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 انثقافية األنوان خمتهف قزاءة عشاق إىل

 صدر نيزيىوا اندر فيأخذون حزف آخز إىل كهمة أول مه انسطور ثىايا حبز يف يغصون مه إىل
 .إوسان كم فيه مه معطزة أووارا نتخزج األفكار مصابيح ويوقدوا اإلوساوية
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 المقدمة

 كتابنا من الثاني الجزء وىو كاتب أدبيات كتاب في يديك وبين أنظارك أمام كتاباتي
 قرار سأترك, المتواضع البحر ىذا في بناظرك وابحر سفينتك اركب .كاتب أدب

 لمشعر محبا كنت إذا, البسيطة جزره في تجول لكن, ألفكارك أعماقو في الغوص
 أشدو, بأوليائو ومتوسال لربو عاشق بين كمماتو ستجد األول فصمو فيذا النثري
 أعراض عن مدافعا لو عاشقا لموطن وأغني, الكمال نحو السائرين بحب كالبمبل

 في فجمعتيا القصيرة القصص أحببت إن أما .وأسرتي لبناتي غزلي, فيو الطاىرات
 ونيايتيا ووسطيا تعالى باهلل وااليمان اإللحاد بمعالجة وتبدأ الثاني الفصل

, الجاسيكولوجيا عمم عبر كتب وبعضيا الفنتازيا من تخمو ال االجتماعية القصص
 وتقديم وقراءة لروايات نقدية رؤية لتقرأ الثالث الفصل إلى أنتقل لك ترق لم فإن
 الرواية ممخص ذىنك في تضع التي والعربية العالمية الروايات بينيا كتاب عمى

 بشكل المذكورة الفصول محتوى ستجد الرابع الفصل إلى غادر مممت فإن.والكتاب
,  سياسية, التأبين كممات, اجتماعية ثقافية, أدبية: )مقاالت) الزيادة مع أخر

 (.نسبية, تاريخية, إسالمية

, أوىناك ىنا مشكمة حل لعمو,  مٕٕٔٓ ـ2ٕٔٓ عام منذ كتبتو ما ىذا وأخيراً 
 من بصيرة نور, ببحثو بحث طالب نفع ربما, حروفو قرأ من بعض أسعد يمكن
 أي,  انتحار قرار عن الفكري الفراغ من يعاني من أوقف,  التفكير عتمة يعاني
 .إنسان منيا استفاد كممة

 حسنات وميزان وحيدا ألقاه يوم حسناتي ميزان في يضعو أن تعالى اهلل أسأل 
 سميع إنو سميم بقمب اهلل أتى من إال بنون وال مال فيو الينفع يوم الكريم القارئ
 .العالمين رب هلل والحمد. مجيب
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 الفصل األول

 الشعر الىثري

 :  وص وثري

 َغاِئبٌ  َكاِفَيةٌ  (ٔ)

 . مجنونك َقَتْمت َأْنتَ ,  مفتونك َىَذا َوَيْكُتب,  بدونك سأضيع ىوانك َعَمى

 ؟ إَلْيك َأْصل َكْيف,  َعْنك أْبَحث

 ! إحساسك ُيْدِىُشِني

 . ِصَفاِتك َتَتَغيَّرُ  اَل ,  َطْبَعك ُحَنْين,  َبْعِدك ِمنْ  َأَتَألَّم,  ِباْسِمك َقْمِبي يرفرف

 ! ِعْطِرك اْسَتْنَشق

 ؟ َباُلك َعَمى أأخطر

 ؟ حرفك ُعذِّب َأْين

 . َحاُلك َأْدَرك

 . ِسرُّك بصدري ُاْكُتم

َلت َعْيَنْيك َبْحرِ  ِفي أغرقتني ر َسِفيَنة َفَتَحوَّ  َأْطُمب ُمْدِرك ِبَعْقل,  َىَواك ِبَبْحر َتَبحَّ
 . ِرَضاك

 َأْشَجارٌ  ِبَأْوَراق ظممني,  َشْمِسك تحرقني اْلُحَنْين متاىات َغاَبو ِفي تتركني اَل   
 , حنينك
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وح  . ِمَنِحك ِمن َفاْشُكر َجَماُلك الرُّ

 . مركبك َصَنْعت,  َربِّك ِبَرْحَمة َتَسمََّحت

 ! ِبَنْفِسك َنْفِسي َأَرى

 ؟ َيَداك َوَأْقَبل,  سألقاك َمَتى َىَواك َىَواي

 . اشتياقك ِسَوى َيَتَيقَّنُ  اَل  وفؤادي,  مشتاقك إنِّي

 . غيابك ِفي َحتَّى َقْمِبك ِدْفءٌ  يغطيني القارص اْلَبْرد ِفي

 . أنسامك وعبير,  َكاَلَمك ِاْشَتاق,  ُسُكوتك َطال

 . َيْنَساك اَل  اْلَقْمبِ  َلِكن,  َتَراك َأنْ  َعْيِني و,  َتَمقَّاك َأن ُروِحي َعَجَزت

 . . غيابك َطالَ  َمْيَما سأنتظرك

 . ِبُحبك أشواقي َبَساِتين فأزىرت,  اْلِعْشق َسْيم َأَصاَبِني,  َعْفِوك َربِّي

ْبرُ  َىْبِني,  ُحُدوِدك أتخطى اَل ,  ِبُجوِدك َطِمَعت َياَربّ   َقْمِبي ُنور َوِزد.  َذاِتك ِمنْ  الصَّ
 . بضياك َصْدِري ِفي َواْلَغمَّ  اْلَيمَّ  َأْحَرق,  بياك ِمنْ 

   ِفَداك إنِّي (ٕ)
 اْعِتــــــــــــــَذاِري إَلْيــــــــــــــك إلـــــــــــــــــــيي 

 
 
 

 
 وىــــــــــواني اْلَغْفَمــــــــــة ِتيــــــــــوِ  ِمـــــــــنْ  

 
 

 ُعُيــــــــــــــــــــــوِني الــــــــــــــــــــــدَّْمع وأذاب 
 

 
 َيــــــــــــــــًدا َمــــــــــــــــَدْدت إَلْيــــــــــــــــك َربّ  

 
 

 اْلَمـــــــَدى ُطـــــــول الـــــــنَّْفس َوَأْشـــــــُكو 
 
 

 
 َىـــــــَواك وخنـــــــت الـــــــنَّْفس َظَمْمـــــــت 

 
 

 داكــــــــــــــــــبي َأُلوذ َسيِِّدي َتُردَِّني اَل  
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ــال أبعــدتني  ــْيض َعــن اْْلَم  ِرَضــاك َف
 

 
ـــــــْيَطانِ  ِمـــــــنْ  اَلحَ  َمـــــــا َتِبْعـــــــت   الشَّ

 
 

ــــــــــــــدَّت  ــــــــــــــك لســــــــــــــاحة ُع  ألطاف
 

 
ــــــــــــْقت  ــــــــــــيم اْسَتْنَش ــــــــــــك َنِس  َحَناُن

 
 

ــــــــــــــت  ــــــــــــــات َوَتَتبَّْع ــــــــــــــك آَي  َجَماُل
 

 
ــــــــــــًدى وتنشــــــــــــقت   أنســــــــــــامك ُى

 
 

 ُزاَلاًل  الرَّْحَمــــــــــة َمــــــــــاء َسَأْشــــــــــَرب 
 

 
ــــــــِقي  ــــــــاِم ٌ  ُكــــــــلّ  َوَأْس  ليــــــــداك َظ

 
 

 ُنـــــــــــــــوَرك نجمـــــــــــــــي سأبصـــــــــــــــر 
 

 
 َســـــَماِئك َماَلِئَكــــة َتْســـــِبي ٌ  َوَأْســــَمع 

 
 

 أشـــــــــــــــيائك ُحْكُمـــــــــــــــو َأتَـــــــــــــــَيقَّن 
 

 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــِذْكِرك ســــــــــــــينبض َقْمِب  ِب

 
 

ـــــــــــَرح َربّ   ـــــــــــْدِري َأْش  َلَســـــــــــرَّك َص
 

 
ـــَدى اْلُمِجيـــب َأْنـــت النَّـــَدى َربّ    َوالصَّ

 
 

   
 

   اْلفَِراق أَْشُكو إِلَْيكَ  (ٖ)

 َيباًبتتتتا أرًضتتتا َستتتَ   كمتتتتاء   صتتتبَرالفراقِ  عطشتتتتُ  
 

 

 شتتتتتراًبا األلتتتتت َ  أحتتتتتا َ  َظَمتتتتتؤ   ِمتتتتتنْ  عاًمتتتتتا َثََلُثتتتتتون 
 

 

تتتتتتتتتا ُروِحتتتتتتتتتي َوَظَمتتتتتتتتتؤ أرِضتتتتتتتتتي صتتتتتتتتتبرُ    َتَحابَّ
 

 

 أراَبتتتتا َمتتتتا الهجتتتترِ  ِمتتتتن َرابنتتتتي مكتتتتدر    َنْفِستتتتي 
 

 

 استتتتتتتتتتجابا َمتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتبًرا فُتتتتتتتتتَإاِد  دعتتتتتتتتتوتُ  
 

 

األستتتتت  ذقتتتتتتُ    فشتتتتتابا ِشتتتتتْعِر  المتتتتتر   وطتتتتتا َ  مرَّ
 

 

 ؟ ِخَضتتاب أَ  برأِستتك َمتتا أشتتيب  :  الربتت ُ  ويستتؤلني 
 

 

 ِضتتتتتتتَباب بنتتتتتتتاظرك  ؼيتتتتتتتو    َهتتتتتتتِذ :  أجبتتتتتتتته ُ  
 

 

 اْلِعَتتتاب َجتْدَو  َفَمتا شتتكوتُ  أَنْ  َخلِيلَتيّ  َيتا َتلُْمنِتي َل  
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تتتتاب طتتتتو ِ  المفتتتتُرمن َفتتتتؤَْين الُبْعتتتتدُ  أذابنتتتتي   ؟ اْلُؽيَّ
 

 

تتتتي فتتتتادنُ  عليتتتتكَ  بتتتتالود   بخلتتتتتُ  َمتتتتا   َواْقَتتتتتِرب ِمن 
 

 

تتتتتب صتتتتتديق   وكتتتتت    وأهلِهتتتتتا لليلتتتتت  مرَحتتتتت    ُمَحبَّ
 

 

 ولؼضتتتتتتتتب لَتتتتتتتتْو  َفتتتتتتتتََل  لَْيلَتتتتتتتت  ستتتتتتتتميُتها َوإِن 
 
 

 

 ُتْحَجتتتتتتبُ  َل  َوَكلَِمَتتتتتتتي أعشتتتتتت ُها مجنوُنهتتتتتتا أََنتتتتتتا 
 

 

 ِاْؼتَِصتتاب ُيرخُصتك َل  اْلَؽتالِي ومتتوطني أَْرِضتي أََيتا 
 

 

َبَهتتا أُْهتتِد    ُتتتَراب   ِمتتنْ  أطهتتر  َمتتا قُتتبًَل  المستتكَ  َترَّ
 

 

ين يعستتتتتتتتتتتتتتتوب َهاَمتتتتتتتتتتتتتتت  ُجتتتتتتتتتتتتتتتْر    التتتتتتتتتتتتتتتد 
 

 

 َمْ ــــــــتتتـرو ُ  اأْلََستتت  أَلَتتت    ِمتتتنْ  َيْنتتتَدِم  لَتتت  َقْلبِتتتي 
 

 

 َوأَنــــــتتتـو ُ  َعلِتتتيّ  أَْبتتتكِ  لَتتت ْ  اْلَحْشتتترِ  َيتتتْو ِ  ُعتتتْذر َمتتتا 
 

 

 َمتتتتْذُبو  اْلُكوَفتتتت  بَِمْستتتتِجد اْلُكتتتتّرار أَْبكتتتتي َل  َكيتتتتؾَ  
 

 

 َمْستتتفو ُ  َعلَْيتتت ِ  َقْبتتتِر ِ  فِتتتي اْلُمْصتتتَطَف  ودمــــتتتـ  
 

 

 َتِصتتتتي  َحْستتتتَر  ِمتتتتنْ  َعلَْيتتتت ِ  َتْبِكتتتتي وفاطمـــــتتتتـ  
 

 

 َتُنتتتتتو  حـتتتتتـول  َواْلَمََلبَِكتتتتت  اْلَبنِتتتتتين َوأُ  الع يلتتتتت  
 

 

تتتتتب َرْأس   َيفُتتتتتو  ِمْنتتتتت  والعطــتتتتتـر بِِدَمابِتتتتت  ُمَخضَّ
 

 

تتتْمسِ  حستتتن   أَبِتتتي  تتتَماءِ  أُفُتتتقِ  فِتتتي َكالشَّ  َيلُتتتو  السَّ
 

 

    َي ُو  اْلَعِشيَر  َقَمر َوَحا 

 وُشتتُجوني َهّمتتي زادَ  اْلُمْرَتَضتت  هامـــــــتتـ  َشتتْطر 
 

 

 ُعُيتتونِي نــــــتتـو  يجفتتي بالحستتنان اْلَؽتتْدر َبْعتتَد  و 
 

 

تت ِ  بِتتاْبن الّستتْبَطْين أَْوَصتت    أستتمعوني َوَقتتا َ  اْلَحَنفِيَّ
 

 

 انصتتروني َوَطاَعُتُهَمتتا َواْلُحَستتْينُ  اْلَحَستتنُ  بِإَِماَمتت  
 

 

ِ  وبعشتتتق   اْنُصتتتفوني محمـــــــتتتـد َدْيتتتن   َوُنْصتتتَر ِ  ّللاَّ
 

 

 تستتعدوني بِاأْلَْرَحتتا  ُتَواِصتتلُوا اْلَمَعاِصتتي اْجَتنُِبتتوا 
 

 

َجتتا  َستتفِيَن  اْرَكُبتتوا   فتفجعـــــتتـوني َتْ ُتلُتتوُه ْ  َل  النَّ
 

 

 ظلمـــتتـوني ِمتتن ُمْلِجتت    اْبتتنُ  ِمتتْنُه ْ  اْلَعْصتتر َختتَواِر  
 

 

تتن اْل َِصتتا  ُختتُذوا  ُ  َشتتَر َ  بــــــتتـد  ِممَّ
 َوِدينِتتي ّللاَّ
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   َشِهيد   َثار (ٗ)

 الؽـــــــــتـد بَِباِرَقت  يـــــتـومي أينخــــد  
 

 

  مخلــد شهيـــــدا َضَرْبت يــــــــد ُشلَّت 

  المعتـــــــــد  لَِضْرب اأْلََوان أََنا أمــــا 

  متجـــدد بحــــر َسْط    َعلَ  َيْطفُو َثؤَْر  

 المــتتـورد َضتتْعؾ   َمَخاَفتت  تريثتتوا َساَستت  
 

 

تت  ينابيــتتـ  وجفــتتـت   الَحَشتتد رجــتتـا  َهم 
 

 

تد َواْلَجَستد اْلَخَيتا  تستتفتي َوُنفُوس   ُمَتلَب 
 

 

َهاَد  َعلَْيُك    الفــتـرقد ُشتَعا  لتنتالوا بِالشَّ
 

 

د   عمتيَل تخاطــتـب َل  حـــــــروفي   ُمَتَمتر 
 

 

 الكمــــتتـد َعتتاَن  ِمتتنْ  َيْعنِتتي َل  كــــتتـَلمي 
 

 

تْمس َمْهِد    أَُبو َطُهر   اأْلَْرَمتد بَِعتْين َكالشَّ
 

 

 يتوقـــتتـد بِاللَّْيتت  كـــــتتـالشهب اْلُمَهْنتتِدس 
 

 

 واجـــتتـد قَِصتتا  ُدون َيُمتترّ  يــــتتـو  ُكتت ّ  
 

 

تتتاِهَر  لـــــتتتـروح    أَْستتتَودَ  َيتتتْو    لَْهتتتو الطَّ
 

 

 

   لَِبْؽَداد ِعْش ِي   (٘)

  أَْشَجانِي بؽدادَ  َوِعْشقُ  اْلِعَراقِ  ديارَ  أََسَتْنِطقُ  

 أَْوَطتـانِ  ُتـتـْربَ  ْتــتـرَو  َل  ُدمو    فِي خيرَ  َل  
 

 

افَِدْينِ  نستي َ  واستنشتقُ  أمـوتُ    َفؤَْحَيتانِي الـتـرَّ
 

 

 أجتـفاني النتو ُ  ُيَجتافِي َفتؤَْبِكي حنينتي ُيْ لِ ُنِي 
 
 

 

 اْلَبتتانِ  طــتتـابرُ  َستتَيْبِكي بَِشتتْجو   َدْمِعتتي َطالََمـتتـا 
 

 

لَتْ    اآلذانُ  صتتمتْ  وَ  َفؤََشتتاَحتْ  بَِبْؽـتتـَدادِ  َتَؽـتتـزَّ
 

 

 بِؤَْحَضتتانِي وارتتت ِ  إْلتتي َتَعتتا  ُتَنتتاِدينِي َواْلَيتتْو َ  
 

 

تْيبُ :  لََهتا قُْلتُ    َتْنَهتانِي َوَزَواِجترُ  ُيَمنُعنِتي الشَّ
 

 

َبَتي   ِعـتتـْرَفانِي َيْشتتَتد   أليتتكِ  ُمْلَهَمتتتي وَ  ُمَعـتتـذ 
 

 

 المعـتتـالي َصتتاِحَب َ  َيتتا َذَرِاكِ  فِتتي َهـتتـَواء   أََنتتا 
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 َدَوابِتتي َيتتـا َدابِتتي َفُهتتـوَ  َهـتتـَوِاكِ  أََعـتتـْذبَ  َمتتا 
 

 

 َبتتتـََلبِي ِستتتر   وَ  ِمتتتـْحَنتي وَ  ُمْؽـتتتـَرَمتي أَْنتتتتِ  
 

 

   شاعر  ألخت َردّ  (ٙ)

 َعلَ  اْل ُْدَر ِ  بَِعَد ِ  واتهمتني ملكاتي ِاْستِْفَزاز   أََراَدت شاعر  َعَربِيَّ  أُْخت 
 ِرَسالَ  أُْرِسلَتْ  ُث ّ ,  لَِبْؽَداد ِعْش ِي َقِصيَد  َفَكَتْبت,  اْلَؽْز  َقِصيَد  ِكَتابِ ِ 
ا أُِريد  : لََها َفؤَقُو ,  َرّدً

 السَحــتـابا وستطَ  خــتـير   ؼيمـتـ ُ  بــؽــــــــدادُ  
 

 

  َشباَبا ُيــعيــــُدني لــَهــا قــلبِي فِي ـعشقُ الـــ 

  اقتراَبا منــكِ  يسعــُدني بؽــــدادُ  ْحُبوَبتيَمـــ 

 ُمنــــــتتـاَيا لستتنَ  الــؽــتتـرا ِ  وبنتتاتُ  َمــــــتتـالِي 
 

 

  احتَساَبا يكفينِي والـــوطن لــــدينِي حــرفِي 

 بينَنتا بتاق   الـعهدُ  و اْلَجِمي  العمـرِ  وشريكــ ُ  
 

 

 ِخـتـَطاَبا تستم ْ  لَ ْ  أَ ْ  سمَعتْ  فـــَداها روحـي 
 

 

 خـــَلَعــتـا ُيــتـصور لِبيتت   الثكلَت  صرخـاتِي 
 
 

 

 خــتتـداَعا جتتيًَل  أوهمتتـتُ  أَن أختتتا  ِاْستتَتِر  َل  
 

 

 ِستتراًعا ال لتتوبَ  ُيحتترقُ  لهيتتب   الِعشتتقِ  فكتتَل ُ  
 

 

 جراًحتا ُيضتمدُ  َل  بإحستاس   َضِميَر  ُيإنُبنِي 
 

 

 احتراًمتا لهتنَّ  أكتـن   أخــتـواتِي النساءِ  وكـــ    
 

 

 المَلَمــتتـا لـتتـُهنَّ  أرُجـتتـو َل  َبَنتتاتِي والـتتـَصبايا 
 

 

 النتتَدا قَطـتتـراتُ  و الهـتتـو  علتتيهنَّ  خـــتتـوفي 
 

 

دا بلتبًَل  ستماُهنَّ  فِتي الحــتـرؾُ  لِيشُدو   ُمؽــتـر 
 

 

 

   اْلَؽالَِي  عزيزتي (7)

تتتتك َقْلبِتتتتي َجَعْلتتتتتُ :  كبيرتتتتتي  َكتتتت  لحب   متَّ
 

 

 َبَكتتتتتت  أديــــتتتتتتـان اْستتتتتت َ  َستتتتتتِم َ  كلمـتتتتتتـا 
 

 

 اْلُمْشتتتتتتَتَك  َوفِيتتتتتتك ُيتتتتتتْإِذينِي خصتتتتتتامك 
 

 

 ووفتتتتتتا إْختتتتتتََل  فيتتتتتتكِ  مــــتتتتتتـا أَْجَمتتتتتت  
 

 

تتتتتان اْلَبتتتتتَراَء  َرَمتتتتتز أََيتتتتتا  تتتتتَفا َواْلَحنَّ  َوالصَّ
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 َواللََّمتتتتتت  اْلَعْيَنتتتتتتْين بُِستتتتتتم   ِمتتتتتتن أذوب 
 

 
تتتتتتتتتَما َوَربّ  حبـــــتتتتتتتتتـكِ  ويحيينتتتتتتتتتي    السَّ

 
 

 اأْلََذ  َختتتتتتتْوؾ ِستتتتتتتَو  قستتتتتتتوتي متتتتتتتـا 
 

 

 َجتتتتتتَر  ومــــتتتتتتـا لَتتتتتتكَ  فِتتتتتتَداءً  الـــتتتتتتـدنيا 
 

 

 الـتتتتتتـذرا فِتتتتتتي اأْلَْدَيتتتتتتانُ  اْستتتتتتُمك ضتتتتتت َّ  
 

 

 همتتتتتت  فتتتتتتـراقك ِمتتتتتتنْ  اْلَعتتتتتتْينِ  ودمـتتتتتتـ  
 

 

 فِتتتتتتتًدا ُروِحتتتتتتتي عزيـتتتتتتتـز  َخْيتتتتتتتر   يـتتتتتتتـا 
 

 

 المؽتتتتتتتتردا صتتتتتتتتوتكِ  َستتتتتتتتَما  أحـتتتتتتتتـب 
 

 

ِد ( 8) ْوَر  َسي  ي تلدها لَ  أُْخت الدَّ   أُم 

 َشتتتَباًبا َكاَنتتتت ُمتتتذ َعتتتَذابَِها نفستتتاً  تأرحتتتـ 
 

 

 ُيستتتَجابا ََل فتت َتْشتتُكو يَوهتت!  تعانتت  َوكتت 
 

 

َهتتتا  تتت  قتتتز    َكؤَنَّ ا الشتتتعرُ  بعــتتتـدما َحتَّ  َشتتتاّبً
 

 

 الكَلبتتا ِمْنَهتتا فؤكلتتتْ  الطعتتا َ  َتْبتتُذ  كريمتت    
 

 

ِ  ِمتتتنْ  َتْرُجتتتو الحـتتتـزين  أستتتعدت   َثَواًبتتتا ّللاَّ
 

 

 ُمعابتتا وأمـــتتـر   بخستت    َعلَْيَهتتا فــتتـان لبوا 
 

 

 خـتتـرابا دارهـتتـا وجــتتـع َ  إذللهـتتـا أََراُدوا 
 

 

 تصابـتتـا وداء   بــعـتتـز    وانتفضتتت فـتتـؤبت 
 

 

  عــذابا فـازدادوا تــدعو كـــفيها رفــعت 

 مهــتتـابا منظـــرهـتتـا عــفيفـتتـ  جــميلـتتـ  
 

 

 هضابتـا لـتـ  كالجبت ِ  َوَصَبْرت ولــدا َرَبت 
 

 

 والحرابتا اأْلَْلُستنُ  بِت ِ  ِصتْدت الشََّرؾ در ُ  
 

 

 وحجابتتتـا نـتتتـورا عفافـتتتـك يكـتتتـفي أختتتتا  
 

 

تا إلَْيك  تر َستََل  ِمنَّ  ُمْستَتَجاَب    ودعتـو  ُمَعطَّ
 

 

 

تِي (9)    َسََلَمات ُنور بِنِيَّ

  الوفـا عــــرفت ِمنْ  َخْيرَ  َيا 

بّ  َجْنبِك    َواأْلََذ  اْلَمَرِض  الرَّ
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بّ  َجْنبِك    َواأْلََذ  اْلَمَرِض  الرَّ

َها  َها َحب    ووفــــا صدقـــا لَِعم 

ك َوُحبّ   َما َقاَرب لَك َعم    السَّ

َتا َداء   أصابـــك َسِمْعت    الش 

  وبــك  عليكِ  َقْلبِي أَْوَجَعنِي 

  وشفا سَلمـ  لكِ  دعـــابي 

 

   َوَطنِي (ٓٔ)
  معتد   بــَلدك بجمــا  عـــابث َيْعَبثَ  أَنْ  احــذر 
  متــوقـــــد هــــاجس شعورك ِمنْ  لَك وليسمو 
  متــوقـــــد هــــاجس شعورك ِمنْ  لَك وليسمو 
  الّنِد  الــروض زهـــر  رابعـــ  وطنك اهــد 
ْعلِي  ُمَواَصلَ     َتْفَتِد  وروحـــك ُروِحي لــ  التَّ
  َمْ ِصِد  للمث ؾ فعــد َعْن  َسْهِمك طــاش إَذا 
  َتْهَتِد  َكاَنت بَِرْأيِ  وأجيا  وأبــــوك فجـــدك 
  وطـــــن ت ــو  َفَكَما بِآَرابِِه  النَّاس َتْشُت  َل  
ر َتَولَّد أَنْ  َفَ ْب َ     موطني َي ُولُون جاهـَل َوَتَكبَّ
  متؤسدِ  َثْعلَب َؼْير اِلْنتَِهاك ثورات َجلَْبت َفَما 
  متلبدِ  َكاللّْيث َناِصَع  َثْوَر  ُك ّ  َعُروس   اأْلََدب 
  مــجددِ  لثور  ؼـــزل َواْل ِصَّ  ِبالّشْعر ُيْنَسج 
  َيْعَتِد  َل  َوُسْلَطاًنا ُحُروًفا ألجيالهــا وتسطر 
 

ْعبِيّ  الَحَشد ُمَهْنِدس (ٔٔ)    الشَّ

  ؟ َمانًِعا أجــــــــد فمـــــا الَحَشد لمهندس أَْنَشد 

 َواقًِعتا َكتانَ  َوَمتا اْلبََِلد أَْبَناء ُظْل ُ  بنفس ِ  حــــــز 
 

 

 رادعتا فكــتـان واألعــتـداء العمـــتـَلء َيْخشَ  لَ ْ  
 

 

 ُمتتَدافًِعا اْلِعتَراقِ  َعتتنْ  ظــتـ  خـــــتتـال  بجهــتـاد 
 

 

 َراِجًعتتا:  َوَقتتا  مـتتـرتين األَْنَظتتارِ  َعتتنِ  تـــتتـوار  
 

 

 َراِكًعتتا ظـتتـ  الــتتـرافدين لتربتت  وعـتتـاش ولـتتـد 
 

 

َؽتتا  متتـ  صتتولت   صتتارعا كتتـان ولتتداعش الط 
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 جابِعتتتا التتتَوَطن لُِحتتتبّ  َدا  اْلتتتَوَؼ  بستتتا  بطتتتـَل 
 

 

ِ  ُشتتتْكًرا اْنتَِصتتتار كــتتتـ  فِتتتي   َخاِشتتتًعا َيْستتتُجد لِِلَّ
 

 

 رابعــتتتـا َوَطنِّيتتتا َقابِتتتًدا دمـــتتتـت َمْهتتتِد ّ  أبــتتتـو 
 

 

 ناِصتتتتعا َستتتتَيْبَ   فِْعلِتتتتك اللبتتتتا ِ  عــتتتتـن رؼمـتتتتـا 
 

 

تتت ِ  ِمتتتنْ   تتت  تستتتتله  لَتتتك أَبِمَّ  َمْرَتعتتتا َواْلفِْكتتتر اْلِهمَّ
 

 

 يْصتتدعا َتاِريًختتا َواْلتتَوَطن لِِلَّ  إخَلصتتك ستتيؽدو 
 

 

 

   ّللاِ  يارسو َ  (ٕٔ)

  والهــــواء حــــر  َنْف    َقَتلَنِي ّللاَّ  لــــــرسو  همـــا أشكــــو 

 األحبـــــــتـاء ل لـــتـب قـــتـربا ربِ  ُيْستًرا أرجــــتـو النبي   ياإل َ  
 

 

  رجـــــاء قبو َ  بَِ ْبِر  المحـــــدقين َرب ي مَلبك َ  دعـــــــواك  

اء الستتندُ  أَْنتتت رجـــتتـابي فيـــتتـك اْلُمْصتتَطَف  يام ــــتتـا   تترَّ  بِالضَّ
 

 

 َخْضتَراء قبت    َعلَت  شتعت أَْبَهت  تـــــتـرب  ِمتن نــــــوُر  َسَط  
 

 

تتَرت   لنتتدابي اْستتَتِجب الكـــــــــتتـون إلَتت  أحمـــــــتتـد بعشتت ك َتَحيَّ
 

 

ت  ياصتحاب مـــتـدد وآلِت  بمـتـحمد   َعلَْيتكَ  أُْقِس ُ    العليــــتـاء اْلَجنَّ
 

 

بِتيّ  لَِنْفِست  َعلِتيّ  ُصْحَب    بحـــق   َواإلَِختاء الــــــــتـوفاء َعلَت  النَّ
 

 

 األوفيتتاء اأْلَْخَيتتار المنتجبتتين واصحابـــتتـ  محمتتد   آ  وبجــتتـا  
 

 

 بِتَداء َداء   ُتِصتيُبنِي َواْلَكْعَبت  وروضتت  حــــــتـضرت  َعنْ  اْلُبْعدِ  
 

 

  ُدَعابِي اْلُحمَّ  طيرِ  َم  َوأَْسَم  الكعب ِ  طواؾَ  َنِصيبِي فاجع ْ  

 اْلَهاِد  َعلِي   اإْلَِما ِ  بَِحقّ  أَْبَيات( ٖٔ) 

تتُذور َقاَتلَتت  والـــــــتتـد  نــتتـذرت الهـــتتـاد  َرْو    َعلِتتيّ    الن 
 

 

تت  أَْبَكتت  التتـحسن أََبتتا   اْلُخُمتتور رفـــــتتـ  إذ بَِشتتْعِر  اْلُمَتَوك 
 

 

ِ  َصتتْفَو ِ    اأْلَْخَيتتار وستتلي  األَْبـــتتـرارِ  َزْيتتنَ  اْلَجتتَواد اْبتتنُ  ّللاَّ
 

 

ــــتتـ َ  أَْنتتت  ين ُحجَّ  األَْطهتتار ُعْنُصتترَ  َيتتا اإلِيمتتانِ  وُرْكتتنَ  التتد 
 

 

تتَبا  بَِبَرَكتت    األنتتـوار لمنبتت  اأْلَْستتَود ُرُإوس طؤطتتؤت الس 
 

 

تتاس َبُنتتو َجتتاءَ   ْم  اْلَؽْيتتث أَْبَكتتت بفاجعتت  اْلَعبَّ  التتوفير بِالتتدَّ
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تتت ّ  الــــــــــتتـمعتز ُدسّ    الـــــــتتتـكبير واؼتــــتتتـا  إلَْيتتت  الس 
 

 

تتت  بنـــــــــــتتتـو   َضتتتِمير بِتتتََل  أجـــــــــــــــتتتـداد  قُتِلُتتتوا أَُميَّ
 

 

تتاس بنــــــتتـو   ُيِشتتير اتهتتـا  َوأُْصتتُب  إَبتتاَء  قتلـــتتـوا اْلَعبَّ
 

 

 ُتنِيتتتر بسامتتتـراء وقمـتتتـرين ببؽــــــــتتتـداد بتتتدرين قَِبتتتاب 
 

 

 التفتتـكير َوَعتتافِنِي اْلُبْعتتد َطتتا َ  َمْهَمتتا متتـول  أَْنَستتاك   َل  
 

 

 اْلَبِشتتتير َيتتتاْبن الهتتتـد  َنْفُحتتت  َيتتتا ِكَتاًبتتتا عنـــــتتتـك ُكتَِبتتتت 
 

 

تتتتي   والظـــــــتتتتـهير مــــتتتتـحنتي فِتتتتي درعتتتتـي أَلََراك َوإِن 
 

 

تتتتِذير َيتتتتاْبن عليـتتتتـك َوَستتتتََل  َصتتتتََل  ألــــــــــــــــتتتتـؾ   النَّ
 

 

 اْلُمْجَتَب  اْلُحْسنَ  اإْلَِما  ِوَلََد ِ  ِذْكَر (ٗٔ)

دَ  أََبتتتتا  بِتتتتي   ِستتتتْبطِ  ُمـــــتتتتـَحمَّ دِ  اْلُحَستتتتا ِ  ِاْبتتتتنُ  النَّ  اْلُمـــتتتتـَهنَّ
 

 

تتتتدِ  لِـــــتتتتـَحجرِ  اْلَبُتتتتتو ِ  َوَبْطــتتتتـنِ  َعلِتتتتي   ظْهتتتترِ  ِمتتتتنْ    ُمَحمَّ
 

 

 ِعيتتتتتد   َيــــتتتتتـْو َ  َوأَْعلَْنتتتتتت بَِطْلَعتِتتتتت ِ  اأْلْرضُ  ِاْسَتْشتتتتتَرَفتِ  
 

 

تتتتْمسُ  أَْشتتتتَرَقت  َع ُ  َوِاْنَشتتتتقَّ  الشَّ تتتتد   اْلَ َمتتتترُ  َطــــتتتتـوَّ  ُمَإك 
 

 

تتتتَماءِ  ُنــــــــتتتتـُجو ُ  تتتتت أْلتْ    أََحمتتتتدَ  بِِستتتتْبط   َفـــــتتتتـَرًحا السَّ
 

 

 اْلَكْمتتتدَ  ُتَعتتتانِي َعتتتْين   َفَتَفت حتتتت اْلُهتتتَد  َضتتتْحَو ُ  أَْشتتتَرقَ  
 

 

ِكي    ُبتتتوَّ ِ  َبْيتتتتِ  ِمتتتنْ  بِــتتتـُدر   الـــــتتتـزَّ تتتد   َوْجُهــتتتـ ُ  الن   ُمَتَوق 
 

 

َهــتتتتـا َيتتتا  َمـــتتتتـاءِ  لََنــــتتتتـا أَْنتتتتَ  اْلــتتتتـُحْسنُ  أَي   ُمْصتتتتِعدُ  لِلسَّ
 

 

تتتتلَُنا ُذُنـــــتتتتـوُبَنا َكُثتتتتَرتْ    ُنَعّبــــتتتتـِدُ  َوأإَيتتتتا ُ  لِِلَّ  بِتتتتكَ  َفَتَوس 
 

 

تتتتَما َمــــتتتتـََلَبَِك ُ  َرَدْدتُ   تتتتكَ  َمتتتتنْ  السَّ تتتتانِ  أََحبَّ  ُيْخلتتتتدُ  بِاْلِجنَّ
 

 

َهــتتتـا  تتتاسُ  أَيَّ تتتتدُ  َخَستتتابِرُ  َعــتتتتـاَدا ُ  َمتتتنْ  اْستتتتَمُعوا النَّ  َيَتَكبَّ
 

 

ــتتتـ ُ  َمتتتنْ  اْلُمْصتتتَطَف  وَ   تتت ِ  أََحبَّ  ُمِشتتتيدُ  َبْيتتتتُ  لَــتتتـ ُ  بِاْلَجنَّ
 

 

 
 ( ) ُعلِيَ  اإْلَِما  َشَهاَد ِ  بِِذْكَر  أَبَِيات   (٘ٔ)

ُ  ِاْسَتْشتتتَهدَ   َبتتتؤ  َوقُْرًبتتتا اْلَجتتتََلَ  لــتتتـُذو ُمْخلًِصتتتا اْلَعِظتتتي ُ  النَّ
 

 

 َوأَْوَجَبتتتا َطاَعتِتتت ِ  ّللاِ  أَْمتتترِ  َمتتتنْ  َهاَمتتت  ُمْلَجتتت ِ  ِاْبتتتنِ  َشتتتْطرَ  
 

 

 َمْطلََبتتتتتا َوَنَجـــتتتتتـ َ  اْلَكْعَبتتتتت ِ  َوُربَّ  فُــــــــــــتتتتتـْزتُ  َفَ تتتتتا    
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َل   تتتانِ  َمتتتر   لَتتتوْ  َعلِتتتي   َمتتتو  َبتتتا اْلِعتتتينِ  اْلُحتتتْورِ  بِاْلِجنَّ  َتَتَحجَّ
 

 

ا لَِرُستتتتولِ ِ  اْلَمتتتتْولَ  ِاْصتتتتَطَفا ُ    َوِاْجَتَبتتتت  َوَوِزيتتتتًرا َوِصتتتتّيً
 

 

َوَيتتتت ِ  َيُشتتتت     اَرا َضتتتتِريَح  بِالثَّ تتتتَرا أََنــــتتتتـوَّ بتتتتا ُمَطهَّ  َوُمَطيَّ
 

 

ر   ُعلِتتتتيَ    َمْضتتتتَجَعا لَتتتت ُ  َوَنتتتتْو    أََد    َقْبتتتتِر ِ  فِتتتتي الـــــــتتتتـد 
 

 

َفا َوبِتتتت ِ  َوَصتتتتتالِ    ُهــــتتتتـود   ّللاَ  أَْنبَِيتتتتتاء ُيَجتتتتاِوُر ُ    َتَشتتتتتر 
 

 

 اْلَمَناَمتتتتتا َجْفنِتتتتتي َعتتتتتنْ  ُيــــــتتتتتـْذِهبُ  اْلــــــتتتتتـُجْر ِ  لَْيلَتتتتت َ  
 

 

 ِاْبتَِستتتتتاًما ِشتتتتتَفُتي َوُتَؽتتتتتاِدرُ  َدْمًعــــــتتتتتـا اْلَعتتتتتْينُ  َتِستتتتتي ُ  
 

 

 اْلَؽَماَمتتتتتا َيْبِكتتتتتي َكَمتتتتتا َمْفُجوًعتتتتتا حيتتتتتدرالكرار أَْبِكتتتتتي 
 

 

 اْلُمْنَتَظر َحبِيبِي (ٙٔ) 

 َوْقتتتتتتتتتت   ُكتتتتتتتتت    فِتتتتتتتتتي ذكتتتتتتتتتراك 
 

 

 ُيْفَتتتتَد  ِوَصتتتاًل  اِلْشتتتتَِياق تْجَعتتت  
 

 

 إلَْيتتتتتتتتتتتتتتك ِعْشتتتتتتتتتتتتتت ِي َهتتتتتتتتتتتتتتاك 
 

 

 َيَتَحتتتتتدَّ  َدْوًمتتتتتا َقْلبِتتتتتي وبحبتتتتتك 
 

 

 اللَّْيتتتتتتتت ِ  َؼَستتتتتتتتقِ  فِتتتتتتتتي أََتتتتتتتتْذُكر 
 

 

 وتتصتتتد  َتْكتتتِوينِي َنتتتار ؼيابتتتك 
 

 

تتتتتتْب ِ  فِتتتتتتي اْلُبْعتتتتتتدِ   ُبنِي الص   ُيَعتتتتتتذ 
 

 

تتتت  َستتتتََلِم  َوْد    َواْلَمَستتتتاء   َيَتَمنَّ
 

 

َهتتتتتتا   ِاْعتِتتتتتتَذاًرا أَْقَبتتتتتت  اْلَؽابِتتتتتتبُ  أَي 
 

 

تتتتتت  بِتتتتتتك ِرَستتتتتتالَتِي  تتتتتت  َمَحبَّ  َتَتَؽنَّ
 

 

 بتتتتتتتتتتتتدعاك َوَفتتتتتتتتتتتتاء لََمَستتتتتتتتتتتتت 
 

 

 َتَتتتتتتتتَردَّ  ُؼْرَبتتتتتتت    فِتتتتتتتي َوأَْنتتتتتتتتَ  
 

 

تتتتتتتتتت  َنْفِستتتتتتتتتتي َرأََمتتتتتتتتتتت   ّللاَّ  َب ِيَّ
 

 

 ُمْعتتتتتتِدًما َكِستتتتتيًرا أَُكتتتتتتون ُدوَنتتتتت  
 

 

 حيرنتتتتتتتتتي وحنينتتتتتتتتت  ِعْشتتتتتتتتت ُ  
 

 

 َعًمتتت  ُحّبهَمتتتا َولَْيلَتتت  َكتتتاْلَمْجُنون 
 

 

 ِمْنتتتتتتتتتتتتتك حروفتتتتتتتتتتتتتي أَْعلَتتتتتتتتتتتتت  
 

 

 ُيْهتتتتتتتَد  إلَتتتتتتتيّ  َحَناًنتتتتتتتا ستتتتتتتتنا  
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 خالصتتتتتتتتتتتاً  فُتتتتتتتتتتتَإاًدا أُْهتتتتتتتتتتتِديك 
 

 

َهتتتتا   اْلُمَفتتتتدَّ  اإْلَِمتتتتا  اْلَمْهتتتتِد ّ  أَي 
 

 

 

 اْلَبْيتِ  آ َ  َيا( 7ٔ)

  وؼــــرامي ِعْش ِي هـــ  البيتِ  بآ ِ  اْسَتْعَصْمتُ  

  وَمراِمي سلوتي ؼاي ُ  بعش ِه  النجا َ  أرجـــو 

  ال ِيـــا ِ  يو َ  وَسَنــد  ُذخــــر  وآلُ  محمــــد   

  اإلِمــــا ِ  ذاكَ  وحــرِز  الحي   ال ـــاب ُ  ِحَصتي 

ـــــَل ِ  ُجْن ِ  فِي والبـــدرُ  لِي الشمسُ  هـــو    الظَّ

  األَنــا ِ  ُكـــ    َعلَ  سيد   الــــــــُمْصَطَف  جـــــد   

  وَسَلِمي َصَلتِــــي أُهــــِد  يمنُعنِي َل  البعــدُ  

  ظــــا    أكـونُ  َل  كــوثر   ِمن بَشرب    وُدعـــابِي 

  السَ ــا ِ  وشر   النــارِ  مــن الُمختــارُ  ُيْنِجينــــي 

  الَؽمـا ِ  فــوقَ  سَ ر   عــن الـدر   َعلِيّ  يـرفــعني 

ينِي جهنَّ  َعن اليَماِني بالكساءِ  والبِْضَع ِ     ُتَؽط 

  ُمـعينِي و ناصِر  خيرُ  المعصومون التسع ُ  

هـــ  استجيرُ    وأَحَتِمي خـــطيب    كــ    ِمن بحب 
 

 

  ألِمي َفيهـدأُ  الِجـــرا َ  ُيشفِي ذكـــِرِه  بلس ُ  

 اْلُحَسْين ترثي اْل ُلُوب مهجات( 8ٔ) 

 متؽتزل فِيَهتا ستاظ    الـتـدهرِ  طــتـو َ  َمْحَفَل الحسينِ  نهض ُ  
 

 

َل أَِستيًرا الـــتـدنيا مـتـركبِ  ِمتن َوَنَزلَتت َدْمِعتي َسلََبت   مـتـرجَّ
 

 

 ُمتتَث ًََّل  َدْمعتتا عينتتيَّ  فِتتي والتتـحزنُ  َذابِلَتت    جفــتتـوني ؼــــتتـدت 
 

 

ل الكتــــتتـابَ  ُيَنتتافِي َل  لـــتتـرحي    َتاَقتتت والـــتتـنفس   الـتتـُمَنزَّ
 

 

 تن ـتتـَل تطـتتـايرت السبــتتـطِ  مناقــتتـبَ  ُروِحتتي اْؼَتتتَدتْ  وقـتتـد 
 

 

 اْلَمتتَ   َتتْرِو  جتداول جتـرت دمــتـوعهن تواستي ُنْستَو    لِتي 
 

 

 َحتَلَّ  َوَمتا العتيشِ  لتـذيذَ  َتَرْكتت ُصُعداً  َتنفَّست لبكابهن َزْيَنب 
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 َنتتَزَل  َعلَْيَنتتا التتـرزقُ  ذكـتتـرُت  كـتتـلما فــتتـاطم  ِلْبتتن خـــتتـاد  
 

 

تت ُ   تت  جتتد   َوأَْوَصتت  حـتتـج ً  الَمْبُعتتوثُ  َخصَّ  َوَتتتََل  مـتتـرات   بحب 
 

 

 اْلِعتْبء َوأَْهت  الكستا وأصتحابَ  َعْنت  الـــرجسَ  ّللاُ  اذهـــبَ  
 

 

ِ  َمتترَّ  قـــتتـا  َمتتا التتدينِ  ويعستتوب ّللاَّ  لرستتو ِ  طابًعتتا   َل  لِِلَّ
 

 

تتًَل  َوِعَ اًبتتا َعتتَذاًبا اْخَتتتاُروا قاتليتت  َعلَتت  ِخْزًيتتا  ًل  ُمَعجَّ  ُمَطتتوَّ
 

 

اَرْين حـتتـطب     َمتتْدَخًَل  لَُهتت  َوَجَهتتنَّ  الجحتتي ِ  بتتابِ  لنتتارِ  بِالتتدَّ
 

 

 المتتتت أل َوَوْجُهتتت  طـتتتـاهرا المستتتجَّ  الجستتتدِ  َعلَتتت  صتتتَل    
 

 

 كتتتربَل بعرصتتت ِ  المتتتواَر  الـتتتـخضيبِ  النحتتترِ  َعلَتتت  َستتتََل    
 

 

 اْمتتتتَل وفــــتتتـإاد  َصتتتْدِر  واليمتتتانِ  الخيتتترِ  لتتترو ِ  تحيتتت ً  
 

 

 

 الطفوؾِ  ِمن قبسات(9ٔ)

 ِاْنِشتؽا  بتاتَ  المثتا ِ  لمعتدو ِ  ِحب ي فــــرط 
 

 

 اْلَخَيتتا  ستتار ُ  ِحمتتا  فِتتي بالحستتينِ  مولتت    
 

 

 اْلَجَمتتا  َذاك عاشتتق   هـــتتـاب    َبتتالِي ستتاهر   
 

 

تتَوا  راجتتيَ  بتتالنهج العتتينِ  قــتتـريرَ  بِتتتّ    النَّ
 

 

تتَلَ  َعتتنْ  َبِعيتتًدا بَِشتتَهاَد  داعيتتاً  ستتابراً    الظَّ
 

 

تتت   ُمتتـوا ِ  َؼيتترِ  لتتـك    َستتَجاَيا  أََنتتاِملِي خطَّ
 

 

تتت  طتتتاهراً    الجـــتتتـَل  ُذو باإلمــامتتتـ ِ  خصَّ
 

 

تت ِ    جتتـدا  بـتتـَل َعْصتتِر  إَمتتا  اإْلِْستتََل ِ  َحجَّ
 

 

 ِمَثتتتا  لـــتتتـ  ُمْستتتَتِحي    لِلِ  التتتنفسَ  بــتتتـذ َ  
 

 

تتا َهْيَهتتات:  قــتتـا   لَّتت  ِمنَّ تتزا ِ  يـتتـو َ  الذ   الن 
 

 

تتت  بنـتتتـو َقَتلَتتت    األَْنــتتتـذا  ِمتتتن َعَصتتتَب    أَُميَّ
 

 

 الم ـتتتـا  بديـتتتـ  التتتـحجج عليهتتتـ  أَْلَ تتت  
 

 

تتتتَها  بالتتتتـرما  فؤجـتتتتـابوا  تتتتَإا  َوالس   الس 
 

 

ِ  َعلَتتتت  وكـتتتتـانَ  قــاتلهتتتتـ    التكـــــتتتتـا  ّللاَّ
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دُ  تؤبين( ٕٓ) ي  ِهيدُ  السَّ دُ  الشَّ دُ  ُمَحمَّ ْدرِ  َصاِدقُ  ُمَحمَّ  الصَّ

تتََل َ    والخضتتراءِ  الخلــتتـودِ  يارحــــتتـاب َعلَْيتتكَ  الس 
 

 

تْ  َقْلبِتتي   َفتتِاْرَتَعشَ  َرأَْيُتتت ُ    اأْلَْعَضتتاءِ  َستتابِرُ  َوَهـــتتـزَّ
 

 

نِي  دِ  َضِريــــتتـ ِ  أََمـــتتـا َ  لَِصتتْدِر ِ  َضتتمَّ  اْلُبلََؽتتاءِ  َستتي 
 

 

َماءَ  دوُنتت ُ  َتْبتتُذ ُ  َوَنْهتتجُ  ِعـــتتـْل    المعتتالي َصتتَدرَ    التتد 
 

 

 اْلـتتـُجَهََلءِ  ُزْمتتَر َ  َفَ َتلُتتو ُ  والجهالتت َ  الكفتترَ  جاَهتتدَ  
 

 

تتَياءِ  بِتتالن ورِ  يشتت  َمَ اًمتتا َفِاْستتَتَباُحوا َقَتلُتتو ُ    َوالض 
 

 

َؽتتا ُ  َقَتتت َ   ا الط   َوَشتتَ اء   لَْوَعتت    ِمتتنْ  أمتت ً  ُيْن ِتتذُ  َحــتتـّرً
 

 

ْهرِ  َمــتتـد    اْلُبَكتتاءُ  َيْنَ ِطتت ُ  َوَل  َعْينِتتا    َتْبِكيتت ِ  التتدَّ
 

 

 َوَبَهتتاءً  ُنتتـوًرا الـتتـع و َ  َوأَْلتتَبسَ  فِيَنتتا العلتت َ  أحيتتا 
 

 

 َدَواء   لَتتت ُ  لَتتتيس َقلُــــــتتتـوَبَنا ادمتتت  ُجتتتْر ً  َرِحيلَتت ُ  
 

 

تتتْدرِ  أََكَتتتتبَ    الـتتتـَْوَفاءَ  َتَبل ُؽتتت ُ  لََعلََّهتتتا حــتتتـروفا لِلصَّ
 

 

ـــتتتـدَ  َقْبتتترَ   تتتِهيدِ  ُمَحمَّ لُتتت ُ  الشَّ  الهتتتواءُ  َمـتتتـر   إَِذا ُيَ ب 
 

 

 فتتتداءً  روَحتتت ُ  أَْهــتتتـَد  ِعْشتتتً ا َواْلُعلََمتتتـاءِ  لِْلِعْلتتت ِ  
 

 

 

ُ  َرِحَمك(ٕٔ)
 أَُبيّ  َيا ّللاَّ

 برحيلتتتتتتتتتتتتك َظْهتتتتتتتتتتتِر  اْنَكَستتتتتتتتتتتر 
 

 

 بف تتتتتتتتتتتتتتتدك ِحيلَتِتتتتتتتتتتتتتتتي قُْلتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 

 َقْبتتتتتتتتَرك ِزَيتتتتتتتتاَر ِ  َقْبتتتتتتتت َ  ِعيتتتتتتتتد   َل  
 

 

 َبْعتتتَدك ِعيتتتد َكتتتانَ  َمتتتا َعاَدَتتتتك لَتتتْوَل  
 

 

 بِِؽَيابِتتتتتتتتتتتتتتك ِعيتتتتتتتتتتتتتتد َيْحلُتتتتتتتتتتتتتتو َل  
 

 

تتتتتي أَْستتتتتؤَ   تتتتتؾَ  أَنْ  َرب   ِحَستتتتتابِك ُيَخف 
 

 

 َقْبتتتتتتتتتتتتتتتتَرك فِتتتتتتتتتتتتتتتتي ُيْإنُِستتتتتتتتتتتتتتتتك 
 

 

 َحَستتتتتتتتتتتتَناتِك ِميتتتتتتتتتتتتَزان ُيتتتتتتتتتتتتَرجَّ  
 

 

َباتِك َوَيْمُحتتتتتتتتتتتو َيْرَحُمتتتتتتتتتتتك   َستتتتتتتتتتتي 
 

 

 زلتتك َيَتَجتاَوز َولِْلُمتْإِمنِين لَتك ُيْؽَفرَ  
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تت    أَْعَمالِتتك بَِصتتالِ  َقْبتتَرك َعلَْيتتك ُيَوس 
 

 

  يارحي  َرْحَمنَ  َيا 

تتتتتتتتتك بَِحتتتتتتتتتق   َذلِتتتتتتتتتكَ  أَْستتتتتتتتتؤَلك   َنبِي 
 

 

  يامجيب ياسمي  

 ِكَتابِتتتتتتك بَِحتتتتتتقّ  ُدَعتتتتتتابِي اْستتتتتتَتِجبْ  
 

 

 أُّمي( ٕٕ)

  ُعُيونِي أنت 

  بَِدَمي أفديك 

 َوَقْلبِتتتتتتتتتتتتتتتتتي بَِعْ لِتتتتتتتتتتتتتتتتتيّ  أنتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 

تتتتان َنِستتتتي  اْسَتْنَشتتتتق بؤحضتتتتانك   اْلَحنَّ
 

 

  َوَفاء َعبِير فؤتزود َقَدَمْيك َبْين أرتمي 

  َوَجِعي أنتِ  

  وبسمتي فرحي 

  شمعتي أنتِ  

 دمعتتتتتتتتتتتتتتتتي َتِستتتتتتتتتتتتتتي  بِتتتتتتتتتتتتتتِذْكِرك 
 

 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَلكِ  َدار ُيَستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَّ  َل  
 

 

  فداكِ  أََنا 
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 الفصل الثاني

 اجملموعة القصصية 

 قصص قصرية عه األميان أوال: 
 النجو  (ٔ)

ْو  مستمتعا ُكْنت َصْيؾ لَْيلَ    فِي ُجو  أتؤم  اْلَمْنِز  َسْط  أَْعلَ  بِالنَّ  َوَقْفت َكْيؾ:  الن 

َماء  ؟ َعْمد ُدون بِالسَّ

َج  ْج  ُيَمدّ  الَِّذ  لِْلَ َمر َنَظِر    اتَّ ْوء النَّ  ! ؟ التوصي  إِْسَلَك   أَْينَ  َولَِكنْ ,  بِالضَّ

َعاس َؼلََبنِي ابِ ُ  َيَر  فِيَما َرأَْيتُ  الن   َبْيَضاء ُطُيور و , اْلِحَسابِ  َيْو ِ  ِفي وكؤنني النَّ

ار َبَرَك  َعن َكتَِفيْ  ِمنْ  رفعاني َوَقد السإالين َعلَ  اإْلَِجاَب  ِمن ي ُتْطلَب  َصَرَخت,  النَّ

َهارِ  اللَّْي ِ  َوَشْطر , يضيبها َمنْ  َوأََمرَ  َوَتد   بََِل  َخْلِ َها َمنْ  َرّفَعَها:  قابَلً   . َوالنَّ

 . اْلَفْجرِ  أََذانِ  َصْوت أَْيَ َظنِي,  اْلُعََل  َنْحو بِي طارا

 ّللاََّ  َعَرْفت (ٕ)

ْنَيا َعلَ  َعْينِي   فُتَِحت نِي ُمْعَت ًِدا الد   َوالِِد  َوإِن , اْلَعالِ ُ  َهَذا فِي الَوِحيدَ  اْلَمْخلُوق إنَّ

ِؽيَرَتْين بَِيِد  اأْلَْرض أَْمَسَكت ِعْنَدَما!  لخدمتي َجاُءوا َمََلبَِك   أَْعلَ ُ  َل  ُكْنت َزْحًفا الصَّ

ن أَْذَهبُ  أَْينَ  ِجَهت ؟ أْبَحث َوَعمَّ لَ  َنْحو اُت  اَبق َوَصَلتْ  إنْ  َوَما صعدت  , السَّ اِني الطَّ  الثَّ

 ناؼيت , أَْنَ َذِني ِمنْ  أَْدِر  َل ,  ِعظاِمي وتتهش  َرْأِسي وينشطر أَْسَ ط ِكْدتُ  َحتَّ 

 ؟ أَْمَسَكنِي َمنْ  أَقُو ُ  َوَكؤَن ي َنْفِسي

ي أَْدَرْكت,  َحْولِي َيْلَعُبون أَْطَفاًل  َرأَْيت اْلَمْدَرَس  ُدُخولِي َقْب   َتِمَرت,  َوْحِد  لَْستُ  إِن 

لَ ِ  َعلَ  أتزحلق ُكْنت,  وأبو  َرب ي َعلَ   َنَهْضت ُث ّ  َفَسَ َطت,  اْلَمْنِز ِ  فِي َنْفِس ِ  السَّ

 ؟ ِبَناِصَيتِي أََخذَ  َمنْ ,  َنْفِسي َوَسؤَْلت , بهامتي َعِمي ا ُجْرًحا اْلَحِديد َفؤََصاَبنِي بِ ُوَّ 

ا َباَح  َعِشْ ت َبلََؽت َولَمَّ ات َعَشَرات ِمنْ  َوأَْكَثرَ  , الس  ي َعلَ  ْبتُ َكذَ  اْلَمرَّ  لَِعبِ  بُِحجَّ  أُم 

ْوَر  َشطّ  فِي أَُسب  ُ  َوأََنا الُكَر ِ   َقد بروحي َوَكؤَن ي , َمرَّ    ِمنْ  أَْكَثرَ  أَْؼَرق َوِكْدت,  الدَّ

ًكا لَِتَخل ق بجسد  َتَزاَوَجت  َه ْ :  بداخلي ُيلِ ّ  َوُسَإا  َكبَِرت , أُْخَر  َتاَر ً  ين ذني ُمَلَّ

َجاِرب َهِذ ِ  بُِك    آُمرَ  أَنْ  َيِجبُ  َكانَ   َخالِ ِي َرْحَم    فِي َتَتَمثَّ  مبهر  أُْعُجوَب    ألكتشؾ التَّ

 . بِي
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 لِِلَّ  لَْيلَ  (ٖ)

ْو  َوَعاَنق,  سدول  اللَّْي ُ  أَْرَخ  أَنْ  َبْعدَ   َل  َساِهَر    ُعُيونِي َظلَّت,  النَّاس أَْرَوا  النَّ

َعاس َيُزوُرَها  ! الن 

ر,  اْلِؽَطاء َتْحت َجَذْبَتنِي اأْلَْفَكار َهَواِجس  َسؤُْعِم  َوَماَذا َيْوِمي فِي َفَعْلت بَِما أَُفك 

ْفِكير َتَرْكت. .  ُرَقاِد  أَْثَناء اْلَمْوت أَْقَب َ  إَذا َهِذ ِ  َساَعتِي ِمنْ  َوَخْوًفا,  لؽد   التَّ

 . اْلَمْحُتو  اأْلََج ِ  ِمنْ  َعْ لِي   َعلَ  اْلَخْوؾِ  َواْسَتْولَ ,  بحياتي

,  اْلَحق   َعنْ  َوأَْبَعدُ  بدنيا  لَلنشؽا  أِلَُعود َشْيَطانِيَّ    إيحاءات تراودني َوَبَدأَت

,  اللَّْي  َنًد  ِمنْ  َقَدَما َ  فتبللت اْلَمْنِز  لحدي   َوِسْرت مخدعي ِمن َوَنَهَضت اْنَتَبَهت

َماء َنَسَجت َكْيؾ َوَرأَْيت ُجو  اْلَ َمر ضي ِمن ن ابؤً  السَّ َراَع ِ  أَُكؾَّ  ُرفَِعت,  َوالن   الضَّ

 ُذُنوبِي لِي اْؼفِرْ  يامول  َيَدْيكَ  َبْينَ  أََنا َها,  لباربها اْلَهَواء َم  َتِسي  وأنفاسي

 وركوبي يأَْحَلَمِ  اْلَمَطاِم  ع بات َتْجَع ْ  َوَل ,  اْلَكثِيرِ  َعنْ  َواْعؾ اْلَيِسير ِمن ي َوَتَ بَّ ْ 

ب َواْل ُُنوط اْلَخْوؾ أشبا  َوَل ,  جفوني ُتْث ِ  اْلَمَتاِعب َوَل ,   َوَخلََّصِني,  فَُإاِد  ُتَعذَّ

 . َشْيَطانِي َوَساِوسِ  ِمنْ 

ؤَتْ   نُ  نَِداء َسِمْعت,  اآْلَيات َوَتلَْوت َوَصلَّْيت َتَوضَّ  فارتعشت,  اْلَفْجرِ  لَِصَل ِ  اْلُمَإذ 

ْيَطانُ  َوَكانَ  َبَدنِي َواْقَشَعرّ   . َصْدِر  َعن َواْلَيؤْس اْلَه ّ  َوَزا ,  َجَسِد  ِمنْ  َخَر َ  الشَّ

ار أُِزي  أَنْ  َوَبْعدَ  تَّ َهار أَُكؾّ  َواْنَبَسْطت اْلَفْجر ُظْلِم ِ  َعنْ  السَّ  الشَّْمسِ  قُْرِ   بُِظُهور النَّ

يك َوَتْسبِي  الَعَصافِيرِ  َزْقَزَق ُ  مسامعي َوأَْطَرب اْلفُُطور َتَناَوَلت  بِاأْلََمان فشعرت,  الد 

ْنَيا بُِحبّ  اإْلِْفَراط: )  َقْلبِي فِي ُحْكُم ُ  اْلَخالِق َقَذؾ إذ,  َمَر  الد   َسَ َطت َنِضَجتِ  إَِذا َكالثَّ

 وتنير قُلُوبَِنا َوَتْطَمبِنّ  تديرنا ُع ُولَِنا بِ  يسودنا نَِظا  ّللاَّ  عشق)و( ,  واندثرت

 ( . بصيرتنا

ْعي َفَ َرْرت ا ِمنْ  ُحْكُم ُ  أََنا  بِؤَن السَّ  . لِِلَّ  لَْيلَ  َشْهر   ُك    ِمنْ  َواْسَهر ضيا  ِسّنً

َعاَد  اْلَكَما  (ٗ)  َوالسَّ

ْم  َيْرَتِشؾ,  َنِسيما اْلُحْزن َيْسَتْنِشق.  َحظ   ُيْنَدب,  َخَطَواتِ  َي ُود اْلَه ّ  ,  َشَراًبا الدَّ

ا  كسرب َتْمر بِؤَْفَكار اللََّيالِي ُيَعاِنق , َقْلَب ُ  الَه    ويعتصر َعاَد  اْلَكَما  َيْنُشد,  َحمَّ  َوالسَّ

 ؟ أَْينَ  َولَِكنْ 

 ؟ اْلَما ِ  فِي أَُهَما

َوا ِ  فِي أَ ْ   ؟ الزَّ
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َما  ! اأْلَْوَلدِ  فِي ُربَّ

 ؟ اْلَجا  لََعلَّ 

 كزورق َوْجَنَتْي  َعلَ  الس  ُوطِ  ُتَ اِو  َدْمُع  أَْطَراؾ النجَلوتين َعْيَنْي ِ  َوفِي إليّ  َنَظر  

ِؽيَرَتْين َجْفَنْي  َعلَ  َيَتَزْحلَق ْلت,  الصَّ ْلَب  َيِد  أَْمَسَكت , فِيِهَما َتؤَمَّ لَت الَّتِي الص   َتَحوَّ

 ؟ ُكل ي   ؼابما ِبك َما:  َوَسؤَْلُت  بَِيِد  لِيَن 

 ؟ َقَرْأت  ِكَتابِ  فِي َضالَّتِي ِعْنَدك أَِجدُ  َه ْ  ـ

 . َنَع ,  بُِسَإالِ  اْلِعْل ِ  ُدونَ  لَِسانِي أََجاَب 

يَجاَر  َوَرَم  والبني األَْزَرق َبْينَ  َما الداكنتين بَِشَفَتْي  َتَبسَّ  ـ ْهرِ  فِي الس  :  َقابًَِل  النَّ

َد  ِمن بإيحاء أََجْبت  , أَْتِحْفنِي,  ُتِحبّ  بَِمن استحلفك اِكَر  ُمَسوَّ  بِِذْكر َعلَْيك:  الذَّ

َعاَد :  أُُذَنْي ِ  فِي همست,  اْلَحقّ   . اْلَكاِم  َم  اْلِوَصا  يعان   َشْوق   السَّ

 رازقي (٘)

ن   ساورني َطالََما  خجلت أَن لَبِْثت َوَما,  يرزقاني ِمنْ  ُهَما والد ّ  بِؤَن طفولتي فِي الظَّ

ت , بِاْلَمْؽفَِر  وناجيت  رازقي ِمن  ِعيِديَّ    أَْقَدَم  َواِحد ِديَناًرا أَْملِكُ  َل  لواقعي ُعدَّ

ي َصْوت   َعلَ  مصَلتي ِمن َوَنَهَضت َرْكَعَتْينِ  َوَصلَّْيت َبَكْيت,  اْلِعيدِ  َيْو َ  أِلَْوَلِد  :  أُم 

 . َيْضِرب اْلَباب َجَرس  

 َوَعْيَنا  اِلْحِمَرار َيْكُسو  الَِّذ  َوْجِه ِ  ُتْؽَرق َوُدُموُع  ِباْلَباب َعبَّاس َصِدي ِي َوَرأَْيت

 ؟ اْعَم  َماَذا أَْعِرؾُ  َوَل  اْلَحَيا ُ  َفاَرق اْبنِي:  َباَدَرنِي , ُسَإالِي ُيْنَتَظرْ  لَ ْ  , ؼابرتان

ِضي  َوُؼِسَلت َمَع  َذَهَبت , اْلَحِزين لِْلَخَبر صع ت  َمْثَوا  إلَ  َوَنَ ْلَنا  َوَكفََّنْت  الرَّ

د المنكوب َوَصِدي ِي َجاُرَنا َسّياَر    فِي ُعْدَنا,  اأْلَِخير ِ  اْلَحْمدُ :  ُيَرد   أَْعَط  َما لَ ُ  , لِِلَّ

 . أُِخذَ  َوَما

َ  َحِمْدت
َم ِ  نَِعِم ِ  َعَل  َوَشَكْرت  ّللاَّ  أَْبَنابِي ألحضن ُمْسِرعا َهِرَعت , أَْوَلِد  َسَلَّ

د   أَُبو َصِدي ِك َجاء:  َوالَِدتِي بادرتني,  قبَلت اْلِعيد َهِديَّ  وأهديه   لَك َوَتَرك ُمَحمَّ

 ! اأْلََماَن ِ  َهِذ ِ 

َساَل  ُسُطور فِي َنَظْرت  تجارتنا ِمن أرباحك ِديَنار   أَْلؾَ  ٖٓٓ َمْبَلػ َهَذا:  المرف   الر 

ْشُهر   ِستَّ ِ  َقْب َ  بالسجاد
 . أَ
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 َزابِلَ    نِْعَم    (ٙ)

 اللَّْي  ُسَباتِ  فِي ُروِحي َتْسَر ,  َخالِ َُها َشَفَتا  َتَناِجي , َقْلبِي َيْنِبض,  َعْينِي أُْؼِمض

 ؟ َجِديد   ُهوَ  َما لُِمَشاَهَد 

َهار َصَداَها َيْظَهر,  مرآتي ِبلَّْور َعلَ  آثاُرَها َتْبَ   اْلَمْوت ُرْإَي   َوأُْخَر ,  بِالنَّ

وا.  بِاْلَمَنا  َرأَْيَت ُ  َمنْ  لَِوَفا  مسامعي ُيَص ّ  بَِنَبؤ ُتوقَِظنِي  , اْلَح ِيَ   أَْعِرفُُك  َمِعي َهلُم 

د ْظَر ِ  بُِمَجرَّ  َهِذ ِ .  َل  أَ ْ  َهَذا بَِيْوِم  َسَيُموت َكانَ  أَنَّ  أَْعلَ ُ  َما َشْخ    لَِوْج  اأْلُولَ  النَّ

ُ  َهِديَّ ُ 
نِي لِي ّللاَّ نِي,  أََحًدا أَْظلَ  لَ ْ  أِلَنَّ  ُيَصل ي َكَمنْ  ؛ ففضحتها,  َنْفِسي َظلَْمتُ  لَِكنَّ

ََل َ  ا  َوَيْشَرق نَِيا    َوالنَّاسُ  الصَّ َبا ِ  فِي ُمَحيَّ  . ِمْن ُ  َكانَ  بَِما َفُيْخبُِرُه  الصَّ

 اْلَحبِيب َباب (7)

َم ِ  بَِعَددِ  أَْذَنْبت  ْف  َجِمي  لَِكن,  َواْلَحَص  الرَّ  َرْحَمتِ  َؼَما  ُذُنوبِي َعلَ  ُيَظلَّ  الصَّ

تِك وأسفا  َوأَقُو  فؤخج ,  َرْأَفتِ  َسَحاب   لعيوبي َوُيْرِس  نِي َوِعزَّ اِدِمينَ  ِمنْ  إنَّ  . النَّ

 وبحلم ,  علَيَّ  َيُتوب َوبَِرْحَمتِ ,  َسَخِط ِ  ِمنْ  فيجبرني,  أَْعِصي  َوأََنا علَيَّ  َيْسُتر

 . بِي َيْرفُق َوبِِعْلِم ,  َعن ي َيْعفُو

 ؟ َعْطفُ  َسَبب   أَْعلَ ُ  َل  َوُكْنت َمَضت ُسُنون

ا  َعْفُو  إلَ  َباًبا لِِعَباِد  بَِفْتِح  َواْعتَِ اِد  إِيمانِي أَْدَرْكت ْوَب  َسمَّ  ُدُخو َ  أَْؼَف َ  َفلَ ,  التَّ

 . ُيؽلق َل  اْلَحبِيب َباب ؛ َبْعد اْلَبابِ 

 َقُرب لَذَّ  (8)

ُ  َخْلِ  ِ  ِمنْ  ألَْفَكار َصَد  ِسَو  لَْيَستْ  وأقوالي وتؽافلي إهمالي
 لََعلَّ ,  َنار   ِمنْ  ّللاَّ

 ؟ َمْوَل  َعنْ  اْلُبْعدِ  بَِسَببِ 

 َنْفِسي توقعت,  اْلُكُتب ِمبات ِمن َقَرْأتُ  فِيَما بلهف  أتفرس ُكْنت اللَّيالِي إْحَد  فِي

 َفَحَملَت,  ُنَ ط بُِدون ُخْطَب  أَْوَراَق  َبْين وصادفني ِكَتاَبان أَْمَسَكت,  اأْلَْرِض  أَْه ِ  أَْعلَ ِ 

ْبت,  َسْطَرْين ِكَتاَب ِ  َعنْ  َعَجَزتْ  ِمْثلَِها لتسطر اْلَ لَ  ِمَداد أََناِملِي  ُيَوْسِوس لَِمن َتَعجَّ

 َواِحَد  بُِمْعِجَز  َيؤْتِيَ  أَنْ  َيْسَتِطي ُ  َوَهْوًل  َخالِ ِ ِ  ُوُجودِ  َفُيْنِكر خناس  لَ 

نِي َساَعتَِها ِاْقَتَنْعت , َيابِ أَْولِ  لََد  اسِ  أََق    ِبؤَنَّ  عامران َوَعْ لِي   َقْلبِي لَِكن,  ِعْلًما النَّ

ِ  ِمنْ  اْل ُْربِ  بِلَذَّ   . ّللاَّ
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 َوِاْعتَِراؾ   ُجُحود (9)

اَر ِ  فِي بِِجَواِر  َجلََستْ   بَِصْوت  ,  الَح ِيَ  ِ  َعنْ  الَبْحثِ  ِرَواَي َ  أَُطالِ ُ  ُكْنتُ ,  أُْجَر    َسيَّ

بِيَع ِ  فِي َمْوُجود   َعْن ُ  َتْبَحثُ  َما:  ِبِعَباَر    َمَساِمِعي َخَرَقتْ  َهاِدئ    ! . الطَّ

َدتْ  ُجْرأَُتَها ِاْسَتْؽَرَبتْ   بََِل  َواآلَخرُ ,  َقْبلَ ُ  َكانَ  أَوَّ ِ  بََِل  األَوَّ ُ  لِِلَّ  الَحْمدُ :  ُمَباَشَر ً  َوَردَّ

 . َبْعَد ُ  َيُكونُ  أُُخر  

ْمتُ   أَْعلَ  بَِبَ اَيا ِ  األَْسَودِ  َشْعِرَها ُخُيوطَ  لُِتْلِحقَ  أَْوَراقَِها ِمْحَفَظ ِ  ِمنْ  َيَدَها َوَسَحْبتُ  َتَبسَّ

َقتْ ,  إِلَ  بَِرْأِسَها ِاْستَِداَرتُ ,  َرْأِسَها ْكتُ ,  َقلِيًَل  فِي َحدَّ ِؽيَرَتْينِ  َشَفَتْيَها َوَحرَّ :  الصَّ

َ اشِ  َتْسَم ُ  َه ْ   ؟ بِالن 

 ؟ لَِ ْولِكَ  َدَعاكِ  الَِّذ  َما,  ِاْبَنُتي َنَع ْ 

 َعنْ  َوَتْبَحثُ  َنْفَسكَ  ُتْتِعبُ  َرأَْيُتكَ :  َوَنَطْ تُ  َكَبالُوِن ِ  َنْفَسَها َنفَّْختُ  َخْرَساء بِِاْبتَِساَم ِ  ـ

ْرتَ ,  لشيبتك َقْلُبي َفَحنَّ ,  َمْجُهو    رُ  َوْخَز    يَّ ُ بِؤَ :  َسِريًعا َفكَّ  ؟ الَبالُوَن َ  أَُفج 

اكِ  إِلَ  َصاِمًتا ِاْلَتفَّتْ  بَّ ,  َسَماِو    ِكَتاب   ِمنْ  آَي    َيْوَما َقَرأَتْ  َه ْ :  َنْفِسي َوَسؤََلتْ  الش 

 ( ؟َوَذُروا) َمْعًن  َما( ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا: ) بُِسَإالَِها َباَدَرتْ 

َحاُور لَِكنَّ ( , اُْتُرُكوُه ْ ) َمْعَناَها َع    َيا:  أََجاَبتْ  ـ  . أَْقِنْعكِ  أَوْ  ُتْ نُِعنِي َمْطلُوب   التَّ

ابِقِ  ِاْصِطَدا ِ  ِحَواِرَنا َقَط َ  ا بَِشاِحَن    السَّ َساءِ  األَْطَفا ِ  ُصَراخُ  ِاْرَتَف َ ,  أََماَمنَّ ,  َوالن 

 . ّللاُ  َيا َسَتِرك   ّللاَّ  َيا:  بِِاْبتَِها    الَفَتا ُ  َقالَتْ 

 َحْمَراءَ  لَْيلَ    فِي ُدَعاء   (ٓٔ)

ُمو ُ  ُتْؽِرقُُهَما بَِعْيَنْينِ  َوَنَظر  ,  اْلُعََل  َنْحوَ  ُمْرَتفَِع    مرتجف  َبْيدَ  تَ ,  الد   ُتَخف ُض ُ  َوَصوَّ

ُع ُ   الَمْصُبوَؼ ُ  الَحِديدِ  قُْضَبانِ  َوَراءِ  ِمنْ  اللَّْي ِ  َظلََم ِ  فِي َسِمَعْتَها الَ اِسَي ُ  اللَّْوَع ُ  َوُتَ ط 

 ؟ أََماَنَتكَ  ُخذْ  َرب ي َرِحَماكَ :  َقابِلَ ً  ُتَصر  ُ  اْلْحَمر بِاللَّْونِ 

ْسِعيَنياتِ  فِي ِاْعتَِ الَيْ  َصَبا ُ  الَيْو َ  َذلِكَ  َراَيَتَها ُهورِ  بُِعْمرِ  َشاَب َ ,  الت  :  ُتْهَمَتَها الز 

ت,  الَؽْيَر ِ  َمْنُزو    َضابِط   ِبُؽْرَف ِ  الُوقُوؾُ  َجَمْعَنا,  ُمَعاِرض   َوَوالُِدَها َشِريَف     بُِرز 

,  الَوَطنِ  َتْخِريبُ  لِلَجَواِسيسِ  َتَسهَّ َ  َخابِن  :  بَِوْجِهي َصاِرًخا أََماَمَها لَِساِن ِ  َعَضََلتُ 

 ! َعلَّ ُو ُ 

ْجتُ  َجَسِد  َعلَ  الَكْهَرَبابِيَّ َ  َوالُعِصيَّ  الّسَياطَ  لَِعْبتُ  ,  َكاألَْنَهارِ  ِدَماء   بَِسْي ِ  َوَتَضرَّ

 أَْينَ  ِاْعلَ ْ  َل  َوّللاِ :  َكلَِماتَِها َوَبْعضُ  ُبَكاءها َوأَْسَم َ  َواآلَخرِ  الِحينِ  َبْينَ  الَوْعيُ  أََفَ دَ 

 ! َوالِِد 
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َها ْمتُ َعلِ ,  َفَ طْ  لِلُجلُوسِ  بِِمْحَجَرْينِ  ُمَتَجاِوِرينَ  َيْوِمَنا ِاْنَتَه   َوَسَيْنَتِهي ِنَهاَيُتي أَنَّ

 ؟ الَمْوتَ  َتْطلُبُ  لَِماَذا,  الَبِريَب ِ  الَفَتا ِ  ُدَعاءُ  َوْشَؽْلنِي شدني َولَِكن,  بِاإلِْعَدا ِ  َمِصير 

ْدتَ   ! ِاْعلَ ْ  َل :  أَجْبُتَها؟  ُتْهَمُتكَ  ِهي َما:  بُِسَإالِي َفَباَدَرتْ ,  إِلَْيَها الَحِديثِ  فِي َتَردَّ

 . َعْن ُ  َفر َ  َيالِل بُِخُشو    لَْهَجتُ  ـ

 ؟ َنْفِسكَ  َعلَ  َتَدِعين لَِماَذا:  لََها َقابًَِل  ِاْنَدَفْعتُ 

ابِطُ  َهَذا:  ُدُموِعَها بَِسْي ِ  َفؤََجاَبْتنِي ـ  َوِاْقَشَعرَّ  لَِسانِي َخِرسَ .  َعَفَتيَ  َهْدر ُيِريدُ  الضَّ

نِي  ؟ أَُخرَ  بَِشْيء   َنَتَكلَّ ُ  َوَل  الَ ْو ِ  بَِهَذا َنْدُعو َرْأُيكِ  َما:  لََها َف ُْلتَ  ُبد 

 . ُمَواَفَ    ,  َنَع ْ  ـ

ِد  نَ :  َمَعي َرد  وءَ  َوَيْكِشؾُ  َدَعا ُ  إَِذا اْلُمْضَطرَّ  ُيِجيبُ  أَمَّ  َثََلَث ُ  ُدَعابَِنا َعلَ  َمرَّ .  الس 

ا    ََل ُ  َعلَْي ِ  َوَيْبُدو الش يب َرْأَس ُ  ُيْمِ   َزابِر   َجاءَ  , أَيَّ ا َوْقؾ  ,  الصَّ  فِي َيْنُظرُ  َوُهوَ  َبْيَننَّ

ا إِلَّ  َدَقابِقَ  ُتْمِض  لَ ْ  األَْوَراقِ  يَّ ُ  َرِحيقَ  َنْسَتْنِشقُ  َوُكنَّ  . الُحر 

 َتَفاُإ    (ٔٔ)

ت بِيبُ  ِب ِ  أَْخَبَرنِي لَِما اْلَخْيَب  أذيا  أَْجر لَِوالِِد  ُعدَّ َعتَوَتجَ .  الطَّ  َعلَ  اْلُحْزنَ  ؼيو  مَّ

 . َصْدِر  ِمْن  َضاق َقْهًرا َفَمَطَرت,  َقْلبِي

ًصا المشف  أَبِي إْدَخا ِ  َعلَ  اْلُمَعالَج أََصرّ  ُخو ِ  أَُبوك َرَفضَ  إَذا:  اْلَمْوقِؾ ُملَخَّ  الد 

 َوَمنْ :  َحِزين   بَِصْوت همست , َبِعيًدا أفكار  َسَرَحت,  َسَيُموت َد    َل ُ  ُيْعطِ  َولَ ْ 

ِ  َعلَ  َيَتَوّك ْ   . ِحْسَب  َفُهوَ  ّللاَّ

 أِلَبِي َوَخَرَجت,  أفكار  وشلت َوَقْلبِي َعْ لِي   اْلَ ْهر َسْه  ِاْخَتَرق اْلَ ْهر َسْه 

ُخو ِ  ِمنْ  لَُبدَّ :  بِِعَباَر  الدكتور َقْو  ُمْخَتَصًرا  . للمشف  الد 

ْوَداَوان َوَعْيَنا  اْلَوْج  أَْصَفر اْلَحا ّ  َبَدأ  َعلَ  َوَيْجلِسُ  بَِوَهن َقا  , ذابلتان السَّ

ك اْلُكْرِسي   ِ  بَِيدِ  اْلَمْوت:  اْلُمَتَحر   ! آَخر لَِطِبيب ُخْذنِي ّللاَّ

بِيب إلَْيَنا اْلَتَفتَ  َ اِرير َجِمي  َوقَِراَء  بفحص  َبَدأ , بِاْلَحا ّ  َمْرَحًبا اْلَجِديد الطَّ  , التَّ

ي ب َولَِسانِ  َفاُإ  ِعَباَرات أَْجَم  َيْلفِظ الطَّ  َتِجد بِؤَنَّك أَْعَل  , َبِسيِط  اْلَمْسؤَلَ :  َقابًَِل  التَّ

 فِي وأتمن  َمَراِح  َعلَ  عَلجك َسَيُكون لَِذلِك ؛ بالمستشف  رقادك فِي ُصُعوَب ً 

 . َواِحد   َد    َبَط  إْعَطابِك أَْج ِ  ِمنْ  َيْو    نِْصؾَ  َتْدُخ َ  أَنْ  اْلِعََل  ُمْنَتَصؾِ 

ُ  َشاءَ  إنْ :  أَبِي َهَمس
 . ّللاَّ
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 اْلَجِديد اْلِعََل  َبَدأ.  اْلَخالِق ِمنْ  الَعْونَ  َفَطلََبت,  بِاْلِعََل  اكتفاء  َوالِِد  ِمنْ  توقعت

 َواِحَد  َد    قِْنَي  ْعَطابِ إِلِ  اْلُمْسَتْشَف  بَِمْوِعد َوالِِد  َذَكْرت , َيْوَمان َمرّ  , ِثماُر  ُيْإتِي

ْفض َسَلَِس  قُُيود َفكّ ,  َماءِ  إَل  َنَظْرت.  بِاْلَ ُبو  الرَّ  َفْضلِ  َشاِكًرا َكفِي َرافًِعا السَّ

 . َيْنَتِهي َل  الَِّذ  َولُْطفِ  َصَنَع  َوَجِمي 

 َوَفْر  َبْلَو  (ٕٔ)

ت ُكلََّما أحدُ  َعْن  َيْدِر  َل  ِعلما َخالِ ِ  أَْوَدَع  َيْعِرفُ  َحْولَ ُ  ِمنْ  ُك     ُمْعِضلَ  بِي أََلمَّ

 ؟ َدَعا إَذا ُيَجاب الَِّذ  اْلُمْضَطرّ  أَْين:  أنادي 

نِي,  َبْلَو  ِمن أحاطني َما لَِمَ اِم  َشَكْوت  ! َنْجَو  َوَل  َحِسيسا أَْسَم ُ  َل  لَِكنَّ

َو  ِبك اْسَتَ رّ  أَْين ِشْعِر  لَْيتَ :  َوَتلَْوت َبَكْيت !  ؟ َثَر  أَو ت لك أَْرض   أَ    َب ْ  النَّ

 ! ؟ ُطًو  ِذ  أَ ْ  َؼْيِرَها أَوْ  أبرضو 

ْيػ اْحَذر:  نَِداء َوَسِمْعت َنَمت  َواأْلَْهَواء الزَّ

ْدَب  ُدَعاء   َوَقَرْأت َصلَّْيت,  اْلَفْجرِ  لَِصََل ِ  اْلُجُمَع ِ  َيْو َ  اْسَتْيَ َظت  الن 

َداء َصَد  ت َه  َجَوانِِحي َيْمَ   الن  ت ُروِحي َحجَّ ا َمْولُوًدا َفُعدَّ  ؟ َن ِّيً

 ُمْذنِب َضِمير (ٖٔ)

 ! َرأَْيت  ُكلََّما َعْينِي َعنْ  َيَتَواَر  اْلُحُرَمات َيْهِتك َعاِصًيا ضميراً  َرأَْيت

 . َفاْبُتلِيت,  ُذُنوبِ  َحَماَق  ِمن اْرَتَكَبت , َفَعَل  َتْجِرَب  َحاَولَت راقبت 

َماء َخالِق َسؤَْلت  ؟ أتحبني السَّ

 . ُرْشَدك إلَ  ُعدْ :  َخاَفَتا َصْوًتا َوَسِمْعت َنْفِسي َواْطَمؤَنَّت َبَدنِي َفاْقَشَعرّ  َصلَّْيت

 ُع ُوَب  (ٗٔ)

 . أَْفَواِهِه  أَْؼلَ ُوا , أَْبَصاَرُه  َحَجُبوا , أَْسَماَعُه  اْلَ ْو  ِخَيار أََص ّ 

 . اْلَجِمي  َتَساَو  اإْلِلَِهيّ  اْلِعَ اب َجاء ِعْنَدَما

 األَعم  (٘ٔ)

ح  ُظْلَم ِ  ِمنْ  َخَر َ  ا    َثََلَث َ  الن ور َيَر  َل  الرَّ رور. .  أَيَّ  َوْجِه ِ  َعلَ  َيلُو  فالس 

 . بالبِشر يطف  َوَمْحَيا  , الشَّْمس ك ر  اأْلَْبَيض
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ن ُث ّ ,  اْلَكثِيؾ اأْلَْسَود بَِشْعِر  فلفَّ  أَُبو  احَتَضَن  ِخي  بَِصْوتِ  أذَّ  اْلُيْمَن  أُذن  فِي الرَّ

ِؽيَر   ! آت   ُهوَ  لَِما فَُإاُد  َبابَ  لَِيْفَت َ  الصَّ

ابِ ِ  اْلَيْو ِ  ِفي السوداوين َعْيَنْي ِ  َفَت َ  بِيّ  َوَحَملَ  َفَعاَنَ  ,  ُمْبَتِسما ألَبي  َنَظر  ,  الرَّ  . لِلنَّ

ا ,  َمرَّ    ألَوَّ ِ  بِالن ْطق َشَفَتا  ارتعشت أَنْ  َبْعدَ  ُسو ِ  َمِديَن    فِي َوالِِد ِ  َربَّ  َيْتلُو,  الرَّ

ق,  لَِيْحَفَظَها اآْلَياتُ  َعلَْي ِ   . إَماِم  ِحْنَطَت  ِمن َوَيَتَصدَّ

ِ  َحبِيبِ  َوَفا ِ  َبْعدَ  ِثماُر  وأينعت ُعوُد ُ  ِاْشَتدَّ   اْل ُْرآنِ  قَِراَء ِ  َهم   ُج    َكانَ  َفًت  َفَؽَدا,  ّللاَّ

 . قَُرْيش   بِلَُؽ ِ  اْلَكِري ِ 

 ؟ سإول َولَِساًنا ُع ُوًل  َقْلًبا ّللاَِّ  َوَهَب ُ  َمنْ :  أََبا ُ  َسؤَ َ 

بِي   َنْفسِ :  َفؤََجاَب   . َوَوِصيَّ  النَّ

 أَ  َنَزلَت أبلي  , لَتَنزَ  َوأَْين َنَزلَت فِيَما ُعلِ َ  َوَقدْ  إلَّ  آَي ُ  َنَزَلتْ  َما أيعل . . :  أَْرَدؾ

 ؟ َجَب    أَوْ  َسُه َ  فِي , َنَزلَت بَِنَهار

َعَداء َيَتَنفَّس األَب  . ُبَني َيا َنَع ْ :  َولَِد  مسام  َوَيْطُرق الص 

 . َطالِب   أَبِي ْبنُ  َعلِي   إِلَ  َفَسار,  َعْينِ ِ  َعنْ  ليتوار ,  َوالِِد  اْسَتؤَْذن

,  َعلَْي ِ  َفَ َرأَ ,  َيْ َرأَ  أَنَّ  ِمْن ُ  َوَطلَبَ  اإْلَِما  ِاْسَتْ َبَل ,  اْلُمْإِمنِينَ  أَِميرَ  كؾَّ  ُي ب  ُ  اْنَحَن 

ِبي   َعنْ  َسِم َ  بَِما َفؤََمَر   (( .وعلّم  اْل ُْرآن تعلّ  ِمن خيرك )) النَّ

ين يعسوب َيَد ْ  َبْينَ  ُرْكَبتِ ِ  َعلَ  ُجًث   إَماِم ِ  َكََل َ  لَِيْسَم ,  واعيتان وأُذنا ,  الد 

ْملَ  َمْسِجدِ  إلَ  ِسرْ :  ِخَطابِ  َوَيْنفُذ  أَْخَبرَ  ُث َّ ,  ُهَناكَ  اْل َِراَء َ  َوُعلِ ,  اْلَحْمَراء الرَّ

 َل ْ  آَيات   عشرَ  تعّلموا إَذا َكاُنوا أّنه  أَْخبُِروَنا َقْو    َعنْ  اْل ُْرآنَ  َهَذا أََخْذَنا إّنا:  تَلمذتك

 , ِب ِ  َواْلَعَم ِ  اْل ُْرآن نتعلّ  فكّنا , فيهنّ  َما َيْعلَُموا َحتَّ  األَُخر الَعشر إلَ  يجاوزوهنّ 

 ُيَجاِوزُ  َل  َب ْ  َتَراقَِيُه ْ  ُيَجاِوزُ  َل  اْلَماءَ  َشِربَ  َيْشَرُبوَن  َقْو    َبْعَدَنا ال رآنَ  َسَيِرثُ  وإّن 

 ! ُهَنا َها

ِدين َمْولَ  َيَد  ُيْ َب  َعاد  . ِرَحالِ  َوَشدّ  اْلُمَوح 

ا  َيْسؤَ  َوَوَقؾ,  اْلَعْذب اْلُكوَف  َهَواء َنِسي  َفَش ّ  ُشُهور ِعدَّ ِ  َبْعدَ  َوَص َ   َسْوقَُها ُعمَّ

 . َفاْشَتَر ,  لِْلَبْي  َدارِ  َعنْ 
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الِي اْلَيْو ِ  َنَهار َشْمس ُبُزوغ َقْب   َمْسِجِدَها ِفي نَ اْلُمَصل ي ُمَسم     أَْجَراس َدقّ  التَّ

ِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َعِطَر  تََِلَو  الّشِجي بَِصْوتِ  ْرس َحْل ِ  َبَدأَت َحتَّ  ّللاَّ  اللَّْحَظ َ  تِْلكَ  ُمذ الدَّ

 . اْلَفْجرِ  َصََل ِ  َبْعدَ 

 ! إلَْي ِ  اإْلَِشاَر ُ  ُدونَ  اإْلَِما ِ  ِخَطاب َفؤَْخَبَرُه 

 َشْيخ َوأَوَّ  ُمَعل ًما لينصب  اْلُمْإِمنِينَ  أَِميرَ  اْلُمْسلِِمين ِخََلفُ  َفَتَولَّ  ِسِنينَ  بِْض َ  َمَضت

اء  . اْلَمْسِجد قُرَّ

ْمَع  َسِري  َفَبات,  اْلَخلِيَف  اُْسُتْشِهد ي اْلَماء فه َّ ,  الدَّ  ؟ ُعُيوَن  ُيَؽط 

ْإَيا وعتم  َقْلبِ  بَِبِصيَر  َوَيْعَلُم  النَّاس ُي رإ  َعاًما أَْرَبِعينَ  اْسَتَمرّ   َوُيَصل ي.  الر 

ينِ  فِي ُيْحَم  و َجَماَع    ُت  َقُرَبتْ  َحتَّ  الَمطير اْلَيْو ِ  فِي الط   تِْلِميُذ ُ  َعلَْي ِ  َفَدَخ َ ,  َمنِيَّ

ُ  َيْرَحُمك َوَخاَطَب 
 بَِحِديث َمَساِمَع  ليم  إلَْي  اْسَتَدار , فَِراِشك إلَ  تحّولت لَوْ  ّللاَّ

بِيّ  َمْنُسوب   ََل َ  َيْنَتِظرُ  مصَلّ  فِي َكانَ  َما َصََل ِ  فِي اْلَعْبدُ  َيَزا ُ  َل  لِلنَّ  َواْلَمََلبَِك  , الصَّ

 . اْلَمْسِجدِ  فِي َوأََنا أَُموتَ  أَنْ  َفؤُِريدُ  , اْرحم  الله ّ  َل  اْؼفر الله ّ :  َت ُو 

 ! َعْيَنْي  َؼِشيَ  َما أَْعلَ ُ  َل  لَِكنْ 

 ـ القصص القصرية االجتماعية ثاويا 
 َولِيَم    (ٔ)

َرتُ  اْلَحَيا ِ  َصْدَماتِ  َبْعدَ  , َكِبيرِ  ِب ُْف ِ  ِمْؽَلق   َصِؽيرُ  َبابُ  لَ ُ  َحديد   ِمنْ  َساتِر بَِناءَ  َقرَّ

يّ  فِي َوَهْيَكل ِ  ُروِحي   فِي أساس  َوضْعتُ  َعاءَ  ِمْفَتاح , َحَواس   !الد 

 ُيَعانِي َصِديقُ  َصاَدَفنِي اْلَباب, َفَتْحت ُكلََّما ِهي َكَما الشياء أََر  ُمْبِصَرا؛ َوأَْصَبَحتْ 

ْوقَ  حاس  فُْ َدانِ  ِمنْ  َعاَد ُ  َحالََفْتنِي اْلَعَوزِ  َرْؼ ِ  َفْ ِر    ِعْندَ : قابَل بادرني, الذَّ  فِي, السَّ

َعاَس ُ  َراَفَ ْتنِي ِؼَنِا   .التَّ

 .َطبِيب   إل  اَذَهب  : قابَل لَِعْينِي  ِ  َنَظَرت

اتِرِ  َبابَ  لَِفَت َ  َهْرَولَتْ  َوَعَ اقِيِرِهْ , اأْلَْطَباءِ  محاولت َفَشلَّتْ : أَِرْدؾ  وَدْعَوتِ ِ  السَّ

 .َكالمَفُجو ِ  َفؤَْك   , َعَشاء   لَِولِيَم ِ 

َعاِ ؟ َرْأيِكَ  َما: َسؤَلَْت ُ   ِبالطَّ

 ِؼَنِا ؟ ُمْنذُ  بَِطْعِم ِ  أَِشْعر   لَِذيذِ  َطَعا ِ  أَوَّ َ  َهَذا َتَعل  ُ  َه ْ : بِلََهفِ ِ  َرد  
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 .حرا  من مال  أن عرفت

 مرآ  (ٕ)

ر اْل ُُنو  َؼْير أََر  ِصَبا  ُمْنذ  ! اآْلَخِرين بِؤَْيِد  َما َعلَ  َحَسَرات   َيَتَفجَّ

 ! أجملها اْلِعَباَراتِ  ِمنْ  أَْهَدْيتَها , َتُطوؾ أَْرَواًحا لمحت ِمْرآ ِ  فِي َنَظْرت. .  َمّر    َذاتَ 

َمن ُؼَبار   َعْنَها أَْجلُو ُمْنَتَصفَِها َيِد  َوَضْعت  َقْطِع ِ  َعنْ  َسْوَداء َب ِ  أُِزي  َوَكؤَن ي الزَّ

 َم  ُروِحي َطاَفت,  َصَنَعَها أَْحَسنَ  َمنْ  َوُحِمَدت َشَكْرت , ُصوَرَتي َشاَهْدت,  ُزَجا 

 . اأْلَْرَوا 

 قنا   (ٖ)

ْهد بَِتْ ِدي  إيَّا  واعدا , نِْحلَ  َنْفَس ُ  َيْعَتبِرُ  ُزْنُبور َطنِين أََتانِي جوالي َهاتِؾ   َرنّ   . الشَّ

 َصَدَق    َظَنْنت َحتَّ  أَْشُهر   بِْضَع  , الزابف  ووعود  المعسو  َوَكََلُم  بَِصْوتِ  أََخَذنِي

ُثنِي.  اْلَبْحث َعَطش أََصاَب  ُكلََّما جهود  فاستنزؾ,   َوَضَعْت ,  َواأْلََماَن  بِاْلِعْل  ُيَحد 

َثنِي َما ِاْضِمْحَل    َفَرأَْيت,  اْلَبِصيَر  بسونار د أَْقَوالِ  َكاَنت.  ِب ِ  َحدَّ  . قَِنا  ُمَجرَّ

 ُدَوارُ  (ٗ)

 وَ  اْلَ ْلبِ  َؼلِيظ الجَلد َذَهبَ , ُرَوْيَدا ُرَوْيَدا يزداد ُدَوارِ  ِمنْ  اعاني َعْيَني َفَتْحتَ  أَنْ  ُمْنذُ 

ْب   ...اْلَجِحي ِ  إِلَ  الطَّ

اَد ِ  َعلَ  بُرْكَبَتي َجَثوتُ  ََلَ ِ  َسجَّ  ...َفْضلِ ِ  َعلَ  َرب ي أَُشْكر الصَّ

 .لَِ ْولِِه ْ  َتْسَم ْ  َي ُولُوا َوإِنْ : َهْمًسا َتلَْوتُ , أَتَّ  ُهوَ  ِبَمنْ  ّللاَ  اْسَتَخْرت

رَ  َخْمَس َ  َفؤَْسَتِمرّ , أَْعَوا    اربع  ُك    َيْسَتْفِح ُ  أََصاَبنِي َما َوَبَدا  َرأَْيتُ  َحتَّ  َعاًما َعشَّ

ُموا َمنْ  ُه ْ  َقدَّ  .اْلَ ِدي ِ  َضََلَلِكَ  لِفِي إِنَّكَ  تالِل َقالُوا: َيْتلَُونَّ  َيْع ُوبِ  أَْوَلَد َكؤَنَّ
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َوُه  (٘)
(ٔ) 

ْفِكير َؼَرؾ ونوافذ أَْبَواب َسدّ ,  ب شعرير  َشْعر,  َواقَِع    َعنْ  َعْ لَ ُ  َؼاب  َوَصَن  التَّ

َمَها َقِضيَّ   ! اْلَوْسَواس لَُمْحَكَم    َقدَّ

 اْلُعُبوس ُتْهَم  ُثُبوتِ  َبْعدَ  بِاْلَحْبس اْلُحْك  فؤصدرت َكؤَْب  اْلَ اِضَي  إَما  أَْوَراَق  َقِد 

ابِ ِ   . والترصد اإْلِْصَرار َسْبقِ  َم َ  الدَّ

ِمير ُمْحَكَم    إَما  اْعتَِراِض  اْلُمَحاِمي َقِد  ْهَم ِ  َهِذ ِ :  بِالُحْك ِ  الَ اِضي َنَطقَ ,  الضَّ  الت 

 . َواْلَبَراَء  ُسَراَح  بِإِْطََلق أََمر,  والجتماعي الِفْكِر ّ  لِْلَفَراغ َطبِيِعيَّ    َنتِيَج 

 لَْبَو  َمَخالِب (ٙ)

ِؽيَر  اللبإ  َجلََست الَحَيواناتِ  َحِديَ  ِ  فِي  فِي َرأَتْ  , َجْفَنْيَها َتَداَعب َوأََصابُِعَها الصَّ

َها لَِبَلَّ  أحَلمها مسار  ِؽيَرات أََخَواتَِها َبْين اأْلَْفَض ُ  إنَّ  َحِديد ُش ُوق َبْين َنَظْرت , الصَّ

 : همهمت , َمْؽَز  لََها بابتسام ,  أَبِيَها بُِعَمر ألََسد اْلَ َف 

 . أَْحَلَِمي فِي أَْمس َرأَْيُتك 

 َقْل ِ  فِي ِمْلَح  ورؼبتكِ  اأْلُُنوَث  َبَراَء  َعن خروجكِ  َعلَ  َتُد    لِي نظرتكِ :  َعلَْيَها َردَّ 

َ   جُذور  . الث 

 فِي تساءلت,  خطاياها أَْرَقا  إَما  مذهول  َوَوَقْفت سباتها ِمن َوالَِدتَِها اْسَتْيَ َظت

 ؟ َطنِيُنَها َيْهَدأ َل  َكاْلَبُعوَض  لََها َما:  آَس 

 َخَياَلت   َتَر :  َقابًَِل  اْلَخِطيَب  ِوَشا  فؤزا  َرْأَس ُ  َرَف َ  ُث َّ ,  اْلَعُجوز اأْلََسد َتلَْعَث 

 . لَ  قُْرَباًنا ُروِحَها َتْحِم  أحَلمها فِي شرير  وأوهاما

                                                           
1
 :  نصه ما الصباغ سعٌد. أ الناقد المصري واألدٌب السٌاسً المفكر نقدٌة قراءة وهم قصة عن كتب ( (

 : معاٌٌر بعدة ج. ق. ق ال هذه تتمٌز
 العمٌق المعنى ذات القصٌرة الجمل

 .الموضوع مع متناغمة فجاءت مكانها فى كل المفردات توظٌف
 : وأهمها ج. ق. ق ال بمعاٌٌر كاتبنا التزم

 - التكثٌف. أ
 -الموضوع وحدة. ب
 .النهاٌة فى الدهشة. ج
 .منعزلة جزرا ولٌست واحدة كتلة أصبحت أنها حتى جٌد إبداعً قالب فى الجمل وترابط إضافة. د

 .الحسً والبعد اإلنسانً بالرقً أتسم الذى الموضوع وإنسانٌة ورقة نعومة مع" القارئ" المتلقً مشاعر تتحرك
 .جدٌدا فٌها أكتشف مرة وكل مرة من أكثر قراتها لقد

 .الكتابة أدوات ٌمتلك كاتب ٌكتبها التً الجٌدة القصة مقاٌٌس من حقٌقً مقٌاس وهذا
 منشد منعثر مجاهد/ أستاذ المبدع كاتبنا

 .أبدعت وما كتبت ما على لك والتقدٌر التحاٌا كل
 المبدع صدٌقً والنجاح بالتوفٌق لك تمنٌاتً

****************** 
 (اسكندرٌة- مصر - الصباغ سعٌد)
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َها َقالَت  ؟ ش ي اتها َتَظ  َسَحاَب    َهْيَب ِ  َعلَ  َتْسِخيُرَها َتْسَتِطي  إلَّ :  أُم 

,  لَُهنّ  اأْلَْسَود اللَّْون ِمْنَها لَِتَ د   ؛ اْلَحَيا  أَْلَوان ُصَور ُتْمَز  لبإتكِ :  بَِحْسَر  َتؤَوَّ 

 . أَفاِعي ُرُإوس وإهداإهن سترهن َتْمِزيق ودها

َر    اأْلُ ّ  َوَقْفت  .  َقْلبَِها فِي َمَخالُِبَها َوُؼِرَست َعلَْيَها َهَجَمت َفْجؤَ  ؛ لبإتها إَما  ُمَتَحي 

 َوَعاِملَ  متسول  (7)

 اْلَعاِشَر  ِبُعَمر أَْوَلد,  المتسولين ِمن َنْم  ُسِب ,  اْلُعُيون َطبِيب ِعَياَد ِ  فِي َجلَْسَنا

ْوَداء العباءات يرتدين نَِساء   َث َّ ,  َمالِي َعَطاء أَْج ِ  ِمنْ  اْلَمْرَض  َيْ َبلُون  ويسترن السَّ

 َواِحَد   ,  اْلَمَشاِعر لتهييج اْلَمْعُروؾ اْلَكََل  َيْرُدْدن َذاتِ  بِاللَّْون قَُماش بَِ ْط  اْلُوُجو 

َجا ِ  َبْعِض  َوَحفِيَظ    حفيظتي أََثاَرت ِمْنُهنَّ   الصبايا إَما  َصْوَتَها َرَفَعتْ  ِعْنَدَما الر 

 . َتْصَن  َصفِيَ     متسول  ِمن َوْيَحَها,  َتلِيقُ  َل  بَِكلَِمات

ا َهْيَهات:  لمخاطبتها َدَفَعنِي َما لَّ  ِمنَّ  بِاْلَ لِي  اُْكُتفِي , ِاْجتَِماِعيَّ    ِرَعاَي  َوُهَناك,  الذ 

اِزق َوّللَاَّ  َكَراَمتِك وصوني  . َواْلُهُروب باإلفَلت َقاَمت.  الرَّ

 فِي ببناتي ِاْنَشَؽلَت أحداقي ومعترك اْلَمْنَظر َذاك َبَشاَع    ِمن مكتبباً  بُِرْإَيتَِها أَْمَسْيت

ي َيْطلُُبوا ذويهن َوَكان أذهانهن فِي َتُدورُ  بتساإلت أَْشَعر,  اْلِعَياَد ِ   اإْلِْسَرا  ِمن 

 . لَُهنّ  بِاْلَحِديث

َماءِ  َرب   َبَناتِي:  قُْلت .  باحتياجه  َيْنِط ُونَ  َل  الَِّذينَ  اْلُمَتَعف فِين َعنْ  بِاْلَبْحثِ  َيؤُْمر السَّ

لَّ  وزرعت كرامتها اْسَتؤَْصلَت َوَهِذ   لَِما لَِساُنَها وسخرت فطوعت لََها َبِديَل الذ 

 َنْسَم ْ  لَ ْ  ُمَرو   ِحَصار بََِلِدَنا َعلَ  َمرّ  لََ دْ .  اْل ِْرش َعلَ  اْلُحُصو ِ  أَْج ِ  ِمنْ  ُزِرَعت

َهاتَِنا  َن ُو َ  أَنْ  ويؤمروننا ُيَتَوقَّ ُ  َل  َما َيْصَنْعنَ  َب ,  َمْوُجود   َؼْيرُ :  بَِكلَِم  تتفو  أُمَّ

ِ  اْلَحْمدُ   . لِِلَّ

َها,  َفَحْسب َخِطيَب  لَْيس المتسول  َهِذ  َوَفَع   َكََلِمَها َوأَِكيد,  اْلَكَبابِرِ  ِمنْ  َكبِيَر    أَنَّ

قِيَ   قلوبكن أََصاب ُمو  َرأَْيت بلحاظ الرَّ  ُك ّ  ُتْسؤَلُون لَوْ  َولَِكنْ  عيونكن ُتْؽَرق الد 

نّ  ِكَبار  َرابَِح :  لَُك  َسَي ُولُون َعَدِم ِ  َمنْ  َقْولَِها َصَدق بَِمْعِرَف  َخَبْرُتُه  َوَنِتيَج  الس 

َبَها  . نل اها لَ  ياليتنا,  أُُنوفَِنا تزك  َكذَّ

 ؟ بمرأها َمْ ُرون   ببإس إْحَداُكنّ  ُتِحس   َه ْ :  ُسَإالِي

 . ُكَّلً :  قُْلن
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 َعِزيًزا ِبَمْوت علمتن أَو,  بَِها أَلَ َّ  َداءُ  أَوْ  ُيْنِحلَُها ُه ْ  أَوْ  يضنيها ُؼ ّ  تعرفن َه  ـ

 ؟ َشَكَواَها َظَواِهر َفؤَْين,  ابتَلها لَِما اْلُحْزن َمْنَظر أَْين,  َثَناَها

د َما َدْم    بََِل  َصْوَتَها اَها ِخْز    ُيَإك   اأْلُُنوؾ َمَناِدي  َتِبي    َعفِيَف  َعن وسؤكلمكن,  ُمَحيَّ

ا ُهَما,  ممشاها اْلِعفَّ  ُتْث ِ ,   أَن,  بشكواها َنْفِسَها َم َ  تهمس َف ِيَر ,  ُدْنَياَها َوَؼّمً

 ُجو    ِمنْ  أَْصَفر َكف َها,  َعْيَناَها َوَتْحَمرّ  اْلَفْ ر َتْشُكو َل ,  أَُراَها ُكْنتُ  أَْنَس  َل  أَْنَس 

ْطقِ  َيفُوُتَها,  َفاَها  مصابها ِعْندَ  تِْلكَ  لِِمْث .  أََذاَها َعن ُتَصر   َوَل  اْلَحَياء ِشدَّ ِ  ِمنْ  الن 

َرَفاء وتتهاو ,  تشجاها النَّْفس  . ّللاَّ  ليسترضوا ِمْنَها َيْشَتُرون,  إلَْيَها وفودا الش 

 َشاَب  بُِرَق  (8)

 ُيْشبَِهان دابريان ُبْنَيان وث بان,  اْلُمْسَتِطي  َوْجِهَها َبَياض ِمْن ُ  َيْظَهرُ  ِجْلَباًبا ترتد 

ِد  ُيْشبَِهان َوَشَفَتْين َف  َوَسط اْلَعَس  َيْ ُطر َولَِسان  ,  ُجَنْي  ُعُيون  . صومالي  َسي 

ْن  َدقِيق ِرَداء ِسَو  َمْظَهُرَها َعلَ  َتْحُك َ  َحتَّ  ُيْحِدُثَها لَِمن َتَواُضًعا َتْنَحنِي  الص 

َساُه  ُخُيوطِ  ِمنْ  محوك َها.  َحْولَِها ِمنْ  لُِك    اْلِخْدَم  َوَتْ ِدي  َواْلَفَضابِ  التَّ  ِسرّ  لَِكنَّ

 ؟ لِْْلَخر خداعها َوَكْيفِيَّ  تعاملها أُْسلُوب َيْحلُ ْ  ِمنْ  إلَّ  ُيْدِرُك ُ  لَ  َمْكُنون   َؼاِمض  

َها,  أَبِيَها َم  تتصاب  اْلِعْشِرين بُِعَمر َفَتا  َها َتْحُص َ  أَنْ  َهم  َها َعلَ  َكؾ   أُم   ِمنْ  َخد 

ْيبُ  ِم ْء الَِّذ  َوالَِدَها َؼباء ِاْسَتْؽَرْبت َزْوِجَها  اْلبِْنتَ  َؼْيِر  ُيْدَركُ  َل  َكْيؾَ  , َرْأَس ُ  الشَّ

 ؟ َوالَِدتَِها ِمنْ 

َثْتنِي ْهر َعْيَنْيَها َدْم    َوُسبِ  َواْشَتَكت اأْلُُصو  بِْنتُ  َحدَّ  َه :  َفَسؤَْلُتَها,  اْلَجاِر  َكالنَّ

 ؟ لحياتها َرفِيً ا ُتِريد

 فِي َتَتَموَّ  الَِّذ  َصْوتَِها َعلَ  تهيمن األَْحَزان وأشبا  َقْلبِي ِنَياط َقَط  بُِبَكاء أَْجَهَشت

 ِمنْ  تعاني ـ.  َوَرَفْضت َشَباب   َخْمَس َ  ِمنْ  أَْكَثرَ  َخَطَبَها:  َقابِلُ  إْلَياس َمَعانِي َمَ اِطِع ِ 

 ُموِجَع    َنَظِر  الحزينتين بَِعْيَنْيَها َوْجِهي فِي َنَظْرت ؟ أنتِ  َسَببِ  َنْفِسي َمَرض  

ت ُهَنْيَب  وتحسرت َجاَب  َواْسَتَعدَّ ِ  َل :  َفَ الَت,  َصاِدَق    َبْهَم  لِْ ِ  طفولتها ُمْنذ,  َوّللَاّ

,  إلَيّ  َنَظْرت.  إْخَوَتَها َعنْ  بِِزَياَد    بِاْلَعَطاَيا وأؼمرها َواْلُمَإاَنَس  بالتكري  أسربلها

 َطنِين لَِتْسَم  َقْلبِي ُيْسَحق اْلَحقّ  َوَقْو  أْجَفانِي ُتَراِودُ  والدمو  َمَكانِي ِمنْ  َف ُْمت

لَّ :  بِؤُْذَنْيَها لَِسانِي َيا  َمْتنِ  َعلَ  طابر ً  َتْحلِق َجَعلََها اْلُمْفِرط الدَّ  .الر 

 المنبوذ  ُجود   (9)

اَها,  َقَمر َكَفلََ   اْلُمنِير َوْجِهَها,  الّرّث  مَلبَِسها اِطق ُمَحيَّ  . َواْلَفْ ر بِاْلُبْإس النَّ
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ْلتَها انتباهي أََثاَرت ُصوَر   َبَشَرُتَها َسمار,  لَِعُب  َيد َكؤَنَّ  اأْلَْيَمنَ  َكفََّها َتْرَف  َوِهي َتؤَمَّ

 . َيَراَها َمنْ  َقْلبِ  َتْجِذب الَبريب  وحركاتها

ِصََلن َصِؽيَران زورقان حاجبيها َعلَ  َعْينِي   ُرِكَزت,  ؼجري  َتْبُدو  بَِبْعِضِهَما ُمتَّ

َز ,  اْلَبْعض بّ  َخلََ َها َميَّ  بَِ ا ِ  لََشتَّ  اْلِهْندِ  ِمنْ  َهاَجُروا الَِّذينَ  اْلَ ْو ِ  لَِهُإَلء الرَّ

 . اأْلَْرِض 

َسو   َعلَ  يجبرك َما َإا  فاجؤها ؟ التَّ  . . . الس 

 َوَولًَدا َطبِيَب  اآْلنَ  َوِهيَ  بِْنًتا لَ  أَْنَجَبت أَنْ  َبْعدَ  َزْوِجي َطلََّ نِي َقابِلُ  بِاْلُبَكاء أَْجَهَشت

 ! أَْيًضا َطبِيب َوُهو

َماءِ  ِمنْ  َنَز َ  الَبْرق َوَكان ,  َطََلَقَها َسَبب   ُتْذَكرْ  َل ْ  َعلَْيَها ُحْزًنا َقْلبِي ليشطر السَّ

ْنَها َوَمن اْلَمؤَْو  َتِجدُ  َكْيؾَ  بُِسَإالِي بادرتها  . ُيَعي 

 ؟ أَْهلُكَ  أَْينَ  ـ

 ؟ َواْبَنُتك اْبَنك َمْوقِؾ   َما ـ

ْيَها َعلَ  بَِيَدْيَها لََطَمت َسو   نحترؾ ُكل َنا َواِحد َوَش ِيق ش ي تان لِي:  َفَ الَت َخدَّ  التَّ

 أَلُوُم  َل ,  أَُصل ي َعنْ  النَّاسُ  ِوَشاَي  لَِسَما  َزْوِجي َدَف َ  َما َوَهَذا الَؽَجر ِمن َكْونَِنا

 ؟ ؼجري  أَْبَناءِ  ِمنْ  َيَتَزوَّ َ  اأْلُُصو  أَْوَلدِ  ِمنْ  َفَمن

 َيْحُص ْ  لَ ْ  َوَكْيؾَ  المتطرف  اْلَجَماَعاتِ  ِمنْ  َوَقَتلُوا وهمشوا شردوا َكْيؾ بِؤََل  َحَكت

ْوَل  تعتبره  َحْيث,  الَوَطِنيَّ ِ  البِطاَق ِ  َعلَ  أَْهلَُها  . اْستِْثَناء   الدَّ

ْخِصيَّات َبْعضَ  أَنَّ  َتْعلَ ُ  َه ْ  ُدُموُعَها ِخََل ِ  ِمنْ  َوأَْكَمْلت  اْلَعَشابِر َوُشُيوخ اْلَهاَم  الشَّ

َج    ا ُمَتَزو  ي لَك أَْقَس  ؟ َزْوِجي َواِحُدُه  ؟ ِمنَّ  أَْرَق  ُكْنت,  َيْوًما اْنَحَرؾ لَ ْ  أَن 

َجنِي وخطبني بِي َوأَْعَجب  . َيْوًما أؼش  لَ  مهنتي َعلَ  َوأََنا َوَتَزوَّ

 . َتَتَوقَّؾ َحْيث َتْرِميَها اأْلَْرض لريا  أَْهلَِها َسلََّمَها ُمْنذ ُموِجَع    َرْحلِ 

ْنبُ  َما  ؟ اْسَتَحقّ  َه ,  اْرَتَكَبْت  الَِّذ  الذَّ

 َصفِيق َتَجاَه  (ٓٔ)

 َحّ ًا ُهوَ  َه ْ .  مبتور  َكلَِماتِ ,  فاتر  نظرت ,  باِهَت    ابتسامت :  تتمت  َوَقْفت 

 ؟ َمْوُجود  

ْرت  : ِشَباِك  ِمن إْنَفاِذَها َقرَّ
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 ! أتركي  اْبَنتِي ـ. 

ر:  أَْرَدَفت  اْستِْفَزاَز  يثيرني َوَما.  اْلَ ُبو ِ  ِمنْ  َيْمَنُعنِي وإحساسي لخطبتي َطلََب  َتَكرَّ

ط   َوِاْعتِناء اْهتَِما  اْلبَِداَي ِ  فِي اْلَمْ ُصود بالتجاه   اْلَحالَ  َه  وتنمر َتَجاَه  ُث ّ ,  ُمَفر 

 ؟ َطبِيِعيَّ   

ْلت َ  ُ  َعلَْيَها وهيمنت بَِوْجِهي َتؤَمَّ  . ِشيك بِؤُْسلُوب يصادقني أَنْ  ُيِريدُ :  بِالنَّْفسِ  الث 

ْسَب  أَْصَب :  َقالَتْ  ُث َّ  ضحكنا  . َمَكانِي اْلَمَكان َصار,  أََرا ُ  َل ,  كالهواء لِي بِالن 

 َتْمثِي    َتَجاَه  (ٔٔ)

 ! لَ ُ  َكبِير   ُحبّ  وبداخل  بِؤَْكَملِ  اْلَعالِ ُ  َل ُ  َيْعنِي َشْخ    َتَجاَه  َعلَ  َنْفَس ُ  أْجَبرَ 

َفا ُ  ِب  ِباِلْهِتَما  َبالِػ  . أْصِدقابِ ِ  أعز   َم  اْلُمَشاَجَر  لَِحدّ  ِؼيابِ ِ  أَْثناءَ  َعْن ُ  َوالد 

 َيَدْي ِ  أََصابِ ُ  لَ ُ  ُيْشَع ,  َمَع  َوْقتِ  ُمْعَظ  َيْ ِضي اْلَجِديد اْلَحبِيب َصِديِ   َيْلَت ِي ِعْنَدَما

 . شموعاً 

َها العسليتان َعْيَنا  َتَلمَّ  الَِّذ  اْلَحاِز  َصِدي ِي  اآْلَخِرين ُع ُو  فِي َيْدُخ ُ  َبَرق َكؤَنَّ

 َشْخ    َم  ويتعام  اْلَعاِطَف  َقْلبِ  َتْخَتِرق بِؤَْنفُِسِه  َيُجو ُ  َما َوَيْعِرؾُ  َوُصُدوَرُه 

 ؟ َكَراَم  بُِدون

 َفَسؤَْلتُ ,  اْلَجِديد َصِدي ِ  َيؤْتِي َمَت  َعَرْفت نْ أَ  َبْعدَ  لَِعَملِ  َفَذَهَبت بَِشؤِْن  الَ َلق انتابني

 . . ُهَنْيَه  َتلَْعَث ,  َمَع  َتَشاَجر َمنْ 

ْج ِ  لأخسر َحتَّ  َعْن ُ  اْلَحِديثِ  أََخاؾ يؤأخي:  َردّ   ! لُب   ُسِرَقت َفَتا  َيْعَشق َكؤَنَّ ُ  الر 

 السوادويتين اْلَعْيَنْين ُذو َوَصاِحُب  بِاْلَكََل  مستؽرقان َفَوَجْدتهَما لؽرفت  َدَخلَت

 . كالمذيا  ُيَثْرثِر َوَيْتُرُك  َيْصُمت ُث ّ  اْلَكلَِمات ِبَبْعض يمتدح  الجريبتين

َرتْ  َوَيْبُدو لِي َوَنَظر َصاِحبِي اْنَدَهش  لطفت,  فارتبك,  ِعْفِريت   َهْيَب ِ  َعلَ  لَ ُ  َتَصوَّ

ََل  الَجوّ   . َوَذَهب اْلَؽالِي َصِدي ِ  أَْسَتؤِْذنَ  َحّت  َدَقابِق َتْمِضي َولَ  بِالسَّ

َعاُرؾ ُيِحب   َل  َصِديِ ك َه :  َسؤَْلُت   ؟ التَّ

 . اْلَعَم  ُيَؽاِدر اْلَوْقتِ  َهَذا لَِكنَّ ,  ُكَّلً  ـ

 ؟ ُحْزُنك أَو فرحك فِي َمَعك َيَتَواَص  َه 



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٖٗ 
 

 اتصالي ِعْند الجوا  َخطّ  ُيْفَت ُ  َل  و َقلِيًَل  إلَّ  رسابلي َعلَ  َيِردُ  َل :  َحِزين   بَِصْوت َقا 

 ! بِ 

 . َمْصلََح    َمَعك َعََلَقُت  َهَذا:  َصِدي ِي لسذاج  َؼَضًبا شطت

ب ا أَُظن   ُكْنتُ  َمنْ  َتَعصَّ  ؟ َمْصلََح    َيْعنِي َوَماَذا:  بَِوْجِهي َصْوَت ُ  لَِيْرَف َ  َذِكّيً

ْمت  . الَخاصَّ ِ  َحَياتِ ِ  لَِيِعيش َوَيْذَهب اْلَعَم ِ  َوْقتِ  َيْ ِضيَ  أَنْ  ُيِريدُ :  َوَنَهَضت َتَبسَّ

 ! ؟ َمَع  أتعام  َكْيؾ:  َسؤَ 

 . ُزَمْي  أَنَّ ُ  َعلَ  بُِحُدود َعاِملِ :  اْلَكبِيَر  بِإِْذنِ  همست

 َواْلِؽْرَبان الُبو  (ٕٔ)

ِخي ِ  َعلَ  َت ِؾُ  َواْلِؽْرَبان الُبو  ِمنْ  َعَشَرات    وطابر  فِيَشر البلو َطابِر   َبْيَنُهَما و النَّ

 . َصؽيَر    ؼاَب    ِشْب ِ  فِي َزْيُتون   َشَجَر    َعلَ  َي َِفان ِبلَو الوايت

 ! المهاب اْلَحبّ  لَِطابِر َنَظرَ  ُكلََّما بهمهم  َيْرَتفِ  الُبو  نها 

 َسِجيَّ  أََهِذ ,  بَِسْه    َرَمْيتُ  أَ  َعِشق كأََصابَ :  َسابًَِل ,  اأْلَْسَما  َيْخِرق اْلُؽَراب َنعيق

 ؟ َمْؽَر 

ْهت ِؽير اْلَحبّ  َطابِر   إَل  َعْينِي حدقتي َوجَّ  َتَخاُطبِِه  مصفارها نداءات َفَسِمْعت,  الصَّ

 ّّ ! المتكل ِ  َف ِ  ِمنْ  لتؽاروا اْلَعاِمِريَّ  أَو َسلِيَم  أتظنونني: 

 ُيْؽنِي َشْهًرا َعَشرَ  أَْثَن  اْلَبالِػ مصفار  َناِظًرا المهاب لَِطابِر وتبسمت َقلِيًَل  اْسَتَدْرت

اك أوصيها َوُكْنت َسْبَع    لِِلَّ  أَُسب   َكْيؾَ  أَْعلَ ُ   َوأُْخِتي اْبَنتِي.  المؽمؽ ِ  َكََلِمِه ْ  ِمنْ  إيَّ

 . مري ِ  ِعيَس  َكؤُ ّ  لَِتُكون َعلَْيَها أََؼارَ 

َفات َكثِيًرا ِاْسَتْؽَرْبت ِعيق الّنَها  َتَصر   َفَما,  َواِحد   َصنَّؾَ  َمنْ  َوَسَطُهَما اْثَنان,  َوالنَّ

 ؟ اآْلَخِرين ِعَلَق 

 َثْور َفاْنَ لَب ُدور َعاش (ٖٔ)

 ! َثْور َقْرَني َرْأِس ِ  َعلَ  َلبِسَ ,  يتصاب ,  َحْمَراء َوَردَّ  َصْدِر ِ  َعلَ  ُيْحَم ُ 

د  . العشوابي  الَ راََرات ُيْطلَق,  اْلَمْسُإولِيَّ  َعنْ  َيَتَخلَّؾُ ,  َشَبابِي َضا :  ُيَرد 

ْحلَ  َرفِي ِ  شاخت ,  أقدامها َتْحت َتْهَتزّ  اأْلَْرض,  َكَزْوَج  َوظيَفُتها ِمن أعفاها,  الر 

اتِ  َم َ  َحادَّ ً  َوْقفِ  َوَقْفت  ! الذَّ
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ْو   َصَنَعَها ُتْنِكُروا َواأْلَْبَناء الزَّ

 َلَحت أَْيَنَما اْلَحبّ  لَِكلَِم  تتشوق,  ِاْستِؽاَث    بصرخ  تتصاب ,  برؼباتها تبو  َل 

 . بِاألُفُق

اك َنَصب ِكَلُهَما ْيد ُشبَّ  َضَرب,  اْلِعْشِرين بُِعَمر َفَتا  َتَزوَّ ,  اآْلَخر لعيوب الصَّ

 . وأبناء  َزْوَجتِ  بَِ ْرَنْي 

ا  ِجَدار (ٗٔ)  ِحَصار َوأَيَّ

 ! اْلبَِناءِ  فِي ُوِضَعتْ  طابوق   كَ  أَْعِرؾُ  َل 

 البسم  ِبَسِرَق  َتَ اَبلَت,  َفِمي َوَدَخ  َجبِينِي َعلَ  اْلَعَرق َسا  َحتَّ  الُجُهود ُبِذلَت

 َخابًِفا فؤعود فُُطور ُدون َصَباًحا أركض اْلَعِميق َنْوِمي ِمنْ  أَْسَتِفيق ُكلََّما,  َواْلَبْهَج 

 ! َمْذُعور  

قِيق َجَسِد  َوُتْحَرق اْلَعاِر  َوْجِهي الشَّْمس َتَصدَّ   ِاْسَتَح ّ  الَِّذ  اْلَماءَ  أَِجدُ  َفََل  ؛ الرَّ

يَّ  لِِسْجن َوَهَرَبت , اْلُمْإلِ  َواقِِعي   َعنْ  اْلَؽْيُبوَب  أَْحَبْبت َحتَّ  , فِي   إلَّ  , اِلْنفَِراد ُحر 

 . استعباد  َجاِهًدا ُيَحاِو  اْلَبْعضَ  أَنْ 

َجا  َطْوق   لِي َوَرْمي عاًما َثََلِثينَ  َبْعدَ  انتشلت  اؼو  َبْحرِ  فِي َكؤَّني َفَرأَْيت,  النَّ

 ! َماِبيَّ    َحَيَواَنات بَِ َدِمي َتَعلََّ ت ِمْن ُ  اْلُخُرو ِ  َحاَولَت بُِعْمق

نِي فُِهَمت ا  أَِعيش بِؤَنَّ  . اْلِحَصار أَيَّ

 ُدْنَياَها فِي ُمْنَهِمك (٘ٔ)

د َرأَْيت  ُكلََّما  َتُموت َكؤَنَّك آلخرتك َواْعَم  , أبداً  َتِعيش َكؤَنَّك لدنياك اعم ) ُحْكُم  ُيَرد 

ك   أَنَّ  ُتُي  َنت ,( ؼداً  ا اْلِحْكَم ِ  ِمنْ  َفَ طْ  اأْلَوَّ ِ  بالم ط  ُمَتَمس   َصْمِتيّ !  أدهشني ِممَّ

ابِ  ا الدَّ ك َعمَّ  أردد أَن ُيِريُدنِي َكانَ  أَنَّ  أَْعلَ ُ  َوَل  ؛ َحفِيَظَت ُ  أَثارَ ,  َشَفَتا  بِ  َتَتَحرَّ

ق,  أجابتي َيْنَتِظرُ  أَوْ  ِمْثلِ ِ  كالببؽاء  َخِضَر    تشبهان اللََّتْين الخضراوتين بَِعْيَنْي  ُيَحد 

ْر ِ  ْمت,  تؤثيرحكمت  لَِيَر  ؛ اختراق  ُمَحاِول َصْدِر  إلَ  الزَّ  ُكلََّما ,  إَجاَبتُ  َعلَ  َصمَّ

انِي اْلُمْ َط  فِي اْلَمادَّ ِ  قُُيود َتَحلَّ  ِعْنَد  أَِجدُ  َل  الت يت   َدْور   فِي َحتَّ  اْلِحْكَم ِ  ِمنْ  الثَّ

 . اْلِعَباَد 

,  َصْدِر  َيْمَ   الَجِش  و,  َوُظْلَم    وبؽي  ُطْؽَياِن  َعلِْمت ُشُهور ولعد  ُسُكوتِي   َبْعد

 . اْل ُلُوب َكْسر َيْهَو 
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َواِهر َمَع  أتعام  ُكْنت ْرت,  َح ِيَ تِ  أََر  أَنَّ  اْلَ َدرِ  َشاء , بِالظَّ بِيَّ َ  ِتْلك َتَذكَّ  الصَّ

ِؽيَر َ  ْيَها َعلَ  السوداوتين َعْيَنْيَها ِمنْ  َتِسي ُ  ودموعها اأْلََبَوْين َيتِيَم  الصَّ  َتْجر َخدَّ

َوا  ساومها ِعْنَدَما,  أَبِيَها َشِريك   فِي َخْيَبُتَها َعلَ  أذيالها  َح  َها إْعَطابَِها ُمَ ابِ  ِبالزَّ

ْرت,  أَِبيَها َما ِ  ِمنْ   . ِشَباِك ِ  فِي أَِسيَر  َتَ  َ  أَنْ  َقْب َ  اْلَيتِيَم  ُمَساَعَد  و فَِراقُ  َقرَّ

 اْلَ ِبي  بِؤُْسلُوبِ  ِاْسَتَشاَر  ُيِريد َفَكان,  َؼِريب   بَِرْق  جوالي َرنّ  ِسنِينَ  َعْشرِ  َبْعدَ 

 ِمنْ  َوَل  َنْهر َخِريرِ  ِمنْ  َل  ُمَتَعل   َؼْير َماَزا , ,  اْلَحِديثِ  أَْثَناءِ  َذاتَِها بِاْلِحْكَم  ويلهج

ْيتُ  , النَّاسِ  أَْشَ   أَْنت:  َسِريًعا َرَدْدت,  اْلُؽُصون أَْوَراق َحفِيؾ  َحَياتِك َتُكونَ  أَنَّ  َتَمنَّ

 ُيْعَرؾُ  َل  بَِصْوت َردّ  , اْلَبْحرِ  إِل  لَِتعودَ  اأْلَْنَهارِ  فِي َمَطر   َقَطَرات َتَتَساَقط,  كالؽيو 

اد أََكْلَنا اْلُمْشِكَل :  أَْرَدَفت , نصيحتك َطلََبت َسِويَّ  َصََلَتَنا بِْس  أَِخي َيا ـ:  اْلَخَج   الزَّ

اك,  َمًعا َواْلِمْل  ْكر َض :  ْفِسيَونَ  أَْعِني َفإِيَّ  . َمرّ  َكؤْس أس يت  لَِمن الس 

 أَْجَوؾ ِشَعار وطناً  أُِريد (ٙٔ)

 ! وطنيت  ِمنْ  َعْرًقا أَْدَرك َشاب   فاجؤني المظاهرات َضَحاَيا ِمن ُمْذِهلَ  أَْرَقا  إَما 

ابِر ّ  لَِوْجِه  َنَظْرت  َرَعد ِمن قُوتِِهَما استمدتا اللََّتان العسليتين َعْيَنْي  وبريق الدَّ

.  حفيظتي أََثاَرت بَِكلَِمات مسامعي ليطرق الكبيرتين َشَفَتْي ِ  َحّركَ ,  أَْفَكاِر  َضبابِيَّ 

 ِمن ُمَواِجَه ِ  إلَ  َيْدُعو َهَذا َه ْ  لَِكنْ ,  فاشلون اْلِعَراق َساَس  اْلَفْورِ  َعلَ  َفؤََجْبت 

 ؟ الَوَطنِ  َعنِ  يدافعون

 ؟ َهَدَفك َما َسؤَْلت 

 . َوَطنا أُِريد:  َردّ 

 . َعِم  فِْرَص  لِي َتَتَوفَّر َوَل  َوِظيَف  بُِدون أََنا:  َوأَْرَدؾ

 : ِبَ ْولِي الكبيرتين أُُذَنْي  َخَرَقت

 . أَْجَوؾ ِشَعار الَهَدؾ أَنْ  إلَّ ,  َمْشُروَع  َشْخِصيَّ    ُمَطالَب   َعنْ  َتْبَحثُ  أَْنت

قَ  إنْ  َل  ُتْعِطيَ  أَنْ  َعَلْيكَ  َعلَْي ِ  َوَما لَ ُ  َما َمْعِرَف ُ  َعلَْي ِ  َوَطنا ُيِريدُ  َمنْ   َتَعطَّ  َوَل  ُتَحرَّ

ْعلِي   . اْلَ ْت ِ  َعلَ  تحرض َوَل  التَّ

ابّ  َتلَْعَث   ؟ أَْفَع  َماَذا:  َقابًَِل  ُهَنْيَه  ُسُكوتِ ِ  َبْعدَ  َرْأَس ُ  َوَرَف َ  الشَّ

 . اْلَعَتَم  َوَسط َوْمَض  ُكنّ :  ُمْبَتِسما قُْلت
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 ِحْل    فِي ُعْصفُوَر    (7ٔ)

 ُتَوزَّ  ُعْصفُوَر    َوْسَطَها اأْلَْشَجارِ  فِيَها َتَتَكاَثر َحَيَواَنات َحِديَ   َمَناِمي فِي َرأَْيت

َمار َبا  َف ِ  فِي َتَ  َ  أَنْ  َقْلبِي َخَفق,  الث   . الس 

 . َعاِد   :  َفؤََجاَبنِي َتَبسَّ  َفؤَْخَبْرُت  للحارس ُمْسِرعا َذَهَبت

ت َثْتَها,  حذرتها,  إِلَْيَها أَْنُظرُ  ُعدَّ  . َكََلِمي َتْفَه ُ  َل ,  َحدَّ

 ! اُْتُرْكَها لع لي َفؤَْوَح  فَُإاِد  خاطبني

ِخي  َوَصْوُت  َكتَِفيْ  َعلَ  اْلَحاِرس َكؾّ  َدقّ   و َتَعا :  اسماعي ِصيوان َخْرق   الرَّ

 . َتَضْعَها َل  وبال ف  َشاَهَدَها

ْب ِ  لَِصََل ِ  اْسَتْيَ َظت  .لِي َجَر  َما أَْفَه ُ  َل  الص 

 ُمِسن   َبْلَب  (8ٔ)

 ! بصفير  النَّاس مسام  ليطرق بشجن يؽرد َسِمْعُت 

ْوَداءِ  اْلَحبَّ ِ  َشَجَر    َعلَ  َت ِؾُ  لعصفور  َيْنُظر,  لَِنْفِس  ينو  َحت َوُكلََّما السَّ  لَوَّ

َجا ِ  فِي َنَجْحت كسمك  َهَرب بِاإْلِْعَجاب اد َشَبَك  ِمنْ  النَّ  ؟ َصيَّ

,  بعمرها ُعْصفُوًرا َتْخَتار َح  َها َمنْ  َوأَنَّ  َسِعيَد  َيَراَها أَنْ  ُيِحب   َكْيؾَ  أَْخَبَرَها اْلَتَ َيا

 . ُمِه    َؼْير اْلُعْمر:  اْلَجِمي  بَِصْوتَِها تمتمت

 اْلَعْمرِ  أَوْ  ُعْمِر  َعْ لُ  ُيَخاَطب َدْمُع  َوُسبِ  اْسَتَدار,  ُمْسِرعا بَِجَناَحْي  َرْفَرؾ  

 ؟ اْلَ اِد 

 . َبْعد َتْكَتِم ْ  لَ ْ  ِرَسالَتِي:  َطَيَرانِ  أَْثَناء أَْخَبَرَها

 ! َقْدر (9ٔ)

 وضبطت الواسعتين السوداوين َعْيَنْيَها ببريق خاطبتني َمرَّ ً  َك ْ :  َنْفِس ِ  َم َ  َهَمس

 ؟ الكبيرتين البنيتين َعْيَنْي  ُشَعا  َنَظَرات

 َففِي,  الصبياني  اِلْنفَِعاَلت َعنْ  َبِعيًدا بِاآْلَخرِ  أََحُدُهَما َوُشِؽؾ ِاْنَجَذب طفلين َكاَنا ُمذ

ا َبْعُضُهَما َيْسؤََلن,  اْلِعَنب َيؤُْكََلن اأْلَْه  َمْنِز  َحِديَ  ِ  فِي يجلسان مراه تهما  َعمَّ

 ِمْنُهَما ُك    ُيِحب  
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 َواِحد َسْ ؾ   َتْحتَ  سيلت يان َما َيْوًما يؤمَلن إذ,  أَْبَك  ُروِحي ِلْرتَِباط اإْلِْعَجاب اْنَ لَب

َوا  َعلَ  اْعتَِراضَ  َفََل ,   . اْلُعُموَم  أَْبَناء َبْين الزَّ

ِر ّ  بَِعْوِدَها َوِهي,  اْلَمْعَهدِ  ِمنْ  َتْخُر ُ  ق َطالََب  مازالَت الطَّ  َسَنَتْين َبْيَنُهَما اْلُعْمر َفَفرَّ

َها َقَرار مسامعها ُطُرق ِعْنَدَما َيابِس ِعَنب كعن ود َذُبلَت,  ن ريباً   ! أُم 

 ِلْبنَِها َخالَتِك خطبتك ـ

 أََحبَّ  ِمنْ  َبْيِنِه ْ  َوِمنْ  اأْلَْقِرَباء ِمنْ  َتْعِرفُ ُ  ِمنْ  ُك    بِؤََذان َوالَِدتَِها َصْوت َوَهْدر   أُْسُبو 

 ! بِاْلُمَواَفَ   لي نعوها اْبَنتَِها

 . َجَواًبا ُسُكوُت  َوَكان َتلَْعَث 

ْم  َوُسبِ  بِِشدَّ  َرَفَضت ْيَها َعلَ  الدَّ  َخَر ,  إلقناعها م ابَلت إْحَد  َحَضر,  َخدَّ

رُ  َصْدِر  َيْمَ   َواْلَيؤْس اِهر ُحّبهَما فِي ُيَفك  ,  نظراتها,  ابتساماتها,  َكََلِمَها,  الطَّ

 المهزل  لينهي بَِبْؽَداد الجادري  َشط   َعلَ  َوَقؾَ  بِالُبَكاءِ  أَْجَهشَ .  حنينها,  برأتها

 ! اْلَمْوت َوَيَتَزوَّ 

ر َيابَِس    َكاَنت  بِِهَما أََحاَطت,  أبكمين مايزالن َوُهَما تحاصرا,  فِْكَرُت  بَِنْفس َتَفكَّ

ْحمَ  اإْلِْلَطاؾ  . َكافَِرْين َيُموَتا أَنْ  َخْشَي َ  انِيَّ الرَّ

َواُص  ُسُب  اْنَ َطَعت ا َثََلُثون , أَْيًضا ُهوَ  َتَزوَّ ,  َزَواَجَها َبْعد التَّ  ؛ َمَضت َعاّمً

 . اآْلَخر ُتَجا  بمشاعر  ِمْنُهَما ُك    ليصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٖ9 
 

 الفصل الثالث

 كتاب على وتقديم وقراءة لرواياث نقديت رؤيت

 أول: الرإي  الن دي  للروايات 

 أوروي  لجور « 98ٗٔ»رواي  في ن دي  رإي  .ٔ

 جور  الروابي الحاذق السياسي والمفكر الفذ األديب حيا  أخر سير  مطالع  عند

 من درويش محمود رصد  ما يشب  ل  حص  ما نجد( 9٘ٓٔ-9ٖٓٔ) أوروي 

 بماذا:  مإلما سإال فوج  ع ود منذ العرب ذاقها التي للخيبات  طويل  سلسل 

 ؟ عذراء تكن ل  مري  أن علمنا وقد الحل  من نعود حين نحل , سوؾ

 مست ب  حو  السوداوي  المتشابم  الرواي   هذ  ينتج جعلت  األم  خيب  أفكار

 تدمير عل  النسان وب در  التاريخي التطّور عبثي  بسبب بالخطر ينذر الذ  البشر

  الشمولي الستبداد  الحك  وأنظم  الدول  سلط  قب  من حريت  سلب  بعد انسانيت 

 ألفض  الثامن المركز احتلت إذ, الباهر بالنجا  روايت  تكللت الخيب  هذ  وم اب 

 من أكثر لؽ , ٘ٙ لـ وترجم . العشرين ال رن في باإلنجليزي  مكتوب  رواي  ماب 

 المستمر والحجب الحظر من الرؼ  عل  حينها, اإلنجليزي  باللؽ  مكتوب كتاب أ 

 .العال  بلدان من الكثير في

 طري   وتحلي  الستبداد  الفكر بتحلي  يكتؾ ل «   98ٗٔ»رواي  في أوروي  أن

 إلي  يإو  سوؾ لما مذهل  متكامل  مست بلي  بنبإات  ليتنبؤ ذلك تجاوز ب , عمل 

 .علي  هو ما عل  حال  استمر إن الفكر هذا

)الديستوبي األدب مإلفات أه  من تعتبر فالرواي 
ٕ

 برواي  98ٗٔ رواي  وتؤثر( 

 السياسي الخيا  أدب استخد   أوري  لكن, زامياتين يوجين الروسي للكاتب( نحن)

 عل  كبير تؤثير   لروايت  فكان, است امت  أ قص  إل  الحداثي الحل  خط مد في

, ”برادبور  را “ لـ″ ٔ٘ٗ فهرنهايت“ رواي  في أثرت ف د عديد ؛ روايات

 أرثر“ لـ ”الميكانيكي  البرت ال “ و, ”كنج ستيفن“ لـ ”الراكض الرج ”و

 ”هكسلي ألدوس“ لـ ”شجا  جديد عال “ لرواي  كان أخر  جه  ومن, ”بيرجس

 .الرواي  لهذ  كتابت  أثناء أوروي  جور  عل  كبيراً  تؤثيراً 

                                                           
2
 أو, ”المثالً العالم“ ٌعنً ٌوتوبٌا ومصطلح. الفاضلة المدٌنة: ٌوتوبٌا كلمة عكس وهً خبٌث مكان تعنً ٌونانٌة كلمة: دٌستوبٌا ( (

 .واالستبداد القمع على القائم المجتمع تعنً لفكرة ٌشٌر ”دسٌوتوبٌا“ ومصطلح.  ”المثالٌة الحضارة“ باألخص
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 تفكير) كعبار  الحديث النفس عل  في عباراتها من الكثير تستعم  أصبحت وأيضا

 . الم اييس بك  عالمي  يجعلها ما وهذا( . مزدو 

)التوليتاري  الحكوم  تحكمها التي الشعوب حيا  الكاتب  لنا صور
ٖ
 يعيش حيث ,(

 .ف ط الحزب ويخدمون ويشربون ويؤكلون يتنفسون كاألموات, الناس

 في األخير النسان» هو أوروي  وضع  الذ  للرواي  األصلي العنوان إنْ 

 وتحليل  رصد  في وتجاوز  سار  فيكتور كخط  فيها مسير  وكان.«أوروبا

 ألن ح ّ  قد النسان موت عصر أن ليإكد« 98ٗٔ» رواي  في ال هر آلفات

 .والم اوم  األم  قت  عل  قادرا أصب  الستبداد

 من والدول  بريطانيا أرض عل  الرواي  قامت إذ, حاضرا كان والزمان المكان

 وأفعال  الشعب أفكار عل  للسيطر  خيالي  ودول  زابف  لحيا  نظاما فيها صنعت

 .وعَلقات 

 نشرها لتاريخ بالنسب  الرواي  فعنوان األهمي ؛ ؼاي  في هو الرواي  نشر وزمان

 فالع ب , بعيداً  يكون ل قد فيها المذكور المخيؾ المست بلي السيناريو بؤن يلّم 

 التطور من وبشيء تكنولوجي ؛ ع ب  مجرد هي كلياً  تح    دون تحو  التي

 عال  مث  – اآلن كذلك يكن ل  إن – عالمنا يصب  قد والتكنولوجي العلمي

“ٔ98ٗ .″ 

 اختار  الذ  للرواي  الجؽرافي اإلطار الرواي  من األو  الفص  في  المإلؾ وض 

 أ  يستثني ل 98ٗٔ مصير أنّ  الناس ليفه  المت ّدم  أوروبا بلدان أحد في عمدا

 .بؤسر  العال  في مجتم  أو بلد

 : وزارات أرب  من المإلف  الحزب حكوم  إل  الكاتب قسم  الرواي  موضو  أما

 تزّور هي الح ي   في لكن.  والث اف  باألخبار تخت  ظاهرياً  التي الح ي   وزار 

 تلبس األكاذيب أن كيؾ المإلؾ يوض  خَللها ومن. األكاذيب وتبتد  الح ابق

 . السياسي  اللؽ  طريق عن الح ابق ثوب

 الدماغ وؼس  التعذيب مهمتها الحب وزار 

 .واألسلح  الحرب بشإون المختّص  السَل  وزار 

 .الّناس بتجوي  ُتعن  التي الوفر  وزار 

                                                           
3
 األفراد حٌاة تفاصٌل بؤبسط والتحكم السٌطرة ترٌد والتً الشعوب وعً تخشى التً الحكومات تتبعه سٌاسً نظام هً التولٌتارٌة ( (

 .أفكارهم إلى وصوالا  عواطفهم وحتى االجتماعٌة وعالقاتهم وشرابهم طعامهم مراقبة خالل من
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 وزار  في حكومي موظؾ وهو سميث ونستون الرواي  في الربيسي  الشخصي 

 يعيشها التي الرتيب  الحيا  يعيش أن الحاك  الحزب سياس  علي  فرضت الح ي  

. النساء يكر  كان ب  حبيب , حت  أو أصدقاء دون من وحيد فهو لندن, سكان

 بشراب  الحزب قوانين بنظر جريم  وارتكب. للتمرد خابف  خجول  نزع  ويمتلك

 المواطن نر  للرواي  الفتتاحي المشهد ففي, الكتاب  أج  من وقل  كراس

 بها والمنوط( اإلعَل  وزار ) الح ي   وزار  في يعم  والذ , ”سميث ونستون“

 من اإلحباط أصاب  وقد ؼرفت  يدخ  وهو المواطن هذا نر , الح ابق تزييؾ

 قد كان دفترا حينها يفت . يفرض  الذ  الحيا  أسلوب ومن, الحزب دكتاتوري 

 هذ  من ابتداء أن  مدرك وهو أفكار ؛ تدوين في ليبدأ شرعي ؼير بشك  اشترا 

 .الموت  عداد في صار قد اللحظ 

 أفَل  سلسل  من يعرض ما تشب  عالم  ومَلم  الكبير األخ الخيالي  الشخصي 

 الجمعي الفكر يمث  الحزب قابد هو«, V for Vendetta» فيل  أو «ماتريكس»

 تعّدد  ي ب  ل. شخصاً  وليس فكر  وهو( العليا الطب  ) الداخلي الحزب ألعضاء

 .الجمي  عن نياب  وي رر يفكر «األكبر األخ» أن حيث واختَلفها, اآلراء

 السوفييتي  NKDVالـ من مستوحا  الرواي  في الموجود  “الفكر شرط ” وفكر 

 الشبه  عل  الناس يعت َلن التنظيمان هذان كان. الياباني  السري  والشرط 

 .الدكتاتور  للحك  مخالف  أفكاراً  لمتَلكه 

 كما أهدافها أه  التي الشمولي  السلط  بوجود الكري  ال ارئ لد  صور  وتتكون

 المعرف , لتوليد الذاتي  األشكا  ك  عل  السيطر  عملي  هو -الرواي  في يظهر

 حيث واإلنساني ؛ الجتماعي  العَلقات وأنماط والع  , واللؽ , والرمز, كالخيا ,

 النزو  حج  توض  الُسلط  ُممثلي لسان عل  عبارات الرواي  طوا  تتكرر

 التفكير, في است َللي  الفرد لد  يخلق أن شؤن  من ما ك  تجا  الشمولي الُسلطو 

 . المعرف  إنتا  عل  ذاتي  وقدر 

 ممكن الستبداد من التحّرر أفق أن« 98ٗٔ» رواي  بدايات قراء  لنا توحي

 بين ال و  موازين «اختَل » بسبب باستحالت  التسلي  إل  نهايتها وت ودنا

 .الراهن  العصور في والدول  المجتم 

 حيا الب اء في ليس المه ّ  أن الرواي  من الساب  الفص  في الكاتب قناع  وتلخ 

 .الحزب عن رؼما…  انسانا الب اء في ب 

 وبين وآراب  ونستون تعاليق بين يفرق أن ال ارئ  ليستطي  التاس  الفص  وفي

 . للحزب المعارضين زعي  كتاب في يكتشفها كان التي تلك
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 الدكتاتوري  أوضا  تحّدد  حتمي مصير «األفق انسداد: » الرواي  من ويستخل 

: الرواي  من ويستخل  و متعّدد  بؤشكا  والمجتم  الفرد ب  وي ب  الشمولي ,

 الفرد ب  وي ب  الشمولي , الدكتاتوري  أوضا  تحّدد  حتمي مصير «األفق انسداد»

 التفكير ألن أخر  أحيانا وعي ل وعن أحيانا وعي وعن متعّدد  بؤشكا  والمجتم 

 . المع و  المد  عل  مستحي  أمر عن  البدي  في

 األخ: » الح ي ي المنتصر هو من سإال  المإلؾ يض  المجتم  قهر صور  وفي

 ! ؟( ونستون) األصؽر المواطن أ ( الحاك  الحزب) «األكبر

 رسم  الذ  الثور  لمجتم  الواقعي  الصور  ال راء  خَل  من نتحسس وأخيراً 

 أنها والوعي, الواق  ضربت تاريخي  كفاجع  ومضمونا شكَل برزت والتي المإلؾ

 .للحيا  كنمط الرعب رسمت رواي 

 أوروي  لجور ( الحيوانات مزرع ) لرواي  ن دي  رإي  .ٕ

 ولد( بلير آرثر إريك) اإلنكليز  للروابي المستعار األدبي الس  هو أوروي  جور 

 أدبّياً  ناقداً .  لندن في  9٘ٓٔ الس  بمرض وتوفي,  9ٖٓٔ بالهند البنجاب في

 الن د في كتب,  راق   فن   إل  السياسّي  الكتاب  أحا  صحافّياً  كان و ث افّياً  سياسيا

 .الجدلي  والصحاف  الخيالي والشعر األدبي

 بعيد كاتباً  وهو. ُممتعاً  ع ل  في والتجو  قوي  وكتابات  جذاب  الكاتب شخصي 

 روايات عد  ل .  ال ادم  ل جيا  نبو ً  وَسَطر ُ  المست ب , في ال اد  ير  األفق,

, بير ويجان إل  الطريق, تطير اسبدسترا د ,  الكاهن ابن ,  بورما في أيا ) منها

« 98ٗٔ» الشهير  وروايت , المتنفس إل  الخرو ,  كاتالونيا إل  الحنين

 (.الحيوانات ومزرع 

 نهاي  وأنجزها 9ٖ7ٔ عا  أوروي  لد ( الحيوانات مزرع ) رواي  فكر  تبلورت

 وعند.  متنوع  لدواف  ناشرين أربع  من طباعتها رفض وت .   9ٖٗٔ

 شديد  بلهج  ونصحت  حذرت  نشرها حو  البريطاني  المعلومات وزار  استشارت 

 الدو  في ممنوع  وماتزا  9ٗ٘ٔ عا  نشرت ذلك وبعد.  والنشر الطباع  من

 . عالمي  رواي  ماب  أفض  من الؽربيون النفاد عدها كما الشتراكي 

 مسلي  ممتع  ستجدها سياسي منظور أ  عن يعيدا الرواي  هذ  قراء  أردنا إذا

 األمير كتاب م  وتتشاب . المعالج  وعمق الفكر  عب ري  حيث دابما تشوي ا تعطينا

 بدايتها الديستوبي  الروايات من وهي. األفكار وقّو  الصفحات قل  في لميكافيللي

 من لها العظيم  ال يم  تتجل  ب رابتها الؽو  وبعد الخيا  من ضربا بؤنها تشعر
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 صفات بعض عرض في التشبيهات وسهول  الرمزي  فن الكاتب استخدا  خَل 

 في نظير  يمث  حيوان فك ,  الحاك  موق  إل  وصوله  وطري   األشخا 

 لجنس الرواي  انتماء إل  يشير مما, الرمز  األسلوب ضمن الروسي التاريخ

 .للميَلد عشر الساب  ال رن في واس  بشك  وانتشر برز الذ  الرمز  األدب

 لتحريض أنموذجا وتعد,  البشر أسياده  ضد الحيوانات تمرد الرواي  تعرض

 ن د وهي. الفاسد  المإسسات إس اط عل  والسياسي  الجتماعي  الحركات

 ,سياسي اجتماعي

 هدف  إل  للوصو  والهجاء السخري  باستخدا  كان كتابتها في المإلؾ أسلوب إنْ 

 والثور  عا  بشك  الدكتاتوري  األنظم  انت اد) سياسي هدؾ وهو الرواي  من

 (.خا  بشك  تَلها الذ  الحك  ونظا  الروسي 

 خصب خيا  بوجود الوقت نفس وفي والدق  والوضو  بالسَلس  أسلوب  وتميز

 من قريب  ذلك م  ولكنها مختلف  وأزمن  أماكن في مع  باإلبحار لل ارئ يسم 

 األحداث مراقب  عل  يجبرك األساليب من النو  هذا ولذلك. ويومياته  الناس حيا 

 .والخدا  الطؽيان معن  وتدرك باألبطا  وتشعر

 لمضمون  ل استحّ ها التي المرموق  مكانُت  ل  روابيّ  عم   ( الحيوانات مزرع ُ )

 إذ,  اإلحكا  شديد بناء   ذاتَ  فهي, أيضاً  العالي  الفنّي  ل يمت  ب  فحسب, المثير

 والواقعي  والرومانسي  الكَلسيكي  أدبي  مذاهب ثَلث  نص  في الروابي وظؾ

 .الكتاب من ؼير  عن الكاتب يميز فكر  تطور مظهر ذلك فيعتبر,

 لو ال صصي الحك  ضوابط من ماي ا  رؼ  العب ري  الرواي  عليها نطلق أن يصل 

 الثورات نواميس عن تتحدث لكنها,  الفنتازيا ال ص  نو  من بؤنها قص  كانت

 والهيمن  الديكتاتوري , تفاصي  دق  بك  وتتب . الفاسد  والسياس  الساس  وحك 

 .موارد  وتبديد طاقت , واستؽَل  الشعب, إراد  عل 

 ك  تتحط  قيامها بعد ولكن المثالي  عل  ت ا  التي للثورات حي مثا  هي الرواي 

 .قصير زمن بعد تماما تختفي حت  تدريجياً  المثاليات هذ 

 الشعب؟ في الطاؼي يتحّك  كيؾ يوض  والروابي

 والخوؾ؟ والتهديد والتحوير بالحنك  يخدعه  كيؾ

 ألسن  عل  هذا,  كان ما أين الستبداد  للفكر عمي اً  تحليَلً  أوروي  جور  وي د 

 اساليب,  الفكر ذلك نشوء مراح  محاكيا, مزرع  في تعيش حيوانات مجموع 
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 ولمصالحه  لسيطرته , اآلخرين واخضا  الحك  سد  ال  أصحاب  صعود

 خَل  من الشعب, عام  مصال  عن والمدافعين المنافسين تصفي  بعد وأهوابه ,

 ث  ومن الكاذب , والوعود المفبرك , والدعاي  الملف   واألخبار الملتوي , األساليب

 لتشوي  الته  شت  وتلبيسه  المعارضين, وقم  السيطر  بسط في ال و  استخدا 

 .السمع 

هول ِ  ومن واي  أحداث ُنس ِط أن بمكان الس   من انت   الّذ  العربي   واقِعنا عل  الر 

 بتبريرات   , الستعباد في  تدّر  عهد   إل  , الّثور ِ  بفض ِ  والستعبادِ  الستعمارِ  قيدِ 

 .كثير 

 يحاكي ل تجريدياً  خيالياً  فناً  بكون  الت ليد  دور  عن األدب الكاتب أزا  وبهذا

 الفني, الع   يحاور است رابي فن إل  التبسيطي  متاهات  في يس ط ول الواق 

 ومعرفياً  سياسياً  المتشابك اإلنساني الوعي لتحّولت أدبي  نسخ  ل  وي ّد 

 .واجتماعياً 

 الجتماعي  العدال  ؼياب من تحذير بؤنها األدبي  التحف  هذ  مفهو  ونختصر

 عداء  أظهر و.  الديم راطي  بالشتراكي  الكاتب وإيمان الشمولي الحك  ومعارض 

 .إشكال  جمي  في لَلستبداد ورفض 

 لدوستويفسكي والع اب الجريم  رواي  في ن دي  رإي  .ٖ

 الكاتب تؤليؾ الزمن من ونصؾ ال رن قراب  علي  مض  األدبي اإلنتا  هذا

 , دوستويفسكي فيودور الروسي

 من سلسل  شك  عل  نشرت حيث روايات  أشهر من والع اب الجريم  رواي  تعدُ 

 كتاب في نشرها قب  وذلك  8ٙٙٔ عا  في الروسي  األدبي  المجل  في األجزاء

 .والع اب الجريم  عنوان تحت كام 

 الؽزو ظ  في ال ادم  الع ود خَل  سيحدث بما يتنبؤ هذ  روايت  في المإلؾ وكؤن

 !للعال  الحداثي

 شوًطا وقط  كبيًرا مبلًؽا النفسي  المعرف  من بلػ شخ  الكاتب بؤن لي يتبين وما

 نفسيات تصوير يحسن هو فلذلك البشري , النفوس مكامن تصور في طويًَل 

 .وتبيانها شخصيات 
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 بشك  الضطراب هذا ُيحاكي أن فاستطا  باألص  نفسيا مضطرب شخ  أن  أو

 أو يصّور أن علي  يصعب السّو  الشخ  ”ؼالًبا“ أن إذ هذ ؛ روايت  في دقيق

 .التفاصي  أدق في أو الكثير في نفسًيا المضطرب ُيحاكي

 نفس  ال ارئ يشعر: الرواي  قراء  إكما  بعد نفسي عل  طرحت  الذ  السإا 

 درج  تص  ه  لكن وألم , لحزن ِ  ويتؤل  ويحزن لفرح  يفر  للبط  نظيرا

 !ال ارئ؟ إل  البط  من العدو  انت ا  إل  الت م 

, فلسفي  نفسي  ملحم , سيكولوجي موضوعها, عالمي  رواي  والع اب الجريم 

 .الجود  عالي  فهي العلمي  أو الموضوعي  الناحي  فمن

 التعبير في الرؼب  وخاص ً  اإلنسان عند الداخلي الصرا   عل   مبني بنابها أساس

 مما البشر أوجدها التي وال وانين األخَلقيات مواجه  في وإثباتها النفس عن

 ذات  الوقت وفي العال  هذا في العدال  عن ونتساء  مضن ب لق نحس يجعلنا

 العدال ؟ لتح يق القتصا  لنا يحق كان إذا عما نتساء 

 قب  منها السيب  وأفعالنا تصرفاتنا في لنا شريكاً  نفس  جع  الرواي  مإلؾ

 ما كثيراً  التي, أفكارنا عل  تعرؾ, أعماقنا أعماق إل  الؽو  من فتمكن, الحسن 

, ب , وحسب اآلخرين أما  ليس, محرجين فجعلنا, إليها أحد يتعرؾ أل نرؼب كنا

 .أنفسنا أما , وحت 

 الوقت ذلك في الشباب الراديكاليين في مفكًرا والع اب الجريم  دوستويفسكي كتب

 عن يدافعون كانوا والذين الت ليدي  المسيحي  األخَلقي  المبادئ أنكروا الذين

 عل  قاب  وسياسي اجتماعي بنظا  واستبدال  ال يصر  بالنظا  العنيف  اإلطاح 

 العنؾ, خَل  من الخير فع  الشباب المتطرفون هإلء أراد. ف ط( الع َلني ) السبب

 ث  باإلعدا  علي  ُيحك  أن قب  شباب  في يفع  أن نفس  دوستويفسكي أراد كما

, سيبيريا في اعت ا  معسكر في ال سر  العم  من سنوات إل  وُيرس  عن  ُيعف 

 يشعروا ل  والذين التسلي  لمجرد األطفا  ي تلون كانوا الذين السجناء عل  فتعرؾ

 .ند  بؤ 

 من وترف  حينها, الروسي المجتم  حيا  تعكس صور  ذاتها حد في الرواي  هذ 

 .اإليمان إل  والعود  التطهير عبر األعل  اإلنسان شؤن

 وهو مزدوج  و متناقض  شخصي   بينها من ت ريبا شخصيات ست الرواي  تمث 

 شعور  لعد  متشظي بابس طالب, راسكولينكوؾ رومانوفتش روديون, البط 

 والهواجس األسبل  من الكثير لدي  تتولد في , يعيش الذ  الوسط إل  بالنتماء
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 أعل  أن  نفس  ير , للمجتم  والعدابي النش اقي بالطاب  تتس  التي واألفكار

 التي المكان  إل  يص  لكي ما جريم  يرتكب أن ح   ومن, سوا  من مكان ً 

 ذلك؟ السياسيين كبار يفع  أل يستحق,

 المجد؟ سل  في ليرت وا الموت إل  جنوده  ال اد  يرس  أل 

 يشق لكي مالً  تملك لها قيم  ل عجوز ل ت  بحاج  راسكولنيكوؾ كان ولذلك 

 في ورؼبت  لنفس , تحدي  هو لذلك ح اً  دفع  ما ولكن مراد , ويح ق طري  

 ذلك؟ عل  أجرإ فه  وقدرات , حدود  اكتشاؾ

 فتا  ومؽازل  الطابر , من وال فز الجبا  لتسلق الناس قاد الذ  السإا  هذا 

 عظي ؟ رج  أ  قمل  أنا ه  المنا , بعيد  جميل 

 جريم ؟ ل نسان اإلنسان قت  ه : روايت  في الروابي يتساء 

 وؼيرهما وهتلر كنابليون األشخا  بعض نحاسب ل فلماذا نع ,: الجواب كان إذا 

 أو كؤبطا  إليه  ُينظر ذلك وم  األبرياء, الناس من األلؾ ب  المبات, قتلوا الذين

 العدال ؟ و ال انون يد تمسه  ل عليا بمرتب  هإلء جع  الذ  ما كبار, ك اد 

 تحص  التي الجتماعي, الواق  ظروؾ بإبراز روايت  في كثيراً  يهت  الكاتب نجد

 األمراض وهذ  ,(الف ر و والدعار  السكر) ثمرات من كثمر  الجريم  فيها

 (.الرواي  احداث مسر ) بطرسبر  مدين  سكان يعانيها التي هي الجتماعي 

 إنها, ع ل  في أضرمت التي النار تلك من قبس يمس  الرواي  تلك قارئ الح ي  

 .الحد عن الزابد التفكير هو األلي  ع اب  وجعلت البط  بع   عصفت التي الحم 

 ع   يدعو اليومي  الحيا  متطلبات وضعتها التي الروتين قوالب سبمنا نتيج 

 حيات  فؤحا  صاحب  عل  تمرد  أعلن الذ  الع   م  يتعاطؾ أن  إل  ال ارئ

 جحيًما

 معانا  أما  ب . .  أنتِ  أمامك أسجد ل أنا: الرواي  هذ  في المإثر المشهد أما

 . كلها البشري 

 من جسدها باعت التي البابس  الفتا  تلك صونيا إل  راسكولينكوؾ تحدث هكذا

 الخمر, إدمان  بعد المرموق  وظيفت  ترك الذ  أبيها من لها أخو  إطعا  أج 

 لكنها جوعاً, الموت شب  يترصده  كان بالس  المريض  وأمه  األطفا  هإلء

 .اآلمن مَلذه  كانت



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٗ7 
 

 . العال  سين ذ الجما : كعبارت   المشاعر تدؼدغ دوستويفسكي عبار 

 الشك  انسجا  هو ي صد  الذ  الجما  ب  ف ط, وجهها جما  عن يتحدث ل بالطب 

 الجسد بهذا للتضحي  دفعتها التي إنسانيتها عظ  في يتجل  فجمالها والمضمون,

 .الصؽار إطعا  أج  من

 ذلك من ليفيق حينها العال  ضمير ليصف  راب  بإس اط روايت  الروابي أنه 

 :راسكولينكوؾ لسان عل  ب ول  العميق السبات

 عل  جزاًفا سيسي  وما من  سا  ما إن. الد  من شاإوا ما الناس ك  ليهرق 

 ويرفعون الكابيتو , في يتوجون أجل  ومن. الشامبانيا تسف  كما يهرق األرض,

 . ل نساني  المحسنين مصاؾ إل 

 من مكوناً  يعدّ  وإنما شخصياً  شؤناً  يعد ل الدين أن كيؾ تظهر الرواي  فإن وأخيرا

 بفع  تشوش  بعد فراسكولينكوؾ فالبط , والفردي  الجماعي  الهوي  مكونات

 تجاهها شعر من طريق عن الديني  لهويت  بالعود  إل الخَل  يجد لن ال ت  حداث 

 .ال ومي  هويت  م  و المسيحي  ال ي  م   بمصالح  جعلت  جياش  بعاطف 

 وعداء  األوروبي  الليبرالي  لل ي  ورفض  ال ومي  المإلؾ نزع  تظهر والنهاي 

 .لها الشديد

 الجسر لندي  وال رآن والعل  الفلسف  بين اإليمان قص  كتاب .ٗ

 الموجودات صفات عن المجرد,  بفيض  العال  خالق عن تتحدث التحف  هذ 

 الكون تسير  بيد  من,  المبدع  النوراني  ال و  صاحب,  ب درت  ومكملها

 ل عش  ,  خل   عند األسرار بعض واضعا والنظا  الجما  صان , وتحرك 

 .وح ي ت  وحد  معرفت  بوجود  اإلحساس,   احتمال  يستطا 

 ينتمي(, لبنان) طرابلس في ولد( , 98ٓٔ-879ٔ) الجسر ندي  الكاتب المترج 

 جريد  في ومحرراً  الوطني , للمدرس  مإسساً  عالماً  أبو  كان مرموق , ألسر 

 وعين لبناني, وسياسي دين رج  وهو. المدين  عن نابباً  كان وأخو  طرابلس,

 جام  في التدريس ال  بعدها انصرؾ, عكار ل ضاء قابما ث  عاماً  مدعياً  ث  قاضياً 

 مجلس في عضوا أصب  ث , الخير  والعم  طرابلس جريد  وفي والتحرير طينا 

 العلماء بإجما  للمدين  مفتياً  انتخب و.  9٘7ٔ عا  المدين  عن اللبناني النواب

 الكتب من بالعديد العربي  المكتب  أثر  و.  الفاعل  والهيبات الديني  والجمعيات

 .المهم  والدراسات
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 بين اإليمان قص ( : اين,  من,  ما)  ل اعد  وخاض  ومشوق طوي  الكتاب عنوان

 . وال رآن والعل  الفلسف 

 كمشاهد الروابي العم  يشب   الذ  عمل  كتابت  أثناء ذات  من ينطلق الكاتب

 يتلجلج األضعؾ بن حيران يدع  ديني  علو  طالب بين حواري  بسردي   وأفكار

 وم  خلق, ومت  هو, ما خال   عن والعوارؾ الشيوخ فيسا ,  الشك أفكار  بين

 النور أبو الشيخ سو  ُسإل  يجب ول  خل  , وكيؾ خل  , الذ  ومن خلق,

 الجسر الشيخ من  فطلب تلك الشك برحل  مرّ  بدور  الذ  السمرقند , الموزون

 للفلسف  والمبتور  المشوش  ال راءات ألن الفلسف  عل  صحيحاً  انكباباً  بالنكباب

 .واإليمان الع   عل  الخطر شديد 

 المشرب يشّك  ّللا ووجود,  اللفاظ وأناق  الرشيق األسلوب الكتاب عل  يطؽ 

  اللؽو  والجما  الوصؾ تحو  األسلوبي  الفسح  إما.  السردي  ل حداث الربيسي

 . والرمز  الجمالي النزيا  يحو  الذ  األسلوب باختفاء  اآلدب مكونا وجود م 

 تطر  التي الفلسفي  الشخصيات خلق بسبب العم  عن الدبي  تس ط ول 

 الفلسفي التجا  تخد  من فالشخصيات.  والتساإلت والجدليات اإلشكاليات

 .بالحوار

 الح ي   إل  للوصو  التاريخ عبر الفَلسف  جهود الحواري  بهذ  الجسر يعرفنا

 من جميعاً  كانوا أنه  تثبت الفَلسف  أقوا  من دقي   بدراس  يفاجبنا ولكن  المطل  

 .بالِل المإمنين أعظ 

 تعال  ّللا وجود إثبات عن ال رآني  واآليات الفلسف  مفهو  بين اللت اء  وكيفي 

 عند المستخد  المطلق واألص  الواقعي الع   لفكر  العلمي  التحليَلت خَل  من

 والفَلسف  األنبياء بين الخَلؾ بؤن يتض  مما اليمان عن حديثه  في الفَلسف 

 من المترج  أراء بعض تخلو ول.  مختلف  تعبير بطري   لكن واحد مفهو 

 ال رآن بؤن وزعم ,  دارون الفيلسوؾ نظري  بتؤييد  نظر  كوجه  اإلشكاليات

 .لها مإيد

  النتابج

 باهر عن بالكشؾ  سبحان  بالِل اإليمان تدع  األهمي  عظيم  نتابج استخَل .ٔ

 .آثار  عظي  من وحكمت  قدرت 

 . الفكري  األخطاء أدران من وتطهير  اإلنسان فكر بارت اء منوط الكاتب نتا . ٕ
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 عل  األدل  خَل  من بحث  في المنشود  الضال  األضعؾ بن حيران يجد الختا 

  .الكوني  واألدل  العلمي  المعرف  من أساس عل  ووحدانيت  ّللا وجود

 ما فؤق ,  ومكان زمان ك  في منها يستفاد لكن,  معاصر  رواي  ليست الرواي 

 وتخرجه  باله , وتصل  الحيار , صدور في اإليمان تشر  التحف  هذ  عن ي ا 

 .الي ين نور إل  الشك ظلمات من

 فشير شكر  الدين عز.د للروابي الخرو  باب لرواي  ن دي  رإي  .٘

 الكويت مدين  في9ٙٙٔ عا  ولد فشير شكر  الدين عز.د المصر  الروابي

 يدّرس وأستاذ كاتب, عامين بعمر وهو لمصر أبوي  م  عاد ث  مصريين ألبوين

 دارتموث بكلي  األوسط الشرق دراسات قس  األمريكي  بالجامع  السياسي  العلو 

 في للصراعات السياسي  بتحليَلت  ومشهور سابق دبلوماسي وهو. ال اهر  في

 عمل  إبان في  المتخّص  اإلسرابيلي العربي الصرا  خصوصاً  العربي, العال 

 مصر في والجتماعي  السياسي  األوضا  حو  عديد  كتابات ول . الدبلوماسي

 العرب الروابيين أه  من ويعتبر.  987ٔ العا  منذ ينشرها العربي والعال 

 .المعاصرين

 من تعد التي ”الخرو  باب“ السادس  روايت  بينها من روابي  نتاجات عد  أصدر

 بؤنها عاد  توصؾ  أنها حت  المصري  بالثور  ارتباطا العربي  الروايات أكثر

 في وصدرت ٕٕٔٓ في الشروق دار عن مر  ألو  ونشرت  .”الثور  كتالو “

 .المتوسط ال ط  من صفح  8ٖٗ

 فلك  مطل ا يعيبها ل وهذا. الرواي  هذ  كتابت  في الليبرالي الفكر الروابي اعتمد

 المشابه  ألفكار  وف ا مناسبا يرا  الذ  بالتعبير وحريت  الخاص  ميول  إنسان

 وكذلك علماني أديب فهناك إسَلمي أديب هنالك فكما, المجتم  فبات من للكثير

 سياق عن الروابي خرو  عد  المه .  سماوي  بديان  يدين ل ربما وؼير  ليبرالي

 من وأيضاً .  المجتم  في اإلنساني  الحال  روايت  تتناو  وأن الرواي  كتاب  قواعد

 وؼمزا وت ريعا ن دا يشبعها ول األخر  األفكار يحتر  أن األديب عل  المفترض

 . النظر وجهات في معه   الختَلؾ لمجرد روايت  في  ولمزا

 وإذا. يناير ثور  عن  أص  بمعن  أوخيارات الكاتب تنبإات الخرو  باب رإي  إنْ 

 واقعي  وتار  فنتازيا تكون أن ممكن الكاتب مخيل  يعني تنبإات لفظ في تؤملنا

 خيارات ولفظ. حتما تحص  ح ابق بالضرور  وليست خيا  العا  فإطارها, سياسي 

 يحلق كيؾ نر  الرواي  تلك ففي,  ذلك ؼير أو بها خذ شبت إن وأراء حلو 

 يعني ل وهذا.  ٕٕٓٓ عا  إل  ليص  ٕٔٔٓ عا  من الخيا  فانتازيا في الروابي
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 عل  والحك  سياسي  استراتيجي  أو تاريخي أساس عل  بمخيلت  يجو  ما ن ي  أن

 .  األدبي الروابي للن د إهان  يعتبر المنطلق هذا من رأي 

 السن  في المصري  الثور  عل  مبكرا شهادت  ي د  الكاتب أن  ندرك إننا        

 والحتمالت السياسي  وال و  والمجتم  السلط  مشاك  عن ويتحدث منها الثاني 

 الشهاد  هذ  لكن, خيارات فيطر ,  منها يحذر قادم  بدوام  ويشعر,  المست بلي 

 األدب محكم  تخفي لعب  ضمن جاءت إفادتها كون, السياسي  المحاك  في تعتمد ل

. 

 المجتمعات عيوب يكشؾ سياسي طاب  ذات اجتماعي  رواي  الخرو  باب  إنْ 

 جدار  بك  و سخر حيث في  ابد  أدبيا عمَل قد  الدين عز. د والمإلؾ. العربي 

 ل واضح  سهل  بلؽ  وكتب .  تفاصيل  أدق بؤدق و المعرفي السياسي تراكم 

 عن تبتعد أنها رؼ  منها قليل  ؼير مواض  في اللؽوي  الدلل  عمق من  تخلو

 اإلثار  من الكثير تحم  واللؽ .  المتس  الن  فاستخد  مجملها في اإليجاز

 ممسكا البداي  إل  عابدا ليدور للدابر  األخير الطرؾ من السرد ُيسته  والتشويق

 .الدابر  طرفا ويلت ي دورت  يدور بعدها, ل حداث استرجا  في األو  بالطرؾ

 شخو  في احترافيت  األديب وبين. المتكل  صيؽ  تعتمد( الخرو  باب) رواي 

 وتوضيحها نظرها لوجه  وتبني  شخصي  ك  تاريخ كتاب  خَل  من الرواي 

 التي األحادي  النظر وجه  عن بعيدا زاوي , من أكثر من وعرضها تؤملها وحاو 

 .إنساني  وجو  أي  بَل شياطين العكس أو , أخيار سو  البشر في تر  ل

 ت دي  فؤراد وظَل  وتي  مظل  نفق بصور  اإلثار  من جو يؽلفها واألحداث

 الِمزا  تكسر بهج  قلوبه  ليدخ  الظلم  تلك من خرو  بباب لمجتمع  المساعد 

 المفتوح  بالنهاي   األم  في البهج  وتتؤكد. بدايت  من السرد يؽلؾ الذ  الحزين

 هو لما استعداًدا المركب هذا عل  أخير  قهو  لنفسي ألُعد اآلن سؤقو : )للرواي 

 (.إليك عابد فؤنا بعيًدا, تذهب ل. أت

 أخَلقي  فلسفي  أسبل  الروابي طر  ل حداث البار  السرد تمحور خَل  ومن

 عن األخَلقي  المسبولي  من تعفي  كانت إذا وما است الت , جدو  عن كسإال ,

 من تعفي  ل لكنها  الجريم , رإي  من تعفي  الست ال  بؤن بنتيج  فيخر ,  الفع 

 .وسلبيتها انعزاليتها من لنفس  الخرو  باب عل  يعثر وبذلك. األخَلقي  مسبوليت 

 التي الصيني  الفتا  م  الحب قص  في محزنا إنسانيا جانبا الروابي تناو  ل د

 تمنع  لؽ  ول ل  جنسي  ل الحب أن فؤثبت,  منها الزوا  أهل  رفض بسبب فارقها

 !مصر عن الصين كبعد..  بعيد  كانت مهما مسافات أي  تحد  ول
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 الحروب ركا  وسط اليابس اإلنسان قلب تس ي أن ممكن المسؤل  وهذ 

 تب   أنها إل العَلق  هذ  مصير كان ومهما,  والخارجي  الداخلي  والمنافسات

 . النفوس في اإلنساني الضمير تحفز بارد  نسم 

 سطورها ثنايا بين نجد, سياسي  صور هناك فكما الرابع  الحبك  تسودها الرواي 

 .  وصايا م  أخر  إل  حكاي  من بك تجر  نابض  فالرو  حب حكايات

 الجنسي  الحري  أو الخل ي النحَل  لوجود الكاتب تلميحات حو  مَلحظتي ولكن

 عل  وجودها من الرؼ  عل  مستهجن  مزعج  مسؤل  روايت  شخصيات لبعض

 يؤخذ ل  فإن عاد  ؼير األمر هذا مصر لسيما العربي  البلدان ففي بالفع  الواق 

 وت اليد , وعادات  المجتم  أخَلق تؤباها أن إل. شرعا محر  بؤن 

 في نيرانها دخان نستنشق أن نكاد فبالفع  وإيران أميركا بين كالحرب توقعات  أما

 . الكواليس خلؾ من معلن  أنها إل المعاصر وقتنا

 فضَل ال ارئ  شد عل  هابل  وقدر  جدا متطور بؤسلوب يتمت  قشير. د وأخيرا

 يجعلنا مما للبط  الشامل  النفسي  والتحولت الت لبات إظهار من تمكن  ذلك عن

 الكبير العربي األديب لهذا الحترا  و الت دير فك .  الراب  أسلوب  في المتع  نر 

 ..المعاصر الوقت في عربي  روابي  مدرس  يعتبر الذ 

 الف ي شاهيناز/ للكاتب ( التي  سنوات) لرواي  ن دي  رإي  .ٙ

/  الش ي   العربي  مصر جمهوري  من الف ي شاهيناز/ األستاذ  وال اص  الروابي 

 . مصر كتاب اتحاد عضو

 ليتذوق,  األدبي  النخل  فؤكرمت,  مزرعتها في أدب فسيل  المبدع  الكاتب  ؼرست

 . الرطب طع  يشب  الذ  إنتاجها حَلو  العربي المجتم 

 لي طاب بطع  فشعرت, أناملها زرعت  مما جنياً  رطباً  أقتطؾ أن فؤذنت حدثتها

 م  للنظر ملفت بإبدا  جديدا شيبا تكتب جعلها طوي  بنفس الكاتب  تمتعت , مذاق 

 ميولها حسب روايتها فكتبت,  العربي  الرواي  كتاب  أسس ببعض والت يد اللتزا 

 . ذاتها من الناب  الث افي وتراكمها الوضاء  وأفكارها

 السابد  الروايات عبودي  من( التي  سنوات) رواي  في الف ي شاهيناز تحررت ل د

 و الفكر  مستو  عل  سابد هو ما م  التمايز و التشاب  مساح  نر  كما

. والنمطي  والتكرار التشاب  أسلوب عن فابتعدت,  السردي  الت نيات و المضمون

 عكفت حيث العربي األدب ساح  إل  النفسي  الرواي  لعود  األول  خطوتها لتخطو



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٕ٘ 
 

 نفسي  روايتها فخرجت.  نفسياً  الشخصيات ودرست النفس عل  قراء  عل 

 والتشبث الواق  من والهروب الزمن فكر  عن للرواي  العا  فالخط. اجتماعي 

 نحو بالخيا  للتحليق الختياري  والؽيبوب  السبات الطريق عن الماضي بذكريات

 رابط ل أشياء) السابق الزمن هو الروي  في الزمن أن بمعن ,  مإقت  سعاد 

 .. المؤلوؾ الزمن في( بينها

 الخَلق وانهيار المعاصر واقعنا في المنتشر الفساد عل  الضوء الكاتب  تل ي و

 هذا بؤن ال ضايا معالج  وتكمن,  مهني بشك  الفساد وممارس  العدال  وانعدا 

 .مإلًما مريًرا كان وإن الواق  ومعايش  مواجه  هو األفض  والح  فش  الهروب

 في الشابك  ال ضايا من لكثير ملفات وتفت  التؤويَلت من العديد تحتم  الرواي  و

 .العربي  مجتمعاتنا

,  ال دير قلمها خَل  من بامتياز مبدع  كروابي  نجحت شاهيناز الستاذ  أن

 أو قارئ إليها يتوص  أن يمكن ل حيث المتداول  العنوان عتب  فكر  من فتحررت,

 جعلت  بدق  العنوان اختارت أنها إل,  الرواي  نصؾ من أكثر قراء  بعد إل ناقد

 األداء في ذكاءها وسخرت.  بطلتها بها تمر التي والحال  الرواي  أحداث عن يعبر

 فحاولت,  الحداث في الفكر  عمق وضو  خَل  من ال ارئ لتشد الفني والوعي

 مفاجؤ  وضعت أنما, ال راء  مواصل  فينفرعن بالؽموض المتاب  ذهن ترهق أل

 أن ويريد الح ي   عن يبحث المتتب  تجع  درامي بشك  فيها األحداث تتصاعد

 , النهاي  في ليجد  من  فلت ب  أمسك وكلما منها خيطا يمسك

 ثنايا بين ضمت الشي   الرواي  فهذ ,  السحر  السلوب لهذا ال راء يتشوق لذلك

 وتصوره  للشخو  رسمها في الكاتب  أبدعت و, وخيا  ومتع  إثار  سطورها

 والتوازن بالحرفي  تميزت محكم  الرواي  لؽ  , واض  بتكثيؾ لَلماكن ووصفها

 كما. والمواقؾ الشخصيات و اللؽ  وبين الحوار, و الوصؾ و السرد بين والتناؼ 

 وؼرست.  درامي بتكثيؾ وظواهرها األشياء لبواطن الوصؾ ببراع  امتازت

 لسان عل  بها وصرحت صاؼتها التي باألقوا  ؛ ال ارئ نفس في األم 

 ليست هي ما شخ  تجا  بها نشعر التي السلبي  المشاعر) ك و ,  الشخصيات

 أو دفع  نستطي  ل طاغ وحب مكبوت ؼضب عن تنفيس هي ب درما كراهي 

 الكون حرك  إن لي ي و  كان أبي: ) الرواي  بطل  لسان عل  وقولها( . نسيان 

 نعاند فنحن الكراهي  في أما.. الطيب  والمشاعر المحب  و التسام  باتجا  تسير

 إل نإذ  ل الحال  هذ  في و.. لفطرتنا المعاكس التجا  في ونسير الكون,

 (.أنفسنا
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 التجديد وتمث .. أدبي  ث افي ,  اجتماعي ,  النفس عل  طب بانوراما الرواي 

 والتي الرابع  روايتها عل  المبدع  الروابي  أهنا , المرأ  ب ل  العربي  بالرواي 

 .المعاصر  الروايات في قرأت ما أجم  من أعتبرها

 العَل أبو حسا / للكاتب( الفراق م  موعد) ال صصي  المجموع  في قراء  .7

 با/  التاريخ قس /  الزقازيق جامع  خريج العَل أبو حسا  ال ا  الصحفي الكاتب

 أكتوبر مجل :  صحفي/ المصريين الصحفيين ن اب  عضو/ 99٘ٔ آداب كلوريوس

 حاص ,  والصحؾ المواق  من عدد في م الت كاتب,  المعارؾ دار مإسس / 

,  7ٕٔٓ مهزو  قلب:  قصصي  مجموعات عد  ل  صدرت.  درو  عد  عل 

 رواي , نثري  نصو " إنسان بداخل  قلب"  الطب  تحت,  8ٕٔٓ األسود الكيس

 .الذباب صيد

,  النخب  دار نشر,  9ٕٔٓ لعا  ول األ طبعت  في للفراق موعد مجموع  و

 . قص  وعشرين أرب  في ٗٓٔ صفحات بعدد فالكتاب,  العربي  مصر جمهوري 

 أسلوب  هو ؼير  عن ال صصي  مجموعات  في حسا  ستاذاأل الكاتب يميز ما أن

 األسلوب ذات الصحفي  باللؽ  الكتاب  عل  وال در  الموهب  بين يجم  الذ 

 شفافي  يستخد  ذات  وبالوقت.  استبذان بدون ال راء قلوب تدخ  والتي الممتن 

 فيشعر ال ص  تسلس  خَل  من العمي   المعاني ويكشؾ, اللؽاز دون التكثيؾ

 عصا) قص  أو  للفراق موعد وفي.  ال ا  لد  ال صصي بالحس الكري  ال ارئ

 الشعور بهذا وتسير, الّتعبير وصدق الّدلل , عمق و الفني بالذوق تشعر(  معوج 

 ( . ؼيبوب ) قص  أخر إل 

 ع وق من فيها بما والجتماعي  األسري  المشاك  هو المجموع  لهذ  العا  اإلطار

 أيا تعرض اذا سيما ل األحوا  ك  في الزوجين بين التضحي , أحدهما أو الوالدين

 للبعد الح ي ي  والنتابج نحب ممن القتران بعد  الحرمان مظاهر,  ل در منهما

 الزمان عليه  جار ممن السن بكبار الستهزاء عد ,  بعضها عل  ال لوب بت لب

 ل نسان الصحي  الحال  لمعالج  النتبا  , أولده  إهما  جراء بالمهان  فؤصيبوا

 يعولون من سيما ل الطرقات عل  بالباع  الرفق,  المنشود للهدؾ وصول المعي 

 الف راء يعالج أو يعالجك طبيب بينه  يكون أن مست بَل فتوق  اش اءه  أو أبناءه 

 األش اء؛ أو األه  تشجي  عن والبتعاد الثاني  الزيج  في التريث,  زهيد  بؤسعار

 ؼير وخيم  نتابج ل  األول  سعاد  حساب عل  الثاني  الزوج  سعاد  فبناء

 باألدوار الواق  محاكيا المتنوع  بال ص  ال ا  يتدر  وهكذا,  محسوب 

  مجتمعاتنا في موجود  حياتي  أوضا  و تصرفات, و حالت, تمليها التي الح ي ي 
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 وفنياً .  ال صد ؼاي  و , الّدلل  عمق تكشؾ نجدها النصو  جمي  قرأنا إذا

,  والمجاز  الصري  التعبير الكاتب فاستخد  يناسبها بما جاء العبارات توظيؾ

 المفاجؤ  عنصر,  العالي  الحبك  م ,  النصو  جمي  في واضح  الرمز وأجواء

 نسق عل  حسا  الستاذ وحافظ,  المع و  نس ي  وفق الكتاب , حاضر الّتؤم  و

 أسج  وكاتب ك ارئ وأخيرا.  للتمثي  الجاهز الكَلسيكي بؤسلوب  ال ص  جما 

 لصدي ي وتعال  سبحان  ّللا داعيا للفراق موعد ال صصي  بالمجموع  أعجابي

 هو بما والستمرار والسداد التوفيق من بالمزيد العَل أبو حسا  األستاذ الؽالي

 . المتواص  البدا  من جديد

 ثاويا : قراءة يف كتاب 
  لوبون لؽوستاؾ( الجماهير سيكولوجي ) كتاب في قراء 

 من تحليلي  بطري   النفس لعل  بدراست  األسبق( الجماهير سيكولوجي ) كتاب ُيعد

 تدفعنا التي واألسباب العمياء, تصرفاتنا جذور بشر  تفيدنا اجتماعي  نظر وجه 

 جدد باحثون ظهر ,(لوبون ؼوستاؾ) دراس  أثر فعل , ما جمهور ف  لَلنخراط

 وكتاب ( بودريار جان) الفرنسي الجتما  عال  أمثا  من الظاهر  بدراس  اهتموا

 ث  ,«الجماهير إنسان»كتاب  في ,(أديلمان بو ) ث  ,«الصامت  األؼلبيات ظ  في»

,  لميكافيلي( األمير) وكتاب. «الجماهير عصر» وكتاب ( موسكوفتش سير )

 أوروي  كجور  األدبي  أعماله  ت دي  خَل  من الظاهر  هذ  األدباء تناو  وأيضا

 مإلؾ. وتوجيهها الجماهير سياس  عل  كدلي ( الحيوان مزرع ) روايت  في

 في كتب فرنسي, ومإرخ طبيب(  9ٖٔٔ ت ـ8ٗٔٔ) لوبون ؼوستاؾ الكتاب

 من العديد في وكتب الحضارات بعل  واهت ّ  األنثروبولوجيا, وعل  اآلثار عل 

 فكان,  الجتماعي النفس عل  ساح  إل  المطاؾ ب  انته  أن إل  العل  مجالت

 .  الجماعي السلوك عل  أبحاث  تركزت إذ, الجماهير نفس لعل  األو  المإسس

: كتاب هو الم الت عدا ما كتاباً  الخمسين ناهزت التي مإلفات  وأشهر

 برامج في كمرج  يعد الذ (   89٘ٔ عا  الصادر/ الجماهير سيكولوجي )

 .  العالميين الباحثين معظ  دراست  عن يستؽني ول الجامع ,

 وكيفي  وطبيعتها, الجماهير جماعات عن شامل  دراس  كتاب  في المإلؾ قد 

 .  اجتماعي  سياسي , إعَلمي , سلط  كانت سواء السلط  قب  من توجيهها

 المجتم ؛ عن وشاذون هامشييون معين لجمهور ينتمون الذين أن الكاتب وير 

 لهذا وتفسير ( الرعا  ال طي ,) فسماه , النتماء في ن   من يعانون كالذين
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 واحد  روًحا لتصب  جماع ؛ داخ  الفردي  روحها تنصهر الجماهير بؤن,  التها 

 بال ناعات بينها فيما والختَلؾ الشخصي , والتمايزات الع لي  الملكات من تخفض

 كانت إن بها ال يا  تستطي  ل سلبي  بتصرفات ت و  أن عليها فيسه  والمبادئ

 . إجرامي  عمليات أو بتحرشات ت و  التي كالجماعات وحدها,

 وعاطفت  عاطفت , طريق عن إل جمهور تحريك نستطي  ل إننا: لوبون ي و 

 يمكن ل الموضوعي فالحياد  لذلك التيارين؛ أحد إل  نجذب  أن أ  ف ط؛ المتطرف 

 أو وتضخيمها الجماهير عواطؾ عن ؼوستاؾ وتحدث. أبًدا ال طي  داخ  يكون أن

 مبالؽ  تزداد المتجانس  ؼير الجماهير عواطؾ أن حيث , ل شياء تبسيطها

 . المسإولي  انعدا  بسبب وتضخيما؛

 حلت و الحديث  العصور في أوروبا تعلمنت أن بعد الكتاب هذا عل  ويبدو

 ؼوستاؾ كتاب لذا, المهم  بهذ  ال يا  في الديني  مح  السياسي  األيديولوجيات

 نحذر أن وعلينا صفاته  هذ  الرعا  الهمج هإلء بؤن ي و  أن يريد) لوبون

 َجر   حبا  هي هذ :  الطؽا  ال اد  يخاطب وكؤن  لميكافيلي( األمير) وكتاب( .منه 

!. وقراراتك لشهواتك إخضاعه  وطرق سلطانك, إل  الّرعا  الهمج هإلء

 قراء  األحوا  ك  ففي,  معها التعام  وكيفي  الجماهير معرف  ؼايت  وكَلهما

 . العل  من الّنو  هذا عل  الواعين ع و  ستفت  الكتاب

 جماهير مجموع  ي صد بمعنا  الجماهير نفسي  عل  العرق تؤثير عن لوبون تحدث

 تفكير شّكلت التي وال وانين الع ابد لنفس فيها خضعوا طويل , لفتر  معا عاشوا قد

 الجماهير, نفسي  دراس  عل  كبير دور ل  العرق, فعنصر. الجماهير تلك  ورو 

 أراء تحدد التي العوام  من فالعرق وكذلك. أفعاله  وردود أفعاله  ومعرف 

 ,  الجماهير

 األفكار من لواب  تتعرض الجماهير هذ  أنّ  كيفي  عل  أساسا يرّكز الكتاب

 الجماهير, لتلك الَلواعي الع   ضمن تدخ  والتي عليها, الممارس  والمعت دات

 ومت لب , متوقع  ؼير أو خطير  بؤمور ت و  األحيان من كثير في يجعلها مما

 الَلوعي عم  الكاتب درس ولهذا.  حولها المحيط من تل ابيا تست بل  ما بسبب

 وفق الجماهير عل  السيطر  طرق معرف  مفاتي  إحد  كونها الجماهير لد 

 وع ليات الزمان وتؽّير اآلني  المتطور  الحال  تراعي مضبوط  استراتيجيات

 . الناس

 ال وي  السلط  حب إل  تمي  بطبعها الفوضوي  الجماهير إن لوبون يعت د و

 كانت حا  وفي الضعيف  السلط  عل  وتن لب تتنمر إنها حيث ف دانها من وتخاؾ
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 والفوض  اللتزا  بين يتؤرج  أيًضا الجمهور فإن وذاك هذا بين تتؤرج  السلط 

 الجماع  رو  عل  مهيمًنا أمًرا قضي  إل  والنتماء الثوري  الؽريز  تب   ولكن

 إل  دخلت إذا إل الجماهير في فعلها تفع  ل لوبون ي و  كما فاألفكار كام  بشك   

 ترفض فهي تع  , ل الجماهير أن ورأي . عواطؾ شك  إل  وتحولت الَلوعي

 . مناقشتها أو ن اشها تتحم  أن دون من واحداً, كَلً  ت بلها أو األفكار

 الضعيف , السلط  عل  للتمرد دابماً  مستعد  الجماهير أن لوبون ؼوستاؾ وير 

 أو متناوب  السلط  هيب  كانت وإذا ال وي , للسلط  إل بخنو  رأسها تحني ل فإنها

 إل  الفوض  من وتنت   المتطرف , طباعها إل  تعود الجماهير فإن مت طع 

 . الفوض  إل  العبودي  ومن العبودي ,

 هيب  يتخذ الذ  ذلك هو الجماهير قلب عل  العزيز البط  نمط أن المإلؾ ويظن

 . يرهبها وسيف  عليها, نفسها تفرض وهيبت  تجذبها, فخيَلإ  ال صير,

 بمث  الجماهير يجيشوا أن لل اد  يمكن كيؾ الكتاب يطرح  الذ  المه  السإا  أما

  الحج ؟ هذا

 آليات عن بحثه  في ابتعدوا اليو  باحثو لكن,  الح  لدي  ؼوستاؾ وطبعا

 .والشتراطات األسباب إل  وذهبوا الجماهير عل  السيطر 

 المحركون يريد عندما: فهي وال اد  المحركون يستخدمها التي العم  وساب  أما 

:  وهي التالي  الوساب  يستخدمون فه  الناس بين معين  أفكار إدخا  ال اد  او

 عل  ولكن المرجو , بالصور  ليس تؤثيرها يكون وأكيد. والعدو  التكرار , التؤكيد

 نفوس في عمي ا سيكون وتؤثيرها المنشود , الضال  ستح ق ومتواص  داب  مد 

 . الناس

 : الم تبس  النصو  بهذ  الكتاب اختصار وممكن

 . حكمها فن معرف  تعني الجماهير مخيل  عل  التؤثير فن معرف  إن: أولً 

 . الع   ضد أبد  صرا  في العاطف :ثانياً 

 : كالتالي الثَلث  بالكتشافات الجماهير نفسي  حو  لوبون نظري  وتتلخ 

 .اجتماعي  ظاهر  الجماهير-ٔ

 .في  وذوبانه  الجمهور في األفراد انحَل  تفسر التي هي التحريض عملي .ٕ
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ك ال ابد -ٖ   كما تماماً  الجماهير عل  مؽناطيسي تنوي  عملي  يمارس المحر 

 .المريض عل  الطبيب يمارس 

  ِزن لهوارد(  مطل اً  هوليوود ترويها ل قص ) كتاب في قراء 

 المإلؾ الكادحين طب   من يهوديان أبوان ولد بروكلين حي نيويورك مدين  في

,  اجتماعي ناقد,  مإرخ وهو( ,  ٕٓٔٓ-9ٕٕٔ) ِزن هوارد الشهير األمريكي

 الماركسي الفكر بين ما تندمج فلسفي  بؤفكار ويعت د.  سياسي معارض

 .الجتماعي  والديم راطي  والشتراكي 

 التاريخ في الدكتورا  عل  وحص  السياسي ؛ العلو  في وتخص  التاريخ درس

 عا  كتب و,كتاباً  عشرين عن يزيد ما ألؾ ,9٘8ٔ عا  كولومبيا جامع  من

 الشعبي التاريخ عن شهر  األكثر كتاب  وأصدر فيتنا , حرب عن(  9ٙ7ٔ)

 نظر وجه  من أمريكا تاريخ في  رو (  9ٕٗٔ)عا  منذ المتحد  للوليات

 المناهض  والحركات المدني  الح وق عن المدافعين أبرز وهو.  المستضعفين

 عا  العراق عل  األمريكي  للحرب الرافضين أشد من وكان. الستينيات منذ للحرب

ٕٖٓٓ. 

 لما متمما يكون أن يعدو ل(  مطل اً  هوليوود ترويها ل قص ) كتاب  عنوان

. األمريكيين عل  والتؤثير سياساتها لتمرير وساب  من األمريكي  الحكوم  تستؽل 

 المتحد  الوليات في والتاريخي والث افي السياسي الواق  عل  ان َلبي كتاب وهو

 .ومختلؾ مؽاير بؤسلوب

 فهو.  ضرور  وتعميم  مه  أن  إل, أمريكا عن يتحدث الكتاب هذا أن ورؼ 

 ينت د المإلؾ أن إذ, األمريكي  السياس  تجا  ومختلف  معارض  أفكار مجموع 

 الدو  من عدد في خاضتها التي والحروب العال  في العسكري  سياستها بؤفكار 

.  المتحد  الوليات عاتق عل  خسابر من وتبعاتها المسإولي  ويل ي,  المختلف 

 حكومت  تدعي كما األمريكيين أج  من ل تخوضها التي الحروب بؤن وأوض 

 .كبار لمسإولين ضي   شخصي  مصال  أج  من وإنما

 المزيف  الدعاي  لتسخير بَلد  في المستخدم  الوساب  كذلك يعارض ِزن هوارد و

 السينمابي  كالصناعات اإلعَل  خَل  من وخداعه  المريكيين لع و  وايصالها

 الضي   السياسي  والمصال  تتماش  بؤفكار الع و  تؽذ  التي هوليود لمإسس 

 .األطراؾ لبعض
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 الكثير لكسب الحاج  عل  بناءً : ) زن وصف  كما هوليوود مإسس  شعار أن ويبدو

 وال ي  الجما  وقب  الفن قب  األو  العتبار هي األربا  يعني وهذا( .األربا  من

 .اإلنساني 

 فكر  تجع  أن تستطي  أفَل  إنتا  يت  أن هو هدفي إن:  المإلؾ ي و  ولذلك

 هوليوود أنتجتها التي األفَل  في تتؤملون عندما. للناس وم رف  مرفوض  الحرب

 أفَلماً  دابماً  تجدونها فسوؾ – آلؾ وربما منها ومبات مبات وهناك – الحرب عن

 .العسكري  البطول  تمجد

 كتبها التي السطور بعض من لبد عليها الضوء تسليط وقب  الكتاب فكر  أما

 يصنفنا التي الطري  :  ي و  إذ, للتصد  المسإولي  يحمله  من أطار في المإلؾ

 المجتم  ولكن مإرخ, مجرد أكون أن أريد ل مإرخ, أنا. جداً  ترعبني المجتم  بها

 .تخصصات إل  يوزعنا إن  نع ,. المعرف  فرو  من فر  في مّنا كَلًّ  يض 

 مسإولي  من إن  تشومسكي نعو  صدي   بعبار  كتاب  في المإلؾ استشهد ولهذا

  الكتاب فكر  عن المختصر فهذا( . األكاذيب ويفضحوا الح ي   ي ولوا أن المث فين

 والصرا  الحرب أزم  في للمبدعين األساسي الدور ماهي  عل  ت و  فالفكر 

 هو الدور وهذا. السلطات تضعها التي الحدود دابر  خار  المبدعين تفكير بمعن 

 النسياق بعد  التفكير سمو خَل  من الستبداد وم اوم  المجتم  بتطوير ال يا 

 األمثل  بعض ويستعرض يشر  ث , المتطرف  الوطني  الشوفيني  هستيريا وراء

 من اليو , إل  قرون قب  منشبها منذ األمريكي  الحكوم  عارضوا مبدعين عن

 بعض م  أسست التي سلطوي الَل المرأ  ,(9ٗٓٔ -8ٙ9ٔ) ؼولدمان إيما بينه 

 ال رن بدايات م  ظهرت حرك  وهي الفوضويين, حرك  الشيوعيين أصدقابها

 الحرك  هذ  نظر في و الشعوب, عل  والَلحكوم  الَلسلطوي  إل  دعت العشرين

 والجو  الف ر في  وتنشر طب ات إل  وت سم  الشعب حري  من تحد الحكوم  أن: 

 .والستبداد

 المدنيين ل ت  حتما تإد  ألنها الحرب فكر  م اوم  في الكتاب رسال  وتكمن

 .األبرياء

 الضيق بالمعن (  فنان) لتعني(( Artist) آرتيست) المبد  كلم  الكتاب هذا وفي

 أو المبد  ب , والؽناء والتمثي  والموسي   الرس  من  المفهو  الفنان وحدود

 وال ا  والروابي والباحث والمإرخ كالصحفي ودور  الشام  بالمعن  الفنان

 ورس  وؼناء وتمثي  موسي   من الفن أنوا  بمختلؾ) والفنان والرسا  والشاعر

 .الحرب فكر  م اوم  في( ونحت
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 تصد  األدباء أحد أن افترضنا فلو,  الشام  بالمعن ( زن) الكاتب رأ  م  ونتفق

 الفن: بيكاسو بابلو ي و  ولذا كتابي؛ فني بعم  سيتصد  فإن ,  ما حرب لفكر 

 .الح ي   ندرك تجعلنا كذب 

 والمكر الخدا  باستخدا  رواي  لنا قد  الفتراض سبي  وعل  األديب هذا نجد ولذا

 واألقوا  األفعا  من كثيًرا وينت د الت ليد , التفكير حدود خار  أمور إل  يشير كما

 يجرإ ل ما وقو  والن د للبو  شاسع  مساح  الكاتب تمن  فالرواي ,  والمواقؾ

 أن يص  العم  وبهذا.  خيالي  رواي  مجرد العم  سيعتبر فالجمي  قول ؛ عل  أحد

 .المطلوب دور  مارس نفس  الوقت وفي( . فنان) مبد  ب  ال اب  عل  نطلق

 للمبد  شام  معن  من إلي  ذهب ما عل  عديد  أمثل  زن المإلؾ ضرب وأيضؤ

 ورواي , هيلر لجوزيؾ ٕٕ - كاتش كرواي  الروايات ببعض استشهاد  خَل  من

 دالتون - مسدس  عل  حص  جوني رواي . 9ٖ8ٔ عا  صدرت للحرب مناهض 

 من كثيًرا كتاب  في زن ذكر و. فونيؽت كورت - خمس  رق  المسلخ, ترامبو

 .الحروب ومناهض  والستبداد الظل  مواجه  في والفنانين األدباء مواقؾ

 : المإلؾ يإكد  ما مختصر

 عات ه  عل  ويل ي الحرب أوقات في* المبدعين دور عل  زن هوارد يإكد:  أول

 .كبر  مسإولي 

 التضلي  خلؾ ينجر ل حت  ال ارئ لد  الوعي ينشر أن الكاتب يحاو : ثانياً 

 .اإلعَلمي

   روس لكارن( قيادات بَل الثور ) لكتاب ن دي  رإي 

,   ٕٔٔٓ عا  صادر كتاب ,  مست ي  بريطاني دبلوماسي, روس كارن المإلؾ

/  المعرف  عال  سلسل  ضمن مإخراً, ترجمت  والصادر ,  جكتر فاض :  ترجم 

 . الكويت

 «المست   الدبلوماسي» بمنظم  تعرؾ مست ل  هيب  مدير حاليا يعم  الكاتب

 . والحكومات الدو  سلط  عن بعيداً  السياسي , ال ضايا م  التواص  مهمتها

 عل  لتب   السماء من سحاب  سحب يحاو  منصب  من  الدبلوماسي است الت بعد

 رح  من خر  السياس , من جديد نمط حو  الكتاب هذا: ) في و ,  إنساني ظ 

 في عملت أن لي سبق الذ  المزعو , الديم راطي الحك  من المطل   خيبتي

 (.خدمت 
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 إل  العاديون الناس سيبادر كيؾ: قابَل المنشود  الضال  طر  كتاب  م دم  في

 والعشرين؟ الواحد ال رن في السياس  وتؽيير السلط  تولي

 بَل مجتم  عن مضمون  لكن,  واعد جّذاب  ( قيادات بَل الثور ) الكتاب عنوان

 إل  دعو  هي وعلمي  منط ي  ناحي  فمن, واه  حال  حديث هو زعام  أو حكوم 

 quot ككتاب  العلمي  المصادر ذلك تإكد وما.  مدروس  ؼير وقرارات فوض 

 .الثور  عن المصادر من ؼير  أو الكعبي حات . د العراقي الجتما  لعال 

 مإثر , موج  إنتا  عل  الواحد  الفرد قدر  بيان المإلؾ مفهو  حسب والعنوان

  . الحيا  في كبير أثر   ذا قرار اتخاذ أو

 كما والدبلوماسيين السياسيين بؤسلوب الكتاب هذا كتاب  في روس كارن أسلوب

 ! العم  في

  والدعو  التبليػ في األسلوب طؽيان م  ال ارئ وتحريض شحن طري   ويستخد 

 ك  وسيتؽير تطبي ها عل  اعملوا أو األفكار, هذ  تبنوا» ي و  نجد  فمثَل, 

 .«شيء

 ! ؼاند  ح ب  عن تماما مختلؾ عصر في ؼاندي  نفح   يحمل  الذ  النفس أما

 للتؽيير ودعو ,  المجتم  في المإثر الفرد  العم  عل  وتشجي  الفكر  إنّ 

, ال ارئ ولمسها الفكر  إصابت  من وبالرؼ . والَلعنؾ التؤثير بسب  المجتمعي

 .وأعمق أطو  وتفّكراً   بحًثا  يحتا  لكن 

 شإوننا إلدار  جذرياً  مختلف  م ارب  ت د  بسيط   أفكار أربع  حو  الكتاب يدور و

 .التحرك لرياد  مبادئ وتسع .

 م  تنسج  ل قد التي الشخصي  والنطباعات واألخبار ال ص  من العديد وذكر

 .الكتاب موضو 

 صياؼتها أن إل التجارب,  خَل  من والمسميات العناوين بعض عن روس وتحدث

 أمراً  يعد عنها, بدلً  شعبي  سلط  وإحَل  السلط  لزحزح  عملي  حلولً  واعتمادها

 .ومنط ها الوقاب  عن بعيداً 

 الربي  عل  كالمثا   المعاصر وقتنا في لها اعتبار ل التي األمثل  لبعض وتطرق

 البلدات إحد  في نفس  إحراق عل  البوعزيز  محمد أقد  ما حين العربي

 . العربي العال  خض سياسي زلزا  إحداث عن فعل  تمخض الصؽير , التونسي 
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ُ  يجد  ل العربي  الشعوب في التحرك هذا  مبات حرق قلو,  الحاضر الوقت في نفعا

 أسباب ولعد  شيء أ  يتؽير ول الساس  من واحد  شعر  تهتز ل أنفسه  الشباب

 : منها

 مد  عل  السيطر  بسبب الحك  في وفسادها استبدادها رؼ  الساب   السلطات.ٔ

 المظاهرات أو الثور  أفرزتها جديد  حكوم  وأي  قوي  جعلها الزمن من ع ود

 . بالظل  الخص  وست اب  وهش  ضعيف  تكون

 وإقليمي  عظم  دو  من محركون له  العربي الربي  بعد الحاكمون الساس  ك .ٕ

 مظاهرات ثور  طريق عن بتؽير  ستباشر الدو  تلك عل  أحده  ان لب وإذا

 . تريد من وتنصب

 النضباط بين وحالها مضبوط  ليست سيال  سابب  الحديث  العربي  األنظم .ٖ

 العيش تستطي  ول لَلختَلفات حاضن  مجتمعات مجتمعاتنا وي ابلها. والفوض 

 . الختَلؾ دون

 المتسرع  وأحكام  اإليديولوجي  ومبالؽات   المإلؾ ت ديرات بؤن يشير ما وهذا

,  كتاب  في ي ترح  أو يرصد  بما كثيراً  تتص  ل  طرحها التي األمثل  بعض عل 

 .سوريا شما  في الكردي  الكياني  كمثا 

 ذات الت نيات أو السياسي  الت نيات استيراد في كبير نجا  عن روس كار  وتطرق

 وتونس وجورجيا أوكرانيا في الملون  الثورات  في حدث كما السياسي الستخدا 

 ل أن  إل(, SMS) النصي  الرساب  بواسط  والتنظي  الحشد وت نيات ومصر,

 يعد  ما يستهدؾ ؼربي وتدخ  بترتيب ت   الظواهر تلك من الكثير أن إل  يشير

 .صاعد  تهديد مصادر الؽرب

 يت  والدولي  اإلقليمي  األزمات من جانباً  بؤن ومهت  مكترث ؼير المإلؾ والؽريب

 الوليات قب  من والمعلومات بالما  وإمداد  عن  والمدافع  وتعزيز  ل  التهيب 

 من مبكر  فتر  منذ أعلنت عندما واشنطن ذلك عل  وكمثا . وحلفابها المتحد 

 فضابي, اتصا  بؤنظم  المسلح  المعارض  مجموعات إمداد عن السوري  الحرب

 .اإلعَلمي العم  عل  األخر  الجماعات وتدريب

 إظهار في المإلؾ وفش . متناقض  بت ديرات  الكتاب قراء  من ال ارئ  ينتهي و

 ووضع . الؽربي  للرإ  التحّيز عن والبتعاد الموضوعي  من المناسب ال در

 .العلمي  والخبرات التجارب م ا  الشخصي  وت ديرات  انطباعات 
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 الدو  تحاو  فارؼ  جوفاء شعبوي  سياس  يتبن  الكتاب هذا بؤن أعت د وأخيرا

 يرتبط بما استراتيجيتها تنفيذ لؽرض العربي  الشعوب بعض عل  تطبي ها العظم 

 . بلدانه  في لتفاديها النتابج دراس  م  بمصالحها

   هوتون باتريك دايفد: تؤليؾ السياسي النفس عل  كتاب في قراء 

 أستاذ, بريطاني أص  من الجنسي  أمريكي هوتون باتريك دايفد البرفسور المإلؾ

 جامعات في ذلك قب  وعم , المتحد  الوليات في فلوريدا وسط جامع  في

 علمي  دوريات في منشورات م الت وعد  كتب ست  ل . وأميركي  بريطاني 

 . حداد ياسمين. د األردني  ترجمت ( السياسي النفس عل ) كتاب . محّكم 

 موجز من لنا لبد, السياسي النفس عل  كتاب قراء  تفاصي  في الخوض قب 

 السياسي؟ النفس عل  في المستهدؾ من الكري  لل ارئ يوض 

 والسياسيين السياس  فه  عل  ي و  الختصاصات, متعدد أكاديمي مجا  العل  هذا

 النفس وعل  السياس  بين العَلق  وتعتبر نفسي, منظور من السياسي والسلوك

 السياس  وكذلك, السياس  لفه  كمرآ  النفس عل  العلماء فيستخد  التجا ؛ ثنابي 

 من مادت  يؤخذ ألن  الختصاصات, متعدد مجا  العل  هذا ويعد النفس, لعل  مرآ 

 وعل  اإلنسان, عل  ذلك في بما األخر , التخصصات من واسع  مجموع 

 والصحاف  اإلعَل  ووساب  والفلسف , والقتصاد, الدولي , والعَلقات الجتما ,

 .التاريخ إل  باإلضاف 

 خاص  النفس, عل  م  السياس  عل  تفاع  دراس : “بؤن  دويتش مورتون ويعرف 

 .”السياس  في النفس عل  أثر

 وتر  وال سو  األناني  فيها فتجد, ومتباين  عديد  بخصا  البشري  الطبيع  تتصؾ

 خليط هي بذلك,  األطوار وؼراب  الحماق  إل  إضاف  والطمو  والنزاه  الكر 

 . التطور معجز  تمث  أنها كما والشر الخير من مع د

 البشري  الطباب  واختَلؾ اإلنساني  الطبيع  تلك تفسير البشر  النفس عل  ومهم 

 .للفرد الداخلي  النفسي  بالبيب  الخارجي  المحيط  البيب  وأثر آلخر فرد من

 فرو  أن فسنجد السياس  وعل  اإلنساني النفس عل  بين العَلق  مستو  عل  أما

 وسياسات سياسي  ونظ  دولي  وعَلقات سياسي  نظريات إل  تتنو  العل  هذا

 التي المختلف  الفرو  من وؼيرها دولي  وقوانين وتنظيمات وخارجي  عام 

 .السياس  عل  إليها يتطرق
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 ك  في األساسي الفاع  أن لندرك المجالت هذ  عل  وشامل  عام  نظر  نل   إذا

 أو وحروب سَل  من  المختلف  والتفاعَلت ,“اإلنسان“ هو التخصصات هذ 

 النفس من تصدر معين  دواف  عل  ت و  فه  والشعوب الدو  بين وتنافر تعاون

 .البشري 

 :اإلنساني السياسي السلوك لفه  الم اربات من أساسيين بنمطين الكتاب يلخ 

 تشكي  في أهمي  أكثر بالفرد, المحيط الموقؾ أو البيب  تعدّ  موقفي  م ارب  أّولهما 

 أو الشخصي  خصابص  أو نزعات  من العا  المجا  في دور  أو الفرد سلوك

 وما الفرد شخصي  أنّ  تر  التي النزوعي  الم ارب  األخر  و الحزبي؛ انتماب 

 ب . المضمار هذا في تؤثيًرا أكثر جيني , موروثات حت  أو وقي  اعت ادات من لدي 

 بؤسباب مدفو  حدث أّن  عل  السياسي السلوك إل  النظر العمو , عل  يمكن,

 .النوعين هذين من بمزيج أو خارجي , مإثرات أو داخلي 

 تع يًدا الفلسفي  األسبل  أكثر من جدلي سإا  عل  المإلؾ يجيب الكتاب هذا في

 النفسّي  خصابص  من نابًعا الفرد سلوك كان إذا عما  وهو البشر, سلوك حو 

 الظرؾ بمث  خارجي  أسباب عن ناتًجا أ - داخلي  بؤسباب   مدفوًعا أ - الفردّي 

 (.موقفي  قو ) الفرد في  ُوجد الذ  والموقؾ المحيط,

 موضوعات  حولها تدور التي وال ضي  هوتون يطرح  الذ  المحور  السإا  وأن

 يفعلون ؟ ما الناس يفع  لماذا أو سلوكنا؟ ُيحّدد الذ  ما, الكتاب في

 قيامنا دون تحو  بؤنها نفترض واعت ادات قي  إل  إضاف  نزعات يحم  معظمنا إن

 كثير  أحيان في يطؽيان قد وضؽط , المحيط, الموقؾ قّو  أن إل مشين , بؤفعا 

 .يخالفها بما نتصرؾ ويجعَلننا والمعت دات, ال ي  هذ  عل 

 النفس علماء بعض بحسب شيء, ك  هو المحيط أو الموقؾ كان إذا ولكن

 كؤنه  األفراد م  نتعام  فه  البشر, لسلوك الربيس الُمحّدد وأن  الجتماعي,

 ونحن نولد أل  سلوكه ؟ عن مسإولين وؼير «فارؼ  بيضاء صفحات» يولدون

 الختيار؟ عل  ال در  لدينا أليست سلوكنا؟ تحدد معّين  نزعات داخلنا في نحم 

 أن لنا يحق أل سلوكنا؟ تحديد في كبير  أهمي  والنفسي  الذهني  لحالتنا أليس

 فما مختلف ؟ بطرابق الواحد الخارجي للموقؾ األفراد استجاب  أسباب عن نتساء 

 السلوك؟ في الختَلؾ هذا ُيكّون الذ  داخلنا في الشيء هذا إًذا هو

 السلوك فه  هوتون دايفد يريد أعَل  المطروح  األسبل  عل  اإلجاب  خَل  من

 ؼاي  تح يق إل  يرمي يومي نشاط أ “ بؤّن  السلوك هذا فيعّرؾ, السياسي
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 من البشر, يزاول  الذ  السياسي النشاط من واسًعا نطاًقا ذلك ويشم  سياسي ,

 في كالتصويت المؤلوؾ العاد  السلوك إل  والحرب كاإلرهاب المتطرؾ السلوك

 ومستو  المصوتين, األفراد مستو  في – ال رار صن  ذلك ويتضمن. النتخابات

 .ذلك يتعد  وما -الحكوم  في النخب 

 فيهما وض  فصلين, في الم دم  وجاءت. ربيس  أبواب وثَلث  م دم  الكتاب في

 . وتاريخ  السياسي النفس عل  حو  نبذ  إل  إضاف  للكتاب,  موجًزا المإلؾ

 يفح  وفي . ٙ إل  ٖ من الفصو  وض ّ  الموقؾ,: فعنوان  األو , الباب أّما

 والتي الجتماعي, النفس عل  عل  ال ابم  الم اربات من متنوع  مناحيَ  المإلؾ

 بادًبا السلوك, توجي  في وخصابصه  األفراد بدور قياًسا الموقؾ أهمي  تإكد

 ال رن خمسينيات في شابع  كانت والتي السلوكي  وهو األكبر, الموقفي بالتحلي 

 تحسن الدو  إنّ  ال ابل  سكينر نظر وجه  إل  بعدها لينت   وستينيات , الماضي

 األخذ عل ( والع اب بالثواب تعلمه  أ ) مواطنيها إشراط عل  عملت إذا صنًعا

 .حاًل  أفض  وتجعله " اجتماعًيا في  المرؼوب" بالسلوك

 أبر  من تعدّ  والتي ميلؽرا , ستانلي تجارب المإلؾ يتناو  الراب  الفص  وفي 

 بها يخر  التي الستنتاجات يطبق أن محاوًل  النفس, عل  في أجريت التي التجارب

 في حصلت التي تلك وخصوًصا الجماعي , اإلباد  فكر  عل  التجرب  هذ  من

 .المنصر  ال رن ثَلثينيات

 تجرب  وهي ميلؽرا , لتجرب  مناظر  تجرب  فيستعرض الخامس, الفص  أّما 

 عل  التركيز وسيكون. والسّجانين السجناء سلوك عل  الشهير  ستانفورد

 . سلوكنا تكّون أن يمكن اجتماعًيا المحدد  األدوار أنّ  وكيؾ الموقؾ متطلبات

 بصور  ويتناو . الجماع  سلوك لفكر  المخص  السادس بالفص  الباب ويختت 

 لضؽوط استجاب ً  الفرد سلوك تؽّير كيفي  عن جانيس إيرفنػ أعما  خاص 

 .الجماع 

 ويض ّ  النزوعي , النظر لوجه  المخص  الباب وهو الفرد, الثاني, الباب وفي

. فرد  أساس عل  ال ابم  النفسي  النظريات في يبحث ,ٔٔ إل  7 من الفصو 

 وجه  من السياسي النفس عل  في أكبر تؤثير ذات النظري  هذ  أنّ  بالذكر والجدير

 عل  ال ابم  للم اربات ما المإلؾ يوض  الساب , الفص  وفي. الموقفي  النظر

 الفص  في وَيجر  السياسي, النفس عل  تطور في كبير أثر   من النفسي التحلي 

 .باربر دايفد لجيمس الرباسي  الشخصي  كتاب بحث الثامن
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 الثمانينيات لفتر " المعرفي  الثور " يسم  ما فيتناو  التاس , الفص  أّما 

 الطاب  الفرويدي  الم اربات آثار طمس إل  عمدت التي الحرك  وهي. والتسعينيات

 البن  إل  الهتما  بإر  ون لت األساس, في نزوعي منطلق   عل  تحافظ ظلت وإن

 حين في. السلوك تكوين في تؤثيرها وكيفي  اإلنساني  الذاكر  في ال ابم  المعرفي 

 والذ  والنفعالت, العواطؾ عل  التعويضي التركيز عن العاشر الفص  يتحدث

 سادت التي البارد  المعرفي  العمليات عل  التركيز مرحل  بعد النفس, لعلماء حدث

 . والتسعينيات الثمانينيات في

 صعيد عل  بتطورات تعد والتي النفعا , دراس  عن األخير الفص  ويتحدث

 .بالسياس  العَلق  ذات النظري  الم اربات

 ,7ٔ إل  ٕٔ من الفصو  يشم  والذ  مًعا, الثنين ربط واألخير, الثالث الباب أّما

 ال ابم  العلمي  للدراس  خضعت ظواهر يتناو  إّن  حيث من) إمبري ي  أكثر فهو

 والموقفي , النزوعي  بين التوفيق إل  اإلمكان قدر ساعًيا ,(المَلَحظ  األدل  عل 

 التسام  وعد  والعنصري  العرقي, والصرا  ال ومي  نظريات إل  كذلك ومتطرًقا

 كانت ما إذا حال  ك ّ  في ويسؤ  الدولي, واألمن النتخاب, وسلوك السياسي,

 الم ارب  أ  البحث موضو  للسلوك األفض  التفسير ت ّد  الموقفي  الم ارب 

 .النزوعي 

   الطيب زايد مولود. د تؤليؾ السياسي الجتما  عل  كتاب في قراء  

 من الدكتورا  درج  نا ,   9٘ٓٔ مواليد من الطبيب زايد مولود د.أ المإلؾ

 بجامع   التدريسي  الهيب  عضو/    ٕٔٓٓ عا ( تاريخ اجتما  عل ) بؽداد جامع 

 و,  المجتم  تنمي  في ودورها السياسي  التنشب : العلمي  إنتاجات  ومن.  صبرات 

 عد  ول . الكتب من وؼيرها. العربي الوطن في المجتمعي والتماسك العولم 

 .ودراسات بحوث

 علماء واجهت التي الح ي ي  اآلزم  نتيج  السياسي الجتما  عل  برز ل د

 إل  الرجو  دون بؤولوياتها واإلحاط  السياسي  الظواهر فه  بصعوب  السياس ,

 . الجتماعي  البن 

 الستينيات منتصؾ في مست ل  وماد  مست   كعل  وأصب  حديثا علما يعتبر ولهذا

 نظر وجه  من الدول  في السياسي  الظواهر يدرس حيث العشرين ال رن من

 .علمي  وإمبري ي  مجتمعي 
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 عال  تعريؾ حسب, والضيق الشام  التعريؾ عن بعيدا العل  هذا وتعريؾ

 باألسباب يهت  الذ  الجتما  عل  من الفر  ذلك: بؤن (  كوزر لويس) متخص 

 معالج  إل  يإد  كما,  المجتمعات بين أو داخ  ال و  لتوزي  الجتماعي  والنتابج

 تخصي  عملي  في تؽير إل  يإد  بدور  الذ  والجتماعي السياسي الصرا 

 . ال و 

 السياسي  الظاهرات ونحل  العل ؟ هذا ندرس كيؾ يعلمنا المنهجي الكتاب وهذا

 . علمي بشك  المفاهي  تحديد طريق عن

 د.أ نر  ولذلك.  الجتماعي  الحيا  وتطوير تنمي  هو الدراس  هذ  من والهدؾ

 بآراء ذلك موضحا الدراس  وؼموض وتؤثيرها وأدراكها الظواهر لنا يكشؾ مولود

 الجتما  وعل  السياسي  عل  بين للفرق وصول  عند فمثَل,  الختصا  علماء

 السياس  عل  إن: قال حيث( يندكس)و( ليست) العالمين ب و  استشهد,  السياسي

 الجتما  عل  أن حين في,   المجتم  عل  تإثر وكيؾ الدول  بدراس  يبدأ

 . الدول  عل  يإثر وكيؾ المجتم  بدراس  يبدأ السياسي

 في اإلنساني الفكر تناول  ما لتبيان جاد  كمحاول  كبير  جهودا بذ  المإلؾ إن

 بالبناء وتتؤثر تإثر التي السياسي  والمشكَلت ال ضايا وتحلي  دراس  مجا 

 السلط  وموضو ,  المجتم  في ال و  ودراس  الدول  موضو  مث ,  الجتماعي

 دراس  موضو  كذلك,  السياسي  والتنشب  والعنؾ والثور  السياسي  والمشارك 

 توص  ما ضوء عل  تفسيرها فحاو ,  والتنظيري  التاريخي  الناحي  من الصفو 

 النظري  ب  جاءت الذ  الجماهير  بالفكر المتمث  المعاصر اإلنساني الفكر ل 

 . وتفسيرا وتحليَل دراس ,  الثالث  العالمي 

 ودارسين متخصصين من المهتمون فه  ال ي  الكتاب هذا من يستفيدون من أما

 . وؼيره  وطَلب وباحثين

  لوبون لؽوستاؾ «العرب حضار » كتاب في قراء 

 لوبون؟ ؼوستاؾ األستاذ بمإلفات الهتما  هذا لك  السبب ما

 النفس بعل  العال  فهو,  الجماهير سايكولوجي  كتاب عن قراء  كتبنا وأن سبق

 لكن,  واألنثربولوجيا اآلثار علماء ومن( . للشعوب النفسي  األسس) الجتماعي

 ! الربيسي  األسباب هذ  ليس
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 المشاهدات عل  المبني  وأطروحات  المحايد  العلمي  نزعت  الربيسي السبب إنّ 

 في اإلقرار حدّ  وهي نتيج  إل  وص  حت  عديد  لبلدان زيارت  خَل  من الواقعي 

 .العكس وليس أوروبا َمَدنوا الذين ه  المسلمين بؤن العرب حضار  الشهير كتاب 

 حين في الحضار  بناء في واألخَلق المبادئ دور عل  دراسات  في لوبون وُيركز

 .السياسي  والُنظ  الحكومات ألشكا  كُبر  أهمي  يُعطي ل

 عاد  بواسط  ٕٕٔٓ في العربي  إل  ُترج  الذ (  العرب حضار ) كتاب  وفي

 وأين مساكنه  وماهي ه  أين) العرب عن بانورامي  لمح  المإلؾ كتب زعيتر

 التي العام  األعراؾ وما أشكاله  هي وكيؾ أعراقه  وماهي أراضيه , ت  

 ظهور قب  بها يدينون كانوا التي واألديان واقتتاله  خَلفه  وذكر( . بها اختّصوا

 ذات أم  كانوا العرب أن إل  وأشار. واألصنا  والنجو  الشمس كعباد  اإلسَل 

 التي العرب صفات عل  الضوء مسلِطاً  اإلسَل  مجيء قب  حت  جّيد  ث افي  خلفي 

 . اإلسَلمي  الرسال  لحم  أّهلته 

 وشجاع  مروء  من والُمسلِ  العربي بها تميز التي الخصاب  بؤبرز أشاد و

 اإلسَل  انتشار سر أن لوبون وير  الملهوؾ, وإؼاث  الضيؾ وإكرا  وؼير 

 ومساوا  عد  من ب  أمر وما توحيد  في قوت  سر يكمن كما وضوح  في يكمن

 .للنفس وتهذيب

 فإن التاريخ ساح  عن تواروا وإن العرب أن:  قابَل العرب عن برأي  صر  ولذا

 الحد هذا عند لوبون يكتؾِ  ول .  حي  ستب   وفنونه  ولؽته  وديانته  حضارته 

 المزا  بين م ارن  إجراء إل  كتاب  في ذهب ب  الؽرب عل  العرب فض  ذكر في

 .النت اد أشد الثاني وُمنت داً  ل و  ُمنحازا اليهود  النفسي والمزا  العربي النفسي

 إليها َيسبِ   ل  طريً ا وَسلَك.  88ٗٔ عا  «العرب حضار » كتاب ألؾ المإلؾ

ًَل  لعجاببها شامًَل  العال , في وتؤثيرها الحضار  هذ  لعناصر جامًعا فجاء أحد,  مفص 

 عن مبتعًدا وانحطاطه , عظمته  أسباب وفي العرب, دول  قيا  في باحًثا لعواملها,

 .واإلسَل  العرب في الت ليدي  األوربيين أوها 

 طاؾ أن  إل( ,  ) النبي برسال  قبول  وعد  بالوحي يإمن ل المإلؾ أن ورؼ 

 قو  معززا والسَل  الصَل  علي  وأثن  الرسو  سير  م  شي   رحل  في بنا

 وسل  وال  علي  وسَلم  ّللا صلوات محمد النبي ظهور إل  العال  قياد  في العرب

 مثلَها تِصب ل  نتابجَ  العرب بَلد في أصاب محمًدا إن:  قا  الكتاب نصو  فمن, 

 كان ولذلك والنصراني , اليهودي  ومنها اإلسَل , قب  ظهرت التي الديانات جمي 

 كان أعماله  بجلي  الرجا  قيم  قيست ما وإذا…  عظيًما العرب عل  محمد فض 
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 بصابر أعم  الذ  هو الديني   والتعصبُ …  التاريخ َعَرفه  من أعظ  من محمد

 .محمد بفض  العتراؾ عن الؽرب مإرخي

 من مشتق   هذا وضوح  وبؤن انتشار , أسباب من اإلسَل  وضو  بؤن صرَّ  و

 .قوت  ِسر   في  الذ  المحض بالتوحيد قول 

 من والم للين للمشككين المإلؾ قدمها األطراؾ مكتمل  حج  بمثاب  الكتاب هذا

 .زمان ك  في كذلك تكون ألن صالح  وهي جلدت , أبناء من العرب حضار 

 صورت  في للعال  ُيْبِدَي  وأن مرقد , من الذهبي العرب عصرَ  يبعث أن فرأ 

 . استطا  ما الح ي ي 

 الحربي  العرب صفات إل  العرب وانحطاط العربي  الدول  س وطَ  لوبون عزا و

ت أن بعد فالعربُ  فتوحه , َدور في نافع ً  كانت التي المتؤصل   أخذ فتوحه  تمَّ

ضوا تتجزأ, دولته  وصارت يبدو, الن سا  إل  ميله   أكثر بسَلحه  كيانه  وقوَّ

ض مما  حدث ما إل  أيًضا, العرب, انحطاط لوبون وعزا األخر , األم  بسَل  قُو 

 كان أن بعد الواسع  دولته  زما  عل  المتوسط  الع و  ذو  من أناس   قبض من

 من أصابه  وما الترؾ, من العرب ألف  ما وإل  العباقر , من رجا    شإوَنها ُيِدير

 َخَضعت التي الشعوب مختلؾ تنافس وإل  األعل , لمثله  الحماس  في فتور  

 .الشعوب وتلك العرب توالد عن نشؤ الذ  العربي   الد  فساد وإل  لسلطانه ,

 بين الفرق إل  مر , ؼيرَ  في , أشار الصليبي  للحروب فصًَل  المإلؾ َخصَّ  و

 المؽلوبين معامل  وحسن التسام  حيث من الصليبي  والؽارات العربي الفت 

 عشر الحاد  ال رن في فرنسُ , سيما ول أورب , كانت: ف ا  الرشيد , والسياس 

دت الذ   يكن ول …  ظَلًما التاريخ أدوار أشد في األول  الصليبي ُ  الحمل  في  ُجر 

ض كان الذ  العظي  الصرا   من أقوا  بين عظي  نزا  ؼيرَ  العال  عن  َيَتَمخَّ

 .التاريخ عرفها التي الحضارات أرق  من ُتعد   وحضار    الهمج,

 ينظر أن اإلنسانَ  يكفي:  ف ا ,  عمار , فن,  إبدا  انتباه  شد ما ؼوستاؾ وذكر

 مسجًدا العربي , الحضار  أدوار من راق   دور في أقيمت التي البنايات إحد  إل 

 جلد أو ِخنجر أو َدَوا  من في  ُصنِ  ما إل  ينظر أن أو قصًرا, أو البناء ذلك كان

؛ ق ل خاص ً  طواب َ  اآلثار لهذ  لير  قرآن   والباحث أصلها, في إلي  الوه  يتطرَّ

 ظاهر  صل  أي  فيها ير  ل صؽير , أو كانت كبير ً  العرب, مصنوعات في

 . واض  تا    العرب مصنوعات في فاإلبدا ُ  أخر , أم  أي  بمصنوعات

 .العجاب العجب ُتوِرث وأنها اإلعجاز, في آي  العرب فنون رأ  لوبون إنّ 
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 التؤثير هذا وإن العال , في عظي  تؤثير   اإلسَلمي  للحضار  كان إن :  إل  وانته 

 دينه , اعتن ت التي الكثير  الشعوب في  تشاركه  فَل وحَده  بالعرب خا 

بوا الذين ه  والعربُ   الرومان, دول  عل  َقَضوا الذين البرابر  الُخلُ ي بتؤثيره  َهذَّ

 واألدبي  العلمي  المعارؾ عال  من تجهل  كانت ما ألورب  فتحوا الذين ه  والعربُ 

نين فكانوا والفلسفي ,  كتب َترجمات وظلَّت…  قرون ست  لنا وأبم  لنا ُمَمد 

 جامعات في للتدريس ت ريًبا, وحيًدا, مصدًرا العلمي , الكتبُ  سيما ول العرب,

 لها َمِدينون بؤننا ُت ِر   أم    هناك كانت وإذا…  قرون ست  أو قرون خمس  أورب 

 للعرب يعترؾ أن العال  فعل …  األم  تلك ه  فالعرب ال دي  الزمن لعال  بمعرفتنا

ا, اعتراًفا الثمين  الكنوز تلك إن اذ في ُصنعه  بجمي   ل  لو: ليبر  مسيو قا  أبدّيً

 ِعد  اآلداب في الحديث  أورب  نهض  لتؤخرت التاريخ؛ مسر  عل  العرب يظهر

 .قرون

 : السطور بهذ  كتاب  ؼوستاؾ الفرنسي والمإرخ والطبيب الفيلسوؾ اختت 

 ح  ت كالعرب أم ً  نذكر ل وإننا الؽاي , إل  قليل  تمدناً  العرب فاقت التي األم  إن

 من ديناً  أقاموا العرب وإن ح  وا, ما مث  قصير وقت في العظيم  المبتكرات من

 دين أل  مما حيوي  أشد تؤثير  يزا  ل ديناً  أقاموا العال , سادت التي األديان أقو 

 عرفها التي الدو  أعظ  من دول ً  السياسي  الناحي  من أنشؤوا وإنه  آخر,

 العرب سموّ  سمت التي فالعروق وأخَلقاً, ث اف ً  أوربا مّدنوا وإنه  التاريخ,

 بارزاً  مثالً  يكون أن يصل  عرق كالعرب, يظهر, ول  نادر  هبوطه  وهبطت

 .وانحطاطها وعظمتها الدو  قيا  عل  تهيمن التي العوام  لتؤثير

 اصدارات األديب  الكبير  رجاء حسين حافظ : جمهوري  مصر / اإلسكندري  * 

 {والصرؾ النحو قواعد تبسيط} لكتاب ن دي  قراء  .ٔ

 لنا قدمت روابي  كاتب /  حافظ حسين رجاء/ األستاذ  الكبير  األديب  تؤليؾ الكتاب

 عملت( الياسمين تجر  ل/ )العربي  الدو  في وانتشرت اشتهرت التي روايتها

 والمملك  بمصر والتوجي  بالتدريس عملت, واإللكتروني  المحلي  بالصحاف 

 : منها الطب  تحت مإلفات عد  الفاضل  ول ستاذ , السعودي  العربي 

 . الفصح  شعر ديوان ـ

 . عامي  شعر ديوان ـ

 . العربي  اللؽ  في م الت كتاب ـ
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 . اإلمَلء قواعد تبسيط كتاب ـ

 من العديد والمحلي  والعربي  العالمي  اللكتروني  المواق  في لها ونشر

 .العربي  واللؽ  واإلمَلء النحو موضوعات

/ د.أ ل  قد  والذ ( والصرؾ النحو قواعد تبسيط/ )ال ّي  التعليمي كتابها عن أما

 في وجاء دمنهور بجامع  العربي  اللؽ  قس  ربيس/  خليف  الحميد عبد محمد

 يحفظ سوؾ, هابل  لبن  إل حسين رجاء عم  وما: ) ت ديم  من األخير  السطور

 للوقوؾ وتحي  شكرا ألوسعتها العربي  نط ت ولو, صنيعها جمي  لها التاريخ

 علم  الذ  اإلنسان خالق عند الكبر  جابزتها فإن وبعد  ذلك ك  وقب , بجانبها

 ( .البيان

, 9ٕٔٓ والنشر للدعاي  النوارس دار نشر, صفح ٕٓ٘ الكتاب صفحات عدد

 واألديب والمعل  المدرس عن  يستؽني ل ّللا وأي  وإن ,  العربي  مصر جمهوري 

 . والطالب والشاعر

 أه  ولؽ  الكري  ال ران لؽ  إل  هذا الجمي  كتابها في الرابع  أستاذتنا تؤخذنا

 تدؼدغ للمشاعر المحرك وبؤسلوبها, الشريؾ الحديث في ورد حسبما الجن 

 . كتابتها من صور  ك  لنفه  األلفاظ بؤجم  وتكتب,  األدبي بتعبيرها اإلحساس

 ال ارئ تجع  النحو لموضوعات تناولها في األدبي األسلوب باتباعها فإنها ولريب

 الكتب عن مختلفا التعليمي الكتاب هذا يجع  ما وهذا, قص  ي رأ بؤن  يشعر

 اللؽ  منها نتعل  فإننا وبهذا. المجا  هذا في األخر  المإلفات وسابر المنهجي ,

 , معا واآلدب

 ل للتدريس طرق عد  بت ديمها والكاتب  التدريس في المثل  الطري   هي هذ  تالِل

 للماد  حبها عل  يد  فإنما شيء عل  د  إن وهذا,  بالمل  يشعر الطالب تجع 

 . للعل  وتفانيها وإخَلصها

 لكن,  تتؽير ل معروف  وال واعد المكتبات في متوفر  والصرؾ النحو كتب إن

 لؽير حت  يتي  مبسط؛ بشك  ال واعد تلك ت دي  هو رجاء األستاذ  جديد

 حديث خَل  من ومحبوبا سهَل علما من  وجعلت,  بإت ان تعلمها المتخصصين

 معه  الحديث تتباد  أشخاصا الدروس عناوين فكانت,  والوضو  الصراح 

 مما شكواها لتبث نفسها؛ عن تتحدث النحو قواعد وتركت,  وتتناقش وتتحاور

 وفهمها معها التعام  في الصعوبات إليها نشكو كذلك,  صعوبات من ل  تتعرض

 . وتطبي ها
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 واألستاذ الطالب أو والمتعل  الماد  تجع  حديثها خَل  من الفاضل  فؤستاذتنا

 جميعا نتمنا  الذ  األسم  الهدؾ إل  يصلوا حت  ويتكاتفوا بينه  فيما يتعاونون

 من درج  إل  الوصو  ب ,  قواعدها وفه ,  الجميل  لؽتنا ح ي   فه  وهو

 . الجميل  لؽتنا قواعد م  واآللف  والحب الصداق 

 من قطفنا وكما حسين رجاء/ أستاذتنا بستان أشجار من شجر  هو الكتاب هذا

 تسطر وهاهي,  العلمي  جهودها ثمر من نؤك  اليو  نحن ها الساب   أشجارها ثمار

 ذهب من طبق عل  أيامها ومجاهد  لياليها سهر ثمر  لنا وت د  التعلي  أمجاد

 الشكر ك  المرموق  الكبير  األستاذ  لهذ  نت د  أن إل يسعنا فَل.  احترا  وبك 

 ويمن والؽفران العفو من المزيد يلهمها أن عزوج  المول  من ونطلب والمتنان

 .والرضوان بالتوفيق عليها

 رجاء األستاذ  الكبير  األديب  تؤليؾ{ الؽنابي  األلفي } لكتاب ن دي  قراء  .ٕ

 حافظ حسين

 اللؽ  قس  ربيس/  خليف  الحميد عبد محمد د.أ ت دي   ال ي  التعليمي الكتاب هذا

 عم  وما: )ت ديم  من األخير  السطور في جاء الذ  دمنهور بجامع  العربي 

 نط ت ولو صنيعها, جمي  لها التاريخ يحفظ سوؾ هابل , لبن  إل حسين رجاء

 جابزتها فإن وبعد  ذلك ك  وقب ,  بجانبها للوقوؾ وتحي  شكرا ألوسعتها العربي 

 (.البيان علم  الذ  اإلنسان خالق عند الكبر 

 تؤخذنا.  والطالب والشاعر واألديب والمعل  المدرس عن  يستؽني ل ّللا وأي  وإن 

 الجن  أه  ولؽ  الكري  ال ران لؽ  إل  هذا الجمي  كتابها في الرابع  أستاذتنا

 اإلحساس تدؼدغ للمشاعر المحرك وبؤسلوبها, الشريؾ الحديث في ورد حسبما

 فإنها ولريب. كتابتها من صور  ك  لنفه  اللفاظ بؤجم  وتكتب,  األدبي بتعبيرها

 بؤن  يشعر ال ارئ تجع   النحو لموضوعات تناولها في األدبي األسلوب باتباعها

 وسابر المنهجي , الكتب عن مختلفا التعليمي الكتاب هذا يجع  ما وهذا, قص  ي رأ

 تالِل ,  معا واآلدب اللؽ  منها نتعل  فإننا وبهذا. المجا  هذا في األخر  المإلفات

 ل للتدريس طرق عد  بت ديمها والكاتب  التدريس في المثل  الطري   هي هذ 

 للماد  حبها عل  يد  فإنما شيء عل  د  إن وهذا,  بالمل  يشعر الطالب تجع 

 وال واعد المكتبات في متوفر  والصرؾ النحو كتب إن.  للعل  وتفانيها وإخَلصها

 مبسط؛ بشك  ال واعد تلك ت دي  هو رجاء األستاذ  جديد لكن,  تتؽير ل معروف 

 من ومحبوبا سهَل علما من  وجعلت, بإت ان تعلمها لؽيرالمتخصصين حت  يتي 

 الحديث تتباد  أشخاصا الدروس عناوين فكانت, والوضو  الصراح  حديث خَل 

 مما شكواها لتبث نفسها؛ عن تتحدث النحو قواعد وتركت, وتتحاوروتتناقش معه 
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 وفهمها معها التعام  في الصعوبات إليها نشكو كذلك, صعوبات من ل  تتعرض

 أوالطالب والمتعل  الماد  تجع  حديثها خَل  من الفاضل  فؤستاذتنا وتطبي ها

 الذ  األسم  الهدؾ إل  يصلوا حت  ويتكاتفوا بينه  فيما يتعاونون واألستاذ

 درج  إل  الوصو  ب , قواعدها وفه , الجميل  لؽتنا ح ي   فه  وهو جميعا نتمنا 

 من شجر  هو الكتاب هذا.  الجميل  لؽتنا قواعد م  واآللف  والحب الصداق  من

 نحن ها الساب   ثمارأشجارها من قطفنا وكما حسين رجاء/ أستاذتنا بستان أشجار

 ثمر  لنا وت د  التعلي  تسطرأمجاد وهاهي, العلمي  جهودها ثمر  من نؤك  اليو 

 أن إل يسعنا فَل.  احترا  وبك  ذهب من طبق عل  أيامها ومجاهد  لياليها سهر

 المول  من ونطلب الشكروالمتنان ك  المرموق  الكبير  األستاذ  لهذ  نت د 

 .والرضوان بالتوفيق عليها ويمن والؽفران العفو من المزيد يلهمها أن عزوج 

   الحصيني الحلي  عبد األستاذ للمإرخ مإلفين في قراء 

 الناصري  مدين  مواليد من الحصيني حسن علي أحمد الحلي  عبد السيد المإلؾ

/  تاريخ وبكالوريوس  بؽداد جامع  اآلداب كلي  ترجم  بكالوريوس,   9٘9ٔ

 قس   الماجستير دراس  من األخير  السن  في وحاليا قار ذ  التربوي  الكلي 

 .التاريخ

 :مإلفات 

 . ٖٕٔٓ للنشر الرافد دار, أجزاء أربع  ورجا , تاريخ الناصري  ـ

 . 8ٕٔٓ للنشر الرافد دار, أجزاء خمس  قار, ذ  رجا  موسوع  ـ

 (.مخطوط) قار ذ  في التعلي  تطور مراح  ـ

 .الطب  تحت قار ذ  نساء معج  ـ

 .الطب  تحت الناصري  يهود ـ

 تاريخ والناصري   قار ذ  رجا  موسوع ) المإلفين في األستاذ المإرخ ي د 

 ومواقؾ وأحداث مهم  شخصيات عن وتاريخ وترجم  سير  ؼني  ماد ( ورجا 

 .الحيا  جوانب أؼلب استوعبت

 فؤسم , السومري  الحضار  من جذر كونها الناصري  لمدين  انت اإ  وجاء  

 الحضار  جمجم  باعتبارها قار لذ  واختيار . ورجا  تاريخ الناصري  الكتاب

(,  قار ذ  رجا  موسوع ) مإلف  عنوان فؤطلق, لكش منها المتفرع  المذكور 

 .العراق تاريخ من مهم  لفتر  تاريخي  ح ب  ف د 
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 بؤرض الصمي  وارتباط  المدين  لتلك إخَلص  مبينا مإلفات  كاتبا الباحث انطلق

 يتذكر وهو لنفس  التحيز من متحررا الح ي   عن باحثا بالجذور ضاربا,  قار ذ 

  ورف  بالذات تعل ها في النفس ؼرور م  ينساق ل  إذ, والحوادث الناس مواقؾ

 وتعم ا فهما ومجا  وقت ك  في بنان  فطو , اآلخرين أقدار من وحطها شؤنها

 وإخرا  التركيز عل  المجيد  وال در  الذهن وصفاء الدق  بين وجم  ودراس 

 . العام  المصادر تذكر  ل  لعصر التاريخي  الح ابق

 تراج  التاريخ كتاب  فنون من فاختار الممتن  السه  بؤسلوب كتابي  وكتب

 أساسيا مصدرا التراج  تعد حيث التاريخي  الكتاب  أنماط من نمط فهي الشخصيات

 مختلؾ عل  األشخا  دور إلبراز,  الكتاب من وؼيره  األكاديميين للباحثين

 .اإلنساني  الصعد 

 للمترج  واضح  تعريؾ صور  ليرس   واألحداث والمواقؾ السير  بؤنامل  خطّ  إذ

 إنتا  إل  خبر من األخبار تحوي  في األسلوب هو الكاتب عب ري  يميز وما.  ل 

 ال ص  بمؽز  كالتفكير قرأ لما دهش  في ال ارئ تض  أدبي  بلمسات معلوم 

 يخ  هذا وطبعا  المصدر؟ هو ما ؟ الخبر عل  حص  كيؾ والتساإ ,  ال صير 

 . البحوث وليس المإلفات

 وصف  الرجا  عل  تسم  عمي   دراس  يحتا  عل  في تسر  أفكارك يد  وبهذا

 .والكبراء والجل  والوزراء الملوك عل   فإّن :  قابَل الحمو 

 لما والذكر الت يي  هذا تستحق شخصي  ٕٓٓٔ ي ارب عما الفاض  األستاذ تحدث

 الجامع  وطلب  والمإرخين للباحثين فيّسر,  ومجيد  جليل  مواقؾ من ب  برزت

 لجهود  يشير مما, الشك  بهذا إيجادها الصعوب  من قار ذ  محافظ  عن ماد 

 في العلمي  المسير  أج  من المشرق وكفاح  الوضاء  ومثابرت  المضني  الكبير 

 شؽؾ ضريب  يكون أن يكاد إنتاج  إنما,  فحسب ذلك ليس الختصا   هذا

 مهرها يديها بين واضعا ومحافظت  لمدينت  بعش   وصر  فؤعلن, بالناصري 

 .معا ومإخرا م دما

 من بالمزيد لحضرت  داعيا الحصيني الكبير األستاذ األخ إل  والحترا  الت دير ك 

 .والسداد التوفيق

 مإلفات أ.د شاكر حسين دمدو  الشطر  * 

 الشطر  شاكر.  د.دراس  العثماني العهد خَل  الشطر  تاريخ كتاب في قراء  .ٔ
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 الشطر / قار ذ  مواليد من الشطر  دمدو  حسين شاكر. د األستاذ المإلؾ

 عل  حاص ,  التؤريخ قس  - اآلداب كلي  قار ذ  جامع  اساتذ  أحد,    9ٙٙٔ

 من الدكتورا  وشهاد .   ٕٙٓٓ العا  في بؽداد جامع  من الماجستير شهاد 

 . ٕٕٔٓ لسن  نفسها الجامع 

 :المنشور  األكاديمي  مإلفات 

 دار , ,بؽداد 9ٔ7ٔ –88ٔٔ العثماني العهد خَل  الشطر  تؤريخ.ٔ

 .ٕٙٔٓعدنان,

 أور , الشطر  الحديث, العراق تاريخ في والسياسي العسكر  ودور  باشا نامق.ٕ

 .7ٕٔٓ , والنشر للطباع 

 . المنشور  البحوث عشرات م  اإلنجاز قيد مإلفات أرب  ول 

(  9ٔ7ٔ ـ88ٔٔ العثماني العهد خَل  الشطر  تاريخ) الموسوم  دراست   تعد

 جاهدا حاو  إذ, وعشابرها الشطر  مدين  عن المميز  العلمي  الدراسات أفض  من

 باحثوها يعاني صعب  تاريخي  مرحل  في التفاصي  بؤدق الدراس  جوانب إشبا 

 من وبالرؼ .  المصادر في المن ول  اآلراء وتضارب األخبار مصداقي  قل  من

 التاريخي  الح ب  معاصرو كتبها التي والحوادث المواقؾ بعض تدوين وجود

 تستوعب ل  جهوده  أن إل, بعضها باحثون حل  المعاصر الوقت وفي. المذكور 

 والمصادر المراج  ركا  وسط سار شاكر األستاذ لكن,  الحيا  جوانب جمي 

 من ومتح  ا متحريا األخبار من والضاب  المف ود صفحاتها ثنايا بين من مستخرجا

 العوارؾ لبعض الشخصي  الم ابَلت م  والت ارير الوثابق طريق عن  صحتها

 وشهود معاصرين من ومواقف  حوادث  سمعوا أو العصر ذلك أدركوا ممن والث ات

 من  تعاني الذ  الفراغ في  سد أكاديميا كتابا قد  الكبير المإرخ أن بمعن , عيان

 .الموضو  عن الدراسات سابر

 نصو  ن   ليست التاريخ كتاب  فعملي ,  جدا وصعب  شاق  المإرخ مهم  عموما

 الصور  ال ارئ ليفه  التحلي  في ومثابر  جهود إنما, فحسب سرد  تسطير أو

 توخي علي  المفترض من ذلك جانب إل  الباحث نظر بوجه  وي تن  بوضو 

 فؤ , واحدا جيَل وليس أجيا  مربي هو الوقت وبنفس.  الشديد  والدق  الحذر

 للبطول  مثَل تتخذ  ال ادم  األجيا  لع  ومواقفه  الشخصيات عن سلبي خبر

 هاوي  وراء والنجرار التخلؾ المجتم  فيسود بمثل  فت و  والفخر واإلعجاب

 كبير  مسإوليات ت يدها المهم  وهذ . الم يت  والعصبي  واألح اد النعرات

 .والمعرف  العل  طري ها ويضيء اإلنساني الضمير ي ودها منيع  وحواجز
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. والتاريخي الجؽرافي والتمهيد والت دي  الم دم  إل  باإلضاف  فصو  أربع  الكتاب

.  ضمها التي الفرعي  المواضي  لمعرف  الكري  ال ارئ يشد فص  ك  عنوان ونجد

 حيث الكتاب  في واضح  الباحث جهود  التالي الفص  بتفاصي  للدخو  ويتشوق

 السرد  واألسلوب التكرار مل  من المتل ي ليخر  الممتن  السه  األسلوب اعتمد

 .الجاؾ التاريخي

 من أنتج ما عل  الشطر  شاكر. د األستاذ العزيز األخ إل  وإكبار أجَل  تحي 

 م  لكش حضار  من الجذر الشطر  مدين  عن مرجعا أعدها كبير  جهود ثمر 

 . التوفيق من بالمزيد دعابي خال 

 شاكر. د ومإلف  البريطاني العهد في الشطر  تاريخ كتاب عن أدبي انطبا  .ٕ

 . الشطر 

 هي التي الهابل  اللبن  بهذ   دمدو  حسين شاكر. د الفاض  األستاذ مجددا يرفدنا

 تاريخ السابق كتاب  منها قطفنا, ت ريبا قرن رب  ي ارب ما سنوات جهود ثمر 

 جديد  مكمل  ثمر  وأزهرت فؤينعت البذر  وس  , العثماني العهد في الشطر 

 (.البريطاني العهد في الشطر  تاريخ) أسماها

 شكرا ألوسع  اختصاص  عل  نطق ولو, صنيع  جمي  ل  التاريخ يحفظ سوؾ و 

 .بجانب  للوقوؾ وتحي 

 كتاب  في اإلبداعي  الم ومات بتوفير قار ذ  جامع  اآلداب كلي  في األستاذ أجاد

 في واإلبدا  جمال  التاريخ فيكتسب, والمشّوق الَلبق الشك  في وعرض , هذا

 اآلراء بعض ويض  فين لها النصو  أما  عاجزا المإرخ وقوؾ عد  من كتابت 

 وينتهي؛ لؽير 

 ال ارئ ذهن خَلل  من يحرك علمي بؤسلوب يحللها إنما, كذلك ليس اآلمر 

 .مصراعي  عل  الرأ  حري  باب ويفت  بنفس  يستنتج  آخر لتحلي  والباحث

 إذ,  شاكر. د الكبير للمإرخ الجديد  المميز  العلمي  الدراس  في نلمس  ما هذا

 بالوقت و, ووارد  شارد  ك  تستوعب أن جاهدا فيها حاو  التي مادت  أشب 

 مخطوطات يحم  وثاب ي الكتاب أن ال ارئ ذهن في يرسخ انطباعا فيها جع  نفس 

 . والصور التحليَلت م  كتاب ً  باستعراضها معزز  الرساب  في تتمث  قيم 

 بالمميزات كتاب  يمتاز حيث النهار؛ رابع  في الشمس وضو  واضح  وجهود 

 .السابق مإلف  عل  قراءتنا في ذكرنا  التي



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

7ٙ 
 

 كان زمن في يحيطها وما منط   في ومواقؾ أحداث عل  الضوء يسلط المإلؾ

 األجيا  تتذاكرها المتعدد  مواقفه  صد  لزالت قبليين زعماء ي ود  عصيبا

 لمعرف  باألذهان المتعل   الستفسارات بعض أما  متسابل  وت ؾ المعاصر 

 . الدراس  هذ  نصو  قراء  خَل  من عنها اإلجاب 

 باختيار العليا الدراسات وطلب  للباحثين البحث أفاق تفت  ملفات يحم  الكتاب

 . وأشم  أعمق لتكون الجامعي  أطروحاته  في مواضيع  من الفرعي  الحل ات

 من تجرد, الح ي   عن بحثا بالجذور ليضرب ذكاء  سخر الشطر  األستاذ 

 قاضيا مر  فتجد , األخرين أقدار من ين   فل  النفس لؽرور يخض  ول  العاطف 

 .العلمي  باألمان  الت يد ديدن  الخصو  بين الحق م  محاميا وتار , الت يي  أثناء

 التاريخي  الح ابق وإخرا  التركيز عل  وال در  الذهن وصفاء الدق  بين وجم 

 .العلمي باألسلوب الح ابق فؤثبت, العام  المصادر تذكرها ل  لعصور

 السرد كلمات جفاؾ رؼ  الروع  من تخلو ل فإنها ال ارئ م  محاولت  أما

 .ال راء  مواصل  عن فينفر  بالؽموض المتاب  ذهن يرهق أل فحاو , التاريخي

 شاكر األستاذ الفاض  أخي إل  والت دير الشكر خال  ت دي  ؼير يسعني ل وأخيراً 

 ّللا ورضا التوفيق من المزيد ل  متمنيا ال ي  الكتاب هذا من لي نسخ  إهداب  عل 

 .وتسديد  تعال 

   هيدؼر لمارتن( والزمان الكينون ) كتاب في قراء 

 فرايبورغ جامع  في درس ألمانيا, جنوب \( 97ٙٔ -889ٔ)  هيدجر مارتن ولد

 عا  فيها أستاذا أصب  ث  الظاهريات, مإسس هوسر  إدموند إشراؾ تحت

ٔ9ٕ8. 

 للوجودي  الح ي ي المإسس الباحثين بعض ويعتبر  الوجوديين الفَلسف  أكبر أحد

 (.الموت باتجا  السير) تجربتها في وفلسفت 

 است ا  و النازيين من بتعيين( 9ٖٖٔ) سن  فرايبورغ جامع  رباس  هيدجر تول 

 م  يسيران ل أستاذين بطرد ل  جاءت أوامر عل  احتجاجا ف ط أشهر ثماني  بعد

 .النازيين خط 

 الذ  ما ؛(9٘ٓٔ) ُموَصد  دروب ؛( 9ٕ7ٔ) والزمان الوجود: مإلفات  أبرز

 الح ي  ؛ نداء ؛(9ٙٔٔ) الميتافيزي ا في األساسي  المفاهي  ؛(9٘ٗٔ) فكراً  ُيَسمَّ 

 (.98ٖٔ) نيتش  ؛( 98ٕٔ) اإلنساني  الحري  ماهي  في
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 للمنطق, والعداء, النازي  م  بتعاطف  اته  حيث والن د للهجو  فلسفت  تعرضت

 لؽموض إضاف  هدام  عدمي  بنزع  ومنادات  لل ي , وإنكار  للعاطف , وانتصار 

 .واستؽَلقها وتجريدها فلسفت 

 في يبحث مترابطا فلسفيا نس ا كّونوا الذين الكبار الفَلسف  نو  من هيدجر

 .العشرين ال رن في كثيرا يتكرر ل  أمر وهو والحيا  الوجود

 منهجا متبعا وجود هو بما الوجود ببحث شيء أ  قب  المعني مذهب  هيدجر صاغ

 .الصعوب  شديد وأحيانا الصرام  شديد

 األساسات في  وض    9ٕ7ٔ العا  في الصادر" والزمان الكينون " كتاب 

 نوعي مشروع  فإن,مإلف  ل راء  المدخ  هو الخاص  لفلسفت  العام  والمنطل ات

 السياسو  - األيديولوجي التوظيؾ مرحل  من للتخل  وسعي  تفرد  حيث من

 شمولي  بؤنساق أف   تطويق مرحل  م  وال ط  وهموم , اإلنسان لهتمامات

 وصؾ خَل  من" الكينون " حو  متكامل  نظري  إقام  بهدؾ وذلك مسيطر ,

 .الكابن هو الذ  األولي  مادتها

 وذلك. هوسر  أستاذ  ابتكر  الذ ( الظاهر ) الفينومنولوجي المنهج عل  اعتمد

 تحديد من فانطلق, الوجود مجا  إل  الظواهر مجا  من المنهج هذا ن   خَل  من

 المطلق الوجود ح ي   لمعرف  األوحد الطريق بوصف  اإلنساني الوجود معن 

 .العا 

 ومحاول  اإلنساني الوجود معن  عن الكشؾ في يتمث  هيدجر عند التفلسؾ وهدؾ

 الكابن بين ان ط  لما التؤسيس فع  وهو والتشيإ, األداتي  براثن من انتزاع 

 .وكينونت 

 هو والزمان ثاني , جه  من والكينون  جه , من الكابن هي هيدجر عند فالكينون 

 يكون وهنا للعد  المطلق التجلي الموت, هو الذ  المست ب , نحو دابب  حرك 

 العد  وصؾ في التناقض من الخرو  وبؽي  تؤم  كثير وبعد. السإا  مح  العد 

 العد  هذا". الوجود بجمل  الَلأساسي السلب" بوصف  هيدجر عند العد  يبدو

 .عن  اللثا  يميط ال لق أن أو ال لق في نفس  عن يكشؾ

 المست ب , نحو دإوب  حرك  هو ب  أف ي, امتداد مجرد ليس هيدجر عند الزمان

 إل  الحرك  هذ  أفضت وسواء التح يق, تنتظر إمكاني  هو وجود ك  أن حيث من

 اليومي العال  من أخر  إمكاني  إل  أو الموت, إمكاني  وهي األخير , اإلمكاني 

 مشرو  هي كينونتنا إن هيدجر ي و  وحين. منها يتولد المشرو  المست ب  فإن
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 يعني كما يوجد, أن دابما علي  الذ  الكابن هو اإلنسان أن يعني فهذا ف ط, كينون 

 نحو مستمر توتر وفي إمكانات  تح يق عل  العم  موق  في دابما أن  أيضا

 إل  إضاف  أشكا  ثَلث  في" والزمان الكينون " في كما ينبثق والزمان. المست ب 

 .والحاضر المست ب  هناك الماضي

 سن  فريبور  بجامع  محاضرات  أول  في رسالت  الكبير الفيلسوؾ ذلك افتت 

 عمر  من السبعين يبلػ كان الذ  لهوسر  خلفاً  بها أستاذا تعيين  بمناسب  9ٕ9ٔ

  الميتافيزي ا؟ ما:  المستمر النداء بهذا, آنذاك

 ال لق, لمفهو  مختصرا دقي ا وشرحا العد , عن تساإلً  الرسال  هذ  تضمنت

نا وانتصارا بالنفي, بالسلب, العد  لصل  ذكيا باهرا وبيانا : ي و . للميتافيزي ا مبطَّ

 .الميتافيزي ا رصان  عل  أ  إحكا  يعاد  ل"

 السياسي  اآلراء وسطها دامج  األول  بالدرج  ميتافيزي ي  فلسف  المإلؾ فلسف 

 .شديد بؽموض ولكن

 إذ, فيها عريض  خطوط وض  إل  أبدا يهدؾ ل  و, الح  لتملك السياس  أن ورأي 

 .وهذر سخؾ أيضا هي السياس  حو  الثرثر  هذ  ك  إن: ي و 

 .ودللت  خبايا  وكشؾ اإلنساني الواق  تصوير هي  هيدجر فلسف  مهم 

 . حجاز  مصطف . د لمإلف  الجتماعي التخلؾ كتاب *

 نفس وعال  كاتب 9ٖٙٔ صيدا مدين  مواليد حجاز  مصطف . د المإلؾ

 أستاًذا وعم  بفرنسا, ليون جامع  من النفس عل  في الدكتورا  عل  حاص /لبناني

. كتاباً  ٖٓ من أكثر وترجمات  مإلفات  عدد وتبلػ. البحرين بجامع  الذهني  للصح 

 النفس عل  حو  معظمها يتمحور وم ال , بحثاً  ٓ٘ وأبحاث  م الت  عدد و

 والشباب الطفول  وقضايا األسر  واإلرشاد النفسي  الصح  سيما ل التطبي ي,

 .وؼيرها والجنو 

 ُنشر( الم هور اإلنسان سيكولوجي  إل  مدخ  الجتماعي التخلؾ) كتاب مإلؾ

 في التخلؾ قضي  عالج ث  التخلؾ  وألوان مظاهر ك  كتاب  في جم ٕٔٓٓ عا 

 الماد  أن إل عا ؛ بشك  المتخلؾ اإلنسان حو  يدور فحديث , المختلف  أبعاد 

 هذا يعتبر لذا, خاص  واللبناني عام , العربي اإلنسان واق  من أساسا مست ا 

 نفسي  علمي  فكري  ووجب  النفس عل  في الطليعي  المراج  من العلمي المنجز

 .العربي المجتم  إل  ذهب من طبق عل  الكاتب ي دمها دسم  تحليلي 
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 األساسي  النفسي  المَلم  األو  ال س  في يبحث: قسمين إل  الكتاب األستاذ قس 

 بها يجاب  التي الدفاعي  األساليب أبرز فيعرض الثاني ال س  أما الم هور, ل نسان

 فصو  عد  الكتاب ويض . وتؽيرها وتناقضها تفاعلها في وضعيت  اإلنسان هذا

 .   المواضي  من الكثير ثناياها بين

 مؤزقي  وضعي  في يتلخ  المتخلؾ اإلنسان وجود أن كيؾ الم دم  في يشر 

 عليها السيطر  ومحاول  مجابهتها, ومواقف  وقيم  وتوجهات  سلوك  في يحاو 

. بدون  العيش في الستمرار يمكن ل الذ  النفسي, التوازن بعض ل  يحفظ بشك 

 التي الطبيع  علي  تفرض  الذ  ال هر وضعي  أساساً  هي المؤزقي  الوضعي  هذ 

 تجا  هذ  والرضوخ ال هر وعَلق  اعتباطها, علي  وتمارس سيطرت  من تفلت

 .إنساني قهر آخر, نو  من قهر إل  تضاؾ الطبيع 

 عنؾ إل  تتحو  التي العصبيات عل  تنهض تاريخها طوا  عل  مجتمعاتنا إن

 عل  وأطروحاته  أدبياته  في العرب المث فون ركز ل سؾ لكن, لدراس  يحتا 

 المجتمعات دراسات من بدل وال ومي , والشيوعي  الشتراكي  األيديولوجيات

 هي إنما علينا, تنطبق ل تاأليديولوجيا فهذ  العصبي , وتحديدا الداخ  من العربي 

 .الصناعي  الؽربي  المجتمعات وليد 

 خدم  في النفس عل  توظيؾ  ويحاو  يطم  حجاز  اللبناني العال  كان ولهذا

 العربي إنساننا سيكولوجي  فدرس,  العربي المجتم  في اإلنساني  التنمي  قضايا

 من مزيدا وض  لذا,  الصناعي اإلنسان واق  عن البعيد  وقضايا  وخصابص 

 المجتم ؟ أفراد عل  الجتماعي التخلؾ انعكاسات هي ما: مث  التساإلت

 من سلوكيات  في مراوح  لدي  أن اإلنسان مشكل  بؤن تماما ندرك أننا سيما ل

 السإا  فيؤتي والبربري , والهمجي  العنؾ أقاصي إل  والمَلبكي  ال دسي  أقص 

 يمكن كيؾ و التبعي  و الخنو  و الرضوخ شرك في النسان وق  كيؾ هنا األه 

 المتخلؾ؟ واقع  من ان اذ 

 ك  في تعيشها لظواهر عمي   وتحليَلت نفسي  تفسيرات بحث  في المإلؾ يناقش

 وتار ً  البشري  الطبيع  إل  تار ً  فتردها…  منط ي  مبررات لها تجد ول يو 

  البحث بعناء نفسك ترهق ل حت  منّو  بحّب  ع لك وتسعؾ عنها عينيك تؽمض

 .والتفكير

 سهَلً  ليس فهو, وال راء  بالمطالع  منها بالدراس  أشب  الكتاب هذا قراء 

 باإلضاف ,  صعب  أكاديمي ً  لؽ ً  ستواج  إذ, وتركيزاً  وهدوًءا وقتا منك وسيحتا 
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 الصعوب  مشكل  عل  التؽلب فيً  مفيد   ولكن  أحياناً  بالمل  يشعرك قد تكرار   إل 

 .الساب  

 تشريح  أدوات ح ل , في فاصل  عَلم  شّك  الذ  كتاب  في حجاز  ويفرد

 التطبي ي الميداني والتناو  البحث طاول  عل  والن د  والتحليلي السرير 

 والعال  الخصو , وج  عل  لبنان في المجتمعي , الشراب  ويض  المفص ,

 فتنكشؾ الدقيق, الفح  مجهر تحت العمو , وج  عل ( الثالث) والنامي العربي

 وحيات  الذهني, وتركيب  النفسي, وتكوين  المتخلؾ, اإلنسان وجود ثنايا ل 

 يولدان  وما وال هر بالعتباط جميعها محكوم  أنها ل  َتَبّين التي وهي الَلواعي ,

 .المصير أما  بالعجز وإحساس باألمن, شعور وانعدا  جذر , قلق من

 الدراسات هذ  أن لُيخبرنا الم هور اإلنسان عن نظريت  الكاتب لنا ويستخر 

 الثالث, العال  هذا تخلؾ وراءها يختبا التي األساسي  الح ي   ُتؽفِ  الختزالي 

 .ل ما  خطو  أ  عن المجتم  يحجب الذ  ال هر وهو

 باإلضاف  وال در, وال ضاء والجنّ  الشياطين كموضو  للمعت دات الكاتب انت اد أما

 المجتمعات في الشاب  الطر  تناو  في حيادي  وعد  بتطرؾ والرإيا الحسد إل 

 فَل, والمتطّرؾ المشّو  بشكلها الموضوعات هذ  ينت د فإن  المت دم , أو المتخلّف 

 ,الم دس  ومعت داتك ل يمك الكاتب مهاجم  التناو  هذا خَل  من إليك يخّي 

 الفعلي التحك  من تمّكن  التي الناجع  الحلو  ل  تتيسر ل  إذا المتخلؾ فاإلنسان

 السيطر  عزت إذا والسحري  الخرافي  الحلو  إل  لجؤ ما, مستو  عل  بالواق 

 بها ويجم  النفس بها يعل  األوها  توس  المرء حاو  المصير, عل  المادّي 

 التوازن من شا إل  ليص , أعباب  تحم  عل  بتصوراتها ويستعين الواق ,

 .لستمرار  الضرور  الوجود 

 حالتها خَل  من يمكن التي المرأ  وضعي  عن مخص  بفص  الكتاب ينتهي

 عن األمث  المعبر ألنها وبدق , المجتم  في المستشر  التخلؾ مستو  تحديد

 يإكد وعموماً  المتخلؾ, الذهن واضطراب والعار الن   وع د وال صور العجز

 في وال هر الؽبن من األكبر بالنصيب المرأ  تحظ  أساسي وبشك  أن  الكاتب

 الرج  رقي أن يعتبر و. لل هر يتعرض من أكثر باعتبارها المتخلف  المجتمعات

 للمكابر  مجا  ل و الواق  عل  نفسها تفرض ح ي   تلك , المرأ  بارت اء رهن

 .فيها
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 بتحرر إل يتحرر أن للرج  يمكن ل أن : كتاب  اختتا  عند المإلؾ ذكر النهاي  وفي

 فالرت اء , ؼبناً  فبات  أكثر وارت اء بتحرر إل يرت ي أن للمجتم  يمكن ول المرأ 

 .وأوها  مظاهر مجرد هو أو عاماً  جماعياً  يكون أن إما

 النفسي, التحلي  ومفاهي  منهج الم ارب   في المإلؾ استخد  عمومي وبشك 

 عل  يستند التحلي  وهذا فرويد, يد عل  العشرين ال رن أواب  في ظهر والذ 

 المنطق يتب  ومدركاً  واعياً  ع َلً  ل نسان أن أبرزها,  أساسي  ومسلمات مفاهي 

 .النفسي  اإلنسان حيا  من كبيراً  جزءاً  يشك  وا  ؼير وع َلً  قرارات , اتخاذ في

 عديد , ومستويات درجات للتخلؾ أن الخَلص  في حجاز  مصطف  يإكد أخيرا و

 بالضرور , المتخلؾ المجتم  نتا  هي المتخلؾ اإلنسان شخصي  أن كما

 أما  وعمل  رزق  في يتحك  ول نفس  مصير يملك ل نظر  في المتخلؾ واإلنسان

 حماي  أو ضمانات دون أخر  طبيعي  مخاطر من وتسلط قهر من ل  يتعرض ما

 المتخلؾ للبني  المميز  المَلم  ك  يستعرض ل  أن  إل  األخير في ويشير كافي ,

 يساعد مجا  توفير من الجانب بهذا الهتما  ضرور  إل  يدعو لذلك اجتماعيا,

 .التنمي  تح ق عل 

 أما  وتمر  تسر  فاألمثل …  حاج  ل ولكن …األمثل  إيراد من يكثر ل   الكاتب

 وي ؾ الكاتب يناقشها ماد ً  فكرك جوانب بعض في نفسك أنت كنت وربما أعيننا

 . وأشكالها وجذورها أصولها عل 

 دراس  في الحروؾ عل  الن اط وض  الذ  الكبير العربي العال  لهذا تحي  الؾ

 .التوفيق من بالمزيد الدعاء خال .. العرب الباحثين من الكثير عنها ؼف 

 الموسو  الصافي ناظ  السيد العَلم  لمإلف  جبير بن سعيد مسند كتاب *

 بن ياسر السيد الكرامات صاحب ابن ناظ  السيد الف ي  المح ق العَلم  المإلؾ

 السادات وجي  النسيب الحسيب المفاخر صاحب بن علوان الّسّيد الّعَلم 

 .الموسو  الصافي جبر السيد واألشراؾ

, الحي قضاء تولد اإلسَلمي  الشريع  حامي  مإسس  صاحب العَلم  سماح 

 إذ, األسد  جبير بن سعيد مسند آخرها مإلفا وسبعين سبع  إل  مإلفات  وصلت

 . جبير ابن التابعي الشهيد بحق كتبت التي المإلفات أبرز من يعد

 ويعتبر,  صفح  ٖٙ٘ بعدد,  بؽداد ـ للمطبوعات الرافد دار  عن صدر الكتاب

 جم  واحد , شخصي  في لتخصص  نظرا نوع  من األو  جبير بن سعيد مسند

 . واحد كتاب في رواياتها المإلؾ



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

8ٕ 
 

 أثناء  اإلسَلمي  المذاهب كتب من ومصادر مراج  عل  المح ق اعتمد وأيضا

 .الشك إليها يرق  أن يمكن ل التؤليؾ

 الحديث, عل  في البارز  المسانيد من الكتاب يكون أن عل  الف ي  المإلؾ حر 

, تَلمذت , علوم , نشؤت , نسب , ولدت , الشهيد التابعي سير   الم دم  في وتناو 

 .ضد  ثورت , للحجا  مناظرات   إل  باإلضاف  العلمي , مكانت , مناظرات 

(,  ) السجاد الحسين بن علي اإلما  يد عل  جبير بن سعيد تتلمذ عل  وعر 

 الحجا  األمو  الطاؼي  يد عل  قتل  ث , وؼيره  عباس بن ّللا عبد والصحابي

 جنوب/ واسط محافظ  في الحي بمدين  ودفن هـ 9٘ سن  الث في يوسؾ بن

 .العراق

 صاحب رواها التي الروايات في بالدخو  الكتاب موضو  أساس المإلؾ استؤنؾ

 من أكثر بزهاء المح ق العَلم  فؤحصا , السَل  عليه  البيت أه  أبم  عن المسند

 المن ول  الروايات وهذ . المسلمين لد  معتبر  رواي  عشر  وثماني  ماب  ارب 

 وعرض للفابد   العدد بؤسلوب المسند في جمعها المإلؾ حاو  متعدد  بطرق

 مصدرا يكون أن إل  هذا كتاب  ليرش  الكبير جهد  عل  يد  مما دقيق تفصيلي

 .العل  وطلب  للباحثين علمياً 

 اإلسناد بعل  تعنَ  ل  األم  إن: قا  الصافي ناظ  السيد العَلم  باألستاذ ل ابي وأثناء

 إسنادا نبيها عن تسند أن يمكنها أم  توجد ول المسلمون, بها اعتن  كما والرواي 

 ث  وتعال  سبحان  ّللا بفض  حص  هذا ونتاجنا اإلسَلمي , األم  ؼير متصَل

 .طرق  وتبيان جمع  سبي  في وتفانوا جهدوا ف د الحديث؛ علماء بجهود

 سعيد التابعي: سماحت  فـؤجاب, الفذ  الشخصي  تلك عن كتابت  سبب عن وسؤلت 

 همت  بعلو ل  والف هاء العلماء شهاد  إل  باإلضاف  بالدين وعالما ت يا متوكَلً  كان

 اإلما  المإمنين أمير منهج منتهجا,  والتفسير والحديث الف   في قدر  وعظي 

, روايت  لجم  يتصد  الباحثين أحد نجد ل  ذلك عن فضَل(.  ) طالب أبي بن علي

 وتؽذي  الجلي  التابعي هذا علو  إلبراز كمحول  التصد  هذا عات نا عل  فؤخذنا

 والمسلمين والمهتمين الباحثين أيد  متناو  في ليكون بالنتا  اإلسَلمي  المكتبات

 .زاخر وتراث ثر   إرث من  الجلي  التابعي هذا ماترك  عل  ليطلعوا عام ؛

  والتدقيق البحث في أشهر عد  المإلؾ من المسند هذا تؤليؾ استؽرق ل د

 .كاؾ   بشك  ليحك   بإصدار  الشرو  قب  للروايات  والمطاب  
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 سابَل والسداد التوفيق من بالمزيد لسماحت  وتعال  سبحان  ّللا أدعو وأخيرا

 .مجيب سمي  إن  ويحفظ  عمر  في يمدّ  أن وج  عز المول 

 ( الصراعات ؼمر  في العراق كتاب) في قراء * 

 العراق تاريخ من واحداث وقاب  الصراعات ؼمر  في العراق) بـ الموسو  الكتاب

 الجزء, /  العواد  حسين األستاذ والمإرخ الباحث تؤليؾ, والمعاصر الحديث

 المإلؾ يتحدث( ,  صفح 8٘8 صفحات  عدد,  بؽداد ـ المتنبي شار  طب / الو 

 من صعب  مرحل  تعتبر التي العثماني  واإلمبراطوري  السَلل  حك  فتر  عن في 

 . التاريخي  الح ب  لتلك المصادر وشحت المعلومات توفر قل  ناحي 

 والمحامي الورد  علي كاألستاذ الباحثين من العديد الباحث األخ سبق قد ولشك

 األستاذ وترجم (  احتَللين بين العراق تاريخ) كتاب  في العزاو  عباس األستاذ

 مراح  من الحيا  جوانب جمي  تستوعب ل  جهوده  أن إل,  الخياط جعفر

 . الزمني  الفترات

 السير يمن  ما منها ي تل  ورا  باألشواك مليب  حدي   وسط المإرخ سار ولذلك

 اللؽ  سهول  تجد وأّنك لسيما,  ال ارئ يشد بؤسلوب والضاب  المف ود ليبرز

 مجرد ليس التاريخ كتاب  بؤن أسلوب  خَل  ومن يبين حيث الكاتب فكر  وعمق

 بؤنامل  ليخط الم يت والتعصب العاطف  عن تجرد ب ,  ن لها أو نصو  سرد

 ال ارئ بذهن العال   الستفسارات عل  يجيب الذ  تحليل  ويض  المعلومات أعذب

 . عن  كتب ما مرحل  استوعب أن بعد الكري 

 ويستفز الحوادث بعض تستفز  حيث الستفزاز بملك  يتمت  المإلؾ بؤن لي ويبدو

 . رأ  من يرتؤي  ما لمعرف  ال راء بها

 في للنظر ملفت وهي اكاديمي  منهجي  بؤساسيات فاألسلوب علمي  ناحي  من أما

 . السرد خَل  من الن د  واسلوب  الروايات تمحي 

 وح ابق جديد  بحل  العواد  حسين الباحث األخ بذلها التي الكبير  الجهود هذ  أن

 العراقي  التاريخ مكتب  ليثر  والكتاب الباحثين من سب   من سطور عن ؼابت

 . الراب  بنتاج 

 ويشحذ ويرض  يحب لما العواد  الكاتب العزيز أخي يوفق أن تعال  ّللا أسؤ 

 . مجيب سمي  إن  خطا  ويسدد الجديد  بمإلفات  لرفدنا همت 
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 الكوف  في العلمي  وال اعد  السياسي  الحركات كتاب* *

 مسجد) كتاب سب   حيث المعظ  ومسجدها الكوف  عن الباحث كتب سلسل  من

 البحث هذا وث (  وع يد  مبدأ صاحب الث في المختار) و( الحق أهزوج  الكوف 

 اختيار بحث ويليه (  الكوف  في طالب أبي بن علي اإلما  خَلف )  بعد  ومن

 . الحمراء الرمل  العاصم 

 ال رن أحداث يتناو (  الكوف  في العلمي  وال اعد  السياسي  الحركات) بحث أن 

 . العباسي  الدول  بداي  األموي  الدول  نهاي  الهجر  الثاني

 البحث م دم  بعد,  المذكور ال رن إلحداث وافي  صور  التاريخي  الدراس  وهذ 

 كون األشرؾ والنجؾ والحير  الكوف  بين التاريخي العام  الباحث يوض 

,  ومعالمها منط   ك  لجؽرافي  ت دي  م  األحداث مسر   إليها المشار المناطق

,  الحير  في الدير  إل  تطرق إذ,  السماوي  الديانات ح وق المإلؾ يبخس ول 

 الثَلث  المناطق تفاصي  ويلي,  الدراس  موضو  للح ب  وال ضا  الول  وذكر

 الن اب شؾك موضحا النجؾ في السَل  علي  المإمنين أمير وضري  قبر مناقش 

 . مر  ألو  وجود  عن

,  الكوف  في والثورات السياسي  األوضا  عل  الثاني الفص  في الباحث يعر 

 السلط  عل  وسيطرتها العباسي  الدعو  موضو  يؤتي الثالث الفص  وفي

 . والكوف  العلويين عل  وتؤثيرها

 ينتهي,  الكوف  في الفكري  والثور  العلمي  ال اعد  عن الحديث الراب  الفص  أما

 مراج  وأخيراً .  الكوفيين من السَل  علي  الصادق اإلما  أصحاب بذكر الفص 

 . الفهرست ث  البحث ومصادر

  الخفاجي العامر محمد ذري  وتاريخ نسب عن الرتياب رف  كتاب* 

 األدل  متبعا الكتاب هذا تؤليف  في األكاديمي  البحثي  اآللي  أسلوب الباحث اعتمد

 م  والعترافات والمشجرات والوثابق كالمصادر والن لي  والع لي  العلمي 

 .البحث موضو  العشابر لمشايخ الشخصي  والل اءات الميداني  الزيارات

 شيخ الخفاجي العاش ي جبر كاظ  محمد الشيخ محدود  بنسخ الكتاب طباع  تبن 

 الوطني  والوثابق الكتب بدار النسخ بعض وحفظت ببؽداد وطب . العواشق عشير 

 . ٕٕٔٓ لسن  8ٕٗ اإليدا  رق 
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 المرجح  األسباب أه  إل  المإلؾ تطرق واسط تاريخ عن ونبذ  الكتاب م دم  بعد

 المإدي  التاريخي  الحوادث ذكر م  المنط   توطن إل  الخفاجي عامر دفعت التي

 .تحديدا هجر  عا  أ  وفي الكوف  من انت ال  إل 

 ه  ومن, التركي الضرابب جام  م   الخفاجي عامر حكاي  ذكر عل  الباحث عر 

 . أع اب ؟

 ومصدر تاريخي مرج  أله  بالستناد واسط في خفاج  تواجد إل  واإلشار  

 .العثماني العهد في حديث

 وقص ,  العامر محمد بزوا  مبتدأ   البحث تفاصي  في الدخو  المذكور  النبذ  يلي

 عن اإلعَلن وبيان الخاص  ال بيل  مصادر في ذكر . الخفاجي  العشابر عند زوجت 

 سليمان بن مراد قب  من موقع (   7ٗ٘ٔ , هـ98ٕ) بتاريخ وثي   وجود

 مشايخ وأسماء الخفاجي عامر اس  نصها ضمن من الكوف  في العثماني ال انوني

 .ومجري  وكبش  الرماحي  لواء خفاج  طالع  عبار  يحدد وفيها..  آخرين

 محمد ذري  من العشابر شيوخ بعض من للباحث الممنوح  التخويَلت وبموجب

 أخر  عشابر م  للمتحالفين التطرق دون العشابر تلك المإلؾ ذكر,  العامر

 .التخويَلت منح  في وتعثروا

 ماورد مناقش , كبارها وأسماء وتفرعاتها عنها نبذ  كتب ذكرها ت  عشير  وك 

 في النسب عمود تسلس  تصحي , وحديثا قديما التاريخي  المصادر في عنها

 النتيج , النسب لعمود الصحي ,  العمود إيجابيات,  العمود عيوب,  المشجرات

 .النهابي 

 الزيارات وصور وتخويَلت ووثابق مشجرات من بالمَلحق البحث ينتهي

 .الفهرست ث ,  والمصادر المراج  يليها, الميداني 

 ثالثا : تقديم على كتاب 

  اإلمَلء قواعد تبسيط كتاب عل  ت دي  *

 جوهري  ب يم  حسين رجاء األستاذ  الكبير  األديب  العربي مجتمعنا ترفد مجددا

 ال رآن -وتعال  سبحان - ّللا خ ّ  التي والبيان السحر لؽ  العربي  اللؽ  بحر من

ا: التنزي  محك  في قاب  من عزّ  ي و  إذ فيها, الكري  ا قُْرآًنا أَنَزْلَنا ُ  إِنَّ  لََّعلَُّك ْ  َعَربًِيّ

 . َتْع ِلُونَ 
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 م  الراقي األسلوب و اإلبداعي  بالم ومات مإلفاتها ك  في تمتاز األستاذ  أن

 المستو  عل  واض  وهذا والمشّوق الَلبق الشك  في وعرضها  والدق  البراع 

 شعر ديوان) وشاعر (  ,الياسمين تجر  ل) الشهير  روايتها في  كروابي   األدبي

 . العربي  اللؽ  في وأستاذ ,  وكاتب ( ,عامي  شعر ديوان,  الفصح 

 تبسيط) وكتاب( , العربي  اللؽ  في م الت)  كتاب التعليمي المستو  عل  أما

 جمي  لها التاريخ يحفظ سوؾ,  هابل  لبن  يعتبر الذ ( والصرؾ النحو قواعد

 . خليف  الحميد عبد محمد/ د.أ تعبير حسب صنيعها

,  عش تها التي لؽتنا في جديد  أفكار وتبتكر تنت ي الفاضل  أستاذتنا عهدنا وكما

 قواعد تبسيط) كتاب الجديد كتابها لنا ت د  إذ,   اإلمَلء عل  اللؽ  من فاختارت

,  األدبي بتعبيرها اإلحساس تدؼدغ للمشاعر المحرك بؤسلوبها وكالعاد ( اإلمَلء

 بجما  أتؤم  توقفت لكنني,  كتابتها من صور  ك  لنفه  األلفاظ بؤجم  وتكتب

 الذكريات شريط وتعيدني( للمعاني خد  األلفاظ) الجرجاني رأ  وأتذكر أبداعها

 عن وبحوث  الخفاجي سنان أبن الناقد الديب األمير الفصاح  سر كتاب لصاحب

 بالفن اإلمَلء بسطت أنها كيؾ تاذتناأس لعب ري  فتبسمت,  والصوت اللفاظ

 اللؽ  لتب  ,  وسَلس  بساط  بك  ويكتب ويسم  ينطق  ال ارئ فتجع  الؽنابي

 عربي ك  بين والتواص  التخاطب عند األساسي المرج  هي الفصح  العربي 

 وفي والكتاب , التعلي , في الفصح  العربي  تستخد  كما العربي , اللؽ  يتحدث

 .المختلف  اإلعَل  وساب 

 فرضا نعتبرها وكنا أهملناها التي اللؽ  بجما  وتحببنا العوابق تزي  فالمإلف 

 .العري   لؽتنا الضاد لؽ  تب   أنها إل,  التخر  بمجرد من  التخل  نريد دراسيا

 المول  من ونطلب حافظ حسين رجاء الكبير  األديب  ألستاذتنا والسداد التوفيق ك 

 .والرضوان بالتوفيق عليها ويمن والؽفران العفو من المزيد يلهمها أن عزوج 

 والحجاز نجد من هجرته  قص  كعب بنو كتاب عل  الت دي  *

 وليد بن خالد/ تؤليؾ(والحجاز نجد من هجرته  قص  كعب بنو) الموسو  الكتاب

 السبيعي الحضبي سعد بن عبدّللا/ مراجع  و تح يق,  العامر  الكعبي النبهان

 . العامر  الكعبي العمير حسن محمد يوسؾ و العامر 

 فالجذ , وتاريخاً  نسباً , كعب قبيل  عل  البحث هذا في األضواء يسلطون الباحثون

 .صعصع  بن عامر عمار  و قباب  من, عيَلن قيس الجمجم , عدناني 



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

87 
 

 في خفاج  نسب عمود تح يق»  كتابنا في ذكرنا  كما كعب األعل  الجد ونسب

 : النحو هذا عل «  الكامل  الخفاجي  األرجوز 

 بن منصور بن هوازن بن بكر بن معاوي  بن صعصع  بن عامر بن ربيع  بن كعب

 بن معد بن نزار بن مضر بن الناس بن عيَلن بن قيس بن خصف  بن عكرم 

 .عدنان

 بن ؼالب بن تي  بنت مجد هي كعب والد  آلن الحمس ال باب  من ال بيل  وتعتبر

 (.قريش هو وفهر) فهر

 في وذكرناه  التاريخي  المصادر في ذكروا كما كعب أع اب البحث هذا في ذكر

 تيمنا خفاج  عند حت  كعب أس  تكرر إنما, فحسب ذلك ليس, ومخطوطنا مذكراتنا

 وكعب ال ر  ذو كعب:  بـ أع اب  من ع بين( خفاج ) معاوي  فسم , األعل  بالجد

 .األكبر

 :البيتين هذا نهاي  األرجوز  في كعب للجد أشرنا وأيضاً 

 ذا ؼيتتترُ  صريــــــــــــــتتتـ    استتت   
 

 عـــتتـمرو بتتنُ  معاويتت ُ  وأستتُم  
 ع يتت  بتتنُ  عـتتـمرو بتتنُ  معاويتت ُ  

 
 ثالث   جــــــــد   وكـــــــــــــــعب   

 

 األسماء تسلس  ناحي  من الجد هو ال بيلتين بين ال دي  الرتباط بؤن يستنتج وبهذا

 إل ليس

 مصادر في إليها المنسوب للطب ات تعود ال دي  العهد منذ بذاتها مست ل  قبيل  فك 

 .التاريخ

 ل  تطرق الذ  ال د  فهذا, وبعدها الجاهلي  منذ كانت األصيل  العربي  ال بيل  كعب

 بالمتداد وربط  التاريخي  المصادر في الكَل  عن  ورد والنتشار الكتاب باحثو

 .كعب أحفاد بيد كتابت  عند خصوصاً  , ونوعياً  نادراً  البحث يجع  ما الحديث

 : هي ذكرته  التي المصادر بعض أما

 لب في والسيوطي, النسب في المنتهي وفضال  المبتد  عجال  في الحازمي

 .وؼيره . األنساب تحرير في األلباب

 وحظ  اإلسَلمي  الدعو  بداي  م  ظهرت التي اإلسَلمي  الشخصيات ومنه 

 والَجْعد  ال َُشْير  ل  وي ا  الكعبي مالك بن كؤنس(,  ) الرسو  بصحب  بعضه 
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 ال شير  الحجا  بن مسل  الحسن أبو المحدثين وأعَل  الحفاظ أبم  أحد و أيضاً 

 .والشعراء الفرسان من وؼيره  المشهور الصحا  صاحب, النيسابور 

 الشا  و مصر في انتشرت ث  العراق إل  نجد من ال بيل  هاجرت البداي  في

 والسعودي  المتحد  العربي  األمارات العربي والخليج. واألندلس المؽرب وشما 

 كعب لبني أصوله  ترج  وهإلء( الكعبان عليه  ويطلق) والبحرين قطر ودول 

 محمد األمير ب ياد  منه  جماع  هاجرت أخيراً  و ُعمان جبا  في المتواجدين

 الكويت دول  في كذلك و فيها انتشروا و األهواز إلی نجد من السبيعي الدريس

 . الخليج دو  باقي الي البحرين المملك  الي اطل وا و األحساء في ومنه 

 تؤسيس في وأبناب  السبيعي الدريس محمد األمير دور موضو  الكتاب تناو 

 أبناء , سبي  كعب من فر  هو آخر بموضو  ال ارئ تعريؾ و األول  اإلمار 

 اليو  الؽلباء سبي  أن و. وأبناإ  الدريس محمد األمير يمثله  الذين کعب بن جعد 

 ذلك عن فضَل, الباحثين رأ  حسب کاف  صعصع  بن عامر بني ب ايا تض  قبيل 

 وأترك عنها الن اب أكشؾ ل أخر  عناوين إل  الكتاب في المواضي  تفرعت

 .بنفس  عليها يطل  الكري  ال ارئ

 اخت  كتاباً  نجد ل أننا إل  ذلك ونرج , ونوعي نادر البحث بؤن ذكرنا ل د

 و وتؤييداً  اتفاقاً  الكتاب حص  نفس  بالوقت و العري   ال بيل  هذ  عن بالحديث

 ما وك  الكتاب ومتابع  الكتاب  ذلك شم  كعب بني مشايخ أؼلب قب  من مبارك ً 

 ومشجراته , اإلمار  إنشاء و هجرته  ك ص  إشرافه  تحت كان والذ  ب  جاء

 ... (.و

 الکعبي النبهان وليد خالد المإلؾ من ومبارك  وضاء  وجهود رابع  خطو 

 دار مإسس العامر  الكعبي منصور آ  العمير حسن محمد يوسؾ األخ و العامر 

 من وأخوت  الكويت دول  في التاريخي التوثيق و والبحوث للدراسات كعب بني

 تشرفت كما.  السبيعي الحضبي سعد بن عبدّللا المإرخ األستاذ خصوصاً  الباحثين

 الكتاب هذا عل  كبصم  السطور بعض بكتاب  الكعبي محمد يوسؾ الباحث بدعو 

 للجمي  الدعاء م  لحضرت  والت دير الشكر خال  ت دي  ؼير يسعني فَل,  ال ي 

 .بالتوفيق
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 أنموذجا ألبيركامو لـ( الطاعون) رواي ,  الجواب  أدب *  

 والس ؛ والكوليرا كالطاعون مرتاريخها عل  البشري  عرفتها فتاك  وجواب  أوبب 

 ال رن إل  الساب  ال رن من الممتد  وفترتها األوبب  ظهورتلك تاريخ بدأ حيث

 فعل ,  المصنفات وكثر  واس  بتؤليؾ الفتر  تلك فحظيت, عشرالهجر  الثالث

 بن محمد بن ّللا بكرعبد أبو الحافظ هو المجا  هذا في أّلؾ من أو  المثا  سبي 

 السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تا  ث (, الطواعين كتاب( )هـ8ٕٔ) الدنيا أبي

 الديباجي أحمد بن محمد الدين ولي وبعد (, الطاعون في جزء( )هـ77ٔ)

 يحي  بن أحمد الدين شهاب األديب ث ( , الوبا لرتفا  الُحبا َح ( )هـ77ٗ)

( الطاعون دف  في المسنون الطب( )هـ77ٙ) حجل  بابن المعروؾ التلمساني,

 شمس و( .الطاعون فض  في الماعون بذ ( )هـ8ٕ٘) العس َلني حجر وابن.

 الطاعون بؤحكا  النجباء تحف ( )هـ9ٖ٘) طولون بن علي بن محمد الدين

 األطباء يفعل  ما( )هـٖٖٓٔ) الحنبلي مرعي بن يوسؾ الشيخ و(. والوباء

 منح ( )هـٖٔٔٔ) الشافعي محمد الدين زين و( .الطاعون شر لدف  والداعون

( هـٖٕ٘ٔ) الجزابر  عثمان بن وحمدان( .الطواعين أسرار لمعرف  الطالبين

 (.الوباء الحترازعن بمباحث واألدباء المنصفين إتحاؾ)

 وحد  خَل  فمن, بالواق  التصاًقا أكثرها هو جميعا الفنون ك  بين من األدب أما 

 واق  وتشخي  تصوير عل  قدر  الفني  الوسابط أكثر تعتبر التي بالكلم  اآلدب

.  المإل  المرير الواق  يتجاوز ث  ؼير  م  ويتواص  الفرد يحيا فبالكلم ,  اإلنسان

 الروايات إل  الذاكر  عادت المعاصر وقتنا في9ٔ-كوفيد فيروس تفشي عندما لكن

 بين تحم  الراقي  األعما  تلك نجد أننا إل, الرمزي  من وبالرؼ  الحديث  األدبي 

 بعد  نفس  يوه  أن ويحاو  البَلء ليت ب  اإلنسان بؤن مفهوما سطورها ثنايا

 يتخذ ل  آلن  الند  أصب  يعض ث  حل  في يشاهد  كابوسا ويعتبر  وجود 

 العصرالحديث في الروابي اآلدب في ح ي ي أبدا  هناك كان عموما. الحتياط

 في الحب)و( ,ساراماجو جوزي  لـ العم ) رواي :  منها روايات عد  وأشتهرت

 جون سانت لـ عشر  الحادي  المحط )و ,(ماركيز ؼارسيا ؼابريي  لـ الكوليرا زمن

( , ديفو دانيي  اإلنجليز  الكاتب أصدرها الطاعون عا  دفترأحوا )و(, ماند 

 ووهان( ,)كنػ لستيفن ستاند)و(, آتوود مارؼريت الكندي  الكاتب  الطوفان عا )و

 (. كونتز لدين ٗٗ

 األعما  في تمث  قد والموت الوجود مسؤل  تناو  وجود  سرد  نتا  أفض  وأن

 وهو. والطاعون الؽريب روايتي  في وبخاص  كامو ألبير الفرنسي للروابي األدبي 

 وروابي مسرحي كاتب( 9ٙٓٔ ت - 9ٖٔٔ) ألبيركامو الوجود  الفيلسوؾ
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 قسنطين  بم اطع  مندوف  ببلد  أيضاً  تعرؾ التي الذرعان قري  في ولد. فرنسي

, الس ط , الطاعون, الؽريب( , 9٘ٙٔ) الس وط:  الروابي  مإلفات . بالجزابر

 ول . السعيد الرج , والملكوت المنف , السعيد الموت, المتمرد اإلنسان,  الم صل 

 انهماكا كامو روايات أكثر تعد الطاعون رواي .  فلسفي  وم الت مسرحيات عد 

 العبث عن كاستعار " الطاعون" لفظ  كامو يستخد  وهنا ل , وتناول العا  بالشؤن

 وجماعات أفرادا الجمي  يترصد الذ  والموت اإلنساني, الوجود يعتر  الذ 

 الذ  الحيا  شك  للتعبيرعن مجازا فاللفظ  ب  التنبإ ول رصد  يمكن ل والذ 

 ن د محطّ  كانت لذا, العال  هذا في بثت  الذ  والموت النازي  اإليديولوجيا أنتجت 

 لخطابات نتيج  ل المصدر, مجهو  والموت الشر هذا بؤن تشي إذ شديد,

 بتجسيد كامو, رواي  الن اد يصؾ لهذا. النازي  السلط  خلفها وقفت وسياسات

 ل  الذ  العدو هذا أن ذلك, عل  والدلي  النازي , ضد األوروبي  الم اوم  صرا 

 يمكن ل لكن أوروبا, بلدان جمي  وفي الجمي , ب  اعترؾ اسم , عن يكشؾ

 .المجرد  بالعين رإيت 

 ي   الح ي ي الكاتب وموضو  ُمعين وباءِ  الرواي  تتع ب محدد زمني وبإطار 

ق  خار  والمكان, الزمان خار   واألناشيد والعمَلت واألعَل  الجؽرافي  الر 

 لها األوبب َ  أنَّ  يعرؾ الجمي : عالميّ  إنسانيّ  ضعؾ   إنَّ : كامو ي و  الوطني ؛

 أنَّها في نعت د أنْ  الّصعب من أنَّ  نجدُ  ما بطري   ولكنْ  العال , في متكرر  طري    

 . السماء من فجؤ ً  علينا تس ط قد

 في يعيش كان الذ  رييو برنارد الفرنسي الطبيب الرواي  شخصيات من أن   

 الفرنسيين م  يتعام  كان الطبيب هذا..  بالجزابر وهران في الوباء وجود مح 

 اكتشاؾ بعد لكن !,  كام  بشك  العرب السكان م  التعام  وؼيب.  ف ط المدين  في

 جدلً  الشخصيات أكثر فلع ,  وج  أحسن عل  واإلنساني الطّبي بواجب  قا  الوباء

 كامو اختار  الذ  البط  أن  يبدو والذ ,  الطبيب هذا شخصي  هي فلسفياً 

 . الطاعون مواجه  في لدور  وذلك لروايت ,

 فتنامت الهستيريا الناس فانتابت, بالشوار  تموت الجرذان آلؾ بدأت ل د

 الصحيف  في عمود كاتب يتساء  حت  الحادث هذا الصحؾ تناولت ث  وازدادت

 لهذ  المتحلل  الجثث أن مسإولومدينتنا يدرك ه : "قابَل وهران في تصدر التي

 السلطات قامت تذمرالهالي ونتيج  السكان؟ عل  داهما خطرا تشك  ال وارض,

 لنتشار المحفز العام  بؤن أؼفلت أنها إل,  دفنها ث  وحرقها الجرذان بجم 

 .  الجرذان هي الطاعون
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 فكرتين تتمحورحو . اإلنساني  والوضعي  ال در ماهي  حو  أسبل  تطر  والرواي 

 الموت حو  رإي  تطر  نفسها الوقت في وهي والعبثي , التمّرد هما أساسيتين

 عشر  بعد إذ اإلنساني , والوضعي  ال در بماهي  تتعلق فلسفي  وأسبل  والوجود,

 وسعيه  الجمي  تكاتؾ بفض  بالختفاء الطاعون وباء يبدأ ومرعب  قاسي  أشهر

 مضاد مص  بإنتا  وكاستي  ريو الطبيبان نج  إذ الجماعي, خَلصه  لتح يق

 كانت التي العام  نشراإلحصاءات ريو ليترقب الطاعون, وج  في مفعولً  أعط 

 الروابي والح ي  . الوباء نهاي  عن تكشؾ هي فإذا أسبو , ك  مطل  في تذا 

 بحال  الحرب حال  شب  عندما جليا ذلك ويظهر للنظر ملفتا ابداعا أبد  ألبيركامو

 كلتي م  وتفاعله  الناس تعام  طري   بين ما ربط وكيفي  البَلد, في الوباء تفشي

 . الحالتين

 وكانت الرعب, م  الطاعون انته  ل د وي و  المرض, بعد ما عال  كامو ووصؾ

 بمعن  وتفري ا نفيا كان الطاعون أن عن الحق في ُتعبر.. تتشابك التي األذر  هذ 

 العام  اإلنساني  الحال  في تشابها كان ب درما تنبإا يكن ل  وألن . العميق الكلم 

 نخلُ  أن يمكن مسمياتها, اختَلؾ عل  والوبب  األمراض ترافق ما دابما التي

 -األمد علي  طا  مهما– شيء ك  أن مفادها للتفاإ , تدعو األمربح ي   هذا من

 ويتَلش  ويختفي المرض هذا سينتهي وهكذا. الحتمي زوال  إل  النهاي  في يإو 

 وأخيرا. الطبيعي بشكلها أخر  مر  وستستمرالحيا  ساب و , فع  كما تماما

 مسإولي  من والتنص  التبر  أشكا  لك  إدان  موقؾ كامو يتخذ واضح  وبصور 

 ؼيرمبا  موقؾ اتخاذ الشرأو مواجه  من اإلفَلت فمحاولت الوجود, في اإلنسان

 النهاي , في. فلسفيا انتحارا كامو أمريعد  هو الموت لسطو  الستسَل  أو تجاه 

 هناك كان إذا أن  اآلن نعل  أننا بـ مفاد  الطاعون من الناجون يستخلص  درس ثم 

 .اإلنساني الحب فهو أحيانا, وينال  دابما, المرء ل  يتوق أن يمكن شيء
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 الفصل الرابع

 اجتماعيت , كلماث التأبني , سياسيت ,أدبيت , ثقافيت ) :مقاالث
 (نسبيه, تارخييتإسالميت ,

 أوال:مقاالث أدبيت :ـ 

  الجميل  الذكر *

 لنبحر نركبها أحَل  وسفين  ب , نشدو نا ,  تت أل فخر در , وتوب  وِعظ  ِعبر 

 . أيامنا من المست ب  في استعادتها عل  أم  ببارق 

 يذوب ذلك أن إل, وج  هيب  ثنايا  وبين الحزن فينا يثير شجن بينها يكون قد

 .وأرواحنا قلوبنا في لحظ  ك  تب   لكن,  األحماض في كاألحجار

 ونعيش, الكبرياء مظاهر م  انصهارها ث  العواطؾ برود من البداي  ن ط  نتذكر

 أو سنوات مرت مهما أبداً  تنتهي ل ح ي   لتكون,  والرق  بالحنين مليبا صراعا

 .قاسي  ظروًفا العَلق  واجهت

 والمآسي؟ والع بات المصاعب تجاوزنا ه : ونتساء  أنفسنا لن ي  ونعود

.  باللسان الشهد كطع  بصورها ونتلذذ بداخلنا المحفور فيخر  األحداث نتؤم 

 عل  ال در   بخيط جاهدين نمسك لكننا, يحزننا ما منها لندف  هنيه ؛ ونتوقؾ

 .استحياء عل  الدمو  لتخر  البكاء

 ؼيابها لوح  يرس  من هو الفراق طو  لع ,  سبب بَل استرجاعها محاول  تؤتينا

 ! عنا

 نار لتطفا بارد  هواء كنسم  تؤتي ومشاكلنا البالي  وأفكارنا همومنا وسط وربما

 . حياتنا في المعانا 

 تعجب كما وكؤنك,  الحزين  األفكار تمس  الجميل  فالذكر  مجحفا أكون ل وحت 

 . أنفك رؼ  إليها العابدين لركب ستنض  وهكذا,  عيوبها ك  تتناس  بفتا 

 قلوبنا؟ إل  الناس أقرب كانوا من ننس   كيؾ

 الجميل  الذكر  ب يم  تشعر البتعاد وأزداد المؽيب عل  شمسنا شارقت وكلما

 . اعماقنا في بالحيا  تنبض لتزا  التي الماضي 



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

9ٖ 
 

 واضح  األشواق باتت حت  صدورنا في بالحبس عليها حكمنا واحاسيس مشاعر

 . أناملنا خطت فيما

 صد  سما ,  الصفحات ثنايا بين من فنلخ  الل اء ذاك عن التفكير بدفاتر نفتش

 من الحزان دمو  مسحنا كيؾ, حكاياتنا دؾء تحو  التي الم اعد, ضحكاتنا

 أو باألل  شعرنا مهما,  النكران و الجحود سنتذكر الزمان طا  فمهما,  دروبنا

 . ال هر

 تحّط  زلز  لنوقؾ, أيامنا ب ايا من العتم  في ب  نستضيء نورا ذكرياتنا ستظ 

 . ابدا ننساها ل الذاكر  مفكر  في محفور  هي, نفوسنا

 فَل,  ببعضها تتعلق األروا  أن إل,بعيدا الظروؾ وت ودنا الحيا  زحم  تشؽلنا قد

 ل لكننا,  أشواك فتحولت عبيرها وف دت جفت كزهر ,  منها عشنا ما عل  نند 

 .أسعدنا عطرا منحتنا األيا  من يو  في أنها ننس 

 وأن لب,  المذاق مر الل اءات بعد وذقنا, دهاق بكؤس ال ذ  شربنا ن و  لعل 

.  الفراق حك  ح ي   األده  فالدواهي,  األوراق أشجار  من س طت خريفا ربيعنا

 . األفاق يع  ومعناها,  الرقاق الكلمات فتؤتينا,  يراق ل ما وهذا

 باألصدقاء ونتمسك, اإلرضاء صعوب  وتحملنا الست صاء وحك  بال ضاء رضينا

 األشياء من حاجت  قضاء المول  يرزق . العناء تحم  لمن بالخير وندعو, األوفياء

 جن  تحرمني ل و السوداء الؽيم  حط  الرجاء ياعظي : بالدعاء كفي وأرف , 

 .الل اء

  الذات م  هدن *

 عما الضمير ؼس  من البشر جمي  يتمكن ل لكن,  وقت ك  في أثوابنا ؼس  يمكننا

 .المتعمد  الخطايا درن من ارتكب

 من الجرا  هذ , بإرادتنا الناعم  وسادتها ومزقنا بؤنفسنا صنعناها جرا 

 .أبدا تلتب  ل حيث تضميدها المستحي 

 بضمير ونفع  فعلنا ما أيسر وما والخديع  والكيد بالمكر الحق صوت فينا قتلت

 . مستتر

 إل  اإلنساني  من لنخر  الضمير أنفاس ونحبس واهي  بحج  أفعالنا تؤنيب نبرر

 ل نساني  الدخو  نستطي  ياتر  فه , الماء حاف  عل  السمك  كخرو  الحيواني 

 أخر ؟ مر 
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 .اللي  منتصؾ باب  يطرق من يخش  ل الحي الضمير أن المإكد من

 عل  ال لوب تضيء التي اإللهي  الشعر  عل ت مر  ك : نفس  اإلنسان يسؤ  ل ل 

  باآلخرين؟ وشيت, اؼتصبت, وظلمت الشماع 

 العار وفضيح  ال انون ع اب من الشرير ينجو ربما, صامت  واألفوا  تنطق العين 

 . النار يدخ  ث  بال هر األولي الع اب يؤتي  األج  اقتراب عند لكن, 

 من وهداك مضجعك في وي لبك افكارك في ليدو  الخافت الصوت ذلك زارك ه 

 تبيانا؟ ال لب

 .واإلهما  التفريط دواعي من األعما  وحرست والناس ّللا ح وق أصنت

, وتناسيها الكبير  الموب ات بعض عن النظر ؼض نَلحظ العمر يمضي أن بعد

 جوارحنا لتختطؾ  الزمان عود  ونتمن  المإلم  الذكريات شريط في علينا لتعود

 في النوراني  الومض  إطفاء في تسببت التي الشرير  األفعا  عل  ن د  ول الحكم 

 . ال لب

 تنف  ل,  النهيار عل  شارفنا أن بعد بع ليتنا جديد من نحيا لو األماني وتؤخذنا

 هّش  كؤصداؾ لكّنا,  األفكار دو  إي اؾ سبي  في النعزا  أو الهروب ول األماني

 .عتيد بَجْزر   اللي  ؼدر  شاطا   عل 

 باألرض؟ العالي  س وفنا نجو  ترتط  ل لكي ننهض ول  كنا اين

 أعيننا بؤ  نر  أل, وزفير   شهيق   عملي  بتوقؾ الحيا  صمود في قتلنا نعل  أل

 يرح  ذاك, لحظ  ك  أمامنا الحيا  تت لب.  مطر كزخات واألقرباء األقران تساقط

 قطر  بتخّثر ؼير ,  النتظا  عل  تمّرَدت قلب برف  أخر,  أحشاء  توخز برصاص 

 ك  رحي  وم . دروس الجابحات في ولنا  بجابح  آخرين, الخذلن تحتم  ل  د   

 .الصرؾ من ممنوًعا جاهنا ويب   لحظ  في قوانا تخور فرد

 لتتوقد اإللهي بالنور ال لب ظلم  بإشعا  معرفتها بعد أنفسنا تؽيير إل  حاجتنا

 . األوان فوات قب  مض  مما المعو  وتصل  األول 

  الصوتي  لشخصي ا* ا

 إل  الوحي صوت خَل  من اإللهي  التعليمات وصلته  والمرسلين األنبياء أؼلب

 :اآلي  في كما الحواس سابر عل  السم  قد  الحكي  الذكر وحت ,  أسماعه 

ْم َ  إِنَّ )  بِكَ  ُك    َواْلفَُإادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ  ( .َمْسُبوًل  َعْن ُ  َكانَ  أُولََٰ
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 نستطي  خَلل  من  إذ, عنها ؼن  ل وسيل  والصوت. الصوت يصلنا فبالسم 

 .اآلخرين م  التواص 

 اإلنتا  بعملي  متعل   معلومات من واألدب العربي  اللؽ  تعلي  كتب تخلو ول

 الخفاجي سنان ابن المفكر واألديب الناقد العَلم  بالجاحظ المتؤثر ككتاب, الصوتي

 .الفصاح  سر كتاب صاحب

 األدبي  والفنون واللؽ  بالنحو عال  صاحب  أن يستنتج الكتاب هذا عل  اطل  ومن

 . وال راءات والعروض والف   واألصو  الكَل  وعل 

 تعريؾ)و( الصوت فيزياوي ) بالصوت سنان ابن اهت  العلو  هذ  بين ومن

 (.الحروؾ مخار )و( الصوت

 المخصو  والبعد الهواء في يتولد الصوت: الكتاب في اإلجابات بعض عن أما

 .إدراك  من مان 

 تعال  ّللا خلق أن منذ اهتما  محط الموضو  أن يتبين أعَل  الموجز عرضنا خَل 

 .الكون

 عل  بها ّللا يمن وموهب  فن الصوت, ل نسان الروحي  الحاس  هو الصوت إذن

 !جمي  بصوت األداء عل  قادر ؼير بشر  صوت يوجد ل, يشاء من

 في ما ك  رياضي ؼير جسم  أن يعت د متره  جس  صاحب شخصا سمعنا لو

 جسم  سيكون بجسم  الخاص  الرياضي  التمارين يمارس أن بمجرد األمر

 . رياضيا

 .وأجم  أفض  ليكون تدريب يحتا  الصوت كذلك

 عضَلت عن عبار  الصوتي  والحبا  الحنجر  عضل  عن عبار  إل الصوت فما

 .وتشد ترتخي

 . ثانيا والتدريب. أولً  اللؽ  إت ان هو المتدرب يحتاج  ما ك 

 لبد رابعا.  للمتكل  الح ي ي الصوت ليظهر ومساحت  حجم  الصوت إعطاء ثالثا

  ومت ؟ وتنز  تصعد كيؾ الصوتي  الطب ات معرف  من

 ث ت  عبر المستمعين إقنا  إنسان ك  ويستطي . المستم  يجذب الجمي  الصوت إن

 .وصوت  بنفس 
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 أساسي  مهن  بعضها أن حت  الصوتي التعليق مسؤل  من تخلو مهن  تكاد ول

 إنشاد من يتعلق وما الكري  ال رآن وقراء ومذيعات مذيعين من اإلعَلميين كمهن 

, والفنانات والفنانين والمدرسات والمدرسين مرافعاته  أثناء والمحامين وابتهالت

 واإلرشادات والتكنولوجيا المطارات في نسمع  فإننا جدا مه  بالصوت فالهتما 

 .الحيا  في شيء ك  ل  كبير عال  فهو, الصحي  التوعوي 

 ,اجتماعية مقاالت ثقافية ثاويا :
 الث اف  ومعن  ؟ المث ؾ من 

 اللؽ  معاج  في جاء ما وحسب ,(ث ؾ) ماد  من مشت ان( والث اف  المث ؾ) 

, عدَّ  عل  تد  فإنها وقواميسها العربي   الفه , وسرع  الحذق,: منها معان 

 .بالشيء والظَفر األشياء, من المعو    وتسوي  التعل  , وسرع  والذكاء, والفطن ,

:  فيعني,  األَْجَيا ِ  ُمَث  ؾُ : ي ا  فعندما, َثَ اَف    ُذو أَ ْ  بالمعارؾ معرف  من والمث ؾ

ُبَها يَها , ُمَعل ُمَها , ُمَهذ   .ُمَرب 

 قابماً  َيْحِوي  لما ضابِطاً  كان إذا َلْ ؾ   َثْ ؾ   رج :  قابَل السكيت ابن ال و  وأختصر

 . ب 

 الذ  الكلي المركب ذلك هي الث اف : تايلور فيعرفها ؼربي مصطل ( الث اف ) ولفظ

 وال درات والعرؾ وال انون واألخَلق واألدب والفن والمعت د المعرف  عل  يشتم 

 .المجتم  في عضواً  بوصف  اإلنسان يكتسبها التي األخر , والعادات

 مظهر فهو المث ؾ هو الث اف  الحديث المصطل  يظهر من ال اصر رأ  وحسب

 الث اف  مكونات ك  وإل. لسوا  وؼارسها وحاملها عنها والمعبر ومصداقها الث اف 

 أرض عل  كالمطر المث ؾ يس طها ل  إذا ذهني  تجريدي  صوراً  تب   وم وماتها

 . الواق 

 عل  قادر    خلفي    توافرُ  من ل  فَلبد,  اجتماعي   ناقد   فهو:  اصطَلحا المث ؾ أما

 التي والظروؾ وخصابصها طبيعتها حيث من للن د, الخاضع  المساحات تحديد

 قدر  من يمتلك  لما اجتماعيا محرك  ل و  ممث  فإن , أولوياتها ودرج ُ  بها تمر  

 .ومفاهيم  المجتم  هذا أفكار تطوير خَل  من المجتم , تطوير عل 

 ال و  تهذيبات بين يفص  أن يستطي  يو  ك  المتجدد الث افي إبداع  خَل  ومن

 .والتطور التحضر بين,  وعدمها الث اف  بين الفكر, وتجليات
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 :نوعان والمث ؾُ 

 .ث افي   مجا    من بؤكثر مل   : موسوعي -

 .مثَلً  والسياس  كالجتما  اإلنساني , العلو  أحد في المتخص : تخصصي -

 و فيها للتؤم  و جديد  فكر  ك  لتل ي باستعداد  و رأي  بمرون  المث ؾ يمتاز

 يعتمد و.  صدر برحاب  لرأي  مخالفا رأيا ويت ب ,  فيها الصواب وج  لتملي

 عن التعبير حين النزاه  و الموضوعي  يراعي و التحر  و البحث و التمحي 

 .والتؽييب األدلج  ضحي  ي   أن المستحي  ومن. التحيز و التعصب عن بعيدا راي 

 ك  يكسر حيث المجتم  في السابد  المؤلوف  الفكار قيود من متحررا وتفكير 

 .الخاطب  المسلمات و األطر

 ظاهر  فتجد,  نبيل  ومزايا سامي  صفات يمتلك تجعل  باإلنساني  روح  سمو

. , ي ظ ضمير وصاحب للخير محب مست يما مهذبا حروف  في حت  كباطن 

 . وديدن  شعار  بالحسن  الناس ومعامل  قابد  وع ل  رابد  فضمير 

 التفكير أفق وتوسي  معلومات  لزياد  حثيثا سعيا ويسع  والمعرف  للعل  محبا 

 . لدي 

 أن والمفروض,  وإنسانيت  ومجتمع  وطن  تجا  العليا المث  و بالمبادئ يإمن

 من يحم  بما اآلتي المست ب  عل  وعين  إيجابياً  فعَل وتحرك  إيجابي  أفكار  تكون

 .المجتم  لصال  أهداؾ من يح ق وبما وتطلعات آما 

 أن فيها المطلوب وجسيم  خطير  مسبولي  أما  العربي المث ؾ بؤن كَلمي وأخت 

 . كفيلسوؾ ل كنبي دور  يمارس

 الوجو  عن اللثا  تميط كورونا  

 والروا  الذميم  واألخَلق الح ار  فظهرت,   الحيا  مسر  عن الستار اسد 

,  دنيانا في مخفي  الكبابر من والكثير هذا ياربا .  الدنيا لمشاهد كؤبطا  الخبيث 

 اآلخر ؟ في الشهاد رإوس عل  نكون يو  فكيؾ

 هذا بؤن يدركون السماوي  األديان وك  بالِل يإمن من,  النفس أيتها يا لِل منكِ 

 قتل  فمن,  اإلنسان داخ  الضمير قت  بسبب ع وب  أو ابتَلء هو العالمي الوباء

 ؟!ياتر 
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 زنا,  اآلخرين لح وق اؼتصاب,  الخالق من حياء دون,  المظال  تلو المظال  كثر 

 الناس محارب ,  سرقات,  وتضلي  ضَل ,  اللحاد نشر,  اعراض هتك,  محار 

 خيان ,  تفجير,  األبرياء نحر,  المحن  في حت  الناس أجساد بي ,  ال وت في

 التجار جش ,  عزوج  ّللا حر  بما تعم  الجوار ,  البلدان استعمار,  األوطان

 ال رض تحوي , البَلء وقت وفي رمضان شهر في الؽذابي  المواد أسعار ورف 

 في عمليات أجراء عل  وإجباره  المرض  استؽَل , ربوي  تعامَلت إل  الحسن

 المستشفيات في عملي  موعد انتظار  نتيج  يموت وإل األهلي  المستشفيات

 لها, ضرور  ل ل طباء تابع  صيدليات من أدوي  شراب  ؼير هذا  الحكومي 

 كورونا جابح  في ذلك عن فضَل لها, مبرر ل فحوصات وعم  للمختبرات ارسال 

 الوقاي  بحج  الخاص  العيادات أؼل وا الصحي  والكوادر األطباء بعض تحديدا

 أين من تؤك  إل,  المنز  في وأنت تؤتي والعدو  فالموت الم دس, ال س  مخالفين

 السوق؟ من أليس الؽذاء سيؤتيك

 من وكذلك,  ويعلم  ؼير  يساعد ول, يرشد ل ث افت  يحتكر أيضا والمث ؾ

 أو أكثر يدف  لمن المالي  المكاسب أج  من يجندونها اإلعَلمي  الوساب  يمتلكون

 تحريض آل  إل  اإلنساني الوسيل  وهدؾ الح ي ي  الرسال  عن ضمابره  تتخل 

 . والقتتا  بالفتن المجتم  إلي ا  طابفي 

 في الرشو  لتفشي وسيل  شهريا راتبا منها ي بض التي مهنت  من جع  الموظؾ

 . المجتم 

 لتعد ونعم .. العل  نعم ...  البنين نعم .. الما  نعم .. نعم  البشر يمن  الخالق

 مما تنف وا حت  البر تنالوا لن:  الحكي  كتاب  محك  في ي و  لكن,  تحص  ول

 . تحبون

 ابتَلء كورونا تكون أن ممكن يشاء ما عباد  م  يفع  وتعال  سبحان  المول  أن

 عزوج  ّللا من وإنذار تحذير رسال  هي المرج  الحتما  لكن,  ع وب  وممكن

 منحنا الرسال  فؤص , انحرافات من في  ه  عما ويرجعه  وينذره  عباد  ليخوؾ

 بالسوء األمار  النفس وت وي  أرواحنا ومعالج  حساباتنا فيها نعيد أخر  فرص 

 .بالذنوب المنخور 

  الظ  زوج  شب  دون الضحي 

 الشريع  في أمر ثم  يكون أن ويستحي ,  والرج  للمرأ  خير في  ما ك  ّللا يشر 

 موضو  حو  ال اعد  هذ  من فانطَلقا, تطاق ل تعيس  الطرفين أحد حيا  يجع 
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 تحملنا ول ربنا: )تعال  قول   عل  ال اعد  هذ  تستند علما,  إيجابي بشك   التعدد

 (.ب  لنا طاق  ل ما

 بشرط نساء بؤربع  الزوا  للرج  يحق فشرعا,  حراماً  ليست الثاني  والزيج 

 من التمكن ذلك جانب إل  الشرط تح يق من الخوؾ توفر وعد  العدال  وجود

 ! للزوجين شب  مطارد  بوجود الزوا  لهذا الح ي ي والعيب.  والستطاع  ال در 

 السلوكان في  يت اب ,  ناضج حب خَل  من مثَلً  تزوجت التي الثاني  فالزوج 

 لَلقتران التكافإ عناصر درسا ث ,  لبعضهما ال لوب فانجذبت, الفكار وتتوافق

 الصحي  الحال ,  والماد  والجتماعي والث افي الدراسي المستو ,  كالعمر

 اتهمت إن فهنا,  زواجهما الهادئ المتؤني التفكير هذا خَل  من فنتج,  والنفسي 

 . وظل  أناني  والتها  ضحي  فإنها المجتم  أو الول  الزوج  من

 قو  بدرج (  األعم  الحب) العشق سلو  شب  ب  لحق قد زواجهما كان إذا أما

 : الشعراء أحد

 اللَيالِيا أَُعد   ل َدهراً  ِعشتُ  َوَقد - لَيلَ    َبعدَ  لَيلَ ً  اللَيالي أَُعد  

 ثمانيا أَ  العشاء صلّيتُ  أثنّتينِ  - ذكرُتها ما إذا أدر  فما أُصلّي

 العيوب عن في  النظر يؽض اإلنسان عند الَلوعي السحلي  ع   من الناتج هذا

 التفكير من تمنعهما التي والحماقات النفعالت سطح  عل  وتطفو, لكَلهما

 بإيعازات الفكار وتتسرب  اتزان بؽير الع   فحسابات, الزوا  حسابات في المتؤني

 نفسي  أمراض إل  الزوا  بعد تن لب مإقت  هوجاء تصرفات تنتج شديد  عاطفي 

 ال لب وحرق  والوج  الل  عن  ينج  محسوب ؼير وواق  مشاك  ومواجه  كالشك

 الزوج  هي والضحي .  بالفش  القتران هذا وت ي  بالجناي  محكو  كَلهما فهنا, 

 . والبناء الول 

 الجنسين لكَل الشبا  بتعدد األحيان  أؼلب في الثاني الزوا  يتح ق وأيضا

 الزوجين بين فتنشب, كذلك والمرأ  أزم  من يعاني العمر منتصؾ في فالرج 

 وينحدر والعكس بالزو  الهتما  كعد  المشاك  بعض العمر في المت اربين

 شباب  ل  وتعيد بدي  عن يبحث الرج  فيذهب,  منهما ك  بتصابي الموضو 

.  الثاني  بؤحضان يرتمي األول  زوجت  تركت  أن بعد السن في تصؽرها من فيختار

 إحساس  ل  وتستعيد األخر  تست بل  منها والهروب الزم  شب  وبسبب

 منزل  لها يفت ر عالي  بؤناق  الثاني منزل  فتظهر,  والحب والهتما  بالرجول 

 . األو 
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 ل  أن  يكتشؾ ث  الماضي  حيات  شريط إل  الرج  ينظر قد المذكور  اآلزم  وفي

 زيجاته  مد  تطو  ل قد الفب  هذ  في الرجا  بعض أنّ  ال, تذكر إنجازات يح ق

 من ليس السبب الراب  – الثاني الزوا  محدود  ألشهر تستمر حيث الثاني ,

 .ايضا الزو  من ب  الزوج 

 سبب ماهو نفسها تسؤ  أن القتران وقب  الثاني  الزوج  عل  المفترض ومن

 ؟ مني زواج 

 عاصف  أو  في  ستفاجا الصحيح  اإلجاب  وتض  السإا  هذا نفسها تسؤ  ل  من

 ! ثالث  ليتزو  ذهب أو الو  لبيت  عاد لتجد  الحيا  مشاك  ريا  من

 وبنفس العمر منتصؾ بؤزم  يمرون ذكرنا وكما ٘٘ ـٓٗ بين الرجا  أعمار إنّ 

 ظهور م  الراح  عن يبحثون تجعله  الحيا  ف  كافي  خبر  اكتسابه  الوقت

 وتار ,  األول  م  ويَلت من عاصر  وما لذات  ينتصر جانب فمن,  بالذات األزم 

 نظرات,  بمشاعر قلب,  برو  جسد ليعيش, المراه   أيا  يصنع  ل  ما يح ق

 ممن العشرينات بعمر الثاني  زوجت  يختار من فمنه ,  بإحساس كلمات,  بمعن 

 الثَلثينيات بسن نساء وتار ( , ٕٗ ـٕٓ)ل عمار الطبيعي  المراه   ب ايا تطاردها

 والظروؾ القتصاد  الوض  شب  لتَلفي أو العنوس  شب  من الهروب يحاولن

 أو أرمل  الحيان بعض ففي, باكرا تكون أن بالضرور  فليست,  الصعب  المعيشي 

 فتدفعها لها تتعرض التي الجتماعي  الضؽوط شب  من الخَل  وتريد مطل  

 .ثاني  كزوج  وضعها لل بو 

 أنواعها أبش  الؽير  من تحم  أو نفسها من واث   ؼير النسو  هذ  من امرأ  وأ ّ 

 . الزوا  عمر يطو  ل ث ,  كابوس إل  من  زواجها فسيتحو ,

 من فالكثير,  الجاني هو والزو  الضحي  هي األول  الزوج  الحالت بعض وفي

 وك  ؼيرها, تزو  أن بعد إل عند , وم دارها األول  زوجت  حق يعرؾ ل الرجا 

 حين الرجا  من لكثير حصلت التي الؽريب , واألحوا  العجيب  ال ص  من رأينا

 .الثاني  من الزوا  بعد إل حبه  يكتشفوا ل  حيث زوجاته , عل  تزوجوا

 مكان  ألن عليها, تزو  أن بعد األول  لزوجت  حب  ازداد األزوا  من كثيرا إن

 مع  عاشت التي وهي بكرا, تزوجت  التي فهي مكان , تضاهيها ل األول  الزوج 

 .الشباب عنفوان

  ت ررها جاني  أو ضحي  بؤنها الثاني  الزوج  عل   الحك  أو الت ي  األحوا  وبك 

 ب ,  أساسي  ليست الزوا  من الرج  دواف  كانت إذا فمثَل, الزيج  تلك ظروؾ
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.  الخ.. التؽيير وحب الزدياد, في رؼبت  أو الزوج  من الجزبي كالت صير ثانوي 

 . األول  الزوج  والضحي  جاني كَلهما الزو  م  الثاني  الزوج  الحال  هذ  ففي

 نزو  أو مرحل  تكون أن رفضها  الواعي  الحليم  المرأ  عل  المفروض وأيضا

 وأسس معايير عل  مبني منها بالزوا  قرار  ه  انتباهها وتشد,  الرج  بحيا 

 واستعداد؟

 أن  حول  من ولك  لنفس  يثبت أن يريد  حيث يطاردها نفس  أثبات شب  أن أو

 .ومإثراً  وجذاباً  قوياً  مازا 

 ومست ب  وأطفا  وأبناء منز  هي األسر  ف ط, وزوج  زو  ليست األسر  إنّ 

 أو عارض أ  م  وهدوء بع َلني  التعام  يت  أن ويجب األروا , من لعدد كام 

 .معا والرجا  النساء من خاص  بؤناني  للموضو  النظر يت  وألّ  داخلها, مستجد

 الم دس الشر  نعي أن لبد والجاني الضحي  من الموضو  ليخلو الوقت وبنفس

 واستمرار النساب وحفظ العراض وصيان  النفس أعفاؾ الزوا  بؤن ونفه 

 لحاجتهما الكري  الشبا  والمرأ  الرج  فيها يجد التي السر  وبناء النسا ,

 في ولسعي  نفسيا معن  لحيات  ويعطي. والروحي  والجتماعي  والنفسي  الجسمي 

 ؼير منها يحر  اجتماعي  مكان  الدنيا في ولوجود  انساني  قيم  الحيا 

 .المتزوجين

 ب  تتمت  الذ  التملك وحب واألناني  الصراعات إطار من الخرو  يجب ولهذا

 .بؤخر  يتزو  ل حت  بها الرج  ت ييد ف  األول  الزوج 

 أن جيدا يعي الطرفين أحد كان إذا لسيما,   نفعا يجد  ل بالفرض ال لوب فاقتحا 

 نفسها ووضعت األول  الزوج  تؤملت فلو, مع  العيش عل  ُمجبر اآلخر الطرؾ

 ستفكر؟ فكيؾ عكسي  الحال  وكانت الثاني  الزوج  مح 

 تحبين ؟ رج  تجا  مشاعرك ستنهي ه 

 والمشاك ؟ والخَلفات الصراعات تعالجي ل  لماذا

 الحرا ؟ في الوقو  من الرج  عصم  في تهاونك سبب ما

 الحب ف  الحق ل  ورج   كإنسان زوجك بح وق األيا  من يو   فكرتِ  ه 

 والحيا ؟
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 ضحي  الثاني  والزوج  الجاني  أنتِ  بالك عل  ويخطر  أنانيتك عن تتخلي ان ممكن

 !والشتياق الحرمان وتعاني الشهور أو باأليا  وحيد  كونها

 وزوجت  زوجك عن محا  إل  وتتحولين نفسكِ  عن الدفا  موقؾ تتركين مت 

 المختار ؟

 التأبني ثالثا : كلمات
 الصدر باقر محمد الشهيد العَلم  الفيلسوؾ واؼتيا  اعت ا  ذكر  في *

 من يف ه  ل وسلوكا ربانيا طري ا اختار الصدر باقر محمد السيد الشهيد المفكر

 .ستارا الدين واتخذ الدنيا بحطا  تمسك

 اإلنساني اإلسَلمي العطاء نهر في يصب المذهبي  إطار خار  تؤثير  تر  ولهذا

 من بروح  يضحي أن النتيج  كانت لذلك, والعنؾ الد  رابح  عن البعد ك  بعيدا

 ويب   خالدا صرحا ومإلفات  أفكار  لتب  , اإلسَل  وجوهر رو  تطبيق أج 

 .الحي للشهيد ومثَل الصحي  لسلوك  عَلم  هو كما جسد 

 فسم  التاريخ؛ في ذكر  يظ  أن عل  دأب الذ  قاتل  أن ب  فحسب؛ ذلك وليس

 .اسم  ؼير يبق ول  تماما محيت كلها باسم , ومشاري  وطرقا جسورا

 . موسكو في العظماء متحؾ في تمثال  نجد فإننا باقر محمد الفيلسوؾ أما

 الخفاجي سليمان  آ عايد الحا  أربعين تؤبين كلم  *

 بن السيد عبد بن فز  بن راضي بن خليؾ بن(  ٕٕٓٓ ت ـ9ٖ٘ٔ)عايد الحا 

د   ْبن  سليمان بن كمين  بن عويد  ْبن َعاِمر   ْبن َمالِكُ  ْبن ُعَمِرو ْبن  َعاِمرُ  ْبن ُمَحمَّ

ْينِ  دُ  ْبن َعاِمرُ  ْبن َفََلَ ِ  ْبن ِحسَّ  َقْصرِ  َصاِحبُ  َعاِمرُ  ْبن َسْيؾِ  ْبن ِاْحَمدْ  ْبن ُمَحمَّ

 أبو ْبن َمنِي ُ  ْبن ِحَسانِ  ْبن ِضْرَؼا ِ  ْبن األخر  َمْحُمودَ  بِاأْلَميرِ  اْلَمْعُروؾَ  الخيضر

انِ  انِ  ْبن ِحَسانِ  ْبن َمِني َ  اْلَفتِيَّ انِ  أو ُعلُوَّ  ْبن َمْهِد    ْبن ُثَما ِ  ْبن َطِريؾَ  أبو َعلِيَّ

َحابِي   ْبن ُحْزنِ  ْبن َربِي ِ  ْبن ُحْزنِ  ْبن ُسلََّمانِ  بِي َ  الصَّ  ْبن األؼر ُمَعاِوَي ِ  ْبن الرَّ

  9ٖ٘ٔ مواليد من وهو. َخَفاَج َ 
(ٗ).

 

 دون ٕٓٓ يمتلك,  الؽراؾ نهر ضفتي عل .  الحي منط   العكابي  قري  يسكن

 . الملهوؾ وإؼاث  بالكر  عامر وديوان  زراعي

                                                           
4
 (.59 ـ 19 ـ16 ص, ) الخفاجً العامر محمد ذرٌة عن االرتٌاب رفع كتاب,  منشد منعثر مجاهد* ( (
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 الصدق من العربي  األخَلق بشخصيت  تمثلت رجَل فرأيت  9ٕٔٓ العا  في الت يت 

 .ال و  في والصراح  النفس وعف  الضمير طهار  من الحميد  والخصا  والوفاء

 وؼرس,  أسرت  وحوادث نسب  تاريخ منه  فحفظ, أجداد  بؤحضان ترعر 

 . الكرا  أولد  بصدور الفضاب 

 ول الذل  تؤب  نفس,  عرف  من تظ  وأثارها العَل نحو تسمو نفس المرحو  ف يدنا

 الشموس من شمس إن  أقو  أن أبالػ فَل,  بمواهبها ؼني .  الصعوبات تخش 

 . بكرامتها المعتز 

 من سماء إل  بك تطير التي الطاهر  روح  خف  الوقور الشيخ بذلك أدهشني وما

 . الحيا  متاعب ونسيان اللذ  من الواس  واألفق الفاتن الخيا 

 . الن ي  ميمون وهو ومات,  المجد أركان من ركن وهو عايد الحا  رح 

 النفس بهي رب  عل  فوفد العناي  يد ب  استؤثرت أن بعد الباكي  أربعين  بذكر  و

 السماء نحو كفي رافعا,  لذوي  التعاز  خال  ت دي  ؼير مالي  الرو  طاهر

 ّللا طيب,  مؽفرت  بواس  ويتؽمد  رحمت  بسحابب يظل  أن عزوج  المول  داعيا

 .المآب وحسن المثوب  ل  وأجز  ثرا 

 األسد  علي محمد فتحي/ الحا !{ ح ا؟ مت ه  *

 والد  صديق رأيت بذاكرتي, حولي من صور تلتصق وبدأت الحيا  أدركت عندما

 أبي دعا,  البلديات مدين  ببؽداد الثمانينيات مطل  األسد  علي محمد فتحي الحا 

 لنا وأعد المنز  سط  أعل  رمضان شهر في أقامها أفطار لوليم  أصدقاب  وبعض

 أحدق أخذت,  وأرز حشو  وبباطن  خضار فم  في وض  مشويا صؽيرا خروفا

 وكثاف  األصل  رأس  في تؤملت,  الؽروب وقت الشمس قر  يشب  الذ  بوجه 

 .  فنان وكؤن  المنسد  األبيض شعر 

 إل شهر يمر فَل وتواصل ؛ وفاإ  السنوات مدار عل  ب  ل عجاب شدني وما

 أبو الحا  عل  تعرفت كيؾ:  والد  لسإا  الفضو  فدفعني,  زرنا  أو وزارنا

  ؟ محمد

 مح  في والت ينا ّللا حب جمعنا الستينيات في,  ساحر  بابتسامت  أجابني ـ

 .  بالبصر  عل  الشهيد أخي  عوينات

  ؟ عمل  هو ما:  أخر بسإا  أردفت



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٔٓٗ 
 

 و سنتين لمد  اليمن في لها ومديرا العراقي  األنباء وكال  في ومذيعا محلَل كان ـ

 دو  بمساعد  العربي  الدو  عل  خليجي  دول  وهيمن  سيطر  بظهور تنّبؤ

 .  عظم  أوروبي 

 فن لت ,  نوع  من الفريد اإلنسان هذا عن حديث  ليواص  أبي استفزاز وحاولت

 السجايا حميد:  بكَلم  فاسترس ,  علينا والوفاء بالكر  وإؼداق  الوليم  لذكر 

 هو,  أنمل  قيد باطن  عن ظاهر  كان حيات  يكتنؾ ؼموض ل فتحي حا  أخي

 قبس ك  عن بتوهج  يختلؾ قبس فهو,  عرف  من ك  برابحتها تعبق أيمان نفح 

, وفعَلً  قولً  بالمبادئ متمسكا والرياء النفاق لمظاهر النصيا  يؤب  كان إذ,  أخر

 عل  وثابرا,  الدكتاتوري  بمكافح  مؽامرا,  نفس  بمواهب وؼنيا بكرامت  معتزا

 يمور الذ  الجو في وكان. والحق لعد ا إلقام  بنفس  مضحيا,  والستبداد الظل 

 عل  ويجث  والعت الت العدامات أحكا  شب  يسودها التي المظلم  باألحداث

 المطامير ظل  في المشانق أعواد نصبوا إذ,  المبيد النظا  كابوس الناس قلوب

 ك  وتصفي  لل ت  تمهيدا السماء أجوار في الطير فؤرهبت,  الفق ناط  وبعضها

 وأعد  سنوات سب  فاعت   حساب بَل تضحيات  جاءت الوقت ذاك ففي,  شريؾ

 عن وأبعد,  وظيفت  من وطرد,  عم  وأولد وناجي وكري  علي الثَلث  أش اإ 

 . مستعصي  بصَلب  الحوادث تلك واج  أن  إل,  الفيحاء البصر  رأس  مس ط

 بؤن  مع  تعاملي في وتي نت,  عن  والد  كَل  تذكرت رأيت  وكلما السنون ومضت

 هذا رأ  من ك  يدهش وما,  م ام  ضمير  ب  سما.  الشماب  كري  الجيب عفيؾ

 ونسيان اللذ  من الجمي  الخيا  سماء إل  بك تطير التي روح  وخف  وقار  الحا 

 .  ومتاعبها الحيا  مصابب

,  العراق جنوب في الخلي  إبراهي  لموطن هاجرنا وكما ٕ٘ٓٓ عا  بعد      

 سن  وفي.  بؽداد في اإلرهاب بسبب رأس  لمس ط ذات  بالوقت محمد أبو هاجر

 منزلي من خرجت,  علينا عزيز ضيؾ بزيار  وأخبرني والد  بي اتص  8ٕٓٓ

 هو من وأفكر الؽروب وقت الشمس ل ر  وأنظر سيارتي أقود الناصري  بمدين 

  ؟ الضيؾ

 أسرعت الكري  بالوج  فوجبت, الطريق مساف  ثلت إل ساع  بعد لل ري  وصلت

 من تخر  كريمتين شيبتين وسط ليل  أجم  وقضيت باألحضان أست بل  إلي 

 .  المثا  أرو  بوفابه  وتضرب درر أفواهه 
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 األيا  كسابر كعادتي والد  لديوان عصرا ذهبت 9ٕٔٓ/ ٖ/ ٓٔ السبت يو  وفي

 قط ,  بالدمو  ؼارقتان وعينا  أبي وج  عل  تخي  الحزن سحاب  أر  أنني إل,

  ؟ الخبر ما فسؤلت  قلبي نياط

: ف ا ,  نبي  ابن  وكلمني فتحي بالحا  اتصلت,  البدن ل  ي شعر بصوت رد ـ

 .  بك  ث ,  أنت تعيش الوالد عمي

 وابتسامت  وكَلم  ب  ل اءاتي أتذكر الذاكر  لمسود  الخيا  بي ومض  تلعثمت

  ؟ مت  يلهج ولساني,  كالمطر دم  زخات عيني فذرفت

 يد ب  استؤثرت الثَلثاء يو  أسبو  قب :  فخاطبني البكاء وارتف  األنين زاد ـ

 يزهو تاريخ  وسج  حسنات  كتاب يدي  وبين النفس بهي رب  عل  فوفد العناي 

 الراؼبين المجاهدين وجزاء المت ين ع ب  وتلك وريحان رو  بين الخلد جنات في

 .  الم ي  ظل  عند الم ي  برد إل  المشتاقين مرضات  في

 الكري  المثو  وبرأ  برضوان  ّللا ؼمر ,  راجعون إلي  إنا و لِل إنا: قولي وختمت

 ونهج خطاه  من ترس  الذين والصالحين والشهداء الصادقين المجاهدين بين

 .سعيدا ومات حميدا فعاش, منواله  عل  ونسج سبيله 

 : الطاهر  لروح  األبيات هذ  أهد 

 الوفتتتتا َعتتتترؾ متتتتن خيتتتترُ  فتحتتتتي الحتتتتا ُ  
 

 

 جتتتتتر ؟ ومتتتتتا لتتتتت  حتتتتتدثَ  متتتتتا أأقتتتتتو ُ  
 

 

تتتت  أرَضتتتت  مإمًنتتتتا عهدُتتتتت    والتتتتوَر  ربَّ
 

 

 المصتتتطف  ورب الحتتتق   قتتتو َ  يخَشتتت  ل 
 

 

 لبتتتتتتتتتت  لومتتتتتتتتتت  ّللاِ  فتتتتتتتتتتي تؤختتتتتتتتتتُذ  ل 
 

 

 َهتتتتتتو  أو تتتتتتتدن  متتتتتتن فتتتتتتوقُ  يستتتتتتمو 
 

 

 المرتضتتتت  وآ َ  اإلستتتتَل َ  تفتتتتتد  روُحتتتت  
 

 

تت  وستتَلم ً  متتود ً  ُيهتتد  ل صتتدقاءِ    يتمنَّ
 

 

تتتتت  والوَفتتتتتا للصتتتتتدقِ  نوُعتتتتت  فريتتتتتد     َيتَؽنَّ
 

 

 ودمتتتتتا دموًعتتتتتا ال لتتتتتبُ  نتتتتتزؾَ  برحيلِتتتتت  
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 البصر  في الزويني الساد  عميد أربعين ذكر  تؤبين *

 زوين أحمد السيد بن عبد السيد بن حميد  السيد بن جاس  السيد بن كام  السيد

 السيد بن الدين صفي السيد بن علي عبد السيد بن محمد السيد بن مهد  السيد بن

 بن صافي السيد بن عواد السيد بن محمد السيد بن عطيش السيد بن ّللا حسب

 موس  السيد بن طَل  شرؾ السيد بن زوين الدين زين السيد بن رمضان السيد

 أبوعلي السيد بن الهاشمي عمران السيد بن حسين السيد بن علي السيد بن

 بن عمار السيد بن طالب السيد بن زماخ محمد السيد بن رجب السيد بن الحسن

 اإلما  السيد بن الدين أحمد العباس أبو السيد بن محمد السيد بن المفض  السيد

 علي السيد بن الثالث ّللا عبيد السيد بن( الكوف  ن يب) األشتر محمد الحسن أبو

 عبيد علي أبو السيد بن الصال  علي السيد بن الثاني ّللا عبيد السيد بن المحدث

 زين) الحسين بن علي اإلما  السيد بن األصؽر الحسين السيد بن األعرجي ّللا

 بن( السَل  علي ) الشهيد الحسين ّللا عبد أبي اإلما  بن( السَل  عليهما( )العابدين

 (.السَل  علي ) طالب أبي بن علي اإلما 

.  الفناء طبيعتها الدنيا في لكن,  يشاء بما اإلل  يحكمها الدارين في النفوس هذ 

 في ألجسادها تر  ول المنايا أل  بها ويل ,  وال ضاء المني  لحظ  ك  منها تدنو

 كام ؟ السيد هو من تسؤلني كنت إنْ  . ب اء الدنيا

  كبير الكبير:  في  قلت من ذاك 

 ع ال لبس بفضل  رأس حـاسي كـ  
 

 

 كبارا ليعرفوا لصحبت  ــكبارال تتسابق 
 

 

 رجال ليكونوا يتعلمون بــــرف ت  الصؽار 
 

 

 شرارا وأطفؤ نار ألـــــؾ أخمـــــــد حكي  
 

 

 وزادا منه  ألفـــــا رأسين بين جمــــ  
 

 

 األخيار بحكم  البين ذات ويصلــــــــــ  
 

 

 الديار يانج  والشهام  المروء  ياكام  
 

 

 سَل  ألؾ ل  تــــــؤخذ الفيحاء البصر  
 

 

 واله  المزن بعين تبكي البصر  علي ,  الذهب من واؼل  الدر جوهر هو وأيضا

 . العرب هام  من كبيرا لف دها

 واإلصَل  وزوج  المرء جم  كيفي  من  تعلمت أني مفتخرا مازلت كام  بسيد

 .اكتباب حالتي ؼدت وفات  بنبؤ لكن,  بينهما
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 أيعلوك ف لن الصبايا ونظرت,  خضاب هذا أ  أبيض أرأسك باؼتراب األه  سؤلني

 . سحاب داخل  بيننا ظَل  وسط  نر  إننا, ضباب أو ؼبار

 العتاب؟ حان إذا أنطق بماذا فكر  ها  والمإكد,  بالجواب يؤتيهن ل فاهي بك 

 ...  الثواب  وأجز  أجركن ّللا عظ  ف لت

 . التراب تحت جسد  ذهب من ف دنا, المهاب عزيزكن رح 

 تمر أربعين  ذكر ,  التعبِ  من ل الف د لوع  من الزويني الساد  عميد لف د وبكيت

 .باللهب ال لب تحرق مإلم  اليو 

 النساء تلد ومتعلما جاهَل يعل , بالع   يسمو من يصاحب, العَلء يعان   عل  السيد

 .الحياء يستر  البلو  عل  صابرا, 

 نفس  تر  عاشرت  فإن, بحديث  جليس  يسحر,  مبتسما رأيت  ضيؾ ح  إذا 

 . معتذر تجد  معك الت صير عن مؽادرتك وعند,  السفر من تمنعك مذهل 

 .تنحدر الحزن دمو  علي ,  تستتر الع ا  في التي اللبا  تشو  بركانها نار حكمت 

 ثواب إلهي لفراق  صبرا,  أعتذر فاليو  قصرت وإن أبالػ ل  أني يشهد ّللا

 .مصطبر

 .. األمرُ  يرج  لِل و, وصاحبي ع  يا فوداعا

 والرحم  بالمؽفر  ومرتض  مصطف  أبا وحؾ منا األموات ارح  إلهي يا

 . الحسان جناتك وأسكن  والرضوان

 الباكي  الخفاجي منشد منعثر الحا  الشيخ أربعيني  تؤبين كلم  *

 الجواء رفي  من األقدار تحط  العَل عان   عل  عل  حداداً  بؤربعيني  اليو  أحتفي

 من الخطب يعتصرها األس  ودمو  تلتهب الوجد نار وهاهي الرمس الظلم  إل 

 . ال لوب سويداء

 ّللا طاع   كانت,  وبك  ال لب انثن  عليك, الهو  هيجت برحيلك مجاهد أبا الحا 

 .وال ضاء بالمني  دابما يلهج لسانك كان,  بضياء ساميا مجدا عندك

 ... قلي  ولو فؤبعث جوابك الحباب أفض  يا,  مودتي زهور من أحل  مني خذ
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, والم   الرو  تفديك أبي,  والت بي  بالش  أعطرها رسال  الفإاد رو  من إليك

  لظ  فراقك,  العوي  من جنيت وما البكاء نفعني ما, العلي  وشفاء الداء يابلس 

 .ؼليلي يشفي والد  بطيفك,  مهجتي أرضي بذكرك, شررا لها نارا

 بيت وموال  بالِل اليمان هويت ,  دستور ومنهاج  نشيد وخطب  جهاد حيات 

 كلم  آخر,  بلحظات ومات الدنيا الحيا  من ساخر  بابتسام  الموت قاب ,  الرسو 

 . ياعلي

 عارؾ,  نصيب قبيلت  ونسب لتاريخ حيات  في,  الدين وحافز  الواجب رابد  كان

 . اإلنسان وبني الرحا  صل  ومواص ,  واألجداد األبناء عن ؼاب وما خفاياها

 واآلمر البين ذات لصَل  عم ,  عاما عشر ثماني  المرض ي عد  أن قب 

 .  المنكر عن والنهي بالمعروؾ

 وثل  هو والعراقي  المعوقات من واج  ما وواج  لِل بيتا ويبني ليعمر جاهدا سع 

 . أكبر ّللا نداء المؤذن  عل  ورف  البناء ت  أن إل  مإمنون

 التي وفعاليتها نفسيت  ب و   من  وخر  األكبر بالجهاد فانتصر,  نفس  جاهد

 . من  وت رب عرف  ومن محيط  مراس يعلمها

 بعض  علمت حت  صدر  ثنايا بين سرا ظ ,  دنيا  في األصؽر بالجهاد يتاجر ول 

 . المني  وفات  حت  رب  م  العهد عل  وب   أصدقاب  بعض من بالصدف 

 عل  ولو وي ول  الحق إلشاد  ونفيس  بنفس  ومضحي الظل  عل  ثابر كان   

 . نفس 

  ورا  جاء أمرئ ف د ف د  يكن ل ,  اإلنساني  وجدان روض من النفح  الرج  هاك 

 في يشؽل  الذ  حيز  ول الماد  وجود  إل من  يؽرؾ ل  الحيا  وترو  تجيء كما

 تؤوهت إذا لذا, صابر مجاهد وف د طاهر ضمير ف د ف د  كان ب ,  البشر  الفضاء

 الرحا  صل  تؤلموا وإذا, عصرنا في نظير  ق  رجَل تتؤو  فإنما لفراق   الرجول 

 تبكي فإنها الدمو  تساقطت وأن,  المكلو  ل لبها يتؤلمون فإنما لبعد  والصدقاء

 .المهضو  ح ها وف دان ؼياب 

 عزيز,  المست ي  السلوك عل  النساني  ع يد  وشجعت  المإمن ضمير حفز 

,  الرأ  سفي  لصديق يمي  ل ,  دنيا وحطا  هو  يوما يخدع  ل  عفيفها النفس

 من جاء وما دين  هم ,  جا  صاحب أو لسلطان يتملق ل ,  الرياء شيمت  من ول

 . ال ران مبادئ
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 اجتهد,  السن كبار من معاصرو  ب  أخبرني ما هذا بالت و  متمسك طفولت  مذ

 من عليها الحصو  في الجتهاد علمنا,  ؼيرها يطعمنا ول  الحَل  ل م  أك  في

,   9ٕ٘ٔ العا  في خفاج  بمدرس  البتدابي  درس شاب  مطل  في,  الجبين عرق

 دراست  ليكم  الخمسينات وسط بؽداد إل  أنت  ,  الشطر  قضاء في المتوسط  ث 

 السيد عند الحوزوي  الدروس وحضر,  ببؽداد الجعفري  المدارس في العدادي 

 الشيخ والشهيد,  الكاظمي  في ياسين ا  حسن محمد والشيخ الصدر أسماعي 

 محمد السيد الشهيد دروس وأخر  فتر  بين ويحضر.  الكراد  في البصر  عارؾ

 والشهيد الحكي  مهد  السيد للشهيد صدي ا كان,  األشرؾ النجؾ في الصدر باقر

 . الحكي  باقر محمد السيد

 لحزب انتماب  لعد  البصر  في الزراع  دابر  إل   بؽداد زراع  دابر  من انت  

 من الديني  المناسبات عل  الشراؾ لجن  رباس  مهم  ل  أوكلت وهناك,  البعث

 مكتب  في المنطق عل  دراس  دورات بفت  وقا ,  ال زويني مير السيد العَلم  قب 

 . الستينيات بداي  بحدود بالبصر  الجمهوري  منط   في الحكي  محسن السيد

 منصب إل  بالتدر  وص  أن إل  الزراع  وزار  في الوظيفي عمل  طوا 

 . المحتو  اآلج  وافا  أن إل  لحزب ينتمي ل مست َل كان مديرقس 

 ما يإد  أن جهد من أوتي ما بك  حاو ,  األبدي  والدار األخير لمثوا  نفس  عد

 ك  فيها فص  وصيت  وكتب عيني  نصب كفن  وض  حت  شرعيات من علي 

 .  وكبير  صؽير 

 بيضاء الدهر جبين في المتطبع  الؽر ترك ما ترح  ول  رحلت..  الراح  أيها

 . العهد بها تماد  ما خالد  وستب   نواص 

 تعال  ّللا أعدّ  ما وقابلت وفاقا عملك جزاء لقيت فل د رؼدا العين قرير ن 

 . العاملين للمإمنين

 المؽفر  بسحابب وظلك,  والرضوان الرحم  ثياب وكساك منعثر حا  يا ّللا رحمك

 بين الكري  المثو  وبرأك,  ولطف  عطف  ضياء شآبيب عليك وامطر, الواسع 

 ثراك ّللا طيب,  منواله  ونسيج سبيله  ونهج خطاه  عل  سرت الذين الصالحين

 والسَل  الفاتح  ثواب أهد  الطاهر  روحك إل ,  المؤب وحسن المثوب  لك وأجز 

 لني  تنشر ويو  المني  طوتك يو  و المجتم  ميدان ساح  في خفاقا عل  يا عليك

 . الثواب
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 الخفاجي الحواس محمد الشيخ أربعيني  تؤبين كلم  *

 مشاك  لحلو  مدرك بع   وأبحر باإليمان تسل , زلل الرحم  ماء الناس س  

 .المجتم 

 لسان  عنان ويطلق فيتؤم , الحوادث في وأبي  أجداد  مواقؾ نسي  يستنشق

 .والصالحين رب  من اإلنسان ي رب الذ  اإلنساني بال و 

 رؼيل  بن تومان بن حواس بن عيس  بن ذياب بن محمد الشيخ المرحو  هو هذا

 راشد بن دلوهي بن جَلب بن سعيد بن شاهين بن صكر بن محمد بن عباس بن

 .الخفاجي محمد بن سال  بن نبهان بن عبدّللا بن

 بالكر  واشتهرت بالوراث  الطوينات وعشير  سلؾ مشيخ  تولت أسر  من الف يد

 .النسب وأصال  والشجاع  األخَلق ومكار 

 :فمنها ولتحص  لتعد كثير  والعشير  ال بيل  تتذاكرها التي فالمواقؾ الكر  أما

 وال ادمين الف راء يشب  كان( لوع ) المجاع  سن  وفي الراح  الشيخ أجداد أحد

 تلك في الكهربابي التيار وجود ولعد  ليل  وذات الناس سابر من مضيف  إل 

 أمرأ  يد رأ  الطعا  تناو  أثناء الضيوؾ يتف د وهو ال نادي  يوقدون كانوا الح ب 

 الرجالي جلبابها تحت كيس في وتضع  الطعا  من وتؤخذ العربي الز  ترتد 

, براح  طعامك  وتؤكلوا عنك  الناموس ليذهب ال نادي  أطفبوا مرتف  بصوت فناد 

 .المرأ  تلك أحد ير  ل حت  ذلك ك 

 ك  ففي, ل جيا  دروسا ليعطي واجتهد المرحو  ترب  والحمي  الؽير  هذ  وعل 

 يصدر المتنازع  األطراؾ قب  من علي  التفاق ويت  مبلؽ  ي رر عشابر  فص 

 للمتضرر نصؾ فيسل  م دار  كان مهما نصفين المبلػ بشطر األخير رأي 

 .الخص  لعشير  يرد  ث  تعال  ّللا لوج  يهب  اآلخر والنصؾ

 سلؾ بين المتعمد والضرب التعد  مشاي  إحد  ففي, أحسن هي بالتي يدف  كان

 ال بيل  أرسلت, الحواس عشير  من علي  والمعتد  سعيد بني وقبيل  الحواس

 ظهرا الثاني  الساع  تكون أن الف يد ف رر, المشي  موعد لتحديد موفدا الخص 

 .ظهرا الثالث  الساع  حضوره  العشير  وأبلػ

 :له  ف ا  لها المحدد بالوقت سعيد بني مشي  وصلت

 ! الفص  انته  تعال  ّللا عل  واتكلوا وقهوتك  شايك  أشربوا
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 يجر ؟ الذ  ما: أحده  سؤل , المفاجا ال رار ذلك من الحضور استؽرب

 مشاجر  لتحص  لكي بوقت قومي ودعيت بوقت دعيتك : باس  أبو الشيخ رد

 .مسرورين وذهبوا من  تشكروا, واحد  محافظ  وأبناء أصدقاء ونحن بينكما

, كهربابي  مدافا أربع  الشيخ إل  هدي  سعيد بنو أرس  الشتاء فص  ح  أن بعد

 .أيتا  عواب  عل  وتوزيعها الهدي  ب بو  أخوت  أمر

 ثمارا وتحم  لتورق اإلنساني  بطين وعجن الحكم  بماء س ي عم ها الشجر  هذ 

 .رابحت  من والبعيد ال ريب فيميز , الشهد كطع  طعمها

 عزيز, ال لب طيب, األخَلق دمث, األرحا  صل  واصَل كنت باس  أبا ّللا رحمك

 نزلك ويكر  رحمت  بواس  يتؽمدك أن تعال  ّللا أسؤ , الجيب طاهر, النفس

 عفوا وبالسيبات إحسانا بالحسنات ويجازيك السإا  عند ويثبتك مدخلك ويوس 

 صرت ما إل  صرنا إذا ويرحمنا الجن  رياض من روض  قبرك ويجع  وؼفرانا

 .إلي 

 أحمد أبا وداعا اآلم  جهضنا *

 فوتؽرافي  صور  نرا  فمنه ,  البشر انوا  من الكثير لنا تعرض الحيا   شاش 

 الفإاد وينبض نتحسسها وثل ,   العيون حدقات عن ابتعادها بمجرد تزو 

 .ال لوب جدران عل  وتطب  الذاكر  في تسج  حت  وخصالها بسجاياها

 يميزون الذين بالطيبين الت ينا كما الصفيق,  المتكبر,  الح ود,  األحمق صادفنا

 بؤن الهادف  رسالته  إليصا  بنا يهتمون والصداق  الزمال  بين الفرق ويدركون

 تؽرس إذ,  الدنيا في هدؾ هإلء لكن, الصداق  شروط بك  صديق منزل  منزلتك 

 . األفض  العال  إل  ليرحلوا ب لوبه  كفها

 كلماته  فنتذكر,  الرحي  وحزن الف د ووج  الموت بهيب  تشعر الرحي  لحظ  ومذ

 . اآلثر وحسن الجميل  وأشياءه 

 دمث,  المتواض ,  المختار  الثل  من صبار كاظ  الراح  الطيب األخ وحسبي

 .تموت ل وكلمات  ومواقف  مشاعر  لكن رح , األخَلق

 وكنت وفات  نبؤ سمعت,  تإنسنا التي البهي  وطلت  بفراق  الموت فتذوقنا هاجر

 . شافيا ل  الموت لتر:  قابل  فضابل  فعزتني, علنا وأخا سرا صدي ا أعد 
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 أجع  رب,  مخلدا النفس ول,  باقيا والبنون الما  فَل,  مسكوبا الحمد لك الله 

 ل الله ,  المناديا ضمير  الف يد وطيب.  سامعا المَلبك  ولتل ين واعيا الذان

,  ماشيا محمد حبيبك م  قلب  سير,  أحببنا لمن رحماك,  عاريا الحساب في تجعل 

 ووف   الجنان أبواب للراح  وفت ,  راكبا النبي بيت أ  سر  عل  روح  وركب

 اإلسَل  ورسو  والمرسلين النبياء بحق األكبر الفز  من أمن ,  التَلقيا أحب لمن

 . الؽواليا من عند  كان ومن

 رحمتك بسحابب روح  عل  ظلك وجدد,  أحدا تعط ل  ما المؽفر  من أعط  الله 

 والسلوان الصبر وذوي  اهل  أرزق بها ابتليت  التي البَليا عدد وب در..  الواسع 

 . جدير وباإلجاب  مجيب سمي  إنك

 رابعا : مقاالث سياسيت 

 الداخلي ال ومي باألمن واإلضرار المظاهرات *

 والشخصي  العام  بالح وق للمطالب  حضاري  حال  السلمي  المظاهرات

 النحراؾ عن بديَل وتعتبر, بكرام  كريم  حيا  عل  للحصو  المشروع 

 . العيش ل م  عل  للحصو  اإلجرامي  الوساب  واستخدا 

 عند ولذلك,  ومفهوم  واضح  ماد  بن  المظاهرات يكف  البَلد دستور إنّ 

 المتضررون يخر  المواطنين احتياجات تلبي  في ادابها وسواء الحكوم  أخفاق

 بالخدمات المطالب  أو الدول  لتؽير سواء الشعب ابناء وكاف  بح وقه  للمطالب 

 . العام 

 مظاهر عل  تد  أخر  دو  من ايد  ووجود استؽَل  بوادر ظهرت إذا ولكن

 بكاف  الداخلي ال ومي اآلمن تهدد التظاهر  تلك أصبحت يعني فهذا,  وقت  تخريب

 الدول  كيان وتهديد المواطنين وممتلكات الدول  ومإسسات تحتي  كبن  أشكال 

 الست رار وعد  الفوض  واشاع  األمني  ال وات واستهداؾ محترم  وشخصيات

 .البَلد في

 وال وات المتظاهرين من ال ت  عَلمات  فإحد  بسيط  مسؤل  تشخيص  وهذا

 . مثَل كال نا  المظاهرات خار  من بسَل  سواء حد عل  األمني 

 ما وكاف  المتظاهرين لحماي  مر  آخر إطار في الموضو  يدخ  الحال  هذ  وفي

 بالجاسوسي  ويتص  يرتبط أخر  وتار ,  ومإسسات اروا  من بالست رار يتعلق

 . الوطن وخيان  والعمال 
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 ك  موق  حسب األمني  األجهز  مجموع  قب  من التهديد لهذا التصد  والمفترض

 لباقي الشام  بمفهومها الموثوق  المعلوماتي  ال در  يوفر المخابرات جهاز:  منها

,  الشعبي الحشد,  الوطني المن)  إل  يمتلك ما فيرس  الخطر لتفاد  األجهز 

 (. الداخلي ,  الدفا 

 المعادي  الدول  حرمان أ ( المعاد  المشرو  م اوم ) للمخابرات اآلخر والواجب

 . فش  أو نجا  من عن  نتج وما مشروعها عن المعلوم  من

 المخابرات أجهز  مستو  وعل  متحضر  دول  ك  في يذكر بالشيء والشيء

 هو الخار  من البَلد لحماي  عمل  جانب إل  الجهاز هذا مها  من العالمي 

 رأس عل  فمثَل,  ال ومي  ؼايتها وتح يق الدول  بكيان المساس لعد  التصد 

 فيسود(  الرفاهي ,  الحري ,  الب اء) الدو  من للكثير والؽاي , ؼاي  دول  ك  هر 

 . الؽاي  هذ  لتح يق الجهاز عم 

 قول  الكري  ال ران في ورد كما الخطر بمعالج  تبدأ األخر  المذكور  واألجهز 

 ّللا عدو ب  ترهبون الخي  ورباط قو  من استطعت  ما له  واعدو:  تعال 

 ( .وعدوك 

 ؟ سياسي  أو عسكري  ه  ال و  نو  تحديد عد  اآلي  في والمَلحظ

 .شامل  مفتوح  محصل  أنها عل  يد  مما

 الخي  ومن وليس رباط كلم  ذكر فالمَلحظ,  الخي  رباط ومن سبحان  قا  وايضا

 ترهبون)  الكريم  اآلي  تكم  ث ,  المحصل  هذ  كيفي  توظيؾ من نو  أن  بمعن 

 ( .يعلمه  ّللا تعلم  ل واخرين وعدوك  ّللا عدو ب 

 أو التحتي  البن  تمس أن إياك تحذير رسال  والرد . الرد  معناها ترهبون فكلم 

 وبنفس.  كيانها أو الدول  مإسسات أو الحيوي  المصال  أو المواطنين ممتلكات

 مساس من ورد لما انتهاك هناك كان إذا الع اب وسيل  تنفذ الرد  خَل  من الوقت

 . الرد  مصداقي  هي وهذ .  سلفا المذكور في

 خَل  من صحي  بؤسلوب بح   يطالب الذ  البر ء وتميز الرد من لبد ولهذا

 بؤحضان المرتمي ووطن  إلرادت  الخابن عن بخروج  وعلمها ل  الدول  حماي 

 . دولرات حفن  أج  من أخر  دول 
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 صور  بؤجم  يتظاهر واعي عراقي مجتم  نر  أن وعَل ج  ّللا من نتمناها وما

 بالسلمي  العال  ويبهر المرموق  وث افت  العريق تراث  عظم  عل  تد  حضاري 

 . إنسان بدول  المنشود  ضالت  عن البحث معلنا

 المظاهرات وأزم  الواقعي  التنبإات *

 عل  وركزنا(  المسإولي  عن التخلي) بعنوان م ال  األخير  النتخابات قب  كتبنا

 لمصلح  تنظر كونها الديني  للمرجعي  المحتم  والموقؾ المست بلي  النتيج 

 . المتعاقب  الحكومات وليست العراقي الشعب

 ومست َل منصفا يكون أن الوطني  ال ضايا في وخصوصا الكاتب عل  والمفترض

 . للفوض  المسبب  الفتن وإثار  والتحيز العاطف  عن بعيد

 في للمواطنين ممنوح  حري  وهي ح وق بعد  للمطالب  حق والحتجا  التظاهر

 حت  الحق هذا ولكن.  األحزاب تكوين تنظي  حري  هناك كما الديم راطي  الدساتير

 م  التعبير وحري  التجم  حري  فنص , مطلق ليس اإلنسان ح وق قانون في

 . منضبط  الؽير والسلوك التصرفات عل  الحكومات قب  من ال يود بعض فرض

 الحكومتين في األحزاب و والمذاهب الطوابؾ كاف  من العراق ساس  والح ي  

 تح يق في ذريعا فشَل فشلوا عاما عشر ست  مدار وعل  والتنفيذي  التشريعي 

 الشخصي  المتيازات عل  الحصو  ؼاياته  وكانت العراقي المواطن احتياجات

 . والطابفي  وال ومي  والحزبي 

 شاش  عل  أحده  يخر  فعندما المستو  بنفس أفكاره  لزالت ل  يإسؾ وما

 أن ويحاو  الكثير العراقيون من  سم  معسو , بكَل  يتكل  اآلزم  هذ  في التلفاز

 فهو مفهو  الفع  وهذا والحكوم  البرلمان من ليس وكؤن  وحزب  نفس  يبرئ

 . الشخصي  مكاسب  عل  للحفاظ والحيلول  الجماهير لكسب

 المذكور  ؼاياته  عن أعوا  أربع  لمد  تنازلوا قد كانوا لو الطب   وهإلء

 دماء أراق  من يحدث ما حدث لما والوطن المواطن  ح وق ؼاي  بتح يق وانشؽلوا

 . األمني  وال وات المتظاهرين من التظاهر ساحات في عزيز 

 أو انتفاض  ك  ففي,  صحيح  بديهي  مسؤل  مندسين وجود من ي ا  ما وأن

 وايضا واإلقليمي  الدولي  المخابرات تبدأ مظاهرات من تنطلق ثور  أو ؼوؼاء

 ماديا داعم  وتكون أجهزتها بتنشيط العراقي  السياسي  والكت  األحزاب بعض

 . واستراتيجيتها ؼايتها لتنفيذ المحتشد  الجماهير بعض وتستؽ  ومعنويا
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 من والحد است رارها لؽرض وهي مكشوف  ؼايتها اإلقليمي  الدو  لتورط فبالنسب 

 بك  فتجهد,  مست بَل عليها وانعكاسها العراق في الداخلي  التطورات أثر قل ها

 وما والحرق والخطؾ كال ت  متنوع  إجرامي  بوساب  الضطراب لبث طاقتها

 . إنساني  جراب  من شاب 

 يثبت السياسي العراق تاريخ نصو  كون وارد فهذا معين  أجنبي  قو  تورط أما

 مصالحها لتؤمين األمريكي  المتحد  الوليات وبالذات ال و  لتلك السافر  التدخَلت

 اآلن ولحد الماضي  العهود منذ العراق تجا  صحيحاً  موقفاً  لها تجد ل ولذلك. أولً 

 الملكي العهد منذ كانت العراق في السياسي  عن األمريكي  فالمخاوؾ, 

 وفي.  الشيوعي  السيطر  من تخوفها كان قاس  الكري  عبد زمن ففي والجمهور 

 األحوا  من حا  وبؤ .  اإليراني  اإلسَلمي  الجمهوري  سيطر  من المعاصر وقتنا

 ذراب  تحت موقؾ ك  في إلي  تعز  قد متواص  وتدخلها مستمر  نشاطاتها قان

 . اإلرهاب ومسميات التخوؾ

 المإقت  الحلو  وليست جذر  ح  إل  الحكوم  تحتا  المظاهرات هذ  وفي

 تجم  فلو,  محدد  مواليد من العاطلين لبعض من  أو يومي  بؤجور كالتوظيؾ

 المساوا  وتفع  الطابل  األموا  من وؼيرها والمن  الجتماعي  الرعاي  رواتب

 م  والمت اعدين الموظفين باستثناء شهريا راتبا عراقي فرد ك  بإعطاء والعدال 

 فيها الشباب وتشؽي  انتاجي  وصناعي  زراعي  مشاري  فت  و عوابله  شمو 

 . المواطن سيطمبن هذا فإن وفتحها المعام  صيان  وإعاد 

 لبد مساب  ثَلث  فهناك,  السلط  هر  عل  والسيطر  السياسي المستو  وأما

 : وه  مست َل يكون أن يت لدهما من عل 

 . الجمهوري  ربيس:  أول

 . الوزراء ربيس:  ثانيا

 . النواب مجلس ربيس:  ثالثا

 الكت  أنتخاب في يجر  كما العراقيين المواطنين قب  من كؤشخا  انتخابه  ويت 

 . واألحزاب

 الحكوم  أو النظا  وإس اط الدستور تؽير من المتظاهرين لطلبات وبالنسب 

 وإذا والدولي  اإلقليمي  الدو  تبتؽي  ما يح ق المطلب فهذا,  والتنفيذي  التشريعي 

 : هو الصحي  فالمطلب.  قابم  أخر  مر  للعراق ت و  فَل تنفذ
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 . مبكر  انتخابات إجراء. ٔ

 اإلجراء ليكون خَلل  ومن الحالي البرلمان خَل  من الدستور ف رات بعض تؽير.ٕ

 . بعضها تؽير أو الف رات وض  حو  األكاديمي  النخب باشتراك وسري  قانوني

 فالرج  صحي  ؼير كذلك المهد  عبد عاد  السيد وزراء ربيس تؽير مطلب.ٖ

 ب اب  يإيد من وهناك صَلحيات  ممارس  من تمنع  الضؽوط لكن محنك سياسي

 ما يح ق ل جديد مطب في العراق أدخا  يعني وتؽير  والسن  األكراد الساس  من

 اإلصَلحات باتجا  صَلحيات  يستخد  أن عل  اإلصرار ولذلك.  الجماهير ترجو 

 . تؽير  من أفض  العراق المواطن تخد  التي

 البطل  األمني  ولل وات له  سَل  والؾ السلميين للمتظاهرين التحايا ك  وأخيراً 

 وباإلجاب  مجيب سمي  إن  ويرض  يحب لما الجمي  يهد  أن تعال  ّللا نسؤ ..

 . جدير

 خامسا : مقاالت إسالمية 
 مظل  ستار وراء الساحر و السحر *

 بؤحد لسيما,  العراقي المجتم  وسط السحر ظاهر  تنتشر المعاصر وقتنا في

 ((.األسود السحر)) علي  يطلق والذ ,  المشهور  أنواع 

 وهما,  العراق في الناس من صنفان ب  يعم  السحر من النو  هذا بؤن ويشا 

 . المسلمين بعض:  والثاني,  الصابب  بعض:  فاألو ,  سماوي  أديان مل  عل 

 كتفا  والبخور العشاب ع اقير من تتكون السحر لعم  خاص  مواد ويستخدمون

 . العطارين عند تبا  وجميعها,  وؼيرهما والكافور الجان

 الميت ؼس  كصابون وخاص ,  العادي  المحَلت في تبا  أخر  عام  مواد وهناك

 المواد وهذ ,  الميت جسد ب  يؽس  الذ  والماء(( الليف )) الدارج  باللؽ  ومعها

 . الموات مؽتس  في تتوفر

 دماؼ  فيؤخذ دفن  من يوميا الربعون خَل  يدفن أن بعد الميت بدن سرق  وأيضا

 . السحر لعم  العضاء وبعض

 خصوصا النساء م  كالزنا النجاسات عل  تعتمد السحري  اعماله  وأؼلب

 سحر  في الساحر أساليب أه  من هي والتي الكبابر من ذلك وؼير الجان وتسخير

. 
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 بدن يضر ما منها خا  وبشك  الم ابر في توض  فؤكثرها السحر وض  أماكن إما

 . قت  أو مرض من اإلنسان

 نجاس  في نجاس  عن عبار  المستخد  ك  بؤن نعل  الموجز  الصور  وبهذ 

 بك  شيطاني  المسؤل  بؤن اللباب لذو  يوحي مما,  الطهار  عن البعد ك  وبعيد,

 الشياطين تتلو ما وأتبعوا: }  الكري  كتاب  محك  في ج  عزو ّللا في و ,  أبعاد 

 السحر الناس يعلمون كفروا الشياطين ولكن سليمان كفر وما سليمان ملك عل 

 إنما ي ول حت  أحد من يعلمان وما وماروت هاروت بباب  الملكين عل  أنز  وما

... { تكفر فَل فتن  نحن
(٘)

. 

 : العرب لسان في منظور ابن ي و  لؽويا السحر تعريؾ في ولذلك

 ما وك .  األُخـْـذ  السحر و.  من  وبمعون  الشيطان إل  في  ت رب عم  السحر

 . سحر فهو ودق مؤخذ  لطؾ

 ... ؼير  إل  ح ي ت  عن الشيء صرؾ السحر وأص :  الزهر  وقا 

 يعم  ما:)قابَل ـ السحر ـ ب  المراد النجا  وسيل  في الصفهاني السيد لنا ويشر 

 بدن في يإثر بحيث ذلك ونحو أوع د نفث أو تصوير أو دخن  أو تكل  أو كتاب  من

 أو تحبيب  أو إؼماب  أو أنامت  أو إحضار  في فيإثر , ع ل  أو قلب  أو المسحور

 (.ذلك نحو و تبؽيض 

 ِسْحِرِه ْ  ِمن إِلَْي ِ  ُيَخيَّ ُ : } وج  عز ّللا قول  في كما التخيي  من  أنوا  والسحر

َها { َتْسَع  أَنَّ
(ٙ)

. 

{َعِظي    بِِسْحر   َوَجاءوا َواْسَتْرَهُبوُه ْ  النَّاسِ  أَْعُينَ  َسَحُرواْ : }وعَل ج  ي و 
(7)

. 

 الجن عل  الساحر في  يعتمد الذ  هو: الح ي ي فالسحر, ح ي   األخر والنو 

 أزداد وزندق  كفراً  الساحر أزداد وكلما.  والنجو  الكواكب وعباد  والشياطين

 . طاع  ل  والشيطان الجن

 ح ي ت  السحر إن عل  يد  وما,  خراف  وليس ح ي   وهو,  موجود السحر أذن

اسَ  ُيَعل ُمونَ : } تعال  قول  ظاهر  ْحرَ  النَّ  {الس 

 . ثانيا الناس وبحق,  أول الخالق بحق كبير  جريم  فهو
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 وأحاسيس  عواطف  من يتجرد الساحر كون, الطؽيان درجات أخطر من ويعد

 وبين بين  التي الرابط  من يتجرد ب  حياته  في الناس علي  سار وما وإنسانيت 

حر كان لذا ب  ويكفر فيجحد  خال    عل  خطراً  وأكثرها الكبابر أكبر من الس 

 . المجتم 

 والحترا  المكان  من عالي  درج  عل  وه  األشخا  بعض أن ل  يإسؾ وما

 حين في منه  ويخافون حياته  تفاصي  في حت  السحر  إل  يلجبون الناس بين

 عن ساب  سؤل  عندما(  ) الصادق اإلما  حديث فهذا,  جدا محدود  قدراته  أن

 :« » قا  الحمار بصور  أو كلبا اإلنسان يجع  أن عل  الساحر قدر 

 وؼير  وصور  ّللا ركب  ما أبط  من أن ّللا, خلق يؽير أن من وأضعؾ أعجز هو)

 ما عل  الساحر قدر لو كبيرا, علوا ذلك عن تعال  خل   في تعال  لِل شريك فهو

 ساحت  عن والف ر رأس  عن البياض ولنف  واآلف  الهر  نفس  عن لدف  وصفت

 عل  العداو  ويجلب المتحابين بين بها يفرق النميم  السحر أكبر من وأن

 (.المتصافين

 المرء بين ويفرق وي ت , يمرض إن في الساحر لسحر الثابت واألثر الح ي   فؤن

ينَ  ُه  َوَما: }تعال  قا . تعال  ّللا بإذن ذلك وك  وأخي , واألخ وزوج ,  بِ ِ  ِبَضآر 

{ّللّاِ  بِإِْذنِ  إِلَّ  أََحد   ِمنْ 
(8)

. 

ا: ]تعال  وقول  حر ِب ِ  ِجْبُت ْ  َما ُموَس  َقا َ  أَْلَ ْوا َفلَمَّ  َل  ّللاَ  إِنَّ  َسُيْبِطلُ ُ  ّللاَ  إِنَّ  الس 

[الُمْفِسِدينَ  َعَم َ  ُيْصلِ ُ 
(9)

 َكاُنوا َما َوَبَط َ  الَحق   َفَوَق َ ]:تعال  ّللا وقو  .

[َيْعَملُونَ 
(ٔٓ)

 اليمان الراسخ فالمإمن,  تعال  ّللا بؤذن إل يكون ل ذلك نر  وكما .

 بمنهج اعت اد  لن,  ال و  من بلػ مهما الساحر سحر عم  يخش  ل والع يد 

 . الشياطين كيد من ينجي  العالمين رب لِل الخال  والتوحيد الحق

 بالِل العت اد عن وصرفه  الناس لع ابد أفساد هو ذات  بحد السحر وموضو 

 تبارك بالمول  متعلق الؽير الجاه  هو الدجالين لهإلء يلجؤ من ولذلك.  عزوج 

 . وتعال 

 والحتيا  النصيب إل  اللجوء هو سحر  بؤن تماماً  يدرك الساحر فؤن عا  وبشك 

 المخدوعين الناس من واستنزافها األموا  لجلب وأسرع  طريق أوس  هو الذ 
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 في يسعوا أن أج  من ب  فحسب الناس أموا  ابتزاز أج  من ذلك يفعلون ل وه 

 .فساداً  األرض

 عن المؤثور  والدعي  الكري  ال ران فهو اإلنسان ب  أبتلي إذا السحر عَل  اما

 في و  داء ك  من الشفاء هو ال رآن(  )  النبي فعن, السَل  عليه  البيت أه 

(لِْلُمْإِمنِينَ  َوَرْحَم    ِشَفاء   ُهوَ  َما ال ُْرآَنِ  ِمنَ  َوُنَنز  ُ : ] تعال 
(ٔٔ)

. 

َها َيا: ]تعال  وقا  اسُ  أَي  ُك ْ  ِمنْ  َمْوِعَظ    َجاَءْتُك ْ  َقدْ  النَّ ُدورِ  ِفي لَِما َوِشَفاء   َرب   الص 

[لِْلُمْإِمنِينَ  َوَرْحَم    َوُهًد 
(ٕٔ)

[َوِشَفاء   ُهًد  آََمُنوا لِلَِّذينَ  ُهوَ  قُ ْ : ]تعال  وقا  .
(ٖٔ)

. 

 ابطا  في الكري  ال ران من خاص  آيات للجواهر  الصالحين ضياء كتاب وفي

 . الحرس آيات وقراء , المؤثور  الدعي  كتب من وؼير , السحر

 يدخلون ل ثَلث ( : ) ) ّللا رسو  فعن,  السحر عم  من حذر السَل  لذلك

 (. رح  وقاط  , سحر ومدمن , الخمر مدمن: الجن 

 « » طالب ابي بن علي اإلما  وعن

 وحّد ُ  , برب  عهد  آخر وكان , كفر ف د كثيرا أو قليَل السحر من شيبا تعل  من)

 (يتوب أن إل ي ت  أن

 (النار في كالكافر الساحر:)قا ((   )) وعن 

 :ايضاً  « » المإمنين أمير وقا 

 وإني علي ؼلظ  وب  زوجا لي أن ف الت « » ّللا رسو  إل  امرأ  أقبلت)

 علي؟ ألعطف  شيبا صنعت

 المَلبك  ولعنتك الطين وكدرت , البحار كدرت لك أؾ   « »  ّللا رسو  لها ف ا 

 .والرض السماء ومَلبك  , األخيار

 ولبست رأسها, وحل ت ليلها, وقامت نهارها, المرآ  فصامت: «السَل  علي » قا 

 . منها ي ب  ل ذلك ان:  « » ف ا  النبي ذلك فبلػ المسو 
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 الموات العظماء المراج  من الف هاء معظ  أصدر عموما الجعفر  الف   وفي

 السيد بسماح  المتمثل  العليا الديني  كالمرجعي  الراهن وقتنا في منه  والحياء

 : التالي بالسإا  لحضرت  التوج  خَل  من السحر في استفتاءاته  السيستاني

 السَلمي ؟ الشريع  في المحرمات من السحر عم  ه : السإا 

 .ب  والتكسب وتعلّم  وتعليم  فعل  ,حرا  السحر: الجواب

 الشبك  في سماحت  مكتب موق  عل  منشور  أخر  وإجابات أسبل  وهناك

 . العنكبوتي 

(:  ) ّللا رسو  قا (  ) ّللا عبد أبي فعن,  المذكور الف   في الساحر حد أما

 ل ول ( :  ) ّللا يارسو  ف ي ,  ي ت  ل الكفار وساحر ي ت  المسلمين ساحر

 ؟ الكفار ساحر ي ت 

 . م رونان والشرك السحر ولن,  السحر من أعظ  الكفر لن( :  )قا 

 أ  عل  واحد  ضرب  بالسيؾ يضرب الساحر:)قا « »الصادق اإلما  وعن

 (.رأس 

 المرج  أ  الحاك  اختصا  من والكافر المسل  الساحر عل  الحد اقام  أن علماً 

 . العاد  المكلؾ اإلنسان وليس الفتو  أو األعل 

 الستثنابي اإلنسان الحسين *

 ليحتضن  الث لين مول  يد عل  خر  البتو  بطن في أشهر ست  تؽذ  أن بعد

 . صدر  إل  ويضم  المصطف  الحبيب

 جسد  الحسين إل, كاملين حولين أم  ثد  من يرض  مولود ك  بؤنّ  والعجيب

 ؟ الزهراء السيد  البضع  والدت  حت  امرأ  حليب من يبن ل  الطاهر

 اإلما  تكوين في ؼيرها استثنابي  مساب  عد  وجود رؼ  ذهني شؽلت مسؤل 

 أن الممكن ؼير فمن,  التاريخي  المصادر صفحات اقلب فمضيت,  وحيات  الحسين

 ! طعا  دون من المولود وبالذات اإلنسان يكون

( ,  النبي أبها  من يرض  كان نور  بزوغ منذ)  اإلجاب  عل  عثرت وحينها

 . حسين من وأنا مني حسين:  الرسو  قو  معن  فعلمت
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 وصاحب  جبرابي  في  ينز  بيت أحضان بين وترعر  نشؤ حيث هذا نستؽرب ول

 .اقصاها إل  اقصاها من األرض هزت سماوي  رسال  صاحب

 معاوي  انحراؾ, النحراؾ عن يسكت ول الباط  ي ب  ل أنسان هكذا مث  ّللا وأي 

 فعادوا, الستبداد خمر  أسكرته  إذ اإلنساني السَلمي الخط عن انحرافه , ويزيد

 . قيم  لْلم  يرون ل

 ومحط السماء عنان إل  الكوف  وبالذات العربي  الشعوب بعض صراخ وص  لهذا

 للوقوؾ ّللا رسو  ابن تناشد الرساب  اللؾ انامله  خطت سيما ل اإلما  أنظار

 . الطؽيان بوج 

 عزابمه  واستثار همته  فاستنفر, الفوضو  الضطراب الحسين تحاش  لذك

 , ع ي  بن مسل  سفير  فؤرس 

 أضمروا ما تبين إذ, باألفاق تلو  كادت ومناشدته  صراخه  أكذوب  عَلم  أن إل

 .ّللا عبد أبا وثور  نهض  في شهيد أو  ويكون سفير  لت ت  اآلثم  اليد  فامتدت

 اجم  العال  تنذر الفناء اجراس ودقت الرهيب  الساع  ازفت اللحظ  تلك ومذ

 فؤجهر,  العا  النفير بوق وعزؾ تذر ول تب ي ل طاحن  جماعي  دموي  بحرب

 .والعدد الناصر قل  رؼ  الجهاد بإعَلن اإلما 

 الهدؾ وبات. المناشدات رساب  أرسلوا الذين من مإيدون يزيد لنحراؾ كان أذن

 دولت  في اإلنسان يستهدؾ الذ  اإلسَلمي المبدأ عل  ال ضاء هو واضحا

 الجه  يحرك  من اد عبد إل  حر من البشر  العنصر تحو  محل  ليح  اإلنساني 

 . يشاء ما كيؾ

 دنياك  في احراراً  كونوا *

 بالكَلب واللعب والفجور الخمور شرب من والكبابر الموب ات مرتكب يزيد

 فَل بـالملك هـاش ُ  لَِعبـَتْ :  ال اب  والزندق  اإللحاد ع يد  يحم  من, وال رد 

 نـز ْ  ولوحـي جاء َخـَبر…..

 ! معاوي  أبي  قب  من ّللا رسو  خليف  ينصب

 الحسين النبي سبط,  والنحراؾ والفساد الظل  عل  يعترضون من يؤمرب ت  بعدها

 في األمثل  أرو  ضربت التي ال ليل  المإمن  الفب  تلك,  وأصحاب  بيت  وأه 

 عن خارج  يزيد اعتبرها,  المبادئ عن والدفا  بال ي , واللتزا  والثبات, الصمود

 ! اآلمر
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 أكل  وأبن أمي  بنو ب  تبركت يو  هذا الله :  الباقر اإلما  عن الوارد  الزيار  في

,  باإلثمد أكتح ,  تجدد ما ولبس. عاشوراء بيو  وأنصار  يزيد أحتف .  األكباد

 ! العا  ذلك من يو  ك  بالولب  قوم  أمر ث ,  عيد,  تزين

 يمض فل ,  الرسو  علي  أكد ما تناسيه  الفاسق وجيش قو  من المستؽرب أن

 يعّبرفيها التي مواقف  ويرون من  يسمعون المسلمون كان وفات  عل  طوي  وقت

 ومسم  الصحاب  من مرأ  عل ( ) ف ا ,  ل  وانشداد  للحسين حّب  عن( )

 .الدنيا من ريحانتا  هما والحسين الحسن إن: منه 

 نهضت  وهدؾ((. دنياك  في احراراً  كونوا)) واضح  الحسين اإلما  وصرخ 

 إنَّ  الناس, أّيها: » األو  بيان  في ي و  إذ, النهار رابع  في كالشمس وثورت 

ِ  رسو َ   بَعهِد , ناكثاً  ّللا, لحر  ُمستحَلً  جاِبراً  ُسلطاناً  منُك  رأ  َمن: قا َ (  ) ّللاَّ

 فل  رواي  وفي) يِؽرْ  فل  والعدواِن, ث ِ باإل عباِد  في َيعم ُ  ّللا, رسو ِ  لسّن ِ  ُمخالِفاً 

, ب و    علي ِ ( ُيؽّيرما  أنَّ  َعلمُت  وقد. «َمدخلَ  ُيدِخل  أن ّللا عل  َحّ اً  كان ولبفع  

 عن وَتولَوا الشيطانِ  طاع َ  لَِزموا قد(  وأتباِعه  أمّي  بني إل  ويشيرُ ) ال و َ  هإلء

 حرا َ  وأَحلّوا بالفيء, واستؤَثروا الحدودَ  وعطلّوا الفسادَ  وأظهُروا الرحمِن, طاع ِ 

 ِ موا ّللاَّ  .«األمر بهذا أحق   وإّني حَللَُ , وَحرَّ

 في المبر  عهد  ن ض قد للخَلف  بعد  من لبن  تنصيب  في يزيد والد معاوي  أن

 ي تضي مستحدث أمر أما  الحسين اإلما  أصب  وبذلك.  الحسن اإلما  م  صلح 

 أكبر أصب  التنصيب وهذا. الُعليا اإلسَل  مصلح  تملي  وما يتناسب موقفاً  من 

د قضي   الذ  الخطير النحراؾ خَل  من وذلك, اإلسَلمي  الع يد  أساس ُتهد 

 (.  )  ّللا رسو  وخَلف  اإلسَلمي الحك  مسؤل  عل  سيطرأ

 في تعاد  وتكاد اإلسَل , في وع ابد  ف هي تؤصي  ذات مسؤل  الحري  قضي  وأما

 تكاملي  عَلق  بان جلياً  ظهر اإلسَلمي  الدعو  فجر فمنذ التوحيد, قضي  أهميتها

 الؽ  إنما التوحيد عل  بتؤكيد  اإلسَل  كون والحري , التوحيد مسؤلتي بين تربط

 لذا وعادات, قيماً  أ  بشراً, أ  كانت, طين من أصناماً  الله , تعدد تل ابي وبشك 

 الواحد الل  عباد  عز إل  الناس عباد  ذ  من أخرجوا( :  ) النبي قا 

 وأه  مثل  فعل  أبداً, تبرد ل المإمنين قلوب في حرار  الحسين اإلما  ل ت  وإنّ . 

 أبداَنه  وليدمي الَلطمون, وليلط  النادبون, وليندب الباكون, فليبكِ ,  البيت

 .المإمنون

 ؟ يبكي وهو الحسين ولد  بم ت  النبي أم  تفر  كيؾ
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 وست تل  الحسين سي ت (:  ) ّللا لرسو  جبرابي  قا  عابش  السيد  مشرب  في

 !أّمتي؟(:  ) ف ا  أمتك,

 الطؾ إل  بيد  جبرابي  فؤشار فيها, ي ت  التي باألرض أخبرتك شبت وإن نع , ـ

 .إياها فؤرا  حمراء ترب  من  فؤخذ بالعراق

 إنّ  عابش  يا: قا  يبكي, يد  في والترب  ّللا رسو  عند من جبربي  ذهب ولما

 بعد , ستفتتن أمتي وأنّ  الطؾّ  أرض في م تو  ابني الحسين أن أخبرني جبرابي 

 أخبرني: ف ا  ّللا؟ رسو  يا يبكيك ما: ف الوا يبكي, وهو. أصحاب  إل  خر  ث ّ 

 وأخبرني الترب  بهذ  وجاءني الطؾّ  بؤرض بعد  ي ت  الحسين ابني أنّ  جبرابي 

 السَل  باكي  ألجلك عيني لكنما**  مثوب  ألج  ل عيني تبكيك. مضجع  فيها أنّ 

 الحسين أصحاب وعل  الحسين أولد وعل  الحسين بن علي وعل  الحسين عل 

 . وبركات  ّللا ورحم 

 الطؾ في الطاهر دم  أريق من أصؽر *

 ذابلتان شفتا , الرباب أم  ثد  جؾ,  الجن  طيور من طير شهور بعمر ّللا عبد

 ! الماء يذوق ل أيا  ثَلث ,  عطشا تلظ  وكبد 

ـها ُ  َفَطمـْتـ  الظمؤ يعاني رضي   ماء؟ شرب  ليحر ؟ ذنب  هو ما الفِطا  َقبـ َ  الس 

 بالسيؾ؟ يضرب أو رمحا يضرب أو سهما يرمي أن يستطي  ه 

 يزيد؟ أمر عن خر  اآلخر هو ه 

 أري ت عندما الكون, في المتوهج  الشموس ك  أكبرمن كان الصؽير النج  ذلك

 وثي   عل  يوق  بذلك اإلما  كان ”السَل  علي “ الحسين وج  عل  دماب  قطرات

 .التاريخ محكم  أما  الكبر  شهادت 

 مـا وأيـن! ؟ ُنصُرك ُ  أينَ .. لنصر  َدَعـوُتموني:  ي و  الحسين لسان حا  وكؤن

ُبر؟ األقَل ُ  َخـّطتِ   والز 

ضا ُ  َجـؾّ  وقد الرضي َ  الطف َ  يرح ُ  راح    ِمن ه   ُمصَطَبرُ  للطف ِ  وما الـرَّ

 صال  ّللا نبي أخر  كما الرضي  طفل  اإلما  يد  بين ذب  العظم  المفادا  يو 

 قتلت  كنت  إن وناداه  الناق  قتله  بعد إسرابي  بني إل  الناق  فصي  السَل  علي 

 الفصي  ألح وا ولكنه  العذاب عنك  يرف  لتس و  خذو  فصيلها هو فها الناق 

 . صبا العذاب ربه  عليه  فصب قتَل, بالناق 
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 ناق  فصي  من عليك أهون يكون ل الله : خطابات  أحد في الحسين قا  ولهذا

 .صال 

  ؟ حجرأبي  في يذب  أن الرضي  هذا ذنب ما العال  أه  يا

 الضميريضا  ب  الرضي  قت    .. وإنما الـرجا  قـت  لضـيـرفــي

 سـها  الـعدا  مـن فاست بلت … طفل  يس ي الماء الـحسين طـلب

 الحسين عل  وجزعها حزنها شد  أثر من توفيت من ال يس إمرئ بنت الرباب أم 

 رثاء في أشعارها جمل  من و( ٕٙ عا  في أ ) استشهاد  من سن  بعد وذلك

 : الحسين

 ؼيرمدفون قتي  كـربَلء فـي .. ب  ُيستضاء نورا كان الـذ  إن

 الموازين خسران وجّنبت َعّنا… صالح  ّللا جزاك الـنبي سـبط

 أبنها قت  تنظركيؾ كانت شهادت  قب  زوجها بها أوص  التي السيد  هذ   

 ! الرضي 

 : قابل  حالها لسان أسم  وكؤني

بطِ  لِـِعناقِ  هـفا  َوداعتاً  الل مت  ُمبتِست َ  الـس 
 

 ُيَلبُمتتتتتتتتت ؟ الِعنتتتتتتتتتاقِ  ؼيتتتتتتتتترُ  وهتتتتتتتتت  
 وقتتتتتدَدجا الرضتتتتتيِ  أ    علتتتتت  ولَتتتتتـْهفي 

 
ج , عليهتتا  و ُ  التتد   َحمابُمتت  نتتاَدت والتتدَّ

 طفلَهتتتتاُّ  َترتتتتتاد التتتتـظلماءِ  فتتتتـي َتتتتتـَسلّ ُ  
 

 َعَلبُمتتتت  الضتتتتحايا بتتتتين َنجَمتتتتتْ  وقتتتتـد 
حتتتتتِرَوّدتْ  َستتتتتْه ُ  ل َ  فتتتتتـُمذْ    لََوآّنهتتتتتا النَّ

 
 وُتستتتتتاُهم  التتتتتـرد  ستتتتتـه َ  ُتتتتتتـشاِطُر ُ  

 َثتتتتتتتـؽَر ُ  َتتتتتتتتـرشؾُ  بتتتتتتتـالكفَّينِ  أَقـلَّتتتتتتتـْت ُ  
 

تتتته ُ  َقتتتتـْبلَها َنتتتتـْحراً  وَتتتتتـلثِ ُ    لثُِمتتتت  السَّ
 وارَتِضتت ْ  المتتوتِ  ستتكر ِ  ِمتتن أفِتتقْ  ُبنتتيَّ  

 
 هابُمتتتتت  َيهتتتتتدأ ال لتتتتتبَ  َعتتتتتـ َّ  بتتتتتـَثْدَييكَ  

 لوحشتتتتتتي األنتتتتتيسَ  كنتتتتتتَ  لتتتتتـ د ُبتتتتتـنيّ  
 

 ؼاِشتتتُم  الَهتتت ّ  َيستتتطوِمن إذْ  وَستتتـلوا َ  
 فالواجب,  سيموت عطشان الطف  ترك أن إنساني  حال  يدي  بين المعصو  واإلما  

 اللبيم  الظالم  ال و  بنفوس علم  رؼ  ماء شرب  ل  يطلب أن يدعو  الشرعي

 من المعرك  لساح  الرضي  اصطحاب وأيضا. الصؽير الطف  حت  ترح  ل التي

 لكي سعد؛ وعمربن زياد بن ّللا وعبيد معاوي  بن يزيد معسكر وأما  الحسين قب 

 الحك  في ل ولمنها  شرعي  ل بؤنه  العال  أما  يفضحه  وحت  عليه  الحج  تت 

 ساح  الصؽيرفي للطف  رحمه  عد  ذلك عل  والدلي  له  السلط  إدار  ولفي
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 اإلسَلمي  للشريع  المعادين ونوايا فضيح  والداني ال اصي ليعل  وبهذا.  المعرك 

. 

 من بعض فإن الجيش, وسط في الضطراب من حال  حدثت قد أن  المإرخون ين  

 احتجاجه  واستدع  المنظر, هذا استثاره  قد وجدان أو رو  ب ي  فيه  ب ي

 الصؽار؟ ذنب فما ذنب للكبار كان إن:  ف الوا

 تبرير عل  ال در  عد  فخ في فس طوا الرضي  الطف  عل  أمي  بنو اعتد  ل د

 ( .السَل  عليه ) البيت آ  عل  الظالم  حربه 

 ب  ِرفـ اً : قـا َ  قـد فـَبعُضه  لَ ُ  ِعدا ُ  ِمـن مـاءً  َيـسَتس ي..  حـامَلًِطـفَل ُ  عـلي ِ  لـهفي

 اقـَطعواَنْسلَ ُ : قـا َ  وَبـعُضه 

 جن  مـا َحـرمل    در  أَهـ ْ  فِـعلَ ُ  قـولِه  قـب َ  أرســ َ . …جر  مـا َحـرمل    رأ  لـّما

 نـحر  أصـابَ ….. لَـيَت ُ  نـحَر  أصـابَ  سـه    ؟ َوْيلَ ُ  جن , قد ما در  ه .. أ 

 قـَبل ُ  لَـيَت ُ 

بـي ِ  أ    ما َحر   ِمـن َيـضِربُ .. ِطـفَلها رأتْ  ُمـذْ  الـذَّ  كـابَدتْ  لـ  أشـواط   سـبع َ  ِرْجلَ  الظَّ

 ِمْثلَ ُ  بـ  مـّما تـر  وْهـيَ …

 َقْتَل ُ  ب  َظـنَّتْ  قـد الـَي    فـي …طـفلَها رأت مذ مـوس  وأ   

 أصلَ ُ  رأ  قـد هـذا وَفـر ُ …. زمـز    ِمـن ّللاُ  َسـ ا ُ  هـذا

ما فـيضُ  َرضـيَعها…. ُمْذرأتْ  مـنهما ربـاب   أيـنَ   َي ضي عـبُدّللا: تـ و ُ  َبلَّ ُ  الد 

 أن أدر  كـنتُ  مـا.. ب ِ  عزاءً  لـي أُرّجـي كـنتُ  َحولَ ُ  طامياً  يـجر  والـماءُ .. َظم ً 

 الظهر, منحني وهو عاشوراء يو  المخي  إل (  ) الحسين اإلما  عاد ْكَل ُ  أرىثُ 

:  قابل ً (  ) الرضي  ّللا بِعبدِ  إست بلَت ُ (   )  الكبر  زينب هاش  بني بع يل  وإذا

 َعلَُّه  ال و , إل  ب  فاذهب , أُم   حليب جؾَّ  قد الطف  هذا ّللا, عبد أبا يا أخي,

 إذا عادت  من وكان , إليه (  ) الحسين اإلما  فخر .  الماء من قليَلً  يس و 

 ولكن.  الناق  يركب كان الخطاب إل  توج  وإذا , الجنا  ذا ركب الحرب إل  خر 

 من يظلل  وكان ,(  السَل  علي )  الرضي  الطف  يحم  راجَلً  خر  الَمرَّ  هذ  في

 علي ) ف ا  نحو , األعناق َفاْشَرأَبَّتْ  , الناس أيها:  فصا .  الشمس حرار 

 فيما ال و  فاختلؾ.  الصؽار ذنب فما للكبار ذنب كان إن الناس, أي ها ـ( :السَل 

 ل:  قا  من ومنه  أُس و ,:  قا  من ومنه  تس و , ل:  قا  من فمنه  بينه ,

 كاه  بن حرمل  إل  سعد بن ُعَمر إلتفت عندها.  باقي  البيت هذا أله  ُتب ُوا

 كَل  فهمت:  حرمل  ي و .  ال و  نزا  اقط  , حرمل  يا:  ل  وقا .  األسد 
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دتُ  األمير,  إذ كذلك أنا فبينما.  أرمي  أنتظرأين وصرت ال وس, كبد في السه  َفَسدَّ

 كؤنها(   )  الحسين أبي  عضد عل  تلم  وهي الطف , رقب  إل  التفات  مني لحت

 إل  الوريد من ذبح  السه  إلي  وص  فلما , بالسه  رميُت ُ  فعندها.  فِضَّ  إبريق

 رف  السه  بحرار  أحس فلما الظمؤ, شد  من علي  مؽم ً  الرضي  وكان , الوريد

 يدي  بين وصاريرفرؾ ,(  ) الحسين أبا  واعتنق قِماِط ِ  تحت من يدي 

( السَل  علي ) الحسين وض  وعندبذ  .  عظيم  مصيب  من َفَيالََها كالطيرالمذبو ,

 لَيُكن اللَّه :  قابَل السماء نحو بها ورم  دماً, امت ت حت  َنحِرالرضي  تحت يد 

 الدماء تلك من واحد  قطر  ت   ل  فعندها َصال , َناق ِ  َفِصي ِ  ِمن أَْهَونُ  عليك

 وقالت ُسكين  فاست بلَت ُ .  المخي  إل (  ) الحسين ب  عاد ث  األرض, إل  المبارك 

 بالب ي ؟ وأتيتنا ماءً  ّللا عبدَ  س يتَ  لعلَّك حسين, يا أََب : 

 . الوريد إل  الوريد من مذبو    أخوكِ  هذا سكين , ُبَني( :  ) قا 

 شعب ثَلث ذو المسمو  بنبل  الرضي  عبدّللا استهدؾ حينما أن  تذكرحرمل  ل د

 الرسو , وسبط الشهداء سيد أبي  يد  وهوعل  الوريد إل  الوريد من فذبح 

 جثمان  ودفن الخيم  خلؾ صؽيرا قبرا سيف  بؽَلؾ(  ) الحسين اإلما  حفروالد 

(  ) الرضي  عبدّللا جث  ال برواستخر  وحفر الدفن مح  إل  فذهب الصؽير,

 عبدّللا رأس فعل وا للرأس, الفاقد  ال بيل  تلك إل  ب  وأت  بخنجر  رأس  وقط 

 ي ؾ ول  أكبرمن , والرم  , صؽيرا كان الرأس وألن الرم , فوق السَل  علي 

 تنظر الرباب وأم  , الرم  عل  انتصب أن إل  بالحبا  ربطو  الرم , عل 

 ل  اإلما  طلب حينما قب  من رفع  كما ال و , نزا  وقط  رف  هكذا و …إلي 

 ثَلث ذو بسه  النزا , ذلك قط  ولكن  ال و , بين وهمهم  بلبل  فحصلت ماءا,

 بعد مك  من الخرو  أراد لما أن  المنها  رو . الوريد إل  الوريد من ذبح  شعب

. السجاد العابدين زين الحسين بن علي اإلما  هناك الت   بسنوات, الطؾ واقع 

 يدي  اإلما  فرف  بالكوف , حي هو:  ف ا  , حرمل  عن(  ) السجاد اإلما  وسؤل 

 الكوف  ال  المنها  قد  ولما(. النار حر أذق  الله  , حرالحديد أذق  الله : ) وقا 

 رمي  ث  ورجلي  يدي  فؤمرب ط  بحرمل , جاء  إذ عند  هو وبينما المختار, قصد

 فابتهج. حرمل  عل (  ) العابدين زين بدعاء المنها  فؤخبر  النار, في

 .يد  عل  تح  ت(  ) السجاد اإلما  دعو  إجاب  ألن المختاركثيرا

ري , المرمي   الرضي , عبدّللا عل  السَل   إل  بدم ِ  والُمْصَعدِ  دماً, الُمَتشّحطِ  الصَّ

 األسد ّ  كاه    بنَ  حرمل َ »  رامي  ّللاُ  لَعنَ  أبي , ِحْجرِ  في بالسه ِ  المذبو ِ  السماء,

 . وذوي « 
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 كل  أبوالفض  الصال  العبد *

 الحسن والسبطين وأميرالمإمنين ورسول  ّللا أطا , األيمان صلب, البصير  نافذ

 ل  الفاد  أمس , من لؽد  اآلخذ, يدا  قطعت حّت  بنفس  أخا  فد ,  والحسين

,  لِل إل ينحني ل شامخاً  رأس  كربَلء عطش  ساقي. بماب  إلي  الساعي الواقي,

 عيون في شوك  قمرالعشير  كان! رأس  عل  الحديد من بعمود ضربو  لهذا

 َسب !  عين  في الشوك زرعوا عيونه , من نزع  في فشلوا ولما األعداء,

 إل  الماء إيصا  وبين بين  حا  بؤكمل  والجيش لوحد  كتيب  العباس ال نطر 

 بالعمود؟ مهش  ورأس  األرض عل  س وط , قربت  في ب اب  وعد  المخي 

 تركت لما يرتجز وهو يمين  وقطعت العباس نطق والمش   العصيب الموقؾ في

 الحسين؟ قلب في وألماً  مرار  العباس شهاد 

 الفرس ركب إذا جسيماً, وسيماً  سن  وثَلثين أربعا عمر  الحسين لواء حام 

ان رجَل  المطهَّ  ا الواقع  قب ,  األرض في تخطَّ  حزا  بن ّللا عبد خال  ابن أخذ لمَّ

 أبي الكتيب  كبش رد كان , أُم   من وأخوت  الظعين  لحامي زياد ابن من أماناً 

 . سمي  ابن أمان خيرمن ّللا أمانُ  , األمان في لنا حاج  ل:  وأخوت  الفض 

ا  !أحد يجب  فل  ؟ وأخوت  العباس أين ؟ بنوأختنا أين:  شمر ناد  ولمَّ

 .أخوالك  بعض فإنَّ  فاس اً, كان وإن أجيبو :  الحسين كلمه 

 ؟ تريد ماذا:  زينب كاف  فؤجاب 

 فؤطلق هاش  قمربني ؼضبا أشتاط. آمنون أُختي بني يا أنت :  الرد الشمرفي أسر 

ننا أمانك, ولعن ّللا, لعنك:  بوجه  الحق كلمات  !ل  أمان ل ّللا رسو  وابن أتإم 

 . رجعوا ث َّ  , كَلم  بنحو أخوت  وتكلَّ 

 ّللا رسو  ابن يا واآلن:  قا  العبر , خن ت  وقد الحسين نحو الس اء العميد ت د 

 رخص ؟ من لي أما

 أنت عباس أخي أخي:  قابَل العل مي بط  كتؾ عل  األيمن ك   ّللا عبد أبي وض 

 بعدك؟ لي فمن لوابي حام 

 لهإلء وأطلب أذهب بد ل كان إذا أخي:  الحسين أخي  من الشريع  بط  أستاذان

 علي بابن الزمجر  عند أعرؾ الذ  أنا:  قابَل ال و  عل  فحم  ماء, الطفا 



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٕٔ8 
 

 ؼرؾ عطش  شد  من ولكن ال رب  م  الماء, إل  وص  أن وما حيدر  المسم 

 : نفس  فخاطب, فرما  الحسين فتذكرعطش ليشرب من  ؼرف 

 هوني الحسين بعد من نفس يا 
 

 

 تكوني أن كـنت ل وبـعد  
 

 

 المنون وارد الـحسين هـذا 
 

 

 الـمعين بـاردُ  وتـشربين 
 

 

 ديني فِـَعا ُ  هـذا مـا تالِل 
 

 

 

 حولوا ويلك :  سعد عمربن فصا  , ال و  نحو حم  ث , الماء يذوق ل أن وأقس 

 تمتازميمنتك  ل الحسين إل  الماء وص  فلبن المخي  إل  الماء إيصا  وبين بين 

 رج  ل  كمن أن إل  عظيم , م تل  منه  وقت  العباس عليه  فحم  ميسرتك  عن

 السيؾ فالت ت فبراها, يمين  عل  بسيف  ضرب  الفض  أبو ب  مر ,فلما نخل  وراء

 : ي و  وهو أنشد يمين  قطعت ولما بشمال 

 يميني قـطعتموا لـو وّللا 
 

 

 ديني عن أبداً  أحامي إنـي 
 

 

 الي ين صادق إمـا  وعـن 
 

 

 األمين الطاهر النبي نـج  
 

 

 الكفار من لتخشي نفس يا 
 

 

 الجّبار بـرحم  وابـشر  
 

 

 المختار السيد الـنبي مـ  
 

 

 يسار  ببؽيه  قطعوا قـد 
 

 

 النار حرّ  رب   يا فـاصله  
 

 

 

 وسه  نحر , في سه  فوق  المطر, مث  علي  نزلت بالسها  واذ كذلك هو فبينما

 ماإها, فؤريق ال رب  أصاب وسه  فطفاها, اليمن  عين  سه  وأصاب صدر  في

 يا أخي:  مناديا األرض عل  فهو  رأس  أ  عل  وضربو  الحديد, بعمد فجاإا

 أبا أخي:  فخاطب , الجبين مطبوخ فوجد  عند  وجلس إلي  فوص  أدركني حسين

 يحمل  أن أراد حيلتي, وقلت عدو  بي شمت اآلن أنكسرظهر  اآلن الفض ,
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 وثانياً  الموت, بي نز  اّولً  مكاني, في أموت دعني أخي:  قا  المخي  إل  الحسين

 حجر من رأس  فرف  الطفا , وكذلك بالماء وعدتها ألني سكين  من مست  أنا

 فؤرج , حجر  إل  وأعاد  العباس رأس الحسين فؤمسك بالتراب, ومرؼ  الحسين

 أبا أخي:  ل  ف ا  , مرات ثَلث فعلها حت  ثاني  األرض إل  رأس  الحوابج باب

 اخي:  قا  األرض, إل  تعيد  حجر  في ووضعت  رأسك رفعت كلما لماذا الفض 

 صا  ذلك عند برأسك يؤخذ من ساع  بعد ولكن برأسي تؤخذ اآلن أنت ّللا عبد أبا

 روح  أفاضت حت  فم  عل  فم  فوض  , فمي عل  فمك ض  , ّللا عبد أبا أخي: 

 .الزكي 

َل ُ  ها َعلَيكَ  السَّ  والَحَسن وألَميِرالمإِمنين ولرُسولِ ِ  لِل الُمطي ُ  الصالِ ِ  الَعبـدُ  أيَّ

 وَمؽفَرُت ُ  َوبركاُت ُ  ّللاِ  وَرَحَم ُ  عليكَ  السَل ُ  , وَسلَّ  َعلَيه  ّللاُ  َصّلـ  والُحسـينِ 

 ب ِ  َمض  ما عل  َمضيتَ  أَنَّك ّللا وأشِهدُ  أشهدُ  , وَبَدنِكَ  ُروِحك وعل  ورضواُن ُ 

 في الُمبالِؽونَ  أِعداب ِ  ِجهادِ  في لَ ُ  المناِصحُون ّللا, َسبي  في والمجاهدونَ  البدرّيونَ 

 وأوفرَ  الجزاء وأكثرَ  الجزاء أفض  ّللاُ  فجزاكَ  أحّبابِ , عن الّذاّبونَ  أولياب ِ  ُنصَر ِ 

ن أحـد جزاء وأوف  الجزاء  أِمِر , ول َ  وأطا َ  َدعَوَت ُ  ل ُ  واسَتجابَ  ببيَعِت ِ  وف  مم 

 الُشِهِداء فـي ّللاُ  فَبعَثك المجُهودِ  ؼاَي َ  وأعطيتَ  النصيَح ِ  في بالَؽتَ  قد أّنكَ  أَشِهدُ 

عداء أروا ِ  َم  ُروَحك وَجَع َ   ُؼَرفاً  وأفَضلها منـزلً  أفسَحها جنان ِ  من وأعطاك الس 

 والصالِحينَ  والشهداءِ  والصّدي ين النبيّين م  وَحَشَرك عليين فـي ِذكَركِ  ورَفـ َ 

 من بصيَر    علـ  َمِضيتَ  وأنَّكَ  تنُك  ول  َتهن لـ  أّنك دُ أشه رفي اً, أولبكَ  وَحُسنَ 

بعا بالصالحين م تديا أمِرك  رُسول  وبين وبيَنك بيَننا ّللاُ  َفَجَم َ  للنبيّين, وُمتَّ

 .الراحمين أرح  فإّن  المُخبتين, مناِز  في وأولياب ِ 

 (حي وأنا عمي ي ت  ل) الحسن نج  *

 وتول  الحسين, عم  فاحتضن ,  أعوا  ثَلث  المجتب  اإلما  يد عل  ال اس  ترب 

 . الطاهر  روح  ضياء من علي  وأفرغ بمواهب  فؽذا , أعوا  عشر  تربيت 

 نداء محر  من العاشر يو  في مسامع  وص  وبهاب , طلعت  جما  كال مرفي فت . 

 ناصر من اما يعيننا؟ معين من اما…  ناصرا  واقل …  واؼربتا :  عم  وصوت

 ّللا؟ رسو  بنات عن يذب ذاب من اما ينصرنا؟

 دما تنزؾ وقلوبه  عن , والذب عمه  نصر  إل  الزكي أبناء من الفتي  سارعت

 يد وقطعت اثنان استشهد حت  والخطوب؛ الكوارث عظي  من ب  ح  ما عل 

 . الربع  الحسن أولد أخرمن
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 وأبناء وأخوت  الحسين أصحاب ك  استشهاد ليخيف  الحل  يبلػ ل  الذ  وال اس 

 (!حي وأنا عمي ي ت  ل: ) في و ,  األعداء معسكر كثر  يرهب  ول عمومت 

.  ال تا  في ل  يؤذن أن إلي  ويتوس  ي بلهما عم  قدمي عل  وانكب الفت  هرو 

 في وهمس جبين  في وقبل  ورفع  ال اس  كتفي عل  يدي  الحسين اإلما  وض 

 نفس  يكل  وكؤن  الصبي قلب في اللوع  دخلت. الحسن أخي من الب ي  أنت: أذني 

 . الخاطر مكسور الخيم  إل  عاد,  صؽيرا يراني وربما أقت  أن يخش  عمي: 

 زوجها صندوق فؤخرجت,  إلي  عم  جواب سمعت أن بعد لوجه  رمل  أم  نظرت

 ؼلب وقد ولدها منها ت رب.  مني أدن قاس  ولد :  ولدها نادت ث ,  الحسن

 إليك أبيك أرث هذا:  قابل  يدي  بين ووضعت  الصندوق فدفعت,  محيا  عل  الحزن

 الحسن منط   أم  فؤخذت الحسن, ثوب فؤلبست  لباس  إليك أدف  أن أوصاني وقد

 ث  فؤلبست  أبي  قمي  أخذت ث  قليَل الثوب ورفعت ال اس  وسط في وشدتها

 كتابا إلي  دفعت ولوع  وأل  بحرق  تبكي فؤخذت أمامها وقؾ أبي  عمام  ألبست 

 يوما إليك كتبها إليك الحسن أبيك وصي  هذ : قاس  بني ل  قالت أبي  من مختوما

 الرحمن ّللا بس : فيها فاذا فتحها والد  خط وفيها متلهفا ال اس  تل فها.  وهويبكي

 يجارويطلب يجيرول الحسين عمك رأيت إذا الحسن أبوك أنا قاس  بني الرحي 

 أب  فان دون  مهجتك فابذ  ولمعين ناصر بَل فريد وحيدا ينتصرل  فَل النصر 

  ابدا يردك لن فإن  هذا خطابي فؤر  وامتن 

: خلد  دارفي قد وأظن, وحرق  بلوع  وبك  خدي  عل  ال اس  دمو  سالت

 إمام  إل  مسرعا ذهب بعم  ح  الذ  والمصاب,  الفاجع  وعظي , شعرباليت 

 ما وقرأ قبل ,  أخي  خط يعرؾ وكان. اإلما  من  أخذ , بكف  الكتاب رافعا الحسين

 انتب .  عليهما أؼشي حت  معا فبكيا, لصدر  ال اس  ض  ث  بالبكآء, فؤجهش في 

 اخوتي وأر  الب آء عل  لي لطاق  عما  يا: عم  مسام  ليطرق الفت 

 .فريدا وحيدا وأراك الرمضآء, عل  مجزرين وبنوعمومتي

 للموت؟ برجلك أتمشي ولد  يا: الحسين رد

 روحي ولمعينا ناصرا تجد ل  فريدا وحيدا األعداء بين وأنت ع  يا ل وكيؾ ـ

 . الوقآء لنفسك ونفسي الفدآء لروحك

 الموت؟ تجد كيؾ قاس  بني: بسإا  عم  أردؾ

 ال اس  إجاب  بعد.  العس  من أشه  ياع  سبيلك في: بصير  كصاحب الؽَل  أجاب 

 أذا إلي هل  قاس  حبيبي: نادا ,  بال تا  ل  أذن,  والبصير  النضو  فيها ووجد
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 تناو  عيني  بين ما قب  صدر  إل  ضم  الحسين فؤخذ  من  دنا جديد من عم  هو

 فش   ال اس  ثوب وأخذ وجه  عل  وأدلها نصفين قسمها ال اس  عمام  الحسين

.  لمحال  م تو  ال اس  أن تي ن الحسين كؤن و الكفن كهيب  أخي  ابن عل  وأدال 

 وإزاروفي قمي  وعلي  السيؾ بيد  الضرؼا  إلوثارثور  الحسين عّم  لبث فما

 بالموت مستخفاً  بسيف , ويضرب األعداء صفوؾ بين يمش  جع  , نعَلن رجلي 

 أن فؤنؾ اليسر  نعل  شس  ان ط  ولكن الصناديد الرجا  يفع  كما بالجم  ؼيرآب 

 وي و  يرتجز وهو الشس , يشد فوقؾ األنبياء أعظ  ابن وهو الميدان في يحتفي

: 

 الحستن: نجت  فؤنتا تنكروني ان 
 

 

 والمتإتمن المجتبت  النبتي سبط 
 

 

 كؤلستتتيرالمرتهن حستتتين هتتتـذا 
 

 

 المتزن صتوب لست وا قتو  بين 
 

 

 

 متحديا يشد  فوقؾ نع  بَل رجلي  إحد  تكون أن واإلمام  النبو  سلي  وأنؾ

 األزد  سعد بن عمرو وهو الجيش ذلك كَلب من كلب الفرص  هذ  واؼتن  له ,

!!  ّللا سبحان:  ل  وقا  مسل , بن حميد ذلك علي  فؤنكر علي , ألشدن وّللا:  ف ا 

 يعن فل …  منه  أحد عل  يب ون ما الذين ال و  هإلء يكفيك بذلك, تريد وما

 كما األرض إل  فهو  الشريؾ رأس  عل  بالسيؾ فضرب  علي  وشد ب , الخبيث

 .ال اني بدم  يتخبط صريعا النجو  تهو 

 قلب  فت ط  النداء هذا اإلما  سم . أدركني عما  يا:  صوت  بؤعل  الؽَل  ناد 

 فضرب  قاتل  إل  فعمد أخي  ابن نحو وسار  وحسرات, أس  نفس  وفاضت

 أه  خي  وحملت أرضا, وطرح  المرفق, من ف طعها بساعد  فات اها بالسيؾ,

 ابن نحو اإلما  وانعطؾ لخي ,ا حوافرا تحت هلك األثي  أن إل لستن اذ  الكوف 

 وجع  , المذبو  كالطير ورجلي  بيدي  يفح  والفت  ت بيَل يوسع  فجع  أخي 

 فيك ال يام  يو  خصمه  ومن قتلوك, ل و  بعدا:  روح  بذوب يخاطب  اإلما 

 هذا وّللا صوت, ينفعك فَل أويجيبك يجيبك, فَل تدعو  أن عمك عل  عزوّللا جدك,

 بيدي  يفح  وهو ذراعي , بين أخي  ابن اإلما  وحم . ناصر  وق  كثرواتر , يو 

 عليّ  بجوارولد  فؤل ا  ب  وجاء يدي , بين الزكي  نفس  فاضت حت  ورجلي ,

 تصد  وقد إليه  النظر يطي  وأخذ بيت , أه  من الممجدين وسابرال تل  األكبر,

 ذري  قت  استباحوا الذين أعداب  من المجرمين السفك  عل  يدعو وأخذ قلب ,
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 يا صبراً  أبدا, ولتؽفرله  أحداً, تؽادرمنه  ول عددا, احصه  الله : )  قابَل نبيه ,

 (.أبداً  اليو  هذا بعد هواناً  لرأيت  بيتي, أه  يا صبراً  , عمومتي بني

 متا  ترك وقد حزينا الخيم  وؼادر الشهيد, أخي  ابن جبين عل  قبل  الع ّ  طب 

 ويو  ولد يو  سَل  فالؾ(  ) الحسين لعم  فداءً  بروح  وضح  الدنيا الحيا 

 .حيا يبعث

 (حمل  عل  طاق  ل وّللا) األكبر علي *

 تراب عل  موزع  واشَلإ  م طع  اعضاإ  خل اً, وأحسنه  وجهاً, الناس أصب 

 النَّد  ذا ليل  ابن,  ليوسؾ يع وب كحب فؤحب , الحسين قلب شؽؾ!  كربَلء

د   الحــــقَّ  يبي ُ  ل,  دين ِ  عــــل  الدنيا ُيْإثرُ  ل, والنفس واآلب الجد كري , والس 

 علي  ّللا صل  – محّمد ّللا برسو  ومنِط اً  وُخلُ اً  َخْل اً  الناس أشَب ُ  برز.  بالباط ِ 

 حمز  بؤس في كان فمن,  سن  وعشرين سبعاً  ي ارب ما وعمر  الطؾ يو  -وسل 

 صبيح  هاش  بني من شهيد كؤو  للشهاد  مستعدا, أحمد حيدرومهاب  وشجاع 

 إل  اشَت نا إذا وكّنا: ) ّللا عبد أبو في  قا  من لكن, أنصارأبي  بعد عاشوراء يو 

 المصطف  جد  محيا يحاكي كان األكبر علي قمحيا(, وجه  إل  َنَظرنا رسولك وج ِ 

 أنــــــا: قابَل يرتجز وهو الوؼ  األكبرساح  دخ  ؟ قتيَل لورآ  ال اب  حا  فما, 

 فينا يحكـــــ  ل لِل تا بالنبي أول  البيت ورب نحــــــن علي بن الحسين بن علي

 قت  و علــــــو  هاشمي ؼَل  ضرب أبي عن أحامي بالسيؾ أضرب الدعي ابن

,  العداء معسكر ضج,  الماء إل  عطش حال  في وهو أعداب  من كبيرا عددا

, العطش شد  من الذابلتين شفتي  حرك,  بجراحات إصابت  بعد أبي  إل  فعاد

 قد الحديد وث   قتلني, قد العطش أب , يا:  الواعي  الحسين أذني في فهمس

 دمو  سالت األعداء؟ عل  بها أت ّو  سبي  من ماء شرب  إل  فه  أجهدني,

 عّزعل  ُبني, يا: الحق لسان ونطق, المطر كؽزار  التريبين الخدين عل  الحسين

. يؽيثونك فَل به  وتستؽيث يجيبونك, فَل تدعوه  أن أبيك وعل  عليّ  وعل  محّمد

 هذا خذ: ))ل  وقا  خاتم  إلي  ودف  فمّص , لسان  فؤخذ لسانك, هات, ُبني يا

 جّدك يس يك حّت  ُتمسي أل أرجو فإّني عدّوك؛ قتا  إل  وارج  فيك, في الخات 

 الحرب:  مرددا وحم  المعرك  إل  عاد((.  أبداً  بعدها لتظمؤ شرب  األوف  بكؤس 

..  نفارقْ  ل العرش ربّ  وّللا مصادقْ  بعدها من وظهرت.. ح ابقْ  لها بانت قد

 وانهالوا األعداء فإحتوشو ,  صر  ث  األبطا  قتا  ف ات  البوارقْ  أوُتؽمد جموعك 

 إشار  تفه  أن العربي  األفـراس عاد  ومن فرس , اعتنق بالسيوؾ ضرباً  علي 

 قد كان المعاد  الجيش ولكن آمن, موطن إل  عندها بالفرسان وتعيد العتناق

 إل  الهتداء من منع  الجواد عيني عل  رأس  من الد  وتدفق األكبر, بعليّ  أحاط
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 أن إل  واللإ  الح د دعاه  الذين األعداء عسكر إل  فحمل  الحسين, معسكر

 علي يطلب ل  العصيب , الفتر  هـذ  فـي. إرباً  إرباً  وي طعو  بسيوفه  علي  ينهالوا

 روح  بلؽت عندما ولكن بصبروي ين, الطعنات تلك ك  وتحّم  أبي , من النجد 

 األوف  بكؤس  س اني قد ّللا رسو  جد  هذا أبتا , يا: صوت  رافعاً  قا  التراقي

 حت  مذخور  كؤساً  لك فـإن! العج  العج : ي و  وهو أبداً, بعدها أظمؤ ل شرب 

 والحسرات تختنق وعبرت  صدر  في وآهات  الحسين خاطب . الساعـ  تشربها

 كبد  فلذ  مصر  من ساعات وبعد صابراً  محتسباً  دموع  ب ايا يكفكؾ محبوس ,

 حرم  انتهاك وعل  ّللا عل  أجرأه  ما ُبني, يا قتلوك قوماً  ّللا قت : ف ا , سيلح  

: وقا  هاش  بني فتيان إل  الحسين اإلما  أقب . العفا بعدك الدنيا عل !  ّللا رسو 

 الفسطاط عند وضعو  حتـ  ب  فجاإوا مصرع , من فحملو  ,«أخاك  إحملوا»

 نبي ابن يا عليك السَل  ّللا رسو  ابن يا عليك السَل . أمام  ي اتلون كانوا الذ 

 السَل  الشهيد الحسين ابن يا عليك السَل  المإمنين أمير ابن يا عليك السَل  ّللا

 ولعن قتلتك أم  ّللا لعن المظلو  أيها عليك السَل  الشهيد بن الشهيد أيها عليك

 وابن ّللا ولي يا عليك السَل  ب  فرضيت بذلك سمعت أم  ّللا ولعن ظلمتك أم  ّللا

 .واآلخر  الدنيا في منه  وإليك علينا بك المصيب  وجلت الرزي  عظمت ل د ولي 

ِديَ  ُ ( َعلَيَّ  آ    َعابَِد ُ )استشهاد ذكر  * ْؽَر  الصَّ  الص 

دِ  بِْنتُ  َزْيَنبُ  َماءِ  إِلَ  بِ ِ  ُعِر َ  َوَمنْ  األَْنبَِياءِ  َسي   أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َمَ ا ِ  إِلَ  َوَوَص َ  السَّ

ي َفاِطَم َ  َولَدِ  إِلَّ  ُعْصَبتِِه ْ  إِلَ  َيْنَتُمونَ  أَ ْ  ُبن ي ُك   (:  ) َقا َ  الَِّذ  أَْدَن   أََبْوُه ْ  أََنا َفإِنَّ

 .َوَعَصَبْتُه ْ 

دِ  ُصْلبِ  ِمنْ  الَع ِيلَ ُ  ينِ  َيْعُسوبِ  ْاألَْوِصياءِ  َسي   َصْفَو ِ  ِذْكِر ِ  ِمنْ  اْلُمْإِمنِينِ  أَِميرِ  وَ  الد 

اءِ  َعَل ِ وَ  األَْنبَِياءِ  ْكرِ  َوَمْشُهورِ  األَْت ِيَّ َماءِ  فِي الذ  يَّ َ  َجَع َ  عزوج  ّللاَ  أَنَّ : ُب ُوَل ُ  السَّ  َذر 

َتي َجَع َ  َتَعالَ  ّللاّ  َوأَنَّ , ُصْلبِ ِ  فِي َنبِي   ُك    يَّ  (. َ ) َطالِب أَبِي ِبنْ  َعلِي   ُصْلبِ  ِفي َذر 

واِط ِ  اْلُبُدورِ  بِْنتُ  َزْيَنبُ  اْلَمصاِببِ  أُ َّ  والِ ِ  الش ُموسِ  وَ  السَّ  َعلَ  ُحِم َ  َمنْ  وَ  الطَّ

 َعلِي   َوبِْنتَ , األَْقَص  اْلَمْسِجدِ  إِلَ  اْلَحرا ِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  بِ ِ  أُْسِر َ  وَ  اْلَهوآءِ  فِي اْلُبراقِ 

ْهَراء َفاِطَم َ  وَ  اْلُمْرَتض  َها, الزَّ د   َجد  ُتَها, الُمْصَطَف  ُمَحمَّ  َقا َ  َمنْ  اْلُكْبر  َخِديَج ُ  َجدَّ

بِي   ِسْبَطا أََخَواَها, بَِمالَِها اإلِْسََل َ  اَداتُ  النَّ  َعلَ  ّللاِ  ُحَججُ  وَ  األَْخَيارِ  ْاألَْطَهارِ  السَّ

ماءِ  األَْرِض  َساَداتُ  األَْقَطارِ  ِهيدُ  اْلُحَسْينِ  وَ  المجتب  الَحَسنِ  األََما ِ  أَِخيَها, َوالسَّ  الشَّ

ْمآنِ  اْلَعْطشانِ  ْسَع ِ  أَُبو َوُهوَ  الظَّ ْرقِ  فِي ّللاِ  ُحَججُ  َوُه ْ  ْاألَْطهارِ  الت   َواْلَؽْربِ  الشَّ

ماءِ  َواألَْرِض  ُه ْ  الَِّذينَ  َوالسَّ  .اْلَخَلِبقِ  ُك    أَْعَناقِ  َعلَ  َفْرض   ُحب 
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يَ  ُ  د  ِشيَد ُ  اْلفاِضلَ ُ , اْلَمْرِضيَّ ُ  الص  رَّ ُ , النَّ ِيَّ ِ  التَّ ِيَّ ِ , الرَّ  الَمْيُموَن ُ , الَفاِخَر ُ  الد 

اِهَر ُ  َلتْ  الَهاِشِميَّ ُ  الَع ِيَل ُ , الطَّ  جِدها وفا َ  َفَشاَهَدتْ , لِْل ُلُوبِ  اْلُمْحِرَق ِ  اْلَمصاِببَ  تحمَّ

ها ََل ُ  َعَلْي ِ ) الُحَسْين اإلما ُ  َشِ يَ َها َوَرأَتْ , الُحْسنُ  َواِخيَها أَبِيَها وشهاد َ  وأم  ( السَّ

 َشَباب   ِمنْ  الُمْشِرَق َ  الَكَواِكبَ  َوَشاَهَدتْ , َمَعي َوَل  لَ ُ  َناِصرُ  َل  لِلَمْوتِ  ِاْسَتْسلَ َ  َقدْ 

ينَ  ِعي الَعلَِوي  ْينِ  ُسُيوؾُ  َتْحُصُدُه ْ  َصر  ضَّ َ  األَْطَفا َ  َوَشاَهَدتْ , َوَعبِيُدُه ْ  األَُمِويَّ  الر 

 فِي َنْفِسَها َوَبَذَلتْ  َقْتلَ ُ  فِي َعاُشوَراءَ  َيْو ِ  اْلُحَسْينِ  ْاإلِما َ  َفَحفِْظتِ , أََماَمَها ُحونَ ُيَذب  

ََل ُ  َعلَْي ِ  اْلعابِِدين َزْينِ  َنَجا ِ   .ْاألَْش ِياءِ  أَْشَ   َمْجلِسِ  فِي السَّ

ََل ُ  َعلَْي ِ  َعلِي   َكُنْطقِ  َنَطَ تْ  إَذ, أَبِيَها وفصاح َ  صبرَ  ورثت لََ دْ   اْلُكوَف ِ  ِسَككِ  فِي السَّ

 َسَكَنتِ  َحتَّ  َنافَِع    ُبُخْطَب    اْلُكوَف ِ  َمَيدانِ  فِي َخَطَبتْ  وَ , ْاألَْعداءِ  ِمنَ  َكثِير َوَحْولََها

تْ  وَ , َناِحَي    ُك    ِمنْ  ْاألَْصواتُ   َوَقالَتْ  َواِضَح    بِِاْحتَِجاَجات   ِزَيادُ  ِاْبنِ  َمْجلِسِ  فِي ِاْحَتجَّ

َنات   َجَوابِ ِ  فِي  .َصاِدَق    بَِبي 

َلتِ  فِي ُمْمَتَحَن ُ  َفَكاَنتْ  دِ  َجَسدِ  َعلَ  َوَوَقَفتْ , الَمْظلُو ِ  َكاْلُحَسين اْلَمصاِببِ  َتَحم   َسي 

َهَداءِ  َها ُتَخاِطبُ  الش  ِّ  َعْيُنَها َتَن ْ  لَ ْ  وَ , الُحَسْين َبا َ  َوَتَكلََّفتْ , ّللاِ  َرُسو ِ  َجدَّ  أِلَْجِ 

َز ُ  َبِعيَد ُ  َوأَْصَبَحتْ , َحراَسته  ا ِ  أَْه َ  ورأتْ , الشا ِ  َخراَب ِ  فِي ُمَتَحي   َحاَل ِ  فِي الشَّ

ُرورِ  اْلَعْيشِ  اَياتِ  َوَنْشرِ  َوالس   َزْين ْاإلِما ِ  َوُعُنقِ  َعُضِدَها َعلَ  اْلَحْب ُ  َيُشدَّ  َوِسيَ تْ , الرَّ

َواِهي َهِذ ِ  َوَم َ , اْلعابِِدينَ   .َقْدَركَ  أَلَْسَتْصِؽرُ  َوإِن ي َيِزيدَ  َمْجلِسِ  فِي َقالَتْ  الدَّ

تْ  َما َرْؼ َ  َعلِي   آ ِ  َعابَِد ُ  دِ  لََيالِيَها َعامَّ ُ  َتْ ِضي َمَصاِببَ  ِمنْ  بَِها أَلَمَّ َهج   َوتََِلَو ِ  بِالتَّ

ادُ  َقا َ  َحتَّ  ال ُْرآنِ  جَّ َتي إِنَّ : السَّ اِزلَ ُ  َوالِمَحنُ  الَمَصابِبُ  تِْلكَ  َم َ  َزْيَنبُ  َعمَّ  فِي بَِها النَّ

ا ِ  إِلَ  َطِري َِنا َجل دُ  اإلِْصَرارُ  لَِذلِكَ .. اللَّْيلِيَّ َ  لََها ُنَواؾِ  َتَرَكتْ  َما الشَّ ْبرُ  َوالتَّ  َوَعَد ُ  َوالصَّ

َد ُ  ُسُكوت   ي  د   آ ِ  أَْعَداءِ  َجِريَم ِ  َعنْ  َزْيَنبُ  السَّ  الَعَزاءِ  َمَجالِسُ  ُت ِي ُ  أََخَذتْ  ُمَحمَّ

َر ِ  بِالَمِديَن  َد َ  الفِْع َ  َوُتَشاِطُرَها الُمَنوَّ ي  ا, الَبِنينَ  أَ ْ  السَّ ينَ  َدَعا ِممَّ  ُتْفِرقُُهَما إَِل  األَُمِوي 

ْينِ  ع يل ُ  َوَنَف  ا ِ  الَهاِشِميَّ  لَِشك   َيْدُعو َما َوَهَذا, ُعُروِشِه ْ   َعلَ  بِالَخَطرِ  َفَشَعُروا لِلشَّ

ْفيُ  َوَفاتَِها َسَببِ  فِي ُه ْ  َوالُمَرج  ُ , َجِريَم    َتْدبِيرُ  َفالنَّ وا أَنَّ َد َ  إِلَْيَها السَّ ِ  َدس  ي   َوالسَّ

قُوُهَما أَنْ  َبْعدَ  الكَلبي  َفاِطَم ُ   ِمنْ  َعْشر   الَخاِمسُ  َمَساًءا األََحدِ  َيْو َ  َفاُْسُتْشِهَدتْ , َفرَّ

 ...لِلِهْجَر ِ  ٕٙ ُسنَّ ِ  ِمنْ . المرجب َرَجبِ  َشْهرِ 

َها َعنْ  َرَوتْ  ْهَراء أُم   الَكَما ِ  َحد   إَِل  َوَصلَتْ  بَِها*** ُعلُوًما الزَّ

َها َفلُــــوَل  ْهَراء أُم   ِجــــَدا َ  ِبََل  الَعالَِمينَ  نَِساءَ *** َساَدتْ  الزَّ

لُ ُ  َوَما ؤِْريخُ  ُيَسج   َوبَِنْفسِ , َشَهاَدتَِها َعلَ  َواِحد   َعا    ُمُرور   َبْعدَ  الكنان  ِمْصرُ  آِلُه َ  التَّ

اءُ  الفَُ َهاءُ  َوفِيِه ْ , َجِميًعا ِمْصرُ  أَهَّ َ  ِاْجَتَم َ  الَوَفا ِ  َيْو ُ   َوأََقاُموا, َوَؼْيَرِه ْ  ال ُْرآنِ  َوقُرَّ

ْكَر  تِْلكَ  لَِتْخلِيدِ  َعِظيًما اَتؤْبِيِنيًّ  َمْجلًِسا لََها  الَعاَد ُ  ِب ِ  َجَرتْ  َما َوَحَسبَ , الُمْإلَِم ِ  الذ 
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ؤْبِينِ  الَعَزاءِ  َمْجلِسِ  إَِقاَم ِ  ِمنْ   الِحينِ  َذلِكَ  َوِمنْ  الَمي تِ  َوَفا ِ  َعلَ  َعا    ُمُرور   َبْعدَ  َوالتَّ

ْكَر  َهِذ ِ  إِْحَياءُ  َيْنَ ِط ْ  لَ ْ  رُ , ّللاُ  َشاءَ  َما َوالَ , َهَذا َعْصِرَنا إِلَ  الذ   َمْوِس ِ  َعنْ  َوُيَعب 

ْكَر  َهِذ ِ  إِْحَياءِ  . َرَجبِ  َشْهرِ  أَوَّ ِ  ِمنْ  ُيْبَتَدأُ  َوُهوَ " الزينبي الُمَول دِ " بِ  ِمْصرَ  فِي الذ 

 ال ُْرآنِ  آَياتِ  بِتََِلَو ِ  اللََّيالِيَ  َهِذ ِ  َوُتَحي ي, ِمْن ُ  الن ْصؾُ  َلْيلَ ً  َوَيْنَتِهي, َسَن    ُك    ِمنْ 

َبِو َّ  الَبْيتِ  أَْه َ  مداب  َوقَِراَء ُ , الَحِكي َ  ُرونَ  َوالَّتِي, النَّ  ".التواشي " بِ  َعْنَها ُيَعب 

ا َعِظيًما الَمْجلِسُ  َوَيُكونُ   الِمْصِريَّ َ  َوالُمُدنُ , الَ اِهَر ُ  َمِديَن    أَْه ُ  فِي ُ  َيْشَتِركُ  َحْيثُ  ِجّدً

ِريؾُ  َمْرَقِدَها إِلَ  َيْدُخلُونَ  ُث َّ , ِمْنَها الَبِعيَد ُ  َحتَّ . األُْخَر  ََل ِ , الشَّ , َعلَْيَها لِلسَّ

ِكيَّ ُ  ُروِحَها َعلَ  الَفاتَِح  ُسوَر ِ  َوقَِراَء ُ   .الّطاِهَر ُ  الزَّ

ا ِ  ُبْ َع    ِزرَّ  أََل   ُتَراب   أِلَبِي    بِْضعَ  لَِزْيَنبَ *** َطاَبتْ  بِالشَّ

 الَعَذابِ  ِمنْ  آِمنِينَ  َتُكوُنوا*** أَْدَخلُوَها أَنْ  لِلُمْذنِبِينَ  َف ُ ْ 

ََل ُ  اِهَر ِ  الَحْوَراءِ  الُكْبَر  َزْيَنبَ  َعلَ  السَّ  وَ  َهاِش َ  َبنِي ع يل ُ  الَحَسنُ  أُ    الطَّ

َ  ُ , الطالبيين َث ُ  الُمَعل َم ُ , الَكاِملَ ُ , الُمَعل َم ِ  َؼْيرَ  العالَم ُ , الَعاِرَف ُ , الُمَوثَّ  َيْو    الُمَحدَّ

ا َتْبَعثُ  َوَيْو    اُْسُتْشِهَدتْ  َوَيْو    َولََدتْ   .َحّيً

 البيضاء الرجع  صاحب ولد  ذكر  *

 إل  تنسب الحواريين, ولد من الرو  ملك قيصر بن يشوعا بنت مليك  السيد 

 في الفاضل  السيد  تلك,  حواريي  أبرز أحد وهو ,(شمعون( ) ) المسي  وصي

 اإلما  لولد  كزوج  يخطبها(  ) محمد ّللا رسو  منامها في رأت الليالي إحد 

 . وواف ت فواف وا,  شمعون ووصي  المسي  من( ) العسكر  الحسن

 في المرت ب وبعلها,  الرو  ببَلد وهي العظيم  الرإيا بتلك قلبها وتعلق استي ظت

 . سامراء

 بين فكانت المسلمين, لمحارب  العراق إل  جيشا والدها يوج  أن القدار وشاءت

 عرضها المسلمين من شيخ بيد كؽنيم  باألسر فوقعت,  الخد  بز  متنكر  صفوف 

 يلمسها أو لمسها وترفض وبيعها الظهور عن تمتن  كانت أنها إل,  للبي 

 وج  حينها وفي.  وحياء عف  ازدادت المشترين كثر وكلما,  شرابها في الراؼبين

 باللؽ  كتاب من  ويحم  بؽداد إل  سامراء من خواص  أحد(  ) الهاد  اإلما 

 الجليل  واألسير  والباب  المكان ل  ووصؾ إياها تسليم  فؤوصا ,  الرومي 

 السيد  بكت الكتاب ناولها فلما. لها ثمناً  ليدفعها ديناراً  وعشرين مابتين وحّمل 

 الشيخ الرسو  فساو  الكتاب, لصاحب يبعها ل  إن نفسها ت ت  بؤن الباب  وهددت

 ون لها إلي , فدفع (  ) الهاد  اإلما  أرسل  الذ  الثمن عند توقؾ حت  الباب ,
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 كثيراً, بها رحب(  ) الهاد  اإلما  عل  دخلت فلما, سامراء إل  واحترا  بتجلي 

 وؼرباً  شرقاً  الدنيا يملك(  ) العسكر  محمد أبي ابن  من لها يولد بولد بشرها ث 

 اإلما  بنت( حكيم ) السيد  أخت  عند أودعها ث  وعدلً, قسطاً  األرض ويم 

 السيد  سماها و أياماً, عندها فب يت واألحكا , الفرابض لُتعلمها(  ) الجواد

(  ) العسكر  الحسن اإلما  ابن  بعدها(  ) الهاد  اإلما  ووهبها, نرجس

 . الدر  بالكوكب حملت بها دخ  ولما اإلما  فتزوجها

 في ومابتين وخمسين خمس سن  الّسحر عند والزمان العصر صاحب المهد  ولد

 بن وهو الهجر , من ٕ٘٘ عا  شعبان ٘ٔ في الجمع  يو  فجر أ , رأ  َمن سرّ 

 بن علي بن محمد بن جعفر بن موس  بن علي بن محمد بن علي بن الحسن

 (. أجمعين عليه  تعال  ّللا سَل ) طالب ابي بن علي بن الحسين

 الجث , ممتلا أن :  المإمنين فر  معرفت  لكن,  ترا  نع ...  عرفت  أن وحسبك

 اللحي , كثب العينين, ضخ  األنؾ, أقن  در , كوكب كؤن  وجه  ال ام , طوي 

 أبلج الجبين, واض  اللون, ناص ,  خا  يد  وعل  أسود, خا  األيمن خد  عل 

 تطال  سمحاء وفر  ول  بان ؼصن كؤّن  أرو , أش , الخد, مسنون الحاجب,

 فهكذا,  وحياءً  وسكين ً  حسناً  أكثر ول من  أقصد العيون رأت ما أذن , شحم 

 . ورأها عرف  من وصف 

 ير  ل  وإن ال ابل , وشهاد  أبي , بإقرار تثبت الوجود هذا في انسان أ  ولد  إنَّ 

 :فمنه , المبات ولدت  شهد(  ) المهد  والما .. ؼيرهما قط أحد

 الِما  وعم  الهاد  الِما  وأُخت الجواد الِما  بنت حكيم  الطاهر  العلوي  السيد 

 المهد  الِما  أُ  نرجس السيد  أمر توّلت التي وهي(. السَل  عليه ) العسكر 

 ..الولد  ساع  في(  السَل  علي )

 الخيزراني علي أبي جاري  منهن الولد , عملي  في النسو  بعض ساعدتها وقد

 وماري , يحي  بن محمد الث   بذلك صر  فيما العسكر  اإلما  إل  أهداها التي

 كان من( السَل  علي ) المهد  اإلما  شاهد كما,  العسكر  الِما  خادم  ونسي 

 نصر أبي الخاد  كطريؾ والِماء, الجوار  بعض م  دار  في العسكر  أبا  يخد 

.  المهد  الِما  سيدها م  شاهدت التي النيسابور  عبد  بن ابراهي  وخادم . 

 :قا  الذ  الخاد  ؼان  وأبي.  الخاد  الَديان وأبي

: وقا  الثالث, يو  أصحاب  عل  فعرض  محمداً, فسما  ولد(  ) محمد ألبي ولد“

 األعناق إلي  تمتد الذ  ال اب  وهو عليك , وخليفتي بعد , من صاحبك  هذا
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 شهد كما.  وعدلً  قسطاً  فمَلَها خر  وظلماً  جوراً  األرض امتَلَت فاذا بالنتظار,

 ( . ) الحسن أبي مول  الطباخ مسرور بذلك

َل ُ  َل ُ  ّللاِ, َرُسو ِ  ْبنَ  َيا َعلَْيكَ  اَلسَّ بِّييَن, خاَت ِ  ْبنَ  يا َعلَْيكَ  اَلسَّ َل ُ  النَّ  ْبنَ  يا َعلَْيكَ  اَلسَّ

دِ  َل ُ  اْلُمْرَسليَن, َسي  دِ  ْبنَ  يا َعلَْيكَ  اَلسَّ َل ُ  اْلَوِصّييَن, َسي   َوَصلَّ  صال  أبا يا َعلَْيكَ  اَلسَّ

د َعل  َص    اَللّـُه َّ  َتْسليماً, َوَسلَّ َ  َعلَْيكَ  ّللاُ  د َوآ ِ  ُمَحمَّ  .ُمَحمَّ

 نسبيه,  سادسا : مقاالث تارخييت 

 المنسي  الشخصي ( المساكين أبو)جعفر بن ّللا عبد *

 عبد بن هاش  بن المطلب عبد بن طالب أبي ابن( المساكين أبو)جعفر بن ّللا عبد

 . قصي بن مناؾ

 استشهد للهجر  الثامن  السن  في و.  الحبش  بؤرض المسلمين من مولود أو 

 الطيار وسا  اعطا  و,  شديداً  حزناً  الرسو  علي  فحزن.  مإت  بؽزو  جعفر والد 

 زوجت  فنع .  الجن  في بهما ليطير بجناحين يدي  عن عوض قد ان  قا  إذ,

 زوج  سلم  واختها , المإمنين ا  هي ميمون  اختها التي عميس بنت أسماء

 .المطلب عبد بن العباس زوج  لباب  وكذلك , الشهداء سيد حمز 

 محمدا ل  فؤنجبت بكر أبو الخليف  تزوجها زوجها استشهاد بعد أسماء ووالدت 

 وبعد. بكر أبي صلب من أبني هذا( : السَل  علي ) علي اإلما  في  ي و  كان الذ 

 يحي  وقي  , الصؽر ومحمد يحي  ل  انجبت حيث علي اإلما  تزوجها بكر أبي

 . وعونا

 ففي, سنين العمرعشر من يبلػ جعفرالطيار والد  استشهاد عند ّللا عبد ابنها كان

 راسيهما ومس  وأخي  ّللا عبد رأس عل  يد  وض  النبي قب  من اسماء نعي

 الثواب أحسن إل ّ  قد  قد جعفراً  إن الله  ي و , وهو الدمو  تذرفان وعينا 

 .ذريت  في عبادك من احداً  خلفت ما بؤحسن ذريت  في فاخلف 

:  وقا  , وخل ي خل ي فيشب  ّللا عبد واما ـ والد  شهاد  عند الرسو  عن  وقا 

 ل  دعا و. ثَلثا قالها يمين  صف   في ّللا لعبد وبارك , أهل  في جعفرا اخلؾ الله 

 , الصف ات في لنجاح  ثريا ّللا عبد كان و , يمين  صف   في ّللا بارك: ف ا (  )

 ب ص  الركبان ومشت , الكر  في المثا  ب  ضربت وقد الحدود ابعد إل  وكريما

 اإلسراؾ إل  نسبو  إل في  للطعن طري ا امي  بني من أعداإ  يجد ل  حت  كرم 

 . جود  وعظي  كرم  لكثر 
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 الع يل  اللبيب  العاقل  كريمت  يزوج  أن طالب أبي بن علي المإمنين أمير قرر

 تجسد التي والحسين الحسن اخويها بعد السباط وكبر  ّللا رسو  حفيد  زينب

 .وعلمها ت واها بك  أبيها شخصي  تتمث  و , وجمالها جَللها بك  امها شماب 

 .كلثو  وأ  ومحمد وعباس وعون علي:  جعفر بن ّللا لعبد زينب السيد  فولدت

 ل  أن  إل, كربَلء معرك  في شخصيا يشترك ل  جعفر بن ّللا عبد ان من وبالرؼ 

 ضد قيام  في أخيها مراف   عل  العز  زينب السيد  ع دت عندما لحظ  يتردد

 برف   كربَلء إل  ومحمد عون ابني  أرس  اّن  ب ,  فحسب ذلك ليس يزيد الطاؼي 

 . اإلما  يد  بين الطؾّ  يو  كَلهما واستشهدا , زينب اّمهما

, الكوف  نحو المسير من السَل  علي  اإلما  حذر بؤن  يرو  التاريخي األثر في و

 الحسين ل ما  أمان ورق  سعيد بن عمرو مك  عل  األمويين عام  من أخذ ث 

 .السَل  علي 

 كان وايضا,  السن كبير كان بؤن  الطؾ بواقع  اشتراك  لعد  الدقي   اآلراء ومن

 .المدين  في األعما  ببعض لل يا  الحسين اإلما  قب  من مؤمورا

 الذ  الن  هذا خَل  من الشهداء سيد ونهض  لثور  ومناصرت  تؤييد  ويتض 

 أبني  قت  جعفر بن ّللا عبد بلػ ولما: نص  ما الكام  تاريخ  من األثير ابن يذكر 

 ف ا  , يعزون  والناس يعزي  موالي  بعض علي  دخ ( السَل  علي ) الحسين م 

 اللخناء بن يا: وقا  بنعل  جعفر ابن فحذف  الحسين من ل ينا  ما هذا: مول 

 أن  وّللا مع , أقت  حت  أفارق  ل أن ألحببت شهدت  لو وّللا هذا؟ ت و  أللحسين

 وابن أخي م  أصيبا أنهما بهما المصاب علي ويهون عنهما بنفسي يسخي لما

 آسا  ف د يد  الحسين آست تكن ل  إن: قا  ث  مع , صابرين ل  مواسيين عمي

 (.ولد 

 .لتعزيت  يؤتون الناس وكان. المدين  في الحسين م ت  بعد مؤتما وع د

 .سن  التسعين ناهز وعمر  للهجر  ثمانين سن  ّللا عبد وتوفي

 فصل  والكر , الجود عن  المعروؾ وهو فيها توفي التي السن  في يد  ضاقت

 عليها جريت عاد  عودتني انك الله  وقا  ,( ) ّللا رسو  مسجد في الجمع 

 .األخر  الجمع  في فمات إليك, فؤقبضني عادتي مد  ان ضت فان
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 األشرؾ النجؾ في المإمنين أمير قبر موض  *

 علي  طالب أبي بن علي اإلما  المإمنين أمير قبر موض  في المإرخون توه 

 بؤن البؽداد ُ  الخطيبُ  حكا  ما عن والنهاي  البداي  في كثير ابن  فن  ,  السَل 

 .شعب  بن للمؽير  ب , السَل  علي  علي اإلما  المإمنين ألمير ليس ال بر

 ابن ن ل  ما وتلخي .الجوز  ابن وأخرج .  الواقد  عن أخذ البؽداد  والخطيب

 الواقد  رأ  ذكر ث ,  بالكوف  الجام  المسجد قبلي أما الدفن موض  عن كثير

المار  بدار دفن 
(ٔٗ)

. 

 من روا  عن ن   روابي وسند تح يق دون ورأيا ن َل ال و  بؤن نَلحظ وكما

 ال و ؟ هذا عل  الدلي  هو فما,  الث ات

 الدفن تاريخ وبين وبين  الهجر  الثامن ال رن مإرخي من البؽداد  الخطيب إنّ 

 النجؾ كان عصر  وفي,  ت ريبا جيَل وعشرين أرب  ي ارب ما أ  قرون ثماني 

 المتوف  بيت أه  الدفن بموض  األعرؾ فمن,  والعلماء بالعل  يزهو األشرؾ

 برأي  يدلي قرون ثماني  بعد جاء مإرخ أو وأتباع  وخاصت  بدفن  أوصاه  الذين

  ؟ دلي  دون

 السَل  علي  اإلما  سكن بسبب إلي  المشار بالستنتا  توص  المإرخ بؤن ونعت د

 ؟ الدفن عل  وقفوا الذين الشهود أين وإل,  األمار  لدار المجاور

 يدعي تافه  لضا  وليس الثامن ال رن في لمإرخ ال و  هذا بؤن علمنا هنا إل 

 !المعاصر الوقت في لنفس  اكتشاف 

 األشرؾ النجؾ في الحالي الدفن موض  عل  أقواله  نصت الذين المإرخون أما

 ليَل دفن فإن  السَل  علي  المإمنين أمير مدفن أما:  قا  الذ  الط ط ي ابن:  فه 

اآلن مشهد  حيث ظهر أن إل  قبر  عفي ث ّ  الؽر , في
(ٔ٘)

: ي و   األثير وابن.

ب  ويتبرك يزار الذ  الموض  هو قبر  أنّ  واألص 
(ٔٙ)

 ي و  الذ  الفداء أبي فؤيد ,

 الذ  وهو بالنجؾ المشهور هو قبر  أن وؼير  األثير ابن ارتضا  الذ  واألص :

اليو  يزار
(ٔ7)

. 
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 عبد بن هللا عبد.د تحقٌق, والنهاٌة البداٌة( , هـ774 ت) الدمشقً القرشً عمر ابن اسماعٌل الفداء ابً الدٌن عماد, كثٌر ابن) (

 .21ـ20 ص 11ج,  م1998 ـ هـ1418 سنة, االولى الطبعة, مصر, هجر دار,  التركً المحسن
15

 ..90 ص الفخري الطقطقً, ابن ( (
16

 ..261 ص  3ج,  التارٌخ فً الكامل, األثٌر ابن ( (
17

 ..93 ص  1ج المختصر,, الفداء أبو. ( (
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بالنجؾ اّن  وؼير  األثير ابن ارتضا  الذ  واألص : قابَل الورد  وابن
(ٔ8)

. 

 الثاني ال رن منتصؾ إل  الهجر  األو  ال رن من األخير النصؾ طيل  ال بر وكان

 . الخوا  ماعدا النظار عن مخفيا الهجر 

 في شهادت  يو  منذ(السَل  عليه ) أبيهما قبر والحسين الحسن اإلمامان أخف  ل د

 األمويين حك  نهاي   7ٔٔ الموافق هـ ٕٖٔ عا  حت  هـ ٓٗ \رمضان ٕٔ

 .اإلسَلمي  الُم  حك  عل  العباسيين استيَلء وبداي ,

 يحفر أن الحسن ابن  أوص  حيث السَل  علي  المإمنين أمير بؤمر جاء الخفاء أن

 وفي ,(منزل  قرب) الرحب  وفي المسجد, في: مواض  أربع  في قبور أربع  ل 

 موض  أعداب  من أحد يعل  ل أن بهذا أراد وانما هبير , بن جعد  دار وفي الؽر ,

 قبر 
(ٔ9)

 الحك  بؤن(  السَل  علي ) اإلما  معرف  بسبب الوصي  هذ  وجاءت. 

 ذكر عند( الحيوان حيا ) في الدمير  عن محبوب  آ  فيذكر, المويين إل  سيكون

 لعلم  قبر  يخف  أن أوص  علياً  أن قي  قبر , خفي إما  أو  وعليّ ) نّص  ما األوز

(ب بر  يمّثلوا أن يؤمن فل  اُمي  بني إل  يصير األمر أن
(ٕٓ)

. 

 عل  من اإلما  بسب معاوي  فؤمر,  والعداء الح د عن التاريخ مصادر وتحدثت

 أمير يسّبون اُمي  بنو كان: األثير ابن في و ,  عاما ثمانين ذلك واستمر المنابر

 عبدالعزيز بن عمر ولي أن إل ( السَل  علي )طالب أبي بن عليّ  المإمنين

بترك  اآلفاق في العما  إل  وكتب ذلك فترك الخَلف ,
(ٕٔ)

 . 

  قب  من العراق عل  الث في يوسؾ بن الحّجا  تولي عند   ٗ٘ٙ هـ 7٘ عا  وفي

 المإمنين أمير لجث  طلباً  النجؾ في قبر  األلؾ ثَلث   فحفر مروان, بن عبدالملك

السَل  علي 
(ٕٕ)

 ! اإلما  عل  الخوار  وح د عداء ؼير هذا,

 لكن,  واضح  فهي,  ال بر إخفاء لوصي  بالنسب  أكثر لتفاصي  نحتا  ل وبهذا

 ؟ ال بر موض  عن أعلن من:  نفس  يفرض الذ  السإا 

 الهجر  الثاني ال رن منتصؾ في والعباسي المو  الحك  بين نزا  وجود بعد ـ

 وانشؽ .  العصر ذلك في والعباسيين األمويين بين الصرا  احتد  أن فبعد,

 .  وأحزاب فرقا بينه  فيما الخوار 
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 .249 ص  1ج المختصر, تتمة, الوردي ابن ( (
19

 .32 ص,  الغري فرحة. طاووس إبن ( (
20

 .37 ص ,1ج وحاضرها, النجف ماضً ( (
21

 .154 ص, بٌروت العربً الكتاب دار التارٌخ, فً الكامل ( (
22

 .39 ص 1ج, وحاضرها النجف ماضً ( (
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 وأوص  وزار  مكان  ووصؾ ال بر عن السَل  علي  الصادق جعفر اإلما  أعلن

 مّر  ألو  كان ال بر ظهور انّ  ـ: الشرقي ي و ,   الناس لعام  وإظهار  بزيارت 

 دلّه  أن بعد: ي و  صفوان رواي  ففي من , وبؤمر السَل  علي  الصادق أيا  في

 لي أتؤذن سيد  يا: قلتُ  الشريؾ, ال بر موض  عل  السَل  علي  الصادق اإلما 

 ث ّ . ال بر وأصلحتُ  الدراه  وأعطاني. نع : قا  الكوف ؟ أه  من أصحابنا أخبر أن

 ت) العباسي علي بن داود أيا  حت  وب ي الجارف , السيو  بسبب ال بر عفي

 مّر  الشريؾ ال بر عفي ث ّ  صندوقاً, علي  وعم  أصلح  حيث ,( 7٘ٓ ـ هـٖٖٔ

 قب  علي  وشاد الشريؾ ال بر بن  حيث العباسي الرشيد هارون أيا  حت  ثاني 

( 78ٙ ـ هـ7ٓٔ) سن 
(ٕٖ)

. 

 عبد أبي اإلما  بؤمر صفوان هو ال بر أصل  من أو  بؤن نستفيد الرواي  هذ  ومن

 الذ  العباسي علي بن داود هو علي  صندوق وض  من وأو ,  علي  ّللا سَل  ّللا

العلويين م  متعاطفا كان
(ٕٗ)

 . 

 سن  وفي,  هـٕٖٔ سن  في ال بر عن الصادق اإلما  إعَلن كان يَلحظ وما

 عيس  بن علي ومع  الشريؾ, ال بر إل  ليَل الرشيد هارون خر  هـ8ٓٔ

 بن يا وّللاّ : وي و  ويبكي الكثيب عند يصلّي وقا  عن , أصحاب  وأبعد الهاشمي,

 قتلي وي صدون عليّ  يخرجون ولدك ولكن فضلك, أنكر ول ح ك, ألعرؾ أني ع 

 الصب  صَل  فصلّ  الفجر, قرب أن إل  الحال  تك  عل  وأستمر ملكي, وسلب

 موتاه  ودفن زيارت  في الناس وأخذ قّب  علي  فبني وأمر ال بر, عند

حول 
(ٕ٘)

 العا  في كان العباسي الرشيد هارون من ال ب  لبناء وبالنسب .

المذكور
(ٕٙ)

. 

 النبي وأحاديث لروايات أو ال بر مكان وصؾ في سواء التفاصي  من وللمزيد

 موت  دفن وفض  ووصي  أخي  مدفن مكان عن وسل  وآل  علي  ّللا صل 

 وال اعد  السياسي  الحركات بحثنا مراجع  ممكن الشريؾ قبر  حو  المسلمين

 . العنكبوتي  الشبك  عل  المنشور الكوف  في العلمي 
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 ص األشرف, النجف دلٌل: الهادي عبد الفضلً, عن نقال ,18 ص تارٌخها,... عاداتها... األشرف النجف, طالب الشرقً, ( (

23. 
24

 .الغري فرحة فً طاووس ابن والسٌد, الطالب عمدة فً بالدٌلمً الشهٌر الحسن بن محّمد راجع ( (
25

 .20: ص نجفٌات,: دخٌل, 41 ص  1ج: محبوبة. 119 ص الغري, فرحة, طاووس ابن ( (
26

 .35 ص  6ج األشرف النجف موسعة, الفقٌه جواد محّمد ( (
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 الكوف  مسجد ل قراء مدرس  أشهر *

 ومست ر والنحا  واللؽويين والتابعين الصحاب  بعض موطن - الكوف  مدين  تميزت

 العال  في الكري  ال رآن إلقراء مدرس  وأو  أشهر بؤنها - والمفسرين الف هاء

 . اإلسَلمي

,  مسعود بن ّللا عبد المسجد مفسر  أكبر ثاني ال راء  في باألفضلي  صر  ل د 

 . لل رآن السَل  علي  طالب أبي بن علي من أقرأ أحدا رأيت ما:  ف ا 

 نع ,  القراء مدرس  ؼير التفسير مدرس  أن إل  ويشير للتؤم  يدعو ما وهذا

 مدرس  وحت .  ومبدعوها أساتذتها لها واحد  ك  أن إل, المكان بنفس كَلهما

 ال رآن إن:  قابَل مسعود ابن يذكر  المفسرين قابم  يتصدر من أو  نجد التفسير

 علي  طالب أبي بن علي وإن وبطن, ظهر ول  إل منها ما أحرؾ, سبع  عل  أنز 

 . والباطن الظاهر عل  السَل 

 عهد في الكوف  وص  مسعود بن ّللا فعبد,  أقد  التفسير مدرس  بؤن نفه  وبهذا

 لكن ,  الكوف  عل  مسيطر  قراءت  وكانت,  الخطاب بن عمر الثاني الخليف  وأمر

 أن إل  قريش بحرؾ وليس األعراب رجز من رجزا تعتبر الذ  هذي  بحرؾ ي رأ

 .  طالب أبي بن علي قراء  عل  وعلمه  السلمي الرحمن أبوعبد وص 

 في إذ,  الدين يعسوب هو التفسير بعد األولوي  أعطاها فمن,  اإلقراء مدرس  أما

 بن ّللا عبد الرحمن أبوعبد التابعي أرس ,  عفان بن عثمان الثالث الخليف  عهد

 قرأت:  ي و  والسلمي.  الكوف  مسجد إل ( هـ8ٓت) السلمي ُربيع  بن حبيب

 من أو  الرحمن أبوعبد فكان. السَل  علي  طالب أبي بن علي عل  كل  ال رآن

 . سن  أربعين قرأ. ال راء شيخ فهو,  الكوف  مسجد في ل قراء جلس

 أبي عل  قرأ أألسد  النجود أبي بن عاص  بكر أبو التابعي السبع  ال راء وأحد

 ال راءات, أفص  من وقراءت .  ال راء ث   يعتبر فعاص ,  السلمي الرحمن عبد

 ؼير , لين  ما الهمز من ويح ق ؼير , أدؼم  ما يظهر أن  وذلك باألص , أت  ألن 

:  الجام  المسجد في السبع  ال راء من وأيضا. ؼير  أمال  ما األلفات من ويفت 

 عل  الصادق جعفر عل  قرأ,  عمار  أبا ويكن  الزيات حبيب بن حمز  التابعي

 أبي بن علي أبي  عل  الحسين أبي  عل  العابدين زين أبي  عل  الباقر محمد أبي 

 متورعا.  حمز  قراء  كتاب ول . ال رآني  لل راءات ومعلما قاربا كان, طالب

 . ال رآن عل  األجر  أخذ عن متحرزا

 .  حمز  عل  ال رآن الكسابي قرأ(,  هـ89ٔ ت) ألكسابي حمز  بن علي أيضا و
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( هـٔٗٔت) الكوفي سعيد أبو الُجرير , البكر  ربا  ابن تؽلب بن أبان والتابعي

 ل ,  ال رآن ومنها العل  من فن ك  في م دما كان إنما, السبع  ال راء من يعتبر ل

 ال رآن عل  دون من وأو ,  ال راء عند مشهور  مفرد  قراء  و,  ال راءات كتاب

 لسيما,  ال راء من(  ) علي اإلما  وخوا  والتابعين الصحاب  وجود أن. أبان

 حضور أع بها ث ,  الكوف  مدرس  لشهر  ربيسا عامَل كان وبعدها خَلفت  قب 

 .  آخرا حافزا كان سنتين ولمد  العباسي العهد عصر في(  ) جعفرالصادق  اإلما 

 بعض في  قا  ما ؼيرها عن الكوف  مدرس  لشهر  الفرعي  العناصر أحد ولع 

 الحجا  فؤنشؤ,  مثَلً  كالبصر  األخر  المدارس في وترهيب ترؼيب من الول 

 بن ويحي  عاص  بن نصر: هما رجلينَ  وندب ال راء, من خاص  لجن  هناك

 بلؽ ( علي اإلما  ب راء  ي رأ هذا وكان) الدإلي األْسود أبي تلميذا يعمروهما

 مصحؾ ك  بت طي  وأمره  مسعود ابن قراء  صح  ير  ل الحجا  فكان,  قريش

 يعطوا أن عل  , ولُمشّكَلً  من وطاً  يكن ل  الذ  عثمان لمصحؾ مخالفا يجدو 

 أن عن ؼف  لكن ,  مسعود ابن قراء  ي ب  فل , تعويًضا درهما ستين صاحب 

 وكان وقراءت  مسعود ابن من نيل  كان هنا فمن ألسن, سبع  عل  نز  قد ال رآن

 زمن ودفنها مصاحفه  إخفاء إل  ّللا عبد أصحاب بعض اضطر مما,  عليها يعاقب

 سم  أن  بهدل  بن عاص  فيذكر,  التيمي سويد بن الحارث فع  كما الحجا 

 إل -مسعود ابن يعني - عبد أ  ابن قراء  علي ي رأ أحًدا أجد ل»  : ي و  الحجا 

 . «عن   ضربت

 فحسب ذلك ليس سياسي لبطش تتعرض ل  الكوف  قراء مدرس  أن عل  يد  وهذا

 لسيما, زمان ك  في محترمون ومعلموها الجام  في العلمي  المإسسات إنما, 

 التي األحداث عن التاريخي  المصادر في بحثنا ودلي  شاهد وخير, ال راء مدرس 

 وفا  فجميعه  أواؼتيال  اعت ال  ت  أحده  نجد فل , الكوف  في لل راء حصلت

 المذكور  المدرس  أن عل  يد  ما هذا طبيعي بشك  هناك وتوفي المحتو  اآلج 

 للصحاب  واستند طالب أبي بن علي المإمنين أمير عليها أشرؾ متين أساسها

 أد  مما,  الكري  ال ران وتعلي  قراء  األجور عل  يت اضون ل الذين والتابعين

 قراءته  عل  ي رأون المسلمون أؼلب مازا  التي العري   المدرس  هذ  شهر  إل 

 . المعاصر وقتنا إل 

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  *  اْلِعَراق َتاِريخِ  ِفي( لوزون) ومعاهد  اأْلَوَّ  التَّ

َب ً  َكلَِم ً  أَْذُكرَ  أَنْ  أََودّ  اْلبَِداَي ِ  فِي ,  الجبور  َسْلَمان َكاِم  الدكتور اأْلُْسَتاذِ  إلَ  َطي 

َ فِيّ  المختار) ِكَتابَِنا َعلَ  َتْ ِديِم ِ  ِمنْ  َوِهيَ  َها َوَهَذا(  وع يد  َمْبَدأ َصاِحب الثَّ  ـ:  َنص 
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اِريخِ  فِي والتخص  اْلِكَتاَب  إلَ  اْلُولُو  َيُكن ل . ) ْهلَ  اأْلُُمورِ  ِمنْ  التَّ  َكَما,   السَّ

رُ  ات َوَتَراِج ,  َحَواِدث َسْرد,  اْلَبْعض ُيَتَصوَّ  . . إْحَداث ِرَواَي    أَوْ ,  َشخِصيَّ

 أُوتِيَ  ِمنْ  إلَّ  بَِعْينَِها َيْنَهضَ  أَنْ  ُيْمِكنُ  َل ,  ُكْبَر  َمْسُإولِيَّ  َفُهو,  َهَذا ُيَخالِؾُ  اْلَواقِ 

ْب ِ  لِي ِ  الطَّ رُ  َل  الَِّذ  الموضوعي َواْلفِْكر,  السَّ  ِمن الْجِتَماِعيَّ  بِاِلْعِتَباَرات َيَتؤَثَّ

ْفِسيَّ  اْل َُو  َهِذ ِ  َنْفِس ِ  فِي اْلُمَتَصد   ماوجد َفإَِذا,  وخج  َوَعاِطَف  ُمَجاَملَ   النَّ

َورِ  اْلَحَ اِبق الَ اِدَم ُ  األَْجَيا ُ  إلَ  ُيوَص َ  أَنْ  اْسَتَطا َ  َواْلَعْ لِيَّ   تحتفظ الَّتِي َوالص 

 ( . َوَصِريَح  َكاِملَ  اْلَوَقاِب  َنْ  ِ  َعلَ  َتْحِر ْ  َكَما,  بِاْلَواقِ 

 المإسؾ َفَمن,  اْلِعَراق َتاِريخ َيُخ    فِيَما ُخُصوًصا َمْعَناَها فِي َعِميَ     اْلَكلَِم ُ  َوَهِذ ِ 

اِريخ َمَصاِدر ندرس ِعْنَدَما َنا اْلِعَراق َتاِريخِ  ِمنْ  زمني  بح ب  اْلُمَتَعل َ   التَّ  لنجد َفإِنَّ

ق  . اْلَمَعاِصر بتاريخنا ترتبط أَو َتْنَف  أَنْ  ُمْمِكن   ُمِهمَّ    َحَواِدث لِِذْكر َتَطرَّ

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  َتْشِكي  بِؤَن َيَتَبيَّن للمعاهد  دراستنا ِخََل  َوَمن  مجلس) اْلِعَراقِيّ  التَّ

اب  . لوزون ُمَعاَهَد  أَْج ِ  ِمنْ (  اْلِعَراقِيّ  الن وَّ

 َمْعِرَف  َيتِ ّ  ِخََللَِها َفَمن,  اْلِعَراق َتاِريخِ  فِي ُمِهمَّ    َكاَنت اْلَمْسؤََل ِ  َهِذ ِ  أَنَّ  َوبَِما

ات ْخِصيَّ  َم َ  لَُه ْ  لعَلق  الَِّذينَ  ِمنْ  اْلِعَراقِ  لَِصالِ  َتْعَم ُ  َكاَنتْ  الَِّتي الَوَطنِيَّ  الشَّ

َما,  الْبريطانِيّ  الْحتَِلَ   . . النيابي اْلَمْجلِسِ  إلَ  َوَصلُوا الَوَطنِيّ  ُدوِرِه  بَِسَبب َوإِنَّ

ْسَب  َواقِِعيَّ    َح ِيَ   اْلَمْوُضو ُ  َهَذا َوفِي  اْلِعَراقِ  فِي اْلُعُمو ِ  اْلَ َبابِ  ُزَعَماء لَِمْعِرَف  بِالن 

اب َضِمنَ  ِمنْ  اْسَم ُ  َوَردَ  َفَمنْ ,   َشْيخِ  بِؤَنَّ  َيْعنِي َفَهَذا,  اْلِعَراقِّي  اْلَعَشابِر َعن الن وَّ

 اإْلِْنِكلِيِز ّ  الْحتَِلَ  أَو اْلِعَراقِّي  اْلُحُكوَم  قَِب ِ  ِمنْ  اْختَِياُر ُ  َكْون اْلَعا ّ  اْلَ بِيلَ  َمَشايِخِ 

 َكِؽَطاء اْختَِياَرُه  َوأَْيًضا,  اْلَعا ّ  شيخها َطِريقِ  َعنْ  اْلَ بِيلَ  َسبكَ  أََساسِ  َعلَ  َمْبنِي  

ْأ ِ  إَما  إِْعَلِمي ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  بِؤَنْ  الَعا    الرَّ َنات َجِمي  ُيَض ّ  اْلِعَراقِ  فِي التَّ  اْلُمَكو 

 . والطياؾ اأْلَْلَوان ُك    ِمنْ  اْلِعَراقِّي 

 فِي الحكومي اْلَوْض  َح ِيَ   لََنا َيِصؾ( ايدونيس ميشي ) اإْلِْنِكلِيِز ّ  اْلَكاتِب إنْ 

َياَس  ُحُدودِ  َعلَ  َيْخُرُجونَ  َل  وحكومات  اْلِعَراق ُملُوكَ  أَنَّ :  َقابًَِل  اْلِعَراقِ   الس 

 . البِريَطانِيَّ  اْلُحُكوَم  َلُه  َتَضعَها الَّتِي اْلَخاِرِجيَّ ِ 

َياَس  ُحُدودِ  َعنْ  َيْخُر ُ  ِمنْ  إْذن    َمِصيَر  َفإِن,  البِريَطانِيَّ  اْلُحُكوَم  َوَضْعتَها الَّتِي الس 

َوا  ْصفَِي  الزَّ ثَ  َكَما َوالتَّ ( 9ٖ9ٔ-9ٖٖٔ) ُحْكُم  ُمدَّ ُ  َكاَنتْ  الَِّذ  َؼاِز ّ  لِْلِمْلك َحدَّ

 َوَكان 9ٖ8ٔ ُسنَّ    بِ ِ  َخاصَّ    إَذاَع  أَْنَشؤ َوَقد,  وال ومي  الَوَطنِيَّ  بالتطلعات َفَتؤَثَّر

ْعلِيَ ات اْلَبَياَنات بَِنْفِس  ُيِذي   والفرنسي الْبريطانِيّ  بالستعمارين تندد الَّتِي َوالتَّ

ْهيوِنيَّ  الِكيانَ  وهاج   ِهيَ  اأْلَْسَباب َفَهِذ  , التوسعي  وتوجهات  فِلَْسِطينَ  فِي الص 
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ْفِكيرِ  إَل  طانِيابِري َدَفْعت الَّتِي َخل   جديا التَّ  ٖ لَْيلَ  َففِي , َؼاِز ّ  اْلِمْلكِ  ِمنْ  بِالتَّ

اَر    اْصِطدا ُ  بَِحاِدث َؼاِز ّ  اْلَملِك قُتِ  9ٖ9ٔ َنْيَسان ُكوك اثيرت َوَقد َسيَّ  َحْو  الش 

ِعيد ُنوِر    َفاَر  السَّ  . المإامر  َهِذ  َنَفَذت التِي البِريَطانِيَّ ُ  َوالس 

الِي اْلَيْو ِ  فِي َؼاِز    اْلَملِك َوَفا  َنَبا أَْعلَن َوِعْنَدَما ْعبُ  ِاْنَتَفضَ  التَّ تْ  إذْ  , الشَّ  َعمَّ

َها  أََصابِ  وموجه  اْلَحاِدث مستنكر  اْلِعَراق ُمَدن َوِفي َبْؽَدادَ  فِي التظاهرات  الت 

 . الَحاِدثِ  ُظُروؾِ  فِي َعاِد    َتْح ِيق بِإِْجَراء َوُمَطالََب  بِريطانِيا إلَ 

َب  َوَفاتِ  َقبِي  َؼاِز ّ  بِاْلِمْلك البِريَطانِيَّ  الَعَلََقات َكاَنت و فير ُكتِبَ  َفَ دْ  , َسي   السَّ

:  مانص  ِكَتابِ ِ  فِي(  Morris Peterson)  بترسن ُموِريس اْلِعَراقِ  فِي الْبريطانِيّ 

ا َيِجبُ  َؼاِز ّ  اْلِمْلكَ  بِؤَنَّ  لِْلِعَيان َواِضًحا أَْصَب َ  َقدْ   . َيْخلَ  أَوْ  َعلَْي ِ  يسيطر أَنْ  أَمَّ

,  اأْلََحقّ  النيابي اْلَمْجلِس َتؤِْسيس َبْعد اْلِعَراقِّي  لِْلُحُكوَم  الواقعي  اْلَح ِيَ  ُ  ِهيَ  َهِذ ِ 

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسِ  ِمنْ  النكليز َقَصد َفَكان اب أَْصَوات َض    ُهوَ  اْلِعَراقِ  فِي  ُ اأْلَوَّ  التَّ  الن وَّ

 ُمَعاَهَد ِ  َعلَ  اْلُمَواَفَ  ُ  أَْج ِ  ِمنْ  اأْلَوَّ ِ  َفَيِص  اْلَملِكِ  َم َ  ُمَساِعد َكَعاِم  لَِصالِِحِه 

َببُ  َهَذا َفَكانَ ,  لوزون بِيِسيّ  السَّ ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  لَِهَذا الرَّ  . اأْلَوَّ  التَّ

 تِْشِرينَ  َشْهرِ  ِمنْ  َواْلِعْشِرينَ  اْلَحاِد َ  اْلَيْو ِ  فِي فوستر ِهْنِر  اإْلِْنِكلِيِز ّ  اْلَكاِتب َي ُو 

 َمْجلِس قَِب ِ  ِمنْ  للمعاهد  اْلَمْشُروط اْلَ ُبو  إْعَ اب َوفِي,  9ٕٕٔ َسَن َ  اأْلَوَّ ِ 

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  بِإِْنَشاء َتؤُْمر ِمْلِكيَّ  إَراَد    َصَدَرتْ ,  اْلُوَزَراء  أَْبلَػ اْلَفْور َوَعَل .  التَّ

اِخلِيَّ  َوِزير ا ّ  الِحَياد اْلَمْوقِؾ يتخذو بِؤَن اْلُحُكوَم  موظفي َجِمي  الدَّ  ِخََل  التَّ

اِخبِين بَِتْسِجي  ويإشر.  الَ اِدَم  الْنتَِخاَبات لَْين النَّ  . َفْوًرا اأْلَوَّ

رَ  َذاتِ  تِ اْلَوقْ  َوفِي يَع  ُعلََماءُ  َقرَّ  فِي اْلُمَشاَرَكات ِمن أَْتَباِعِه  َيْمَنُعوا بِؤَن الش 

َس  َكْرَبَلء ِمن اْلَمَجا  بَِهَذا َفْتَو  اصدروا َولَِذلِك. ,  الْنتَِخاَباتِ   َوالّنُجؾ اْلُمَ دَّ

اِمنِ  اْلَيْو ِ  فِي اأْلَْشَرؾِ  انِي تِْشِرينَ  َشْهرِ  ِمنَ  الثَّ اِخبِين َتْسِجي  َكانَ  َوإِنْ ,  الثَّ  النَّ

لَْينِ   . َيْكَتِم  أَنْ  َكادَ  اْلَوْقتِ  َذلِكَ  فِي اأْلَوَّ

فُوذ َكانَ  َفَ دْ  َذلِكَ  َوَم َ  يِعيّ  الن   إْمَضاء أَنَّ  َذلِكَ , ,  بروزا أَْكَبر اأْلَْقَسا ِ  َبْعِض  فِي الش 

ْسِجي  لجان َرَفْين ِقَب ِ  ِمنْ  هددوا الَِّذين,  الُحُكوِميَّ  التَّ  تِْلكَ  ِمنْ  است الوا َقد,  الطَّ

 . المسجلين أَْسَماء   َعلَ  يصادقوا أَن رفضوا أَو,  الل جان

َمالِيَّ  اْلِمْنَطَ   أََهالِي َكانَ  اْلَوْقتِ  َذاتِ  َوفِي  َعن بِِعيَدْين َيَظل وا أَنْ  إلَ  َيِميلُونَ  الشَّ

ان لمذهبي  َوَنَظًرا,  ُمْخَتلَؾ   لَِسَبب َولَِكن.  الْنتَِخاَبات َمالِيَّ  اْلِمْنَطَ   ُسكَّ  َساد,  الشَّ

 َعن َيْنُج  َسْوؾ َما اْحتَِما ِ  َنِتيَج ُ  َوَذلِكَ ,  بِ ِ  ُيِحسَّ  َكان َواِس    َفَراغ ُهَناك



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٔٗٙ 
 

ُه  َعْوِد ِ  فِي اْلَكَمالِيَّ  النتصارات  أَ    فِي ُمَشاَرَكتِِه ْ  نَوإِ ,  اْلَجِديَد  لتركيا َضمَّ

َررَ  ُيْلِحقَ  َسْوؾ,  اْلُحُكوَم  َمَظاِهر ِمنْ  ُمْظِهر  .  اْلَحاِدث َذلِكَ  ِمْث ِ  فِي ب ضيته  الضَّ

ِ  إَراَد ُ  َيْنَتِظُرون,  اْلَعَرب ِمْث َ  َكاُنوا َفَ دْ  ْسَب ِ  ّللاَّ .  اسياده  قَُو  ُيْصبُِحوا أَنْ  إلَ  بِالن 

َعاَي  أَنَّ  َكَما ْرِكيَّ  الد  ابَِم  الت  َما ِ  فِي اأْلََخ    َوَعلَ ,  الدَّ  َعلَ  تحرض َكاَنت,  الش 

ْوقِي  َت َّ  الَِّذ  اْلُمْلَحق َكان.  َدْوًما الَلقانوني  اأْلَْعَما ِ  ََلثِينَ  اْلَيْو ِ  فِي َعلَْي ِ  التَّ  ِمنْ  الثَّ

 إلَ  َسَن ً  ِعْشِرينَ  ِمنْ  اْلُمَعاَهَد  ُمدَّ  َتْ لي  ِاْقَتَر  َواَلَِّذ ,  9ٕٖٔ َنْيَسان َشْهرِ 

اس  َبْين َمْحُموًدا اْنِطباعا أَْحَدثَ  َقدْ ,  َسَنَوات   أَْرَب     َكَذلِكَ .  َواْلُمَوص   َبْؽَدادَ  فِي السَّ

ْدت َقدْ  ُمدَّ    أَْقَرب أِلَنّ ,  َظاِهُر  بِِصَف  َفِرِحين وزراإ  وَ  اْلِمْلكُ  َكانَ   لِْ َْشَراؾ َحدَّ

 . ُشُإونِِه  َعلَ  بِريطانِيا تمارس  الَِّذ  الحكومي

اِميّ  اْلَمْنُدوب َوَجد ْير,  اْلَجِديد الْبريطانِيّ  السَّ ِريق دويس ِهْنِر  السَّ  َواِضًحا الطَّ

 َيْبقَ  لَ ْ وَ  والبريطاني  اْلِعَراقِّي  الحكومتين موظفي َبْين أَِصي    َتَعاَون لَِتْح ِيق إَماِم 

ْعب إْقَنا    ِسَو  َدخ   َعنْ  َبِعيَد    لَْيَست ِسَياَس  لنتها  ُمْسَتِعدَّ    بِريطانِيا بِؤَن الشَّ  التَّ

َما,  َحَسب اْلُمَباِشر ْع  َعلَ  ُتَ وَّ ُ  َوإِنَّ َداَق  اْلفَِعا  الدَّ  . َوالصَّ

ار َشْهر ِخََل  اْلُمَوص   ِمْنَطَ     إِلَ  َرْسِميَّ    بِِزَياَر  َفَيِص  اْلَملِك َقا  ,  9ٕٖٔ ُسنَّ    أيَّ

ْعب َتْ ِريب   بَِ ْصد َوَذلِك ا ِمْن  الشَّ  َهَذا َوَكانَ .  وبريطاني ,  ُحُكوَمَت  َوَمن,  َشْخِصّيً

َصا ُ  َز  بِِصَف  ُيَمث   اِلت   . الْنتَِخاَباتِ  فِي أَْوَس َ  لمساهم  اْستِْعَداًدا,  ُمَمي 

 بَِ ْصدِ  َوَذلِك,  اْلَوْقت لَِبْعض َذاتَِها اْلُمَوص   َمِديَن    فِي أََقا َ  َقدْ ( ,  زيد) أَُخو ُ  َكانَ 

ات َرْف ِ  َياِسيَّ  اْلَمْعَنِويَّ  اْلِمْنَطَ   ِتْلكَ  فِي,  َنْفِسيَّ    بِِصَف ,  الشريفي  لِْ َِسرَّ  الس 

 . اْلُمْضَطِرَب 

س اأْلَْحَداث َهِذ  ِظ    َوفِي.  اْلَحِديث اْلِعَراق َنْشؤَ  َوَم  اب َكَمْجلِس اْلَمْجلِس َتؤَسَّ  ُنوَّ

 . ِعَراقِيّ 

 لوزون ُمَعاَهَد  ـ

 ُتْعطِ  لَ ْ  معاهدات ِمنْ  َبْعَدَها َحَدثَ  وما9ٕٖٔ|7|ٕٗ بَِتاِريخ َكاَنت اْلُمَعاَهَد  َهِذ 

ا اْسِتْ ََل  لِْلِعَراق ََلثِينَ  ُمَعاَهَد  َفِمْث ,  َتاّمً  َكان 9ٖٓٔ َعا  ُحَزْيَران ِمنْ  الثَّ

 َوَبْين اْلِعَراق َبْين ُع َِدتْ  الَّتِي اْلُمَعاَهَد  ببنود مطوقا َمْن ُوًصا شكليا اِلْستِْ ََل 

َدخ   فِي َقاُنونِيَّ    ُح ُوقا بِريطانِيا أَْعَطت َواَلَّتِي,  البِريَطانِيَّ  اْلُحُكوَم   فِي اْلُمَباِشرُ  التَّ

اِخلِيَّ  اْلِعَراق ُشُإونِ   . والخارجي  الدَّ

ْوقِي  َجاء فوستر ِهْنِر  اإْلِْنِكلِيِز ّ  اْلَكاتِب َي ُو   اْلَيْو ِ  فِي لوزون ُمَعاَهَد ِ  َعلَ  التَّ

ابِ ِ  وز َشْهرِ  ِمنْ  َواْلِعْشِرينَ  الرَّ ْسَب  نِْعَم ً  أَْعَظ َ ,  9ٕٖٔ ُسنَّ    َتم   للشإون بِالن 
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اِخ ِ  فِي فالعَلقات,  اْلِعَراقِّي  َها اآْلنَ  َعلَْيَها َبَدا َقدْ  اْلَخاِر ِ  َوفِي الدَّ  َتِسير أََخَذت بِؤَنَّ

َتاِبج َنْحو بُِسْرَع  َهابِيَّ  النَّ ِحَ   التفاقات أَنَّ  َذلِكَ .  الن   اْلِعَراقِّي  للمعاهد  الَلَّ

 َت َّ  َقدْ  الحكومتين َبْين,  وحاد  َطِوي    َنّ اش َمْوُضو    َكاَنت َواَلَّتِي,  النكليزي 

ْوقِي   َوبَِذلِك,  9ٕٗٔ ُسنَّ    آَذار َشْهرِ  ِمنْ  َواْلِعْشِرينَ  اْلَخاِمسُ  اْلَيْو ِ  فِي َعلَْيَها التَّ

امَّ  اأْلََدا  أَْصَبْحت َحالُؾ التَّ ؤ   ,  اإْلِْنِكلِيِز ّ  اْلِعَراقِيّ  لِلتَّ  اِلْعتَِبارِ  بَِنَظر ُتْإَخذ َكي ُمَهيَّ

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  لَُدنْ  ِمنْ   . التَّ

اِريخِ  َذلِكَ  ِمنْ  َيْوَمْينِ  َوَبْعد اِب ِ  اْلَيْو ِ  فِي أ ) التَّ  افتت ( آَذار َشْهرِ  ِمنْ  َواْلِعْشِرينَ  السَّ

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ ,  بَِنْفِس ِ  اْلِمْلكَ  ,  اْلَكاِم  اْلَعَرِبيّ  الل َباس َيْرَتِد  َوُهو,  َبْؽَدادَ  فِي التَّ

ا,  للوقار َفِريَد  ُصوَر  َفَكان ْصفِيق آَثار ِممَّ د َواَلَِّذ .  اْلَحادّ  التَّ  . َتْكَراًرا َتَتَجدَّ

َ  َحِمدَ  أَنْ  َوَبْعدَ 
 بِيَّ َعرَ  َدْولَ  أَوَّ  لممثلي اأْلَوَّ  اْلَمْجلِسِ  َهَذا َيْذُكرْ  َرا ,  َوَشَكَر ُ  ّللاَّ

ُه ,  َعْصِريَّ  َحالُؾ ُمَعاَهَد  يناقشون َسْوؾ بِؤَنَّ  والدستور اإْلِْنِكلِيِز ّ  اْلِعَراقِيّ  التَّ

ْوَل  َبْرلَمان إْعَداد ُبْؽَي  َوَذلِك,  الْنتَِخاَبات َوَقاُنون,  اْلَجِديد  آَكدَ  أَنْ  َوَبْعدَ  اْلَجِديَد  لِلدَّ

ِريَع  ِبؤَن للمندوبين  ليمارسوا ؼادره ,  اْلَمُشوَر  أََساسِ  َعلَ  َت ُو ُ  اإْلِْسََلِميَّ  الشَّ

ْوفِيق لِْلَعَم  اْلَفِريَد  مهمته  ْرق َهَذا ِمنْ  ماب ي َبْين,  والنسجا  بِالتَّ  اْلَ ِدي  الشَّ

ْظ  َوإِْحَداث َياِسيَّ  النَّ  . اْلَؽْربِ  فِي الس 

ت انِي اْلَيْو ِ  َحتَّ  اْلُمَعاَهَد  ُمَناَقَش    اْمَتدَّ وز َشْهرِ  ِمنْ  الثَّ  المساندين َوَحتَّ .  َتم 

,  اْلُمَعاَهَد ِ  فِي اأْلَْحَكا ِ  َبْعضَ  أَنَّ  وجدو َقد,  اأْلَْعَضاءِ  ِمنْ  للبريطانيين المتحمسين

َفاق اأْلََخ ّ  َوَعلَ  وْ  َكؤَْه  َعلَ  َث ِيًَل  عبؤً  َيَض  َسْوؾ,  اْلَمالِيّ  اِلت   . اْلَجِديَد  َل الدَّ

ْولَ  لِِحْرَف  اْلُمَظاِهر أَْوَس  َيْجَهلُون الَِّذين,  اْلَعَشابِر ممثلي ِمنْ  اْلَكثِيرِ  ُهَناكَ  َكانَ   الدَّ

ْوَل  ولبه  ُمَ ابِ ,  َخاصَّ  امتيازات َعلَ  اْلُحُصو ِ  إلَ  يتطلعون,   . لِلدَّ

 العنيد  بحملته ,  الْضِطَراَبات ِمنْ  اْلَمِزيدَ ,  َبْؽَدادَ  فِي المحامين ِمنْ  َطابَِف    أََثاَرت

ْصِديقُ  ِضدّ  اْلِحْفَي   . اْلُمَعاَهَد  َعَل  التَّ

قَ  َولََ د ك   َتَطرَّ َجا  َهُإَلءِ  أَنْ  إلَ  الشَّ ؤُون َكاُنوا الر   ِمنْ  اْلِعْشِرينَ  اْلَيْو ِ  فِي,  َيَتَهيَّ

 بتؤييده  َعَرفُوا الَِّذين اْلَعَشابِر مندوبي ِمنْ  اْثَنْينِ  ِاْؼتِيا    إلَ ,  َنْيَسان َشْهرِ 

 . للمعاهد 

ا  آَثاِر  المتطرفون َبَدأ  َكانَ  َوَكَذلِكَ  اْلَمْنُدوبِين إْرَهاب بَِ ْصد َبْؽَداد َشَواِر ِ  فِي اْلَهيَّ

ِز ِ  ِمنْ  ْرَط  َتْسَتِطي  أَنْ  َقْب َ ,  الَخَيالَ  قُوَّ  أَْفَرادِ  ِمنْ  قِْس    اْستِْدَعاء الَلَّ  اإْلِْمَساك الش 

ْيَطَر  بِِزَما   . السَّ
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ْوقِي  بِؤَن ببؽداد(( اللندني  الوقات)) َصِحيَف    ُمراِس  َتَوقَّ  َولََ د  اْلُمَعاَهَد  َعَل  التَّ

 فِي تَِراكِ اِلشْ  رفضوا َقد,  اأْلَْكَراد ممثلي ِمنْ  تِْسَع ً  أِلَنَّ  َوَذلِكَ  ُمَتَوقًَّعا َيُكونَ  لَنْ 

ونَ  اْلُمَوص   ممثلو َكانَ  ِحينِ  فِي,  اْلُمَناَقَشات يَّ  َعلَ  ُيِصر   َم  اْلُحُدود َتْخِطيط أََهم 

ا ْؼ ِ  َوَعلَ ,  ُتْرِكّيً ْسَب  البِريَطانِيَّ  اْلَبَياَناتِ  ِمنْ  الرَّ  فِي تؽيرات آَي  لَِِلْستِْحَداث ِبالن 

 ِهيَ  َتُكونُ  َقدْ ( موسع  تعديَلت) إْدَخا َ  ِبؤَنَّ  واث ين َكاُنوا اْلَبْعضَ  َفإِنَّ ,  اْلَوَثاِبقِ 

 (( . اْلُمَعاَهَد  لَِتْصِديق الثمن))

اسِ  ِمنْ  ُمْعَتَبًرا قِْسًما أَنَّ  المراس  َهَذا َذَكرَ  َوَقدْ   إلَ  اْلَعْوَد ِ  إلَ  َيِميلُونَ  َكاُنوا,  النَّ

ا ُمَع ََّد  اْلُمَعاَهَد  َماَداَمت اِلْنتَِداب  َفَبْعدَ ,  َتْنفِيُذَها ُيْمِكنُ  َل  اْلَمالِيَّ َ  أَْحَكاِمَها َوإِن,  ِجّدً

 ُمَناَقَش   ,  اْلَخاصَّ  والتفاقات,  اْلُمَعاَهَد  َمَظاِهر ِمنْ  َمْظَهرِ  ُك    ُمَناَقَش    َجَرتْ  أَنْ 

َر   , ُمَتَكر 

ر َوَقد ْوِضي ِ  ِمنْ  انِيَّ البِريطَ  اْلَمَصاِدر َصيَّ َرتِ ,  والصالح  التَّ  البِريَطانِيَّ  الُحُكوَم ُ  َقرَّ

 إَما  اِلْنتَِداب َقِضيَّ  ُطِرَحت بِؤَن للتوتر َحدّ  َتَض َ  أَنْ ,  آَخر َتؤِْخير َنَتاِبجِ  ِمنْ  َخْوًفا, 

 َيتِ َّ  لَ ْ  إَذا بِؤَنَّ ُ  اْلِعَراقِّي  اْلُحُكوَم  إِْبَلغ ُث ّ .  ُحَزْيَران َشْهرِ  فِي اأْلَُم  َعَصَب    َمْجلِس

َوص  ُ   َسَتُكون اْلُمَعاَهَد  َفإِن,  ُحَزْيَران َشْهرِ  ِمنْ  اْلَعاِشرِ  اْلَيْو ِ  َحتَّ  َقَرارِ  إلَ  التَّ

 َيْعِد  َسْوؾ اْلَعَصَب  َمْجلِسِ  إلَ  َقِد َ  الِّذ  البِريَطاِنيَّ  اْلُحُكوَم  َبَيان َوإِن,  مرفوض 

 ( .لذلك طب ا)

َوص  ُ  َيتِ َّ  لَ ْ  ؤِْجي ُ  َوَت ّ .  ُحَزْيَران َشْهرِ  ِمنْ  اْلَعاِشرِ  اْلَيْو ِ  فِي َقَرارِ  إلَ  التَّ  اْلَيْو ِ  إلَ  التَّ

انِي ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  َوَربِيس الُوَزَراءِ  َربِيسِ  إِْبَلغ َت َّ  إنْ  َوَما.  الثَّ  َل  اْلَ ِضيَّ َ  بِؤَن التَّ

ينَ  تِْسَع    لَِجْم  َسِريَع  بَِحَرَك  َقاَما َحتَّ ,  َتؤِْجيلَُها ُيْمِكنُ   َمْجُمو ِ  ِمنْ ,  َمْنُدوًبا َوِست 

 اللَّْي ُ  َيْنَتِصؾَ  أَنْ  َوَقْب َ  اللَّْي ِ  ُمْنَتَصؾِ  َبْعدَ ,  َمْنُدوب   ِماَب  َعَدِدِه  اْلَبالِػ اْلَمْنُدوبِين

ْصِويتا أُْجِر  ُتوا َقد َمْنُدوًبا َوَثََلثِينَ  َسْبَع    أَنَّ  َذلِكَ  َنتِيَج  َفَكاَنت,  لتَّ  َعلَ  َصوَّ

َها َوِعْشُرونَ  أَْرَبَع    َوَصْوت,  اْلُمَعاَهَد  ْصِويت َعن َمْنُدوَبْين َثَمانَِي    َواْمَتَن  ِضد   . التَّ

اب أَْسَماء  : َعلَْيَها يصادقوا لَ ْ  الَِّذينَ  للمعاهد  اْلُمَعاِرِضين الن وَّ

اقِ  َعْبدُ ,  اْلَهاِشِميّ  َياِسين,  السويد  َناِجيّ  زَّ ,  الجادرجي َرُإوؾ,  َشِريؾ الرَّ

ْيخُ  أَْحَمد د,  الخزران َحبِيب,  َعْلَوان اْلَحا ّ  ُعَمر,  َداُود الشَّ ي ُمَحمَّ  اْلَواِحدِ  َعْبدُ ,  ُزك 

 َعْبدُ ,  اْلَجلَبِيّ  َداُود الدكتور,  أََؼا َقاِس  آَسؾ,  ِشكاَر  َصالِ ,  اْلَعِطيَّ  َرابِ   ,  َسِكر

اقِ  زَّ ِ يب اْلَؽنِي   َعْبدُ ,  الرويشد  الرَّ  صكبان,  البطي كاط ,  الخيون َسالِ ,  النَّ

د,  المنا  زاَم ,  اْلَمْعُروؾ اللَِّطيؾِ  َعْبدُ ,  اْلَعلِيّ   اْلَحبِيب ُمْنِشد,  ُموَس  ُحَسْين ُمَحمَّ

 . الشويش أَْحَمد,  َشب وط َحَسن  , , 
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ْوقِي  أَْج ِ  ِمنْ  الحثيث  ُجهوُدُه  َبَذلُوا َقد البِِريَطانِي ون َوَكان  اْلُمَعاَهَد  َهِذ ِ  َعلَ  التَّ

ُه ْ  َحتَّ   اأْلَْمرِ  َتَركَ  لَوْ  َرْأيِِه  َفَكان,  الْبريطانِيّ  الَبْرلََمانِ  فِي اْلَمْسؤَلَ ِ  ناقشوا َقدْ  إنَّ

ين ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ  َفإِن,  أَْنفُِسِه  لِْلِعَراقِي   أََحدُ  َوَقا َ ,  اْلُمَعاَهَد  َقبِ َ  َقدْ  َيُكنْ  لَ ْ  التَّ

َخل ِ   بِريطانِيا إَما  فِْرَص  َتَمثَّ  اْلُمَعاَهَد  أَْعَضابِِه   َذلِكَ  أََثرِ  َوَعَل ,  اْلِعَراقِ  ِمنْ  لِلتَّ

ر برقي ( مكدونالد رمز ) الْبريطانِيّ  الُوَزَراءِ  َربِيسِ  َبَعثَ   َمَؽبَّ  ِمنْ  اْلِعَراقِ  فِيَها َحذَّ

 . اْلُمَعاَهَد  َعلَ  اْلُمَصاَدَق َ  َتتِ َّ  لَ ْ  إَذا,  َتْحُدثُ  َقدْ  الَّتِي المخيف  اأْلُُمور

اِمنِ  فِي ؼازيت وستمستار َصِحيَف    ُنِشَرت َوَقد وز َشْهرِ  ِمنْ  ِعْشِرينَ َوالْ  الثَّ  ُسنَّ    َتم 

ْخِويؾ َوَساِب ِ  ُك    إلَ  َعَمْدت َقدْ  َكاَنتْ  الِبريَطانِيَّ  اْلُحُكوَم  بِؤَن 9ٕٗٔ  ُيْمِكنُ  الَّتِي التَّ

ْوقِي  َضَمان بَِ ْصد ُتوقُِعَها  . اْلُمَعاَهَد  َعلَ  التَّ

َفاقِيَّ  لَِهِذ  اْلُمَعاِرِضين أَْسَماء ِخََل  َوَمن  اْلِعَراق لبلده  وحبه  وطنيته  َتتَِّض  اِلت 

َ اب َيْكِشؾ اْلَمْوُضو ُ  َهَذا َوأَْيًضا.   َيْعَم  و,  لبريطانيا َعِمي  ُهوَ  َمنْ  َعنْ  الن 

 .لصالحها

 مقاالث السرية 

 .   رجيب بن  راضي بن مهد  بن حمود بن يوسؾ *

 وسكنت,  الشنافي  خفاج  من وتنحدر خفاج  قبيل  إل ( رجيب  آ) أصو  ترج  

 وال و ,  للهجر  عشر الثالث ال رن أواسط  في قي  األشرؾ النجؾ اآلسر  تلك

 البراق ومحل  العمار  بمحل  ولكثرته ,  عشر الثامن ال رن منتصؾ في  اآلخر

 (. رجيب عكد) اآلزف  أحد سمي

, عربيين ألبويين(,  9ٓٓٔأو  89٘ٔ) عا  األشرؾ النجؾ في الشاعر ولد

 . عمر  من الرابع  سن في وهو والد  توفي

 وتَلو  والكتاب  ال راء  فيها تعل ,  الشريؾ الحيدر  الصحن مدرس  في درس

 ودخ .  الديني  والعلو  والصرؾ النحو في  األولي  معارف  وتل  ,  الكري  ال ران

 في وتفوق  مواهب  وأظهر,    9ٕٕٔ األهلي  الؽر  مدرس  في المسابي ال س 

 . فيها مدرساً  فعين الخاص , الدراس 

,  واآلدب بالتاريخ وشؽؾ قراءتها عل  وانكبّ  الكتب مطالع  في رؼبت  برزت

 جهد صرؾ حت  بالشعر أعجب ث ,  أصولها من ونه  معينها من فارتشؾ

 عل  وأستحوذ بالمتنبي فتؤثر,  منها والتعل  الشعري  الدواوين لشراء ومصروف 

 . تفكير 
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 إذ, العمود  للشعر ويتعصب الحديث  األدبي  المحاولت ينت د و يسخر والشاعر

 فمثَل,  باألمثا  ضرب في والروع  األداء وحسن التعبير في الجزال  إل  ميالً  كان

 :مطر الحسين عبد الشيخ العَلم  تؤبين في كلمت  نهاي  البيت هذا ك ول 

 الصوار  شفر من حياء أق ........ نزاله  في أنه  إل حييون

 البهاب  في معدود  ولكنها... بها شبهته  األسد احت ار ولول

 أدبي  أسبوعي ( النجؾ) جريد  فؤصدر والحوار والخطاب  الكتاب  في م در  أظهر

 . صدورها من سنتين بعد احتجبت ث  9ٕ٘ٔ  العا  في واقعي  انت ادي 

 بؽداد خار  في الناجح  النت ادي  األدبي  الصحؾ من الجريد  هذ  واعتبرت

 حت  استمرت إنها وي ا  أشهر أربع  بعد تعطلت ث ,  العلوي  بالمطبع  وطبعت

 . 9ٕٙٔ الثاني كانون ٖٔ الموافق هـٖٗٗٔ رجب 7ٔ بعد

 السر سيما ل والدباء العلماء بين معروف  وشخصي  أدب  في مرموق األديب كان

 األهلي  الحسيني  المدرس  في مدرساً  فعين بؽداد إل  وأنت  ,   النجؾ في العلمي 

 عين ث  ,9ٕ7ٔ( الزمان) جريد  صاحب شكر صال  إبراهي  زميل  م  عم  ث 

 العا , هذا نفس في النهض  حزب جريد ( العراقي  النهض ) جريد  لتحرير ربيساً 

 مدينتي في( استهَلك مفتش) وظيف  ت لد الحسيني  المدرس  من فصل  وبعد

 في العا  نفس في( مالي مدقق) وظيف  إل  ومنها ,9ٖٗٔ عا  والهندي  المسيب

 عل  العشابر بثور  إشتراك  بتهم  اعت   9ٖ٘ٔ عا  وفي الشيوخ سوق

 الكيَلني عالي رشيد الداخلي  وزير استدعا  عندما الشيوخ سوق في الحكوم 

 الوطني الزعي  بشفاع  سراح  وأطلق. علي  ال بض ال ي بينهما الحديث وبعد

 بالشاعر تعرؾ وهنا الفلوج , مدين  في وظيفت  إل  رج  ث . التمن أبو جعفر

 خدمات  ون  9ٖ8ٔ سن  حت  متين  أدبي  صداق  بينهما وجرت الرصافي معروؾ

 عين 9ٗ٘ٔ عا  وفي.   رساب  كمَلحظ ديوانها في وعم .  المعارؾ وزار  إل 

 لبنان إل  فانت   الس  بمرض أصيب وهناك. بدمشق العراقي  المفوضي  في

 حزن  في مهموماً   9ٗ7ٔ عا  فمات شيء, في تنفع  ول  مصحاتها في مستشفياً 

 المهد ) قص  ترك كما الم الت, مبات مخلفاً  الوطني , ومواقف  خلود  في متؤل اً 

 .9ٕٗٔ عا  في طبعت التي( الشمر 

 ب  يحتذ  مثال وجعلو  الكاتب بطول  في  مجد وكله  ومإلفين كتاب باهتما  حظي

 :اولبك ومن الوطني, الخطاب صياؼ  في

 .9ٗ7ٔ سن  طب  ,(والعرب األدب ف يد:  رجيب يوسؾ) كتاب  في العجلي معن-ٔ
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 مجلت  من خاصا عددا اصدر( العراقين شيخ) الؽطاء كاشؾ الرضا عبد-ٕ

 توفيق: ومنه  العراق كتاب خير  باقَل  تؤبيني عدد وهو 9ٗ7ٔ سن ( الؽر )

 ..بطي ورفابي  الخليلي وجعفر الفكيكي

 ( 998ٔ ت – 9ٕٔٔ) الخفاجي اللوباو  هاد  الشاعر األديب *

 محي هاد  بالشاعر والعراق العربي  الدو  أدباء بين الكبير األديب عرؾ

 الخفاجيين ومن: )خفاجي المنع  عبد محمد. د المصر  العَلم  ذكر , الخفاجي

 محي الهاد  عبد األستاذ المشهور الشاعر منه , كثيرون أدباء العراق في

(بالعراق بالنجؾ األدبي  الرابط  بجمعي  عضو وهو, الخفاجي
(ٕ7)

. 

 الشاعر: العراق في الخفاجيين ومن: ف ا , الخفاجي  الشخصيات م  لذكر  وعاد

 الخفاجي هاد  األستاذ
(ٕ8)

. 

 الخفاجي هاد ) بعنوان عن  كتابا الخفاجي محي مَل علي األستاذ أخو  ألؾ

 بوثي   الخفاجي الراح  الشاعر لنسب في  تطرق( تما  وأبو المتنبي يضار 

 نسب فيها ورد األشرؾ النجؾ في الدجيلي محمد الشيخ النساب  من مصدق 

خفاج  من لوب  آ  شجر 
(ٕ9)

. 

 العشرين ثور  كؤحداث ديوان  في قبيلت  مجد الشاعر سج  إنما, فحسب ذلك ليس

 : ب ول 

أكَل ل  كانت شؽبا الرد  لها  شكا وحين ريا ذو  لمجد كانت
(ٖٓ)

 
 أن عل  تن  التي والحديث  ال ديم  والتاريخي  النسبي  المصادر عشرات وهناك

 . خفاج  ل بيل   تنتسب لوب  عشيرت 

 إحد  لوب  عشير , صليبي البو فخذ وتاريخا نسبؤ خفاجي  أسر   من الشاعر إذن

 وعشيرت  أرحام  صل  م  واتصا  تواص  ولنا. ال د  منذ الحل  خفاج  أسَلؾ

 . المعاصر الوقت في

 :النسبي تسلسل 

 بن حمد بن محمد بن جبر آ  حارث بن حسين بن حمز  بن محي مَل بن  هاد 

 ريس بن شريع  بن صليبي بن مهن  بن مهاوش بن سلطان بن سليمان  بن حمود
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 م1971) مصر جمهورٌة, الحدٌث اآلدب رابطة, األولى الطبعة, التارٌخ فً الخفاجٌون كتابه فً خفاجً المنعم عبد محمد د. أ ( (

 .  64 ص(, 
28

 .65 ص, العنكبوتٌة الشبكة على منشور, منشد منعثر مجاهد وتحقٌق دراسة, السابق المصدر راجع ( (
29

 .13 ص,  تمام وأبو المتنبً ٌضارع الخفاجً هادي, محً مال علً.أ ( (
30

 .280 ص( الهوى لحن) الخفاجً األدٌب دٌوان ( (
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شاهين بن عمران بن سلطان بن صفوان بن لواب بن
(ٖٔ)

بن  
(ٖٕ)

 بن ال حيؾ بن

خفاج  بن حزن بن عوؾ بن الند  سلي  بن حمير
(ٖٖ)

. 

 جامع  في الجامعي  دراست  اكم , األشرؾ النجؾ في ونشؤ الكوف  في ولد

 ردحا فيها ليست ر مدينت  إل  وعاد, التخر  بعد الحلّ  في مدّرًسا ُعّين ث , النجؾ

 التي 9٘ٗٔ العا  في والقتصاد التجار  كلي  ويدخ  بؽداد إل  ليؽادر الزمن من

 جامع  من إداري  علو  ماجستير عل  وحص  الباكالوريوس عل  منها حص 

 .9٘7ٔ المانيا ـ هامبورغ

 وكان ويكتب ي رأ كون  بالمَل معروؾ(  97٘ٔ ت ـ 87ٗٔ) محي المَل فوالد 

 تع يب في مإهَل فكان, العشرين ثور  رجا  وأحد بارز  نجفي  خفاجي  شخصي 

 ال ضا  احترا  فنا  الملكي الحك  تؤسيس إبان النجؾ في ال ضابي  ال ضايا

 لشعر حافظ أن  كما وال ضابي  اإلداري  المناصب أعل  إل  وارت   وصدق  لنزاهت 

 أبو  فكان, بوالد  متؤثرا شاعرنا ابن  جع  ما وهذا المتنبي وخاص  الشعراء

 والعربي  الوطني  الرو  في  وؼرس وحفظ  الشعر قراء  عل  ومشجع  مربي 

 .الصادق 

 والع يد  والعتدا  والبيان الؽر : العراقي  المجَلت في نشر ف د األدبي إنتاج  أما

 إضاف  المصري  الرسال  منها العربي  والمجَلت العا  كالرأ  العراقي  والصحؾ

 الخفاجي قصابد أول  الؽر  جريد  نشرت وقد, البلد جريد  ومنها الجرابد إل 

  9ٖ9ٔ عا  في ؼاز  الملك راثيا
(ٖٗ)

 : مطلعها 

 نكبا الشمس في أ  باألرض أزلز   والعربا اإلسَل  دها ماذا ياشعب
 

 العراق أرض كانت عندما ذكر, باب  جن  قصيد  ديوان  في قصابد  أجم  ومن

 :البيت هذا فمنها العرب وؼير العرب قبل 

 بوس  العراق ؼير يل ها فل   بها مواطنها ضاقت أم  فك 
 الشاعر شعر ي رأ من إن: ) قابَل بشاعريت  العادلي ؼني شاكر الكبير األستاذ أشاد

 ؼني شاعر إزاء أن  يحس المطبو ( الهو  لحن) ديوان  في الخفاجي محي هاد 

 الشاعري  متمكن لم  شاعر إزاء الصافي  والتراكيب السليم  الحي  بالمفردات

                                                           
31

 .13 ص, سابق مصدر, محً مال علً.أ ( (
32

 .األسماء لهذه للوصول جارٌا البحث والزال النسبٌة المراجع فً األجٌال حقبة على عثورنا عدم ( (
33

 شارع) جسد دار, األولى الطبعة, الكاملة الخفاجٌة األرجوزة فً خفاجة نسب عمود تحقٌق, الخفاجً منشد منعثر مجاهد ( (

 .43 ص,  م2020 بغداد(, المتنبً
34

 .1947  سنة الغري مجلة فً ونشرت 1946 العام فً القصٌدة كتب ( (
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 الفني  صور  من الكثير ذاكرت  ووعت علي  وتتلمذ الشعر خبر فيها طوي  وباع 

 اإلجاد  م  فيها نصيبا وأخذ إل حيات  اقتضت التي الشعر فنون من فنا يد  فل 

 من أظهر لدي  والجتماعي اإلخواني الشعر أن عل  الرصين  والصياؼ  الفني 

 في والمتؤم . ومحبي  إلخوان  تعرض التي المناسبات وليد ألن  الفنون سابر

 الت ليد  العربي الشعر أساليب عل  ال صيد  بناء عن يخر  ل  يجد  كذلك شعر 

 (.التخل  وحسن للموضو  البحر ومَلبم  الستهَل  براع  من

 اطلعت الستينيات خَل  الصين في كنت عندما: الحنفي جَل  الشيخ العَلم  وقا 

 الشاعر فعرفت الخفاجي محي هاد  ل ستاذ الؽز  في شعر عل  البلد جريد  في

 إل يظهر ول  ربيع  أبي بن عمر بعد الؽز  مات ـ ب ول  تع يبا ل  فكان, شعر  من

 الؽراء البلد جريد  صاحب  البراك ال ادر عبد األستاذ وكان الخفاجي, بظهور

 .بالبنان ل  يشار شاعر إن : اآلتي التعليق صاحب

 صور فيها أنطاكي  الخفاجي قصيد  من نسخ  طلب ف د الفكيكي توفيق األديب وأما

 هذ  منها البحتر  ل صيد  فع  كما بها ويحتفظ الجلد عل  يكتبها لكي أخر 

 : األبيات

 فؤعرضتوا دينتا اإلستَل  إل  دعوه 
 

 حايد الحق مذهب عن فيه  وحاد 

 ؼتتتوارس رمتتتا  لتتتول أستتتلموا فمتتتا
 

 حواصتتتد ستتتيوؾ لتتتول آمنتتتوا ول 
 فؤصتتبحوا منتتك للنتتور أخرجتتوا ل تتد 

 
 مواقتتتد فيتتتك للنتتتار أخمتتتدت وقتتتد 

 ي تود  جيشتا الوحي جنود من رأوا 
 

 وخالتتد ستتعد المحتتتو  الطفتتر إلتت  
 اإلذاع  دار فؤعدت, األدبي  المجالس رواد من الخفاجي الكبير الشاعر كان 

 أمسي  في شعر  من نماذ  خَلل  من يل   برنامجا الخمسينيات في العراقي 

 سير  تناولت التي الموسوعات من العديد هناك علما, أسبو  ك  من األربعاء

 .وشعر  بالخفاجي للتعريؾ صفحات أفردت قد وأشعاره  الشعراء

 أحداثها عن تتحدث لبنان وبحق كفلسطين عربي  وطني  قصابد  الراح  ول ديب

 أه  أبم  و(  ) ّللا رسو  مدي  قصابد ل  كما عنها الدفاعي  الشاعر وموقؾ

 قصابد  ي رأ من أن والصراح . لي  السَل ع الحسين اإلما  عن ك صيدت  البيت

 عل  لحصول  الفضو  دفع  لإلإ  وجد فكلما الشعر بحور أعماق في يؽو 

 .أخر 

 وخَلنتتتتا أحبابتتتتا بلبنتتتتان ستتتتلوا
 

 لبنانتتا الحمتتراء بالتتدماء ستت وا لمتتن 
 مفختتر  لبنتتان فتتي وللعتترب إنتتا 

 
 نيرانتتا اليتتو  يصتتل  وهتتو لتت  نؤستت  
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  ومحليا عربيا المشهور مإلفات *

 . 979ٔ طب (, الهو  لحن) شعر ديوان.ٔ

 في جاء ما عل  ردا ضمن  الكتاب هذا. المتنبي حيا  من ضابع  سنوات.ٕ

 في  رد إذ, المتنبي م  كتاب  في حسين ط  الدكتور العربي اآلدب عميد دراسات

 .كالمتنبي كبير شاعر بحق مجحف  الراح  كاتبنا اعتبرها التي الستنتاجات عل 

 .وتح يق فهرست للمبرد أجزاء تسع  واألدب اللؽ  في الكام  التيسير.ٖ

 :وإنتاج  حيات  ترجم  تخ  التي المإلفات أما

 الخفاجي هاد  كتاب  في الخفاجي محي مَل علي األستاذ التربو  المشرؾ. أ

 .تما  وأبو المتنبي يضار 

 .المإلؾ وإشراؾ وتح يق جم , الوجدان شاعر كتاب في محي مهد  صَل . ب

 العراقي  الصحؾ فرثت   998ٔ|7|ٖٔ بتاريخ الخفاجي هاد  الشاعر توفي

 رحي : عنوان تحت باء ألؾ ومجل , الحلو أمير الصحفي ب ل  ال ادسي  كجريد 

 مإرخا الخلؾ محسن كاظ  األديب رثا  كما, بالنجؾ األدبي  الرابط  أعمد  آخر

 :ال صيد  أبيات بعض هذ  وفات 

 وقصتتتتتتتابد قتتتتتتتراب  ت تتتتتتتو  متتتتتتتاذا
 

 خالتتتد أو رابتتت  شتتتعرك والشتتتعر 
 وزينتتت أجتتدت ومتتن ال تتريض قلتتت 

 
 وفرابتتتتد قَلبتتتتد ال تتتتريض صتتتدر 

 التور  فتي خفاجت  باهتت متا لتولك 
 

 ومحامتتد مفتتاخر ال تتريض ومتتن 
 جَللتتتتتتت  جتتتتتتت  ّللا هتتتتتتتداك هتتتتتتتاد  

 
 الواحتتتتتد اإللتتتتت  للخلتتتتتد ودعتتتتتاك 

  

 والناب المخلب بين أحرار كتاب في خفاج  أبناء ضحايا *

 المتنبي شار  طب ,  العواد  حسين الكاتب تؤليؾ والناب المخلب بين أحرار كتاب

  المجل  دار الناشر(,  7ٕٔٓ) بؽداد ـ

 أحداث من عاصر  وما البابد النظا  سجون في اعت ال  تجرب  عن الكاتب يتحدث

 حزب قياد  حك  ح ب  خَل  المظلو  العراقي الشعب أبناء عل  المرير  الظل 

 بعض في دار وما,  تحديدا الشطر  قضاء قار ذ  محافظ  في البَلد عل  البعث

 . ؼريب أبو كسجن السجون
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 أمن أجهز  ارتكبتها التي والعدامات العت الت أسباب ذكر يفوت  ل  المإلؾ إنّ 

 . والصور بالوثابق الموضو  معززا العراق أبناء من فب  ضد ال معي  النظا 

 المساجد رواد أو الملتزمين من كانوا سواء الضحايا من عرف  من ك  ذكر وكذلك

 . بالرصا  رميا أو اللؽا  بح و  معدومين أو معت لين أو

 وما  979ٔ عا  لفتر  المذكور ال ضاء في وق  ما عن صور  يرس  الكتاب هذا

 عدد زياد  عاقيتها كانت نتابج من إلي  الت وما الشعباني  النتفاض  م  بعدها

 . معدو  أو سجين بين ما الضحايا

 من فارتؤينا بعضه  ذكر حيث التضحي  من كبيرا نصيبا خفاج  ألبناء وكان

 . التاريخ من مساحته  ليؤخذوا ذكره  الواجب

 : الثمانينات وبداي  السبعينات نهاي  في الكرباسي جام  رواد*

 الخفاجي بهلو  مطشر خلي  اآلستاذ.ٔ

 الخفاجي ّللا عبد كاظ  جعفر فارس المهندس. ٕ

 الخفاجي جاس  هلي  محي  عباس.ٖ

 الخفاجي جاس  هلي  محي  حسين.ٗ

 الطويني مطير محيسن ناصر حنون الحا . ٘

 الخفاجي شمخي ثجي  قاس  اآلستاذ.ٙ

 الخفاجي كاظ  أحمد علي عبد أحمد اآلستاذ.7

 ( ) الرسو  جام  رواد*

 الخفاجي ّللا عبد كاظ  جواد الحا .ٔ

 الخفاجي جاس  حتروش موس  الحا .ٕ

 الخفاجي واد  حميد أمين.ٖ

 الخفاجي أحمد علي عبد أحمد.ٗ

 ( 98ٙٔ ـ979ٔ) العت الت حمل  بعد الشهداء*

 ( األلؽا  ح و  في أل ي) الخفاجي جاس  هلي  محي  عباس الشهيد.ٔ
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 ( األلؽا  ح و  في أل ي)الخفاجي جب  واد  حميد أمين الشهيد. ٕ

 الخفاجي ّللا عبد كاظ  جعفر فارس المهندس الشهيد. ٗ

 الخفاجي ّللا عبد كاظ  أحمد علي عبد أحمد الشهيد. ٘

 الطويني مطير محيسن ناصر حنون الحا  الشهيد.ٙ

 الخفاجي جاس  حتروش موس  جعفر الشهيد.7

 الخفاجي حسين محمد محسن عباس الشهيد.8

 الثاني  الحمل  شهداء*

 الخفاجي حسن محمد خضر محمد الشهيد.ٔ

 الخفاجي جاس  حتروش موس  حيدر الشهيد.ٕ

 الخفاجي عود  عجا  شمخي ثجي  سال  الشهيد.ٖ

 الجهاد خطوط في المجاهدون*

 . المدني  الخطوط أقطاب أحد( :زينب أبو) الخفاجي صيا  جواد. ٔ

 

 وأمرابها خفاج  قبيل  إمار  عن دراس *

. كتابت  في منصفاً  ويكون العاطف , من يتجرد أن التاريخ في للكتاب  للمتصد  لبد

 فؤخذوا البعض؛ أذهان شؽلت التي المواضي  من اإلمار  موضو  أن وبما

 ؼير وأسباب لدواف  التاريخي  المباحث مناهج عن البعد ك  بعيد  أراء يصدرون

 اساتذ  بإنتاجات المتمث  األكاديمي الرأ  إل  العود  نحتا  فإننا,  مفهوم 

 المراج  عنها تحدثت والتي التاريخي السياق بمعطيات والتدر ,  الجامعات

 . التاريخي  والمصادر

: والجم  أمير, فهو يؤمر ال و  عل  أّمر: ي ا  الولي ,: واإلمر  اإلمار 

األمراء
(ٖ٘)

. 

تسلّط أ  عليه , وتؤّمر مإّمر, أمير هو: ي ا  اإلمار , تولي  بمعن  والتؤمير
(ٖٙ)

. 

                                                           
35

,  الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر المصباح( .هـ770 نحو: المتوفى) العباس أبو الحموي, ثم الفٌومً علً بن محمد بن أحمد ( (

 .22ص ,1ج ,(  لبنان ـ بٌروت) – العلمٌة المكتبة
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 في مراتب ل مراء أنّ  إّل  نفس , اللؽو  المعن  في استعم  ف د اصطَلحاً  وأّما

 إمار : ثَلث فاإلمار  هذا وعل . صَلحياته  حسب التنفيذي  والسلط  الولي 

 . قبلي  سياسي  إمار ,  قبلي  أمار ,  سياسي 

 ال رن من العصور عبر أعَل  الثَلث  بالت سيمات دخلت خفاج  إلمار  وبالنسب 

 سياسي  إمار  بدأت إذ, الهجريين الثامن أو الساب  ال رن وحت  الهجر  الراب 

 . وهكذا قبلي , وأخر .  سياسي  وتار .  قبلي 

 إمار  فذكرت,  والحديث  ال ديم  والخاص  العام  ومصادر  التاريخ مراج  إما

 قدي  من العراق أمراء وه : حما  صاحب المإيد قا  التالي بالنصو  خفاج 

المصري  بالديار طابف  منه  الحمداني وذكر , الزمان
(ٖ7)

. 

 ببادي  وله  والجزير  العراق إل  انت لوا:  خفاج  بني في خلدون أبن ي و  و

دول  العراق
(ٖ8)

 من العراق إمر  لها مازالت وخفاج  خان صديق محمد وذكر,  

األن إل  قدي 
(ٖ9)

 بيدها السلط  كانت: ي و  الذ  بطوط  ابن قو  العزاو  ون  .

والها وما الكوف  أنحاء في( خفاج  ي صد)
(ٗٓ)

 . 

 الراي  وب يت: قابَل العراق بادي  في اإلمار  عن الشرقي علي الشيخ وتحدث

 وكانت. العربي  الجزير  أمراء بين ومحترم  عالي  العراق بادي  في العراقي 

 البادي  من يمتد نفوذها كان التي العشير  تلك, خالد بني لزعي  العراق بادي  إمار 

 إل  ث  لخزاع  ث  لخفاج , كانت ث .  نجد في اليمام  إل  السماو  بادي  العراقي 

 العراق بادي  بؤمار  اشتهر للهجر  عشر الحاد  ال رن أواخر وفي.  السعدون

 سعدون ا  راي  هي البادي  في عراقي  راي  وأخر..  الكعبي الواحد عبد الشيخ

الكبير سعدون بن ثامر بن منصور بن سعدون الشيخ بيد أيامها آخر وكانت
(ٗٔ)

. 
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 العلم دار, 4ط, عطار الغفور عبد أحمد تحقٌق,  العربٌة وصحاح اللغة تاج الصحاح, الجوهري حماد بن إسماعٌل ( (

 .۲82ص ,2ج ,( م1990)للمالٌٌن
37

,  اللبنانً الكتب دار, 2ط, اآلبٌاري إبراهٌم تحقٌق,  العرب أنساب معرفة فً األرب نهاٌة(,  هـ821 ـ هـ756)  القلقشندي ( (

 النوٌري,, 341ص1ج( م1922) القاهرة,  المصرٌة الكتب دار,  االعشى صبح, القلقشندي,  247 ص(, م1980) لبنان ـ بٌروت
 بٌروت العلمٌة, الكتب دار قمٌحة, مفٌد. د: تحقٌق,  العرب فنون فً االرب نهاٌة( هـــ733 ت) الوهاب عبد بن أحمد الدٌن شهاب

 .85ص1 ج(,  م1986)
38

 2ج(,  لبنان ـ بٌروت) العلمٌة الكتب دار, الدقان ٌوسف محمد. د وصححه راجعه,  خلدون ابن تارٌخ(, هـ630 ت) خلدون أبن ( )

 ..212 ص
39

 إلى تمس مما العجالن لقطة(, م1890 ت ـ م1832) البخاري الِقنَّوِجً هللا لطف بن علً بن حسن بن صدٌق محمد لشٌخ ( (

 .113 ص( ,  هـ1296)  الجوانب طبعة, اإلنسان حاجة معرفته
40

 الثالث المجلد(, م2005) لبنان بٌروت, للموسوعات العربٌة الدار,  األولى الطبعة,  العراق عشائر موسوعة العزاوي عباس ( (

 .131و108 ص 1ج النظار تحفة عن نقالا  109 ص
41

 األول القسم(, م1980)بغداد, 1ط, الكرباسً موسى:  وتحقٌق جمع( ,  التارٌخٌة االلواح) النثرٌة الشرقً علً الشٌخ موسوعة ( (

 .86ص,
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 اإلشار  هذ  ورؼ .  خفاج  إمار  وجود هو المت دم  النصو  من يستنتج ما أن

 ال بيل  أمراء تسمي  عن تؽف  ل  التاريخ ومصادر مراج  أن إل الواضح 

 : يؤتي وكما التاريخي , الحوادث عبر باألسماء

اب ِ  اْلَ ْرنِ  فِي: أولً  اْلَخَفاِجي   َطِريؾُ  أَُبو اأْلَميرِ  اْلُكوَف ِ  إَماَر ُ  ُتولَ  اْلِهْجِر    الرَّ
(ٕٗ )

, 

اِسي   اْلَخلِيَف ُ  َقلَّدَ  هـ7ٖٗ َعا ِ  ففِي انِ  َطِريؾُ  أَُبو اأْلَميرِ  َبْؽَدادِ  فِي اْلَعبَّ  ُثَما ِ  ْبن َعلِيَّ

اْلُكوَف ِ  ِحَماَي َ  اْلَخَفاِجي  
(ٖٗ)

ْوَل ُ  َقاَمتِ  َوبَِذلِكَ . ي   إَماَر ِ  أَوَّ َ  ُهوَ  َوَذلِكَ , الخفاجي  الدَّ  ُبن 

ْولَ ِ  ُظهورِ  َوَبْدءَ , الخفاجيين ُثَما ِ   َسْ ي إِلَ  ُنفُوِذَها َوِاْمتَِدادِ  اْلِعَراقِ  فِي الخفاجي  الدَّ

اتِ  ُحَلب   َوإِلَ  اْلَفرَّ
(ٗٗ)

. 

( هـ99ٖ ـ هـ9ٖٓ) اْلَخَفاِجي   ُعلِيَ  أبو األمير: ثانيا
(ٗ٘)

 ْبن اْلُحْسنِ  َعلِي   أَُبو َوُهوَ  ,

انِ   فِي الخفاجيين األمراء ِأْشَهرِ  َمنِ  َكانَ  ُثَما    ْبن َعلِي   أَُبو واألمير. ُثَما    ْبن ُعلُوَّ

ي   َدْولَ ِ  اْلِعَراقِ  فِي َخَفاَج َ  ُبن 
(ٗٙ)

 . 

(٘ٔٗ ـ هـ99ٖ) اْلَخَفاِجي   ُسْلَطانَ  األمير: ثالثا
(ٗ7)

ْينِ  ْبن ُسْلَطانُ  َوُهوَ  ,  ْبن اْلِحسَّ

انِ   .ُثَما    ْبن ُعلُوَّ

اْلَخَفاِجي   َشاِهينِ  ْبن ُعْمَرانَ  األمير: رابعا
(ٗ8)

 

اْلِعَراقِ  أْه ِ  أَُمَراءِ  ِمنْ  َشاِهينِ  ْبن ُعْمَرانَ  أَنَّ 
(ٗ9)

 , 

دَ  اْلَهْيَجاءِ  أَُبو األمير: خامسا َشاِهينِ  ْبن ِعمران ْبن ُمَحمَّ
(٘ٓ)

. 
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(,  لبنان ـ بٌروت) العلمٌة الكتب دار, الدقان ٌوسف محمد. د وصححه راجعه,  خلدون ابن تارٌخ(, هـ630 ت) خلدون أبن ( (

 وذكر,263ـ262ص,  العاشر المجلد(,  القاهرة) األمٌرٌة الطبعة,  االعشى صبح,  القشقلندي:  وأنظر, 418ص,  السابع المجلد
 مطبعة,  الموصل فً عقٌل بنً دولة,  المعاضٌدي خاشع:  وأنظر,  الخفاجً طرٌف أبو األمٌر لتولٌة العباسً الخلٌفة رسالة نص
(. م1971 ـ مصر) االزهرٌة المطبعة, التارٌخ فً الخفاجٌون,  خفاجً المنعم عبد محمد.د.71 ـ70 ص(, م1968) بغداد,  شفٌق
 .51وص.47 ص
43

 ـ بٌروت) العلمٌة الكتب دار, 1ط, الدقاق ٌوسف محمد. د وصححه راجعه, التارٌخ فً الكامل( ,  هـ630 ت) األثٌر أبن ( (

 .418ص,  السابع المجلد( , م1987/لبنان
44

 منعثر مجاهد, 61و59 ص(, م1971) مصر,  الحدٌث اآلدب رابطة, 1ط, التارٌخ فً الخفاجٌة الدولة,  المنعم عبد محمد.د ( (

 (.منشور) التارٌخ فً خفاجة إمارة حوادث مقال,  منشد
45

 .74 ص, 9ج,  األثٌر أبن عن نقال 61 ص,  التارٌخ فً الخفاجٌة الدولة,  خفاجً محمد. د ( (
46

 .52ص,  سابق مصدر,  التارٌخ فً الخفاجٌون,  خفاجً محمد, د, 60 ص,  سابق مصدر,  الدولة,  خفاجً محمد. د ( (
47

, 52 ص,  الخفاجٌون,  محمد. د, 91و62 ص,  الدولة,  خفاجً محمد. د, 79ـ78 ص,8ج,  سابق مصدر,  األثٌر أبن ( (

 . حوادث مقال,  منعثر مجاهد
48

 كاشف أمال الدكتورة دروة فً به اشترك الخفاجً منشد منعثر مجاهد للباحث بحث2و1ج الخفاجً شاهٌن بن عمران االمٌر ( (

 مذكرات, االنترنٌت على منشور وهو, الثانٌة بالمرتبة البحث وفاز 2011 سنة السوٌد فً الثقافً النور مركز اقامها التً الغطاء
( ,  هـ1389)األشرف النجف,  1ط,  المعارف مراقد( , هـ1365 ت)الدٌن حرز محمد الشٌخ,  منشورة( م2005) الخفاجً مجاهد

 ص(, م2009بغداد) العراقً للكتب مرتضى مصر مإسسة, 1ط, والنسب التارٌخ خفاجة قبٌلة,  الخفاجً طالب. د.  134 ص 2ج
 ص(, م2016بغداد) الفراهٌدي دار, 1ط, االسالمً العصر نهاٌة وحتى العراق فً خفاجة بنً إمارة,  الرضا عبد خضر.د, 66
51. 
49

 قم, النجفً, المرعشً مكتبة الخفاجً, كاظم ثامر. د: تحقٌق الغري, بصرحة الغري فرحة( هـــ692) الكرٌم عبد, طاووس ابن ( (

 .508 ص( هــ1433)
50

 .510, 4ج خلدون ابن تارٌخ: خلدون ابن, 654و456ص, 10ج,  التارٌخ فً الكامل: األثٌر ابن ( (
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انِ  أبو األمير: سادسا (هـٖٖٗ ـ ٘ٔٗ) اْلَخَفاِجي   اْلَفِتيَّ
(٘ٔ)

 َمِني َ  اْلفِْتَيانِ  أَُبو َوُهوَ . 

انِ  ْبن ِحَسانِ  ْبن  .ُثَما    ْبن ُعلُوَّ

( هـٕٙٗ ٖٕٗ) اْلَخَفاِجي   ُعلِيَ  األمير: سابعا
(ٕ٘)

انِ  ْبن َعلِي   َوُهوَ  ,  .ُثَما    ْبن ُعلُوَّ

انِ  ْبن اْلَبَرَكاتِ  أبي ْبن ِاْلَحِسنَّ : ثامنا ( هـٓٗٗ ـٕٙٗ) اْلَخَفاِجي   ُثَما ِ  ْبن ُعلُوَّ
(ٖ٘)

. 

انِ  ْبن ِحَسانِ  ْبن َمنِي ُ  ْبن َرَجبَ  اأْلَميرُ : تاسعا ُثَما    ْبن ُعلُوَّ
(٘ٗ)

. 

انِ  ْبن ِحَسانِ  ْبن َمنِي ُ  ْبن َمنِي َ  األمير:  عاشرا (هـٙٗٗ)  ُثَما ِ  ْبن ُعلُوَّ
(٘٘)

. 

( اْلَعَراَقَيْينِ  ُسْلَطانِ  َعاِمرَ  األمير) ُهوَ  اْلَخَفاِجي   اآلخر  َمْحُمودُ  اأْلَميرُ :  عشر الحاد 

(هـ٘ٙٗ ٙٗٗ)
(٘ٙ)

. 

ُحَلب   فِي( هـٙٙٗ ٖٓٗ) اْلَخَفاِجي   ِسَنانِ  ْبن األمير:  عشر الثاني
(٘7)

 ابو وهو , 

دَ  دُ  ْبن ّللاِ  َعْبدِ  ُمَحمَّ ْينِ  ْبن ُيَحي ي ْبن ِسَنانِ  ْبن َسِعيدُ  ْبن ُمَحمَّ دُ  ْبن اْلِحسَّ  ْبن ُمَحمَّ

بِي ِ  بِي ِ  ْبن ِسَنانِ  ْبن الرَّ  .اْلَحْلبِيَّ , اْلَخَفاِجي  , الرَّ

( هـ8ٙ٘ ٓٙ٘ )اْلَخَفاِجي   اْلَؽَضَبانِ  األمير:  عشر الثالث
(٘8)

. 

َينَّ  اأْلَميرُ : عشر الراب  اْلَخَفاِجي   َفََلَ ِ  ْبن َحس 
(٘9)

. 

ِبِمْصر   ُعُشر   الثاني اْلَ ْرنِ  فِي خفاجي اْلُجوْرِجيَّ  َعلِيَ  اأْلَميرُ :  عشر الخامس
(ٙٓ)

. 
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, 258 ص 4ج, التارٌخ, خلدون أبن, 132 ـ131 ص, 9ج, التارٌخ,  االثٌر أبن عن نقال91 ص,  الدولة,  خفاجً محمد. د ( (

 . حوادث مقال,  منعثر مجاهد, 53 ص,  الخفاجٌون,  خفاجً محمد. د
52

 مجاهد. 53ص, التارٌخ فً الخفاجٌون,  خفاجً محمد. د, 92ص,  الدولة,  خفاجً محمد. د, 166 ـ165 ص 8ج. االثٌر أبن ( (

 . التارٌخ فً خفاجة إمارة حوادث مقال,  الخفاجً
53

,  الخفاجً مجاهد,  54ص, الخفاجٌون, خفاجً محمد. د, 166 ص 9ج األثٌر أبن عن نقال 92 ص الدولة, خفاجً محمد. د ( (

 .خفاجة إمارة حوادث مقال
54

 الطبعة, االرتٌاب رفع فً اإلكمال( , م1082/  هـ475) المتوفى ماكوال بؤبن الشهٌر هللا هبة بن علً النصر أبً الحافظ األمٌر ( (

 فً منٌع بن رجب لألمٌر معاصر والمإلف. 25ص( .م1965) الهند ـ أباد بحٌدر العثمانٌة المعارف دائرة مجلس مطبعة,  االولى
,  سلجوق ال دولة تارٌخ, االصفهانً اختصار راجع, 54ص والخفاجٌون,  94 ص الدولة, خفاجً محمد. د,  االخٌر إمارة عهد

 .17 ص, م1900 سنة العربٌة الكتب طبع بشركة المطبوع
55

,  خفاجً محمد. د, 224 ص9ج األثٌر أبن وعن, 279 ـ278 ص4 ج خلدون ابن عن 93ص الدولة,  خفاجً محمد. د ( (

 . التارٌخ فً خفاجة إمارة حوادث مقال,  الخفاجً مجاهد. 54ص, الخفاجٌون
56

,  الخفاجً مجاهد. 54ص,  الخفاجٌون,  خفاجً محمد. د, 5 ص10ج األثٌر أبن عن نقال 93ص,  الدولة, خفاجً محمد. د ( (

 . حوادث مقال
57

 عام ببٌروت االنسٌة بالمطبعة المطبوع دٌوانه مقدمة فً نقلت وقد. 235 ـ222 ص1ج الوفٌات فوات فً ترجمته راجع ( (

,  خفاجً محمد. د أنظر, 304 ـ301 ص4ج, الشهباء حلب تارٌخ فً النبالء أعالم, مإلف اٌضا ونقلها, الدٌوان من3و2 ص,1316
 .64ص الخفاجٌون, خفاجً محمد. د,  الخفاجً مجاهد مذكرات, 102 ص الدولة

58
 .58 ص الخفاجٌون,  خفاجً محمد. د, 119و 160 ص11ج االثٌر أبن تارٌخ عن 136 ص,  الدولة,  خفاجً محمد. د ( (

59
 دولة,  اإلسالمٌة والشإون األوقاف وزارة مطبوعات,  الفرٌدة الطبعة,  الخلفاء تارٌخ( , هـ911 ت) السٌوطً الدٌن جالل ( (

,  أمٌن محمد محمد. د حواشٌه ووضع صححه,  الزمان اهل تارٌخ فً الجمان عقد( ,  هـ855 ت) العٌنً الدٌن بدر, 725ص,  قطر
 الدار,  األولى الطبعة,  العراق عشائر موسوعة العزاوي عباس المحامً, 385ص( , م2010) القاهرة الوطنٌةـ الكتب دار مطبعة
 الحضارات مكتبة طبع,  العراق عشائر من الثانٌة والنسخة, 109 ص الثالث المجلد(, م2005) لبنان بٌروت, للموسوعات العربٌة

)  االردن ـ عمان, االهلٌة,2ط,  العراق عشائر موسوعة.  الروضان عون عبد,225 ص,  الثانً المجلد( , لبنان بٌروت)
 .254 ص1ج(,م2008
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(هـ8ٕٗ/  8ٖٙ) َصْ لِيَّ َ  أَميرَ  الؼلبي ُسْفَيانِ  ْبن َخَفاَج َ :  عشر السادس
(ٙٔ)

. 

( 9ٙٙٔ ت ـ89ٕٔ) اْلَخَفاِجي   اْلَعلِيَّ  صكبان اأْلَميرُ :  عشر الساب 
(ٕٙ)

. 

صكبان َؼنِي   َعاِمرُ  اأْلَميرُ : عشر الثامن
(ٖٙ)

. 

 المنتظ  الجوز  كابن خفاج  أمراء أخبار من طرفاً  ذكرت التي المصادر ؼير هذا

وحكامها الكوف  أمراء كتاب في خليف  علي ومحمد
(ٙٗ)

 أمراء بعض ذكر وكذلك,

 الجبار عبد. د وكتاب دراس  مث  أخر  وقباب  ل مارات دراسات سياق في خفاج 

الحل  في األسدي  المزيدي  اإلمار , ناجي
(ٙ٘)

 الجبار عبد. د الباحث وق  لكن, ,

 وع ي  خفاج  بين النسب في العَلق  طبيع  إدراك لعد  نتيج  المؽالطات ببعض

 .للكوف  حمايتها بدأت ومت  للعراق خفاج  قدو  وقت تحديد في يوفق ل  كما

 مخططاً ( العثماني البَلط في وزيراً  كان) زامباو النمساو  المستشرق ووض 

 اإلسَلمي التاريخ في الحاكم  واآلسرات األنساب معج  كتاب  في خفاج  إلمار 

 بالدق  يتس  ل  لكن ,  الكبير  التاريخي  وقيمت  المخطط هذا أهمي  ورؼ 

 .والشمو 

   جامعي  ألطروح  خفاج  ونسب تاريخ حاج  *

 ل لكن, مجانا والهواء كالماء العل  يكون أن العظماء إلي  سع  ما هو نتمنا  ما

 .هذا فع  عل  ال در  نملك ل ونحن المنشود  الضال  لتسهي  سبي 

 من تخلو حيث منها العراقي  لسيما, العربي  الجامعات مكتبات تفت د  بما ونذكر

 .العدناني  خفاج  قبيل  وتاريخ بنسب تخت  علمي  أطروح 
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 .102ص,  والخفاجٌون, 141ص, الدولة, خفاجً محمد. د ( (
61

 .231 ـ229 ص, والروم العرب كتاب عن 40 ص,  الخفاجٌون,  خفاجً محمد. د ( (
62

 إلى أضافة,  انتخابٌة دورة11 لمدة تؤسٌسه منذ العراقً البرلمان فً عضوا وكان. 64 ص,  الخفاجٌون,  خفاجً محمد. د ( (

 ومن,  عنه أو الوطنٌة ومواقفه خفاجة قبٌلة عموم لمشٌخة أبٌه زعامة ذكر عن العراق تؤرٌخ عن كتاب ٌخلو ٌكاد وال.  القبٌلة أمارة
 .الجامعٌة االطروحات بٌنها

63
 ومنهم العربٌة الدول فً القبٌلة على إمارته عن خفاجة مشاٌخ أعلن وفاته وبعد,  ابٌه حٌاة فً العموم المشٌخة زعامة تسلم ( (

 جرٌدة: أنظر:  والده بوفاة التعزٌة خالل من العربٌة الصحف عبر ذلك ونشر سورٌا فً خفاجة قبٌلة رئٌس العرٌف فٌصل الشٌخ
 الكوٌتٌة الحرٌة جرٌدة:  وأنظر. 7 صفة, 2009 اكتوبر8/  هـ1430 شوال19 الخمٌس, 170 العدد, الثانٌة السنة, الكوٌتٌة الصباح

 م2010 فً مإتمراا  العراقٌة الدولة وعملت. 7 صفة, 2009 اكتوبر8/  هـ1430 شوال19 الخمٌس, 141 العدد, اآلولى السنة,
 األستاذ الوطنً اآلمن ووزٌر الخفاجً أحمد الشهٌد ووكٌلة الداخلٌة ووزٌر المالكً نوري السٌد العراقً الزراء رئٌس حضره

 استنادا العراقٌة المحافظات فً خفاجة عشائر أغلب قبل من خفاجة لقبٌلة أمٌراا  غنً عامر الشٌخ لحاجا فؤنتخب,  الوائلً شٌروان
 الصفحة 2011 اب 16 الثالثاء ـ السابعة السنة ـ 1403 العدد,  العراقٌة البرلمان جرٌدة ونشرت,  العراقٌة والوثائق للمصادر
 .غنً عامر الشٌخ الحاج خفاجة قبٌلة أمٌر منهم الذي العراق فً القبائل أمراء اسماء. ( االخٌرة

64
 بٌروت) العلمٌة الكتب دار, 1ط,  عطا القادر عبد ومصطفى محمد تحقٌق,  واألمم الملوك تارٌخ فً المنتظم الجوزي أبن ( (

 علٌه الصادق االمام مإسسة, 1ط,  الصلواتً ٌاسٌن. د وتنقٌح مراجعة,  وحكامها الكوفة أمراء, خلٌفة علً ومحمد(, م1992,
 .م2004,  السالم

65
 التخصصٌة المكتبة, 1ط,  والحضارٌة السٌاسٌة أحوالها فً دراسة الحلة فً األسدٌة المزٌدٌة اإلمارة, ناجً الجبار عبد. د ( (

 (.م2010,) التارٌخٌة
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 إل, بال بيل  خاص  وبحوث وكتب حديث  ومإلفات قديم  ومصادر مراج  هناك نع 

 شخصي  عن انها وإما  محدد  ومواضي  متفرق  وأحداث كامل  ؼير سير  إما أنها

 .بالشمولي  تتصؾ ل واحد 

 العراق ومنها العربي  الدو  في الجامعات أساتذ  األفاض  اإلخو  من أطلب لذلك

 .الضياء تنثر رسال  و, الضَل  من خالي  أطروح  لتكون, الموضو  بهذا الهتما 

 طَلب من التاريخ قس  اآلداب كلي  من الطلب  إل  الخطاب أوج  ذات  وبالوقت

 (.ودكتورا  ماجستير) العليا الدراسات

 حو  الجامعيين المشرفين إل  العم  لت دي  ال بيل  أبناء من وبالخصو  

 أن بشرط الح ي   عن بحثا و بالجذور ضربا. العري   خفاج  عن جامعي  أطروح 

 ينساق ول والحوادث الناس من موقف  يتذكر وهو لنفس  التحيز من الباحث يتحرر

 .األخرين أقدار من وإن اصها شؤنها وإعَلء النفس ؼرور م 

 بين الجم  أهمي  م  ودراس  وتعم ا فهما ومجا  وقت ك  في يراع  ويطو 

 ل  لعصور التاريخي  الح ابق وإخرا  التركيز عل  وال در   الذهن وصفاء الدق 

 .العام  المصادر تذكرها

 الظروؾ أدق في حت  بالرأ  والجهر اإلصَل  عل  الحر  من ولبد 

 .والمناسبات

 م ّيد  وليست فكر , من أكثر تحم  الماجستير رساب  مث  العلمي  األطروح  إن

 حددها بؤهداؾ الباحث يتبناها فكر  تتضمن علمي بحث رسال  فهي واحد , بفكر 

 .تح ي ها ألج  وعم 

 وآخر, باحث بين يميز الذ  الجديد العلمي باألسلوب وإثرابها ح ابق إثبات بإعاد 

 لنا ليخر  الباحث؛ بها أت  التي الجديد  الح ابق مكانها لتح  الح ابق هذ  نفي أو

 .وقابم  فعَلً  واقع  مسؤل  تناولت جديد  نظر وجه  تجّسد التي العلمي  برسالت ِ 

 الباحث فيتناو  وأعمق, أقو  إضافتها تكون فسوؾ دكتورا  رسال  كانت إذا أما

 .وتفاصيل  جزبيات  لك  شامَل تناول الدراس  مح  الموضو 

 والنسب التاريخ عل  في صنمي  ل *

 إن.  العصم  يمتلكان ل فهما والخطؤ؛ الزل  عن بمنؤ  ليس والمإرخ النساب 

 عل  كتب دراس  من معرفي تراك  نتيج  ولكن  بالصدف ؛ نسابا يصب  ل  النساب 

 الت يد ث ,  أولً  لنسب  حفظ  سب   والذ  الناس أنساب بحفظ والهتما  النسب
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 بعد المجا  بهذا الخبر  لدي  فتولدت,  ال دماء النسابون وضعها التي العل  ب واعد

 من وؼيرها والجؽرافي  الرجا  وعل  المنطق كعل : األخر  العلو  بعض دراست 

 . عمل  في يحتاجها التي العلو 

 شهاد  النساب  يمنحان معهد أو جامع  وجود عد  لنا توض  السطور هذ  إن

 ف دان وبسبب,  ل  مرسو  علمي لمنهج وف ا يعم  تجعل  اختصاص  في علمي 

 بؤن  النسابين وشهاد  العل  مصادر عل  معتمدا منهج  يض  من هو الميز  تلك

 . نساب 

,  ذلك ؼير ومنه  المخت  فهناك( , والزمان اإلنسان) أرخ منْ  المإرخ أما

 علمي  مرتب  أو(  تاريخ باكلوريوس) أكاديمي  شهاد  عل  يحص  من واألو 

 علمي  أسس عل  يعملون باحثون األؼلب عل  وهإلء( دكتورا  أو ماجستير)

 اآلراء وي دمون المؽيب  الح ابق خَلل  من يكشفون واض , علمي ومنهج

 : صنفان والثاني,  الصحيح 

 منهج درس لكن ,  وؼيرهما ال انون أو العربي  اللؽ  اختصا  يحم  مإرخ(: أ)

 .تح يق دون التدوين بؤسلوب التاريخ كتاب  مهم  مارس ث ,  التاريخ عل 

 أو بحث دون ال ديم  المصادر في كتب ما ك  يكتب دارس ؼير ناق  مإرخ(: ب)

 إل  اإلشار  بعد  الباحثين جهود يبخس األحيان وبعض,  تحلي  أو تح يق

 . معلومات  منها است   التي المصادر

 ك  ي بلون فَل...  الن د ملك  لديه  تتوفر( أ) والصنؾ والثاني األو  ال سمين إن

 والست راء والتمحي  الدرس بؽير مصدر أو وثي   ك  يصدقون ول كَل 

 . الح ي   قارب ما أو الصدق فيؤخذون

,  حرفيا وين ل  ال ديم  المصادر في ووجد  سمع  ما ك  فيصدق( ب) الصنؾ أما

 للكتاب الصنمي  يخلق من فهو,  النسب عل  عل  سلباً  يإثر شك أدن  دون وهذا

 أو  وكؤن ,  جديداً  تمثالً  يكون أن يريد كَلم  مصدر ذكر عن يبتعد إذ,  ومإلف 

 ماذا ؟ معطياتك هي ما أحده  سؤل  فلو,  عن  ح  في الن اد أن إل,  كتب من

 رد ؟ سيكون

 ل ومجامَلت رتوش دون للح ابق التوص  تريد التي الحر  الع و  عند والح ي  

 المؽيب  الح ابق كشؾ عن نبحث ألننا.  لكتاب صنمي  ل,  النسب عل  في سيما

,  الناس أنساب ذكر في ال دماء المإرخون فيها وق  التي األخطاء وتصحي 

 أصحاب ونكون الرفي  للذوق ونرت ي, والهو  والتحيز المي  من أنفسنا ونحرر
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, اآلخرين ونواز  الؽير آراء إدراك لنا يتي  الذ  بال در ونسام  وعاطف  إحساس

 لؽير فب  نسب الذ  المإرخ دواف  ونفه  مواقؾ من بصدوره  جاش بما نحس و

 . المستعان وّللا,  أبيها

 وقبيل  عشير  باس  والفخذ األسر  مؤلوف  ؼير مبالؽ * 

 تؤكيد م  الفاع  اس  معن  عل  للدلل  األفعا  من تشتق أسماء المبالؽ  صيػ

 .في  والمبالؽ  وت ويت  المعن 

 في حت  الحدود تعدت ب ,  المذكور العنوان حو  المؤلوف  ؼير المبالؽ  تنحصر ل

 وهذ . فَلن البو عا  شيخ علي  ليطلق الفخذ داخ  والوجي  األسر  كبير اس 

 .العا  الشيخ هو من ومعرف  الث اف  إنعدا  عن تنتج  فيها المبالػ األشياء

 من صادق  لفظي  بمشاهد وأحداثها ومواقفها الحيا  واق  صور  رس  والمفترض

 صفو لتعكر مست يم  تربي  ذات  بحد األسلوب فهذا, بالح ابق معها التعام  خَل 

 المطل   الث   من  تلمس الذ  الح ي ي الواق  نفوسها في وتزر  األجيا  ذهن

 . بالمتحدث

 يمكنك ل فمثَل األنساب طب ات ما نوعا يشاب  وصف  العمو  أو العا  الشيخ إنّ 

 من فال بيل , قبيل  العشير  تكون أن يمكن ول  جذ    أو جمجم  ال بيل  عن ال و 

 أن إل, العدد لكثر  عشابر العشير  عل  ال و  من بؤس ل, الثابت  الطب ات ضمن

 عل  ث اف  من فارغ ذهن  المدعي بؤن الباحث لد  انطباعا يرس  ب بيل  نعتها

 .النسب

, عاما شيخا بؤن  عشير  أو فخذ ربيس وصؾ عند العمو  أو العا  الشيخ كذلك

 يعني عمو  أو عا  ف و . لصحتها تشير بحثي  آلي  أي  لها تتوفر ل مبالؽ  فهذ 

 صراح  وذكر, جد عن أب توارثها بالعمومي  الموصوؾ ذلك, الجمي  أو الك  عل 

 والمخطوطات بالوثابق الذكر وتعزز. والعشابري  التاريخي  والمصادر المراج  في

 .األخر  ال باب  لد  خارج  و ال بيل  داخ  الؽالب  والستفاض  الشهر  م 

 أنها عل  وفخذ أسر  وذكر الفخذ وشيخ األسر  كبير باس  التفخي  الثاني  الناحي 

 لجد ينسبون كانوا سواء العشير  بحج  الرجا  عدد يبلؽان ل حين في عشير 

 !تحالؾ أو واحد

 من عشير  عليها ويطلق المبات حت  أو العشرات يتجاوز ل عددها أسر  فنجد

 أسر  فيكتب, لها الح ي ي العدد إل  يتوص  الباحث ت يي  وأثناء, أبنابها قب 
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 ويحدث األبناء فكر داخ  الوه  فص  إل  يإد  مما, عشير  أو فخذا وليست

 . أنفسه  أو كبيره  لد  الث افي الفراغ تكشؾ صدم 

 عدد العشابر شإون مكتب الداخلي  وزار  لد  الشاب  كان الساب   السنوات وفي

 ثابت العدد قانون كان فإذا, نسم  ألؾ ماب  وال بيل  نسم  آلؾ خمس  العشير 

 .الدعاء ينفي ال رار أو ال انون هذا أن يعني فهذا, اليو  إل 

 يجر المؤلوؾ ؼير أما.  النهار رابع  في كالشمس واضح  مَلمح  المؤلوؾ فال و 

 ومستو  ال اب  لفكر ت ييم  عليها يبني التي الح ي   تكشؾ تساإلت إل  السام 

 .ث افت 

 اْلِْنتَِسابُ  َيْعنِي َل  اْلِحْلؾُ  *

يَّ ِ  ِمنَ  َيْبلُػُ  اْلَمْوُضو ِ  َهَذا إِنَّ  َرَجاتِ  اأْلَهم  ْنِوي َ  اْلبَِداَي ِ  فِي َوأََود  , اْل ُْصَو  الدَّ  إِلَ  التَّ

َب ُ  اْلَعَشابِرِ  ِمنَ  اْلَكثِيرِ  َنَسبِ  بَِشؤْنِ  اأْلَْقَوا ِ  َتَضاُربَ  أَنَّ  ا اْلَكِثيرِ  َضَيا ُ  َسبَّ  ُكُتِب ِ  ِممَّ

يَّ  اأْلُْسَتاذَ  َوِمْنُه ِ  فِيَها َبْعُضُه ْ  َوَتَوهَّ َ  اأْلَْنَسابِ  َعنِ  اأْلْقَدُمونَ   َعبَّاسَ /  اْلَمَحام 

,اْلَعزَّ  ْؼ ِ  اِو    أَوَّ َ  َيْعَتبِرُ  َوالَِّذ  اْلِعَراقِ  َعَشابِرِ  ِكَتاَب ِ  فِي اْلَكبِيَر ِ  ُجُهوِد ِ  ِمنْ  َفبِالرَّ

 أَْخَطاءِ  فِي َوْق    أَنَّ ُ  إِلَّ , ُمْظلَِم ِ  َتاِريِخيَّ ِ  ُحْ بِ  َبْعدَ  اْلِعَراقِيَّ ِ  اْلَعَشابِرِ  َتَناُو ِ  ِكَتابِ 

َسبِ  َبْينَ  َفَخلَطَ  ؛ َجِسيَم ِ  ِه ْ  َواْلِحْلؾِ  النَّ اُبو َفَتو   َوأََخُذوا بَِكََلَِم ِ  اْلُمَعاِصرِ  اْلَوْقتِ  َنسَّ

ْ  ِ  َكََلَِم ِ  َتؤِْكيدَ  َعاتِ ِِه ْ  َعلَ   .َتْح ِيق   بُِدونِ  َعْن ُ  َوالنَّ

َحالُؾَ  إِنَّ  َ , العصور َقَد ِ  َقِديَم ُ  َظاِهَر ُ  التَّ اِريِخيَّ  َتْفِرُضَها َحْتِميَّ ُ  َظاِهَر ُ  َوُهوَ  التَّ

روؾُ  ا ؛ أَْشَخاِ   َمْجُموَع ُ  أَوْ  َفْرد   َعلَ  الظ  َرَفْينِ  َيْدُعو ِممَّ َفاقِ  الطَّ ت   َي ُو ُ  لَِذا, لَِْلِ

َحا ِ  فِي اْلَجْوَهِر     أَ    َف ُ َحالَ  َوَقدْ  اْلَ ْوِ , َبْينَ  َيُكونُ  اْلَعْهدُ : بِاْلَكْسرِ  َواْلِحْلؾُ : الص 

 فِيَما َتَعاَهَدا أَ َّ : اْلَفِريَ انِ  َتَحالَؾَ  ُيَ ا ُ  َوَعْنَدَما. ُتَعاِهُدوا أَ َّ  َوُتَحالِفُوا َعاِهِدِ ,

َحَدا, َبْيَنُهَما,  .ِحْلؾ   َبْيَنُهَما َصارَ  ِاتَّ

َعاُضدِ  َعلَ  اْلُمَعاَهَد ُ : اْلِحْلؾُ  وَ  َفاَق, والتَّساعدِ  التَّ  َفَكانَ , أَْحََلؾ  : َواْلَجْم َ  َواْلِت 

اِر, َعْبدُ : َوِهي قَُرْيش   ِمنْ  ُبطون   ِستَّ ِ  َعلَ ( اأْلَْحََلؾَ ) ُمْصَطلَ َ  ُيْطلِ ُونَ  اْلُعْربُ   الدَّ

, , ومخزو , َوَسْه  , َوَجَمَ , َوَكَعب   َعلَ ( اأْلَْحََلؾَ ) ُمْصَطَل ُ  أَْيًضا أَْطلَقَ  َكَما َوِعد   

اُبونَ  ُكُتبِ ِ  َما َحْسبُ  اْلِحْلؾِ  َوُمَعنَّ  أَْيًضا َوَؼْيَرُه ْ .ث يؾ ِمنْ  َقْو     أَْنِظَم    ُهوَ :  النَّسَّ

 فِيَها َيْلَتِزُمونَ  َفؤَْكَثرِ  َقبِيلََتْينِ  أَوْ  َعِشيَرَتْيِن, َبْينَ  َتَجم  ِ  َوِسَياِسيَّ ُ  ِاْجتَِماِعيَّ ُ  َوُعُهودُ 

َعاُضدِ  َعلَ  َبْيَنُه ْ  َناُصرِ  التَّ  .َواْلِحَماَي ِ  َوالتَّ
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ابِ ُ  اْلِحْلؾُ  ُهوَ  اْلَمَ ا ِ  َهَذا فِي ُيْهِمَنا َما إِنَّ   َسَواءً  ِكََلُهَما َولَِكنَّ , المإقت َولَْيسَ  الدَّ

 ِباْلِجد   بِالنََّسبِ  َيْجَتِمُعونَ  َل  َشْخ    أَوْ  أُْسَر    أَوْ  أَْفَخاذ   أَوْ  َعَشابِرُ  أَوْ  َكَ َبابِ ِ  ِحْلَفا َكانَ 

 .اْلَواِحدِ 

َن ِ  أَْسَبابِ  ُهَناكَ  َكاَنتْ  َواَنَما  ُبْ َع ِ  فِي َوُتَجاِوُرُه ْ  َكِاْجتَِماِعِه ْ  اْلِحْلؾِ  لَِهَذا َدَعتِِه ْ  ُمَعيَّ

ُعُه ْ  أَوْ , َواِحَد ِ   أَوْ , اأْلُْسَر ُ  أَوِ  اْلَعِشيَر ِ  َوِضْعؾِ  قِلَّ    بَِسَببِ  أَوْ , ُمْشَتَرَك ُ  ُمَصل َح ُ  َتَجم 

ْكويَناتِ  يضطرأحد َقدْ  َقْت    َحاِدثُ  أَوْ  َحْرب   قَِيا ِ  ِعْندَ  اِبَ  ِ  التَّ َعاُضدِ  إِلَ  السَّ  َوِاْلَت ُو  التَّ

 َوَب َّ  َواْلَعِشيَر ُ  اْلَ بِيَل ُ  َفَرَحلَتِ  ؛ َكبِيَر ُ  َهِزيَم ُ  َكاَنتْ  إَِذا ُخُصوَصا أُْخَر  بَِعَشابِرِ 

يَّ ِ  اْلَ بِيلَ ِ  فِي َفَتَدخ     اْلِْحتَِماءِ  إِلَ  َتْحَتا ُ  َضِعيَف َ  َب ِيَّ َ  ِمْنُه ْ  , اْلِْنتَِصارِ  َصاِحَب َ  اْل ُو 

ُخو ُ  أَوِ   لَِكؾ   بِإِْمَرتَِها َوَتؤَْتِمرُ  لوابها َتْحتَ  َفَتْنَض   , َوإَؼاَرتَِها َسْطَوتَِها ِمنْ  َخْوًفا الد 

ا) اْلَبْكِر    َفَي ُو ُ , َعلَْيُه ْ  َضَرِرَها  اْلِْختََِلَؾِ  ِمنَ  َبْيَنَها َوَق َ  َما اْلَ َبابِ َ  َرأَتِ  َفلَمَّ

َسِ , فِي المعيش َوِاْلِتَماَسُه ِ  َواْلَكَ ِ, اْلَماءِ  فِي النَّاسِ  َوَتَنافُسَ  َواْلفِْرَقِ ,  َوُؼْلَب َ  اْلُمتَّ

ِعيَؾ, اْل ُو  َّ  واستضعاؾ َواْلَمَعاِش, اْلِبََلدِ  َعلَ  َبْعًضا َبْعُضُه ْ  لي ُ  ِاْنَض َّ  الضَّ  الذَّ

اِرِه ْ  فِي اْلَ ْو ِ  َوَتَباُينَ  اْلَكثِيَر, ِمْنُه ِ  اْلَ لِي ُ  َوَحاَلؾَ  اْلَعِزيِز, إِلَ  ِمْنُه ْ   َوِمَحالِِهْ , َديَّ

 (.َيلِيُه ْ  فِيَما َقْو    ُك    َوِاْنَتَشرَ 

 إِلَ  َيْحَتا ُ  واست صاإها, اْلَعَشابِِر    أَوِ  اْل َِبلِي   لِْلِحْلؾِ  ُتْحَص  َوَل  َتَعد   َل  اأْلَْسَبابَ  أَنَّ 

ا ِ  ِمنْ  اأْلَْمَثلَ َ  فِيَها َتَ د     ُمْسَتفِيَض ِ  َخاصَّ ِ  ِدَراَس ِ   بِؤَنَّ  َعلَِمَنا اْلُمِه َّ  َولَِكنَّ . اْلُعْربِ  أيَّ

ا َقِديَم َ  َواأْلَْحََلؾِ  اْلِحْلؾِ  َظاِهَر َ  تْ  اْلَ َبابِ ِ  ُمْعَظ ِ  َم َ  َوَحَدَثتْ  ِجّدً  إِلَْيَها َفِاْنَضمَّ

َنات    .َصِؽيَر    ُمَكو 

 َل  اللَّْحَظ ِ  َهِذ ِ  َولَْحدِ  اْلِعَراقِ  فِي َواِق    ُهوَ  َكَما اْلِْنتَِسابِ  بَِمْسؤََل ِ  اْلِْبتََِلَءُ  َوَيْنَحِصرُ 

َصد   َيْسَتِطيُعونَ  اْلَعَناِوينِ  ِمنَ  َشاب  ِ  َوَما نِْسبِيَّ    َجْمِعيَّ ُ  أَوْ  َرابَِط ً  َتِجدْ   لَِهَذا التَّ

 َوِاْستِْؽََلَ ِ  َواْلَعََلََّقاتِ  اْلُمَجاَمََلتِ  ِمنَ  َيْخلُو َوُمَحايِد   َمْنَصؾ   َتْحِ يقِ  بَِشْك ِ  اْلَمْوُضو ِ 

ْلَط ِ  يَّ َ  َرِ ,الشَّ  ِحَسابِ  َعلَ  الس   َشك   أَْدَن  َوبُِدونِ . اآلب إِلَ  اْلِْنتَِسابِ  َمْعِرَف ِ  َوأَهم 

ََلُعبِ  َي ُوُمونَ  َمنْ  اسِ  ِبؤَْنَسابِ  بِالتَّ  لَِؽْيرِ  أَْنَتِسبُ  َمنْ  َتْشُم ُ  َكَما اللَّْعَن ُ  َتْشُملُُه ِ  النَّ

َتارَ  َعلَْيُه ِ  َسُيْسِد ُ  ِمَحا    َوَل , أَبِي ِ   َل  ِحيَنَها اْلَحَ اِبُق, َوَتْظَهرُ  اآليا  ِمنَ  َيْو    فِي الس 

 .َتَعالَ  ّللاِ  ِعْندَ  أَْقَوالِِه ْ  َوَزْيؾُ  َتْزِويُرُه ْ  َيْنَفُعُه ْ 

   عباد  قبيل  وليست لخفاج  البهاد  انتساب عن اللتباس ح  *

 الدو  إحد  في باألنساب المهتمين بؤن مفاد  خفاج  األخو  أحد من خبر وصلني

 علي أبو لكتاب استنادا عباد  قبيل  إل  البهاد  عشير  بنسب توهموا العربي 

 :المعتمد الن  وهذا.  والنوادر التعلي ات, الهجر 
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: ع ي  بن عباد  بن حزن بن معاوي  بني عل  الكَل  في قا : ع ي  من البهدل )

 وبنو, بهد  بنو: الحرشي  بني فصاب  ث  العدد وفيها,  الحرشي  بنو: بطنان ه 

(المعارض  وه , معرض وبنو والبهادل  المزاجي  وه  مرجو
(ٙٙ)

 وسمعت. 

 . الموضو  هذا في النوو  الحامض عل  سيعتمدون بؤنه  صوتيا تسجيَل

 الناحي  من انطَلقا ولكن,  ع ي  أولد فكَلهما وخفاج  عباد  بين فرق ل وكبداي 

 ما األنظار أما  نض (, أبي  لؽير انتسب من ملعون) الشريؾ والحديث الشرعي 

 بالفح  عشر  الثني الف   رأ . تعال  ّللا من والتسديد الشتبا  من في  وقعوا

 ؟( DNA) النوو  الحامض طريق عن المختبر 

 الجتهادات تتخللها ل بين  علمي  بطري   كان إذا دليَلً  المذكور الفح  يعتبر

 المختبري  الفحوصات نتابج عل  اعتمادا ال ريب النسب اثبات أن أ  الشخصي 

 . الشخصي  لَلجتهادات مجا  في  يكون ل بنحو بّيناً  األمر بصيرور  منوط

 السيد األعل  المرج  سماح  فعند,  هذا بحثنا كموضو  البعيد النسب أما

 فيما كذلك المر كون لدينا يثبت ول : ي و  إذ محسوماً  قطعياً  ليس السيستاني

 .البعيد النسب بإثبات يتعلق

 الفح  طريق عن خفاج  وحت  عباد  إل  البهاد  عشير  نسب إثبات يعتبر لذا

 . ب  معترؾ ؼير أ  شرعا ثابت ؼير البعيد النسب من المذكور المختبر 

 أو البهدل  بؤن يعني ل المت د  المصدر في الن  فإنّ  علمي  بحثي  ناحي  ومن

 مصادر في لذكرت كذلك كانت فلو,  الحالي  البهاد  عشير  من  الم صود بهد 

 خلدون وابن األثير ابن بوجوده  ولصر  أع ب  وما الهجر  الراب  ال رن

, وحوادثهما وخفاج  لعباد  تطرقوا كما لتواجده  وأشاروا سب وه  ممن وؼيره 

 ال رن في والمإلؾ الهجر  الثاني ال رن بحدود يعيش كان الذكر مار بهد  أن إل

 الم صود المعن  صح  سيتبين العباد  بهد  أولد معرف  وبمجرد الهجر  الثالث

 . قولنا من

 وشهاب وجناب مهيب أع ب الذ  بهد  جده  إل  نسب  الحالي  البهاد  عشير  إنّ 

 بن سعيد أولد أحد هو المرج  العت اد عل  جده  فكان,  العشير  منه  المتفرع 

مالك بن عمر بن عامر بن عامر
(ٙ7)

. 
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 ص(,م1992)1ط, الجاسر حمد وترتٌب تقدٌم,  والنوادر التعلٌقات,  الهجري زكرٌا بن(  هـ 300 نحو ت) هارون علً أبً ( (

1686. 
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 المإلف لنفس وأنظر, 60 وهامش 18ص, الكاملة الخفاجٌة األرجوزة فً خفاجة نسب عمود تحقٌق,  منشد منعثر مجاهد راجع ( (

 .8 ص( , 1398)الكتاب رقم,  النسب علوم مكتبة, خفاجة قبٌلة من البهادل عشٌرة, 
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 بحدود ت ريباً  عاش  سعيد بن بهد  والد فإن خلدون لبن األجيا  نظري  وحسب

 السماء  تسلس  لحل   وف اً  الهجر  عشر الخامس أو عشر الراب  ال رن

أد  إل  خفاج  نسب عمود بحثنا في المذكور 
(ٙ8)

. 

 وبين. الهجر  الثاني أو األو  ال رن في عاش الذ  بهد  بين فرق هناك أذن

 الزمن من قرنا عشر ثَلث  ي ارب ما( العراق في البهاد  عشير ) سعيد بن بهد 

 . اسما وثَلثون تسع  بينهما األسماء تسلس  وحل  

,  خفاج  ل بيل  أنتسابها بؤن المذكور  العشير  لد  محفوظ هو ما ذلك عن فضَل

 . العشير  بها مرت التي الظروؾ بسبب مست ل  عشير  لكنه 

 :كاآلتي فهي,  صراح  بك  النتساب هذا ذكرت التي المصادر أما

 المطبو  العراق عشابر عن موسوعت  في ذكره  العزاو  عباس المحامي.ٔ

خفاج  من البهاد  عشير : قابَلً   9ٖ٘ٔ
(ٙ9)

. 

 عشير  إن: ف ا .   9ٗ7ٔ سن  المطبو  كتاب  في الجَلني باقر محمد السيد.ٕ

 خفاج  قبيل  إل  تنتسب البهاد 
(7ٓ)

 العلي صكبان الشيخ اآلن يرأسها التي . 

 .المنتفك للواء التابع  الشطر  قضاء جنوب والساكن 

 البهاد  عشير : ي و  إذ,  9ٙٔٔ سن  المطبو  كتاب  في الندواني الكري  عبد.ٖ

خفاج  قبيل  من فر 
(7ٔ)

. 

 التاريخ حيث من فروعه  م  فصلته  التي بال بيل  الخاص  المصادر ؼير من هذا

 والواحد العشرين ال رنين في العام  التاريخي  المصادر وأيضا,  والنسب

 من النسب عل  قواعد علي  تنطبق لخفاج  لنسبه  بالنسب  وكذلك.  والعشرين

 . والستفاض  الشهر  حيث

 قبر , كرامت , نسب , الياسر  ناصر السيد *

حمود بن جبر بن ناصر السيد
(7ٕ)

 محمد بن محمود بن شَل  بن ناصر بن نو  بن

خفان بن خان علي بن شوك  بن
(7ٖ)

 بن عبدّللا بن شوك  بن الكبير ياسر بن
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 .5 ص( ,  1250)الكتاب رقم,  النسب علوم مكتبة, أدم إلى خفاجة نسب عمود,  الكاتب لنفس ( (
69

 ص, الثالث المجلد, م2005 لسنة,  االولى الطبعة,  للموسوعات العربٌة الدار,  العراق عشائر موسوعة, العزاوي عباس ( (

111. 
70

 .81 ـ79 ص, م1947 بغداد, النجاح, مطبعة,   األولى الطبعة, العمارة عشائر تارٌخ موجز, الجالنً باقر محمد ( (
71

 .70 ص, م1961 لسنة, بغداد ـ االرشاد مطبعة,  وعشائرها العمارة تارٌخ,  الندوانً الكرٌم عبد ( (
72

 .االخرى والمشجرات العائلة تحتفظه التً المشجرة عكس صالح سٌد مشجرة فً حمود سٌد الزهرة عبد السٌد العالمة ٌذكر لم ( (
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 بن الشوكي  بنو لع ب  وي ا  الشوكي  بابن المعروؾ علي الحسين أبي بن الحسين

 بن الحسين بؤبي المكن  األسود زيد بن محمد الهيجاء أبي بن عبدّللا أبي بن أحمد

 بن العبر  ذو الحسين بن األو  يحي  بن الثاني يحي  بن كتيل  علي الحسن أبي

 علي اإلما  بن(  ) الحسين اإلما  بن(   )العابدين زين علي اإلما  بن الشهيد زيد

علي  السَل   طالب أبي بن
(7ٗ)

. 

 مرض اثر المراه   من واق  الطفول  بين مبكرا توفي إذ,  ل  ع ب ل ناصر وسيد

 :  هما ش ي ان ول .  العثماني الحتَل  عهد أبان ت ريباً   77٘ٔ حدود في(  وباء)

 أرض هناك ول  ؼز   آ عشير  عند سكن,  ل  ع ب ل حسين السيد:  أول

 يذكرون  ليزالون وشبابه  العشير  ورجا .  معل  ول  عنده  وتوفي معروف 

 الذ  الثاني الش يق محمد والسيد محمد السيد بن جاس  السيد أخي  ابن ويتذكرون

 . المكابن طريق عن بالس ي أراضيه  يضمن كان

 بن جاس  السيد أع ب الذ  جبر السيد بن  والذري  الع ب ومن  محمد السيد:  ثانيا

(صال  السيد) ولدين المع ب محمد
(7٘)

خلؾ والسيد 
(7ٙ)

 بن محمد بن جاس  أولد(

 . جبر

(. سمي  أخو ) ونخوته  بالياسر  ويل بون  قار ذ  في خفاج  ساد  من وه 

 أطلق,  الساد  بل ب الخاص  المصادر عل  المعتمد  النسبي  لدراسات ووف ا

 شوك  بن الكبير األو  ياسر األعل  جده  اس  إل  نسب  الياسر  ل ب عليه 

 هاشمي  طالبي  فاطمي  علوي  حسيني  زيدي  أسر  ياسر السيد أسر  و. الو 

 .منافي 

 نو : من ك  ه  الساد  األخو  من فالم صود(, سمي  أخو ) نخوته  عن أما

 بن شَل  بن ناصر السيد أولد وخلؾ ومحمود وشليل  وصافي وفياض ومذخور

الكبير ياسر بن خفان بن خان علي بن شوك  بن محمد بن محمود
(77)

 النخو  إنّ 
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 فً ورد كما خفان واالرجح.  المنشور النسبً تسلسله فً الخطٌب الزهرة عبد السٌد ذكره وعفان,  السادة مشجرات فً خفان ( (

 بال الخاصة المصادر لعشرات استنادا( ٌاسر آل السادة) عن دراسته فً السعدي عٌسى. د األستاذ االنساب خبٌر وذكره السادة مشجر
 . العنكبوتٌة الشبكة على منشورة القٌمة الدراسة هذه عن قراءة وكتبنا. ٌاسر

74
 . الٌاسري جبر بن محمد السٌد بن جاسم السٌد بن صالح السٌد المرحوم أسرة لدى محفوظ التسلسل هذا ( (

75
 (. محمد والسٌد جبر والسٌد مهدي السٌد) هم جاسم السٌد بن صالح السٌد أعقاب ( (

76
 . الرحمن عبد والسٌد مرتضى السٌد أعقب الذي جواد محمد السٌد هو جاسم السٌد بن خلف السٌد عقب ( (

77
 : كاالتً الٌاسرٌة األسرة بنسب الخاصة المصادر ( (

 .م20000 طبع,  فٌاض آل السادة نسب,  الفٌاض نزار السٌد. أ
 .م2003 طبع,  ٌاسر آل السادة نسب فً الطاهر النسل,  الٌاسري الكرٌم عبد السٌد عامر المحامً. ب
 .م2004, 1ط,  1ج,  ٌاسر آل من مناف آل لحمولة الزاهر التارٌخ,  الٌاسري طاهر ٌاسٌن. ت
 .م2009,  فٌاض آل السادة نسب فً الرٌاض نزهة,  الفٌاض نزار السٌد. ث
 .م2009, 1ج,  وتفرعاتها الحسٌنٌة ٌاسر آل قبٌلة,  الٌاسري حٌدر ال كاظم السٌد نعمة السٌد. ج
( , سمٌة أخوة) ٌاسر آل  السادة مشجر الكبٌر ٌاسر نسب فً األثٌر القول,  الٌاسري عجٌل.د,  الٌاسري الوهاب عبد السٌد الباحث. ح

 .م2014,  بغداد,  للطباعة النهرٌن دار
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 تعددت وقد. العربي  والحمي  الؽير  إثر ؛(الفزع ) تعني الدارج  اللؽ  في

 حيؾ عليها وق  التي( سمي ) المرأ  لتلك( ياسر آ ) الساد  فزع  حو  الروايات

 والدم  بالطريق صادفوها أن بعد منه  جماع  فؤجارها وأهل , زوجها  من وظل 

 و زوجها  بظل   فؤخبرته  وبكابها؛ حزنها سبب عن فسؤلوها, م لتيها من يسي 

 أخوتك نحن: لها ف الوا, باليتيم  أشب  فهي عنها؛ أهلها ان طا  وشكت. أهل 

 .كيانها وعود  اعتبارها برد لزوجها وأرجعوها

 أشا  واآلخر, الحين بين زوجها لبيت الساد  وزيارات الجلي , الموقؾ هذا وبعد

 (.سمي  أخو ) كنيته  الناس

 ُحفر األخو  موقفه  ولكن أوالربيب ؛ كالمولي أنها يعني ول نسبا, هذا يعد ل و

 ذلك في بها امتازوا التي المحدود  الصف  نتيج  العربي؛ المجتم  ذاكر  في

 .النبي  الموقؾ

 وكرامات  ناصر سيد قبر*

 خضراء المساح  بنفس الطابوق من والن طين ساب ا كانت صؽير  ؼرف  قبر 

 معلق بالحناء مخضب  الداخلي  المرقد وجدران.   داخلها, ذات  باللون راي  تعلوها

 تح يق بسبب بناء  أما.. والبيضاء الخضراء الرايات والشباك الجدران عل 

 وانتابني, الطاهر  روح  عل  الفاتح  وقرأت مرات عد  علي  وقفت, الكرامات

 .زيارت  أثناء النفس بارتيا  شعور

 بجوار  وكان الحالي, الؽراؾ لمعسكر مجاور و مرتفع  أرض عل  م ا  ال بر 

 في كرامات  عن والبحث بالتحر  قمت, الناس ويزور   كبير ( الصري ) شجر 

 ممن سمعوها أو بعضها شاهدوا الذين الث ات من علمتها( خفاج ) صكبان آ  قري 

 معرف  عل  واضح  دلل  كانت التي سيما ل,  األجداد تناقلها أو معه  حدثت

 :ومنها, قبر 

 محصول  من ناتج ك  أوهب  األرض صاحب الزراعي اإلصَل  قانون قب .ٔ

الزراعي
(78)

. 

 الماء إن وقي  بالحل  يؤتي  الفَلحين من ال بر عليها التي ل رض يت رب من. ٕ

 للحراس  كَلب عند  وكان مرقد  من بال رب داراً  بن  ال ري  سكان أحد. عن  يحير

                                                                                                                                                                      
 .م2017,  العراق فً الٌاسرٌٌن نسب لفروع الجامع,  الٌاسري هادي أٌاد السٌد. خ
 . والعشائر القبائل أنساب تارٌخ وكتابة لتحقٌق العلٌا الهٌؤة(,  التسمٌة ومنشؤ النسب أصل ٌاسر آل السادة) دراسة,  السعدي عٌسى.د. د

78
 من مساحً تسعة ٌمتلك كان العلً مجلً منشد الشٌخ الحاج السركال هو الزراعً االصالح قانون قبل األرض صاحب ( (

 على منها وحصل المذكور القانون حسب منه وأخذت,  الزراعٌة المحاصٌل أوهبه ناصرالذي سٌد مرقد بٌنهما من األراضً
 . أوالده بعده من ورثها صرف طابو دونم150
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 عليهما الكَلب فهجمت الضري  لزيار  باتجاههما إمرأتان كانت األيا  أحد وفي.

 قب  أحده  الدار صاحب أخبر وقد,  زيارتهما إكما  دون للعود  اضطرهما مما

 وبيد  خضراء مَلبس يرتد  صبي هيب  عل  بالمنا  ناصر سيد رأ  أن  وفات 

 تمن  كَلبك رأسك؛ عل  سؤهدم  وإل آخر لمكان منزلك تن   ؼدا: ل  قابَل عمود

 . الرإيا تلك أثر عل  أخر  لدار فانت  ,قبر  زابر 

 األرض بس ي يعمَلن كانا قبر  من قريب  أرض في الفَلحين من وبعلها سيد . ٖ

 الطعا  طبخ أج  من النار إلضرا  الحطب جهزت والمرأ  المبيت يتطلب وهذا

 ال ري  لسكان الذهاب زوجها من فطلبت, الكبريت وعود الوقود تمتلك ل وكانت

 بين ووضعت  الصري  شجر  من عودا جلبت استعداد  وأثناء النار يشع  ما وجلب

 ذلك؟ كيؾ سؤلها,  النار فاشتعلت الحطب عيدان

 . فعلت ما ل  قصت ـ

 ول نارا أرادت من  بال رب تسكن كانت أخر  امرأ  هناك ال ري  أهالي يذكر. ٗ

, حاجتها ل ضاء ناصر سيد بجا  ّللا وناشدت فَلذت, الكبريت وعود الوقود تمتلك

 .بنت  ذلك أثر وعل  حاجتها وأخذت الصري  بشجر  النار فؤضرمت

 الحاج  أمس في وكان بارد  شتاء ليل  في قبر  عل  مر البدو من مستطرق. ٘

 نارا فاشتعلت, حاجتي تلبي كرام  صاحب سيد أنت لو مرقد  فخاطب البرد ليت  

 أطلق ذلك أثر وعل . حكايت  عليه  وق  للمرقد فذهبوا, ال ري  أه  سكان رآها

 (.النار شبب ناصر سيد) الدارج  باللؽ  علي 

 فلس ماب  ن دي  عمل  ال بر عل  فوجد المرقد دخ  مجاور  قري  من رج . ٙ

 والد  عل  وق  الحال  عل  وب   بالعكس رأس  استدار خروج  وبمجرد فسرقها

 إذا تعال  ّللا لوج  روح  عل  ذباب  ثَلث  ونذر السيد لمرقد والد  فذهب فعل  ما

 .أيا  خَل  أبن  شف  وفعَل شف 

 خط كان دلي  عشير  من م او  قب  من( بايب) النفط أنبوب مشرو  حفر أثناء. 7

 نو  حفار ث يل  بمعدات والعملي .  ناصر سيد قبر إل  المعسكر اتجا  من الحفر

 بؤخر الم او  فؤمر, بالطين فؽرس مترا ٕٓ ي ارب ما الحفار وص ( كبير شف )

 باألرض أكثر بمساف  ونز  تعط  أكبر بثالث فجاء,  األو  قب  بمكان أيضا وؼرس

 الحفر خط تؽيير إل  الم او  دعا مما إلخراج  أياما فاستؽرق سحب  وأرادوا

 عيني بؤ  وشاهدت ذلك عل  ووقفت(..رمب ) لل بر مرتفعا وبن  بعيد  بمساف 

 .الجديد والخط الحفارات ووقوؾ الحفر مكان
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 به  ألمت كلما ّللا عند بكرامت  وت صد  الناس تزور  مشيدا عامرا ال بر ولزا 

 . الطاهر  روح  عل  النذور وتنذر الملمات

وأقو  بح  
(79)

 

 الـــــــــــــــتـنار يضتر  متن ناصتر سيد عل  سَل  
 

 

 التحايتا فلت  األرجـــــــــــتـاء عمتت كرامات  للخير 
 

 

 الستجادا جـــــــــتـد  زيتد متن ال ترآن حليؾ سلي  
 

 

 واألذ  بالــــــــتتـوباء مبتلتت  مظلومتتا ّللا اختتتار  
 

 

 الهتتو  أهتتـ  متتن لتتيس وتعلمنتتي ستتؤلت بكرامتتتك 
 

 

 جتتر  بمتتا محمتتدا جتتدك ستتؤخبر ل أ  لتتي دعتتوت 
 

 

 بتتالعرا المصتتلوب الشتتهيد زيتتد بجتتدك عليتتك أقستت  
 

 

 التذرا هتا  فتي العوالي الؽولي المظلومين وجداك 
 

 

  والور  ربك ليرض  السر أوهبني عاش ا هابما 

  العد  من الديار وحامي والكوثر الكرار نفح  يا 

 وفتَل بكتوخ أعتيش لتو حتت  طلبتتي من تنسني ل 
 

 

 يهتد  وستَل  وصتَل  الرحم  دعو  مني لروحك 
 

 

 ( ٕٙٓٓ ت ـ9ٕٓٔ) الفياض جعفر السيد الخطيب*

 الثالث ال رن أواب  هاجر دين رج  فياض والسيد. فياض آ  الساد  أسر  من

 كذلك ونبػ. العلماء من كان جابر السيد وع ب , األشرؾ النجؾ إل  الهجر  عشر

جابر بن حسن السيد ولد 
(8ٓ)

. 

 ك  وه  أولد سبع  باسم  العشير  استفاض  وؼدت األسر  اشتهرت من أع ب

 .ورحي  وعلي وحسن ومحمد ونعم  وموس  جابر: من

 (.له  لع ب) ورحي  وعلي
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 ( مدح المإلف وأبٌاته بحق المترجم له . (
80

 محمد الشٌخ, جابر للسٌد وترجم. 389ص12ج. قم طبع,الغري فرحة كتابة فً الخاقانً علً الشٌخ, فٌاض السٌد عن ترجم ( (

. فٌاض بن جابر بن حسن بن علً والمسلمٌن اإلسالم حجة ولده حسن السٌد اعقاب ومن (.هولندا224 ص الموسم مجلة فً حرزالدٌن
 .حسٌن والسٌد باقر السٌد المرحوم هما علً السٌد وأعقاب
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 السيد الخطيب الت ي الشاعر الحسين خاد  الحفيد حفيد فياض بن محمد ع ب ومن

 بن محمود بن حسين بن محمد بن فياض بن محمد بن حسن بن محسن بن جعفر

)شوك  الشريؾ بن حمز  بن ناصر
8ٔ

.) 

 ومح  يه  ياسر آ  الساد  مصادر حسب فياض آ  الساد  عشير  نسب وتسلس 

 أولد أحد هو فياض: الشك  بهذا( سر  قدس) الخطيب الزهر  عبد السيد كالعَلم 

 بن خفان بن خان علي بن شوك  بن محمد بن محمود بن شَل  بن ناصر السيد

 . الكبير ياسر

 السيد: النحو هذا عل  جعفر للسيد النسبي التسلس  يكون األخير لتح ي نا ووف ا

 بن شَل  بن ناصر بن فياض السيد بن محمد بن حسن بن محسن بن جعفر

 بن شوك  بن الكبير ياسر بن خفان بن خان علي بن شوك  بن محمد بن محمود

 بنو لع ب  وي ا  الشوكي  بابن المعروؾ علي الحسين أبي بن الحسين بن عبدّللا

 المكن  األسود زيد بن محمد الهيجاء أبي بن عبدّللا أبي بن أحمد بن الشوكي 

 بن األو  يحي  بن الثاني يحي  بن كتيل  علي الحسن أبي بن الحسين بؤبي

 اإلما  بن(  )العابدين زين علي اإلما  بن الشهيد زيد بن العبر  ذ  الحسين

علي  السَل   طالب أبي بن علي اإلما  بن علي  السَل  الحسين
(8ٕ)

 . 

 الخطيب: كاآلتي ثَلث  فه ,  محسن السيد بن جعفر السيد الخطيب أش اء أما

 .محمد السيد الخطيب,  ؼالي السيد, لطيؾ السيد

, صادق السيد, الحكي  عبد السيد الشهيد: األولد من ست  ل  المترج  وأع اب

 .مرتض  السيد, مصطف  السيد,علي السيد, باقر السيد العَلم 

 آ  الساد  وعميد فياض آ  الساد  رموز أحد كان الراح  البار  الخطيب إن

 والساد  خفاج / حواس آ  عشير  م  الؽراؾ قضاء في يسكنون الذين محسن

 الشيخ الحالي الطوينات سلؾ شيخ أخوا  وكذلك, الحواس عيس  الشيخ أخوا 

 .محسن آ  جعفر السيد الخطيب أخت بنت فوالدت , الحواس ذياب محمد ثامر

 جعفر السيد بن مرتض  السيد ل  المترج  أبن هو محسن آ  الساد  عميد واليو 

 ويدير هي كما بح اب ها التاريخي  المعلومات ن   عل  حري  وهو. الفياض

 .العشابري  المشاك  وح  المجتم  لخدم  وقت  وأؼلب الساد  مضيؾ
                                                           

81
 السٌد العزٌز الخال وأطلعنً. المذكور بالتسلسل خفاجة/الحواس/ الطوٌنات سلف/الغراف ناحٌة فً جعفر السٌد أسرة تحتفظ ( (

 فً ذكره الذي هـ1447 صفر20 بتارٌخ الدجٌلً محمد عباس المإرخ النسابة قبل من الموقع مشجرهم على جعفر السٌد بن مرتضى
: ٌاسر ال السادة تحقٌقات فً جاء ما فاألصح, زٌادة اسمٌن لوجود دقٌق غٌر والمشجر, فٌاض ال السادة نسب فً الرٌاض نزهة كتابه

 .شالل بن ناصر بن فٌاض
82

 الشبكة على منشور, المصادر كافة ذكر مع( قبره, كرامته, النسب, الٌاسري ناصر السٌد) منشد منعثر مجاهد مقال راجع ( (

 وقبل هذا الموضوع فً هذا الكتاب ..العنكبوتٌة
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 مشهورا اآلخر هو كان الذ  والد  يد عل  الحسيني خطيبنا ونشؤ ترعر 

 منذ سلوك  في آثار  ظهرت حت  ابن  رو  في اإللهي العشق فؽرس, بالخطاب 

 أه  ومد  رثاء عن ودار  فصح  ارتجال بالشعر لسان  فانطلق, أظافر  نعوم 

 لما حافظا, والد  مكتب  في الديني  الكتب وقراء  المطالع  في تعمق, النبو  البيت

 .المجتم  في حول  من وفطنت  بذكاب  أبهر, قرأ

 :كلمات  من

 الكتتتتتاب هتتتتذا تصتتتتفحت يتتتتامن
 

 الصواب اهتديت بالخير أذكرني 

 متتتتتتتزودا التتتتتتدنيا فتتتتتتي انتتتتتتي
 

 التتتتراب فتتتي متتتن يتتتتزود فكيتتتؾ 
 ذهتتتاب فيهتتتا بمتتتا التتتدنيا فهكتتتذا  ف دتموني ان أجورك  ّللا عظ  
 لتتتذكر  الكتتتتاب فاتحتتت  أرجتتتو 

 
 الثتتتتواب وخيتتتتر الهديتتتت  فخيتتتتر 

  

 (: ) المإمنين أمير ولد  ذكر  مناسب  في وقا *

 بفمتتي لتتي كتتان عطتتر بتتذكراك يتتامن
 

 بستمي لتي يتزدان استمك رأيتت وكلما 
 المصتتتتتطف  بعتتتتتدالنبي ّللا يتتتتتاخير  

 
 اَد  ومتتتتتن حتتتتتو  متتتتتن ّللا اختتتتتتارك 

 تلتتدك ان البيتتت وستتط أمتتك واختتتار 
 

 والحتتتتر  البيتتتتت وستتتتط نتتتتورك فشتتتت  
 وضتتعا للتتور  بيتتت أو  فتتي ولتتدت 

 
 ل متتتت  ّللا وحتتتتي بيتتتتت فتتتتي وربيتتتتت 

 اَيتتتتتتت ُ  تشتتتتتتتهد ّللا ديتتتتتتتن اكملتتتتتتتت 
 

 التتتتتنع  أشتتتتترؾ ّللا نعمتتتتت  وأتممتتتتتت 
 ستتتتيد  متتتتدحك فتتتتي لستتتتاني يكتتتت ُ  

 
 قلمتتي ستتيد  ويستتطر يحصتت  فكيتتؾ 

 كتتتتتتتَلً  اإلستتتتتتتَل  بمولتتتتتتتدك أهنتتتتتتتي 
 

 األمتتت  ستتتيد المصتتتطف  فيتتت  وأختتت ُ  
 :الشاهر  كاظ  الشاعر في  قا  المحتو  اآلج  وفا  وعندما* 

 خطيبتتتتتا للحستتتتتين عامتتتتتا ستتتتتبعون
 

 وحبيبتتتتتا مجاهتتتتتدا الحستتتتتين عشتتتتتق 
 بعطابتتتت  العتتتتَل هتتتتا  علتتتت  ورقتتتت  

 
 لبيبتتتتتتا جتتتتتتدَّ  العشتتتتتتق بتتتتتتذات وفنتتتتتت  

 تنثنتتتتي المواجتتتت  جناحيتتتت  وعلتتتت  
 

 نتتتتتتتديبا للحستتتتتتتين يشتتتتتتتكو فيتتتتتتترو  
 خطابتتتتت  ستتتتتن المظلتتتتتو  وبدمعتتتتت  

 
 طبيبتتتتا كتتتتان النتتتتاس جتتتترو  يشتتتتفي 

 ثتتر  فتتي الكريمتت  براعمتت  ونمتتت 
 

 نصتتتتتيبا ربتتتتتا  علتتتتت  الثمتتتتتار قطتتتتتؾ 
 تبتؽتتتتتتي البَلؼتتتتتت  فيتتتتتتك وتربعتتتتتتت 

 
 التعريبتتتتتتا تجتلتتتتتتي الفصتتتتتتاح  منتتتتتتك 

 رجالهتتتتا تستتتتتمي  عتتتتذرا تخشتتتتاك 
 

 رقيبتتتا الفصتتتي  ن تتتد فتتتي صتتترت بتتت  
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 منتتتار  العتتتَلء صتتتر  فتتتي ورفعتتتت
 

 ؼريبتتتتا الظتتتتَل  منتتتتك انجلتتتت  حتتتتت  
 نكبتتتت  متتتتن يالهتتتتا ظلمتتتتا ستتتتجنوك 

 
 تن يبتتتتتتتا العتتتتتتتَل درب فتتتتتتتي زادتتتتتتتتك 

 رهبتتت  المآستتتي قهتتتر فتتتي وضتتتعوك 
 

 ومشتتتتتتيبا شتتتتتتعل ً  برأستتتتتتك شتتتتتتعلوا 
 مبتتتتتادرا للحستتتتتين حتتتتترا ومضتتتتتيت 

 
 ن يبتتتتا فيتتتت  صتتتترت عشتتتت ك لرحتتتتاب 

 ؼتد  فتي وذكترك دنيتا عن ورحلتَ  
 

 رهيبتتتتتتتتا فيتتتتتتتتك صتتتتتتتتار بعلتتتتتتتت    ادب   
 وأسكن  ومؽفرت  رحمت  بسحابب وظل  الفياض جعفر السيد الخطيب ّللا رح  

 . مجيب سمي  إن  جنات  بحبوح 

 الموسوي  الؽوالب ليج سيد آ  *

 والشهر .  ليج سيد آ  بالساد / الؽراؾ قضاء/  خفاج  قر  محيط في اشتهروا

 بن إبراهي  السيد جده  أن إذ,  الدخيلي المفض  الساد  العراق عمو  في الوس 

دخي  السيد ش يق,  فر  بن ورد بن موس  السيد
(8ٖ)

 . موس  بن

 المحيط شهر  أذن,  دخي  السيد بن فر  بن مفض  السيد هوع  إبراهي  والسيد

 تسلس  ناحي  من األص  هي حواس آ  قري /  الطوينات سلؾ في السكن وموطن

 . األجداد أسماء

 سلؾ في متوطنا ليج السيد الف ي  جدها كان الموسوي  العلوي  األسر  هذ  إنّ 

.  األشرؾ النجؾ في العلمي  الحوز  ث  الحل  حوز  في ودرس خفاج /  الطَلحب 

 بن موس  بن إبراهي  بن حسين بن علي بن ليج السيد:  النسبي تسلسل  وهذا

ؼالب بن سعيد بن يع وب بن سعد بن أمين محمد بن فر  بن ورد
(8ٗ)

 شمس بن

 الدين شرؾ بن الدين جما  بن الدين بهاء بن الدين بدر بن الدين قمر بن الدين

 الستدرجاني حسن بن الدين بدر بن الدين نور بن الدين شهاب بن الدين فابز بن

 عبد بن أحمد بن موس  ال اس  أبو بن الدين جما  أحمد بن محمد بن عيس  بن

 اإلما  بن الجواد محمد اإلما  بن المبرق  موس  بن أحمد بن األعر  محمد بن ّللا

 الباقر محمد اإلما  بن الصادق جعفر اإلما  بن الكاظ  موس  اإلما  بن الرضا علي

 أبي بن علي اإلما  بن الحسين اإلما  ّللا عبد أبي بن العابدين زين علي اإلما  بن

 . طالب
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 , الحلة مدٌنة فً ولد فقٌه وهو باسمه الناحٌة سمٌت.  كم 19 الناصرٌة مدٌنة عن ٌبعد مرقد له المعاصر وقتنا فً دخٌل السٌد ( (

 به وحط العراق جنوب باتجاه عنها ارتحل ثم فترة فٌها واستقر فرج السٌد الوحٌد ولده بصحبة الكوفة مدٌنة قاصدا الحلة من هاجر
 هم أبناء ثالثة فرج السٌد الوحٌد ولعقبه((. العبد دجة)) العبد دكة إلى الجزائر منطقة من وأتجه,  حٌنها فً العرجاء مدٌنة فً الرحال
 آل السادة إبراهٌم سٌد من وٌتفرع.   عٌسى والسٌد إبراهٌم السٌد:  فهم,  األشقاء من دخٌل السٌد أخوة أما .ومحمد وإبراهٌم مفضل

 . كطفة والبو شكة البو السادة ٌتفرع عٌسى السٌد ومن.  الٌج
84

 .الغوالب السادة إلٌه تنتسب الذي غالب السٌد ( (
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 كاظ  والسيد جعفر والسيد هاش  السيد:  األولد من ليج السيد الف ي  أع اب

 .محمد والسيد

 ليج السيد بن(  9ٗ٘ٔ ت) هاش  السيد الخطيب: أول

 ولوجود الديني للتبليػ حواس آ  قرب  عل  يتردد  9ٓٓٔ عا  في كان

السوق
(8٘)

 من خليط ويض  وث افيا تجارياً  مركزاً  يعتبر الذ  حينها في عنده 

 .األخر  والطوابؾ ال وميات

,  حواس آ  عيس  الشيخ الطوينات سلؾ شيخ وت دير باحترا  هاش  السيد حظي

 . الخير ويعم  المنكر عن وينه  بالمعروؾ يؤمر السيد فكان

 الوقت ذلك في واسع  بمساحات زراعي  وأراضي م اطعات عيس  للحا  كانت

ر وفي خيرها خصب  أرض وهي الرج  بمنط  
(8ٙ)

 منازعات عليها األرض هذ 

,  حدودها عل  التجاوزات وتتكرر.  لها المجاور  العشابر عل  الطما  وؼلبت

 من وذكاء وبحكم .  الحت ان وفك التنازعات تلك لح  يتدخ  هاش  سيد فكؤن

 أه  ومن.  حواس آ  م  الحدودي  الراضي هاش  السيد بإعطاء قا  عيس  الشيخ

الكرا  يسم  حب  األراضي تلك
(87)

 األراضي تلك عيس  الشيخ وهب  أن وبعد

 .علي والسيد أمين والسيد عباس والسيد نور  السيد: ل  فؤنجبت, ش ي ت  زوج 

 الولد من,  ليج بن هاش  بن(  988ٔ ت ـ9ٖٕٔ)نور  السيد الخطيب فؤع ب

 . وأحمد محمد: 

 . وأزهر ومهند وباس  جاس :  من ك  ه  نور  السيد بن محمد السيد أع ب أما

 .وعلي مإم :  ه  نور  السيد بن أحمد السيد وع ب

 الذ  يحيي المرحو  هو واحدا ولدا هاش  بن أمين السيد الحسيني الخطيب وأع ب

 ك  في البراز تمثي  في(  ) الحسين اإلما  دور يجسد كان أمين والسيد.  يع ب ل 

 .حواس آ  قري  عند محر 

 أصيب األولد من يع ب ل ,  ليج السيد بن هاش  السيد بن عباس السيد أما

 . شاب وهو بمرض

                                                           
85

 . صكبان وسوٌج الطبرٌة وسوٌج دجة وسوٌج حواس آل سوٌج,  تسمٌات بعدة مر(  الغراف سوٌج) سوق ( (
86

 .عٌد بو آل وبالتحدٌد بوسعد آل قرٌة قرب وٌنتهً الحمزة منطقة من وتمتد. الكرام تسمٌها الناس كانت ( (
87

 بو آل وتفصل الجواربن عن الروٌشد وتفصل الطوٌنات عن ركاب بنً وتفصل حواس بآل مروراا  الطوٌنات من تمتد الكرام ( (

 .بوسعد آل وعشٌرة خفاجة بٌن فاصله حدود أنها أي الرجه جماعة شهاب بو آل عن سعد
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 حسين:  ولدين أع اب, ليج بن هاش  السيد بن علي السيد الحسيني والخطيب

 . الولد من أع اب وله  وحسن

 أوقات  في اآلذان يرف  وكري  وشجا  وسي .  ليج السيد بن جعفر السيد:  ثانيا

 . صافي  بحنجر 

 وجاس  وطالب ؼالب:  األولد من أع ب,  ليج السيد بن محمد السيد:  ثالثا

 . خفاج /  الطَلحب  سلؾ م  يسكن محمد والسيد. وعدنان وقاس 

,  بؽداد ويسكن سعدون السيد:  األبناء من ل ,  ليج السيد بن كاظ  السيد:  رابعا

/  سعيد آ  سلؾ م  يسكن كان كاظ  والسيد.  الؽراؾ قضاء يسكن خيون والسيد

 . خفاج 

 تزو  وذكرنا مصاهر  الحواس آ /  الطوينات وبين بينها ليج آ  الساد  أسر 

الحواس عيس  الشيخ الحا  ش ي   من هاش  السيد
(88)

 السيد بن هاش  والسيد

 ولزا  المذكور  العشير  في مضيف  شيد,  الجليل  العلوي  اآلسر  هذ  عميد ليج

 مؤو  وهو والكر  ال هو  لشرب يو  ك  عصر في  الناس تجتم ,  هذا يومنا إل 

 يدير كان هاش  السيد وفا  وبعد.  العشابري  والمنازعات المشاك  وح  للضيوؾ

 معروؾ هاش  بن نور  السيد وكان,  أمين والسيد نور  السيد أولد  المضيؾ

 تعرض أّن  ويذكر.  البين لذات ومصل  والسخاء والكر  والتواض  الخلق بدماث 

 عشير  فجاءت,  السماو  محافظ  في عشابر  لفص  ذهاب  أثناء سير لحادث

 وأكرمه  بال ادمين رحب,  منه  بالحادث المتسبب كون لمضيف  حجي  بني

وقدر قضاء الحادث معتبرا العشابر  والفص  الدي  أخذ ورفض
(89)

. 

 السيد ذلك أولد ه  الفاضل  اآلسر  هذ  مضيؾ خدم  عل  اليو  ال ابمين أن

 .وأولده  أحمد والسيد محمد السيد: من ك  وه  الجلي 
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  تزوج المعاصر الوقت فً وكذلك. الحواس عٌسى ذٌاب الحاج الشٌخ بنت من متزوج هاشم السٌد بن علً السٌد بن حسٌن السٌد ( (

 . نوري السٌد بن أحمد السٌد بنت العلوٌة من حواس آل جاسم ال كاظم آل طالب آل ولٌد
89

 وسلف المفضل هجر السٌد قاسم السٌد والعالمة خلف السٌد خضٌر السٌد م1988 العام فً العشائري الفصل هذا حضر ( (

 .الخفاجً ذٌاب محمد الشٌخ المرحوم الطوٌنات
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  الفهرست
 ٕ  الهداء
 ٖ  الم دم  
 8ٔـٕ النثر  الشعر األو  الفص 
 ٗ  ؼابب كافي :  نثر  ن 
 ٘     فَِداك إن ي
 ٙ  اْلفَِراق أَْشُكو إِلَْيكَ 
 8 لَِبْؽَداد ِعْش ِي  ,  َشِهيد   َثار
 9 اْلَؽالَِي  عزيزتي, شاعر  ألخت َردّ 

ِد  ْوَر  َسي  ي تلدها لَ  أُْخت الدَّ تِي, أُم   ٓٔ َسََلَمات ُنور بِنِيَّ
ْعبِيّ  الَحَشد ُمَهْنِدس َوَطنِي  ٔٔ الشَّ

 ٕٔ   اْلَهاِد  َعلِي   اإْلَِما ِ  بَِحقّ  أَْبَيات, ّللاِ  يارسو َ 
 ٖٔ ( ) ُعلِيَ  اإْلَِما  َشَهاَد ِ  بِِذْكَر  أَِبَيات  , اْلُمْجَتَب  اْلُحْسنَ  اإْلَِما  ِوَلََد ِ  ِذْكَر 
 ٗٔ اْلُمْنَتَظر َحبِيبِي

 ٘ٔ اْلُحَسْين ترثي اْل ُلُوب مهجات,  اْلَبْيتِ  آ َ  َيا
 ٙٔ الطفوؾِ  ِمن قبسات
دُ  تؤبين ي  ِهيدُ  السَّ دُ  الشَّ دُ  ُمَحمَّ ْدرِ  َصاِدقُ  ُمَحمَّ ُ  َرِحَمك,  الصَّ

 7ٔ أَُبيّ  َيا ّللاَّ
 8ٔ أُّمي

 8ٖ ـ 9ٔ ال صصي  المجموع  الثاني الفص 

َ  َعَرْفت(ٕ) النجو ( ٔ) األيمان عن قصير  قص : أول
 9ٔ   ّللاَّ

َعاَد  اْلَكَما (ٗ) لِِلَّ  لَْيَل (ٖ)  ٕٓ    َوالسَّ

 ٕٔ   رازقي(٘)

 ٕٕ   َقُرب لَذَّ (8) اْلَحبِيب َباب(7) َزابِلَ    نِْعَم   (ٙ)

 ٖٕ َحْمَراءَ  لَْيَل    فِي ُدَعاء  (ٓٔ) َوِاْعتَِراؾ   ُجُحود(9)

 ٕٗ   َتَفاُإ    (ٔٔ)

 ٕ٘   األَعم (٘ٔ) ُع ُوَب (ٗٔ) ُمْذنِب َضِمير(ٖٔ) َوَفْر  َبْلَو  (ٕٔ)

 الجتماعي  ال صير  ال ص  ـ ثانيا
 َولِيَم   (ٔ)

 
ٕ7 

 8ٕ    ُدَوارُ (ٗ) قنا ( ٖ) مرآ (ٕ)

 9ٕ    لَْبَو  َمَخالِب(ٙ) َوُه (٘)

 ٖٓ   َوَعاِملَ  متسول 

 ٖٔ المنبوذ  ُجود  (9) َشاَب  بُِرَق (8)

 ٖٖ َتْمثِي    َتَجاَه (ٔٔ) َصفِيق َتَجاَه (ٓٔ)

 ٖٗ َثْور َفاْنَ لَب ُدور َعاش(ٖٔ) َواْلِؽْرَبان الُبو (ٕٔ)

ا  ِجَدار(ٗٔ)  ٖ٘ ُدْنَياَها فِي ُمْنَهِمك(٘ٔ) ِحَصار َوأَيَّ

 ٖٙ   أَْجَوؾ ِشَعار وطناً  أُِريد(ٙٔ)

 7ٖ !   َقْدر(9ٔ) ُمِسن   َبْلَب (8ٔ) ِحْل    فِي ُعْصفُوَر   (7ٔ)
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 الثالث الفص 
       كتاب عل  وت دي  وقراء  لروايات ن دي  رإي 

 
 8ٙـ9ٖ

 للروايات الن دي  الرإي : أول
   أوروي  لجور « 98ٗٔ»رواي  في ن دي  رإي 
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 ٕٗ أوروي  لجور ( الحيوانات مزرع ) لرواي  ن دي  رإي 

 ٗٗ   لدوستويفسكي والع اب الجريم  رواي  في ن دي  رإي 

 7ٗ الجسر لندي  وال رآن والعل  الفلسف  بين اإليمان قص  كتاب

 9ٗ فشير شكر  الدين عز.د للروابي الخرو  باب لرواي  ن دي  رإي 

 ٔ٘    الف ي شاهيناز/ للكاتب ( التي  سنوات) لرواي  ن دي  رإي 

 أبو حسا / للكاتب( الفراق م  موعد) ال صصي  المجموع  في قراء 
       العَل

ٗٔ 

 كتاب في قراء :  ثانيا
     لوبون لؽوستاؾ( الجماهير سيكولوجي ) كتاب في قراء 

 
٘ٗ 

 ٙ٘ ِزن لهوارد(  مطل اً  هوليوود ترويها ل قص ) كتاب في قراء 

 9٘   روس لكارن( قيادات بَل الثور ) لكتاب ن دي  رإي 

 ٔٙ هوتون باتريك دايفد: تؤليؾ السياسي النفس عل  كتاب في قراء 

 ٘ٙ الطيب زايد مولود. د تؤليؾ السياسي الجتما  عل  كتاب في قراء 

 ٙٙ     لوبون لؽوستاؾ «العرب حضار » كتاب في قراء 

 : حافظ حسين رجاء الكبير  األديب  اصدارات* 
 {    والصرؾ النحو قواعد تبسيط} لكتاب ن دي  قراء 
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 7ٔ {    الؽنابي  األلفي } لكتاب ن دي  قراء 

 7ٕ   الحصيني الحلي  عبد األستاذ للمإرخ مإلفين في قراء 

 الشطر  دمدو  حسين شاكر د.أ مإلفات
  العثماني العهد خَل  الشطر  تاريخ كتاب في قراء 

 
7ٖ 

 7٘  البريطاني العهد في الشطر  تاريخ كتاب عن أدبي انطبا 

 7ٙ   هيدؼر لمارتن( والزمان الكينون ) كتاب في قراء 

 78 حجاز  مصطف . د لمإلف  الجتماعي التخلؾ كتاب

 8ٔ الموسو  الصافي ناظ  السيد العَلم  لمإلف  جبير بن سعيد مسند كتاب

 8ٕ ( الصراعات ؼمر  في العراق كتاب) في قراء 

 8ٗ الكوف  في العلمي  وال اعد  السياسي  الحركات كتاب

 8ٗ الخفاجي العامر محمد ذري  وتاريخ نسب عن الرتياب رف  كتاب

 كتاب عل  ت دي :  ثالثا
 اإلمَلء قواعد تبسيط كتاب عل  ت دي 

 
8٘ 

 8ٙ والحجاز نجد من هجرته  قص  كعب بنو كتاب عل  الت دي 

 88 أنموذجا ألبيركامو لـ( الطاعون) رواي ,  الجواب  أدب

 7ٙٔ ـ9ٕ    الراب  الفص 

   أدبي  م الت:أول
9ٕ 



انِي اْلُجْزءِ  َكاتِب أََدبِّيات  منشد منعثر مجاهد تؤليؾ .................................................كاتب   أَدبُ  من الثَّ

ٔ79 
 

 الجميل  الذكر *
 9ٖ   الذات م  هدن 

 9ٗ الصوتي  الشخصي 

  اجتماعي , ث افي  م الت: ثانيا
   الث اف  ومعن  ؟ المث ؾ من

 
 
9ٙ 

 97 الوجو  عن اللثا  تميط كورونا

 98 الظ  زوج  شب  دون الضحي 

 التؤبين كلمات:  ثالثا
 الصدر باقر محمد الشهيد العَلم  الفيلسوؾ واؼتيا  اعت ا  ذكر  في
 الخفاجي سليمان آ  عايد الحا  أربعين تؤبين كلم *

 
 
ٕٔٓ 

 ٖٓٔ األسد  علي محمد فتحي/ الحا !{ ح ا؟ مت ه 

 ٙٓٔ البصر  في الزويني الساد  عميد أربعين ذكر  تؤبين

 ٙٓٔ الباكي  الخفاجي منشد منعثر الحا  الشيخ أربعيني  تؤبين كلم 

 ٓٔٔ الخفاجي الحواس محمد الشيخ أربعيني  تؤبين كلم 

 ٔٔٔ أحمد أبا وداعا اآلم  جهضنا

 سياسي  م الت:  رابعا
 الداخلي ال ومي باألمن واإلضرار المظاهرات* 

 
ٕٔٔ 

 ٗٔٔ المظاهرات وأزم  الواقعي  التنبإات

  إسَلمي  م الت:  خامسا
 مظل  ستار وراء الساحر و السحر 

 
ٔٔٙ 

 ٕٓٔ الستثنابي اإلنسان الحسين

 ٕٔٔ دنياك  في احراراً  كونوا

 ٖٕٔ الطؾ في الطاهر دم  أريق من أصؽر

 7ٕٔ كل  أبوالفض  الصال  العبد

 9ٕٔ (حي وأنا عمي ي ت  ل) الحسن نج 

 ٖٔٔ (حمل  عل  طاق  ل وّللا) األكبر علي

ِديَ  ُ ( َعلَيَّ  آ    َعابَِد ُ )استشهاد ذكر  ْؽَر  الصَّ  ٖٖٔ الص 

 ٖ٘ٔ البيضاء الرجع  صاحب ولد  ذكر 

  نسبي ,    تاريخي  م الت:  سادسا
 المنسي  الشخصي ( المساكين أبو)جعفر بن ّللا عبد* 

 
     ٖٔ7 

  9ٖٔ األشرؾ النجؾ في المإمنين أمير قبر موض 

 ٔٗٔ   الكوف  مسجد ل قراء مدرس  أشهر

ؤِْسيِسي   اْلَمْجلِسُ   ٖٗٔ اْلِعَراق َتاِريخِ  فِي( لوزون) ومعاهد  اأْلَوَّ  التَّ

 السير  م الت
   رجيب بن  راضي بن مهد  بن حمود بن يوسؾ

ٔٗ9 

 ٔ٘ٔ الخفاجي اللوباو  هاد  الشاعر األديب

 ٗ٘ٔ    والناب المخلب بين أحرار كتاب في خفاج  أبناء ضحايا
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 ٙ٘ٔ   وأمرابها خفاج  قبيل  إمار  عن دراس 

 ٓٙٔ   جامعي  ألطروح  خفاج  ونسب تاريخ حاج 

 ٔٙٔ      والنسب التاريخ عل  في صنمي  ل

 ٕٙٔ وقبيل  عشير  باس  والفخذ األسر  مؤلوف  ؼير مبالؽ 

 ٗٙٔ   اْلِْنتَِسابُ  َيْعنِي َل  اْلِحْلؾُ 

 ٘ٙٔ   عباد  قبيل  وليست لخفاج  البهاد  انتساب عن اللتباس ح 

 7ٙٔ   قبر , كرامت , نسب , الياسر  ناصر السيد

 7ٕٔ ( ٕٙٓٓ ت ـ9ٕٓٔ) الفياض جعفر السيد الخطيب

 7ٗٔ الموسوي  الؽوالب ليج سيد آ 

 77ٔ الفهرست 

 

 

 


