ةمظنألا ددعتم رومضلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
؟ ضرملا اذه عون وه ام

نم غامدلا يف ةمظنأ ةدع لمع قيعي ردان ضرم وه ةمظنألا ددعتم رومضلا
نأ نكمي امك .ةكرحلا ةقدو نزاوتلاو تاكرحلا يف مكحتلا ةمظنأ اهنيب
ةناثملا رودو يومدلا طغضلا يف مكحتت ىرخأ ةمظنأ كلذك بيصي
.ةيسنجلا ةفيظولاو
:نم ضرملا اذهب نوباصملا يناعي

ىلع دمتعت يتلا يومدلا طغضلا تاريغتو ةناثملا تارابتخاو
.ةلايملا ةلواطلا رابتخا

،شاعرلا يفوأ تالضعلا سبيتو تاكرحلا يف ءطب ـ

ةديحولا ةليسولاف .ضرملا ديكأت هنكمي رابتخا يأ دجوي ال
.غامدلا ةجسنأ ةساردو ةيحيرشتلا ةفصلا وه هصيخشتل

،فوقولا دنع سأرلا يف راودب ساسحإلا ـ

؟ جالع كانه له

،تاكرحلا قيسنتو نزاوتلا يف تابارطضا ـ
.كاسمإلا لكاشمو ةناثملا ةفيظو يف مكحتلا يف تابارطضا ـ
ةينوسنيكرابلا عاونأ نيب نم دحاو ،ةمظنألا ددعتم رومضلا ضرم دعي
يتلاو دئاز ــ نوسنيكراب ةمزالتم اضيأ ىمسي ام وأ ةيطمناللا
ةيساسألا ضارعألا ضعب نم ضيرملا يكتشي امنيح ققحتت
نوسنيكرابلا ضرم نع ةجتانلا
ةفاضإلاب شاعرلا وأ زازتهالا عم يلضعلا جنشتلاو ةكرحلا ءطبك
.ىرخأ ضارعأ ىلإ
وأ يلضعلا جنشتلاو ةكرحلا يف ءطب نم نوناعي نيذلا ىضرملاف
رومضلا ىضرمب نوفنصيو نوسنيكرابلا ىضرم نوهبشي شاعرلا
].ب[ عون نم ةمظنألا ددعتم
تاكرحلا قيسنتو نزاوتلا يف ةبوعص نم ةصاخ نوكتشي نيذلا امأ
].س[ عون نم ةمظنألا ددعتم رومضلا ىضرمب نوفنصيف
:ىرخأ تايمسمب اقباس فنصت ضارمألا هذه تناكو
ريكارد ياش ةمزالتم :ةمظنألا ددعتم رومضلا ــ
،يئادوسلا يططخملا سكنتلا :ب عون نم ةمظنألا ددعتم رومضلا ــ
يرسجلا ينوتيزلا رومضلا :س عون نم ةمظنألا ددعتم رومضلا ــ
.يدارفلا يخيخملا

؟ ةمظنألا ددعتم رومضلا ضرمب باصي نم

نيب ام ضرملا أدبي .ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا ضرملا اذه بيصي
 4ىلإ  3يلاوح بيصي ثيح ةردانلا ضارمألا نم وهو ةنس  60وأ 50
.ةمسن  100000لكل صاخشأ

؟ هبابسأ يه ام

ىمست غامدلا يف نيتورب سدكتب طبتريو  ،فورعم ريغ ببسلا
نكمي يتلاو ةددعتم ايالخ يف عمجتت يتلا نييلكونيسافلا
ةفورعم ريغ سدكتلا اذه بابسأو  ،غامدلا حيرشت لالخ نم اهتدهاشم
ايلاح ربتعي ال نكلو تالئاعلا ضعب دنع ضرملا اذه دهوش دقو
.رخآل صخش نم لقتني ال ثيحب يدعم ريغ وهو يثارو ضرمك
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؟ ضرملا صيخشت متي فيك

زكتري ام ابلاغو .رمألا ئداب يف الهس نوكي ال دق ضرملا صيخشت
امك يريرسلا صحفلا جئاتنو ضيرملا يرتعت يتلا ضارعألا ىلع
يسيطانغملا نينرلاب غامدلا صحف ىلع دمتعي

وأ هضارعأ نم فيفختلل الو ضرملا اذه جالعل ءاود يأ ايلاح دجوي ال
ضعبب ضرملا ضارعأ نم فيفختلا نكمملا نم هنأ ريغ هتساكتنا
بسح كلذ و )يبطلا ضيورتلا( يئايزيفلا جالعلا وأ ةيودألا
:ةزرابلا ضارعألا
ءطبلاك نوسنيكرابلا ضرم ضارعأل ةهباشم ضارعألا نوكت امدنع ـ
عيطتست نوسنيكرابلا ةيودأ نإف شاعرلاو جنشتلاو ةكرحلا يف
،ضارعألا نم فيفختلا
ىمست يتلا فوقولا وأ سولجلا دنع مدلا طغض ضافخنا ةلاح يفو ـ
بانتجاب هيلع ةرطيسلا نكمي يباصتنالا مدلا طغض ضافخنا
وأ مسجلا يف فافتجا ةلاح يف عوقولا وأ لوحكلاك تازفحملا ضعب
فيقوت وأ طبض ىلإ ضيرملا جاتحي امك .ةعفترملا ةرارحلا وأ ىمحلا
يتلا كلت ةصاخو ىرخأ ضارمأل اهلمعتسي يتلا ةيودألا ضعب
.مدلا طغض ضافخنا يف ببستت
ةبسنو ءاملا برش ةبسن عفرب مكحصني نأ مكبيبطل نكمي امك
ىلإ ةفاضإلاب طغضلا براوج وأ نطبلا تادامض لامعتسا وأ حلملا
طغضلا ىوتسم طبض ىلع دعاست يتلا ةصاخلا ةيودألا ضعب
راودلاوأ ةخودلاوأ نزاوتلا نادقف ضيرملا بنجتي كلذبو يومدلا
،هطوقس يف ةببستملا
امك ةصاخ ةيودأ حارتقا نكمي ءاعمألاو ةناثملا تابارطضا تالاح يفو ـ
ضيورتب مايقلاو ةمظتنم ةفصب ضاحرملا ىلإ باهذلاب حصني
،ةرطسقلاو ةناثملا
باعللا ددغ نقح وأ ةيودأ لوانت نكميف مفلا نم باعللا ناليس امأ ـ
)،ةيقجسلا نافيذ( نيسكوط مونيلوتوبلا ةدامب
نسحتسي ةماع ةفصب ضرملا اذهب باصملا ةحص ىلع ظافحلل ـ
ةينهملا ةجلاعملاو يعيبطلاو يئايزيفلا جالعلا نم ةدافتسالا
.علبلاو قطنلا ضيورتو )لمعلاب جالعلا(
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ةمظنألا ددعتم رومضلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
اذه نم يناعأ انأو عقوتأ نأ يننكمي اذام
؟ ضرملا

نأ نكميو .ةيودألا لوعفم لقيو ةدح ضارعألا دادزت نمزلا رورم عم
ةبلصلا ةمعطألا علب يفو يناوألا لامعتسا يف تابوعص نم يناعت
ةناثملا يف مكحتلا يفو يشملا يف تابوعص دجتس امك ةلئاسلا وأ
.ءاعمألا وأ
رومضلا ىضرم نوكي ،ضرملا نم ةمدقتملا لحارملا يفو
تانفعت اهنم تانفعتلل ةريبك ةبسنب نوضرعم ةمظنألا ددعتم
ةباصإلا رطخ نم ديزي هنإف ةمعطألا علب لكشم امأ .يلوبلا زاهجلا
.ةيوئرلا تاباهتلالاب
جمانربب ريكفتلا ىلإ ضيرملا جاتحي ،ضرملا مدقت عمو الامجإو
.ليوطلا ىدملا ىلع هتياعر
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