يقرتملا يوونلا قوف للشلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
،ةينوسنيكرابلا :فيرعتوهام
ةمزالتمو ةيطمن اللا ةينوسنيكرابلا
دئاز ــ نوستيكراب

:ةيساسأ ةيكرح ضارعأ ةدعب زيمتت ةلاح يه :ةينوسنيكرابلا

،زازتهالاو شاعرلا ـ
]،لمص[ يلضعلا جنشتلا ـ
،ةكرحلا ءطب ـ
.يشملا ءطب وأ مادقألا رج ـ
رثكألا جدومنلا نوسنيكرابلا لثمي :ةيطمناللا ةينوسنيكرابلا
حلطصم لمعتسيو ةينوسنيكرابلا طامنأ نيب نم اراشتنا
نوسنيكراب ةمزالتمب كلذك ىمسي ام وأ ةيطمناللا ةينوسنيكرابلا
ةينوسنيكرابلا ضارعأ ىلإ ةفاضإلاب ضيرملا يناعي امدنع دئاز ــ
فعض ،طوقسلاو نزاوتلل ةركبملا لكاشملاك ىرخأ ضارعأ نم
ةيركف تابارطضا كلذكو ابودوفيللا ءاودل ضارعألا ةباجتسا
.ءاعمألاو ةناثملاو يومدلا طغضلا يف مكحتلا ةردق فعضو ةركبم
ةيطمناللا ةينوسنيكرابلا وهف يقرتملا يوونلا قوف للشلا امأ
.نوسنيكرابلا ضرم راشتنا رشع ىوس لثمي الو اراشتنا رثكألا

ضرمل ةيساسألا تايصوصخلا يه ام
؟ يقرتملا يوونلا قوف للشلا

نوسدراشدير ليتس ةمزالتمب اضيأ فرعي يذلا ضرملا اذه
هروهظ أدبيو ،ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا بيصي يكسفيشلوأ
:هضارعأ نيب نمو تانيتسلا نم ءادتبا
ةدع فلخلا ىلإ طوقسلا عم نزاوتلاو يشملا تابارطضال ركبم روهظ ـ
ةعرسب كرحتيو حنرتلاو ليامتلا ضيرملا داتعي امك مويلا يف تارم
همادقأ نأكو يشملا يف ةبوعص نم يكتشي نم ىضرملا نمو  ،عافدناو
.ضرألاب ةقصتلم

امم لفسألا ىلإ رظنلا دنع ةصاخو نينيعلا ةكرح يف لكاشم روهظ ـ
ةيجاودزا ىلإ يدؤي نايحألا ضعب يفوأ  ،ةءارقلا يف ةبوعص ببسي
ةيدارإ ريغ تاكرح نم نوناعي نأ ىضرملا ضعبل نكميو .ةيؤرلا
،نينيعلا حتف يف ةبوعص وأ نيعلا قالغإ وأ زمغلاك نوفجلل
ةيمويلا ةايحلا ةطشنأب مايقلا ةدم ديدمت ىلإ يدؤي ةكرحلا ءطب ـ
،ةيداعلا
،قنعلا تاجنشت ةصاخو تاسبيت ـ
نابجاحلاو مامألا ىلإ بقاثلا رظنلا عم هجولا حمالم تاريبعت ريغت ـ
،بطقم نيبجلاو ناعوفرم
عم نئيو مغدمو نشخ توصلا حبصي ثيحب توصلا يف تاريغت ـ
،ةمعطألا علب يف ةبوعص
تبكلاو زيفحتلاب روعشلا نادقفك ةيفرعم تابارطضا ثودح ـ
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.فرخلاو )بذاك يلصب للش( يفطاعلا ريغتلاو
 ،نايحألا ضعب يفو .رخآل صخش نم فلتخت تامالعلا هذه لك نأ مولعمو
ضرألا ىلع لجرألا قاصتلإ هبشو يشملا ءطب ىلع ضارعألا رصتقت
هبشت ضارعأو شاعر لكش ىلع ضرملا رهظي ىرخأ تالاح كانه امنيب
.نوسنيكرابلا ضرم ضارعأ

؟ ضرملا صيخشت متي فيك

صحفلاو ضيرملل يبطلا خيراتلا ىلع ضرملا صيخشت زكتري
ضارعأ يف ضرملا لثمتي ،ةيادبلا يفو .يبصعلا يكينيلكلا
حيحصلا صيخشتلا هعم بعصي امم نوسنيكرابلا ضارعأ هبشت
ةدعاسم اهنكمي ىرخأ تارابتخا وأ مدلل ليلاحت يأ دجوت الو .ضرملل
دعاست دق نايحألا ضعب يف هنأ الإ ،يئاهنلا صيخشتلل بيبطلا
يف اصلقت ترهظأ اذإ صيخشتلا يف يسيطانغملا نينرلا روص
.يهبجلا صفلاو طسوتملا غامدلا ىمست غامدلا ءازجأ ضعب
يوونلا قوف للشلا ضرم صيخشتل ةديحولا ةليسولا ىقبتف
.غامدلا ةجسنأ ةساردو ةيحيرشتلا ةفصلا يه يقرتملا

؟ ضرملا بابسأ يه ام

ةطبترم هبابسأ نوكت نأ حجريو ةفورعم ريغ ضرملا بابسأ
عاونأ لك يف سدكتتو ]وط[ ىمست غامدلا يف تانيتورب عمجتب
فرعي ال هنأ الإ غامدلا حيرشت لالخ نم اهتدهاشم نكميو ايالخلا
صخش نم لقتني الو يثارو ريغ ضرم وهف .سدكتلا اذه بابسأ
.ةيئيب تاريثأت يأب هطبر متي ملو رخآل

؟ جالع كانه له

هنأ الإ ،هروطت عنم وأ هنم دحلا وأ ضرملا ءافش ىلعرداق جالع دجوي ال
جالعل ةلمعتسملا ةيودألا نم ضيرملا ديفتسي ضرملا ةيادب يف
اهلوعفم نأ الإ ضارعألا فيفختل ]ابودوفيللاك[ نوسنيكرابلا
جالعل ةصاخ ىرخأ ةيودأ لمعتست امك .ضرملا روطت عم فعضي
ةركاذلا تابارطضا نم فيفختلل رمياهزلا ضرم وأ فرخلا
.ريكفتلاو
)ةيقجسلا نافيذ( نيسكوط موينيلوتوبلا نقح لامعتسا نكمي امك
.نينفجلل يدارإللا قالغإلا جالعل
ءاكبلاك ةيفطاعلا تابارطضالل اهحارتقا نكمي ةيودأ اضيأ كانهو
بائتكالا ضارعأ عفر ىلع دعاست ىرخأ ةيودأو يدارإ ريغلا كحضلاو
.قلقلاو
ضيرملا ةدعاسم قطنلا يف نيصتخملل نكمي رخآ بناج نمو
يذلا علبلاو قطنلا لكاشم ىلع بلغتلا ىلع هدعاسي ضيورتب
.ةيوئر تانفعتو ةيذغتلا ءوس هنع جتنت نأ ىشخي
فورح لامعتساب كلذو ةثيدحلا تاينقتلا ىلإ ءوجللا نكمي امك
ىتح مكلدب ملكتلا عيطتست يتلا ]رتويبمكلا[ بوساحلا حاتفم
.مكبلاطم نع اوربعت
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يقرتملا يوونلا قوف للشلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
يف مكتكراشمو مكرارمتسا ىلع لمتشي جالعلا نم رخآ قش كانهو
صصح روضح يف ةرباثملا ىلع صرحلاو ةيمويلا مكتطشنأ
.نزاوتلاو يشملا يف مكتدعاسمل يبطلا ضيورتلا
ةآرمب تاسدع ىلع يوتحت ةصاخ تاراظن لامعتسا نكمي اريخأو
.ايؤرلا ىلع دعاست ةروشوم
جمانرب عضو يف ريكفتلا نم دبال ،ضرملا روطت عمو ،الامجإو
.ليوطلا ىدملا ىلع ضيرملا ةياعرل
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