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 ــــــــــــــــــــ

 
باشلا يرـصقألا يئانقلا رـعاشلا    يل مدق  ، يجاجحلا يريضخ دومحم نيسحلا   :  

ةـينفلا هـبراجت نم ًاددع لمشت        " ميـغلا ندـم   : " ناونعب لوألا هناويد ةطوطخم       ،
زـنتكيو غوصلا ديجي ٍعاو رعاش مامأ اننأ ىلإ ناونعلا ن          م ًاءدب ريشت يتلا ةيعوضوملاو    

 نو ـحواري نولازي امل نيذلا رفنلا كئلوأ نم سيل هنأو ، راكفألا نم ريثكلا هئارو نم               
امس يتلا ةقطنملا ىلإ لخد هنإ      ريرقتلاو ةرشابملا يتقطنم نيب    انيـس نـباو يباراـفلا اه       ، 

ولا ةغللا ةقطنم ا    ةيزواجتلا يتلا ةغللا  لالظلا ةريثك ةفرا  ، إ موقي الو رعشلا اهقحتسي     ،   
ةـبرجت بحاص وهو ةزيمملا ةيرعشلا هتامسو هتمس رعا  شللف. الإ ا  لواـنتلاب ةريدـج   ،   
 .رشنلاو لوادتلاو
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لـباقم يف ةـصاخلا هتيؤر سيركت ىلع هتعومجم ناونع لالخ نم رعاشلا لمعي              
ةيلكلا ةغايصلا يف ةثادحلا ةل     أسمب ةقئافلا ةيانعلا عم ماعلاو اهنم صاخلا ةيقسنلا عفاودلا        

اـ                اقالعو ةـيوغللا تادرـفملا ىوتـسم ىلع ةيئزجلاو ؛ةينفلا روصلا ىوتسم ىلع
يفو ، ةيرعشلاب لصتت ةيبولسأ قافآو ةيغالب ميق نم كلذب لصتي ام لكو ، ةيحايزنالا               
اـ                أ اميـسالو رعاـشلل ةيرعشلا ةبرجتلا ضرع ىلع لمعأس ةعضاوتملا ةءارقلا هذه

ىلع دكؤت يتلا زيمتلاو ةوقلا نطاوم زاربإ الواحم ا             ةبرجتلا  اينف ضرعتسأس امك ىلوألا  
ةمداقلا هبراجت لالخ نم خسرتو اهداعبأ حضتتس ا                أ دكؤملا نم يتلا هتمصب رعاشلل نأ

 .رثكأو رثكأ 

نيـسحلل  " ميـغلا ندم    " ناويد نأ ىلإ ، كلذ ىلإ وعدي انه ماقملاو ريشأ ينكل            
هـيلإ رظنن نأ الإ كلمن الو ، باتك يف عمجي يذلا لوألا يرعش              لا هلمع وه يجاجحلا   

 .رايعملا اذه ةطاسوب هبساحنو قلطنملا اذه نم 

تـغلب ةريصقلا دئاصقلا نم ةعومجم اهتقبس ةديصق نيرشعو ًاثالث ناويدلا مضي            
فدهلا يف ناقتإو ةقد تاذو ةهجومو ةفثكم تاضمو يف ، ةريصق ةديصق نيرشعو نامث            

يخيراتلا روطتلا عبتت ىلع نيعت ال يهف ، ةخرؤم ريغ اهلك ناويدلا دئا             صقو ؛ غوصلاو  
يذـلا روطتلا ىدم فشتكيس يربنملا هطاشنو رعاشلل عبتتملا نأ َّالإ رعاشلا تاينفل              
هـعيذي ناك امو ناويدلا دئاصق نيب ينفلا قرافلا لالخ نم ةيرعشلا هتريسم يف ثدح               

 .ناويدلا ىلع ةقباسلا ةلحرملا يف ةيبدألا تايسمألاو تايدتنملا يف هرعش نم 

ىرـخألا ةيـصنلا تانوكملا نع ةلصفنم ريغ ةلالدو ةينب كلتمي ناونعلا نأ امب ،               
رارـسأ نم هتانزتخم يلجتسيو لالظلا نم ريثكلا ليلحتلا هلمحي ةيتامالع ةينب هفصوبو             

ىلع  ةيتامالعلا هتطلس ضرفي نأ عاطتسا دق     " ميغلا ندم   " ناونع نإف ؛ يرعشلا نتملا        
هـيلي ناويدـلا دئاصق نم ةديصق لكل ًاسيئر ًاناونع ًاراص ثيحب ةعوم                 ا دئاصق لك
ريغ ةقالع ثدحأو ، لخدملا وأ ةبرجتلا ةبتع كلذب لكشف ، يشماه وأ يعرف ناونع               

 ). ةيلخادلا نيوانعلا ( شماهلا نيبو ) ةعومجملل يلكلا ناونعلا ( زكرملا نيب ةئفاكتم 

يفاضإ بكرم نم     فلأتي ناويدلا ناونعو   ثيح ،صيصختلا ديفي   ) ميغلا ندم   (  
يهانكتسالا هعلطتو ئراقلا راظتنا قفأ ددحي يذلا رمألا ،نيقياضتملا نيب يونعملا طبرلا            
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ام وأ ، ةرتتكملا اهلالظ ىلإ ةدرفملل ةيفرحلا ةلالدلا نم لقتنيل ههجويو ، يفرعملا هسدحو               
نئارق نم يلوألا ظفللا همدقي امب ًانيعتسم         ىنعملا ىنعم يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا هامس        ، 

" ىـلع لدت ةغل ندملاف ، ةيئانبلا تاقالعلا لالخ نم يلخادلا ىنعملا كلذ ىلع لئالدو      
ليقثتلاو فيفختلاب ن ،                د مو ٍن د مو نئا د م ىلع عمجت ، ماقأ يأ ناكملاب ندم نم ةنيِدَملا

ةَل         ع لاقيف دابعتسالاو قاقرتسالاو نيدلا ينعتف      يَف قيرط نم امأ ، ةَليِعَف قيرط نم كلذو  
ةكولمم يَأ ةنيِد    : ةمَألل   ليقو ،باحسلا ينعيف م    . م ي نـم ًاسمش ىرت ال نَأ وه       : غلا امأ

  نج دلاو ،ن ج مـلظَأ اذإ       . ريطَملا مويلا يف ميغلا ُّلظ    : دلا ةدش   مويلا ن ج دـقو  . دَأ لاقي
    يغ تو تم  يْغَأو ت  ماغَأو ءامسلا ت  ىنعمب هلك ،تم   ماغ  يَغو ت ميـ    . م  : غلا يناـعم نمو

ةـم                 ي غلاو ةـم ي علا نـم ذوعتي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو ؛فوجلا   رحو شطعلا
ةم ي علاف ؛ةم  ةب : يَألاو ز علا ةميَألاو ،شطعلا ة  دش ةمي  غلاو ،نبلل ةوهشلا ة   .دش

ةـيحايزنا ةـلالد ط     بنتسن نأ عيطتسن نيظفلل ةنطابلا ةلالدلا جزـمب انـمق اذإو        
كـلذ رعاـشلا عم فشكتسنل ، ةغللا نئارق نم يرعشلا نتملا هلمح ام اهداعبأ لكشي      
ةيؤرلا مادعناو ةجاحلاو ضامغإلاو بييغتلا يف ًاجوزمم سابتحالاو كالتمالاو دابعتسالا          

ةياوغلاو يدرتلاو دومجلاو بارتغالاب يحوت ندملاف      : اهحرط ىلع ةردقلا مدع مث نمو       
سمـشلا ءوضل بجاحلا وهف ماتعإلاو ةيمعتلاو مالظإلا يلإ ريشيف ميغلا امأ             ؛ فيزلاو   

اذـ     "ميغ  " و  " ندم  : " يتظفل نيب قيثو قلاعت كانهو      . رونلل قئاعلاو     بكرملا اذه  ،
ضرألا نيـب عقاولا ألمي يذلا فيزلا ىلع ةلالدلل ةيسايقلا ةغللا نع حازـني روظنملا              

بـيترتو تاروظنملا ليكشت ةداعإل هعلطتو رعاشلا       حومطب لفحي ناويدلاو    . ءامسلاو
لفحي يتلا حايزنالا ةينب لالخ نم ، ًاهاجتاو ًاطمن هب انيعو رييغت مث نمو ، هلوح نم ملاعلا                  
ةـينف ىنـب كانه نأ ىرن اننأ الإ ةيرعشلا هتعومجم ناونع نم ًاءدب رعاشلا بولسأ ا                  

ةعوم هيجوتلاو ةظحالملا وأ لوانتلاب ةريدج ةريثك ىرخأ  ا هذه يف  . 

ةبرجتلا ةراكبو ةرطفلا ىلع تامالع ا ،                أ الإ دقانلا اهنسحتسي ال دق رومأ كانه
ا ،                القـصي فوس رعاشلل ةيلاتلا ةينفلا براجتلا يف ةربخلاو سارملا نأ هب ملسملا نمو
ىلوألا ةريـصقلا هتديـصق يفف ، نمزلا عم لوزتس ًامتح ا                   أ الإ ذخآم نآلا يه امبرف

ذإ ، هلعاف وه نكي مل يذلا ملحلا قسنب ظافتحالاو ةظحللا ءاقبتسا ىلإ رعاشلا               حمطي  
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تمسر نأ دعب لظت نأب ةظحللا ءاقبتساو دهشملا قايس ىلع ظفاحت نأ هتبوبحم ىلإ بلطي       
رعاشلا لظ قناع يذلا وه اهلظف ؛ روحملا ةيصخشلا اهفصوب ًالماك دهشملا ةدرفنم يه              

نوكسلا ءاجر ىوس رعاشلا هاتأ يذلا امف ، هيفكل ةن          ضاحلا ةيواحلا يه اهفك تناكو    
نوكت نأ بسنألاو ، هيفك ينثيو اهفك درفي هارنف ، بسانتلا ةاعارم كلذك كانهو ، ؟            
يـمعز يف اذه ، هب لوعفملا وه درفملا نوكي نأو ناضتحالا رودب ناتمئاقلا امه ناديلا                

اـنليخت ول كلذ سكع رمألا  نوكيس امنيب دهشملا ليخت دنع ةيلامجلل لثمألا هجولا وه         
 . نيفك نضتحت ةدحاو ًافك 

نيـب يلالدـلا بـسانتلا ىلإ اهلك هتبرجت ترقتفا دق رعاشلا نأ كلذ ينعي الو                
اـم نأ الإ اهِّل             ج يف ةعصان هتبرجتف كلذ نم سكعلا ىلع ، ةيعوضوملاو ةينفلا ا  ايطعم

هـتينفو هت ،      تلان ىتح يرعشلا نتملا ربع ترثك ذخآم انه بسانتلا لوح راثي            دِج نم  
ضـعب باـقرب اهضعب اهلصاوفو اهلمج ذخأت بسانتلا ةقيقد ةينف تارظن هل رعاشلاف              
نـم ةعبارلا ةريصقلا هتديصقف ، ةظحالملا يف هتقدو غوصلا ىلع ةريبكلا هتردق دكؤتو              

تينب يف دمتعت ةعوم    زارـبإ ىـلع ةدـيج ةردق يفو ةيلامجلا ةظحللا ىلع ةينفلا اه             ا
ذإ ، يزاوتلا ظافلأب ىمسي ام مادختسا ةطاسوب ةبرجتلاو صنلا نيب يغايصلا بسانتلا             
هزيلاـهد يف بكـسنت نأ ىلإ حماطلا بلقلا نم ناك امف ، اهتفرش حتفت ةبوبحملا دجن                 

لالـخ نـم ظافلألا نيب يعو       ضوملا بسانتلا رعاشلا مدختسا انهف ، هألمتف ، اهانيع        
زيلاهدلا –ةفرشلا : ةيناكملا غيصلا مادختسا   : 

 

 نلعت اميف 

اه  تَف رش 

  ِنوكلل

  ٍموي َةيادب

 اهانيع تألم 

 .بلقلا زيلاهد َّلك 
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ريظنلا ةاعارمو ةظحالملا ىلع رعاشلا ةردق اهئا               نم ديزي ةي  ةروص ا  ةديصقلا
 : ةريصقلا دئاصقلا نم ىرخأ ة ديصق يف امك ؛تاسناجتملا ءاحيتساو

 
 بابو باب فلأ بحلا ىلع نيدرت

   سمشلا قنخي له

 ؟ بابضلا اذه ُّلك
اهيف عاش ام ، ةغايصلاو فيثكتلاو ريوصتلا ىلع ةردق نم ةديصقلا يف ام دضعي              
رود تاذ تاـينف نـم اهريغو ريظنلا ةاعارمو ةلباقملاو قابطلا لثم ةيغالب قاسنأ نم      

نيسحلا لثم ديج رعاش لبق نم اهلالغتساو اهدافرتسا نسحأ ذإ ةيرعش           لا ةينبلا يف لعاف   
هتاينفو ناويدلا تاحورط ضعب يف هعم تفلتخا نإو ةداجإلاب هل رقأ يذلا يجاجحلا ،              

 : لوقي ةريصقلا هدئاصق نم نيرشعلا ةديصقلا يف ًالثمف 

 
 مانملا يف ينطو قناعأ 

 ىرسك دنج ىلع وحصأو 

 مالكلا ةحنجأ نوصقي 

 
عـم فلتخأف ةديصقلا هذهل يعاولا قسنلاو ةينومضملا ةينبلل ًاسمحتم يندجأ            الف  

ددـع يف كلذ ةظحالم يل قبس دقو يلالدلا بسانتلا ثيح نم ةيؤرلا يف انهه رعاشلا                
نيـب وأ هقطنمو صنلا لخدم نيب ةعنقم ةبسانم مدقي ال رعاشلاف ، ناويدلا دئاصق نم                

ىرـسك دنج اذإف وحصيو ، نطولا مانملا يف قن          اعي وهف ، ميمتتلا وأ ةلمكتلاو لخدملا      
ثعابلا يه لب هعم ضراعتت الو لخدملا نم ةعنام ريغ ةلمكتلاف مالكلا ةحنجأ نوصقي              
ةديـصقلا غرفت ذئدنع ، ءاوسلا ىلع مانملاو ةظقيلا يف نطولاب ًاثبشت دادزيل هل قيثولا               

اـهحرط عـم لـعافتل      ا ىلع ةثعاب ريغ ةدرجم ةيربخ ةينب ىلإ لوحتتل ينفلا قسنلا نم           
 .يعوضوملا 
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 : لاؤسلا ةينب ىلع رعاشلا اهيف دمتعا يتلا ةيلاتلا هتديصق يف كلذكو 

 كدعب كيبابشلل 

 ..روبقلا تمص 

 كيبابشلا ملع نم 

 !.؟ ءاكبلا نف

هتبوبحم بايغ دعب نم كيبابشلل نأ انربخأ رعاشلا نأ ول فلتخيس ديكأتلاب رمألاف       
يذـلا قبطملا تمصلا يف لفرت ا            نع لءاست مث ًابيجوو ًابيحن        أ ربخأ دقو ا  مَأ ، ءاكبلا

ءيش نع لؤاستلا هل قحي ال هنإف ثاعبنالا ءاجر مدع وأ توملا ةنيرقب روبقلا ىلإ هدنسأ                
اـنهو ، كيبابـشلا ىدل كاذنآ دراو ريغ هنأل ، ءاكبلا وهو ةبرجتلا قسن جراخ نم                 

نمو ةبرجتلا لضتف غوصلا دنع      رعاشلا عباصأ نيب نم ةينبلا ةيقطنمو بسانتلا بيغي         
ىرخأ دئاصق يف رعاشلا ىدل ينومضملا قسنلا قاستا فالخ ىلع ؛ ةديصقلا طقست مث              

 : ةيلاتلا ةريصقلا هتديصق يف امك 

 .. يلظ لكأت تايانبلا 

 يلظل ينوذخ 

 ينع تايانبلا اوحنو 

ال إ مئاغ نايك وهو ليصفت نود حمالملا يكاحي درجم عقاو فورعم وه امك لظلاف             
ي ِء              : شلا ُّلِظف ةغللا يف امأ ، ءاقبلاو توبثلا ىلع ةردقلا كلمي هنأ يِر ه وَجلا َلاق ؛  هنِك :

                مَل اَذِإَف ،ِعاع  شلا َنود ِس م شلا ِعاع  ش ُء و ض وه ام  نِإ ِةقيقحلا يف َّلِّظلا َّنَأل ،ٌة  را  عِت  سا وه
ٍّلِظِب        سيلو ،ٌة  مْلُظ وهف ٌء وض  نُك ٍء  لاو. ي ي ش ِّلُك   وـهو ِهِداو     : نِم ُّلِّظ  س ِناك  مِل  هصخش

ِبيِذ: ًاضيأ ه تلا يفو ،ى ر ي ِهِر  يَغو   نِجْلا   نِم ُلاي   : خْلا نِجلا   نِم ِلايَخلا  هبِش . 

هلكأت يذلا روهقملا ناسنإلا نع ربعت ةبرجت هتديصق لالخ نم مدقي انه رعاشلاو             
دـكؤيو هدادتماو هحارب لكأتو هحمالمو هتايصوصخو ة    قرافلا هتامالع بيذتو ةراضحلا   

مل هنأب ةرجشلا نم رذجلاك يساسألا دادتمالا وه رعاشلل ةبسنلاب لظلا موهفم نأ ىلع              
يـحننو هلظل هذخأن نأ انم بلط امنإو تايانبلا هلكأت يذلا هلظ هل ديعن نأ انم بلطي                 

يهامتلل هتيؤر ةجلاعم اهل    الخ نم رعاشلا لواحي ةرظن يهو هلظ نع ال وه هنع تايانبلا           
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هرذـجو هـلظ نود يناـسنإلا دوجولل يداملا نايكلاب الإ فرتعي ال يذلا يراضحلا               
مغرـلا ىلع ةديصقلا هذه دعتو  .. ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةيفرعملاو ةيناسنإلا هتادادتماو        ،

رعاـشلل ةيرعـشلا ةعوم                 ا هيلع تلمتشا ام دوجأ نم ا  أ الإ ةريصق ةديصق ا   أ نم
لثم ىلع هناويد نم رخآ عضوم يف دكأ دق رعاشلا نأ ىلإ انه ريشأو يجاجحلا نيسحلا                
يماـستلا رداصم نم ًاردصم نوكيو عمت                 ا يف رقتسي نأ هل ديري يذلا نومضملا اذه
ضرفن امنإو انصاخشأل نورخآلا انباهي ال امبر ، دادتما نود رثؤي ال دق يداملا دوجولاف               

نيسحلا دنع رعاشلاف قسنلا اذه ىلع ًايرجو ، انئاطعو انخيراتو ا           نتفاقثب انمارتحا مهيلع  
 :هيناغأب امنإو همسر الو همساب ال هيئوانم يف رثؤي يجاجحلا 

 .. كيلع يمسا رمي   دقتنت

 ضعتمت .. كيلع يهجو رمي 

 .. !دعترتف .. يتينغأ رمت 

صوـغي نأ  لواحو ءايشألل ةيقطنملا تاقالعلا ىلع هدئاصق يف رعاشلا دمتعا دقل    
اهنم ماعلا دعب صاخلا ةبرجتلل ةيلالدلا رهاظملا نم مدقي نأو اهقطنمو تاقالعلا كلت يف              
ًاربـخ اهلالخ نم حرطي يرايعم دعب تاذ ةضمو مدقي ةريصقلا هدئاصق ىدحإ يفف                 ،
مث ءاـصقتسالاو قارغتـسالا ىـلع اهليكشت يف دمتعا ، ةيلالدلا هتالمتشم لصفيو              

ضرألاـب أدب ذإ ماعلا دعب صاخلا ركذ ًايغالب هيلع قلطي ا    م وهو ليصفتلاو صيصختلا   
ةـلهآ ًاضرأ ىفطصا ةركنملا ضرألا نمو ، ةركنم ًاضرأ ةفرعملا ضرألا نم ىفطصاو              

 :ابيط تاحارجلا لك لدبي ًابلق ضرألا كلت نم ىفطصا مث ةبحألاب 

 ضرألا ىلع كانه 

 بيبحلا    بيبحلا اهيف قناعي ضرأ

 ضرألا ىلع كانه 

ي  ًابيط تاحارجلا لك ُلبلق دب 

تـلظو ةدـعاقلا نم بولقملا مرهلا ةروص لالخ نم تأدب ةيلزانت ةيمره ةيؤر يهو               
ثيح ضرألاب مرهلا ءاقتلا ةطقن ، مرهلا سأر ىلإ تلصو ىتح ةقد رثكأ ريصتو ددحتت               
دئاـصق لـمجم نأش ا                 أش ةديصقلا يقتلت انهو ًابيط حارجلا لكب بحملا بلق لدبتسي



* عالء الدین رمضان ( 9 )  ©  ٢٠٠٤  غابة الدندنة

ماـحدزالا زـمر بولقملا مرهلاف ميغلا ندم ةعومجملل يزكرملا ناونعلا ع            م ناويدلا 
ةردق لقأ هنأ يأ يونعم هؤاطعو ديدش يألب نكلو ءاطعلا كلتمي يذلا قمعلا هسأرو               

  .يسحلا يعقاولا رييغتلا ىلع 
ةصرف دجأ نأ وجرأو ةيوازلا هذه نم ناويدلا سرد نع يسفن سبتحأ يننأ نظأو                   

؛ ةعوم             ولا هذهل ةقحال    ا يف يرعشلا نتملاو ناونعلا نيب ةقالعلا كلت نع اهيف بتكأ ةفق
ندم ( هتعومجم لالخ نم رعاشلا اهحرط يتلا ةريصقلا دئاصقلا مظعم نأ ىلإ ريشأ امك       

نأ الإ ، براـجتلاو سيساحألا نم ةعوم             ) ميغلا    ةينف تاظحالم اهيمسن نأ نكمي
ةينفلا ةردقلا كلتميو زيمتم رعاش هنأ ىلع نال        دي غوصلا يف هبولسأو ةلالدلل همادختسا     

 -هـنإ ، ينـف لقث تاذ ةبرجت هتبرجت نم لعجيو ًاردقم ًارعاش حبصي نأل هلهؤت يتلا                  
ام لامكتساو ؛ ةبردلاو نارمملاو سردلاب ةبرجتلا هذه لقصي نأ ىلإ ةجاحب             -بسحو    

ةعوم   وطلا هدئاصق هتدكأ ام وهو ، رعاشلا تاودأو رعشلا تاينف نم هصقني             ا يف ةلي
ةوـقف دجلا ذخأم يبرعلا ضورعلا ذخأي نأب رعاشلا ىلإ ةراشإلا كلذ                 م دْق  يو ؛ اهسفن
يف مث نـمو ، غوـصلا يف ةوق رعاشلا بسكت ، ضورعلا ةطاسوب                   ،  يقيسوملا قسنلا

 .هلوجو هلوصل ًالاجمو ًارامضم رثنلا ةديصق دعب اميف راتخا نإو ىتح ؛ روضحلا 
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