بٛاعِــح األََــٌ
(إضاَ٤ات َِٔ سٝاَ ٠تشدّ ٟاإلعَاق)١

د.عط ١ٝأب ٛايٓٛر
دكتػراه في الذخةعة
مغ كلية دار العلػم جامعة القاىخة
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الطبعة األولى

ٔٔ44هـٕٕٓٓ-م

(حقػق الصبع محفػضة للسؤلف)
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إٖـــــــدا٤
إلى كل َم ْن تع ّثر في ُخطاه؛
باعث أمل
ليكه َن لك َ

عن ـد فق ـ ِ
دان األم ـَــل..
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َكدَــــــــــــــــ١
الحسد د ددج الة والرد د ددرة والدد د ددرم ل د د د ر د د ددػ

(ﷺ)ة و ل د د د بلد د ددو و د د ددحبو ومد د ددغ

وااله..وبعج:
فقج اقتزت شة

تعال أن يتقّلب اإلندان في ىحه الحياة بيغ نعي ٍع وبؤس:

فتددارة يسذددي بدديغ دديػليا فددي يدددخ ور ددا ة وتددارة يتدددله ىزددابيا فددي تعددب واددقا ة

أنيغ وبكا !
وأ خى يختصع برخػرىا فإذا بج اخ ٍح يرحبيا ٌ
دان لحطددا ُ فتد ٍ
دػر أو ملددلة قددج ترددل بددالبعس إل د حد ّدج الزددجخ أو
وىشددا تشتددان اإلندد َ
فقجان األمل!
والشاس أمام ىحا السلل أو فقجان األمل ثرث شػائف:

فصائفددة تددخكغ إل د الدددكػن واال تدددرمة وشائفددة تددشفس ددغ كاىليددا ب دار اليدةسددة

واالنكدارة وشائفة تتأرجح بيغ ىؤال وىؤال ..
والك د ّديذ الفص ددغ ى ددػ ال ددح يبح ددث لشفد ددو ددغ بػا ددث ل م ددلة ت ددػق العد ددائع وتذ ددحح

اليس ددعة يد ددتصيع بي ددا مجابي ددة تقلب ددا ال دددمغة وتُحي ددي ف ددي نفد ددو  -م ددغ ججي ددج -ج ددحوة

األمل.

ديخ ىدؤال

دػُ لد
ومغ أبخز ما يبعدث األمدل فدي الشفدػس وةس ّدجىا بسدا الحيداة الػق ُ
ابتل دػا فددي أ ددسا يع أو أبرددارىع أو أجدددادىع..فلع يخشع دػاة بددل اتخددحوا مددغ ىددحا
الددحيغ ُ
االب ددتر ُ ددفشا ب ددخوا بي ددا إلد د قس ددة السج ددجة فك ددانػا مش ددا ار ٍ ييت ددج بي ددا الد ددائخون ف ددي
متاىا ىحه الحياة.
وقفددت لد جػانددب مددغ حيدداة ىدؤال ة ف أخيددت مددغ الخيددخ أن أ ددجليا ىشددا لعليددا تكددػن
إض ددا ا ٍ ت ددجفع جل ددة الحي دداة إلد د األم ددامة وتبع ددث األم ددل ف ددي نف د ٍ
دػس تػا ددظ أن تفق ددج

األمل!
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وقددج تشػ ددت اخردديا ىددحا البحددث :فسشيددا اخردديا إ ددرمية واخردديا

خبيددةة

وتػز ددت تلددظ الذخردديا مددا بدديغ رجددا وندددا ة وا تلفددت إ اقددا كد ٍّدل :فسشيددا إ اقددا

ددسعية وا اقددا بر دخةة وا اقددا جدددجية..ة والجددامع بدديغ تلددظ الذخردديا كافددة أنيددا

تح د د ّدج اإل اق د ددةة وتخك د ددت بر د ددسة ف د ددي الحي د دداةة وكان د ددت م د دداال ُيحت د ددح ف د ددي العدةس د ددة
واإل خارة و جق مغ قا  :إنيا ِ
(همم أعلى من ِ
القمم)!!

وأود أن أا دديخ ىش ددا إلد د أنش ددي لد ددت معشدي ددا ف ددي ى ددحا البح ددث بعقي ددجة أو م ددحىب ى ددحه

شحتددو مددغ (إرادة فــها العــادة)ة قيددخ
الذخرددية أو تلددظة وانسددا أقددف فقددى ل د مددا ُم ْ

اإل اقد ددة وتحد د ّدج الرد ددعانة فكاند ددت -بحد دده -اخرد دديا ُمل ِيسد ددة لد ددحو االحتياجد ددا
حج ػا .
واأل حا ل ّ

وقددج قدددست ىددحا البحددث إلد قدددسيغ :تشاولددت فددي القدددع األو اخردديا ُمل ِيسددة مددغ

العددالع اإل ددرمية وا ددتُز ب دأربع ذ دخة اخردديةة وجعل ددت القد ددع ال دداني لذخر دديا

ُمل ِيسة مغ العدالع الرخبدية وا دتُز بدأربع ذدخة اخردية أيزداة ورتبدت اخرديا كدل
قدع حدب التقجم الدمشي قجر اإلمكان :األقجم فاألقجم..

وتجددجر اإلاددارة إل د أنشددي أثشددا تتبعددي لسددا ُكتددب ددغ ىددحه الذخردديا وقفددت ل د
اخردديا أ ددخى ُمل ِيسددة جددجيخة باال تبددار والتأمددلة و ددجدىا ددت اخردديا ة فجعلتيددا

فددي ملحدده ب د َدخ البحددث لعليددا تدددتشيس أ ددحان اليسددعة كددي يشيز دػا -مددغ ججيددج-
بعجما أ ابيع مغ ٍ
يأس أو َكلل.

وأمددا مرددادر البحددث :فقددج تتبعددت ك يد ادخ مسددا ُكتددب ددغ تلددظ الذخردديا  -اإل ددرمية
مشيددا والرخبيددة -ل د العجيددج مددغ الرددفحا والسػاقددع اإللكتخونيددة(ٔ) ثددع قسددت بجمجددو
وتيحيب ددو وض ددبى

دديا تو ك ددي ي ددتر م م ددع مقر ددػد ى ددحا الكت ددانة وأثب ددت ف ددي نياي ددة

(ٔ) ال بددأس مددغ الخجددػل إل د تلددظ السػاقددع والرددفحا فك يددخ مددغ ىددحه الذخردديا معا ددخ أو قخةد ُدب يد ٍدج مددغ
متشاثخ ل الذبكة العشكبػتية..
ا
رخناة َكتبت شو تلظ الرحيفة أو ىحا السػقعة مسا نججه
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الحجيث غ كل اخردية جانبدا مدغ تلدظ السػاقدع والردفحا التدي رجعدت إلييداة وزد
لد ذلددظ -فددي بعددس الذخردديا  -الخجددػل إلد مددا تيدددخ لددي مددغ م اخجددع أثبتيددا ثس د َة
أيزا.
وةج ددجر التشبي ددو إلد د أن ددو بالز ددرى لد د (رواب ددى) السر ددادر أو السػاق ددع والفي ددجيػىا

التددي أثبتيددا يشتقددل القددارا مباادخة إلد ىددحه السرددادر والفيددجيػىا بذددخف تددػفخ االترددا
ب دذبكة (اإلنتخنت).
يدخاة ومدا ُ دلب أح ٌدج
ابتلد فردبخ لد ابترئدو ػضدو
والستأمل ىشا يجج أن َم ْغ ُ
يد د ادخ مشيد دداة فعد ددغ أند ددذ بد ددغ مالد ددظ( )قد ددا  :د ددسعت الشبد ددي(ﷺ)
نعسد ددة إال أبجلد ددو
يقػ ":إن
يشيو.

بحبيبتيدو فردبخة ػضدتو مشيسدا الجشدة"(ٔ)ة يخةدج:
قدا  :إذا ابتليدت بدج
ْ

فسا ل السدخ إال أن يردبخ وةعسدل وةك ّدجة وةشصلده فدي حياتدو بعدةس ٍدة وا دخارة دون
ٍ
ٍ
السجد مغ ()ة وكسا يقػ الستشبي:
تػقف أو
ضجخ فيشالظ يأتيو ُ
السكارم
ائع وتأتي ل قجر الكخام
ُ
لي قجر أىل العدم تأتي العد ُ

وججيخ بالدحكخ أن اإلنددان َمجدد ّ لد ج ّدجه واجتيدادهة دػا أادان ذلدظ فدي الدجنيا أو
ف د ددي ال د ددجنيا وا د د دخة(ٕ) ألن تع د ددال ال يزد د دديع أج د ددخ م د ددغ أحدد د ددغ س د ددرة يقد د ددػ
ِ
ِ
َح َد َغ َ َسر"(ٖ).
َج َخ َم ْغ أ ْ
يع أ ْ
بحانو":إنا َال ُنز ُ

(ٔ) د د ددحيح البخد د ددار  :كتد د ددان السخض د د د ة بد د ددان فزد د ددل مد د ددغ ذىد د ددب بر د د دخهة ح(ٖ٘ )٘ٙجد د د د ٚصٔٔٙة دار شد د ددػق الشجد د دداةة

األول (ٕٕٗٔىد).

(ٕ) ومسدا ُيجدددى بدو السدددلع :الكددب السدداد والدحكخ الحدددغ فددي الدجنياة والشعدديع السمديع -بذددخوشو -فدي ا دخةة وأمددا
يخ السدلع فجداؤه دنيػ فقى..

(ٖ) ػرة الكيف :مغ ا ية(ٖٓ)
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فالعسد َدل العسددل..حت تتددخ لددظ برددسة فددي ىددحه الحيدداة فددإن

ددعػد ُ دّلع السجددج ال

يتحقدده بسجددخد األمددانية "ومددغ لددع يدددد اددينا فددي ىددحه الددجنيا كددان ازئددجا لييددا"ة يقددػ أبددػ
ّ
القا ع الذابي:
وم ْغ ال يحب
َ

أبج ِ
الحفخ
ْ
يعر َ
الجىخ َ
بيغ ُ

عػد الجبا
َ

فام قلبظ باألمدلة وا دشع لشفددظ مجدجاة فدجنيا مدغ ُ دشعظ أندت..ة يقدػ الخافعدي:

ليدددت دنيددا يددا

دداحبي مددا تجددجه مددغ يددخ ة بددل مددا تػجددجه بشفدددظة فددإن لددع تدددد اددينا

لد الددجنيا كشددت أنددت ازئددجا لد الددجنياة وان لددع تددج يا أحدددغ مسددا وجددجتَيا فقددج وجددجتَيا
وججتظة وفي نفدظ أو حجود دنيا وب خ حجودىا.
وما ْ
وقدج تكدػن دنيددا بعدس الشدداس حانػتدا

السلسَلسدة(ٔ)ة ودنيددا
دريخاة ودنيددا ا دخ كالقخةددة ُ

بعزيع كالسجيشة الكبيخةة أما دنيا العطديع فقدارة بأاسليداة واذا انفدخد امتدج فدي الدجنيا فكدان

ىػ الجنيا(ٕ).

تعددال أن يدد ّدجد صاندداة وةليسشددا راددجناة وأن يتقبددل مشدداة وةكتددب لشددا الشجدداة
أ ددأ
في الجنيا وا خةة إنو ىػ الدسيع العليع.
صية حامج أبػ الشػر

اػا ٔٗٗٔىد -يػنيػٕٕٓٓم

(ٔ) أ الرريخة.

(ٕ) وحي القلع للخافعي :جدٕ صٜٙةٙٛة دار الكتب العلسيةة األول (ٕٔٗٔىدٕٓٓٓ-م).
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ايكضِ األٍٚ
إضا٤ات َٔ ايعامل اإلصالَٞ
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( )1أبٛايعال ٤املعز:ٟ
(فًٝضٛف ايغعزا ٤ايهفٝف)
فقددج بر دخه فددي

ددرخهة ولددع يسشعددو ذلددظ مددغ أن يرددشع لشفدددو مجددجاة فخحددل فددي شلددب

العلددع إل د حلددب وأنصاايددة وش دخابلذ والرذقيددة وبرددجادة وقددخض الذددعخ فددي

ددرخهة وألددف

مددا يقددخن مددغ ثسددانيغ كتابدداة وتددخ لشددا ثددخوة مددغ الحكسددة والفلدددفة وال د أخ ال ت د اد تذددرل
البدداح يغ وتد ددت يخ جددب األدبددا وا جددان الذددع اخ ..ة وتخددخل ل د يجي ددو أئسددة وقزدداة
ورؤ ددا فددي العلددع م ددل أبددي زكخةددا التبخةددد وأبددي السكددارم األبيددخ وأبددي تسددام األنرددار

وأبي شاىخ األنبار وأبي القا ع التشػ ي و يخىع(ٔ).
قا

شو ياقػ الحسػ  :ادان دةدخ الفزدل ادائع الدحكخ وافدخ العلدع ايدة فدي الفيدعة

السدا حاذقدا بددالشحػة جيددج الذددعخ جددد الكددرمة ادديختو ترشددي ددغ

بدجيتو(ٕ).

ددفتو وفزددلو يشصدده

وجددا فددي دائدخة السعددارُ اإل ددرمية :وةحدده لشددا أن نددجىر مددغ حافطتددو العجيبددة التد
مكشتددو -ر ددع ذلددظ الددشقز ِ
الخلق د  -مددغ أن يطيددخ ف د بثدداره ىددحا التشددػل وتلددظ الج اريددة
الػا عة بالعلػم الت قلسا فاقو فييا أحج(ٖ).
ولددج أبددػ العددر

ددشة(ٖٖٙهٜٖٚ-م) بسعددخة الشعسددان فددي ددػرةاة وفقددج بردخه وىددػ فددي

الجدجر ة وبددجأ يقددخض الذددعخ فددي الحاديددة ذدخة مددغ
ددغ الخابعددة نتيجددة إ ددابتو بسددخض ُ
سد دخهة وك ددان يق ددػ  :ال أ ددخُ م ددغ األلد دػان إال األحس ددخ ألن ددي لبد ددت ف ددي الج ددجر ثػب ددا
بالعرفخ ال أ خُ يخه.
مربػ ا ُ
(ٔ) في الع السكفػفيغ ألحسج الذخبا ي :صٖٔٗة(ٖٖٜبترخُ)ة مصبعة نيزة مرخة األول (ٜٔ٘ٙم).

(ٕ) معجع األدبا لياقػ الحسػ  :جدٔ صٕٜ٘ة دار الرخن اإل رمي -بيخو ة األول (ٗٔٗٔىد ٜٜٖٔ -م).

(ٖ) مػجد دائخة السعدارُ اإل درمية لجسا دة مدغ السدتذدخقيغ :ج دٕ صٖ٘ٚة نذدخ مخكدد الذدارقة لإلبدجال الفكدخ ة
األول (ٔٗٔٛىدٜٜٔٛ-م).
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ومحشة فقج البرخ فدي دغ مبكدخة -لد ادجتيا وقددػتيا -لدع تدػىغ دةسدة السعدخ ة
ول ددع تف د ّدت ف ددي ز ددجهة ول ددع تسشع ددو م ددغ شل ددب العل ددعة فر ددخُ نفد ددو إل د شل ددب العل ددعة
ود ار ددة فشددػن اللرددة واألدن والقددخبن والحددجيثة فق د أخ الق دخبن الك دخةع ل د يددج أبيددو و ل د
جسا ة مغ اللرػةيغ والشحاة بدسعخة الشعسان.
وكددان لحكائددو ونبػ ددو أابددخ األثددخ فددي تذددجيع أبيددو ل د إر ددالو إل د حلددب ليتلق د
العلع ل

جد مدغ لسائيداة وىشدا التقد بدالشحػ

بدغ بدج بدغ دعج الدح كدان

راوةة لذعخ الستشبية ومغ رلو تعخُ اعخ الستشبي وتػثقت رقتو بو.
لددع يقددف اددير السعدخة شددج حلددب بددل إن اددرفو بددالعلع واألدن انصلدده بددو إلد شدخُابلذ

الذام ليخو ضسأه مغ العلع فدي ددائغ الكتدب السػقػفدة بيداة كسدا و دل إلد أنصاايدةة
وتخدد ل

دائغ كتبيا يشيل مشيا وةحف ما فييا.

وتستددع السعددخ بحافطددة قػةددةة فكددان بيددة فددي الددحكا السفددخفة حتد إنددو كددان يحفد مددا
ُيق أخ ليو مخة واحجة وةتلػه كأنو حفطو مغ قبل.
ُيدخوى أن بعددس أىددل حلددب دسعػا بددو وبحكائددو وحفطددوة لد

ددرخ ددشوة فددأرادوا أن

يستحشػه فأ دح كدل واحدج مدشيع يشذدجه بيتداة وىدػ يدخد ليدو ببيدت مدغ حفطدو لد قافيتدوة

حت د نفددج كددل مددا حفطددػه مددغ أاددعارة فدداقتخح لددييع أن يشذددجوه أبياتددا وةجيددبيع بأبيددا
مددغ نطسددو ل د قافيتيدداة فطددل كددل واحددج مددشيع يشذددجه وىددػ يجيددب لددييع حت د

ددبقيع

جسيعا.

تػفي أبػه وكان سخهٍ -
حيشنح -أربعدة ذدخ امداة وبعدج وفداة أبيدو داوده الحشديغ إلد

الخحلة فدي شلدب العلدعة ودفعدو شسػحدو -وىدػ األ سد  -إلد التفكيدخ فدي االرتحدا إلد
برددجادة فا ددتأذن أمددو فددي الدددفخ فأذنددت لددو بعددج أن اددعخ برددجق دمددو ل د الدددفخة
فذج رحالو إلييا في ام ٖٜٛىدٔٓٓٚ-م.
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ار بدالعػدة إلد
تكالبت ػا ف اليسػم فدي بردجاد لد فدؤاد أبدي العدر ..ة فاتخدح قدخ ا
مددقى أر دو وفدي شخةده ػدتددو جدا ه نبدأ وفداة أمدوة وىددػ الحدجث الدح

مجخى حياتو.
وأ

يدخ ك ي ادخ مددغ

اْلتددال قلددب الفت د العذ دخةشي الكىيددهة ورث د أمددو بقردديجة تىدديس لػ ددة وحدنددا ووجددجا
مشيا قػلو:

بان دنيا ِ مغ أ بان دنيانا
ال بار
في الجنيا إذا انقصعت أ ُ
وب ددالخ ع م ددغ محشد دة واب ددتر أب ددي الع ددر فق ددج مزد د ارض دديا قانع ددا حام ددجا رب ددو لد د

الد اخ والز اخ ة وربسا وجج في البر نعسة تدتحه ثشا بارئو فقا :
أنا أحسج
و كددف أبددػ العددر

ل العس

كسا يحسجه يخ

ل البرخ

ل د الددجرس والتددأليه حت د تددخ لشددا ثددخوة مددغ الذددعخ والحكسددة

دجيخ ب ددأن ُيلق ددب بذ ددا خ الفر ددفة وفيلد ددػُ الذ ددع اخ ..ة ث ددع
والفلد ددفة والد د أخ ة فك ددان ج د ا

اانت وفاتو شة(ٜٗٗهٔٓ٘ٚ-م)(ٔ).

(ٔ) انطخ:

https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=٘ٓٙeٕccٙ-bdٓٔ-ٜٗeٙ-ٜٚٙٛ-bcٕٔٙ٘bٖٛaٜٛ
ٕ٘https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-
ٔhttp://www.tٚdi.net/vb/showthread.php?t=ٔٚ

ٗٔٗ٘ٗhttps://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=ٔٚ

وانطخ أيزا :تججيج ذكخى أبي العر لصو حديغة مؤ دة ىشجاو للتعليع وال قافة.
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(َ )2صطف ٢صادم ايزافع:ٞ
(أدٜب ايعزب ١ٝاألصِ)
أ دديب الخافع ددي بر ددسع ف ددي أذني ددو ل ددع يد ددتصع بد ددببو أن يكس ددل تعليس ددوة فاتخ ددح م ددغ
السحشددة مشحددة فأاد ّدب ل د شلددب العلددع حت د أ ددبح أديب دا مخمػقددا ُيذددار إليددو بالبشددانة
ولُِّقد َدب بسعجددة األدن العخبددية وتددخ لشددا ثددخوة لسيددة ال يد اد العلسددا والبدداح ػن يشيلددػن
مغ معيشيا!
ولددج مرددصف

ددادق الخافعددي ددشةٓٔٛٛم فددي محافطددة القليػبيددةة و دداش حياتددو فددي

مجيشددة ششصدداة وكانددت والجتددو ددػرةة األ ددل كػالددجهة وكددان جددجه ألمددو يعسددل فددي التجددارة
بيغ مرخ والذام.
ا ددتسع

دداحبشا مددغ أبيددو أو مددا ا ددتسع إلد تعدداليع الددجيغة وجسددع القدخبن حفطددا وىددػ

دون العااد دخةة ول ددع ي ددج ل السجر ددة إال بع ددجما ج دداوز العااد دخة بد ددشة أو اثشت دديغة فد دج ل
السجر ددة االبتجائيددة فددي مجيشددة دمشيددػر التددي كددان والددجه يعسددل فييددا قاضددياة وفددي الدددشة
الت ددي ن ددا فيي ددا الذ دديادة االبتجائي ددة -و ددشو يػمن د ٍدح ددبعة ذ ددخ ام ددا -أ ددابو م ددخض
(التيفػئيج) فسا نجدا مشدو إال وقدج تدخ فدي أ ردابو أث ادخة وفدي أذنيدو وق ادخ ضدل يعداني مشدو
حت فقج حا ة الدسع وىػ لع يجاوز ال رثيغ مغ سخه.
وكانددت ب دػادر ىددحه العلددة ىددي التددي دخفتو ددغ إتسددام تعليسددو بعددج االبتجائيددةة فعكددف ل د
مكتب دة وال ددجه الحافل ددة الت ددي تجس ددع ن دػادر كت ددب الفق ددو وال ددجيغ واللر ددة فا ددتػ بيا وراح يصل ددب
السدةددجة وكانددت لتددو ددببا با ددج بيشددو وبدديغ مخالصددة الشدداسة فكانددت مكتبتددو ىددي دنيدداه التددي
يعيذددياة ونا دديا نا ددوة وأىلي ددا ددحبو و ُ رنددو و ُ د ّدسارهة ثددع أدمددغ الشط ددخ كددحلظ فددي مكتب ددة
الذددير القرددبي ومكتبددة الجددامع األحسددج فددي ششصدداة وكانددت لددو ج دػال مددع كتددب الحددجيث

دعخ ون ددخاة وحف د نيددب البر ددة وىددػ دون العذ دخةغة حفطددو فددي القصددار بدديغ ششصددا
واألدن اد ا
وشلخددا ذا بدا إلد وضيفتددو وبيبدا مشيدداة بددل ذكددخ
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ددعيج العخةددان أن الخافعددي احتددال مدخة أن

يعبددخ ددغ معش د بأ ددلػبو فت ددأب لي ددو الق ددػ ة فأ ددح يرسر ددع بخى ددة ف ددإذا ى ددػ يق د أخ لشفد ددو م ددغ
ذااختو بابا مغ كتان السخرز البغ ِ يجه!
ولددع تكددغ تلددظ ال قافددة التخاثيددة ىددي كددل ح د الخافعددية بددل كددان لددو برددخ بسددا جد ّدج مددغ

لددػم إندددانية لددجى الرددخنة وقددج ددخُ الفخندددية معخفددة حدددشةة وق د أخ بيددا ددجة ددشػا
بعس ما اتفه لو مغ كتب العلع واألدن.

وىكددحا نددخى أن الخافعددي يتكددع فددي ثقافتددو ل د الت دخاث العخبددي اإل ددرمية وأنددو إل د

ذل ددظ أح دداف ُ ب د ادخ بس ددا ل ددجى ا د دخةغة ولكشي ددا اإلحاش ددة الت ددي ال تفز ددي إلد د ال ددحوبان
والتبعيددةة وانسددا ىددي اإلحاشددة التددي تسددشح العقددل قددػة وشاقددة و اريددة يعددػد بيددا إلد ت اخثددو

أحج ما يكػن بريخة .
أوفخ ما يكػن نذاشاة و ّ
وقج ضل ل دأبو في الق اخ ة واالشدرل إلد ب دخ يدػم مدغ سدخهة يقد أخ كدل يدػم ثسداني
ا ا ال يكل وال يسل كأنو في التعليع ٍ
ااد ال يخى أنو و ل إل اية.
بجأ الخافعي حياتو األدبية اا خاة ولدع يكدغ قدج تجداوز العذدخةغ مدغ سدخهة وأ دح يشذدخ
اددعخه ومقاالتددو فددي السجددر التددي كانددت ترددجر بنددحا ة وقددج أ دخل الجددد األو مددغ
ديػان ددو ددشة ٖٜٓٔمة ث ددع ت ددره الجد ددبن ال دداني وال ال ددثة وم ددغ ىش ددا د ددل الخافع ددي إلد د
مجا الذيخة األدبية.
ثددع قد ّدل اىتسددام الخافعددي بالذددعخ سددا كددان فددي مبتجئددوة فشدددل إل د الش ددخ محدداوال إ ددادة

اللرددة القخبنيددة إل د مكانيدداة فجعددل ىجفددو الددح يدددع إليددو أن يكددػن ليددحا الددجيغ حار ددا
يخدىدا
يجفع شو أ بان الدةد والفتشدة والزدر ة وةدشفر فدي ىدحه اللردة روحدا مدغ روحدوة ّ

إلد مكانيدداة وةددخد شيدداة فددر يجتددخا لييددا مجتددخاة وال يشددا مشيددا نائددلة وال يتشددجر بيددا

ددا خ إال انبددخى لددو يبددجد أوىامددو وةكذددف د يلتددوة حت د إنددو قددا  :ثددع إنددو يخيددل إلددي
ّ
دائس دا أنددي ر ددػ ُلرددػ بع ددت للددجفال ددغ الق دخبن ولرتددو وبيانددوة فأنددا أبددجا فددي مػقددف
الجير تحت الدرح.
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اتب أديبشدا مجسػ دة مدغ الكتدب تعبدخ دغ ىدحه األ دخاض ُ دج مدغ يدػن األدن فدي
مصلددع القددخن العذ دخةغة فكتددب فددي تددارةر بدان العددخن وا جدداز الق دخبن والبر ددة الشبػةددةة
وأضدداُ إل د العخبيددة فدش دا ججيددجا مددغ فشددػن الش ددخ لددع يدددبقو إليددو أحددجة وىددػ فددغ الخ ددالة

األدبيددة وذلددظ مددغ ددر كتبددو ال رثددة :ر ددائل األح ددان والدددحان األحسددخ وأوراق الددػردة
ومغ اإلنتال الستسيد للخافعي كتاباه :تحت راية القخبن ووحي القلع..
لقددج ا ددتصال الخجددل ددر فت دخة حياتددو األدبيددة التددي تخبددػ ل د

سددذ وثرثدديغ ددشة

إنتددال مجسػ ددة كبيدخة وميسددة مددغ الددجواوةغ والكتددب أ ددبحت رمددا مسيددة فددي تددارةر
األدن العخبية ولق الخافعي حفداوة بالردة مدغ لسدا العخبيدة وأدبائيدا ق ّدل نطيخىداة حتد

ات ددب إلي ددو اإلم ددام

ب ددجه قائر":أ ددأ

أن يجع ددل للح دده م ددغ لد ددانظ دديفا يسح دده

الباشلة وأن يميسظ في األوا خ مقام حدان في األوائل".
ونطد ادخ لحيدداة الخجددل ال خةددة فقددج ُكتبددت شددو ددجة مؤلفددا مشيددا :حيدداة الخافع ددي لسحس ددج
ددادق الخافعددي فددارس تحددت اريددة الق دخبن للددجكتػر رجددب
ددعيج العخةددانة ومرددصف
البي ددػمية ومر ددصف
الذكعة و يخىا..

ددادق الخافع ددي كاتبد دا خبديد دا ومفك د ادخ إ ددرمديا لل ددجكتػر مر ددصف

مغ أقػا الخافعي :إذا دػد نفددظ لد الخ داوة فددتججىا ر دػة أا دخ مسدا تتردػرة
واذا ػدتيا ل الردربة فددتججىا أقدد مدغ الحجدخة واذا ػدتيدا لد الدبردة فيدي
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أقددخن مددا تكددػن للسددػ ة أمددا إذا ػدتيددا لد العسددل الددج ون فلددغ تخلددج إلد ال اخحددة إال
إذا د ػتيا.

اليس ددػم ُمق د ِّدجما ٍ ل ددشع ٍع مخب ددػ ةة ال ق ددة ب ددا أزكد د أم ددل
وم ددغ أقػال ددو أيز ددا :يجع د ُدل ل ُ
والتػكددل ليددو أوفد سددلة األمددل تلددظ الشافددحة الرددريخةة التددي ميسددا ددرخ حجسيدداة إال

أنيا تفتح بفداقا وا عة في الحياة.
وفددي يددػم اإلثشدديغ العااددخ مددغ مددايػٜٖٔٚم ا ددتيق الخافعددي لرددرة الفجددخة ثددع جلددذ
يتلػ القدخبن وادعخ بدألع فدي معجتدو فتشداو دوا ة ثدع داد إلد مردره ومزدت دا ة ثدع
نيس و ار لكشو قى فدي البيدػ لد األرضة ولسدا ى ّدب أىدل الدجار لشججتدو وجدجوه قدج

أ ددلع الددخوح إلد بارئيددا! ودفددغ فددي اليددػم نفدددو بعددج
مقبخة العائلة بصشصا(ٔ)..

(ٔ) انطخ:

ددرة الطيددخ إل د جدػار أبػةددو فددي

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=ٖٖٕٓٚ
https://bearabi.com/ٕٜٓٔ/ٕٓ/ٖٔ/%dٛٝbٜٝdٛٝbٛٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝaٔ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚٓ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٗٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad-%dٜٝٛٔٝdٜٝٛ%dٛٝae%dٜٝٛٗٝdٜٜٝٔٝdٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٖ/

وانطخ أيزا :حياة الخافعي لسحسج عيج العخةانة السكتبة التجارةة الكبخىة ال ال ة(ٜ٘٘ٔم).
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( )3ط٘ سضني:
(قاٖز ايظالّ)
ااند ددت أقر د د أمشيد ددا األ د دخة أن يحف د د الفت د د الكىيد دده الق د دخبن الك د دخةعة كد ددي يدد ددتصيع
االلتحدداق بدداألزىخ ريردديخ فقيي دا أو قاضدديا اددخ ياة وان وقددف حطددو شددج تددروة الق دخبن ل د
السقددابخ وفددي السد تع فددر ضدديخة كسددا كددان حددا الك يدخةغ مسددغ ىددع لد ادداالتوة ولكددغ الفتد
اان ددت ل ددو حكاي ددة أ ددخىة إذ تس ددخد لد د أح ددرم األى ددلة وك ددحلظ أحد دػا التعل دديع ف ددي األزى ددخة
وو ل إل واحجة مغ أ خق جامعا العالع وىي جامعة الدػربػن بفخندا.
ولج سيج األدن العخبي فدي دبدة

دريخة تقدع لد بعدج كيلدػ متدخ واحدج مدغ مرا دة

بسحافطددة السشيددا فددي ال اخبددع ذددخ مددغ نددػفسبخ ددامٜٔٛٛمة ولددع يكددغ والددجه حددديغ لددي
ّ
السػضددف بذددخكة الدددكخ ميدددػر الحددا ة وكددان لددو ثرثددة ذددخ ولددجاة كددان ددابعيع فددي
التختيدب "شددو" الددح أ ددابو رمددج فعالجددو الحدرق رجددا ذىددب بعيشيددوة فعدداش فددي ضددرم
وىػ في الخابعة مغ سخه.

أتع الفت حف القدخبن الكدخةع قبدل دغ العاادخةة وبعدج ذلدظ بدأربع دشػا بدجأ رحلتدو

الكبخى شجما افخ إل القاىخة متػجيا إل األزىخ شلبا للعلع..

ل ددع تك ددغ جسل ددة :أقب ددل ي ددا أ سد د  -الت ددي قالي ددا أح ددج السذ دداير للر ددبي لحط ددة امتحان ددو
للقبددػ فددي األزىددخ -الذددي الػحيددج الددح

ددجموة إذ تػالددت ليددو لدددلة مددغ الستا ددب

فرليا سيج األدن العخبي بأ لػبو العحن في كتابو :األيام..
ّ
- 16 -

لقددج واجددو الفتددي الكىيدده فددي بجايددة حياتددو بالقدداىخة

ددشػفا مددغ الستا ددبة بجايددة مددغ

إىس ددا أ ي ددو ل ددو وتخك ددو بالسد ددكغ وحي ددجا لفتد د اخ شػةل ددةة ال يؤاند ددو ا ددي إال أ د دػا
دخور بذددطف العددير وضدديه ذا اليددجة وانتيددا برددعػبة
حذ د اخ الليددل وقػارضددوة ومد ا
تأقلسددو مددع ادديػر األزىددخ ومتددػنيع وحػااددييع و ُش دخق التلقدديغ التددي ا تبخىددا يددخ مشا ددبة

للعرددخ وال تشبددع بسدددتقبل ازىددخة حت د إنددو د ّدج الدددشػا األربددع التددي قزدداىا بدداألزىخ

اأنيا أربعػن اما!

ل ددع يف د ّدت ذل ددظ كل ددو ف ددي ز ددج الر ددبية فس ددا أن فتح ددت الجامع ددة السرد دخةة أبػابي ددا ددشة
ّ
ٜٔٓٛم إال انتدددب إلييدداة ف دجفع جشيي دا كددامر وّف دخه مددغ شعامددو وا دخابوة حيددث رأى أن جددػل
السعجة مقجور ليوة ولكغ جػل العقل يتخ ف اخ ا في الػججان ال يسكغ تعػةزو.

افتُدتغ شددو بالجامعددة وشددخق التددجرةذ فييدداة حيددث فددػجع بس دػاد لددع يرددادفيا مددغ قبددل

فددي األزىددخة ف سددة لددػم مرددايخة وأ دداتحة مر دخةػن وأجانددب يحاضددخون ددغ الحزددارة
السرد دخةة القجيس ددة وأ رمي دداة وةذ ددخحػن الر ددلة ب دديغ اللر ددة السرد دخةة القجيس ددة واللر ددا
الدامية ومشيا اللرة العخبية.
ادده

دداحبشا شخةق دا ججيددجا و ددى أ ددحان الص دخابيرة لكشددو لددع يددػدل أىددل العسددائعة

الحدددشييغة لكشددو فددػجع بتعشددت مذددايخو فددي األزىددخة إذ ر ددب فددي
فدددع للجسددع بدديغ ُ

االمتحان و ى تعسج مغ اللجشة التي كانت تعخُ الفت الستسخد جيجا!
ولددع تشت د ِدو حكاي ددة شددو ش ددج الخ ددػنة فقددج ف ددتح لشفد ددو ددبير ب ددخ أو ددع وأرح ددبة إذ
تفددػق فددي الجامعددة وحدداز ِ ديتا كبيد ادخة ال دديسا بعددج حرددػلو لد الدجكتػراه ددشةٜٗٔٔم

ف ددي بح د دو ددغ :أب ددي الع ددر السع ددخ ة واحتف ددت الد دداحة ال قاري د دة حيشي ددا ب ددأو شال ددب
يحرد ددل ل د د الد ددجكتػراه مد ددغ الجامعد ددة السر د دخةةة ال د دديسا أند ددو فاقد ددج للبرد ددخة وضلد ددت
التكخةس ددا السرد دخةة والعالسي ددة تتد دػال

لد د
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دداحبشاة وتشب ددأ دداحب «الجخة ددجة» أحس ددج

لصفي الديج بأن شو حديغ ديكػن«مدغ مردخ مػضدع فدػلتيخ مدغ فخنددا»ة وقدا «:أندت أبدػ
العرئشا».
ثددع جددا

نقصدة التحددػ الكبددخى فددي حيدداة شددو حددديغة شددجما أُتيحددت لددو فخ ددة الدددفخ

إل فخنداة ولع يكغ شخةقو إلد فخنددا مفخوادا بدالػرودة إذ واجدو العجيدج مدغ العخاقيدل مدغ
أجل ىحه البع دة..ة وأر دل صابدا

دجة إلد الجامعدة السردخةة كدي تػافده لد ابتعاثدو

فقػبلددت بددالخفس بحجددة ددجم إجادتددو للرددة الفخندددية وفقجان دو البرددخ الددح يتصلددب وجددػد
م اخف دده ل ددوة ولكش ددو ا ددتصال ت ددحليل ذل ددظة فانتد ددب لسجر د ٍدة تُعّلد دع الفخند دديةة وشل ددب م ددغ
الجامعددة أن تسشحددو ال اختددب نفدددو الددح تسشحددو ألق اخنددوة وةتحسددل ىددػ مد دنػليا ُمخافق دوة
وبالفعل كان لصو ما أراد وجا

السػافقة ل ابتعاثو إل فخندا.

ددافخ شددو حددديغ إلد فخندددا وواجيتددو ىشددا أيزددا الك يددخ مددغ العمبددا ة حيددث دداني
مددغ تخّل دي ُمخافقددو شددوة و ددعػبة التػا ددل مددع السجتسددع الججيددجة وضددخورة تعّلسددو لّلرددة
الرتيشي ددة والكتابد ددة بصخةق ددة ب اخيد ددل..ة إل د د أن ُكل ددل ذلد ددظ كلد ددو بحر ددػلو ل د د ليدد ددانذ
ا دان مددغ جامعددة الدددػربػن فددي بددارةذ ددامٜٔٔٚمة وحرددػلو لد الددجكتػراه ال انيددة
فددي الفلدددفة االجتسا يددة مددغ الجامعددة نفددديا ددشةٜٔٔٛمة كسددا حرددل ل د دبلددػم فددي
الحزارة الخومانية امٜٜٔٔم!
وأثشددا وجددػده ف ددي فخند ددا تدددول مددغ الد دديجة دػزان الت ددي كان ددت ي ددخ معدديغ ل ددو ل د
إاسا مذػاره العلسية وكان ذلظ في التا ع مغ أ دصذ مغ امٜٔٔٚم.
و دداد شددو حددديغ إلد مرددخ وتددع تعييشددو أ ددتاذا للتددارةر فددي الجامعددة السردخةة..ة ثددع
تقّلددج ددجة مشا ددب مشيددا :سددادة كليددة ا دانة وو ازرة السعددارُ التددي نجددح مددغ رليددا

في تشفيح اعاره" :التعليع كالسا الح نذدخبو واليدػا الدح نتشفددو"ة كسدا نجدح فدي جعدل
التعليع متاحا للجسيع.
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وحرددل سيددج األدن العخبددي ل د

ددجة ج دػائد مشيددا :جددائدة الجولددة التقجيخةددة ف د األدن

العخبددية وقددردة الشيددل الكبددخى وى د أرفددع و ددام ف د مرددخة وجددائدة مددغ لجشددة األمددع الستحددجة

لحقػق اإلندان امٖٜٔٚم وذلظ قبل وفاتو بيػم واحج.

اان دائسا يقػ ":لع أترخُ في يدػم مدغ األيدام لد أنشدي أ سد ة حتد فدي األوقدا
التي يخني فييدا الدبعس بيدحه العاىدة كشدت أ دخخ مدشيعة وأ تذدعخ ّأن َمد ْغ يخندي ىدػ
األ س ولدت أنا"!
ورح ددل ش ددو حد دديغ ددغ السش ددا ددشةٖٜٔٚم بع ددج حي دداة ملين ددة باإل د دخار والتح ددج ة

دخور بجامعددة الدددػربػنة فكددان مرددجر إليددام
بددجأ مددغ القخةددة وانتيددت بددػ ازرة السعددارُ مد ا

حج ػا (ٔ).
للسبرخةغ و يخىع ل ّ
لقا مع سيج األدن العخبي (فيجيػ):

(ٔ) انطخ:

https://www.youtube.com/watch?v=sU-ULahGxKA

https://www.emaratalyoum.com/life/culture/ٕٖٓٔ-ٔٔ-ٓٙ-ٔ.ٕٜٙٓٚٛ
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٕٜٕٔٓ&ZID=ٔٚٚ

https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=ٜٜٗ
ٕ٘https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-

وانطخ الديخة الحاتية لصو حديغ في كتان األيام بأجدائو ال رثةة مخكد األىخام للتخجسة والشذخة األول (ٕٜٜٔم).
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( )4عبدايعشٜش بٔ باس:
(عايِِ نفٝف صٓعتِ٘ أَـُّ٘)
فقدج الذدير بردخه
العلددعة حت د

دريخاة فلدع يقدف ذلددظ ائقدا أمدام شسػحدو العلسدية فج ّدج فدي شلددب

ددار السددا مخمػقدداة ولددع تسشعددو إ اقتددو مددغ تقّلددج العجيددج مددغ السشا ددبة

وتأليه الك يخ مغ السؤلفا التي ال ي اد شرن العلع يشيلػن مشيا.

ولددج الذددير بددجالعدةد بددغ بدداز(رحسددو ) ددشةٖٖٓٔهٜٔٔٓ-م بسجيشددة الخةدداضة
وكددان مبرد ادخ ثددع أ ددابو مددخض فددي يشيددو ددامٖٔٗٙى د وضددعف بردخه ثددع فقددجه تسامددا
شةٖٓ٘ٔه وىػ في العذخةغ مغ سخه.
رد فعددل الذددير لد ىددحا االبددتر الددح أ ددابو أن قددا  :الحسددج ال لد ذلددظة
وكددان ّ

يعػضدشي شدو بالبرديخة فدي الدجنيا والجد اد الحددغ فدي ا دخةة
وأ أ
ج ّدل و در أن ّ
اسددا أ ددألو ددبحانو أن يجعددل العاقبددة حسيددجة فددي الددجنيا وا ددخةة فأثابددو تعددال طدديع
ددبخه واحتدددابوة و ػضددو بقددػة حفد ٍ و ددخ ة بجييد ٍدة وحد ّدجة ذكددا ٍ فكددان مددغ
األجددخ لد
أحف أىل رخه.
وك ددان وال ددجه ق ددج ت ددػفي وى ددػ ف ددي مخحل ددة الصفػل ددةة فك ددان ال يت ددحكخ ا ددكل وال ددجه وال يع ددخُ
مرمحددوة ونذددأ الذددير فددي مخحلددة الرددبا ضددعيه البشيددة حتد إّنددو لددع يدددتصع السذددي إال بعددج
أن بلد د ال ال ددة م ددغ سد دخهة واا ددتيخ ف ددي مخحل ددة الذ ددبان ب ددالتقػى والسد ددار ة إلد د الخيد د اخ ة
باإلضافة إل الكخم والجػدة وكان يقزي معطع وقتو في السدجج.
لددع ُي شددو ىددحا االبددتر

ددغ شلددب العلددعة أو يقلددل مددغ ىستددو و دةستددوة فحف د الق دخبن

الكخةع قبل غ البلدػ ة ومزد فدي شلدب العلدع جدادا مجدجا فدي ذلدظة مرزمدا لردفػة مدغ
الفقيا والعلسا الرالحيغ.

- 21 -

دارز فد ددي اتجاىد ددو للعلد ددع
ودور بد د ا
وقد ددج ذكد ددخ ابد ددغ بد دداز أن ألمد ددو(رحسيا ) أثد د ادخ بالرد ددا ا
الذدخ ي وشلبددو والس ددابخة ليددوة فكانددت -كسددا قددا  -تح ددو وتذددج مددغ أزره وتحزددو لد
اال تسخار في شلب العلع والدعي بكل ج ّج واجتياد.
وةع ددج الذ ددير اب ددغ ب دداز م ددغ أرب ددان الفر دداحة والع ددالسيغ باللر ددةة ا ددة ل ددع الشح ددػة
وتب ددخز فرد دداحتو فد ددي كتابتد ددو ومحادثتد ددو و صب د دو ومحاض د دخاتو وكلساتد ددوة فيد ددػ ذو بيد ددان

مذددخق وأدا لرددػ جسيددلة وىددػ دديل العبددارة ددحن األ ددلػنة تتدددع با ارتددو وكتاباتددو
باإليجاز واإلحكام والبيان.

مس ددا ي ددج ّ لد د ُحد ددغ لقد دو قر ددتو مد دع الد ددارقة
وك ددان رحس ددو دم ددث األ ددرقة و ّ
دأن أحدجا قفدد
وبجأ القرة في أحج األيام بعج رة الفجخ شجما أح ّدذ فزديلة الذدير ب ّ
إل د

فلسددا بح دػا فددي الددداحة وجددجوا رجددر باادددتانديا قددج
دداحة بيتددوة فددأ بخ أوالده بددحلظة ّ

الصبددار أن يعد ّدج
فلسددا جددا وا بددو إل د الذددير فػجن دػا بصلددب الذددير مددغ ّ
د ددل إل د البيددتة ّ
ألنددو كددان جائع داة وبعددج أن انتي د مددغ الصعددام ددألو الذددير ددغ الدددبب
للدددارق شعام دا ّ
يفكد ددخ فد ددي الد د دخقةة فأجابد ددو الخجد ددل ّأن والد ددجه يحتد ددال لعسليد د ٍدة جخاحيد د ٍدة فد ددي
الد ددح جعلد ددو ّ
فكددخ
باادددتانة بتكلفددة ذ دخة بالُ رةددا ٍ ة وكددان ال يسلددظ ّإال سدددة بالُ رةددا ٍ ة ولددحلظ ّ
في خقة سدة ٍ
بالُ أ خى وار داليا إلد والدجهة وبعدج أن دسع مشدو الذدير اتردل بأحدج
شرب ددو ال ددحيغ يجي ددجون لر ددة ى ددحا البااد ددتانية وشل ددب مش ددو أن يتر ددل بالسدتذ ددف ال ددح

ُيعالب ريو والج الدارقة وةدتفددخ دغ
أن الخج ددل

فلسدا تحّقده الصالدب مدغ األمدخ وجدج
دحة األمدخة ّ

دالتبخل بك د ّدل م ددا يل دددم لع ددرل وال ددج الد ددارقة
ددادق ريس ددا يق ددػ ة فق ددام الذ ددير ب د ّ

وأ صاه سددسائة رةدا ٍ إضداريةة وبعدج ىدحا السػقدف

دُلح حدا ذلدظ الددارق وأ دبح مدغ

يتحسددل الخجددل فْق دج اإلمددام فكددان
شددرن الذددير رحسددو ة و شددج وفدداة الذددير ابددغ بدداز لددع ّ
ُيرسد ليددو فددي كد ّدل يددػم ثددرث مد اخ ٍ ة وكّلسددا د ددل السدددجج ورأى شددرن الذددير أو أحددج
اجة األلع والحدن ل فقجانو.
أبشائو َفَقج و يو مغ ّ
- 21 -

ت ددػل الذ ددير -ر ددع إ اقت ددو  -العجي ددج م ددغ السشا ددب مشي ددا :رئا ددة ىين ددة كب ددار العلس ددا ف ددي
السسلكددةة ورئا ددة اللجشددة الجائسددة للبحددػث العلسيددة واإلفتددا ة و زددػةة ورئا ددة السجلددذ التأ يدددي
لخابصددة العددالع اإل ددرمية ورئا ددة السجلددذ األ ل د العددالسي للسددداججة ورئا ددة السجسددع الفقيددي
اإل ددرمي بسكددة السكخمددة التددابع لخابصددة العددالع اإل ددرمية و زددػةة السجلددذ األ ل د للجامعددة
اإل ددرمية بالسجيشددة السشددػرةة و زددػةة اليينددة العليددا للددج ػة اإل ددرمية فددي السسلكددةة وحرددل ابددغ
باز ل جائدة السلظ ريرل لخجمة اإل رم شةٕٓٗٔىد السػافهٕٜٔٛم.

وم ددغ أى ددع مؤلفات ددو مجسد ددػل فت دداوى ومق دداال متشػ ددةة والفػائد ددج الجلي ددة ف ددي السباحد ددث
الفخضدديةة والتحقيدده واإليزدداح لك يددخ مددغ مدددائل الحددب والعس دخة والدةددارةة والتحددحيخ مددغ
البجلة ور التان مػجدتان في الدكاة والريامة والعقيجة الرحيحة وما يزادىا..
وت ددػّفي الذ ددير رحس ددو

ف ددي السح ددخمٕٓٗٔه السػاف دده م ددايػٜٜٜٔم ددغ س ددخ يش دداىد

تد ددعة وثس ددانيغ ام ددا قز دداىا ف ددي الج ددج واالجتي دداد والعس ددل الر ددالح وشل ددب العل ددع وتعليس ددو
وال ددج ػة إلد د

وقز ددا حد دػائب السد ددلسيغ ومد ددا جتيع والػق ددػُ معي ددعة فل ددع تق ددف إ اقت ددو

حائر أو مبة في شخةقوة رحسو
(ٔ) انطخ:

و فخ لو وأ كشو فديح جشاتو(ٔ).

https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=ٜٜٗ
https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ٕٕٜafٖaٙ-dٕٗe-ٗٔbc-ٛbٓ٘-eeٖٕٙٗٔٔٗٛfc
ٗhttps://mawdooٖ.com/%DٛٝBٖٝDٜٝٛA%DٛٝBٔٝDٛٝAٜ_%DٛٝAٚٝDٛٝAٛٝDٜٝٛٙ_%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٕ#cite_note-HyowMvruLw-

وانطخ أيزا :اإلنجاز في تخجسة اإلمام بجالعدةد بغ باز لعبج الخحسغ بغ يػ ف الخحسةة (ٜٔٗٔه).
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( )5أّ ايضعد حمُد عً ٞجنِ:
(نفٝف ١متٓض إداسات يف ايكزا٤ات ايعغز)
ى ددي أم الد ددعج

ل ددي نج ددعة الذ دديخة الحافط ددة السحفط ددة الستقش ددة السعسد دخةة أا دديخ

امدخأة معا دخة فددي ق د اخ ا القدخبن الكدخةعة وضلددت شدػا نرددف قددخن تسددشح إجازاتيددا فددي
الق اخ ا لجسػل شرن العلع مغ ات أنحا العالع.

ُولِددج أم الدددعج فددي الحدداد
السشػري ددة بسر ددخة وق ددج فق ددج البر ددخ ف ددي إح ددجى يشيي ددا وى ددي ف ددي الد ددشة األولد د م ددغ
ذددخ مددغ يػليددػ ددشة ٕٜ٘ٔم بقخةددة البشجارةددة بسحافطددة

سخىا ثع فقج برخىا بالكلية.
نددحرىا أىليددا لحف د الق دخبن الك دخةع و جمتددو فحفطددت الق دخبن كددامر فددي مجر ددة حدددغ
بح باإل دكشجرةة وىدي فدي الخامددة ذدخ مدغ سخىداة وبعدج أن أتسدت حفطيدا لكتدان
تػجيددت إل د الذدديخة نىيدددة بشددت أبددػ العددر وكانددت تػ ددف ب ددذيخة أىددل زمانيدداة
وشلبددت مشيددا تعلددع الق د اخ ا العذددخة فػافقددت الذدديخة نىيدددة ولكشيددا ااددتخشت لييددا أال
تتد دددول أبد ددجاة فػافقد ددت أم الدد ددعج ل د د اد ددخف اد دديختيا التد ددي كاند ددت معخوفد ددة بر د دخامتيا
وقدػتيا ل الديجا .
ولددع تتدددول الذدديخة نىيدددة ر ددع ك دخة مددغ شلبػىددا للدددوال مددغ األاددابخة وماتددت وىددي
بكخ في ال سانيغ مغ سخىا انقصا ا للقخبن الكخةع و جمتو.
ا ددتصا ت أم الدددعج -بتػفيدده مددغ

ددد وجددل ثددع بس ابختيددا وانقصا يددا -إتسددام ىددحه

السيسة الذخةفة وحرلت مغ اديختيا نىيددة لد إجدازة فدي القد اخ ا العذدخة وىدي فدي
ال ال ة والعذخةغ مغ سخىا.

تقددػ أم الدددعج ددغ حفطيددا للقدخبن :ددتػن امددا مددغ حفد القدخبن وق اخ تددو ومخاجعتددو

جعلتشي ال أند مشدو اديناة فأندا أتدحكخ كدل بيدة وأ دخُ دػرتيا وج أدىدا ومدا تتذدابو ريدو
مددع يخىدداة وكيىيددة ق اخ تيددا بكددل القد اخ ا ة أاددعخ أنشددي أحفد القدخبن كا ددسي تسامدداة ال
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أتخيددل أن أند د مشددو حخفددا أو أ صددع ريددوة فأنددا ال أ ددخُ أ اددي ب ددخ يددخ الق دخبن
والق د اخ ا ة ولددع أدرس لسددا أو أ ددسع در ددا أو أحف د اددينا يددخ الق دخبن الك دخةع ومتػنددو
في لػم الق اخ ا والتجػةجة فر أ خُ اينا ب خ.
وكانددت الذدديخة تبددجأ دروس الشدددا والبشددا مددغ ال امشددة

ددباحا وتستددج إل د ال انيددة

ضيد ددخاة ثد ددع تبد ددجأ دروس الخجد ددا حت د د ال امشد ددة مدد ددا ال يقصعيد ددا د ددػى أدا الرد ددلػا
وتشاو وجبا

ىيفة لتتسكغ مغ اال تسخار..

لددع تدددتصع أم الدددعج الػفددا بذددخف الذدديخة نىيدددةة فقددخر الدددوال بعددج أن تقددجم ليددا
الذير

فخةج نعسدانة وىدػ َمد ْغ مشحتدو أم الددعج إجدازة فدي القد اخ ا ة وكدان مدغ أاديخ

الق اخ ة وكان كىيفا.

تقددػ أم الدددعج ددغ قرددة زواجيددا :لددع أ ددتصع الػفددا بالػ ددج الددح قصعتددو لذدديختي
نىيدة بعجم الدوالة كدان الذدير

فخةدج يقد أخ لدي القدخبن بدالق اخ ا ة وكدان م لدي كىيفدا

وحفد د القد دخبن الكد دخةع ف ددي د ّدغ مبكد دخةة در ددت ل ددو س ددذ ددشػا كامل ددةة وح دديغ أاس ددل
الق اخ ا العذخ وأ ح إجازاتيا شلب يج للدوال فقبلت.

وا ددتسخ زواجيسددا أربعدديغ ددشة كاملددة لددع تشجددب فييددا أوالداة وتُعّلدده قائلددة :الحسددج الة

أاعخ بأن

د وجل يختدار لدي الخيدخ دائسداة ربسدا لدػ أنجبدت النذدرلت بداألوالد دغ

القخبن وربسا نديتو.
تستددج لدددلة ددشج أم الدددعج إل د الشبي( ددل

ليددو و ددلع)ة وبيشيددا وبيشو( ددل

ليددو و ددلع) بخوايددة حفددز ددغ ا ددع مددغ شخةدده الذدداشبية ددبعة و ذددخون قارئدداة
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حيددث تلقددت القد ادخ ا العذددخ مددغ شخةدده الذدداشبية والددجرة ددغ :الذدديخة نىيدددة بشددت أبددي
العددرة ددغ بددجالعدةد لددي كحيددل ...ددغ سددان و لددي و بددج بددغ مدددعػد وأبددي بددغ
اعددب وزةددج بددغ ثابددتة وأ ددح ى دؤال

ددغ الشبي( ددل

ِ
رن العدة بحانو وتعال .
جبخةل غ ّ
تددخدد لييددا لحف د الق دخبن ونيددل إجددا از الق د اخ ا

ليددو و ددلع) الددح تلق د

ددغ

ددشػُ اددت مددغ جسيددع األ سددار

والتخرر ددا والسد ددتػةا االجتسا ي ددة والعلسي ددةة وكان ددت رحسي ددا

تخر ددز لك ددل

شالددب وقتددا ال يتجدداوز ددا ة فددي اليددػم يقد أخ لييددا مددا يحفطددو فترددحح لددو ق اخ تددو حتد
يخ ددتع القد دخبن الكد دخةع بإح ددجى القد د اخ ا ة وكلس ددا انتيد د م ددغ قد د اخ ة مشحتد دو إج ددازة مكتػب ددة
ومختػم ددة بخاتسي ددا تؤك ددج فيي ددا أن ى ددحا الصالب( ددادم القد دخبن) قد د أخ ليي ددا القد دخبن ك ددامر
حيحا دقيقداة وفده القد اخ ة التدي تسشحدو إجازتيداة فكاندت رحسيدا
وقتي ددا الت ددي يد ددافخ إليي ددا القد د اخ وحفط ددة القد دخبن م ددغ أج ددل الحر ددػ

الدديجة الػحيدجة فدي
لد د إج ددازة ف ددي

الق اخ ا العذخ.
وكددان أا ددخ مددا يدددعجىا أن منددا اإلجددا از التددي مشحتي دا فددي الق د اخ ا العذددخ يبددجأ
شجىا با سياة ثع ا دع اديختيا السخحػمدة نىيددة ليستدج بدخ العجيدج مدغ الحفدا و لسدا
القد د اخ ا بس ددغ ف ددييع القد د اخ العذد دخة ( ا ددعة ون ددافعة وأب ددػ سخوة وحسد ددةة واب ددغ ك ي ددخة
والكدد د ددائية وابد د ددغ د د ددامخة وأبد د ددػجعفخة وةعقد د ددػنة و لد د ددف) إل د د د أن يشتيد د ددي بالخ د د ددػ
السرصف ( ل
وكانددت رحسيددا

ليو و لع).
مددغ أرفدده السعلسدديغ بصربيدداة وتقددػ

ددغ ترميددحىا :أتددحكخ كددل واحددج

مددشيع :فيشددا مددغ أ صيتددو إجددازة بق د اخ ة واحددجةة وىشددا مددغ أ ددحوا إجددا از بددالق اخ ا العذددخ
مختػمة بخاتسي الخداص الدح أحدتف بدو معدية وال أ دلسو ألحدج ميسدا كاندت ثقتدي بدوة ومدغ
أا دديخ ترمي ددحىا :الذ ددير

إ ددسا يل السق ددجم مؤل ددف كت ددان" ػدة الحج ددان"ة والذ ددير أحس ددج

نعيشددعة وفزدديلة الذددير مفتدداح الدددلصشية وقددج أجازتددو بددالق اخ ا العذددخ وحفددز مددغ الصيبددةة
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والعجيددج مددغ أ دداتحة وادديػر معيددج الق د اخ ا باإل ددكشجرةةة والددحيغ ال يع ُص دػن إجددازة فددي حف د

القخبن إال وةزعػن ا سيا في أو الدشج.

د ددافخ أم الدد ددعج رحسيد ددا إل د د الد ددجيار السقج د ددة ألدا فخةزد ددة الحد ددب وتد ددع ذلد ددظ
ِ
رد الجسيددلة وأقامددت فددي األ ارضددي الحجازةددة ددشة
بسدددا جة أحددج ترميددحىاة كشددػل مددغ ّ
ااملددةة وىشددا َمشحددت إجددا از فددي الق د اخ ا السختلفددة لعذ د اخ الحفددا مددغ العجيددج مددغ
الددبرد اإل ددرمية :الدددعػديةة باادددتانة الدددػدانة فلدددصيغة ددػرةةة تذددادة أفراندددتانة
و يخىدداة وقددج مشحددت إجازتيددا لصالبددة ددعػدية لددع تتجدداوز الدددابعة ذ دخة مددغ سخى دداة

وكانت فخحة بيا ج دجا.

وبعج حيداة حافلدة بداإلق اخ ومجار دة القدخبن الكدخةع و جمتدوة تػفيدت أم الددعج فدي فجدخ
الد ددادس ذ ددخ م ددغ ا دديخ رمز ددان ددشةٕٔٗٚى د دة السػاف دده التا ددع م ددغ أات ددػبخ ددشة
ٕٓٓٙم ددغ سددخ ندداىد واحددجا وثسددانيغ امدداة وقددج ادديعت جشازتيددا مددغ مدددجج ابددغ
لجون باإل كشجرةةة رحسيا

مقصع فيجيػ للذيخة رحسيا

(ٔ )

انطخ:

رحسة وا عة وأ كشيا فديح جشاتو(ٔ).
تعال :

https://www.youtube.com/watch?v=rDnoٗdXlGis

http://www.alwaei.com/shabab/site/index.php/ٔ/kano/ٕٓ٘/#.XtXjٕzrXLIU
https://www.goodwayinlife.com/forum/archive/index.php/t-ٖ٘ٔٛ.html

https://alqabas.com/article/ٕٜٜٚٓ٘-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗٝDٜٝٛA%DٛٝAE%DٛٝAٜ-%DٛٝAٖٝDٜٝٛ٘-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝBٜٝDٛٝAF-%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA%DٛٝBٓٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚ

https://archive.islamonline.net/ٜٖٛٛ
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( )6إمساع ٌٝاملضعٛد:ٟ
(نفٝف ٜبدع أرٚع ايًٛسات ايتغه)١ًٝٝ
ىددل فكددخ يػم دا فددي إمكانيددة أن يسدددظ اددخز ُحددخم نعسددة البرددخ الخةذددة وةخ ددع

األاخاص والصبيعدة التدي ال ي اخىداة وتخدخل أ سالدو متقشدةة فدر تسلدظ أماميدا إال أن تدخدد
في دىذة :بحان

؟!

لقددج فعليددا الفشددان السرخبددي إ ددسا يل السدددعػد ة ونجددح فددي تحقيدده مددا يدخاه الك يددخون

مد ددتحير وتسك ددغ بسد ددا جة أ ددتاذه م ددغ أن يب ددجل لػح ددا تذ ددكيلية يعج ددد ددغ ر ددسيا
اد ددخز مبرد ددخة و شد ددجما تدد ددػقظ األقد ددجار وتقد ددف أمد ددام لػحاتد ددو د ددػُ تذد ددعخ حتسد ددا
بالز د لة أم ددام ى ددحه الحال ددة م ددغ اإلب ددجال الكامش ددة ف ددي ج دػانح رج ددل فق ددج بر دخه وى ددػ ف ددي
العااخة مغ سخه.
يددجيغ السدددعػد أل ددتاذه بددج اإللددو الخمح داني بالفزددل ريسددا و ددل إليددو مددغ ادديخة
وانتذار ألنو الح ر در دا لدو أندو با دتصا ة الذدخز الكىيده أن يخ دع انصرقدا مدغ
قػا ج ا ة مغ ابتكاره.
يقػ السدعػد  :نععة كان لدج اىتسدام بدالفغ التذدكيلي لكشدو اىتسدام داد كفدغ مدغ

الفش ددػنة وبع ددج أن ب ددجأنا تشفي ددح الفكد دخة وبقػا ددج ا ددة وبتع دداون م ددع أ ددتاذ الخمح دداني
ااتذ ددفشا أن األم ددخ ل دديذ مد ددتحيرة وأن اإلرادة ق ددادرة لد د

ددشع ك ددل ا ددي ة ووج ددج

ىحه الفخ ة تشا دب اخرديتي التػاقدة للتحدج ة تحدج اإل اقدة لد وجدو الخردػصة
فالخ ددع التذددكيلي ىددػ فددغ قددج ال يدددتصيع الميددام بددو حت د بعددس السبر دخةغ فسددا بالددظ
بذخز كىيه؟!

وأاج السددعػد أندو لدع يتلده د سدا مدغ أ جيدة فدي بدرده لسػىبتدو اال دت شائية دػى

د ددع أ ددتاذه وأ دختوة حت د إنددو ددان ك يد ادخ فددي تددجبيخ ُكلفددة تددأجيخ قا ددة إلقامددة أحددج

معارضو في مرخ.
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وأما غ كيىيدة ا دتعجاده للخ دع ريقدػ  :البدج أن تكدػن ىشدا فكدخة أو مػضدػل للػحدةة وىدحا
ما أحجده أناة ثدع أناقذديا مدع أ دتاذ كدي نقدػم بعدج ذلدظ بدالتخصيى ود ار دة األبعداد اليشج دية
و صػف الشطخ إل

يخ ذلظ مغ قػا ج الخ ع التي ال يسكغ العسل مغ دونيا.

وحد ددػ التحليد ددل الشقد ددج للػحد ددا السدد ددعػد يقد ددػ الشاقد ددج التذد ددكيلي السرخبد ددي بد ددج
اللصيدده الدكددخ  :الس يددخ أن م ددغ يقددف أمددام لػحددا السد ددعػد ال يرددجق أنيددا لفش ددان
اىي ددهة فشر دداحبو ف ددي رؤةت ددو ل ا دديا م ددغ حػل ددو :كائش ددا وأمكش ددة أو تخ ددير ة في ددػ
دػةخ دقيقددا يتجل د فددي أبي د الرددػرة
يدددافخ بخةذددتو إل د م دخاار ريرددػر«السشددارة» ترد ا
وةجدددع البشايددة ومددا يحػشيددا ثددع يرددػرىا فددي انعكا دديا السددائية وبددحلظ يشقددل الر ددػرة
بجقددة تخف د

ل د ذو الشطددخة و ل د نفددذ السش دػا يدددتحث ذااختددو البر دخةةة فيخ ددع

بخو ددة ب ددان قر ددبة ششج ددة ومد ددجج الكتبي ددةة فتجىذ ددشا الجق ددة ف ددي تفا دديل الخؤةد دة م ددغ
أبػان ونػافح وبرف وأاجار..

وفددي تػقددف تددأملي يددخى الدكددخ لػحددة « ددخون» بسشطددار ججيددج :إذ إن ىددحه اللػحددة

تدددتجسع شا ددخ ددجةة فقددخص الذددسذ بلػنددو األبدديس الخىيدده وضددػ الذددسذ بلػنددو
القخمددد الفدداتحة وجددحول الذددجخة بلػنيددا األ ددػد الخىيددهة والررددشان كأنيسددا ارحددة اليددج
بلػنيس ددا األ ددػدة واألرض بلػني ددا األب دديس الك ي ددهة ك ددل ى ددحه األلد دػان تخل ددف انصبا د دا
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لددجى ال اخئددي بأنددو يددخى خوب دا حميمدي دا مذخر داة كأنددو الددتُقى ب لددة فػتػ خاريددة ولددع يخ ددع
باليددجة وأ يددج؟! إنيددا يددج فشددان كىيدده لكشددو بقددخ ة يددخى الجسددا بحىشددو فيػ ددلو إل د

الستلقي شازجا افافا.
وةقددػ الشاقددج التذددكيلي الددجكتػر

السدددعػد  :إن السدددعػد جددا إل د الخ ددع وىددػ

يختدددن مذدداىج مختلفددة مددغ لحطددا شفػلتددو التددي كددان يبرددخ رليدداة لقددج فقددج بر دخه
بالتددجرةبة و ددان الشددػر ددغ مقلتيددو وىددػ ابددغ ذدخة أ دػامة وقبليددا كددان دقيدده السرحطددة
ا يخ الحخكدة ادرػفا بفدظ األجيددة الكيخبائيدة واإللكتخونيدة وتخكيبيداة والتد اد ىدحه اليػايدة
ترزمددو حت د ا نة كسددا كددان ا درػفا بددالبحخ وتأمددل كددل م دا حػلددوة ولعددل ىددحه الخب د اخ
الصفػلي ددة حيشس ددا تسخ ددت بالسعخف ددة والت ددجرةب ا ددتصا ت أن تش ددتب ى ددحه اللػح ددا الفشي ددة

الجالة(ٔ)ة فدبحان

العطيع!!

فيلع وثائقي غ السدعػد :

https://www.youtube.com/watch?v=iٚ-i٘EM_ncU&feature=emb_logo

(ٔ) انطخ:

https://www.akhbarona.com/culture/ ٖ٘ٙٚٙ.html

ٗhttps://hafaculture.wordpress.com/ٕٜٓٔ/ٓٚ/ٖٔ/%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝba%dٛٝbٔٝdٛٝaٛٝdٜٝٛa-%dٛٝa٘ٝdٛٝbٖٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝbٜٝdٜٝٛa%dٜٝٛ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝbٖٝdٛٝbٜٝdٜٝٛٛٝdٛٝaf%dٜٝٛa-%dٛٝaٖٝdٛٝbٜٝdٜٝٛ٘ٝdٜٜٝٛ-%dٜٝٛa%dٛٝaٛٝdٛٝaf%dٛٝbٜ-%dٛٝaٖٝdٛٝbٔ/
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( )7طارم ايٛادع:ٞ
(ٜكًب صفشات املصشف بأصٓاْ٘ يٝشفظ ايكزإٓ ناًًَا)
اددان مددغ أبشددا مشصقددة ددديخ بالسسلكددة العخبيددة الدددعػديةة يعددان مددغ ضددسػر فددي
العزددر وانحشددا فددي العسددػد الفقددخ ة قددجماه قصعددة واحددجةة يشددام ل د بصشددو و ددجرهة
وةسذددي زحفددا ل د بصشددو وجشبيددوة وةذددخن بأ ددشانو وةأاددل بفسددو فددي مكددان مختفددع قلددير
غ األرضة ومع ىحاة يحفد القدخبن الكدخةع وةقلدب

دفحاتو بأ دشانوة وةددتخجم الجدػا

وةددتفيج مددغ و دائل التػا ددل االجتسدا ي بالزددرى لد الحددخوُ بأنفدو ولدددانوة وةددتقغ
الحا ددب ا لددية وةتػا ددل مددع لسددا الذ دخةعة باإلنتخنددتة ولجيددو ادديادا مددغ بعددس
لسا السسلكةة وأملو أن يربح معلسا للقخبن الح يحفطو كامر.

ددامٕٖٗٔى د دة وا ددترخق ام ددا ك ددامر لتحد دديغ أدائ ددو

التح دده ش ددارق بحلق ددة التحى ددي
وح ِف َ القخبن بالتلقيغ وأتع حفطو بعج أربعة أ ػام.
الرػتية َ

قددا معلسددو :إنددو كددان يعدداني مددغ

ددعػبة فددي مخددارل الحددخوُ ألنددو يتحددجث وىددػ

مدد ٍ
دتله ل د بصش ددوة لكش ددو تسكددغ م ددغ الترل ددب ل د تلددظ السعػق ددا كلي دداة وأتق ددغ حف د

القدخبن ودرس أ ددبان الشدددو وأتقددغ قػا ددج اللرددة العخبيددة والسعداني األدبيددة والبر يددة فددي
القخبن الكخةع.
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وةدترخق شارق نحدػ سدذ ذدخة دقيقدة لرنتقدا مدغ خفدة نػمدو إلد مكدان د ار دتو
بالسشد بدبب تشقلو متقلباة فقجماه ال تدتصيعان أن تتحسل وزنو!

ور ددع ىددحه السعاندداة لددع يدتدددلع شددارق لإل اق ددة فعكددف ل د حف د كتددان

تع ددال ة

والتػا ددل مددع العلسددا كددي يشيددل مددغ لسيددعة إل د أن انتقددل إل د ج دػار ربددو بعددج رحلددة
ملؤىددا الرددبخ والكفدداحة وكددان ذلددظ فددي ددامٕٓٔٙم ددغ سددخ يشدداىد سدددة وثرث دديغ
اما(ٔ).

فيلع وثائقي غ الػاد ي:

https://www.youtube.com/watch?v=wT_YٕeLdAuk

( )8عـُـار بـُٛقَـط:
(قاٖز املضتش)ٌٝ
س د ددار ب د ددػقذة ا د ددان د ددعػدى يحس د ددل لق د ددب ق د دداىخ السد د ددتحيلة في د ددػ إلي د ددام ورم د ددد

للرددسػدة تػقددع األشبددا أال يعددير أا ددخ مددغ ددشتيغ ألنددو مرددان بسددخض نددادر ج د دجا
ير دديب واح ددجا م ددغ ب دديغ ثرث دديغ ملي ددػن ا ددخزة وةد ددبب ى ددحا الس ددخض ا ددلر كلدي ددا فد د
جسيع أنحا الجدع ما جا العيشيغ واللدان ولكغ
ولد ددج دس د ددار ب د ددغ ىديد د ددع ب د ددغ دب د ددج

تعال أمج ف

سخه.

بددػقد د ددذ ف د ددي ال د دداني والعذ د دخةغ م د ددغ أات د ددػبخ

د ددشةٜٔٛٙمة وأتد ددع حف د د الدقد د دخبن الدكدخة د ددع و دسد د دخه ثد ددرث ذ د دخة دش د ددةة وحرد ددل ل د د
الذدديادة الد داندػةددة مددغ الدسدعديددج الدعدلدسددي بدج ددجة الدتدابددع لجامعددة اإلمددام محدسددج بددغ دعددػد
اإل ددرمية بتدقدجيد ددخ مست دداز بدشدددبد ددة()%ٜٙة ث ددع حر ددل لد د بدكدالدػرةد ددػس فد ددي ا دان
ق دد د ددع إ ددرم مد ددغ كدلديد ددة ا دان والعد ددلػم اإلند ددانيةة وحر ددل لد د السخك ددد األو

(ٔ) انطخ:

لد د

https://twasul.info/ٖٖٗ٘ٔٗ/

https://www.alqiyady.com/%DٜٝٛٛٝDٜٝٛٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAٜ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٕٝٛٝDٛٝAٜ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٖٝDٛٝBٗٝDٜٝٛٚٝDٛٝBٔ-%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝBٜٝDٜٝٛٛٝDٛٝAF%DٜٝٛA%DٛٝAٜ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛٙ%DٛٝAA%DٛٝB٘ٝDٛٝAF%Dٜٕٝٛ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚ-%DٜٖٝٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٙ-%DٜٝٛA%DٜٝٛٔٝDٛٝBٜٝDٜٝٛٗٝDٜٕٕٝٛٚٔٚٛٗ.html?utm_source=flipboard.com&utm_medium=referral&utm_campaign=flipboard_sharing
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مد ددتػى جامع ددة الدسدلد ددظ دبد ددج العددةد ددد بدجد ددجة بتدقدجيد ددخ د ددام مدسدتد دداز م ددع مدختدبد ددة الذ ددخُ
األول للعام الجامعئٕٜٗ/ٕٔٗٛىد.

يقددػ

سددار :واجيددت العجيددج مددغ الرددعان والعخاقيددل وكانددت د ار ددت ف د الػاليددا

الستح ددجة األمخةكي ددة – حيد ددث ول ددج ُ  -إل د د الرد ددف ال ال ددث ف د د مد ددجارس ادي ددة يد ددخ
مخرر ددة للسع دداقيغة وبسج ددخد و ددػل إلد د وششد د ل ددع تقبلشد د أي ددة مجر ددةة ب ددل لد د
ّ
العكددذ اقتخح دػا انزددسام إل د مددجارس الستخلفدديغ قليدداة لكشش د أاسلددت بعددجىا تعليس د

بشط ددام االنتد ددانة وفد د إح ددجى ددشػا د ار ددت شخدند د مػض ددف مكت ددب م ددجيخ جامع ددة

السلددظ بددج العدةدددة و د ْدجمت الكبددخى كانددت مددغ أ زددا ىينددة التددجرةذ ف د الجامعددة
الددحيغ تػّقعددت مددشيع العددػن والسدددا جة ولكددشيع ا ددتيانػا ب د ووجي دػا إل د بددا ار كانددت
ّ
محصسة لحلسد ة إال أنشد ا دتيشت بيدع وقػةدت دةستد ة وبعدج السػاجيدة والردبخ بدجأ
األمددػر تددديخ ف د مج اخىددا الصبيع د ة فكشددت مددغ أوائددل الستفددػقيغ ف د السجر ددةة واألو
ل الجفعة ف الجامعة..
وقددج سددل سددار فددي العجيددج مددغ السجدداال ة فيددػ زددػ لدجدش ددة اإل ددرم والدج ار ددا
والدبدحد ددػث باالتحد دداد الدددع د ددػد لدخةداضد ددة ذو االحتياج ددا الخا ددةة وكدات د ددب

دح د ددفي

رةداض د ددي واجتس د ددا ي ف د ددي جدخةد د ددجة الدسدجيدش د ددةة ورئديد د ددذ الدقدد د ددع الدخةداضد د ددي بدجدخة د ددجة جد د ددجة
اإل بارةددة ددابقاة ومدق ددجم ومدع ددج بد اخم ددب تدلدفددةدػندي ددةة والدس ددذخُ الدع ددام ددل مدػق ددع ق ددخون
ادبد ددان ك ددػمة والسدتذ ددار اإل رم ددي لذ ددبكة أثي ددخ اإلب ددجال اإل رمي ددةة والدسدذد ددخُ الدعد ددام
- 32 -

الدددابه ددل مدػق ددع الدذدبدك ددة اإل رميددةة والسد دنػ اإل رمددي بسذددخول تيددديخ الخدداص
بددحو االحتياجددا الخا ددة التددابع للرخفددة التجارةددة بجددجةة والسددجيخ اإلقليسددي لقشدداة السلتقد

الفزد ددائية بسشصقد ددة مكد ددة السكخمد ددةة و دز د ددػ مدتدع د دداون فد ددي جسعيد ددة دسدكدافدح د ددة الدتدج دي د ددغ

والدسدخ د ددج ار بدسدشصدق د ددة مدك د ددة السكخمد ددةة وةقد ددػم بإلقد ددا مدحداضد د د اخ

د ددغ اإل اقد ددة واإلرادة

وتدػ دية السجتسع بدحدقدػق ذو االحدتددياجا الخا دةة وادار فدي الديددػم العدالسي لإل اقدة
ف ددي جدسدعدي ددة األشدف ددا الدسدعداقدي ددغ بدج ددجة بدخ داي ددة
بشت دبدج

داحدب ددة الدددس ددػ ال ددسلكي األمي دخة دلدي ددا

بغ دبدج العدةد.

و سددار متدددول و شددجه شفددل ا ددسو يػ ددفة وقددج ألددف كتددان :قدداىخ السدددتحيلة الددح
يحكد دي ري ددو قر ددة حيات ددو وتحجي ددو اإل اق ددةة وأوض ددح س ددار م ددجى حب ددو للق ددخبن الكد دخةع

وتعلقددو بددو وأنددو يتسشد أن يتددحوق شعددع الدددجػد فددي الرددرة ولددػ للحطددة واحددجة ثددع يعددػد
بعجىا إل الكخ ي الح ال يفارقو أبجا!(ٔ).
أفرم وثائمية غ سار:

https://www.youtube.com/watch?v=fXlrLPٓPAyk
ٓ=https://www.arageek.com/bio/ammar-bogos#lg=ٔ&slide
https://www.youtube.com/watch?v=ٛlٔqwVBsNlٛ

(ٔ) انطخ:

http://www.altholothia.com/news.php?action=show&id=ٕٕٚ
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٖٜٔٓ٘&ZID=ٔٚٚ
https://www.youmٚ.com/story/ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٜٔ/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛA%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝAٚٝDٛٝAٛٝDٛٝBٜ%DٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAٚٝDٜٝٛٛٝDٛٝBٔ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝBٜٝDٜٝٛٛٝDٛٝAF%Dٜٜٝٛٔ%DٛٝBٜٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٛٝAٛٝDٜٝٛٓ-%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٛٝBٓٔ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٖٝDٛٝAA%DٛٝAD%DٜٝٛA%Dٜٝٛٗ/ٕٛٔٛ
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(َٓٗ )9د أب ٛد:١ٜ
(اخرتع يًُهفٛفني ثِ أصبض َهفٛفًا)
وبتددخ قجمددو اليسشددي نتيجددة حددادث أثدديعة وىددػ فددي ال انيددة والعذ دخةغ مددغ
ذىددب بر دخه ُ
س دخهة بعددج أ ددبػ يغ مددغ زواجددوة ومددع ذلددظ تحددجى الرددعانة ووا ددل مددديخة حياتددو
حت أ بح مغ أايخ السختخ يغ.
ىددػ السختددخل الدددعػد ميشددج ليددل أبددػ ديددةة ولددج فددي يشددايخٜٔٛٚمة ثددع تخددخل فددي
جامعة السلظ فيج للبتخو والسعادن تخرز ىشج ة فيدةا .

يعتبددخ ميشددج أبددػ ديددة مددغ أنذددى السختددخ يغ الدددعػدييغ الددحيغ ليددع برددسا مددؤثخة فددي
الردعيج العلسدي واالجتسدا ي فدي مجدا اال تدخال ر دع

درخ دشو حيدث ادار فددي أو

فخة دده لس ددي ددعػد لر ددشا ة السد ددخ ا الشػوة ددة بسجيش ددة السل ددظ ب ددج العدة ددد للعل ددػم
والتقشي ددةة وأنذ ددأ مخك د ادد لإلنت ددال اإل رم ددي العلس ددي وا ددخكو لإللكتخوني ددا الستخرر ددةة
وأنذأ أابدخ ادبكة مػاقدع لد اإلنتخندت للعلدػم الفيدةائيدة باللردة العخبيدةة كسدا أنذدأ الفدخل
الد ددعػد ف ددي الجسعي ددة الجولي ددة لص ددرن الفيدة ددا ة وحر ددل لد د السخك ددد ال ال ددث ف ددي
مدد ددابقة الكيسيد ددا
الفيدة ددا
الفيدةددا

ل د د مدد ددتػى السسلكد ددة د ددشة ٖٕٓٓمة والسخكد ددد األو فد ددي مدد ددابقة

ل د د مد ددتػى السسلك ددة أيز ددا ددشة ٕٗٓٓمة ة والسخك ددد ال ال ددث ف ددي مدد ددابقة

لد مدددتػى دو مجلددذ التعدداون ددشة ٕٗٓٓمة وأّلددف ثرثددة كتددب ميسددة فددي

مج ددا العل ددػمة وا ددار ف ددي تأ دديذ جسعي ددة ددعػدية للسخت ددخ يغ ددامٕٓٓٙمة وةق ددجم
دو ار في االبتكا ار واال ت اخ ا ضسغ السخكد الدعػد ل قافة اال تخال..
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ددجل ميشددج اثشتدديغ و ذ دخةغ ب د اخ ة ا ت دخال با ددسوة ومددغ ا ت اخ اتددو :قفدداز يحددػ لرددة
اإلادارة إلد

دػ ة وا تدخل قلسدا ذا نيايددة مسرشصدة تددا ج األشفدا والدحيغ يعدانػن مددغ

ارتعاش اليدج لد الكتابدة لد

دصخ مددتميعة وا تدخل دسا ة أذن تشبدو مدغ يددتخجميا

إذا كانت وضعية جلػ و اشنة.
وم ددغ أاد دديخ ا ت اخ اتد ددو " ػا د ددة" أشلد دده ليي ددا ا ع( د ددقخ العخوبد ددة) تكدد ددخ حد دداجد
الرددػص العددالسي بعسددهٕ٘٘ ٙمت د اخ تحددت السددا ة ومتفػقددة ل د العسدده الددح و ددلت
إليددو الرػا ددة اليابانيددة ادديشكا البددال م دجى سقيددآٓ٘ ٙمتددخة وقددا  :إنددو فددي ددر
الدددشػا األربددع التددي كددان يختددخل فييددا الرػا ددة ددسع كلسددة مدددتحيل(ٕٖٕ) مدخة وكددان
ب خىددا مددغ ميشددجس يابدداني للرػا ددا ة وكددان يدددجل كددل كلسددة مدددتحيل يدددسعيا فيددػ
يعذه التحج .
فددي ال الددث مددغ أبخةددلٕٓٓٛم ددخل ميشددج أبػديددة إلحزددار بعددس األ دخاض لعائلتددو

فتعصلددت دديارتو وأوقفيددا فددي جانددب الصخةدده ضادنددا بددأن السكددان بمددغ إال أنددو حيشسددا كددان
يرددلح دديارتو ا ددصجمت بددو وبددديارتو إحددجى الددديا ار الصائذددة فددي حددادث مددخور
مد ددخول أدى إل د د إ د د ٍ
دابة فد ددي الد ددجما تدد ددببت فد ددي إ د ددابتو بد ددالعس كسد ددا أدى إىسد ددا
األشب ددا إلد د بت ددخ دداقو اليسشد د إذ إن الصبي ددب السكل ددف أىس ددل دداقو لس ددجة شػةل ددة ول ددع
يتعامددل معيددا كسددا يجددب مسددا أدى إلد إ ددابتيا بالرخ خةشددة فرددار البتددخ واجبددا مددع أنددو
ا ددان باإلمك ددان تفادي ددوة ود ددل ف ددي يبػب ددة لس ددجة ذ دخةغ يػم دداة وق ددا  :إنش ددي ل ددع أذرُ
دمعددة واحددجة بعددج ا ددتيقاضي مددغ الريبػبددةة وقددج

ددجر ش دػان فددي إحددجى الج اخئددج ددغ

الحادث نردو(حادث مدخول يحكدي نيايدة السختدخل الددعػد ميشدج أبدػ ديدة) فقدا ميشدج:
إن ىحا العشػان كان أ عب لي مدغ الحادثدة لسدا يحسلدو مدغ دلبية..ة لكدغ ميشدجا داد
ّ
بعج الحادث إل نذاشو بذكل أقػى وأا خ تخكيدا.
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فاجددأ السختددخل الدددعػد كددل مددغ حػلددو شددجما قددام -بعددج الحددادث -بإلقددا العجيددج مددغ
السحاضد ادخ الجساىيخةددة دا ددل السسلكددة و ارجيدداة وأ ددح ددجة ا تسددادا دوليددة مددغ ددجة
جيا أوروبية.
ومغ العجيب أنو قدا  :إن ب دخ ا تد اخ يغ لدي قبدل الحدادث كاندا ا ديغ بدالسكفػفيغة
دفت فييسددا أ صددا مددا كش دت أل خفيددا لػمددا
وأنددا أو مددغ ا ددتعسليسا بعددج الحددادثة وااتذد ُ

فقددج برددخ ! األو القلددع الخدداص بددالسكفػفيغة وال دداني ا ت دخال يخاددجني إل د أ اخضددي
في السشد ألنشي إذا د لت السشدد أضدع كدل دخض مدغ أ اخضدي فدي مشصقدة مختلفدة
تساما غ مكانيا فدي البيدتة فجعلدت جدػالي -دغ شخةده البلػتدػث -يددتصيع أن يجعدل

اددل أ اخضددي تددخن فددي البيددتة فأ ددبحت أجددج أ اخضددي بددخ الجددػا وذلددظ بالزددرى
ل كل خض مشيا فيخن برػ قػ فأتجو إل مرجر الرػ ألججه.

أليبددت حيدداة ميشددج بعددج الحددادث الحسدداس لددجى الك يدخةغة وجدجيخ بيددا أن تليددب بددجا ل
ادل مددغ يقخؤىدا الحسدداس لسػا دلة اإلبددجال لسددتقبل أفزددل..ة ولسيشدج ابشددة أ دساىا مجددج
تفاؤال بيا وبأنيا تكػن ببا -بإذن  -في رفع راية اإل رم والسدلسيغ.

حددل ميشددج ضدديفا لد أحددج البدخامب و ددتع الحلقددة بقػلددو :إن كشددت فقددج إحددجى دداقي
ّ
فأنددا أقددف ل د جبددل مددغ الصسددػح ثددع ندددل نطارتددو الدددػدا وقددام بتحصيسيددا بيددجه قددائر:
(إن يأ ددح مددغ يشددي نػرىسددا ففددي لددداني وقلبددي مشيسددا نددػر)ة ورم د بيددا أرضددا فددي
ّ
ٔ
إاارة حميمية إل أنو لغ يعػقظ ائه إذا كشت تستلظ اإلرادة( ).
فيجيػ يحكي قرة إ اقة ميشج:

https://www.youtube.com/watch?v=vSqvzUdVٖ_k

فيجيػ بعشػان قرة نجاح ميشج أبػ دية:

(ٔ) انطخ:

https://www.youtube.com/watch?v=Np_hQddvacc

https://sites.google.com/site/starsbraved/mkhtrwn/mhnd-aabw-dyte

وانطخ أيزا :إنسا نحغ..جػقة العسيان لتخكي الج يلة مجار ة ال ال ة(ٕٔٔٓم).
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( )11إٜٓاظ حمُد:
(َٓعٗا ايغًٌ َٔ اهلٓدص ١فشصًت عً ٢ثالخ دردات دنتٛرا)ٙ
الددجكتػرة إيشدداس

أو دكتددػرة مر دخةة معاقددة تحرددل لددي الساجدددتيخ والددجكتػراه

في فلدفة االقتراد الجولي مغ أوروبا..

أ دديبت بذ ددلل رب ددا ي و سخى ددا ددتة أا دديخة وأجخة ددت لي ددا ددبع ذد دخة سلي ددة دون

جد ددجوىة فأيقشد ددت أن الحد ددل الػحيد ددج لحالتيد ددا ىد ددػ مرد ددادقة مخضد ددياة وأحاشتيد ددا والد ددجتيا
بخ اي ددة

ددحية وتعليسي ددة فائق ددةة وحلس ددت إيش دداس ب ددج ػ كلي ددة اليشج ددةة لك ددغ ضخوفي ددا

الرحية حالت دون ذلظة والتحقت بكلية التجارة الخارجية.

و قددب تخخجيددا ددافخ إلددي أوروبدداة وحرددلت لددي الساجدددتيخ والددجكتػراه فددي فلدددفة
االقتردداد الددجولية وأدبدي دا مشحتيددا لجشددة السشاقذددة درجتددي دكتددػراه إضددافيتيغ :فددي إجددادة

اللرددة السجخةددةة واإلرادة والعدةسددة لكػنيددا أو مر دخةة تحرددل لددي الددجكتػراه فددي م ددل
ضخوفيا الرحية القا ية.
وبعد ددج ػدتيد ددا إلد ددي مرد ددخ نالد ددت العجيد ددج مد ددغ اد دديادا التقد ددجيخ والد ددجرولة وتقد ددجمت
المتحدان الخارجيدة لتلتحده بالددلظ الجبلػما دي لكددغ الطدخوُ كاندت ضدجىاة ور دع ذلددظ
لع تدتدلع لإلحباف.
ددتة

تق ددػ ال ددجكتػرة إيش دداس :أ ددبت بذ ددلل أشف ددا رب ددا ي وك ددان س ددخ ال يتع ددج
أادديخة ومشددح ذلددظ الػقددت بددجأ رحلددة العددرل التددي لددع تشتد ِدوة أجخةددت لددي ددبع ذ دخة
سلي ددة جخاحي ددة م ددغ أاب ددخ وأ ص ددخ العسلي ددا ة مشي ددا ت بي ددت طس ددة

ددشا ية ب ددالعسػد

الفقخ ة و سلية جخاحية بدالحػض والخكبدةة و يخىدا فدي القدجمة إلدي يدخ ذلدظة فدر يػجدج

جد فدي جددج بدجون ج اخحدة وكاندت كليدا مجدخد دحابا بدر جدجو ة لدحلظ كدان الحدل
مر ددادقة مخض ددي وتقبد دل األم ددخ الػاق ددع والخض ددا بقز ددا
أادبتشي فزيلة الربخ لي األلع.
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ة وى ددحه الط ددخوُ الر ددعبة

وكانددت والددجتي العطيسددة ددشج األابددخ فددي حيدداتية حيددث كانددت رحسيددا

بددجير لعسددػد

الفق ددخ السر ددان..ة وم ددع ى ددحه الط ددخوُ أ ددخر ُ ل ددي انتط ددامي ف ددي السجر ددةة وكان ددت
السخحلد ددة ال انػةد ددة أابد ددخ مبد ددة واجيتشد ددي د ددر رحلد ددة تعليسد ددية فأحياند ددا كد ددان يشتيد ددي اليد ددػم
الج ار ي وةتع تشطيه الفرل وأنا بانتطار(الجاده) التي تخخجشي مغ الفرل.
وتزدديه الددجكتػرة إيشدداس :حلسددت بااللتحدداق بكليددة اليشج ددةة وفددي السخحلددة ال انػةددة
ا ت ددخ ا ددعبة رةاض ددة حجي ددةة وحر ددلت ل ددي مجس ددػل كبي ددخ ي ددؤىلشي لتحقي دده حلس ددية
ولكددغ الرددجمة الكبددخ كانددت ددجم قبددػلي بكليددة اليشج ددة بدددبب ضخوفددي الرددحيةة وىشددا
دور كبيددخاة فلددع تتخكشددي فخةدددة لإلحبدداف وأقشعتشددي با تيددار كليددة التج ددارة
لعبددت والددجتي ا
الخارجيددة اددعبة إدارة أ سددا وتحػةددل حلسددي

ددػن االلتحدداق بالدددلظ الجبلػما ددية وتددع

قبددػلي فددي كليددة التجددارة جامعددة حل دػان وأثشددا الج ار ددة كددان العسددل بالدددلظ الجبلػما ددي
يخاودن ددي شد دػا الػق ددتة فجر ددت الكسبي ددػتخ ول ددع يك ددغ مشتذ د ادخ بن ددحا ة وحر ددلت ل ددي
ايادة مبدخمبة وألنشدي أ ذده الج ار دة دافخ إلدي أوروبدا قدب تخخجدي للحردػ

لدي

الساجدتيخ والجكتػراه.

وتكس ددل ال دجكتػرة إيش دداس قائل ددة :وف ددي أوروب ددا أَ ص ددي تفددػقي ف ددي البح ددث العلس ددي
دافعا قػةدا للسذخفيغ واأل اتحة فددا جوني وذللدػا لدي الردعان حتدي حردلت لدي
الساجدتيخ والجكتػراه.
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وةددػم مشاقذددة الددجكتػراه حزددخ أم د ة وبعددج خضددي للخ ددالة جددا

السفاجددأة لددي

لد ددان رئ دديذ اللجش ددة ش ددجما أ ل ددغ حر ددػلي ل ددي ث ددرث درج ددا دكت ددػراه :األولد د ف ددي
العدةسددة واإلرادة كددامخأة خبيددة تحددج اإل اقددة و ددجمت أ دػار العددادا والتقاليددج و ددافخ
للخددارل شلبددا للعلددعة وال انيددة إلتقددان اللرددة السجخةددة بسرددصلحاتاا العلسيددةة أمددا الددجكتػراه
ال ال ددة فكانددت فددي االقترددادة وفددي ذلددظ اليددػم قالددت لددي والددجتي جسلددة ضلددت محفددػرة فددي
ذااخت ددي وى ددي :ا ن أم ددػ وأن ددا مصسنش ددة بع ددج حر ددػلظ ل ددي ال ددجكتػراهة لق ددج أ د ِ
دبحت
فخخ للجسيع ورفعت ا ع مرخ بالخارل.
ا
وبعج حردػلي لدي الدجكتػراه تقدجمت المتحدان الخارجيدة أللتحده بالددلظ الجبلػما دي
ونجحددت فددي االمتحددان التحخةددخ ة وةددػم امتحددان الذددفػ تددأ خ (الددجاده) ولددع أتسكددغ مددغ
الحىان إلي االمتحدانة وضدال حلدع سدخ ة وقدج يشدجىر الدبعس مدغ ذلدظ ولكشدي أقدػ
للجسيددع :مددغ حقددي أن أحلددع كسددا أاددا ة وان إ دداقتي ال تسشعشددي مددغ ذلددظة وأذكددخكع أن
روزفلت تػلي حكع أمخةكا أربع فت اخ متتالية وىػ لي كخ ي متحخ (ٔ).

ى د ددحاة وق د ددج التق د د ْدت إيش د دداس بالسدتذ د ددار د ددجلي مشر د ددػر رئ د دديذ الجسيػرة د دة السؤق د ددت

شةٖٕٔٓم و خضت تجخبتيا في أوروبا ومذكر السعاقيغ في مرخ(ٕ).
(ٔ) انطخ:

https://www.dostor.org/ٖٕٜٖٔٙ
https://www.vetogate.com/ٕٜٚ٘ٙ٘/%dٜٕٝٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٚٝdٛٝbٔٝdٛٝaٜ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٛٝaa%dٜٖٝٛٝdٛٝbٗٝdٜٝٛٔ-

%dٛٝaٖٝdٛٝbٖٝdٛٝbٔٝdٛٝaٚٝdٛٝbٔ-%dٜٝٛٗٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٚٝdٛٝaٙٝdٜٝٛٚٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٛٝdٛٝbٔٝdٛٝaٙٝdٜٝٛa%dٛٝbٖ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝac%dٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٚٝdٜٝٛٛٝdٛٝbٔٝdٜٝٛa%dٛٝaٜ%dٜٝٛٔٝdٜٝٛa-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaٚٝdٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaٚٝdٛٝaf%dٜٝٛa%dٛٝaٜ-%dٛٝaf%dٜٖٝٛٝdٛٝaa%dٜٝٛٛٝdٛٝbٔٝdٛٝaٜ-%dٛٝa٘ٝdٜٝٛa%dٜٝٛٙٝdٛٝaٚٝdٛٝbٖ-

%dٜٝٛ٘ٝdٛٝad%dٜٝٛ٘ٝdٛٝaf-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaf%dٛٝbٖٝdٛٝaa%dٜٝٛٛٝdٛٝbٔ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝac%dٛٝaf%dٜٝٛa%dٛٝaf-%dٜٝٛٔٝdٜٝٛa-%dٛٝae%dٛٝaf%dٜٝٛ٘ٝdٛٝaٜ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝb٘ٝdٛٝbٔٝdٜٝٛa%dٜٝٛa%dٜٝٛٙ-%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝaf%dٛٝaٜ-ٛٔ-%dٜٝٛٔٝdٛٝae%dٛٝbٔ-%dٜٝٛٗٝdٛٝbٓٝdٜٝٛٛٝdٜٜٝٛ-

(ٕ) انطخ:

%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaٚ%dٛٝad%dٛٝaa%dٜٝٛa%dٛٝaٚٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝaa-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝae%dٛٝaٚٝdٛٝb٘ٝdٛٝaٜ

ٕhttps://www.elwatannews.com/news/details/ٖٜٙٛٛ
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( )11مجع ١دبٌّ:
(نفٝف أعدّ رصاي ١دنتٛرا ٙعٔ املهفٛفني)
فقددج والددجه وىددػ ال ي د اد فددي السيددجة ثددع ألد ّدع بددو مددخض أ ددابو بذددلل اددبو تددام لسددجة سددذ

ابتل د بفقددج بر دخه وىددػ فددي الخابعددة ذددخ مددغ س دخهة ولكشددو تدددلح بدددرح الرددبخ
ددشػا ة و ُ
والعدةسددة ووا ددل مددديختو التعليسيددة التددي ُكللددت بحرددػلو ل د درجددة الددجكتػراه ددشةٕ٘ٔٓم

ليربح قجوة وم اال ُيحتح بو في الربخ والعدةسة واإل خار.
يقد ددػ دبد ددل :أند ددا ا ن أ سد ددل مجر د دا للج ار د ددا االجتسا يد ددة بسجر د ددة الدد دديجة ائذد ددة

اإل جادية بشا بصشصاة وقج ولج في قخةة الخججية إحج قخى محافطة الرخبية.
تدػفي أبدي و سدخ

دامة وفجدأة أُ دبت بسدخض فدي قدجمي أثّدخ لدي حخكتدي وأ ددابش

بذدلل ادبو تدام فد الحخكدةة وضدل ىدحا السدخض معدي مدجة الددشػا الخسدذ األولدية وفد
ىحه ا ونة تدوج ْدت أ تدي التد كاندت تددا ج أمد فد ر دايتية وكاندت أمدي تعسدل أجيدخة
ف د الحقددػ فتحسلددت السدددنػلية كاملددة و دار بددي ىشددا وىشددا فددي جسيددع السدتذددىيا
لسحاولة رجي والحسج ال تع افائي بعج سذ شػا مغ ىحا السخض.
ث ددع أ ددبت بس ددخض ف ددي يش ددي وأن ددا ف ددي الخابع ددة ذ ددخ م ددغ س ددخ أد إل ددي فقد دجان
برددخ بعددج إجد اخ أا ددخ مددغ سليدةة وكددان ىددحا التػقيددت نقصددة تحددػ فددي حيدداتية ربعددج
أن كشددت مبرد ادخ انتقلددت إلددي مددجارس السكفددػفيغة وبعددج أن كددان حلسددي الحرددػ

لددي

دبل د ددػم تج د ددارة تح د ددػ حلس د ددي وأن د ددا كىي د دده إل د ددي أن أحر د ددل ل د ددي درجت د ددي الساجد د ددتيخ
والجكتػراه.
لق د ددج ااتذ د ددفت أن فق د ددجان البر د ددخ أد لشد د د

د ددالع الش د ددػر و أري د ددت ببر د دديخت وقلب د د د

وحػا د  -مسددا أنعددع بددو لددي -مددا ال يدخاه أ ّ مبرددخة فددخ ع أنشد لددع أتستددع باللعددب
ّ
والجددخى فد الذددارل م ددل أ ددجقائ ة فددإن الصاقددة الخبانيددة والخوحيددة التد ُزر ددت بددجا ل

اانددت كفيلددة بتحقيدده السعج د اد واددعخ حيشيددا بددأنش د لددت الس دا مددغ الشددػر وبمشددت
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بحكس ددة

وقز ددائوة وىأن ددحا يس ددخ العس ددخ وفد د ك ددل ددام أحق دده إنج ددا از ل ددع أا ددغ أحل ددع

بتحميقو وأنا مبرخ.
انتييددت مددغ السخحلددة االبتجائيددة بصشصددا واإل جاديددة ثددع ال انػةددة بسجر ددة الشددػر بدةدةشيددا
للسكف د ددػفيغ باإل د ددكشجرةة ث د ددع السخحل د ددة الجامعي د ددة بكلي د ددة ا دان قد د ددع الت د ددارةر بجامعد د دة
اإل كشجرةة.
حرددلت لد الساجدددتيخ فد مػضددػل :ابددغ دددااخ مؤر دا بتقددجيخ مستددازة وكددان مػضددػل

للعسيددان فددي السذددخق اإل ددرمية وقددج سلددت قبددل ذلددظ ددشة
الددجكتػراه ددغ الددجور الحزددار ُ
ونرددف فددي مػضددػل ر ددالة دكتددػراه ب ددخ قبددل ىددحه الخ ددالةة ددافخ

رليددا للقدداىخة ذد اخ

السد اخ وااددتخةت الس اخجددع..واجد اخ ا ك يدخة ثددع ااتذددفت أن مػضدػل ر ددالت مػجددػد بددالعشػان
نفدوة فرجمت حيشيا وحدنت ل السجيػد الحى بحلتو وضال با !
العسيددان الحزددارىة وأ جبتش د فك دخة
ثددع مددغ
لد ّدي وىددجان إل د البحددث ددغ دور ُ
السػض ددػل وا ددعخ أني ددا تز دديه لبش ددة إلد د السكتب ددة اإل ددرميةة و ددت بت للجسي ددع أن
الكىيدده لدديذ الددة ل د السجتسددع وال يشتطددخ اددفقة مددغ أحددج وانسددا اددار ف د وضددع
التد دخاث العلسد د فد د مختل ددف العل ددػم وذل ددظ ف ددي الفتد دخة م ددغ(ٔى د د  ٙ٘ٙ-ى د د ٕٕٙ/م -
ٕٔ٘ٛم)ة وكذددفت الج ار ددة ددغ الددجور الددحى لعبددو العسيددان فد تلددظ الفتدخة فد الشدػاح
االجتسا ية واالقترادية والعلػم الشقلية.
وأاددج الج ار ددة أن الكىيدده أ دديع بذددكل كبيددخ ف د الحزددارة اإل ددرمية القجيسددةة وبالبحددث
وجددج أن ِم دغ السكفددػفيغ َم د ْغ بددخل ف د لددػم الق دخبن والحددجيث والفقددوة ووجددج الك يددخ م ددغ
الش ددابريغ فد د ل ددػم األدن والفلد ددفة والحد ددان والص ددب و يخى دداة فز ددر ددغ مذ دداركتيع فد د
ق اخ ار الحخن وانػن الجولةة بل وجج ترسيسا مغ بعزيع ل القتا والجياد.
لقددج كددان مػضددػل الخ ددالة ف د

ايددة الرددعػبة فأنددا حرددلت ل د الخ ددالة بعددج ددت

ددشػا ة ومػضددػل الخ ددالة ىددػ األو مددغ نػ ددوة والسعلػمددا نددادرة وال تػجددج كتددب أو
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م اخج ددع تتح ددجث ددغ دور العسي ددان إال م ددا ب دديغ الد ددصػرة ولكششد د ل ددع أ تد ددلع واشلع ددت
لد د من ددا الس اخج ددع ف د د دار الكت ددب ومعي ددج السخصػش ددا ومع ددخض الق دداىخة ال ددجول
و ػر األزبكية ولع أتخ مكتبة إال وبح ت فييا لتخخل الخ الة بيحا الذكل.

وىشدا أديدغ بالفزددل الكبيدخ لػالدجت التد ضلدت تعسدل أجيدخة فد األ ارضد حتد بعدج أن جدداوز
الخامدة والخسديغ مغ سخىا مدغ أجدل أن تدػفخ نفقدا رجد ود ار دت ولدع تبخدل لد يػمدا
ّ
ماة وكحلظ أل محسػد الدحى كدان لد بس ابدة األن والردجيهة وكدان دائسدا يذدجعش وقدام معدي
بسجيػد خاف ف الج ار ة وق اخ ة الكتب والس اخجدع واألبحداثة حتد إندو يحفد ر دالت
قلددبة وأيزددا زوجتد التد تحسلددت -وال تد اد  -انذددرال

دغ ضيدخ

شيددا ف د البحددث والج ار ددة ولددع تذددعخن

يػما بالتقريخ وتيتع بأبشائ جياد وأحسج ل أاسل وجو.
وأنددا اادده للكتددبة أنتطددخ معددخض الكت دان اددل ددامة فالكتددان بالشدددبة ل د كدداليػا

الحى نحتاجو ليعصيشا الصاقة لشعير(ٔ).
فيجيػ(قخار لجشة الحكع والسشاقذة):

https://www.youtube.com/watch?v=LBXnugMTsٛE

(ٔ) انطخ:
ٕ٘ٓ٘ٓٓٔhttps://m.alwafd.news/%DٛٝAA%DٛٝAD%DٜٕٝٛٝDٜٝٛA%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-%DٜٝٛٛٝDٛٝAD%DٜٝٛٓٝDٜٝٛٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAA/ٗ%DٛٝAC%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٜ-%DٛٝAF%DٛٝAٛٝDٜٜٝٔٝDٜٝٛٗ-%DٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAٛ-%DٛٝAٖٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٔ%DٛٝBٔٝDٛٝBٖٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٜ-%DٛٝAF%DٜٖٝٛٝDٛٝAA%DٜٝٛٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚ-%DٛٝBٜٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝB%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝBٙٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔٝDٜٜٝٛ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٜٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙ-%DٜٝٛٔٝDٜٜٝٛ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔٝDٜٕٝٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛ%BٖٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛ٘ٝDٜٜٝٛ
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(ٚ )12قاص أمحد:
(َربَر نُبٛٝتز باصتدداّ أْف٘)
وقدداص أحسددج اددان باادددتانية معدداق فددي يجيددو ورجليددو وال يتحددخ إال ل د كخ ددي
متح ددخ ة ور ددع ذل ددظ ف ددإن تعلق ددو الذ ددجيج ب ددالكسبيػتخ وبخامج ددو دفع ددو إلد د تح ددج إ اقت ددو
ومحاول ددة تجاوزى ددا لد د ق ددجر م ددا يد ددتصيعة مبت ددجئا با ددتخجام لػح ددة مف دداتيح الكسبي ددػتخ
دخور بكددػل يدجه وو دػال إلد أنفددو حيددث ا دتقخ وقدداص لد ىددحا الخيددار
بأ دابع قجمددو مد ا
الح جعل مشو مبخمجا ومرسع مػاقع ل ابكة(اإلنتخنت).

يقددػ وقدداص :إن ددو شددجما رأى مجسػ ددة مددغ أ ددجقائو يد ددتخجمػن الكسبيددػتخ تاق ددت

داز وبددجأ يتددجرن لد
نفدددو إليددو وبددجأ يفكددخ فددي كيىيددة ا ددتخجاموة مزدديفا أنددو ااددتخى جيد ا
ا ددتخجام لػحددة السفدداتيح بأ ددابع قجمددو أوال ثددع بكددػل يددجه اليسش د إال أن ىددحه السحدداوال

فذددلت فددي تحقيدده السدخادة مسددا اضددصخه إلد ا ددتخجام أنفددو وبعددج محدداوال وتددجرةب ادداق
تسكغ مغ اال تساد ل ىحا الخيار.
ولد ددع تكد ددغ معزد ددلة وقد دداص فد ددي كيىيد ددة تد ددجرةب نفدد ددو ل د د ا د ددتخجام لػحد ددة مفد دداتيح
الكسبيددػتخ بأنفددو فحدددب وانسددا برددعػبة الحخكددة حيددث إنددو معدداق وال يدددتصيع الددديخ إال
ل كخ ي متحخ ة مسدا جعدل تشقلدو مدغ مشدلدو الكدائغ فدي أحدج أزقدة مجيشدة الىدػر إلد
السعيددج الددح ي دجرس ريددو أمد ادخ اددجيج الس د اخرة لددو ولعائلتددو التددي انددت معددو الك يددخ حت د
يرل إل ىحا اإلنجاز.
- 43 -

يقػ والدج وقداص :إندو وأمدو انيدا الك يدخ ألجدل مددتقبل وقداصة وان تيينتدو للخدخول
ديخ ريدو
مغ السشد كانت وما ازلدت أم ادخ د ا

دعػبة بالردة ال ديسا مدع دجم وجدػد ديارة

مشا بة لو ولػضعو الرحي مسا جعلشي دائسا متأ اخ غ سلي.
وبعددج دداميغ مددغ د ار ددة لددػم الكسبيددػتخ أ ددبح وقدداص مددؤىر لبخمجددة مػاقددع ل د
ا ددبكة اإلنتخن ددتة وى ددػ يد دداو ى ددحه السيش ددة حالدي ددا م ددغ مشدل ددو وب ددجأىا بتأ دديذ مػق ددع ل ددو
أ جب أ جقا ه وأقاربو الحيغ يقجمػن لو ما يلدم مغ د ع ماد ومعشػ .

ولكغة كيه تسكغ وقاص أحسدج مدغ تجداوز إ اقتدو؟ دؤا أجدان شدو وقداص قدائر:
بددجأ بترييددخ قشا دداتي ورفزددت اال تدددرم إل دداقتي أمددام شسددػحي فأ ددانشي
تحقيدده ىددحا اليددجُة فالبجايددة كانددت

الكسبيػتخ دون مذكلة.

لد

ددعبة ومؤلسددة وا ن أجلددذ لدددا ا أ سددل ل د

يق ددػ جاوة ددج ددان أح ددج أ ددجقا وق دداص :يعس ددل بأنف ددو وى ددحا أم ددخ مد ددتحيل إال أن
وقدداص جعددل مشددو أمد ادخ مسكشدداة أ تقددج أن ا ددع وقدداص دديج ل مػ ددػ ة يشديذ ل رقددام
الميا ية اجر أم بجر..
إن وقدداص الددح يتحددجث اإلنجليدةددة برددػرة مقبػلددة ال تريددب االبتدددامة ددغ وجيددو
ر ددع ك ددل م ددا يعاني ددو وكأن ددو يبع ددث بخ ددالة لس ددغ ى ددع لد د حال ددو يق ددػ فيي ددا :ال ت ددج ػا
اإل اقة تترلب ل اإلرادة(ٔ).

(ٔ) انطخ:

https://akhawat.imanhearts.com/showthread.php?t=ٕٖٖٚٚ
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( )13بٛراى نٛرا ٟبٛالت:
( نفٝف ٜعٌُ بغزن ١طفٝط بٛىص بايٛالٜات املتشد ٠األَزٜه)١ٝ
يفتخخ ميشجس البخمجيا التخكي بػ ار كدػ ار  -الدح فقدج حا دة البردخ فدي درخه -بالعسدل

فددي مقددخ اددخكة ردديذ بددػ فددي واليددة كاليفػرنيددا بالػاليددا الستحددجة األمخةكيددةة ليكددػن أو تخكددي
اىيه يعسل في الذخكة مالكة مػقع التػا ل االجتسا ي الذييخ.
فقددج بددػ ار حا ددة البرددخ وىددػ فددي الداد ددة مددغ سدخهة وأاسددل د ار ددتو فددي العا ددسة
أنق دخة حت د الرددف ال الددث ال ددانػ ة ثددع ددافخ إل د الػاليددا الستحددجة ال ددتكسا د ار ددتو
فددي إشددار مذ دخول (الصددرن الزدديػُ) ونجددح حيشيددا فددي الحرددػ

ل د مشحددة لج ار ددة

ىشج ة البخمجيا في جامعة ميامي.
وأثشددا د ار ددتو بالرددف األ يددخ مددغ الجامعددة تقددجم للعسددل فددي اددخكة مػقددع التػا ددل

االجتسددا ي ردديذ بددػ ة و قددب تلميددو ردا إيجابيددا مددغ إدارة الذددخكة ددافخ ب دػال بسفددخده
مغ اخق الػاليا الستحجة إل

خبيا.

و قددب نجاحددو فددي تجدداوز اال تبددا ار الذددفيية والتحخةخةددة التددي اضدديا مددع ذد ادخ
ا الُ مدغ الستقدجميغ بدجأ بددػ ار العسدل فدي رديذ بددػ ليردبح أو تخكدي كىيده يعسددل
ميشجس بخمجيا في مقخ الذخكة األمخةكية الذييخة.

وقد دداد ب د دػال مجسػ د ددة سد ددل لتصد ددػةخ بخند ددامب لتحجيد ددج السػاقد ددع لسدد ددا جة الصد ددرن

السكف ددػفيغ ف ددي الجامع ددة الت ددي درس بي ددا ل د د الػ ددػ إل د د أ مك ددان يخ ب ددػن فد ددي

الحىان إليو دون الحاجة إل مدا جة.
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اسا ييجُ بػ ار إلد تصدػةخ مشردة تجسدع كدل الصدرن الفاقدجيغ لحا دة البردخ فدي
تخكيا ال اخ بيغ في إحخاز تقجم في السجا العلسي.
وفدي مقابلدة معددو قدا السيشددجس التخكدي الكىيده :إن الفزددل األابدخ فددي نجاحدو يعددػد
إل د والجتددوة وقددا  :شددجما حزددخ والددجتي لس اخ ددع حفددل تخخجددي مددغ الجامعددة ذىبد ُدت
ال تمباليا وأنا أرتدج دتخة لييدا الذدعا ار الخا دة بذدخكة رديذ بدػ ة وأ بختيدا للسدخة
حرلت ل وضيفدة بالذدخكةة فيدي حتد ذلدظ الػقدت كاندت تطدغ أنشدي
األول أنش قج
ُ
أبحث غ سل.
لت ُ
الز ُ
وأاار بدػال إلد أندو تددول بالدجكتػرة مشردػره بدػال ة التدي تع ّدخُ لييدا در دورة
تعليسيددة ا ددة ب ددالعدُ ل د الش ددا ة وذك ددخ ب دػال أن ددو الق د ردود فعددل متشػ ددة م ددغ

السحيصيغ بو بدبب زواجو بفتاة ُمبرخة.

و دفت والدجة السيشدجس بدػ ار ابشيدا بأندو مردجر فخدخ للعائلدةة وقالدت :لقدج كشدت واثقددة

مددغ أنددو دديشجح فددي حياتددوة وقسددت بتشذددنتو كسددا تقددػم األميددا العاديددا بتشذددنة أبشددائيعة
كبيخ للدفخ إل الخارل وقج ا تصال اجتياز الرعب.
ولقج بح بػ ار جيجا ا

وأاددج والددجه أو ددػن بددػ ار بدػال أن ابشددو ترلددب لد كافددة السذدداال التددي واجييددا فددي

حيات ددو ول ددع يعك ددذ ى ددحه السذ دداال ب ددأ ا د ٍ
دكل لد د أف دخاد ائلت ددوة ورأى أن ابش ددو ب ددػ ار
نعسة كبيخة أنعع

بيا ليو.

وأاددار إل د أن ابشددو قددا لددو كلس ددة تلخددز حكايتددو بأاسليددا وىددي :والددج العدة ددد ال

تحدددن ألجلددي فأنددا يسكششددي أن أقددػم بكافددة األ سددا التددي تقددػم أنددت بيددا ريسددا ددجا قيددادة

الديارة(ٔ).

(ٔ) انطخ:
ٗhttps://www.turkeyalaan.net/ٕٕٓٓ/ٕٓ/ٕٓ/%dٛٝaa%dٛٝbٜٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٔ-%dٛٝbٜٝdٜٝٛٗٝdٜٜٝٛ-%dٛٝad%dٜٖٝٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛa%dٛٝaٜ-%dٛٝaٖٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛ%dٛٝaa%dٛٝbٔٝdٜٖٝٛٝdٜٝٛa-%dٜٖٝٛٝdٜٝٛٔٝdٜٝٛa%dٜٝٛٔ-%dٜٝٛa%dٛٝbٜٝdٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٗ-%dٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٚٝdٜٝٛٙٝdٛٝaf%dٛٝbٖ/
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( )14مجاٍ درٜز:
(نفٝف أبصز باإلرادٚ ٠ايعشمي)١
جس د ددا درة د ددخ ى د ددػ واح د ددج م د ددغ ذو االحتياج د ددا الخا د ددة ال د ددحيغ تح د ددجوا اإل اقد د دةة

وا ددتصال أن يتف ددػق لد د أق اخن ددو بعدةس ددة تسلؤى ددا ال ق ددة ف ددي ال ددشفذ والصاق ددة اإليجابي ددةة
فكانددت الشتيجددة أن أبرددخ بدداإلرادةة وحرددل ل د الددجكتػراه وألددف كتابددا و سددل بذددخكة
اتراال .
"اإل اق ددة ف ددي الفك ددخ وليد ددت ف ددي الجد ددج" السقػل ددة الت ددي تخ ددخت ف ددي ذى ددغ جس ددا ة
فأثبتيددا ف ددي السيددجان ليجش ددي ثسارىددا تبا ددا ي ددخ مكتددخث بالر ددعان التددي واجيت ددو شيل ددة
مداره التعليسي والسيشي.
تشقددل الذددان الج ادئددخ إل د مشدداشه ددجة مددغ الددػشغ إلاسددا د ار ددتوة فكانددت البجايددة
بج ػلددو االبتجائيددة بسدددقى أر ددو ببلجيددة البددخل بػاليددة معدددكخ قبددل أن يشتقددل إل د مجر ددة
اددبان السكفددػفيغ بػاليددة وى دخان ددخن الددبردة ليػا ددل تكػةشددو فددي السددخحلتيغ االبتجائيددة
والتكسيلي ددةة ليع ددػد مج ددجدا إلد د مك ددان إقامت ددو لسػا ددلة تعليس ددو ال ددانػ وةحر ددل لد د
ايادة البكالػرةا فييا.

ثدع انتقدل إلد مجيشدة أ دخى ددخن الج ادئدخة حيدث بددجأ مدديختو فدي جامعددة بدج الحسيددج

ابد ددغ بد دداديذة وىشد ددا حرد ددل ل د د اد دديادة جامعيد ددة فد ددي لد ددػم اإل د ددرم واالترد ددا ة
وبالزبى في تخرز االترا والعرقا العامة.
اددج الخحددا بعددجىا إلد جامعددة الج ادئددخ فددي العا ددسةة حيددث وا ددل د ار ددتو وحرددل
ل د ادديادتي الساجدددتيخ والددجكتػراه فددي تخرددز االترددا السؤ ددداتي با تبدداره فخ ددا
مغ فخول لػم اإل رم واالترا .
يقددػ  :التصددػر الددح

خ ْفت دو أنطسددة اإل ددرم ا لددي وانتددال البخمجيددا لددع يكددغ مجددخد

مفت دداح للشج دداح بالشد ددبة ل ددية ب ددل ى ددػ فز ددا لإلب ددجال والتسي ددد والتكي دده م ددع
- 47 -

ددعػبا

الحيد دداة بالشدد ددبة ل اد ددخاص السكفد ددػفيغ سػمد دداة والتكشػلػجيد ددا د ددسحت لد ددي با د ددترر
مختل د ددف وض د ددائف الحا د ددب وبخمجيات د ددوة ب د ددل إن سل د ددي الي د ددػم مد د دختبى ارتباش د ددا وثيق د ددا
با تخجام الحا ػن.

اد ّده درةددخ شخةقددو نحددػ الشجدداح بخصدػا ثابتددة فدداقتحع ددالع االتردداال حيددث يعسددل

بسجيخةددة اددخكة اتردداال الج ادئددخ الحكػميددة فددي مجيشددة معدددكخة وةحدداو نقددل تكػةشددو
األااديسي ومكتدباتو العلسية إل

جمة السؤ دة التي يعسل بيا.

جر لدو كتدان تحدت شدػان( :اإلدارة اإللكتخونيدة :مشطػمدة تقشيدة وبذدخةة متكاملدة)ة
وكانددت شبعتددو األولد

ددشةٕٕٓٓم ليزدداُ بددحلظ إلد مجسػ ددة مددغ السقدداال العلسيددة
لسية.

والج ار ا التي به أن ُنذخ في كتب جسا ية ومجر
و ل د الددخ ع مددغ معاركددو فددي الحيدداة فددإن الذددان جسددا درةددخ يؤكددج أن اإلرادة تبق د

دائسددا ىددي مفتدداح الشجدداح..ة وأنشددا مصددالبػن بالعسددل الجدداد وامددتر ثقافددة العسددل واإلبددجال

الحميقي مع الحخص ل ا ترر التكشػلػجيا بالكيىية الشاجحة والشاجعة(ٔ).

(ٔ) انطخ:

https://www.independentarabia.com/node/ٜٖٛٔٙ/%DٛٝAA%DٛٝAD%DٜٕٝٛٝDٜٝٛA%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-

%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٚٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAA/%DٛٝAC%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗ-%DٛٝAF%DٛٝBٔٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٜٕٝٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٜٔ%DٜٝٛٙٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAD-%DٜٖٝٛٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛA%Dٜٝٛٔ-%DٛٝAC%DٛٝBٕٝDٛٝAٚٝDٛٝAٙٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA-%DٛٝAٖٝDٛٝAٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝB%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAF%DٛٝAٜ
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ايكضِ ايجاْٞ
إضا٤ات َٔ ايعامل ايػزبٞ
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( )1بٝتٗٛفٔ:
(أيّف أرٚع َكطٛعات٘ املٛصٝك ٖٛٚ ١ٝأصِ)
ال حيدداة مددع اليددأس وال يددأس مددع الحيدداةة كددان ىددحا اددعار الفشددان العطدديع بيتيددػفغ
الددح تحددج اإل اقددة وا ددتصال أن يدددصخ ا ددسو فددي التددارةر متحددجيا كددل السبددج يغ
في مجالو.
ولج بيتيػفغ ام(ٓٔٚٚم) في ألسانياة وكدان والدجه يعسدل مرشيدا بكشيددة البلدجةة وكدان
ل دو الفز ددل ف ددي تشسي ددة مػ ب ددة ابش ددو وحب ددو السف ددخف للسػ دديقاة فق ددجم بيتي ددػفغ أو أ سال ددو
السػ يمية و سخه ثساني شػا فقى.
اددان والددجه يعلسددو السػ دديقا واللعددب ل د البيددانػ

ددريخاة وةجب دخه بقدددػة ل د التددجرةب

الستػا لة حت و ل لدغ الحادية ذخةة وكان ال يتعلع اينا يخ السػ يق .
ش ددجما و ددل إل د د الخابع ددة ذ ددخ م ددغ سد دخه حر ددل لد د وضيف ددة ددازُ األر ددغ
السدددا ج بإحددجى الكشددائذة وكانددت وضيفتددو تتزددسغ العسددل كعددازُ للياربددديػرد بسدددخح
القرددخ لتددجرةب السرشدديغ ل د

ذددبة السدددخحة وىددحا يددج

ل د السدددتػى الفش د الكبيددخ

الحى و ل إليو.

تحتددػى مؤلفددا بيتيددػفغ فددي األوركدددت اخ ل د تدددع دديسفػنيا ة و سددذ مقصػ ددا

لد البيددانػ وأ ددخى لد الكسددانة وألددف يخىددا مددغ السقصػ ددا ل وبدخاة حتد ُ د ّس ب د
"مصػر السػ يقا الكر يكية".

بعددج ىددحا الشجدداح البدداىخ الددح و ددل إليددو ونبد ريددو مبكددخاة بددجأ بيتيفددػن يفقددج أ لد مددا

لجيو وما

شع مػىبتوة بدجأ يفقدج دسعو تدجرةجيداة حتد فقدجه تسامدا فدي العقدج ال الدثة وىدػ

في الدابعة والعذخةغ مغ سخهة وقز أا خ مغ ذخةغ اما وىػ أ ع.
انع ددد بيتي ددػفغ ددغ الحي دداة الخارجي ددة م ددجة م ددغ ال دددمغة وامتش ددع ددغ الع دددُ فد د
الحفددر العامددةة وأ ددابو اليددأس حت د قددا أحددج أ ددجقائو :إنددو كدداد أن يرددل يأ ددو
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إلد االنتحددار..ة وأحددب الكػنتيدددا تخة د اد ولكشيددا رفزددتو بدددبب إ اقتددو وأمز د حياتددو
بر زوال و اش دبا.

وم ددع ى ددحا ل ددع يدتد ددلع بيتي ددػفغ ليأ ددو ول ددع يدتد ددلع إل اقت ددو ر ددع تأثيخى ددا الق ددػ ف ددي

نفد د دديتو و رقت د ددو م د ددع الحي د دداة الخارجي د ددةة ف د ددألف أق د ددػى مقصػ ات د ددو وى د ددػ أ د ددع وى د ددي
السقصػ ا األا خ ايخة في الع السػ يقا الكر يكية.
ددس بيتيددػفغ بعددج ذلددظ بد د "أبددػ الددديسفػنيا "ة وكددان أفزددل م ددا

ل د القددػة

والرربة في تحج اإل اقةة وقدج تدػفي دامٕٔٛٚمة وحزدخ جشازتدو الك يدخ مدغ
الشدداسة فقددج قيددل إ ّن اخر دا واحددجا مددغ بدديغ كددل ذ دخة أاددخاص فددي مجيشددة فييشددا

دعبية الكبي د دخة التد ددي كد ددان يتستّد ددع بيد دداة وبد ددحلظ
حزد ددخوا جشازتد ددو وذلد ددظ بدد ددبب الذد د ّ
ا تتست مدديخة ىدحا السػ ديقار العبقدخ الدح أذىدل الجسيدع بسػ ديقاه الخائعدة التدي
ألفيا وىػ أ ع(ٔ).

(ٔ) انطخ:

http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٖٔٓٗ٘&ZID=ٔٚٚ

https://www.lٕtat.com/%DٛٝAٚٝDٛٝAE%DٛٝBٔ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAE%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔ/٘-%DٛٝBٗٝDٛٝAE%DٛٝB٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAA%DٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٕٝٛٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٛٝDٛٝAٖٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٛٝDٛٝAD%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ%DٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٛٝBٜٝDٜٝٛA-

http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
ٔhttp://www.tٚdi.net/vb/showthread.php?t=ٔٚ
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( )2يٜٛط بزا:ٌٜ
(األعُ ٢ايذ ٣أضا ٤احلٝا ٠يًُهفٛفني)
مددغ الذخردديا التددي كانددت ليددا برددستيا فددي ددغ مبك دخة اخرددية الفخندددي لددػةذ
بخيد ددلة وىد ددػ نطد ددام كتابد ددة وق د د اخ ة د ددالسي يدد ددتخجمو األاد ددخاص
ب اخيد ددلة مصد ددػر كتابد ددة ا

السكفػفػنة أو الحيغ يعانػن مغ ضعف حاد في البرخ.

ولددج لددػةذ ب اخيددل ددشةٜٔٛٓمة ووضددع شخةقددة ب اخيددل للسكفددػفيغ فددي ددامٕٗٔٛمة ثددع

ونذددخ كتابددو األو  -وىددػ كتددان تددارةخي مكددػن مددغ
قددام بتعددجيليا وتػ دديعيا بعددج ذلددظة ُ
ثرث مجلجا  -في امٕٜٔٛم.
ولج بخايل فدي مجيشدة

دريخة فدي ادخق بدارةذة وفقدج بردخه وىدػ فدي ال ال دة مدغ سدخه

شددجما فقددج إحددجى يشيددو بالخصددأ بػا ددصة رددا م بددت بيددا م قابددان فددي وراددة والددجهة
ددالب الصبي ددب السحل ددي الع دديغ وض ددسجىاة ورت ددب مػ ددجا لب اخي ددل م ددع جد دخاح م ددتسكغ ف ددي

ب ددارةذ لك ددغ الع دديغ كان ددت متز ددخرة بالكام ددل وازداد إ ددابتيا لتع ددج الع دديغ األ ددخى
أيزاة وببلػ و الخامدة كان قج َفَق َج البرخ كليدا في كلتا يشيو.
تلق د الرددبي االىتسددام والعشايددة والتذددجيع مسددغ حػلددوة وكددان ىددحا يددخ مددألػُ فددي
ذلددظ الػق ددتة حيددث ددان فاقددجو البر ددخ م ددغ ددػ السعامل ددة والخددجما ة وتعل ددع ل ددػةذ
التشقددل ف ددي أنحددا قخةت ددو با ددتخجام ر ددا مددغ
بعقليتو الفحة وكان يتلق التذجيع للحرػ

ددشع والددجهة وأبي ددخ معلسيددو ف ددي مجيشت ددو
ل تعليع أا خ.

تعلددع الفت د فددي مجيشتددوة وحرددل ل د مشحددة تعليسيددة إل د معيددج للسكفددػفيغ اليددافعيغ
في بارةذة ولكغ األوضال فدي السعيدج كاندت دينة حيدث لدع يكدغ يحردل الصدرن فدي
العددادة ل د أا ددخ مددغ الخبددد والسددا ة وأحيانددا كانددت تُدددا معدداملتيع كشددػل مددغ العقددانة
وكان بخايل شالبا متفػقا في السعيج و رػ ا في دروس السػ يق .
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اددان يػجددج فددي السعيددج بلددة تكتددب ل د الددػرق مددغ جيددة فتبددخز م دغ الجيددة األ ددخى
وةلسددديا الكىيدده بأ ددبعو لق اخ تيدداة وىددحا الشطددام كددان لددو الك يددخ مددغ الدددلبيا إذ لددع
يكددغ نطامددا سلديددا لشذددخ الكتددبة وكددان يػجددج بالسعيددج أربعددة ذددخ كتابددا بيددحا الشطددامة

وقخأىا بخايل جسيعيا.

ث ددع ق ددام ض ددابى ف ددي الج ددير الفخند ددي بدة ددارة لسعي ددج السكف ددػفيغ ف ددي ب ددارةذة وق ددجم لس ددجيخه
ِ
السعتس دجة كلديددا ل د الددشقىة وكان دت قددج ابتكددخ
دار ججيددجا للكتابددة با ددتخجام اللرددة البددارزة
ابتكد ا

ىددحه الصخةقددة بجايددة كددي يدددتصيع بيددا الجشددػد التخاشددب ريسددا بيددشيع فددي األمددػر الد دخةة بددجون

الحاجة إلد الكدرمة وىدي تقدػم لد إبدخاز أادكا مدغ الشقداف لد ورق دسيظ أقرداىا اثشتدا
ذخة نقصة لكل مشيا داللة كرميةة وقج ربىا مشا بة للسكفػفيغ في اال تعسا .
واجو بخايل

عػبة في فيع تلظ الكتابةة فبجأ العسدل لد ا تدخال شخةقدة كتابدة ججيدجةة

فقدام بتخىديس العدجد األقرد للشقداف مدغ اثشتددي ذدخة نقصدة إلد

ددت نقدافة وانتيد مددغ

ذلددظ ددامٕٗٔٛمة وكددان س دخه سدددة ذددخ امدداة وا ددتخجم ب اخيددل فددي نطامددو الججيددج
ددت نقدداف فقددى كخمددػز للحددخوُة وا ددتخجم دبػس(م قددان) والددجه الددح تدددبب فددي كدده
بر دخه كػ دديلة للكتابددةة ا ددتخجمو ف ددي إب دخاز الددشقىة ثددع قددام الحقددا بتػ دديع نطددام كتابت دو
ونذددخ أو كتددان بصخةقددة ب اخيددل فددي ددامٕٜٔٛمة
ليذددسل رمددػز الخةاضدديا والسػ دديقاة ُ
ولكغ الحكػمة الفخندية لع تػ ِ نطام بخايل أ اىتسام!!

وفددي أح ددج األي ددام كان ددت إح ددجى تلسيددحا ب اخي ددل تق ددػم ب ددالعدُ ل د البي ددانػ فددي أح ددج أاب ددخ

مد ددارح ب ددارةذ ولس ددا انتي ددت م ددغ الع دددُ ددفه لي ددا الحاض ددخون بإ ج ددان ا ددجيجة وني ددس
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الجسيددع وقػفدا معبدخةغ ددغ تقددجيخىع ألدا ىددحه التلسيددحةة فاقتخبددت مددغ الجسيددػر وقالددت :لدددت
لسشددي ددغ شخةدده

أنددا التددي أ ددتحه كددل ىددحا التقددجيخة ولكددغ الددح يدددتحقو ىددػ الخجددل الددح

ااتذ ددافو الخ ددارقة وى ددػ ا ن يخق ددج لد د فد دخاش الس ددخض وحي ددجا مشدوةد دا بعي ددجا ددغ الجسي ددعة
تقرج بخايل الح

ا جىا بتػ يع نطام كتابتو ليذسل رمػز السػ يقا.

فبددجأ الج اخئددج والسجددر حسلددة تعزددج لددػةذ ب اخيددل وتؤةددج وتددج ع شخةقتددو وكددان مددغ

نتيجددة ىددحه الج ايددة السك فددة أن ا تخفددت الحكػمددة الفخندددية بااتذددافو(ٔ) وأ ددخل أ ددجقاؤه
يبلرػنو األ بار الجسيلدة فقدا ليدع ب اخيدل والدجمػل تسد

يشيدو :لقدج بكيدت ثدرث مد اخ فدي

حيدداتي :أوليددا شددجما فقددج برددخ ة وال انيددة شددجما ااتذددفت شخةقددة الكتابددة للسكفددػفيغة
وىحه ىي السخة ال ال ةة وىحا يعشي أن حياتي لع تحىب با .
وفددي ددامٕ٘ٔٛم تددػفي ب اخيددل بسددخض الدددخشان بعددج أن بل د ال ال ددة واألربعدديغ مددغ
سدخهة وأ دبح ا دع ب اخيدل الدح فقدج يشيدو فدي حدادث مدؤلع شػاندا لتلقدي العلدع والسعخفدة
مغ جانب َم ْغ ُحخمػا نعسة البرخ.
ىددحاة وةدتع االحتفددا بإنجددا از ب اخيددل فددي جسيددع أنحددا العددالع بأاددكا مختلفددةة وقددج أدرجتددو
السػ ػ ة البخةصانية في قائسة أا خ مائة مختخل تأثي اخ في كل العرػر(ٕ).
فيلع وثائقي غ لػةذ بخايل:

https://www.youtube.com/watch?v=ٔQGٕhheoZco

(ٔ) وقيل :إن ىحا اال تخاُ تع بعج وفاتو بعاميغ..

(ٕ) انطخ:

ٗٗ٘http://www.mawhopon.net/?p=ٔٚ
https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=ٜٜٗ
ٖٔhttp://asdmag.net/archives/ٜٗٚ

ٕ٘https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-

وانطخ أيزا :ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجانة و طسا قيخوا اليأس لفايد فخحة دار ال قافةة الصبعة األول .
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( )3تَٛاظ أدٜض:ٕٛ
(األصِ صاسب األيف اخرتاع)
مختددخل ورجددل أ سددا أمخةكددي اددييخ ولددج ددشةٔٛٗٚمة وأ دديب فددي شفػلتددو بددالحس
القخمدةة التي أد إل ابتو بالردسع ولدو مدغ العسدخ اثشدا ذدخ امداة وبدالخ ع مدغ ذلدظ

قجم أديدػن للعالع الك يخ مغ اال ت اخ ا حت وفاتو شةٖٜٔٔم.
يق د ددػ

د ددغ

د ددسسو :لق د ددج مشحش د ددي الر د ددسع فخ د ددة التف د ددخ للقد د د اخ ةة واالبتع د دداد د ددغ

الزػضا وال خثخةة وأ صاني القجرة ل التخكيدة وجشبشي أن أ سع ماال يفيج.
«أنددا لددع أفذددلة أنددا بكددل بددداشة وجددج ألددف شخةقددة ال يعسددل بيددا السرددباح»ة ىددحه

السددا أديدددػن الددح حدداو ألددف م دخة قبددل أن يرددل إلد ا ت دخال السرددباح الكيخبددائية
وال ددح تع ددج قر ددة حيات ددو نسػذج ددا لتح ددج الفذ ددلة ول ددػ ا تد ددلع لخبس ددا ذ ددشا ف ددي ض ددرم
دامذ نتخبى بيغ الذسػل ومرابيح الكيخو يغ.

وقددج ددجل أديدددػن(ٖ )ٜٔٓب د اخ ة ا ت دخال بعددج أن حددػ حدداال الفذددل إل د درجددا
عج لييا ُ لع التارةر.
تددع شددخده شفددر مددغ السجر ددة ألنددو كددان يدددسع برددعػبة وقددج أُ صددي ورقددة تؤكددج أنددو
أ ب مغ أن يدتعلع أ ادي فدي السجر دةة ونط ادخ ألندو لدع يكدغ يجيدج القد اخ ة والكتابدة فلدع

يعددخُ محتددػى الػرقددة وأ صاىددا لػالجتددو التددي قالددت لددو :إن فحػاىددا أن «ابشددظ بقددخ لددحا
يجب أن يجرس في السشد حت ال يحبى أقخانو في السجر ة مغ بقخةتو»!
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ابتدددست الحيدداة للصفددل الرددريخ بفزددل أمددو فددػ ار كددل رجددل طدديع امدخأة..ة أ ددخ
ل أن تعّلِسو بشفددياة واادتخ لدو دجدا كبي ادخ مدغ ُكتدب العلسدا والس قفديغ حدػ العدالع

فدأتع ق اخ تيددا كليدداة ولدع يددتعلع فددي السددجارس كبميددة أق اخنددوة وا ددتصال بسدددا جة والجتددو أن
يصل ددع لد د ت ددارةر اليػن ددان والخوم ددانة كس ددا درس الت ددارةر اإلنجلي ددد واألمخةك ددية وقد د أخ
روايا اكدبيخ جسيعيا.
يقددػ

ددغ أمددو :كددان مددغ السسكددغ أن يتريددخ مجددخى حيدداتي لددػ لددع تكددغ تلددظ الس دخأة

أمدية فلػالىددا مدا ُوجددج ودونيددا مدا تعلسددت وبفزدليا أ ددبحت مددا أ دبحتة كانددت ىددي
ددانعتي ومليست ددي ومجر ددتية وم ددغ أجلي ددا سل ددت وم ددغ أجلي ددا نجح ددت وم ددغ أجلي ددا
ذت ألقجم ليا ولإلندانية رارة فكخ و سلي وكفاحي!
سدل أديدددػن فددي بجايددة حياتدو بددائع

ددحف لد مدتغ القصددا ار ة ثددع ددامر إلر ددا

البخقيددا ة وواضددب فددي أوقددا ف اخ ددو ل د د ار ددة بليددة سددل جيدداز التلر دخاُة وبالتددالي
أ بح ل د اريدة بعلدػم الكيخبدا ة ثدع بدجأ لددلة ا ت اخ دا

يدخ وجدو البذدخةةة بدجأ

ش ددجما مخضد ددت والجتد ددو وكان ددت تحتد ددال إل د د إج د د اخ ج اخحد ددة اجلد ددة ف ددي الليد ددلة أجليد ددا

الصبيددب حتد تذددخق الذددسذ بدددبب حلددػ الطددرم الددح قددخر أديدددػن االنترددار ليددوة
ونجددح فددي ا ت دخال السرددباح الكيخبددائي بعددج أن دداض تجددارن فااددلة لتػليددج الكيخبددا ة
ولكشد ددو لد ددع يعتد ددخُ بالفذد ددلة وكد ددان يرد ددف التجد ددارن بأنيد ددا فقد ددى و د دائل يد ددخ ناجحد ددة
للػ ػ إل اال تخال الح يحلع بو.
وفد ددي د ددام(ٜٔٛٚم) نجد ددح فد ددي أن يزد ددي العد ددالع بالكيخبد ددا ة وتسكد ددغ أيزد ددا مد ددغ
تخ ددا وىددػ لددع يتجدداوز الد د ال ة والعذ دخةغ مددغ
تدددجيل(ٖ )ٜٔٓا ت اخ دداة مشيددا(ٕٕٔ) ا ا
سد د دخهة ومشي د ددا التلرد د دخاُ ا ل د ددية وبصارة د ددة تخد د ددةغ للد د دديارةة والفػن د ددػ خاُة والسش د دداز
الخ اخ انية ..و يخىا.
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ومسا ُيزاُ إل كػندو م ِ
ختخ دا ناجحدا ّأندو َب َدخل أيزدا فدي أمدػر أ دخى فقدج كدان رجدل
ّ
ُ

ومدد ِّدػقا ناجح دا ال ت اخ اتددوة ومددغ الجددجيخ بالددحكخ ّأن حيدداة إديدددػن كانددت
أ سددا ندداجحة ُ
ملينة بالسذارةع حيث كان يستلظ العجيج مغ الذخكا والعرقا التجارّةة.

وكددان أديدددػن دائددع التفدداؤ وال قددة بددالشفذ..ة احتددخق معسلددو بكددل مددا ريددو مددغ معددجا
ددشةٜٗٔٔم وُقددجر

وبال

دددائخه بددأا خ مددغ مليددػنيغ مددغ الددجوال ار ة وكددان قددج جدداوز

الدابعة والدتيغ مغ سخهة فإذا بو يقدػ لدوجتدو وابشدو :ىدحه كارثدة حدقدا ولكشيدا ال تخلدػ

دكخ ال
مدغ نفدع فقدج الدتيع الحخةده ُجيدج ومددالي ولكشدو لردشي أيزدا مدغ أ صدائية اد ا
فشحغ ندتصيع ا ن أن نبجأ مغ ججيج بر أ صا !

مددغ أادديخ أقػالدو :أنددا لددع أفعددل أ اددي

ددجفة ولددع أ تددخل أ مددغ ا ت اخ دداتي بالرددجفة بددل

بالعسددل الذ دداقة إذا فعلش ددا كددل األا دديا الت ددي نحددغ ق ددادرون ليي ددا أذىلشددا أنفد ددشاة الشج دداح ٔ%
مػ ب ددة وَ %ٜٜجي ددج واجتي ددادة ا م ددا العطيس ددة تر ددشع األا ددخاص العطس ددا ة نقص ددة ض ددعفشا
الكبخى ىي اال تدرم فالصخةه السحجدة للشجاح تكػن بإ ادة السحاولة بعج كل فذل(ٔ).
فيلع وثائقي غ أديدػن:

https://www.youtube.com/watch?v=PtbsٕDzpRaU

(ٔ) انطخ:

http://www.al-jazirah.com/ٕٕٓٓ/ٕٕٓٓٓٔٔ٘/ar٘.htm
https://www.almrsal.com/post/ٕٓٙٓٗٛ

ٖٔhttps://vb.ٖdlat.com/showthread.php?t=ٚٚٙ
https://www.annajah.net/%DٜٕٝٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝB٘-%DٜٝٛٙٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAD-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ%DٛٝBٓٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAA%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAE%DٛٝAٚٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٜ%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٕٝٛٝDٛٝAA%DٛٝBٚٝDٜٝٛٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAD%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAA%DٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘-article-ٕٕ٘٘ٚ

وانطخ أيزا :ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجانة و طسا قيخوا اليأس لفايد فخحة دار ال قافةة الصبعة األول .
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(ًٖٝ )4ني نًٝز:
(ايصُّا ٤ايبهُا ٤ايعُٝا..٤أعذٛب ١ايشَإ)

لع يقترخ تحج إ اقدة البردخ لد الخجدا فقدى مدغ دون الشددا ة بدل إن األمخةكيدة

ىيل دديغ كيل ددخ ضد دخبت الس ددل األ لد د ف ددي تح ددج اإل اق ددة وىدةستي ددا بالزد دخبة القاض ددية
واإلرادة الحجيجي ددة حتد د ت ددع تلقيبي ددا ب د د «معجد ددة اإلند ددانية»ة فق ددج ترلب ددت لد د إ دداقتي
ْ
البرددخ والدددسعة و ددشعت لشفددديا مكانددة الددجة فددي ذاا دخة اإلندددانيةة تدددداد بخةقددا كلسددا
تقادمت الدشػن وتعاقبت الذيػر واأليام.

ولد ددج األديبد ددة والسحاض د دخة والشااد ددصة األمخةكيد ددة ىيلد دديغ كيلد ددخ فد ددي مجيشد ددة تدد ددكسبيا
بالػاليددا الستحددجة ددام(ٓٔٛٛم)ة وتعددػد أ ددػ
سيددا أو

ائلتيددا إل د ألسانيدداة ولددع تػلددج ىيلدديغ

اخرددو األشبددا
ددسا ة ولكددغ بعددج والدتيددا بشحددػ دداميغ أ دديبت بسددخض ّ

بالتيان الدحايا والحس القخمدةةة أفقجىا الدسع والبرخ معا.

أ ددخ ىيل دديغ لد د

ددجم اال تد ددرم لي ددحه السحش ددة القا دديةة وضل ددت تتػا ددل م ددع

ا دخةغ مددغ ددر ابشددة شبا ددة العائلددة «مارتددا وااددشصغ» التددي لستيددا لرددة اإلاددارةة
و شجما بلرت الدابعة أ بح لجييا«ٓ »ٙإاارة تتػا ل بيا مع ائلتيا.

ثع تع ا تيار السعلسة بن دػليفان التدي كاندت فدي العذدخةغ مدغ سخىدا لتكدػن معلسدة

ىيلديغ ومػجيتيدداة ولتبدجأ معيددا رقدة إندددانية فخةدجة مددغ نػ يدا دامددت نحدػ نرددف قددخن
مغ الدمان.
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حرددلت بن ل د تفددػةس مددغ العائلددة لشقددل ىيلدديغ إل د بيددت ددريخ فددي حجيقددة السشددد
لددتعلع الفتدداة السجللددة بصخةقددة ججيددجةة فبددجأ التػا ددل معيددا ددغ شخةدده كتابددة الحددخوُ فددي
افيددا وتعليسيددا اإلحددداس باألادديا
يج

ددغ شخةدده الكددفة فكددان ددكب السددا

لد يددجىا -مد ر-

ل السا ..ة وىكحا بجأ التعلع ومعخفة األايا السحيصة بيا.

وبعددج مددخور ددام واحددج تعلسددت ىيلدديغ«ٓٓ »ٜالسددةة وتسكشددت مددغ د ار ددة الجرخاريددا
بػا صة خائى

شعت ل أرض الحجيقةة كسا در ت لع الشبا .

وفددي ددام(ٜٓٔٛم) خفددت ىيلدديغ بقرددة الفتدداة الشخوةجيددة ار شييلددج كاتدداة التددي كانددت
سا بكسا لكشيا تعلست الكدرم فكاندت القردة مردجر إليدام ليدا فصلبدت مدغ معلستيدا
تعليسيددا الكددرمة واددخ ت بن فددي ذلددظ مدددتعيشة بسددشيب كادومددا ددغ شخةدده لسددذ اددفاه
ا خةغ وحشاجخىع شج الحجيث وشبا ة الحخوُ ل كفيا.
وفددي العاا دخة تعلسددت ىيلدديغ ق د اخ ة األبججيددة الخا ددة بددالسكفػفيغة وأ ددبح بإمكانيددا
االتر ددا ب ددا خةغ ددغ شخةقي دداة وف ددي مخحل ددة تالي ددة ا ددصحبت السعلس ددة بن تلسي ددحتيا
ىيلدديغ إل د معلسددة قددجيخة تددج

« ددارة فددػلخ» اانددت تعسددل رئيدددا لسعيددج«ىػار ددػمان»

للرددع فددي بػ ددصغة وبددجأ السعلسددة الججيددجة ميسددة تعليسيددا الكددرمة بػضددع ي دجييا ل د
فسيا أثشدا حدجي يا لدتحذ بجقدة شخةقدة تدأليه الكلسدا باللددان والذدفتيغة وانقزدت فتدخة
شػةل ددة قب ددل أن ير ددبح با ددتصا ة أح ددج أن يد ددتػ ب األ د دػا الت ددي تر ددجرىا الصفل ددة
ىيلدديغة فلددع يكددغ الرددػ مفيػمددا للجسيددع فددي بددادا األمددخة فبددجأ ىيلدديغ
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د اخ يا مددغ

أجددل تحددديغ الشصدده واللف د ة وأ ددح تجيددج نفددديا بإ ددادة الكلسددا والجسددلة مدددتخجمة
السجر ددة وحخك ددة لد ددانيا وا ددفتييا وتع ددابيخ وجيي ددا
أ ددابعيا اللتق دداف اىتد د اد از حشجد دخة ّ
أثشا الحجيث.
تحدغ لف ىيليغ وازداد وضػحا اما بعج ام ريسدا يعدج مدغ أ طدع اإلنجدا از الفخديدة
فددي تددارةر وتأىيددل السعدداقيغة ثددع التحقددت بعددج ذلددظ بسعيددج ك دامبخدل للفتيددا ة وكانددت فددي
معيتيا -بصبيعة الحدا  -معلستيدا بن دػليفانة تجلدذ إلد جػارىدا فدي الفردل الج ار دي
لتشقل ليا السحاض اخ ة وتخخجت ىيلديغ فدي الجامعدة دام(ٜٗٓٔم) بعدجما حردلت لد
بكالػرةػس العلػم وىي في الدخابعة والعذخةغ مغ سخىا.
بعجما تخخجت ىيليغ في الجامعدة دمدت لد تكدخةذ كدل جيػدىدا للعسدل مدغ أجدل
السكف ددػفيغة وا دداركت ف ددي التعل دديع وكتاب ددة الكت ددب ومد ددا جة السع دداقيغ ق ددجر إمكاني دداة ث ددع
ذا د ددت اد دديختيا فانيالد ددت لييد ددا الصلبد ددا إللقد ددا السحاض د د اخ وكتابد ددة السقد دداال فد ددي
الرحف والسجر .
وف ددي أوق ددا ف اخ ي ددا كان ددت ىيل دديغ تخ دديى وتص ددخز وتق د د أخ ك ي ددخاة وتسكش ددت م ددغ تعّل د دع

الددباحة والرددػص وقيدادة العخبددة ذا الحرددانيغة ثدع التحقددت بكليدة «رادكليدده» لج ار ددة
العل ددػم العلي دداة فجر ددت الشح ددػ وبدان اللر ددة اإلنجليدة ددةة كس ددا در ددت اللر ددا  :األلساني ددة
والفخندددية والرتيشيددة واليػنانيددةة ثددع قفددد قفددة ىائلددة بحرددػليا لد درجددة الددجكتػراه فددي
العلػم ثع الجكتػراه في الفلدفة.

م ددغ أقد دػا ىيل دديغ كيل ددخ الت ددي تشب ددع ددغ نف ددذ ُجبل ددت لد د اإلرادة والتح ددج وح ددب
الحيدداة :إن العس د لدديذ بذددي ة وان الر دسع لدديذ بذددي ة فكلشددا -فددي حميقددة األمددخ-
ُ سي و ع غ الجرئل الخالجة في ىحا الكػن العطيع.
وقػلي د ددا :ك د ددغ مشذ د ددخح الر د ددجر دائس د دداة وال تفك د ددخ ف د ددي إ فاق د ددا الي د ددػمة ولك د ددغ اى د ددتع

بالشجاحا التي ربسا تأتي في الرج القخةب.
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ومددغ كلساتيددا :إنشددا إذا قخرنددا فددي أذىانشددا أن ىددحا العددالع تافددو يددديخ جدافددا بددر ايددةة
فإنددو يبق د كددحلظ ولددغ تتبددج

ددػرتو بيشسددا إذا ا تقددجنا أن ىددحا العددالع لشددا ا ددة وأن

خور.
ا
الذسذ والقسخ يتعلقان في الفزا لشتستع بيسا فإن ىحا اال تقاد يدةجنا
و ددف الددبعس ىيلدديغ كيلددخ بد د «أ جػبددة الدمددان» و«السعاقددة التددي ىدمددت العػائدده»
و«معج ددة الددجىخ التددي ا تُبددخ مددغ جائددب الددجنيا فددي زمانيددا وال ت د اد »ة فقددج تخصددت
ىيلد دديغ كد ددل الح د دػاجد والعػائد دده بفزد ددل دميد ددا وم ابختيد ددا وجد ددجىا الد ددجائب الستػا د ددل
الستشامي في الكفاح.

ولكددغ ىددحا اإلش د اخ يكددػن ناقرددا لددػ أ فلشددا األدوار السيسددة والفا لددة والسددؤثخة لسعلستيددا بن
ار بصػلية في تحقيه السعجدة.
ػليفان وألبػ ىيليغة فيؤال لعبػا أدو ا
وبددالخ ع مددغ الرددعػبا الجسددة فددي تعلدديع ىيلدديغ فددإن والددجييا لددع يكتىيددا بسددا يدددس
«محددػ األميددة» وتعلدديع الق د اخ ة والكتابددةة بددل وا ددر االىتسددام الح يددث والتػ ددع العسيدده
بكددل اددي يسكددغ أن تجر ددو ابشتيسدداة حت د إن ىيلدديغ در ددت مختلددف الس دػاد بسددا فددي

دػر وا ددتسا ا
ذلددظ أدن اكدددبيخ و ي دخهة والفشددػن الجسيلددة م ددل السػ دديق  :د ار ددة وحزد ا

وا تستا ا.
ااند ددت ىيلد دديغ تقد ددػم بالتيد ددام كد ددل اد ددي مكتد ددػنة يرد ددل إل د د متشد دداو يد ددجىا وملسد ددذ

أ ددابعياة وقددج ألقددت السحاض د اخ فددي بردىددا و ارجيدداة وزار مرددخ فددي أوا ددى القددخن
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العذ دخةغة والتقددت سيددج األدن العخبددي الددجكتػر شددو حددديغة رريقيددا فددي الشبددػ وتحددج
إ اقة البرخ.
اتب د ددت ىيل د دديغ كيل د ددخ قر د ددة حياتي د ددا ف د ددي كت د ددان بعشد د دػان «قر د ددة حي د دداتي العجيب د ددة»
ددفحاتو ددغ جانددب مددغ قر ددة كفاحيددا ونبػ يدداة وتُ دخجع

ددشة(ٕٜٓٔم)ة وكذددفت فددي

الكتان إل العجيج مغ اللرا وأ يج شبعو جة م اخ ألىسيتو.

وحر د ددلت ىيل د دديغ لد د د أو د ددسة ونياا د دديغ والتق د ددت ك د ددل رؤ د ددا الػالي د ددا الستح د ددجة
األميخكيد د ددة فد د ددي رد د ددخىاة والعجيد د ددج مد د ددغ الذخرد د دديا البد د ددارزة السذد د دديػرة فد د ددي جسيد د ددع
العسيان.
السجاال ة وأبرخ العالع بسذاال ُ

تقػ ىيليغ :شجما يػ ج في وجيشا أحج أبػان الدعادة تتفتح لشدا أبدػان أ دخىة لكدغ مذدكلتشا

أنشا نزيع وقتشا ونحغ نشطخ بحدخة إل البان السرلهة وال نلتفت لسا ُفتح لشا مغ أبػان.

وف ددي ددام(ٜٔٙٛم) ود ددت ىيل دديغ كيل ددخ الحي دداة ددغ س ددخ ن دداىد ثساني ددة وثس ددانيغ

امدداة بعددجما قددجمت لإلندددانية درو ددا فددي كيىيددة الترلددب لد أقددػى العمبددا وتجاوزىدداة

وأاج أن إرادة اإلندان أقػى مغ كل السحغ وضخوُ الحياة.

وأ يددخاة فددإن كتابيددا «قرددة حيدداتي» جددجيخ بددالق اخ ةة ألنددو يخ ددع رحلددة اإلندددان مددغ
ددالع الطددرم إل د

ددالع الشددػرة ومددغ ددالع السجيددػ إل د

درو ا في العدةسة واإلرادة والقػة والرسػد(ٔ).

رابى كتان :قرة حياتي العجيبة:

https://www.kutub-pdf.net/downloading/xlKsTr.html

اتان :لػ أبرخ ثرثة أيام لد ىيليغ كيلخ:

فيلع وثائقي غ ىيليغ كيلخ:
(ٔ) انطخ:

ددالع اإلد ار ة كسددا يتزددسغ

https://www.kutub-pdf.net/downloading/xJCPe.html
https://www.youtube.com/watch?v=ٓzCKzQtI-bQ

ٖٖhttps://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=fٛbٙٔcٙٚ-ٖٜٗa-ٗdٕd-ٛٛٛa-dٛdٕٓٛٗٗٓe

وانطخ أيزا :ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.

ٕ٘https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-
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( )5فزاْهًني رٚسفًت:
(ايزٝ٥ط األَزٜه ٞاملُكعَد)
الذد د

الػحي ددج ال ددحى يج ددب أن نخ دداُ مش ددو ى ددػ الخ ددػُ نفد ددوة ى ددحه أا دديخ مقػل ددة

للدخئيذ األمخةكد ال د اني وال رثدديغ للػاليددا الستحددجة األمخةكيددة فدخانكليغ روزفلددتة وىد
مقػلة بخ

غ يا يتو ف فتخاتو الخئا ية األربع.

روزفلددت مددغ مػاليددج ددامٕٔٛٛمة وتخددخل مددغ كليددة ىارفددارد ثددع التحدده بكليددة الحقددػق

بجامعددة كػلػمبيدداة وراددح نفدددو لسجلددذ الذدديػر ددغ واليددة نيػةددػر ونجددح فددي ذلددظة ثددع
أ شج إليو ميسة وكيل و ازرة البحخةة األمخةكية.
أ دديب بالذددلل ددشةٕٜٔٔمة وكددان سدخه تدددعة وثرثدديغ امدداة ور ددع ذلددظ فقددج واجددو
األمددػر بذددجا ة وم ددابخة وترددسيعة ومددارس رجددا شددػةر مشطسددا لددداقيو جعلددو يددديخ
بػا دصة حسدداال مدغ الرددلبة وضدل يحقدده شسػحاتدو وةددديخ فدي حياتددو بكدل جددج و دددم
إل أن انتخب امٕٖٜٔم رئيدا للػاليا الستحجة األمخةكية.

ف دداز بانتخاب ددا الخئا ددة أرب ددع فتد د اخ متتالي ددة حتد د ت ددػفي ددشةٜ٘ٗٔمة وك ددان أو
رئيذ أمخةكي تػضع

ػرتو ل البخةج وىػ ل قيج الحياة.

بسجد د ددخد فد د ددػز ف د د دخانكيغ روزفل د د ددت ب د د ددأو فت اخت د د ددو الخئا د د ددية للػالي د د ددا الستح د د ددجة األمخةكي د د ددة
ددام(ٕٖٜٔم) ضددخن أمخةكددا الكددداد العطدديع الددحى يعددج أ دػأ كددداد اقتردداد ادديجتو أمخةكددا
ف د د تارةخيد دداة وىد ددػ بد ددارة د ددغ ركد ددػد كبيد ددخ وانكسد دداش ف د د الشذد دداف االقترد ددادى فد ددي كد ددل
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السجدداال واألنذددصة وبذددكل مدددتسخ لد مددجى شػةددلة فذدديج أمخةكددا ارتفا ددا كبيد ادخ و يددخ

مدبػق ف نددب البصالدةة وتقّلدز اإلنتدال بددبب ضدعف القدجرة الذدخائيةة اسدا ضدخبت حالدة
اإلفدرس الك يددخ مدغ الذددخكا والسؤ ددا التد تع دخ فد

دجاد الددجيػن لدجيياة و لددف ذلددظ

كبيخ ف حخكة التجارةة وفقج العسلة ندبة كبيخة مغ قيستيا.
انخفاضا ا
جددا روزفلددت بديا ددة جعلددت الجسيددع يذدديج لددو أنددو أحددجث شف دخة نػ يددة وأ ددذ دولددة
أمخةك ددا الحجي ددةة فب دجأ باال ددتعانة بسجسػ ددة معاون دة م ددغ كب ددار االقتر ددادييغ والخبد د اخ ة
فػضعػا الحلػ ل زمدة السردخرية وانقداذ البشدػ ة باإلضدافة إلد إ دجاره قد اخ ار بإنذدا
مؤ د ددا ر اي ددة اجتسا ي ددة للس ددجنييغ السز ددارةغ م ددغ الكد دداد االقتر ددادىة اس ددا ق ددخر

إنذددا إدارة اإل اثددة الفيجراليددة لتقددجيع السدددا جة لسددغ ىددع ف د فقددخ اددجيجة وأ ددجر قددانػن

اإل رح الرشا

الػشش .

اددان روزفلددت أ ددرخ رئدديذ للػاليددا الستحددجة األمخةكيددة وقددت تػليددو الحكددعة حيددث
اان سخه اثشديغ وأربعديغ امداة وكاندت لجيدو إرادة فػالذيدة وا دتصال بإدارتدو القػةدة إنقداذ
أنطسة ِ
السلكية الخا ة والسذخو ا الحخة مغ دمار محقه.
دافد قػدةددا لددو حيددث
داجد لددو ددغ تحقيدده شسػحددوة بددل كددان حد ا
إن الكخ ددي لددع يذددكل حد ا

اان روزفلت يقػ  :مغ السشصقدي أن تجدخن شخةقدة مداة فدإذا فذدلت ا تدخُ بدحلظ

وجخن شخةقة أ خىة ولكغ وقبل كل اي يجب أن تخػض التجخبة(ٔ).
فيلع وثائقي غ روزفلت:

دخاحة

https://www.youtube.com/watch?v=IapmٙFAٙLKU

(ٔ) انطخ:
https://www.youmٚ.com/story/ٕٜٓٔ/٘/ٕ٘/%DٛٝBٔٝDٜٝٛٛٝDٛٝBٕٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٗٝDٛٝAA-%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAٙٝDٛٝAFٔ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝBٔ%DٛٝAٛ-%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٜٝٛٙٝDٛٝAٚٝDٛٝAٔ-%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%Dٜٝٛ%DٛٝAC%DٛٝBٜٝDٜٝٛٗ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٖٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%DٜٝٛA%Dٜٝٛٙ-

%DٜٝٛA%DٛٝAD%DٛٝBٚٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٙ-%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٜٝDٛٝAF%DٛٝAٜ-%DٛٝAC%DٜٝٛٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAC/ٕٗ٘ٙ٘ٓٚ

https://www.khotwa.org/?p=ٜٛٚ
http://disabilityhorizons.ae/ٕٓٔٛ/ٕٓ/%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٙ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٛٝdٛٝba%dٜٝٛa%dٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝac%dٛٝbٔٝdٜٜٝٛ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaa%dٛٝaٚ/
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( )6دٚغالظ بادر:
(َبتٛر ايضاقني ٜ ..غارى يف احلزب ايعامل ١ٝايجاْ)١ٝ
شيار بخةصاني تحصسدت شائختدو وىدػ فدي الحاديدة والعذدخةغ مدغ سدخهة ونتيجدة لدحلظ
بتخ األشبا كلتا اقيو وذلظ في امٖٜٔٔم.
ُراب ددت ل ددو دداقان ا ددصشا يتان وأ بد دخه األشب ددا أن ددو مل دددم با ددتعسا العك دداز م ددجى

الحيدداةة وبإرادتددو القػةددة تسددخن وا ددترش

ددغ العكداز حتد أ ددبح يقددػد الددديا ار ة ولكشدو

اان يحلع بالصيخان!
و ش ددج نذ ددػن الح ددخن العالسي ددة ال اني ددة انز ددع إلد د القد دػا الجػة ددة البخةصاني ددة بر ددفة
شيددارة وتخق د إل د أن أ ددبح قائددج ددخن وقددج أثبددت ججارتددو وكفا تددو فددي القتددا حت د
و فو أحدج الصيدارةغ بقػلدو :مافعلدو دو درس بأرجلدو اال دصشا ية لدع أ دتصع أن أنجدده
أنا بأرجلي التي وىبشي الخاله إياىا!

ا تقلددو األلسددان بعددج إ ددقاف شائختددو وااددتيخ بيددشيع بسحاوالتددو العجيددجة لليددخن ر ددع
فقجانو إلحجى رجليو اال دصشا يتيغ فدي تحصدع الصدائخةة بقدي بدادر معدتقر إلد أن
ت ددع تحخة د دخه م ددغ ِقَب د دل الج ددير األمخةك ددي األو ف ددي إبخة ددلٜ٘ٗٔمة ث ددع دداد إل د د

بخةصانيددا وتددع مشحددو اددخُ قيددادة جدددخ الشرددخ فددي لشددجن فددي ادديخ يػنيددػ..ة وفددي
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ددامٜٔٚٙم جعلتددو السلكددة إليدابيددث فار ددا وتددػفي ددشةٕٜٔٛم بأزمددة قلبيددة ددغ
سخ ناىد اثشيغ و بعيغ اما(ٔ).
فيلع وثائقي غ دو رس بادر:

https://www.youtube.com/watch?v=ٛyaPiTrHALٛ

( )7أٚيػا صهٛرٚنٛدٚفا:
(ًٖٝني نًٝز ايزٚص)١ٝ
ولج أولرا فدي ديه دام ٜٗٔٔم فدي إحدجى قدخى أوكخانيداة وفقدج و دي شفلدة حا دتي
الد ددسع والبر ددخ لد د إث ددخ إ ددابتاا ب ددجا الد ددحايا ددامٜٜٔٔمة وف ددي العااد دخة م ددغ سخ ددا
د ل ددت مجر ددة ا ددة باألشف ددا الر ددع ف ددي مجيش ددة دداركػُ وفيا ددا ا ددتعاد الق ددجرة لد د
التػا ددل مددع ا دخةغ بفزددل لرددة تجسيددع األ ددابع واألحددخُ البددارزة وفدده شخةقددة ب اخيددل..ة
وبإ د دخارىا و دةستي ددا حر ددلت لد د الذ دداادة ال انػة ددةة وحر ددلت لد د اإلج ددازة الجامعي ددةة
ونالت درجة الجكتػراه في العلػم التخبػةة امٜٔٔٙم.

إن حيدداة ددحه الس دخأة السػ بددة تعددج بحددج ذاتاددا مجسػ ددة إنجددا از قيسددةة فكانددت تعددير حيدداة
شبيعية فدي مػ دكػة وحيدجة تدجيخ ادنػناا بشفدداا وتددتقبل بخحابدة دجر ك ي ادخ مدغ األ دجقا
والسعجب دديغ بكفاحا ددا وارادتا ددا القػة ددة الت ددي ال تع ددخُ السد ددتحيلة وكان ددت ل ددجياا مكتب ددة شي ددةة
(ٔ) انطخ:
https://eferrit.com/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝBٔٝDٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAB%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAC%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٛٝDٛٝBٜٝDٛٝAٜ/

ٗٔٗ٘ٗhttps://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=ٔٚ
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وتدداع بشذداف فدي السجداال الخا دة بالردعة وحياتادا َم دل ونسدػذل لكدل ادخز معداق بددأن

ال يفقددج األمددل وأن يػاجددو الرددعان وةتحددجا ا..ة وكانددت أولرددا تؤكددج با ددتسخار أن األاددخاص
السعاقيغ ليدػا الة ل السجتسع إذا أُحدغ تجرةباع وتأ يلاع.
وف ددي ال رثيشي دا تعخف ددت ددجدا كبي د ادخ م ددغ العلس ددا واألدب ددا الد ددػفييت م ددشاع الكات ددب
الكبيدخ مكددديع ددػركي الددح كتددب ر ددالة إلد أولرددا قددا فياددا :أتددحكخ كلسددا أتددحكخ رمد ادد
للصاقددة والحيػةددةة ل د الددخ ع مددغ كددل العػائدده الجدددجية فددإن اخردديتظ يددا أولرددا تس ددل
رمد لقجرة العقل ل فعل السدتحيل.
لي ا
لقج ازداد

بخة أولرا وثقافتاا ك ي ادخ مدغ الدخحر التدي قامدت بادا دارل مجيشدة داركػُة

فقددج زار قرددخ الصرئددع فددي مػ ددكػ والستحددف التددارةخي ومتحددف الحيدػانة واددا ج بيددجياا
رو ة السقتشيا في حه الستاحف وجسا الصبيعة واألاجار والبحي اخ .
حاولت أولردا بكدل شاقتادا أن تتردػر حيداة الشداس فدي السجيشدةة وتتخيدل الشداس الدحيغ
تعددخراعة و شددجما تخةددج ترددػر الرددػ البذددخ تدددسع ذلددظ الرددػ بددأشخاُ أ ددابعاا

وةسكشا ددا بالت ددالي أن تتخي ددل األشف ددا و ددع يتخااز ددػن ض دداحكيغ ف ددي الذد دػارل فتذ ددعخ
حج لاا..
بدعادة ال ّ

قام د ددت أولر د ددا -وى د ددي السد د دخأة الر د ددسا العسي د ددا األ د ددتاذة بسعا د ددج األبح د دداث التخبػة د ددة

ل اد ددخاص السعد دداقيغ فد ددي مػ د ددكػ -بكتابد ددة مد ددحكخاتيا فد ددي كتد ددان بعشػان(:ايد دده أدر
العددالع؟)ة وأ ددجر أولرددا ىددحا الكتددان ددامٜٔٗٚمة وحطددي با تسددام بددال فددي األو دداف
العلسيةة وىػ كتان ججيخ باالقتشا والق اخ ة(ٔ).
رابى الكتان:

https://iaٖٛٓٔٓٙ.us.archive.org/ٗ/items/ktpٕٜٓٔ-bsknٔ٘ٚ٘ٙ/ktpٕٜٓٔ-bsknٔ٘ٚ٘ٙ.pdf

(ٔ) انطخ:
https://almanalmagazine.com/%dٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٙٔ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝad%dٜٝٛa%dٛٝaٚٝdٛٝaٜ/%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٜ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝb٘ٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝa%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝbٜٝdٜٝٛ٘ٝdٜٝٛa%dٛٝaٚٝdٛٝaٔ-%dٛٝaٖٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٗ%dٛٝba%dٛٝaٚ-%dٛٝbٖٝdٜٖٝٛٝdٜٝٛٛٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٜٖٝٛٝdٜٝٛٛ/
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( )8نزٜضيت بزا:ٕٚ
(َغًٜ .. ٍٛزصِ بكدَ٘ ايٝضز)٣
اات ددب ور ددام أيخلش ددج ة ول ددج ددشةٕٖٜٔم مر ددابا بذ ددلل دم ددا ي نج ددع ش ددو ج ددد
جدددج ..ة وبع ددج م ددجة ااتذ ددف وىددػ الصف ددل الر ددريخ أن ج ددد ا مشددو يتح ددخ وى ددػ قجم ددو
اليدخىة ولع يكغ يعلع أن ىحه القجم تكػن بب ايختو ونجاحو.

اددان الجسيددع مسددغ حػلددو يرددفػنو بددالستخلف قليداة وةقتخحددػن لد والجتددو أن تزددعو فددي

مخكد ر اية وتتفخ لتخبية بمية أبشائياة ولكغ األم رفزت ىحه الفكخة وتسدكت بابشيا!

نذدأ كخةدددتي فددي أ دخة فقيدخةة وتعّلددع القد اخ ة والكتابددة والخ ددع بقجمدو اليدددخى حيددث كددان

يعقددج القلددع بدديغ أ ددابع قجمددو ثددع يذددخل فددي الكتابددة أو الخ ددعة وا ددتصال مددغ ددر ذلددظ
أن يعبخ غ مذا خه وأحا يدو!
أّلددف ددتة كتددب مددغ أادديخىا كتددان :قددجمي اليدددخىة تحددجث ريددو ددغ شفػلتددو السبك دخة

والددجور الكبيددخ لػالجتددو فددي مددديخة حياتددو العلسيددة واألدبيددةة وذكددخ ريددو بعددس العبددا ار
السؤلسة غ جده و كػنو في و ى ىحا العالع الستحخ !

وى ددحا الكت ددان يس ددل الد دديخة الحاتي ددة لكخةد ددتي بد دخاونة و ُشب ددع ونذ ددخ ش ددجما ك ددان فد د

الخابعة والعذخةغ مغ سدخهة وتُخجسدت ىدحه الدديخة إلد حدػالي أربدع ذدخة لردةة وتحػلدت

الحقددا إل د فدديلع تحددت اال ددع نفدددو وقددج حدداز ىددحا الفدديلع جددائدة األو ددكارة ولددو أيزددا
ثرثة دواوةغ اعخةة..
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لقج حصع بخاون اليأس مغ جحورهة ولع يدتدلع لطخوفدوة فزدخن أرول األم لدة فدي
الرددبخ وقددػة اإلرادةة وكانددت حياتددو أاددبو بكتددان مفتددػح ملددي باإل دخار والعدةسددة
والتحددج ة وال يخف د الددجور البددارز الددح لعبتددو أمددو فددي حياتددو حت د و ددل إل د مددا
.)ٔ(و ل إليو

:رابى الكتان

https://www.noor-book.com/%DٜٖٝٛٝDٛٝAA%DٛٝAٚٝDٛٝAٛ-%DٜٕٝٛٝDٛٝAF%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA-

%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛA%DٛٝBٖٝDٛٝBٔٝDٜٜٝٛ-pdf

:فيلع وثائقي غ بخاون

https://www.youtube.com/watch?v=ٕdRdWJfv-cM&fbclid=IwARٖDrMBkJvKٕk٘gRvٓmmCyyQoٓlR_ٗٓmoKpMjhnٛFPuoٔoMeyfeٜٚIEgkE

:(ٔ) انطخ

https://www.vb.eqlaٖ.com/showthread.php?t=٘ٓٚٛ٘ٔ
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/

https://abunawaf.com/ٔٔٓٙٔ٘-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛa%dٜٝٛٙ-%dٜٕٝٛٝdٜٝٛٚٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛa%dٛٝaٖٝdٛٝbٖ%dٜٝٛٛٝdٛٝb٘ٝdٜٝٛٙٝdٛٝbٜٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad/
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( )9صتٝفٔ ٖٛنٓٝر:
( َف َك َد ايكدر ٠عً ٢احلزنٚ ١ايهالّ ٚيهٓ٘ مل ٜفكد ايعشميٚ ١اإلصزار)
مددغ أبددخز لسددا الفيدةددا الشطخةددة ل د مدددتػى العددالعة درس فددي جامعددة أادددفػرد
وحر ددل مشي ددا لد د مختب ددة الذ ددخُ األولد د ف ددي الفيدة ددا ة وأاس ددل د ار ددتو ف ددي جامع ددة

اسبخةددجل وحرددل ل د الددجكتػراه فددي لددع الكددػنة ولددو أبحدداث نطخةددة فددي لددع الكددػن
وأبحد دداث فد ددي العرقد ددة بد دديغ ال قد ددػن الدد ددػدا والد ددجيشاميكا الح اخرةد ددةة ولد ددو د ار د ددا فد ددي
التدلدل الدمشي.
ولددج ىددػكيشب فددي أادددفػرد ددامٕٜٗٔمة وكانددت ائلتددو كسددا و ددفيا أحددج أ ددجقائيع

السق دخبيغ ائلددة خةبددة األش دػارة فكددانػا يتشدداولػن شعدداميع برددستة وكددان كددل فددخد مددغ
ىحه العائلة ارقا في ق اخ ة كتان!

وف ددي الحادي ددة والعذد دخةغ م ددغ سد دخه أُ دديب بس ددخض ر ددبية وى ددػ م ددخض التر ددلب

الجانبي((ALSة وىدػ مدخض مسيدت ال دوا لدوة وذكدخ األشبدا أندو لدغ يعدير أا دخ مدغ
دشتيغة ومدع ذلددظ جاىدج السدخض و داش إلد أن تجدداوز ال انيدة والدددبعيغة لكدغ السددخض

جعلددو مقعددجا تسامددا يددخ قددادر ل د الحخكددةة وقددج ا ددتصال أن يتفددػق ل د أق اخنددو مددغ
لسددا الفيدةددا ر ددع أن أيددجييع كانددت ددليسة وةدددتصيعػن أن يكتب دػا السعددادال السعقددجة

وةج ددخوا حد دداباتيع الصػةل ددة لد د ال ددػرقة وك ددان ى ددػكيشب -بصخةق ددة ال تر ددجق -يج ددخ
ُ
ىحه الحدابا في ذىشو.

ومد ددع تصد ددػر مخضد ددو وبدد ددبب إج اخئد ددو سليد ددة للقرد ددبة اليػائيد ددة د ددامٜ٘ٔٛم أ د ددبح
ىددػكشب يددخ قددادر لد الشصدده أو تحخةددظ ذ ار ددو أو قجمددوة أ أ ددبح يددخ قددادر لد
الحخك ددة تسامد دداة فقامد ددت اد ددخكة إنتد ددل بتصد ددػةخ نطد ددام حا د ددػن د دداص مترد ددل بكخ د دديو
يدددتصيع ىددػكيشب مددغ رل دو الددتحكع بحخكددة كخ دديو والتخاشددب با ددتخجام

ددػ مػلددج

إلكتخونددي وا ددجار األوامددخ ددغ شخةدده حخكددة يشيددو و أر ددوة حيددث يقددػم بددإ خال بيانددا
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مخدند ددة مدد ددبقا ف د ددي الجيد دداز تس د ددل كلسد ددا وأوام د ددخة وبفزد ددل وج د ددػد البخند ددامب و د ددػن
السدددا جيغ ا ددتسخ ىددػكيشب فددي الكتابددة بسعددج
األوراق العلسية..

دةددخة وضد ّدسغ أ سالددو دجدا كبيد ادخ مددغ

وةعتبددخ ىددػكيشب نفدددو محطػضددا بعائلددة متسي ددة و رػ ددا زوجتددو(جيغ وايلددج) التددي
تدوجي ددا ددامٜ٘ٔٙمة وةع ددج ى ددػكيشب نسػذج ددا ف ددي التح ددج والر ددبخ ومقاوم ددة الس ددخض
وانجاز ما جد شو األ حا !

أ ددخل ددتيفغ ى ددػكيشب نطخةد دة ددامٜٔٔٚم -ب ددالتدامغ م ددع ددالع الخةاض دديا روج ددخ
بشددخوز -ت بددت رةاضدديا و بددخ نطخةددة الشدددبية العامددة أليشذددتايغ بددأن ال قددػن الدددػدا أو

الشجددػم السشيددارة بالجاذبيددة ىددي حالددة تفخديددة فددي الكددػنة أ أنيددا حددجث لددو نقصددة بجايددة
في الدمغ.
وأثب ددت نطخةد ددا ددامٜٗٔٚم أن ال قد ددػن الدد ددػدا تر ددجر إاد ددعا ا ل د د

كد ددذ كد ددل

الشطخة ددا السصخوح ددة بن ددحا و ددسي ى ددحا اإلا ددعال با سو(إا ددعال ى ددػكيشب) وا ددتعان
بشطخةا ميكانيكا الكع وقػانيغ الجيشاميكا الح اخرةة.

شددػر مددع معاونددو(جيع ىارتددل مددغ جامعددة كاليفػرنيددا) نطخةددة الرحددجود للكددػن التددي

يددخ مددغ الترددػر القددجيع للحطددة االنفجددار الكبيددخ ددغ نذددأة الكددػنة إضددافة إلد

تعارضيا مع أن الكػن نطام مشتطع ومرله.
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ددجم

نذددخ ددتيفغ ىددػكيشب كتابددو :مددػجد تددارةر الدددمغ ددامٜٔٛٛم وحقدده أرقددام مبيعددا

وادديخة اليددةة وفددي ددامٖٜٜٔم نذددخ مقالددة بعش دػان :الكددػن الػليددج وال قددػن الدددػدا ة

ونذددخ فددي ددامٕٔٓٓم كتابددو :الكددػن فددي قذ دخة جددػزة وفددي ددامٕ٘ٓٓم نذددخ ندددخة

ججيجة مغ كتابو :مػجد تارةر الدمغ لتكػن أبدى للق اخ .

اددار ابشتددو الخوائيددة فد كتابددة كتددب ل شفددا لتقددجيع اددخح مبدددى ددغ الكددػن بصخةقددة

روائيددة وذلددظ فددي ددامٕٓٓٚمة وقددج تددػفي ددتيفغ ىددػكيشب

ددباح يددػم األربعددا ال اخبددع

ذددخ مددغ مددارسٕٓٔٛم ددغ سددخ ندداىد ددتة و ددبعيغ امداة فكددان م دداال ُيحتددحى فددي

اإل خار والتحج وقػة اإلرادة(ٔ).
أفرم وثائمية غ ىػكيشب:

ٓhttps://www.youtube.com/watch?v=CxTjykhiPJ

ٗhttps://www.youtube.com/watch?v=UvxFvCXiTE

(ٔ) انطخ:

http://www.mawhopon.net/?p=ٕٜٓٚ
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/

https://www.arrajol.com/content/ٕٔٙٚٛٙ/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٛٝDٛٝAC%DٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٔ/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٛٝDٛٝAC%
DٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚٔ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٕٝٛٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٛٝDٛٝAٖٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٛٝDٛٝAD%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ-%DٛٝBٜٝDٛٝBٛٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝA٘%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛ

وانطخ أيزا :ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.
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( )11د ٕٛدَٝٓٝٚو بٛب:ٞ
(أيف نتابّا ..جبفٔ ع ٘ٓٝايٝضز)٣
ِ د دحافي وكات ددب فخند ددي مذ دديػرة تع ددخض ف ددي ددامٜٜ٘ٔم ش ددجما ك ددان ف ددي ال ال ددة
واألربعيغ مغ سخه لجلصدة حدادةة و شدجما ا دتيق بعدج ذدخةغ يػمدا وجدج أندو ال يددتصيع
الكددرم والحخكددةة وكددان بإمكانددو فقددى أن يددخمر بجفددغ يشددو اليدددخىة وىددحه الحالددة بددارة
غ الل معطع أج اد الجددع وبقدا العقدل فدي حالدة و دي كامدلة فقدج أ ديب بالذدلل فدي
فسو وةجيو ورجليوة و اش شتيغ بعج إ ابتو بتلظ الجلصة.

وب ددالخ ع مد ددغ ذلد ددظ ألد ددف ب ددػبي كتابد ددو :بحلد ددة الرد ددػص والف اخا ددةة ِب د د َخم ِ
ر جفشد ددو شد ددج
ْ

الػ ػ للحخُ الرحيح مغ مدا ج يقػم بشصه الحخوُ األبججية ببى !

يخك ددد الفخند ددي ج ددػن دوميشي ددظ ب ددػبي ف ددي كتاب ددو :بحل ددة الر ددػص والف اخا ددة لد د ق د ّدػة
ّ

اإلرادة الكامشددة لددجى اإلندددانة ودورىددا فددي تخ ّصددي الس ددي التددي يجددج نفدددو ارقددا فييددا

دتججا ميس ددا
ف ددي رحل ددة حيات ددوة وض ددخورة البح ددث ددغ ددبل للت ددأقلع م ددع الػق ددائع والسد د ّ
اانددت قا ددية أو مز دشيةة وذلددظ فددي مدددع لعقددج نددػل مددغ الترددالح مددع الددحا والعددالعة
التحدخ والتبااي والخثا .
ّ
وتقبل األمػر كسا ىي بعيجا غ ّ

اددان بددػبي يلتقددي مدددا جتو لسددجة ثددرث ددا ا يػمدي دا دا ددل خفتددو بالسدتذددف ة حيددث كددان

يسليي دا ن ددز الكت ددان حخف دا حخف داة إذ تق ددػم السد ددا جة بش ددخ الح ددخوُ بالتختي ددب إل د أن يد ددتػقفيا

بددػبي بخمذددة دديغ واحددجة للحددخُ الدح يجددب تدددجيلو -فعيشددو اليدددخى ىددي العزددػ الػحيددج الددح
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دتحكع بددو – ثددع ُيكددخر األمددخ نفدددو لتحردديل األحددخُ التاليددةة وبعددج َجيددج يحرددلػن لد
يسكشددو الد ّ
السةة ثع مقاشع جسل واضحة..وىكحا!

ددفحة نتددال(ٕٓٓ) ألددف إ ساضددة للعدديغة وةددخى

وجددا الكتددان السؤلددف مددغ()ٖٔٚ

دوميشي ددظ ف ددي كتاب ددو أن ك ددل إند ددان -حتد د وان ك ددان يد ددتصيع الحخك ددة -يط ددل حب دديذ
جدجه مالع تكدغ لجيدو اإلرادة الحجيجيدة لتحقيده مدا يخةدجة وةذ ّدبو جدده دغ الحخكدة ببحلدة
ػص تقيجهة ور ع ذلظ يذعخ بخوحو م ل الفخااة تحّله في سا بارةذ.

وةرف لشا بػبي تجخبتو مع ىدحه الحالدة السخضدية الشدادرة مددتعيجا مذداىج مدغ حياتدو

الساضددية يػا ددي بيددا نفدددوة وةعيددج ااتذدداُ بددارةذ فددي يالددو لي اخىددا برددػرة مختلفددةة
وةذعخ دوميشيظ بأن روحو تحخره مغ كل قيػد العجد والذلل.

لقددج ألددف بددػبي الكتددان وحددخره بالكامددل دا ددل قلددوة وقددام بإمرئددو حخفددا حخفددا ليكددػن

اإلمددر دقيقدداة و ددجر الكتددان فددي فخندددا فددي الدددادس مددغ مددارس ددشةٜٜٔٚمة ولكددغ

مؤلف الكتان تػفي فجأة بعج ثرثة أيام مغ نذخ الكتان(ٔ)!!
رابى الكتان:

https://www.bookleaks.com/files/ketab/ketabٖ/ٕٛٙ.pdf

وقددج أ ددخل السخددخل الددديشسائي جػليددان اددشابل فدديلع :قشددال الرددػص والف اخاددةة السقتددبذ
مغ الكتان امٕٓٓٚم.
رابى الفيلع:

ٕٗhttps://www.actionz.tv/video/see.php?vid=ٔb٘٘ٗٚٛ

فيلع وثائقي غ دوميشيظ:

(ٔ )

https://www.youtube.com/watch?v=wvjyٕo_wٓcs

انطخ:

http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/

ٖhttps://abunawaf.com/ٔٔٓٙٔ٘-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛa%dٜٝٛٙ-%dٜٕٝٛٝdٜٝٛٚٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛa%dٛٝaٖٝdٛٝb%dٜٝٛٛٝdٛٝb٘ٝdٜٝٛٙٝdٛٝbٜٝdٜٝٛٛٝdٛ%aٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad/

ٔ٘https://www.vb.eqlaٖ.com/showthread.php?t=٘ٓٚٛ

وانطخ أيزا :ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.
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( )11دٜفٝد ٖارمتإ:
(ايطبٝب ايهفٝف)
اانددت أمشيددة ىددحا األمخةكددي أن يددجرس الصددبة وكددان كددل الددحيغ يعخفػنددو حت د أ دختو

يعتقجون أنو يدتحيل ليو ذلظ.

أني د ديفيددج د ار ددتو ال انػةددة ددامٕٜٔٚمة وبعددجىا تقددجم بصلددب االنتدددان إل د

ذددخ

اليا شبيةة وتع الخفس مغ تدع كليدا ة لكشدو بعدج وقدت قرديخ تلقد ر دالة بالسػافقدة
مغ جامعة تسبلة وبجأ ديفيج معخكة التحج ..
انص د ددػ دروس التذد د دخةح التسييجي د ددة لد د د مذ د ددكر

ا د ددة تتعل د دده ب د ددوة في د ددػ وان

ا د ددتصال أن يرد ددػص بيجيد ددو السحسيتد دديغ بقفد ددازةغ مد ددغ السصد دداف دا د ددل الج د ددث لد ددتلسذ
مػاضدع األ زدا الكبيدخة وتعدخُ ىينتيداة فدإن التعدخُ لد األ زدا األ درخ حجسددا
تدتخ م ل الزفائخ العربية ا تػجب ا تخجام يجيو العارةتيغ.
واألا خ ا
وىددحا مددا أقحسددو فددي ددباق لددتعلع األادديا الزددخورةة قبددل أن تفقددج أ ددابعو حا ددتيا
بدددبب مرمدددة محلددػ الفػرمالجىيددج الددح يدددتخجم فددي السختبددخ لػقايددة نسدداذل الكائشددا
مغ الفداد.
وأ ددبح لددي ديفيددج أن يعتسددج فددي د ار ددة لددع األندددجة ل د أ دداتحتو وزمرئددو فددي
تلس دذ ر ددػم ُحفددخ
و ددف مايخونددو تحددت السجيددخة و ل د ّ

ل د شخةقددة تذددبو شخةقددة

بخايل أ جىا لو أ اتحتو.

وراح ديفي ددج ي ددشطع مكتب ددة ا ددة ب ددو تحت ددػ

لد د الس اخج ددع الت ددي يحت ددال إليي ددا ف ددي

د ار ددتوة وزودتددو مجسػ ددة مددغ متصػ ي(جسعيددة التدددجيل للسكفددػفيغ) بأاددخشة َ دجلت

لييدا ثرثديغ مجلددجا مدغ الكتددب السقدخرة لد ديفيدجة ومدا كدداد ديفيدج يبااددخ دشتو الصبيددة
ال انيددة حت د وجددج نفدددو ارقددا ف دي حددا مينددػس مشيدداة َفلِ َك دي يددتسكغ مددغ متابعددة ددت
ْ
محاض د اخ فددي اليددػم الػاحددجة قددام بتدددجيل السحاض د اخ كليددا ل د بلددة واحددجةة ثددع َنَق د َل
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األاددخشة إل د بيتددو لتدددجيل ملخرددا ليددا ل د بلددة ثانيددة..ة لكددغ ىددحا األ ددلػن كددان
يتصلددب ق اخبددة الدددا تيغ لتدددجيل ملخددز محاض دخة مددغ ددا ة واحددجةة أ أنددو كددان فددي
حاجة إل اثشتي ذخة ا ة يػمديا إلتسام واجباتو الج ار ية السشدلية..

معاناة وجيج متػا دلة ولكدغ بدخوح ال تعدخُ اليدأسة مدخ األيدام والددشػن حتد جدا

يددػم ٕٚمددايػٜٔٚٙم الددح تدددلع ريددو ديفيددج ادديادة الددجكتػراه فددي الصددبة ر ددع إ ددابتو
ب ددالعس ور ددع تػق ددع الك يد دخةغ أن تخرر ددو بعل ددع الص ددب ا ددي مد ددتحيلة لك ددغ اإلرادة
و جم اليأس ىسا الجافع لإلبجال.

وبعددج مددخور بزددعة أ ددابيع ل د تخخجددو احتفلددت(جسعيددة التدددجيل للسكفددػفيغ) ذا
مدا بسشا بتيغ ميستيغ:
األولد د م ددخور سد ددة و ذد دخةغ ام ددا لد د تأ دديذ الجسعي ددةة وال اني ددة وق ددػل ح ددجث
طيع فدي تارةخيداة إذ اقدتحع أادج ر اياىدا شسػحدا ميدجان الصدبة وأاداد رئديذ الجسعيدة
بجيفيددج وىددػ يقددجم إليددو جددائدة مؤ دددة الجسعيددة ألنددو أضيددخ انترددار الددخوح البذدخةةة ثددع
الس د ددل الد ددح ض د دخبو لشد ددا ديفيد ددج بد ددأن إيسانشد ددا باإلمكاند ددا
قد ددا  :إنشد ددا نذد ددعخ بيد ددحا َ
السعجد (ٔ).
ا
السحجودة للشاس جسيعيع قج تَ َجج َد وبأن الحسا ة ترشع

(ٔ ) انطخ :كيه أ بحػا طسا ؟ للجكتػر عج عػد الكخةباني :صٜٚ-ٚٚ
- 76 -

يد ددخ

( )12إٜزٜو ُٜٓٝٗٚاٜز:
( أ ٍٚنفٝف ٜتضًل دبٌ إٜفزصت)
إيخةددظ وةييشسددايخ رةاضددي أمخةكددي ومرددامخ ومؤلددف ونااددى ومتحددجث تحفيددد ة فقددج بردخه وىددػ
فددي الخابعددة ذددخ مددغ س دخهة ولكشددو باإل دخار والتحددج وقددػة اإلرادة أ ددبح أو اددخز أ س د

يردل إلد قسددة جبدل إيفخ ددت(ٔ) وذلددظ فددي دامٕٔٓٓم ة وكددان مددغ بديغ أربعددة وتدددعيغ اخرددا
تدلقػا تلدظ القسدة فدي أربعدة أيدام مدغ الجاندب الشيبدالي مدغ الجبدلة وقدج تدػفي ثرثدة متددلقيغ لد
األقل في ىحا السػ عة اثشان ل الجانب الشيبالي وواحج في أراضي التبت.
يق ددػ ان ددب كارم ددا بي ددخ تد ددله الجب ددا  :ى ددحا س ددل م ددحىل وم ددجىر للراي ددة بالشد ددبة

لستد ددله أ س د د حي ددث و د ددل إل د د القسد ددةة فرالبي ددة الشد دداس يج ددجون

د ددعػبة حت د د فد ددي

الػ ػ إل معدكخ القا جةة نا يظ غ القسة.

تددع تك دخةع إيخةددظ بقر ددة و ددرُ ف ددي مجلددة (ت ددايع) الذددييخةة وأاس ددل تد دّله القس ددع الدددبعة ف ددي

دبتسبخٕٕٓٓم حيدث انزددع إلد مائدة و سددديغ مدغ متدددلقي الجبدا ولكشدو كددان الستددله الػحيددج
الكىيدده بيددشيعة وفددي ددام ٕ٘ٓٓم أ ددذ إيخةددظ مشطسددة "العددير بددر ػائدده" وىددي مشطسددة يددخ

ربحية تدا ج أاخا ا مغ جسيع أنحا العالع ل تخصي تحجياتيع وتحقيه أىجافيع(ٕ).
رابى فيجيػ:

https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/ٕٓٔٛ/ٕٔ/ٔٔ/-%DٛٝAٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔٝDٜٝٛA%Dٜٖٝٛ-

%DٜٝٛٛٝDٜٝٛA%DٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٜٝٛٙٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBA%DٛٝAٚٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٔ-

%DٜٖٝٛٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛA%Dٜٝٛٔ-%DٛٝAA%DٛٝBٖٝDٜٝٛٗٝDٜٕٝٛ-%DٜٕٝٛٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٔٝDٛٝBٔٝDٛٝBٖٝDٛٝAAٕٔٓٓ%DٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛ٘-

(ٔ) جبل إيْف ِخ ْت أ ل جبل ل وجو األرضة حيث يختفع حدػالي تددعة كيلدػ متد اخ
تتكػن مشيا ر ل جبا اليسرياة ل حجود الريغ ونيبا واسالي اليشج.
الجبا التي ّ

دغ دصح البحدخة وىدػ أحدج

(ٕ )

انطخ:

https://www.dostor.org/ٕٔٛٗٔٙٛ
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(ْٝ )13هٛالظ فٛدٝضٝو:
(أعٗز َتشد ٟاإلعاق..١بال ٜدٚ ٜٔال ردًني)
ال أ دتصيع أن أ ددافحظ باليددج لكشددي قددج أشلددب مشددظ أن تزددسش ة شددجما يدددتيدا بشددا

الشاس ال يجب أن ُنقله أنفدشا بسدا يقػلدػن فالسذدكلة ليددت فدي مطيدخى لكدغ السيدع ىدػ

ج ددػىخ ة ق ددج أا ددػن ب ددر ي ددجيغ أو دداقيغ لكشد د أح ددب الحي دداة وم ددؤمغ ب ددإرادة
الشجدداح ال حددجود لددو مددا دام ىشددا أمددل ف د

وب ددأن

وقجرتددوة الخددػُ يسكددغ أن يكددػن إ اق دة

ابيددخة فد حياتشددا إذا تسكددغ مشددا فددر تجعلددو يشددا مشددظ وتأاددج أن

معددظ فد كددل وقددت

وفي كل حا ..ىكحا بخ نيكػالس فػجيديظ.
ُول ددج فػجيد دديظ ف ددي ال اخب ددع م ددغ ديد ددسبخ ددشةٕٜٔٛم بأ ددتخالياة ول ددج ب ددر يد ددجيغ وال

رجلدديغة ولجيددو زوائددج طسيددة دفلية بددجال مددغ الددداقيغ يدددتصيع تحخةكيددا وا ددتررليا فددي
قزا بعس حػائجو.

وف ددي ددامٜٜٓٔم ل ددع تد ددسح الحكػم ددة األ ددتخالية ل شف ددا السع دداقيغ بال ددحىان إلد د
الس ددجارس العادي ددةة فل ددع ي ددحىب نيكد دػالس إلد د تل ددظ الس ددجارسة ول ددع ت ددجفع الحكػم ددة أي ددة
مد ددا جا مالي ددة لشيكد دػالس أو لػالجي ددو حتد د يد ددتصيع إاس ددا تعليس ددوة فق ددخر وال ددجاه أن
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يتحسر قدػة الطخوُ إليجداد مردارةه مدجرس داص البدشيعة بيدجُ ا دتكسا تعليسدو
للسدخحلتيغ االبتجائيددة وال انػةدةة ثددع لددع يتحسدل والددجاه السرددارةه الباىطدة للجامعددةة وقددخ ار
البحددث ددغ دا ددع لددوة وبعددج م د اخرة بحددث تكفلددت إحددجى السؤ دددا الخا ددة بسدددا جة
نيكػالس ال تكسا تعليسو.
شجما كان في ال امشة مغ سدخه حداو االنتحدار ألندو ادعخ بأندو وحيدجة ولكدغ أبػةدو
اانا معجدة حياتو وقاال لو :إن الحياة ا تياران إما السحاولة أو اليأس والفذل.
قامددت والجتددة بالبحددث ددغ شخةقددة سليددة تذددجعو بيددا لد أن يرددبح اخرددا نذدديصا
مفعسد ددا بالحيػةد ددةة ووجد ددج الحد ددل فد ددي أحد ددج األف د دخاد مد ددغ ذو االحتياجد ددا الخا د ددةة
وحرلت ل

ػر ليحا الخجدل الددعيج وىدػ يتعامدل مدع مذداالو الك يدخة بدر دة تامدة

وبأ ددلػن يد دديخة وا ددجعو ذل ددظ لد د أن يك ددػن م ددل ى ددحا الذ ددخزة وى ددحا م ددا ح ددجث
بالفعل.
ونيكػالس اان فخةج فد

دفاتةة فعلد الدخ ع مدغ إ اقتدة فقدج ا دتصال إاسدا تعليسدو

بسد ددا جة والجي ددو الل ددحيغ ك ددان ليس دا ال ددجور األاب ددخ ف د حيات ددوة فأاس ددل تعليس ددة الج ددامع
وحرددل ل د ثددرث ادديادا جامعيددة :ف د االقتردداد وادارة األ سددا والعقددا ار ة كسددا
يجرس للصلبة وةسشحيع كػر ا تجرةبية.
ا تصال أن ّ
وم ددغ ىػايات ددة الد ددباحة ولع ددب كد دخة الق ددجم والجػل ددف ورك ددػن الخي ددل والقد د اخ ة والكتاب ددة
لي الكسبيػتخ حيث يدتصيع أن يكتب ثرثا وأربعيغ كلسة ف الجقيقة.
ونيكػالس ىػ االبغ األابدخ لػالجيدو ولدو أ دت وأر يردرخانوة و لد الدخ ع مدغ إ اقتدو
دجى لددع
املددو والددجاه كإ ػتددو ولددع يذددعخاه أبددجا أنددو أقددل مددشيعة وقددج ذكددخ ذلددظ فقددا  :إن والد ّ

يذ ددعخان أب ددجا بالذ ددفقةة وك ددان وال ددجى يق ددػ لد د دائس ددا :إن أن ددت أا ددفقت لد د نفد ددظ
يذ ددفه الش دداس لي ددظة وأض دداُ :إن أيد دة ض ددخوُ أم د ّدخ بي ددا ف ددي حي دداتي -ميس ددا كان ددت
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قا ية -فدإن

أابدخ مشيدا وىدػ قدادر لد كدل ادي ة ولدغ يتريدخ ادي فدي حياتشدا إال

بإرادة .

قددام نيك دػالس بجػلددة حددػ العددالع ليبد ّدث األمددل ف د نفددػس الشدداس و ا ددة السعددػقيغ

وة بددت أن قيسددة اإلندددان ليدددت ف د اددكلو أو جدددجه ولكددغ ف د ذات دوة وة دخأس نيك دػالس

واح ددجة م ددغ أاب ددخ السؤ د ددا األىلي ددة ال اخ ي ددة لإل اق ددة ف ددي أمخةك دداة وى ددػ أيز ددا رئ دديذ
لذددخكتيغ مددغ أابددخ الذددخكا السيتسددة بسجددا االقتردداد فددي بلددجه أ ددتخالياة كسددا يعتبددخ
م ددغ أب ددخز الذخر دديا الشذ ددصة ف ددي مج ددا د ددع األا ددخاص ذو اإل اق ددةة حي ددث زار
أا د ددخ م د ددغ ذد د دخةغ دول د ددة فيي د ددا مؤ د د ددا تعشد د د بذ د ددأن السع د دداقيغة ول د ددو العجي د ددج م د ددغ
السحاض اخ والشجوا التدي يعدخض فييدا تجخبتدو السحىلدة فدي تحدج اإل اقدةة وةبدث مدغ
رليا األمل في قلػن السعاقيغ.

ومددغ أجسددل مددا قددا  :لددج إيسددان قددػ وال أ ددخُ اليددأس أو السلددلة وقددخر أال تقددف
إ اقتي ائقا أمدامي لتريخندية وتعلسدت أنشدي لددت وحدج ذا إ اقدة فجسيدع البذدخ لدجييع
إ اقددا  :فددالخػُ إ اقددة والخجددل إ اقددة والتددخدد إ اقددةة والكسددا ال وحددجهة ولكددغ األمددل
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وال قددة واإلرادة ىددي األادديا األ ا ددية التددي يجددب أن يحر ددل لييددا الذددخز الد ددػ

فددي حياتددوة وىددحه األادديا ال فددخق فييددا بدديغ معدداق و ي دخهة وىددي أادديا ال تُذددتخ مددغ
الدددػقة يقػلددػن :إنددو مع داقة وأقددػ  :مددا مددغ إ اقددة ددػى فددي القلددب والتفكيددخ وشخةقددة
الحي دداةة ددأجخن مائ ددة مد دخة حتد د أني ددس مج ددجداة ال تشط ددخ إلد د الحي دداة بسشط ددار أ ددػد

حت ال تدخى كدل ادي حػلدظ أ دػدة قدل فدي نفددظ :أُحدب الحياة..أحدب الحياة..الحيداة

جسيلة ججاة و شجما نقخر أن نكػن عجا

تأتي الدعادة إليشا.

يعددير نيك دػالس السعددخوُ بد دد(نيظ فيددػتتر) مددع زوجتددو ف د كاليفػرنيدداة ومددغ أشددخُ
مػاقفو أنو ألبذ زوجتو اتع الدفاُ بفسو..

وقددج ألددف كتابددا ددساه :حيدداة بددجون حددجودة يعددخض ريددو دديختو الحاتيددةة ومددغ اخئددب

نيكػالس أنو يحتف بدول مغ أححية في دانتو ألنو يؤمغ بالسعج اد (ٔ).
رابى الكتان:

https://www.saٚeralkutub.com/%DٛٝAD%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚ%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝAF/

رابى فيجيػ:

https://www.youtube.com/watch?v=Y_XGٜYٙVZZU

(ٔ) انطخ:
https://small-projects.org/%dٜٕٝٛٝdٛٝb٘ٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad-

%dٜٝٛٙٝdٜٝٛa%dٜٖٝٛٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٗٝdٛٝaٚٝdٛٝbٖ-%dٜٝٛٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝac%dٜٝٛa%dٛٝbٖٝdٜٝٛa%dٜٖٝٛ/
https://almolok.ahladalil.com/tٖٖٖٓ٘-topic
https://www.annajah.net/%DٜٕٝٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝB٘-%DٜٝٛٙٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAD-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ%DٛٝBٓٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAA%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAE%DٛٝAٚٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٜ%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٕٝٛٝDٛٝAA%DٛٝBٚٝDٜٝٛٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAD%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAA%DٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘-article-ٕٕ٘٘ٚ
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( )14يٝش ٟفٝالصهٜٛش:
(ُٚصفت بأقبض اَزأ ٠يف ايعامل)
أبذع امدخأة فدي العدالعة ىدحا ىدػ اللقدب الدح اادتيخ بدو "ليدد رير دكػةد" بعدج نذدخ
بعددس الستيكسدديغ الزددعفا  -كسددا ترددفيع -لسقدداشع مرددػرة ليددا لد مػقددع "اليػتيددػن"
إلثارة الدخخةة واال تي اد بيا.

ولددج ليددد

ددامٜٜٔٛم فددي واليددة تكددداس األمخةكيددة قبددل مػ ددج والدتيددا بذدديخة

دادر يج (مترزمددة بخوجيخةددا أو مددخض الذدديار) الددح يجعددل
تحسددل مخضددا ند ا

دداحبو

دأثيخ لد د العز ددر وال ددجما والقل ددب والعيش دديغ
يب ددجو أاب ددخ د ددشا بك ي ددخة كس ددا أن ل ددو ت د ا

والعطددامة وأيزددا يسشددع مددغ ااتدددان الددػزن مسددا يددؤدى إلد ضددعف سليددة الشسددػ وكددحلظ
ضعف في األندجة الجا لية.
وبددالخ ع مسددا واجيتددو ليددد مددغ أمدخاض فددإن والددجتيا ا ددتسخ فددي ترددحيتيا ترحيددة جيددجة

لتبقييددا ل د قيددج الحيدداةة وكددان والددجاىا يعامرنيددا وكأنيددا لددع ترددب بددأ مددخضة وكانددا
ددغ

حخةردديغ ل د أن تحط د ليددد بحيدداة شبيعيددةة وقددج جعليددا د ددع والددجييا تتراض د
ال اال تي اد ا التي كانت تػجو ليا مغ ِقَبل األشفا في السجر ة.
تقػ والدجتيا :لقدج أ بخندا األشبدا بأنيدا قدج ال تدتسكغ مدغ دير حيداة شبيعيدة بذدكل كامدل
وربس ددا ل ددغ ت ددتسكغ م ددغ السذ ددي والك ددرمة وكش ددت أا ددتخ لي ددا مرب ددذ تخ ددز ال ددجم لر ددرخ
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حجسي دداة وزاد معاناتي ددا أيز ددا بإ ددابة أح ددج يشيي ددا فج ددأة ب ددالعس ف ددي أم ددخ ل ددع يد ددتصع
األشبا تفديخه شجما تحػ لػن ج ة يشيا اليسش مغ البشي إل األزرق.

ش ددجما و ددلت لي ددد إلد د الجامع ددة ب ددجأ الك ددرم شي ددا يت ادي ددجة وأ ددبحت مشب ددػذة مس ددغ
السددرة الددػحرة
وو ددفت بالعجيددج مددغ األو دداُة مشيددا :أبذددع امدخأة فددي العددالعة ْ
حػليدداة ُ
الذ ددبحة وأو دداىا أح ددجىع باالنتحددار..ة ولددع تلتف ددت لكددل ىددحه التعليقددا الدددلبية القاتل ددةة
وقخر أن تخد بصخةقتيا وقبلت التحج !
وضد ددعت ليد ددد أماميد ددا أىد ددجافا و د ددسست ل د د تحميقيد ددا لتد ددخد بيد ددا ل د د كد ددل ى د دؤال
السدتيدئيغة ففي ال انيدة والعذدخةغ مدغ سخىدا بدجأ محاضدخاتيا فدي التحفيددة وكدان ىدحا
أو ىددجُ تحققددوة ثددع نذددخ كتددابيغ بعش دػان :ليددد الجسيلددةة وكددغ جسددير  ..كددغ أنددتة
وك د ددان ى د ددحا ث د دداني أى د ددجافياة وتخخج د ددت لي د ددد م د ددغ الجامع د ددة ف د ددي تخر د ددز الج ار د ددا
واالتراال ة وكدان ىدحا اليدجُ ال الدثة وأ دبح لدجى ليدد الك يدخ مدغ السعجبديغ وقامدت
بعسددل العجيددج م دغ ورش العسددل للترلددب ل د الخددػُ والعمبددا ة تقددػ ليددد  :لقددج رزقشددي
ربي بأ طع نعسة في حياتي وىي مخضي إذ كان دافعا لي لتحقيه ىحه األىجاُ!

وةددحكخ أن ليددد ولددج بددػزن كيلددػ ج دخام واحددجة وىددي ا ن ح دػالي ٕٛكيلددػ جخامدداة
ُ

وةق ددػ األشب ددا ال ددحيغ أدىذ ددتيع حال ددة لي ددد  -الت ددي ال تد د اد تح ددت الستابع ددة والج ار ددة
ضددسغ بخنددامب د ار ددا جيشيددة يذددخُ ليددو مخترددػن فددي جامعددة تكددداس -إنيددا لد

الخ ع مغ حالتيدا الصبيدة الشدادرة التدي لدع يردب بيدا إال اخردان يخىدا فدي العدالع فيدي
ال ت اد قادرة ل الدوال والحسل بذكل شبيعي.
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وتَشد ددب رير ددكػةد لػال ددجييا الفز ددل ف ددي ق ددجرتيا لد د التفكي ددخ اإليج ددابية وبخا ددة

حيشسا كاندت تتعدخض للسزدايقة فدي السجر دة أو الددخخةة فدي الذدارلة فقدج أ بخىدا والدجاىا
أن تددحىب إلد السجر ددة مبتدددسة مخفػ ددة الدخأس تعامددل الجسيددع بلصددف برددس الشطددخ ددغ
الصخةقد ددة التد ددي يعاملػنيد ددا بيد دداة وىد ددي الشر د دديحة التد ددي التدمد ددت بيد ددا رير د ددكػةد شد ددػا

حياتيا(ٔ).

رابى فيلع وثائقي:
رابى فيجيػ:

https://www.youtube.com/watch?v=pgPٙbnwKgGM

https://www.ted.com/talks/lizzie_velasquez_how_do_you_define_yourself?language=ar

(ٔ) انطخ:
http://disabilityhorizons.ae/ٕٓٔٛ/ٕٓ/%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٙ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٛٝdٛٝba%dٜٝٛa%dٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝac%dٛٝbٔٝdٜٜٝٛ%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaa%dٛٝaٚ/

٘ٔ٘ٗhttp://www.alriyadh.com/ٚٚ
https://alwan.elwatannews.com/news/details/ٕٕٗٗٙٚٙ/%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٛٝAB%DٛٝAٜ-%DٛٝAٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙٝDٛٝAA%DٛٝAF%Dٜٜٝٛ%DٛٝBٗٝDٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘-%DٛٝBٔٝDٛٝAD%DٜٝٛٗٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛA%DٛٝBٕٝDٜٝٛA%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAٖ%DٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٔٝDٛٝAٖٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٜ%DٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ
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ًَشل
عدصٝات أخز١ًَُُِٗ ٣
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( )1عُز ٚبٔ اجلَُٛح:
(ايغٗٝد األعزز ايذٜ ٟطأ بعزدت٘ يف اجلٓ)١
ىددػ أحددج

ددحابة الشبددي(ﷺ)ة ومددغ ددادا العددخن وأادخافيعة وكددان يعددان مددغ العددخل

الذ ددجيج ف ددي إح ددجى دداقيو ل ددحا في ددػ م ددغ أ ددحان األ ددحارة وم ددع ى ددحا أ ددخ ل د د
السذاركة مع الشبي(ﷺ) في دوة أُحجة ر ع مذقة و صػرة السػقف!

فذدديج مددع الخ ددػ (ﷺ) دددوة أحددج ر ددع خجددو الذددجيج قددائر للشبددي(ﷺ) :رددإ إنددي
ألرجددػ أن أشددأ بعخجتددي ىددحه فددي الجشددةة وتػجددو نحددػ القبلددة دا يددا ربددو :الليددع ارزقشددي
الذدديادة فددي دبيلظ وال تخدنددي إلد أىلددي ائبداة فخزقددو
ّرد في دوة أحج..

الذدديادةة وا تذدديج معددو ولددجه

بدغ سدخو بدغ حدخام والدج جدابخ بدغ بدج فدي كفدغ

وُكفغ سخو بغ الجسػح و بدج
فحفددخ شيسددا ُليريد اخ مددغ مكانيسدداة ُفػجددجا لددع يتريد اخ
واحددجة وكددان الددديل قددج ددخن قبخىسددا ُ

اأنس ددا مات ددا ب دداألمذة وك ددان أح ددجىسا ق ددج ُجد دخح فػض ددع ي ددجه لد د ُجخح ددو ف ددجفغ ك ددحلظة

فأُميصدت يدجه دغ جخحددو ثدع أُر دلت فخجعدت كسددا كاندتة وكدان بديغ يددػم أحدج وةدػم ُحفددخ
شيسا ت وأربعػن شة!(ٔ).

(ٔ) ارجددع :أ ددج الرابددة البددغ األثيددخ :جد دٗ صٜٗٔة دار الكتددب العلسيددةة األولد (٘ٔٗٔى دٜٜٔٗ-م)ة و دديخ أ ددرم
الشددبر للددحىبي :جد دٔ صٕٕٕ٘٘٘-ة مؤ دددة الخ ددالةة ال ال ددة(٘ٓٗٔىد دٜٔٛ٘-م)ة واإل ددابة البددغ حجددخ :جد دٗ
ص٘ٓٛ-٘ٓٙة دار الكتب العلسية –بيخو ة األول (٘ٔٗٔىد).
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( )2قاي:ٕٛ
(إَاّ ايكزا ٤األصِ)

لع يسشعدو دسسو أن يكدػن أحدج أاداخ ُقد ّاخ القدخبن الكدخةعة وكدان أ دع ادجيج الردسعة
واأل جدب أنددو كدان يشطددخ إلد ادفتي القددارا وةددخد ليدو اللحددغ والخصددأة واليدػم يقد أخ ددجد

ابيخ مغ أ ل إفخةميا بق اخ ة قالػن األ ع.

مدغ دبي

يد بغ ميشاة وأ لو مدغ الدخومة وكدان ج ّدج جدجه بدج
ىػ أبػ مػ
ال ددخوم أي ددام س ددخ ب ددغ الخص ددانة ُلق ددب بق ددالػنة وى ددي كلس ددة رومي ددة تعش ددي :جي ددجة وال ددح

أَ ْشَلد َده ليددو ىددحا اللقددب ادديخو نددافعة فقددج كددان إذا ق د أخ ليددو يقددػ لددو :قددالػنة أ جيددجة
يرشفددو بلرتددوة قددا ابددغ الجدددر  :ددألت الددخوم ددغ ذلددظ فقددالػا :نعددعة يددخ أنيددع نصقدػا

لي القاُ اافا ل

ادتيع.

ولددج قددالػن ددشة ذ دخةغ ومائددةة وق د أخ الق دخبن ل د نددافع م د اخ ك ي دخةة وا ددتز بددو ك يد ادخة

وقيدل :إندو كدان ربيدب ندافعة َوُرِو

شدو قػلدو :قد أخ

لد ندافع ق اخ تدو يدخ مدخةة وكتبتيدا فددي

اتابية وقج بلد مدغ ك دخة ق اخ تدو لد اديخو أن قدا لدو :ادع تقد أخ لدي! اجلدذ إلد أ دصػانة
ّ
حت أر ل إليظ مدغ يقد أخة وىدي اديادة لدو مدغ اديخو بالقدجرة لد التعلديعة وداللدة لد حدب
اإلمام نافع لترميحه ور بتو أن يتقجمػا في حياتو وةربحػا ايػ ا.

ومع ااترا قالػن بالتعليع لع يشقصدع دغ اديخوة قدا الشقداش :قيدل لقدالػن :كدع قد أخ

ل نافع؟ قا  :ما ال أحريو ا خةة إال أني جالدتو بعج الف اخ
وق د أخ قددالػن ل د

وتعلدديع العخبيددة وشددا
مشرب ايخو بعجه.

ذخةغ شة.

يد د بددغ وردان الحددحا ة وقددج انقصددع قددالػن إلق د اخ الق دخبن وتعليسددو
س دخهة فقددج دداش نحددػ مائددة ددشة كذدديخوة َوَب ُعد َدج
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دديتو وتددػل

ومغ أايخ ترميحه :ابشداه أحسدج وابد اخ يعة وأبدػ نذديى
الحلدػانية وأحسددج بددغ

بدغ ىدارونة وأحسدج بدغ يدةدج

ددالح السرددخ ة وابد اخ يع بددغ الحددديغ الكدددائية وابد اخ يع بددغ

السجنية وا سا يل بغ إ حاق القاضي و يخىع.

وةفيدع
نقل معطع مدغ تدخجع لدو أندو كدان أ دعة قدا ابدغ حداتع :كدان أ دع ُيقدخا القد اخ َ

صددأىع ولحددشيع بالذددفةة وقددا لددي بددغ الحدددغ اليدددشجاني :اددان قددالػن اددجيج الرددسع
ّ
فلػ رفعت ػتظ إل ايدة ال يددسعة وكدان يشطدخ إلد ادفتي القدارا فيدخد ليدو اللحدغ
والخصأ.

قددا أبددػ البرددجاد  :اددان قددالػن أ ددع ال يدددسع البددػقة واذا ق د أخ ليددو قددارا فإنددو
يدددسعوة وقيددل :إن الرددسع أ ددابو فددي ب ددخ س دخه بعددج أن أُ ِ د َح ْ الق د اخ ة شددوة وتددػفي

رحسو

شة ذخةغ ومائتيغ(ٔ).

(ٔ) انطددخ :الجدددخ السددأمػن إلد روايددة قددالػن للددجكتػر تػفيدده إبد اخ يع ضددسخة :ص٘ٔومخاجعيدداة دار سددار بدداألردنة
ال انية(ٕٜٓٓم).
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( )3سضين ٖداٖد:
(سصٌ عً ٢املادضتر بعد ايجُاْني)
ال ا ددظ أن الذ دديخػ ة وم ددا ير ددحبيا م ددغ أمد دخاض وض ددعف بالب ددجن تُع ددج ا ددكر م ددغ

أاددكا اإل اقددةة وبخا ددة إذا جددا

بعددج رحلددة ملينددة بالعسددل والكفدداح السدددتسخة ولكددغ

دداحب العدةس ددة القػة ددة واإلرادة الت ددي ال تع ددخُ الي ددأس ل ددو رؤة ددة مر ددايخة..ة وى ددحا م ددا
تجدج في اخرية حدشي ىجاىج!
قرددة كفدداح بددجأ ا م دػاشغ مددغ أرةدداُ محافطددة الذددخقيةة حيددث تحددجى الجسيددع وقاددخ
الطددخوُ الرددعبة التد واجاتدوة وكاندت لجيدو دةسددة وارادة قػةددة انتاددت بحرددػلو لد

الليدددانذ بتقددجيخ جيددج ج د دجاة ثددع درجددة الساجدددتيخ بتقددجيخ مستددازة وكددان ذلددظ كلددو بعددج
إحالتو للتقا ج.
يقػ ىجاىج :كشدت قدج حردلت لد دبلدػم السعلسديغ وتدجرجت فد

سلدي حتد

ُ يشدت

دجيخ لددإلدارة التعليسيددة بسشيددا القسددحة ثددع روادتشددي فك دخة ا ددتكسا د ار ددتي الجامعيددة بعددج
مد ا
إحددالتي للسع دداش ددامٜٜٔٛمة ك ددان لددج ف د اخ كبي ددخة وحاولددت م دختيغ ولددع أوف دده لك ددغ
الي ددأس لد ددع يجد ددج مكان د دا فد ددي قلبد ددية وذا ي ددػم مد ددغ د ددامٕٗٔٓم كش ددت أقد د أدخ الرد ددحف

فػجددج إ رن دا ددغ التعلدديع السفتددػح الجددامعية ربددادر باالترددا بددالخقع السددجون لددي
ددت و ددبعػن ددشةة ى ددل يح دده ل ددي

اإل ددرنة رد ل ددي ا ددخزة فد ددألتو :أن ددا س ددخ
ّ
االلتحدداق بالكليددة؟ فقددا  :شبعداة كشددت أ تقددج أنددو امددل الدددػةتر ألنددي اترددلت الدددا ة
ال ال ددة رددخاة فقددا ل دي :أنددا سيددج الكليددةة اليددة ا دان جامعددة ششصدداة وقددا (:تعددالي
بكخة وىا ورقظ).

ربددادر فددي الرددباح مدد د
ديػر فددي الكليددة
دتقر القصددار وقددجمت فددي الكليددةة وكشددت مذد ا

بيغ الصلبة بحكع شية والحسج ال حردلت لدي الليددانذ بجرجدة جيدج جدجا بقددع اللردة
العخبيددةة وىددحا مددا ا دجعشي ل د الحرددػ

لددي الج ار ددا العليددا فددحىبت إلددي جامعددة
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السشرددػرة و ددجلت بالج ار ددا العليددا ودفعددت السرددخوفا ة وكشددت أجددج إاددادة كبيدخة مددغ
األ اتحةة والحسج ال حرلت لي درجة الساجدتيخ في أقل مغ ام.
حد ددش

جا ددج الب ددال م ددغ العس ددخ ثرث ددة وثس ددانيغ ام دداة م ددغ قخة ددة التل دديغ مخك ددد مشي ددا

القسددح محافطددة الذددخقيةة مشحت دو لجشددة السشاقذددة والحكددع الت د

قددج بجامعددة السشرددػرة

ي د ددػم الد د ددبت السػاف د ددهٖٕٕٓٓٓ/٘/م درج د ددة الساجد د ددتيخ بتق د ددجيخ مست د دداز فد د د الخ د ددالة

الخ ْبد أَرز ".
السقجمة مشو بعشػان" فشيا الترػةخ ف اعخ ُ

قددا حدددش

جا ددج الددحى يعددج أابددخ شالددب يحرددل لد درجددة الساجدددتيخ :إنددو تسكددغ

مددغ تجسيددع السددادة العلسيددة لخ ددالتو فد أقددل مددغ ددشةة وا تددار ر ددالتو فد اللرددة العخبيددة
ددغ أحددج اددع اخ العرددخ العبا د ال ددان الددحيغ لددع يشددالػا ادداخة و ددػ الذددا خ" نرددخ بددغ

بالخ ْبد أَرز .
أحسج البرخ " الذايخ ُ

وذكددخ أن دو واج دو العجيددج مددغ الرددعػبا والتاكسددا مددغ محاولت دو الج ار ددة ف د الكبددخ
لكددغ ذلددظ كلددو لددع يز دده بددو

ددجرهة وأوضددح أنددو ال يػج ددج مدددتحيل مددع األمددلة وأن دو
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فخػر بحرػلو ل الساجدتيخ فد أقدل مدغ دام بجرجدة مستدازة وةصسدح فدي الحردػ
لي الجكتػاره..
ووجددو الددجكتػر حدددش ىجاىددج ر ددالة إلد الذددبان قددائر :لد الذددبان أن يسحددػ كلسددة
مد ددتحيل م ددغ قامػ ددو وةحق دده م ددا ير ددبػ إلي ددوة فاالجتي دداد ل ددو ثس ددخةة وان
أجخ مغ أحدغ سر(ٔ).

ال يز دديع

قخار لجشة الحكع والسشاقذة:

https://www.youtube.com/watch?v=ovApC_iSٚto

لقا تليفدةػني مع ىجاىج:

https://www.youtube.com/watch?v=DbIyٖofٜxRs

( )4عبداهلل باْعُ:١
(َٔ عذا٥ب ايكطاٚ ٤ايكدر)
اددان فددي مصلددع اددبابو م دداال للحيػةددة والقددػةة حت د إنددو يدددتصيع وحددجه الترلددب ل د
أربعددة أاددخاصة ثددع أ دديب بكدددخ فددي الخقبددة نددتب شددو اددلل ربددا ي أفقددجه القددجرة ل د
الحخكة تسامداة فلدع يجددل أو يددخىة بدل رضدي بقزدا
يذترل بالج ػة إل

ة فكان الجا ية اإل رمي بج

تعدال و ددم بعدجىا لد أن
بانعسة!

ُولج بانعسة بسكدة السكخمدة دامٜٗٔٚمة وةحكدي قردتو ريقدػ  :فدي دامٖٜٜٔم كشدت

اد ددادبا كد ددأ اد ددان و شد ددج بمد ددا ك ي د دخة مشيد ددا أن أاسد ددل د ار د ددتي فد ددي أرض الحد ددخميغ
وأحردل بعددجىا لد وضيفددة شيبدة وأتدددول وةكددػن شددج أبشدا ة وكشددت فددي

ددحة جيددجة

وأم ددارس الخةاض ددة ومشي ددا لعب ددة الكاراتي ددو ف ددي ج ددجةة وكش ددت مد ددتع دجا أن أض ددخن أربع ددة

أاخاص وال أ سل ليع حداباة و لت بي العارية إل ىحه الجرجة.

(ٔ) انطخ:
https://www.youmٚ.com/story/ٕٕٓٓ/٘/ٖٔ/%DٛٝAٖٝDٜٖٝٛٝDٛٝAٛٝDٛٝBٔ-%DٛٝBٚٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛ%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗ%DٛٝBٔٝDٜٕٝٛٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ-%DٜٝٛA%DٛٝAD%DٛٝB٘ٝDٜٝٛٗ-%DٛٝBٜٝDٜٝٛٗٝDٜٜٝٛٔ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAC%DٛٝBٖٝDٛٝAA%DٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٛٝAٛٝDٛٝAA%DٜٕٝٛٝDٛٝAF%DٜٝٛA%DٛٝB%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAA%DٛٝAٚٝDٛٝBٕ-%DٜٝٛٛٝDٜٝٛA%DٛٝBٖٝDٛٝAA%DٛٝBٜٝDٛٝAFٗ%DٜٝٛٗٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝB٘ٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٗ/ٖٗٛٓٓٙ
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وكشددت متسيد ادد فددي الدددباحة وىددحه الخةاضددة أمار دديا كيػايددةة وفددي يددػم مددغ األيددام كددان
يحددجثشي والددج فدددألشي :أنددت تددج غ الدددجائخ يددا بددج ؟ قلددت لددو :ال و مددا أد ددغة
وأنددا فددي واقددع األمددخ أد ددغة كددحبت ل د والددج ة وحلفددت أيز داة و ال أد ددغة وكددان
رد الػالددج :إن كشددت يددا ب ددج
الػقددت يذدديخ إل د الػاحددجة بعددج مشترددف الليددلة وكددان ّ
تددج غ

يكدددخ رقبتددظ..ة ورفعددت

لررة الفجخ لكشي ما

ددػتي ل د والددج وذىبددت ألن دام وبعددجىا أيقطشددي

ليت ونست.

وفددي الرددباح ذىبددت إل د السجر ددة وأنددا متدديقغ أنددي ددػُ أ ددػد إل د البيددت وىشددا
ىخبت مغ السجر ة ومعدي بعدس الذدبانة كدان يدػم ال رثدا قبدل اال تبدار بأربعدة أيدامة
وكشت أدرس فدي الردف األو ال دانػ ة وذىبشدا إلد الذدالييا ة كشدا نخصدى أن نقزدي
وقتد دا ك ددي ال يعل ددع بأمخن ددا األى ددل لك ددغ ق ددجرة

ف ددػق ك ددل ا ددي ة حر ددل الح ددادث ف ددي

السدددبح شددجما قسددت بددالقفد لكددي أ ددل إل د مدددافة أشددػ وأثشددا القفددد جددا جدددسي
لد د الخقب ددة وانكد ددخ رقبت ددي وبقي ددت تح ددت الس ددا رب ددع ددا ةة وتح ددت الس ددا ا دداىج
اد دخةى حي دداتي لحط ددة بلحط ددة ومشي ددا

ددػرة المد دخأة ج ددػز أ صيتي ددا

ددجقة ف ددي وق ددت

ابهة ااىجتيا أمام يشي وىدي تخفدع يدجييا بالدج ا ة وأ خجدػني مدغ السدا ج دة ىامدجة
وانتقلت إل السدتذف .
الص ددب يق ددػ  :إن اإلند ددان الر ددحيح إذا انقص ددع األاد ددجيغ ددغ مخ ددو أرب ددع دق ددائه يس ددػ
دما ديا و دت دقدائه يسدػ كدامرة وأندا جلددت تحدت السدا ربدع دا ةة وفدي السدتذدف قدا

األشب ددا  :ل دديذ ل ددو ددرل والحس ددج ال أن ددو ل ددع يس ددت ألن الفقد د اخ ال ال ددة والخابع ددة والخامد ددة
تكدخ ة وا تلف األشبا ..البعس يقػ  :نجخ لو العسلية والبعس يقػ  :ال!
وبعددج ددبعة ذددخ يػم دا أجخة دت العسليددة ووجددجوا

ددجيجا فددي الخقبددة وأ بخنددي بعددس

األشبد ددا أند ددي لد ددػ جلدد ددت ثرثد ددة أيد ددام مسكد ددغ أن يحد ددجث لد ددي د ددخشانة وجلدد ددت فد ددي
السدتذددف أربددع ددشػا ة وكانددت فت دخة

ددعبة ج د دجا :أَجخةددت اثشتددي ذ دخة سليددةة مشيددا
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ونقل دت أج د اد مددغ أنحددا
ددت سليددا فددي الخقبددةة وأقددل سليددة إحددجى ذ دخة ددا ةة ُ

جدسي لتخكيبيا في الخقبةة وأ حوا جد ا مغ الخئة.

وضلل ددت تد ددعة أا دديخ ال أتكل ددع وال أت ددشفذ وفتحد دػا فتح ددة ف ددي الحل دده إلد د الخئ ددة لك ددي
أتددشفذ باألادددجيغة تدددعة أادديخ ال أتكلددع وأتددشفذ مددغ ىددحه الفتحددة واليدػا يخددخل مشيدداة
اج حجيدج فدي أر دي ولدو مددساران مدغ الجدانبيغ فدي الدخأسة
مع الل ربا ية وركبػا لي ّ
ولددع أر فددي سددخ تلددظ الػاقعددة..مدددسار يددج ل فددي أر ددي مددغ اليسدديغ الد اليدددارة ىددحا
قددان الددجنيا فكيدده بعقددان ا دخةة أربددع مد اخ كشددت أادداىج السددػ ة والصددب يقددػ إنددي
ميتة والحسج ال الح نجاني.
وا ددتخجمت فددي أثش ددا إحددجى العسلي ددا لسددجة ثرثددة أا دديخ إبد ادخ ددعخ اإلب دخة ثرثسائ ددة
رةددا

ددعػد ة أ ددتخجميا يػمدي دا

ددباحا ومدددا ة وكشددت أحددديا تددج ل م ددل الشددار فددي

بصشددي وأتددألع مشيددا ك يددخاة وفددي إحددجى السد اخ كددانػا يددج لػن أنبػبدا مددغ أنفددي إلد الددبصغ
مغ أجل األالة وفي يػم مغ األيدام أد لدت السسخضدة األنبدػن بقدػة وتألسدت مدغ بصشدي

وبعد ددج د ددا ة ندفد ددت دم د دا ك يد د ادخ و سلد ددت سليد ددة ندد ددبة نجاحيد ددا(٘ )%وأ صد ددػني تدد ددعا

وثرث دديغ قخب ددة دم ألن الشدة دده ك ددان ح ددا د ا جد د دجاة و دداشػا ل ددي اثشت دديغ وثرث دديغ ددخزةة
والحسددج ال نجحد ْدت العسليددة وىشددا ُنقلددت مددغ السدتذددف إلد مدتذددف ب ددخ إلجد اخ
ُبكلفددة نرددف مليددػن رةددا

سليددة

ددعػد وبالفعددل أجخةددت جسيددع الفحػ ددا وأد لدػني خفددة

العسليد ددا ولكد ددغ لد ددع يجد ددخوا العسليد ددةة و شد ددج اال تفدد ددار مد ددغ األشبد ددا قد ددالػا إن ندد ددبة
نجاحيا(ٔ )%وما قجرنا نعسليا فسغ السسكغ أن تسػ !
وشبدي دا لددع يكددغ لحددالتي أ

ال ددوة ونج دداني
جداىا

ددرل إال العددرل الصبيعددي فقددى وضللددت مذددلػال بعددج ىددحا

م ددغ الس ددػ ة وى ددحا أم ددخ

ي اخ تقػ لي :يا بج

والحس ددج ال رن الع ددالسيغة وكان ددت أم ددي

د أن يكػن كفارة لظ.
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ددالتي واإل دػان

وةقددػم ل د ددجمتي أمددي -وأحددب الشدداس إلددي أمددي -ووالددج وأبشددا
ّ
لكغ أمي ىي اليػا الح أتشفدو.
واألىل واألحبان وك يخ مغ األ جقا ّ

وكانددت البجايددة بعددجما أاخمشددي

وقددج بددجأ ُ فددي الددج ػة إلد
ة و يخةج مشا اكخ الشعسةة وأ أ

بعسددخ ثددان وىددحه نعسددة مددغ

تعال أن يػفقشي في مجا الج ػة.

وأنددا ليدددت لددج ّ أمشيددا ة بددل ىشددا حدد اخ واألمشيددة تتسشد أادديا ليدددت شددج لكددغ
الحدخة تتسش أايا كانت شج وفقجتياة وىشا ثرثة أايا :
أتسشد أن أ ددجج ال ددججةة وك يددخ مددغ الشدداس أ ددحا تدداركػن للرددرة وىددحه مردديبة

طيسددةة وال انيددة أن أقّلدب ورق السرددحفة والحسددج ال تحققددت ىددحه األمشيددة لد جيدداز

قرد دخ أى ددل الخي ددخ
(ال ددرن ت ددػن) ح دديغ أقل ددب السر ددحف ب ددالكرم لد د الجي ددازة وم ددا ّ
برددشع ىددحا االبتكددار السخرددز لددية وأنددا أترددفح بكددل يدددخ و ددخور وأتسشد أال تدددو

ىحه الشعسة العطيسةة وال ال دة أتسشد أن أضدع أمدي إلد

دجر فدي األ يداد والسشا دبا

و يخىاة وأندا يدخ قدادر وك يدخ مدغ الشداس مقردخون مدع والدجييعة فدانتبيػا يدا إ دػاني ال

تتػلػا الشعع لنر تُدتبج وتكػن ليكع حدخة فانتبيػا!!
دأثخ جيبدا لِ َسدا أ دابشية ووقدف معدي وقفدة جدادةة
وفي الشياية أقػ  :لقج تأثخ والدج ت ا
وقددجره ومكتددػن ليشددا
ووالددج شددجما د ددا لددي مددا كددان يقرددج ىددحاة لكشددو قزددا
ّ
جسيعاة فلششتبو يا إ ػان قبل فػا األوان.
تع د ددال

ل د د د الجا ي د ددة الذ د ددير ب د ددج بانعس د ددة ب د ددالدوال ف د ددي ربي د ددع

ى د ددحاة وق د ددج م د د ّدغ
األو ٖٔٗٔه -فب اخي ددخٕٓٔٓمة يق ددػ وال ددج الفت دداة :إن ابشت ددو -السعلس ددة ف ددي مجر ددة لتحى ددي
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القدخبن الكدخةع -ىددي مددغ ا تددار ور بدت فددي بددج

دون فددخض أو و دداية وبإ دخار وارادة

ال م ي ددل ليس دداة فل ددع يك ددغ أم ددامي ددػى مبارك ددة ى ددحا الخب دداف األ ددخ السق ددجسة والي ددجُ م ددغ
إ دخارىا أن يعيشيددا ل د ذكددخ
أن يتع الدوال دون اخف.

وأن يجتيددجا ددػدةا فددي الددج ػة إل د

وةقددػ الجا يددة بانعسددة :أد ددػ

ة وىددػ مددا أدى إل د

أن أُاددخُ لد تخبيددة أبشددائي بشفدددية وأنددا أرى فددي

ذرةتي ما حخمت مشوة أال وىي الحخكة!

ومددغ أق دػا

بددج  :نحددغ شددجنا ُبذددخى مددغ

طدع الجد اد مددع طدع الددبر ة وان

ومغ خى فلو الدخى"(ٔ).
لقا مع بانعسة:

ددد وجددل بأنددو يحبشددا قددا (ﷺ)":إن

إذا أحدب قػمدا ابددترىعة فسدغ رضددي فلدو الخضدداة
ٓhttps://www.youtube.com/watch?v=IeٔjkٛXٙeK

(ٔ) انطخ:

ٓhttps://alrashedoon.com/?p=ٕٜٙ
https://www.okaz.com.sa/article/ٖٜٖٜٔ٘
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( )5أٜٓغتا:ٜٔ
(َٛصٛف بايػباٜ..٤صر أسد عباقز ٠ايكزٕ ايعغز)ٜٔ
اتب معلع اللرة اإل خةمية فدي دجلو الج ار دي :إندو ال يردلح لذدي ة وقدا  :إندو لدغ يدشجح

في حياتوة ومع ىحا ار أايخ لسا الفيدةا في القخن العذخةغ!

ُولج ألبدخ أيشذدتايغ فدي ألسانيدا دامٜٔٛٚم ألبدػةغ يشحدجران مدغ ائلدة فقيدخة يعسدل معطدع

أفخادىا با ة متجدػليغ فدي القدخى والسدجنة وقدج ُو دف بأندو كدان فاادر د ار ديداة وكدان معخوفدا
بدديغ أ ددجقائو -فددي ددرخه  -بأنددو بددي وكددانػا يتجاىلػنددو دائسدداة وكددان السجر ددػن يقػمددػن
ّ
ذىشيدداة ومس ددا ا ددتشجوا إليددو فددي ذل ددظ
بتعشيفددو با ددتسخار بدددبب بائ ددوة وو ددفػه بأنددو مت ددأ خ ّ
تأ ّ خه في معخفة الق اخ ة والكتابة حت ّغ ثساني شػا .
وبالخ ع مدغ ىدحا لدع ييدأس أيشذدتايغة وأبدجى ادرفا كبي ادخ بج ار دة لدػم الصبيعدة ومقدجرة

ل د إد ار السف ددا يع الخةاض ددية الر ددعبةة ودرس بسف ددخده م ددادة اليشج ددة اإلقليجي ددة وى ددي
ف ددخل ق ددجيع م ددغ ف ددخول اليشج ددةة وم ددع م ددخور الػق ددت وبالعدةسد دة واإل د دخار

ددار أا دديخ

لسا الفيدةا في العالع.
د ددافخ إل د د

ػةد د د اخ وحرد ددل ل د د الجشدد ددية الدػةد د دخةةة وتسكد ددغ م د دغ الحرد ددػ

الددجكتػراه ددامٜ٘ٓٔم مدغ جامعددة زةددػررة وفددي العددام نفدددو كتددب أربددع مقدداال

لدد

لسيددة تعتبددخ

اللبشة األول للفيدةا الحجي ة.
ُ دديغ أيشذددتايغ أ دتاذا فددي جامعددة زةددػرر الدػةددخةة ددامٜٜٔٓمة ثددع انتقددل إلد بد اخ

فددي ددامٜٓٔٔم و شددجما و ددل ب د اخ بددجأ يكد ّدػن أفكدداره التددي أ ددبحت أ دداس الشطخةددة
الشد ددبية العام ددة..ة ولك ددغ ددخ ان م ددا ااتذ ددف أن واجبات ددو الجامعي ددة الخ ددسية تد ددتيلظ
وقتددو فرددادر الجامعددة األلسانيددة فددي ددامٕٜٔٔم و دداد إلد زةددػرر ومكددث فييددا ددشةة ثددع
قبل مشرب مجيخ الميرخ في بخليغ.
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ولقددج حقدده أيشذددتايغ العجيددج مددغ االاتذددافا العلسيددة التددي تعتبددخ مددغ أ ا دديا

لددع

الفيدةددا الحجي ددة وم ددغ أبخزى ددا الشطخةددة الشد ددبية الت ددي أ ددبحت مددغ أى ددع الشطخة ددا ف ددي
التددارةرة وااتذدداُ مػجددا الجاذبيددة والتددأثيخ الكيخوضددػئية وكددحلظ تحجيددج العرقددة بدديغ
الصاقددة والسددادة..ة وقددج ااددتيخ فددي األو دداف العلسيددة بأنددو مددغ أ طددع الفيدةددائييغ وانيالددت
ليددو العددخوض إللقددا السحاضد ادخ ة إال أنددو تجاىددل الك يددخ مشيددا ألنيددا تأ ددح مشددو وقتددا
ابيخ ل حدان سلو..
ا
وف ددي ددامٕٜٔٔم ن ددا أيشذ ددتايغ ج ددائدة نػب ددل ف ددي الفيدة ددا ة وا ددتسخ ف ددي إنج دداز أبحاث ددو
وااتذافاتو إل أن تُػفي فئٛإبخةل امٜ٘٘ٔم غ سخ ناىد تة و بعيغ اما.

وتؤكددج حيدداة أيشذددتايغ أنددو ميسددا تكلددع أ اددخز لد قددجراتظ فددر ُتلد ِده لددو بدداالة وأن

ال قة بالشفذ ىي التي تجعل مشظ إندانا ناجحا(ٔ).
فيلع وثائقي غ أيشذتايغ:

https://www.youtube.com/watch?v=LDIZfCQjtKY

( )6ن ِٝبٝو:
(دٛدٌ ايبغز)ٟ
ايع ال يدتصيع تددخةح ادعخهة وال يددتصيع ارتدجا مربددو أو اد اخ أ ادي مدغ أ
اددخزة وةقددػم والددجه بيددحا كلددوة وال يسكشددو العسددل أو الدددفخ أو التعبيددخ ددغ أريددو ف ددي
الصقذ أو الديا ة أو ال قافةة إنو ببداشة متخلف قليدا.
ومددع ذلددظ فيددػ يحفد أ ددسا الػاليددا الستحددجة وأ ددسا مددجنياة وأرقددام الخمددػز البخةجيددة

لكددل السددجن األمخةكيددةة وأ ددسا الصددخق الخابصددة بيشيددا ورمػزىددا وأرقاميددا وأشػاليدداة ىددػ
يعدخُ كددل اددي

ددغ تددارةر الددجو وتدارةر الخؤ ددا وتدػارةر مدديردىع و ددائرتيع..ة ىددػ

(ٔ) انطخ:

https://www.thaqfya.com/great-success-stories-wonderful-inspiring-stories/
http://tgntٖlm.blogspot.com/ٕٖٓٔ/ٓٗ/blog-post.html
https://www.arageek.com/bio/albert-einstein

وانطخ أيزا :ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.
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يق د أخ منددا الرددفحا يػمديددا وة دخبى بدديغ كددل السعلػمددا فددي قلددو برددػرة لددع يفيسيددا

األشبا

ل اإلشدرقة وةددتصيع تحػةدل أ تدارةر دابه إلد يدػم األ دبػل السػافده لدو

وبدخ ة فائقة!!
تلي ده ف ددي أج د اد ب ددالسرة م ددغ بيشي ددا فق ددجان
ُول ددج ك دديع ددشةٜٔ٘ٔم وك ددان يع دداني م ددغ ّ

حدمددة األ رددان التددي تدخبى بدديغ نرددفي السددرة وأ لددغ األشبددا

شددج مدديرده أنددو يعدداني

مددغ تخلددف قلددي حددادة وتػقع دػا مػتددو شددج بلػ ددو أربعددة ذددخ امدداة بددل اقتددخح أحددج
األشبا إ زا و لعسلية جخاحية في السر.
وأ بددخ األشبددا والجيددو أنددو لددغ يددتسكغ أب دجا مددغ الق د اخ ة أو الكددرمة وأو ددػىع بإر ددا
ابددشيع الرددريخ إلد مؤ دددة قليددةة ور ددع ىددحه التػ ددية ا تددار أبدػاه تشذددنتو فددي البيددتة
وأدركد دا بد ددخ ة أن ول ددجىسا الر ددريخ

دداحب الد دخأس ال ادئ ددج لجي ددو دم ددا ارئ ددعة وبفز ددل

جيددػد والجي ددو أتيح ددت لك دديع الفخ ددة لتشسي ددة مػا ب ددو السحىل ددةة ف ددالخأس الكبي ددخ ال يد دداو
الددحكا أو القددجرة لد االحتفددا بالسعلػمددا ة لكشددو يددػفخ مددداحة تخددةغ أابددخ لذددخز
قادر ل معالجة محتػةا

ذخة بالُ كتان!

وكان مبجأ كديع فدي الحيداة":إن كدل إنددان مختلدف بصبيعتدوة و ليدظ أن تعامدل الشداس
اسددا تحددب أن يعدداملػ "ة إن لجيددو القددجرة ل د حف د اثشددي ذددخ ألددف كتددان ددغ ضيددخ
وةعد ّدج قسددة فددي السعخفددةة
قلددب ُ

ددشفو العلسددا كعددالع ا ددت شائي يتستددع بددحااخة جبددارةة فيددػ
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يحف د تدددعة بالُ كتددان بذددكل احت اخفددية ومددغ ىددحه الكتددب مؤلفددا وةشدددتػن تذخاددل
وتذارلذ ديكشد ووةليام اكدبيخ باإلضافة إل كتب ديشية.
يق ددػ وال ددجه ال ددح يع ددير مع ددو ف ددي مجيش ددة " ددػلت لي ددظ دديتي" بالػالي ددا الستح ددجة
األمخةكيد ددة :إن يشد ددي كد دديع تعسد ددرن مشفرد ددلتيغ د ددغ بعزد دديساة فيد ددػ يدد ددتصيع ق د د اخ ة
ْ
ددفحتيغ فددي الػقددت نفدددو وبدددخ ة ارقددةة يق د أخ الرددفحة اليسش د بعيشددو اليسش د ة وفددي

الػق ددت ذات ددو الر ددفحة اليد ددخى ب ددالعيغ اليد ددخىة لتشصب ددع ى دداتيغ الر ددفحتيغ ف ددي الس ددر
ا د ددالشقػش لد د د الحج د ددخة وال يدة د ددج ذل د ددظ د ددغ ذ د ددخ ثد د دػانة والذ د ددي الس د ددجىر أن د ددو
يدد ددتػ ب( )%ٜٛمد ددغ الكتد ددب التد ددي يقخؤىد ددا مقارند ددة بالذد ددخز العد دداد الد ددح ال يدةد ددج
ا تيعابو ل (ٓ٘ )%في الستػ ى.
الذ ددخز ال ددح ا تب ددخ معلػم ددا ك دديع ددغ الح ددخن العالسي ددة ال اني ددة ق ددا

ش ددو :إن ددو

جياز كسبيػتخ حية وقج تػفي شةٕٜٓٓم غ سخ ناىد ثسانية و سديغ اما(ٔ).
ّ
رابى فيلع وثائقي:

ٗhttps://echoarabi.net/%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%Dٜٝٛ٘-%DٛٝAٛٝDٜٝٛA%Dٜٖٝٛ-%DٛٝAC%DٜٝٛٛٝDٛٝAC%Dٜٝٛ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA-%DٜٝٛٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAٛ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٓٝDٛٝAٚٝDٜٖٝٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝAF/

(ٔ )

انطخ:

http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٖٜٔٓٔ&ZID=ٔٚٚ
https://gctpnews.org/ar/ٔٓ-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٗٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٚٝdٜٝٛa%dٛٝbٔ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-

%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛ%aٜ-%dٜٝٛٛٝdٛٝad%dٜٝٛٛٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٚٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٜٝٛ-%dٜٕٝٛٝdٛٝb٘ٝdٛٝb٘/

ٖٖٓhttp://swtmowatn.com/news.php?sid=ٔٛ&nid=ٚ٘ٙ
ٗhttps://echoarabi.net/%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%Dٜٝٛ٘-%DٛٝAٛٝDٜٝٛA%Dٜٖٝٛ-%DٛٝAC%DٜٝٛٛٝDٛٝAC%Dٜٝٛ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA-%DٜٝٛٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٓٝDٛٝAٚٝDٜٖٝٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAٜ%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝAF/
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اخلاتـــُ١
بعج الػقػُ ل جانب مغ يخ ىؤال أ لز إل الشتائب التالية:
ٔ -اإلند ددان

ددشعة

تع ددال ة ير د ّدخفو كي دده يذ ددا ة وم ددا لد د العب ددج إال الخض ددا

لتشد السجد والخحسا مشو بحانو وتعال .
والتدليع بقزا ربو حت يكػن أىر ّ
ده للبرددخة أو ددسع بدداألذنة
ٕ -تشػ ددت إ اقددا اخردديا ىددحا البحددث مددا بدديغ كد ّ
أو اددلل بالبددجنة أو بتد ٍدخ للددداقيغة أو فقد ٍدج لليددجيغ والددخجليغ..ة ومددع ىددحاة لددع يخزددعػا
لتلددظ الطددخوُة بددل تحددجوا إ اقدداتيعة واتخددحوا مشيددا نقصددة انصددرق إل د القسددةة فأ ددبحػا
حج ػا .
أ ػة ل حا و يخىع ل ّ
ٖ -الػقددػُ ل د دديخ ى دؤال يحيددي األمددل فددي الشفددػسة وةجددجد الشذدداف ال ددتنشاُ
العسل والتصلع إل حياة أفزل.
دور رئيدددا فددي حيدداة الك يددخ مددغ الذخردديا ة فعانددت وكابددج مددغ
ٗ -لعبد ْدت األم ا

أجل أن يكػن لػلجىا اأن وقج كان..

٘ -مددغ الزددخور أن نحددحُ كلسة(مدددتحيل) مددغ قػاميدددشا فقددج وقفشددا ل د كىيدده
أ ددبح وزةددخاة وكىيفددة تسددشح إجددا از فددي الق دخبن الك دخةعة وكىيدده يقددتحع مجددا الصددبة
وب خ يتدله جبل إفخ تة ومشيع الخ ام وميشجس البخمجيا !
وىشا األ ع الح

جل أا خ مدغ ألدف ا تدخالة والسذدلػ الدح أ دبح رئديذ دولدة

لفت د اخ أربددعة ومبتددػر الددداقيغ الددح اددار فددي الحددخن العالسيددة ال انيددةة وفاقددج اليددجيغ
والخجليغ الح حداز لقدب أاديخ متحدج اإل اقدةة والسلمبدة بدأقبح امدخأة فدي العدالع أابخىدا
الجسيددع وأنرددتػا إلددي محاض دخاتياة وىشددا مددغ بددجأ رحلددة الج ار ددا العليددا بعددج ال سددانيغ
مغ سخه وحقه ما أراد!

وب خ د ػانا أن الحسج ال رن العالسيغ
- 111 -

املصادر ٚاملزادع
إض ددافة إلد د السػاق ددع والر ددفحا اإللكتخوني ددة الس بت ددة ف ددي ثشاي ددا البحث..فق ددج رجع ددت إلد د
السرادر والسخاجع التالية:
ٔ -أ ج الرابة البغ األثيخة دار الكتب العلسيةة األول (٘ٔٗٔىدٜٜٔٗ-م).
ٕ -اإل ابة البغ حجخة دار الكتب العلسية – بيخو ة األول (٘ٔٗٔىد).
ٖ -اإلنجاز في تخجسة بجالعدةد بغ باز لعبج الخحسغ بغ يػ ف الخحسةة (ٜٔٗٔه).
ٗ -إنسا نحغ..جػقة العسيان لتخكي الج يلة مجار ة ال ال ة(ٕٔٔٓم).
٘ -األيام لصو حديغة مخكد األىخام للتخجسة والشذخة األول (ٕٜٜٔم).

 -ٙتججيج ذكخى أبي العر لصو حديغة مؤ دة ىشجاو للتعليع وال قافة.
 -ٚحياة الخافعي لسحسج عيج العخةانة السكتبة التجارةة الكبخىة ال ال ة(ٜ٘٘ٔم).
 -ٛيخ أ رم الشبر للحىبية مؤ دة الخ الةة ال ال ة(٘ٓٗٔىدٜٔٛ٘-م).
 -ٜحيح البخار ة دار شػق الشجاةة األول (ٕٕٗٔىد).

ٓٔ -طسا قيخوا اليأس لفايد فخحة دار ال قافةة الصبعة األول .

ٔٔ -طس د ددا ومذ د دداىيخ مع د دداقػن ي د ددخوا مج د ددخى الت د ددارةر ألحس د ددج الذ د ددشػانية دار الكت د ددان
العخبية ال انية(ٕٗٓٓم).
ٕٔ -في الع السكفػفيغ ألحسج الذخبا ية مصبعة نيزة مرخة األول (ٜٔ٘ٙم).
ٖٔ -ايه أ بحػا طسا ؟ للجكتػر عج عػد الكخةباني.
ٗٔ -معجع األدبا لياقػ الحسػ ة دار الرخن اإل رمي -بيخو ة األول (ٖٜٜٔم).
ٗٔ -م ددػجد دائد دخة السع ددارُ اإل ددرمية لسجسػ ددة م ددغ السدتذد دخقيغة نذ ددخ مخك ددد الذ ددارقة
لإلبجال الفكخ ة األول (ٔٗٔٛىدٜٜٔٛ-م).

٘ٔ -ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.

 -ٔٙوحي القلع للخافعية دار الكتب العلسيةة األول (ٕٔٗٔىدٕٓٓٓ-م).
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ايفٗـــــزظ
إٖــــــــــداٖ...................................................................:٤
َكــدَــــــــٗ................................................................... :١
ايكضِ األ- ٍٚإضا٤ات َٔ ايعامل اإلصالَٛ........................................:ٞ
ٔ -أبػالعر السعخ (فيلدػُ الذع اخ الكىيه)ٜ...............................:
ٕ -مرصف

ادق الخافعي(أديب العخبية األ ع)ٕٔ...........................:

ٖ -شو حديغ(قاىخ الطرم)ٔٙ................................................ :
ٗ -بجالعدةد بغ باز( الع كىيه شع ْتو أمدو)ٕٓ..............................:
لي نجع(اىيفة تسشح إجا از في الق اخ ا العذخ)ٕٖ...........:
٘ -أم الدعج
 -ٙإ سا يل السدعػد (اىيه يبجل أرول اللػحا التذكيلية)ٕٚ................:
 -ٚشارق الػاد ي(يقلب

فحا السرحف بأ شانو ليحف القخبن كامر)ٖٓ....:

 -ٛدسدار بدُػَقدذ(قاىخ السدتحيل)ٖٔ...........................................:
 -ٜميشج أبػ دية(ا تخل للسكفػفيغ ثع أ بح مكفػفا)ٖٗ.........................:
ٓٔ -إيشاس

(مشعيا الذلل مغ اليشج ة فحرلت ل ثرث درجا دكتػراه)ٖٚ..:

ٔٔ -جسعة ّدبل(اىيه أ ّج ر الة دكتػراه غ السكفػفيغ)ٗٓ.....................:
ٕٔ -وقاص أحسج(مبخمب كسبيػتخ با تخجام أنفو)ٖٗ............................:
ٖٔ -بػ ار كػ ار ( كىيه يعسل بذخكة ريذ بػ بالػاليا الستحجة)ٗ٘........................:
ٗٔ -جسا درةخ(اىيه أبرخ باإلرادة والعدةسة)ٗٚ.............................:
ايكضِ ايجاْ- ٞإضا٤ات َٔ ايعامل ايػزبٜٗ........................................:ٞ
ٔ -بيتيػفغ(أّلف أرول مقصػ اتو السػ يمية وىػ أ ع)٘ٓ.......................:
ٕ -لػةذ بخايل(األ س الحى أضا الحياة للسكفػفيغ)ٕ٘......................:
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ٖ -تػماس أديدػن(األ ع

احب األلف ا تخال)٘٘...........................:

كيلخ(الرسا البكسا العسيا ..أ جػبة الدمان)٘ٛ....................:
ٗ -ىيليغ
ّ
قعج)ٖٙ...............................:
الس َ
٘ -فخانكليغ روزفلت(الخئيذ األمخةكي ُ

 -ٙدو رس بادر(مبتػر الداقيغ..يذار في الحخن العالسية ال انية)ٙ٘..........:
 -ٚأولرا كػروكػدوفا(ىيليغ كيلخ الخو ية)ٙٙ.................................:

 -ٛاخةدتي بخاون(مذلػ ..يخ ع بقجمو اليدخى)ٙٛ..............................:
 -ٜتيفغ ىػكيشب(َفَقج القجرة ل الحخكة والكرم ولكشو لع يفقج العدةسة واإل خار)ٚٓ......:
ٓٔ -جػن دوميشيظ بػبي(ألف كتابا..بجفغ يشو اليدخى)ٖٚ....................:

ٔٔ -ديفيج ىارتسان(الصبيب الكىيه)ٚ٘........................................:
ٕٔ -إيخةظ وةييشسايخ( أو كىيه يتدله جبل إيفخ ت)ٚٚ.....................:
ٖٔ -نيكػالس فػجيديظ(أايخ متحج اإل اقة..بر يجيغ وال رجليغ)ٚٛ.........:
كػةد(و فت بأقبح امخأة في العالع)ٕٛ.........................:
ٗٔ -ليد رير
ُ
ًَشل :عدصٝات أخزٛ٘....................................................:١ًَُُِٗ ٣
الجسػح(الذييج األ خل الح يصأ بعخجتو في الجشة)ٛٙ............:
ٔ -سخو بغ َ
ٕ -قالػن( إمام الق اخ األ ع)ٛٚ...............................................:
ٖ -حدشي ىجاىج(حرل ل الساجدتيخ بعج ال سانيغ)ٜٛ......................:
ٗ -بج

بانعسة(مغ جائب القزا والقجر)ٜٔ...............................:

٘ -أيشذتايغ(مػ ػُ بالغبا ..يريخ أحج باقخة القخن العذخةغ)ٜٙ...........:

 -ٙايع بيظ(جػجل البذخ )ٜٚ.................................................:
اخلامتٔٓٓ...................................................................:١
املصادر ٚاملزادعٔٓٔ.............................................................:
ايفٗزظٕٔٓ....................................................................:
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