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مؾشض „ؽكاظ‘
الخؾاٌؾ العلمي والىاكؿ الهىذي
مً 'غاهذي' إلى 'غىسي'
الهىذ وطىىا
سابطت ألادب إلاظالمي الؾالمي
املعشخُت في ألادب الؾشبي الحذًث
ًا لغتي
الحُاة
والًدىا ...وجشازىا...
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أساد هللا أن ًشخم خلله وَؾطف بهم
فخلم هللا 'أما'
ولؾل هللا أساد أن ًىحذ
أعجىبت جلذسأن جبدعم لىلذها وؽُىنها
مبللت و هفعها ؼاللت
و حؾضي صوحه وحعلُه وهي جخنهذ وكلبها ًخأوه ً...خللب جمثلها
وٍخغيرجصىسها.جىافم ألاضذاد فيها!!
مً خين إلى خين ...وهي صذًلت ومؾلمت،،وهي كىة ولُىت وهي
طاكت وسكت...،وهي خلم وخلى
وهي جخجلى كاملصباح ،جدشق هفعها لخض يء لغيرها …فخلم هللا
'أما'
لؾله أساد طبؾت حذًذة للبدشمؿ وظؾه ؽمله وهذوءه وحماله -
وفي بؾض ألاخُان -مىاج هااج زااشبإهفؾاالث ؼذًذة مؽدخت
مخضادة...فخلم هللا 'أما'
سبما أساد كاضُا ًدكم ختى في معئلت ملكت ألؾىبت وَعخمؿ
لؽكىي املذعي ؽلى مذعي ؽلُه الزي كعشسحل ألالؾىبت أو ظلب
الحلىٍاث مىه…فخلم هللا 'أما'
أو لؾله أساد طبِبا ٌعهشملشٍضه وٍلمعه بدىين وٍذؽى له آهاء
اللُل والنهاسفخلم هللا 'أما'
أو ؼشطُا -هشاوجه ؽصاهً -فدؾ وٍشاكب مً ًدىاول ألاغذًت
والذواء ومً لم ًدىاول
ومً أكمل الىاحب املنزلي ومً لم ًكمل ومً صلى ومً لم ًصل
ومً بال كبل إلاضطجاؼ ومً لم ًفؾل ...
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فخلم هللا 'أما'
وطبُخا مً طشاصألاولً ،لض ي لُله ونهاسه في املطبخ
بال أحشوبال أًت مكافأة...والزي ًيخغشاللادمين
بالؾؽاء ...
وٍىؾغ ؽىذ املااذة إرا طال إلاهخغاسزم إن اللادم
ٌؾلً أهه كذ أكل مً الخاسج ...
ٌعدُلػ كبل أن ٌعدُلػ صاخب البِذ...وَؾذه
لُىم حذًذ بإبدعامت خاسة و بلهىة لزًزة ممخاصة
مضاحها الحب والحب والحب ...والحب خيراملضاج
وأخلى مً الؾعل
وال ًُأط مً لىمت الام وال ًضجشلشمُخت سام ب'غير
املىهىب'...
دااما ًجتهذ لُدعً طبخهٌ...عشه ظشوس
املخىاولين....فخلم هللا 'أما'
لؾله أساد أن ًصىس سمضالخضحُت التي إرا سأث طفلها
ًبكي يهب له خبزها ؽلى خبزه
وججُب إرا ظئلذ 'ملارا لم جأكل؟' ب' أها لعذ حابؾا'
وبطنها ًلشكشوالتي جىفم كل ما ًشظل إليها صوحها
ألوالدها
وفي كل ؽُذ جشاها حؽتري لهم الثُاب و إرا لم ًكف
لهم الثمً جذفؿ إليهم مما إظخأزشث لها...
زم إرا ظألها أخذ 'هل ال حؽتري أي زىب؟ ' تهخف
بهذوء "سبما في املشة اللادمت"...فخلم هللا 'أما'
أساد هللا أن ًكؽف خلُلت الحب وٍجعذها أمام
الؾالم التي جذؽى لضوحها الزي ضشبتها وَؾىف
ؽليها"...اللهم اهذه إلى الشؼذ وإلاًمان"
والتي جذؽى لىلذه الزي هجشها في علماث
داساملعىين ”اللهم اغفشله ،وال جشصكه ولذا
مثله “فخلم هللا 'أما'
)ؽلى مىىال خطبت 'بىل هاسفي' (
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دمحم ِلي ألاهفاسي
املؽشف
مذًشالخدشٍش د .تي١.ي .يوظٚ
ساِغ الخدشٍش مؽّل ظليم
مدشس الطلبت ِاد ٥بي.تي
معاؽذ الخدشٍش أظلم ١وتيم

هُئت الخدشٍش
دمحم أمان
ظاجذ ؼهان
أ٘مل يم تي
خليل هللا .يي

ًلذم الىادي الؾشبي،
كلُت مذًىت الؾلىم الؾشبُت ببىلُكل
arabicclubmuac@gmail.com
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أؽضاء الىادي الؾشبي املؽاسكىن في جدلُم „ؽكاظ‘

معرض ’عكاظ‘

حسن غزالً تامراشيري
rd

Afzalul Ulama degree 3 year

ِٝذ الىادي الؾشبي ل٣لية مذيىة الّلوم الّشبية

َزا الّفش اتم ا ٥بيل ااي٢مة الزي ١ان مش٠ضا َامرا

ببولي٣ا ٥مّشلا ِشبيا ًِ تاسيخ اللٕة الّرشبريرة ابدا ر را

لن مة الّلمية في َزا الّفش.

اثٝا٘ات ا بمىاظبة اليوم الّالمي للٕة الّشبية .لٝذ

اٜعم الّفرش ااريرذيرا هراا ٥ألاخربراس ااملرّرلرومراي مرً

اظتمش املّشك أيام مىز > 8ديعرمر ر >818م  .ا٘رترتر

الن مة الّشبية اأدي املهجرش اهراٜرؾ ِرً أدبراء مفرش

املرّرشك ِرلر يرذ ظرٙرحر الرٙرلرعرىرحرن لرلرهرىررذ ِرذهرران أبرري

الربرىران ا٘رلرعرىرحرن ايرلريرر ٔرش٘رة الفروس الرٙروترؤرشا٘ريررة

الهيرةرة  .اَرزا يرّرذ مرً أهرٙرغ اريرٍراي لرتراسيرخ ١رلرير رىرا

ل ر ٙرى رران ش رج ري ر  ١رروم رراتص ر رري ت رّ رراا ر أح ررذا ااَ رروا٥

املسجل بماء الرزَر  .ا٠رزالر ٤ؼراس٠ ٟر رحر مرً صِرمراء

الٙلعىحن .اَزا ١ان ٜعم ٜذ أٜرام أبرا الرهريرةرة أمرامرر

ال٣لية في حٙلة إلا٘تتاح .

ايٍاي يوّٜر ا الٙر٢رش االرز٠رشرِ .رشك فري املرّرشك

احررشي بررالررز٠ررش َرىررا ِرلر أن ألاظرراتررز االرىرلربررة
ؼرراس١رروا فرري هف ررش َ ررزا امل رّ ررشك ِ رل ر الع ررواءٜ .ع ررم

مرٝرراوررْ العريرىرمررا الرترراسير ريررة مر ررل خرىربررة اار رجررا بررً
يوظ ٚاملؽهوس

املّرشك أٜعرامرا حعر الرّرفروس اارترترلرٙرة الرتراسير ريرة

امً َىا يٙتر ٜعرم جرذيرذ يرّراار دخرو ٥الرّرشي ا ر

ل رل رٕررة ح ريررا ي ربررذأ مررً ال رّ رفررش اا رجرراَ رلرري ا ر ال رّ رفررش

االي ىا ٠ح ال حيا يتمحو بتم ا ٥ظٙيىة مال ٤بً ديىاس

اا ري ررذي ررا .ي رت رم رح ررو ب رت رف رروي رشاي ات رم رراث ري ررل ه رم ررورج ري ررة

اأصريررابررر اؼررشح ااتررر ِررً اه ر رؽرراس الرلرٕررة الرّررشبريررة

مفىوِة مْ بيان مّلوماي ٠رترابرة مر رل مر را ٥اارتريرمرة

اث رٝررا٘ررات ر ررا اوؽررؤ ال ر ٣رل ريرراي ال رّررشب ريررة ا ر

ن اأدبرراء

التي جّرلرل لرلرىرالرٕرة الرزبريراوري حرحرن ١ران ير ر٢رم ايرىرٝرذ

الهىذ .ا١ان َزا الٝعم مً أَم مضايا َزا املّشك.

أؼّاس الؽّشاء في ظو٣ِ ٛاً  .ا٠زال ٤م ا ٥ألاوال٥

اِشلل ااجشاتذ اااجالي الّشبية اارترترلرٙرة املفرذس

ال رترري ١رران الؽ رّ رشاء اا رجرراَ رل ريررون ي ربررذءان أؼ رّرراسَررم

مررً ؼ رتررو امل رشا٠ررض اٜعررم الي ال رى ر اٜعررم ت رشا

بالوٜوٗ االب٣اء أمامرهرا .اِرشك أيمرا فري َرزا الرٝرعرم

معلمي الهىذ يّشك تم ا ٥تا م ل امسرجرذ اارجرامرْ

مٝرىرْ خرىربرة ٜرغ برً ظراِرذ ألايرادي ا٠رزالر ٤مر را٥

بذلهي اٜلّة اايمشاء اما ا رل.٤

ٔاس حشاء.

برروس ٟامل رّررشك ب ري ر رى ري ر رراي ات رم رة ريررذاي م ررً ال ررضااس

ٜعررم يررذسظرىررا ِررً وؽررؤ ألادي االر رٝررا٘ررة فرري ِفررشيررً

االىلبة مً املرّراَرذ ااملرذاسط اارترترلرٙرة حريرا اصدحرم

إلاظالمي األاموي  .ثم يؤتي ٜعم الّفش الّباس ي اَو

حوا ي أل ٚاظل مراترة مرً املؽراَرذيرً .الرٝرذ اظرترٙراد

مً أ٠ر ر أٜعرام املرّرشك حريرا يرترمرحرو ب رترمرة ِرلروم

ااجميْ مً َزا املّشك بالٙواتذ الر٢ر رحر  .اح ااريرمرذ
ااملىة اَو ا ي التو٘ي..ٞ
9

التعايش السلمي
والواقع الهندي
الدكتور عبد اجمليد ابراهيم الصالحي
االستاذ املساعد كلية االنصار ولونور

11

”

اهلند بلد االداين املختلفة والثقافات
واحلضارات املتنوعة.العرب والفرس

واالفغان واالجنليز جاءوا إىل اهلند

بثقافاهتم .وبنوا بناءا مجيال وقلعا قوية

ومنارات عظيمة ذات هبجة “.
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الدكتور عبد اجمليد ابراهيم الصالحي

االستاذ املساعد كلية االنصار العربية ولونور
ه ً الهىود وّيؾ ف ٌل دظتوسها الٍّيم.دظتوس الهىذ ي  َٙحٝو ٛإلاوعان بال
تميحو.دظتوسها يّىي ١ل رر ح ٞحٝر .الذيموٜشاوية االّلماهية َما تذِم ا تٝور دظتوس الهىذ .الهىذ
بلذ الاديان ااتتلٙة اال ٝا٘اي ااايماساي املتىوِة.الّشي االٙشط االإ٘ان االاهةلحو جاءاا ا الهىذ
ب ٝا٘ات م .ابىوا بىاءا جميال اٜلّا ٜويا امىاساي ٍِيمة راي بهجة  .اوؽاَذ َزٍ الٝلوُ االّماساي ف مذن
الهىذ ال ٢ر  .خاـة ف ِاـمة الهىذ .وؽاَذ ِالمة التّذد االامتوا ال ٝاف االاجتماعي االتةاسي ف
َزٍ الّماساي٠ .ي ٚوعتمع ٤بالذيمٝشاوية االّلماهية بذان َزٍ الّالماي .ا٠ي ٚهت٣لم ًِ التّذد.
يّت الهىذ بلذ التّذدية الّشٜية االذييية االلٕوية بامتياص٘ ،هي حاٍ٘ل ِل َزا الىالْ املمحو االٙشيذ
مىز ِفوس ٜذيمة حتو أيامىا َزٍ ،دان أن تمغ بيعيةها املتىوُ امةتمّها املتّذد٘ ،ع٣اج ا يتوصِون في
اهتماءات م الّشٜية بحن سيحن االيوهاهيحن ااملٕو ٥االؽّوي املى ذس مً اظي بظيا ،باإللا٘ة ا مً
يّودان بؤـولهم ا الّشي االت  ٟاألإ٘ان أح َمَ ،زا التىوُ الّشقي يىّ٢غ بولوح ِل مالم الهىود
اظمي م.
ِليىا أن ه ت َٙتاسيخ الهىذ ِل ؼ٣لر الاـلي .ااجماِاي املتّفبة اإلاسَابية ت اا ٥لىمغ مّالم
ال ٝا٘ة الهىذية اااييا الاجتماِية املمتوجة .ؼّ الهىذ ي بْ دين م اثٝا٘ي م اي ت م اديان ألاخشر
اثٝا٘ي ا ااِيادَا .اَم ي بون حيا ظلمية االتّايؾ اال عام  .دظتوس الهىذ يمى حشية ال٢ٙش ا التّبح
احشية الىّام احشية اللباط .ل ً٢ااجماِاي املتّفبة ت اجم ِل اايشية اال ٝا٘ة.تٝتل ألابشياء اتؽشد
ات ش . ٛهواجر ت ذياي  ٠ح ٠.ي ٚهذاْ٘ الّفبية االتىشٗ الذيجيَ.زٍ هي معؤلة مهمةِ .ليىا أن ه٢ٙش
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ًِ اايلو ٥الؽاملة .اوعتمع ٤بالوحذ األالٙة
االتّايؾ .اه ت م شتفية خشيً ا محو ألاديان
ااتتلٙة.
التىوُ ال يٝتفش ِل ااجاه الّشقي لع٣ان الهىذ،
بل يتّذاٍ ا التّذد اللٕوي ،ار مّشاٗ أن الهىذ
تضخش لّذد ٠بح مً ألالعً االلٕاي يتةااص :11
لٕة مىىوٜة٠ ،ما أن املؽهذ الذيجي حا٘ل َو خش
بالتّذد االاختالٗ ،ب يا تمم الهىذ جميْ
الذياهاي ال ٢ر املتواجذ في الّالم م ل إلاظالم
ً
ااملعي ية االهىذاظية االبورية التي تةذ لها جميّا
مووئ ٜذم امعاحة للتّايؾ االاصدَاس بٙمل
اايشية الذييية املٙ٢ولة اجميْ ؼشاء ااجتمْ.
ً
اال هيس و م ال أهر ٘يما يتّل ٞباإلظالم ،تمم الهىذ
أِ ٠ذد مً املعلمحن لّذ اهذاهيعيا ،اسبما ال
يّشٗ الّذيذ مً الىاط أن أ ٠جالية ألتباُ
ال٢ىيعة العشياهية تّيؾ في الهىذ اليغ في ظوسيا،
أا بالد املؽش ٛالّشبي ،بؤٔلبية ااتية في االية
٠ح ال.
اسٔم َزا التىوُ في املّتٝذ الذيجي يّيؾ الهىود مً
جميْ الذياهاي في اتام ال يّ٢ش ـٙوَم ظور لّن
اايواد املتٙشٜة االىادس َ ،زٍ ألاخح لم تٙلر في
لشي التّايؾ العلمي بحن أتباُ الذياهاي املتىوِة،
اال مغ بٝيم ال عام التي تٙ٢ل للجميْ احت ام
مّتٝذاي خش.
تٙلر في لشي التّايؾ العلمي بحن أتباُ الذياهاي
املتىوِة ،اال مغ بٝيم ال عام التي تٙ٢ل للجميْ
احت ام مّتٝذاي خش.
اٜذ حشؿ باء املئظعون للهىذ املّاـش مً
أم أ ٥اهذي اج شا ابخشيً ِل الالتوام بٝيم

التّايؾ الذيجي ات٢شيعها في الذظتوس لّذ ظىواي
اِٝود مً الفشاِاي اهي ل بتممحن مبادة
اللي الية الّلماهية في الوثيٝة ألاظاظية
االتىفيق ِلي ا لّباساي ـشي ة اااتية تٝىْ
الىشيِ ٞل التّف اإلاٜفاء٘ ،ت ل ٜياد
ً
"ج شا" ،االحٝا بٝياد خلٙاتر ِل سأط حضي

واحلقيقة أن اهلننند نا هني منر دينقنراقنينة عنرينقنة
تفتخر بطابعها العنلنمناا واحناامنهنا لننداين .أن
اهلنود يؤمنون أبن حرية التعبن ال بنأ أن تنعن
حتنقن داي ت ارينرينر وجنرا املانناعنر النندينننيننة
للمؤمنني

ً
"املئتمش" تم سظميا تبجي مبذأ الذالة الّلماهية في
الذظتوس باِتباسٍ الىشي ٞألام ل لت ٝي ٞاايذاثة
العياظية االوحذ الووىية.ل ً٢الّلماهية املتبّة
في الهىذ ،ليعل تل ٤التي تشام اٜفاء الذيً مً
ُ
الٙماء الّام ات ميؽر ،بل ٘همل ِل أج ا الىٍام
الزي يعم بالتّذدية الذييية اال ٝا٘ية دان
تٙميل مّتٝذ ِل بخش.
ااايٝيٝة أن الهىذ بما هي مً ديمٝشاوية ِشيٝة
تٙت ش بىالّها الّلماوي ااحت امها لؤلديان .أن
الهىود يئمىون بؤن حشية التّبح ال ية أن تّجي
ت ٝح دياهاي خشيً اجشح املؽاِش الذييية
للمئمىحن بتةااص اايذاد اال عب في ألاررَ ،زا
املبذأ الشاسخ في الهىذ لّذم التّشك لؤلديان
ً
جّلها أحياها في مو ٜٚحش إلٜامة التواصن
ً
الذٜي ٞبحن حشية التّبح التي يىق ِلي ا أيما
الذظتوس اِذم ت ٝح ألاديان بما يس يء ألتباِها
ايضِضُ ألامً الّام.
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من 'غاندي' إلى 'غوري' :
سلسلة الضحايا من التار خي
الدموي للفاشية فى الهيد
مشعل سليم
14

ascism

.

مشعل سليم
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ت عشي ا أرمٕة الىاط ت ح الّواو ٚالىاتٙية
الٕؤاتية اتيهئ مضاسُ ِذااهية ،تضيذ الىحن بلة
١.لما يٍهش تماسي ساء اتبايً إلاتةاَاي
مىز ٘ةش التاسيخ هشر أن الٙاؼييون ال يف ان
ِل إلاختالٗ١ .ل مً سأر ٔح الزي سأاا ِذا
ِىذَم٘ .يّزبون بش٘ن الىاط ِلي م .ااتالٗ
أؼذ ِلي م مً ألاظواه٘.الشأي اايش لذح م مً
املوبٝاي اَم ي عبون ١ل ـي ة ِلي م.
الىاصية ألاملاهية االٙاؼية إلايىالية ٘شِان مً
٘شاُ ِاتلة تّلو ا باء األاجذاد ا تعٙل ا
ألابىاء األاحٙاد
ألامش لؤلظ ٚالبالٖ َو أن مً َزٍ الّاتلة أيما
وؽؤي اتشِشِل الٙاؼية الهىذاظية .اهي
ؼٝيٝي ما مً حيا املفذس ااملن لَ .زا
'ٔولٙال٣اس' في ٠تابر
''we and our nationhood defined
يّت ِىفشية بسية لذر الىاصيحن ام االة
ت ليق بالدَم مً الي ود (مً ٔح أـولهم
اِىفشَم) م ال ِاليا ا ٜذا ٔالية للهىذاط في
م االة اظت داد اون م الهىذاس ي! توجذ
مٝاالي متّذد  '٥ظا٘اس١اس' ميؽوس في 'َيىذا
أاتلو 'ٟفي ؼهش ا٠توبش ِام > 8?9بمذح '٘شاه٣و'
' ،موظوليجي' ا 'َتلش' ا١اهل احذر مٝاالتر
لّىوان " حا٠م ٍِيم ظيٕىوي موظوليجي في
الّمل " !! ي .ط .موهجي ،مئظغ هٍشي اجماِة
اٜت لل ايذيولوجيتر مً ) )R.S.Sبس.اط.اط
ايىاليا حيا ١ان لر ِالٜة مود مْ الضِماء
الٙاؼيحن حتو مْ 'موظوليجي' هٙعر !!! َزا
الت الٔ ٚح املٝذط اإلاتٙا ٛإلاظتح ادية
مولوُ بخش للذساظة امةا ٥ااظْ للب ا

التاسيخي ٘.ال شج في تؽابر ألاهماه بحن َزٍ
الٙش.ٛ

الفاؼُت والحشٍت:

:

٠عشاا ألاٜالم َل ت٢عح َا
ي ر رم ر رى ر ررْ ألاير ررذي أن ت ر رى ر رٝر ررؾ ص ر رت ر رشا
ٜىّوا ألايذي َل تٝىيّها
ي ر ر رمر ر ر رى ر ر ررْ ألاِر ر ر رح ر ر ررن أن ت ر ر رى ر ر رٍ ر ر ررش ؼ ر ر ررضسا
أو ٙوا ألاِحن َل اوٙاإَا
ي ر ر رم ر ر رى ر ر ررْ ألاه ر ر ر ٙر ر رراط أن تف ر ر رّ ر ر ررذ ص٘ ر ر رشا
أخمذاا ألاهٙاط َزا جهذ٠م
اب ر ررر مر ر رى ر ر رةر ر رراتر ر رىر ر ررا م ر ر رىر ر ر ٢ر ررم ٘ؽر ر ر٢ر ر رشا
اه ذسي َزٍ ألابياي ااتالذ مً ٜلم الؽاِش
ااتلود 'مىشان خليل مىشان'١ .لماي تِ ٚٝل
اؼ ٤موي ١ل أمة مً ألامم -أيا ١اهل-
ت ىٝذ أحوالها اتشثي ِل أَوالها ات٢ؽ ٚأظبا ا
اتى٢ل ٌشا٘ها ا تفوس ظ٢شات ا.تموي أمة ححن
ت مل اايٝو ٛاتيس و ال٢شامة ااايشية ١ؤهٙاظها ارا
مىّل ظ٢شي.الستاء اال عام خفلتا اايماس .
'إلاختياس' وبيّة ااجتمْ الذيموٜشاوي .الّذ٥
ساحر ّ٘امة الىاط اخاـي م تىذسجون ت ل
الٝواهحن اال ٘مل ألحذ ِل أحذ اال بااجذ االّمل.
الىٍام ِىذَم إلاوعاهية االعياظة لهم ااتذمة.
ال يوجذ مةتمْ مهما ١ان متةاوعا اموحذا مً
دان التىوُ االتّذدية االاختالٗ .مْ رل' ٤حشية
ال٢تابة االذِو ' ا'ح ٞالشأي اإلاختالٗ' جىاحا
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العمو ااايماس " .هش٘ن ما تٝولر ،ال٢ىجي ظوٗ
أداْ٘ ًِ ح ٤ٝفي س٘م ٤معي الو ١ان ي أن
أموي ألجلر" َزٍ ١لماي '٥ايٙلحن بياتشيغ َو(٥
التي ٠تبل بماء الزَ Evelyn Beatrice Hall) ' .
َزا َتاٗ ااجتمْ املبجو ِل التىوُ ال ٝافي .ا َزا
َو ظش الّلماهية اجوَش الذيمٝشاوية الّليا.متو
تىٙؤ ظش َزا املبذأ العامي مً ٜلوي الىاط
الذي ِتمة التّف تعت بّها أهٍمة مئظعة
ِل حعاظية مٙشوةَ،زا ؼؤن ١ل ِفش امفش.
اايشية هي ااييا االّبودية هي مماي.
" اايشية هي ٘شـة لى٣ون أ٘مل" ِىذ 'ال ي
١اموط'.اهي " بخش اأ٘مل أمل ِل ٌهش ألاسك"
ِىذ ابشاَام ليى٣ولً .أما للمهاتما ٔاهذي هي ساح
إلاوعان اأهٙاظر ٢٘ ..م ثمً َزٍ ألاؼياء؟ اهي في
سأي ٠يييذي @ " أ٘مل وشي ٞلئلهةاص "٘ .اايشية
٠جو مّ في الوجود ًِ ساح الصتق ال يٝذس
ب مً٠أج ا مبذة أظاس ي للييا اجوَش إلاوعاهية
ااتالفة.
تتمحو الٝور الٙاؼية بش٘ن اايشية .أاِ' ٥لم'
يتّلمر ٘اش ي َو جشيمة التّبح ا أا ٥دسط يّلمر
َو خىوس إلاختياس .حشية التّبح اال٢تابة االيؽش
االذِو احشية ابذاء ساء احشية اختياس الذيً
ااملزَ ااملىه حتو امللبغ ااملؤ١ل ااملؽشي
توٜيٙية ِل اتٙاٜر ا اِتٝادٍ .ال يعتىيْ لر أن
يٝشس ألحذ حٝر اال ارا ات ٞٙمْ ايماهر اال سأي ألحذ
اال ما سأر لر .اال يؽاتون الىاط اال ما يؽاء لهم.
اَو ِل ِشػ ٘٢شتر مل ٤مذبش ا في مّبذ هٙعر
الر يّبذ..
امً أشج العجات اأٔشي الٕشات دبي ٘اؼية
التّف ا الهىذ ،اهي ملتٝى املزاَ امىتذر

املبادة امةمْ ألاديان.سجلل َزٍ البالد أساُ
أمةاد التّايؾ االتباد ٥خال ٥معح ت ا ا اليوم
حيا وؽشي جودَا لآلسيحن ااملعلمحن
ااملعي يحن االي ود أح َم ووا ٥التاسيخ .الً٢
تٕيح ألاالاء األاجواء ١ان أٜشي مً ار البفش.
٠ىا في اؼ ٤إلاظتٝال ٥حيىما اهٙةشي ٜىبلة
الىاتٙية بييىا اظشِان ما اح ؽذها في مىتفٚ
املؽاجشاي الذييية حيا ظ ٤ٙالذماء ا٘الل
الذموُ اتؤج هح ان الّذاا االبٕماء.
التاسيخ الذموي للٙاؼية في الهىذ وويل جذا .اَو
يبذأ بٝتل 'ٔاهذي' اييتهي ا اِتيأ' ٥وسي'
ايّيذ ايعتمش.
أتيل املهاتما ٔاهذي في  91يىايش > 8?:في مةمْ
ٜ ،فش ٠بح في اظي )'Birla houseبيل بح ال (
هيودلهي١ .ان ٜاتلر 'هاثوسام ٘يىايأ ٟودصي' ،
اَو متّف بٝومية َىذاظية ،اِمو في
اايضي العياس ي 'َيىذا مهاظا ا'  ،ا٠زل٤
ساؼت يا ظوايامضيٙاِRSS) ' ٟمو ظاب ٞفي(
ظاوٖ'  ،اهي مىٍمة متىش٘ة َىذية ؼبر ِع٢شية
متىش٘ة.
ا٘ٝا ملاس١و٘ي غ ( )811:حاا ٥جودس ي
"اظت ذام ٜاِة ااي٢مة ٠مىتذر ظياس ي مً
خالٜ ٥شاء اِالن وويل حاا٘ ٥ير ت يش جشيمتر،
اات م ٔاهذي بؤهر يعع إلسلاء املعلمحن ،األٝى
باللوم ِلير ملّاها التٝعيم ،ااهتٝذ لؽ٣ل ِام
ا٘ٝا ملالوي ( ،)8188ألٝى ٔودس ي باللوم ِل أن
ٔاهذي اظتمش في اسلاء املعلمحن ٕ٘لي دمي الم
أتم ً٢مً ت ملر".
١ان 'ٔاهذي' ي اا ٥إلوٙاء هاس املؽاجشاي الذييية
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التي تؤججل اثش تٝعيم الهىذ مما جّل ٔلي دم
الٙاش ي جودس ي! َزا ِذم ال عام ِل ٜمتر
اـوستر الؽيىاوي بذان معت مشاي التةميل !
١لما مى ل الٙشؿ العياظية هجم الٙاؼييون
بم الب م اأهيا م ِل امل٢ٙشيً اايش ليؤ١لوَم
اخشجوا بٝمهم اٜميمهم ِل ٜباي الّلماهية
لي ذموَا.
اَرترروي مررذيرىررة 'برىرٕررالرروس' املرتر رمررش املر رٝرٙررة بر ر ر

االر٢رشاَ ريررة الررذي ريريررة برحررن املررواورى رحررن اال رترمري رحررو ا٘ررٞ

الر رٝر رت ررل امل ررشاُ لرر رير رٙر رير رير ر ررا املؽر ره رروس  ٔ' ،رروسي

الرىربرٝرراي .ادا٘ رّررل أيمررا ِررً ح رٝررو' ٛالررذالريررل' -

اله٢يؾ' .في جميْ أه اء الرهرىرذ أي فري املرذن الر٢ر ر ر

الىبٝة المّريرٙرة العرا٘رلرة مرً برحرن الرهرىرذاط -مرمرا

الٗ مرً الرىراط ِرلر ٜرترل

أثرراس ٔم ر ال رّررذيررذ مررً ال ره رىررذاط امل ر رؽررذديررً فرري

ااملذن الفرٕرشر ير رتر

ا١رراهررل ٔرروسي الهر٢ريررؾ ترترلرٝررى سظرراتررل الر٢رشاَريررة ال
حفش لها مً املتىش٘حن الرهرىرذاط١ .راهرل ال تر رصر رو
أحذا اال خٙٙل م اجاتر ِل الٙاظية الضِٙرشاهريرة
حتو تةشأي ِل ات ار )')BJPحضي الؽّ الهىذي '
 ،الزي ي ٢م حاليا مٍّم الهىذ ااهتٝذت م ملهاجرمرة
ألا ٜرل ريرراي اا رج رشات رم رهررم فرري وؽررش ال رّررذاا ال رىررات ر ٙريررة

امرشأ الرترري اـرٙررل تريررايررا 'دالريررل' أبرىررا ر ررا ،االرترري

مر ر ر ر رت ر رل ر رر ٚألاهر ر ر ر رراء العر ر ري ر رراسر ر ر ر رري.

احتةل اهجمل ِل الرٍرلرم االعريراظرة الرّرىرفرشيرة

الرن ر رمررة ترى ربر رر ٞمررً ال رترىررويررش الرّ رٝررالورري االرت ر ر ٝريررٚ

برٝرلرمرهررا الر راتررش سٔررم مررواجرهررة الرير ررذيرذاي برالرٝرتررل.

اا ري رم رراسي .ال ره ررذاي ررة اال ررشؼ ررذ ه ر ري رة رت ررا ال رت رروا ر رري

.

االتىاٜذ .التىوس االت قي االعمو االٍّمة مىتةاي

..
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ال رتر رب رراد ٥االر رتر ر ررال رري اال رتر رم رراص ٘ .ر ره ررزٍ ال ر ٙرروات ررذ

املرّربررذ مررً أجررل ااريرفرروِ ٥رلر ااريرمررل األااالد مررً

إلاجرترمرراِريررة اهرمررا ت ر٢ر رعر ب رمرٝرراسهررة ساء امرتررالرّررة ت رلرر ٤ال رٕررشبرراء ااِ رت ر ر ي َررئالء ألاو رٙررا ٥املررولررودان
أحعن ا٘ .ليغ بميعوسها أن هضسُ َزٍ إلاهرةراصاي فري الر ر ره ر ررذاير ر ررا مر ر ررً 'ظ ر رروام ر رري' املر ر رّ ر ر رب ر ررود .
أسك ال ر ر رٙر ر رراؼ ر ر رير ر ررة اا ر ر رجر ر ررشداء.

'بح امرا ٥مروسا١ران' فري ساايرترر "مراداسابرا١ران" يفروس

ا١ل مً يتالْ ألاحذا العياظية اايالش فري الرهرىرذ

شتفية باظم 'بوها' التي ليغ لها الرذ ترشمري هرٙرعرهرا

يشر سأي الّحن ت و ٥أسلها مً خفب را ا ر مرلرعراءَرا لهزا التٝرلريرذ اارتربرير رة ِرلر الرشٔرم مرً حرٍرش صاجرهرا
.
أا ا ر معر رىرٝررْ مررً ألاسك ير رعربررر اارجرراَررل أسلررا '١ر ررا ر رري' ش ر رت ر رف ر رير ررة أخر ررشر فر رري الر ررشااير ررة.
يررالع ررا م ررً إلاظ رت رٕ رشاس اال يررذس ٟاا رت رى ررش اال ل رّ ررذ لّذ ٠تابة َزٍ الشااية ١ان 'موسا١ران' حر رذد برالرٝرترل
التٕشيٝ٘ .ٞذها حٝىا لرلرتررريرير االرىرٝرذ فري مر٣ران مرا باظتمشاس حتو أج ِل سرير ٠رتربرر املريرؽروس مرً
.

أ٠ؽا ٟال٢ت اداس اليؽش ا يئدي بر ا ر أن أٜعرم

فري ألايرام الرٝررذيرمرة١ ،ران فرري مرّربرذ 'هفرر ٚالريرعراء' أا

أهررر لررً ي ر ٢رت ر أي ش ر رريء ِ رل ر إلاوررال ٛمررش أخررشر.

مّبذ 'أسثاهاسيعواساس' التي ت ْٝفي 'تح اؼىٕو'' ،تاميل

.

احتٙل املتىش٘ون الهىذاظيون بو٘را 'يرو.

ه ررادا' تر رٝر رلر ري ررذ ٘ رراح ررؾ ج ررذا ارل رر ٤أن الر رٙر رتر ري رراي

بس .أهاهذا موسثى' حامل جاتض 'هةاهابيذام' ألهر أثبل

الفٕح اي بال أاالد  ً٠تىمً مْ ٔشباء ليلة الّريرذ فري

أن و رب رٝررة ال ر ر اَ رمررة ١رراهرروا يررؤ ١رلررون ا ريرروم ال رب رٝررش

مر ر ررً ور ر رشير ر ر ٝر رى ر ررا.

مع ر رتر ررذال بر رراال ٜر رت ر ربر رراظر رراي مر ررً 'مر رراَر ررا ر ر ر رراساتر ررا ' .
١ان ٔو٘يىذ باهضاسي ( 8:هرو٘رمر ر ٘ 81 - 8?99ر ر ايرش
; )818ظ ريرراسر رري َ رىررذي يعرراسي مررً ) )CPIاا ريررضي
الؽريرروعرري ال رهرىررذي.اٜررذ َرروجررم َررو اصاجرتررر فرري <8
ؼربراه ف ٘ر ر ايرش ;ِ 818رلر يرذ مرهراجرمرحرن معرلريرحررن
مرةرهررولرحررن .اترروفرري مرتررؤثرشا برةررشاحررر فرري  81ؼربرراه ف
٘ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اي ر ر ر ر ر ررش.

.

"ؼ ري رٙرراترري ١ررون َرروتررا؟" (امل رهرراسات ريررة " ٥مررً ١رران
ؼيٙاتي") يّت ِملر ألا٠ث بشاصا .اٜرذ اظر رىرذ َرزا
ال٢تاي ا خىربرة ألرٝراٍ فري أيراس ف مرايرو =>? .8ا١ران
رلرر ٤ممرراد أليررذيررولرروج ريررة م رى رٍ رمرراي َ ري رىررذات رٙررا
ااملىٍماي اليميييرة مر رل 'ؼرير ٚظريرىرا' ،الرتري ترّرتر ر
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املل ٤ؼيٙاتي ٠شمضَا اؼّاسَا .اٜذ بحن 'براهرضاسي' فري لر ر رّ ر ررذ أير ر ررام مر ر ررً مر ر رٝر ر رتر ر ررل  ١ر رراتر ر ر

الر ر ر٣ر ر رراهر ر ررادا

٠رتررابررر ان 'ؼريرٙرراترري' فرري الررواٜررْ ١رران صِريررم الرّرلرمرراورري امل رل ريرروً ١ررال ربرروسترري ،ت رل رٝررى م ر ٙر٢ررش بخررش اأظ رتررار
الزي ِحن املعلمحن ِل املرىراـر الرّرلريرا الرّرعر٢رشيرة مر رمررشم '١رري أيررغ ر ررأرروان' تر ررذيررذاي مررً وؽرىرراء
االعرراظريررة . .اأؼرراس أيمررا ا ر أن ؼريرٙرراترري تر رتر م ي ر رّ ر رل ر رىر ررون أه ر ر ٙر رع ر رهر ررم  ٠ر رم ر ر ر رلر رري ال ر ره ر رىر ررذاظ ر رير ررة .
تلٝى م٢ت أ١راديرمريرة أدي الر٣راهرادا ،اَرو مرا يرّراد٥

اليعاء ،األغر الرّربروديرة ،اِريرنر رً أيمرا ا ر مرىراـر

باسص  .اٜذ تشجمل ال٢تاي ا ر الرهرىرذيرة ،إلاهرةرلرحرويرة ،أ١رراديرمريررة ألادي املررش٠ررضي ،أ٠رثر مررً  81مر٣رراملررة مررً
ال٣اهادا ،ألاسدية االٕروجراساتريرة .مرىرز وربرّرترر ألاا ر فري أشتاؿ مةهو ي الهوية ت رذد أصريراي املر٣راتر مرً
الرّرواٜر الرروخريرمرة ،ان أَرذي جراترض إلاهرةراص مررذر

ِام >>? ،8ؼهذ ال٢تاي > 9وبّرة .اٜرذ براِرل أ٠رثر

مً  8،:;،111وسرترة.اَرزا الر٢رتراي ٜراد املرترىرش٘رحرن اا ري ري ررا ف رري ظ رى ررة  '٥ 8189ر ررأ رروان“ .
ا ر ر ٜر رت ر رلر ررر.

.

. .ا١ان 'بأوان'  ،اَو ـذي ٞمرٝرشي لر٣رالربروستريٜ ،رذ

'ماليؽابا مراديرٙراالبرا ١رالربروستري' (> 8هرو٘رمر ر >َ - 8?9اجم لٍٙيا اارجرمراِراي الرهرىرذاظريرة املرترىرش٘رة اأهرر
 91أٔعرىررغ ;١ )818رران ِرراملررا َرىررذيررا مررً ٘رراتؽرراهررا سأر جرهرشا ِرلر ٜرىررا ترلرٙررضيررون الر٣رراهررادا الرشاتررذ بررؤن
ظراَرير ريررا (ألادي ٘راتؽراهررا أا '٘راتؽرراهرا ظراَرير ريررا' َررو ال ره رى ررذاط ال ي ري رب رغ رري أن ت رى رٍ ررش ا ر 'سام رراي رراه ررا' ا
هرروُ مررً أهررواُ الر٢رتررابررة الرىرٍرمريررة فرري لرٕررة 'الر٣رراهررادا') 'مرراَررا ر رراساتررا' ٠رىرفرروؿ مرٝررذظررة ،ألجر ررا لررم ترترمرعرر٤
األا١ررادي رم ريررة الررزي ٜررام ب رم رى رف ر هررات ر مع ر رؽرراس الر رٝر ري ررم إلاوع رراهر ري ررة .امر رى ررز رل رر ٤اار رير رح ررن ،تر رلر ر ٝررى
برةررامرّررة الر٣رراهررادا فرري 'َررامرلرري'١ .رراتر مررً ورشاص ألاا ،٥ت ذيذاي مً ٜبل الّىفشيحنَ .و ن ت ل حمرايرة
حفل ِل جاتض الووىية 'ظاَي يرا أ١راديرمري' فري ِرام الؽشوة جىبا ا جى مْ ثالثة مً ال٢تاي ال٣راهرادا
<' ٥ 811ماسٔا  ،':مةموِة مً مٝاالتر الب ثي١ .ان

خر ر ر ر ر ر ر ر رشي ر ر ر ر ر ر ر ررً.

.

يت ذ لذ ااتشا٘راي فري الرهرىرذاظريرة ،اَرزا الر٢رالم ٘ٝذ تّشلل ال٣اتبة اال٣اتبرة العريرىرمراتريرة 'تؽريرتراهرا
أداٍ أ ات امر بؤهر لذ الوثيية في الرهرىرذاظريرة .ابرّرذ ثر رحر ر ث رراَ ررا رري' لر رلر رير ر ررذي ررذ ب رراالٔر رتر رف رراي االر رهر رجر رم رراي
رل رر ٤س٘ر رّ ررل أـ ررواي الؽر ر ٣ررور االم ررول رراء م ررً اا ري رم رم ريررةأ رح ر َررا مررً ال رّرروا ٜر الرروخ ري رمررة ِ رل ر
امل ؽذديً لذ ١البوستي إليزاء مؽاِرشَرم الرذيريريرة .الٙيعبو ٟلّذ أن ٠تبل مٝاالي تعتةوي الّاداي
ٜرتررل ١ررالربرروسترري بررالررشـرراؿ فرري ـربرراح يرروم  91بي ف ال ره رى ررذاظ ري ررة ف رري م ر رت رل رر ٚاا رج ررالي ب رم ررا ف رري رل رر٤
أٔعىغ ; 818في مٝش اٜامتر فري مرىرىرٝرة داسااد فري امليؽوساي إلاظالمية .ا١اهل أيما اؼت ٠ل في تةمْ
١اسهاتا١ا ِل يذ سجلحن مةهولحن ادع أج ما والبان..

مئخشا فري 'برىرٕرالروس' ادِرمرل اظرير رال ٟاريروم الربرٝرش.
اا٘ٝا لؽ٣ور ٜذمها 'َوؼاهجي برشاظراد'
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الربررالررٖ مررً الرّرمررش ِ 89ررامررا اَررو وررالر صريررافرري فرري برراسي رٙرراس' (م رة رمرروِررة امل رت رىررش٘ رحررن اامل ر رؽررذديررً مررً
جامّة دا٘اهاجح ١ان ٜرذ وؽرش ٠رترابرا "مر رحر لرلرجرذ "٥الهىرذاط) َراجرمروا املرترىروِرحرن االرىراؼرىرحرن ملرىرٍرمرة
ٜبل ِام ،جاء سجرل مرةرهرو ٥الرهرويرة ا ر اارجرامرّرة فري 'ااجاَذيً' الشبوَم أمام الؽشوة اظلمرهرم الرير رم.
اٜل مب٢ش ،مذِيا أن االرذ 'برشاظراد' ٜرذ أدخرلرل فري اتؽمل اليؽشاي التي ٜام 'ااجاَذان' بتروصيرّرهرا مرً
املعر رؽرٙررى لرّررذ هرروبررة ٜرلربريررة٘ .رراتربررْ الرىررالر الررشجررل الربراي ا ر الربراي مرولرروِراي مر رترلرٙرة مرتر رذثرة ِررً
الزي اِذ لىٝلر ا املع ؽٙى .في مىتف ٚالىرشير ،ٞأَرمريررة العررالم االر رعررامر االرترّرراان االرترّررايررؾ برحررن
في صااية مرّرضالرةَ ،راجرمرترر مرةرمروِرة مرً ثرمراهريرة ا ر

املتذيىحن بذياهاي م تلٙة االت زيشاي الؽذيذ مً

 .الرترىررشٗ اال رّرفرب ريررة٘ .ر ٢ريرر ٚتفرح ر ِرمرل ريررة ترروصيررْ
ِؽ ر ر ررش أش ر ر ر رت ر ر رراؿ .
"أحاوووي ابذأاا يمشبروهرجريٜ .رالروا ان ٠رترابراتري ١راهرل الريرؽرشاي االررذِررو العرلرمريررة معرتر رٝررة لرلرمرهرراجرمررة
.

م رّ ررادي ررة ل رل ره رى ررذاظ ري ررة ح ري ررا ت ر ررذث ررل ِ ررً ه رٍ ررام اإلاِر ر ر ر ر ر ر ٝر ر ر ر ر ررا. ٥
الىبٝاي .اأخرزاا يمرّرون الرضِرٙرشان فري اجرهري ١رلرر .االررا٘ ررل مف ررادس ألاخ رب رراس ب ررؤن الؽ ررشو ررة س رج رى ررل
ٜررامرروا لسرير ظر٢رحررن اٜررالرروا اجر ررم ظرروٗ يرٝرىرّررون اليؽىاء ااجاَذيً الزيً ات موا بي م خرىرحر بريرىرمرا
أـالعي حتو ال أظتىيْ ال٢تابة أبذا"َ ،زٍ مٝتبعة اورلرٝررل املرترّرفربرحررن املرترروسورحررن فر مرهرراجرمرير ررم برير ررم
!

مررً ٠ررالم الع ريررذ ب رشاظرراد لر ري ري رٙررة 'ال ره رىررذا'َ...ررو لعر ر ر ر ر رير ر ر ر ر رى ر ر ر ر ررة!
يعرترمررش ٜرراترال@ َ...ررشي مررً ٜربرمرهررم ادخررل فرري الرٕررابررة ليغ َزا إلاظتٝال ٥الزي حلم أجذادهرا ات ريروا فري
الٝشيبة ،حيا اختبؤ .لّذ ظاِرايِ ،رىرذمرا ترؤ٠رذ مرً ظبيلر أسااحهم بال أدوى تشدد.
أن ااجمروِرة ٜرذ ٔرادسيَ ،رشي ا ر بريرترر .اٜرذم لرّرذ
رل ٤ؼ٣ور للؽشوة.

.

'حررشٍ رمررت' ال رخ ردررىٍررل الرؾرلررااررذي!

!

سٔررم أن مرٝررذمررة دظرترروس الرهرىررذ الرّرلرمرراهريررة ترّررذ ١ررل

َوجم ألن ٠تابر يرترمرمرً الرىرثر االؽرّرش الرزي يرذاس م ررواو ررً ال ره رى ررذ ح ر ٝررر ف رري اِ رت رى ررا ٛأي دي ررً ي ررشي ررذ
حو ٥املّاملة العي ة االتفش٘اي الرٍراملرة مرْ وربرٝرة ام رم رراسظر رت ررر اوؽ ررشٍ ،اا رج ررو إلاجر رت رم رراع رري اال ربر رير ر ررة
'الذاليل' في بالد الهىذ٢٘.تاباتر لذ هٍام الرىربرٝراي العياظية ت ٍش َزٍ اايشية إلاختياسية بىشيٝة ٔح
اِ ر ر ر رتر ر ر ر ر ر ر ر ر ي "م ر ر ر رّر ر ر ر ررادي ر ر ر ررة لر ر ر ر رل ر ر ر ره ر ر ر رى ر ر ر ررذاط " .مباؼش ١لما اظذ ألامش ا ِؽا ٛالووً الهىرذاسر ري
األٝي الٝبن ِل الىاؼىحرن اارجراَرذيرً أثرىراء ٜريرام اا١ررل ال ري ر ررم اا ري ر٢ررم٘ .رربن ال رت ر ررويررل ال رّ رٝرراتررذي أا
برترروصيررْ الريرؽرشاي االر٢رتريربرراي فرري '٘ررادا٠رير٣رراسا' أثرىرراء ال ررذي رج رري ي رّ ررذ ـ رروس م ررً ـ رروس ٔع ررل ال ررذم ررآ ف رري
اا ري رم رلررة ال رترري ه رٍ رمررل لررذ ال رّ رى رف رشيررة اال ر ٢رشاَ ريررة مفىليهرم أا سبرمرا يرّرتر ر خرذِرة تعرتر ر ٞالرّرٝراي.
امل ر رت ر رواي ر ررذ فر رري ألام ر ررة َ .ر رىر ررا ٟه ر رراؼ ر رى ر ررو 'ظ ر رراور ررٖ ألاحررذا الرشاَرىررة تؽرهررذ ِرلر َررزٍ ااريرٝريرٝررة املررش .
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.

في الفباح البا٠ش مً هرو٘رمر ر ?' ،818< ،8اليؤا' (هٍام مً الترمرشيرىراي املرئظرعرة ِرلر الرٙرلرعرٙرة

ِث املواورىرون برةر رة ألاي ' ٘ريرفرل' الاظرم العرابر ٞالررذي ري ريررة ال ره رىررذاظ ريررة) بررال رٝررشي مررً  ٜرشيررة '١رراهررذاهررادا'
'أهريررل ١ررومرراس' (أاورري) ،الربررالررٖ مررً الرّرمررش ِ 91ررامررا ،برراحرترةرراصَررا لؽر٣ررل ٔرحر ٜرراهررووررى ملررذ ؼرهررش ترٝررشيربرراٜ.ررذ
الررزي اِرترىرر ٞإلاظررالم ،اجررذ مريرتررا فرري اظرترجرواٗ فرري تررضاجررل ؼررابررا مررً ديررً املع رير ريررة٘ ،ررؤاـ رلرهررا أٜرراس ر ررا
م ر ٣رران '٘ رراسا ٛه رراج ررش' ف رري ال ر ٝررشي ررة ' ١ررودي رى ره رري' ف رري برمرش٠ررض الريررؤرا برىرشيرٝررة خرادِررة ملرىرّرهررا مرً الرتر ررو ٥ا ر
ماالباسٜ.تل بريرذ لرّرن أظرشترر مرً وؽرىراء أس .أط .ديً صاجها.اٜالل الؽ٣ور ان املذسبحن في مش٠رض الريرؤرا
أط ..

تّشلوَا للتّزي االي ذيذاي فري مرىراظربراي مر رترلرٙرة.
األا٘ل أن  ٠ح مً الٙتيراي يرةرلر رن َرىرا مرةر ر برٝرو
لت ويلهً ا دينر رً العرابر ٞالرزي َرو الرهرىرذاظريرة مرً
خررال ٥الرترّررزير االرير ررذيررذاي.

.

١ان ِل 'أخيال' ،املّشا٘ة ن باظم َادية ،أن ترواجرر
سٜررابررة ـرراسمررة مررً اا رج رم رهرروس اإلاِررالم ألج ر ررا اخ رترراسي
الت و ٥مً الهىرذاظريرة ا ر الرّرٝريرذ إلاظرالمريرة ،األجر را
مشأ أي لعب جيعرهرا.اأِريرذي ا ر اٜرمرة جر ر يرة تر رل
االررذَررا مررً صاجرهررا بفررشٗ الرىرٍررش ِررً ِررالٜرير رمررا ا٘رٝررا
اي٢م ااي٢مة الّليا بوالية ٠ح الا .االٙتا  ،لّذ بلؤها
ألألبيرة ،لريرعرل مرلرضمرة برمروجر الرٝراهرون الرهرىرذي برؤن
ت٣ون في اايبغ الاحتياوري ألبرير را الرهرا اارير ٞاملرىرلر ٞفري
ار٠شي الترٝراسيرش برؤن 'الؽريرخ سيراط مرولروي' ِ-رمرشٍ اخرتريرراس الررذيررً الررزي تر رترراسٍف ال حرر ٞلرلرروالررذيررً فرري ٌررل
 -9:اجررذ ٔرراسٜررا فرري دمررر ف ر ٔررش٘ررة م رت رةررااس ِررً َزٍ الٍشاٗ ال ؽر٢رير ٤فري اخرتريراساي ابرىرير رمرا .الرلرٙرترا
مسجذ -الزي ١ان يّمل ٘ير  -ف 'تؽروسي' برمرذيرىرة الر٢ر ر ر حرٝرهررا ألاظرراسر رري ار برلرٕررل  88لرتر رتراس ؼررشير٢رهررا
'١رراظرراساجررود' .اٜررْ اا ريرراد ف ر اٜررل م رتررؤخررش يرروم ا ري ريررات ر ررا ،ال تع رت رى ريررْ اا ري ر ٢رمررة أن ت رٝرراام م ر ررل َررزا
الاثرىرحررن ( 88مرراسط).ا١رراهررل جررشيرمرتررر الرروحريررذ هرري الر رتر رّر ربر رحر ر ِ ررً الر رشأي ف رري أي ٌ ررشٗ م ررً الر رٍ ررشاٗ.
اظر ر ر ر ر ر ر ر ررالمر ر ر ر ر ر ر ر ررر .

.

٘ر٢ريرر ٚحررشمررل َ'٥رراديررة' حرشيرير ررا املررا مرىرّررل مرنر ررا

اتز٠ش الؽشوة ان املشأ مً ظ٣ان مٝاوّة '١اهوس' حرٝروٜرهرا اهري ِرلر معرشح الرّرلرمراهريرة الرّرلريرا فري الرّرالرم،
 ٜررذم ررل ؼر ر ٣ررور ل ررذ م ررش ٠ررض 'ظ ررشي ظ ررا٠ر رت ررو'  ٥الهىذ!!؟
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الهيد وطي ات
ه ً وّريرؾ فري برلرذ لرر تراسيرخ ِرٍريرم ،اورّريرؾ فري َرزا اارجرود
أبرىرراتررر ،ان ؼرراء هللا ظرروٗ هررش َررزا الرٙررشداط ٠ررزلر .٤اأهررا
أ٠ت َزٍ الشظالة ا اخرواهرىرا اأخرواترىرا الرالتري يرةرهرلرً ِرً
جهذ املعلمحن في بىاء َزٍ ألاسك ااتفبة ااتالبة برتر اثرىرا.ال
يرّررشٗ ل رلرم رع رل رمرحررن ال رىرراؼر رحررن فرري ال رب رير ررة اا رجررذيررذ مررا داس
املعلمحن في اظتٝال ٥الهىذ.
الهىذ هي بالدها ااوىىا الىا ااريرٝرو٘ ٛريرر اَرزا الربرلرذ
حبي ا هٙوظىا ا ه ً حشظة دظتوسٍ ،ال وعتىيْ لرىرا أبرذا بر ريراهرير را ،أا مرئامرش
لذٍ ألن لىا داس ٠بح في اظتٝال ٥الهىذ اتاسي ها .ان ١ل ؼ مً أؼباس َزٍ ألاسك
الواظّة ااجميلة ت مل ر٠شياتىا ااتالذ ِ.ىذما ه ً هٝرلر ـرٙر راي تراسيرخ الرهرىرذ
هشر سجاال اوعاء الزيً بزلوا في ظبيل ت شيشالهىذ اتؤظيعها جهذ املعتىاُ .امرنر رم
ُ
مً ٜتل امن م مً جشح امن م مً وشد امن م مً تمخ حيات م لها .الهىذ تشر ٜوادا
الزيً ثاساا احشلوا لذ إلاهةلحو ب٣ل ما يمل٣ون مً ألاظلية املادية من ا ااملّىوية.
اأا ٥مً اه بر لذ إلاهةلحو املل ٤الهمام الصجاُ الرٕريروس "٘رتر ِرلري خران" املؽرهروس
بالعلىان تيبوا .الزي ِشٗ ببّذ هٍرشٍ أن إلاهرةرلرحرو يعرترّرمرشان ِرلر الرهرىرذ ٜرىرّرة
لّذ ٜىّة أا اماس لّذ اماس .حاسي ِل إلاهةلحو ب٣ل جواسحر اب٣ل أظليتر.
احشك أمشاء الهىذ اأٜيادَم خالٗ إلاهةلحو.اٌل ير راسي إلاهرةرلرحرو حرشبرا ؼرذيرذا ال
ِذاا لها ،حتو ١اد أن ين اس ١ل ما بجو إلاهرةرلرحرو اأمرلروا فري الرهرىرذ الر٢رً لعروء حرٍرر
هجر إلاهةلحو في لم أمشاء الهىذ لذٍ في اايشي .أخح ا ظٝي املل ٤ااجاَرذ ـرشيرّرا
في املّش٠ة .ا١ان يٝو ٥في حياتر ١لمة خرالرذ مرؤثروس @"يروم مرً حريرا ألاظرذ خرحر مرً
ماتة ظىة مً حيا ابً بار ".املا بلرٕرل ؼرهراد العرلرىران ٜراترذ إلاهرةرلرحرو ،الرهروسط،
حمش ااِ ٜٚل ج تر اٜا" ٥اليوم الهىذ لىا"
الم ت ً٢فري الرهرىرذ سجرل أا شرترفريرة ألرٕرن ا ر إلاهرةرلرحرو مرً العرلرىران تريربروا .حرترو
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يعمون ٠ال م باظمر ؼٙاء لٝلو م .ا٠ت صِيم ٔاهذي في صييٙة "الهىذ الٙتاي" ال وّشٗ أٍِم مىرر فري
ؼهذاء الووً .ا٠زل ٤موالها أحمذ هللا ،اموالها لياٜة ِلي.
امً ِلماءالهىذ هرٙروا ا ر "بروسي بدمرحرن"مر رل الؽريرخ يرخري ِرلر الرّرٍريرم ألابرادي اؼرٙريرٝرر الؽريرخ أحرمرذ هللا
الٍّيم ألابادي  ،االؽيخ ِبذ الشحيم ـاد ٛبوسي أح َرم ( س) .مروالهرا جروَرش ِرلري امروالهرا أبرو الر٢رالم بصاد
امً ٠المر املؤثوس@"اوي معلم اأها َىذي أيما"
ا٠زل ٤الؽيخ حعي ٚأحمذ الهىذي ١ان اخالـر ٔح مىاصُ ٘ير يٝشسٍ ـذيٝر امّاسلر ،املا هرالرل الرهرىرذ
إلاظتٝال ٥أبى أن يٝبل أي ه ْٙاا ٠ع مً ااي٣ومة ٘.لما أِلً ستيغ جمهوس الهىرذ ٢٥٩١م ا٠رشام بروظرام
"بذم بوؼً" ال ٙشر س٘ن الؽيخ ٜاتال @اهر يتّاسك ًِ وشي ٞالعل ٚااِتزس من ا.
امً ألاظ ٚملا مشي ألايام صادي أمام املعلمحن ٜمايا ا املؽ٢الي.
املتىش٘ون يشمون بالي ماي ااتتلٙة ِل املعرلرمرحرن ،ايفرٙرون املعرلرمرحرن أجر رم ِرمرالء الرذا ٥ألاجرىربريرة .اَرم
يىي ضان ١ل ٘شـة للهجوم ِل املعلمحن الئلِتذاء ِلير رم .اأن حر٣رام الرهرىرذ ـراساا ـروامرترا ١راألـرىرام ِرىرذ
املؽا١ل ،امً ألاظ ٚأيما ييتٝمون لّن املعلرمرحرن ِرىرذ َرزٍ املؽرا١رل برالعرير ٚاالعرالح .اَرزا أمرش ٔرحر
صيي ،ابّيذ ًِ الذيً ا حشام في الؽشيّة إلاظالمية ا خالٗ لعىة الشظو ٥ملسو هيلع هللا ىلص.
ال يةوص للمعلم أن يع بلهة املتذيىحن.ألن الٝشأن ههو رل٤
ٜا ٥هللا تّا @"اال تعبوا الزيً يذِون مً دان هللا" .اَزٍ ألاية تذِ ٥ل ههي ظ ألالهة ٔح هللا.
ملارا ه ً هتٝاتل ؟؟ ،ملارا ه ً هتٍالم ؟ملارا ه ً هت اسي ؟.ااهىا اخو في الووىية  .ال هٝو ٥أبرذا "أن الرهرىرذ
اوً الهىذاظحن" اال هٝو ٥بؤن الهىذ اوً املعلرمرحرن ٘رٝري برل هري اورىرىرا ٜ...رولروا "الرهرىرذ اورىرىرا " اأهرا ألرْ
ٜلمي ِل الىاالة بز٠ش ٜفيذ
"ارا لٙشداط في ألاسك هي َىا ..هي َىا هي َىا "  .اللهم أهضِ ٥ل بالدها العالم األامً اثب ىا ِل ديى.٤

أفضل ًم حي
Afzalul Ulama degree 2nd year
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رابطة
األدب
اإلسالمي
العالمي

ألاظخار بؽير.م
ألاظتار املؽاس ٟب٣لية مذيىة الّلوم

لٝذ ؼهذ تاسيخ اللٕة الّشبية ٌهوس
جمّياي ا مذاسط  ٠ح ِ الٝشان ،هت٣لم  -ب٣ل
اِتواص  -في َزٍ املٝالة ًِ أٍِم جمّية من ا ،هي
سابىة ألادي إلاظالمي الّالمي.
ّ
مش اوؽاء سابىة ألادي إلاظالمي
الّاملية بمشاحل ِذيذ  ،ار بذأي ٘٢ش ساادي
أرَان ِذد مً ألادباء االىٝاد إلاظالميحن مً
ّ
تتةعذ في لٝاءات م
م تل ٚااجيعياي ،ثم أخزي
مىز ِام َ8:11ر  8?>1 -ا أن اظتٝش سأح م ِل
ت٣ويً َي ة تؤظيعية تذسط ألّاد ال٢ٙش ات ىي
لها ،اتشاظل ألادباء في ظاتش ألاٜىاس إلاظالمية.
ثم ١اهل الىذا الّاملية لؤلدي إلاظالمي
التي دِا الي ا ظماحة الؽيخ إلامام
ااجليل أبواايعً ِلي اايعجي الىذاي-في ل٢ىو

بالهىذ في ؼهش جمادر خش ِام َ8:18ر املوا٘رٞ
ؼهش هيعانفأبشيلُ 8?>8
،ادعي ا َزٍ الىذا ِذد
٠بح مً سجاالي الّالم إلاظالمي ،ا٘ي م  ٠ح مً
ً
املهتمرحن باألدي .افي َزٍ الىذا التي أِىل دّ٘ا
ًّ
ٜويا لؤلدي إلاظالمي ،ات زي توـية مهمة تتممرً
اٜامة سابىة ِاملية لؤلدباء إلاظالميحن.
اٜذ ّ
تّضص َزا الاتةاٍ في هذا اايواس حو٥
ألادي إلاظالمي التي ُِٝذي في سحاي ااجامّة
إلاظالمية باملذيىة املىوس في ؼهش سج
ِام َ8:18ر املوا٘ ٞؼهش أياس ف مايو 8?>8م ،ثم في
هذا ألادي إلاظالمي التي ِٝذي في سحاي جامّة
إلامام دمحم بً ظّود إلاظالمية في ؼهش
سج ;َ8:1ر املوا٘ ٞؼهش هيعان ف أبشيل;>? 8م.
اخالَ ٥زٍ الٙت ٜامل الهي ة التؤظيعية للشابىة
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باالتفا ٥لعماحة الؽيخ أبي اايعً الىذاي،
اِشلل ِلير ما ٜامل بر مً أِما ٥تمهيذية
ااتفاالي موظّة ،اسٔبل الير أن ي بجو اوؽاء َزٍ
الشابىة ،ااظتةاي ظماحتر بما ِشٗ ِىر مً
ـذس سح  ،ابفح ها٘ز  ،ااعي اح٢مة بالٕحن،
اادسا ٟلذاس ألادي في اجذان ألامة ،اتشؼيذ
معاسَا ،ااهراس وشيٝها في الّود اايميذ ا إلاظالم
ّ
معوٓ اجودَا ،احفن ا املىيْ.
اايىي ،ٚالزي َو ِ
اَ٢زا اهب ٝل ًِ الهي ة التؤظيعيرة
اجىة ت مح ية تولل إلاِالن ًِ ٜيام سابىة ألادي
إلاظالمي الّاملية اوؽشي َزا إلاِالن في ِذد مً
سبيْ
بتاسيخ 8
اااجالي
الريٚ
ألااَ8:1; ٥ر املوا٘ 8: ٞهو٘م .8?>:

ااهت اي مةلغ ألامىاء٠ .ما ُ
أهت ِ َ ظماحة
ً
الؽيخ أبي اايعً الىذاي ستيعا للشابىة مذر
ااييا َّ ،
اتم الت خيق الشظمي للشابىة في مٝشَا
الشتيس ي بمذيىة ل٢ىو بالهىذ ،ثم اهتٝل مٝش الشابىة
ا مذيىة الشياك في اململ٢ة الّشبية العّودية
ظىة َ8:88ر  8111لّذ ا٘ا الؽيخ أبي اايعً
مةلغ ألامىاء باإلجماُ
الىذاي ،ااهت
الذ٠توس ِبذ الٝذاط أبو ـاار أحذ مئظس ي
ً
الشابىة ستيعا لها ،االذ٠توس ِبذ الباظي بذسمذيشا
البالد الّشبية االذ٠توس أحمذ دمحم
مل٢ت
حعً املع ؽاس إلاِالمي في الشابىة األاظتار ِلي
هاس مذيشا مل٢ت الشابىة في اظىىبو .٥الشابىة
ٜشسي ا٘تتاح ٘شِها ال الا ِؽش في ظوسيا ،اَو
أحذ ٘شُ لها ،باهتٍاس اايفوِ ٥ل املوا٘ٝاي
الشظمية لتذؼحن امل٢ت لؽ٣ل سظمي.
أهذاف الشابطت
تممىل املاد ال ال ة مً الىٍام ألاظاس ي
للشابىة ألاَذاٗ تية@
 .8اسظاء ٜواِذ الىٝذ ألادبي إلاظالمي.
 .8ـيأة هٍشية مت٣املة لؤلدي إلاظالمي.
 .9الْ مىاه اظالمية للٙىون ألادبية اايذي ة.

ثم دِل الهي ة التؤظيعية ا مئتمش
الهي ة الّامة ألاا ،٥لّذ اه عاي ِذد ٠بح مً
ألادباء الي ا في م تل ٚأه اء الّالم إلاظالمي ،اِٝذ
َزا املئتمش في سحاي جامّة هذا الّلماء
خش
سبيْ
ؼهش
بل٢ىو في الهىذ في
ِام <َ8:1ر املوا٘ ٞلؽهش ١اهون ال اوي ف
يىايش <>? 8حيا تم الْ الىٍام ألاظراس ي للشابىة،

 .:اِاد ٠تابة تاسيخ ألادي إلاظالمي في بداي
الؽّوي إلاظالمية.
; .جمْ ألاِما ٥ألادبية إلاظالمية املتمحو  ،اهٝلها
ا لٕاي الؽّوي إلاظالمية أح َا مً اللٕاي
الّاملية.
< .الّىاية بؤدي ألاوٙا ،٥االْ مىه ألدي
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الىٙل املعلم.

اااجتمْ الفرراار ،اأدا مً أدااي الذِو ا هللا
ِ ّرض اج ّرل اتّضيض الصتفية إلاظالمية.

= .هٝذ املزاَ ألادبية الّاملية امىاه الىٝذ
اايذيا ،اايماح ما ٘ي ا مً ايةابياي اظلبياي .; .ألادي إلاظرالمي معررئا ًِ ٥إلاظهرام في اهٝار
ألامة إلاظالمية مً م ىي ا املّاـش  ،األادباء
> .تّضيض ِاملية ألادي إلاظالمي.
إلاظالميون أصياي الشياد في رل.٤
? .توثي ٞالفالي بحن ألادباء إلاظالميحن ،ااٜامة
< .ألادي إلاظالمي حٝيٝة مىز اهبل ٘ةش إلاظالم،
التّاان بين م ،اجمْ ١لرمي م ِل ااي ٞا٘ ٞمىه اَرو يعتمرذ ِىاءٍ مً مؽ٣ا الوحي َ
اَ ْذي الىبو ،
الوظىية االاِتذا ،٥االبّذ ًِ الٕلو االتىشٗ.
ايمتذ ِ الّفرروس ا ِفشها اايالش ليعهم في
 .81اظهرام ألادي إلاظرالمي في تيؽ ة ألاجيا ٥الذِو ا هللا ِض اجل.
املئمىة ،اـيأرة الصتفية إلاظالمية املّتو
= .خفاتق ألادي إلاظرالمي هي ااتفاتق الٙىية
بذين ا الٝويم اتشاث ا الٍّيم.
املؽت ٠ة لذر بداي الؽّوي إلاظالمية ١لها.
 .88تيعح اظاتل اليؽش ألِماء الشابىة.
> .يٝررذم التفروس إلاظالمي لئلوعان اااييا اال٣ون
ٛ
 .88الذ٘اُ ًِ اايٝو ألادبية للشابىة اأِما ا .أـوال لىٍشية مت٣املة في ألادي االىٝرذ ،امالم
 .89تؤـيل ألادي إلاظالمي اابشاص ظماتر في الٝذيم َزٍ الىٍشية موجود في الىتا ألادبي إلاظالمي
ااايذيا.
املمتذ ِ الٝشان املتوالية.
مبررادئ الشابطرت
? .يرش٘ن ألادي إلاظالمي أية م االة لٝىْ الفلة
تىىل ٞسابىة ألادي إلاظالمي الّاملية في ت ٝي ٞبحن ألادي الٝذيم األادي اايذيا بذِور التىوس
َ
املّاـش  ،ايشر أن اايذيا مشتبي
أَذا٘ها اأِمالها ااختياس أِما ا مً الالتوام أا اايذاثة أا
بةزاسٍ الٝذيمة.
باملبادة تية@
 .8ألادي إلاظالمي َررو التّبح الٙجي الهادٗ ًِ  .81يش٘رن ألادي إلاظرالمي الىٝرذ ألادبي املربجي ِل
ااجاملة املؽبوَرة ،أا اايٝذ الصتص ي٠ ،ما
إلاوعان اااييا اال٣ون ا٘ ٞالتفوس إلاظالمي.
يش٘ن لٕة الىٝذ التي يؽر ّروَها الٕموك ،اتٙؽو
 .8ألادي إلاظالمي سياد لؤلمة ،امعئالية أمام هللا
٘ي ا املفىلياي الذخيلة االشموص املؽبروَة،
ِض اجل.
ايذِو ا هٝذ ااتر ّبىاء ،يّمل ِل تشؼيذ معح
 .9ألادي إلاظالمي أدي ملتوم ،االتوام ألادي ٘ير ألادي ،اتشظيخ أـولر.
التوام ِٙوي هالْ مرً التوامر بالّٝيذ إلاظالمية،
 .88ألادي إلاظرالمي أدي مت٣امرل،اال يت ٝر ٞت٣املر
اسظالتر جضء مً سظالة إلاظالم الٍّيم.
اال بتآصس املممون مْ الؽ٣ل.
 .:ألادي ورشي ٞمهرم مً ورش ٛبىراء إلاوعان الفاار
 .88ألادي إلاظالمي يٙت ـذسٍ للٙىون ألادبية
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اايذي ة ،اي شؿ ِل أن يٝذمهرا للىاط اٜذ بشتل باإللا٘ة ا أ٘شيٝيا اأاسابا اأمشي٣ا.
َ
مرً ١ل ما ي ال ٚديً هللا ِض اجل ،أ ِى َي ْل بما في
اللجان املخخصصت
إلاظالم مً ٜيم ظامية اتوجي اي ظذيذ .
يٝوم امل٢ت الشتيس ي في حذاد مىىٝتر باِتماد
 .89اللٕة الّشبية الٙفرخ هي اللٕة ألاا لؤلدي
ِموية اللجان املت ففة ،اهي اللجان الٙىية التي
إلاظالمي الزي ي اسي الذِو ا الّامية ،ايش٘ن
من ا @  )8اجىة الؽّش )8 .اجىة الٝفة ااملعشحية
ألادي امل٢توي ا.
االعح ألادبية )9 .اجىة أدي ألاوٙا ): .٥اجىة
 .8:ألادي إلاظالمي مئتمً ِل ٘٢ش ألامة الىٝذ ألادبي ); .اجىة الت ٝي ٞاالب و
امؽاِشَا ،اال يعتىيْ أن ين رن زٍ ألاماهرة اال االذساظاي )< .اجىة الت جمة.
ً
ارا ١ان تفوسٍ الّٝذي صيي ا ،امّاس٘ر
ان سابىة ألادي إلاظالمي الّاملية التي
إلاظالمية ١ا٘ية.
يى ؽش أِماإَا في م تل ٚألاٜىاس الّشبية
; .8ألادباء إلاظالميون متٝيذان باإلظالم اٜيمر ،اإلاظالمية -تذِو ألادباء امللتومحن باإلظالم أن
املتومون في أد م بمبادتر ام لر الّليا.
يىمواا ت ل لوا ا٠ ،ما ت ي ب٣ل ٔيوس ِل
< .8ان سابىة الّٝيررذ هي الشابىة ألاـيلة بحن إلاظالم أن يّمل ِل تؤييذَا ادِمها حتو يفب
ً
ً
جميّا ،ألادي إلاظالمي ساتذا لؤلمة٠ ،ما َو معئالية أمام
أِماء سابىة ألادي إلاظالمي الّاملية
هللا ِض اجلّ.
ُ
ايمراٗ الي ا بـش الضمالة ألادبية التي ت َّ ّذ سابىرة
ّ
خاـة ،تؽذ ألادباء إلاظالميحن لّمهم ا لّن ،مرً أؽرمال الرشابطت
مْ احذ املبادة األاَذاٗ التي يلتومون ا.
ِٝررذي الهي رة الّامة للشابىة ظبّة مئتمشاي٠ ،ما
ؽضىٍت الشابطت
ِٝذ مةلرغ ألامىراء خمغ ِؽش داس ا تاسيخ
تممىل املاد الشالّة مً الىٍام ألاظاس ي <8:8ف>فَ81ر ،املوا٘ر811; ٞف>ف;8م .اوّٝذي
مً 8:-88
للشابىة أن لّموية الشابىة ثالثة أهواُ @ ِمو داست ا ال امىة في الٙت
الؽشٗ ،االّمو الّامل ،االّمو املىاـش ،ؼّبان ?َ8:8ر املوا٘ 8;-89 ٞأٔعىغ > 811في
ً
ً
ملتوما مذيىة اظىىبو ٥احمشَا جمْ ٔٙح مً أِماء
ايؽت ه في ِمو الشابىة أن ي٣ون معلما
الؽشٗ األاِماء الّاملحن ااملىاـشيً باإللا٘ة ا
بذيً هللا ِض اجل.
ا٘ود اِالمية مً ٜىا ااجذ الٙماتية ااراِة
مكخبا الشابطت:
الشياك اٜىا اٜشأ .اؼاس ٟفي املئتمش ه و ;<8
ً
ؼ٣ل مةلغ ألامىاء م٢تبحن ستيعيحن ِموا اِمو في الشابىة ،مً  89دالة ِشبية
للشابىة @ أحذَما م٢ت ؼبر الٝاس الهىذية اما ااظالمية.
جااسَا ،اثاهي ما م٢ت البالد الّشبية اما جااسَا،
ً
ًّ
أدبيا بةشيذ
أـذسي الشابىة مليٝا
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الشاتذ الهىذية ،ااصِتر ِل ألاِماء ااملهتمحن باألدي إلاظالمي ،ابلٖ ما ـذس مً َزا
ً
امللي ٞتعّة اخمعحن ِررذدا ٜبل توٜٙر لفذاس مةلة ٜا٘لة ألادي باللٕة ألااسدية.
وؽاطاث الشابطت
* أظهمل الشابىة في اختياس ِذد مً الب و في ألادي إلاظالمي لىلبة الذساظاي
الّليا ،ارل ٤لىيرل دسجة املاجعتح أا الذ٠توساٍ.
ً
* أٜام م٢ت الهىذ ه وا مً ثال اِؽشيً هذا أدبية في أه اء الٝاس الهىذية.
* أٜام م٢ت البالد الّشبية احذر ِؽش هذا أدبية في مفش األاسدن االيمً
االعودان اتش٠يا ااهةلت ا.


أٜام م٢ت البالد الّشبية أسبّة ملتٝياي دالية

لؤلدي إلاظالمي في املٕشي الّشبي.


أٜام م٢ت البالد الّشبية امللتٝى الذا ي

ألاا ٥لؤلديباي إلاظالمياي في مفش.
الذكخىس ؽبذ اللذوط
أبى صالح

الشابطت بؾذ وفاة الؽُخ
ؽلي مُان
اهتٝل الّبٝشي الهىذي
ااتلق الؽيخ أبو اايعً
ِلي اايعجي الىذاي ا ي سحمة
هللا في  98ديعم ???8م.
الذ٠توس ِبذ
٘اهت
الٝذاط أبو ـاار  -أحذ
مئظس ي الشابىة  -ستيعا لها،
ارل ٤ببجماُ مً مةلغ
ألامىاء ظىة  ٌ 8:88ف 8111
م .ثم هٝل مٝش الشابىة أ ي
مذيىة الشياك العّودية.

الؽيخ أبو اايعً ِلي
اايعجي الىذاي

29

المسرحية في األدب العربي

ا

د /ن .ؼمىاد،
أظتار معاِذ استيغ ٜعم الّشبية١ ،لية ااجامّة ،تشاهيت م

ألدي الّشبي الٝذيم ؼّشا اهث ا ِ -شٗ  ٠ح ا مً الىفوؿ الٝابلة ألن تت ّو ٥ا معشحياي ٘ىية.
ّ
املعشح لؽ٣لر اايا ي ابتٝاهاتر اجمالياتر املّاـش ابؽشاور (ااتؽبة ،االىق ،ااملم ل ،اإلاخشا ،
ّ
ااملتلٝي...ااخ) جيغ اا٘ذ مىز مىتف ٚالٝشن التاظْ ِؽشً٘ .
األاصياء ،االذي٣وس ،ااملوظيٝا ،االفوي،
املعشح بمٙهومر اايذيا لم يّش٘ر الّشي اال أثىاء اجود اايملة الٙشوعية في مفش ،ار ١اهوا ٜذ جلبوا مّهم
املم لحن اااتشجحن ،اأٜاموا لّن املعاسح ليم لوا ٘ي ا بالٙشوعية لّن الشااياي للت اي ًِ جىودَم،
ا١ان الؽّ يعت  ٛالىٍش مً خال ٥ألالواح ااتؽبية ل٣ى يؽاَذ ما يةشر ِل تل ٤املعاسح .ابّذ خشا
اايملة الٙشوعية ِام ٘ ،8>18ت الباي ِل مفشاِير أمام تذِ٘ ٞذد ٠بح مً تل ٤الٙش ٛلت سخ ؼ٣ل
املعشح الٕشبي في البي ة املفشية .ثم بذأ املعشح يؤخز اجهتر الّشبية ،ايشجْ الٙمل في رل ٤ا ثالثة سااد
ّ
للمعشحية ،اَم ماسان الىٝاػ ،اأبو خليل الٝباوي ،ايّٝوي ّ
ـىوُ ،ال٣ل من م تالميز ظاساا ِل ههجهم.
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بذاًت املعشخُت في لبىان وظىسٍا
ماسان بً الياط الىٝاػ اللبىاوي (= 8>;;-8>8م)
مئظغ ّ
ّ
ً٘ التم يل الّشبي١ .ان ماسان الىٝاػ
مؽتٕال في مةاالي إلاداس االتةاس ا جاه
ثٝا٘تر الت ٠ية اإلايىالية االٙشوعية ِالا ِل
الّشبية .ؼاَذ ّ
الىٝاػ في سحالتر ا ايىاليا لّن
املعشحياي األاابشاي .ملا ِاد الىٝاػ ا بح اي،
ّ
لم الير جماِة مً أَلر اأـذٜاتر ،اأخز
ّ
ً٘ التم يل ،ااهفشٗ ا املعشحّ ،
يّلمهم ّ
٘ٝذم
خمغ معشحياي مً الىوُ ال٣وميذي ،متؤثشا
باملعشحي الٙشوس ي ال٣وميذي موليح  ،ثالثا من ا مً
تؤليٙر ااخشاجر ،ااثيتحن مً تؤلي ٚأخير الؽاِش
هٝوال الىٝاػ (; .)8>?: -8>8ا١اهل ١وميذيا
"الب يل" أا معشحياتر ،اهي أا ٥معشحية
ّ
ِشبية ،اٜذ ألٙها اأخشجها ام لها في أااخش ِام
= 8>:في مجولر في بح اي ،ادِا الي ا ُِلية الٝوم،
٘الٜل اظت عاها ٠بح ا ،اهي معتوحا مً
املعشحية الٙشوعية "الب يل"  L'Avareملوليح
ّ .Molière
اٜذم ماسان الىٝاػ ِام ?8>:
معشحية "الؽيخ ااجاَل" ،اهي مً تؤلي ٚأخير
هٝوال الىٝاػ .وواصل ماسون الىلاػ كخابت
املعشخُت ،فكخب في ؽام 9481م معشخُخه
الثاهُت "أبى الحعً املغفل" ،وهي معخىخاة مً
إخذي خكاًاث ألف لُلت ولُلت .ثم ّ
ٜذم الىٝاػ
معشحية "سبيّة بً صيذ املُ َّ
٢ذم" مً تؤلي ٚهٝوال
الىٝاػ .وفي ؽام 9489م ،كخب معشخُخه الثالثت
" الحعىد العلُط" وهي ملهاة أخالكُت .كزلك
هجر ماسان الىٝاػ في هٝل الٍاَش املعشحية مً
ااجتمْ ألااسابي ا ااجتمْ الّشبي.

لّذ ا٘ا الىٝاػ ،اه ؽش تالميزٍ ّ
يئظعون الٙشٛ
ايئلٙون لها املعشحياي ،امً َئالء أخوٍ هٝوال
ّ
الىٝاػ الزي أل ٚفي حيا أخير معشحيتحن ،ثم
ّ
أل ٚلّذ رل ٤معشحيتر "املو ي" ،اابً أخير
ّ
ظليم الىٝاػ (ي 8>>:م) الزي أل ٚاتشجم ِذدا
مً املعشحياي ،من ا "الٍلوم" التي أٔمبل
ااتذيوي اظماِيل ار ًٌ أج ا هٝذ ألظالي
ّ
ااي٢م ،اأدي اسي )8>>; -8>;<( ٞالزي ألٚ
اتشجم لّن املعشحياي ،امن ا "ٔشات الاتٙا ٛفي
أحوا ٥الّؽا "ٛا"ؼاسملان" ل٢ٙتوس َؤو،
اابشاَيم ِلي ألاحذي ـاح "ابً صيذان مْ
االد " ،اخليل الياصتي (<;> )8>>? -8ـاح
"املشاء االو٘اء" ،اظليم بىشط البعتاوي (>-8>:
 )8>>:ـاح "ٜيغ البجو" ،اهةي اايذاد (
=<> )8>?? -8الزي تشجم للمعشح ِؽش
معشحياي ،من ا "أادي املل "٤لعو٘و١ليغ ،ا٘شح
أهىون ( )8?88 -8>=:الزي تشجم للمعشح ِذدا
مً املعشحياي ،من ا "أبو الهو ٥يت ّش "ٟا"مفش
ااجذيذ امفش الٝذيمة"  8?89التي ّ
تّذ بذاية
لتاسيخ ج مة التم يل الؽشقي.
أبو خليل الٝباوي (َ )8?18-8>98و أبو املعشح
الٕىاثي امئظغ املعشح في ظوسيا١ .ان الٝباوي
ّ
يم ل مْ ٘شٜتر في دمؽ ،ٞثم أوؽؤ معشحا ِشك
٘ير بمْ سااياي ٔىاتية .ل٢ىر ـادٗ ِىتا مً
الٝور املتومتة بذمؽ٘ ،ٞؤمش العلىان ببٔالٛ
معشحر ،اأحشٜل معشحر٘ .شحل الٝباوي ا
مفش ِام ٘ ،8>>:الق ٘ي ا هةاحا مليوٌا،
اؼاس٠ر الّمل ظالمة حجاصي (َ .)8?8=-8>;8و
الزي بزس بزس املعشح الٕىاثي في مفش ّ
امهذ
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الىشي ٞلعالمة حجاصي ّ
اظيذ
دسايؾ أح َما ّممً اؼتٕلوا
باملعشح الٕىاثي في مفش .وكذ
لجأ اللباوي إلى املىسور
اللصص ي في "ألف لُلت ولُلت"
في جألُف معشخُاجه .أخش
الٝباوي أ٠ث مً ظتحن معشحية
ّ
ٔىاتية لر الٕح ٍ ،أل ٚمن ا حوا ي
خمغ ِؽش معشحية ،الم
يفلىا من ا ظور ثماوي
معشحياي ،أؼهش من ا@ "َاسان
الشؼيذ مْ ألامح ٔاهم بً أيوي
اٜوي الٝلوي" ،ا"ِىت بً
ؼذاد".

املعشخُت الؽؾشٍت في ألادب
الؾشبي الحذًث
بررذأي املررعشحية الررؽّشية ِلر يررذ
أحمررذ ؼرروقي الررزي يّررذ ساتررذ َررزا
ال ٙررً ف رري الّ ررفش ااي ررذيا .يم ررل
ؼر رروقي اِضير ررض أباٌر ررة اِمر ررش أبر ررو
سير ر ررؽة ور ر رروس الشير ر رراد فر ر رري تاسير ر ررخ
املررعشحية الررؽّشية ،اتٕلر ِليررر
الٕىاتي ررة .ال ررم ي ررؽهذ تىوي ر رشا فر رري
أظررلوي ال ررؽ٢يل بررل ٌررل الررؽّش
٘ي ررر ِمودي ررا ،اٌ ررل ال ررفشاُ ٘ي ررر
ل ر ررّيٙا .ح ر رراا َ ٥ر ررزا ااجي ر ررل أن
يلتوم باالتةاٍ ال٢الظري٣ي ٠مرا َرو
مّشاٗ لذر الٕشبيحن ِىذ ١وسوي
 Pierre Corneilleامولير ر ر ر ر ر ر ررح .

اظتلهم ؼوقي لّن الصترفياي
التاسي ير ر ر ر ررة امل ر ر ر ر ررفشية اأبى ر ر ر ر ررا٥
ال ٝررفق الوجذاهي ررة ف رري ال ررؽّش
الّشبرري .اتمررحو مررعشحر برراملض بحررن
امللها ااملؤظا  .دمر ؼروقي الٕىراء
بررالىق التم يلرري ،اأساد أن يررؽٕل
الرؽّوس الٝوميررة املررفشية ايٍّررم
مةررذ مررفش بمررعشحياتر@ "مررفشُ
١ليوب ر ر ر رراتشا" (= )8?8ا"ٜمب ر ر ر ررحو"
ا"ِل رري ب رر ٤ال٢ب ررح " .ام ررعشحياتر
ألاخ ررشر@ "مةى ررون ليل ر " ا"ِى ررت "
ا"الرعل َرذر"١ .اهرل مررعشحياي
أحمر ررذ ؼ ر رروقي ال ر ررؽّشبية ِالمر ررة
برراسص فرري ترراسيخ املررعشح الّشبرري بمررا
أحذثت ر ر ر ررر مر ر ر ر ررً هٝل ر ر ر ررة َاتل ر ر ر ررة
للمعشحية الؽّشية.
أمررا ِضيررض أباٌررة ٘ٝررذ تشظررم خىررى
ؼر ر رروقي اتر ر ررؤثش بمب ر ر ررادة املر ر ررعشح
ال٢الظ رري٣ي ااهت ر ر مول رروِاتر
مر ررً التر رراسيخ٘ ،ي ر ررا ِامر ررل هٙر ررس ي
امبررذأ أخالقرري٠ .ت ر أباٌررة ثماورري
م ررعشحياي تاسي ي ررة .اه رري@ "ٜي ررغ
الب ر ر ررجو" ( ،)8?:9ا"الّباظر ر ررة" (
= ،)8?:ا"الىاـر ر ر ررش" ا"ش ر ر ر ررجش
ال ر ر ر ر ر ررذس" ( ،)8?;8ا"ٔ ر ر ر ر ر ر ر ررشاي
ألاه ررذلغ" ( ،)8?;8ا"ؼ ررهشياس" (
=;? ،)8ا"ٜا٘لررة الىرروس" (?;?،)8
ا"ٜير ررفش" (٠ .)8?<1ت ر ر أباٌر ررة
مر ر ررعشحيتحن مّاـر ر ررشتحن@ "أاساٛ
ااتشي ر رر "ٚا"صَ ر ررش " ١ .ر رران ؼ ر رروقي

اأباٌر ر ررة يتّ ر ر ررامالن م ر ر ررْ الى ر ر ررق
امل ر ررعشحي بى ٙر ررغ أدااي ال ر ررؽّش
الٕىرراثي ،ا١اهررل الررعياد للوٜاث ررْ
اساح الٝر ر ر ررق ،الير ر ر ررغ الذسامر ر ر ررا
بمٙهومهررا املررعشحي١ .رران ِمررش أبررو
سيررؽة مررً الررزيً ٠تبرروا املررعشحية
ال ر ررؽّشية فر رري ا ٜر ررل مب ٢ر ررش .امر ررً
م ررعشحياتر@ "ري ال ٝرراس" (،)8?98
ا"م ٢مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررؽّشاء"،
ا"الىو٘ر ر ر ر رران" ا"ت ر ر ر ررا م ر ر ر ر ررل"
ا"أابشيررل ِررزاي"١ .رران أبررو سيررؽة
يىهر ر ر مىهر ر ر ؼ ر رروقي اأباٌ ر ررة ف ر رري
اِى رراء الو ٜرراثْ أ ٠ررث اَتم ررام م ررً
الّىفش الذسامي.
يم ر ررل ِلر رري أحمر ررذ بر ررا ٠ح اِبر ررذ
الرشحمً الرؽشٜااي وروس التةذيررذ
ف رري امل ررعشحية ال ررؽّشية الّشبي ررة،
اؼ ر ررهذ َ ر ررزا الى ر رروس تىوير ر رشا ف ر رري
ال رروصن حي ررا اِتم ررذي التّٙيل ررة
اح ر ررذ اصهي ر ررة ،اؼ ر ررهذ لوه ر ررا م ر ررً
ألر رروان الر ررفشاُ .لٝر ررذ خىر ررا ِلر رري
أحمرذ برا ٠ح باملرعشحية الررؽّشية
خىر ررو جذير ررذ ا ر ر ألامر ررام ححر ررن
و ر ر ر ّروُ ألااصان ال ر ر ررؽّشية للبى ر ر رراء
ال ر ر ر ر ررذسامي اااي ر ر ر ر ررواس امل ر ر ر ر ررعشحي.
اظ ررتىاُ ب ررا ٠ح أن يٕ ررح البيي ررة
الٙىي ررة للم ررعشحية ال ررؽّشية ِ ررً
وشيرر ٞالتةشير  .امررً مررعشحياتر@
"أخى ر ر رراتون اهٙشتي ر ر ررجي" ا"سامي ر ر ررو
اجولير رروي" .ور رروس ِير ررذ الشحمر ررً
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الررؽشٜااي املررعشح الررؽّشي ٘لررم
ير ر ر ر ررعت ذم ٜواِ ر ر ر ررذ امل ر ر ر ررعشح
ال٢الظ ر رري٣ي ٠م ر ررا ّ٘ ر ررل ؼ ر رروقي
اأباٌة .امً معشحياتر@ "مؤظا
جميلر ر ر ر ر ررة" ( )8?<8ا"الٙت ر ر ر ر ررو
مه ر رشان" (<<? ،)8ا"ثر ررؤس هللا" (
?<? )8ا"او ررجي ِ ٣ررا" (،)8?=1
ا"ـر ر ر ر ررالح ال ر ر ر ر ررذيً االير ر ر ر ررعش
ألاحم ر ررش" (<=? .)8ا ٜر ررذ تر ر رشااح
م ررممون امل ررعشح ال ررؽّشي ِى ررذ
ال ررؽشٜااي بح ررن الى ٝررذ االتّلي ررم
اتىاال ر ر ررر لؤلحر ر ر ررذا التاسي ير ر ر ررة
ااملّاـش .
اتةهر ر ررل املر ر ررعشحية ال ر ر ررؽّشية
الّشبي ر ر ررة ا ر ر ر و ر ر رروس الٙل ر ر ررعٙة
االشمضيررة ِل ر أيررذي ـررالح ِبررذ
ال ر ررفبوس األادير ر ر الٙل ر ررعىيجي
مّح ر ررن لعي ر ررعو (=)8?>:-8?8
حي ررا أـ ررب ال ررشإر الٙل ررعٙية
ااملىىلٝر ر رراي الشمضير ر ررة أظاظ ر ر ررا.
اَت ر ررم ِب ر ررذ ال ر ررفبوس ب ر رراألحالم
االشإير ر ررا اإلاي ر ر رراء ،احر ر رراا ٥أن
يع ررؽشٗ ب٘ ررا ٛامل ررعتٝبل .ل ررر
خم ر ر ررغ م ر ر ررعشحياي@ "مؤظر ر ر ررا
ااتر ر ر ررال " ( ،)8?<:ا"ألام ر ر ر ررح
تيتٍر ر ر ررش" ( ،)8?=9ا"م ر ر ر ررعا٘ش
اللير ر ر ر ر ر ررل" ( ،)8?=9ا"ليل ر ر ر ر ر ر ر
اااجىر ررون" ( ،)8?=1ا"لّر ررذ أن
يمر ر رروي امللر ر رر .)8?=9( "٤ت ر ر ررذاس
م ررعشحياي ِب ررذ ال ررفبوس ح ررو٥

سإر اهتٝادير ررة ير ررفل الي ر ررا مر ررً
خ ر ر ررال ٥ااي ر ر ررواس املباؼ ر ر ررش ف ر ر رري
املر ر ررعشحياي الواّٜير ر ررة ،اِ ر ر ر
الشمر ررض فر رري مر ررعشحياتر الشمضي ر ررة.
ي ررشر لّ ررن الذاسظ ررحن أن مّح ررن
لعير ر ر ررعو ثال ر ر ررا ثالث ر ر ررة لّ ر ر ررذ
ال ر ررؽشٜااي اِب ر ررذ ال ر ررفبوس ف ر رري
اٜامر ررة ِمر رراد املر ررعشح ال ر ررؽّشي
الّشبرري .حرراا ٥لعيررعو أن يىر ّروُ
ال ر ررؽّش للم ر ررعشح اأن ي ر ررعتٕل
ام٣اه ر رراي املر ررعشح فر رري اب ر رشاص مر ررا
تتررممىر مررعشحياتر مررً ٜررمايا.
ام ررً م ررعشحياتر@ "ث رروس ال ررضه "
ا"الر ر ر ر ر ر ر ر رررتش " ا"ؼمر ر ر ر ر ر ر ر ررؽون
ادليل ر ر ررة" ،ا"الّ ر ر ررفا٘ح تبج ر ر رري
أِؽاؼ ر ر ر ررها ٘ ر ر ر ررو ٛألاـ ر ر ر ررالْ"،
ا"م ا٠مررة ٠ترراي ١ليلررة ادمىررة".
اه ررؽشي املررعشحية الررؽّشية فرري
املشحل ررة الشاَى ررة ،اتّ ررذد ٠تا ررا
اخفوـ ررا م ررً ال ررؽّشاء الزي ررً
٠تبرروا  ٜررفيذ التّٙيل ررة ٣٘ ،رران
من ررم أوررغ دااد ـرراح "ألامررح
الررتي ِ ررؽٝل ال ررؽاِش" ،اأحم ررذ
ظويلم ا٘اسا ٛجويذ أح َم.

امل ر ررعشخُت ؽى ر ررذ جىفُ ر ررم
الحكُم
تو٘ي رر ٞااي٢ي ررم (>?>)8?>= -8
ب ر ررفٙتر امل ر ررعشحي ال٢ب ر ررح ه ر ررزس

حيات ررر للم ررعشح ،اَ ررو أَ ررم م ررً
٠تر ر ر ر رراي امل ر ر ر ر ررعشحياي اأَر ر ر ر ررم
املئظ ر ررعحن ايش٠ر ر ررة املر ر ررعشحية
الّشبير ر ررة ،اٜر ر ررذ استبر ر رري اظر ر ررمر
باملررعشحية ابال ٝا٘ررة املررعشحية
ِلر الررشٔم مررً أهررر ٠تر املٝالررة
االٝر ر ررفة ٜ .ر ر ررذ ٌه ر ر ررش تو٘ي ر ر ررٞ
ااي٢ير ر ررم ِلم ر ر ررا ف ر ر رري التؤلي ر ر ررٚ
امل ر ررعشحي الى ر ررث ي أ ٠ر ررث هر ر ر جا
اأات ر ر ر ر ررر سإي ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر رري بذاي ر ر ر ر ررة
الّر ررؽشييياي٢٘ .ت ر ر فر رري َ ر ررزٍ
الٙررت احررتو الىررف ٚألاا ٥مررً
ااتم ر ر ر ر ر ررعييياي مر ر ر ر ر ر ررعشحياتر
امل ر ر ر ررعما "م ر ر ر ررعشح ااجتم ر ر ر ررْ"
اااجموِ ر ر ررة ألاخ ر ر ررشر امل ر ر ررعما
ّ
"امل ررعشح ال ررزَجي" .ا ٜررذ س ٠ررض ف رري
مر ر ررعشحياتر الاجتماِي ر ر ررة ِل ر ر ر
املر ررؽ٢الي االٝر ررمايا الر ررتي ١ر رران
يّ ر رراوي من ر ر ررا ااجتمر ر ررْ املر ر ررفشي
يومهررا .اأمررا مررعشحياتر الزَىيررة
٘٣اهل تّراا مولروِاي ٘٢شيرة
تٝوم ِل حرواس ُيّرجو باأل٘٣راس ال
الصت ررفياي ف رري لٕر ررة ٘ر ررفي ة
ٜشيب ر ر ررة مر ر ر ررً الّامير ر ر ررة .مر ر ر ررشي
امل ررعشحية ِى ررذ تو٘ي رر ٞااي٢ي ررم
ب مغ مشاحل َامة@
 .8مشحل ررة امل ررعشحية ال٣ٙاَي ررة@
تم ر ر ررل َر ر ررزٍ املشحل ر ر ررة ب ر ر ررذاياي
ااي٢ي ر ر ر ررم ،ا١اهر ر ر ر ررل ممتوج ر ر ر ررة
بالٕىاتيررة مررً جهررة ابالتوجررر ا ر
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ااييا الاجتماِية مً جهة ،اتيتمي ا َزٍ املشحلة معشحيتر املٝٙود "المي ٚال ٝيل" ?.8?8
 .8مشحلة املعشحية الاجتماِية الواّٜية@ أـذس ااي٢يم في َزٍ املشحلة مةلذيً تتمحن جمْ في ّ
١ل من ما
احرذر اِررؽشيً مرعشحية متٙااترة الىررو ،٥اِىروان ااجلرذ ألاا" ٥املررعشح املىر ّروُ" اال راوي "مررعشح ااجتمررْ".
ان مٍّم معشحياتر الاجتماِية مً هوُ ال٣وميذيا ،اهي في هٝذ الّيوي الاجتماِية.
ّ
 .9مررشحرلررة املعررشحريررة الررزَرىريررة@ هرري املررشحرلررة الرترري ترمر ررل ه ر املعررشحريررة ِرىررذ اارير٢ريررم ،ا٘رير ررا ٠رتر أساُ
ّ
ً
معشحياتر اأ٠ث َا بٝاء .تّاا املعشحية الزَىية ٜمية ِامة يتؤملها ال٢ٙرش ايرّراارجرهرا اير رلرلرهرا لرّريرذا
ًِ حش٠ة الرواٜرْ ،ايرىرٍرش الرير را هرٍرش ترةرشيرذيرة٘ ،رٙري ١رل معرشحريرة مرً املعرشحريراي الرزَرىريرة يرٙرتر ك
ااي٢يم ٘شلية ما ،ث ّرم يرّراار هرتراتر َرزٍ الرٙرشلريرة لريريرترهري مرً مرةرمروِرهرا ا ر ّ
أن إلاوعران ؼربر٢رة مرً
الّالٜاي الرضمر٣راهريرة الرتري ال يرمر٢رىرر اارترشا مرنر را ،مرً َرزٍ املعرشحريراي@ "أَرل الر٢رهر ،"ٚا"ؼرهرشصاد"،
ا"املل ٤أادي " ،ا"بةماليون" ،ا"ظليمان اايم٢يم" ،ا"ِود الؽباي" ،ا"سحلة ا الٕذ".
 .:مشحلة املعشحية الهاد٘ة@ اتةر تو٘ي ٞااي٢يم ا ٠تابة املعشحية الهاد٘ة لّذ ثوس  ،8?;8اهي
معشحياتتفذس ًِ الٙلعٙة الاؼت ا٠ية٢٘ ،ت في َزٍ الٙت معشحياي م ل "ألايذي الىاِمة"
ا"الفٝٙة".
; .املعشحية الالمّٝولة@ حاا ٥تو٘ي ٞااي٢يم موا٠بة تٝىية املعشح الالمّٝو٢٘ ،٥ت معشحيتر "يا والْ
الصجش " اهي معشحية احيذ لر في َزا الباي.
أخمذ ؼىقي

ظُجاساخعان ؽبذ اللذوط و ؽصا جىفُم الحكُم و ضحكت ًىظف
العباعي املجلجلت و ًذ هجُب مدفىظ املمذودة  ..ركشأبىاء الىطً

هجُب مدفىظ -جىفُم الحكُم
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يا لغتي
ملزا اايضن يا لٕتي؟ ملزا الذمْ يا لٕتي!
ً
يٙ٢ي ٘ ٤شا يا لٕتي هضا ٥الٝشبن للبؽش
اٜذام الشظو ٥مً الّشي يشْ٘ ؼؤه ٤يا لٕتي
١ل املعاجذ في ألاسك ما دام ألاران االيع٤
تبٝي حيات ٤ا ألامذ
١ل املشا٠ض االذسط ت بْ ثاس ا ألابذ
االىالبون مً الؽش ٛيب ا ِى ٤االٕشي
صاد اء ٟاالؽمم يوما ٘يوما في ألادي
٠ث ي دخالء األاهفاس ل ٤مً ١ل ٘ اأِماٟ
في أمش الذهيا مْ الذيً يضداد ٍِم ٤االذاس
تمتذ ألايذي مً الفحن الي ٤مع ىفشا األااسبة
ا٠زل ٤الوالياي ١ل الي ٤بؤؼواٛ
مً إلاٜتفاد ا داي امً إلاجتماعي اال ٝافي
ا الّلم االعياظاي ١ل ظوا ٟببيذاء
دعي يا ،اايضن االهم ي ٘ي ٤ألاحالم االهمم
ألهِ ٤الية يا مذدي اأه ٤حلية يا تّبح ي

دمحم بً كى

Afzalul Ulama degree 3rd year
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قصت قصيرة

ًدكى أن سجال ١ان يتمص و في أدٔا ٥ا٘شيٝيا
حيا الىبيّة ااتالبة احيا تىبل ألاشجاس
الىويلة ،ب ٢م موّٜها في خي الاظتواء
ا١ان يتمتْ بمىٍش الاشجاس اهي تحج
اؼّة الؽمغ مً ؼذ  ٠ا٘ي ا  ،ايعتمتْ
بتٕشيذ الّفا٘ح ايعتيؽِ ٞبح الضَوس التي
تيت من ا الشاات الض٠ية .ابيىما َو معتمتْ
بتل ٤املىاٌش ظمْ ـوي ِذا ظشيْ
االفوي في اصدياد االوح االتٙل الشجل ا
ااتل ٚاارا بر يشر اظذا تتم ااج ة
مىىل ٞلعشِة خيالية ه وٍ  ,امً ؼذ
ااجوُ الزي الم باألظذ أن خفشٍ لامش
لؽ٣ل ااتر.

الحياة

نشاد أحمد

Afzalul Ulama degree 2nd year

أخز الشجل يةشي لعشِة األاظذ اساءٍ اِىذما اخز ألاظذ يٝت ي مىر سأر الشجل بئ ا ٜذيمة ٘ٙٝض الشجل
ٜٙض ٜوية ٘برا َو في البئ اأمع ٤ب بل البئ الزي يسي بر املاء اأخز الشجل يتمشجر داخل البئ
اِىذما أخز اهٙاظر اَذأ ساِر اظ ً٢صتح ألاظذاارا بر يعمْ ـوي صتح ثّبان تتم الشأط ِشين
الىو ٥بةوٗ البئ ا٘يما َو ي٢ٙش بىشيٝة يت لق من ا مً ألاظذ اال ّبان ارا بٙؤسيً أظود ا خش أبين
يفّذان ا أِل اايبل  ,ابذءا يٝشلان اايبل ااج لْ الشجل خو٘ا اأخز ح ض اايبل بيذير لٕية ان يزَ
الٙؤسيً  ,اأخز يضيذ ِملية الهض حتو أـب يتمشجر يميىا اؼماال بذاخل البئ اأخز يفذم بةواه البئ ,
ا٘يما َو يفىذم أحغ لص يء سو الض لشي بمش٘ٝر اارا بزال ٤الص يء ِعل الى ل تبجي بيوت ا في
ااجبا ٥اِل ألاشجاس ا٠زل ٤في ال٢هوٗ ٝ٘ ,ام الشجل بالتزا ٛمىر ٘ؤخز لّٝة ا٠شس رل ٤امً ؼذ
حالا الّعل وس ي املو ٜٚالزي َو ٘ير  ,ا٘ةؤ اظ ي َٝالشجل مً الىوم ٘ٝذ ١ان حلما مضشجا
اٜشس الشجل أن يزَ ا شتق يٙعش لر اايلم  ,ارَ ا ِالم ااخ ٍ باايلم ٘ ي ٤الؽيخ اٜا@ ٥
ألم تّشٗ تٙعح ٍ ؟؟ ٜا ٥الشجل@ الٜ .ا ٥لر @ ألاظذ الزي يةشي اساتَ ٤و مل ٤املوي  ,االبئ الزي بر
ال ّبان َو  , ٟ ٜااايبل الزي تتّل ٞبر َو ِمش , ٟاالٙؤسيً ألاظود األابين َما الليل االن اس يٝفون
مً ِمشٜ . ٟا @ ٥االّعل يا ؼيخ ؟؟ ٜا @ ٥هي الذهيا مً حالات ا أوعت ٤أن اساء ٟموي احعاي.
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والًدىا...
وجشازىا...

هدً وّشٗ بؤن االي ىا ٠ح الا االية ـٕح في الهىذ
اال٠ن ا ٍِيمة في الٝذا  .اهي ٘اتً بمىاٌشَا خالبة لسيش جما ٥وبيّي ا .بي ي ا مشي ة ااملىش ااايشاس
مّتذلة .راُ ـيل االي ىا في مةا ٥الت بية االتّليم بحن الّالم .املليباسيون يعاسِون ايعابٝون في الّلوم
االٙىون اااتذماي إلاجتماِية ااتتلٙة.ت" ْٝمش٠ض الٙىون" ب٢ح الا في مٝاوّة تشؼوس.
ظ٣اج ا يّيؽون بالتّايؾ إلاوعاوي اال عام الذيجي ِل سٔم
مً ٠ث إلاختال٘اي االتىوِاي في
الذياهاي اال ٝا٘اي االعلم اإلاحت ام بين م
في أٜص و ٔايي ا .املعلمون ااملعي يون
االهىذاط يّيؽون ١اإلخوان باليعبة ا
الوالياي ألاخشر.
اايشية مً مباد م ألاظاظية .اجذاهيي م
لّيذ ١ل البّذ ًِ الٍلم االٙعاد.
اليعل لئلسَابية االتىشٗ بين م م٣ان ما.
ال٢ىاثغ ااملّابذ ااملعاجذ ١لها تْٝ
بةاه ألاخشرّ٘ .ليىا أن ه َ َٙزٍ
الّالٜة الودية حع اظتىاِىا اه اسي
اوعتؤـل ؼؤ٘ة الّفبية الّىفشية
الىاؼ ة حذي ا .اأن ه  َٙتشاثىا الّلماوي.
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