
:ةسداسلا ةرضاحملا
يعامتجالا يسفنلا ومنلا ةيرظن "نوسكريإ "

 بيهولا ةميعن .أ



يفةليوطلاهتربخلالخنماهيلإلصوتيذلاونوسكيراكيراوهةيرظنلاهذهبحاص•

.نيقهارملاولافطألليسفنلاجالعلا

هميسقتىنبو،يعامتجايسفنساسأىلعلحارمنامثىلإومنلالحارمنوسكيرامسق•

.ةفلتخملاومنلالحرميفرهظتةجرحومننامزأدوجوضارتفاىلع

ةيلاتلاةلحرملللاقتنالالبقاهيلعبلغتيواهلحارميفتامزألاهذههجاوينأدرفلاىلع•

اهراثآرهظتةنيعمةمزأةهجاوميفقفخأنإويعيبطلكشبريسينأومنلااذهلديرأاماذإ

ةيلاتلاحارملايفةمزألاهذهلحيوقافخإلاضوعينأنكمينكل،ىرخألالحارملايف

يعامتجالاومنلاةيرظن



قثبنت ةزيمتم ةيلاعفنا تامامتها لوح زكرمتي اهنم لك لحارم نامثب هتايح ءانثأ يحلا نئاكلا رمي

.ةيفاقثلا ةيعامتجالا تاعقوتلا نم وأ ةيجولويبلا طوغضلا نم

ناضقانتم اهافرط بيكرتلا ةيئانث ةمزأ لكش ىلع تامامتهالا هذه رولبتتو

 يبلسلكشب لحي وأ ةيحص ةقيرطبو يباجيإ لكشب لحي نأ نكمي نيضيقنلا نيب عارصلا اذهو

 ةيحص ريغ ةقيرطبو

 : يه لحارملا هذهو

يعامتجالاومنلاةيرظن



ةقثلامدعلباقمةقثلا:ىلوألاةلحرملا

.رشعنماثلارهشلاةياهنىلإداليملانمةلحرملاهذهدتمت

هتاجاحعابشإيفنيرخألاىلعًايلكلفطلادمتعيةلحرملاهذهيف

.مألابيدسجلالاصتالاو،ءفدلاوةفاظنلاوةيذغتلاك،ةيساسألاةيجولويبلا

هتاجاحنوعبشينيذلانيرخآلاةطساوبهسفنبوهتئيببةقثلالفطلاملعتي

هيدلروطتيةئفادوةمظنمةقيرطبهتاجاحمألاتعبشأاذإفةيساسألا

.سكعلابسكعلاوهتئيبوةسفنبةقثلابساسحإلا

ىلوألاةلحرملا



لجخلاوكشلالباقملالقتسالابساسحإلا:ةيناثلاةلحرملا

.ةثلاثلاةنسلاةيادبىلإرشععساتلارهشلاةيادبنمةلحرملاهذهدتمت

ةطشنألانمريثكلابموقيفهسفنىلعيبسنلادامتعالالفطلاملعتيةلحرملاهذهيف

.يتاذلالالقتسالابساسحإلاهيدلومنيوجارخإلاومالكلاوةيذغتلاويشملابةقلعتملا

ملاذإو،كلذيفهقحلرابكلاراكنإوهتاذديكأتيفهتبغرنيبعارصنملفطلايناعي

.لجخلاوكشلاةيدلومنيسف"ةنمآدودحنمض"ةيلالقتسالانمًاعوننادلاولاهطعي

ةيناثلاةلحرملا



)٥-۳(بنذلابساسحإلالباقمةردابملابساسحإلا:ةثلاثلاةلحرملا

.ةديازتملاةيعامتجالاتايدحتلاةهجاومىلعهتردقدادزتولفطللةيعامتجالاتالعافتلاعستت

ىلعهدعاستةيلقعوةيكرحوةيوغلتاردقهكالتمالةيعامتجالاةيلوئسملابلفطلاروعشدادزي

هلوحنميفريثأتلا

هيدلامهمًاصخشحبصيوهمامتهازيحةضورلاملعملخدي

أطخلاوباوصللاساسححبصيوريمضلاومني

ريياعملابددشتلاوباقعلابيلاسأهعمتمدختسااذإئيسصخشهنأوبنذلابروعشلالكشتي

ةيقلخلا

ةثلاثلاةلحرملا



)۱۱-٦(صقنلابروعشلالباقمزاجنإلابروعشلا:ةعبارلاةلحرملا

 مهيدلومنتو ةسفانملاو جاتنإلا بيلاسأ ملعتب ةلحرملا هذه يف لافطألا لغشني
 تاراهملا نم ريثك ءادأ ىلع مهدعاست ةيلقعو ةيوغلو ةيكرح تاردقو تايلمع
 مهتاءافكو مهتاردق نع ةيعقاو ةرظن نيوكت ىلع مهدعاسي اذهو ةفلتخملا ماهملاو

.ليصحتلاو زاجنإلا ىلع نورداق مهنأب روعشلا ىلعو

ةعبارلاةلحرملا



)۱۱-٦(صقنلابروعشلالباقمزاجنإلابروعشلا:ةعبارلاةلحرملا

نيرخآلالبقتىلعلوصحلاهيفيكوتاميلعتلالوبقلفطلاملعتي

زكرمنولكشيولفطلاةايحقافرلاةعامجوملعملالخديومهفارتعاو

نيرخآلارودلامهامدععمةيمهألا

ةعامجوةسردملاوةرسألاهدوزتملاذإةينودلاوصنلابًاروعشروطي

زاجنإلاىلعًارداقاجتنمادرفكهلوبقمتيملوهدوهجبفارتعالابقافرلا

.ليصحتلاو

ةعبارلاةلحرملا



)۱۷-۱۲(ةيوهلاضومغلباقمةيوهلابساسحإلا:ةسماخلاةلحرملا

ثودحوةقهارملاةلحرملوخدلًارظنًادجةساسحوةجرحةلحرملاهذهدعت

طامنأودرفلاةيصخشىلعاهساكعناوةفلتخملاومنلاتالاجميفتارييغت

.هكولس

ةفلتخمبيرجتتايلمعمدختسيو،اهليكشتوهتيوهنعثحبلابدرفلاأدبي

قهارملاميقيفةئجافملاتابلقتلاباذهحضتيو،هلةبسانملاةيوهلارايتخال

.هباشاموهتنهموهئاقدصألهرايتخاقرطوهريكفتبيلاسأوةلويمو

ةسماخلاةلحرملا



)۱۷-۱۲(ةيوهلاضومغلباقمةيوهلابساسحإلا:ةسماخلاةلحرملا

 ام ؟ملاعلاو ةايحلا نم ةياغلا ام ؟انأ نم :ةريثك تالؤاست يف قهارملا لغشني
؟ديلاقتلاو تاداعلا ةدئاف ام ؟يه نيأو ةيطارقميدلا

 تاباجإ داجيإ نع زجع اذإ قهارملا دنع تاذلا تتشت وأ رودلا بارطضا ثدحي
.يسنجلا هرودو هتيوه نع اهحرطي يتلا ةلئسألل

 .ةيصخشلل ةيوسلا تامسلا نم تاذلا نع ثحبلا ةلحرم نوسكيرأ دعي

ةسماخلاةلحرملا



)۳٤-۱۸(ةلزعلابساسحإلالباقمةفلألابساسحإلا:ةسداسلاةلحرملا

 سنجلا نم كيرش نع ثحبيو ،دشارك هرود ةسراممب ةلحرملا هذه يف درفلا أدبي
 .رخآلا

 ةفلألابساسحالل يدؤي امم بسانم جاوز اهززعي ةكرتشم ةيوه ةلحرملا هذه بلطتت
.فطاعتلاو

 ذخأتف لازعنالل كلذ يدؤي دقف ةفلزلاو ةيوهلا نيوكت نم صخشلا نكمتي مل نإ
.لشفلل يدؤي دق امم دومجلا عباط ةيعامتجالا هتاقالع

ةسداسلاةلحرملا



)٦٥-۳٥(دومجلابساسحإلالباقمةيجاتنالابساسحإلا:ةعباسلاةلحرملا

 عمتجملا يف كراشمو لماعو جوزو دلاو وهف ةديدع ةيعامتجا راودأب درفلا موقي
 .يلحملا

 موقي امك ،ةدئافلاو ىنعملا تاذ لامعألاب مايقلاو زاجنإلاوةيجاتنالاب ساسحإلا روطتي
 .مهل لئاضفلاو ميقلاو ةمكحلا لقنو هدالوأ ةياعرو باجنإلاب

 لاغشنالاودومجلاب روعشلا هيدل روطتي دقف ةيجاتنإلاب روعشلا ققحي نأ عطتسي مل نإ
 .تاذلاب

ةعباسلاةلحرملا



)رمعلاةياهنىلإ٦٥(سأيلابساسحإلالباقملماكتلابساسحإلا:ةنماثلاةلحرملا

 يف ةيلعافب مهاس هنأ رعشيو يلومشلا اهانعمو ةايحلاب هساسحإ روطي نأ درفلا لواحي
 .اضرلاو لماكتلاب رعشي انهو ةعمتجم

 هيدل روطتيسف يباجيإ لكشب ةقباسلا عبسلا تامزألا ىلع بلغتي نأ عطتسي مل نإ امأ
.تاذلا مولو سأيلاب ساسحإلا

ةنماثلاةلحرملا



 قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن

ةنماثلاةلحرملا


