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ذمذّى:
ّ
ومذأظي يف اتزخي زؼلحفذيح اًـصذَةُ ،ؾصفت ذساايث َُ ا٢كو ِك ٍُك يف اً ِل َسم،
اًضـص ؾص ًُق اْكضوز ّ
واس ّمتصث ثلحًَسٍ ؿىل َمسى األسمٌة ا٢كخـحكصةٍ ،صاتذٍ صـصا ٌء هسحز أذسؾوا وأزَّوا حص َ
اًفن
اج ُشا ّ
ابًصواًة واًخّسوٍن ً
ملرتًن ذأسٌلء مُصسؾََ اٙكٍن أَ ْوذؾوٍ ْأزس َاز
ّ
اإلوسحين آكحٗك ،حففؼخَ األحِحل ّ
هفوسِم وه َواسغ اب ِظهنم ،و ْاظعيـوا ًَص ْمس ُظوزضم مـج َم ثـسري َز ّوضَ ّ
اكرتن ذَ،
لك صحؾص ًيفسَ و َ
وُو مح ؿَ ّّبوا ؾيَ "ابًيَ َفس ّ
صـصٍ ،نٌل
اًضـصي" ّاٙكي جيـٜك ثشهص ظحح َصَ ؾيسمح ٌ َْسسق إًَم ُ
ا٢كخًيب وأيب اًـبلء وصويق.
ًْعيـَ ذم ُ
صـص اً ُسحرتي و ّ
ويف ؾرصًن ّاٙكي أذزويح فَِ حصاكث مسازش ّ
خيوؿة واًزادصت ،جت ّمـت أنرث
اًضـص اًـصيب ا٢ك ّ
دعحاط اًخّـصًف يف "ه َ َفس" صحؾص ازثسط ززمحهَ ومتسّ ذ يف أنرث من أفق ومؤل رض ْـصٍ اٗكهَح ،رٛك
ُو ىزاز كصّحين ّ
وحيصزُح وًَ َ ّوهنح وًُّبس
اًضحؾص و ّ
اًصسحم ّاٙكي ُجيَس احذواء ُظ َوزٍ ذأنرث من ذُ ْـ ٍسّ ،
ماك ِم َن اإلاثزت فهيح ذرتاذُف اًخَساؾَحث وثَؼخحٍهيح.
ًلس َظ ّوغ ىزاز ًيفسَ ُم ْـج ًمح َ ّمح َهل صـصٍ واةمتيَ ًنظلًح ررساةصٍ ،وًنذضً ح زصوحَ ،وذحفلح
ذحض ذَ من ا٢كُ َّرس اًؼ ُم ْسخَ ْـيص ،أو مح
ا٣كصذت واٍاكس َة .وُو ُمـجم ّ
ذأه ْفحسَ ،وؿحزضً ح ًصسومَ ّ
ظوف ذَ يف
ابًسِي ا٢كمخيؽ .ومبوا ّذ مـجمَ ّ
ٌ ُس ّمََ أُي اًسبلكة ّ
ا٢كُرس نخَد صـصٍ اًلزٍص اٙكي ّ
اًسٍِك اًيت َحؼ َمَِح
ؾوا٠ك كري ُم ْصاتذت من ؾوا٠ك أكحل وا٢كصأت واًوظن واًَأش و َمصازت َاأل٠ك .وذَُلَخَ ّ
أمعق ا٢كـحين جنح يف اً ُـسوز رضـصٍ إىل ؿح٠ك واسؽ من اً ُل َصاء ،ثَ ّمسوا فَِ مح حيلّلَ ا ًّض ُـص يف اًيّ ْفس
َ
اًضح ِؾ ُص ّ
واًـلي من ُكسْ زت ؿىل وضف اً َـوا٠ك اًلح ِمضة اًيت ًُسْ زوِح ّ
اًضح ِؾ ُص وًلسّ رمح ٌَ ُم ْيجشذني إًََ.
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إحسحش اًوازق ًَؤنّس ّثفصذٍ واهْؼفاكنَ من ثَؼ ْلََس ا٢كسازش
وكس أؾعح ٍُ ُشا الاهدضحز اًواؾي
َ
اًث َحذخة يف اًسيحء اًَِلكي ّ
ٌَضـصً ،لول:
مح ثخَْ ُ
ا٢كـصي
مشث ؿىل صـص ّ
و٠ك أكصأ ثـحًمي ُسَِؼٌلن اْكىمي
إه ّين فؼي ّ
اًضـــؼؼص ال آابء ًؼي
ًلس مىٌخَ ًلة مـجمَ ا٢كسحرشت ًَىون هبح َز ّسح ًمح ًعيؽ مَضحُسٍ أو ًَْخلعِح وًُيَ ِم ُلِح ذأًواهَ
اّكحرذة ،وكس ٍُص ّصِح ّ
ابًعَوة ،فىأه ّم ثلصأ ًوح ًة ذمسّ ذت اآلفحق ،ثععرد اْكَحت فهيح ابْكصنة واٌَّون،
رس ذَ إًَم ذمّح ٠ك ٍُىذد و٠ك َحيمهل ظوث.
وثفيض مبح ج ُ ِ ّ
اًسحزة يف زَيحايُح فىأهنّ ح ّ
ثلين ،وكس
وًُلة مـجمَ ًِح زهني ًنمع ُحمسُْ ٌ ،ضـص ذإًلحغ ُحصوفِح ّ
َ
هسحز ا٢كَ ّحيني اٙكٍن جيَسون اًلوض واًيّفحر ذني ذالالث اْكصوف
صف ؾن مـحىهيح اٍاكمٌة ُ
ا٢كخبلظلة واًيّحذضة مبح يف أؾٌلق صحؾص ث َو َح َس مؽ أزساز كضحاي هوهَ اٍىصري .وحٌّحت األْكحن اًيّحظلة
ذأظواث ا٢كسسؿني وا٢كسسؿحث من هواذف اًـرص ذأحوذ مح ؾصف اًليحء اًـصيب فامي ذَليح وفامي ِمس ْـيح،
ا٢كـّبت ذعوهتح ؾن
اًعوزت واإلًلحغ واٍلكمة ّ
وًـ ّي ُشا اًخّاكمي واٍمتّحسح ذني لك ؾيحزص اإلذساغّ :
"رذشابث اًيّفس"ُ ،و ّاٙكي أسِم يف اهدضحز صح ِؾص ِوص ْـص.
ًلس اكن الجنشاة ىزاز ٌَّصمس ابٍلكمة مصحـَّة كسمية يف حِحثًَ ،شهص يف ّكعخَ مؽ ّ
اًضـص
كسزًٍ ،لول" :قصكت س يدني أو ً
زبلاث يف كوازٍص اٌَّون
[ض ّ ]01 – 06أن ّاًصمس اكن س َعيؽ َ
بهد وكحابث...
و ّ
اًعسحكحث واألمقضة ،زمست اب٢كحء وابً َف ْحم ّ
وحبحزا ومص َ
مثحزا ً
أسُحزا و ً
وابًزًت ،زمست ً
٠ك أهن ّزسح ًمح َزذًتًح و ّ
ٍىين ٠ك أهن ّزسح ًمح حِّسً ا ،إرن ًلس اكن ّاًصمس ىَ ْزوتً ،و٠ك جس خعؽ ًوححيت أن
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متخط "رذشابث هفيس" ،واس ّمتص اً ُ
سَسحل حي ّفزين من اٗكّ اذي ،ويت أصـص ّأن اٌَّون ال َ
ظوث هل،
َ
وأهَ ظفي مجَي ٍىٌَ أدصش".
وححول اًوظ َي مؽ ا٢كوس َلى وؾَصف ؾن َمساذَِح ،مث أَؾْصط وكحل " :إه َّ إرا اكهت جتصذ َخح
ذوزا أسحس ًَح يف حىوًين ّ
اًفين ويف
ّاًصمس وا٢كوس َلى كس فضََخَح واىهتخَح( )...فإهنّ ٌل ً َ ِـسخح ذـس رٛك ً
اًضـصًة" [ ّكعيت مؽ ّ
جضىِي ًُليت ّ
اًضـص .]01
إن اس خـٌلهل ًخٜك اٌَّلة ّ
اًضـصًة اًيت ّ
أحد ا٢كوضوؿحث إًََ :ا٢كصأت واًوظن ،أح َِ ْت
جسي هبح ّ
ؿبلكة اًيّحش ّ
ابًضـص ،وؿَ َّبث ؾهنم ،ووضفت هلم ؾن ؾوا٠ك مدضحزىة ومذساذٍك من األححسُس
اًسخنؼ َن من ّاًصؤى وا٢كضحُس.
ا٢كخلحذٍك ومن أكحل اٙكي ال حَصاٍ اًـني ،وًثري يف اًيّفس َ
ّإن ا٢كيؼمة اًـصذَة ٌَرتذَة واًثلحفة واًـَوم وَُتة اًسحصٍن ٌَثلحفة واآلاثز ،وٌُل حتخفبلن ابًَوم
ٌَضـص يف ذوزثَ اًثحهَة يف ا٢كيحمة ؿحمصة ذمَىة اًسحصٍن ،ازثأات أن ٍىون ّ
اًـصيب ّ
"اًضحؾص ا٥كخَف"
ىزاز كصّحين حم َوز ُشا اٌَلحء ،وهبشا حىوًن كس أضحفذح إىل مح ُنخد ؾيَ من األحبحج ُشٍ ا٣كموؿ َة
اًلِّمة من اٗكّ زاسحث ا٢كخ َـملة اّك َّست اًيت كسّ مت اّكسًس ؾن اًضحؾص ِوصـصٍ ،ثلصأوهنح يف ُشا
اٍىذحة .وس خىون ُشٍ األحبحج موضوغ هسوت ًَخلي ؿَهيح نخّ ُحهبح ذسـغ ّ
اًضـصاء واًيّلحذ.
خحق جنمتؽ ؿَََ حول ُشا ّاٙكي ّمتّي مبح َم َؤل اٗكّ هَح وصلي اًيّحش.
وُشا لكَّ ثلسٍص مس ّ
ًلس ُس ِتي أذو حِّحن اًخّوحِسي ؾن اٍ ّمتّي ؾيس اّكححغ ،فلحل:
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لك إوسحن ،وال َجتمتؽ يف َظسْ ز ّ
َم ْشُد اّكححغ مسذ َ ٌؼص ذأص َحء ال ثَْخلي ؾيس ّ
لك واحس،
ابًعسؽ ،وا٢كًضإ ،و ْ
ّ
اًـ١ك ،واألظول ،واًـحذَت ،واً ُـ ْمص ،واً َفصاػ ،واً ِـ ْضق ،واًؼ ُميحفَسة ،واً ُسَوػ،
وُشٍ َمفحثَح كٌََّل ميَىِح واحسِ ،
وسواُح َملحًق كٌَََل ً َ ُ
يفم مهنح واحس".
د .ػثذ اهلل محذ زلاسب
ادلذّش انؼاو
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يمذيح
َضاس لـثّاَِ " :انشاػش ادلخرهف"
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسيت
ال ًــذــــلــِ ّؼؼؼؼؼص يش ٌء يف ؿحظــفــذؼؼؼي
يف إحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحيس
يف وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ساين ...يف إًؼؼؼؼؼؼؼمؼحين
فأًن سوف أػ ُي ؿىل ذٍن اإلسبل ْم
ىزاز كصحين

ا٢كخفصذت ،ودعحاعَ اإلذساؾَة
صحؾصا ميخٜك ظوثَ آكحض ،ورسعَخَ ّ
٠ك ٍىن ىزاز كصحين ً
اًبلفذة ،وحسد ،وٍىٌَ ػحُصت فٌَة وإوسحهَة مؤلث اًـرص حصنة ودصَ ًجح؛ هسد ا٢كـجسني ح ّس
صحؾصا
اًـضق واًوهل ،وهسد آكعوم حس اٌَـن وا٢كلت ،ذَس أه َّ ٠ك ْ
ٍىن ؾيس األهعحز وآكعوم إالّ ً
هسريًا ،هل حضوزٍ وسعوثَ ورًوؿَ ذني مس خوايث خمخَفة ،وأحِحلٍ مذـحكصة ،ف١ك ًـصف اًـرص
صحؾصا ًنل صِص ًت واسـ ًة ،وصـسَ ًة ؾصًضة مثي مح ًنل ىزاز كصحين اٙكي راغ رهصٍ ؿىل لك
اْكسًر ً
ًسحن ،مفؤل اٗكهَح ،وصلي اًيحش.
اكن من اًُسري ؿىل صحؾص من مثي ىزاز ،ميخٜك ظوثَ آكحض ،وًلخَ آكحظة ا٢كسُضة،
ورسحظخَ اًـع ََة ،أن حيؼى ذإجعحة اٍىثريٍن يف اًوظن اًـصيب من مرشكَ إىل ملصذَ؛ فلس فنت
صـصٍ اًيحش من فجحث احامتؾَة كس ثُيىص ؿَََ ذـغ مح يف صـصٍ ،وزاح ذُهنم وثساوًوٍ ،حبثح ً ؾن
ُ
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ثأمث ًخبلىش صُجح ً فضُجحً ،وضم
اٌَلة اآلزست ،واًعوزت اًفحثية ،وأكصَوا ؿَََ وًو صـصوا ذسـغ ُ ٍ
ًـُضون اٌَلة ،وًخـصفون اًواكؽ يف ا٣كحس ا٢كسُش ،وًيسجمون يف اًفىصت واًعوزت.
٠ك ٍىن صـص ىزاز كصحين مس خلَلحً ،أو كحمضً ح ،ذي اكن رس َعح ً كصًسًح ،وٍىهنح رسحظة اًفن
اًصايق ،وكصة اْكوكة اًضفحفة اآلزست ،حفؼي فٌَّ اًعحذق األظَي ابٔكحُريًة وا٢كلصواَة ،وػ ّي هخحح
صـصٍ اًلزٍص آكعد يف ّ
ححرضا يف وخسان األحِحل ،ؿىل مس خوايهتح اًثلحفِة
لك مصاحهل
ً
والاحامتؾَة ،ال ًلَد.
لك أوًتم ىزاز كصحين أحس اًضـصاء اًـصة اًلبلاي يف اًـرص اْكسًر ،و ّ
ًلس حـي ُ
ًـهل
اًضحؾص اًوحِس ،اٙكي ّ
حعم مفِوم اًصؿحًة مٌش األؾىش إىل ًوم اًيحش ُشاًَ ،ـُش من سن كَمَ
ززُ ٍو ونّبايء ،و ّ
ًـهل األكصة إىل اٗكنخوز حووسون حني ختىل يف زسحًخَ اًضِريت ؾن زؿحًة اٌَوزذ
جضسرتفِ٘ك ،وحـي زاؾََ اًوحِس مجِوزٍ اًواسؽ اٙكي آسزٍ وزؿحٍ.
وًـي مح راغ ؾن ىزاز من ثس ّشل وصِواهَة ،ومن راثَة وفصذًّة وىصحس َّة ،حـي نثريًا من
ٍزوز ؾن ىزاز اًضحؾص ،ف١ك ًؼفص صـصٍ ؿىل أطمَخَ
ٍزوز ؾن ىزاز اإلوسحن أنرث ذمح ّ
آكحظة واًـحمة ّ
ذسزاسحث خحذت ،إال يف األكي ،ثيحسد ماكهخَ اًضـصًة ا٢كمتّيت ،ثُيعف مٌجزٍ ِ
ـصي ،وثضؽ
اًض ّ
أًسهيح ؿىل مواظن ثفوكَ وؾسلصًخَ ،وحصذذ ظسى صِصثَ اًيت ظ ّسلت اآلفحق ،فصحس خثٌحء ؿسذ كََي
من اٍىذد ،واٗكزاسحث ،واًسحوج ،وا٢كلحالث ،واألظصوححث اّكحمـَة ،واًيسواث وا٢كؤمتصاث٠ ،ك
حتغ ُشٍ اًلحمة اًضـصًة اًسحملة مبح جس خحق من مذحذـ ٍة واُامتم .ؿىل َأن إقفحل نثري من اًسححثني
ُشٍ اًلحمة اًضـصًة اًـمبلكة كس ًـوذ ألس سحة خمخَفة ال ثعمس يف اٍهنحًة أمحم كصاءت موضوؾَة
مٌعفة.
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وًـي اٍىذحة اًخىصميي" ىزاز كصحين -صحؾص ٍلك األحِحل" اٙكي أرشفت ؿَََ مؤسسة سـحذ
وحصزٍ اًـح٠ك اًيحكس اًصاحي َلس ًوسف جنم ،من أضم األؾٌلل اًيت ثيحوًت مٌجز
اًعسحخ ،وأؿسٍ ّ
ّمض ذزاسحث وصِحذاث ذأكبلم ظفوت من اٍىذحة واًضـصاء واألذابء
ُشا اًضحؾص اٍىصري؛ فلس َ
واًفٌحهني.
وكس ُوفق األس خحر اًـح٠ك اًسححر اٗكنخوز ؾسس ٝك محس حمحزة ا٢كسٍص اًـحم ٌَميؼمة اًـصذَة
اًضحؾص اٍىصري ىزاز كصحين حموز اًخىصمي مبيحس سة
ٌَرتذَة واًثلحفة واًـَوم حني اؾمتس أن ٍىون
ُ
الاحذفحء ذَوم اًضـص اًثحين ( 11حٌلذى اًثحهَة  11 / 1137محزش  )1610وؾلس هسوت هلسًة ؾيَ
يف زححة مسًية ا٢كيحمة ؿحمصة ذمَىة اًسحصٍن.
ًلس هتَشّت ا٢كوكف حني فححتحين اًعسًق اًـبلمة األس خحر إزصاُمي ص سوخ واٗكنخوزت اًفحضٍك
حِحت اًلصمحسي مبِمة اإلرشاف ؿىل نخحة حىصميي ًََق رضحؾص اًـصذَة اٍىصري ىزاز كصحينً ،ضم حبو ًاث
ًـٌَلء ملذسزٍنً ،سزسون فهيح حواهد ابزست من جتصذخَ اًضـصًة ،احذفح ًء مباكهخَ ا٢كمتّيت .ؿىل ّأن
اس خجحذة ظفوت خحذت من اًـٌَلء واًيلحذ اًسححثني اًـحزفني ذخجصذة ىزاز كصحين ؿىل مسى أزذـة
ومخسني ؿح ًمح وا٢كخـملني يف ؾيحزصُح ومبلحمِح وػواُصُح حـَت ُشا اْك١ك أمصاً واكـحً.
ّإن أضم مح ميّي ىزاز كصحين ظسكَ يف اًفن ويف اْكَحت٠ ،ك ٍىن ميحزي و٠ك ٍىن ًسايج ،وإرا
اكن مثّة مح ال ًعَق اًخرصحي ذَ فَِزتم اًعمت وال ًلول خببلف مح ًـخلس .ؾصفت ىزاز كصحين ؾن
كصة ؿحم  ،1396واس متـت إًََ يف مٌحس سدني مح ٍزًس ؿىل مخس سحؿحث ،اكهت ثؤزكَ كضَخحن:
أمح األوىل فِيي كضَة ا٢كصأت ،و ِذَْ ُت أهَ ًلسم مصافـة ححزت يف زفغ فىصت ؿحمة راؾت ؿىل ًسحن
أزص ىزاز ؿىل أهَ يف صـصٍ ،ويف
َلوذ ؾسحش اًـلحذ" :إن ىزازاً ذذي خمسغ ا٢كصأت و٠ك خيصح مٌَ"َ .
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نخحابثَ ،أزصسُ من معي ؿىل حتصٍص ا٢كصأت ،وأه َّ أصسّ إذبلظح ً ًلضَهتح ،وزوى يل كعة ثثشت أن من
وُن اْكصاةص ا٢كعوًنث رواث اًضأن
اكهوا هيحمجوهَ اكهت وسحؤضم حتفغ صـصٍ ؾن ػِص كَدّ ،
زلحفًِح واحامتؾ ًَح.
واًلضَة األدصى عم كضَة اًخيحفس ذني اًضـصاء اٙكٍن ختَّوا ؾن اًضـص إىل اٍمنمية ،واهتموٍ
يف وظيُذَ واهامتاَ اًعسلي والاحامتؾي ،وأَ ْسزوا ؿَََ يف فٌَ أًضً ح ،وحتسج ظوً ًبل ،ززُ ٍو صسً ٍس،
اًلصاء ،حىت َإن أحسضم سأل ًنرشٍ :مك وسزة ابغ
ؾن رًوغ صـصٍ ذني اًيحش وضآٌك هعَهبم من ّ
من ذًواهَ فلحل هل :وسرخني فلط.
وذـَسً ا ؾن ُحثني اًلضَخني اكن ذمَو ًءا حز ًًن ؿىل مح آًت إًََ أحوال اًوظن اًـصيب من
ظوزٍ ذـغ آكعوم أو اًض خحمني صحؾصاً ًسحر ؾن
حصاحؽ ؿىل ا٢كس خوايث اكفة ،و٠ك ٍىن نٌل ّ
صِواثَ وٙكااشٍ وًـُش يف رشهلة ىصحسُذَ ،وأن حسًثَ ؾن اًيىسة واًـمي اًفسايئ ىزوت من
ىزواثَ اٍىثريت ،ذي اكن رممومح ً ذلضحاي أمذَ ،وكس أفىض زىثري من ُشٍ اهلموم وُو ًخأمي ا٢كأسحت ثَو
ا٢كأسحت ،وٌضِس صـصٍ ؿىل ُشا اهل ّم حىت زحِهل ؾن ُشٍ اٗكهَح .كحل يل ىزاز راث ًلحء كصي مخس ٍة
وزبلزني ؿحمحً :أًن ال أنخد ذإظسؽ واحست أو إظسـني ،أًن أنخد ابٖكسة ،فحٙكي ٍهتَد اٍالكم أو
ًـّب ؾن هعف اْكلِلة أو هعف ا٢كوكف ال ًـّب ؾن يشء إظبلكًح.
ّمض ُشا اٍىذحة اٙكي ذني أًسًيح س خة حبوج ،ثيحوًت موضوؿحث رممة يف جتصذة ىزاز
ًلس ّ
زس ظيحؿة ا٣كحس يف صـص
كصحين؛ فلس أفصذ األس خحر اٗكنخوز سـس معَوخ حبثَ ٢كوضوغ ٍ رمم ُو " ّ
ىزاز كصحين" ٌضري إىل مح ُو أنرث من الاذخاكز واًخجحوس يف صـص اآلدصٍن؛ إر افذخح اًسحر
مبلسمة ضحفِة ؾن ذزاسة ا٣كحس والاس خـحزت يف اٗكزاسحث ا٢كـصفِة واٌَسحهَة ،وادذحز ٗكزاس خَ هط
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هتساي اب٢كفِوم اًلصيب ًبلس خـحزت ,مذيحو ًال الاس خـحزت من اًيححِخني ا٢كـصفِة،
" اًلعَست اًسحصًة" مس ً
واٗكالًَة اٌَسحهَة ،وخبلء اًخسحٍن ذني اًصؤًخني .وكس اسدٌس يف حبثَ إىل ٍلوؿة من ا٢كععَححث
اًلحزت يف ذزاسة ا٣كحس والاس خـحزت ذـضِح كحمئ يف ا٢كيجز اًسبلقي واٌَسحين اًلصيب ،وذـضِح كحمئ يف
ّ
اًثلحفة اًـصذَة واًلصذَة ؿىل اًسواء .وكس ثعصكت اٗكزاسة إىل أن اٗكزاسة ا٢كَخة ٠ك ثـس اس خـحزت ،وأن
الاس خـحزت عم اْكَّة ا٢كسُضة ا٢كـجسة ،وعم الاس خـحزت اًيت ظيـِح ىزاز ؿىل ؾَيَ نٌل جتَت يف
اٗكزاسة .وثأيت ُشٍ اٗكزاسة مضن مرشوغ ؿَمي ذسأٍ ذشِحن ظسَـة الاس خـحزت ؿىل ضوء اًصؤًخني
ا٢كـصفِة واٌَسحهَة اٗكالًَة ؾيس صـصاء سحذلني :اًسحزوذي وصويق واًضحيب ،وإصحزت إىل مح ميىن أن
ًلوم ذَ اًسححثون اٙكٍن ٍصوذون ظصكًح خسًست" يف حفط اٍىِفِحث اًيت ّ
ثوػف هبح اًصؤًة ا٢كـصفِة
يف ذزاسة ا٣كحس اًلصآين ،واٍىضف ؾٌل ميىن أن ثلذضََ ا٤كحرٍص اًـلسًة من رضوزت ا٢كواءمة ذني
اًيط ا٢كلسش وذني مفحُميِح آكحظة ابًفضحء اٙكُين وفضحءاث ا٢كُسذَي وأكؽ وا٢كزح ا٢كفِوسم ،ومح
ميىن أن ًيجم ؾن إؾٌلًِح ؾيس حتََي ا٣كحس يف ُشا اًرضة من اًيعوض راث اًعسَـة آكحظة.
وحنسد ُشا اًخحسي من أدعص مح ًواخَ اًصؤًة ا٢كـصفِة ًبلس خـحزت يف اًثلحفة اًـصذَة اإلسبلمِة".
وأقصثين اًعوزت اًيت حتؼى زصسود واحض ،أن أنخد حبيث ؾن اًعوزت واٗكالٌك يف صـص
ىزاز كصحين ،وكس ىهبين ؿىل ُشا ا٢كـىن حواز حصى ذُين وذني أس خحري اًـبلمة صويق ضَف مٌش مح
ٍزًس ؿىل أزذـني ؿحمح ً حني أذُض ين ،وويت أحس سَ ا٢كسىون مبـحًري اًرتاج ،حني كحل :إن ىزاز
كصحين ُو صحؾص اًعوزت يف اًـرص اْكسًر ،وًلس فوحئ ىزاز من ُشا اًصأي حني هلَخَ إًََ نٌل
فوحجت أًن.
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إن اًعوزت يف صـص ىزاز كصحين حوُص ًلخَ ،وعم ًُست ظوزت ذحزحِة ذأي ملِحش ،ذي
عم ظوزت ثيلي مح ثرتمج ؾيَ اْكواش ذعسق ُحيَي إىل اًـلي ،فبل ًلسو موضوغ اًعوزت سدصفح ً أو
ؾيرصاً فحثيًح وحسد ،ذلسز مح ًًصَ اًـلي واْكس ؿىل موضوغ ٍ وكضَة ،موضوغ ٍ ميس اإلوسحن يف
لك اًـعوز ،وكضَة ال ختسو وال هتسأ ،ألهنح كضَة اًـبلكة ا٢كمخست ذني اًيحش ،والس امي ا٢كصأت واْكد
وا٣كمتؽ واًوظن.
ادذحز ىزاز كصحين أن ٍىون ظحذكًح ،جفحءث اًعوزت حصحٌل ًًن ًِشا اًعسق ،وإرا اكن اًعسق
كصٍن الاذخاكز فإن ىزازاً سٜك ذزوة اّكصأت فلحمص يف ا٢كوضوؿحث اًيت ؿحّكِح ذلسز مح كحمص يف
اٌَلة ،و٠ك ًرتك اب ًاب أجحم ذون ظصكَ اًضـصاء إال وذذهل جبصأت وٌرس ورسحظة .ونأهَ ًلوم ذـمي
صحؾصا يف اٗكهَح ،فامي
ؿحذي كري آذ ٍَ ابًـواكد وا٤كحرٍص ،جفـي من حسس ا٢كصأت ملسسحً ،وال إذحل ً
أؿ١ك ،احذفى جبسس ا٢كصأت نٌل احذفى ىزاز ،و٠ك ًلف صحؾص أمحم اٍهنس ونأهَ اٍمتثحل ا٢كلسش نٌل فـي
ىزاز .اكن ظحذكح ً وُو ًعوز ا٢كصأت واْكسُصة ،يف إكصحهل ؿَهيح ويف زوزثَ ضسُح ،واكن ظحذكح ً يف
ثعوٍص اًيحش ُُنسة وؿح ّمة ،ويف ثعوٍص ْكؼحث اًخوشم ،وسمن آكَسة والاهعفحء ،وحـي من ًلخَ
ثدسؽ ٍلك يشء يف مـجم اًضـص ،اكرتة من اًـحمِة حفلهنح ذعحكة اًضـص ونثحفذَ ،وادذحز اًشسحظة
اًيت حتمي اٗكالالث اًـمَلة ،واًصؤًة اٍىوهَة ،واًخجصذة اإلوسحهَة اًلحةصت يف اًواكؽ واًخحزخي .ذسث
ظوزٍ ؾيحكِس مذجحوزت ومرتاذعة ومذيحمِة ثأثَف مهنح اًعوز اٍلكَة وا٢كضحُس اًيت ثسسو كصًسة اًعٍك
ابًرسذ ..
واٙكي ًلف ؾيس جمحالث اًعوزت وحلوًِح وظوزُح اّكزاَة وظوزُح اٍلكَة أو مضحُسُح
ًـُش حسص اٌَلة زلك جتََحثَ ،وإرا اكن ذـغ اًسححثني ٍصون أن إذساغ ىزاز كصحين ُو إذساغ يف
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اٌَلة ،و٠ك ًَجأ إىل إكحمة ذيحء فَسفي ،فإن اٌَلة اًيت وسـت ؿح٠ك ىزاز زلك ثفحظَهل عم اًيت ثلمي
مؼِصا ذحزحًِح ذحذؿًح ،وأوىل دعواث اًخفَسف اًعسق
ُشا اًسيحء اًفَسفي ،وإن ذسث اًشسحظة ً
يف اًسحر ؾن اْكلِلة واًخـسري ؾهنح.
وًيحكش اٗكنخوز أمحس ًوسف يف حبثَ "اًضـص واًصُحًنث اًرسذًة" كضَة ثساذي األحٌحش
أو األهواغ وُو ًلف ؾيس كعَست "قصًنظة" ؿىل ضوء مسريت اًيؼصًة اًيلسًة مٌش اًَوًنن اًلسمحء،
فححعح مح كِي ؾن اًضـص اًـصيب ذأهَ صـص قيحيئ زصف .وكس أفحذ يف حتََهل ًِشٍ اًلعَست من
ً
مفِوم ثساذي األحٌحش ذـَسً ا ؾن ا٢كفِوم اًخلََسي ًيؼصًة األهواغ األذذَة ،والحغ اًـيحزص
اًرسذًة واٗكزامِة يف ُشٍ اًلعَست اًيت ؿسّ ُح ىزاز كصحين من كعحاسٍ ا٥كخحزت األزريت ،وكس رُد
اٗكنخوز أمحس ًوسف يف ثأهَس ا٢كىون اًرسذي يف ُشٍ اًلعَست إىل حسّ أهَ ّظسق ؿَهيح هخحجئ
اٗكزاسحث اًسًِوًة يف اًرسذ ،مس خـَيح ً ذأظصوححث خرياز حِيُت يف دعحة اْكاكًة.
وكس زأى أن اًخساذي ذني اًضـص واًرسذ ً
هلساي يف هؼصًة األحٌحش األذذ َّة ،وأضفى
خسال ً
ؿىل صـص ىزاز كصّحين مسة أسَوذ َّة امنحسث هبح ًلخَ اًضـصًّة ،وكس احىأ يف ذزاس خَ ؿىل ذًِة اًضـص
اًليحيئ وثساذهل مؽ اٗكزاسم واًلعيص يف اًخحزخي.
وكس ذني يف حتََي اًسـس اًرسذي يف ُشٍ اًلعَست ؾيحزص اًرسذ ذس ًءا من اًضرعَة أو
اًصاوي واْكاكًة واألحساج وؾيحزص اًزمن واًخواجش ذني اًسـسٍن اًرسذي وا٢كوس َلي ،"،وزأى أن
رٛك كس حسج" ذون أن ًخفجص اًيوغ ،وس َؼي اًيط صحُسً ا ؿىل صـصًخَ وزسذًخَ يف آن
واحس".
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وٍىضف حبر اٗكنخوزت ضَحء اٍىـيب حول متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصحين ؾن حتوالث
اًصؤاي ؾيس ىزاز كصحين جتحٍ ا٢كصأت ،وختصح ذيح ؾن ا٢كلوالث اًـحمة حول موكف ىزاز من ا٢كصأت ،حفني
اًخفت إىل مأسحت أمذَ ،ووضؽ إظسـَ ؿىل اّكصخ اثز يف وهجَ اٙكٍن فِموٍ ؿىل وخَ واحس ،وكحًوا
فََشُد إىل فسحثٌَُ ومـضوكحثَ.
ححوًت اٗكنخوزت ضَحء اٍىـيب اس خلصاء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصَحين ،و ّثـصف مىوًنهتح
أكحًَة ومصحـَحهتح واألوسحق اًثلحفِة يف صـصٍ لكَ يف مصاحهل ا٥كخَفة .وكس ذًَت موكف اًيلحذ من
صـصٍ يف ا٢كصأت ،ووكفت ؾيس ثَلهيم ًضـصٍ وثأوًهل ابدذبلف مٌحيح رٛك اًخأوًي ومصحـَحثَ.
وحفعت اٗكزاسة سؤالا ً حول متثَي ا٢كصأت يف صـص ىزاز ،وُي ميىن اذزتال متثَبلهتح وأوسحكِح
اًثلحفِة يف منطٍ واحس ،أو ّأن متثَبلهتح مذـسّ ذت كحذٍك ًعوز مذـسذت من اًخأوًي ،مس خـَية رضـصٍ
وهرثٍ .وكس أكحمت حبهثح ؿىل أزذـة حمحوز أسحس َة يف متثبلث ا٢كصأت يف صـصٍ عم :جمحس ا٢كصأت ذوظفِح
اتزخيح ً يف صـصٍ،اٙكبهصت وفـي اًًس َحن ،واًًسحء وا٢كسن يف صـصٍ ،وا٢كصأت ومتثَبلهتح اًس َحس َة
ؾيسٍ ،وا٢كصأت حسسً ا؛ حسس ا٢كصأت وحسس اًلعَست .مذىجة يف ذزاس هتح ؿىل اًيط اًضـصي وؿىل
ا٢كععَح اٙكي متث ّي مبععَححث اٍمتثَي واًخأوًي واألوسحق الاحامتؾَة مس خفِست من مٌحشم
اٗكزاسحث اًثلحفِة واألًسًِة.
وًُس من صم يف أن ػحُصت اًليحء الفذة يف صـص ىزاز كصحين؛ فلس أصحزث اٗكزاسحث حول
كعحاسٍ ا٢كليحت إىل أهَ أنرث اًضـصاء حؼوت ٗكى ا٢كَحيني وا٢كعصذني اٙكٍن ادذحزوا هعوظَ ذون
كريُح ،ويف رٛك جمحل واسؽ ٗكزاسة اًـبلكة ذني اًضـص وا٢كوس َلح واًليحء ،واًـبلكة ذني روق
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اًضـد واًخَلي ؿىل ثـسذ ا٢كس خوايث اًثلحفِة والاحامتؾَة ،وؿىل كصاءت اًـوامي آكحزخة ؿىل اًفن
يف ظيؽ كمي ومـحًري مضٍَك ذـَست ؾن اًفن وظسَـة اًضـص ذوخَ ذحض.
ومح اًخفت إًََ اٗكنخوز حٌلل ملحذٍك يف حبثَ" لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث -قيحاَة ىزاز كصحين"
ؾن كعحاسٍ ا٢كليّحت حتمَيح ؿىل اًوكوف ؾيس ذحظَة فصًست يف صـصٍ ،حـَخَ مذفصذاً ذني أكصاهَ من
اًضـصاء ،ومىٌخَ من أن حيؼى ذعَف واسؽ من ا٢كَحيني وا٢كعصذني ،جتىل إذساؾِم ؿىل حن ٍو الفت
يف صـصٍ ،يف حني اس خـىص صـص آدصٍن ؿىل اٍهنوط مبس خوى ز ٍاق من اًليحء ،فصـغ اًضـص ال
ًخفجص مبخعَسحث اًليحء إذساؿح ً وثَلِحً ،وذـضَ اآلدص فضي يف أن ًُخلصَي أو ًََلى ً
كسعح من اًصواح.
فَلس اكن صـص ىزاز حٌلؿح ً ًـس ٍذ من اًفٌون اًخلت فَِ ابوسجحم :اًضـص واًصمس وا٢كوس َلح ،وًـي
اْكي اٙكي اكن ًفِغ أًنك ًة وروكح ً يف رضحص خَ وروكَ وحسن مؼِصٍ ٌيش هبشا الاوسجحم
حضوزٍ ً
ونأن لك ُشا الاوسجحم يف ا٢كؼِص واّكوُص نفِي
يف زوحَ وموكفَ وإذساؿَ ،وزمس حصوفََ ،
ابًخـسري ؾن مصسغ ٍ حلِلي ،ممتّي وخمخَف.
وُشا اٍالكم اٙكي سلٌحٍ ًعد لكَ يف ا٢كوكف الاس خثٌحيئ ًـسلصًة ىزاز اًيت ؿّب ؾهنح
األس خحر ؾسس اًـزٍز كحمس يف حبثَ" اْكحٌك اًضـصًة ؾيس ىزاز كصحين" وعم اًيت ًأثَف فهيح اإلوسحن
واًفٌحن وا٢كوكف واٌَلة واًـسلصًة اًضـصًة اًيت حـَخَ ذمخساً يف حِحثَ وذـس زحِهل .مح ّميّي ذزاسة
األس خحر كحمس أهنح ثيحوًت ىزاز كصحين اًفٌّحن ؿىل ضوء جتصذخَ اْكَحثَة ً
إوسحًن ًـُش يف جممتؽ
وٍىدضف حضحزاث ،ف١ك ًـزل اًيط ؾن اكثسَ ،و٠ك ًلَلَ ؿىل اْكَحت اًصحصة اًواسـة ،فصذط ذني
اًضحؾص وهعَ ،وذىن زؤًخَ مذسزخة من ثفحؿي صـصٍ مؽ اًيحش وا٣كمتؽ نأهَ اًرشازت اًيت أصـَت
اًيحز يف اًِض ميٍ ،ىذد صـص اْكد واًوظن اًـصيب ميص ذأسمحث كحس َة إىل اًخفحثَ إىل ا٣كمتؽ وأهؼمة
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اْكنك وا٢كلحومة ،ال ًفعي ا٢كصأت ؾن ا٣كمتؽ واْكنك واًس َحسة .وكس اًخفت األس خحر كحمس إىل ػواُص
فٌَة وأسَوذَة ومست صـص ىزاز وحللت هل اًفصاذتً ،
مٌحكضح ذـغ مح اس خوكفَ من صـص ىزاز وآزااَ
مذىجًح ؿىل ٤كحث هلسًة ملحزهة الفذة ثعهل زىصحز اًضـصاء اًـح٢كَني وذسـغ اًؼواُص ا٢كلحزهة اًسحزست.
وال هًىس يف هنحًة ُشٍ اٍلكمة ا٢كوحزت أن وضري إىل أن ىزاز كصحين ٠ك ًؤثص يف وخسان اًيحش
ظوال حِحثَ وحسد ،وٍىٌَ أثص يف حصنة اًضـص اًـصيب ،فىثري من اًضـصاء اس خَِموٍ يف ًلخَ
وظوزٍ وإًلحؿحثَ ،وحصأثَ ورسحظخَ واكرتاذَ من ختوم اًـحمِة.
وأوذ أن أصري إىل كضَة رممة يف ثَلي ِ
اًضـص ثخعي ذلضَة اًخأوًي؛ فَُست ًلة األذة
ؿحمة ،وًلة اًضـص ذحظة ،ثيدسد إىل اٌَلة اًعسَـَة أو اٌَلة اًعفصًة ،اًيت ال ػي ًِح ،وال ثلصي
الاىزايخ؛ فَلة اًضـص ًلة ذحظة ،ثخضمن وحتَي وجضري وثدٌحضً ،لة مىثفة خمحثٍك مصاوكة ،ال
ثلصي اًلصاءت اًؼحُصًة أو اًسعحَة ،ذحزح س َحكِح ورشوظِح ومواضـحهتح ،فمثة حصأت وصعححث
وفؼحػة ػحُصًة كس ختخَف ذالالهتح إن حنن أمـيح اًيؼص فهيح ،وأحصًيح ؿَهيح معََحث اًخأوًي مبحسة
وكعس حسن.
وًـي ذزاسحث أدصى هلسًة وًسحهَة واحامتؾَة وهفس َة واتزخيَة ثؼِص يف ا٢كس خلصي ،جُسِم
يف اٍىضف ؾن رسعَة ىزاز اًضحؾص واإلوسحن ،و ّثسني حواهد اًصايذت يف صـصٍ وفىصٍ ،وجتَو مح
اكن ذحفًِح ،ذـس أن ًلي مح ًلي من ذـغ اًيلحذ من جتحُي وػ١ك وثـخمي.
ئتشاىْى انغّؼافني
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أ.د .ئتشاىْى انغّؼافني



انصٌّسجُ ًانذّ النَحُ يف شِؼْش َِضاس لَــثّاَِ

________________
 أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية سابق ًا.
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يفيٌو انصٌسج:
من ا٢كسذؼلؼ ّص يف اٗكزاسحث األذذَة ّأن اٌَلة عم أذات ا٢كسسغ ومحذت اًيط األذيبً ،خرصف هبح
وفىصاي وال يشء يف اًيط األذيب ذحزح اٌَلة ،فلك يشء كري أذيب ٍ
آث من ذحزح
ًَـّب حٌلً ًَح
ً
األذة من حلول مـصفِة وؿَمَ ٍة أدصى ًخأٍّ ُن ذاذي اًيط األذيب ،وًعسح مضن ًلة األذة .وًـ ّي
اًعوزت من أضم اًـيحزص اٌَلوًة ،وٍىفي ،يف زأي ذـغ اًيلحذ أن ًيفصذ األذًد ذعوزت مصخىصت
ّ
ًخىصش أذً ًسح را صأن ،وكس " أصحز إسزا ابوهس مصت إىل (أهَ من األفضي أم ثلسم ظوزت
حىت ّ
صـصًة واحست ظوال اْكَحت من أن ثًذج نخسح ً ؿسًست)"( .)1وإرا ّ
ًعح أنرث مح ٍىون
حص رٛك فإه َّ ّ
يف حلي اًضـص .إر ًعسح الاذخاكز يف اًعوزت ،والاىزايخ هبح ؾن ا٢كأًوف واٍمنعي من أضم ؾيحزص
اًخلومي يف ثلسٍص موُسة اًضحؾص وؾسلصًخَ.
وال ميىن أن ىصى اًعوزت مبـزل ؾن اٗكالٌك وال اًـيحزص اًضلكَة والس امي ا٢كفحزكة واًخيحكغ
اًضلكي واًخضحذ اًيت ثسـر اًعصافة واْكَوًة واًفاكُة واًسرصًة واإلذصحك وثًصَ اًوؾي وثوكغ
ا٢كىصش :أفاكزٍ ورسعَخَ نٌل ثخجىل يف زسحاهل
اٙكُن .وًُس ذمىٌح ً ،يف زأيي ،أن هـزل حِحت ا٢كؤًف ّ
وًومِحثَ وأححذًثَ ا٢كسجٍك مؽ أظسكحاَ ،نٌل ًشُد لكًَر زصوهس( )2ذون أن جنـي ًِح اًعسازت يف
اًخحََي واًخلومي .فحًيلس هؼصايث ومٌحشم مذيحسٍك مذجحذٌكًَ ،لي ذـضِح ذـضح ً يف حواهد خمخَفة،
( )1يس ذي ًوٌس ،اًعوزت اًضـصًة ،)1391( ،حصمجة ،أمحس هعَف اّكيحيب ،ومحٛك مريي ،وسٌَلن حسن إزصاُمي ،وسازت اًثلحفة
واإلؿبلم ،ذلساذ ،ض.13
(2) Cleanth brooks, Literary theory (2004), second edition, edited by Julie Rivkin and Michael
Ryan, Blackwell publishing, USA, P: 23.
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وٍىهنح يف اٍهنحًة ثخاكمي وثسلى ذـغ رشوظِح كحمئة .ونٌل ًلول ثومحش مخلكوُن يف حسًثَ ؾن"
اٌَلة ا٣كحسًة" وُو ذعسذ حتََي كعَست" ا٢كعسحخ" ًوًمي ذََٜك:
" إرا اكهت لك مس خوايث اًخفىري جمحسًة فإهَ ًسسو ّأن اًلوت يف فـي اًفِم واًخحََي حوكن
هعوزُح ثسسو يف ثعوٍصُح ؿح٢كح ً سَس ًَح ًـعي اًيحش هل صالك من ذبلل
يف اٌَلةّ .إن اًعوزت اًيت ّ
اٌَلة .ذَس ّأن اٌَلة ًُست مس خلٍك ،وًُست هَح ًًن هل اًلوت اٍلكَة .إهنح جضلك فِميح ،وٍىهنح ثدضلك
عم أًضح ً ذواسعة س َحكِح الاحامتؾيّ ،إن اٌَلة حزء من وس َج اْكَحت الاحامتؾَة واًس َحس َة .أله َّ
رسشد ذوزُح الاسرتاثَجي يف اًفِم ،جيد أن ج ُ ّ
ضلك اٌَّلة ًخزسم ححخحث أكحؿحث ا٢كخيفشت أو
()1
ا٢كس َعصت".
ونٌل ًلول يس ذي ًوٌس" فأول دعوت يف ذَق اًعوز ُو أن ًلصن اًضحؾص هفسَ إىل
األص َحء اًيت جس هتوي حواسَ" وحتسج ؾن اًلحذََة ؿىل ثلصي الاهعسحؿحث ا٢كصثسعة ابٓكَحل ،وكسم
حتََ ًبل ٌَفصق ذني اًضحؾص اًلسمي اٙكي اكن ًسسأ ابًفىصت ا٣كصذت واًضحؾص اْكسًر اٙكي ًسسأ
ابًعوزت" وؿَََ فإن اًضحؾص ًسسأ ابهعسحغ أو كعصت من هنص اًخجصذة ،كس حىون مذسَوزت يف ظوزت،
أو ًيلي ُشا صأن اًضحؾص اًَوم ألهَ مصث أسمٌة نٌل ال حؼيح  ،اكن اًضحؾص ًسسأ ذفىصت جمصذت
وٌرشغ يف حتوًَِح إىل صـص ،وٍىن اًعصًلة اْكسًثة ومسى ادذبلفِح ؾن اًعصًلة اًخلََسًة ،مضحز
إٍهيح يف لكٌلث "حوثَ"٠ :ك حىن ؿىل وخَ اًـموم ظصًليت وضحؾص ،حمحوٌك جتس َس األص َحء ا٣كصذت؛
Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin, editors, Critical terms literary study, second
edition,(19950), Ethics, Popular culture, CLASS, Desire, Imperialism, Nationalism,
Diversity, Chicago university press, Chicago & London, p:87
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)(1

فإين ثَلِت الاهعسحؿحث ذاذي هفيس  -اهعسحؿحث من مجحث األهواغ ،مجٍَك وحِة ،وحمسسة،
ومذـسذت األًوان -نٌل كسمهتح اًعحكة آكَحًَة اًَلؼة)"(.)1
ومععَح اًعوزت او اًخعوٍص هل أنرث من مـىن ومضمون؛ فح٢كـىن اًـحم ٌَخعوٍص ًلعي
اس خزسام اٌَلة ،وميثي ا٢كوضوؿحث واألحساج وا٢كضحؾص واألفاكز واًـلحاس واْكحالث اٙكُيَة أو أي
جتصذة حس َة أو مح فوق حس َة ،وًُس من اًرضوزي أن ثـين اًعوزت متث ًبل او ظوزت رُيَة أو
فىصًة(.)2
وكس ؾصف ذـضِم اًخعوٍص  Imageryذأهَ منحرح أو أمنحظ من اًعوز اًيت عم ًفؼَة مـحذٌك
ٌَخجصذة اًضـوزًة يف هط أو كعـة من اًيط .فلك جمحس او جضشَِ ًدضلك ذوظفَ ظوزت )...(.مفن
مٌؼوز اًيلس اّكسًس ثلسم منحرح أو أمنحظ اًعوز يف اًلعَست او ا٢كرسحِة أو اًصواًة ا٢كفذحخ ًًس َج
اًيط .ويف زأي آدصٍن فإن اًخعوٍص ًفذح ملحًَق اًصؤًة األذبلكِة ٌَمؤًف .وثؼي ابًًس سة
آلدصٍن جُرشك اًلصاء ؿىل مس خوى اًخجصذة اًضـوزًة ،ومتىهنم من إؿحذت ذَق اًيط (.)3
واْكق أن اًخعوٍص فحاق اًامتسم واًلوت واًعبلذة ًُ ّلوي اًلعَست وٌسحؿس يف حـَِح أنرث من
هوهنح وؾؼح ً مصخش ًال مضجصاً)4(.وٍصى اٗكازسون أن اًخعوٍص ال ًلذرص ؿىل ا٢كفِوم اًـحم اٙكي ٌضرتك
( )1اًعوزت اًضـصًة 79-70
(2) J.A.Cuddon, Dictionary of literary terms& Literary theory(1999), Penguin reference ,p: 413
(3) Edward Quinn, A dictionary of literary and thematic terms, second edition, check book New
YORK, (2006), U.S.A,P: 206
(4) Marjorie Boulton, The anatomy of poetry, Revised edition,(1982), Great Britain, p: 1982
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فَِ اًضـصاء مجَـح ً ،وٍىن ًلفون ؾيس اًخعوٍص اٙكي ٌسحضم يف إقيحء جتصذة اًضحؾص اًفصذًة،
وٌضريون إىل ححٌك اًضحؾص وموكفَ جتحٍ اًـح٠ك؛ فحًضحؾص جيحذَ ؿح٢كح ً مضعص ًاب كري مٌؼم ،وحيحول أن
ًلسم هوؿح ً من الاس خجحذة ا٢كيؼمة يف صـصٍ .وؿىل ُشا اًيحو فإن اًخعوٍص ا٣كحسي كس ًضَف يف
اْكحًخني ححٌك اًفوىض وححٌك اًيؼحم (.)1
وكس أؿحذ اًيلس اًسبلقي اّكسًس اًيؼص يف اًخـسري اًخعوٍصي ويف اًوظف ؿحمة ،حني ٠ك ًلف
اًيلّحذ اًسبلقَون اّكسذ ؾيس حسوذ ا٢كعحذلة وا٢كضحهبة واس خلعحء اًعوزت من الك ظصفهيح وحسد،
ذي وكفوا ؾيس اطمَة اًخسحٍن والادذبلف وًُس اًامتزي يف ذيحء اًعوزت ،وؾيس أطمَة ا٢كفحخأت
وإحساج اٗكُضة يف اًخـسري اًخعوٍصي ،ؿّب اًخزحًف ذني اًعصفني ا٣كموغ ذُهنٌل يف آكعحة
اًواحس ،وؾيس ثـحضس اْكواش لكِح وًُس ححسة اًسرص وحسُح يف ذيحء اًعوزت ،وُشا ا٢كـىن فذح
ا٣كحل أمحم وسحاي إذزبهَة أدصى ًخهنغ ابًعوزت وضأ ًت وثَلًِح مثي اًخشهص وآكَحل واْكسش
واًضـوز(.)2
وكس ثوسؽ مفِوم اًعوزت حبَر ال ًلف ؾيس اًعوزت اًسَحهَة اًيت عم يف األكَد األمع
ظوزت حزاَة ثلوم ؿىل مصسأ ا٢كضحهبة يف األكَد من اس خـحزت وجضشَِ وجمحس ،وٍىن اًعوزت نٌل ٍصى
َلس اًـمصي يف اًسبلكة اّكسًست أظسح ًِح وهجحن؛ احذَت ا٢كصنز /اًعوزت اًسَحهَة imageواًخـسري

(1) John Peck and Martin Coyle, Literary terms and criticism,(1984), Macmillan ,London, P:38

( )2جنوى اًصاييح اًلسعَين ،يف هؼصًة اًوظف اًصوايئ ،ظ )1669(1ذاز اًفحزايب ض ض 31-91
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اًخعوٍصي ا٣كحسي ويف حوُص حوُصُح الاس خـحزت "وثضؽ ؿىل ا٤كَط حٌلًة ٌَحسوذ لكمة figure
ًعسف ذلِة اًعوز اًيت ُحيخحح إػِحز ظحذـِح اًخعوٍصي إىل ثأوًي واحهتحذ"(.)1
وإرا اكن اًضـص ٍصثسط يف األسحش مبسسأ اٍلكَة ،وأن لك حزاَة يف اًلعَست حصثسط مبسسأ
اًوحست اٙكي ًضم أحزاء اًلعَست لكِح ،إر إن افرتاط اٍلكَة يف اًلعَست مثي افرتاط اًامتسم يف
اًيلس ُو مصسأ ثأوًًل ثُشُ ِ َين ٢كـصفة اًيخحجئ ا٢كخحعٍك مهنٌل( )2فإن اًعوزت رمٌل ُثسس مذيحَُة اًعلص يف
اًيط اًضـصي ،فإهنح جيد أن حصثسط ابًعوزت اٍلكَة ٌَلعَست أو ا٢كضِسًة اًيت ثلحذي يف األكَد
اًفىصت اٍلكَة اًيت ثيشين ؿَهيح اًلعَست.
وًُس من صم يف ّأن اًعوزت مصثسعة ابًفىص ،وٍىهنح ال حتخيك اًواكؽ أو ا٢كـصفة اًـَمَة،
وجسـى إىل ذَق اًخواسن واًخو ّحس واًخيحمغ ،واًصذط اًوزَق ذني اًفىصي واًـحظفي ،وحصثسط ابّكست
ًيعد" ؿىل
واإلجيحس وكوت اإلحيحء ،إر ٍصى ًوٌس أن مح ًخعَؽ إًََ اًيلحذ ا٤كسزون يف اًعوزت
ُ
خسهتح وإجيحسُح ،وكوت إحيحهئح ،فإن خست اًعوزت ،وكوهتح ،واألسَوة ا٢كس خزسم ،ومحذهتح ،أو لكهيٌل،
ًخىضف ؾن يشء ٠ك هسزنَ من كصي( )...إن مح أؾيََ ذَفؼة اإلجيحس ُ ،و حصنّي مح هل أطمَة هسريت
يف حّي ظلري .ومن اّكسٍص اب٢كبلحؼة أن الاس خـحزت يف اًضـص اْكسًرًِ ،ح اًلَسة ؿىل
اًدضشَِ"(.)3

(َ )1لس اًـمصي ،اًسبلكة اّكسًست ذني اًخرََي واًخساول ( ،)1611إفصًلِح اًرشق ،اٗكاز اًسَضحء111،
(2) Northrop Frye, Words with power,(2007) penguin books, U.S.A. P:71
( )3اًعوزت اًضـصًة (مصحؽ سحذق) ض 11
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وٍصى ًوٌس ّأن" كوت اًعوزت اًضـصًة حوكن يف إاثزت ؾواظفٌح واس خجحذدٌح ٌَـحظفة اًضـصًة،
وال حتخحح اًعوزت إىل أن حىون خسًست إلحساج ُشٍ الاس خجحذة فِيحك لكٌلث ألك ؿَهيح اٗكُص
ورشة اكًلمص واًوزذ واّكسي واًلصوة ،وعم ظوز ؾؼمية اًرتنّي( )...وُشٍ اًعوز مبلسوزُح
ذَق ُشٍ الاس خجحذة ،وؿىل اًيلِغ من رٛك ميىٌيح أن وس خحسن ظوزت رسشد خسهتح ذسون أن
هتز مضحؾصًن رٛك ألن إاثزت ا٢كضحؾص زَُية ابًفصذ راثَ ،ونشا خست اًعوزت اًسبلقَة وصست حصنّيُح
ميىن كِحسٌِل حسد مـحًري هلسًة موضوؾَة"(.)1
مـني ٍصثسط ذلسزت اًعوزت ؿىل اإلاثزت
ؿىل ّأن اّكست ثسسو يف جضىِي اًعوزت ؿىل حنو ّ
اًفىصًة واًـحظفِة مـح ً يف اوسجحم مؽ معََة اًخَلي ا٢كـلست اًيت ثخعي ذعسَـة اًعوزت وزلحفة ا٢كخَلي
وموكفَ وححًخَ اًيفس َة وموكـَ اًثلحيف والاحامتؾي.
حفني هلصأ اًلعَست مثة أص َحء مذـسذت وس خجَد ًِح .فحذخساء حنن هدصؽ اًلضَة او اًلعة،
حمحوًني أن هلصز مح اٙكي ثخحسج ؾيَ اًلعَست أو مح موضوؾِح ،فإرا ٠ك وس خعؽ أن ىصى رٛك يف
اْكحل ،فإهَ ذمح ٌسـف ُيح أن هيؼص إىل ذـغ ا٢كخضحذاث اًسيحاَة ،وححل إمسخويح ذثمية اًلعَست
فصإماكهيح حِيت ٍش ان هسسأ ابدذسحز ؾيحزصُح اٗككِلة وهَف ثعيؽ أثصُح يف اًلحزئ .وأحس اجتحُحث
رٛك ُو هَف ّ
ًيؼم اًضحؾص اًلعَست (اس خزسامَ ٌَملعؽ اًضـصي واًلحفِة واًرتهَد ٓكَق ذـغ
اًخأزرياث) وٍىن أضم يشء جيد أن هبلحؼَ ُو مح اٙكي ًفـهل اًضحؾص يف اٌَلة .مفععَححث من
مثي اّكيحش واًسجؽ ثلعي ثأزرياث األظواث يف سَسٍك مذـحكصة من اٍلكٌلث ،وٍىن مح ُو اضم
( )1اًعوزت اًضـصًة (مصحؽ سحذق) ض 15-11
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ادذَحز اٍلكٌلث ا٢كفصذت .إن أنرث ظصًلة مبلمئة ًوظف اٍلكٌلث ا٢كفذححِة يف كعَست مح ُو اس خزسام
ا٢كععَح" اًخعوٍص"؛ فحًخعوٍص ّ
ًلعي لك موضوغ وحسج وصـوز مامتسم يف اًلعَست إىل خحهد
اًدضشهيحث والاس خـحزاث (.)1
ذأن" أؾؼم يشء ُو اًلسزت ؿىل
وكس ؿحة زًدضحزذس ؿىل أزسعو حسًثَ ؾن الاس خـحزت ّ
ظَحكة الاس خـحزت ...وُشا وحسٍ ال ميىن أن ًيلي إىل اآلدص ؿىل أه َّ ؿبلمة اًـسلصًة .إن ظَحكة
اس خـحزاث خسًست ًـين اًلسزت ؿىل زؤًة ا٢كدضحهبحث" ،إر زأى يف رٛك زبلزة افرتاضحث فحسست
أوًِح :إن اًلسزت ؿىل زؤًة ا٢كدضحهبحث كسزت ميخَىِح ذـضِم ذون ذـضِم اآلدص ،والافرتاط اًثحين
ؿسم هلي موُسة ظَحكة الاس خـحزت إىل اآلدصٍن ،والافرتاط اًثحًر أن الاس خـحزت يشء ذحض
واس خثٌحيئ يف الاس خـٌلل اٌَلوي أي إهنح احنصاف ؾن اٍمنط اًـحذي ًبلس خـٌلل ،ذس ًال من أن حىون
ا٢كسسأ اْكحرض أذساً يف وضحظ اٌَلة اْكص (.)2
وكس رشخ ملوٌك ص ًَل :إن" اٌَلة يف حوُصُح اس خـحزًة" ذأن اٌَلة ثلري اًـبلكحث كري
ا٢كسزنة كص ًبل ًؤلص َحء وثـمي ؿىل إذامة ُشا اإلذزاك أو اًفِم ،ومبصوز اًوكت ثعسح اٍلكٌلث اًيت
متثَِح زموساً وؿبلمحث ألكسح ٍم أو أظيحف ٌَخفىري ذس ًال من أن حىون ظوزاً ألفاكز مذاكمحت .ومن مث
إرا ٠ك ًؼِص صـصاء خسذ ًـَسون ذَق الازثسحظحث ا٢كخزَزٍك ،فس خعسح اٌَلة مِخة ابًًس سة إىل
أُساف اًخـحمي اإلوسحين اًيشٍِك )3(.وؿىل ُشا اًيحو ٍصى زًدضحزذس أن الاس خـحزت عم ا٢كسسأ اًلحمئ
(1) John Peck and Martin Coyle, Literary terms and criticism ,(1984), Macmillan ,London, p:3637.

( )2آ.أ .زًدضحزذس ،فَسفة اًسبلكة( )1661حصمجة سـَس ًلحمني وًنزص حبلوي ،إفصًلِح اًرشق ،ذريوث ض31-31
( )3فَسفة اًسبلكة( مصحؽ سحذق) ض 31
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يف اٌَلة ،وحىت يف اٌَلة اًَومِة ال وس خعَؽ أن هخجحُي وحوذ الاس خـحزت ،ؿىل زأي من ؾيون
نخحذَ" الاس خـحزاث اًيت حنَح هبح" ،ذَس ّأن مثة فصكًح ذٌُّ ًح ذني الاس خـحزاث اْك َّة اًيت ثخجسّ ذ يف ًلة
اٍىذحة واًضـصاء والاس خـحزاث اًيت ثسوز ؿىل األًس ية ذوظفِح اس خـحزاث مِخة.
ففي حتََي أًة كعَست ال ذس من أن هوزذ اًعوز األسحس َة ا٢كس خزسمة ،وهَف ظيـت
أزضَة اًلعَست يف جتصذة وس َحق خمعوظني )1(.فحًضـص ٌس خزسم ًلة جمحسًة وًُست ظسَـَة ،وإن
اكهت اًعوز ثأيت يف األحزاء اًـحذًة أو ا٢كـمتة من اًلعَست.
ؿىل ان اًلعَست اْكسًثة يف ذـغ ظوزُح أفحذث من اٌَلة اًَومِة ،و٠ك ثـس ثٜك اًعوزت
اًخلََسًة راث اْكسوذ اّكحس َة ،ذي احىأث ؿىل ؾيحزص خمخَفة ،فذـسذ اًلصاءاث ًوػَفة اًعوزت
ًُس فوضو ًاي ؿىل أي ححل ،وٍىٌَ ًـمتس ؿىل أهواغ خمخَفة من ا٢كـصفة :ثعسَلِة وحمََة وزلحفِة
وحٌلًَة خمزتهة ومسدمثصت يف اًعوزت ،وُشٍ األهواغ ميىن ان ثُسوة وثُعيف .وميىن ٌَعوزت هفسِح
ان ثلسم راهتح ذإحاكم يف معََة اًلصاءت ًـسذ من اًلصاء اٙكٍن ميىن أن ًوخسوا مـحً ،ونأهنم كحزئ
واحس وًُسوا كصاء خمخَفني (.)2
واْكق ان اًعوزت ونشٛك اًصمز ٌُل ،مـح ً مبـىن واحس ،هخحح ٗكافؽ اًضحؾص إلذزاك اًوحست يف
خيوغ ،أو ًريًيح ؿسذاً من اًخجحزة كري ا٢كرتاذعة يف اًؼحُص أو ٌَخواظي من ذبلل وضؽ ا٢كـحين
اً ّ
اًيحكعة أو ا٤كجوذة ذَف معحذز اٌَلة ا٢كسحرشت .واًعوز ختخَف يف معلِح أو ثـلس مـحىهيح ا٢كخضمية
(1) Literary terms, p: 37
(2) Roland Barthes, Image, music, text,(1977) translated by Stephen Heath, Hill and Wang, New
York, p: 46
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مثٌَل ًخضح رٛك يف اًِسف واألظي ،وميىن ًِشٍ اًعوز اصدثلحق كوت إضحفِة وحِوًة من ؿبلكهتح
اًس َحكِة ذعوز أدصى يف اًلعَست(.)1

يٌلغ َضاس يف دشكح انشؼش احلذّث:
ّإن اًعوزت يف صـص ىزاز كصّحين حىضف ؾن حح ٌٍك صـصً ّ ٍة مذفصذتّ ،مّيث حلصة من اًزمن يف
أزذـَيحث اًلصن ا٢كحيض ،حني اكهت اْكصنة اًضـصًة ّموازت ابجتحُحث ومواكف وأفاكزّ ،زخست مفِوم
اًضـص اْكسًر يف آاثز قَحة ذـغ صـصاء اإلحِحء اًسحزسٍن من مثي صويق وححفغ ،وززوػ جنم
آدصٍن من مثي اّكواُصي وذسوي اّكسي ،ويف ػِوز ٍلوؿة من اًضـصاء ا٢كخأثصٍن ابْكصنة
اًصومحهدِىِة من مثي صـصاء ا٢كِجص اًضٌليل وصـصاء حٌلؿة اٗكًوان وحٌلؿة أذوًو.
وؿىل اًصمغ من اًخجسًس يف صـص ا٢كخأثصٍن ابًصومحهدِىِة فإن اًخجسًس اكن أكصة إىل اًخجسًس
يف اًخَحز ،أو يف الاجتحٍ ،و٠ك ٍىن اًخجسًس ًخعي ذؼحُصت فصذًة مثي ػحُصت ىزاز ك ّصحين اٙكي اهعَق
من موكف مصهد من اًثلحفة واًعسلة واًفىص واًثوزت واٍمتصذ ؿىل ا٢كوزوج وؿىل ا٣كمتؽ يف اًوكت
راثَ.
وًـ ّي ىزاز كصحين اكرتط ؾسحزت كحًِح اًضحؾص يس ذي ًوٌس يف نخحذَ اًيلسي رااؽ اًعُت "
اًعوزت اًضـصًة" أن اًعوزت اًضـصًة ظوزت فوثوقصافِة ثخأًف من لكٌلث"( )2ومضهنح كعَسثَ"
(1) Encyclopedia Britannica (poetic imagery) 2016.
(2) M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham, A GLOSSARY OF LITERARY TERMS, eight edition
(2005), Thomson- wads worth, U.S.A., 129
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اًصمس ابٍلكٌلث" ،فمثة اكرتان ذني كسزت اًلعَست اًيت جس خزسم اًخعوٍص ؿىل اًامتسم وؿىل الانخيحس
ابٗكالٌك وؿىل اًلسزت ؿىل اإلحيحء يف ملحذي اٌَلة اًخجصًسًة.

رلاالخ انصٌسج:
اٙكي ًخأمي صـص ىزاز كصحين ًبلحغ ذوزاهَ ؿىل حلول مـَية ًيوغ ؿىل إًلحؾِح وال ًضريٍ
أن ًـمس إىل حىصاز اٗكالٌك واًفىصت واًعوزت ،إر ًسسو يف اًؼحُص كري ؿحئب ابًخحىِم واًعلي
وحشف اًزوااس إرا اكن رٛك ال ميس ذيحء اًلعَست ،ذَس أن ُشٍ اًلزازت يف اإلهخحح ثضم ظوزاً
مصخىصتً ،خىصز الاذخاكز فهيح يف لك س َحق ،فلس وكف ؾيس حسس ا٢كصأت وثأمهل ونأهَ حيمي إسمِي
حنت وكف ؾيس اٍهنّ س ،وؾيس ّ
اًضـص ،وؾيس اًـَيني ،وؾيس اًوخَ ،وؾيس اًسحكني ،وًـي وظف
اٍهنس ػحُصت اهفصذ هبح ىزاز كصحين ،و٠ك ثسس ؿىل ُشا اًيحو ؾيس صحؾ ٍص كريٍ  ،فلس َمع وظف اٍهنس
صـصٍ لكََ ،ونأه َّ ا٢كوظن اٙكي ًخٚكر ابْكسًر ؾيَ يف مصاحي معصٍ لكِح ،و٠ك ثأث ظوزثَ ؿىل حنو
مـني ،ذي ثـسذث اًعوز ،ونأن اٍهنس أحس ذواؾر ؾسلصًخَ ،و٠ك ًلفي رهص اٍهنس حىت يف كعحاس
اًصاثء ؿىل حنو مح ىصى يف كعَسثَ اًضِريت " ذَلُس" يف زاثء سوحذَ ذَلُس اًصاوي.
وكس ذسا اْكد ا٣كحل األوسؽ يف صـصٍ لكَ ،وذسا صـصٍ يف ا٢كصأت أوسؽ من جمحل اْكد؛
فح٢كصأت ٗكًَ اْكسُصة اًيت ٍصفـِح إىل ماكهخَ حني حمتصذ وثثوز ،وا٢كصأت اْكسُصة اًيت ثلرص ؾن ذَوػ مح
ٍصًس و ّميىن ،وا٢كصأت اًسَسَة اًلسَة أو ا٢كلصوزت أو ا٥كحذؿة أو اًسحكعة ،ويف لك من ُشٍ اًامنرح
ًعف وًخـحظف وهيجو وًخلزل.
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وٍىٌَ يف صـص اْكد وا٢كصأت جيس فصظة ٌَيلس الاحامتؾي واًس َحيس ،فِشا ا٣كحل زحد يف
مبلحؼة اًؼواُص اًسَسَة احامتؾَح ً وس َحس َح ً وحضحز ًاي .وكس َ
هيون
ادذَف مؽ اٙكٍن ٍصوهَ ىصحس َح ً ّ
من صأن ا٢كصأت يف وظفِح ويف اْكسًر ؾن ملحمصاثَ مـِح ،وزأى أهَ ا٢كسافؽ األول ؾن حصًة ا٢كصأت
وحلِح يف اْكد واْكصًة واًخـَمي واْكَحت(.)1
ومن ا٣كحالث اًيت وزذث يف صـص ىزاز وظف اًعسَـة واْكَحت الاحامتؾَة اًيت ثخعي هبح؛
فمثة حسًر ذامئ ؾن جمحيل اًعسَـة اًسححز واألهنحز واًسحرياث وأهواغ األدسحز وأهواغ األسُحز واًامثز
ومسحكط ا٢كَحٍ واًلمي واًسححة واًّبوق واًصؾوذ وا٢كعص واًثَج واّكسحل واًخبلل ،وًخزش زموساً من
اًيري واًّبثلحل ،وًخحسج ؾن اًسَوث والس امي اًسَوث اٗكمضلِة وًخحسج ؾن ظصسُح ا٢كـٌلزًة ومح
فهيح من أاثج وزايص وسًية مـٌلزًة وظسَـَة .ونثرياً مح مزح اًعسَـة مبفححن ا٢كصأت وحـي اٗكالٌك
ثيشثق من ظوزت ظسَـَة و ّحس ذُهنح وذني حسس ا٢كصأت ،وزمبح أفحذ من اًعسَـة يف ثعوٍص اًيشء
وهلِضَ من مثي اًيضج أو اًخفذح ،واًًضحفة واًَسحش.
ومن ا٣كحالث اًيت وزذث يف صـصٍ ا٢كوكف من اًسَعة ومن اًس َحسة ،إر ذسا ىزاز يف
صـصٍ مٌخلساً ٌَسَعة كصي ىىسة حزٍصان ،واص خس ا٢كوكف يف اًيلس والاحذجحح ذـس اًيىسة ،فصسا
رمامتً رضؤون وظيًَ ،يلس اًسَعة اًيت جحست اًصأي ،وأًلت اْكصايث ،وؾزسث أهجزت اًلمؽ
واًفسحذ .وكس حىصست ظوز وزموس يف صـصٍ ثـّب ؾن فسحذ اًسَعخني اًس َحس َة والاحامتؾَة؛
فذيحول اًِزامئ واْكصوة وا٢كلحومة واْكصة األََُة اٌَسيحهَة ،وازثس إىل اًخحزخي ًخحسج ؾن أؿبلمَ
( )1من حسًر يل مؽ اًضحؾص ىزاز كصحين يف 1391-16-1يف مىذسَ مبًضوزاث ىزاز كصحين ذسريوث.
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مض َساً أو مٌخلساً ،وحتسج ؾن آكَفحء واًسبلظني واألهشِحء واًلحذت وا٢كفىصٍن واًضـصاء وحتسج
ؾن األذعحل اًضـسَني واًلعط اًضـيب ،وأصحز إىل زيحاَحث اًخلسم واًخزَف ،واْكصًة واًـسوذًة،
واًـ١ك واّكِي ،واًخيوٍص وآكصافة ،واًضجـحن واّكسيحء ،واًوظيَني وآكوهة ،واًصخحل وا٥كعَني،
وحتسج ؾن اًفسااَني وا٢كِصخني واٍهبَواًنث واألزاحوساث وا٥كّبٍن واّكواسُس ،وأنرث من
اْكسًر ؾن ا٥كحفص واًرشظة واًسجحهني وا٢كضحهق والاس خجواة واًلمؽ واإلزُحة واًس َحظ
واْك ّجحة ،وحتسج ؾن اّكًس واًسلحء وأكصَة اٌٚكت يف ملحذي اًشسعحء واًفلصاء وا٢كيحضَني واٙكٍن
ًفـَون واٙكٍن ال ًفـَون ،وحتسج ؾن اًسبلخ وآكَي وأذواث اًلذحل زصموسٍ اًلسمية واْكسًثة.
وأصحز إىل زموس اْكَحت اًـصذَة مثي اًنب وا٢كِسحح واٗكزىة وا٢كوال واٍىوفِة واًـلحل واًصاايث .وحتسج
ؾن ا٢كسن زموساً ٌَملحومة من مثي اًلسش وقزت وأزحيح واًيحزصت وايفح وزام ٝك وحِفح ومسن
اّكوالن وذريوث وؾن ا٢كسن ا٢كسشِة ،وأصحز إىل األمخهن واألحِحء اًصمزًة من مثي ذمضق وأحِحهئح
مسن مثي زاوا وذمضق واألؾؼمَة وهٌُوى واًسونٌلل وظصظوش
وأحِحء مثي اًصظحفة واٍىصد ،وؾن ٍ
زمزا ٌَوظن اًـصيب اًواحس ،وحتسج ؾن أسٌلء
ومحط وابذي وهصذبلء واًلحُصت وقصًنظة وكصظسة ً
ا٢كـحزك زموساً ٌَلوت واًـزت :ذسز واًريموك وحعني ،وحتسج ؾن اًسرتول وزموسٍ ،وحتسج ؾن
أذواث ا٢كوس َلح ومذـَلحهتح من مثي اًصكط واًـزف ؿىل ا٢كزمحز وحَلحث اٙكهص وزكط اًزاز وسفة
األذواق واًعسول زمزاً ٌَخزًل ؾن ا٢كلحومة وآكيوغ ،وخسص من سَعيحث اًلش وا٢كٌلٛك اًرتهَسة
ومض َزحث اًيفط وسواح ا٢كخـة ،وخسص من ا٢كصاذعني وا٢كوحسٍن اّكسذ اٙكٍن ذبل أفـحل ،واس خـحذ
ظوزت قصًنظة ا٢كلَوذة ،ووزذ يف جمحل اًس َحسة والس امي اًسَعة اًس َّحف مرسوز وا٢كلول
٢كـحن خمخَفة مثي حزٍصان وجرشٍن
وُوالهو وكِرص وآكسًوي وحموكة األمن ،وىصى األصِص حصمز ٍ
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وآراز وهُسحن ،وحتسج ؾن اًلعَست وؾيحزصُح وؾن اًضـص ومحَُخَ وأكسحمَ وػِصث ٗكًَ ا٢كَخح
كعَست وا٢كَخحًلة .وس يرخحز ذـغ اًلعحاس اًيت مثَت ؿبلمحث فحزكة يف صـصٍ ،متثي مفِوم اًعوزت
اٍلكَة أو ا٢كضِسًة ،مث هلسم ظَ ًفح من اًعوز اّكزاَة اًيت زصسث يف جمحالث اًعوزت ويف حلول
صـصٍ اٗكالًَة.

انصٌسج يف لصْذج "خثض ًدشْش ًلًش":
وًـ ّي كعَسثَ" ذزب وحضُش ومقص"1اًيت نخهبح يف ًيسن ؿحم 1351حىضف ُشا ا٢كيحى
ا٢ك ّمتصذ اًسحدط ؿىل اًلمي ا٢كخواززة وؿىل ا٣كمتؽ ذيلحاَ ورسحظخَ ،وهفحكَ وزاياَ ،وٍىن ُشا اٍمتصذ ال
ًسسو مًسجٌلً يف هلسٍ ٌَعوزت اًصومحهدِىِة ًصؤًة اًيحش ،ذلسز مح حتمي اهخلحذاً ًـسحذت اًـحذت هلِغ
اْكصًة وثأهَس اٙكاث ،ذي إهنح جس خَِم من اًصومحهدِىِة نثرياً من مصحذهئح يف آكصوح ؿىل أهبة اٌَلة
ويف اس خزسام اٍلكٌلث اٗكازخة والاكرتاة من اًـحمِة:
ؾٌــسمــــح ًُؼؼؼوً َؼؼؼؼؼؼؼ ُس يف اًـــضؼؼؼؼؼؼصق اًلمص
فؼحًـــسؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼوخ اًـــصؼؼؼؼؼؼِؼؼغ ثؼلؼفؼو
ثؼؼؼحؼؼؼؼؼؼت أنؼؼؼؼؼؼؼؼؼساش اًؼؼؼؼؼؼؼ َز َُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص
اًيحش اًؼؼحؼؼواهؼِـــ َت وًؼمؼضون سُ َمص
ًرتك ُ
ًــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحت اًــــلؼؼؼؼؼؼمؼؼؼص...
حيمَون آكزب ...واْكخيك ..إىل زأش اّكسحل
( )1األؾٌلل اٍاكمٍك -األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحًر ( )1615ذاز هوفي ،ذريوث ،ض17-11
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ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼساث اًؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼسز
وًؼؼؼؼؼؼؼصــــِؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼون .وًــــضؼؼؼصون دــِــحل
وظ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز..
وًؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼوثؼؼؼؼؼؼؼؼون إرا ؾؼؼؼؼؼحص اًلمص...
مؼؼؼؼؼؼؼؼح اٙكي ًفـــــهل كؼؼؼؼؼؼؼؼصض ضــــِــــحء؟
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي...
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ األهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼِـــحء...
وذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ اًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعحء...
مؼؼؼؼؼؼؼؼحضلؼؼؼؼؼؼؼي اًــذـــصـــف وثؼؼجحز آكسز...
مؼؼؼؼؼؼؼح اٙكي ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼـهل فـــَيح اًلمص؟
فٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؽ اٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼصًــــحء...
وهـؼؼؼؼؼؼؼؼِــــش ًٌؼؼؼؼؼؼؼؼسؼذؼؼجـــسي اًسٌلء...
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اٙكي ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــس اًســمــــحء؟
ٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسحًؼؼؼؼؼؼؼؼى ..ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼفحء...
ٌس خحـــِـــَون إىل مؼ وىت إرا ؿحص اًلمص...
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼزون كؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼوز األوًؼؼؼؼؼؼَحء...
ؿَؼِح حصسكِم زسً ا ...وأظفح ًال ...كصوز األوًَحء
وًــمسون اًسجححـــَس األهِــلحث ُ
اًعؼؼؼ َص ْز..
ون هـــســمــََ ك َ َس ْز
ًــدسَون ذأفؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍ
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وك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء...
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي،
يف ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ اًؼصؼسعحء...
واٙكي ًخأمي ُشا ا٢كلعؽ من اًلعَست جيس أهَ ميثي حزءاً من اًعوزت اٍلكَة ،فحًعوزت
اّكزاَة اًيت حمتثي يف اًدضشَِ والاس خـحزت وا٣كحس واًخجس َس واًدضرَط ال ثلسم اإلظحز اٍاكمي
ٌَعوزت اٗكالًَة اًيت حصمسِح اًعوزت اٍلكَة .مثٌَل ًبلحغ ُشٍ اٌَلة اّكسًست اًيت حصمس اًعوزت
وثشين اٗكالٌك .ومن اًواحض ّأن اًضحؾص ًلسم ظوزت أكصة إىل اًسحهوزامِة يف احذفحل اًيحش مبَبلذ
اًلمص ،وٍىن ُشا الاحذفحل اٙكي ًـمتس اًعوزًة ونأن اًلعَست ؾيحكِس من اًعوز ،ال ًلسرمح ؿىل
حنو ذبلسدًِك ٍىذفي ابٔكحل اًضلكي ،وٍىن ًسسو اًخوػَف اٗكاليل ًِشٍ اًعوزت اٗكالًَة أو
ابزسا ،فٌحن ىصى ُشا الاحذفحل يف دصوح اًيحش ٢كبلكحت اًلمص ححمَني آكزب واْكخيك إىل
ا٢كضِسًة ً
زؤوش اّكسحل ،وثلمص اًسعوخ اًسَغ أنساش َاًزُص ،وحني هخأمي ُشا الاحذفحل ال جنسٍ احذفح ًال
صـسَح ً مََتحً ابًفصخ واًًضحظ واٍىّبايء ،وٍىٌَ الاحذفحل اٙكي ًلَد فَِ اًوؾي ،وجسوذٍ اًسشاخة
أمي ًن ًخحلق ،وًدسَون مبفِوم كري
والاحاكل واًسبلذت واًـُش يف قَسوذة ا٥كسزاث واًصهون إىل ٍ
واغ ٍ ٌَلضحء واًلسزُ .شٍ اًعوز اّكزاَة اًيت جضلك ظوزت ملعـَة خسًست لك اّكست يف ًلهتح،
ا٢كفعحةُ ،شا اًلمص اٙكي ًفـي فـهل وجيـي
ونأهنح مض خلة من حِحت اًيحش وكصًسة من ًلة اًخساول ّ
اًيحش أزسى ححٌك من اٙكُول واًضعح ،كحاسني ؾن واكـِمٍ ،زوزون كصوز األوًَحء ذسل اًخفىري يف
واكـِم ،وكس حـي اًضحؾص ُؤالء اًيحش ميجسون اًلمص ؿىل حن ٍو ال هـصفَ يف حِحت اًيحش
واحذفحالهتم اًضـسَة مح جيـي اًلحزئ ٍصى زمزاً وزاء ُشٍ ا٢كفصذت اًيت صحؾت ؿىل أًس ية اًضـصاء
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اًصومحهدِىِني والس امي يف اْكلََني اٗكالًَني :اْكد واًعسَـة .وال أػن مح مييؽ من إؾعحء اًلمص ذـساً
ا٢كخفصذ أو اٗكٍىذحثوز اٙكي ًعَـَ اًيحش وًخلصذون إًََ وًخـسسون يف حمصاذَ
ذالًَح ً آدص ،وُو اًزؾمي ّ
يف اهلِح ٍذ ال ًلصي اًسؤال واّكواة .فلك مح ٗكهيم اسدسبلم وظحؿة وقسحء وذبلذت ،وُو مح ًلف
ملحذ ًبل ًبلحذفحالث اًضـسَة ا٢كفـمة زصوخ اّكس واًًضحظ واًخعَؽ حنو ا٢كس خلصي .وُو مح ًفسح
ذالٌك اًعوزت ًخخجحوس ذالٌك اًدضحذَ إىل الادذبلف.
ومتزتح اًعوز ا٢كسخىصت مؽ ا٢كسحرشت واٌَلة اًَومِة اًيت جرسي ؿىل أًس ية اًيحش يف جمحًسِم
أو يف دعد اًِجحء ،ف١ك ثـس اًزدصفة عم اًيت ّمتّي اًفن ،ذي ذسا اًفن ًيحو مٌحى اًشسحظة اًيت
أظسحت من سٌلثَ ،وًعسح مفِوم " اًشسحظة" كمية فٌَة خببلف اًزدصفة ،إر ٍصى ًومتحن أن"
(اًشسحظة) من مٌؼوز ذيحيئ عم ػحُصت أنرث ثـلِسً ا إىل حس هسري من ػحُصت (اًزدصفة)"( )1نأن
ًلول مث ًبلّ ":أي ضـف واحنبلل"ُ ،شٍ اٌَلة اًَومِة ثـعهيح ذفلة أكحل مح ًَهيح من جمحساث ّمتّي
ًلة ىزاز كصحين وظوزٍ ،فِلرتن اًيوز ا٢كخسفق ذلساخ اًضحي واًسبلل ،وثسسو ا٢كخيحكضحث اًيت جيمؽ
ذُهنح يف وحست ذالًَة ،فِم ًعَون وميحزسون اًزًن ،وال فصق ذني اًفـَني يف اّكوُص نٌل ٍصى ىزاز،
مٌعَق من ذسز وال وؾي":
ألن لكهيٌل ٌ
" فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي
حـــَر ًؼحَح اًيحش من ذون ؾَون...
حؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼر ًــصــًك اًؼســــحرحؼؼؼؼون
(ً )1وزي ًومتحن ،حتََي اًيط اًضـصي" ذًِة اًلعَست )1335( ،حصمجة َلس فذوخ أمحس ،ذاز ا٢كـحزف مبرص ض17
37

وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون...
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون...
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون اثــــىــــ ْحل
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼش أن نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحهؼؼؼوا...
ًؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼون اثؼؼؼؼؼؼؼاكل...
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذون اًؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلل:
" ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلل...
محش
أًؼؼِح اًٌؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ اٙكي ًؼمعص ْ
وحؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًُضــح ...وهؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼ ْحش
أًؼؼِح اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصة اًصذحمؼؼؼؼؼؼي اًــمــــَّق
أًؼِح اًؼيشء اٙكي ًِؼؼؼؼؼس ًؼؼؼؼؼعــــ َسق
ذمؼؼؼؼؼؼؼت ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼصقً ...يح...
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْحش...
ٌَمبلًني اًيت ُؾؼ ِعَت فهيح اْكو ْاش"...
وًخضح من ا٢كلعؽ اًثحين من اًلعَست أن اًعوزت ال ثخاكمي ؿىل حنو مىثف ،وٍىهنح ثرتبمك
فامي ٌض سَ ً
ًوًن من الاس خعصاذ ،مفح ٍزال اًضحؾص ًخىئ ؿىل مح كصزٍ يف اًعوز اّكزاَة واٍلكَة
وا٢كضِسًة فامي س سق ،فِو ًـعي اًِبلل ٍ
ظفحث مض خلة من زؤًة اًشسعحء وا٥كسزٍن" أهيح اًصة
اًصذحسم ا٢كـَق" وُو اٙكي ميعص أص َحء مذسحؿست "ا٢كحش واْكضُش واًيـحش" وٍىهنح ؿىل اًصمغ من
ثسحؿسُح ثخّحس.
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وٍوكي اًعوزت ا٢كحذًة اًعسَـَة اًصامزت ًوضؽ اًرشق ا٥كخرص يف ظوزت اٗكمضلِني اٙكٍن
ميحزسون ظلوسحَ مـَية متثي اًرشق لكَ ،فحًرشق فلريً ،خـصى من أي هصامة وهضحل ،ومبلًٌَُ
ٍصوضون حفح ًت ًؤمٌون ؿىل اًصمغ من رٛك ابًزواح من أزذـة وضم ال جيسون آكزب إال يف آكَحل"
واًيت جسىن يف اٌََي ذَو ًات من سـحل" وًسىون أمحم اًـوذ واًليحء واًعصة وجيرتون اًخواص َح
اًلسمية اًيت عم اًسي اٙكي ًفذم ابًرشق"
صؼؼؼؼؼؼصكؼٌؼح اًــمؼؼؼجــ ّرت ثــــحزًؼؼؼ ًزح
وأحؼؼؼؼؼؼؼؼبل ًمح نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼوًـــة
ودؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصافحث دؼؼؼؼؼؼؼوايل...
صؼصكٌح ،اًسححر ؾن لك ذعوٌك
يف أذؼؼؼؼؼؼؼي سًؼؼؼؼؼؼس اًِبلًؼي"...
ُشٍ اًعوزت اٍلكَة ظوزت ابهوزامِة ،ثدضلك من ظوز حزاَة فهيح خست واذخاكز حني ٌض سَ
األحبلم ابٍىسبلن ،وحني ٌض سَ اًخواص َح اًلسمية ابًسي ،فحًرشكِون حفحت ؾصات مصىض ًسىون
أمحم اًخواص َح اًلسمية ،وخمسزون ال ًعحون ،ذي ضم كحاسون ؾن اًوؾي ،وٌَوؾي ذالًخحن محذًة
ومـيوًة ،وإرا أضفٌح إىل رٛك زمز اًلمص ًيىضف ٗكًيح ا٢كلزى اٙكي ختفَِ اًلعَست ،فحًيحش ال
ٌضـصون زىصامهتم اًفصذًة أو إحسحسِم اٙكايت ذلسز مح ضم ذحهـون ملوذون مسدسَمون ًفِمون
اًلضحء واًلسز ؿىل كري وهجَ.
واٙكي ًخأمي ًلة ُشٍ اًلعَست سمن نخحزهتح ًسزك إىل أي حس اكهت ُشٍ اٌَلة خسًست
ظحسخة وحصًتة يف اًدضشهيحث والاس خـحزاث واًصموس واًعوزت اٍلكَة ٌَمجمتؽ ،من مثي جضشَِ
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اًِبلل" ابًصة اًصذحسم ا٢كـَق" أو جضشَِ ا٢كصىض يف اًسَوث اًيت ال حتوي سواضم" جسىن يف اٌََي
ذَو ًات من سـحل" أو " أهيح اًيسؽ اٙكي ميعص محش  /وحـــضــــِؼؼؼؼؼؼؼ ًضح وهــــــحش " وحني ىصى اًيحش
ًعَون وٍزهون يف ثيحكغ ػحُص ،وعم ظوزت ظحذمة ،ثفذح اًـَون ؿىل ظوزت ا٣كمتؽ خببلف مح
ُو كحز يف اًوؾي ا٢كأًوف اٙكي ٍصى اٍمنعي واًـحذي وًخـحٌش مـَ نٌل ًو أهَ اٍمنورح وا٢كثحل .وًـي
"ذزب وحضُش ومقص" ثشهص ذلعَست" سوق اًلصًة " ًـسس اًوُحة اًسَحيت اًيت كسمت ظوزت
ابهوزامِة من ؾيحكِس من اًعوزت ًخلسم ذالٌك لكَة صحمٍك .وال وس خعَؽ أن هلعؽ ذأن ىزاز كصحين ثأثص
اًضـصاء اًعوزًني  imagistsؿىل اًيحو اٙكي ثأث ّصضم اًس َحة واًسَحيت وكريٌُل من زواذ اًضـص
اْكسًر.

اجلشأج يف انرصٌّش -انشعى تانكهًاخ:
وىزاز ،ؿىل ُشا اًيحو ،ميـن يف حصأثَ فميزح ذني آكصافة واٗكٍن ،من ذون أن ًدسرت ذسوالٍ
حتمتي اًخأوًي واًخفسري يف األكَدُ .شٍ اّكصأت يف حنت اٌَلة أو يف ذيحء اًعوز أو ثلسمي اٗكالٌك من
ذبلل اًعوزت ًخضح يف صـصٍ مٌش أن ذسا اثةصاً ؿىل اًلمي وا٢كواضـحث الاحامتؾَة ،فوخس يف
اْكسًر ؾن ا٢كصأت موضوؿَ األزري ،وزأى أن ًلخَ اًضـصًة حـَت لك كعحاسٍ مزتوخحث يف حني
جنس نثرياً من كعحاس اآلدصٍن ؾواوس ،فىرى اّكصأت مث ًبل يف ُشٍ اًعوزت اًيت ثَج ابة اًفؼحػة
من كعَسثَ "اًصمس ابٍلكٌلث"(:)1

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ض 159-150
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ثـــست من اًسفص اًعوًي حلحايب
وثـــصؼت من دًِل ومن قزوايت..
٠ك ًــصؼق هنس ...أسؼؼؼو ٌذ أو أذؼِؼ ٌغ
إال سزؾـــت ذـــأزضؼؼؼؼؼؼؼؼَ زاًؼحيت..
٠ك ثؼسق ساوًة ذؼؼؼجــــســم حــمـــِـــ ٍٍك
إال ومؼؼؼؼصث فؼؼوكؼؼؼؼِح ؾؼصابثؼؼي..
فعــَـــت مؼؼن حؼ٘ك اًًسحء ؾسحء ًت
وذــٌــــِـــت أُؼصا ًمــح من اْكؼَــمؼحث
ونؼذــصؼت صـؼؼ ًصا ال ٌضحذَ سؼحصٍ
إال نؼؼؼؼؼبلم ٝك فؼؼؼؼؼؼي اًــــذؼؼوزات
حؼؼؼؼؼصذت أًف ؾؼؼؼؼؼؼؼسحذت وؾسحذت
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼوخسث أفضَِح ؾسحذت رايت
ؿىل اًصمغ من أهَ ٍهنيي اًلعَست زصؤًة اًـسر يف لك ُش واًبلخسوى ،وًًهتيي إىل أن اًسحيق
ُو اًضـص ،فحٙكي اهخلم مهنن ًًذلمن مٌَ وًلول:
" فــمم ا٢كعَّد ..ال حيي كضَيت
فؼلؼؼؼضـــَيت يف ذفــذؼؼؼؼصي وذوايت
لك اًــسزوة أمــحمــيح مــــســــسوذتٌ
وذبلظٌــح ..يف اًصمس ابٍلكؼٌلث".
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ذأن ىزازاً كس ذشل هجساً يف
ُشا اًضـص ا٢كخسفق اٙكي ًخلحظؽ مؽ اًضفحَُة جيـي اًلحزئ ًخوضم ّ
حصهَد اًعوزت ويف اذخساؾِح .وٍىن كعَسثَ ثسل ؿىل أن وزاءُح ظيحؿة دفِة ال ثؼِص ٌَـَحن،
وُشا ُو زس هعحؿة اًعوزت واحذفحء اًلصاء هبح من مس خوايث زلحفِة مذـسذت.

انصٌسج يف لصْذج" ىٌايش ...ػهَ دفرت اننكغح":
ويف كعَسثَ " ُوامش  ...ؿىل ذفرت اًيىسة" ( ) 1ثخآسز اًعوزت اّكزاَة ًخشين اًعوزت
اٍلكَة ،فذخجىل اًفىصت واٗكالٌك اٍلكَة يف اًعوزت اٍلكَة اًسحهوزامِة؛ وكس افذخح اًلعَست ذـوامي
اًيىسة من وهجة هؼصٍ ،وعم لك يشء كسمي ٠ك ًخرط ؾخسة اْكسازة:
"أهـى ٍنك ،اي أظسكحيئ ،اٌَلة اًلسًــــمة
واٍىؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد اًلــسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمة
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼى ًــــىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم
الكمٌــح اًــمــثــلؼؼ وة ،اكألحشًة اًلسمية
ومؼفؼصذاث اًـِص ،واًِجحء ،واًضدمية...
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼى ًــــىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم...
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼى ًــــىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم...
هؼؼِــحًة اًفىص اٙكي كحذ إىل اًؼِؼزًــمة".

( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك اًثحًر ض 71-13
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كسم فىصثَ األوىل من ذبلل اًعوزت ،حف ّمي اًلسمي ؾوامي اًِزمية .واًلسمي ُيح كحمئ يف خحهد
مًٌَ ،يضء ذالًخَ اًلسمي اٙكي س سق اًِزمية ،وكس حيمي ذالٌك اًلسمي اب٢كعَق؛ األفاكز واًـحذاث
وا٢كٌلزسحث واًـلحاس واًعلوش .فمثة اس متصاز يف مفصذاث اٌَلة وَلوالهتح ،حِر ا٢كسحفة اًِحاٍك ذني
اًلول واًفـي ،واًزنؿة اًفصذًة اًيت ثخحنك يف كصاز اًسَعة اٙكي ال ًيشين ؿىل اًـلي واْكوكة
وا٢كـصفة واًرتوي ،ذي ؿىل اًسفَ واًعُش" وًخوسي مبفصذاث اًـِص ،واًِجحء ،واًضدمية"ً .ؼي
ا٢كخَلي ذني كسميني ،كسمي أصحز إًََ يف كعحاسٍ األوىل ،وكسمي خسًس كحذ مصحرشت إىل اًِزمية ،وال
ختَو مفصذاث ىزاز من ُشٍ اٌَلة اًيت جتيح أحِح ًًن إىل اًِجحء واًفؼحػة .فِو هيجو اًلسمي وًخفحءل
مبح س َأيت ذـس اًِزمية ونأهيح أمحم مصحَخني ححمسخني .وًـي اًعوزت اٗكاٌك يف ُشا ا٢كلعؽ" الكمٌح
ا٢كثلوة اكألحشًة اًلسمية ".ثسل ؿىل ؾيحزص اًلسمي لكِح ،اٌَلة واٍىذد واًفىص اٙكي كحذ إىل
اًِزمية.
ونأن اًفىص اٙكي
واْكق أن اًعوزت ؿىل ُجحاُهتح وفؼحػهتح مـّبت أصس اًخـسري ؾن اًفىصتّ ،
س سق اًِزمية ميخس يف كصون وكصون من اًزناغ واًفصكة واًض مت وصمصان اًـمي ٌَمس خلصي ،فمثة ص سَ
ذني اًفىص واْكشاء ؾيس ىزاز كصحين يف أهَ اس خـمي ظوً ًبل حىت اُرتأ ،و٠ك ٍىن ًَجصؤ أحس ًَلمي
ظٍك ذني كساسة اًفىص ووضحؿة اْكشاء إال ىزاز.
وثـّب اًعوز ؾن اْكحٌك أًضحً ،فحًضحؾص يف مصازت ويف ىىس ،وال ًعفو ؿىل دِحهل إال ظوزت
اًفجَـة ،فريى لك يشء ًسـر ؿَهيح؛ ففي ا٢كلعؽ اًثحين ًلول:
"محًؼؼؼحــــ ٌة يف فؼميح اًلعحاــسْ
محًؼؼؼؼح ٌة ضفـــحاؼؼؼؼص اًٌــســـح ُء
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واٌََي ،واألســذؼحز ،وا٢كلحؿسْ
محًؼؼؼؼؼؼؼح ٌة أمحمؼيح األص َح ْء...
فأمحمٌح ُشا ا٢كلعؽ اٙكي ًلسم ظوزت روكِة ،وٍىهنح متزتح ابًسرصي واٌَميس ،ذي ابْكواش
لكِح ،فذامتظم اًصؤًة واًصؤاي واًفىص يف ُشا ا٢كلعؽ ،حني ثسهل ّم اًصؤًة ،وثلمي ا٢كبلمح ،وًلَد أكحل
ؾن األص َحء ،ظوزت هيَي ؿَهيح اًضحؾص لك أححسُس اًَأش واًلٌوظ ،ألهَ أمحم اًفجَـة ال ًرتك
مسحفة ٌَخأمي واًخفىري.

ًأياو ىزه احلانح ادلفائةح ّنرمم نهًمعغ انثانث:
"اي وظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼين اًؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼز ٍْن
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّوًــذـــٌؼؼؼؼؼؼؼؼي ذــَؼؼؼؼحؼؼؼ ٍة
ٌَحيني
من صحؾ ٍص ٍىؼخد ٌَحد و ْ
ًضحؾ ٍص ٍىؼذــد ابًــسؼؼؼؼؼىــ ْني"...
وُو يف ُشا ا٢كلعؽ ًسسو ونأهَ ًيدصَ من وُست ا٢كفحخأت ،فريى اًواكؽ اّكسًس ،وٍصى
الاهلبلة اٙكي حسج ذاذهلُ ،شا اًخحول من اًضس إىل اًضس ،فريى ًلخَ ّ
ثخلري" ٍىذد
ابًسىني" وعم ظوزت ظصًفة مـّبت ؾن اًخحول اْكحذ يف حِحثَ وفىصٍ وصـصٍ ،وُو حتول ػحُصي
يف األكَد ،ألن ا٣كمتؽ اٙكي هلسٍ يف كعحاسٍ األوىل ٠ك ًخلري نثرياً وإمنح اٙكي ثَل َّري ُو اًوضم اٙكي
ؿَق خبَحهل ظوال ُشٍ اًس يني.
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ومن اًعسَـي أن ثسذي ًلة ا٢كسحرشت إىل اًلعَست ونأهَ ًثوز ذني اْكني واآلدص ؿىل حٌلًَحث
اًلعَست ،ففي س َحق اًِزمية ًسسو لك يشء رمزومح ً حىت اًضـصاء اٙكٍن خيجَون من صـصضم:
ألن مـــح هؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼسَ أنــصؼؼؼؼص مؼؼؼن أوزاكٌح...
ال ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن هؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼجـــي مؼؼن أصؼـحزهــح
إرا دـــسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًن اًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼصة ،ال قصاذـــ ْة
ألهيح هسذَِح زلك مح ميَى َُ اًرش ّيق من مواُد آكعحذة
ابًــــٌــــذؼؼؼؼؼؼؼؼؼصايث اًيت مؼؼؼؼؼؼؼح كــذــَت رذؼحذة
ألهيح هسدــــَِح ذؼؼؼؼؼمؼٌؼؼعق اًعـــصــــٍك واًصابذؼة..
اًس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص يف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأسؼؼؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼؼؼٌؼح
ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصادــٌؼؼؼؼؼح أضؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼم من أظواثــيح
وسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح...
أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼول م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن كحمــــحثٌـــح...
ذبلظ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًلضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــة
ثوح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼز يف ؾص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزت
ًل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس ًشس يح كؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼصت اًؼؼؼحضحزت
واً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوخ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحََُة"...
ومن اًواحض أن اٌَلة مصحرشت أكصة إل اٌَلة اًَومِة ،ذَس أن ُشٍ اٌَلة ثؼي ثخىئ ؿىل
اًعوزت اًلصًسة اٗكاٌك" زصادٌح أرصم من أظواثيح" حِر هلف أمحم اًـبلكة ذني اًعوث واًرصاد،
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اًعوث اٙكي ٍصحىز ؿىل جحم اًضرعَة وكسزهتح وملومحهتح ،واًرصاد اًِش اٙكي ًعسز ؾن
اًعفي اًضـَف ،أو كري اًلحذز وا٢كِزوم ،واٙكي ًـّب ؾن ظوث ذبل مضمون .ومن مثي" س َفٌح
أظول من كحمحثيح" وعم ظوزت ثلول لك يشء ذـسحزت محمية وكصًسة وٍىن ذالٍهتح واسـة خساّ ،رٛك
زس إذساغ ىزاز اٙكي ًلول لك
اٙكي حيمي سبلحح ً ًيوء ذَ اكُهل وال حيسن اس خزسامَ ،وُشا ّ
يشء ذشسحظة ػحُصًةٍ ،ىهنح ؾعَة إال ؿىل فٌحن من مثي ىزاز .وؿىل ُش اًيحو ثدسَي يف زيحاي
ظوز ثخأٍّن هبح اًلعَست .إىل خحهد مح وزذ يف جضرَط اْكحٌك اْكضحزًة ذني
ُشٍ اٌَلة ا٢كسحرشت ٌ
اْكضحزت واّكحََُة من ذون أن هخأمي حلِلة اّكحََُة وكميِح وأذبلكِح.
وؿََيح أن هخشنّص أن ُشٍ اًلعَست أكصة إىل اًلعحاس اًضفحَُة ألهنح ظسزث ؾن ظسمة
وحصخ مفححئ ،وٙكا جتيح إىل اًخلصٍص ونأهَ ًـخًل مٌّباً ٍهيجو وحيَي وٌضرط وًـغ من ذون
آكصوح ؿىل كواؿس اٌَـسة اًضـصًة:
" ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحي واًؼؼؼؼؼمؼؼؼزمـــحز
ال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسج اهــذؼعحز...
لكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــيح ازث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼحًــٌـــح
دؼؼؼؼؼؼمسؼؼون أًف دؼِؼم ٍة خسًست...
ال ثَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا اًسؼمؼحء..
إرا ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرــــَؼؼؼؼؼؼت ؾؼؼؼؼؼؼؼٌــــىــم
ال ثَؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼوا اًؼؼؼؼؼؼؼؼصوف
فحٞك ًؼؼؼؼؼؼؼؼؤثؼي اًٌؼؼؼؼؼعؼؼص من ٌضحء
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وًُس حــساذاً ٗكٍنكً ...عيؽ اًس َوف...
وحني ًخحسج ؾن حتسًس ؾوامي اًِزمية ًلسم ظوزاً ماكفجة ذاٌك ثيضح ابًسرصًة واًيلس
اٙكايت ،فحًسبلخ اٙكي جنحذَ ذَ اًـسو :اًيحي وا٢كزمحز ،وٌُل ثـسري ؾن الاس خرفحف واٍهتحون وؿسم
اّكسًة ،وًيح أن هخرَي من ٌسِصون اٌََي واٍهنحز ًُ ِـسّ ون وًعيـون وًعوزون ،ومن ًلفون يف
مواهجة اًلوت واإلزاذت ال ًـسؤون ،سبلهحم اًيحي وا٢كزمحز ال كري ،ومك ُو ٍ
كحش أن هخعوز هدِجة
الازجتحل والاس هتخحز (مخسني أًف دمية خسًست" مك ثسـر ُشٍ اًعوزت ذالٌك مصؾسة حتز ابًسىني.
وأمجي من ُشٍ اًعوزت مح محَخَ ظوزت ٝك اٙكٍن ٍصًسون أن ًفصضوا مض َثهتم ؿَََ زمغ اس هتخحزضم
وُواهنم" ًُس حساذاً ًعيؽ اًس َوف" ،فحٞك ظححد ا٢كضُجة وٝك ًـعي اًيرص من ٌضحء ،يف
ثلصًؽ مجَي ٙكوي اًخوبلك واٍىسي واًرصاد اٙكٍن ًخوسَون ٌَيرص ابًعسٍك واًيحي وا٢كزمحز.
وًلف ُيح أمحم موؾؼة خسًست ثَشس ظوزت فٌَة مجٍَك وٍىهنح فححـة ،ثيفسح ٗكالالث
واسـة معَلة:
"ًوحؼـؼين أن أمسؽ األهسحء يف اًعسحخ
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼي...
أن أسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ اًــٌــــصــــحخ...
مح ذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼِؼؼِؼوذ من حسوذًن
وإهؼؼؼؼؼؼم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح...
جسؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا اكًؼٌؼمي من ؾَوهيح"...
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إهَ ًُدصؽ اْكصكة يف سٌلغ األهسحء ،رسٌلغ اًيسحخ ،وًـي ظٍك ذني األهسحء واًيسحخ ،يف س َحق
درسة
جرسذوا ،واً ّ
اًيلس اٙكايت أو زؤًة ا٢كضِس اًـحمًَ ،لصز ذأن اٍهيوذ ٠ك ًسذَوا ؿّب اْكسوذ ،وإمنح ّ
ًـين أهنم مصوا مبصاحي خمخَفة ابًخسزجي ،ودععوا ذوسحاي نثريتًُ ،س خلصوا يف اًسىن الاحامتؾَة
والاكذعحذًة واًس َحس َة واًفىصًة واألذبلكِة حىت متىٌوا من ُزميخيح من ذون أَ ْن ه َـي أو هسزي،
جرسهبم اكٍمني من اًـَون ،ؾَون اًصؤًة وؾَون اًصؤاي ،ويف ُشا ٍىوهون كس
ومن أذسغ مح كصأث ّ
ذذَوا من أضم مٌفشٍن فِيح واس خعحؾوا اكذححم حعوهيح من أذواهبح اْكعَية.
ومن حزاَحث اًعوزت اًسحهوزامِة ًَلي اًضوء ؿىل مسححة واسـة من اًدضىِبلث اًعوزًة
ٌ٘كالٌك ؿىل ححٌك اًخزَف اًيت كحذث إىل اًِزمية:
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمسؼؼؼؼؼؼؼة آالف ســــٌــــة...
وهؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن فؼؼؼؼؼؼؼي اًـــسؼؼؼصذاة
ركؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيح ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًــَــة
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼوذهؼؼؼؼؼؼؼؼؼح مؼؼجؼؼؼِؼؼؼوٌك
ؾؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼوهـــٌــح مؼؼؼؼصافؼؼؼئ اًؼشذؼحة...
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسكــحاؼؼؼؼي:
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼوا أن حىــسؼصوا األذواة
أن ثؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَوا أفـــىــــحزمك
وثؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا األزواة
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسكــحاؼؼؼؼي:
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حؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼوا أن ثــلؼؼؼؼصؤوا نؼخحة...
أن ثـــىؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا نــــذــــحة...
أن ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼززؾؼؼوا اًؼؼحؼؼؼصوف...
واً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼحن...
واألؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحة...
أن ثصؼحؼؼصوا إىل ذبلذ اًثؼَؼج واًضسحة
فحًيحش جيَِوىنك ...يف ذحزح اًرسذاة
اًيحش ًؼؼحس سوىنك هوؿ ًح من اٙكاحة"...
ًلس كسم ظوزت ابهوزامِة حمنو ثسزجي ًَح حنو اًعوزت اًضحمٍك اٍاكمٍك ،ظوز ًت ثـمتس ا٢كسحًلة
وٍىهنح مصحًلة ثدرسة يف وؾَيح ذون أن حنس ذوظأت ا٢كسحًلة فهيح ،إر هخعوز ُشا اًرشق ًأوي إىل
مح ُو أنرث اهلبلكح ً من اٍىِف ،وُو اًرسذاة وُو أصسُ وظأت ،وأذـر ؿىل اًضـوز ابْكعحز
واًضَق حني ٍىون ا٢كاكن زسذا ًاب واًزمحن أوكي يف اًلسم :مخسة آالف س ية ،وىصى اإلوسحن اٙكي
ًـمص ا٢كاكن جيمتؽ ؿَََ اثًوج اّكِي واًفلص وا٢كصط ،فِو ًخلصة من ا٥كحظسني اإلدوت واألظسكحء
وأذيحء اًـم وًيححهيم مبحسة :أن ًلسَوا األفاكز وأن ًلصؤوا نخح ًاب وأن ٍىذسوا نخح ًاب ،وأن ًسحصوا إىل
ذبلذ اًثَج واًضسحة؛ فإوسحن ُشٍ األزط ًـُش خحُ ًبل مبح جيصي يف اًـح٠كً ،سسو مىذفِح ً ذشاثَ
آكحوًة ا٢كيروذة ا٢كيروزت ،ال ًـصف صُجح ً ذحزح اًرسذاة اٙكي ًـُش فَِ مٌش مخسة آالف س ية،
واًزمن ُيح ٌَضـوز ذوظأت الاهلبلق وًُس ا٢كلعوذ حسحة اًزمن .وًـي ظوزت قسي األفاكز اًيت
اكرتهت ذلس َي األزواة ثويح مبسى مح ؿَق هبشٍ األزواة من كشازت ظوال ُشٍ ا٢كست ،ومك حصبمك من
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اًلشازت والاجسحد ؿىل األفاكز اًيت عم يف ححخة إىل هجس حصحز من أخي أن ثخفذح يف اًضوء
واًِواء حتت اًضمس .فِم ال ًلصؤون وال ٍىذسون ،وضم مصىض وفلصاء ًـضش يف ؾَوهنم اٙكابة(
ُشٍ اًعوزت اًسسًـة ":ؾَوهيح مصائف اٙكابة" مك ثسسو ذاٌك ؿىل اًفلص وا٢كصط حني ثعسح ُشٍ
اًـَون مصائف ًؤرمح اٙكابة من هجحث اًـح٠ك لكَ.
ويف ُشا اًس َحق ىصى ُشٍ اًعوزت اّكزاَة من اًعوزت اًسحهوزامِة اًضحمٍك ثعوز اٍىسي
وآكيوغ وؿسم اإلسِحم يف اإلهخحح(اًززاؿة مبـيحُح اًـحم :سزاؿة اْكصف واًصمحن واألؾيحة) وزؤًة
اًـح٠ك ذـَساً ؾن الاهلبلق .فِم ٠ك ًلسموا أهفسِم ٌَـح٠ك ذـَمِم وفهنم وفىصضم فأظسحوا يف هؼص
اآلدصٍن اٙكي جيَِوهنم مذوحضني زصازصت" هوؿح ً من اٙكاحة" فٌحن أمحم صحؾ ٍص ٍصمس ظوزٍ ًَسل
ؿىل ذبلظة زؤًخَ وجتصذخَ ذعسق ،ذـَساً ؾن ا٢كوكف اًضريص اٙكي خيط وميحو ذفـي ؾوامي
إوسحهَة حِحثَة ؿحزصت.
ًّغرؼري صٌسًا يٍ انهغح انٌْيْح ػهَ اننذٌ آذِ:
" حؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذًن مــــِــذــــة اإلحؼســــحش
أزواحؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼح ثـــضؼؼؼؼؼىؼؼو من اإلحسحش
أايمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــح ثؼؼؼؼؼؼسوز ذؼِؼؼؼن اًؼؼزاز...
واًض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼع ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصهؼؼؼؼؼؼؼؼج...
واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحش...
ُي( حنن ذري أمة كس ُأدؼصحت ٌَيحش)؟؟
اكن ذؼؼؼوسؽ هــفؼؼعـــيح اًــسافؼق يف اًعححزي
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جصا...
أن ًؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼحؼؼؼؼؼؼِـــي دؼؼؼؼؼٌؼؼؼ ً
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد وهؼؼؼؼؼؼحز...
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ...
وادؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍك األصؼصاف من كصٌش
ودؼؼؼؼؼؼؼؼؼجٍك األحؼؼؼؼصاز من أوش ومن هؼزاز
ًُؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاق ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحت أزحــي اًؼؼجوازي...
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغ فؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼوازغ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼمي ثؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼت إذؼؼؼؼعيح ا ِْكسحال
ثسرص
اًس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْحــ َي ذبل ُ ٍ
هؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼحزش َ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼعم اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزحؼؼؼؼؼؼحح واألكــفــــحال
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسخ اكًؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼحذغ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم اكًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضفحذغ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼـي مؼؼؼؼؼؼؼؼن أكؼؼؼؼزامــيح أذعحال
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼـي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼن أصؼصافؼٌؼح أهشالا
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ثصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼعوٌك ازجتحال
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس يف اًؼؼجؼؼؼؼؼؼوامؽ
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذؼؼؼؼؼؼؼ ًبل ،نــســــحىل
هؼؼؼؼؼؼؼؼ ّ
ضع ؼؼؼؼؼؼؼؼص األذؼَحث ،أو هؤًّف األمثحال
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼش اًيرص ؿىل ؿسوًن
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مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسٍ ثؼـؼحىل"...
وظوز
فىراٍ ٍزاوح ذني ظوز مض خفة من حِحت اًيحش يف س َحق اًعوزت اًسحهوزامِة ٌَمجمتؽٍ ،
ثخعي ابًسَعة؛ فحًيحش خَوذضم محث فهيح اإلحسحش ،وأزواهحم نشٛك ،فِم موىت او خمسزون
ٍصكعون اًزاز أو ًَـسون اًضعصجن ًفذلسون اًًضحظ وإكحسةُ ،شا اًواكؽ ا٢كصٍص جيـهل ًخأمي كومَ
وٌسحاي اًخحزخي ابس خلصاة مس خحرضاً اآلًة اٍىصمية ووزاءُح سعوز ذَحط يف األس تٍك واألحوذة،
يف ا٢كلسمحث واًيخحجئ .فح٢كسحخس ال ثَيب حلِلة اتزخيِح ،وأُي اًـ١ك ٠ك ًـس هلم ذوز وال ظموخ إال يف
األًـحة واًَِواهَحث .ويف إظحز ًلخَ اًِجحاَة ٌسأل رسرصًة وهتنك ؾن واكؽ اًسَعة ،اًيفط ًخسفق
خحرضا اًخحزخي اًفـي ًَلحذي
يف اًعححزى ،وٍصاق حتت أزخي اّكوازي ،وال ذوز هل وال فـي ،مس ً
ظوزت اْكحرض اًضحهئة ،فأرشاف كصٌش ،وأحصاز أوش وىزاز اس خححًوا يف اًـرص اْكحرض ال َضم هلم
إال ه َ ْعد ا٢كضحهق وذمحزسة اًسحي واًخسمري ،وكس اهلَست اْكحل وا٢كفحُمي ،فحألمة آثصث اًلـوذ
جضحش اًيرص من ٝك ذبل معي ،واْكخمك ٍ
مىذف ابًضـصاء وزخحل اإلؿبلم اٙكٍن ٍصفـون وخيفضون
ذبل حسحة.
ُشا حزء من اًعوزت اًسحهوزامِة اًيت ثلسم ا٢كضِس اًـصًغ ًصؤًة ا٢كضِس اًـصيب كصي اًِزًة
وكساهتح .كصي أن ًفِغ ابًضحؾص اٍىِي ٍهيجو اْكخمك اًـصيب اٙكي اكن من أضم ؾوامي اًِزميةً ،لس
كسم ظوزت حزاَة من ا٢كضِس اًـحم ،ثخعي ابْكصًة والاهلبلق اًيت ال حىضف اًواكؽ وال ثـصضَ
ٌَيوز ،وعم أًضح ّ ظوزت ثيحل مّيهتح من ذحظَهتح اٗكزامِة اًيت حصى فهيح اًفصذ واًسَعة يف مضِ ٍس
أص سَ اب٢كعحزذت .إر ًلول:
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼو أحؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ًــمــــٌؼؼؼؼؼحــٌؼؼؼؼؼي األمــــحن
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ًو نؼؼؼؼؼٌؼت أسؼذؼؼؼعــِـــؽ أن أكؼحذؼي اًسَعحن
كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت هل اي سؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼسي اًسَعحن
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذؼم اًــمــفـــذؼؼصسحث ّمزكت زذايئ
ومؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوك ذااـــ ًمؼح وزااؼؼؼؼؼؼؼؼؼي...
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوهؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزايئ...
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼوفؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزاا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي...
أكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسامؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي...
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼجؼؼؼؼوذؼؼؼؼؼؼون سوحــــذؼؼؼؼي...
وًؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼذــصؼؼؼون ؾٌـــ سضم أسٌلء أظسكحيئ...
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصت اًؼؼؼؼؼؼؼؼســَؼعحن
ألهــٌؼؼؼي اكؼذؼؼؼؼؼؼؼؼصذــت مؼؼؼن أسؼوازك اًع ّمحء
ألهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي...
ألهين حـــحوًت أن أوضف ؾن حزين وؾن ذبليئ
ضؼؼؼؼؼؼؼصذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ابًؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشاء...
أزقــــمـــٌؼؼؼؼي حــــٌــــسك أن آلك مؼن حشايئ...
اي سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼسي ...اي س َّسي اًسَعــــحن
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼس دؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼصث اْكصة مصثني
ألن هؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼف صـــــــــسيحًُ ..س هل ًسحن
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مح كِؼمــــة اًؼؼؼؼؼؼؼؼضؼـد اٙكي ًُس هل ًسحن؟
حزص اكٍمني واّكصران
ألن هؼؼعـــف صـسيح مؼحـــ ٌ
يف ذاد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼسزان...
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو أحؼؼؼؼؼؼؼؼس ًــمؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼحــــٌؼؼؼؼي األمحن
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص اًؼســَعحن
اًسَعحن
كؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت هل :اي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼرضت
ْ
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼس دؼؼؼؼؼؼؼؼرسث اْكصة مصثـــني
ألهؼؼؼؼؼؼؼؼؼم اهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفعَت ؾن كضَة اإلوسحن
وُشٍ اًعوزت اّكزاَة من اًعوزت اًسحهوزامِة اًضحمٍك ثخعي ابًسَعة واًسَعحنُ ،متص ؿّب مفصذاث
اًسَعة ،اْك ّجحة اٙكٍن حيوًون ذني اْكخمك وصـسَ ،واّكبلذون اٙكٍن ال ًعسزون ؾن زوخ إوسحهَة
أو وؾي  ،فِم اكٍالكةًُ ،س اٍالكة األًَفة اًيت حتَط ذـحكي هصمي اؾخحذث اًعٍك ذني اًضَف
وا٢كضَف ،وٍىهنح اٍالكة اًيت اؾخحذث اْكعن ا٢كـزول ،وال ٍزوزٍ إال جمصم يف ؿني اْكخمك ،فَُس
هل إالّ اٍهنش واٍمتزًق من الكة مفرتسة .ومن ذني ا٢كفصذاث ا٥كّب اٙكي ميؤل كَد ا٢كواظن ابًصؾد
ًدصـون ا٢كواظن زؤً ًة وصٌلً وحصن ًة (اكذفح ًء) ،وًًهتيي ُشا اًخدصؽ مبجموؿة من اإلحصاءاث اًيت جسري
يف دط زسذي وذزاسم (اس خجواة اًزوخة ،ونخحذة أسٌلء األظسكحء) وُو فـي حيَي إىل اًلمؽ
واْكعحز ،وًـوذ إىل مفصذت اْك ّجحة فحْكححد ال حيول ذون متىني ا٢كواظن من ذر اْكخمك صىواٍ،
وٍىٌَ ميحزش ضسٍ أرضؽ ظوز اإلُحهة (اًرضة ابْكشاء) ،وإزكحمَ ؿىل ألك اْكشاء ًَعمت إىل
األذس .وُيح ًوظي إىل اًسَعحن مح ححل ذوهَ اْكجحة ،وعم ذبلظة ملصزت ،يف أهَ درس اْكصة
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مصثني ألن هعف اًضـد حمحزص اكٍمني واّكصران ومٌلَق ؿىل راثَ ،وألن اْكخمك اهفعي ؾن كضَة
اإلوسحن.
واٙكي ًخأمي ُشٍ اًعوزت اًسحهوزامِة اّكزاَة ًَحغ أهنح ثخآسز مؽ اًعوز ا٢كضِسًة اًسحذلة
يف جتََة ا٢كضِس اًـحم ،ونأهَ حيمي آٌك اًخعوٍص ًََخلط ا٢كيحػص وا٢كضحُس ذَلة جتمؽ ذني اًرسذًة
واٗكزامِة ،وًُس من ظوز ذَحهَة إال جضشهيَ زخحل اْكنك ابٍالكة ا٢كفرتسة ،أو جضشَِ اًضـد يف
حعحزٍ ابٍمني واّكصران ،أو وظف األسواز اًعٌلء اًيت ال جسمؽ وال ّ
جضف ،أو ذـغ اٍىٌحايث
اًيت ثعح أن حىون ؿىل اْكلِلة ،من مثي اًرضة ابْكشاء أو ألك اْكشاء.
ًلس اكهت أحزاء اًعوزت يف مـؼمِح ثخعي ابّكحهد اًواكـي اًسَيب اٙكي كحذ إىل اًِزمية،
وٍىٌَ زأى اًعوزت ا٢كس خلصََة ا٢كخرٍَك ،مس خـََح ً ؿىل ححٌك اًَأش ا٢كسدصست ،فُسرتحؽ ححٌك ًو
امذسث ٢كح وكـت اًِزمية ،وٍصى ظوزت ا٢كس خلصي يف األظفحل اٙكٍن جيد أن ٍصوا مح ٠ك ىصٍ يف
أحِحل اًِزمية:
" ًو أهٌؼح ًؼم هسفن اًوحست يف اًرتاة
اًعصي ابْكصاة
ًو ٠ك هــمزق حــسمِح ّ
ًو ذلِت يف ذاذي اًـَون واألُساة
ًؼمؼح اسذؼسححت ًؼحــمـــيح اٍالكة"...
يف ُشا اْك١ك اًصكحايب ًلسم ًيح ؿسذاً من اًعوز اًسَحهَة ،مثي ذفن اًوحست ،ومتزًق حسمِح
اًعصي ابْكصاة ،وأن ثسلى يف اًـَون واألُساة ،وعم يف اًـموم ظوز خسًست ابزؿة كصًسة اًخيحول
أكصة إىل اًعوزت يف اٌَلة اًَومِة.
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وحني خيحظد األظفحل ىصى ظوزت ابهوزامِة صحمٍك وٍىهنح أضَق زىثري من مسححة اًِزمية:
هؼؼؼؼؼؼؼصًس حؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ ًبل قؼؼؼؼؼؼحضؼؼؼؼؼصًــــح
هؼؼؼؼؼؼؼؼصًس حــــِؼؼؼؼؼؼ ًبل ًؼؼؼؼؼفــــَح اآلفـــحق
وًٌــىؼؼؼؼؼش اًــذؼؼؼؼؼحزًؼؼؼؼخ مؼن خشوزٍ
وًٌؼىؼؼؼؼؼش اًــــفــــىؼؼص مؼؼن األؾؼمــــحق
هؼؼؼؼصًس حــَ ًبل كحذ ًمح مؼرــذؼَف ا٢كبلمح
ال ًٌؼؼحــٌؼؼي ...ال ًؼـؼؼصف اًــٌـــفــــحق..
هؼؼؼؼؼصًس حؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ ًبل ،زااــــسا معبلق..
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح األظؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼحل:
من ا٤كِؼط ٌَزََج ،أهمت س يحذي اآلمحل
وأهمت اًؼؼجِؼي اٙكي سؼِؼىؼرس األكبلل
وًــلـــذــي األفؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼون يف زؤوســـٌــــح
وًؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼرـــِــحل...
ًؼؼؼؼؼؼؼؼح أًؼِح األظفحل أهمتُ -
ذـس -ظَسون
وظحُؼؼؼصون اكًؼيسى واًثَج ،ظحُصون
ال ثلؼؼصؤوا ؾؼن حَِيح ا٢كِزوم اي أظفحل
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼحن دؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼون
وهؼؼؼحؼؼؼن ،مثي كرشت اًسعَخ ،اتفِون
وهؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼن مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼرؼؼوزون...
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مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼوزون...
وزون اكًيـحل...
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؤوا أدـــصـــحزهــــح
ال ثــــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا آاثزًن
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼَوا أفــــىـــحزهــــح
فٌؼؼحؼؼن حِي اًليء ،واًزُصي ،وا ًُسـحل
وحنن حؼَي اٗكخي ،واًصكط ؿىل اْكسحل
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أًؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼحل:
ًــــح مؼؼؼعؼؼؼؼؼؼص اًصذَؽ ،اي س يحذي اآلمحل
أهذــم ذؼشوز اًؼرؼؼعد يف حِحثيح اًـلمية
وأهؼذــم اًؼجـــَي اٙكي س هيزم اًِزمية"...
وإرا اكهت ُشٍ اٌَلة رس َعة ثلرتة من اٌَلة اًَومِة ،وإرا اكهت اًعوز كصًسة اًخيحول،
ظوزا خسًست وويحايث ابزؿة ،فٌىش
واًسمة عم اٌَلة ا٢كسحرشت اًيت ثخلحظؽ مؽ ًلة اًوؾغّ ،
فإن مثة ً
اًخحزخي وىىش األفاكز ويحًة ؾن اًخـضُد اًيت جضري إىل إؿحذت اًلصاءت وا٢كـحوذت ،أو اًخـسري ؾن
ثفحُة حِي اًِزمية ذأهَ نلرشت اًسعَخ ،أو مٌروزون اكًيـحل ا٢كِرتاة ،أو اّكَي ا٢كصًغ ا٢كهتحٛك اًيت
ثـضش فَِ أمصاط اٌٚكت ا٤كصمة ،إىل خحهد اًعوز اًيت ثلحظـت مؽ ظوز آكعد والاهسـحج اًيت
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ؾسلصي ،ذـَد
ثًل ظوز اًلحي واًـلم وآكصاة ،ومح اًخلصٍصًة وا٢كسحرشت ،إن جتَت يف ًس صحؾص
ّ
أذسً ا(.)1

انصٌسج يف "ينشٌساخ فذائْح ػهَ ئذساٌ ئعشائْم":
وال ختخَف كعَسثَ "مًضوزاث فسااَة ؿىل خسزان إزسااَي"( )2اًيت حتمي اًعوزت األدصى
ٌَِوامش يف ظسَـة ًلة ىزاز كصحين ،وإن اكهت حتمي اًخفحؤل ملحذي اًفجَـة ،ذَس أن حلوهل اٗكالًَة
أظحهبح هوغ من الادذبلف ابدذبلف اٗكالٌك ،وًـي ذـغ ظوزٍ حٌحت ٌَخيحض مؽ ًلة صـصاء
ا٢كلحومة ،واإلفحذت من ًلة اًخحسي وا٢كلحومة والاهخعحز ذمثٍك زصموسُح وأذعحًِح وأص َحهئح وأمىٌهتح ،إر
حيرض معص واْكسني واًزُصاء وأذو ؾسَست ومـحوًة واْكجحح وا٢كيعوز وُحزون اًصص َس ،وحترض
ذسز وأحس وهصذبلء ،وحترض ُحهوي وفِخيحم واألوزاش وحصحزى ًَشِح ،وحيرض امصؤ اًلُس وأذو متحم
امذساذاً ًضـصاء ُشٍ األمة ،وحترض اٍىوفِة اًسَضحء واًسوذاء وحيرض اًلصآن اٍىصمي "هرص من ٝك
وفذح كصًد" وحيرض ا٢كس َح واًيحازصت" وحترض كعة اًخََ ًسين إزسااَي ،وحترض األمخهن
واًض َحث اًـصذَة واًفَسعًَِة ذحظة ،من مثي ا٢كسجس األكىص واًيَي واًفصاث وأجححز فَسعني
واٍىٌحبس وا٢كزازًد وأحٌحة إكحم وآكصااط ا٢كَوهة ودصرضة األكبلم ومرص اًيت خحء يف اًلصآن مهنح
ذأهنم س َرصحون واًسبلخ واألؾوز اٗكخحل واْكسااق واًّبثلحل ومـحزص اًزًت واألهوال واًضـص
( )1اهؼص :حبر" ًلة اًضـص اًـصيب اْكسًر ذني ا٢كسحرشت واًسرصًة كعَست ا٢كواهجة منور ًخح يف :إزصاُمي اًسـحفنيًِ ،د اًخحوالث،
ذزاسحث يف اًضـص اًـصيب اْكسًر )1667(،ذاز اًـح٠ك اًـصيب ،ذيب ،ض ض 157-131
( )2ىزاز كصحين ،األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحًر ض 111-115
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واألسخحل وؾعص ا٢كيحذًي واٗكزىة وا٢كوال واٍىوفِة اًسَضحء واًـلحل وآكَي واًلعط اًضـسَة
أزست األظفحل واْكعحن
وا٢كِسحح واًنب وحتَة اًصخحل ٌَصخحل وس يحذي اًلمح واًِبلل ودوامت آكعسة و ّ
واإلسعسي واًسحزوذت واًخوث واٌَسبلة وملحذغ األذواة واًّبك وثصثصت ا٢كززاة .ودصح ؿىل مأًوف
ا٢كوكف من اًييب موىس ؿَََ اًسبلم ؾيس ا٢كسَمني جفـهل يف ظف اٍهيوذ اًعِحًية اًيت سَسوا
فَسعني ورشذوا أَُِح.
ؿىل أهَ ّوسؽ يف ُشٍ اًلعَست من جمحل حلوهل اٗكالًَة وحسد نثرياً من اًخضمَيحث اًثلحفِة
إىل فضحء ظوزٍ اًسَحهَة أو ظوزٍ اٍلكَة و ّهوغ يف ظوزٍ اٙكُيَة واْكس َة ،وُو ال ميَي يف لك
رٛك إىل اًخأمي اٙكُين اٙكي ًشُد إىل اًخفَسف والاسدصعحن ذلسزمح ثسسو اًعوز مذىجة ؿىل
حٌلسة واهفـحل ال ثيفعي ؾن الاهفـحل اًلوسم هبشٍ اًؼحُصت اّكسًست.
وكس اس خزسم ذـغ ا٢كفصذاث اًيت ثعوز مـىن اًثسحث يف األزط "مرشصون" وعم لكمة
ؿحمِة جضري ذلوت إىل مـىن" اًخجشز" ،فمثة زمز اًِيوذ إكص اٙكي ًـين اإلابذت والاحذثحج يف ملحذي
ا٢كس خوظيني اًسَغٍ ،ىن لكمة" ا٢كرشصون" عم اًيلِغ يف اًدضشر ابألزط ،وًـي ادذَحز
اٍلكمة اًـحمِة ا٢كض خلة من اًرشص "اّكشز" أذَف يف اٗكالٌك ؿىل ححٌك اًدضشر ابألزط واًوحوذ،
فلس أصحز ذـغ اًسححثني إىل أن ىزاز كصحين متّي ذَلخَ اًضـصًة وأهَ اكن" زااساً يف اس خزسام ًلة
اْكسًر اًَوسم يف اًضـص" ( )1وإرا ويح ال هخفق مؽ ُشا اًخـممي فإهَ واحس من اًضـصاء:
" ًن ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼَؼؼؼؼؼؼوا مؼؼؼؼؼؼن صؼــــصـــٌــــح
( )1كحيل صىصي ،صـصًن اْكسًر إىل أٍن؟ ظ )1379( 1ذاز اآلفحق اّكسًست ،ذريوث ،ض 159
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صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼد ُؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ حؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْص
فٌحن ابكون ُيح ...يف ُشٍ األزط اًيت ثَشس يف مـعمِح
إسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوازت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن سُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص...
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشٍ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذهؼؼؼؼؼؼح
فؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًن مــيش فؼؼؼؼجؼؼؼؼؼص اًـمص
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح ًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيح ...وؾؼؼؼؼؼؼؼضـــلــيح...
ونؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيح اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼص...
مضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون هؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼن يف دـــَؼؼجؼحهنح
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼش اًؼصؼحص
مــــضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصصون هؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن يف ثؼؼؼؼؼحزًؼرؼِح
يف دؼصؼؼؼؼؼؼزُح اًــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوق ...يف سًخوهنح
يف كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼح اًؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼعــــفؼؼص...
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼصصؼؼؼؼؼؼؼؼون هؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼن يف وحــــساهؼؼؼِـــح
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون يف آرازُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح...
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون يف هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼحهؼِــــح...
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون ؿىل اًؼؼؼؼؼؼؼؼحــ ْفؼؼؼص ؿىل ُظَسحهنــــح
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون يف هصؼِؼِح اٍىؼؼؼؼؼؼؼصمي ،يف كصآهنح
ويف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوظؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼص...
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوا ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼعؼص
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إرا كؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم دؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼسً ا
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف ًأثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ؾــــمؼؼصو
وإن سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزذ ًت
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼلى اًــــؼؼؼعص"...
ًلس كسم ظوزت ذرصًة حىصش مـىن اًدضشر ابألزط واًخجشز فهيح وّكأ إىل اًخىصاز من
أخي ثثشِت ُشا ا٢كـىن ،وكسم ظوزت ًبلهلضحط ؿىل اًـسو من لك ًنحِة ،فلك األمىٌة أمومِة
ٌَـصيب واًفَسعَين مـحذًة ٌَعَِوين ،من كعد اًلحابث ومن زسم اًّبًس ومن ملحؿس اًسحظحث
ومن ؿَد اٗكذحن ومن ظفححئ اًسزنٍن ومن صواُس األمواث ومن اًعسحصري ومن األًواخ ومن
ضفحةص اًسيحث ،ومن دضد اًعَسحن ومن أوؾَة اًسروز ومن أقعَة اًعبلت ومن وزق ا٢كعحف
ومن اًسعوز واآلايث ،ونأن اٍىون لكَ مسىون اب٢كفحخآث ا٢كخوكـة وكري ا٢كخوكـة ،وال ًسلى يف
اٍىون من ز ٍحي ومحء وهسحث إال وفَِ ٌس خلص آكعص اٙكي ٍهتسذضم ،حىت اًلذَي ال ميوث أول مصت
ذي:
كذَي ؾيسًن ميوث آالف ًح من ا٢كصاث"
"لك ٍ
ففي ص َحث اْكد ٍوكن ا٢كوث:
يف لك وخَ ؿحزص ...أو ًفذ ٍة ...أو درص...
اًـــمؼؼؼؼؼؼؼوث مؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼو ٌء ًــىــم
يف مؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼط نؼؼؼؼؼؼؼؼي امؼؼؼؼصأ ٍت...
ودؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼَــة مؼؼؼؼن صؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼص"...
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ومثٌَل نؼ ّصز ًفؼة "مرشصون" زبلج مصاث ًـوذ ًَىصز" ابكون" س سؽ مصاث يف ظوز
خمخَفة ًِح ظٍك ابألمخهن وا٢كٌلزسحث واًضـص واألظواث:
" وهؼؼؼحؼن ابكون ؿىل ظسوزمك اكًيلش يف اًصذحم
ذــــحكؼؼؼون يف ظوث ا٢كزازًد ...ويف أحٌحة إكحم
ذؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼون يف ربهصت اًضمش ،ويف ذفححص األايم
ذــــحكؼؼون يف ص َعية األوالذ ،ويف دصرضة األكبلم
ابكون يف صـؼص امؼصئ اًلُس ،ويف صـص أيب متحم
ذؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼون فؼؼؼي صؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼحٍ مؼن هؼؼؼؼؼؼؼؼحهبم
ذؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼون يف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزح اٍالكم"...
وًُس قصًسح ً أن ًفححئ اًـصيب واًفَسعَين اًـسو يف لك ماكن ،وُو ٌس خوظن يف ا٢كاكن
واًزمحن واإلوسحن .وًخحذؽ ظوز اًخجشز يف مفصذت" ابكون" وجتََحهتح يف مواظن أدصى من اًلعَست.
إر ٍىصزُح س سؽ ؾرشت مصت ًَلسم أمخهن وزموساً خسًست حوكي ظوزت اْكعحز ٌَـسو.

انصٌسج يف" أشيذ أٌ ال ايشأج ئال أَد":
وميىٌيح أن ُنخحز كعَست ذـس أنرث من ؾلس من اًزمحن عم كعَست اٗكًوان" أصِس أن ال امصأت
إال أهت"( )1وؾخسة اًلعَست" اًـيوان" فهيح ثيحض حصيء حيَي إىل اًضِحذت األوىل يف اًـلِست
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحين )1613( ،ذاز هوفي ،ذريوث ض ض 536-513
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اإلسبلمِة" أصِس أن ال إهل إال ّاٟك" وعم ثوحِس ٝك اًيت حسد ذالٍهتح من س َحق اًـلِست إىل
س َحق ا٢كوكف من اْكسُصة ،مبح يف رٛك من فحؿََة يف ثوهَس حصَ ًِشٍ ا٢كصأت اًيت ال حيد امصأت
كّبُح؛ فِيي اًوحِست يف ؿح٢كَ اٙكي ثزتامح فَِ اًًسحء .وُشٍ اًلعَست حصمس منورح اًضحؾص ٌَمصأت
وعم امصأت وحِست وخمخَفة ،ثسسو عم زذة اًفـي حني حىون فحؿ ًٍك ومٌفـٍك .وإرا اكهت اًلعَست
حصمس ظوزت ا٢كصأت فِيي يف اًوكت هفسَ حصمس ظوزت اًضحؾص وثسحذل اًفـي ،وعم يف هنحًة ا٢كعحف
ا٢كصأت اٍمنورح يف ؿني اًضحؾص ذـَسً ا ؾن اًعوزت اٍمنعَة أو اٍمنورحِة يف ؿني ا٣كمتؽ أو اًلصٍَك:
أصِس أن ال امصأت أثلٌت اٌَـسة إال أهت
واحذــمؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت حـــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼذؼي
ؾؼؼؼؼؼضؼؼصت أؾؼؼؼؼؼؼؼؼوام نــمـــح احؼذــمَت
واظعّبث ؿىل حٌوين مثٌَل اظعّبث
وكؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أػؼؼؼؼؼؼؼؼؼحفؼصي
وزثؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼؼؼصي
وأذدــَؼذــــٌؼي زوضؼؼؼؼؼؼؼؼؼة األظـــفؼؼؼؼؼحل
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
أصؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأت..
ثؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼِــــين وعوزت سًدِة
يف اًفىؼؼؼؼؼؼؼؼؼص واًــــسؼؼؼؼؼَؼؼوك إال أهت
واًـؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼي واًؼؼؼؼؼؼؼؼجــــيون إال أهت
واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَــــي اًؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼصًـــؽ
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واًذؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼق اًـــسؼؼؼصًؽ
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
أصؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
أدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشث مؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اُــذـــمــــحسم
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أدــــشث
واسؼؼؼؼؼذــــــــمؼؼؼؼ ثصــــٌؼؼؼي مــثي مح فـَت
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼصزثؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼي مـــثــــي مح فـَت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثـحمَؼؼؼؼؼت مــــؼؼي وعفي معصٍ صِصان
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
وكؼؼؼؼؼؼؼؼسمــــت ًؼؼي ًصؼؼؼؼؼن اًـؼؼؼعـــفوز
واألسُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز واألًؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼحة
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
أصؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
اكهؼؼؼؼؼؼؼؼؼت مؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼي هصًــمـــة اكًؼسحص
زاكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًة نؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼضـــؼص
وذٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼين مــــثــــَمؼؼؼؼؼؼح فؼـَت
وأفؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼسثــٌؼؼي مــثــَمـــح فؼـَت
أصؼؼؼِس أن ال امصأت كس حـَت ظفوًيت
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ثـــمــــذؼؼؼؼؼؼس ٌَرؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼسني ..إالّ أهت"
يف ُشٍ اًعوزت اّكزاَة ا٢كعوٌك من ظوزت حصَشني ؿحصلني سوخني ،ثسسو ظوزت األهىث
اًفحؿٍك اًيت متخٜك معري اًضحؾص ،فِعسح جعَية جضلكِح وثعيـِح ؿىل ؾًَهيح ،و٠ك ىص من ظفحهتح إال
زبلج ظفحث :اًدضحذَ يف اًفىص واًسَوك ،حٌوهنح وؾلَِح ،ومََِح اًرسًؽ وثـَلِح اًرسًؽ ،أمح اًسحيق
مفخعي ذَ :اثلٌت اٌَـسة واحمتَت إكحكة وكَمت األػحفص وزثشت اٗكفححص(ويحً ًة) وأذذَخَ زوضة
األظفحل ،وأذشث اُامتمَ لكَ ،واس خـمصثَ وحصزثَ ،وثـحمَت مـَ وعفي وكسمت هل لك مح ٍصًس
واكهت هصمية اكًسحص(ظوزت ثلََسًة) وزاكِة اكًضـص ا٢كثحل ،وذٌَخَ ،وأفسسثَ ،وحـَت ظفوًخَ متخس
ٌَرمسني.
ًلس زمس ظوزت هفس َة ٌَـبلكة ذني ا٤كسني ،فِيي اًيت ّكريث رسعَخَ وظيـخَ ذَلح ً خسًساً،
فأظسح ظف ًبل يف اٖكسني ،وٍىن ُشٍ اًعفوٌك اكهت اًوخَ اآلدص ٌَصحوٌك واْكد واًض سق واًوًؽ
اّكًيس ؿىل حنو مح ًدصسّ ى يف اًعوز اّكزاَة ا٢كض خلة من اًعوزت اًسحهوزامِة اًضحمٍك ٌَـبلكة
الاس خثٌحاَة ذني رهص وأهىث:
أصؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امصأت ثلول إهنح اًًسحء.
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت
و ّأن فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّصهتح
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنز ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشا اٍىون
أصؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثــذـــصؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼِح األصؼؼؼجحز ؾيسمح جسري
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إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
وًؼؼؼؼؼرشة اًؼؼؼحــٌلم من حسمِح اًثَجي
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
وثألك آكصاف من حضُش إذعِح اًعَفي
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت
أصؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ادؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼرصث زلكمــذــِؼن كعة األهوزة
ؿًل
وحؼؼؼؼؼؼؼؼ َصضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت زحؼؼؼؼؼؼؼؼوًؼذؼي ّ
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت"..
ُشٍ ظوز مصخىصت يف كوهتح أو ضـفِح ،فحمصأثَ عم اًًسحء يف اّكوُص وًُست لك اًًسحء،
ويف زسهتح مصنز اٍىون وعم ظوزت متخٜك لك اإلذُحص ولك اًفصاذت ،وعم اًيت ادذرصث كعة
األهوزة ،وعم اًيت حتصط ؿَََ زحوًخَ ،وعم اًيت ثدصـِح األدسحز ؾيسمح جسري ظَسح ً ٌَضوء وظَسح ً
ٌَِواء وظَسح ً ٌٌَلء ،إهنح ذبلظة اْكَحت ،وعم حلح ً ظوزت مصخىصت مسُضة ،ثدسق مؽ اًعوز اّكزاَة
األدصى ًخلسم ًيح ظوزت ظلس َة ٢كن ُو ذحزح ؾن اًًس يب وا٤كسوش واّكزيئ ،فبل ىصى ُشا
اٍىِحن إال يف اًلصًد واًـجَد وآكحزق وا٢كسُش.
ويف اّكحهد اآلدص" ٌرشة إكحم من حسمِح اًثَجي ،وُو مح فامي أزى هلِغ ًخحصًغ
اًصحوٌك ،ونأن اّكسس من مشؽ ال من ًنز اًضِوت ،وذلسز مح يف ظوزت آكصاف وعم ثألك من
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حضُش إذعِح اًعَفي ،ذلسز مح فهيح من مٌفصاث ٙكوق اٙكي ًخحمي اًـبلكة ذني ؿحصلني أو ذني
اٙكهوزت واألهوزة يف خحىهبح اًض سلي.
ؿىل ّأن ُشا اًخعوٍص ًِشٍ ا٢كصأت ا٢كخفصذت اًيت ثخجسس فهيح اًًسحء اّكوُص ،ال اًـصط اٙكي
ًعوز هلعِن وكعوزُنًَ ،جأ إىل حنت ظوز ثسلى أكصة إىل مجوذ اًصذحم اٙكي ًًذؼص حِحت
ّ
خحالثَح فذحت جبٌلًَون ؿىل حنو مح ىصى يف ذـغ مح ًأيت:
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثؼؼؼؼوكؼؼؼؼؼؼؼؼف اًؼؼزمـــحن ؾؼٌؼس هنسُح األمين
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
ُ
اًثوزاث من سفوخ هنسُح األٌرس
وكحمت
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
كس قــِؼؼؼؼؼصث صؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؽ اًـــــح٠ك إال أهت
وقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصث
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اْكبلل واْكصام
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت"..
مفن عم ا٢كصأت اًيت ًخوكف اًزمحن ؾيس هنسُح األمين ،وثلوم اًثوزاث من سفوخ هنسُح
ثلري رشااؽ اًـح٠ك وثلري دصًعة اْكبلل واْكصامُ ،ي عم ا٢كصأت يف ذوزُح اْكسًر ؿحمة ،أو
األٌرس ،و ّ
عم امصأت ىزاز كصحين األسعوزًة .إن ُشا اًخسفق يف ثعوٍص ُشٍ ا٢كصأت جيـي اإلثلحن ًـسة دعصت،
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فحًخسفق حيعس يف ظصًلَ األدرض واًَحرسٍ ،ىن ُشٍ اًفصاذت يف اخرتاخ اًعوزت ثؼي ملصوهة جبصأت
جعَسة يف اٌَلة ويف ظيؽ اٗكالٌك.
وًلس اس خزسم كصحين ًلة خسًست يف اًخعوٍص ،وخحء ذَلة ُشٍ اًعوز من حلول ذالًَة
خسًست أًضح ً ٠ك ًأًفِح اًلصاء يف صـص اًلزل ،إر حترض مـحين اًثوزت واًزًزال واْكصق واإلقصاق
والاص خـحل والاهعفحء والاحذبلل والاس خـٌلز واٍىرس واًززغ ،وًدصحذز ٌَضحؾص يف ظوزٍ مح ال
خيعص ؿىل اًسحل يف اًـحذت من اىزايححث ختصح لكَة ؾن موضوغ اًلزل وؾن مـجمَ وحلوهل
اٗكالًَة:
" أصِس أن ال امصأت جتخححين يف ْكؼحث اًـضق اكًزًزال
ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼي ..ثؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼصكين
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼـٌَؼؼؼؼؼؼؼؼي ..ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفـــجـــٌؼؼؼي
حىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼصهؼؼؼؼؼؼؼؼي هؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼن اكًؼؼِــــبلل
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼي هؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــسؼؼؼي أظول احذبلل
وأسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس احؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلل
ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼززؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼي
وزذًا ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلــــًِــــح
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ًؾؼح
وذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحل
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ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
جتد ًو ًمح ؿىل سؤال
أثؼصك ثؼحـــت صـصُح أس تَيت ،و٠ك ْ
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اٌَؼؼؼؼؼؼلـــحث لكِح
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح
ث ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼس ابًؼؼؼؼؼؼشُؼؼؼؼن وال ثلحل"
ُشٍ امصأت كري ؿحذًة ،فِيي ًُست ؿحذًة يف ظفحهتح ومبلمح حٌلًِح ،أو ثلحس مي حس هنح،
وكري ؿحذًة يف أفـحًِح ،فلك يشء خسًسً ،زناخ ؾن اًـحذي يف مح حصى ؿَََ اًضـصاء كحظسة ،فلك
مح ًعف ذَ امصأثَ مسُش وظصًفُ ،.شٍ ا٢كصأت اًيت ًضؽ حتت صـصُح أس تَخَ و٠ك جتد ؾن أي
سؤال ،فأي األس تٍك ؾىن؛ ُي عم أس تٍك اًضـص أكَي اٙكي ال ٌض هبَ صـص ،أو ُو اً َضـص
اًضحيف اٙكي خيئب حتخَ أس تٍك أكحل واًفَسفة واًوحوذ وا٢كوث واْكَحتُ ،شٍ ا٢كصأت اًيت جتمتؽ فهيح
اٌَلحث لكِح ذي عم اٌَلحث لكِح ،ميىن أن ًبلمسِح اًـلي أو آكَحل ٍىهنح ال ثخـني يف هَيوهة
ا٢كَفوعُ .شا قزل خسًس لك اّكست ألهَ امذٜك اّكصأت اًيت ال ًبلمسِح كِس أو حمؼوز.
حصًف ًة ححزكة ثيحسد
ويف ُشا الاهسفحغ اًصويح واًض سلي مـحًً ،خسفق ًلة جمحسًة وأفاكزاً ّ
ُشٍ اًصؤًة اًيت ثدسؽ وثدسؽ وال ًلِسُح مـىن ،فدس خـيص اًعوز أًضح ً ؿىل اًخلَِس من مثي حبصًة
اًـَيني ،وؿىل حمَط درصُح جتمتؽ اًـعوز ،وأًف أًف هو ٍهد ًسوز ،وؿىل رزاؾهيح حصىب أول
اٙكهوز وآدص اٙكهوز:
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" أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًصؼحؼصًة اًـَيني
واًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼــــِـــة اًؼؼؼؼؼؼِــــسًؼن
واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؼؼؼــــة اًؼؼؼؼؼؼؼحؼؼضوز
أًـــذؼؼؼؼِح اًصـــِؼؼؼؼؼؼضحء نؼؼؼؼؼؼحًــــفؼؼضّ ة
واًؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼسؼحء نؼؼؼؼؼؼؼحًؼسَّوز
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ؿىل حمَط درصُح ..جتذؼمؽ اًـعوز
وأًــــف أًــــف نؼؼؼؼونؼؼؼؼؼؼ ٍد ًــــسوز
أصِس أن ال امصأت ..كريك اي حصَشيت
ؿىل رزاؾؼؼؼؼؼؼؼِؼؼِح ثؼصىب أول اٙكهوز
وآد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشهوز"
وإرا اذخـسًن ؾن ُشٍ اًعفحث اْكس َة اًيت كس ال حصوق ًسـغ اًلصاء واًيلحذ مثي اًضمـَة
واًفضَة واًسَوزًة ،فإن ىز ًازا ًسُض يح مبح ًَخفت إًََ من ظفحث مصخسؿة كٌَل ًدٌحوًِح صحؾص من
صـصاء اًـرص اْكسًر.
وًـي ىزاز كصحين ًؼي ٌس خحرض ظـوذة اًخعوٍص أمحم مضِس مٌفذح ؿىل اّكِحث ال حتَط ذَ
اًعفة ،فريبمك أوظحفح ً ال حتَط هبشٍ ا٤كسوذة ا٢كخفصذت الاس خثٌحاَة ،فإرا اكهت اآلًِة اًيت ثخـسذ
ّ
ثيحرص يف إهل ال إهل كريٍ ،فإن اًًسحء لك اًًسحء ًلنب من اًوحوذ فبل امصأت سواُح:
" أًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اٌَمؼؼؼؼؼححة اًضفحفـــة
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اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼمــــِـــٍك
أًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِـــة اٍهبَة
اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمة اًؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼفؼؼؼوٌك
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
حتصزث من حنك أُي اٍىِف إال أهت
ونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼصث أظؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼحمؼؼِــــم
وذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسذث أوُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼؼؼؼؼِــــم
وأسلعت سَعة أُي اٍىِف إال أهت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
اسؼؼؼؼؼذؼلـــصـــَت ذعسزُح دٌححص اًلصٍَك
واؾؼؼؼؼؼذــــصؼؼؼؼؼؼؼؼصث حؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼي ًؼؼؼِـــح
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼلؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼِؼٍك"
فحْكسُصةُ ،يح ،متخٜك ا٢كعَق من اًعفحث اْكس َة واًصوحِة ،فِيي اٍمنورح وا٢كثحل ،وعم
فوق رٛك ثيعَق من اٙكاث إىل اًفـي اٙكي حيحول أن حيَط ذعفحهتح اًيت ال ميىن أن حيحظ هبح ،يف
ثيحظحث مؽ أحساج ًِح حضوز يف اٙكبهصت أكـَة من مثي حىسري األظيحم واألواثن اًيت اكن
اّكحََُون ًخـسسون ًِح ،وثسسًس األوُحم ،وإسلحظ سَعة أُي اٍىِف ،وأُي اٍىِف ال حتَي إىل
كساسة أُي اٍىِف ذي إىل اًعوزت اٍمنعَة ا٢كخساوٌك حول جمحهفة اْكَحت ا٢كـحزصت واًخزَفُ .شٍ
ا٢كصأت اًضجحؿة اًيت خحهبت سَعة اًلصٍَك ذعسزُح ُمـََة من سَعة اْكد اًيت ال سَعة فوكِح أو
إىل خحىهبح.
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واْكق أن ىز ًازا ال ًفححجيح ذعوزٍ اًسَحهَة وحسد من اس خـحزاث وجضشهيحث وجمحساث،
وٍىٌَ ًفححجيح يف اس خحضحز ٍلوؿة األفـحل اًيت ثعسز ؾهنٌل م ًـح ،يف أحواهلٌل لكِح:
" أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼحءث ثؼمؼؼؼؼؼؼؼح ًمح مؼثــَــــمؼؼؼؼؼؼح اهؼذؼؼؼؼؼصث
وخحء ظول صـصُح أظول ذمح صثت أو حَــمــــت
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼي هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِـــسُح
مؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼحذلًح ٍلك مؼؼؼؼؼح دؼؼؼعؼؼؼعت أو زمست
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼصح من سؼؼحــد اٗكذحن ..إن ذدٌّت
ثعري اكًؼؼحؼٌلمة اًسَضحء يف فىصي ..إرا فىّؼصث
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ..نؼذـــصــــت ؾهنح نخسًح حبحًِح
ٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼِح زصقؼؼؼؼؼؼؼؼؼم صؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼصي لكَ
كؼؼؼؼؼس ذــلـــِــــت ..أحـــمــــي مؼؼؼن مجَؽ مح نخشت
أصِس أن ال امصأت محزست اْكد مـي مبيهتيى اْكؼضحزت
وأدؼؼصحـــذــــٌؼؼؼي مؼؼؼؼؼن قــــصؼؼؼؼؼحز اًـؼح٠ك اًثحًؼر
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
كـــصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜك حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼلــسي
وزؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حــــســــسي
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وحؼؼؼؼؼؼحوزثَ مؼثَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌل ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼححوز اًلِثحزت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت..
إال أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت"..
إن ُشٍ اًعوزت اّكزاَة من اًعوزت اًضحمٍك ثسل أصس ذالٌك ؿىل ازثسحك اًضحؾص أمحم ُشٍ
ا٢كصأت ا٢كثحل ،ففي لك ثفحظَي حسسُح مح ُو مذوكؽ ومح ُو أنرث من مذوكؽ يف اًضـص واٍهنس..
جس خحور ؿَََ وجس َعص ؿىل فىصٍ وحواسَ ححرضت يف ذذحهَ وفىصٍ ،ال حتَط هبح لك نخسَ وال لك
صـصٍ ،مذحرضت يف حهبح وحسسُح ،وكس ؿّب ؾن رٛك ذعوز مصخسؿة" حَت ؾلسٍ ،أدصحذَ من
قسحز اًـح٠ك اًثحًر ،زلفت حسسٍ ،ححوزثَ حواز اًلِثحزت" لك ُشٍ اًعوز واألكوال واألفـحل
واًعفحث خحءث ٤كحوٌك اإلححظة هبشٍ ا٢كصأت اًواحست اًوحِستُ ،مَ ًحح ؿىل واحسٍهتح ،كري ؿحئب
ابًخىصاز ،ذي حـي من اًخىصاز ؾيرصاً رمٌلً يف إهخحح اٗكالٌك.
ؿىل أن ُشٍ اًعوزت ا٢كثحل عم ظوزت كري واكـَة أو حمسوذت حبسوذ اًخجصذة اًواكـَة يف
ا٢كوكف من ا٢كصأتٍ ،ىهنح حتخفغ مبثحًَهتح يف اًخجصذة اًضـصًة حني ًواسن ذني ا٢كصأت واًلعَست ،فمثة
زصاغ يف اًخجصذة اًضـصًة ذني ا٢كصأت واًضـص ،أو ذني ظوزثني ٌَمصأت :اٍمنورح ا٢كعَق ،ا٢كثحيل،
آكحٗكً ،ؤلهوزة واُسة اْكَحت .واًامنرح اٍىثريت ًًسحء "ًَـد" هبن اًضحؾص ،وال ًَسر أن ٌضـص
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ابًسأم حني جيسُن ذحوايث من اٗكاذي ،وٙكٛك ًسلى اًضـص ًـسخَ ا٢كفضٍك( .)...وٍىٌَ يف ُشا
اًسحر اٗكااد ّمعح ال وحوذ هل ،خيرتغ أص َحء نثريت مجٍَك"(.)1
وًـي صـص ىزاز ميثي مصآت ٍلك من اًضحؾص وا٢كصأت وٍلك اًصخحل واًًسحء ٍصون فهيح اإلوسحن
()2
ذدٌحكضحثَ اٙكاثَة.

انصٌسج يف لصْذج " احلضٌ":
وميىٌيح أن ُنخحز كعَست" اْكزن" ٌ٘3كالٌك ؿىل ؿح٠ك اًعوزت ؾيس ىزاز كصحين ،وؿىل ذـغ
اْكلول اٗكالًَة اًيت حترض ذلوت يف صـصٍ؛ فِو ًلمي ؿح٢كح ً ظوز ًاي ٌ٘كالٌك ؿىل اْكحٌك اًـحظفِة اًضحمٍك،
مس خزسمح ً ًلة صفحفة وكصًسة اًخيحول ،حىت إهنح جتيح أحِح ًًن إىل ضفحف اٌَلة اًَومِةٍ ،ىهنح ًلة ال
ًخلن مـجمِح وظوهتح وحصهَهبح إال ىزازٌ ،ض خلِح من واكؽ اْكَحت وٍىن ًـَس ظَحقهتح حىت حتمي امسَ
ذبل مٌحسغ:
"ؿَمــــٌؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼم ..أن أحزن
وأًن مؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼخحح مـــٌؼؼؼؼؼؼش ؾؼعوز
المؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ثؼؼؼؼجــــؼٌَؼؼؼؼؼؼي أحؼؼؼزن
( )1صىصي َلس ؾَحذ ،ملحٌك "ىزاز كصحين وًـسة اٌَلة" ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل ،م )1339(1إرشاف سـحذ َلس اًعسحخ ،إؿساذ
وحتصٍص َلس ًوسف جنم ض ،313ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ ،اٍىوًت
( )2ؾسس اًسبلم ا٢كسسي ،ملحٌك" اًعوزت اًفٌَة يف صـص ىزاز كصحين ومىوًنهتح األسَوذَة واٌَسحهَة ،من نخحة" ىزاز كصحين صحؾص ٍلك
األحِحل ض117
( )3م 1ض 073-071
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المؼؼؼؼؼؼؼصأت أذـــىؼؼؼؼؼي ذِؼؼؼن رزاؾــِؼؼِح
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼـؼؼؼؼعفوز..
المؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ..ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجمؽ أحؼزايئ
نؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاي اًسَوز اًؼمؼىسوز
ؿَــمـــين حؼؼؼؼؼؼؼصّؼؼؼؼؼؼؼؼم ..ســِــــسثؼؼي
أَس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأ ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذاث
ؿَمـــٌؼؼؼؼؼؼي أفؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼح فـــٌؼؼؼؼؼجـــحين
يف اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼِــــٍك آالف اًؼؼؼؼؼؼؼمؼؼ ّصاث..
وأحؼؼؼؼؼ ِصة ظؼؼؼؼؼؼؼ ّد اًـؼؼؼؼؼؼ ّعؼحزٍن..
وأظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصق ابة اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّصافحث..
ؿَّمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ..أدؼؼؼؼؼؼؼؼصح مؼن ذُيت..
ُألمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِضؼؼؼؼط أزظــفـــة ُ
اًعؼصكحث
وأظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزذ وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــم..
يف األمعحز ،ويف أضواء اًسِــحزاث..
وأظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزذ ظـــِـــفــــم ..حـــذؼؼؼؼى..
يف أوزاق اإلؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلهؼؼؼؼؼؼحث..
ؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُــــم..
هَف أُمي ؿىل وحؼؼؼِؼؼؼؼؼؼي ..سحؿحث
صي
ذؼؼؼؼؼؼحـــث ًؼح ؾن صؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼص قؼؼجؼؼؼ ٍ
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ثؼؼؼؼؼحسؼؼؼؼؼسٍ لك اًلؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼ ّصايث
ذؼؼؼؼؼحث ًح ؾؼؼؼؼؼؼن وخ ٍَ  ..ؾن ٍ
ظوث..
ُو لك األوحؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ واألظؼؼؼؼؼؼواث"
ال ًلف ىزاز كصحين يف ثعوٍصٍ ؾيس حس ،فِو يف لك مص ٍت ًفححجيح مبح ًثري اٗكُضة ،فِي
ظفي
اْكزن ححخة إوسحهَة؟ وُي ُشٍ اْكحخة ملرتهة اب٢كصأت أو ابْكسُصة ؿىل وخَ آكعوض ،حزن ٍ
ًََق حبسُد مىمتي اًصحوٌك "ًسًك ذني رزاؾهيح اكًـعفوز" يف زصاءثَ ووذاؾخَ"ُ ،شٍ ا٢كصأت اًيت
ثلف أمحم حصَد مدضغٍ ،مصـرث األحزاء ،ومك ثسسو رممهتح ظـسة ،فحًعوزت اًسسًـة ثلسم ذالٌك معَلة
ثفعَََة ْكحٌك اًـحصق اًوخساهَة واًيفس َة ،فِو ًُس مدضؼ ًَح نأي أحس ،وًُس مصـرثاً نأي مصخىل،
ذي ُو يف ححٌك جس خـيص ؿىل اٌ١ك ذـس ُشٍ اًسـرثت "جتمؽ األحزاء وضؼحاي اًسَوز ا٢كىسوز" ،وًُس
من اًسِي اًـثوز ؿىل صؼحاي اًسَوز ا٢كىسوز اًيت جس خحَي صؼحاي خمخَفة اْكجومً ،عسح من
اًـسري ٢كُِح وحصمميِح ذـس أن هتضمت وثسـرثث.
وُو ،إر ٍصمس ظوزت ذرصًة ٌَـعفوز وٌَسَوزً ،لسم ظوزت حصهَة ذزامِة ،فىراٍ وُو
ٌس خجَد الهفـحالث اْكد اًـمَقً ،خـ١ك فذح اًفٌجحن ،وجتصًد ظد اًـصافني ،وسايزت اًـصافحث،
وآكصوح من اًسُت ُحمئح ً ؿىل وهجَ ؿىل األزظفة ،ابحثح ً ؾهنح أو ؾن وهجِح يف لك مح ٍصاٍ يف ا٢كعص
ويف أضواء اًس َحزاث ،مضرياً إىل ؿح٢كِح اٍلكي ذسـغ مبلحمَ وُو اًضـص اًلجصي اٙكي ًُس
ًلجصًة صـص مثهل ،وًسحر ؾن وخ ٍَ وؾن ٍ
ظوث ،وٍىن اًوخَ مذفصذ واًعوث مذفصذً .لس
اس خعحغ ىزاز كصحين من ذَي ُشٍ اًعوز اًسرصًة واْكصهَة أن ًلسم ًيح ملعـحً ظوز ًاي ابرذح ً ًِشٍ
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اْكسُصة ،وأن ًلسم ظوزت ذالًَة معَلة ًـبلكة اْكسُد حبسُصة اس خثٌحاَة ،حـَخَ ال ٍصى يف اًًسحء
ذي يف اٍىون إال عم.
وإرا اكن من ذأة ىزاز أن ًَجأ إىل اًخىصاز ذلَة اسدِفحء اٗكالٌك ،فإهَ ًلف ؾيس اْكزن
اٙكي حبر ؾيَ و٠ك جيسٍ إال ٗكى ُشٍ اْكسُصةًُ .س ُشا اْكزن صفِفح ً وزكِلحً وحسد ،وٍىٌَ
اْكزن ا٢كض خـي ذفـي اْكد اٙكي ًلمي مفحزكة ذني اًخـلي واًخرصف اًعحبش ؿىل ،حنو مح ىصى يف
كوهل:
" أذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصّؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ..سؼؼؼؼؼِــــسثؼؼؼي
م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسن األح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزان..
وأهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن كؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜك ًؼؼؼؼؼم أذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼي
م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسن األح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزان..
٠ك أؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصف أذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًسا..
أن اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو اإلوسحن
زن
أن اإلهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحن ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼبل حؼؼ ٍ
رن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصى إهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحن..
ؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم..
أن أثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َصف اكًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْصؼؼؼؼؼؼَحن
أن أزس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم..
ابًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضوز ؿىل اًؼؼؼؼؼؼؼؼحَعحن..
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وؿىل أص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَحذٍن
ؿىل األح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاش ..ؿىل اًعَسحن
ؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم..
حد..
هَف اْكد ًلري ذحزظة األسمحن ..ؿَمين أين حني ُأ ّ
حىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف األزط ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسوزان
ؿَمــــٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم أصؼِــح ًء..
مؼؼؼؼؼؼؼح اكهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أذؼؼؼؼؼؼ ًسا يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحـــسؼؼؼؼؼسحن
فل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأث أكؼؼؼؼؼؼحظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼط األظؼفـــحل..
ذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز مـــَؼؼؼؼؼوك اًؼؼؼجـــحن
وحَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذأن ثـــذؼؼؼؼؼؼؼؼزوحين ذًت اًسَعحن..
ثٜك اًـِؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحُح ..أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼفى من محء آكَجحن
ثٜك اًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحُح ..أصِيى من سُص اًصمحن
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼت ذأهؼؼؼؼؼؼؼؼؼي أدؼؼؼؼؼؼؼؼعــــفؼؼؼؼِح
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصسحن..
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼت ذأهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي أُؼؼؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼِح
أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواق اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤ واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼصخحن..
ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼين حؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼم ســــَسيت ،مح اًِشاين
ؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼي هَف ُميص اًـمص ..وال ثأيت ُ
ذًت اًسَعحن"..
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وُشٍ ظوزت حزاَة أدصى من اًعوزت اٍلكَة ثخساذي وثخاكمي مؽ ظوز سحذلة والحلة ،فِو
ًخحسج ؾن ذدوهل مسن اْكزن ،وُو اًسححر ؾن امصأت ثسذهل ؿح٠ك اْكزن اٙكي ادذّبٍ من
األؾٌلق فأذزك مـىن اًلمية اْكلِلِة ٌَحزن مـحٌض ًة وهدِج ًة ،ووخس أن اٙكي مبيأى ؾن اْكزن فحكس
٢كـىن اإلوسحن وملزاٍ ،ومح اْكزن يف ُشٍ اًـوا٠ك إال كصٍن اْكدًُ .س اْكزن وحسٍ من أثص اْكد،
وٍىن َ
اًعُش وثرصف اًعسَحن ،وُشا اإلْكحخ اًـجَد ؿىل اس خحضحز ظوزهتح ابًصمس ابًعسحصري
ؿىل اْكَعحن ،وؿىل أرشؿة اًعَحذٍن ،وؿىل أحصاش اٍىٌحبس .ونأهَ ًفلس اًخـلي والاحزان وًلسم
منورح اْكد اًـشزي يف ُاٙكُول ،ويف زؤًة اْكسُصة يف اٍىون وال يشء سواُح ،ؿىل حنو مح ىصى
ٗكى جميون ًَىل وأرضاذَ ،وٍىن من ذون ّأي احرتام ٌَلواؿس واًواحصحث وا٢كـحًري اٍالكس َىِة.
وإرا اكن اًصومحهدِىِون ًخوحسون مؽ اًعسَـة وخيَـون مضحؾصضم ؿَهيح يف مح ًُسؾى اب٢كلحًعة
اًوخساهَة ،فإن ىزاز كصحين ال خيَؽ مضحؾصٍ ؿىل اًعسَـة وص َحهتح وزموسُح وحسد وإمنح خيَـَ ؿىل
اًزمن وكواهني اًعسَـة ،فحْكد ّ
اْكد
ًلري ذحزظة األسمحن ،واْك ُد ًُس هل سمن أو ؾرص ،ففي ِ
وحسٍ َجتمتؽ األؾٌلز واًـعوز واألسمحن ،ويف ُشا اْكد الاس خثٌحيئ حىف األزط ؾن اٗكوزان،
ونأهَ ًشهص ذأمٌَة جميون ذين ؿحمص ،وُو حي١ك ذأن ًخوكف اًزمن ؾيس ْكؼ ٍة مـَية:
راث ُرؤاذؼ ٍة و٠ك ُ
ثـــَ َ ْل ُت ًَىل وعم ُ
جحم
ًسس ًؤلحصاة من زسهيح ُ
ىىّب و٠ك ُ
اٍهب َم اي َ
اٍهب ُم
ًَت أَه ّيح إىل اًَوم ٠ك ُ ْ
حىّب َ ْ
ظلري ٍِن ىَصؾى َ ْ
وال ثلف اًعوزت ٗكًَ ؾيس اًعوزت اًسَحهَة وحسد ،مثي وظف اًـَيني ذأهنٌل أظفى من
محء آكَجحن وعم ظوزت فصًست مصخىصت ابزؿة يف كوت اٗكالٌك ،ويف وظف صفذهيح ذأهنٌل أصِيى من
سُص اًصمحن وًِح ذالٌك حس َة ماكهَة كس حصثسط ابٙكبهصت اٗكمضلِة ،وإمنح حمتسّ ُذ إىل أن ثسذي يف ظوز
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حاكاَة حتَي إىل اًلعط اًضـيب واًلعط آكصايف ،سواخَ من ذًت اًسَعحن ؿىل حنو مح ىصى
يف اًلعط آكَحيل اًضـيب" اًصومحوس" ،واًلعط آكصافِة يف ذدول اًسَوث اًيت ميَىِح مَوك
اّكحن ًخوس َؽ ذاةصت اًعوزت مـحذ ًال ًخوس َؽ أثص اْكد ،وًلصأ كعط األظفحل اٙكٍن ًـُضون اًـوا٠ك
اًضـسَة وآكصافِة؛ فحًـحصق اًفلري ًزتوح من ذًت اًسَعحن ،وحي١ك ذأن َهيسهيح أظواق اٌَؤًؤ
وا٢كصخحنُ .شٍ اًعوز اًرسذًة متيح اًعوزت اٍلكَة واٗكالٌك اٍلكَة ٌَعوزت مشاكح ً فصًسً ا.
ًلس كسم ًيح يف ُشا ا٢كلعؽ اًعوزي مضِساً ًِشٍ اْكسُصة اًيت ال ثُيحل إال يف آكَحل ،وألهنح
ًَزتوح ذًت اًسَعحن ،وًسذي كعوز اّكحن ،وخيعفِح نٌل
اس خثٌحاَة ّكأ إىل ؿح٠ك آكَحل واألحبلمّ ،
ًخشني من حتََي اًيط ّأن اًضحؾص ال ًوكي يف
خيعف اًفحزش س يسزًبل أمريت األحبلم .و ّ
اًخضمَيحث اًثلحفِة ،وًلف ؾيس حسوذ اًلصًد ا٢كخوازج من اْكاكايث وآكصافحث اًضـسَة وأسحظري
ا٢كوزوج .وُشا ذأة ىزاز كصحين اٙكي أمىض ؾلسً ا مؽ اًلحزئ يف أن ٍىون كصً ًسح مٌَ ،وأن ثشوة
لك زلحفذَ يف حسس اًيط.
وىصاٍ يف ملعؽ مضِسي آدص ُحيَي إىل اْكَحت اًَومِة :اًفٌحذق وا٢كلحعم واٍىٌحبس واًسححزت
وؿح٠ك ذريوث واًصوصة وإكصاء:
" ؿَمؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُــــ ِم..
نـــِؼؼؼؼؼف ُأ ِحـــسُ ِم يف لك األص َحء
يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼص اًـحزي..
يف األوزاق اًـــِؼؼؼؼؼحذــــسة اًعفصاء
يف اًؼؼؼجؼؼؼو اًــــٌلظص ..يف األهواء..
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يف أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼص مؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼِيى..
ورشة فَِ ،مسحء ،كِوثيح اًسوذاء..
ؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼي حؼؼؼؼؼؼسُ ِم أن آوي..
ًؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼحذق ًُس ًِح أسٌلء
ووٌؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼس ًُس ًِح أمســــحء
ومــــلؼؼؼؼؼؼؼؼح ٍٍ ًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼس ًِح أمســـحء
ؿَمؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼم..
هَف اٌََي ًؼضؼرّم أحزان اًلؼصذــــحء..
ؿَـــمـــٌؼؼي ..نــِــــف أزى ذِؼؼ َ
صوث
امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ..ظؼؼؼؼؼحقــَة اإلقصاء..
امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ..ثـــَـــصــــس لك مسحء
أحؼؼؼؼؼؼمــــي مح ثــــمــــٜك من أسًــــحء
وثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصص اًـعص ..ؿىل هنسهيــح
ٌَسحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزت ..واألمؼؼؼؼؼؼؼؼصاء..
ؿَمؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼي ُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼم..
أن أذؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼن كري زاكء
ؿَــــمؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼي نــــَف ًيحم اْكؼؼزن
نؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلم ملعوغ اًلسمني..
يف ظصق(اًصوصة) و( إكصاء)"..
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ُشٍ اًعوزت ا٢كضِسًة اًيت جضرط اْكد وجتسسٍ يف األص َحء ،حِر ٍصى اْكسُصة يف
األصحء وجمحيل اًعسَـة ،فلك األص َحء ُحتَي إٍهيح ذي ثخوحس هبح ،وثامتظم اْكسُصة يف األص َحء ا٥كخَفة
وا٢كخيحكضة ،اًضجص اًـحزي واألوزاق اًعفصاء واّكو ا٢كحظص واألهواء وا٢كلِيى .إىل خحهد ُشا اّكحهد
اْكصيك من ا٢كضِس ًأوي ٌَفٌحذق وٌَىٌحبس ،وٌَىٌحبس ُيح ذالٌك ذحظة ًُس ذوظفِح ذالا ً ؿىل
ذٍن او ظحافة ،ذلسز مح ٌضري إىل ُوًّة اْكسُصة .ومن موكّبلث ُشٍ اًعوزت ا٢كلعـَة من ا٢كضِس
ؿبلكة اًضحؾص ذسريوث ،وعم ؿبلكة كري ثلََسًة ،فحًضـصاء اٙكٍن اهعَلوا من زؤًة زومحهدِىِة
ٌَمسًية ؿحذوا ؿىل ا٢كسًية احذضحهنح ٌَعسلة اًرثًة ا٢كرتفة ا٢كس خلٍك ،وثـحظفوا مؽ اًعسلحث اًِحمض َة
من مثي اًـٌلل وآكسم واًسلحاي ،ذَس ّأن ىزاز كصحين يف ُشا ا٢كلعؽ ٍصذط ذني حد حصَشذَ وزؤًة
ذريوث امصأت ظحقَة اإلقصاءُ ،شٍ ا٢كصأت ًِح من ظفحث ا٢كصأت األزس خلصاظَة ا٢كخّبخة( ظحقَة
اإلقصاء ،وثَشس لك مسحء أمجي مح متٜك من أسايء ،وًِح من ظفحث ا٢كومس( حصص اًـعص ؿىل
هنسهيح ٌَسححزت واألمصاء) ،فأي ؿبلكة إجيحذَة ذني حد اْكسُصة وزؤًة ذريوث ؿىل ُشا اًيحو ،إرا ٠ك
ٍىن ىزاز كس وحس ذني اْكسُصة وذريوث اًيت ٍصاُح امصأت يف األهبة واإلقصاء ،واك٢كومس يف إاثزت
اًض سق واًضِوت .وًـي اًعوزت اًسَحهَة األذريت ثشذـس يف ذالٍهتح ؾن اّكو اًـحم ًِشا ا٢كلعؽ ا٢كضِسي،
فىِف ًـَمَ اْكد هَف ًيحم اْكزن (نلبلم ملعوغ اًلسمني ..يف ظصق اًصوصة وإكصاء) ،مفٌِل
ثخـسذ ذالالث اًخَلي فإهَ ًعـد ؿىل اٙكاالة أن ثخلصي ُشٍ اًعوزت ا٢كخي ّحَة ؾن اّكو اًـحم
ٌَعوزت اٗكالًَة ٌَملعؽ ا٢كضِسي.
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وًـي ُشٍ اًعوزت حـَت دذحم اًلعَست حمخحخح ً ًعوز كسمية وزذث يف ذساايث اًلعَست
حىت ثًسجم آكحمتة مؽ ا٢كضِس اًعوزي اًـحم واٗكالٌك اٍلكَة ٌَلعَست ،من الاكرتان اًـضوي ذني
ا٤كد:
اْكد واْكزن اًضفِف ،ومن الاكرتان ذني ذفء اْكد و٢كَمة صؼحاي ّ
" ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼمــــٌؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼصُـــم أن أحزن..
وأهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُمؼؼؼؼؼؼؼؼحـــذــــ ٌحح مــيش ؾعوز
المؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ٍت ..ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼجـــــــَــــين أحؼزن
المصأت أزًك ذني رزاؾهيح ..مثي اًـعفوز..
المؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؽ أحزايئ..
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاي اًسَوز ا٢كىسوز"..
وُشا اًخىصاز ًعيؽ أثصاً حمسذاً ،وُو صوق حزٍن ًِشٍ ا٢كصأت .وال ًمت رٛك ذلري اًعوزت
اًلوًة ،فحًضحؾص ال ًخحسج ؿىل حنو جمصذ ؾن مضحؾصٍ وٍىٌَ ًخحسج ؾن جتصذة ذحظة يف س َحق
()1
مـني.
ّ
ظوز جتـهل أكصة إىل
ورمٌل ٍىن ألحسضم اًلسزت ؿىل اًخأوًي ،فإن اْكزن ًعي ٌَلحزئ ؿّب ٍ
حزن ا٢كخأمي اٙكي ميس اًؼحُص ،ذلَة ا٢كخـة واسرتخحغ ظوز مجٍَك أو اًوكوف ؿىل ضفحف أفاكز
وحوذًة ،وٍىٌَ ًُس اْكزن اٙكي ًعُد ا٤كد ابًوحؽ اٙكي ٌرسي يف األؾٌلق هدِجة اًسـس أو
اًعس واًِجصان.
(1) Literary terms and criticism, p:37
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صٌس كهْح يف لصائذ أخشٍ:
ومن اًلعحاس اًيت حمتثي فهيح اًعوزت اٍلكَة كعَست" اًسريت اٙكاثَة ًس َّحف ؾصيب" حِر
ثسسو اًعوز مذجحوزت ومذيحمِة أًضح ً حصمس اْكخمك اًفصذ اًعحقَة ،ومتزح ذني وظف اْكحل واًسرصًة،
مٌخلست اْكخمك وا٤كىوم مـحً )1(.ونشٛك كعَست" من ًومِحث صلة مفصوصة"( )2ويف " زافـة اٍهنس"
حِر جتمتؽ ظوز حزاَة مذبلحلة الس خىٌلل ا٢كضِس ونشٛك يف كعَست " هنساك" )3(.إر ًلول فهيح":
ٍىنٌَ ..فم" وًلسم مضِساً ابهوزامِح ً من جمحمِؽ من اًعوز ؿىل حنو مح
هنساك مح ذَلح ٌَمث اًثوةْ ..
ىصى يف كعَسثَ" وصحًة"( )4ويف كعَست "حصَيب"( )5وثسسو اًعوزت اٍلكَة ا٢كضِسًة يف كعَست"
أوؾَة اًعسًس"( )6و" اًلعَست اًسحصًة"( )7وكعَست "كصاءت يف اتزخي هنس "..اًيت جتمتؽ فهيح مضحُس
مىثفة أو ظوزاً ذمخست من مثي كوهل"
ثــــصؼؼؼؼؼؼحزك هؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسك..
ًؼؼؼرصد اكًؼسًم ؾيس اًعسحخ
( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًسحذش ض.199-103
( )2ا٢كعسز اًسحذق ض .551-511
( )3ا٣ك٘ك األول ض 07-05 ،01-03
( )4ا٢كعسز اًسحذق ض.133
( )5ا٢كعسز هفسَ ض113
( )6ا٢كعسز هفسَ ض316-339
( )7ا٢كعسز هفسَ ض 171-176
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وًذؼؼصك فوق اًرشاصف ز ًٌضح
وفؼؼؼؼوق اًســـذؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼص ز ًٌضح
وميؤل ابًفس خق اْكَيب حؼَويب
( )1
وًــــمـــٌـــــــين أن أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ْم"
ومن اًلعحاس ا٢كضِسًة كعَست "قصًنظة" اًيت ًأثَف فهيح اًليحيئ مؽ اًرسذي واٗكزاسم.2
وكس اذخسغ ظوزاً مصخىصت يف ُجحاَ اًس َحيس نٌل يف كوهل:
" ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلخ اًــــسٍن...
ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼشا سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًؼؼؼؼؼؼؼؼصذت...
وي
واًؼؼؼؼؼؼؼمس اًضؼؼؼؼؼـؼؼؼؼوذؼؼؼؼؼي اًؼلؼؼ ّ
أحؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼوا ذـــِؼؼؼؼؼؼت أيب زى ٍص...
وأًلوا اًلصغ يف اٌََي ؿىل آل اًٌؼيب
فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــحث كص ٌٍش
()3
زصن ًلسَن ظؼحون األحٌيب"...
( )3
األحٌيب"...

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًخحسؽ ،)1661( ،ض  ، 351مًضوزاث ىزاز كصحين ،هوفي
( )2ا٣ك٘ك األول ض 505-503
( )3األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحًر ،ض306
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أو حني ًلصن اًس َحسة مبفصذاث اًفؼحػة " مصاحِغ اًس َحسة" ومن مثي ثعوٍصٍ ٌَـبلكة
ذني ذريوث واٙكٍن ًؤ ّموهنح:
"هـؼرتف اآلن ...ذأًنّ ويّح اي ذريوث،
هؼحـــصّؼؼؼؼؼم اكًــــصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسو اًص َحي...
وهــــمؼحزش فـي اًؼحؼ ِد ...ثؼمؼح ًمح...
اكًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسو اًؼؼؼؼؼؼؼؼص ّحي...
اآلن ذأهم ويت ذََََخيح...
هـذؼؼصف َ
هؼؼؼؼؼأوي ًفؼؼؼؼصاصـــم ظول اٌََي...
وؾؼٌؼس اًفجص ،هنححص اكًسسو اًص ّحي
هـــذؼؼؼؼؼصف اآلن ...ذأًنّ ويّح أمِّني...
( )1
وويّح هؼؼؼجؼؼؼؼؼِـــي مــــح هـــفـــي"...
وًعوز مأسحت ذريوث ؿىل حنو مثري حني ٌس خحرض ظوزت اًـعفوز اًصكِق
ؾعفوز زذَـ ٍي إىل أن كذَوُح()...
" ظحزذوُح مثي
ٍ
اًنب من أصؼجحز هنسهيْ ح...
نـــم كؼعؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼيح ّ
()2
وحؼؼؼوًؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼحل اًثَج ًنزا"...

( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحًر ،ض119
( )2ا٢كعسز هفسَ 135
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أو حني ًلسم ظوزاً الهنَحز اًلمي:

()1

صحؾص زؼؼؼؼؼوذ ّؼؼؼؼؼؼؼح ،وثؼؼؼؼصفؼي ابًؼحصٍص دفحة
" يف ؾرص سًت اٍاكسً ،عَد ٌ
 



أهَحة
كـــصؼؼؼؼؼبلثؼؼؼِــم ؾؼؼؼصذَ ٌة ...من را زأى فؼِـــمــــح زأى ،كُؼؼؼؼؼصَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًبل ًِح ُ
 



حة
واًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼم اًـؼؼؼؼصذؼؼؼ ّي  ...إمح هـج ٌة مــشذؼؼؼؼؼؼؼؼوحـــ ٌة ،أو حخنــ ٌم كؼؼؼؼ ّعؼ ُ
 



مــــح ُــشٍ مؼؼعؼؼ ٌص ...فإن َظـــبلهتؼؼؼؼؼح ؾــصؼؼؼؼؼؼصً ّؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌة ...وإمحمؼؼِـــح نــــ ّش ُاة
 



لحة
إن حؼؼؼؼؼؼؼحء اكفؼؼؼؼ ٌوز ...فنك من حخ ٍمك كؼؼؼؼِؼؼؼص
اًضـوة ،وات ُحـــ َُ كُـــ ْصـــ ُ
َ
 



األُساة
وإرا كسوث ؿىل اًـصوذ ِة ّمص ًت فَلس ثضَق زىحَِح
ُ
وؿىل اًصمغ من ادذبلف اًعوز يف زصاؿة ثأمَِح ،أو يف ظُضِح وىزكِح ،فِيي ظوز مصخىصت
ًعيـِح اًضحؾص ؿىل ؾًََِ .ومن أظصف ظوزٍ ثٜك اًيت ًعوز فهيح مزنٌك اًضحؾص الاحامتؾَة يف
هؼص هفسَ ،ويف هؼص اًسَعة:

( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحًر ،ض171-107
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"نــــِـــف ،اي ســـحذثؼيً ،لين ا٢كلين
ذــــس مـــح دؼؼؼؼؼِّؼؼؼؼؼعوا هل صــفـــذـــَ َِ
حؾص ؾص ٌيب
ُؼؼؼؼؼؼؼي إرا مؼؼؼؼؼؼحث صــ ٌ
ًؼؼؼجـــس اًَو َم ،مؼن ًعــَ ِؼؼؼي ؿََ َِ؟
ال ًؼصؼؼوش اًَسٍن صـصي ..وأحصى
( )1
ابًسبلظنب ..أن ًسوسوا ًسًَ"..
ّ
أو يف كوهل معوزاً اهلبلة اْكحل وا٢كفحزكة:
" ًؼؼؼؼؼؼسُؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼين
ذـــأن لك وزذت يف وظين
ثــَـــصؼؼؼؼؼس يف سفؼؼؼؼؼؼحفؼِح
( )2
مؼؼؼؼؼبلذــــس اْكساذْ"..
وؾن ححل اًـصة" وضم ًـَىون خَوذ اًسبلكة ً
ؿَاك ..وال هيضمون"..

()3

وكس ثًصَ اًسححثون ؿىل ىزؿة ىزاز كصحين إىل الاُامتم ابًخفحظَي اًعلريت اًيت ثؼِص يف صـص
اْكد ،إر ًدٌحول فَِ ثفحظَي حسس ا٢كصأت وأذواهتح وص َحهتح يف خحهد اًخـسري واًخعوٍص " :فإن
( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك اًسحذش ( )1669مًضوزاث ىزاز كصحين ،هوفي ض 16
( )2ا٣ك٘ك اًخحسؽ ض 119
( )3ا٢كعسز اًسحذق ض 170
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اٗكدول إىل ُشٍ اّكزاَحث٠ ،ك ٍىن ذمح ًـين اًضحؾص نثرياً كصي ىزاز ،نٌل أن اذخاكز اًعوز ا٢كبلمئة
()1
ًِشٍ ا٣كحالث اًعلريت ،واّكصأت يف اٌَلة واًعوزتٌُ ،ل أكوى مح ميّي ُشا ا٢كزنغ اًضـصي أكحيل"
()2
ًلس ذسا ذَق اًعوزت اًفٌَة ؾيس ىزاز ظحكة ال ثيضد ،وًلحححً ضحمٌح ً ٗكميومة اًفذوت اًضـصًة ٗكًَ.
إن من ًخأمي صـص ىزاز ًبلحغ أهَ جييح إىل اًخـحمي اْكيس مؽ ا٢كصأت ومؽ اْكد ،حىت
ًخسسو اًـحظفة اًلوًة مصثسعة ابًضِوت واًض سق ،وٍىن رٛك لكَ ٍصثسط اب٢كصأت وابًضحؾص يف لك
اْكحالث ،فذعسح ححٌك اْكد أو اًض سق حمصضح ً ًزبوػ اًلعَست وبنامتًِح ،ذَس أن ُشا ال ًَلي
اْكس َة وال اًضِواهَة يف اٗكافؽ واًيدِجة ،وًـَيح ال هوافق من رُد ذـَساً ،فأًلى واكؽ اْكحل حبثح ً
ؾن ظَد ْكحٌك صـصًة مثحًَة:
"إن اًعوزت اّكسسًة يف صـص ىزاز كصحين حتي هفسِح مضن مـعَحث اًعسَـة اّكسسًة مث
فين ال
ثحصفؽ مصاث ؿسًست ذلوت اًعوز اْكصت حىت ثخجصذ من أظَِح اْكيس وجس خحَي إىل حٌلل ّ
ًعَح إال ًٌَضوت اًضـصًة واًخشوق اًفين اًصفِؽ .فِو ًُس صحؾص صِوت ذلسز مح ُو صحؾص ثشوق
وثأمي واهفـحل فين خيضؽ مصاَحثَ ًسحص اٍلكٌلث وفذية جضىِي اًعوز أكٍَك يف راهتح ،ذمح ًشذـس
()3
رضـصٍ ؾن موضوؿَ األسحيس ،وحيي اًفن ٗكًَ حمي اًصقسة"..،
وإرا اكن اًيلحذ الحؼوا ؿىل أسَوة ىزاز كصحين ذأن مـجمَ حمسوذ ًلسزٍ ىزاز هفسَ ذأًف
لكمة وان إحعح ًء حصذذ ًاي وكف ؾيس مخسة أسٌلء احذفى هبح ىزاز احذفحء ذحظح ً وعم اٍهنس واًضفة
( )1إحسحن ؾسحش ،اجتحُحث اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ظ )1331(1ذاز اًرشوق ،ؾٌلن ،ض.137
( )2ؾسس اًسبلم ا٢كسسي ،اًعوزت اًفٌَة يف صـص ىزاز كصحين ومىوًنهتح األسَوذَة واٌَسحهَة ض131
( )3حمي اٗكٍن ظسحي ،اٍىون اًضـصي ؾيس ىزاز كصحين ،)1377( ،ذاز اًعََـة ،ذريوث ،ض 71
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(اًثلص) واّكسس ،واًضـص ،واًـَون يف ذواوًيَ األزذـة ؾرش األوىل فحس اٍهنس ابالس خزسام األوسؽ
وأن ظفذني أدصًني ثعلَحن ؿىل صـصٍ وٌُل اْكس َة وازثسحظَ ابًلصٍزت اّكًس َة فإهَ من ذبلل ُش
()1
ا٢كـجم ا٤كسوذ كسم اذخاكزاث خسًست يف اًعوزت واألسَوة.

صٌس ئضئْح ًتْاَْح يثركشج:
وثدصسى اًعوز اّكزاَة ا٢كسخىصت متزح ذني اًدضشَِ والاس خـحزت واًصمز مس خـري ًت مح فـهل
اًصمزًون يف ثسحذل اْكواش ،مفن ظصااف ظوزٍ مح ًلؽ ذني اٙكوق واًسرص وذني ا٢كخحصك واًسخهن"
أرشة ضوء اًلمص اًعحًؽ من حسااق اًـَون" موسـح ّ ذاةصت ا٢كاكن من ؾَين اْكسُصة إىل اْكسااق
اًواسـة ،وُح عم اْكصنة ثَخلي مؽ اًصاحئة واٍىثحفة واًخجمؽ واْكصااق وا٢كوث واًخوحؽ ،حمحو ًال
الاحنصاف حنو اًبلمس خلص وكري اًثحذت:
" أذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي يف زااؼؼحــــة اًيـيحغ،
يف نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثــــحفؼة اًؼسؼؼؼؼؼ ّم ؼؼؼؼؼؼؼ ِحق،
يف ثؼجـــمــــؽ اًــمــــَحٍ ثؼؼحــت األزط،
يف حصااق اًـلِق ،يف ثو ّحؽ اٌَميون..
ازثؼىــد اًؼموث ؿىل هنسٍن ظحبضنيِ
ًؼؼجؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼبلن ،مح ُؼو اًلحهون؟؟"

( )1صىصي ؾَحذ ،ىزاز كصحين وًـسة اٌَلة ،ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل ض 310
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وًـمي دِحهل اًـسلصي حبصًة وثَلحاَة ًَلمي ُشا اًسيحء وُشٍ اٗكالٌك كري ا٢كلِست ،نٌل ىصى يف
متسىت
وظفَ ؾعص اْكسُصة ابٓكصايف اٙكي خيرتق األؾٌلق اكًسىني ،أو وظف آكرص يف ذكذَ؛ إرا ّ
ذَ ًلَد اكًؼيون )1(.وحني ًعف اٍىحي ذـًَهيح وزمبح إرا حصكصق اٗكمؽ يف اًـَيني مبجحيل :اًعسَـة
واإلوسحن ،وٍىن ً
الك مهنٌل خمحًف ًبلؾخَحذي وا٢كأًوف" :ا٢كعص األسوذ يف ؾًَِم اك٣كيون" وُشا
حيمتي أن ٍىون اًضحؾص اك٣كيون وحيمتي حصهَشِح ً أن ٍىون ا٢كعص هفسَ )2(.وحني ًلول ":وأؾَهنن
قيحء فبلمٌىو حز ٍْن"( )3أو " أٍهتح األهىث اٙكي خيخَط اًسحص ذـًَهيح مؽ اًزًخون"( )4وحني حيد
اْكسُصة:
" ًؼؼؼؼؼرؼؼؼؼصح مؼؼؼؼؼن أحــــفحهؼؼؼي كــمح..
( )5
زحيحن"
ؾــــٌؼؼؼؼؼؼ ٌد .ثؼِؼؼؼ ٌنً .ؼِـــمؼؼو ٌنْ .
حسي
وؾؼؼؼؼؼِــــٌؼحك مؼؼؼؼؼؼؼن ٍ
ؾسي حؼؼؼؼجــــ ٍ
ودؼؼؼعؼؼؼصك ذـــــؼؼغ مح قؼؼؼؼزل اًلؼمــحم
 ...وأًن أمحم حتوالث اٍىحي يف اًـَيني،
( )6
ظـــفؼؼؼؼؼؼي ضحاؼؼؼؼؼ ٌؽ وسؼؼؼط اًزححم"..
( )1ا٣ك٘ك اًسحذش ض 15-11
( )2األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًسحذش ظ  )1669( 3ض .10
( )3األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحين ،ض111
( )4ا٢كعسز اًسحذق ض531
( )5ا٣ك٘ك آكحمس ض17
( )6ا٢كعسز اًسحذق ض 535
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أو:
()1

"هَف ثلفو ذني أُساذم آالف اًعَوز"
وحني ًعف سواذ اًـَيني ا٥كسِ ز:
" ثـؼ ُ
وذث ؾؼِؼٌــِــــ ِم
مثؼي حؼضؼُضة ٍهَف
فــمــــح ؾــــسث ُأذؼؼعؼص
ذِؼن اًـؼَون اٍىصريت..
( )2
إال اًــــسؼؼؼؼؼواذ"...
وىصى ؿبلكة حد وثوحس ذني اًسحص وؾَين ذَلُس:
" اًصؼؼجؼؼؼؼص فؼؼؼي ذـــِؼؼؼؼصوث..
( )3
ذـس زحِي ؾًَِم اس خلحل"..
أو:
"افؼصيش صـصك فويق...
( )4
فويق...
( )1ا٣ك٘ك اًثحين ض 37
( )2ا٣ك٘ك اًخحسؽ 131
( )3ا٣ك٘ك اًصاذؽ ض 51
( )4ا٣ك٘ك اًثحين ض555
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( )4

مــثؼؼؼؼؼؼي قـــحابث اًيرَي"
أو "هَف ًلسو صـص من هنوى زس ًٍصا من رُد"1وًُس من صم يف أهَ ثأثص ابًضـصاء
اًلسمحء وا٤كسزني ؾص ًاب وأخحهد ،وٍىٌَ يف فصظ اؾخساذٍ ال ًـرتف ذآابء ،ألهَ ا٢كخفصذ وا٢كخجحوس:
مـصي،
" مــح ثخَمــشث ؿىل صــــؼص اًؼ ِ
ىمي
و٠ك أكؼؼصأ ثؼـحًؼِــم سؼَِؼمــ َحن اًؼحــــ ِ
إهؼٌؼي يف اًضؼـؼؼؼؼص ال آذؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء ًؼي.
جحمي
فلس أًلِت آابيئ حؼمؼِؼ ًـح يف اًؼ ِ
مؼؼن ُؼو اًضــحؾؼص ،اي سؼِـــسثؼؼؼؼؼي؟
()2
فوق اًرص ِاظ ا٢كس خلمي؟"..
إن مىش َ
وًلول أًضً أ:
" أحــحول مـــٌــش اًؼصــساًـــ ِ
حث
أن ال أهون صشهيح ً ذأي أحس..
زفضت اٍالكم ا٢كـَّد ذو ًمــح
( )3
زفضؼت ؾسحذت أي وثن"..
ظوزٍ يف احِحن نثريت إىل ا٢كسحرشت ،فلس ًلول يف س َحق مح كحل ا٢كـصي راث ًوم:
( )1ا٣ك٘ك اًثحين ض 17
( )2ا٣ك٘ك اًسحذش ض .151
( )3ا٢كعسز هفسَ ض 313
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م ّي اًؼمؼلحم ،فىؼم أؾؼحصؼص أمة حىؼمؼت ذؼلري ظبلهحح أمصاؤُح
حوكوا اًصؾَّة واس خجحسوا هَسُح وؾؼ َس ْوا معحًؼ َحِح وُؼم أحصاؤُح
إر ًلول:
"يف ُؼشا اًؼؼزمن اًؼبلمـــــــلؼؼول
أظسحــيح جنَس  -حىت ىىذد -
ذِؼؼؼن صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــحٍ اًــــلؼؼؼؼول.
وهلين ..ذني ؾسوش اًـسس األسوذ..
واًســـِؼؼؼؼؼؼؼؼف اًـــمؼؼؼؼؼســَؼول..
ال هؼؼؼؼؼؼـصف يف ِأي اٌَؼؼؼ ِ
حؼحث
سذُــفؼؼؼؼؼ َع ؼؼؼؼؼؼ ُي َزكْؼؼؼؼؼؼصَؼؼؼؼؼؼ ُذـــٌؼح
( )1
سحن سوف هلؼول"...
وذأي ًؼ ٍ
ومن ظوزٍ ا٢كسخىصت اًيت ثأيت يف س َحق اًسرصًة" وال ْ
ثلي ْكخ ٍمك:
إن كؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼحة كؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ٍِ
( )2
معيوؿة من حثر اًصؾَّة"...

( )1ا٣ك٘ك اًسحذش ض117
( )2ا٢كعسز هفسَ ض 155
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()1

وىصاٍ ًعوز اًـرص ذأسَوة اًًس سة فِو ؾرص محضوي فوضوي كصًل سَعوي ذموي.
()3
وًلسم ظوزت مجٍَك خيخَط فهيح ا٢كعص ابٗكم" وأًن مرضح ذأمعحز حٌَين"( )2أو " اٍىحي ظسّ ُاخ"
أو " ًخىرس وظين مثي كوازٍص اًفزحز"( )4أو:
" مؼن كؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼص اٌَؼؼؼؼؼؼِــي
( )5
حني ميضط صـص ا٢كسحء"
ويف ظوزٍ جيمتؽ اًضفحعم جبٌلًَة اٍىذحيب ؿىل حنو مح ىصى يف كوهل ":أؾئب حِيب جنومحً" أو
" وهخّفت يف اّكو زٌيش"( )6أو:
" أمح سزؾيح اًصظس وا٢كَجيح
()7
ٌُــحك يف حٌَية اًيجم"

( )1األؾٌلل اًس َحس َة ،اٍاكمٍك ا٣ك٘ك اًسحذش ،ض .313
( )2ا٢كعسز اًسحذق ض . 117
( )3ا٢كعسز هفسَ ض 111
( )4ا٢كعسز هفسَ ض 536
( )5ا٢كعسز هفسَ ض533
( )6األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ض 16-3
( )7ا٢كعسز اًسحذق ض 13
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أو " :نلعَؽ ٍ من ا٢كواوًي"( )1حِر جتمتؽ اًعوزت من مىون ذرصي من ؿح٠ك اْكَوان مؽ
مىون آدص مسـي ُو ا٢كوس َلح يف كَ َص ٍن واحس ،وجيمتؽ اْكيس اٙكويق اب٢كـيوي اًسمـي من مثي "
أرشة اًعمت يف محى أؾضحذم"( )2وُيحك اًعوز اًسحُصت من مثي كوهل:
" ًثؼد اًفؼٌؼجؼؼؼؼؼحن من ًِفذَ
( )3
يف ًسي صوكًح إىل فٌجحهنح"
أو:
" وهؼىؼرس اًيجوم رز ٍاث
رس
وهؼؼحؼؼؼؼيص مــح اهؼىـــ ْ
فِــــسؼذؼحؼِـــي حؼؼؼؼؼوًيح
()4
ظوز"
اًلصوة صبلل ْ
حِر ثسسو اًعوزت ظفََة حَمَة أو اًعوزت اًدضرَعَة اًيت جتـي من اًضجصت ظسَة
ثلسي زخَهيح يف اٍهنص:
" ٍصوون يل أدصحز ظفعحف ٍة
ثلؼسي زخَهيْ ح ؿىل األهنص"..
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ،ض 33
( )2ا٢كعسز هفسَ ض .53
( )3ا٢كعسز هفسَ ض 31
( )4ا٢كعسز هفسَ ض 116
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أو وظفَ َ
ٌَضـص:
" وأؾؼي إر أؾي ..اهفؼبلثة صـ ٍص
( )1
ؿًل دِح ْهل"
قؼ ٍ
جصي ..أزىخ ّ
أو:
" ابًؼوُــم ..أسزغ صؼـؼؼؼؼصك ذفىل
( )2
ومقححً ..وًوساً ..وكحابث سؿرت"..
أو:
" وادؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼفــــِؼؼؼؼؼؼؼٌؼح
أهؼت ..يف كؼصمِس هؼجؼمة.
()3
وأًن ..يف كعن قمية"..
أو " أنؼ ّوم اًيجٌلث يف سَيت"( )4أو "كسمحك ...خسوالن من اْكيني" إىل خحهد اًعوز
اًلصًسة " ؾيس هنسًم ًؤمن اإلْكحذ"( ،)5أو:

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ،ض 131
( )2ا٢كعسز هفسَ ض 101
( )3ا٢كعسز هفسَ ض .191
( )4ا٢كعسز هفسَ ض 363
( )5ا٢كعسز هفسَ ض 161
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" ووزاء اًوزاء ..مثة دِط
( )1
ْ
ألكت مٌَ حَوتٌ ذَضح ُء"
()2
حزاز )3("..أو:
أو " وزس ًاي ..نزوذـة اًف ِي " أو" أو ُأفَخت حَمهتح ..ظسف ًة حسحهتح ذـني ّ
" ًؼؼؼؼؼح ًؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼِــ ِس
ىزق اًؼميلحز ..أذَغ
مثي ؾعفو ٍز ..ثيفَ ْغ
( )4
ذؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼن وزذ"..
ظوز خمخَفة .فحٍهنس ّ
هسٍك من ايمسني ًلـس ،وُو
وٌَثسي ومض خلحثَ حضوز زاخس ًخىصز يف ٍ
هوم اًنكة ،واًيحُس ص سـحن ؾزاً ،واْكَمخحن اكهسفحغ اًِوذح فوق ُحلَ ْي أَزح ٍ ثعفصان:
"فِمؼح حوال هشِ ٍش وكِوت
وطمؼح ذوزكح زحِق وهوز
( )5
وٌُل زذوت ثـحهق زذوت..

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ،ض 131
( )2ا٢كعسز هفسَ ض 155
( )3ا٢كعسز هفسَ ض 159
( )4ا٢كعسز هفسَ ض 191
( )5ا٢كعسز هفسَ ض 165
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وٌض سَ ظسزُح ابًعفي وًلول " وحَمخحك ؿَََ ،كعصات هوز" و ":هنَساً ..زاؾش ا٢كيلحز/
اكًثَج اًيسًف /و" هنسُح فَلة ثفححة" و "هجز وخحق اًيحز /يف حَميت زؾضة )1("/أو " اكن يف
ظسزك ذٍاكن مجَبلنً /..عَححن نثريًا /...وًيحمحن كََبل /...وأًن ويت ذبل هو ٍمُ "/...شٍ اًعوزت
اًسسًـة اًيت ثأثَف من حواش خمخَفة ،أو" اكن هنساك دصوفني ظلريٍن /...واكًنً...أالكن
اًـضد من ظسزي "/...أو "...اكن هنساك حعحهني ذبل زسحٍ/...واكًن ٌرشابن ا٢كحء من كـص
ا٢كصااي "/ ...أو "إهين أحفغ حلصافِة اٍهنسٍن...اي س َسيت /ؾن ػِص كَد )2("/...أو " وهنس أزذََّ
مثي اًعَوز األًَفة"( )3وىصى اٍهنسٍن ٌض هبحن اًسفصخي" سفصخي هنسًم" وىصى اٍهنس ًـلي
كََي..
وميحزش مح ًلوم ذَ اإلوسحن ":وهنسك ..خيصح يك ًدٌفس ذـغ اًِواء اًيلي /..وذـس ٍ
ًـوذُ ) 4( "/.واٍهنسان خيععحن ألول اهلبلة وأدعص اهلبلة يف اًـح٠ك اًثحًر ) 5( ،ومن ظوزٍ
اًضجص"( )6وىصى اًضحؾص
اًعصًفة" سأذذي /..كحذة هنسًم ًَ ًبل ..ألكذي لك اًعَوز اًيت ثخرسأ ذني ْ
()7
اًضحؾص ىزاز كصحين محُصاً يف اس خلعحء اًعوزت ؿىل حنو مح ىصى يف كعَسثَ" إىل مضعجـة"..
فحًسحكحن اًـحزًخحن مززؾخحن ٌَفي ،وأرشظة اْكصٍص وأهسوابن من ظي ،وصبلالن من رُد" يف
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ،ض 105
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض111
( )3ا٢كعسز هفسَ ض530
( )4ا٣ك٘ك آكحمس ض .13,11
( )5ا٢كعسز هفسَ ض33
( )6ا٢كعسز هفسَ ض 190
( )7ا٣ك٘ك األول ض 139
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حوزة اكًعسح مصخي" .وًعفِح وـض خحز اًيت ختصح من زقوت اًسحص و" ثَشس اًضمس رسحكهيح
سوازا"( )1واًَسان "حسحذخحن زذَـَخحن"( )2وأمح اًفم " أقىن من اٌَوست فَلذح ٍُ"( )3واًـعحفري اًيت
ثَخلط اًلمح من صفيت اْكسُصة ،وثؼِص اًعوز اًيت جض َؽ ٗكى أحصحة اًفن من مثي ا٢كوس َلح"
زنزي اي ُيس صحيل ..فـىل /حسسحث اًصظس مِـحذي مـَ "/أو " يف ذوسًنث اٍىٌلن"( )4وحسسة
كِثحزت( )5و"فأرشة من كصاز اًصظس" و" ُز ّيش اٌََي ..موس َلح"( )6و "أًنم ٌي ثٜك اًيت ظفلت /أم
أم أهنح ٌَصظس أهنحز )7("/أو "حسًثم جسحذت فحزس َة" حِر ثَخلي ححس خحن :اًسمـَة واًسرصًة ،أو
أو "محاَة اًعوث ودرضاء اًـَون" حِر جيمتؽ ا٢كحء وآكرضت يف اًسمؽ واًسرص ،ومن اًعوز
ا٢كسخىصت" صفيت دود ..وايكوث مىرس /وذعسزي ذصىت كصة مصمص )8("/وىصى اٍهنسٍن سوخني
من جحي واٍهنس نشاد خحاؽ ٍ دعص ،واٍهنس ذعة ذَضحء ،واًثلص هوسٌ من اًـسي ،ومصسوم اكًـيلوذ،
واًضحىة موس َلح ووزوذ .وجتمتؽ يف اْكسُصة ٗكًَ ؾيحزص ثأثَفً ،ـَِّح ثلرتة من ظوزهتح اْكلِلِة،
ونأهنح اٙكي ال حتَط ذَ ظفة وال ُ َحي ُس وال ًُلََِس ،فذضَق اًـسحزت أمحم ا٢كضِس ا٢كَِد (ؾعفوزت
( )1ا٣ك٘ك اًصاذؽ ض319
( )2ا٢كعسز هفسَ ض331
( )3ا٢كعسز هفسَ ض139
( )4ا٣ك٘ك األول ض . 135 ،131
( )5ا٢كعسز هفسَ ض163
( )6ا٢كعسز هفسَ ،ض110
( )7ا٢كعسز هفسَ ض 131
( )8ا٢كعسز هفسَ ض.399
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كَيب ،هُسحين ،زمي اًسحص ،كحابث اًزًخون ،ظـم اًثَج وظـم اًيحز ،وىىِة اٍىفص ،واًَلني)( )1ومن
ذسًؽ ظوزٍ فـي ا٢كوث حني دعف اذيَ اًضحة ثوفِق" هيحمجيح ا٢كوث من لك ظوة /...وًلعـيح
اْكسني )2("/وذـس زحِي ذَلُس
مثي ظفعحفذني /فأرهص ،حني أزاك ،ؿَ ًَح /وثشهص ،حني حصاين،
ْ
ًعسح وحِسً ا" صحءث ذأن أذلى وحِسً ا /..مثي أوزاق اًض خحء )3( "/وىصى ظوزت اْكسَشني ًسىِحن
وجيوذ ُحزذني( )4وزمس يف ا٢كلحذي فـي اًضِوت يف ظوزت مفحزكة ":اٍهنس ...مثي اًلحاس اًـصيب
ًأمصين /:ثلسم ًؤلمحم /...واًفَفي اًِيسي يف اًضفذنيِ ًأمصين /:ثلسم ًؤلمحم )5("/...أو "محاي ًِح
هنسان ص َعحًنن ُطمٌِل خمحًفة اًوظحاي )6("...أو "وهنساُح ًلامين مؽ ٝك حوازا )7("..واٍهنس ًـسق مثي
مثي حلول اًخسف وٍصوغ حنو اًضحؾص وحعحن )8(.أو " أًن كحة هنسٍن مٌم"( )9أو ًلسم ُشٍ
اًعوزت اًعصًفة ؾن اٍهنس اًلحاس ا٢كؼفص وُو جسني:
" أؾؼؼعؼؼي ًؼٌؼؼِسك فصظ ًة
( )1ا٣ك٘ك اًثحين ،ض 19
( )2ا٢كعسز اًسحذق ض 111
( )3ا٣ك٘ك اًصاذؽ ض 00
( )4م 1ض 101
( )5ا٢كعسز هفسَ 063
( )6ا٢كعسز هفسَ ض 013
( )7األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًصاذؽ ،ض 319
( )8ا٢كعسز هفسَ ض 193
( )9ا٣ك٘ك اًخحسؽ ض.31
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حذؼؼى ًؼؼؼحؼؼؼؼعــم كــــِـــسٍ
( )1
وًلوذ خُش اًثحةصٍن"..
ونثريًا مح ًعف حسسُح ابًامثز واًفوبنَ واًيلي واًوزوذ من مثي:
" ال ث ُؼؼؼحؼؼصحؼَين ..اي ذيفسجيت
أصؼؼجؼحز ًؼؼوسك ال وظؼؼول ًؼِح
( )2
ومثحز دوذم ..فوق إماكين".
وًخحسج ؾن موامس ًوسُح ودودِح وسفصخَِح اٙكُيب وًعف اًضحؾص هفسَ ذأهَ ؿحصق مذفصػ،
وأهَ حٌل ٌم ساخي )3(.وُو ظف ٌي أضحغ حلِسخَ يف اًزححم )4(،وًخحسج ؾن حلول اّكََس وحلول
اٌَِد(.)5

( )1ا٣ك٘ك اًخحسؽ 101
( )2ا٣ك٘ك آكحمس ض 136
( )3ا٣ك٘ك آكحمس ض133
( )4ا٢كعسز هفسَ ض151
( )5ا٢كعسز هفسَ ض569
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خامتح:
ًخضح ذمح كسمٌح أن ىزاز كصحين ػحُصت فصًست يف اتزخي صـصًن اًـصيب اْكسًر ،هل ظوثَ
آكحض ا٢كثلف اٙكي زصس فصًسً ا يف ًلخَ ويف موضوؿَ ويف رسعَخَ ،وكس ػِص متّيٍ اًسحظؽ يف
اًعوزت اًفٌَة اًيت حـَخَ حبق صحؾص اًعوزت يف اًـرص اْكسًر .وكس متّي جبصأثَ يف ادذَحز
موضوؿحثَ وظسكَ يف اًخـسري ؾن أفاكزٍ ومضحؾصٍ ،وؾزوفَ ؾن الاس امتغ إالّ إىل ُواحسَ وظوثَ
اٗكاذًل ،فذفصذ ومتّي ،واكن اًخفحثَ إىل ا٢كصأت ؾضلًح وكضَ ًة خحهسح ً من حواهد متّيٍ ،جفـَخَ حصأثَ
ًسذي ذلوت إىل ؿح٠ك اًخعوٍص اًفين مصخىصاً وظحهـحًً ،ضَف إىل حصاج اًعوزت اّكسًس ،وًـي ُشٍ
اإلضحفة ثخجحوس مح حنت اًضـصاء من ظوز والس امي يف اْكد ووظف ا٢كصأت فىصاً ،وزوحح ً وحسساً
وأهىث يف حصاج اًعوزت اًـح٢كي.
وًـي حٌلل ظوزثَ وكصهبح ،ؿىل معلِح وكوت ذالٍهتحَ ،كصذخَ من اًيحش ،فسذي اًلَوة ذخَلحاَة
ومن ذون اسدجشان ،وكس ؿحص ظوزثَ مثٌَل مزح أسَوذَ اًضفحعم ابٍىذحيب ،وُشا مح ًّبس رسحظخَ
اآلزست اًـعَة ؿىل اًوظف واًخحََيٍ ،وكن وزاءُح راكء ًنذز ،وزلحفة فٌَة راذت يف حسس
اًلعَست ،ومجـت يف أؾعحفِح اًضـص واًصمس وا٢كوس َلح واسدصعيت فَسفذَ آكسُجة ،حفؼي صـصٍ
ا٢كىذزن ابًعوز ا٢كسخىصت ا٢كسُضة ابالس خلصحل الاس خثٌحيئ وا٢كلصواَة اًيت حـَخَ من اًضـصاء اًـصة
اًلبلاي اٙكٍن ؿحصوا من سن كَمِمً ،لس زمس ا٢كصأت مثٌَل زمس اًعسَـة وحسق يف األص َحء
وثفعَبلهتح ونأهَ ًدٌحوًِح من آكحزح ،وٍىن ا٢كخأمي ًسزك أهَ ًلوض إىل األؾٌلق ًَىدضف
وًَىضف .وال ختعئ اًـني أثصٍ يف أحِحل خمخَفة من اًضـصاء ححًت ػصوف نثريت ذون إزصاسُح
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وذَحن ثأزريُحً .لس اكن راكؤٍ وظسكَ وكصذَ من اًيحش ،وثصاء ظوزثَ حـي صـصٍ ميث ّي مسحححث
خمخَفة من اًخيوغ؛ من األهبة واألزس خلصاظَة ،واًصومحوس َة اْكح٢كة ،إىل اٌَلة اًَومِة واًشسحظة.
واٙكي ًلصأ صـص ىزاز كصحين ال ميىٌَ إقفحل أثص ىزاز كصحين يف وخسان أحِحل مذـحكصة،
حِي إىل حِي .وًن ختعئ اًـني اًفححعة أو األرن ا٢كصُفة أثص ىزاز
وس َؼي ُشا اًخأزري ًًذلي من ٍ
كصحين ،نٌل أرشًن ،يف نثري من اًضـصاء اًيحهبني ؿىل مس خوى األسَوة واٌَلة واًفىصت واٗكالٌك
واإلًلحغ .وًـي كمية ىزاز كصحين اْكلِلِة س خدصني الحلحً ،ألن ا٢كـحزصت ؾيس نثري من اًيلحذ وأحصحة
اًِوى جححة.

104

ادلصادس ًادلشائغ:
أًالً:

ادلصادس:
ىزاز كصحين األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك األول ،)1611( ،ذاز هوفي ،ذريوث.
األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحين )1613( ،ذاز هوفي ،ذريوث
األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحًر ،)1615( ،ذاز هوفي ،ذريوث.
األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًصاذؽ ،ظ )1661(،3مًضوزاث ىزاز كصحين ،ذاز هوفي،
ذريوث.
األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك آكحمس ،ظ ،)1661( ،3مًضوزاث ىزاز كصحين ،ذاز هوفي،
ذريوث.
األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًسحذش ،ظ )1669( 3مًضوزاث ىزاز كصحين ،ذاز
هوفي ،ذريوث
األؾٌلل اًيرثًَ اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًسحذؽ ،ظ ،)1333(،1مًضوزاث ىزاز كصحين ،ذاز هوفي،
ذريوث.
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األؾٌلل اًيرثًَ اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحمن ،ظ )1333( ،1مًضوزاث ىزاز كصحين ،ذاز هوفي،
ذريوث.
األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًخحسؽ ،)1661(،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ذاز هوفي ،ذريوث
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ثاَـًْا:

ادلشائغ:

 إزصاُمي اًسـحفنيًِ ،د اًخحوالث ،ذزاسحث يف اًضـص اًـصيب اْكسًر )1667(،ذازاًـح٠ك اًـصيب ،ذيب.
 آ .أ .زًدضحزذس ،فَسفة اًسبلكة( )1661حصمجة سـَس اًلحمني وًنزص حبلوي ،إفصًلِحاًرشق ،ذريوث .
 إحسحن ؾسحش ،اجتحُحث اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ظ )1331(1ذاز اًرشوق ،ؾٌلن. يس ذي ًوٌس ،اًعوزت اًضـصًة ،)1391( ،حصمجة ،أمحس هعَف اّكيحيب ،ومحٛك مريي،وسٌَلن حسن إزصاُمي ،وسازت اًثلحفة واإلؿبلم ،ذلساذ.
 صىصي َلس ؾَحذ ،ملحٌك "ىزاز كصحين وًـسة اٌَلة" ىزاز كصحين صحؾص ٍلكاألحِح٠ك )1339(،1إرشاف سـحذ َلس اًعسحخ ،إؿساذ وحتصٍص َلس ًوسف جنم ،ذاز سـحذ
اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ ،اٍىوًت.
 ؾسس اًسبلم ا٢كسسي ،اًعوزت اًفٌَة يف صـص ىزاز كصحين ومىوًنهتح األسَوذَة واٌَسحهَة،ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل م )1339(،1إرشاف سـحذ َلس اًعسحخ ،إؿساذ وحتصٍص َلس
ًوسف جنم ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ ،اٍىوًت.
 كحيل صىصي ،صـصًن اْكسًر إىل أٍن؟ ظ )1379( 1ذاز اآلفحق اّكسًست ،ذريوث.107

 اٗكاز، إفصًلِح اًرشق،)1611(  اًسبلكة اّكسًست ذني اًخرََي واًخساول، َلس اًـمصي.اًسَضحء
. ذريوث، ذاز اًعََـة،)1377(، اٍىون اًضـصي ؾيس ىزاز كصحين، حمي اٗكٍن ظسحي.) ذاز اًفحزايب1669(1 ظ، يف هؼصًة اًوظف اًصوايئ، جنوى اًصاييح اًلس يعَين ذاز،) حصمجة َلس فذوخ أمحس1335( ، حتََي اًيط اًضـصي" ذًِة اًلعَست، ًوزي ًومتحن.كـحزف مبرص٢ا
- Edward Quinn, A dictionary of literary and thematic terms, second edition,(2006),
U.S.A.
- Encyclopedia Britannica (poetic imagery) 2016.
- Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin,editors, Critical terms
- literary study, second edition,(19950),
Ethics, Popular culture,
Class, Desire, Imperialism, Nationalism, Diversity, Chicago university press, Chicago
& London.
- J.A.Cuddon, Dictionary of literary terms& Literary theory(1999), Penguin reference,
Great Britain.
- John Peck and Martin Coyle, Literary terms and criticism,(1984), Macmillan ,London
- Marjorie Boulton, The anatomy of poetry, Revised edition,(1982), Great Britain.
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- Marjorie Boulton, The anatomy of poetry, Revised edition,(1982), Great Britain.
- M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham A GLOSSARY OF LITEARYR TERMS, eight
edition( 2005), Thomson- wads worth, U.S.A.
- Northrop Frye, Words with power,(2007) penguin books, U.S.A.
- Roland Barthes, Image, music, text,(1977) translated by Stephen Heath, Hill and
Wang, New York.
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لصائذ يـخراسج:
خثض ًدشْش ًلًش
ؾـــٌـــسمح ًؼؼوًــس يف اًؼضؼؼؼؼصق اًلمص ..
فحًسؼؼؼؼعؼؼؼؼوخ اًــــصؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼغ ثـــلـــفو
ثؼؼحؼؼؼؼؼؼت أنؼؼؼؼؼؼؼؼؼساش اًؼؼؼزُؼؼؼؼؼص ..
ًذؼصك اًيحش اْكواهُت وًؼمؼضون سمص
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼبلكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحت اًؼؼؼؼؼلــمص ..
حيمَون آكزب ..واْكخيك ..إىل زأش اّكسحل
ومـــــؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼساث اًؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼسز ..
وًــصؼؼؼؼؼؼؼؼِـــون ..وًــــضؼؼؼؼؼصون ..دِحل
وظ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز ..
وًـــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوثؼؼؼؼ ون إرا ؿحص اًلمص ..
  

مح اٙكي ًــفـــؼَؼؼؼؼؼَ كؼؼؼؼؼؼؼؼصض ضَحء؟
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي ..
ذــــص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ األهـــصؼؼؼؼؼؼِــــحء ..
وذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼصـــسؼؼؼؼؼؼعــــحء ..
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مــــحضــلؼؼؼي اًــذــصـــف وثؼؼجــــحز آكــسز ..
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اٙكي ًــــفـــــــهل فــِؼٌــح اًلمص؟
فؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼَؽ اٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼصايء ..
وهـــــــِــــش ًؼٌــــسذؼؼؼجؼؼؼؼؼسي اًسٌلء ..
مؼؼؼؼؼؼؼح اًؼؼؼؼؼؼؼؼشي ؾؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼس اًسٌلء؟
ٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼى ..ضؼؼؼؼؼـــفحء ..
ٌســذؼؼحــــََون إىل موىت إرا ؿحص اًلمص ..
وًؼؼؼؼِؼؼؼؼؼزون كــصؼؼؼؼؼؼوز األوًــــِؼؼؼؼؼحء ..
ؿَِح حصسكِم زساً ..و أظفح ًال ..كصوز األوًَحء
وًــمسون اًسجححِس األهَلحث اًعصز ..
ون وسمََ كسز ..
ًــذؼؼؼؼؼسَون ذأفــــِؼؼؼؼ ٍ
وكؼؼؼؼؼض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء ..
يف ذؼؼؼؼؼبلذي ..يف ذؼؼؼؼؼؼبلذ اًشسعحء ..
  

أي ضؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼ ًف واهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحبلل ..
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ والًن إرا اًضوء ثسفق
فحًسؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼححِس ..وآالف اًسبلل ..
وكؼساخ اًضحي  ..واألظفحل ..حتخي اًخبلل
يف ذؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي
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حؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼر ًـــصــــىؼؼؼؼؼؼؼؼي اًسحرحون
وًـُضون ؿىل اًضوء اٙكي ال ًسرصون ..
يف ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي
حؼِــــر حيَح اًيحش من ذون ؾَون ..
حؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼر ًـــصؼؼؼؼؼؼؼؼًك اًسحرحون ..
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون ..
وً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون ..
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼون اثـــىــــحل ..
مؼؼؼؼؼٌــــش أن نؼحهؼؼؼؼؼوا ًـُضون احاكل ..
وًــــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذون اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــبلل:
ًؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلل ..
أًؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًؼٌؼصؼؽ اٙكي ًــمؼؼؼعص محش ..
وحؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼِؼضؼؼؼؼؼؼًَح ..وهـــــــحش ..
أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًصة اًصذحمؼؼؼؼؼؼي اًـــمـــــَق
أًؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًيشء اٙكي ًُس ًعسق "..
ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼصقً ..ؼؼؼؼؼٌؼح
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ محش
ٌَمــــبلًني اًيت ؾؼؼؼعــَت فهيح اْكواش
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يف ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼي اًضؼؼؼصق ًــــمؼح ..
ًـــصؼؼؼؼؼؼَف اًــــص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسز ثـــمــــحمَ ..
ًؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼـصى اًرشق مؼن لك هصامَ
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحل ..
فحًــ مبلًني اًيت حصوغ من كري هـحل ..
ٍ
سوخحث ..
واًيت ثؼؼؼؼؼؤمؼؼؼؼؼؼؼؼن يف أزذؽ
ويف ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوم اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼِـــحمَ ..
اًؼؼؼؼؼؼؼمبلًؼِؼؼؼؼن اًيت ال ثَخلي ابٓكزب ..
إال يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــحل ..
واًيت ثؼسؼىؼن يف اٌََي ذَو ًات من سـحل ..
أذؼؼؼؼؼ ًسا ..مؼؼؼؼؼؼح ؾصفت صلك اٗكواء ..
ثؼذؼؼؼصذى حؼؼؼؼؼؼثــــث ًح ثؼؼحــــت اًضَحء ..
يف ذبلذي ..حــَر ًؼصــــًك األقسَحء ..
وًــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون زاكء ..
لكٌل حؼؼؼؼؼؼصوِم ؾو ٌذ رًَ ٌي ..و"ًؼِؼحيل "
رٛك اًــمؼؼؼؼوث اٙكي هسؾوٍ يف اًرشق ..
"ًَحيل" ..وقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼحء
يف ذؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي ..
يف ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ اًؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼعحء ..
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حِؼر هؼؼؼجــذؼؼؼؼص اًخواص َح اًعوًٍك ..
رٛك اًســـثــــي اٙكي ًفذم ابًضؼؼصق ..
اًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اًعوًٍك ..
صؼؼؼؼصكــــٌــح اًؼمؼجـــذؼؼؼؼؼؼؼص ..ثؼحزًؼؼؼؼؼؼ ًرــح
وأح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبل ًم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼح نــــسؼؼؼؼوٌك ..
ودؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصافؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍ
حث دؼؼؼؼوايل ..
رشكٌح ،اًسححر ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼن لك ذعوٌك ..
يف أذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي سًؼؼؼؼؼؼؼس اًِبلًؼؼؼؼؼؼي ..

ىٌايش ػم دفرت اننكغح
1

أهـؼؼؼي ٍىؼم ،اي أظـــسكـــحيئ ،اٌَلة اًلسًؼمــَ
واٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد اًؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼمــــَ
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ..
نؼؼؼؼؼؼبلمؼيح اًؼمؼثلوة ،اكألحشًة اًلسًـــمَ ..
ومـــفؼؼؼؼصذاث اًـؼؼؼِؼؼص ،واًِجحء ،واًضذؼِــمَ
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼي ًــــىــــم ..أهؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼي ًؼؼؼؼؼؼىــــم
هؼؼؼؼؼؼِــحًة اًفىص اٙكي كحذ إىل اًؼؼؼؼؼؼِؼؼزًــــمؼَ
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2
مــــحًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌة يف فـــمؼؼؼؼؼؼٌــح اًؼلؼؼؼعحاؼس
مــــحًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌة ضــــفؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼص اًــٌــســحء
واٌَؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼي ،واألسؼؼؼؼؼؼؼذــــحز ،واًؼملحؾــــس
مــــحًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌة أمؼحمؼؼؼؼؼؼيح األصؼؼؼؼؼؼؼؼِـــحء
3
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼح وظؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼزًؼؼن
حؼؼؼؼوًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ذؼؼؼؼؼؼؼَؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍة
من صحؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍص ٍىؼذؼد اًؼحد واًؼحــٌــني
ًضحؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍص ٍىؼذــد ذــحًؼؼؼؼؼؼؼســــىني
4
ألن مؼؼؼؼؼح هؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼسَ أنؼؼؼؼؼّب مؼؼن أوزاكٌح
ال ذؼؼؼؼؼؼس أن هؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼجــي مؼؼؼن أصـحزهـــح
5
إرا دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًن اًؼؼحؼؼؼصة ال قصاذـــَ
ألهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼح هؼؼؼؼؼؼؼسدؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼِــــح ..
زلك مح ًؼمؼٜك اًرشيق من مواُد آكعحذؼَ
ابًـــــٌؼذؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼحث اًيت مــح كذَت رابذؼَ
ألهؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسدؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼِح ..
ذؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼعق اًعؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼٍك واًؼؼؼصذؼحذــــَ
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6
اًس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص فؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأسؼؼؼؼؼؼؼؼحثؼٌــــح
ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصادٌح أضؼؼؼؼرؼؼؼؼؼم مؼؼؼؼؼؼن أظواثيح
وســــِؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼيح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼول مؼؼؼؼن كحمحثيح
7
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًــــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼضــــِــــَ
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼز يف ؾؼؼؼؼؼؼصــــحزٍ
ًلؼؼؼؼؼس ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس يح كؼرشت اْكضحزٍ
واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوخ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحُؼؼؼؼؼؼؼَــــََ ...
9
ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحي واًؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼزمؼحز ..
ال ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼسج اهؼؼؼؼؼؼذؼؼعحز
9
لكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌـــح ازثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼحًٌــح
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼمــــسني أًف دــــِؼؼؼؼؼؼؼمــ ٍة حــسًــــسٍ
10
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼوا اًؼسؼمؼحء
إرا ثؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼت ؾؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼىـــم ..
ال ثَؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوف
فحٞك ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤثؼؼؼؼؼؼي اًــــٌؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼص من ٌضحء
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وًُس حــــسا ًذا ًــسًــىـــمً ..ؼعؼيؽ اًس َوف
11
ًؼؼوحؼؼؼؼؼـين أن أسؼمــؽ األهسحء يف اًعصــــحخ
ًوحــــــــٌؼؼؼؼؼؼؼؼي ..أن أسؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؽ اًيسحخ ..
12
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ذدؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼِؼؼؼِؼوذ من حسوذًن
وإه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ..
جس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼوا اكًؼٌؼؼؼؼؼمـــي ..من ؾَوذٌؼح
13
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة آالف س يَ ..
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼصذاة
ركؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــــح ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًؼؼؼؼؼؼَــــ ٌة
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذهؼؼؼؼؼح مؼؼؼؼجؼؼؼؼِؼؼؼؼؼو ٌٌك
ؾؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوهـــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح مؼصافؼؼئ اًــــشذــــحة
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسكؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼي:
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼوا أن ثــــىؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼصوا األذؼواة
أن ثؼؼؼؼؼؼؼؼلسَوا أفىؼحزنــم ،وثلسَوا األزواة
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسكؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼي:
حؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼوا أن ثؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼصؤوا نــــذؼؼؼؼؼحة ..
أن ثـــىـــذؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼوا نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحة
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أن ثؼؼؼززؾوا اًؼحصوف ،واًصمحن ،واألؾيحة
أن ثــصؼؼحؼؼصوا إىل ذــــبلذ اًــثــَؼؼؼج واًضسحة
فحًيحش ًؼؼجؼؼِؼَؼوىنك ..يف دــــحزح اًؼرسذاة
اًيحش ًؼحـــسصؼؼؼؼوىىـــم هو ًؾــح من اٙكاحة ...
14
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼوذهؼؼؼؼؼؼؼؼح مــــِــــذــــة اإلحســــحش
أزواحــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ثؼؼؼؼؼؼؼؼضــىؼؼؼو مؼن اإلفبلش
أايمٌح ثسوز ذني اًزاز ،واًضعصجن ،واًيـؼحش
ُي هؼحن "ذري أم ٍة كس أدصحت ٌَيحش" ؟ ...
15
اكن ذؼؼؼوسؼؼؼؼؼؼؽ هــفؼؼعٌؼح اًؼسافؼق ابًعححزي
أن ًـــسؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼي دــــٌؼؼؼؼجؼ ًصا ..
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍد وهؼؼؼؼؼؼؼؼحز ..
ٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ..
وادؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼَــــة األصؼؼؼؼؼؼؼصاف مؼؼن كص ٌٍش
ودؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼٍك األحصاز من ٍ
أوش ومن ىزاز
ًؼؼؼؼؼؼؼؼصاق ثؼؼؼؼحؼؼؼؼؼت أزحــي اًؼجؼؼوازي ...
16
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغ يف اًؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼوازغ
هؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼمي ثؼؼؼحــت إذؼؼؼعــــيح اْكسحال ..
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رص
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمـــحزش اًؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼي ذبل ثس ٍ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼعم اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزحــــحح واألكــفــــحال ..
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسخ نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼضــــفــــحذغ
هؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم نؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼضــفــــحذغ
هؼؼؼجــــــــي من أكؼؼؼؼؼؼؼؼؼزامــــٌــــح أذؼؼؼؼؼعــــحال ..
هؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼـي مؼؼؼؼؼؼؼؼن أصؼؼؼؼؼؼصافٌح أهشالا ..
ىصثؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼصؼؼؼعؼؼؼؼؼوٌك ازثؼؼجحال ..
هؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس يف اًؼؼؼجؼؼؼوامـــؽ ..
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًبل ..نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسحىل
هؼؼؼؼؼضعص األذــِـــحث ،أو هؼؼؼؼؼؤًف األمثحال ..
وهؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼحــــش اًٌؼؼؼؼؼعؼؼؼؼص ؿىل ؾــــسوًن ..
مؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼسٍ ثؼؼؼؼؼؼؼـــــحىل ...
17
ًؼؼؼؼؼو أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ًؼؼؼؼؼؼمــٌؼؼحؼٌؼي األمحن ..
ًو نـــٌــت أســـذؼؼؼؼعِــؽ أن أكؼحذـــي اًسَعحن
كؼؼؼؼؼؼؼؼؼَـــت هلً :ؼؼؼؼؼح سؼؼؼؼؼؼِــــسي اًسَعحن
نؼؼؼؼؼؼؼؼبلذم اًـــمؼؼؼؼؼفــذؼؼؼصسحث مزكت زذايئ
ومؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼصوك ذااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًمح وزايئ ..
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزااؼؼي ..
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أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزايئ ..
أكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسامؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼم وزايئ ..
اكًؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسز اًؼمحــــخوم ،نؼحًؼلؼؼؼضــــحء
ًؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼوذؼؼؼؼؼون سوحؼذؼؼؼي
وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼون ؾـــٌـــسضم ..
أسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء أظؼؼؼؼؼؼؼؼسكؼؼؼؼؼحاؼي ..
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصت اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼســـَعحن
ألهين اكذؼؼؼؼؼؼؼصذــــت مؼؼؼؼن أسؼؼؼؼؼوازك اًعٌلء
ألهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ..
حؼحوًت أن أوضف ؾن حزين ..وؾن ذبليئ
ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ابًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼشاء ..
أزقؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼين حــــٌؼسك أن آلك من حشايئ
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼسي ..
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح سؼؼؼؼؼِــــسي اًـــسؼَعــــحن
ًلؼؼؼؼؼس دؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼصث اًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼصة مصثني
ألن هؼؼؼؼؼعـــف صـــــــصــيحً ..ؼِؼس هل ًســحن
مح كؼِؼؼؼؼؼؼؼؼمة اًضـد اٙكي ًُس هل ًسحن؟
ألن هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼف صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼــــصـــٌــــح ..
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼححظؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌص اكًؼٌــــمي واًؼؼجصران ..
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يف ذاد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجــــسزان ..
ًو أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ًؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼحـــٌؼي األمحن
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼص اًسَعحن ..
كَت هلً :لؼؼؼؼؼؼس دــــرسث اًؼحصة مصثني ..
ألهم اهـــفؼؼعؼؼؼؼؼَت ؾؼؼؼن كضَة اإلوسحن ..
18
ًو أهؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼح ٠ك هؼؼؼؼؼسفن اًوحست يف اًرتاة
ًو ٠ك هـــمؼؼؼؼؼزق حسمؼؼِح اًعؼصي ابًؼؼحؼصاة
ًو ذلِت يف ذادؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًـَون واألُساة
ًؼمؼح اسدصححؼؼؼؼؼؼؼت ًؼؼؼؼحـــمــٌــــح اٍالكة ..
19
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼس حؼؼؼؼؼِـــ ًبل قؼؼؼؼؼحضــــصًؼؼؼؼؼح ..
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼس حؼؼؼؼؼِـــ ًبل ًــفــــَؼؼح اآلفــــحق
وًـــٌـــىؼؼؼؼؼؼش اًــــذـــحزًؼؼؼخ مؼؼؼن حــــشوزٍ ..
وًـــٌؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼش اًـــفـــىؼؼؼص مؼؼن األؾـــمــــحق
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼس حؼؼؼؼؼِـــ ًبل كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذ ًمـــح ..
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼف اًؼؼؼؼؼمـــبلمؼؼؼح ..
ال ًلؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼص األدؼؼؼؼعـــحء ..ال ًــســحمح ..
ال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ..
ال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼفــحق ..
121

هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ ًبل ..
زاا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًسا ..
ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلق ..
20
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح األظؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼحل ..
من اًـــمؼؼحــِؼط ٌَزََج ،أهمت س يحذي اآلمحل
وأهمت اًؼؼؼؼؼؼؼجَي اٙكي ســــِــــىـــسؼص األكبلل
وًؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼي األفـــِؼؼون يف زؤوس يح ..
وًؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼحل ..
ًــــح أًؼؼؼؼِح األظـــفـــحل أهمت  -ذـس  -ظــِــصؼؼون
وظؼؼؼؼؼؼؼؼحُؼؼصون ،اكًيسى واًثَج ،ظحُصون
ال ثؼؼؼؼؼؼؼلؼصؤوا ؾن حَِيح اًــمؼِزوم اي أظفحل
فؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼسون ..
وهؼؼؼؼؼؼؼؼحن ،مثي كرشت اًسعَخ ،اتفؼؼؼِؼؼؼون
وهؼؼحن مؼٌؼؼرؼؼوزون ..مؼٌؼروزون ..اكًيـحل
ال ثؼؼؼؼؼل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؤوا أدؼؼؼؼؼؼؼؼؼسحزهــح
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼوا آاثزًن
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼوا أفـــىــــحزهــــح
فٌؼؼؼؼؼحؼن حؼِؼي اًليء ،واًزُصي ،واًسـحل
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وهؼؼحن حِي اٗكخي ،واًصكط ؿىل اًؼحؼسحل
ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح األظؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼحل ..
اي مؼؼعؼؼؼؼؼؼص اًؼؼؼؼؼؼؼصذؼِــــؽ ..اي س يحذي اآلمحل
أهؼذــــم ذــــشوز اًؼؼؼرؼؼؼعــــد يف حِحثيح اًـلميَ
وأهمت اًؼؼجؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼي اٙكي سِؼِؼؼزم اًِؼزًــمَ
أصؼؼِؼؼؼؼؼس أن ال امؼصأت إال أهـــت  ..إال أهؼت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
إال أهؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت  ..إال أهت
أثؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت اٌَـــؼؼؼؼؼؼصـــة إال أهؼت
واحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼمؼَؼؼؼؼؼؼؼؼت محــــحكــذؼي
واظؼؼؼعـــصؼؼؼصث ؿىل حـــٌؼؼؼوهؼؼي مؼثَمؼح ظّبث
وكؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أػؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحفؼصي
وزثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذفؼؼؼؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼؼؼؼصي
وأذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼين زوضؼؼؼؼؼؼؼة األظفحل
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
2
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
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ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼين وعوزت سًدِة
يف اًفىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼوك إال أهت
واًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي واًؼؼؼؼجؼؼؼؼؼٌؼؼون إال أهت
واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼي اًؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼصًــــؽ
واًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼصًؽ
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشث مؼؼن اُــذــمـــحسم
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼؼح أدؼؼؼؼؼؼشث
واسؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼـمؼؼؼ ثصـــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي مؼثؼَؼمــــح فؼـــَت
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصزثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼي مــثـــَــمؼح فـَت
3
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ثــــؼحمــَــــت مـــؼؼؼؼؼي نؼؼؼعـــفــي ؾؼمؼؼؼصٍ صِصان
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
وكؼؼؼؼؼؼؼؼؼسمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت يل ًؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼن اًؼـؼؼؼعفوز
واألسُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز واألًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـــــحة
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
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أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
اكهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت مؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼي نؼؼؼؼؼصًـــمؼؼؼؼؼة اكًسحص
زاكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًـــضــــؼؼص
وذٌَذؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼؼح فؼـؼَت
وأفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسثؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼؼثــــَؼمـــح فـَت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس حؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼَـــت ظؼؼؼؼؼؼؼفؼوًيت
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼس ٌَؼؼؼؼرــــمسني  ..إال أهت
4
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ثؼلـــسز أن ثؼلؼؼؼؼول إهؼؼِــــح اًؼٌــسؼؼؼؼؼحء  ..إال أهت
وإن فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ثصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنز ُشا اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ثــذــــصؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼِح األصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجـــحز ؾيسمح جسري
إال أهؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
وًــضؼؼؼصة اًؼحؼؼؼؼؼؼؼؼٌلم من مِحٍ حسمِح اًثَجي
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
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وثؼؼؼؼؼؼؼألك اًؼرصاف من حضُش إذعِح اًعَفي
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ادؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرصث زلكمخني كؼؼؼعــــة األهوزة
وحؼؼؼؼؼؼؼؼصضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت زحؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ؿًل
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
5
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ثوكف اًزمحن ؾيس هؼؼؼؼؼؼؼؼِسُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح األًــمؼؼؼن
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
وكحمـــت اًثوزاث من سفؼؼؼؼوخ هنسُح األٌرس
إال أهؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
كؼؼؼؼؼؼؼس قِؼؼؼؼؼصث صؼؼؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؽ اًـح٠ك إال أهت
وقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصث
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼة اًؼحؼبلل واًؼؼحؼؼؼؼصام
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
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6
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثؼؼؼجؼؼؼؼؼؼذؼححين يف ًؼؼؼؼحؼؼؼحث اًـضق اكًزًزال
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  ..ثـــلؼؼؼصكؼٌؼي
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَين  ..ثعفجين
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼصهؼؼؼؼي هعفني اكًِبلل
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼخي هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفيس أظؼؼول احذبلل
وأسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس احؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذــــبلل
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼززؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي
وزذا ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــح
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؾــــح
وذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ثصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼحل
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت
احصك ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼت صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼصُح أس تَيت
و٠ك ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼد ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼومح ؿىل سؼؼؼؼؼؤال
اي امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼلــــحث لكِح
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح
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ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمس ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشُؼؼن وال ثلحل
7
أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼحصًة اًـَيني
واًؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــة اًــــِــــسًؼؼؼن
واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼحضوز
أٍهتح اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِؼؼؼؼؼؼؼؼضحء نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًــفؼؼضة
واًؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء نؼؼؼؼؼؼؼؼحًــصـــَوز
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ؿىل مؼؼؼؼحَط درصُح . .ثؼجؼذــــمــؽ اًؼـؼعؼوز
وأًؼؼؼؼؼف أًؼؼؼؼؼؼؼف نؼؼؼؼؼؼؼؼؼونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ًــــسوز
أصؼِؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت  ..كريك اي حصَشذؼي
ؿىل رزاؾؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح ثؼصذؼؼؼى أول اًـــشنؼؼؼوز
وآدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز
8
أًؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼححــــة اًضفحفة
اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذٌك اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼِـــٍك
أًذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَة اًؼصؼؼَِة
اٗكااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼعــــفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًــــَ
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أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ثؼؼؼحصزث من حنك أُــي اًؼىؼؼؼؼِف إال أهت
ونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصث أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــحمؼؼؼؼِؼؼؼؼؼم
وذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسذث أوُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼؼِـــم
وأسؼلؼعــت سؼَؼؼعــــة أُــــي اٍىِف إال أهت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
اسؼؼؼؼؼخلؼصــَـــت ذؼعــــسزُـــح دــٌــححؼص اًلؼصؼِؼٍك
واؾؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصث حؼؼؼؼؼؼصؼؼؼي ًؼؼؼِــــح
دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلظة اًفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼهل
9
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
حؼؼؼؼؼحءث ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼمــحمح مـــثــَــمؼؼؼؼؼؼح اهؼذؼؼؼؼصث
وخحء ظول صـصُح أظول ذمح صثت أو حَمت
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء صؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼي هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــسُـــح
مؼؼؼعؼحذــلح ٍىـــي مح دؼؼعؼؼؼؼعت أو زسؼمـــت
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
ثؼؼؼؼؼؼؼرصح من سؼؼؼحد اٗكذحن  ..إن ذدٌت
ثعري اكٕكحمة اًؼسَضحء يف فىصي  ..إرا فىصث
129

اي امصأت ..نؼؼؼؼؼؼؼؼذــست ؾٌؼِح نــذؼصـــح ذؼؼؼؼحــــحًِؼح
ٍىٌؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼح زصقؼؼؼؼؼؼم صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼصي لكَ
كؼؼؼؼؼؼؼس ذلِت  ..أحــمــي من مجؼِــــؽ مح نخشت
10
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
محزست اًؼؼؼؼؼحد مـي ذؼؼؼؼؼمــــٌــهتيى اْكضحزٍ
وأدؼؼؼصحــذــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي من قسحز اًـح٠ك اًثحًر
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
كؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜك حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَــــت ؾـــلؼؼؼؼؼؼؼؼسي
وزــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼســــسي
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼحوزثَ مثؼَؼمــــح ثؼؼؼؼؼؼؼؼححوز اًلؼِـــثــــحزٍ
أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال ام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ًت
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
إال أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ..
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د .أمحذ ٌّعف



انشّؼْشُ ًانشّىاَاخ انغّشْدَّح

لشاءجٌ يف لصْذج "غَشَْاطَح" ننضاس لَـثّاَِ

يا أَعْيم كراتح انشّؼْش

ًيا أصْؼةَ انكالو ػنو
َضاس لثاَِ

________________
 جامعة الجزائر  / 1جامعة السلطان قابوس.
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يمذيح:
جس َّج ُشٍ اٗكزاسة فصضَة حزمع أن األهواغ ( ) 1األذذَة فحكست ٌَعفحء ا٢كعَق ،راُسة إىل
الادذبلف ،مذحّيت إىل اًخيوغّ ،ىزاؿة ٗكؾوى جضحذم األصاكل واًعَف يف اٍىذحذة األذذ َّة اْكساز َّة جضح ًزاك
ًليحيئ" رٛك اٙكي ًـس "يف اْكلِلة الكم
مذفحوث اٗكزخحث؛ وال س امي مح ححم حول "اًضـص ا ّ
()3
()2
خًس (٠ )genreك متيـَ "قيحاُذَ" من إؿحذت احذضحن
مسوا ومتِّؼ ًزا" ؛ أله ََ ً
ا٢كس خحَي"  .وُو "األنرث ً
ذـغ األهواغ األذذَة .ومهنح ثٜك األهواغ اًيت ثيضوي حتت اًرسذ( .)4وكس ًأذش ُشا اًخساذي مسحزاث
خمخَفة مثي" :الامزتاح" واًدضحذم" و"اًخفحؿي" يف ملحذي "اًعفحء" و"اًخسحؿس" و"اًرتاثد".
ًدضلك اًيوغ( )espece( )5من مجٍك اًيعوض ا٢كرتبهكة ،راث آكعحاط ا٢كضرتنة ا٢كخواحصت،
ا٢كخواحصت ،ذـضِح مذأث من ا٢كواضـحث ،وذـضِح اآلدص ًـسل يف كواؿسُح ؾن ظصًق اإلهصاُحث
اإلذساؾ َّة .وال ٌس خلص مفِوم اًيوغ إال إرا ازثلى إىل ذزخة األمنورح ا٢كخسؽ وا٢كيوال ا٢ك ُ َ
حخَك واٍمنط
ا٢كل٘ك .وٍلك مرص وؾرص أهواؿَ األذذَة اًيت حتَح ومتوث وثًصـر؛ وٍىهنّ ح حمتّي ذأصاكًِح وظَلِح مثي
( )1من اٗكالالث ا٢كـجمَّة ٍلكمة اًيوغ الادذبلف واٍىرثت واًخحول واًخرعَط .وًـصفَ اًرشًف أذو اْكسن اّكصخحين (ث 910 .ه)
اًسوذ ،ذريوث،
ذأه َّ "امس ذال ؿىل أص َحء نثريت خمخَفة ابألصزحض" ،اًخـصًفحث ،وضؽ حواص ََ وفِحزسَ َلس ابسي ؾَون ّ
مًضوزاث َلس ؿًل ذَضون ،ذاز اٍىذد اًـَم َّة ،ظ ،1663 ،1 .ض.113 .
( )2مفحُمي هلسًة ،ض.311 .
( )3خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،حص .ؾسس اًصمحن أًّوة ،ذلساذ ،ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـحمة ،اٗكاز اًسَضحء ،ذاز ثوذلحل،
( )4من ا٢كـحين اٌَلوًة ٌَرسذ "ُو ثلسمة يشء إىل يشء ثأثُصَ مدسلح ذـضَ يف أثص ذـغ مذخحذـح" ،ازن مٌؼوزً ،سحن اًـصة ،محذت
[زسذ] ،ذريوث ،ذاز إحِحء اًرتاج ،1331 ،ظ .133/0 ،1.فِـين اًرسذ مذحذـة اْكسًر ثخحذ ًـح مٌؼ ًمح مضن س َحق حمنك.
( )5اًيوغ أدط من اّكًس؛ ألهَ وخَ من وحوٍ اٍالكم اٙكي ًعري مٌوالا ً حيخيك يف فٌون اًلول .واٍالكم ا٢كـلول ا٢كيعلي ًـس يف
هؼصًن "خًس األحٌحش".
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"اًيرث( )1واًيؼم( ،")2وذأقصاضِح اًثلحفِّة (ا٢كأسوي واًِزيل وا٢كَحمي ،)...وأمنحظِح اٌَسحهَّة واًيعَة
اًيت ظيفِح إمِي ذيفًِست مثي (اًلعة وا٤كًك وآكعحة) أو (اًلعة وآكعحة) ٗكى حزًفعحن
ثوذوزوف.
وًفحط اًفصضَة اًسحذلة سًذزش جتصذة ىزاز كصحين اًضـصًّة مسوهة ًخأمي "خسل اًيوغ" اٙكي
ُو أكصة إىل اّكزيئ مٌَ إىل اٍلكي( ،")3وإىل آكحض مٌَ إىل اًـحم؛ ألن "اًـحم خًس ،ومح حتخَ
اًرسذي" وإهصاُحثَ اهعبلكًح من حتََي ؾ َّية من ُشٍ
هوغ"( ،)4وذَحن زُحًنث ثضحًف
"اًضـصي و ّ
ّ
()5
ا٢كسوهة؛ إر هلف ؿىل ظسَـة خسل األهواغ يف جتصذخَ اًضـصًّة ؿىل وخَ اًـموم وكعَست قصًنظة
ؿىل وخَ آكعوض.
وٙكاك ذزحٌح من اًسـس اًيؼصي اٙكي دععيحٍ ًفَسفة األحٌحش األذذَّة وأهواؾِح ،فسًفٌح إىل
اْكسًر ؾن ظسَـة اّكسل يف منط اٍىذحذة اًضـصًة يف جتصذة ىزاز كصحين؛ وكس يح رٛك ذيحء ؿىل مح
( )1اًلعة (اًعوًٍك ،واًلعريت ،واًلعريت خسً ا) واًصواًة واْكاكًة (اًضـسَة وآكصافِة واًـجَسة) وآكصافة واألسعوزت وا٢كلحمة واألمثحل واْكنك
واًصحبلث واًسري واًَومِحث وا٢كشهصاث واًصسحاي وآكعد واًوظحاي واألدصحز وا٢كلحالث واًسَحًنث واًخلصٍصاث واألظحزحي اّكحمـَّة.

( )2ا٢كبلمح واألكحين واألًنص َس واًضـص رو اًضعصٍن وصـص اًخفـٍَك وكعَست اًيرث وآكصافة ( )fableواًسوهُذحث واألوذ ()ode
واٍاكًَلصام ()calligramme
اٍلكي خًس ،وا٢كلول ؿىل واحس إصحزت إىل اًيوغ ا٢كيحرص يف اًضرط" ،اًرشًف أذو اْكسن اّكصخحين (ثُ 910 .ؼؼ)،
(ّ " ) 3
اًسوذ ،ذريوث ،مًضوزاث َلس ؿًل ذَضون ،ذاز اٍىذد اًـَمَّة ،ظ،1 .
اًخـصًفحث ،وضؽ حواص ََ وفِحزسَ َلس ابسي ؾَون ّ
 ،1663ض.113 .
( )4ازن ًـُش ،رشخ ا٢كفعي ،ذريوث ،مًضوزاث ؿح٠ك اٍىذد ،ذ .ث.13/1 ،.
(  )5كعَست "قصًنظة" من كعحاس ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث" ،وعم مذضمية يف األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك اّكزء األول ،ذريوث،
مًضوزاث ىزاز كصحين ،1300 ،ض.500 .
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ذزح يف ابة ا٢كضِوز كعس ثثشِت اًفصضَة ٢كن ٠ك ًلو ؿىل اس خزبلض اًيخحجئ من سبلمة
ا٢كلسمحث ،مث كفِيح ؿىل آاثزُح ذخحََي كعَست "قصًنظة" ً
حتََبل ًيؼص إىل فـي اًلصاءت ؿىل أهَ
معََة ذيحء( ،)1وًعحذز ؿىل أن اًلعَست راث ظسَـة سري راثَة ٍىون ذَحهنح ابًـسحزت ،وًخعَؽ إىل
زفؽ آكعومة ؾن ظَد اْكلِلة.
ُيحك ظـوذة ابًلة ثواخَ لك مسـى ثيؼريي أو حمحوٌك هلسًة حصوم ثـصًف اًضـص؛ إر جنس
أهفس يح أمحم "حصنة اٌَلة" و"إًلحغ ا٢كوس َلى ( ")2و"حسص اًعوزت" ،و"حٌلل اًـٌلزت" ،و"مذـة
األًوان"ً .لس ححول ُشا اّكًس أن ًضؽ ًيفسَ اًلواؿس ،وٍمتصذ ؿَهيح يف اآلن راثَ؛ إر ال ميىن
آكوط يف مسأٌك ثساذي األحٌحش األذذ َّة ذون اًوكوف ؿىل سؤال مح األذة( )3ثـمميًح ،وذون
ختعَعح؟ وًـس سؤال (مح اًضـص؟) ؾيو ًاًن من
اًـوذت إىل أزسعو وُوزاش()4؟ وسؤال مح اًضـص
ً
ؾيحوٍن نخد ىزاز كصحين اٙكي ٍصى أن لك اًعصق ؾيس اًـصة ثؤذي إىل اًضـص( .)5وإرا اس خأوس يح
(1) T. Todorov, Poétique de la prose: Nouvelles recherches sur le récit, (La lecture comme
construction), Paris, éd. Seuil, coll. «Points», n° 120, 1980.

أمحسم اكألواتز واٍلكٌلث حمتوح حسااق من اإلًلحؿحث .ويت أخَس أمحم أوزايق نٌل
( )2كحل ىزاز كصحين "اكهت حصويف األجبسًّة متخس ّ
جيَس اًـحسف أمحم اًسَحهو أفىص ابًيلم كصي أن أفىص مبـيحٍ ،وأزوغ وزاء زهني اٍلكٌلث كصي اٍلكٌلث" .كعيت مؽ اًضـص ،ض.
.01
(ً )3يؼص نخحة "مح األذة؟" ّكون ذول سحزحص
Jean- Paul Sartre, « Qu’est-ce que la littérature? », Situations II, Paris, éd. Gallimard, 1948.

(ٍ )4صاحؽ هؼصًة األذة ًصوهََ وًََم وأوس خني وازٍن ،فعي األحٌحش األذذ َّة اٙكي حصزٍ أوسنت وازٍن.
( )5ىزاز كصّحين ،مح ُو اًضـص؟ ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،1391 ،ض.1 .
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ذإزصحذاث أزسعو اٙكي سىت ؾن "اًليحاَّة" سىواتً حنس سَ واؾًَح؛ فإن اًعصًق إىل ثـصًف
اًضـص جيس ضحًخَ "يف حتََي حصهَسَ اًيوؾي" اًلحمئ ؿىل "ا٢كحذت وا٢كوضوغ واألسَوة" ذون
الاًخفحث إىل اًفٌون األدصى راث األوسحق اًس ميَحاَة كري اٌَسحهَة ،فٌىون ذشٛك مضن مذعوزاث
"س ميَحاَحث األذة".
انكهًاخ ادلفرادْح :اًضـص ،اًيرث ،اًرسذ ،اّكًس ،اًيوغ ،اًلعة ،اًليحيئ ،اٗكزاسم،
ىزاز كصحين ،قصًنظة.

اإلشكال:
مح ا٢كسوػ اًيؼصي ًبلهخلحل من ذؾوى اًفعي ذني األحٌحش األذذ َّة إىل ذؾوى اًخساذي
ذُهنح؟
ُي ُشا الاهخلحل رضة من "اًخفجري" اٙكي هيسم وحست األحٌحش أم أهَ جمصذ "هتجني
ؿحزص" ذني األهواغ؟
اًرسذي حىت ًدِح اْكسًر ؾن مسأٌك اًخساذي؟
اإلذساؾي اْكحظي ذني
مح اًرتبمك
اًضـصي و ّ
ّ
ّ
مح مسي حضوز ُشٍ اًؼحُصت إن سَميح ً
اًضـصي؟
خسال ذوحوذُح يف مٌجز كصحين
ّ
مح اإلهصاُحث واًصُحًنث ا٢كرتثسة ؿىل ا٢كىوًنث اًرسذًّة يف اًيط اًضـصي ،وخبحظة ملوٌك
اًسحزذ؟
إىل أي مسى ٌسـفٌح حتََي كعَست "قصًنظة" يف اًوكوف ؿىل مح افرتضيحٍ ،ورسعيحٍ فامي
س سق؟
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أىذاف انذساعح:
حصوم ُشٍ اٗكزاسة اإلسِحم يف زفؽ اًضمي ؾن اًضـص اًـصيب اٙكي حرصثَ ذـغ األفِحم يف
اًليحاَة ا٢كل َّسة ًؤلظواث األدصى ،وإساٌك "وضم الاؾخلحذ" ذأن اًرسذ هرثي ذحًط ،واًدسَمي
هبضحصة اْكسوذ ذني األحٌحش واألهواغ األذذَة ،وإًلحهئح يف اًيط اًواحس( .)1نٌل أن إثصاء اًضـص
ذأهواغ أذذَّة أدصى ال ميثي دسحزت ّكًس اًضـص فؼ( :اًخيحض) ؾيرص رمم من ؾيحزص مصسأ اًيعَّة
اًيت أوذصِح زوزص ذو ذوحصاهس()2؛ األمص اٙكي ٌسمح ابسدِـحة صـص ىزاز كصحين ًعصااق ثـسري
األهواغ األذذَة األدصى مثي :اًلعة واألكعوظة واْكاكًة وا٢كرسخ( )3وا٢كَحمة.
لك راك ٍ
مذأث من هدِجة اكرتاة اًضـص من فَسفة اًواكؽ وثصاء آكَحل ،وثساذي ا٢كلعسايث
ذني (اٙكاث واًيط واًـح٠ك)؛ ألن فىصت "ثساذي األحٌحش" ثيعَق من مذعوزاث فَسفِّة،
اًضـص ذيحء ؿىل
ومـعَحث سوس َو زلحفِّة؛ وًٍك ىصى إىل أي مسى ميىن أن ًؤاوس اًرس ُذ َ
الاؾخلحذ "هَف ًؤاوسم من ال جيحوسم(")4؟ .وأن ُشٍ اٗكزاسة ثيؼص أًضً ح يف اًعصااق اًيت ًًذلي
فهيح اًرسذ يف اًضـص من ظوز اًخَوٍن إىل ظوز اٍمتىني.
(َ )1لس ذيُّس ،اًضـص اًـصيب اْكسًر :ذًِحثَ وإذسالاهتح :مسحءٌك اْكسازة ،اٗكاز اًسَضحء ،ا٢كلصة ،ذاز ثوذلحل.16/1 ،1331 ،
( )2زوزصث ذي ذوحصاهس ،اًيط وآكعحة واإلحصاء ،حص .متحم حسحن ،اًلحُصت ،ؿح٠ك اٍىذد ،ظ ،1339 ،1 .ض.161 .
( )3أًف ىزاز كصحين مرسحِة "مجِوزًة حٌووس خحنً :سيحن سحذلًح" ،ؿحم  1377يف ذساًة اْكصة األََُّة اٌَسيحهَّة ،وورشُح ؿحم .1399
األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،1333 ،1 .ض.007 .
( )4اًزخمرشي ،أسحش اًسبلكة ،حت .ؾسس اًصحميَ ،لوذ ،ذريوث ،ذاز ا٢كـصفة ٌَعسحؿة واًًرش ،1373 ،ض.00 .
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أمهّْح انذساعح:
حمتثي أطم َّة اٗكزاسة يف إؿحذت اًيؼص يف مسحاي خسل اًيوغ ،وثساذي اًضـصي واًرسذي،
ومح ًرتثد ؿىل رٛك من زُحًنث ا٢كلوالث اًرسذًّة وإهصاُحهتح وذزخة حضوزُح يف اًضـص .وابث
من اًرضوزي حفط مسأٌك إؿحذت "جضىِي األحٌحش من كصي الاس خزسام ا٢كخـسذ ٌَرعحة
اًرسذي"()1؛ وكس ٌسمح ًيح راك مـصفة هَف زوًت كعة ًلحء اًسحزذ ابٗكًٍَك اإلس سحهَّة ،واآلًَحث
ّ
اًرسذًة اًيت اس خـمَِح يف جضُِس مـٌلز آكعحة اًرسذي يف اًلعَست ذعصًلة حصثُد أحساهثح
وأمىٌهتح وسمحهنح وًلهتح وثـسذ أظواهتح ،فذعسح زاُي َّة يف سمن اًلصاءت؛ ونأهيح هـُش أحساج اًلعة
مؽ اًسحزذ.
وًضـص ىزاز كصحين سِم وافص من ُشٍ اًسريوزت يف اًخعوز إىل ذزخة اخرتاخ ًلة ومـجم
ذحظني ذخجصذخَ اًضـصًة ؿىل اًعـَسٍن (اٍوكي واٍىِفي) .وكس حللت وس سة هسريت من اًخَلي(،)2
وكسحت يف حسوذ األهواغ .ومن ا٢كِم اًيؼص اًعحَح يف ا٢كعَوة؛ ألهنح حتخحح إىل كسخ ا٢كسأٌك يف
األرُحن حىت ًدس ىن ٌَلحزئ إذزاك مصاسم ُشا اّكسل اٗكاةص حول األحٌحش األذذ َّة وأهواؾِح مٌش
ً
مذاكمبل ومًسجٌل ومٌفذ ًحح ؿىل ًلة
صـصاي
كحزص األسمحن .وال س امي أن جتصذة ىزاز كصحين متثي وسلًح ّ
اسم .وُشا مح
اْكَحت ذخفحظََِح مح جيـَِح أكصة إىل ًلة اًرسذ ذون أن ًفلس ُشا اًًسق وُجَ اٗكز ّ
سُذجىل يف اًلصاءت اًخعسَلِّة ًلعَست "قصًنظة".
(1) René Audet et Andrée Mercier (sous la direction de), La littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2004, p. 7.

( )2واٗكًَي ؿىل رٛك ؿسذ اًعسـحث ٗكواوًيَ ونخحابثَ.
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يماستح ادلٌضٌع:
حتحول اًرسذايث من حِر إهنح هؼصًة وؿ١ك ٌَرسذ اس خىضحف اآلًَحث اًرسذًّة ووظفِح
وفِمِح وثفسريُح ،واًوكوف ؿىل ؾيحزص ا٤كًك اًضلكَة ( )littérature de dictionواًخرَََ َّة
( .)littérature de fictionوًـس ُشا ا٤كًك هخحح فـي اًخَفغ اٙكي ميىن أن حيمي ا٢كؤُبلث
اًرسذًّة ذلغ اًيؼص ؾن ُوًخَ األحٌحس َّة؛ ورٛك مح ال ثيرصف إًََ اًرسذايث اْكرصًّة
اًرسذايث يف مـحًية حصثُد اًوكحاؽ وثيؼمي
( .)narratologie restreinteوسًس خفِس من
ّ
األحساج مضن وسق مدسَسي ري ذًِة زسذًة.
ٍوكن اًِسف ا٢كًضوذ من اٗكزاسة اًرسذًة ًلعَست "قصًنظة" اًوكوف ؿىل األفـحل اًيت
ثًذج ا٤كًك ،وملحم اًخَفغ وا٤كحفي اًرسذًة واإلصحزايث اًخَفؼَّة وزيحاَّة "اًسحزذ وا٢كرسوذ هل"؛
ومن ّمث فإن ُشٍ اٗكزاسحث جسـى سـًَح فَِ يشء من اًرصامة اًـَمَّة إىل اس خىضحف مصحذئ
اًرسذ ،وإًضحخ مسأٌك إماكًنث ثوظَف حمًك اًيط اًضـصي اٙكي حنن ذعسذ ملحزذخَ ،ووضف
اًل ّمة ؾن وضم الاؾخلحذ حبرص اًضـص يف اًليحاَة ،واًرسذ يف اًيرثًّة ،وعم مسأٌك ٠ك ث ُِلرص ذـغ
اٗكزاسحث اًـصذَّة يف اإلصحزت إٍهيح؛ إر ال ًوخس زسذ ذحًط إال يف ؿح٠ك آكَحل واًخجصًس(.)1

منارج يٍ انذساعاخ انغاتمح:

( )1خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،حص .ؾسس اًصمحن أًّوة ،ض.31 .
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ًس يح ذسؿًح من اٗكزاسحث اًسحذلة اًيت ؿحّكت ؿبلكة اًرسذ ابًضـص إ ّمح اس ً
خحسحًن وإ ّمح
اس ً
هتجحًن ،فوكفٌح ؿىل ذـضِح وكوف اًواظف واًيحكس .ومبح أن ا٢كعَوة ًُس اًخأزخي ًِح ،ف١ك وضلي
أهفس يح اب٢كسح اًضحمي ٢كح ُن ِخد يف ُشا اًسحة ،وُو من اٍىرثت( )1مح جيـهل موضوؿًح كحمئًح ذشاثَ،
ظحْك ًح ٌَخأمي وا٢كسازسة يف ابة هلس اًيلس؛ وؿَََ فلس ححوًيح أن هلسم ذـغ ُشٍ اٗكزاسحث ًلصط
اٍمتثَي ال اْكرص .وذـضِح اآلدص أرشًن إًََ يف أزيحء ُشٍ اٗكزاسة لكٌل ذؾت اْكحخة إىل رٛك،
فخنخفِيح ذثبلزة منحرح مهنح ،وزنزًن ؿىل فىصت اًخعوٍص اًلعيص وكضَة اًزنؿة اٗكزامِّة واًليحاَة
اًفىصًّة ،واىهتَيح إىل ظصخ ؿبلكة اًضـص ابًرسذايث من مٌؼوز اٗكزاسحث اًلصذ َّة ذون آكوط يف
مح أسٌلٍ ححمت اًعىص(" )2كعَست اًرسذ اْكسًثة" ؿَ ًمح ذأهَ فزغ ُو اآلدص إىل ؿ١ك اًرسذ؛ أله َّ  -يف
ؿَمي ٌسمح مـحًية وهجحث اًيؼص ،واًضرعَحث ،وفضحء اًيط
هؼصًٍ" -يؼم اًرسذ رضلك ّ
وسمحهَ ،ومساذهل الاس هتبلً َّة ودوامتَ ،وثَفؼحثَ وحمحوزاثَ" ( .) 1وثـس ُشٍ اٗكزاسة ظصًفة يف

( )1هشهص مهنح ؿىل سشِي ا٢كثحل ال اْكرص:
 رشذي ذاقص ،اًضـصًة اًـصذَة اْكسًثة :حتََي هيص ،اٗكاز اًسَضحء ،ذاز ثوذلحل ًٌَرش ،ظ.1399 ،1 . فذحي اًيرصي ،اًرسذي يف اًضـص اًـصيب اْكسًر :يف صـصًة اًلعَست اًرسذًة ،ثووس ،اًرشنة اًخووس َة ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ..1660 ،1
اًـصيب ،ذلساذ ،ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـح ّمة.1373 ،
 خبلل آكَحظ ،األظول اٗكزامِّة يف اًضـص ّ ححمت اًعىص ،مصااي ىصسُس :األمنحظ اًيوؾَة واًدضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة ،ذريوث ،ا٢كؤسسة اّكحمـَّة ٌ٘كزاسحثواًًرش واًخوسًؽ ،ظ.1333 ،1 .
( )2ححمت اًعىص ،مصااي ىصسُس :األمنحظ اًيوؾَة واًدضىِبلث اًسيحا َّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة ،ذريوث ،ا٢كؤسسة اّكحمـ َّة ٌ٘كزاسحث
واًًرش واًخوسًؽ ،ظ.1333 ،1 .
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مـحّكة موضوؾِح ،وهخلحمس مـِح وهجحث هؼص نثريت؛ ٍىهنح ثيحوًت هعوض (اًس َّحة وأذوهُس وؾسس
اًـزٍز ا٢كلحُك وأمي ذهلي وحسد اًض َخ حـفص وَلوذ ذزوٌش) ،و٠ك ٍىن ىزاز كصحين من ؾ َّيحث
ُشٍ اٗكزاسة.

 - 1انرصٌّش انمصصِّ:
حاكذ جضري اٗكزاسحث اًيت ثلرتة من ختوم "ثساذي األهواغ" يف اًضـص اًـصيب اْكسًر إىل
نخحة ؾزٍزت مصًسن ا٢كوسوم ذؼ" اًلعة اًضـصًة يف اًـرص اْكسًر( ")2اٙكي اهعَق من مسوهة
صـصًّة ثضم مجيت كعَست؛ إر الحؼت اًسححثة أن ُشٍ اًامنرح اًضـصًّة هيمين ؿَهيح اًيوغ اًلعيص
رضلَِ اًلعري واًعوًي .خفععت متَِسً ا ٌَلعة وملومحهتح اًصاُسة ،فاكهت مصاحـِح مذواضـة ٌَلحًة
ابس خثٌحء نخحة "فٌون األذة "ًؼُ :ؼؼ .جضحزًخون اٙكي ّؾصذَ سيك جنَد َلوذ ،وٍىهنح ححوًت أن
ثفٌس ذـغ اٗكؿحوى اًيت ال ثؤمن ذخساذي األهواغ األذذ َّة يف اًضـص مثي :موكف َلس مٌسوز(،)3
خفععت اًسحة األول ٌَلعة يف اًضـص اًـصيب اًلسمي ٗكى ؾيرتت زن صساذ وامصئ اًلُس وسُري
ازن أيب سَمى واًيحذلة و(اًضَحفة اًـصذ َّة) ٌَحعَتة واْكواز اًلعيص يف صـص مجَي ذثٌُة ومعص زن
أيب زذَـة وجمحًس اًرشة وكعة اٙكاد يف كعَست اًسحرتي  ...إِك.

( )1اًعىص ،مصااي ىصسُس :األمنحظ اًيوؾَة واًدضىِبلث اًسيحا َّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة ،مصحؽ سحذق ،ض.9 .
( )2اّكزاةص ،ذًوان ا٢كعسوؿحث اّكحمـَة اّكزاةصًة ،اتزخي اإلًساغ.1399 ،
(ً )3يؼص َلس مٌسوز ،حمحرضاث يف اًضـص ا٢كرصي ذـس صويق ،اًلحُصت ،مـِس اٗكزاسحث اًـصذَّة اًـح٢كَة ،1313 ،ض.16.
140

أوذصت ظصًلة مـحّكهتح ذأهنح ال ثلف "إال وكفة زسًـة ؾيس مضمون لك كعة"؛ ذَس أهنح
"مصوزا زسً ًـح ؿىل ؾسحزاهتح وأًفحػِح ،ومتَِت
أظحًت "اًوكوف ؾيس ذيحهئح ووس َجِح" ،ومصث
ً
ً
"كََبل ؾيس اًعوز واألدٍِك واألسَوة اًلعيص من اًيححِّة اًضـصًّة"()1؛ كري أهنح محًت لك ا٢كَي
إىل اًخعيَف اًلصيض (ا٢كوضوؿحيت)؛ إر كسمت األكعوظة يف اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص يف اًسحة
اًثحين إىل اتزخيَة وأسعوزًة زمزًّة ووؾؼَّة ثـَميَّة وؿحظفِّة أو وخساهَّة واحامتؾَّة ووظيَّة وكومِّة
ّ
أمح يف اًثحًر واألذري خفععخَ ٌَلعط اًضـصًة اًعوًٍك ،و٠ك ختصح ؾن اًخعيَف ا٢كوضوؿحيت ري
اًعسلة ا٢كضموه َّة ،واكهت حهنيي ذزاس هتح ٍلك ثعيَف ابس خزبلض دعحاعَ.
ومح هيميح يف ُشٍ اٗكزاسة أن ؾزٍزت مصًسن كس دععت كعخني صـصًخني ًزناز كصحين يف
اًسحة اًثحين من اًفعَني اًصاذؽ وآكحمس .فحًلعة األوىل "ظوق اًَحمسني( ")2من ذًوان (كعحاس)
اًعحذز س ية  ،1350وظيفهتح حتت مسمى "األكعوظة الاحامتؾَة" ،وعم من اًامنرح اًًسحاَّة
اًيت زصغ ىزاز كصحين يف وظف فذحت أُساُح "ظوق اًَحمسني" ،فعَست مٌَ أن خيخحز ًِح فس خحًن
ًرتثسًَ وا ًطمح أن ُشا اًعيَؽ ٔكحل ؾَوهَ؛ ٍىٌَ زسؿحن مح بندضف ُشا اًوضم حِامن الحغ ذأن ظوق
اًَحمسني كس سلط من حِسُح وعم حصاكط ؾض َلِح ،و٠ك ثسحيل ذَ ،ذي زصفت فحزسِح اٙكي ّضم
ابًخلحظَ من األزط كحاٍك( :ال يشء ٌس خسؾي احنيحءك  /راك ظوق اًَحمسني).

( )1ؾزٍزت مصًسن ،اًلعة اًضـصًّة يف اًضـص اْكسًر ،مصحؽ سحذق ،ض.3 .
( )2ىزاز كصحين ،األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك ح ،1 .ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين،
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متثي ُشٍ اًلعَست يف هؼص اًسححثة "ظوزت كععَة موحزت...واذصة ا٢كـح٠ك ،ذُ ٌّة اًسٌلث،
معَلة اإلحيحء واًخـسري"( .)1ومح ًفت اهدصحُِح يف ُشا اًيط اًعوز اْكصهَة واًسرصًة واًسمـَة اًيت
ثًسحة ؿّب "موس َلى زسًـة ُحذاة"؛ وؿَََ فٌحن ًس يح أمحم كعة صـصًة ذلسز مح حنن أمحم ظوزت
كععَة كوارمح اإلجيحس واإلًضحخ واإلحيحء .وؿىل ُشا ا٢كيوال كسمت ًيح كعة "زاص َي صوازسهّبػ"
اًيت ظيفهتح يف فعي األكعوظة اًوظيَّة واًلومِّة .وعم من األكحظَط اًيت ثخحسج ؾن موضوغ
فَسعني .وخببلف كعَست "ظوق اًَحمسني" ا٢كوحزت؛ فإن كعَست "زاص َي صوازسهّبػ" أوكَت يف
ظوزا مذـسذت .وًُبلحغ أن اًيدِجة يف اٍهنحًة ثيحكضت مؽ ؾيوان اٗكزاسة.
اًخفحظَي ،وؾصضت ً
وؿىل اًصمغ من أن اًلعَست ثـس من ا٢كعوالث حِامن حصى ذأن اًلحزئ ال ًخوكؽ "أن جيس يف مثي ُشٍ
اًلعة ؾلست مـَّية ثخأسم ا٢كواكف ؾيسُح؛ ألهنح ثخأًف من مضحُس كععَّة ثـمتس ؿىل ثعوٍص
اْكواذج وزمسِح وؾصضِح ،أنرث من اؾامتذُح ؿىل آكّب أو اًلعة يف حس راهتح"( .)2إن ُشٍ اٗكزاسة
اًفَسفي يف ثيحول ػحُصت ثساذي
ؿىل أطمَهتح يف سمحهنح؛ فإهنح اكهت ثفذلص إىل اًخأظري
ّ
اًفىصي و ّ
األهواغ األذذ َّة.

 - 1اننضػح انذسايْح ًانغنائّْح انفكشّّح:

( )1ؾزٍزت مصًسن ،اًلعة اًضـصًّة يف اًضـص اْكسًر ،مصحؽ سحذق ،ض.195 .
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.351 .
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ذزش ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي يف مؤًفَ اٙكي دععَ ًؼؼ ":كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ
وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة" ػحُصت اًزنؿة اٗكزامِّة مفذخ ًحح حسًثَ مبلوٌك صوزهنحوز اًيت حزمع أن
األصاكل اًفٌ َّة ا٥كخَفة ظحةصت  -ال حمحٌك  -إىل مزنٌك اًخـسري ا٢كوس َلي ،وأمعي اًلِحش ؿىل ثٜك
اٗكازسم"( ،)1وأن
ا٢كلسمة ًًَهتيي إىل "أن لك األهواغ األذذ َّة ثعسو إىل اًوظول إىل مس خوى اًخـسري
ّ
اسم"؛ وذيحء ؿىل ملسمة كس ثـوسُح اْكجة اًسحًلة،
أزىق ظوز اًخـسري األذيب ٗكًَ "اًخـسري اٗكز ّ
اإلضٌلزي؛ إر ذىن ثعوزٍ ؿىل
وثعحوًِح اْكحخة إىل كوت اًيؼص فهيح ٍىوهنح جسدٌس إىل مٌعق اًلِحش
ّ
ملوٌك صوزهنحوز من أن "اًـمي األذيب اٗكزاسم ًَرط نشٛك لك اًلمي اًخـسريًّة يف سحةص فٌون
اًلول"( .)2وحسذ فىصت أن اٗكزامح كحمئة ؿىل اًخيحكغ واًرصاغ واْكصنة واإلجيحة واًسَد واًؼحُص
واًسحظن.
إن اًسًِّة اٗكزامِّة أسحش فَسفة اْكَحت ،وأن ٌَضـص ظٍك وظَست ابًفىص يف إظحز مح اظعَح
ؿَََ ذؼؼ" :اًليحاَّة اًفىصًّة" .واٗكًَي ؿىل رٛك  -يف هؼصٍ  -أن "أزوغ اًلعحاس اْكسًثة اًـح٢كَّة عم
ً
اسم من اًعصاس األ ّول .ونٌل ثشهص اًلعة اٗكزامِة ؾيس
أوال وكصي لك يشء كعحاس راث ظحذؽ ذز ّ

اًفىصي  -ؾيس
ثعيَف األهواغ اًلعع َّة فىشٛك ثشهص اًؼ odeأي اًلعَست راث اًفىصت أو ا٢كوكف
ّ
ثعيَف األهواغ اًضـصًّة"( .)3ومن ُيح ثخأىت مسأٌك "خسل اًيوغ" يف زححة خًس اًضـص اٙكي
ٍىن مثة فصكًح ذني اًفىص اٙكي ًزنغ إىل اًخجصًس يف ظَد
ًععصغ فَِ "اًخجصًس" و"اًخجس َس"ّ .
اًـصيب ،ظ ،3 .ض.179 .
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،ذاز اًفىص ّ
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.179 .
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض.191 .
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اًضـصي اٙكي ٍهنغ ؿىل اًخأمي يف اًعسحاؽ واًوكحاؽ؛ وًِشا
ا٢كـىن ذعحَح اًيؼص فَِ ،واًخفىري
ّ
رضاب من "اًخفىري ا٣كسم ال اًخفىري ا٣كصذ" .فحًخـسري اٗكزاسم يف اًضـص كٌَّل ًفَح يف اًخجصًس
ًلسو ً
ؿىل حنو مح هَفَِ يف أمنورح ًوسف آكحل(.)1
إرا كحزًن ذني مح أثت ؿىل ؾصضَ ورسعَ ؾزٍزت مصًسن ،ومح وكف ؿَََ ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي
اًـصيب ا٢كـحزص ألًفِيح اًسون صحس ًـح ذني اٗكزاس خني ؿىل أطم َّة لك مهنٌل
يف اًزنؿة اٗكزامِّة يف اًضـص ّ
يف سمحهنح .فح٢كيعَق اًفَسفي اٙكي ّأظص هؼصت ظححد كضحاي اًضـص ا٢كـحزص أضفى ذـغ اًـمق
ا٢كخأيت من الاظبلغ ؿىل اًثلحفحث األحٌسَّة اًيت سحؿسثَ ؿىل إذزاك ظسَـة اًلعة راث اًصوخ
اٗكزامِّة ،واًيؼص إٍهيح ؿىل أهنح "أزىق أصاكل اًخـسري اًلعيص ا٢كـحزص"(٢ )2كح يف اٗكزامح من ىزوغ
موضوؾي؛ ذَس أه َّ اصرتظ ّأال ًلصق اًضـص يف اًخفحظَي حىت ال ًلَد اّكوُصي ؿٌَل ذأن ُشا
ّ
ا٢كفِوم ُبلسم ومِخحفّيًلي ،ومن اًعـد كِحسَ ،وأن لكمة اًخفحظَي ثويح ذفىصت جض خُت اّكوُص،
وكس حىون ذاٌك من وحوٍ ؿىل اًيرث اٙكي ثعَسَ صلوت اًوضحؿة والازثَحة واًرضز يف ملحذي فىصت
اًيسي واألمحهة واْكسن واًخساول(.)3
من األطمَّة مباكن اكذفحء مؼحُص "اًسًِّة اٗكزامِّة" يف اًضـص اًيت ثخجحوس "اًزدصفحث اٌَفؼَة"
اًَوسم؛ وٍىن رٛك كس ثَخلعَ ؿني "اًرسذ
اهعبلكًح من "اًرصاغ وثيحكضحث اْكَحت" يف ا٢كـُش ّ
اسم" .وكس ٌس خًذج اًلحزئ من رٛك أن
ّ
اًلعيص" ذون أن ٍىون هل ذـغ اْكغ من "اًخـسري اٗكز ّ
اًـصيب ،ظ ،3 .ض.316 .
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،ذاز اًفىص ّ
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.173 .
(ُ )3شٍ ا٢كـحين ّؿّب ؾهنح ازن زص َق ،اًـمست يف حمحسن اًضـص وهلسٍ ،حتَ .لس حميي اٗكٍن ؾسس إكَس ،اًلحُصت.7/1 ،1331 ،
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اًلعيص" كس ًيرصف إىل اًـصيض يف ثيحكضحث اْكَحت واًرصاغ فهيح؛ ذُامن ٌسٜك "اًخـسري
"اًرسذ
ّ
اسم" سشِي اًسحر ؾٌل ُو حوُصي يف ُشا اًرصاغ اٙكي ًـُضَ اإلوسحن يف اْكَحت ،وا٢كـحزك
اٗكز ّ
اًيت خيوضِح.
وذيحء ؿىل ُشٍ اًلصاءت ًفَسفة اًخـسري اًيت جسدصعن "اًلمي اٗكزامِّة" ثًضأ حصاثشِّة األهواغ
واًخفحضي ذُهنح ؿىل أسحش مِخحفّيًلي ًععصغ فَِ اٙكايت اب٢كوضوؾي؛ ورٛك من مٌعَق الاؾخلحذ
ذأن اًعسَـة اٗكزامِّة مصهوست يف هفس اًفٌحن وحوُص اًخـسري.؛ وذيحء ؿَََ أًُس األذة ذلعة حصوى
ذعصااق كسذا؟ فحألذة ُوخس ابآلدص ،ومن أخي اآلدص نٌل كحل حون ذول سحزحص( .)1وُشا اآلدص
سواء أاكن ذاذي اًيط أم ذحزخَ إال أن رٛك ال ميىن ظَسَ إال من هجة فن اس خـٌلل اٌَلة( )2اٙكي
ذَ ثامنس ؾن اًفٌون األدصى اًيت حهنغ ؿىل األوسحق اًس ميَحاَة كري اٌَسحهَة.
ال ثلوم اًخجصذة اًضـصًّة يف اس خسزاح اًرسذ اًلعيص واْكواز ا٢كرسيح واًصوخ ا٢كَحمَة إىل
ؿح٢كِح ؿىل فَسفة جسـى إىل ثفسري حوُص اًخيحكغ يف اْكَحت ،أو حىت هلس ظسَـة اًرصاغ يف
اًوحوذ؛ وإمنح ثشُد "اًليحاَة اٗكزامِّة" مشُ ًسح جسِم يف "ذيحء اْكَحت وجضىَِِح"( )3إسِح ًمح حُصاؾَى
فَِ ظسحاؽ اًفن واًواكؽً .لس ؾزس قز اٗكٍن إسٌلؾَي وهجة هؼصٍ جبمٍك من اًيعوض اًضـصًة اًيت
اًلعيص
أزاذ ًِح أن جس خجًل اًـيحزص اٗكزامِّة ا٢كمتثٍك يف اًرصاغ واًخيحكغ واْكصنة واْكواز واًرسذ
ّ
(1) Jean- Paul Sartre, « Qu’est-ce que la littérature? », Situations II, Paris, éd. Gallimard, 1948,
p.105.

(2) Voir Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, éd. Seuil, 1991, p. 11.
( )3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،مصحؽ سحذق ،ض.195 .
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مثي هعوض (( :) 1ذسز صخهص اًس َّحة وهوهَّة أمحس صويق وؾسس ا٢كـعي جححسي وأمحس ؾسَست
وًوسف آكحل وظبلخ ؾسس اًعسوز) .إن ؾسحزت ص خوزم( )2اًيت حفواُح ّأن "اًلعَست اًليحا َّة" ذَلهتح
ووسهنح وإًلحؾِح ثخجحوس فىصت أن حىون أسحش اْكَحت ،إىل فىصت أهنح عم "جتصذة ُشٍ اْكَحت "ال حاكذ
ختَو من وخحُة يف هؼصًن ،حىت وإن اكن اْكفص اًفَِوًويج ٍلكمة "اًخجصذة" من ِكصي كحذامري يف
اٌَلة األ٢كحهَة كس ًفيض إىل اًدضىِم يف اٗكالالث اًيت هضفهيح ؿَهيح يف الاس خـٌلل.
ؿىل اًصمغ من أن ُشٍ ا٢كلحزذة ال ثيحكش ا٢كوضوغ من مٌؼوز فَسفة األحٌحش األذذ َّة وخسل
األهواغ يف اٍىذحذة اًضـصًّة اًـصذَّة ا٢كـحزصت فإن مح اسرتؾى اهدصحُيح فهيح وكوفِح ؿىل نثري من اًلضحاي
راث اًعَخني ا٢كسحرشت وكري ا٢كسحرشت مبوضوؾيح؛ وال س ٌَّل يف اّكواهد اًخعسَلِّة .ومهنح مح ُو
فَسفي وفىصي ،ومهنح مح ُو فين وحٌليل .وهشهص  -يف ُشا اًس َحق -مح أصحزث إًََ اٗكزاسة من
"كضَة ص َوغ األسَوة اًصوايئ يف صـصًن ا٢كـحزص"( ،)3ومععَحي اْكوازٍن :آكحزيج واٗكاذًل
ا٢كرسيح.
ا٢كس خزسمني يف "األذة
ّ
اًليحيئ
اًلعة يف اًضـص ّ
إن مثة حت ًفؼح ًسسًَ اٍاكثد من األسَوة اًلعيص ،وحيسذ ظسَـة ّ
من أهنح جمصذ اس خـٌلل اًضحؾص "ًسـغ أذواث اًخـسري اًيت ٌس خـريُح من فن آدص ُو فن اًلعط
ذون أن ٍىون ُسفَ نخحذة صـص كعيص .واًلعة أو اًلعط ا٢كس خزسمة يف مثي ُشٍ اْكحٌك ال
ثـسو أن حىون ثعو ًٍصا ؾرصاي ٢كح اكن ٌسمى يف اًسبلكة اًلسمية ابٍمتثَي ،فلحمت اًلعة ًخؤذي يف
( )1وكس اسدضِس نشٛك ذيط من هعوظَ.
( )2مفحُمي هلسًّة ،ض.336 .
( )3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،مصحؽ سحذق ،ض.133 .
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اًلعَست هفس اٗكوز اًسبلقي اٙكي اكن اٍمتثَي ًؤذًَ يف اًضـص اًلسمي"( .)1وا٢كبلحغ أهَ ّ
ًخشىن
ا٢كرسيح ،وميّي ذني األحٌحش األذذ َّة
اًليحيئ ال ٍهنغ ؿىل مصسأ اًفـي ذبلف ا٢كَحمي و
فىصت أن ّ
ّ
متَّيًا خَ ًَح إىل ذزخة زذ اًلعة يف اًضـص إىل مح ٌض سَ "اٍمتثَي يف اًسبلكة اًلسمية" ،وأهَ ال ٍصًس
اسم" .ذي األمص ؿىل كري مح ُؾ ِصط؛
من ُشا الاس خزسام ألذواث اًفن
ّ
اًلعيص سوى "اًخـسري اٗكز ّ
ألن اًلعة متثَي رُين إلذساغ مـص ّيف كس حيَح يف أي هوغ من األهواغ األذذَّة؛ ورٛك مذوكف ؿىل
اًّباؿة يف اإلذساغ ،وا٢كِحزت يف اًفن .وال دض َة من ضَحغ "اّكوُصي" يف هرث "اًـصيض".
كعيص؛ وٍىٌَّ ذحًف رٛك
ًلس ذَف مصَلًح ظحذز فَِ حىت ؿىل هوااي اًضـصاء يف نخحذة صـص
ّ
يف أزيحء ثـََلَ ؿىل كعَست "مشحبة اًلَـة" ألمحس ؾسس ا٢كـعي جححسي مس ً
خـمبل أسَوة الازثَحة
"وزمبح اكن نشٛك يف ه َّة اًضحؾص مٌش اًسساًة أن ٍىذد كعة صـصًّة حني فىّص يف نخحزهتح"( .)2وأن
ا٢كسوهة اًضـصًّة اًيت ذزس هتح ؾزٍزت مصًسن نفٍِك ذأن جضىم يف زوخ اإلظبلق اًيت ثضمهنح حنك ؾز
اٗكٍن إسٌلؾَي ،نٌل ّأن اًيّ ّط ا٢كسدضِس ذَ اكن "يسء اٍمتثَي"؛ ٍىوهَ ًعد يف جمصى إماكن
األحٌحيس أو اًخـسف يف حرشُح يف ذحهة من آكحًنث اًيوؾ َّة.
وحوذ هعوض ذحزح اًخعيَف
ّ
مييض ا٢كؤًف ؿىل ُشا ا٢كيوال يف حفط ذـغ ا٢كععَححث اًيت أذشث ظصًلِح إىل أذذَحث
اًضـصي" ،و"اًليحاَة اٗكزامِّة" ،وعم مععَححث ًشًـِح ،وًدض َّؽ ًِح؛ ذُامن
اًيلس مثي" :اًخفىري
ّ
ً
ًلف ً
مدسحابل ُي هلصأ يف مثي ُشٍ اًيعوض
صخاك ومض ِى ًاك يف مععَح "اًلعَست اًلعع َّة(")3
اًـصيب ،ظ ،3 .ض.366 .
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،ذاز اًفىص ّ
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.361 .
ًـصيب ،ظ ،3 .ض.361 .
( )3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،ذاز اًفىص ا ّ
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مدسحواي من حِر
اًلعة مج ًـح
اًلعة؟ فِو ال ًـخلس ذأن مثة كسزت ؿىل أكؽ ذني اًضـص و ّ
اًضـص أم ّ
ً
اْكجحيج اٙكي ًيحكش
اًسني يف ُشا األسَوة
أمص ًُس يف مذيحول أي صحؾص .ومن ّ
ا٢كلساز .وُو ٌ
ّ
فَِ مسأٌك "ثساذي األحٌحش األذذ َّة" أن أفق ثوكـَ ٠ك ٌس خعؽ اس خلصحل ُشٍ ا٢كسأٌك اس ً
خلصحال
حس يًح؛ إر مح ساًت زيحاَة "اًيؼم واًيرث" مرتس سة يف األرُحن ،ػحُصت ٌَـَحن ،كحًسة ؿىل األفِحم.
ًـزس موكفَ مس خسز ًاك ذأن اًضـصاء أحس يوا اس خـٌلل أذواث اًخـسري
ومبِحزت هلسًّة ححول أن ّ
اًلعيص أول ّمصت اس ً
وإن ذعصًلة كري إزاذًّة .وُشا اًيجحخ كس أقصاضم
خـٌلال ًن ًحجح ْإن ذعصًلة إزاذًةْ ،
يف ا٢كيض "إىل نخحذة اًلعة اًضـصًّة اًيت ثًذؼم اًلعَست من ّأوًِح إىل آدصُح .وؾيس راك ظحز من
اًعـد ثلصٍص مح إرا اكهت اًلعة ا٢كيؼومة يف اًلعَست جمصذ وس ٍَك ثـسريًة ال ثلعس ٙكاهتح؛ وإمنح
إلحيحءاهتح وثأزريُح اٗكزاسم أم أهنح كعة يف ا٢كلحم األول ثرتنز فهيح أطم َّهتح"( .)1وال هسزي مح الاس خلصاء
اٙكي أحصاٍ حىت كصز ذأن اًلعَست اًلععَة (أو اًلعة ا٢كيؼومة يف اًلعَست) ا٢كوكٍك يف اًخفحظَي
حصذاي "ال مزًس ؿَََ"( .)2فِي كعَست "كعة اًعَّحذ" ألمحس ؾسَست مٌوال ًلحش
حصذى اًضـص فهيح ً
ؿَََ؟ وعم مح عم ؿَََ من اًصاكنة حىت يف اًرتهَد واًخـسري؛ نٌل أهَ أ٢كح إىل اًدضىِم يف أظحٍهتح:
أحٌيب"( ،)3مث ال ًَسر أن جيَشٌح ؿىل
"ًست أرهص اآلن أٍن أثَح يل كصاءت هفس اًلعة يف صـص ّ
جسحؤًيح حول ظسَـة الاس خلصاء ،وٍصحؽ رٛك إىل اًـيحء يف الادذَحز ،وأن حّي اٗكزاسة ال ٌسمح

( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض.361 - 361 .
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.361 .
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض.361 .
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ذـصط لك مح اظَؽ ؿَََ .وُشا ال قسحز ؿَََ؛ ذَس أن اًامنرح ا٥كخحزت ٠ك حتلق ا٢كعَوة ،و٠ك ثلٌـيح
ابًرتاحؽ ؾن جسحؤًيح اًسحذق.
إن األمص كس ًخـَق ابٓكوف من "ثفجري" وحست ( )1األحٌحش األذذَة يف اًضـص اًـصيب
ا٢كـحزص؛ وٍىن اًسـي ًخأىت من اًصقسة يف "اٍهتجني" اٙكي ظحز مسة من سٌلث اًضـص اًـح٢كي ؿىل
حنو مح أصحز إًََ زريي ذُسوًنث ( )Thierry Bissonnetteوًوك ذوهوفحن ( Luc
 )Bonenfantيف مـصط ذزاس هتٌلً 2لعَست اًيرث؛ إر إن اإلزاذت ثخجَ إىل جتسًس األصاكل أنرث
من ثفجري األحٌحش ،وحنن من اٙكٍن ًعمتيون إىل مثي ُشا ا٢كشُد .نٌل ًًصلي أال ًخجَ اًخفىري
إىل اًسجحل اْكحذ خبعوض ثساذي األحٌحش األذذ َّة مبجصذ اْكسًر ؾن "اًرسذًّة" يف آكعحة
اًضـصي اًـصيب؛ وال س امي أن مفِوم اًرسذ ٠ك ًـس وك ًفح ؿىل خًس من األحٌحش األذذ َّة مبح يف رٛك
اًعوز واألفبلم اًيت عم من األوسحق اًس ميَحا َّة كري اٌَسحه َّة .إن مثة ذـغ اًدضىِم يف ُوًّة
األحٌحش األذذَّة وأسٌلهئح وثعيَفحهتح واىزايححهتح .وال س امي أن ثعيَف األحٌحش ٠ك ًـس وكفًح ؿىل
أذيب ًعيؽ ًيفسَ "أفق ثوكؽ" نٌل ًـخلس زوزصايوش(.)3
اإلهخحح ،ذي امذس إىل اًخَلي .فلك خًس ّ

 - 3انشؼش ًانغشدّاخ ادلؼًًّح:
( )1ثـوذ فىصت وحست اًفٌون أكٍَك ؿىل اًلس اليب ابثو ( )L’abbé Batteuxيف اًلصن اًثحمن ؾرش نٌل ٌضري رٛك ح .حِيُت،
مسذي إىل خحمؽ اًيط ،حص .ؾسس اًصمحن أًوة ،ض.13 .
(2) - René Audet et Andrée Mercier (sous la direction de), La littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2004, p. 103.
(3) H. R. Jauss, Littérature médiévale et théorie des genres, in Poétique, n° 1, 1970, p. 81.
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أاثز زصاين مخوِحل( )Brian McHale( )1يف حبثَ ا٢كوسوم ذؼؼ":ذساًة اًخفىري حول اًرسذًة
مذجحوسا موضوغ
ثعوزا ًلصاءت اًرسذًة يف اًضـص
ً
يف اًضـص" اٙكي ػِص س ية  ،1663وكسم ً
"اًليحا َّة" ذوظفِح دعَعة أهعوًوحِّة مصثسعة ابًخجصذة اًوحوذًّة كحً ًسح مح هتمين فهيح راث اًضحؾص؛
ومن ّمث ٠ك حىن موضوؿًح ٌ٘كزاسحث اًرسذًّة؛ ًِشا رضة ؿٌَلء اًرسذ ظف ًحح ؾن مسازسة اًضـص
اًليحيئ( )2اٙكي ال حضس فَِ ًؤلفـحل .وُو ًعصخ مسأٌك مهنجَة يف كحًة األطمَّة حمتثي يف وحوذ
ّ
نفحًة وحِست ٗكى اًسححثني يف جمحل ادذعحظِم ال جسمح هلم ذخوس َؽ ذاةصت حبوهثم.
وإرا حفعيح ُشا اًعصخ أمىٌيح فِم ا٢كسأٌك فِ ًمح ً
ألن أكَد اٗكزاسحث اكهت ّمتّي متَّيًا
صحمبل؛ ّ
وا ً
رثي)
اًليحيئ اٙكي اكهت ثعححصَ اًلِثحزت اتزخي ًَح يف اًلصة واألذة
ذصح ذني اًضـص ّ
اًرسذي (اًي ّ
ّ
مضن زيحا ّ َّة "اًيؼم واًيرث" و"اًضـص واًرسذ" .وُحاتن اًثيحاُذحن كحمئخحن ؿىل ظسَـة فٌ َّة مذسحًية.
فلعَست قصًنظة ً
مثبل متثَّ ٌي ٢كح ُو ححظي؛ ذُامن اًرسذ اًلعيص ٍصوي ً
أحسااث مضت واهلضت،
وجيمؽ ذُهنح دِط ًنػم.
األوً َّة ٌَلعَست " ُؾواز" ُشا اًخعوز اٙكي ًسرس حق "اًضـص" حِامن
جس خىضف اًلصاءت ّ
حيرص قيحاُ ّذَ يف اْكوامي اٙكُيَّة واًيفس َّة .واٗكازسون-يف لك األحوال -ال ًفَحون إال يف حتسًس
(1) Brian McHale, Beginning to Think about Narrative in Poetry, Narrative 17, 2009.
https://muse.jhu.edu/journals/narrative/v017/17.1.mchale.pdf

(2) Brian McHale, Beginning to Think about Narrative in Poetry, Narrative 17, 2009, p. 12.
«Contemporary narrative theory’s blind spot with respect to poetry is partly to be explained in
;institutional terms, as an artifact of specialization. Some scholars specialize in narrative
others specialize in poetry; few specialize in both».
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اًليحيئ فلط ،وًلضون اًعصف ؾن
"اًزنؿة اًليحاَّة" حسد مخوِحل ( ،)1وحيرصون اًضـص يف
ّ
األهواغ األدصى مثي :ا٢كرسيح وا٢كَحمي واًِزيل .وًًذلس لك اٗكؿحوى اًيت ثيفي حضوز اًرسذًة
يف اًضـص ،وثخحفغ ؿىل اًخعسَلحث اًرسذًة يف مسازسة اًضـص.
س خجس "اًرسذايث اْكرصًّة" ظـوابث ّمجة إن عم أذلت ؿىل ظبلذة أذواهتح اًيت كس ال
ثخبلءم ثبلؤ ًمح ً
مصًن مؽ ظسَـة اًيعوض اًضـصًة .فِو ال ٍصى ظـوذة يف األمص سوى ثعوًؽ هجحس
ا٢كفحُمي ( )performativity for defining feature of performanceحىت ثعسح
ا٢كععَححث ظحْكة ٢كلحزذة ححٌك اًضـص (.)the equivalent term in the case of poetry
مذعو ًزا خسًسً ا مس ًمتسا من زاصحل ذَو ذي ذَُسُس ( )Rachel BlauDuPlessisكحمئًح
وًلسم ّ
ؿىل ا٢كلعـ َّة ( )segmentivitéا٢كبلسمة ًعسَـة "اًيؼم"اًيت ال ثخوافص يف "اًيرث" حسد وهجة
هؼصٍ(.)2
اًضـصي (ا٢كَحمي واٍمتثًَل واًخـَميي واًليحيئ واًِزيل )...يف مصسأ
ثخجىل دعوظ َّة اًيط
ّ
ثخوسغ ؿىل اًوزكة( .)3وكس ًسسو ُشا
ثخجزأ هبح ا٢كلحظؽ ،و َ
"ا٢كلعـ َّة" ا٢كصثسعة رضلكَ واًعصًلة اًيت ّ
ا٢كلرتخ ؿىل ؿسم ٌرسٍ يف اًخعسَق ظحْكًح يف اًضـص ري اًعسَـة اًسرصًّة ال اًضـص ا٢كخحصز من
ظوزا آدص إىل اًوكفحث اًثبلج اًيت ظصهحح حون هوُن ( Jean
اًوسن واًلحفِّة .وُشا ًـَسًن ً
 ،)Cohenوثيعسق ؿىل اًضـص اٙكي خيضؽ ٌَوسن خببلف كعَست اًيرث اًيت حصحىز خبحظة ؿىل
(1) Brian McHale, Beginning to Think about Narrative in Poetry, Narrative17, p. 13.
(2) Ibid., p. 14.
(3) McHale, Beginning to Think about Narrative in Poetry, Narrative17, p. 15.
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اًسرصي" .وكس ًنل حؼَ من اٗكزاسة من ِكصي
ا٢كلعؽ اٗكاليل ذسل اًفضحء اٙكي ًخلعسٍ "اًضـص
ّ
زصاين مخنأًُس خري()McAllisterBrian( )1؛ إر زافؽ ؿىل حضوز اًؼحُصت اًرسذًّة يف ُشا اٌَون
من اًضـص ،وجتَهيح هدِجة ثـحًق اًضلك واًـمق ،واس خسؿحء فٌون أدصى مثي اًـٌلزت واًيحت
()2
كععح
واًصمس .نٌل س سق ألزسعو أن زذط اًضـص ابًصمس  ،وزأى أن ذوز اًضحؾص أن ًشذسغ ً
صـصا؛ ألهَ صحؾص اب٤كخاكت ال ابألفـحل(.)3
أنرث ذمح ًيؼم ً
اًليحيئ اكن كََي اْكؼوت من ُشٍ ا٤كخاكتُ ،و جمصذ وض َس كس حصافلَ
ًسسو أن اًضـص
ّ
اًلِثحزت ،فِثري اإلجعحة من وهجة احذفحًَّة ،وكس اهدصَ اًيلحذ اًـصة اًلسازم مثي :اّكححغ وؾسس
ّ
اًليحيئ،
اًلصظححين وازن زص َق إىل الاهفـحل اٙكي ًًصـر من اًضـص
اًلحُص اّكصخحين وححسم
ّ
اْكس اًيت ًخلعس اًضحؾص متثََِح؛ وإرا سَ ّميح
فأصحزوا إىل اًلصاذة واًعصة .وُشٍ من ػواُص ّ
ذعحة ُشا الافرتاط فإن اًليحا َّة ًُست فحكست ٌَفـي اًلصيض ٍىوهنح ثخضمن فىصت جتـي مَفوػِح
إجنحساي من اًوهجة اًخساوًَّة ،وثٜك مسأٌك أدصى ،ال ٌسمح ا٢كلحم ذشِحهنح.
ً

(1) Brian McAllister, Narrative in Concrete/ Concrete in Narrative: Visual Poetry and Narrative
Theory, Narrative, n° 22, 2014, pp. 234-251.

( )2كحل ىزاز كصحين" :اًصمس زمبح ُو اكن كسزي .فلس قصكت س يدني أو زبلاث يف كوازٍص اٌَون واًعسحكحث واألمقضة زمست اب٢كحء وابًفحم
وحبحزا ومصبهد وكحابث وصواظئ ووسحء ؿحزايث٠ .ك أهن زسحمح زذًتح؛ وٍىٌين ٠ك أهن أًضً ح زسح ًمح حِسً ا.
مثحزا ً
أسُحزا و ً
وابًزًت زمست ً
س
إرا فلس اكن اًصمس ىزوت ،و٠ك جس خعؽ ًوححيت أن متخط رذشابث هفيس ،وا متص اًسَسحل حيفزين من اٗكاذي ويت أصـص أن اٌَون ال
ظوث هل ،وأهَ ظفي مجَي ٍىٌَ أدصش" .كعيت مؽ اًضـص ،ظط.01-06 .
ذسوي،55 ،
( )3أزسعو ،فن اًضـص ،حص .ؾسس اًصمحن ّ
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ٌسِم حصبمك ا٢كلحظؽ يف إؾعحء ُوًّة أحٌحس َة ٌَضـص ،وحيحفغ ؿىل اًعحذؽ اًرسذي اٙكي
ًخزَق ذني ذَحط ا٢كلحظؽ ومسحفحهتح؛ ومن َمث فإن اًرسذًّة كَ َس ٌز ال مفص مٌَ ٌَضـص؛ وٍىن ُشٍ
اًرسذي ،و٠ك جرش إىل ذوز اًسحزذً .ؤنس مخوِحل اس خلبلل
اٗكزاسة اًصظَية ٠ك ثَخفت إىل اًـون
ّ
اًعحكة اًرسذًّة يف اًضـص ؾن اًليحا َّة .وٍىن مح مبلمح ُشٍ اًعحكة اًرسذًّة؟ من اًواحض أن
اْكاكًة واْكسىة أنّب حتس ثواخَ اًرسذًّة يف اًضـص؛ ألن قَحة اْكاكًة أو ضـفِح ًرتثد ؿَََ اهخفحء
حضوز اًسحزذ اٙكي ٍصوي ٌَمرسوذ هل ُشٍ اًلعة أو ثٜك .وحنن هـخلس أن موظن اًضـف يف
ظصخ مخوِحل ُو اًلعة ووضؽ اًسحزذ يف اًضـص.
إرا اكن اًسحزذ موضؽ ثـمَة يف اًضـص؛ فإن ا٢كرسوذ هل ال سشِي إىل الاُخساء إًََ؛ وال
اًضمين خبحظة ،وُو مىصٍ
حٍِك ٌ٘كازش يف ُشا اًسحة سوى اًدسَمي ابسدصساهل ابًلحزئ ذـحمة و ّ
رشؿَة اًضـصايث اًسيوًة ،واًلصول ذفىصت اًخفحؿي ذني اًيط واًلحزئ واًفصاكحث
ؿىل آكصوح ؿىل ِ ْ
اًسَحهَّة ؿىل حنو مح ذؾت إًََ مسزسة هووسعحوس وحتسًسً ا فوًف كحهف إٍزز .وُشا كس جيَد ؾن
سؤال مضينُ :ي اًرسذ ػحُصت هع َّة حمحًثة أم عم ػحُصت حٌلًَة جس خسؾي فـي اًلصاءت؟

انمغى األًّل :األئناط األدتّْح :يياد َظشُ
مبح أن اًضـص  -يف هؼص هصسدِحن ذوابن (ً - )Christian Bobinـس "حَلة من اًعمت
آًٍك إىل اْكجحزت ا٢كَهتسة"()1؛ فإن اتزخي األذة وهؼصًخَ وهلسٍ كس خحذَ إصاكل اإلححظة ذخعيَف
أصاكل اًخـسري ا٥كخَفة اًيت أهخجِح اإلذساغ اًشرشي ،وثفحوثت ا٢كشاُد األذذَة يف ثوظَف ُشٍ
(1) Christian Bobin, L’Homme-joie, Paris, L’Iconoclaste, 2012, p. 86..
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األصاكل ،وثفصًـِح إىل أحٌحش وأهواغ وفق مذعوزاث هؼصًة ًؤلذة وفَسفة اًفن وأكحل
واًخحلِد اًخحزخيي ًؤلذة .إن ا٢كسأٌك ثخجحوس حسوذ اًدسمَة اًضَلة؛ ألن اًـمي اإلذساؾي زمح
ثخزَق فَِ ُشٍ األصاكل ،وثخواىل معََة دصق األؾصاف أكحًَة ًخخأسس ُوًة خسًست ٌَيطً .س يح
مـيَني ذخدصؽ لك مح كِي يف مسأٌك األحٌحش واألهواغ األذذ َّة إال مبح اكن س يسً ا ًِشٍ اٗكزاسة.
ونثريا مح حتوًت ُشٍ األؾصاف أكحًَة إىل مح ٌض سَ ا٢كَثحق اٙكي ّ
ًدضلك ؿّب حصبمك اًخجحزة
اإلذساؾ َّة ،فهيسم آفحق اًخوكؽ ،وًشين آفحكًح خسًست؛ ذَس أن ُشٍ األؾصاف زسؿحن مح ثخحول إىل
ؿحاق أمحم مصت اْكجحزت ا٢كَهتسة ،وُسٍصُح اّكحزف؛ ٍىوهنح ثعسح كواهني مـَحزًة هبح ثخحسذ
()1
األحٌحش واألهواغ .وعم مسأٌك ذحظة ابألذة أنرث من اًفٌون األدصى مثي :ا٢كوس َلى واًصمس
وحىت آكعحابث اًضفحَُة ؿىل حنو مح ٌضري إىل رٛك حون محزي ص َفري.
األذيب؟" ؿىل اٍمتَّي ذني األهواغ ٍىوهَ ً
هوسا يف اًيفوش؛
فـبل مص ً
ٍصنّز ظححد "مح اّكًس ّ
وؿَََ فإهيح هَفي ُشٍ اٍمتَّياث "موحوذت يف لك أححذًثٌح ؾن ا٢كٌلزسحث اًثلحفِة"( .)2فىِف ميىن
اًخـحمي مؽ اًيط الافذخحيح اٙكي اس هتي ذَ ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث" ،وُو ًخأًف من س خة
أسعص ال ؾيوان هل؛ فِي هيؼص إًََ ؿىل أهَ ؾخسة هعَة ًُس هل ظٍك مصحرشت مبنت اًيط؛ وخبحظة
أهَ مشًي ابمس ىزاز ا٢كعحذق المس اًضحؾص أم أهَ هط من هعوض اٗكًوان؟ وُي ميىن اًخـحمي
أًضً ح مؽ اًيط اًثحين ؿىل أهَ مسذي( )3مثي مساذي نخد اًيرث اًخأًَفي ؿىل اًصمغ من أهَ هط فَِ
ذوزا أسحس ًَح يف حىوًين اًفين،
( )1كحل ىزاز كصّحين" :إرا اكهت جتصذخح اًصمس وا٢كوس َلى كس فضَخح ،واىهتخح ابٓكَسة؛ فإهنٌل ًـسخح ذـس رٛك ً
ويف جضىِي ًليت اًضـصًّة" ،كعيت مؽ اًضـص ،ض.01 .
( )2خحن محزي ص َفري ،مح اّكًس األذيب؟ حص .قسحن اًس َّس ،ذمضق ،مًضوزاث احتحذ نخحة اًـصة ،ض.13 .
( )3األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ح ،1 .ض.103 .
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مواظفحث اًضـص "اًخلََسًة"؟ وؿَََ فإن اْكحخة إىل اٍمتَّي "ا٢كصن" ذني األهواغ كحمئة يف آكعحابث
األذذَة وكري األذذ َّة .وًُس أذل ؿىل رٛك من أن ىزاز كصحين اكن واؾ َّح ذفىصت اًرتاثشِة ذني خًيس
اًضـص واًيرث" .إن اٙكٍن ٍىذسون اًيرث ،من كعة وزواًة ومرسحِّة ال ًـحهون من أي مضلكة ..فِم
ميضون مض ًَح ظسَـ ًَح ،وٌسريون ؿىل األزظفة ا٥كععة ٌٌَلزت ..أمح اًضـصاء فِم ًؤذون زكعة
مذوحضة ً ،خرعى فهيح اًصاكط حسسٍ ،وًخجحوس اإلًلحغ ا٢كوضوغ؛ ًَعسح ُو هفسَ إًلحؿًح"(.)1

ًىى َـماء اننٌع:
مثة ادذبلف ابزس ٌَـَحن يف اًضـصايث اًلصذَة واًـصذَة ؿىل اًسواء حول مفِوسم "اّكًس"
و"اًيوغ" .وُشا مح سًضري إًََ إصحزت خمخرصت يف ّإابهَ ٍىون ُشا ًُس ا٢كعَوة يف راثَ .وًسسو أن
ومرسيح مذأدص ؾن سمن أفبلظون وأزسعو؛ ألن لكهيٌل
ومَحمي
قيحيئ
ثعيَف اًضـص( )2إىل ّ
ّ
ّ
اًليحيئ ،واؾخلس أُي اْكصفة من اٗكازسني واألذابء واًيلحذ أن ُشا
سُذجيد اْكسًر ؾن اًضـص ّ
اًخعيَف ٍصحؽ إىل ا٢كـ١ك األول وص َزَ أفبلظون .وكس ثشٌحٍ واضؽ أكحًَحث ()Aesthetica
ذوملحزحن إىل أن ظحز من ا٢كسٌَلث اًيت صىم فهيح ح .حِيُت.

( )1مح ُو اًضـص؟ مضن األؾٌلل اًيرثًّة اٍاكمٍك ،مصحؽ سحذق ،ض.36 .
(ً )2ـوذ رٛك يف هؼص ح .حِيُت إىل اإلًعحيل مٌخوزهوومَخون ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،ض.11 .
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يٍ ثالثْح أفالطٌٌ ئىل ثنائّْح أسععٌ:
ظيّف أفبلظون األحٌحش األذذ َّة إىل اًرسذي (األوضوذت ا٢كسحِّة) وا٢كزذوح (ا٢كَحمة)
واٗكزاسم (اًرتاحِساي واٍىومِساي)؛ ذُامن بنخفى أزسعو ابًرسذي (ا٢كَحمة) واٗكزاسم (اًرتاحِساي
ثيحيئ "٠ك حيعي ذإسلحظ
واٍىومِساي) .وؿَّق خرياز حِيُت ؿىل ّأن ُشا الاهخلحل من اًثبليث إىل اً ّ
اًرسذي
زسذي؛ ألهَ
ا٢كزذوح ،وإهٌّل ذخبليش
ّ
اًيلي؛ ألهَ كري موحوذ ،واهلَد ا٢كزذوح إىل ّ
ّ
اًرسذي ّ
اًوحِس ا٢كوحوذ"( .)1وػي اٍمتجَس ٌَمَحمة واًرتاحِساي من أايم أزسعو مس ّمتصا .و٠ك ثفَح "األحٌحش
()3
اّكسًست اًيت زصسث ذبلل اًلصن اًخحسؽ ؾرش ،يف أن ثلري اًخعوز اًلسمي .)2("...وسحز ذواًو
ؿىل ُشا ا٢كيوال؛ إر ٠ك ًدصوأ اًضـص اًليحيئ ا٢كزنٌك األوىل مؽ ا٢كَحمة واًرتاحِساي واٍىومِساي.
ثًَل ال كري؛ ذمح أؾعى الامذَحس ٌَرتاحِسي ؿىل
وا٢كبلحغ أن أفبلظون وأزسعو اُامت ابًضـص اٍمت ّ
اًليحيئ أو إٌُلهل
اًرسذي كري اٍمتثًَل ،وز ّحح خرياز حِيُت( )4ذأهنٌل اكًن ؿىل وؾي ذإكعحء اًضـص ّ
واًسىوث ؿَََ.
ذىن أفبلظون ثعيَفَ ٌَضـص ؿىل مصسأ ا٤كخاكت .فلك كعَست ؾسحزت ؾن حاكًة ""diégésis
أحسااث يف ا٢كحيض أو اْكحرض أو ا٢كس خلصي ،وٌسٜك اًرسذ فهيح " ً
جرسذ ً
أصاكال زبلزة :إ ّمح اًضلك
اإلميحيئ أي اٙكي ًلوم ؿىل اْكواز ذني اًضرعَحث مثٌَل حيسج رٛك
اًرسذي اًرصف أو اًضلك
ّ
ّ
( )1مسذي ّكحمؽ اًيط ،مصحؽ سحذق ،ض.35 .
( )2ا٢كصحؽ اًسحذق ،ض.39 .
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض.33 .
( )4ا٢كعسز هفسَ ،ض.17 .
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خيحويب اٙكي اًخجأ ُومريوش إىل اس خـٌلهل لكٌّل كصن زسذ
يف ا٢كرسخ أو اًضلك ا٢كزذوح أي اً ّ
األحساج ابْكواز"( .)1فأفبلظون ًـين ابًرسذ اْكاكًة اًيت ُحصوى من كصي اًضحؾص؛ وٍىٌَ ظصذ
ُومريوش ( )Homèreمن ا٢كسًية اًفحضٍك ابمس اٌَوقوش؛ ألن فضي ا٢كسًية كحمئ ؿىل أكحل،
ووظن أكحل اًفَسفة ال اًفن.
٠ك ًأذش أفبلظون يف حس سحهَ (األصاكل اًضـصًة "اًرسذًة" اب٢كـىن اًواسؽ ٌَلكمة؛ ذُامن
األذيب اًبلحق وذحظة ذـس أزسعو ثلَريًا ؿىل ا٢كععَححث ،فِـخّب اإلميحيئ أو
س َُسذي اًرتاج ّ
اًضـصي اٙكي "ٌرسذ" ً
أحسااث واكـَّة أو دِحًَّة .فأفبلظون كس أطمي ؾن كعس
"ا٢كٌلزي" اًضلك
ّ
اًليحيئ اْكلِلي)( .)2وكس ّمّي ذني اًرسذ آكحًط
لك اًضـص اًبلمتثًَل ،أي اٙكي هـخّبٍ حنن اًضـص ّ
(األوضوذت ا٢كسحِّة ا٢كفلوذت) واًرسذ ا٢كزذوح (ا٢كَحمة) .فح٢كَحمة زسذًة خببلف اًرتاحِساي
واٍىومِساي .وؿَََ فإن أفبلظون حسد ح .حِيُت اؾمتس ؿىل (األصاكل اًضـصًّة "اًرسذًّة"
اب٢كـىن اًواسؽ ٌَلكمة)( .)3وؿىل ُشا اًيحو اكهت فىصت األحٌحش ٗكى أفبلظون زبلزَّة ،واهعَلت
ختعَعح.
من ثعوز زَوًويج أذبليق ٌَفن ثـمميًح واًضـص
ً
آمن أزسعو ذأن اًضـص مذأظي يف اإلوسحن ٍىوهَ أنرث ا٥كَوكحث اس خـساذًا ٌَمحخاكت.
واٍمتثَي مَىة فعصًة فَِ ،فهبح ٍصثلي يف ظَد ا٢كـحزف ،وحتعي هل أس سحة ا٢كخـة يف أزيحء متث َِّح،
ومؽ أهَ يف اإلماكن "أن هخأ٠ك ًصؤًة ذـغ األص َحء ،إال أهيح وس متخؽ زصؤٍهتح عم هفسِح وعم حمىِة يف
( )1مسذي ّكحمؽ اًيط ،مصحؽ سحذق ،ض.11 .
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.13 .
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض.13 .
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فين حمخاكت ذكِلة اًدضحذَ ،ورٛك مثي أصاكل أحط أهواغ اْكَواًنث وحثر ا٢كوىت"( .)1فح٢كخـة
معي ّ
اًليحيئ كحمئ ؿىل رسعَة اًضحؾص هفسَ،
اْكحظٍك من زؤًة اًعوزت ًنذـة من اًخـ١ك ،وأن اًضـص ّ
وؿىل لك مح ُو محمي ،فِو هيز اًيفوش ،وحيصك اًعسحغ(.)2
ًعيف أزسعو أهواغ اًضـص حسد األسَوة اٙكي ًععيـَ اًضحؾص "إمح ذأن ٌس خزسم
اًرسذ يف حزء ،ويف حزء آدص ًخلمط رسعَة أدصى كري رسعَخَ ،مث ٍصوي اًلول ؿىل ًسحهنح
نٌل اكن ًفـي ُومريوش .وإمح أن ًخلكم ذَسحهَ ُو ذون إحساج مثي ُشا اًخلَري ،وإمح ًـصط
اًضرعَحث ،وعم ثؤذي لك أفـحًِح أذاء ذزامِّح"( .)3وًِشا مح ساًت اًضىوك حتوم حول حصة
ا٢كَحمي اٙكي ٍصوي اًوكحاؽ
اسم إىل أزسعو .فحًضـص
قيحيئ
إس يحذ ثعيَف اًضـص إىل ّ
ومَحمي وذز ّ
ّ
ّ
ذأسَوة واحض (اًصواًة) ًخحسج اًضحؾص حزا ًَح رضرعَ ذوظفَ سحزذًا ،وًرتك ا٣كحل ًضرعَحثَ
ا٢كرسيح فِرخفي اًضحؾص وزاء
ثخحسج ذيفسِح حزا ًَح يف حواز مصحرش (زسذ خمخَط) .أمح اًضـص
ّ
رسعَحثَ ا٢كرسحِّة.
ًـعي أزسعو يف ُشا ا٢كلحم الامذَحس إىل اًيط ال إىل اًـصط .فحًخأزري اٙكي ًأيت من
اًـصط ا٢كرسيح وحسٍ "أمص ذـَس ؾن اًفن اًعحَح"( .)4واًسشد يف اًسـس ؾن اًعحة زاحؽ إىل
اس خـحهة اًيط اًرتاحِسي ذأوسحق س ميَحا َّة مسحؿست يف أزيحء اًـصوط ا٢كرسحِّة؛ وٙكا زأى أزسعو
( )1أزسعو ،فن اًضـص ،ض.73 .
( )2ازن زص َق ،اًـمست يف حمحسن اًضـص وآذاذَ وهلسٍ ،حت .حميي اٗكٍن ؾسس إكَس ،ذريوث ،ذاز اّكَي.119/1 ،1391 ،
( )3فن اًضـص ،ض.71 .
( )4أزسعو ،فن اًضـص ،حص .وثق .وثؽ .إزصاُمي حٌلذت ،اًلحُصت ،مىذسة األجنَو ا٢كرصًّة ،ذ .ث ،.ض.111 .
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ذأه َّ "ال ًًصلي أال هعحًد اًرتاحِساي زلك هوغ من مسشصحث ا٢كخـة ،وٍىن هعحٍهبح فلط مبخـهتح
آكحظة"( .)1وُشا اًصأي ًيسزح يف إظحز اًسحر ؾن جضخلك آكعحاط اٗكاذََة ًؤلهواغ األذذ َّة
اًيت ثيضج حىت ثؤول إىل اّكًس اًواحس اٙكي ٍىون يف اًلحًد أ ّمع من اًيوغ()2؛ ألن األظوًَني
ٍصون ذأن اّكًس أدط من اًيوغ ؿىل حنو مح ًشهص اٍىفوي( ،)3وأن اًيححت ٍصون أن لك "خًس
امس خًس خببلف اًـىس"(.)4
ثلوم صـصايث ُوزاش ؿىل متجَس األفشار من اًضـصاء مثيُ :ومريوش يف مبلمحَ وس سم
اًليحيئ يف
اًلواؿس اٗكزامِّة يف حصاحِسايث إخسََوش وسوفولكس وًوزذَسش .واس متص اًضـص
ّ
قيحيئ .وكس احذفغ اًخحزخي ذأسٌلء صـصاء قيحا َّني مثي
اٍهتمُش ٗكًَ ؿىل اًصمغ من أهَ صحؾص ّ
اًليحيئ يف
اًضحؾصت سحفو وأًيس وذيساز .واألمص ًيعسق حىت ؿىل اكهدََِحن اٙكي ٠ك ًـس اًضـص ّ
ثعوزٍ "سوى خًس من األحٌحش كري اًرسذًّة وكري اٗكزامِّة ،فِو ابًخحيل ،خًس  -ويف اْكلِلة
صلك -هعَق ؿَََ األوضوذت اًليحاَّة"( .)5وحىت اٍالكس َة اّكسًست ٠ك ثفرس األحٌحش األذذَّة أو

( )1أزسعو ،فن اًضـص ،حص .وثق .وثؽ .إزصاُمي حٌلذت ،اًلحُصت ،مىذسة األجنَو ا٢كرصًّة ،ذ .ث ،.ض111 .
( )2اًفحزايب ،نخحة اْكصوف ،حت .حمسن رمسي ،ذريوث ،ذاز ا٢كرشق ،ظ ،1336 ،1 .ض.100 .
اإلسبلسم ،ظ ،1331 ،1 .ض.
ا٢كرصي ،اًلحُصت ،ذاز اٍىذحة
( )3اٍىفوي ،اٍلكَحث ،كحذهل ووضؽ فِحزسَ ،ؿسًنن ذزوٌش ،وَلس
ّ
ّ
.156
( )4اّكصخحين ،اًخـصًفحث ،ض.13 .
( )5ا٢كعسز هفسَ ،ض.37 -30 .
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جرشهحح .واٙكي ّ
حري حِيُت( )1مح رُد إًََ مِزحاَي ابدذني من ّأن هؼصًة األحٌحش األذذَة
اْكسًثة ٠ك ثضف خسًسً ا ٢كح اىهتيى إًََ أزسعو.
ال ميىن يف هؼص حون محزي ص َفص ملحزهة س ميَحاَحث األذة رس ميَحاَحث اًفٌون األدصى.
رٛك أن أزسعو ثـحمي مؽ هؼصًة األحٌحش ؿىل أهنح "موحست من ذبلل آكعوظَة اٗكالًَة ٌَمحخاكت
األذذَة"( .)2ونشٛك ذمج يف أزكحهوهَ ُشٍ اًيؼصًة مبخعوزاث اًفَسفة اًَوًنهَة اًيت افذخحت ذزسِح
مبوضوؾي اًعسَـة واإلوسحن؛ وذيحء ؿىل رٛك اكن مسـحٍ ًخجَ إىل "مزح اًفَسفة اإلوسحهَة
اًفَسفي
ْ
راث األظي اًسلصاظي مؽ فَسفة اًعسَـة ٌَفبلسفة كصي سلصاظ"(.)3
(اًليحيئ وا٢كَحمي واٗكزاسم) ؿىل أهنح
ثـحمَت اًيؼصًة اًصومحهعَلِة ومح ذـسُح مؽ اًضـص
ّ
أهواغ أذذَّة( ،)4وأن مـضٍك األحٌحش األذذَّة مصثسعة ذخحسًس ظفهتح ،ويف أمص األذذَّة نٌل ظصهحح
زومحن اينشسون ،وا٢كلحًُس اًيت ثـمتسُح يف ثعيَفِح ،وإضفحء ا٢كرشوؾ َّة ؿَهيحً .لس ظيف
فصًسزًم صََجي اٙكي ًعف وًََم ظصحَ ابألظحٌك واّكصأت األحٌحش ؿىل أسحش مـَحز "اٙكايت
صـصا راث ًَح ،واٗكزامح
وا٢كوضوؾي" وفق اًعَلة اآلثَة" :ا٢كَحمة صـصا موضوؾَح ،واًلعحاس اًليحا َّة ً
صـصا موضوؾ ًَح راث ًَح"( ،)5ومن مٌعَق أن ا٢كَحمة حموزًة وأظي ٌَلك .فإرا حتللت األظحٌك يف
ً
( )1اّكصخحين ،اًخـصًفحث ،ض13 .
( )2خحن محزي ص َفري ،مح اّكًس األذيب؟ حص .قسحن اًس َّس ،ذمضق ،مًضوزاث احتحذ نخحة اًـصة ،ض.11 .
( )3ا٢كصحؽ اًسحذق ،ض.10 .
( )4خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،حص .ؾسس اًصمحن أًّوة ،ض.73.
( )5مفحُمي هلسًة ،ض.315 .
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اًليحيئ حسد صََجي اهخفت ؾيَ ظفة ا٤كخاكت( .)1وٌسوذ الاؾخلحذ أن اتزخي األحٌحش
اًضـص
ّ
األذذ َّة من اًـعوز اًلسمية إىل َُجي وزصوهخُري ٠ك حيغ مبسازسة ؾلبله َّة ًفَسفة اًخعيَف ،ذي
ثخنب زؤًة
الحؼيح أن مسحزٍ احنصف ؾن اإلصحزاث اٌَعَفحث اًيت كسمهتح صـصايث أزسعو ،و٠ك ّ
مفذوحة ميىهنح أن ثخىِّف مؽ األصاكل اًخـسريًّة اّكسًست.
اًضـصايث اْكسًثة مبسأٌك األحٌحش األذذَة ،فوكفت ؿىل
ًلس اُمتت هؼصًة األذة و ّ
ثعوزُح ،واس ّمتص اًسجحل حول مفحُميِح ،إىل ذزخة اًدضىِم يف ملوٌك "اًيوغ" من ِك َصي ؿح٠ك أكحل
اإلًعحيل ذيسًخو هصوجضَ .إن اًفصق ذني األهواغ األذذَة  -يف هؼصزوهََ وًََم٠" -ك ًـس را أطمَة يف
ّ
نخحابث مـؼم نخحة ؾرصًن .فحْكسوذ ذُهنح ثـّب ابس متصاز ،واألهواغ ختَط أو متزح ،واًلسمي مهنح ًرتك
أو حيوز ،وختَق أهواغ خسًست أدصى إىل حس ظحز مـِح ا٢كفِوم هفسَ موضؽ صم"( .)2ويف رٛك
إصحزت إىل هصوجضَ.
األحٌحيس ذني اًرتاحِسي واٍىومِسي اًيت
خحءث فىصت هلحء اًيوغ زذًا ؿىل اسدصححة اٍهتجني
ّ
محزس هتح ا٢كأسحت اإلًّياذَثِة يف "حفحز اًلصوز" يف ُحمَت و"اًسواة ا٥كموز" يف مخهسر ًضىس سري؛
وُشا خببلف مح ذؿح إًََ أزسعو؛ إر زأى ذأن مذـة اًرتاحِساي ًنذـة من إثلحن اْكسىة اًيت جتـي من
ٌسمـِح ذون أن ٍصاُح ابًرضوزت متخَئ هفسَ ابًصؾد ،وثأذشٍ اًضفلة فِيي "ثعِص األُواء"(.)3
( )1خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،حص .ؾسس اًصمحن أًّوة ،ض.13 .
( )2زًًَِ وًََم ،مفحُمي هلسًة ،حصَ .لس ؾعفوز ،اٍىوًت ،ا٣كَس اًوظين ٌَثلحفة واًفٌون واآلذاة ،سَسٍك ؿح٠ك ا٢كـصفة ،زمق ،116
فّباٍص  ،1397ض.311 .
Ch. Batteux, Préface de la poétique d Aristotetrad. Ch. Batteux, Paris, éd. Imprimerie et
librairerieclassiques, 1874, p. 1.
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ا٢كأسوي يف ذحمتة كعَست "قصًنظة" اًيت حتوًت من مَفوع وظًل إىل
وس يلف ؿىل صـصًّة
ّ
مَفوع فعًل.
ًلس أصحزث ؾزٍزت مصًسن إىل أن َلسّ ا مٌسوز كس زفغ هتجني اًضـص ابًلعة؛ إر ًلول
مٌسوز " ...اًيشء اٙكي وس خعَؽ فِمَ ،وىصى فَِ ؾسث ًح وثسسًسً ا ٌَعحكة اًضـصًّةُ ،و أن ىصى
صـصا ،مؽ أن فن اًلعة كس وضأ هرثًا ،وال
صحؾصا حيحول أن ٍىذد ً
كععح  -وال أكول أكحظَطً -
ً
ٍزال اًيرث أنرث ظواؾ َّة ومصوهة وكسزت ؿىل اًوظف واًخحََيً ،
فضبل ؾن اًرسذ واًلعط"(.)1
وُشا ا٢كوكف ٍاكذ ًخشٌحٍ ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي.

َظشاخ يف اننمذ األدتِ انؼشتِّ احلذّث:
ًدصحٍن اًخفحضي ذني األحٌحش األذذَّة وأهواؾِح من ؾرص إىل ؾرص ،ومن زلحفة إىل زلحفة.
ومصذ اًخسحٍن واًرتاثد زاحؽ إىل ذزخة ا٢كخـة وهكِح و ّ
ثلري آفحق اًوكؽً .لس اكهت ؾيحًة اًـصة ابًضـص
أنرث من ؾيحٍهتم ذفٌون اًلول األدصى؛ ألهَ اكن ابًًس سة إٍهيم ميثي ذًوان اًـصة ،ذي ٠ك ًيؼصوا إىل
مسأٌك األحٌحش األذذ َّة األدصى هؼصت اُامتم ،وسفِوا ذـغ هلحذضم رٛك اًضـص اٙكي كس ثعَسَ
اًـصيب ّ
جضلك ؿّب ؾلوذ من اًزمن ؿىل ُشا اٍمنط من
صلوت ابًرسذ ،ألن أفق ثوكؽ اًلحزئ
ّ
اًفين فإن أفق ثوكؽ اًلحزئ ٍصظسٍ ْإن
اًدضىِي
ّ
اًضـصي؛ وإرا حسج يش ٌء ٠ك ٍىن كصهل يف اًسيحء ّ
وإن ؾن ظصًق "اًـني" ،وًخزش مٌَ موكفًح ابًخلصي أو اًصفغ؛ ألهَ ٍىون كس
ؾن ظصًق "األرن"ْ ،
األذيب" اًيت ذزح ؿىل سٌلؿَ أو كصاءثَ.
مبىون أو مىوًنث "اّكًس ّ
أذ ّي ّ
( )1حمحرضاث يف اًضـص ا٢كرصي ذـس صويق ،اًلحُصت ،مـِس اٗكزاسحث اًـصذَّة اًـح٢كَة ،1313 ،ض.16.
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إرا حصبهكت دعحاط مضرتنة يف أثص من اآلاثز األذذَة ،و ّاظصذث أًّفت مح ميىن أن ًيسزح
األذيب" ومح ًيسزح فَِ .ومن ُشٍ آكعحاط ا٢كضرتنة مح ُو "زاُس" ،ومح
حتت مس ّمى "اّكًس ّ
األذيب اٙكي مييح ُشا األثص ظفة
هوي" .فإرا ادذَت آكعحاط اًصاُسة ادذي اًخلََس ّ
ُو "اث ّ
"اّكًس" أو "اًيوغ"؛ ذُامن كس ال ًخأثص نثريًا إرا ادذَت ذـغ آكعحاط اًثحهوًّة .وإرا حسج أن
ختَت ُشٍ اًلمي اًفٌَّة ا٢كضرتنة ؾن "ُمييهتح" و"اظصاذُح" ميىن أن حىدسد مواظفحث جتـَِح ثًمتي
إىل "خًس" أو "هوغ" أذ ّيب آدص؛ ؿَ ًمح ذأن "اّكًس" و"اًيوغ" ملوًخحن من ملوالث فَسفة
األذيب ذومح اْكحزش األمني ٌَحفحع ؿىل
ا٢كيعق ،وامذسث إىل ذُجة ا٢كخلكمني واًفلِحءً .لس اكن اًيلس ّ
آكعحاط اًـحمة ًؤلحٌحش األذذ َّة ًشوذ ؾن حِحضِح ،ف ُِرصح لك هط من ذاةصت اإلذساغ إرا ٠ك
مـَحزا ثلحش ذَ أذذَّة األذة.
ًَزتم ابًلواؿس اًيت حصى ؿَهيح الاس خـٌلل ،فعحزث ً
ال جس خلص ُشٍ آكعحاط ا٢كضرتنة يف "خًس" من األحٌحش ،وثعسح و ًمسح هل إال إرا اكن مح
مىوًنث ذًِوًة يف "أهواغ" أذذَّة أدصى .فهبشا اًخلحذي أو اًخـحزط ثخضح
ًلحذَِح أو ًـحزضِح من ّ
أذيب ،وثّبس دعحاط لك مهنح .وُشا مح حـي حوزح ًواكجش ًعف
اًسٌلث ا٢كمّيت ٍلك خًس ّ
"اًصواًّة" ذأهنح "مَحمة "زصحواسًّة" ؿىل أسحش ثعوز ا٣كمتـحث وأهؼمهتح ا٢كحذًّة والاكذعحذًة
والاحامتؾ َّة .فحًخسحٍن أسحش اًوكوف ؿىل اًلمي اًفٌ َّة وأكحًَّة ا٢كوحوذت ذني األحٌحش األذذ َّة .فإرا
طمميح ذسزاسة هوغ اًصواًة فإهيح ال حمحٌك هضؽ يف حس سحهيح األهواغ األذذَة األدصى (اًضـصًة واًرسذًة
وا٢كرسحِة واْكجححِة) اًيت ثخلحظؽ أو ثخجحوز أو ثدصحٍن مـِح .وُشا جيـي اًلحزئ ٍهتَأ مبجصذ أن
هلسم هل ًهعح ًزناز كصحين أن ًعيفَ يف ذاةصت "اًضـص" إن اس متؽ إًََ أو كصأٍ؛ رٛك أن األرن واًـني
ححس خحن حتسذان ظسَـة اًيوغ األذيب؛ وال س امي إرا ثـَق األمص ابًضـصٍن اًضفوي واًسرصي.
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ًلس ازثسط ثعيَف األهواغ مبوضوؿحهتح وأقصاضِح مثي :ا٢كسحي واًِجحء واًلزل (اًدض سُد
واًًسُد /اْكيس واًـشزي) واًصاثء (األذيحء واألسواح وا٢كسن) واًوظف والاس خلحزة واًزُس
واٖكصايث والاؾخشاز...إِك .ويف ُشا ا٢كلحم ثسذي اًـيرص األذبليق يف اًخيؼري ًؤلحٌحش األذذَة
نٌل أ٤كيح إىل رٛك ٗكى أفبلظون وأزسعو اهعبلكًح من هؼصًة حمخاكت اًعسَـة وأفـحل اًشرش؛ وؿَََ
أًفِيح أهواؿًح ثوظف ابًيسي مثي اًرتاحِساي وأدصى ابًوضحؿة مثي اٍىومِساي( ،)1وُشا ًًسحد ؿىل
وظف ا٢كـىن يف أذذَحث اًيلس اًـصيب اًلسمي ابًرشف .ولك رٛك ًـس ً
ذًَبل ؿىل أن وزاء األحٌحش
وإظحزا سوس َوزلحفًِح.
األذذَة هؼصًة فَسفِّة ً
إن قَحة اُامتم اًيلس اًـصيب ذيؼصًة األحٌحش األذذَة حـي مرتمج نخحة "مح اّكًس
األذيب؟" ٌضري يف ملسمذَ إىل أن ُشٍ اًيؼصًة ٠ك ثَق ؾيحًة واسـة من اٗكزاسحث اًيلسًّة اًـصذ َّة
هؼصا ًرتنّيضم ؿىل خًس اًضـص" .أمح اآلن وذـس أن ذذَت أحٌحش خسًست إىل األذة اًـصيب ذفـي
ً
الاحذاكك ابًلصة (اًلعة واًصواًة وا٢كرسخ) فإهَ من اًواحد إؾعحء ُشٍ ا٢كسأٌك األطمَة اًيت
جس خحلِح"(ٍ .)2ىن يف هؼصٍ ال سشِي إىل حتلِق رٛك إال ابالؾامتذ ؿىل اًخيؼري اًلصيب يف ُشٍ
ا٢كسأٌك ،وجحخَ يف رٛك "هسزت اٗكزاسحث يف اٌَلة اًـصذَة" .وُشٍ مسأٌك فهيح هؼص.

(1) Aristote, Poétique, trad. Ch. Batteux, Paris, éd. Imprimerie et librairerieclassiques, 1874, p. 9.
األذيب؟ ّكحن محزي ص َفري ،حص .قسحن اًس َس ،ذمضق ،مًضوزاث احتحذ نخحة
( )2قسحن اًس َّس ،ملسمة نخحة "مح اّكًس ّ
اًـصة ،ض.3 .
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انمغى انثاَِ :ئذل اننٌع يف لصْذج "غشَاطح"
جتهْاخ تؼض األٌَاع يف ينجض َضاس انشؼشُ:
األذيب "مؤسس ّة( ،)1وإرا كحزًنٍ ابٍاكايحث
إرا سَميح خسال ذفىصت أوسنت وازن ذأن اًيوغ ّ
األدصى مثي :اإلوسحن واْكَوان واًيسحث؛ فإن جتصذة ىزاز كصّحين ذاذي مؤسسة اًيوغ األذيب ٠ك حىصي
ظوزا ،وذإثصاهئح
اًلِوذ واًلواؿس اًضـصًّة ا٢كوزوزة وا٢كىدس سة زوهحح اإلذساؾ َّة؛ وإمنح كحذَهتح ابٍمتصذ ً
كصحين ؿىل
ظوزا آدص .إن مساز ا٤كًك يف صـص ىزاز ّ
ابًسبلسة ا٢كمخيـة واًشسحظة اًـمَلة ً
موضوؿحث ا٢كصأت ُ(أ ًمح وسوخة و ُأدذًح ومـضوكة ومٌحضٍك) واْكصًة واًس َحسة اًيت عم مبثحذة
اًضـصي .فِو ٍصفغ أن ٌسجن يف ذحهة "صحؾص ا٢كصأت" ،اًيت أضحف ًِح
ُ"أ ْس ُع ُل َسحث" ؿح٢كَ
ّ
"اًوظن" ًَىون "رضت" أدصى .ونثريا مح اؿرتط ؿَََ اٙكٍن اكهوا ًـخلسون أهَ سىن خمسغ
اْكصمي ،وظحز أسريًا هل .وؾيسمح دصح من أزس ذمَىة ا٢كصأت ذـس ُزمية حزٍصان وظفوٍ ذأن ظحز
ُ ّجح ًء س َحس َّح ميحزش خ٘ك اٙكاث ،وًلسخ يف رشف األمة.
اًضـصي اًخحزخي كصٍك هل ،وال ًخحسذ ابًزمحن وا٢كاكن ،وإمنح
ال ًشذلي اًيوغ يف مٌجز ىزاز كصحين
ّ
اًليحيئ)ٍ .صوي ىزاز كصّحين
ُو معي ًيؼم وًًذؼم ذاذي أمنحظ اًخـسري األذذَة (ا٢كَحمي و
ا٢كرسيح و ّ
ّ
حاكًخَ ؿّب أسَوة زسذي ًخفحوث حضوزٍ من كعَست إىل كعَست ،ومن ذًوان إىل ذًوان .ونأن

( )1زوهََ وًََم وأوسنت وازٍن ،هؼصًة األذة ،حص .حميي اٗكٍن ظسحي ،مص .حسحم آكعَد ،ذريوث ،ا٢كؤسسة اًـصذَة ٌ٘كزاسحث
واًيرض ،ظ ،1391 ،1 .ض .137 .وًيؼص زوهََ وًََم ،مفحُمي هلسًة ،حصَ .لس ؾعفوز ،ض.311 .
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اٌَلة اًضـصًة أذصت يف ػي مؤسسة اًيوغ هَحًن مـزوال ؾن ذلِة األحٌحش األذذَة األدصى أو
ُىشا وزج أفق ثوكـيح أهنح حس ٌم ٌ
مٌست.
لك إذساغ ثخجىل فَِ اْكصًّة ،جسمو فَِ األهواغ ،وثدٌوغ فَِ اٌَلة ،وثخـسذ فَِ األصاكل.
وهبشٍ اْكصًة ًشس ىزاز اٌَلة اًيت صحء ،و ّهوغ يف األصاكل اًيت أزاذ ،فٌؼم ا٢كـَلة اًعوًٍك مثي
كعَست "ذَلُس" ،واًلعحاس اًلعريت راث اًومضة .وكس ً َ ِل ُي مًسوة اإلحيحء اًضـصي يف ذـغ
هعوظَ إىل ذزخة "اًيرثًة"؛ ونأهَ خيعد "ؿىل ظصًلة كس زن سحؿست"؛ مثٌَل جنس رٛك يف
كعَست(" )1زسحٌك إىل حٌلل ؾسس اًيحزص"؛ وًِشا أًفِخَ ًلولً" :لس أنخد كعَست اًخفـٍَك ..أو
اًلعَست اٗكاةصًّة ..أو كعَست اًيرث .وًلس أحزوح اًلحفِة راث ًٍَك ..وأظَلِح يف اًَوم اًخحيل .وكس
أثعـٜك وـصوت زن اًوزذ...إن حصًيت ثسفـين إىل ازحاكة حٌلكحث نثريت ..وٍىٌين ال أؾخشز ..وال
أهسم  ..فحًضـص ،ذسون حٌلكةُ ،و موؾؼة يف ويُسة ..وذَحن اهخزحيب ال ًلصؤٍ أحس"( .)2فحٕكحكحث
ثعيؽ اًعصافة يف اًضـص.
اكهت اًليحاَة ظحقَة يف مٌجزٍ اًضـصي اٙكي جنس فَِ اًصومحوس َّة اْكح٢كة واًزنؿة ا٢كَحمَة
ا٢كخضرمة واًصوخ اًلععَة ا٢كفـمة ابًواكـَة .وال قصو أن حىون األهواغ األذذَة ا٢كيدس سة إىل نخحذة
األًن مثي :اًَومِحث واًصسحاي واًصحٍك...إِك ححرضت يف نخحابثَ .واًواكؽ أن اْكصًّة يف اإلذساغ مىفوٌك
ًزناز كصحين وًلريٍ .إن ُشا ا٢كيجز جيمؽ ذني أكحًَة ا٢كخأهلة واًصفـة يف ثعوٍص "ا٢كسخشل" واًـصاكة كري
ا٢كخلكفة .ففَِ اًلر وفَِ اًسمني.
( )1ىزاز كصحين ،ال ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،1373 ،1 .ض.19 .
( )2ىزاز كصحينُ ،ي جسمـني ظَِي أحزاين؟ ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،1339 ،1 .ض.13 -11 .
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اًضـص ٌَخفحؿي مؽ أحٌحش اٍالكم األدصى ،فأظحًخَ ًنذـة من فَسفذَ اًيت حتصض ؿىل
ًدسؽ ُ
اإلذبلض ٗكواةصٍ ا٢كيفذحة ؿىل اًـوا٠ك األدصى ،وؿىل حتوالث أصاكهل اًخـسريًّة اًيت جس خعَؽ أن
جس خوؾد األظواث اآلثَة من أكحًمي األهواغ األذذ َّة األدصى .وُشا مح ًلف ؿَََ أي كحزئ ًضـص
ىزاز كصحين اٙكي اس خعحغ أن ُ َ
"جي ْمِِص" اًضـص اًـصيب اْكسًر اٙكي اكن ٍهتم ذأهَ كحزق يف ؾؼوا٢كَ
عوظح أهَ ثؼجحوس  -حسد كوهل " -صـص
"اًصؼصحـححِة" ،وظبلسؼمَ اًسـَست ؾن حؼمِوزٍ ،ودؼ ً
اٍمنامنث واًززوضحث" اًيت فهيح زوخ اًعيـة واًخلكف ،وظحز ٍىذد نٌل ًدٌفس .إن اًرسذًّة اًيت
سًصحر ؾهنح يف كعَست "قصًنظة" كحمئة ؿىل ثخحذؽ األحساج وحتوالهتح ،ووضؽ اْكسىة وا٢كسحفة
اًخَفؼَة ،واإلظحز ا٢كـصيف ( .)cognitifوذيحء ؿىل ُشا اًخيوغ يف اًخجصذة ازجسمت يف صـصٍ ذـغ
دعحاط "نخحذة األًن" مثي اًَومِحث واًسريت اٙكاثَة وا٢كشهصاث والاؿرتافحث واًصحبلث واًصسحاي.
وس منثي ًسـغ مهنح فامي س َأيت:

انٌْيّْاخ:
ًلس ؾِس إًَيح اًضـص أهَ ًلول صُجًح مح أنرث ذمح ٌرسذ ًيح كعة .وًلس أفحذث اٌَلة اًضـصًة من
سمخ اْكَحت اًَومِّة وثصاء آكّباث اإلوسحه َّة اًشس َعة حىت ًسسو دعحهبح صفّحفًح ومدسحوكًح مؽ اْكسازة.
ُشا اٙكي ذفؽ ىزاز كصحين إىل اًلول" :إميحين ذسميلصاظَة اًضـص ،ذفـين إىل اًخفذُش ؾن ًلة ...حتد
اّكَوش يف ا٢كلحعم اًضـسَّة ،وجرشة اً ِلصفة واًسحوسون ،وثَـد (اٍىوىاكن) ،وحصهد أوثورسحث
اْكىومة؛ وثزنل يف فٌحذق اٗكزخة اًثحًثة ،وجضحُس مصحزايث اًلسم ،ومرسحِحث ؿحذل إمحم ،وذزًس
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ْكحم ،وثلصأ سريت أيب سًس اًِبليل" ( .)1ومثي ُشٍ ا٢كضحُس اْكَّة حتخحح إىل ؿني ىزاز اًضـصًة
اًصاظست اًيت ثَخلط ذحمحث اإلذساغ ،وثخجحوس فىصت اذخشال ًلة اًعححفة ٍمتخح مهنح زسذ اًوكحاؽ
زصوخ "اًخلحزٍص اًعحفِّة" (اًصوذوزاتح) مثٌَل اظعيؽ رٛك يف كعَست "ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة".

اًَوسم جيس مبلرٍ  -ؿحذت  -يف اًرسذ؛ فإن اًضـص  -يف هؼصٍ " -موحوذ زلك
إرا اكن ّ
ثفحظَهل يف اًضـص"( .)2وال قصو أن حىون ذـغ ذواوًيَ وكعحاسٍ حتمي لكمة "ًومِحث" مثي
ذًوان "ًومِحث امصأت ال مصحً َّة" وكعَست "ًومِّحث كصظحن" يف ذًوان اًصمس ابٍلكٌلث وكعَست
"ًومِّحث زخي رمزوم" يف ذًوان ًومِّحث امصأت ال مصحًَّة .وا٢كفرتط يف اًَومِّحث أن ٌسىهنح إك ّميي،
وٍىذيفِح "ا٢كسىوث ؾيَ" ،وأن حىون كحزكة يف اٙكاث َّة ؿىل حنو خمعوض.
كصحين أطمَة ٌََومِحث وا٢كشهصاث يف حفغ اًسلحء نٌل زصخ يف نخحذَ "كعيت مؽ
أوىل ىزاز ّ
اًضـص" (...اإلوسحن رو وًؽ قصًد يف نخحذة ًومِّحثَ .وًُست نخحذة ا٢كشنّصاث سوى هوغ من أهواغ
()3
اًَوسم يف
قصٍزت حفغ اًسلحء ..سوى حمحوٌك إلظحٌك اًـمص ..وًو ؿىل اًوزق)  .فحٗكافؽ إىل حضوز ّ
اًضـص حسد هؼصٍ ُو مواهجة ا٢كوث ،واًخلَد ؿىل سعوت اًفٌحء.
إرا اكهت اًَومِّحث حىذد ًومِّح ،وحصظس األحساج يف ّإابهنح ،فىشٛك اًضـص كس ٌضرتك مؽ
ُشا اًيوغ من نخحذة األًن يف زظس حسج من األحساج أو واكـة من اًوكحاؽ ،مثي ًلحء ا٢كخلكم يف
كعَست "قصًنظة" ابٗكًٍَك اإلس سحهَة يف مسذي قصًنظة .وُشا مضِس من مضحُس كعة حِحت ُشا
( )1ىزاز كصحينُ ،ي جسمـني ظَِي أحزاين؟ ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،1339 ،1 .ض.15 .
( )2مح ُو اًضـص؟ ض.9 .
كصحين ،كعيت مؽ اًضـص (سريت راثَة) ،مصحؽ سحذق ،ض.135 .
( )3ىزاز ّ
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ا٢كخلكم اٙكي متحظم فَِ اًسحزذ اب٢كؤًف ذون وحوذ مِثحق صـصي زسذيٍ .ىن األًن "اًسلَغ" ًـسّ
اآلدص ٗكى زامصو ،وحجمي اٙكاث ٗكى سحزحص.
ٌََوسم ظٍك مذَية ذأذذ َّحث اْكسازة اًضـصًة اًلصذَة واًـصذَّة ،فذحزخي ُشا اًيوغ األذيب فذح هل
ا٣كحل ُنخَحة روو صِصت واسـة من أمثحل "س خحهسال" و"أمِحل" ،وخبحظة أهسزي حِس ،1333
وميىن أن هـزو ُشٍ اًَومِحث يف صـص ىزاز إىل ححالث اإلحصحظ اًيت اكن ًـُضِح اًصخي ا٢كِزوم
وا٢كصأت اًبل مصحً َّة مضن س َحق حضحزي حـي اإلوسحن أنرث جض َ ًؤا من وهجة ،وزقسخَ يف اًخحصز
من لك اًلِوذ من وهجة أدصى .فحًضـص زظس ًِشا اًَوسم .ومن اآلايث اًيت ثسمع ُشا اًصأي
اًشسحظة يف ًلة اًخـسري .فِشٍ اًيعوض ختحظد اإلوسحن ا٢كسَوة اْكصًّة سواء أاكن امصأت أم ً
زخبل.
اًضـصي ؾن اْكصًة ،واْكصًة ذمحزسة ًومِّة .ومساز حصًة
ال ثيفعي ا٢كصأت يف دعحة ىزاز
ّ
اإلوسحن ؿىل ًومِّحثَ وسَونَ ا٢كـُش ذون أن ُ َحن ِجم ُشٍ اًلمية اإلوسحهَة اٍىوه َّة ،وحنرصُح يف ذاةصت
اإلًسًوًوحِح اٌََّباً َّة .فحًَومِحث كس ال حيخحح إىل اٙكبهصت ؿىل حنو مح هَفَِ يف أهواغ أذذ َّة أدصى
مثي ا٢كشهصاث واًسريت اٙكاث َّة وحىت أذة اًصحٍك؛ وًِشا فِيي أمِي إىل آكعوظ َّة اًيت كس ّ
ًـّب
ؾهنح اًضـص ابإلحيحء واًصمز .وحنن ذشٛك منحزش ؾن س سق اإلزصاز واًرتظس دصق ا٢كَثحق اًسريرايت
األذيب؛ ألن اًضـص
اٙكي وضـَ فََِد ًوحون من هوهيح هسزح اًضـص يف ُشا اًرضة من اّكًس ّ
()1
نخحاب
مَموسح"  .وكس دعط ىزاز ك ّصحين ً
اكن يف كسمي األسمٌة "ًـمتس ؿىل اًسريت اٙكاثَة اؾامتذًا ً

( )1زًًَِ وًََم ،مفحُمي هلسًة ،ض.313 .
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ًلعخَ مؽ اًضـص ،واكن ٌس خفذح هبشا اٌَون من اٍىذحذة ذـغ ذواوًيَ( )1مثي" :مخسون ؿح َمح من
اًضـص" :سريت راثَة كعريت.
وًـي مح ٍزًس ثـزٍز ُشا الاكذيحغ أن اًَومِّحث ذلسز مح حتخفي ابٙكاث فإهنح ثلمي ًآلدص ً
وسًن.
وُشا مح اظعيـَ دعحة ىزاز اًضـصي يف الاُامتم ذَومِّحث "اًصخي ا٢كِزوم" و"زااس فضح ّء و"ا٢كصأت
اًبلمصحً َّة" ،فرسذ حِواث ا٢كصأت يف هعوض صـصًّة ثخفحوث يف اًعول واًلرص ،وثَجأ إىل ًلة اًّبق
ًٍك ال هتسز هَحن اًضـص ،وثعـمَ ابًلط اْكَوي ،ونثريًا مح حىون ذًَهتح مدضؼ َّة كس ثفذلص إىل
اًس سشِّة اًيت حىون وزاء اوسجحم مٌعق ا٤كًك وذيحاَ اٗكاذًل.
ًَخحم سمن اًضـص ززمن اًَوسم؛ ألن لكهيٌل ٍهنغ ؿىل الاكذعحذ يف اًـسحزت ،وؿىل اًخلحظ
ا٢كضحُس اّكزاَة ،وأحِحًن حىون مـزوٌك ،وحتخحح إىل رشبنة ا٢كرسوذ هل من وهجة ،واًلحزئ من
اًَوسم ححرض يف كعَست "قصًنظة" ابًوخَ اٙكي كسمٌحٍ ،نٌل أهَ
وهجة أدصى .واْكحل أن ُشا ّ
ًَخحم أًضح ابًصحٍك ،اًيت كحذث ا٢كخلكم إىل مسذي إكصاء واٌَلحء ابٗكًٍَك اإلس سحه َّة ،فصظس ًيح ُشا
()2
اًَوسم مفذو ًحح ؿىل أفق
ا٢كضِس يف ذزح سايزثَ ًلرص إكصاء مبضحؾص فِّحضة ،وُشا مح جيـي سمن ّ
اًخوكؽ ،و٠ك ٍىن اًضـص ذسؿًح يف اس خسؿحء اًَومِّحث فىشٛك جض هبت ذَ اًصواًة مثي :أايم ظَ
حسني وًومِحث ثوفِق اْكىمي.

(ُ )1ي جسمـني ظَِي أحزاين؟ ظ1 .ن .1339
( )2كرص ذيحٍ َلس زن ًوسف زن األمحص يف مسًية قصًنظة ّأايم حنك ا٢كسَمني ًؤلهسًس.
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انشدالخ:
ٌضري ىزاز كصحين يف زيحاي كعخَ مؽ اًضـص أن جتصذخَ يف اْكَحت واًفن ؾسحزت ؾن زحٍك ؾىف
جسَت فَِ ّ
ؿىل نخحزهتح "ُ ...شا ُو ذفرت مشنّصايتّ ،
لك ثفحظَي زحَيت يف كحابث اًضـص"(.)1
كعَست "زحٍك يف اًـَون اًززق" من ذًوان (كعحاس) ،و"ثشهصت سفص المصأت أحهبح" ،و"أسأٛك
اًصحِبل" من ذًوان (ًومِحث امصأت ال مصحًَة) .ومساز كعَست "قصًنظة" اًيت س يحَي اًسًِة
اًرسذًة فهيح ؿىل اًصحٍك؛ وٍىهنح زحٍك ال حصظس ًيح اآلدص نٌل ُو صحاؽ رااؽ يف أذة اًصحبلث؛ وإمنح
فذحت "حص ًحح ًنسفًح" يف اٙكاث اًيت فلسث اتز ًخيح مأسوفًح ؿَََ.

انشعائم:
ًلس دعط ذًو ًاًن(ً )2
اكمبل ًصسحاي اْكد حفمي ؾيوان "مجة زسحٌك حد"؛ ذمح جيـهل أكصة
إىل نخحذة األًن ،وفَِ اٍىثري من إكميَة واّكصأت يف ورش اًصسحاي ذون دِحهة ٌَرشًم اًـض َق أو
الاؾخساء ؿىل "ؿشزًة أحس" أو آكجي من اتزخي حصاج ؾضلَ .وٍىٌَ فىص يف حصق ُشا اًرتاج.
حيصزين من ُشٍ اًرتنة اًثلٍِك من اًصسحاي اًيت
(وأًن ال أىىص أه ّين فىصث يف اًيّحز ،وحي أذري ّ
أحذفغ هبح ...وحيصز مجَؽ حصَسحيت)( .)3وُشا مح جيـي ُشٍ اًصسحاي ثعيف يف أذة اٙكاث ذون أن
كصحين ،كعيت مؽ اًضـص (سريت راثَة) ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،1373 ،1 .ض.16 .
( )1ىزاز ّ
كصحين ،مجة زسحٌك حد ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1373 ،11 .
( )2ىزاز ّ
( )3ا٢كصحؽ اًسحذق ،ض.7 .
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ٍىون ُيحك ذاغ ٌَحسم يف مصحـَهتح ،وثزنهيِح ؾن اًخرََي ،وُشا اًخرصحي ًضفي ؿَهيح ذـغ
الاؿرتافحث ،وٍىهنح ثيسش يف ا٣كحساث واًدضشهيحث.
إن ا٢كصأت يف مٌجز ىزاز كصحين اًضـصي موضوغ ٌضدصم فَِ آكَحل ابًخحزخي .فِيحك ا٢كصأت اًيت
()2
ا٢كعوٌك
ًِح مصحؽ يف اًخحزخي مثي زاثء صلِلذَ وسوحذَ ذَلُس( )1اًيت حؼَت ذلعَست ذَلُس
ّ
اًيت ححسث ؿىل ذًوان اكمي .وكس اظعيـت ثلٌَة الاسرتخحغ وأسَوة ا٢كفحزكة .وُيحك كعَست
"زسحٌك حد ظلريت" و"زسحاي ٠ك حىذد ًِح" و"زسحٌك من س َّست ححكست" من ذًوان (كعحاس)
و"اًصسحاي ا٤كرتكة" و"دعحة من حصَشيت" و"زسحٌك حٌسي يف حهبة اًسوٌس" من ذًوان
(حصَشيت) و"مخس زسحاي إىل أ ّمي" من ذًوان (اًصمس ابٍلكٌلث) ،وزسحٌك من حتت ا٢كحء" من
ذًوان (ًومِحث امصأت ال مصحًَة).
ظوغ ىزاز كصحين اٌَلة اًضـصًة ًخىون يف مذيحول اًلحزئ ؿىل ادذبلف حىوًيَ اًثلحيف،
اًضـصي مواضَؽ مثي اْكد واْكصًة واًس َحسة وًفصظ حىصٍصُح ؾُصف هبح مثي
واس خسؾى إىل ؿح٢كَ
ّ
مح وظف ذأهَ صحؾص اْكد وا٢كصأت ،وهؼم ؿىل مٌوال اًضـص اًخلََسي واًصومحويس واْكسايث
(اًخفـٍَك وكعَست اًيرث) .وُشا األسَوة يف اًيؼم اًلصًد من ًلة اًصسحاي واْكَحت اًَومِّة سحؿس
ؿىل ثوس َؽ كحؿست ثَلي اًضـص "اْكسايث" اٙكي أظسح هل مجِوز مذيوغ ومذـسذ ،وُشا مصذط اًفصش
اًضـصي.
يف ؾيحق اًضـص ابًرسذ يف أكَد هعوض ىزاز كصحين
ّ
( )1ونشٛك زاثؤٍ الذيَ ثوفِق وأذََ
كصحين ،كعَست ذَلُس ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1339 ،0 .
( )2ىزاز ّ
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لصْذج "غشَاطح":
اس هت ّي ىزاز كصّحين مسريثَ اًضـصًّة ذسًوان (كحًت يل اًسمصاء) اٙكي زمس فَِ ا٢كبلمح
األوىل ًـح٢كَ اًضـصي ،فبلحت فَِ ذواذز اٍمتصذ ؿىل اًخلحًَس اًضـصًّة اًلسمية ،مث ػي مٌجزٍ
اًضـصي ًخعوز من ذًوان إىل آدص ،ففذح هل آفحكًح خسًست يف موضوؿحث ػن اًلحزئ أن اًضـص
ّ
اًـصيب احذىصُح زذ ًحح من اًزمن مثي" :ا٢كصأت واْكد" واًصاثء واًس َحسة ،وحعي هل الاؾخلحذ ذأهَ
ّ
اًضـصي اذرتق "آكعوظ اًسوذاء" ٌَمحصمحث ()tabos
ال إضحفة يف ُشا اًسحة؛ ٍىن دعحذَ
ّ
اًثبلزة "اّكًس واًس َحسة واٗكٍن" .اهعبلكًح من اّكصأت اًيت هلصأُح يف س ميَحاَحث اًـيوان مثٌَل ُو
حصفت فَِ ؿبلمة "هنس" ذـبلمة "هنص" ذف ًـح
اًضأن يف جمحل اّكًس ذًوان (ظفوٌك هنس) اٙكي ّ
ًض هبة "ذسص اْكَحء( .")1ويف جمحل اٗكٍن ذًوان (أصِس أن ال امصأت إال أهت) و(ال كحًد إال
اْكد) ،ويف جمحل اًس َحسة ذًوان (أصـحز ذحزخة ؿىل اًلحهون).
اًسمصاء" ( )1311و"اًصمس ابٍلكٌلث"
ُيحك فحزق سمين هسري ذني ذًو ْاين "كحًت يل
ّ
( )1300مح ًًِف ؾن اًـلسٍن ،وذُهنٌل ظسزث ذواوٍن ؿسًست" :ظفوٌك هنس" ( )1317و"سحمصح"
( )1313و"أهت يل" ( )1356و"كعحاس" ( )1350و"حصَشيت" ( )1301و"ًومِحث امصأت ال
مصحًَة" ( ،)1309 -1359وثبل ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث" ذواوٍن أدصى اىهتت ابهعفحء مشـة ىزاز
كصّحين يف مضفى ًيسن.

وحصف ؾيوان اٗكًوان حىت ٌسمح هل ذسدول ذ٘ك ؾصيب.
( )1فلس ُو ِظف ذأهَ صحؾص اٍهنسّ .
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ً
كصحين اًضـصًة اٙكي ساوح ذني
ثعوزا
مَحوػح يف مسريت ىزاز ّ
ميثي ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث" ً
ومذجحوسا هل؛ إر حزامن
أصاكل اًخـسري اًضـصي مس خفِسا من ظسى ذًوان "كحًت يل اًسمصاء"
ً
اْكىوسم (اٗكذَومحس َّة) .وذـس س ية من ظسحؿة ُشا اٗكًوان
ػِوز ُشا اٗكًوان ابس خلحًخَ من اًـمي
ّ
حَت ُزمية  ،07فأحسزت ً
خشزاي يف زؤًخَ ٌٚكاث واًـح٠ك .وكس حصاوحت كعحاس ُشا اٗكًوان
حتوال ً
ذني اًعول اًًس ّيب واًلرص ؿىل حنو مح هلف ؿَََ يف ا٢كلعوؿحث اًضـصًّة اآلثَّة .ومن هعوظَ
اًلعريت ملعوؿة "من مٌىٌل أحىل":
ِص ْـصي وو ُهج ِم ..كعـخح َرُ ٍَد
خحن .وسُؼؼ ثصــح ِذ ْفــَؼى..
وحؼمؼحمؼ ِ
مؼح سًــ ُت مؼحؼذؼحزاً ..أمؼحمؼىــٌل..
َمؼؼ ْن مؼي ُىؼمؼحَ ..م ْن مٌ ُىٌل أحىل؟

يمعٌػح "لثم ًتؼذ":
كعؼحاؼسي كؼصــٜك .اي حؼَؼؼويت
اكهت الكمحً ..مثي لك اٍالكم
وحِؼن أحؼصؼصؼخم ظــحز اٙكي
أنؼذؼصؼَ ٌٌَؼحش أحؼىل اًؼىؼبلم
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يمعٌػح "أخاف":
ُ
أذحف أن أكو َل ٌَيت ُأحهبُ ح
ُ(أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح)
فحًؼؼؼرــــمؼؼؼ ُص يف ِحؼؼص ِازُـــح
ثؼؼؼؼرــــسؼؼؼؼؼؼؼ ُص صؼؼؼؼؼِـــجًـــح
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼسمؼح هؼؼؼعــهبُ ح..

يمعٌػح "يارا عرفؼم؟":
ال ث ُـــلـــصِؼؼؼؼؼَـــٌؼؼؼؼؼي ذؼــــٌـــ ٍف..
سُص ُت ُاًص َم ِحن ْ
ًُست ثخح ّم ْي..
ال ثؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصّؼؼؼؼؼَــــٌؼؼؼؼؼؼؼي..
راة فؼؼؼؼؼؼؼمؼؼي..
فؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼو َ
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼحرا سؼؼؼؼؼذــــفـــــؼؼؼؼؼؼ ْي؟

يمعٌػح "دذّث ّذّيا":
اًعؼ ْمؼت..
كــَؼؼؼؼؼِــــ ًبل مؼؼؼن َ
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼحُؼؼؼؼؼؼَ َؼؼؼؼؼؼؼؼ َْ..
ْ
ُ
فأمجي من ِ
اْكسًر
لك ُشا
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حؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُر ًــــسًْــــ ِم
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل اًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ْ
حوهل..

يمعٌػح "اعرذانح":
ًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼس ُؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼحك امؼؼؼصأ ٌت
ثـــلؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼد اقــــذؼؼؼعحة
ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼؼؼمــــىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌن
أن ًؼلؼؼصأ اإلهــســـ ُحن فؼؼي نــذــحة
حني ٍىون ملَلح ً أمحمَ اٍىذحة؟
فؼمم اًؼمعَد ال حيي كضَيت فلضَيت يف ذفرتي وذوايت
لك اٗكزوة أمحمٌح مسسوذت وذبلظيح يف اًصمس ابٍلكٌلث

حتهْم لصْذج "غشَاطح":
سيحيئ ٌَمحًك من ا٢كىوهني اآلثَني:
ًخأًف األمنورح ا٢كـصيف اً ّ
اًزمحين :وفَِ ثيشثق األحساج وفق حصثُد مـعى.
 -ا٢كىون ّ

 -ا٢كىون ا٢كاكين :اًفضحء ثخحصك فَِ اًضرعَحث ،وثخعوز يف األحساج واألص َحء.
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وكصي رٛك هفحط ذـغ ا٢كفحُمي راث اًعٍك مبوضوؾيح مثي ا٢كؤًف اًواكـي واًسحزذ اٙكي
اًضـصي اٙكي هيحكش ُوًخَ األحٌحس َّة من
ميثي حت ًساي هسريًا يف اًسريوزت اًرسذًة ذاذي اًيط
ّ
ساوًة ُشا اًخحََي.

َضاس لثّاَِ "ادلإنف":
ؿىل اًصمغ من أن ىزاز كصحين ظصخ ؿىل هفسَ اًسؤال اآليت(( :)1من أًن؟) ،وكسم إخحذة
ثعحذسم ومذيحكغ ًسحر ؾن األظحٌك (أنخد صـصا حيمي ثوكِـي وحسي) واًيط
حفواُح أهَ صحؾص
ّ
ا٢كس خحَي (أفدش ؾن اْكصف اًخحسؽ واًـرشٍن من األجبسًّة اًـصذَّة)؛ فإهَ من اًعـوذة مباكن
ثسوٍص مفحُمي ا٢كؤًف واًسحزذ واًضرعَة اًصاُسة يف هط مثي :كعَست "قصًنظة"؛ إر َ َحيحز اًلحزئ
أًٌّل حريت يف اٍمتَّي ذني ظوزت اًضحؾص ىزاز كصحين ا٢كؤًف اًواكـي ،واًسحزذ اٙكي ًلسم كعة اٌَلحء
ابًفذحت اإلس سحه َّةُ .ي ميىن اًخزَط من ُشٍ اْكريت ابسدصسال مععَححث ا٢كؤًف واًسحزذ
واًضرعَة اًصاُسة مبععَح "اًعوث أو األظواث"؛ ومن مٌعَق أهيح ًس يح أمحم هَحًنث من ْكم
وذم ًٍك هخحسج ؾن رسوظِح ،وإمنح حنن أمحم اكايحث جمصذت ال حٍِك ًيح يف إذزبوِح إال ؿّب أظواهتح
يف اًيط .وسىرذذ يف ُشا ا٢كلحم اس خـحزت زوالن ابزث ذأهنح "اكايحث وزكِّة"؛ وًِشا ثعسح اًـبلكة
ذني اًضحؾص ىزاز كصّحين وكعَسثَ "قصًنظة" يف كحًة اًخـلِس من ُشٍ اًوهجة اًسيوًة.
ًلس ححوًت ا٢كلحزابث اًسًِوًّة راث اًعسَـة ا٤كحًثة أن ختَعيح من اًزنؿة اًيفسحه َّة ،وثَلي
ذيح إىل ؿح٠ك "قصًنظة" اٗكاذًل مبححفهل اًرسذًّة؛ ٍىٌيح أًفِيح أهفس يح أمحم فصاػ ال هسّ ؾي اًلسزت ؿىل
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،مصحؽ سحذق ،ض.01 .
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حتسًس سـخَ ذني اًفم اٙكي ثََفَغَ هبشا اًيط ،واألرن اًيت اس خلصَخَ ،أو ذني اًَس اًيت نخشت،
ً
مٌسُضح
واًـني اًيت كصأثً .لس أ٢كح ىزاز إىل مح ٌض سَ اإلكصاز اب٢كَثحق اًسريرايت يف مـصط زذٍ
معن ٌسأهلُ" :ي وس خعَؽ أن هلول إن ّ
لك مح نخشذَ يف اْكد ،اكن حعٍَك جتحزة حلِلِّة ،أم أهَ
اًـشزي ححٌك ظحزاة واس خثٌحا َّة ،أ ّمح معص زن أيب زذَـة
ثأًَف وأضلحج أحبلم"()1؛ واؾخّب اًضـص
ّ
فلس ثعحُك مؽ هفسَ.
ححرضا وصحُسً ا ؿىل ُشا ا٤كًك اٙكي أًلى ذَ إىل
س َؼي امس ىزاز كصحين اًيححِة اًخحزخي َّة ً
ا٢كخَلي؛ وٍىن رٛك ال ٍهنيي آكبلف ْإن ُوخس ذني ا٢كلعسايث اًثبلج( :ا٢كؤًف واًيط واًلحزئ).
ًلول ىزاز كصحين" :إه ّين يف ّ
ا٢كخفصخني...
لك مح نخش ُذَ ويت حز ًءا من اًصواًة ،ال مضحُسً ا يف ملحؿس ّ
ًسي نأؾواذ
ؿًل أن أنخد ؾن َصـص حصَشيت اًعوًي ،إرا ٠ك ً ّ
خىرس ذني ّ
إهَ من ا٢كس خحَي ّ
اًزهسق)2("..؛ ذَس أن ُشٍ اًخجصذة اًواكـ َّة اًيت ًلول فهيح اًضحؾص مح ًفـي ثعسح اتز ًخيح مبجصذ أن
صـصي؛ وثعسح مت ً
ثَبل ًِشٍ اًخجصذة "ا٢كيجزت" اًيت ًلص اًضحؾص هفسَ ذأهَ ال ًـَق
ثخحول إىل هط ّ
صـصا .وثٜك مسأٌك ًو ًنكض يحُح ذإسِحة الحنصفت ذيح ؾن
مهنح يشء ذشبهصثَ؛ إر ال حيفغ ذمح ًيؼم ً
ا٢كعَوة.
ُيحك ثوحس هسري يف إذزاح فىصت اٍىِحن أو اّكسم ا٣كصذ ذني اًضحؾص واًضـص ،ومن ا٢كس١ك
ذَ أن فِغ اٍلكٌلث اًيت ثًسحة من اًضحؾص ثدرسة يف مسحمحث اًلصاءت .مفن اًعـد كصول كري
فىصت اًضحؾص يف ػبلل اًضـص اًليحيئ اٙكي ثسسو فَِ "اًرسذًة" يف اٗكزخة اًعفص؛ وٍىن ال حصىق
( )1ىزاز كصّحين ،كعيت مؽ اًضـص ،مصحؽ سحذق ،ض.130 .
( )2ا٢كصحؽ اًسحذق ،ض. 139 -137 .
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إىل أن حىون يف وضؽ اًـسم مبجصذ ضـف اْكاكًة .واًسؤال ا٢كُحصح اٙكي س َؼي معصو ًحح ومن
ذون إخحذة ححمسة :من ًخلكم؟ ومن ًخوخَ زلكٌلثَ إىل اًلحزئ؟ ًلس أخحة زوالن ابزث ؾن ُشا
اًسؤال ذلوهل :إن "اٙكي ًخلكم يف اًلعة ًُس ُو من ٍىذد ،وأن من ٍىذد ًُس ُو اٍاكةن
اْكي"(ٍ .)1ىن ُشٍ اإلخحذة ٠ك ثلَق ابة األس تٍك اًلَلة حىت وإن ذسا يف ػحُصُح ذـغ اًلسحء.
اًضـصي"
محرا ذـس أن ظحز ىزاز كصحين يف األخساج؟ من خيحظسيح يف صـصٍ؟ ُي "اًعوث
ّ
اٙكي ثـوذًن ؿَََ وحنن أحِحء يف سمٌَ أم ُيحك ظوث يف اًيط ال ميوث؛ وُو اٙكي ٍصذم اًِوت ذني
ا٢كصحـي واًخرًََل؟ كس حىون اًسًِوًة كس حسمت األمص ،وأسَمت ا٢كؤًف إىل اًصاحة األذسًة وُو
ًيحم ميء حفوهَ ،وس َرتك اًلوم ذَفَ ٌسِصون ؿىل صـصٍ ،وخيخعمون حصاء ؿبلمحثَ.
اكـي" اٙكي ذّون امسَ فامي ورش من أصـحز ونخحابث هرثًة
إن ىزاز ّ
كصحين "ا٢كؤًف اًو ّ
وحوازاث حصفِّة -مسؤول ّمعح هؼم ونخد ،وحتفغ هل و٢كن أوىص ذخوزًثَ حلوكَ ذون ا٢كسحش
ابًخرصف يف صـصٍ ،ذي زصخ ذأن "اًخعحذق ذني اٍاكثد ونخحذخَ يشء يف مٌهتيى األطمَة"(.)2
ومشُسيح يف اًيؼص إىل ملوٌك "ا٢كؤًف" ًسؾوًن إىل وضـَ ذني كوسني يف أزيحء حتََي هعوظَ ،وفم
األكواش ؾيَ ؾيس اًرضوزت؛ ؿىل اًصمغ من أن مشُسَ يف اًفن أن ٍىذد مح ًـُضَ يف اًواكؽ ال مح
ٌس خـريٍ من جتحزة اآلدصٍن" .مح أنرث ن ّخحذيح اٙكٍن ًـُضون ؿىل جتحزة كري جتحزهبٌل وذأحسحذ كري
أحسحذضم ،فُس خـريون أفاكز محزهوس ،وؾسثِة اكفاك ،وال مـلول ذَىِت ،وسحذًّة مََِص ،وصِواث
n° 8, Paris,

(1) Roland Barthes, Introduction à l'analyse structurale des récit, in Communication,

éd. Seuil, 1966, p 26.

لبليب ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1375 ،1 .
( )2ىزاز كصّحين ،اٍىذحذة معي إه ّ
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اٌََسي صححصيل الاىلكّيًة ،وهنم مسام ذوفحزي اًفصوس َّة"( .)1ألن كعَست "قصًنظة" وإن محَت
ثوكِؽ "اًضحؾص" فإهنح ظحزث ً
مَاك ًلحزهئح مبجصذ ورشُح.
ًعسح اًعوث ا٢كخلكم مٌسجمًح يف اًيؼصًّة اًـحمََّة اًيت اذخسؾِح قصميحش وأص َحؿَ .وُشا مح
حـي مبلزمَِّ ٍصى أن اٌَلة عم اًعوث اٙكي ًخلكم يف اًيط وُو حوُص اًليحا َّة اًيت اكهت ؿىل
أايم أفبلظون ذحزح اٍمتثَي .وٍىن ا٢كؤًف ميىن وظفَ ذأهَ ؾون ًخيؼمي ؿح٠ك آكعحة نٌل سمع
مُضحل فوهو ،وضحمن ًوحست اًيط ورشظَ اًخحزخيي ووضـَ يف س َحكَ اًثلحيف .وإرا اهعَلٌح من
إماكًن ً
فصضَة أن ا٢كؤًف ؿبلمة فِعسح ً
كحذبل ٌَخأوًي جيس اهخؼحمَ يف نخحذة اٙكاث.
اًلعَست خسل ذني ا٢كحيض واْكحرض ،واسرتخحغ سمن ًـوذ إىل س سـة كصون ،وإزسحث
األظول اًـصذَة ٌَمصأت اإلس سحه َّة ،واْكواز ذني اًسحزذ واًضرعَّة كحمئ ؿىل خسل اًِوًّة ،واّكصخ
اًخحزخيي اًيحسف؛ وُو ًخحسج ؾن دعوظَحث محمية ،وحيحول اًسحزذ أن ٌسٜك سشِي ًلة
َ
ٌَمزحظد ،اٙكي جيِي حلِلة اًِوًّة ا٢كضرتنة ذُهنٌل؛ ؿىل اًصمغ من أهيح
اًخيشَِ؛ ًَـصة مح يف مضريٍ
جنِي ًلة اْكسج ،وهـ١ك ًلة ا٤كًك .وُشا إرا سَميح ً
خسال ذأن ًلة ا٥كحظد اكهت اإلس سحهَة؛ فإن
رٛك ال ًـس ؿحالًح إرا دصحٌح من حسوذ اًًسق ،واس خسؾَيح اًس َحق آكحزيج اٙكي ًسًيح فَِ
ظححد "كعيت مؽ اًضـص" ذأهَ ثـ١ك اإلس سحهَة يف أزيحء معهل اٗكذَومحيس يف مسزًس.

( )1ىزاز كصّحين ،كعيت مؽ اًضـص ،مصحؽ سحذق ،ض.139 .
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ئذل اننٌع:
مثة مِثحق مضين ذني اًلحزئ واًيط يف الاكرتاة من ؿح٠ك اًلعَست؛ إر إن اًـخسحث اًس ميَحاَة
اًسرصي ًفضحء اًيط كس ٌسحؿس
ا٢كمتثٍك يف اًلبلف واًـيوان وا٢كؤًف واًصمس واًعوزت ،مث اإلذزاك
ّ
ؿىل اًخـصف إىل ُوًّة اًيط ،فضبل ّمعح ًدِحَ اًلحموش وا٢كوسوؿة من ثشًَي ٍىثري من اًعـوابث
اًيت كس ثـرتط فـي اًلصاءت .وإرا وكفٌح ؿىل ؾيوان اًيط ذون األذش ابْكس سحن األثص اٙكي ًًمتي
إًََ ،وهلعس ا٣كحمِؽ اًيعَة ا٢كوسومة ابٗكواوٍن ،فإن اًـيوان وحسٍ جمصذاً من مصحـَخَ ا٤كسذت يف
"امس ا٢كؤًف" أو ظوزثَ أو وسشذَ إىل ذًوان ًؼي ؿبلمة مفذوحة؛ إر حتمتي ؿبلمة اًـيوان مسحٛك
مذـسذت ٌسَىِح اًسحٍىون يف مـصفة ُي ُشا اًيط( :صـص أم كعة أم اتزخي أم حلصافِح أم حتلِق
حصفي أم آاثز أم س َححة...؟) .وٍىن مبجصذ الاظبلغ ؿىل كبلف اٍىذحة اٙكي حيمي ؿبلمة
(ذًوان أو أؾٌلل صـصًّة) أو امس ىزاز كصحين أو ظوزثَ ًسسذ اٌَشس.
إرا اهـسمت ُشٍ اًـبلمحث ميىن ًئلذزاك اًسرصي ٌَفضحء اٙكي ثخوسغ فَِ اًـبلمحث أن
ًلف ؿىل خًس اًيطٍ .ىن اإلصاكل لك اإلصاكل أن ُشٍ اًـخسحث اًس ميَحاَة ال ثسل اًلحزئ حبحل
اًضمين اٙكي كس
من األحوال ؿىل "خسل اًيوغ" يف مثي ُشٍ اًيعوض؛ وؿَََ فإن ا٢كَثحق
ّ
ٌس خزَعَ ا٢كخَلي من ثٜك اًـخسحث ال ًلسم هل اًـون ا٢كعَوة يف هتَثذَ ًخلصي ححٌك الاصدصحك
اًسرصي حبنك أفق اًخوكؽ كس ًـلس مسـى اًلصاءت.
األحٌحيس يف ُشا اًيط؛ وال س امي أن اإلذزاك
ّ
فلك هط ثخوسغ ؿبلمحثَ اٌَسحه َّة ؿىل حنو خمعوض ؿىل ذَحط اًوزكة ،وًعسؽ وفق ُشا اًخوسًؽ
اٌَسحين واًس ميَحيئ ٌَـبلمحث ثدضلك ُوًّخَ األحٌحس َّة.
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إن هط "قصًنظة" من اًيعوض اًيت ال ختعئ اًـني يف وسشهتح إىل اًضـص؛ ٍىوهَ من
معوذاي وفق مح اؾخسًن ؿىل جسمَخَ جسمَة كحمضة ابًضـص
اًيححِّة اًسرصًّة خحء مٌؼومح هؼ ًمح ً
اًـموذي()1؛ إر إن مععَح "معوذ اًضـص" يف أذذَحث اًيلس األذيب اًلسمي اٙكي اهشثق من اًسجحل
اٗكاةص حول مشُد أيب متحم (ث 191 .ه ).يف اًيؼم وأحصحة "اًسسًؽ".
إر ال وحوذ ألي ظٍك ذني مععَح "معوذ اًضـص" نٌل أوزذًن ؾيحزصٍ يف أسفي اًعفحة،
وذني مح هخساوهل اآلن يف اٍمتَّي اًسرصي ذني أظواز اًضـص اًـصيب (اًضـص اًخلََسي ،ا٢كوحش ،صـص
اًصوي
اًخفـٍَك ،كعَست اًيرث .)...فحًيط موسغ وفق هؼحم اًضعصٍن ،وًًهتيي اًضعص اًثحين حبصف ّ
اًسمـي ٢كن ميخٜك راالة صـصًة ،و ً
أرًن موس َلِّة ًسزك يف
(اٗكال) .ويف أزيحء اًلصاءت ًأيت اإلذزاك
ّ
أزيحء سٌلؿَ أو كصاءثَ ذأن ُشا اٍالكم مٌؼوم ،ؿىل أسحش اًوسن (ثفـٍَك اٍاكمي واًخلفِة)؛ ومن مث
ًًهتيي إىل ثعيَفَ يف خًس اًضـص.
ثخوافص كعَست "قصًنظة" ؿىل وحست ذاذََة مٌخؼمة ثؤَُِح ألن حىون هوؿًح جيمؽ ذني اًضـص
واًرسذ .وًِح مضمون ال ختعئ األرن واًـني صلكَ وظسَـخَ آكحظة مح أحوحٌح اًـوذت إىل
مذعوزاث أزسعو يف أكؽ ذني األذـحذ اًفَسفِة ٌَضـص وظسَـخَ آكحظة .فاكهت هل ؿني ؿىل مح
وززَ من سلصاظ وأفبلظون وؿني ؿىل اًفَسفة اًعسَـَة اًيت اذخسؾِح فبلسفة مح كصي سلصاظ
( )1وا٢كععَح ًـوذ –نٌل ًـ١ك رٛك هجحذشت اًيلس -إىل أيب ؾسحذت اًسحرتي (ث 131 .ه ).اًلحاي حني س تي ؿىل صـص أيب متحم" :اكن
أقوض ؿىل ا٢كـحين مين ،وأًن أَكْ َو ُم ذـموذ اًضـص مٌَ" ٌضرتظ أن ثخوافص فَِ اًـيحزص اآلثَة:
 -1رشف ا٢كـىن وحصخَ؛  -1حزاٌك اٌَفغ واس خلحمذَ؛  -3اإلظحذة يف اًوظف؛  – 1ا٢كلحزذة يف اًدضشَِ؛  – 5قزازت اًسسهية؛ – 0
نرثت األمثحل اًسحةصت واألذَحث اًضحزذت؛  – 7اًخححم أحزاء اًيؼم وااخبلفِح ؿىل ختري من ٙكًش اًوسن؛  – 9مٌحس سة ا٢كس خـحز مٌَ
ٌَمس خـحز هل؛  – 3مضحزنة اٌَفغ ٌَمـىن وصست اكذضحهئح ٌَلحفِة.
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( Socrateذميلصًعس وُصاكََعس وأمصحذوكَُس وفِثحقوزش) اٙكي أؿحذ هَدضَ إىل ذـضِم
حضوزضم يف اتزخي اًفَسفة اْكسًثة.
سىرى يف فححتة اًيط اًضـصي هَف ثًذلي اٙكاث ا٢كخلكمة من "اًسـحذت ابٌَلحء" إىل "أ٠ك
اًفصاق اًضلحء" نٌل ٍصافؽ ؿَََ ظوهتح اْكحرض يف اًيط .وُشا مح اكن ّ
حيري أزسعو يف ثيؼريٍ ٌَفن
اًرتاحِسي ؾيسمح ًًذلي اإلوسحن اًرشٍص ٌَلحًة من اًسـحذت إىل اًضلحء .فحًضـص ؾيسمح حيخيك
"هومِساي/
احِساي /مسحًِح" ،وؾيسمح حيخيك ا٢كوضوؿحث اًوضَـة ًعسح
ً
ا٢كوضوؿحث اًيشٍِك ًعسح "حص ً
ُجحاًَح" .وميىن أن هلري ا٢كـحذٌك ،وهلول هَف ًًذلي اإلوسحن هوهَ ظححد حق إىل إوسحن فحكس
ٌَحق ،ومن إوسحن اكن ميٜك ا٢كحيض ،فعحز فحكسً ا هل يف اْكحرض.
إن اٍىذحذة اًضـصًّة  -حسد هواز كصحين  -ححٌك "اهلبلذَّة" ؿىل زاتذة اًخىصٍص واًخمنَط
وظفحء اًيوغ؛ ألن فـي اٍىذحذة ال جيرت األحساج واًوكحاؽ ،وال ٍىذفي ابس خسؿحء مح ُو مـَوم؛ وإمنّح
لك مح ميىن أن ًًهتيي إًََ أهَ ًخرَي "اًخحزخي اًضحاؽ" ،وٌس خـَسٍ ؿّب ا٤كخاكت واٍمتثَي .إهيح ال
هخـحمي يف حتَََيح ًلعَست "قصًنظة" ؿىل أهنح مذخحًَة من األحساج ا٢كصوًة؛ وإمنح هيؼص ٌَرسذ فهيح
ؿىل أهَ دعحة أهخجَ اًسحزذ مبح ميخَىَ من كسزت ؿىل اًخيشَِ اٙكي س خـصف ذَ األحساج اآلثَة
ٍلٍك.
ٌسحؿسًن ُشا الاجتحٍ ؿىل الاؾخيحء ذعوزت اٙكاث يف آكعحة اًيت حصثسط اب٤كًك ،واًيت
مأسحواي)) .وُشا ححظي
ظحوًِح ا٤كو من كصي اً ُسًِ ِوًَة اًضالكهَة ،وذخـسري أزسعو فِيي ((ث ُ ْشىن ذيحء
ً
يف كعَست "قصًنظة" اًيت ثشىن ؿىل اًوسن اًضـصي اًخلََسي من حِر إن اإلحسحش ابإلًلحغ
واًوسن حصٍك يف اًيفس من مٌؼوز اًصؤًة األزسعَة ،وأن فـي اًؼمحًك فهيح واحس؛ وٍىن من
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اًعـد أن جنحزي أزسعو( )1يف أن ٍىون اًيط  -يف كعَست قصًنظة  -ات ًمح ؿىل اًصمغ من أن هل
ذساًة ً
ووسعح وهنحًة؛ وإمنح منَي لك ا٢كَي إىل اًيؼص إًََ ؿىل أهَ هط ذساح (ٍ )génotexteىوهَ
خيخَف ؾن "اًخحزخي اٙكي ال ًـحَك ابًرضوزت ً
فـبل واحسً ا؛ وٍىٌَ ًـحَك فرتت سمٌ َّة واحست ،زلك مح
ًلؽ ذبلًِح من أحساج ًفصذ واحس .وُشٍ األحساج ا٢كخـسذت ،كس ٍىون ذُهنح زواذط ؿحزضة"(.)2
ٍىٌيح س يشذـس ؾن األزسعَة ذـسً ا ميَََ اًخعوز اْكحظي يف اإلذساغ ً
أوال ،مث يف اًخيؼري ًؤلحٌحش
األذذ َّة اثه ًَح.
إحسحسح ابألىس من ححٌك
ال حىذفي كعَست "قصًنظة" ذأن ختَعيح من صلحايح؛ ذي حزًسًن
ً
فلس "سُو ا٢كحيض" ،وثفذح ؾَوهيح ؿىل اْكحرض ا٢كأسحوي فِعري وؾَيح وؾ ًَح صلًِح ،وال ًسلي ُشا
اًضلي ٌَسـحذت ذلِّة يف ػي "آكصاة" اٙكي هـُضَ ؿىل اًعـَس ٍْن اًصويح وا٢كحذي .وحِامن
اًوؾي ّ
مذسرصا ذأن متثَي كعَست "قصًنظة" ختخَف
اس خحرضًن أزسعو يف ُشا ا٢كلحم فؤلهيح هسزك إذزب ًاك ّ ً
ادذبلفًح ذًٌُِح ؾن فَسفة ا٤كخاكت اًيت اهعَق مهنح أفبلظون وأزسعو .وعم ال حُ َلكَس يف كحًد ا٢كـَحزًّة
اًيت أححظت ذيؼصًة األحٌحش ،وفصكهتح ُأذمًح وأص َحؿًح ،وال ثَلي هبح يف قَحابث "اّكوُصاهَة" وإن ويح
هسزك  -ال حمحٌك  -أن خسل اًيوغ يف ُشٍ اًلعَست ال ٍاكذ ًفَت من أزسُح "اًسححص"؛ وؿَََ
فلس اهخرصًن إىل اًصؤًة اًوظفِة اًخحَََ َّة ٌَرسذًة يف اًيط اًضـصي ً
أمبل يف اس خجبلء "ثساذي
األهواغ" يف اًيط اٙكي حنن ذعسذ حتََهل .ؿَ ًمح ذأن ُشا اًخساذي ال ٌسلط دعحاط اًضـص اٙكي
ٌس١ك زوالن ابزث ذأه َّ "ملحٍص ٌَيرث؛ وٍىن اًفصق ذُهنٌل ًُس يف اّكوُص؛ وإمنح يف اٍنك ،فِو فصق ال
( )1فن اًضـص ،ض.137 .
( )2ا٢كعسز هفسَ ،ض.137 .
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ميس وحست اٌَلة .فأسحًَد اًخـسري ختخَف ،وٍىهنح ثؼي يف مجَؽ األحوال ًلة واحست ثيلي ملوالث
()1
اّكوُصي .وُشا مح ًضفي ا٢كـىن ؿىل ا٤كًك ،وجيـهل را
اٍلكي و
من
ًنذـة
فحًوحست
.
اًفىص آكحٗك"
ّ
ّ
"قصط" صحمي ،وميثي ذيُذَ اٗكالً َّة اٍىّبى( )2اًيت ثخجىل يف اًرسذًّة.

انغشدّح:
ًلسم هط قصًنظة ًلحزاَ ً
مصواي (حلِلًِح أو ختَََ ًَح) ،فِسسأ ذوضـَة كحمئة ؿىل ا٢كفحخأت
حساث ً
اًيت ًعفِح اًسحزذ ابًسحزت ،وًخحصك اْكسج ؿّب اًرسذ واًوظف واْكواز ًسيحء اْكسىة اًيت ثخسزح
يف اًخأسم ،مث ثًهتيي إىل الاهفصاح ا٢كأسحوي .وًخحسذ فَِ مؼحُص اًخَفغ وا٢كـَيحث اًخَفؼَة .وؿىل
األحٌحيس ووحسثَ األسَوذ َّة
ػحُصا ؾن متحسىَ
اًصمغ من أن ا٤كًك يف اًيط
ّ
ّ
اًضـصي وُو ًخزىل ً
وأذـحذٍ اٗكالً َّة؛ فإن اًرسذًّة ظحةصت فَِ  -ال حمحٌك -إىل مصسأ اٍلك َّة()3؛ وال س امي مح ًخجىل يف
اًـبلكة ذني اًضـص واًلعة وحىت ا٢كلحٌك اًيت اُمت هبح زوهََ أوذًت ( )René Audetوزريي
ذُسوًنث ( )Thierry Bissonnetteواّكحمؽ يف ُشٍ اٍلكَّة اٍمتثَي ًصؤًة اًـح٠ك ؿّب ا٤كًك اًيت
جسِم يف ذيحء اًوحست اٗكالً َّة ٌَيط.

( )1اٗكزخة اًعفص ٌَىذحذة ،حصَ .لس زصاذت ،اًرشنة اًلصذَة ٌَيحرشٍن ا٢كخحسٍن ،ظ ،1395 ،3 .ض.06 .
(2) Jean Michel Adam, Le récit, Paris, éd. PUF, Que sais-je ? 1984, p. 21.
(3) René Audet et Andrée Mercier (sous la direction de), La littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2004, p. 13.
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وظًل) ،واًفصاق ؿّب
ًلس اكن اٌَلحء يف مسذي إكصاء وُو ميثي اًوضؽ اًسسيئ (مَفوع ّ
فعًل) ،وذني اًوضـني حسزت وكحاؽ وحتوالث حسسُح يف اًلعَست
اًـيحق اًوضؽ اٍهنحيئ (مَفوع ّ
ً
اصدصخاك ّ
اًرسذ اٙكي ّكط ً
ًفم سًٌَ
حساث مىض واهلىض؛ إر اصدصم فَِ ا٢كصحـي ابًخرًََل
وإن من وهجة ا٢كلحزذة اًرسذًّة
ا٢كرسوذ هل واًلحزئ ؿىل اًسواء ْإن من وهجة ا٢كلحزذة اً ُسًِ ِوًّة ْ
اًخَفؼَّة .وُشا اًرضة ال ختخط ذَ كعَست "قصًنظة"؛ وإمنح ميخس ًُضمي أذة اًوكحاؽ واًصحبلث
اًيت جنس ًِح ذـغ اًؼبلل يف ُشا اًيط نٌل ذٌُح سحذلًح.
من ا٢كـَوم أن اًيط اٙكي حنَهل ال ٌضلك ظـوذة هسريت ٢كن أًلى اًسمؽ وُو ميخٜك ذَفِّة
أذذ َّة يف اإلؾصاة ؾن ُوًخَ األحٌحس َّة؛ وإمنح اًلصاذة أو ذـغ اًلصاذة يف إس يحذ اًرسذًّة ٢كثي ُشٍ
األذيب .وحنن ُيح أمحم هط ٌس خسؾي اًرسذ
اًيعوض اًيت ال ختعئ اًـني يف ثوظَف هوؾِح ّ
اًضـصي ،وُو ال ٍاكذ حيَس ؾٌل هَفَِ يف صـص ىزاز
اإلفصاذي ( )Récit singulatifإىل ؿح٢كَ
ّ
كصّحين ،وخبحظة ذًواهَ "اًصمس ابٍلكٌلث" اٙكي هتمين فَِ زاميث "اًعفوٌك" و"األم" و"اْكيني".
فاكهت ُشٍ اًلعحاس ثـّب ؾن حٌني اًعفي إىل األمومة .وُشا مح ًضفي ؿىل ا٤كًك ذـس اًسري
اٙكايت؛ ألهَ ٌسرتحؽ ظفوًخَ مؽ أمَ.
اكـي اسدمثصٍ ؾيوان اًيط ،فخندىس ذـسً ا مصحـ ًَح
خيي و ّ
حهنغ ُشٍ اًلعَست ؿىل حسج اتز ّ
اًرسذي يف اهامتاَ ًخحزخي اْكضحزت األموًّة اًيت
هل ؿبلكة ابًس َحق آكحزيج ٢كن ًلف وزاء اًـون
ّ
اإلسبلسم ذلِحذت ؾسس اًصمحن اٗكاذي (ظلص كصٌش)،
اهخلَت من اًضحم ذـس سلوظِح إىل اًلصة
ّ
اكـي مثة ؿبلكة رسعَّة ذٌَُ وذني ُشا ا٢كاكن اّكلصايف اًيت اص خلي فَِ أزيحء
ويف مسحز ا٢كؤًف اًو ّ
آكسمة اٗكذَومحس َة .وُشٍ اإلححٌك ا٢كصحـ َّة ثـزس اإلهيحم ابًواكؽ .وكس هلف ؿىل اٍىثري من ُشٍ
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كعَسيت:
اإلححالث يف كعحاسٍ اًيت اس خَِم فهيح األهسًس اتز ًخيح وحضحزت مثٌَل ُو اًضأن يف
ْ
"مصاوخ اإلس سحهَحث( ،")1و"أحزان األهسًس(.")2
نــــذؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼ ِت ًؼؼؼي ًــــح قؼؼؼؼؼؼحًـــِــــَ..
نــذــــصؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت جسأًِؼؼؼؼ َن ؾؼؼن إســصـــحهؼََ
ًفذح ابمس ٝك ذهَح اثهََ..
ؾن ظــــ ٍ
حزقُ ،
ؾؼؼن ؾـــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼة ذؼؼؼؼؼؼؼن هؼؼؼؼؼؼؼحفؼؼؼؼؼؽ ٍ
ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼززغ صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذــ َي هؼؼرـــَــ ٍة..
يف كؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼ ِد نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِي زاذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــَ..
سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن أمـــِؼ ٍة..
سؼؼؼؼؼؼؼؼؼأًؼؼؼؼؼؼؼ ِت ؾؼؼن أمؼِؼصُؼح مـحوًَ..
ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصااي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزاُــِــَ
ثؼؼؼؼؼؼؼحــ ُ
مي من ذمــضؼؼؼؼ َق ..يف زنـــح ِذؼؼِح
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز ًت وؾؼؼؼؼؼؼؼحفؼؼؼؼؼؼؼِــَ..
ًؼؼؼؼؼم ًؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ َق فؼؼؼؼؼؼؼي إســــصــــحهـــِــــَ
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ّؼح ،ومؼؼؼن ؾؼؼؼعؼؼؼؼوزًن اًثــٌلهََ
( )1ذًوان اًصمس ابٍلكٌلث ،األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك.553/1 ،
( )1ا٢كعسز هفسَ.503/1 ،
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قؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ ُص اٙكي ًــصـــلى مؼؼؼؼن اًؼؼرؼم ِص،
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف اآلهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ..
وأؾــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍن نؼؼؼؼؼؼؼؼصــِؼؼؼص ٍت ..نؼؼؼؼؼؼؼصؼِؼص ٍت
مـــحسال يف سواذُح ًٌـــح ُم ًِــ ُي اًؼصــحذًَ..
٠ك ًؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َق مؼؼؼؼؼؼؼؼؼن كؼؼؼؼؼؼؼؼصظصـــ ٍة
سؼؼؼؼؼؼؼؼؼوى ذمؼؼؼؼؼؼؼو ُغ اًؼمؼ ِ
تشًنث اًسخهََ
ؾسري اًوزوذ ،واًيحزجن واألضحًََ..
سؼؼؼوى ِ
٠ك ًسق من والّذ ٍت ومؼؼؼؼن حىــــحاي ُحهبح..
كـــحفؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌة وال ذلؼؼؼؼؼحاي كؼحفؼََ..
٠ك ًـــصؼؼؼؼؼ َق مؼؼؼؼؼؼؼن قؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًنظؼؼؼؼؼؼؼ ٍة
ومؼؼن ذؼين األحؼمص ..إال مح ًلول اًصاوًَ
وقــِؼؼ ُص "ال قؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َد إال ٝك"
ثــــَـــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼحك يف نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِي ساوًؼؼؼؼؼَ..
٠ك ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َق إال كؼؼؼؼؼؼعؼؼ ُصُؼؼؼؼؼؼؼم
نــــحمؼؼؼؼؼؼؼصأ ٍت مؼؼؼؼؼن اًؼؼؼؼصدــــحم ؾـــحزًــَ..
ثـــــؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُش  -ال ساًؼؼؼؼؼؼؼؼؼت  -ؿىل
كؼؼؼؼ َعؼؼؼؼؼؼؼ ِة ُحؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍد مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحضــِــَ..
صون دــمـــســــ ٌة
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ
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ُ
"آكََفة اًعلريُ " ؾن إس سحهََ
مـــش زح َي
و٠ك ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼزل أحؼؼؼؼؼؼؼلـــحذهــح اًعــلـــِؼصٍ..
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي..
و٠ك ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼزل ؾؼؼؼؼؼلــــَؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ُة اًـؼضريٍ
يف ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمـــح ُؼؼؼؼؼي
وسم ابًؼريحح ِص..
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ُازًن اًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
اكزًن أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصـــ َُ ابألػــــحفؼؼ ِص
أفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
صون دــمــس ٌة
َمؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ
وال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼزال ًؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼــ ُة اًؼـؼؼؼؼؼصوذؼَ..
نؼؼؼؼؼؼزُؼؼؼؼؼؼؼص ٍت حؼؼؼؼؼؼؼزًـــٌــــ ٍة يف آهــــِــــَ..
نؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼفــ ٍٍك حؼؼؼؼؼؼؼحاــــؼؼؼؼؼ ٍة وؾــحزًَ
هؼؼؼؼ ُ
خساز اًؼؼحؼل ِس واٍىصاََُ..
عَهبح ؿىل ِ
صون دــمــســـ ُة ..اي كحًََ
َمؼؼؼضــــت كؼؼؼؼؼؼ ٌ
نأهيح ..هؼؼرؼؼ ُصح ُؼشا اًَو َم من إس سحهََ..

ًنو يف سثاء األَذنظ:
نؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت ًؼؼي ًــــح قؼؼؼؼؼحًــــِــــَ..
نــذـــصــــ ِت ثؼسأًــِؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼن إســصـــحهــِــَ
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ًفذح ابمس ِ
ٝك ذهَح اثهََ..
ؾن ظــــحزقُ ،
ؾؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ َة ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن هــــحفــــؽ ٍ
ًؼؼؼؼؼؼزز ُغ صؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َي هؼؼؼؼؼرــــَــــة..
فؼؼؼي كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِد لك زاذــــِــــَ..
سأًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼن أمؼؼؼؼؼؼِــــ ٍة..
سأًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت ؾؼؼؼؼؼؼن أمِؼؼ ِصُــح مـحوًَ..
ؾؼؼؼؼؼؼؼن اًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاًــح اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزاُــــِــــَ
ثؼؼؼحــــمـــ ُي مؼؼؼن ذمـــضؼؼؼؼق  ..يف زاكهبح
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز ًت  ..وؾؼؼؼؼؼؼحفؼََ..
  

٠ك ًـــصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َق فؼؼؼؼؼي إسؼؼؼؼؼؼصــــحهـــِــــَ
مؼؼؼؼؼٌــــح ،ومؼؼؼن ؾؼؼؼعؼؼؼؼوزًن اًثؼمــحهــِــَ
قــِؼؼؼؼ ُص اًــشي ًــــصـــلؼؼؼؼي مؼؼؼؼن اًؼرمص،
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ
وف اآلهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼَ..
وأؾؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ ٌن نـــصــِؼؼؼؼص ٌت  ..نـــصــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ٌت
مــح سال يف سؼؼوا ِذُــح ًؼيح ُم ُ
ًَي اًسحذًَ..
٠ك ًؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َق مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن كؼؼؼؼؼصظصـــَ
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ِسؼؼؼؼؼؼوى ذمؼؼؼؼو ُغ اًــمــجــــشهــ ِ
حث اًؼصــخهََ
ِسؼوى ؾسريُ اًوز ِذ ،واًيحز ُجن واألضحًََ..
٠ك ًـــصؼؼؼق مؼؼؼن والذت ومن حاكاي حهبح..
كحفـــِؼؼؼؼؼؼؼؼة .وال ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼلــــحًـــح كــــحفـــِــــَ..
  

٠ك ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼق مؼؼؼؼؼؼؼن قؼؼؼؼؼؼؼصهــــحظــــة
ومن ذين األمحص ..إال مح ًؼؼؼؼؼلول اًصاوًَ
وقؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ُص "ال قؼؼؼؼؼؼؼؼحًــــد إال ٝك"
ثؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼ ِحك ذـــىؼؼؼؼؼي ساوًَ!!!
٠ك ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق إال كؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼ ُصضم
اكمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ٍت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًؼؼصذح ِم ؿحزًَ..
ُ
ثـُش  -ال ساًت  -ؿىل كع ِة ُح ٍد محضََ..
  

صون دــمـــسؼ ٌة
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ
مـــٌــــش زحي "آكََفة اًعلري" ؾن إس سحهِــَ
و٠ك ثؼؼؼؼزل أحــــلؼؼؼؼؼؼؼؼحذهؼح اًؼؼعـــلـــِؼصت..
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُِؼؼؼؼؼؼؼ َََ..
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و٠ك ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزل ؾؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼَــــَة اًـضـــريٍ
يف ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح نؼؼؼؼؼؼؼؼمـــح ُـــََ
حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ُازًن اًِؼؼؼؼؼؼؼؼوسم ابًؼرــيححص..
أفىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُحزًن أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼصـــ َُ ابألػـــحفؼؼص
مضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصون دـــمـــســة
وال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼـــة اًـصوذؼَ
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزُؼؼؼؼؼؼؼؼؼصت حؼؼؼؼؼزًؼٌؼة يف آهََ..
نؼؼعــــفٍك ،حؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼة ..وؿحزًَ
هؼؼؼؼعَــهبح  ..ؿىل خساز اْكلس واٍىصاََُ!!!!
  

مؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼت كؼؼصون دؼمؼسة  ..اي كحًَة
نأهيح  ..هؼؼرؼؼصح ُــشا اًَوم من إس سحهََ

انغريًسج انغشدّح ًذمعْغ اخلعاب:
اس هت ّي اًيط ذفححتة ثـس ً
اًرسذي؛ إر اهعَق من اسرتخحغ حسج
ؿحمبل من ؾوامي اًخحفّي
ّ
َ
ؿحظفي ذًت ؿَََ اًعفحث
اٌَلحء ،ووظف اًَِأت اّكسم َّة
ٌَمزحظد مؽ مح زافق رٛك من فِغ ّ
وأسٌلء اًخفضَي (مح أظَد اٌَلِح ..مح أقصة اًخحزخي) .إن مـٌلز اًلعَست ذسأ ذفححتة زسذًّة راث
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اًرسذًخني ًدٌحوة
فعًل ،وذني اًفححتة وآكحمتة
وظًل ،واىهتيى ذلفي
ْ
ّ
زسذي ري مَفوع ّ
مَفوع ّ
اًوظف واْكواز واًرسذ .وكس ذُ ِين مـٌلز اًلعَست ؿىل اًدسَسي اآليت:
زسذ  ..وظف  ..حواز  ..زسذ  ..وظف ..زسذ..حواز..زسذ  ..وظف  ..زسذ  ..حواز ..
زسذ
ًؤًف ُشا اًخيحوة ذني ا٢كىوًنث اًرسذًة مح ٌسمََ ثومحجضوفسًك اب٢كنت اْكاكيئ يف
اًلعَست فِو ؾسحزت ؾن مجٍك من اًوكحاؽ اًيت هخعوز أهنح حسزت يف األؾَحن وفق مح ًلذضََ ا٢كيعق
اًزمين يف ؿح٠ك اًضِحذت من جسَسي وحصثُد .وال سشِي إىل الاُخساء إىل ُشا ا٢كنت إال مح ًدِحَ ًيح
"ا٢كسىن اْكاكيئ"؛ إر ثخجىل وكحاؽ اٌَلحء مضن سمن ٍىون مـَو ًمح ابًرضوزت .وٍىن ُشا اًزمن ال هلف
ؿَََ يف اًسريوزت اًرسذًّة إال مح أاتحَ ًيح اإلهخحح اٌَلوي اٙكي جيسسٍ آكعحة اًرسذي ا٢كىذوة،
وُو ال ًلمي ٌَرتثُد اًزمين ْكسج اٌَلحء ً
وسًن.
ال ثدسم اًسريوزت اًرسذًّة يف اًلعَست ابًخـلِس ،ذي ثامنس ابًشسحظة واًضفحفِّة واًوضوخ
ٌَمضمصاث اْكحظٍك يف ذاةصت ا٢كـحزف ،واإلًلحغ اًيحجت ؾن اًخيحوة ذني اًرسذ واًوظف واْكواز.
سمين ًسسأ اب٢كحيض ،وًًهتيي ابْكحرض
ونٌل أرشًن سحً ًفح أن ا٢كسخسى وا٢كيهتيى زسذاين ذيحء ؿىل إًلحغ ّ
اب٢كرست ،واىهتيى ابْكرست.
اٙكي ًـحهق ا٢كحيضً .لس ذسأ ا٤كًك ّ
ميىن ثلعَؽ اًيط ثلعَ ًـح وفق ا٢كىوًنث اًرسذًة اًثبلزة (اًرسذ واًوظف واْكواز):
انغشد:
يف مؼؼؼؼؼسذي اًؼؼحــمؼؼصاء اكن ًؼلحؤهؼح   مؼح أظؼؼؼؼؼِــد اًؼَـــلــــِــح ذبل مــِـــــــحذ
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انٌصف:
ؾــِـــٌــــحن سؼؼؼؼؼؼؼوذاوان يف حؼجصهيٌل   ثؼذؼؼؼواًؼؼؼؼؼؼؼؼس األذؼـؼؼؼؼؼحذ مؼؼن أذؼـــــحذ
احلٌاس:
ُــــي أهـــت إســـصـــحهؼِـــة؟ سؼحاـــَؼذؼؼِح   كــــحًــــت :ويف قؼؼؼصهــحظـــة مــــِــبلذي
قصهــحظــــة؟ وظؼحـــت كؼؼصون س سـة   يف ثــِـــٌـــم اًؼـِــٌــــني ..ذـــس زكؼؼؼؼؼحذ
انغشد:
وأمــــِّؼؼؼؼؼة زاًؼؼؼؼؼحثؼؼِـــح مؼؼصفؼؼؼؼؼوؾــــة   وحـــِــــحذُؼح مؼؼؼؼوظؼؼؼؼؼوًـــة ذؼؼجـــِــــحذ
مح أقؼؼؼؼصة اًذـــحزًؼخ نــِؼف أؿحذهؼي ً  ؼحؼفـــِــــست ســــمؼؼؼصاء مؼؼن أحــفؼحذي
انٌصف:

وخَ ذمــــضؼؼؼ ؼؼلؼؼؼي زأًــت دـــبلًــــَ   أحــفــــحن ذــَؼلــــِؼؼؼؼؼس وحــِؼس ســـحذ
انغشد:

وزأًؼت مٌؼؼزًــٌـــح اًلـــسًـــم وحؼؼجصت   نـــحهـــت ذؼؼِـــح أمؼؼي ثــمــس وسؼؼؼؼؼحذي
واًِؼحســمـــِــــٌــة زظؼـــــت ذٌؼجؼومؼِح   واًـــصؼؼصنة اًـــشُؼؼؼؼؼصـــِّـــة اإلهـــضؼؼؼؼؼؼحذ
احلٌاس:

وذمضق ،أًؼن ثؼىؼون؟ كَت حصًؼهنح   يف صؼـؼؼصك ا٢كــٌؼسحة  ..هنص سؼؼؼواذ
يف وهجم اًـصيب ،فؼي اًثلص اًؼشي   مؼح سال مؼؼرؼذؼزهًــح صـــمؼؼوش ذـــبلذي
يف ظِؼد "حؼيحث اًؼـؼصًف" ومحهئح   يف اًفؼي ،يف اًؼصًؼؼحؼحن ،يف اًؼىؼصؼحذ
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انغشد:
سحزث مـؼي ..واًؼضـص ًَِر ذَفِح   نؼســٌـــحذؼي ثؼؼصنــت ذؼلؼِؼؼص حؼؼعــحذ
انٌصف:
ًؼذـــأًؼؼؼق اًؼلؼؼصظ اًعوًي ذؼجؼِؼسُح   مـــثؼي اًؼضــــمؼؼؼؼوغ ذؼَــِــــَــة اًؼمَبلذ
انغشد:
ومؼضؼِؼت مثي اًعفي ذَف ذًََيت   ووزااؼؼؼؼؼي اًــذــــحزًؼؼؼخ نؼؼؼؼؼوم زمــــحذ
اًؼزدؼؼصفــحث ..أنــحذ أسؼمــؽ هؼصؼضؼؼِح   واًؼؼززنؼضحث ؿىل اًسلوف ثؼٌـــحذي
اخلعاب ادلشًُّ( :احلٌاس)
كحًتُ :ؼٌــح "اًؼحمصاء" سُو خسوذًن   فــــحكؼؼؼصأ ؾؼىل حـــسزاهؼؼؼِـــح أمؼؼجؼحذي
أمؼؼجؼحذُؼح؟ ومؼسحت حص ًحح هؼحسفًؼح   ومؼسؼؼحـــت حؼؼص ًحح زــــحهــًِؼح ذفؼؼؤاذي
انغشد:

اي ًــِــت واززـــذؼؼي اّكؼمــِـــَؼة أذزهت   أن اٙكًؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾـــٌــــذؼؼؼِؼم أحــــساذي
ؿحهــلــت فــِؼؼؼِح ؾــــٌؼؼؼؼؼؼسمح وذؾؼذؼِح   زح ًـــبل ًــســــمؼؼؼى "ظــــحزق ذؼؼن سايذ
اًضـصي ذيحء ثلٌَحث اًرسذ وآًَحثَ ،أهَ حمًك أفـحل أنرث مٌَ
وًخشني من ُشا اًخلعَؽ ٌَيط
ّ
حمًك أكوال .فحًرسذ كحًد ؿىل اًوظف ،مث ًأيت ذـس اْكواز ،مث ًأيت اًوظف يف اًصثسة األذريت.
ويف رٛك ذالٌك ؿىل اْكصنة واإلًلحغ اًخواظي نٌل ًسٌَُ ًيح اّكسول اآليت:
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اًيوغ

األذَحث

اًرسذ

.16-13 ،13 ،3-9 ،0-5 ،1

اًوظف

.11 ،7 ،1

اْكواز

،19-15 ،11-16 ،1-3

دسئح انغشدّّح:
ًؼِص مـٌلز اًلعَست ذزخة اًرسذًة اًيت ُمين فهيح دعحة اًسحزذ ؿىل دعحة اًضرع َّة.
وا٢كبلحغ أن اًلعَست ثخضمن أكَد ا٢كىوًنث اًرسذًة ا٢كضحز إٍهيح أؿبلٍ ،نٌل ثخفحوث ذزخحث
اًرسذي؛ ألن ثٜك ا٢كىوًنث مذجََة ومَموسة
حضوزُح ،وأن اًيوات اٗكالً َّة كحذٍك ٌَمـحًية من ا٢كيؼوز
ّ
هؼصا ًشسحظهتح وذـسُح ؾن اًخـلِس ،وًِح وحوذ ابًلوت واًفـي ؿىل اًسواء .ولك فصاػ
يف اًيط ا ّ
ًضـصي ً
يف ُشا اٍوكون اًرسذي ميىن أن ًدِح ٌَلحزئ إماكًنث اإلسِحم يف إهخحح ا٢كـىن ؾن ظصًق اًفِم
اٗكاليل .وُشا ًلَي من الاؾخلحذ ذأن اًضـص ًفلس اًلسزت ؿىل اْكًك ذيحء ؿىل مذعوزاث
واًخأوًي ّ
األحٌحش األذذَة اًخلََسًّة اًيت اكهت حصى يف اًليحاَة ؿحالًح أمحم اهعِحز اًضـص ابًرسذ.
اًضـصي؛ وأن اًسحزذ ًسشل لك
ال ُوًّة ٌَضرعَحث يف حمًك اًلعَست ذحزح وسق اًيط
ّ
إماكًنثَ ًصذط ُوًخَ هبوًة اًضرعَة َ
ا٥كحظسة (اًفذحت اإلس سحه َّة) اٙكي ًفضي يف إكٌحؾِح مبصاذٍ (اي
ًَت واززيت أكٍَك أذزهت)...؛ وًِشا ًؼِص أن رسعَّة اًسحزذ متخٜك اًلمي اّكَِّة (اٍىفحًة وا٢كـصفة
واإلزاذت واًوحوة) ،من أخي حتوًي ححٌك اًفلس والاهفعحل ؾن اًخحزخي إىل حتلِق اًوظي ؿّب
اهعِحز اْكحرض اب٢كحيض مبـحهلة ظحزق زن سايذ ؾن ظصًق ا٢كصأت اإلس سحه َّة .من اًواحض أن ا٤كحفي
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اًرسذًّة اًيت حتمي أسٌلء مثي ذَلُس وسـحذ وأمِّة وظحزق زن سايذ ؿبلمحث ال أكوال وال أفـحل ًِح
اًرسذي.
يف ا٢كسحز
ّ
انغاسد:
س َىون اًوضؽ ّ
ذي ،وذ٘ك إىل اًعمت مفن ًضعَؽ
حمريًا إرا اىزوى اًسحزذ يف اًيط اًرس ّ
ابًفـي؟ ومن حىون هل اًَس اًعوىل ؿىل اًزمن وا٢كاكن()1؟ وًـي أزصس اًعـوابث اًيت ثواخَ ذؾوى
اًدسَمي ذوحوذ اًرسذ يف اًضـص وضؽ اًسحزذ؛ وًِشا فزؾت اًرسذايث إىل ذفؽ اٌَشس اًلحمئ ذٌَُ
اكـي.
وذني ا٢كؤًف اًو ّ
فٌِل اكايحن أحسٌُل من ْكم وذم وُو اٙكي هسؾوٍ اب٢كؤًف اٙكي هل وحوذ مصحـيً ،وكؽ
ابمسَ ؿىل مح ٍىذسَ وًعسـَ من آاثز صـصًّة ،وٌسمح ذوضؽ ظوزٍ وحىت ظوزت سوحذَ ذَلُس
اكـي ،واآلدص
ؿىل كبلف اٗكًوان وحىت أذيحاَ  ،وس سق أن حتسزيح ؾن ىزاز كصحين ذوظفَ ا٢كؤًف اًو ّ
من وزق ّ
ًدضلك يف حرضت اٌَلة ،فِعسح هل ظوث ،وكس ًُميح هل امس ،أو ًُـّب ؾيَ مضري .إهَ
ؾون زسذي ًيسزح مضن إسرتاثَجَحث اًيط.
ًََل ،وجتحوسًن فىصت ثعحذق "اًفن" و"ا٢كـُش"
إرا سَميح ذأن كعَست "قصًنظة" هط خت ّ
اًيت حيصض ؿَهيح ىزاز كصحين أميح حصض ،فإن اًلحزئ ال ميىٌَ أن ًسزك اٌَلحء ومح ذاز فَِ حبسد مح
وظفَ اًيّ ّط .ولك مح جس خعَؽ أن ثلف ؿَََ اًلصاءت حسد ثوذوزوف(ُ )2و متثي إذزاك اًسحزذ
( )1ذيحء ؿىل ثوظَف أثو ًوذفِف ()Otto Ludwig
Wolfgang Kayser, Qui raconte le roman? In Poétique du récit, Paris, éd. Seuil,1977, p. 81.

(2) T.Todorov, Catégories du récit littéraire, p. 147.
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ًؤلحساج .وُو وخَ من وحوٍ ا٤كًك Aspects du récit؛ وٍىٌيح س يًهتيي يف ا٢كلحذي إرا سَميح
أًضً ح ذأن اًيط رو زوخ سريراثَة ذأن اًسحزذ كس ًخعحذق مؽ ا٢كؤًف؛ وؿَََ ىىون كس ظسكٌح فىصت
اكـي ٍىوهيح أمحم هط ٌس خَِم زوخ اًسريت اٙكاثَةَ َ ،
ومحَْيَح
ثعحذق اًفين وا٢كـُيش حىت ال أكول اًو ّ
زأي خحة ًيخفَت( Jaap Lintvelt )1ؿىل َلي اًضم؛ ألهَ ٍصاُن ؿىل اس خلبلل اًسحزذ ؾن
٢كصحـي
ا٢كؤًف ،وٍىن يف لكخح اْكحًخني حنن أمحم جضحذم ا٢كوضوؾي واٙكايت،
اًضـصي و ّ
ّ
اًرسذي ،ا ّ
ًََل.
واًخر ّ
ُيحك ثيحػص ذني ا٢كوكفني اإلًسًوًوحِني ٌَسحزذ واًضرعَة؛ إر ال جضحزك اًضرعَة ا٢كيؼوز
األًسًوًويج وا٢كوكف من اًـح٠ك واًخحزخي ٌَسحزذ؛ ألهنح فحكست ًوحوة ا٢كـصفة وحىت إزاذهتح .وًِشا
ًَجأ اًسحزذ إىل دعحة اّكوكة ٌَخـََق ؿىل أحوذة اًضرعَة (قصًنظة؟ أجمحذُح؟) ،فِـَق ؿىل
مَفوػحث اًضرع َّة ،وًرتثد ؿىل ُشا اًخـََق موكفًح أًسًوًوحًِح ًؤول إىل اًَوثوذَح يف هنحًة اًيط
(ؿحهلت فهيح ؾيسمح وذؾهتح ً
زخبل ٌسمى "ظحزق زن سايذ").
وذيحء ؿىل رٛك فإن اًـح٠ك يف اًيط ٌض َسٍ وؾي اًسحزذ أنرث ذمح ًسًَِ وؾي اًضرع َّة؛ ذمح
اًرسذي ميحزش ًـسة اإلهيحم ابًواكؽ ،وحيحول أن ًلٌـيح مبوضوؾَة مح ٌرسذ؛ وال
حـي ُشا اًـون
ّ
س امي أهَ ًخـ ّمس ثـمَة امس اًضرعَة ،وٌسمي أدصى ال فـي ًِح يف اًسريوزت اًرسذًة إال مح ثـَق
ابإلس يحذ اًخحزخيي ،وثـزٍز ا٢كوكف األًسًوًويج ٌَسحزذ ،وحيسذ ا٢كاكن اّكلصايف اٙكي اًخلى فَِ
ابًضرع َّة .ومن أمحزاث اإلهيحم ابًواكؽ الاس خزسام ا٤كدضم ًخلٌَة آكعحة كري ا٢كسحرش اْكص يف
(ً )1يؼص خحة ًيفَت ،مس خوايث اًيط اًرسذي األذيب ،حص .زص َس ذيحسو ،ا٢كلصة ،جمٍك آفحق ،غ ،3-9 .ض.95 .
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ا٢كَفوع اآليت ا٣كصذ من ًفؼة "كحًت"( :وذمؼضق ،أٍن حىون؟) فٌحة اًسحزذ اٙكي ُمين ظوثَ يف
اًلعَست ؾن اًضرع َّة ،و٠ك ًخح ًِح ا٣كحل ًعصخ اًسؤال ذعوهتح ،ورمٌل ًلي ذأن رٛك من كصَي
اإلجيحس والاكذعحذ اٙكي ٌسَىَ اًضـص يف اًـسحزت؛ فإن رٛك ال ًيفي ؾيَ ظفة اْكجص ؿىل ظوث
اًضرع َّة.
ٌض سَ وضؽ اًسحزذ يف اًلعَست ملحمَ يف خًس اًسريت اٙكاث َّة؛ ألهَ ًَخشس ابمس اًضحؾص.
وُشا مح أصحز إًََ فََد ًوخحن( )Philippe Lejeune( )1يف ا٢كَثحق اًسريرايت حول ثعحذق
ا٢كؤًف مؽ اًسحزذ واًضرعَّة اًصاُسة؛ رٛك أن ا٢كؤًف ًضعَؽ ررسذ اتزخيَ اًضريص ،وٍصنز ؿىل
حِحثَ اًفصذًّة مس ً
خـمبل يف اًلحًد اًضمري ا٢كخلكم ،وًلسم إكص ًازا حصَ ًحح ؾن ظسق مح ٍصوي؛ وإن
اكن حوزح محي كس صىم يف ظبلذة ُشا ا٢كَثحق اًسريرايت .فإن اًلحزئ كس ًَمس أن رٛك ميىن
ختعَعح؛ وال س امي إرا زذعيح
كصحين ثـمميًح ،وكعَست "قصًنظة"
أن ٍىون حمي هؼص يف صـص ىزاز ّ
ً
رٛك مبحًك حِحثَ اًضـصًة( ،)2وٍىن خرياز حِيُت ( )Gérard Genetteذافؽ ؾن اًفعي ذني
ا٢كؤًف واًسحزذ يف آكعحة من حِر إهَ حصُني ٌَمحًك.
ومن اًواحض أن اًيؼصايث اًرسذًة ٗكى ح .حِيُت أو فً .وخحن أو ح .محي ثيحوًت
مبخعوز اًخعيَف اًخلََسي ًؤلحٌحش األذذ َّة .وإهَ من اًعـوذة مباكن
ا٤كىِحث اًيرثًة ال اًضـصًّة ّ
أن ثشٌي هؼصًة "ا٢كَثحق اًسريرايت" اًعـوابث ا٢كهنج َّة اًيت ثـرتط ظصًلٌح يف ادذسحز مصسأ
اًخعسًق يف حفط فىصت اًخعحذق ذني ا٢كؤًف واًسحزذ واًضرعَة اًصاُسة ذاذي اًسريوزت اًرسذًة
(1) Philippe Lejeune, Le Pacte Autobiographique, Paris, éd. Seuil, collection ‘Poétique’,1975, p. 36.
كصحين ،كعيت مؽ اًضـص (سريت راثَة) ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1373 ،1 .
( )2ىزاز ّ
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يف اًلعَست .فبل ثلسم ًيح هؼصًة فََِد ًوخحن أي ضٌلًنث ًيسزك اًـبلكة ا٢كسحرشت ذني اًيط
واًواكؽ ،وأن مح هلصأٍ يف كعَست "قصًنظة" ًًمتي إىل اًواكؽ ال إىل آكَحل ؿىل أن اْكسوذ ذُهنح فهيح
هؼص نثري.
إن اًسحزذ واًضرع َّة ذبل امس ،مح ؿسا رهص امس اتزخيي هل ظٍك رس َحق اْكسج؛ ورٛك يف
ْكؼة الاهفصاح اٙكي هلف ؿَهيح يف هنحًة اًيط ؾيسمح ؿحهق اًسحزذ ا٢كصأت يف ْكؼة اًفصاق؛ إر أذّبًن
ذأهَ ٠ك ًـحهق فهيح سوى "ظحزق زن سايذ"؛ وُشٍ اًعوزت ثضـف من وحوٍ اإلححٌك ا٢كصحـ َّة،
وثلَد أسَوة ا٢كفحزكة ،وحفحع اًيط ؿىل إسرتاثَجَة اًخـمَة؛ وٍىن اًيؼص إىل اإلححٌك ؿىل
رسعَة ظحزق مبثحذة إزظحذ ( )mise en abymeورضة من اًخيحض اٙكايت .وُشٍ اإلححٌك
متحزش ذساؿًح ًٍك ثـىس ا٢كلزى اًـحم ٌَرسذ يف اًلعَست .وابإلصحزت إىل موكؽ اإلزظحذ يف آكحمتة
فإهَ ًضفي ؿىل اًيط ذالٌك مفذوحة ثفىم وحست اْكسج اٙكي اس خسزحٌح اًسحزذ إىل اًخفحؿي مؽ
كعة اٌَلحء ووظف ا٢كصصست اًس َححِة واًخفحؿي مؽ اْكواز اٙكي ذاز ذُهنٌل؛ ٍىن اٍهنحًة حصذم ُشٍ
اًوحست ،وثلري مسحز اًًسق اًصمزي وسمٌَة آكعحة؛ إر اهخلي اًرسذ من اْكحرض إىل ا٢كحيض،
ومن اًخرصحي إىل اًخَمَح.
وًـي رٛك مح حـي ظححد ا٢كَثحق اًسريرايت هفسَ ال ًلحمص يف إذزاح اًضـص يف ذاةصت
كصحين ًرصخ
"األذة ا٢كصحـي" ،وحرص ذاةصهتح يف اًسريت اٙكاثَة ا٢كؤًفة هرثًا .ؿىل اًصمغ من أن ىزاز ّ
ذلوهل" :وأًن ال أفِم هَف ميىن ًضحؾص أن ًخحسج ؾن ا٢كثي األؿىل وال ًعسلَ ،وأن ًخلىن ابٔكحل
كحزق يف اًوحي! ....وحني ًـجز اًضحؾص
ٍىذد ؾن اًعِحزت وًسحهَ ٌ
وهفسَ مسىوه ٌة ابًشضحؿة ،وأن َ
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فوزا" ( .) 1ثويح ُشٍ
ؾن إكحمة اًخواسن ذني فٌَ وموكفَ من اًـح٠ك ،فإن ؿَََ أن ًًسحد ً
ا٢كَفوػحث ذأهيح أمحم زسذًّة مصحـ َّة أو أهنح متحزش اإلهيحم ابًواكؽ .وًؼِص أن اًسحزذ ميٜك ً
ػيوًن ال
حصىق إىل اًَلني ،وأهَ ال ًـصف إال مبلساز مح ثلسمَ هل اًضرع َّة ،وأن زؤًخَ ًؤلحساج زؤًة
اٗكاذًل" ،وًخجىل رٛك يف مَفوع اًسحزذ
معححصة أو مح اظعَح حِيُت ؿَهيح ذؼؼ" :اًخسثري
ّ
(...أذزهت أن اٙكٍن ؾيهتم أخساذي)ً .لس ذسث هجة ا٢كـصفة ٗكى اًسحزذ ضسحذَّة مح ًسفؽ ؾيَ فىصت
اًـ١ك ا٤كَط ذأحوال اًضرعَة؛ وًِشا اكهت زؤًخَ معححصة ًوكحاؽ ا٤كًك.
إرا اكهت كعَست "قصًنظة" مت ً
ثَبل ٌَمـىن ّاًرث ٌَـح٠ك اٙكي ثلسمَ ًيح ،وإرا اكن "ا٢كؤًف
ًضـصي؛ فإهنح حتخحح إىل ؾون ًضعَؽ ذسوز
اكـي" ؿبلمة إماكن ًِح ذوز يف ثيؼمي ؿح٠ك آكعحة ا ّ
اًو ّ
اٍمتثَي وزسذ األحساج ،وُو ال ًل َّد ملحم اٙكاث ا٢كخلكمة يف اًيط .وميىن ثلفي آاثزٍ وملحمَ يف
اًزمحن وا٢كاكن وكسزثَ ؿىل مـصفة مح ًسوز يف ؿح٠ك آكعحة اًضـصي ،وُو يف كعَست "قصًنظة"
سحزذ ورسعَّة ؾصذَّةً ،لسم ًيح رسعَة ا٢كصأت اًيت اًخلى هبح يف مسذي كرص إكصاء .إه َّ ًخحسج من
ا٢كصوي .إن حمو
ؾيرصا مضحز ًاك ومعحح ًصح ٌَحسج
ّ
ذاذي اًلعَست ،فِو حزء من ا٤كًك؛ ٍىوهَ ً
اٙكاث اًيت ثخَفغ ،وثخلكم ًـس من دعحاط ثَفغ ا٤كًك؛ فح٢كَفوع ًسسو معومح مفعوال ؾن ملحم
اًخَفغ .وٍىن هط اًلعَست ث ُؼِص راث اًخَفغ كري مفعوٌك ؾن راث ا٢كَفوع.

كصحين ،اٍىذحذة معي إهلبليب" (اًضحؾص وظوزثَ) ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1375 ،1 .
( )1ىزاز ّ
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ػاليح انشخصْح:
ًلس حصذث اًضـصايث اًسًِوًّة اًضرع َّة من إظحزُح اًخحزخيي ووضـِح اًسَوًويج إىل جمصذ
ظيحؿة وزكِّة؛ إر ًُس ًيح مح ًثشت من أن ُشٍ اًضرعَة اًصاُسة اًيت اًخلى هبح اًسحزذ يف مسذي
إكصاء ًِح وحوذ حلِلي واتزخيي مثٌَل ُو اْكحل ابًًس سة إىل رسعَة ظحزق زن سايذ اٙكي ؿحهلَ
ؿحمًل
اًسحزذ /اًضرعَة يف هنحًة اٌَلحء .ولك مح يف األمص أن ُشٍ اًـبلمحث اضعَـت ذسوز ّ
مسازٍ متثَي ؿح٠ك ا٤كًك ًَخجسس يف إهخحح اٗكالٌك وظحكهتح اًخـسريًّة؛ وال ميىن أن حىمتي اًلسزت
اإلهخححِّة إال مبضحزنة فـحٌك من كصي اًلحزئ ؿّب سريوزت اًخَلي.
ًخوافص هط "قصًنظة" ؿىل رسع َّة اًسحزذ اٙكي كس جيس فَِ اًلحزئ ذعٌلث ا٢كؤًف وآاثزٍ،
ورسعَة ا٢كصأت اٗكًٍَك اًيت ثلسم هفسِح ٌَسحزذ ؿىل أهنح إس سحهَّة موًوذت يف قصًنظة ،وظحزق زن
اًضـصي؛ إر
سايذ ثٜك اًضرع َّة اًخحزخي َّة اًيت اس خسزهجح ا٢كسحز اًرسذي ٌَحضوز يف هنحًة اًيّ ّط
ّ
خـحزي من كوهتح
عم ؾٌلذ ا٤كًك .فِيي ا٢كسخسى وا٢كيهتيى .وٍىن ُشٍ اًضرع َّة حصذُح اًخـسري الاس ّ
ا٢كصحـ َّة إر ٠ك جُس خحرض إال يف أزيحء اًـيحق ،وأن سمن رسعَة ظحزق زن سايذ مفحزق ًضرعَة
ا٢كصأت اإلس سحهَّة اهعبلكًح من وؾهيح هبوٍهتح ،فِيي ؾصذَّة وذمضلِة وحفِست مسصاء وواززة مجٍَك من
مٌؼوز اًسحزذ.
٠ك هـصف رسعَة ا٢كصأت اًيت اًخلى هبح اًسحزذ من اًوٍُك األوىل؛ إر اس خسزحٌح اًيط ؿّب
اًرسذي صُجح فضُجح ًريمس ًيح مبلحمِح حىت هنحًة اًلعَست ؿّب آًَحث اًوظف واًرسذ
مسحزٍ
ّ
واْكواز ،وآكعحابث ا٢كسحرشت وكري ا٢كسحرش وآكعحة كري ا٢كسحرش اْكص اٙكي اكن ًنذز الاس خـٌلل؛
زسذي مذسزح .فحؾمتس اًسحزذ
ألن ا٢كـَومحث اًيت اكن ًلسرمح اًيط ؾن اًضرعَة خحء وفق مٌعق ّ
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إسرتاثَجَح اًخـمَة ،واًضسحذَّة يف حتسًس ؿسذ من اًخلى هبم ،ومـصفة ُوٍّهتم ،وسمن اٌَلحء يف فححتة
اًيط ،فحس خـمي اًفـي اًيحكط (اكن) اٙكي ال ًلسم ًيح حتسًسً ا سمٌ ًَح ،نٌل اس خـمي مضري ا٢كخلكمني
(ًلحؤًن)؛ ٍىٌَ أؾصة ؾن ظسَـة الاهفـحل اٙكي ظسز ؾن ُشا اٌَلحء اٙكي ٠ك ٍىن هدِجة مِـحذ .فلس
وزذ يف ظَلة اًخـجد (مح أظَد اٌَلِح ذبل مِـحذ)؛ وألن اًخـجد اهفـحل ححظي يف اًيفس ،ال
ثـصف ؿَخَ من كصي ا٢كيفـي؛ رسشد هجي أس سحذَ.
و٢كح اهخلي اًرسذ إىل اًوظفّ ،ثسني ًيح اًـسذ .فحىىضف جححة اًخـمَة اٙكي ثَشس ذضمري
ا٢كخلكمني ،وأن اٌَلحء اكن ذني ازيني ،ذني اًسحزذ ورسعَّة أدصى٠ ،ك هـصف من مبلحمِح اّكسمَة يف
اًسُت اًثحين سوى اًـَيني اًسوذاوٍن ،وذلي خًسِح جمِوالُ .ي عم رهص أم أهىث؟ ويف ا٢كلحذي
ميىن أن جسـفٌح ا٢كوسوؿة إرا سَميح ً
خسال ذأن اًيط اٙكي هلصؤٍ رو ظسَـة مصحـ َّة ،وزذعيح رٛك
مبـصفذيح ابًضحؾص ىزاز كصّحين اٙكي هـ١ك ذأهَ ظيّف ذأه َّ "صحؾص اْكد وا٢كصأت" ،ذي كِي ؾيَ ذأه َّ
ذذي ذسزُح ،و٠ك خيصح مٌَ .وُشٍ ا٢كعحذزت مـَّلة مبح س َضزَ ًيح اًيط من مـَومحث ِثسحؿًح؛ ألهَ -
نٌل كَيح  -كس اىهتج إسرتاثَجَح زسذًّة ضسحذ َّة ال ثلسّم ا٢كـَومحث ًلحزهئح إال مبلساز .و٠ك ًخضح ًيح
خًس ُشٍ اًضرع َّة إال ؿّب آًَة اْكواز.
إرا اكن اًرسذ كس ّكأ إىل الاكذعحذ يف اإلدصحز؛ فإن اْكواز أسِم يف إػِحز ظسق صىوك
اًـصيب:
اًسحزذ يف زذط اًـَون اًسوذاء ابالهامتء ّ
ُــــي أهـــت إســـصـــحهؼِـــة؟ سؼحاـــَؼذؼؼِح   كــــحًــــت :ويف قؼؼؼصهــحظـــة مــــِــبلذي
قصهــحظــــة؟ وظؼحـــت كؼؼصون س سـة   يف ثــِـــٌـــم اًؼـِــٌــــني ..ذـــس زكؼؼؼؼؼحذ
وذمضق ،أًؼن ثؼىؼون؟ كَت حصًؼهنح   يف صؼـؼؼصك ا٢كــٌؼسحة  ..هنص سؼؼؼواذ
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يف وهجم اًـصيب ،فؼي اًثلص اًؼشي   مؼح سال مؼؼرؼذؼزهًــح صـــمؼؼوش ذـــبلذي
يف ظِؼد "حؼيحث اًؼـؼصًف" ومحهئح   يف اًفؼي ،يف اًؼصًؼؼحؼحن ،يف اًؼىؼصؼحذ
هيمين يف اًيط ظوث ا٢كخلكم اٙكهوزي(( )1اًسحزذ ا٥كح ِظد) ؿىل ظوث اًضرع َّة األهثوًّة
َ
(ا٥كحظسة) ،اًيت ٠ك خيّبًن اًسحزذ ابمسِح ،مث ثواىل وزوذ ذـغ األسٌلء اًيت ٠ك ٍىن ًِح ذوز فحؿي
سوى األذواز اًخعوٍصًة وا٢كوضوؿحثَّة مثي :اإلححٌك اًخحزخيَّة ؿىل ا٢كحيض ا٣كَس ،ومهنح:
 -1أمؼؼؼؼؼؼِّؼؼؼؼؼة اًيت اكهت (زاايهتح مصفوؿة وحِحذُح موظوٌك جبَحذ)
اٗكمضلي ٌَضرع َّة)
 -1ذــَـــلــِــس اًيت اس خسؾت أحفحهنح (اًوخَ
ّ
اٗكمضلي ٌَضرع َّة)
 -3ســــــحذ اًيت اس خسؾى حِسُح مؽ أحفحن ذَلُس أًضً ح (اًوخَ
ّ
 -1أم اًسحزذ (اٙكي خحء رهصُح حِامن زأى يف اًوخَ اٗكمض ّلي مزنهل اًلسمي واْكجصت اًيت
اكهت هبح أ ّمَ ثــمــس وسؼؼؼؼؼحذٍ)
 -5اًؼؼعؼفــي (ظوزت اًسحزذ يف ظلصٍ حِامن ثشهص جحصت أ ّمَ ،واًدضشَِ اًوازذ يف اًضعص
األول( :ومـــضــِؼت مــثــي اًؼؼعؼفــي دــَف ذًََيت)
ّ
 -0خسوذ اًضرعَة "مجؽ نرثت" (كحًتُ :يح "إكصاء" سُو خسوذًن )...
 -7أخساذ اًسحزذ "مجؽ ّكٍك" ( ...أذزهت أن اٙكٍن ؾيهتم أخساذي)
 -9ظؼؼؼؼؼؼحزق ذؼؼؼؼؼن سًــــحذ (ؿحهلت فهيح ؾيسمح وذؾهتح ً
زخبل ٌسمى "ظحزق زن سايذ)
( )1إن اًـبلمة اٗكاٌك ؿىل خًس ا٢كخلكم اٙكهوزي وازذت يف اًسُت آكحمس ؾرش( .ومضُت مثي اًعفي ذَف ذًََيت.)...
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حىديس ُشٍ اًـوامي أطمَهتح من هوهنح جسِم يف ذيحء اْكسج وإجنحسٍ ،وثـس ً
اُسح ًلوم
مىوًن ز ً
ذإجنحس األفـحل يف ضوء اًـبلكحث اًيحوًة اًرسذًة اًيت ًِح كحهوهنح اٗكاذًل اٙكي حتخنك إًََ؛ وًِشا ال
ححخة ًيح ًخلفي آاثز حِواهتح ذحزح س َحق اًيط وذًِحثَ؛ ألن رسعَيت سـحذ وذَلُس مِّخة مصحـ ًَح،
زسذاي.
ورسعَة ظحزق زن سايذ حِّة ً

انمصح:

ثـس اًلعة يف كعَست "قصًنظة" ً
نخحيب مضن س َحق
ًلوي وحسج ّ
مَفوػح ٍىوهَ هخحح فـي ّ
ًلوي مـعى سَ ًفح ،وُو مذجصذ من لك إححٌك ؿىل اًخَفغ اٙكي ثيؼص إًََ اًس امياَحث واًخساوًَحث
ّ
ًلوي ًيجزٍ الاس خـٌلل اًفصذي ٌَسحن .فحًخَفغ ًخـَق مبسأٌك
وًسحهَحث آكعحة ؿىل أهَ معي ّ
فـي إهخحح ا٢كَفوع .إن حمو اٙكاث اًيت ثخَفغ ،وثخلكم يف اًلعة ًـس دعَعة من دعحاط ثَفغ
مصخوزا من ملحمَ اًخَفؼي .فَُس ىزاز اٙكي ًخلكم؛
ا٤كًك .فِسسو ا٢كَفوع اًلعيص يف هط ىزاز ً
وإهٌّل األحساج عم اًيت حصوي هفسِح ذيفسِح وفق ثيؼمي خمعوض .فحًزمن األسحش du ( aoriste
ُ )grec ἀόριστοςو سمن اْكسج اٙكي ًلؽ يف ا٢كحيض (اًشس َط أو ا٢كصهد نٌل ُو يف
اًفصوس َّة) ،وٍىون ححًتش ذحزح رسط اًسحزذ(.)1
ًخجىل حضوز اًسحزذ يف حمًك "قصًنظة" يف أحاكم اًلمية اًيت ًعسزُح (مح أقصة
اًـصيب /ووزايئ اًخحزخي هومة زمحذ ،)...واس خـٌلل سمن اْكحرض واإلصحزايث
اًخحزخي /وهجم
ّ
([ )déictiquesيف مسذي إكصاء/أهت/ثٌُم اًـَيني/ذَف ذًََيت/وزايئ اًخحزخيُ/يح إكصاء)
(1) Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, éd. Gallimard, 1966, p.241.
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اًيت ثؤرش أًضً ح ؿىل اىهتحك (  )intrusionاًسحزذ ْكصمة ا٤كًك .وُيح ثخأنس مح رُد إًََ
ذيفًِست من أهيح هًذلي يف ُشٍ اًلعَست من ا٤كًك (يف مسذي إكصاء اكن ًلحؤًن )...إىل آكعحة
فوزاي ،نٌل أن اًسحزذ ًيلي ًيح دعحة اًضرعَة (كحًت :ويف قصًنظة
(ُي أهت إس سحه َّة؟) اهخلحال ً
مِبلذي) .وؿَََ فمثة مؤرشاث صلكَة مضحؾفة ٌَلعة أو ا٤كًك:
 -اًضمري اًلحاد (اكن ًلحؤًن)...

 -اًًسق اًزمين (ا٢كحيض اًشس َط أو ا٢كصهد أو ا٢كس متص)

 -اًؼصوف ا٢كاكهَّة واًزمحهَّة

ادلكٌٌ ادلكاَِّ:
اًضـصايث سُسث ّأول مصت يف
احذي اًفضحء واًزمحن اْكّي األنّب من اًلعَست ؿىل اًصمغ من
ّ
مسازس خَ ابس خثٌحء اٗكزاسة ا٢كصحـ َّة ًلحس خون ابصبلز( ،)Gaston Bachelard( )1وأن ا٢كاكن
ذأذـحذٍ ٠ك ٍىن إال معَة السرتخحغ ا٢كحيض ا٢كفلوذ؛ ومن ّمث فإن ا٢كاكن  -حىت وإن اكن هل ذوز يف
اًخعـَس اٗكزاسم -ذني اًسحزذ واًضرعَة ًبلسم اًسـس اًزمحين اٙكي ٌس خسزح ا٢كصأت يف أزيحء اْكواز
ًخلسمي وهجة هؼصٍ حِحل أظَِح وُوٍهتح ،و٠ك ًلسم ًيح اًيط ثلَري اؾخلحذ ا٢كصأت اٗكًَي ذأهنح إس سحهَة
موًوذت يف قصًنظة؛ ونأن مَفوػحث اًسحزذ جسـى إىل إكٌحغ هفسِح ؿّب حواز ذاذًل أنرث من
(1) Voir Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, éd. PUF, 9°éd Quadrige, 2005.
وكس حصمج اٍىذحة إىل اٌَلة اًـصذَة :حٌلًَحث ا٢كاكن ،حص .كحًد َُسح ،ذريوث ،ا٢كؤسسة اّكحمـَة ٌ٘كزاسحث واًًرش واًخوسًؽ ،ظ،0 .
.1660
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إكٌحغ اًضرعَة ا٢ك ُ َ
ًفرس أن دعحة اًسحزذ اٙكهوزي اكن أنرث زىثري من دعحة
زحظسة .وُشا مح ّ
اًرسذي ذون أن ختي
رسعَة ا٢كصأت .وأن آًَيت اًوظف واْكواز ثًذؼٌلن يف س سشِة ا٢كيعق
ّ
خبعَعة آكصق األسَويب اٙكي ًامنس هبح خًس اًضـص وظسَـة اإلًلحغ ا٢كمتوح .والكٌُل ًخلعس
اإلمذحغ من وهجة ،واإلكٌحغ من وهجة أدصى.

األيكنح:
ًََل يف "ؾصص اًيط"؛
ًبلحغ أن اًفضحء رو مسة مصحـ َّة حىت ْ
وإن كسزًن ذأهَ فضحء خت ّ
ورٛك أن اًلحزئ ميىٌَ أن ًلف ؿىل ُشٍ األمىٌة ( )lieuxيف اًواكؽ .وذمح ال صم فَِ أن ا٢كاكن
ُيح ال ًلي أطم َّة ؾن اًسـس اًزمين .فصني ذمضق وقصًنظة ثواجش سمين كسمي وحسًر .وُشا اًخواجش
ال ٍاكذ خيَو من مفحزكحث أسِمت يف حصنة إًلحغ ا٤كًك .وًِشٍ األمىٌة ظٍك وظَست ابًضرعَحث
وابًسحزذ ؿىل وخَ آكعوض .إن ؿبلكة اًفضحء وأذـحذٍ ا٢كاكه َّة ابًزمن واًضرعَحث ٍمترغ ؾيَ
ميَحيئ ذال وححمي ًلمي زمزًّة وإًسًوًوحِّة .ومن رٛك فإن ا٢كاكن خبَفِخَ اًخحزخيَة واًثلحفِة
وسق س ّ
"اهـىس" ؿىل رُيَدني ًُس ذُهنٌل أي ثلحزةُ .يحك رُيَة اًسحزذ ا٢كثلٍك ذـدء اًخحزخي ،واًفحكست
ٌَححرض ،ورسعَة اٗكًٍَك ا٢كض سـة ابْكحرض وا٢كزُوت اب٢كحيض ،وٍىهنح ثـُش و ًطمح يف هؼص اًسحزذ.
ويف ُشا اًس َحق ميىن األذش مبلرتححث ُىري مِخريان( )Henri Mitterand( )1اٙكي
ٍصى أن ا٢كاكن ً
اًرسذي اٙكي ابًفـي كس ؾزس فىصت اإلهيحم ابًواكؽ ،ونأن األمىٌة
كحذبل ٌَخوػَف
ّ
اًيت ًخحسج ؾهنح ًُست من ذيحث آكَحل ،وإمنح عم أمىٌة واكـ َّة ال ماكن ٌَضم من حِر
(1) Voir Henri Mitterand, Le discours du roman, Paris, éd. PUF, 1986.
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مصحـَهتح؛ ٍىهنح ثفلس ُشٍ اًواكـَة يف هنحًة ا٤كًك حِامن جُس خسؾى رسعَة "ظحزق زن سايذ" إىل
"إكصاء" ْكؼة اًوذاغ .فح٢كاكن ؾيسمح ازثسط ابًضرعَة أدصخَ من حّي اًواكؽ ،وكشف ذَ إىل حّي
آكَحل؛ وال س امي أن اًزمن فضح "اإلهيحم ابًواكؽ"؛ ألهَ مذحصك ،وا٢كاكن اثذت.
اكهت اًلَسة ًؤلمىٌة ا٤كسذت يف اًيط مثي( :مسذي إكصاء ..قصًنظة ..ا٢كزنل اًلسمي..
اًّبنة ..ذمضق ..اًسبلذ ..هنص ..حٌحث اًـصًف ..جحصت ..اْكجصان ..اًسلوف ..اّكسزان) ،يف حني
جنس ماكًن واحسا مفذو ًحح (ذبلذي) .وُشٍ األمىٌة حىديس أطمَهتح من فـي اًرسذ اٙكي ًضعَؽ ذَ
اًسحزذ ،وال كمية ًِح ذحزح أفـحل اًضرعَحث (سايزت اًسحزذ ًلصًنظة وكرص إكصاء واٌَلحء ابٗكًٍَك
وا٤كحذزة ذُهنٌل) .وأن اًلِحم ززايزت ا٢كاكن ا٤كسذ ًلذيض أًضً ح سمًٌح مـَو ًمح ثًهتيي فَِ سايزت ا٢كواكؽ األثصًّة
واًس َححِّة.
ًلس اس ُ ِهت ّي ا٤كًك مبسذي إكصاء وُو ماكن حمسذ ،وأن وكحاؽ ُشا ا٤كًك س خىون يف حسوذ
اًلرص ا٢كلَلة ،ومح ؿساٍ فإن األمىٌة األدصى ا٢كضحز إٍهيح يف اًيط كس اس خسؿحُح اًزمن
اًوؾي فمثة ثلحذي ذني ذمضق وقصًنظة من حِر اّكلصافِح ،وٍىن ذني
الاسرتخحؾي وثساؾي ّ
جتحوسح ؿىل ظـَس اًزمن ا٢كحيض ،واّكحمؽ اتزخي ذين أمِّة وحضحزهتح.
ا٢كسًيدني ً
ًلس ثسذي اًوظف ًخأزُر ُشٍ األمىٌة وحتسًسُح ظوذوقصافًِح وسمٌ ًَح .مفزنل اًسحزذ كسمي،
مث اهخلي من اًـحم (اًسبلذ ،ذمضق) ،مث إىل اًسُت اًلسمي ،وجحصت اًيوم اًيت اكهت أمَ متسٍ ابًوسحذ.
نٌل ثسذي اْكواز ًُسمح ابًخحسًس اّكلصايف سواء ابًًس سة إىل اٗكًٍَك اًس َححِّة حِامن اجتَ سؤال
اًسحزذ إىل اًـموم يف ظَد مـصفة ُوٍهتحُ :ي أهت إس سحه َّة؟ فاكهت إخحزهتح دصو ًخح إىل وهجة
آكعوض (ويف قصًنظة مِبلذي) ،مث إىل األدط "إكصاء" (كحًتُ :يح إكصاء) ،وؿىل إثص ُشٍ
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اإلخحذة اٗكاٌك ؿىل زلة ا٣كَد ،وذُضة اًسحاي ثساؾى اًوؾي إىل حلصافِح كسمية ثـوذ إىل اتزخي ذين
أمِّة وأجمحذُح اًيت ظحزث "هوم زمحذ" ذمح سحؿس ا٢كاكن ؿىل إػِحز ححٌك الاكرتاة اًىت ؿحصِح
اًسحزذ ،وححٌك الاهفعحم يف رسعَة اٗكًٍَك نٌل وظفِح.
فسحت إسرتاثَجَح اًيط ا٣كحل ًخسحذل األذواز يف اس خزسام آًَة اًسؤال واّكواة
زسذاي وجحححًِح ،فأظسح ا٣كَد ً
سحابل ،واًسحاي جمَ ًسح .واهخلي اًخحسًس اّكلصا ّيف من
اس خزسا ًمح ً
إس سحهَح وقصًنظة إىل األموًني وذمضق .فاكن سؤال اٗكًٍَك ؾن موكؽ ذمضق (وذمضق أٍن
حىون؟) .وسُذوىل اًسحزذ ذوظف ا٢كاكن اٙكي ًـسق ابًخحزخي .واًلصاذة أن حتسًس ا٢كاكن سٜك
ً
مسَاك س ميَحا ًَح وخس ضحًخَ يف حسم اإلس سحه َّة (اًضـص واًوخَ واًثلص واًـَيني واألحفحن واّكَس).
لك ُشٍ اًـبلمحث ذاٌك من وحوٍ ؿىل ماكن ذمضقً .يضحف إٍهيح اًـيحزص اًعسَـ َّة مثي :ا٢كحء
واًيسحث ("حٌحث اًـصًف" ،اًفي ،اًصحيحن ،اٍىصحذ) .إن ُشٍ اًـبلمحث ا٢كاكه َّة ذاٌك ؿىل أذـحذ
محمية وكمي زمزًّة اكن اًسحزذ وزاء حتسًسُح يف اًلحًد.
ُي ُشٍ األمىٌة ذاٌك؟ سؤال هل ؿبلكة ززمن اًلصاءت .فحًلحزئ ُو من ًخوىل حتسًس ذالٍهتح؛
وًسسو من ُشٍ اًلصاءت أال ماكن ًبلؾخسحظَّة يف ُشٍ اًـبلمحث ،فلك مح فَِ ذال حسد ملوٌك
ابزث .وأن األمىٌة اًيت اس خسؿحُح الازثساذ إىل ا٢كحيض عم اًـبلمحث ا٢كِميية يف اًيط .وٍىن ال
حاكذ ُشٍ األمىٌة ثيفعي ؾن ُوًة اًسحزذ واًضرعَة ،وعم س َحح ٌَمحًك يف سمن آكعحة
واهفذحخ ؿىل ا٢كحيض مبجحهل ا٢كـَوم (من سمن ذين أمِة إىل سمن اٌَلحء يف مسذي كرص إكصاء).
وس َبلحغ اًلحزئ أن ٌَسُت اًلسمي واْكجصت واًوسحذت ذالالث س ميَحاَّة حتَي ؿىل سمن اًعفوٌك
صـصاي؛ ألن وخَ الاؾخسحز يف ُشٍ اإلصحزت
اٙكي هل ؿبلكة ابًفضحء اًسريرايت حىت ْ
وإن اكن ا٤كًك ً
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ًََل .وُو واكؽ جس يسٍ نخحابث "ا٢كؤًف اًواكـي" اًيرثًة وحوازاثَ
ثوهَس اًدضحذم ذني ا٢كصحـي واًخر ّ
اًرسذي ٌَماكن ظَخَ حبسج اٌَلحء .وثيشثق اٗكالالث اًس مي َّحاَة
اًعحفِّة .وٍىن األضم يف اًخوػَف
ّ
هبشا ا٢كاكن اًوحِس (كرص إكصاء ذلصًنظة) اٙكي ًسوز فَِ اْكسجً .لس مترغ ؾن وحست ا٢كاكن
اهفـحالث ححذت ٌَسحزذ ودِسخَ واًضرعَة وؿسم مصحالهتح هبواحس اًسحزذ.

ادلكٌٌ انضيين:
ُيحك أسمٌة ذحزح اًيط وٌُل سمٌح اٍىذحذة واًلصاءت ،وأسمٌة ذاذي اًيط ،وحمتثي يف سمن
اًلعة وآكعحة.

صيٍ انكراتح:
اُمتت اًلصاءاث اًس َحكِة ززمن اٍىذحذة أنرث ذمح اُمتت ذَ اًلصاءاث اًس َحكِّة؛ وٍىن
هـول ؿَََ
اًخساوً َّحث اًخفذت ًس َحق اإلهخحح ا ّ
ٌَلوي وظسَـة الاس خـٌلل وفَسفة اًفـي .وحنن ال ّ
نثريًا ،وس يلذعس يف اْكسًر ؾيَ .مفن اًيححِة الاس خسالً َّة فإن نخحذة اًلعَست اكهت ذـس ذيحء كرص
إكصاء إرا زذعيح رٛك اب٤كًك ،وذـس سلوظ األهسًس؛ ألن اٗكًٍَك اًس َححِّة ثيىص خشوزُح ؾن ؿ١ك
اكـي،
أو هجي ذأظوًِح اًـصذ َّة ،ذي األهَس أهنح ه ُ ِؼمت ذـس س ية  1313اتزخي مِبلذ ا٢كؤًف اًو ّ
وحتسًسً ا ذـس اتزخي ورش ذًوان "كحًت يل اًسمصاء".
وكس كِي ذأهنح هُؼمت مسحء اًسشت اًثحمن ؾرش من محزش  1303ذـس أن ساز اًسفري
اًسؼوزي يف مسزًؼس وسوحؼذؼَ وهؼزاز مسًية قصًنظة ،وكضوا فهيح ًومني .ظؼصخ اًضؼحؾص ذأهَ اكن
 كصي أن ًسزش اإلس سحه َّة  -حتت ثأزري اٌَلة اإلجنَّيًة اًيت ثـَمِح ؾيسمح اكن ًـمي يف اًسفحزت210

اًسوزًة ذَيسن ٢كست زبلج س يواث ()1355 -1351؛ إر ًعف ُشٍ اٌَلة ابٗككة واًوضوخ،
وٌض هبِح ذَلة الاكذعحذ واًخلٌني آكحًَة من اْكضو واإلضحفة" .إن ثأزرياث اٌَلة الاىلكّيًة ؿىل
ٍلوؾيت (كعحاس) ومح ظسز ذـسُح من ٍلوؿحث مثي (حصَشيت) و(اًصمس ابٍلكٌلث) اكهت ثأزرياث
ُحمة ثخـَق مبيعق اٌَلة ،وظصًلة اًخـحمي مـِح"( .)1ال هسزي مك اس خلصق سمن اٍىذحذة؟ ُي نخشت
ذفـة واحست؟ أم ؿىل مصاحي؟ وٍىن ُي من فحاست وزاء ُشٍ األس تٍك؟
جتىل ثأزري اإلجنَّيًة يف مـٌلزًة حمًك اًيط اًضـصي ،وأفحذ من من جتصذة ذًوان "نخحة
اْكد" اٙكي ػِص س ية  ،1376مث ذًوان "كحموش اًـحصلني" اٙكي أمعي فهيٌل ىزاز كصحين ملط
أواكم ًسرت اًزوااس اٌَلوًة اًيت ثضرمت هبح اًلعَست اًـصذ َّة ،وحىسّ ست ؿىل حسمِح اٗكُون
واًضحوم ،فرتَُت وحصمهتح من اًصصحكة وآكفة .وًـخلس ىزاز أن ُشا اًـرص ال ماكن فَِ "ٌَعصة
اًعوالين ..واًلعحاس اًعوالهَة ..وا٢كبلمح ،وا٢كواوًي ،واًخلحس مي ،واًخواص َح"(ً .)2لس زصخ ذأن
معهل اٗكًسَومحيس يف مسزًس ( )1300-1301حفّزٍ ؿىل ث ّـ١ك اٌَلة اإلس سحهَّة ،وحـهل ًخـحظف مـِح
يف وكت من األوكحث ونٌل كحل ًلس" :وظَت ؿبلكيت ابٌَلة اإلس سحه َّة إىل مس خوى اًـضق ،وال
س امي حني اس خعحؾت ُشٍ اٌَلة أن حتخوًين احذوا ًء اتمح...ؿحصت فهيح اٌَلة اًـصذ َّة واٌَلة اإلس سحه َّة
مـح يف صِص ؾسي اس ّمتص س سـمتة ؿحمًُ ...س يف اٌَلة اإلس سحه َّة حِحذ ..فِيي ًلة ؾضق وزوزت

كصحين ،كعيت مؽ اًضـص (سريت راثَة) ،مصحؽ سحذق ،ض.19 .
( )1ىزاز ّ
( )2ىزاز كصحين ،كحموش اًـحصلني ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،0 .ذ .ث ،.ض.11-13 .
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مـح" ( .)1وحنن وس خجري ذفم األكواش ؾن ا٢كؤًف ،وهلسز أهيح أمحم هط ٌضدصم فَِ ا٢كصحـي
ابًخحزخيي.
وال ميىن اّكزم حبلِلة مح ًلسمَ اًسحزذ يف معحذلذَ ٌَمؤًف يف هط ًعيّف يف خًس
اًضـص .وٍىون اًيط كس هؼم يف ا٢كست اًيت ثـ١ك فهيح اإلس سحهَة؟ وكس ورش ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث"
يف س ية  .1300وسواء أاكهت ًلة اٗكًٍَك اًس َححِّة إس سحه َّة أم كحم اًسحزذ ذرتمجهتح إىل اًـصذَة .ويف
لك األحوال ال ًوخس مح ٌضري إىل رٛك يف اًيط؛ ذَس أن ٢كفصذت "إس سحهَح" و"األهسًس" ومسهنح
اًضـصي .وكصي ا٢كُيض يف حتََي اًلعَست ال ذس من اًوكوف ؿىل حسّ ُح
حضوزا الفذًح يف مـجمَ
ّ
ً
األحٌحيس .ومح وس خزَعَ من اًلعَست أهنح ثًمتي إىل حلصة اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،وأن سمن اٍىذحذة
ًًمتي إىل سمن ُشٍ اًلصاءت .ومن فصظ اًسساُة اًلول ذأهَ سحذق ؿَََ.

صيٍ انمشاءج:
ًـوذ سمن كصاءيت ًضـص ىزاز كصحين ألايم اٗكزاسة يف اًثحهوًّة واّكحمـة .واكن موكفي اٙكايت
ومحسال من ُشا اًضـص أهَ ٠ك ٍىن ٌس هتوًين إىل ذزخة إكحسة .وٍىن من اًيححِة ا٢كوضوؾ َّة وحبنك
رمييت األاكذميَة فلس ذزست ُشا اًضـص ،ومح سًت أذزسَ ًعَسيت ،وحتسًسً ا كعَست "قصًنظة" يف
خحمـة اًسَعحن كحذوش .إرا اكن سمن اٍىذحذة كحمضً ح ذـغ اًلموط ،فإن سمن ُشٍ اًلصاءت مـَوم
ذخحزخي اًخلكَف ٌَىذحذة هبشا ا٢كوضوغ ،وًًهتيي ابًدسَمي واًًرش.

( )1ىزاز كصّحين ،كعيت مؽ اًضـص ،مصحؽ سحذق ،ض.139 .
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محرا ًضَف ُشا اًزمن ًيط اًلعَست؟ إهَ ًلسم كصاءت أؾصذت ؾن إسرتاثَجَهتح وأُسافِح
وأطمَهتح وملحززهتح يف ملسمة ُشٍ اٗكزاسة .واًثحذت ٗكًيح أن اآلًَحث اًيت هلصأ هبح اآلن مٌجز ىزاز
اًفـًل
كصحين ختخَف ادذبلفًح ات ًمح ؾن سمن اًلصاءت ّ
األول .واًفحاست اًيت حعَيح ؿَهيح من سمن اًلصاءت ّ
أهَ ّثسني ًيح ضـف ذـغ أحاكم اًلمية اًيت اكهت ثلِس زؤًدٌح اٙكاثَة ًِشٍ اًخجصذة اًضـصًّة؛ وٍىهنح ٠ك
خشزاي.
ثعي إىل اٗكزخة اًيت ثلري فهيح موكفٌح ثلَريًا ً
سمين اٍىذحذة واًلصاءت ًُس هلٌل ثٜك ا٢كزنٌك اًيت ثـين ُشٍ اٗكزاسة
ونٌل س سق اًلول فإن ْ
ؾيحًة مصحرشت نٌل ُو اًضأن ابًًس سة إىل سمن اًلعة واًرسذ وآكعحة .وعم من ا٢كسحاي اًخلٌ َّة
اٗككِلة اًيت أزصسهتح اًرسذايث ا٢كـممة واْكرصًة ؿىل اًسواء ونشا اًس ميَحاَحث اًرسذًة اًيت ٠ك
وس خـمي هجحسُح ا٢كفحُميي يف ُشٍ اٗكزاسة إال ابس خحَحء .وظفوت اًلول إن سمن اًلصاءت ًؼِص و ًهجح
من وحوٍ اًخَلي ،ومن اًخلرياث اْكحظٍك يف آفحق اًخوكؽ اًيت ٌسِم يف ذيحهئح هؼصًة األحٌحش
األذذ َّة ،وخسل اًيوغ يف اًيط حول اًضـص واًصُحًنث اًرسذًّة.

صيٍ انمصح:
إن سمن ًلحء اًسحزذ ذسًََخَ يف ؿح٠ك اًلعة مـَوم وموضوؾي ،وكس ًلحش ابًثواين ،واٗككحاق،
واًسحؿحث( .)1إهَ سمن حمسذ اب٢كست اًيت جسمح هبح اًزايزت ًلرص إكصاء .ويف لك األحوال ال ًخجحوس
األذيب
ُشا اًزمن ًو ًمح واحسًا إرا اكن اًسحزذ اًزاةص رممتًح ذخفحظَي ا٢كاكن ،وحىت ظسَـة اّكًس ّ
ختخحز اإلجيحس واًخلََط ،ف١ك خيّبًن اًسحزذ ابًفعي واًضِص واًَوم واًسحؿة اٙكي حسج فَِ اٌَلحء.
من ا٢كيعلي أن اًسحزذ ال ًخحمي اًـدء لكَ ًبلس خجحذة ٢كح ًخوكـَ أفلٌح؛ ألهَ حمىوم ابصرتاظحث
(1) Gérard Genette, Figures III, Paris, éd. Seuil, 1972, p. 123.
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األذيب اٙكي ًخعَد اْكشف واإلضٌلز واًخَرَط واإلحٌلل واًخوكف؛ وال س امي إرا اكهت
اّكًس ّ
أحساج ا٤كًك ختََ َّة أو اكهت مصحـَهتح ابُخة.
ال هـ١ك ا٢كست اًزمٌَة اًيت س سلت اٌَلحء ،ومك ذام اٌَلحء ،واّكصخ اًيحسف ومك اس خلصكت مست
اًسري مـِح ،وا٢كيش ذَفِح ،وؾيحكِح .وا٢كبلحغ أن لك ُشٍ األسمٌة ثضمص ً
أفـحال و ً
أحسااث ٠ك خيّبًن
ؾهنح آكعحة .وذـغ ُشٍ األسمٌة يف حنك ا٢كواث؛ ألن ذَحط اًعفحة ٠ك ٌسؽ ُشٍ األسمٌة ا٢كَخة أو
عم يف ذزخة اًعفص .وهبح حشوف حمسذت ( )Ellipses déterminéesمثي (وحصت كصون
س سـة ،)...وأدصى كري حمسذت مثي (ووزايئ اًخحزخي هوم زمحذ) .وكس ثـمس اًسحزذ مٌش اس هتبلل
اًلعَست رهص اًخحزخي مصثني.
خببلف سمن اًلعة فإن سمن آكعحة ًلحش ظوهل ذأذَحث اًلعَست اًيت ًسَف ؿسذُح ؾرشٍن
ذُذًح ،وؿسذ ظفححهتح حسد جحم آكط ،وملحًُس إؿساذ اًعفحة واًعسحؿة ،وُو خيضؽ الصرتاظحث
اًخرََي .وٍىن الحؼيح أن آكعحة خيصق اًخعحذق ذني سمن اًلعة ،والاسرتخحغ س سـة كصون إىل
سمين ( Distorsion
اًوزاء (وحصت كصون س سـة يف ثٌُم اًـَيني) ،فِحسج ثيحفص ّ
 ).temporelleيف اًسريوزت اًرسذًّة .وًـمتس ؿىل زسذ ُشٍ اًلصون اًس سـة وظفوٌك اًسحزذ يف
مَفوػحث كعريت ال حاكذ ثخجحوس اًعفححث ا٢كـسوذت اًيت ُظ ِس َـت فهيح .وأن ّكوء اًسحزذ إىل ثلٌَة
"ا٣كمي" ( )Sommaireححخة س ميَحا َّة ًلذضهيح اًيوغ األذيب ظَ ًسح ًئلحيحء واإلجيحس واًدرسًؽ.
وُشٍ اًخلٌَة اًرسذًّة عم من وحوٍ اس خجحذة ٢كلذضَحث اًخَلي؛ وؿَََ اكهت األفـحل واألكوال يف
اًلعَست ملذضسة .وُشا مح ًفرس أًضً ح ُميية ظوث اًسحزذ ؿىل األظواث األدصى اًيت ٠ك ًخح ًِح
اٍالكم مثي واٗكثَ وذَلُس وسـحذ وظحزق ازن سايذ.
214

ال هلف يف اًيط ؿىل سمن حمسذ خيّبًن ذخحزخي اٌَلحء نٌل أذّبًن مباكهَ .ذي إن اًفـي اًيحكط
(اكن) ًسل ؿىل أن سمن اًرسذ الحق ؿىل سمن اًلعة ،وًرتك الاهعسحغ ٗكى اًلحزئ ذأن اًزمن
مفذوخ .وُو ذمح ال صم فَِ سمن ًسسأ من ْكؼة ذيحء كرص إكصاء يف قصًنظة ابألهسًس؛
اًلعيص ٌ
ؿَ ًمح ذأن ُشا اًخحزخي مصحـي ميىن حتسًسٍ ،وًًهتيي ززمن اٌَلحء اٙكي جنِهل" .فلس ال ًعحذق اًزمن
اًرسذي اًزمن اًوكحاـي اٙكي حيَي إًََ ،وكس ال ًدّصؽ جسَسهل فحًصاوي ًخفنن يف زسذ مح حيسج:
ًلسم وًؤدص فـبل ؿىل فـي ،وًَـد وفق مح ٍصاٍ مٌحس ًسح ٌَمسحز اٙكي ًشين ،أو (ًسؤال اًدضوًق
اٙكي حيحول أو اًـلست اًيت ًـلس"( .)1نٌل أن س َحق اًيط ٌسحؿسًن ؿىل حرص سمن اٌَلحء ذـس
الاسرتخحؾي.
سلوظ قصًنظة؛ وذشٛك ًخَشس ا٤كًك زوخ اًسريت اٙكاث َّة اًيت ثـمتس ؿىل ثلٌَة اًزمن
ّ
فح٤كًك يف اًيط ًؼِص اْكلِلة خببلف مح عم ؿَََ.
سمٌني :اًزمن ا٢كحيض اًسـَس اٙكي ميخس إىل س سـة كصون (سمن ذين أمِّة)،
وُيح ىىون أمحم ْ
كِحسح إىل سمن اٍىذحذة.
واًزمن اْكحرض ابًًس سة إىل حسج اٌَلحء اٙكي سُذحول إىل سمن محط ً
وُشٍ ا٢كسحفة اًزمحهَة ال وس خعَؽ حتسًسُح .وكعحزى مح وس خعَؽ حتسًسٍ ُو سمن ًلؽ ذـس سلوظ
قصًنظة وؾوذهتح إىل إس سحه َّح إىل ْكؼة نخحزهتح أو إراؾهتح أو ورشُح .وُشا أمص ٌس خعَؽ اًلحزئ إًََ
ً
سشِبل.
كس ال ًدسؽ ظسز ُشا اًيط ألس تَخيح ا٢كفذوحة؛ رٛك أن ظسَـة الاكذعحذ اٙكي ٌسَىَ ُشا
اًيوغ من اًيعوض (اًضـص ،األكعوظة ،اًلعة اًلعريت ،واًلعريت خسا )...ال ًدِح ثلسمي إخحابث
( )1ميىن اًـَس ،ثلٌَحث اًرسذ اًصوايئ يف ضوء ا٢كهنج اًسًِوي ،ذاز اًفحزايب ،ظ ،1990 ،1 .ض.09 .
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ٍلك األس تٍك؛ وٍىن فـي اًلصاءت من اًيوايح اًفَسفِّة وا٢كـصفِة واًـَمَة ٍهنغ ؿىل مٌعق
"اًسؤال واّكواة".

صيٍ اخلعاب انغشدُ:
ال ميىن أن ثلفز أي كصاءت ؿىل سمٌ َّة هط "قصًنظة" ذأذـحذُح وآفحكِح .من اًواحض أن اًيط
اًضـصي ًيححس إىل اًزمن اًوحوذي اٙكي ٍصجسم يف ا٢كعَق؛ فإن اًرسذي يف اًلعَست ال حٍِك إىل
فِمَ وظَد مـيحٍ ذحزح إظحز اًزمٌَة .مفن ا٢كمىن متوًَ ا٢كاكن وثـمَخَ يف أزيحء زسذ أحساج اٌَلحء
ذني اًسحزذ وا٢كصأت اإلس سحهَة ،وٍىن رٛك ال ًًسحد ؿىل مصسأ اًزمٌَّة () 1؛ ألن سمن األفـحل
حوُصي يف اًرسذ .واًسؤال اٙكي ال ٌس خعَؽ اًلحزئ أن ًخجيسَ "مىت حسج اٌَلحء؟".
ّ
ال ًـين مح س سق ذأي ححل من األحوال اًخلََي من ا٢كاكن وأطمَخَ ،ذي إن حضوزٍ يف
اًيط ا٢كسزوش ؿىل ذزخة كري كٍََك من الاؾخسحزٍ .ىٌَ يف ا٢كلحذي ذون اًزمن يف ذزخة اًخـلِس؛
ألن مثة ثبلؾ ًسح ابًخلٌَحث اًزمٌَة من كصي اًسحزذ .وًِشٍ اًخلٌَحث ثأزري مصحرش يف جضىِي فضحء
اًلعة .ؿَ ًمح ذأن "سمٌَة آكعحة أححذًة اًسـس وسمٌَة اًخرَي (اًلعة) مذـسذت"(.)2
 ا٢كحيض( :اكن ( ..)1ســحءٍهتؼح ..كحًت ( ..)3حصت ..أؿحذين ..زأًت ( ..)1زظـت ..ســحءٍهتؼح..سحزث ..ثؼصنؼت ..مضُت ..مسحت ..أذزنـــت ...ؾيهتم  ...ؿحهلت ..وذؾهتح) .ثخوسغ ُشٍ األفـحل
(1) Gérard Genette, Figures III, Paris, éd. Seuil, 1972, p. 228.
( )2ثؼزفعحن ثوذوزوف ،اًضـصًة ،حص .صىصي ا٢كسروث وزخحء زن سبلمة ،اٗكاز اًسَضحء ،ذاز ثوذلحل ًٌَرش ،ظ ،1336 ،1 .ض.
.19
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ذني اًرسذ (اكن ..حصت ..أؿحذين ..سحزث ..ســحءٍهتؼح  ...إِك) ،واْكواز (سحاَهتح ..كحًت)،
واًوظف (زظـت ..ؿحهلهتح) ،واْكصنة واألفـحل (سحءٍهتح ..حصهت ..مضُت ..مسحت ..أذزهت..
ؿحهلت ..وذؾهتح) .وُشا اًزمن مؤرش ؿىل أن اًرسذ الحق ؿىل سمن اًلعة.
اسم ذسًَي أن
 اًعَد (األمص) :اكؼؼصأ ،وُو سمن ثفحؿًل ذني اآلمص وا٢كأموز .وُو ًُس ذإًز ًّعوز اًضرع َّة واطمة يف اؾخلحذُح.
اًسحزذ ّ

 اْكحرض( :ثخواٗك ..متس ..حىون ..حصٍهنحًَِ ..ر ً ..خأًق  ..أاكذ ...أمسؽٌ ..سؼمى) ،وثؤرشذـغ ُشٍ األفـحل إىل اًرسذ ا٢كزتامن مؽ سمن األحساج.
اًيحوي ؿىل "قيحا َّ ّة اًيط وفق ثلس مي ص خحًلص ا٢كخأثص
كس ًسل كَسة ا٢كحيض يف اًزمين
ّ
ذفَسفة ُحًسحص ٌَزمحن؛ وٍىون ا٢كحيض ُيح ًبلس خشاكز .واْكحرض ٌَـصط ،وا٢كس خلصي ٌَخوحص .وإرا
سَميح ً
خسال ذخعيَف ص خحًلص ٌَضـص وفق مـَحز األذـحذ اًزمٌ َّة ال مـَحز ا٢كخلكم؛ فإن كعَست
اسم .فح٢كحيض ًخعي " ابًليحاَة ،واْكحرض اب٢كَحمَّة،
"قصًنظة" ثخوافص ؿىل ّ
ا٢كَحمي واٗكز ّ
اًليحيئ و ّ
ا٢كأسحوي ؿىل
وا٢كس خلصي ابٗكزامِة" ( .)1ويف ُشا اًس َحق ّمّي ُومص٘كث( )2أًضح ذني ا٢كَحمة و
ّ
أسحش زيحا َّة "ا٢كحيض واْكحرض" .وإرا سَميح ذفىصت فصًسزًم فُرش راث األظول اًَِجََ َّة اًيت
اًليحيئ ٍىون
اًليحيئ ابًزمن اْكحرض فإن كعَست "قصًنظة" ال ًيعسق ؿَهيح اًخعيَف ّ
حصذط اًضـص ّ
ا٢كحيض ظحقًَح ؿَهيح ،وعم ذشٛك ثلذشس من اًصوخ ا٢كَحمَّة.
( )1مفحُمي هلسًّة ،ض.311 .
( )2ا٢كصحؽ اًسحذق ،ض.310 .
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انٌصف:
ابزسا
ثوكف اًرسذ وزمس ظوزت اًضرط اٙكي اًخلى ذَ ا٢كخلكم .فحًوظف ححرض
حضوزا ً
ً
ختعَعح؛ وُو ال ًلي أطمَّة ؾن جمصايث أحساج اًلعة
اًـصيب ثـمميًح وكعَست قصًنظة
يف اًضـص ّ
ً
زسذاي ًلؽ يف
يف اًلعَست؛ ألن اًوظف نٌل ًِجت ذَ مِحك ابل ( )Meike Balاكن ًـس "حصفًح ً
مس خوى اًيّ ّط"( .)1وًأذش اًوظف ظصًلَ يف اًلعَست اذخساء من اًسُت اًثحين؛ إر ٌسِم يف زفؽ
اٌَشس ؾن ُوًة َ
ا٥كحظد؛ اٙكي ال هـ١ك ؾيَ صُجًح نثريًا يف فححتة اًيط .فحًسؤال اٙكي كس ًعصحَ
ا٢كخَلي يف مس هتي اًلعَست من ا٥كحظد؟ ومح ُُ ِوًة اٙكي اًخلى ذَ اًسحزذ؟ ومح خًسَ؟ ومح
وػَفذَ؟ ...إِك.
ٌسِم اًوظف إسِح ًمح هوؾًَح يف إهخحح ا٢كـىن ،وإدصاح اًرسذ من اًصاتذة ،واٗكفؽ ذَ إىل هجة
اْكصنة .فحًوظف يف اًلعَست رو ظسَـة إذساؾ َّة ثـمي ؿىل اس خسزاح اًلحزئ إىل ؿح٠ك اًلعَست اٙكي
ًخسزح من ا٣كِول حنو "ا٢كـَوم ا٢كفحزق" اٙكي متثهل ْكؼة اًـيحق ذعحزق زن سايذ .وحنن هلسز أن
ذساًة اص خلحل اًوظف يف اًلعَست من اًسُت اًثحين ال ًويح ؿىل حنو مح ُو مـَوم يف األذذ َّحث
اًرسذًّة ذأه َّ اسرتاحة هدِجة ظول زسذ اًوكحاؽ واألحساج.
اس خجحة اًيط اس خجحذة فـَ َّة ًؤلس تٍك اًيت ًُفرتط ظصهحح من ِكصي مذَلي اًيط اٙكي
حيصنَ اًفضول يف مـصفة اًضرط أو األصزحض اٙكٍن اًخلى هبم ا٢كخلكم يف فضحء إكصاء ،واكن
سـَسً ا ذَلحهئم ذون مِـحذ .وهـخلس أن إسرتاثَجَة اس هتبلل اًيط جنحت إىل حس مح يف اس خسزاح
(1) Meike Bal, Narratologie, Paris, éd. Klinckseick, 1977, p. 89.
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اًلحزئ إىل ؿح٠ك اًلعَست ؿّب إاثزت فضوهل ،وجضوًلَ إلص سحغ ُشا اًفضول ،وإدصاخَ من ذاةصت
ا٣كِول.
ًخوكف اًرسذ إلاتحة ا٣كحل ٌَوظف ًٍك ًَج يف ا٣كِول ،وحتوًهل ثسزجيًَح إىل مـَوم ،ورٛك
يح هل ؾَيحن سوذاوان ًوحِحن ابًزمحن اًخحزخيي اًسـَس .وًلس اذخسأ وظف
ذإؿبلمٌح ذأهيح أمحم اكةن ّ
اٍاكةن من أؿىل اّكسم ،وادذحز هل اًـَيني ،مث حسّ ذ ًوهنٌل .وُىشا ثعسح ؿبلمة سواذ اًـَيني راث
ذالالث مفذوحة .فإرا زذط اًلحزئ ُشٍ اًـبلمة ذأفق وكـَ اٙكي ًًذؼص أال ًيفم اٌَون األسوذ
ٌَـَيني ؾن أكحل -إرا اكن من أُي اٙكوق اٙكي ميَي إىل ُشا اٌَون ذون كريٍ من األًوان
األدصى اًيت حىون حمي فذية من كصي اًشرش -فإه َّ س َىِف قصط ُشٍ اًلعَست مضن ذاةصت
كواي هل يف إزسحث مح اس خزَعَ اهعبلكًح من
"اًضـص اًلزيل" ،وس َجس يف امس اًضحؾص س يسً ا ً
ذَفِخَ ا٢كـصفِة ؾن اًضـص واًضـصاء .وٍىن س هيزت اس خًذحخَ حِامن ًسزك اًـبلكة ذني ًون اًـَيني
(ؿبلمة اًسواذ) وويف اًـَيني ا٢كوحِخني ابًخحزخي اًسـَس.
ومثي ُشٍ اًـبلكة ثضـف الاس خًذحح اًسحذق ،وثـَق اًفِم ذيحء ؿىل مح ًرتثد ؿَََ يف
اًبلحق .وؿَََ فإن اًوظف ُح ُيح ٠ك ٌض سؽ اًفضول ،ذي أ ّخي رٛك ًلصط الاس خسزاح
ميَحيئ حنن أمحم ُوًّة كحمضة وكري وحمسذت ،وأمحم ؿبلميت
واًدضوًق؛ وٍىن من ًنحِة ا٢كلرتة اًس ّ
"اًـَو" و"اٌَون" .نٌل أن اًوظف ًـس إسرتاثَجَة ِدعحذ َّة إلوضحء ؿبلكة ثواظَ َّة ذني اًسحزذ
واًضرع َّة اًلصط مهنح ثيؼمي اًرسذ وثسذري صأهَ ؿىل مح ًعَق ؿَََ حِيُت ذؼؼFonction de ":
."Régie
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ومن أخي زفؽ اٌَشس ؾن ُوًة َ
ا٥كحظد ًيضحف اٌَون األمسص اٙكي ٍصثسط يف مٌجزٍ
اًضـصي ابٍهنس واألزط (اًعحصاء واًصمي) واًفصش إىل اّك٘ك نٌل اهضحف اٌَون األسوذ إىل اًـَيني
و َ
اًضـص ا٢كًسحة( ،)1وثخضح ذشٛك ا٢كبلمح اًـصذَة يف اًوخَ اٗكمضلي اًـصيبًَ ،زّبًن اًسحزذ ذأن
ُشٍ ا٢كصأت اًيت اًخلى هبح يف مسذي إكصاء مح عم إال "حفِسثَ" ،و"واززخَ" .وُشا مح جيسسٍ
اًوظف اآليت:
يف مؼسذي اْكؼمصاء اكن ًلحؤًن  مــح أظؼِــد اٌَؼلــَح ذؼبل مِـحذ
وحــَ ذمؼضــلؼؼي زأًت ذبلهل  أحــفحن ذؼَلؼُس وحِس سؼـحذ
ًخأًق .اًلصظ اًعوًي جبَسُح  مــثؼي اًضؼمؼؼؼوغ ذَؼٍَك ا٢كَبلذ
إن ادذَحز اًـَيني اًسوذاوٍن من حسم اًضرعَة ال ٍصاذ ذَ أكحل واٌٚكت اْكس َّة فلط؛
وإمنح ٍصاذ ذَ زمس مبلمح ُوًة اًضرعَة اًيت اًخلى هبح ذبل مِـحذ ،ومن أخي اسرتخحغ اًزمن اٙكي
كسّ زٍ اًسحزذ رس سـة كصون ،مث اهخلي إىل وظف خ٘كُح .فأذّبًن ذأهنح مسصاء اٌَون .وًلس ّكأ إىل
اْكيس ًئلذبلػ ؾن ُوًّة اًعوث اٙكي اًخلى ذَ .وُىشا سٜك اًوظف مسٜك اْكجحح
اًخعوٍص ّ
من أخي إكٌحؾيح ذأن ُشٍ اٗكًٍَك ؾصذَة ،وًُست "إس سحهَة" نٌل ثـخلس؛ ألهنح جتِي أظوًِح يف
ثلسٍصٍ .فـَيحُح اًسوذاوان ووهجِح اٗكمضلي ،وأحفحهنح اًيت جض سَ ذَلُس ،وحِسُح اٙكي ٌض سَ
سـحذ؛ واًلصظ اًعوًي ا٢كخأًق يف اّكَس اٙكي اكن هل حضوز مبلسم يف اًلعَست اإلحسى واًـرشٍن

(ً )1خساذي مؽ وظف معص أيب زٌضة ًلحذت من األهسًس ... :صـصُح ا٢كح ِجئ قُي ًجح وذالال .وُشٍ اًلعَست ػبلًِح وازفة يف كعَست
"قصًنظة" ًزناز كصحين.
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"اًلصظ اًعوًي" من اٗكًوان األول "كحًت يل اًسمصاء ( -") 1واًثلص ا٥كذؼزن ًضؼموش اًسبلذ،
واًضـص األسوذ ا٢كًسحة اٙكي ًَِر ذَف اًسحزذ .لك ُشٍ األوظحف ثعد يف جمصى زمس اًِوًة
ًِشٍ اْكفِست اًسمصاء ،واًواززة أكٍَك.
ؾيرصا مس ً
خلبل ذيفسَ مثهل هكثي ا٢كىوًنث اًرسذًة
ونٌل ذٌُح ٠ك ٍصق اًوظف إىل أن ٍىون ً
األدصى .ويف ُشا اًس َحق ٍصى خرياز حِيُت( )2أهَ من كري اًعـوذة أن هلف ؿىل وظف ذحًط
مىون زسذي؛ وٍىن اًـىس ال ًخحلق ذامئًح .مفن كري ا٢كيعلي أن هخعَؽ ٢كـصفة ُوًة
يف لك ّ
ا٥كحظد وخًسِح ذون ثوكف اًرسذ أو مح ًـصف ابًوكفة اًوظفِة ( )Pause déscriptiveاًيت
ثيعَق من اًسُت اًثحين ،مث يف اًسُت اًصاذؽ وُو ٌسرتحؽ سمن األموًني حِامن اكهت زاايهتح مصفوؿة،
وحِحذُح حصازت ،مث ًخزَي اًوظف اًرسذ واْكواز ًُضمي أوظحف اْكفِست أكٍَك اذخساء من ؾًَهيح
ووهجِح وررشهتح وصـصُح وزلصُح وحِسُح ،وأوظحف اًصاايث وا٢كزنل واًَحمسني واًيجوم واًّبنة واٍهنص
وحٌحث اًـصًف واًس يحذي واًلصظ واًضموغ واًزدصفحث واًززوضحث واًسلوف واّكسزان واّكصخ.
لك رٛك ًـس أسحش مـٌلز اًلعَست؛ إر ذسون اًوظف ٠ك ٍىن ذمىًٌح مـصفة وضؽ اًصاايث
وحصنهتح وذلِة األص َحء وحسم ا٢كصأت .واْكق أن اًوظف يف كعَست "قصًنظة" ٠ك ٍىن فضٍك زسذًّة،
ذي ؾيرص رمم يف ذيحء اًـمَ َّة اًرسذًّة .فصفضي اًوكفحث اًوظفِة ثسفلت مج ٌٍك من ا٢كـَومحث جحهبح
اْكشف واإلضٌلز حىت وإن ثوكفت اْكصنة فإن اًرسذ ٠ك ًعسَ اًخضرم ،و٠ك وضـص ذأن ثٜك
األوظحف ّكسم ا٢كصأت وأؾضحهئح وًؤلمىٌة واألص َحء اكهت جمصذ سًية أو من ا٤كس يحث اًسسًـَة اًيت
( )1ىزاز كصحين ،كحًت يل اًسمصاء ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،1311 ،17 .ظط.05-01 .
(2) Gérard Genette, Frontière du récit, in communications n° 8, Paris, éd. Seuil, 1981, p. 162.
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جتمي اٗكٍىوز؛ وؿَََ فإن ثسذي اًوظف ٠ك ًلَي من سمخ اًرسذ وثسفلَ ،و٠ك ًعمس ذيُذَ ،ذي
أضفى حِوًة ذاذي اًسريوزت اًرسذًّة.

احلٌاس:
ًفعح اًسحاي ؾن "خًس" ا٢كسؤول .وهسزك ذأن اٙكي اًخلى ذَ يف مسذي إكصاء امصأت،
اسدٌاكزاي؛ ونأهَ ٍصاذ مٌَ اًخأنس من ذـغ اًضىوك
وأهَ كسز ذأهنح إس سحهَة .وٍىن الاس خفِحم وزذ
ً
اًيت زاوذث اًسحاي؛ إر أزاذ اًسحزذ اس خـبلم مح ًـمتي يف مضري َ
ا٥كحظد ،ذلَة اْكعول ؿىل
حلِلة اًِوًة يف اٙكُن .ومهنح ثيشثق اًعوزت من حِر إهنح ملساز ذني مح ًؼيَ اًسحزذ ا٥كح ِظد،
ومح ثـخلسٍ ا٢كصأت َ
اًخعوز.
ا٥كحظسة .وُشا ًؤول إىل ابة اًخعسًق ،ال إىل ححل ّ
اسم ،وال يف إحساج اهفصاح؛
٠ك ٌسحؿس اْكواز نثريا يف إمنحء اًـلست ،وإراكء فـي اًخوحص اٗكز ّ
ولك مح أذاٍ اْكواز إػِحز هجة "ا٢كـصفة" ٗكى اًسحزذ ،و"هلعِح" ٗكى ا٥كحظد اٙكي ال ًسفـَ
ا٤كًك إىل اس خسزاك ؿسم مـصفذَ ،وحتصٍىَ ًفِم مصاسم اًسحزذ وملحظسٍ .وٌس خىضف ًيح اًسُت
اًثحًر أن اًسحزذ ًُس ذـَمي ،أو ًوطميح ذأهَ نشٛك ؿّب آًَة اْكواز.
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اخلامتح:
أحسج اًخساذي ذني اًضـص واًرسذ ً
هلساي يف هؼصًة األحٌحش األذذ َّة ،وأضفى ؿىل
خسال ً
صـص ىزاز كصّحين مسة أسَوذ َّة امنحسث هبح ًلخَ اًضـصًّة ،وُو ًُس ذسؿًح يف رٛك ْإن يف اًضـص
اإلوسحين مبح يف رٛك
اسم محزي يف اًضـص
ّ
وإن يف اًضـص ّ
ّ
اًـصيب كسميَ وحسًثَ ْ
اًلصيب .فحًزنوغ اٗكز ّ
فإن "لك األهواغ األذذَّة ثعسو إىل اًوظول إىل مس خوى اًخـسري اٗكزاسم"( .)1ومن
ّ
اًليحيئ؛ وًِشا ّ
اًيلسي
ُيح أذصى مععَح األذة ال ًدسؽ ًِشا اٗكفق من أصاكل اإلذساغ مح حـي آكعحة
ّ
اْكسًر ًَور إىل مععَح "اٍىذحذة" و"اًيط" ٌَزبلض من واكؽ "ذق اإلسفني ذني اًضـص
اًسحرتي ٠ك ٍىن أكي ذمح فـهل
واًرسذ" .واْكحل أن اًسحكبلين وُو ٌسفَ
صـصي امصئ اًلُس و ّ
ْ
أزسعو حِامن ّىزٍ اًضـص ،وزفؽ ملحمَ ؾن اًخحزخي.
٠ك هتخس اًسبلكة اًـصذ َّة اًيت أظحذت ذـضِح زوخ "اًًسلِة األزسع َّة" ،فحهرصفت إىل اًسحر
األذيب؛ ونأن اًضـص خًس أذ ّيب
يف اًعيـة واألسَوة من أخي حتسًس آكعحاط اًفٌَّة ٌَيوغ ّ
ًفيض ذـضَ إىل ذـغ .مثي ُشٍ اً ُلسمة يف ظصخ مسأٌك "األحٌحش األذذ َّة" حٌ ّسدٌح اًخليص
اًخحزخيي ًِشا ا٢كوضوغ ،وحـَخيح ىصنّز ؿىل حضوزُح يف مسوهة اٗكزاسة.
اضعَـت كعَست "قصًنظة" زمتثَي حاكًة ا٢كصأت اإلس سحه َّة اًيت كحمت ذسوز اٗكًَي ،وعم
جتِي أظوًِح اًـصذ َّة ،وال ثـصف اتزخيِح اٙكي ًـوذ إىل س سـة كصون؛ ؿَ ًمح ذأن لك متثَي ٍىون من
وحوٍ ثأوًي .وميثي اًسحزذ ظوث اًضحؾص؛ فِيلي أكوال اًضرعَة ،وأحواهل ا٢كعححصة ْكسج
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،ذاز اًفىص اًـصيب ،ظ ،3 .ض.179 .
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اٌَلحء هبح ،وًخحذؽ وكحاؽ اًلعة ذـني ًُست حمحًست ،فِسسأ اْكاكًة ابًرسذ ،مث ًعسح حز ًءا من ا٢كسحز
اًرسذي ؿّب اًوظف واْكواز ،وؿىل اًصمغ من اإلظحز ا٢كوس َلى اٙكي جضلك فَِ اًيط اًضـصي
(اًسحص اٍاكمي) واًوكفحث اًـصوضَة فإهَ ٠ك ًُـق مسري اْكاكًة؛ فؼِصث اًّباؿة يف اًخواجش ذني
َلي واألسحًَد اًرسذًة ،ذون أن ًخفجص اًيوغ ،وس َؼي اًيط صحُسً ا ؿىل صـصًخَ
اإلًلحغ ا٢كوس ّ
وزسذًخَ يف آن واحس.
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ادلصادس ًادلشائغ:
أػًال َضاس لثاَِ انشؼشّح ًاننثشّح:

األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1333 ،1 .
األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1333 ،1 .
ذًوان كحًت يل اًسمصاء ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1311 ،17 .
ذًوان كحموش اًـحصلني ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ ،0 .ذ .ث.
ذًوان كعَست ذَلُس ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1339 ،0 .
ذًوان ال ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1373 ،1 .
ذًوان مجة زسحٌك حد ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1373 ،11 .
ذًوان ُي جسمـني ظَِي أحزاين؟ ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1339 ،1 .
نخحة كعيت مؽ اًضـص (سريت راثَة) ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1373 ،1 .
هلبليب ،ذريوث ،مًضوزاث ىزاز كصحين ،ظ.1375 ،1 .
نخحة ،اٍىذحذة معي إ ّ
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ادلشائغ:
أزسعو ،فن اًضـص ،حص .وثق .وثؽ .إزصاُمي حٌلذت ،اًلحُصت ،مىذسة األجنَو ا٢كرصًّة ،ذ .ث.
حزفعحن ثوذوزوف ،اًضـصًة ،حص .صىصي ا٢كسروث وزخحء زن سبلمة ،اٗكاز اًسَضحء ،ذاز
ثوذلحل ًٌَرش ،ظ.1336 ،1 .
خحة ًيفَت ،مس خوايث اًيط اًرسذي األذيب ،حص .زص َس ذيحسو ،ا٢كلصة ،جمٍك آفحق،
غ.95 ،93 .
خحن محزي ص َفري ،مح اّكًس األذيب؟ حص .قسحن اًس َّس ،ذمضق ،مًضوزاث احتحذ نخحة
اًـصيب ،ذلساذ ،ذاز اًضؤون اًثلحفِّة
اًـصة.خرياز خبلل آكَحظ ،األظول اٗكزامِّة يف اًضـص
ّ
اًـح ّمة.1373 ،
حِيُت ،خرياز ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،حص .ؾسس اًصمحن أًّوة ،ذلساذ ،ذاز اًضؤون اًثلحفِّة
اًـحمة ،اٗكاز اًسَضحء ،ذاز ثوذلحل،
ححمت اًعىص ،مصااي ىصسُس :األمنحظ اًيوؾَة واًدضىِبلث اًسيحا َّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة،
ذريوث ،ا٢كؤسسة اّكحمـ َّة ٌ٘كزاسحث واًًرش واًخوسًؽ ،ظ.1333 ،1 .
ازن زص َق ،اًـمست يف حمحسن اًضـص وهلسٍ ،حتَ .لس حميي اٗكٍن ؾسس إكَس ،اًلحُصت،
.1331
ازن زص َق ،اًـمست يف حمحسن اًضـص وآذاذَ وهلسٍ ،حت .حميي اٗكٍن ؾسس إكَس ،ذريوث،
ذاز اّكَي1391 ،
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زوزصث ذي ذوحصاهس ،اًيط وآكعحة واإلحصاء ،حص .متحم حسحن ،اًلحُصت ،ؿح٠ك اٍىذد ،ظ.
.1339 ،1
زوالن ابزث ،اٗكزخة اًعفص ٌَىذحذة ،حصَ .لس زصاذت ،اًرشنة اًلصذَة ٌَيحرشٍن ا٢كخحسٍن ،ظ.
.1395 ،3
زًًَِ وًََم وأوسنت وازٍن ،هؼصًة األذة ،حص .حميي اٗكٍن ظسحي ،مص .حسحم آكعَد،
ذريوث ،ا٢كؤسسة اًـصذَة ٌ٘كزاسحث واًيرض ،ظ.1391 ،1 .
زًًَِ وًََم ،مفحُمي هلسًة ،حصَ .لس ؾعفوز ،اٍىوًت ،ا٣كَس اًوظين ٌَثلحفة واًفٌون
واآلذاة ،سَسٍك ؿح٠ك ا٢كـصفة ،زمق  ،116فّباٍص .1397
اًزخمرشي ،أسحش اًسبلكة ،حت .ؾسس اًصحميَ ،لوذ ،ذريوث ،ذاز ا٢كـصفة ٌَعسحؿة واًًرش،
.1373
رشذي ذاقص ،اًضـصًة اًـصذَة اْكسًثة :حتََي هيص ،اٗكاز اًسَضحء ،ذاز ثوذلحل ًٌَرش ،ظ.
.1399 ،1
اًرشًف أذو اْكسن اّكصخحين (ثُ 910 .ؼؼ) ،اًخـصًفحث ،وضؽ حواص ََ وفِحزسَ َلس
اًسوذ ،ذريوث ،مًضوزاث َلس ؿًل ذَضون ،ذاز اٍىذد اًـَم َّة ،ظ.1663 ،1 .
ابسي ؾَون ّ
ًـصيب ،ظ.3 .
ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،كضحاي اًضـص ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيوًّة ،ذاز اًفىص ا ّ
كحس خون ابصبلز ،حٌلًَحث ا٢كاكن ،حص .كحًد َُسح ،ذريوث ،ا٢كؤسسة اّكحمـَة ٌ٘كزاسحث
واًًرش واًخوسًؽ ،ظ.1660 ،0 .
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اًفحزايب ،نخحة اْكصوف ،حت .حمسن رمسي ،ذريوث ،ذاز ا٢كرشق ،ظ.1336 ،1 .
فذحي اًيرصي ،اًرسذي يف اًضـص اًـصيب اْكسًر :يف صـصًة اًلعَست اًرسذًة ،ثووس،
اًرشنة اًخووس َة ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ.1660 ،1 .
ا٢كرصي ،اًلحُصت ،ذاز
اٍىفوي ،اٍلكَحث ،كحذهل ووضؽ فِحزسَ ،ؿسًنن ذزوٌش ،وَلس
ّ
سبلسم ،ظ.1331 ،1 .
اٍىذحة اإل ّ
َلس ذيُّس ،اًضـص اًـصيب اْكسًر :ذًِحثَ وإذسالاهتح :مسحءٌك اْكسازة ،اٗكاز اًسَضحء،
ا٢كلصة ،ذاز ثوذلحل.1331 ،
َلس مٌسوز ،حمحرضاث يف اًضـص ا٢كرصي ذـس صويق ،اًلحُصت ،مـِس اٗكزاسحث اًـصذ َّة
اًـح٢كَة1313 ،
ازن مٌؼوزً ،سحن اًـصة ،ذريوث ،ذاز إحِحء اًرتاج ،ظ.1331 ،1.
ازن ًـُش ،رشخ ا٢كفعي ،ذريوث ،مًضوزاث ؿح٠ك اٍىذد ،ذ .ث.
ميىن اًـَس ،ثلٌَحث اًرسذ اًصوايئ يف ضوء ا٢كهنج اًسًِوي ،ذاز اًفحزايب ،ظ.1990 ،1 .
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يهذكَ :ص انمصْذج
 1فؼؼؼؼي مــسدــي اًؼحؼمؼؼؼصاء نـــحن ًــلـــحؤهــــح مــح أظــــِـــد اٌَــــلؼؼؼؼؼؼِؼح ذؼؼؼؼؼبل مـــِـــــحذ
 1ؾـــِـــٌـــحن سؼؼؼؼوذاوان فؼؼي حؼحؼؼصًؼؼِؼمــــح ثـــذؼؼؼواًــس األذؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼحذ مؼؼؼؼؼؼؼن أذؼؼؼؼؼـــحذ
ُ 3ــــي أهــــت إســـصـــحهــِـــة؟ ســــحءًـــذؼؼؼِؼؼؼؼؼح كؼؼؼؼؼحًــــت :وفؼؼؼؼي قؼؼؼؼؼصهــحظـــة مــِــبلذي
 1قؼؼؼؼصهــــحظــــة؟ وظؼؼحــت كؼؼصون ســســــة فؼؼؼؼي ثـــِــــٌــــم اًؼـــــِـــٌــني ..ذـس زكؼؼؼؼؼؼحذ
 5وأمــــِّؼؼؼؼؼة زاًؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼِـــح مؼؼصفؼؼؼؼؼوؾؼؼؼؼؼؼؼؼة وحـــِــــحذُؼؼؼؼؼح مؼؼؼوظؼؼؼؼؼوًـــة ذؼؼؼؼؼؼجــــِــــحذ
 0مــــح أقؼؼصة اًـــذؼحزًؼؼخ نــِؼف أؾـــحذهؼؼؼؼي ًؼؼحــفـــِــــست سؼؼؼؼؼمؼؼصاء مؼؼؼؼؼؼن أحــفــــحذي
 7وحؼؼؼؼؼَ ذمؼضؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼي زأًؼؼؼؼؼت دؼبلًــــَ أحؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼحن ذــَـــلــِــس وحــِـــس ســــــحذ
 9وزأًــــت مـــٌؼؼؼؼؼزًـــٌـــح اًـــلـــسًـــم وحؼؼجؼصت نــــحهؼؼؼؼؼت ذؼؼؼِـــح أمؼؼؼؼؼي ثــمــس وسؼؼؼؼؼحذي
 3واًــِــحســمؼِؼٌــة زظــــــــت ذؼٌؼؼجؼؼومؼؼِؼؼؼؼؼؼح واًــــصؼؼؼصنؼؼؼؼؼؼة اًـــشُــصــِــــة اإلهؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼحذ
 16وذمــضؼؼؼق ،أًؼؼؼن ثؼىؼؼون؟ كــَت حصٍهنـــح فؼؼؼؼي صـــؼؼصك اًؼمؼٌــسؼحة  ..هنص سؼؼؼواذ
 11فؼؼؼؼي وهجم اًـؼصيب ،فؼؼؼؼي اًثلص اًؼشي مؼؼؼؼؼح سال مؼؼرذؼزهًــح صـــمؼؼؼوش ذؼؼؼؼؼؼبلذي
 11فؼؼي ظــِــد "حــٌــحث اًـــؼؼصًؼف" ومحهئح فؼؼؼؼي اًفؼي ،فؼؼؼي اًصًؼحـــحن ،يف اًؼىــسحذ
 13ســـحزث مؼـؼؼي ..واًــضـــؼص ًَِؼر دؼَفِح نــــســٌــحذــــي ثؼؼؼصنــــت ذـــلــــِؼؼؼؼص حؼؼعـــحذ
ً 11ــذــأًؼؼق اًـــلؼصظ اًؼؼعؼؼؼوًــي ذؼؼجـــِـــسُــــح مــــثـــي اًـــضـــمؼؼؼؼوغ ذــَــِـــَـــة اًــمــِؼؼؼؼؼبلذ
 15ومـــضــِؼت مــثــي اًؼؼعؼفــي دــَف ذًََيت  ..ووزااؼؼي اًذـــحزًؼؼؼؼؼخ نؼؼؼؼؼؼوم زمؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذ
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 10اًؼؼؼزدؼؼؼصفــــحث ..أنـــحذ أســــمــؽ هــصؼؼؼضؼِــح واًؼؼززنـــضـــحث ؿىل اًؼســلؼؼؼوف ثؼٌــحذي
 17كــــحًــــتُ :ــٌــح "اًؼحمصاء" سُو حؼسوذهـــح فـــحكؼؼصأ ؾــــَؼؼؼى حــــسزاهؼؼِــح أمؼؼؼجؼؼؼؼؼحذي
 19أمؼؼجــحذُـــح؟ ومــسحــت حؼؼص ًحؼح هؼحسفًـــح ومـــسؼؼؼحـــت حؼؼؼص ًحـــح زــــحهــِ ًـــح ذؼفؼؼؼؤاذي
ً 13ــــح ًـــِـــت واززــذؼؼي اًؼؼجــمؼِؼَــة أذزنـــت أن اًؼؼؼؼؼشًؼؼؼؼن ؾــــٌـــذؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼم أحؼؼؼؼؼساذي
 16ؾـــحهــلؼت فــهيـــح ؾـــٌـــسمـــح وذؾــــذؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼح زح ًـــبل ًــســـمؼؼؼى "ظؼؼؼؼؼؼحزق ذؼؼؼؼؼن سًــــحذ
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أ .د .مجال يماتهح

"كهًاخ نْغد كانكهًاخ"
غنائـّْح َضاس لـثّاَِ

________________
 قسم اللغة العربي ّة وآدابها /جامعة الإمارات العر بي ّة المت ّحدة.
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ثسزش ُشٍ اًوزكة كعحاس ىزاز كصّحين ( )1339 - 1313اًيت قيّحُح ا٢كعصذون مَ ّحية
ألن ىزاز كصّحين اكن اًضحؾص األوفص ً
حؼح
ومعحوذة ابآلالث ا٢كوس َلِّة ،مٌش اًـحم  1359إىل اآلن؛ ّ
حىت ُؿسّ صـصٍ يف ُشا اًسحة أص سَ ابًؼحُصتّ ،
ذني صـصاء اًـصذ َّة ابالس خثثحز هبشا األمصّ ،
فَـهل أنرث
صحؾص ؾصيب قيُّت كعحاسٍ حبسد اس خعبلغ ّأويل حزمعَ ُشٍ اٗكزاسة اًيت حتحول اًوكوف ؿىل
األول ،ومن ّمث "قيحا َّة ىزاز ك ّصحين" حتسًسً ا ذون
أذـحذ "قيحا َّة اًضـص وصـصًّة اًليحء" يف كسمِح ّ
فإن ىزاز
كريٍ من اًضـصاء أذريًا .فإرا اكن اًضـص ذـح ّمة مذّع ًبل اث ّعح ًال وزَلًح ابًليحء يف أظي وضأثَّ ،
كصّحين كس حلّق مـىن ُشا الاث ّعحل يف مفِومَ اًـمَق ٌَضـص اٙكي ّؿّب ؾيَ يف كعحاسٍ ثـسريًا
مذشويق ُشا اًضـص -
اًلصاء وؿىل زأسِم ا٢كليّون أو ا٢كعصذون وا٢كَ ّحيون ومجِوز ّ
زص ًحيح ،ويف ثَلّي ّ
اٙكي امنحس ّ
حىت كسا "لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث" حبسد ثـسري ظححصَ ،يف س َحق مح ،ذخحوًي ؿسذ
من كعحاسٍ إىل أكحن ًُعسخ هبح ظسحخ مسحء .من ُيح ًخحسّ ذ اّكِس اًيلسي يف ُشٍ اًوزكة ذسحر
ُشٍ اًلعحاس ا٢كليّحت ذون كريُحً ،خيحكش يف وكوؾِح ذني فٌّني ؾصًلني من اًفٌون اًخلََسًّة آكحٗكت
ٌُل ّفن اًضـص و ّفن ا٢كوس َلى م ًـح.
 غنائـّْح انشؼش ًشؼش ّّح انغناء:ذساًة ال ذسّ من كصاءت (اًضـص واًليحء) كصاءت حضحزًّة ،ابس خـصاط مـىن اًضـص كس ًميح
وحتوالث اًضـصًّة يف اًضلك وا٢كضمون ،يف اظعبلخ اًيلّحذ من أُي األذة واًفٌون.
وحسًث ًحّ ،
ويف اًوكت راثَ ال ذسّ من أن هفصذ ٌَليحء ً
اساي ٌَضـص ،فىثريًا مح وسمؽ هـت
هلحصح مس خفِضً ح ومو ً
قيحيئ ،وال هلف ؿىل مـىن واحض ًِشا اًيـت اٙكي ًدٌحوة مؽ
اًـصيب ذـمومَ ذأه َّ صـص ّ
اًضـص ّ
اٙكاث َّة ٗكى نثري من اًيلحذ .يف حني ًلَد ؾن حصاج اًـصة اًضـص ا٢كَحمي واًضـص اٍمتثًَل م ًـح- ،
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وإن ػفصًن يف رٛك اًرتاج ذـسذ من كعحاس اًضـص اًخـَميي اًصاذؽ ا٢كمتّم ًفٌون اًضـص اًثبلزة يف
اًيؼصًّة اإلقصًلِّة اًلسمية -من سمن أفبلظون وأزسعو ،فلس ّثلصز يف ثٜك اًيؼصًّة مٌش اًلسم ثلس مي
اسم ُو اًضـص اٙكي ثخلكّم فَِ اًضرع َّحث حسد،
اًضـص اهعبلكًح من ظَف اًخَ ّفغ ،فحًضـص اٗكز ّ
واًضـص اًليحيئ ُو اٙكي ًخلكّم فَِ اًضحؾص وحسٍ ،يف حني ًخلكّم اًضحؾص واًضرع َّحث م ًـح يف
اًعيف اًثحًر وُو اًضـص ا٢كَحميً ،لول خرياز حِيُتً" :لس احهتسث اًضـصًّة اًلصذَّة مٌش
أزسعو يف أن ّ
األذيب .و٠ك ث ّمت ثٜك
جضلك من ُشٍ األهواغ هؼح ًمح مو ّحسً ا كحذ ًبل ًئلححظة زاكمي اْكلي ّ
اًثبليث ا٢كـرتف ذَ من اًلصن اًثحمن ؾرش ،واٙكي أس يس
اّكِوذ من كري اًخسحسحث ،أ ّطمِح اًخلس مي
ّ
األذيب إىل زبلزة "أمنحظ أسحس َّة" ُظيّفت حتهتح مجَؽ
دعأ ألزسعو هفسَ ،وُو ثلس مي اْكلي ّ
األحٌحش واألهواغ األذذَّة :اًليحيئ ،وا٢كَحمي ،واٗكزاسم"( )1وكس ححفغ َُجي ؿىل ُشا اًخلس مي
اًثبليثٍ ،ىٌَّ اهعَق من ا٢كوضوغ فصأى ّأن "اًليحيئ ّ
ا٢كَحمي ؾن ا٢كـصفة،
ًـّب ؾن اإلحسحش ،و ّ
اسم ؾن اإلزاذت واًفـي"(.)2
واٗكز ّ
فحًليحا َّة يف أظي مـيحُح ثس ّل ؿىل رضة من اًضـص اٙكي كِي ّ
معحواب اب٢كوس َلى،
ًَلىن
ً
فلس اكن ٗكى اإلقصًق آٌك موس َلِّة جض سَ اًلِثحزت جس ّمى (ًري  )Lyreفعحز اًضـص اٙكي ّ
ًلىن
مبعححصهتح اًضـص اًليحيئ (ًريًم  ،)Lyricوظحز ُشا اًخـسري ًعَق ؿىل أي صـص ّ
ًـّب ؾن

( )1خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـح ّمة آفحق ؾصذ َّة ،وذاز ثوذلحل ًٌَرش (مرشوغ اًًرش ا٢كضرتك)،
ذلساذ ذ .ث .ض .5
( )1خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،ض 73؛ واهؼص :هوزاٗكٍن اْكحح ،األًن اًليحيئ يف "٢كحرا حصهت اْكعحن وحِسً ا" ،ذاز أمي
ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ ،1ظفحكس  ،1669ض .13
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الاهفـحالث اًضرعَّة( ..)1ومح من ّ
صم يف ّأن ُشٍ اآلٌك اكهت حصافق اًضـص ا٢كَحمي يف ذـغ
ا٢كـصف ٌَضـص اًليحيئ هبشا
األوكحث وٍىهنح ّ
ادذعت رضـص اًعوث ا ّ
ألول حبسد ثـسري إًَوث ّ
ا٢كَحمي ظواتً اثه ًَح ومن اٍمتثًَل ظواتً اثًث ًح(. )2
اًخـسري ،واّكحؿي من اًضـص
ّ
مفح هَحؼَ يف ُشٍ اإلصحزاث األوىل ٢كـىن اًليحا َّة ٗكى اإلقصًق ًسسأ من اًًس سة ًآلٌك
ًخحول ا٢كـىن ًَس ّل ؿىل هـت حمسّ ذ ًعسَـة اًضـص اْكحمي
ا٢كعححصة يف األذاء واإلًلحء ،مث ّ
األول ،اًضلكي اًعحذؽ ،ذالا ً ؿىل ا٢كـىن
ًبلهفـحالث اًضرع َّة ،ومن ّمث ًعري اًخحسًس ابًعوث ّ
اًـمَق ّكًس اًضـص أو هوؿَ يف ادذبلفَ ؾن اًيوؿني اآلدصٍن ا٢كَحمي واٗكزاسم ،أو كي اًعوثني
اآلدصٍن م ًـح ،ال فصق.
وُشا حيََيح ؿىل الاًخسحش اًـحم يف ًلة اًيلس قصذًَح وؾصذًَح حِحل ُشا ا٢كععَح كسميًح وحسًث ًح
ّ
"إن مفِوم اًليحا َّة من أنرث ا٢كفحُمي إاثزت ٌَجسل زمغ رسحظخَ اًؼحُصت ،وزمغ نرثت
حىت ًُلحل ّ
ًفرس نرثت اًخـصًفحث وثسحٍهنح ،وكس ًـوذ ُشا األمص إىل قَحة هجحس اظعبليح
اس خـٌلهل ،وُشا مح ّ
ٌَيط اًليحيئ،
هخـصف ؿىل آكعحاط اًضلك َّة واٗكالً َّة ّ
وإحصايئ ذكِق وس خعَؽ من ذبلهل أن ّ
واْكلِلة ّأن ُشا اًوؾي ذلعوز اًيلس ؾن اإلححظة هبشٍ آكعحاط كس ّؿّب ؾيَ نثري من اًيلحذ .فِشا
ُىري موص ًَِم مث ًبلٍ ،صى أهّيح هخحسّ ج ؾن اًليحا َّة اّكسًست ،وال هـصف مح عم اًليحا َّة اًلسمية ؿىل
وخَ اٗككّة"(.)3
اّكوت ،اًليحاَّة وكضحاي الاًزتام يف صـص َلوذ ذزوٌش ،ويوس ا٢كـصفة ،ظّ ،1معحن  ،1665ض 15 – 13؛ صويق
( )1اهؼص :أمحس ّ
ضَف ،اًـرص اّكحًُل ،ذاز ا٢كـحزف ،اًلحُصت ذ .ث .ض 136؛ هوز اٗكٍن ،األًن اًليحيئ ،ض .17
اًزايث.
( )1ث .ش .إًَوث ،األظواث اًثبلزة ٌَضـص .1351 ،ملحالث يف اًيلس األذيب ،حصمجة ًعَفة ّ
( )3هوز اٗكٍن ،األًن اًليحيئ ،ض .11
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فإرا اكن خرياز حِيُت كس ححول آكصوح من اًخلس اميث اًـسًست اًلسمية واّكسًست ألهواغ
اًضـص ابكرتاحَ اًضِري يف خحمؽ اًيط ،فإه َّ ًـّب ،ثَمَ ًحح وثرص ًحيح ،ؾن ُضحصة اْكسوذ اًيت اكن
ًلميِح اًيلحذ ذني ثٜك األهواغ أو األحٌحش اًيت ذلي آكَط كحمئًح فهيح ؿىل نثري من ا٢كس خوايث ،ومهنح
اًفن ذشاك.
اًخعوز ًـبلكة ُشا ّ
مس خوى اٍمتَّي ذني لكميت اًيوغ واّكًس راهتٌل ،يف الاظعبلخ ويف ّ
فإن من مـحين (اًليحا َّة) يف اًيلس؛ ؾصذ ََّ وقصذ ًََّ ،ن ثس ّل ؿىل اًضـص ذإظبلق،
وؿىل رٛك ّ
وكس ثـين يف أحس جتََّحهتح مفِوم اًضـصًّة راثَٙ ،كا "ًشُد ذـغ اًيلحذ إىل ّأن اًضـص واًليحا َّة
ذالاّن ٢كسًول واحس"ً ،لول ظسحي حسًسي ":اًلعَست اًليحاَة ادذعحز اًضـص ذأزسٍ أو عم
جسمَخَ اًثحهَة" وٍصى حون هوُني ّأن اًضـص ال ٍىون إالّ قيحا ًَح فِـَن ّأن " ّ
لك صـص قيحيئ" ،وإرا
اكن نشٛك ،فِي ًعسح اًسؤال ؾن مفِوم اًليحا َّة سؤالا ً ؾن محُ َّة اًضـص معَلًح؟"(. )1
اًـصيب قيحا ًَح أو راث ًَح نٌل ًلوًون ذإظبلق ،مفح ا٢كلعوذ هبشٍ اًليحا َّة؟ ومك
فإرا اكن اًضـص ّ
عم ضحمٌة  -أكعس ُشٍ اًليحا َّةً -خحلِق اًضـصًّة ذأذـحذُح ا٢كخـسّ ذت؟(ّ )2مث مح ظٍك ُشٍ اًليحا َّة
حسحن زن اثذت حني كحل:
ابًليحء اٙكي ززم إًََ ّ
ثَل ََن ابًضـ ِص إ ّمح َ
مضٌلز
ويت كحا ُهل َإن اًليح َء ًِشا اًضـ ِص ُ
فبل ذسّ  ،واألمص نشٛك ،من ثأ ّمي األكساز اًيت حـَت أنّب موسوؿة يف اتزخي األذة اًـصيب
ثأذش ؾيوان "نخحة األكحين" اٙكي وكفَ مؤًّفَ أذو اًفصح األظفِحين ؿىل ا٢كحاة اًعوث اًيت اهخلحُح
اًليحيئ ،ض .11
( )1هوز اٗكٍن ،األًن ّ
( )1اهؼص :صويق ضَف ،اًـرص اّكحًُل .،ض . 131 - 193
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اًفن ٗكى اًـصة يف
ذمّح قُ ّين يف رٛك اًزمن ،وحـَِح مفذح ًحح ًخأزخي األذة واًضـص وا٢كوس َلى وحِحت ّ
ؾرصٍ ويف اًـعوز اًيت س سلذَ(.)1
وال هًىس مح أظَلَ اًـصة ؿىل فـي اإلًلحء اًضـصي ٗكهيم ذإظبلق من هـت "اإلوضحذ"،
فلس اكن ذأهبم أن ًلوًوا (أوضس فبلن) يف ححل حصذًس اًصاوي ًضـص اًضحؾص ،فىأهٌّل ُو إر ًًضسٍ
إوضحذًا ّ
ًرتّن ذَ وًليََّ ُمص ّح ًـح ،وذشا ًـَسٍ إىل أظي وضأثَ ،وحيخهََ يف حوُص اهعبلكَ ،وُشا من
ابة اًخبلسم اًعسَـي ذني اًليحء واًضـص ،ذهل اًضـصًّة ا٢كخحلّلة ابًسٌلغ.
وًشُد اٌَلوًون إىل ّأن اًصحز ُو يف أظي مـيحٍ قيحء ا٢كححت من اًسرئ ،فاكن ّأول اًضـص
ُو راك اًعيف من اًليحء ،حبسد نثريٍن ًنكضوا وضأت اًضـص واث ّعحهل ابًليحء ،وزأوا دعحاط
األويل اًعحذؽ ،و ّ
ا٢كضلك من وحسثني ظلصًني أصسّ اهفعح ًال من صعصي اًسُت
ُشا اًسحص اًـصويض ّ
اًضـصي اًواحس يف اًسحوز اًضـصًّة األدصى ،وًـ ّي اًزححفحث اًـسًست ٌَوحست اًـصوض َّة
ا٢كىصزت يف اًصحز ،جتـي مٌَ اٍالكم اًواكؽ ذني اًضـص واًيرث ،فِو آدص ا٢كيثوز ،و ّأول
(مس خفـَن) ّ
ا٢كيؼوم ،وُشا مح حـي اًلسمحء ًعَلون ؿَََ هـت حٌلز اًضـصاء(.)2

( )1ونشٛك مح اص هتص من نخد هبشا اًـيوان وحسًر ؾن ا٢كليَّحث وا٢كليّني يف اًـرص اًـسحيس ؿىل امذساذٍ.
( )1اهؼص :صىصي ؾَّحذ" ،موس َلى اًضـص اًـصيب :مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة ،ذاز ا٢كـصفة ،ظ ،1اًلحُصت  ،1309ض 91؛ ازن زص َق
اًلريواين ،اًـمست يف ظيحؿة اًضـص وهلسٍ ،حتلِق َلّس كزكزان ،ذاز ا٢كـصفة ،ذريوث  ،1399حِر ًلول يف ابة اًصحز "سمع
آكََي أه َّ ًُس من أوسان اًضـص" اهؼص :صويق ضَف ،اًـرص اّكحًُل ،ض .136
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ومح ًفغ اْكحذي وظيَـَ وقيحاُ ّذَ ذلحاسة ؾيّح ،فلس اكن اًـصيب حيسو إذهل و ّ
ًلين ًِح يف س َحق
اًخلوي ؿىل احامتل مضلّة حِحت اًرضوزت،
من س َحكحث اًـُش اًعسَـي ،نس ًحح وفص ًحح ،ويف ّ
وماكذست ؾيحء اٍاكةن يف ُشا اًوحوذ.
وًُس خيفى ؿََيح ّأن ثـصًف اًـصة اًلسمحء ا٢كضِوز ٌَضـص ذأه َّ "الكم (أو كول) موسون
()1
األول مٌَ من الاؾخسحز اًضلكي ،فِو ًسٍن ذشٛك
ملفّى[ ،ذال ؿىل مـىن]" ًيعَق يف اًلسم ّ
ٌَزحظ َّة اًليحا َّة؛ أي األذاء اٍالكسم ا٥كعوض ابًليحء ،وُشا اًخـصًف ُو مح صحغ ٗكى اًـصة،
وُو مح رُد إًََ اإلقصًق ،ومهنم اًفَِسوف اًصاييض اإلقصًلي فِثحقوزش ،وسلصاظ وأفبلظون،
كصي أزسعو اٙكي أنّس ذحظ َّة ا٤كخاكت أنرث من اًوسن واًلحفِة يف ّفن اًضـص .وكس ًلصًيح ُشا اًيؼص
حتوالث اًخـصًف ومن ّمث جتََّحث ا٢كفِوم ،و ّ
اًخفنن يف الاظعبلخ اٙكي بنخيف اًضـص كسميًح
ذخدصّؽ ّ
وحسًث ًح ٗكى اًـصة واًلصذَني؛ أله َّ س ََلي مزًسً ا من اًسَحن ّ
ا٢كوحض ٌَخبلسم مح ذني حوُص اًضـص
وخشز اًليحء يف اًيفس اًشرشًّةّ ،
حىت حني ٍىون اٍالكم يف ثٜك اًخـصًفحث مٌع ًسح ؿىل ا٢كضمون
وحتوالثَ وجتَ َّحثَ
يف ػحُصٍ ،وًست أكحيل حني أكول ّإن ا٢كـىن ا ّ
ٌَلوي اًرصف يف اًـصذ َّة ٌَضـصّ ،
يف اًعصًق إىل الاظعبلخ ،كس ّؿّبث مجَـِح ؾن رٛك زىفحءت ثؤنّس ملساز اًخبلسم مح ذني اًضـص
واًليحء.

( )1اآلمسي أذو اًلحمس اْكسن زن ررش ،ا٢كؤثَف وا٥كخَف يف أسٌلء اًضـصاء وويحضم وأًلحهبم وأوسحهبم وذـغ صـصضمّ ،
حصحَ وؿَّق
ؿَََ ،فصًدس هصىىو ،ذاز اّكَي ،ظ ،1ذريوث  ،1331ض 91؛ كسامة زن حـفص ،هلس اًضـص ،حتلِق وثـََق َلّس ؾسس ا٢كيـم
دفحيج ،ذاز اٍىذد اًـَمَّة ،ذريوث  ،1300ض  ،01وض 09؛ ححسم اًلصظححين ،مهنحح اًسَلحء وزساح األذابء ،ثلسمي وحتلِق:
َلّس اْكسُد زن آكوخة ،ذاز اًلصة اإلسبلسم ،ظ  ،1ذريوث  .1391ض .71
239

كحل ؾسس ٝك زن زواحة  -وكس س تي ؾن اًضـصُ :-و "يشء خيخَج يف ظسزي فِيعق ذَ
ًسحين"( .)1وكحل معص زن ّ
آكعحة " :اكن اًضـص ؿ١ك كوم٠ ،ك ٍىن هلم ؿ١ك أ ّ
حص مٌَ"( .)2وكِي ًـسَس
خًسم؟ فلحل :ال ذسّ ٌَمعسوز من أن ًيفر"(.)3
ٝك اًِشيل ا٢كسين" :هَف ثلول اًضـص مؽ اًفلَ واً ّ
و٢كّح س تي األؾصايب؛ "مح ابل ا٢كصايث أحوذ أصـحزمك؟ كحل :ألًنّ هلول وأهسحذًن حترتق" ( .) 4وكحل
اّكححغ" :اًضـص ظيحؿة ورضة من اًًسج وخًس من اًخعوٍص"( .)5وكحل اًسحرتي" :واًضـص ٢كح
ظوًت دعسَ" .وكحل كسامة زن حـفص" :إه َّ كول موسون ملفّى ًس ّل ؿىل
حىفي إصحزثَ وًُس ابًِشز ّ
مـىن" .وكحل ؾيَ ازن ظسحظسح اًـَوي" :الكم مٌؼوم ابةن ؾن ا٢كيثوز  ...وهؼمَ مـَوم حمسوذ ،مفن
ّ
حص ظسـَ وروكَ ٠ك حيخج إىل الاس خـحهة ؿىل هؼم اًضـص ابًـصوط اًيت عم مّياهَ"( .)6وكحل
اًفحزايب" :اًضـص ُو اًعيحؿة اًيت ًلسز هبح اإلوسحن ؿىل ختََي األموز اًيت ثسُ ٌّت ذّباُني ًلِيَّة
يف اًعيحاؽ اًيؼصًّة واًلسزت ؿىل حمخاكهتح مبثَبلهتح" .وكحل أذو ُبلل اًـسىصي" :الكم مًسوح وًفغ
مضموم" .وكحل ازن سٌُح" :اًضـص الكم خم َّي مؤًّف من أكوال رواث إًلحؿحث مذّفلة ،مدسحوًة،
ا٢كـصي" :اًضـص الكم موسون
مذىصزت ؿىل وسهنح ،ومدضحهبة حصوف آكواثمي" .وكحل أذو اًـبلء ّ
ّ
ثلصهل اًلصٍزت ؿىل رشااط ،إن ساذ أو هلط أابهَ اْكس" .وكحل ازن زص َق" :اًضـص ًلوم ذـس اًيَّة
( )1ازن ؾسس زذَّ ،اًـلس اًفصًس ،ذاز اٍىذحة اًـصيب ،ظ ،1ذريوث .111/0 ،1353
( )1ازن ّ
اًوزاق الاٍىرتوهَة ،ثلمي آيل ض .1
سبلم أكحي ،ظسلحث حفول اًضـصاء ،وسزة ّ
( )3اّكححغ ،أذو ؾامثن معصو زن حبص ،اًسَحن واًخسُني ،حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون ،معسـة آكحجني ،اًلحُصت .01 / 1 ،1339
( )1اّكححغ ، ،اًسَحن واًخسُني ،ظسـة ذاز اّكَي.316 / 1 ،
( )5اّكححغ ،أذو ؾامثن معصو زن حبص ،اْكَوان ،حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون ،ذاز اًفىص ،ذريوث ذ .ث.316 / 1 .
( )0ازن ظسحظسح اًـَوي ،ؾَحز اًضـص ،حتلِق َلّس سكَول ّ
سبلم ،معسـة اًخلسّ م ،مًضحت ا٢كـحزف ،اإلسىٌسزًّة  ،1391ض .11
240

ألن من اٍالكم ً
موسوًن
من أزذـة أص َحء وعم؛ اٌَفغ وا٢كـىن واًوسن واًلحفِة ،فِشا ُو حسّ اًضـص؛ ّ
اًييب -ظىل ٝك
ملفى ،وًُس رضـصً ،ـسم اًلعس واًي َّة ،نأص َحء احّزهت من اًلصآن ومن الكم ّ
ؿَََ ّ
وس١ك -وكري رٛك ذمح ٠ك ًعَق ؿَََ ذأه َّ صـص" .وكحل ححسم" :اًضـص الكم موسون ملفّى" .وكحل
مفعي كع ًـح كع ًـح ،ومدسحوًة يف اًوسن ،مذّحست يف اْكصف األذري من ّ
لك
ازن ذ٘كونُ" :و الكم ّ
كعـة"(.)1
حضس زاحب اًـويب ثـصًفحث اًضـص ُشٍ أو مفحُميَ وذَط إىل هخحجئ مخس أمجَِح فامي ًأيت:
مفحُمي ال ثفعح ؾن حسّ اًضـص ذلسز مح ثويح جبوُصٍ .مفِوم خيصح اًضـص ؾن حلِلذَ وجيـهل
ؿَ ًمح .وآدص حيرصٍ يف اإلجيحس ،ومفحُمي ثـخس ابًضلك يف اًوسن واًلحفِة ،واٌَفغ وا٢كـىن،
لك ُشٍ ا٤كحوالث ثسحًيًح ذالا ً ؿىل ثسحٍن اٙكُي َّحث وذالا ً
ا٤كسيحث .وأذريًا زأى يف ّ
واألسَوة و ّ
ؿىل مسى إذزاك اًـمَ َّحث اًضـصًّة واًلسزت ؿىل ثفِّم اًضـص٢ ،كح هل من كمية يف اًيفوش ،ثُوامئ مح
ًضـصا؟"(.)2
اًييب َلّس -ؿَََ اًعبلت واًسبلمّ -
"إن من اًسَحن ً
كحل ؾيَ ّ
ثأظي ّفن اًضـص يف
و ّ
اْكق ّأن مح خيَط إًََ اًيحػص يف ُشٍ اًخـصًفحث ًس ّل ؿىل معق ّ
ٌَلوي اذخساء يف ملحٌك معص زن آكعحة ذأهَ ؿ١ك أي
هفوش اًـصة كسميًح ،واث ّعحهل إكمي اب٢كـىن ا ّ
وحس وإذزاك ،وُشا خشز مىني يف اًخـصًفّ ،
ًـهل مح سال ممتىًٌّح من هفوش اًـصة يف
صـوز ّ
ثفىريضم ويف ظسَـة ثفحؿَِم مؽ ًلهتم ،ويف زؤٍهتم ٌَـح٠ك من ذبلل ثٜك اٌَلة ،وًُس أذ ّل ؿىل رٛك
ٌَييب ًيلهل من نخحة (اًـمست) مـسو ًال ؾن أظهل يف
من دمت آكبلظة ٗكى اًـويب زالكم خحمؽ ّ
( )1اهؼص :زاحب اًـويب ،ح ّس اًضـص ٗكى ّزواذ اًخفىري اًيلسي اًـصيب اْكسًر ،معسـة ا٢كـحزف ،ظ ،1ؾيّحذة  ،1663ض .15
( )1اهؼص :زاحب اًـويب ،ح ّس اًضـص ،ض .13 – 11
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ًسحصا" اًوازذ يف ابة اًعد من حصَح اًسزحزي ،زصمق ، 5131
اْكسًر ا٢كضِوز ّ
"إن من اًسَحن ً
وإن من
ًسحصاّ ،
ونشٛك اًوازذ ذعَف أدصى يف اًسزحزي وكريٍ ،وعمّ " :إن من [ذـغ] اًسَحن ً
اًييب مح ًس ّل ؿىل ا٢كًضأ اٗكًين ٌَضـص
اًضـص ِْك ْوكَة [أو ِْك َوكًح]" .ففي ُشا ّ
اًخوسي زالكم ّ
وًئلحسحش ذَ ،ويف اًيؼص إًََ هوهَ من ظسلحث اٍالكم اًعلويس وا٢كـجد وا٢كسُش ،وٌسرتؾي
اهدصحُيح إصحزت ازن زص َق هفسَ إىل اًيَّة يف حسّ اًضـص؛ ًَيفي ؾن ذـغ آي اًلصآن اٍىصمي والكم
اًصسول -ؿَََ اًعبلت اًسبلم ،-ا٢كوسون وا٢كلفّى ،ظفة اًضـص.
وإرا أهـميح اًيؼص يف ثـصًفحث اًضـص ،وأكعس ُيح اًضـص اًليحيئ حتسًسً اٗ ،كى اًيلحذ
اًلصذَني ،وٗكى هلحذ اًـصة ا٤كسزني ا٢كخأثّصٍن ابًـصة اًلسمحء واإلقصًق م ًـح ،جنس األمص محز ًبل نٌل ُو
ُيح متح ًمح؛ فصومحن ايهورسون ًشُد إىل ّأن اًضـص اًليحيئ "ا٢كو ّخَ حنو مضري ا٢كخلكّم صسًس
()1
ًـصف إزصاُمي فذحي اًلعَست اًليحا َّة كحا ًبل" :عم كعَست كعريت
الازثسحظ ابًوػَفة الاهفـحً َّة"  .و ّ
راثَّة ثخف ّجص فهيح أمعق مـحين ا٢كؤًّف ومضحؾصٍ"( .)2وًشُد ذومٌَم زاابيت إىل ّأن قيحاَة وقيحيئ
مفِومحن كحمئحن يف اًيلس" ،وكري حمسّ ذٍن ذسكّة ،ونثريًا مح ًلصًنن ذسفق اًخـحذري اًخَلحاَة
ًؤلححسُس" وال حيسّ ذ زاابيت مـىن اًليحاَة ذوضوخٍ ،ىٌَّ ٍصى ّأن مصمي إصاكً َّة اًليحا َّة حمتث ّي يف
"ؿبلكة اٙكاث ذفـَِح اًضـصي"( .)3وؾيس حون  -مُضحل موًسوا ّأن اًليحا َّة "ثـين زقسة اٙكاث يف
آكصوح من أظَِح ومن اًـح٠ك ًرتحي ملحمصت يف اٌَلة ،وعم ثرتمج حححذيح ا٢كخواظٍك إىل اٌَلة؛ ألهنّ ح
( )1هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن اًليحيئ ،ض .19
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .19
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض .13 - 19
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اًخـصف ؿىل رواثيح وؿىل وحوذًنّ ،مث ّإن اًليحاَّة عم كسزت اٌَلة ؿىل حـي اٙكاث ثلمي
سشَِيح إىل ّ
ً
مسَاك إىل ا٢كعَق ،وعم أًضً ح ّ
ثـّب ؾن وؾي اٙكاث حبسوذ مزنٍهتح وذلعوزُح ؾن سـهيح اٗكؤوة
زىصا ال ًعوهل اًسىل ،وجتسّ ذ اًـح٠ك فذسـثَ فذ ًَح كحذ ًبل
إىل جتحوس ُحوًة اًـسم ،فذلزل ابٌَلة وفهيح وحوذًا ً
حىت نأهنّ ح وض َس ّ
ٌَسىىن ّ
ًـ١ك ا٢كوث ثعسخ ذَ اٙكاث ًلِص اًفٌحء" وُشا جيـي اًليحا َّة عم اًضـص
ذإظبلق ،وجيـي مهنح وػَفة اٌَلة يف اًضـص معو ًمح حبسد مح ٍصى محزحن ُحًسحص(.)1
فَُس ًيح يف مـحًية اًضـص اًليحيئ سوى اٗكُضة واٍهبص ،وؿىل رٛك فلس ُ
هـت اًضـص يف
ٌَلوي َص ٌـص مس خوظن يف
ملحم مح ذأه َّ "فـي اًوحوذ ا٢كعَق" ،وكَت :واًضـص يف أظي مـيحٍ ا ّ
اّكسس ،أو ًنذت مٌٍَ ،ىٌَّ حيحول خحُسً ا اٍمتسّ ذ ذحزح أسواز رٛك اّكسسُ ،و َص ٌـص راُد
حتس ُشٍ اٙكاث ابًوحوذ ،فدض خـي ثوح ّ ًصا ذَ ،أو
ًَحس ابًوحوذ اًفحاغ ؾن حسوذ اٙكاث ،هامي ّ
ّ
ثلفو ؿىل سهسٍ وثيحم.
فَ ّمح امذسّ اًضـص إىل صـوز ،وإحسحش ،ومضحؾص ،وصـحةص ،ظحز خحم ًـح لكّ ًَح ألفـحل
اّكًيسّ ،
سي ؿىل حسّ سواء.
ا٢كحذي ،ووضوت اًفـي
وٙكت اًعلس اًخـ ّس ّ
اْكس ّ
اإلذزاك واًـحظفة و ّ
ّ
ٙكٛك ادذحز اًضحؾص من اٌَلة ظحكة ذَلِح وإذساؾِح ،أو ُكي اهفـي هبح ًخزَق عم جتصذخَ ،أو
خشسح يف ؿبلكذَ ابٌَلة؛ أُو من ميخعهيح وخيصق
ًَزَلِح ُو من خسًس .من ُيح ظحز اًضحؾص مَ ً
مواضـحهتح وًفرتغ ؿشزٍّهتح ،أم عم اًيت ختوهَ مؽ ّ
لك ّ
ؾضحكِح من اًسحذت اًِحمئني اًضـصاء ،واألثسحغ
اًلحوٍن من ذلِّة اًشرش.
( )1هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن اًليحيئ ،ض .11 – 16
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اًؼن ّأن اًضـوز اٙكي ًـرتي اًضحؾص يف ححٌك اإلذساغ ُو صـوز خمخَط ،ذني فـي
أكَد ّ
ًلوم ُو ذَ ،واهفـحل ًلؽ ُو ذص َّة هل ،فـي ٌضـصٍ ذأه َّ ازن اًسٌلء ا٢كسٌّي اٙكي ّ
ًـ١ك األزط
ذأن ظني اٌَلة ُو حسّ ٍ اًلحيس ،وس َحخَ اّكحًد ٢كخـة اٍمتىني .وًـ ّي
أسٌلءُح ،واهفـحل ٌضـصٍ ّ
ظحكة اٌَلة عم اًيت هتسَ ّ
لك ُشا اًفِغ من الادذبلظ ،فِواكـِح وثواكـَ ،وال ًسلى يف سححة
أدط دعحاعِح ،فبل ًـوذ اًضحؾص خيجي من اًـصي ،وال
اًزنال كري الاىىضحف ؿىل اٙكاث يف ّ
ثـوذ اٌَلة عم نشٛك ختجي مٌَ ،وُيح ّ
ثخوٗك اًلعَست ،من محأت اًعني اّكسس ،ومن فضحء اًصوخ
ذيوغ من ا٢كسذّ ،
ابْكق ،فذعري اًلعَست
مـّبت ؾن اٗكُضة ،ذُضة آكَق ،وذُضة الاهسمحح ّ
وحوذاي ابمذَحس.
رسشد رٛك لكَّ فـ ًبل
ً
يسوي إىل اًضـص ،ومن اًخسحش اًسَحن ابًسحص ،واًضـص ابْكوكة،
ومن إصحزت اْكسًر اً ّ
واًضـص ابًليحء ،واًلصآن اٍىصمي ابًخبلوت واًخجوًس ،اكن ّ
اًخلين ابًلصآن اٍىصمي ً
اْكر ؿىل ّ
ذًسًن
ٗكى اًـصة اًلسمحءّ ،
هسوي
حىت سحز ؿىل األًس ية يف األثص كول رااؽ اًعُت ،أو ُو حسًر ّ
آدص ،جيـي ّ
اًخلين ابًلصآن مسة مبلسمة ًبلهامتء ٌَلة اًـصذ َّة وًئلسبلم وؿبلمة ؿَهيٌل م ًـح "ًُس مٌّح
ًخلن ابًلصآن"( .)1فَصذٌّل اكن ًخبلوت اًلصآن اٍىصمي وًخجوًسٍ يف اًثلحفة اًـصذ َّة اإلسبلمِّة ؿىل
من ٠ك ّ
ّمص اًـعوز ذأظواث فصًست ومـجسة ،وؿىل ملحمحث وأسحًَد وظصق أذاء ،ابسدامثز األحصف
ًيط واحس ُو اٙكهص اْكىمي يف ا٢كعحف ا٢كـصوف ،مح ٌسسّ ححخة من ححخحث
واًلصاءاث وثَوًيحهتح ّ
اًفن واًخعصًد وا٢كوس َلى يف اًيفس اًـصذ َّة ا٢كسَمة ،حـَت نثريٍن ٌس خليون ؾن ذلِّة أمنحظ
ّ
اًسٌلغ وأهواؿَ ،فأقيحضم جتوًس اًلصآن ؾن اًليحء؛ أله َّ اكن اكفًِح هلم ،واكن يف جتوًسٍ ٗكى نثري
(( )1اًسزحزي  ،1737 /0وجتسٍ ٗكى أمحس  ،171 / 1واْكخمك  759 / 1وازن حصّحن  ،317 / 1واٗكازسم  117 / 1وكريضم ).
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مهنم ّ
لك راك اًلَيَحء .فلس وكف هفِس هصمحين ذزاس خَ اًصظَية وأظصوحذَ اّكحمـَّة اٗككِلة "ذبلكة
اًيط اًلصآين" ( )1ؿىل حبر اس خلصحل اًلصآن من مجِوز مذَلَِّ ا٢كسَمني ؿّب
اًيوز :حٌلً َّحث ّ
اًـعوز ،وأصحز إىل مثي ُشا الاس خًذحح ؿىل امذساذ اٍىذحة.
وٍىفي أن هيؼص يف سَسٍك ا٢كليّني وا٢كعصذني اٙكٍن ذسأ بندضحف ظسلحث أظواهتم من
حَلحث اًخجوًس ،وثبلوت اًلصآن اٍىصمي ،من مثي أ ّم لكثوم وظسحخ خفصي ،وًـ ّي اًيؼص يف اّكِوذ
اًلصاء من مثي اٍهبَول سـَس أذو ؾصكوة من ًَشِح(ٍ ،)2ىضف ؾن ؾيحًة ُؤالء
اًيت ًسشًِح ص َود ّ
اب٢كلحمحث يف اًسٌلغ اًعسَـي الندضحف كسزاث ا٢كلصاني وذلِّة ذين اًشرش يف حلي اًخجوًس واًليحء
وا٢كوس َلى ذـح ّمة.
اًيط اًلصآين يف اًيفوش من ا٢كاكهة مح
وال ٍزال ُشا األثص آكحٗك ،واًخأزري اًـؼمي ،ألذاء ّ
اًـصيب اًلسمي وابًلصآن اٍىصمي اث ّعح ًال ال
جيـي ّفن اًسٌلغ وأصاكل اًعصة األظَي ث ّخعي ابًضـص ّ
أدط أصاكًِح اًفٌ ّ َّة اًصاكِة ّ
ّ
اٗكاٌك ؿىل
ثيفم ؾصاٍ ،وال ًلَد ؾن مضحُس اْكسازة واًخحسًر يف ّ
ّأن اًرتاج ذخجََّحث اٙكوق اًسٌلؾي فَِ ،حيرض يف وؾي ا٢كسسؿني ،فِيعَلون مٌَ ،وًعَون إىل
كحايث هلم زمسوُح يف معََّة اًخحسًر واًخجسًس ،ففي مٌحكضة "ذساايث اًلعَست اًليحاَة وفصسحهنح
يف اًـرص اْكسًر" ٗكى إًَحش حسحة مث ًبل؛ ال ذسّ من الاهعبلق من ُيحك "من اًخواص َح اٗكًًِة
إىل اًخـسري اٗكزاسم" ٙكا جنسٍ ًشُد إىل ّأن اًـعوز اًـصذَة اٙكُسَة ػَت فهيح اًلعَست اًفعحى
اًيط اًلصآين ،مًضوزاث أكي 1669
( )1اهؼصً :نفِس هصمحين ،ذبلكة اًيوز :حٌلًَحث ّ
( )1اهؼص :اْكَلحث ا٢كدسَسٍك (٢ )16 – 1كسحذلة ا٢كزمحز اٙكُيب "اظصة ثؤحص" اًيت ًلسّ رمح اٍهبَول سـَس أذو ؾصكوة ،لكَّّة اٗكؾوت
اإلسبلمِّة ،ظصاذَس اًلصة ،وذثّهتح كٌحت ا٣كس اًخَفزًوهَّة ثسحؿًح ،وعم مذححة ؿىل (.)Youtube
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اًـموذ اًفلصي ًفٌون اًليحء وا٢كوس َلح .وإن هؼصت صحمٍك زسًـة إىل ا٢كسحز اًخحزخيي ًخعوز ا٢كوس َلح
اًـصذَة ا٢كخلٌة (أي ا٢كوس َلح اًيت أذسؾِح فٌّحهون حمرتفون) حىضف ًيح ؾن زيحاَدني مذبلسمذني حوكخح
ُشا ا٢كسحز حىت اًـعوز اْكسًثة "اًثيحاَة األوىل :ثبلسم ا٢كوس َلح واًليحء .فحًيخحح اًصاُيس ًخأًَف
ا٢كوس َلح اّكحذت ا٢كخلٌة يف اْكضحزت اًـصذ َّة اكن (فامي ؿسا اس خثٌحءاث كٍََك يف اًلصهني األذريٍن) ّ
ًـّب
فصذايّ ،
حىت ظحز اتزخي ا٢كوس َلح اًـصذَّة ُو هفسَ
ؾن هفسَ ذخَحني اًعوث اًشرشي ،حٌلؾًَح أو ً
اًـصيب واًلعَست اًفعَحة .ومؽ أن اْكسوذ ذني
اًـصيب .اًثيحاَة األدصى :ثبلسم اًليحء ّ
اتزخي اًليحء ّ
فإن اًلعَست اًفعَحة
اًـحمِة اْكجحسًة وًلة اًـصة ،اكهت مذساذٍك أو مٌـسمة يف ظسز اإلسبلمّ .
صيب ا٢كخلن ،زصمغ ػِوز اٌَِجحث ا٤كَ ّ َّة ا٤كىِّة ،اًيت اكذرصث
ذلي ًِح مصنز اًعسازت يف اًليحء اًـ ّ
اًضـيب ا٢كعيف ذأه َّ (فوٍلكوز) يف اًخـسري األوزيب .ومؽ أن ّ
ا٢كوحش كس ؿحذ يف اًـرص
ؿىل اًليحء
ّ
اًِوت ذني اًفعَحة واًـح ّمِّة ،ابس خًصحظَ ً
ًلواي ؼ قيحا ًَح ًشسط اًفعَحة،
ًوًن ً
األهسًيس إىل ثضََق ّ
وًخبلؾد هبح يف مزجي قصًد ذُهنح وذني اٌَِجحث ا٤كىِّة ،فلس ذلِت اًلعَست اًفعَحةّ ،
حىت يف
أوح اسذُحز ّفن ّ
اًـصيب ا٢كخلنّ .
حىت ّإن ؿسذًا ال ذأش ذَ ذمّح
ا٢كوحش ،يف مصنز اًعسازت يف اًليحء ّ
ا٢كوذسحث اًلسمية ،ومح حصى ثَحَيَ من ّ
وظي إًَيح من ّ
ا٢كوذسحث يف اًلصهني األذريٍن اًخحسؽ ؾرش
اًـصيبً ،ـسّ امذساذًا
واًـرشٍن ،فامي ذني حَد واًلحُصت ،وأًوان ا٢كأًوف اًسحاست يف ذبلذ ا٢كلصة ّ
ًفٌون ا٢كوس َلح واًليحء األهسًس َّنيّ ،إن ُشا اًرتاج من ّ
ا٢كوذسحث ػ ّي ًـمتس إىل ٍ
حس هسري ؿىل
اًلعَست اًـصذ َّة اًفعَحة(.)1

( )1اهؼص :إًَحش حسحة ،ذساايث اًلعَست اًليحاَة وفصسحهنح يف اًـرص اْكسًر ،ملحٌك ؿىل اًضحزىة "اًيُت".
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ًيح أن هـلّد ؿىل مح س سق من الكم ،فٌخحذؽ كحاَنيّ :إن ُشٍ اًلعَست اًـصذَّة اًفعَحة ،ومـِح
اآلن كعحاس ىزاز كصّحين ا٢كليّحت ،اكن ًِح كسميًح ،وسُصلى يف ا٢كس خلصي ،اًفضي يف زفؽ سوًّة اًليحء
اًـصيب واًص ّيق ذَ ،روكًح فٌ ّ ًَح ،ومزا ًخح قيحا ًَح ،وظَحكحث ًلوًّة ،وإوضحءاث ذبلق َّة ،ومـحين هفس َّة.
ّ
فَـ ّي اًلعَست ا٢كليّحت ُشٍ كس أذّث وػَفذني مزذوحذني ؿّب اًخحزخي؛ اًوػَفة األوىل حمتث ّي يف زفؽ
اًسوًّة ا٢كضحز إٍهيح آه ًفح ،واًوػَفة األدصى عم ذَوزت مفِوم ؿح ّم ٌَليحاَّة وٌٚكاثَّة وٌَضـصًّة م ًـح،
حرصاي أن ًـصف من
أكعس ذَوزت مفِوم ٌَضـص ٗكى اًسحمؽ من ذبلل ُشٍ اًامنرح اًيت ثدِح هل
ً
ذبلًِح صـص أ ّمذَ ،إن اكن ال ًلصأ اًضـص اًسخّة يف اًلحًد وٍىذفي ابًسٌلغ.
إ ًرا س يلف ؿىل مـىن اًليحا َّة أو اٙكاث َّة اًسحةصت يف الاظعبلخ اًيلسي ،وؿىل مـحىن
اًضـصًّة ا٢كخّعٍك هبح إىل ذزخة اًرتاذف أو اًخعحذق ،يف ملحذي اًيرث اٙكي ًلف ؿىل اّكحهد اآلدص،
حبسد زأي خحن هوُني ،وس يسزك ّأن مـيحُح؛ أي اًليحا َّةّ ،
ًخلري ؿىل اٗكوام ،نٌل ًّلص ذشٛك ُىري
خمعوظح ٌَضـص ذـح ّمة ،أو
مُضوهَم(ّ ،)1مث ُنَط إىل حتصٍص مـيحُح من مـىن اًليحء اٍاكةن أذا ًء
ً
ًضـص مح من أهواغ اًضـص فعَحَ وحمىَِّ ،نخسَ ظححصَ من أخي أن ٍىون أقيَة يف أظي كوهل
ويف ّأش إذساؿَ.
اًـصيب ؿىل ّمص اًـعوز،
وس َحََيح ُشا األمص إىل مٌحكضة اٙكوق اًسحاس يف ثَلّي اًضـص ّ
اْكصي ذيح أن هلف ؿىل ثَلّي اًضـص وقيحاَ وهلسٍ يف سمٌيح ُشا ،وكس كحًسَ اٙكوق
وس َىون من ّ
اًـحم ،حني أىىص نثري من ّ
حصاي وزاء صـص اًيرسة
ا٢كيؼصٍن هل حتلّق اًضـصًّة فامي قُ ّين من اًضـصً ،
ا٢كثلّفة ،وسىٌة األزصاح اًـححِّة ،وحني أىىص آدصون ذمّن جسَعوا ؿىل أكحُري ،وصِصوا س َف
اًليحيئ ،ض .11
( )1هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
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اًخحصمي ؿىل ا٢كوس َلح ،وؿىل اًليحء ذإظبلقّ ،
حىت ابث اًضـص راثَ ظصًسً ا ،فىِف مبح قُ ّين مٌَ ،أو
معحواب اب٢كـحسف واًلِحن يف ُشا اًزمحن؟ وحني أؾصط هلحذ نشٛك ؾن اٙكاثَة يف اًضـص،
أوضس
ً
واكصَوا ؿىل اًرسذ ذـح ّمة ًًضسون ا٢كوضوؾ َّة فَِ ،فححذفَوا ابًصواًة حتسًسً ا؛ ألهنّ ح مَحمة اًـرص،
نٌل ٍصون!
ٌَلعَست اًليحا َّة نٌل ٍصاُح ظسحي حسًسي أسس مخسة متيحِح رسع َّهتح اًيت ّمتّيُح ؾن
ا٢كَحمة واٗكزامح ،عم؛ اًخـسري ؾن "إجيحس اًخجصذة اإلوسحه َّة" واًخـسري ؾن "مضري ا٢كخلكّم ذعَلة
ا٢كفصذ" ونشٛك صسّ ت ثأزريُح يف ا٢كخَلّي ،مبح ٌس ّمََ "ثلصًد اًلحزئ من زصُة اًصؤاي اٍىثَفة" ّمث عم
كعَست "راث َّة يف اًخلحظِح ٌَـح٠ك آكحزيج ،ومذر ّففة من  -و ً
أحِحًن ذحًَة متح ًمح -من اًسًِة اٗكزامِّة
وآكطّ اًرسذي" وأذريًا إهنّ ح كعَست "ؿحًَة اًرتنّي يف ظصاالِح اًخـسريًّة"(.)1
اًليحيئ زبلزة دعحاط أو سٌلث ّمتّيٍ ؾن كريٍ عم؛ اًسمة
ٌَيط ّ
وٍصى فََِد ُحمون ّأن ّ
األوىل :اْكيني ا٢كضحؾف ،وُشٍ مسة راث ظٍك اب٢كضحفِة ،واْكيني فهيح رضابن؛ ّأوهلٌل :حٌني إىل
اًيط .واآلدص :حٌني إىل األسَوة
اًفلس اًلحمئ ؿىل حضوز ػحُص ألسحًَد اًخـ ّجد واًيساء يف ّ
اًفصذويس ٌَلة وحٌّهتح اًضحاـة ،حِر ال اهفعحل ذني
ا٢كثحيل و
ّ
اإلجنحسي ،اٙكي ٍصى فَِ اٍمنورح ّ
اكـي .واًسمة
اًخحول ا
ّ
اًلول واًفـي واًوحوذ ،وحِر ًخحلّق يف اًلول وذَ ّ
ًسحصي ٌَـح٠ك اًو ّ
اًليحيئ من حصنة زيحا َّة مذواظٍك
اًثحهَة :رضة من اًرتذّذ
اًيط ّ
اًوضـي ،وًلعس ذَ مح ٍ ّمتّي ذَ ّ
ّ
ًنمجة ؾن ظسَـة األًن اًليحا َّة اًيت عم يف ثأزحج مس متص ذني اٍمتصنز و ّ
اًدضؼي ذني اٗكاذي وآكحزح،
اًيط اًليحيئ ذني منورخني مذرََّنيّ ،أوهلٌل
ذني إكميَّة واإلًِحم .واًسمة األذريت :حمتث ّي يف اًرتذّذ يف ّ
( )1اهؼص :اًلعَست اًليحاَّة ،ظسحي حسًسي ،جم ٍّك اٍىصمي ،غ  ،09زام ٝك ،ظَف  1661ض.00 – 50
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األًن اًليحيئ ابؾخسحزٍ قصفة ٌَعسى ًَعري موضؽ حصحِؽ اهخلحيل ال ٍىذفي ابإلظلحء إىل ؿح٠ك مذـسّ ذ
اًيط
األظواث ،وإهٌّل ًـَس ُشٍ األظواث وٍصذّذُح ،وُشا مح ّ
ًفرس اْكضوز اًؼحُص ٌَخىصاز يف ّ
اًليحيئ هوهَ ظيسوكًح ٌَعوزٌ ،س خلصَِح ّمث ًـَس إهخحهجح
اًليحيئ .واٍمنورح ا٢كخر َّي اآلدص ُو األًن
ّ
ّ
حىت ًعي ذزخة من الافذخحن هبح ،فميث ّي ً
وثوسًـِحّ ،
افذخحًن ابًِوًّة نٌل حيسج يف اًخضمني وثلٌ َّة
ا٢كصايئ(.)1
وإرا اكهت هؼصًّة أفبلظون ٌَضـص جتـهل يف زبلزة أكسحم قيحيئ ومَحمي وذزاسم اؾامتذًا ؿىل
فإن ايهورسون ًـمتس اًضٌلةص يف ثلس ميَ ،اًليحيئ مضري ا٢كفصذ ا٢كخلكّم ،وا٢كَحمي مضري
ظَف اًخَفّغّ ،
خيخط ذَ ّ
لك كسم من
ملِحسح سمٌ ًَح ّ
اًلحاد ،واٗكزاسم مضري ا٥كحظد ا٢كفصذ .وًلرتخ إمِي س خحجيص ً
ُشٍ األكسحم اًثبلزة :اًليحيئ اْكحرض ،وا٢كَحمي ا٢كحيض ،واٗكزاسم ا٢كس خلصي .أ ّمح صََجي فريى ّأن
"اًليحيئ رايت واٗكزاسم موضوؾي وا٢كَحمي رايت وموضوؾي"(.)2
ٍىن س َعحل اًخلَري ُشٍ اًلسمة يف اًـرص اْكسًرً ،خلسو كسمة زيحا َّة ذس ًال من اًثبلز َّة،
ورٛك مضن "مٌعق األحٌحش األذذَة" اٙكي ثعصحَ اكًت ُحمصوزحص مس خفِست يف رٛك من اٗكزش
اٌَسحين اْكسًر اًلحمئ ؿىل زذط األحٌحش األذذَّة ابًيؼحم اًخَفّؼي ٌَلة ،فِعري ٗكًيح خًسحن؛ ّأوهلٌل
اّكًس اًخر ًَّل اٙكي حىون رم ّمخَ حمخاكت اًواكؽ وذيحء ؿح٠ك مواس هل يف قَحة معسز اًخَفّغ .فوػَفة
اٌَلة يف ُشا اّكًس جض سَ وػَفة اًوس َط يف اًفٌون اكًصذحم يف اًيحت واألًوان يف اًصمس
واًعوث يف ا٢كوس َلح فَُس من كمية حٌلً َّة ٌَلكمة يف راهتح؛ ألهنّ ح إهٌّل جس خجَد ًدضىِي ؿح٠ك
اًليحيئ ،ض .16 – 13
( )1اهؼص :هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .13
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خيخط ذشاث مذَفّؼة واكـَّة ،عم األًن اًليحيئ؛
مذرَّي حسد .أ ّمح اآلدص فِو اّكًس اًليحيئ اٙكي ّ
ألهنّ ح اًـيرص اًسيحيئ ا٢كًضئ ٌَخَفّغ اًليحيئ(ٙ .)1كٛك كحل خرياز حِيُت اؾامتذًا ؿىل ُشا اًخلس مي
اّكسًس ّإن األذة من ُيح فعحؿسً ا س َلؽ حتت هوؿني هسريٍن ٌُل :اًيوغ اًخرًََل (ا٢كرسيح
واًرسذي) .واًيوغ اآلدص اًضـص اًليحيئ اٙكي ظحز ًعَق ؿَََ اذزتالا ً اًضـص( ،)2وُىشا ابث
اًضـص ًـين اًليحاَّة .يف اًوكت اٙكي كسا فَِ ا٢كرسخ هرثًا وزسذًا ،وأؾَس اًيؼص يف حوُص ا٤كخاكت
يف ا٢كَحمة؛ ًخعيّف اسرتخحؾ ًَح ،ونأهنّ ح زسذ عم نشٛك ،فذزَفِح اًصواًة مَحمة اًـرص اْكسًر.
وكس أذّى ُشا اًرتاذف ذني اًضـصي واًليحيئ يف اًيلس اْكسًر ٗكى اًلصذَّني حبسد خرياز
حِيُت راثَ إىل هدِجخني :أوالٌُل ّأن اًضـص كسا لكَّ قيحا ًَح يف اًوكت اْكحرض ،فعحز اًضـصي
واًليحيئ ظفذني ٢كوظوف واحس .واًيدِجة األدصى ّأن مفِوم اًليحا َّة يف اًزمن اْكحرض ُو راثَ
مفِوم اًضـص اْكسًر معَلًح ،وُشا ُو اًسشد يف ادذبلف حسوذ اًليحا َّة ويف اس خححٌك ظوػ ح ّس
خحمؽ ومحهؽ ًِح(.)3
وًسسو ّأن األمص كس أًشس ؿىل اًيلحذ اًـصة يف ُشا اًـرص ،حني ححوًوا ثلِمي حصنة اًضـص
وحتوالثَ ؾن اًلحًد اًلسمي اٙكي السمَ ًـسّ ت كصون،
اًـصيب اْكسًر ،وثـصًف اًضـص اْكص و ّاجتحُحثَ ّ
وُشا يف ّ
ػين س َجـي اًضـصاء األكصة إىل مفِوم اًليحا َّة واألنرث وفحء ًِح مثي؛ ىزاز ك ّصحين وَلوذ
اًليحيئ ض
اّكوت ،اًليحاَّة ،ض 13 – 11؛ وهوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
( )1اهؼص :خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ ّ
اًيط ،ض 75؛ أمحس ّ
.15 – 11
اًليحيئ ،ض .15 – 11
( )1اهؼص :خرياز حِيُت ،ض 75؛ هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
اًليحيئ ،ض .15
( )3اهؼص :خرياز حِيُت ،ض 91؛ هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
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ًخـصضون الهخلحذاث الرؿة من ُشا اًسحة ،وإرا اكن ا٢كَمح األزصس يف صـص
ذزوٌش وسـَس ؾليّ ،
ىزاز حتسًسً ا قيحاُ ّذَ ثٜكّ ،
فَـهل س َىون آكحزس األنّب يف مّيان اًيلّحذ ،نٌل سىرى.
ٍصى هوز اٗكٍن اْكحح يف ملسّ مة نخحذَ "األًن اًليحيئ يف ٢كحرا حصهت اْكعحن وحِسً ا" ّأن سشد
اًليحيئ) ُو موكف اٍىثري مهنم من اًلعَست اًليحا َّة وزؤٍهتم
إؾصاط اًيلحذ اًـصة ؾن ؾسحزت (األًن ّ
ذأن أكَهبم ًؼيّون
ٌَحسازة اًضـصًّة اًـصذ َّة ،فِم ٍصون يف ُشٍ اًـسحزت متجَسً ا ٌَضـص ّ
اًليحيئ ،ؿَ ًمح ّ
ّأن اًلعَست اًـصذ َّة اْكسًثة اس خحلّت أن حىون حسًثة جبسازت حني ختَّعت من اًليحا َّة اًيت
مسوهدٌح اًيلسًّة اْكسًثة
السمهتح ظوً ًبل ،فحس خححًت كعَست ذزامِّة أو مَحمَّة" .فحًصأي اًضحاؽ يف ّ
ثخأسس ؿىل جتحوس اًليحا َّة ،ذي ُؿسّ رٛك من أونس كحايهتح
ٍمتث ّي يف ّأن اًلعَست اًـصذ َّة اْكسًثة ّ
وأكىص زُحًنهتح ّ
نأن اًليحا َّة ضسّ اْكسازة اًضـصًّة ،هلِغ ًِح"(.)1
حىت ّ
جتسم موكفًح ؿحظفًِح مفصذًا أو
فِشا ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ًّلصز ّأن اًلعَست اًليحا َّة "كعَست ّ
اًضـصي"( ،)3وًشُد إىل ّأن
رس ًَعح"( ،)2أ ّمح "اًخـسري اٗكزاسم فميث ّي أؿىل ظوزت من ظوز اًخـسري
ّ
" ّ
لك األهواغ األذذ َّة ثعسو إىل اًوظول إىل مس خوى اًخـسري اٗكزاسم"( .)4وٍصى أذوهُس ّأن حتسًر
اًلعَست اًـصذَّة ٍىون ذخزََط وؾَيح من اًليحاَّة اًفصذًّة"( .)5ويف الا ّجتحٍ راثَ ٍصى َلّس ذيُّس ّأن
اًليحيئ ،ض.10
( )1هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌ ّ َّة وا٢كـيوًّة ،ظ  ،3ذاز اًفىص اًـصيب ،اًلحُصت ذ .ث .ض .110
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض .179
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .179
( )5أذوهُس ،سمن اًضـص ،ذاز اًـوذت ،ظ  ،3ذريوث  ،1393ض .11
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اًضـصي" (.) 1
"اًلعَست راث اًـيحزص اٗكزامِّة أو راث اًـيحزص ا٢كرسحِّة متث ّي مقّة اًخعـَس
ّ
وًشُد ظبلخ فضي إىل ّأن رم ّمة ظبلخ ؾسس اًعسوز وأذيحء حِهل من صـصاء اْكسازة حوكن يف
أسَسة اًضـص ذزامًِح ذإذذحل ّ
لك "أظواث اًـرص" -ؿىل حسّ ثـسريٍ ،-يف ذًِة اًعسلحث اٗكالً َّة
خشزاي ؾن "معوذ اًضـص اًـصيب" ،وًَعي هبح إىل رزوت
ًخحوًِح ً
ا٢كخوحّصت ٌَلعَست وثلٌ َّحهتح اًخـسريًّةّ ،
اًخـسريًّة ا٢كـحزصت اًيت من صأهنح أن ثؤذّي إىل "احرتاق اًليحاَّة" اًيت ابثت جس سح ؿىل فضحء
وإن رم ّمة ُشا اٍمنط من "أسَسة اٗكزامح" يف اًلعَست اْكسًثة ٗكى ؾسس اًعسوز
اًِحمش اإلذساؾيّ ،
آكعحيب" اًسحذق ؿَََ( .)2وخبعوض ثلٌ َّحث اًلعَست
"اًليحيئ
ذيؼص ظبلخ فضي أن ًسعي اٍمنط
ّ
ّ
"إن وػَفة اًلٌحغ األوىل حمتث ّي يف إضفحء
اْكسًثة ،ومهنح اًلٌحغ مث ًبلً ،شُد َلّس ّ
اًلزي إىل اًلول ّ
اًعحذؽ اٗكزاسم ؿىل اًلعَست اًـصذَّة ا٢كـحزصت ّ
وفم أزسُح من حسوذ اٙكاثَّة واًليحاَّة"( ،)3وكصًد
من ُشا مح ًشُد إًََ ححمت اًعىص اٙكي ٍصى ّأن ّ
"الاجتحٍ ظوة ا٢كـني اًصمزي واألسعوزي
ًُس إالّ حز ًءا من زسحٌك اًلعَست اْكسًثة يف صمص اًليحا َّة والامذبلء ابٗكزامح" ( )4اًيت خحءث
ا٣كصذت
"ًخحصٍص اًلعَست من ا٢كيؼوز اًليحيئ ا٢كثلي اب٢كَوؿة اًـحظفِّة واًفضحءاث اٌَلوًّة ّ
ا٢كىصزت"(.)5
وا٢كوضوؿحث ّ
(َ )1لّس ذيُّس ،اًضـص اًـصيب اْكسًر :ذًِحثَ وإذسالاثَ ،ح  1مسحءٌك اْكسازة ،ذاز ثوذلحل –اٗكاز اًسَضحء  ،1331ض .11
( )1ظبلخ فضي ،أسحًَد اًضـصًّة ا٢كـحزصت ،ذاز اآلذاة ،ظ ، 1ذريوث  ،1335ض .90 – 95
اًليحيئ ،ض .17
( )3هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
ا٢كؤسسة اّكحمـ َّة ٌ٘كزاسحث واًًرش
( )1ححمت اًعىص ،مصااي ىصسُس :األمنحظ اًيوؾ َّة واًدضىِبلث اًسيحا َّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثةّ ،
واًخوسًؽ ،ظ  ،1333 ،1ض .160
( )5ححمت اًعىص ،مصااي ىصسُس ،ض .11
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ّإن مح س سق من آزاء ومواكف ٌَيلّحذ اًـصة ثخّفق يف أمصٍن حبسد مح ٍصى هوز اٗكٍن
مىصزت
اْكححّ :أوهلٌل مٌحوأت اًليحا َّة واس هتجحهنح؛ ألهنّ ح يف ؾصفِم :أزس ومِوؿة ؿحظفِّة وموضوؿحث ّ
ووظف وراث َّة .وآدصٌُل اؾخسحز اًليحا َّة ً
ضسا ٌَحسازة اًضـصًّة وزذّت إىل ا٢كحيض ،إىل ا٢كوزوج
اًضـصي اًـصيب اٙكي اسدصسّ ث ذَ ثٜك اًليحا َّة سمًٌح ظوً ًبلٙ ،كا فلس أكصي اًيلّحذ ؿىل اٗكزامح
ففرسوا حضوز األسعوزت واْكواز واًرسذ يف اًلعَست اًـصذَّة
ًّلصػوهنح ،وؿىل ا٢كَحمة مي ّجسوهنحّ ،
ذأن ػحُصت اًرسذ اًيت أصحزوا إٍهيح اكهت صحاـة كسميًح يف
اْكسًثة ذزنوؾِح إىل اًخـسري اٗكزاسم ،ؿَ ًمح ّ
صـص ؾيرتت ومعص زن أيب زذَـة وكريٌُل( .)1نشٛك زأوا يف ظول ذـغ اًلعحاس مِ ًبل إىل ا٢كَحمة،
فحس خًذجوا أهنح كعحاس حصًس أن ثفذح ًاباب ذني ا٢كَحمة واألسعوزت ،ذي حصًس أن ثعسح موضوؾ َّة ذـس
ألن "من سٌلث اًخفىري اٗكزاسم أه َّ ثفىري موضوؾي،
أن اكهت كحزكة يف اٙكاثَّة فحسدٌجسث ابٗكزامح ّ
حىت ؾيسمح ٍىون ّ
إىل ٍ
حس ذـَسّ ،
صـوزاي راث ًَح زصفًح"(.)2
ا٢كـّب ؾيَ موكفًح
ً
من اًُسري ؿََيح اآلن أن ىصظس ثـحزضً ح ظحزذًح ،وأن هلف ؿىل مفحزكة يف اًيؼص إىل اًليحاَّة
مح ذني اًلصذَني اٙكٍن ؿسّ وُح اًضـص ذإظبلق ،واًيلّحذ اًـصة اٙكٍن ٌسدٌىصوهنح وٍصوهنح هلِغ
اًلعَست اْكسًثة .مفح اٙكي ذؿح اًـصة إىل ّاختحر مثي ُشا اًصأي ا٢كمتث ّي ّ
ابًخشين ا٤كموم ٌ٘كزامِّة يف
اًـصيب اْكسًر
اًؼن ّأن اًيلس ّ
اًضـص اْكسًر ؿىل حسحة قيحا َّة اًضـص األظٍَك فَِ؟ أكَد ّ
ثـحمي مؽ اًليحاَّة ثـحم ًبل هفس ًَح إسلحظ ًَح واتزخيًَح مصًسًح! فلس زأى أكَد أؿبلمَ يف قيحاَّة اًضـص
اًـصيب اًلسمي راث َّة ثخـحزط مؽ ا٢كوضوؾ َّة اًيت ّ
ثوطموُح كري مذحلّلة إالّ من ذبلل ا٢كَحم َّة واٗكزامِّة
اًليحيئ ،ض .19 – 17
( )1هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ض .196
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اًـصيب ؿىل ّمص اًـعوز ،فحُخسَوا فصظة مِبلذ اًلعَست اْكسًثة ًريوا يف
اًيت حصم مهنح اًضـص ّ
ذـغ دعحاعِح مح اكهوا ًفذلسون ،وعم اًيت أوحت هلم ذشٛك حني ؿسًت ؾن اٍمنط ا٢كوس َلى
اًخلََسي ا٢كفـم زصوخ اًليحء .وامذسّ ث اًخجحزة يف ذـغ كعحاس اًضـص اًـصيب اْكسًر ظو ًال،
مض متٍك ؿىل حواز من هوغ مح؛ ًخويح اب٢كوضوؾ َّة وً ّ
خشرش ذخحلِق اًيفس اٗكزاسم وا٢كَحمي ؿىل
ٍ
حس سواء.
وأزصس مثحل ؿىل رٛك ُو اًيحكس ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي اٙكي ًخحسّ ج ذإسِحة ؾن اًخجسًس يف
اًضـص اًـصيب اْكسًر وؾن ظـوذة ّ
اًخلري يف مفِوم اًضـص ،وؾن اًخـسًي يف اًخجصذة أكحًَة ،فِو
حتنك اٙكوق اًسحاس ذإذساغ اًضـصاء ،ومسى ّ
ًسزك ملساز ّ
حتنك اًخلحًَس اًلسمية ذلواًد صـصضم يف
اإلظحز ا٢كوس َلي مث ًبل ،ومن ّمث س َلسو من اًعـوذة مباكن أن ًخزَّعوا من سعوت اٍمنورح ،فمييض
حبق ذـمَ َّة
كحا ًبل" :ويف ثٜك ا٤كحوالث اًيت ؾصضيح ًِح ال وس خعَؽ أن هلول ّإن اًضحؾص اكن ًلوم ّ
جضىِي موس َلِّة ًلعَسثَ ،وكعحزى مح ميىن أن ّ
أحسوا ذوظأت
وس١ك ذَ ُو ّأن اًضـصاء ّ
أحسوا ّأن مضحؾصضم ووخساًنهتم ال ميىن حرصُح يف
ا٢كوس َلى اًضـصًّة اًلسمية ؿىل أهفسِمّ ،
ثٜك اًسحوز اًـصوضَّة ا٢كصظوذت و ّ
لك مض خلّحهتح [ ]...آكصوح اْكلِلي ؿىل ثٜك اًلواًد،
األول كمية اإلًلحغ اًيفيس
آكصوح اٙكي ًفَسف موس َلى اًضـص فَسفة ثأذش يف الاؾخسحز ّ
ًٌَسق اٍالكسم ال ظوزت اًوسن اًـصويض ٌَسُت اًضـصي" (ّ ،)1مث ًلول" :فلس كحمص ذـغ
كصوًن ً
اًضـصاء ملحمصت فٌَة ٌَرصوح ابًلعَست من جسهنح اٙكي حشست فَِ ً
وكصوًن ،إىل آفحق
أنرث زححذة وأنرث دعوذة وامذبلء"(ّ .)2مث ًيحكش وحست اًسُت اًلسمي ملحذي وحست اًلعَست
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ض .01
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .01
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اْكسًثة هفس َح وصـوزاي ( .) 1وخيمت اًفعي ذلوهل يف اًفلصت األذريت "وؿىل ُشا حتخفي اًلعَست
أسحيس
ألن رٛك رضوزي يف اًضـص ذـح ّمة ،ذي أله َّ
اّكسًست ابًدضىِي ا٢كوس َلي أًٌّل احذفحل ،ال ّ
ّ
وحوُصي ٌَلعَست اًـصذ َّة وٌَضـص
خبحظة [ ]...وعم ذساًة ًخعوٍص حلِلي
ّ
يف اًضـص ا٢كـحزص ّ
ذـح ّمة .)2(".وًخحسّ ج يف اًفعي اًثحين اًخحيل ٢كح س سق مصحرشت ؾن (كضحاي اإلظحز ا٢كوس َلي اّكسًس
ٌَلعَست)؛ فِيحكش أصاكل اًخجسًس يف موس َلح اًضـص ا٢كـحزص يف ا٢كصاحي اًثبلج األسحس َّة:
مصحٍك اًسُت اًضـصي ،ومصحٍك اًسعص اًضـصي ،ومصحٍك أكٍك اًضـصًّة(.)3
وثلسو ُشٍ اًخلس اميث مسدٌسً ا ٌ٘كزاسحث اًخحًَة حول اًضـص اْكسًر أو ا٢كـحزص ،فِسين
ؿَهيح فذحي اًيرصي أظصوحة اكمٍك ًيحكش فهيح اًسًِة اًـصوض َّة ٌَسُت اًضـصي اْكسًر أو اْكص
من ذبلل مععَححثَ اًـسًست اْكحةصت ًوحست اًخلعَؽ يف اًيؼم اْكص من مثي؛ اًضعص واًسعص
وأكٍك اًضـصًّة وأكٍك اإلًلحؾ َّة واًضلك ّ
اْكص( ،)4ذيوغ من اًرتوي والاس خلعحء،
آكعي ،واًسُت ّ
ٍىن ا٢كؤًّف ال ًخـسّ ى رٛك إىل أًّة إصحزت موس َلِّة قيحاَّة ذحزح
مؽ الاسدضِحذ واٍمتثَي ذامنرحّ ،
إظحز اإلًلحغ ٌَسحص اًضـصي .ويف رٛك ذالٌك ؿىل فعي اًيلحذ يف ذزاسحهتم اًيؼصًّة واًخعسَلِّة مح
َلي ٌَلعَست اًليحا َّة اًلسمية واْكسًثة ؿىل اًسواء.
ذني اإلًلحغ
ّ
اًـصويض ٌَضـص ،واًخَحني ا٢كوس ّ

( )1اهؼص :ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ض .03 – 07
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .79
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض .111 -73
( )1اهؼص :فذحي اًيرصي ،ذًِة اًسُت اْكص ،ذاز مسلكَحين ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ  ،1669 ،1ض .56 –13
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ومن ظصًف مح ًلؽ فَِ ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي حني ًيحكش اًلحفِة يف موس َلح اًضـص ا٢كـحزص،
أه َّ جيصي ملحزهة ذني كعَسثني األوىل مصسٍك ًعبلخ ؾسس اًعسوز واألدصى راث كحفِة ًزناز
كصّحين( ،)1اكهت ًنكض هتٌل كصهل ًنسك ا٢كبلةىة ففضّ َت ىز ًازا ؿىل ؾسس اًعسوز يف كعَست "ظوق
اًَحمسني"  ،فلحًت ًنسك ذـس أن أوزذث أذَحاتً ًـسس اًعسوز" :اكهت ُشٍ اًلعَست مصسٍك ذون
وؿَو اًيّبت؛ فأٍن عم من كعَست ىزاز كصّحين من حبص اٍاكمي:
كحفِة ،وكس أفلسُح رٛك حٌلل اًوكؽ ّ
()2
ٍىن ؾز اٗكٍن ذحًفِح متحم ا٥كحًفة كحا ًبل:
و٤كت قعن اًَحمسني ،يف األزط مىذوم األهني ، "... ،و ّ
"وأًن أذحًفِح يف ُشا ّ
لك ا٥كحًفة ،فَُس وكـِح أمجي من هجةّ ،مث ّإن ؿَو اًيّبت مبـىن اًعرد يشء
جيحيف ظسَـة اًضـص اّكسًس"( ،)3وًخحذؽ الكمَ يف اًعفحة اًخحًَة ذإمـحن اٙكم ًضـص ىزاز فهيح ،وزذٌّل
ثفضح موكفَ ظَحقخَ اًيلسًّة اًلصًسة ٌَالكم حني ًلول" :ورمٌل ٍىن من يشء ّ
ذحًعح
حس ً
فإين أ ّ
خمَعحّ ،أن أذَحث ظبلخ أوكؽ موس َلِّة من أذَحث ىزاز ،مؽ اس خليحهئح ؾن حصف اًصوي ا٢كضرتك
ً
يف هنحًة اًسعوز .وأذسأ ذشِحن مح ًعسمين يف أذَحث ىزاز .فح٢كلعؽ (ٍن) اٙكي ٍهنيي ذَ كوافَِ زلِي
()4
مّبز هفيس ؿسّ إمبل ًال وخس ًفح"...
حىصز ساذٍ اًخىصاز زل ًبل ،واًخىصاز إن ٠ك ٍىن هل ّ
ذعسَـخَ .فإرا مح ّ
مٌع ًسح من روكَ يف اًضـص
وًخحذؽ حتََهل زافضً ح الهخؼحم اًلحفِة اًخلََسًّة مهتّ ًمح ّإايُح ابًثلي واًخىصازِ ،
اًلحز يف اٙكوق اًـحم ،وًشِح ًيفسَ أن ّ
ًـّب ؾن
اْكسًر مصحـ َّة جسدٌس إىل اًلحهون ا٢كوس َلي ّ
اًعسمة مٌَ ،وًأيت قيحء كعَست "ظوق اًَحمسني" ،ذعوث محخست اًصوسم وثَحني اكػم اًسحُص،
( )1ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ض .115
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .110
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض .110
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض .117
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ًَؤنّس ّ
حصة مح رُست إًََ ًنسك ا٢كبلةىة ،وخمحًفة روق ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ٌٚكوق اًـحم أو اًسحاس؛
أله َّ ًـمس ذأًفحػَ إىل اْكسًر ؾن اإلًلحغ ،واإلًلحغ ُيح مسأٌك ظوث َّة هلم َّة ْكي َّة ،أص سَ ابًعَلة
اًصايض َّة اًيت ًعـد اٗكفحغ ؾهنح يف ّهط ًفذلس إٍهيح ،أو ىىصان وحوذُح يف ّهط ّ
ثخوحض محزٍك فَِ
ؿىل زؤوش األصِحذ ،فِي هلول ّإن اسدٌاكز اًليحا َّة وآكعحذ َّة وا٢كوس َلى اًخلََسًّة يف اًضـص
اْكسًر أو ا٢كـحزصُ ،و موكف هلسي ّ
مذحنك ،وصشَِ اب٢كوكف األًسًوًويج ا٢كيححس ،واًِحذف إىل
اًخلَري ذيوغ من اًلرس واّكّب وحصس َخ مفِوم اًثوزت ؿىل اًخلحًَس ،وًو اكن جمحفًِح ْكلِلة األص َحء
()1
وظسحاـِح ،مبح ًعَق ؿَََ "ا٢كّيان اّكسًس" ٢كوس َلى اًضـص اّكسًس ،ا٢كلحٍص ٢كّيان اًضـص اًلسمي؟!
فإن حصنة اًضـص اّكسًس أو اْكسًر حبحخة إىل هؼص هلسي حسًر ًل ّـس ًِح ،وًسافؽ
و ّ
ٌَحق ّ
اًخحول اًؼحُص يف وػَفة اًضـص ،ومـيحٍ ومصيحٍ،
ؾهنح ،وًّبس ظسَـهتحّ ،
ألن رٛك ًسذي يف ابة ّ
اْكص ،أو اًضـص
حني ًيشثق اًضـص اًـصيب اْكسًر ،من صـص مصسي إىل صـص اًخفـٍَك أو اًضـص ّ
األايم ،وعم ثس ّل مجَـِح ؿىل ادذبلف ّذني يف
ا٢كـحزص ،وظو ًال إىل مح ٌس ّمى ذلعَست اًيرث يف ُشٍ ّ
اًضعصي أو يف اًضـص اًـموذي ؿىل
أهؼمة اًوسن واإلًلحغ واًلحفِة اًيت اكهت مَزتمة يف اًضـص
ّ
اًيلسي ،وابًخحََي اْكضحزيًِ ،شٍ
امذساذ ؾعوز من اًضـص اًـصيب .ذمّح ًلذيض اًخسكِق ابًفحط
ّ
اًؼحُصت ٌَوكوف ؿىل اًلمي اًفٌ ّ َّة ّ
ا٢كخحوٌك واًوػحاف ا٢كخجسّ ذت٢ ،كفِوم ُشا اًضـص
ا٢كخلريت وأكحً َّحث ّ
اْكسًر.
اًـموذي ًسذهل يف ملحمصت
اًضعصي أو
حتصز اًضحؾص اْكسًر ذـح ّمة من اًضـص
ّ
ّ
وؿَََ ّ
فإن ّ
ًعح ًيح أن هيىص
كس ًفلس ؿىل إثصُح منط اإلوضحذ
اًضعصي راك ،وموس َلى اًليحء اً ّ
ّ
خلََسي ،فبل ّ
( )1اهؼص :ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،ض .113
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آكعحاط أو ا٢كزااي أو اًسٌلث اًفٌَّّة واإلًلحؾَّة وا٢كوس َلِّة اًلسمية ،ومح فهيح من حٌلًَّحث من صأهنح
أن ّ
خت٘ك راك اٍمنط من اًليحء ،وٍىن ال ًـين ُشا األمص حبحل من األحوال أن ال ًخجحوز مـَ صـص
خسًس مبزااي ودعحاط وسٌلث أدصى ملحٍصت.
وًيأذش اًس َّحة مث ًبل ؿىل رٛك يف زااـخني من زوااؽ صـصٍ ،فِح عم كعَسثَ اًضِريت،
ا٢كؤسسة ،من كعحاس اًضـص اْكص "أوضوذت ا٢كعص" حتؼى ذأنّب ؿسذ من اٗكزاسحث اًيلسًّة
اًلعَست ّ
يف اًـرص اْكسًر ،وحتخ ّي مٌحكضة موس َلحُح ماكهة مذلسّ مة يف ثٜك اٗكزاسحث ،وٍىن حني ًليّهيح
ا٢كعصة اًسـوذي َلّس ؾسسٍ ،ال ثعري من أكحهََ اٙكااـة ،وال ثبليق اًصواح ا٢كأمول! وٌض هبِح يف
رٛك ا٢كلحظؽ ا٢كليّحت من كعَست "سفص أًوة" ؿىل ًسحن ا٢كعصة اًـصايق سـسون خحزص ،فَيح أن
اًرس اٍاكمن وزاء ُشٍ اًؼحُصت ،فٌلول :أال ثدٌحسد "أوضوذت ا٢كعص" -واهدصَ إىل لكمة
وسأل ؾن ّ
األوضوذت يف اًـيوان -مؽ ملحم اًليحء اًـصيب هوهنح من كعحاس اًضـص اْكسًر؟ ونشا األمص يف "سفص
اًليحيئ اٙكي ال هـصف ؾيَ اٍىثري يف زلحفذيح
أًّوة"؟ أو ّأن ذَ ًبل مح ظصأ يف اًخَحني أو األذاء ّ
اًيلسًّة اًسحاست يف حلي األذة؟
ّمث وسأل اًسؤال اآلدص٢ :كحرا ًلِت زوا ًخح مٌلعؽ اًيؼري نثري من اًلعحاس ا٢كليّحت من صـص
ىزاز كصّحين اًضعصي مٌَ وصـص اًخفـٍَك ؿىل ٍ
معصاب من
حس سواء؟ فلس ّقىن هل أنرث من ؾرشٍن ً
أزذـة أحِحل مذـحكصة مح ٍزًس ؿىل س خّني أقيَة ،ونثري مهنح ظ ّسلت يف اآلفحق ،وورشث يف اٙكاالة
اًـح ّمة ٌَيحش مـصفة ال ثيىص ابًضـص اًـصيب اْكسًر ،صعصًَّ وصـص ثفـََخَ ؿىل اًسواء! فِي ٍصحؽ
األمص إىل ادذبلف فامي ذني مفِومني ٌَضـص ،أحسٌُل ًعَح ٌَليحء ،واآلدص ال ًعَح ٙكٛك؟ أو ّأن
الادذبلف يف اًفصق مح ذني اًضحؾصٍن  -أكعس اًس َّحة وك ّصحين يف ُشا اًس َحق حتسًسً ا -ووؾهيٌل
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ٌَضـص وًوػَفذَ؟ أو ّأن اًخَحني واألذاء يف س َحق اًفن ُو اًسشد وزاء رٛك اًخسحٍن؟ وُي هلول
ذـس رٛك ّإن مجِوز اًضـص اًـصيب اْكسًر ًدٌحكط؟ وُو أكِوز اٙكي حيخفي مبح ًلسّم من كعحاسٍ
ا٢كليّحت أًٌّل احذفحء ،وٍاكذ حيفغ ا٢كلحظؽ واًلعحاس لكِّح يف أكَد األحِحن!
ٙكٛك ميىن يل يف ُشٍ اًوزكة أن أذؾو إىل أن ًـي اًيلس اًـبلكة مح ذني اًضـص واًليحء،
حتوالث اٌَلة واًوسن واإلًلحغ واًلحفِة
واًوكوف ؿىل حٌلُريًّة اًضـص من ذبلل قيحاُ ّذَ ،وزظس ّ
هلسي ٍصظس ثفحؿي اًفٌون األذذَة
واًعوزت واألسَوة يف اًضـص اتزخي ًَح
وحضحزايٌَ ،خأسُس ًوؾي ّ
ً
وا٢كوس َلِّة واألذااَّة ،يف س َحق وسحاي اًخواظي اْكسًثة ا٢كخي ّوؿة ،وزظس اٙكوق اًـحم ،ابالس خـحهة
مبسحذئ ؿ١ك احامتغ األذة ،ذلَة اًـمي ؿىل حمنَخَ وحتوًهل إىل روق أزىق ،واًـمي ؿىل إؿحذت اًضـص
اًـصيب إىل أًلَ ،وفذح ابة اًيلحص يف صفحُ َّة اًضـص وقيحاُ ّذَ ،وفعححذَ وؿحمِّخَ ،وُنسوًّخَ
وصـسوًّخَ ،ورٛك لكَّ هبسف مٌحكضة "قيحا َّة اًضـص وصـصًّة اًليحء" ذأي مـىن وذأي مفِوم؟
اًخحول يف اٙكوق ّ
اًفين ،اسدٌاكز اٙكوق
فحٙكي أرُد إًََ أه َّ ًُس من اإلهعحف يف سمن ّ
آكحظة ذَّ ،
اًسحذق ؿَََّ ،
حتوالث ،وًُس يف حلِلة
فَلك سمن حٌلً َّحثَ ّ
ولك األسمحن عم أسمحن ّ
فلك اًلمي أكحًَة ًـرتهيح ّ
األمص من اس خلصاز يف اٙكوق اًسخّةّ ،
اًخلري وًعَهبح اّكفحف إن عم ٠ك
جس خجد ذو ًمح ْكمت َّة اًوحوذ وسريوزت اًخحزخيٙ ،كا ًلسو ًزا ًمح ؿََيح أن هلصأ اًلمي أكحً َّة كصاءت
اًخحول اّكسًس ،نٌل أه َّ
حضحزًّة أو اتزخي َّة حِوًّة ،حبَر ال هفلس حوُص ُشٍ اًلمية أو ثٜك رسشد ّ
ًُس من اًـساٌك يف يشء أن حنخمك كمية حسًثة إىل مـَحز كمية كسمية ،وإ ّال وكـيح يف رشك
الامضحبلل وأكوذ واألححذًّة ،فََرعحذَّة وا٢كسحرشت مث ًبل يف اتزخي اًضـص كمية حضحزًّة مح ثس ّل ؿىل
أطم َّة اًضـص هوهَ ؿَ ًمح ٗكى اًـصة يف سمن ًُس هلم ذَ ؿ١ك كريٍ ،فبل ذسّ من مسحي ثٜك آكعحذ َّة يف
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حىصزث ذـغ مؼحُص اْكحخة إٍهيح يف سمن آدص ،حىون كمية أو مسة إجيحذَّة من
سمهنح ،ونشا إرا ّ
مـني ،وُىشا س خلسو
سٌلث اًضـص ،ونشٛك اًليحا َّة واًخعصًد ؿىل إًلحغ خمعوض ،وذَحن ّ
ثوسؽ يف اًلمي ومسحححث اًيؼص أكحيل،
مسريت ّ
اًفن يف اتزخي األ ّمة اًواحست عم مسريت اجّسحغ و ّ
وًُست مسريت هفي كمية ًلمية ،أو هفي مؼِص آلدص من ا٢كؼحُص أكحً َّة ا٢كعَلة أو اًؼصفِّة ،وُىشا.
فإرا مح ظلت اًليحا َّة ؿىل اًضـص اًـصيب يف ؾعوز ثعحوًتُ ،ي ًـين ُشا اًعلَحن ّأن
ثلسو اًليحا َّة مصروٌك يف راهتح ،ومس خىصُة يف اًزمن اْكحرض؟ فىٌل أه َّ ال ىصًس ًِح أن ثسلى ّ
مذحوكة
ابٙكوق اًـحم ،ال جيوس ًيح أن هنجم ؿَهيح ،وؿىل ّ
لك ؾيحزصُحً ،يثشت زحـَّهتح أو ختَّفِح أو كعوزُح
ؾن محي ؾيحزص جتصذدٌح اْكسًثة أو ا٢كـحزصت ،ويف اًوكت راثَ ال ًعح ًيح أن هـوذ إٍهيح ًيًذج ّهعيح
من خسًس يف ضوء مـَحزُح ،وهعَد إًََ أن ٌسحمق هعوظِح ،وحنن هعفَ ابْكسازة وا٢كلحٍصت
اًيط اٙكي فحزكِح يف جتسًسٍ،
ًيعوض راك اًضـص اًلسمي! وًُس ؿس ًال ملحذي رٛك أن حنخمك ُشا ّ
ويف ّ
اًيط اًلسمي ،وذري صحُس ؿىل مح هلول مح ػِص يف جتصذة
ثلري ذيُذَ ،وهـوذ من خسًس ًزنامح ذَ ّ
خشزا من خشوز اًليحا َّة
قيحء كعَسيت اًس َحة ،فٌِل كعَساتن فحزكذح ذيؼحرمٌل اًـصويض اّكسًس ً
اًلحمئة ؿىل اًوسن اًخلََسي مؽ اًلحفِة ،فبل قضحضة يف أن ال ًَلى قيحءٌُل جنح ًحح ًواسي اًيجحخ
اٙكي ثَلحٍ كعحاس ىزاز اًضعصًّة ،أو كعحاسٍ اْكسًثة اًيت حصض فهيح ّ
لك اْكصض ؿىل ا٤كحفؼة ؿىل
اًليحاَّة ،حممت ًبل ٢كز اًيلحذ هل يف ُشا اًسحة.
وصشَِ هبشا إزصاز اًيلّحذ ؿىل ذَؽ ظفة اٗكزامِّة ؿىل اًضـص اْكسًر ،سواء أحتلّلت فَِ أو
اًخحول ذَ إىل اًرسذًّة ،ذيوغ من الاحذفحء ذشٛك ،ؿىل أه َّ من سٌلث ا٢كوضوؾَّة فَِ،
٠ك ثخحلّق ،و ّ
ضحزاي يف ُشا اًزمن اٙكي سامحخَ فَِ
فإه َّ ال خيفى ؿََيح نشٛك مح ًـحين مٌَ اًضـص واكـ ًَح وح ً
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ألن ؾرص اًضـص ّ
اًرسذايث من كعط وزواايث ّ
وىل ،فبل صـص
حىت كِي حنن يف ؾرص اًصواًةّ ،
وال قيحء يف سمن اًرسذ واْكًك ويف سمن اًعوزت واًخَفزت وؾرص اإلهرتهُت واًخواظي الاحامتؾي
مذـسّ ذ األذواث واًوسحاط واألقصاط ،حِر ثلَّست ُشٍ ؿىل ّ
لك اآلذاة اًخلََسًّة واًفٌون أكٍَك
اًلسمية اًيت ويّح هؼهنّ ح ذحٗكت ،وابكِة ؿىل ححًِح ،رمٌل ثعحول اًزمحن!
ومذحوٌك وكحذٍك ٌَلصاءاث ا٢كخـسّ ذت
ذبلظة اًلول يف قيحا َّة اًضـص وصـصًّة اًليحء أهنّ ح مَخشسة ّ
ؾصذ ًَح وقصذ ًَح ،وًن ٍىون ابإلماكن اًفعي فهيح ذلولٙ ،كا س يىذفي مبح كسّ مٌح من اْكسًر حتت ُشا
اًـيوان ،وحنن ؿىل ًلني من أه َّ ٠ك وًن ٍىمتي ،وٍىن ىصى ّأن مٌحكضدٌح ًليحاَّة ىزاز كصّحين ؿىل وخَ
اًخـَني ،يف اًعفححث اآلثَة سزتًس األمص وضو ًحح ،وس خفذح اًسحة ٌَوًوح إىل مٌحكضة اًلعحاس اًيت
قيُّت من أصـحزٍ.

 غنائـّْح َضاس لـثّاَِ:ذَعيح فامي س سق إىل ّأن اًليحاَّة مسة ثـين اٙكاث َّة ابًخسحش ،فلس حىون ّ
ذاٌك ؿىل مضري ا٢كخلكّم
اًليحيئ اب٢كخَفّغ ،مبح ميىن أن
وظوث اًضحؾص أو اًلحاي ،ذون أن ثخحسّ ذ ذوضوخ ؿبلكة اًضحؾص ّ
جسـف ذَ أهؼحز اٗكزش اٌَسحين ا٢كـحزص ،مفح سال اٌَشس كحمئًح ذني اًضحؾص وصـصٍ ،وذالٌك رٛك
ؿَََ هوهَ ً
إوسحًن مصسؿًح ،فإرا اكهت اًـبلكة ذني اًصاوي واًصوايئ كس حسم أمصُح يف ّفن اًرسذ،
وحصى اًفعي ذني اًسحزذ اٙكي ُو من حّب ووزق ،واٍاكثد اٙكي ُو من ْكم وذم( )1يف اٙكُيَّة
فإن الاًخسحش اكن ومح سال كحمئًح يف اًيلس اًـصيب ذني اًضحؾص وصـصٍ ،فىثريًا
اًيلسًّة ؿح٢ك ًَح وؾصذ ًَحّ ،
اًليحيئ ،ض.31
( )1اهؼص :هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
261

مح ًيؼص إىل صـص ىزاز كصّحين مث ًبل ؿىل أه َّ سريت رسعَّة هل ،مؽ مح يف ُشا من جمحفحت ٌَواكؽ،
وثضََق ٢كـىن اٙكاث َّة ،وحرص ًِح يف مفِوم كحزص ،ويف رٛك اذخـحذ ّ
حىت ؾن حفوى أهؼحز اًلسمحء
خيوزٍن" ذفعي اًضـص ؾن اٗكٍن واألذبلق نٌل كحل
من اًيلّحذ اًـصة .فذرصحيحث ُؤالء اًيلحذ "ا٢ك ّ
ؿحزا ؿىل اًضـص ،واكن سوء الاؾخلحذ سشصًح ًخأدّص
أحس اًلضحت من أؿبلرممً" :و اكهت اٗكايهة ً
اًضحؾصً ،وحد أن ميحى امس أيب هواش من اٗكواوٍن ،وحيشف رهصٍ إرا ؿسّ ث اًعسلحث... ،
واٗكٍن مبـزل ؾن اًضـص"( ،)1ثخض ّمن إصحزت إىل وؾي مصىّص ٌَيؼص إىل ثّباة اًضحؾص من اًوكوغ
حتت حنك ذَحهَ اًضـصي ،اٙكي ًن ٍىون ذالا ً ابًرضوزت ؿىل سريثَ اٙكاث َّة أو اًـمَ َّة؛ فحًيؼص إىل
جمصذًا من
صـصًّة اًضحؾص أو فٌَّ ال ًيعَق من سريثَ ً
أسحسح ،ذي ًيعَق من اًوكوف ؿىل إذساؿَ ّ
سريثَ اًضرعَّة ،أو مسَىَ األذبليق.
اًيط اًلصآين اٙكي ًعف اًضـصاء؛ ذأهنّ م ًلوًون مح ال
ويف رٛك أًضً ح اوسجحم مؽ ّ
فِرصخ ّ
ًرص ؿَََ
ذفم الاصدصحك مح ذني اًلول واًفـي ،ذون موازذة ،وُشا هلِغ مح ّ
ًفـَونّ ،
وًؤنّس رضوزثَ نثري من اًفلِحء وا٢كثلّفني واًـوام ،كحل ٝك ثـحىل :ﮋﯘ ﯙ
ﯚ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ ( .)2وًـ ّي
ذأن "أؿشة اًضـص أنشذَ" ،ال ًـين يف حلِلة األمص ّإال زدعة فٌَّّة
اًلول ا٢كضِوز نشٛكّ ،
ابزؿة ٌَخحَّي من كِس ا٢كـىن اًؼحُص يف ا٢كضمون أو يف ذالٌك ا٢كوضوغ ا٤كمول ،ففَِ فصظة
( )1اًلحيض ؿًل زن ؾسس اًـزٍز اّكصخحين ،اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعومَ ،حتلِق ورشخ َلّس أذو اًفضي إزصاُمي وؿًل َلّس اًسجحوي،
معسـة ؿُىس اًسحيب اْكَيب ،اًلحُصت  ،1300ض .01
( )1سوزت اًضـصاء ،اآلايث.110 – 111 :
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اًفين ،يف ذيُذَ اًـمَلة ،وُو راثَ ا٢كخض ّمن ذالٌك
رُسَّة ًبلحذفحل جبوُص اًـمي اً ّ
ضـصي ّ ّ
زصحية ؿىل جتحوس اًسًِة اًسعحَّة ٌَالكم ،واًواكؽ آكحزيج ًؤلفاكز وا٢كـحين ا٢كرتث ّسة ؿَهيح ،مفح
ُشٍ إالّ ظوزت من ظوز اًوؾي اًـمَق ًوحوذ اٍاكةن يف اٌَلة ،وٌَِ َ ِـسَِ يف ا٢كسى اٍاكةن مح ذني
اْكلِلة وا٣كحس ،واًواكؽ وا٢كثحل ،وكِس اًرضوزت وآكَحل ،وًئلفعحخ ؾن آكّبت اًـمََّة ٌَضحؾص
ابْكَحت ،أو كي ؾن آكّبت ذعسَـة اّكوُص اإلوسحين يف معلَ اًوحوذي؟
ًلس ؿحىن صـص ىزاز كصّحين ؿىل وخَ آكعوض من صموم هجخني ؿىل صـصٍ وؿَََ رسع ًَح(:)1
األوىل حمتث ّي يف هلّحذ اْكسازة اًـصذَّة وصـصاهئح ،واألدصى ثلوم هبح اًصاذٍاكًَة الاحامتؾَّة ا٤كحفؼة اًيت
حس سواء .فىِف س ّ
يجًل اْكسًر ؾن ّ
حصفغ ا٢كوس َلح واًليحء واًضـص ؿىل ٍ
جضلك ُشٍن ا٢كوكفني
هخشني كسزثَ اإلذساؾ َّة ؿىل اًثسحث يف وهجِح وحتلِق مرشوؿَ
ذأظَحفٌِل ا٢كخـسّ ذت جتحٍ صـص ىزاز ،و ّ
ذعّب وأًنت؟
"أن ىزاز كصّحين اكن را أفق حسايث مٌحكغ ٌَحسازخني م ًـح [حسازة
ٍصى حصَد ذوُصوز ّ
اًوحوذي (حٌلؿة
اًصؤاي :اًيت ثخّحس مؽ اًخجصذة اًضـصًّة اًفصذًّة ٙكاث ظححهبح اإلوسحه َّة اب٢كـىن
ّ
صـص) .وحسازة اًصؤًة :اًيت حصى يف صلك اًلعَست ومضموهنح ومصحـ َّحهتح حوُص الاًزتام ،وفهيح
اًثوزت ؿىل اًواكؽ ألهنّ ح؛ أي اًلعَست ،ؿسّ ت ا٢كـصنة ذَس اًضحؾص ا٢كَزتم من مثي ؾسس اًوُحة اًسَحيت
وظبلخ ؾسس اًعسوز وأمحس ؾسس ا٢كـعي جححسي وأمي ذهلي] ،األمص اٙكي حـي اًيلس اْكسايث
ًؤسس مسحزٍ اْكسايث
ًعيّف ىز ًازا يف نثري من ا٢كيحس سحث ذحزح اًًسلني م ًـح ،فلس اس خعحغ أن ّ
( )1اهؼص يف رٛك :ؿًل أمحس َلّس اًـصوذ ،خسًَّة ىزاز كصّحين يف اًيلس اًـصيب اْكسًر ،ذاز اٍىذحة اًثلحيف ،إزذس  ،1669ض – 131
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ًوزظ اْكسااثث األدصى وًضـِح يف مأسق من اّكحهسني ّ
اًفين واًفىصي م ًـح ّ ،... ،إن
ا٢كضحذ وأن ّ
ا٥كمًل اٙكي ًيـت من ظصف صـصاء كعَست اًصؤاي وهلّحذُح ذأه َّ
ىزاز كصّحين ابث حيمي ظفة اًضحؾص ّ
صحؾص أكحُري اًلوكحء ،وًيـخَ صـصاء الاًزتام ذأه َّ صحؾص اًسوزحواسًّة ا٢كثرية ابًلصاةز اًضِواه َّة،
واًيدِجة ّأن ىز ًازا ًنل ؿساء ّ
صـصاي ممتِّؼ ًزا"(.)1
الاجتحُني ،وابث ميث ّي ظواتً ً
أضف إىل رٛك أًضً ح اًـساء اٙكي ًنظسَ ّإايٍ ا٤كحفؼون  ،واًصاذٍاكًَون الاحامتؾ َّون ،اٙكٍن
ًسافـون ؾن ا٢كـحًري األذبلكِة اًلحمئة ،وؾن اًلمي الاحامتؾ َّة اًسحاست ،ف١ك حيمتي ُؤالء وال أوًتم،
اْكد وا٢كصأت ذخف ّحط اًـبلكة اًلحمئة مح ذني اّكًسني ،إىل
مح ّهصش ىزاز هفسَ هل من حسًر ؾن ّ
ذزخة أن هُـت مهنم مهتّ ًمح ذأه َّ صحؾص اًفضَحة ،وصحؾص ا٢كصاُلحث ،وصحؾص اٍهنوذ ،وصحؾص
اإلابحِّة ،وصحؾص اًفجوز ،واًضحؾص اٍاكفص ،وصحؾص اًِزمية ،وصحؾص اًخيحكغ ،ومفسس ا٢كصأت
واْكد ،فِشٍ األوظحف مجَـِح هتسف إىل اًيَي من ىزاز رسع ًَح ،ومن جتصذخَ اًضـصًّة ،يف اًفىصت
اًيت حتمَِح ثٜك األصـحز ،ويف ا٢كـحين اٗكًًِّة واألذبلكِّة ا٢كض متٍك ؿَهيح.
وذسزخة أك ّي حسّ ت ًُيـت ىزاز ذأه َّ صحؾص ا٢كصأت ،أو اًضحؾص اٙكي أؾعى ا٢كصأت هوهنح أهىث ،أو
وجمصذُح من األهوزة ،يف حمحوٌك ًبلث ّفحق مـَ يف ذـغ مح ًشُد إًََ من
اكصف اًلٌحغ ؾن ا٢كصأت ّ
زأي يف ظسَـة ا٢كصأت.

( )1اهؼص :حصَد ذوُصوز ،ج ّ
ضلك ا٢كوكف اًيلسي يف ػ ّي اْكسازة اًضـصًّة ا٢كضحذّت ؾيس ىزاز كصّحين :مصاحـة آلًَحث اًِسم واًخأسُس،
ا٢كًضوزت ؿىل مٌخسى س خحز اتميز ؿىل اًضحزىة.
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أ ّمح اًفجة اًلٍََك ذمّن أهعفوٍ فلس ذَـوا ؿَََ من اًيـوث أه َّ صحؾص أؾعى اّكَي مـىن
اًض سحة ،وأه َّ صحؾص ّ
ٍلك األحِحل ،وصحؾص اًلض َّة ،واًضحؾص ا٢كَزتم ،وصحؾص اًوظي َّة ،وصحؾص
اْكد.
ُشا اًسون اًضحسؽ يف اًيؼص إىل ىزاز وصـصٍ ُو اٙكي مييح جتصذخَ اًضـصًّة مـيحُح اٙكي
()1
جس خحلَّ ومييح كعحاسٍ ذوزُح اًفحؿي يف اًخحزخي ّ
اإلذساؾي،
هخعحزا ٢كرشوؿَ
اًفين  ،وجيـي قيحءٍ ا ً
ّ
وُو ًـي رٛك متحم اًوؾي.
ًلول أمحس حِسوص ،مضريًا إىل ٍلي اًيـوث اًسحًفة ..." :وسوى رٛك من اًيـوث اًيت
حىضف ؾن مواكف أًسًوًوحِّة جتحٍ اًضحؾص ً
فذحول اًيلس ؾيس ُؤالء وأوًتم إىل
إوسحًن
وصحؾصاّ .
ً
ُجحء أو إىل مسخ ،و ّ
وحتوالثَ ،وحٌوهَ ،واؿزتاسٍ
دسؽ ُؤالء وأوًتم اؿرتاف اًضحؾص ذدٌحكضحثَّ ،
صـصاي ،إر ًؤنّس أه َّ
هبشٍ اًعفحث ،و٠ك ًخوكّف ؾيس ثأهَس رٛك إؿبلمًِح ،ذي ثـسّ اٍ إىل ثأهَس رٛك ً
ًخحصز حسس ا٢كصأت
فـي رٛك ىاكًة رس َوف الاىىضحزًّة ،وًـَن والءٍ ٌَهنوذ ،وًـسّ ُح مٌعَلًح ّ
اًرسًّة إىل اًـَي َّة .ومن ُيح واهجت اٗكازسني ظـوذة اًفعي ذني رسع َّخَ
وإدصاح ؾواظفِح من ّ
اإلؿبلمِّة ورسعَّخَ يف اْكَحت اًَومِّة ،ورسعَّخَ اًضـصًّة ،وُىشا فـىل اًصمغ من سِوٌك جتصذخَ
اًضـصًّة ،من حِر ًلهتح وموضوؾِحّ ،إال أهنّ ح كسث من أنرث اًخجحزة اًضـصًّة اًـصذ َّة ا٢كـحزصت
مغوضً ح ،إر من اًسِي ً
خسا اًلصغ ؿىل مضموهنح اًؼحُص ،وٍىن اًلصغ ؿىل اًوخَ آكفي يف صـصٍ
واٙكي خيخئب حتت ؾسحءت اًصمز ٍاكذ ٍىون مس ً
خحَبل"(.)2
( )1اهؼص :مسري حسميي ،اإلًلحغ يف صـص ىزاز كصّحين من ذبلل ذًوان "كعحاس" ،ؿح٠ك اٍىذد اْكسًر ،ظ ،1إزذس  ،1616ض .16- 11
( )1أمحس حِسوص ،صـصًّة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست :كصاءت يف صـص ىزاز كصّحين ،مًضوزاث ّاحتحذ اٍىذّحة اًـصة ،ذمضق  ،1661ض.9
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فِشا اًخفحؿي مؽ جتصذة ىزاز من مجِوز ا٢كخَلّني ٍصحؽ إىل ملساز اًخأزري اٙكي اكن ًضـصٍ يف
اًواكؽ ،نٌل ّأن ثفحؿهل ابًصذوذ واإلاثزت والاسدثحزت ًسني ؾن ملساز اًزتامَ ابٍهنج اٙكي ّ
ادذعَ ًيفسَ
ً
مسؤوال أو فٌ ّ ًحًن مَزت ًمح ذلض َّخَ ،وًـ ّي ُشا األمص زص ّمذَ ًلؽ يف ظَد قيحاُ ّذَ اًيت ٠ك ًدٌحسل
صحؾصا
ً
ؾهنح ،وكس زأى ًِح ّ
اًلصاء ،واًخشضري ابًخلَري اٙكي
لك ُشا ا٢كفـول يف اًواكؽ ،واًخأزري يف ا٢كس متـني و ّ
ححرضا يف هفوش اًيحش،
ًًذسة اًضحؾص هفسَ إلحسازَ يف جممتـَ ،حبَر ًضمن هل اًضِصت واًسلحء ً
ً
وذحٗكا يف ذهَح اإلذساغ يف األرواق واألمزخة اًفٌ ّ َّة .وال ٍزال اٌَشس كحمئًح يف ظسَـة اًـبلكة اًلحمئة مح
خسحسح رسَونَ وكوهل،
ذني اًضحؾص وصـصٍ ،ومح ذني رسع َّة اًضحؾص وأًنٍ اًليحا َّة ،وٍزًسُح ُو اً ً
ذيرثٍ وصـصٍ.
وميىن اًلول رسِوٌك وٌرس ّإن اًليحا َّة اًزنازًّة مسة مبلسمة ًعححهبح وًضـصٍ ،وكس أفعح
ؾهنح ُو يف أنرث من موظن من اًضـصّ ،
حىت أمىن اًيؼص إىل كعحاسٍ ا٢كليّحت ؿىل أهنّ ح خحءث
مفرست ًخٜك اًصؤًة ،فىأه َّ من صسّ ت احذفحهل ابًليحاَّة يف مس خوايهتح ا٢كخـسّ ذت ،ال ًلول اًضـص ّإال
ّ
كِحسح
مٌشوزا ٌَعصة ابًسٌلغ واًليحء ،ويف ُشا ثفسري ّأويل ٍىرثت مح قُ ّين هل من اًلعحاسً ،
ًَىون ً
إىل سحةص اًضـصاء.
فحًوؾي اًضـصي ٗكًَ جمسول اب٢كوس َلى واًليحء م ًـح ،وميىن اًلول ّإن مفِوم اًضـص اٙكي
األول ً ،لس ٓك ّط
ّ
زصخ ذَ يف هرثٍ ،وًِج ذشهصٍ يف أصـحزٍ ُو مفِوم موس َلي وقيحيئ يف ا٢كلحم ّ
األول اٙكي ورش فَِ ذًواهَ "ظفوٌك هنس" حني كحلً " :يخواضؽ إرن ؿىل
ىزاز ُشا ا٢كفِوم مٌش اًَوم ّ
اًلولّ :إن اًضـص وِصذة مجٍَك ،ال ثـمص ظو ًًبل ،حىون اًيفس ذبلًِح جبمَؽ ؾيحزصُح من ؿحظفة،
ودِحل ،وربهصت ،وقصٍزت ،مرسذٍك اب٢كوس َلح .ومىت بندسشت اًِيهية اًضـصًّة زٌش اًيلم ،اكن اًضـص.
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فِو ذخـسري موحز (اًيفس مَ ّحية)"( )1وال ًـين رٛك أه َّ مفِوم حيَف ؿىل ؾيحزص اًضـصًّة يف
اًسبلقي اٙكي ال ًخحلّق إال من
ٌَلوي واًدضىِي
اًيط من مثي اًدضشَِ والاس خـحزت واًسيحء ا ّ
ّ
ّ
ذحظح يف إذساؿَ،
صـصاي ً
ذبلل اوسجحم ُشٍ اًـيحزص مجَـِح م ًـحًًَ ،ذج ًيح يف ذحمتة ا٢كعحف منور ًخح ً
ال ُنعئ فَِ زوحَ اًضـصًّة أو إميحءثَ اٗكالً َّة أو مسخَ األسَوذ َّة آكحظة ذَ ،وعم اًيت ال خيعهئح
اًلحزئ ،وال ثلَد ؾن اًسحمؽ حني ًـصط هل ٌهط من هعوض ىزاز مىذو ًاب أو مًضسً ا أو ّ
ملىن.
األول "كحًت يل
ًلول ىزاز كصحين يف كعَست (وزكة إىل اًلحزئ) وعم َأول كعَست يف ذًواهَ ّ
اًسمصاء" س ية :٤٤١١
ؾز ُ
حَؼمي أن أدؼَؼسا
فت و٠ك أظَد اًيجم ذُذًح وال نــحن َ
"أحس" نفحين وال أظَد " اًضحؾص اّك َّسا"
إرا كِي ّؾين ّ
ُ
أكعسا
صؼـؼصث "رضؼيء" فىؼوهت "صُجًح" ذـفوًّة ذون أن ُ
كحزيئ  ..اي زفِق اًعصًق أًن اًضفذحن  ..وأهت اًعسى
فِح ِ
ســــأًذؼؼؼؼؼم ابٞك نؼن ًنؾؼ ًمح إرا مح مضمت حصويف كسا..
ثــشنّؼص  ..وأهت ثــمؼؼ ّؼص ؿَهيح ؿشاة اْكصوف ٍ ..ىؼي ثوخسا
سأزاتخ ٠ك ًم مـىن وحوذي فضو ًال وال اكن معصي سسى
()2
أحد  ..وال محث يف اٍىون من ّقصذا
مفح محث من يف ّاًزمحن ّ

( )1ىزاز كصّحين ،ذًوان ظفوٌك هنس ،ملسّ مذَ؛ يف اًضـص ،ظ  ،13ذريوث  ،1393ض.0
( )1ىزاز كصَحين ،األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك ،مًضوزاث ىزاز كصَحين ،ظ  ،11ذريوث 19 – 17 /1 ،1373
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أًُس قصًسًح أن ًفذخح ىزاز كصّحين مسريثَ اًضـصًّة اْكحفٍك هبشٍ األذَحث ا٢كـيوهة ذؼ "وزكة إىل
اًلحزئ" فِسسأ ذيـت صـصٍ ذأه َّ ؾزف زصحي نٌل ًؼِص رٛك يف لكمة "ؾز ُ
فت" ،فِو ظححد
األول ،وعم اًيت س خجـهل جن ًمح وس خساؾد حَمَ ابٓكَوذ ،وإن ذسا
موس َلى ًسزوِح مٌش اًَوم ّ
اْكس واًضـوز ّ
حىت حيلّق زاض ًَح مصثسة اًضحؾص اّك َّس
مسز ًاك قيحاُ ّذَ من بنخفحاَ ابًخـسري ؾن ّ
حسد ،ذون أن ًفذـي اٍالكم ً
افذـحال ،و ّ
ًـهل ًفعح ّمعح ٌض سَ اًيسوءت يف مح س َىون هل يف
ا٢كس خلصي ،مفح ُو ّإال اًضفذحن وكحزاَ ُو اًعسى ،وس َـحٍن وحوذٍ يف اْكَحت ،ومن ّمث سريى ّأن
اًفن" ،مفح محث من يف
اْكد و ّ
زسحًخَ اًيت هتد حِحثَ مـيحُح ،حوكن يف أن حيلّق آكَوذ من ذبلل ّ
أحد وال محث من ّقصذا" ،وُو ذشٛك ّ
ا٢كخًيب
اًزمحن ّ
ًرتمس ُدعى صحؾص اًـصذ َّة األنّب أيب اًع َّد ّ
اٙكي ًلول(:)1
َت ِصـصا ً ْأظسَ َح اٗكّ ُُص م ِ
َو َمح اًــ ّس ُْؼؼؼ ُص إالّ ِمؼ ْن ُزوا ِت كَعحاِسي إرا كُ ُ
ًُض َسا
ف َــ َسؼؼؼؼ َؼحز ذ َِ َم ْؼن ال ٌ َسريُ م َُض ِم ًؼؼصا َوق َــٌ ّؼؼؼى ذؼ َِ َمؼؼؼ ْن ال ًُــلَؼ ّين ُمؼل َِصذَا
حون ُم َص َذذَا
ِأحؼؼ ْزين إرا ُأه ْــ ِضــسْ َث ِصؼـصا ً فإه ّ َمح ذؼ ِضـؼؼصي أاتَ كَ اًــمــح ِذ َ
َأًن ّ
َو َذ ْغ ّ
اًع َسى
لك َظ ْو ٍث كَريَ َظ ْويت فؼإه ّين
اًعحةِ ُص ا٢ك َ ْح ِ ُ
ًك َواآلد َُص ّ
وكحل ىزاز يف كعَست ( ُماكزَ َصت)(:)2
ويت ُ
وإن ُ
أحد ،حصاٍ ًــمؼؼؼؼؼؼن لك ُشا اٙكي أهؼم
ًست ّ
وثؼٜك اًــلؼؼؼعؼحاؼس أصؼسو هبح أمؼح ذَــفؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح امؼصأت ثَؼِؼم
( )1أذو اًع َّد ا٢كخًيب ،ذًوان ا٢كخًيب ،ذاز ذريوث ٌَعسحؿة واًًرش ،1393 ،ض .373
( )1ىزاز كصَحين ،األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك.13 /1 ،
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فِو ٌضري إىل صـصٍ مٌش اًسساايث ،وٍصذط ذو ًمح ذني فٌَّ وحصَّ ٌَمصأت اًيت اكهت كضَّخَ
اًضـصي ،فِح ُو ًؤنّس قيحا َّة كعحاسٍ اًيت ٌضسو هبح ،ذإًِحم من
ا٤كوزًّة ؿىل امذساذ مرشوؿَ
ّ
حىت ظحز ًلسّم اًلعَست ّ
ذفن اًليحء وذـضق ا٢كصأت ّ
ذاٌك ؿىل رٛك من ذبلل
ا٢كصأت .وال ٍزال ًُـىن ّ
اًـيوان واًضلك وا٤كخوى ،فذلسو نأهنّ ح مـزوفة مًسجمة من ّأول لكمة فهيح ّ
حىت آدص لكمة ،وُشا
مح حتلّق يف كعَست "مسفوهَة ؿىل اًصظَف" اًيت حصى فهيح ذََلًح فٌ ّ ًَح جيـي ا٢كصأت أقيَة ،وًضفي
ؿىل األقيَة ّ
لك مفححن ثٜك ا٢كصأت ،ففي ُشا اًخسحذل أو اًدضخلك أو اًامتعم مح حيلّق زؤًة اًـح٠ك ٗكى
ىزاز اهعبلكًح من ذمج ا٢كصأت يف اًفن فِيخلي من اًفن أزىق أصاكهل اْكضحزًة وعم اًـزف ا٢كوس َلي
واًليحء ،ونأه َّ يف ُشا ٍمتث ّي ملوٌك ازن ذ٘كون اًضِريت حول اًليحء وا٢كوس َلح حني ًلول" :وُشٍ
اًعيحؿة آدص مح حيعي يف اًـمصان من اًعيحاؽ؛ ألهنح نٌلًَّة يف كري وػَفة من اًوػحاف ّإال وػَفة
()1
فإن
اًفصاػ واًفصخ ،وُو أًضح ّأول مح ًيلعؽ من اًـمصان ؾيس ادذبلهل وحصاحـَ وٝك أؿ١ك" وهبشا ّ
حوُصاي يف إذساؿَ ،فٌجس ظساُح ٗكى مـحًية ا٢كصأت ،وجنسُح ّ
جضلك يف رُيَ
مىو ًًن
ً
قيحاُ ّذَ ثلسو ّ
أمسى ظوزت ًؼِوز ا٢كوس َلح فهيح ؿىل مس خوى اًوؾي واًدضىِي م ًـح.

مسفٌَُـّْح ػهَ انشّصْف
ِسؼريي  ..ففي َسحك َ ِ
ِم َهنْ َصا أكحن
َ
واألظهبَحن
أَظؼصى من ا ِْك َجح ِس ..
ًلؼؼؼزًِح ُـــٌـــحكَ  ..ك َؼؼ ْوسح نَؼ َم ِحن
( )1ازن ذ٘كون ،ا٢كلسمة ،ذاز اّكَي ،ذريوث ذ .ث .ض .175
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أًن ُُــــٌؼح ُ ..مؼؼؼؼؼؼؼذَـــحذؼ ٌؽ ه َــــ ْلــــ َمــــ ًة
أًن ُُـــيح  ..و يف ًـــسي ز َؼؼؼؼؼؼؼ ْص َوتٌ
ؾ ِ
ُ
َحن
َيحك ..واٌََ ُي ..
وظوث اً ِس ِ
و َذ ِمؼؼؼؼؼصي حؼؼويل حسو َذ اًثؼوان
وأذْؼ ِح ِصي يف ُح ْصخ ُحؼ ْصيح  ..أًن
  

اًِؼؼؼو َم ْ ..أظـــصَؼؼؼ ْحــيَح ؿىل َدصَ ٍة
كِــ َي ادــــذـــفــ ْت ْأظ َو ُل َظ ْف َعحف َ ٍة
زان
اًس ْفح من ذّيُ ِ
ْأظؼ َو ُل مح يف َ
واألدفوان
بلة
ســــحزكؼؼؼؼؼؼ َة اٌَ َــ ْصــــ ِ
ِ
و َُـــح َح ؼؼؼؼؼؼؼ ْ
صث مؽ اْكصٍص اًََ َمحن
ووذَؾؼؼؼؼؼ ْت اتزًؼؼؼخَ ثؼؼؼؼؼؼؼحزًؼرِح
وذاؾصـــ ْت ه َؼؼؼؼؼِْؼؼؼؼؼ ًسا ُنأًْؼؼؼؼؼ ُـؼوذ ٍة
ثؼؼؼعِؼؼؼ ُح إ ْن ذقؼسقِح إ ِْظصَؼـحن..
وان
ومح ٗكى زذ ّؼؼؼ َي مؼؼؼن ُؾـــٌـــ ُفؼؼؼ ِ
مسًـــٌؼؼؼؼؼيت ! ٠ك ًؼصؼؼؼ َق يش ٌء ُُيح
  

ِسِؼؼؼؼصي  ..فإين ٠ك ْ
أسل ُمــٌْؼؼؼ ِعؼخًح
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حن اه ْــ ِسؼؼؼ َجح ٌم اكم ٌي  ..و ِاظؼ ًِل
هؼؼ ُ
َؾؼؼؼ ْز ِ
فم  ..مح أزو َغ َ
َحن
ظوث اً ِس ِ
وذاؾـــصــــ ْت ه َؼؼؼؼِْـــسا ً ُنأًْؼؼؼؼؼؼ ُـؼؼؼؼوذ ٍة
ثعــِؼؼؼؼؼؼؼؼ ُح ْإن ذكسقِح إ ِْظؼسَـحن..
ه َؼؼؼِْــ ًسا ً َ ُجؼؼو ًخح فَِ ثــِؼؼؼؼؼؼ َُ ُاٙكزى
ومح ٗكى زذ ّؼؼؼؼ َي مؼؼؼؼؼن ُؾـــٌؼؼؼؼؼ ُفو ِان
مسًــٌؼؼؼؼؼيت! ٠ك ًؼؼؼؼؼصؼؼؼ َق يش ٌء ُُيح
٠ك ًٌؼذــفؼؼؼؼ ْغ٠ ،ك ٍص ْ
ثـش من َحٌ َ ِحن
  

ِسؼِؼؼؼصي  ..فــــإين ٠ك ْ
أسل ُمـــٌْؼؼؼ ِعخًح
ًِــ ِلؼؼؼ َعــــ ٍة حىــذُــــ ُصؼؼؼؼؼؼِح فُؼؼؼؼؼَ َــــذَــــ ِحن.
حن اه ْـــ ِسؼؼ َجح ٌم اكم ٌي  ..و ِاظ ًِل
هؼؼؼؼؼ ُ
( )1
َؾؼ ْز ِ
سَحن
فم  ..مح أزو َغ ظوث اً ِ
ومن كعَست (مسحفصت) ًخضّ ح ًيح متجَس ىزاز ًفٌَّ اًضـصي وٙكاثَ ،وًو اكن رٛك خحز ًحح
ٌَمصأت اًيت ثلسو ذبل حول وال ّكوت ،فدسدس١ك ًىرحس َّة اًضحؾص اًفٌ ّ َّة ،وثخأدّص ؾن أن حىون رااتً
اسم يف اْكسًر ؿىل
اًفينّ ،إن ا٢كَمح اٗكز ّ
مواسًة هل ،ذي ؾن أن حىون موضوؿًح ًيحسغ موضوؿَ ّ ّ
( )1ىزاز كصّحين ،األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك.51 / 1 ،
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ًسحن ا٢كصأت ،ذخزَّهيح ؾن أن حىون ٌَضحؾصً ،ـ ّمق صـوز ىزاز ذليحاُ ّذَ وراثُ ّذَ يف اًوكت هفسَ،
وًـ ّي يف ُشٍ اًلعَست مح ٍىضف ؾن إًشاء ىزاز ٌَمصأت يف أذَط مضحؾصُح جتحَُ ،وُو ذشٛك
ًؤنّس حسش َلّس ؾسس اًوُحة اٙكي كحل" :ىزاز كصّحين ًيؼم اًضـص ذـًََِ ال ذلَسَ٠ ،... ،ك أصـص يف
صـصا ذي إه َّ
صـصٍ ابهخفحضة يف كَسَ ،أو مبأسحت ؿحصِح ،أو مضلكة م ّص هبح ،واؾخرصث كَسَ وظحقِح ً
معوز ،وكس وضف ُو ؾن هفسَ ،فلس أظسز ذًو ًاًن من اًضـص ؾيواهَ اًصمس ابٍلكٌلث٠ ،... ،ك
ّ
أحس ذأه َّ اًخحغ وسِص وزىك ،إه َّ ّزسحم
صـصا حزًيًح ،أو ذَ من اًضجن مح جيـَين ّ
اكصأ هل ً
اْكد وا٢كصأت مبح
اْكد نأه َّ إمّباظوزً ،أمص فِعحغ ،وأه َّ ًخفضّ ي ؿىل ّ
ابٍلكٌلث ،...،خيحظد ا٢كصأت و ّ
جيوذ ذَ"( ،)1فحس متؽ إًََ ًلول:
حجــذؼؼؼؼؼؼؼ ِح ًنسف اّكصاخ ،فلحًت
اْكد واألًنص َس مح ذم ؟
صحؾص ّ
َ
اي ظــسًــلي وصحؾصي ..ال ثــمــىّ ْن
كصضة اًَأش من ظــمؼؼوخ ص سحذم
ٌَؼفؼن كؼس دؼَؼلؼت وٌَؼضـؼص
أهت ّ
سؼِؼؼؼِؼسي اٗكهـــِؼح ذؼؼصًؼق صِؼحذم
أهؼح ذؾؼٌؼؼؼؼؼ ؼي أسؼري ُ..شا ظصًلي
وامـــش اي صـــحؾؼصي إىل مؼحصاذم
( )1ىزاز كصّحين ّزسحم ابٍلكٌلثَ ،لّس ؾسس اًوُحة ،مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين :صحؾص ّ
ٍلك األحِحل" حتصٍص َلّس ًوسف جنم،
ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ ،1اٍىوًت ( ،1339معحذؽ ذاز ظحذز :ظسـة ذريوث) .011 – 011 / 1
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مح دؼَلؼيح ًؼسـضؼؼؼؼؼؼيح  ..اي حصَيب
( )1
فحذؼق ٌَـــفؼؼن ٌَ ..ؼلؼيح ٍىذحذم
اْكد واألًنص َس ؿىل ًسحن ا٤كسوذة ،وعم اًيت ؿَهيح أن ثسزك ملساز
ًؤنّس ىزاز أه َّ صحؾص ّ
ثـَّق ُشا اًفٌّحن ذفٌَّ ،فـىل اًصمغ من ّأن ا٢كصأت عم مَِمخَ ،وعم كض َّخَ األوىل يف مرشوؿَ
اًـضلي آكحض ،ويف مـصنخَ اًخحصٍصًّة ًِح من كِوذ اًواكؽ ا٢كلَّد ألهوثهتح ،فإهنّ ح ثؤنّس مبح ٍصضََ يف
ّ
ٌَفن ٌَ ..ليح ٍىذحذم" ،ذأه َّ مٌشوز
اًسُت األذري ا٢كلذشس ُيح" :مح ذَلٌح ًسـضيح  ..اي حصَيب فحذق ّ
اًضـصي ّأو ًالّ ،مث قيحء ُشا اإلذساغ ابألذاء واإلوضحذ
اًفين ،اًلحمئ ؿىل مثَّر اإلذساغ
ّ
٢كرشوؿَ ّ ّ
واًخعصًد اثه ًَح ،واًخـَّق أذريًا ابٍىذحة يف إصحزت ػحُصت إىل اًـيرص اًثلحيف ا٢كىني يف ُشٍ اًثبلز َّة
ا٢كمتّمة ٢كرشوؿَ اًضـصي واْكضحزي واإلوسحين ا٢كخاكمي ،من مٌؼوزٍ ُوٍ ،ىٌَّ أًشسَ ٌَمصأتّ ،
حىت
ًخّبأ من ىصحسُ ّذَ.
ّ
ٍىن ظوث ا٢كصأت
مىوًنثَ ،و ّ
مىو ًًن من ّ
اًفين ال ًخحلّق ًإال ذأن حىون ا٢كصأت ّ
ّإن مرشوغ ىزاز ّ ّ
ذأن ا٢كصأت ًُست رااتً مواسًة
حيصز اًضحؾص من اًزتامَ جتحُِح ٢كعَحة اًلعَست مبح ًويح ّ
يف اًلعَست ّ
فإن ظوث ا٢كصأت ًيححس إىل
ٙكاث اًضحؾص ،ذي عم حمغ موضوغ من موضوؿحث اًلعَستٙ ،كا ّ
راث َّة اًضحؾص وًعحًسَ ابًخزًل ؾهنح من أخي اْكفحع ؿىل اًلعَست.
ويف زاثا َّة هل ذـيوان "ؿحيص اًصحصحين" يف مخسة ملحظؽً ،لول يف اًصاذؽ مهنح:
حتوًت ا٢كوس َلح من مؼحُصت
"ؿىل ًسي ؿحيص ّ
( )1ىزاز كصّحين ،األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك.01 / 1 ،
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وثؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼ ّول اًؼؼؼؼحد من قؼؼؼؼزوت زصزصً ّؼؼؼؼؼة
إىل ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلت
وثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼ ّول اًضـص من كصكـة ًلؼؼؼؼوً ّؼؼؼؼؼة
إىل حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٍك حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزً ّؼؼؼؼؼة
حوًيح هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحن ،من اكايحث حصاذــِّؼؼؼؼؼة
وثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّ
()1
إىل ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوء مؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼوغ"
فِي ٌضري ىزاز إىل مح ْك ّن ؿحيص اًصحصحين هل من أقيَحث ظسحت هبح فريوس؟ وٍىن ٍىفِيح
أن هيؼص إىل ا٢كـىن اًـمَق اٙكي ٍصى ىزاز هفسَ فَِ ،فحًضـص ال ٌسحوي أنرث من كصكـة ًلوًّة إن ٠ك
ًخحول
ًخحول ا٢كيجز اًضـصي اًزنازي إىل قيحءّ ،
وحتوهل إىل قيحء ،وحني ّ
ثعلهل اْكضحزت يف األذاءّ ،
ىزاز راثَ من اكةن حصايب إىل ضوء مسموغ ،فِي ُيحك مح ُو أوحض من ُشا ا٢كـىن ًفحؿََّة اًلعَست
ا٢كليّحت يف كصازت زوخ ىزاز؟!
ويف ا٢كلعؽ  9من كعَست "اًوضوء مبحء اًـضق واًَحمسني" :
محرا ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼـي ذؼؼؼؼؼي ذمـــضؼؼؼؼؼق
نــِـــف ثلؼِّؼؼص زــلـــحفــــيت ورويق اّكــٌليل
فًِسُين زهني ظحسحث (ؾصق اًسوش)
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوهؼرشثو اًسَحهو ًصحـــمــــحهِــيوف
هَف ثؼلـــ ّريهؼؼؼؼؼؼؼي ذؼؼؼؼؼؼؼسحثــِؼؼؼؼن اًضحم
( )1ىزاز كصّحين ،ذًواهَ ،ض  ، 536وُو ٍلوغ أصـحزٍ يف اًًسزة اإلٍىرتوهَّة.
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فأظؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼح أ ّول ؾؼؼؼؼؼحسف يف اٗكهَح
() 1
ًلؼوذ أوزهسرتا من دسص اًعفعحف"
فِي اكن ىزاز حي١ك حلًح ذأن ٍىون ؿحسفًح ّأول؟ ّ
ًـهل اكن نشٛك يف كصازت هفسَ ،ومح سال ًَمح
ٌَد من كعحاسٍ ُشٍ اًصقسة ،ومح سال ا٢كليّون
إىل رٛك ّمصت ،و ّ
ًرصخ يف أدصى ،وكس أوذغ يف ا ّ
وا٢كعصذون يف اًـرص اْكسًر ٍهنسون ًو ًمح ذـس ًوم ّ
ًَز٘كوا ىز ًازا ،وًَحلّلوا هل اْك١ك ،ذيفخ اًصوخ يف
ا٥كخعني ،وعم مسة اًليحا َّة
كعحاسٍ اًيت أوذؾِح أمسى ظفة ،وأخىل ذحظ َّة ثؤَُِّح ألن ثيحل إجعحة ّ
اًيت ٠ك ثسحزخ كعَست ىزاز ك ّصحين اًـموذًّة واْك ّصت وكعَست اًيرث يف ذـغ األحوال.
اكهت موس َلح ىزاز اًضـصًّة ػحُصت ،وًـَِّح ٠ك ثرتاحؽ يف هعوظَ اْكسًثة ،يف صـص اًخفـٍَك
ً
مثبل ،ؾن مس خواُح اًـحيل يف كعَسثَ اًضعصًّة أو اًلعَست اًـموذًّة اًخلََسًّة ،وكس وظي األمص
ذأن ّقىن كري معصة هعوض ىزاز اًيرثًّة أي كعَست اًيرث .وًُس من ّ
صم يف ّأن ُشٍ اًؼحُصت عم
َلي اًؼحُص
من اًسٌلث األسَوذَّة أو من اًسٌلث اٗكالًَّة ّ
آكحظة رضحؾص ذون آدصّ ،
فحْكس ا٢كوس ّ
وا٢كًسجم وآكحض جنسٍ ٗكى سَسٍك من اًضـصاء اًـصة ثسسأ ابألؾىش اٍىصري مميون زن كُس
اٙكي أظَق ؿَََ ًلد ظيّحخة اًـصة- ،حؼي ؿسذ من أذَحث صـصٍ ذـيحًة األظفِحين؛ ألهنّ ح اكهت
ذمّح ّقين من األظواث يف اًـرص اًـ ّسحيس ،-ومثهل األدعي قَحج زن قوج اًخلَيب واًسحرتي وأمحس
صويق وكريضم نثري ،فميىن اًلول ّإن ىز ًازا أحس ُؤالء ،يف ُشٍ اًسمة اًليحاَّة ا٢كبلسمة ًضـصٍ.
ثخحول اًـرشاث من
اًخلط صويق ززًؽ ُشٍ اًسمة من صـص ىزاز فلحلًُ" :س قصً ًسح أن ّ
كعحاس ىزاز إىل أقيَحث مـصوفة ًدسحذق ؿىل أذاهئح اٍىثري من ا٢كعصذني اًـصة اٙكٍن وخسوا يف ُشٍ
( )1ىزاز كصّحين ،ذًواهَ ،ض  ،579وُو ٍلوغ أصـحزٍ يف اًًسزة اإلٍىرتوهَّة.
275

مـىن ً
اًلعحاس مح ٍصفؽ مًسوة األقيَة اًـصذَّة اًِحذعة إىل األؿىل ومح هي ّشهبح ً
ومصىن ؿىل حسّ سواء،
ؿىل ّأن ا٢كيحد اإلًلحؾي ًلعحاس ىزاز ال ّ
ًخأىت من اًلحفِة واًوسن آكحزحِّني حفسد ذي من ثٜك
اًِيسسة اٗككِلة ًيؼحم اًلعَست اٗكاذًل ومن ثلعَؽ أكي وثيحػصُح ومن ّثسني اٌَحؼة ا٢كيحس سة
إلهنحء اًسعص او اًـسحزت ،نٌل ّأن اًخلفِة ؾيس ىزاز عم ّفن كحمئ ذشاثَ؛ ّفن كوامَ اًـفوًّة واإلحاكم
وحسن ادذَحز ا٢كفصذت وا٢كوكؽ حبَر ال ثسسو اًلحفِة ملحمة إدفح ًمح وال جسِم يف وكف اهسفحؿة
اًلعَست وإحصحظ ثخحذـِحّ .إن ًرتهَد اًلعَست اًزنازًّة اًفضي األنّب يف صـسُّهتح وحفؼِح وزسؿة
ُضمِح من اًلحزئ وا٢كس متؽ"(.)1
وًِشٍ اًسمة يف صـصٍ ميىن ًيح أن هض ّمَ إىل ؿسذ من اًضـصاء اٙكٍن أقيوا اًليحء اًـصيب،
يف اًـرص اْكسًر ،وزفـوا من سوًّخَ ذلعحاس فعَحة اكن ًِح اٗكوز اًؼحُص يف ثلصًد اًـصذ َّة األم
اًليحيئ اًـخَس ،ورٛك حني
إىل أكحُري من أذيحهئح ،ويف حـَِح مذساوٌك ذني اًيحش من حمفوػِم ّ
زفسوٍ ذسزز من اًلعحاس ،وضم أمحس صويق وأمحس زاسم ورضحزت آكوزي (األدعي اًعلري)،
وإزصاُمي ًنيج ،وسـَس ؾلي ،وَلوذ ذزوٌش ،وكريضم.
فإن بنامتل
ُشا ؿىل ظـَس اًليحاَّة واًسـس ا٢كوس َلي يف فٌَّّة اًلعَست ،وؿىل ظـَس آدص ّ
حد ا٢كصأت
مرشوغ ىزاز ًخحلّق ابٗكأة يف موضوغ واحس ًيشز هفسَ هل ،وًلمي ؿَََ ذيحء فٌَّ ،وُو ّ
وؾضلِح وحتصٍصُح -نٌل ٍصى ،-ومح قُ ّين هل يف ُشا اًسحة ساذ ؿىل اٖكسني أقيَة ،و٠ك مييؽ ُشا أن
صحؾصا وظي ًَح وكومًِح وصحؾص س َحسة ،فلس حصك ًيح من اًضـص اًس َحيس اٍىثري ،نٌل ّأن
ٍىون ىزاز ً
قيحءٍ ٌَوظن ممتث ًّبل اب٢كسن مثي ذمضق وذريوث واًلسشً ،ـسّ ػحُصت جسم مرشوؿَ اًـحم ذأه َّ ًلوم
( )1صويق ززًؽ ،احذفحًَّة اّكسس وصحؾصًّة اْكو ّاش ،مضن نخحة "ىزاز كصّحين صحؾص ّ
ٍلك األحِحل" ض .13
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ؿىل ا٢كصأت واًس َحسة م ًـح ،وٍىن ثسلى مـحًًذَ ٌَس َحسة وٌَلضحاي اًوظيَّة مٌعَلة من هوهَ صحؾص
ا٢كصأت ابمذَحس ،فِو ًـحٍن ا٢كسًية مـحًًذَ ٌَمصأت ،وكس هـرث ؿىل نثري من مذـَّلحث ا٢كصأت يف أزيحء
َحيس ،وكس رهص يف س َحق مح ّأن قيحءٍ ٌَمصأت ُو يف حوُصٍ قيحء ٌَوظن،
جضىِي موكفَ اًس ّ
أًُست ا٢كصأت عم اًوظن؟ وٍىن ال ًـين رٛك ّأن ىز ًازا كس حـي ا٢كصأت رااتً ملحذي راثَ ،فِو ٌضري
معَواب ًبلحذفحل
حمصضً ح ؿىل اإلذساغ ،وموضوؿًح ً
يف مواظن مذـسّ ذت إىل ّأن ا٢كصأت ال ثـسو أن حىون ّ
ًعوز ًوؾهتح وعم
ذشهوزًّة صحؾص ا٢كصأت واٍهنوذ ،اٙكي ًض ّحي اب٢كصأت من أخي أن ثوٗك اًلعَست ،و ّ
حترتق ذيحز حصَّ وال ًأذَ ًِح يف ًلعحث أدصى نثريت ثسوخ ذىرحس َّة ال خيعهئح اًلحزئ يف صـصٍ.
واٙكي أزاٍ ّأن ىز ًازا يف ُشا األمص ٠ك ٍىن ذسؿًح من اًضـصاء ،ففي حصازيح اًـصيب جنس معص زن
أيب زذَـة صحؾص امصأت ،وجنس مجَي ذثٌُة ّ
ونثري ّؾزت واًـ ّسحش زن األحٌف ًلفون صـصضم ،ومـَ
أكَد اًضـص اًـشزي ؿىل موضوغ واحس ووحِس ُو ا٢كصأت ،ومن ذبلًِح ًـحًيون اًوحوذ .ويف ُشا
اًضـصي ذلضَّة مح ،أو ذثمية
اًس َحق ميىن أن هشهص ؿسذًا من اًضـصاء اٙكٍن اص هتصوا يف مرشوؾِم
ّ
فِىصسون صـصضم لكَّ ،أو أكَسَ يف اًسـي ًسَوزت موكفِم
زاُسة ،فصحثوا ًـحًيون اًـح٠ك من ذبلًِحّ ،
ومرشوؾِم آكحض ،وظحزوا ًُيـخون ٗكى اًيلّحذ ذًسشهتم إىل ُشا ا٢كوضوغ أو راك ،فأذو هواش
صحؾص اٖكصت ،وا٢كـصي صحؾص اًفبلسفة وفَِسوف اًضـصاء ،وَلوذ ذزوٌش صحؾص اًلضَة
اًفَسعًَِة ،وظصفة زن اًـسس صحؾص اٌٚكت األذَلوزًّة ،وسُري زن أيب سَمى صحؾص اْكوكة ،واْكعَتة
صحؾص اًِجحء ،وُىشا ...فلك صحؾص ًيدسد إىل كضَة أو موضوغ أو ٍ
سٌلث أو ػواُص ودعحاط
أسَوذَة مـَية.
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وإرا زأًيح نثريًا من اًيلّحذ يف اًـرص اْكسًر حيخفَون ذسزامِّة اًلعَست اْكسًثة ،فلََ ٌي أوسوا
إىل اًليحا َّة فهيح ،فحٍىذد واٗكزاسحث اًيت وكفِح أحصحهبح ؿىل اًزنؿة اٗكزامِّة أضـحف ثٜك اًيت
ّهصسِح آدصون ٌَليحا َّة ومؼحُصُح يف اًلعَست اًـصذ َّة اْكسًثة ،وًـ ّي خ ّي من حتسّ زوا ؾن اًليحا َّة كس
اس خأثص َلوذ ذزوٌش ابًلسط األوفص من اُامترمم ،وأزصس من حتسّزوا ؾن قيحاُ ّذَ ظسحي حسًسي
اّكوت وهوز اٗكٍن اْكحح ( .) 1واحذشذت اًليحاَّة ذـغ اًيلحذ اًض سحة اٙكٍن ثيحوًوُح وضم
وأمحس ّ
ًدٌحفسون اس خجحذة ًسـغ مؤسسحث اّكواةز( ،)2فلس اؾخىن لك من هبَجة إذًيب وؿحمص اٗكذم
اًيعني مثحًني " ححفؼح ؿىل قيحاَة اًلعَست ذون أن ًلفبل
ذلعَسثني ٌَلصّحين وَلّس ا٢كحقوظ ،وؿسّ ا ْ
أسس اْكسازة اًضـصًّة ،وذون أن ٍىوًن ذحزح ذاةصت اْكسازة ،ذي اكن ّ
آكحظة ذَ،
ٍلك مهنٌل حسازخَ ّ
إذساؾي مسُش"(.)3
وإن اهعَلح من معسز واحس وُو حتوًي ّ
اًَوسم ًلة وموكفًح وذُضة إىل ّهط ّ

مؤسسة َلوذ ذزوٌش ،وا٢كلحل مًضوز يف
( )1اهؼص :ظسحي حسًسي ،اًيحي دِط اًصوخَ :لوذ ذزوٌش وصلك اًعوث اًليحيئّ ،
األظي يف ّ
اًليحيئ
اّكوت ،اًليحاَّة وكضحاي الاحزان يف صـص ذزوٌش؛ هوز اٗكٍن اْكحح ،األًن ّ
جمٍك ىزوى اًـٌلهَّة ،ؿسذ 13؛ أمحس ّ
يف "٢كحرا حصهت اْكعحن وحِسً ا".
( )1اهؼص :إزصاُمي ظحفحز (ًَشِح) ،اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحا َّة واًلموط :من اًضفوي إىل ا٢كىذوة ،خحةزت اًضحزكة ًئلذساغ اًـصيب
األول ،اٗكوزت اًثحمٌة ،1661 ،اًيط اًفحةز اب٢كصنز اًثحًر يف جمحل اًيلس .وكس ظسؽ  1665يف ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم يف
اإلظساز ّ
اًضحزكة؛ هبَجة إذًيب وؿحمص اٗكذم (سوزاي) ،ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم اًضحزكة 1665؛ ظبلخ فحزوق ،اًلعَست اًـصذ َّة اْكسًثة
ذني اًليحا َّة واًلموط1665 ،؛ حٌفي َلوذ َلّس (مرص) ،اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحا َّة واًلموط ،ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم،
اًضحزكة 1665؛ كحذت محيض ؿًل حصة (مرص) ،اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحا َّة واًلموط؛ اثمص ذَف اًسوذاين( ،اًـصاق)،
قيحا َّة اًلموط – قيحا َّة اًيحز.
( )3هبَجة مرصي إذًيب ؼ ؿحمص اٗكذم ،اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَة واًلموط ،ظ ،1ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم ،اًضحزكة.1665 ،
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و ّذني ظسحي حسًسي أسس اًلعَست اًليحاَّة وؾيحزصُح ودعحاعِح يف ذفحؿَ ؾن قيحاَة
صـص َلوذ ذزوٌش ،وٌسدضِس زصأي ث .ش .إًَوث حول اًضـص اًليحيئ اٙكي ًامنس ؾن اًيوؿني
اًضـصًّني اٗكزاسم وا٢كَحمي ،وًعف كعَسثَ ابًخأ ّمَ َّة ،وذأهنح ًُست وؾؼ َّة مَحم َّة ،أو ذزامِّة(.)1
وًدٌحول حسًسي اًليحا َّة مبـيحُح ا٢كصثسط ابًليحء ،حني ثخحول اًلعَست إىل أقيَة وحيحول
ثدصّؽ ُشا األمص يف ذالًخَ ؿىل اٙكوق ّ
اًفين مح ذني
اًخحوالث اًيت اؿرتث ّ
اًفين اًسحاس ،وؿىل ّ
اْكس ّ ّ
وحتوالثَ يف
مفع ًبل يف كصاءت اٙكوق ّ
اًس سـًَِّحث واًامثهًَِّحث ،إىل معَؽ األًفِّة اًثحًثة ،فِشهص ّ
اًليحيئ ّ
اًـح٠ك اًـصيب ،مسدضِسً ا ذوكحاؽ من ا٢كِصخحًنث واحذفحًَحث وسحاي اإلؿبلم ،مصَّيًح أه َّ كس ًدّسؽ
سوس َوًوحًِح ًُضمي منحرح مذسحًية من أمنحظ اًلعَست ا٢كليّحت ،وُشا ذسوزٍ س َجـي مفِوم اًضـصًّة
مـني.
اًـصذ َّة أوسؽ زىثري ذمّح زآٍ ذـغ اًيلّحذ اٙكٍن ض َّلوا مفِوم اْكسازة ،وكرصوٍ ؿىل منط ّ
وُشٍ اًامنرح ّ
ذلوت ؾن زوخ اًضـد وجسدمثص مس خوايث خمخَفة من اٌَلة وا٢كخَلني
ثـّب ّ
خلص يف أرُحن اًيرسة من
مس خجَسة ًـواظفِم ومضحؾصضم واهفـحالهتم وأصواكِم .مذجحوست مح اس ّ
ا٢كسسؿني واًيلّحذ حول األكٌـة اًيت فصضهتح ذؾوى الاًزتام(.)2
وإن ا٢كواكف اًيلسًّة
ميىن اًلول ّإن ٌَلعَست ا٢كليّحت أطم َّة ابًلة يف ظَحكة اٙكوق اًـحمّ ،
حتصز اٙكاث اًـصذ َّة من وضم األًسًوًوحِح ذأظَحفِح ا٢كخـسّ ذت
والاحامتؾ َّة اًسَس َّة مهنح كس ححًت ذون ّ

( )1ظسحي حسًسي ،اًيحي دِط اًصوخَ :لوذ ذزوٌش وصلك اًعوث اًليحيئ ،وسزة ؿىل اًضحزىة ّ
٢كؤسسة
٣كٍك ىزوى غ  13و ّ
ذزوٌش ،ذون حصكمي.
( )1ظسحي حسًسي ،فريوس :حِثَحث ذٍن حصذوي وحٌليل وأذبليق ،ملحل يف حصًست اًسفري ذخحزخي .1339 / 9 / 11
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يف اًخـسري اًعحذق ؾن هواسغ اٙكاث اًليحاَّة ا٢كيخجة وا٢كخَلِّة وؾن إهخحهجح ٌَلمي أكحًَّة وثَلهيح ؿىل
اًسواء.
ويف اًس َحق راثَ ويف اًخـسري ؾن سعوت اًضـوز ابًخأمث مح ٍصذ يف اًيط اًعصًف اآليت:
"كحل األمصـي :كَت ًسـغ األؾصاة أوضسين صُجًح من صـصك ،كحل :ويت أكول اًضـص وحصنخَ،
صـصاّ ،
وقىن فَِ حنك اًواذي ،ومسـخَ ،فاكذ ًشُي ؾلًل؛
فلَت :و٠ك راك؟ كحل :أله ّين كَت ً
حصك َح َنكٌ ِك َعحذََ إالّ ّ
ثوطمت ّأن ٝك ّ -ؾز وخ ّي -خم٘كي هبح يف
صـصا ،ومح ّ
فآًَت ّأال أكول ً
ايب حيمي يف ظ َّحثَ ذالالث أدصى معَلة كري مح رهصًن ،فِو ٌضري
اًيحز"(ّ ،)1إن موكف ُشا األؾص ّ
ألن اًلحاي راثَ ،وُو ُيح اًضحؾص ،كس هبصٍ
إىل اًخسحٍن مح ذني اًضـص واًليحء ا٢كعحوة اب٢كوس َلىّ ،
ا٢كلىنّ ،
مح مسؽ من صـصٍ ّ
فإن ُشا ًشِح ًيح أن ّهلصز ّأن حِحت اًلعَست
حىت اؿرتثَ اٗكُضة ،ومن ّمث ّ
حوُصاي ٍوكن يف الادذبلف فامي ذُهنٌل يف أظي
فإن فصكًح
ًُست عم راهتح حِحت األقيَة ،ومن ّمث ّ
ً
اإلًلحغ وا٢كوس َلى راهتح ،وُشا ًسؾوًن إىل اًوكوف ً
كََبل أمحم مح ًلوهل صىصي ؾَّحذ ؾن ُشٍ
() 2
"أن األدوٍن اًضـص وا٢كوس َلى كس
اًؼحُصت يف نخحة "موس َلى اًضـص اًـصيب"  ،فِو ًشهص ّ
ادذطّ ّ
لك مهنٌل ظصًلًح خمخَ ًفح ذـغ الادذبلف ،وإن مجـٌِل األظي اًواحسّ .إن ا٢كوس َلى حمتخّؽ
ذاذي ا٣كموؿة راث اًيؼحم اًيت ًًذج من حىصازُح اًوسن (وجس ّمى ؾيس ا٢كوس َلِني اْكلي أو اًلسز
 )measureمبزًس من الاهضسحظ وا٢كصوهة ،يف هفس اًوكت ،إرا كوزهت ذيؼريهتح يف اًضـص وعم
( )1أذو اًفصح األظفِحين ،نخحة األكحين ،ذاز اٍىذد ا٢كرصًّة ،اًلحُصت ذ .ث .167 / 15 .واهؼص نخحة األكحين  1665/1يف اًًسزة
اإلٍىرتوه َّة.
( )1اهؼص :صىصي ؾَّحذ ،موس َلى اًضـص اًـصيب :مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة ،ض .51 – 53
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فإن اًليحء ٍىضف مح يف اًضـص من اًزححف ،اٙكي ال خيصح ؾن هوهَ هوؿًح
اًخفـٍَك أو اًلسم .وٙكٛك ّ
من اًدسحمح يف مكّ ا٢كلحظؽ ،اكٙكي زوي ؾن إحسق زن إزصاُمي ا٢كوظًل وكس مسؽ إزصاُمي زن ا٢كِسي
ُ
"رُست من اٗكهَح وكس ْ
ّ
رُست ّمين" :ال جيوس يف اًليحء إالّ أن ثلول "رُسخو"
ًخلىن ابًضعص:
ُ
"رُست" و٠ك متسّ ُح اهلعؽ اٌَحن واًضـص ،وإن مسذهتح كصح اٍالكم ،وظحز من
ابًواو ،فإن كَت
الكم اًيسط" ومن ًنحِة أدصى جنس ّأن ا٢كوس َلى  -أهلح ًمح ذلري لكٌلث -جس خعَؽ أن ثوسغ اًزمن ذني
األهلحم ا٢كفصذت نٌل حصًس  "...وخيمت ؾَحذ الكمَ ذأن ًلول" :وُشٍ فصوق جيد أن هؼ ّي ؿىل رهص مهنح
حني وسرتصس اب٢كواسٍن ا٢كوس َلِّة يف ذزاسة ا٢كواسٍن اًضـصًّة"(.)1
اًـصويض ملحذي اإلًلحغ
وًسسو ّأن اًلسمحء اكهوا ًسزهون رٛك حِّسً ا يف كصاءهتم ًئلًلحغ
ّ
َلي اًسٌلؾي ،ففي نخحة اًـصوط ًؤلدفش ٍصذ مح ًأيت" :ومن سمع أه َّ ًأذش اًضـص
ا٢كوس ّ
ابالس امتغ ،كَت فإرا اس متؽ مـم كريك ،فلحل ٢كح حزمع أه َّ صـصًُ ،س رضـص .و٢كح حزمع أه َّ ًُس
رضـص ؾيسك ُو صـص ،مفح ّجحخم ؿَََ؟ إن احذججت ؿَََ ذأه ّم جسمؽ مح (مح) كحل أًن أًضً ح أمسؽ.
فإن ّ
ومن سمع أه َّ ًأذشٍ ّ
اًرتّن ٍىرس اًضـص؛ ورٛك فحًزايذت يف اْكصوف هرس،
ابًرتّن واًليحءؼّ ،
فإن كِي ُو ثـسًي ّ
اًرتّن ،كَت :وًنئ اكن نشٛك؛ أًُس ُو هرس ٌَسُت؟"(.)2
وال هًىس يف ُشا اًس َحق اًؼمححوٌك اًـَم َّة ٗكى صىصي ؾ َّحذ يف نخحذَ "موس َلى اًضـص
اًـصيب" فلس ّوسؽ مٌؼوز ذزاس خَ اًيت حـي ًِح ؾيو ًاًن فصؾ ًَح ّ ً
موذصح ُو (مرشوغ ذزاسة ؿَم َّة)،
ّ
وحتول ذَ إىل اٗكزش ا٢كوس َلي
فوّف حبق اًـيوان ّ
األول وًنكش موس َلى اًضـص من ابة اًـصوط ّ
( )1صىصي ؾ َّحذ ،موس َلى اًضـص اًـصيب ،ض .51
( )1األدفش ،نخحة اًـصوط  ،حتلِق وذزاسة س َّس اًسحصاوي ،ذاز رشكِّحث ،ظ ،1اًلحُصت  ،1339ض .53
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ا٢كفيض إىل األكحين ،ورشغ ذلصاءت رٛك من اذخساء أمص اًضـص يف اًصحز اٙكي ُؿسّ حٌلز اًضـصاء يف
اًخعوز اًـصويض مح ذني اٍنك واًيّب ،واىهتيى إىل
اٗكالٌك ؿىل ّ
ثوسعَ مح ذني اًضـص واًيرث ،مث ًنكش ّ
اإلًلحغ ا٢كوس َلي اٙكاُد إىل اًليحء اًضـصي آكحًط فًٌح مس خل ًبل كحمئًح زصأسَ.
اًـصيب اًلسمي اكن ال ًعَح ٌَليحء وإن
وكس اًخلط إصحزاث اًلسمحء إىل ّأن ذـغ اًضـص ّ
حتلّق فَِ رشظ اًوسن اًضـصي ؿىل اًسحص اًضـصي اًلومي ،ورٛك ٢كح ذني حبص اًضـص وحلي اًليحء
من ثسحٍن وادذبلف.
مفن ظصًف مح اكن يف ُشا األمص اْكواز اٙكي ذاز ذني ىزاز كصّحين واكػم اًسحُص حول
ذأن ُشٍ كعَست دعريت
إماكه َّة قيحء كعَست (اًخحسّ ايث) فلس رهص اكػم معَـِح ًزناز ،فـلّد ىزاز ّ
وٍىهنّ ح ال ثعَح ٌَليحء( ،)1ومؽ رٛك فلس قيّحُح اكػم اًسحُص فامي ذـس ،وظحزث من األكحين اٗكازخة
ا٢كضِوزت من أكحهََ .
فحًليحء ًلسو ذشٛك من أ ّضم أصاكل ثَلّي اًلعَست أو اًضـص ؿىل اًـموم ،حفني ّ
ثلىن اًلعَست
ا٢كخشوق ٌَضـص من مثي ا٢كؤذّي أو ا٢كعصة وا٢كَ ّحن
ثثشت فحؿَ َّهتح يف أكِوز ،وحتسًسً ا أكِوز ّ
اإلؿبلسم اٙكي ّ
ًخشىن ُشٍ اًلعَست أو ثٜك ذلَة إؿحذت إهخحهجح من خسًس ،نٌل فـي اكػم
وا٢كيخج و
ّ
ذلعَست "اًخحسّ ايث" و٠ك ٍىن اًضحؾص هفسَ؛ أي ىزازٍ ،صاُح ظحْك ًة ٌَليحء
وكصي رٛك هلول ّإن إًلحء صـص ىزاز ذعوثَ ًـس من أمجي أصاكل األذاء ،وميىن الاقخيحء ذَ
ؾن اًليحء ،وٍىن األقيَة جتـي اًلعَست جتصذة أدصى ثخّعي ابًضحؾص وثيفعي ؾيَ ،ثخّعي ذَ
( )1ميىن مضحُست رٛك يف جسجَي حَلة من حَلحث زصًنمج "اًسُت ذُذم" اًخَفزًوين ،وجتسٍ ؿىل (اًَوثَوة.)Youtube :
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اث ّعحل اًفصغ ابألظي ،وٍىهنّ ح ثيفعي ؾيَ حبَر ثلسّم ًيح منور ًخح من منحرح سريوزت اًفن ،وأثصٍ يف
اًفين
مىو ًًن ز ً
اُسح من ّ
اًواكؽ ،ومن ّمث أثصٍ يف اًخحزخي ،وهبشا ًعري صـص ىزاز مث ًبلّ ،
مىوًنث اًوؾي ّ ّ
وفن ا٢كوس َلح
اًضـصي و ّ
ّ
مىوًنث اٙكوق الاحامتؾي اًـحم يف فن اًضـص ّ
ومىو ًًن ز ً
اُسح من ّ
اًليحيئّ ،
مىوًنثَ يف اًوكت راثَ ،مثحل
م ًـح .ومن هخحجئ ُشا ا٢كوكف اًخفحؿي مؽ ا٣كمتؽ وآكعومة مؽ ذـغ ّ
رٛك اًخلَري ابْكشف واًزايذت يف اًلعحاس حني ٍصاذ حتوًَِح إىل أكحنّ ،
وحىت يف ححٌك إًلحء اًضحؾص
زسة ىزاز نثريًا ً
خسا ذمّح ٍصًس كوهل ،وذمّح
راثَ كس ثلؽ ُشٍ اًخحوٍصاث دض َة اًصكِد ،ومؽ رٛك فلس ّ
ًوذ إصحؾخَ من وؾي ،وذمّح ًلسّم فَِ من زؤى ًـي أطمّ َّهتح ودعصُح يف آن م ًـح؛ ففي كعَست
اْكد وا٢كعص" ،وس متؽ إىل إًلحء ىزاز يف حمفي هسري من اًيحش ًِشٍ اًلعَستّ ،
فِلري لكمة
"ذريوث و ّ
واحست فهيح عم (فذوى) فِجـَِح (ؾرص)ّ ،
حىت ال ًثري حفِؼة ا٣كمتؽ ا٢كخسٍّن ؿَََ ،ورٛك حني
خيحظد ا٤كسوذة اًيت متث ّي ا٢كصأت يف ذريوث ،ومتث ّي ذريوث نشٛك ،يف اًخسحش صـصي ملعوذ يف
كوهل:
ؿحهؼؼؼؼؼؼؼلــــِــــين يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼمـــِــــحذٍن
وفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوق اًؼؼؼؼؼؼوزق ا٢كىسوز
ضــمؼؼؼؼؼؼَين ؿىل مصأى من اًيحش
ازفؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼي ؾعؼؼؼص اًسبلظني
ازفؼضؼؼي (فذؼوى ؾرص) ا٣كحرًد
ازصيخ اكٙكاد يف مٌخعف اٌََي
(اهؼؼؼؼؼؼؼؼزيف اكًؼؼؼؼجصخ يف اًثسي)
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امٌحَين زوؿة اإلحسحش ابًــموث
وهـــؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمى اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼشاين
( )1
ؾؼؼؼؼؼؼٌــــسمح ثــمعص يف ذريوث"
وًخجحوس ؾن كصاءت اًسعص اٙكي فَِ حصخ اًثسي؟ (اىزيف اكّكصخ يف اًثسي) وال هـصف
٢كحرا! مؽ أه َّ يف اًوكت راثَ خيمت اًلعَست ذـسحزت ظحذمة ،مبح اص متَت ؿَََ من جضشَِ ،وعم:
حد يف ذؼِؼؼصوث
"فــ ّإن اًؼ ّ
( )2
مثي ٝك يف ّ
لك ماكن"
حفني ثَلى اًلعَست من ظححهبح ؿىل مسمؽ من اًيحش حىدسد ظريوزهتح اًوحوذًّة فذلسو
ححرضا ،وال حزال ث َُلى مص ًازا ّ
ًنكعح ومىمت ًبل يف آن م ًـح ،فِؼِص هلعِح ذخـسّ ذ
ًهعح ً
حىت ثعري ًهعح ً
ظَف اإلًلحء اًلحيض ذخلَري يف ذـغ اًعَف ويف اًيلمة ويف األسَوة ًَدٌحسد رٛك مؽ أكِوز،
اًيط اكايًح حٌلً ًَح
وًًَسجم مؽ اًس َحق ،ويف ُشا اًيلط راثَ ثسسو ؿبلمحث الانامتل ذأن ٌس خوي ّ
كحمئًح زصأسَ ،زا ًمسح ًضرعَّخَ ،مس خل ًبل ؾن مصسؿَ ،وال ًخحلّق هل رٛك متحم اًخحلّق إالّ حني ًلسو
األول اًصايق اٙكوق اٙكي ّكصز الادذَحز ،وزأى يف
ّهط اًلعَست أقيَة ،ثفـي فـَِح يف أكِوز ّ
حتوًي اًلعَست إىل أقيَة أن حيلّق اًـسوز ّ
اًييص من ّفن إىل فن ،من ّفن األذة إىل ّفن اًليحء،
األول اٙكي اكن يف اًلعَست ،وٍىمتي اًيلط يف ّهط األقي َّة يف فضحء خسًس،
فِيلط الانامتل ّ
فِخحول الازحاكس ّ
اًييص من
ثلَد ذـغ ؾيحزص اًلعَست وحترض ذس ًال مهنح ؾيحزص أدصى خسًستّ ،
( )1ذًوان ىزاز كصّحين ،ض .11
( )1هفس ا٢كعسز ،ض .11
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هيص خسًس كحمئ ؿىل اًرتذًس واًخىصاز
اًسَسٍك اٌَلوًّة اًيحػمة ٌَمـىن اًـمَق ٌَيط إىل ازحاكس ّ ّ
اإلًلحؾي من وسن اًسحص اًـصويض إىل اًلَسز أو اْكلي يف ا٢كلحم
ًخحول اًسـس
ذلَة اًخعصًد ،و ّ
ّ
ا٢كوس َلي اٍوكّي واًيّبي ،مبح ًيحسد ّفن اًليحء ،وًلذيض رٛك لكَّ ً
إسلحظح ٍلكٌلث ،وأذَحث وأسعص
وملحظؽ ،وإؿحذت ثوسًؽ لكٌلث وأذَحث وأسعص وملحظؽ ،ح ّىت ثعري األقيَة فًٌح خسًسً ا ًًمتي إىل
األول ٌَلعَست حسد ،وًـ ّي يف رٛك مح ًشِح اًخجحوس
ا٢كعصة وا٢كَحن ذـس أن اكن زَُيًح اب٢كؤًّف ّ
ؾن رهص ظححد اٍلكٌلث أو اًضحؾص أو اٍاكثد ،يف ححٌك من اْكَف ؿىل ا٢كَىِّة اًفىصًّة هل ،ملحذي
اًيط اّكسًس ّهط األقيَة نثريًا ذشاثَ،
إزسحث ثٜك ا٢كَىِّة اّكسًست ٌَمؤذّي أو ا٢كعصة ً ،لسو ّ
وًنكعح ابنامتهل ،ومىمت ًبل ذيلعَ يف اًوحوذ اّكسًس ،وُىشا ًعري واحسً ا من
ومذـسّ ذًا ذرتذاذًٍ ،
مىوًنث مفِوم اًضـص ٗكى ا٢كخَلّني يف ُشا اًزمن.
ومىو ًًن من ّ
هعوض اٙكوق اًـحم اًسحاسّ ،
ّإن اإلصحزاث اًسحًفة إىل ا٢كوس َلى من هلحذ وًلوًني كسمحء وحمسزني ثس ّل ؿىل اًـبلكة
ا٢كخرععة ٌَيحكس األذيب ،إن ُو أزاذ
اًوظَست ذني اًفٌون ،وثس ّل ؿىل أطمَّة ا٢كـصفة ا٢كوس َلِّة
ّ
اس خىٌلل ؿسّثَ اًيلسًّةٍ ،ىن ًسسو األمص يف اًواكؽ ؿىل كري مح ُو مأمول ،فَـ ّي من أزصس إصاكً َّحث
اًيلس اًـصيب ا٢كـحزص مح ٍىون من كعوز يف زلحفة اًيحكس اًفٌ َّة ذحزح إظحز ّفن األذة ،ففي
مَحوػة ابزست هسزك رٛك من ثأدّص حصمجة نخد إذوازذ سـَس ا٢كخـَّلة اب٢كوس َلى سمٌ ًَح ،وعم من
أ ّضم نخسَ ،ومح رٛك إ ّال ٌَضـف اًؼحُص يف اّكِحس اًيلسي اًـصيب يف ثوفري مععَححث ماكفجة ٢كح
ًوذ سـَس اًخـسري ؾيَ يف ابة ؿ١ك ا٢كوس َلى ،وًضـف ؿحم يف ذّبت اًيلحذ اًـصة ا٢كوس َلِّة ،ومن
ّمث ذّبت ا٢كرتمجني مهنم ؿىل وخَ آكعوض ،وكس أصحز ّفواس ظصاذَيس إىل رٛك يف حصحٌلثَ ٍىذد
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()1
فين
إذوازذ سـَس ثٜك  .وؿىل ُشا اًيحو ّ
فإن مـحّكة اًلعحاس ا٢كليّحت ال ذسّ من أن ث ُيلس ذأسَوة ّ ّ
خلََسي.
ملحٍص ٢كح ٌض َؽ يف ابة اًيلس ّ
األذيب اً ّ

ؿحزصا مبـىن مح من
وذيحء ؿىل مح س سق فإهّيح يف س َحق ُشٍ اًسحر هـسّ اًلعَست ا٢كليّحت ًهعح ً
اًيط اٙكي "ًخجحوس حسوذ اًيلس ،وحيخفغ هبوًّخَ وُو
اًيط اًـحزص ُو ّ
مـحين اًـسوز ،فإرا اكن ّ
()2
ّ
فإن اًلعَست ا٢كليّحت ختصح من ّ
اًفن
حّي ّ
ٌضلك دعوظ َّخَ من ؾسوزٍ إىل أهواغ أذذ َّة مذـسّ ذتّ ، "،
حموز ّ
وملري ومؤذًى أذا ًء معححصًح اب٢كوس َلى ومَ ّحيًح وفق
ّ
اًضـصي ،هوهَ الك ًمح ٍىذد ،إىل ّهط ّ
َلي ،وُىشا ال
كواؿسُح ،وًُـسل فَِ ؾن ذـغ إًلحغ اًسحص
ّ
اًـصويض إىل جمحل إًلحغ اٌَحن ا٢كوس ّ
َلي
صـصا ً
ًسلى ّهط اًلعَست يف األقيَة ً
ذحًعح أو معفّى؛ ذي ًعري أقيَة ثيدسد إىل اْكلي ا٢كوس ّ
ٌَحين اٙكي ًًمتي إىل ّ
ا٢كلين (ا٢كعصة) أنرث من اهامتاَ إىل اًضحؾص اٙكي
أو اًلَسز ،وإىل اٍنكّ ا ّ
اذخسؿَ اذخساء ،وُشا مح حـي اًلسمحء ًعَلون ؿىل مح قُ ّين من اًضـص اظعبلخ "اًعوث"،
وظحزث األظواث أو األكحين عم اًيت ثـيون هبح اٍىذد ،وثًسد إىل ا٢كليّني ( ) 3وا٢كعصذني
وفن ا٢كوس َلى ًعري حلِلة
ابظعبلحٌح اْكسًر .وًُس خيفى ؿََيح ّأن اًخبلسم مح ذني ّفن اًضـص ّ
هلساي أوسؽ من
ملصزت يف ُشٍ اْكحٌك اّكسًست ٌَيط اٙكي مٌحيحٍ ظفة اًـسوز .وُشا ٌس خسؾي أفلًح ً
ّ
أفق اًيحكس األذيب اٙكي ال جيحوس ذزاسة اًضلك وا٢كضمون واإلًلحغ اًضـصي من هجة اًـصوط
( )1اهؼص :ؾن األسَوة ا٢كخأدّص :موس َلى وأذة ؾىس اًخَّحز ،إذوازذ سـَس ،حصمجة ّفواس ظصاذَيس ،ظ ،1ذاز اآلذاة ،ذريوث
،1615ا٢كلسّ مة "من ا٢كرتمج" ض .9 – 5
اًخوسؽ يف ظصخ ُشا ا٢كفِوم يف متَِس اٍىذحة ض .11 – 3
( )1مسص اٗكًّوة ،ض 5واهؼص ّ
األول ،ذاز ا٢كـحزف ،ظ  ،10اًلحُصت ذ .ث .ض 05 – 06؛ صويق ضَف ،اًـرص
( )3اهؼص :صويق ضَف ،اًـرص اًـسّحيس ّ
اًـسّحيس اًثحين ،ذاز ا٢كـحزف ،ظ  ،11اًلحُصت ذ .ث .ض .36 – 95
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حسد ،ومن ّمث ال ٌس خعَؽ إؾٌلل األذواث اًيلسًّة األذذَّة ا٢كـصوفة يف ذزش األقيَة أو اٌَحن أو
َلي أو اآلٌك اًيت ظححصت ّهط اًلعَست يف ححٌك اًليحء .وًعري اًيلس من ادذعحض ًنكس
ا٢كلحم ا٢كوس ّ
فين ؿحزف اب٢كوس َلى واألْكحن ،ؿبلوت ؿىل ا٢كـصفة حبسّ اًضـص وجمحل األذة ،وُشا اًـسوز ُو ثـسري
ّّ
ؾن اًعريوزت اًيت ًؤول إٍهيح ّهط اًلعَست اًيت حلّلت اًضـصًّة ّأو ًال ،ومن ّمث حؼَت أذريًا ابًليحء
واًرتذًس يف اًعَلة اّكسًست اًيت آًت إٍهيح.
وًـ ّي ذمّح ًؤنّس رٛك وجيَََّ ّأن اٗكزاسحث اًيت ثدٌحول األكحين جسري يف ث َّحزٍن ازيني مذسحؿسٍن
األول جيصي اًيلحص ذَلة ا٢كوس َلح وا٢كلحمحث واًعسلحث
ؾن اًيلس ّ
األذيب ا٢كـصوف ،ففي اًخَّحز ّ
اًعوثَة واًرتذًس واًخعصًد من ذبلل اًـسّ ت اًضلك َّة ا٢كوس َلِّة آك ّحظة ابإلًلحغ ا٢كوس َلي ا٢كـمتس
ؿىل اًيّب واْكلي واًلسز ،ال اإلًلحغ ا٢كـمتس ؿىل اًسحص اًضـصي أو اًخفـٍَك اًـصوض َّة ا٢كفصذت ،وُشا
مح س يـصط هل ذإصحزاث حني اْكسًر ؾن اًيعوض اًيت قُيُّت ابًخفعَي ،وُو مح كحم ذَ فىذوز
ّ
حسحة يف ذزاس خَ اًلِّمة "األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين" فِو ًلول" :إرا اكهت ُشٍ ذزاسة يف صـص
اًضـصي ،... ،أ ّضم مح ميىن أن حيَّي يف
ىزاز كصّحين اٙكي ًُ ِح َن وقُؼ ِين ،فِيي ًُست ذزاسة يف اًيلس
ّ
ا٣كصذت ،ذي ُو ابألحصى ،ؿبلكة ُشا
ذزاسة صـص ىزاز كصّحين ا٢ك ُ ّلىنًُ ،س كميخَ اًضـصًّة واألذذ َّة ّ
اًضـص ابإلًلحغ ا٢كوس َلي ،وابًخـسري اًوخساين اٗكزاسم اٙكي ًخضحفص يف اًضـص مؽ اٌَحن واًليحء،
وزذٌّل اًؼحُصت الاحامتؾَّة اًيت زافلت ُشٍ اًلعَست ا٢كليّحت ٗكى ػِوزُح يف جسجَي ،ال يف
ذًوان"( .)1وُشا مح ًفذح ًيح ًاباب يف اْكسًر ؾن ا٢كلحزهة مح ذني اًلعَست واألقيَة ،هوهنٌل ّهعني
( )1فىذوز حسّحة ،األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين ،مضن نخحة "ىزاز :كصّحين صحؾص ّ
ٍلك األحِحل" ،إؿساذ وحتصٍصَ :لّس ًوسف جنم ،ذاز
سـحذ اًعسحخ ،اٍىوًت .517 / 1 ،1339
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وؾصضني خمخَفني ّ
ًـّبان م ًـح ؾن حوُص حسج واحس يف أظي وحوذٍ ،وس َىون اًيؼص
مذسحًيني َ
جتسس ذوحوذُح ححٌك من ححالث كصاءت اًلعَست ،ومنور ًخح من منحرح ثَلّهيح.
يف األقيَة ؿىل أهنّ ح ّ
أ ّمح اًخَّحز اآلدص فِو اٙكي ًلوم ؿىل اًخحََي ا٢كضموين ًؤلكحين فِسزش سريوزهتح ذني اًيحش
وحتوالهتح ؿىل ظـَس اٗكالٌك اٌَلوًّة واًصمز ذأهواؿَ ،والاس خـحزاث واٍىٌحايث وأسحًَد آكعحة
ّ
واًوظف ومح إىل رٛك من َلوالث ثضعَؽ هبح األكحين يف حصنهتح يف اًخحزخي وا٣كمتؽ.
من ُشا اًخ َّحز األذري جنس مـحّكة جنوى ّكعحة حسن يف نخحهبح "ُىشا حلكّمت األكحين"
اٙكي ثلسّم فَِ حتََ ًبل مضموهؼ ًَح ألًفني ومثحمنتة أقيَة ؾصذ َّة من ذساًة اًلصن اًـرشٍن إىل ؿحم ،1611
ثسسأ حسٍهثح يف ا٢كلسّ مة ؾن ّأن اًضـص ذًوان اًـصةٍ ،ىهنّ ح ال ثأذَ ٙكهص ّأي صحؾص من أحصحة ثٜك
األكحين ،ؿىل اؾخسحز ّأن األمص من ا٢كسٌَّلث يف وس سة اًلعحاس ًلحاَهيح ،فِيي ثيحكش حمخوى األكحين
ًفن اًليحء؛
وال ثيحكش كعحاس اًضـصاء ،وُشٍ اٗكزاسة ُمـجِ سة ٢كح ثخوفّص ؿَََ من زؤًة ًنػمة ّ
اًـصيب موظن اٗكزش
فعَحَ وحمىَِّ ،صـصًَّ وهرثًَّ ،يف س َحق لكّي خحمؽ ًـحٍن ُشا اًفؼ ّن يف اًـح٠ك ّ
(ابس خثٌحء األكحين آكََج َّة حبسد ثرصحيِح وحتسًسُح ٢كحذت معَِح) ،مـحًية مضموهؼ َّة يف حتََي
وحتوالثَ يف اًـح٠ك
ا٤كخوى ًـ١ك احامتغ األذة ،ومن ّمث فِيي محذّت ّأوًَّة ثصًّة ًصظس اٙكوق اًـحم ّ
مذحول ٌَضـص ّ
ا٢كلىن ذأصاكهل ا٢كخـسّ ذت.
ّ
اًـصيب يف كصن من إهخحح األكحين ،وحصس َخ مفِوم ّ
وحصظس ا٢كؤًّفة ػواُص نثريت يف حتََي ا٢كضمون اٙكي اىهتجخَ ،فذسسأ ذإصاكًَّة ا٥كحظسة ذني
اّكًسني زاظست خًس ا٥كحظد ٌَمحسوة (اًِوًّة ا٢كضفّصت) وا٢كيحذات ابالمس اًرصحي أو اًخىٌَة ؾيَ
ابًلمص واًصمي واًلزال أو ظفحث أكحل أو ا٢كـحين اًصوحِّة واًـحظفِّة واًصسحاي ذُهنٌل واألمحًنث
واًـبلمحث وزمزًة اًوسحاط ذُهنٌل من ظَوز وجفص وزحي ووس ميّ .مث ثـصط ٢كاكن اٌَلحء ا٢كمخس من هسؽ
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اًـني إىل اٍىصوم واْكسااق واًشسحثني واّكسوز واًسحححث واًسعوخ وكريُح .ذـس رٛك ثفصذ فع ًبل
٢كضحؾص ّ
ا٢كلين ،وفع ًبل كريٍ ٢كضحؾص اًعصف اآلدص ،ووظف ححٌك اًوظحل ،وا٢كوكف الاحامتؾي،
وذُجة األقيَة وحضوز اًعسَـة وهجة ا٥كحظسة ووظف اْكسُصة وسٌلهتح واًوزوذ واًزُوز يف األكحين
ووظف اٌَسحش واًزًية(.)1
فإرا اكن ٍلوغ مح قُ ّين ًزناز كصّحين ًلؽ يف س َحق مح ُحَّي مضموهَ من األكحين يف نخحة
ًعح أن جنصي ملحزهة ذني كعحاس ىزاز ا٢كليّحت ،وٍلي
جنوى كعحة حسن ،فَيح أن وسألُ :ي ّ
األكحين اًيت اكهت موضؽ اًخحََي يف ثٜك اٗكزاسة؟ ّإن هؼصت حتََََّة ثثشت ًيح ّأن كعحاس ىزاز اكهت
ثلف ؿىل اْكحفة ،فذلسّم حصأت يف آكعحة وثسغ اًخوزًة واًخىٌَة خحه ًسح ،وًؼِص رٛك خَ ًَح من
اًـيواًنث ّأو ًال ّمث من اًعَف ا٢كسحرشت اًيت احذوث ؿَهيح اًخـحذري اًضـصًّة ٗكًَ ،وكس قيّحُح ا٢كليّون نٌل
عم ،وزذٌّل ٠ك حيمتَوا زصاحة ذـضِح ّ
فلريوا فهيح وذسّ ًوا ،وُشا مح جيّي ًيح أن هـسّ صـص ىزاز ،ومن ّمث
أكحهََ ،منور ًخح ًخحوًي اٙكوق اًـحم اًسحاس ،وكس ثعي ذـغ األكحين يف مضموهنح إىل مس خوى مح
من مس خوايث اًثوزت ؿىل اًخلحًَس اًسحاست.
مفح موضوغ صـص ىزاز كصّحين؟ ومن ّمث مح موضوؿحث األكحين اًيت اهعَلت من صـصٍ؟ فِي
ُو صحؾص ا٢كصأت ابمذَحس؟ أو أه َّ صحؾص ا٢كصأت واًس َحسة م ًـح؟ وكس اكن قيحء صـصٍ مٌع ًسح ؿىل
ا٢كصأت ،ومن ّمث ؿىل اًس َحسة يف ا٢كلحم اًخحيل ،نٌل يف ذـغ األكحين اًلٍََك اًيت ًلِت اس خلصحال أك ّي
اْكد مح ُو أنرث من اًسـس اًصومًيس واًوضم اٙكي ًساؾد اًصخي
ابًعسؽ ،فِي كسّ م ىزاز ألقيَة ّ
( )1اهؼص :جنوى ّكعحة حسنُ ،ىشا حلكّمت األكحين ،حتََي مضمون  1966أقيَة ؾصذَّة من ذساًة اًلصن اًـرشٍن ّ
وحىت ؿحم
 ، 1611نخحة ذ ّيب اًثلحفِّة ( ،)111ظ  ،1ذاز اًعسى ،ذيب أقسعس .1611
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اٙكهص يف ؿبلكذَ ابألهىث يف ّ
لك ححالث اًخبليق والافرتاق ،واًضىوى من آكَحهة ،واٍ ّمتٜك ا٢ك َ َصيض
اًخحصز ابالهـخحق؟
يف اْكد ،واًزُو ٗكى اًـحصق ابالهعبلق ،واًخـ ّجد من ّ
اًخوسؽ أو الاجّسحغ يف ا٢كسى اًفىصي واًسـس
ّإن ا٢كوكف من ا٢كصأت يف كعحاس ىزاز ا٢كليّحت فَِ من ّ
خسا" ٍاكػم اًسحُص و"اح ُص َم ً
اًثلحيف ،واًيؼص اْكضحزي اٍىثري اٍىثري ،فِيي ثلؽ مح ذني" :أح ّص ِم ً
خسا"
٢كحخست اًصوسم ،وٌُل كعَساتن وأقيُذحن مذسحًًذحن من حِر اٍلكٌلث واًعوث اًليحيئ ٌَصخي وٌَمصأت،
أحد هصعم ًِح ،و"ُي ؾيسك صم؟" .و"ح ّصم ذحزظيت" اًيت اكن ؾيواهنح يف اٗكًوان
و"أهصُِح" و ّ
"حسمم ذحزظيت" ف ُـسّل يف األقيَة ،وعم راهتح "سًسًين ؾضلًح سًسًين"ّ .
و"إين ّ
ذريثم فحدذحزي"
ٍاكػم اًسحُص ،و"اًلصاز" ًـحيص ّ
اْكبلين ،مبح ثيعوي ؿَََ من احذفحء مبوكف اًصخي اًىرحيس ،ا ّ
٢كخىّب
"أًؼن" و"ازحؽ َإيل" و"ال
يف ح ّصَ ٌَمصأتً ،لحذي رٛك األكحين اٖكسة اًيت قيّهتح جنحت اًعلريت ،وعمّ :
ثًذلس جخًل اًضسًس" و"أسأٛك اًصحِ َي" و"محرا سأكول هل" مجَـِح ،ومـِح أقيَة فحٍزت أمحس "زسحٌك من
امصأت" اًيت ثسني ؾن ظوث األهىث ا٢كس خَسة وا٢كلِوزت وا٥كسوؿة وا٢كلموؿة حبهبّ ح ٌَصخي ا ّ
٢كخجّب أو ا٥كحذغ،
ومنـن اًيؼص يف اًخَوٍن اٙكي جض متي ؿَََ أقيُذح ؾسس اْكَمي ححفغ "زسحٌك من حتت ا٢كحء" و"كحزاة
اًفٌجحن" اًصومًسُذحن ابمذَحس .وميىن اًلول ّإن ىز ًازا كس اس خجمؽ ّ
لك احامتالث اًخـحمي مؽ ا٢كصأت يف
كعحاسٍ ذـح ّمة ،فلس هشز هفسَ ًوؾي اًـبلكة اًثيحا َّة مح ذني اًصخي وا٢كصأت واٙكهص واألهىث ،واْكسُد
واْكسُصة واًـض َق واًـض َلةّ ،
اًفن
خًسم يف حمصاة ّ
حىت ابث منور ًخح ذمث ّ ًبل ًئلوسحن ا٢كخأ ّمي أو ا٢ك ّ
٢كىصش ٌَمصأت ،وٙكا حؼي ذوظف صحؾص ا٢كصأت أو اًًسحء ابمذَحس ،وػِص رٛك جببلء يف ؾيواًنث
ا ّ
اًلعحاس واٗكواوٍن ومذوهنح اٗكاذَ َّة.
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يف ثلِمي ىزاز راثَ ٢كح قُ ّين هل من اًلعحاسّ ،ؿّب ؾن اًصضح اٙكي مٌحخَ ّإايٍ أكحين جنحت اًعلريت
جممتـة ،فلس كحل ؾيسمح س تي ؾهنح" :ابًًس سة يلّ ،
ًـّب ظوث جنحت ؾن أؾٌلق األهىث اًضـَفة
اٙكايت من أححسُس ،وأؾخلس أهنّ ح أفضي من ّقىن
آكجوٌك ،اًيت ختحف من اًسوخ ّمعح يف ؿح٢كِح ّ
كعحاسي ّ
وؿّب ؾهنح"( .)1ويف اًوكت راثَ ًُشهص ّأن ىزاز كصّحين كس ؾصط ؿىل أ ّم لكثوم أن ّ
ثلين
كعَسثَ "اقضد" ذـس أن قيّت هل كعَست "ظصًق واحس" ؾن فَسعني واًثوزت اًيت اص هتصث
مبعَـِح يف اًليحء "أظسح ؾيسي اآلن ذيسكِّة" ،فحؾخشزث ؾن ؿسم اًليحء وكحًت هلًُ" :ست أ ّم
ومصث
وحصة ّمث ثـحل جتسين ابهخؼحزك ... ،بنخد يل مثي زاسم"ّ ،
لكثوم اًيت ثلول ٌَصخي ،ارُد ّ
ميض ؾرشٍن ؿح ًمح ،وٍصوي ؾسس ٝك اّكفصي ظسًق ىزاز أه َّ كحل هل
األايم ،فليّهتح أظحٌك هرصي ذـس ّ
ّ
وُو ؿىل فصاص ا٢كوث٠" :ك أهصٍ يف حِحيت ْكيًح من أصـحزي مثي ُشا اٌَحن"( .)2ومن وكحاؽ أدصى
مضحهبة ًِشا ا٢كوكف ،وس خًذج ّأن ىزاز كصّحين اكن ٍىذد ُخ ّي كعحاسٍ ً ُخل ََىن ،واكن ًًذلي من ًليّون
هل ،وميىن اًيؼص يف مح نخسَ َلّس سَعحن( )3ؾن ؾيحًة ىزاز واُامتمَ ذأن ث ُّلين هل فحٍزت أمحس أقيُهتح
اًَدمية من كعحاسٍ.
وكس ٍىون يف ُشا اًصأي مسذي ًلصاءت موكفَ من ا٢كصأت يف كعحاس األكحين ،وكس محي ؾسس
ٝك اًل ّشاسم ؿىل ىزاز كصّحين وفضح وسق اًفحي يف كعَسثَ ّ
"إين ّ
ذريثم فحدذحزي" ذفضح مسدٌسً ا
إىل ا٢كهنج اًثلحيف وحمحو ًال أن ًخـصف ذًِة اًيط اًـمَلة ،ذـَسً ا ؾن أكحًَّحث اًيت كس حىون ؾيرص
( )1اهؼصّ :كعة ّ
"أًؼن" ًيجحت اًعلريت وػصوف ثَحني ؾسس اًوُحة ًِح.
ملين؟ ،موكؽ ؿىل اًضحزىةً :ـصط ألقيَة ّ
( )1ؾسس ٝك اّكفصي ،اْكَحت اٌَيسهَة ،ؾن اًيُت ّمسـين .sama3ny.net
(َ )3لّس سَعحن ،هوين فذىون ،مضن نخحة ىزاز كصّحين صحؾص ٍ ّ
لك األحِحل ،ض .013 – 037
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ثضََي فَِ  -فحألقيَة اًيت كسّرمح اكػم اًسحُص وْك ّهنح ،ثـسّ من زوااـَ اًفٌَّّة ،فِيي األظول ذني
أكحهََ ،وموس َلح ا٢كلسّ مة فهيح من أفضي مح ّقىن ، -وُىشا ٌس خوكي اًصؤًة اًيت ًفعح ؾهنح
اًضحؾص ،وثفضحَ ،يف ذلِّة أذَحث اًلعَست ،ويف كحًسَة صـصٍ ،ويف مح واساٍ من الكم هرثي،
وثرصحيحث هتسف مجَـِح إىل حصس َخ ظوزت اًصخي اٙكهص اًفحي اٙكي ٍزمع أه َّ حيمي ًواء حتصٍص
ا٢كصأتٍ ،ىٌَّ يف اًوكت راثَ جيـي مهنح اتذـة هل ،وموضوؿًح ٙكاثَ اٙكهوزًّة ا٢كس خـََة( .)1وزذٌّل حىون أ ّم
وسواي وهلسً ا زلحفًِح يف وكت مصىّص من اتزخي حِحثيح اًـصذ َّة ،ورٛك حني
لكثوم كس كسّ مت موكفًح ً
زفضت قيحء كعَسثَ "اقضد" ،ألهنّ ح وخسث ا٢كصأت فهيح رًٍَك ،وأم لكثوم ،ثأىب أن ختضؽ ٌَصخي،
ؿىل اًيحو اٙكي ختضؽ فَِ ا٢كصأت يف أكحين جنحت وفحٍزت أمحس ومحخست اًصوسم إىل ٍ
حس مح.
حتصز يف دعحذَ ٌَمصأت أو ؿىل ًسحهنح من نثري من اًلِوذ اًيت ًفصضِح
و٢كّح اكن ىزاز ك ّصحين كس ّ
كَوا يف ثف ّحهل ورهوزًّخَ ،ومؽ رٛك ف١ك ٍىن مثّة ذسّ من
اًواكؽّ ،
فإن مح قُ ّين من كعحاسٍ اكن األك ّي ً
إحصاء ذـغ اًخـسًبلث اًرضوزًة ًخلسو األقيَة كري ظحذمة ٙكوق ا٢كخَلي ومٌؼومذَ األذبلكِّة.
وإن الاضعصاز ٌَخلَري يف اًلعَست ا٢كليّحت زلكٌلث حمسّ ذت أو ظَف ًلوًّة محٍ ،ىون ًس سشني:
ّ
ّأوهلٌل؛ مصاؿحت اًثلحفة اًسحاست يف حسوذ اٗكٍن واًس َحسة وا٣كمتؽ .وآدصٌُل اكذضحء اًليحء ٙكاك اًخلَري.
ومثحل رٛك حني ّقىن اكػم اًسحُص كعَست ىزاز ا٢كـيوهة (ًس) يف اٗكًوان؛ فعحزث (ًسك) ؾيو ًاًن
ا٢كىصز يف اًبلسمة ٣كموؿة اّكوكة أو ا٢كًضسٍن
ًؤلقيَة ،وحصى فهيح ثلَري يف اًسُت اًثحين -وُو ّ
ا٢كصذّذٍن اٍىوزال ،-ففي اٗكًوان:
ًسك اًيت ّ
حعت ؿىل نخفي نؼحٌلمة ىزًت ًٍك جرشة
( )1اهؼص :ؾسس ٝك اًل ّشاسم ،اًيلس اًثلحيف ،اًَِتة اًـح ّمة ًلعوز اًثلحيف ،اًلحُصت  ،1616ض .103 – 159
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ؾيسي جسحوي أًف "ذمَىة" اي ًؼِؼهتح ثصؼلى وال ثؼشُؼد
ويف األقيَة جنس (أمٌَة) ذس ًال من (ذمَىة) ،وثٜك (اًسشِىة) ثعري ثٜك (أكٍَك) ،و(جنمة)
ُصذت ،ثعري (ظفٍك) ُصذت.
سعوزا وًسغ أدصى،
وخيخحز اكػم اًسحُص من كعَست "أصِس أن ال امصأت إال أهت" اًعوًٍك ً
وًـَس حصثُد مح ًُ ّلين مهنح مبح ًخّفق مؽ اًرتثُد يف أذَحث اًلعَست .وحني ًعي إىل كول ىزاز :أصِس
اْكد مـي مبيهتيى اْكضحزت ،وأدصحذين من قسحز اًـح٠ك اًثحًر) ،جيـَِح اكآليت:
أن ال امصأت (محزست ّ
اْكد مبيهتيى اْكضحزت) حسد وحيشف مهنح اًضعص األذري ً
اكمبل .وػحُص مح يف
(اي امصأت أؾعخين ّ
ُشا اًخـسًي من احدضحم يف األقيَة٠ ،ك ٍىن يف اًلعَست األظي.
ومن اًخلَرياث اًعفِفة ً
مثبل مح جنسٍ يف كعَست " إىل زخي" اًيت ثليّهيح جنحت ذـيوان "ازحؽ
زخبل) إىل (اي ً
ثلري جنحت آكعحة (اي ً
إيل"ّ ،
أمبل) .وجتـي ظَلة (اي من ًسدّن) (اي من ًف ّىص)
ّ
مصاؿحت ٌٚكوق اًـحم.
"ًو ٠ك حىوين حصَشيت" ًليّهيح وًَ ّحهنح اكػم اًسحُص ،وؾيوان اًلعَست "هتوميحث ظوفِّة
ًخىوٍن امصأت"(ُ .)1شٍ اًلعَست ومن ّمث األقيَة ثـسّ مثح ًال وا ً
ذصح ؿىل اًخلَرياث اًيت ختضؽ ًِح
اًلعَست يف وسرهتح ا٢كليّحت ًخيحسد اٙكوق اًـحم ،وثلسو مع ًبل فٌ ّ ًَح خسًسً ا يف س َحق ا٣كمتؽ .ففي
اًـيوان ؾيوان اًلعَست ثثشِت ٌَفىصت اًعوفِّة واْكحٌك اًضـصًّة اًعحقَة ،وس َرخفي ؾيوان اًلعَست
من األقيَة ،فبل حىون األقيَة "هتوميحث ظوفِّة ًخىوٍن امصأت" .فـىل اًصمغ من ّأن لكمة هتوميحث
( )1ىزاز كصّحين ،ذًوان أصـحز ذحزخة ؿىل اًلحهون ،ض .53 – 50
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ًيط اًلعَست وذـسً ا ظوفًِح ميِّس ًخلصّي لكمة اًخىوٍن اًيت ثخـحًق مؽ
صـصاي ّ
يف اًسساًة ثفذح فضحء ً
آكَق واإلجيحذ ،فإهنّ ح جُسدصـس متح ًمح من األقيَة ،وال ضري يف رٛك ،فىثري من األكحين ثأذش ا ًمسح أو
ؾيو ًاًن كري ؾيوان اًلعَست األظي ،ؾيوان اًلعَست ُيح ظوًي ومَشس وكس ال ٍىون ملصو ًال زلحفًِح،
رشك اًـيوان اًعوًي ًؤلقيَة ،حني ًؤذش من معَـِحً( ،و ٠ك حىوين
إرن هخزَّط مٌَ ،وهلؽ يف َ َ
أهت يف حِحيت) ومنيض ًًسمؽ ّهط األقيَة وحنن هرتكّد هَف س َعيؽ اكػم اًسحُص هبح ،وُو اٙكي
ًخشوكِح
قيّحُح ذـس وفحت ىزاز ،وظحز ًزا ًمح ؿَََ أن ّ
ًخرصف هبح ٍمييحِح اًسريوزت اّكسًست أقيَة ّ
أكِوز .فِسلي ؿىل لكمة (اذرتؾت) يف اًسعص اًثحين،
وحيشف يف اًسعص اًثحمن لكمة (هنسُح) ،وًشُد من فوزٍ إىل اًسعص ( 11ويت حـَت
صـصُح)
(ويت حـَت صـصُح مززؿة من اْكسق).
ويف " ّ
لك ؿحم وأهت حصَشيت" اًيت ًليّهيح اكػم وًَ ّحهنح جنسٍ ٍصذّذ ُشا اًـيوان مؽ أكٍك
اًثحهَة من ا٢كلعؽ اًسحذؽ فهيح وُو "لك ؿحم وأًن حصَسم" فحألقيَة عم ا٢كلعؽ اًـحرش من اًلعَست،
ًلن من
ذي حزء مٌَ حسد ،وُيحك إضحفحث من اكػم وحىصاز ٌَجمٍك األوىل ،وثًهتيي األقيَة و٠ك ّ
اًلعَست  %16من ٍلوغ لكٌلهتح ،وجنس ّ
ا٢كلين كس حـي اًلعَست واًـيوان حتسًسً ا حىأت ًَلول مح
حيد أن ّ
ًوذ كوهل ،و ّ
ًلين.
ًَلين مح ّ
وحمتث ّي األذـحذ اٗكزامِّة يف أقيَة "أحت ّسين" وعم كعَست "ذـس اًـحظفة" اًيت ثسسأ حبواز ذني
ا٢كصأت اًيت جسأل اًصخي :أحت ّسين ،ذـس اٙكي اكن؟ فِجَهبحّ :إين أحصّم زمغ مح اكن .وعم ؿىل اًسحص
اْكد ذًس َحن األدعحء اًيت حىون كس صحذت مسريثَ ،وًأيت
اٍاكمي ؾصوض ًَح ،وثخض ّمن إؿبلء ًلمية ّ
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فهيح ظوث اًًسحء أكحؾي ا٢كصذّذاث يف اّكوكة ،هَحذة ؾن ا٢كصأت ا٢كفصذت اًيت ثفذخح اًسؤال كصي ذسء
ّ
ا٢كخحرض يف كصول ُشٍ ا٢كصأت ابًصمغ من
اًليحء ،وثلَد؛ ًَسلى ظوث اًليحء ٌَصخي اًصومًيس أو
ا٢كلينّ ،
األدعحء اًيت ازحىصهتح حبلَّ ،وذـس رٛك ًأيت ظوث اًصخحل أكحؾي ا٢كصذّذٍن الكم ّ
حىت ٍاكه َّ
ٍصًس صِحذت ا٣كمتؽ ؿىل مح ذني اْكسَشني من جتحوس ألدعحء ا٢كحيضً ،لحء ّ
اًخٚكر ابْكد يف اًوكت
اْكحرض ،واألقيَة عم راث اًلعَست ذون ثلَرياث ث ُشهص ،ابس خثٌحء اًرتذًس واًخىصاز ألذَحث أو
أصعص أو لكٌلث من أخي اًخعصًد.
يف كعَست ّ
"ست اٗكهَح اي ذريوث" :قيحء محخست اًصوم وثَحني حٌلل سبلمة٠ .ك ٍىن ذمىًٌح
٢كحخست اًصوسم أن ّ
ثلين ذـغ األسعص من ُشٍ اًلعَست ،من مثي (ضححـيحك اي ذريوث) ،و(زصًن
ضس ٝك وضس اًضـص) و(ٝك ًفدش يف ذحزظة اّكية ؾن ًسيحن) يف حني أًلى ىزاز ُشٍ اًلعَست
ثضج هل ابًخعفِق.
ذيّبثَ اًـحًَة ،واًلحؿة ُ
وميىن اًلول ّإن إًلحء اًضحؾص ٌَلعَست ،يف ّ
لك ّمصت ،أمحم مجِوز عم جتصذة فٌ ّ َّة خسًست ،وكس
فإن لك ححٌك
هلساي ،وؿَََ ّ
حىون ثٜك ؾخسة من ؾخسحث اًلعَست حني ًشذلي اًيحكس حتَََِح وذزسِح ً
قيحء ٌَلعَست ،ولك سٌلغ مذجسّ ذ ًِح ُو يف حلِلة أمصٍ ؾخسة خسًست من ؾخسحهتح ،وظَلة خسًست
من ظَف حتلّلِح ّ
اًفين واًوحوذي ،وًُس ُيحك مح ُو أذ ّل ؿىل رٛك من قيحء أظحٌك هرصي ًلعَست
ىزاز كصّحين (ُشي ذمضق) حِر اص متَت ذَفِهتح ا٢كوس َلِّة يف إحسى ظوز أذاهئح ؿىل ملحظؽ حِّة
مس ّجٍك من ُخحفحث اًضـد اًسوزي يف زوزثَ ا٢كخأدّصت ذبلل األؾوام اٖكسة األذريت وؿىل
األدط ذساًة اًثوزت حني اكن اًِخحف (سَمَّة سَمَّة) ،إن كعَست ىزاز ثـُش من ذبلل حساثهتح
ومـحزصهتح وهسوءهتح ًؤلحساج (أًن اٗكمضلي  /مٌحزص اًضحم ثسًك /واًضـص محرا سُصلى من أظحًخَ
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إرا ثوالٍّ ّهعحة ومسّ اخ ،وهَف ىىذد واألكفحل يف مفيح ،ولك اثهَة ًأثَم سفّحخ ).....هبشا اًعيَؽ
آكحظة هبح ذـَسً ا ؾن سمن إهخحهجح ،وذـَسً ا ؾن حِحت ظححهبح ،أو
حتلّق اًلعَست سريوزهتح اًوحوذًّة ّ
مصخلحٍ وملعسٍ ومصاذٍ ،وُشا ُو مـىن من مـحين ذميومة اًلعَست أو اًـمي اًفين اًيت أصحز إٍهيح
ذحظح
اًفين هبشٍ اٗكميومة ًلمي ؿح٢كًح ً
ُحًسقص يف نخحذَ "أظي اًـمي اًفين" ،وكس رهص ّأن اًـمي ّ ّ
ذَ( ،)1وُشا مح أرُد إًََ من ّأن األقيَة جس خل ّي ؾن اًلعَست يف حِحهتح اّكسًست ،اس خلبلل
اًلعَست راهتح ؾن حِحت صحؾصُح من كصي ،وُىشا حىفي األقيَة حِحت خسًست ًِح ،ذـس أن متيح ًالك
من اًلعَست وصحؾصُح ظصفًح من ُشٍ اْكَحت.
وذبلظة اًلول :حني هـرث ؿىل فٌحن أو صحؾص أو إوسحن ٌس خزنف موضوؿًح مح ذـَيَ ،مثي
ا٢كصأت ٗكى ىزاز أو اٖكصت ٗكى أيب هواش أو اًفرص ٗكى ا٢كخًيب ،أو اًخفَسف ٗكى ا٢كـصي ،فإهيح جنس
اوضلحال إوسحه ًَح ابْكفحع ؿىل اٙكاث أو ابْكفحع ؿىل اًيوغٌ ،س خلصق ُشا اًضحؾص أو اًفٌحن،
اس خلصاكًح جعَسًح ،حىت ٍىأه َّ اإلوسحن اٍاكمي يف أحس اٍمتث ّبلث اًوحوذًة اًيت ثخحخ ًيح ًيحخيك
اإلوسحن ّ
ا٢كخجًل فهيح ،فحًفٌحن ميث ّي هَيوهدٌح إذساؾ ًَح ،ومن ذبلل ا٢كصحىز أكحيل أو هؼصًّة اًخوظَي
اًفين وا٤كخاكت
ٗكى ايهورسون أو هؼصًة اًـسوى ٗكى ًَو ثوًُس خوي ،جيصي ُشا اًيلي فٌحلق ابْك١ك ّ ّ
اإلوسحين اًعحمح ٢كـحهلة ا٢كعَق اب٢كمىن اًوحوذي .وُشا األمص ًثري سؤالا ً معَلًح
اًواكـ َّة وحوذًن
ّ
ا٢كخحول ٌَليحاَّة اًيت حصث كصاءهتح ؿىل أهنّ ح ثـسري ؾن اٙكاثَّة اًفصذًّة ،فِي ميىن اًلول
حول ا٢كـىن ّ
رسشاخة ّإن اًلعَست اًليحا َّة ،ومن مث األقيَة اًيت وٗكث من زمحِح ،وسحزث ذني اًيحشّ ،
مـّبت
اًفين ،حصمجة أذو اًـَس ذوذو ،مًضوزاث أكي ،ظ  ،1هوًوهَح  /أ٢كحهَح  ،1663ض  ،31ض 161
( )1محزحن ُحًسحص ،أظي اًـمي ّ ّ
 .161296

لك مهنم ،ال متخٜك صُجًح من آكعحاط اٗكزامِّة وال ّ
ؾن أزواهحم ،وذمث ٍّك ًـمق جتصذة ّ
ثـّب حبحًِح
ا٢كَحمي ًِشا اًضـد أو راكّ .إن جنحخ األقيَة يف حتلِق
اْكس
اإلوضحذي اًسححص ؾن ٍلي ّ
ّ
ًوسؽ من مساُح ًخخلحظؽ مؽ اٗكزامِّة وا٢كَحمَّة
سريوزت اًلعَست خيَق مـىن خسًسً ا ٌَليحا َّة ،و ّ
فين جعَد.
ابكذساز ّ ّ

 "كهًاخ نْغد كانكهًاخ" :لصائذ َضاس ادلُغنّاجأس خـري ؾسحزت اًضحؾص ىزاز كصّحين "لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث" ،وأهزتؾِح من س َحكِح اًضـصي
اًليحيئ ،ألحـَِح ؾيو ًاًن ٢كح قُ ّين من كعحاسٍ ،وأكعس من رٛك أن حىون اًـسحزت موحِة مبح ًأيت من
و ّ
ا٢كـحين واٗكالالث )1( :األقيَة اًيت اس خوحِت من كعَست مح ،عم ًُست ثٜك اًلعَست ،نٌل عم
يف اٗكًوان ،فِيي لكٌلهتح حلًح ومهنح ومثَِح م ًـح ،وٍىهنّ ح أًضً ح ًُست عم نشٛك يف اًوكت هفسَ ،فِيي
"لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث" )1( .ؿىل اًصمغ من ّأن مح قُ ّين من اًلعحاس عم من ٍلي صـص ىزازّ ،إال
أهنّ ح سدٌحل ُشا اًوظف ًدض سَ سحةص صـصٍ ،وًخرخَف ؾيَ يف مزًّة اًليحء ،فِيي أًضً ح "لكٌلث
اًضعصي وصـص اًخفـٍَك
ًُست اكٍلكٌلث" )3( .ؿىل اًصمغ من ّأن ُشٍ األكحين من صـص ىزاز؛
ّ
ألن مح قُ ّين هل
وكعَست اًيرثّ ،إال ّأن ًلعحاسٍ ثٜك وًضـصٍ ذـح ّمة مزًّة ؿىل سحةص صـص اًضـصاء؛ ّ
خحق ذشٛك أن ٍىون هـخَ "لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث" )1( .وأذريًا ميىن
اكن األنرث ذُهنم مجَ ًـح ،فحس ّ
اًلول؛ ّإن اًلعحاس اًيت ث ُّلىن ثيحل يف حوُص ُشا اًفـي أفضي ححٌك من ححالث اًخَلّي ّ
اًفين
واْكضحزي؛ ألهنّ ح ثًذلي من ّفن اًضـص إىل ّفن ا٢كوس َلى ،وخت٘ك يف مٌعلة وسعى ذُهنٌل عم مٌعلة
حبق ذأهنّ ح "لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث".
ّفن اًليحءً ،خوظف ّ
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ذَعت اٗكزاسة إىل سمع حفواٍ ّأن من ّقىن ًزناز من ا٢كعصذني ساذ ؿسذضم ؿىل اًـرشٍن
معصاب ،مبجموغ من األكحين ًنف ؿىل اًس خّني أقيَة ،هعفِح من قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ ،ومن
ً
ثوسؾت ؿىل زبلزة أحِحل أو أزذـة من ا٢كعصذني يف
اًؼواُص اًبلفذة يف جتصذة قيحء كعحاس ىزاز أهنّ ح ّ
حتوالث اٙكوق ،مفهنح األكحين اًعوًٍك ا٢كخيحمغة مؽ اًعصة
ُشا اًـرص ،ذمّح ًـين أهنّ ح اكهت ثخواءم مؽ ّ
اًخلََسي األظَي ،ومهنح األكحين اًلعريت واًصص َلة ،وكس ّثيوؾت نشٛك موضوؿحهتح ،وإن كَد ؿَهيح
اْكد ،وًنًت ا٢كصأت مهنح اًلسط األوفص ،وهبشا اكن اٍىذحة اًخىصميي اٙكي أؿسّ ٍ َلّس ًوسف جنم،
ّ
لك اًخوفِق حني ّ
حتىل ذـيوان ذا ّل ّ
ٗكاز سـحذ اًعسحخ ،كصَي زحِي ىزاز ؿحم  ،1339موفّلًح ّ
ومـّب
"ىزاز كصّحين :صحؾص ّ
ٍلك األحِحل".
األول اٙكي ّقىن ًزناز ُو حِي أ ّم لكثوم ( ،)1375 - 1939وؾسس اًوُحة
فحّكَي ّ
( ، )1331 - 1361وأمحس ؾسس اًلحذز ( ،)1391 - 1310وسه َّة محسان (،)1397 - 1316
اًرساح ( .)1661 - 1313مث حِي ؾسس اْكَمي ( )1377 – 1313وفحٍزت أمحس (- 1331
وجنَد ّ
 )1393وفريوس ( ) - 1335وجنحت اًعلريت ( - 1339اؿزتًت  )1661وهبَجة إذزٌس (،)- 1339
اًيت قيّت "اقضد" و"لكٌلث" كصي أظحٌك ومحخست .وظبلل مسّ اخ ( ،)1666 - 1316وإًِحم
ا٢كسفـي (ّ .) - 1311مث حِي محخست اًصوسم ( ) -1350واكػم اًسحُص( ) -1357وذحٗك
اًض َخ ( .) -1359وأذريًا حِي ًعَفة اًخووس َّة ( ،) - 1301قيّت هل أًسو ًمح اكم ًبل من ثَحني
اكػم و٠ك ثيجح ،ف١ك ثـس اًخجصذة ،وزىب أكحل ( ،) - 1300وأظحٌك هرصي ( ،) -1303وؿحيص
اْك ّبلين ( ،) -1376وزسان ملصيب ( ،) - 1373وكحذت زحد ( ) - 1373كعَست "٢كحرا"،
وىزًَ ا٢كلصيب ًسسو ّأن حسحة ٠ك ًـصف ؾيَ صُجًح وٍىن اًصحصحهَني ٌُل من ْكّيح هل أقيَة إصحؿة
ووضؽ كصحًخَ 1370؟
298

واآلن سأوزذ زشذًح ابًلعحاس اًيت قُيُّت من صـص ىزاز كصّحين ،أس خليص فَِ مح اس خعـت
حىت حىون موكٍّك ٤كحوًيت نٌلل اًيجمي وفىذوز ّ
مهنح ،فأوزّق ًِح ّ
حسحة ،اٌَخني كسّ مذح يف اٍىذحة
اًخىصميي ًزناز.
فلس أحىص نٌلل اًيجمي مثحين ؾرشت أقيَة حسد ،فشهص ا٢كليّني وا٢كَ ّحيني ّ
ٍلك مهنح ،ذـس
أن ؾصط ألزصس أهواغ األكحين اًـصذَة وأصاكًِح ،و٠ك ًشُد ذـَسً ا يف اٍىذحذة ؾن فٌ َّحث األقيَة ،و٠ك
ًـصط ٌَموس َلى اًيت زافلت قيحءُح ،فخنخفى ابْكسًر ؾن أوساهنح اًـصوض َّة ،مضريًا إىل أسمة
ُصساي إجعحذَ اب٢كس خوى اٙكي حتلّق
اًليحء ّ
اًـصيب اْكسًر اًيت متث َّت رض َوغ موخة األكحين اًِحذعة ،م ً
"إن ذـغ ُشٍ اًلعحاس ا٢كليّحت أص سَ
يف مح قُ ّين من كعحاس ىزاز ،وذَط إىل اًيدِجة اآلثَة فلحلّ :
جمصذ معحذلة ذني اٍلكٌلث واألْكحن جممتـة يف
ذلصاءت موس َلِّة ،أو كصاءت قيحا َّة ،وذـضِح حاكذ حىون ّ
ؾلس هؼمي من األذاء أكَي"(.)1
أ ّمح فىذوز ّ
حسحة فلس أحىص زبلزة وؾرشٍن أقيَة مؽ مَ ّحيهيح ،وكسّم منور ًخح ٌَلصاءت اًفٌ َّة
اًليحيئ ،واآلٌك ا٢كوس َلِّة ا٢كيحس سة ٌَلكٌلث وٌَموضوغ وٌَّحن م ًـح،
ا٢كوس َلِّة ًِح ،فاكن ًشهص ا٢كلحم ّ
ثفعًَل ٢كلحظؽ األكحين اًيت ْك ّهنح ؾسس اًوُحة ّأو ًال وعم أكحين جنحت اًعلريت األزذؽ؛
وًُـين ذخحََي
ّ
"أًؼن" وملحرمح هنحوهس ؿىل اٗكو ،و"محرا أكول هل" ملحرمح جححس اكزهوزذ ؿىل اًصي ،و"إىل حصَشيت"
ّ
ملحرمح هنحوهس ؿىل ذزخة ال زميول ،و"أسأٛك اًصحِبل" ملحم جححس اكزهوزذ ،و"٢كحرا ختََّت ّؾين"
ملحرمح جححس اكز .مث نخد ؾن أ ّم لكثوم يف أقيَة "أظسح ؾيسي اآلن ذيسكِّة  -ظصًق واحس" ملحرمح
هنحوهس ؿىل اٗكو ،و"زسحٌك إىل حٌلل ؾسس اًيحزص" ملحرمح جححس اكزهوزذ .وذـسُح ؾن ا٢كويج وؾسس
( )1نٌلل اًيجمي ،ىزاز يف كعحاسٍ ا٢كليّحت ،مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين صحؾص ّ
ٍلك األحِحل" ض .069
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اْكَمي يف "زسحٌك من حتت ا٢كحء" ملحرمح جعم ،و"كحزاة اًفٌجحن" ملحرمح هنحوهس ؿىل اٗكو .ونشٛك نخد
اًرساح ،يف ذُت اْكسُصة  -أؾعَم من أخًل ،ملحرمح
ؾن "ؾسس اًوُحة سوزًة" وًلعس ذَ جنَد ّ
اًسَحيت .وؾن فحٍزت أمحس :ال ثسذًل؛ زسحٌك من امصأت وملحرمح هنحوهس ،وعم أقيُهتح اًوحِست اًيت ْك ّهنح
سوهجح َلّس سَعحن ،وعم جض سَ أكحين جنحت اًعلريت .ودمت اٍالكم ؾن فريوس واًصححذية ،يف أقيُيت؛
"ال جسأًوين" ملحرمح هوزذ ،و"إصحؿة ٍ -صوون يف ضَـخيح" ملحرمح هنحوهس ؿىل اًصي .وأذريًا أمجي
ّ
ًفعيْ ،كسازة جتصذة قيحء اًلعحاس ٗكهيم
حسحة اٍالكم فمين ثسلّى من ا٢كليّني وا٢كَ ّحيني ،و٠ك ّ
ألن الاهخؼحز ًسٌلغ زأي اًخحزخي فهيح كصي اًيلس ُو األوىل .وًًصَّ يف آكخحم إىل أه َّ حيسن
وثَحَهنحّ ،
كصاءت حتََهل ٌَلعحاس ا٢كليّحت يف أزيحء الاس امتغ إٍهيح ،ثَ ّم ًسح ٌَخـسري ا٢كوس َلي ا٢كوبهد ٌَخـسري
() 1
اًفن موظن اٗكزش ،وأذواهتح
اًضفوي  .فِشٍ اٗكزاسة مـجسة حلًح ،وعم ثدٌحسد مؽ ظسَـة ّ
اًيلسًّة كري أذواث هلس اًيعوض اٌَلوًة آكحًعة يف اًضـص ،وُشا مح جيـَيح حنَي ؿَهيح يف اًخدصّؽ
ًسـغ مبلمح اًيلس ،مؽ إذزبويح ألطمّ َّة اًسٌلغ وثوفّص ا٢كـصفة اًيلسًّة اًبلسمة ًوؾي مح ًُلحل.
فإن قيحء اًلعحاس ا٢كخأدّصت ؾن رٛك خحء أكَهبح ذعوث اكػم اًسحُص وثَحَيَ،
وؿىل اًـموم ّ
ا٢كلسمة إىل أكسحم موس َلِّة مذـسّ ذت .وٍىرثت مح ّقىن
ا٢كعوالث ،أو األكحين اًلعع َّة ّ
و٠ك حىن من ّ
هل ظحز ا٢كس متـون ًَحلون ذـغ أكحهََ ،من مثي؛ "س َّست معصي اًفحضٍك" ألسـس اًلصٍص.
و"م ّمتصذت" ٍىصمي اًـصايق ،و"أًن وًَىل" ْكسن ا٢كصواين ،ػحه ّني أهنّ ح من كعحاس ىزاز ،ورٛك يف
ازي ظحز ُو اًلحًد ؿىل ّفن اكػم اًسحُصّ ،
حىت اص هتص ذَ.
إصحزت إىل ّأن اٌَون اًزن ّ
( )1فىذوز حسّحة ،األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين ،مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين صحؾص ّ
ٍلك األحِحل" ،ض .533 – 517
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ومن ظصًف هلس ا٢كَ ّحيني ًليحء اكػم ًزناز مح ًوزذٍ حـفص آك ّفحف وُو مَحن ؾصايق حِر
ًلول " :اكػم اًسحُص ّقىن كعحاس حَوتٍ ،ىن أمجي مح ّقىن اكن ّ
"إين ّ
ذريثم فحدذحزي" فهيح ػ ّي
ظفصا ؿىل
اٍالكم ٍصوغ وزاء اٌَحن ،ؿَ ًمح ّأن "سًسًين ؾضلًح" اص هتصث
ً
حٌلُريايٍ ،ىٌّين أزاُح ً
اًضٌلل أمحم " إين ّ
ذريثم فحدذحزي" ،واألقيُذحن إًلحؾٌِل واحس ،وًو ّأن ا٢كلحم خيخَف من اًسساًة
إىل اٍهنحًة"(.)1
أ ّمح مرسذ األكحين اًيت متىٌّت من إحعحهئح ومجـِح ،ابًسٌلغ واًسحر وا٢كخحذـة ،فِيي اآلثَة:
 -1هَف اكن :ا٢كعصة ا٢كرصي أمحس ؾسس اًلحذز ،عم ّأول كعَست من كعحاس ىزاز قيحُح
وْك ّهنح يف أزيحء سايزثَ ٗكمضق و ّ
جسَِح ًئلراؿة اًسوزًّة يف ذمضق٠ .ك أؿرث ؿىل جسجَي ًِح.
وؾَين) ،فـيوان اًلعَست ُو "اي ذُهتح" :جنَد
 -1ذُت اْكسُصة (اي ذُهتح؛ أؾعَم من أ َخًل َ
اًرساح من صـص ىزاز س ية  1359يف إراؿة
اًرساح وعم اثين أقيَة ْك ّهنح وقيّحُح اًفٌحن جنَد ّ
اًلحُصتًِ .ح جسجَي واحض ،ويف اًخـََق ؿَََ إصحزت إىل األقيَة األدصى "اًـَون اًفريوسًة"
ومعَـِح "أسوخ ذخٜك اًـَون" وؾيوان اًلعَست يف األظي ُو "زحٍك يف اًـَون اًززق" ،وٍىن
ًُس ًِح جسجَي .وُيحك إصحزت إىل ا٢كَ ّحن سـَس كعيب اٙكي ْك ّهنٌل .واًرساح ُو من ّؾصف ؾسس
اًوُحة ذزناز.
 -3إصحؿة (ٍصوون يف ضَـخيح) :ىزًَ ا٢كلصيب؟ ثَحني األدوٍن زحصحين .رهصُح فىذوز ّ
حسحة،
و٠ك أؿرث ؿىل جسجَي ًِح.
( )1اهؼص :ؾسس اّكسحز اًـخّحيب ،موكؽ ؿح٠ك ؾضّ حق اًلِرص ،ا٢كوس َلحز اكػم اًسحُص ،حـفص آكفحف ،ؿىل اًضحزىة.
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 -1اًـَون اًفريوسًّة (؟) :قيحء جنَد اًرساح وثَحَيَ ،ال جسجَي ًِح٠ ،ك ًشهصُح ّ
حسحة.
واًلعَست ذـيوان "زحٍك يف اًـَون اًززق" ومعَـِح "أسوخ ذخٜك اًـَون" ،فَـَِّح عم؟!
٢ -5كحرا ختََّت ّؾين :سهَة محسان ،ثَحني ذحٗك أذو اًيرص ،ال جسجَي ًِح .قيّهتح كحذت زحد
ذخَحني اكػم اًسحُص.
 -0أظسح ؾيسي اآلن ذيسكِّة :ؾيوان اًلعَست يف ذًوان ىزاز (ظصًق واحس) ثليّهيح أم لكثوم
من ثَحني َلّس ؾسس اًوُحة ،ونشٛك ًليّهيح ؾسس اًوُحة هفسَ ابًخَحني راثَ ،ويف جسجَي اثًر
ًِح ًليَّحهنح الازيحن م ًـح قيحء مضرت ًاك .اهؼص حتََي األقيَة ذعوث أم لكثوم ٗكى فىذوز ّ
حسحة.
 -7ؾيسي دعحة ؿحخي إًَم :أم لكثوم يف زاثء ؾسس اًيحزص ،ثَحني زايط اًسًصحظي،
واكن افذخحهحح يف ّأول جسجَي ًِح "واٗكًن حٌلل ؾسس اًيحزص" ّمث ظحزث فامي ذـس "سؾمييح ،حصَشٌح،
كحاسًن" ،اهؼص حتََي األقيَة ٗكى فىذوز ّ
حسحة.
 -9كحزاة اًفٌجحن :ؾسس اْكَمي ححفغ ،ثَحني َلّس ا٢كويج وًشهص ا٢كويج ّأن ثَحَهنح اس خلصق
س يدني ،وكس قيّحُح ؾسس اْكَمي س ية .1370
 -3زسحٌك من حتت ا٢كحء :ؾسس اْكَمي ححفغ ،ثَحني َلّس ا٢كويج.
 -16زسحٌك من امصأت :فحٍزت أمحس ،ثَحني َلّس سَعحن ،وميىن مذحذـة ػصوف اًليحء واًخَحني
من ذبلل لكمة ا٢كَحن يف سِصثَ مؽ ىزاز مث اث ّعحهلٌل إلنٌلل اًـمي الحلًح .ونشٛك كصاءت فىذوز
ّ
حسحة ًِح يف نخحة ىزاز ك ّصحين صحؾص ٍلك األحِحل.
 -11ال جسأًوين مح امسَ حصَيب :فريوس ،ثَحني األدوٍن زحصحين.
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ّ -11موال ذمضلي معَـِح (ًلس نخشٌح وأزسَيح ا٢كصاس َبل) :فريوس ،ثَحني األدوٍن زحصحين.
(رس َط).
 -13وصحًة (أأهت اٙكي اي حصَيب) :فريوس ،ثَحني األدوٍن زحصحين (مذلحزة).
أًؼن :جنحت اًعلريت ،اهؼص حتََي األقيَة ٗكى فىذوز ّ
حسحة.
ّ -11
 -15مىت س خـصف مك أُواك ،ؾيواهنح يف اٗكًوان (إىل زخي) :جنحت اًعلريت ،ثَحني َلّس ؾسس
إيل) ،اهؼص حتََي األقيَة ٗكى فىذوز ّ
حسحة.
اًوُحة ،وعم راهتح أقيَة (ازحؽ ّ
 -10محرا أكول هل :جنحت اًعلريت ،اًلعَست معوذًّة ؿىل حبص (اًشس َط) .اهؼص حتََي األقيَة
ٗكى فىذوز ّ
حسحة.
 -17س َّس اٍلكٌلث ا٢كضِوزت وعم (ال ثًذلس جخًل اًضسًس) :جنحت اًعلريت .اهؼص حتََي
األقيَة ٗكى فىذوز ّ
حسحة.
 -19أسأٛك اًصحِي :جنحت اًعلريت ،ثَحني َلس ؾسس اًوُحة .اهؼص حتََي األقيَة ٗكى
فىذوز ّ
حسحة.
ونشٛك؛ أسأٛك اًصحِي :قيّهتح زسان وعم زسان ملصيب ،وكس ْكهنح ًِح سـَس كعيب كصي
ثَحني ؾسس اًوُحة ًِح حني قيّهتح جنحت اًعلريت.
 -1ذلساذ :إًِحم ا٢كسفـي ،ثَحني إًِحم ا٢كسفـي.
مسزش اًخحزخي:
 -1اقضد :أظحٌك هرصي ،ثَحني حَمي زىص ،وعم من كعَست( :من كذي ّ
كصاءت اثهَة ٢كلسّ مة ازن ذ٘كون).
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ونشٛك اقضد :هبَجة إذزٌس ا٢كلصذَّة وكس قيّهتح كصي أظحٌك .ومـِح لكٌلث كصي محخست
اًصوسم .وعم موحوذت ذعوث هبَجة إذزٌس ؿىل اًَوثَوة .Youtube
 -1اي كسشً :عَفة اًخووس َة (واكػم اًسحُص) اي كسش اي حصَشيت وعم اًلعَست راهتح وٍىن
ّ
ثلىن ٗكى ًعَفة ذون حصثُد األذَحث وًُس ٍاكػم سوى اًخَحني ّمصتً .وًليَّحهنح م ًـح ّمصت أدصى،
مؽ هوزال هسري يف مرسخ رصم ً
خسا يف أحس جسجَبلهتح .ومن ظصًف مح ًيلي ؾن ُشٍ اًلعَست
األقيَة ،أهنّ ح اكهت يف ظصًلِح ألن ًليّهيح ؾسس اْكَمي ححفغ ذخَحني َلّس ا٢كويج ،وظحذف أن ًنًت
إجعحة ا٢كعصذة صحذًة ،فسفـت هبح إىل زايط اًسًصحظي ًََ ّحهنح ،وفـي ،مث اكهت ا٢كفحزكة أن مٌـت
اًيط هفسَ ّمصثني.
ألن كحهون حلوق ا٢كؤًّفني ال ٌسمح ذخَحني ّ
لكخحٌُل ،ف١ك حص ّأي مهنٌل اًيوزّ ،
 -1اًلسش :قيحء وْكن ؿىل اًـوذ حسد َلّس ذودصًط.
 -1ثَومين اٗكهَح وعم راهتح وعم مضِوزت ذؼ "أؾيف حد ؾض خَ" وُشٍ أكٍك من اًلعَست:
ًعَفة اًخووس َة ،مس خفـَن .ثَحني اكػم اًسحُص.
 -3أًن اي ظسًلة مذـد ذـصوذيتً :عَفة اًخووس َّة ،قيّت مهنح ملع ًـح واحسً ا ذخَحني اكػم
اًسحُص .و ّمسى ا٢كلعؽ ّ
ا٢كلىن "ذمضق".
 -1ظوق اًَحمسني :محخست اًصوسم ،ثَحني اكػم اًسحُص.
ّ -5
ست اٗكهَح اي ذريوث :محخست اًصوسم ،ثَحني حٌلل سبلمة.
 -0مؽ حصًست :محخست اًصوسم ،ثَحني حٌلل سبلمة ،عم جض سَ كعَست (وحصة فعوز).
ٌَفصويس خحك زصًفري اٙكي ورشُح  1313وورش ىزاز كعَسثَ .1350
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 -7لكٌلث :محخست اًصوسم ،ثَحني إحسحن ا٢كيشز.
 -9وؿسثم أن ال أحصّم :محخست اًصوسم ،أْكحن اكػم اًسحُص .قيّهتح ذـس وفحت ىزاز.
 -3أحصّ َم ً
خسا :محخست اًصوسم ،ثَحني مصوان دوزي .ذـس وفحت ىزاز.
 -16هنص األحزان :قيحء ذحٗك اًض َخ وثَحَيَ.
٢ -11كحرا ختََّت ؾين :كحذت زحد ،أْكحن اكػم .ونشٛك؛ ٢كحرا ختََت ّؾين :اكػم اًسحُص
وكحذت زحد م ًـح ونشٛك؛ ٢كحرا ختََّت ؾين إرا ويت ثـ١ك أين أحصّم أنرث ّمين :زاب أكحل ثَحني
سـَس كعيب.
 -11خحءث متيش يف اس خحَحء :قيحء ظبلل مسّ اخ وثَحَيَ.
 -13اًلصاز :ؿحيص اْكبلين ،ثَحني اكػم اًسحُص.
 -11ظسححم سىّص :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
ّ -15إين ّ
ذريثم فحدذحزي :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
ُ -10ي ؾيسك صم :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -17أصِس أن ال امصأت ّإال أهت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
ً -19سك (ًس) :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -13كويل أحصّم :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -16اًخحسّ ايث :قيحء اكػم وثَحَيَ.
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(ُصت).
 -11أهصُِح :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ ،واًلعَست يف اٗكًوان ذـيوان ّ
 -11حصَشيت وا٢كعص :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
ّ -13
لك ؿحم وأهت حصَشيت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -11إىل ثَمَشت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -15اْكد ا٢كس خحَي :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -10سًسًين ؾضلًح أو حصّم ذحزظيت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ ،اًـيوان يف اٗكًوان
(حسمم ذحزظيت) فحؿَن.
 -17ؿَمين حصّم مسزسة اْكد :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ .وعم كعَست ذـيوان (اْكزن)
يف اٗكًوان.
 -19أحصّم ً
خسا :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -13ححفِة اًلسمني :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -36أحصَين ذبل ؾلس :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -31وإين أحصّم :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
ً -31و ٠ك حىوين حصَشيت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ ؾيوان اًلعَست (هتوميحث ظوفِّة
ًخىوٍن امصأت).
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 -33فخوِة اْكد ،وعم أقيَة (أهت امصأت) راهتح :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ ،وعم كعَست
ىزاز وؾيواهنح (حد ذبل حسوذ) ظوًٍك يف  15ملع ًـح وال ّ
ًلين مهنح سوى أسعص كٍََك يف  1ملحظؽ.
 -31ذميوؿة أهت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ ،وؾيوان اًلعَست (ًومِحث مصًغ ذميوغ من
اٍىذحذة) مس خفـَنْ ،كهنح حزٍن وذعئي ،وًِح هوزش.
 -35ثلوًني اًِوى :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ .ؾيوان اًلعَست (ظحبضة اًضفحةص).
 -30مؽ ذلساذًة :قيحء اكػم وثَحَيَ( ،فحؿَن).
 -37حصَشيت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -39ا٢كسدصسّ ت :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.
 -33اًصمس ابٍلكٌلث :قيحء اكػم وثَحَيَ .وعم كعَست اٗكًوان ا٢كسمى ابمسِح قيحُح اكػم
س ية 1663
 -16أخَس يف ا٢كلِيى :قيحء اكػم اًسحُص مؽ اًضحة محسم ،ثَحني اكػم( ،فحؿَن).
 -11زصًس ذريوث :قيحء اكػم وثَحَيَ( ،مس خفـَن).
ّ -11نّبي ؾلٜك :قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ .اتزخي األقيَة .1661
حتصيك دعوت اي هعف ؿحصلة :قيحء اكػم وثَحَيَ ،معوذًة ؿىل حبص اًشس َط.
ّ -13
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ثثد ادلصادس ًادلشائغ:
 اآلمسي أذو اًلحمس اْكسن زن ررش ،ا٢كؤثَف وا٥كخَف يف أسٌلء اًضـصاء وويحضم وأًلحهبموأوسحهبم وذـغ صـصضمّ ،
حصحَ وؿَّق ؿَََ ،فصًدس هصىىو ،ذاز اّكَي ،ظ ،1ذريوث .1331
 إزصاُمي ظحفحز ،اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحا َّة واًلموط :من اًضفوي إىل ا٢كىذوة ،ذاةصتاًثلحفة واإلؿبلم يف اًضحزكة .1665
اّكوت ،اًليحا َّة وكضحاي الاًزتام يف صـص َلوذ ذزوٌش ،ويوس ا٢كـصفة ،ظّ ،1معحن
 أمحس ّ. 1665
 أمحس حِسوص ،صـصًّة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست :كصاءت يف صـص ىزاز كصّحين ،مًضوزاث ّاحتحذاٍىذّحة اًـصة ،ذمضق  1661األدفش ،نخحة اًـصوط  ،حتلِق وذزاسة س َّس اًسحصاوي ،ذاز
رشكِّحث ،ظ ،1اًلحُصت .1339
 إذوازذ سـَس ،ؾن األسَوة ا٢كخأدّص :موس َلى وأذة ؾىس اًخ َّحز ، ،حصمجة ّفواسظصاذَيس ،ظ ،1ذاز اآلذاة ،ذريوث .1615
 أذو اًفصح األظفِحين :نخحة األكحين ،ذاز اٍىذد ا٢كرصًّة ،اًلحُصت ذ .ث .  ،---------------------نخحة األكحين ،اًًسزة اإلٍىرتوه َّة. إًَحش حسحة ،ذساايث اًلعَست اًليحاَة وفصسحهنح يف اًـرص اْكسًر ،ملحٌك ؿىل اًضحزىة"اًيُت".
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 اًسزحزي :حصَح اًسزحزي ،وسزة إٍىرتوهَّة. اٍهبَول سـَس أذو ؾصكوة :اْكَلحث ا٢كدسَسٍك (٢ )16 - 1كسحذلة ا٢كزمحز اٙكُيب "اظصةثؤحص" اًيت ًلسّ رمح  ،لكَّّة اٗكؾوت اإلسبلمِّة ،ظصاذَس اًلصة ،وذثّهتح كٌحت ا٣كس اًخَفزًوهَّة ثسحؿًح،
وعم مذححة ؿىل(Youtube)..
 هبَجة إذًيب وؿحمص اٗكذم ،اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط :ذزاسة هلسًّة،ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم اًضحزكة 1665
 ث .ش .إًَوث ،األظواث اًثبلزة ٌَضـص .1351 ،ملحالث يف اًيلس األذيب ،حصمجة ًعَفةاًزايث.
ّ
 اّكححغ ،أذو ؾامثن معصو زن حبص ،اًسَحن واًخسُني ،حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون،معسـة آكحجني ،اًلحُصت .1339
  ،------------أذو ؾامثن معصو زن حبص ،اْكَوان ،حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون ،ذازاًفىص ،ذريوث ذ .ث.
 اًلحيض اّكصخحين ،اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعومَ ،حتلِق ورشخ َلّس أذو اًفضي إزصاُميوؿًل َلّس اًسجحوي ،معسـة ؿُىس اًسحيب اْكَيب ،اًلحُصت .1300
 خرياز حِيُت ،مسذي ّكحمؽ اًيط ،ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـح ّمة آفحق ؾصذَّة ،وذاز ثوذلحلًٌَرش (مرشوغ اًًرش ا٢كضرتك) ،ذلساذ ذ .ث.
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 ححمت اًعىص ،مصااي ىصسُس :األمنحظ اًيوؾَّة واًدضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة،ا٢كؤسسة اّكحمـ َّة ٌ٘كزاسحث واًًرش واًخوسًؽ ،ظ .1333 ،1
ّ
 ححسم اًلصظححين ،مهنحح اًسَلحء وزساح األذابء ،ثلسمي وحتلِق َ :لّس اْكسُد زن آكوخة،ذاز اًلصة اإلسبلسم ،ظ  ،1ذريوث .1391
 حصَد ذوُصوزّ ،جضلك ا٢كوكف اًيلسي يف ػ ّي اْكسازة اًضـصًّة ا٢كضحذّت ؾيس ىزاز كصّحين:
مصاحـة آلًَحث اًِسم واًخأسُس ،ا٢كًضوزت ؿىل مٌخسى س خحز اتميز ؿىل اًضحزىة.
 حٌفي َلوذ َلّس (مرص) ،اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط ،ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم،اًضحزكة .1665
 ازن ذ٘كون ،ا٢كلسمة ،ذاز اّكَي  ،ذريوث ذ .ث. زاحب اًـويب ،حسّ اًضـص ٗكى ّزواذ اًخفىري اًيلسي اًـصيب اْكسًر ،معسـة ا٢كـحزف،ظ ،1ؾيّحذة .1663
 ازن زص َق اًلريواين ،اًـمست يف ظيحؿة اًضـص وهلسٍ ،حتلِق َلّس كزكزان ،ذاز ا٢كـصفة،ذريوث .1399
 ازن ّاًوزاق الاٍىرتوهَة.
سبلم أكحي ،ظسلحث حفول اًضـصاء ،وسزة ّ
اًيط اًـحزص :ذزاسحث يف األذة اًـصيب اًلسمي ،مًضوزاث ّاحتحذ اٍىذحة
 مسص اٗكًّوةّ ،اًـصة ،ذمضق .1611
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 مسري حسميي ،اإلًلحغ يف صـص ىزاز كصّحين من ذبلل ذًوان "كعحاس" ،ؿح٠ك اٍىذد اْكسًر،ظ ،1إزذس .1616
 صويق ززًؽ ،احذفحًَّة اّكسس وصحؾصًّة اْكو ّاش ،مضن نخحة "ىزاز كصّحين صحؾص ٍّلك
األحِحل" .1339
 صويق ضَف :اًـرص اّكحًُل ،ذاز ا٢كـحزف ،ظ  ،3اًلحُصت ذ .ث.األول ،ذاز ا٢كـحزف ،ظ  ،10اًلحُصت ذ .ث .
  ،-------------اًـرص اًـ ّسحيس ّ  ،-------------اًـرص اًـ ّسحيس اًثحين ،ذاز ا٢كـحزف ،ظ  ،11اًلحُصت ذ .ث. صىصي ؾ َّحذ" ،موس َلى اًضـص اًـصيب :مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة ،ذاز ا٢كـصفة ،ظ ،1اًلحُصت.1309
مؤسسة
 ظسحي حسًسي :اًيحي دِط اًصوخَ :لوذ ذزوٌش وصلك اًعوث اًليحيئّ ،َلوذ ذزوٌش ،وا٢كلحل مًضوز يف األظي يف ّ
جمٍك ىزوى اًـٌله َّة ،ؿسذ .13
  ،--------------اًلعَست اًليحا َّةّ ، ،جمٍك اٍىصمي ،غ  ،09زام ٝك ،ظَف .1661
  ،--------------فريوس :حِثَحث ذٍن حصذوي وحٌليل وأذبليق ،ملحل يف حصًست اًسفريذخحزخي .1339 / 9 / 11
 ظبلخ فحزوق ،اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط.1665 ، ظبلخ فضي ،أسحًَد اًضـصًّة ا٢كـحزصت ، ،ذاز اآلذاة ،ظ ، 1ذريوث .1335311

 ازن ظسحظسح اًـَوي ،ؾَحز اًضـص ،حتلِق َلّس سكَول ّسبلم ،معسـة اًخلسّم ،مًضحت
ا٢كـحزف ،اإلسىٌسزًّة .1391
 ؾسس اّكسحز اًـخّحيب ،موكؽ ؿح٠ك ّؾضحق اًلِرص ،ا٢كوس َلحز اكػم اًسحُص ،حـفص آكفحف،
ؿىل اًضحزىة.
 ازن ؾسس زذَّ ،اًـلس اًفصًس ،ذاز اٍىذحة اًـصيب ،ظ  ،1ذريوث .1353 ؾسس ٝك اّكفصي ،اْكَحت اٌَيسهَة ،ؾن اًيُت ّمسـين . sama3ny.net. ؾسس ٝك اًل ّشاسم ،اًيلس اًثلحيف ،اًَِتة اًـح ّمة ًلعوز اًثلحيف ،اًلحُصت .1616 ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص :كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌ ّ َّة وا٢كـيوًّة ،ظ  ،3ذازاًفىص اًـصيب ،اًلحُصت ذ .ث.
 ؿًل أمحس َلّس اًـصوذ ،خسًَّة ىزاز كصّحين يف اًيلس اًـصيب اْكسًر ،ذاز اٍىذحة اًثلحيف،إزذس .1666
 فذحي اًيرصي ،ذًِة اًسُت اْكص ،ذاز مسلكَحين ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ .1669 ،1حسحة ،األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين ،مضن نخحة "ىزاز كصّحين صحؾص ّ
 فىذوز ٍّلك األحِحل،
إؿساذ وحتصٍصَ :لّس ًوسف جنم ،ذاز سـحذ اًعسحخ ،اٍىوًت .1339
 كسامة زن حـفص ،هلس اًضـص ،حتلِق وثـََق َلّس ؾسس ا٢كيـم دفحيج ،ذاز اٍىذد اًـَمَّة،ذريوث .1300
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 نٌلل اًيجمي ،ىزاز يف كعحاسٍ ا٢كليّحت ،مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين صحؾص ٍّلك
األحِحل".
اًفين ،حصمجة أذو اًـَس ذوذو ،مًضوزاث أكي ،ظ ،1
 محزحن ُحًسحص ،أظي اًـمي ّ ّهوًوهَح  /أ٢كحهَح .1663
 أذو اًعَّد ا٢كخًيب ،ذًوان ا٢كخًيب ،ذاز ذريوث ٌَعسحؿة واًًرش.1393 ، َلّس ذيُّس  ،اًضـص اًـصيب اْكسًر :ذًِحثَ وإذسالاثَ ،ح  1مسحءٌك اْكسازة ، ،ذاز ثوذلحل اٗكاز اًسَضحء .1331 َلّس سَعحن ،هوين فذىون ،مضن نخحة ىزاز كصّحين صحؾص ٍّلك األحِحل.
 َل ّس ؾسس اًوُحة ىزاز كصّحين ّزسحم ابٍلكٌلث ، ،مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين :صحؾصّ
ٍلك األحِحل" حتصٍص َلّس ًوسف جنم ،ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ ،1اٍىوًت ،1339
(معحذؽ ذاز ظحذز :ظسـة ذريوث).
 َلّس ًوسف جنم ،حتصٍص اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين :صحؾص ٍّلك األحِحل" ، ،ذاز سـحذ
اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ ،ظ ،1اٍىوًت ( ،1339معحذؽ ذاز ظحذز :ظسـة ذريوث).
 َلوذ سـس ،زصًنمج "اًسُت ذُذم" اًخَفزًوين ،وجتسٍ ؿىل (اًَوثَوة ) Youtube : جنوى ّكعحة حسنُ ،ىشا حلكّمت األكحين ،حتََي مضمون  1966أقيَة ؾصذ َّة منذساًة اًلصن اًـرشٍن ّ
ذيب اًثلحفِّة ( ،)111ظ  ،1ذاز اًعسى ،ذيب
وحىت ؿحم  ، 1611نخحة ّ
أقسعس .1611
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 ىزاز كصَحين :األؾٌلل اًضـصًّة اٍاكمٍك ، ،مًضوزاث ىزاز كصَحين ،ظ  ،11ذريوث .1373 ىزاز كصّحين ،ذًواهَ  ،وُو ٍلوغ أصـحزٍ يف اًًسزة اإلٍىرتوه َّة من اٗكًوان. ىزاز كصّحين ،ذًوان ظفوٌك هنس ،ملسّ مذَ؛ يف اًضـص ،ظ  ،13ذريوث .1393اًيط اًلصآين ،مًضوزاث أكي .1669
 هفِس هصمحين ،ذبلكة اًيوز :حٌلًَحث ّ هوزاٗكٍن اْكحح ،األًن اًليحيئ يف "٢كحرا حصهت اْكعحن وحِسً ا" ،ذاز أمي ًٌَرش واًخوسًؽ،ظ ،1ظفحكس .1669
 ّكعة ّ"أًؼن" ًيجحت اًعلريت وػصوف ثَحني
ملين؟ ،موكؽ ؿىل اًضحزىةً :ـصط ألقيَة
ّ
ؾسس اًوُحة ًِح.
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يهذك
(ئَِ خريذُكِ فاخراسُ)
(ىزاز كصحين  /ذًواهَ )11 – 13

إين دـــِؼؼؼؼؼصث ُؼؼؼؼؼ ِم فحدؼذــــحزي
مح ذــِؼ َن ا٢كؼ ِ
وث ؿىل ظسزي..
أو فؼؼؼؼؼؼؼؼ َوق ذفؼحح ِص أصـحزي..
اًبلحد
ْكد ..أو
َ
ادــذــحزي ا َ
فؼؼ ُجؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌن أال ختخحزي..
ال ثؼوحؼؼؼؼؼ ُس مــٌؼؼؼعل ٌة وسعى
مــح ذؼِؼؼؼؼؼ َن اًؼجــــٌ ّــــ ِة واًٌـــح ِز..
ازمؼؼؼؼي أوزاكؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم اكمــ ًٍك..
وسؼؼؼؼؼؼؼؼأزىض ؾن ِأي كصا ِز..
كويل .اهؼؼؼؼؼفؼـَؼؼؼؼي .اهؼفؼؼجصي
ال ثـــلؼؼؼؼؼفي مــث َي اًؼمسمـــح ِز..
ىن أن أذـــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼى أذ ًسا
ال ًــمؼ ُ
اكًلــ ّضـــ ِة ثؼؼؼؼؼحــــ َت األمؼؼعح ِز
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سزا ذِؼؼن ازــينيِ
ادــذـــحزي كؼؼؼؼؼ ً
ومح أؾــٌــــفَؼؼؼؼؼؼؼِح أكؼؼؼؼؼسازي..
ُمؼؼصُؼلـــ ٌة أهؼؼؼؼؼ ِت ..ودـــحاــفـــ ٌة
وظؼوً ٌي حـــ ًسا ..مؼضؼؼؼؼؼؼوازي
قويص يف اًسح ِص ..أو اذخـسي
ال ذؼؼحؼؼؼؼ ٌص مؼن قؼِؼؼؼ ِص ذوا ِز..
اًؼحــــ ُد مؼؼواحؼؼِؼؼؼؼؼ ٌة نــصؼصى
إذؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼ ٌحز ضؼؼؼؼؼؼ َس اًــذـــِــــح ِز
شاة ..وذمؼؼوغٌ
َظــَـــ ٌد ..وؾـــ ٌ
وزحــــِؼؼؼؼؼؼ ٌي ذِؼؼؼ َن األكؼمــح ِز..
ًلـــ ُذـــَــٌؼؼي حــصؼؼؼؼؼ ُي ِم اي امصأ ًت
ثــذـــسىل مؼؼؼؼن ِ
ذَف س خح ِز..
إين ال أؤمؼؼؼؼؼؼؼ ُن يف حؼؼؼؼؼ ٍد..
ال ًؼؼؼحؼؼؼؼؼؼ ُ
زق اًثوا ِز..
مي هؼؼؼؼ َ
رس نـــ َي األسؼؼؼؼؼؼوا ِز
ال ٍىؼؼؼؼؼ ُ
صة مث َي اإلؾعح ِز..
ال ًضؼؼؼؼؼؼؼ ُ
آ ًٍٍ ..و حؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼ ِم ًـــصــَ ُـؼين
ًلؼَ ُـــٌؼؼؼؼؼؼؼي ..مث َي اإلؾعح ِز..
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ّإين دؼِؼؼؼصثؼؼؼؼؼم ..فحدــذــــحزي
ذني اًــمؼؼؼؼ ِ
وث ؿىل ظسزي
مح َ
أو فؼؼؼ َوق ذفــحثؼؼؼؼؼؼؼ ِص أصـحزي
ال ثؼؼؼؼوحؼؼؼؼؼ ُس مؼٌؼعل ٌة وسعى
ذني اًؼؼجؼؼؼؼؼؼٌ ّؼؼؼؼؼؼ ِة واًيّح ِز..
مح َ
تؼذ انؼاصفح

( أحتثّين )
(ىزاز كصحين  /ذًواهَ )35 – 33

أثؼؼحــصــٌؼؼي ذؼـــــس اٙكي اكهــــح؟
محضــــِؼ ِم ال أهؼؼؼؼؼؼوي إزؼحزث َــــ َُ
ىني ًسي
ث َــذَؼصَــ َسؼمؼ َني وث ُؼ ْمؼ ِسؼ َ
ؾؼؼن أمــس ال ثؼذؼىؼَؼمي أذــ ًسا
أدؼؼعــ ِ
حؤك اًعلصى أمؼؼؼ ُص هبح
ًوال اًــمؼؼحؼؼؼؼؼؼسة يف حواهؼؼحَ
ؿحم مؼضؼؼى وذــلؼؼؼؼؼِــــت كحًَة
إهؼؼي أحؼسم  ..نؼَف ًؼمىٌين

إهؼؼؼؼؼي أحــــصـــم زقـــم مــح اكهؼح
حسؼصؼؼي ذأهــ ِم ُؼح ُؼٌــح اآلًن
فــِـــؼؼوذ صــىِؼؼؼي ِ
فِم إًؼٌلهـــح
وثأً َؼلي َصـــ ْـؼؼ ًصا وأحؼؼؼؼؼؼؼفؼحهــــح
ُوأحؼؼؼؼؼ ِول األصؼؼؼؼواك زًؼححهــح
مح أظـــصؼؼؼؼؼح اإلهؼسؼحن إوسحهؼح
ال ُؼيت أهت وال اًِوى ُحايح
أن أصــــــي اًؼذــحزًؼؼخ هؼِؼؼؼصاًن
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وذــــَ مــــــحذـــسهــح ،حؼؼؼؼصااؼسهــــح
ظفــَـــِؼؼؼؼؼؼن نـــٌــح يف ثؼرصفٌــح
لكؼمؼحثؼٌــح اًؼصؾـــيحء  ..مضحىة
فَىــم هؼِـــصـــت وأهــت كحضؼسة
وًصذؼمــح اهؼلؼؼؼعــــــت زسؼحاؼَيح
مؼِؼمؼح قــَؼؼؼؼؼؼؼؼوًن يف ؿساوثيح
ؾؼِؼٌؼحك هؼِــســحًنن ..هِـــف أًن
كؼسز ؾؼَؼِؼيح أن هؼؼؼؼؼىؼون مـح
إن اًؼؼحـــسًــلة ال دــِــــحز ًِــــح
ُشا اًِؼؼؼوى ضؼؼؼو ٌء ذــسادؼَيح
ظؼفؼؼؼؼؼؼي هؼسازًــ َِ وهؼؼؼؼؼــــصؼ ُس ٍُ
أحؼؼزاه ُــٌؼؼؼؼؼح مٌؼَ  ...وهؼســـأهل
ُحثؼي ًؼسًــم ِ ..
فأهت َسه ْؼسَليت

أكـــسام كؼؼِؼؼؼؼؼوثـــٌــح ،سواًــــحهــــح
وقؼؼصوزهــح وضــــبلل ذؾؼؼؼؼؼواًن
مــح اكن أقــصــــحُــــح  ..وأقؼصــحهؼح
وٍنك كــسؼؼؼوث ؾؼَؼِــنك أحِحًن
وًصذــمـــح اهؼلؼؼؼعـــــــت ُساايهـــح
فحًؼؼحؼد أنؼصؼؼص مؼؼن دعحايًن
أقــذــــحل يف ؾِؼٌؼَم هــِؼسحًن؟
اي حَوثؼؼؼؼؼؼي زقــــم اٙكي نؼحهــح
إن ظَـــــت وزكـــح وزًؼؼحـــحهؼح
وزفِ ُلــيح  ...وزفــِؼؼق هؼجؼواهؼح
مؼِؼمؼح ذــىك مؼـــيح  ..وأذؼىؼحهــح
ًؼؼؼؼؼؼؼو ساذهـــح ذمـح وأحؼؼؼزاهــــح
وحؼصؼِؼصؼيت زقؼؼؼؼؼؼؼم اٙكي اكًن
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أ .د .عؼذ ػثذ انؼض ّض يصهٌح

عـش صناػـح اجملـاص:

دساعح يف "انمصْذج انثذش ّح" ننضاس لـثّاَِ

________________
 أستاذ اللسانيات – جامعة ال كويت.
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فاحتـح ًييـاد:
"ىزاز كصحين" صحؾص مؤل اٗكهَح وصلي اًيحش ،ال ؿىل ُسيَة سَفَ اًـؼمي أيب اًعَد ا٢كخًيب،
ذي ؿىل ُسًّذَ آكحظة ا٢كحةزت هل ذون سحةص صـصاء اْكصنة اًضـصًة اًـصذَة ا٢كـحزصت .وُو صحؾص قزٍص
اًيخحح؛ إر خحءث أؾٌلهل اًضـصًة واًيرثًة اٍاكمٍك يف جسؽ جم٘كاث ،ومن مث اكن الادذَحز من ذني
أؾٌلهل مح ٍىون موضوؿح ً ٌ٘كزش أمصاً ابًف اًعـوذة .ذَس أن اًضحؾص ؿىل حضوزٍ اًفحؿي وا٢كمتّي٠ ،ك
ًسغ كحزاَ يف حريت من أمصٍ إساء مفِومَ ًئلذساغ ومعي ا٢كوُسة واًثلحفة يف اًخجصذة اًضـصًة؛ اًخلحظحً
وخمحضح ً وإذساؿح ً إىل أن ًَلي ذلعَسثَ ٌَجٌلُري ا٢كرتكصة .وًلس ؾ ََصف حبشق ورمحزت هَف جيشة مجِوز
اًلصاء إىل مٌجزٍ؛ ؿىل حد وثـَق من أنرثُح وهفوز من اًلََي ،وأسـفَ يف رٛك مح حزوذ ذَ من
هجحس ري اس خجحذة ؿحًَة ًخوكؽ اًزالسل وزظسُح يف ؿح٠ك اًس َحسة والاحامتغ .وًس يح هًىس مح
أحسزخَ كعَسثَ اًضِريت "ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة" (ؿحم  )1307من ُزت يف اًضحزغ اًـصيب؛ إر
اٍمتس فهيح نثري من اًيحش ذـغ اًـزاء ،واظَـوا ذني سعوزُح ؿىل مح ثيعوي ؿَََ حِحت ا٢كواظن
اًـصيب من أمصاط وؿَي كواذخُ .شا ،ؿىل ثواضؽ مس خواُح اًفين ،وإزسافِح اًؼحُص يف ثوػَف
اًضـحزاث وا٢كسىواكث اٌَلوًة اًس َحزت راث اًعحذؽ آكعحيب اًزاؾق.
وًلس وضف ىزاز يف حوازاثَ  -ومح أنرثُح  -ؾن نثري من أزساز ظيحؿة اإلذساغ ؾيسٍ ،وأابن
ؾن فِمَ آكحض ٌَضـص مبح ُو فن أزاذ هل أن ٍىون حٌلُري ًاي وسححة مفذوحة ٍلك كحزئ ،ووٍمية
صَِة ٍلك راالةً .لول ىزاز ؾن جتصذخَ يف ؿح٠ك اًضـص" :مٌش ؿحم  1311وأًن أص خلي اكٍمنٍك ..وأ ُح ُص
اْكصوف واٍلكٌلث ؿىل ػِصي؛ ألظيؽ ٌَضـص ًلة وذميوكصاظَة ،جتَس مؽ اًيحش يف ا٢كلِيى،
وجرشة اًضحي ،وثسدن اًسجحةص اًضـسَة"[ .ىزاز ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك]35 /9 ،
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وحتحول ُشٍ اٗكزاسة أن ثلرتة ابًفحط ًيط صـصي من أؾٌلل "ىزاز"ًُ ،س اب٢كـصوف
وال ا٢كخساول ،وٍىٌَ مـّب ذعسق ؾن زؤًخَ وفٌَ يف اًعيحؿة اًضـصًة .وجس خـني اٗكزاسة يف رٛك
زصؤًخني هلسًخني ،أمح األوىل فحًصؤًة ا٢كـصفِة ًبلس خـحزت ذحظة ،وا٣كحس ؿحمة cognitive
 ،perspectiveوثـمتس يف رٛك ُ ْمج ًٍك من اًخعوزاث ا٢كهنجَة ،وإحصاءاث اًخحََي اًيت ؾىف ؿَهيح
أحصحة الاس خـحزت ا٢كفِومِة  ،conceptual metaphorومفِوم ا٢كزح  ،blendingوُو اجتحٍ
أسس هل ؿسذ من هسحز ذازيس الاس خـحزت ،يف ملسمهتم حِي فوهوهَُِ ،Gilles Fauconier
ومحزك ثريىص  ،Mark Turnerووخس هل ماك ًًن يف اًسححة األاكذميَة ،فحختش أسحسح ً ًبلس خسالل
ؿىل معي اًـلي يف ظيؽ ا٣كحس .وًس يح هـين ذشٛك اس خًسحد ُشٍ اًيؼصًة زلك مفصذاهتح وثفعَبلث
ثًذعد هل ُو الاهخفحغ هبشٍ اًصؤًة يف وضف حواهد من معي اًـلي اًضـصي
ثعسَلِح ،ذي ُخ ُي مح
ُ
يف ظيحؿة ا٣كحس ،وثفسري خحهد من اًـمََحث ا٢كـصفِة  cognitive processesاًيت حتنك جضىِي
اٌَلة اًضـصًة يف كعَست ىزاز ،كري كحفَني ؾٌل ذني اًثلحفة اًـصذَة واًثلحفحث األدصى من وحوٍ
ا٢كلحٍصت ،وخبحظة مح ًلؽ مهنح يف حّي اٗكزش اًسبلقي وثعيَف فٌوهنح ،ؿىل مح ُو مشسوظ يف
معيفحث اًلوم.
أمح اًصؤًة األدصى اًيت ؿَهيح مـمتس ُشٍ اٗكزاسة فذيدسد إىل اٌَسحهَحث مبفِورمح اًـصيف
ا٤كسذ ،وإىل ا٢كسحر اٗكاليل ؿىل هجة آكعوض ،حِر ًلوم ثفسري الاس خـحزاث وا٣كحس ؿىل
مـَحز هلي اٗكالٌك ذإُساز اْكسوذ اًفحظٍك ذني حلوًِح ،وُو مح حصى ؿَََ معَيح يف ذزاسة سحذلة.
[معَوخ ،يف اًيط األذيب :يف اًدضرَط األسَويب اإلحعحيئ ًبلس خـحزت.]119 – 193 ،
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وًًذؼم اًسحر ذـس ُشٍ اًفححتة ا٢كحُست ا٢كسححر اآلثَة:
هلساي
" 6 /1ىزاز" مٌؼصاً ً
 1 /1زؤًخَ ٌَلة اًضـص
 1 /1موكفَ من اًيلس واًيلحذ
 6 /1مععَح "ا٣كحس" يف اٗكزاسة
 6 /3ثأسُس مهنجي
 1 /3ظسَـة ا٢كـىن ذني ا٢كوضوؾَة واًـصفِة
 1 /3اًفضحء اٙكُين :محَُخَ
 3 /3اًفضحء اٙكُين وظيحؿة ا٣كحس
 6 /1اًٌؼط ا٥كخحز
 6 / 5اًيط :الادذَحز والادذسحز
 6 /0ظيحؿة ا٣كحس :زؤًة مـصفِة
 6 / 7ظيحؿة ا٣كحس :زؤًة ًسحهَة ذالًَة
 1 /7لكمة يف ذًِة اًيط
 1 /7ظيحؿة ا٣كحس وفىصت الاس خلصاز ا٢كفِوسم
 3 /7ثفصًؽ ؿىل ثعيَف الاس خـحزت
 6 / 9ظيحؿة ا٣كحس :مح ذني اًصؤًخني
 6 / 3ذحمتة وحتعَي
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.

َ" 1ضاس يُــنَـظـشًا َـمذًّـا:

.

 1/1سؤّرو نهغح انشؼش

أرشث سَفح ً إىل أن "ىزاز كصحين" س تي نثرياً يف مح أحصي مـَ من حواز ؾن زؤًخَ ٢كفِوم
اًضـص ،واٌَلة اًضـصًة .وكس اسدصحن من مجٍك حواابثَ أهَ ًلمي ُشٍ اًصؤًة ؿىل أمصٍن ًسسوان
مذـحهسٍن ابذي اًصأي؛ فِو ٍصى من هجة "أن اًضـص ُو ؾعَحن ًلوي دعري ،ؿىل لك مح ُو
مأًوف ومـصوف و ُم َى َصش"[ ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك .]15 /9 ،وُو ًيعح من ٍصًس أن ٍىون
صحؾصاً فِلولًٍ" :ك حىون مسُضح ً – صـص ًاي ؿىل األكي – الذسّ أن حتسج ذَ ًبل يف حصثُد األص َحء
واٍلكٌلث واًـحذاث اٌَلوًة" [األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،]169 /9 ،و "الذسّ أن حصسم جحصاً يف ذرئ
اٍالكم اًـحذيُ ،وحتسج اضعصا ًاب يف األجبسًة ،وثسـرث أوزاق اًصسًنمة" [األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك/9 ،
 .]163ذَس أهَ من اًوهجة األدصى ال ٌسمح ٌَمتصذ واًـعَحن اٌَلوي ،وآكَي اٙكي حيسزَ يف حصثُد
األص َحء واٍلكٌلث واًـحذاث أن ًلعؽ آكَط اًواظي ذٌَُ وذني مذَلي صـصٍ ،وحصًط ؿىل أال ثفذلس
ًلخَ اًلسزت ؿىل اًوظول إىل اًيحش .إن اٌَلة ؾيسٍ "مثي لك دعوظ ا٢كواظبلث ،ثخعَد أن
ٍىون ُيحك ررش ٌسحفصون وًـوذون وًخبلكون وًفرتكون وًخححوزون وًخفحطمون" ،ومن مث "ًُس
ُيحك ًلة ٌس خـمَِح رسط واحس" [األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك]13 /9 ،؛ إر إن اٌَلة "طمزت وظي ال
طمزت كعؽ" [ .األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ]153 /9
ذَس أن أكؽ ذني اًوهجخني اٌَخني ثسسوان مذـحهسثني ؿىل مح أسَفٌح ًُس ظـسح ً وال حمح ًال" .إن
اًضـص زصكِة ؾيَفة وححزكة ٍصسَِح اًضحؾص ٌَـح٠ك" [األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك .]19 /9 ،وملذىض رٛك أال
جسري ؿىل ا٢كأًوف وا٢كـخحذ وا٢كـحذ؛ وإرن ،فحًـعَحن اٌَلوي معَوة ،ورشظ ً َخ َح ُميِ اٌَل ِة زسح ٌَك
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اًضحؾص ،وًلِحرمح ذوػَفهتح اًضـصًة ،ومؽ رٛك "فح٢كصسي إًََ ؾيرص ُحم يف لك نخحذة .وًُس ُيحك
نخحذة ال ختحظد أحساً ،وإال حتوًت إىل حصش ًلصغ يف اًـسم"[ .األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ]19 /9
وًـرتف ىزاز  -وًـهل ًفرص  -ذأن صـصٍ ُشا اٙكي اكرتق معصاً ظوً ًبل ،ومؤل جم٘كاث رصحمح ً
حمسو ٌذ يف ثصوثَ اٌَلوًة اًيت ًخـحمي هبح ومـِح؛ فِو يف مح ٍصى هفسَ "اكثد حيحول أن ًفذح اٗكهَح
ذلحموش ال ًخجحوس أًف لكمة" [األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍكًَ ،]03 /9 ،ىون ذشٛك "مؤسس أول
مجِوزًة صـصًة أنرث مواظيهيح من اًًسحء  ...حِر اٌَلة اًضـصًة ال ثـصف اًخفصكة اًعسلِة أو
اًـيرصًة أو اًثلحفِة" .وُو ٍصى أهَ اس خعحغ رضـصٍ "أن خيرتق مجَؽ حواحز اٌَلة ،وحواحز
اًسبلكة اًلسمية ،واًلواًد اّكحُزت ،وأسواز اًلوامُس اًـحًَة ،اكزساً ذشٛك خساز آكوف اٙكي اكن
ًلوم ذني اًيحش واًضـص"[ .األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ]19 /9
ًلس كسم ىزاز ذشٛك ؾن وؾي وكعس زؤًة ٌَضـص مفحزكة لك ا٢كفحزكة ٍىثري من صـصاء
ؾرصٍ ،ويف ا٢كلسمة مهنم أحصحة مسزسة "جمٍك صـص" وأؿبلرمح ذمن زفـوا زاًة اًخجسًسً :وسف
آكحل ،وأذوهُس وأويس اْكحح ،واكن مبيجزٍ مـحزضح ً ٢كن آثص اإلقصاة والاس خـبلء ؿىل اًلصاء؛ ذي
إهَ  -وزمبح ؾن وؾي وكعس مٌَ أًضح ً  -كس أفحذ من اهلعحغ اًخواظي ذني ا٢كفِوم اًيرسوي ٌَضـص
اٙكي ّأظَت هل ُشٍ ا٢كسزسة ومجِوز اًخَلي.

.

 1 /1يٌلفو يٍ اننمذ ًاننماد:
ًزناز يف اًيلس واًيلحذ زأي كحش؛ فِو ًـحزط اًيرسوًة يف اًضـص واًيلس لكهيٌل ،وُو ًـحًن
كصاءٍ يف أحس حوازاثَ ذلوهل "ًن أضؽ اًلََون يف حَلي ،وأس خـمي مععَححث اًيلس اْكسًر؛
ألزشت ٍنك أين مثلف هسري ،فحًثلحفة ال ثدٌحكغ مؽ رسحظة اًخـسري" .إن اًضـص يف زأًَ" :مييش يف
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ظصًق ،واًيلس اًـصيب مييش يف الاجتحٍ ا٢كـخهس ،وًُس مثة هلعة ًلحء جتمـٌِل  ...وهعَحيت ٍلك
صحؾص ؾصيب ٍصًس أن ًيجح أن ًلسي ًسًَ من أنرث اًيلحذ اًـصة" [األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك /9
]115 – 111
وأ ًاي مح اكهت األس سحة وزاء ُشا ا٢كوكف اًعحزم من اًيلس( ،وًـي ٌَوسط اًثلحيف آهشاك
ابق صحء اًضحؾص أم أىب ،ولكمة اٗكزش اًـَمي ًيعوض
أثصاً يف ظيحؿة ُشا ا٢كوكف) فإن اًيلس ٍ
األذة الذس أن ثلحل ،والاس خضحءت ابًصؤى اًيلسًة واٌَسحهَة راث اًوحوذ اًفحؿي ؿىل اًسححة
اًـَمَة ُو حق اًـ١ك وواحد ا٢كض خلي ذَ .وأحسد أن صحؾصًن اٍىصري – زمحَ ٝك – ًو
ؾصضت هل ُشٍ اٗكزاسة اًيت ذني أًسًيح ٢كح ظّب ؿىل كصاءهتح ،وٍاكن حزاؤُح مٌَ اإلؾصاط أو
اًسرصًة ،ومؽ رٛك حنن محضون يف ُشٍ ا٢كلحمصت اًـَمَة ا٤كموذت اًـحكصة ذإرن ٝك ،حنحول هبح أن
وسدمثص لك خسًس من اًصؤى ًفحط ًلة اًضـص ؿحمة واًلعَست اًزنازًة ذحظة.

.

 6 / 1يصعهخ "اجملـاص" يف انذساعح:
"ا٣كحس" ُو من قصز ا٢كسححر يف اًرتاج اًسبلقي ،وكس احذفحٍ اًسبلقَون ،وؾيوا ذخلس ميَ
حبسد وكوؿَ يف ا٢كفصذ أو ا٢كصهد أو يف لكهيٌل ،مث ظيفوٍ إىل جمحس ؾلًل (وُو ا٢كصسي)؛ ومصيحٍ
ؿىل اًـبلكحث اًـلََة ،وجمحس ًلوي (وُو الاس خـحزت)؛ ومصيحٍ ؿىل اًدضشَِ[ .اًـَوي ،1335 ،ض
 ،]11 – 35نٌل رسعوا اًـبلكحث اٗكاذٍك يف ا٣كحس ا٢كصسي وأابهوا ؾن أهواغ الاس خـحزت ابؾخسحزاهتح
ا٥كخَفة[ .اًعـَسي ،1665 ،ض .]191 -177
ومح ذيح يف ُشا ا٢كلحم أن ُنوط يف ثفعَي اًلول رضأن زؤًة ا٢كخلسمني ،وٍىن ا٢كصاذ ُو
إٍصاذ مٌحظ الادذبلف ذني معيفحث اًسبلكة اًـصذَة ومعيفحث اًسبلكة واٌَسحهَحث ؾيس اًلصذَني؛
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إر فِعي الاؾخساذ ابٍالكم جضشهيح ً أو اس خـحزت ُو يف اًخرصحي ابًعصفني (ا٢كض سَ وا٢كض سَ ذَ) ،أو
حشف أحسٌُل .فَ َـسُ ا٢كصهد من الاس خـحزت يف اًسبلكة اًـصذَة مٌوظ حبشف أحس ظصيف اًدضشَِ،
وإال اكن رهصٌُل حىت مؽ قَحة األذات ووخَ اًض سَ سشصح ً ًبلؾخساذ ذَ جضشهيح ً ذََلحً .أمح يف ا٢كعيفحث
اًلصذَة مفساز اًخعيَف حمعوز يف أذات اًدضشَِ حضوزاً وقَح ًاب؛ وقَحة األذات موحد ًـسّ ا٢كصهد
من ابة الاس خـحزت وإن اس خوّف ظصيف اًدضشَِ .وؿىل رٛك مح اكن ؾيس اًـصة جضشهيحً ذََلح ً جنسٍ
مـسوذاً من ابة الاس خـحزت ؾيس اًلصذَني.
وا٢كـمتس يف ُشٍ اٗكزاسة ُو ا٢كيؼوز اًلصيب ،ومن مث ُو ٌضمي مععَح ا٣كحس يف اٗكزاسة
مح اكن ذاذ ًبل يف الاس خـحزت أو اًدضشَِ اًسََف ؾيس ا٢كخلسمني من ؿٌَلء اًسبلكة؛ إر حىون ا٢كصنَسحث
هبشا الاؾخسحز أظوغ ٌَخحََي وٌَىضف ؾن زس ظيحؿة ا٣كحس من ا٢كيؼوزٍن ا٢كـصيف واٌَسحين ،وُو
مح ًخلَحٍ ُشا اًسحر.

.

 6 /3ذأعْظ ينيجِ:
اس خؼِحزاً ألدط اًفصوق ا٢كحةزت ذني اًخحََي اًخلََسي ٌَمجحس ومح حنن ظسذٍ من ثلسمي
اًصؤًخني :اٌَسحهَة  ،linguisticوا٢كـصفِة ً cognitiveـبلكحث ا٣كحس ؿىل ادذبلفِح – هلول :إن
اًشرش نثرياً مح ًلميون ظبلث ذني األص َحء اًيت ثًمتي إىل ظسَـة خمخَفة ألس سحة هفس َة أو زلحفِة أو
ملحمحثَة (ثساوًَة) ًفصضِح موكف ذـَيَ ،وثدِح ًيح ُشٍ اًعبلث أن وسمي األص َحء ذلري أسٌلهئح.
وؿىل رٛك حني ثلول ًسـغ ثبلمِشك مث ًبل :أؾعين ازن مٌؼوز من اًصف اًسفًل يف ا٢كىذسة ثـين
ذشٛك "مـجم ًسحن اًـصة" ،أو ًلول اًضحؾص "فَ َأ ْس َس ْ
َت ًؤًؤاً من ىصحس" ًـين ذموؿح ً اكٌَؤًؤ من
ؿني اكًىرحس ،أو ًلول اًسحرتي "أاتك اًصذَؽ اًعَق خيخحل ضححاكً" فإن ُشٍ األمثٍك ؿىل ادذبلفِح
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جسدٌس إىل معََحث رُيَة مـصفِة ًلوم هبح اٗكمحػ ،وًُس ٍىفي يف فِم أزسازُح أن حُصذ إىل
اًخعيَف اّكحُز ٌَـبلكحث (اكًسشد واًيدِجة وا٤كََة ،واؾخسحز مح اكن أو مح ٍىون يف ا٣كحس
ا٢كصسي) ،أو إىل اًخرصحيَة وا٢كىٌَة واٍمتثَََة واًخرََََة يف الاس خـحزت ،ومح صخلك رٛك .إن ُشٍ
اًخعحهَف ال حزًسًن ؿٌَلً ابًـمََحث اًـلََة ا٢كيخجة ٌَمجحس ،وآكري ًيح أن هًذلي من جمصذ وظف ا٣كحس
إىل فلَ ا٣كحس .وًشُد أحصحة الاجتحٍ ا٢كـصيف إىل أن ا٣كحس ًُس ؿبلك ًة كحمئ ًة يف لكٌلث اٌَلة
حمسوذ ًت حبسوذ ؿ١ك اٗكالٌك  ،semanticsوٍىهنح ػحُصت واكـة يف اًعممي من جمحل اٌَسحهَحث ا٢كـصفِة
 .cognitive linguisticsوثأسُسح ً ٢كـحّكة ا٣كحس من ُشٍ اًوهجة ًلرتخ فوهوهَُِ وثريىص ثعوزاً
ذسً ًبل ًـمتس مفِوم اًفضحء اٙكُين  ،mental spaceومح ٍصثسط ذَ من مفحُمي محُست أو حمحًثة هل أو
ًنص تة ؾيَ .وًلف ُشا اًخوخَ ذسً ًبل ملرتحح ً ٌَمـحّكة اًيت أسست ًِح اٌَسحهَحث آكحًعة ،والس امي
يف مصحر اٗكالٌك
حنن إرن أمحم مٌؼوزٍن ٌَمجحس؛ مٌؼوز مـصيف ًـحّكَ ذآًَحث معي اًـلي ،وًسحين ثلََسي
ًسزسَ مبح ُو مصحر ذاليل حصهَيب .وطميح يف ُشٍ اٗكزاسة إؾٌلل ا٢كيؼوزٍن ،وثلومي ؾعحء لك مهنٌل
ٗكزاسة ا٣كحس ،واسدرشاف مح ًًذؼصٍ حبر ا٣كحس ؿىل أًسي ا٢كض خلَني هبٌل من آفحق اًيؼص،
خحؿَني من "اًلعَست اًسحصًة" ًزناز كصحين موضوؿحً ٌَمسازسة .وًًس هتي اْكسًر ذفضي ذَحن
ٌَميؼوز ا٢كـصيف.
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 1/3طثْؼح ادلؼنَ تني ادلٌضٌػْح ًادلؼشفْح:
يف حبر سحذق أزذًن هل أن ٍىون جضرَعح ً أسَوذَح ً إحعحاَح ً ًبلس خـحزت ،وأحصًيحٍ ؿىل
ذواوٍن زبلزة من صـصاء اًـرص اْكسًر ضم" :اًسحزوذي" ،و"صويق ،و "اًضحيب" – اؾمتسًن
مفِومني ٌُل( :اْكلي اٗكاليل) و(ا٢كلوٌك اًيحوًة) أسحسح ً ٌَخعيَف .وؿىل أسحش من رٛك ظيفت
الاس خـحزاث ذالًَح ً إىل :جتس ميَة  ،reificationوجضرَعَة  ،personificationواس خحَحاَة
 .animationمث ظيفت حنو ًاي إىل حصبهَد فـََة ومفـوًَة ووظفِة وإضحفِة .و ُكعس ابًدضرَط
اإلحعحيئ مثة متَّي اًسٌلث األسَوذَة ا٢كحةزت ًِشا اًفن .اىهتَيح إىل فصوط أزذـة عم[ :معَوخ ،يف
اًيط األذيب]111 – 117 ،
األًل -أن مح اثفق فَِ اًضـصاء اًثبلزة ؿىل ادذبلف مٌحسؾِم من سٌلث أسَوذَة واكن
هل هؼحةص يف ًلحث أدصى كري اًـصذَة ،فحًصاحج أهَ سٌلث أسَوذَة ؿحزصت ٌَلحث ،وأهنح أًعق ذعسَـة
اٌَلة اًضـصًة يف أًس ية اًشرش ،أو عم ذـسحزت ازن سٌُح :من اًسٌلث اًواكـة يف "ؿ١ك اًضـص
ا٢كعَق"[ .معَوخ ،ححسم اًلصظححين]101 – 106 ،

انثاَِ -أن مح اثفق ؿَََ اًضـصاء اًثبلزة من سٌلث أسَوذَة و٠ك ًؼِص هؼحةص هل يف كري
اًـصذَة ،فحًصاحج أهَ مسة أسَوذَة محةزت ٌَلة اًضـص يف اًـصذَة ال ختخَف ابدذبلف أفصاذ اًضـصاء
ومٌحسؾِم.

انثانث -أن مح اثفق فَِ صويق واًسحزوذي وذحًف فَِ اًضحيب مصحـَ إىل ادذبلف
مسازش اًعيحؿة اًضـصًة واجتحُحهتح ،إر ثؼي اًعيحؿة اًضـصًة ؾيس صويق أكصة إىل مزنغ اًسحزوذي
مهنح إىل ظيـة اًضحيب.
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األخري -مح ادذَف فَِ أفصاذ اًضـصاء من سٌلث أسَوذَة مصذٍ إىل متحٍز أسحًَهبم
ابالؾخسحز اًفصذي ا٢كخـَق اب٢كَىة واًثلحفة واًعيـة.
يف ُشٍ اٗكزاسة هسسأ مبلحزذة ا٣كحس يف اًلعَست اًزنازًة اهعبلكح ً من مفِوم "اًفضحء اٙكُين"
ٌَىضف ؾن اًسـس ا٢كـصيف اًلحمئ وزاء جضلكَ ،وهلسم ثعوزاً ٌَـمََحث اًـلََة ا٢كيخجة هل ،مث وضفؽ
رٛك مبلحزذة ًسحهَة ذالًَة ال ثـمتس اًدضرَط اإلحعحيئ أسحسح ً ٌَخحََي ،وإمنح َز ْح ُؽ اًيؼص يف
اًفَسفة وا٢كهنج.
وفصق مح ذني ا٢كـحّكخني كحمئ يف هؼصت أهعحز لك مهنٌل ٌَمـىن؛ فأحصحة الاجتحٍ ا٢كـصيف
خـحزي يف حوُصٍ ،ومن مث اكن
ومؤسسوٍ ٍصون أن اًًسق اًخعوزي ؾيس اإلوسحن ُو وسق اس ّ
ا٢كـىن ؾيسضم أكصة إىل أن ٍىون ححظي ثفحؿي ا٢كفحُمي اًخعوزًة واًخجصذة اإلوسحهَة مٌَ إىل هوهَ
اهـاكسح ً ٌَحلِلة واًواكؽ ا٢كوضوؾي من ذبلل لكٌلث اٌَلة .وثـحزط ثَنك اًصؤًة اًيت أابن ؾهنح
حوزح الهوف اًيؼصًة ا٢كوضوؾَة ٌَـح٠ك؛ وعم اًيؼصًة اًيت ًُـس مفِوم "اْكلول اٗكالًَة" من أػِص
جتََحهتح .أمح اًسسًي اٍىفء ا٢كلرتخ من أهعحز اًيؼصًة ا٢كـصفِة فِو مفِوم "اًفضحء اٙكُين"
 ،mental spaceوُو مح هفصذ ًسَحهَ ا٢كعَد اآليت.

.

 1 / 3انفضاء انزىين :ياىْرو
يف ملحل هبشا اًـيوان  ،mental spaceرهص ًنرشوٍ أهَ" :إؿحذت إهخحح وثَرَط ألحزاء من
نخحة فوهوهَُِ وثريىص  ،1661ونخحيب فوهوهَُِ .]com space.mental www.[ "1395 ،1377
ًـصف فوهوهَُِ اًفضحءاث اٙكُيَة ذأهنح "جتمـحث من اًـيحزص ا٢كمـية يف اّكزاَة very partial
 ،assembliesجيصي حصهَهبح ؾيسمح هفىص أو هخلكم ًخحلِق أقصاط ثخـَق ابًفِم واًخرصف ا٢كصثسعني
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مبوكف مـني .وجض متي ُشٍ اًخجمـحث ؿىل ؾيحزص جيصي حصهَهبح ذأظص ومنحرح مـصفِة .وحصثسط
اًفضحءاث اٙكُيَة مبرععحث من ا٢كـحزف ا٢كس خىٌة ظوًٍك ا٢كسى term schematic -long
 knowledgeيف رُن اإلوسحن ،وعم ث ُشىن وث ُفىم نٌل ث ُفىم أي فىصت أو دعحة ،وٍصثسط ذـضِح
ذسـغ ذرضوة خمخَفة من الازثسحظ اًيت ثلوم ؿىل هلي سٌلث ذـضِح إىل ذـغ ،إمح ذعصًق
اًخعحذق  ،identityأو اًدضحذَ  ،similarityأو ا٢كلحٌسة  .analogy mappingأمح ؿىل
ا٢كس خوى اًـعيب فإن من ا٢كفرتط أن اًفضحءاث اٙكُيَة عم مٌؼومحث من اًخجمـحث اًـعسَة
ِ
ا٢كًضعة ،وأن اًعبلث ذني ؾيحزصُح ثخوافق مؽ زواذط اًخًض َط اًـعيب ا٢كضرتك
 .coactivationsوذيح ًء ؿىل ُشا اًخعوز متحزش اًفضحءاث اٙكُيَة اص خلحًِح ؿىل اٙكبهصت اًـحمٍك
 ،working memoryوٍىن خحهسح ً من وضحظِح ًـمتس حزاَح ً ؿىل اًسىن اًيت ثدِحِح ًِح اٙكبهصت
ظوًٍك ا٢كسى  ،long – term memoryحِر ثوخس يف معق ُشٍ اٙكبهصت فضحءاث رُيَة
دصَتة متحزش سَعحهنح ؿىل اًفصذ ،أو يف اٙكبهصت أكـَة ؾن ظصًق اس خسؿحء ذـضِح ذـضحً .وميىن أن
هرضة مث ًبل ٢كح ٍصثسط ابًفضحء اٙكُين أكـي حسًر اإلزساء وا٢كـصاح ،أو كعة اسدضِحذ اْكسني
زيض ٝك ؾيَ يف هصذبلء ؾيس ا٢كسَمني  ،ومضِس اًعَد يف ؾلِست اًيعحزى .وخسٍص ابٙكهص أن
اًفضحءاث اٙكُيَة ثرتهد من ؿست معحذز من ذُهنح ا٣كحالث ا٢كفِومِة ا٢كأًوفة ٗكًيح اكًعـحم واًرشاة
وا٢كـحمبلث واْكوازاث الاحامتؾَة يف األمخهن اًـحمة ،نٌل أن اًفضحء اٙكُين اًواحس ميىن أن ًخأًف
من مـصفذيح ذـست جمحالث أدصى مٌفعٍك .وحني ثأثَف اًـيحزص واًـبلكحث يف ظوزت حزمة مذعٍك
مرتاذعة هلول إن اًفضحء اٙكُين كس اختش ظوزت إظحز حمسذ ،وإن ا٢كـصفة مبح ىصًس حىون كس حتللت
ًيح ابًفـي.
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 3 / 3انفضاء انزىين ًصناػح اجملاص:
ث ُـسّ فىصت اًفضحء اٙكُين مسذ ًبل مبلمئح ً ًخحََي الاس خـحزت (ومـِح اًدضشَِ اًسََف) وا٣كحس
ا٢كصسي واٍىٌحًة؛ إر إن مجَؽ ُشٍ اًفٌون عم أًوان من اًخـسري اٌَلوي ثلوم فهيح أسٌلء ملحم أسٌلء،
وعم ثيعوي ؿىل ثيشَِ إىل فضحءاث رُيَة ثدضلك ٗكى ا٢كخلكم أو ا٢كخَلي حتوكِح زواذط وؿبلكحث
ووضحظ ؾعيب من معي اٙكُن ،وًدس ىن ًيح من ًنجت معَِح أن هـّب ؾن يشء مح مبح خيط صُجح ً
آدص يف امزتاح ثعوزي مفِوسم مثري ٌ٘كُضة .ومن اًعسَـي أن خيخَف معي اًفضحءاث اٙكُيَة
ابدذبلف ُشٍ اًفٌون؛ إر حىون ؿىل أحنحء خمخَفة يف ا٣كحس ا٢كصسي ويف الاس خـحزت واٍىٌحًة ،نٌل
ختخَف يف اًامنرح واألظص ومسحزاث اًـبلكحث .واألمص ُ
ذـس يف ححخة إىل كول مشسوظ يف ذَحن مح
جيمتؽ فَِ ُشٍ اًفٌون اًسبلقَة ،ومح ًيفصذ ذَ ذـضِح ؾن ذـغ يف مح ًخعي مبح ثلسم من وحوٍ
الاثفحق والافرتاق.
أمح الاس خـحزت فِيي هخحح مزح مفِوسم ذحض  conceptual blendingميىن مـحّكخَ يف
ص سىة حاكمََة ًًضأ ؾهنح ابًرضوزت فضحء رُين ميثي دصًعة اًـبلكحث اًيت آًت إٍهيح الاس خـحزت
ذـس معي اًفضحءاث اٗكاذٍك يف حىوٍهنح.
إن ُشا ا٢كزح ا٢كفِوسم ُو ؾيس ؿٌَلء ا٢كـصفة حوُص اًـمََة اًيت ثًضئ ا٣كحس ،وثخحلق هبح
ذيُذَ الاس خسالًَة .ذَس أن اًوظول إىل فِم ًـمََة ا٢كزح ا٢كفِوسم ًلذضَيح ا٢كصوز ذـست مصاحي يف
حتََي الاس خـحزت أو ا٣كحس حىت ًخضح ًيح اٍىِفِحث اًيت ثخـحًق هبح ُشٍ ا٢كصاحي وثخفحؿي إلهخحح
ا٢كزح .وُشٍ ا٢كصاحي عم:
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 -1ابين اًفضحء

space builder

 -1مصسأ اإلًشان
 -3فضحء ا٢كُسْ ذَي input space

access principle

 -1فضحء أكؽ

generic space

 -5فضحء ا٢كزح

blended space

ورٍنك مح س يلف ؿَََ مفع ًبل يف ملحزذدٌح اًخحََََة ٌَلعَست اًزنازًة .وهوزذ يف مح ًأيت هط
اًلعَست اًيت عم موضوغ اًيؼص.

.

 6 /1اننـص:

انمصْـذج انثذش ّـح
األسزق
يف َمؼؼؼ ْصفؼأ ؾؼِــيِــ ِم ْ
أمعـــ ٌحز ِمؼؼؼن ضَ و ٍء م َْسمؼو ْغ
وش ذااؼرـــ ٌة  ..وكَو ْغ
وصؼمؼؼ ٌ
عَؼق
مس ز ْحــــَ َـــذؼؼؼؼِح ٌَــ ُمؼ ْ
حَص ُ
األسزق
يف مؼؼؼؼصفؼأ ؾــِـــيَم ْ
مفذؼوخ
صي
ُصؼؼؼؼؼصَؼحكٌ ذ َؼؼ ْحؼؼؼؼ ٌ
ْ
وخ
وظؼِؼؼ ٌوز يف األذــــــح ِذ ثؼَؼ ْ
ُ
ثسحر ؾن ُحؼؼ ُز ٍز ٠ك ُخت َْق ..
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يف مؼؼصفؼأ ؾــِــٌـــ ِ
األس ْزق
َم ْ
ًــ َســــحكؼؼؼطُ زؼ ٌَج يف ث َــ ُمؼؼؼوس
ريوس
ومؼصبنــد ُحؼصــىل ابًؼفــ ْ
َلصق
أقْؼؼؼصكؼ ِت اًصؼحؼؼ َص و٠ك ث ْ
األسزق
يف مؼؼصفؼ ِأ ؾؼِــٌــــَم ْ
أَ ْز ُنؼ ُغ ِ
اًعر ِص
اكًعفيِ ؿىل َ
أسذــٌــ ِضؼ ُق زااؼحؼ َة اًسح ِص ..
صُق ..
وأؾو ُذ نَؼـعؼفؼؼو ٍز ُمؼ ْ
األسزق
يف مؼؼصفؼأ ؾؼِؼٌــِـــم ْ
أحؼَُــــ ُم ابًصؼحص وابإلذؼؼحــــ ْحز
مبلًني األكــمــ ْحز
وأظؼؼؼؼؼِــــ ُس
َ
هسق
و ُؾــــلؼؼؼؼو َذ اٌَؼؼؼؼؤًؼ ِؤ واًز ْ
األسزق
يف مؼؼصفؼ ِأ ؾــِـــٌـــَم ْ
جحز
ثــذـــلكـــ ُم يف اٌََيِ األحؼؼ ْ
ملَق
يف ذفــذؼص ؾــِــٌــَم اًؼ ْ
ـحز؟
َمؼ ْن َدؼصَـــأ آالف األصؼ ْ
ًؼؼو ِأين ً ..ؼو ِأين  ..ذؼحــ ْحز
سوزق
ًؼو أحؼ ٌس ًؼمـــٌؼؼؼؼحين ْ
أَ َزســِـــ ُت كَؼوؾي َ
لك مسح ْء
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األسزق
يف مؼؼؼؼؼصفؼ ِأ ؾؼِؼيَم ْ

.

[األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك]173 – 177 /1 ،

 6 / 5اننص :االخرـْاس ًاالخرـثاس:
جنزم ذأن إحصاء الاس خـحزت أو أي ًون من أًوان ا٣كحس ؿىل اٍهنج اًسبلقي ا٢كسزيس ال ٍاكذ
ًخلسم ذيح دعوت يف اٍىضف ؾن زس اًعيحؿة يف مثي ُشٍ اًخـسرياث راث اًخأزري اًسحًف يف هفس
مذَلهيح؛ فلك ظبلة اًسبلكة اًخلََسًة إرا ؾ ََصضَ ْت هلم اس خـحزت مح يف صـص أو هرث ُوظَد إٍهيم
مـصفة هوؾِح أخحذوا
 ؿىل سشِي ا٢كثحل -ذأهنح اس خـحزت مىٌَة ،فإرا ُظَد إٍهيم إحصاؤُح ،اكن اّكواة :ص ّسَا٢كًضئ نشا زىشا ،وحشف ا٢كض سَ ذَ وأىت ذبلسمة من ًواسمَ .واًسؤال ُيح :محرا ذـس ُشا اإلحصاء؟
ال ىاكذ جنس زذاً صحفِح ً يف مح أخحذوا ذَ ؿىل نثري من اًسؤالاث ا٢كـصفِة اْكحةصت اًيت ثَح ؿىل
األرُحن؛ فىِف معَت َمََىة اٌَلة ٗكى ا٢كًضئ يف ظَحقهتح وإدصاهجح ؿىل ُشٍ اًعوزت ا٢كؤثصت؟
زس مح حتمهل إىل أهفس يح من إحسحش ابًصوؿة واٗكُضة.
ومح ّ
مث إن إحصاء الاس خـحزت ؿىل اًيحو اًسحذق ٍاكذ ٌس خوي فَِ لك أحس ذبل ثفحوث وال
ثفحضي ،ومن مث ثضَؽ ا٢كزًة ،وثدسحوى اًخـسرياث الاس خـحزًة وا٣كحسًة جسحو ًاي واحساً .وًـي رٛك
من ا٤كن اًيت ٍاكذسُح مـ١ك اٌَلة اًـصذَة يف اًفعي اٗكزايس أمحم ظبلذَ؛ إر ٌس خحَي اًخحََي وكفح ً
ؿىل ؾسحزاث مسىونة ختضؽ آلًَة حمفوػة مىصوزت يف اًخَلي واألذاء .وٍىون اّكواة ؾن أثصُح يف
ا٢كخَلي من فَ ْو ِز ٍِ حوا ًاب واحساً يف لك ححل؛ فذخلري األمثٍك مح صحء ا٢كًض تون وال ًخلري اّكواة.
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وًلس كسمٌح يف ا٢كعحًد اًسحذلة زؤًة ا٢كـصفِني يف ثفسري َمعي اٙكُن إلوضحء الاس خـحزت،
وذؾواضم أن وسلٌح اًخعوزي  -حنن اًشرشُ -و يف حوُصٍ وسق اس خـحزي ،وأهَ ال ًؤثص يف ًلخيح
حفسد ذي ًؤثص يف مٌحصعيح اًَومِة وثفحؿَيح ا٢كـحيش مؽ اآلدصٍن ،أي إهنح  -إن صثٌح الادذعحز -
ثعوزاث هـُش هبح حِحثيح].Lakoff & Johnson ،1396 /3[ .
وًسسو ًيح أن جمحل الادذسحز اْكلِلي ًِشٍ اًيؼصًة واًّبُحن ؿىل اظصاذ أحاكرمح ُو حمخهكهتح
إىل مح اظعَح ؿىل جسمَخَ ابالس خـحزت اّكسًست ( ،novel metaphorأو الاس خـحزت اإلذساؾَة
)creative metaphor؛ ثٜك اًيت هَخلي وإايُح يف اٌَلة اًضـصًة  ،poetic languageأو فن
اًلول  ،verbal artوثدسؽ ألذاء اًوػَفة اًضـصًة  poetic functionاب٢كفِوم اٙكي ؿّب ؾيَ
زومحن خخهورسون .ومن ُيح خحء ادذَحزًن ًِشٍ اًلعَست اًزنازًة ًخىون موضوؿح ً ٌَخحََي من
مٌؼوزٍن:
األًل :ا٢كيؼوز ا٢كـصيف .cognitive perspective

انثاَِ :ا٢كيؼوز اٌَسحين اٗكاليل .linguistic semantic
وفامي ًأيت حمحوٌك ٢كلحزذة اًيط من رًيم ا٢كيؼوزٍن.

.

 6 /0صناػح اجملاص :سؤّح يؼشفْح:
رهصًن أن اًصؤًة ا٢كـصفِة ثـمتس فىصت اًفضحءاث اٙكُيَة وا٢كزح ا٢كفِوسم .وُو مح ٌرسًنٍ ٌَفِم
يف مح ثلسم .وكس رضة حوزح الهوف ،ومحزك حووسون ،وحِي فوهوهَُِ ،ومحزك ثريىص وكريضم من
ؿٌَلء ا٢كـصفِحث ؾرشاث األمثٍك من اًخـسرياث الاس خـحزًة ،وأدضـوُح ٌَخحََي ًئلابهة ؾن
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ملحظسضم وزؤٍهتم يف أظحٌك اًًسق الاس خـحزي يف حىوٍن اًشرش .فٌَل خحءوا إىل ذؾوى أحصحة
اًخوخَ اٌَسحين اٗكاليل يف ثلس مي الاس خـحزت إىل اس خـحزت ظصًفة خسًست واس خـحزت مِخة ثسـح ً ًـبلكهتح
اًلحزت يف اس خـٌلل أكحؿة اٌَلوًة ،وكسزت مثي ُشٍ الاس خـحزاث اّكسًست ؿىل
ابألوسحق ا٢كفِومِة ّ
سؾزؿة الاس خلصاز ا٢كفِوسم وخسًن أحصحة اًخوخَ ا٢كـصيف  -اجسحكح ً مؽ ثوهجِم -ال ًًذرصون ٌَلول
ذإماكن موث الاس خـحزتً .لول الهوف يف مـصط اْكسًر ؾن الاس خـحزت اإلذساؾَة (أو اّكسًست):
"إن ُشٍ الاس خـحزت جتس ًِح ماك ًًن يف ُشا اًًسق الاس خـحزي ا٢كِمين ؿىل اًخعوز ا٢كفِوسم ؾيس
اًشرش ،وإهَ ًًسق ميىن أن ٍىون أي يشء إال أن ٍىون مِخح ً  ....إن الاس خـحزت اًعصًفة جس خزسم
ُشا اًًسق ،وثشين ؿٍَََ ،ىهنح ًنذزاً مح حىون مس خلٍك ؾيَ" .]Lakoff ،1333 :117[ .ذشٛك
ٌسجي الهوف إماكن وكوغ الاس خـحزت اّكسًست ،وٍىٌَ ًلِسُح ابًيسزت وذواثكة اًـبلكة ذُهنح وذني
معي اًـلي اًشرشي.
يف ضوء ُشٍن ا٢كيؼوزٍن ،وس خفذح اًلول يف ثوضَح اًصؤًة ا٢كـصفِة ابًوكوف ؾيس اًلعَست
ا٥كخحزت ًخىون موضوؿح ً ٌ٘كزش فٌلول:
إن اًلعَست  -وإن اكهت ًُ -ست من أصِص كعحاس ىزاز ،عم من أذل كعحاسٍ ؿىل ظصًلذَ
ا٢كمتّيت يف ظيحؿة اٌَلة اًضـصًة .وًٍك جس خشني ا٢كفحُمي ا٢كـصفِة اًيت عم ذالاي ؿىل اإلحصاءاث
ا٢كـمتست ٗكى أحصحة ُشا الاجتحٍ يف حتََي الاس خـحزت ،وألن مـحّكة اًلعَست اكمٍك هبشا اًرضة
من اًخحََي أمص ال ًخأىت إال ذخفعَي ال ًدِحَ ا٢كلحم ،س يلوم ذفحط مـصيف جمِصي ٓكََة صـصًة
اس خـحزًة من اًلعَست ا٥كخحزت ،وعم اًيت حـَيح من حتهتح دعحً يف الاكذسحش اآليت:
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األسزق
يف مصفؼأ ؾًَِم ْ
ًؼ َسؼحكؼط ز َــَؼؼ ٌج يف متؼوس
و َمؼؼصبنؼ ُد ُح ْصىل ابًفريوس
ثلؼصق
اًسحص و٠ك ْ
أَقْؼؼؼؼ َصك َ ِت َ
وابس خحضحز اٍمنورح اًسحذق إٍصاذٍ ؾن اًفضحء اٙكُين ومعََة ا٢كزح ا٢كفِوسم ميىن ًيح
اًخوظي إىل ثعوز جس خشني ذَ معََة ظيحؿة ا٣كحس يف آكََة اًضـصًة ا٥كخحزت ،وُو مح ًوذصَ اًضلك
اآليت:
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أًالً  -تاَِ انفضاء space builder
حني هلصأ كول اًضحؾص "يف مصفأ ؾًَِم األسزق" هَحغ أن إضحفة ا٢كصفأ إىل اًـَيني ،وهـخَ
ابألسزق ُهيييء ٌَمخَلي فضح ًء رُيَح ً ذأوظحف مـَية خيحًف مح ؿَََ ؿح٠ك اًواكؽ .وذشٛك حيعي ذيحء
ًفضحءٍن مذلحذَني :فضحء رُين حمتثي فَِ ؾَيحن مجََخحن سزكحوان من هجة ،وفضحء رُين آدص
ٌض متي ؿىل حبص ومصفأ ومِحٍ سزكحء اٌَون .وهبشا جيس ا٢كخَلي هفسَ رمَأً ًلصول اًوازذاث ؿَََ من
فضحء اًواكؽ  ،space realityوفضحء اًعوزت اًيت ٍصمسِح دِحل اًضحؾص .وُشان اًفضحءان
اٙكُيَحن الكٌُل ميثي فضحءي اًْ ُمسْ ذي .input spaces

ثاَْاًٗ -كًيح اآلن فضحءان حيمبلن مفصذاث ا٢كسذبلث :أوهلٌل – فضحء اًْ ُمسْ ذَي (،)1
واآلدص فضحء اًْ ُمسْ ذَي ( .)1وٌُل نٌل ىصى فضحءان مذلحذبلن ًخضميحن مح ميىن أن ًعَق ؿَََ من
كصَي اًخشس َط ال كري فضحء ا٢كض َسَ وفضحء ا٢كض َسَ ذَ ،ورٛك ؿىل اًوخَ اآليت:
فضحء اًْ ُمسْ ذَي  1فضحء اًْ ُمسْ ذَي 1
ا٢كصأت
ا٢ك َ ْص َند
اْك َ َسي
آكعواث ا٢كهتحذًة
سعح األزط
اّكيني
ا٢كَبلذ

الامذبلء
اْكصنة اًسعَتة
وخَ اًسحص
اًفريوس
رضحزت آكري اًلحذم
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وابًخوظي إىل ُشا اًخعوز ٌَفضحءٍن ميىن أن ًلحل إن ًالك مهنٌل كس حصى ثأظريٍ ذإظحز
ًضم ؾيحزصٍ ،وهيَؤٍ ٌ٘كدول يف ؿبلكحث اًصذط ذٌَُ وذني اًفضحء ا٢كلحذي.

ثانثاً -هَحغ أن اًخلحذي ذني اًفضحءٍن ًؤسس ًصواذط  ،connectorsوكواذخ ثوزي
رشازت اًصذط  ،triggersوأُساف  .targetsوجسمح ًيح اًلواذخ ذخـزٍز اًصذط ؿىل هجة اًخعحذق
 identity connectionذني فضح َءي ا٢كسذي .وزمبح حيعي فـي اًلسخ ذُهنٌل ؿىل هجة اًخسحذل.
ساتؼاًً -لوم فضحء اًْ ُمسْ ذَي زمتثَي اًوحساث واًـبلكحث اْكَوًة اًصاذعة ذُهنٌل vital
 ،relationوثفعَي ا٢كـَومحث اًوازذت ،واًـمي ؿىل احذسخوِح احذسخاكً مٌعلِح ،وُو مح متثهل يف
اًصمس آكعوظ ا٢كخعٍك اًواظٍك ذني اًيؼحةص ا٢كخلحذٍك يف اًفضحءٍن.

خايغاًٌ -ض متي فضحء أكؽ  generic spaceؿىل ذًِة جمصذت خحمـة ٌَـيحزص ا٢كضرتنة
ذني فضح َءي اًْ ُمسذ ََْني األول واًثحين :وذشٛك جس خشني اًخلحذبلث اآلثَة ذني فضحء أكؽ وفضح َءي
ا٢كسذَني:
خحمـح ً ٍالك اًـيرصٍن مصهد  -امصأت
اْكحوي
خحمـح ً ٍالك اًـيرصٍن الامذبلء  -اْك َ َسي
الاحذواء
اْكصنة اًسعَتة  -آكعواث ا٢كهتحذًة
َُتة اْكصنة خحمـح ً ًـيرصي
سعح اًسحص  -وخَ األزط
جمحل اْكصنة خحمـح ً ًـيرصي
اًفريوس  -اّكيني
خحمـح ً ًـيرصي
ا٤كخوى
إكي اٍمثني  -اًوًَس
حٌلل اًخوكؽ خحمـح ً ًـيرصي
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عادعاًً -لوم فضحء أكؽ ؿىل ُشا اًيحو ذدضىِي ص سىة اٗكَ ْمج ا٢كفِوسم conceptual
 ،integrationورٛك ابًوظي ذني فضح َءي ا٢كسذي ،فًِضأ ؾن رٛك ظَحكة مفِومِة خسًست
 ،novel conceptualizationوجضىِي ٌَمـَومحث اّكحمـة ذني اًفضحءاث ،وًخحلق ُشا اًصذط
ذـبلكحث اًخعحذق  ،identityواًدضحذَ  ،similarityوا٢كلحٌسة .analogy
عاتؼاًٌ -ض متي اًضلك اًسحذق ؿىل هوؿني من آكعوظ :دعوظ مذعٍك؛ وجضري إىل
ازثسحظحث اًيؼحةص ا٢كخلحذٍك  ،counterpart connectionsوعم مح س سق أن أظَلٌح ؿَََ
اًـبلكحث اْكَوًة  .vital relationsأمح آكعوظ ا٢كخلعـة فرتذط ذني اًـيحزص اًواكـة يف
اًفضحءاث اٙكُيَة األزذـة ،ومتثي اإلسلحظحث ا٢كفِومِة اًيت جيصي ذُهنح اًخفحؿي ؿّب اًض سىة.
وثخوافق ُشٍ آكعوظ اًصاذعة  connective linesذيوؾهيح مؽ اًخًض َط اًـعيب ا٢كخسحذل neural
 coactivationsومعََحث ا٢كزح .blendings

ثايناًً -عوز فضحء ا٢كزح حتلق اًعَحكة ا٢كفِومِة اّكسًست ذإسلحظ اًوازذاث من
اًفضحءاث األدصى واسدِـحة اًـبلكحث اْكَوًة ًدضىِي اًعَلة ا٢كفِومِة اّكسًست ،حِر ًيسمج
ا٢ك َ ْص َند اب٢كصأت ،والامذبلء ابْك َ ْمي ،وا ِْك ْمي اٍمثني ابّكيني ،وثوكؽ اًشُرشى اب٢كَبلذ ،من ذبلل
ؿبلكحث اًفضحءٍن ا٢كسذَني وفضحء أكؽ ،واىهتح ًء ذفضحء ا٢كزح.

.

 6/ 7صناػح اجملاص  :سؤّح نغاَْح دالنْح :
حصى اًيؼصًة اٌَسحهَة يف ا٣كحس ؿحمة ،والاس خـحزت ذحظة هوؿح ً من ا٢كلحومة ٢كح ٌسمى
الاس خلصاز ا٢كفِوسم  .conceptual stabilityوالاس خـحزت هبشٍ ا٢كلحومة ثـحهس اًـصف الاس خـٌليل،
وحتسج فَِ اضعصا ًاب ابؾثح ً ؿىل اٗكُضة أو ؿىل اًخـجَد نٌل ٌسمََ ازن سٌُح [معَوخ ،ححسم
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اًلصظححين ،1615 ،ض  ،]163 - 161ومن مث حىون ؾصضة ٌَموث إرا فلسث كسزهتح ؿىل
اإلذُحص أو اًخـجَد ،و٠ك ًخأث مهنح سؾزؿة أو إحساج اضعصاة ًبلس خلصاز ا٢كفِوسم اٙكي جيصي
ؿَََ الاس خـٌلل ذني أكحؿة اٌَلوًة ،فذـوذ حِيتش أسريت اًـصف الاس خـٌليل .إن الاس خـحزاث ا٢كَخة
نٌل ًلول ذول زٍىوز "ال حتخفغ حِيت ٍش ذوظف الاس خـحزت ،ذي ًخـزس ازثسحظِح ابٗكالٌك اْك َ ْصفِة
 .]P. Ricoeur, 1975/ 230[ "literal meaningوثلذيض ُشٍ اًيؼصًة أن األوسحق ا٢كفِومِة
اًلحزت ؾيس مس خـمي اٌَلة عم ا٢كـَحز اٙكي ثخحسذ ذَ الاس خـحزت وهعَهبح من اّكست واًعصافة .وًلس
اكهت مـحّكخيح ًبلس خـحزت يف ذواوٍن اًسحزوذي وصويق واًضحيب ؿىل وفحق مؽ ُشٍ اًصؤًة ،وإن
اكهت ا٢كلحزذة يف حبثيح كس حصث ؿىل أسحش من إؾٌلل مهنجَة اإلحعحء األسَويب ،واكهت كحٍهتح
جضرَط اًفصوق ذني األسحًَد ابؾخسحز أفصاذ ا٢كسسؿني أو اجتحُحهتم اًفٌَة ،أووضفحً ؾن ظسَـة اٌَلة
اًضـصًة يف راهتح.
وحنن معحًسون اآلن ذلصاءت ٌَيط كصاء ًت وس خلصئ هبح ظيحؿة ا٣كحس ابالحاكء ؿىل ا٢كهنجَة
أدط .وُو موضوغ ا٢كعحًد اآلثَة من
اٌَسحهَة يف اًخحََي ذحظة ،وؿىل اًخحََي اٗكاليل ذوخَ ّ
اٗكزاسة.

.

 1/ 7كهـًح يف تنْـح اننـص:
ٍصحيم ىزاز كصحين إر جيـي من ؾيوان كعَسثَ مسذ ًبل مصحرشاً إىل حوُص اًخجصذة اًضـصًة
اًيت ًسٍص ؿَهيح مفحظي اًلول .إهَ ٌسمهيح "اًلعَست اًسحصًة"؛ فًس سة اًيط زصحية إىل "اًسحص"،
وُو من َ َمث ذؤزت اًخجصذة ومرسخ اْكصنة ،ومعسز اًدضالكث الاس خـحزًة وا٣كحسًة اًضحاـة يف
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اًيط .وحصحىز حٌلًَحثَ ؿىل أًوان اًخيوًؽ واًخوسًؽ اًوازذت ؿىل ُشا اٌَحن األسحيسُ .مث إن اًضحؾص
ًًذلي من اًـيوان إىل مفذخح زااق ذا ّلٌ ،رشغ أذواة ا٥كٍَك ٗكى ا٢كخَلي:
"يف مصفأ ؾًَِم األسزق"
فوظي الاس خفذحخ ابًـيوان رسشد ،مث حـي مٌَ فححتة اًلول يف ا٢كلعؽ األول ،مث ؿحذ إًََ
ابًخىصاز يف معَؽ لك ملعؽ من ملحظـِح اٖكسة ،واىهتيى ذأن حـهل ذحمتة ا٢كلعؽ األذري واًلعَست
مجَـحً .ومؽ ُشٍ اًِيسسة اًؼحُصت ٌَيط يف ٍلهل ،ثسسو اًسًِة اًيحوًة فَِ رس َعة ذمـية يف اًشسحظة
واألزس يف آن؛ ف٘كًيح س خة ملحظؽ رس خة ُ َمجي ،مصيحُح ًسسأ رض سَ أكٍك ،وُو إمح مذـَق زىون
مضمص سحذق أو ذفـي الحق ،أمح ذلِة ا٢كىوًنث فِيي  -يف اًلحًد  -مـحظَف راث منورح ص سَ
مذىصز؛ وٌس خشني رٛك يف مح ًأيت (األزكحم يف اًسساايث ٌَملحظؽ اًضـصًة):
 -1يف مؼؼؼصفأ ؾــِــــيَم األسزق
أمؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼحز ،...وصــــمؼؼؼوش
 -1يف مؼؼؼصفأ ؾــِـــٌـــَم األسزق
صؼؼؼؼؼصــــحك ،...وظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼوز
 -3يف مؼؼصفــأ ؾــِــٌـــَم األسزق
ًــ َســحكؼؼط زؼَؼج  ،..ومؼؼؼصبنــد
 -1يف مؼؼؼصفأ ؾـــِـــٌــَم األسزق
أزوغ اكًعفي ..أسذؼٌـــضق ..وأؾوذ
 -5يف مؼؼؼصفأ ؾؼِــٌؼَم األسزق
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أحؼَــــم ابًــصؼؼؼؼحؼؼؼؼص ..وأظؼِــــس
 -0يف مؼؼصفــأ ؾؼِؼٌــــَم األسزق
ثــذـــىــَـــم ابًؼَـــَي األحؼجــــحز...
ُىشا ًخواىل اًًسق حىت ًأيت ا٢كلعؽ آكحمت مجٍك رشظَة معسزت حبصف الامذيحغ اٗكال ؿىل
متين مح ال ٍىون يف ذهَح اًواكؽً" :و" ،مث ٍىون حواة اًرشظ ثٜك أكٍك اًصاُسة اًفحؿٍك يف
اس خفذحخ اًيط وملحظـَ مث يف دذحمَ:
ححز
ًو أين ً ...ؼؼو أين ...ذؼ ْ
ًو أَ َحــ ٌس ًــمؼٌؼحــين َس ْو َز ْق
أزسِؼ ُت كَُوؾي ُ َ
لك مؼسح ْء
األسزق
يف مؼؼؼصفأ ؾؼِــيَم ْ
متخحس ُشٍ اًسًِة اًشس َعة اًيت ُزنِد ؿَهيح اًيط ذأموز الفذة:

أًذلا -اإلْكحخ ؿىل حىصاز "يف مصفأ ؾًَِم األسزق" اًيت افْ ُذ ِخح هبح اًيط ،مث إهنح ثخىصز
يف معَؽ لك ملعؽ من ملحظـَ ،ويف دذحم ا٢كلعؽ األذري حمللح ً ذشٛك الاوس سحك والاحذسحك (مبفِوم
اٌَسحهَحث اًيعَة)؛ حِر ٍىون اًخىصاز حمللح ً ٌَلحًة من اًس سم واْكسم جممتـني ،فِىون الكٌُل
وملو ًاي ًآلدص.
ذحذمح ً ِ
ثاَْياٍ -صثسُ َ ُجعز اًيط ؿىل ظسزٍ هبشا اًخىصاز ؿىل ادذبلف ػحُص يف وػَفذَ
رش ُغ األذواة أمحم خمٍَك ا٢كخَلي ،أمح يف جعز اًيط فِيي إصـحز
اب٢كوضـني؛ فحًـسحزت يف ظسز اًيط ج ُ ْ ِ
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ذوظول اًيط إىل حمعة اٍهنحًة ودذحم اًصحٍك ،وُو سححنة ٥كٍَك اًلحزئ ًخَخلط األهفحش ذـس ظول
اًخعواف يف مصايئ اًخجصذة.
جد ابإلجعحة حني جنس دذحم اًصحٍك اٙكي أصـص ذَ َ ُجعز اًيط ُو يف
ثانثياً -ـخضس اً َـ ُ
حلِلذَ ذساًة زحٍك أدصى إىل اًبلهنحًة؛ إهَ ُح ْ١ك اب٣كحل مس خ ْفذَ ٌح ذؼ "ًو"؛ ثٜك اًيت ال ٌس متصئ كحاَِح
مشاق اًصاحة ،ومذضمن زقسة مَحة ذامئة ابإلزسحء لك مسحء يف مصفأ ؾًَهيح األسزق.
ساتؼيا -هبشا اًرضة من زذ َ ُجعز اًيط ؿىل ظسزٍ ٍىون اًضحؾص كس وضؽ اًلعَست
لكِح من أوًِح إىل آدصُح ذني كوسني ،وٍىهنٌل – يف ثعوزًن – كوسحن مفذوححن إىل آكحزح ،ميىن
أن منثي هلٌل ابًعوزت اآلثَة:
حسم اًيط

ظسز اًيط

 )....يف مصفأ ؾًَِم األسزق >  < .....أزسُت كَوؾي لك مسحء /يف مصفأ ؾًَِم األسق (....
واٙكي هلرتحَ ُيح من أكواش مفذوحة إىل آكحزح ،وس سق ًيح اكرتاحَ من كصي يف
ذزاسدٌح إلحسى كعحاس ا٢كصكش األظلص [معَوخ ،يف اًسبلكة اًـصذَة واألسَوذَحث اٌَسحهَة ،ض
 - ]116 - 133حيلق وػَفذني ثسسوان مذيحكضخني ابذئ اًيؼص ،وًُسح ٌُل نشٛك ؿىل اًخحلِق؛ إر
ٍىون اًلوسحن حِيتش جسوٍصاً ٌَحؼة اًلصاءت اآلهَة وٌَىِيوهة ا٢كحذًة ٌَيط ،ؿىل حني حصاٌُل ٌرشؿحن
هوافش اًيط ابهفذحهحٌل ٌَزحزح ؿىل اًبلهنحيئ؛ إر ٍَ ُصذ َِان َ ُجعز اًيط لكَ ؿىل ظسزٍ ،وًيفزحن يف زوخ
اًلعَست ححٌك ذامئة من اًًضحظ واًعريوزت ًخحلق هبح خسًَة الاس خسؿحء والاؾامتذ ا٢كخسحذل ذني
ػحُص اًيط وا٢كفحُمي اًسحاست يف فضحء اًيط ثفـَ ًبل واهفـح ًالُ .يح ثيىرس اًثيحاَة ا٢كزؾومة ٌَضلك
وا٢كضمون؛ ثٜك اًيت ُمييت حِيح ً من اٗكُص ؿىل ا٢كـحّكة اًيلسًة ،مث ُصِ َِص إفبلسِح حني اسدصحن
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فلص ؾعحهئح واهـسام جحَهتح ،وٍىن ذون أن ًـصف نثري من اًيلحذ إىل جسوًف اٍمتصذ ؿَهيح خمصخحً
مهنجَح ً زظَيحً.
وإزذَافَُ ذخفعَي وثيوًؽ
آخشىا -إن أكؽ ذني ُشا اًخىصاز اًثحذت يف مفذخح لك ملعؽْ ،
ًخلريان من ملعؽ إىل ملعؽ  -لك أوًتم هل فحؿََخَ يف معََة اًخَلي؛ فحًثحذت ا٢كخىصز ًلرتن ؾيس
ا٢كخَلي ابإلًيحش واإلًبلف وا٢كضحزنة يف ظيحؿة اًخوكؽ ،وأمح ا٢كخلري فِفيض ذَ إىل اًخشار ا٢كفحخآث
اٍاكمٌة يف اًخفعَي واًخيوًؽ ذمح ال ًس هل يف ثوكـَ ،وال رشنة هل يف ظيحؾخَ ،ومن مث جيمتؽ ٌَمخَلي
ا٢كصاوحة واإلًيحش وإذبلف اًخوكؽ ،والكٌُل مسرتاذ ومشُد ًخجََحث ظيحؿة ا٣كحس ؿىل اًوخَ
اٙكي ًأيت فَِ فضي ذَحن.

.

 1/ 7صناػح اجملاص ًفكشج االعرمشاس ادلفيٌيِ:
أسَفٌح اًلول يف ذَحن ا٢كفِوم اٌَسحين ٌَمجحسُ ،شا اٙكي ٍصى أن موكن أكحل فَِ ُو سؾزؿة
اًلحزت ٗكى ا٢كخَلي؛ إر ًًضأ ؾن رٛك أًوان من اًيلي اٗكاليل اٙكي حيسج إزاباكً مثرياً
ا٢كفِومحث ّ
ٌ٘كُضة .وإرا اكن اًؼصف ا٢كاكئف ا٢كس خوؾد ٌَ َم َضح ُِس ححظ ًبل يف مح سٌلٍ اًضحؾص مًسو ًاب إىل راثَ
ا٢كخر َِ ٍَك" :يف مصفأ ؾًَِم األسزق" ،فس يواخَ ُيح ذإضحفة ا٢كصفأ ٌَـَيني ؿىل ُسيَة مح ٌسمََ
اًسبلقَون "اًدضشَِ اًسََف" ،أو أهَ ؿىل ُسيّة ا٣كحس ا٢كصسي؛ إر حىون اًززكة ا٢كبلسمة ٌَسحص وظفحً
ٌَمصفأ ،وُىشا ًيسمج األمصان اهسمحخح ً يف ُمصنَد ًعـد فم مىوًنثَ إال ذرضة من اإلفسحذ اٙكي
جيين ؿىل حٌلل اًرتهَد ،وًسذي اًضمي ؿىل ثـلسٍ اٍهبَج.
وًـي ا٢كص ِحح الحامتل إزاذت ا٣كحس ا٢كصسي أن مح حصى ثفعَهل يف اًيط من موحوذاث
وأحساج ال ٍىفي يف اسدِـحذَ (مصفأ ؾًَهيح األسزق) .ومن ُيح ميىن زظس ؿسذ كري كََي من
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اًرتبهَد اْكحمٍك ًـبلكحث ذالًَة مـحهست ٢كفِوم الاس خلصاز ا٢كفِوسم .وًخجىل رٛك يف مؼِصٍن؛
األول :أن حمتثي ا٢كـحهست يف راث ا٢ك ُ َصنَد ،من مثي:
 ضَ ؼؼؼؼؼؼؼ ْو ٌء مؼؼؼؼؼســــمؼؼوغٌوش ذااؼؼؼؼؼؼرــــ ٌة
 ُصؼمؼؼؼؼؼ ٌ زؼؼؼؼؼَؼؼؼ ٌج يف ث َــــ ُمؼؼؼؼؼؼؼوس َمؼ َصبنؼد ُحصىل ابًفريوس أقصكت اًسحص و٠ك ثلصق ِمبلًني األكؼمؼ ْحز
وأظ َُس
َ
هسق
 و ُؾــ ُلؼؼؼو َذ اٌَؤً ِؤ واًز ْ -ثخلك ُم يف اٌََيِ األجحـــ ْحز

أو أن ا٢كُصنَ َد يف راثَ كري ححمي ًسمة ا٢كـحهست ،وإمنح ثأثََ مـحهست الاس خلصاز ا٢كفِوسم من
حتَّيٍ يف (مصفأ ؾًَهيح األسزق) ،ومن رٛك:
خوخ
 ُصــصَــحكٌ ذؼؼحؼؼؼ ٌصي مؼفــــ ْ
وخ
 ظؼِؼؼؼؼ ٌوز يف األذـح ِذ ث َــَُؼ ْ ث ؼ صؼ ُحر ؾؼن ُحؼ ُز ٍز ٠ك ُخت َْق
 أَ ْزنؼؼؼؼؼ ُغ اكًؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼفــــيِاًسحص
 أَ ْسؼذؼٌؼ ِض ُق زااؼحــــ َة ْصُق
 وأَؾو ُذ نؼـؼعــفؼؼؼو ٍز ُم ْ347

 أَ ْحؼَــ ُم ِابًؼصَؼح ِص واب ِإلذْؼؼ َحح ِزُت كُؼَُؼوؾي ُ َ
 أَ ْز َس ُلك مسح ْء
 يف َمؼؼ ْصفـــ ِأ َؾؼ ِاألسزق
ًَِم ْ
فلك مح س سق رهصٍ من ُشا اًسحة ال سؾزؿة فَِ ًبلس خلصاز ا٢كفِوسم يف راثَ ،وإمنح ًأثََ من
أهَ جيس هل ماك ًًن يف (آفحق مصفأ اًـَيني األسزق) .ومن ُيح ميىن أن ُحتمي اًعوزت ا٢كحزٍك يف (مصفأ
اًـَيني األسزق) ؿىل أهنح ا٣كحس األنّب يف اًيط ،واٙكي ًيعوي يف ظوزثَ اٍلكَة ؿىل ًلعحث الفذة
وابؾثة ؿىل اٗكُضة من ا٣كحساث واًدضشهيحث اًعلصى ،ثٜك اًيت ثـُش فامي ذُهنح يف اجسحق ُم ْـجِ ٍد
وثوافق مَحوع ،إال مح اكن من كوهل:
يف َذفْذؼؼ ِص َؾؼ ِْــٌ َؼ ِ
َم ا٢كُلْؼَ َ ْق
َم ْن َدصَؼأ َ
ـحز؟!
آالف َاأل ْص ْ
فحًعوزت ؿىل حٌلًِح يف راهتح ثسسو هخوءاً ػحُصاً يف حٌد ذًِة ا٣كحس األنّب ،وصشوراً يف
مٌؼومة ا٣كحساث اًعلصى اًسححبة يف فٜك اًيط.
أمح ا٢كلعؽ األذري فِلسم ذًِة احامتًَة مس خفذحة ابْكصف اًرشظي (ًو) ،وحواة اًرشظ واكؽ
يف حّي اٍمتين:
ًؼو أين ً ..و أين ..ذؼحؼحز
ًؼو أحؼس ًؼمؼيحٌؼي سوزق
ُ
أزسُت كَوؾي نؼي مسحء
يف مؼؼؼصفؼأ ؾَيِؼم األسزق
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ورٍنك  -وإن ثضمن يف راثَ ظيـة جمحسًة ٍَ ِص ُذ هبح الاضعص ُاة ؿىل الاس خلصاز ا٢كفِوسم  -فإن
وكوؿَ يف حّي اٍمتين ابًرشظ ا٢كؤرن ابمذيحغ اّكواة ًَعف من وكؽ اإلذُحص واًخـجَد ا٢كرتاذف
يف ا٢كلحظؽ اًس خة ،وًًهتيي اب٢كخَلي إىل رضة من الاًخشار ابًيطً ،دسم ابًسىِية والازثَحخ،
واسدضـحز اًعصافة يف ا٣كحس ذـس أن ثؤوة اٙكاالة من خسًس إىل ححٌك من اًلصاز واًًضوت ثـلد
اًفصاػ من ثَلي اًيط.

.

 3/ 7ذفش ّغ ػهَ ذصنْف االعرؼاسج:
يف جضرَعيح األسَويب اإلحعحيئ ًبلس خـحزت اٙكي أحصًيحٍ ؿىل ذواوٍن اًسحزوذي وصويق
واًضحيب ظيفت الاس خـحزت ابؾخسحزٍن؛ أوهلٌل  -ابؾخسحز اًيلي اٗكاليل ،وذَ حفعت ا٢كصهسحث اٌَفؼَة
 collocationsحبسد حلوًِح اٗكالًَة .واآلدص  -ابؾخسحز اًـبلكة اًيحوًة .colligation
وهرصف اًلول ُيح إىل الاؾخسحز األول ،وس يجس اًيلي اٗكاليل اختش ظوزت ثعيَف زبليث،
وذَ احمتؽ ٗكًيح الاس خـحزت اًخجس ميَة  ،reificationوهبح حيعي اكرتان أكحذ  concreteوا٣كصذ
 .abstractوالاس خـحزت الاس خحَحاَة  ،animationوهبح حيعي اكرتان مح ًًمتي إىل اٍاكةن اْكي
(من كري اإلوسحن) اب٣كصذ وأكحذ .والاس خـحزت اًدضرَعَة personification؛ وهبح حيعي اكرتان
مح ٌضري إىل ذحظَة ررشًة مبح ُو حٌلذ أو يح أو جمصذ[ .معَوخ ،يف اًيط األذيب ،ض .]135
وكس أرشًن مثة إىل أن ثعيَف الاس خـحزت حبسد هلي آكعحاط اٗكالًَة – "إرا مح أزًس هل أن
ٍىون مس خوؾسح ً وصحم ًبل الذسّ هل من أن ٍصحىز ؿىل ثعيَف واسؽ ٌَرعحاط اٗكالًَة ا٢كخـَلة
ابألص َحء واألحساج" ،وملذىض رٛك أن اًخعيَف اًثبليث اٙكي ذ َ َسا ظحْكحً ألقصاط اًسحر
اإلحعحيئ زمبح حيخحح يف ملحم آدص إىل مزًس ثفعَي.
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وذخأمي مح س سق ًيح إٍصاذٍ من مصهسحث ححمٍك ًـبلكحث ذالًَة مـحهست ًبلس خلصاز ا٢كفِوسم جنس
أن ا٢كيحكٍك اٗكالًَة ا٢كيخجة ًِشٍ ا٢كـحهست نثرياً مح ثعح يف ذاذي اًعيف اًواحس من أكحذاث أو
األحِحء أو ا٣كصذاث أو ا٢كض ِر َعحث ،فَُست مفصذاث اًعيف اًواحس ؿىل جسح ٍو معَق يف مجَؽ
ثفعَبلث مح ميّيُح من دعحاط .ويف اًيط اٙكي ذني أًسًيح جنس ذـغ ا٢كصهسحث آكحًعة
ٌَدضرَط ،ومن ذُهنح:
 صـــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوش ذااؼؼزة مؼؼؼؼصبنــــد ُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼصــَؼؼى ثخلكم يف اٌََي األحؼجؼحز كـــَؼوغ ثؼصسؼؼؼؼؼم زحــَــهتح ظَوز ثسحر ؾن حؼؼؼؼززذَس أهيح جنس مهنح مح حيمي سٌلث ا٢كيحكٍك ذني آكعحاط ذاذي اًعيف اًواحس ،ومثحهل:
 أظؼؼؼؼؼَس مبلًني األمقحز وؾـــلؼؼوذ اٌَؤًؤ واًزهسق ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ٌء مـــســمؼؼوغ مصبنؼد أقؼؼصكت اًسحصوًخحعي ًيح ذمح ثلسم أن اًيط كحًسح ً مح ًلرتخ ؿىل ا٢كخَلي ثعيَفحثَ ا٢كبلمئة هل من هجة ظيحؿة
ا٣كحس ؿىل اًوخَ اٙكي ًلذيض مزًساً من اًخفصًؽ ؿىل األهواغ األظََة.
350

.

 6/ 9صناػـح اجملاص يا تني انشؤّرـني:
وخسًن أن اًصؤًة ا٢كـصفِة إمنح ثلحزة ظيحؿة ا٣كحس ٌَىضف ؾن اًـمََحث اٙكُيَة ا٢كعححصة
وا٢كيخجة ًِشا اًرضة من اإلذساغ اًلويل .أمح اًصؤًة اٗكالًَة اٌَسحهَة فلحٍهتح اًيؼص يف ا٢كيجز ا٣كحسي
ذـس إهخحخَ ومثوهل ذني ًسي ا٢كخَلي كحزاح ً أو ًنكساً حمَ ًبل .وحِيتش ًيرصف اًخحََي إىل حمخهكة ا٣كحس
ؿحمة والاس خـحزت ذحظة إىل مـَحز اًعصافة اًصاحؽ إىل مسى خمحًفة اًخـسري ٌَمأًوف وهعَسَ من
سؾزؿة الاس خلصاز ا٢كفِوسم.
وًلس اكهت اًلعَست اًسحصًة ًزناز كصحين سححنة مبلمئة السدصحهة فصق مح ذني اًصؤًخني؛ إر
أفىض ذيح اًسحر إىل ؿسذ من ا٢كبلحغ يف ُشا ا٢كلحم حيسن اًخوكف ؾيسُح ،وعم:

أًالً -جمحل اًفـي األنّب ٌَصؤًة ا٢كـصفِة ُو الاس خـحزاث وا٣كحساث اًس َحزت يف الاس خـٌلل
اّكحزي ؿىل أًس ية ا٢كخلكمني يف أموز مـحصِم .أمح اًخحسي اْكلِلي اٙكي ًثري ا٢كعحؾد يف وخَ
اًيؼصًة ا٢كـصفِة فِو مـحّكة الاس خـحزاث اّكسًست ا٢كسخىصت واًعصًفة  ،novel metaphorأو
ا٣كحساث اإلذساؾَة  creative metaphorثٜك اًيت حيدضس هبح هخحح ا٢كسسؿني من فصسحن اًلول
صح ِؾص ٍَن وًن ِثص ٍَن .وًسلى ُشا اًسحة مرشؿح ً أمحم اًسححثني ًخحصٍص ا٢كلوالث وإزُحف اإلحصاءاث يف
اًخحََي ،وثوس َؽ إظحز ا٢كـحّكة السدِـحة ُشا اًعيف من ا٣كحس.

ثاَْاً -أنّب إجنحس اٗكزاسحث ا٢كـصفِة يف ُشا اًسحة ًيرصف إىل مفصذاث اًخـسرياث
الاس خـحزًة  .metaphor expressionsومن اًيحذز أن جتس ذزاسة ًخجىل فهيح ؾعحء اًخوخَ
ا٢كـصيف يف حتََي هط ذامتمَ .إن أنرث مح هعحذفَ يف ُشٍ ا٢كلحزابث ُو حتََي ٓكبلاي اس خـحزًة جمزتأت
من اًيعوض .ومؽ أن اًصؤًة ا٢كـصفِة كس اجسـت ذـغ حمحوالهتح مبجحل اًيؼص وا٢كسازسة ًدضمي
351

حفط اٌَوحة واإلؿبلن وآكعحة اًس َحيس وكري رٛك من جتََحث اًفن اًسرصي واًلويل ثؼي
ُسِمة اٗكازسني ا٢كـصفِني يف ا٣كحل اًييص واكـة ذون مٌجزضم يف جمحل مفصذاث اًخـسرياث
الاس خـحزًة؛ إر ػي ُشا ا٣كحل ُو ا٤كسد ٗكهيم إلزسحث أظحٌك اًًسق الاس خـحزي يف اًخىوٍن
اًشرشي ،وُمييخَ ؿىل ذين اإلوسحن يف خمخَف مٌحصط اْكَحت .وًلس حتلق هلم يف رٛك كسز ظَد
من اًيجحخ.
ثانثاًًً -ضأ ذمح ثلسم أن زسود اًصؤًة ا٢كـصفِة يف ثفسري زس ظيحؿة ا٣كحس َو ْك ٌف ؿىل مسى
كسزهتح ؿىل اًخوسؽ ًدضمي اًيط مبح ُو هط ،من كري ثوكف ؾيس مفصذاث اًخـسرياث .وُو أفق
مرشغ أمحم اٗكازسني يف ُشا ا٣كحل ،ال يف اًس َحق اًـصيب وحسد ،ذي يف اًس َحق اًلصيب أًضحً.

ساتؼاً -الحزال اًصؤًة اٌَسحهَة اًخلََسًة اًلحمئة ؿىل أسحش من حتََي اًرتبهَد الاس خـحزًة
ابإلحصاءٍن اٗكاليل واًيحوي أنرث ظواؾَة وأوحض إاتَ ًء من اًصؤًة ا٢كـصفِة .وًُس يف ُشا هتوًيح ً من
صأن ُشا الاجتحٍ حبحل ،ذي زمبح اكن حثَح ً مٌح ٌَسححثني ؿىل الاحدضحذ واًدضمري هل؛ اهرصافح ً إًََ ؾن
اٗكزة ا٢كأهوش ا٢كمِوذ ،واسدصحزاً ّكسواٍ يف فم ملحًَق ظيحؿة ا٣كحس.

خايغاًً -بلحغ أن ؾيحزص ا٢كسْ ذَبلث يف ذًِة الاس خـحزت ا٢كفِومِة ؾيس ىزاز راث
ظسَـة حس َة يف األمع اًلحًد .واًعصًف أن ذـغ حمحوزًَ كس فعن إىل ُشا األمص (حواز سَمي
زصاكث يف جمٍك اٍىصمي  -هَلوس َح ،غ  .)1399 /19وىهبَ إًََ كحا ًبل" :أهت صحؾص حواش ال جتصًس:
٢كسً ،سحن ،مش ،ؿنيُ ،..ي ثـخّب واحساً مهنح مسذٜك إىل اًـرص؟" .واكن األظصف ُو حواة
اًضحؾص إر كحل" :اْكواش اٖكس عم اًيوافش اًيت ثسذي مهنح مشس اًضـص"[ .األؾٌلل اًيرثًة
اٍاكمٍك]161 /9 ،
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وحيخحح صـص ىزاز إىل حفط ظحزص مذَسر ابؾخسحز ا٢كسْ ذَبلث واّكوامؽ وظصااق ا٢كزح .ذَس أن
اًسحر ؾن مـصفِة اًدضىِي الاس خـحزي اٍلكي ٌَيط ثسلى كحًة اًلحايث يف ُشا ا٢كلحم.
اًضـص
عادعًاٌ -ضري اًضحؾص يف ذـغ حوازاثَ إىل زؤًخَ ٌَضـص ذلوهلُ " :حي ِسج ُ
ؾرشاث الاهفجحزاث اًعلريت ذاذي اٌَلة ،فذيىرس اًـبلكحث ا٢كيعلِة ذني اٍلكٌلث ،وًخلري مفِورمح
اًلحمويس والاظعبليح ،وثعسح مفصذاث اًلعَست مضَتة نأزكحم سحؿة فوسفوزًة"[ .األؾٌلل
اًيرثًة اٍاكمٍك]13 /9 ،
وًُ ْ ِّبس ُشا اًخعوز ٗكى اًضحؾص معق اًفجوت يف مهنجَة مـحّكة ا٣كحس ذني اًصؤًخني؛ مفح
ٌسمََ اًضحؾص هرس اًـبلكحث ا٢كيعلِة ذني اٍلكٌلث ُو ؾيس ا٢كـصفِني مؼِص ًـمي ا٢كزح ا٢كفِوسم.
أمح مًضؤٍ ؾيس ابحيث اٗكالٌك من اٌَسحهَني فِو إساحة األسواز واًفواظي ذني اْكلول اٗكالًَة،
وا٢كيحكٍك ذني اًسٌلث اٗكالًَة ًؤلص َحء واألحساج وا٣كصذاث .وإرا اكهت أذـحذ اًفجوت ػحُصت ذني
اًصؤًخني ؿىل مس خوى اًيؼص فإهنح ؿىل مس خوى ا٢كٌلزسة يف ححخة إىل مزًس حتصٍص وثسكِق ،وخبحظة
ٗكى حفط الاس خـحزاث وا٣كحساث ا٢كسخىصت أو اّكسًست أو اإلذساؾَة؛ ثٜك اًيت ًعـد إكعحء أثص
اًـحمي اًفصذي وذوز اًوؾي اًضـصي آكحض يف ظيحؾهتح.

عاتؼًاً -ـي من أػِص ا٢كضالكث اًيت هتَد ابًسححثني ٌَزنول رسححهتح ،واًخيلِد
ذأزضِحِ ،ؾ َوضح ً من اًخوازذ ؿىل اآلابز اًزنحيةُ ،و اٍهنوط إىل حفط اٍىِفِحث اًيت َ
ثوػف هبح
اًصؤًة ا٢كـصفِة يف ذزاسة ا٣كحس اًلصآين ،واٍىضف ؾٌل ميىن أن ثلذضََ ا٤كحرٍص اًـلسًة من رضوزت
ا٢كواءمة ذني اًيط ا٢كلسش وذني مفحُميِح آكحظة ابًفضحء اٙكُين وفضحءاث ا٢كُسذَي وأكؽ وا٢كزح
ا٢كفِوسم ،ومح ميىن أن ًيجم ؾن إؾٌلًِح ؾيس حتََي ا٣كحس يف ُشا اًرضة من اًيعوض راث
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اًعسَـة آكحظة .وحنسد ُشا اًخحسي من أدعص مح ًواخَ اًصؤًة ا٢كـصفِة ًبلس خـحزت يف اًثلحفة
اًـصذَة اإلسبلمِة.

.

 6/ 3خامتح ًحتصْم
اكن اًِسف اٙكي اهخعد ُشا اًسحر ًخحلِلَ ُو الاص خلحل ؿىل هَفِة اٍىضف ؾن زس
ظيحؿة ا٣كحس ،فاكن من إؾٌلل اًصؤًخني ا٢كـصفِة واٗكالًَة اٌَسحهَة يف حفط آكبلاي اًضـصًة اًيت
ثضميهتح "اًلعَست اًسحصًة" ًزناز كصحين محذت ٌَمـحّكة واٍىضف .وؾ َُين اًسحر جببلء مؼحُص اًخسحٍن
ذني اًصؤًخني ،نٌل أ٢كح إىل مح ٍصذ ؿىل اًصؤًة ا٢كـصفِة من مبلحغ جس خحر هجوذ اًسححثني
الس خسزاك اًفواات واًيواكط فهيح ،مؽ ثأهَس أطمَة ُشٍ اًصؤًة ،ورضوزت ثوس َؽ ذاةصت اص خلحًِح ؿىل
اًيعوض ،وإًبلء مزًس من اًـيحًة ًبلس خـحزاث اّكسًست واإلذساؾَة ،حِر ٍىون أثص اًـحمي
اًفصذي ذني ا٢كًض تني فهيح ػحُصاً .وُشا اًسحر ُو دعوت أدصى من اًسححر يف جمحل ذزاسة
اًخـسرياث الاس خـحزًة ذـس مح س سق هل من حمحوٌك إدضحؾِح ٌَدضرَط األسَويب اإلحعحيئ يف
ذواوٍن زبلزة من أؿبلم اًضـص اًـصيب.
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د .ضْاء ػثذ اهلل مخْظ انكؼيب

متثْالخ ادلشْأج يف شِؼْش َِضاس لَــثّاَِ

________________
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يهخص انثذث:
جض ُ
خلي ُشٍ ا٢كلحز ُذة ؿىل حمحوٌك اس خلصاء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز ك َصحين ٌَخـصف إىل
مىوًنهتح أكحًَة واًخـصف نشٛك إىل مصحـَحث ُشٍ اٍمتثَبلث واألوسحق اًثلحفِة يف ذواوًيَ
َ
ذيعُد واف ٍص يف صـص ىزاز يف مصاحهل
والصم َأن ا٢كصأت يف متثَبلهتح حؼَت
اًضـصًة اكمٍك.
ٍ
أًلحاب من أمثحل "صحؾص
اإلذساؾَة ا٥كخَفة من اٗكًوان األول إىل أؾٌلهل اًس َحس َة األذريت ،نٌل َأن ً
ا٢كصأت" و"صِصايز اًلصّحين" و"معص زن أيب زًَـة اًثحين" و"ذون حوان" وكريُح ُأظ َِلَ ْت ؿَََ
و ُأ ًِعلَ ْت ذَ من كصي ذـغ هلحذ صـصٍ يف ثَلهيم هل وابدذبلف مٌحيح رٛك اًخأوًي ومصحـَحثَ.
َإن سؤال ُشٍ ا٢كلحزذة اًصاُس ُو "محرا ُ
متثي ا٢كصأت يف صـص ىزاز ك َصحين؟ وُي اكهت متثَبلهتح
وأوسحكِح اًثلحفِة ثًمتي إىل ظوزت واحست أو منطٍ واحس  stereotypeيف صـص ىزاز ميىن اذزتاًِح
فَِ وًعسز ؾيَ صـصٍ أم اكهت متثَبلهتح مذـسّ ذت ذحضـة ًخأو ٍ
ًبلث ؿست؟
خـني ُشٍ ا٢كلحز ُذة ابس خلصاء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز ك ّصحين من ذبلل اًـوذت إىل أؾٌلهل
جس ُ
اًضـصًة اكمٍك وحتََي ذـغ اًلعحاس اٗكاٌك ؿىل حمحوز اٗكزاسة ،نٌل اس خـح ْهت ا٢كلحزذة نشٛك ذسفححص
ثوسؾت يف جم٘كٍن ،واص ْ
ْ
متَت ؿىل أهواغ أذذَة خمخَفة
ىزاز كصّحين اًيرثًة؛ وأؾين هبح أؾٌلهل اًيرثًة اًيت
خحمـة ذني اًسريت اٙكاثَة اًضـصًة اًيت نخهبح ىزاز هرثًا مجَ ًبل ًضحعم إذساؿَ اًضـصي إىل خحهد ٍمك من
آكعد الافذخححِة اًيت كصأُح اًضحؾص يف رمصخحًنث زلحفِة يف ذـغ اًـوامص اًـصذَة ،واك ْهت مبثحذة
اًضـصي اًضرم اّكحمؽ ذني اًسشد وثفحظَي اْكَحت
ا٢كؤسس ًصؤًخَ ٌَـح٠ك يف هوهَ
اًسَحن
ّ
ّ
اًضـصي ِ
ًت مـَ يف ٍ
ٍ
ملحذبلث ُأحص ْ
اًَومِة .واص ْ
جمبلث أذذَ ٍة ؾصذَ ٍة مصموكة ،و٠ك
متَت أؾٌلهل اًيرثًة نشٛك ؿىل
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ٍ
ختي األس تٍك واإلخحابث من مضخ ٍ
ُ
اصدصخاكث ْ
إلذساؾي ابالص خلحالث اًس َحس َّة
هسحث و
مزحت اهلم ا ّ
واًثلحفِّة اٍىّبى اًـصذ َّة يف ا٢كلحم األول.
ثيحو ًْت ملحزذيت حمحوز نّبى أزذـة از ُ
ثأًت أهنح متثي ا٤كحوز األنّب أطمَ ًة يف صـص ىزاز وعم:
جمحس ا٢كصأت ذوظفِح اتزخيح ً يف صـصٍ؛ اٙكبهصت وفـي اًًس َحن ،واًًسحء وا٢كسن يف صـصٍ ،وا٢كصأت
ومتثَبلهتح اًس َحس َة ؾيسٍ ،وا٢كصأت حسسً ا؛ حسس ا٢كصأت وحسس اًلعَست.

أًالً :ذأعْظ أًل يف ادلصعهذاخ اننمذّح ادلغرخذيح يف ىزه ادلماستح:
 متثْالخًـين ُشا ا٢كععَح اًيلسي َأن اًـبلمة نٌل ًشهص ذريش  C.S.Peirceال ُ
حتَي مصحرشت ؿىل
ا٢كصحؽ ،وإهٌَل ؿىل األفاكز ا٢كخعٍك ذَ .وًلو ُم اٍمتثَي ذوػَفة اًخـسري ا٢كخواظي؛ إر ًًذج ّ
لك ثـسري
فىصت ؾٌل ًلوم زمتثَهل( .)1وال ًخحسّ ذ اٍمتثَي فلط ابًيعوض اًرسذًة فِو ًـَس جضىِي اًـوا٠ك
وا٢كصحـَحث اًثلحفِة ؿىل ادذبلف متثَبلهتح وفلًح ًصؤى اًـح٠ك ؾيس ا٢كسسغ وا٢كخَلي ذمح ًـعي جمح ًال
ٌَخأوًي ذني ا٢كصحـَحث وا٢كخر َّي.

 انرأًّماًفين ولك وملحظسٍ ابس خزسام وس ٍَك اٌَلة ،وهبشا ا٢كفِوم
ًُلعس ذَ ثوضَح مصاسم اًـمي ّ
األذيب اٙكي ًًمتي إًََ
ًيعوي اًخأوًي ؿىل رشخ دعحاط اًـمي اًفين وسٌلثَ مثي ذَحن اًيوغ ّ
( )1اهؼص :إمّبثو إٍىو ،اًلحزئ يف اْكاكًة ،حصمجة أهعوان أذوسًس ،ض.31
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وذيُذَ وقصضَ وثأزرياثَ .فحًخأوًي ُو حمحوٌك وظف اٍىِفِة اًيت هبح حنلق فِم اًيعوض ،وًـمتس
حفط اًيط ؿىل دعوظَة أفق اًلحزئ اًفصذ وسمحهَ وماكهَ(.)1

 األَغاق انثمافْحميىٌيح أن حنسذ مفِوم األوسحق اًثلحفِة ذأهنح هؼم" "systemsذـضِح اكمن وذـضِح ػحُص يف
أًة زلحفة من اًثلحفحث ،وثخفحؿي يف ُشٍ اًيؼم اًـبلكحث ا٣كحسًة ؾن اًخشنري واًخأهُر اًثلحفِني،
واًـصق ،واٗكٍن واألؾصاف الاحامتؾَة واًلِوذ اًس َحس َة واًخلحًَس األذذَة واًعسلة وؿبلكحث
اإلذساؾي
اًسَعة اًيت حتسذ ا٢كواكؽ اًفحؿٍك ٌٚكواث .وُشٍ اًيؼم راث ظٍك وزَلة ذإهخحح آكعحة
ّ
اًفىصي وظصااق ثَلَِ(.)2
و ّ

 ثاًَْا :متثْالخ ادلشأج يف شؼش َضاس لثّاَِ: جمحس ا٢كصأت ذوظفِح اتز ًخيح :اٙكبهصت وفـي اًًس َحن:هخلحيئ من ذبلل اًًس َحن واٙكبهصت ا٢كخبلؾد هبح رسشد
أصحز ذول زٍىوز إىل ربهصت اًرسذ الا ّ
اًوػَفة اًخوسعَة ٌَرسذ اًيت ثيفي إماكهَة فىصت اًرسذ اّكحمؽ اًضحميّ .
"فلك زسذ حيوي ابًرضوزت
ذـسً ا اهخلحاًَح .إهّيح هبلمس ُيح اًـبلكة اًوزَلة ذني اٙكبهصت اإلدصحزًة واًرسذًة واًضِحذت واٍمتث ّي ا٣كحسي
( )1اهؼصHirsch,E.D.Jr,The Aims of Interpretation, ,pp27_28 :
مِجحن اًصوًًل ،سـس اًسحسؾي ،ذًَي اًيحكس األذيب ،ض ض.31_99
( )2اهؼصH.A.Aram Vesser.The New Historicim:Reader,pp14_19 :
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اًرسذي"(.)1
خيوغ اٙكي ًـعََ معي اًخعوٍص
ّ
خييَ .
فإن أذّكة اٙكبهصت ذمىٌة ذفضي اً ّ
ٌٌَليض اًخحز ّ
هخلحيئ ًـوا٠ك ىزاز اًضـصًة اًيت ُ
ا٢كىون األنّب يف ذفححصٍ اًيرثًة؛
وجنس ُشا اًرسذ الا ّ
متثي فَِ ا٢كصأت ِ
زصخ ىزاز يف ثٜك األوزاق واٗكفححص زمتثَبلث ا٢كصأت اًخحزخيَة يف أؾٌلهل اًضـصًة ذس ًءا من ذًواهَ
فلس َ
خيي ؾيسٍ ٌس خحرض فضحءاث ا٢كاكن ذوظفِح
األول واىهتح ًء إىل ذواوًيَ األذريت .وجمحس ا٢كصأت اًخحز ّ
صـصاي زمز ًاي ٌَمصأت وٌٚكبهصت ا٢كس خـحذت واًخحزخي واًًس َحن ،ويف ُشا اًس َحق حترض ٗكًَ مسن
مـحذ ًال ً
األهسًس ا٢كسَوذة اًضحاـة ..قصًنظة  ..كصظسة وكريٌُل؛ أي أهيح هخحسج ُيح ؾن اٙكبهصت ا٢كس خـحذت
من ذبلل أسمٌة اًضـص وؾوا٢كَ ا٣كحسًة (اًيوس خحّكَح) .Nostalgia
اٗكذَومحيس
ًلول ىزاز ك ّصحين ؾن ا٢كصحٍك اإلس سحهَة اًيت كىض فهيح س يو ٍاث من حِحثَ يف معهل
ّ
خييَ .إن
"أ َمح اًخجصذة اإلس سحهَة يف حِحيت( )1300 -1301فلس اكهت مصحٍك الاهفـحل ّ
اًلوسم واًخحز ّ
خيي ال ُحيمتي .فذحت لك جحص من جححزهتح ًيحم ذََفة.
إس سحهَح  -ابًًس سة ّ
ٌَـصيب -عم وح ٌؽ اتز ٌ
لك ابة دض يب من أذواهبح ..ؾَيحن سوذاوان ،ويف قصقصت ّ
ووزاء ّ
لك ًنفوزت يف مٌحسل كصظسة،
ظوث امصأت ثسًك ..ؿىل فحزسِح اٙكي ٠ك ًـس"(.)2
اًزخحيج
اْكصيب يف مسزًس ًَخلي اًضحؾص ذأيب ؾسسٝك اًعلري اٙكي ًرتك خحمَ
يف ا٢كخحف ّ
ّ
اْكصيب ٍمييش مؽ اًضحؾص يف ذوًفحز اٍاكسدِحًن يف مسزًس ًَسهل ؿىل وزًثحثَ األهسًس َحث
يف ا٢كخحف ّ
واحست واحست" ُي ثـصف ُشٍ أكٍَك؟
( )1اٙكبهصت ،اًخحزخي ،اًًس َحن ،حصمجة حوزح سًيحيت،ض.019

( )2ىزاز كصّحين ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،7ض ض.193 -199
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 -ال..

 ُشٍ اكن امسِح (هُواز ذًت َمعحز) ،واكن أذوُح ّمعحز زن األحٌف زخ ًبل را فضي وٌسحز،واكهت هُواز ُشٍ ثسزح اكًلعحت ذًٌَح وحهنغ اكًيزٍك ا٢كسحوذة ذني ٗكاهتح يف اْكي..
 ٢كحرا ال ثيحذهيح اي أاب ؾسسٝك؟ -إهنح ال ثـصف امسِح.

 -وُي ًًىس أحس امسَ؟

 هـمُ ..شا حيسج يف اًخحزخيَ ..إن امسِح اآلن أظسح  Nora El Amaroذس ًال من هُوازذًت َمعحز"(.)1
حترض األهسًس يف صـص ىزاز كصّحين مامتَُة مؽ ا٢كصأت اإلس سحهَة راث األظي
ا٢كوزٌس ًَك(هُواز ذًت ّمعحز) اًيت ْ
وسُت امسِح وأذسًخَ ابمس آدصَ .إن مثة مفحزكة صـصًة ححذت
حترض ُيح ذني فـًل اًًس َحن واًخشهص( ..اًخشنّص) من ظصف اًضحؾص اًـصيب ا٢كهبوز ذشبهصثَ
الاس خـحذًة الس خـحذت سمن ضحاؽ يف ملحذي اًًس َحن والامنححء ا٢كعَق ًفضحء ا٢كاكن هفسَ ممتث ًبل يف
أجعمي ال ؾصوذة فَِ سوى ذـغ اْكصوف اٗكاٌك ؿىل
ا٢كصأت هُواز ذًت ّمعحز اًيت ّ
ًخحول امسِح إىل ؿ١ك ّ
خيي نٌل ًرصخ ىزاز ؿىل ًسحن آدص مَوك ذين
مصحـَخَ األظََة اًـصذَة .وفـي اًًس َحن فـي اتز ّ
مؤرش الهنَحز الادذبلف..
األمحص أيب ؾسسٝك اًعلريَ .إن سؾزؿة اًـبلكة ذني الامس وا٢كسمى ٌ
ٌَلوي كحؿس ٌت أسحس َ ٌة ٍمتَّي اْكصوف وا٢كفصذاث َ
ًخهنغ ذوػَفهتح
الادذبلف حىت يف مس خواٍ ا ّ
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك،م ،7ض ض.11 -16
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وذالالهتح!! وثلَُد الامس واًخزًل ؾيَ ثس ُل ؿىل أهيح إساء إصاكًَة اهفعحم ،مفح ذام مثَة اوضعحز
وسحزحة ثعيؽ ا٢كسحفحث فصحًرضوزت الذسّ أن ًُفعم اًخبلمح ذني اٗكال وا٢كسًول؛ فحًدسمَة حضوز،
ْ
كرسي ،حرض فَِ فـي اإلحبلل
وا٢كصأت اإلس سحهَة راث األظول اًـصذَة
خيي ّ
دضـت ًفـي إحمحء اتز ّ
واإلذسال يف ُوٍهتح اًخحزخي َّة واًثلحفِّة ،والامس ذا ٌل زلح ٌيف دعري ؿىل اًِوًة!
يف كعَست "أوزاق أهسًس َة"(ً )1لول ىزاز كصّحين:
ث ُـــمؼؼؼ ِزكؼٌؼؼي ..ذوهؼِؼح مــحزً َـــ َْ
ذـؼِؼٌــِؼؼن أوســ َؽ مؼؼن ابذً َْ
موش ذبلذي
ووخَ ؿَََ صؼ ُ
وزوؾؼ ُة آفؼحكؼِـــح اًعؼححَِْ..
ضق
فأرنؼؼ ُص مٌؼزًؼٌــح يف ذمـــ َ
وًؼثؼلـــة ذؼصنؼذــَ اًؼعــحفــِـــة
وزكؼؼؼط اًؼــبلل ذؼلــحؾؼح ِثَ
وأصؼؼجؼحز ًؼِؼمؼؼوهؼَ اًـــحًؼَ َْ
واباب كسًــ ًمح ..هــلــ ُ
ضت ؿَََ
ً
ذؼرؼؼطٍ زذي ٍء ..حؼىــحًــذــِؼ َْ
ذـــِؼٌؼِــم ..ايذوهؼِـــح مــــحزًـــَ
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،1ض.506
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أزى وظــٌؼؼؼؼي مؼؼص ًت زــحهـــِــ ْة..
َإن ُشٍ اًلعَست ث ُـس من أؾٌلل ىزاز كصّحين يف مصحَخَ اًضـصًة ا٢كسىصت األوىل ،وًسسو َأن
ححرضا ٗكًَ مٌش ذوبنريٍ اًضـصًة اًخأسُس َة من ذبلل ا٢كفحزكة اًخحزخيَة اْكحذت
خيي اكن ً
اًوحؽ اًخحز ّ
األموسم) وربهصت ا٢كاكن اْكحرض
اًلحمئة ؿىل ثلحذي سمٌني؛ ربهصت اًضحؾص األوىل يف ذمضق(ا٢كاكن
ّ
(إس سحهَح) ،وٍىن من ذبلل سمن اس خـحذي ُو أسمٌة اًـصة يف األهسًس .وحيَي ؾيوان اًيط وُو
ؾخشذَ اًيعَة الافذخححِة "أوزاق أهسًس َة" إىل سمن اٙكهصى ا٢كس خـحذت من ذبلل اًخساؾي؛ فحًـَيحن
اإلس سحهُذحن(األهسًسُذحن يف حلِلهتٌل) ؾَيحن جس خسؾَحن رهصى محضَة ؾيس اًضحؾص عم ربهصت ا٢كاكن
األم (ذمضق) ،وجس خحَي اًـَيحن األهسًسُذحن إىل مصآ ٍت ٍصى فهيح اًضحؾص وظيَ مصت اثهَة .واًعوزت
ًضج ابًصمس
اًضـصًة كحمئ ٌة يف ُشٍ اًلعَست ؿىل اًخساؾي وؿىل اًرسذ
ا٢كضِسي الاس ّ
ّ
خسؿحيئ اٙكي ُ
ابٍلكٌلث يف إًلحغ ابًف اْكَوًة .
خيي (والّذت ذًت ا٢كس خىفي) يف كعَسثَ(أحزان يف
وٌس خسؾي ىزاز كصّحين اًصمز اًخحز ّ
األهسًس)؛ إر حيرض ا٢كاكن ا٢كس خـحذ (األهسًس) مصت أدصى ،وٍىن من ذبلل ربهصت اص خلَت فهيح
خيي ألمريت مصسؿة أهسًس َة
خيي
ّ
اًلرسي .فوالّذت وعم اًصمز اًخحز ّ
آًَحث اًًس َحن والامنححء اًخحز ّ
صـصا ،وثسفلت حِوًةّ ،
وذ٘كُح ؿحصلِح ازن سًسون يف َ
كعحاس الحزال ًنذضة ابْكَحتَ ..إن
أذسؾت ً
كرسي (اًصاوًة):
والّذت ال حترض يف ُشا ا٢كاكن وال جُس خسؾى إال ذبلل فـي ّ
ًسق مؼؼن و ّالذت ومن حاكاي حهبِ ح..
٠ك َ
كؼؼؼؼؼحفؼؼؼؼؼؼؼَ ٌة .وال ذؼلؼؼؼؼؼؼحاي كـــحفـــِــَْ..
٠ك ًؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ َق مؼؼؼؼؼؼؼن قؼؼؼؼؼؼؼصهـــحظــــ ٍة
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ومن ذين األمحص ..إال مح ُ
ًلول اًصاوً َْ
وقـــِؼؼؼؼؼؼ ُص (ال قـــحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َد إال ٝك)
ثــــَــــلؼؼؼؼؼ ِحك ذــــىــــ ِي ساوًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَْ..
٠ك ًؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َق إال كؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُص ُضم
اكمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ٍت من اًصذحم ؾؼحزًَْ..
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼــــِــــش -الساًؼؼؼؼؼ ْت -ؾــــىل
()1
كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼ ِة حؼؼؼؼؼؼد محضــــَ َْ

خىضف ا٢كاكن يف كعَست (قصًنظة)(ّ )2
ً ُ
زلك دعوظَحثَ وأحسازَ واتزخيَ مامتُ ًَح مؽ ا٢كصأت
ومامتُ ًَح نشٛك مؽ اٙكاث اًضحؾصت .وٌس خحرض اًيط اٙكبهصت اًخحزخي َّة ا٢كيفذحة ؿىل أذـحذ مذواٗكت
ا٢كفذحيح ( قصًنظة) ّ
زلك مح ميثهل من محوٌك اتزخيَة وحضحزًة وهفس َة
مذساذٍك مذوادسة ؿىل ا٢كاكن
ّ
آلدص مساةن األهسًس ا٢كًس َة .وقصًنظة ُيح عم ا٢كسًية /اّكسس وعم حسس ا٢كسًيةً .لول
كحس خون ابصبلز ":لكٌل رُسيح حنو ا٢كحيض ( )...ذسا آكََط اًس َىوًويج اٙكي ٌض متي ؿىل اٙكبهصت
واًخر َّي كري كحذي ًبلحنبلل( )...إهّيح هـُش ُيح حوُصًة صحؾصًة ،ففي ثأمبلثيح اًيت هخر َّي وعم
ثخشهص ٌسرتذ محضَيح صُجح فضُجح من محذثََ .إن مح ًـُش ذًٌَح إرن ًُس ُو ربهصت اتزخي ،وإهٌَل ُو
ربهصت هون"(.)3
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،1ض ض .501_503
( )2هفس ا٢كعسز ،م ،1ض .500
( )3اهؼص :كحس خون ابصبلز ،حٌلًَحث ا٢كاكن ،ظ ،1ذريوث :ا٢كؤسسة اّكحمـَة ٌَعسحؿة واًًرش.1391 ،
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اًخىون و ُ
اًدضلك؛ فح٢كصأت اًيت حصثسط
وًعسح ا٢كاكن /اّكسس اكايًح مذحو ًال ال ٍىف ؾن ّ
األموسم "يف قصًنظة مِبلذي" ثامتظم مؽ اًضحؾص اٙكي ًخّحس
اب٢كاكن اٗكائف ا٤كخضن أي ا٢كاكن
ّ
اٗكمضلي اًـخَق) ،وأدسحز
اب٢كاكن اًخحزخي (اًفذوخ األموًة ًؤلهسًس) وذشبهصت اًعفوٌك(اًسُت
ّ
اًَحمسني واألم اْكيون ،وثيسمغ ا٢كصأت ؿّب اس خـحزت ظوفِة اب٢كاكن اٙكي حت ّي فَِ حَول اٙكاث اإلًَِة
يف رزاث اٍىون واًوحوذ.
َإن ذمضق اًيت ازثسعت رس ميَحاَة اّكسس(وخَ ذمضق) ثّبس مصت أدصى يف س َحق اس خفِحم
خيي وا٢كاكن
مـصيف "ذمضق أٍن حىون؟" حيََيح إىل اهفعحم مؤكت ذني زمز ا٢كصأت ذسـسٍ اًخحز ّ
األموسم(ذمضق) ،وٍىن ٍهنيي اًيط ُشا الاهفعحم ؿّب اٍمتسم ذشبهصثَ اًخحزخيَة ِ ً
مضالك ذشٛك
ّ
حَو ًال ات ًمح ذني ا٢كصأت وا٢كاكن(ذمضق).
ّ
ابًدضالكث اٌَوهَة وفضحءاث اْكصنة ا٤كخفِة ابألذـحذ ا٢كمخست؛ فلصًنظة
خـني اًيط
وٌس ُ
أححًخيح إىل ذمضق وذمضق حتََيح مصت أدصى إىل قصًنظة( حٌحث اًـصًف) .إهّيح أص سَ مح ٍىون
أمحم ًـسة ا٢كصااي اًِوًيسًة ا٢كخساذٍك أو ًـسة اًعيحذًق اًعًَِة اًيت ثـسُ ا٢كخَلي ذامئًح اب٢كزًس من اإلهبحز
واٗكُضة!
اًخحزخيي(:)1
ثخحول ا٢كصأت من اًصمز
و ّ
ّ
وحؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌَ ذمضلؼؼؼؼ ٌي...ز ُ
أًت َ ُ
ذبلهل
أحــفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َحن ٍ
ذَلُسَ ..
وحِس ُسـح ِذ
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك،م،1ض.509
366

إىل ظوز ٍت ثًصغ ابْكصنة واْكَوًة:
اًض ْـ ُص ُ
سحزث مـي ..و َ
ْ
ًَِر ذَفِح
حذي ثؼؼ ُص ْهت ذلري حعح ِذ..
هسٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍ
وٍىن ثيشثق من اًيط حصنة مضحذت ْكصنة اًامتعم َ
مضلكة يف اٌَحؼة اْكحرضت(اآلن) ؾيسمح
ثيفعم ا٢كصأت مصت أدصى يف حصنة مضحذت ًعوز اًخواظي والاس خجحذة والاهسكحم يف ثٜك اًعوز
الازجتحؾَةَ .إن ا٢كصأت ُيح ؾيسمح ثًسد األجمحذ إىل كورمح جتسس ظوزت (اًلريًة) أو زيحاَة األًن/
خيي .وُشا ٌضلك مٌعلة إضحءت يف اًيط ؿّب ثٜك اًثيحاَة اّكسًَة
األهت اًيت حصذ يف س َحق اتز ّ
اًيت ّ
جضلكت من ثوضم اًامتعم إىل زصوس الاهفعحم اًخحم وذَق اْكسوذ اًفحظٍك ذني ؿح٢كني مذيحكضني؛
فشبهصت اًضحؾص اًخحزخي َّة أظسحت ذـس ُشٍ ا٢كفحزكة مس خَسة ذمح جيـي اٙكاث اًضحؾصت حىذفي ذفـي
اًيىوض والازثساذ ؿّب ظَف اًخحرس واًخفجؽ:
اي ًَت واززيت أكَ ٍَك أذز ْهت
َأن اٙكًؼؼؼ َن ؾؼٌَــذؼِ ُُم أخساذي...
خيي (ظحزق زن سايذ) فححت
وًـََِح مفحزكة أًضً ح أن ٌس خحرض اًضحؾص زمز اًلحاس اًخحز ّ
األهسًس يف ذحمتة اًلعَست يف حني جس خحرض قصًنظة يف مـؼم حصاكث اًلعَست ،ذس ًءا من اًـيوان
اٙكي ّ
حضحزي مٌفذح اىهتيى إىل اًخبليش زمغ حمحوٌك
سمين
ّ
ٌضلك اًـخسة اًيعَة ذسالٍهتح ؿىل فضحء ّ
اًضحؾص ثوػَف ا٢كاكن ا٢كس خـحذ من ذبلل اٙكبهصت اًـصذ َّة .أي أهيح جنس أهفس يح أمحم ًـسة ىزازًة
ا٢كضِسي
حتخفي خبَق ا٢كفحزكحث ٓكصق أفق ثوكؽ اًلحزئَ .إن ُشٍ اًلعَست حصنز نثريًا ؿىل اًرسذ
ّ
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اٙكي ًخـحهق فَِ اًرسذ ابْكصنة ،ابٌَون ،ابًعوث ،وززدصفة اًلعَست ،وذخٜك ا٢كمنيحث اًخحزخيَة
اًضـصًة راث اًعحكحث اًخعوٍصًة نثَفة اٗكالٌك.
هسًيس األذري"(ٌ )1س خحرض ىزاز كصّحين اًخحزخي ذوظفَ سمًٌح مس خـحذًا ؿّب
ويف كعَست "األ ّ
() 2
خـحذي ّ
هسًيس األذري"؛ ُشٍ
زسذ
مضِسي اس ّ
ّ
وػف فَِ اًبلسمة اإلًلحؾَة اًخىصازًة "أًن األ ّ
َ
والصم َأن ُشا اًرسذ
ا٤كوزي أي ؾخشذَ اًيعَة اٍىّبى.
اًبلسمة اًيت عم يف األظي ؾيوان اًيط
ّ
هسًيس زُيًح هبح ذون
ّ
ا٢كضِسي ًعسز ؾن مصحـَة األًن ا٢كصنزًة اًيت جتـي اس خـحذت اًخحزخي األ ّ
خىفي ذوظفَ متثَ ًبل اتزخيًَح ذالا ً ؿىل زموس األهسًس اًيت
سواُح .و وحيرض ذحمت والّذت ذًت ا٢كس ّ
ُض َِ ْ
هسًيس األذري) حٌ ًسح إىل حٌد مؽ كعحاس ازن سًسون
ـت ،فأذش ًسحر ؾهنح اًضحؾص أو (األ ّ
وجسَحذت ؾسساًصمحن اٗكاذي؛ أي ضَحغ زموس اإلذساغ وأكحل واْكنك من األهسًس.
أًن األهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼ ُي األدــــِؼؼ ْص
حع ِخَ
اٙكي حؼؼؼؼؼحء ًُؼؼؼؼؼعحًؼؼؼؼؼؼ ُد ذؼؼ ِ
مؼؼؼؼن زــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحة أذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼَْ..
و ُدؼؼؼ ْعــ ٍٍك مؼؼؼؼن صــــؼؼؼؼؼؼص ُأ ّمؼؼؼؼؼؼؼؼَْ..
ًسون..
وكؼؼعــِـــس ٍت مؼؼن ذًؼؼوان ازن س ْ
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،3ض133
( )2اهدصَ ظبلخ فضي ؿىل حىثَف ىزاز كصحين ًسًِة اًرسذ ا٢كضِسي يف كعحاسٍ .وكس أزحؽ فضي ُشٍ اًخلٌَة زىوهَ إفحذت من اًسُامن
يف أسَوة ىزاز ومٌؼوزٍ .وكس سحؿسٍ ُشا اًخوػَف اًخلين اإلذساؾي اًوًؽ ا٢كضِسي_اًس ميي ابختحر اٌَلعحث اٍىٌحاَة ا ّ
٢كىّبت
ا٢كلصذة اًيت ثرتنز فهيح ؿني اٍاكمريا ؿىل ثفعَي ظلري ًخىضف فَِ ؾوامي ٠ك ُحص وحسُح من كصي .وُشا خيحًف كحهون اًصؤًة اٍلكَة
ّ
وًـسّ ل وسد ا٢كصاَحث .اهؼص  :ظبلخ فضي ،أسحًَد اًضـصًة ا٢كـحزصت،ض.13
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وذح ٍمت من دوا ِمت والّذ َت ِ
ذًت ا٢ك ُ ْسخَ ْىفي
اًس َجحذ ٍْ
وآدؼؼؼ ِص دؼِؼطٍ من دؼِؼؼوظ ُ
اًيت ّ
ْ
اٗكاذي
من
ظىل ؿَهيح ؾــسس اًؼصحؼ ُ
وٍىثف ىزاز كصّحين اٗكالالث ا٣كحسًة اًـمَلة ألفـحل اٍهنحايث واًضَحغ والاىىسحز ،يف ملحذي
أفـحل الاس خـحذت والاسرتخحغ واًسحر واًسـر يف ذحمتة ُشٍ اًلعَست اًيت ثخجحوز فهيح أمخهن
هسًيس
وفضحءاث مذـسذت من زصصَوهَ وقصًنظة(إس سحهَح) واإلسىٌسزوهة ا٢كس خَسة .وًامتظم فهيح (األ ّ
األذري) مؽ الاس خبلابث اًيت حسزت ًضـوة وأدم أدصى مثي اًِيوذ إكص حِر ظمس اًِوًة
وإًلحهئح من كصي اًعصف ا٢كس خـ ِمص.
"أًن األهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُي األدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري
اٙكي أضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحغ َ
لك مفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحثـــِؼؼح َْ
يف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ٍِ زصصَوه َْ
ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحٍ اإلسؼىؼؼؼؼؼؼؼيسزوه َْ
ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحٍ حؼَفح..
أًن األهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُي األدــِؼؼؼؼ ْص
سول ؿىل أزظــفؼة ق َؼؼؼؼصًنظ َْ
اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمذــــ ِ
يسي أحــمؼؼؼص
وأًن آدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّ
ومشس"...
جنح من أس يحن نؼؼؼصًـــس خوف نؼوًُ ْ
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مسن أحٌسَ ٌة حترض يف صـص ىزاز كصّحين وثامتظم مؽ ا٢كصأت؛ ابزٌس وًيسن وكريٌُل؛" فزناز
ُيحك ٌ
ؾيسمح اًخلى جبحهني ثٜك ا٢كصأت اًفصوس َةً ،شهص ًيح ؟أٍن زآُح واًزمن اٙكي زآُح فَِ؛ فحًصذط ذني
اٌَلحء وذني ا٢كاكن واًزمحن يف كعحاسٍ نثريًا مح ًخىصز يف صـصٍ وًخوحض ،ورٛك ًنذؽ من اُامتمَ
خبعوظَحث ا٢كسًية وجضىِبلهتح اًزمحهَة"(:)1
"نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخحن اسؼؼؼؼؼؼ ُمِح خح ْهني..
ُ
يني
أرهص  -يف ابز ٌَس من س ْ
ًلِهتح ُ -
أرنؼؼؼؼؼ ُص يف مؼؼؼؼؼؼؼلــــحزت (اًؼؼؼؼؼؼؼذــــحذُو)
وُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصهؼؼؼؼؼؼؼؼسِؼؼؼؼؼ ْة..
يف ؾًَهيح ثسًك سٌل ُء ابز ٌَس اًصمحذً َْ
وُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذً َْ
ثـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصفؼؼؼؼؼؼؼِح من ُد ِفِح ْ
أكَي
مؼن ُـــسؼ ِ
اْكَق اًعو ًْي"(.)2
ِسحث ِ

سيض شيش ّاس يف شؼش َضاس لثّاَِ:
ا٢كلصيب ؾسساًفذّحخ لكَعو يف ثعسٍصٍ ٍىذحذَ "اًـني واإلزصت ،ذزاسة يف أًف ًٍَك
ًشهص اًيحكس
ّ
وًٍَك" آكصافة ا٢كلصذَة رضأن "اٌََحيل اًـصذ َّة "كِي إهَ ًُس ذوسؽ ّأي أحس كصاءت أًف ًٍَك وًٍَك من
( )1ذَحىىَ محضَة "،مبلمح ا٢كسًية يف صـص ىزاز كصحين" ،جمٍك اًفىص اًـصيب ،اًـسذ اًثحمن واًدسـون1333 ،ض 161
( )2األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك،م ،1ض.336
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"ًَعمنئ اًلحزئ إهَ ًن ميوث رسشد اٌََحيل
أوًِح إىل آدصُح ذون أن ميوث" ،وٍصذف لكَعو كحا ًبل
ْ
وإن زقد يف رٛك ،من إمتحم ُشا اٍىذحة ا٢كدضؼي اٙكي ًُـخّب مذيًح ًضم
ٍىوهَ ًن ٍمتىن ،حىت ْ
ؿسذًا ال ُحيىص من ا٥كعوظحث واًعسـحث واًرتحٌلث واإلضحفحث واًرشوخ واٍىذد ا٢كُـحذت،
وس ُ
َؼي ُيحك أذسً ا ٌهط آدص من اٌََحيل كحذ ًبل ٌَىضف واًلصاءت"(.)1
ًلس ّذني حزفِخني ثوذوزوف َأن اًرسذ يف أًف ًٍَك وًٍَك اكن ًـين اْكَحت واًخوكف ؾن اًرسذ
اكن ًـين ا٢كوث( ،)2وٙكٛك ُ
أسحسح ؿىل
جنس َأن اًخلٌَحث اًرسذًة يف هعوض اٌََحيل اًـصذَة كحمئة ً
إْكحق حاكًة ذاذي حاكًة يف ّ
لك ًٍَك فبل ثًهتيي اٌٍََك ابىهتحء اْكاكًة وإال اكهت وضوت الاهدضحء كس
ذَلت أوهجح ؾيس صِصايز فحهخـش مث س َعَسَ اًضجص وا٢كَي وس َلذي صِصساذً ...لس اكهت
صِصساذ أرَك من صِصايز جفـَخَ ال ٌضـص ذخٜك اًًضوت ،وإهٌَل حـَخَ ذامئ اٌَِفة واًرتكد والاهخؼحز
إىل اٌٍََك اْكحذًة ذـس األًف ،ويف اهخؼحز حمتة حاكًة ًخَحلِح حباكًة ًرتكد رضوق ذحمتهتح .يف
ٌَصويس زميسًك هوزسخهوف مثَة ثأوًي موس َلي ْكاكًة صِصساذ وصِصايز
مسفوهَة "صِصساذ" آكحٗكت
ّ
ثـّب ؾهنح اًيلٌلث ا٢كوس َلِة اًِحذاة مث ا٢كخعحؿست ذثوزت زصاكن ًوصم ؿىل الاهفجحز مث اًِسوء ذـس
اًيفيس
منسحوي زصوهو ذخَِحمي يف نخحذَ "اًخحََي
رٛك .ومثَة ثأوًي هفيس ٌَحاكًة َؿّب ؾيَ اٍ ّ
ّ
ٌَحاكايث اًضـسَة"( )3وُو حيَي هفس ًَح اًضرعَخني اًصاُس َدني يف "أًف ًٍَك وًٍَك" مس خـَيًح
اًيفيس ؾيس س َجموهس فصوًس ً :لس حـي صِصايز ميثي "اًِو" آكحضؽ ٌَلصاةز يف
ذآًَحث اًخحََي
ّ
( )1اًـني واإلزصت ،ذزاسة يف أًف ًٍَك وًٍَك ،ض.3
( )2اهؼص :مسذي إىل األذة اًـجحايب ،حصمجة اًعسًق ّ
ذوؿبلم ،مصاحـة َلس زصاذت.
( )3زصوهو ذخَِحمي ،اًخحََي اًيفيس ٌَحاكًة اًضـسَة ،حصمجة ظبلل حصة.
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اًيفيس إىل صِصايز
حني متثي صِصساذ "األًن األؿىل" ،وعم حتحول ذواسعة اْكًك إؿحذت اًخواسن
ّ
وثيجح يف اٍهنحًة يف إحساج رٛك.
أظسز ىزاز كصّحين يف ذفححصٍ اًيرثًة ً
ذَحًن سحظ ًـح ٌ٘كفحغ ؾن أمثوٌك صِصايز وزمزٍهتح يف
اًثلحفة اًـصذَة؛ وعم األمثوٌك اًصمزًة اًيت كصهت "صِصايز" ابّكًس وسعوت اّكسس األهثوي .وثـوذ
صوُت ُشٍ
مأسحت صِصايز يف زلحفذيح اًـصذَة ويف ذيُهتح اًصمزًة اًـمَلة إىل إسحءت فِم زلحفِة نّبى ّ
معَق ًِشٍ اًصمزًة اًثلحفِة اٍىّبى
مضوًُح ذـَسا ؾن ثأو ًٍي ٍ
األمثوٌك وحـَت جمحل ثَلهيح ثَلًِح سَس ًَح َ
اٗكاٌك.
ًلول ىزاز يف ذفححصٍ اًيرثًة" وأوذ أن َ
دعصا ،وظسف
أؿرتف أن صـصي كسمين ٌَيحش ثلسميًح ً
مسـيت ابألمحص اًفحكؽ ..وسحؿس ؿىل حصس َخ ظوزيت (اًضِصايزًة) يف زؤوسِم"(.)1
حول زسٍصٍ إىل
"ذـغ صـصي ًلسمين ٌَيحش مببلمح(صِصايز)ُ ،شا ا٢كٜك
ّ
اٗكموي اٙكي َ
وحول جحصت هومَ إىل ملّبت..
مش ٍحب ٌَجمَبلثَ ،
وحني ُ
كَت يف كعَست (اًصمس ابٍلكٌلث):
ّفع ُ
َت من خ٘ك اًًسحء ؾسحءت
ِ
اْكٌَلث
وذؼٌــِـــت أُؼؼؼصا ًمح من
ًسق هؼؼِ ٌس أذؼِؼ ٌغ أو ..أسوذ
٠ك َ
إال سزؾؼؼؼؼؼت ذأزضؼؼؼؼؼؼَ زااييت
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،7ض.336
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ثسق ساوًـــ ٌة ذؼؼؼجــس ِم حــمَ ٍٍك
٠ك َ
إال ومؼؼؼؼ ْ
صث فؼؼؼوكؼؼؼؼؼؼؼِح ؾصابيت
حني ُ
كَت ُشا اٍالكم ،اؾخّبوا رٛك اؿرتافًح دع ًَح مين ابزحاكة اّكصمية ،وأذاهوين
(ابًضِصايزًة)َ .إن صِصايز يف هؼصي زصيء من لك اّكصامئ ا٢كًسوذة إًََ ..ومن حلَ أن ًعحًد
ذإؿحذت حمخهكخَ وإؿحذت اؾخسحزٍ .وحني س ُخـحذ حمخهكخَ يف اًلصن اًـرشٍن ،ؿىل ضوء ؿ١ك اًيفس،
مضعصا إل اًلذي ذسافؽ ا٢كَي .مَهل من حصميَ ومَهل من
س َدصني َأن اًصخي ٠ك ٍىن كحث ًبل وإمنح اكن
ً
ححصُذَ ،ومَهل من ؾرشاث األحسحذ اًيت اكهت ث ُمي إًََ لك ًٍَك نٌل ُحتمي أظسحق ا٢كضَِحثَ .إن
فٌحًن واكن ً
صِصايز اكن ً
إوسحًن واكن  -وُشٍ عم اًيلعة اًِحمة يف رسعَخَ -أححذي اًيؼصت يف
اْكد ..اكن ًسحر يف أؾٌلكَ ؾن امصأت واحست حتسَ ال ألهَ مٜك ،وال ألهَ ظححد كوت وسَعحن
وٍىن ٙكاثَ"(.)1
ًامتظم ىزاز كصَحين مؽ زمزًة صِصايز نٌل ًفِمِح وذـَسً ا ؾن ثأوًبلهتح ا٢كلَوظة يف اًثلحفة
اًـصذَة ،نٌل ٍصى ،إر ًعسح ُو صِصايز اًلصَحين ،وٍىن ًُس ابًخَلي اًسَيب وإهٌَل ابًخَلي اإلجيحيب
ًِشٍ اًصمزًة اًثلحفِة اًـمَلةً .لول ك ّصحين "ووضِصايز اكهت اًوفصت ثعَشين ابًلصف والامشزئاس،
ُ
صـوزا ذلصذيت وثوحسيُ .شا اًضـوز ابٙكهد وظي
وويت ،لكٌل ازثفؽ ؿسذ اًًسحء يف حِحيت أسذاذ ً
فىٌت لكٌل ُ
إىل رزوثَ يف ًيسن ُ ،1355 -1351
وذؾت امصأت ..أسلط ؿىل فصايش ابهًَح ،ويف حَلي

( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،7ض ض.356،351،351
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ويت ُ
حبحز من ا٢كَح واًفجَـةً ..لس ُ
صحؾصا
أحبر ،مثي صِصايز ،ؾن امصأت حتسين ٙكايت ،ال ٍىوين ً
مـصوفًح حتَطُ ذَ آكصافحث واألسحظري من ّ
لك خحهد"(.)1
٠ك حيحفغْ ىزاز كصّحين ؿىل مسًولٍ واح ٍس ًصمز صِصايز اًوازذ يف ؿس ٍذ من كعحاسٍ ؿىل امذساذ
حتول زمز صِصايز ؾيسٍ ً
أحِحًن إىل أمنورح
أؾٌلهل اًضـصًة ويف مصاحهل اإلذساؾَة ا٥كخَفة ،فلس ّ
مقـيً ،عحذز اْكصايث لكِّح ؾيسمح ًسؾي امذبلك ا٢كـصفة اًوحِست ا٢كمىٌة وا٢كعَلة وذحظة
ّ
سَعوي ّ
يف كعحاسٍ آكحظة ابًسرتول واًيفطً .لول كصَحين يف دعسخَ الافذخححِة يف ؿحمصة زلحفِة عم
آكصظوم ،وا٢كبلحغ ؾيس ىزاز كصَحين مصاؿحت س َحق اْكحل يف دعسَ الافذخححِة "فَلك ملحم ملحل"؛
مص ؾصذَة زلحفِة أدصى مثي ذمضق
خفعسخَ ٢كسًية هفعَة حسًثة ختخَف ؾن دعسخَ آكحظة ذـوا َ
اًـصيب األوىل ،عم مضلكة ؿبلكة اٍاكثد
وذريوث واًلحُصت و ّمعحنً .لول كصّحين" َإن مضلكة اًـح٠ك ّ
حفحػح ؿىل سبلًخَ -أن خييص اٍاكثد .واٍاكثد ٍصفغ ً -
رضِصايز .فضِصايز ٍصًسً -
حفحػح ؿىل
حفوًخَ -اٗكدول إىل قصفة اًـمََحث .وُىشا ٌسدٌفص صِصايز حصسَ ،وؾسسَ ،وأهجزثَ ،إلكٌحغ
اٍاكثد ذفضحاي آكيص"(.)2
ًلس ّؿّب ىزاز كصَحين يف كعَسثَ "مأسحت صِصايز" ؾن ثٜك ا٢كأسحت اًصمزًة اًـمَلة ًِشا اًصمز
اًثلح ّيف اٙكي ًسحر ؾن اْكد ذون أن جيسٍ؛ متح ًمح مثي أسعوزت اًِوًيسي اًعحةص اًيت زسذُح
ًيسي اًعحةص األذري من اٌَـية اًيت حَّت ذَ ُو
ىزاز كصَحين يف ذفححصٍ اًيرثًة؛ إر اكن ذبلض اًِو ّ
حد امصأت هل وكصوًِح أن ثعـس إىل سفِيخَ! ًلس اك ْهت اًوفصت اٍىثريت من اّكًس مؽ وسحء نثرياث ٠ك
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،7ض.353
( )2هفس ا٢كعسز ،م ،9ض.133
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جض متي ؿىل زقسة صِصايز يف اْكد اًـمَق واًفِم اًـمَق سشصًح يف موث ُؤالء اًًسحء .ذَس أهيح ال
هَمح يف كعحاس ىزاز كصَحين ويف زسذٍ اًيرثي ًضِصايز اًل َصحين ؿىل أي وزوذ ًصمزًة صِصساذ ا٢كثلفة
اْكىمية اًيت كص ْأث أًف نخحة نٌل وظفهتح ذشٛك اٌََحيل اًـصذَةَ .إن صِصساذ ُيح مل َّسة ومسىوث
ؾهنح ومعموسة متح ًمح! وال وزوذ حىت ْكََهتح اًرسذًة يف زسذُح اّكحرة اٙكيك اٙكي اكن ًلحذي
حِحهتح ،وال ثؤرش كعحاس اًلصّحين اٍىثريت ؾن صِصايز إىل ذبلظَ األذري مؽ صِصساذ! فِي اكن
سشد رٛك اًخلَُد وُشا اًعمس واإلًلحء وا٤كو مصنزًة اٙكاث اًضحؾصت يف ىصحسُهتح اًعحقَة
صـصا وهرثًا؟! فصمغ وحوذ وفصت هسريت من وسحء اًلصّحين وأؾين ُيح ا٢كصأت ؾيسمح جس ُ
خحَي إىل كعَست،
ً
أكول زمغ ُشٍ اًوفصت إال َأن مثّة احذفحء ظحػ ٍ ؾيس ىزاز ك َصحين مبصنزًخَ األوىل واألذريت؛ فِو اٙكي
ظيؽ اتزخي اًًسحء ،وُو يف ا٤كعٍك األذريت صِصايز اًلصّحين اٙكي ٠ك جيس ذني وسحء اًـح٠ك امصأت حىون
ذبلظَ األذري نٌل يف أسعوزت اًِوًيسي اًعحةص راث اٗكالٌك اٍمتثَََة اًـمَلة وا٣كحسًة وا٢كامتَُة
مص ؾصذَة وأحٌسَة مث اكهت
جتول فهيح يف ؾوا َ
مـَ؛ فِو أًضً ح اكن ُو ً
ظحةصا ؿىل مسى ؾلوذ َ
ًيساي ً
ا٤كعٍك اٍهنحاَة أهَ ٠ك ًؼفص سوى اب٢كصأت /اًلعَست اًيت ّ
ذ٘كهتح أصـحزٍ:
"ال أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ًؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼِــــمـــين..
صِصاي ِز
ال أحؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ًفؼ ُِم مح مأسح ُت َ
اّكًس يف حِحثيح
حِؼؼؼؼؼؼؼن ًعــِؼ ُص ُ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ًؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح مؼؼؼؼؼؼن اًفصاز..
ِحز..
زسزا وض ُم َُ يف اٌََي واًٌؼ ِ
مؼؼؼ ً
ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼ ًة هـــسفؼـؼؼِح
ذــلــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼص مؼؼؼؼؼؼؼح ادؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼِـــ ِحز..
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ابٍهبحز
جون ِ
حني ًعريُ هؼِــ ُسك ِا٢كـؼؼ ُ
()1
ملؼؼعـــَيت ..وخصص َت ..اهخححزي"
وحىديس ذالٌك زمزًة "صِصايز" ذالٌك سَسَة حني ًلصهنح ىزاز ابًسَعة اًلمـَة ا٢كس خَسة
ٌَحصايث اإلوسحهَة ،ومهنح حصًة ا٢كصأت حني جس خحَي إىل حسس ًُسحغ وٌ ُضرتى:
ؾؼىل ذؼؼؼؼؼؼحة صؼؼِؼؼؼؼؼؼصايز
هِؼف أسذؼؼعَ ُؽ حتصٍص امصأ ٍْ
حذوز
ثــلؼؼؼؼؼؼف ابًؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼ ْ
صايز
أمحم حؼؼؼجؼؼؼؼؼؼصت َصؼؼؼ ِْؼؼ ْ
()2
ذوزُح!!
حذؼؼؼؼى ًأثؼؼؼؼؼؼي ُ

اننغاء ًادلذٌ يف شؼش َضاس لثّاَِ:
ثـسّ ذث مسًوالث زمز ا٢كسًية يف اًضـص اًـصيب اْكسًر "ذني ا٢كسًية اًعحُصت اًيلِة
ا٢كضوُة وا٢كسًية اًصمز
ا٢كـضوكة اًيت حاكذ أن حىون ُم َّبأت من اًـَوة وا٢كسًية ا٢كزًَفة اًلحس َة ّ
ا٤كمتٍك ًخأو ٍ
ًبلث مذـسذت مفذوحة أمحم ا٢كخَلي(.)3
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،1ض.515
( )2هفس ا٢كعسز ،م ،5ض(.117األوزاق اًرسًة ًـحصق كصمعي).
( )3اهؼص :أمحس حِسوص ،صـصًة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست :كصاءت يف صـص ىزاز كصحين 111،؛ وؾن ا٢كسًية يف صـص ىزاز كصّحين اهؼص :حميي
اٗكٍن ظسحي ،اٍىون اًضـصي ؾيس ىزاز كصّحين ،دصٌس خو جنم ،اًىرحس َة يف أذة ىزاز كصّحين .وؾن ا٢كسًية يف اًضـص اًـصيب
ا٢كـحزص اهؼص :ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ،كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَة وا٢كـيوًة.
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حصذ ا٢كسن يف صـص ىزاز كصَحين زىثحفة مٌش ذًواهَ األول؛ إر مثّة زاذعة وزَلة حصذعَ اب٢كاكن
اٙكي ًخزش يف اًلحًد ؾيسٍ ظحذؽ ا٢كسًية  /األم ذمث ٍَك يف ذمضق وظحذؽ ا٢كسًية /األهىث نٌل يف كعحاسٍ
ازي ذفـي سفصٍ وجتواهل يف أكعحز
ؾن ذريوث إىل خحهد وزوذ مسن نثريت يف مذر َّهل اًضـصي اًزن ّ
اًـح٠ك ا٥كخَفة .مثّة مسن خحرذة وأدصى ظحزذت ،وكس ظيّف ىزاز مسن أصـحزٍ ذأهنح "اكًًسحء ّ
لك
واحست ًِح رسعَهتح وزاحئهتح ،ومشاكِح .فِيحك مسن دصسحء ..ومسن ثصاثزت ..ومسن ُحذاة ومسن
ؾعسَة ..ومسن ظَسة ومسن رشٍصت ومسن ظحُصت ومسن ؿحُصت ومسن ثلصأ نخد اًضـص ،ومسن ال
ثلصأ إال ورشاث اًسوزظة ومسن ثـسس ؿُىس ازن مصمي ومسن ثـسس محٍلك خخهسون"(.)1
ا٤كصضة ا٢كض خـٍك حبصااق اًضـص أ ّمح
وا٢كسن اًيت جضلي مذر َّي ىزاز كصَحين
َ
اًضـصي عم ا٢كسن ِ
ا٢كسن اًسخوية فبل ثثري ٗكًَ أذىن اهفـحل ،وابًخحيل اكن وزوذ مسن مـ َّية يف أصـحزٍ وزوذًا ذالا ً
صـصا نثريًا ..ونشٛك مسزًس وذريوث وذمضقً ..يسن أؾعخين
ٌس خحق اًخأوًي" ًيسن أؾعخين ً
واحسً ا من أفضي نخيب وُو (كعحاس) ..ومسزًس أؾعخين واحسً ا من أؾيف نخيب وُو (اًصمس
ابٍلكٌلث) ..وذمضق أؾعخين (كحًت يل اًسمصاء) و(أ ِ
هت يل) و(حصَشيت) ..وذريوث أؾعخين
(كعحاس مذوحضة) و(نخحة اْكد) و(كحموش اًـحصلني) و(كعَست ذَلُس)"(.)2
حتصضين ؿىل نخحذة اًضـص ..أؾوذ إٍهيح ذامئًح ..وأسأل ؾهنح ..وجسأل ؾين ..أ ّمح
"وا٢كسًية اًيت ّ
ا٢كسن اًيت حتحزصين ذثلحفة اًسَزتا واًِحمّبقص وموس َلى اٗكٌسىو فبل أؾوذ إٍهيح أذسً ا"(.)3
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،9ض.556
( )2هفس ا٢كعسز ،م ،9ض.556
( )3هفس ا٢كعسز ،م ،9ض. 556
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ًلول ىزاز كصَحين يف كعَسثَ "اًًسحء وا٢كسن"(:)1
هت اآلن ِ
مص ..أ ِ
ؿحمصيت
ذني اًـوا ِ
ِ
وٌَؼ
جمَبلث اتزخيٌ ..نؼٌل اًؼ ُم ُس ِن
" اًواكؽ َأن ذمضلِيت عم هلعة ضـفي وكويت م ًـحَ ..إن ذمضق ثيوكش يب نٌل ًخوكش اًصضَؽ
ذثسي أمَ ..إهنح جسىٌين نٌل ٌسىن ٝك وخَ امصأت مجٍَك ..مززوؿة يب ذمضق نٌل اْكَق اإلس سح َين
اًضحسمّ ..
لك ٍأًف زمسهتح ؿىل
مززوغ يف آران اإلس سحهَحث ( )...كعحاسي لكِح مـ َمصت ؿىل اًعصاس
ّ
اًوزق عم مجشهة ذمضلِةّ ..
لك مضة مس خسٍصت عم كصة من كصحة اًضحم"(.)2
َإن حضوز (ذمضق) يف صـص ىزاز كصَحين ًأيت مىدس ًَح حبموال ٍث اتزخيَ ٍة وهفس َ ٍة معَلة
ذأن صـصٍ ّ
صلكخَ أجبسًة محاَة ذمضلِة ،و َأن حلصافِة حسسٍ حلصافِة
ٌَماكن؛ فلس اؿرتف ىزاز َ
صحمِة؛ فحًضحم ًِشا لكَّ حتضيَ وجضـهل وثضَتَ وحىذسَ وحصمسَ ابٌَون اًوزذي وحززؿَ مق ًحح وصـريًا
وحصوفًح أجبسًة وثلري ثلحظَؽ وهجَ وحتسّ ذ ظول كحمذَ وختخحز هل ًون ؾًََِ .وُشا اْكضوز
وحمخواي ًفضحءاث
اٗكمضلي يف كعحاسٍ كحً ًسح
خثٌحيئ ٢كسًية اس خثٌحاَة ؾيسٍ حـي اْكضوز
الاس ّ
ً
ّ
أدصى مبح يف رٛك فضحءاث األهسًس؛ إر حترض ذمضق يف ثٜك اًلعحاس "أحزان يف األهسًس" و"
قصًنظة" و"األهسًيس األذري".

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م،5ض .17
( )2هفس ا٢كعسز ،م ،9ض.117
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حىصز وزوذ ذمضق يف كعحاس نثريت ًزناز وؿىل امذساذ مصاحهل اًضـصًة ا٥كخَفة "ذًم اّكن
ّ
ذمضلي "و" حصظَؽ ابٙكُد
اٗكمضلي "و" إىل األمري اٗكمضلي ثوفِق كصَحين" و" من مفىصت ؿحصق
ّ
ذمضلي "و" ايمسني ذمضلي "و"
ذمضلي "و" مواوًي ذمضلِة إىل مقص ذلساذ" وموال
ؿىل س َف
ّ
ّ
اًلعَست اٗكمضلِة".
حترض يف "اًلعَست اٗكمضلِة" زيحاَة /اًخحزخي اْكحرض من ذبلل مصنزًة ظوث "األًن
اًضحؾصت"؛ مفيش ا٢كفذخح ًـعي امس اإلصحزت(ُشي) يف حىصازٍ إصحزت وذالٌك محميَة إىل ا٢كاكن
األموسم(ذمضق) ،وُو ا٢كاكن اٙكي ًيسمغ فَِ اًضحؾص وًامتظم مـَ متحًَُح ات ًمح يف فـي اًِوًة
ا٢كَخحمة:
رشحمت حسسي
أًن اًــ ِس َمؼ ْضؼلؼؼؼ ُي ًؼؼو ّ
فحخ
ًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼحل مؼيَ ..ؾؼٌؼؼؼؼؼؼؼحكِس وثؼ ُ
وًو فذؼؼحــمت صؼؼؼؼؼؼؼصاًؼِــين ذــ ُمــسْ ًؼخنك
ُ
مسـمت يف ذسم أظو َاث من زاحوا(.")1
وحيرض اًخحزخي يف اًلعَست من ذبلل ٍ
إذساؾي مؽ اًلعَست اّكحََُة يف ملعـِح
خيي ّ
ثيحض اتز ّ
ًَل ،ومن ذبلل اس خفِحم هتوكي موحوغ ؿىل أوضحغ األمة اًـصذَة اًسحبسة اًيت ٠ك حصاوخ سمهنح
اًع ّ
ا٢كحضوي:
ّ

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،0ض.111
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ذاز فــحظــمؼ ٍة؟
"أال ثؼؼؼز ُال ذؼؼرـــ ٍريُ ،
ُسدٌفص ..واٍ ُى ُ
ُ
حي ظسّ اخ(")1
فحٍهنس م ٌ
ٌس خحرض ىزاز ك َصحين يف ُشٍ اًلعَست اًـصوذة ذوظفِح أزمٍك ٠ك ثلحذز أسمٌة اْكزن ،وابًخحيل فإن
اٍهتوكي اًسحدص ؾن اًخحزخي:
اتزخيِح ِسفص اكمي من األحزان ،وًأيت اس خفِحم اًضحؾص َ
"مــح ٌَؼؼؼؼؼؼ ُـصوذة ثــصــسو مؼثؼي أزم ٍٍك
أًُس يف نــذـــ ِد اًذؼحزًؼ ِخ ،أفص ُاخ؟
َ
اًضـص ،محرا سُصلى من أظحً ِخَ؟
و ُ
حة .ومؼؼؼؼؼسّ ُاخ..
إرا ثؼؼؼؼؼؼؼوالٍَ ّهعـــ ٌ
خد؟ و ُ
األكفحل يف مفيح
ونـــِــف ىىــ ُ
ونــ ُي اثهؼَ ٍة ًأثـــِــم ســـفّـــ ُحخ.)2("..
حترض ا٢كفحزكحث اًضـصًة اْكحذت يف كعَسثَ "ايست اٗكهَح اي ذريوث" ذني ذريوث اًيت اكهت
واذؿة حوزًة مجٍَك حح٢كة متثي مٌسؽ آكعوذة األول (ؾ َْضخحز) وذني ذريوث اًلعة اًوحض َة اًيت
اهلَست إىل امصأت طمجَة.

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،0ض .111
( )2هفس ا٢كعسز ،ض.111
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ًلس نث ّف اًضحؾص الاس خفِحم اٗكال ؿىل اًخـجد ذـس ثوػَفَ ألسَوة اًيساء "اي ست اٗكهَح
اي ذريوث" اٗكال ؿىل س َحذت أهثوًة معَلةَ .إن ثخحذؽ الاس خفِحمحث ا٢كؤلى ابًخـجد ذال ؿىل إًلحغ
اًخوحص واًلَق ونثحفذَ يف اًلعَست(:)1
ًؼؼؼؼؼؼؼؼح ِسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّت اٗكهؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼح اي ذريوث..
مؼؼؼؼؼؼؼن ابغ أســـ ِ
حوزك اًؼمضلوٌك ابًَحكوث؟
حصي،
حذز ذحثؼؼؼؼؼمــــم اًسؼؼؼ ّ
َمؼؼؼؼؼؼؼ ْن ظؼؼؼؼؼؼؼؼ َ
وكؼؼؼ ّط ضــــفؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصك اًــــشُــــصؼؼؼؼؼؼِـــة؟
اًفصخ اًيحمئ يف ؾًَِم آكرضاوٍن؟
من َرحب َ
اًضـصي ؾيس اًضحؾص كس ثـ َملت:
جس خحَي ذريوث إىل زمز اْكصًة ،وُيح حىون ذالٌك ا٣كحس
ّ
ُح هؼؼحؼؼن أثؼِــيح .مـؼخشزٍن ..ومـرتفني
أًنَ أظؼَــلٌح اًيحز ؾؼَــَم زصوخ كصََة..
فلذَيح امصأت ..اكهت ثسؾى(اْكصًة)(...)2
وٍهنيي اًضحؾص اًلعَست ابس خحضحز اًثيحاَحث ا٢كخضحذت زىثحفة وذخىثَف ظَلة اًيساء(اي)(:)3
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼحس ًُت أحــــ ّسم اي ذؼريوث ا٣كيوهة..
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،0ض.577
( )2هفس ا٢كعسز م ،5ض.579
( )3هفس ا٢كعسز ،ض .593
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ًؼؼؼؼؼح هؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ َص ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء وحؼؼؼؼؼؼؼواُص..
محسًت أحصّم اي ذريوث اًلَد اًعَد..
ًؼؼؼؼؼح ذــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوث اًؼؼؼؼؼؼؼ َفؼؼؼؼؼؼؼؼ ْوىض..
اي ذريوث اّكوغ اٍاكفص ..واًض سؽ اٍاكفص..
مــحسًؼؼؼؼؼ ُت أحـــسم اي ذؼِؼؼصوث اًـــــسل..
وًؼؼؼؼؼؼؼؼح ذــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوث اًؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم..
وًؼؼؼؼؼؼؼؼح ذؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوث اًــسؼؼؼؼؼؼصؼؼؼي..
وًؼؼؼؼؼؼؼؼح ذــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوث اًلحثي واًضحؾص..

وجس خحَي ؾيسٍ ذريوث يف كعَسثَ "إىل ذريوث األهىث مؽ الاؾخشاز" إىل امصأت
آكعد(:)1
َإن ذؼِؼؼصوث ُؼؼؼؼؼي األهــىث اًيت..
آكعد ،وثـعَيح اًفعوال...
متيح
ُ
َ

ادلشأج ًمتثْال هتا انغْاعّْح يف شؼش َضاس لــثَاَِ:
اصدصىت ا٢كصأت يف مسًوالهتح ابٍمتثَبلث اًس َحس َة يف صـص ىزاز كصَحين مٌش ذواوًيَ األوىل
وٍىٌَ ٠ك ٍىثف ثٜك اٍمتثَبلث اًس َحس َة إال يف أؾٌلهل اًس َحس َة األذريت وذحظة كعَسثَ
( )1كعَست إىل ذريوث األهىث مؽ الاؾخشاز ،األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م،5ض  .017اهؼص أًضً ح اٗكالٌك راهتح يف كعَسثَ "ذريوث
حمؼَخنك ..ذريوث حصَشيت" ،األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م،5ض.063
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اوي اًيت ثوفِت يف اهفجحز اًسفحزت اًـصاكِة
ا٢كعوٌك(ذَلُس) يف زاثء سوحذَ اًـصاكِة ذَلُس اًص ّ
ّ
ذسريوث .وعم كعَست هخشني فهيح هضج متثَبلث ا٢كصأت اًس َحس َة يف صـص ىزاز كصّحين؛ إر أظسحت
ا٢كصأت مٌسمغة يف وس َج صحمي ًلعَست متثي ذَحًنثَ اًس َحس َة األذريت اًيت جضمي نشٛك كعحاسٍ
اًسحدصت ا٢كهتوكة ؿىل األوضحغ اًـصذَة اًسحبسة ا٢كدرشرمة وذحظة كعَسثَ اًضِريت "ؾن وفحت
اًـصة".
من زسحٌك أزسَِح ىزاز إىل جميَست " :اًسيحذق ..اًلعحاس ..واًـَون اًسوذ ..لكِّح أظسحت حف ًمح
مض خـ ًبل يف ًَي ا٢كـصنة .فِح ظسًليت ..ايراث اًلمَط ا٢كـلوذ األنٌلم واًضـص اًفوىض ،واًفم
ا٢كعسوػ ابًبليشء واٍىسمة اًعلريت اًيت ث ُضم وثـسس ..سبل ٌم ؿََم"(.)1
ملحًُس خسًست ًُلحش هبح حٌلل ا٢كصأت اًـصذَة اْكسًثة؛ إر
يف ُشٍ اًصسحٌك ًفعح ىزاز ؾن َ
حت ّي ٗكًَ اًفوىض واألهوزة ا٢كدضحة ذَسحش ا٢كـصنة األدرض حمي أظسحػ اًضفحٍ وأنٌلم اٗكاهدِي
حتول حوُصي يف مفحُمي ىزاز كصَحين أكحًَة ٌَمصأت وإمنَح عم
واًـعوز اًسحزٌس َة اًسحرذة .وًُس ُشا ُ
مفحُمي سحكهتح ظسَـة اًؼصف اًس َحيس ا٢كِمين ؿىل ا٢كيعلة اًـصذَة يف مخس ًَِحث وس خٌَُحث اًلصن
ا٢كحيض مؽ اْكصاكث اًخحصزًة من اْكلصة الاس خـٌلزًة وص َوغ اًصوخ اًلومِة اًـصذَة؛ أي َأن ُشٍ
ثعوزث ثٜك اٍمتثَبلث
خيي واًس ّ
َحيس اٙكي ظسزث ؾيَ ،وكس َ
ا٢كفحُمي حمىومة رس َحكِح اًخحز ّ
اًس َحس َة ٌَمصأت يف أؾٌلهل اًس َحس َة األذريتً .لول ىزاز ؾن ا٢كصأت ومتثَبلهتح اًس َحس َة ؾيسٍ "ا٢كصأت
عم اآلن ؾيسي أزط زوزًة ،ووس ٍَك من وسحاي اًخحصٍص ..إه ّين أزذط كضَهتح حبصة اًخحصٍص
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،7ض.111،111
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الاحامتؾَة اًيت خيوضِح اًـح٠ك اًـصيب اًَوم .إه ّين أنخد اًَوم ألهلشُح من أرضاش آكََفة وأػحفص
زخحل اًلصٍَك .إه ّين أزًس أن أهنيي ححٌك ا٢كصأت اًوٍمية ،أو ا٢كصأت (ا٢كًسف) وأحصزُح من س َف ؾيرتًة
وأيب سًس اًِبليل"(.)1
ا٢كعوٌك ًزوحذَ ذَلُس ٗكالٍهتح اًصمزًة اًـمَلة آكحظة
سأكف ؾيس مصزَة ىزاز ك َصحين ّ
ا٢كعوهل ًِح إىل
ثخحول ذَلُس اًصاوي سوخة اًضحؾص يف مصزُذَ ّ
زمتثَبلث ا٢كصأت اًس َحس َة ؾيسٍّ .
متثَبلث زمزًة معَلة ًؤلزط اًـصذَة ا٢كلخحٌك و ٌَلعَست ا٢كلخحٌك وٌَجٌلل اًـص َيب ا٢كلخحل ذأاي ٍذ ؾصذَة
ظمست مـحين اْكد وآكري واًسبلم مجَـِح وأححًت اًزمن اًـصيب إىل أسمٌة حصوة كصََة خحََُة.
ومعوٌك اًضحؾص "مصزُذَ "ذَلُس" جتمؽ ذني آكعحذَة واًرسذ ا٢كضِسي وا٢كوهوًوح اٗكاذًل.
ّ
ذَلؼ ُُس عم اًوظن وعم اًلعَست
"وكؼؼؼعـــِــــسثؼؼؼؼؼؼي اقــــذؼؼؼؼؼََت..
وُـــي مؼؼؼؼن أ ّمؼؼؼؼؼؼ ٍة يف األزط..
 إالّ حننُ -هلخحل اًلعَست؟"

()2

ًوػف ىزاز كصّحين اًرسذ ا٢كضِسي اًخحزخيي ا٢كمزتح ابألحواء األسعوزًة؛ إر ٌس خسؾي امس
ذَلُس ذمَىة س سأ وجس خسؾي ُوًة ذَلُس اًـصاكِة اتزخي ابذي واًـصاق مٌش األسمٌة اًسسااَة
اًسحَلة ،وٍىصز اًبلسمة اإلًلحؾَة "ذَلُس" يف حىصاز ظَف اًيساء واًخفجؽ ؿىل امذساذ مضحُس
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك م ،7ض.190
( )2هفس ا٢كعسز م ،1ض.3
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اًلعَست اكمٍك نٌل ًـحضس اًفـي "اكن" ذالالث ربهصت ا٢كحيض اًيت ٌس خسؾهيح اًضحؾص يف ُشا
ا٢كضِس(:)1
لُس...
ذؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
ِ
ا٢كَاكث يف اتزخي ابذ ِْي
اكه َؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْت أ ْحؼم َي
لُس..
ذؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
اكه َؼ ْت أظو َل اًٌَؼؼز ِ
ْبلث يف أزط اًـص ْاق
اكه َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْت إرا ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼميش...
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصافــلؼؼؼِح ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواو ٌٌس..
وثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼِح أًؼؼؼؼؼؼؼؼح ِا ْي..
ثخحول ذَلُس إىل حسس اًلعَست ووحؽ اًلعَست فٌعسح أمحم ذَلُس /اًلعَست:
ّ
لُس ..اي َو َحـي...
ذؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
ثَمسِح َ
األًن ِم ْي
وًــح َو َح َؽ اًلعَس ِت َ
حني ُ
ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ًؼح ث ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصى..
من ذـس َص ْـ ِص ِك سوف حصثف ُؽ اًس ْ
يحذي؟
ثخحول ذَلُس يف اًلعَست إىل زموس آكعد واًخسفق واًسوُميَة أكٍَك (هٌُوى آكرضاء،
ّ
جغصًيت اًضلصاء ،أمواح ذخٍك ،كذَوك يف ذريوث مثي َأي قزاٌك ،اٍىزن آكصايف ،ا٢كَىة ،اًصمح
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،1ض .16
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اًـصايق ،اًززافة )...يف ملحذي ظوز ا٢كوث واًلذي واٗكمحز يف حلوهل اٗكالًَة (كذَوك ،ثلخحل،
اّكحََُة ،اًّبزصًة ،كذَوا اٍالكم.)...
حضوز هسريٌ حِر حضوز
َإن حضوز اًخحزخي زمتثَبلثَ اًصمزًة اٗكاٌك يف ُشٍ اًلعَست
ٌ
اًـصيب ذسعوالثَ اًزاافة يف ثٜك ا٢كـحزك اٍىّبى اًيت ثلحثي فهيح اًـصة مؽ أهفسِم .وثفىِم
اًخحزخي ّ
اًـصيب خحء ذيلضَ "فلصحا ٌي َألكَ ْت ْ
زـحًد كذَ ْ
وؾيخهد كَذَ َ ْت
زـحًد..
اًضحؾص ٌَخحزخي ّ
ٌ
كصحاي ..و ٌ
َت ْ
ؾيخهد."..
ْ
"كؼؼؼؼؼؼؼؼس ًمح ذؼـــِـــٌــــ ِ
َم اٌَؼذــنيِ إٍهيٌل..
ثأوي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلًؼِؼؼؼؼؼ ُن اٍىوبهد..
ُ
اًـجحاد
سأكول ،اي كَ َمصي ،ؾن اً َـصة
ْ
فؼؼِــي اًؼصؼعؼؼؼؼؼو ٌُك ِنؼؼؼؼؼؼؼ ْشذ ٌة ؾؼؼصذ ََ ٌة؟
أم مثَيح اًخحزًؼؼؼؼؼؼؼؼؼخُ نؼؼؼؼؼؼؼؼحرة؟"

()1

ٌس ُ
خحَي سمن اًضحؾص إىل سمن ذَلُس /اًلعَست:
لُس..
"ذؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
هَف أدؼؼؼؼؼؼ ِ
شث أً َــــحسم ..وأحبلسم..
وأًلــِؼؼؼؼؼ ِت اًؼؼؼؼحسااؼؼؼؼ َق واً ُف ُع ْ
ول..
ًــح سوحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيت..
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،1ض.15
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وحصَشيت ..وكعَسيت ..وضَحء ؾَين..
كؼؼؼؼؼؼؼؼس نــٌؼ ِت ؾؼؼعفوزي اًؼجمَي..
فىِف ُؼؼص ِ
ذَلُس ّمين؟.)1("..
ذت اي ُ
ُ
ٍىثف اًضحؾص اًثيحاَحث اًضسًة" وذريوث اًيت كذَخم ..ال ثسزي حصميهتح ..وذريوث اًيت
ؾضلذم ..جتِي أهنح ْ
كذَت ؾض َلهتح ..و ْ
أظفأث اًلمص".
حتخفي اًلعَست ابًخفحظَي إكمية اًعلريت(أمضحظ ذَلُس ،جسحةص اٍىٌت ،ؾعص اًلري الن)،
ثخحول ذَلُس ا٢كَىة إىل رضحزت اًضحؾص اٍىّبى وُيح هخحسج ؾن زمزًة ذَلُس  /اًلعَست(:)2
و ّ
لك اْكضحز ِت أ ِ
" ّ
حضحزتْ..
هت اي ُ
ذَلُس ،و ُاألهىث َ
لُس :أهـــ ِت ذؼؼؼؼؼضح ثزؼؼؼي اًــ ُىــصؼؼصى..
ذؼَؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
ضحزت؟
فـــمؼؼؼؼؼن َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َصق اًــ ِصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ
أهؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت اٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼ ُحذة كصٌََل اكه َْت ِن ْ
خحذة..
أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼزٍصت وا٢كيحزت."..

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م،1ض.31
( )2األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م،1ض 50دضـت كعَست "ذَلُس" ٢كلحزابث ؿست مهنح ملحزذة ؾسس اّكسحز ذاوذ اًسرصي اٙكي زنز ؿىل
اًسًِة ا٢كوضوؾَة ًِشٍ اًلعَست ذـَسا ؾن اص خلحالهتح ا٢كضموهَة واًثلحفِة .اهؼص  :ؾسساّكسحز ذاوذ اًسرصي ،كعَست ذَلُس ،اًسًِة
ا٢كوضوؾَة ،جمٍك اآلذاة(1339 ،مَف ذحض ؾن ىزاز كصحين).
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ويف كعَسثَ ( 15وزذت يف صـص ذَلُس) اًيت نخهبح ذـس معوًخَ ا٢كصزَة (ذَلُس) ثأيت ُشٍ
اًلعَست أكصة مح ٍىون إىل ذفححصٍ اًيرثًة وًسسؤُح اًضحؾص ابسدصحق أو هسوءت صـصًة نّبى "ويت
أؾصف أهنح سوف ث ُلذي..
واكهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ثؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼصف أهين سوف ُأكذي..
وكـــس ثؼؼحــلّــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت اًٌؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوءثؼؼؼؼؼؼؼحن
ْ
سلعت عم ،اكًفصاصة ،حتت أهلحط اّكحََُة
وســلؼؼعـــ ُت أًن ..ذؼِؼؼن أهؼِؼؼؼؼؼؼحة ؾرص ؾص َيب
ًــــفؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ُصش اًؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاس..
ون اًؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسحء
وؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ
ووزذ َت اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًة.)1("..

ادلشأج ئغذًا يف شؼش َضاس لثَاَِ :تني ئغذ ادلشأج ًئغذ انمصْذج:
ذـغ ا٢كلحزابث اًيلسًة ًضـص ىزاز كصّحين اكهت ظحذزت ؾن مٌؼوز كميي /أذبليق الخيخَف يف
مصحـَحثَ اًثلحفِة ؾن مٌؼوز ؾ ّسحش َلوذ اًـلّحذ اٙكي ومس ىزاز كصّحين ابًضحؾص اٙكي ذذي خمسغ
ا٢كصأت و٠ك خيصح مٌَ! ًلس ْ
ثخحًت األًلحة اًيت كصهت اًضحؾص ابّكسس؛ وهـين حسس ا٢كصأت اْكيس
ا٤كغ ،من أمثحل "معص زن أيب زذَـة اًثحين" و"صِصايز اًلصّحين" و"اًضحؾص اًىرحيس" و"صحؾص
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م،1ض.151
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اّكسس" وكريُح من أًلحة األمص اٙكي حرص ثَلي صـص اًضحؾص يف مٌؼومة ملَلة ظحذزت يف
ُ
اًِححس
هدسحءل ُيحُ :ي مث ّي حسس ا٢كصأت
مصخسهئح ومٌهتحُح ؾن األحاكم اًلميَة ا٤كضة .وابًخحيل
َ
األنّبَ الص خلحالث ىزاز كصّحين ؾهنح يف أصـحزٍ؟ وُي ّ
وػف اًضحؾص حسس ا٢كصأت يف اصدصخاكث مؽ
ابْكيس آكحًط؟ وُي ىزاز كصَحين ًعسز يف مصاحهل
ؾيحزص أدصى زلحفِة؟ أم أهَ اوضلي فلط
ّ
اًضـصًة ا٥كخَفة ؾن مٌؼومة وسلِة واحست زمغ إصحزثَ ُو هفسَ إىل ادذبلفَ يف مصاحهل اًضـصًة
ًعسز
ُشٍ؛ فزناز كصّحين األزذـَيحث خيخَف ؾن ىزاز كصّحين اًس خٌَُحث واًامثهٌُحث ،أكول ُي اكن ُ
متحٍزا ٌسم ُ َ
لك مصح ٍٍك ؾن
يف ثٜك ا٢كصاحي مجَـِح ؾن زؤًة واحست مدسلة ّكسس ا٢كصأت أم أن زَمة ً
اإلصاكيل خسً ا؟!
األدصى ،وذحظة فامي ًخـَق هبشا ا٤كوز
ّ
َإن ىزاز كصَحين ًـرتف يف ذفححصٍ اًيرثًة ذأهَ نخد اتزخي اًًسحء وأحسج حتو ًال هسريًا يف اتزخي
نخحزهتح ؾيسمح حشف حسسُح من كحمئة آكصاف اًيت ثًذؼص اٙكحب واًـجول اًيت ثًذؼص اًسَخ،
()1
ووضـَ يف كحمئة ا٢كخححف اًيت حُزاز واًسمفوهَحث اًيت جُسمؽ!
ٌ ُسحاي ىزاز كصّحين ثٜك األًلحة اًيت ُأ ًِعلَ ْت ذَ ؿىل امذساذ مسريثَ اًضـصًة كحا ًبل٢" :كحرا
ُ
اذرتث ا٢كصأت ذون كريُح من اٍاكايحث أكٍَك ،ذفرتًا أنخد ؿَََ أصـحزي؟ ٢كحرا ْ
احذَت ا٢كصأت ثٜك
ا٢كسححة اًضحسـة من أوزايقَ ،
ومسث ػَِح ؿىل زبلزة أزابغ معصي؟ وزبلزة أزابغ فين؟ وُي
حصَح إين ذذَت خمسغ ا٢كصأت و٠ك أدصح مٌَ ،نٌل كحل ؾين األس خحر ؾ َسحش َلوذ اًـلَحذ يف إحسى
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ملحالثَ؟ ُي اكن ظمويح أن أظسح (معص زن أيب زذَـة اًثحين) ،وأن أحذ َي يف ذًوان اًضحؾص
اًـصيب ا٢كـحزص ماكن معص وأزسق اتح اًضـص اًًسح َيئ من فوق زأسَ؟
ّ
ًـرتف ىزاز كصّحين ذأهَ أوخس مفحُميَ آكحظة ابْكد ذخفعَبلهتح اًَومِة ،وابًخحيل أوخس ًيفسَ
فصاذت يف ُشا اًخيحول ذـَسً ا ؾن صـصاء ؾصة حسازَني ثيحوًوا ا٢كصأت يف أصـحزضم ابس خرياذ منحرح
قصذَة ال متت إىل ا٢كصأت اًـصذَة ذعٍكَ .إن ا٢كصأت اًيت نخد فهيح ىزاز كصّحين خ ّي أصـحزٍ عم ا٢كصأت
اًـصذَة وحسُح ذون سواُح زمغ اإلصحزاث اًـحزصت ُيح وُيحك يف ذـغ كعحاسٍ إىل وسحء ُأدصايث.
"اْكد اٙكي نخشت ؾيَُ ،و حيب أًن ،ومـحًنيت أًن ،واألجبسًة اًيت اؾمتسهتح يف اٍىذحذة ؾن ُشا
اْكد عم أجبسًيت أًن  ..إه َين أول صحؾص ذذي إىل قصف اْكد اًضَلة ،وزمس أص َحء اًـضق
ا٢كـحزصت ذسكة ؿسسة ثعوٍص .وأًن أول من أذذي ثفحظَي اًـضق اًَومِة يف اًضـص ،اّكصااس،
اٍىذد ،اًس خحةص ،مٌحفغ اًصمحذ ،أذواث اًزًية ا٢كـحزصت ،ا٢كلِيى ،ا٢كصكط ،زَحة الاس خحٌلم،
اًـعوز ،األسايء ..إِك"(.)1
صـصا إر ًلول" ومن حتعَي
ًلس اؿرتف ىزاز كصَحين ابدذبلف مٌؼوزٍ يف نخحذخَ اتزخي ا٢كصأت ً
اْكحظي اًلول إن مح أنخسَ اًَوم ،ؿىل ظـَس اْكد خمخَف ؾن نخحابيت يف األزذـًَِحث ،وا٢كصأت اًيت
ؾيُهتح يف اٖكسٌُحث عم كري ا٢كصأت اًيت أؾيهيح يف اًامثهٌُحث .يف األزذـَيحث اكهت ا٢كصأت ؾيسي قزالا ً
أو وزذت أو فصاصة زذَـَة .أ َمح يف اٖكسٌُحث ومح ذـسُح فِيي أزط هلحثي ؿَهيح وهلحثي من أخَِح،
وعم حزء أسحيس من أحزان ُشٍ ا٢كيعلة"(.)2
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،7ض.173
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َإن ىزاز كصحين يف ذفححصٍ اًيرثًة ًرصخ ذأهَ ُو اٙكي نخد اتزخي اًًسحء اًـصذَحث اًعحمذحث"
أحبر يف نخحذيت ؾن َ
لك اًًسحء ا٢كسفوًنث نأسٌلك اًرسذٍن يف نخد ؿحذ ومثوذ ،وا٢كض يوكحث ؿىل
ذواابث ا٢كسن اًـصذَة ،وؿىل اًضفحٍ اًيت ال جس خعَؽ أن ثخلكم فأحلكم ؾهنح ،وؾن اًـَون اًيت ال
جس خعَؽ أن ثسًك فأزًك ؾهنح"(.)1
ثسسو يف ذواوٍن ىزاز كصّحين األوىل وذحظة ذًواهَ "كحًت يل اًسمصاء" اًـيحًة اٍىّبى
ذخفعَبلث اّكسس األهثوي اًيت ثّبس من ذبلل مصنزًة األًن اًضحؾصت؛ فبلوحوذ جمصذ ًِح ذون ثٜك
ا٢كصنزًة اًضـصًة اًيت ًعسز ؾهنح ىزاز كصّحين .وثفعح ؾيحوٍن كعحاس ٍلوؿحثَ اًضـصًة األوىل ؾن
هثوي ذـَسً ا ؾن ثـمَق ُشا الاص خلحل يف زذط ا٢كصأت ذلضحاي إوسحهَة
ثٜك اًـيحًة اٍىّبى ابّكسس األ ّ
حتوًت
نّبى نٌل فـي اًضحؾص يف ذواوًيَ األذريت وذحظة مؽ اص خلحالثَ اًضـصًة اًس َحس َة اًيت ّ
مـَ ا٢كصأت إىل ا٢كصأت اًلضَة وا٢كصأت  /اًلعَست ّ
ا٥ك٘كت.
س يجس اًـيحًة ابًخفعَبلث األهثوًة أكحًَة اْكس َة يف "ظفوٌك هنس" و"طمجَة اًضفذني"
وكريٌُل واًـيحًة حىت ابًخفعَبلث األهثوًة األهَلة اًسحرذة "مك اٗكاهدِي ،هصٌسدِحن ذًوز ،فس خحن
اًخفذح."...
يف كعَسثَ "مخسون ؿح ًمح يف مسحي اًًسحء" حيخفي ىزاز كصحين اب٢كصأت وكس هضج مفِورمح ؾيسٍ
إىل مفِوم ا٢كصأت  /اًلعَست مٌعَلًح من مصنزًخَ اًضـصًة حِر أفـحل "األًن" مىثفة يف كعحاسٍ فِو

( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،9ض.36
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اٙكي احرتف مسحي اًًسحء ظٍَك مخسني س ية وُو "سفري ّ
لك اًًسحء" وُو اٙكي حيصط ربهصهتن
وًَرسط اتزخيِن:
" ومؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذيت،
أن أمحزش ْ
ؾضلَي ّ
حىت اّكُ ُيون
وأكؼذؼ َصف اًض ِـص حىت اًؼ ُجؼ ُيون
فإن اٍىــخحذ َة ؾؼٌؼؼؼؼؼسي امؼؼصأَ ٍْ..
َ
وإن اًؼلؼعـــَس َت ؾؼٌــسي امصأ ٍْ..
َ
فبل ثؼسْ َُؼيش أن حصنــ ُت نؼخحيب
ألكؼصأَ مح يف نؼذؼؼؼؼؼؼؼؼحة اًـَون
فؼإ َمــــح أنؼون صؼصــِؼؼؼًِح رضـصي
ون")1(...
أو ال أنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْ
ا٢كوسوؾي) زؤًة ىزاز كصّحين ّكسس ا٢كصأت يف أؾٌلهل اًضـصًة
متثي كعَست(ا٢كصأت وحسسُح
ّ
األذريت؛ ًلس ّ
"ا٢كوسوؾي" يف زذعَ جبسس ا٢كصأت فىٌل َأن ا٢كوسوؿة ثدسم
وػف اًضحؾص مععَح
ّ
ابًضمول واإلححظة فىشٛك حسس ا٢كصأت ُو يف حلِلذَ معسز األهوزة واْكد وُو هط حيخحح إىل
فِم ثأوًهل آكحض وإال أظسحت اًًسحء مجَـِن مدضحهبحث يف ُشا اًـح٠ك:
هثوي
ًُس ُيحك َح َس ٌس أ ٌ
" َ
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،3ض.199
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ال ًؼذــىـــ َ١ك ذؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلكَ ْة..
ذــي ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼحكَ َز ُخ ٌي
جِي ُ
ًؼ ُ
أظول اٍالك ْم")1(..
ثخحول اًلعَست إىل آكعحذَة ا٢كسحرشت ّ
ا٢كوهجة إىل مجِوز اًًسحء من اكثد ثوازخيِن اٙكي
َ
خيصح هبح من ثوازخي اًعمت وا٤كو واإلًلحء وكواهني اًلصٍَك اٙكهوزًة اًعحزمة اًيت سحذث
أزاذ أن َ
مبلحًُس رهوزً ٍة ٠ك ثيؼص إىل حلِلة ثٜك األحسحذ" اًوزذت عم
مٌش كصون ،واذزتال أحسحذ اًًسحء َ
أهىث ..واًسًصٍك عم أهىث ..واًفصاصة واألقيَة واًيحٍك واًلعَست عم أهىث...
أ ّمح اًصخي فِو اٙكي اذرتغ اْكصوة واألسَحة واذرتغ رمية آكَحهة وسواح ا٢كخـة وحزام اًـفة
وُو اٙكي اذرتغ وزكة اًعبلق".
ويف ملحذي ثصثصت اًصخحل ٍىون مصت حسس ا٢كصأت يف ذبلقخَ اٗكاٌك ؿىل اسدضـحز ريك ابًف
اْكسحس َة األهثوًة ويف ملحذي ا٤كو واًًس َحن اٙكهوزي ثؼلف اٙكبهصت األهثوًة يف أهوثهتح اًفحالة وكس
احذفؼت ذخفعَبلث من أح َصت من اًصخحل.
هثوي
"ًِؼ َس ُيحك َح َس ٌس أ ٌ
ال ًــذــىــَ َـــم ذؼؼعؼؼؼؼؼؼؼبلكَ ْة..
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼيحكَ َز ُخ ٌي

( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،م ،3ض.739
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ًؼ ُ
جِي أظو َل اٍالك ْم")1(..
ٍصخس ىزاز كصّحين يف أصـحزٍ ظوزثَ ذوظفَ ظحه ًـح ًخوازخي اًًسحء ،واًيحظق اًصمسي ابمسِن؛
خيي وحشس هتح اًثلحفِة ٍصذ اًضحؾص ذوظفَ ا٥كَّط األنّب ًِح .مفن أصـحزٍ
ؾي ا٢كصأت اًخحز ّ
ففي ملحذي ّ
حـَِح ا٢كصأت  /اًلعَست اًيت ثيعق زمغ أهيح جنس أن ا٢كصأت يف أصـحز ىزاز ثوزذ يف س َحق ضٌلةص األًن
اًـحاست إىل اًضحؾص هفسَ ،وال ىاكذ وس متؽ إىل ظوهتح إال من ذبلل مصنزًة ىزاز هفسَ ظحهـِح:
"نؼ ِ
يت ،اي س َسيت ،دصسحء كصًل
وذؼفؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًل...
ظحز هنساك ًؼجَسان اٍالكم!!(")2
ومست ررشى ظحُك ص َوغ ذًِة اْكواز يف صـص ىزاز ذأهَ حواز رايت موضم ابًلريًة حىت
ًَلرتة من ظحذؽ ا٢كوهوًوحً ،دصحذل فَِ مضريا ا٢كصأت واًصخي(ُو وعم) ا٢كواكؽ مضن ححٌك اًخلمط
األهثوًة اًيت ثوضم ذخـسذ ا٢كيؼوز .رٛك أن مح ًدس َس ؿىل ذيُهتح اًـمَلة ُو ُميية دعحة اًصخي
ؿىل دعحة ا٢كصأت؛ فَلة ىزاز ثخوخَ إٍهيٌل مـح يف اًؼحُص ،إال أهنح يف ا٢كسىوث ؾيَ ثشذَؽ ظوث
ا٢كصأت يف ذعن اًيط وحوفًَُ ،س سح اًيط يف أصاكل الاهفـحالث اآلهَة راث اًعحذؽ اًليحيئ اًسـَست
ؾن زصاغ األفاكز واًخجصًس اًفىصي وآًَة اًرتمّي اًـمَلة.

( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،م ،3ض.739
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ميخحس مـجم ىزاز كصّحين اًضـصي ذأهَ أوخس ًيفسَ أجبسًخَ آكحظة من ذبلل ازثسحظ ا٢كفصذاث
زىوهَ اًضـصي ،ويف ملحزذة أسَوذَة ذالًَة ًعبلخ فضي وخس أن اْكلول اٗكالًَة آكحظة مبـجم
ىزاز كصّحين اًضـصي ميىن حتسًسُح يف أزذـة جمحالث عم:

 لكٌلث ثخعي جبسس ا٢كصأت وأؾضحهئح ومبلرسِح وأذواث سًًهتح ومهنح :آكرص واٍهنس واًضـصواًثلص واًفم واْكَمة واألُساة واًفس خحن واّكوزة واًضحل ..إِك ًخعي يف مجَهتح إىل حوايل
س سـني لكمة أي ذًس سة .%35
 ولكٌلث ثخعي ابًـح٠ك اْكيس اًعسَـي وأص َحاَ مثي اّكواُص واٌَؤًؤ واٙكُد وا٢كصمصواًَحمسني واًّبمع واًض خحء واًعَف ..إِك ،وثسَف حوايل مثحهني لكمة من ٍلوغ مفصذاث ا٢كـجم
ا٢كسزوش أي ذًس سة .%16
 ولكٌلث جضري إىل أفـحل حس َة مثي :اًضِوت واًزنف واًيؼصت واًشسمة واًساكء وا٢كوؿسواًسؤال واًلزل والاحرتاق وا٢كـعَة .وثعي إىل حوايل أزذـني لكمة من ٍلوغ ا٢كـجم ا٢كسزوش أي
ذًس سة .%16
مـصفة متح ًمح مثي :اْكزن
 ولكٌلث كري حس َة حمتّي ذلسز حمسوذ من اًخجصًسًة وإن اكهت ّواًضوق واْكد واٍىصاَُة وٝك واًض َعحن وعم ؾرش لكٌلث أي ذًس سة .%5
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وٌ ُس خًذج من ُشٍ اْكلول َأن جمحل ا٢كصأت ٌس خلعد مح وسشذَ  %75من ُشا ا٢كـجم ،وأن
اْكيس ا٢كسحرش األمص اٙكي جيـي ًلة ىزاز اًضـصًة ًلة اّكسس يف ا٢كلحم
ً %35سوز يف اًيعحق ّ
األول(.)1

( )1اهؼص :ظبلخ فضي ،أسحًَد اًضـصًة ا٢كـحزصت،1335 ،ض13؛ واهؼص :ررشى موىس ظحُك" ،دِوظ اْكس اًضـصًة ،كصاءت
أسَوذَة يف صـص ىزاز كصحين ،جمٍك اآلذاة،ض.71
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مبثاتح خامتح:
اكن سؤال ُشٍ ا٢كلحزذة اًصاُس اس خلعحء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز ك ّصحين من ذبلل
ُ
وخسث
اسدٌعحق صـصٍ وأوزاكَ اًيرثًة ٌَسحر ؾن فصاذثَ واس خثٌحاُذَ آكحظة يف ُشا ا٣كحلً .لس
ُ
ثخحسج ؾن متثَبلث ا٢كصأت يف مصحٍك مـَية
أهَ من آكعأ اذزتال صـص ىزاز كصّحين يف كصاءاث
ٌَضحؾص ًخعسف هبح مٌجزٍ اًضـصي اكم ًبل؛ فضـصٍ َمص مبصاحي ّ
جضلك إذساؾَة خمخَفة ذبلل ؾلوذ
ظوًٍك ؿىل ذمحزسة اًضـص ساذث ؿىل اٖكسني ؿح ًمح.
ّ
اًضـصي األول ،وكس ُ
وخسث يف حموز جمحس ا٢كصأت
وػف ىزاز كصّحين متثَبلث ا٢كصأت مٌش معهل
ّ
اًضـصي يف ذـغ اًلعحاس اص خلي ؿىل حـي ا٢كصأت مـحذ ًال اتزخي ًَح
ؾيسٍ ذوظفِح اتز ًخيح َأن جمحسٍ
ّ
ثامتظم مؽ أمىٌة اًسَد وأسمٌة اًفلس وذحظة يف كعحاسٍ اإلس سحهَة .ويف حموز اًًسحء وا٢كسن زصسث
األموسم ذمث ًبل يف فضحءاث
ا٢كصأت يف متحُهيح مؽ ذـغ األمىٌة األزريت ؾيس ىزاز وذحظة زصوس ا٢كاكن
ّ
زصوسا ٢كسًية أدصى
ثسوز حوًِح خ َي كعحاس اًضحؾص يف ذواوًيَ ا٥كخَفة ،نٌل َأن مثّة ً
"ذمضق" اًيت ُ
اس خأثصث ذلَد اًضـص عم "ذريوث" اًيت عم مـحذل ؾيسٍ ًؤلهىث أكٍَك اًيت فلسًنُح يف أسمٌة
ٌ
مذيحكضحث فصضِح
الاس خبلة واًضَحغ ،وعم مسًية حتوي ا٢كخيحكضحث لكِّح ؾيس اًضحؾص ،وعم
اًـصيب اّكحةص.
ؿَهيح اًزمحن ّ
ُ
وخسث َأن اًضحؾص كس هضجت ؾيسٍ متثَبلث ا٢كصأت
ويف متثَبلث ا٢كصأت اًس َحس َّة
صـصاي أًضً ح ألسمٌة الاىهتحك والاسدصححة اًيت
اًس َحس َة ذحظة يف "ذَلُس َحثَ" اًيت حـَِح مـحذ ًال ً
ّمتّي فضحءاثيح اًـصذَّة وألسمٌة الاىىسحزاث اًخحزخيَة اًـصذَة ا٢كوحـة .أ ّمح يف حموز ا٢كصأت /اّكسس ؾيس
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ُ
صـصاي مىث ًفح ؾيس اًضحؾص ،وُو ٍزمع إؿحذت نخحذخَ ًخوازخي اًًسحء
ىزاز فلس
وخسث أن مثّة ً
متصنزا ً
ا٥كول ذشٛك األمص إذساؾ ًَح.
اًـصذَحث اًعحمذحث ،وأهَ ّ
َإن مثّة حتوالث يف كعحاس كصَحين ّمّيث أؾٌلهل مٌش األؾٌلل األوىل إىل األذريت؛ فصمغ زصوس
اٗكاليل ا٢كِمين ؿىل سحةص اْكلول األدصى نٌل ذ ًَّت رٛك ا٢كلحزابث
اّكسس ؾيسٍ ذوظفَ اْكلي
ّ
األسَوذَة اإلحعحاَة إال َأن اًضحؾص ثيضج ٗكًَ متثَبلث ا٢كصأت اّكسسًة يف أؾٌلهل األذريت ًخعسح
ا٢كصأت /اًلعَست.
وأؾٌلل ىزاز اًيرثًة ال ثل ّي إذساؿًح وال حٌل ًال وال ذالٌك ؾن أؾٌلهل اًضـصًة ،وكس اك ْهت ُشٍ
األؾٌلل أو اٗكفححص اًيرثًة نٌل ّؿّبث ؾهنح ذَحًنث هرثًة ٢كٌلزسحث ىزاز كصَحين اًضـصًة اًيت ساذث ؿىل
مخسة ؾلوذ ،وُشا كس ٌضفؽ ًِح ثٜك اًضزحمة يف جم٘كٍن هسريٍن.
ًلس ُ
ازي ومح ًومئ هل من
أزذث أن حىون ملحزذيت ُشٍ يف حسوذ مح اسدٌعحق اًيط اًزن ّ
َ
والصم ّأن صـص ىزاز كصّحين زمغ رسحظخَ وضوحَ وذـسٍ ؾن اًلموط إال أهَ
إصحزاث وثأوًبلث،
حيمتي ملحزابث وثأوًبلث مذـسذت.
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لائًح ادلصادس ًادلشائغ:

.

أًالً ادلصادس:

ىزاز ك ّصحين ،األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك األول ،ظ ،15ذريوث :مًضوزاث ىزاز ك ّصحين ،جرشٍن
األول(أنخوزص) .1666
_______ ،األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك آكحمس ،ظ ،1ذريوث :مًضوزاث ىزاز كصّحين،
آة(أقسعس) .1399
_______ ،األؾٌلل اًس َحس َّة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًسحذش ،ظ ،1ذريوث :مًضوزاث ىزاز
كصحّين.1333 ،
_______ ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًسحذؽ ظ ،1ذريوث :مًضوزان ىزاز كصّحين،
.1333
_______ ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًثحمن،ظ ،1ذريوث :مًضوزاث ىزاز كصّحين ،اكهون
اًثحين(ًيحٍص) .1333
________ ،األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ا٣ك٘ك اًخحسؽ ،ظ ،1ذريوث :مًضوزاث ىزاز
كصحّين،آة(أقسعس) .1661
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.

ثاًَْا :ادلشائغ:

 أمحس حِسوص ،صـصًة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست ،كصاءت يف صـص ىزاز كصّحين ،ظ ،1ذمضق:مًضوزاث احتحذ اٍىذحة اًـصة.1661،
 إمّبثو إٍىو ،اًلحزئ يف اْكاكًة ،حصمجة أهعوان أذوسًس ،ظ ،1ذريوث ،اٗكاز اًسَضحء :ا٢كصنزاًثلحيف اًـصيب.1333 ،
اًيفيس ٌَحاكايث اًضـسَة ،حصمجة ظبلل حصة ،ظ ،1ذريوث :ذاز
 زصوهو ذخَِحمي ،اًخحََيَ
ا٢كصوح .1395
 ذول زٍىوز ،اٙكبهصت ،اًخحزخي ،اًًس َحن ،حصمجة وثلسمي حوزح سًيحيت ،ظ ،1ذريوث ،ظصارساًلصة :ذاز اٍىذحة اّكسًس ا٢كخحست.1663 ،
اًـجحايب ،حصمجة اًعسًق ّ
ذوؿبلم ،مصاحـة َلس زصاذت،
 حزفِنت ثوذوزوف ،مسذي إىل األذةّ
ظ ،1اًلحُصت :ذاز رشكِحث.1331 ،
 دصٌس خو جنم ،اًىرحس َة يف أذة ىزاز كصّحين ،ظ ،1ذريوث :ذاز اًصااس.1393 ، -ظبلخ فضي ،أسحًَد اًضـصًة ا٢كـحزصت ،ظ ،1ذريوث :ذاز اآلذاة.1335 ،

 ؾسس اًفذّحخ هَََعو ،اًـني واإلزصت ،ذزاسة يف أًف ًٍَك وًٍَك،ظ ،1اٗكاز اًسَضحء :ورش اًفٌم،.1330
 ؾزاٗكٍن إسٌلؾَي ،اًضـص اًـص ّيب ا٢كـحزص ،كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَة وا٢كـيوًة ،ظ(5مزًستومٌلحة) ،اًلحُصت :ا٢كىذسة األاكذميَة.1331 ،
400

 كحس خون ابصبلز ،حٌلًَحث ا٢كاكن ،حصمجة كحًد َُسح ،ظ ،1ذريوث :ا٢كؤسسة اّكحمـَة،.1391
اًضـصي ؾيس ىزاز كصّحين ،ظ ،1ثووسًَ ،شِح :اٗكاز اًـصذَة ٌَىذحة،
 حميي اٗكٍن ظسحي ،اٍىونّ
.1391
األذيب ،ظ ،3ذريوث ،اٗكاز اًسَضحء :ا٢كصنز اًثلحيف
اًصوًًل ،سـس
 مِجحناًسحسؾي ،ذًَي اًيحكس ّ
ّ
ّ
اًـصيب.1661 ،

انذًسّاخ:

 ررشى موىس ظحُك "،دِوظ اْكس اًضـصًة ،كصاءت أسَوذَة يف صـص ىزاز كصّحين" ،جمٍكاآلذاة ،جرشٍن اًثحين(هومفّب) اكهون األول(ذٌسمّب)( .1339 ،مَف ذحض ؾن ىزاز ك ّصحين).
اًـصيب ،ذريوث ،اًـسذ ،39
 ذَحىىَ محضَة" ،مبلمح ا٢كسًية يف صـص ىزاز كصَحين" ،جمٍك اًفىص ّ.1333
اًسرصي" ،كعَست " ذَلُس" اًسًِة ا٢كوضوؾَة" ،جمٍك اآلذاة ،جرشٍن
 ؾسساّك ّسحز ذاوذّ
اًثحين(هومفّب) اكهون األول (ذٌسمّب)( .1339 ،مَف ذحض ؾن ىزاز كصحين).

 -ا٢كصاحؽ األحٌسَة:

Hirsch, E.D. Jr. The aims of interpretation, the university of Chicago press.1978
-Vesser, Aram, H.A The New Historicism, Reader, New York, London, Routldge,1994.
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لصائذ سلراسج ننضاس لثاَِ:
ُأحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم حؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًسا
وأؾؼؼؼؼؼ ُصف ّأين ثؼؼؼ َوزظــــ ُت ِخ ًسا
وأحؼؼؼؼص ُ
بهد
كت ذَفي مجَ َؽ اًؼمص ْ
وأؾؼؼؼؼؼؼؼؼ ُصف ِأين ُ
سأُؼؼؼ َز ُم ِخ ًسا..
ذؼؼؼؼؼؼؼؼصقــــ ِم أًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف اًٌــــسح ِء
وزقْـــ ِم أًؼؼؼؼؼؼؼ ِ
جحز ْة..
وف اًؼذؼؼؼؼؼؼ ِ
أحؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسً ا..
ذلحابث ؾ ِ
وأؾؼؼؼؼؼؼ ُصف أه ّؼي ِ
ًَِم..
حزة..
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسي أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْ
وأه َؼؼؼؼؼؼؼؼيِ ُ ..
ولك اًــمؼؼؼؼؼؼؼجحهنيِ ..
ححوًؼؼؼؼؼؼؼؼ ُت ظؼ ََس اٍىؼؼوبنــــ ْد..
وأذلى أحــصُـــم ..زقــ َم اكؼذــٌـــحؾي
ذـــ َأن ذؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼحيئ إىل اآلن حــــًِــــح
اًـجحاد
أكحو ُم هؼؼِسًْ ِم ..إحؼسى
ْ
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ُأحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًسا
وأؾؼؼؼؼؼؼؼؼ ُصف أهؼؼؼؼؼؼؼؼي ُأكـــحمؼؼؼؼؼؼ ْص
ذحزس
ذؼؼصأسؼؼي و َأن حؼؼؼؼؼعحهؼ َي ْ
و َأن اًعؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼ َق ًؼصؼِــت ِ
أذَم
مؼؼؼححظؼؼؼؼص ٌت ذأًُؼؼؼوف اًـسخنؼؼؼ ْص
وأذؼلؼؼؼى أحــصُـــ ِم ..زقــ َم ًؼلــِــين
ذأن اًذــَــــفؼغ ابســمــــ ِم ُنـــ ْفؼؼؼؼ ٌص
َ
حزة ..فؼؼؼ َوق اٗكفؼ ْححص
وأه ّؼؼؼي أحـــ ُ
ُأحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًسا
ححز
وأؾؼؼؼؼؼؼ ُصف َأن ُؼؼؼؼو ِاك اهؼذؼؼ ُ
وأه َؼؼؼي حؼِؼ َن ســــ ُأنــمــــ ُي ذ َْو ِزي
سؼ ُِؼؼصدؼؼؼى ؾؼَؼؼؼ َي اًـــســــذــــ ُحز..
ِ
سحؿسًم
و ُأًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼي زصأيس ؿىل
اٍهنحز
وأؾؼؼؼؼؼؼؼؼ ُصف ْأن ًْن ًؼجي َء ْ
ذأن ُسؼلؼوظي
وأكــٌــ ُؽ هؼفؼؼؼؼؼؼؼيس َ
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هخعحز
كؼذـــَ ًبل ؿىل َصؼ َفؼذــِــــم ..ا ُ
ُأحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم حؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًسا
وأؾؼؼؼؼؼؼ ُصف مـــٌــــ ُش اًــصؼؼؼؼؼؼؼساًَْ..
ذأه َؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأفؼؼؼؼؼؼؼؼضــــ ْي
وأه َؼؼؼؼؼؼي دــــبل َل فعولِ اًصواً َْ
سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُأكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْي..
وًُؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
مي زأسؼؼؼؼؼؼؼي إًؼِؼ ْم
وأهؼؼؼؼؼؼؼؼي سأذلى زؼبلزؼِؼؼؼن ًؼو ًمح
في ؿىل زه ْ
سدِم
ُمؼس َجؼؼؼى نؼعــــ ٍ
أفصخ ً
خسا ..زصوؿ ِة ثٜك اٍهنحًَْ..
و ُ
حـــمِــَــ ٌة أهؼؼؼؼؼ ِت ..نؼؼؼؼؼحًــمــٌؼفى

1
ؾيسمح هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َُس م ًـح ..يف أحس ا٢كلحعم اٌَيسه ََ َْ
نؼؼؼؼؼمؼصنؼصؼنيِ ًؼسذؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِحن ذؼـؼس سفؼؼؼؼؼؼؼ ٍص ظؼؼؼؼوًــــ ْي
رعص ابيل أن أكو َل ِٛك( :أهؼؼؼؼؼؼ ِت حؼمٍَك ٌ نؼحًؼؼؼؼؼمــٌــــفى)
ًؼؼؼؼؼؼؼ ُ
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دسبلن اب٢كع ِص وضوازغ ا٢كيفى..
و َأن ؾؼؼؼؼؼؼؼِؼٌؼؼؼؼؼؼَم ثؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ
و َأن ًــسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمُ ..ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُحؼؼؼؼؼؼؼؼصً َؼَْ..
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ِان يف سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء اًؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼٌــــفؼى..
وٍىؼؼؼؼؼؼٌ َؼؼؼؼؼؼي أصؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼ ُص ذأهؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼوف أدؼؼؼؼؼؼؼ ُصح
ؿىل ه ُ ِ
عوض اً ِـ ْضق اٍالكس َىَِةَ ،
وملسسحث اًسبلكة اًلسًــــم َْ
رس)..
ون اًؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼِح ذني اًؼؼؼؼؼؼصظــحفة واًؼجِ ِ
وأدؼؼ ُ
ون (ؾــــِؼؼؼؼؼؼؼ َ
هسًيس..
الزن ْ
ووظــحًؼح نــذــــحة َ(ظؼؼؼؼؼؼؼ ْوق اًؼؼحٌلم ِة)ِ ..
حز ٍم األ ْ ّ

1
"حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ٌٍك أ ِ
هت ..نؼؼؼؼؼؼؼحًــميفى"
أكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًِح ذؼؼؼؼؼؼؼؼيّبت ٍمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼصحــِّـــ ٍة ُمؼؼؼؤز َؼؼص ٍْ
وأؾؼؼؼؼؼؼؼؼ ُصف َأن ُظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصادؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ذبل َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسْ وى
وثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــًل ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼبل حؼؼؼؼؼؼسوى
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼعويص اٗكزامؼؼؼؼؼؼؼؼَِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َة ذؼؼؼؼؼؼبل َحؼسْ وى..
و ُ
أؾصف َأن الكسم ال َ ُخي ُغ ذَ َّ ًة من ذبلاي َحــــسسكْ ..
وال ًُؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼ ِصكُ وزك ًة واحس ًت يف كحابث ُأهوزؼؼؼؼؼذــــ ْم..
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ضرياي
ذوزا ثــصـــ ً
أكؼؼؼؼؼؼؼؼوًُِح وأًن أؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصف أ ّهين أؤذي ً
ال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼخ ُق ذؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزًؼؼؼؼؼؼؼؼري..
و َأن َ
لك األًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼؼؼوًؼؼؼؼؼؼوحؼؼؼؼؼؼؼ ََحث يف اًـح ْ٠ك
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼسذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعَ ُؽ ثؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼريَ كؼؼؼؼؼيحؾــــ ِ
حث امصأ ٍت
ضق..
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُش فؼؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼح ٌِك ِؾ ْ

3
سحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼَين إرا َنؼؼؼؼؼؼؼ ُ
رسث سُحؼؼؼؼؼؼ َحح اٌَُلة..
ودؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ
سَحن
صحت من ُظٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسوق اًصــــسًؽ ِ واً ْ
بلحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اٍىؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼ ِ
وزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ
حث اًــمــأزؼؼوز ٍْ
ُألؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َن :أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم زااؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼ ٌة اك٢كيفى..
وصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼِؼة ..وزمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذًؼؼؼؼؼؼَ..
وسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌة ..وذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحُؼؼؼصٍ..
وواحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼست ..ومؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ ذ ٍْ..
و َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْصؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل ابًّبوق ..واألمعحز ..نأايم ا٢كيفى..
زمغ صـــــؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزي َأن نؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼمــــحيت
406

حىون قؼؼؼؼؼؼؼؼؼصًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس ًة ؿىل ُأرن امصأ ٍت ؾؼؼصذــ ََ َْ
سوف ُ
ثؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼ ّو ْ
ذث ؿىل ذًؼؼؼؼؼؼؼسححؼؼؼؼؼؼة كؼِــس زن ا٢ك ُ َّوخ..
وقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحث حؼؼؼؼؼؼؼمؼَي ذؼثؼِــٌــــَْ..
ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّوالث اًسؼِؼست أم ُ نـــَؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼو ْم..

1
سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼحؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي..
زث مؼؼن اٌَِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ
حص ُ
حكحث اًضـؼؼؼؼصً َ َْ كََ ًبل
إرا ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ
يف حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوازي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ اًؼؼؼؼؼؼٌــــسح ْء..
أسو َز أححسُيس
فأًن ال أسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــ ُؽ أن ّ
وأكؼؼؼؼو َل ِٛك الك ًمح مٌلو ًال ؾن اٙكبهصت اًؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼٌلؾؼَ ْ َّ
وال أن أز ِاك ذـؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون اًؼؼؼؼؼ ُـؼؼؼؼؼؼ َضحق اًـــموىت..
وال أن أذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َي إىل قؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصفة هؼؼؼؼؼؼومــــ ْم..
ومؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ُ
لك رنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز اًــلؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼََ َؼَْ!!

5
ختحة؟
نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ُأؿحين مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ُؾ ْلست الان ْ
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وأهــــح مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌي فـــِــــ ِم..
اإلوسحن مٌفًِح
ون
ُ
وُي أحؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼ ُي من أن ًؼىؼؼؼؼؼؼؼ َ
يف ذادؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي امؼؼؼؼؼؼؼؼصأ ٍت ًؼؼؼؼؼؼؼؼ ُحؼؼؼؼؼؼصُؼؼؼِح؟
ُي ُؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكَ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصفأٌ أنؼثؼؼؼ ُص ظؼمؼأهؼِؼيَ ًة..
من اًؼذؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ ذ ؿىل زمؼؼؼؼؼؼؼحل هؼِـــ ِ
سًم؟..
اًسىؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼى يف ثؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼوًؼؼؼؼؼف ًــــسًؼؼؼؼؼ ِم..
و ُ
واإلذؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِحز يف مؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼحُـــ ِم اٗكافجَْ؟؟

0
سحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼين ً ..ؼؼؼؼؼؼح ســِــــسيت
إرا ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼ ُت مؼؼؼؼؼؼن ؾؼسحءت اًـسَحش زن ْ
األحٌف
يص
وصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼّيوفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاهَح ذًؼؼؼؼؼؼم اًؼؼؼؼؼجن اًؼحــمؼ َ
وزصاقؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼؼؼؼَة ؾــــمؼص ذؼؼؼؼؼؼن أذؼؼؼؼؼؼي زذـــِؼؼؼؼؼـــــ َْ
وســــ َمؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم وزذ َت اًؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼٌــــفى..
أو كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼفى..
أو ث ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼححؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼٌــفى..
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فحٌَؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼ ُة اًيت ىىذؼؼؼؼؼؼؼ ُد هبح ..أو هؼؼؼؼؼ ُحـــ ُد ذؼؼؼِح..
الثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َُ ًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َة أُؼؼؼؼؼي اًؼؼجؼيَ َْ
وال نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبل َم اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلاــىـــَْ..
فحًوظن اًـصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُي اٙكي حؼؼؼؼؼجـــيح مؼٌــَ أهــــ ِت ..وأًن..
ُ
اكن ..ال إلكحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًـــلــمؼؼ ْص..
ًُس فَِ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ
وال إلكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼ ْص..
وال إلكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼبلاؼؼؼؼؼؼىَْ..
ننذٌ صْف 1331
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أ .ػثذ انؼض ّض لاعى

احلانح انشؼش ّح ػنذ َضاس لـثّاَِ

________________
 أستاذ مبرز في اللغة والآداب العربية ،الرئيس الشرفي لبيت الشّعر العالمي في بلجيكا.
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ؾصف اًيعف األول من اًلصن اًـرشٍن ؿسذا ًهسريًا من اًضـصاء اًـصة ثأًلوا ومغصث صِصهتم
اآلفحق يف سمحهنم وحصهوا ذعٌلهتم يف ظفححث اتزخي اًضـص .وًُس ًيح أن هُفحضي ذُهنم وٍىهنم كصَوا
أن ٍىون ؿىل زأسِم أمحس صويق اٙكي ًًذعد متثحهل اًَوم يف حسااق "فِبل
ذوزكّيي") (Villa Borghèseزصومح .نٌل ؾصفت ثٜك اْكلصة حٌلؿة ا٢كِجص ويف ظََـهتم خّبان
ذََي خّبان اٙكي خي٘كٍ ُو أًضح هعد ثشاكزي يف حسًلة "هوذًل سىوٍص" )(Copley Square
ذواص يعن .مث خحءث مخسٌُحث اًلصن ا٢كحيض زىوهسة أدصى من اًضـصاء اًبلمـني وًـي واحسً ا مهنم
فلطٌ ،س خحق أن وس خـري هل كوٌك ازن زص َق اًلريواين يف ا٢كخًيب" ،مؤل اٗكهَح وصلي اًيحش"
أؾين ىزاز كصحين ،اٙكي ٠ك ٌرسق اًيحز وحسٍ وٍىٌَ دعف األضواء وؼحُصت صـصًة اس خثٌحاَة.
أًن من حميب ىزاز .وظحة يل أن أححذزَ وأن أخحذهل يف ذـغ ا٢كيحس سحث وذبلل إحسى
سايزاثَ ًخووس ،يف جفص اًس سـَيحث ،أرهص أين ذؾوثَ إىل حواز إراؾي مجـت هل فَِ اًضـصاء سذَست
رضري وهوز اٗكٍن مصوذ وحـفص محخس وؾسس ا٣كَس زن خسو واس خسزحذَ إىل اٍالكم ؾن اًضـص
اًذؼوهؼيس واكن اًؼحسًر ؿىل ثَلؼحاؼَخَ حِؼسً ا صؼحاؼلًح .إال أهَ ظؼَد مين ؾيس هنحًة اًدسجَي ذإْكحخ
أال ًُؼ ّ
سر اْكسًر مـخّبًا إايٍ جمصذ ذزذصة مؽ أظؼسكحء ،وزاحؼـؼخَ يف األمص فأزص ذـؼس أن ظحزحين
ذأهَ الحغ ؿىل أحس ا٢كضحزنني اسدِح ًء مىصواتً من ُثـص ِضَ إىل ذـغ ا٢كآذش يف صـصٍ ورُد
اًرشًط و٠ك ًسق من ثٜك ا٢كلحذٍك إال ظوزت ثشاكزًة ًيح مـَ حول ا٢كَىصوفون.
وحرضث ًزناز ذـغ أمس َحثَ اًخووس َة وال حزال ثووس لكِح ثشهص وحتفغ اباُذَ اًصااـة اًيت
ً
بنخؼحػح كري مس سوق ،ذبلل ا٢كِصخحن اٙكي أكحمذَ
كحًِح يف مرسخ اًـحمصة ا٢كىذغّ ابْكحرضٍن
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األمحهة اًـحمة ّكحمـة اٗكول اًـصذَة يف اًثحين واًـرشٍن من محزش آراز  1396مبيحس سة اٙكهصى
آكحمسة واًثبلزني ًخأسُسِح:
ونذؼؼؼؼؼؼؼحة
اي ثووس آكرضاء حجؼذؼم ؿحصــــلًح وؿىل حؼصــِـــٌؼي وزذت
ُ
إين اٗكمضلي اٙكي احرتف اًِوى فحدؼضوضؼصث ًؼلؼٌــحاؼَ األؾضحة
أحؼصكؼت من ذَفي حؼمؼَؽ مصبهيب إن اًؼِؼؼؼؼ وى أن ال ٍىؼؼؼؼون إاية
ؾيو َهنح ة"أًن اي ظسًلة مذـد ذـصوذيت"(.)1
وأوذ أن أثوكف كََبل ؾيس ُشٍ اًلعَست اًيت َ
ويت كصً ًسح من ا٢كرشفني ؿىل ثيؼمي اْكفي .اكن ؿسذ اًضـصاء اًـصة ا٢كسؾوٍن هسريًا وا٢كلصز يف
اًّبًنمج أن ًفذخح ىزاز األمس َة وٍىٌَ أىب إال أن ٍىون آدص ا٢كًضسٍن وثفنن اًضـصاء يف هتيتة
اّكحمـة ذـَس مِبلذُح مصحزنني ًِح وضحظِح وإجنحساهتح مـّبٍن ؾن اًعموححث وا٢كصاحي ا٢كؤمي
احذَحسُح ؿّب كعحاس ذمح ًعيف ابّكَست .إال أن إجححم ىزاز ؾن اًسسء ،وُو اٙكي ًٚك هل ؿحذ ًت أن
ٍىون يف اًعسازت وأن ًفذح اًعصًق ،أاثز يف هفيس جسحؤالث و حتسست ا٢كفحخأت أو اًلٌسٍك
ا٢كوكوثة اًيت يف حِسَٙ ،كٛك ويت أزيحء ثساول اًضـصاء ؿىل ا٢كيعة أسرتق اًيؼص إًََ وؿىل وهجَ
اذدسحمة مخهصت و٢كح خحء ذوزٍ مسح من ربهصت أكِوز ،مٌش األذَحث األوىل ،كعحاس لك اٙكٍن س سلوٍ.
ًلس ّؾوذًن ىزاز ؿىل إًلحؿحثَ ا٢كخسفلة يف مس وحزز مصحقخني .أمح ُشٍ اًلعَست فِيي
الكس َىِة ابمذَحس فهيح اًًسُد واًعسحذة وفهيح اًفرص واًِجحء وفهيح اًلضد واْكيو .وفهيح أًضح
وكوف ؿىل األظبلل ،وكسميح كحل أذو اًعَد" :أحق ؿحف ذسمـم اهلمم" .وحرض سُري وابهت
أنرث من سـحذ:
( )1ىزاز كصحين ،األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ح  ،3ض ض .017-013
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أًؼن اٌَوايت حــصؼؼِؼن ؾؼؼؼؼؼصــحذ ٌت
ُ
اًبلرسحث كعحاــسي ومؼسامؼـي
أحصؼصؼذؼؼِؼؼن وُؼ ّن مح أحصؼصؼيين
إين ألصـــؼؼؼص ابًــسواز فٌــــحُــــس
ُي ذوٌك اًؼحد اًيت أسؼسؼهتح

ؿشاة
وقِــحذؼؼؼؼِؼؼؼن وكصذؼؼؼِؼؼن ُ
ؿحثؼ ْصــــذؼؼؼِؼؼؼؼن فؼٌل أفـــحذ ؾؼذــــحة
وظــ َسكْـــذُؼؼِؼن ووؾؼ ُسُن نشاة
َ
يل ًؼعمؼجؼؼؼؼ ُن وهــــحُـــس ًؼؼ ثصـــحة
ْ
ؿًل ُوســـ َسث األذؼو ُاة
سلعت ّ

وثخزش ُشٍ آكَسحث اًـحظفِة ذـسا زمزاي ًيعسق ؿىل األوضحغ اًس َحس َة اًـصذَة حِر
ثخواىل اًِزامئ وٌسدرشي اًفسحذ فصأًة إجنحساث حنخفي؟ وُي مح سال ٌَضحؾص أذاء أو أذات ؟
اًـص ُاة
ذسأ اًزفؼحف مفؼن حىون ُم ِضَفيت ُشا اًؼمؼسح َء ومؼؼؼن ُو ّ
زَحة
ؿًل ُ
أأًن مؼلؼٌؼي اًلؼعؼص ًؼح كؼصظحخ ٌة نؼِؼف اًؼحؼؼضوز ومح َ
محرا أكول؟ مفي ًـــفد ِ ُش ؾن مفي واًــمـــفؼؼؼؼصذاث حؼجـــحزتٌ وثؼصاة
آذة ؾؼصذــــَة وكؼؼؼعؼحاؼ ٌس ُؼؼؼؼؼؼمؼزًــــة ووسؼحا ٌس وحصــــحة
فــمؼؼؼؼؼ ٌ
اٍىأش ث ُــًسٌُح مسحح َة حزهيح ًو ًمح وال ُ
لك اًضؼصاة صؼؼؼؼؼصاة
ال ُ
اي ثووس اًؼؼرؼضؼؼصاء ُؼشا ؾــح٠ك ًثؼؼصي ذـــَ األ ِمؼؼؼ ُي واًؼٌؼعحة...
حة
ـد ذـصوذيت فِي اًـؼؼصوذـــة ًؼـــٌـــ ٌة وؾــلــــ ُ
أًن اي ظــسًؼلؼة مؼذؼ ٌ
وثواًت ؾواظف اًخعفِق حاكذ ثلحظـَ يف لك ذُت .وأذز ُهت إ ّراك أن اسرتاثَجَة ىزاز أن
ٍىون اكحسح ٢كن كصهل ؿىل اٗكوام إر مسح من أرُحن اْكحرضٍن لك اًضـصاء اٙكٍن س سلوٍ ظلريضم
وهسريضم .ويف هنحًة اْكفي اًخففٌح حوهل واب٢كيحس سة دععيحٍ ُو ابٍهتيتة ذـَس مِبلذٍ اًسحذؽ
واٖكسني.
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كعَسثَ ثٜك جس خحق وحسُح ذزاسة معوٌك فلس مضهنح لك طمومَ اًـحظفِة واألذذَة
واًس َحس َة يف أسَوة ّمض لك ذبلكحث آكعحة .وأرهص أن األس خحر اًضحريل اًلََيب ،األمني اًـحم
صوص
اٗكاؾي ًِشا ا٢كِصخحن ،ؿىل صلفَ ابًضـص وإجعحذَ ذزناز ،اكن يف مٌهتيى اْكصح إر خحء من َ
ومس من َُسة اًـسًس من هسحز ا٢كسؤوًني اًـصة ا٢كضحزنني يف اْكفي.
ؿىل اًـصش َ
حتسزت ونخشت مصاث ؾن ىزاز كصحين وحصمجت إىل اًفصوس َة ،وحبسد كواؿس اًـصوط ًِشٍ
اٌَلة ،ملحظؽ ؿست من صـصٍ ومن ُشٍ اًلعَست راهتح .وُشٍ ا٢كلحظؽ مصثوزة يف حمحرضايت ونخيب
ابًفصوس َة .آدص مح ػِص يل ؾن ذاز ورش فصوس َة( )11مضيخَ أذَحات من كعَسثَ "آكصافة" اًيت جضِص
ذثلحفة اٍىذحثُد اًـلمية ا٢كـلمة ،واًيت ًخرصح مهنح ذسلحواث وجسَحهون ألدواهتم وذيحهتم:
حني نؼٌــــح يف اٍىؼذؼحثؼِــــد ظلحزا
حلٌوًن رسرَف اًلول ًَبل وهنحزا
ّذزسوًن:
"زنؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ ُة اًـــمؼؼؼؼؼصأ ِت ْؾوزت"
"ضؼحــى ُة اًؼمؼؼؼؼؼؼصأت ؾؼؼؼؼؼوزت"
"ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوث ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼح
من دؼَؼ ِف ز ُؼلد اًسحة ؾوزت"
[ ]...فًضأًن ويسحاتث اًعححزى
(1) Abdelaziz Kacem, L’Occident d’une vie/Rives et dérives, Éditions L’Harmattan, Paris, 2016.
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() 1

ًـق ا٢كَؼح ووسؼخحف اًلسحزا

ختصح ظواذري ا٢كس خَسني يف ؾلوهلم
ومح حزال اٍىذحثُد ،وكس كَد ؿَهيح اٍمنورح اًسخهس خحينِ ،
مفح أكوى ومح أظول معص آكصافة.
ُيحك ثعيَفحث هلسًة ظصًفة ثفذلص إىل ا٢كوضوؾَة وٍىهنح ثُـجسين وأظ ِسلِح أحِحًن ذسوزي .من
اًصوايئ اًفصويس أهسزًَ حِس ( (André Gideاٙكي اكن ظسًلًح ًعَ حسني س تي ؾن
رٛك أن
ّ
أنّب صحؾص فصويس فلحل" :فىذوز ُوقو )ً ،(Victor Hugoؤلسف" واًضحؾص ُوقو ُشا مؤل
اٗكهَح وصلي اًيحش ُو اآلدص ظوال اًلصن اًخحسؽ ؾرش ومح سال إىل اًَومُ .وس ُ
تَت مصت ذبلل
هسوت ؿح٢كَة ٌَضـص يف مسًية ًَحح ( )Liègeذسَجَاك ؾن أنّب صحؾص ؾصيب مـحزص فحس ُ
خـصث كو ٌَك
حِس وكَت" :ىزاز كصحينً ،ؤلسف" .وظَحكة أكٍك رضلكِح الاحرتاسي ُشا ًُست سَسَة ابًرضوزت
ذي إهنح عم اًيت ّزخست اًلوٌك يف األرُحن.
وهبشا اًعسذ ُيحك لكم ٌة صِريت أدصى ًسول فحًريي ) ، (Paul Valéryأحس اًضـصاء
اًفصوس َني ا٢كفضَني ؾيس ىزاز ،كحًِح ؾن فىذوز ُوقوُ" :و مََحزذٍص وًُس ابألمري" ونشا كَت
ؾن ىزاز وًُس يف رٛك اسدٌلحض فِيحك صـصاء ُملَّون مُجَسون ًوسن صـصضم مبّيان اٙكُد
وجتصي أذَحهتم جمصى األمثحل وثيلش ؿىل اٌَوححث وا٢كَساًَحث وُؤالء ضم األمصاء وهبشا ا٢كـىن اكن
فحًريي أمريا .وُيحك صـصاء روو كصحية فِحض ٍة ُحذزت حهتحظي أذَحهتم ّ
فدضلك س َوال جتصف األجححز
اٍىصمية وكري اٍىصمية ،أوالام ضم ا٢كََحزذٍصاث ومهنم ىزاز اٙكي ٠ك ًفىص ابإلمحزت أًُس ُو اًلحاي" :
( )1األؾٌلل اًضـصًة اٍاكمٍك ،ح  ،1ض ض .006 -053
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وأًن وضحؾص أكف يف ظفوف اًّبوًَخحزاي اًضـصًة ،أي يف ظفوف اًيحش حِر اكهوا ورمٌل اكهوا"(.)1
حصَح أن ىزاز صحؾص أكحُري وٍىٌَ ًخرصف إساءُح نزؾمي ًفىص ابًخفصذ.
وًٍك ٌس متص اًضـص حًِح حيخحح إىل األمري وإىل ا٢كََحزذٍص مـح .األول ًلوض يف مٌحمج اٙكاث
واًثحين خيصح ابًضـص إىل اًِواء اًعَق وًلسمَ ٌَمبلًني مشرشا وهشٍصا .وٌَزنول ابًضـص إىل اًضحزغ
حمحرٍص حتساُح ىزاز رضجحؿة ثسَف أحِحًن حس اٍهتوز فََصخي "فٌسًخح" اب٢كـىن ِ
اًعلًل ،اثزاث كصز أن
ًأذشُح لكّفَ رٛك مح لكفَّ .ففي ربهصت ظسحٍ ويف مصاُلذَ ححذزخحن اسدصسات ذفىصٍ وذأححسُسَ
ْ
وحىفَت مواحؽ أدصى
ووهجخحٍ إىل حِر اس خلص وإىل مح ٠ك ٌس خلص ؿَََ من مواكف ومـحزك
رضحش مح أؾيََ ابْكحٌك اًضـصًة ؾيسٍ.
اْكحٌك اًضـصًة مفِوم حصى ذَ اًيلس اًفصويس مٌش ذساايث اًلصن اًخحسؽ ؾرش ،وًـين مغصت
إًِحم ذ ّبلق جس خويل ؿىل مَىة اْكس زاكمَِح أو عم ابألحصى ْكؼة ذواز ثـرتي اًلَد واٙكُن
ؾيس اًخـصط إىل إاثزت حٌلًَة أو بنختحذَة كعوى وعم يف اٍهنحًة رضة من اًعصة ًخعَد ًل ًة
خمخَفة ؾٌل حنخحح إًََ يف حِحثيح اًـمََة اًيرثًة ،إن خحس ُشا اًخـسريً ،ل ًة جس خسؾي اًصمز
والاس خـحزت واألسعوزت وكس ًأيت رٛك يف صلك زكعة أو حصىمية أو كعَستُ .شٍ اٌَلة األذات يف
حس راهتح ثعسح ححٌك صـصًة ويف ُشا ا٣كحل نثريا مح ًعري اْكحوي حمخوى .وٍلك صحؾص ححٌك ثًذحذَ
يف موٗك اًلعَست .إال ىزاز ،نٌل سىرى ،فِو ححٌك مس متصت وثوحص مذواظي.

( )1ىزاز كصحين ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ح  ،7ض 515
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وٗك اًضحؾص يف أزست ذمضلِة راث حسد وظين ووسد زلحيف فصَت أذََ اكن مَخلى
٢كلحوسم الاهخساة اًفصويس اّكحمث ؿىل ظسز سوزًة .أمح وس سَ اًثلحيف فريحؽ إىل مع أذََ أيب ذََي
اًلصحين ( )1363 -1933زااس ا٢كرسخ اًليحيئ اًـصيب أوادص اًلصن اًخحسؽ ؾرشً .لول ؾيَ ىزاز يف
نخحذَ "كعيت مؽ اًضـص":
حيول ذحًنث ذمضق اًيت اكهت حززة فهيح
"أجعوذة اكن ُشا اًصخي .ثعوزوا إوسحًن أزاذ أن ّ
اٗكو ّاة إىل مسحزخ وجيـي من ذمضق ا٤كحفؼة اًخلِة اًوزؿة زصوذواي( )Broadwayاثهَة"(.)1
ثويف أذو ذََي كصي مِبلذ ىزاز ذـرشٍن ؿحمح وٍىٌَ أوززَ اْكاكًة فحس خوؾد اًعفي هضحل
زخي ححول أن خيصح ذمضق من دمية (كصٍ هوس) ،حصمج من حصاحِسايث هوزًني حتصٍصا ٌَـلول من
جسَط أيب سًس اًِبليل وكريٍ من اًـيرتايث .إال أن ا٢كرسخ ًخعَد مضحزنة اًـيرص اًًسحيئ وأ َىن
مضعصا "إىل إًسحش ا ًِعسَة مبلرس اًًسحء وإس يحذ األذواز
هل ُشا وذوهَ دصظ اًلذحذ .فـمس
ً
اًًسحاَة إٍهيم" .وًخٜك عم اًعحمة اٍىّبى وؿني اًفسوق .وّكأ ا٢كضحخي إىل مح اؾخحذوٍ من ثأًَد
دوفوٍ من أن جسلط آكبلفة
اًـحمة ؿىل ا٢كثلفني ف١ك ًُفَحوا فصفـوا صىواضم إىل اًسحة اًـحيل اٙكي ّ
وفؤوسح هتوي ؿىل اّكشوغ آكصذة .هَف ال خيحف اًيؼحم
حتت أكبلم اإلذساغ ؾيسمح ثعسح مـحول
ً
اًـامثين ومـَ ا٢كؤسسة اٗكًًِة من فٌحن ُ
ثععف أمحم مرسحَ "ظواذري ظوًٍك كصي سحؿحث من ذسء
اًـصط" فاكن أن أظسز اًسَعحن فصمحهَ "ذإكبلق أول مرسخ ظََـي ؾصفَ اًرشق وكحذز أذو
ذََي مزنهل اٗكمضلي إىل مرص ووذَؾخَ ذمضق نٌل ثوذِغ ا٢كسن ا٢كخحجصت ْموُوزهيح ،أي ابْكجحزت
واًسيسوزت واًسَغ اًفحسس" .وثٜك عم اْكحذزة األوىل فلصز اًضحؾص أن ًًذلم ٌَـم أيب ذََي من
( )1ىزاز كصحين ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ح  ،7ض 116
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مٌحواََ واكن أن اس خزَط ىزاز أن ظواذري أكِوز ؾيسمح ثخجمؽ كوت ال ثلِص وأن ؿَََ أن ًزنل إىل
اًضحزغ ًخـسثهتح من أخي اًلضَة األسحس َة اًيت هشز ًِح حِحثَ.
يف س ية  1351ورش ىزاز مبجٍك اآلذاة كعَسثَ "ذزب وحضُش ومقص" اًيت ثَرط اًخوبلك
والاحنبلل اًسحاسٍن يف حسم األمة:
مح اٙكي ًفـهل كؼؼصض ضَحء
ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي
ذؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ األهؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼِــــحء
وذؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ اًصؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعحء
مؼحضلي اًؼخسف وثؼجحز آكسز
مؼح اٙكي ًؼفؼـهل فِيح اًلمص؟
وًخعحؿس وسق اًدضِري واإلذاهة إىل ا٢كس اب٢كـخلساث اًضـسَة اًلحمئة ؿىل اس خجساء ا٣كِول:
مــح اٙكي ؾيس اًسٌلء؟
ٍىـــسحًؼؼؼؼؼؼؼى ضؼـؼفؼحء
ٌسذؼحِؼَؼون إىل موىت
إرا ؾؼؼؼؼؼؼحص اًـــلـــمؼص.
مث محهلم ومح ٌَفىص واًـمي ظح٢كح أن كصوز األوًَحء جس خجَد ٗكؿحهئم فرتسكِم ظـحمح وأظفحال
وُو لك مح ًعَسون:
ِ
اًعصز
وًــم ّسون اًسجححِ َس
األهَلحث ْ
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ون
ًؼؼؼؼؼؼؼؼذــسَ ّؼؼؼؼؼؼؼون ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأفــِؼ ٍ
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــَ كؼؼؼؼؼؼؼؼ ْسز
وك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء
يف ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذي
يف ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلذ اًـــصــــسعحء
وؾيسمح ٌس خـمي ىزاز لكمة رسعحء ال ُحي ِمَِح مـىن اًعَسة ا٢كخـحزف ذي اًشسعحء ُيح ضم اًسهل
وجتصي اًلعَست ؿىل ُشا اًًسق اٙكي ثخلعؽ فَِ مفحظي أكٍك اًضـصًة ونأهنح رضابث ظسول
وأواتذ ث َُس ّق .ظفح اٍىِي ُشٍ ا٢كصت فحًضحؾص ال ًلذرص ُيح ؿىل إفسحذ اًض سحة ،وإمنح ًخعحول ؿىل
ٍصوح ٢كح ًلوهل ا٢كَحس اكزل محزهس
األمة زاكمَِح ذسمة ٌَـسو ا٢كرتذط هبح واألىىك من لك رٛك أهَ ِ
من أن اٗكٍن ُو أفِون اًضـد .وثلوم اٗكهَح وال ثلـس :اًعححفة واًّب٢كحن واًضحزغ اٗكمضليً ،ثوز
اًيحش يف ص سَ إحٌلغ وًعحًد هواة اًضـد ،يف مح ًعحًسون ،ذعصذٍ من معهل اٗكذَومحيس .وال ذس
من اإلصحذت مبوكف اْكىومة اًسوزًة آهشاك إر مصسث ٍلك اًضلوظ زافض ًة آكَط ذني اًضحؾص
رمين ؿَََ.
وذني مسدضحز سفحزهتح ذَيسن إر ًُس ٗكهيح أي مأذش ّ
وثـََلًح ؿىل ُشٍ اًزوذـة ٍصذط ىزاز ححرض اًزتمت مبحضََ فِلول" :اًـٌلمئ هفسِح اًيت ظحًست
رض يق أيب ذََي ظحًست رض يلي ،واٙككون ا٤كضوت ذلسحز اًخحزخي اًيت ظَست زأسَ ظَست
زأيس"( .)1ويف اْكلِلة فإن ُشٍ اًلوى ا٢كـخهسة ٠ك ثًذؼص ظسوز اًلعَست ا٢كشهوزت ًخخحصك ،مفيش
ورش ذًوان (كحًت يل اًسمصاء) ؿحم  1311اثز اًض َخ ؿًل اًعيعحوي فىذد يف جمٍك اًصسحٌك،
( )1ىزاز كصحين ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ح  ،7ض 111
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ملحال ً
واكن ًِح مح اكن من ابًف اًخأزري يف األوسحظ األذذَة اًـصذَة مرشكح وملصابً ،
نفِبل ذدٌفري اًلصاء
األثلِحء من مثي ُشا اًضـص اٙكي "ٌض متي ؿًل وظف مح ٍىون ذني اًفحسق واًلحزخ واًسلي
ا٢كمتصسة اًودفة وظفح ً واكـَح ً ال دِحل فَِ ،ألن ظححصَ ًُس ابألذًد اًواسؽ آكَحل ،ذي ُو مسٌي
قين ،ؾزٍز ؿًل أذوًَ ،وُو ظحًد يف مسزسة ،وكس كصأ نخحذَ اًعبلة يف مسازسِم واًعحًسحث..
ويف اٍىذحة مؽ رٛك جتسًس يف حبوز اًـصوط خيخَط فَِ اًسحص اًشس َط ،واًسحص األذَغ
ا٢كخوسط.)1("...
ذًوان (كحًت يل اًسمصاء) خحء ُم َح ّعيًح مٌش اًسساًة ضسّ مثيِ ُشا اًعـن فلس كسّم هل أس خحر
مصموق يف لكَة اْكلوق اًيت اكن ىزاز ال ٍزال من ظَسهتحُ ،و اٗكنخوز مٌري اًـجبلين وكس اكن هل يف
اًفىص ويف اًس َحسة ابغ وظُتً .لس ّررشث ا٢كلسمة مبَبلذ صحؾص حسايث واؿس وثَلّف ذًواه ََ
اًض سحة اّكحمـي اًـصيب مفح اكن ًسِحم اًض َخ اًعيعحوي أن ثعَسَ يف ملذي ذي إن اًض َخ سحضم
يف اًخـصًف ذَ ذعوزت فـحٌك وأرهص أن ظسًلًح ٍىّبين س يًح أؿحزين اٗكًوان يف جفص اٖكسٌُحث ً
كحابل
يل" :متخؽ هبشا اًضـص اٙكي خيخَط فَِ ظححصَ حبص اًشس َط واًسحص األذَغ ا٢كخوسط".
(كحًت يل اًسمصاء) إؿبلن حصة ػي وظُسِح حي َمى ذني كوى اًخلَري وكوى اًضسّ إىل
اًوزاء و٠ك ثضؽ اْكصة أوسازُح إىل اًَومً .لس حتلّلت اهخعحزاث مِساهَة ابُصت إال أن آكعوم ٠ك ًَلوا
سبلهحم ذـس .واكن اًـمَس ىزاز ًـصف رٛك حِسً ا إر ًلول ..." :ظسـح أًن ال أس خعَؽ ذبلل زذؽ كصن
أن أكط ذأس يحين ؾرشت آالف هََومرت من األسبلك اًضحةىة ًَفِّح ا٣كمتؽ اًـصيب حول اْكدُ .شا
حيخحح إىل وزصة صـصاء ٌض خلَون مجة س ية إلساٌك لك ُشا اًصاكم من ا٢كسحمري واًزخحح ا٢كىسوز
( )1اهؼص األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ح  ،7ض .176
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واألًلحم ا٢كسفوهة حتت األزط .إن زبلزني ؿح ًمح من نخحذة صـص اْكد ال حىفي ًخلَري مٌعق مسن
ا٢كَح واًيححش .وٍىٌين مؽ رٛك أصـص أن دصًعة اْكد اًيت زمسهتح أظسحت زمسَة يف مسازش
اًوظن اًـصيب"(.)1
ُي جضلكت وزصة اًضـصاء ا٢كصحوت؟ ُي جس١ك ا٢كضـي من ًس ىزاز هؼري هل؟ ال ابًخأهَس،
فزناز ػحُصت فصًست .مث إهَ كري مصاتخ ٌَضـص اّكسًس ؿىل اًـموم:
خًس ٌ
ضسحة
اثًر فحًلول فوىض واٍالكم ُ
صـصا ُء ُؼشا اًَوم ٌ
()2
ًــذؼىــَمون مـــؽ اًفصاػ مفح ُ ُُؼم جع ٌم إرا هؼعــــلوا وال أؾصاة
ذي إهَ كري زاط ؾن صـصاء اًـرص ذسءا ذأمري اًضـصاء هفسَ " :اًلعَست اًـصذَة ػَت حىت
اًـرشًيحث من ُشا اًلصن ثَشس اًـسحءت اْكجحسًة وجرشة اًوٌسًك يف فٌحذق اًلحُصت وذريوث
وذلساذ وذمضق .اكن مثة ثيحكغ خمَف ذني سهيح وسَووِح .حىت أمري اًضـصاء صويق اكن ًخجول يف
"ذوًفحز اًضحىزًَّيًَ" يف ابزٌس ،وُو ًًذـي دف ا٢كخًيب وٌرشة اًيشِش اإلس سحين يف مٌفحٍ يف
قصًنظة .وٌسىد ؿىل مرص اًسـَست ذموغ اًسحرتي .اكهت اًلعَست اًـصذَة ثـحين اهفعح ًمح ححذًا يف
اًضرعَة وويت أحس ،وأًن أكصأ صـصاء ؾرص اٍهنضة أهين أحرض حفٍك ثيىصًة"( .)3وُشا مح أو ّذ
أن أخحذل فَِ ىزاز كََبل وابًيت عم أحسن.

( )1اهؼص األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ح  ،7ض ض .557-550
( )1اهؼص كعَست "أًن مذـد ذـصوذيت" األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ض .039
( )3األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض ..105
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حصَح أن صويق كىض سمٌح ً يف فصوسح وإس سحهَح واكن ًًذؼص مٌَ أن جيسذ اًلعَست اًـصذَة
ؿىل ضوء اًخجحزة اًضـصًة اًفصوس َة اًيت ؿحٌضِح مصحرشت وٍىٌَ ٠ك ًخأثص هبح إىل ذزخة ا٤كخاكت ذَس
أن معحًـحثَ ٌَمرسخ اًضـصي اًفصويس اٍالكس ًَك حفزثَ إىل نخحذة "هََوابحصت" و"جميون ًَىل"
و"ؾيرتت" صـصا .واْكلِلة عم أن صويق آىل ؿىل هفسَ أن خيصح ابًضـص اًـصيب من ؾعوز
الاحنعحظ زصذعَ من خسًس ابًـعوز اٙكُسَة وكس س سق أن كحل إهَ ٠ك ٌضأ أن حيسج ظسمة زلحفِة
ٌَجٌلُري اًـصذَة اًيت اكهت ال ثعَد مٌَ سوى هفغ اًلسحز ؾن اًـِوذ اًزاُصت واكن رٛك مهنح
معَسح وحوذاي.
مث إن صويق ًو ٠ك ًخحسس إزُحظحث اًخحسًر ٢كح ذُؾي و٢كح كصي أن ٍىون أول زاُس
ٔكحؿة "أذوًو" اًيت احذضًت صـصاء اًخجسًس من مرص ومن خمخَف األكعحز اًـصذَة ومهنم اًضحؾص
اًخوويس أذو اًلحمس اًضحيب .وًنئ ثشنّ َص ؾاكع يف اًلعَست اًيت حِح هبح جمٍك "أذوًو" فإهَ ًسؾو إىل
جتحوس اًلسمي:
ؾىس اتثِـــٌـــيح مبـَلؼؼؼؼؼحث ىصوخ ؿىل اًلسمي هبح هُؼؼؼؼؼس ُل
()1
ًـ ّي مواُسح ْ
دفِت وضحؾت ثشاغ ؿىل ًسًم وجسذؼلي
وصويق ،كصي ىزازُ ،و اٙكي أذذي اًلعَست يف اًليحء اًـصيب ا٢كمتّي فِي ٌس خحق لك ُشا
زالكث أدصى مهنح ُ
اٍهتنك؟ وًلس ثَلّى ظححد "خحزت اًواذي" من ظححد "كحزاة اًفٌجحن" ٍ
كوهل إن
أمري اًضـصاء ٠ك حتصزٍ إكحمذَ األوزوذَة "من ذبلذي اًسسوايث وومشِن وأواتذ دِحرمن"( )2ويف
( )1اًضوكِحث ،ح  ،1ض .90
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .171
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ُشا اٍالكم نثري من اًخجين ،فضويق أذـس مح ٍىون ؾن اًسساوت .إهَ ازن اًلعوز ا٢كَىِة ،حرض
رمصخحًنهتح اًفرمة ،ووظف مصاكعِح يف أوسان دفِفة ّثفصذ هبح من ذني صـصاء سمحهَ.
وذـس ذضؽ س يواث وابًخسكِق يف آكحمس ؾرش من حزٍصان ٌ 1377ضحزك ىزاز فصحين يف
حفي حتوًي "هصمة ازن ُحين" ،ذُت أمحس صويق ،إىل مذحف فِخسازك ا٢كوكف يف لكمة مٌعفة
ًلول فهيح" :حنن مسؾوون إىل ذُت صحؾص ؾؼمي ...حنن يف مزنل اًويح ...هصمة ازن ُحئن اكهت
فصذوس يح ا٢كفلوذ"(.)1
صويق أذوًن مجَـح وكذي األة مسأٌك رشهحح فصوًس رشحح وافِح .وًـرتف ىزاز ذشٛك يف
ذًواهَ "حزوحذم أٍهتح اْكصًة":
ـصي
مح ثــذؼَــمشث ؿىل صؼـؼؼص اًؼمؼ ِ
و٠ك أكؼؼؼؼصأ ثـــؼحًؼمي سَامين اًؼحىِؼ ِم
إهؼٌؼؼي يف اًــضؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼص ال آابء يل
اّكحمي
فَلس أًلؼَت آابيئ مجَـح يف
ِ
مؼؼن ُؼؼؼؼؼو اًضــــحؾؼؼص اي ســِـــسيت
لمي
إن مىش فوق اًعؼؼصاظ اًؼمسذؼ ِ
أػن أاب اًـبلء ذـَسً ا ؾن ؿسااَ
ىزاز ٠ك ًشهص ا٢كـصي إال ًنذزا يف صـصٍ وهرثٍ ،ومؽ رٛك ال ّ
ٌَمخحجصٍن.
( )1اهؼص األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،9ض ض .197-107
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وذومنح ختري مهنجي ثلفز إىل ربهصيت من صـص ىزاز كعَست موزفني وكس ذَف فهيح من اّكصأت
مصَلح مثريا:
اٌَفؼؼؼة يف اًرشق اًـصيب
أزاحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوس ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز ْغ
ًــذــىــَؼم ســصــــــــة أًس ية
وًؼعــي ذؼلــصــــــــة حــمؼصاء
وًؼصــِؼؽ اًؼجــٌــة ٌَصؼسؼعحء
 ...اٌَفؼة حسس مؼِؼرتيء
واًعحفي
ضححـَ اٍاكثد
ُ
وضــححـؼَ صؼِؼؼخ اًؼؼجحمؽ
ًو وكف ىزاز ذخـصًفَ ٌَفؼة ؾيس ُشا اْكس ًعحذق اٍىثري ؿَََ .وٍىٌَ ًًهتيي هبح إىل مح ٠ك
جيصؤ ؿَََ ازن أيب اًـوخحء:
اٌَفؼة إزصت مؼوزفؼِؼن
ًؼحلهنح اْكخمك ٌَجمِوز
ومتخس ًس اًلذي إىل اّكسّ أًضح ،فزناز هتجم يف مٌحس سحث نثريت ؿىل اًلعَست اٍالكس َىِة
اًـصذَة يف ذيحهئح ويف أذاهئح ،وًنذى ابٓكصوح ؿىل آكََي زن أمحس فدضجؽ اٍىثري من اًيحص تة ؿىل
اًخزَط من اًرتاج قث َِ ومسَيَ فصموا ابًصضَؽ مؽ محء اًلس َي .حصَح أن ىزاز دصح ؿىل اًسحوز
يف زاتزهتح وذيُهتح اًثحذخة حمخفؼح حِيح ابًخفـٍَك وحس ًت إًلحؾَة ًخحنك يف ظوًِح وؾصضِح ،وحصَح أهَ
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حصة مح سٌلٍ ابًلعَست الاوس َحذَة وٍىٌَ ٠ك ًخزَط متحمح من اًلعَست اًـموذًة ،ومثة من ٍصى أن
ذري صـصٍ يف كعحاسٍ آكََََة ،وال صم أن كعَست " أًن اي ظسًلة مذـد ذـصوذيت" ا٢كشهوزت من
أذسغ مح كِي ً
وسًن وكحفِة وزؤى .وًلس زصُن هبح ىزاز ؿىل أن اًلعَست اًـصذَة آكََََة ٠ك ثلي لكمهتح
األذريت ،وإمنح عم يف ححخة إىل كصاحئ كحذزت ؿىل اس خرصاح اٗكز من حبوزٍ.
وابًـوذ إىل ّ
دف ا٢كخًيب جنس أن ىزاز ،ؿىل احنَحسٍ اًضسًس ٌَخجسًس واْكسازة ،كس اهخـهل ُو
أًضح ،وُو جيوة أحنحء زصًعحهَح( ،)1وؾن ظححد آكف ًلول:
"ال ٍزال مٌش أًف س ية مسدضحز اًـصة يف لك هسريت وظلريت من صؤون اْكسحت .إهيح هَجأ
حيول جتصذخَ اًضرعَة إىل جتصذة
إىل ا٢كخًيب ،نفٌحن ؾؼمي اس خعحغ ذسعريثَ وزؤايٍ آكحزكذني أن ّ
حبجم اٍىون ،وخيصح من حسوذ اًزمن اًـصيب إىل زصازي اًزمن ا٢كعَق"( .)2إهَ "ًلف وحسٍ يف نفة
ا٢كّيان وًلف اًزمحن لكَ يف اٍىفة األدصى" ومبّي ىزاز ذني س َف اٗكوٌك ابؾخسحزٍ "ححذاث اتزخيَح"
ً
كحذبل ٌَفٌحء وذني ا٢كخًيب ابؾخسحزٍ ً
صـصاي" ال ميوث "وإرا اكن س َف اٗكوٌك إكساين ال ٍزال
"ححذاث ً
ًدٌفس يف ربهصثيح حىت اًَوم ،فؤلن كعحاس ا٢كخًيب فَِ عم اًيت حـَت ثيفسَ ذمىٌح"(.)3
ىزاز مسىون ذأيب اًعَد اٙكي اكن ًخـحمي مؽ س َف اٗكوٌك ذيسًة وأحِحًن ابس خـبلء إر
جيصؤ ؿىل أن ًدصحظم يف حرضثَ:
س َـ١ك أكؽ ذمن ّمض جمَس يح ذأهين ذري من جسـى ذَ كؼس ُم
( )1اهؼص فعي "ا٢كخًيب يف زصًعحهَح" ،األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،9ض .533-597
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .331
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض .131
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وذيفس آكَبلء ًشهص ىزاز هَف أن معهل اٗكذَومحيس أذذهل "إىل أؾؼم اًلعوز" فـصف هسحز
اًلوم فخندضف حس امب ًلول "أن اًضـص وحسٍ ُو مٜك ا٢كَوك" .وًضَف "ويت أصـص وأًن يف
حرضهتم أهنم يف حرضيت"(.)1
حىت وُو يف اًـح٠ك اّكسًس" ،يف سمن اْكحسوة و(اًصذوث) ،يف سمن اْكد ابألًنذُد ،يف
مغصت اًسؤال ؾن اٙكاث "من أًن يف أمصٍاك؟" ًسحر ؾن "أرن ؿحصلة" جسمـَ فبل جيسُح وٌسأل:
ُي ٗكٍنك ذّبٌ ؾن نّبايء ا٢كخًيب؟
وق ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوز اًؼؼؼؼؼؼمـــذؼؼؼؼؼييب
وظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼوخ اًـــمـــذــٌؼيب(.)2
وُي من مذييبء سواٍ؟ ونأين ذَ حيس ذأن زمح اًـصوذة ٠ك ًـس كحذزا ؿىل حىصازٍ:
جسذؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؽ ذرئ اًيفط
أن ثضخ ؾرشت مبلًني زصمِي ًومِح
وٍىهنح ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼعؼِؼؽ أن ثؼضؼخ
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــصؼؼؼؼؼؼَح واحؼؼؼؼؼؼسا.
إن ا٢كخأمي من صـص ىزاز ومن الكمَ اًخيؼريي ًبلحغ هوؿح من اًخضحزة :هيحمج صويق مث
ميخسحًَ ،سؾو إىل آكصوح ؿىل آكََي وًـَن فواث ؾرص اًلعَست اًـموذًة وٍىٌَ ًـحّكِح
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .193
( )1ذًوان مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء ،ض .171
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وميحزسِح ابكذسازً ،ـَن إدفحق ؾرص اٍهنضة وُو من ذريت هخحخحهتح وٍىن ٌسوؤٍ مح آًت إًََ
أحوال اًفىص ؾيسًن فُسدٌجس زصااس اًخيوٍص اًـصيب يف كعَست معوٌك ذـيوان "حواز زوزي مؽ ظَ
حسني"(:)1
ضؼو ُء ؾِؼٌؼَم أم طمؼح هؼجؼمخحن
...از ِم هؼؼحزثؼَم مح أهت أؾؼمى
ْ
...أًؼِؼح األسُؼصي ًؼح سحزق اًيح
ؾـــس إًؼِــيح فإن ؾعؼؼؼصك ؾرص

لكؼِؼم ال ًؼؼؼؼصى وأهؼت ثؼؼؼؼؼؼصاين
إهــمـــح هؼؼؼؼؼحؼؼؼن حؼؼوكؼة اًـمَحن
ز واي نــــحسؼؼؼ ًصا حــــسوذ اًثواهؼي
ؾؼؼرص زؼحهؼي
رُـــصؼؼؼؼؼي وهؼحؼؼن ٌ

األمص اٙكي زشت ؿَََ ىزاز ُو موكفَ من حتجص اًوؿحع ومن حتصٍص ا٢كصأت اًـصذَة من كصضة
اإلكعحغ اٙكهوزي .كَيح إن ىزاز ًثأز أليب ذََي كصحين من ؿسوان زخحل اٗكٍن ؿَََ وجرشًسٍ ؾن
ذمضق سمٌحً ،ثأز هل رضـصٍ وذيرثٍ .ففي صـصٍ ٍ
كمي
حتس ظحزد ًلمي ألك اٗكُص ؿَهيح ورشةٍ ،
ضحزذة يف اًلسمٍ .ىن ُي اكن اًضحؾص يف ححخة إىل أن ًشهص أهَ اكن أزيحء ثَلَِ اٗكزوش زلكَة
اْكلوق ًًضلي ؾهنح ذأن خيصرش أصـحزٍ ؿىل نخحة اًفلَ؟
إن يف رٛك ،وال زًد ،إمـحًن يف مضخهسة مٌحواََ من ا٢كزتمذني .وىزاز ًـ١ك أن اًضـص اًـصيب
اسذُص أايم اكن اًلضحت ًًَ ْ ُضسوهَ وًًُ ْ ِضسوهَ ؿىل قصاز اًلحيض اّكصخحين (331 -311ه) اٙكي ًلول:
ؿحزا ؿىل اًضـص ،واكن سوء الاؾخلحذ سشصًح ًخأدص اًضحؾصً ،وحد أن ميحى امس
"فَو اكهت اٗكايهة ً

( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ح  ،3ض 391.-303
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أيب هواش من اٗكواوٍن ،وحيشف رهصٍ إرا ؿسث اًعسلحث [ ]...وٍىن األمصٍن مذسحًيحن ،واٗكٍن
مبـزل ؾن اًضـص"(.)1
اْكحذزة اًثحهَة اًيت ػي حيمَِح يف أؾٌلكَ حصحح ال ًيسمي ُو اهخححز أدذَ وظحل اًيت ًيـهتح
ابًضَِست فِلولْ :
ثزتوح
"كذَت هفسِح زلك رسحظة ورضحؾصًة مٌلعـة اًيؼري ،ألهنح ٠ك جس خعؽ أن َ
َ
حصَهبح .ظوزت أديت وعم متوث من أخي اْكد حمفوزت يف ٕكي .ال أسال أرهص وهجِح ا٢كبلةًك
وكسٌلهتح اًيوزاهَة واذدسحمهتح أكٍَك وعم متوث .اكهت يف مِخهتح أمجي من زاذـة اًـسوًة وأزوغ من
لكَوذرتا ا٢كرصًة .حني مضُت يف حٌحست أديت وأًن يف آكحمسة ؾرشت اكن اْكد مييش إىل خحهيب يف
اّكيحست وٌضس ؿىل رزاؾي وًسًك".
وًدسحءلُ" :ي اكن موث أديت يف سشِي اْكد أحس اًـوامي اًيفس َة اًيت حـَخين أثوفص
ًضـص اْكد زلك ظحكحيت؟"( )2وًضَفُ" :ي اكهت نخحابيت ؾن اْكد [ ]...اهخلح ًمح ًِح من جممتؽ
ٍصفغ اْكد وًعحزذٍ ابًفؤوش واًسيحذق؟" وخيَط من ُشا اًدسحؤل إىل أهَ ال ًؤنس وال ًيفي.
أمح اٗكنخوز (فصوًس) فبل ًخعصق إًََ يف رٛك صم .وذلِة حسًر ىزاز ؾن أدذَ ثشُد ذيح يف ُشا
الاجتحٍ" :وٍىٌين مذأنس من أن مرصغ أديت اًـحصلة هرس صُجح يف ذاذًل وحصك ؿىل سعح حبريت
ظفوًيت أنرث من ذاةصت وأنرث من ؿبلمة اس خفِحم"( .)3وسىرى مح فـَت ذَ اٗكواةص ومح فـي هبح.

( )1اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعومَ ،ض 01
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .153
( )3ا٢كعسز هفسَ ،ض .151
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ًخـني ابذئ ري ذسء أن هشنِص ذأهَ ًُس من اًسِي أن ًخحسج اًيحش يف اكفة أحنحء اًـح٠ك
ؾن حواذج الاهخححز اًـحاََة .إهنح من ا٢كسحاي ا٢كسىوث ؾهنح يف جممتـحثيح ؿىل وخَ آكعوض،
ابؾخسحزُح يف هؼص اًفلِحء دصوخح من اٗكٍن ،ونأن ا٢كيخحص ميخٜك اكمي ؾلهل سحؿة اهخححزٍ،
وابؾخسحز رٛك ذمح ميس ررشف األزست ؾيس اًـحمة .أمح وكس حتسج ىزاز ؾن األمص فؤلهَ كعس أن
جيـي مٌَ حعحن مـحزنَ .واكن ال ذس ًئلكسام ؿىل مثي ُشا اًخحصك من مَاكث واس خـساذاث
هفس َة اكمٌة مصهتية إىل حس ذـَس مبح ًخَلحٍ ا٢كصء من حىوٍن ًَِهبح أو ًعفئ مجصهتح .اًيلس اْكسًر هيمت
أسحسح ابًيط أي ابٍمثصت كصي اًضجصت ،ويف واكؽ اْكحل ال مبىن فعي ىزاز اإلوسحن ؾن إهخحخَ فلس
حصض ؿىل ماكصفة كصااَ حبلحالَ ،وُيح حوكن أطمَة "األؾٌلل اًيرثًة" فلس مضهنح مـَومحث ال قىن
ؾهنح ثخـَق مبسريت حِحثَ ومبيحُجَ األذذَة واًفىصًة .وذرصف اًيؼص ؾن ُشا اّكحهد فإن كصاءت هرث
ىزاز يف مٌهتيى اإلمذحغ أاي اكن موكفٌح اًفىصي مهنح .وُو ًشهص يف مح ًشهص أن أظسكحء هل حصظوا ؿىل
إظساز هرثٍ كحاَني" :هرثك مثي صـصك ،ال ذس من معحذزثَ".
ومح حنن آدص األمص إال أذيحء مح صِسًن ومسـيح ومح ؿَََ وضأًن ،فأٍن ومحرا وهَف ثـ١ك ىزاز؟
ًلس ساول ظححصيح ثـَمَ ذإحسى مسازش الاهخساة اًفصويس ؿىل سوزًة ،وًخحسج ؾن ُشٍ اْكلصة
مبزجي من اْكيق ؿىل ا٢كس خـمص ا٢كدسَط ومن اإلجعحة ذثلحفذَ؛ إر ًخحسج هبشا آكعوض ؾن
زصامة اًخوحهيحث اًرتذوًة ،ومهنح رضوزت اس خـٌلل اٌَلة اًفصوس َة يف سححة اٌَـد ذني اًخبلمِش يف
حتحوزضم ،حصس َزح ٌَمفصذاث وًلواؿس اًرصف واًيحو ،واكن لك ثَمَش خمحًف ًخـصط إىل ؾلحة ال
خيَو من اًلسوت ،إر ًسلى يف اًفعي ذـس اهرصاف اًعبلة فبل ًـوذ إىل اًسُت إال ذـس أن ٍىون
كس حفغ "مخسني ذُذح من اًضـص اًفصويس" ،ويف ُشٍ اًـلوذة ثـسف واحض ٠ك ًـس مـموال ذَ اًَوم
إال أن ىزاز زمغ زفضَ ًبلسدصساذ واإلهصاٍ اكن ٌس خعَد ُشٍ اًـلوذة حمس ًة يف مٌحد ًدِح هل أن ًلصأ
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هسحز اًضـصاء واًصوااَني يف ًلهتم األظََة ويف رٛك ًلولُ" :شا اًخأسُس اًفصويس أؾعحًن ذعحكة
ذدول إىل اًفىص األوزويب ،وأاتخ ًيح أن جنَس يف ملعوزت من ملحظري (اٍىومِسي فصاوسّي) كصي
أن ىصى ابزٌس".
وحتسسح ًصذّت فـيِ َ
سسه ِة اًِوًة وأمٌحء األظحٌك ،وضم ال ًـصفون ؾن اْكضحزاث األدصى سوى
ُ
أهنح اكفصتً ،ـرتط ىزاز مس سلح:
"وذـَسا ؾن لك ثـعد كوسم أو ؾيـية كصََة ،واؿرتاضح ؿىل لك ثفىري ٍصذط ذني ا٢كس خـمص
وًلخَ ،أكول إن اٌَلة ؼ نإفصاس حضحزي وإوسحين ًُس ًِح اهامتءاث س َحس َة وال معحمح ذوًُس َة،
وابًخحيل فإن زًيواز كري مسؤول ؾن حٌلكحث ًنذوًَون ،نٌل أن ؾَون اّكىرال قوزو فححت سوزًة
عم كري (ؾَون إًزا) أزاقون"(.)1
ومن ٌس خـصط أسٌلء األذابء واًفٌحهني اًفصوس َني اٙكٍن ٌسدضِس هبم ىزاز ُيح وُيحك ًلذيؽ
ذأن مـصفذَ هلم كري سعحَة .مث إهَ ؿىل مح ًسسو موُوة يف حشق اٌَلحث .ثـ١ك ًلة موًَري ظلريا
وأضحف إٍهيح اإلىلكّيًة واإلس سحهَة هسريا .واكن ٍلك ُشٍ اٌَلحث أثص مَموش يف إذساؿحثَ.
اإلىلكّيًة ثـَمِح أزيحء معهل يف اًسفحزت اًسوزًة ذَيسن من  1351إىل  1355وعم ختخَف
ؾن كريُح من اٌَلحث .إهنح يف هؼصٍ "ًلة حلِلة أنرث مهنح ًلة ظصةً ،لة اكذعحذ وثلٌني" وًلول إهَ
اس خفحذ من ثعسَق مصسأ اًخلٌني اإلىلكّيي يف صـصٍ كعس "الاس خليحء ؾن لك اًلٌلص ا٢كِسوز اٙكي
ٌضوٍ حسس اًلعَست اًـصذَة وجيـَِح مرتٍُك رضحم أًوف ا٢كفصذاث واًرتبهَد اًيت ال كمية كشااَة
ِ
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .110
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فهيح"( .)1وًشهص أن ثأزرياث اإلىلكّيًة اكهت ُحمة يف مح ًخـَق مبيعق اٌَلة وظصًلة اًخـحمي مـِح
وميىن ثَ ُم ُسِح يف ٍلوؾخَ (كعحاس) ونشٛك يف (حصَشيت) ويف (اًصمس ابٍلكٌلث) .ذي ًًسحد ُشا
ا٢كيعق ؿىل كعحاس (ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة) و(ا٢كمثَون) و(الاس خجواة) "اًيت ختَت هنحاَح
ؾن ذٍىوزاث اًسبلكة اًلسمية وزصاوٍزُح ا٢كشُسة".
وثخجىل هخحجئ ُشا اًخوخَ يف كعَست (حصىل) مثبل حِر اس خـمي "ًلة اٗكزامح واْكواز
ا٢كرسيح" اٙكي ثََْ َز ُم فَِ اٌَلة حسو َذ الاكذضحة اًعسَـي اٙكي ًخعَسَ ا٢كوكف يف ْكؼة
حسم وس يـوذ إىل ُشٍ اًلعَست الحلح.
وذبلل معهل اٗكذَومحيس مبسزًس ،من  1301إىل  ،1300ثـ١ك اإلس سحهَة وزسؿحن مح زذعت
ذٌَُ وذُهنح ز ُ
اذعة ؾضق ذحظة ذـس أن كحم ا٢كسدرشق ذسزو مح ثزًَِر موهخحذر (Pedro
ْ
ظسزث ؾن ا٢كـِس اإلس سحين
) Martinez Montavezذرتمجة خمخحزاث من صـصٍ إىل ًلة ًوزاك
اًـصيب ذـيوان "أصـحز حد ؾصذَة" (ً .)Poemas amorosos arabesلس احذضيَ األس خحر
موهخحذر اًضلوف اب٢كوذسحث واألسخحل األهسًس َة ونأمنح زأى يف ىزاز ازن سُص أو ازن كزمحن
ًخجسس من خسًس ،ذيفس اًوهل وٍىن ذإًفحغ آدص .واىهبص ىزاز ذلسزت اإلس سحهَة ؿىل هلي اهفـحالثَ
ومح جيول يف ذحظصٍ ذسكة وظفحء ذمح حـهل ًلول" :ال أهون مصحًلح إرا كَت إن اًيط اإلس سحين
ًسـغ اًلعحاس اكن ًخفوق يف حٌلًَخَ وموس َلِخَ ؿىل اًيط اًـصيب"( )2و ٍُ ْص ِح ُؽ ىزاز ُشا اًخجحوس
"إىل ظسَـة اٌَلة اإلس سحهَة هفسِح وإىل حصهَهبح اًِحزموين" وإىل ثـحٌضِح ظوال مح ٍزًس ؿىل س سـة
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .136
( )1ا٢كعسز هفسَ ،ض 130
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مـزت ابإلزج
كصون مؽ اٌَلة اًـصذَة .وفوق رٛك لكَ فإن ُشا اًخـََق ًخضمن حتَة ححزت ٢كسدرشق ّ
اًـصيب وحصمج أًضح ٤كموذ ذزوٌش وجنَد حمفوع.
إن اًسفص إىل اًسبلذ ا٢كخلسمة فضبل ؾن اإلكحمة فهيح ُو يف راثَ نخحة مفذوخ ٢كن حيسن
كصاءت اًضوازغ واًضواظئ وذوز اًثلحفة وًون األزط واًسٌلء .واكن ىزاز كحزاًح حِسً ا ٌَس٘كان اًيت
ؾصفِح ويف رٛك ًلول" :يف ًيسن اوسىصت اًسٌلواث اًصمحذًة ؿىل أوزايق وذفححصي ،وثوازث
مشوش اًرشق ذَف س خحةص اًضسحة اٌَيسين اٍىثَف" .وٍصى أن اًخجصذة اإلىلكّيًة وضـخَ "يف
إظحز حضحزي وإوسحين" ري أطمَة حِوًة ابًًس سة إًََ .وًشهص أهَ" ،يف مسحزخ ًيسن اًيت حتمي
لك أجمحذ اًـرص اًفىذوزي" ،كىض أدعد أايم حِحثَ .وًضَف" :ويف مسزسة اْكصًة ُشٍ ،نخشت
أفضي أؾٌليل اًضـصًة وأنرثُح از ً
ثسحظح ابإلوسحن ،وُو نخحة (كعحاس)"( .)1وآكبلظة عم أن ًيسن
يف أؾوام  1355 -1351اس خعحؾت أن ثلسي "اًلسحز اًعحصاوي" ؾن حسسٍ وأن "ج ُ َ
سىت
أظواث اًـضريت"( )2يف ذاذهلُ .ي ثعح يف ىزاز هؼصًة ازن ذ٘كون اًلحاٍك ذأن ا٢كلَوة ًل٘ك
لحومحن إال ابًخحرض أ َىن اكن معسزٍ ومأاتٍ .وكسميح أذش اًلصة
اًلحًد؟ الك .فحًسساوت واًخع ّحص ال ًُ َ
ؾن ذلساذ وكصظسة ذشوز اًخلسم ذومنح ؾلست أو ثـلِس.
اًخجصذة اْكحمسة اًثحهَة ابًًس سة إىل ىزاز عم مح فـَت ذَ ا٢كصحٍك اإلس سحهَة" ،مصحٍك الاهفـحل
اًلوسم واًخحزخيي" .وًخحسج ىزاز ؾن إس سحهَح ،ابؾخسحزُح ،ابًًس سة إىل اإلوسحن اًـصيب ،وحـح
اتزخيَح ال ًعحق" .فذحت لك جحص من جححزهتح ًيحم ذََفة ،ووزاء لك ابة دض يب من أذواهبح،
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض 199
( )1هفس ا٢كعسز ،ض 511
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ؾَيحن سوذاوان ،ويف قصقصت لك ًنفوزت يف مٌحسل كصظسة ،ظوث امصأت ثسًك ؿىل فحزسِح اٙكي ٠ك
ًـس"(.)1
وإرا اكن ىزاز كس ثـ١ك من احذاكنَ ابإلىلكّيًة اًخلٌني واًخزَط من اًضحم واًوزم اٌٚكٍن
أظحاب اًـصذَة حصاء ؾعوز الاحنعحظ فإن أضم مح ؿَمخَ اإلس سحهَة ،واي هـم مح ؿَمتُ ،و "اًخعصف
يف ثشوق األص َحء واًخعصف يف اًخـسري ؾن األص َحء .فلك يشء يف إس سحهَح ححز وححزق اكٍهبحزث
اًِيسًة ،فحْكد اإلس سحين ىزًف ،واًيشِش ىزًف ،واًليحء ىزًف ،واًوزوذ إكصاء ا٢كززوؿة يف صـص
اإلصشََِحث ىزًف اًزنًف" .وخيَط من ُشا لكَ إىل أن "إس سحهَح عم أزط الاهفـحل واًخوحص ،وال
ميىن ألي إوسحن ميص هبح أو ٌسىهنح أن ًسلى حمحًسا"( .)2وإرا اكهت ذفححص ىزاز كس ظسلِح ذسوة
ًيسن فإهنح محَت من إس سحهَح "كعـة من سٌلواهتح وحصااق من ؾَون وسحهئح ومسامؽ من أؿني
كِثحزاهتح وأسحظري من ذعوٌك زرياهنح ورشازا من أظحذؽ زاكعحهتح وأهنحزا من أحزان مليهيح"(.)3
وذري من ٌس خزَط اٗكزش من لك ُشا اًرتححل اًخـَميي وزمبح اٍىضفي اب٢كـىن اًعويف
ٌَلكمة ُو ىزاز كصحين اٙكي ًلول " :ومؽ لك دعوت ويت أدعوُح ،اكن كَيب ٍىّب ،وص سىِة ؾَين
ثدسؽ ،وآابز هفيس متخَئ ،واًسسوي يف ذاذًل ٍصق ،وٌضف ،وًخحرض"( .)4وثٜك عم هدِجة مح
ٌسمََ "اظعسامح ابًـح٠ك ،وابٌَلحث واًثلحفحث اًيت اذزتىهتح يف ربهصت صشهية ذآٌك اًخعوٍص "ال ثًىس
صُجح وال ُهتمي صُجح" .وًَرط ُشا ا٥كزون اًِحاي يف صلك دعوظ وأًوان وأظواث أو زواحئ
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .193
( )1هفس ا٢كعسز ،ض .131
( )3هفس ا٢كعسز ،ض 136
( )1هفس ا٢كعسز ،ض 191
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ثعحؿس ححذت من اًسوادص أو حمتوح يف "اًفٌحذق اًيت حىذد ومتحو وحوٍ ىزالهئح" وثخبلحق اًعوز
اًيت اًخلعِح من "هوافش اًلعحزاث اًيت متضف يف ظصًلِح آالف األدسحز ومٌحذًي ا٢كوذؿني ومن دصص
ا٢كلحعم وأحزان فٌحخني اًلِوت" ،ومن اًسفص ،سفصٍ "يف ذاذي اٍىذد ،و يف ذاذي اإلوسحن"،
حىون ؾيسٍ "كحموش صـصي ال ثًمتي مفصذاثَ ألزط مـَية أو وظن مـني" ،إىل أن
من رٛك لكَ ّ
خيَط كحابل" :إهين يف صـصي أمحي خًس َحث اًـح٠ك لكِح .وأىمتي ٗكوٌك واحست عم ذوٌك اإلوسحن"(.)1
وذشٛك ثعسح ا٢كثحكفة زلحفة وًسذي صـص ىزاز كصحين إىل حبوج األذة ا٢كلحزن من ابذَ اٍىصري .وأًن
أظصخ ٌَيلحص سؤالاُ :ي اكن ًزناز أن ًـحَك مسأٌك اّكًس ابّكصأت اًيت ؾصفٌحُح ؾيَ ًوال ثأثصٍ مٌش
اًسساًة ذسًوان "أسُحز اًرش" ًسوذًري وابًضـص اًلصيب ؿىل اًـموم ؿىل مسى اًس يني؟ ويف
اْكلِلة ،فإن اًضـص اًـصيب اْكسًر مبرخَف اجتحُحثَ ثَلّى من األذة األوزويب أنرث من وسف وأنرث
من ًلحخ ،وىزاز ٌسجي رٛك يف أؾٌلهل اًيرثًة .إال أهَ زسؿحن مح جتحوس األذش ا٢كسحرش ًَيعِص
ذاذي ثَحز اكن ٍصًسٍ ؿح٢كَح.
ًلس اىزًق كَمي يف مس هتي اًفلصت اًسحذلة إىل مععَح ظويف ال ٍصثضََ ىزاز ويل ؾوذت إىل
ا٢كوضوغ ذـس أن أجسي أن صحؾصًن حمؼوع متخؽ ابمذَحس ًنذز ؾصف هَف ٌس خلهل .رٛك أهَ مسٍن
ًـمهل اٗكذَومحيس زلك ُشٍ ا٢كـحزف ا٢كرتبهكة واألححسُس ا٢كعـمة اب٢كضحُست .وابىهتحء رممخَ
ذإس سحهَح ،س ية  1300اس خلحل ىزاز من معهل ًَخفصػ ٌَضـص متحمح ،مس خلصا يف ذريوث حِر أسس
ًيفسَ ذاز ورش سٌلُح "مًضوزاث ىزاز كصحين" وُشا امذَحس آدص ٠ك حيغ ذَ صحؾص ؾصيب آدص.
وُو إر ًًئب ؾن قزازت إهخحح اس خثٌحاَةً ،ؤنس ا٢كزنٌك اًـََح اًيت ًوٍهيح ىزاز ٌَضـص يف سمن اًبلصـص.
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض 191
435

كصي أن هخـصط إىل أذـحذ اًخجصذة اًضـصًة اًزنازًة هلول إهَ من حلَ ومن واحصَ أن ًدصؽ
ظصًلَ وظصًلذَ وُو حمق يف أن ٍصى يف اْكد "سحف اٍاكايحث ؿىل ذـضِح ذلحًة الاحتحذ واًخـسذ"
ابؾخسحزُح "حمىومة ذوػحافِح اًسَوًوحِة واٍىميَحاَة ال ذزنؿحهتح ا٢كَخحفّيٍىِة "...وٍىن ال جيوس ًصخي
مثلف مثهل أن ٍصذط اًلسٌسني واًعوابوًني واًـشزًني ابًـححزٍن خًس َح اٙكٍن "ًعَد هلم أن
ّ
ٍصصوا ؿىل أحسحذضم وأحسحذ حصَسحهتم من حبلوت اْك١ك وحبلوت اًخرَي" .وؿىل ُؤالء ًخىصم ىزاز
فِدسحُي "مـِم يف سشِي أن ًـعوًن أؾٌلال صـصًة وزوااَة وموس َلِة وجضىََِة حِست"(.)1
وحنن ُنخَف مؽ ىزاز يف ُشا اًخلِمي ا٢كخـسفً .لس ثأثص اًضـص اًـصيب ابًضـص اًلصيب فِي
اكن ُشا اًخأزري أححذي اّكحهد؟ ّ
الك فحًضـص األوزويب اًوس َط فس ادذَط ذأهفحش وذإًلحؿحث
ؾصذَة مصحرشت اس خلحُح من صـصاايح اًـشزًني واًعوفِني .هَمس ُشا اًخأزري يف صـص اًرتوابذوز
جبيوة فصوسح أوال ويف "اٍىومِساي اإلالَُة" ذإًعحًَح اثهَح وُشا مح أفضت إًََ ذزاسحث األذة
ا٢كلحزن اًيت كحم هبح ا٢كسدرشكون األوزوذَون من أمثحل مِلَي أسني ابالزَوش ( Miguel Asin
 )Palaciosوًَفي زصوفحوسحل ) (Lévi-Provençalوإميَََو كحززَح قومر (Emilio Garcia
)ً .Gomezلس أسس صـص اًرتوابذوز ْكد ؿشزي هل ظلوسَ ومصامسَ اًيت ًعول رشهحح ّمسوٍ
اْكد اًصفِؽ ) (fin amorأو اْكد اًسبلظي ) (amour courtoisوس سة إىل اًسبلظحث أي
اًلعوز ا٢كَىِة واألمريًة حِر وضأ وحصؾصغ ُشا اًرضة من اْكد يف كعحاس مس خحسزة اإلًلحغ
مذيوؿة اًلوايف ؿىل قصاز ا٢كوذسحث واألسخحل األهسًس َة .اكن أول صحؾص حصوابذوزي ُو وًَحم
اًخحسؽ ذوق أهَخحهَح وكومس ذواثيي (Guillaume IX duc d’Aquitaine comte de
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .506
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) Poitiersواكن أنّب أمري يف حٌوة فصوسح ( )1117-1676ثدصؽ ا٢كؤزدون مسريت حِحثَ فذسني
أهَ اكن ؿىل ظٍك ابألهسًس واب٢كرشق اًـصيب إابن اْكصوة اًعََشِة فأذش مح أذش من اًرتاج
اًـصيب وُيحك اؾخلحذ ذأهَ ثـ١ك اًـصذَة وثوظي اًسححثون إىل أن مفِوم اْكد اًـشزي وزذ ؿىل
فصوسح ؾن ظصًق "ظوق إكحمة" الزن حزم وذواسعة اًوصححني واًزخحًني األهسًس َني اٙكٍن اكن
صـصضم ًـّب إىل ا٢كٌلٛك ا٢كس َحَة .وًُس ُيح جمحل اًخوسؽ يف ا٢كوضوغ وٍىن ؾيسمح ًلول ىزاز إن
اًضـص "٠ك ًيج ُو اآلدص من ضلوظ ا٢كؤسسحث اٗكًًِة واًلصََة واًخحزخيَة ؿَََ ،فحضعص يف
ححالث اًـضق ،إىل اًخححًي واًخيىص واًصمز فأؾعى ٌَحسُد ظفة اٙكهوزت ،وأسلط اتء اًخأهُر،
دوفح من ؿحزُح"( ... )1جيد أن هبلحغ هل أن اس خـٌلل ظَلة ا٢كشهص يف خمحظسة ا٢كصأت أو يف
اْكسًر ؾهنح ال ًسل ؿىل ثلَُد ا٢كؤهر اس هتحهة اب٢كصأت ذي يف رٛك هوغ من مزًس الاحرتام واًخسجَي
وكس اس خـحز صـصاء اًرتوابذوز ُشٍ اًعَلة اًـصذَة هبشا ا٢كـىن فحس خـمَوا "س َسي" ذسال من
"س َسيت" و"موالي" ذسال من "مواليت" .ىزاز ٍىن ثلسٍصا ذحظح ًؤلدعي اًعلري فِي ًؤاذشٍ
ؿىل كوهل :حفٌَ ؿ١ك اًلزل (ذسل حفهنح) أو كوهل :ؾش أ َ
هت إين مت ذـسك ( ؾوضح ؾن ؿُيش
أ ِ
هت)؟ إن يف ثشنري ا٢كؤهر ؾيس اًضـصاء قيجح وحتسسح وجسرتا ؿىل ا٤كسوذة.
أحد ذَححصٌس ( )Béatriceحصح
أمح صحؾص إًعحًَح األؾؼم ذاهيت ) (Danteاٙكي ّ
أفبلظوهَح وحـي مهنح يف زحَخَ ومـصاخَ إىل ا٢كَىوث ذًَهل ا٢كبلةًك فلس حخَك هبح ،حس امب ًلول
ذازسو اٍىومِساي اإلالَُة ونخحة "اْكَحت اّكسًست" ( ،)Vita novaمزنٌك "هؼحم" اًفذحت اًصاـة اًيت
ؿَق هبح حميي اٗكٍن ازن ؾصيب يف مىة فأهلمخَ ذًوان "حصحٌلن األصواق" .وُىشا وذبلفح ٢كح رُد
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .307
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إًََ ىزاز فإن اْكد اًـشزي ونشٛك اًعويف ًًصـحن من مضحؾص كوًة ظحذكة ال ؿبلكة ًِح ابًـجز
اّكًيس أو حبلوت اًخرَي مث إن ا٢كَخحفّيًلح فضحء صـصي ابمذَحس.
وُيحك ذزاسحث اسدرشاكِة جسدضف ثأزري صـص اًخعوف إىل مح ُو أذـس من أؾٌلل ذاهيت.
فمثة دِوظ نثريت حصذسط جتََحث اًلسٌس خحن ذي الهصوا ( )Saint Jean de la Croixذعوفِة
اًص ْسي.
ازن ؾ ّسحذ ُ ه
ويف ُشا اًس َحق أًضح ال ذس أن هخـصط إىل اًخأزرياث اًرشكِة اًيت كحمت ؿَهيح اْكصنة
اًصومٌعَلِة األوزوذَة .أحس أكعحهبح ُو فىذوز ُوقو ا٢كشهوز أؿبلٍ واٙكي ًـخّب ذًواهَ
"اًرشكِحث" ( )Les Orientalesابهوزت اًضـص اًصومٌعَلي اًفصويس وًخضمن حتَة ٌَحضحزت
اًـصذَة ثؤنسُح حواص ََ اًيت ال ختَو من اسدضِحذاث ابًضـص اًـصيب واًفحزيس وًلول ذوضوخ يف
ملسمة ذًواهَ" :يف ؾرص ًوٌس اًصاذؽ ؾرش ويح ََُيُني واًَوم زصًن مسدرشكني" .إن اًصومٌعَلِة
ثصاي آدص ٍمتثي يف اهعسحؿحث
ؿحذث ابًضـص إىل اًرتوابذوز خبَفِهتم األهسًس َة واختشث ًِح زافسً ا ً
اًضـصاء اٙكٍن سازوا قصًنظة وكصظسة وإصشََِح وكس ٍىون من ا٢كفِس أن هلحزن أهسًس َحث ىزاز فصحين
راث اًـَون اًسوذ واًشرشت اًلمحَة رضشهيحهتح ؾيس اًضحؾص ثَوفِي قوثيي ( Théophile
 )Gauthierاًعسًق إكمي ًِوقو .وال ًًصلي أن هًىس اًخأزرياث اًـمَلة اًيت حصنهتح يف ا٥كَحل
اًلصيب معومح كعط أًف ًٍَك وًٍَك أو مح اظعَح ؿَََ ابٌََحيل اًـصذَة.
وكس اسدضِس ىزاز مص ًازا ذسًوان "ؾَون إًزا" (ٌَ )Les yeux d’Elsaضحؾص أزاقون
( )Aragonوجعست ًـسم ثـصضَ ٍىذحذَ األضم "جميون إًزا" ( )Le Fou d’Elsaوُو مزجي من
اًضـص واًيرث ؿىل ظصًلة كسمحايح وكس مضيَ كعحاس نثريت سٌلُح ابًـصذَة "( "Zadjalسخي) وجتصي
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أحساج اًصواًة يف قصًنظة كصَي سلوظِح وكس خحءُح ا٣كيون كُس زن ا٢كَوخ ًَجـي مهنح ؿحمصة
ٌَحد زمغ كصة اًيىصة ،ثشضريا مبجيء ؾرص "إًزا" ،وُشا الامس اًسحصي ًفت اهدصحٍ اًلضحت
اًـزىُ .شا
اًخىفريًني فحهتموا ا٣كيون ابٍىفص ،ومح "إًزا" يف هؼصضم سوى ثلِة ختخفي وزاءُح ّ
اٍىذحة من ذريت إذساؿحث أزاقون وفَِ ثـحظف ححز مؽ اْكضحزت اًـصذَة يف إس سحهَح ،وا٢كِم يف ُشا
اًعسذ أن اْكد اًـشزي اًـصيب اٙكي اس خرف ذَ ىزاز كس ادمتص يف اٙكُن اًلصيب فأهخج إذساؿحث
زااـة وًُست ابًـحزصت.
وا٢كبلحغ أن صـصًن اْكسًر ؿىل كميخَ ًأذش وال ًـعي ،ويف زأيي أهَ كحذز ؿىل اًـعحء ًو
وفصًن هل اًوسحاي ومهنح حصمجخَ ا٢كمهنجة إىل اٌَلحث األوزوذَة ًَيضحف إىل األزظست اًيت ٌس متس مهنح
األذة ا٢كلحزن محذثَ .وجتسز اإلصحزت إىل أن ىزاز ٠ك حيغ مبح حؼي ذَ َلوذ ذزوٌش وأذوهُس من
وفصت حصحٌلث أصـحزضم إىل اًفصوس َة مثبل .فحألول اؾخىن ذرتمجخَ إًَحش ظيّب مٌسوة فَسعني يف
اًَووسىو ،أمح اًثحين فلس اُمت ذأمصٍ وحصمج هل أنرث من مس خـصة.
ًلس اكرتخ ا٢كسدرشق اًفصويس أهسزي مِىِي ( )André Miquelذأن ثخـحون اّكحمـحث
اًـصذَة مؽ اّكحمـة اًفصوس َة ؿىل إحساج هصيس ًؤلذة ا٢كلحزن خيخط ابًثلحفة اًـصذَة يف ثفحؿَِح
أذشا وؾعحء مؽ اًَوًنهَة واٌَلحث األوزوذَة األدصى ،ويف اؾخلحذي أن صـص ىزاز ًعَح أن ًسذي
يف ُشا اإلظحز من اًسحة اٍىصري.
اكن ال ذس من فذح ُشا اًلوش ٢كصاحـة ىزاز يف مح ًخـَق ذيؼصايثَ واحنَحساثَ كصي اًخعصق إىل
محهل اًسبلخ ذفحؿًح ؾن ا٢كصأتً .لس خسص كصحيخَ لك ًَح ًفم اًلِوذ اًيت فصضِح ؿَهيح اْكُ ّجحة اب ِْكجحة
وابالحذجحة ،واكهت مصحٍك اٖكسٌُحث واًس خٌُحث فرتت سحذث فهيح اٗكؾوت إىل اًزتام األذة
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ابًلضحاي اًسحدٌة أي اًخـستة ًخحلِق اًوحست وملحومة الاس خـٌلز ا٢كخسلي واإلمّبايًَة ا٢كخعحؿست .اكن
ىزاز ًلين ذحزح اًرسة فأظَق ؿَََ ذـضِم امس صحؾص آكسوز وهُـت ذأهَ سٍص وسحء ،إال أهَ مصس
وأزص ؿىل أن حتصٍص األوظحن ميص حامت ذخحصٍص اّكسس .ويف كعَست ذـيوان "إًضحخ إىل كصاء
صـصي"( ،)1حيخج:
وًؼؼؼؼؼؼؼؼلول ؾؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼي األقـــصؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼحء
إين ذذَت ملحزص اًًسحء ومح دصحت
ا٢كبلحغ أن نثريا من" األقسَحء" كحًوا مثي ُشا اٍالكم وٍىن أول من كحهل ُو ؾسحش َلوذ
اًـلحذ فِي ثًسحد ؿَََ اًضدمية؟ ورمٌل ٍىن فزناز ٍصحد هبشٍ اٍهتمة ألهنح كري صحاية:
أًن ٠ك أاتحؼؼؼؼؼؼؼؼ ْص مـــثــــي قـــِؼؼؼؼصي ابًؼحؼضُش
وال سؼؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت وال كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذـــَـــت
ٍىؼٌؼٌؼؼؼي أحـــصـــصؼؼؼؼؼت يف وضؼؼؼؼؼؼؼح اًــٌؼؼؼِـــحز
فؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼي ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاهؼؼؼؼؼؼؼؼي كـــس نـــفؼؼؼصث؟
وًؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼول ؾؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي األقـــصـــِــــح ْء
إين ذأصـــــــحزي دؼؼؼؼصحــت ؿىل ثـحًؼِؼم اًسٌل ْء
من كحل إن اًؼحد ؿسوان ؿىل رشف اًسٌل ْء؟

( )1ذًوان ال ،ض ض .97-95
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وًلس ُن ِفص اًضحؾص فـبل وٍصذ يف هرثٍ( )1ؿىل مىفصًَ يف خسصًخَ ا٢كـِوذت ذأهَ وضؽ ا٢كصأت
"كصهفٍك" ؿىل ظسزٍ وخحل هبح يف اًـَن ؿىل "حعحن أذَغ" يف صوازغ ا٢كسن اًـصذَة اًيت ثـج
اب٢كيحفلني اٙكٍن ميحزسون اْكد زسا وًخجيسون معححفة ا٢كصأت دوفح من أن "ًُ َ
يلغ وضوؤضم".
ًيعصخ خحهسح ورضلك مؤكت ذبلف ىزاز مؽ زخحل اٗكٍن .ال ميىن أن هيىص أهَ ،يف ذساايثَ،
كس ظسم اٍىثري من مثلفي ؾرصٍ ا٢كخحصزٍن .اكن اّكو مىفِصا يف فَسعني وإزُحظحث اًـسوان
ثخأنس وًعسز اًضحؾص "كحًت يل اًسمصاء" (:)1311
مشؾؼوزت اًفس خحن
ال ثؼِؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼي
ًؼؼؼؼؼي زأي فــٌؼحن
وؾؼؼؼؼؼؼِـــٌـــح هــصؼؼي
وحتي اًيىصة فِرصح اًضحؾص ؿََيح ذسًوان "ظفوٌك هنس" (:)1319
ْ
أذسؾت زٌضة ٝك زسؼ َم َْ
مؼصاُؼلـــة اًؼٌؼؼؼِــــس ال حصذعََ فلس
ودـــَـــِؼَ سوذــــــة مؼؼن ؾــسري ثؼؼِـــي ؿىل األزط زسكًح وهـم َْ
ُؼؼؼؼؼؼؼو اًــسفء ال ثــشؾؼؼصي كــمــِؼؼعــم ًؼؼزُؼو ذأزوغ مق َْ
وًمت ثوكِؽ الاسدسبلم يف صلك ُسهة فرياكعيح ىزاز ؿىل وكؽ "سحمصح" ()1313
َحؼؼؼؼؼؼَْؼؼؼؼؼؼمــذؼحن
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح ،7ض .531
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اكهؼسفؼحغ اًِوذح ِ
فوق ُحــلَؼ ْي أزح ِ
ثؼؼعــــفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصان
وًخسفق ا٢كزًس من اًعِحًية ذمن ًلولُ :شٍ األزط يل فِلول ىزاز ذواذ آدص" :أهت يل"
(.)1356
أهلع ُة هو ٍز ذني هنسًم ثؼؼ ُ
عو ُف
صحف ظؼَؼَسم ُشا سًي ٌة أم ثؼؼ ُ
ذوزيق ٍ
محش ًـ ّي و ُ
ؿىل كــحًؼصَؼؼ ْي مشــؽ ٍ ًؼمس رسحظَ ومن َ ْ
ٍصصف
اكن اٍاكثد اًفَسعَين خّبا إزصاُمي خّبا يف اًثحمٌة واًـرشٍن من معصٍ ؾيسمح كحذز
فَسعني ًُس خلص ابًـصاق وُشٍ عم اٗكواوٍن اًيت بندضفِح يف ا٢كىذسحث :زومح حترتق وهريون ًلين.
رُي اًصخي وصـص ابإلحصحظ .ومبصوز اًزمن ،وكس ُسأ اًوحؽً ،سزك ا٢كيحضي وا٢كلحوم أن اًلصاحئ
اْكسىل ال ميىن اس متِحًِح حىت ُحت َي اًلضحاي اًـحًلة وٌسجي خّبا أن ىزاز حلق "حبعٍَك صـصٍ صُجًح
ًنف ًشا ،اكصفًح ،ال جنس مثهل يف اًضـصاء اآلدصٍنً .لس أظسح صـصٍ ًمنعح ًـبلكة اْكد ذني اًصخي
وا٢كصأت يف ا٢كسًية اًـصذَة ا٢كـحزصت يف إحسى مصاحهل .إهَ قزل ا٢كسًية حِر اًـبلكة مؽ ا٢كصأت زسًة ال
ًسحخ ؾهنح إال ابًضـص ،ألهَ رسحصٍ ٌس خعَؽ أن ًشِح ا٤كؼوز"(.)1
اًضـص اْكيس رو اًخوخَ اّكًيس ًُس قصً ًسح ؾن األذة اًـصيب اًلسمي هلصأٍ ؾيس امصئ
اًلُس وأيب هواش ورضحز وكريضم إال أهَ اكن إىل حس مح رم ّمضح ٍُصوى يف اًعحًوًنث ٌَخيسز .ىزاز
ُو اٙكي ىزل ذَ إىل اًضحزغ وحـي مٌَ ًاباب قزًَح مىمتي ا٢كواظفحث ،و ّهؼص هل ؿىل أسحش أهَ ًُس
( )1ىزاز كصحين ...اْكد مـحزصا ،اْكد ذحزح اًزمن ،يف نخحة ىزاز كصحين ،صحؾص ٍلك األحِحل ،ح  ،1ض .55
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ثََِة ذي ُو حيخي موكـَ ويضحل ًخحصٍص اّكسس مسذبل إىل لك اْكصايث األدصى .وًدصحظم ظححصيح
اُسِح اًفـًل وًيح أن هدسحءل ذـس قَحذَُ :ي حصك ؿىل زأسِح من
ذأهَ مؤسس ذوٌك اْكد واكن ز َ
ذََفة أم أهنح سدصلى جمصذ أثص اتزخيي ابزس؟ اّكواة مرتوك ًؤلايم .أمح حنن حفسشٌح أن وس خزَط
هخحجئ اًخجصذة.
ًلس هؼص ىزاز من حوهل فصأى مح زأًيح ومح حنن ىصى ،وكس هـخحذ ؿىل زؤًة اًلصح فًٌىس
رضحؾخَ إىل أن ًأيت اًضحؾص اٙكي ٍمتّي ذيفحر اًسعريت فِجـي اًسوء مصاَح .إهيح وسدٌىص حصامئ
اًرشف ،وٍىٌيح هخفِم اًلريت واألذبلق ا٢كخـحزفة حىت ًرصد اًضحؾص" :إن زذط األهوزة ابًـَد
واًـحز حـَيح جممتـح حمصو ًمح من اًعمأهٌُةً ،يحم واًسىني حتت وسحذثَ .وا٣كمتـحث اًيت ثعسح فهيح
حلصافِة اٍهنس أضم من حلصافِة األزط ،واكذعحغ دعٍك من صـص امصأت أدعص من اكذعحغ إكَمي من
أكحًمي اًوظن ،عم جممتـحث مأسومة ثفىص جبزهئح األسفي" .1أرهص أن اّكَوص الاس خـٌلزًة يف ذـغ
اًس٘كان٢ ،كح أؾَحُح أمص ا٢كلحومة ،معسث إىل اؾخلحل وسحء اًـضريت واٍهتسًس ابقخعحهبن ف١ك ًَسر
ا٢كلحومون أن اسدسَموا إهلحرا ٌَـصط اٙكي ُو أؿىل ذزخحث اًرشف وخسزان اْكصمي يف هؼصضم
ًلوط أزاكهنح
أوىل ابًعَحهة من سوز ا٢كسًيةُ .شٍ عم اًـلََة اًـسثِة ا٢كخزَفة اًيت كصز ىزاز أن ّ
ابًـمي ؿىل حتصٍص حسس ا٢كصأت من اًوظحًة ا٢كؤذست.
وإن اكن ال ذس من اًخـََق ؿىل صـص ىزاز اْكيس فإين سأجتحوس ُوسَ اٗكامئ ابٍهنوذ ،فَن
أسدٌىص مٌَ إال ظوزت ال أخس ًِح أي مّبز حٌليل وزذث يف ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث":

( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض.307
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فعَت من خ٘ك اًًسحء ؾسحءت وذؼٌؼِؼت أُصامح من اْكٌَلث

( )1

وأًن أفِم أهَ ًلعس اهعِحزٍ يف اًًسحء جفـَِن هل ًسوسح ومح "أُصام اْكٌَلث" إال ذًَي ؿىل
اٍىرثت اًـعَة ؾن اًـس .وٍىن اًخـسري كري موف َ ٍق زلك ا٢كـحًري .ويف ا٢كلحذي ًُس مثة من ًيحسغ يف
ظوزا إٍصوثَىِة حاكذ ال جتس ًِح هؼريا إال يف األذة األوزويب ،نٌل
أن ىزاز أذذي يف اًضـص اًـصيب ً
يف كوهل:
ؾؼٌؼسمح ادذَج ًسحهم حتت ًسحين
نؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼمــىؼؼؼؼؼة كؼؼؼؼصمؼؼؼؼؼؼزًــــة
صـؼؼؼؼؼصث ذــــ ُسواز اًــصؼؼحؼص األمحص
وقؼؼؼؼؼؼؼؼحظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ســفــــِــٌـــذؼؼي
ذــِؼؼن مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اًؼَحكوث
وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼصااق اًؼرؼؼؼؼط الاس خوايئ
ثٜك عم اًفوىض اًـحزمة اًيت نثريا مح ًًهتيي إٍهيح ىزاز ،فحْكد ؾيسٍ ّكحزت ذامئة اًزواذؽ ،حمتسذ
وثخلَط مسححهتح ألهنح ال ثـصف أكوذ ،واكن ًزامح ؿىل اًـحصق اٗكمضلي أن ًشذي وأن حيرتق يف
حزاوح اًـيحزص ثيلِ ًة ٌٚكُن ًَخفصػ ألمص واحس:
٠ك أنؼؼؼؼؼؼؼؼن أفؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼص ذؼؼؼؼؼؼأي يشء
إال ذؼؼؼؼؼؼؼؼأه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼم
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض 105
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وذأهم مسىيت اًيت ثيط ذني أظحذـي فصحح
فَمؼحرا أؾؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼسك إىل اًؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼحص
ذـسمح ذدؼَــت مــِؼؼؼؼؼؼحُؼؼؼؼي اإلكؼَِؼمــِـــة
( )1
وظَؼصـــت اٌَجوء اًس َحيس إىل ظسزي
مِحٍ إكَميَةّ ،كوء س َحيس ،ؾسحزاث مس خـحزت من كحموش اّكصااس ،ومن ًـصف أزاكن اٍىون
اًضـصي اًزنازي ًسزك أن األمص ًخـَق مبح ٌسمََ ذوٌك اْكد اًيت ػي ظوال حِحثَ ٍىذد
ذس خوزُح.
ًشهص ىزاز أن محزون ؾسوذ ( )1301-1990واكن أصِص ًنكس يف سمحهَ هـخَ ذأهَ معص زن أيب
زذَـة ُشا اًـرص ،فضـص "ذيفضة نّبايء" ،ومبصوز األايم وحصبمك اًخجحزة ،رُست الازثـحصة حبسد
مح ًلول و٠ك ًـس هيزٍ "أن ٍىون واحسا من ححص َة معص زن أيب زذَـة أو سواٍ".
ًلول خحن زوس خحن ( )Jean Rostandؿح٠ك اًسَوًوحِح ومؤزد اًـَوم اًفصويس" :اًلَد
ًعَد امصأت ،واْكواش ؿست وسحء ،واٍىّبايء مجَ َـِن" واٍىّبايء ثَـد ذوزا حموزاي يف صـص ىزاز
ويف حِحثَ .إهَ اًصاؾي وُن زؾَخَ.
يف س ية  ،1331ذـس ميض مخسة ؾلوذ ؿىل ظسوز "كحًت يل اًسمصاء" وذـس ثبلحق
اًلعحاس "آكحزخة ؿىل اًلحهون" أو "ا٢كلضوة ؿَهيح" ًًرش حعٍَك نفححَ يف ذًوان "مخسون ؿحمح
يف ذسمة اًًسحء" مٌعَلح من معص زن زذَـة فحسدضِس مبح وزذ يف نخحة األكحين من أن "سَامين زن
( )1مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء ،ض .137
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ؾسس ا٢كٜك كحل ًـمص زن زذَـة :مح مييـم من مسحٌح؟ أخحذَ معص :إين ال أمسخ اًصخحل وإمنح أمسخ
اًًسحء" .جيس ىزاز هفسَ يف ححص َة معص مـَسا ظَحكة مح فحل سَفَ:
أًن مح ثؼؼؼؼؼوزظت ًؼؼو ًمح
ذؼمــسخ رنؼؼوز اًؼلــصــِؼٍك
وًست أذًؼن هلم ابًوالء
وٍىؼٌــٌؼؼؼؼؼؼي صؼؼؼؼؼؼحؾؼؼ ٌص
كؼس ثـــفؼؼؼصػ مخسني ؿح ًمح
( )1
ًؼؼؼؼؼؼمــــسخ اًــٌــــســــحء
حلكم ىزاز ؾن اًًسحء ؿحصلًح وحمحمًِح ،حلكم ؾهنن يف مجَؽ ححالهتن اثةصاث مسدسٌَلث،
ضححاكث ابهَحث ،وٍىّب ىزاز وٌسدضـص ذذُد اًض َروذة وثسلى وسحؤٍ هواُس ؿىل اٗكوام ومن
ُ
كصي حتسج األ٢كحين قوثَ ؾن "األهوزة األذسًة اّكحرذة إىل األؿىل" .أمح ىزاز فِو ازن األزط ويف
هؼصي فإن أضم مح كحم ذَ يف وسحاَحثَ ُو أهَ حتسج ابمس اًًسحء ،وأؾعحُن اٍلكمة ،فـّبن ؿىل
ًسحهَ ؾن ؾواظفِن زقسحهتن زىثري من اًعسكِة .وًـي كعَست "أًؼن" اًضِريت يف جمحًِح من أذسغ
مح كِي .وٍىن آكعومة ذني اًصخي وا٢كصأت ثخجحوس اًـخحة واًلعَـة ا٢كؤكذة .فِيحك اً ِل ُص من اًًسحء،
وا٥كحذغ من اًصخحل وٌسمََ ىزاز "هشال" .وُشا جيصين إىل اْكسًر ؾن كعَست "حصىل" اًيت ًلول
إهَ ػي "ًفىص فهيح ؾرش س يواث و٠ك حترض إال يف اًس ية اْكحذًة ؾرشت"( ،)2مس خـمبل فهيح "ًلة
( )1مخسون ؿحمح يف ذسمة اًًسحء ،ض .3
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض . 395
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اٗكزامح واْكواز ا٢كرسيح" معسلح يف رٛك مح ثـَمَ من اإلىلكّيًة من رضوزت الاكذعحذ واًخلٌني
وؾصي األسَوة ؾن اًضحم اٌَلوي ،حىت ال ثأذش اٌَلة جح ًمح أنّب من جحمِح اًعسَـي ،وحمتسذ
متسذا كرساي ؿىل حسحة اًفىصت"( .)1عم امصأت حصوي هَف خحءث ثـ١ك اًصخي اٙكي ثوزظت يف
مـحرشثَ خبّب كري سحز فذلري وهجَ :
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ْؽ!
ُؼؼؼي ِنــَْؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼ ٌة ؾؼؼؼؼؼجؼىل
إين ألصؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼص أهــٌؼؼي حصىل
وظؼصدــت اك٢كَسوغ يب" :الك"
سٌؼم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزق اًؼؼؼعــــفؼبل.
وًخضح من اًس َحق أن ا٢كصأت ثيلي حمحذزة ظحدصة مؽ ري محل وذسم ،اكن ًخوكؽ أهنح محَت
مٌَ وخحء اًرسذ ًعف اًوضؽ زىثري من اًواكـَة .كحل ًِح أحس ذسامَ إن س َسٍ ًُس اب٢كزنل،
فسفـخَ وذذَت ؿىل اّكسحن .ص متِح وححول ظصذُح فذلول:
ال صؼيء ًــسُــضــٌؼؼؼي
فَلس ؾصفذم ذامئًح هشال
وًسفؽ إٍهيح ذسـغ ا٢كحل وجضـص ذلثَحن مضحؾف ،ذـضَ ًنجت ؾن إكي وذـضَ ؾٌل جس خثريٍ
يف اًيفس حلحزت أص سحٍ اًصخحل:
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض .136
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مؼؼؼؼؼؼؼحرا أثؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼعــــلــــين؟
ً ...رياثم اًؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼمــــسون
ثؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼي
ًـــمؼؼؼؼؼن اًؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼلوذ ًؼمن؟
ًــذؼؼؼؼجؼؼؼؼؼِؼؼؼضـــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي؟
ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشا إرن زؼؼؼؼؼؼؼؼمــٌؼي؟
 ...أًن ٠ك أحجم ًؼمؼحٛك اًـفن
ونٌل ًشذسئ ا٢كضِس رسوزت قضد يف صلك أمص ًعف وال ًَزم "ال متخلؽ !" ًًهتيي ذأؿىل
مصاثد الاهفـحل اٗكزامحثًَك:
سؼأسؼلط رٛك اًؼحمبل
( )1
أًن ال أزًس هل ًأاب هشال
ثلؽ كعَست "حصىل" يف ذًوان " كعحاس" وىزاز مـزت هبح وٙكٛك أذذَِح يف مٌخرسحثَ "أحىل
كعحاسي" .وعم زااـة من حِت مـحّكة ا٢كوضوغ مبح ًَزم من اًخوحص والاكذضحة ،فلك لكمة فهيح
ثؤذي ذوزُح ا٢كوهول إٍهيح ،وًُس يل ؿَهيح إال اؿرتاط واحس؛ فواحض أن كوهل "سأمزق اًعفبل"
خحءث ذَ اًلحفِة .فحّكيني ًُس ً
ظفبل واإلهجحط ؿىل ؾيفَ ًُس متزًلح.

( )1أحىل كعحاسي ،ض ض 79-75
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اًلعَست اًثحهَة اًيت أوذ أن أكف ؾيسُح وثلؽ عم أًضح يف مٌخرسحث اًضحؾص عم "زسحٌك من
س َست ححكست" ثـحَك عم أًضح خحهسح من حواهد اًـبلكحث ا٢كلضوصة ذني اّكًسني .حاكًة امصأت
خحءث حزوز "هشال" آدص فوكف ًِح ابًسحة ذشزًـة أن حٌلؿة من األظسكحء خحؤوا ًزايزثَ ،فىذست
إًََ زسحٌك ذسأهتح وعححصهتح ذفـي أمص ال ًل ّي ذزامحثَىِة:
"ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼسدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي! "
َ
وسسذث يف وهجيي اًعصًق ذؼمؼصفلِم
وسؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َت يل
أن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحق أثؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا إًَم
وحبسسِح األهثوي اٙكي ال خيعئ جسحاهل ًخفحمَ وجسس يف وهجَ س سي اٍىشة واٍمتَط:
أُؼم اًصفحق أثوا إًَم؟
أم أن ســِؼؼؼؼؼس ًت ٗكًم
حتخي ذـسي سحؿسًم؟
كحل ًِح "كفي!" فوكفت وثعف ححًِح يف مضِس ثخواظأ فَِ اًعسَـة مؽ مح جضـص ذَ من رمحهة:
واًصًؼؼؼح ثؼمؼؼؼؼضــف مـعفي
واًؼشل ًــىــــسؼؼؼؼؼؼو موكفي
ثـخشز اي هشل ال ِ
ثخأسف
ال ْ
أًن ًـــســــت آســـفؼ ًة ؿََم
وجس خسزخَ إىل احذيحة اٌَف واٗكوزان فحذص ًة مح ًيعوي ؿَََ اٍىثري من اًصخحل من خنب:
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مــحرا ًؼو اهـــم اي ذين
أدؼؼؼؼؼؼؼصؼصث َؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼي
أين اىهتيى أمصي ٗكًم
وثشهصٍ زلك وصوصحثَ اًلصامِة وذخفصذُح يف احذبلل كَسَ ورزاؾًََ .لس ذكت سحؿة اْكلِلة
فبل ذاؾي ٌَمصاوكة:
ال ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْشز
فحالمث ًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼعس حــححــصـــِؼم
ُ
ودعوظ أمح ِصُح ثعَح ذوحٌخَم
وزذـــحظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم اًــمؼؼؼؼؼؼؼضــــسوٍ
ًـــفضؼؼح مـــح ًؼسًـــم ومن ٗكًم
مث ثلسم يف زسحٍهتح ثعوزا يف مٌهتيى اًواكـَة ٢كح حيسج ٌَمصأت اًيت ثـوضِح .إهنح جتَس "يف
حواز ا٢كوكس" يف ماكهنح ،يف "راث ا٢كلـس" وثخوخَ إًََ ابٓكعحة :إهم سدسمـِح راث األاكرًد
اًيت أمسـخًهيح:
حؼذؼؼؼى إرا ؾـــحذث إًؼؼؼؼؼِــم
هؼضؼؼؼؼؼؼؼوى ذــمؼوؾــــ ِسُح اًِين
أذّب َهتح "أن اًصفحق أثوا إًَم"
وأضؼـــ َت زوهلِح نٌل ضَـخين.
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إن اًضـص اًلعيص مـصوف محزسَ اًـصة مٌش اًلسم ٍىن ًُس هبشٍ اًّباؿة كري ا٥كَوظة
اب٢كواؾغ واًـّب .وًـي مح خحء ذَ ىزاز ٍوكن يف ُشٍ اْكسىة ا٣كصذت من اْكضو األذبليق واًخوص َة
اًسبلقَة اًيت ثثلي وال ثلين.
س تي ىزاز ذـس لك ُشٍ ا٢كـحًنت معؼح فؼـــهل من أخي ا٢كصأت فلحل:
"زمبح اكن من أضم إجنحسايت أهين حشفت امسِح من كحمئة اًعـحم ووضـخَ يف كحمئة األسُحز.
حشفت امسِح من كحمئة اًـلحزاث واألمبلك ا٢كيلوٌك وكري ا٢كيلوٌك ووضـخَ يف كحمئة اٍىذد اًيت ثلصأ.
حشفت حسسُح من كحمئة آكصاف اًيت ثًذؼص اٙكحب ،واًـجول اًيت ثًذؼص اًسَخ ،ووضـخَ يف كحمئة
ا٢كخححف اًيت حزاز واًسمفوهَحث اًيت جسمؽ"(.)1
وس تي ؾٌل إرا اكن ميحزش اٗكؾوت إىل اًخحصز ؿىل األكصذني ،اذًذَ أو أدذَ مثبل .وُشا
اًسؤال يف كحًة األطمَة ألن نثريا من أذؾَحء اًخحصز ًلوًوهنح زصاحة :مؽ اًخحصٍص إال مؽ أًُل .أمح
ىزاز فأخحة" :ذسون أي حصذذ .فأًن حني أمحي اًضمس ذَسي فًَك أيضء هبح اًـح٠ك وال أس خثين
ذُيت ...أصـي اًيحز يف زَحيب كصي زَحة اآلدصٍن"(.)2
ومح أػيَ إال ظحذكح فِشٍ اذًذَ ُسابء حىذد" :ال أجخي من صـص اْكد اٙكي نخسَ أيب فبل
اْكد مسؿحت ٌَرجي وال اًضـص اًلزيل مسؿحت ٌَروف [ ]...فلس اس خعحغ أيب أن ٍىرس أذواة
(اًخحذو) اًـحظفي واّكًيس ،وًيلي اْكد من األكصَة اًرسًة إىل اًِواء اًعَق ]...[ .أظسحت
كعحاسٍ حزءا من زلحفة اْكد اًيت ًدصحذًِح اًـحصلون واًـحصلحث يف اكفِرتايث اًوظن اًـصيب
( )1ا٢كصأت يف صـصي ويف حِحيت ،ض 11
( )1هفس ا٢كعسز ،ض .37
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وملحًََُ .لس حصز أيب حسس ا٢كصأت من س َف اًس َحف مرسوز ومشاحب صِصايز وأؿحذ ًؤلهوزة
هصامهتح واؾخسحزُح اإلوسحين"(.)1
حصَح أن هؼصت ا٣كمتؽ إىل ا٢كصأت كس ثلريث ،حصَح أن هؼصت ا٢كصأت إىل هفسِح كس ثلريث ذفضي
ىزاز .واًَوم وذـس ميض مثحهَة ؾرش ؿحمح ؿىل وفحثَ مح سال ىزاز ؿىل كِس اْكَحت ألن اًًسحء حيَني
رهصاٍ لك ًوم ؿىل ص ساكث اًخواظي الاحامتؾي .وٍىن اًضحؾص ٠ك ٍىن مؤمٌح ذأن ثلَريا حلِلِح كس
حعي ابًفـي .رٛك أن ًسحش اًسَوذحِزن ومح ثسـَ من دصوح وكِحذت اًس َحزت ال ًـس حتصزا يف
هؼصٍ .ذي إهَ ًلول" :حىت اٙكُحة إىل اّكحمـة ٠ك ًلري مواظفحث اًفىص اًًسحيئ نٌل هـصفَ .فحّكحمـَة
ثفىص وثخرصف وثزتوح ؿىل ظصًلة خسهتح"(.)2
إن صحؾصًة ىزاز كصحين أزسدت وحوذُح مٌش "كحًت يل اًسمصاء" وثأنسث وحصخست ذًوا ًًن ذـس
ذًوان .وًُس مثة من ٌضم يف أهَ صحؾص ا٢كصأت األضم مٌش معص زن أيب زذَـة .إال أهَ ٠ك ًؤذش مأذش
اّكس ابًامتم إال ذـس ظسوز "ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة" أي ذـسمح ّ
حوهل اًوظن اْكزٍن:
من صحؾص ٍىذد صـص اْكد واْكيني
ًـــضؼؼؼؼؼؼحؾؼؼؼؼؼؼص ٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼخد ابًسىني
ًلس سؾزؾت ُزمية حزٍصان  1307اًلضَة اًـصذَة واكذعـت مزًسً ا من األزط وذمصث
أحبل ًمح هسحزا .وذسال من اسدهنحط اهلمم وـحذت اًضـصاء مٌش معصو زن لكثوم اهّبى ىزاز ٍصيث اًوظن
(ُ )1سابء كصحين ،فعي" أيب ىزاز" ،يف ىزاز كصحين صحؾص األحِحل ،إؿساذ وحتصٍص َلس ًوسف جنم ،ح  ،1ض .15
( )1ا٢كصأت يف صـصي ،ض .06
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وًيـي اٌَلة اًلسمية واٍىذد اًلسمية وًـَن " :هنحًة اًفىص اٙكي كحذ إىل اًِزمية" .محرا حصى؟ من
حنن؟
حؼؼؼؼؼؼَوذهـــح مؼؼؼؼؼؼؼؼِــــذؼؼؼؼؼؼؼؼة اإلحؼســــحش
أزواحؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼح ثــــضــــىؼؼؼو مؼن اإلفبلش
أايمؼيح ثسوز ذني اًزاز واًضعصجن واًيـحش
ُي (حنن ذري أمة كس أدصحت ٌَيحش؟)
 ...هؼؼؼؼؼؼؼؼلـــــــــس يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوامــــؽ
ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبل نؼؼؼؼؼؼؼســــحىل
هؼؼؼؼؼؼؼضؼؼعص األذؼِــحث أو هؼؼؤًــــف األمثحال
وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼحــــش اًؼؼؼؼؼٌؼؼؼرص ؿىل ؿسوًن
( )1
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼسٍ ثؼؼؼؼؼـؼحىل
ويف اًلعَست إذاهة كري مس سوكة ألهؼمة اْكنك اكفة و ثـَو هّبت اًلضد يف كعَست "ا٢كمثَون"
إىل حس معحًسة اْكاكم ابًخيحي:
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼى سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصحــــَون
اًؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصخ اهؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز ؿىل زؤوسنك
مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼى سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصحَون
واًــٌؼحش يف اًلحؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼة ًؼضــذؼؼؼؼؼؼمؼؼؼونً ،ؼسعلون
( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ح  ،3ض .93
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اكهؼؼؼؼؼؼؼؼت فؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ًؼؼؼؼؼؼؼنك
ذحــــحخة مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ذــــِؼؼؼؼؼضِح اًثؼمؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼن ثألكون
( )1
اكهت فَسعني ٍنك مقَط ؾامثن اٙكي ذَ ثخححصون
وأزذف ىزاز ُحثني اًلعَسثني ذلعَست "الاس خجواة" اًيت صِص فهيح جبصامئ ا٥كحزصاث ُشا
اّكِحس اًصَُد ا٢كخرعط يف حسق األزصايء وا٢كضحزك يف حـي ا٢كواظن ٍىصٍ وظيَ .وثثري ُشٍ
اًلعحاس دصة ٠ك ًـصف اًوظن اًـصيب مثَبل ًِح مٌش كعَست "ذـس اًيىصة" اًيت كحًِح معص أذو زٌضة
كصي ؾرشٍن ؿحمح:
ٌَل١ك
أمؼيت ُي ٛك ذني األ ِدم مؼٌؼّب ٌَس َف أو ِ
معص أذو زٌضة ُحمج زاُس اْكىومة اًسوزًة مجَي مصذم ابالمس ابؾخسحزٍ ا٢كسؤول األول ؾن
ُزمية  1319واكهت ُيحك مآذش خسًة ضسٍ ،أمح ىزاز فإهَ جتصأ ؿىل سؾمي األمة اٙكي ال ًخعصق
اًضم إىل وظيُذَ ،حٌلل ؾسس اًيحزص اٙكي ثأًست ضسٍ لك اًلوى اإلمّبايًَة ،فلحمت اٗكهَح من
خسًس ؿىل ىزاز .فاكن يف حصة ظححٌة ،وُح ُو ًفذح ؿىل هفسَ حهبة ححزكة مؽ حَفحاَ اًعسَـَني
وأظَحف أدصى ،وُح ُو مهتم ذخثصَط ؾزامئ األمة وذأهَ معَي موضوؾي ٌَـسو ،وُح عم اًلحُصت
ثلَق أذواهبح يف وهجَ وثلحظؽ مًضوزاثَ وحىت أكحهََ .حصَح أن اًض سحة اًـصيب ظفق ًزناز وٍىن
ال وس خعَؽ أن هلول إن اًسحدعني ؿَََ اكهوا ؿىل ضبلل مصني .واكن ال ذس من اًلِحم ذـمي إلظفحء

( )1األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ،ح  ،3ض.116
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اْكصًق .و٠ك ٍىن ذوسؽ ىزاز أن ًعَد اًيجست من أحس سوى ذصَخَ ،اًصخي اٙكي من أخهل حسج
اًزًزال ولك ثساؾَحثَ.
سعانح َضاس ئىل ػثذ انناصش يف دذ راهتا حتفح أدتْح:
" ...من مٌح اي س َحذت اًصاُس ٠ك ًرصد ذـس  5حزٍصان؟ من مٌح ٠ك خيسص اًسٌلء ذأػحفصٍ؟
من مٌح ٠ك ٍىصٍ هفسَ وزَحذَ وػهل ؿىل األزط؟ إن كعَسيت اكهت حمحوٌك إلؿحذت ثلِمي أهفس يح نٌل
حنن ،ذـَسا ؾن اًخسجح وا٢كلحالت والاهفـحل ،وابًخحيل اكهت حمحوٌك ًسيحء فىص ؾصيب خسًس خيخَف
مببلحمَ وحىوًيَ ؾن فىص مح كصي  5حزٍصان...
ّا عْذُ انشئْظ،
ال أزًس أن أظسق أن مثٜك ًـحكد اًيحسف ؿىل ىزًفَ ،وا٣كصوخ ؿىل حصاحَ ،وٌسمح
ابضعِحذ صحؾص ؾصيب أزاذ أن ٍىون رشًفح ودسحؿح يف مواهجة هفسَ وأمذَ ،فسفؽ مثن ظسكَ
ودسحؾخَ...
ال أظسق أن حيسج ُشا يف ؾرصك".
اًصسحٌك اكهت ذخحزخي  36أنخوزص  1307أي ذـس أكي من مخسة أصِص ؿىل اًِزمية ذَلِح
اًعحفي أمحس هبحء اٗكٍن معحوذة ابًلعَست ا٢كلضوة ؿَهيح .وثسني أن اًصاُس ؾسس اًيحزص ٠ك ًلصأُح
ذـس ونخد ؿىل ُحمش اًصسحٌك أوامصٍ ابًرتاحؽ ؾن لك مح ٍىون كس اختش من كصازاث وابًسٌلخ
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ٌَضحؾص ذسدول مرص مىصمح مصجبل .وؿَق ىزاز ؿىل رٛك ذلوهل "ًلس هرسث اْكححز ذني اًسَعة
واألذة"(.)1
ؾيسمح ثويف ؾسس اًيحزص دعَ ىزاز خبري ا٢كصايث ،أزذؽ كعحاس ؿىل األكي .أي ؾصيب ال ًشهص
رٛك الاس هتبلل اًزنازي اّكسٍص ذساكاَحث ا٢كسن اًؼح٢كة:
كــذؼؼؼؼؼؼَــــيحك ًــح آدص األهشِحء
كــــذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼحك
ًـــِؼؼؼؼؼؼس حــسًــــسا ؾــــَـــِــــيح
اقؼذؼَحل اًعححذة واألوًَحء(.)2
ًُفرتط أن ٍىون ذًوان "مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء" ذحظح هبن .وٍىن ٠ك وس خلصة أن
ثيسش اًـصوذة مضن اًلعحاس أًُست إحسى حصَسحثَ؟ ذىل وٍىن أحوال اًـصة آذشت يف اًخسُوز
وًدسحءل ىزاز" :مىت ًـَيون وفحت اًـصة؟" سؤال أخحة ؾيَ ازن محط ،اًضحؾص ا٢كِجصي وسُد
ؾصًضة ( )1946-1997مٌش ذساايث اًلصن اًـرشٍن يف كعَست "اٍهنحًة" اًيت حفؼيحُح ظلحزا يف
ا٢كسازش .يف ًيسن وذـس هعف كصن من احرتاف اٍلكمة وكصي أزذؽ س يواث من زحِهل جيَس ىزاز
إىل مىذسَ أمحم اًوزكة اًسَضحء واًل١ك ا٢كخـد ذني أظحذـَ ًَلمي اًوضؽ:
أحــــحول مٌش اًعفوٌك زمس ذبل ٍذ
( )1اكصأ اًصسحٌك يف األؾٌلل اٍاكمٍك ،ح  ،7ض ض 139-135
( )1اهؼص األؾٌلل اًس َحس َة ،ض ض .336- 353
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اًـصة
ثــســـمى مؼؼؼجــــحسا ذـــبلذ ْ
حد
 ...أحؼؼؼؼؼحول زمس مسًية ْ ّ
حىون مؼؼحؼؼصزت من مجَؽ اًـلسْ
فبل ًـــشذؼؼحون األهؼؼؼؼوزــــة فهيـــح
وال ًؼلــمؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼون اًؼجؼؼؼؼؼسسْ
ثخىصز لكمة "أححول" زبلاث وؾرشٍن مصت ؿىل مسى محاة و مخسة ومخسني ذُذح وحىصازُح ال
ًويح إال ابإلدفحق:
أحؼحول إحؼصاق لك اًيعوض اًيت أزثسهيح
فــصـــــؼؼؼؼؼؼغ اًؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼس كؼصؼص
وذـــؼؼؼؼؼغ اًؼَؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحث نؼؼؼؼؼؼؼفؼؼن
وواؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسث آدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص أهؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼى
وٍىــٌؼؼؼؼؼين حؼؼؼؼؼجـــت ذـــــــس مصوز اًزمن
عم ًوححث حزًية متص ؿىل صحصة اٙكبهصت و٠ك أ٢كس يف لك مح كصأث ًزناز إحسحسح ابإلحصحظ
أؾيف ذمح ًرتذذ يف ُشٍ اًلعَست .اكن يف كحًة اْكزن يف "اًِوامش" ويف زاكاَ ؿىل أيب ذحٗك،
وٍىٌَ ٠ك ًفلس إزصازٍ ؿىل الاس متصاز .أمح يف حمحس سة اًيفس ُشٍ فٌّبت خمخَفة ،إهَ اًفصاػ...
وُي من إحسحش أصس إًبلمح ٢كضحؾص صحؾص أكحُري من مثي ُشا اًفصاػ فصاػ ٍزذاذ ثأهَسا
يف آدص لكٌلث اًلعَست اًيت ثـين يف مح ثـين دصوحٌح من اًخحزخي:
زأًت اًـصوذة مـصوضة
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يف مؼزاذ األزــــحج اًلسمي
وٍىٌين مح زأًت اًـؼصة
اكن ىزاز كحس َح ؿىل اًـصةٍ ،ىن اًـصة أحصوٍ ومح ساًوا فِم ًـصفون مسى والاَ ٌَلومِة
اًـصذَة .ومح قضسَ ؿىل ذين كومَ إال ذؾوت ًيلس اٙكاث .أ٠ك ًلي يف كعَست "أًن اي ظسًلة مذـد
ذـصوذيت":
ُ
األُساة
كسوث ؿىل اًـصوذة مؼصت فؼَلس ثؼضـــَق ز ُى ْح َِِح
وإرا
ُ
ِحة
فَصذــــٌل جتـــس اًـؼؼصوذة هفسؼؼؼؼِح وًيضء يف كَد اًؼبلم صؼ ُ
ًلس ؿحص ىزاز واس خعحة اًـُش يف أوزواب وجض سؽ ذثلحفهتح وٍىن ٠ك ٍصاوذٍ الاهشذحث ْكؼة.
أًُس ُو اًلحاي:
"أًن ال أس خعَؽ حبنك حىوًين أن أحد امصأت ال أمش فهيح زاحئة اًيـيحغ واًزؿرت اًّبي واْكسق
واًوسال واًفي وا٢كيثوز واألضحًَح اًيت متؤل حلول ذبلذي .أًن هبشا ا٢كـىن ؾصيب خسً ا فبل ميىن أن
أكرتة من امصأت ال ٍىون حسسُح مفعبل ثفعَبل ٌض سَ ذحزظة وظين ذلحابثَ وأمعحزٍ وذَجحهَ
ومآرهَ ومواوًهل وأكساخ ؾصكَ وُسًي حٌلمئَ"(.)1
كَيح يف ذساًة ُشا اًسحر إن ىزاز "مََحزذٍص" فأذَحثَ ا٢كرتبهكة مبثحذة أوزاق محًَة ٠ك ًعهبح
ثيسش فهيح اًـمٍك ا٢كزًفة .زمبح حتخحح إىل اًلصذٍك وٍىن ظححهبح ًسلى اًضحؾص أكحُريي
اًخضرم و٠ك ّ
اٙكي حصض ؿىل إًعحل مضحؾصٍ واهفـحالثَ ذومنح إهبحم يف ًلة حاكذ حىون ًومِة وٍىن زصاؾخَ حوكن
يف ذسهنح ابًعوز وا٢كـحين يف أسَوة كس ًعح هـخَ ابًسِي ا٢كمخيؽ .أذذي ؿىل مبلًني كصااَ
( )1األؾٌلل اًيرثًة اٍاكمٍك ،ح  ،7ض 311
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ومس متـََ مح اكن ٌسمََ ة "اًفصخ أكَي" أو نٌل ًلول صويق ززًؽ "صـص ىزاز كصحين يف كصازثَ
احذفحء ابْكَحت وثـسري ؾن اًضِوت واًضلف يف وكت ٍاكذ فَِ اًضـص اًـصيب ًخحَق حول ا٢كوث
واًَأش واًيحَد واًضىوى"(.)1

( )1احذفحًَة اّكسس وصحؾصًة اْكواش ،يف نخحة ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل ،ض 16
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ادلصادس
َضاس لثاَِ:
كحًت يل اًسمصاء ،ظ 1306 ,3
ظفوٌك هنس ،ظ 1306 ،3
سحمصح ،ظ 1357 ،1
أهت يل ،ظ 1353 ،3
من مًضوزاث ىزاز ٌكصحين.
األؾٌلل اٍاكمٍك ،األحزاء 9 ،7 ،3 ،1
مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء ،ظ 1661 ،3
أحىل كعحاسي ،ظ 1661 ،13
ا٢كصأت يف صـصي ويف حِحيت ،ظ 1666 ،5
ال ،زاكاَة ٔكي ؾسس اًيحزص ،ظ 1376 ،1
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يشائغ
ىزاز كصحين ،صحؾص ٍلك األحِحل ،إؿساذ وحتصٍص َلس ًوسف جنم ،1-1 ،ذاز سـحذ اًعسحخ
ًٌَرش واًخوسًؽ ،اٍىوًت1339 ،
أمحس صويق ،اًضوكِحث ،ح  ،1-3ذاز اٍىذحة اًـصيب ،ذريوث ،ذبل اتزخي
اًلحيض اّكصخحين ،اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعومَ ،ذاز اًل١ك ،ذريوث1301 ،
KACEM, Abdelaziz, L’Occident d’une vie, l’Harmattan, Paris, 2016
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