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 ذمذّى:

ُق اْكضوز ومذأّظي يف اتزخي زؼلح فذيح اًـصذَة، ُؾصفت ذساايثَُ ا٢كوِكٍُك يف اًِلَسم، اًّضـص ؾًص

واس متّصث ثلحًَسٍ ؿىل مَسى األسمٌة ا٢كخـحكصة، ٍصاتذٍ صـصاٌء هسحز أذسؾوا وأزَّوا حصاَج ُشا اًفّن 

ن ملرتًًن ذأسٌلء ُمصسؾََ اٙكٍن أَْوذؾوٍ أزْساَز  اإلوسحيّن آكحٗك، حففؼخَ األحِحل ابًّصواًة واًخّسٍو

اسغ ابِظهنم، واْظعيـوا ًَصمْس ُظوزضم مـجَم ثـسري َزّوضَ لّك صحؾص ًيفسَ واكرتَن ذَ، هفوسِم وهَو 

و مح ؿَّّبوا ؾيَ "ابًيَفَ  ثشهص ظححصََ ؾيسمح ٌَْسسق إًَم صـُصٍ، نٌل جيـٜك ـصي" اّٙكي س اًضّ ُو

 ا٢كخًيّب وأيب اًـبلء وصويق.اًُسحرتي و ًْعيـَ ذم صـُص 

ؿة واًزادصت، جتّمـت أنرث ـص اًـصيب ا٢كخيوّ صاكث مسازش اًضّ ويف ؾرصًن اّٙكي أذزويح فَِ ح

صٍ اٗكهَح، رٛك  ـْ ف يف "هََفس" صحؾص ازثسط ززمحهَ ومتّسذ يف أنرث من أفق ومؤل رض دعحاط اًخّـًص

ُّبس  ََّوهنح ًو ٍس، وحيّصزُح ًو ـْ ُو ىزاز كصّحين اًّضحؾص واًصّسحم اّٙكي جُيَس احذواء ُظَوزٍ ذأنرث من ذُ

 اإلاثزت فهيح ذرتاُذف اًخَساؾَحث وثَؼخحٍهيح.ماكِمَن 

جًمح مَحّهَل صـصٍ واةمتيَ ًنظلًح ررساةصٍ، وًنذًضح زصوحَ، وذحفلح  ـْ ًلس َظوّغ ىزاز ًيفسَ ُم

يص، أو مح  ـْ و ُمـجم ذحّض ذَ من ا٢كُرَّس اًؼُمْسخَ ذأهْفحسَ، وؿحزًضح ًصسومَ ا٣كّصذت واٍاكس َة. ُو

ا٢كمخيؽ. ومبواّذ مـجمَ ا٢كُرّس نخَد صـصٍ اًلٍزص اٙكي ظّوف ذَ يف  ََ أُي اًسبلكة ابًّسِيٌُسمّ 

ؾوا٠ك كري ُمْصاتذت من ؾوا٠ك أكحل وا٢كصأت واًوظن واًَأش وَمصازت اأَل٠ك. وذَُلَخَ اًّسٍِك اًيت َحؼَمَِح 

سوز رضـصٍ إىل ؿح٠ك واسؽ من اًُلَصاء، ثَّمسوا فَِ مح حيلّلَ ا ـُ س ًّضـُص يف اًيّفْ أمعَق ا٢كـحين جنح يف اً

لّسرمح ٌَُمْيجشذني إًََ. ـَوا٠ك اًلحِمضة اًيت ًُْسزوِح اًّضحِؾُص اًّضحِؾُص ًو  واًـلي من ُكْسزت ؿىل وضف اً
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ٍُ ُشا الاهدضحز اًواؾي إحسحَش اًوازق ًَؤنّس ثفّصذٍ واهْؼفاكنَ من ثَؼْلََس ا٢كسازش  وكس أؾعح

 :ـص، ًلولاًثَحذخة يف اًسيحء اًَِلكي ٌَضّ 

 ثخَْمشُث ؿىل صـص ا٢كـصيّ  مح

 و٠ك أكصأ ثـحًمي ُسَِؼٌلن اْكىمي

 إهيّن فؼي اًّضـــؼؼص ال آابء ًؼي

ُيَِمُلِح ذأًواهَ ًلس مىٌخَ ًلة مـجمَ ا٢كسحرشت ًَىون هبح َزسّ  حًمح ًعيؽ َمضحُسٍ أو ًَْخلعِح ًو

 ّ ْكَحت فهيح ابْكصنة واٌَّون، م ثلصأ ًوحًة ذمّسذت اآلفحق، ثععرد ااّكحرذة، وكس ٍُصّصِح ابًّعَوة، فىأه

ٍُىذد و٠ك حَيمهل ظوث.  وثفيض مبح جرُِسّ ذَ إًَم ذّمح ٠ك 

ُلة مـجمَ ًِح زهني ًنمع ُحمس، ٌُْضـص ذإًلحغ ُحصوفِح اًّسحزة يف زَيحايُح فىأهّنح ثليّن، وكس  ًو

ْكصوف يني اٙكٍن جيَسون اًلوض واًيّفحر ذني ذالالث اصَف ؾن مـحىهيح اٍاكمٌة هسحُز ا٢كَحّ 

حظلة حذضة مبح يف أؾٌلق صحؾص ثَوَحَس مؽ أزساز كضحاي هوهَ اٍىصري. وحٌّحت األْكحن اًيّ ا٢كخبلظلة واًيّ 

يح،  ـْ ذأظواث ا٢كسسؿني وا٢كسسؿحث من هواذف اًـرص ذأحوذ مح ؾصف اًليحء اًـصيب فامي ذَليح وفامي مِس

ـّي ُشا اًخّ  ت ذعوهتح ؾن ت واإلًلحغ واٍلكمة ا٢كـّبّ وزحسح ذني لك ؾيحزص اإلذساغ: اًّع اكمي واٍمتّ ًو

ص."رذشابث اًيّ  ـْ  فس"، ُو اّٙكي أسِم يف اهدضحز صحِؾص وِص

ـص خَ مؽ اًضّ ًلس اكن الجنشاة ىزاز ٌَّصمس ابٍلكمة مصحـَّة كسمية يف حِحثَ، ًشهص يف كّع 

ٌَّون [ أّن اًّصمس اكن س َعيؽ كسَزٍ، ًلول: "قصكت س يدني أو زبلاًث يف كواٍزص ا01 – 06]ض 

حًزا ... ومثحًزا وحبحًزا ومصبهَد وكحابث واًّعسحكحث واألمقضة، زمست اب٢كحء وابًَفْحم وابًّزًت، زمست أُس

ىيّن ٠ك أهن زّسحًمح حًِّسا، إرن ًلس اكن اًّصمس ىَْزوًت، و٠ك جس خعؽ ًوححيت أن  ٠ك أهن زّسحًمح َزذًتًح ٍو
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اذي، ويت أصـص أّن اٌَّون ال ظوَث هل، اٗكّ  ، واس متّص اًسَسحُل حيّفزين منمتخَط "رذشابث هفيس"

 وأهَ ظفي مجَي ٍىٌَ أدصش".

 ّ َ إرا اكهت جتصذخَح وححول اًوظَي مؽ ا٢كوس َلى وَؾصف ؾن َمساذَِح، مث أَْؾصط وكحل: " إه

سخح ذـس رٛك ذوًزا أسحس ًَح يف حىوًين اًفيّن ويف  (...)اًّصمس وا٢كوس َلى كس فضََخَح واىهتخَح ـِ َ فإهّنٌل ً

ةجض   [.01ـص يت مؽ اًضّ ] كّع  "ىِي ًُليت اًّضـًص

ة اًيت جّسي هبح أحّد ا٢كوضوؿحث إًََ: ا٢كصأت واًوظن، أحَِْت إن اس خـٌلهل ًخٜك اٌَّلة اًضّ  ـًص

ـص، وؿََّبث ؾهنم، ووضفت هلم ؾن ؾوا٠ك مدضحزىة ومذساذٍك من األححسُس ؿبلكة اًيّحش ابًضّ 

ثري يف اًيّفس اًَسخنا٢كخلحذٍك ومن أكحل اٙكي ال حَصاٍ اًـ  َن من اًّصؤى وا٢كضحُس.ؼني، ًو

َتة اًسحٍصن ٌَثلحفة واآلاثز، ذَة ٌَرتذَة واًثلحفة واًـَوم إّن ا٢كيؼمة اًـص  ٌلُو ابًَوم  نحتخفبل ُو

أن ٍىون "اًّضحؾص ا٥كخَف"  ازثأات ،يف ا٢كيحمة ؿحمصة ذمَىة اًسحٍصن ـص يف ذوزثَ اًثحهَةاًـصيب ٌَضّ 

إىل مح ُنخد ؾيَ من األحبحج ُشٍ ا٣كموؿَة  حأضحفذهبشا حىوًن كس وَز ُشا اٌَلحء، و ىزاز كصّحين حم

ـَملة اّكَّست اًيت كّسمت اّكسًس ؾن اًضحؾص وِصـصٍ، ثلصأوهنح يف ُشا  اًلِّمة من اّٗكزاسحث ا٢كخ

 لحذ.ح ذسـغ اًّضـصاء واًيّ اٍىذحة. وس خىون ُشٍ األحبحج موضوغ هسوت ًَخلي ؿَهيح نخّحهبُ 

 شا لكَّ ثلسٍص مس خحّق جنمتؽ ؿَََ حول ُشا اّٙكي متّّي مبح َمؤَل اّٗكهَح وصلي اًيّحش. ُو

 ، فلحل:ؾيس اّكححغحن اًخّوحِسي ؾن اٍمتّّي ًلس ُسِتي أذو حِّ 
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ال ثَْخلي ؾيس لّك إوسحن، وال جَتمتؽ يف َظْسز لّك واحس،  مسذَؼٌص ذأص َحءَمْشُد اّكححغ 

ْضق، واًؼُميحفَسة، واًُسَوػ، ابًّعسؽ، وا٢كًضإ، واًـ١ْك، و  ـِ ْمص، واًَفصاػ، واً ـُ األظول، واًـحَذت، واً

شٍ َمفحثَح كٌََّل ميَىِح   ".واحس، وِسواُح َملحًق كٌَََل ًَيفُم مهنح واحسُو

 د. ػثذ اهلل محذ زلاسب
 ادلذّش انؼاو                                                                                                                                     
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 يمذيح

 "انشاػش ادلخرهف" : اَِثّـَضاس ل

 سيتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 يؼؼؼذــ ف ــ ص يشءٌ يف ؿحظ ؼؼؼؼؼِّ ــ ل ــــ ذ ــ ال ً 

 حيسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف إح 

 حينؼمؼؼؼؼؼؼؼساين... يف إًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف وح

 فأًن سوف أػُي ؿىل ذٍن اإلسبلمْ 

 ىزاز كصحين     

ميخٜك ظوثَ آكحض، ورسعَخَ ا٢كخفّصذت، ودعحاعَ اإلذساؾَة  ا٠ك ٍىن ىزاز كصحين صحؾصً 

اًبلفذة، وحسد، وٍىٌَ ػحُصت فٌَة وإوسحهَة مؤلث اًـرص حصنة ودصًَجح؛ هسد ا٢كـجسني حّس 

وهسد آكعوم حس اٌَـن وا٢كلت، ذَس أهَّ ٠ك ٍىْن ؾيس األهعحز وآكعوم إالّ صحؾًصا اًـضق واًوهل، 

هسرًيا، هل حضوزٍ وسعوثَ ورًوؿَ ذني مس خوايث خمخَفة، وأحِحٍل مذـحكصة، ف١ك ًـصف اًـرص 

ضة مثي مح ًنل ىزاز كصحين اٙكي راغ رهصٍ ؿىل لك  اْكسًر صحؾًصا ًنل صِصًت واسـًة، وصـسًَة ؾًص

 مفؤل اٗكهَح، وصلي اًيحش.ًسحن، 

لخَ آكحظة ا٢كسُضة،   اكن من اًُسري ؿىل صحؾص من مثي ىزاز، ميخٜك ظوثَ آكحض، ًو

ورسحظخَ اًـعََة، أن حيؼى ذإجعحة اٍىثرٍين يف اًوظن اًـصيب من مرشكَ إىل ملصذَ؛ فلس فنت 

وٍ، حبثحً ؾن صـُصٍ اًيحش من فجحث احامتؾَة كس ثُيىص ؿَََ ذـغ مح يف صـصٍ، وزاح ذُهن م وثساًو
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و صـصوا ذسـغ ثأمُثٍ ًخبلىش صُجحً فضُجحً، وضم  اٌَلة اآلزست، واًعوزت اًفحثية، وأكصَوا ؿَََ ًو

يسجمون يف اًفىصت واًعوزت. خـصفون اًواكؽ يف ا٣كحس ا٢كسُش، ًو  ًـُضون اٌَلة، ًو

سًح، ٍو ىهنح رسحظة اًفن ٠ك ٍىن صـص ىزاز كصحين مس خلَلحً، أو كحمًضح، ذي اكن رس َعحً كًص

ة وا٢كلصواَة، وػّي هخحح  اًصايق، وكصة اْكوكة اًضفحفة اآلزست، حفؼي فٌَّ اًعحذق األظَي ابٔكحُرًي

صـصٍ اًلٍزص آكعد يف لّك مصاحهل ححرًضا يف وخسان األحِحل، ؿىل مس خوايهتح اًثلحفِة 

 والاحامتؾَة، ال ًلَد.

تم ىزاز كصحين أحس اًضـصاء اً ـهّل  ًلس حـي لُك أًو ـصة اًلبلاي يف اًـرص اْكسًر، ًو

اًضحؾص اًوحِس، اٙكي حّعم مفِوم اًصؿحًة مٌش األؾىش إىل ًوم اًيحش ُشا، ًَـُش من سن كَمَ 

ـهّل األكصة إىل اٗكنخوز حووسون حني ختىل يف زسحًخَ اًضِريت ؾن زؿحًة اٌَوزذ  ٍو ونّبايء، ًو زُز

 اٙكي آسزٍ وزؿحٍ. جضسرتفِ٘ك، وحـي زاؾََ اًوحِس مجِوزٍ اًواسؽ

ـي مح راغ ؾن ىزاز من ثسّشل وصِواهَة، ومن راثَة وفصذًّة وىصحس َّة، حـي نثرًيا من  ًو

آكحظة واًـحمة ٍزوّز ؾن ىزاز اإلوسحن أنرث ذمح ٍزوّز ؾن ىزاز اًضحؾص، ف١ك ًؼفص صـصٍ ؿىل أطمَخَ 

ة ا٢كمتّيت، ثُيعف مٌجزٍ اًِضـصّي، وثضؽ  ذسزاسحث خحذت، إال يف األكي، ثيحسد ماكهخَ اًضـًص

خَ، وحصذذ ظسى صِصثَ اًيت ظسّلت اآلفحق، فصحس خثٌحء ؿسذ كََي  أًسهيح ؿىل مواظن ثفوكَ وؾسلًص

من اٍىذد، واٗكزاسحث، واًسحوج، وا٢كلحالث، واألظصوححث اّكحمـَة، واًيسواث وا٢كؤمتصاث، ٠ك 

ة اًسحملة مبح جس خحق من مذحذـٍة واُامتم. ؿىل أَن إقفحل نثري من اًسححثني  حتغ ُشٍ اًلحمة اًضـًص

ة اًـمبلكة كس ًـوذ ألس سحة خمخَفة ال ثعمس يف اٍهنحًة أمحم كصاءت موضوؾَة  ُشٍ اًلحمة اًضـًص

 مٌعفة.
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ـي اٍىذحة اًخىصميي" ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل" اٙكي أرشفت ؿَََ مؤسسة سـحذ  -ًو

ت مٌجز اًعسحخ، وأؿسٍ وحّصزٍ اًـح٠ك اًيحكس اًصاحي َلس ًو  سف جنم، من أضم األؾٌلل اًيت ثيحًو

ُشا اًضحؾص اٍىصري؛ فلس ّمَض ذزاسحث وصِحذاث ذأكبلم ظفوت من اٍىذحة واًضـصاء واألذابء 

 واًفٌحهني. 

وكس ُوفق األس خحر اًـح٠ك اًسححر اٗكنخوز ؾسس ٝك محس حمحزة ا٢كسٍص اًـحم ٌَميؼمة اًـصذَة 

أن ٍىون اًضحؾُص اٍىصري ىزاز كصحين حموز اًخىصمي مبيحس سة  ٌَرتذَة واًثلحفة واًـَوم حني اؾمتس

( وؾلس هسوت هلسًة ؾيَ 1610محزش  11/  1137حٌلذى اًثحهَة  11الاحذفحء ذَوم اًضـص اًثحين )

 يف زححة مسًية ا٢كيحمة ؿحمصة ذمَىة اًسحٍصن. 

نخوزت اًفحضٍك واٗك ين اًعسًق اًـبلمة األس خحر إزصاُمي ص سوخحًلس هتَشّت ا٢كوكف حني فححت

مبِمة اإلرشاف ؿىل نخحة حىصميي ًََق رضحؾص اًـصذَة اٍىصري ىزاز كصحين، ًضم حبواًث  حِحت اًلصمحسي

ة، احذفحًء مباكهخَ ا٢كمتّيت. ؿىل أّن  ًـٌَلء ملذسٍزن، ًسزسون فهيح حواهد ابزست من جتصذخَ اًضـًص

خجصذة ىزاز كصحين ؿىل مسى أزذـة من اًـٌَلء واًيلحذ اًسححثني اًـحزفني ذ  خحذتاس خجحذة ظفوت 

ح حـَت ُشا اْك١ك أمصاً واكـحً.  ومخسني ؿحًمح وا٢كخـملني يف ؾيحزصُح ومبلحمِح وػواُُص

إّن أضم مح ميّي ىزاز كصحين ظسكَ يف اًفن ويف اْكَحت، ٠ك ٍىن ميحزي و٠ك ٍىن ًسايج، وإرا 

مح ًـخلس. ؾصفت ىزاز كصحين ؾن  اكن مثّة مح ال ًعَق اًخرصحي ذَ فَِزتم اًعمت وال ًلول خببلف

س ؿىل مخس سحؿحث، اكهت ثؤزكَ كضَخحن: 1396كصة ؿحم  ، واس متـت إًََ يف مٌحس سدني مح ًٍز

أمح األوىل فِيي كضَة ا٢كصأت، وِذَُْت أهَ ًلسم مصافـة ححزت يف زفغ فىصت ؿحمة راؾت ؿىل ًسحن 

َ". أزَص ىزاز ؿىل أهَ يف صـصٍ، ويف َلوذ ؾسحش اًـلحذ: "إن ىزازاً ذذي خمسغ ا٢كصأت و٠ك خيصح مٌ
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نخحابثَ، أزصُس من معي ؿىل حتٍصص ا٢كصأت، وأهَّ أصّس إذبلظحً ًلضَهتح، وزوى يل كعة ثثشت أن من 

ّن  اْكصاةص ا٢كعوًنث رواث اًضأن  اكهوا هيحمجوهَ اكهت وسحؤضم حتفغ صـصٍ ؾن ػِص كَد، ُو

ًَح.  زلحفًِح واحامتؾ

يحفس ذني اًضـصاء اٙكٍن ختَّوا ؾن اًضـص إىل اٍمنمية، واهتموٍ واًلضَة األدصى عم كضَة اًخ 

ٍو صسًٍس،  بًل، زُز يف وظيُذَ واهامتاَ اًعسلي والاحامتؾي، وأَْسزوا ؿَََ يف فٌَ أًًضح، وحتسج ظًو

ؾن رًوغ صـصٍ ذني اًيحش وضآٌك هعَهبم من اًلّصاء، حىت إَن أحسضم سأل ًنرشٍ: مك وسزة ابغ 

 : وسرخني فلط.من ذًواهَ فلحل هل

وذـًَسا ؾن ُحثني اًلضَخني اكن ذمَوًءا حزًًن ؿىل مح آًت إًََ أحوال اًوظن اًـصيب من 

حصاحؽ ؿىل ا٢كس خوايث اكفة، و٠ك ٍىن نٌل ظّوزٍ ذـغ آكعوم أو اًض خحمني صحؾصاً ًسحر ؾن 

ـُش يف رشهلة ىصحسُذَ، وأن حسًثَ ؾن اًيىسة واًـمي اًفسايئ ىزوت من  صِواثَ وٙكااشٍ ًو

و ًخأمي ا٢كأسحت ثَو  ىزواثَ اٍىثريت، ذي اكن رممومحً ذلضحاي أمذَ، وكس أفىض زىثري من ُشٍ اهلموم ُو

ضِس صـصٍ ؿىل ُشا اهلّم حىت زحِهل ؾن ُشٍ اٗكهَح. كحل يل ىزاز راث ًلحء كصي مخسٍة  ا٢كأسحت، ٌو

فحٙكي ٍهتَد اٍالكم أو  وزبلزني ؿحمحً: أًن ال أنخد ذإظسؽ واحست أو إظسـني، أًن أنخد ابٖكسة،

 ًـّب ؾن هعف اْكلِلة أو هعف ا٢كوكف ال ًـّب ؾن يشء إظبلكًح.

ت موضوؿحث رممة يف جتصذة ىزاز  ًلس ّمّض ُشا اٍىذحة اٙكي ذني أًسًيح س خة حبوج، ثيحًو

كصحين؛ فلس أفصذ األس خحر اٗكنخوز سـس معَوخ  حبثَ ٢كوضوغٍ رمم ُو " زّس ظيحؿة ا٣كحس يف صـص 

حين"  ٌضري إىل مح ُو أنرث من الاذخاكز واًخجحوس يف صـص اآلدٍصن؛ إر افذخح اًسحر ىزاز كص

 مبلسمة ضحفِة ؾن ذزاسة ا٣كحس والاس خـحزت يف اٗكزاسحث ا٢كـصفِة واٌَسحهَة، وادذحز ٗكزاس خَ هط
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ة" مس هتساًي اب٢كفِوم اًلصيب ًبلس خـحزت, مذيحواًل الاس خـحزت من اًيححِخني ا ٢كـصفِة، " اًلعَست اًسحًص

وكس اسدٌس يف حبثَ إىل ٍلوؿة من ا٢كععَححث  واٗكالًَة اٌَسحهَة، وخبلء اًخسحٍن ذني اًصؤًخني.

اًلحّزت يف ذزاسة ا٣كحس والاس خـحزت ذـضِح كحمئ يف ا٢كيجز اًسبلقي واٌَسحين اًلصيب، وذـضِح كحمئ يف 

اٗكزاسة ا٢كَخة ٠ك ثـس اس خـحزت، وأن  اًثلحفة اًـصذَة واًلصذَة ؿىل اًسواء. وكس ثعصكت اٗكزاسة إىل أن

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 

اًسحزوذي وصويق واًضحيب، وإصحزت إىل مح ميىن أن ا٢كـصفِة واٌَسحهَة اٗكالًَة ؾيس صـصاء سحذلني: 

ًلوم ذَ اًسححثون اٙكٍن ٍصوذون ظصكًح خسًست" يف حفط اٍىِفِحث اًيت ثوّػف هبح اًصؤًة ا٢كـصفِة 

يف ذزاسة ا٣كحس اًلصآين، واٍىضف ؾٌل ميىن أن ثلذضََ ا٤كحرٍص اًـلسًة من رضوزت ا٢كواءمة ذني 

ظة ابًفضحء اٙكُين وفضحءاث ا٢كُسَذي وأكؽ وا٢كزح ا٢كفِوسم، ومح اًيط ا٢كلسش وذني مفحُميِح آكح

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

ًيت حتؼى زصسود واحض، أن أنخد حبيث ؾن اًعوزت واٗكالٌك يف صـص وأقصثين اًعوزت ا

مٌش مح  ضَف ىزاز كصحين، وكس ىهبين ؿىل ُشا ا٢كـىن حواز حصى ذُين وذني أس خحري اًـبلمة صويق

س ؿىل أزذـني ؿحمحً حني أذُض ين، وويت أحس سَ ا٢كسىون مبـحًري اًرتاج، حني كحل: إن ىزاز  ًٍز

لس فوحئ ىزاز من ُشا اًصأي حني هلَخَ إًََ نٌل  كصحين ُو صحؾص اًعوزت يف اًـرص اْكسًر، ًو

 فوحجت أًن.
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ص ًلخَ، وعم ًُست ظوزت ذحزحِة ذأي ملِحش، ذي  إن اًعوزت يف صـص ىزاز كصحين حُو

عم ظوزت ثيلي مح ثرتمج ؾيَ اْكواش ذعسق حُيَي إىل اًـلي، فبل ًلسو موضوغ اًعوزت سدصفحً أو 

ٍ ميس اإلوسحن يف ؾيرصاً فحثيًح وحسد، ذل ٍ وكضَة، موضوغ سز مح ًًصَ اًـلي واْكس ؿىل موضوغ

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 حصحٌلًًن ًِشا اًعسق، وإرا اكن اًعسق 

كٍصن الاذخاكز فإن ىزازاً سٜك ذزوة اّكصأت فلحمص يف ا٢كوضوؿحث اًيت ؿحّكِح ذلسز مح كحمص يف 

رس ورسحظة. ونأهَ ًلوم ذـمي  اٌَلة، و٠ك ًرتك اباًب أجحم ذون ظصكَ اًضـصاء إال وذذهل جبصأت ٌو

ٍَ ابًـواكد وا٤كحرٍص، جفـي من حسس ا٢كصأت ملسسحً، وال إذحل صحؾًصا يف اٗكهَح، فامي  ؿحذي كري آذ

أؿ١ك، احذفى جبسس ا٢كصأت نٌل احذفى ىزاز، و٠ك ًلف صحؾص أمحم اٍهنس ونأهَ اٍمتثحل ا٢كلسش نٌل فـي 

و ًعوز ا٢كصأت واْكسُصة، يف إكصحهل ؿَهيح ويف زوزثَ ضسُح، و  اكن ظحذكحً يف ىزاز. اكن ظحذكحً ُو

ص اًيحش ُُنسة ص ْكؼحث اًخوشم، وسمن آكَ  ثعٍو سة والاهعفحء، وحـي من ًلخَ وؿحّمة، ويف ثعٍو

اكرتة من اًـحمِة حفلهنح ذعحكة اًضـص ونثحفذَ، وادذحز اًشسحظة  ثدسؽ ٍلك يشء يف مـجم اًضـص،

اًيت حتمي اٗكالالث اًـمَلة، واًصؤًة اٍىوهَة، واًخجصذة اإلوسحهَة اًلحةصت يف اًواكؽ واًخحزخي. ذسث 

سة اًعٍك ظوزٍ ؾيحكِس مذجحوزت ومرتاذعة ومذيحمِة ثأثَف م هنح اًعوز اٍلكَة وا٢كضحُس اًيت ثسسو كًص

 ابًرسذ ..

ِح وظوزُح اّكزاَة وظوزُح اٍلكَة أو مضحُسُح  واٙكي ًلف ؾيس جمحالث اًعوزت وحلًو

ًـُش حسص اٌَلة زلك جتََحثَ، وإرا اكن ذـغ اًسححثني ٍصون أن إذساغ ىزاز كصحين ُو إذساغ يف 
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ي، فإن اٌَلة اًيت وسـت ؿح٠ك ىزاز زلك ثفحظَهل عم اًيت ثلمي اٌَلة، و٠ك ًَجأ إىل إكحمة ذيحء فَسف

ُشا اًسيحء اًفَسفي، وإن ذسث اًشسحظة مؼًِصا ذحزحًِح ذحذؿًح، وأوىل دعواث اًخفَسف اًعسق 

 .يف اًسحر ؾن اْكلِلة واًخـسري ؾهنح

حًنث اًرسذًة" كضَة ثساذي األحٌحش  يحكش اٗكنخوز أمحس ًوسف يف حبثَ "اًضـص واًُص ًو

ة اًيلسًة مٌش اًَوًنن اًلسمحء،  و ًلف ؾيس كعَست "قصًنظة" ؿىل ضوء مسريت اًيؼًص أو األهواغ ُو

فححًعح مح كِي ؾن اًضـص اًـصيب ذأهَ صـص قيحيئ زصف. وكس أفحذ يف حتََهل ًِشٍ اًلعَست من 

ة األهواغ األذذَة، والحغ اًـيح زص مفِوم ثساذي األحٌحش ذـًَسا ؾن ا٢كفِوم اًخلََسي ًيؼًص

اًرسذًة واٗكزامِة يف ُشٍ اًلعَست اًيت ؿّسُح ىزاز كصحين من كعحاسٍ ا٥كخحزت األزريت،  وكس رُد 

اٗكنخوز أمحس ًوسف يف ثأهَس ا٢كىون اًرسذي يف ُشٍ اًلعَست إىل حّس أهَ ّظسق ؿَهيح هخحجئ 

ة يف اًرسذ، مس خـَيحً ذأظصوححث خرياز حِيُت يف دعحة اْكاكًة.  اٗكزاسحث اًسًًِو

ة األحٌحش األذذَّة، وأضفى  كس زأى أن اًخساذيو  ذني اًضـص واًرسذ خساًل هلساًي يف هؼًص

ّة، وكس احىأ يف ذزاس خَ ؿىل ذًِة اًضـص  ؿىل صـص ىزاز كصّحين مسة أسَوذَّة امنحسث هبح ًلخَ اًضـًص

 اًليحيئ وثساذهل مؽ اٗكزاسم واًلعيص يف اًخحزخي.

شٍ اًلعَست ؾيحزص اًرسذ ذسًءا من اًضرعَة أو وكس ذني يف حتََي اًسـس اًرسذي يف ُ

اًصاوي واْكاكًة واألحساج وؾيحزص اًزمن واًخواجش ذني اًسـسٍن اًرسذي وا٢كوس َلي،"، وزأى أن 

خَ وزسذًخَ يف آن  رٛك كس حسج" ذون أن ًخفجص اًيوغ، وس َؼي اًيط صحًُسا ؿىل صـًص

 ."واحس
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ىضف حبر اٗكنخوزت ضَحء اٍىـيب حول متثَبلث  ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصحين ؾن حتوالث ٍو

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.

ت اٗك نخوزت ضَحء اٍىـيب اس خلصاء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصَحين، وثـّصف مىوًنهتح ححًو

أكحًَة ومصحـَحهتح واألوسحق اًثلحفِة يف صـصٍ لكَ يف مصاحهل ا٥كخَفة. وكس ذًَت موكف اًيلحذ من 

ي ومصحـَحثَ. هل ابدذبلف مٌحيح رٛك اًخأًو  صـصٍ يف ا٢كصأت، ووكفت ؾيس ثَلهيم ًضـصٍ وثأًو

ي ميىن اذزتال متثَبلهتح وأوسحكِح  ً حول متثَي ا٢كصأت يف صـص ىزاز، ُو وحفعت اٗكزاسة سؤالا

ي، مس خـَية رضـصٍ  أو أنّ اًثلحفِة يف منطٍ واحس،   متثَبلهتح مذـّسذت كحذٍك ًعوز مذـسذت من اًخأًو

حس ا٢كصأت ذوظفِح وهرثٍ. وكس أكحمت حبهثح ؿىل أزذـة حمحوز أسحس َة يف متثبلث ا٢كصأت يف صـصٍ عم: جم

اتزخيحً يف صـصٍ،اٙكبهصت وفـي اًًس َحن، واًًسحء وا٢كسن يف صـصٍ، وا٢كصأت ومتثَبلهتح اًس َحس َة 

ؾيسٍ، وا٢كصأت حسًسا؛ حسس ا٢كصأت وحسس اًلعَست. مذىجة يف ذزاس هتح ؿىل اًيط اًضـصي وؿىل 

ي واألوسحق الاحامتؾَة مس خفِست من مٌحشم  ا٢كععَح اٙكي متثّي مبععَححث اٍمتثَي واًخأًو

 اٗكزاسحث اًثلحفِة واألًسًِة.

ُس من صم يف أن ػحُصت اًليحء الفذة يف صـص ىزاز كصحين؛ فلس أصحزث اٗكزاسحث حول  ًو

كعحاسٍ ا٢كليحت إىل أهَ أنرث اًضـصاء حؼوت ٗكى ا٢كَحيني وا٢كعصذني اٙكٍن ادذحزوا هعوظَ ذون 

ح، ويف رٛك جمحل واسؽ ٗكزاسة اًـبلكة ذني اًضـص وا٢كوس َلح واًليحء، واًـبلكة ذني روق  كرُي
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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.

قيحاَة ىزاز كصحين"  -ٌلثومح اًخفت إًََ اٗكنخوز حٌلل ملحذٍك يف حبثَ" لكٌلث ًُست اكٍلك

ست يف صـصٍ، حـَخَ مذفصذاً ذني أكصاهَ من  ؾن كعحاسٍ ا٢كليّحت حتمَيح ؿىل اًوكوف ؾيس ذحظَة فًص

اًضـصاء، ومىٌخَ من أن حيؼى ذعَف واسؽ من ا٢كَحيني وا٢كعصذني، جتىل إذساؾِم ؿىل حنٍو الفت 

من اًليحء، فصـغ اًضـص ال  يف صـصٍ، يف حني اس خـىص صـص آدٍصن ؿىل اٍهنوط مبس خوى زاقٍ 

ًخفجص مبخعَسحث اًليحء إذساؿحً وثَلِحً، وذـضَ اآلدص فضي يف أن ًُخلصَي أو ًََلى كسًعح من اًصواح.  

ـي  فَلس اكن صـص ىزاز حٌلؿحً ًـسٍذ من اًفٌون اًخلت فَِ ابوسجحم: اًضـص واًصمس وا٢كوس َلح، ًو

ضحص خَ وروكَ وحسن مؼِصٍ ٌيش هبشا الاوسجحم حضوزٍ اْكًي اٙكي اكن ًفِغ أًنكًة وروكحً يف ر 

ص نفِي  يف زوحَ وموكفَ وإذساؿَ، وزمس حصوفَ، ونأَن لك ُشا الاوسجحم يف ا٢كؼِص واّكُو

 ابًخـسري ؾن مصسغٍ حلِلي، ممتّي وخمخَف.

ة ىزاز اًيت ؿّب ؾهنح  شا اٍالكم اٙكي سلٌحٍ ًعد لكَ يف ا٢كوكف الاس خثٌحيئ ًـسلًص ُو

ة ؾيس ىزاز كصحين" وعم اًيت ًأثَف فهيح اإلوسحن األس خحر ؾسس اًـ ٍزز كحمس يف حبثَ" اْكحٌك اًضـًص

ة اًيت حـَخَ ذمخساً يف حِحثَ وذـس زحِهل. مح ميّّي ذزاسة  ة اًضـًص واًفٌحن وا٢كوكف واٌَلة واًـسلًص

ت ىزاز كصحين اًفٌّحن ؿىل ضوء جتصذخَ اْكَحثَة إوسحًًن ًـُش يف  جممتؽ األس خحر كحمس أهنح ثيحًو

ىدضف حضحزاث، ف١ك ًـزل اًيط ؾن اكثسَ، و٠ك ًلَلَ ؿىل اْكَحت اًصحصة اًواسـة، فصذط ذني  ٍو

اًضحؾص وهعَ، وذىن زؤًخَ مذسزخة من ثفحؿي صـصٍ مؽ اًيحش وا٣كمتؽ نأهَ اًرشازت اًيت أصـَت 

ا٣كمتؽ وأهؼمة اًيحز يف اًِض مي، ٍىذد صـص اْكد واًوظن اًـصيب ميص ذأسمحث كحس َة إىل اًخفحثَ إىل 
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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 اًفصاذت، مٌحكًضح ذـغ مح اس خوكفَ من صـص ىزاز وآزااَ 

 َني وذسـغ اًؼواُص ا٢كلحزهة اًسحزست.مذىجًح ؿىل ٤كحث هلسًة ملحزهة الفذة ثعهل زىصحز اًضـصاء اًـح٢ك 

وال هًىس يف هنحًة ُشٍ اٍلكمة ا٢كوحزت أن وضري إىل أن ىزاز كصحين ٠ك ًؤثص يف وخسان اًيحش 

ىٌَ أثص يف حصنة اًضـص اًـصيب، فىثري من اًضـصاء اس خَِموٍ يف ًلخَ  ظوال حِحثَ وحسد، ٍو

 ًـحمِة.وظوزٍ وإًلحؿحثَ، وحصأثَ ورسحظخَ واكرتاذَ من ختوم ا

ي؛ فَُست ًلة األذة  وأوذ أن أصري إىل كضَة رممة يف ثَلي اًِضـص ثخعي ذلضَة اًخأًو

ة، اًيت ال ػي ًِح، وال ثلصي  لة اًضـص ذحظة، ثيدسد إىل اٌَلة اًعسَـَة أو اٌَلة اًعفًص ؿحمة، ًو

كة، ال الاىزايخ؛ فَلة اًضـص ًلة ذحظة، ثخضمن وحتَي وجضري وثدٌحض، ًلة مىثفة خمحثٍك مصاو 

ة أو اًسعحَة، ذحزح س َحكِح ورشوظِح ومواضـحهتح، فمثة حصأت وصعححث  ثلصي اًلصاءت اًؼحًُص

يح ؿَهيح معََحث اًخأوًي مبحسة  ة كس ختخَف ذالالهتح إن حنن أمـيح اًيؼص فهيح، وأحًص وفؼحػة ػحًُص

 وكعس حسن.

سحهَة واحامتؾَة وهفس َة واتزخيَة ثؼِص يف ـي ذزاسحث أدصى هلسًة ًو ا٢كس خلصي، جُسِم  ًو

يف اٍىضف ؾن رسعَة ىزاز اًضحؾص واإلوسحن، وثسنّي حواهد اًصايذت يف صـصٍ وفىصٍ، وجتَو مح 

 .اًيلحذ من جتحُي وػ١ك وثـخمي اكن ذحفًِح، ذـس أن ًلي مح ًلي من ذـغ

 ؼافنيئتشاىْى انغّ                                                                                                                  
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ؼافنيئتشاىْى انغّد. أ.
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  .أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية سابقًا 
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 :يفيٌو انصٌسج
األذيب، ًخرصف هبح ات ا٢كسسغ ومحذت اًيط ذاٗكزاسحث األذذَة أّن اٌَلة عم أ يف صّ ؼلؼمن ا٢كسذ

وفىصاًي وال يشء يف اًيط األذيب ذحزح اٌَلة، فلك يشء كري أذيب آٍث من ذحزح  حًَـّب حٌلًًَ 

ـّي  ،األذة من حلول مـصفِة وؿَمٍَة أدصى ًخأٍُّن ذاذي اًيط األذيب عسح مضن ًلة األذة. ًو ًو

ىفي، يف  ة، ٍو د ذعوزت مصخىصت زأي ذـغ اًيلحذ أن ًيفصذ األذًاًّعوزت من أضم اًـيحزص اٌَلًو

، وكس " أصحز إسزا ابوهس مصت إىل )أهَ من األفضي أم ثلسم ظوزت را صأن ححىت ًخىّصش أذًسً 

ة واحست ظوال اْكَحت من أن ثًذج نخسحً ؿسًست(" صـًص
(1)

. وإرا حّص رٛك فإهَّ ًعّح أنرث مح ٍىون 

زت، والاىزايخ هبح ؾن ا٢كأًوف واٍمنعي من أضم ؾيحزص يف حلي اًضـص. إر ًعسح الاذخاكز يف اًعو 

خَ. سة اًضحؾص وؾسلًص  اًخلومي يف ثلسٍص مُو

وال ميىن أن ىصى اًعوزت مبـزل ؾن اٗكالٌك وال اًـيحزص اًضلكَة والس امي ا٢كفحزكة واًخيحكغ 

ة و  ة واًفاكُة واًسرًص وثوكغ  اإلذصحك وثًصَ اًوؾياًضلكي واًخضحذ اًيت ثسـر اًعصافة واْكًَو

ُس ذمىٌحً اٙكُن.  ف ا٢كىّصش: أفاكزٍ ورسعَخَ نٌل ثخجىل يف زسحاهل  ،يف زأيي ،ًو أن هـزل حِحت ا٢كًؤ

ومِحثَ وأححذًثَ ا٢كسجٍك مؽ أظسكحاَ، نٌل ًشُد لكًَر زصوهس ًو
(2)

ِح اًعسازت يف ن جنـي ً أذون  

ذـضحً يف حواهد خمخَفة، فحًيلس هؼصايث ومٌحشم مذيحسٍك مذجحذٌك، ًَلي ذـضِح اًخحََي واًخلومي. 

                                                           

ة، )( 1) س، اًعوزت اًضـًص (، حصمجة، أمحس هعَف اّكيحيب، ومحٛك مريي، وسٌَلن حسن إزصاُمي، وسازت اًثلحفة 1391يس ذي ًٌو

 .13واإلؿبلم، ذلساذ، ض

(2) Cleanth brooks, Literary theory (2004), second edition, edited by Julie Rivkin and Michael 

Ryan, Blackwell publishing, USA, P: 23. 
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ىهنح يف اٍهنحًة ثخاكمي وثسلى ذـغ رشوظِح كحمئة. ن يف حسًثَ ؾن" ونٌل ًلول ث ٍو ومحش مخلكُو

و ة" ُو مي ذََٜك: اٌَلة ا٣كحًس  ذعسذ حتََي كعَست" ا٢كعسحخ" ًًو

ة فإه حوكن  يف فـي اًفِم واًخحََي اًلوت َ ًسسو أنّ " إرا اكهت لك مس خوايث اًخفىري جمحًس

حاٌَلة. إّن ايف  ُص ؿح٢كحً سَسًَح ًـعي اًيحش هل صالك من ذبلل  ًعوزت اًيت هعّوزُح ثسسو يف ثعٍو

ُست هَحًًن هل اًلوت اٍلكَة.اٌَلة. ذَس أّن اٌَلة ًُست مس خلٍك ىهنح ثدضلك  ، ًو إهنح جضلك فِميح، ٍو

هَّ واًس َحس َة. أل ْكَحت الاحامتؾَةاٌَلة حزء من وس َج ا إنّ عم أًضحً ذواسعة س َحكِح الاحامتؾي، 

حث ا٢كخيفشت أو ًخزسم ححخحث أكحؿ اٌَّلة جيد أن جُضلّك  سشد ذوزُح الاسرتاثَجي يف اًفِم،ر 

ا٢كس َعصت."
(1)

 

س" فأول دعوت يف ذَق اًعوز ُو أن ًلصن اًضحؾص هفسَ إىل يس ونٌل ًلول  ذي ًٌو

ا٢كصثسعة ابٓكَحل، وكسم األص َحء اًيت جس هتوي حواسَ" وحتسج ؾن اًلحذََة ؿىل ثلصي الاهعسحؿحث 

حتََبًل ٌَ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

اكن اًضحؾص ًسسأ ذفىصت جمصذت ، أسمٌة نٌل ال حؼيح  لي ُشا صأن اًضحؾص اًَوم ألهَ مصثأو ًي

َِح إىل صـص رشغ يف حتًو لة اًخلََسًة، مضحز  ،ٌو لة اْكسًثة ومسى ادذبلفِح ؾن اًعًص ىن اًعًص ٍو

ليت وضحؾص، حمحوٌك جتس َس األص َحء ا٣كصذت؛  إٍهيح يف لكٌلث "حوثَ": ٠ك حىن ؿىل وخَ اًـموم ظًص

                                                           

(1) 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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األهواغ، مجٍَك وحِة، وحمسسة، اهعسحؿحث من مجحث  -فإين ثَلِت الاهعسحؿحث ذاذي هفيس 

نٌل كسمهتح اًعحكة آكَحًَة اًَلؼة(" -ومذـسذت األًوان
(1)

. 

ص هل أنرث من مـىن ومضمون؛ فح٢كـىن اًـحم ٌَخعوٍص ًلعي  ومععَح اًعوزت او اًخعٍو

ميثي ا٢كوضوؿحث واألحساج وا٢كضحؾص واألفاكز واًـلحاس واْكحالث اٙكُيَة أو أي و  ،اس خزسام اٌَلة

ُس من اًرضوزي أن ثـين اًعوزجتصذ ت متثبًل او ظوزت رُيَة أو ة حس َة أو مح فوق حس َة، ًو

ة فىًص
(2)

. 

ص  ذأهَ منحرح أو أمنحظ من اًعوز اًيت عم ًفؼَة مـحذٌك  Imageryوكس ؾصف ذـضِم اًخعٍو

مفن  كعـة من اًيط. فلك جمحس او جضشَِ ًدضلك ذوظفَ ظوزت.)...( ٌَخجصذة اًضـوزًة يف هط أو

وز اًيلس اّكسًس ثلسم منحرح أو أمنحظ اًعوز يف اًلعَست او ا٢كرسحِة أو اًصواًة ا٢كفذحخ ًًس َج مٌؼ

ف. وثؼي ابًًس سة  ص ًفذح ملحًَقٍاًيط. ويف زأي آدٍصن فإن اًخعو  اًصؤًة األذبلكِة ٌَمًؤ

ومتىهنم من إؿحذت ذَق اًيط ،آلدٍصن جرُشك اًلصاء ؿىل مس خوى اًخجصذة اًضـوزًة
 (3)

. 

ص  واْكق سحؿس يف حـَِح أنرث من فحاق اًامتسم واًلوت واًعبلذة أن اًخعٍو ًُلّوي اًلعَست ٌو

هوهنح وؾؼحً مصخشاًل مضجصاً.
(4)

صو  فِوم اًـحم اٙكي ٌضرتك ًلذرص ؿىل ا٢ك  ال ٍصى اٗكازسون أن اًخعٍو

                                                           

ة ( 1)  79-70اًعوزت اًضـًص

(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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ص اٙكي ٌسفَِ اًضـصاء مجَـحً  ىن ًلفون ؾيس اًخعٍو ، حضم يف إقيحء جتصذة اًضحؾص اًفصذًة، ٍو

ضريون إىل ححٌك اًضحؾص وموكفَ جتحٍ اًـح٠ك؛ فحًضحؾص جيحذَ ؿح٢كحً مضعصاًب كري مٌؼم وحيحول أن  ،ٌو

ص ا٣كحسي كس ًضَف يف  ًلسم هوؿحً من الاس خجحذة ا٢كيؼمة يف صـصٍ. وؿىل ُشا اًيحو فإن اًخعٍو

اْكحًخني ححٌك اًفوىض وححٌك اًيؼحم
 (1)

. 

صي ويف اًوظف ؿحمة اًيؼص اّكسًس وكس أؿحذ اًيلس اًسبلقي ، حني ٠ك ًلف يف اًخـسري اًخعٍو

وحسد،  ؾيس حسوذ ا٢كعحذلة وا٢كضحهبة واس خلعحء اًعوزت من الك ظصفهيح اًيلّحذ اًسبلقَون اّكسذ

ُس اًامتزي يف ذيحء اًعوزت، وؾيس أ وكفوا ؾيس اطمَة اًخسحٍن والادذبلفذي  طمَة ا٢كفحخأت ًو

صي ؿّب اًخزحًف ذني اًعصفني ا٣كموغ ذُهنٌل يف آكعحة  ،وإحساج اٗكُضة يف اًخـسري اًخعٍو

شا ا٢كـىن فذح ؾيس اًواحس، و  ُس ححسة اًسرص وحسُح يف ذيحء اًعوزت، ُو ثـحضس اْكواش لكِح ًو

ا٣كحل أمحم وسحاي إذزبهَة أدصى ًخهنغ ابًعوزت وضأًت وثَلًِح مثي اًخشهص وآكَحل واْكسش 

واًضـوز
(2)

. 

َر ال ًلف ؾيس اًعوزت اًسَحهَة اًيت عم يف األكَد األمع وكس ثوسؽ مفِوم اًعوزت حب 

ىن اًعوزت نٌل ٍصى  ظوزت حزاَة ثلوم ؿىل مصسأ ا٢كضحهبة يف األكَد من اس خـحزت وجضشَِ وجمحس، ٍو

واًخـسري  imageاحذَت ا٢كصنز/ اًعوزت اًسَحهَةأظسح ًِح وهجحن؛  َلس اًـمصي يف اًسبلكة اّكسًست 

                                                           

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

ة اًوظف اًصوايئ، ظ (2)  31-91يب ض ض ( ذاز اًفحزا1669)1جنوى اًصاييح اًلسعَين، يف هؼًص
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صي ا٣كحسي ويف  ح الاس خـحزتاًخعٍو ُص ص حُو   figureلكمة  "وثضؽ ؿىل ا٤كَط حٌلًة ٌَحسوذ حُو

صي إىل ثأوًي واحهتحذ" (1)ًعسف ذلِة اًعوز اًيت حُيخحح إػِحز ظحذـِح اًخعٍو
. 

وإرا اكن اًضـص ٍصثسط يف األسحش مبسسأ اٍلكَة، وأن لك حزاَة يف اًلعَست حصثسط مبسسأ 

ر إن افرتاط اٍلكَة يف اًلعَست مثي افرتاط اًامتسم يف اًوحست اٙكي ًضم أحزاء اًلعَست لكِح، إ

ًل ثُشيُِنَ ٢كـصفة اًيخحجئ ا٢كخحعٍك مهنٌل اًيلس ُو مصسأ ثأًو
(2)

فإن اًعوزت رمٌل ثسُس مذيحَُة اًعلص يف  

فإهنح جيد أن حصثسط ابًعوزت اٍلكَة ٌَلعَست أو ا٢كضِسًة اًيت ثلحذي يف األكَد  ،اًيط اًضـصي

 اًيت ثيشين ؿَهيح اًلعَست.اًفىصت اٍلكَة 

ىهنح ال حتخيك اًواكؽ أو ا٢كـصفة اًـَمَة،  ُس من صم يف أّن اًعوزت مصثسعة ابًفىص، ٍو ًو

وجسـى إىل ذَق اًخواسن واًخوّحس واًخيحمغ، واًصذط اًوزَق ذني اًفىصي واًـحظفي، وحصثسط ابّكست 

س أن مح ًخعَؽ إًََ اًيلح ذ ا٤كسزون يف اًعوزت ًيعُد" ؿىل واإلجيحس وكوت اإلحيحء، إر ٍصى ًٌو

ح، وكوت إحيحهئح، فإن خست اًعوزت، وكوهتح، واألسَوة ا٢كس خزسم، ومحذهتح، أو لكهيٌل،  خسهتح وإجيحُس

ًخىضف ؾن يشء ٠ك هسزنَ من كصي)...( إن مح أؾيََ ذَفؼة اإلجيحس ، ُو حصنّي مح هل أطمَة هسريت 

خـحزت يف اًضـص اْكسًر، ًِح اًلَسة ؿىل أن الاس  ومن اّكسٍص اب٢كبلحؼة  يف حّي ظلري.

اًدضشَِ"
(3)

. 

                                                           

لِح اًرشق، اٗكاز اًسَضحء،1611َلس اًـمصي، اًسبلكة اّكسًست ذني اًخرََي واًخساول ) (1)   111(، إفًص

(2) Northrop Frye, Words with power,(2007) penguin books, U.S.A. P:71 

ة( ا3)  11)مصحؽ سحذق( ض  ًعوزت اًضـًص
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ة،  ة حوكن يف إاثزت ؾواظفٌح واس خجحذدٌح ٌَـحظفة اًضـًص صى ًوٌس أّن" كوت اًعوزت اًضـًص ٍو

وال حتخحح اًعوزت إىل أن حىون خسًست إلحساج ُشٍ الاس خجحذة فِيحك لكٌلث ألك ؿَهيح اٗكُص 

شٍ اًعوز مبلسوزُح ورشة اكًلمص واًوزذ واّكسي واًلصوة، وعم  ظوز ؾؼمية اًرتنّي)...( ُو

ميىٌيح أن وس خحسن ظوزت رسشد خسهتح ذسون أن  ذَق ُشٍ الاس خجحذة، وؿىل اًيلِغ من رٛك

ح  َية ابًفصذ راثَ، ونشا خست اًعوزت اًسبلقَة وصست حصنُّي هتز مضحؾصًن رٛك ألن إاثزت ا٢كضحؾص ُز

ميىن كِحسٌِل حسد مـحًري هلسًة موضوؾَة"
(1)

. 

ؿىل أّن اّكست ثسسو يف جضىِي اًعوزت ؿىل حنو مـنّي ٍصثسط ذلسزت اًعوزت ؿىل اإلاثزت 

ة واًـحظفِة مـحً يف اوسجحم مؽ معََة اًخَلي ا٢كـلست اًيت ثخعي ذعسَـة اًعوزت وزلحفة ا٢كخَلي  اًفىًص

 وموكفَ وححًخَ اًيفس َة وموكـَ اًثلحيف والاحامتؾي.

لعة، ذـسذت وس خجَد ًِح. فحذخساء حنن هدصؽ اًلضَة او اًاًلعَست مثة أص َحء م  حفني هلصأ

ني أن هلصز مح اٙكي ثخح عؽ أن ىصى رٛك يف  وس خسج ؾيَ اًلعَست أو مح موضوؾِح، فإرا ٠كحمحًو

ة اًلعَست ميهَ ذمح ٌسـف ُيح أن هيؼص إىل ذـغ ا٢كخضحذاث اًسيحاَة، وححل إمسخويح ذث اْكحل، فإ

ح يف اًلحزئ. وأحس اجتحُحث ابدذسح فصإماكهيح حِيتٍش ان هسسأ ز ؾيحزصُح اٗككِلة وهَف  ثعيؽ أثُص

واًرتهَد ٓكَق ذـغ واًلحفِة  ؽ اًضـصيرٛك ُو هَف ًيّؼم اًضحؾص اًلعَست )اس خزسامَ ٌَملع

ىن أضم يشء جيد أن هبلحؼَ ُو مح اٙكي ًفـهل اًضحؾص يف اٌَلة. مفععَححث من  اًخأزرياث( ٍو

ىن مح ُو اضم األظواث يف سَسٍك مذـحكصة من اٍلكٌلث مثي اّكيحش واًسجؽ ثلعي ثأزرياث ، ٍو

                                                           

ةا( 1)  15-11)مصحؽ سحذق( ض  ًعوزت اًضـًص
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لة مبلمئة ًوظف اٍلكٌلث ا٢كفذححِة يف كعَست مح ُو اس خزسام  ادذَحز اٍلكٌلث ا٢كفصذت. إن أنرث ظًص

ص"؛ فحًخعوٍص ًلّعي لك موضوغ وحسج وصـوز مامتسم يف اًلعَست إىل خحهد  ا٢كععَح" اًخعٍو

اًدضشهيحث والاس خـحزاث
 (1)

. 

دضحزذس ؿىل أزسعو حسًثَ ؾن الاس خـحزت ذأّن" أؾؼم يشء ُو اًلسزت ؿىل وكس  ؿحة ًز

شا وحسٍ ال ميىن أن ًيلي إىل اآلد ّ ؿىل أ صظَحكة الاس خـحزت... ُو ة. إن ظَحكة ه َ ؿبلمة اًـسلًص

ر زأى يف رٛك زبلزة افرتاضحث فحسست اًلسزت ؿىل زؤًة ا٢كدضحهبحث"، إ اس خـحزاث خسًست ًـين

ِح: إن اً ، والافرتاط اًثحين لسزت ؿىل زؤًة ا٢كدضحهبحث كسزت ميخَىِح ذـضِم ذون ذـضِم اآلدصأًو

سة ظَحكة الاس خـح والافرتاط اًثحًر أن الاس خـحزت يشء ذحض زت إىل اآلدٍصن، ؿسم هلي مُو

واس خثٌحيئ يف الاس خـٌلل اٌَلوي أي إهنح احنصاف ؾن اٍمنط اًـحذي ًبلس خـٌلل، ذساًل من أن حىون 

ْكحرض أذساً يف وضحظ اٌَلة اْكصا٢كسسأ ا
 (2)

. 

ة" ذأن اٌَلة ثلري اًـبلكحث كري : إوكس رشخ ملوٌك ص ًَل ح اس خـحًز ُص ن" اٌَلة يف حُو

ا٢كسزنة كصبًل ًؤلص َحء وثـمي ؿىل إذامة ُشا اإلذزاك أو اًفِم، ومبصوز اًوكت ثعسح اٍلكٌلث اًيت 

من أن حىون ظوزاً ألفاكز مذاكمحت. ومن مث  متثَِح زموساً وؿبلمحث ألكسحٍم أو أظيحف ٌَخفىري ذسالً 

إرا ٠ك ًؼِص صـصاء خسذ ًـَسون ذَق الازثسحظحث ا٢كخزَزٍك، فس خعسح اٌَلة مِخة ابًًس سة إىل 

أُساف اًخـحمي اإلوسحين اًيشٍِك.
(3)

دضحزذس أن الاس خـحزت عم ا٢كسسأ اًلحمئ   وؿىل ُشا اًيحو ٍصى ًز
                                                           

(1) John Peck and Martin Coyle, Literary terms and criticism ,(1984), Macmillan ,London, p:36-

37. 

دضحزذس، فَسفة اًسبلكة)( 2)  31-31( حصمجة سـَس ًلحمني وًنزص حبلوي، إفًصلِح اًرشق، ذريوث ض1661آ.أ. ًز

 31فَسفة اًسبلكة) مصحؽ سحذق( ض  (3)
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س خعَؽ أن هخجحُي وحوذ الاس خـحزت، ؿىل زأي من ؾيون يف اٌَلة، وحىت يف اٌَلة اًَومِة ال و 

ً  حمثة فصكً  أنّ  نخحذَ" الاس خـحزاث اًيت حنَح هبح"، ذَس ذني الاس خـحزاث اْكَّة اًيت ثخجّسذ يف ًلة  حذٌُّ

 اٍىذحة واًضـصاء والاس خـحزاث اًيت ثسوز ؿىل األًس ية ذوظفِح اس خـحزاث مِخة.

اًعوز األسحس َة ا٢كس خزسمة، وهَف ظيـت  ال ذس من أن هوزذي أًة كعَست ففي حتََ

أزضَة اًلعَست يف جتصذة وس َحق خمعوظني.
(1)

ُست ظسَـَة،  فحًضـص  ة ًو وإن ٌس خزسم ًلة جمحًس

 األحزاء اًـحذًة أو ا٢كـمتة من اًلعَست. يف اكهت اًعوز ثأيت

ت ؿىل ان اًلعَست اْكسًثة يف ذـغ ظوزُح أفحذث من اٌَلة اًَومِة، و٠ك ثـس ثٜك اًعوز

، فذـسذ اًلصاءاث ًوػَفة اًعوزت اًخلََسًة راث اْكسوذ اّكحس َة، ذي احىأث ؿىل ؾيحزص خمخَفة

ىٌَ ًـمتس ؿىل أهواغ خم  وزلحفِة  خَفة من ا٢كـصفة: ثعسَلِة وحمََةًُس فوضواًي ؿىل أي ححل، ٍو

شٍ األهواغ ميىن ان ثُسوة وثُعيف. وميىن ٌَع وزت هفسِح وحٌلًَة خمزتهة  ومسدمثصت يف اًعوزت، ُو

ونأهنم كحزئ ٙكٍن ميىن أن ًوخسوا مـحً، ا يف معََة اًلصاءت ًـسذ من اًلصاءذإحاكم ان ثلسم راهتح 

ُسوا كصاء خمخَفني واحس ًو
 (2)

. 

هخحح ٗكافؽ اًضحؾص إلذزاك اًوحست يف  ،مـحً مبـىن واحس ،واْكق ان اًعوزت ونشٛك اًصمز ٌُل

يح ؿسذاً من اًخ ا٢كـحين اًؼحُص أو ٌَخواظي من ذبلل وضؽ ا٢كرتاذعة يف  جحزة كرياًخيوّغ، أو ًرًي

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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ة من ؿبلكهتح لمثٌَل ًخضح رٛك يف اًِسف واألظي، وميىن ًِشٍ اًعوز اصدث حق كوت إضحفِة وحًِو

(1)عَستاًس َحكِة ذعوز أدصى يف اًل 
. 

 :يٌلغ َضاس يف دشكح انشؼش احلذّث
ٍّة مذفصذت يف ، مّّيث حلصة من اًزمن إّن اًعوزت يف صـص ىزاز كصّحين حىضف ؾن ححٌٍك صـًص

ة مّوازت ابجتحُحث ومواكف وأفاكز، زخّس  ت مفِوم أزذـَيحث اًلصن ا٢كحيض، حني اكهت اْكصنة اًضـًص

ء اًسحزسٍن من مثي صويق وححفغ، وززوػ جنم اًضـص اْكسًر يف آاثز قَحة ذـغ صـصاء اإلحِح

ن ابْكصنة  آدٍصن من مثي اّكواُصي وذسوي اّكسي، ويف ػِوز ٍلوؿة من اًضـصاء ا٢كخأثٍص

و.  اًصومحهدِىِة من مثي صـصاء ا٢كِجص اًضٌليل وصـصاء حٌلؿة اٗكًوان وحٌلؿة أذًو

جسًس اكن أكصة إىل اًخجسًس وؿىل اًصمغ من اًخجسًس يف صـص ا٢كخأثٍصن ابًصومحهدِىِة فإن اًخ

يف اًخَحز، أو يف الاجتحٍ، و٠ك ٍىن اًخجسًس ًخعي ذؼحُصت فصذًة مثي ػحُصت ىزاز كصّحين اٙكي اهعَق 

من موكف مصهد من اًثلحفة واًعسلة واًفىص واًثوزت واٍمتصذ ؿىل ا٢كوزوج وؿىل ا٣كمتؽ يف اًوكت 

 راثَ.

ـّي  ًوٌس يف نخحذَ اًيلسي رااؽ اًعُت "  يس ذي ؾسحزت كحًِح اًضحؾصاكرتط  ىزاز كصحين ًو

ة ظوزت ف ة" أن اًعوزت اًضـًص ثوقصافِة ثخأًف من لكٌلث"و اًعوزت اًضـًص
(2)

ومضهنح 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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ص ؿىل اًامتسم وؿىل الانخيحس اًصمس ابٍلكٌلث" ، فمثة اكرتان ذني كسزت اًلعَست اًيت جس خزسم اًخعٍو

سًة.وؿىل اًلسزت ؿىل اإلحيحء يف ملح ابٗكالٌك  ذي اٌَلة اًخجًص

 رلاالخ انصٌسج:
اٙكي ًخأمي صـص ىزاز كصحين ًبلحغ ذوزاهَ ؿىل حلول مـَية ًيوغ ؿىل إًلحؾِح وال ًضريٍ 

كري ؿحئب ابًخحىِم واًعلي يف اًؼحُص أن ًـمس إىل حىصاز اٗكالٌك واًفىصت واًعوزت، إر ًسسو 

شٍ اًلزازت يف اإلهخحح ثضم ظوزاً ، ذَس أن ُيحء اًلعَستإرا اكن رٛك ال ميس ذ  وحشف اًزوااس

الاذخاكز فهيح يف لك س َحق، فلس وكف ؾيس حسس ا٢كصأت وثأمهل ونأهَ حيمي إسمِي   زمصخىصت، ًخىص 

ـي ،وؾيس اًوخَ ،وؾيس اًـَيني ،ـصاًضّ  وؾيس ،اٍهّنسحنت وكف ؾيس  وظف  وؾيس اًسحكني، ًو

 و ؾيس صحؾٍص كريٍ ، فلس مَع وظف اٍهنس ؿىل ُشا اًيح٠ك ثسس و ،ػحُصت اهفصذ هبح ىزاز كصحين اٍهنس

صـصٍ لكََ، ونأهَّ ا٢كوظن اٙكي ًخٚكر ابْكسًر ؾيَ يف مصاحي معصٍ لكِح، و٠ك ثأث ظوزثَ ؿىل حنو 

خَمـني، ذي ثـسذث اًعوز و٠ك ًلفي رهص اٍهنس حىت يف كعحاس  ،، ونأن اٍهنس أحس ذواؾر ؾسلًص

 ذَلُس" يف زاثء سوحذَ ذَلُس اًصاوي.اًصاثء ؿىل حنو مح ىصى يف كعَسثَ اًضِريت " 

اْكد ا٣كحل األوسؽ يف صـصٍ لكَ، وذسا صـصٍ يف ا٢كصأت أوسؽ من جمحل اْكد؛  وكس ذسا

فح٢كصأت ٗكًَ اْكسُصة اًيت ٍصفـِح إىل ماكهخَ حني حمتصذ وثثوز، وا٢كصأت اْكسُصة اًيت ثلرص ؾن ذَوػ مح 

س وميىّن  وزت أو ا٥كحذؿة أو اًسحكعة، ويف لك من ُشٍ اًامنرح وا٢كصأت اًسَسَة اًلسَة أو ا٢كلص  ،ًٍص

خـحظف ًعف خلزل. ًو  وهيجو ًو
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ىٌَ يف صـص اْكد وا٢كصأت جيس فصظة ٌَيلس الاحامتؾي واًس َحيس، فِشا ا٣كحل زحد يف  ٍو

ن مؽ اٙكٍن ٍصوهَ ىصحس َحً هيوّ  مبلحؼة اًؼواُص اًسَسَة احامتؾَحً وس َحس َحً وحضحزاًي. وكس ادذََف 

ة ا٢كصأت من صأن ا ٢كصأت يف وظفِح ويف اْكسًر ؾن ملحمصاثَ مـِح، وزأى أهَ ا٢كسافؽ األول ؾن حًص

ة و  (1)ًخـَمي واْكَحتاوحلِح يف اْكد واْكًص
. 

ومن ا٣كحالث اًيت وزذث يف صـص ىزاز وظف اًعسَـة واْكَحت الاحامتؾَة اًيت ثخعي هبح؛ 

حز واًامثز ًسحرياث وأهواغفمثة حسًر ذامئ ؾن جمحيل اًعسَـة اًسححز واألهنحز وا  األدسحز وأهواغ األُس

 ًخزش زموساً منو ، ومسحكط ا٢كَحٍ واًلمي واًسححة واًّبوق واًصؾوذ وا٢كعص واًثَج واّكسحل واًخبلل

ة ومح  خحسج ؾن ظصسُح ا٢كـٌلًز خحسج ؾن اًسَوث والس امي اًسَوث اٗكمضلِة ًو اًيري واًّبثلحل، ًو

مبفححن ا٢كصأت وحـي اٗكالٌك  ًة وظسَـَة. ونثرياً مح مزح اًعسَـةفهيح من أاثج وزايص وسًية مـٌلز 

ثيشثق من ظوزت ظسَـَة وّحس ذُهنح وذني حسس ا٢كصأت، وزمبح أفحذ من اًعسَـة يف ثعوٍص اًيشء 

 وهلِضَ من مثي اًيضج أو اًخفذح، واًًضحفة واًَسحش.

، إر ذسا ىزاز يف ومن ا٣كحالث اًيت وزذث يف صـصٍ ا٢كوكف من اًسَعة ومن اًس َحسة

واص خس ا٢كوكف يف اًيلس والاحذجحح ذـس اًيىسة، فصسا  ،لساً ٌَسَعة كصي ىىسة حٍزصانخصـصٍ مٌ 

، وؾزسث أهجزت اًلمؽ وأًلت اْكصايث ،رمامتً رضؤون وظيَ، ًيلس اًسَعة اًيت جحست اًصأي

 حامتؾَة؛ذ اًسَعخني اًس َحس َة والاوكس حىصست ظوز وزموس يف صـصٍ ثـّب ؾن فسح واًفسحذ.

 وازثس إىل اًخحزخي ًخحسج ؾن أؿبلمَ ،فذيحول اًِزامئ واْكصوة وا٢كلحومة واْكصة األََُة اٌَسيحهَة

                                                           

 يف مىذسَ مبًضوزاث ىزاز كصحين ذسريوث. 1391-16-1من حسًر يل مؽ اًضحؾص ىزاز كصحين يف (1)



33 
 

وحتسج ؾن آكَفحء واًسبلظني واألهشِحء واًلحذت وا٢كفىٍصن واًضـصاء وحتسج مض َساً أو مٌخلساً، 

ة واًـسوذًة ،َفؾن األذعحل اًضـسَني واًلعط اًضـيب، وأصحز إىل زيحاَحث اًخلسم واًخز ، واْكًص

ص وآكصافةواًـ١ك واّكِي،   ،واًصخحل وا٥كعَني ،واًوظيَني وآكوهة ،واًضجـحن واّكسيحء ،واًخيٍو

وأنرث من  ،واٍهبَواًنث واألزاحوساث وا٥كٍّبن واّكواسُس وحتسج ؾن اًفسااَني وا٢كِصخني

حة واًس َحظ والاس خجواة واً وا٢كضحهق اْكسًر ؾن ا٥كحفص واًرشظة واًسجحهني لمؽ واإلُز

واٙكٍن  وحتسج ؾن اّكًس واًسلحء وأكصَة اٌٚكت يف ملحذي اًشسعحء واًفلصاء وا٢كيحضَني ،واْكّجحة

 .وحتسج ؾن اًسبلخ وآكَي  وأذواث اًلذحل زصموسٍ اًلسمية واْكسًثة ،ًفـَون واٙكٍن ال ًفـَون

وحتسج  ا٢كوال واٍىوفِة واًـلحل واًصاايث.وأصحز إىل زموس اْكَحت اًـصذَة مثي اًنب وا٢كِسحح واٗكزىة و 

وزام ٝك وحِفح ومسن  قزت وأزحيح واًيحزصت  وايفح اًلسش و  ؾن ا٢كسن زموساً ٌَملحومة من مثي 

ة من مثي ذمضق وأحِحهئح وؾن ا٢كسن ا٢كسشِة وذريوثاّكوالن  ، وأصحز إىل األمخهن واألحِحء اًصمًز

زاوا وذمضق واألؾؼمَة وهٌُوى واًسونٌلل وظصظوش ثي ، وؾن مسٍن م وأحِحء مثي اًصظحفة واٍىصد

ؾن أسٌلء  وحتسج ا ٌَوظن اًـصيب اًواحس، زمزً وقصًنظة  وكصظسة  ومحط وابذي وهصذبلء واًلحُصت 

سج ؾن وحت ،ؾن اًسرتول وزموسٍوحتسج  ،ذسز واًريموك وحعني ٌَلوت واًـزت: ا٢كـحزك زموساً 

وحَلحث اٙكهص وزكط اًزاز وسفة  ط واًـزف ؿىل ا٢كزمحزأذواث ا٢كوس َلح ومذـَلحهتح من مثي اًصك

وخسص من سَعيحث اًلش وا٢كٌلٛك اًرتهَسة  ،ٓكيوغزمزاً ٌَخزًل ؾن ا٢كلحومة وا األذواق واًعسول

واس خـحذ وا٢كوحسٍن اّكسذ اٙكٍن ذبل أفـحل، وخسص من ا٢كصاذعني  ،ومض َزحث اًيفط وسواح ا٢كخـة

حف مرسوز وا٢كلول َّ حل اًس َحسة والس امي اًسَعة اًس  جم ، ووزذ يفظوزت قصًنظة ا٢كلَوذة

والهو وكِرص ، وىصى األصِص حصمز ٢كـحٍن خمخَفة مثي حٍزصان وجرشٍن وآكسًوي وحموكة األمن ُو
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وػِصث ٗكًَ ا٢كَخح  ، وحتسج ؾن اًلعَست وؾيحزصُح وؾن اًضـص ومحَُخَ وأكسحمَوآراز وهُسحن

اًيت مثَت ؿبلمحث فحزكة يف صـصٍ، متثي مفِوم اًعوزت  وس يرخحز ذـغ اًلعحاس كعَست وا٢كَخحًلة.

اٍلكَة أو ا٢كضِسًة، مث هلسم ظًَفح من اًعوز اّكزاَة اًيت زصسث يف جمحالث اًعوزت ويف حلول 

 صـصٍ اٗكالًَة.

 :"خثض ًدشْش ًلًش" انصٌسج يف لصْذج
ـّي كعَسثَ" ذزب وحضُش ومقص"ًو

1
يحى ىضف ُشا ا٢ك ح 1351اًيت نخهبح يف ًيسن ؿحم 

ىن ُشا اٍمتصذ ال  ا٢كمتّصذ اًسحدط ؿىل اًلمي ا٢كخواززة وؿىل ا٣كمتؽ ذيلحاَ ورسحظخَ، وهفحكَ وزاياَ، ٍو

ًسسو مًسجٌلً يف هلسٍ ٌَعوزت اًصومحهدِىِة ًصؤًة اًيحش، ذلسز مح حتمي اهخلحذاً ًـسحذت اًـحذت هلِغ 

ة وث من مصحذهئح يف آكصوح ؿىل أهبة اٌَلة  هَس اٙكاث، ذي إهنح جس خَِم من اًصومحهدِىِة نثرياً أاْكًص

 ويف اس خزسام اٍلكٌلث اٗكازخة والاكرتاة من اًـحمِة:

َ ؼؼؼح ًُ ــــسمــؾٌ  صق اًلمصؼؼؼؼؼؼضـــ ُس يف اً ؼؼؼؼؼؼؼوً

 وؼفؼلؼغ ثؼؼِؼؼؼؼؼؼ ص ـــ وخ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼســـ حً ؼف

 صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَزَُ ؼؼؼؼؼؼؼساش اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أنؼؼؼؼؼؼحؼؼؼث

 ضون ُسَمصؼمؼَت وًـــِؼ واه ؼؼحؼؼاًيحُش اًًرتك 

 ص...ؼؼؼمؼؼؼؼؼؼلــــحت اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمــً

 حيمَون آكزب... واْكخيك.. إىل زأش اّكسحل

                                                           

 17-11( ذاز هوفي، ذريوث، ض1615حس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحًر )َاألؾٌلل اًس   -األؾٌلل اٍاكمٍك (1)
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 سزؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼساث اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوم

 حلــِــ صون د ؼؼؼضــــ ون. وً ؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼِــــ ص ؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 وز..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوظ

 حص اًلمص...ؼؼؼؼؼون إرا ؾؼؼؼؼؼؼؼؼوثؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼوً

 حء؟ــــِــــ صض ض ؼؼؼؼؼؼؼؼـهل كــــح اٙكي ًفؼؼؼؼؼؼؼؼم

 بلذي...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ 

 حء...ـــِؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أله بلذ اؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ 

 عحء...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بلذ اًص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ

 جحز آكسز...ؼؼف وثـــصـــ ذ ــ ي اً ؼؼؼؼؼؼؼحضلؼؼؼؼؼؼؼؼم

 َيح اًلمص؟ـــ ـهل ف ؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اٙكي ًؼؼؼؼؼؼؼم

 حء...ــــًصؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َؽ اٍى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فٌ 

ـ و   سي اًسٌلء...ـــجؼؼذؼ س ؼؼؼؼؼؼؼؼ ش ًٌ ــــِؼؼؼؼؼؼؼؼ ه

 حء؟ــــمــس اًســٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح اٙكي ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 فحء...ؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼى.. ضؼؼؼؼؼؼؼؼسحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍى 

 وىت إرا ؿحص اًلمص...ؼَون إىل مـــِـــ ٌس خح 

 َحء...ؼؼؼؼؼؼ وز األوً ؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ زون ك ؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 ِح حصسكِم زًسا... وأظفحاًل... كصوز األوًَحءؼ ؿَ 

 َصْز..ؼؼؼلحث اًعُ ــَس األهِـــ مسون اًسجحح ــوً

 ََ كََسزْ ــ م ــ س ـــ وٍن ه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ دسَون ذأف ــ ً 



36 
 

 حء...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوك

 بلذي،ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف

 سعحء...ؼ ص ؼ بلذ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ

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 

اًيت حصمسِح اًعوزت اٍلكَة. مثٌَل ًبلحغ ُشٍ اٌَلة اّكسًست اًيت حصمس اًعوزت  ٌَعوزت اٗكالًَة

وثشين اٗكالٌك. ومن اًواحض أّن اًضحؾص ًلسم ظوزت أكصة إىل اًسحهوزامِة يف احذفحل اًيحش مبَبلذ 

ىن ُشا الاحذفحل اٙكي ًـمتس اًعوزًة ونأن اًلعَست ؾيحكِس من اًعوز، ال ًلسرمح ؿىل  اًلمص، ٍو

ىن ًسسو اًخوػَف اٗكاليل ًِشٍ اًعوزت اٗكالًَة أو ِو ذبلسد حن ًك ٍىذفي ابٔكحل اًضلكي، ٍو

يك إىل ا، فٌحن ىصى ُشا الاحذفحل يف دصوح اًيحش ٢كبلكحت اًلمص ححمَني آكزب واْكخا٢كضِسًة ابزسً 

ذفحاًل اًسَغ أنساش اًَزُص، وحني هخأمي ُشا الاحذفحل ال جنسٍ اح  زؤوش اّكسحل، وثلمص اًسعوخ

ىٌَ الاحذفحل اٙكي ًلَد فَِ اًوؾي، وجسوذٍ اًسشاخة  صـسَحً مََتحً ابًفصخ واًًضحظ واٍىّبايء، ٍو

دسَون مبفِوم كري  والاحاكل واًسبلذت واًـُش يف قَسوذة ا٥كسزاث واًصهون إىل أمٍي ًن ًخحلق، ًو

ٍ ٌَلضحء واًلسز. ُشٍ اًعوز اّكزاَة اًيت جضلك ظوزت ملعـَة خسًست لك اّكست يف ًلهتح،  واغ

سة من ًلة اًخساول ا٢كفّع  حة، ُشا اًلمص اٙكي ًفـي فـهل وجيـي ونأهنح مض خلة من حِحت اًيحش وكًص

َحء ذسل اًخفىري يف ك ، ٍزوزون اًيحش أزسى ححٌك من اٙكُول واًضعح، كحاسني ؾن واكـِم صوز األًو

ـصفَ يف حِحت اًيحش واكـِم، وكس حـي اًضحؾص ُؤالء اًيحش ميجسون اًلمص ؿىل حنٍو ال ه

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 

و اًزؾمي ا٢كخفّصذ أو اٗكٍىذحثوز اٙك خـسسون يف حمصاذَ ذالًَحً آدص، ُو خلصذون إًََ ًو ي ًعَـَ اًيحش ًو

و مح ًلف مح ٗكهيم اسدسبلم وظحؿة وقسحء و  يف اهلِحٍذ ال ًلصي اًسؤال واّكواة. فلك ذبلذت، ُو

و مح ًفسح  ملحذبًل ًبلحذفحالث اًضـسَة ا٢كفـمة زصوخ اّكس واًًضحظ واًخعَؽ حنو ا٢كس خلصي. ُو

 إىل الادذبلف.ذالٌك اًعوزت ًخخجحوس ذالٌك اًدضحذَ 

ومتزتح اًعوز ا٢كسخىصت مؽ ا٢كسحرشت واٌَلة اًَومِة اًيت جرسي ؿىل أًس ية اًيحش يف جمحًسِم 

سا اًفن ًيحو مٌحى اًشسحظة اًيت ف١ك ثـس اًزدصفة عم اًيت متّّي اًفن، ذي ذء، أو يف دعد اًِجح

 ٍصى ًومتحن أن"ًعسح مفِوم " اًشسحظة" كمية فٌَة خببلف اًزدصفة، إر أظسحت من سٌلثَ، و 

)اًشسحظة( من مٌؼوز ذيحيئ عم ػحُصت أنرث ثـلًِسا إىل حس هسري من ػحُصت )اًزدصفة("
(1)

نأن  

 ًلول مثبًل:" أّي ضـف واحنبلل"، ُشٍ اٌَلة اًَومِة ثـعهيح ذفلة أكحل مح ًَهيح من جمحساث متّّي 

، وثسسو ا٢كخيحكضحث اًيت جيمؽ ا٢كخسفق ذلساخ اًضحي واًسبلل ًلة ىزاز كصحين وظوزٍ، فِلرتن اًيوز

 ص نٌل ٍصى ىزاز،يف اّكُووال فصق ذني اًفـَني  ،ذُهنح يف وحست ذالًَة، فِم ًعَون وميحزسون اًزًن

 ذسز وال وؾي": من مٌعٌَق  ألن لكهيٌل

 بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ" ف

 حَح اًيحش من ذون ؾَون...ؼ َر ً ـــ ح 

 ونؼؼؼؼحرحــــسؼ ًك اً ــصــ ر ً ؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ح 

                                                           

 17( حصمجة َلس فذوخ أمحس، ذاز ا٢كـحزف مبرص ض1335ًوزي ًومتحن، حتََي اًيط اًضـصي" ذًِة اًلعَست، ) (1)
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 ون...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو

 ون...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو

 حلْ ــــىــــون اثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 ا...و ؼؼؼحهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼش أن نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 اكل...ؼؼؼؼؼؼؼون اثؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 بلل:ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ حذون اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 بلل...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ" ً

ًٌ ؼؼ أً   معص محْش ؼؽ اٙكي ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼ ِح ا

 حْش ؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼح... وهــُضً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼ وح 

 ـَّقـــمــي اًؼؼؼؼؼؼصة اًصذحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح اًؼؼ أً 

 َسقــــعؼؼؼؼؼس ًؼؼؼؼؼيشء اٙكي ًِؼِح اًؼ أً 

ٌَ ؼؼؼؼؼؼؼذم  صق... ًيح...ؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ت 

 حْش...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؾ 

 "ِعَت فهيح اْكواْش...ؼٌَمبلًني اًيت ؾُ 

خضح من ا ىهنح ثرتبمك ٢كلعؽ اًثحين من اًلعَست أن اًعوزت ال ثخاكمي ؿىل حنو مىثًو ف، ٍو

من الاس خعصاذ، مفح ٍزال اًضحؾص ًخىئ ؿىل مح كصزٍ يف اًعوز اّكزاَة واٍلكَة  فامي ٌض سَ ًوًنً 

وا٢كضِسًة فامي س سق، فِو ًـعي اًِبلل ظفحٍث مض خلة من زؤًة اًشسعحء وا٥كسٍزن" أهيح اًصة 

و اٙكي ميعص أص َحء مذسحؿستاًصذحسم ا٢ك ىهنح ؿىل اًصمغ من  ـَق" ُو "ا٢كحش واْكضُش واًيـحش" ٍو

 حس.ثسحؿسُح ثخّ 
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وكي اًعوزت ا٢كحذًة اًعسَـَة اًصامزت ًوضؽ اًرشق ا٥كخرص يف ظوزت اٗكمضلِني اٙكٍن  ٍو

 ، ًخـصى من أي هصامة وهضحل، ومبلًٌَُرشق فلريميحزسون ظلوسحَ مـَية متثي اًرشق لكَ، فحً 

  ال جيسون آكزب إال يف آكَحل"ًؤمٌون ؿىل اًصمغ من رٛك ابًزواح من أزذـة وضم حفحتً  ونوضٍص 

سىون أمحم اًـوذ واًليحء واًعصة وجيرتون اًخواص َح  واًيت جسىن يف اٌََي ذَواًت من سـحل" ًو

 سي اٙكي ًفذم ابًرشق" اًلسمية اًيت عم اً 

 حزً ؼؼؼحًزــــرّت ثــجؼؼؼمــح اًؼٌؼ صك ؼؼؼؼؼؼص

 ةـــًوؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ن بلمً ؼؼؼؼؼؼؼؼوأح

 وايل...ؼؼؼؼؼؼؼصافحث دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼود

 صكٌح، اًسححر ؾن لك ذعوٌكؼص

 "ي...ؼس اًِبلًؼؼؼؼؼؼي ًسؼؼؼؼؼؼؼيف أذ

سَ ثدضلك من ظوز حزاَة فهيح خست واذخاكز حني ٌض   ، ُشٍ اًعوزت اٍلكَة ظوزت ابهوزامِة

فحًرشكِون حفحت ؾصات مصىض ًسىون اًخواص َح اًلسمية ابًسي،  سَاألحبلم ابٍىسبلن، وحني ٌض  

َوؾي ذالًخحن محذًة محم اًخواص َح اًلسميةأ ، وخمسزون ال ًعحون، ذي ضم كحاسون ؾن اًوؾي، ٌو

ة، وإرا أضفٌح إىل رٛك زمز اًلمص ًيىضف ٗكًيح ا٢كلزى اٙكي ختفَِ اًلعَست، فحًيحش ال  ومـيًو

إحسحسِم اٙكايت ذلسز مح ضم ذحهـون ملوذون مسدسَمون ًفِمون  ٌضـصون زىصامهتم اًفصذًة أو

 .اًلضحء واًلسز ؿىل كري وهجَ

 واٙكي ًخأمي ًلة ُشٍ اًلعَست سمن نخحزهتح ًسزك إىل أي حس اكهت ُشٍ اٌَلة خسًست

تة يف اًدضشهيحث والاس خـحزاث واًصموس واًعوزت اٍلكَة ٌَمجمتؽ ظحسخة من مثي جضشَِ  ، وحًص
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ا٢كصىض يف اًسَوث اًيت ال حتوي سواضم" جسىن يف اٌََي صة اًصذحسم ا٢كـَق" أو جضشَِ اًِبلل" ابً

" وحني ىصى اًيحش حش ــــــًضح وهؼؼؼؼؼؼؼ ِ ــــ ض ـــ وح  / أهيح اًيسؽ اٙكي ميعص محشذَواًت من  سـحل" أو " 

زهون يف ثيحكغ ػحُص مح  ، وعم ظوزت ظحذمة، ثفذح اًـَون ؿىل ظوزت ا٣كمتؽ خببلفًعَون ٍو

خـحٌش مـَ نٌل ًو أهَ اٍمنورح وا٢كثحل. ـي  ُو كحز يف اًوؾي ا٢كأًوف اٙكي ٍصى اٍمنعي واًـحذي ًو ًو

حة اًسَحيت اًيت كسمت ظوزت  "ذزب وحضُش ومقص" ة " ًـسس اًُو ثشهص ذلعَست" سوق اًلًص

كصحين ثأثص  . وال وس خعَؽ أن هلعؽ ذأن ىزازصحمٍك ابهوزامِة من ؾيحكِس من اًعوزت ًخلسم ذالٌك لكَة

ٌل من زواذ اًضـص    imagistsاًضـصاء اًعوزًني ؿىل اًيحو اٙكي ثأثّصضم اًس َحة واًسَحيت وكرُي

 اْكسًر.

 :انشعى تانكهًاخ -اجلشأج يف انرصٌّش
، ؿىل ُشا اًيحو، ميـن يف حصأثَ فميزح ذني آكصافة واٗكٍن، من ذون أن ًدسرت ذسواٍل وىزاز

ي واًخفسري يف األ ُشٍ اّكصأت يف حنت اٌَلة أو يف ذيحء اًعوز أو ثلسمي اٗكالٌك من  كَد.حتمتي اًخأًو

ذبلل اًعوزت ًخضح يف صـصٍ مٌش أن ذسا اثةصاً ؿىل اًلمي وا٢كواضـحث الاحامتؾَة، فوخس يف 

ة حـَت لك كعحاس مزتوخحث يف حني  ٍاْكسًر ؾن ا٢كصأت موضوؿَ األزري، وزأى أن ًلخَ اًضـًص

 دٍصن ؾواوس، فىرى اّكصأت مثبًل يف ُشٍ اًعوزت اًيت ثَج ابة اًفؼحػةجنس نثرياً من كعحاس اآل

من كعَسثَ "اًصمس ابٍلكٌلث"
(1)

: 

 
                                                           

ة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ض ( 1)  159-150األؾٌلل اًضـًص
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ـ   ست من اًسفص اًعوًي حلحايبــ ث

ـ   ت من دًِل ومن قزوايت..ؼصــ وث

 ٌغ ؼِؼ وٌذ أو أذ ؼؼؼق هنس... أسؼصــ ٠ك ً 

 حيت..ؼَ زاًؼؼؼؼؼؼؼؼأزضـــت ذـــإال سزؾ

 ٍكٍ ـــِـــ م ــ م ح ــســــ ج ؼؼؼ سق ساوًة ذ ؼ ٠ك ث 

 ي..ؼؼصابثؼِح ؾؼؼؼؼ وك ؼؼصث فؼؼؼؼإال وم

 ٘ك اًًسحء ؾسحءتً ؼن حؼؼت مـــَــفع

 حثؼمــَؼح من اْكــصامً ؼت أُـــِــــ ٌ ــ وذ 

 حصٍؼا ال ٌضحذَ سصً ؼؼت صـؼصــ ذ ؼ ون 

 وزاتؼؼذــــ ي اً ؼؼؼؼؼؼبلم ٝك فؼؼؼؼؼإال ن

 سحذت وؾسحذتؼؼؼؼؼؼؼ صذت أًف ؾ ؼؼؼؼؼح

 وخسث أفضَِح ؾسحذت رايتؼؼؼؼؼؼؼؼؼف

ًهتيي إىل أن اًسحيق ًأهَ ٍهنيي اًلعَست زصؤًة اًـسر يف لك ُش واؿىل اًصمغ من  بلخسوى، ًو

لول:ُو اًضـص، فحٙكي اهخلم مهنن ً   ًذلمن مٌَ ًو

 مم ا٢كعَّد.. ال حيي كضَيتــ" ف

 صي وذوايتؼؼؼؼذــ َيت يف ذف ـــ ض ؼؼؼ ل ؼ ف 

 سوذتٌ ــــســــ يح م ــ حم ــسزوة أمــلك اً

 ٌلث."ؼح.. يف اًصمس ابٍلكــوذبلظٌ
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ىزازاً كس ذشل هجساً يف  ذأنّ  ًخوضم اًلحزئاٙكي ًخلحظؽ مؽ اًضفحَُة جيـي ُشا اًضـص ا٢كخسفق 

ىن كعَسثَ ثسل ؿىل أن وزاءُح ظيحؿة دفِة ال ثؼِص ٌَـَحن،  حصهَد اًعوزت ويف اذخساؾِح. ٍو

شا ُو زس هعحؿة اًعوزت واحذفحء اًلصاء  هبح من مس خوايث زلحفِة مذـسذت. ُو

 :انصٌسج يف لصْذج" ىٌايش... ػهَ دفرت اننكغح"
ؿىل ذفرت اًيىسة"... ويف كعَسثَ " ُوامش 

(1)
ثخآسز اًعوزت اّكزاَة ًخشين اًعوزت  

سحهوزامِة؛ وكس افذخح اًلعَست ذـوامي لكَة يف اًعوزت اٍلكَة اً اٍلكَة، فذخجىل اًفىصت واٗكالٌك اٍ 

 ء كسمي ٠ك ًخرط ؾخسة اْكسازة:هجة هؼصٍ، وعم لك يشاًيىسة من و 

 مةــــ"أهـى ٍنك، اي أظسكحيئ، اٌَلة اًلسً

 مةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًــد اًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼ واٍى 

 مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىــــى ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 وة، اكألحشًة اًلسميةؼؼلــثــ م ــ ح اً ــالكمٌ

 ـِص، واًِجحء، واًضدمية...صذاث اً ؼفؼوم

 م...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىــــى ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 م...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىــــى ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 "مة.ــًزؼِؼ حًة اًفىص اٙكي كحذ إىل اً ــِؼؼ ه 

                                                           

 71-13األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك اًثحًر ض  (1)
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ُيح كحمئ يف خحهد ًلسمي وا ؾوامي اًِزمية. ي اًلسميكسم فىصثَ األوىل من ذبلل اًعوزت، حفمّ 

ذاث األفاكز واًـح اًلسمي اب٢كعَق؛ مٌَ، ًيضء ذالًخَ اًلسمي اٙكي س سق اًِزمية، وكس حيمي ذالٌك

حِر ا٢كسحفة اًِحاٍك ذني فمثة اس متصاز يف مفصذاث اٌَلة وَلوالهتح،  وا٢كٌلزسحث واًـلحاس واًعلوش.

اٙكي ال ًيشين ؿىل اًـلي واْكوكة  اًلول واًفـي، واًزنؿة اًفصذًة اًيت ثخحنك يف كصاز اًسَعة

فصذاث اًـِص، واًِجحء، واًضدمية". ًؼي ًخوسي مبذي ؿىل اًسفَ واًعُش" و  ،وا٢كـصفة واًرتوي

ا٢كخَلي ذني كسميني، كسمي أصحز إًََ يف كعحاسٍ األوىل، وكسمي خسًس كحذ مصحرشت إىل اًِزمية، وال 

خفحءل  ختَو مفصذاث ىزاز من ُشٍ اٌَلة اًيت جتيح أحِحًنً  إىل اًِجحء واًفؼحػة. فِو هيجو اًلسمي ًو

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.

ُجحاُهتح وفؼحػهتح مـّبت أصس اًخـسري ؾن اًفىصت، ونأّن اًفىص اٙكي ىل واْكق أن اًعوزت ؿ 

وصمصان اًـمي ٌَمس خلصي، فمثة ص سَ  س سق اًِزمية ميخس يف كصون وكصون من اًزناغ واًفصكة واًض مت

بًل حىت اُرتأ، و٠ك ٍىن ًَجصؤ أحس ًَلمي  ذني اًفىص واْكشاء ؾيس ىزاز كصحين يف أهَ اس خـمي ظًو

 ًفىص ووضحؿة اْكشاء إال ىزاز.ظٍك ذني كساسة ا

وثـّب اًعوز ؾن اْكحٌك أًضحً، فحًضحؾص يف مصازت ويف ىىس، وال ًعفو ؿىل دِحهل إال ظوزت 

 ففي ا٢كلعؽ اًثحين ًلول:  ؛ؿَهيح اًفجَـة، فريى لك يشء ًسـر

 سْ ــميح اًلعحاؼ ٌة يف ف ــــحؼؼؼ"محً

 حءُ ـــســ ص اًٌ ؼؼؼؼحاـــحٌة ضفؼؼؼؼمحً
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 حز، وا٢كلحؿسْ ؼذــ س واٌََي، واأل

 يح األص َحْء...ؼ حٌة أمحم ؼؼؼؼؼؼؼمحً

ىهنح متزتح ابًسرصي واٌَميس، ذي ابْكواش ُشا ا٢كلعؽ اٙكي ًلسم  حفأمحمٌ ظوزت روكِة، ٍو

وًلَد أكحل  ،وثلمي ا٢كبلمح ،اًصؤًة حني ثسهلمّ  ،لكِح، فذامتظم اًصؤًة واًصؤاي واًفىص يف ُشا ا٢كلعؽ

ؿَهيح اًضحؾص لك أححسُس اًَأش واًلٌوظ، ألهَ أمحم اًفجَـة ال ًرتك  ؾن األص َحء، ظوزت هيَي

 مسحفة ٌَخأمي واًخفىري.

 انح ادلفائةح ّنرمم نهًمعغ انثانث:حلًأياو ىزه ا
نْ ؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼين اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ"اي وظ  ٍز

 ؼةٍ ؼؼحؼؼؼؼَــي ذؼؼؼؼؼؼؼؼٌـــ ذ ــ وًّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

َحينيْ ؼ من صحؾٍص ٍى   خد ٌَحد ٌو

 "نْي...ــىؼؼؼؼؼســ د ابً ــذؼ ضحؾٍص ٍى ً 

ست ا٢كفحخأت، فريى اًواكؽ اّكسًس، وٍصى  و يف ُشا ا٢كلعؽ ًسسو ونأهَ ًيدصَ من ُو ُو

ريى ًلخَ ثخلرّي" ٍىذد ف الاهلبلة اٙكي حسج ذاذهل، ُشا اًخحول من اًضس إىل اًضس،

فة مـّبت ؾن اًخحول اْكحذ يف حِحثَ وفىصٍ وصـ و حتول ػحُصي ابًسىني" وعم ظوزت ظًص صٍ، ُو

يف األكَد، ألن ا٣كمتؽ اٙكي هلسٍ يف كعحاسٍ األوىل ٠ك ًخلري نثرياً وإمنح اٙكي ثَلَرّي ُ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 

 ًسسو لك يشء رمزومحً حىت اًضـصاء اٙكٍن خيجَون من صـصضم: اًلعَست، ففي س َحق اًِزمية

 ن أوزاكٌح...ؼؼؼص مؼؼؼؼصــ سَ أن ؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼ ح ه ـــألن م

 حـــحزهؼن أصؼؼي مـــجؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ذ

 ةْ ـــصة، ال قصاذؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼصًن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼســـ إرا د 

رشيقّ  َُ ًا ِح زلك مح ميَى د آكعحذة ألهيح هسذَ  من موُا

ـ   حذةؼَت رذــذــ ح ك ؼؼؼؼؼؼؼصايث اًيت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼذــــ ٌ ـــ ابً

 ة..ؼٍك واًصابذــــصـــ عق اًع ؼؼٌؼ م ؼؼؼؼؼ َِح ذ ــــ ألهيح هسد 

 حؼٌؼؼؼؼؼؼ حث ؼؼؼؼؼؼؼؼأسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص يف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًس

 يحــ م من أظواث ؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼح أضؼؼؼؼؼٌــ صاد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼظ

 ح...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س و 

 ح...ـــحثٌــــن كحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼول مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأظ

 ةــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ة اًلض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذبلظ

 حزتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼز يف ؾصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثوح

 حضحزتؼؼؼصت اًؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼ س ًشس يح ك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًل

 "حََُة...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوخ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً

ومن اًواحض أن اٌَلة مصحرشت أكصة إل اٌَلة اًَومِة، ذَس أن ُشٍ اٌَلة ثؼي ثخىئ ؿىل 

سة اٗكاٌك" زصادٌح أرصم من أظواثيح" حِر هلف  ًعوث واًرصاد، اًـبلكة ذني ام أمحاًعوزت اًلًص
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اًِش اٙكي ًعسز ؾن  ، واًرصادىل جحم اًضرعَة وكسزهتح وملومحهتحز ؿاًعوث اٙكي ٍصحى

كري اًلحذز وا٢كِزوم، واٙكي ًـّب ؾن ظوث ذبل مضمون. ومن مثي" س َفٌح  واًعفي اًضـَف، أ

ىن ذالٍعم ظوزت ثلول لك يشء ذـسحزت محميأظول من كحمحثيح" و سة ٍو  هتح واسـة خساّ، رٛكة وكًص

شا زّس إذساغ ىزاز اٙكي ًلول لك وال حيسن اس خزسامَ اٙكي حيمي سبلححً ًيوء ذَ اكُهل ، ُو

ة . وؿىل ُش اًيحو ثدسَي يف زيحاي ٍىهنح ؾعَة إال ؿىل فٌحن من مثي ىزاز ،يشء ذشسحظة ػحًُص

ة ذني  ُشٍ اٌَلة ا٢كسحرشت ظوٌز ثخأٍّن هبح اًلعَست. إىل خحهد مح وزذ يف جضرَط اْكحٌك اْكضحًز

 ِح. اْكضحزت واّكحََُة من ذون أن هخأمي حلِلة اّكحََُة وكميِح وأذبلك 

ص أن ُشٍ اًلعَست أكصة إىل اًلعحاس اًضفحَُة ألهنح ظسزث ؾن ظسمة نّ شخه وؿََيح أن 

ـغ من ذون  ضرط ًو وحصخ مفححئ، وٙكا جتيح إىل اًخلٍصص ونأهَ ًـخًل مٌّباً ٍهيجو وحيَي ٌو

ة:آكصوح ؿ  ىل كواؿس اٌَـسة اًضـًص

 حزـــزمؼؼؼمؼؼؼؼؼحي واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ " ابً 

 عحز...ؼذــ سج اه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ً

 حـــٌــ حً ؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيح ازثــ ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لك 

 مٍة خسًست...ؼِؼ ون أًف د ؼؼمسؼؼؼؼؼؼ د 

 حء..ؼمؼًسوا اؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ثَ 

 مــىــــٌؼؼؼؼؼؼؼ ت ؾ ؼؼؼؼؼؼَــــرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإرا ث

 صوفؼؼؼؼؼؼؼؼوا اًؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ثَ 

 ص من ٌضحءؼؼعؼؼؼؼؼي اًٌؼؤثؼؼؼؼؼؼؼؼفحٞك ً
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ُس ح وف...ــًو  ساذاً ٗكٍنك... ًعيؽ اًسَ 

ة واًيلس وحني ًخحسج ؾن حتسًس ؾوامي اًِزمية ًلسم ظوزاً ماكفجة ذاٌك ثيضح اب ًسرًص

ٌل ثـسري ؾن الاس خرفحف واٍهتحون وؿسم  اٙكايت، فحًسبلخ اٙكي جنحذَ ذَ اًـسو: اًيحي وا٢كزمحز، ُو

يح أن هخرَي من ٌسِصون اٌََي واٍهنحز ًُ  عوزون ونسّ ـِ اّكسًة، ًو عيـون ًو من ًلفون يف و  ،ًو

ُو كحٍش أن هخعوز هدِجة  كري، ومك سبلهحم اًيحي وا٢كزمحز المواهجة اًلوت واإلزاذت ال ًـسؤون، 

الازجتحل والاس هتخحز )مخسني أًف دمية خسًست" مك ثسـر ُشٍ اًعوزت ذالٌك مصؾسة حتز ابًسىني. 

سون أن ًفصضوا مض َثهتم ؿَََ زمغ اس هتخحزضم  وأمجي من ُشٍ اًعوزت مح محَخَ ظوزت ٝك اٙكٍن ًٍص

واهنم" ًُس حساذاً ًعيؽ اًس َوف"، فحٞك ظححد ا٢كضُجة وٝك  ًـعي اًيرص من ٌضحء، يف ُو

ؽ مجَي ٙكوي اًخوبلك واٍىسي واًرصاد اٙكٍن ًخوسَون ٌَيرص ابًعسٍك واًيحي وا٢كزمحز.  ثلًص

ىهنح فححـة، ثيفسح ٗكالالث  لف ُيح أمحم موؾؼة خسًست ثَشس ظوزت فٌَة مجٍَك ٍو ًو

 واسـة معَلة:

 ين أن أمسؽ األهسحء يف اًعسحخؼـؼ"ًوح

 ي...ؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼ وح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 حخ...ــــصــــ ٌ ــ ؽ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن أس

 وذ من حسوذًنؼِؼؼ ِ ؼ ي اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمح ذد

 ح...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼوإه

 "مي من ؾَوهيح...ؼٌؼ وا اكً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼجس
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ـي ظٍك ذني األهسحء واًيسحخ، يف س َحق ء، رسهسحإهَ ًُدصؽ اْكصكة يف سٌلغ األ ٌلغ اًيسحخ، ًو

درّسة اًيلس اٙكايت أو زؤًة ا٢كضِس اًـحم، ًَلصز ذأن اٍهيوذ ٠ك ًسذَوا ؿّب اْكسوذ، وإمنح جرّسذوا، واً 

، ًُس خلصوا يف اًسىن الاحامتؾَة ة ابًخسزجي، ودععوا ذوسحاي نثريتَفًـين أهنم مصوا مبصاحي خمخ

ة والاكذعحذًة َ أَْن واألذبلكِة حىت متىٌوا من ُزميخيح من ذون  واًس َحس َة واًفىًص ـي أو هسزي، ه

ومن أذسغ مح كصأث جرّسهبم اكٍمني من اًـَون، ؾَون اًصؤًة وؾَون اًصؤاي، ويف ُشا ٍىوهون كس 

 فِيح واس خعحؾوا اكذححم حعوهيح من أذواهبح اْكعَية. ٍنذذَوا من أضم مٌفش

حهوزامِة ًَلي اًضوء ؿىل مسححة واسـة من اًدضىِبلث اًعوزًة ومن حزاَحث اًعوزت اًس

 ٌ٘كالٌك ؿىل ححٌك اًخزَف اًيت كحذث إىل اًِزمية:

 ة...ــــٌــــ ة آالف س ؼؼؼؼؼؼؼمسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ د 

 صذاةؼؼؼســـ ي اً ؼؼؼؼؼؼؼن فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼوه

 ةــَــوًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيح ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرك

 وٌكؼؼؼِؼؼؼ ج ؼؼ ح م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذهؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حة...ؼشذؼئ اًؼؼؼصافؼؼؼؼح مــٌـــ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ ؾ 

 ي:ؼؼؼؼحاــسكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 صوا األذواةؼســ وا أن حى ؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 حزمكــــىـــَوا أفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼ أن ث 

 وا األزواةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼ وث 

 ي:ؼؼؼؼحاــسكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً
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 خحة...ؼ صؤوا ن ؼؼؼؼلــوا أن ثؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼح

 حة...ــــذــــ وا ن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ـــ أن ث 

 صوف...ؼؼؼحؼؼوا اًؼؼززؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن ث

 حن...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼصمّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً

 حة...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واألؾ 

 ج واًضسحةؼَؼصوا إىل ذبلذ اًثؼؼحؼأن ثص

 فحًيحش جيَِوىنك... يف ذحزح اًرسذاة

ً ؼؼ اًيحش ً   "من اٙكاحة... ححس سوىنك هوؿ

ثـمتس ا٢كسحًلة  ظوزتً اًضحمٍك اٍاكمٍك، اًعوزت  سزجيًَح حنوث حمنوًلس كسم ظوزت ابهوزامِة 

ىهنح مصحًلة ثدرسة يف وؾَيح ذون أن حنس ذوظأت ا٢كسحًلة فهيح، إر هخعوز ُشا اًرشق ًأوي إىل  ٍو

و أصُس وظأت، وأذـر ؿىل اًضـوز ابْكعحز  مح ُو أنرث اهلبلكحً  و اًرسذاة ُو من اٍىِف، ُو

اًب واًزمحن أوكي يف اًلسم: مخسة آالف س ية، وىصى اإلوسحن اٙكي واًضَق حني ٍىون ا٢كاكن زسذا

 ًـمص ا٢كاكن جيمتؽ ؿَََ اثًوج اّكِي واًفلص وا٢كصط، فِو ًخلصة من ا٥كحظسني اإلدوت واألظسكحء

يححهيم مبحسة وأذيحء اًـم إىل  أن ًلصؤوا نخحاًب وأن ٍىذسوا نخحاًب، وأن ًسحصوا: أن ًلسَوا األفاكز و ًو

ُشٍ األزط ًـُش خحُبًل مبح جيصي يف اًـح٠ك، ًسسو مىذفِحً ذشاثَ  نَج واًضسحة؛ فإوسحذبلذ اًث

ة ا٢كيروذة ا٢كيروزت، ال ًـصف صُجحً ذحزح اًرسذاة اٙكي ًـُش فَِ مٌش مخسة آالف س ية،  آكحًو

ـي ظوزت قسي  ُس ا٢كلعوذ حسحة اًزمن. ًو األفاكز اًيت واًزمن ُيح ٌَضـوز ذوظأت الاهلبلق ًو

زت ظوال ُشٍ ا٢كست، ومك حصبمك من اَي األزواة ثويح مبسى مح ؿَق هبشٍ األزواة من كشهت ذلس  اكرت 
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يف ححخة إىل هجس حصحز من أخي أن ثخفذح يف اًضوء عم اًلشازت والاجسحد ؿىل األفاكز اًيت 

م اٙكابة) ون، وضم مصىض وفلصاء ًـضش يف ؾَوهنٍىذس واًِواء حتت اًضمس. فِم ال ًلصؤون وال

اًعوزت اًسسًـة:" ؾَوهيح مصائف اٙكابة" مك ثسسو ذاٌك ؿىل اًفلص وا٢كصط حني ثعسح ُشٍ ُشٍ 

 اًـَون مصائف ًؤرمح اٙكابة من هجحث اًـح٠ك لكَ.

ويف ُشا اًس َحق ىصى ُشٍ اًعوزت اّكزاَة من اًعوزت اًسحهوزامِة اًضحمٍك ثعوز اٍىسي 

ة ًززاؿة مبـيحُح اًاوآكيوغ وؿسم اإلسِحم يف اإلهخحح) ـحم: سزاؿة اْكصف واًصمحن واألؾيحة( وزًؤ

فأظسحوا يف هؼص ِم وفهنم وفىصضم اًـح٠ك ذـَساً ؾن الاهلبلق. فِم ٠ك ًلسموا أهفسِم ٌَـح٠ك ذـَم 

وهنم مذوحضني زصازصت" هوؿحً من اٙكاحة" فٌحن أمحم صحؾٍص ٍصمس ظوزٍ ًَسل اآلدٍصن اٙكي جيَِ

ا٢كوكف اًضريص اٙكي خيط وميحو ذفـي ؾوامي  ؿىل ذبلظة زؤًخَ وجتصذخَ ذعسق، ذـَساً ؾن

 إوسحهَة حِحثَة ؿحزصت.

 آذِ:  يٍ انهغح انٌْيْح ػهَ اننذٌ اًّغرؼري صٌسً
 حشــــسؼ ة اإلح ــــذــ ِ ــــ وذًن م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ" ح

 و من اإلحسحشؼؼىؼؼؼؼؼضـــ ح ث ؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ أزواح 

 زاز...ؼؼن اًؼؼؼِؼ ذ  سوزؼؼؼؼؼؼح ثــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أايم 

 ج...ؼؼؼؼؼؼؼؼصهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًض

 حش...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واً 

 صحت ٌَيحش(؟؟ؼُي) حنن ذري أمة كس ُأد

 ق يف اًعححزيؼسافــيح اًـــ ع ؼؼ ف ــ وسؽ ه ؼؼؼاكن ذ
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 ا...جصً ؼؼؼٌؼؼؼؼؼ ي د ـــِؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ س ؼؼؼؼؼؼؼ أن ً 

 حز...ؼؼؼؼؼؼد وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 َ...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

شؼٍك األصؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواد  صاف من كٌص

 زازؼصاز من أوش ومن هؼؼؼؼجٍك األحؼؼؼؼؼؼؼؼؼود

 جوازي...ؼؼي اًــحت أزحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاق ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼًُ 

 وازغؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼ ي اً ؼؼؼؼؼغ فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 عيح اِْكسحالؼؼؼؼ ت إذ ؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼمي ثؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 َي ذبل ثسرُصٍ ــحْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحزش اًسَ ؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حالــــفــواألك ححؼؼؼؼؼؼزحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعم اًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حذغؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼسخ اكًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 ضفحذغؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم اكًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ه 

 يح أذعحالــ زام ؼؼؼؼن أكؼؼؼؼؼؼؼؼـي مؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 ح أهشالاؼٌؼ صاف ؼن أصؼؼؼؼؼؼؼؼؼـي مؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 عوٌك ازجتحالؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ جي اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 وامؽؼؼؼؼؼؼجؼؼس يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حىلــــســ بًل،  ن ؼؼؼؼؼؼؼحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 َحث، أو هؤًّف األمثحالؼ ص األذ ؼؼؼؼؼؼؼؼضعّ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ه 

 ش اًيرص ؿىل ؿسوًنؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه 
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 "حىل...ؼـؼسٍ ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

وظوٍز  فىراٍ ٍزاوح ذني ظوز مض خفة من حِحت اًيحش يف س َحق اًعوزت اًسحهوزامِة ٌَمجمتؽ،

فحًيحش خَوذضم محث فهيح اإلحسحش، وأزواهحم نشٛك، فِم موىت او خمسزون  ثخعي ابًسَعة؛

و ًَـسون اًضعصجن ًفذلسون اًًضحظ وإكحسة، ُشا اًواكؽ ا٢كٍصص جيـهل ًخأمي كومَ ٍصكعون اًزاز أ

سحاي اًخحزخي ابس خلصاة مس خحرضاً اآلًة اٍىصمية  ،ووزاءُح سعوز ذَحط يف األس تٍك واألحوذة ٌو

يف يف ا٢كلسمحث واًيخحجئ. فح٢كسحخس ال ثَيب حلِلة اتزخيِح، وأُي اًـ١ك ٠ك ًـس هلم ذوز وال ظموخ إال 

ة وهتنك ؾن واكؽ اًسَعة، اً  يفط ًخسفق األًـحة واًَِواهَحث. ويف إظحز ًلخَ اًِجحاَة ٌسأل رسرًص

اًخحزخي اًفـي ًَلحذي  اس خحرضً م وال ذوز هل وال فـي،  ي،ٍصاق حتت أزخي اّكواز يف اًعححزى، و 

هلم   ضمَ ظوزت اْكحرض اًضحهئة، فأرشاف كٌصش، وأحصاز أوش وىزاز اس خححًوا يف اًـرص اْكحرض ال

 َ اْكحل وا٢كفحُمي، فحألمة آثصث اًلـوذ  تواًخسمري، وكس اهلَس د ا٢كضحهق وذمحزسة اًسحيْع إال ه

جضحش اًيرص من ٝك ذبل معي، واْكخمك مىذٍف ابًضـصاء وزخحل اإلؿبلم اٙكٍن ٍصفـون وخيفضون 

 ذبل حسحة.

غ ًصؤً ة ة ُشا حزء من اًعوزت اًسحهوزامِة اًيت ثلسم ا٢كضِس اًـًص ا٢كضِس اًـصيب كصي اًًِز

ح. كصي أن ًفِغ ابًضحؾص اٍىِي ٍهيجو اْكخمك اًـصيب اٙكي اكن من أضم ؾوامي اًِزمية، ًلس وكساهت

ة والاهلبلق اًيت ال حىضف اًواكؽ وال ثـصضَ  كسم ظوزت حزاَة من ا٢كضِس اًـحم، ثخعي ابْكًص

يت حصى فهيح اًفصذ واًسَعة يف مضٍِس ٌَيوز، وعم أًضحّ ظوزت ثيحل مّيهتح من ذحظَهتح اٗكزامِة اً

 إر ًلول: أص سَ اب٢كعحزذت.

 حنــــي األمؼؼؼؼؼٌــ ح ؼؼؼؼؼ ٌ ــــ م ــ ٌس ً ؼؼؼؼؼؼؼؼو أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼً
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 ي اًسَعحنؼحذؼؽ أن أكـــِــ ع ؼؼؼ ذ ؼ ت أس ؼٌؼؼؼؼؼ ًو ن 

 سي اًسَعحنؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ت هل اي س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكَ

 صسحث مّزكت زذايئؼؼذـــ ف ــ م ــ م اً ؼبلذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن

 ي...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزاا حؼمً ـــصوك ذااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼؼ وم 

 م وزايئ...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؾ 

 ي...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ وف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 ي...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم وزااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ سام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأك

 ي...ؼؼؼؼذــــ ون سوح ؼؼؼؼؼؼوذؼؼؼؼجؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼ س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 سضم أسٌلء أظسكحيئ...ـــون ؾٌؼؼؼصــ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼ وً 

 عحنؼَــسؼؼؼؼؼؼؼؼ صت اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 وازك اًعّمحءؼن أسؼؼؼت مــصذؼؼؼؼؼؼؼؼذؼ ي اك ؼؼؼٌــ أله 

 ي...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أله 

 حًوت أن أوضف ؾن حزين وؾن ذبليئـــألهين ح

 شاء...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼت ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼض

 ن حشايئ...ؼسك أن آلك مــــٌــــ ي ح ؼؼؼؼٌـــ م ــــ أزق 

 حنــــسي... اي س َّسي اًسَعؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اي س 

 صث اْكصة مصثنيؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼ س د ؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ًُس هل ًسحن سيح..ــــ ـ ــــ ف ص ؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼألن ه
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شٍ اًعوزت اّكزاَة من اًعوزت اًسحهوزامِة اًضحمٍك ثخعي ابًسَعة واًسَعحن، متُص ؿّب مفصذاث  ُو

ون ذني اْكخمك وصـسَ، واّكبلذون اٙكٍن ال ًعسزون ؾن زوخ إوسحهَة  اًسَعة، اْكّجحة اٙكٍن حيًو

هصمي اؾخحذث اًعٍك ذني اًضَف أو وؾي ، فِم اكٍالكة، ًُس اٍالكة األًَفة اًيت حتَط ذـحكي 

ىهنح اٍالكة اًيت اؾخحذث اْكعن ا٢كـزول، وال ٍزوزٍ إال جمصم يف ؿني اْكخمك ،فَُس  وا٢كضَف، ٍو

ق من الكة مفرتسة. ومن ذني ا٢كفصذاث ا٥كّب اٙكي ميؤل كَد ا٢كواظن ابًصؾد  إالّ  هل اٍهنش واٍمتًز

ًًهتيي ُشا اًخدصؽ مبجموؿة من اإلحصاءاث اًيت جسري )اكذفحًء(، و  ًدصـون ا٢كواظن زؤًًة وصٌلً  وحصنةً 

و فـي حيَي إىل اًلمؽ )اس خجواة اًزوخة، ونخحذة أسٌلء األظسكحء يف دط زسذي وذزاسم ( ُو

ـوذ إىل مفصذت اْكّجحة فحْكححد ال حيول ذون متىني ا٢كواظن من ذر اْكخمك صىواٍ،  واْكعحز، ًو

ىٌَ ميحزش ضسٍ أرضؽ ظوز اإلُحهة ابْكشاء(، وإزكحمَ ؿىل ألك اْكشاء ًَعمت إىل )اًرضة  ٍو

يح ًوظي إىل اًسَعحن مح ححل ذوهَ اْكجحة، وعم ذبلظة ملصزت، يف أهَ درس اْكصة  األذس. ُو

 ـد اٙكي ًُس هل ًسحن؟ؼضؼؼؼؼؼؼؼؼ ة اً ــــمؼمح كِ

 حزٌص اكٍمني واّكصرانـــحؼف صـسيح مـــعؼؼألن ه

 .سزان..ؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذاد

 ي األمحنؼؼؼؼٌــــ ح ؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼ م ــ س ً ؼؼؼؼؼؼؼؼو أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 َعحنــسؼ ص اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 رضت اًسَعحنْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼت هل: اي حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼك

 نيـــرسث اْكصة مصثؼؼؼؼؼؼؼؼ س د ؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 َت ؾن كضَة اإلوسحنفعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم اهؼؼؼؼؼؼؼؼؼأله
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مصثني ألن هعف اًضـد حمحزص اكٍمني واّكصران ومٌلَق ؿىل راثَ، وألن اْكخمك اهفعي ؾن كضَة 

 اإلوسحن.

ّكزاَة ًَحغ أهنح ثخآسز مؽ اًعوز ا٢كضِسًة اًسحذلة واٙكي ًخأمي ُشٍ اًعوزت اًسحهوزامِة ا

ص ًََخلط ا٢كيحػص وا٢كضحُس ذَلة جتمؽ ذني اًرسذًة  يف جتََة ا٢كضِس اًـحم، ونأهَ حيمي آٌك اًخعٍو

ُس من ظوز ذَحهَة إال جضشهيَ زخحل اْكنك ابٍالكة ا٢كفرتسة، أو جضشَِ اًضـد يف  واٗكزامِة،  ًو

وظف األسواز اًعٌلء اًيت ال جسمؽ وال جضّف، أو ذـغ اٍىٌحايث حعحزٍ ابٍمني واّكصران، أو 

 ْكشاء أو ألك اْكشاء.اباًيت ثعح أن حىون ؿىل اْكلِلة، من مثي اًرضة 

ًلس اكهت أحزاء اًعوزت يف مـؼمِح ثخعي ابّكحهد اًواكـي اًسَيب اٙكي كحذ إىل اًِزمية، 

ىٌَ زأى اًعوزت ا٢كس خلصََة ا٢كخرٍَك، مس خـََحً ؿىل ححٌك اًَأش ا٢كسدصست، فُسرتحؽ ححٌك ًو  ٍو

امذسث ٢كح وكـت اًِزمية، وٍصى ظوزت ا٢كس خلصي يف األظفحل اٙكٍن جيد أن ٍصوا مح ٠ك ىصٍ يف 

 أحِحل اًِزمية:

 م هسفن اًوحست يف اًرتاةؼح ًؼ" ًو أهٌ

 سمِح اًعصّي ابْكصاةــ مزق ح ــًو ٠ك ه

 ًو ذلِت يف ذاذي اًـَون واألُساة

 "يح اٍالكة...ـــ م ــ ح ؼ سححت ً ؼ ح اسذ ؼمؼً

ق حسمِح  يف ُشا اْك١ك اًصكحايب ًلسم ًيح ؿسذاً من اًعوز اًسَحهَة، مثي ذفن اًوحست، ومتًز

سة اًخيحول ون واألُساة، وعم يف اًـموم ظوز خسًست ابزؿة ك، وأن ثسلى يف اًـَصي ابْكصاةاًع ًص

 أكصة إىل اًعوزت يف اٌَلة اًَومِة.
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ىهنح أضَق زىثري من مسححة اًِزمية:وحني خيحظد األظفحل ى  صى ظوزت ابهوزامِة صحمٍك ٍو

س ح ؼؼؼؼؼؼؼه  حــــصً ؼؼؼؼؼ حض ؼؼؼؼؼؼبًل قؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ًص

س ح ؼؼؼؼؼؼؼؼه  حقـــَح اآلفــــفؼؼؼؼؼبًل ًؼؼؼؼؼؼِــــ ًص

ٌ  ن خشوزٍؼخ مؼؼؼؼحًزؼؼؼؼؼذــ ش اً ؼؼؼؼؼىــًو

ٌ  حقــــمؼن األؾؼؼص مؼؼىــــفــــش اًؼؼؼؼؼىؼًو

س ح ؼؼؼؼه  َف ا٢كبلمحؼذــ ر ؼ م  حَبًل كحذمً ــ ًص

 ًٌ  حق..ــــفـــٌــ صف اً ؼؼـؼي... ال ًؼؼٌــ ح ؼؼ ال 

س ح ؼؼؼؼؼه  معبلق.. ساــــبًل، زااؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ًص

 حل:ؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼِح األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح أً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ط ٌَزََج، أهمت س يحذي اآلمحلؼمن ا٤كِ

 رس األكبللؼ ى ؼ ِ ؼ س  ي اٙكيؼجِؼؼ وأهمت اً 

 حــــٌـــ ون يف زؤوس ؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ ي األف ــذـــ ل ــ وً 

 حل...ــِـــ ر ؼؼؼؼؼؼؼؼ ي اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼ وً 

 ظَسون -ذـسُ  -ِح األظفحل أهمتؼ ح أً ؼؼؼؼؼؼؼؼً

 يسى واًثَج، ظحُصونؼ صون اكً ؼؼؼوظحُ

 ن حَِيح ا٢كِزوم اي أظفحلؼصؤوا ؾؼؼال ثل

 ونؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼحن دؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 ن، مثي كرشت اًسعَخ، اتفِونؼؼؼحؼؼؼوه

 وزون...ؼؼرؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن م ؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼوه
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 وزون...ؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 وزوَن اكًيـحل...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 حــــحزهـــصـــ صؤوا أد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼال ث

 وا آاثزًنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ــــ ال ث 

 حــــحزهـــىــــَوا أفؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 

صي، واًُسـحلؼؼحؼؼفٌ  ن حِي اًليء، واًُز

 َي اٗكخي، واًصكط ؿىل اْكسحلؼ وحنن ح 

 حل:ؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼ ح أً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ص اًصذَؽ، اي س يحذي اآلمحلؼؼؼؼؼؼعؼؼؼح مــــً

 عد يف حِحثيح اًـلميةؼؼرؼشوز اًؼم ذــأهذ

 "َي اٙكي س هيزم اًِزمية...ـــ ج ؼ م اً ــذؼ وأه 

سة اً وإرا اكهت ُشٍ اٌَلة رس َعة ثلرتة من اٌَلة اًَومِة، و خيحول، إرا اكهت اًعوز كًص

خسًست وويحايث ابزؿة، فٌىش  اَلة ا٢كسحرشت اًيت ثخلحظؽ مؽ ًلة اًوؾغ، فإّن مثة ظوزً واًسمة عم اٌ

اًخحزخي وىىش األفاكز ويحًة ؾن اًخـضُد اًيت جضري إىل إؿحذت اًلصاءت وا٢كـحوذت، أو اًخـسري ؾن 

غ ا٢ك ، أو مٌروزونثفحُة حِي اًِزمية ذأهَ نلرشت اًسعَخ هتحٛك اًيت اكًيـحل ا٢كِرتاة، أو اّكَي ا٢كًص

ثـضش فَِ أمصاط اٌٚكت ا٤كصمة، إىل خحهد اًعوز اًيت ثلحظـت مؽ ظوز آكعد والاهسـحج اًيت 
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ة وا٢كسحرشت، إن جتَت يف ًس صحؾص ؾسلصّي، ذ ثًل ظوز اًلحي واًـلم وآكصاة ـَد ، ومح اًخلٍصًص

أذًسا
(1)

. 

 :ئعشائْم"  ئذساٌ ػهَ  فذائْح   "ينشٌساخ يف  انصٌسج
"مًضوزاث فسااَة ؿىل خسزان إزسااَي"َسثَ وال ختخَف كع 

(2)
اًيت حتمي اًعوزت األدصى  

ش يف ظسَـة ًلة ىزاز كصحين، وإن اكهت حتمي اًخفحؤل ملحذي اًفجَـة، ذَس أن حلوهل اٗكالًَة مٌَِوا

أظحهبح هوغ من الادذبلف ابدذبلف اٗكالٌك، وًـي ذـغ ظوزٍ حٌحت ٌَخيحض مؽ ًلة صـصاء 

، إر من ًلة اًخحسي وا٢كلحومة والاهخعحز ذمثٍك زصموسُح وأذعحًِح وأص َحهئح وأمىٌهتح ا٢كلحومة، واإلفحذت

صاء ة واْكجحح  وأذو ؾسَست حيرض  معص واْكسني واًُز حزون اًصص َس، وحترض وا٢كيعوز ومـحًو ُو

، وحيرض امصؤ اًلُس وأذو متحم واألوزاش وحصحزى ًَشِح ذسز وأحس وهصذبلء، وحترض ُحهوي وفِخيحم

"هرص من ٝك  اذاً ًضـصاء ُشٍ األمة، وحترض اٍىوفِة اًسَضحء واًسوذاء وحيرض اًلصآن اٍىصميامذس

د" وحيرض ا٢كس َح واًيحازصت" وحترض كعة اًخََ ًسين إزسااَي، وحترض األمخهن  وفذح كًص

، من مثي ا٢كسجس األكىص واًيَي واًفصاث  وأجححز فَسعني  واًض َحث اًـصذَة واًفَسعًَِة ذحظة

د وأحٌحة إكحم وآكصااط ا٢كَوهة ودصرضة األكبلم ومرص اًيت خحء يف اًلصآن مهنح واٍى  ٌحبس وا٢كزاًز

ت واألهوال واًضـص  ذأهنم س َرصحون واًسبلخ واألؾوز اٗكخحل واْكسااق واًّبثلحل ومـحزص اًًز

                                                           

ة  كعَست ا٢كواهجة منورًخح يف: إزصاُمي اًسـحفني، اهؼص: (1) ًِد اًخحوالث،  حبر" ًلة اًضـص اًـصيب اْكسًر ذني ا٢كسحرشت واًسرًص

 157-131( ذاز اًـح٠ك اًـصيب، ذيب، ض ض  1667ذزاسحث يف اًضـص اًـصيب اْكسًر،)

 111-115ىزاز كصحين، األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحًر ض  (2)
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ة ـسَعط اًض ًسَضحء واًـلحل وآكَي واًلواألسخحل وؾعص ا٢كيحذًي واٗكزىة وا٢كوال واٍىوفِة ا

وا٢كِسحح واًنب وحتَة اًصخحل ٌَصخحل وس يحذي اًلمح واًِبلل ودوامت آكعسة وأزّست األظفحل واْكعحن 

ودصح ؿىل مأًوف  واًخوث واٌَسبلة وملحذغ األذواة واًّبك وثصثصت ا٢كززاة. واإلسعسي واًسحزوذت

ًية اًيت سَسوا ا٢كوكف من اًييب موىس ؿَََ اًسبلم ؾيس ا٢كسَمني جفـهل يف ظف اٍهيوذ اًعِح

 فَسعني ورشذوا أَُِح.

ضمَيحث اًثلحفِة خ ؿىل أهَ وّسؽ يف ُشٍ اًلعَست من جمحل حلوهل اٗكالًَة وحسد نثرياً من اً 

و ال ميَي يف لك إىل فضحء ظوزٍ اًسَحهَة أو ظوزٍ اٍلكَة وهّو  غ يف ظوزٍ اٙكُيَة واْكس َة، ُو

سدصعحن ذلسزمح ثسسو اًعوز مذىجة ؿىل إىل اًخفَسف والارٛك إىل اًخأمي اٙكُين اٙكي ًشُد 

 حٌلسة واهفـحل ال ثيفعي ؾن الاهفـحل اًلوسم هبشٍ اًؼحُصت اّكسًست.

وكس اس خزسم ذـغ ا٢كفصذاث اًيت ثعوز مـىن اًثسحث يف األزط "مرشصون" وعم لكمة 

يف ملحذي  فمثة زمز اًِيوذ إكص اٙكي ًـين اإلابذت والاحذثحج ؿحمِة جضري ذلوت إىل مـىن" اًخجشز"،

، وًـي ادذَحز ا٢كس خوظيني اًسَغ، ٍىن لكمة" ا٢كرشصون" عم اًيلِغ يف اًدضشر ابألزط

"اّكشز" أذَف يف اٗكالٌك ؿىل ححٌك اًدضشر ابألزط واًوحوذ،  اٍلكمة اًـحمِة ا٢كض خلة من اًرشص

ة وأهَ اكن" زااساً يف ا فلس أصحز ذـغ اًسححثني إىل أن ىزاز كصحين س خزسام ًلة متّي ذَلخَ اًضـًص

اْكسًر اًَوسم يف اًضـص" 
(1)

 مؽ ُشا اًخـممي فإهَ واحس من اًضـصاء: وإرا ويح ال هخفق 

 حــــٌـــ ص ـــ ـ ؼ ن ص ؼؼؼؼؼؼوا مؼؼؼؼؼؼَؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ" ًن ث

                                                           

 159( ذاز اآلفحق اّكسًست، ذريوث، ض 1379) 1كحيل صىصي، صـصًن اْكسًر إىل أٍن؟ ظ( 1)
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ُ ؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص  ْص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼوذ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ د 

شس يف مـعمِح فٌحن ابكون  ُيح... يف ُشٍ األزط اًيت َث

 ص...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ُسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوازت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإس

 حؼؼؼؼؼؼبلذهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشٍ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 ص اًـمصؼؼؼؼؼجؼؼؼؼيش فــ سًن م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 يح...ــ ل ـــ ض ؼؼؼؼؼؼؼ يح... وؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِح ًـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 ص...ؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يح اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ون 

 حهنحؼجؼؼَـــن يف دؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼون هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمض

 حصؼصؼ ش اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼ م 

 ِحؼ ر ؼ حزً ؼؼؼؼؼن يف ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼصصون هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضــــ م 

ح اًؼؼؼؼؼؼصؼ يف د  خوهنحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمــُز  وق... يف ًس

 ص...ؼؼفــــعؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼح اًؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف ك 

 حـــِؼؼؼ ساه ــــن يف وحؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼون هؼؼؼؼؼؼؼؼصصؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 ح...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون يف آراُزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 ...حــــِؼ حه ؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ون يف ه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 حــــص ؿىل ُظَسحهنؼؼؼفْ ــحؼؼؼؼؼؼؼؼون ؿىل اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 صمي، يف كصآهنحؼؼؼؼؼؼؼِح اٍىؼ ِ ؼ ون يف هص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 ص...ؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح اًـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼوظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼويف اً

 صؼعؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوا ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 
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 اسً ؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼم دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼ إرا ك 

 صوؼؼمــــي ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف ًأثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 م وزذتً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وإن س 

 "عص...ؼؼؼــــلى اًؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وف ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

ًلس كسم ظوزت ذرصًة حىصش مـىن اًدضشر ابألزط واًخجشز فهيح وّكأ إىل اًخىصاز من 

مِة أخي ثثشِت ُشا ا٢كـىن، وكسم ظوزت ًبلهلضحط ؿىل اًـسو من لك ًنحِة، فلك األمىٌة أمو 

س ومن ملحؿس اًسحظحث  ٌَـصيب واًفَسعَين مـحذًة ٌَعَِوين، من كعد اًلحابث ومن زسم اًًّب

واخ ومن ًومن ؿَد اٗكذحن ومن ظفححئ اًسزٍنن ومن صواُس األمواث ومن اًعسحصري ومن األ

ضفحةص اًسيحث، ومن دضد اًعَسحن ومن أوؾَة اًسروز ومن أقعَة اًعبلت ومن وزق ا٢كعحف 

، ونأن اٍىون لكَ مسىون اب٢كفحخآث ا٢كخوكـة وكري ا٢كخوكـة، وال ًسلى يف واآلايث ومن اًسعوز

اٍىون من زحٍي ومحء وهسحث إال وفَِ ٌس خلص آكعص اٙكي ٍهتسذضم، حىت اًلذَي ال ميوث أول مصت 

 :ذي

 من ا٢كصاث" حث آالفً ؾيسًن ميو "لك كذٍَي 

 :ي ص َحث اْكد ٍوكن ا٢كوثفف

 ذٍة... أو درص...يف لك وخَ ؿحزص... أو ًف 

 مــىــوٌء ًؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼؼؼؼؼ وث م ؼؼؼؼؼؼؼمـــاً

 صأٍت...ؼؼؼؼي امؼؼؼؼؼؼؼؼط نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼ يف م 

 ص..."ؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼن صؼؼؼؼة مــَؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼود
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ّصز ًفؼة "مرشصون" زبلج مصاث ًـوذ ًَىصز" ابكون" س سؽ مصاث يف ظوز ؼومثٌَل ن

 واًضـص واألظواث:ٍك ابألمخهن وا٢كٌلزسحث خمخَفة ًِح ظ

 ن ابكون ؿىل ظسوزمك اكًيلش يف اًصذحمؼحؼؼؼ" وه

د... ويف أحٌحة إكحمؼؼؼحكــــذ  ون يف ظوث ا٢كزاًز

 ون يف ربهصت اًضمش، ويف ذفححص األايمؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼذ

 ون يف ص َعية األوالذ، ويف دصرضة األكبلمؼؼحكــــذ

 اًلُس، ويف صـص أيب متحم صئؼص امؼابكون يف صـ

 حهبمؼؼؼؼؼؼؼؼن هؼحٍ مؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼي صؼؼؼون فؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼذ

 "حزح اٍالكم...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون يف مؼؼؼؼؼؼؼحكؼؼؼؼؼؼؼذ

سحً أن ًفححئ اًـصيب واًفَسعَين اًـسو ُس قًص و ٌس خوظن يف ا٢كاكن  ،ماكن يف لك ًو ُو

خحذؽ ظو   ز اًخجشز يف مفصذت" ابكون" وجتََحهتح يف مواظن أدصى من اًلعَست.واًزمحن واإلوسحن. ًو

 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"
(1)

فهيح ثيحض حصيء حيَي إىل اًضِحذت األوىل يف اًـلِست  "وؾخسة اًلعَست" اًـيوان 

                                                           

ة ا (1)  536-513( ذاز هوفي، ذريوث ض ض 1613) ٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحين،األؾٌلل اًضـًص
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اإلسبلمِة" أصِس أن ال إهل إال اّٟك" وعم ثوحِس ٝك اًيت حسد ذالٍهتح من س َحق اًـلِست إىل 

د امصأت س َحق ا٢كوكف من اْكسُصة، مبح يف رٛك من فحؿََة يف ثوهَس حصَ ًِشٍ ا٢كصأت اًيت ال حي

ح؛ فِيي اًوحِست يف ؿح٢كَ اٙكي شٍ اًلعَست حصمس منورح اًضحؾص ٌَمصأت  ثزتامح فَِ اًًسحء. كُّب ُو

وعم امصأت وحِست وخمخَفة، ثسسو عم زذة اًفـي حني حىون فحؿًٍك ومٌفـٍك. وإرا اكهت اًلعَست 

هنحًة ا٢كعحف  عم يفزت اًضحؾص وثسحذل اًفـي، وحصمس ظوزت ا٢كصأت فِيي يف اًوكت هفسَ حصمس ظو 

 ؾن اًعوزت اٍمنعَة أو اٍمنورحِة يف ؿني ا٣كمتؽ أو اًلصٍَك: اصأت اٍمنورح يف ؿني اًضحؾص ذـَسً ا٢ك

 أصِس أن ال امصأت أثلٌت اٌَـسة إال أهت

 يؼذؼ حك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمـــت حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼمــواحذ

 مَتــذؼ ح اح ـــمــوام نؼؼؼؼؼؼؼؼصت أؾؼؼضؼؼؼؼؼ ؾ 

 حٌوين مثٌَل اظعّبثواظعّبث ؿىل 

 صيؼحفؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أػؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼوك

 صيؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼ وزث 

 حلؼؼؼؼؼفـــة األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼي زوضؼٌــــ ذ ؼ َ ــ وأذد 

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأت..ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ أص 

دِةــــِؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼ ث   ين وعوزت ًس

 وك إال أهتؼؼَؼؼؼؼؼســــ ص واً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف اًفى

 يون إال أهتــــ ج ؼؼؼؼؼؼؼؼ ي واً ؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼواًـ

 ؽـــًصؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ ي اً ــــَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً
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ؽؼؼؼســـ ق اً ؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼواًذ  ًص

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ أص 

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼشث مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأد  حسمــــمـــذــ ن ا

 شثــــح أدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 ثي مح فـَتــ ي م ؼؼؼٌــــ صث ؼؼؼؼمــــــــذؼؼؼؼؼ واس 

 ي مح فـَتــــثـــ ي م ؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼ صزث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ي وعفي معصٍ صِصانؼؼــــت مؼؼؼؼؼثـحمَ

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 فوزـــعؼؼؼن اًـؼؼؼؼؼي ًصؼؼت ًــــسمؼؼؼؼؼؼؼؼوك

 حةؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼحز واألًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواألُس

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ أص 

 سحصؼ ة اكً ـــمــي هًصؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكه

 صؼـــضؼؼؼؼؼؼؼ حً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼًة نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ زاك 

 ٌَ  ـَتؼح فؼؼؼؼؼؼَمــــثــــ ين م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وذ

 ـَتؼح فـــَمــثــ ي م ؼؼٌــ سث ؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وأف 

يتؼؼؼ أص   ِس أن ال امصأت كس حـَت ظفًو
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 "سني.. إالّ أهتؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼ س ٌَر ؼؼؼؼؼؼذــــ م ـــ ث 

سو ظوزت األهىث ظوزت حصَشني ؿحصلني سوخني، ثس يف ُشٍ اًعوزت اّكزاَة ا٢كعوٌك من

جعَية جضلكِح وثعيـِح ؿىل ؾًَهيح، و٠ك ىص من ظفحهتح إال اًفحؿٍك اًيت متخٜك معري اًضحؾص، فِعسح 

، حٌوهنح وؾلَِح، ومََِح اًرسًؽ وثـَلِح اًرسًؽ، أمح اًسحيق زبلج ظفحث: اًدضحذَ يف اًفىص واًسَوك

َت إكحكة وكَمت األػحفص وزثشت اٗكفححص)ويحًًة( وأذذَخَ زوضة اثلٌت اٌَـسة واحمت مفخعي ذَ:

س  األظفحل، وأذشث اُامتمَ لكَ، واس خـمصثَ وحصزثَ، وثـحمَت مـَ وعفي وكسمت هل لك مح ًٍص

خَ متخس  واكهت هصمية اكًسحص)ظوزت ثلََسًة( وزاكِة اكًضـص ا٢كثحل، وذٌَخَ، وأفسسثَ، وحـَت ظفًو

 ٌَرمسني.

هفس َة ٌَـبلكة ذني ا٤كسني، فِيي اًيت كرّيث رسعَخَ وظيـخَ ذَلحً خسًساً، ًلس زمس ظوزت 

ؽ نيفأظسح ظفبًل يف اٖكس ىن ُشٍ اًعفوٌك اكهت اًوخَ اآلدص ٌَصحوٌك واْكد واًض سق واًًو ، ٍو

ـبلكة اّكًيس ؿىل حنو مح ًدصّسى يف اًعوز اّكزاَة ا٢كض خلة من اًعوزت اًسحهوزامِة اًضحمٍك ٌَ

 :ذني رهص وأهىثالاس خثٌحاَة 

 ِس أن ال امصأت ثلول إهنح اًًسحء.ؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 ّصهتحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأّن ف

 شا اٍىونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنز ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام س أن الؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ أص 

 جحز ؾيسمح جسريؼؼؼِح األصؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼ ص ـــ ذ ــ ث 
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 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 ٌلم من حسمِح اًثَجيــحؼؼؼرشة اًؼؼؼؼؼ وً 

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 من حضُش إذعِح اًعَفيوثألك آكصاف 

 تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ أص 

 ن كعة األهوزةؼِــ ذ ــ رصث زلكم ؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اد 

 ي ؿًلّ ؼذؼ وً ؼؼؼؼؼؼؼؼت زحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصضؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 "ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

ُست لك اًًسحء، ُشٍ ظوز م  ص ًو صخىصت يف كوهتح أو ضـفِح، فحمصأثَ عم اًًسحء يف اّكُو

ويف زسهتح مصنز اٍىون وعم ظوزت متخٜك لك اإلذُحص ولك اًفصاذت، وعم اًيت ادذرصث كعة 

خَ، وعم اًيت ثدصـِح األدسحز ٌَضوء وظَسحً ؾيسمح جسري ظَسحً  األهوزة، وعم اًيت حتصط ؿَََ زحًو

ٌَِواء وظَسحً ٌٌَلء، إهنح ذبلظة اْكَحت، وعم حلحً ظوزت مصخىصت مسُضة، ثدسق مؽ اًعوز اّكزاَة 

األدصى ًخلسم ًيح ظوزت ظلس َة ٢كن ُو ذحزح ؾن اًًس يب وا٤كسوش واّكزيئ، فبل ىصى ُشا 

د واًـجَد وآكحزق وا٢كسُش.  اٍىِحن إال يف اًلًص

غ ويف اّكحه و مح فامي أزى هلِغ ًخحًص د اآلدص" ٌرشة إكحم من حسمِح اًثَجي، ُو

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 

 .ح اًض سلياٙكهوزت واألهوزة يف خحىهب

ص ًِشٍ ا٢كصأت ا٢كخفصذت اًيت ثخجسس فهيح اً  ص، ال اًـصط اٙكي ؿىل أّن ُشا اًخعٍو ًسحء اّكُو

هلعِن وكعوزُن، ًَجأ إىل حنت ظوز ثسلى أكصة إىل مجوذ اًصذحم اٙكي ًًذؼص حِحت  ًعّوز

 خحالثَح فذحت جبٌلًَون ؿىل حنو مح ىصى يف ذـغ مح ًأيت:

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامس أن ال ؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 س هنسُح األمينؼٌؼ حن ؾ ـــزمؼؼف اًؼؼؼؼؼؼؼؼوكؼؼؼؼث

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 وكحمت اًثوزاُث من سفوخ هنسُح األٌرس

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼ أص 

 ح٠ك إال أهتــــؽ اًـؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼصث صؼؼؼؼؼِــ كس ق 

 صثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وق 

عؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد  ة اْكبلل واْكصامؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًص

 "ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

مفن عم ا٢كصأت اًيت ًخوكف اًزمحن ؾيس هنسُح األمين، وثلوم اًثوزاث من سفوخ هنسُح 

عة اْكبلل واْكصام، ُي عم ا٢كصأت يف ذوزُح اْكسًر ؿحمة، أو  األٌرس، وثلرّي رشااؽ اًـح٠ك وثلري دًص

ص ُشٍ ا٢ك عم امصأت ىزاز كصحين األسعوزًة. صأت جيـي اإلثلحن ًـسة دعصت، إن ُشا اًخسفق يف ثعٍو
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لَ األدرض واًَحرس، ٍىن ُشٍ اًفصاذت يف اخرتاخ اًعوزت ثؼي ملصوهة جبصأت  فحًخسفق حيعس يف ظًص

 جعَسة يف اٌَلة ويف ظيؽ اٗكالٌك.

ص لس اس خزسم كصحين ًلة خسًست يف اًخعٍو من حلول ذالًَة وخحء ذَلة ُشٍ اًعوز  ،ًو

واًًززال واْكصق واإلقصاق صـص اًلزل، إر حترض مـحين اًثوزت خسًست أًضحً ٠ك ًأًفِح اًلصاء يف 

 ال ًدصحذز ٌَضحؾص يف ظوزٍ محل والاس خـٌلز واٍىرس واًززغ، و والاص خـحل والاهعفحء والاحذبل

خيعص ؿىل اًسحل يف اًـحذت من اىزايححث ختصح لكَة ؾن موضوغ اًلزل وؾن مـجمَ وحلوهل 

 اٗكالًَة:

  يف ْكؼحث اًـضق اكًًززال" أصِس أن ال امصأت جتخححين

 صكينؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼي.. ثؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 يؼؼؼٌـــ ج ـــ ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ع ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي.. ث ؼؼؼؼؼؼؼؼـٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 بللــــِؼؼ ن اكً ؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼؼؼ ع ؼؼؼ ي ه ؼؼؼؼؼؼؼؼصهؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حى 

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ي أظول احذبللؼؼؼســ ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ه ؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 بللؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س اح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأس

 يؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ززؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 حــــًِ ــــ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وزًذا ذم 

 حؼحؾً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه 

 حلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ
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 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

ح أس تَيت، و٠كـــحؼصك ثؼأث  ؿىل سؤال حجتْد ًومً  ت صـُص

 حث لكِحـــلؼؼؼؼؼؼي اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 ُ  "ن وال ثلحلؼؼؼؼشُؼؼؼؼؼؼس ابًؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 لحس مي حس هنح،ح، أو ثِيي ًُست ؿحذًة يف ظفحهتح ومبلمح حٌلًُِشٍ امصأت كري ؿحذًة، ف 

ـصاء كحظسة، فلك كري ؿحذًة يف أفـحًِح، فلك يشء خسًس، ًزناخ ؾن اًـحذي يف مح حصى ؿَََ اًضو 

ح أس تَخَ و٠ك جتد ؾن أي مح ًعف ذَ امصأثَ  ف.، ُشٍ ا٢كصأت اًيت ًضؽ حتت صـُص مسُش وظًص

ـص ضَ سؤال، فأي األس تٍك ؾىن؛ ُي عم أس تٍك اًضـص أكَي اٙكي ال ٌض هبَ صـص، أو ُو اً 

حيف اٙكي خيئب حتخَ أس تٍك أكحل واًفَسفة واًوحوذ وا٢كوث واْكَحت، ُشٍ ا٢كصأت اًيت جتمتؽ فهيح اًض

اٌَلحث لكِح ذي عم اٌَلحث لكِح، ميىن أن ًبلمسِح اًـلي أو آكَحل ٍىهنح ال ثخـني يف هَيوهة 

 س أو حمؼوز.ا٢كَفوع. ُشا قزل خسًس لك اّكست ألهَ امذٜك اّكصأت اًيت ال ًبلمسِح كِ

ة وأفاكزاً حّصًفًة ححزكة ثيحسد  ويف ُشا الاهسفحغ اًصويح واًض سلي مـحً، ًخسفق ًلة جمحًس

ة  ُشٍ اًصؤًة اًيت ثدسؽ وثدسؽ وال ًلِسُح مـىن، فدس خـيص اًعوز أًضحً ؿىل اًخلَِس من مثي حبًص

ح حصىب أول اًـَيني، وؿىل حمَط درصُح جتمتؽ اًـعوز، وأًف أًف هوهٍد ًسوز، وؿىل رزاؾهي

 اٙكهوز وآدص اٙكهوز:
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ة اًـَينيؼحؼِح اًصؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ " أً   ًص

 نؼسًــــِؼؼؼؼؼؼ ة اً ـــِـــ ـ ؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واًض 

 ضوزؼؼحؼؼؼؼؼؼؼة اًــــؼؼؼؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً

 ّضةؼؼفــــحًؼؼؼؼؼؼضحء نؼؼؼؼؼؼِـــ ِح اًص ؼؼؼؼ ذ ـــ أً 

 سَّوزؼ حً ؼؼؼؼؼؼؼنحء ؼسؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼ واً 

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 مؽ اًـعوزؼؿىل حمَط درصُح.. جتذ

 سوزــــٍد ًؼؼؼؼؼؼونؼؼؼؼف نــــف أًــــوأً

 أصِس أن ال امصأت.. كريك اي حصَشيت

 صىب أول اٙكهوزؼِح ثؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼ ؿىل رزاؾ 

 "شهوزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوآد

مثي اًضمـَة  اًلصاء واًيلحذ ـغسً وإرا اذخـسًن ؾن ُشٍ اًعفحث اْكس َة اًيت كس ال حصوق 

ِح صحؾص من  اًسَوزًة، فإن ىزازً واًفضَة وا ًسُض يح مبح ًَخفت إًََ من ظفحث مصخسؿة كٌَل ًدٌحًو

 صـصاء اًـرص اْكسًر. 

ص أمحم مضِس مٌفذح ؿىل  ـي ىزاز كصحين ًؼي ٌس خحرض ظـوذة اًخعٍو اّكِحث ال حتَط ذَ ًو

اًّعفة، فريبمك أوظحفحً 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:

 ةـــححة اًضفحفؼؼؼؼؼِح اٌَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ " أًذ 
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 ٍكـــِــــ م ؼؼؼؼؼؼ ج ؼؼؼؼؼ ة اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًـ

 ة اٍهبَةـــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِح اًض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أًذ 

 وٌكؼؼؼفؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼمة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاً

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 حتصزث من حنك أُي اٍىِف إال أهت

 مــــِؼؼ حم ؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ صث أظ ؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ون 

 مــــِؼؼؼؼؼؼ حم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسذث أوُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ

 وأسلعت سَعة أُي اٍىِف إال أهت

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

ح دٌححص اًلصٍَكـــصـــ ل ؼ ذ ؼؼؼؼؼ اس   َت ذعسُز

 حـــِؼؼؼ ي ً ؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ صث ح ؼؼؼؼؼؼؼؼصــــ ذ ؼؼؼؼؼ واؾ 

 "ٍكؼِؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼ ل ؼ ة اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد

، ُيح، متخٜك ا٢كعَق من اًعفحث اْكس َة واًصوحِة، فِيي اٍمنورح وا٢كثحل، وعم فحْكسُصة

فوق رٛك ثيعَق من اٙكاث إىل اًفـي اٙكي حيحول أن حيَط ذعفحهتح اًيت ال ميىن أن حيحظ هبح، يف 

ٙكبهصت أكـَة من مثي حىسري األظيحم واألواثن اًيت اكن ثيحظحث مؽ أحساج ًِح حضوز يف ا

حم، وإسلحظ سَعة أُي اٍىِف، وأُي اٍىِف ال حتَي إىل  اّكحََُون ًخـسسون ًِح، وثسسًس األُو

كساسة أُي اٍىِف ذي إىل اًعوزت اٍمنعَة ا٢كخساوٌك حول جمحهفة اْكَحت ا٢كـحزصت واًخزَف. ُشٍ 

ح مُ ا٢كصأت اًضجحؿة اًيت خحهبت سَع ـََة من سَعة اْكد اًيت ال سَعة فوكِح أو ة اًلصٍَك ذعسُز

 إىل خحىهبح.
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ال ًفححجيح ذعوزٍ اًسَحهَة وحسد من اس خـحزاث وجضشهيحث وجمحساث،  اواْكق أن ىزازً 

ىٌَ ًفححجيح يف اس خحضحز ٍل  ، يف أحواهلٌل لكِح:حوؿة األفـحل اًيت ثعسز ؾهنٌل مـً ٍو

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص " 

 صثؼؼؼؼؼذؼ ح اه ؼؼؼؼؼؼمــــَــثؼ م  ححمً ؼؼؼؼؼؼؼمؼحءث ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

ح أظول ذمح صثت أو حَ  تــــمــوخحء ظول صـُص

 سُحـــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ه ؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 عت أو زمستؼؼؼعؼؼؼح دؼؼؼؼؼٍلك م ححذلً ؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼم

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼ أص 

 د اٗكذحن.. إن ذّدٌتــحؼؼصح من سؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 صثؼٌلمة اًسَضحء يف فىصي.. إرا فىّ ؼحؼؼثعري اكً

 حبحًِح حت ؾهنح نخسً ــــصـــ ذ ؼ صأت.. ن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 صي لكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼم صؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح زصقؼؼؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍى 

 ن مجَؽ مح نخشتؼؼؼي مــــمـــت.. أحــــِـــ ل ــ س ذ ؼؼؼؼؼك

 ضحزتؼأصِس أن ال امصأت محزست اْكد مـي مبيهتيى اْك

 رؼح٠ك اًثحًؼحز اًـؼؼؼؼؼصــــ ن ق ؼؼؼؼؼي مؼؼؼٌــــ ذ ـــ صح ؼؼوأد

 تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 سيــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜك حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصـــ ك 

 سيــــســــ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز
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 ححوز اًلِثحزتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌل ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثَؼ حوزثَ م ؼؼؼؼؼؼوح

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 "ت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

ًعوزت اّكزاَة من اًعوزت اًضحمٍك ثسل أصس ذالٌك ؿىل ازثسحك اًضحؾص أمحم ُشٍ إن ُشٍ ا

 ا٢كصأت ا٢كثحل، ففي لك ثفحظَي حسسُح مح ُو مذوكؽ ومح ُو أنرث من مذوكؽ يف اًضـص واٍهنس..

صٍ، ال حتَط هبح لك نخسَ وال لك جس خحور ؿَََ وجس َعص ؿىل فىصٍ وحواسَ ححرضت يف ذذحهَ وفى

وكس ؿّب ؾن رٛك ذعوز مصخسؿة" حَت ؾلسٍ، أدصحذَ من  صـصٍ، مذحرضت يف حهبح وحسسُح،

قسحز اًـح٠ك اًثحًر، زلفت حسسٍ، ححوزثَ حواز اًلِثحزت" لك ُشٍ اًعوز واألكوال واألفـحل 

 ؿىل واحسٍهتح، كري ؿحئب حَحً ست، مُ واًعفحث خحءث ٤كحوٌك اإلححظة هبشٍ ا٢كصأت اًواحست اًوحِ

 ابًخىصاز، ذي حـي من اًخىصاز ؾيرصاً رمٌلً يف إهخحح اٗكالٌك.

كـَة يف ؿىل أن ُشٍ اًعوزت ا٢كثحل عم ظوزت كري واكـَة أو حمسوذت حبسوذ اًخجصذة اًوا

ة حني ًواسن ذني ا٢كصأت واًلعَست، فمثا٢كوكف من ا٢كصأت ة ، ٍىهنح حتخفغ مبثحًَهتح يف اًخجصذة اًضـًص

ة ذني ا٢كصأت واًضـص، أو ذني ظوزثني ٌَمصأت:  اٍمنورح ا٢كعَق، ا٢كثحيل، زصاغ يف اًخجصذة اًضـًص

"ًَـد" هبن اًضحؾص، وال ًَسر أن ٌضـص  آكحٗك، ًؤلهوزة واُسة اْكَحت. واًامنرح اٍىثريت ًًسحء



74 
 

ىٌَ يف ُشا ابًسأم حني جيسُن ذحوايث من اٗكاذي، وٙكٛك ًسلى اًضـص ًـسخَ ا٢كفضٍك)...(. وٍ 

ح ال وحوذ هل، خيرتغ أص َحء نثريت مجٍَك"اًسحر اٗكااد معّ 
(1)

. 

لك اًصخحل واًًسحء ٍصون فهيح اإلوسحن  ـي صـص ىزاز ميثي مصآت ٍلك من اًضحؾص وا٢كصأت ٍو ًو

.اٙكاثَة ذدٌحكضحثَ
(2)

 

 :انصٌسج يف لصْذج " احلضٌ"
وميىٌيح أن ُنخحز كعَست" اْكزن" 

3
ذـغ  وؿىل حين،ت ؾيس ىزاز كص ؿح٠ك اًعوزٌ٘كالٌك ؿىل

فِو ًلمي ؿح٢كحً ظوزاًي ٌ٘كالٌك ؿىل اْكحٌك اًـحظفِة اًضحمٍك،  اْكلول اٗكالًَة اًيت حترض ذلوت يف صـصٍ؛

سة اًخيحول، حىت إهنح  ومِة، ٍىهنح ًلة ال جتيح أحِحًًن إىل ضفحف اٌَلة اًَمس خزسمحً ًلة صفحفة وكًص

ىن ًـَس ظَحقهتح حىت حتمي امسَ ًخلن مـجمِح وظوهتح وحصهَهبح إال ىزا ز، ٌض خلِح من واكؽ اْكَحت ٍو

 ذبل مٌحسغ:

 م.. أن أحزنؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼٌــــ "ؿَم 

 عوزؼش ؾؼؼؼؼؼؼٌـــ خحح م ؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼ وأًن م 

 زنؼؼؼي أحؼؼؼؼؼؼٌَؼ ـ ـــ ج ؼؼؼؼ صأت ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالم
                                                           

ـسة اٌَلة" ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل، م (1) ( إرشاف سـحذ َلس اًعسحخ، إؿساذ 1339)1صىصي َلس ؾَحذ، ملحٌك "ىزاز كصحين ًو

ت313وحتٍصص َلس ًوسف جنم ض  ، ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ، اٍىًو

م ا٢كسسي، ملحٌك" اًعوزت اًفٌَة يف صـص ىزاز كصحين ومىوًنهتح األسَوذَة واٌَسحهَة، من نخحة" ىزاز كصحين صحؾص ٍلك ؾسس اًسبل (2)

 117األحِحل ض

 073-071ض  1م (3)
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 ِحؼؼ ِ ــ ن رزاؾ ؼؼؼي ذِؼؼؼؼؼىـــصأت أذؼؼؼؼؼؼؼالم

 عفوز..ؼؼؼؼـؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼ م 

 زايئؼجمؽ أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت.. ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالم

 ىسوزؼ م ؼ ؼحاي اًسَوز اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼ ن 

 يؼؼسثــــِــ م.. س ؼؼؼؼؼؼؼؼصّ ؼؼؼؼؼؼؼ ين ح ـــمــؿَ

 حذاثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأ ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأَس

 حينـــجؼؼؼؼؼٌـــ ح ف ؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼ ي أف ؼؼؼؼؼؼٌـــ ؿَم 

 ّصاث..ؼؼمؼؼؼؼؼؼؼٍك آالف اًــــِؼؼؼؼؼؼؼؼ يف اٌَ 

ن..ؼعّ ؼؼؼؼؼؼّد اًـؼؼؼؼؼؼؼِصة ظؼؼؼؼؼوأح  حٍز

 ّصافحث..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصق ابة اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأظ

 ن ذُيت..ؼصح مؼؼؼؼؼؼؼؼي.. أدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿَّمٌ

 صكحثؼة اًعُ ـــفــط أزظؼؼؼؼضِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أُلم 

 م..ــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حزذ وح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأظ

 حزاث..ــيف األمعحز، ويف أضواء اًسِ

 ى..ؼؼؼؼذـــ م.. ح ــــفـــِـــ حزذ ظ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأظ

 حث..ؼؼؼؼؼؼبلهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف أوزاق اإلؾ

 م..ــــصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَم 

 ؿحثي.. سحؼؼؼؼؼؼِؼؼؼ هَف أُمي ؿىل وح 

ً ـــ ح ؼؼؼؼؼؼ ذ   صيٍ ؼؼؼجؼؼص قؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؾن ص حؼث
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 صاّيثؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼسٍ لك اًلؼؼؼؼؼحسؼؼؼؼؼ ث 

ً ؼؼؼؼؼ ذ  ٍَ .. ؾن ظوٍث..ؼؼؼؼؼؼؾ ححث  ن وخ

 "واثؼؼؼؼؼؼَ واألظؼؼؼؼؼؼؼؼؼُو لك األوح

صٍ ؾيس حس، فِو يف لك مصٍت ًفححجيح مبح ًثري اٗكُضة، فِي  ال ًلف ىزاز كصحين يف ثعٍو

ي ُشٍ اْكحخة ملرتهة اب٢كصأت أو ابْكسُ اْكز  ة ؿىل وخَ آكعوض، حزن ظفٍي صن ححخة إوسحهَة؟ ُو

ًََق حبسُد مىمتي اًصحوٌك "ًسًك ذني رزاؾهيح اكًـعفوز" يف زصاءثَ ووذاؾخَ"، ُشٍ ا٢كصأت اًيت 

معَلة  ثلف أمحم حصَد مدضغٍ، مصـرث األحزاء، ومك ثسسو رممهتح ظـسة، فحًعوزت اًسسًـة ثلسم ذالٌك

ُس مصـرثاً نأي مصخىل،  حخساهَة واًيفس َة، فِو ًُس مدضؼًَ ثفعَََة ْكحٌك اًـحصق اًو  نأي أحس، ًو

ُس ، "جتمؽ األحزاء وضؼحاي اًسَوز ا٢كىسوز" ذي ُو يف ححٌك جس خـيص ؿىل ا١ٌك ذـس ُشٍ اًسـرثت ًو

ًعسح من  ،وممن اًسِي اًـثوز ؿىل صؼحاي اًسَوز ا٢كىسوز اًيت جس خحَي صؼحاي خمخَفة اْكج

 ذـس أن هتضمت وثسـرثث.وحصمميِح اًـسري ٢كُِح 

و  َسَوز، ًلسم ظوزت حصهَة ذزامِة، فىراٍ ُو و، إر ٍصمس ظوزت ذرصًة ٌَـعفوز ٌو ُو

د ظد اًـصافني، وسايزت اًـصافحث،  ٌس خجَد الهفـحالث اْكد اًـمَق، ًخـ١ك فذح اًفٌجحن، وجتًص

ؾهنح أو ؾن وهجِح يف لك مح ٍصاٍ يف ا٢كعص  ألزظفة، ابحثحً وآكصوح من اًسُت ُحمئحً ؿىل وهجَ ؿىل ا

و اًضـص اًلجصي اٙكي ًُس  ،ويف أضواء اًس َحزاث مضرياً إىل ؿح٢كِح اٍلكي ذسـغ مبلحمَ ُو

ة صـص ٍَ  ًلجًص سحر ؾن وخ ىنوؾن ظوٍث  مثهل، ًو اًوخَ مذفصذ واًعوث مذفصذ. ًلس  ، ٍو

ظوزاًي ابرذحً ًِشٍ  واْكصهَة أن ًلسم ًيح ملعـحً اس خعحغ ىزاز كصحين من ذَي ُشٍ اًعوز اًسرصًة 
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ال ٍصى يف اًًسحء حـَخَ ، س خثٌحاَةذالًَة معَلة ًـبلكة اْكسُد حبسُصة اظوزت ، وأن ًلسم اْكسُصة

 ذي يف اٍىون إال عم.

ذلَة اسدِفحء اٗكالٌك، فإهَ ًلف ؾيس اْكزن  من ذأة ىزاز أن ًَجأ إىل اًخىصازوإرا اكن 

ىٌَ  اٙكي حبر ؾيَ و٠ك جيسٍ إال ٗكى ُشٍ اْكسُصة. ًُس ُشا اْكزن صفِفحً وزكِلحً وحسد، ٍو

حنو مح ىصى يف  ،واًخرصف اًعحبش ؿىل ياْكزن ا٢كض خـي ذفـي اْكد اٙكي ًلمي مفحزكة ذني اًخـل

 كوهل:

 يؼؼؼسثــــِؼؼؼؼؼ م.. س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼصّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ " أذد 

 زان..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسن األحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼم أذدؼؼؼؼؼٜك ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأه

 زان..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسن األحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 ..اسً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصف أذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ك أؾ

 و اإلوسحنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن اً

 زنٍ ؼؼبل حؼؼؼؼؼؼؼؼؼحن ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أن اإله 

 حن..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صى إه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرن

 م..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَم 

 َحنؼؼؼؼؼؼ صْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِع ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َصف اكً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن أث

 م..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م وح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن أزس

 حَعحن..ؼؼؼؼؼؼؼؼ ضوز ؿىل اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ابًع 
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 َحذٍنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ة اًع ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوؿىل أص

 صاش.. ؿىل اًعَسحنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿىل األح

 م..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَم 

 هَف اْكد ًلري ذحزظة األسمحن.. ؿَمين أين حني ُأحّد..

 سوزانؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف األزط ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحى

 حًء..ــِؼ أص  مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــــ ؿَم 

 سحنؼؼؼؼؼ س ـــ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ا يف اً سً ؼؼؼؼؼؼت أذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اكهؼؼؼؼؼؼؼم

 حل..ـــفؼط األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حظ ؼؼؼؼؼؼصأث أكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفل

 حنـــجؼؼؼوك اًؼؼؼؼؼَـــوز مؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذد

 زوحين ذًت اًسَعحن..ؼؼؼؼؼؼؼؼذـــ ت ذأن ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحَ

 فى من محء آكَجحنؼؼؼؼؼؼؼؼؼحُح.. أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼ ثٜك اًـِ 

ص اًصمحنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ثٜك اًض   حُح.. أصِيى من ُس

 ِحؼؼؼؼ ف ــــ ع ؼؼؼؼؼؼؼؼ ي أد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذأهؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 صسحن..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 ِحؼؼؼؼ سً ؼؼؼؼؼؼؼؼي أُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذأهؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 صخحن..ؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤ واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواق اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأظ

 َسيت، مح اًِشاينــــ م س ؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼ ين ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿَ

 "ي هَف ميُص اًـمص.. وال ثأيت ذًُت اًسَعحن..ؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَم 
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شٍ ظوزت حزاَة أدصى من اًعوزت اٍلكَة ثخساذي وثخاكمي مؽ ظوز سحذلة والحلة، فِو  ُو

و اًسححر ؾن  ،ًخحسج ؾن ذدوهل مسن اْكزن من  ّبٍادذ امصأت ثسذهل ؿح٠ك اْكزن اٙكيُو

وخس أن اٙكي مبيأى ؾن اْكزن فحكس و  فأذزك مـىن اًلمية اْكلِلِة ٌَحزن مـحٌضًة وهدِجًة، األؾٌلق

ْكد، اًـوا٠ك إال كٍصن اْكد. ًُس اْكزن وحسٍ من أثص ا ، ومح اْكزن يف ُش٢ٍكـىن اإلوسحن وملزاٍ

ىن اًَعُش وثرصف اًعسَحن، و  ح ابًصمس ابًعسحصري ُشا اإلْكحخ اًـجَد ؿىل اس خحضحز ظوزهتٍو

لسم ونأهَ ًفلس اًخـلي  ، وؿىل أحصاش اٍىٌحبس.وؿىل أرشؿة اًعَحذٍن ،ؿىل اْكَعحن والاحزان ًو

يف اُٙكُول، ويف زؤًة اْكسُصة يف اٍىون وال يشء سواُح، ؿىل حنو مح ىصى  يمنورح اْكد اًـشز 

ىن من ذون أّي احرتام ٌَلواؿس وا ،وأرضاذَ جميون ًَىل ٗكى حث وا٢كـحًري اٍالكس َىِة. ًواحصٍو

اب٢كلحًعة  سَـة وخيَـون مضحؾصضم ؿَهيح يف مح ًُسؾىوإرا اكن اًصومحهدِىِون ًخوحسون مؽ اًع 

ؿىل خيَؽ مضحؾصٍ ؿىل اًعسَـة وص َحهتح وزموسُح وحسد وإمنح خيَـَ  فإن ىزاز كصحين الاًوخساهَة، 

ُ اًزمن وكواهني اًعسَـة، فح أو ؾرص، ففي اْكِد  سمن ًُس هل دْكد ًلرّي ذحزظة األسمحن، واْك

وزان، ، ويف ُشا اْكد الاس خثٌحيئ حىف األزط ؾن اٗكمتؽ األؾٌلز واًـعوز واألسمحنجتَ وحسٍ 

و حي١ك ذأن  ًخوكف اًزمن ؾيس ْكؼٍة مـَية: ونأهَ ًشهص ذأمٌَة جميون ذين ؿحمص، ُو

 جحمُ ًؤلحصاة من زسهيح  و٠ك ًسسُ   ٍة ؼؤاذرُ  ًَىل وعم راُث  ُت لْ ـََ ــث

ّ أَ  اي ًََت  مَ صؾى اٍهبَْ ىَ  ظلرٍينِ    اٍهَبْمُ و٠ك حىُّب  إىل اًَوم ٠ك ىىُّبْ    يحه

مثي وظف اًـَيني ذأهنٌل أظفى من  وال ثلف اًعوزت ٗكًَ ؾيس اًعوزت اًسَحهَة وحسد،

ست مصخىصت ابزؿة يف كوت اٗكالٌك، ويف وظف صفذهيح ذأهنٌل أصِيى من  محء آكَجحن وعم ظوزت فًص

ص اًصمح ِح ذالٌك حس َة ماكهَة كس حصثسط ابٙكبهصت اٗكمضلِة،ُس وإمنح حمتّسُذ إىل أن ثسذي يف ظوز  ن ًو
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حاكاَة حتَي إىل اًلعط اًضـيب واًلعط آكصايف، سواخَ من ذًت اًسَعحن ؿىل حنو مح ىصى 

مَوك ًلعط آكصافِة يف ذدول  اًسَوث اًيت ميَىِح وا ،يف اًلعط آكَحيل اًضـيب" اًصومحوس"

لصأ كعط األظفحل اٙكٍن ًـُضون اًـوا٠ك  ن ًخوس َؽ ذاةصت اًعوزت مـحذاًل ًخوس َؽ أثص اْكد،اّكح ًو

ؤ  أظواق سهيحهيَ وحي١ك ذأن ًت اًسَعحن، فلري ًزتوح من ذ فحًـحصق اً اًضـسَة وآكصافِة؛ اًٌَؤ

ًساوا٢كصخحن  .. ُشٍ اًعوز اًرسذًة متيح اًعوزت اٍلكَة واٗكالٌك اٍلكَة ٌَعوزت مشاكحً فًص

ح ثُيحل إال يف آكَحل، وألهن اًيت ال ًلس كسم ًيح يف ُشا ا٢كلعؽ اًعوزي مضِساً ًِشٍ اْكسُصة

سذي كعوز اّكحن، ذًت اًسَعحن حل واألحبلم، ًَزتّوحّكأ إىل ؿح٠ك آكَاس خثٌحاَة  وخيعفِح نٌل ، ًو

بل أمريت األحبلم.  خشنّي من خيعف اًفحزش س يسًز ي يف ال ًوك أّن اًضحؾص اًيطحتََي ًو

د ا٢كخوازج من اْكاكايث وآكصافحث اًضـسَة وأسحظري  لف ؾيس حسوذ اًلًص اًخضمَيحث اًثلحفِة، ًو

سًح مٌَ، وأن ثشوة  ا٢كوزوج. شا ذأة ىزاز كصحين اٙكي أمىض ؾلًسا مؽ اًلحزئ يف أن ٍىون كًص ُو

 لك زلحفذَ يف حسس اًيط.

ىٌحبس واًسححزت اٍ فٌحذق وا٢كلحعم و َي إىل اْكَحت اًَومِة: اً وىصاٍ يف ملعؽ مضِسي آدص حُي  

 وؿح٠ك ذريوث واًصوصة وإكصاء:

 ِم..ــــصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح  يؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ ؿَم  "

 سُِم يف لك األص َحءـــ ف ُأحِ ؼؼؼؼؼِـــ ن 

 ص اًـحزي..ؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف اً 

 سة اًعفصاءــــ حذ ؼؼؼؼؼِـــ يف األوزاق اً 

 يف األهواء..ٌلظص.. ــــو اًؼؼؼجؼؼؼيف اً
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 ِيى..ؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼ ص م ؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف أظ

 ورشة فَِ، مسحء، كِوثيح اًسوذاء..

 سُِم أن آوي..ؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَم 

 حذق ًُس ًِح أسٌلءؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 حءــــس ًُس ًِح أمسؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼووٌ

ٍٍ ًِؼؼؼؼؼؼؼؼلــــوم  حءـــس ًِح أمسؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 م..ؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ َم ؿ 

 حء..ــــصذؼّرم أحزان اًلؼضؼهَف اٌََي ً

 صوَث ؼؼف أزى ذِــــِــ ي.. ن ؼؼٌـــ م ـــ ؿَ 

 َة اإلقصاء..ــ حق ؼؼؼؼؼصأت.. ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام

 س لك مسحءــــصـــ َ ـــ صأت.. ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام

 حءــــٜك من أًســــمــــي مح ثــــمؼؼؼؼؼؼأح

 حــصص اًـعص.. ؿىل هنسهيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوث

 صاء..ؼؼؼؼؼؼؼؼحزت.. واألمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌَسح

 م..ؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حُ  يؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ ؿَم 

 ن كري زاكءؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن أذ

 زنؼؼَف ًيحم اْكــــ ي ن ؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼ م ــــ ؿَ 

 بلم ملعوغ اًلسمني..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼن

 "( و) إكصاء(..يف ظصق)اًصوصة
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ٍصى اْكسُصة يف  جضرط اْكد وجتسسٍ يف األص َحء، حِر ُشٍ اًعوزت ا٢كضِسًة اًيت

يف األص َحء ا٥كخَفة اْكسُصة ، وثامتظم األصحء وجمحيل اًعسَـة، فلك األص َحء حُتَي إٍهيح ذي ثخوحس هبح

لِيى. إىل خحهد ُشا اّكحهد وا٢كخيحكضة، اًضجص اًـحزي واألوزاق اًعفصاء واّكو ا٢كحظص واألهواء وا٢ك 

ً ؿىل  َىٌحبس ُيح ذالٌك ذحظة ًُس ذوظفِح ذالا َىٌحبس، ٌو اْكصيك من ا٢كضِس ًأوي ٌَفٌحذق ٌو

ّة اْكسُصة. ومن موكّ ، ذلسز مح ٌ ذٍن او ظحافة بلث ُشٍ اًعوزت ا٢كلعـَة من ا٢كضِس ضري إىل ًُو

اهعَلوا من زؤًة زومحهدِىِة  ؿبلكة اًضحؾص ذسريوث، وعم ؿبلكة كري ثلََسًة، فحًضـصاء اٙكٍن

ة ا٢كرتفة ا٢كس خلٍك ٌَمسًية  وثـحظفوا مؽ اًعسلحث اًِحمض َة ،ؿحذوا ؿىل ا٢كسًية احذضحهنح ٌَعسلة اًرًث

ة  من مثي اًـٌلل وآكسم واًسلحاي، ذَس أنّ  ىزاز كصحين يف ُشا ا٢كلعؽ ٍصذط ذني حد حصَشذَ وزًؤ

ن ظفحث ا٢كصأت األزس خلصاظَة ا٢كخّبخة) ظحقَة ذريوث امصأت ظحقَة اإلقصاء، ُشٍ ا٢كصأت ًِح م

ِح من ظفحث ا٢كومس) حصص اًـعص ؿىل  اإلقصاء، وثَشس لك مسحء أمجي مح متٜك من أسايء، ًو

ة ذريوث ؿىل ُشا اًيحو، إرا ٠ك  ةهنسهيح ٌَسححزت واألمصاء(، فأي ؿبلكة إجيحذَ ذني حد اْكسُصة وزًؤ

واك٢كومس يف إاثزت  ،ٍصاُح امصأت يف األهبة واإلقصاء ٍىن ىزاز كس وحس ذني اْكسُصة وذريوث اًيت

ـي اًعوزت اًسَحهَة األذريت ثشذـس يف ذالٍهتح ؾن اّكو اًـحم ًِشا ا٢كلعؽ ا٢كضِسي ، اًض سق واًضِوت. ًو

فىِف ًـَمَ اْكد هَف ًيحم اْكزن )نلبلم ملعوغ اًلسمني.. يف ظصق اًصوصة وإكصاء(، مفٌِل 

َة ؾن اّكو اًـحم ًعـد ؿىل اٙكاالة أن ثخلصي ُشٍ اًعوزت ا٢كخيحّ  ثخـسذ ذالالث اًخَلي فإهَ

 ٌَعوزت اٗكالًَة ٌَملعؽ ا٢كضِسي.
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ـي ُشٍ اًعوزت حـَت دذحم اًلعَست حمخحخحً ًعوز كسمية  وزذث يف ذساايث اًلعَست ًو

ني حىت ثًسجم آكحمتة مؽ ا٢كضِس اًعوزي اًـحم واٗكالٌك اٍلكَة ٌَلعَست، من الاكرتان اًـضوي ذ

 :ا٤كدّ  ايحالاكرتان ذني ذفء اْكد و٢كَمة صؼاْكد واْكزن اًضفِف، ومن 

 م أن أحزن..ـــصُ ؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼٌــــ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ " ؿَ 

 يش ؾعوزــ حٌح م ــــذـــ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼ ح مُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأه

 زنؼين أحــــَـــــــجؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأٍت.. ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالم

 مثي اًـعفوز..المصأت أزًك ذني رزاؾهيح.. 

 ؽ أحزايئ..ؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالم

 "ؼحاي اًسَوز ا٢كىسوز..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن 

و صوق حٍزن ًِشٍ ا٢كصأت شا اًخىصاز ًعيؽ أثصاً حمسذاً، ُو . وال ًمت رٛك ذلري اًعوزت ُو

ىٌَ ًخحسج ة، فحًضحؾص ال ًخحسج ؿىل حنو جمصذ ؾن مضحؾصٍ ٍو ؾن جتصذة ذحظة يف س َحق  اًلًو

مـنّي.
(1)

 

ي، ورمٌل هل أكصة إىل ـفإن اْكزن ًعي ٌَلحزئ ؿّب ظوٍز جت ٍىن ألحسضم اًلسزت ؿىل اًخأًو

أو اًوكوف ؿىل ضفحف أفاكز سرتخحغ ظوز مجٍَك اذلَة ا٢كخـة و  ،اٙكي ميس اًؼحُصحزن ا٢كخأمي 

ىٌَ ًُس اْكزن اٙكي ًعُد ا٤كد ابًوحؽ اٙكي ٌرسيوحوذًة،  يف األؾٌلق هدِجة اًسـس أو  ٍو

 اًعس واًِجصان.

                                                           

(1) Literary terms and criticism, p:37 
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 :صٌس كهْح يف لصائذ أخشٍ
كعَست" اًسريت اٙكاثَة ًس َّحف ؾصيب" حِر اًيت حمتثي فهيح اًعوزت اٍلكَة ومن اًلعحاس 

ة ، ومتزحاًفصذ اًعحقَةًعوز مذجحوزت ومذيحمِة أًضحً حصمس اْكخمك ثسسو ا  ،ذني وظف اْكحل واًسرًص

ىوم مـحً.مٌخلست اْكخمك وا٤ك
(1)

ونشٛك كعَست" من ًومِحث صلة مفصوصة" 
(2)

ويف " زافـة اٍهنس"  

حِر جتمتؽ ظوز حزاَة مذبلحلة الس خىٌلل ا٢كضِس ونشٛك يف كعَست " هنساك".
(3)

إر ًلول فهيح:"  

لسم مضِساً ابهوزامِحً من جمحمِؽ من اًعوز ؿىل حنو مح  ح ٌَمث اًثوة.. ٍىْن.. ٌَفم"هنساك مح ذَل ًو

يف كعَسثَ" وصحًة"ىصى 
(4)

"حصَيب" ويف كعَست 
(5)

وثسسو اًعوزت اٍلكَة ا٢كضِسًة يف كعَست"  

أوؾَة اًعسًس"
(6)

ة"  و" اًلعَست اًسحًص
(7)

اًيت جتمتؽ فهيح مضحُس  ت "كصاءت يف اتزخي هنس.." وكعَس 

 مىثفة أو ظوزاً ذمخست من مثي كوهل"

 سك..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ حزك ه ؼؼؼؼؼؼصــــ ث 

 سًم ؾيس اًعسحخؼد اكًرص ؼؼؼً

                                                           

 .199-103األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًسحذش ض( 1)

 .551-511ا٢كعسز اًسحذق ض ( 2)

  07-05، 01-03ا٣ك٘ك األول ض ( 3)

 .133ا٢كعسز اًسحذق ض( 4)

 113ا٢كعسز هفسَ ض( 5)

  316-339ا٢كعسز هفسَ ض( 6)

 171-176ا٢كعسز هفسَ ض ( 7)
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ًضحؼؼوًذ  صك فوق اًرشاصف ٌز

ًضحؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼذـــ وق اًس ؼؼؼؼوف  ص ٌز

 َويبؼ وميؤل ابًفس خق اْكَيب ح 

حْم"ؼؼؼؼؼؼؼؼؼين أن أهـــــــٌـــ م ــــ وً 
(1)

 

ومن اًلعحاس ا٢كضِسًة كعَست "قصًنظة" اًيت ًأثَف فهيح اًليحيئ مؽ اًرسذي واٗكزاسم
2

. 

 مصخىصت يف ُجحاَ اًس َحيس نٌل يف كوهل:وكس اذخسغ ظوزاً 

 سٍن...ــــبلخ اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ" ً

 صذت...ؼؼؼؼؼؼؼؼن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشا سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ

 ويّ ؼؼلؼي اًؼؼؼؼؼوذؼؼؼؼـؼؼؼؼؼمس اًضؼؼؼؼؼؼؼواً

 ت أيب زىٍص...ؼؼؼؼؼؼِـــ وا ذ ؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼأح

 يبؼٌوأًلوا اًلصغ يف اٌََي ؿىل آل اً 

ٍش ــفؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف   حث كٌص

حون األحٌيب..."ؼزصن ًلسَن ظ
(3)

 

األحٌيب..."
(3)

 

                                                           

ة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًخحسؽ، )( 1)  حين، هوفيص، مًضوزاث ىزاز ك  351(، ض 1661األؾٌلل اًضـًص

 505-503ا٣ك٘ك األول ض ( 2)

 306ل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحًر، ضاألؾٌل (3)
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صٍ ٌَـبلكة أو حني ًلصن اًس َحسة مبفصذاث اًفؼحػة " مصاحِغ اًس َحسة"  ومن مثي ثعٍو

  ح:وهنذني ذريوث واٙكٍن ًؤمّ 

 رتف اآلن... ذأًّن ويّح اي ذريوث،ؼ"هـ

 سو اًصَحي...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصــــ م اكً ؼؼؼؼؼصّ ـــ ح ؼ ه 

 ...ححمً ؼمؼث ِد...ؼحؼحزش فـي اًؼمــــوه

 صّحي...ؼؼؼؼؼؼؼؼسو اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اكً 

 صف اآلَن ذأهم ويت ذََََخيح...ؼؼهـذ

 م ظول اٌََي...ـــصاصؼؼؼؼأوي ًفؼؼؼؼؼه

 س اًفجص، هنححص اكًسسو اًصّحيؼٌؼ وؾ 

ـ   ...صف اآلن... ذأًّن ويّح أمِّنيؼؼؼؼؼذــ ه

ـي..."ــفـــح هــــي مـــِؼؼؼؼؼ ج ؼؼؼ وويّح ه 
(1)

 

عوز مأسحت ذريو  حرض ظوزت اًـعفوز اًصكِق ؿىل حنو مثري حني ٌس خ ثًو

ح)...(  ـٍي إىل أن كذَُو ح مثي ؾعفوٍز زَذ  " ظحزذُو

 جحز هنسهْيح... ؼيح اًنّب من أصؼؼؼؼؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼؼ ع ؼ م ك ـــن 

اًثَج ًنزا..." حلؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼ ح ح ؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼ وً ؼؼؼوح 
(2)  

 
                                                           

 119ض ،األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحًر( 1)

 135ا٢كعسز هفسَ  (2)
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:الهنَحز اًلمي اً أو حني ًلسم ظوز
(1)

 

ت اٍاكس، ًعَد صحؾصٌ  ّ ؼؼؼؼؼز " يف ؾرص ًس ص دفحةؼي ابًؼصفؼؼؼؼح، وثؼؼؼؼؼؼؼوذ  حٍص

          

 بًل ًِح أهَحُة ؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ ؼؼؼؼؼ ح زأى، كُ ــــمـــِؼ ف  صذٌَة... من را زأىؼؼؼم ؾــِؼؼؼ بلث ؼؼؼؼؼصـــ ك 

          

 حُة ؼّع ؼؼؼؼٌم كــٌة، أو حخنـــوحؼؼؼؼؼؼؼؼشذــم ّي ... إمح هـجةٌ ؼؼؼصذؼؼؼؼم اًـؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًـ

          

ّ ؼؼؼؼؼؼصــ ؾ  حؼؼؼؼؼبلهتـــٌص... فإن ظَ ؼؼعؼؼشٍ مــح ُــــم  ّشاُة ــــح نـــِؼؼ ٌة... وإمحم ؼؼؼؼؼؼؼؼًص

          

 لحُة ـــصْ ـــ َُ كُ ـــاًضـوَة، واتحُ  صؼؼؼِؼؼؼؼ ك  مكٍ وٌز... فنك من حخؼؼؼؼحء اكفؼؼؼؼؼؼؼإن ح

          

 فَلس ثضَق زىحَِح األُساُة    وإرا كسوث ؿىل اًـصوذِة مّصتً 

صخىصت فِيي ظوز م ، أو يف ظُضِح وىزكِح، وؿىل اًصمغ من ادذبلف اًعوز يف زصاؿة ثأمَِح

ح مزنٌك اًضحؾص الاحامتؾَة يف ًعيـِح اًضحؾص ؿىل ؾًََِ. ومن أظصف ظوزٍ ثٜك اًيت ًعوز فهي

 ويف هؼص اًسَعة: ،هؼص هفسَ

 

                                                           

 171-107ض، األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحًر( 1)
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 ي، ًلين ا٢كلينؼحذثـــف، اي ســـِــــ "ن 

َِ ـــ ذ ـــ ف ــ عوا هل ص ؼؼؼؼؼِّ ؼؼؼؼؼ ح د ـــس مـــذـ َ 

 حؾٌص ؾصيبٌ ــحث صؼؼؼؼؼؼي إرا مؼؼؼؼؼؼؼُ

ِ ــن ًعؼس اًَوَم، مـــجؼؼؼً ؟ؼؼؼَ َِ  ي ؿََ

 ىوش اًَسٍن صـصي.. وأحص ؼؼصؼ ال ً 

ابًّسبلظنب.. أن ًسوسوا ًسًَ.."
(1)

 

 :أو يف كوهل معوزاً اهلبلة اْكحل وا٢كفحزكة

ُ ؼؼؼؼؼؼ" ً  ينؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼ س

 أن لك وزذت يف وظينـــذ

 ِحؼ حف ؼؼؼؼؼؼس يف سفؼؼؼؼؼصـــ َ ــ ث 

س اْكساْذ.."ــــبلذؼؼؼؼؼم
(2)

 

."وؾن ححل اًـصة" وضم ًـَىون خَوذ اًسبلكة ؿَاًك.. وال هيضمون.
(3)

 

علريت اًيت ثؼِص يف صـص وكس ثًصَ اًسححثون ؿىل ىزؿة ىزاز كصحين إىل الاُامتم ابًخفحظَي اً

ص اْكد، إر " فإن : ًدٌحول فَِ ثفحظَي حسس ا٢كصأت وأذواهتح وص َحهتح يف خحهد اًخـسري واًخعٍو

                                                           

 16( مًضوزاث ىزاز كصحين، هوفي ض 1669األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك اًسحذش ) (1)

 119اًخحسؽ ض ا٣ك٘ك  (2)

 170ا٢كعسز اًسحذق ض  (3)
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ز اًعوز ا٢كبلمئة اٗكدول إىل ُشٍ اّكزاَحث، ٠ك ٍىن ذمح ًـين اًضحؾص نثرياً كصي ىزاز، نٌل أن اذخاك

، ٌُل أكوى مح ميّي ُشا ا٢كزنغ اًضـصي أكحيل"ًعلريت، واّكصأت يف اٌَلة واًعوزتًِشٍ ا٣كحالث ا
(1)

 

ة ٗكًَ. لحححً ضحمٌحً ٗكميومة اًفذوت اًضـًص ًلس ذسا ذَق اًعوزت اًفٌَة ؾيس ىزاز ظحكة ال ثيضد، ًو
(2)

 

حىت  ،اْكيس مؽ ا٢كصأت ومؽ اْكد جييح إىل اًخـحميًبلحغ أهَ إن من ًخأمي صـص ىزاز 

ىن رٛك لكَ ٍصثسط اب٢كصأت وابًضحؾص يف لك  ة مصثسعة ابًضِوت واًض سق، ٍو ًخسسو اًـحظفة اًلًو

اْكحالث، فذعسح ححٌك اْكد أو اًض سق حمصضحً ًزبوػ اًلعَست وبنامتًِح، ذَس أن ُشا ال ًَلي 

ـَيح ال هوا فق من رُد ذـَساً، فأًلى واكؽ اْكحل حبثحً اْكس َة وال اًضِواهَة يف اٗكافؽ واًيدِجة، ًو

ة مثحًَة:  ؾن ظَد ْكحٌك صـًص

"إن اًعوزت اّكسسًة يف صـص ىزاز كصحين حتي هفسِح مضن مـعَحث اًعسَـة اّكسسًة مث 

فؽ مصاث ؿسًست ذلوت اًعوز اْكصت حىت ثخجصذ من أظَِح اْكيس وجس خحَي إىل حٌلل فيّن ال ثحص 

ة واً  صحؾص ثشوق خشوق اًفين اًصفِؽ. فِو ًُس صحؾص صِوت ذلسز مح ُو ًعَح إال ًٌَضوت اًضـًص

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،.."
 

جمَ حمسوذ ًلسزٍ ىزاز هفسَ ذأًف وإرا اكن اًيلحذ الحؼوا ؿىل أسَوة ىزاز كصحين ذأن مـ

 حذفى هبح ىزاز احذفحء ذحظحً وعم اٍهنس واًضفةحًء حصذذاًي وكف ؾيس مخسة أسٌلء الكمة وان إحع
                                                           

 .137( ذاز اًرشوق، ؾٌلن، ض1331)1إحسحن ؾسحش، اجتحُحث اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، ظ (1)

 131ؾسس اًسبلم ا٢كسسي، اًعوزت اًفٌَة يف صـص ىزاز كصحين ومىوًنهتح األسَوذَة واٌَسحهَة ض (2)

 71(، ذاز اًعََـة، ذريوث، ض 1377) حمي اٗكٍن ظسحي، اٍىون اًضـصي ؾيس ىزاز كصحين، (3)
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يَ األزذـة ؾرش األوىل فحس اٍهنس ابالس خزسام األوسؽ  )اًثلص( واّكسس، واًضـص، واًـَون يف ذواًو

ني ثعلَحن ؿىل صـصٍ  ٌل اْكس َة واوأن ظفذني أدًص زثسحظَ ابًلٍصزت اّكًس َة فإهَ من ذبلل ُش ُو

ا٢كـجم ا٤كسوذ كسم اذخاكزاث خسًست يف اًعوزت واألسَوة.
(1)

 

 :صٌس ئضئْح ًتْاَْح يثركشج
مح فـهل ضشَِ والاس خـحزت واًصمز مس خـريًت ذني اًد  صسى اًعوز اّكزاَة ا٢كسخىصت متزحوثد 

ون يف ثسحذل اْكواش ذني ا٢كخحصك واًسخهن" و اٙكوق واًسرص  ، مفن ظصااف ظوزٍ مح ًلؽ ذنياًصمًز

أرشة ضوء اًلمص اًعحًؽ من حسااق اًـَون" موسـحّ ذاةصت ا٢كاكن من ؾَين اْكسُصة إىل اْكسااق 

ح عم اْكصنة ثَخلي مؽ اًصاحئة واٍىثحفة واًخجمؽ  واْكصااق وا٢كوث واًخوحؽ، حمحواًل  اًواسـة، ُو

 اف حنو اًبلمس خلص وكري اًثحذت:الاحنص 

 ة اًيـيحغ،ــــحؼؼي يف زااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ" أذد

 حِق،ؼؼؼؼؼؼؼمّ ؼؼؼؼؼسؼ ة اً ؼحفــــثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف ن 

 ت األزط،ــحؼؼَحٍ ثــــ م ــ ؽ اً ــــمـــجؼيف ث

 يف حصااق اًـلِق، يف ثوّحؽ اٌَميون..

 موث ؿىل هنسٍن ظحبضنيِ ؼد اًــىؼازث

 و اًلحهون؟؟"ؼبلن، مح ُؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ ج ؼؼ ً 

                                                           

ـسة اٌَلة، ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل ض ( 1)  310صىصي ؾَحذ، ىزاز كصحين ًو
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ة وثَلحاَة ًَلمي ُشا ًـسلصي ًـمي دِحهل او  شٍ اٗكالٌك كري ا٢كلِست، حبًص نٌل ىصى يف اًسيحء ُو

إرا متّسىت  ؛وظفَ ؾعص اْكسُصة ابٓكصايف اٙكي خيرتق األؾٌلق اكًسىني، أو وظف آكرص يف ذكذَ

ذَ ًلَد اكًؼيون.
(1)

: اًعسَـة ا حصكصق اٗكمؽ يف اًـَيني مبجحيلوحني ًعف اٍىحي ذـًَهيح وزمبح إر 

ىن الكً و  شا "مهنٌل خمحًف ًبلؾخَحذي وا٢كأًوف:  اإلوسحن، ٍو ا٢كعص األسوذ يف ؾًَِم اك٣كيون" ُو

(2)حيمتي أن ٍىون اًضحؾص اك٣كيون وحيمتي حصهَشِحً أن ٍىون ا٢كعص هفسَ.
" وأؾَهنن وحني ًلول: 

(3)قيحء فبلمٌىو حٍزْن"
خون" صهىث اٙكي خيخَط اًسح" أٍهتح األ أو  (4)ذـًَهيح مؽ اًًز

وحني حيد  

 :اْكسُصة

 مح..ــي كؼؼؼفحهــــن أحؼؼؼؼؼصح مؼؼؼؼرؼؼؼؼؼ" ً

وٌن. زحيحْن"ؼؼمـــِؼ ٌن. ً ؼؼؼِؼ ٌد. ث ؼؼؼؼؼؼٌــــ ؾ 
(5)

 

 حسيٍ ــــجؼؼؼؼن ؾسٍي حؼؼؼؼؼؼؼحك مؼٌــــ ِ ؼؼؼؼؼ وؾ 

 حمــمؼزل اًلؼؼؼؼغ مح قؼؼـــــصك ذؼؼؼعؼؼؼود

 ... وأًن أمحم حتوالث اٍىحي يف اًـَيني،

ط اًزححم.."ؼؼؼٌؽ وسؼؼؼؼؼي ضحاؼؼؼؼؼؼفـــظ
(6)

 

                                                           

 15-11ا٣ك٘ك اًسحذش ض  (1)

 .10( ض 1669) 3 األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًسحذش ظ (2)

ة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحين، ض (3)  111األؾٌلل اًضـًص

 531ذق ضا٢كعسز اًسح (4)

 17ا٣ك٘ك آكحمس ض (5)

 535ا٢كعسز اًسحذق ض  (6)
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 :أو

اذم آالف اًعَوز"س"هَف ثلفو ذني أُ
(1)

 

 :وحني ًعف سواذ اًـَيني ا٥كِسز

 مِ ــــِــ ٌ ؼ ِ ؼ وذُث ؾ ؼ" ثـ

 ُضة هٍَف ؼ ض ؼ ي ح ؼمث

 صؼعؼؼسث ُأذــــح ؾــــمــف

ـ ؼذِ  َون اٍىصريت..ؼ ن اً

واذ..."ؼؼؼؼؼســــ إال اً 
(2)

 

 :ثوحس ذني اًسحص وؾَين ذَلُسوىصى ؿبلكة حد و 

 صوث..ؼؼؼؼِـــ ي ذ ؼؼؼص فؼؼؼؼجؼؼ" اًص 

ذـس زحِي ؾًَِم اس خلحل.."
(3)

 

 :أو

صيش صـصك فويق...ؼ"اف
(4)

 

فويق...
(4)

 
                                                           

 37ا٣ك٘ك اًثحين ض  (1)

 131ا٣ك٘ك اًخحسؽ  (2)

 51ا٣ك٘ك اًصاذؽ ض ( 3)

 555ا٣ك٘ك اًثحين ض( 4)
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 "حابث اًيرَيـــي قؼؼؼؼؼؼثــ م 

أو "هَف ًلسو صـص من هنوى زسًٍصا من رُد"
1

ُس من صم يف أهَ ثأثص  ًضـصاء ابًو

ىٌَ يف فصظ اؾ   ؾصاًب وأخحهد،اًلسمحء وا٤كسزني  خساذٍ ال ًـرتف ذآابء، ألهَ ا٢كخفصذ وا٢كخجحوس:ٍو

 مـصِي،ؼص اًؼــــشث ؿىل صــح ثخَمــ" م

 ىميِ ــــحؼحَن اًــمؼَِؼ م س ــِؼ ـحً ؼصأ ثؼؼو٠ك أك

 ي.ؼحء ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ال آذؼؼؼؼـؼي يف اًضؼٌؼ إه 

ح يف اًؼِؼ م ؼ فلس أًلِت آابيئ ح   جحميِ ؼـً

 ي؟ؼؼؼؼؼسثـــِؼ س ، اي ؼصحؾــو اًضؼن ُؼؼم

إن مىش فوَق اًرصاِظ ا٢كس خلمي؟.."
(2)

 

لول أًًضأ:   ًو

 حِث ـــساًــصؼ ش اً ــٌـــ حول م ــ" أح

 أن ال أهون صشهيحً ذأي أحس..

 حــزفضت اٍالكم ا٢كـَّد ذومً 

ت ؾسحذت أي وثن.."ؼزفض
(3)

 

 ًوم: ظوزٍ يف احِحن نثريت إىل ا٢كسحرشت، فلس ًلول يف س َحق مح كحل ا٢كـصي راث
                                                           

 17ا٣ك٘ك اًثحين ض ( 1)

 .151ا٣ك٘ك اًسحذش ض  (2)

 313ا٢كعسز هفسَ ض  (3)
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 لري ظبلهحح أمصاؤُحؼت ذؼمؼحى   ص أمةؼحصؼم أؾؼلحم، فىؼمؼمّي اً

 م أحصاؤُحؼَحِح وُؼ َسْوا معحً ؼوؾ   حوكوا اًصؾَّة واس خجحسوا هَسُح

 إر ًلول:

 ولؼؼلـــــــبلمؼزمن اًؼؼشا اًؼ"يف ُ

 -حىت ىىذد  -يح جنَس ــ أظسح 

 ول.ؼؼؼؼلــــحٍ اًــفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن صؼؼؼذِ

 ذني ؾسوش اًـسس األسوذ..وهلين.. 

 ول..ؼَــسؼؼؼؼؼ م ـــ ف اً ؼؼؼؼؼؼؼؼِـــ واًس 

 حؼحِث ؼؼؼـصف يف أِي اٌَؼؼؼؼؼؼال ه

 حؼٌـــ ذُ ؼؼؼؼؼؼ صَ ؼؼؼؼؼؼ ُي َزكْ ؼؼؼؼؼؼَع ؼؼؼؼؼفــسذُ 

ول..."ؼسحٍن سوف هلؼ وذأي ً 
(1)

 

ة" وال ثلْي ْكخمٍك:  ومن ظوزٍ ا٢كسخىصت اًيت ثأيت يف س َحق اًسرًص

 صٍِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼحة كؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼ إن ك 

(2)معيوؿة من حثر اًصؾَّة..."
 

                                                           

 117ا٣ك٘ك اًسحذش ض( 1)

 155ا٢كعسز هفسَ ض  (2)
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سَعوي ذموي.وىصاٍ ًعوز اًـرص ذأسَوة اًًس سة فِو ؾرص محضوي فوضوي كصًل 
(1) 

لسم ظوزت مجٍَك  عص ابٗكم" وأًن مرضح ذأمعحز حٌَين"خيخَط فهيح ا٢كًو
(2)

أو " اٍىحي ظّساُخ" 
(3)

 

أو " ًخىرس وظين مثي كواٍزص اًفزحز"
(4)

  :وأ 

 يــِؼؼؼؼؼؼ ص اٌَ ؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼن كؼ" م

حني ميضط صـص ا٢كسحء"
(5)

 

ويف ظوزٍ جيمتؽ اًضفحعم جبٌلًَة اٍىذحيب ؿىل حنو مح ىصى يف كوهل:" أؾئب حِيب جنومحً" أو 

" وهخّفت يف اّكو ٌزيش"
(6)

 :أو 

 " أمح سزؾيح اًصظس وا٢كَجيح

حك يف حٌَية اًيجم"ــٌُ
(7)

 

                                                           

 .313األؾٌلل اًس َحس َة، اٍاكمٍك ا٣ك٘ك اًسحذش، ض  (1)

 . 117ا٢كعسز اًسحذق ض  (2)

 111ا٢كعسز هفسَ ض  (3)

 536ا٢كعسز هفسَ ض  (4)

 533ا٢كعسز هفسَ ض (5)

ة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول ض  (6)  16-3األؾٌلل اًضـًص

 13ا٢كعسز اًسحذق ض  (7)
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ي" :أو ٍ من ا٢كواًو " نلعَؽ
(1)

حِر جتمتؽ اًعوزت من مىون ذرصي من ؿح٠ك اْكَوان مؽ  

مسـي ُو ا٢كوس َلح يف كََصٍن واحس، وجيمتؽ اْكيس اٙكويق اب٢كـيوي اًسمـي من مثي " مىون آدص 

أرشة اًعمت يف محى أؾضحذم"
(2)

يحك اًعوز اًسحُصت  من مثي كوهل:   ُو

 حن من ًِفذَؼؼؼؼؼجؼٌؼ د اًف ؼ" ًث

هنح"يف ًسي صوكًح إىل فٌجح 
(3) 

  :أو

 رس اًيجوم رزاٍث ؼ ى ؼ " وه 

 رسْ ـــ ى ؼ ح اه ــيص مؼؼؼؼحؼؼوه

 وًيحؼؼؼؼؼي حـــِؼ ح ؼ ذ ؼ س ــــ فِ 

اًلصوة صبلل ظوْز"
(4)

 

حِر ثسسو اًعوزت ظفََة حَمَة أو اًعوزت اًدضرَعَة اًيت جتـي من اًضجصت ظسَة 

 :ثلسي  زخَهيح يف اٍهنص

 " ٍصوون يل أدصحز ظفعحفةٍ 

 هنص.."سي زخَهْيح ؿىل األؼ ثل  

                                                           

ة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األ( 1)  33ض  ،ولاألؾٌلل اًضـًص

 .53ا٢كعسز هفسَ ض  (2)

 31ا٢كعسز هفسَ ض  (3)

 116ا٢كعسز هفسَ ض ( 4)
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  :ـصأو وظفَ ٌَضَ  

 بلثة صـصٍ ؼي إر أؾي.. اهفؼ" وأؾ

جصٍي.. أزىخ ؿًّل دِحهْل"ؼق
(1)

 

 :أو

 صك ذفىلؼؼؼؼـؼم.. أسزغ صــوُؼ" ابً

ومقححً.. وًوساً.. وكحابث سؿرت.."
(2)

 

  :أو

 حؼٌؼؼؼؼؼؼؼ ِ ــــ ف ؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼ " واد 

 مة.ؼجؼصمِس هؼت.. يف كؼأه 

يف كعن قمية.." وأًن.. 
(3)

  

ّوم اًيجٌلث يف سَيت"ؼأو " أن
(4)

اًعوز إىل خحهد  أو "كسمحك... خسوالن من اْكيني" 

سة " ؾيس هنسًم ًؤمن اإلْكحذ" اًلًص
(5)

 :، أو

 
                                                           

ة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول( 1)  131ض ، األؾٌلل اًضـًص

 101ا٢كعسز هفسَ ض  (2)

 .191ا٢كعسز هفسَ ض  (3)

 363ا٢كعسز هفسَ ض  (4)

 161ا٢كعسز هفسَ ض  (5)
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 " ووزاء اًوزاء.. مثة دِط

ألكْت مٌَ حَوتٌ ذَضحُء" 
(1)

 

" أو " وزساًي.. نزوذـة اًفيِ 
(2)

أو" أو ُأفَخت حَمهتح.. ظسفًة حسحهتح ذـني حّزاز.." 
(3)

 :أو 

 سِ ــِؼؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼ ح ً ؼؼؼؼؼ" ً

 أذَغ ميلحز..ؼ ىزق اً 

 مثي ؾعفوٍز.. ثيفَْغ 

ن وزذ.."ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ ذ 
(4)

  

َثسي ومض خلحثَ حضوز زاخس ًخىصز يف ظوزٍ  و فحٍهنس هسٍّك  خمخَفة. ٌو  من ايمسني ًلـس، ُو

 :حٍ ثعفصاناًِوذح فوق ُحلَْي أَز هوم اًنكة، واًيحُس ص سـحن ؾزاً، واْكَمخحن اكهسفحغ 

 ح حوال هشٍِش وكِوتؼ"فِم

 ح ذوزكح زحِق وهوزؼوطم

وٌُل زذوت ثـحهق زذوت..
(5) 

 

                                                           

ة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول (1)  131ض   ،األؾٌلل اًضـًص

 155ا٢كعسز هفسَ ض  (2)

 159ا٢كعسز هفسَ ض  (3)

 191ا٢كعسز هفسَ ض  (4)

 165ا٢كعسز هفسَ ض  (5)
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لول " وحَمخحك ؿَََ، كعصات هوز" ح ابًعفي ًو ض سَ ظسُز هنَساً.. زاؾش ا٢كيلحز/ " :و ٌو

و "هجز وخحق اًيحز/ يف حَميت زؾضة/" اكًثَج اًيسًف/ و" هنسُح فَلة ثفححة"
(1)

أو " اكن يف  

يحمحن كََبل.../ وأًن ويت ذبل هوٍم.../" ُشٍ اًعوزت ظسزك ذٍ اكن مجَبلن../ ًعَححن نثرًيا.../ ًو

ظلرٍين.../  واكًن...ًأالكن اًسسًـة اًيت ثأثَف من حواش خمخَفة، أو" اكن هنساك دصوفني 

ن كـص " أو "...اكن هنساك حعحهني ذبل زسحٍ.../واكًن ٌرشابن ا٢كحء م/ًـضد من ظسزي...ا

أحفغ حلصافِة اٍهنسٍن...اي س َسيت/ ؾن ػِص كَد.../" .. /" أو "إهينا٢كصااي.
(2)

أو " وهنس أزذََّ  

"مثي اًعَوز األًَفة
(3)

سفصخي هنسًم"  وىصى اٍهنس ًـلي  وىصى اٍهنسٍن ٌض هبحن اًسفصخي" 

وميحزش  مح ًلوم ذَ اإلوسحن:" وهنسك.. خيصح يك ًدٌفس ذـغ اًِواء اًيلي../ وذـس كٍََي.. 

/"ًـوُذ.
(4)

واٍهنسان خيععحن ألول اهلبلة وأدعص اهلبلة يف اًـح٠ك اًثحًر، 
(5)

ومن ظوزٍ  

فة" سأذذي../ كحذة هنسًم ًَبًل.. ألكذي لك اًعَوز اًيت ثخرسأ ذني اًضجْص" اًعًص
(6)

وىصى اًضحؾص  

صى يف كعَسثَ" إىل مضعجـة.."يف اس خلعحء اًعوزت ؿىل حنو مح ى كصحين محُصاً ز ااًضحؾص ىز 
(7)

 

خحن مززؾخحن ٌَفي، وأرشظة اْكٍصص وأهسوابن من ظي، وصبلالن من رُد" يف فحًسحكحن  اًـحًز

                                                           

ة اٍاكمٍك ا٣ك٘ك األول( 1)  105ض ، األؾٌلل اًضـًص

 111ضا٢كعسز هفسَ،  (2)

 530ض هفسَا٢كعسز  (3)

 .13,11ا٣ك٘ك آكحمس ض  (4)

 33ض هفسَا٢كعسز  (5)

 190ا٢كعسز هفسَ ض  (6)

 139ا٣ك٘ك األول ض  (7)
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عفِح وـض خحز اًيت ختصح من زقوت اًسحص و" ثَشس اًضمس رسحكهيح  حوزة اكًعسح مصخي". ًو

سوازا"
(1) 

واًَسان "حسحذخحن زذَـَخحن"
(2)

 " ٍُ وأمح اًفم " أقىن من اٌَوست فَلذح
(3)

واًـعحفري اًيت  

وثؼِص اًعوز اًيت جض َؽ ٗكى أحصحة اًفن من مثي ا٢كوس َلح" ، ح من صفيت اْكسُصةثَخلط اًلم

زنزي اي ُيس صحيل.. فـىل/ حسسحث اًصظس مِـحذي مـَ/" أو " يف ذوسًنث اٍىٌلن"
(4)

وحسسة  

(5)كِثحزت
و" ُزيّش اٌََي.. موس َلح" فأرشة من كصاز اًصظس"و" 

(6)
و "أًنمٌي ثٜك اًيت ظفلت/ أم  

هنحز/"أم أهنح ٌَصظس أ
(7)

أو  اًسمـَة واًسرصًة، أو "حسًثم جسحذت فحزس َة" حِر ثَخلي ححس خحن: 

ومن اًعوز أو "محاَة اًعوث ودرضاء اًـَون" حِر جيمتؽ ا٢كحء وآكرضت يف اًسمؽ واًسرص، 

وايكوث مىرس/ وذعسزي ذصىت كصة مصمص/" ا٢كسخىصت" صفيت دود..
(8)

وىصى اٍهنسٍن سوخني  

 ،ومصسوم اكًـيلوذ ،من اًـسي ، واٍهنس ذعة ذَضحء، واًثلص هوسٌ دعصمن جحي واٍهنس نشاد خحاؽٍ 

 ،من ظوزهتح اْكلِلِة زص ثأثَف، ًـَِّح ثلرتةؾيح وجتمتؽ يف اْكسُصة ٗكًَ واًضحىة موس َلح ووزوذ.

)ؾعفوزت  فذضَق اًـسحزت أمحم ا٢كضِس ا٢كَِدحُيَُس وال ًُلََِس،  ذَ ظفة وال ونأهنح اٙكي ال حتَط

                                                           

 319ا٣ك٘ك اًصاذؽ ض (1)

 331ا٢كعسز هفسَ ض (2)

 139ا٢كعسز هفسَ ض (3)

 . 135، 131ا٣ك٘ك األول ض  (4)

 163ا٢كعسز هفسَ ض (5)

 110ا٢كعسز هفسَ،  ض (6)

 131ا٢كعسز هفسَ ض  (7)

 .399ا٢كعسز هفسَ ض( 8)
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خون، ظـم اًثَج وظـم اًيحز، وىىِة اٍىفص، واًَلني(كَيب، هُس حين، زمي اًسحص، كحابث اًًز
(1) 

ومن 

لعـيح  ذسًؽ ظوزٍ فـي ا٢كوث حني دعف اذيَ اًضحة ثوفِق" هيحمجيح ا٢كوث من لك ظوة.../ ًو

/ وثشهص، حني حصاين، اْكسنْي/"ؿًََح ،مثي ظفعحفذني/ فأرهص، حني أزاك
(2)

وذـس زحِي ذَلُس  

../ مثي أوزاق اًض خحء/" صحءث ذأن أذلى وحًِسا "احِسً عسح و ً 
(3)

وىصى ظوزت اْكسَشني ًسىِحن  

(4)وجيوذ ُحزذني
اٍهنس... مثي اًلحاس اًـصيب  يف ا٢كلحذي فـي اًضِوت يف ظوزت مفحزكة:" وزمس 

ًأمصين:/ ثلسم ًؤلمحم.../ واًفَفي اًِيسي يف اًضفذنِي ًأمصين:/ ثلسم ًؤلمحم.../"
(5)

ًِح  أو "محاي 

ٌِل خمحًفة اًوظحاي..."طمُ  هنسان ص َعحًنن
(6)

وهنساُح ًلامين مؽ ٝك حوازا.."أو " 
(7 )

واٍهنس ًـسق مثي 

صوغ حنو اًضحؾص وحعحن. مثي حلول اًخسف ٍو
(8)

أو " أًن كحة هنسٍن مٌم" 
(9)

أو ًلسم ُشٍ  

و جسني فة ؾن اٍهنس اًلحاس ا٢كؼفص ُو  :اًعوزت اًعًص

 ِسك فصظةً ؼؼ ٌ ؼ ي ً ؼؼعؼؼ" أؾ

                                                           

 19ا٣ك٘ك اًثحين، ض  (1)

 111ا٢كعسز اًسحذق ض ( 2)

 00٘ك اًصاذؽ ض ا٣ك (3)

 101ض  1م (4)

 063ا٢كعسز هفسَ  (5)

 013ا٢كعسز هفسَ ض  (6)

ة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًصاذؽ، ض  (7)  319األؾٌلل اًضـًص

 193ا٢كعسز هفسَ ض  (8)

 .31ا٣ك٘ك اًخحسؽ ض (9)
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 سٍـــِــــ م ك ــعؼؼؼؼحؼؼؼى ًؼؼذح 

ن.." وًلوذ خُش اًثحةٍص
(1)

 

 :نثرًيا مح ًعف حسسُح ابًامثز واًفوبنَ واًيلي واًوزوذ من مثيو 

 ُ  َين.. اي ذيفسجيتؼ صح ؼؼحؼؼؼ" ال ث

 ِحؼ ول ً ؼؼوسك ال وظؼؼحز ًؼجؼؼأص

ومثحز دوذم.. فوق إماكين."
(2) 

 

خحسج ؾن موامس ًوسُح ودودِ عف اًضحؾص هفسَ ذأهَ ؿحصق مذفصػ، ح وسفصخَِح اٙكُيب ًو ًو

وأهَ حٌلٌم ساخي.
(3)

و ظفٌي أضحغ حلِسخَ يف  ،اًزححم ُو
(4)

خحسج ؾن  حلول اّكََس وحلول  ًو

اٌَِد
(5)

. 

 

 

 

                                                           

 101ا٣ك٘ك اًخحسؽ  (1)

 136ا٣ك٘ك آكحمس ض  (2)

 133ا٣ك٘ك آكحمس ض (3)

 151ا٢كعسز هفسَ ض (4)

 569ا٢كعسز هفسَ ض (5)
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 خامتح:
ست يف اتزخي صـصًن اًـصيب اْكسًر، هل ظوثَ  ًخضح ذمح كسمٌح أن ىزاز كصحين ػحُصت فًص

ًسا يف ًلخَ ويف موضوؿَ ويف رسعَخَ، وكس ػِص متّيٍ اًسحظؽ يف  آكحض ا٢كثلف اٙكي زصس فًص

كس متّي جبصأثَ يف ادذَحز اًعوزت اًفٌَة اًيت حـَخَ حبق صحؾص اًعوزت يف اًـرص اْكسًر. و 

إىل ُواحسَ وظوثَ  ومضحؾصٍ، وؾزوفَ ؾن الاس امتغ إالّ  موضوؿحثَ وظسكَ يف اًخـسري ؾن أفاكزٍ

خحهسحً من حواهد متّيٍ، جفـَخَ حصأثَ صأت ؾضلًح وكضًَة اًخفحثَ إىل ا٢ك اٗكاذًل، فذفصذ ومتّي، واكن

ـي ُشٍ  ص اًفين مصخىصاً وظحهـحً، ًضَف إىل حصاج اًعوزت اّكسًس، ًو ًسذي ذلوت إىل ؿح٠ك اًخعٍو

وزوححً وحسساً ، اإلضحفة ثخجحوس مح حنت اًضـصاء من ظوز والس امي يف اْكد ووظف ا٢كصأت فىصاً 

 حصاج اًعوزت اًـح٢كي.يف وأهىث 

ـي حٌلل ظوزثَ وكصهبح لحاَة فسذي اًلَوة ذخَ، ذخَ من اًيحشكصَ  ،ؿىل معلِح وكوت ذالٍهتح ،ًو

شا مح ًّبس رسحظخَ أسَوذَ ومن ذون اسدجشان، وكس ؿحص ظوزثَ مثٌَل مزح  اًضفحعم ابٍىذحيب، ُو

راذت يف حسس  وزلحفة فٌَة ،اآلزست اًـعَة ؿىل اًوظف واًخحََي، ٍوكن وزاءُح راكء ًنذز

، حفؼي صـصٍ واسدصعيت فَسفذَ آكسُجة مجـت يف أؾعحفِح اًضـص واًصمس وا٢كوس َلحو  ًلعَست،ا

 من اًضـصاء اًـصة وا٢كلصواَة اًيت حـَخَا٢كىذزن ابًعوز ا٢كسخىصت ا٢كسُضة ابالس خلصحل الاس خثٌحيئ 

ء اٙكٍن ؿحصوا من سن كَمِم، ًلس زمس ا٢كصأت مثٌَل زمس اًعسَـة وحسق يف األص َح اًلبلاي

ىن ا٢كخأمي ًسزك أهَ ًلوض إىل األؾٌلق ًَىدضف  ِح من آكحزح، ٍو وثفعَبلهتح ونأهَ ًدٌحًو

َىضف.  ح وال ختعئ اًـني أثصٍ يف أحِحل خمخًو َفة من اًضـصاء ححًت ػصوف نثريت ذون إزصاُس
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ح مسحححث . ًلس اكن راكؤٍ وظسكَ وكصذَ من اًيحش، وثصاء ظوزثَ حـي صـصٍ ميثّي وذَحن ثأزرُي

  إىل اٌَلة اًَومِة واًشسحظة. ،واًصومحوس َة اْكح٢كة ،من األهبة واألزس خلصاظَة ؛من اًخيوغ  َفة خمخ

واٙكي ًلصأ صـص ىزاز كصحين ال ميىٌَ إقفحل أثص ىزاز كصحين يف وخسان أحِحل مذـحكصة، 

فة أثص ن ختعئ اًـني اًفححعة أو األرن ا٢كُص ىزاز  وس َؼي ُشا اًخأزري ًًذلي من حٍِي إىل حِي. ًو

يف نثري من اًضـصاء اًيحهبني ؿىل مس خوى األسَوة واٌَلة واًفىصت واٗكالٌك  ، نٌل أرشًن،كصحين

ـي كمية ىزاز كصحين اْكلِلِة س خدصني الحلحً، ألن ا٢كـحزصت ؾيس نثري من اًيلحذ وأحصحة  واإلًلحغ. ًو

 اًِوى جححة.
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 ادلصادس ًادلشائغ:
 أًالً:

 ادلصادس:
ة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك األول، )ا ىزاز كصحين   (، ذاز هوفي، ذريوث. 1611ألؾٌلل  اًضـًص

ة اٍاكمٍك  ( ذاز هوفي، ذريوث                             1613) ا٣ك٘ك اًثحين، ،األؾٌلل اًضـًص

 (، ذاز هوفي، ذريوث.1615األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك اًثحًر، )

ة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك ا ( مًضوزاث ىزاز كصحين، ذاز هوفي، 1661،)3ًصاذؽ، ظاألؾٌلل اًضـًص

 ذريوث.

ة اٍاكمٍك، ا٣ك٘ك آكحمس، ظ (، مًضوزاث ىزاز كصحين، ذاز هوفي، 1661، )3األؾٌلل اًضـًص

 ذريوث.

( مًضوزاث ىزاز كصحين، ذاز 1669) 3ا٣ك٘ك اًسحذش، ظ ،األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك

 هوفي، ذريوث 

 

َ اٍاكمٍكاألؾٌلل  (، مًضوزاث ىزاز كصحين، ذاز هوفي، 1333،)1ا٣ك٘ك اًسحذؽ، ظ ،اًيرًث

 ذريوث.
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َ اٍاكمٍكاألؾٌلل  ( مًضوزاث ىزاز كصحين، ذاز هوفي، 1333، )1ا٣ك٘ك اًثحمن، ظ ،اًيرًث

 ذريوث.

ة اٍاكمٍك  هوفي، ذريوث (، مًضوزاث ىزاز كصحين، ذاز1661ا٣ك٘ك اًخحسؽ،) ،األؾٌلل اًضـًص
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 :اًْـثاَ
 ادلشائغ:

( ذاز 1667إزصاُمي اًسـحفني، ًِد اًخحوالث، ذزاسحث يف اًضـص اًـصيب اْكسًر،) -

 اًـح٠ك اًـصيب، ذيب.

دضحزذس، فَسفة اًسبلكة) آ. - لِح 1661أ. ًز ( حصمجة سـَس اًلحمني وًنزص حبلوي، إفًص

 اًرشق، ذريوث .

 .ًرشوق، ؾٌلن( ذاز ا1331)1إحسحن ؾسحش، اجتحُحث اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، ظ -

ة، ) - س، اًعوزت اًضـًص (، حصمجة، أمحس هعَف اّكيحيب، ومحٛك مريي، 1391يس ذي ًٌو

 وسٌَلن حسن إزصاُمي، وسازت اًثلحفة واإلؿبلم، ذلساذ.

ـسة اٌَلة" ىزاز كصحين صحؾص - ٍلك  صىصي َلس ؾَحذ، ملحٌك "ىزاز كصحين ًو

وحتٍصص َلس ًوسف جنم، ذاز سـحذ ( إرشاف سـحذ َلس اًعسحخ، إؿساذ 1339،)1األحِح٠ك

 اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ، اٍىوًت.

ؾسس اًسبلم ا٢كسسي، اًعوزت اًفٌَة يف صـص ىزاز كصحين ومىوًنهتح األسَوذَة واٌَسحهَة،  -

( إرشاف سـحذ َلس اًعسحخ، إؿساذ وحتٍصص َلس 1339،)1م ٍلك األحِحل ىزاز كصحين صحؾص

ت. ًوسف جنم ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش  واًخوسًؽ، اٍىًو

 .( ذاز اآلفحق اّكسًست، ذريوث1379) 1كحيل صىصي، صـصًن اْكسًر إىل أٍن؟ ظ -
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لِح اًرشق، اٗكاز 1611َلس اًـمصي، اًسبلكة اّكسًست ذني اًخرََي واًخساول ) - (، إفًص

 اًسَضحء.

 .(، ذاز اًعََـة، ذريوث1377حمي اٗكٍن ظسحي، اٍىون اًضـصي ؾيس ىزاز كصحين،) -

ة اًوظف اًصوايئ، ظي جنوى اًصاييح اًلس   -  ( ذاز اًفحزايب.1669)1عَين، يف هؼًص

( حصمجة َلس فذوخ أمحس، ذاز 1335ًوزي ًومتحن، حتََي اًيط اًضـصي" ذًِة اًلعَست، ) -

 ا٢كـحزف مبرص.

- 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. 
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 خراسج:ـلصائذ ي

 خثض ًدشْش ًلًش

 .. صق اًلمصؼؼؼؼضؼ س يف اً ــوًؼؼسمح ًـــٌـــ ؾ 

  فوـــلـــغ ثؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ ص ــــ وخ اً ؼؼؼؼعؼؼؼؼفحًس

 .. صؼؼؼؼؼُزؼؼؼساش اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أنؼؼؼؼؼؼحؼؼث

  ضون سمصؼمؼًصك اًيحش اْكواهُت و ؼًذ

 .. مصــلؼؼؼؼؼحت اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلكؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

  إىل زأش اّكسحل اْكخيك..حيمَون آكزب.. و 

 .. سزؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼؼساث اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـــــمو 

 دِحل صون..ؼؼؼؼؼضــــ ً و  ـون..ــِؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ــ ً و 

 .. وزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼظو 

 .. ون إرا ؿحص اًلمصؼؼؼؼوثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمـــًو 

       

 صض ضَحء؟ؼؼؼؼؼؼؼؼَ كؼؼؼؼؼَؼـــفــح اٙكي ًم

 .. بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ 

 .. حءــــِؼؼؼؼؼؼ ص ـــ بلذ األه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصــــ ذ 

 .. حءــــعؼؼؼؼؼؼســـ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بلذ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذو 
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 .. سزــحز آكــــجؼؼثف و ـــصــ ذ ــ ي اً ؼؼؼلــحضــــم

 ح اًلمص؟ــٌؼ ِ ــ هل ف ـــــــفــــح اٙكي ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 .. صايءؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َؽ اٍى ؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 .. سي اًسٌلءؼؼؼؼؼجؼؼؼسذــــ ٌ ؼ ش ً ــــِــــ ـ ــ ه و 

 س اًسٌلء؟ؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ شي ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼح اًؼؼؼؼؼؼؼم

 .. فحءـــؼؼؼؼؼض ى..ؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍى 

 .. ََون إىل موىت إرا ؿحص اًلمصــــ ح ؼؼ ذ ــ ٌس 

 .. حءؼؼؼؼؼِــــ وز األوً ؼؼؼؼؼؼصــ زون ك ؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ وً 

َحء ؿَِح حصسكِم زساً.. و أظفحاًل..  كصوز األًو

 .. مسون اًسجححِس األهَلحث اًعصزــًو 

 .. وٍن وسمََ كسزؼؼؼؼِــــ سَون ذأف ؼؼؼؼؼ ذ ــ ً 

 .. حءؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼكو 

 .. بلذ اًشسعحءؼؼؼؼؼؼبلذي.. يف ذؼؼؼؼؼيف ذ

       

 .. حبللؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاهو  ًف ؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼأي ض

 والًن إرا اًضوء ثسفقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 .. آالف اًسبللححِس.. و ؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼفحًس

 حتخي اًخبلل األظفحل..ساخ اًضحي .. و ؼوك

 بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ
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 ي اًسحرحونؼؼؼؼؼؼؼؼىــــصـــ ر ً ؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ح 

ـُضون ؿىل اًضوء اٙكي ال ًسرصون  .. ًو

 بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ

 .. ر حيَح اًيحش من ذون ؾَونــــِؼ ح 

 .. حرحونًك اًسؼؼؼؼؼؼؼؼصـــ ر ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ ح 

 .. ونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو 

 .. ونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو 

 .. حلــــىـــون اثؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 .. وا ًـُضون احاكلؼؼؼؼؼحهؼش أن نــــٌؼؼؼؼؼ م 

 ل:بلــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼ حذون اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــــ وً 

 .. بللؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 .. عص محشؼؼؼمــؽ اٙكي ًؼصؼ ٌ ؼ ِح اً ؼؼؼؼؼؼؼؼ أً 

 .. حشـــــــهو  ..حًَ ؼؼؼؼؼؼ ض ؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼ ح و 

  ـَقــــمـــي اًؼؼؼؼؼؼِح اًصة اًصذحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أً 

 .." ِح اًيشء اٙكي ًُس ًعسقؼؼؼؼؼؼؼؼ أً 

 حؼٌؼؼؼؼؼ ً  صق..ؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ت ٌَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذم

 وذ محشؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؾ 

  َت فهيح اْكواشــعؼؼؼبلًني اًيت ؾــــٌَم
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 .. حؼمــــصق ًؼؼؼي اًضؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف ً 

 .. حمَــــمـــسز ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصــــ َف اً ؼؼؼؼؼؼصـــ ً 

 ن لك هصامَؼـصى اًرشق مؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 .. حلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهو 

 .. مبلًني اًيت حصوغ من كري هـحلــفحً

 .. ن يف أزذؽ سوخحٍث ؼؼؼؼؼؼؼؼؤمؼؼؼؼؼاًيت ثو 

 .. حمَـــِؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وم اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ًو

 .. ن اًيت ال ثَخلي ابٓكزبؼؼؼؼِؼ مبلً ؼؼؼؼؼؼؼاً

 .. حلــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ إال يف اً 

 .. ن يف اٌََي ذَواًت من سـحلؼىؼسؼ واًيت ث 

 .. ح ؾصفت صلك اٗكواءؼؼؼؼؼؼ.. ماسً ؼؼؼؼؼأذ

ً ــــ ث ؼؼؼؼؼؼ صذى ح ؼؼؼذؼ ث   .. ت اًضَحءــــحؼؼث حث

 .. ًك األقسَحءــــصؼ َر ً ــ يف ذبلذي.. ح 

 .. ون زاكءؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمــًو 

 " حيلؼِؼ "ً و صوِم ؾوٌذ رًٌَي..ؼؼؼؼؼؼلكٌل ح

 .. وث اٙكي هسؾوٍ يف اًرشقؼؼؼؼمــرٛك اً

 حءؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ق و  ًَحيل".."

 .. بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ

 .. عحءؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼ بلذ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ
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 .. ص اًخواص َح اًعوًٍكؼؼؼؼذــ ج ؼؼؼ ر ه ؼحِ

 .. صقؼؼي اٙكي ًفذم ابًضــــثـــ رٛك اًس 

 .. ح اًعوًٍكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًذ

 حــرً ؼؼؼؼؼؼحًزؼث ص..ؼؼؼؼؼؼؼذـــ ج ؼ م ؼ ح اً ــٌــــ صك ؼؼؼؼص

 .. وٌكؼؼؼؼســــ ن  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلمً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأح

 .. وايلؼؼؼؼحٍث دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصافؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدو 

 .. ن لك ذعوٌكؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًسححر ؾ ،رشكٌح

 .. يؼؼؼؼؼؼس اًِبلًؼؼؼؼؼؼؼي ًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف أذ

 ىٌايش ػم دفرت اننكغح

  َــمؼحيئ، اٌَلة اًلسًـــسكـــم، اي أظؼي ٍىؼؼؼأهـ

 َــــمؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼد اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واٍى 

 .. مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 .. مَـــثلوة، اكألحشًة اًلسًؼ م ؼ يح اً ؼ بلم ؼؼؼؼؼؼن

ـ ؼؼؼؼفـــوم  مَــِؼ ص، واًِجحء، واًضذ ؼؼِؼؼؼ صذاث اً

 مــــىؼؼؼؼؼؼي ًؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼم.. أهــــىــــي ًؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 َؼمــــًزؼؼِؼؼؼؼؼؼ حًة اًفىص اٙكي كحذ إىل اً ــِؼؼؼؼؼؼ ه 

 

1 
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 2 

 سؼعحاؼؼؼلؼح اًــٌؼؼؼؼؼؼ م ـــ ٌة يف ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼحًــــم

 حءــســ ٌ ــ ص اً ؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼفــــض ةٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼحًــــم

 ســــملحؾؼحز، واًــــذؼؼؼؼؼؼؼ ي، واألس ؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ واٌَ 

 حءـــِؼؼؼؼؼؼؼؼ يح األص ؼؼؼؼؼؼ حم ؼأم ةٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼًحــــم

3 

 نؼؼًزؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ح وظ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ةٍ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼَؼؼؼؼؼؼؼي ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وًذ ؼؼؼؼح

 نيــٌــ ح ؼ حد واً ؼد اًؼذؼ ٍص ٍى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمن صحؾ

 ىنيــــسؼؼؼؼؼؼؼ حً ــد ذــذؼ ٍص ٍى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًضحؾ

 4 

 ن أوزاكٌحؼؼّب مؼؼؼؼؼسَ أنؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼ ح ه ؼؼؼؼؼألن م

  حـــن أصـحزهؼؼؼي مــجؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼس أن هؼؼؼؼؼؼال ذ

 5 

 َـــصة ال قصاذؼؼؼحؼؼصًن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ إرا د 

 .. حــــِؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼ سد ؼؼؼؼؼؼؼح هؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أله 

 َؼٜك اًرشيق من مواُد آكعحذؼمؼمح ً زلك

ـ    َؼح كذَت رابذــحث اًيت مؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼذؼ ٌ ــــ ابً

 .. ِحؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أله 

 َــــحذؼصذؼؼؼٍك واًؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼ عق اًع ؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ 
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 6 

 حــــٌؼ حث ؼؼؼؼؼؼؼؼأسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼص فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًس

 ن أظواثيحؼؼؼؼؼؼم مؼؼؼؼؼرؼؼؼؼصادٌح أضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼظ

 ن كحمحثيحؼؼؼؼول مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيح أظؼؼؼؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼ ِ ــــ وس 

 7 

 َــــِــــ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ــــ ة اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد

 ٍحزــــصؼؼؼؼؼؼ ز يف ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 رشت اْكضحزٍؼ س يح ك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س ً ؼؼؼؼؼًل

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوخ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً  ... ََــــ َ ؼؼؼؼؼؼؼ ح

9 

 .. حزؼزمؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼحي واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ابً 

  عحزؼؼذؼؼؼؼؼؼ سج اه ؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ً

 9 

 حــحًٌؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ازثـــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لك 

 سٍــــسًــٍة حــمؼؼؼؼؼؼؼِــــ سني أًف د ــــ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ د 

 10 

 حءؼمؼسؼ وا اً ؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 

 .. مـــىؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼ ت ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرؼؼؼؼؼؼؼإرا ث

 صوفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ثَ 

 ص من ٌضحءؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼٌــــ ي اً ؼؼؼؼؼؼؤثؼؼؼؼؼؼؼؼؼفحٞك ً
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  يؽ اًس َوفؼ ع ؼ م.. ً ـــىــسًــً اساذً ــــوًُس ح

 11 

  حخــــؽ األهسحء يف اًعصــمؼـين أن أسؼؼؼؼؼوحؼؼً

 .. ؽ اًيسحخؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼي.. أن أسؼؼؼؼؼؼؼؼٌـــ ـ ــــ ًوح 

 12 

 وذ من حسوذًنؼِؼؼؼ ِ ؼ ي اً ؼؼؼؼؼؼؼؼح ذدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 .. حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوإه

 حؼي.. من ؾَوذٌـــمؼؼؼؼؼٌؼ وا اكً ؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجس

 13 

 .. ة آالف س يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ د 

 صذاةؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼ ن يف اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼوه

 ةٌ ــــَؼؼؼؼؼؼوًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ظــــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرك

 وٌكٌ ؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ ج ؼؼؼؼ ح م ؼؼؼؼؼوذهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حةــــشذــــئ اًؼؼصافؼح مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌـــ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ ؾ 

 :يؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼسكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 واةؼصوا األذؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼ ى ــــ وا أن ث ؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 م، وثلسَوا األزواةــحزنؼلسَوا أفىؼؼؼؼؼؼؼؼ أن ث 

 :يؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼسكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 .. حةؼؼؼؼؼذــــ صؤوا ن ؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼوا أن ثؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼح

 حةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وا ن ؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ ذ ـــ ى ـــ أن ث 
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 حصوف، واًصمحن، واألؾيحةؼززؾوا اًؼؼؼأن ث

 ج واًضسحةؼؼؼَــثــ بلذ اً ــــصوا إىل ذؼؼحؼؼصــ أن ث 

 رسذاةؼ حزح اً ــــوىنك.. يف دؼَؼِؼؼ ج ؼؼ فحًيحش ً 

 ... من اٙكاحة حــم هوؾً ـــوىىؼؼؼؼسصـــ ح ؼ اًيحش ً 

 14 

 حشــــة اإلحســــذــــ ِ ــــ ح م ؼؼؼؼؼؼؼؼوذهؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 ن اإلفبلشؼو مؼؼؼىــضؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــ أزواح 

 حشؼأايمٌح ثسوز ذني اًزاز، واًضعصجن، واًيـ

 ... حن "ذري أمٍة كس أدصحت ٌَيحش" ؟ؼُي ه

 15 

 ق ابًعححزيؼسافؼح اًؼعٌؼؼ ف ــ ؽ ه ؼؼؼؼؼؼوسؼؼؼاكن ذ

 .. اصً ؼجؼؼؼؼٌــــ ي د ؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼ س ـــ أن ً 

 .. حزؼؼؼؼؼؼؼؼٍد وهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 .. َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍى 

ٍش ؼؼصاف مؼؼؼؼؼؼؼة األصــــَؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼواد  ن كٌص

 ٍك األحصاز من أوٍش ومن ىزازؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼود

 ... وازيؼؼجؼي اًــت أزحؼؼؼؼؼحؼؼؼؼصاق ثؼؼؼؼؼؼؼؼً

 16 

 وازغؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼ غ يف اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 .. يح اْكسحالــــ ع ؼؼؼ ت إذ ــحؼؼؼمي ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼه
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 ي ذبل ثسرصٍ ؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼ حزش اً ـــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 .. حالــــفــحح واألكــــزحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعم اًؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حذغــــفــــضؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسخ نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حذغــــفــضؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼم نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼ ه 

 .. حالــــعؼؼؼؼؼح أذــــٌــــ زام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼي من أكــــــــجؼؼؼه

 .. صافٌح أهشالاؼؼؼؼؼؼن أصؼؼؼؼؼؼؼؼـي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼه

 .. جحالؼؼوٌك ازثؼؼؼؼؼعؼؼؼصؼ ي اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼصثى

 .. ؽـــوامؼؼؼجؼؼؼس يف اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼه

 سحىلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بًل.. ن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 .. ؤًف األمثحالؼؼؼؼؼحث، أو هـــِــ ضعص األذ ؼؼؼؼؼ ه 

 .. سوًنــــص ؿىل ؾؼؼؼؼعؼؼؼؼؼش اًٌــــحؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼ وه 

 ... حىلـــــؼؼؼؼؼؼؼسٍ ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼؼؼؼم

 17 

 .. ي األمحنؼٌؼ ح ؼؼ ٌ ــ م ؼؼؼؼؼؼ ٌس ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو أحؼؼؼؼؼً

 ي اًسَعحنـــحذؼؽ أن أكــعِؼؼؼؼ ذ ـــ ت أس ــٌـــ ًو ن 

 سي اًسَعحنــــِؼؼؼؼؼؼ ح س ؼؼؼؼؼت هل: ًـــَؼؼؼؼؼؼؼؼؼك

 صسحث مزكت زذايئؼؼؼذــ ف ؼؼؼؼؼ م ـــ بلذم اً ؼؼؼؼؼؼؼؼن

 .. وزايئ حمً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوك ذااؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼ وم 

 .. يؼؼم وزااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؾ 
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 .. م وزايئؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 .. م وزايئؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأك

  حءــــضؼؼؼلؼحًؼخوم، نــــ مح ؼ سز اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼاكً

 يؼؼؼذؼ ون سوح ؼؼؼؼؼوذؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س ؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 

 .. سضمـــٌـــ ون ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 .. يؼحاؼؼؼؼؼسكؼؼؼؼؼؼؼؼحء أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأس

 َعحنـــسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صت اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 وازك اًعٌلءؼؼؼؼؼن أسؼؼؼؼت مــــصذؼؼؼؼؼؼؼألهين اكذ

 .. يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أله 

 حوًت أن أوضف ؾن حزين.. وؾن ذبليئؼح

 .. شاءؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼت ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼض

 سك أن آلك من حشايئؼٌــــ ين ح ؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼأزق

 .. سيؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 حنــــَعؼســـ سي اً ــــِؼؼؼؼؼ ح س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 صة مصثنيؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼصث اًؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼ س د ؼؼؼؼؼًل

  حنــس هل ًسؼِؼ يح.. ً ــ ص ــ ـ ــــ ف ص ـــعؼؼؼؼؼألن ه

 مة اًضـد اٙكي ًُس هل ًسحن؟ؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ مح ك 

 .. حــــٌـــ ص ـــ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ف ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼألن ه

 .. جصرانؼؼمي واًــــٌؼ ٌص اكً ؼؼؼؼؼؼؼؼححظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم
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 .. سزانــــجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذاد

 ي األمحنؼٌـــ ح ؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو أح

 .. ص اًسَعحنؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 .. حصة مصثنيؼرسث اًــــ س د ؼؼؼؼؼؼكَت هل: ًل

 .. ن كضَة اإلوسحنؼؼؼَت ؾؼؼؼؼؼعؼؼفـــألهم اه

 18 

 سفن اًوحست يف اًرتاةؼؼؼؼؼح ٠ك هؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ًو أه 

 صاةؼحؼؼصي ابًؼِح اًعؼؼ م زق حس ؼؼؼؼؼمـــًو ٠ك ه

 ي اًـَون واألُساةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو ذلِت يف ذاد

 .. ح اٍالكةــــٌــ م ـــ ح ؼؼؼؼ ت ً ؼؼؼؼؼؼؼح اسدصححؼمؼً

 19 

 .. حؼؼؼؼؼصً ــــ حض ؼؼؼؼؼبًل قـــِؼؼؼؼؼ س ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 حقــــح اآلفؼؼَــــفــً بلً ـــِؼؼؼؼؼ س ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 .. شوزٍــــن حؼؼؼخ مؼؼؼحًزـــذــــ ش اً ؼؼؼؼؼؼىـــٌـــ وً 

  حقــــمـــن األؾؼؼص مؼؼؼىـــفـــش اًؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼٌـــ وً 

 .. حـــحذمً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبًل كـــِؼؼؼؼؼ س ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 .. حؼؼؼبلمـــمؼؼؼؼؼف اًؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 .. حمحــســ حء.. ال ً ـــعؼؼؼؼص األدؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼال ًل

 .. يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ً 

 .. حقــفؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صف اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ً
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 .. بلً ؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 .. اسً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزاا

 .. بلقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ

 20 

  ..حلؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼِح األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح أً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ط ٌَزََج، أهمت س يحذي اآلمحلؼِــ ح ؼؼ م ـــ من اً 

 ص األكبللؼســـ ى ــــ ِ ــــ جَي اٙكي س ؼؼؼؼؼؼؼ وأهمت اً 

  ..ون يف زؤوس يحؼؼِـــ ي األف ؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼ ؼؼؼؼ وً 

  ..حلؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اً  يؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼ وً 

 ونؼؼصــ ِ ــ ظ  - ذـس -أهمت  حلـــفـــِح األظؼؼؼؼ ح أً ــــً

 صون، اكًيسى واًثَج، ظحُصونؼؼحُؼؼؼؼؼؼؼؼوظ

 ِزوم اي أظفحلؼ م ــ صؤوا ؾن حَِيح اً ؼلؼؼؼؼؼؼؼال ث

  ..سونؼؼؼؼؼ حا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼ ؼ ف 

 ونؼؼؼِؼؼؼ حن، مثي كرشت اًسعَخ، اتف ؼؼؼؼؼؼؼؼوه

 روزون.. اكًيـحلؼٌؼ وزون.. م ؼؼرؼؼٌؼ حن م ؼؼوه

 حــسحزهؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صؤوا أد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼال ث

 وا آاثزًنؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 

 حــــحزهــــىـــوا أفؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 

صي، واًسـحلؼِؼ ن ح ؼحؼؼؼؼؼفٌ  ي اًليء، واًُز
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 سحلؼ ح ؼ حن حِي اٗكخي، واًصكط ؿىل اً ؼؼوه

  ..حلؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼِح األظؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح أً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ؽ.. اي س يحذي اآلمحلــــِؼ صذ ؼؼؼؼؼؼؼص اًؼؼؼؼؼؼعؼؼاي م

 د يف حِحثيح اًـلميَــــعؼؼؼرؼؼؼشوز اًــــم ذــــذؼ أه 

 مَــًزؼزم اًِؼؼِؼ ي اٙكي سِ ؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ج ؼؼ وأهمت اً 

 

 تؼإال أه  .. تـــإال أهصأت ؼس أن ال امؼؼؼؼؼِؼؼ أص 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 إال أهت .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

  تؼة إال أهـــصؼؼؼؼؼؼ ـ ــ ت اٌَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼ أث 

  يؼذــ حك ــــت محؼؼؼؼؼؼؼؼَؼمؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واح 

  ح ظّبثؼثَمؼ ي م ؼؼوهؼؼؼٌـــ صث ؿىل ح ؼؼؼصـــ ع ؼؼؼ واظ 

 صيؼحفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت أػؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼوك

 صيؼؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ذفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وزث 

 ة األظفحلؼؼؼؼؼؼؼين زوضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وأذد 

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 2 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 
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دِةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ضص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث   ين وعوزت ًس

 وك إال أهتؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص واً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف اًفى

 ون إال أهتؼؼٌؼؼؼؼؼ ج ؼؼؼؼ ي واً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًـ

 ؽــــًصؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ ي اً ؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً

ؽؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ق اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًذ  ًص

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

ُ ؼؼشث مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك  حسمـــمــذــ ن ا

 شثؼؼؼؼؼؼح أدؼؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 َتـــؼح فــــمؼَؼثؼ ي م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌـــ صث ؼؼؼـمؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واس 

  ح فـَتؼمــَـــثــ ي م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صزث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 3 
 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 صٍ صِصانؼؼؼمؼي ؾــفـــعؼؼؼي نؼؼؼؼؼـــت مــــَــحمؼــــث

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 عفوزؼؼؼـؼن اًؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ ت يل ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسمؼؼؼؼؼؼؼؼؼوك

 حةـــــؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحز واألًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواألُس

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه
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 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ة اكًسحصؼؼؼؼؼمـــًصؼؼؼؼؼي نؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكه

 صؼؼــــضـــ حً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ زاك 

 َتؼـؼح فؼؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼ ي م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ وذٌَذ 

 ح فـَتـــمؼَــــثؼؼؼؼؼؼ ي م ؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼ سث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وأف 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

يتؼفؼؼؼؼؼؼؼت ظـــَؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼس حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك  ًو

ٌَ ؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث   مسني .. إال أهتــــ ر ؼؼؼؼ س 

 4 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 حء .. إال أهتؼؼؼؼؼســ ٌ ؼ ح اً ــــِؼؼ ول إه ؼؼؼؼلؼأن ث سزـــلؼث

 ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوإن ف

  ونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصنز ُشا اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 حز ؾيسمح جسريـــجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِح األصؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼ ص ــــ ذ ــ ث 

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 ٌلم من مِحٍ حسمِح اًثَجيؼؼؼؼؼؼؼؼحؼصة اًؼؼؼضــ وً 

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه
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 رصاف من حضُش إذعِح اًعَفيؼألك اًؼؼؼؼؼؼؼوث

   تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ة األهوزةــــعؼؼؼرصث زلكمخني كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ د ا

ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼت زحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصضؼؼؼؼؼؼؼؼوح  ي ؿًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 5 
 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 نؼؼؼمــح األًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِسُؼؼؼؼؼؼؼؼ ثوكف اًزمحن ؾيس ه 

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 وخ هنسُح األٌرسؼؼؼؼت اًثوزاث من سفـــوكحم

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ؽ اًـح٠ك إال أهتؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؼؼصث صؼؼؼؼؼس قِؼؼؼؼؼؼؼك

 صثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وق 

 صامؼؼؼؼحؼؼبلل واًؼحؼة اًؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

 
 



127 
 

 6 
 

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

  ؼحث اًـضق اكًًززالؼؼحؼؼؼؼححين يف ًؼذؼؼؼؼؼؼ ج ؼؼؼ ث 

 يؼٌؼ صك ؼؼؼلـــي .. ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 َين .. ثعفجينؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 ي هعفني اكًِبللؼؼؼؼصهؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

  ول احذبللؼؼفيس أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخي هؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 بللــــذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س اح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأس

 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ززؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

 حــــِؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وزذا ذم 

 حــــحؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه 

 حلؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ

 صأتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

ح أس تَيتؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت صؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاحصك ث   ُص

 ؤالؼؼؼؼؼومح ؿىل سؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ًؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو٠ك ث

  حث لكِحــــلؼؼؼؼؼؼؼؼي اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأت ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاي ام

 ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ً 
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 ن وال ثلحلؼؼشُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمس ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث
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ة اًـَينيؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِح اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أً   حًص

  نؼؼؼسًــــِــــ ة اً ــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼ واً 

 حضوزؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً

 ضةؼؼفــحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضحء نؼؼؼؼؼؼؼؼسِؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼ أٍهتح اً 

 َوزـــصــ حً ؼؼؼؼؼؼؼؼحء نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼ واً 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 وزؼعؼـؼؽ اًــمــــذؼ ج ؼ حَط درصُح . .ث ؼؼؼؼ ؿىل م 

 سوزــــد ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼونؼؼؼؼؼؼؼؼؼف نؼؼؼؼؼؼؼف أًؼؼؼؼؼوأً

 يؼ.. كريك اي حصَشذ صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼِؼ أص 

 وزؼؼؼشنـــى أول اًؼؼؼصذؼِح ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼ ؿىل رزاؾ 

  وزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوآد
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 ة اًضفحفةــــححؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼِح اٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ أً 

 ٍكـــِؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼ ج ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حذٌك اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاً

 َِةؼؼ ص ؼ َة اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِح اًض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أًذ 

  َــــوًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــــعؼة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاٗكاا
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 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

  ِف إال أهتؼؼؼؼ ى ؼ ي اً ــحصزث من حنك أُؼؼؼث

 مؼؼؼؼؼِؼؼؼؼ حم ــٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صث أظ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ون 

 مـــِؼؼؼ حم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسذث أوُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ

 ي اٍىِف إال أهتــــة أُــــعؼؼَؼت ســعؼلؼوأس

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ٍكؼِؼ ص ؼ ص اًل ؼححــٌــ ح د ـــسُزــــعؼت ذـــَــصؼ خل ؼؼؼؼؼ س ا

  حــــِؼؼؼ ي ً ؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ صث ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼ واؾ 

 هلؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بلظة اًف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد
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 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼامس أن ال ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 ؼصثؼؼؼذؼ ح اه ؼؼؼؼؼؼمــَــثـــ حمح م ــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼحءث ثؼؼؼؼؼح

ح أظول ذمح صثت أو حَمت  وخحء ظول صـُص

 حـــسُــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ه ؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼؼؼحء صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 تـــمؼعت أو زسؼؼؼؼعؼؼي مح دـــلح ٍىــحذؼعؼؼؼم

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 حد اٗكذحن .. إن ذدٌتؼؼؼرصح من سؼؼؼؼؼؼؼث

 سَضحء يف فىصي .. إرا فىصثؼ ثعري اكٕكحمة اً 
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 حؼحًِــــحؼؼؼؼح ذـــصؼ ذ ــ ِح ن ؼ ست ؾٌ ــ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ اي امصأت ..ن 

  صي لكَؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم صؼؼؼؼؼؼح زصقؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ٍىٌ 

 ؽ مح نخشتــــِؼ من مج ي ــمــس ذلِت .. أحؼؼؼؼؼؼؼك

 10 
 

 صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 هتيى اْكضحزٍــ ٌ ــــ م ؼؼؼؼؼ حد مـي ذ ؼؼؼؼؼمحزست اً

 ي من قسحز اًـح٠ك اًثحًرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌــ ذ ــ صح ؼؼؼوأد

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

  صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

 سيؼؼؼؼؼؼؼؼلـــت ؾــــَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜك حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ك 

 سيــــسؼؼؼؼؼ ي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلــوز

 حزٍــــثـــ ِ ؼ ححوز اًل ؼؼؼؼؼؼؼؼح ثــــمؼَؼحوزثَ مثؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

  صأتً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس أن ال امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص 

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه

  .. تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإال أه
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 أمحذ ٌّعفد. 

 

 

 حدَّشْىاَاخ انغًّانشّ شُؼْانشّ

 اَِ ثّـح" ننضاس لََاطَشْيف لصْذج "غَ لشاءجٌ
 

  

 شؼْيم كراتح انشّعْيا أَ
 انكالو ػنو ؼةًَيا أصْ

 َضاس لثاَِ

 
 
 

________________ 

   جامعة السلطان قابوس. 1جامعة الجزائر / 
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 يمذيح:
ّج ُشٍ اٗكزاسة فصضَة حزمع  أن األهواغجسَ 

(1)
األذذَة فحكست ٌَعفحء ا٢كعَق، راُسة إىل  

ّة جضحزاًك  ّة اْكساَز الادذبلف، مذحّيت إىل اًخيوغ، ىّزاؿة ٗكؾوى جضحذم األصاكل واًعَف يف اٍىذحذة األذَذ

يف اْكلِلة الكم "مذفحوث اٗكزخحث؛ وال س امي مح ححم حول "اًضـص اًليحيّئ" رٛك اٙكي ًـس 

"ا٢كس خحَي
(2)

و "ًزاؼاألنرث مسًوا ومتِّ " . ُو
(3)

( ٠ك متيـَ "قيحاُذَ" من إؿحذت احذضحن genre؛ ألهََ خًًس )

ة. ومهنح ثٜك األهواغ اًيت ثيضوي حتت اًرسذ غ األهواغ األذَذ ـذ
(4)

. وكس ًأذش ُشا اًخساذي مسحزاث 

 اثد".خمخَفة مثي: "الامزتاح" واًدضحذم" و"اًخفحؿي" يف ملحذي "اًعفحء" و"اًخسحؿس" و"اًرت 

(5)ًدضلك اًيوغ
 (espece ،من مجٍك اًيعوض ا٢كرتبهكة، راث آكعحاط ا٢كضرتنة ا٢كخواحصت )

ق اإلهصاُحث  ا٢كخواحصت، ذـضِح مذأث من ا٢كواضـحث، وذـضِح اآلدص ًـسل يف كواؿسُح ؾن ظًص

ط اإلذساؾَّة. وال ٌس خلص مفِوم اًيوغ إال إرا ازثلى إىل ذزخة األمنورح ا٢كخسؽ وا٢كيوال ا٢كُحخََك واٍمن

ىهّنح حمتّي ذأصاكًِح وظَلِح مثي  لك مرص وؾرص أهواؿَ األذذَة اًيت حتَح ومتوث وثًصـر؛ ٍو ا٢كل٘ك. ٍو

                                                           

ـصفَ اًرشًف أذو اْكسن اّكصخحين )ث.  (1)  ه( 910من اٗكالالث ا٢كـجمَّة ٍلكمة اًيوغ الادذبلف واٍىرثت واًخحول واًخرعَط. ًو

فحث، وضؽ حواص ََ وفِحزسَ َلس ابسي ؾَون اًّسوذ، ذريوث، "امس ذال ؿىل أص َحء نثريت خمخَفة ابألصزحض"ذأهَّ  ، اًخـًص

 .113، ض. 1663، 1َلس ؿًل ذَضون، ذاز اٍىذد اًـَمَّة، ظ. مًضوزاث 

 .311مفحُمي هلسًة، ض.  (2)

 خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيط، حص. ؾسس اًصمحن أًّوة، ذلساذ، ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـحمة، اٗكاز اًسَضحء، ذاز ثوذلحل،  (3)

ة ٌَرسذ  (4) ، ازن مٌؼوز، ًسحن اًـصة، محذت "ُصَ مدسلح ذـضَ يف أثص ذـغ مذخحذـحُو ثلسمة يشء إىل يشء ثأث "من ا٢كـحين اٌَلًو

ـًح مٌؼًمح مضن س َحق حمنك.0/133، 1، ظ.1331]زسذ[، ذريوث، ذاز إحِحء اًرتاج،   . فِـين اًرسذ مذحذـة اْكسًر ثخحذ

ً حيخيك يف فٌون اًلول. (5) واٍالكم ا٢كـلول ا٢كيعلي ًـس يف  اًيوغ أدط من اّكًس؛ ألهَ وخَ من وحوٍ اٍالكم اٙكي ًعري مٌوالا

  هؼصًن "خًس األحٌحش".
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"اًيرث
(1)

واًيؼم 
(2)

"، وذأقصاضِح اًثلحفِّة )ا٢كأسوي واًِزيل وا٢كَحمي...(، وأمنحظِح اٌَسحهَّة واًيعَة 

فعحن اًيت ظيفِح إمِي ذيفًِست مثي )اًلعة وا٤كًك وآكعحة( أو )اً لعة وآكعحة( ٗكى حًز

 ثوذوزوف.

ّة مسوهة ًخأمي "خسل اًيوغ" اٙكي  فحط اًفصضَة اًسحذلة سًذزش جتصذة ىزاز كصحين اًضـًص ًو

ُو أكصة إىل اّكزيئ مٌَ إىل اٍلكي
(3)

اًـحم خًس، ومح حتخَ ""، وإىل آكحض مٌَ إىل اًـحم؛ ألن 

"هوغ
(4)

حًنث ثضحًف "اًضـصّي واًرسذّي" وإه صاُحثَ اهعبلكًح من حتََي ؾَّية من ُشٍ ، وذَحن ُز

ّة ؿىل وخَ اًـموم وكعَست قصًنظة ا٢كسوهة؛ إر هلف ؿىل ظسَـة خسل األهواغ يف جتصذخَ اًضـًص
(5)

  

 ؿىل وخَ آكعوض.

وٙكاك ذزحٌح من اًسـس اًيؼصي اٙكي دععيحٍ ًفَسفة األحٌحش األذذَّة وأهواؾِح، فسًفٌح إىل 

ة يف جتصذة ىزاز كصحين؛ وكس يح رٛك ذيحء ؿىل مح اْكسًر ؾن ظسَـة اّكسل يف من ط اٍىذحذة اًضـًص

                                                           

واْكنك اًلعة )اًعوًٍك، واًلعريت، واًلعريت خًسا( واًصواًة واْكاكًة )اًضـسَة وآكصافِة واًـجَسة( وآكصافة واألسعوزت وا٢كلحمة واألمثحل  (1)

 واألظحزحي اّكحمـَّة.   صحز وا٢كلحالث واًسَحًنث واًخلٍصصاثواًصحبلث واًسري واًَومِحث وا٢كشهصاث واًصسحاي وآكعد واًوظحاي واألد 

( ode( واًسوهُذحث واألوذ )fableواًضـص رو اًضعٍصن وصـص اًخفـٍَك وكعَست اًيرث وآكصافة ) ا٢كبلمح واألكحين واألًنص َس (2)

 (calligramme)  واٍاكًَلصام

ُؼؼ(،  910، اًرشًف أذو اْكسن اّكصخحين )ث. "يحرص يف اًضرطاٍلكّي خًس، وا٢كلول ؿىل واحس إصحزت إىل اًيوغ ا٢ك " ( 3)

فحث، وضؽ حواص ََ وفِحزسَ َلس ابسي ؾَون اًّسوذ، ذريوث، مًضوزاث َلس ؿًل ذَضون، ذاز اٍىذد اًـَمَّة، ظ.  ، 1اًخـًص

 .113، ض. 1663

 .1/13ازن ًـُش، رشخ ا٢كفعي، ذريوث، مًضوزاث ؿح٠ك اٍىذد، ذ. ث.،  (4)

ة اٍاكمٍك اّكزء األول، ذريوث،  كعَست  (5) "قصًنظة" من كعحاس ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث"، وعم مذضمية يف األؾٌلل اًضـًص

 .500، ض. 1300مًضوزاث ىزاز كصحين، 
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ذزح يف ابة ا٢كضِوز كعس ثثشِت اًفصضَة ٢كن ٠ك ًلو ؿىل اس خزبلض اًيخحجئ من سبلمة 

ح ذخحََي كعَست "قصًنظة" حتََبًل ًيؼص إىل فـي اًلصاءت ؿىل أهَ  ا٢كلسمحث، مث كفِيح ؿىل آاثُز

(1)معََة ذيحء
عحذز ؿىل أن  خعَؽ إىل  اًلعَست راث ظسَـة سري، ًو راثَة ٍىون ذَحهنح ابًـسحزت، ًو

 زفؽ آكعومة ؾن ظَد اْكلِلة.

ف اًضـص؛ إر جنس  ُيحك ظـوذة ابًلة ثواخَ لك مسـى ثيؼريي أو حمحوٌك هلسًة حصوم ثـًص

أهفس يح أمحم "حصنة اٌَلة" و"إًلحغ ا٢كوس َلى
(2)

" و"حسص اًعوزت"، و"حٌلل اًـٌلزت"، و"مذـة 

متصذ ؿَهيح يف اآلن راثَ؛ إر ال ميىن األ ًوان". ًلس ححول ُشا اّكًس أن ًضؽ ًيفسَ اًلواؿس، ٍو

آكوط يف مسأٌك ثساذي األحٌحش األذذَّة ذون اًوكوف ؿىل سؤال مح األذة
(3)

ثـمميًح، وذون  

وزاش اًـوذت إىل أزسعو ُو
(4)

ـس سؤال )مح اًضـص؟( ؾيواًًن من  ؟ وسؤال مح اًضـص ختعًَعح؟ ًو

ن نخد ىزاز كصحين اٙكي ٍصى أن لك اًعصق ؾيس اًـصة ثؤذي إىل اًضـصؾ  يحٍو
(5)

. وإرا 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.   

اكهت حصويف األجبسًّة متخس أمحسّم اكألواتز واٍلكٌلث حمتوح حسااق من اإلًلحؿحث. ويت أخَس أمحم أوزايق نٌل "كحل ىزاز كصحين  (2)

مؽ اًضـص، ض.  . كعيت"جيَس اًـحسف أمحم اًسَحهو أفىص ابًيلم كصي أن أفىص مبـيحٍ، وأزوغ وزاء زهني اٍلكٌلث كصي اٍلكٌلث

01. 

 ًيؼص نخحة "مح األذة؟" ّكون ذول سحزحص (3)

Jean- Paul Sartre, « Qu’est-ce que la littérature? », Situations II, Paris, éd. Gallimard, 1948. 

ََم وأوس خني واٍزن، فعي األحٌحش األذذَّة اٙكي حصزٍ أوسنت واٍزن. (4) ة األذة ًصوهََ ًو  ٍصاحؽ هؼًص

 .1ض.  ،1391از كصّحين، مح ُو اًضـص؟ ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ىز  (5)
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ف  ق إىل ثـًص ذإزصحذاث أزسعو اٙكي سىت ؾن "اًليحاَّة" سىواًت حنس سَ واؾًَح؛ فإن اًعًص

اًلحمئ ؿىل "ا٢كحذت وا٢كوضوغ واألسَوة" ذون  "يف حتََي حصهَسَ اًيوؾي"اًضـص جيس ضحًخَ 

حث إىل اًفٌون األدصى راث األوسحق اًس ميَحاَة كري اٌَسحهَة، فٌىون ذشٛك مضن مذعوزاث الاًخف

 "س ميَحاَحث األذة".

اًضـص، اًيرث، اًرسذ، اّكًس، اًيوغ، اًلعة، اًليحيئ، اٗكزاسم،  انكهًاخ ادلفرادْح:

 ىزاز كصحين، قصًنظة.

 اإلشكال:
ٌحش األذذَّة إىل ذؾوى اًخساذي مح ا٢كسوػ اًيؼصي ًبلهخلحل من ذؾوى اًفعي ذني األح 

 ذُهنح؟

"اًخفجري" اٙكي هيسم وحست األحٌحش أم أهَ جمصذ "هتجني  ُي ُشا الاهخلحل رضة من

 ؿحزص" ذني األهواغ؟

 مح اًرتبمك اإلذساؾّي اْكحظي ذني اًضـصّي واًرسذّي حىت ًدِح اْكسًر ؾن مسأٌك اًخساذي؟

 وذُح يف مٌجز كصحين اًضـصّي؟مح مسي حضوز ُشٍ اًؼحُصت إن سَميح خساًل ذوح

حًنث ا٢كرتثسة ؿىل ا٢كىوًنث اًرسذًّة يف اًيط اًضـصي، وخبحظة ملوٌك  مح اإلهصاُحث واًُص

 اًسحزذ؟

إىل أي مسى ٌسـفٌح حتََي كعَست "قصًنظة" يف اًوكوف ؿىل مح افرتضيحٍ، ورسعيحٍ فامي 

 س سق؟
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 أىذاف انذساعح:
ؾن اًضـص اًـصيب اٙكي حرصثَ ذـغ األفِحم يف حصوم ُشٍ اٗكزاسة اإلسِحم يف زفؽ اًضمي 

اًليحاَة ا٢كلَّسة ًؤلظواث األدصى، وإساٌك "وضم الاؾخلحذ" ذأن اًرسذ هرثي ذحًط، واًدسَمي 

(1)هبضحصة اْكسوذ ذني األحٌحش واألهواغ األذذَة، وإًلحهئح يف اًيط اًواحس
. نٌل أن إثصاء اًضـص 

)اًخيحض( ؾيرص رمم من ؾيحزص مصسأ اًيعَّة  اًضـص فؼ: ذأهواغ أذذَّة أدصى ال ميثي دسحزت ّكًس

اًيت أوذصِح زوزص ذو ذوحصاهس
(2)

؛ األمص اٙكي ٌسمح ابسدِـحة صـص ىزاز كصحين ًعصااق ثـسري 

األهواغ األذذَة األدصى مثي: اًلعة واألكعوظة واْكاكًة وا٢كرسخ
(3)

 وا٢كَحمة.  

ًواكؽ وثصاء آكَحل، وثساذي ا٢كلعسايث لك راك مذأٍث من هدِجة اكرتاة اًضـص من فَسفة ا

ذني )اٙكاث واًيط واًـح٠ك(؛ ألن فىصت "ثساذي األحٌحش" ثيعَق من مذعوزاث فَسفِّة، 

ومـعَحث سوس َو زلحفِّة؛ وًٍك ىصى إىل أي مسى ميىن أن ًؤاوس اًرسُذ اًضـَص ذيحء ؿىل 

الاؾخلحذ "هَف ًؤاوسم من ال جيحوسم
(4)

أًًضح يف اًعصااق اًيت ًًذلي وأن ُشٍ اٗكزاسة ثيؼص  "؟.

ن إىل ظوز اٍمتىني.  فهيح اًرسذ يف اًضـص من ظوز اًخٍَو

                                                           

 .1/16، 1331َلس ذيُّس، اًضـص اًـصيب اْكسًر: ذًِحثَ وإذسالاهتح: مسحءٌك اْكسازة، اٗكاز اًسَضحء، ا٢كلصة، ذاز ثوذلحل،  (1)

 .161، ض. 1339، 1اٍىذد، ظ. زوزصث ذي ذوحصاهس، اًيط وآكعحة واإلحصاء، حص. متحم حسحن، اًلحُصت، ؿح٠ك  (2)

. 1399يف ذساًة اْكصة األََُّة اٌَسيحهَّة، وورشُح ؿحم  1377أًف ىزاز كصحين مرسحِة "مجِوزًة حٌووس خحن: ًسيحن سحذلًح"، ؿحم ( 3)

ة اٍاكمٍك، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ.   .007، ض. 1333، 1األؾٌلل اًيرًث

 .00، ض. 1373اًصحمي، َلوذ، ذريوث، ذاز ا٢كـصفة ٌَعسحؿة واًًرش،  اًزخمرشي، أسحش اًسبلكة، حت. ؾسس (4)
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 أمهّْح انذساعح:
حمتثي أطمَّة اٗكزاسة يف إؿحذت اًيؼص يف مسحاي خسل اًيوغ، وثساذي اًضـصي واًرسذي، 

حًنث ا٢كلوالث اًرسذًّة وإهصاُحهتح وذزخة حضوزُح يف اًضـص. و ابث ومح ًرتثد ؿىل رٛك من ُز

جضىِي األحٌحش من كصي الاس خزسام ا٢كخـسذ ٌَرعحة "من اًرضوزي حفط مسأٌك إؿحذت 

"اًرسذيّ 
(1)

؛ وكس ٌسمح ًيح راك مـصفة هَف زوًت كعة ًلحء اًسحزذ ابٗكًٍَك اإلس سحهَّة، واآلًَحث 

لة حصثُد أحساهثح  اًرسذًة اًيت اس خـمَِح يف جضُِس مـٌلز آكعحة اًرسذي يف اًلعَست ذعًص

ٌهتح وسمحهنح وًلهتح وثـسذ أظواهتح، فذعسح زاُيَّة يف سمن اًلصاءت؛ ونأهيح هـُش أحساج اًلعة وأمى 

 مؽ اًسحزذ.

ضـص ىزاز كصحين سِم وافص من ُشٍ اًسريوزت يف اًخعوز إىل ذزخة اخرتاخ ًلة ومـجم  ًو

ة ؿىل اًعـَسٍن )اٍوكي واٍىِفي(. وكس حللت وس سة هسريت من اًخ َليذحظني ذخجصذخَ اًضـًص
(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 األذذَّة وأهواؾِح مٌش 

مًسجٌل ومٌفذًحح ؿىل ًلة كحزص األسمحن. وال س امي أن جتصذة ىزاز كصحين متثي وسلًح صـصاّي مذاكمبًل و 

شا مح  جَ اٗكزاسّم. ُو اْكَحت ذخفحظََِح مح جيـَِح أكصة إىل ًلة اًرسذ ذون أن ًفلس ُشا اًًسق ُو

 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. 

يَ (2)  ونخحابثَ. واٗكًَي ؿىل رٛك ؿسذ اًعسـحث ٗكواًو
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 ادلٌضٌع: يماستح 
ة وؿ١ك ٌَرسذ اس خىضحف اآلًَحث اًرسذًّة ووظفِح  حتحول اًرسذايث من حِر إهنح هؼًص

ح، واًوكوف ؿىل ؾيحزص ا٤كًك اًضلكَة )وف  ( واًخرََََّة littérature de dictionِمِح وثفسرُي

(littérature de fiction بلث ـس ُشا ا٤كًك هخحح فـي اًخَفغ اٙكي ميىن أن حيمي ا٢كُؤ (. ًو

خَ األحٌحس َّة؛ ورٛك مح ال ثيرصف إًََ اًرسذايث اْكرصًّة  اًرسذًّة ذلغ اًيؼص ؾن ًُو

(narratologie restreinte وسًس خفِس من اًرسذاّيث يف مـحًية حصثُد اًوكحاؽ وثيؼمي .)

 األحساج مضن وسق مدسَسي ري ذًِة زسذًة. 

ٍوكن اًِسف ا٢كًضوذ من اٗكزاسة اًرسذًة ًلعَست "قصًنظة" اًوكوف ؿىل األفـحل اًيت 

زيحاَّة "اًسحزذ وا٢كرسوذ هل"؛ ثًذج ا٤كًك، وملحم اًخَفغ وا٤كحفي اًرسذًة واإلصحزايث اًخَفؼَّة و 

ومن مّث 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 

ّة ، وعم مسأٌك ٠ك ثُلرِص ذـغ اًلّمة ؾن وضم الاؾخلحذ حبرص اًضـص يف اًليحاَة، واًرسذ يف اًيرًث

س اٗكزاسحث اًـصذَّة يف اإلصحزت إٍهيح؛ إر ال ًوخس زسذ ذحًط إال يف ؿح٠ك آكَحل واًخجًص
(1)

 . 

 يٍ انذساعاخ انغاتمح: منارج 

                                                           

 .31خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيط، حص. ؾسس اًصمحن أًّوة، ض.  (1)
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ًس يح ذسؿًح من اٗكزاسحث اًسحذلة اًيت ؿحّكت ؿبلكة اًرسذ ابًضـص إّمح اس خحسحًًن وإّمح 

وف اًواظف واًيحكس. ومبح أن ا٢كعَوة ًُس اًخأزخي ًِح، ف١ك وضلي اس هتجحًًن، فوكفٌح ؿىل ذـضِح وك

و من اٍىرثت أهفس يح اب٢كسح اًضحمي ٢كح ُنِخد يف ُشا اًسحة، ُو
(1)

مح جيـهل موضوؿًح كحمئًح ذشاثَ،  

يح أن هلسم ذـغ ُشٍ اٗكزاسحث ًلصط  ظحْكًح ٌَخأمي وا٢كسازسة يف ابة هلس اًيلس؛ وؿَََ فلس ححًو

رص. وذـضِح اآلدص أرشًن إًََ يف أزيحء ُشٍ اٗكزاسة لكٌل ذؾت اْكحخة إىل رٛك، اٍمتثَي ال اْك

ص اًلعيص وكضَة اًزنؿة اٗكزامِّة واًليحاَة  فخنخفِيح ذثبلزة منحرح مهنح، وزنزًن ؿىل فىصت اًخعٍو

ّة، واىهتَيح إىل ظصخ ؿبلكة اًضـص ابًرسذايث من مٌؼوز اٗكزاسحث اًلصذَّة ذون آكوط يف  اًفىًص

مح أسٌلٍ ححمت اًعىص
(2) 

يف  -"كعَست اًرسذ اْكسًثة" ؿًَمح ذأهَ فزغ ُو اآلدص إىل ؿ١ك اًرسذ؛ ألهَّ 

ًيؼم اًرسذ رضلك ؿَمّي ٌسمح مـحًية وهجحث اًيؼص، واًضرعَحث، وفضحء اًيط " -هؼصٍ

"وسمحهَ، ومساذهل الاس هتبلًَّة ودوامتَ، وثَفؼحثَ وحمحوزاثَ
(1)

فة  يف . وثـس ُشٍ اٗكزاسة ظًص

                                                           

 هشهص مهنح ؿىل سشِي ا٢كثحل ال اْكرص: (1)

ة اًـصذَة اْكسًثة: حتََي هيص، اٗكاز اًسَضحء،  ذاز ثوذلحل ًٌَرش، ظ.  -  .1399، 1رشذي ذاقص، اًضـًص

ة اًلعَست اًرسذًة، ثووس، اًرشنة اًخووس َة ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ. فذحي اًيرصي، اًرسذي يف اًضـص اًـصيب اْكسًر: يف -  صـًص

1 ،1660. 

 .1373خبلل آكَحظ، األظول اٗكزامِّة يف اًضـص اًـصيّب، ذلساذ، ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـحّمة،  -

وث، ا٢كؤسسة اّكحمـَّة ٌ٘كزاسحث ححمت اًعىص، مصااي ىصسُس: األمنحظ اًيوؾَة واًدضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة، ذري  -

 .1333، 1واًًرش واًخوسًؽ، ظ. 

ححمت اًعىص، مصااي ىصسُس: األمنحظ اًيوؾَة واًدضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة، ذريوث، ا٢كؤسسة اّكحمـَّة ٌ٘كزاسحث  (2)

 .1333، 1واًًرش واًخوسًؽ، ظ. 
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مـحّكة موضوؾِح، وهخلحمس مـِح وهجحث هؼص نثريت؛ ٍىهنح ثيحوًت هعوض )اًس َّحة وأذوهُس وؾسس 

اًـٍزز ا٢كلحُك وأمي ذهلي وحسد اًض َخ حـفص وَلوذ ذزوٌش(، و٠ك ٍىن ىزاز كصحين من ؾَّيحث 

 ُشٍ اٗكزاسة.

 انرصٌّش انمصصِّ: - 1
هواغ" يف اًضـص اًـصيب اْكسًر إىل حاكذ جضري اٗكزاسحث اًيت ثلرتة من ختوم "ثساذي األ

ة يف اًـرص اْكسًر سن ا٢كوسوم ذؼ" اًلعة اًضـًص (2)نخحة ؾٍززت مًص
" اٙكي اهعَق من مسوهة 

ّة هيمين ؿَهيح اًيوغ اًلعيص  ّة ثضم مجيت كعَست؛ إر الحؼت اًسححثة أن ُشٍ اًامنرح اًضـًص صـًص

ي. خفععت متًَِسا ٌَلعة وملومحهتح اًصاُسة، فاكهت مصاحـِح مذواضـة ٌَلحًة  رضلَِ اًلعري واًعًو

ىهنح ححوًت أن  ابس خثٌحء نخحة "فٌون األذة "ًؼ: ُؼؼ. جضحًزخون اٙكي ؾّصذَ سيك جنَد َلوذ، ٍو

ثفٌس ذـغ اٗكؿحوى اًيت ال ثؤمن ذخساذي األهواغ األذذَّة يف اًضـص مثي: موكف َلس مٌسوز
(3)

 ،

ًلسمي ٗكى ؾيرتت زن صساذ وامصئ اًلُس وسُري خفععت اًسحة األول ٌَلعة يف اًضـص اًـصيب ا

زن أيب سَمى واًيحذلة و)اًضَحفة اًـصذَّة( ٌَحعَتة واْكواز اًلعيص يف صـص مجَي ذثٌُة ومعص زن ا

 إِك. أيب زذَـة وجمحًس اًرشة وكعة اٙكاد يف كعَست اًسحرتي ...

                                                                                                                                                             

 .9ضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة، مصحؽ سحذق، ض. اًعىص، مصااي ىصسُس: األمنحظ اًيوؾَة واًد  (1)

ة، اتزخي اإلًساغ،  (2)  .1399اّكزاةص، ذًوان ا٢كعسوؿحث اّكحمـَة اّكزاةًص

 .16، ض.1313ًيؼص َلس مٌسوز، حمحرضاث يف اًضـص ا٢كرصي ذـس صويق، اًلحُصت، مـِس اٗكزاسحث اًـصذَّة اًـح٢كَة،  (3)
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لة مـحّكهتح ذأهنح ال ثلف "إال وكفة زسًـة ؾيس مضمون لك  كعة"؛ ذَس أهنح أوذصت ظًص

ـًح ؿىل ؾسحزاهتح وأًفحػِح، ومتَِت  أظحًت "اًوكوف ؾيس ذيحهئح ووس َجِح"، ومصث "مصوًزا زسً

ّة" "كََبًل ؾيس اًعوز واألدٍِك واألسَوة اًلعيص من اًيححِّة اًضـًص
(1)

؛ كري أهنح محًت لك ا٢كَي 

 ا٢كـحزص يف اًسحة إىل اًخعيَف اًلصيض )ا٢كوضوؿحيت(؛ إر كسمت األكعوظة يف اًضـص اًـصيب

ّة ووؾؼَّة ثـَميَّة وؿحظفِّة أو وخساهَّة واحامتؾَّة ووظيَّة وكومِّة  اًثحيّن إىل اتزخيَة وأسعوزًة زمًز

ٍك، و٠ك ختصح ؾن اًخعيَف ا٢كوضوؿحيت ري  ة اًعًو أمح يف اًثحًر واألذري خفععخَ ٌَلعط اًضـًص

 س خزبلض دعحاعَ.اًعسلة ا٢كضموهَّة، واكهت حهنيي ذزاس هتح ٍلك ثعيَف اب

خني ًزناز كصحين يف  سن كس دععت كعخني صـًص ومح هيميح يف ُشٍ اٗكزاسة أن ؾٍززت مًص

اًسحة اًثحين من اًفعَني اًصاذؽ وآكحمس. فحًلعة األوىل "ظوق اًَحمسني
(2)

" من ذًوان )كعحاس( 

ًً 1350اًعحذز س ية  سحاَّة ، وظيفهتح حتت مسمى "األكعوظة الاحامتؾَة"، وعم من اًامنرح ا

اًيت زصغ ىزاز كصحين يف وظف فذحت أُساُح "ظوق اًَحمسني"، فعَست مٌَ أن خيخحز ًِح فس خحًن 

ًرتثسًَ واطًمح أن ُشا اًعيَؽ ٔكحل ؾَوهَ؛ ٍىٌَ زسؿحن مح بندضف ُشا اًوضم حِامن الحغ ذأن ظوق 

ٙكي ضّم اًَحمسني كس سلط من حِسُح وعم حصاكط ؾض َلِح، و٠ك ثسحيل ذَ، ذي زصفت فحزسِح ا

 راك ظوق اًَحمسني(.  / ابًخلحظَ من األزط كحاٍك: )ال يشء ٌس خسؾي احنيحءك

                                                           

سن، اًلع( 1) ّة يف اًضـص اْكسًر، مصحؽ سحذق، ض. ؾٍززت مًص  .3ة اًضـًص

ّة اٍاكمٍك ح.  (2)  ، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، 1ىزاز كصحين، األؾٌلل اًضـًص
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ظوزت كععَة موحزت...واذصة ا٢كـح٠ك، ذٌُّة اًسٌلث، "متثي ُشٍ اًلعَست يف هؼص اًسححثة 

"معَلة اإلحيحء واًخـسري
(1)

. ومح ًفت اهدصحُِح يف ُشا اًيط اًعوز اْكصهَة واًسرصًة واًسمـَة اًيت 

ة ذلسز مح حنن أمحم ظوزت ثًس حة ؿّب "موس َلى زسًـة ُحذاة"؛ وؿَََ فٌحن ًس يح أمحم كعة صـًص

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 

سعني. وخببلف كعَست "ظوق اًَحمسني" ا٢كوحزت؛ فإن كعَست "زاص َي صوازسهّبػ" أوكَت يف فَ 

بُلحغ أن اًيدِجة يف اٍهنحًة ثيحكضت مؽ ؾيوان اٗكزاسة.  اًخفحظَي، وؾصضت ظوًزا مذـسذت. ًو

أن جيس يف مثي ُشٍ "وؿىل اًصمغ من أن اًلعَست ثـس من ا٢كعوالث حِامن حصى ذأن اًلحزئ ال ًخوكؽ 

ص ا ًلعة ؾلست مـَّية ثخأسم ا٢كواكف ؾيسُح؛ ألهنح ثخأًف من مضحُس كععَّة ثـمتس ؿىل ثعٍو

"اْكواذج وزمسِح وؾصضِح، أنرث من اؾامتذُح ؿىل آكّب أو اًلعة يف حس راهتح
(2)

. إن ُشٍ اٗكزاسة 

ت ثساذي ؿىل أطمَهتح يف سمحهنح؛ فإهنح اكهت ثفذلص إىل اًخأظري اًفىصّي واًفَسفّي يف ثيحول ػحُص 

 األهواغ األذذَّة.

 

 اننضػح انذسايْح ًانغنائّْح انفكشّّح: - 1

                                                           

ّة يف اًضـص اْكسًر، مصحؽ سحذق، ض.  (1) سن، اًلعة اًضـًص  .195ؾٍززت مًص

 .351، ض. ا٢كعسز هفسَ( 2)
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فَ اٙكي دععَ ًؼؼ:" كضحاي اًضـص ا٢كـحزص: كضحايٍ  ذزش ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي يف مًؤ

ّة" ػحُصت اًزنؿة اٗكزامِّة مفذخًحح حسًثَ مبلوٌك صوزهنحوز اًيت حزمع أن  وػواُص اًفٌَة وا٢كـيًو

إىل مزنٌك اًخـسري ا٢كوس َلي، وأمعي اًلِحش ؿىل ثٜك  - ال حمحٌك -فة ظحةصت األصاكل اًفٌَّة ا٥كخَ

"أن لك األهواغ األذذَّة ثعسو إىل اًوظول إىل مس خوى اًخـسري اٗكازسمّ "ا٢كلسمة ًًَهتيي إىل 
(1)

، وأن 

أزىق ظوز اًخـسري األذيب ٗكًَ "اًخـسري اٗكزاسّم"؛ وذيحء ؿىل ملسمة كس ثـوسُح اْكجة اًسحًلة، 

ِح اْكحخة إىل كوت اًيؼص فهيح ٍىوهنح جسدٌس إىل مٌعق اًلِحش اإلضٌلزّي؛ إر ذىن ثعوزٍ ؿىل  وثعحًو

ّة يف سحةص فٌون "ملوٌك صوزهنحوز من أن  اًـمي األذيب اٗكزاسم ًَرط نشٛك لك اًلمي اًخـسرًي

"اًلول
(2)

سَد واًؼحُص . وحسذ فىصت أن اٗكزامح كحمئة ؿىل اًخيحكغ واًرصاغ واْكصنة واإلجيحة واً 

 واًسحظن. 

إن اًسًِّة اٗكزامِّة أسحش فَسفة اْكَحت، وأن ٌَضـص ظٍك وظَست ابًفىص يف إظحز مح اظعَح 

ّة". واٗكًَي ؿىل رٛك  أزوغ اًلعحاس اْكسًثة اًـح٢كَّة عم "أن  - يف هؼصٍ -ؿَََ ذؼؼ: "اًليحاَّة اًفىًص

ّول. ونٌل ثشهص اًلعة اٗكزامِة ؾيس أواًل وكصي لك يشء كعحاس راث ظحذؽ ذزاسّم من اًعصاس األ

ؾيس  -أي اًلعَست راث اًفىصت أو ا٢كوكف اًفىصّي  odeثعيَف األهواغ اًلععَّة فىشٛك ثشهص اًؼ

ّة "ثعيَف األهواغ اًضـًص
(3)

. ومن ُيح ثخأىت مسأٌك "خسل اًيوغ" يف زححة خًس اًضـص اٙكي 

س" و"اًخجس َس". ٍىّن مثة فصكًح ذني  س يف ظَد ًععصغ فَِ "اًخجًص اًفىص اٙكي ًزنغ إىل اًخجًص

                                                           

ّة، ذاز اًفىص اًـصيّب، ظ. ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، كضحاي اًضـص ا٢كـحزص:  (1)  .179، ض. 3كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيًو

 .179، ض. هفسَا٢كعسز  (2)

 .191، ض. هفسَا٢كعسز ( 3)
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ِشا  ا٢كـىن ذعحَح اًيؼص فَِ، واًخفىري اًضـصّي اٙكي ٍهنغ ؿىل اًخأمي يف اًعسحاؽ واًوكحاؽ؛ ًو

س  ًلسو رضاًب من "اًخفىري ا٣كسم ال اًخفىري ا٣كصذ". فحًخـسري اٗكزاسم يف اًضـص كٌَّل ًفَح يف اًخجًص

حلؿىل حنو مح هَفَِ يف أمنورح ًوسف آك
(1)

. 

سن، ومح وكف ؿَََ ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي   إرا كحزًن ذني مح أثت ؿىل ؾصضَ ورسعَ ؾٍززت مًص

ـًح ذني اٗكزاس خني ؿىل أطمَّة لك مهنٌل  يف اًزنؿة اٗكزامِّة يف اًضـص اًـصيّب ا٢كـحزص ألًفِيح اًسون صحس

أضفى ذـغ اًـمق يف سمحهنح. فح٢كيعَق اًفَسفي اٙكي أّظص هؼصت ظححد كضحاي اًضـص ا٢كـحزص 

ا٢كخأيت من الاظبلغ ؿىل اًثلحفحث األحٌسَّة اًيت سحؿسثَ ؿىل إذزاك ظسَـة اًلعة راث اًصوخ 

"أزىق أصاكل اًخـسري اًلعيص ا٢كـحزص"اٗكزامِّة، واًيؼص إٍهيح ؿىل أهنح 
(2)

٢كح يف اٗكزامح من ىزوغ  

صي ؿٌَل ذأن ُشا موضوؾّي؛ ذَس أهَّ اصرتظ أاّل ًلصق اًضـص يف اًخفحظَي حىت ال ً  لَد اّكُو

ص،  لي، ومن اًعـد كِحسَ، وأن لكمة اًخفحظَي ثويح ذفىصت جض خُت اّكُو ا٢كفِوم ُبلسم ومِخحفًّي

وكس حىون ذاٌك من وحوٍ ؿىل اًيرث اٙكي ثعَسَ صلوت اًوضحؿة والازثَحة واًرضز يف ملحذي فىصت 

اًيسي واألمحهة واْكسن واًخساول
(3)

. 

حء مؼحُص "اًسًِّة اٗكزامِّة" يف اًضـص اًيت ثخجحوس "اًزدصفحث اٌَفؼَة" من األطمَّة مباكن اكذف

ىن رٛك كس ثَخلعَ ؿني "اًرسذ  اهعبلكًح من "اًرصاغ وثيحكضحث اْكَحت" يف ا٢كـُش اًَوسّم؛ ٍو

اًلعيّص" ذون أن ٍىون هل ذـغ اْكغ من "اًخـسري اٗكزاسّم". وكس ٌس خًذج اًلحزئ من رٛك أن 

                                                           

ّة، ذاز اًفىص اًـصيّب، ظ.  (1)  .316، ض. 3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، كضحاي اًضـص ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيًو

 .173، ض.  هفسَا٢كعسز  (2)

 .1/7، 1331شٍ ا٢كـحين ؿّّب ؾهنح ازن زص َق، اًـمست يف حمحسن اًضـص وهلسٍ، حت. َلس حميي اٗكٍن ؾسس إكَس، اًلحُصت، ُ (3)
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س ًيرصف إىل اًـصيض يف ثيحكضحث اْكَحت واًرصاغ فهيح؛ ذُامن ٌسٜك "اًخـسري "اًرسذ اًلعيّص" ك

صي يف ُشا اًرصاغ اٙكي ًـُضَ اإلوسحن يف اْكَحت، وا٢كـحزك  اٗكزاسّم" سشِي اًسحر ؾٌل ُو حُو

 اًيت خيوضِح.

هواغ وذيحء ؿىل ُشٍ اًلصاءت ًفَسفة اًخـسري اًيت جسدصعن "اًلمي اٗكزامِّة" ثًضأ حصاثشِّة األ 

لي ًععصغ فَِ اٙكايت اب٢كوضوؾي؛ ورٛك من مٌعَق الاؾخلحذ  واًخفحضي ذُهنح ؿىل أسحش مِخحفًّي

ص اًخـسري.؛ وذيحء ؿَََ أًُس األذة ذلعة حصوى  ذأن اًعسَـة اٗكزامِّة مصهوست يف هفس اًفٌحن وحُو

ذعصااق كسذا؟ فحألذة ُوخس ابآلدص، ومن أخي اآلدص نٌل كحل حون ذول سحزحص
(1)

ُشا اآلدص . و 

سواء أاكن ذاذي اًيط أم ذحزخَ إال أن رٛك ال ميىن ظَسَ إال من هجة فن اس خـٌلل اٌَلة
(2)

اٙكي  

 ذَ ثامنس ؾن اًفٌون األدصى اًيت حهنغ ؿىل األوسحق اًس ميَحاَة كري اٌَسحهَة.

ّة يف اس خسزاح اًرسذ اًلعيص واْكواز ا٢كرسيح واًصوخ ا٢كَحمَة إىل  ال ثلوم اًخجصذة اًضـًص

ص اًخيحكغ يف اْكَحت، أو حىت هلس ظسَـة اًرصاغ يف  ؿح٢كِح ؿىل فَسفة جسـى إىل ثفسري حُو

"ذيحء اْكَحت وجضىَِِح"اًوحوذ؛ وإمنح ثشُد "اًليحاَة اٗكزامِّة" مشُسًح جسِم يف 
(3)

إسِحًمح حُصاَؾى  

ة اًيت فَِ ظسحاؽ اًفن واًواكؽ. ًلس ؾزس قز اٗكٍن إسٌلؾَي وهجة هؼصٍ جبمٍك من اًيعوض  اًضـًص

أزاذ ًِح أن جس خجًل اًـيحزص اٗكزامِّة ا٢كمتثٍك يف اًرصاغ واًخيحكغ واْكصنة واْكواز واًرسذ اًلعيّص 

                                                           

(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. 

ّة، مصحؽ سحذق، ض.  (3)  .195ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، كضحاي اًضـص ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيًو
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مثي هعوض
(1)

: )ذسز صخهص اًس َّحة وهوهَّة أمحس صويق وؾسس ا٢كـعي جححسي وأمحس ؾسَست 

وسف آكحل وظبلخ ؾسس اًعسوز(. إن ؾسحزت ص خوزم ًو
(2)

لعَست اًليحاَّة" ذَلهتح اًيت حفواُح أّن "اً  

"ال حاكذ  عم "جتصذة ُشٍ اْكَحت ووسهنح وإًلحؾِح ثخجحوس فىصت أن حىون أسحش اْكَحت، إىل فىصت أهنح

ويج ٍلكمة "اًخجصذة" من ِكصي كحذامري يف  ختَو من وخحُة يف هؼصًن، حىت وإن اكن اْكفص اًفًَِو

  هضفهيح ؿَهيح يف الاس خـٌلل.اٌَلة األ٢كحهَة كس ًفيض إىل اًدضىِم يف اٗكالالث اًيت

ؿىل اًصمغ من أن ُشٍ ا٢كلحزذة ال ثيحكش ا٢كوضوغ من مٌؼوز فَسفة األحٌحش األذذَّة وخسل 

ّة اًـصذَّة ا٢كـحزصت فإن مح اسرتؾى اهدصحُيح فهيح وكوفِح ؿىل نثري من اًلضحاي  األهواغ يف اٍىذحذة اًضـًص

؛ وال س ٌَّل يف اّكواهد اًخعسَلِّة. ومهنح مح ُو راث اًعَخني ا٢كسحرشت وكري ا٢كسحرشت مبوضوؾيح

مح أصحزث إًََ اٗكزاسة من  -يف ُشا اًس َحق - فَسفي وفىصي، ومهنح مح ُو فين وحٌليل. وهشهص

"كضَة ص َوغ األسَوة اًصوايئ يف صـصًن ا٢كـحزص"
(3)

، ومععَحي اْكواٍزن: آكحزيج واٗكاذًل 

 ا٢كس خزسمني يف "األذة ا٢كرسيّح.

فًؼح ًسسًَ اٍاكثد من األسَوة اًلعيص، وحيسذ ظسَـة اًلّعة يف اًضـص اًليحيّئ إن مثة حت

ح من فن آدص ُو فن اًلعط " من أهنح جمصذ اس خـٌلل اًضحؾص ًسـغ أذواث اًخـسري اًيت ٌس خـرُي

ذون أن ٍىون ُسفَ نخحذة صـص كعيص. واًلعة أو اًلعط ا٢كس خزسمة يف مثي ُشٍ اْكحٌك ال 

صً  ا ؾرصاي ٢كح اكن ٌسمى يف اًسبلكة اًلسمية ابٍمتثَي، فلحمت اًلعة ًخؤذي يف ثـسو أن حىون ثعٍو

                                                           

 وكس اسدضِس نشٛك ذيط من هعوظَ. (1)

 .336مفحُمي هلسًّة، ض.  (2)

ّة، مصحؽ سحذق، ض. ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، كضحاي اًضـص ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُص اًف  (3)  .133ٌَة وا٢كـيًو
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"اًلعَست هفس اٗكوز اًسبلقي اٙكي اكن اٍمتثَي ًؤذًَ يف اًضـص اًلسمي
(1)

. وا٢كبلحغ أهَ ًخشىّن 

فىصت أن اًليحيّئ ال ٍهنغ ؿىل مصسأ اًفـي ذبلف ا٢كَحمي وا٢كرسيّح، وميّي ذني األحٌحش األذذَّة 

س متَ ًّيا خًََح إىل ذزخة زذ اًلعة يف اًضـص إىل مح ٌض سَ "اٍمتثَي يف اًسبلكة اًلسمية"، وأهَ ال ًٍص

من ُشا الاس خزسام ألذواث اًفن اًلعيّص سوى "اًخـسري اٗكزاسّم". ذي األمص ؿىل كري مح ُؾصِط؛ 

ورٛك مذوكف ؿىل ألن اًلعة متثَي رُين إلذساغ مـصيّف كس حيَح يف أي هوغ من األهواغ األذذَّة؛ 

صي" يف هرث "اًـصيض".  اًّباؿة يف اإلذساغ، وا٢كِحزت يف اًفن. وال دض َة من ضَحغ "اّكُو

ىٌَّ ذحًف رٛك  ًلس ذَف مصَلًح ظحذز فَِ حىت ؿىل هوااي اًضـصاء يف نخحذة صـص كعيّص؛ ٍو

ة الازثَحة يف أزيحء ثـََلَ ؿىل كعَست "مشحبة اًلَـة" ألمحس ؾسس ا٢كـعي جححسي مس خـمبًل أسَو 

ّة حني فىّص يف نخحزهتح" "وزمبح اكن نشٛك يف هَّة اًضحؾص مٌش اًسساًة أن ٍىذد كعة صـًص
(2)

. وأن 

سن نفٍِك ذأن جضىم يف زوخ اإلظبلق اًيت ثضمهنح حنك ؾز  ّة اًيت ذزس هتح ؾٍززت مًص ا٢كسوهة اًضـًص

هَ ًعد يف جمصى إماكن اٗكٍن إسٌلؾَي، نٌل أّن اًيّّط ا٢كسدضِس ذَ اكن "يسء اٍمتثَي"؛ ٍىو 

 وحوذ هعوض ذحزح اًخعيَف األحٌحيّس أو اًخـسف يف حرشُح يف ذحهة من آكحًنث اًيوؾَّة.

لِح إىل أذذَحث  ف ؿىل ُشا ا٢كيوال يف حفط ذـغ ا٢كععَححث اًيت أذشث ظًص مييض ا٢كًؤ

دض   َّؽ ًِح؛ ذُامن اًيلس مثي: "اًخفىري اًضـصّي"، و"اًليحاَة اٗكزامِّة"، وعم مععَححث ًشًـِح، ًو

ًلف صخاًك ومضِىاًك يف مععَح "اًلعَست اًلععَّة
(3)

" مدسحابًل ُي هلصأ يف مثي ُشٍ اًيعوض 

                                                           

ّة، ذاز اًفىص اًـصيّب، ظ.  (1)  .366ض.  ،3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، كضحاي اًضـص ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيًو

 .361، ض. هفسَا٢كعسز  (2)

ّة، ذاز اًفىص ا (3)  .361. ض ،3ًـصيّب، ظ. ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، كضحاي اًضـص ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُص اًفٌَة وا٢كـيًو
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ـًح مدسحواًي من حِر  اًضـص أم اًلّعة؟ فِو ال ًـخلس ذأن مثة كسزت ؿىل أكؽ ذني اًضـص واًلّعة مج

و أمٌص ًُس يف مذيحول أي صحؾص. ومن اًسنّي يف ُشا األ سَوة اْكجحيّج اٙكي ًيحكش ا٢كلساز. ُو

فَِ مسأٌك "ثساذي األحٌحش األذذَّة" أن أفق ثوكـَ ٠ك ٌس خعؽ اس خلصحل ُشٍ ا٢كسأٌك اس خلصحاًل 

 حس يًح؛ إر مح ساًت زيحاَة "اًيؼم واًيرث" مرتس سة يف األرُحن، ػحُصت ٌَـَحن، كحًسة ؿىل األفِحم. 

ضـصاء أحس يوا اس خـٌلل أذواث اًخـسري ومبِحزت هلسًّة ححول أن ًـّزس موكفَ مس خسزاًك ذأن اً 

شا اًيجحخ كس أقصاضم  لة كري إزاذًّة. ُو لة إزاذًة، وإْن ذعًص اًلعيص أول مّصت اس خـٌلاًل ًنحًجح إْن ذعًص

ح. وؾيس راك ظحز من "يف ا٢كيض  ّة اًيت ثًذؼم اًلعَست من أّوًِح إىل آدُص إىل نخحذة اًلعة اًضـًص

ة ال ثلعس ٙكاهتح؛ وإمنح اًعـد ثلٍصص مح إرا اكهت اًلعة ا ٢كيؼومة يف اًلعَست جمصذ وس ٍَك ثـسرًي

ح اٗكزاسم أم أهنح كعة يف ا٢كلحم األول ثرتنز فهيح أطمَهّتح "إلحيحءاهتح وثأزرُي
(1)

. وال هسزي مح الاس خلصاء 

اٙكي أحصاٍ حىت كصز ذأن اًلعَست اًلععَة )أو اًلعة ا٢كيؼومة يف اًلعَست( ا٢كوكٍك يف اًخفحظَي 

س ؿَََ"ى اًضـص فهيح حصذاًي حصذ "ال مًز
(2)

. فِي كعَست "كعة اًعَّحذ" ألمحس ؾسَست مٌوال ًلحش 

ؿَََ؟ وعم مح عم ؿَََ من اًصاكنة حىت يف اًرتهَد واًخـسري؛ نٌل أهَ أ٢كح إىل اًدضىِم يف أظحٍهتح: 

"ًست أرهص اآلن أٍن أثَح يل كصاءت هفس اًلعة يف صـص أحٌيبّ "
(3)

جيَشٌح ؿىل  ، مث ال ًَسر أن

صحؽ رٛك إىل اًـيحء يف الادذَحز، وأن حّي اٗكزاسة ال ٌسمح  يح حول ظسَـة الاس خلصاء، ٍو جسحًؤ

                                                           

 .361 - 361. ض ،هفسَا٢كعسز  (1)

 .361. ض ،هفسَا٢كعسز  (2)

 .361، ض. هفسَا٢كعسز  (3)
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شا ال قسحز ؿَََ؛ ذَس أن اًامنرح ا٥كخحزت ٠ك حتلق ا٢كعَوة، و٠ك ثلٌـيح  ذـصط لك مح اظَؽ ؿَََ. ُو

يح اًسحذق.  ابًرتاحؽ ؾن جسحًؤ

وحست إن األمص كس ًخـَق ابٓكوف من "ثفجري" 
(1)

األحٌحش األذذَة يف اًضـص اًـصيب  

ىن اًسـي ًخأىت من اًصقسة يف "اٍهتجني" اٙكي ظحز مسة من سٌلث اًضـص اًـح٢كي ؿىل  ا٢كـحزص؛ ٍو

وك ذوهوفحن )Thierry Bissonnetteحنو مح أصحز إًََ زريي ذُسوًنث )  Luc( ًو

Bonenfantيف مـصط ذزاس هتٌل )
2

ثخجَ إىل جتسًس األصاكل أنرث ًلعَست اًيرث؛ إر إن اإلزاذت  

من ثفجري األحٌحش، وحنن من اٙكٍن ًعمتيون إىل مثي ُشا ا٢كشُد. نٌل ًًصلي أال ًخجَ اًخفىري 

إىل اًسجحل اْكحذ خبعوض ثساذي األحٌحش األذذَّة مبجصذ اْكسًر ؾن "اًرسذًّة" يف آكعحة 

س من األحٌحش األذذَّة مبح يف رٛك اًضـصي اًـصيب؛ وال س امي أن مفِوم اًرسذ ٠ك ًـس وكًفح ؿىل خً

ّة  اًعوز واألفبلم اًيت عم من األوسحق اًس ميَحاَّة كري اٌَسحهَّة. إن مثة ذـغ اًدضىِم يف ًُو

األحٌحش األذذَّة وأسٌلهئح وثعيَفحهتح واىزايححهتح. وال س امي أن ثعيَف األحٌحش ٠ك ًـس وكفًح ؿىل 

(3)ًعيؽ ًيفسَ "أفق ثوكؽ" نٌل ًـخلس زوزصايوش اإلهخحح، ذي امذس إىل اًخَلي. فلك خًس أذيبّ 
. 

 انشؼش ًانغشدّاخ ادلؼًًّح: - 3
                                                           

( يف اًلصن اًثحمن ؾرش نٌل ٌضري رٛك ح. حِيُت، L’abbé Batteuxثـوذ فىصت وحست اًفٌون أكٍَك ؿىل اًلس اليب ابثو ) (1)

 .13ض.  مسذي إىل خحمؽ اًيط، حص. ؾسس اًصمحن أًوة،

(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
(1)

 (Brian McHale يف حبثَ ا٢كوسوم ذؼؼ:"ذساًة اًخفىري حول اًرسذًة )

، وكسم ثعوًزا ًلصاءت اًرسذًة يف اًضـص مذجحوًسا موضوغ 1663يف اًضـص" اٙكي ػِص س ية 

وحِّة مصثسعة ابًخجصذة اًوحوذًّة كحًسًح مح هتمين فهيح راث اًضحؾص؛ "اًليحاَّة" ذوظف  ِح دعَعة أهعًو

ومن مّث ٠ك حىن موضوؿًح ٌ٘كزاسحث اًرسذًّة؛ ًِشا رضة ؿٌَلء اًرسذ ظفًحح ؾن مسازسة اًضـص 

اًليحيئّ 
(2)

و ًعصخ مسأٌك مهنجَة يف كحًة األطمَّة حمتثي يف وحوذ   اٙكي ال حضس فَِ ًؤلفـحل. ُو

 حًة وحِست ٗكى اًسححثني يف جمحل ادذعحظِم ال جسمح هلم ذخوس َؽ ذاةصت حبوهثم. نف

وإرا حفعيح ُشا اًعصخ أمىٌيح فِم ا٢كسأٌك فًِمح صحمبًل؛ ألّن أكَد اٗكزاسحث اكهت متّّي متًَّيا 

رثّي( واذًصح ذني اًضـص اًليحيّئ اٙكي اكهت ثعححصَ اًلِثحزت اتزخيًَح يف اًلصة واألذة اًرسذّي )اًي

حاتن اًثيحاُذحن كحمئخحن ؿىل ظسَـة فٌَّة مذسحًية.  مضن زيحاَّّة "اًيؼم واًيرث" و"اًضـص واًرسذ". ُو

فلعَست قصًنظة مثبًل متثٌَّي ٢كح ُو ححظي؛ ذُامن اًرسذ اًلعيص ٍصوي أحسااًث مضت واهلضت، 

 وجيمؽ ذُهنح دِط ًنػم. 

ًخعوز اٙكي ًسرس حق "اًضـص" حِامن جس خىضف اًلصاءت األّوًَّة ٌَلعَست "ُؾواز" ُشا ا

ال ًفَحون إال يف حتسًس  -يف لك األحوال-حيرص قيحاُّذَ يف اْكوامي اٙكُيَّة واًيفس َّة. واٗكازسون

                                                           

(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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"اًزنؿة اًليحاَّة" حسد مخوِحل
(1)

لضون اًعصف ؾن  ، وحيرصون اًضـص يف اًليحيّئ فلط، ًو

 ًً ذلس لك اٗكؿحوى اًيت ثيفي حضوز اًرسذًة األهواغ األدصى مثي: ا٢كرسيح وا٢كَحمي واًِزيل. و

 يف اًضـص، وثخحفغ ؿىل اًخعسَلحث اًرسذًة يف مسازسة اًضـص.

س خجس "اًرسذايث اْكرصًّة" ظـوابث مّجة إن عم أذلت ؿىل ظبلذة أذواهتح اًيت كس ال 

ؽ هجح ة. فِو ال ٍصى ظـوذة يف األمص سوى ثعًو س ثخبلءم ثبلؤًمح مصًًن مؽ ظسَـة اًيعوض اًضـًص

( حىت ثعسح performativity for defining feature of performanceا٢كفحُمي )

(. the equivalent term in the case of poetryا٢كععَححث ظحْكة ٢كلحزذة ححٌك اًضـص )

لسم مذعّوًزا خسًًسا مس متًسا من زاصحل ذَو ذي ذَُسُس ) ( كحمئًح Rachel BlauDuPlessisًو

( ا٢كبلسمة ًعسَـة "اًيؼم"اًيت ال ثخوافص يف "اًيرث" حسد وهجة segmentivitéؿىل ا٢كلعـَّة )

هؼصٍ
(2)

 . 

يف مصسأ  ثخجىل دعوظَّة اًيط اًضـصّي )ا٢كَحمي واٍمتثًَل واًخـَميي واًليحيئ واًِزيل...(

لة اًيت ثخجّزأ هبح ا٢كلحظؽ، وثخوَسغ ؿىل اًوزكة "ا٢كلعـَّة" ا٢كصثسعة رضلكَ واًعًص
(3)

ُشا . وكس ًسسو 

ا٢كلرتخ ؿىل ؿسم ٌرسٍ يف اًخعسَق ظحْكًح يف اًضـص ري اًعسَـة اًسرصًّة ال اًضـص ا٢كخحصز من 

ن ) شا ًـَسًن ظوًزا آدص إىل اًوكفحث اًثبلج اًيت ظصهحح حون هُو  Jeanاًوسن واًلحفِّة. ُو

Cohen وثيعسق 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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ا٢كلعؽ اٗكاليل ذسل اًفضحء اٙكي ًخلعسٍ "اًضـص اًسرصّي". وكس ًنل حؼَ من اٗكزاسة من ِكصي 

زصاين مخنأًُس خري
(1) 

(McAllisterBrian ؛ إر زافؽ ؿىل حضوز اًؼحُصت اًرسذًّة يف ُشا اٌَون)

من اًضـص، وجتَهيح هدِجة ثـحًق اًضلك واًـمق، واس خسؿحء فٌون أدصى مثي اًـٌلزت واًيحت 

ًصمس. نٌل س سق ألزسعو أن زذط اًضـص ابًصمسوا
(2)

، وزأى أن ذوز اًضحؾص أن ًشذسغ كعًعح 

أنرث ذمح ًيؼم صـًصا؛ ألهَ صحؾص اب٤كخاكت ال ابألفـحل
(3)

 . 

ًسسو أن اًضـص اًليحيّئ اكن كََي اْكؼوت من ُشٍ ا٤كخاكت، ُو جمصذ وض َس كس حصافلَ 

ة، وكس اهدصَ اًيلحذ اًـصة اًلسازم مثي: اّكححغ وؾسس اًلِثحزت، فِثري اإلجعحة من وهجة احذفحًَّ 

اًلحُص اّكصخحين وححسم اًلصظححيّن وازن زص َق إىل الاهفـحل اٙكي ًًصـر من اًضـص اًليحيّئ، 

شٍ من ػواُص اْكّس اًيت ًخلعس اًضحؾص متثََِح؛ وإرا سَّميح  فأصحزوا إىل اًلصاذة واًعصة. ُو

ًُست فحكست ٌَفـي اًلصيض ٍىوهنح ثخضمن فىصت جتـي مَفوػِح ذعحة ُشا الافرتاط فإن اًليحاَّة 

َّة، وثٜك مسأٌك أدصى، ال ٌسمح ا٢كلحم ذشِحهنح.    إجنحساًي من اًوهجة اًخساًو

                                                           

(1) Brian McAllister, Narrative in Concrete/ Concrete in Narrative: Visual Poetry and Narrative 

Theory, Narrative, n° 22, 2014, pp. 234-251.  

اًصمس زمبح ُو اكن كسزي. فلس قصكت س يدني أو زبلاث يف كواٍزص اٌَون واًعسحكحث واألمقضة زمست اب٢كحء وابًفحم "كحل ىزاز كصحين:  (2)

حًزا ومثحًزا وحبحًزا ومصبهد وكحابث وصواظئ ووسحء ؿحزايث. ٠ك أهن زسحمح زذً  ت زمست أُس ىٌين ٠ك أهن أًًضح زسحًمح حًِساوابًًز  .تح؛ ٍو

إرا فلس اكن اًصمس ىزوت، و٠ك جس خعؽ ًوححيت أن متخط رذشابث هفيس، واس متص اًسَسحل حيفزين من اٗكاذي ويت أصـص أن اٌَون ال 

 .01-06. كعيت مؽ اًضـص، ظط. "ظوث هل، وأهَ ظفي مجَي ٍىٌَ أدصش

 ،55أزسعو، فن اًضـص، حص. ؾسس اًصمحن ذسوّي،  (3)
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ّة أحٌحس َة ٌَضـص، وحيحفغ ؿىل اًعحذؽ اًرسذي اٙكي  ٌسِم حصبمك ا٢كلحظؽ يف إؾعحء ًُو

ًرسذًّة كََسٌز ال مفص مٌَ ٌَضـص؛ وٍىن ُشٍ ًخزَق ذني ذَحط ا٢كلحظؽ ومسحفحهتح؛ ومن مَث فإن ا

اٗكزاسة اًصظَية ٠ك ثَخفت إىل اًـون اًرسذّي، و٠ك جرش إىل ذوز اًسحزذ. ًؤنس مخوِحل اس خلبلل 

ىن مح مبلمح ُشٍ اًعحكة اًرسذًّة؟ من اًواحض أن  اًعحكة اًرسذًّة يف اًضـص ؾن اًليحاَّة. ٍو

يف اًضـص؛ ألن قَحة اْكاكًة أو ضـفِح ًرتثد ؿَََ اهخفحء  اْكاكًة واْكسىة أنّب حتس ثواخَ اًرسذًّة

حضوز اًسحزذ اٙكي ٍصوي ٌَمرسوذ هل ُشٍ اًلعة أو ثٜك. وحنن هـخلس أن موظن اًضـف يف 

 ظصخ مخوِحل ُو اًلعة ووضؽ اًسحزذ يف اًضـص. 

ال إرا اكن اًسحزذ موضؽ ثـمَة يف اًضـص؛ فإن ا٢كرسوذ هل ال سشِي إىل الاُخساء إًََ؛ و

حٍِك ٌ٘كازش يف ُشا اًسحة سوى اًدسَمي ابسدصساهل ابًلحزئ ذـحمة واًضميّن خبحظة، وُو مىصٍ 

ة، واًلصول ذفىصت اًخفحؿي ذني اًيط واًلحزئ واًفصاكحث  ؿَة اًضـصايث اًسيًو ؿىل آكصوح ؿىل رِشْ

شا كس ف كحهف إٍزز. ُو جيَد ؾن  اًسَحهَّة ؿىل حنو مح ذؾت إًََ مسزسة هووسعحوس وحتسًًسا فًو

 سؤال مضين: ُي اًرسذ ػحُصت هعَّة حمحًثة أم عم ػحُصت حٌلًَة جس خسؾي فـي اًلصاءت؟

 انمغى األًّل: األئناط األدتّْح: يياد َظشُ

حَلة من اًعمت "ًـس  - (Christian Bobinيف هؼص هصسدِحن ذوابن ) -مبح أن اًضـص 

"آًٍك إىل اْكجحزت ا٢كَهتسة
(1)

خَ وهلسٍ كس خحذَ إصاكل اإلححظة ذخعيَف ؛ فإن اتزخي األذة وهؼصً 

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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ة ًؤلذة وفَسفة اًفن وأكحل  ـِح إىل أحٌحش وأهواغ وفق مذعوزاث هؼًص األصاكل، وثفًص

سمَة اًضَلة؛ ألن اًـمي اإلذساؾي زمح واًخحلِد اًخحزخيي ًؤلذة. إن ا٢كسأٌك ثخجحوس حسوذ اًد 

ة خسًست ٌَيط. ًس يح  ثخزَق فَِ ُشٍ األصاكل، وثخواىل معََة دصق األؾصاف أكحًَة ًخخأسس ًُو

 مـيَني ذخدصؽ لك مح كِي يف مسأٌك األحٌحش واألهواغ األذذَّة إال مبح اكن س يًسا ًِشٍ اٗكزاسة.

ت ُشٍ األؾصاف أكحًَة إىل مح ٌض سَ ا٢كَثحق اٙكي ًدضلّك ؿّب حصبمك اًخجحزة  ونثريا مح حتًو

شين آفحكًح خسًست؛ ذَس أن ُشٍ األؾصاف زسؿحن مح ثخحول إىل  اإلذساؾَّة، فهيسم آفحق اًخوكؽ، ًو

ة هبح ثخحسذ  ح اّكحزف؛ ٍىوهنح ثعسح كواهني مـَحًز سٍُص ؿحاق أمحم مصت اْكجحزت ا٢كَهتسة، ُو

ة أنرث من اًفٌون األدصى مثي: ا٢كوس َلى واًصمساألحٌحش واألهواغ. وعم مسأٌك ذحظة ابألذ
(1)

 

 وحىت آكعحابث اًضفحَُة ؿىل حنو مح ٌضري إىل رٛك حون محزي ص َفري.

ٍصنّز ظححد "مح اّكًس األذيّب؟" ؿىل اٍمتَّي ذني األهواغ ٍىوهَ فـبًل مصهوًسا يف اًيفوش؛ 

"ٌلزسحث اًثلحفِةموحوذت يف لك أححذًثٌح ؾن ا٢ك"وؿَََ فإهيح هَفي ُشٍ اٍمتَّياث 
(2)

. فىِف ميىن 

و ًخأًف من س خة  اًخـحمي مؽ اًيط الافذخحيح اٙكي اس هتي ذَ ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث"، ُو

أسعص ال ؾيوان هل؛ فِي هيؼص إًََ ؿىل أهَ ؾخسة هعَة ًُس هل ظٍك مصحرشت مبنت اًيط؛ وخبحظة 

ي ميىن اًخـحمي أهَ مشًي ابمس ىزاز ا٢كعحذق المس اًضحؾص أم أهَ هط من هعوض  اٗكًوان؟ ُو

أًًضح مؽ اًيط اًثحين ؿىل أهَ مسذي
(3)

مثي مساذي نخد اًيرث اًخأًَفي ؿىل اًصمغ من أهَ هط فَِ  
                                                           

ين اًفين، "كحل ىزاز كصّحين: ( 1) إرا اكهت جتصذخح اًصمس وا٢كوس َلى كس فضَخح، واىهتخح ابٓكَسة؛ فإهنٌل ًـسخح ذـس رٛك ذوًزا أسحس ًَح يف حىًو

ّة  .01، كعيت مؽ اًضـص، ض. "ويف جضىِي ًليت اًضـًص

 .13خحن محزي ص َفري، مح اّكًس األذيب؟ حص. قسحن اًس َّس، ذمضق، مًضوزاث احتحذ نخحة اًـصة، ض.  (2)

ة اٍاكمٍك، ح. ( 3)  .103، ض. 1األؾٌلل اًضـًص
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مواظفحث اًضـص "اًخلََسًة"؟ وؿَََ فإن اْكحخة إىل اٍمتَّي "ا٢كصن" ذني األهواغ كحمئة يف آكعحابث 

ُس أذل ؿىل رٛك من أن  ىزاز كصحين اكن واؾَّح ذفىصت اًرتاثشِة ذني خًيس األذذَة وكري األذذَّة. ًو

فِم  إن اٙكٍن ٍىذسون اًيرث، من كعة وزواًة ومرسحِّة ال ًـحهون من أي مضلكة.."اًضـص واًيرث. 

سريون ؿىل األزظفة ا٥كععة ٌٌَلزت.. أمح اًضـصاء فِم ًؤذون زكعة  ميضون مض ًَح ظسَـًَح، ٌو

خجحوس اإلًلحغ ا٢كوضوغ؛ ًَعسح ُو هفسَ إًلحؿًحمذوحضة ، ًخرعى فهيح اًصاكط حسسٍ،  "ًو
(1)

     . 

 ماء اننٌع:ـًىى َ
مثة ادذبلف ابزس ٌَـَحن يف اًضـصايث اًلصذَة واًـصذَة ؿىل اًسواء حول مفِوسم "اّكًس" 

شا مح سًضري إًََ إصحزت خمخرصت يف إاّبهَ ٍىون ُشا ًُس ا٢كعَوة يف راثَ. وًسسو أن  و"اًيوغ". ُو

ـصثعيَف اًض
(2)

إىل قيحيّئ ومَحمّي ومرسيّح مذأدص ؾن سمن أفبلظون وأزسعو؛ ألن لكهيٌل  

سُذجيد اْكسًر ؾن اًضـص اًليحيّئ، واؾخلس أُي اْكصفة من اٗكازسني واألذابء واًيلحذ أن ُشا 

( Aestheticaاًخعيَف ٍصحؽ إىل ا٢كـ١ك األول وص َزَ أفبلظون. وكس ثشٌحٍ واضؽ أكحًَحث )

 أن ظحز من ا٢كسٌَلث اًيت صىم فهيح ح. حِيُت. ذوملحزحن إىل 

 

 
                                                           

ّة اٍاكمٍك، مصحؽ سحذق، ض.  (1)  .36مح ُو اًضـص؟ مضن األؾٌلل اًيرًث

 .11ن، مسذي ّكحمؽ اًيط، ض. ًـوذ رٛك يف هؼص ح. حِيُت إىل اإلًعحيل مٌخوزهوومَخو (2)
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 أسععٌ:  ثنائّْح ئىل   أفالطٌٌ يٍ ثالثْح 
ظيّف أفبلظون األحٌحش األذذَّة إىل اًرسذي )األوضوذت ا٢كسحِّة( وا٢كزذوح )ا٢كَحمة( 

 واٗكزاسم )اًرتاحِساي واٍىومِساي(؛ ذُامن بنخفى أزسعو ابًرسذي )ا٢كَحمة( واٗكزاسم )اًرتاحِساي

٠ك حيعي ذإسلحظ "واٍىومِساي(. وؿَّق خرياز حِيُت ؿىل أّن ُشا الاهخلحل من اًثبليث إىل اًثيحيّئ 

ا٢كزذوح، وإهٌّل ذخبليش اًرسذّي اًيلّي؛ ألهَ كري موحوذ، واهلَد ا٢كزذوح إىل زسذّي؛ ألهَ اًرسذّي 

"اًوحِس ا٢كوحوذ
(1)

األحٌحش "متّصا. و٠ك ثفَح . وػي اٍمتجَس ٌَمَحمة واًرتاحِساي من أايم أزسعو مس  

"اّكسًست اًيت زصسث ذبلل اًلصن اًخحسؽ ؾرش، يف أن ثلري اًخعوز اًلسمي...
(2)

. وسحز ذواًو
(3)

 

ؿىل ُشا ا٢كيوال؛ إر ٠ك ًدصوأ اًضـص اًليحيئ ا٢كزنٌك األوىل مؽ ا٢كَحمة واًرتاحِساي واٍىومِساي. 

ال كري؛ ذمح أؾعى الامذَحس ٌَرتاحِسي ؿىل وا٢كبلحغ أن أفبلظون وأزسعو اُامت ابًضـص اٍمتثًَّل 

اًرسذي كري اٍمتثًَل، وزّحح خرياز حِيُت
(4)

ذأهنٌل اكًن ؿىل وؾي ذإكعحء اًضـص اًليحيّئ أو إٌُلهل  

 واًسىوث ؿَََ.

" diégésisذىن أفبلظون ثعيَفَ ٌَضـص ؿىل مصسأ ا٤كخاكت. فلك كعَست ؾسحزت ؾن حاكًة "

سٜك اًرسذ فهيح جرسذ أحسااًث يف ا٢كحيض أو اْك أصاكاًل زبلزة: إّمح اًضلك "حرض أو ا٢كس خلصي، ٌو

اًرسذّي اًرصف أو اًضلك اإلميحيّئ أي اٙكي ًلوم ؿىل اْكواز ذني اًضرعَحث مثٌَل حيسج رٛك 

                                                           

 .35مسذي ّكحمؽ اًيط، مصحؽ سحذق، ض.  (1)

 .39، ض. ا٢كصحؽ اًسحذق (2)

 .33، ض. هفسَا٢كعسز  (3)

 .17، ض. هفسَا٢كعسز  (4)
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يف ا٢كرسخ أو اًضلك ا٢كزذوح أي اًخيحويّب اٙكي اًخجأ ُومريوش إىل اس خـٌلهل لكٌّل كصن زسذ 

"األحساج ابْكواز
(1)

ىٌَ ظصذ . فأ فبلظون ًـين ابًرسذ اْكاكًة اًيت حُصوى من كصي اًضحؾص؛ ٍو

( من ا٢كسًية اًفحضٍك ابمس اٌَوقوش؛ ألن فضي ا٢كسًية كحمئ ؿىل أكحل، Homèreُومريوش )

 ووظن أكحل اًفَسفة ال اًفن.

ة "اًرسذًة" اب٢كـىن اًواسؽ ٌَلكمة؛ ذُامن)٠ك ًأذش أفبلظون يف حس سحهَ   األصاكل اًضـًص

َُسذي اًرتاج األذيّب اًبلحق وذحظة ذـس أزسعو ثلَرًيا ؿىل ا٢كععَححث، فِـخّب اإلميحيئ أو  س 

"ا٢كٌلزي" اًضلك اًضـصّي اٙكي "ٌرسذ" أحسااًث واكـَّة أو دِحًَّة. فأفبلظون كس أطمي ؾن كعس 

(لك اًضـص اًبلمتثًَل، أي اٙكي هـخّبٍ حنن اًضـص اًليحيّئ اْكلِلي
(2)

اًرسذ آكحًط  . وكس مّّي ذني

)األوضوذت ا٢كسحِّة ا٢كفلوذت( واًرسذ ا٢كزذوح )ا٢كَحمة(. فح٢كَحمة زسذًة خببلف اًرتاحِساي 

ّة "اًرسذًّة" )واٍىومِساي. وؿَََ فإن أفبلظون حسد ح. حِيُت اؾمتس ؿىل  األصاكل اًضـًص

(اب٢كـىن اًواسؽ ٌَلكمة
(3)

بلزَّة، واهعَلت . وؿىل ُشا اًيحو اكهت فىصت األحٌحش ٗكى أفبلظون ز

ويج أذبليق ٌَفن ثـمميًح واًضـص ختعًَعح.  من ثعوز زًَو

آمن أزسعو ذأن اًضـص مذأظي يف اإلوسحن ٍىوهَ أنرث ا٥كَوكحث اس خـساًذا ٌَمحخاكت. 

ة فَِ، فهبح ٍصثلي يف ظَد ا٢كـحزف، وحتعي هل أس سحة ا٢كخـة يف أزيحء متثَِّح،  واٍمتثَي مَىة فعًص

أن هخأ٠ك ًصؤًة ذـغ األص َحء، إال أهيح وس متخؽ زصؤٍهتح عم هفسِح وعم حمىِة يف " ومؽ أهَ يف اإلماكن

                                                           

 .11مسذي ّكحمؽ اًيط، مصحؽ سحذق، ض.  (1)

 .13 ، ض.هفسَا٢كعسز  (2)

 .13، ض. هفسَا٢كعسز  (3)
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"معي فيّن حمخاكت ذكِلة اًدضحذَ، ورٛك مثي أصاكل أحط أهواغ اْكَواًنث وحثر ا٢كوىت
(1)

. فح٢كخـة 

اْكحظٍك من زؤًة اًعوزت ًنذـة من اًخـ١ك، وأن اًضـص اًليحيّئ كحمئ ؿىل رسعَة اًضحؾص هفسَ، 

ىل لك مح ُو محمي، فِو هيز اًيفوش، وحيصك اًعسحغوؿ
(2)

. 

إمح ذأن ٌس خزسم "ًعيف أزسعو أهواغ اًضـص حسد األسَوة اٙكي ًععيـَ اًضحؾص 

اًرسذ يف حزء، ويف حزء آدص ًخلمط رسعَة أدصى كري رسعَخَ، مث ٍصوي اًلول ؿىل ًسحهنح 

مثي ُشا اًخلَري، وإمح ًـصط  نٌل اكن ًفـي ُومريوش. وإمح أن ًخلكم ذَسحهَ ُو ذون إحساج

"اًضرعَحث، وعم ثؤذي لك أفـحًِح أذاء ذزامِّح
(3)

ِشا مح ساًت اًضىوك حتوم حول حصة  . ًو

إس يحذ ثعيَف اًضـص إىل قيحيّئ ومَحمّي وذزاسّم إىل أزسعو. فحًضـص ا٢كَحمّي اٙكي ٍصوي اًوكحاؽ 

رتك ا٣كحل ًضرعَحثَ ذأسَوة واحض )اًصواًة( ًخحسج اًضحؾص حزاًَح رضرعَ ذوظفَ س حزًذا، ًو

ثخحسج ذيفسِح حزاًَح يف حواز مصحرش )زسذ خمخَط(. أمح اًضـص ا٢كرسيّح فِرخفي اًضحؾص وزاء 

 رسعَحثَ ا٢كرسحِّة. 

ًـعي أزسعو يف ُشا ا٢كلحم الامذَحس إىل اًيط ال إىل اًـصط. فحًخأزري اٙكي ًأيت من 

"حأمص ذـَس ؾن اًفن اًعحَ"اًـصط ا٢كرسيح وحسٍ 
(4)

. واًسشد يف اًسـس ؾن اًعحة زاحؽ إىل 

اس خـحهة اًيط اًرتاحِسي ذأوسحق س ميَحاَّة مسحؿست يف أزيحء اًـصوط ا٢كرسحِّة؛ وٙكا زأى أزسعو 

                                                           

 .73أزسعو، فن اًضـص، ض.  (1)

 .  1/119، 1391ازن زص َق، اًـمست يف حمحسن اًضـص وآذاذَ وهلسٍ، حت. حميي اٗكٍن ؾسس إكَس، ذريوث، ذاز اّكَي،  (2)

 .71فن اًضـص، ض.  (3)

 .111أزسعو، فن اًضـص، حص. وثق. وثؽ. إزصاُمي حٌلذت، اًلحُصت، مىذسة األجنَو ا٢كرصًّة، ذ. ث.،  ض.  (4)
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ىن هعحٍهبح فلط مبخـهتح "ذأهَّ  ال ًًصلي أال هعحًد اًرتاحِساي زلك هوغ من مسشصحث ا٢كخـة، ٍو

"آكحظة
(1)

شا اًصأي ًيسزح يف إظحز ا ًسحر ؾن جضخلك آكعحاط اٗكاذََة ًؤلهواغ األذذَّة . ُو

اًيت ثيضج حىت ثؤول إىل اّكًس اًواحس اٙكي ٍىون يف اًلحًد أمّع من اًيوغ
(2)

َني  ؛ ألن األظًو

ٍصون ذأن اّكًس أدط من اًيوغ ؿىل حنو مح ًشهص اٍىفوي
(3)

خًس "، وأن اًيححت ٍصون أن لك 

"امس خًس خببلف اًـىس
(4)

. 

وزاش ؿىل متجَس األفشار من اًضـصاء مثي: ُومريوش يف مبلمحَ وس سم ثلوم صـصايث ُ

اًلواؿس اٗكزامِّة يف حصاحِسايث إخسََوش وسوفولكس وًوزذَسش. واس متص اًضـص اًليحيّئ يف 

اٍهتمُش ٗكًَ ؿىل اًصمغ من أهَ صحؾص قيحيّئ. وكس احذفغ اًخحزخي ذأسٌلء صـصاء قيحاَّني مثي 

ز. واألمص ًيعسق حىت ؿىل اكهدََِحن اٙكي ٠ك ًـس اًضـص اًليحيّئ يف اًضحؾصت سحفو وأًيس وذيسا

ويف اْكلِلة  -سوى خًس من األحٌحش كري اًرسذًّة وكري اٗكزامِّة، فِو ابًخحيل، خًس "ثعوزٍ 

"هعَق ؿَََ األوضوذت اًليحاَّة -صلك
(5)

. وحىت اٍالكس َة اّكسًست ٠ك ثفرس األحٌحش األذذَّة أو 

                                                           

 111ق. وثؽ. إزصاُمي حٌلذت، اًلحُصت، مىذسة األجنَو ا٢كرصًّة، ذ. ث.، ض. أزسعو، فن اًضـص، حص. وث (1)

 .100، ض. 1336، 1اًفحزايب، نخحة اْكصوف، حت. حمسن رمسي، ذريوث، ذاز ا٢كرشق، ظ.  (2)

، ض. 1331، 1اٍىفوي، اٍلكَحث، كحذهل ووضؽ فِحزسَ، ؿسًنن ذزوٌش، وَلس ا٢كرصّي، اًلحُصت، ذاز اٍىذحة اإلسبلسّم، ظ.  (3)

156. 

فحث، ض.  (4)  .13اّكصخحين، اًخـًص

 . 37 -30، ض. هفسَا٢كعسز  (5)
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 حِيُتجرشهحح. واٙكي حرّي 
(1)

ة األحٌحش األذذَة   مح رُد إًََ مِزحاَي ابدذني من أّن هؼًص

 اْكسًثة ٠ك ثضف خسًًسا ٢كح اىهتيى إًََ أزسعو.

ال ميىن يف هؼص حون محزي ص َفص ملحزهة س ميَحاَحث األذة رس ميَحاَحث اًفٌون األدصى. 

ة األحٌحش ؿىل أهنح  ة اٗكالًَة ٌَمحخاكت موحست من ذبلل آكعوظَ"رٛك أن أزسعو ثـحمي مؽ هؼًص

"األذذَة
(2)

ة مبخعوزاث اًفَسفة اًَوًنهَة اًيت افذخحت ذزسِح  . ونشٛك ذمج يف أزكحهوهَ ُشٍ اًيؼًص

مزح اًفَسفة اإلوسحهَة "اًفَسفي مبوضوؾْي اًعسَـة واإلوسحن؛ وذيحء ؿىل رٛك اكن مسـحٍ ًخجَ إىل 

"ظراث األظي اًسلصاظي مؽ فَسفة اًعسَـة ٌَفبلسفة كصي سلصا
(3)

. 

ة اًصومحهعَلِة ومح ذـسُح مؽ اًضـص )اًليحيّئ وا٢كَحمي واٗكزاسم( ؿىل أهنح  ثـحمَت اًيؼًص

أهواغ أذذَّة
(4)

، وأن مـضٍك األحٌحش األذذَّة مصثسعة ذخحسًس ظفهتح، ويف أمص األذذَّة نٌل ظصهحح 

ح. ًلس ظيف زومحن اينشسون، وا٢كلحًُس اًيت ثـمتسُح يف ثعيَفِح، وإضفحء ا٢كرشوؾَّة ؿَهي

ََم ظصحَ ابألظحٌك واّكصأت األحٌحش ؿىل أسحش مـَحز "اٙكايت  م صََجي اٙكي ًعف ًو سًز فًص

ًَح، واٗكزامح "وا٢كوضوؾي" وفق اًعَلة اآلثَة:  ا٢كَحمة صـصا موضوؾَح، واًلعحاس اًليحاَّة صـًصا راث

ًَح ًَح راث "صـًصا موضوؾ
(5)

فإرا حتللت األظحٌك يف  ، ومن مٌعَق أن ا٢كَحمة حموزًة وأظي ٌَلك.

                                                           

فحث، (1)  13. ض اّكصخحين، اًخـًص

 .11خحن محزي ص َفري، مح اّكًس األذيب؟ حص. قسحن اًس َّس، ذمضق، مًضوزاث احتحذ نخحة اًـصة، ض.  (2)

 .10ا٢كصحؽ اًسحذق، ض.  (3)

 . 73ط، حص. ؾسس اًصمحن أًّوة، ض.خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًي (4)

 .315مفحُمي هلسًة، ض.  (5)



161 
 

اًضـص اًليحيّئ حسد صََجي اهخفت ؾيَ ظفة ا٤كخاكت
(1)

سوذ الاؾخلحذ أن اتزخي األحٌحش  . ٌو

األذذَّة من اًـعوز اًلسمية إىل َُجي وزصوهخُري ٠ك حيغ مبسازسة ؾلبلهَّة ًفَسفة اًخعيَف، ذي 

ث أزسعو، و٠ك ثخنّب زؤًة الحؼيح أن مسحزٍ احنصف ؾن اإلصحزاث اٌَعَفحث اًيت كسمهتح صـصاي

ّة اّكسًست.  مفذوحة ميىهنح أن ثخىِّف مؽ األصاكل اًخـسرًي

ة األذة واًضـصاّيث اْكسًثة مبسأٌك األحٌحش األذذَة، فوكفت ؿىل  ًلس اُمتت هؼًص

ثعوزُح، واس متّص اًسجحل حول مفحُميِح، إىل ذزخة اًدضىِم يف ملوٌك "اًيوغ" من ِكصَي ؿح٠ك أكحل 

ََم -ذيسًخو هصوجضَ. إن اًفصق ذني األهواغ األذذَة اإلًعحيّل  ٠ك ًـس را أطمَة يف " -يف هؼصزوهََ ًو

فحْكسوذ ذُهنح ثـّب ابس متصاز، واألهواغ ختَط أو متزح، واًلسمي مهنح ًرتك  .نخحابث مـؼم نخحة ؾرصًن

"أو حيوز، وختَق أهواغ خسًست أدصى إىل حس ظحز مـِح ا٢كفِوم هفسَ موضؽ صم
(2)

رٛك  . ويف

 إصحزت إىل هصوجضَ. 

خحءث فىصت هلحء اًيوغ زًذا ؿىل اسدصححة اٍهتجني األحٌحيّس ذني اًرتاحِسي واٍىومِسي اًيت 

محزس هتح ا٢كأسحت اإلًّياذَثِة يف "حفحز اًلصوز" يف ُحمَت و"اًسواة ا٥كموز" يف مخهسر ًضىس سري؛ 

شا خببلف مح ذؿح إًََ أزسعو؛ إر زأى ذأن مذـة اًرتاحِساي ًنذـة من إثلحن اْكسىة اًيت جتـي من  ُو

"ثعِص األُواء"ٌسمـِح ذون أن ٍصاُح ابًرضوزت متخَئ هفسَ ابًصؾد، وثأذشٍ اًضفلة فِيي 
(3)

 .

                                                           

 .13خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيط، حص. ؾسس اًصمحن أًّوة، ض.  (1)

ت، ا٣كَس اًوظين ٌَثلحفة واًفٌون واآلذاة، سَسٍك ؿح٠ك ا٢كـصفة، زمق  (2) ََم، مفحُمي هلسًة، حص. َلس ؾعفوز، اٍىًو ًَِ ًو ، 116ًز

 .311ض.  ،1397فّباٍص 

(3) Ch. Batteux, Préface de la poétique d Aristotetrad. Ch. Batteux, Paris, éd. Imprimerie et 

librairerieclassiques, 1874, p. 1. 
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ت من مَفوع وظًل إىل  ّة ا٢كأسوّي يف ذحمتة كعَست "قصًنظة" اًيت حتًو وس يلف ؿىل صـًص

 مَفوع فعًل. 

سن إىل أن َلّسا مٌسوز ك س زفغ هتجني اًضـص ابًلعة؛ إر ًلول ًلس أصحزث ؾٍززت مًص

ّة، ُو أن ىصى  ..." مٌسوز اًيشء اٙكي وس خعَؽ فِمَ، وىصى فَِ ؾسثًح وثسسًًسا ٌَعحكة اًضـًص

صـًصا، مؽ أن فن اًلعة كس وضأ هرًثا، وال  -وال أكول أكحظَط -صحؾًصا حيحول أن ٍىذد كعًعح 

"خحََي، فضبًل ؾن اًرسذ واًلعطٍزال اًيرث أنرث ظواؾَّة ومصوهة وكسزت ؿىل اًوظف واً 
(1)

 .

شا ا٢كوكف ٍاكذ ًخشٌحٍ ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي.  ُو

 َظشاخ يف اننمذ األدتِ انؼشتِّ احلذّث:

ًدصحٍن اًخفحضي ذني األحٌحش األذذَّة وأهواؾِح من ؾرص إىل ؾرص، ومن زلحفة إىل زلحفة. 

اًوكؽ. ًلس اكهت ؾيحًة اًـصة ابًضـص  ومصذ اًخسحٍن واًرتاثد زاحؽ إىل ذزخة ا٢كخـة وهكِح وثلرّي آفحق

أنرث من ؾيحٍهتم ذفٌون اًلول األدصى؛ ألهَ اكن ابًًس سة إٍهيم ميثي ذًوان اًـصة، ذي ٠ك ًيؼصوا إىل 

مسأٌك األحٌحش األذذَّة األدصى هؼصت اُامتم، وسفِوا ذـغ هلحذضم رٛك اًضـص اٙكي كس ثعَسَ 

جضلّك ؿّب ؾلوذ من اًزمن ؿىل ُشا اٍمنط من صلوت ابًرسذ، ألن أفق ثوكؽ اًلحزئ اًـصيّب 

اًدضىِي اًضـصّي؛ وإرا حسج يشٌء ٠ك ٍىن كصهل يف اًسيحء اًفيّن فإن أفق ثوكؽ اًلحزئ ٍصظسٍ إْن 

خزش مٌَ موكفًح ابًخلصي أو اًصفغ؛ ألهَ ٍىون كس  ق "اًـني"، ًو ق "األرن"، وإْن ؾن ظًص ؾن ظًص

 اًيت ذزح ؿىل سٌلؿَ أو كصاءثَ. أذّي مبىّون أو مىوًنث "اّكًس األذيّب" 
                                                           

 .16، ض.1313حمحرضاث يف اًضـص ا٢كرصي ذـس صويق، اًلحُصت، مـِس اٗكزاسحث اًـصذَّة اًـح٢كَة،  (1)
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إرا حصبهكت دعحاط مضرتنة يف أثص من اآلاثز األذذَة، واّظصذث أًّفت مح ميىن أن ًيسزح 

حتت مسّمى "اّكًس األذيّب" ومح ًيسزح فَِ. ومن ُشٍ آكعحاط ا٢كضرتنة مح ُو "زاُس"، ومح 

اٙكي مييح ُشا األثص ظفة  ُو "اثهوّي". فإرا ادذَت آكعحاط اًصاُسة ادذي اًخلََس األذيبّ 

ّة. وإرا حسج أن  "اّكًس" أو "اًيوغ"؛ ذُامن كس ال ًخأثص نثرًيا إرا ادذَت ذـغ آكعحاط اًثحهًو

ختَت ُشٍ اًلمي اًفٌَّة ا٢كضرتنة ؾن "ُمييهتح" و"اظصاذُح" ميىن أن حىدسد مواظفحث جتـَِح ثًمتي 

خحن من ملوالث فَسفة إىل "خًس" أو "هوغ" أذيّب آدص؛ ؿًَمح ذأن "اّكًس" و" اًيوغ" ملًو

ا٢كيعق، وامذسث إىل ذُجة ا٢كخلكمني واًفلِحء. ًلس اكن اًيلس األذيّب ذومح اْكحزش األمني ٌَحفحع ؿىل 

ُِرصح لك هط من ذاةصت اإلذساغ إرا ٠ك  آكعحاط اًـحمة ًؤلحٌحش األذذَّة ًشوذ ؾن حِحضِح، ف

 زث مـَحًزا ثلحش ذَ أذذَّة األذة.ًَزتم ابًلواؿس اًيت حصى ؿَهيح الاس خـٌلل، فعح

ال جس خلص ُشٍ آكعحاط ا٢كضرتنة يف "خًس" من األحٌحش، وثعسح ومًسح هل إال إرا اكن مح 

ة يف "أهواغ" أذذَّة أدصى. فهبشا اًخلحذي أو اًخـحزط ثخضح  ًلحذَِح أو ًـحزضِح من مىّوًنث ذًًِو

شا مح حـي حوزح ًواكجش ًعف اًسٌلث ا٢كمّيت ٍلك خًس أذيّب، وثّبس دعحاط لك مهنح.  ُو

ّة" ؿىل أسحش ثعوز ا٣كمتـحث وأهؼمهتح ا٢كحذًّة والاكذعحذًة  "اًصواًّة" ذأهنح "مَحمة "زصحواًس

والاحامتؾَّة. فحًخسحٍن أسحش اًوكوف ؿىل اًلمي اًفٌَّة وأكحًَّة ا٢كوحوذت ذني األحٌحش األذذَّة. فإرا 

ة واًرسذًة طمميح ذسزاسة هوغ اًصواًة فإهيح ال حمحٌك  هضؽ يف حس سحهيح األهواغ األذذَة األدصى )اًضـًص

شا جيـي اًلحزئ ٍهتَأ مبجصذ أن  وا٢كرسحِة واْكجححِة( اًيت ثخلحظؽ أو ثخجحوز أو ثدصحٍن مـِح. ُو

هلسم هل هًعح ًزناز كصحين أن ًعيفَ يف ذاةصت "اًضـص" إن اس متؽ إًََ أو كصأٍ؛ رٛك أن األرن واًـني 

 ن ظسَـة اًيوغ األذيب؛ وال س امي إرا ثـَق األمص ابًضـٍصن اًضفوي واًسرصي.ححس خحن حتسذا
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ًلس ازثسط ثعيَف األهواغ مبوضوؿحهتح وأقصاضِح مثي: ا٢كسحي واًِجحء واًلزل )اًدض سُد 

س  واًًسُد/ اْكيس واًـشزي( واًصاثء )األذيحء واألسواح وا٢كسن( واًوظف والاس خلحزة واًُز

إِك. ويف ُشا ا٢كلحم ثسذي اًـيرص األذبليق يف اًخيؼري ًؤلحٌحش األذذَة واٖكصايث والاؾخشاز...

ة حمخاكت اًعسَـة وأفـحل اًشرش؛ وؿَََ  نٌل أ٤كيح إىل رٛك ٗكى أفبلظون وأزسعو اهعبلكًح من هؼًص

أًفِيح أهواؿًح ثوظف ابًيسي مثي اًرتاحِساي وأدصى ابًوضحؿة مثي اٍىومِساي
(1)

شا ًًسحد ؿىل  ، ُو

ـىن يف أذذَحث اًيلس اًـصيب اًلسمي ابًرشف. ولك رٛك ًـس ذًَبًل ؿىل أن وزاء األحٌحش وظف ا٢ك

ة فَسفِّة وإظحًزا سوس َوزلحفًِح.  األذذَة هؼًص

ة األحٌحش األذذَة حـي مرتمج نخحة "مح اّكًس  إن قَحة اُامتم اًيلس اًـصيب ذيؼًص

ة ٠ك ثَق ؾيحً ة واسـة من اٗكزاسحث اًيلسًّة اًـصذَّة األذيب؟" ٌضري يف ملسمذَ إىل أن ُشٍ اًيؼًص

أمح اآلن وذـس أن ذذَت أحٌحش خسًست إىل األذة اًـصيب ذفـي "هؼًصا ًرتنّيضم ؿىل خًس اًضـص. 

الاحذاكك ابًلصة )اًلعة واًصواًة وا٢كرسخ( فإهَ من اًواحد إؾعحء ُشٍ ا٢كسأٌك األطمَة اًيت 

"جس خحلِح
(2)

ٛك إال ابالؾامتذ ؿىل اًخيؼري اًلصيب يف ُشٍ ٍىن يف هؼصٍ ال سشِي إىل حتلِق ر .

شٍ مسأٌك فهيح هؼص. ا٢كسأٌك، وجحخَ يف رٛك  "هسزت اٗكزاسحث يف اٌَلة اًـصذَة". ُو

 

                                                           

(1) Aristote, Poétique, trad. Ch. Batteux, Paris, éd. Imprimerie et librairerieclassiques, 1874, p. 9. 

قسحن اًس َّس، ملسمة نخحة "مح اّكًس األذيّب؟ ّكحن محزي ص َفري، حص. قسحن اًس َس، ذمضق، مًضوزاث احتحذ نخحة  (2)

 .3اًـصة، ض. 
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 انمغى انثاَِ: ئذل اننٌع يف لصْذج "غشَاطح"

 جتهْاخ تؼض األٌَاع يف ينجض َضاس انشؼشُ:

(1)سسةّ إرا سَميح خسال ذفىصت أوسنت وازن ذأن اًيوغ األذيّب "مؤ 
، وإرا كحزًنٍ ابٍاكايحث 

األدصى مثي: اإلوسحن واْكَوان واًيسحث؛ فإن جتصذة ىزاز كصّحين ذاذي مؤسسة اًيوغ األذيب ٠ك حىصي 

َّة؛ وإمنح كحذَهتح ابٍمتصذ ظوًزا، وذإثصاهئح  ّة ا٢كوزوزة وا٢كىدس سة زوهحح اإلذساؾ اًلِوذ واًلواؿس اًضـًص

إن مساز ا٤كًك يف صـص ىزاز كصحيّن ؿىل  لة ظوًزا آدص.ابًسبلسة ا٢كمخيـة واًشسحظة اًـمَ

ة واًس َحسة اًيت عم مبثحذة  موضوؿحث ا٢كصأت )ُأًمح وسوخة وُأدذًح ومـضوكة ومٌحضٍك( واْكًص

"ُأْسُعُلَسحث" ؿح٢كَ اًضـصّي. فِو ٍصفغ أن ٌسجن يف ذحهة "صحؾص ا٢كصأت"، اًيت أضحف ًِح 

ح اؿرتط ؿَََ اٙكٍن اكهوا ًـخلسون أهَ سىن خمسغ "اًوظن" ًَىون "رضت" أدصى. ونثريا م

اْكصمي، وظحز أسرًيا هل. وؾيسمح دصح من أزس ذمَىة ا٢كصأت ذـس ُزمية حٍزصان وظفوٍ ذأن ظحز 

لسخ يف رشف األمة.  ُّجحًء س َحس َّح ميحزش خ٘ك اٙكاث، ًو

زمحن وا٢كاكن، وإمنح ال ًشذلي اًيوغ يف مٌجز ىزاز كصحين اًضـصّي اًخحزخي كصٍك هل، وال ًخحسذ ابً

ًذؼم ذاذي أمنحظ اًخـسري األذذَة )ا٢كَحمي وا٢كرسيّح واًليحيّئ(. ٍصوي ىزاز كصّحين  ُو معي ًيؼم ًو

حاكًخَ ؿّب أسَوة زسذي ًخفحوث حضوزٍ من كعَست إىل كعَست، ومن ذًوان إىل ذًوان. ونأن 

                                                           

ة األذة، حص. حميي اٗكٍن ظسح (1) ََم وأوسنت واٍزن، هؼًص ي، مص. حسحم آكعَد، ذريوث، ا٢كؤسسة اًـصذَة ٌ٘كزاسحث زوهََ ًو

ََم، مفحُمي هلسًة، حص. َلس ؾعفوز، ض. 137، ض. 1391، 1واًيرض، ظ.  يؼص زوهََ ًو  .311. ًو



166 
 

ة أذصت يف ػي مؤسسة اًيوغ هَحًن مـزوال ؾن ذلِة األ حٌحش األذذَة األدصى أو اٌَلة اًضـًص

 ُىشا وزج أفق ثوكـيح أهنح حسٌم مٌسٌت. 

ّة، جسمو فَِ األهواغ، وثدٌوغ فَِ اٌَلة، وثخـسذ فَِ األصاكل.  لك إذساغ ثخجىل فَِ اْكًص

ٍك مثي  ة ًشس ىزاز اٌَلة اًيت صحء، وهوّغ يف األصاكل اًيت أزاذ، فٌؼم ا٢كـَلة اًعًو وهبشٍ اْكًص

عحاس اًلعريت راث اًومضة. وكس ًَِلُي مًسوة اإلحيحء اًضـصي يف ذـغ كعَست "ذَلُس"، واًل

لة كس زن سحؿست"؛ مثٌَل جنس رٛك يف  ة"؛ ونأهَ خيعد "ؿىل ظًص هعوظَ إىل ذزخة "اًيرًث

(1)كعَست
ِشا أًفِخَ ًلول:   أو  ًلس أنخد كعَست اًخفـٍَك..""زسحٌك إىل حٌلل ؾسس اًيحزص"؛ ًو

ّة.. لس أحزوح اًلحفِة راث ًٍَك..أو كع  اًلعَست اٗكاةًص وأظَلِح يف اًَوم اًخحيل. وكس  َست اًيرث. ًو

ىٌين ال أؾخشز.. وال  يت ثسفـين إىل ازحاكة حٌلكحث نثريت.. ٍو أثعـٜك وـصوت زن اًوزذ...إن حًص

"وذَحن اهخزحيب ال ًلصؤٍ أحس أهسم .. فحًضـص، ذسون حٌلكة، ُو موؾؼة يف ويُسة..
(2)

. فحٕكحكحث 

 صافة يف اًضـص.ثعيؽ اًع

اكهت اًليحاَة ظحقَة يف مٌجزٍ اًضـصي اٙكي جنس فَِ اًصومحوس َّة اْكح٢كة واًزنؿة ا٢كَحمَة 

أن حىون األهواغ األذذَة ا٢كيدس سة إىل نخحذة  ا٢كخضرمة واًصوخ اًلععَة ا٢كفـمة ابًواكـَة. وال قصو

ّة يف اإلذساغ مىفوٌك األًن مثي: اًَومِحث واًصسحاي واًصحٍك...إِك ححرضت يف نخحابثَ.  واًواكؽ أن اْكًص

ص "ا٢كسخشل" واًـصاكة كري  ًزناز كصحين وًلريٍ. إن ُشا ا٢كيجز جيمؽ ذني أكحًَة ا٢كخأهلة واًصفـة يف ثعٍو

 ا٢كخلكفة. ففَِ اًلر وفَِ اًسمني.
                                                           

 .19، ض. 1373، 1ىزاز كصحين، ال،  ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ. ( 1)

 .13 -11، ض. 1339، 1ث ىزاز كصحين، ظ. ىزاز كصحين، ُي جسمـني ظَِي أحزاين؟ ذريوث، مًضوزا (2)
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ًدسؽ اًضـُص ٌَخفحؿي مؽ أحٌحش اٍالكم األدصى، فأظحًخَ ًنذـة من فَسفذَ اًيت حتصض ؿىل 

ّة اًيت جس خعَؽ أن اإل ذبلض ٗكواةصٍ ا٢كيفذحة ؿىل اًـوا٠ك األدصى، وؿىل حتوالث أصاكهل اًخـسرًي

شا مح ًلف ؿَََ أي كحزئ ًضـص  جس خوؾد األظواث اآلثَة من أكحًمي األهواغ األذذَّة األدصى. ُو

ْمِِص" اًضـص اًـصيب اْكسًر اٙكي اكن ٍهتم ذأهَ كحزق  وا٢كَ ؼيف ؾىزاز كصحين اٙكي اس خعحغ أن "جُيَ

"صـص  - حسد كوهل -جحوس ؼعوًظح أهَ ثؼمِوزٍ، ودؼ مَ اًسـَست ؾن ح ؼصحـححِة"، وظبلسؼ"اًص

اٍمنامنث واًززوضحث" اًيت فهيح زوخ اًعيـة واًخلكف، وظحز ٍىذد نٌل ًدٌفس. إن اًرسذًّة اًيت 

وا٢كسحفة  سًصحر ؾهنح يف كعَست "قصًنظة" كحمئة ؿىل ثخحذؽ األحساج وحتوالهتح، ووضؽ اْكسىة

(. وذيحء ؿىل ُشا اًخيوغ يف اًخجصذة ازجسمت يف صـصٍ ذـغ cognitifاًخَفؼَة، واإلظحز ا٢كـصيف )

دعحاط "نخحذة األًن" مثي اًَومِحث واًسريت اٙكاثَة وا٢كشهصاث والاؿرتافحث واًصحبلث واًصسحاي. 

 وس منثي ًسـغ مهنح فامي س َأيت:

 انٌْيّْاخ:
ة من ًلس ؾِس إًَيح اًضـص أهَ ًلو  لس أفحذث اٌَلة اًضـًص ل صُجًح مح أنرث ذمح ٌرسذ ًيح كعة. ًو

سمخ اْكَحت اًَومِّة وثصاء آكّباث اإلوسحهَّة اًشس َعة حىت ًسسو دعحهبح صفّحفًح ومدسحوكًح مؽ اْكسازة. 

حتد  إميحين ذسميلصاظَة اًضـص، ذفـين إىل اًخفذُش ؾن ًلة..."ُشا اٙكي ذفؽ ىزاز كصحين إىل اًلول: 

َوش يف ا٢كلحعم اًضـسَّة، وجرشة اًِلصفة واًسحوسون، وثَـد )اٍىوىاكن(، وحصهد أوثورسحث اّك

اْكىومة؛ وثزنل يف فٌحذق اٗكزخة اًثحًثة، وجضحُس مصحزايث اًلسم، ومرسحِحث ؿحذل إمحم، وذًزس 
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س اًِبليل "ْكحم، وثلصأ سريت أيب ًس
(1)

ة . ومثي ُشٍ ا٢كضحُس اْكَّة حتخحح إىل ؿني ىزاز اًض ـًص

اًصاظست اًيت ثَخلط ذحمحث اإلذساغ، وثخجحوس فىصت اذخشال ًلة اًعححفة ٍمتخح مهنح زسذ اًوكحاؽ 

 زصوخ "اًخلحٍزص اًعحفِّة" )اًصوذوزاتح( مثٌَل اظعيؽ رٛك يف كعَست "ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة". 

زلك  موحوذ" - يف هؼصٍ -يف اًرسذ؛ فإن اًضـص  - ؿحذت -إرا اكن اًَوسّم جيس مبلرٍ 

"ثفحظَهل يف اًضـص
(2)

يَ وكعحاسٍ حتمي لكمة "ًومِحث" مثي  . وال قصو أن حىون ذـغ ذواًو

َّة" وكعَست "ًومِّحث كصظحن" يف ذًوان اًصمس ابٍلكٌلث وكعَست  ذًوان "ًومِحث امصأت ال مصحً

ح إكميّي، "ًومِّحث زخي رمزوم" يف ذًوان ًومِّحث امصأت ال مصحًَّة. وا٢كفرتط يف اًَومِّحث أن ٌسىهن

ىذيفِح "ا٢كسىوث ؾيَ"، وأن حىون كحزكة يف اٙكاثَّة ؿىل حنو خمعوض.   ٍو

أوىل ىزاز كصحيّن أطمَة ٌََومِحث وا٢كشهصاث يف حفغ اًسلحء نٌل زصخ يف نخحذَ "كعيت مؽ 

ُست نخحذة ا٢كشنّصاث سوى هوغ من أهواغ )اًضـص"  د يف نخحذة ًومِّحثَ. ًو ؽ قًص ...اإلوسحن رو ًو

و ؿىل اًوزق. سوى حمحوٌك إلظحٌك اًـمص. حفغ اًسلحء.. قٍصزت (ًو
(3)

. فحٗكافؽ إىل حضوز اًَوسّم يف 

 اًضـص حسد هؼصٍ ُو مواهجة ا٢كوث، واًخلَد ؿىل سعوت اًفٌحء.

إرا اكهت اًَومِّحث حىذد ًومِّح، وحصظس األحساج يف إاّبهنح، فىشٛك اًضـص كس ٌضرتك مؽ 

س حسج من األحساج أو واكـة من اًوكحاؽ، مثي ًلحء ا٢كخلكم يف ُشا اًيوغ من نخحذة األًن يف زظ

شا مضِس من مضحُس كعة حِحت ُشا  كعَست "قصًنظة" ابٗكًٍَك اإلس سحهَة يف مسذي قصًنظة. ُو
                                                           

 .15، ض. 1339، 1ىزاز كصحين، ُي جسمـني ظَِي أحزاين؟ ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ.  (1)

 .9مح ُو اًضـص؟ ض.  (2)

 .135ىزاز كصحيّن، كعيت مؽ اًضـص )سريت راثَة(، مصحؽ سحذق، ض.  (3)
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ف ذون وحوذ مِثحق صـصي زسذي. ٍىن األًن "اًسلَغ" ًـّس  ا٢كخلكم اٙكي متحظم فَِ اًسحزذ اب٢كًؤ

 ٗكى سحزحص. اآلدص ٗكى زامصو، وحجمي اٙكاث

ة اًلصذَة واًـصذَّة، فذحزخي ُشا اًيوغ األذيب فذح هل  َّحث اْكسازة اًضـًص ٌََوسم ظٍك مذَية ذأذذ

، 1333ا٣كحل ُنخَحة روو صِصت واسـة من أمثحل "س خحهسال" و"أمِحل"، وخبحظة أهسزي حِس 

ِح اًصخي ا٢كِزوم وميىن أن هـزو ُشٍ اًَومِحث يف صـص ىزاز إىل ححالث اإلحصحظ اًيت اكن ًـُض 

وا٢كصأت اًبل مصحًَّة 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 

ّة سواء  أاكن امصأت أم زخبًل. اًشسحظة يف ًلة اًخـسري. فِشٍ اًيعوض ختحظد اإلوسحن ا٢كسَوة اْكًص

ة  ة ذمحزسة ًومِّة. ومساز حًص ة، واْكًص ال ثيفعي ا٢كصأت يف دعحة ىزاز اًضـصّي ؾن اْكًص

اإلوسحن ؿىل ًومِّحثَ وسَونَ ا٢كـُش ذون أن حُنَِجم ُشٍ اًلمية اإلوسحهَة اٍىوهَّة، وحنرصُح يف ذاةصت 

وحِح اٌََّباًَّة. فحًَومِحث كس ال حيخحح إىل ا َّة أدصى اإلًسًًو ٙكبهصت ؿىل حنو مح هَفَِ يف أهواغ أذذ

ِشا فِيي أمِي إىل آكعوظَّة اًيت كس ًـّّب  مثي ا٢كشهصاث واًسريت اٙكاثَّة وحىت أذة اًصحٍك؛ ًو

ؾهنح اًضـص ابإلحيحء واًصمز. وحنن ذشٛك منحزش ؾن س سق اإلزصاز واًرتظس دصق ا٢كَثحق اًسريرايت 

سزح اًضـص يف ُشا اًرضة من اّكًس األذيّب؛ ألن اًضـص اٙكي وضـَ فََِد ًوحون من هوهيح ه

"ًـمتس ؿىل اًسريت اٙكاثَة اؾامتًذا مَموًسح"اكن يف كسمي األسمٌة 
(1)

. وكس دعط ىزاز كصّحين نخحاًب 

                                                           

ََم، مفحُمي هلسًة، ض.  (1) ًَِ ًو  .313ًز
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يَ (1)ًلعخَ مؽ اًضـص، واكن ٌس خفذح هبشا اٌَون من اٍىذحذة ذـغ ذواًو
مثي: "مخسون ؿحَمح من  

 .اًضـص": سريت راثَة كعريت

س ثـٍزز ُشا الاكذيحغ أن اًَومِّحث ذلسز مح حتخفي ابٙكاث فإهنح ثلمي ًآلدص وسًًن.  ـي مح ًٍز ًو

شا مح اظعيـَ دعحة ىزاز اًضـصي يف الاُامتم ذَومِّحث "اًصخي ا٢كِزوم" و"زااس فضحّء و"ا٢كصأت  ُو

ّة ثخفحوث يف اًعول واًلرص، وث َجأ إىل ًلة اًّبق اًبلمصحًَّة"، فرسذ حِواث ا٢كصأت يف هعوض صـًص

ًٍك ال هتسز هَحن اًضـص، وثعـمَ ابًلط اْكَوي، ونثرًيا مح حىون ذًَهتح مدضؼَّة 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 

اّكزاَة، وأحِحًن حىون مـزوٌك، وحتخحح إىل رشبنة ا٢كرسوذ هل من وهجة، واًلحزئ من  ا٢كضحُس

وهجة أدصى. واْكحل أن ُشا اًَوسّم ححرض يف كعَست "قصًنظة" ابًوخَ اٙكي كسمٌحٍ، نٌل أهَ 

ُشا ًَخحم أًضح ابًصحٍك، اًيت كحذث ا٢كخلكم إىل مسذي إكصاء واٌَلحء ابٗكًٍَك اإلس سحهَّة، فصظس ًيح 

ا٢كضِس يف ذزح سايزثَ ًلرص إكصاء
(2)

شا مح جيـي سمن اًَوسّم مفذوًحح ؿىل أفق   مبضحؾص فِّحضة، ُو

اًخوكؽ، و٠ك ٍىن اًضـص ذسؿًح يف اس خسؿحء اًَومِّحث فىشٛك جض هبت ذَ اًصواًة مثي: أايم ظَ 

ومِحث ثوفِق اْكىمي.  حسني ًو

 
                                                           

 .1339ن 1سمـني ظَِي أحزاين؟ ظ. ُي ج  (1)

 كرص ذيحٍ َلس زن ًوسف زن األمحص يف مسًية قصًنظة أاّيم حنك ا٢كسَمني ًؤلهسًس.  (2)
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 انشدالخ:

ص أن جتصذخَ يف اْكَحت واًفن ؾسحزت ؾن زحٍك ؾىف ٌضري ىزاز كصحين يف زيحاي كعخَ مؽ اًضـ

"ُشا ُو ذفرت مشنّصايت، جّسَت فَِ لّك ثفحظَي زحَيت يف كحابث اًضـص ..."ؿىل نخحزهتح 
(1)

. 

كعَست "زحٍك يف اًـَون اًززق" من ذًوان )كعحاس(، و"ثشهصت سفص المصأت أحهبح"، و"أسأٛك 

. ومساز كعَست "قصًنظة" اًيت س يحَي اًسًِة اًصحِبل" من ذًوان )ًومِحث امصأت ال مصحًَة(

ىهنح زحٍك ال حصظس ًيح اآلدص نٌل ُو صحاؽ رااؽ يف أذة اًصحبلث؛ وإمنح  اًرسذًة فهيح ؿىل اًصحٍك؛ ٍو

 فذحت "حصًحح ًنسفًح" يف اٙكاث اًيت فلسث اتزخًيح مأسوفًح ؿَََ.

 انشعائم:
ًلس دعط ذًواًنً 

(2  )
مجة زسحٌك حد"؛ ذمح جيـهل أكصة اكمبًل ًصسحاي اْكد حفمي ؾيوان "

إىل نخحذة األًن، وفَِ اٍىثري من إكميَة واّكصأت يف ورش اًصسحاي ذون دِحهة ٌَرشًم اًـض َق أو 

ىٌَ فىص يف حصق ُشا اًرتاج.  ة أحس" أو آكجي من اتزخي حصاج ؾضلَ. ٍو الاؾخساء ؿىل "ؿشًز

من ُشٍ اًرتنة اًثلٍِك من اًصسحاي اًيت  وأًن ال أىىص أهيّن فىصث يف اًيّحز، وحي أذري حيّصزين)

(وحيصز مجَؽ حصَسحيت أحذفغ هبح...
(3)

شا مح جيـي ُشٍ اًصسحاي ثعيف يف أذة اٙكاث ذون أن  . ُو

                                                           

 .16، ض. 1373، 1ىزاز كصحيّن، كعيت مؽ اًضـص )سريت راثَة(، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ. ( 1)

 .1373، 11حين، ظ. ىزاز كصحيّن، مجة زسحٌك حد، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كص (2)

 .7ا٢كصحؽ اًسحذق، ض.  (3)
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شا اًخرصحي ًضفي ؿَهيح ذـغ  ٍىون ُيحك ذاغ ٌَحسم يف مصحـَهتح، وثزنهيِح ؾن اًخرََي، ُو

ىهنح ثيسش يف ا٣كحساث واًدضشهيحث.  الاؿرتافحث، ٍو

إن ا٢كصأت يف مٌجز ىزاز كصحين اًضـصي موضوغ ٌضدصم فَِ آكَحل ابًخحزخي. فِيحك ا٢كصأت اًيت 

ًِح مصحؽ يف اًخحزخي مثي زاثء صلِلذَ وسوحذَ ذَلُس
(1)

اًيت حؼَت ذلعَست ذَلُس 
(2)

ا٢كعّوٌك  

يحك كعَست  اًيت ححسث ؿىل ذًوان اكمي. وكس اظعيـت ثلٌَة الاسرتخحغ وأسَوة ا٢كفحزكة. ُو

"زسحٌك حد ظلريت" و"زسحاي ٠ك حىذد ًِح" و"زسحٌك من س َّست ححكست" من ذًوان )كعحاس( 

س" من ذًوان  و"اًصسحاي ا٤كرتكة" و"دعحة من حصَشيت" و"زسحٌك حٌسي يف حهبة اًسٌو

)حصَشيت( و"مخس زسحاي إىل أّمي" من ذًوان )اًصمس ابٍلكٌلث(، وزسحٌك من حتت ا٢كحء" من 

 ال مصحًَة(. ذًوان )ًومِحث امصأت

يَ اًثلحيف،  ة ًخىون يف مذيحول اًلحزئ ؿىل ادذبلف حىًو ظوغ ىزاز كصحين اٌَلة اًضـًص

ح ُؾصف هبح مثي  فصظ حىٍصُص ة واًس َحسة ًو واس خسؾى إىل ؿح٢كَ اًضـصّي مواضَؽ مثي اْكد واْكًص

يث مح وظف ذأهَ صحؾص اْكد وا٢كصأت، وهؼم ؿىل مٌوال اًضـص اًخلََسي واًصومحويس واْكسا

د من ًلة اًصسحاي واْكَحت اًَومِّة سحؿس  شا األسَوة يف اًيؼم اًلًص )اًخفـٍَك وكعَست اًيرث(. ُو

شا مصذط اًفصش  ؿىل ثوس َؽ كحؿست ثَلي اًضـص "اْكسايث" اٙكي أظسح هل مجِوز مذيوغ ومذـسذ، ُو

 يف ؾيحق اًضـص ابًرسذ يف أكَد هعوض ىزاز كصحين اًضـصّي.

                                                           

 ونشٛك زاثؤٍ الذيَ ثوفِق وأذََ  (1)

 .1339، 0ىزاز كصحيّن، كعَست ذَلُس، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ.  (2)



173 
 

 لصْذج "غشَاطح":
ّة ذسًوان )كحًت يل اًسمصاء( اٙكي زمس فَِ ا٢كبلمح  اس هتيّ  ىزاز كصّحين مسريثَ اًضـًص

ّة اًلسمية، مث ػي مٌجزٍ  األوىل ًـح٢كَ اًضـصي، فبلحت فَِ ذواذز اٍمتصذ ؿىل اًخلحًَس اًضـًص

اًضـصّي ًخعوز من ذًوان إىل آدص، ففذح هل آفحكًح خسًست يف موضوؿحث ػن اًلحزئ أن اًضـص 

ح زذًحح من اًزمن مثي: "ا٢كصأت واْكد" واًصاثء واًس َحسة، وحعي هل الاؾخلحذ ذأهَ اًـصيّب اح  ذىُص

( tabosال إضحفة يف ُشا اًسحة؛ ٍىن دعحذَ اًضـصّي اذرتق "آكعوظ اًسوذاء" ٌَمحصمحث )

اًثبلزة "اّكًس واًس َحسة واٗكٍن". اهعبلكًح من اّكصأت اًيت هلصأُح يف س ميَحاَحث اًـيوان مثٌَل ُو 

ـًح ظفوٌك هنساًضأن يف جمحل اّكًس ذًوان ) ( اٙكي حّصفت فَِ ؿبلمة "هنس" ذـبلمة "هنص" ذف

(1)ًض هبة "ذسص اْكَحء
ال كحًد إال ( و)أصِس أن ال امصأت إال أهت". ويف جمحل اٗكٍن ذًوان )

 (.أصـحز ذحزخة ؿىل اًلحهون(، ويف جمحل اًس َحسة ذًوان )اْكد

( و"اًصمس ابٍلكٌلث" 1311"كحًت يل اًسمّصاء" ) ُيحك فحزق سمين هسري ذني ذًواينْ 

ن ؿسًست: "ظفوٌك هنس" )1300) ( و"سحمصح" 1317( مح ًًِف ؾن اًـلسٍن، وذُهنٌل ظسزث ذواٍو

( و"ًومِحث امصأت ال 1301( و"حصَشيت" )1350( و"كعحاس" )1356( و"أهت يل" )1313)

ن أدصى اىهتت ابهعفحء مشـة ىزاز (، وثبل ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث" ذوا1309 -1359مصحًَة" ) ٍو

 .كصّحين يف مضفى ًيسن

                                                           

 فلس ُوِظف ذأهَ صحؾص اٍهنس. وحّصف ؾيوان اٗكًوان حىت ٌسمح هل ذسدول ذ٘ك ؾصيب.  (1)
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ة اٙكي ساوح ذني  ميثي ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث" ثعوًزا مَحوًػح يف مسريت ىزاز كصحيّن اًضـًص

أصاكل اًخـسري اًضـصي مس خفِسا من ظسى ذًوان "كحًت يل اًسمصاء" ومذجحوًسا هل؛ إر حزامن 

مي اْكىوسّم )اٗكذَومحس َّة(. وذـس س ية من ظسحؿة ُشا اٗكًوان ػِوز ُشا اٗكًوان ابس خلحًخَ من اًـ

، فأحسزت حتواًل خشزاًي يف زؤًخَ ٌٚكاث واًـح٠ك. وكس حصاوحت كعحاس ُشا اٗكًوان 07حَت ُزمية 

ّة اآلثَّة. ومن هعوظَ  ذني اًعول اًًس يّب واًلرص ؿىل حنو مح هلف ؿَََ يف ا٢كلعوؿحث اًضـًص

  أحىل":اًلعريت ملعوؿة "من مٌىٌل

ٍد  َُ صي ووهُجِم.. كعـخح َر ـْ  ِص

 ..ىؼَــح ِذفْ ــصثؼؼخحِن. وسُؼ حم ؼمؼوح

 ..ٌلــىؼحمؼحزاً.. أمؼذؼ ح ؼ ُت م ــح ًسؼم

 ح.. َمْن مٌُىٌل أحىل؟ؼمؼيىُ ؼ ْن م ؼؼمَ 

 يمعٌػح "لثم ًتؼذ":
 ويتؼؼَؼٜك. اي حــصؼ سي ك ؼحاؼكع

 اكهت الكمحً.. مثي لك اٍالكم

 يحز اٙكــخم ظؼ ص ؼ ص ؼ ن أح ؼوحِ

 بلمؼىؼىل اًؼحش أحؼَ ٌٌَؼصؼ ذ ؼ أن 
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 :يمعٌػح "أخاف"
 أذحُف أن أكوَل ٌَيت ُأحهُبح

 ِح(ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ )ُأح 

 حـــصاِزُؼؼُص يف حِ ؼؼؼمــــرؼؼؼفحً

 حـــجً ـــ ِ ؼؼؼؼؼ ُص ص ؼؼؼؼؼؼؼســــ ر ؼؼؼؼ ث 

 ..هُبحــعؼؼؼح هؼسمؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ؾ 

 :يمعٌػح "يارا عرفؼم؟"
 ُ  ..ٍف ـــٌـــ ـ ؼ ي ذ ؼؼؼؼؼٌـــ َ ؼؼؼؼؼ صِ ـــ ل ـــ ال ث

صُت اًُصَمحِن ًُسْت ثخحّميْ   ..ُس

 ..يؼؼؼؼؼؼؼٌــــ َ ؼؼؼؼؼ صّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼ ال ث 

 ..يؼؼمؼؼؼؼؼؼؼو راَة فؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼف

 ْي؟ؼؼؼؼؼؼـــــفــــذؼؼؼؼؼ حرا س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

  :يمعٌػح "دذّث ّذّيا"
 ..تؼمْ ؼن اًَع ؼؼؼبًل مــــِؼؼؼؼؼ َ ــ ك 

 ..َْ ؼؼؼؼؼؼؼؼََ ؼؼؼؼؼؼحُؼؼؼؼؼح حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 فأمجُي من لِك ُشا اْكسًْر 
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 ِم ــــسًْ ــــُر ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 ..حوهَلْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل اًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ

  :يمعٌػح "اعرذانح"
ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ   صأتٌ ؼؼؼحك امؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼ س 

  عحةؼؼؼذــــ د اق ؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼ ل ـــ ث 

  نٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىــــمؼؼؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ

  حةــذــ ي ن ؼؼحُن فـــســ صأ اإله ؼؼلؼأن ً

 حني ٍىون ملَلحً أمحمَ اٍىذحة؟

 معَد ال حيي كضَيت فلضَيت يف ذفرتي وذوايتؼ مم اً ؼف

 لك اٗكزوة أمحمٌح مسسوذت وذبلظيح يف اًصمس ابٍلكٌلث

 حتهْم لصْذج "غشَاطح":
 ٢كـصيف اًسيحيّئ ٌَمحًك من ا٢كىوهني اآلثَني:ًخأًف األمنورح ا

 ا٢كىون اًزمحيّن: وفَِ ثيشثق األحساج وفق حصثُد مـعى. -

 ا٢كىون ا٢كاكين: اًفضحء ثخحصك فَِ اًضرعَحث، وثخعوز يف األحساج واألص َحء. -
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ف اًواكـي واًسحزذ اٙكي  وكصي رٛك هفحط ذـغ ا٢كفحُمي راث اًعٍك مبوضوؾيح مثي ا٢كًؤ

خَ األحٌحس َّة من ميثي حت ساًي هسرًيا يف اًسريوزت اًرسذًة ذاذي اًيط اًضـصّي اٙكي هيحكش ًُو

ة ُشا اًخحََي.  ساًو

 َضاس لثّاَِ "ادلإنف":
ؿىل اًصمغ من أن ىزاز كصحين ظصخ ؿىل هفسَ اًسؤال اآليت

(1)
: )من أًن؟(، وكسم إخحذة 

صـصا حيمي ثوكِـي وحسي( واًيط حفواُح أهَ صحؾص ثعحذسّم ومذيحكغ ًسحر ؾن األظحٌك )أنخد 

ا٢كس خحَي )أفدش ؾن اْكصف اًخحسؽ واًـرشٍن من األجبسًّة اًـصذَّة(؛ فإهَ من اًعـوذة مباكن 

حز اًلحزئ  ف واًسحزذ واًضرعَة اًصاُسة يف هط مثي: كعَست "قصًنظة"؛ إر حَيَ ص مفحُمي ا٢كًؤ ثسٍو

ف اًواكـي، واًسحزذ اٙكي ًلسم كعة اٌَلحء أًٌّل حريت يف اٍمتَّي ذني ظوزت اًضحؾص ىزاز كصحين ا٢ك ًؤ

ف واًسحزذ  ابًفذحت اإلس سحهَّة. ُي ميىن اًخزَط من ُشٍ اْكريت ابسدصسال مععَححث ا٢كًؤ

واًضرعَة اًصاُسة مبععَح "اًعوث أو األظواث"؛ ومن مٌعَق أهيح ًس يح أمحم هَحًنث من ْكم 

ذت ال حٍِك ًيح يف إذزبوِح إال ؿّب أظواهتح وذم ًٍك هخحسج ؾن رسوظِح، وإمنح حنن أمحم اكايحث جمص 

ِشا ثعسح اًـبلكة  يف اًيط. وسىرذذ يف ُشا ا٢كلحم اس خـحزت زوالن ابزث ذأهنح "اكايحث وزكِّة"؛ ًو

ة.  ذني اًضحؾص ىزاز كصّحين وكعَسثَ "قصًنظة" يف كحًة اًخـلِس من ُشٍ اًوهجة اًسيًو

ّة راث اًعسَـة ا٤ك ت ا٢كلحزابث اًسًًِو حًثة أن ختَعيح من اًزنؿة اًيفسحهَّة، وثَلي ًلس ححًو

ذيح إىل ؿح٠ك "قصًنظة" اٗكاذًل مبححفهل اًرسذًّة؛ ٍىٌيح أًفِيح أهفس يح أمحم فصاػ ال هّسؾي اًلسزت ؿىل 
                                                           

ة اٍاكمٍك،  (1)  .01مصحؽ سحذق، ض. األؾٌلل اًيرًث
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حتسًس سـخَ ذني اًفم اٙكي ثَََفَغَ هبشا اًيط، واألرن اًيت اس خلصَخَ، أو ذني اًَس اًيت نخشت، 

أ٢كح ىزاز إىل مح ٌض سَ اإلكصاز اب٢كَثحق اًسريرايت يف مـصط زذٍ مٌسًُضح  واًـني اًيت كصأث. ًلس

ُي وس خعَؽ أن هلول إن لّك مح نخشذَ يف اْكد، اكن حعٍَك جتحزة حلِلِّة، أم أهَ "معن ٌسأهل: 

"ثأًَف وأضلحج أحبلم
(1)

؛ واؾخّب اًضـص اًـشزّي ححٌك ظحزاة واس خثٌحاَّة، أّمح معص زن أيب زذَـة 

  مؽ هفسَ.فلس ثعحُك

س َؼي امس ىزاز كصحين اًيححِة اًخحزخيَّة ححرًضا وصحًُسا ؿىل ُشا ا٤كًك اٙكي أًلى ذَ إىل  

ف واًيط واًلحزئ(.  ىن رٛك ال ٍهنيي آكبلف إْن ُوخس ذني ا٢كلعسايث اًثبلج: )ا٢كًؤ ا٢كخَلي؛ ٍو

 ًسا يف ملحؿس ا٢كخفّصخني...إهيّن يف لّك مح نخشُذَ ويت حزًءا من اًصواًة، ال مضحُ"ًلول ىزاز كصحين: 

ي، إرا ٠ك ًخىرّس ذني ًسّي نأؾواذ  إهَ من ا٢كس خحَي ؿًّل أن أنخد ؾن َصـص حصَشيت اًعًو

"اًزهسق..
(2)

؛ ذَس أن ُشٍ اًخجصذة اًواكـَّة اًيت ًلول فهيح اًضحؾص مح ًفـي ثعسح اتزخًيح مبجصذ أن 

جزت" اًيت ًلص اًضحؾص هفسَ ذأهَ ال ًـَق ثخحول إىل هط صـصّي؛ وثعسح متثَبًل ًِشٍ اًخجصذة "ا٢كي

مهنح يشء ذشبهصثَ؛ إر ال حيفغ ذمح ًيؼم صـًصا. وثٜك مسأٌك ًو ًنكض يحُح ذإسِحة الحنصفت ذيح ؾن 

 ا٢كعَوة.

ُيحك ثوحس هسري يف إذزاح فىصت اٍىِحن أو اّكسم ا٣كصذ ذني اًضحؾص واًضـص، ومن ا٢كس١ك 

ؾص ثدرسة يف مسحمحث اًلصاءت. مفن اًعـد كصول كري ذَ أن فِغ اٍلكٌلث اًيت ثًسحة من اًضح

ىن ال حصىق  فىصت اًضحؾص يف ػبلل اًضـص اًليحيئ اٙكي ثسسو فَِ "اًرسذًة" يف اٗكزخة اًعفص؛ ٍو

                                                           

 .130ىزاز كصّحين، كعيت مؽ اًضـص، مصحؽ سحذق، ض.  (1)

 . 139 -137ا٢كصحؽ اًسحذق، ض.  (2)
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إىل أن حىون يف وضؽ اًـسم مبجصذ ضـف اْكاكًة. واًسؤال ا٢كُحصح اٙكي س َؼي معصوًحح ومن 

ٌلثَ إىل اًلحزئ؟ ًلس أخحة زوالن ابزث ؾن ُشا ذون إخحذة ححمسة: من ًخلكم؟ ومن ًخوخَ زلك

اٙكي ًخلكم يف اًلعة ًُس ُو من ٍىذد، وأن من ٍىذد ًُس ُو اٍاكةن "اًسؤال ذلوهل: إن 

"اْكي
(1)

ح ذـغ اًلسحء. .  ٍىن ُشٍ اإلخحذة ٠ك ثلَق ابة األس تٍك اًلَلة حىت وإن ذسا يف ػحُُص

حظسيح يف صـصٍ؟ ُي "اًعوث اًضـصّي" محرا ذـس أن ظحز ىزاز كصحين يف األخساج؟ من خي

و اٙكي ٍصذم اًِوت ذني  اٙكي ثـوذًن ؿَََ وحنن أحِحء يف سمٌَ أم ُيحك ظوث يف اًيط ال ميوث؛ ُو

و  ف إىل اًصاحة األذسًة ُو ة كس حسمت األمص، وأسَمت ا٢كًؤ ا٢كصحـي واًخرًََل؟ كس حىون اًسًًِو

 صـصٍ، وخيخعمون حصاء ؿبلمحثَ.ًيحم ميء حفوهَ، وس َرتك اًلوم ذَفَ ٌسِصون ؿىل 

ة  ف اًواكـّي" اٙكي ّذون امسَ فامي ورش من أصـحز ونخحابث هرًث إن ىزاز كصحيّن "ا٢كًؤ

مسؤول مّعح هؼم ونخد، وحتفغ هل و٢كن أوىص ذخوزًثَ حلوكَ ذون ا٢كسحش  -وحوازاث حصفِّة

"يى األطمَةاًخعحذق ذني اٍاكثد ونخحذخَ يشء يف مٌهت "ابًخرصف يف صـصٍ، ذي زصخ ذأن 
(2)

 .

ف" ًسؾوًن إىل وضـَ ذني كوسني يف أزيحء حتََي هعوظَ، وفم  ومشُسيح يف اًيؼص إىل ملوٌك "ا٢كًؤ

األكواش ؾيَ ؾيس اًرضوزت؛ ؿىل اًصمغ من أن مشُسَ يف اًفن أن ٍىذد مح ًـُضَ يف اًواكؽ ال مح 

ة كري جتحزهبٌل وذأحسحذ كري مح أنرث نخّحذيح اٙكٍن ًـُضون ؿىل جتحز "ٌس خـريٍ من جتحزة اآلدٍصن. 

أحسحذضم، فُس خـريون أفاكز محزهوس، وؾسثِة اكفاك، وال مـلول ذَىِت، وسحذًّة مََِص، وصِواث 

                                                           

(1) Roland Barthes, Introduction à l'analyse structurale des récit, in Communication,  n° 8, Paris, 

éd. Seuil, 1966, p 26. 

 .1375، 1لبليّب، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ. ىزاز كصّحين، اٍىذحذة معي إه( 2)
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ة، وهنم مسام ذوفحزي اًفصوس َّة "اٌََسي صححصيل الاىلكًّي
(1)

. ألن كعَست "قصًنظة" وإن محَت 

 ثوكِؽ "اًضحؾص" فإهنح ظحزث مَاًك ًلحزهئح مبجصذ ورشُح. 

شا مح ًعس ّة اًـحمََّة اًيت اذخسؾِح قصميحش وأص َحؿَ. ُو ح اًعوث ا٢كخلكم مٌسجًمح يف اًيؼًص

ص اًليحاَّة اًيت اكهت ؿىل  و حُو حـي مبلزمَِّ ٍصى أن اٌَلة عم اًعوث اٙكي ًخلكم يف اًيط ُو

ف ميىن وظفَ ذأهَ ؾون ًخيؼمي ؿح٠ك آكعحة نٌل سمع  ىن ا٢كًؤ أايم أفبلظون ذحزح اٍمتثَي. ٍو

ُضحل فوهو، وضحمن ًوحست اًيط ورشظَ اًخحزخيي ووضـَ يف س َحكَ اًثلحيف. وإرا اهعَلٌح من م 

ي جيس اهخؼحمَ يف نخحذة اٙكاث. ف ؿبلمة فِعسح إماكًًن كحذبًل ٌَخأًو  فصضَة أن ا٢كًؤ

اًلعَست خسل ذني ا٢كحيض واْكحرض، واسرتخحغ سمن ًـوذ إىل س سـة كصون، وإزسحث 

ّة، واّكصخ األظول اًـصذَة ٌَمصأت  َّة، واْكواز ذني اًسحزذ واًضرعَّة كحمئ ؿىل خسل اًًِو اإلس سحه

و ًخحسج ؾن دعوظَحث محمية، وحيحول اًسحزذ أن ٌسٜك سشِي ًلة  اًخحزخيي اًيحسف؛ ُو

ّة ا٢كضرتنة ذُهنٌل؛ ؿىل اًصمغ من أهيح  اًخيشَِ؛ ًَـصة مح يف مضريٍ ٌَمزحَظد، اٙكي جيِي حلِلة اًًِو

شا إرا سَميح خساًل ذأن ًلة ا٥كحظد اكهت اإلس سحهَة؛ فإن جنِي ًلة اْكسج ، وهـ١ك ًلة ا٤كًك. ُو

رٛك ال ًـس ؿحالًح إرا دصحٌح من حسوذ اًًسق، واس خسؾَيح اًس َحق آكحزيج اٙكي ًسًيح فَِ 

س.  ظححد "كعيت مؽ اًضـص" ذأهَ ثـ١ك اإلس سحهَة يف أزيحء معهل اٗكذَومحيس يف مسًز

 

                                                           

 .139ىزاز كصّحين، كعيت مؽ اًضـص، مصحؽ سحذق، ض.  (1)
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 ئذل اننٌع:
ق مضين ذني اًلحزئ واًيط يف الاكرتاة من ؿح٠ك اًلعَست؛ إر إن اًـخسحث اًس ميَحاَة مثة مِثح

ف واًصمس واًعوزت، مث اإلذزاك اًسرصّي ًفضحء اًيط كس ٌسحؿس  ا٢كمتثٍك يف اًلبلف واًـيوان وا٢كًؤ

ّة اًيط، فضبل مّعح ًدِحَ اًلحموش وا٢كوسوؿة من ثشًَي ٍىثري  ًعـوابثمن ا ؿىل اًخـصف إىل ًُو

اًيت كس ثـرتط فـي اًلصاءت. وإرا وكفٌح ؿىل ؾيوان اًيط ذون األذش ابْكس سحن األثص اٙكي ًًمتي 

ن، فإن اًـيوان وحسٍ جمصذاً من مصحـَخَ ا٤كسذت يف  إًََ، وهلعس ا٣كحمِؽ اًيعَة ا٢كوسومة ابٗكواٍو

ف" أو ظوزثَ أو وسشذَ إىل ذًوان ًؼي ؿبلمة مفذوحة؛ إر حتمتي ؿبلم ة اًـيوان مسحٛك "امس ا٢كًؤ

مذـسذت ٌسَىِح اًسحٍىون يف مـصفة ُي ُشا اًيط: )صـص أم كعة أم اتزخي أم حلصافِح أم حتلِق 

ىن مبجصذ الاظبلغ ؿىل كبلف اٍىذحة اٙكي حيمي ؿبلمة  حصفي أم آاثز أم س َححة...؟(. ٍو

ّة( أو امس ىزاز كصحين أو ظوزثَ ًسسذ اٌَشس.   )ذًوان أو أؾٌلل صـًص

ُشٍ اًـبلمحث ميىن ًئلذزاك اًسرصي ٌَفضحء اٙكي ثخوسغ فَِ اًـبلمحث أن إرا اهـسمت 

ًلف ؿىل خًس اًيط. ٍىن اإلصاكل لك اإلصاكل أن ُشٍ اًـخسحث اًس ميَحاَة ال ثسل اًلحزئ حبحل 

من األحوال ؿىل "خسل اًيوغ" يف مثي ُشٍ اًيعوض؛ وؿَََ فإن ا٢كَثحق اًضميّن اٙكي كس 

اًـخسحث ال ًلسم هل اًـون ا٢كعَوة يف هتَثذَ ًخلصي ححٌك الاصدصحك ٌس خزَعَ ا٢كخَلي من ثٜك 

األحٌحيس يف ُشا اًيط؛ وال س امي أن اإلذزاك اًسرصّي حبنك أفق اًخوكؽ كس ًـلس مسـى اًلصاءت. 

عسؽ وفق ُشا اًخوسًؽ  فلك هط ثخوسغ ؿبلمحثَ اٌَسحهَّة ؿىل حنو خمعوض ؿىل ذَحط اًوزكة، ًو

ّخَ األحٌحس َّة.اٌَسحين واًس ميَحيئ ٌَ  ـبلمحث ثدضلك ًُو
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إن هط "قصًنظة" من اًيعوض اًيت ال ختعئ اًـني يف وسشهتح إىل اًضـص؛ ٍىوهَ من 

اًيححِّة اًسرصًّة خحء مٌؼومح هؼًمح معوذاًي وفق مح اؾخسًن ؿىل جسمَخَ جسمَة كحمضة ابًضـص 

اًـموذي
(1)

لسمي اٙكي اهشثق من اًسجحل ؛ إر إن مععَح "معوذ اًضـص" يف أذذَحث اًيلس األذيب اً

 ه.( يف اًيؼم وأحصحة "اًسسًؽ".  191اٗكاةص حول مشُد أيب متحم )ث. 

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

ًهتيي اًضعص اًثحين حبصف اًصوّي  ن، ًو اًخفـٍَك، كعَست اًيرث...(. فحًيط موسغ وفق هؼحم اًضعٍص

ة، وأرًًن موس َلِّة ًسزك يف  )اٗكال(. ويف أزيحء اًلصاءت ًأيت اإلذزاك اًسمـّي ٢كن ميخٜك راالة صـًص

ي واًخلفِة(؛ ومن مث أزيحء سٌلؿَ أو كصاءثَ ذأن ُشا اٍالكم مٌؼوم، ؿىل أسحش اًوسن )ثفـٍَك اٍاكم

 ًًهتيي إىل ثعيَفَ يف خًس اًضـص. 

َِح ألن حىون هوؿًح جيمؽ ذني اًضـص  ثخوافص كعَست "قصًنظة" ؿىل وحست ذاذََة مٌخؼمة ثُؤ

ِح مضمون ال ختعئ األرن واًـني صلكَ وظسَـخَ آكحظة مح أحوحٌح اًـوذت إىل  واًرسذ. ًو

ِة ٌَضـص وظسَـخَ آكحظة. فاكهت هل ؿني ؿىل مح مذعوزاث أزسعو يف أكؽ ذني األذـحذ اًفَسف 

وززَ من سلصاظ وأفبلظون وؿني ؿىل اًفَسفة اًعسَـَة اًيت اذخسؾِح فبلسفة مح كصي سلصاظ 

                                                           

اكن "( اًلحاي حني س تي ؿىل صـص أيب متحم: ه. 131ث. إىل أيب ؾسحذت اًسحرتي ) -نٌل ًـ١ك رٛك هجحذشت اًيلس–وا٢كععَح ًـوذ  (1)

 ٌضرتظ أن ثخوافص فَِ اًـيحزص اآلثَة: "ذ اًضـص مٌَأقوض ؿىل ا٢كـحين مين، وأًن أَكَْوُم ذـمو 

 – 0قزازت اًسسهية؛  – 5ا٢كلحزذة يف اًدضشَِ؛  – 1اإلظحذة يف اًوظف؛  -3حزاٌك اٌَفغ واس خلحمذَ؛  -1رشف ا٢كـىن وحصخَ؛  -1

مٌحس سة ا٢كس خـحز مٌَ  – 9وسن؛ اًخححم أحزاء اًيؼم وااخبلفِح ؿىل ختري من ٙكًش اً – 7نرثت األمثحل اًسحةصت واألذَحث اًضحزذت؛ 

 مضحزنة اٌَفغ ٌَمـىن وصست اكذضحهئح ٌَلحفِة. – 3ٌَمس خـحز هل؛ 
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Socrate  صاكََعس وأمصحذوكَُس وفِثحقوزش( اٙكي أؿحذ هَدضَ إىل ذـضِم عس ُو )ذميلًص

 حضوزضم يف اتزخي اًفَسفة اْكسًثة.

"اًسـحذت ابٌَلحء" إىل "أ٠ك  اًضـصي هَف ثًذلي اٙكاث ا٢كخلكمة منسىرى يف فححتة اًيط 

شا مح اكن حيرّي أزسعو يف ثيؼريٍ ٌَفن  اًفصاق اًضلحء" نٌل ٍصافؽ ؿَََ ظوهتح اْكحرض يف اًيط. ُو

اًرتاحِسي ؾيسمح ًًذلي اإلوسحن اًرشٍص ٌَلحًة من اًسـحذت إىل اًضلحء. فحًضـص ؾيسمح حيخيك 

 مسحًِح"، وؾيسمح حيخيك ا٢كوضوؿحث اًوضَـة ًعسح "هومِساًي/ ًعسح "حصاحِساًي/ ا٢كوضوؿحث اًيشٍِك

ُجحاًَح". وميىن أن هلري ا٢كـحذٌك، وهلول هَف ًًذلي اإلوسحن هوهَ ظححد حق إىل إوسحن فحكس 

 ٌَحق، ومن إوسحن اكن ميٜك ا٢كحيض، فعحز فحكًسا هل يف اْكحرض.

ّة ححٌك "اهلبلذَّة" ؿىل زاتذة اًخىٍصص واًخمنَط  - حينحسد هواز كص - إن اٍىذحذة اًضـًص

وظفحء اًيوغ؛ ألن فـي اٍىذحذة ال جيرت األحساج واًوكحاؽ، وال ٍىذفي ابس خسؿحء مح ُو مـَوم؛ وإمنّح 

س خـَسٍ ؿّب ا٤كخاكت واٍمتثَي. إهيح ال  لك مح ميىن أن ًًهتيي إًََ أهَ ًخرَي "اًخحزخي اًضحاؽ"، ٌو

لعَست "قصًنظة" ؿىل أهنح مذخحًَة من األحساج ا٢كصوًة؛ وإمنح هيؼص ٌَرسذ فهيح هخـحمي يف حتَََيح ً 

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 

ِح ا شا ححظي ظحًو ٤كو من كصي اًُسًِِوًَة اًضالكهَة، وذخـسري أزسعو فِيي ))ثُْشىن ذيحء مأسحواًي((. ُو

يف كعَست "قصًنظة" اًيت ثشىن ؿىل اًوسن اًضـصي اًخلََسي من حِر إن اإلحسحش ابإلًلحغ 

ىن من ؼواًوسن حصٍك يف اًيفس من مٌؼوز اًصؤًة األزسعَة، وأن فـي اً محًك فهيح واحس؛ ٍو
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عـد أن جنحزي أزسعواً
(1)

اتًمح ؿىل اًصمغ من أن هل  - يف كعَست قصًنظة -يف أن ٍىون اًيط  

( ٍىوهَ génotexteذساًة ووسًعح وهنحًة؛ وإمنح منَي لك ا٢كَي إىل اًيؼص إًََ ؿىل أهَ هط ذساح )

ست، زلك مح اًخحزخي اٙكي ال ًـحَك ابًرضوزت فـبًل واحًسا؛ وٍىٌَ ًـحَك فرتت سمٌَّة واح"خيخَف ؾن 

شٍ األحساج ا٢كخـسذت، كس ٍىون ذُهنح زواذط ؿحزضة "ًلؽ ذبلًِح من أحساج ًفصذ واحس. ُو
(2)

 .

ٍىٌيح س يشذـس ؾن األزسعَة ذـًسا ميَََ اًخعوز اْكحظي يف اإلذساغ أواًل، مث يف اًخيؼري ًؤلحٌحش 

 األذذَّة اثهًَح.  

سًن إحسحًسح ابألىس من ححٌك ال حىذفي كعَست "قصًنظة" ذأن ختَعيح من صلحايح؛ ذي  حًز

و ا٢كحيض"، وثفذح ؾَوهيح ؿىل اْكحرض ا٢كأسحوي فِعري وؾَيح وؾًَح صلًِح، وال ًسلي ُشا  فلس "ُس

ٍْن اًصويح وا٢كحذي. وحِامن  اًوؾي اًضلّي ٌَسـحذت ذلِّة يف ػي "آكصاة" اٙكي هـُضَ ؿىل اًعـَس

ا ذأن متثَي كعَست "قصًنظة" ختخَف اس خحرضًن أزسعو يف ُشا ا٢كلحم فؤلهيح هسزك إذزب اًك مذسرّصً

ّة  ادذبلفًح ذًٌُِح ؾن فَسفة ا٤كخاكت اًيت اهعَق مهنح أفبلظون وأزسعو. وعم ال حلَُكَس يف كحًد ا٢كـَحًز

صاهَة" وإن ويح  ة األحٌحش، وفصكهتح ُأذًمح وأص َحؿًح، وال ثَلي هبح يف قَحابث "اّكُو اًيت أححظت ذيؼًص

أن خسل اًيوغ يف ُشٍ اًلعَست ال ٍاكذ ًفَت من أزسُح "اًسححص"؛ وؿَََ  - ال حمحٌك -هسزك 

فلس اهخرصًن إىل اًصؤًة اًوظفِة اًخحََََّة ٌَرسذًة يف اًيط اًضـصي أمبًل يف اس خجبلء "ثساذي 

األهواغ" يف اًيط اٙكي حنن ذعسذ حتََهل. ؿًَمح ذأن ُشا اًخساذي ال ٌسلط دعحاط اًضـص اٙكي 

ص؛ وإمنح يف اٍنك، فِو فصق ال "ابزث ذأهَّ  ٌس١ك  زوالن ىن اًفصق ذُهنٌل ًُس يف اّكُو ملحٍص ٌَيرث؛ ٍو

                                                           

 .137فن اًضـص، ض.  (1)

 .137، ض. هفسَا٢كعسز  (2)
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ىهنح ثؼي يف مجَؽ األحوال ًلة واحست ثيلي ملوالث  ميس وحست اٌَلة. فأسحًَد اًخـسري ختخَف، ٍو

"اًفىص آكحٗك
(1)

شا مح ًضفي ا٢كـىن ؿىل ا٤كًك صّي. ُو ، وجيـهل را . فحًوحست ًنذـة من اٍلكّي واّكُو

"قصط" صحمي، وميثي ذيُذَ اٗكالًَّة اٍىّبى
(2)

 اًيت ثخجىل يف اًرسذًّة. 

 انغشدّح:
ًلسم هط قصًنظة ًلحزاَ حساًث مصواًي )حلِلًِح أو ختًََََح(، فِسسأ ذوضـَة كحمئة ؿىل ا٢كفحخأت 

سىة اًيت ثخسزح اًيت ًعفِح اًسحزذ ابًسحزت، وًخحصك اْكسج ؿّب اًرسذ واًوظف واْكواز ًسيحء اْك 

خحسذ فَِ مؼحُص اًخَفغ وا٢كـَيحث اًخَفؼَة. وؿىل  يف اًخأسم، مث ثًهتيي إىل الاهفصاح ا٢كأسحوي. ًو

و ًخزىل ػحًُصا ؾن متحسىَ األحٌحيّس ووحسثَ األسَوذَّة  اًصمغ من أن ا٤كًك يف اًيط اًضـصّي ُو

مصسأ اٍلكَّةإىل  -ال حمحٌك -وأذـحذٍ اٗكالًَّة؛ فإن اًرسذًّة  ظحةصت فَِ 
(3)

؛ وال س امي مح ًخجىل يف 

( وزريي René Audetاًـبلكة ذني اًضـص واًلعة وحىت ا٢كلحٌك اًيت اُمت هبح زوهََ أوذًت )

( واّكحمؽ يف ُشٍ اٍلكَّة اٍمتثَي ًصؤًة اًـح٠ك ؿّب ا٤كًك اًيت Thierry Bissonnetteذُسوًنث )

 جسِم يف ذيحء اًوحست اٗكالًَّة ٌَيط.

                                                           

 .06، ض. 1395، 3اٗكزخة اًعفص ٌَىذحذة ،حص. َلس زصاذت، اًرشنة اًلصذَة ٌَيحرشٍن ا٢كخحسٍن، ظ.  (1)

(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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و ميثي اًوضؽ اًسسيئ )مَفوع وظًّل(، واًفصاق ؿّب ًلس اكن ا ٌَلحء يف مسذي إكصاء ُو

اًـيحق اًوضؽ اٍهنحيئ )مَفوع فعًّل(، وذني اًوضـني حسزت وكحاؽ وحتوالث حسسُح يف اًلعَست 

اًرسذ اٙكي كّط حساًث مىض واهلىض؛ إر اصدصم فَِ ا٢كصحـي ابًخرًََل اصدصخاًك ًفّم سًٌَ 

ئ ؿىل اًسواء إْن من وهجة ا٢كلحزذة اًُسًِِوًّة وإْن من وهجة ا٢كلحزذة اًرسذًّة ا٢كرسوذ هل واًلحز 

شا اًرضة ال ختخط ذَ كعَست "قصًنظة"؛ وإمنح ميخس ًُضمي أذة اًوكحاؽ واًصحبلث  اًخَفؼَّة. ُو

 اًيت جنس ًِح ذـغ اًؼبلل يف ُشا اًيط نٌل ذٌُح سحذلًح.   

و ميخٜك ذَفِّة من ا٢كـَوم أن اًيط اٙكي حنَهل ال ٌضلك  ظـوذة هسريت ٢كن أًلى اًسمؽ ُو

خَ األحٌحس َّة؛ وإمنح اًلصاذة أو ذـغ اًلصاذة يف إس يحذ اًرسذًّة ٢كثي ُشٍ  أذذَّة  يف اإلؾصاة ؾن ًُو

اًيعوض اًيت ال ختعئ اًـني يف ثوظَف هوؾِح األذيّب. وحنن ُيح أمحم هط ٌس خسؾي اًرسذ 

و ال ٍاكذ حيَس ؾٌل هَفَِ يف صـص ىزاز ( إىل ؿحRécit singulatifاإلفصاذي ) ٢كَ اًضـصّي، ُو

كصّحين، وخبحظة ذًواهَ "اًصمس ابٍلكٌلث" اٙكي هتمين فَِ زاميث "اًعفوٌك" و"األم" و"اْكيني". 

شا مح ًضفي ؿىل ا٤كًك ذـس اًسري  فاكهت ُشٍ اًلعحاس ثـّب ؾن حٌني اًعفي إىل األمومة. ُو

خَ مؽ أ  مَ.اٙكايت؛ ألهَ ٌسرتحؽ ظفًو

حهنغ ُشٍ اًلعَست ؿىل حسج اتزخيّي واكـّي اسدمثصٍ ؾيوان اًيط، فخندىس ذـًسا مصحـًَح 

ّة اًيت  هل ؿبلكة ابًس َحق آكحزيج ٢كن ًلف وزاء اًـون اًرسذّي يف اهامتاَ ًخحزخي اْكضحزت األمًو

ٌصش(، اهخلَت من اًضحم ذـس سلوظِح إىل اًلصة اإلسبلسّم ذلِحذت ؾسس اًصمحن اٗكاذي )ظلص ك

ف اًواكـّي مثة ؿبلكة رسعَّة ذٌَُ وذني ُشا ا٢كاكن اّكلصايف اًيت اص خلي فَِ أزيحء  ويف مسحز ا٢كًؤ

شٍ اإلححٌك ا٢كصحـَّة ثـزس اإلهيحم ابًواكؽ. وكس هلف ؿىل اٍىثري من ُشٍ  آكسمة اٗكذَومحس َة. ُو
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و اًضأن يف كعَسيْت: اإلححالث يف كعحاسٍ اًيت اس خَِم فهيح األهسًس اتزخًيح وحضحزت مثٌَل ُ

"مصاوخ اإلس سحهَحث
(1)

"، و"أحزان األهسًس
(2)

." 

 ..َــــِـــ حً ؼؼؼؼؼؼح قــــي ًؼؼؼِت ًؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ــــ ن 

 ََؼ حه ـــصــ ن إس ؼؼَن ؾؼؼؼؼِت جسأًِؼؼؼؼؼؼؼؼصــــ ذ ــ ن 

 ..حزٍق، ًفذُح ابمس ٝك ذهَح اثهََــــؾن ظ

ٍ ؼؼؼؼؼحفؼؼؼؼؼؼؼه نؼؼؼؼؼؼؼة ذؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ـــ ن ؾ ؼؼؾ  ؽ

 ..ةٍ ــَـــرؼؼَي هــذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ززغ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 ..َــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِي زاذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِد نؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼيف ك

 ..ةٍ ؼِـــ ن أم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس

َؼُصؼِؼ ن أم ؼؼِت ؾؼؼؼؼؼؼؼأًؼؼؼؼؼؼؼؼؼس  ..ح مـحًو

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصااي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ  َــِــ زا

 ِحؼؼ حذِ ـــَق.. يف زنؼؼؼؼضــ مُي من ذم ــحؼؼؼؼؼؼؼث

 ..َــِؼؼؼؼؼؼؼ حف ؼؼؼؼؼؼؼحزًت وؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 َــــِـــ حه ــــصــــ ي إس ؼؼؼؼؼؼؼَق فؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ م ً ؼؼؼؼؼً

 ٌلهََــوزًن اًثؼؼؼؼعؼؼؼن ؾؼؼؼح، ومؼٌّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

                                                           

 .1/553ذًوان اًصمس ابٍلكٌلث، األؾٌلل اًضـًصّة اٍاكمٍك، ( 1)

 .1/503، هفسَا٢كعسز  (1)



188 
 

 مِص،ؼرؼؼن اًؼؼؼؼلى مـــصــ ُص اٙكي ً ؼؼؼؼؼِؼ ؼؼؼؼ ق 

 ..َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وف اآله ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 صتٍ ؼِؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼ صٍت.. ن ؼؼؼِــ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍن ن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــ وأؾ 

 ..حذًَــصؼ ُي اً ــحُم ًِـــحسال يف سواذُح ًٌـــم

 ةٍ ـــظصص ؼؼؼؼؼؼؼؼن كؼؼؼؼؼؼؼؼؼَق مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ ٠ك ً 

 تشًنِث اًسخهََؼ م ؼ وُغ اً ؼؼؼؼؼؼؼوى ذمؼؼؼؼؼؼؼؼؼس

َؼؼؼس  ..وى ؾسرِي اًوزوذ، واًيحزجن واألضحًَ

 ..حاي ُحهبحــــن حىؼؼؼؼ٠ك ًسق من والّذٍت وم

 ..ََؼ حف ؼحاي كؼؼؼؼؼٌة وال ذلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ حف ـــك

 ةٍ ؼؼؼؼؼؼؼصًنظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن قؼؼؼؼؼؼؼَق مؼؼؼؼؼصـــ ٠ك ً 

َؼين األحؼن ذؼؼوم  مص.. إال مح ًلول اًصاًو

 "َد إال ٝكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُص "ال قؼؼِــ وق 

 ..َؼؼؼؼؼِي ساًوؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحك يف نؼؼؼؼؼؼؼؼؼلـــَــــث

 مؼؼؼؼؼؼؼُصُؼؼعؼؼؼؼؼؼَق إال كؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٠ك ً 

 ..َــحًزـــحم ؾــــصدؼؼؼؼن اًؼؼؼؼؼصأٍت مؼؼؼؼؼؼؼحمــــن

 ؿىل - تؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ساً -ُش ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ـ ــــ ث 

 ..َــِــ حض ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍد مؼؼؼؼؼؼؼؼِة حُ ؼؼؼؼؼؼؼَع ؼؼؼؼك

 ةٌ ــــســـ م ــ صوٌن د ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼم
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 ش زحَي "آكََفُة اًعلرُي" ؾن إس سحهََـــم

 ..صٍؼِـــ ل ــ ح اًع ــحذهـــلؼؼؼؼؼؼؼزل أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼو٠ك ث

 ..يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن

 ضريٍؼ ُة اًـ ؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ َ ــــ ل ؼؼؼؼؼ زل ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼو٠ك ث

 يؼؼؼؼؼح ُـــمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف ذم 

 ..ريححصِ ؼ وسُم ابً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼواُزًن اًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 صِ ؼؼحفــــَُ ابألػـــصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أص اكُزًن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأف

 سةٌ ــ م ــ صوٌن د ؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼمَ 

 ..َؼصوذؼؼؼؼؼـؼُة اًــؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼزال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼوال ث

 ..َــــِــــ ٍة يف آه ــــٌـــ زً ؼؼؼؼؼؼؼصٍت حؼؼؼؼؼؼؼُزؼؼؼؼؼؼن

َــٍة وؾؼؼؼؼؼــــحاؼؼؼؼؼؼؼٍٍك حــفؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼن  حًز

 ..لِس واٍىصاََُؼحؼؼعَهُبح ؿىل خساِز اًؼؼؼؼه

 ُة.. اي كحًََـــســ م ــ صوٌن د ؼؼؼؼؼؼت كــــضؼؼؼمَ 

 ..شا اًَوَم من إس سحهََؼصُح ُؼؼرؼؼنأهيح.. ه

 ًنو يف سثاء األَذنظ:
 ..َــــِــــ حً ؼؼؼؼؼح قــــي ًؼؼِت ًؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼ ن 

 َــِــ حه ـــصــ إس ن ؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼِــ سأً ؼ ِت ث ــــصـــ ذ ــ ن 
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 ..حزق، ًفذُح ابمس ِٝك ذهَح اثهََــــؾن ظ

ٍ ــــحفــــن هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَة ذؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼؼؼؼؾ  ؽ

 ..ةــــَــــرؼؼؼؼؼَي هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ززُغ ص ؼؼؼؼؼؼً

 ..َــــِــــ ِد لك زاذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي كؼؼؼف

 ..ةٍ ــــِؼؼؼؼؼؼ ن أم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسأً

َــِصُؼؼن أمِؼؼؼؼؼؼِت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسأً  ..ح مـحًو

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح اًــصاًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًسؼؼؼؼؼؼؼؾ  َــــِــــ زا

 ق .. يف زاكهبحؼؼؼؼضـــ ن ذم ؼؼؼُي مـــمــــحؼؼؼث

 ..ََؼ حف ؼؼؼؼؼؼحزًت .. وؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

         

 َــــِـــ حه ــــصؼؼؼؼؼؼ ي إس ؼؼؼؼؼَق فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصـــ  ً ٠ك

 َــِــ حه ــمؼوزًن اًثؼؼؼؼعؼؼؼن ؾؼؼؼح، ومــــٌؼؼؼؼؼ م 

 رمص،ؼن اًؼؼؼؼي مؼؼؼؼلـــصــــ شي ً ــُص اًؼؼؼؼِــ ق 

 ..َؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وِف اآله ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 صتٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــ ص ـــ ن صٌت .. ؼؼؼؼِــ ص ـــ ٌن ن ؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ وأؾ 

 ..يحُم ًَُي اًسحذًَؼ ح ً ــواِذُؼؼح سال يف ســم

 َـــصظصؼؼؼؼؼن كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَق مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼ ٠ك ً 
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 خهََــصؼ حِث اً ــشهــــجــ م ــ وُغ اً ؼؼؼؼوى ذمؼؼؼؼؼؼسِ 

 ..وى ؾسرُي اًوزِذ، واًيحزجُن واألضحًََؼسِ 

 ..اي حهبحن والذت ومن حاكؼؼؼق مؼؼؼصـــ ٠ك ً 

 ..َــــِـــ حف ــــح كـــحًــــلؼؼؼؼؼؼؼؼؼة. وال ذؼؼؼؼؼؼؼؼِـــ كحف 

         

 ةــــحظــــصهؼؼؼؼؼؼؼن قؼؼؼؼؼؼؼق مؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٠ك ً 

َؼؼؼؼؼومن ذين األمحص.. إال مح ً  لول اًصاًو

 "د إال ٝكــــحًؼؼؼؼؼؼؼؼُص "ال قؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ وق 

َؼؼؼؼؼىـــحِك ذؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼث  !!!ي ساًو

 ُصضمؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼق إال كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٠ك ً 

َؼؼن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصأٍت مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكم  ..صذحِم ؿحًز

ـُُش  ت  -ث  ..ؿىل كعِة ُحٍد محضََ -ال سًا

         

 ةٌ ؼســـ م ــ صوٌن د ؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

 َــش زحي "آكََفة اًعلري" ؾن إس سحِهــــٌـــ م 

 .. صتؼِـــ ل ـــ ع ؼؼ ح اً ؼحذهؼؼؼؼؼؼؼؼلــــزل أحؼؼؼؼو٠ك ث

ُِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن  .. َََؼؼؼؼؼؼؼ ح 
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 ريٍـــَة اًـضــــ َ ؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼ زل ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو٠ك ث

ُ ـــمؼؼؼؼؼؼؼؼح نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف ذم   ََـــ ح 

 ..يححصــ ر ؼ وسم ابً ؼؼؼؼؼؼؼؼواُزًن اًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح

 صؼؼحفـــَُ ابألػـــصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حُزًن أص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأفى

 ةــســـ م ـــ صون د ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمض

 َؼة اًـصوذـــؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼزال ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوال ث

 ..ة يف آهََؼٌؼ ً ز ؼؼؼؼؼصت حؼؼؼؼؼؼؼؼؼُزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن

َؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٍك، حــــعؼؼن  ة.. وؿحًز

 !!!!هبح .. ؿىل خساز اْكلس واٍىصاََُــعَؼؼؼؼه

         

 سة .. اي كحًَةؼ م ؼ صون د ؼؼت كؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼم

 شا اًَوم من إس سحهََــصح ُؼؼرؼؼنأهيح .. ه

 انغريًسج انغشدّح ًذمعْغ اخلعاب:
فححتة ثـس ؿحمبًل من ؾوامي اًخحفّي اًرسذّي؛ إر اهعَق من اسرتخحغ حسج اس هتّي اًيط ذ

اٌَلحء، ووظف اًَِأت اّكسمَّة ٌَمزحَظد مؽ مح زافق رٛك من فِغ ؿحظفّي ذًت ؿَََ اًعفحث 

وأسٌلء اًخفضَي )مح أظَد اٌَلِح.. مح أقصة اًخحزخي(. إن مـٌلز اًلعَست ذسأ ذفححتة زسذًّة راث 
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هتيى ذلفي زسذّي ري مَفوع فعًّل، وذني اًفححتة وآكحمتة اًرسذًخنْي ًدٌحوة مَفوع وظًّل، واى 

 اًوظف واْكواز واًرسذ. وكس ذيُِن مـٌلز اًلعَست ؿىل اًدسَسي اآليت:

وظف .. حواز .. زسذ .. وظف.. زسذ..حواز..زسذ .. وظف .. زسذ .. حواز ..  زسذ ..

 زسذ 

ف ُشا اًخيحوة ذني ا٢كىوًنث اًرسذًة مح ٌسمََ ثومحجضوفسًك اب٢كنت اْكاكيئ  يف  ًًؤ

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 

ىن ُشا اًزمن ال هلف "ا٢كسىن اْكاكيئ"؛ إر ثخجىل وكحاؽ اٌ َلحء مضن سمن ٍىون مـَوًمح ابًرضوزت. ٍو

ؿَََ يف اًسريوزت اًرسذًّة إال مح أاتحَ ًيح اإلهخحح اٌَلوي اٙكي جيسسٍ آكعحة اًرسذي ا٢كىذوة، 

و ال ًلمي ٌَرتثُد اًزمين ْكسج اٌَلحء وسًًن.  ُو

سحظة واًضفحفِّة واًوضوخ ال ثدسم اًسريوزت اًرسذًّة يف اًلعَست ابًخـلِس، ذي ثامنس ابًش 

ٌَمضمصاث اْكحظٍك يف ذاةصت ا٢كـحزف، واإلًلحغ اًيحجت ؾن اًخيحوة ذني اًرسذ واًوظف واْكواز. 

ًهتيي ابْكحرض  ونٌل أرشًن سحًًفح أن ا٢كسخسى وا٢كيهتيى زسذاين ذيحء ؿىل إًلحغ سميّن ًسسأ اب٢كحيض، ًو

 يى ابْكرست.  اٙكي ًـحهق ا٢كحيض. ًلس ذسأ ا٤كًك اب٢كرّست، واىهت 

ح وفق ا٢كىوًنث اًرسذًة اًثبلزة )اًرسذ واًوظف واْكواز(: ـً  ميىن ثلعَؽ اًيط ثلعَ

 انغشد:

 حذـــــــِــ م  ذبل حــِــــ ل ـــ َ ؼ د اً ــِؼؼؼؼؼ ح أظ ؼم    حؼلحؤهؼصاء اكن ًؼؼمــحؼؼسذي اًؼؼؼؼؼيف م
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 انٌصف:

 حذـــــؼن أذؼؼحذ مؼؼؼؼؼـؼس األذؼؼؼؼؼؼؼؼواًؼؼؼذؼ ث     جصهيٌلؼوذاوان يف حؼؼؼؼؼؼؼحن ســــٌـــ ِ ــ ؾ 

 :احلٌاس

 بلذيــِمــــ  ةـــؼصهــحظؼؼكــــحًــــت: ويف ق    ِحؼؼ ذ ؼ َ ـــ حا ؼس صـــحهؼِـــة؟ـــ ُــــي أهـــت إس 

 ؼؼؼؼحذؼس زكــذـ ني..ــــيف ثــِـــٌـــم اًؼـِــٌ    صون س سـةؼؼت كـــة؟ وظؼحــــحظــقصه

 انغشد:

 وًـــة ذؼؼجـــِــــحذؼؼؼؼؼوظؼؼؼوحـــِــــحذُؼح مؼ    ؼحثؼؼِـــح مؼؼصفؼؼؼؼؼوؾــــةؼؼؼؼِّؼؼؼؼؼة زاًــــ وأم 

ؼخ ن ـــصة اًذؼؼؼؼمح أق  ن أحــفؼحذيؼؼؼصاء مؼؼمست ســــِـــــــ ًؼحؼف     ِؼف أؿحذهؼيــ حًز

 انٌصف:

 ؼؼس وحــِؼس ســـحذؼؼؼِــــ حن ذــَؼل أحــفــــ    ؼؼلؼؼؼي زأًــت دـــبلًــــَؼؼضؼوخَ ذمــــ 

 انغشد:

 حذيؼؼؼؼؼس وســمــي ثؼؼح أمـــِؼؼ ت ذ ـــحهـــن    جصتؼؼم وحـــسًـــح اًلـــٌــ زً ؼؼت مٌؼوزأً

ُ ـــصنة اًؼؼصـــ واً     ِحؼ وم ؼجؼت ذٌـــــؼة زظــٌــــ ِ ـــ م ــ حس ؼواًِ  حذؼؼؼؼؼؼضـــ ة اإله ـــِّ ـــ ص ؼؼؼؼؼ ش

 احلٌاس:

 هنص سؼؼؼواذ يف صؼـؼؼصك ا٢كــٌؼسحة ..    هنحؼأًؼن ثؼىؼون؟ كَت حًص وذمضق،

 ذؼزهـًـح صـــمؼؼوش ذـــبلذيؼ مؼح سال مؼؼر     يف وهجم اًـصيب،  فؼي اًثلص اًؼشي

ف" ومحهئحؼـؼيحث اًؼ د "ح ؼيف ظِ  حذؼصؼ ى ؼ حؼحن، يف اً ؼؼًصؼي، يف اًؼيف اًف    ًص
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خشني من ُشا اًخلعَؽ ٌَيط اًضـصّي ذيحء ثلٌ  َحث اًرسذ وآًَحثَ، أهَ حمًك أفـحل أنرث مٌَ ًو

. 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:

 

 انغشد:

 حذــعؼؼص حؼؼِؼ ل ؼ ت ذ ــصنؼؼي ثؼحذـــٌــ س ؼ ن     ِر ذَفِحضـص ًَ ؼ ي.. واً ؼسحزث مـ

 انٌصف:

 مَبلذؼ ة اً ــَــــِــ َ ؼ وغ ذ ؼؼؼؼمــــضؼ ي اً ؼثـــ م     سُحؼِؼ ج ؼ صظ اًعوًي ذ ؼؼلؼق اًؼؼؼأًـــذؼ ً 

 انغشد:

 حذــــوم زمؼؼؼؼؼخ نؼؼؼحًزــــذــ ي اً ؼؼؼؼؼووزاا    ت مثي اًعفي ذَف ذًََيتؼِؼ ض ؼ وم 

 حذيـــٌؼ ضحث ؿىل اًسلوف ث ؼ ززن ؼؼواً    ِحؼؼ ض ؼ ص ؼ ؽ ه ــمؼحذ أســحث.. أنــفؼص ؼاًؼزد

 اخلعاب ادلشًُّ: )احلٌاس(

و خسوذًنؼكحًت: ُؼٌــح "اً  حذيؼجؼؼح أمـــِؼؼؼ سزاه ـــىل حؼصأ ؾؼؼؼحكــــف    حمصاء" ُس

 ؤاذيؼؼح ذفؼًِ ــ حه ــــت حؼؼصًحح زـــحؼؼسؼ وم     حسفًؼحؼه سحت حصًححؼ ح؟ وم ؼحذُؼجؼؼأم

 انغشد:

 ساذيــــم أحؼِؼؼؼ ذ ــــ ٌ ـــ ن ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن اٙكً     ة أذزهتؼَـــِــ م ؼ ي اّك ؼؼذـــ ت وازز ــِــ ً  اي

 ن سايذؼؼحزق ذــــى "ظؼؼؼمــــســ زحـــبًل ً     ِحؼ ذ ؼ سمح وذؾ ؼؼؼؼؼؼٌــــ ِح ؾ ؼؼؼ ِ ــ ت ف ــلــؿحه
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 األذَحث اًيوغ

 .16-13، 13، 3-9، 0-5، 1 اًرسذ

 .11، 7 ،1 اًوظف

 ،19-15، 11-16، 1-3 اْكواز

 دسئح انغشدّّح:
ًؼِص مـٌلز اًلعَست ذزخة اًرسذًة اًيت ُمين فهيح دعحة اًسحزذ ؿىل دعحة اًضرعَّة. 

وا٢كبلحغ أن اًلعَست ثخضمن أكَد ا٢كىوًنث اًرسذًة ا٢كضحز إٍهيح أؿبلٍ، نٌل ثخفحوث ذزخحث 

ة من ا٢كيؼوز اًرسذّي؛ ألن ثٜك ا٢كىوًنث مذجََة ومَموسة حضوزُح، وأن اًيوات اٗكالًَّة كحذٍك ٌَمـحًي

ِح وحوذ ابًلوت واًفـي ؿىل اًسواء. ولك فصاػ  يف اًيط اًضـصّي هؼًصا ًشسحظهتح وذـسُح ؾن اًخـلِس، ًو

يف ُشا اٍوكون اًرسذي ميىن أن ًدِح ٌَلحزئ إماكًنث اإلسِحم يف إهخحح ا٢كـىن ؾن ظًصق اًفِم 

ي اٗكاليّل. و  ُشا ًلَي من الاؾخلحذ ذأن اًضـص ًفلس اًلسزت ؿىل اْكًك ذيحء ؿىل مذعوزاث واًخأًو

 األحٌحش األذذَة اًخلََسًّة اًيت اكهت حصى يف اًليحاَة ؿحالًح أمحم اهعِحز اًضـص ابًرسذ.

ّة ٌَضرعَحث يف حمًك اًلعَست ذحزح وسق اًيط اًضـصّي؛ وأن اًسحزذ ًسشل لك  ال ًُو

خَ هبًو ة اًضرعَة ا٥كحَظسة )اًفذحت اإلس سحهَّة( اٙكي ًفضي يف إكٌحؾِح مبصاذٍ )اي إماكًنثَ ًصذط ًُو

ِشا ًؼِص أن رسعَّة اًسحزذ متخٜك اًلمي اّكَِّة )اٍىفحًة وا٢كـصفة  ًَت واززيت أكٍَك أذزهت...(؛ ًو

ي ححٌك اًفلس والاهفعحل ؾن اًخحزخي إىل حتلِق اًوظي ؿّب  واإلزاذت واًوحوة(، من أخي حتًو

ق ا٢كصأت اإلس سحهَّة. من اًواحض أن ا٤كحفي اهعِ حز اْكحرض اب٢كحيض مبـحهلة ظحزق زن سايذ ؾن ظًص
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اًرسذًّة اًيت حتمي أسٌلء مثي ذَلُس وسـحذ وأمِّة وظحزق زن سايذ ؿبلمحث ال أكوال وال أفـحل ًِح 

 يف ا٢كسحز اًرسذّي. 

 انغاسد:
ا إرا اىزوى اًسحزذ يف اًيط اًرس  ذّي، وذ٘ك إىل اًعمت مفن ًضعَؽ س َىون اًوضؽ حمرّيً

ابًفـي؟ ومن حىون هل اًَس اًعوىل ؿىل اًزمن وا٢كاكن
(1)

؟ وًـي أزصس اًعـوابث اًيت ثواخَ ذؾوى 

ِشا فزؾت اًرسذايث إىل ذفؽ اٌَشس اًلحمئ ذٌَُ  اًدسَمي ذوحوذ اًرسذ يف اًضـص وضؽ اًسحزذ؛ ًو

ف اًواكـّي.  وذني ا٢كًؤ

و اٙكي هسؾوٍ اب٢كؤًف اٙكي هل وحوذ مصحـي، ًوكؽ فٌِل اكايحن أحسٌُل من ْكم وذ م ُو

سمح ذوضؽ ظوزٍ وحىت ظوزت سوحذَ ذَلُس  ّة، ٌو عسـَ من آاثز صـًص ابمسَ ؿىل مح ٍىذسَ ًو

ف اًواكـّي، واآلدص  ؿىل كبلف اٗكًوان وحىت أذيحاَ ، وس سق أن حتسزيح ؾن ىزاز كصحين ذوظفَ ا٢كًؤ

 ظوث، وكس ًُميح هل امس، أو ًُـّب ؾيَ مضري. إهَ من وزق ًدضلّك يف حرضت اٌَلة، فِعسح هل

 ؾون زسذي ًيسزح مضن إسرتاثَجَحث اًيط.

إرا سَميح ذأن كعَست "قصًنظة" هط ختًََّل، وجتحوسًن فىصت ثعحذق "اًفن" و"ا٢كـُش" 

اًيت حيصض ؿَهيح ىزاز كصحين أميح حصض، فإن اًلحزئ ال ميىٌَ أن ًسزك اٌَلحء ومح ذاز فَِ حبسد مح 

ظفَ اًيّّط. ولك مح جس خعَؽ أن ثلف ؿَََ اًلصاءت حسد ثوذوزوفو 
(2)

ُو متثي إذزاك اًسحزذ  
                                                           

 (Otto Ludwigذيحء ؿىل ثوظَف أثو ًوذفِف ) (1)

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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و وخَ من وحوٍ ا٤كًك  ىٌيح س يًهتيي يف ا٢كلحذي إرا سَميح Aspects du récitًؤلحساج. ُو ؛ ٍو

ف؛ وؿَََ ىىون كس ظسكٌح فىصت  أًًضح ذأن اًيط رو زوخ سريراثَة ذأن اًسحزذ كس ًخعحذق مؽ ا٢كًؤ

َْيَح ث عحذق اًفين وا٢كـُيش حىت ال أكول اًواكـّي ٍىوهيح أمحم هط ٌس خَِم زوخ اًسريت اٙكاثَة، ومَحَ

زأي خحة ًيخفَت
(1)

 Jaap Lintvelt  ؿىل َلي اًضم؛ ألهَ ٍصاُن ؿىل اس خلبلل اًسحزذ ؾن

ىن يف لكخح اْكحًخني حنن أمحم جضحذم ا٢كوضوؾي واٙكايت، اًضـصّي واًرسذّي، ا ف، ٍو ٢كصحـّي ا٢كًؤ

 واًخرًََّل.

وحِني ٌَسحزذ واًضرعَة؛ إر ال جضحزك اًضرعَة ا٢كيؼوز  ُيحك ثيحػص ذني ا٢كوكفني اإلًسًًو

ِشا  ويج وا٢كوكف من اًـح٠ك واًخحزخي ٌَسحزذ؛ ألهنح فحكست ًوحوة ا٢كـصفة وحىت إزاذهتح. ًو األًسًًو

ة؟ أجمحذُح؟(، فِـَق ؿىل ًَجأ اًسحزذ إىل دعحة اّكوكة ٌَخـََق ؿىل أحوذة اًضرعَة )قصًنظ

وحًِح ًؤول إىل اًَوثوذَح يف هنحًة اًيط  رتثد ؿىل ُشا اًخـََق موكفًح أًسًًو مَفوػحث اًضرعَّة، ًو

 )ؿحهلت فهيح ؾيسمح وذؾهتح زخبًل ٌسمى "ظحزق زن سايذ"(.

وذيحء ؿىل رٛك فإن اًـح٠ك يف اًيط ٌض َسٍ وؾي اًسحزذ أنرث ذمح ًسًَِ وؾي اًضرعَّة؛ ذمح  

ـي ُشا اًـون اًرسذّي ميحزش ًـسة اإلهيحم ابًواكؽ، وحيحول أن ًلٌـيح مبوضوؾَة مح ٌرسذ؛ وال ح

سمي أدصى ال فـي ًِح يف اًسريوزت اًرسذًة إال مح ثـَق  س امي أهَ ًخـّمس ثـمَة امس اًضرعَة، ٌو

ويج ٌَسحزذ، وحيسذ ا٢كاكن اّكلصايف اٙكي اًخلى فَِ  ابإلس يحذ اًخحزخيي، وثـٍزز ا٢كوكف األًسًًو

ابًضرعَّة. ومن أمحزاث اإلهيحم ابًواكؽ الاس خزسام ا٤كدضم ًخلٌَة آكعحة كري ا٢كسحرش اْكص يف 

                                                           

 .95، ض. 3-9ذي األذيب، حص. زص َس ذيحسو، ا٢كلصة، جمٍك آفحق، غ. ًيؼص خحة ًيفَت، مس خوايث اًيط اًرس  (1)
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( فٌحة اًسحزذ اٙكي ُمين ظوثَ يف وذمؼضق، أٍن حىون؟ا٢كَفوع اآليت ا٣كصذ من ًفؼة "كحًت": )

ي ذأن رٛك من كصَي اًلعَست ؾن اًضرعَّة، و٠ك ًخح ًِح ا٣كحل ًعصخ اًسؤال ذعوهتح، ورمٌل ًل

اإلجيحس والاكذعحذ اٙكي ٌسَىَ اًضـص يف اًـسحزت؛ فإن رٛك ال ًيفي ؾيَ ظفة اْكجص ؿىل ظوث 

 اًضرعَّة.

ٌض سَ وضؽ اًسحزذ يف اًلعَست ملحمَ يف خًس اًسريت اٙكاثَّة؛ ألهَ ًَخشس ابمس اًضحؾص. 

شا مح أصحز إًََ فََد ًوخحن ُو
(1)

 (Philippe Lejeune يف ا٢كَثحق ) اًسريرايت حول ثعحذق

صنز ؿىل  ف ًضعَؽ ررسذ اتزخيَ اًضريص، ٍو ف مؽ اًسحزذ واًضرعَّة اًصاُسة؛ رٛك أن ا٢كًؤ ا٢كًؤ

لسم إكصاًزا حصًَحح ؾن ظسق مح ٍصوي؛ وإن  حِحثَ اًفصذًّة مس خـمبًل يف اًلحًد اًضمري ا٢كخلكم، ًو

حزئ كس ًَمس أن رٛك ميىن اكن حوزح محي كس صىم يف ظبلذة ُشا ا٢كَثحق اًسريرايت. فإن اًل

أن ٍىون حمي هؼص يف صـص ىزاز كصحيّن ثـمميًح، وكعَست "قصًنظة" ختعًَعح؛ وال س امي إرا زذعيح 

ة رٛك مبحًك حِحثَ اًضـًص
(2)

ىن خرياز حِيُت ) ( ذافؽ ؾن اًفعي ذني Gérard Genette، ٍو

ني ٌَمحًك. ف واًسحزذ يف آكعحة من حِر إهَ حُص  ا٢كًؤ

ت ومن اًواحض أن  اًيؼصايث اًرسذًة ٗكى ح. حِيُت أو ف. ًوخحن أو ح. محي ثيحًو

ّة مبخّعوز اًخعيَف اًخلََسي ًؤلحٌحش األذذَّة. وإهَ من اًعـوذة مباكن  ة ال اًضـًص ا٤كىِحث اًيرًث

لٌح يف ادذسحز مصسأ  ة "ا٢كَثحق اًسريرايت" اًعـوابث ا٢كهنجَّة اًيت ثـرتط ظًص أن ثشٌي هؼًص

ف واًسحزذ واًضرعَة اًصاُسة ذاذي اًسريوزت اًرسذًة اًخعسًق يف حفط فى صت اًخعحذق ذني ا٢كًؤ
                                                           

(1) Philippe Lejeune, Le Pacte Autobiographique, Paris, éd. Seuil, collection ‘Poétique’,1975, p. 36. 

 . 1373، 1ىزاز كصحيّن، كعيت مؽ اًضـص )سريت راثَة(، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ.  (2)
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ة فََِد ًوخحن أي ضٌلًنث ًيسزك اًـبلكة ا٢كسحرشت ذني اًيط  يف اًلعَست. فبل ثلسم ًيح هؼًص

واًواكؽ، وأن مح هلصأٍ يف كعَست "قصًنظة" ًًمتي إىل اًواكؽ ال إىل آكَحل ؿىل أن اْكسوذ ذُهنح فهيح 

 ري.هؼص نث

إن اًسحزذ واًضرعَّة 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 

شٍ اًعوزت ثضـف من وحوٍ اإلححٌك ا٢كصحـَّ  ة، ذأهَ ٠ك ًـحهق فهيح سوى "ظحزق زن سايذ"؛ ُو

ىن اًيؼص إىل اإلححٌك ؿىل  وثلَد أسَوة ا٢كفحزكة، وحفحع اًيط ؿىل إسرتاثَجَة اًخـمَة؛ ٍو

شٍ اإلححٌك mise en abymeرسعَة ظحزق مبثحذة إزظحذ ) ( ورضة من اًخيحض اٙكايت. ُو

متحزش ذساؿًح ًٍك ثـىس ا٢كلزى اًـحم ٌَرسذ يف اًلعَست. وابإلصحزت إىل موكؽ اإلزظحذ يف آكحمتة 

إهَ ًضفي ؿىل اًيط ذالٌك مفذوحة ثفىم وحست اْكسج اٙكي اس خسزحٌح اًسحزذ إىل اًخفحؿي مؽ ف

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.

ـي رٛك مح حـي ظححد ا٢كَثحق اًسريرايت هفسَ ال ًلحمص يف إذزاح اًضـص يف ذاةصت  ًو

"األذة ا٢كصحـي"، وحرص ذاةصهتح يف اًسريت اٙكاثَة ا٢كؤًفة هرًثا. ؿىل اًصمغ من أن ىزاز كصحيّن ًرصخ 

ؿىل وال ًعسلَ، وأن ًخلىن ابٔكحل وأًن ال أفِم هَف ميىن ًضحؾص أن ًخحسج ؾن ا٢كثي األ"ذلوهل: 

سحهَ كحزٌق يف اًوحي! ....وحني ًـجز اًضحؾص  وهفسَ مسىوهٌة ابًشضحؿة، وأن ٍىذَد ؾن اًعِحزت ًو
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"ؾن إكحمة اًخواسن ذني فٌَ وموكفَ من اًـح٠ك، فإن ؿَََ أن ًًسحد فوًزا
(1)

. ثويح ُشٍ 

ؼِص أن اًسحزذ ميٜك ػيوًًن ال ا٢كَفوػحث ذأهيح أمحم زسذًّة مصحـَّة أو أهنح متحزش اإل هيحم ابًواكؽ. ًو

حصىق إىل اًَلني، وأهَ ال ًـصف إال مبلساز مح ثلسمَ هل اًضرعَّة، وأن زؤًخَ ًؤلحساج زؤًة 

خجىل رٛك يف مَفوع اًسحزذ  معححصة أو مح اظعَح حِيُت ؿَهيح ذؼؼ: "اًخسثري اٗكاذًّل"، ًو

هجة ا٢كـصفة ٗكى اًسحزذ ضسحذَّة مح ًسفؽ ؾيَ فىصت ًلس ذسث (. أذزهت أن اٙكٍن ؾيهتم أخساذي)...

ِشا اكهت زؤًخَ معححصة ًوكحاؽ ا٤كًك.     اًـ١ك ا٤كَط ذأحوال اًضرعَة؛ ًو

ف  إرا اكهت كعَست "قصًنظة" متثَبًل ٌَمـىن اًرّث ٌَـح٠ك اٙكي ثلسمَ ًيح، وإرا اكن "ا٢كًؤ

ًضـصّي؛ فإهنح حتخحح إىل ؾون ًضعَؽ ذسوز اًواكـّي" ؿبلمة إماكن ًِح ذوز يف ثيؼمي ؿح٠ك آكعحة ا

و ال ًلَّد ملحم اٙكاث ا٢كخلكمة يف اًيط. وميىن ثلفي آاثزٍ وملحمَ يف  اٍمتثَي وزسذ األحساج، ُو

و يف كعَست "قصًنظة"  اًزمحن وا٢كاكن وكسزثَ ؿىل مـصفة مح ًسوز يف ؿح٠ك آكعحة اًضـصي، ُو

ت اًيت اًخلى هبح يف مسذي كرص إكصاء. إهَّ ًخحسج من سحزذ ورسعَّة ؾصذَّة، ًلسم ًيح رسعَة ا٢كصأ

ذاذي اًلعَست، فِو حزء من ا٤كًك؛ ٍىوهَ ؾيرًصا مضحزاًك ومعححصًح ٌَحسج ا٢كصوّي. إن حمو 

اٙكاث اًيت ثخَفغ، وثخلكم ًـس من دعحاط ثَفغ ا٤كًك؛ فح٢كَفوع ًسسو معومح مفعوال ؾن ملحم 

ىن هط اًلعَست ثُؼِص راث  اًخَفغ كري مفعوٌك ؾن راث ا٢كَفوع. اًخَفغ. ٍو

 

                                                           

 .1375، 1ز كصحيّن، اٍىذحذة معي إهلبليب" )اًضحؾص وظوزثَ(، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ. ىزا (1)
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 ػاليح انشخصْح:
ويج إىل جمصذ  ح اًخحزخيي ووضـِح اًسًَو ّة اًضرعَّة من إظحُز ًلس حصذث اًضـصايث اًسًًِو

ظيحؿة وزكِّة؛ إر ًُس ًيح مح ًثشت من أن ُشٍ اًضرعَة اًصاُسة اًيت اًخلى هبح اًسحزذ يف مسذي 

ٌل ُو اْكحل ابًًس سة إىل رسعَة ظحزق زن سايذ اٙكي ؿحهلَ إكصاء ًِح وحوذ حلِلي واتزخيي مثَ

اًضرعَة يف هنحًة اٌَلحء. ولك مح يف األمص أن ُشٍ اًـبلمحث اضعَـت ذسوز ؿحمًّل  اًسحزذ/

ّة؛ وال ميىن أن حىمتي اًلسزت  مسازٍ متثَي ؿح٠ك ا٤كًك ًَخجسس يف إهخحح اٗكالٌك وظحكهتح اًخـسرًي

 حٌك من كصي اًلحزئ ؿّب سريوزت اًخَلي.اإلهخححِّة إال مبضحزنة فـ

ف وآاثزٍ،  ًخوافص هط "قصًنظة" ؿىل رسعَّة اًسحزذ اٙكي كس جيس فَِ اًلحزئ ذعٌلث ا٢كًؤ

وذت يف قصًنظة، وظحزق زن  ورسعَة ا٢كصأت اٗكًٍَك اًيت ثلسم هفسِح ٌَسحزذ ؿىل أهنح إس سحهَّة مًو

ز اًرسذي ٌَحضوز يف هنحًة اًيّّط اًضـصّي؛ إر سايذ ثٜك اًضرعَّة اًخحزخيَّة اًيت اس خسزهجح ا٢كسح

ىن ُشٍ اًضرعَّة حصذُح اًخـسري الاس خـحزّي من كوهتح  عم ؾٌلذ ا٤كًك. فِيي ا٢كسخسى وا٢كيهتيى. ٍو

ا٢كصحـَّة إر ٠ك جُس خحرض إال يف أزيحء اًـيحق، وأن سمن رسعَة ظحزق زن سايذ مفحزق ًضرعَة 

هتح، فِيي ؾصذَّة وذمضلِة وحفِست مسصاء وواززة مجٍَك من ا٢كصأت اإلس سحهَّة اهعبلكًح من وؾهيح هب ٍو

 مٌؼوز اًسحزذ.

ٍك األوىل؛ إر اس خسزحٌح اًيط ؿّب  ٠ك هـصف رسعَة ا٢كصأت اًيت اًخلى هبح اًسحزذ من اًُو

مسحزٍ اًرسذّي صُجح فضُجح ًريمس ًيح مبلحمِح حىت هنحًة اًلعَست ؿّب آًَحث اًوظف واًرسذ 

٢كسحرشت وكري ا٢كسحرش وآكعحة كري ا٢كسحرش اْكص اٙكي اكن ًنذز الاس خـٌلل؛ واْكواز، وآكعحابث ا

ألن ا٢كـَومحث اًيت اكن ًلسرمح اًيط ؾن اًضرعَة خحء وفق مٌعق زسذّي مذسزح. فحؾمتس اًسحزذ 
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هّتم، وسمن اٌَلحء يف فححتة  إسرتاثَجَح اًخـمَة، واًضسحذَّة يف حتسًس ؿسذ من اًخلى هبم، ومـصفة ٍُو

، فحس خـمي اًفـي اًيحكط )اكن( اٙكي ال ًلسم ًيح حتسًًسا سمًٌَح، نٌل اس خـمي مضري ا٢كخلكمني اًيط

)ًلحؤًن(؛ ٍىٌَ أؾصة ؾن ظسَـة الاهفـحل اٙكي ظسز ؾن ُشا اٌَلحء اٙكي ٠ك ٍىن هدِجة مِـحذ. فلس 

فس، ال وزذ يف ظَلة اًخـجد )مح أظَد اٌَلِح ذبل مِـحذ(؛ وألن اًخـجد اهفـحل ححظي يف اًي

 ثـصف ؿَخَ من كصي ا٢كيفـي؛ رسشد هجي أس سحذَ.

و٢كح اهخلي اًرسذ إىل اًوظف، ثسنّي ًيح اًـسذ. فحىىضف جححة اًخـمَة اٙكي ثَشس ذضمري 

ا٢كخلكمني، وأن اٌَلحء اكن ذني ازيني، ذني اًسحزذ ورسعَّة أدصى، ٠ك هـصف من مبلحمِح اّكسمَة يف 

ن، وذلي خًسِح جمِوال. ُي عم رهص أم أهىث؟ ويف ا٢كلحذي اًسُت اًثحين سوى اًـَيني اًسوذاٍو

ميىن أن جسـفٌح ا٢كوسوؿة إرا سَميح خساًل ذأن اًيط اٙكي هلصؤٍ رو ظسَـة مصحـَّة، وزذعيح رٛك 

مبـصفذيح ابًضحؾص ىزاز كصّحين اٙكي هـ١ك ذأهَ ظيّف ذأهَّ "صحؾص اْكد وا٢كصأت"، ذي كِي ؾيَ ذأهَّ 

ح، و٠ك خيصح م  شٍ ا٢كعحذزت مـَّلة مبح س َضزَ ًيح اًيط من مـَومحث ِثسحؿًح؛ ألهَ ذذي ذسُز  -ٌَ. ُو

كس اىهتج إسرتاثَجَح زسذًّة ضسحذَّة ال ثلّسم ا٢كـَومحث ًلحزهئح إال مبلساز. و٠ك ًخضح ًيح  - نٌل كَيح

 خًس ُشٍ اًضرعَّة إال ؿّب آًَة اْكواز.

اْكواز أسِم يف إػِحز ظسق صىوك  إرا اكن اًرسذ كس ّكأ إىل الاكذعحذ يف اإلدصحز؛ فإن

 اًسحزذ يف زذط اًـَون اًسوذاء ابالهامتء اًـصيّب:

 بلذيــِمــــ  ةـــؼصهــحظؼؼكــــحًــــت: ويف ق    ِحؼؼ ذ ؼ َ ـــ حا ؼس صـــحهؼِـــة؟ـــ ُــــي أهـــت إس 

 ؼؼؼؼحذؼس زكــذـ ني..ــــيف ثــِـــٌـــم اًؼـِــٌ    صون س سـةؼؼت كـــة؟ وظؼحــــحظــقصه

 هنص سؼؼؼواذ يف صؼـؼؼصك ا٢كــٌؼسحة ..    هنحؼوذمضق، أًؼن ثؼىؼون؟ كَت حًص
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يط ظوث ا٢كخلكم اٙكهوزيهيمين يف اً 
(1)

ّة   )اًسحزذ ا٥كحِظد( ؿىل ظوث اًضرعَّة األهثًو

)ا٥كحَظسة(، اًيت ٠ك خيّبًن اًسحزذ ابمسِح، مث ثواىل وزوذ ذـغ األسٌلء اًيت ٠ك ٍىن ًِح ذوز فحؿي 

ة وا٢كوضوؿحثَّة مثي: اإلححٌك اًخحزخيَّة ؿىل ا٢كحيض ا٣كَس، ومهنح: ًص  سوى األذواز اًخعٍو

 ؼؼؼؼؼؼِّؼؼؼؼؼة اًيت اكهت )زاايهتح مصفوؿة وحِحذُح موظوٌك جبَحذ(أم  -1

 ذــَـــلــِــس اًيت اس خسؾت أحفحهنح )اًوخَ اٗكمضلّي ٌَضرعَّة(  -1

 ســــــحذ اًيت اس خسؾى حِسُح مؽ أحفحن ذَلُس أًًضح )اًوخَ اٗكمضلّي ٌَضرعَّة( -3

ح حِامن زأى يف اًوخَ اٗكمض -1 لّي مزنهل اًلسمي واْكجصت اًيت أم اًسحزذ )اٙكي خحء رهُص

 اكهت هبح أّمَ ثــمــس وسؼؼؼؼؼحذٍ(

  اًؼؼعؼفــي )ظوزت اًسحزذ يف ظلصٍ حِامن ثشهص جحصت أّمَ، واًدضشَِ اًوازذ يف اًضعص  -5  

 ومـــضــِؼت مــثــي اًؼؼعؼفــي دــَف ذًََيت()األّول: 

و  -0  خسوذًن ...(خسوذ اًضرعَة "مجؽ نرثت" )كحًت: ُيح "إكصاء" ُس

 أخساذ اًسحزذ "مجؽ كٍّك" )... أذزهت أن اٙكٍن ؾيهتم أخساذي( -7

ــــحذ )ؿحهلت فهيح ؾيسمح وذؾهتح زخبًل ٌسمى "ظحزق زن سايذ( -9  ظؼؼؼؼؼؼحزق ذؼؼؼؼؼن ًس

                                                           

 إن اًـبلمة اٗكاٌك ؿىل خًس ا٢كخلكم اٙكهوزي وازذت يف اًسُت آكحمس ؾرش. )ومضُت مثي اًعفي ذَف ذًََيت...(. (1)

 ذؼزهـًـح صـــمؼؼوش ذـــبلذيؼ مؼح سال مؼؼر     يف وهجم اًـصيب،  فؼي اًثلص اًؼشي

ف" ومحهئحؼـؼيحث اًؼ د "ح ؼيف ظِ  حذؼصؼ ى ؼ حؼحن، يف اً ؼؼًصؼي، يف اًؼيف اًف    ًص
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حىديس ُشٍ اًـوامي أطمَهتح من هوهنح جسِم يف ذيحء اْكسج وإجنحسٍ، وثـس مىوًًن زاًُسح ًلوم 

ِشا ال  ذإجنحس األفـحل ة اًرسذًة اًيت ًِح كحهوهنح اٗكاذًل اٙكي حتخنك إًََ؛ ًو يف ضوء اًـبلكحث اًيحًو

ححخة ًيح ًخلفي آاثز حِواهتح ذحزح س َحق اًيط وذًِحثَ؛ ألن رسعَيت سـحذ وذَلُس مِّخة مصحـًَح، 

 ورسعَة ظحزق زن سايذ حِّة زسذاًي. 

 انمصح:
هَ هخحح فـي ًلوّي وحسج نخحيّب مضن س َحق ثـس اًلعة يف كعَست "قصًنظة" مَفوًػح ٍىو 

َحث  و مذجصذ من لك إححٌك ؿىل اًخَفغ اٙكي ثيؼص إًََ اًس امياَحث واًخساًو ًلوّي مـعى سًَفح، ُو

سحهَحث آكعحة ؿىل أهَ معي ًلوّي ًيجزٍ الاس خـٌلل اًفصذي ٌَسحن. فحًخَفغ ًخـَق مبسأٌك  ًو

وثخلكم يف اًلعة ًـس دعَعة من دعحاط ثَفغ  فـي إهخحح ا٢كَفوع. إن حمو اٙكاث اًيت ثخَفغ،

ا٤كًك. فِسسو ا٢كَفوع اًلعيص يف هط ىزاز مصخوًزا من ملحمَ اًخَفؼي. فَُس ىزاز اٙكي ًخلكم؛ 

 aoriste (duوإهٌّل األحساج عم اًيت حصوي هفسِح ذيفسِح وفق ثيؼمي خمعوض. فحًزمن األسحش 

grec ἀόριστοςحيض )اًشس َط أو ا٢كصهد نٌل ُو يف ( ُو سمن اْكسج اٙكي ًلؽ يف ا٢ك

ىون ححًتش ذحزح رسط اًسحزذ اًفصوس َّة(، ٍو
(1)

. 

ح )مح أقصة   ًخجىل حضوز اًسحزذ يف حمًك "قصًنظة" يف أحاكم اًلمية اًيت ًعسُز

اًخحزخي/ وهجم اًـصيّب/ ووزايئ اًخحزخي هومة زمحذ...(، واس خـٌلل سمن اْكحرض واإلصحزايث 

(déictiquesيف مسذي ا[ ) )ٕكصاء/أهت/ثٌُم اًـَيني/ذَف ذًََيت/وزايئ اًخحزخي/ُيح إكصاء

                                                           

(1) Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, éd. Gallimard, 1966, p.241. 



206 
 

يح ثخأنس مح رُد إًََ  intrusionاًيت ثؤرش أًًضح ؿىل اىهتحك ) ( اًسحزذ ْكصمة ا٤كًك. ُو

ذيفًِست من أهيح هًذلي يف ُشٍ اًلعَست من ا٤كًك )يف مسذي إكصاء اكن ًلحؤًن...( إىل آكعحة 

هخلحال فوزاًي، نٌل أن اًسحزذ ًيلي ًيح دعحة اًضرعَة )كحًت: ويف قصًنظة )ُي أهت إس سحهَّة؟( ا

 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 -

 ادلكاَِّ:ادلكٌٌ 
سث أّول مصت يف  احذي اًفضحء واًزمحن اْكّي األنّب من اًلعَست ؿىل اًصمغ من اًضـصاّيث ُس

مسازس خَ ابس خثٌحء اٗكزاسة ا٢كصحـَّة ًلحس خون ابصبلز
(1)

 (Gaston Bachelard وأن ا٢كاكن ،)

اكن هل ذوز يف حىت وإن  -ذأذـحذٍ ٠ك ٍىن إال معَة السرتخحغ ا٢كحيض ا٢كفلوذ؛ ومن مّث فإن ا٢كاكن 

ذني اًسحزذ واًضرعَة ًبلسم اًسـس اًزمحين اٙكي ٌس خسزح ا٢كصأت يف أزيحء اْكواز  -اًخعـَس اٗكزاسم

هتح، و٠ك ًلسم ًيح اًيط ثلَري اؾخلحذ ا٢كصأت اٗكًَي ذأهنح إس سحهَة  ٍو ًخلسمي وهجة هؼصٍ حِحل أظَِح ُو

وذت يف قصًنظة؛ ونأن مَفوػحث اًسحزذ جسـى إىل إكٌحغ ه  فسِح ؿّب حواز ذاذًل أنرث من مًو

                                                           

(1) Voir Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, éd. PUF, 9°éd Quadrige, 2005. 

، 0وكس حصمج اٍىذحة إىل اٌَلة اًـصذَة: حٌلًَحث ا٢كاكن، حص. كحًد َُسح، ذريوث، ا٢كؤسسة اّكحمـَة ٌ٘كزاسحث واًًرش واًخوسًؽ، ظ. 

1660. 
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إكٌحغ اًضرعَة ا٢كُزحَظسة. وُشا مح ًفرّس أن دعحة اًسحزذ اٙكهوزي اكن أنرث زىثري من دعحة 

رسعَة ا٢كصأت. وأن آًَيت اًوظف واْكواز ثًذؼٌلن يف س سشِة ا٢كيعق اًرسذّي ذون أن ختي 

ا٢كمتوح. والكٌُل ًخلعس  خبعَعة آكصق األسَويب اٙكي ًامنس هبح خًس اًضـص وظسَـة اإلًلحغ

 اإلمذحغ من وهجة، واإلكٌحغ من وهجة أدصى.

 األيكنح:
ًبلحغ أن اًفضحء رو مسة مصحـَّة حىت وإْن كسزًن ذأهَ فضحء ختًََّل يف "ؾصص اًيط"؛ 

( يف اًواكؽ. وذمح ال صم فَِ أن ا٢كاكن lieuxورٛك أن اًلحزئ ميىٌَ أن ًلف ؿىل ُشٍ األمىٌة )

شا اًخواجش ُيح ال ًلي أطمَّ  ة ؾن اًسـس اًزمين. فصني ذمضق وقصًنظة ثواجش سمين كسمي وحسًر. ُو

ِشٍ األمىٌة ظٍك وظَست ابًضرعَحث  ال ٍاكذ خيَو من مفحزكحث أسِمت يف حصنة إًلحغ ا٤كًك. ًو

وابًسحزذ ؿىل وخَ آكعوض. إن ؿبلكة اًفضحء وأذـحذٍ ا٢كاكهَّة ابًزمن واًضرعَحث ٍمترغ ؾيَ 

وحِّة. ومن رٛك فإن ا٢كاكن خبَفِخَ اًخحزخيَة واًثلحفِة  وسق س ميَحيئّ  ّة وإًسًًو ذال وححمي ًلمي زمًز

"اهـىس" ؿىل رُيَدني ًُس ذُهنٌل أي ثلحزة. ُيحك رُيَة اًسحزذ ا٢كثلٍك ذـدء اًخحزخي، واًفحكست 

ىهنح ثـُش وطًمح يف هؼص وت اب٢كحيض، ٍو  اًسحزذ. ٌَححرض، ورسعَة اٗكًٍَك ا٢كض سـة ابْكحرض وا٢كُز

ويف ُشا اًس َحق ميىن األذش مبلرتححث ُىري مِخريان 
(1)

 (Henri Mitterand اٙكي )

ٍصى أن ا٢كاكن كحذبًل ٌَخوػَف اًرسذّي اٙكي ابًفـي كس ؾزس فىصت اإلهيحم ابًواكؽ، ونأن األمىٌة 

اًيت ًخحسج ؾهنح ًُست من ذيحث آكَحل، وإمنح عم أمىٌة واكـَّة ال ماكن ٌَضم من حِر 

                                                           

(1) Voir Henri Mitterand, Le discours du roman, Paris, éd. PUF, 1986.  
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صحـَهتح؛ ٍىهنح ثفلس ُشٍ اًواكـَة يف هنحًة ا٤كًك حِامن جُس خسؾى رسعَة "ظحزق زن سايذ" إىل م

"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. 

 ت اًلَسة ًؤلمىٌة ا٤كسذت يف اًيط مثي: )مسذي إكصاء.. قصًنظة.. ا٢كزنل اًلسمي..اكه

ف.. هنص.. اًسبلذ.. ذمضق.. اًّبنة.. اّكسزان(، يف حني  اًسلوف.. اْكجصان.. جحصت.. حٌحث اًـًص

شٍ األمىٌة حىديس أطمَهتح من فـي اًرسذ اٙكي ًضعَؽ ذَ  جنس ماكًن واحسا مفذوًحح )ذبلذي(. ُو

سحزذ، وال كمية ًِح ذحزح أفـحل اًضرعَحث )سايزت اًسحزذ ًلصًنظة وكرص إكصاء واٌَلحء ابٗكًٍَك اً 

ّة  وا٤كحذزة ذُهنٌل(. وأن اًلِحم ززايزت ا٢كاكن ا٤كسذ ًلذيض أًًضح سمًٌح مـَوًمح ثًهتيي فَِ سايزت ا٢كواكؽ األثًص

 واًس َححِّة.

و ماكن  حمسذ، وأن وكحاؽ ُشا ا٤كًك س خىون يف حسوذ  ًلس اس هُتِّي ا٤كًك مبسذي إكصاء ُو

ا٢كلَلة، ومح ؿساٍ فإن األمىٌة األدصى ا٢كضحز إٍهيح يف اًيط كس اس خسؿحُح اًزمن  اًلرص

الاسرتخحؾي وثساؾي اًوؾّي فمثة ثلحذي ذني ذمضق وقصًنظة من حِر اّكلصافِح، وٍىن ذني 

 خي ذين أمِّة وحضحزهتح.ا٢كسًيدني جتحوًسح ؿىل ظـَس اًزمن ا٢كحيض، واّكحمؽ اتز

ًَح. مفزنل اًسحزذ كسمي،  ًلس ثسذي اًوظف ًخأزُر ُشٍ األمىٌة وحتسًسُح ظوذوقصافًِح وسمٌ

مث اهخلي من اًـحم )اًسبلذ، ذمضق(، مث إىل اًسُت اًلسمي، وجحصت اًيوم اًيت اكهت أمَ متسٍ ابًوسحذ. 

ىل اٗكًٍَك اًس َححِّة حِامن اجتَ سؤال نٌل ثسذي اْكواز ًُسمح ابًخحسًس اّكلصايف سواء ابًًس سة إ

هتح: ُي أهت إس سحهَّة؟ فاكهت إخحزهتح دصوًخح إىل وهجة  اًسحزذ إىل اًـموم يف ظَد مـصفة ٍُو

آكعوض )ويف قصًنظة مِبلذي(، مث إىل األدط "إكصاء" )كحًت: ُيح إكصاء(، وؿىل إثص ُشٍ 
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ى اًوؾي إىل حلصافِح كسمية ثـوذ إىل اتزخي ذين اإلخحذة اٗكاٌك ؿىل زلة ا٣كَد، وذُضة اًسحاي ثساؾ

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

اس خزساًمح زسذاًي وجحححًِح، فأظسح ا٣كَد سحابًل، واًسحاي جمَسًح. واهخلي اًخحسًس اّكلصايّف من 

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

مسَاًك س ميَحاًَح وخس ضحًخَ يف حسم اإلس سحهَّة )اًضـص واًوخَ واًثلص واًـَيني واألحفحن واّكَس(. 

لك ُشٍ اًـبلمحث ذاٌك من وحوٍ ؿىل ماكن ذمضق. ًيضحف إٍهيح  اًـيحزص اًعسَـَّة مثي: ا٢كحء 

ف"، اًفي، اًصحيحن، اٍىصحذ(. إن ُشٍ اًـبلمحث ا٢كاكهَّة ذ اٌك ؿىل أذـحذ واًيسحث )"حٌحث اًـًص

ّة اكن اًسحزذ وزاء حتسًسُح يف اًلحًد.    محمية وكمي زمًز

ُي ُشٍ األمىٌة ذاٌك؟ سؤال هل ؿبلكة ززمن اًلصاءت. فحًلحزئ ُو من ًخوىل حتسًس ذالٍهتح؛ 

سسو من ُشٍ اًلصاءت أال ماكن ًبلؾخسحظَّة يف ُشٍ اًـبلمحث، فلك مح فَِ ذال حسد ملوٌك  ًو

ًيت اس خسؿحُح الازثساذ إىل ا٢كحيض عم اًـبلمحث ا٢كِميية يف اًيط. وٍىن ال ابزث. وأن األمىٌة ا

ة اًسحزذ واًضرعَة، وعم س َحح ٌَمحًك يف سمن آكعحة  حاكذ ُشٍ األمىٌة ثيفعي ؾن ًُو

واهفذحخ ؿىل ا٢كحيض مبجحهل ا٢كـَوم )من سمن ذين أمِة إىل سمن اٌَلحء يف مسذي كرص إكصاء(. 

َسُت اًلسمي واْكجصت واًوسحذت ذالالث س ميَحاَّة حتَي ؿىل سمن اًعفوٌك وس َبلحغ اًلحزئ أن ٌ 

اٙكي هل ؿبلكة ابًفضحء اًسريرايت حىت وإْن اكن ا٤كًك صـصاًي؛ ألن وخَ الاؾخسحز يف ُشٍ اإلصحزت 
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ة وحوازاثَ  ف اًواكـي" اًيرًث و واكؽ جس يسٍ نخحابث "ا٢كًؤ ثوهَس اًدضحذم ذني ا٢كصحـي واًخرًََّل. ُو

ىن األضم يف اًخوػَف اًرسذّي ٌَماكن ظَخَ حبسج اٌَلحء. وثيشثق اٗكالالث اًس ميَّحاَة اً  عحفِّة. ٍو

هبشا ا٢كاكن اًوحِس )كرص إكصاء ذلصًنظة( اٙكي ًسوز فَِ اْكسج. ًلس مترغ ؾن وحست ا٢كاكن 

 اهفـحالث ححذت ٌَسحزذ ودِسخَ واًضرعَة وؿسم مصحالهتح هبواحس اًسحزذ.

 :ادلكٌٌ انضيين
ٌل سمٌح اٍىذحذة واًلصاءت، وأسمٌة ذاذي اًيط، وحمتثي يف سمن  ُيحك أسمٌة ذحزح اًيط ُو

 اًلعة وآكعحة.

 صيٍ انكراتح:
ىن  اُمتت اًلصاءاث اًس َحكِة ززمن اٍىذحذة أنرث ذمح اُمتت ذَ اًلصاءاث اًس َحكِّة؛ ٍو

َّحث اًخفذت ًس َحق اإلهخحح اٌَلوّي وظسَـة الاس خـٌلل وفَسفة  اًفـي. وحنن ال هـّول ؿَََ اًخساًو

نثرًيا، وس يلذعس يف اْكسًر ؾيَ. مفن اًيححِة الاس خسالًَّة فإن نخحذة اًلعَست اكهت ذـس ذيحء كرص 

إكصاء إرا زذعيح رٛك اب٤كًك، وذـس سلوظ األهسًس؛ ألن اٗكًٍَك اًس َححِّة ثيىص خشوزُح ؾن ؿ١ك 

ِح اًـصذَّة، ذي األهَس أهنح هُِؼمت  ف اًواكـّي،  1313ذـس س ية أو هجي ذأظًو اتزخي مِبلذ ا٢كًؤ

 وحتسًًسا ذـس اتزخي ورش ذًوان "كحًت يل اًسمصاء".

ذـس أن ساز اًسفري  1303وكس كِي ذأهنح هُؼمت مسحء اًسشت اًثحمن ؾرش من محزش  

حؾص ذأهَ اكن ؼصخ اًضؼزاز مسًية قصًنظة، وكضوا فهيح ًومني. ظؼَ وهؼذؼ س وسوح ؼوزي يف مسًزؼاًس

ة اًيت ثـَمِح ؾيسمح اكن ًـمي يف اًسفحزت  - ي أن ًسزش اإلس سحهَّةكص - حتت ثأزري اٌَلة اإلجنًَّي
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(؛ إر ًعف ُشٍ اٌَلة ابٗككة واًوضوخ، 1355 -1351اًسوزًة ذَيسن ٢كست زبلج س يواث )

ض هبِح ذَلة الاكذعحذ واًخلٌني آكحًَة من اْكضو واإلضحفة.  ة ؿىل "ٌو إن ثأزرياث اٌَلة الاىلكًّي

ٍلوؾيت )كعحاس( ومح ظسز ذـسُح من ٍلوؿحث مثي )حصَشيت( و)اًصمس ابٍلكٌلث( اكهت ثأزرياث 

لة اًخـحمي مـِح "ُحمة ثخـَق مبيعق اٌَلة، وظًص
(1)

. ال هسزي مك اس خلصق سمن اٍىذحذة؟ ُي نخشت 

ىن ُي من فحاست وزاء ُشٍ األس تٍك؟    ذفـة واحست؟ أم ؿىل مصاحي؟ ٍو

ة حمًك اًيط اًضـصي، وأفحذ من من جتصذة ذًوان "نخحة جتىل ثأزري اإلجنًَّي ة يف مـٌلًز

، مث ذًوان "كحموش اًـحصلني" اٙكي أمعي فهيٌل ىزاز كصحين ملط 1376اْكد" اٙكي ػِص س ية 

ة اًيت ثضرمت هبح اًلعَست اًـصذَّة، وحىّسست ؿىل حسمِح اٗكُون  أواكم ًسرت اًزوااس اٌَلًو

َت  وحصمهتح من  ـخلس ىزاز أن ُشا اًـرص ال ماكن فَِ واًضحوم، فرُت ٌَعصة "اًصصحكة وآكفة. ًو

ي، واًخلحس مي، واًخواص َح واًلعحاس اًعوالهَة.. اًعوالين.. "وا٢كبلمح، وا٢كواًو
(2)

ًلس زصخ ذأن . 

س ) ـ١ّك اٌَلة اإلس سحهَّة، وحـهل ًخـحظف مـِح 1300-1301معهل اٗكًسَومحيس يف مسًز ( حفّزٍ ؿىل ث

وظَت ؿبلكيت ابٌَلة اإلس سحهَّة إىل مس خوى اًـضق، وال "حث ونٌل كحل ًلس: يف وكت من األوك

ين احذواًء اتمح...ؿحصت فهيح اٌَلة اًـصذَّة واٌَلة اإلس سحهَّة  س امي حني اس خعحؾت ُشٍ اٌَلة أن حتخًو

فِيي ًلة ؾضق وزوزت  ًُس يف اٌَلة اإلس سحهَّة حِحذ.. مـح يف صِص ؾسي اس متّص س سـمتة ؿحم...

                                                           

 .19ىزاز كصحيّن، كعيت مؽ اًضـص )سريت راثَة(، مصحؽ سحذق، ض.  (1)

 .11-13، ذ. ث.، ض. 0ىزاز كصحين، كحموش اًـحصلني، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ.  (2)
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"مـح
(1)

ف، وهلسز أهيح أمحم هط ٌضدصم فَِ ا٢كصحـي  . وحنن وس خجري ذفم األكواش ؾن ا٢كًؤ

 ابًخحزخيي. 

وال ميىن اّكزم حبلِلة مح ًلسمَ اًسحزذ يف معحذلذَ ٌَمؤًف يف هط ًعيّف يف خًس 

ىون اًيط كس هؼم يف ا٢كست اًيت ثـ١ك فهيح اإلس سحهَة؟ وكس ورش ذًوان "اًصمس ابٍلكٌلث"  اًضـص. ٍو

. وسواء أاكهت ًلة اٗكًٍَك اًس َححِّة إس سحهَّة أم كحم اًسحزذ ذرتمجهتح إىل اًـصذَة. ويف 1300س ية يف 

لك األحوال ال ًوخس مح ٌضري إىل رٛك يف اًيط؛ ذَس أن ٢كفصذت "إس سحهَح" و"األهسًس" ومسهنح 

ؿىل حّسُح حضوًزا الفذًح يف مـجمَ اًضـصّي. وكصي ا٢كيُض يف حتََي اًلعَست ال ذس من اًوكوف 

ومح وس خزَعَ من اًلعَست أهنح ثًمتي إىل حلصة اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، وأن سمن اٍىذحذة األحٌحيس. 

  ًًمتي إىل سمن ُشٍ اًلصاءت. ومن فصظ اًسساُة اًلول ذأهَ سحذق ؿَََ.

 صيٍ انمشاءج:
ّة واّكحمـة. واكن مو  كفي اٙكايت ًـوذ سمن كصاءيت ًضـص ىزاز كصحين ألايم اٗكزاسة يف اًثحهًو

ىن من اًيححِة ا٢كوضوؾَّة وحبنك  ين إىل ذزخة إكحسة. ٍو ومحسال من ُشا اًضـص أهَ ٠ك ٍىن ٌس هتًو

رمييت األاكذميَة فلس ذزست ُشا اًضـص، ومح ًست أذزسَ ًعَسيت، وحتسًًسا كعَست "قصًنظة" يف 

ُشٍ اًلصاءت مـَوم خحمـة اًسَعحن كحذوش. إرا اكن سمن اٍىذحذة كحمًضح ذـغ اًلموط، فإن سمن 

ًهتيي ابًدسَمي واًًرش.  ذخحزخي اًخلكَف ٌَىذحذة هبشا ا٢كوضوغ، ًو

                                                           

 .139ض. ىزاز كصّحين، كعيت مؽ اًضـص، مصحؽ سحذق،  (1)
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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 

حين ختخَف ادذبلفًح اتًمح ؾن سمن اًلصاءت األّول. واًفحاست اًيت حعَيح ؿَهيح من سمن اًلصاءت اًفـًّل كص

ىهنح ٠ك  ّة؛ ٍو أهَ ثسنّي ًيح ضـف ذـغ أحاكم اًلمية اًيت اكهت ثلِس زؤًدٌح اٙكاثَة ًِشٍ اًخجصذة اًضـًص

 ثعي إىل اٗكزخة اًيت ثلري فهيح موكفٌح ثلَرًيا خشزاًي.

س سق اًلول فإن سميْن اٍىذحذة واًلصاءت ًُس هلٌل ثٜك ا٢كزنٌك اًيت ثـين ُشٍ اٗكزاسة ونٌل  

ؾيحًة مصحرشت نٌل ُو اًضأن ابًًس سة إىل سمن اًلعة واًرسذ وآكعحة. وعم من ا٢كسحاي اًخلٌَّة 

٠ك اٗككِلة اًيت أزصسهتح اًرسذايث ا٢كـممة واْكرصًة ؿىل اًسواء ونشا اًس ميَحاَحث اًرسذًة اًيت 

ح ا٢كفحُميي يف ُشٍ اٗكزاسة إال ابس خحَحء. وظفوت اًلول إن سمن اًلصاءت ًؼِص وهًجح  وس خـمي هجحُس

ة األحٌحش  من وحوٍ اًخَلي، ومن اًخلرياث اْكحظٍك يف آفحق اًخوكؽ اًيت ٌسِم يف ذيحهئح هؼًص

حًنث اًرسذًّة.      األذذَّة، وخسل اًيوغ يف اًيط حول اًضـص واًُص

 صيٍ انمصح:
سمن ًلحء اًسحزذ ذسًََخَ يف ؿح٠ك اًلعة مـَوم وموضوؾي، وكس ًلحش ابًثواين، واٗككحاق،  إن

واًسحؿحث
(1)

. إهَ سمن حمسذ اب٢كست اًيت جسمح هبح اًزايزت ًلرص إكصاء. ويف لك األحوال ال ًخجحوس 

اّكًس األذيّب ُشا اًزمن ًوًمح واحًسا إرا اكن اًسحزذ اًزاةص رممتًح ذخفحظَي ا٢كاكن، وحىت ظسَـة 

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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خوكف؛ وال س امي إرا اكهت اّكًس األذيّب اٙكي ًخعَد اْكشف واإلضٌلز واًخَرَط واإلحٌلل واً 

 أحساج ا٤كًك ختَََّة 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 أفـحاًل وأحسااًث ٠ك خيّبًن 

ٓكعحة. وذـغ ُشٍ األسمٌة يف حنك ا٢كواث؛ ألن ذَحط اًعفحة ٠ك ٌسؽ ُشٍ األسمٌة ا٢كَخة أو ؾهنح ا

( مثي )وحصت كصون Ellipses déterminéesعم يف ذزخة اًعفص. وهبح حشوف حمسذت )

س سـة...(، وأدصى كري حمسذت مثي )ووزايئ اًخحزخي هوم زمحذ(. وكس ثـمس اًسحزذ مٌش اس هتبلل 

 حزخي مصثني.اًلعَست رهص اًخ

خببلف سمن اًلعة فإن سمن آكعحة ًلحش ظوهل ذأذَحث اًلعَست اًيت ًسَف ؿسذُح ؾرشٍن  

و خيضؽ الصرتاظحث  ذُذًح، وؿسذ ظفححهتح حسد جحم آكط، وملحًُس إؿساذ اًعفحة واًعسحؿة، ُو

ىن الحؼيح أن آكعحة خيصق اًخعحذق ذني سمن اًلعة، والاسرتخحغ س سـة كصون إ ىل اًخرََي. ٍو

 Distorsionاًوزاء )وحصت كصون س سـة يف ثٌُم اًـَيني(، فِحسج ثيحفص سميّن )

temporelle ـمتس ؿىل زسذ ُشٍ اًلصون اًس سـة وظفوٌك اًسحزذ يف .( يف اًسريوزت اًرسذًّة. ًو

ـَت فهيح. وأن ّكوء اًسحزذ إىل ثلٌَة  مَفوػحث كعريت ال حاكذ ثخجحوس اًعفححث ا٢كـسوذت اًيت ُظِس

( ححخة س ميَحاَّة ًلذضهيح اًيوغ األذيب ظَسًح ًئلحيحء واإلجيحس واًدرسًؽ. Sommaireي" )"ا٣كم

شٍ اًخلٌَة اًرسذًّة عم من وحوٍ اس خجحذة ٢كلذضَحث اًخَلي؛ وؿَََ اكهت األفـحل واألكوال يف  ُو

شا مح ًفرس أًًضح ُميية ظوث اًسحزذ ؿىل األظواث األدصى اًيت ٠ك ًخح ً  ِح اًلعَست ملذضسة. ُو

 اٍالكم مثي واٗكثَ وذَلُس وسـحذ وظحزق ازن سايذ.
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ال هلف يف اًيط ؿىل سمن حمسذ خيّبًن ذخحزخي اٌَلحء نٌل أذّبًن مباكهَ. ذي إن اًفـي اًيحكط 

رتك الاهعسحغ ٗكى اًلحزئ ذأن اًزمن  )اكن( ًسل ؿىل أن سمن اًرسذ الحق ؿىل سمن اًلعة، ًو

و ذمح ال صم فَِ سمن ًسسأ من ْكؼة ذيحء كرص إكصاء يف قصًنظة ابألهسًس؛  اًلعيص مفذوٌخ. ُو

ًهتيي ززمن اٌَلحء اٙكي جنِهل.  فلس ال ًعحذق اًزمن "ؿًَمح ذأن ُشا اًخحزخي مصحـي ميىن حتسًسٍ، ًو

 :اًرسذي اًزمن اًوكحاـي اٙكي حيَي إًََ، وكس ال ًدّصؽ جسَسهل فحًصاوي ًخفنن يف زسذ مح حيسج

ؤدص فـبل ؿىل فـي،  َـد وفق محًلسم ًو ق  ًو ٍصاٍ مٌحس سًح ٌَمسحز اٙكي ًشين، أو )ًسؤال اًدضًو

"اٙكي حيحول أو اًـلست اًيت ًـلس
(1)

.  نٌل أن س َحق اًيط ٌسحؿسًن ؿىل حرص سمن اٌَلحء ذـس 

سلوظ قصًنظة؛ وذشٛك ًخَشس ا٤كًك زوخ اًسريت اٙكاثَّة اًيت ثـمتس ؿىل ثلٌَة اًزمن الاسرتخحؾّي. 

 ؼِص اْكلِلة خببلف مح عم ؿَََ.فح٤كًك يف اًيط ً 

يح ىىون أمحم سمٌنْي: اًزمن ا٢كحيض اًسـَس اٙكي ميخس إىل س سـة كصون )سمن ذين أمِّة(،  ُو

واًزمن اْكحرض ابًًس سة إىل حسج اٌَلحء اٙكي سُذحول إىل سمن محط كِحًسح إىل سمن اٍىذحذة. 

شٍ ا٢كسحفة اًزمحهَة ال وس خعَؽ حتسًسُح. وكعحزى مح وس خعَؽ حتسًسٍ ُو سمن ًلؽ ذـس سلوظ  ُو

شا أمص ٌس خعَؽ اًلحزئ إًََ  قصًنظة وؾوذهتح إىل إس سحهَّح إىل ْكؼة نخحزهتح أو إراؾهتح أو ورشُح. ُو

 سشِبًل.

كس ال ًدسؽ ظسز ُشا اًيط ألس تَخيح ا٢كفذوحة؛ رٛك أن ظسَـة الاكذعحذ اٙكي ٌسَىَ ُشا 

ال ًدِح ثلسمي إخحابث  ت، واًلعريت خسا...(اًيوغ من اًيعوض )اًضـص، األكعوظة، اًلعة اًلعري 

                                                           

 .09، ض.  1،1990ميىن اًـَس، ثلٌَحث اًرسذ اًصوايئ يف ضوء ا٢كهنج اًسًِوي، ذاز اًفحزايب، ظ.  (1)
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ىن فـي اًلصاءت من اًيوايح اًفَسفِّة وا٢كـصفِة واًـَمَة ٍهنغ ؿىل مٌعق  ٍلك األس تٍك؛ ٍو

 "اًسؤال واّكواة".   

 انغشدُ: اخلعاب صيٍ
ال ميىن أن ثلفز أي كصاءت ؿىل سمٌَّة هط "قصًنظة" ذأذـحذُح وآفحكِح. من اًواحض أن اًيط 

ًيححس إىل اًزمن اًوحوذي اٙكي ٍصجسم يف ا٢كعَق؛ فإن اًرسذي يف اًلعَست ال حٍِك إىل اًضـصي 

َ ا٢كاكن وثـمَخَ يف أزيحء زسذ أحساج اٌَلحء  فِمَ وظَد مـيحٍ ذحزح إظحز اًزمٌَة. مفن ا٢كمىن متًو

ىن رٛك ال ًًسحد ؿىل مصسأ اًزمٌَّة ذني اًسحزذ وا٢كصأت اإلس سحهَة، ٍو
(1)

حل ؛ ألن سمن األفـ

صّي يف اًرسذ. واًسؤال اٙكي ال ٌس خعَؽ اًلحزئ أن ًخجيسَ "مىت حسج اٌَلحء؟".   حُو

ال ًـين مح س سق ذأي ححل من األحوال اًخلََي من ا٢كاكن وأطمَخَ، ذي إن حضوزٍ يف 

اًيط ا٢كسزوش ؿىل ذزخة كري كٍََك من الاؾخسحز. ٍىٌَ يف ا٢كلحذي ذون اًزمن يف ذزخة اًخـلِس؛ 

ِشٍ اًخلٌَحث ثأزري مصحرش يف جضىِي فضحء ألن مثة ثبلؾ  ًسح ابًخلٌَحث اًزمٌَة من كصي اًسحزذ. ًو

"سمٌَة آكعحة أححذًة اًسـس وسمٌَة اًخرَي )اًلعة( مذـسذت"اًلعة. ؿًَمح ذأن 
(2)

 . 

 ســحءٍهتؼح.. زظـت.. (..1زأًت ) أؿحذين.. حصت.. (..3كحًت ) ســحءٍهتؼح.. (..1ا٢كحيض: )اكن ) -

ثخوسغ ُشٍ األفـحل  وذؾهتح(. ؿحهلت.. ؾيهتم ... أذزنـــت... مسحت.. مضُت.. ؼصنؼت..ث سحزث..

                                                           

(1) Gérard Genette, Figures III, Paris, éd. Seuil, 1972, p. 228. 

ة، حص. صىصي ا٢كسروث وزخحء زن سبلمة، اٗكاز اًسَضحء، ذاز ثوذلحل ًٌَرش، ظ. زفعحن ثوذوزوف، اًضـؼث (2) ، ض. 1336، 1ًص

19. 
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كحًت(،  )سحاَهتح.. إِك(، واْكواز ســحءٍهتؼح ... سحزث.. أؿحذين.. حصت.. ذني اًرسذ )اكن..

 أذزهت.. مسحت.. مضُت.. حصهت.. )سحءٍهتح.. ؿحهلهتح(، واْكصنة واألفـحل واًوظف )زظـت..

شا اًزمن مؤرش ؿىل أن اًرسذ الحق ؿىل سمن اًلعة. ؿحهلت.. و   ذؾهتح(. ُو

و ًُس ذإًزاسّم ذسًَي أن  - اًعَد )األمص(: اكؼؼصأ، وُو سمن ثفحؿًل ذني اآلمص وا٢كأموز. ُو

 اًسحزذ ًعّوز اًضرعَّة واطمة يف اؾخلحذُح.

ٌسؼمى(، وثؤرش  ..أمسؽ أاكذ... حىون.. حٍصهنح.. ًَِر .. ًخأًق .. متس.. اْكحرض: )ثخواٗك.. -

 ذـغ ُشٍ األفـحل إىل اًرسذ ا٢كزتامن مؽ سمن األحساج. 

كس ًسل كَسة ا٢كحيض يف اًزمين اًيحوّي ؿىل "قيحاَّّة اًيط وفق ثلس مي ص خحًلص ا٢كخأثص 

ىون ا٢كحيض ُيح ًبلس خشاكز. واْكحرض ٌَـصط، وا٢كس خلصي ٌَخوحص. وإرا  ذفَسفة ُحًسحص ٌَزمحن؛ ٍو

ص خحًلص ٌَضـص وفق مـَحز األذـحذ اًزمٌَّة ال مـَحز ا٢كخلكم؛ فإن كعَست  سَميح خساًل ذخعيَف

واْكحرض اب٢كَحمَّة،  ابًليحاَة، ""قصًنظة" ثخوافص ؿىل اًليحيّئ وا٢كَحمّي واٗكزاسّم. فح٢كحيض ًخعي 

"ابٗكزامِة وا٢كس خلصي
(1)

. ويف ُشا اًس َحق مّّي ُومص٘كث
(2)

أًضح ذني ا٢كَحمة وا٢كأسحوّي ؿىل  

م فُرش راث األظول اًَِجَََّة اًيت أسح سًز ش زيحاَّة "ا٢كحيض واْكحرض". وإرا سَميح ذفىصت فًص

حصذط اًضـص اًليحيّئ ابًزمن اْكحرض فإن كعَست "قصًنظة" ال ًيعسق ؿَهيح اًخعيَف اًليحيّئ ٍىون 

 ا٢كحيض ظحقًَح ؿَهيح، وعم ذشٛك ثلذشس من اًصوخ ا٢كَحمَّة.

                                                           

 .311مفحُمي هلسًّة، ض.  (1)

 .310ا٢كصحؽ اًسحذق، ض.  (2)



218 
 

 انٌصف:
ظوزت اًضرط اٙكي اًخلى ذَ ا٢كخلكم. فحًوظف ححرض حضوًزا ابزًسا ثوكف اًرسذ وزمس  

و ال ًلي أطمَّة ؾن جمصايث أحساج اًلعة  يف اًضـص اًـصيّب ثـمميًح وكعَست قصًنظة ختعًَعح؛ ُو

حصفًح زسذاًي ًلؽ يف "( اكن ًـس Meike Balيف اًلعَست؛ ألن اًوظف نٌل ًِجت ذَ مِحك ابل )

"مس خوى اًيّّط 
(1)

أذش لَ يف اًلعَست اذخساء من اًسُت اًثحين؛ إر ٌسِم يف زفؽ  . ًو اًوظف ظًص

ة ا٥كحَظد؛ اٙكي ال هـ١ك ؾيَ صُجًح نثرًيا يف فححتة اًيط. فحًسؤال اٙكي كس ًعصحَ  اٌَشس ؾن ًُو

ِوًة اٙكي اًخلى ذَ اًسحزذ؟ ومح خًسَ؟ ومح  ُُ ا٢كخَلي يف مس هتي اًلعَست من ا٥كحظد؟ ومح 

 إِك. وػَفذَ؟...

ِم اًوظف إسِحًمح هوؾًَح يف إهخحح ا٢كـىن، وإدصاح اًرسذ من اًصاتذة، واٗكفؽ ذَ إىل هجة ٌس 

اْكصنة. فحًوظف يف اًلعَست رو ظسَـة إذساؾَّة ثـمي ؿىل اس خسزاح اًلحزئ إىل ؿح٠ك اًلعَست اٙكي 

هلسز أن  ًخسزح من ا٣كِول حنو "ا٢كـَوم ا٢كفحزق" اٙكي متثهل ْكؼة اًـيحق ذعحزق زن سايذ. وحنن

ذساًة اص خلحل اًوظف يف اًلعَست من اًسُت اًثحين ال ًويح ؿىل حنو مح ُو مـَوم يف األذذَّحث 

 اًرسذًّة ذأهَّ اسرتاحة هدِجة ظول زسذ اًوكحاؽ واألحساج.

اس خجحة اًيط اس خجحذة فـََّة ًؤلس تٍك اًيت ًُفرتط ظصهحح من ِكصي مذَلي اًيط اٙكي 

أو األصزحض اٙكٍن اًخلى هبم ا٢كخلكم يف فضحء إكصاء، واكن حيصنَ اًفضول يف مـصفة اًضرط 

سـًَسا 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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لَ إلص سحغ ُشا اًفضول، وإدصاخَ من ذاةصت  اًلحزئ إىل ؿح٠ك اًلعَست ؿّب إاثزت فضوهل، وجضًو

 ا٣كِول.

هل ثسزجيًَح إىل مـَوم، ورٛك ًخوكف اًرسذ إلاتحة  ا٣كحل ٌَوظف ًٍك ًَج يف ا٣كِول، وحتًو

لس اذخسأ وظف  ذإؿبلمٌح ذأهيح أمحم اكةن يّح هل ؾَيحن سوذاوان ًوحِحن ابًزمحن اًخحزخيي اًسـَس. ًو

ىشا ثعسح ؿبلمة سواذ اًـَيني راث  اٍاكةن من أؿىل اّكسم، وادذحز هل اًـَيني، مث حّسذ ًوهنٌل. ُو

ث مفذوحة. فإرا زذط اًلحزئ ُشٍ اًـبلمة ذأفق وكـَ اٙكي ًًذؼص أال ًيفم اٌَون األسوذ ذالال

إرا اكن من أُي اٙكوق اٙكي ميَي إىل ُشا اٌَون ذون كريٍ من األًوان -ٌَـَيني ؾن أكحل 

فإهَّ س َىِف قصط ُشٍ اًلعَست مضن ذاةصت  -األدصى اًيت حىون حمي فذية من كصي اًشرش

"، وس َجس يف امس اًضحؾص س يًسا كواًي هل يف إزسحث مح اس خزَعَ اهعبلكًح من "اًضـص اًلزيل

ىن س هيزت اس خًذحخَ حِامن ًسزك اًـبلكة ذني ًون اًـَيني  ذَفِخَ ا٢كـصفِة ؾن اًضـص واًضـصاء. ٍو

 )ؿبلمة اًسواذ( وويف اًـَيني ا٢كوحِخني ابًخحزخي اًسـَس. 

وثـَق اًفِم ذيحء ؿىل مح ًرتثد ؿَََ يف  ومثي ُشٍ اًـبلكة ثضـف الاس خًذحح اًسحذق،

اًبلحق. وؿَََ فإن اًوظف ُح ُيح ٠ك ٌض سؽ اًفضول، ذي أّخي رٛك ًلصط الاس خسزاح 

ّة كحمضة وكري وحمسذت، وأمحم ؿبلميت  ىن من ًنحِة ا٢كلرتة اًس ميَحيّئ حنن أمحم ًُو ق؛ ٍو واًدضًو

ة إلوضحء ؿبلكة ثواظََّة ذني اًسحزذ "اًـَو" و"اٌَون". نٌل أن اًوظف ًـس إسرتاثَجَة ِدعحذَّ 

 Fonction deواًضرعَّة اًلصط مهنح ثيؼمي اًرسذ وثسذري صأهَ ؿىل مح ًعَق ؿَََ حِيُت ذؼؼ:"

Régie." 
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ة ا٥كحَظد ًيضحف اٌَون األمسص اٙكي ٍصثسط يف مٌجزٍ  ومن أخي زفؽ اٌَشس ؾن ًُو

نٌل اهضحف اٌَون األسوذ إىل اًـَيني  اًضـصي ابٍهنس واألزط )اًعحصاء واًصمي( واًفصش إىل اّك٘ك

واًَضـص ا٢كًسحة
(1)

، وثخضح ذشٛك ا٢كبلمح اًـصذَة يف اًوخَ اٗكمضلي اًـصيب، ًَزّبًن اًسحزذ ذأن 

شا مح جيسسٍ  ُشٍ ا٢كصأت اًيت اًخلى هبح يف مسذي إكصاء مح عم إال "حفِسثَ"، و"واززخَ". ُو

 اًوظف اآليت:

ٌَ ــِؼ ح أظ ــم   مصاء اكن ًلحؤًنؼسذي اْكؼيف م  بل مِـحذؼذ َحــ ل ؼ د ا

 ـحذؼُس وحِس سؼ َل ؼ فحن ذ ــأح  ي زأًت ذبلهلؼؼلــضؼ َ ذم ــوح

ي جبَسُح  ٍَك ا٢كَبلذؼ وغ ذَ ؼؼؼمؼي اًضؼثــ م     ًخأًق. اًلصظ اًعًو

ن من حسم اًضرعَة ال ٍصاذ ذَ أكحل واٌٚكت اْكس َّة فلط؛  إن ادذَحز اًـَيني اًسوذاٍو

ة اًضرعَة اًيت اًخلى هبح ذبل مِـحذ، ومن أخي اسرتخحغ اًزمن اٙكي وإمنح ٍصاذ ذَ  زمس مبلمح ًُو

لس ّكأ إىل  كّسزٍ اًسحزذ رس سـة كصون، مث اهخلي إىل وظف خ٘كُح. فأذّبًن ذأهنح مسصاء اٌَون. ًو

ىشا سٜك اًوظف مسٜك اْكجحح  ّة اًعوث اٙكي اًخلى ذَ. ُو ص اْكيّس ًئلذبلػ ؾن ًُو اًخعٍو

ِح يف من أخي إكٌ ُست "إس سحهَة" نٌل ثـخلس؛ ألهنح جتِي أظًو حؾيح ذأن ُشٍ اٗكًٍَك ؾصذَة، ًو

ثلسٍصٍ. فـَيحُح اًسوذاوان ووهجِح اٗكمضلي، وأحفحهنح اًيت جض سَ ذَلُس، وحِسُح اٙكي ٌض سَ 

ي ا٢كخأًق يف اّكَس اٙكي اكن هل حضوز مبلسم يف اًلعَست اإلحسى واًـرشٍن  سـحذ؛ واًلصظ اًعًو

                                                           

شٍ اًلعَست ػبلًِح وازفة يف كعَست ًخساذي مؽ وظف معص أيب ٌزضة ًلحذت من األهسً (1) ح ا٢كحجِئ قُيًجح وذالال. ُو س: ... صـُص

 "قصًنظة" ًزناز كصحين.
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ي" من اٗكًوان األول "كحًت يل اًسمصاء"اًلصظ ا ًعًو
(1)

واًثلص ا٥كذؼزن ًضؼموش اًسبلذ،  -"

ة  واًضـص األسوذ ا٢كًسحة اٙكي ًَِر ذَف اًسحزذ. لك ُشٍ األوظحف ثعد يف جمصى زمس اًًِو

 ًِشٍ اْكفِست اًسمصاء، واًواززة أكٍَك.

مثهل هكثي ا٢كىوًنث اًرسذًة ونٌل ذٌُح ٠ك ٍصق اًوظف إىل أن ٍىون ؾيرًصا مس خلبًل ذيفسَ 

األدصى. ويف ُشا اًس َحق ٍصى خرياز حِيُت
(2) 

أهَ من كري اًعـوذة أن هلف ؿىل وظف ذحًط 

ة  ىن اًـىس ال ًخحلق ذامئًح. مفن كري ا٢كيعلي أن هخعَؽ ٢كـصفة ًُو يف لك مىّون زسذي؛ ٍو

( اًيت Pause déscriptiveا٥كحظد وخًسِح ذون ثوكف اًرسذ أو مح ًـصف ابًوكفة اًوظفِة )

ني حِامن اكهت زاايهتح مصفوؿة،  و ٌسرتحؽ سمن األمًو ثيعَق من اًسُت اًثحين، مث يف اًسُت اًصاذؽ ُو

وحِحذُح حصازت، مث ًخزَي اًوظف اًرسذ واْكواز ًُضمي أوظحف اْكفِست أكٍَك اذخساء من ؾًَهيح 

ح وحِسُح، وأوظحف اًصاايث وا٢كزن  ح وزلُص ل واًَحمسني واًيجوم واًّبنة واٍهنص ووهجِح وررشهتح وصـُص

ف واًس يحذي واًلصظ واًضموغ واًزدصفحث واًززوضحث واًسلوف واّكسزان واّكصخ.  وحٌحث اًـًص

لك رٛك ًـس أسحش مـٌلز اًلعَست؛ إر ذسون اًوظف ٠ك ٍىن ذمىًٌح مـصفة وضؽ اًصاايث  

قصًنظة" ٠ك ٍىن فضٍك زسذًّة، وحصنهتح وذلِة األص َحء وحسم ا٢كصأت. واْكق أن اًوظف يف كعَست "

ذي ؾيرص رمم يف ذيحء اًـمََّة اًرسذًّة. فصفضي اًوكفحث اًوظفِة ثسفلت مجٌٍك من ا٢كـَومحث جحهبح 

اْكشف واإلضٌلز حىت وإن ثوكفت اْكصنة فإن اًرسذ ٠ك ًعسَ اًخضرم، و٠ك وضـص ذأن ثٜك 

ؤلمىٌة واألص َحء اكهت جمصذ  ية أو من ا٤كس يحث اًسسًـَة اًيت األوظحف ّكسم ا٢كصأت وأؾضحهئح ًو ًس
                                                           

 .05-01، ظط. 1311، 17ىزاز كصحين، كحًت يل اًسمصاء، ذريوث، مًضوزاث ىزاز كصحين، ظ.  (1)

(2) Gérard Genette, Frontière du récit, in communications n° 8, Paris, éd. Seuil, 1981, p. 162. 



222 
 

جتمي اٗكٍىوز؛ وؿَََ فإن ثسذي اًوظف ٠ك ًلَي من سمخ اًرسذ وثسفلَ، و٠ك ًعمس ذيُذَ، ذي 

ة ذاذي اًسريوزت اًرسذًّة.   أضفى حًِو

 احلٌاس: 
ًفعح اًسحاي ؾن "خًس" ا٢كسؤول. وهسزك ذأن اٙكي اًخلى ذَ يف مسذي إكصاء امصأت، 

ىن الاس خفِحم وزذ اسدٌاكزاًي؛ ونأهَ ٍصاذ مٌَ اًخأنس من ذـغ اًضىوك وأهَ كسز ذأهنح إس   سحهَة. ٍو

اًيت زاوذث اًسحاي؛ إر أزاذ اًسحزذ اس خـبلم مح ًـمتي يف مضري ا٥كحَظد، ذلَة اْكعول ؿىل 

ة يف اٙكُن. ومهنح ثيشثق اًعوزت من حِر إهنح ملساز ذني مح ًؼيَ اًسحزذ ا٥كحِظد،  حلِلة اًًِو

شا ًؤول إىل ابة اًخعسًق، ال إىل ححل اًخعّوز.ومح ثـخ  لسٍ ا٢كصأت ا٥كحَظسة. ُو

٠ك ٌسحؿس اْكواز نثريا يف إمنحء اًـلست، وإراكء فـي اًخوحص اٗكزاسّم، وال يف إحساج اهفصاح؛ 

ولك مح أذاٍ اْكواز إػِحز هجة "ا٢كـصفة" ٗكى اًسحزذ، و"هلعِح" ٗكى ا٥كحظد اٙكي ال ًسفـَ 

س خىضف ًيح اًسُت ا٤كًك إىل اس   خسزاك ؿسم مـصفذَ، وحتٍصىَ ًفِم مصاسم اًسحزذ وملحظسٍ. ٌو

 اًثحًر أن اًسحزذ ًُس ذـَمي، أو ًوطميح ذأهَ نشٛك ؿّب آًَة اْكواز. 
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 اخلامتح:
ة األحٌحش األذذَّة، وأضفى ؿىل  أحسج اًخساذي ذني اًضـص واًرسذ خساًل هلساًي يف هؼًص

و ًُس ذسؿًح يف رٛك إْن يف اًضـص صـص ىزاز كصّحين مسة أسَو  ّة، ُو ذَّة امنحسث هبح ًلخَ اًضـًص

اًـصيّب كسميَ وحسًثَ وإْن يف اًضـص اًلصيّب. فحًزنوغ اٗكزاسّم محزي يف اًضـص اإلوسحيّن مبح يف رٛك 

ِشا فإّن  "لك األهواغ األذذَّة ثعسو إىل اًوظول إىل مس خوى اًخـسري اٗكزاسم"اًليحيّئ؛ ًو
(1)

. ومن 

ح أذصى مععَح األذة ال ًدسؽ ًِشا اٗكفق من أصاكل اإلذساغ مح حـي آكعحة اًيلسّي ُي

اْكسًر ًَور إىل مععَح "اٍىذحذة" و"اًيط" ٌَزبلض من واكؽ "ذق اإلسفني ذني اًضـص 

و ٌسفَ صـصْي امصئ اًلُس واًسحرتّي ٠ك ٍىن أكي ذمح فـهل  واًرسذ". واْكحل أن اًسحكبلين ُو

 اًضـص، وزفؽ ملحمَ ؾن اًخحزخي. أزسعو حِامن ىّزٍ 

٠ك هتخس اًسبلكة اًـصذَّة اًيت أظحذت ذـضِح زوخ "اًًسلِة األزسعَّة"، فحهرصفت إىل اًسحر 

يف اًعيـة واألسَوة من أخي حتسًس آكعحاط اًفٌَّة ٌَيوغ األذيّب؛ ونأن اًضـص خًس أذيّب 

األذذَّة" حٌّسدٌح اًخليص  ًفيض ذـضَ إىل ذـغ. مثي ُشٍ اًُلسمة يف ظصخ مسأٌك "األحٌحش

 اًخحزخيي ًِشا ا٢كوضوغ، وحـَخيح ىصنّز ؿىل حضوزُح يف مسوهة اٗكزاسة.

اضعَـت كعَست "قصًنظة" زمتثَي حاكًة ا٢كصأت اإلس سحهَّة اًيت كحمت ذسوز اٗكًَي، وعم 

ِح اًـصذَّة، وال ثـصف اتزخيِح اٙكي ًـوذ إىل س سـة كصون؛ ؿًَمح ذأن لك متثَي ٍ ىون من جتِي أظًو

ي. وميثي اًسحزذ ظوث اًضحؾص؛ فِيلي  أكوال اًضرعَة، وأحواهل ا٢كعححصة ْكسج  وحوٍ ثأًو

                                                           

ّة، ذاز اًفىص اًـصيب، ظ.  (1)  .179،  ض. 3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَة وا٢كـيًو
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خحذؽ وكحاؽ اًلعة ذـني ًُست حمحًست، فِسسأ اْكاكًة ابًرسذ، مث ًعسح حزًءا من ا٢كسحز  اٌَلحء هبح، ًو

ط اًضـصي اًرسذي ؿّب اًوظف واْكواز، وؿىل اًصمغ من اإلظحز ا٢كوس َلى اٙكي جضلك فَِ اًي

)اًسحص اٍاكمي( واًوكفحث اًـصوضَة فإهَ ٠ك ًُـق مسري اْكاكًة؛ فؼِصث اًّباؿة يف اًخواجش ذني 

خَ  اإلًلحغ ا٢كوس َلّي واألسحًَد اًرسذًة، ذون أن ًخفجص اًيوغ، وس َؼي اًيط صحًُسا ؿىل صـًص

 وزسذًخَ يف آن واحس. 
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 هذك: َص انمصْذجي

 ِـــــحذـــ ؼؼؼبل م ؼؼذ  ؼؼِؼحؼؼؼ لؼ مــح أظــــِـــد اٌَــــ  فؼؼؼؼي مــسدــي اًؼحؼمؼؼؼصاء نـــحن ًــلـــحؤهــــح 1
ؼؼِؼمــــحـــؾـــِـــٌ 1  ـــحذؼؼؼؼؼؼؼؼن أذؼؼؼؼثـــذؼؼؼواًــس األذؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼحذ م حن سؼؼؼؼوذاوان فؼؼي حؼحؼؼًص
 مــِــبلذي قؼؼؼؼؼصهــحظـــة حًــــت: وفؼؼؼؼيؼكؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼحؼ ذؼؼ ســــحءًـــ  ِـــة؟إســـصـــحهــ ت ُــــي أهــــ 3
 ذـس زكؼؼؼؼؼؼحذ ٌــني..ِـــ م اًؼـــــ ــــٌــــ ِ ـــ فؼؼؼؼي ث  قؼؼؼؼصهــــحظــــة؟ وظؼؼحــت كؼؼصون ســســــة 1
ـــة ذؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼةِّؼؼؼؼؼة زاًؼؼؼؼؼؼحثؼؼؼؼِـــح مؼؼصفؼؼؼؼؼوؾؼؼؼوأمــــ  5  جــــِــــحذؼ وحـــِــــحذُؼؼؼؼؼح مؼؼؼوظؼؼؼؼؼًو
ؼؼخ نــِؼف أؾـــحذهؼؼؼؼي 0  ؼؼؼمؼؼصاء مؼؼؼؼؼؼن أحــفــــحذيؼست سؼــــًؼؼحــفـــِ مــــح أقؼؼصة اًـــذؼحًز
 ــِـــس ســــــحذأحؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼحن ذــَـــلــِــس وح  ؼؼؼَ ذمؼضؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼي زأًؼؼؼؼؼت دؼبلًــــَؼؼوح 7
 ت ذؼؼؼِـــح أمؼؼؼؼؼي ثــمــس وسؼؼؼؼؼحذيؼنــــحهؼؼؼؼ ؼًزـــٌـــح اًـــلـــسًـــم وحؼؼجؼصتؼوزأًــــت مـــٌؼؼؼ 9
 واًــــصؼؼؼصنؼؼؼؼؼؼة اًـــشُــصــِــــة اإلهؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼحذ واًــِــحســمؼِؼٌــة زظــــــــت ذؼٌؼؼجؼؼومؼؼِؼؼؼؼؼؼح 3

 هنص سؼؼؼواذ حة ..ؼسـؼؼصك اًؼمؼٌــ فؼؼؼؼي صــ ضؼؼؼق، أًؼؼؼن ثؼىؼؼون؟ كــَت حٍصهنـــحوذمــ  16

 مؼؼؼؼؼح سال مؼؼرذؼزهـًـح صـــمؼؼؼوش ذؼؼؼؼؼؼبلذي صيب،  فؼؼؼؼي اًثلص اًؼشيؼفؼؼؼؼي وهجم اًـ 11

ؼف" ومحهئح 11  سحذــ ى ؼ يف اً  حن،ـــحؼي،  فؼؼؼي اًًصؼفؼؼؼؼي اًف فؼؼي ظــِــد "حــٌــحث اًـــؼؼًص

 ؼص حؼؼعـــحذؼؼؼِنــــســٌــحذــــي ثؼؼؼصنــــت ذـــلــــ  َفِحؼ ر د ؼســـحزث مؼـؼؼي.. واًــضـــؼص ًَِ 13

 َـــة اًــمــِؼؼؼؼؼبلذي اًـــضـــمؼؼؼؼوغ ذــَــِــــــثمــــ  ًــذــأًؼؼق اًـــلؼصظ اًؼؼعؼؼؼوًــي ذؼؼجـــِـــسُــــح 11

ؼؼؼؼؼخ نؼؼؼؼؼؼوم زمؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذ ثــي اًؼؼعؼفــي دــَف ذًََيتومـــضــِؼت مــ  15  .. ووزااؼؼي اًذـــحًز
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 ٌــحذيؼ ؼوف ث ؼؼلــحث ؿىل اًؼسواًؼؼززنـــضـــ مــؽ هــصؼؼؼضؼِــححث.. أنـــحذ أســــاًؼؼؼزدؼؼؼصفــــ 10

و حؼسوذهـــح 17  حــــسزاهؼؼِــح أمؼؼؼجؼؼؼؼؼحذي فـــحكؼؼصأ ؾــــَؼؼؼى كــــحًــــت: ُــٌــح "اًؼحمصاء" ُس

 ؼؼؤاذيؼحهــِــًـح ذؼفومـــسؼؼؼحـــت حؼؼؼصًحـــح زــــ هؼحسفــًـح  أمؼؼجــحذُـــح؟ ومــسحــت حؼؼصًحؼح 19

 أن اًؼؼؼؼؼشًؼؼؼؼن ؾــــٌـــذؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼم أحؼؼؼؼؼساذي ًــــح ًـــِـــت واززــذؼؼي اًؼؼجــمؼِؼَــة أذزنـــت 13

ــــحذزحـــبًل ًــســـ ذؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼحــــ ؾـــٌـــسمـــح وذؾ  هــلؼت فــهيـــحؾـــح 16  مؼؼؼى "ظؼؼؼؼؼؼحزق ذؼؼؼؼؼن ًس
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( اًيت قيّحُح ا٢كعصذون مَّحية 1339 - 1313ثسزش ُشٍ اًوزكة كعحاس ىزاز كصّحين )

إىل اآلن؛ ألّن ىزاز كصّحين اكن اًضحؾص األوفص حًؼح  1359ومعحوذة ابآلالث ا٢كوس َلِّة، مٌش اًـحم 

ص سَ ابًؼحُصت، فَـهّل أنرث ذني صـصاء اًـصذَّة ابالس خثثحز هبشا األمص، حىّت ُؿّس صـصٍ يف ُشا اًسحة أ

صحؾص ؾصيب قيُّت كعحاسٍ حبسد اس خعبلغ أّويل حزمعَ ُشٍ اٗكزاسة اًيت حتحول اًوكوف ؿىل 

ّة اًليحء" يف كسمِح األّول، ومن مّث "قيحاَّة ىزاز كصّحين" حتسًًسا ذون  أذـحذ "قيحاَّة اًضـص وصـًص

اثّعحاًل وزَلًح ابًليحء يف أظي وضأثَ، فإّن ىزاز  كريٍ من اًضـصاء أذرًيا. فإرا اكن اًضـص ذـحّمة مذّعبلً 

كصّحين كس حلّق مـىن ُشا الاثّعحل يف مفِومَ اًـمَق ٌَضـص اٙكي ؿّّب ؾيَ يف كعحاسٍ ثـسرًيا 

-زصحًيح، ويف ثَلّي اًلّصاء وؿىل زأسِم ا٢كليّون أو ا٢كعصذون وا٢كَّحيون ومجِوز مذشّويق ُشا اًضـص 

حبسد ثـسري ظححصَ، يف س َحق مح، ذخحوًي ؿسذ  ٌلث ًُست اكٍلكٌلث"اٙكي امنحس حىّت كسا "لك

من كعحاسٍ إىل أكحن ًُعسخ هبح ظسحخ مسحء. من ُيح ًخحّسذ اّكِس اًيلسي يف ُشٍ اًوزكة ذسحر 

لني من اًفٌون اًخلََسًّة آكحٗكت  ح، ًخيحكش يف وكوؾِح ذني فٌنّي ؾًص ُشٍ اًلعحاس ا٢كليّحت ذون كرُي

ـًح.     ٌُل فّن اًضـص و   فّن ا٢كوس َلى م

 :ّّح انغناء ّْح انشؼش ًشؼشـغنائ -

ّة، ابس خـصاط مـىن اًضـص كسميًح  ذساًة ال ذّس من كصاءت )اًضـص واًليحء( كصاءت حضحًز

ّة يف اًضلك وا٢كضمون، يف اظعبلخ اًيلّحذ من أُي األذة واًفٌون.  وحسًثًح، وحتّوالث اًضـًص

ٌَليحء هلحًصح مس خفًِضح ومواساًي ٌَضـص، فىثرًيا مح وسمؽ هـت  ويف اًوكت راثَ ال ذّس من أن هفصذ

اًضـص اًـصيّب ذـمومَ ذأهَّ صـص قيحيّئ، وال هلف ؿىل مـىن واحض ًِشا اًيـت اٙكي ًدٌحوة مؽ 

ـًح،  -اٙكاثَّة ٗكى نثري من اًيلحذ. يف حني ًلَد ؾن حصاج اًـصة اًضـص ا٢كَحمي واًضـص اٍمتثًَل م
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اًرتاج ذـسذ من كعحاس اًضـص اًخـَميي اًصاذؽ ا٢كمتّم ًفٌون اًضـص اًثبلزة يف وإن ػفصًن يف رٛك 

لِّة اًلسمية ّة اإلقًص ّة مٌش اًلسم ثلس مي  -اًيؼًص من سمن أفبلظون وأزسعو، فلس ثلّصز يف ثٜك اًيؼًص

اًضـص اهعبلكًح من ظَف اًخَّفغ، فحًضـص اٗكزاسّم ُو اًضـص اٙكي ثخلكّم فَِ اًضرعَّحث حسد، 

ـًح يف و  اًضـص اًليحيئ ُو اٙكي ًخلكّم فَِ اًضحؾص وحسٍ، يف حني ًخلكّم اًضحؾص واًضرعَّحث م

ّة اًلصذَّة مٌش  و اًضـص ا٢كَحمي، ًلول خرياز حِيُت: "ًلس احهتسث اًضـًص اًعيف اًثحًر ُو

 ثمّت ثٜك أزسعو يف أن جضلّك من ُشٍ األهواغ هؼحًمح موّحًسا كحذبًل ًئلححظة زاكمي اْكلي األذيّب. و٠ك

اّكِوذ من كري اًخسحسحث، أطمِّح اًخلس مي اًثبليّث ا٢كـرتف ذَ من اًلصن اًثحمن ؾرش، واٙكي أس يس 

و ثلس مي اْكلي األذيّب إىل زبلزة "أمنحظ أسحس َّة" ُظيّفت حتهتح مجَؽ  دعأ ألزسعو هفسَ، ُو

األحٌحش واألهواغ األذذَّة: اًليحيئ، وا٢كَحمي، واٗكزاسم"
(1)

  ُ َجي ؿىل ُشا اًخلس مي وكس ححفغ 

اًثبليث، ٍىٌَّ اهعَق من ا٢كوضوغ فصأى أّن "اًليحيئ ًـّّب ؾن اإلحسحش، وا٢كَحمّي ؾن ا٢كـصفة، 

واٗكزاسّم ؾن اإلزاذت واًفـي"
(2)

 . 

فحًليحاَّة يف أظي مـيحُح ثسّل ؿىل رضة من اًضـص اٙكي كِي ًَلىّن معحواًب اب٢كوس َلى، 

ق آٌك موس َلِّ  ( فعحز اًضـص اٙكي ًلىّن Lyreة جض سَ اًلِثحزت جسّمى )ًري فلس اكن ٗكى اإلقًص

م  (، وظحز ُشا اًخـسري ًعَق ؿىل أي صـص ًـّّب ؾن Lyricمبعححصهتح اًضـص اًليحيئ )ًرًي

                                                           

خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيط، ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـحّمة آفحق ؾصذَّة، وذاز ثوذلحل ًٌَرش )مرشوغ اًًرش ا٢كضرتك(، ( 1)

 .5ض  ذلساذ ذ. ث.

؛ واهؼص: هوزاٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيئ يف "٢كحرا حصهت اْكعحن وحًِسا"، ذاز أمي 73خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيط، ض  (1)

 .13، ض 1669، ظفحكس 1ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ
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الاهفـحالث اًضرعَّة
(1)

.. ومح من صّم يف أّن ُشٍ اآلٌك اكهت حصافق اًضـص ا٢كَحمي يف ذـغ 

ىهنح ادذّعت رضـص اًعوث ا ألّول حبسد ثـسري إًَوث ا٢كـّصف ٌَضـص اًليحيئ هبشا األوكحث ٍو

اًخـسري، واّكحؿي من اًضـص ا٢كَحمّي ظواًت اثهًَح ومن اٍمتثًَل ظواًت اثًثًح
(2) 

. 

ق ًسسأ من اًًس سة ًآلٌك  مفح هَحؼَ يف ُشٍ اإلصحزاث األوىل ٢كـىن اًليحاَّة ٗكى اإلقًص

ًَسّل ؿىل هـت حمّسذ ًعسَـة اًضـص اْكحمي  ا٢كعححصة يف األذاء واإلًلحء، مث ًخحّول ا٢كـىن

ً ؿىل ا٢كـىن  ًبلهفـحالث اًضرعَّة، ومن مّث ًعري اًخحسًس ابًعوث األّول، اًضلكي اًعحذؽ، ذالا

اًـمَق ّكًس اًضـص أو هوؿَ يف ادذبلفَ ؾن اًيوؿني اآلدٍصن ا٢كَحمي واٗكزاسم، أو كي اًعوثني 

ـًح، ال فصق.  اآلدٍصن م

شا حيََيح ؿىل الاًخسحش اًـحم يف ًلة اًيلس قصذًَح وؾصذًَح حِحل ُشا ا٢كععَح كسميًح وحسًثًح  ُو

حىّت ًُلحل "إّن مفِوم اًليحاَّة من أنرث ا٢كفحُمي إاثزت ٌَجسل زمغ رسحظخَ اًؼحُصت، وزمغ نرثت 

فحث وثسحٍهنح، وكس ًـوذ ُشا األمص إىل قَحة هجحس اظعبل شا مح ًفرّس نرثت اًخـًص يح اس خـٌلهل، ُو

وإحصايئ ذكِق وس خعَؽ من ذبلهل أن هخـّصف ؿىل آكعحاط اًضلكَّة واٗكالًَّة ٌَيّط اًليحيئ، 

من اًيلحذ. فِشا  واْكلِلة أّن ُشا اًوؾي ذلعوز اًيلس ؾن اإلححظة هبشٍ آكعحاط كس ؿّّب ؾيَ نثري

ًليحاَّة اًلسمية ؿىل ُىري موص ًَِم مثبًل، ٍصى أهّيح هخحّسج ؾن اًليحاَّة اّكسًست، وال هـصف مح عم ا

وخَ اٗككّة"
(3)

. 

                                                           

؛ صويق 15 – 13، ض 1665، مّعحن 1أمحس اّكّوت، اًليحاَّة وكضحاي الاًزتام يف صـص َلوذ ذزوٌش، ويوس ا٢كـصفة، ظ :اهؼص (1)

 .17؛ هوز اٗكٍن، األًن اًليحيئ، ض 136ضَف، اًـرص اّكحًُل، ذاز ا٢كـحزف، اًلحُصت ذ. ث. ض 

 . ملحالث يف اًيلس األذيب، حصمجة ًعَفة اًزاّيث.   1351ث. ش. إًَوث، األظواث اًثبلزة ٌَضـص،   (1)

 .11هوز اٗكٍن، األًن اًليحيئ، ض ( 3)
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فإرا اكن خرياز حِيُت كس ححول آكصوح من اًخلس اميث اًـسًست اًلسمية واّكسًست ألهواغ 

اًضـص ابكرتاحَ اًضِري يف خحمؽ اًيط، فإهَّ ًـّب، ثَمًَحح وثرصحًيح، ؾن ُضحصة اْكسوذ اًيت اكن 

لي آكَط كحمئًح فهيح ؿىل نثري من ا٢كس خوايث، ومهنح ًلميِح اًيلحذ ذني ثٜك األهواغ أو األحٌحش اًيت ذ

 مس خوى اٍمتَّي ذني لكميت اًيوغ واّكًس راهتٌل، يف الاظعبلخ ويف اًخعّوز ًـبلكة ُشا اًفّن ذشاك. 

وؿىل رٛك فإّن من مـحين )اًليحاَّة( يف اًيلس؛ ؾصذََّ وقصذََّ، ًن ثسّل ؿىل اًضـص ذإظبلق، 

ّة راثَ، ٙكا "ًشُد ذـغ اًيلحذ إىل أّن اًضـص واًليحاَّة وكس ثـين يف أحس جتََّحهتح  مفِوم اًضـًص

ذالاّن ٢كسًول واحس"، ًلول ظسحي حسًسي:" اًلعَست اًليحاَة ادذعحز اًضـص ذأزسٍ أو عم 

ني أّن اًضـص ال ٍىون إالّ قيحاًَح فِـَن أّن "لّك صـص قيحيئ"، وإرا  صى حون هُو جسمَخَ اًثحهَة" ٍو

(1)ًعسح اًسؤال ؾن مفِوم اًليحاَّة سؤالاً ؾن محَُّة اًضـص معَلًح؟" اكن نشٛك، فِي
 . 

ون ذإظبلق، مفح ا٢كلعوذ هبشٍ اًليحاَّة؟ ومك   فإرا اكن اًضـص اًـصيّب قيحاًَح أو راثًَح نٌل ًلًو

ّة ذأذـحذُح ا٢كخـّسذت؟ -أكعس ُشٍ اًليحاَّة -عم ضحمٌة  (2)ًخحلِق اًضـًص
ة مّث مح ظٍك ُشٍ اًليحاَّ  

 :ابًليحء اٙكي ززم إًََ حّسحن زن اثذت حني كحل

 ثَلََن ابًضـِص إّمح ويَت كحاهُل   إَن اًليحَء ًِشا اًضـِص مضٌلزُ 

فبل ذّس، واألمص نشٛك، من ثأّمي األكساز اًيت حـَت أنّب موسوؿة يف اتزخي األذة اًـصيب 

ّفَ أذو اًفصح األظف  حين ؿىل ا٢كحاة اًعوث اًيت اهخلحُح ِثأذش ؾيوان "نخحة األكحين" اٙكي وكفَ مًؤ

                                                           

 .   11اًليحيّئ، ض  هوز اٗكٍن، األًن( 1)

 . 131 - 193ض  اهؼص: صويق ضَف، اًـرص اّكحًُل،. (1)
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ذمّح قيُّن يف رٛك اًزمن، وحـَِح مفذحًحح ًخأزخي األذة واًضـص وا٢كوس َلى وحِحت اًفّن ٗكى اًـصة يف 

ؾرصٍ ويف اًـعوز اًيت س سلذَ
(1)

. 

وال هًىس مح أظَلَ اًـصة ؿىل فـي اإلًلحء اًضـصي ٗكهيم ذإظبلق من هـت "اإلوضحذ"، 

وا )أوضس فبلن( يف ححل حصذًس اًصاوي ًضـص اًضحؾص، فىأهٌّل ُو إر ًًضسٍ فلس اكن ذأهبم أن  ًلًو

شا من  ص اهعبلكَ، ُو ـًح، وذشا ًـَسٍ إىل أظي وضأثَ، وحيخهََ يف حُو ليََّ ُمصّح إوضحًذا ًرتّّن ذَ ًو

ّة ا٢كخحلّلة ابًسٌلغ.  ابة اًخبلسم اًعسَـي ذني اًليحء واًضـص، ذهل اًضـًص

ون إىل شُد اٌَلًو أّن اًصحز ُو يف أظي مـيحٍ قيحء ا٢كححت من اًسرئ، فاكن أّول اًضـص  ًو

ُو راك اًعيف من اًليحء، حبسد نثرٍين ًنكضوا وضأت اًضـص واثّعحهل ابًليحء، وزأوا دعحاط 

ني أصّس اهفعحاًل من صعصي اًسُت  ُشا اًسحص اًـصويض األّويل اًعحذؽ، وا٢كضلّك من وحسثني ظلًص

ـّي اًزححفحث اًـسًست ٌَوحست اًـصوضَّة اًضـصي اًواحس يف اً  ّة األدصى، ًو سحوز اًضـًص

)مس خفـَن( ا٢كىّصزت يف اًصحز، جتـي مٌَ اٍالكم اًواكؽ ذني اًضـص واًيرث، فِو آدص ا٢كيثوز، وأّول 

شا مح حـي اًلسمحء ًعَلون ؿَََ هـت حٌلز اًضـصاء ا٢كيؼوم، ُو
(2)

. 

                                                           

 ونشٛك مح اص هتص من نخد هبشا اًـيوان وحسًر ؾن ا٢كليَّحث وا٢كلينّي يف اًـرص اًـسحيس ؿىل امذساذٍ. (1)

؛ ازن زص َق 91، ض 1309 ، اًلحُصت1اهؼص: صىصي ؾَّحذ، "موس َلى اًضـص اًـصيب: مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة، ذاز ا٢كـصفة، ظ (1)

، حِر ًلول يف ابة اًصحز "سمع 1399اًلريواين، اًـمست يف ظيحؿة اًضـص وهلسٍ، حتلِق َلّس كزكزان، ذاز ا٢كـصفة، ذريوث 

 .136آكََي أهَّ ًُس من أوسان اًضـص" اهؼص: صويق ضَف، اًـرص اّكحًُل، ض 
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ليّن ًِح يف س َحق ومح ًفغ اْكحذي وظيَـَ وقيحاُّذَ ذلحاسة  ؾيّح، فلس اكن اًـصيب حيسو إذهل ًو

من س َحكحث اًـُش اًعسَـي، نسًحح وفصًحح، ويف اًخلّوي ؿىل احامتل مضلّة حِحت اًرضوزت، 

 وماكذست ؾيحء اٍاكةن يف ُشا اًوحوذ.

ف اًـصة اًلسمحء ا٢كضِوز ٌَضـص ذأهَّ "الكم )أو كول( موسون  ُس خيفى ؿََيح أّن ثـًص ًو

ذال ؿىل مـىن["ملفّى، ]
(1)

ًيعَق يف اًلسم األّول مٌَ من الاؾخسحز اًضلكي، فِو ًسٍن ذشٛك  

ف ُو مح صحغ ٗكى اًـصة،  شا اًخـًص ٌَزحظَّة اًليحاَّة؛ أي األذاء اٍالكسم ا٥كعوض ابًليحء، ُو

لي فِثحقوزش، وسلصاظ وأفبلظون،  ق، ومهنم اًفَِسوف اًصاييض اإلقًص و مح رُد إًََ اإلقًص ُو

يح ُشا اًيؼص كصي أ زسعو اٙكي أنّس ذحظَّة ا٤كخاكت أنرث من اًوسن واًلحفِة يف فّن اًضـص. وكس ًلًص

ف ومن مّث جتََّحث ا٢كفِوم، واًخفنّن يف الاظعبلخ اٙكي بنخيف اًضـص كسميًح  ذخدصّؽ حتّوالث اًخـًص

ًسا من اًسَحن ا٢كوحّض ٌَخبلسم  ص اًضـص وحسًثًح ٗكى اًـصة واًلصذَني؛ ألهَّ س ََلي مًز مح ذني حُو

فحث مٌعًسح ؿىل ا٢كضمون  وخشز اًليحء يف اًيفس اًشرشًّة، حىّت حني ٍىون اٍالكم يف ثٜك اًخـًص

ست أكحيل حني أكول إّن ا٢كـىن اٌَلوّي اًرصف يف اًـصذَّة ٌَضـص، وحتّوالثَ وجتََّحثَ  يف ػحُصٍ، ًو

ق إىل الاظعبلخ، كس ؿّّبث مجَـِح ؾن رٛك زىفحءت ث ؤنّس ملساز اًخبلسم مح ذني اًضـص يف اًعًص

 واًليحء.

                                                           

يف أسٌلء اًضـصاء وويحضم وأًلحهبم وأوسحهبم وذـغ صـصضم، حّصحَ وؿَّق  اآلمسي أذو اًلحمس اْكسن زن ررش، ا٢كؤثَف وا٥كخَف (1)

دس هصىىو، ذاز اّكَي، ظ ؛ كسامة زن حـفص، هلس اًضـص، حتلِق وثـََق َلّس ؾسس ا٢كيـم 91، ض 1331، ذريوث 1ؿَََ، فًص

وزساح األذابء، ثلسمي وحتلِق:  ؛ ححسم اًلصظححين، مهنحح اًسَلحء09، وض 01، ض 1300دفحيج، ذاز اٍىذد اًـَمَّة، ذريوث 

 . 71. ض 1391، ذريوث 1َلّس اْكسُد زن آكوخة، ذاز اًلصة اإلسبلسم، ظ 
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: ُو "يشء خيخَج يف ظسزي فِيعق ذَ -وكس س تي ؾن اًضـص -كحل ؾسس ٝك زن زواحة 

(1)ًسحين"
. وكحل معص زن آكّعحة: " اكن اًضـص ؿ١ك كوم، ٠ك ٍىن هلم ؿ١ك أحّص مٌَ"

(2)
. وكِي ًـسَس 

(3)خًّسم؟ فلحل: ال ذّس ٌَمعسوز من أن ًيفر"ٝك اًِشيل ا٢كسين: "هَف ثلول اًضـص مؽ اًفلَ واً 
 .

و٢كّح س تي األؾصايب؛ "مح ابل ا٢كصايث أحوذ أصـحزمك؟ كحل: ألًّن هلول وأهسحذًن حترتق"
(4)

. وكحل 

ص" اّكححغ: "اًضـص ظيحؿة ورضة من اًًسج وخًس من اًخعٍو
(5)

. وكحل اًسحرتي: "واًضـص ٢كح 

ُس ابًِشز ظّوًت دعسَ". وك حل كسامة زن حـفص: "إهَّ كول موسون ملفّى ًسّل ؿىل حىفي إصحزثَ ًو

مـىن". وكحل ؾيَ ازن ظسحظسح اًـَوي: "الكم مٌؼوم ابةن ؾن ا٢كيثوز ... وهؼمَ مـَوم حمسوذ، مفن 

حّص ظسـَ وروكَ ٠ك حيخج إىل الاس خـحهة ؿىل هؼم اًضـص ابًـصوط اًيت عم مّياهَ"
(6)

. وكحل 

ًلسز هبح اإلوسحن ؿىل ختََي األموز اًيت ثسٌُّت ذّباُني ًلِيَّة اًفحزايب: "اًضـص ُو اًعيحؿة اًيت 

فغ  ّة واًلسزت ؿىل حمخاكهتح مبثَبلهتح". وكحل أذو ُبلل اًـسىصي: "الكم مًسوح ًو يف اًعيحاؽ اًيؼًص

ة،  ّف من أكوال رواث إًلحؿحث مذّفلة، مدسحًو مضموم". وكحل ازن سٌُح: "اًضـص الكم خمَّي مًؤ

ح، ومدضحهبة حصوف آكواثمي". وكحل أذو اًـبلء ا٢كـّصي: "اًضـص الكم موسون مذىّصزت ؿىل وسهن

ثلصهل اًلٍصزت ؿىل رشااط، إن ساذ أو هلط أابهَ اْكس". وكحل ازن زص َق: "اًضـص ًلوم ذـس اًيَّة 

                                                           

س، ذاز اٍىذحة اًـصيب، ظ (1)  .0/111، 1353، ذريوث 1ازن ؾسس زذَّ، اًـلس اًفًص

 .1ازن سبّلم أكحي، ظسلحث حفول اًضـصاء، وسزة اًوّزاق الاٍىرتوهَة، ثلمي آيل ض  (1)

 .01/  1، 1339اّكححغ، أذو ؾامثن معصو زن حبص، اًسَحن واًخسُني، حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون، معسـة آكحجني، اًلحُصت   (3)

 .316/  1اّكححغ، ، اًسَحن واًخسُني، ظسـة ذاز اّكَي،  (1)

 .316/  1ص، ذريوث ذ. ث.  اّكححغ، أذو ؾامثن معصو زن حبص، اْكَوان، حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون، ذاز اًفى (5)

ّة  (0)  .11، ض 1391ازن ظسحظسح اًـَوي، ؾَحز اًضـص، حتلِق َلّس سكَول سبّلم، معسـة اًخلّسم، مًضحت ا٢كـحزف، اإلسىٌسًز
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من أزذـة أص َحء وعم؛ اٌَفغ وا٢كـىن واًوسن واًلحفِة، فِشا ُو حّس اًضـص؛ ألّن من اٍالكم موسوًًن 

ُس رضـص، ًـسم اًلعس واًيَّة، نأص َحء احّزهت من اًلصآن ومن الكم اًييّب م ظىل ٝك -لفى، ًو

وكري رٛك ذمح ٠ك ًعَق ؿَََ ذأهَّ صـص". وكحل ححسم: "اًضـص الكم موسون ملفّى". وكحل  -ؿَََ وس١كّ 

ة يف اًوسن، مذّحست يف اْكصف األذ ـًح، ومدسحًو ـًح كع ري من لّك ازن ذ٘كون: "ُو الكم مفّعي كع

كعـة"
(1)

 . 

فحث اًضـص ُشٍ أو مفحُميَ وذَط إىل هخحجئ مخس أمجَِح فامي ًأيت:  حضس زاحب اًـويب ثـًص

مفحُمي ال ثفعح ؾن حّس اًضـص ذلسز مح ثويح جبوُصٍ. مفِوم خيصح اًضـص ؾن حلِلذَ وجيـهل 

اٌَفغ وا٢كـىن، ؿًَمح. وآدص حيرصٍ يف اإلجيحس، ومفحُمي ثـخس ابًضلك يف اًوسن واًلحفِة، و 

ً ؿىل ثسحٍن اٙكُيَّحث وذالاً  واألسَوة وا٤كّسيحث. وأذرًيا زأى يف لّك ُشٍ ا٤كحوالث ثسحًيًح ذالا

ّة واًلسزت ؿىل ثفِّم اًضـص، ٢كح هل من كمية يف اًيفوش، ثُوامئ مح  ؿىل مسى إذزاك اًـمََّحث اًضـًص

اًسَحن ًضـًصا؟" "إّن من -ؿَََ اًعبلت واًسبلم-كحل ؾيَ اًييّب َلّس 
(2)

. 

فحث ًسّل ؿىل معق ثأّظي فّن اًضـص يف  واْكّق أّن مح خيَط إًََ اًيحػص يف ُشٍ اًخـًص

هفوش اًـصة كسميًح، واثّعحهل إكمي اب٢كـىن اٌَلوّي اذخساء يف ملحٌك معص زن آكعحة ذأهَ ؿ١ك أي 

ف، ًـهّل مح سال ممتىّ  شا خشز مىني يف اًخـًص ًٌح من هفوش اًـصة يف صـوز وحّس وإذزاك، ُو

ُس أذّل ؿىل رٛك  ثفىريضم ويف ظسَـة ثفحؿَِم مؽ ًلهتم، ويف زؤٍهتم ٌَـح٠ك من ذبلل ثٜك اٌَلة، ًو

من دمت آكبلظة ٗكى اًـويب زالكم خحمؽ ٌَييّب ًيلهل من نخحة )اًـمست( مـسواًل ؾن أظهل يف 

                                                           

 .15، ض 1663، ؾيّحذة 1اهؼص: زاحب اًـويب، حّس اًضـص ٗكى زّواذ اًخفىري اًيلسي اًـصيب اْكسًر، معسـة ا٢كـحزف، ظ (1)

 .13 – 11ؼص: زاحب اًـويب، حّس اًضـص، ض اه (1)
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،  5131ن حصَح اًسزحزي، زصمق اْكسًر ا٢كضِوز "إّن من اًسَحن ًسحًصا" اًوازذ يف ابة اًعد م

ونشٛك اًوازذ ذعَف أدصى يف اًسزحزي وكريٍ، وعم: " إّن من ]ذـغ[ اًسَحن ًسحًصا، وإّن من 

اًضـص ِْكوْكَة ]أو ِْكوَكًح[". ففي ُشا اًخوّسي زالكم اًييّب مح ًسّل ؿىل ا٢كًضأ اٗكًين ٌَضـص 

ئلحسحش ذَ، ويف اًيؼص إًََ هوهَ من ظسلحث اٍالكم اًع سرتؾي ًو لويس وا٢كـجد وا٢كسُش، ٌو

اهدصحُيح إصحزت ازن زص َق هفسَ إىل اًيَّة يف حّس اًضـص؛ ًَيفي ؾن ذـغ آي اًلصآن اٍىصمي والكم 

 ، ا٢كوسون وا٢كلفّى، ظفة اًضـص.-ؿَََ اًعبلت  اًسبلم-اًصسول 

فحث اًضـص، وأكعس ُيح اًضـص اًليحيئ حتسًًسا، ٗكى اًيل حذ وإرا أهـميح اًيؼص يف ثـًص

ـًح، جنس األمص محزبًل نٌل ُو  ق م اًلصذَني، وٗكى هلحذ اًـصة ا٤كسزني ا٢كخأثٍّصن ابًـصة اًلسمحء واإلقًص

ُيح متحًمح؛ فصومحن ايهورسون ًشُد إىل أّن اًضـص اًليحيئ "ا٢كوّخَ حنو مضري ا٢كخلكّم صسًس 

الازثسحظ ابًوػَفة الاهفـحًَّة"
(1)

ـّصف إزصاُمي فذحي اًلعَست اًل  يحاَّة كحابًل: "عم كعَست كعريت . ًو

ّف ومضحؾصٍ" راثَّة ثخفّجص فهيح أمعق مـحين ا٢كًؤ
(2)

شُد ذومٌَم زاابيت إىل أّن قيحاَة وقيحيئ  . ًو

مفِومحن كحمئحن يف اًيلس، "وكري حمّسذٍن ذسكّة، ونثرًيا مح ًلصًنن ذسفق اًخـحذري اًخَلحاَة 

وخ، ٍىٌَّ ٍصى أّن مصمي إصاكًَّة اًليحاَّة حمتثّي يف ًؤلححسُس" وال حيّسذ زاابيت مـىن اًليحاَة ذوض

"ؿبلكة اٙكاث ذفـَِح اًضـصي"
(3)

مُضحل موًسوا أّن اًليحاَّة "ثـين زقسة اٙكاث يف  -. وؾيس حون 

آكصوح من أظَِح ومن اًـح٠ك ًرتحي ملحمصت يف اٌَلة، وعم ثرتمج حححذيح ا٢كخواظٍك إىل اٌَلة؛ ألهّنح 

                                                           

 .19هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيئ، ض  (1)

 .19، ض ا٢كعسز هفسَ (1)

 .13 - 19، ض ا٢كعسز هفسَ  (3)
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ؿىل رواثيح وؿىل وحوذًن، مّث إّن اًليحاَّة عم كسزت اٌَلة ؿىل حـي اٙكاث ثلمي سشَِيح إىل اًخـّصف 

مسَاًك إىل ا٢كعَق، وعم أًًضح ثـّّب ؾن وؾي اٙكاث حبسوذ مزٍنهتح وذلعوزُح ؾن سـهيح اٗكؤوة 

ة اًـسم، فذلزل ابٌَلة وفهيح وحوًذا زىًصا ال ًعوهل اًسىل، وجتّسذ اًـح٠ك فذسـثَ فذ  ًَح كحذبًل إىل جتحوس ُحًو

شا جيـي اًليحاَّة عم اًضـص  ٌَسىىن حىّت نأهّنح وض َس ًـ١ّك ا٢كوث ثعسخ ذَ اٙكاث ًلِص اًفٌحء" ُو

ذإظبلق، وجيـي مهنح وػَفة اٌَلة يف اًضـص معوًمح حبسد مح ٍصى محزحن ُحًسحص
(1)

  . 

ضـص يف فَُس ًيح يف مـحًية اًضـص اًليحيئ سوى اٗكُضة واٍهبص، وؿىل رٛك فلس هـُت اً  

ملحم مح ذأهَّ "فـي اًوحوذ ا٢كعَق"، وكَت: واًضـص يف أظي مـيحٍ اٌَلوّي َصـٌص مس خوظن يف 

اّكسس، أو ًنذت مٌَ، ٍىٌَّ حيحول خحًُسا اٍمتّسذ ذحزح أسواز رٛك اّكسس، ُو َصـٌص راُد 

َ، أو ًَحّس ابًوحوذ اًفحاغ ؾن حسوذ اٙكاث، هامي حتّس ُشٍ اٙكاث ابًوحوذ، فدض خـي ثوحًّصا ذ

 .ثلفو ؿىل سهسٍ وثيحم

ـًح لكًَّح ألفـحل  فَّمح امذّس اًضـص إىل صـوز، وإحسحش، ومضحؾص، وصـحةص، ظحز خحم

 .اإلذزاك واًـحظفة واْكّس ا٢كحذّي، ووضوت اًفـي اّكًيّس، وّٙكت اًعلس اًخـسّسّي ؿىل حّس سواء

هبح ًخزَق عم جتصذخَ، أو  ٙكٛك ادذحز اًضحؾص من اٌَلة ظحكة ذَلِح وإذساؾِح، أو ُكي اهفـي 

ًَزَلِح ُو من خسًس. من ُيح ظحز اًضحؾص مَخشًسح يف ؿبلكذَ ابٌَلة؛ أُو من ميخعهيح وخيصق 

فرتغ ؿشٍزهّتح، أم عم اًيت ختوهَ مؽ لّك ؾّضحكِح من اًسحذت اًِحمئني اًضـصاء، واألثسحغ  مواضـحهتح ًو

ن من ذلِّة اًشرش  .اًلحٍو

                                                           

 .11 – 16هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيئ، ض  (1)
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ًـرتي اًضحؾص يف ححٌك اإلذساغ ُو صـوز خمخَط، ذني فـي  أكَد اًؼّن أّن اًضـوز اٙكي

ًلوم ُو ذَ، واهفـحل ًلؽ ُو ذصَّة هل، فـي ٌضـصٍ ذأهَّ ازن اًسٌلء ا٢كسٌّي اٙكي ًـ١ّك األزط 

ـّي  أسٌلءُح، واهفـحل ٌضـصٍ ذأّن ظني اٌَلة ُو حّسٍ اًلحيس، وس َحخَ اّكحًد ٢كخـة اٍمتىني. ًو

 ُشا اًفِغ من الادذبلظ، فِواكـِح وثواكـَ، وال ًسلى يف سححة ظحكة اٌَلة عم اًيت هتسَ لكّ 

اًزنال كري الاىىضحف ؿىل اٙكاث يف أدّط دعحاعِح، فبل ًـوذ اًضحؾص خيجي من اًـصي، وال 

يح ثخوّٗك اًلعَست، من محأت اًعني اّكسس، ومن فضحء اًصوخ  ثـوذ اٌَلة عم نشٛك ختجي مٌَ، ُو

ُضة، ذُضة آكَق، وذُضة الاهسمحح ابْكّق، فذعري اًلعَست ذيوغ من ا٢كسذ، مـّّبت ؾن اٗك

 رسشد رٛك لكَّ فـبًل وحوذاًي ابمذَحس.     

ومن إصحزت اْكسًر اًيسوّي إىل اًضـص، ومن اًخسحش اًسَحن ابًسحص، واًضـص ابْكوكة، 

س، اكن اْكّر ؿىل اًخليّن ابًلصآن  اٍىصمي ذًسًًن واًضـص ابًليحء، واًلصآن اٍىصمي ابًخبلوت واًخجًو

ٗكى اًـصة اًلسمحء، حىّت سحز ؿىل األًس ية يف األثص كول رااؽ اًعُت، أو ُو حسًر هسوّي 

ـًح "ًُس مٌّح  ئلسبلم وؿبلمة ؿَهيٌل م آدص، جيـي اًخليّن ابًلصآن مسة مبلسمة ًبلهامتء ٌَلة اًـصذَّة ًو

من ٠ك ًخلّن ابًلصآن"
(1)

خج . سٍ يف اًثلحفة اًـصذَّة اإلسبلمِّة ؿىل فَصذٌّل اكن ًخبلوت اًلصآن اٍىصمي ًو ًو

ست ومـجسة، وؿىل ملحمحث وأسحًَد وظصق أذاء، ابسدامثز األحصف  مّص اًـعوز ذأظواث فًص

يحهتح ًيّط واحس ُو اٙكهص اْكىمي يف ا٢كعحف ا٢كـصوف، مح ٌسّس ححخة من ححخحث  واًلصاءاث وثًَو

د وا٢كوس َلى يف اًيفس اًـصذَّة ا٢كسَم ة، حـَت نثرٍين ٌس خليون ؾن ذلِّة أمنحظ اًفّن واًخعًص

سٍ ٗكى نثري  س اًلصآن ؾن اًليحء؛ ألهَّ اكن اكفًِح هلم، واكن يف جتًو اًسٌلغ وأهواؿَ، فأقيحضم جتًو

                                                           

 .وكريضم ( 117/  1، واٗكازسم 317/  1وازن حصّحن  759/  1، واْكخمك 171/  1، وجتسٍ ٗكى أمحس 1737/ 0)اًسزحزي   (1)
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مهنم لّك راك اًلَيَحء. فلس وكف هفِس هصمحين ذزاس خَ اًصظَية وأظصوحذَ اّكحمـَّة اٗككِلة "ذبلكة 

اًيوز: حٌلًَّحث اًيّط اًلصآين"
(1)

ؿىل حبر اس خلصحل اًلصآن من مجِوز مذَلَِّ ا٢كسَمني ؿّب  

 اًـعوز، وأصحز إىل مثي ُشا الاس خًذحح ؿىل امذساذ اٍىذحة.

ىفي أن هيؼص يف سَسٍك ا٢كلينّي وا٢كعصذني اٙكٍن ذسأ بندضحف ظسلحث أظواهتم من  ٍو

ـيّ  س، وثبلوت اًلصآن اٍىصمي، من مثي أّم لكثوم وظسحخ خفصي، ًو اًيؼص يف اّكِوذ  حَلحث اًخجًو

اًيت ًسشًِح ص َود اًلّصاء من مثي اٍهبَول سـَس أذو ؾصكوة من ًَشِح
(2)

، ٍىضف ؾن ؾيحًة ُؤالء 

س واًليحء  اب٢كلحمحث يف اًسٌلغ اًعسَـي الندضحف كسزاث ا٢كلصاني وذلِّة ذين اًشرش يف حلي اًخجًو

 وا٢كوس َلى ذـحّمة. 

مي، ألذاء اًيّط اًلصآين يف اًيفوش من ا٢كاكهة مح وال ٍزال ُشا األثص آكحٗك، واًخأزري اًـؼ

جيـي فّن اًسٌلغ وأصاكل اًعصة األظَي ثخّعي ابًضـص اًـصيّب اًلسمي وابًلصآن اٍىصمي اثّعحاًل ال 

ثيفّم ؾصاٍ، وال ًلَد ؾن مضحُس اْكسازة واًخحسًر يف أدّط أصاكًِح اًفٌَّّة اًصاكِة اٗكاٌّك ؿىل 

عَون إىل أّن اًرتاج ذخجََّحث اٙكو  ق اًسٌلؾي فَِ، حيرض يف وؾي ا٢كسسؿني، فِيعَلون مٌَ، ًو

ح يف معََّة اًخحسًر واًخجسًس، ففي مٌحكضة "ذساايث اًلعَست اًليحاَة وفصسحهنح  كحايث هلم زمسُو

يف اًـرص اْكسًر" ٗكى إًَحش حسحة مثبًل؛ ال ذّس من الاهعبلق من ُيحك "من اًخواص َح اٗكًًِة 

سم" ٙكا جنسٍ ًشُد إىل أّن اًـعوز اًـصذَة اٙكُسَة ػَت فهيح اًلعَست اًفعحى إىل اًخـسري اٗكزا

                                                           

 1669اهؼص: ًنفِس هصمحين، ذبلكة اًيوز: حٌلًَحث اًيّط اًلصآين، مًضوزاث أكي  (1)

( ٢كسحذلة ا٢كزمحز اٙكُيب "اظصة ثؤحص" اًيت ًلّسرمح اٍهبَول سـَس أذو ؾصكوة، لكَّّة اٗكؾوت 16 – 1اهؼص: اْكَلحث ا٢كدسَسٍك ) (1)

وهَّة ثسحؿًح، وعم مذححة ؿىل )اإلسبلمِّة، ظصاذَس ا  (.Youtubeًلصة، وذثهّتح كٌحت ا٣كس اًخَفًز
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اًـموذ اًفلصي ًفٌون اًليحء وا٢كوس َلح. وإن هؼصت صحمٍك زسًـة إىل ا٢كسحز اًخحزخيي ًخعوز ا٢كوس َلح 

حوكخح اًـصذَة ا٢كخلٌة )أي ا٢كوس َلح اًيت أذسؾِح فٌّحهون حمرتفون( حىضف ًيح ؾن زيحاَدني مذبلسمذني 

ثبلسم ا٢كوس َلح واًليحء. فحًيخحح اًصاُيس ًخأًَف  :ُشا ا٢كسحز حىت اًـعوز اْكسًثة "اًثيحاَة األوىل

ا٢كوس َلح اّكحذت ا٢كخلٌة يف اْكضحزت اًـصذَّة اكن )فامي ؿسا اس خثٌحءاث كٍََك يف اًلصهني األذرٍين( ًـّّب 

ظحز اتزخي ا٢كوس َلح اًـصذَّة ُو هفسَ  ؾن هفسَ ذخَحني اًعوث اًشرشي، حٌلؾًَح أو فصذاًي، حىّت 

اًثيحاَة األدصى: ثبلسم اًليحء اًـصيّب واًلعَست اًفعَحة. ومؽ أن اْكسوذ ذني  .اتزخي اًليحء اًـصيبّ 

لة اًـصة، اكهت مذساذٍك أو مٌـسمة يف ظسز اإلسبلم. فإّن اًلعَست اًفعَحة  ة ًو اًـحمِة اْكجحًس

صيّب ا٢كخلن، زصمغ ػِوز اٌَِجحث ا٤كََّّة ا٤كىِّة، اًيت اكذرصث ذلي ًِح مصنز اًعسازت يف اًليحء اًـ

لكوز( يف اًخـسري األوزيب. ومؽ أن ا٢كوحّش كس ؿحذ يف اًـرص  ؿىل اًليحء اًضـيّب ا٢كعيف ذأهَّ )فٍو

األهسًيس إىل ثضََق اًِّوت ذني اًفعَحة واًـحّمِّة، ابس خًصحظَ ًوًًن ًلواًي ؼ قيحاًَح ًشسط اًفعَحة، 

د ذُهنح وذني اٌَِجحث ا٤كىِّة، فلس ذلِت اًلعَست اًفعَحة، حىّت يف و  ًخبلؾد هبح يف مزجي قًص

أوح اسذُحز فّن ا٢كوحّش، يف مصنز اًعسازت يف اًليحء اًـصيّب ا٢كخلن. حىّت إّن ؿسًذا ال ذأش ذَ ذّمح 

ذرٍين اًخحسؽ ؾرش وظي إًَيح من ا٢كوذّسحث اًلسمية، ومح حصى ثَحَيَ من ا٢كوذّسحث يف اًلصهني األ

واًـرشٍن، فامي ذني حَد واًلحُصت، وأًوان ا٢كأًوف اًسحاست يف ذبلذ ا٢كلصة اًـصيّب، ًـّس امذساًذا 

ًفٌون ا٢كوس َلح واًليحء األهسًس َّني، إّن ُشا اًرتاج من ا٢كوذّسحث ػّي ًـمتس إىل حٍس هسري ؿىل 

اًلعَست اًـصذَّة اًفعَحة
(1)

 . 

                                                           

 اهؼص: إًَحش حسحة، ذساايث اًلعَست اًليحاَة وفصسحهنح يف اًـرص اْكسًر، ملحٌك ؿىل اًضحزىة "اًيُت". (1)
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ق من الكم، فٌخحذؽ كحاَني: إّن ُشٍ اًلعَست اًـصذَّة اًفعَحة، ومـِح ًيح أن هـلّد ؿىل مح س س

ّة اًليحء  اآلن كعحاس ىزاز كصّحين ا٢كليّحت، اكن ًِح كسميًح، وسُصلى يف ا٢كس خلصي، اًفضي يف زفؽ سًو

فس َّة. اًـصيّب واًصيّق ذَ، روكًح فًٌَّح، ومزاًخح قيحاًَح، وظَحكحث ًلوًّة، وإوضحءاث ذبلقَّة، ومـحين ه 

فَـّي اًلعَست ا٢كليّحت ُشٍ كس أّذث وػَفذني مزذوحذني ؿّب اًخحزخي؛ اًوػَفة األوىل حمتثّي يف زفؽ 

ـًح،  ّة م َضـًص ٚكاثَّة ٌو ّة ا٢كضحز إٍهيح آهًفح، واًوػَفة األدصى عم ذَوزت مفِوم ؿحّم ٌَليحاَّة ٌو اًسًو

ًيت ثدِح هل حرصاًي أن ًـصف من أكعس ذَوزت مفِوم ٌَضـص ٗكى اًسحمؽ من ذبلل ُشٍ اًامنرح ا

 ذبلًِح صـص أّمذَ، إن اكن ال ًلصأ اًضـص اًسخّة يف اًلحًد وٍىذفي ابًسٌلغ.     

إًرا س يلف ؿىل مـىن اًليحاَّة أو اٙكاثَّة اًسحةصت يف الاظعبلخ اًيلسي، وؿىل مـحىن 

ّة ا٢كخّعٍك هبح إىل ذزخة اًرتاذف أو اًخعحذق، يف ملحذي اًيرث اٙك ي ًلف ؿىل اّكحهد اآلدص، اًضـًص

ني، وس يسزك أّن مـيحُح؛ أي اًليحاَّة، ًخلرّي ؿىل اٗكوام، نٌل ًلّص ذشٛك ُىري  حبسد زأي خحن هُو

(1)مُضوهَم
، مّث ُنَط إىل حتٍصص مـيحُح من مـىن اًليحء اٍاكةن أذاًء خمعوًظح ٌَضـص ذـحّمة، أو 

من أخي أن ٍىون أقيَة يف أظي كوهل ًضـص مح من أهواغ اًضـص فعَحَ وحمىَِّ، نخسَ ظححصَ 

 ويف أّش إذساؿَ. 

وس َحََيح ُشا األمص إىل مٌحكضة اٙكوق اًسحاس يف ثَلّي اًضـص اًـصيّب ؿىل مّص اًـعوز، 

وس َىون من اْكصّي ذيح أن هلف ؿىل ثَلّي اًضـص وقيحاَ وهلسٍ يف سمٌيح ُشا، وكس كحًسَ اٙكوق 

ّة فامي قيُّن من اًضـص، حصاًي وزاء صـص اًيرسة اًـحم، حني أىىص نثري من ا٢كيّؼٍصن هل  حتلّق اًضـًص

ا٢كثلّفة، وسىٌة األزصاح اًـححِّة، وحني أىىص آدصون ذمّن جسَعوا ؿىل أكحُري، وصِصوا س َف 
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ًسا، فىِف مبح قيُّن مٌَ، أو  اًخحصمي ؿىل ا٢كوس َلح، وؿىل اًليحء ذإظبلق، حىّت ابث اًضـص راثَ ظًص

حسف واًلِحن يف ُشا اًزمحن؟ وحني أؾصط هلحذ نشٛك ؾن اٙكاثَة يف اًضـص، أوضس معحواًب اب٢كـ

واكصَوا ؿىل اًرسذ ذـحّمة ًًضسون ا٢كوضوؾَّة فَِ، فححذفَوا ابًصواًة حتسًًسا؛ ألهّنح مَحمة اًـرص، 

 نٌل ٍصون! 

ٌَلعَست اًليحاَّة نٌل ٍصاُح ظسحي حسًسي أسس مخسة متيحِح رسعَّهتح اًيت متّّيُح ؾن 

َحمة واٗكزامح، عم؛ اًخـسري ؾن "إجيحس اًخجصذة اإلوسحهَّة" واًخـسري ؾن "مضري ا٢كخلكّم ذعَلة ا٢ك

ة اًصؤاي اٍىثَفة" مّث عم  د اًلحزئ من زُص ح يف ا٢كخَلّي، مبح ٌسّمََ "ثلًص ا٢كفصذ" ونشٛك صّست ثأزرُي

من اًسًِة اٗكزامِّة  -ة متحًمحوأحِحًًن ذحًَ -كعَست "راثَّة يف اًخلحظِح ٌَـح٠ك آكحزيج، ومذرّففة من 

ّة" وآكطّ اًرسذي" وأذرًيا إهّنح كعَست "ؿحًَة اًرتنّي يف ظصاالِح اًخـسرًي
(1)

 . 

صى فََِد ُحمون أّن ٌَيّط اًليحيّئ زبلزة دعحاط أو سٌلث متّّيٍ ؾن كريٍ عم؛ اًسمة  ٍو

ابن؛ أّوهلٌل: حٌني إىل األوىل: اْكيني ا٢كضحؾف، وُشٍ مسة راث ظٍك اب٢كضحفِة، واْكيني فهيح رض

اًفلس اًلحمئ ؿىل حضوز ػحُص ألسحًَد اًخـّجد واًيساء يف اًيّط. واآلدص: حٌني إىل األسَوة 

اإلجنحسي، اٙكي ٍصى فَِ اٍمنورح ا٢كثحيّل واًفصذويّس ٌَلة وحٌهّتح اًضحاـة، حِر ال اهفعحل ذني 

ًسحصّي ٌَـح٠ك اًواكـّي. واًسمة اًلول واًفـي واًوحوذ، وحِر ًخحلّق يف اًلول وذَ اًخحّول ا

لعس ذَ مح ٍمتّّي ذَ اًيّط اًليحيّئ من حصنة زيحاَّة مذواظٍك  اًثحهَة: رضة من اًرتّذذ اًوضـّي، ًو

ًنمجة ؾن ظسَـة األًن اًليحاَّة اًيت عم يف ثأزحج مس متص ذني اٍمتصنز واًدضّؼي ذني اٗكاذي وآكحزح، 

ت: حمتثّي يف اًرتّذذ يف اًيّط اًليحيئ ذني منورخني مذرََّني، أّوهلٌل ذني إكميَّة واإلًِحم. واًسمة األذري 
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األًن اًليحيئ ابؾخسحزٍ قصفة ٌَعسى ًَعري موضؽ حصحِؽ اهخلحيل ال ٍىذفي ابإلظلحء إىل ؿح٠ك مذـّسذ 

شا مح ًفرّس اْكضوز اًؼحُص ٌَخىصاز يف اًيّط  صّذذُح، ُو األظواث، وإهٌّل ًـَس ُشٍ األظواث ٍو

. واٍمنورح ا٢كخرَّي اآلدص ُو األًن اًليحيّئ هوهَ ظيسوكًح ٌَعوز، ٌس خلصَِح مّث ًـَس إهخحهجح اًليحيئّ 

ّة نٌل حيسج يف اًخضمني وثلٌَّة  وثوسًـِح، حىّت ًعي ذزخة من الافذخحن هبح، فميثّي افذخحًًن ابًًِو

ا٢كصايئ
(1)

            . 

ّة أفبلظون ٌَضـص جتـهل يف زبلزة  أكسحم قيحيئ ومَحمي وذزاسم اؾامتًذا ؿىل وإرا اكهت هؼًص

ظَف اًخَفّغ، فإّن ايهورسون ًـمتس اًضٌلةص يف ثلس ميَ، اًليحيئ مضري ا٢كفصذ ا٢كخلكّم، وا٢كَحمي مضري 

ًَح خيخّط ذَ لّك كسم من  اًلحاد، واٗكزاسم مضري ا٥كحظد ا٢كفصذ. وًلرتخ إمِي س خحجيص ملِحًسح سمٌ

اْكحرض، وا٢كَحمي ا٢كحيض، واٗكزاسم ا٢كس خلصي. أّمح صََجي فريى أّن  ُشٍ األكسحم اًثبلزة: اًليحيئ

"اًليحيئ رايت واٗكزاسم موضوؾي وا٢كَحمي رايت وموضوؾي"
(2)

. 

ٍىن س َعحل اًخلَري ُشٍ اًلسمة يف اًـرص اْكسًر، ًخلسو كسمة زيحاَّة ذساًل من اًثبلزَّة، 

حمصوزحص مس خفِست يف رٛك من اٗكزش ورٛك مضن "مٌعق األحٌحش األذذَة" اٙكي ثعصحَ اكًت ُ

اٌَسحين اْكسًر اًلحمئ ؿىل زذط األحٌحش األذذَّة ابًيؼحم اًخَفّؼي ٌَلة، فِعري ٗكًيح خًسحن؛ أّوهلٌل 

اّكًس اًخرًَّل اٙكي حىون رمّمخَ حمخاكت اًواكؽ وذيحء ؿح٠ك مواس هل يف قَحة معسز اًخَفّغ. فوػَفة 

س َط يف اًفٌون اكًصذحم يف اًيحت واألًوان يف اًصمس اٌَلة يف ُشا اّكًس جض سَ وػَفة اًو 

واًعوث يف ا٢كوس َلح فَُس من كمية حٌلًَّة ٌَلكمة يف راهتح؛ ألهّنح إهٌّل جس خجَد ًدضىِي ؿح٠ك 
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مذرَّي حسد. أّمح اآلدص فِو اّكًس اًليحيئ اٙكي خيخّط ذشاث مذَفّؼة واكـَّة، عم األًن اًليحيئ؛ 

ضئ ٌَخَفّغ اًليحيئألهّنح اًـيرص اًسيحيئ ا٢كً 
(1)

. ٙكٛك كحل خرياز حِيُت اؾامتًذا ؿىل ُشا اًخلس مي 

اّكسًس إّن األذة من ُيح فعحؿًسا س َلؽ حتت هوؿني هسرٍين ٌُل: اًيوغ اًخرًََل )ا٢كرسيح 

ً اًضـص واًرسذي(. واًيوغ اآلدص اًضـص اًليحيئ اٙكي ظحز ًعَق ؿَََ اذزتالا
(2)

ىشا ابث  ، ُو

ص ا٤كخاكت اًضـص ًـين اًليحاَّ  ة. يف اًوكت اٙكي كسا فَِ ا٢كرسخ هرًثا وزسًذا، وأؾَس اًيؼص يف حُو

 يف ا٢كَحمة؛ ًخعيّف اسرتخحؾًَح، ونأهّنح زسذ عم نشٛك، فذزَفِح اًصواًة مَحمة اًـرص اْكسًر. 

وكس أّذى ُشا اًرتاذف ذني اًضـصي واًليحيئ يف اًيلس اْكسًر ٗكى اًلصذَّني حبسد خرياز 

َ إىل هدِجخني: أوالٌُل أّن اًضـص كسا لكَّ قيحاًَح يف اًوكت اْكحرض، فعحز اًضـصي حِيُت راث

واًليحيئ ظفذني ٢كوظوف واحس. واًيدِجة األدصى أّن مفِوم اًليحاَّة يف اًزمن اْكحرض ُو راثَ 

شا ُو اًسشد يف ادذبلف حسوذ اًليحاَّة ويف اس خححٌك ظوػ حّس  مفِوم اًضـص اْكسًر معَلًح، ُو

مؽ ومحهؽ ًِحخح
(3)

. 

وا ثلِمي حصنة اًضـص  سسو أّن األمص كس أًشس ؿىل اًيلحذ اًـصة يف ُشا اًـرص، حني ححًو ًو

ف اًضـص اْكص واجّتحُحثَ وحتّوالثَ ؾن اًلحًد اًلسمي اٙكي السمَ ًـّست كصون،  اًـصيب اْكسًر، وثـًص

شا يف ػيّن س َجـي اًضـصاء األكصة إىل مفِوم اًليحاَّة واألنرث  وفحء ًِح مثي؛ ىزاز كصّحين وَلوذ ُو

                                                           

؛ وهوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ ض 13 – 11؛ أمحس اّكّوت، اًليحاَّة، ض 75اهؼص: خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيّط، ض  (1)

11 – 15. 

 .15 – 11؛ هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ، ض 75ؼص: خرياز حِيُت، ض اه (1)

 .15؛ هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ، ض 91اهؼص: خرياز حِيُت،  ض  (3)
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ذزوٌش وسـَس ؾلي، ًخـّصضون الهخلحذاث الرؿة من ُشا اًسحة، وإرا اكن ا٢كَمح األزصس يف صـص 

 ىزاز حتسًًسا قيحاُّذَ ثٜك، فَـهّل س َىون آكحزس األنّب يف مّيان اًيلّحذ،  نٌل سىرى.

٢كحرا حصهت اْكعحن وحًِسا" أّن سشد ٍصى هوز اٗكٍن اْكحح يف ملّسمة نخحذَ "األًن اًليحيئ يف 

هتم  إؾصاط اًيلحذ اًـصة ؾن ؾسحزت )األًن اًليحيّئ( ُو موكف اٍىثري مهنم من اًلعَست اًليحاَّة وزٍؤ

ّة اًـصذَّة، فِم ٍصون يف ُشٍ اًـسحزت متجًَسا ٌَضـص اًليحيّئ، ؿًَمح ذأّن أكَهبم ًؼيّون  ٌَحسازة اًضـًص

اس خحلّت أن حىون حسًثة جبسازت حني ختَّعت من اًليحاَّة اًيت  أّن اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة

بًل، فحس خححًت كعَست ذزامِّة أو مَحمَّة. "فحًصأي اًضحاؽ يف مسّوهدٌح اًيلسًّة اْكسًثة  السمهتح ظًو

ٍمتثّي يف أّن اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة ثخأّسس ؿىل جتحوس اًليحاَّة، ذي ُؿّس رٛك من أونس كحايهتح 

ّة، هلِغ ًِح"وأكىص ز  ُحًنهتح حىّت نأّن اًليحاَّة ضّس اْكسازة اًضـًص
(1)

. 

فِشا ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ًلّصز أّن اًلعَست اًليحاَّة "كعَست جتّسم موكفًح ؿحظفًِح مفصًذا أو 

(2)رس ًَعح"
، أّمح "اًخـسري اٗكزاسم فميثّي أؿىل ظوزت من ظوز اًخـسري اًضـصّي"

(3)
شُد إىل أّن  ، ًو

اغ األذذَّة ثعسو إىل اًوظول إىل مس خوى اًخـسري اٗكزاسم""لّك األهو 
(4)

صى أذوهُس أّن حتسًر  . ٍو

اًلعَست اًـصذَّة ٍىون ذخزََط وؾَيح من اًليحاَّة اًفصذًّة"
(5)

. ويف الاجّتحٍ راثَ ٍصى َلّس ذيُّس أّن 

                                                           

 .10هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ، ض (1)

ّة (1)  .110، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلحُصت ذ. ث. ض 3، ظ ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَّّة وا٢كـيًو

 .179، ض هفسَا٢كعسز  (3)

 .179، ض هفسَا٢كعسز ( 1)

 .11، ض 1393،  ذريوث 3أذوهُس، سمن اًضـص، ذاز اًـوذت، ظ ( 5)
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اًضـصّي""اًلعَست راث اًـيحزص اٗكزامِّة أو راث اًـيحزص ا٢كرسحِّة متثّي مقّة اًخعـَس 
(1)

 .

شُد ظبلخ فضي إىل أّن رمّمة ظبلخ ؾسس اًعسوز وأذيحء حِهل من صـصاء اْكسازة حوكن يف  ًو

، يف ذًِة اًعسلحث اٗكالًَّة -ؿىل حّس ثـسريٍ-أسَسة اًضـص ذزامًِح ذإذذحل لّك "أظواث اًـرص" 

ّة، ًخحّوًِح خشزاًي ؾن "معوذ اًضـ َعي هبح إىل رزوت ا٢كخوحّصت ٌَلعَست وثلٌَّحهتح اًخـسرًي ص اًـصيب"، ًو

ّة ا٢كـحزصت اًيت من صأهنح أن ثؤّذي إىل "احرتاق اًليحاَّة" اًيت ابثت جس سح ؿىل فضحء  اًخـسرًي

اًِحمش اإلذساؾي، وإّن رمّمة ُشا اٍمنط من "أسَسة اٗكزامح" يف اًلعَست اْكسًثة ٗكى ؾسس اًعسوز 

" اًسحذق ؿَََذيؼص ظبلخ فضي أن ًسعي اٍمنط "اًليحيّئ آكعحيبّ 
(2)

َّحث اًلعَست  . وخبعوض ثلٌ

اْكسًثة، ومهنح اًلٌحغ مثبًل، ًشُد َلّس اًلّزي إىل اًلول "إّن وػَفة اًلٌحغ األوىل حمتثّي يف إضفحء 

اًعحذؽ اٗكزاسم ؿىل اًلعَست اًـصذَّة ا٢كـحزصت وفّم أزسُح من حسوذ اٙكاثَّة واًليحاَّة"
(3)

د  ، وكًص

حمت اًعىص اٙكي ٍصى أّن "الاجّتحٍ ظوة ا٢كـني اًصمزي واألسعوزي من ُشا مح ًشُد إًََ ح

َّة والامذبلء ابٗكزامح" ًُس إالّ حزًءا من زسحٌك اًلعَست اْكسًثة يف صمص اًليحا
(4)

اًيت خحءث  

ّة ا٣كّصذت  "ًخحٍصص اًلعَست من ا٢كيؼوز اًليحيئ ا٢كثلي اب٢كَوؿة اًـحظفِّة واًفضحءاث اٌَلًو

زت"وا٢كوضوؿحث ا٢كىصّ 
(5)

    . 

                                                           

 .11، ض 1331اٗكاز اًسَضحء –مسحءٌك اْكسازة، ذاز ثوذلحل  1َلّس ذيُّس، اًضـص اًـصيب اْكسًر: ذًِحثَ وإذسالاثَ، ح  (1)

ّة ا٢كـحزصت، ذاز اآلذاة، ظ (1)  .90 – 95، ض 1335، ذريوث  1ظبلخ فضي، أسحًَد اًضـًص

 .17هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ، ض  (3)

 ححمت اًعىص، مصااي ىصسُس: األمنحظ اًيوؾَّة واًدضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة، ا٢كؤّسسة اّكحمـَّة ٌ٘كزاسحث واًًرش (1)

 .160، ض 1333، 1واًخوسًؽ، ظ 

 .11ححمت اًعىص، مصااي ىصسُس، ض  (5)
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إّن مح س سق من آزاء ومواكف ٌَيلّحذ اًـصة ثخّفق يف أمٍصن حبسد مح ٍصى هوز اٗكٍن 

ومِوؿة ؿحظفِّة وموضوؿحث مىّصزت  اْكحح: أّوهلٌل مٌحوأت اًليحاَّة واس هتجحهنح؛ ألهّنح يف ؾصفِم: أزس

ّة وزّذت إىل ا٢كحيض، إىل ا٢كوزوج  ٌل اؾخسحز اًليحاَّة ضًسا ٌَحسازة اًضـًص ووظف وراثَّة. وآدُص

اًضـصي اًـصيب اٙكي اسدصّسث ذَ ثٜك اًليحاَّة سمًٌح ظوًبًل، ٙكا فلس أكصي اًيلّحذ ؿىل اٗكزامح 

ا حضوز األسعوزت واْكواز واًرسذ يف اًلعَست اًـصذَّة ًلّصػوهنح، وؿىل ا٢كَحمة ميّجسوهنح، ففرّسو

اْكسًثة ذزنوؾِح إىل اًخـسري اٗكزاسم، ؿًَمح ذأّن ػحُصت اًرسذ اًيت أصحزوا إٍهيح اكهت صحاـة كسميًح يف 

ٌل صـص ؾيرتت ومعص زن أيب زذَـة وكرُي
(1)

. نشٛك زأوا يف ظول ذـغ اًلعحاس مِبًل إىل ا٢كَحمة، 

س أن ثعسح موضوؾَّة ذـس فحس خًذجوا أهنح كعح س أن ثفذح اباًب ذني ا٢كَحمة واألسعوزت، ذي حًص اس حًص

أن اكهت كحزكة يف اٙكاثَّة فحسدٌجسث ابٗكزامح ألّن "من سٌلث اًخفىري اٗكزاسم أهَّ ثفىري موضوؾي، 

ًَح زصفًح" إىل حٍس ذـَس، حىّت ؾيسمح ٍىون ا٢كـّّب ؾيَ موكفًح صـوزاًي راث
(2)

. 

ََيح اآلن أن ىصظس ثـحزًضح ظحزًذح، وأن هلف ؿىل مفحزكة يف اًيؼص إىل اًليحاَّة من اًُسري ؿ 

صوهنح هلِغ  ح اًضـص ذإظبلق، واًيلّحذ اًـصة اٙكٍن ٌسدٌىصوهنح ٍو مح ذني اًلصذَني اٙكٍن ؿّسُو

مِّة يف اًلعَست اْكسًثة. مفح اٙكي ذؿح اًـصة إىل اخّتحر مثي ُشا اًصأي ا٢كمتثّي ابًخشيّن ا٤كموم ٌ٘كزا

اًضـص اْكسًر ؿىل حسحة قيحاَّة اًضـص األظٍَك فَِ؟ أكَد اًؼّن أّن اًيلس اًـصيّب اْكسًر 

سًح! فلس زأى أكَد أؿبلمَ يف قيحاَّة اًضـص  ًَح واتزخيًَح مًص ًَح إسلحظ ثـحمي مؽ اًليحاَّة ثـحمبًل هفس 

حلّلة إالّ من ذبلل ا٢كَحمَّة واٗكزامِّة اًـصيب اًلسمي راثَّة ثخـحزط مؽ ا٢كوضوؾَّة اًيت ثوطّموُح كري مذ

                                                           

 .19 – 17هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ، ض  (1)

 .196ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، ض ( 1)



254 
 

اًيت حصم مهنح اًضـص اًـصيّب ؿىل مّص اًـعوز، فحُخسَوا فصظة مِبلذ اًلعَست اْكسًثة ًريوا يف 

ذـغ دعحاعِح مح اكهوا ًفذلسون، وعم اًيت أوحت هلم ذشٛك حني ؿسًت ؾن اٍمنط ا٢كوس َلى 

ذـغ كعحاس اًضـص اًـصيب اْكسًر ظواًل،  اًخلََسي ا٢كفـم زصوخ اًليحء. وامذّسث اًخجحزة يف

خشرّش ذخحلِق اًيفس اٗكزاسم وا٢كَحمي ؿىل  مض متٍك ؿىل حواز من هوغ مح؛ ًخويح اب٢كوضوؾَّة ًو

 حٍس سواء.

وأزصس مثحل ؿىل رٛك ُو اًيحكس ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي اٙكي ًخحّسج ذإسِحة ؾن اًخجسًس يف 

مفِوم اًضـص، وؾن اًخـسًي يف اًخجصذة أكحًَة، فِو اًضـص اًـصيب اْكسًر وؾن ظـوذة اًخلرّي يف 

ًسزك ملساز حتنّك اٙكوق اًسحاس ذإذساغ اًضـصاء، ومسى حتنّك اًخلحًَس اًلسمية ذلواًد صـصضم يف 

اإلظحز ا٢كوس َلي مثبًل، ومن مّث س َلسو من اًعـوذة مباكن أن ًخزَّعوا من سعوت اٍمنورح، فمييض 

اًيت ؾصضيح ًِح ال وس خعَؽ أن هلول إّن اًضحؾص اكن ًلوم حبّق ذـمََّة كحابًل: "ويف ثٜك ا٤كحوالث 

ًلعَسثَ، وكعحزى مح ميىن أن وس١ّك ذَ ُو أّن اًضـصاء أحّسوا ذوظأت جضىِي موس َلِّة 

ّة اًلسمية ؿىل أهفسِم، أحّسوا أّن مضحؾصضم ووخساًنهتم ال ميىن حرصُح يف  ا٢كوس َلى اًضـًص

وذت ولّك مض خلّحهتح ]...[ آكصوح اْكلِلي ؿىل ثٜك اًلواًد، ثٜك اًسحوز اًـصوضَّة ا٢كصظ

آكصوح اٙكي ًفَسف موس َلى اًضـص فَسفة ثأذش يف الاؾخسحز األّول كمية اإلًلحغ اًيفيس 

(1)ًٌَسق اٍالكسم ال ظوزت اًوسن اًـصويض ٌَسُت اًضـصي"
، مّث ًلول: "فلس كحمص ذـغ 

هنح اٙكي حشست فَِ كصوًًن وكصوًًن، إىل آفحق اًضـصاء ملحمصت فٌَة ٌَرصوح ابًلعَست من جس

أنرث زححذة وأنرث دعوذة وامذبلء"
(2)

. مّث ًيحكش وحست اًسُت اًلسمي ملحذي وحست اًلعَست 
                                                           

 .01ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، ض  (1)

 .01، ض هفسَا٢كعسز  (1)
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(1)هفس َح وصـوزاي اْكسًثة
. وخيمت اًفعي ذلوهل يف اًفلصت األذريت "وؿىل ُشا حتخفي اًلعَست 

ألّن رٛك رضوزي يف اًضـص ذـحّمة، ذي ألهَّ أسحيّس اّكسًست ابًدضىِي ا٢كوس َلي أًٌّل احذفحل، ال 

َضـص  صّي ٌَلعَست اًـصذَّة ٌو ص حلِلي وحُو يف اًضـص ا٢كـحزص خبحّظة ]...[ وعم ذساًة ًخعٍو

ذـحّمة."
(2)

خحّسج يف اًفعي اًثحين اًخحيل ٢كح س سق مصحرشت ؾن )كضحاي اإلظحز ا٢كوس َلي اّكسًس  . ًو

يف موس َلح اًضـص ا٢كـحزص يف ا٢كصاحي اًثبلج األسحس َّة: ٌَلعَست(؛ فِيحكش أصاكل اًخجسًس 

ّة مصحٍك اًسُت اًضـصي، ومصحٍك اًسعص اًضـصي، ومصحٍك أكٍك اًضـًص
(3)

 . 

وثلسو ُشٍ اًخلس اميث مسدًٌسا ٌ٘كزاسحث اًخحًَة حول اًضـص اْكسًر أو ا٢كـحزص، فِسين 

ضَّة ٌَسُت اًضـصي اْكسًر أو اْكص ؿَهيح فذحي اًيرصي أظصوحة اكمٍك ًيحكش فهيح اًسًِة اًـصو

من ذبلل مععَححثَ اًـسًست اْكحةصت ًوحست اًخلعَؽ يف اًيؼم اْكص من مثي؛ اًضعص واًسعص 

ّة وأكٍك اإلًلحؾَّة واًضلك آكّعي، واًسُت اْكصّ  وأكٍك اًضـًص
(4)

، ذيوغ من اًرتوي والاس خلعحء، 

ّف ال  ًخـّسى رٛك إىل أًّة إصحزت موس َلِّة قيحاَّة ذحزح مؽ الاسدضِحذ واٍمتثَي ذامنرح، ٍىّن ا٢كًؤ

ّة واًخعسَلِّة مح  إظحز اإلًلحغ ٌَسحص اًضـصي. ويف رٛك ذالٌك ؿىل فعي اًيلحذ يف ذزاسحهتم اًيؼًص

 ذني اإلًلحغ اًـصويّض ٌَضـص، واًخَحني ا٢كوس َلّي ٌَلعَست اًليحاَّة اًلسمية واْكسًثة ؿىل اًسواء. 

                                                           

 .03 – 07إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، ض اهؼص: ؾز اٗكٍن  (1)

 .79، ض هفسَا٢كعسز  (1)

 .111 -73، ض هفسَا٢كعسز  (3)

 .56 –13، ض 1669، 1اهؼص: فذحي اًيرصي، ذًِة اًسُت اْكص، ذاز مسلكَحين ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ  (1)
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ف مح ًلؽ فَِ ؾ ز اٗكٍن إسٌلؾَي حني ًيحكش اًلحفِة يف موس َلح اًضـص ا٢كـحزص، ومن ظًص

أهَّ جيصي ملحزهة ذني كعَسثني األوىل مصسٍك ًعبلخ ؾسس اًعسوز واألدصى راث كحفِة ًزناز 

كصّحين
(1)

، اكهت ًنكض هتٌل كصهل ًنسك ا٢كبلةىة ففّضَت ىزاًزا ؿىل ؾسس اًعسوز يف كعَست "ظوق 

أن أوزذث أذَحاًت ًـسس اًعسوز: "اكهت ُشٍ اًلعَست مصسٍك ذون اًَحمسني" ، فلحًت ًنسك ذـس 

كحفِة، وكس أفلسُح رٛك حٌلل اًوكؽ وؿَّو اًيّبت؛ فأٍن عم من كعَست ىزاز كصّحين من حبص اٍاكمي: 

و٤كت قعن اًَحمسني، يف األزط مىذوم األهني، ..."
(2)

ىّن ؾز اٗكٍن ذحًفِح متحم ا٥كحًفة كحابًل:  ، ٍو

ِح يف ُشا لّك ا٥كحًفة، فَُس وكـِح أمجي من هجة، مّث إّن ؿَو اًيّبت مبـىن اًعرد يشء "وأًن أذحًف 

جيحيف ظسَـة اًضـص اّكسًس"
(3)

خحذؽ الكمَ يف اًعفحة اًخحًَة ذإمـحن اٙكم ًضـص ىزاز فهيح، وزذٌّل  ، ًو

سة ٌَالكم حني ًلول: "ورمٌل ٍىن من يشء فإيّن أ حّس ذحًًعح ثفضح موكفَ ظَحقخَ اًيلسًّة اًلًص

خمًَعح، أّن 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 

ز هفيس ؿّس إمبلاًل وخسًفح..."ذعسَـخَ. فإرا مح حىّصز ساذٍ اًخىصاز زلبًل، واًخىصاز إن ٠ك ٍىن هل مّبّ 
(4)

 

خحذؽ حتََهل زافًضح الهخؼحم اًلحفِة اًخلََسًّة مهّتًمح إاّيُح ابًثلي واًخىصاز، مٌِعًسح من روكَ يف اًضـص  ًو

شِح ًيفسَ أن ًـّّب ؾن  اْكسًر مصحـَّة جسدٌس إىل اًلحهون ا٢كوس َلي  اًلحّز يف اٙكوق اًـحم، ًو

أيت قيحء كع  َست "ظوق اًَحمسني"، ذعوث محخست اًصوسم وثَحني اكػم اًسحُص، اًعسمة مٌَ، ًو
                                                           

 .115ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص، ض  (1)

 .110، ض ا٢كعسز هفسَ (1)

 .110، ض هفسَا٢كعسز ( 3)

 .117، ض هفسَا٢كعسز  (1)
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ًَؤنّس حّصة مح رُست إًََ ًنسك ا٢كبلةىة، وخمحًفة روق ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي ٌٚكوق اًـحم أو اًسحاس؛ 

ألهَّ ًـمس ذأًفحػَ إىل اْكسًر ؾن اإلًلحغ، واإلًلحغ ُيح مسأٌك ظوثَّة هلمَّة ْكيَّة، أص سَ ابًعَلة 

اًيت ًعـد اٗكفحغ ؾهنح يف هّط ًفذلس إٍهيح، أو ىىصان وحوذُح يف هّط ثخوحّض محزٍك فَِ اًصايضَّة 

ؿىل زؤوش األصِحذ، فِي هلول إّن اسدٌاكز اًليحاَّة وآكعحذَّة وا٢كوس َلى اًخلََسًّة يف اًضـص 

ويج ا٢كيححس، واًِحذف إ ىل اْكسًر أو ا٢كـحزص، ُو موكف هلسي مذحنّك، وصشَِ اب٢كوكف األًسًًو

و اكن جمحفًِح ْكلِلة األص َحء  اًخلَري ذيوغ من اًلرس واّكّب وحصس َخ مفِوم اًثوزت ؿىل اًخلحًَس، ًو

وظسحاـِح، مبح ًعَق ؿَََ "ا٢كّيان اّكسًس" ٢كوس َلى اًضـص اّكسًس، ا٢كلحٍص ٢كّيان اًضـص اًلسمي؟!
(1)

 

َحّق فإّن حصنة اًضـص اّكسًس أو اْكسًر حبحخة إىل هؼص هلسي حسًر سافؽ  ٌو ـّس ًِح، ًو ًل

ّبس ظسَـهتح، ألّن رٛك ًسذي يف ابة اًخحّول اًؼحُص يف وػَفة اًضـص، ومـيحٍ ومصيحٍ،  ؾهنح، ًو

حني ًيشثق اًضـص اًـصيب اْكسًر، من صـص مصسي إىل صـص اًخفـٍَك أو اًضـص اْكّص، أو اًضـص 

ّل مجَـِح ؿىل ادذبلف ذنّي يف ا٢كـحزص، وظواًل إىل مح ٌسّمى ذلعَست اًيرث يف ُشٍ األاّيم، وعم ثس

أهؼمة اًوسن واإلًلحغ واًلحفِة اًيت اكهت مَزتمة يف اًضـص اًضعصّي أو يف اًضـص اًـموذي ؿىل 

امذساذ ؾعوز من اًضـص اًـصيب. ذّمح ًلذيض اًخسكِق ابًفحط اًيلسّي، وابًخحََي اْكضحزي، ًِشٍ 

َّة ا٢كخلرّيت وأكحً  َّحث ا٢كخحّوٌك واًوػحاف ا٢كخجّسذت، ٢كفِوم ُشا اًضـص اًؼحُصت ٌَوكوف ؿىل اًلمي اًفٌّ

 .اْكسًر

وؿَََ فإّن حتّصز اًضحؾص اْكسًر ذـحّمة من اًضـص اًضعصّي أو اًـموذّي ًسذهل يف ملحمصت 

ح منط اإلوضحذ اًضعصّي راك، وموس َلى اًليحء اًخلََسّي، فبل ًعّح ًيح أن هيىص  كس ًفلس ؿىل إثُص

                                                           

 .113ض اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص،  اهؼص: ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، (1)
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ًسٌلث اًفٌَّّة واإلًلحؾَّة وا٢كوس َلِّة اًلسمية، ومح فهيح من حٌلًَّحث من صأهنح آكعحاط أو ا٢كزااي أو ا

ىن ال ًـين ُشا األمص حبحل من األحوال أن ال ًخجحوز مـَ صـص  أن ختّ٘ك راك اٍمنط من اًليحء، ٍو

 خسًس مبزااي ودعحاط وسٌلث أدصى ملحٍصت.

يأذش اًس َّحة مثبًل ؿىل رٛك يف زااـخني من زوااؽ ص ـصٍ، فِح عم كعَسثَ اًضِريت، ًو

اًلعَست ا٢كؤّسسة، من كعحاس اًضـص اْكص "أوضوذت ا٢كعص" حتؼى ذأنّب ؿسذ من اٗكزاسحث اًيلسًّة 

ىن حني ًليهّيح  يف اًـرص اْكسًر، وحتخّي مٌحكضة موس َلحُح ماكهة مذلّسمة يف ثٜك اٗكزاسحث، ٍو

ض هبِح يف ا٢كعصة اًسـوذي َلّس ؾسسٍ، ال ثعري من أكحهََ اٙكااـ ة، وال ثبليق اًصواح ا٢كأمول! ٌو

رٛك ا٢كلحظؽ ا٢كليّحت من كعَست "سفص أًوة" ؿىل ًسحن ا٢كعصة اًـصايق سـسون خحزص، فَيح أن 

واهدصَ إىل لكمة -وسأل ؾن اًرّس اٍاكمن وزاء ُشٍ اًؼحُصت، فٌلول: أال ثدٌحسد "أوضوذت ا٢كعص" 

هوهنح من كعحاس اًضـص اْكسًر؟ ونشا األمص يف "سفص  مؽ ملحم اًليحء اًـصيب -األوضوذت يف اًـيوان

أًّوة"؟ أو أّن ذَبًل مح ظصأ يف اًخَحني أو األذاء اًليحيّئ اٙكي ال هـصف ؾيَ اٍىثري يف زلحفذيح 

 اًيلسًّة اًسحاست يف حلي األذة؟ 

صـص مّث وسأل اًسؤال اآلدص: ٢كحرا ًلِت زواًخح مٌلعؽ اًيؼري نثري من اًلعحاس ا٢كليّحت من 

ىزاز كصّحين اًضعصي مٌَ وصـص اًخفـٍَك ؿىل حٍس سواء؟ فلس قىّن هل أنرث من ؾرشٍن معصاًب من 

س ؿىل س خنّي أقيَة، ونثري مهنح ظسّلت يف اآلفحق، وورشث يف اٙكاالة  أزذـة أحِحل مذـحكصة مح ًٍز

َّ وصـص ثفـََخَ ؿىل  اًسواء! فِي ٍصحؽ اًـحّمة ٌَيحش مـصفة ال ثيىص ابًضـص اًـصيب اْكسًر، صعًص

األمص إىل ادذبلف فامي ذني مفِومني ٌَضـص، أحسٌُل ًعَح ٌَليحء، واآلدص ال ًعَح ٙكٛك؟ أو أّن 

ووؾهيٌل  -أكعس اًس َّحة وكصّحين يف ُشا اًس َحق حتسًًسا -الادذبلف يف اًفصق مح ذني اًضحؾٍصن 
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وػَفذَ؟ أو أّن اًخَحني واألذاء يف س َحق اًفن ُو اًسشد و  ي هلول ٌَضـص ًو زاء رٛك اًخسحٍن؟ ُو

و أكِوز اٙكي حيخفي مبح ًلّسم من كعحاسٍ  ذـس رٛك إّن مجِوز اًضـص اًـصيب اْكسًر ًدٌحكط؟ ُو

 ا٢كليّحت أًٌّل احذفحء، وٍاكذ حيفغ ا٢كلحظؽ واًلعحاس لكِّح يف أكَد األحِحن!

اًضـص واًليحء، ٙكٛك ميىن يل يف ُشٍ اًوزكة أن أذؾو إىل أن ًـي اًيلس اًـبلكة مح ذني 

ّة اًضـص من ذبلل قيحاُّذَ، وزظس حتّوالث اٌَلة واًوسن واإلًلحغ واًلحفِة  واًوكوف ؿىل حٌلُرًي

واًعوزت واألسَوة يف اًضـص اتزخيًَح وحضحزاًي، ٌَخأسُس ًوؾي هلسّي ٍصظس ثفحؿي اًفٌون األذذَة 

ّوؿة، وزظس اٙكوق اًـحم، ابالس خـحهة وا٢كوس َلِّة واألذااَّة، يف س َحق وسحاي اًخواظي اْكسًثة ا٢كخي

هل إىل روق أزىق، واًـمي ؿىل إؿحذت اًضـص  مبسحذئ ؿ١ك احامتغ األذة، ذلَة اًـمي ؿىل حمنَخَ وحتًو

ّخَ  اًـصيب إىل أًلَ، وفذح ابة اًيلحص يف صفحَُّة اًضـص وقيحاُّذَ، وفعححذَ وؿحمِّخَ، وُنسًو

ّخَ، ورٛك لكَّ هبسف مٌحكضة "قيحاَّ  ّة اًليحء" ذأي مـىن وذأي مفِوم؟وصـسًو  ة اًضـص وصـًص

فحٙكي أرُد إًََ أهَّ ًُس من اإلهعحف يف سمن اًخحّول يف اٙكوق اًفيّن، اسدٌاكز اٙكوق 

ُس يف حلِلة  اًسحذق ؿَََ، فَلّك سمن حٌلًَّحثَ آكحّظة ذَ، ولّك األسمحن عم أسمحن حتّوالث، ًو

عَهبح اّكفحف إن عم ٠ك األمص من اس خلصاز يف اٙكوق اًسخّة، فلّك  اًلمي أكحًَة ًـرتهيح اًخلرّي ًو

َّة كصاءت  جس خجد ذوًمح ْكمتَّة اًوحوذ وسريوزت اًخحزخي، ٙكا ًلسو ًزاًمح ؿََيح أن هلصأ اًلمي أكحً

ص ُشٍ اًلمية أو ثٜك رسشد اًخحّول اّكسًس، نٌل أهَّ  ّة، حبَر ال هفلس حُو ّة أو اتزخيَّة حًِو حضحًز

اٌك يف يشء أن حنخمك كمية حسًثة إىل مـَحز كمية كسمية، وإاّل وكـيح يف رشك ًُس من اًـس

ّة مح ثسّل ؿىل  الامضحبلل وأكوذ واألححذًّة، فََرعحذَّة وا٢كسحرشت مثبًل يف اتزخي اًضـص كمية حضحًز

ذَّة يف أطمَّة اًضـص هوهَ ؿًَمح ٗكى اًـصة يف سمن ًُس هلم ذَ ؿ١ك كريٍ، فبل ذّس من مسحي ثٜك آكعح
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سمهنح، ونشا إرا حىّصزث ذـغ مؼحُص اْكحخة إٍهيح يف سمن آدص، حىون كمية أو مسة إجيحذَّة من 

ىشا س خلسو  د ؿىل إًلحغ خمعوض، وذَحن مـنّي، ُو َّة واًخعًص سٌلث اًضـص، ونشٛك اًليحا

أكحيل، مسريت اًفّن يف اتزخي األّمة اًواحست عم مسريت اجّسحغ وثوّسؽ يف اًلمي ومسحححث اًيؼص 

ىشا. ُست مسريت هفي كمية ًلمية، أو هفي مؼِص آلدص من ا٢كؼحُص أكحًَّة ا٢كعَلة أو اًؼصفِّة، ُو  ًو

ت، ُي ًـين ُشا اًعلَحن أّن  فإرا مح ظلت اًليحاَّة ؿىل اًضـص اًـصيب يف ؾعوز ثعحًو

ة يف اًزمن اْكحرض؟ فىٌل أهَّ ال ىًص س ًِح أن ثسلى مذحوّكة ثلسو اًليحاَّة مصروٌك يف راهتح، ومس خىُص

ابٙكوق اًـحم، ال جيوس ًيح أن هنجم ؿَهيح، وؿىل لّك ؾيحزصُح، ًيثشت زحـَهّتح أو ختَّفِح أو كعوزُح 

ؾن محي ؾيحزص جتصذدٌح اْكسًثة أو ا٢كـحزصت، ويف اًوكت راثَ ال ًعح ًيح أن هـوذ إٍهيح ًيًذج هّعيح 

ح، وهعَد إًََ أن ٌسحمق ه عوظِح، وحنن هعفَ ابْكسازة وا٢كلحٍصت من خسًس يف ضوء مـَحُز

ُس ؿساًل ملحذي رٛك أن حنخمك ُشا اًيّط اٙكي فحزكِح يف جتسًسٍ،  ًيعوض راك اًضـص اًلسمي! ًو

ويف ثلرّي ذيُذَ، وهـوذ من خسًس ًزنامح ذَ اًيّط اًلسمي، وذري صحُس ؿىل مح هلول مح ػِص يف جتصذة 

ذيؼحرمٌل اًـصويض اّكسًس خشًزا من خشوز اًليحاَّة قيحء كعَسيت اًس َحة، فٌِل كعَساتن فحزكذح 

اًلحمئة ؿىل اًوسن اًخلََسي مؽ اًلحفِة، فبل قضحضة يف أن ال ًَلى قيحءٌُل جنحًحح ًواسي اًيجحخ 

ّة، أو كعحاسٍ اْكسًثة اًيت حصض فهيح لّك اْكصض ؿىل ا٤كحفؼة ؿىل  اٙكي ثَلحٍ كعحاس ىزاز اًضعًص

 لحذ هل يف ُشا اًسحة.  اًليحاَّة، حممتبًل ٢كز اًي

وصشَِ هبشا إزصاز اًيلّحذ ؿىل ذَؽ ظفة اٗكزامِّة ؿىل اًضـص اْكسًر، سواء أحتلّلت فَِ أو 

٠ك ثخحلّق، واًخحّول ذَ إىل اًرسذًّة، ذيوغ من الاحذفحء ذشٛك، ؿىل أهَّ من سٌلث ا٢كوضوؾَّة فَِ، 

ًَح وح ضحزاًي يف ُشا اًزمن اٙكي سامحخَ فَِ فإهَّ ال خيفى ؿََيح نشٛك مح ًـحين مٌَ اًضـص واكـ
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اًرسذايث من كعط وزواايث حىّت كِي حنن يف ؾرص اًصواًة، ألّن ؾرص اًضـص وىّل، فبل صـص 

وال قيحء يف سمن اًرسذ واْكًك ويف سمن اًعوزت واًخَفزت وؾرص اإلهرتهُت واًخواظي الاحامتؾي 

ىل لّك اآلذاة اًخلََسًّة واًفٌون أكٍَك مذـّسذ األذواث واًوسحاط واألقصاط، حِر ثلَّست ُشٍ ؿ

 اًلسمية اًيت ويّح هؼهّنح ذحٗكت، وابكِة ؿىل ححًِح، رمٌل ثعحول اًزمحن!   

ّة اًليحء أهّنح مَخشسة ومذحّوٌك وكحذٍك ٌَلصاءاث ا٢كخـّسذت  ذبلظة اًلول يف قيحاَّة اًضـص وصـًص

ن ٍىون ابإلماكن اًفعي فهيح ذلول ًَح، ًو ، ٙكا س يىذفي مبح كّسمٌح من اْكسًر حتت ُشا ؾصذًَح وقصذ

ىن ىصى أّن مٌحكضدٌح ًليحاَّة ىزاز كصّحين ؿىل وخَ  ن ٍىمتي، ٍو اًـيوان، وحنن ؿىل ًلني من أهَّ ٠ك ًو

وح إىل مٌحكضة اًلعحاس اًيت  س األمص وضوًحح، وس خفذح اًسحة ًٌَو اًخـَني، يف اًعفححث اآلثَة سزًت

 قيُّت من أصـحزٍ.

  :ثّاَِـح َضاس لّْـغنائ  -
ذَعيح فامي س سق إىل أّن اًليحاَّة مسة ثـين اٙكاثَّة ابًخسحش، فلس حىون ذاٌّك ؿىل مضري ا٢كخلكّم 

وظوث اًضحؾص أو اًلحاي، ذون أن ثخحّسذ ذوضوخ ؿبلكة اًضحؾص اًليحيّئ اب٢كخَفّغ، مبح ميىن أن 

ذني اًضحؾص وصـصٍ، وذالٌك رٛك جسـف ذَ أهؼحز اٗكزش اٌَسحين ا٢كـحزص، مفح سال اٌَشس كحمئًح 

ح يف فّن اًرسذ،   ؿَََ هوهَ إوسحًًن مصسؿًح، فإرا اكهت اًـبلكة ذني اًصاوي واًصوايئ كس حسم أمُص

وحصى اًفعي ذني اًسحزذ اٙكي ُو من حّب ووزق، واٍاكثد اٙكي ُو من ْكم وذم
(1)

يف اٙكُيَّة  

ًَح، فإّن الاًخسحش اكن ومح  سال كحمئًح يف اًيلس اًـصيب ذني اًضحؾص وصـصٍ، فىثرًيا اًيلسًّة ؿح٢كًَح وؾصذ

                                                           

 .31اهؼص: هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ، ض (1)
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مح ًيؼص إىل صـص ىزاز كصّحين مثبًل ؿىل أهَّ سريت رسعَّة هل، مؽ مح يف ُشا من جمحفحت ٌَواكؽ، 

وثضََق ٢كـىن اٙكاثَّة، وحرص ًِح يف مفِوم كحزص، ويف رٛك اذخـحذ حىّت ؾن حفوى أهؼحز اًلسمحء 

حث ُؤالء اًيلحذ "ا٢كخيّوزٍن" ذفعي اًضـص ؾن اٗكٍن واألذبلق نٌل كحل من اًيلّحذ اًـصة. فذرصحي

أحس اًلضحت من أؿبلرمم: "ًو اكهت اٗكايهة ؿحًزا ؿىل اًضـص، واكن سوء الاؾخلحذ سشصًح ًخأّدص 

ن، وحيشف رهصٍ إرا ؿّسث اًعسلحث، ...  اًضحؾص، ًوحد أن ميحى امس أيب هواش من اٗكواٍو

واٗكٍن مبـزل ؾن اًضـص"
(1)

، ثخضّمن إصحزت إىل وؾي مصىّص ٌَيؼص إىل ثّباة اًضحؾص من اًوكوغ 

حتت حنك ذَحهَ اًضـصي، اٙكي ًن ٍىون ذالاً ابًرضوزت ؿىل سريثَ اٙكاثَّة أو اًـمََّة؛ فحًيؼص إىل 

ّة اًضحؾص أو فٌَّ ال ًيعَق من سريثَ أسحًسح، ذي ًيعَق من اًوكوف ؿىل إذساؿَ جمّصًذا من  صـًص

 ضرعَّة،  أو مسَىَ األذبليق.سريثَ اً 

ويف رٛك أًًضح اوسجحم مؽ اًيّط اًلصآين اٙكي ًعف اًضـصاء؛ ذأهّنم ًلوًون مح ال 

ًفـَون، فِرّصخ ذفّم الاصدصحك مح ذني اًلول واًفـي، ذون موازذة، وُشا هلِغ مح ًرّص ؿَََ 

ۆ   ۇژ وًؤنّس رضوزثَ نثري من اًفلِحء وا٢كثلّفني واًـوام، كحل ٝك ثـحىل:

 ژۆ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى
(2)

ّي  . وـً

اًلول ا٢كضِوز نشٛك، ذأّن "أؿشة اًضـص أنشذَ"، ال ًـين يف حلِلة األمص إاّل زدعة فٌَّّة 

ابزؿة ٌَخحَّي من كِس ا٢كـىن اًؼحُص يف ا٢كضمون أو يف ذالٌك ا٢كوضوغ ا٤كمول، ففَِ فصظة 

                                                           

وؿًل َلّس اًسجحوي،  اًلحيض ؿًل زن ؾسس اًـٍزز اّكصخحين، اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعومَ، حتلِق ورشخ َلّس أذو اًفضي إزصاُمي (1)

 . 01، ض 1300معسـة ؿُىس اًسحيب اْكَيب، اًلحُصت 

 .110 – 111، اآلايث: اًضـصاءسوزت  (1)
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، يف ذيُذَ اًـمَلة، وُو راثَ ا٢كخضّمن ذالٌك رُسَّة ًبلحذفحل جبوُص اًـمي اً  ضـصّي اًفيّنّ

زصحية ؿىل جتحوس اًسًِة اًسعحَّة ٌَالكم، واًواكؽ آكحزيج ًؤلفاكز وا٢كـحين ا٢كرتثّسة ؿَهيح، مفح 

ِسَ يف ا٢كسى اٍاكةن مح ذني  ـِ َ َ ُشٍ إالّ ظوزت من ظوز اًوؾي اًـمَق ًوحوذ اٍاكةن يف اٌَلة، وٌِ

س، واًواكؽ وا٢كثحل، وكِس اًرضوزت وآكَحل، وًئلفعحخ ؾن آكّبت اًـمََّة ٌَضحؾص اْكلِلة وا٣كح

 ابْكَحت، أو كي ؾن آكّبت ذعسَـة اّكوُص اإلوسحين يف معلَ اًوحوذي؟  

ًَح ًلس ؿحىن صـص ىزاز كصّحين ؿىل وخَ آكعوض من صموم هجخني ؿىل صـصٍ وؿَََ رسع
(1)

 :

اًـصذَّة وصـصاهئح، واألدصى ثلوم هبح اًصاذٍاكًَة الاحامتؾَّة ا٤كحفؼة اًيت األوىل حمتثّي يف هلّحذ اْكسازة 

حصفغ ا٢كوس َلح واًليحء واًضـص ؿىل حٍس سواء. فىِف س يجًّل اْكسًر ؾن جضلّك ُشٍن ا٢كوكفني 

ذأظَحفٌِل ا٢كخـّسذت جتحٍ صـص ىزاز، وهخشنّي كسزثَ اإلذساؾَّة ؿىل اًثسحث يف وهجِح وحتلِق مرشوؿَ 

 ّب وأًنت؟ ذع

ـًح ]حسازة  صوز "أّن ىزاز كصّحين اكن را أفق حسايث مٌحكغ ٌَحسازخني م ٍصى حصَد ذُو

ّة اًفصذًّة ٙكاث ظححهبح اإلوسحهَّة اب٢كـىن اًوحوذّي )حٌلؿة  اًصؤاي: اًيت ثخّحس مؽ اًخجصذة اًضـًص

ص الا َّحهتح حُو ًزتام، وفهيح صـص(. وحسازة اًصؤًة: اًيت حصى يف صلك اًلعَست ومضموهنح ومصحـ

حة اًسَحيت  اًثوزت ؿىل اًواكؽ ألهّنح؛ أي اًلعَست، ؿّست ا٢كـصنة ذَس اًضحؾص ا٢كَزتم من مثي ؾسس اًُو

وظبلخ ؾسس اًعسوز وأمحس ؾسس ا٢كـعي جححسي وأمي ذهلي[، األمص اٙكي حـي اًيلس اْكسايث 

ـًح، فلس اس خعحغ  أن ًؤّسس مسحزٍ اْكسايث ًعيّف ىزاًزا يف نثري من ا٢كيحس سحث ذحزح اًًسلني م

                                                           

 – 131، ض 1669اهؼص يف رٛك: ؿًل أمحس َلّس اًـصوذ، خسًَّة ىزاز كصّحين يف اًيلس اًـصيب اْكسًر، ذاز اٍىذحة اًثلحيف، إزذس  (1)

117. 
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ح ، ...، إّن  ـً ضـِح يف مأسق من اّكحهسني اًفيّن واًفىصي م ا٢كضحذ وأن ًوّزظ اْكسااثث األدصى ًو

ىزاز كصّحين ابث حيمي ظفة اًضحؾص ا٥كمًّل اٙكي ًيـت من ظصف صـصاء كعَست اًصؤاي وهلّحذُح ذأهَّ 

يـخَ صـصاء الاًزتام ذأهَّ ّة ا٢كثرية ابًلصاةز اًضِواهَّة،  صحؾص أكحُري اًلوكحء، ًو صحؾص اًسوزحواًس

ًزا"ؼواًيدِجة أّن ىزاًزا ًنل ؿساء الاجّتحُني، وابث ميثّي ظواًت صـصاًي ممتِّ 
(1)

. 

أضف إىل رٛك أًًضح اًـساء اٙكي ًنظسَ إاّيٍ ا٤كحفؼون ، واًصاذٍاكًَون الاحامتؾَّون، اٙكٍن 

تم، ًسافـون ؾن ا٢كـحًري األذبلكِة اًلحمئة،  وؾن اًلمي الاحامتؾَّة اًسحاست، ف١ك حيمتي ُؤالء وال أًو

مح هّصش ىزاز هفسَ هل من حسًر ؾن اْكّد وا٢كصأت ذخفّحط اًـبلكة اًلحمئة مح ذني اّكًسني، إىل 

ذزخة أن هُـت مهنم مهّتًمح ذأهَّ صحؾص اًفضَحة، وصحؾص ا٢كصاُلحث، وصحؾص اٍهنوذ، وصحؾص 

اًضحؾص اٍاكفص، وصحؾص اًِزمية، وصحؾص اًخيحكغ، ومفسس ا٢كصأت اإلابحِّة، وصحؾص اًفجوز، و 

ّة، يف اًفىصت  واْكد، فِشٍ األوظحف مجَـِح هتسف إىل اًيَي من ىزاز رسعًَح، ومن جتصذخَ اًضـًص

 اًيت حتمَِح ثٜك األصـحز، ويف ا٢كـحين اٗكًًِّة واألذبلكِّة ا٢كض متٍك ؿَهيح.  

 ّ َ صحؾص ا٢كصأت، أو اًضحؾص اٙكي أؾعى ا٢كصأت هوهنح أهىث، أو وذسزخة أكّي حّست ًُيـت ىزاز ذأه

اكصف اًلٌحغ ؾن ا٢كصأت وجمّصذُح من األهوزة، يف حمحوٌك ًبلثّفحق مـَ يف ذـغ مح ًشُد إًََ من 

 زأي يف ظسَـة ا٢كصأت.  

                                                           

صوز، ج  (1) ّة ا٢كضحّذت ؾيس ىزاز كصّحين: مصاحـة آلًَحث اًِسم واًخأسُس، اهؼص: حصَد ذُو ضلّك ا٢كوكف اًيلسي يف ػّي اْكسازة اًضـًص

 ا٢كًضوزت ؿىل مٌخسى س خحز اتميز ؿىل اًضحزىة.
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أّمح اًفجة اًلٍََك ذمّن أهعفوٍ فلس ذَـوا ؿَََ من اًيـوث أهَّ صحؾص أؾعى اّكَي مـىن 

ة، وأهَّ صحؾص ٍلّك األحِحل، وصحؾص اًلضَّة، واًضحؾص ا٢كَزتم، وصحؾص اًوظيَّة، وصحؾص اًض سح

 اْكد. 

ّة مـيحُح اٙكي  ُشا اًسون اًضحسؽ يف اًيؼص إىل ىزاز وصـصٍ ُو اٙكي مييح جتصذخَ اًضـًص

(1)جس خحلَّ ومييح كعحاسٍ ذوزُح اًفحؿي يف اًخحزخي اًفيّن 
اإلذساؾّي، ، وجيـي قيحءٍ اهخعحًزا ٢كرشوؿَ 

و ًـي رٛك متحم اًوؾي.  ُو

ًلول أمحس حِسوص، مضرًيا إىل ٍلي اًيـوث اًسحًفة: "... وسوى رٛك من اًيـوث اًيت 

تم إىل  وحِّة جتحٍ اًضحؾص إوسحًًن وصحؾًصا. فذحّول اًيلس ؾيس ُؤالء وأًو حىضف ؾن مواكف أًسًًو

تم اؿرتاف اًضحؾص ذدٌح كضحثَ، وحتّوالثَ، وحٌوهَ، واؿزتاسٍ ُجحء أو إىل مسخ، ودّسؽ ُؤالء وأًو

هبشٍ اًعفحث، و٠ك ًخوكّف ؾيس ثأهَس رٛك إؿبلمًِح، ذي ثـّساٍ إىل ثأهَس رٛك صـصاًي، إر ًؤنّس أهَّ 

ـّسُح مٌعَلًح ًخحّصز حسس ا٢كصأت  ـَن والءٍ ٌَهنوذ، ًو ّة، ًو فـي رٛك ىاكًة رس َوف الاىىضحًز

ة. ومن ُيح واهجت اٗكازسني ظـوذة اًفعي ذني رسعَّخَ وإدصاح ؾواظفِح من اًرّسًّة إىل اًـَيَّ 

ىشا فـىل اًصمغ من سِوٌك جتصذخَ  ّة، ُو اإلؿبلمِّة ورسعَّخَ يف اْكَحت اًَومِّة، ورسعَّخَ اًضـًص

ّة اًـصذَّة ا٢كـحزصت  ّة، من حِر ًلهتح وموضوؾِح، إاّل أهّنح كسث من أنرث اًخجحزة اًضـًص اًضـًص

ىن اًلصغ ؿىل اًوخَ آكفي يف صـصٍ مغوًضح، إر من اًسِي خسً  ا اًلصغ ؿىل مضموهنح اًؼحُص، ٍو

واٙكي خيخئب حتت ؾسحءت اًصمز ٍاكذ ٍىون مس خحَبًل"
(2)

. 

                                                           

 .16- 11، ض 1616، إزذس 1اهؼص: مسري حسميي، اإلًلحغ يف صـص ىزاز كصّحين من ذبلل ذًوان "كعحاس"، ؿح٠ك اٍىذد اْكسًر، ظ( 1)

ّة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست: كصاءت يف صـص ىزاز كصّحين، مًضوزاث احّتحذ اٍىذّحة اًـصة، ذمضق  (1)  .9، ض1661أمحس حِسوص، صـًص
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فِشا اًخفحؿي مؽ جتصذة ىزاز من مجِوز ا٢كخَلنّي ٍصحؽ إىل ملساز اًخأزري اٙكي اكن ًضـصٍ يف 

ني ؾن ملساز اًزتامَ ابٍهنج اٙكي ادذّعَ ًيفسَ اًواكؽ، نٌل أّن ثفحؿهل ابًصذوذ واإلاثزت والاسدثحزت ًس

ـّي ُشا األمص زصّمذَ ًلؽ يف ظَد قيحاُّذَ اًيت ٠ك ًدٌحسل  َّخَ، ًو صحؾًصا مسؤواًل أو فٌّحًًن مَزتًمح ذلض

ؾهنح، وكس زأى ًِح لّك ُشا ا٢كفـول يف اًواكؽ، واًخأزري يف ا٢كس متـني واًلّصاء، واًخشضري ابًخلَري اٙكي 

ؾص هفسَ إلحسازَ يف جممتـَ، حبَر ًضمن هل اًضِصت واًسلحء ححرًضا يف هفوش اًيحش، ًًذسة اًضح

وذحًٗكا يف ذهَح اإلذساغ يف األرواق واألمزخة اًفٌَّّة. وال ٍزال اٌَشس كحمئًح يف ظسَـة اًـبلكة اًلحمئة مح 

سُح ُو اًخسحسً  ًز ح رسَونَ وكوهل، ذني اًضحؾص وصـصٍ، ومح ذني رسعَّة اًضحؾص وأًنٍ اًليحاَّة، ٍو

 ذيرثٍ وصـصٍ.

ضـصٍ، وكس أفعح  ّة مسة مبلسمة ًعححهبح ًو رس إّن اًليحاَّة اًزناًز وميىن اًلول رسِوٌك ٌو

ؾهنح ُو يف أنرث من موظن من اًضـص، حىّت أمىن اًيؼص إىل كعحاسٍ ا٢كليّحت ؿىل أهّنح خحءث 

س خوايهتح ا٢كخـّسذت، ال ًلول اًضـص إاّل مفرّست ًخٜك اًصؤًة، فىأهَّ من صّست احذفحهل ابًليحاَّة يف م 

ًَىون مٌشوًزا ٌَعصة ابًسٌلغ واًليحء، ويف ُشا ثفسري أّويل ٍىرثت مح قيُّن هل من اًلعحاس، كِحًسح 

 إىل سحةص اًضـصاء.

ـًح، وميىن اًلول إّن مفِوم اًضـص اٙكي  فحًوؾي اًضـصي ٗكًَ جمسول اب٢كوس َلى واًليحء م

ِج ذ ًلس ٓكّط   شهصٍ يف أصـحزٍ ُو مفِوم موس َلي وقيحيئ يف ا٢كلحم األّول ،زّصخ ذَ يف هرثٍ، ًو

ىزاز ُشا ا٢كفِوم مٌش اًَوم األّول اٙكي ورش فَِ ذًواهَ "ظفوٌك هنس" حني كحل: " ًيخواضؽ إرن ؿىل 

اًلول: إّن اًضـص وِصذة مجٍَك، ال ثـمص ظوًبًل، حىون اًيفس ذبلًِح جبمَؽ ؾيحزصُح من ؿحظفة، 

ّة ٌزش اًيلم، اكن اًضـص. ودِحل، و  ربهصت، وقٍصزت، مرسذٍك اب٢كوس َلح. ومىت بندسشت اًِيهية اًضـًص
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فِو ذخـسري موحز )اًيفس مَّحية("
(1)

ّة يف   وال ًـين رٛك أهَّ مفِوم حيَف ؿىل ؾيحزص اًضـًص

ن اًيّط من مثي اًدضشَِ والاس خـحزت واًسيحء اٌَلوّي واًدضىِي اًسبلقّي اٙكي ال ًخحلّق إال م

ح، ًًَذج ًيح يف ذحمتة ا٢كعحف منورًخح صـصاًي ذحًظح يف إذساؿَ،  ـً ذبلل اوسجحم ُشٍ اًـيحزص مجَـِح م

ّة أو إميحءثَ اٗكالًَّة أو مسخَ األسَوذَّة آكحظة ذَ، وعم اًيت ال خيعهئح  ال ُنعئ فَِ زوحَ اًضـًص

  .اًب أو مًضًسا أو ملىّن اًلحزئ، وال ثلَد ؾن اًسحمؽ حني ًـصط هل هٌط من هعوض ىزاز مىذو

ًلول ىزاز كصحين يف كعَست )وزكة إىل اًلحزئ( وعم أَول كعَست يف ذًواهَ األّول "كحًت يل 

 : ٤٤١١اًسمصاء" س ية 

 وال نــحن حَؼمَي أن أدؼَؼسا    ؾزفُت و٠ك أظَد اًيجم ذُذًح  

 وال أظَد " اًضحؾص اّكَّسا" إرا كِي ؾيّن "أحّس" نفحين    

ّة ذون أن أكُعسارضؼيء" فىؼوهت     صؼـؼصُث "  "صُجًح" ذـفًو

ق     أًن اًضفذحن .. وأهت اًعسى  فِح كحِزيئ .. اي زفِق اًعًص

 إرا مح مضمت حصويف كسا..   م ابٞك نؼن ًنؾؼًمح  ؼؼؼؼؼأًذــــس

 ؿشاة اْكصوف .. ٍىؼي ثوخسا ؼّص ؿَهيح   ؼؼمــشنّؼص .. وأهت ثــث

 فضواًل  وال اكن معصي سسى    سأزاتخ ٠ك ًم مـىن وحوذي

من قّصذا يف اٍىون ثح.. وال م    محن أحدّ مفح محث من يف اًزّ 
(2)

 

                                                           

 . 0، ض1393، ذريوث 13ىزاز كصّحين، ذًوان ظفوٌك هنس، ملّسمذَ؛ يف اًضـص، ظ  (1)

ّة اٍاكمٍك، مًضوزاث ىزاز كصَ  (1)  19 – 17/ 1، 1373، ذريوث 11حين، ظ ىزاز كصَحين، األؾٌلل اًضـًص
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ّة اْكحفٍك هبشٍ األذَحث ا٢كـيوهة ذؼ "وزكة إىل  سًح أن ًفذخح ىزاز كصّحين مسريثَ اًضـًص أًُس قًص

د اًلحزئ" فِسسأ ذيـت صـصٍ ذأهَّ ؾزف زصحي نٌل ًؼِص رٛك يف لكمة "ؾزفُت"، فِو ظحح

موس َلى ًسزوِح مٌش اًَوم األّول، وعم اًيت س خجـهل جنًمح وس خساؾد حَمَ ابٓكَوذ، وإن ذسا 

ًَح مصثسة اًضحؾص اّكَّس  مسزاًك قيحاُّذَ من بنخفحاَ ابًخـسري ؾن اْكّس واًضـوز حىّت حيلّق زاض

ـهّل ًفعح مّعح ٌض سَ اًيسوءت يف مح س َىون هل يف  حسد، ذون أن ًفذـي اٍالكم افذـحاًل، ًو

ا٢كس خلصي، مفح ُو إاّل اًضفذحن وكحزاَ ُو اًعسى، وس َـحٍن وحوذٍ يف اْكَحت، ومن مّث سريى أّن 

زسحًخَ اًيت هتد حِحثَ مـيحُح، حوكن يف أن حيلّق آكَوذ من ذبلل اْكّد واًفّن، "مفح محث من يف 

و ذشٛك ًرتمّس ُدعى صحؾص اًـصذَّة األنّب أيب اًعَّد ا٢كخًيّب  اًزمحن أحّد وال محث من قّصذا"، ُو

اٙكي ًلول
(1)

: 

ُْ ــَوَمح اً  إرا كَُُت ِصـصاً أْظسََح اّٗكُُص ُمًِضَسا   ْن ُزواِت كَعحاِسيؼُص إالّ مِ ؼؼؼّس

 َ َ ؼؼؼؼسَ ــ ف َِ َمؼْن ال ٌَسرُي ُمَضِمؼؼًصا     َوق ّ ــ ؼحَز ذ َِ مَ ؼؼؼٌ  يّن ُمؼلَِصَذاؼلَ ــْن ال ًُ ؼؼؼى ذؼ

ْ ؼؼأحِ   حِذحوَن ُمَصَذَذاــمــصي أاَتَك اًؼؼِضـؼ ذ       َث ِصؼـصاً فإهَّمحسْ ــِض ــ ْزين إرا ُأه

 أًَن اًّعحةُِص ا٢كَْحًِكُ َواآلَدُص اًّعَسى      إهيّنؼَوَذْغ لّك َظْوٍث كرََي َظْويت ف

وكحل ىزاز يف كعَست )ُماكزََصت(
(2)

: 

 ن لك ُشا اٙكي أهؼمؼؼؼؼؼؼمــوإن ويُت ًسُت أحّد، حصاٍ    ً

 ِح امؼصأت ثَؼِؼمؼؼؼؼ ؼ ؼؼؼؼ ف ــ أمؼح ذَ  عؼحاؼس أصؼسو هبح    ؼؼؼلــٜك اًؼوث

                                                           

 .    373، ض 1393أذو اًعَّد ا٢كخًيب، ذًوان ا٢كخًيب، ذاز ذريوث ٌَعسحؿة واًًرش،  (1)

ّة اٍاكمٍك،  (1)  .13/ 1ىزاز كصَحين، األؾٌلل اًضـًص
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صذط ذوًمح ذني فٌَّ وحصَّ ٌَمصأت اًيت اكهت كضَّخَ  فِو ٌضري إىل صـصٍ مٌش اًسساايث، ٍو

َّة كعحاسٍ اًيت ٌضسو هبح، ذإًِحم من  ا٤كوزًّة ؿىل امذساذ مرشوؿَ اًضـصّي، فِح ُو ًؤنّس قيحا

ىن ذفّن اًليحء وذـضق ا٢كصأت حىّت ظحز ًلّسم اًلعَست ذاٌّك ؿىل رٛك من ذبلل ا٢كصأت. وال ٍزال ًُـ

شا  اًـيوان واًضلك وا٤كخوى، فذلسو نأهّنح مـزوفة مًسجمة من أّول لكمة فهيح حىّت آدص لكمة، ُو

ضفي  ًَح جيـي ا٢كصأت أقيَة، ًو مح حتلّق يف كعَست "مسفوهَة ؿىل اًصظَف" اًيت حصى فهيح َذَلًح فٌّ

ؿىل األقيَة لّك مفححن ثٜك ا٢كصأت، ففي ُشا اًخسحذل أو اًدضخلك أو اًامتعم مح حيلّق زؤًة اًـح٠ك ٗكى 

ة وعم اًـزف ا٢كوس َلي  ىزاز اهعبلكًح من ذمج ا٢كصأت يف اًفن فِيخلي من اًفن أزىق أصاكهل اْكضحًز

شٍ واًليحء، ونأهَّ يف ُشا ٍمتثّي ملوٌك ازن ذ٘كون اًضِريت حول اًليحء وا٢ك وس َلح حني ًلول: "ُو

اًعيحؿة آدص مح حيعي يف اًـمصان من اًعيحاؽ؛ ألهنح نٌلًَّة يف كري وػَفة من اًوػحاف إاّل وػَفة 

و أًضح أّول مح ًيلعؽ من اًـمصان ؾيس ادذبلهل وحصاحـَ وٝك أؿ١ك" اًفصاػ واًفصخ، ُو
(1)

وهبشا فإّن  

صاًي يف إذساؿَ، فٌجس ظساُح ٗكى مـحًية ا٢كصأت، وجنسُح جضلّك يف رُيَ  قيحاُّذَ ثلسو مىّوًًن حُو

ـًح.ظوزت  أمسى  ًؼِوز ا٢كوس َلح فهيح ؿىل مس خوى اًوؾي واًدضىِي م

 ّْح ػهَ انشّصْفـمسفٌَُ
 ريي .. ففي َسحكَِِم هَنَْصا أكحنؼسِ 

 صى من اِْكَجحِس .. واألظهَبَحنؼأَظ

ُ ؼؼؼًل ِح   َمحنِ ؼْوسح نَ ؼؼحَك .. كَ ـــٌـــ ًز

                                                           

 .175ازن ذ٘كون، ا٢كلسمة، ذاز اّكَي، ذريوث ذ. ث.  ض  (1)
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 ُُ َ ؼحذـــذَ ؼؼؼؼؼؼؼ ح .. مُ ؼٌــــ أًن   ةً ــــمَ ــــلْ ــــٌؽ ه

 ُُ َ ـــيح .. و يف ًـــ أًن   ْصَوتٌ ؼؼؼؼؼؼؼسي ز

 ؾَيحِك.. واٌََُي .. وظوُث اًِسَحنِ 

 وانؼويل حسوَذ اًثؼؼصي حؼؼؼؼؼوَذمِ 

 ْصيح .. أًنؼِحِصي يف ُحْصخ حُ ؼوأذْ 

       

ةٍ ــ حْ ؼؼؼ صَ ـــ وَم .. أْظ ؼؼؼاًِ  يَح ؿىل دَصَ

 ْت أْظَوُل َظْفَعحفَةٍ ــفـــذــــ اد َي ــكِ

 َوُل مح يف اًَسْفح من ذُّيزانِ ؼأظْ 

َ ؼؼؼؼؼؼحزكــــس  بلِة واألدفوانِ ــــصْ ــ َة اٌَ

 َُ ص اًَََمحنؼؼؼؼؼؼؼححَ ـــو  صْث مؽ اْكٍص

 رِحؼ حزً ؼؼؼؼؼؼؼَخ ثؼؼؼْت اتًزؼؼؼؼؼووَذؾ

َ ـــوذاؾص  وذةٍ ؼـُ ؼؼؼؼؼًسا نُأًْ ؼؼؼؼؼِْؼؼؼؼؼ ْت ه

 ..ـحنؼسقِح ِإْظصَ ؼْن ذقُح إؼؼؼعِؼؼؼ ث 

 ّ  وانِ ؼؼؼفُ ـــٌـــ ن ؾُ ؼؼؼَي مؼؼؼومح ٗكى زذ

يحؼؼؼصؼ يت ! ٠ك ً ؼؼؼؼؼٌـــ مسً  ُُ  َق يشٌء 

       

 حخً ؼ عِ ؼؼؼ ٌْ ــ صي .. فإين ٠ك أسْل مُ ؼؼؼؼِسِ
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ْ ؼؼه  ًِل ؼَجحٌم اكمٌي .. واظِ ؼؼؼِس ــ حُن اه

 ْزفِم .. مح أزوَغ ظوَث اًِسَحنِ ؼؼؼؾَ 

َ ــــصـــ وذاؾ   وذةٍ ؼؼؼؼـُ ؼؼؼؼؼؼساً نُأًْ ـــِْؼؼؼؼ ْت ه

 ..سَـحنؼ ُح إْن ذكسقِح ِإْظ ؼؼؼؼؼؼؼؼِــ ثع 

 َ  َُ اُٙكزىؼؼؼؼؼؼِــ ح فَِ ث وخً ؼؼا ًَجُ سً ــِْؼؼؼ ه

 ّ  ُفوانِ ؼؼؼؼؼٌـــ ن ؾُ ؼؼؼؼؼَي مؼؼؼؼومح ٗكى زذ

يحؼؼؼصؼؼؼؼؼ يت! ٠ك ً ؼؼؼؼؼٌــ مسً  ُُ  َق يشٌء 

 ْغ، ٠ك ٍصثـْش من َحٌَحنِ ؼؼؼؼفــذؼ ٠ك ًٌ 

       

 ِعخًحؼؼؼ ٌْ ـــ إين ٠ك أسْل مُ ــــصي .. فؼؼؼِؼ سِ 

َ ؼؼؼؼؼ ِح فُ ؼؼؼؼؼؼ صُ ــــ ذُ ــ ٍة حى ــــَع ؼؼؼلِ ــًِ   . حنِ ــــذَ ــــ َ

ْ ؼؼؼؼؼه  َجحٌم اكمٌي .. واِظًِل ؼؼِس ـــ حُن اه

ْزفِم .. مح أزوَغ ظوث اًسَحنِ ؼؾَ 
(1)

 

و اكن رٛك خحزًحح  ومن كعَست )مسحفصت( ًخّضح ًيح متجَس ىزاز ًفٌَّ اًضـصي وٙكاثَ، ًو

ٌَمصأت اًيت ثلسو ذبل حول وال كّوت، فدسدس١ك ًىرحس َّة اًضحؾص اًفٌَّّة، وثخأّدص ؾن أن حىون رااًت 

، إّن ا٢كَمح اٗكزاسّم يف اْكسًر ؿىل  ة هل، ذي ؾن أن حىون موضوؿًح ًيحسغ موضوؿَ اًفيّنّ مواًس

                                                           

ّة  (1)  .51/  1اٍاكمٍك،  ىزاز كصّحين، األؾٌلل اًضـًص
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اُّذَ وراثُّذَ يف اًوكت هفسَ، ًسحن ا٢كصأت، ذخزَهّيح ؾن أن حىون ٌَضحؾص، ًـّمق صـوز ىزاز ذليح

و ذشٛك  ح جتحَُ، ُو ـّي يف ُشٍ اًلعَست مح ٍىضف ؾن إًشاء ىزاز ٌَمصأت يف أذَط مضحؾُص ًو

حة اٙكي كحل: "ىزاز كصّحين ًيؼم اًضـص ذـًََِ ال ذلَسَ، ...، ٠ك أصـص يف  ًؤنّس حسش َلّس ؾسس اًُو

ّص هبح، واؾخرصث كَسَ وظحقِح صـًصا ذي إهَّ صـصٍ ابهخفحضة يف كَسَ، أو مبأسحت ؿحصِح، أو مضلكة م

معّوز، وكس وضف ُو ؾن هفسَ، فلس أظسز ذًواًًن من اًضـص ؾيواهَ اًصمس ابٍلكٌلث، ...، ٠ك 

يًح، أو ذَ من اًضجن مح جيـَين أحّس ذأهَّ اًخحغ وسِص وزىك، إهَّ زّسحم  اكصأ هل صـًصا حًز

اظوز، ًأمص فِعحغ، وأهَّ ًخفّضي ؿىل اْكّد وا٢كصأت مبح ابٍلكٌلث،...، خيحظد ا٢كصأت واْكّد نأهَّ إمّب 

جيوذ ذَ"
(1)

 ، فحس متؽ إًََ ًلول:

 ِح ًنسف اّكصاخ، فلحًتؼؼؼؼؼؼؼ ذ ــ حج 

 صحؾَص اْكّد واألًنص َس مح ذم ؟

 ىّنْ ــمــلي وصحؾصي ..ال ثــسًــاي ظ

 وخ ص سحذمؼؼمــكصضة اًَأش من ظ

َؼضـؼص  أهت ٌَؼفؼّن كؼس دؼَؼلؼت ٌو

ؼق صِؼحذمؼِؼح ذؼـــ اٗكه  ِؼسيؼؼؼ سؼِ   ًص

ليؼؼؼؼؼأهؼح ذؾؼٌ  ؼي أسؼري ..ُشا ظًص

 حصاذمؼصي إىل مؼحؾش اي صــــــوام

                                                           

حة، مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين: صحؾص ٍلّك األحِحل" حتٍصص َلّس ًوسف جنم،  (1) ىزاز كصّحين زّسحم ابٍلكٌلث، َلّس ؾسس اًُو

ت 1ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ  .011 – 011/  1، )معحذؽ ذاز ظحذز:  ظسـة ذريوث( 1339،  اٍىًو
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 ؼيح .. اي حصَيبؼؼؼؼؼ مح دؼَلؼيح ًؼسـض 

ؼن .. ٌَؼلؼيح  ٍىذحذمؼففحذؼق ٌَـــ
(1)

 

ًؤنّس ىزاز أهَّ صحؾص اْكّد واألًنص َس ؿىل ًسحن ا٤كسوذة، وعم اًيت ؿَهيح أن ثسزك ملساز 

ـَّق ُشا اًفٌّحن ذفٌَّ، فـىل اًصمغ من أّن ا٢كصأت عم مَِمخَ، وعم كضَّخَ األوىل يف مرشوؿَ ث

ّة ًِح من كِوذ اًواكؽ ا٢كلَّد ألهوثهتح، فإهّنح ثؤنّس مبح ٍصضََ يف  اًـضلّي آكحض، ويف مـصنخَ اًخحٍصًص

ٌَليح ٍىذحذم"، ذأهَّ مٌشوز  اًسُت األذري ا٢كلذشس ُيح: "مح ذَلٌح ًسـضيح .. اي حصَيب فحذق ٌَفّن ..

، اًلحمئ ؿىل مثَّر اإلذساغ اًضـصّي أّواًل، مّث قيحء ُشا اإلذساغ ابألذاء واإلوضحذ  ٢كرشوؿَ اًفيّنّ

د اثهًَح، واًخـَّق أذرًيا ابٍىذحة يف إصحزت ػحُصت إىل اًـيرص اًثلحيف ا٢كىني يف ُشٍ اًثبلزَّة  واًخعًص

واإلوسحين ا٢كخاكمي، من مٌؼوزٍ ُو، ٍىٌَّ أًشسَ ٌَمصأت، حىّت ا٢كمتّمة ٢كرشوؿَ اًضـصي واْكضحزي 

 ًخّّبأ من ىصحسُّذَ.

ىّن ظوث ا٢كصأت  إّن مرشوغ ىزاز اًفيّنّ ال ًخحلّق إاًل ذأن حىون ا٢كصأت مىّوًًن من مىّوًنثَ، ٍو

اًت مواًسة يف اًلعَست حيّصز اًضحؾص من اًزتامَ جتحُِح ٢كعَحة اًلعَست مبح ًويح ذأّن ا٢كصأت ًُست را

ٙكاث اًضحؾص، ذي عم حمغ موضوغ من موضوؿحث اًلعَست، ٙكا فإّن ظوث ا٢كصأت ًيححس إىل 

عحًسَ ابًخزًل ؾهنح من أخي اْكفحع ؿىل اًلعَست.      راثَّة اًضحؾص ًو

 ويف زاثاَّة هل ذـيوان "ؿحيص اًصحصحين" يف مخسة ملحظؽ، ًلول يف اًصاذؽ مهنح:

 َلح من مؼحُصتؿىل ًسي ؿحيص حتّوًت ا٢كوس  "

                                                           

ّة اٍاكمٍك، ىزاز كصّحين، ا (1)  .01/  1ألؾٌلل اًضـًص
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ّ ؼؼؼؼحد من قؼؼؼؼّول اًؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼوث  ةؼؼؼؼؼزوت زصزًص

 بلتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإىل ظ

ّ ؼؼؼؼّول اًضـص من كصكـة ًلؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوث  ةؼؼؼؼؼًو

ّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٍك حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإىل ح  ةؼؼؼؼؼحًز

 ةؼؼؼؼؼِّ ــ حن، من اكايحث حصاذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحّوًيح هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوث

وغ"ؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼ وء م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإىل ض
(1)

 

ىن ٍىفِيح  فِي ٌضري ىزاز إىل مح ْكّن ؿحيص اًصحصحين هل من أقيَحث ظسحت هبح فريوس؟ ٍو

ّة إن ٠ك أن هيؼص إىل ا٢كـىن اًـمَق اٙكي ٍصى ىزاز هفسَ فَِ، فحًضـص  ال ٌسحوي أنرث من كصكـة ًلًو

ثعلهل اْكضحزت يف األذاء، وحتّوهل إىل قيحء، وحني ًخحّول ا٢كيجز اًضـصي اًزنازي إىل قيحء، ًخحّول 

ىزاز راثَ من اكةن حصايب إىل ضوء مسموغ، فِي ُيحك مح ُو أوحض من ُشا ا٢كـىن ًفحؿََّة اًلعَست 

 ا٢كليّحت يف كصازت زوخ ىزاز؟! 

  :من كعَست "اًوضوء مبحء اًـضق واًَحمسني" 9لعؽ ويف ا٢ك

 قؼؼؼؼؼضـــ ي ذم ؼؼؼؼؼـي ذؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼمحرا ث

 ٌليلــيت ورويق اّكــــحفـــلــص زؼؼِّ ؼ ف ثل ـــِــ ن 

 فًِسُين زهني ظحسحث )ؾصق اًسوش(

 يوفــ حهِ ــــمـــرشثو اًسَحهو ًصحؼ وه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن

 ن اًضحمؼؼؼؼِــ سحث ؼ ؼؼؼؼؼؼ ي ذ ؼؼؼؼؼؼؼرّيهـــلؼهَف ث
                                                           

و ٍلوغ أصـحزٍ يف اًًسزة اإلٍىرتوهَّة. 536ىزاز كصّحين، ذًواهَ، ض  (1)  ، ُو



275 
 

 حسف يف اٗكهَحؼؼؼؼؼح أّول ؾؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼ فأظ 

وذ أوزهسرتا من دسص اًعفعحف"ؼًل
(1)

 

فِي اكن ىزاز حي١ك حلًح ذأن ٍىون ؿحسفًح أّول؟ ًـهّل اكن نشٛك يف كصازت هفسَ، ومح سال ًَمح 

رّصخ يف أدصى، وكس أوذغ يف اٌَّد من كعحاسٍ ُشٍ اًصقسة، ومح سال ا٢كليّون  إىل رٛك مّصت، ًو

َحلّلوا هل اْك١ك، ذيفخ اًصوخ يف  وا٢كعصذون يف اًـرص اْكسًر ٍهنسون ًوًمح ذـس ًوم ًَزّ٘كوا ىزاًزا، ًو

َِح ألن ثيحل إجعحة ا٥كخّعني، وعم مسة اًليحاَّة  ُّ كعحاسٍ اًيت أوذؾِح أمسى ظفة، وأخىل ذحظَّة ثؤ

 ّصت وكعَست اًيرث يف ذـغ األحوال.اًيت ٠ك ثسحزخ كعَست ىزاز كصّحين اًـموذًّة واْك

ـَِّح ٠ك ثرتاحؽ يف هعوظَ اْكسًثة، يف صـص اًخفـٍَك  ّة ػحُصت، ًو اكهت موس َلح ىزاز اًضـًص

ّة أو اًلعَست اًـموذًّة اًخلََسًّة، وكس وظي األمص  مثبًل، ؾن مس خواُح اًـحيل يف كعَسثَ اًضعًص

ّة أي كعَست ا ُس من صّم يف أّن ُشٍ اًؼحُصت عم ذأن قىّن كري معصة هعوض ىزاز اًيرًث ًيرث. ًو

من اًسٌلث األسَوذَّة أو من اًسٌلث اٗكالًَّة آكحّظة رضحؾص ذون آدص، فحْكّس ا٢كوس َلّي اًؼحُص 

وا٢كًسجم وآكحض جنسٍ ٗكى سَسٍك من اًضـصاء اًـصة ثسسأ ابألؾىش اٍىصري مميون زن كُس 

أذَحث صـصٍ ذـيحًة األظفِحين؛ ألهّنح اكهت  حؼي ؿسذ من-اٙكي أظَق ؿَََ ًلد ظيّحخة اًـصة، 

، ومثهل األدعي قَحج زن قوج اًخلَيب واًسحرتي وأمحس -ذمّح قيّن من األظواث يف اًـرص اًـسّحيس

 صويق وكريضم نثري، فميىن اًلول إّن ىزاًزا أحس ُؤالء، يف ُشٍ اًسمة اًليحاَّة ا٢كبلسمة ًضـصٍ.

ؽ ُشٍ اًسمة من صـص ى سًح أن ثخحّول اًـرشاث من اًخلط صويق زًز زاز فلحل: "ًُس قًص

كعحاس ىزاز إىل أقيَحث مـصوفة ًدسحذق ؿىل أذاهئح اٍىثري من ا٢كعصذني اًـصة اٙكٍن وخسوا يف ُشٍ 
                                                           

و ٍلوغ أصـحزٍ يف اًًسزة اإلٍىرتوهَّة.579ىزاز كصّحين، ذًواهَ، ض  (1)  ، ُو
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اًلعحاس مح ٍصفؽ مًسوة األقيَة اًـصذَّة اًِحذعة إىل األؿىل ومح هيّشهبح مـىًن ومصىًن ؿىل حّس سواء، 

لعحاس ىزاز ال ًخأىّت من اًلحفِة واًوسن آكحزحِنّي حفسد ذي من ثٜك ؿىل أّن ا٢كيحد اإلًلحؾي ً

ح ومن ثسنّي اٌَحؼة ا٢كيحس سة  اًِيسسة اٗككِلة ًيؼحم اًلعَست اٗكاذًل ومن ثلعَؽ أكي وثيحػُص

ّة واإلحاكم  إلهنحء اًسعص او اًـسحزت، نٌل أّن اًخلفِة ؾيس ىزاز عم فّن كحمئ ذشاثَ؛ فّن كوامَ اًـفًو

ادذَحز ا٢كفصذت وا٢كوكؽ حبَر ال ثسسو اًلحفِة ملحمة إدفحًمح وال جسِم يف وكف اهسفحؿة وحسن 

ّة اًفضي األنّب يف صـسُهّتح وحفؼِح وزسؿة  اًلعَست وإحصحظ ثخحذـِح. إّن ًرتهَد اًلعَست اًزناًز

ُضمِح من اًلحزئ وا٢كس متؽ"
(1)

.    

ِشٍ اًسمة يف صـصٍ ميىن ًيح أن هضّمَ إىل ؿسذ من ا ًضـصاء اٙكٍن أقيوا اًليحء اًـصيب، ًو

د اًـصذَّة األم  ّخَ ذلعحاس فعَحة اكن ًِح اٗكوز اًؼحُص يف ثلًص يف اًـرص اْكسًر، وزفـوا من سًو

إىل أكحُري من أذيحهئح، ويف حـَِح مذساوٌك ذني اًيحش من حمفوػِم اًليحيّئ اًـخَس، ورٛك حني 

س زاسم ورضحزت آكوزي )األدعي اًعلري(، زفسوٍ ذسزز من اًلعحاس، وضم أمحس صويق وأمح

 وإزصاُمي ًنيج، وسـَس ؾلي، وَلوذ ذزوٌش، وكريضم.

ُشا ؿىل ظـَس اًليحاَّة واًسـس ا٢كوس َلي يف فٌَّّة اًلعَست، وؿىل ظـَس آدص فإّن بنامتل 

و حّد ا٢ك لمي ؿَََ ذيحء فٌَّ، ُو صأت مرشوغ ىزاز ًخحلّق ابٗكأة يف موضوغ واحس ًيشز هفسَ هل، ًو

ح  ، ومح قيُّن هل يف ُشا اًسحة ساذ ؿىل اٖكسني أقيَة، و٠ك مييؽ ُشا أن -نٌل ٍصى-وؾضلِح وحتٍصُص

ًَح وكومًِح وصحؾص س َحسة، فلس حصك ًيح من اًضـص اًس َحيس اٍىثري، نٌل أّن  ٍىون ىزاز صحؾًصا وظي

رشوؿَ اًـحم ذأهَّ ًلوم قيحءٍ ٌَوظن ممتثبًّل اب٢كسن مثي ذمضق وذريوث واًلسش، ًـّس ػحُصت جسم م 
                                                           

ؽ، احذفحًَّة اّكسس وصحؾًصّة اْكواّش، مضن نخحة "ىزاز كصّحين صحؾص  (1)  .13ٍلّك األحِحل"  ض صويق زًز
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َلضحاي اًوظيَّة مٌعَلة من هوهَ صحؾص  ىن ثسلى مـحًًذَ ٌَس َحسة ٌو ـًح، ٍو ؿىل ا٢كصأت واًس َحسة م

ا٢كصأت ابمذَحس، فِو ًـحٍن ا٢كسًية مـحًًذَ ٌَمصأت، وكس هـرث ؿىل نثري من مذـَّلحث ا٢كصأت يف أزيحء 

صٍ قيحء ٌَوظن، جضىِي موكفَ اًس َحيّس، وكس رهص يف س َحق مح أّن قي حءٍ ٌَمصأت ُو يف حُو

ىن ال ًـين رٛك أّن ىزاًزا كس حـي ا٢كصأت رااًت ملحذي راثَ، فِو ٌضري  أًُست ا٢كصأت عم اًوظن؟ ٍو

يف مواظن مذـّسذت إىل أّن ا٢كصأت ال ثـسو أن حىون حمّصًضح ؿىل اإلذساغ، وموضوؿًح معَواًب ًبلحذفحل 

عّوز ًوؾهتح وعم  ذشهوزًّة صحؾص ا٢كصأت واٍهنوذ، اٙكي ًضّحي 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 أّن ىزاًزا يف ُشا األمص ٠ك ٍىن ذسؿًح من اًضـصاء، ففي حصازيح اًـصيب جنس معص زن  

أت، وجنس مجَي ذثٌُة ونثرّي ؾّزت واًـسّحش زن األحٌف ًلفون صـصضم، ومـَ أيب زذَـة صحؾص امص 

أكَد اًضـص اًـشزي ؿىل موضوغ واحس ووحِس ُو ا٢كصأت، ومن ذبلًِح ًـحًيون اًوحوذ. ويف ُشا 

اًس َحق ميىن أن هشهص ؿسًذا من اًضـصاء اٙكٍن اص هتصوا يف مرشوؾِم اًضـصّي ذلضَّة مح، أو ذثمية 

ا ًـحًيون اًـح٠ك من ذبلًِح، فِىّصسون صـصضم لكَّ، أو أكَسَ يف اًسـي ًسَوزت موكفِم زاُسة، فصحثو 

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 

ظصفة زن اًـسس صحؾص اٌٚكت األذَلوزًّة، وسُري زن أيب سَمى صحؾص اْكوكة، واْكعَتة اًفَسعًَِة، و 

ىشا... فلك صحؾص ًيدسد إىل كضَة أو موضوغ أو سٌلٍث أو ػواُص ودعحاط  صحؾص اًِجحء، ُو

 أسَوذَة مـَية. 
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ٌَي أوسوا وإرا زأًيح نثرًيا من اًيلّحذ يف اًـرص اْكسًر حيخفَون ذسزامِّة اًلعَست اْكسًثة، فلَ 

إىل اًليحاَّة فهيح، فحٍىذد واٗكزاسحث اًيت وكفِح أحصحهبح ؿىل اًزنؿة اٗكزامِّة أضـحف ثٜك اًيت 

ـّي خّي من حتّسزوا ؾن اًليحاَّة كس  ح يف اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة، ًو هّصسِح آدصون ٌَليحاَّة ومؼحُُص

ّسزوا ؾن قيحاُّذَ ظسحي حسًسي اس خأثص َلوذ ذزوٌش ابًلسط األوفص من اُامترمم، وأزصس من حت

وأمحس اّكّوت وهوز اٗكٍن اْكحح
(1)

ح وضم  ُو . واحذشذت اًليحاَّة ذـغ اًيلحذ اًض سحة اٙكٍن ثيحًو

ًدٌحفسون اس خجحذة ًسـغ مؤسسحث اّكواةز
(2)

، فلس اؾخىن لك من هبَجة إذًيب وؿحمص اٗكذم 

ححفؼح ؿىل قيحاَة اًلعَست ذون أن ًلفبل  ذلعَسثني ٌَلصّحين وَلّس ا٢كحقوظ، وؿّسا اًيعنْي مثحًني "

ّة، وذون أن ٍىوًن ذحزح ذاةصت اْكسازة، ذي اكن ٍلّك مهنٌل حسازخَ آكحّظة ذَ،  أسس اْكسازة اًضـًص

ي اًَوسّم ًلة وموكفًح وذُضة إىل هّط إذساؾّي مسُش و حتًو " وإن اهعَلح من معسز واحس ُو
(3)

. 

                                                           

اهؼص: ظسحي حسًسي، اًيحي دِط اًصوخ: َلوذ ذزوٌش وصلك اًعوث اًليحيئ، مؤّسسة َلوذ ذزوٌش، وا٢كلحل مًضوز يف  (1)

؛ أمحس اّكّوت، اًليحاَّة وكضحاي الاحزان يف صـص ذزوٌش؛ هوز اٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيّئ 13األظي يف جمٍّك ىزوى اًـٌلهَّة، ؿسذ 

 ٢كحرا حصهت اْكعحن وحًِسا".يف "

اهؼص: إزصاُمي ظحفحز )ًَشِح(، اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط: من اًضفوي إىل ا٢كىذوة، خحةزت اًضحزكة ًئلذساغ اًـصيب  (1)

لحفة واإلؿبلم يف يف ذاةصت اًث 1665، اًيط اًفحةز اب٢كصنز اًثحًر يف جمحل اًيلس. وكس ظسؽ 1661اإلظساز األّول، اٗكوزت اًثحمٌة، 

؛ ظبلخ فحزوق، اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة 1665اًضحزكة؛ هبَجة إذًيب وؿحمص اٗكذم )سوزاي(، ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم اًضحزكة 

؛ حٌفي َلوذ َلّس )مرص(، اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط، ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم، 1665ذني اًليحاَّة واًلموط، 

؛ كحذت محيض ؿًل حصة )مرص(، اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط؛ اثمص ذَف اًسوذاين، )اًـصاق(، 1665 اًضحزكة

 قيحاَّة اًيحز.   –قيحاَّة اًلموط 

  .1665، ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم، اًضحزكة، 1اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَة واًلموط، ظ هبَجة مرصي إذًيب ؼ ؿحمص اٗكذم،  (3)
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ة وؾيحزصُح ودعحاعِح يف ذفحؿَ ؾن قيحاَة وذنّي ظسحي حسًسي أسس اًلعَست اًليحاَّ 

سدضِس زصأي ث. ش. إًَوث حول اًضـص اًليحيئ اٙكي ًامنس ؾن اًيوؿني  صـص َلوذ ذزوٌش، ٌو

عف كعَسثَ ابًخأّمََّة، وذأهنح ًُست وؾؼَّة مَحمَّة، أو ذزامِّة نّي اٗكزاسم وا٢كَحمي، ًو اًضـًص
(1)

. 

دٌحول حسًسي  اًليحاَّة مبـيحُح ا٢كصثس ط ابًليحء، حني ثخحول اًلعَست إىل أقيَة وحيحول ًو

ثدصّؽ ُشا األمص يف ذالًخَ ؿىل اٙكوق اًفيّن اًسحاس، وؿىل اًخحّوالث اًيت اؿرتث اْكّس اًفيّنّ مح ذني 

اًس سـًَِّحث واًامثهًَِّحث، إىل معَؽ األًفِّة اًثحًثة، فِشهص مفّعبًل يف كصاءت اٙكوق اًليحيّئ وحتّوالثَ يف 

اًـصيب، مسدضًِسا ذوكحاؽ من ا٢كِصخحًنث واحذفحًَحث وسحاي اإلؿبلم، مصَّيًح أهَّ كس ًدّسؽ اًـح٠ك 

ّة  شا ذسوزٍ س َجـي مفِوم اًضـًص وحًِح ًُضمي منحرح مذسحًية من أمنحظ اًلعَست ا٢كليّحت، ُو سوس ًَو

  منط مـنّي.  اًـصذَّة أوسؽ زىثري ذمّح زآٍ ذـغ اًيلّحذ اٙكٍن ضَّلوا مفِوم اْكسازة، وكرصوٍ ؿىل

شٍ اًامنرح ثـّّب ذلّوت ؾن زوخ اًضـد وجسدمثص مس خوايث خمخَفة من اٌَلة وا٢كخَلني  ُو

مس خجَسة ًـواظفِم ومضحؾصضم واهفـحالهتم وأصواكِم. مذجحوست مح اس خلّص يف أرُحن اًيرسة من 

ا٢كسسؿني واًيلّحذ حول األكٌـة اًيت فصضهتح ذؾوى الاًزتام
(2)

.  

ٌَلعَست ا٢كليّحت أطمَّة ابًلة يف ظَحكة اٙكوق اًـحم، وإّن ا٢كواكف اًيلسًّة ميىن اًلول إّن 

وحِح ذأظَحفِح ا٢كخـّسذت  والاحامتؾَّة اًسَسَّة مهنح كس ححًت ذون حتّصز اٙكاث اًـصذَّة من وضم األًسًًو

                                                           

و٢كؤّسسة  13ظسحي حسًسي، اًيحي دِط اًصوخ: َلوذ ذزوٌش وصلك اًعوث اًليحيئ، وسزة ؿىل اًضحزىة ٣كٍّك ىزوى غ  (1)

 ذزوٌش، ذون حصكمي. 

 .1339/  9/  11ظسحي حسًسي، فريوس: حِثَحث ذٍن حصذوي وحٌليل وأذبليق، ملحل يف حًصست اًسفري ذخحزخي  (1)
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حًَّة وثَلهيح ؿىل يف اًخـسري اًعحذق ؾن هواسغ اٙكاث اًليحاَّة ا٢كيخجة وا٢كخَلِّة وؾن إهخحهجح ٌَلمي أك

 اًسواء.

ف اآليت:  ويف اًس َحق راثَ ويف اًخـسري ؾن سعوت اًضـوز ابًخأمث مح ٍصذ يف اًيط اًعًص

"كحل األمصـي: كَت ًسـغ األؾصاة أوضسين صُجًح من صـصك، كحل: ويت أكول اًضـص وحصنخَ، 

فاكذ ًشُي ؾلًل؛ فلَت: و٠ك راك؟ كحل: ألهيّن كَت صـًصا، وقىّن فَِ حنك اًواذي، ومسـخَ، 

خم٘كي هبح يف  -ؾّز وخيّ -فآًَت أاّل أكول صـًصا، ومح حّصك َحنَكٌ ِكَعحذََ إالّ ثوطّمت أّن ٝك 

اًيحز"
(1)

َّحثَ ذالالث أدصى معَلة كري مح رهصًن، فِو ٌضري  ، إّن موكف ُشا األؾصايّب حيمي يف ظ

و ُيح اًضحؾص، كس هبصٍ إىل اًخسحٍن مح ذني اًضـص واًليحء ا٢كعحوة اب٢كوس َلى، ألّن  اًلحاي راثَ، ُو

مح مسؽ من صـصٍ ا٢كلىّن، حىّت اؿرتثَ اٗكُضة، ومن مّث فإّن ُشا ًشِح ًيح أن هلّصز أّن حِحت اًلعَست 

صاًي ٍوكن يف الادذبلف فامي ذُهنٌل يف أظي  ًُست عم راهتح حِحت األقيَة، ومن مّث فإّن فصكًح حُو

شا ً سؾوًن إىل اًوكوف كََبًل أمحم مح ًلوهل صىصي ؾَّحذ ؾن ُشٍ اإلًلحغ وا٢كوس َلى راهتح، ُو

اًؼحُصت يف نخحة "موس َلى اًضـص اًـصيب"
(2)

ن اًضـص وا٢كوس َلى كس  ، فِو ًشهص "أّن األدٍو

لًح خمخًَفح ذـغ الادذبلف، وإن مجـٌِل األظي اًواحس. إّن ا٢كوس َلى حمتخّؽ  ادذطّ لّك مهنٌل ظًص

ح اًوسن )وجسّمى ؾيس ا٢كوس َلِني اْكلي أو اًلسز ذاذي ا٣كموؿة راث اًيؼحم اً يت ًًذج من حىصاُز

measure س من الاهضسحظ وا٢كصوهة، يف هفس اًوكت، إرا كوزهت ذيؼريهتح يف اًضـص وعم ( مبًز

                                                           

يف اًًسزة  1/1665. واهؼص نخحة األكحين 167/  15حين، ذاز اٍىذد ا٢كرصًّة، اًلحُصت ذ. ث. أذو اًفصح األظفِحين، نخحة األك (1)

 اإلٍىرتوهَّة.

 .51 – 53هؼص: صىصي ؾَّحذ، موس َلى اًضـص اًـصيب: مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة، ض ا (1)
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اًخفـٍَك أو اًلسم. وٙكٛك فإّن اًليحء ٍىضف مح يف اًضـص من اًزححف، اٙكي ال خيصح ؾن هوهَ هوؿًح 

ا٢كلحظؽ، اكٙكي زوي ؾن إحسق زن إزصاُمي ا٢كوظًل وكس مسؽ إزصاُمي زن ا٢كِسي من اًدسحمح يف مكّ 

ًخلىّن ابًضعص: "رُسُت من اٗكهَح وكس رُسْت ميّن": ال جيوس يف اًليحء إالّ أن ثلول "رُسخو" 

ابًواو، فإن كَت "رُسُت" و٠ك متّسُح اهلعؽ اٌَحن واًضـص، وإن مسذهتح كصح اٍالكم، وظحز من 

جس خعَؽ أن ثوسغ اًزمن ذني  -أهلحًمح ذلري لكٌلث -" ومن ًنحِة أدصى جنس أّن ا٢كوس َلى الكم اًيسط

شٍ فصوق جيد أن هؼّي ؿىل رهص مهنح  س ..." وخيمت ؾَحذ الكمَ ذأن ًلول: "ُو األهلحم ا٢كفصذت نٌل حًص

ّة" حني وسرتصس اب٢كواٍسن ا٢كوس َلِّة يف ذزاسة ا٢كواٍسن اًضـًص
(1)

. 

سسو أّن اًلسمحء  اكهوا ًسزهون رٛك حًِّسا يف كصاءهتم ًئلًلحغ اًـصويّض ملحذي اإلًلحغ ًو

ا٢كوس َلّي اًسٌلؾي، ففي نخحة اًـصوط ًؤلدفش ٍصذ مح ًأيت: "ومن سمع أهَّ ًأذش اًضـص 

ابالس امتغ، كَت فإرا اس متؽ مـم كريك، فلحل ٢كح حزمع أهَّ صـص، ًُس رضـص. و٢كح حزمع أهَّ ًُس 

جّحخم ؿَََ؟ إن احذججت ؿَََ ذأهّم جسمؽ مح )مح( كحل أًن أًًضح أمسؽ.  رضـص ؾيسك ُو صـص، مفح

ومن سمع أهَّ ًأذشٍ ابًرتّّن واًليحءؼ، فإّن اًرتّّن ٍىرس اًضـص؛ ورٛك فحًزايذت يف اْكصوف هرس، 

نئ اكن نشٛك؛ أًُس ُو هرس ٌَسُت؟" فإن كِي ُو ثـسًي اًرتّّن، كَت: ًو
(2)

. 

ححوٌك اًـَمَّة ٗكى صىصي ؾَّحذ يف نخحذَ "موس َلى اًضـص مؼوال هًىس يف ُشا اًس َحق اً

ح ُو )مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة(،  اًـصيب" فلس وّسؽ مٌؼوز ذزاس خَ اًيت حـي ًِح ؾيواًًن فصؾًَح موذّصً

فوّّف حبق اًـيوان األّول وًنكش موس َلى اًضـص من ابة اًـصوط وحتّول ذَ إىل اٗكزش ا٢كوس َلي 

                                                           

 .51صىصي ؾَّحذ، موس َلى اًضـص اًـصيب، ض  (1)

 .53، ض 1339، اًلحُصت 1َّس اًسحصاوي، ذاز رشكِّحث، ظاألدفش، نخحة اًـصوط ، حتلِق وذزاسة س   (1)
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ذلصاءت رٛك من اذخساء أمص اًضـص يف اًصحز اٙكي ُؿّس حٌلز اًضـصاء يف  ا٢كفيض إىل األكحين، ورشغ

اٗكالٌك ؿىل ثوّسعَ مح ذني اًضـص واًيرث، مث ًنكش اًخعّوز اًـصويض مح ذني اٍنك واًيّب، واىهتيى إىل 

 اإلًلحغ ا٢كوس َلي اٙكاُد إىل اًليحء اًضـصي آكحًط فًٌح مس خلبًل كحمئًح زصأسَ.

اًلسمحء إىل أّن ذـغ اًضـص اًـصيّب اًلسمي اكن ال ًعَح ٌَليحء وإن  وكس اًخلط إصحزاث

حتلّق فَِ رشظ اًوسن اًضـصي ؿىل اًسحص اًضـصي اًلومي، ورٛك ٢كح ذني حبص اًضـص وحلي اًليحء 

 من ثسحٍن وادذبلف.

ف مح اكن يف ُشا األمص اْكواز اٙكي ذاز ذني ىزاز كصّحين واكػم اًسحُص حول  مفن ظًص

قيحء كعَست )اًخحّسايث( فلس رهص اكػم معَـِح ًزناز، فـلّد ىزاز ذأّن ُشٍ كعَست دعريت  إماكهَّة

ىهّنح ال ثعَح ٌَليحء ٍو
(1)

، ومؽ رٛك فلس قيّحُح اكػم اًسحُص فامي ذـس، وظحزث من األكحين اٗكازخة 

  .ا٢كضِوزت من أكحهََ

اًـموم، حفني ثلىّن اًلعَست فحًليحء ًلسو ذشٛك من أضّم أصاكل ثَلّي اًلعَست أو اًضـص ؿىل 

ثثشت فحؿََّهتح يف أكِوز، وحتسًًسا أكِوز ا٢كخشّوق ٌَضـص من مثي ا٢كؤّذي أو ا٢كعصة وا٢كَّحن 

وا٢كيخج واإلؿبلسّم اٙكي ًخشىّن ُشٍ اًلعَست أو ثٜك ذلَة إؿحذت إهخحهجح من خسًس، نٌل فـي اكػم 

 از، ٍصاُح ظحْكًة ٌَليحءٍىن اًضحؾص هفسَ؛ أي ىز  ذلعَست "اًخحّسايث" و٠ك

وكصي رٛك هلول إّن إًلحء صـص ىزاز ذعوثَ ًـس من أمجي أصاكل األذاء، وميىن الاقخيحء ذَ  

ىن األقيَة جتـي اًلعَست جتصذة أدصى ثخّعي ابًضحؾص وثيفعي ؾيَ، ثخّعي ذَ  ؾن اًليحء، ٍو

                                                           

 (. Youtubeميىن مضحُست رٛك يف جسجَي حَلة من حَلحث زصًنمج "اًسُت ذُذم" اًخَفًزوين، وجتسٍ ؿىل )اًَوثَوة:  (1)
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ىهّنح ثيفعي ؾيَ حبَر ثلّسم ًيح منورًخح من  منحرح سريوزت اًفن، وأثصٍ يف اثّعحل اًفصغ ابألظي، ٍو

اًواكؽ، ومن مّث أثصٍ يف اًخحزخي، وهبشا ًعري صـص ىزاز مثبًل، مىّوًًن زاًُسح من مىّوًنث اًوؾي اًفيّنّ 

اًضـصّي واًليحيّئ، ومىّوًًن زاًُسح من مىّوًنث اٙكوق الاحامتؾي اًـحم يف فن اًضـص وفّن ا٢كوس َلح 

ح. ومن هخحجئ ُشا ا٢كوكف اًخفحؿي ـً مؽ ا٣كمتؽ وآكعومة مؽ ذـغ مىّوًنثَ يف اًوكت راثَ، مثحل  م

َِح إىل أكحن، وحىّت يف ححٌك إًلحء اًضحؾص  رٛك اًخلَري ابْكشف واًزايذت يف اًلعحاس حني ٍصاذ حتًو

س كوهل، وذمّح  صاث دض َة اًصكِد، ومؽ رٛك فلس زّسة ىزاز نثرًيا خًسا ذمّح ًٍص راثَ كس ثلؽ ُشٍ اًخحٍو

ـًح؛ ففي كعَست  ًوذ إصحؾخَ ح يف آن م من وؾي، وذمّح ًلّسم فَِ من زؤى ًـي أطمَّهّتح ودعُص

"ذريوث واْكّد وا٢كعص"، وس متؽ إىل إًلحء ىزاز يف حمفي هسري من اًيحش ًِشٍ اًلعَست، فِلرّي لكمة 

واحست فهيح عم )فذوى( فِجـَِح )ؾرص(، حىّت ال ًثري حفِؼة ا٣كمتؽ ا٢كخسٍّن ؿَََ، ورٛك حني 

حظد ا٤كسوذة اًيت متثّي ا٢كصأت يف ذريوث، ومتثّي ذريوث نشٛك، يف اًخسحش صـصي ملعوذ يف خي

  :كوهل

 حذٍنــــِـــ م ؼؼؼؼؼؼؼؼ ين يف اً ــــِــــ ل ؼؼؼؼؼؼؼ ؿحه 

 وزق ا٢كىسوزؼؼؼؼؼؼوق اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف

 َين ؿىل مصأى من اًيحشؼؼؼؼؼؼ م ــ ض 

 ص اًسبلظنيؼؼؼي ؾعؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼازف

 ؾرص( ا٣كحرًد وىؼذ)ف ي ؼؼضؼازف

 ازصيخ اكٙكاد يف مٌخعف اٌََي

 جصخ يف اًثسي(ؼؼؼؼزيف اكًؼؼؼؼؼؼؼؼ)اه
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  موثــامٌحَين زوؿة اإلحسحش ابً

 شاينؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مى اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـــوه

معص يف ذريوث"ــسمح ثــــٌؼؼؼؼؼؼ ؾ 
(1)

 

خجحوس ؾن كصاءت اًسعص اٙكي فَِ حصخ اًثسي؟ )اىزيف اكّكصخ يف اًثسي( وال هـصف  ًو

 : ٢كحرا! مؽ أهَّ يف اًوكت راثَ خيمت اًلعَست ذـسحزت ظحذمة، مبح اص متَت ؿَََ من جضشَِ، وعم

 صوثؼؼِؼ حّد يف ذ ؼإّن اًــف"

مثي ٝك يف لّك ماكن" 
(2) 

 

حفني ثَلى اًلعَست من ظححهبح ؿىل مسمؽ من اًيحش حىدسد ظريوزهتح اًوحوذًّة فذلسو 

ـًح، فِؼِص هلعِح ذخـّسذ هًعح ححرًضا، وال حز  ال ثَُلى مصاًزا حىّت ثعري هًعح ًنكًعح ومىمتبًل يف آن م

ظَف اإلًلحء اًلحيض ذخلَري يف ذـغ اًعَف ويف اًيلمة ويف األسَوة ًَدٌحسد رٛك مؽ أكِوز، 

ًَسجم مؽ اًس َحق، ويف ُشا اًيلط راثَ ثسسو ؿبلمحث الانامتل ذأن ٌس خوي اًيّط اكايًح حٌلًًَح  ًو

كحمئًح زصأسَ، زامًسح ًضرعَّخَ، مس خلبًل ؾن مصسؿَ، وال ًخحلّق هل رٛك متحم اًخحلّق إالّ حني ًلسو 

هّط اًلعَست أقيَة، ثفـي فـَِح يف أكِوز األّول اًصايق اٙكوق اٙكي كّصز الادذَحز، وزأى يف 

ي اًلعَست إىل أقيَة أن حيلّق اًـسوز اًييّص من فّن إىل فن، من فّن األ ذة إىل فّن اًليحء، حتًو

ىمتي اًيلط يف هّط األقيَّة يف فضحء خسًس،  فِيلط الانامتل األّول اٙكي اكن يف اًلعَست، ٍو

ثلَد ذـغ ؾيحزص اًلعَست وحترض ذساًل مهنح ؾيحزص أدصى خسًست، فِخحّول الازحاكس اًييّص من 

                                                           

 .11ذًوان ىزاز كصّحين، ض  (1)

 .11، ض هفس ا٢كعسز (1)
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ّة اًيحػمة ٌَمـىن اًـمَق ٌَيط إىل ازحاكس هيّصّ خسًس  كحمئ ؿىل اًرتذًس واًخىصاز اًسَسٍك اٌَلًو

خحّول اًسـس اإلًلحؾّي من وسن اًسحص اًـصويض إىل اًلَسز أو اْكلي يف ا٢كلحم  د، ًو ذلَة اًخعًص

ا٢كوس َلي اٍوكّي واًيّبي، مبح ًيحسد فّن اًليحء، وًلذيض رٛك لكَّ إسلحًظح ٍلكٌلث، وأذَحث وأسعص 

ىّت ثعري األقيَة فًٌح خسًًسا ًًمتي إىل وملحظؽ، وإؿحذت ثوسًؽ لكٌلث وأذَحث وأسعص وملحظؽ، ح

ـّي يف رٛك مح ًشِح اًخجحوس  ّف األّول ٌَلعَست حسد، ًو َيًح اب٢كًؤ ا٢كعصة وا٢كَحن ذـس أن اكن ُز

ّة هل، ملحذي  ؾن رهص ظححد اٍلكٌلث أو اًضحؾص أو اٍاكثد، يف ححٌك من اْكَف ؿىل ا٢كَىِّة اًفىًص

أو ا٢كعصة ، ًلسو اًيّط اّكسًس هّط األقيَة نثرًيا ذشاثَ، إزسحث ثٜك ا٢كَىِّة اّكسًست ٌَمؤّذي 

ىشا ًعري واحًسا من  ومذـّسًذا ذرتذاذٍ، وًنكًعح ابنامتهل، ومىمتبًل ذيلعَ يف اًوحوذ اّكسًس، ُو

     هعوض اٙكوق اًـحم اًسحاس، ومىّوًًن من مىّوًنث مفِوم اًضـص ٗكى ا٢كخَلنّي يف ُشا اًزمن.

ني كسمحء وحمسزني ثسّل ؿىل اًـبلكة  إّن اإلصحزاث اًسحًفة لًو إىل ا٢كوس َلى من هلحذ ًو

اًوظَست ذني اًفٌون، وثسّل ؿىل أطمَّة ا٢كـصفة ا٢كوس َلِّة ا٢كخرّععة ٌَيحكس األذيب، إن ُو أزاذ 

اس خىٌلل ؿّسثَ اًيلسًّة، ٍىن ًسسو األمص يف اًواكؽ ؿىل كري مح ُو مأمول، فَـّي من أزصس إصاكًَّحث 

صيب ا٢كـحزص مح ٍىون من كعوز يف زلحفة اًيحكس اًفٌَّة ذحزح إظحز فّن األذة، ففي اًيلس اًـ

ًَح، وعم من  مَحوػة ابزست هسزك رٛك من ثأّدص حصمجة نخد إذوازذ سـَس ا٢كخـَّلة اب٢كوس َلى سمٌ

ثوفري مععَححث ماكفجة ٢كح   يف أضّم نخسَ، ومح رٛك إاّل ٌَضـف اًؼحُص يف اّكِحس اًيلسي اًـصيب

ضـف ؿحم يف ذّبت اًيلحذ اًـصة ا٢كوس َلِّة، ومن  ًوذ سـَس اًخـسري ؾيَ يف ابة ؿ١ك ا٢كوس َلى، ًو

مّث ذّبت ا٢كرتمجني مهنم ؿىل وخَ آكعوض، وكس أصحز فّواس ظصاذَيس إىل رٛك يف حصحٌلثَ ٍىذد 
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إذوازذ سـَس ثٜك
(1)

 ُ يلس ذأسَوة فيّنّ . وؿىل ُشا اًيحو فإّن مـحّكة اًلعحاس ا٢كليّحت  ال ذّس من أن ث

 ملحٍص ٢كح ٌض َؽ يف ابة اًيلس األذيّب اًخلََسّي.

وذيحء ؿىل مح س سق فإهّيح يف س َحق ُشٍ اًسحر هـّس اًلعَست ا٢كليّحت هًعح ؿحزًصا مبـىن مح من 

و  ّخَ ُو مـحين اًـسوز، فإرا اكن اًيّط اًـحزص ُو اًيّط اٙكي "ًخجحوس حسوذ اًيلس، وحيخفغ هبًو

من ؾسوزٍ إىل أهواغ أذذَّة مذـّسذت،" ٌضلّك دعوظَّخَ
(2)

، فإّن اًلعَست ا٢كليّحت ختصح من حّّي اًفّن 

اًضـصّي، هوهَ الكًمح ٍىذد، إىل هّط حمّوز وملرّي ومؤًذى أذاًء معححصًح اب٢كوس َلى ومَّحيًح وفق 

ُـسل فَِ ؾن ُىشا ال ذـغ إًلحغ اًسحص اًـصويّض إىل جمحل إًلحغ اٌَحن ا٢كوس َلّي، و  كواؿسُح، ًو

ًسلى هّط اًلعَست يف األقيَة صـًصا ذحًًعح أو معفّى؛ ذي ًعري أقيَة ثيدسد إىل اْكلي ا٢كوس َلّي 

أو اًلَسز، وإىل اٍنكّ اٌَحيّن اٙكي ًًمتي إىل ا٢كليّن )ا٢كعصة( أنرث من اهامتاَ إىل اًضحؾص اٙكي 

شا مح حـي اًلسمحء ًعَلون ؿىل مح قيُّن من اًضـص اظعبلخ "اًعوث"،  اذخسؿَ اذخساء، ُو

وظحزث األظواث أو األكحين عم اًيت ثـيون هبح اٍىذد، وثًسد إىل ا٢كلينّي
(3)

وا٢كعصذني  

ُس خيفى ؿََيح أّن اًخبلسم مح ذني فّن اًضـص وفّن ا٢كوس َلى ًعري حلِلة  ابظعبلحٌح اْكسًر. ًو

شا ٌس خسؾي أفلًح هلساًي أوسؽ من  ملّصزت يف ُشٍ اْكحٌك اّكسًست ٌَيط اٙكي مٌحيحٍ ظفة اًـسوز. ُو

أفق اًيحكس األذيب اٙكي ال جيحوس ذزاسة اًضلك وا٢كضمون واإلًلحغ اًضـصي من هجة اًـصوط 

                                                           

لى وأذة ؾىس  (1) ، ذاز اآلذاة، ذريوث 1اًخَّحز، إذوازذ سـَس، حصمجة فّواس ظصاذَيس، ظاهؼص: ؾن األسَوة ا٢كخأّدص: موسَ 

 .9 – 5،ا٢كلّسمة "من ا٢كرتمج"  ض 1615

 .11 – 3واهؼص اًخوّسؽ يف ظصخ ُشا ا٢كفِوم يف متَِس اٍىذحة ض  5مسص اٗكًّوة، ض (1)

؛ صويق ضَف، اًـرص 05 – 06ض   ، اًلحُصت ذ. ث.10اهؼص: صويق ضَف، اًـرص اًـسّحيس األّول، ذاز ا٢كـحزف، ظ  (3)

 .36 – 95، اًلحُصت ذ. ث.  ض 11اًـسّحيس اًثحين، ذاز ا٢كـحزف، ظ 
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حسد، ومن مّث ال ٌس خعَؽ إؾٌلل األذواث اًيلسًّة األذذَّة ا٢كـصوفة يف ذزش األقيَة أو اٌَحن أو 

ليحء. وًعري اًيلس من ادذعحض ًنكس ا٢كلحم ا٢كوس َلّي أو اآلٌك اًيت ظححصت هّط اًلعَست يف ححٌك اً 

شا اًـسوز ُو ثـسري  فيّنّ ؿحزف اب٢كوس َلى واألْكحن، ؿبلوت ؿىل ا٢كـصفة حبّس اًضـص وجمحل األذة، ُو

ّة أّواًل، ومن مّث حؼَت أذرًيا ابًليحء  ؾن اًعريوزت اًيت ًؤول إٍهيح هّط اًلعَست اًيت حلّلت اًضـًص

 ًت إٍهيح.واًرتذًس يف اًعَلة اّكسًست اًيت آ

ـّي ذمّح ًؤنّس رٛك وجيَََّ أّن اٗكزاسحث اًيت ثدٌحول األكحين جسري يف ثَّحٍزن ازيني مذسحؿسٍن  ًو

ؾن اًيلس األذيّب ا٢كـصوف، ففي اًخَّحز األّول جيصي اًيلحص ذَلة ا٢كوس َلح وا٢كلحمحث واًعسلحث 

د من ذبلل اًـّست اًضلكَّة ا٢كوس َلِّة آك حّظة ابإلًلحغ ا٢كوس َلي ا٢كـمتس اًعوثَة واًرتذًس واًخعًص

شا  ؿىل اًيّب واْكلي واًلسز، ال اإلًلحغ ا٢كـمتس ؿىل اًسحص اًضـصي أو اًخفـٍَك اًـصوضَّة ا٢كفصذت، ُو

و مح كحم ذَ فىذوز  مح س يـصط هل ذإصحزاث حني اْكسًر ؾن اًيعوض اًيت قُيُّت ابًخفعَي، ُو

كصّحين" فِو ًلول: "إرا اكهت ُشٍ ذزاسة يف صـص  حّسحة يف ذزاس خَ اًلِّمة "األقيَة يف صـص ىزاز

يِن، فِيي ًُست ذزاسة يف اًيلس اًضـصّي، ...، أضّم مح ميىن أن حيَّي يف ؼىزاز كصّحين اٙكي ًُِحَن وقُ 

ّة واألذذَّة ا٣كّصذت، ذي ُو ابألحصى، ؿبلكة ُشا  ذزاسة صـص ىزاز كصّحين ا٢كُلىّن، ًُس كميخَ اًضـًص

٢كوس َلي، وابًخـسري اًوخساين اٗكزاسم اٙكي ًخضحفص يف اًضـص مؽ اٌَحن واًليحء، اًضـص ابإلًلحغ ا

وزذٌّل اًؼحُصت الاحامتؾَّة اًيت زافلت ُشٍ اًلعَست ا٢كليّحت ٗكى ػِوزُح يف جسجَي، ال يف 

ذًوان"
(1)

شا مح ًفذح ًيح اباًب يف اْكسًر ؾن ا٢كلحزهة مح ذني اًلعَست واألقيَة، هوهنٌل هّعني  . ُو

                                                           

فىذوز حّسحة، األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين، مضن نخحة "ىزاز: كصّحين صحؾص ٍلّك األحِحل"، إؿساذ وحتٍصص: َلّس ًوسف جنم، ذاز  (1)

ت   .517/  1، 1339سـحذ اًعسحخ، اٍىًو
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ص حسج واحس يف أظي وحوذٍ، وس َىون اًيؼص م  ـًح ؾن حُو ذسحًيني وؾَصضني خمخَفني ًـّّبان م

 يف األقيَة ؿىل أهّنح جتّسس ذوحوذُح ححٌك من ححالث كصاءت اًلعَست، ومنورًخح من منحرح ثَلهّيح.

حش أّمح اًخَّحز اآلدص فِو اٙكي ًلوم ؿىل اًخحََي ا٢كضموين ًؤلكحين فِسزش سريوزهتح ذني اًي

ّة واًصمز ذأهواؿَ، والاس خـحزاث واٍىٌحايث وأسحًَد آكعحة  وحتّوالهتح ؿىل ظـَس اٗكالٌك اٌَلًو

 واًوظف ومح إىل رٛك من َلوالث ثضعَؽ هبح األكحين يف حصنهتح يف اًخحزخي وا٣كمتؽ.

من ُشا اًخَّحز األذري جنس مـحّكة جنوى كّعحة حسن يف نخحهبح "ُىشا حلكّمت األكحين"  

، 1611ًَح ألًفني ومثحمنتة أقيَة ؾصذَّة من ذساًة اًلصن اًـرشٍن إىل ؿحم ؼ ي ثلّسم فَِ حتََبًل مضموه اٙك

ثسسأ حسٍهثح يف ا٢كلّسمة ؾن أّن اًضـص ذًوان اًـصة، ٍىهّنح ال ثأذَ ٙكهص أّي صحؾص من أحصحة ثٜك 

، فِيي ثيحكش حمخوى األكحين األكحين، ؿىل اؾخسحز أّن األمص من ا٢كسٌَّلث يف وس سة اًلعحاس ًلحاَهيح

شٍ اٗكزاسة ُمـِجسة ٢كح ثخوفّص ؿَََ من زؤًة ًنػمة ًفّن اًليحء؛  وال ثيحكش كعحاس اًضـصاء، ُو

َّ، يف س َحق لكّي خحمؽ ًـحٍن ُشا اًف َّ وهرًث ّن يف اًـح٠ك اًـصيّب موظن اٗكزش ؼفعَحَ وحمىَِّ، صـًص

َّة يف حتََي ؼ سُح ٢كحذت معَِح(، مـحًية مضموه )ابس خثٌحء األكحين آكََجَّة حبسد ثرصحيِح وحتسً

ّة ًصظس اٙكوق اًـحم وحتّوالثَ يف اًـح٠ك  ا٤كخوى ًـ١ك احامتغ األذة، ومن مّث فِيي محّذت أّوًَّة ثًص

 اًـصيّب يف كصن من إهخحح األكحين، وحصس َخ مفِوم مذحّول ٌَضـص ا٢كلىّن ذأصاكهل ا٢كخـّسذت. 

ّفة ػواُص نثريت يف حتََي ا٢كضمون اٙكي اىهتجخَ، فذسسأ ذإصاكًَّة ا٥كحظسة ذني  وحصظس ا٢كًؤ

ّة ا٢كضفّصت( وا٢كيحذات ابالمس اًرصحي أو اًخىٌَة ؾيَ  اّكًسني زاظست خًس ا٥كحظد ٌَمحسوة )اًًِو

ابًلمص واًصمي واًلزال أو ظفحث أكحل أو ا٢كـحين اًصوحِّة واًـحظفِّة واًصسحاي ذُهنٌل واألمحًنث 

ة اًوسحاط ذُهنٌل من ظَوز وجفص وزحي ووس مي. مّث ثـصط ٢كاكن اٌَلحء ا٢كمخس من هسؽ واًـبلمحث وز مًز
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ح. ذـس رٛك ثفصذ فعبًل  اًـني إىل اٍىصوم واْكسااق واًشسحثني واّكسوز واًسحححث واًسعوخ وكرُي

٢كضحؾص ا٢كليّن، وفعبًل كريٍ ٢كضحؾص اًعصف اآلدص، ووظف ححٌك اًوظحل، وا٢كوكف الاحامتؾي، 

وز يف األكحين وذ  ُجة األقيَة وحضوز اًعسَـة وهجة ا٥كحظسة ووظف اْكسُصة وسٌلهتح واًوزوذ واًُز

ية ووظف اٌَسحش واًًز
(1)

 . 

فإرا اكن ٍلوغ مح قيُّن ًزناز كصّحين ًلؽ يف س َحق مح ُحَّي مضموهَ من األكحين يف نخحة 

اس ىزاز ا٢كليّحت، وٍلي جنوى كعحة حسن، فَيح أن وسأل: ُي ًعّح أن جنصي ملحزهة ذني كعح

األكحين اًيت اكهت موضؽ اًخحََي يف ثٜك اٗكزاسة؟ إّن هؼصت حتََََّة ثثشت ًيح أّن كعحاس ىزاز اكهت 

ؼِص رٛك خًََح من  ثلف ؿىل اْكحفة، فذلّسم حصأت يف آكعحة وثسغ اًخوزًة واًخىٌَة خحهسًح، ًو

ّة ٗكًَ، وكس قيّحُح ا٢كليّون نٌل اًـيواًنث أّواًل مّث من اًعَف ا٢كسحرشت اًيت احذوث  ؿَهيح اًخـحذري اًضـًص

شا مح جيّي ًيح أن هـّس صـص ىزاز، ومن مّث  عم، وزذٌّل ٠ك حيمتَوا زصاحة ذـضِح فلرّيوا فهيح وذّسًوا، ُو

ي اٙكوق اًـحم اًسحاس، وكس ثعي ذـغ األكحين يف مضموهنح إىل مس خوى مح  أكحهََ، منورًخح ًخحًو

 ت ؿىل اًخلحًَس اًسحاست.من مس خوايث اًثوز

مفح موضوغ صـص ىزاز كصّحين؟ ومن مّث مح موضوؿحث األكحين اًيت اهعَلت من صـصٍ؟ فِي 

ـًح؟ وكس اكن قيحء صـصٍ مٌعسًح ؿىل  ُو صحؾص ا٢كصأت ابمذَحس؟ أو أهَّ صحؾص ا٢كصأت واًس َحسة م

اًلٍََك اًيت ًلِت اس خلصحال أكّي  ا٢كصأت، ومن مّث ؿىل اًس َحسة يف ا٢كلحم اًخحيل، نٌل يف ذـغ األكحين

ابًعسؽ، فِي كّسم ىزاز ألقيَة اْكّد مح ُو أنرث من اًسـس اًصومًيس واًوضم اٙكي ًساؾد اًصخي 

                                                           

أقيَة ؾصذَّة من ذساًة اًلصن اًـرشٍن وحىّت ؿحم  1966: جنوى كّعحة حسن، ُىشا حلكّمت األكحين، حتََي مضمون هؼصا (1)

 . 1611، ذاز اًعسى، ذيب أقسعس 1(، ظ 111، نخحة ذيّب اًثلحفِّة ) 1611
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اٙكهص يف ؿبلكذَ ابألهىث يف لّك ححالث اًخبليق والافرتاق، واًضىوى من آكَحهة، واٍمتّٜك ا٢كََصيض 

و ٗكى اًـحصق ابالهعبلق، واً   خـّجد من اًخحّصز ابالهـخحق؟يف اْكد، واًُز

إّن ا٢كوكف من ا٢كصأت يف كعحاس ىزاز ا٢كليّحت فَِ من اًخوّسؽ أو الاجّسحغ يف ا٢كسى اًفىصي واًسـس 

اًثلحيف، واًيؼص اْكضحزي اٍىثري اٍىثري، فِيي ثلؽ مح ذني: "أحصِّم خًسا" ٍاكػم اًسحُص و"احصَُم خًسا" 

ٌل كعَساتن وأقيُذ حن مذسحًًذحن من حِر اٍلكٌلث واًعوث اًليحيئ ٌَصخي ٌوَمصأت، ٢كحخست اًصوسم، ُو

ِح" وأحّد هصعم ًِح، و"ُي ؾيسك صم؟". و"حصّم ذحزظيت" اًيت اكن ؾيواهنح يف اٗكًوان  و"أهُص

ّسل يف األقيَة، وعم راهتح "ًسسًين ؾضلًح ًسسًين". و"إيّن ذرّيثم فحدذحزي"  ـُ "حسمم ذحزظيت" ف

ًـحيص اْكبّلين، مبح ثيعوي ؿَََ من احذفحء مبوكف اًصخي اًىرحيس، ا٢كخىّّب ٍاكػم اًسحُص، و"اًلصاز" 

يف حصَّ ٌَمصأت، ًلحذي رٛك األكحين اٖكسة اًيت قيهّتح جنحت اًعلريت، وعم: "أًؼّن" و"ازحؽ إيَل" و"ال 

سحٌك من ثًذلس جخًل اًضسًس" و"أسأٛك اًصحَِي" و"محرا سأكول هل" مجَـِح، ومـِح أقيَة فحٍزت أمحس "ز 

امصأت" اًيت ثسني ؾن ظوث األهىث ا٢كس خَسة وا٢كلِوزت وا٥كسوؿة وا٢كلموؿة حبهّبح ٌَصخي ا٢كخجّّب أو ا٥كحذغ، 

ن اٙكي جض متي ؿَََ أقيُذح ؾسس اْكَمي ححفغ "زسحٌك من حتت ا٢كحء" و"كحزاة  ومنـن  اًيؼص يف اًخٍَو

كس اس خجمؽ لّك احامتالث اًخـحمي مؽ ا٢كصأت يف  اًفٌجحن" اًصومًسُذحن ابمذَحس. وميىن اًلول إّن ىزاًزا

كعحاسٍ ذـحّمة، فلس هشز هفسَ ًوؾي اًـبلكة اًثيحاَّة مح ذني اًصخي وا٢كصأت واٙكهص واألهىث، واْكسُد 

ق واًـض َلة، حىّت ابث منورًخح ذمثبًّل ًئلوسحن ا٢كخأّمي أو ا٢كخًّسم يف حمصاة اًفّن  واْكسُصة واًـضَ 

ا حؼي ذوظف صحؾص ا٢كصأت أو اًًسحء ابمذَحس، وػِص رٛك جببلء يف ؾيواًنث ا٢كىّصش ٌَمصأت، وٙك

ن ومذوهنح اٗكاذََّة.  اًلعحاس واٗكواٍو
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يف ثلِمي ىزاز راثَ ٢كح قيُّن هل من اًلعحاس، ؿّّب ؾن اًصضح اٙكي مٌحخَ إاّيٍ أكحين جنحت اًعلريت 

حت ؾن أؾٌلق األهىث اًضـَفة جممتـة، فلس كحل ؾيسمح س تي ؾهنح: "ابًًس سة يل، ًـّّب ظوث جن

آكجوٌك، اًيت ختحف من اًسوخ مّعح يف ؿح٢كِح اٙكايّت من أححسُس، وأؾخلس أهّنح أفضي من قىّن 

كعحاسي وؿّّب ؾهنح"
(1)

. ويف اًوكت راثَ ًُشهص أّن ىزاز كصّحين كس ؾصط ؿىل أّم لكثوم أن ثليّن 

ق واحس" ؾن ف  َسعني واًثوزت اًيت اص هتصث كعَسثَ "اقضد" ذـس أن قيّت هل كعَست "ظًص

مبعَـِح يف اًليحء "أظسح ؾيسي اآلن ذيسكِّة"، فحؾخشزث ؾن ؿسم اًليحء وكحًت هل: "ًُست أّم 

لكثوم اًيت ثلول ٌَصخي، ارُد وحّصة مّث ثـحل جتسين ابهخؼحزك، ... بنخد يل مثي زاسم"، ومّصث 

صوي  ؾسس ٝك اّكفصي ظسًق ىزاز أهَّ كحل هل األاّيم، فليهّتح أظحٌك هرصي ذـس ميّض ؾرشٍن ؿحًمح، ٍو

و ؿىل فصاص ا٢كوث: "٠ك أهصٍ يف حِحيت ْكيًح من أصـحزي مثي ُشا اٌَحن" ُو
(2)

. ومن وكحاؽ أدصى 

مضحهبة ًِشا ا٢كوكف، وس خًذج أّن ىزاز كصّحين اكن ٍىذد ُخّي كعحاسٍ ًُخلىََن، واكن ًًذلي من ًليّون 

َعحنهل، وميىن اًيؼص يف مح نخسَ َلّس س
(3)

ؾن ؾيحًة ىزاز واُامتمَ ذأن ثُليّن هل فحٍزت أمحس أقيُهتح  

 اًَدمية من كعحاسٍ.      

وكس ٍىون يف ُشا اًصأي مسذي ًلصاءت موكفَ من ا٢كصأت يف كعحاس األكحين، وكس محي ؾسس 

ًسا ذفضح مسدٌ ٝك اًلّشاسم  ؿىل ىزاز كصّحين وفضح وسق اًفحي يف كعَسثَ "إيّن ذرّيثم فحدذحزي"

إىل ا٢كهنج اًثلحيف وحمحواًل أن ًخـصف ذًِة اًيط اًـمَلة، ذـًَسا ؾن أكحًَّحث اًيت كس حىون ؾيرص 

                                                           

حة ًِح.اهؼص: كّعة مليّن؟، موكؽ ؿىل اًضحزىة: ًـصط ألقيَة "أًؼّن" ًيجحت اًعلريت وػصوف ثَحني  (1)  ؾسس اًُو

 .sama3ny.netؾسس ٝك اّكفصي، اْكَحت اٌَيسهَة، ؾن اًيُت مّسـين  (1)

 .013 – 037َلّس سَعحن، هوين فذىون، مضن نخحة ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك األحِحل، ض  (3)
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فحألقيَة اًيت كّسرمح اكػم اًسحُص وْكهّنح، ثـّس من زوااـَ اًفٌَّّة، فِيي األظول ذني  -ثضََي فَِ 

ىشا ٌس خوكي ا -أكحهََ، وموس َلح ا٢كلّسمة فهيح من أفضي مح قىّن  ًصؤًة اًيت ًفعح ؾهنح ، ُو

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 أهَّ حيمي ًواء حتٍصص 

هوزًّة ا٢كس خـََةا٢كصأت، ٍىٌَّ يف اًوكت راثَ جيـي مهنح اتذـة هل، وموضوؿًح ٙكاثَ اٙك
(1)

. وزذٌّل حىون أّم 

لكثوم كس كّسمت موكفًح وسواًي وهلًسا زلحفًِح يف وكت مصىّص من اتزخي حِحثيح اًـصذَّة، ورٛك حني 

زفضت قيحء كعَسثَ "اقضد"، ألهّنح وخسث ا٢كصأت فهيح رًٍَك، وأم لكثوم، ثأىب أن ختضؽ ٌَصخي، 

  جنحت وفحٍزت أمحس ومحخست اًصوسم إىل حٍس مح.ؿىل اًيحو اٙكي ختضؽ فَِ ا٢كصأت يف أكحين

و٢كّح اكن ىزاز كصّحين كس حتّصز يف دعحذَ ٌَمصأت أو ؿىل ًسحهنح من نثري من اًلِوذ اًيت ًفصضِح 

اًواكؽ، فإّن مح قيُّن من كعحاسٍ اكن األكّي كًَوا يف ثفّحهل ورهوزًّخَ، ومؽ رٛك ف١ك ٍىن مثّة ذّس من 

ة ًخلسو األقيَة كري ظحذمة ٙكوق ا٢كخَلي ومٌؼومذَ األذبلكِّة. إحصاء ذـغ اًخـسًبلث   اًرضوًز

ّة مح، ٍىون ًس سشني:   وإّن الاضعصاز ٌَخلَري يف اًلعَست ا٢كليّحت زلكٌلث حمّسذت أو ظَف ًلًو

ٌل اكذضحء اًليحء ٙكاك اًخلَري.  أّوهلٌل؛ مصاؿحت اًثلحفة اًسحاست يف حسوذ اٗكٍن واًس َحسة وا٣كمتؽ. وآدُص

ومثحل رٛك حني قىّن اكػم اًسحُص كعَست ىزاز ا٢كـيوهة )ًس( يف اٗكًوان؛ فعحزث )ًسك( ؾيواًًن 

و ا٢كىّصز يف اًبلسمة ٣كموؿة اّكوكة أو ا٢كًضسٍن -ًؤلقيَة، وحصى فهيح ثلَري يف اًسُت اًثحين  ُو

 : ، ففي اٗكًوان-ا٢كصّذذٍن اٍىوزال

 ًك جرشةحٌلمة  ىًزت ٍؼن ًسك اًيت حّعت ؿىل نخفي   
                                                           

 .  103 – 159، ض 1616اهؼص: ؾسس ٝك اًلّشاسم، اًيلس اًثلحيف، اًَِتة اًـحّمة ًلعوز اًثلحيف، اًلحُصت  (1)
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 ؾيسي جسحوي أًف "ذمَىة"   اي ًؼِؼهتح ثصؼلى وال ثؼشُؼد

ويف األقيَة جنس )أمٌَة( ذساًل من )ذمَىة(، وثٜك )اًسشِىة( ثعري ثٜك )أكٍَك(، و)جنمة( 

 .ُصذت، ثعري )ظفٍك( ُصذت

سغ أدصى،  ٍك سعوًزا ًو وخيخحز اكػم اًسحُص من كعَست "أصِس أن ال امصأت إال أهت" اًعًو

ـَس حصثُد مح ًُليّن مهنح مبح ًخّفق مؽ اًرتثُد يف أذَحث اًلعَست. وحني ًعي إىل كول ىزاز: أصِس  ًو

أن ال امصأت )محزست اْكّد مـي مبيهتيى اْكضحزت، وأدصحذين من قسحز اًـح٠ك اًثحًر(، جيـَِح اكآليت: 

وػحُص مح يف  )اي امصأت أؾعخين اْكّد مبيهتيى اْكضحزت( حسد وحيشف مهنح اًضعص األذري اكمبًل.

 ُشا اًخـسًي من احدضحم يف األقيَة، ٠ك ٍىن يف اًلعَست األظي. 

ومن اًخلَرياث اًعفِفة مثبًل مح جنسٍ يف كعَست " إىل زخي" اًيت ثليهّيح جنحت ذـيوان "ازحؽ 

إيّل"، ثلرّي جنحت آكعحة )اي زخبًل( إىل )اي أمبًل(. وجتـي ظَلة )اي من ًسّدن( )اي من ًفّىص( 

 ت ٌٚكوق اًـحم.مصاؿح

َّحهنح اكػم اًسحُص، وؾيوان اًلعَست "هتوميحث ظوفِّة  "ًو ٠ك حىوين حصَشيت" ًليهّيح ًو

ن امصأت" (1)ًخىٍو
. ُشٍ اًلعَست ومن مّث األقيَة ثـّس مثحاًل واذًصح ؿىل اًخلَرياث اًيت ختضؽ ًِح 

خسًًسا يف س َحق ا٣كمتؽ. ففي  اًلعَست يف وسرهتح ا٢كليّحت ًخيحسد اٙكوق اًـحم، وثلسو معبًل فًٌَّح

ّة اًعحقَة، وس َرخفي ؾيوان اًلعَست  اًـيوان ؾيوان اًلعَست ثثشِت ٌَفىصت اًعوفِّة واْكحٌك اًضـًص

ن امصأت". فـىل اًصمغ من أّن لكمة هتوميحث  من األقيَة، فبل حىون األقيَة "هتوميحث ظوفِّة ًخىٍو

                                                           

 .53 – 50ىزاز كصّحين، ذًوان أصـحز ذحزخة ؿىل اًلحهون، ض  (1)
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ن اًيت ثخـحًق مؽ يف اًسساًة ثفذح فضحء صـصاًي ًيّط اًلعَست وذ ِّس ًخلصّي لكمة اًخىٍو ـًسا ظوفًِح مي

آكَق واإلجيحذ، فإهّنح جُسدصـس متحًمح من األقيَة، وال ضري يف رٛك، فىثري من األكحين ثأذش امًسح أو 

ي ومَشس وكس ال ٍىون ملصواًل زلحفًِح،  ؾيواًًن كري ؾيوان اًلعَست األظي، ؾيوان اًلعَست ُيح ظًو

ي ًؤلقيَة، حني ًؤذش من معَـِح، )ًو ٠ك حىوين إرن هخزَّط مٌ ك اًـيوان اًعًو َ، وهلؽ يف رَشَ

أهت يف حِحيت( ومنيض ًًسمؽ هّط األقيَة وحنن هرتكّد هَف س َعيؽ اكػم اًسحُص هبح، وُو اٙكي 

قيّحُح ذـس وفحت ىزاز، وظحز ًزاًمح ؿَََ أن ًخرّصف هبح ٍمييحِح اًسريوزت اّكسًست أقيَة ًخشّوكِح 

 فِسلي ؿىل لكمة )اذرتؾت( يف اًسعص اًثحين،  .ِوزأك 

شُد من فوزٍ إىل اًسعص  )ويت حـَت  11وحيشف يف اًسعص اًثحمن لكمة )هنسُح(، ًو

ح(   صـُص

ح مززؿة من اْكسق(.  )ويت حـَت صـُص

َّحهنح جنسٍ ٍصّذذ ُشا اًـيوان مؽ أكٍك  ويف "لّك ؿحم وأهت حصَشيت" اًيت ًليهّيح اكػم ًو

و "لك ؿحم وأًن حصَسم" فحألقيَة عم ا٢كلعؽ اًـحرش من اًلعَست، اًثحهَة  من ا٢كلعؽ اًسحذؽ فهيح ُو

يحك إضحفحث من اكػم وحىصاز ٌَجمٍك األوىل، وثًهتيي األقيَة و٠ك ًلّن من  ذي حزء مٌَ حسد، ُو

مح  % من ٍلوغ لكٌلهتح،  وجنس ا٢كليّن كس حـي اًلعَست واًـيوان حتسًًسا حىأت ًَلول16اًلعَست 

َليّن مح حيّد أن ًليّن.  ًوذ كوهل، ًو

وحمتثّي األذـحذ اٗكزامِّة يف أقيَة "أحتسيّن" وعم كعَست "ذـس اًـحظفة" اًيت ثسسأ حبواز ذني 

ا٢كصأت اًيت جسأل اًصخي: أحتسّين، ذـس اٙكي اكن؟ فِجَهبح: إيّن أحصّم زمغ مح اكن. وعم ؿىل اًسحص 

ًَح، وثخضّمن إؿبلء ًلمي أيت اٍاكمي ؾصوض ة اْكّد ذًس َحن األدعحء اًيت حىون كس صحذت مسريثَ، ًو
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فهيح ظوث اًًسحء أكحؾي ا٢كصّذذاث يف اّكوكة، هَحذة ؾن ا٢كصأت ا٢كفصذت اًيت ثفذخح اًسؤال كصي ذسء 

اًليحء، وثلَد؛ ًَسلى ظوث اًليحء ٌَصخي اًصومًيس أو ا٢كخحرّض يف كصول ُشٍ ا٢كصأت ابًصمغ من 

صهتح حبلَّ، وذـس رٛك ًأيت ظوث اًصخحل أكحؾي ا٢كصّذذٍن الكم ا٢كليّن، حىّت ٍاكهَّ األدعحء اًيت ازحى 

س صِحذت ا٣كمتؽ ؿىل مح ذني اْكسَشني من جتحوس ألدعحء ا٢كحيض، ًلحء اًخّٚكر ابْكد يف اًوكت  ًٍص

أو اْكحرض، واألقيَة عم راث اًلعَست ذون ثلَرياث ثُشهص، ابس خثٌحء اًرتذًس واًخىصاز ألذَحث 

د.     أصعص أو لكٌلث من أخي اًخعًص

يف كعَست "سّت اٗكهَح اي ذريوث": قيحء محخست اًصوم وثَحني حٌلل سبلمة.  ٠ك ٍىن ذمىًٌح 

٢كحخست اًصوسم أن ثليّن ذـغ األسعص من ُشٍ اًلعَست، من مثي )ضححـيحك اي ذريوث(، و)زصًن 

ن( يف حني أًلى ىزاز ُشٍ اًلعَست ضس ٝك وضس اًضـص( و)ٝك ًفدش يف ذحزظة اّكية ؾن ًسيح

 ذيّبثَ اًـحًَة، واًلحؿة ثضُج هل ابًخعفِق.

وميىن اًلول إّن إًلحء اًضحؾص ٌَلعَست، يف لّك مّصت، أمحم مجِوز عم جتصذة فٌَّّة خسًست، وكس 

حىون ثٜك ؾخسة من ؾخسحث اًلعَست حني ًشذلي اًيحكس حتَََِح وذزسِح هلساًي، وؿَََ فإّن لك ححٌك 

يحء ٌَلعَست، ولك سٌلغ مذجّسذ ًِح ُو يف حلِلة أمصٍ ؾخسة خسًست من ؾخسحهتح، وظَلة خسًست ق 

ُس ُيحك مح ُو أذّل ؿىل رٛك من قيحء أظحٌك هرصي ًلعَست  من ظَف حتلّلِح اًفيّن واًوحوذي، ًو

ة ىزاز كصّحين )ُشي ذمضق( حِر اص متَت ذَفِهتح ا٢كوس َلِّة يف إحسى ظوز أذاهئح ؿىل ملحظؽ حِّ 

مسّجٍك من ُخحفحث اًضـد اًسوزي يف زوزثَ ا٢كخأّدصت ذبلل األؾوام اٖكسة األذريت وؿىل 

األدط ذساًة اًثوزت حني اكن اًِخحف )سَمَّة سَمَّة(، إن كعَست ىزاز ثـُش من ذبلل حساثهتح 

خَ ومـحزصهتح وهسوءهتح ًؤلحساج )أًن اٗكمضلي / مٌحزص اًضحم ثسًك/ واًضـص محرا سُصلى من أظحً 
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إرا ثوالٍّ هّعحة ومّساخ، وهَف ىىذد واألكفحل يف مفيح، ولك اثهَة ًأثَم سفّحخ.....( هبشا اًعيَؽ 

حتلّق اًلعَست سريوزهتح اًوحوذًّة آكحّظة هبح ذـًَسا ؾن سمن إهخحهجح، وذـًَسا ؾن حِحت ظححهبح، أو 

شا ُو مـىن من مـحين ذميومة اًلعَست أو اًـ مي اًفين اًيت أصحز إٍهيح مصخلحٍ وملعسٍ ومصاذٍ، ُو

ُحًسقص يف نخحذَ "أظي اًـمي اًفين"، وكس رهص أّن اًـمي اًفيّنّ هبشٍ اٗكميومة ًلمي ؿح٢كًح ذحًظح 

ذَ
(1)

شا مح أرُد إًََ من أّن األقيَة جس خلّي ؾن اًلعَست يف حِحهتح اّكسًست، اس خلبلل  ، ُو

ىشا حىفي األق  ح من كصي، ُو يَة حِحت خسًست ًِح، ذـس أن متيح الًك اًلعَست راهتح ؾن حِحت صحؾُص

ح ظصفًح من ُشٍ اْكَحت.    من  اًلعَست وصحؾُص

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 

لحال إوسحهًَح ابْكفحع ؿىل اٙكاث أو ابْكفحع ؿىل اًيوغ، ٌس خلصق ُشا اًضحؾص أو اًفٌحن، اوض

اس خلصاكًح جعَسًح، حىت ٍىأهَّ اإلوسحن اٍاكمي يف أحس اٍمتثبّلث اًوحوذًة اًيت ثخحخ ًيح ًيحخيك 

ّة اًخوظَي  اإلوسحن ا٢كخجًّل فهيح، فحًفٌحن ميثّي هَيوهدٌح إذساؾًَح، ومن ذبلل ا٢كصحىز أكحيل أو هؼًص

ُس خوي، جيصي ُشا اًيلي فٌحلق ابْك١ك اًفيّنّ وا٤كخاكت  ة اًـسوى ٗكى ًَو ثًو ٗكى ايهورسون أو هؼًص

ً معَلًح  شا األمص ًثري سؤالا اًواكـَّة وحوذًن اإلوسحيّن اًعحمح ٢كـحهلة ا٢كعَق اب٢كمىن اًوحوذي. ُو

ىل أهّنح ثـسري ؾن اٙكاثَّة اًفصذًّة، فِي ميىن اًلول حول ا٢كـىن ا٢كخحّول ٌَليحاَّة اًيت حصث كصاءهتح ؿ

رسشاخة إّن اًلعَست اًليحاَّة، ومن مث األقيَة اًيت وٗكث من زمحِح، وسحزث ذني اًيحش، مـّّبت 

                                                           

، حصمجة أذو اًـَس ذوذو، مًضوزاث أكي، ظ  (1) وهَح / أ٢كحهَح 1محزحن ُحًسحص، أظي اًـمي اًفيّنّ  161، ض 31، ض 1663، هًو

- 161  . 



297 
 

ؾن أزواهحم، وذمثٍّك ًـمق جتصذة لّك مهنم، ال متخٜك صُجًح من آكعحاط اٗكزامِّة وال ثـّّب حبحًِح 

ي اْكّس ا٢كَحمّي ًِشا اًضـد أو راك. إّن جنحخ األقيَة يف حتلِق اإلوضحذي اًسححص ؾن ٍل

وّسؽ من مساُح ًخخلحظؽ مؽ اٗكزامِّة وا٢كَحمَّة  سريوزت اًلعَست خيَق مـىن خسًًسا ٌَليحاَّة، ًو

 ابكذساز فيّنّ جعَد.  

 لصائذ َضاس ادلُغنّاج :"كهًاخ نْغد كانكهًاخ" -

ٌلث ًُست اكٍلكٌلث"، وأهزتؾِح من س َحكِح اًضـصي أس خـري ؾسحزت اًضحؾص ىزاز كصّحين "لك

واًليحيّئ، ألحـَِح ؾيواًًن ٢كح قيُّن من كعحاسٍ، وأكعس من رٛك أن حىون اًـسحزت موحِة مبح ًأيت من 

( األقيَة اًيت اس خوحِت من كعَست مح، عم ًُست ثٜك اًلعَست، نٌل عم 1ا٢كـحين واٗكالالث: )

ىهّنح أًًضح ًُست عم نشٛك يف اًوكت هفسَ، فِيي  يف اٗكًوان، فِيي لكٌلهتح حلًح ـًح، ٍو ومهنح ومثَِح م

( ؿىل اًصمغ من أّن مح قيُّن من اًلعحاس عم من ٍلي صـص ىزاز، إاّل 1"لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث". )

ّة اًليحء، فِيي أًًضح "لكٌلث  خرخَف ؾيَ يف مًز أهّنح سدٌحل ُشا اًوظف ًدض سَ سحةص صـصٍ، ًو

( ؿىل اًصمغ من أّن ُشٍ األكحين من صـص ىزاز؛ اًضعصّي وصـص اًخفـٍَك 3) ًُست اكٍلكٌلث".

ّة ؿىل سحةص صـص اًضـصاء؛ ألّن مح قيُّن هل  ضـصٍ ذـحّمة مًز وكعَست اًيرث، إاّل أّن ًلعحاسٍ ثٜك ًو

ـًح، فحس خحّق ذشٛك أن ٍىون هـخَ "لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث". ) ( وأذرًيا ميىن 1اكن األنرث ذُهنم مجَ

ص ُشا اًفـي أفضي ححٌك من ححالث اًخَلّي اًفيّن اً لول؛ إّن اًلعحاس اًيت ثُلىّن ثيحل يف حُو

واْكضحزي؛ ألهّنح ثًذلي من فّن اًضـص إىل فّن ا٢كوس َلى، وخت٘ك يف مٌعلة وسعى ذُهنٌل عم مٌعلة 

 فّن اًليحء، ًخوظف حبّق ذأهّنح "لكٌلث ًُست اكٍلكٌلث".
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أّن من قىّن ًزناز من ا٢كعصذني ساذ ؿسذضم ؿىل اًـرشٍن ذَعت اٗكزاسة إىل سمع حفواٍ 

معصاًب، مبجموغ من األكحين ًنف ؿىل اًس خنّي أقيَة، هعفِح من قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ، ومن 

اًؼواُص اًبلفذة يف جتصذة قيحء كعحاس ىزاز أهّنح ثوّسؾت ؿىل زبلزة أحِحل أو أزذـة من ا٢كعصذني يف 

ٍك ا٢كخيحمغة مؽ اًعصة ُشا اًـرص، ذمّح ًـين أ هّنح اكهت ثخواءم مؽ حتّوالث اٙكوق، مفهنح األكحين اًعًو

اًخلََسي األظَي، ومهنح األكحين اًلعريت واًصص َلة، وكس ثيّوؾت نشٛك موضوؿحهتح، وإن كَد ؿَهيح 

، اْكّد، وًنًت ا٢كصأت مهنح اًلسط األوفص، وهبشا اكن اٍىذحة اًخىصميي اٙكي أؿّسٍ َلّس ًوسف جنم

، موفّلًح لّك اًخوفِق حني حتىّل ذـيوان ذاّل ومـّّب 1339ٗكاز سـحذ اًعسحخ، كصَي زحِي ىزاز ؿحم 

 "ىزاز كصّحين: صحؾص ٍلّك األحِحل".

حة 1375 - 1939فحّكَي األّول اٙكي قىّن ًزناز ُو حِي أّم لكثوم )  (، وؾسس اًُو

(، 1397 - 1316ة محسان )(، وسهَّ 1391 - 1310( ، وأمحس ؾسس اًلحذز )1331 - 1361)

 - 1331( وفحٍزت أمحس )1377 – 1313(. مث حِي ؾسس اْكَمي )1661 - 1313وجنَد اًرّساح )

(، - 1339( وهبَجة إذٌزس )1661اؿزًتت  - 1339( وجنحت اًعلريت ) - 1335(  وفريوس )1393

وإًِحم  (،1666 - 1316اًيت قيّت "اقضد" و"لكٌلث" كصي أظحٌك ومحخست. وظبلل مّساخ )

( وذحٗك   -1357( واكػم اًسحُص)  -1350) (. مّث حِي محخست اًصوسم    - 1311ا٢كسفـي )

(، قيّت هل أًسوًمح اكمبًل من ثَحني   - 1301(. وأذرًيا حِي ًعَفة اًخووس َّة ) -1359اًض َخ )

وؿحيص (،  -1303(، وأظحٌك هرصي )   - 1300اكػم و٠ك ثيجح، ف١ك ثـس اًخجصذة، وزىب أكحل )

( كعَست "٢كحرا"،    - 1373(، وكحذت زحد )   - 1373(، وزسان ملصيب ) -1376اْكبّلين )

ىن اًصحصحهَني ٌُل من ْكّيح هل أقيَة إصحؿة  َ ا٢كلصيب ًسسو أّن حسحة ٠ك ًـصف ؾيَ صُجًح ٍو وىًز

 ؟  1370ووضؽ كصحًخَ 
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أس خليص فَِ مح اس خعـت واآلن سأوزذ زشذًح ابًلعحاس اًيت قُيُّت من صـص ىزاز كصّحين، 

يت نٌلل اًيجمي وفىذوز حّسحة، اٌَخني كّسمذح يف اٍىذحة  مهنح، فأوزّق ًِح حىّت حىون موكٍّك ٤كحًو

 اًخىصميي ًزناز.

فلس أحىص نٌلل اًيجمي مثحين ؾرشت أقيَة حسد، فشهص ا٢كلينّي وا٢كَّحيني ٍلّك مهنح، ذـس 

، و٠ك ًشُد ذـًَسا يف اٍىذحذة ؾن فٌَّحث األقيَة، و٠ك أن ؾصط ألزصس أهواغ األكحين اًـصذَة وأصاكًِح

ًـصط ٌَموس َلى اًيت زافلت قيحءُح، فخنخفى ابْكسًر ؾن أوساهنح اًـصوضَّة، مضرًيا إىل أسمة 

اًليحء اًـصيّب اْكسًر اًيت متثَّت رض َوغ موخة األكحين اًِحذعة، ُمصساًي إجعحذَ اب٢كس خوى اٙكي حتلّق 

ىزاز، وذَط إىل اًيدِجة اآلثَة فلحل: "إّن ذـغ ُشٍ اًلعحاس ا٢كليّحت أص سَ يف مح قيُّن من كعحاس 

ذلصاءت موس َلِّة، أو كصاءت قيحاَّة، وذـضِح حاكذ حىون جمّصذ معحذلة ذني اٍلكٌلث واألْكحن جممتـة يف 

ؾلس هؼمي من األذاء أكَي"
(1)

. 

َّة أّمح فىذوز حّسحة فلس أحىص زبلزة وؾرشٍن أقيَة مؽ مَّحيهيح،  وكّسم منورًخح ٌَلصاءت اًفٌ

ـًح،  َّحن م َموضوغ ٌو ا٢كوس َلِّة ًِح، فاكن ًشهص ا٢كلحم اًليحيّئ، واآلٌك ا٢كوس َلِّة ا٢كيحس سة ٌَلكٌلث ٌو

حة أّواًل وعم أكحين جنحت اًعلريت األزذؽ؛  ُـين ذخحََي ثفعًَّل ٢كلحظؽ األكحين اًيت ْكهّنح ؾسس اًُو ًو

ٗكو، و"محرا أكول هل" ملحرمح جححس اكزهوزذ ؿىل اًصي، و"إىل حصَشيت" "أًؼّن" وملحرمح هنحوهس ؿىل ا

ملحرمح هنحوهس ؿىل ذزخة ال زميول، و"أسأٛك اًصحِبل" ملحم جححس اكزهوزذ، و"٢كحرا ختََّت ؾيّن" 

ق واحس" ملحرمح  -ملحرمح جححس اكز. مث نخد ؾن أّم لكثوم يف أقيَة "أظسح ؾيسي اآلن ذيسكِّة  ظًص

اٗكو، و"زسحٌك إىل حٌلل ؾسس اًيحزص" ملحرمح جححس اكزهوزذ. وذـسُح ؾن ا٢كويج وؾسس هنحوهس ؿىل 
                                                           

 .069"ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك األحِحل" ض  نٌلل اًيجمي، ىزاز يف كعحاسٍ ا٢كليّحت، مضن اٍىذحة اًخىصميي (1)
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اْكَمي يف "زسحٌك من حتت ا٢كحء" ملحرمح جعم، و"كحزاة اًفٌجحن" ملحرمح هنحوهس ؿىل اٗكو. ونشٛك نخد 

لعس ذَ جنَد اًرّساح، يف ذُت اْكسُصة  حة سوزًة" ًو أؾعَم من أخًل، ملحرمح  -ؾن "ؾسس اًُو

اًسَحيت. وؾن فحٍزت أمحس: ال ثسذًل؛ زسحٌك من امصأت وملحرمح هنحوهس، وعم أقيُهتح اًوحِست اًيت ْكهّنح 

سوهجح َلّس سَعحن، وعم جض سَ أكحين جنحت اًعلريت. ودمت اٍالكم ؾن فريوس واًصححذية، يف أقيُيت؛ 

ؿىل اًصي. وأذرًيا أمجي ٍصوون يف ضَـخيح" ملحرمح هنحوهس  -"ال جسأًوين" ملحرمح هوزذ، و"إصحؿة 

حّسحة اٍالكم فمين ثسلّى من ا٢كلينّي وا٢كَّحيني، و٠ك ًفّعي، ْكسازة جتصذة قيحء اًلعحاس ٗكهيم 

ًصَّ يف آكخحم إىل أهَّ حيسن  وثَحَهنح، ألّن الاهخؼحز ًسٌلغ زأي اًخحزخي فهيح كصي اًيلس ُو األوىل. ًو

امتغ إٍهيح، ثَّمًسح ٌَخـسري ا٢كوس َلي ا٢كوبهد ٌَخـسري كصاءت حتََهل ٌَلعحاس ا٢كليّحت يف أزيحء الاس 

اًضفوي
(1)

. فِشٍ اٗكزاسة مـجسة حلًح، وعم ثدٌحسد مؽ ظسَـة اًفّن موظن اٗكزش، وأذواهتح 

شا مح جيـَيح حنَي ؿَهيح يف اًخدصّؽ  ة آكحًعة يف اًضـص، ُو اًيلسًّة كري أذواث هلس اًيعوض اٌَلًو

 يح ألطمَّّة اًسٌلغ وثوفّص ا٢كـصفة اًيلسًّة اًبلسمة ًوؾي مح ًُلحل.ًسـغ مبلمح اًيلس، مؽ إذزبو 

وؿىل اًـموم فإّن قيحء اًلعحاس ا٢كخأّدصت ؾن رٛك خحء أكَهبح ذعوث اكػم اًسحُص وثَحَيَ، 

ىرثت مح قىّن  و٠ك حىن من ا٢كعّوالث، أو األكحين اًلععَّة ا٢كلّسمة إىل أكسحم موس َلِّة مذـّسذت. ٍو

ـون ًَحلون ذـغ أكحهََ، من مثي؛ "س َّست معصي اًفحضٍك" ألسـس اًلٍصص.  هل ظحز ا٢كس مت

َىل" ْكسن ا٢كصواين، ػحهنّي أهّنح من كعحاس ىزاز، ورٛك يف  و"ممتّصذت" ٍىصمي اًـصايق، و"أًن ًو

 إصحزت إىل أّن اٌَون اًزنازّي ظحز ُو اًلحًد ؿىل فّن اكػم اًسحُص، حىّت اص هتص ذَ.

                                                           

 .533 – 517مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك األحِحل"، ض  فىذوز حسّحة، األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين، (1)
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ف هلس ا٢كَحّ  و مَحن ؾصايق حِر ومن ظًص يني ًليحء اكػم ًزناز مح ًوزذٍ حـفص آكّفحف ُو

ًلول: " اكػم اًسحُص قىّن كعحاس حَوت، ٍىن أمجي مح قىّن اكن "إيّن ذرّيثم فحدذحزي" فهيح ػّي 

سًين ؾضلًح" اص هتصث حٌلُرياًي، ٍىٌيّن أزاُح ظفًصا ؿىل  اٍالكم ٍصوغ وزاء اٌَحن، ؿًَمح أّن "ًس

و أّن ا٢كلحم خيخَف من اًسساًة اًضٌلل أمحم "  إين ذرّيثم فحدذحزي"، واألقيُذحن إًلحؾٌِل واحس، ًو

إىل اٍهنحًة"
(1)

. 

 أّمح مرسذ األكحين اًيت متىٌّت من إحعحهئح ومجـِح، ابًسٌلغ واًسحر وا٢كخحذـة، فِيي اآلثَة:

حُح هَف اكن: ا٢كعصة ا٢كرصي أمحس ؾسس اًلحذز، عم أّول كعَست من كعحاس ىزاز قي -1

 وْكهّنح يف أزيحء سايزثَ ٗكمضق وجّسَِح ًئلراؿة اًسوزًّة يف ذمضق. ٠ك أؿرث ؿىل جسجَي ًِح.

ذُت اْكسُصة )اي ذُهتح؛ أؾعَم من أَخًل وؾَيَن(، فـيوان اًلعَست ُو "اي ذُهتح": جنَد  -1

 إراؿة يف 1359اًرساح وعم اثين أقيَة ْكهّنح وقيّحُح اًفٌحن جنَد اًرّساح من صـص ىزاز س ية 

ة"  اًلحُصت. ًِح جسجَي واحض، ويف اًخـََق ؿَََ إصحزت إىل األقيَة األدصى "اًـَون اًفريوًس

ىن  ومعَـِح "أسوخ ذخٜك اًـَون" وؾيوان اًلعَست يف األظي ُو "زحٍك يف اًـَون اًززق"، ٍو

يحك إصحزت إىل ا٢كَّحن سـَس كعيب اٙكي ْكهّنٌل. واًرساح ُو من ؾصّ  ف ؾسس ًُس ًِح جسجَي. ُو

حة ذزناز.    اًُو

ح فىذوز حّسحة،  -3 ن زحصحين. رهُص َ ا٢كلصيب؟ ثَحني األدٍو إصحؿة )ٍصوون يف ضَـخيح(: ىًز

 و٠ك أؿرث ؿىل جسجَي ًِح.

                                                           

 اهؼص: ؾسس اّكسحز اًـخّحيب، موكؽ ؿح٠ك ؾّضحق اًلِرص، ا٢كوس َلحز اكػم اًسحُص، حـفص آكفحف، ؿىل اًضحزىة.( 1)
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ح حّسحة.  -1 ّة )؟(: قيحء جنَد اًرساح وثَحَيَ، ال جسجَي ًِح، ٠ك ًشهُص اًـَون اًفريوًس

 ـِح "أسوخ ذخٜك اًـَون"، فَـَِّح عم؟! واًلعَست ذـيوان "زحٍك يف اًـَون اًززق" ومعَ 

٢كحرا ختََّت ؾيّن: سهَة محسان، ثَحني ذحٗك أذو اًيرص، ال جسجَي ًِح. قيهّتح كحذت زحد  -5

 ذخَحني اكػم اًسحُص.

ق واحس( ثليهّيح أم لكثوم  -0 أظسح ؾيسي اآلن ذيسكِّة: ؾيوان اًلعَست يف ذًوان ىزاز )ظًص

حة، و  حة هفسَ ابًخَحني راثَ، ويف جسجَي اثًر من ثَحني َلّس ؾسس اًُو نشٛك ًليهّيح ؾسس اًُو

ـًح قيحء مضرتاًك. اهؼص حتََي األقيَة ذعوث أم لكثوم ٗكى فىذوز حّسحة.  ًِح ًليَّحهنح الازيحن م

ؾيسي دعحة ؿحخي إًَم: أم لكثوم يف زاثء ؾسس اًيحزص، ثَحني زايط اًسًصحظي،  -7

"واٗكًن حٌلل ؾسس اًيحزص" مّث ظحزث فامي ذـس "سؾمييح، حصَشٌح، واكن افذخحهحح يف أّول جسجَي ًِح 

 اهؼص حتََي األقيَة ٗكى فىذوز حّسحة. كحاسًن"، 

شهص ا٢كويج أّن ثَحَهنح اس خلصق  -9 كحزاة اًفٌجحن: ؾسس اْكَمي ححفغ، ثَحني َلّس ا٢كويج ًو

 . 1370س يدني، وكس قيّحُح ؾسس اْكَمي س ية 

 سس اْكَمي ححفغ، ثَحني َلّس ا٢كويج.زسحٌك من حتت ا٢كحء: ؾ  -3

زسحٌك من امصأت: فحٍزت أمحس، ثَحني َلّس سَعحن، وميىن مذحذـة ػصوف اًليحء واًخَحني  -16

من ذبلل لكمة ا٢كَحن يف سِصثَ مؽ ىزاز مث اثّعحهلٌل إلنٌلل اًـمي الحلًح. ونشٛك كصاءت فىذوز 

 .حّسحة ًِح يف نخحة ىزاز كصّحين صحؾص ٍلك األحِحل

ن زحصحين. -11  ال جسأًوين مح امسَ حصَيب: فريوس، ثَحني األدٍو
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ن زحصحين.  -11 مّوال ذمضلي معَـِح )ًلس نخشٌح وأزسَيح ا٢كصاس َبل(: فريوس، ثَحني األدٍو

 .)رس َط(

ن زحصحين )مذلحزة( -13  .وصحًة )أأهت اٙكي اي حصَيب(: فريوس، ثَحني األدٍو

 ي األقيَة ٗكى فىذوز حّسحة.أًؼّن: جنحت اًعلريت، اهؼص حتََ -11

مىت س خـصف مك أُواك، ؾيواهنح يف اٗكًوان )إىل زخي(: جنحت اًعلريت، ثَحني َلّس ؾسس  -15

حة، وعم راهتح أقيَة )ازحؽ إيّل(، اهؼص حتََي األقيَة ٗكى فىذوز حّسحة.  اًُو

ََي األقيَة محرا أكول هل: جنحت اًعلريت، اًلعَست معوذًّة ؿىل حبص )اًشس َط(. اهؼص حت  -10

 .ٗكى فىذوز حّسحة

س َّس اٍلكٌلث ا٢كضِوزت وعم )ال ثًذلس جخًل اًضسًس(: جنحت اًعلريت. اهؼص حتََي  -17

 األقيَة ٗكى فىذوز حّسحة.

حة. اهؼص حتََي األقيَة ٗكى  -19 أسأٛك اًصحِي: جنحت اًعلريت، ثَحني َلس ؾسس اًُو

 فىذوز حّسحة.     

ح زسان وعم زسان ملصيب، وكس ْكهنح ًِح سـَس كعيب كصي ونشٛك؛ أسأٛك اًصحِي: قيهّت

حة ًِح حني قيهّتح جنحت اًعلريت.  ثَحني ؾسس اًُو

 ذلساذ: إًِحم ا٢كسفـي، ثَحني إًِحم ا٢كسفـي.  -1

)من كذي مسّزش اًخحزخي:  اقضد: أظحٌك هرصي، ثَحني حَمي زىص، وعم من كعَست: -1

   .كصاءت اثهَة ٢كلّسمة ازن ذ٘كون(
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 اقضد: هبَجة إذٌزس ا٢كلصذَّة وكس قيهّتح كصي أظحٌك. ومـِح لكٌلث كصي محخست ونشٛك

 .Youtubeاًصوسم. وعم موحوذت ذعوث هبَجة إذٌزس ؿىل اًَوثَوة 

ىن  -1 اي كسش: ًعَفة اًخووس َة )واكػم اًسحُص( اي كسش اي حصَشيت وعم اًلعَست راهتح ٍو

ُس ٍاكػ ح مّصت أدصى،   م سوى اًخَحنيثلىّن ٗكى ًعَفة ذون حصثُد األذَحث ًو ـً مّصًت. وًليَّحهنح م

ف مح ًيلي ؾن ُشٍ اًلعَست  مؽ هوزال هسري يف مرسخ رصم خًسا يف أحس جسجَبلهتح. ومن ظًص

لِح ألن ًليهّيح ؾسس اْكَمي ححفغ ذخَحني َلّس ا٢كويج، وظحذف أن ًنًت  األقيَة، أهّنح اكهت يف ظًص

ىل زايط اًسًصحظي ًََّحهنح، وفـي، مث اكهت ا٢كفحزكة أن مٌـت إجعحة ا٢كعصذة صحذًة، فسفـت هبح إ

ّفني ال ٌسمح ذخَحني اًيّط هفسَ مّصثني.   لكخحٌُل، ف١ك حص أّي مهنٌل اًيوز، ألّن كحهون حلوق ا٢كًؤ

ط. -1  اًلسش: قيحء وْكن ؿىل اًـوذ حسد َلّس ذودًص

شٍ أكٍك من اًلعَست: ثَومين اٗكهَح وعم راهتح وعم مضِوزت ذؼ "أؾيف حد ؾض خَ"  -1 ُو

 ًعَفة اًخووس َة، مس خفـَن. ثَحني اكػم اًسحُص.

ـًح واحًسا ذخَحني اكػم  -3 أًن اي ظسًلة مذـد ذـصوذيت: ًعَفة اًخووس َّة، قيّت مهنح ملع

 اًسحُص. ومّسى ا٢كلعؽ ا٢كلىّن "ذمضق".

 ظوق اًَحمسني: محخست اًصوسم، ثَحني اكػم اًسحُص. -1

 ريوث: محخست اًصوسم، ثَحني حٌلل سبلمة. سّت اٗكهَح اي ذ -5

ست: محخست اًصوسم، ثَحني حٌلل سبلمة، عم جض سَ كعَست )وحصة فعوز( -0  .مؽ حًص

فري اٙكي ورشُح   .1350وورش ىزاز كعَسثَ  1313ٌَفصويس خحك زًص
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 لكٌلث: محخست اًصوسم، ثَحني إحسحن ا٢كيشز.  -7

 اكػم اًسحُص. قيهّتح ذـس وفحت ىزاز.وؿسثم أن ال أحصّم: محخست اًصوسم، أْكحن  -9

 أحصَّم خًسا: محخست اًصوسم، ثَحني مصوان دوزي. ذـس وفحت ىزاز. -3

 هنص األحزان: قيحء ذحٗك اًض َخ وثَحَيَ.  -16

٢كحرا ختََّت ؾين: كحذت زحد، أْكحن اكػم. ونشٛك؛ ٢كحرا ختََت ؾيّن: اكػم اًسحُص  -11

ـًح ونشٛك؛ ٢كحرا ختََّ ت ؾين إرا ويت ثـ١ك أين أحصّم أنرث ميّن: زاب أكحل ثَحني وكحذت زحد م

 سـَس كعيب.

 خحءث متيش يف اس خحَحء: قيحء ظبلل مّساخ وثَحَيَ. -11

 اًلصاز: ؿحيص اْكبلين، ثَحني اكػم اًسحُص. -13

 ظسححم سىّص: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -11

 .إيّن ذرّيثم فحدذحزي:  قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ -15

 ُي ؾيسك صم: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -10

 أصِس أن ال امصأت إاّل أهت: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.  -17

 ًسك )ًس(: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -19

 كويل أحصّم: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -13

 اًخحّسايث: قيحء اكػم وثَحَيَ. -16
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ِح: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ،  -11  واًلعَست يف اٗكًوان ذـيوان )ُّصت(.أهُص

 حصَشيت وا٢كعص: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -11

 لّك ؿحم وأهت حصَشيت: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -13

 اًسحُص وثَحَيَ. إىل ثَمَشت: قيحء اكػم -11

 اْكد ا٢كس خحَي: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -15

سًين ؾضلًح أو حصّم ذحزظيت: قيحء  -10 اكػم اًسحُص وثَحَيَ، اًـيوان يف اٗكًوان ًس

 )حسمم ذحزظيت( فحؿَن. 

ؿَمين حصّم مسزسة اْكد: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. وعم كعَست ذـيوان )اْكزن(  -17

 .يف اٗكًوان

 أحصّم خًسا: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -19

 ححفِة اًلسمني: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.  -13

 ؾلس: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ.أحصَين ذبل  -36

 وإين أحصّم: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -31

ؾيوان اًلعَست )هتوميحث ظوفِّة  ًو ٠ك حىوين حصَشيت: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ -31

ن امصأت(.  ًخىٍو
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فخوِة اْكد، وعم أقيَة )أهت امصأت( راهتح: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ، وعم كعَست  -33

ـًح وال ًليّن مهنح سوى أسعص كٍََك يف  15واهنح )حد ذبل حسوذ( ظوًٍك يف ىزاز وؾي  ملحظؽ. 1ملع

غ ذميوغ من  -31 ذميوؿة أهت: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ، وؾيوان اًلعَست )ًومِحث مًص

ِح هوزش.   اٍىذحذة( مس خفـَن، ْكهنح حٍزن وذعئي، ًو

ني اًِوى: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. ؾيوا -35  ن اًلعَست )ظحبضة اًضفحةص(.ثلًو

 مؽ ذلساذًة: قيحء اكػم وثَحَيَ، )فحؿَن(. -30

 حصَشيت: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -37

 ا٢كسدصّست: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. -39

اًصمس ابٍلكٌلث: قيحء اكػم وثَحَيَ. وعم كعَست اٗكًوان ا٢كسمى ابمسِح قيحُح اكػم  -33

  1663س ية 

 لِيى: قيحء اكػم اًسحُص مؽ اًضحة محسم، ثَحني اكػم، )فحؿَن(.أخَس يف ا٢ك  -16

س ذريوث: قيحء اكػم وثَحَيَ، )مس خفـَن(.  -11  زًص

 .1661نّّبي ؾلٜك: قيحء اكػم اًسحُص وثَحَيَ. اتزخي األقيَة  -11

 حتّصيك دعوت اي هعف ؿحصلة: قيحء اكػم وثَحَيَ، معوذًة ؿىل حبص اًشس َط. -13
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 دلشائغ:اً  ادلصادس  ثثد
اآلمسي أذو اًلحمس اْكسن زن ررش، ا٢كؤثَف وا٥كخَف يف أسٌلء اًضـصاء وويحضم وأًلحهبم  -

دس هصىىو، ذاز اّكَي، ظ  .1331، ذريوث 1وأوسحهبم وذـغ صـصضم، حّصحَ وؿَّق ؿَََ، فًص

ت إزصاُمي ظحفحز، اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط: من اًضفوي إىل ا٢كىذوة، ذاةص  -

 .1665اًثلحفة واإلؿبلم يف اًضحزكة 

، مّعحن 1أمحس اّكّوت، اًليحاَّة وكضحاي الاًزتام يف صـص َلوذ ذزوٌش، ويوس ا٢كـصفة، ظ -

1665.  

ّة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست: كصاءت يف صـص ىزاز كصّحين، مًضوزاث احّتحذ  - أمحس حِسوص، صـًص

ط ، حتلِق وذزاسة س َّس اًسحصاوي، ذاز األدفش، نخحة اًـصو 1661اٍىذّحة اًـصة، ذمضق 

 .1339، اًلحُصت 1رشكِّحث، ظ

إذوازذ سـَس، ؾن األسَوة ا٢كخأّدص: موس َلى وأذة ؾىس اًخَّحز، ، حصمجة فّواس  -

 .1615،  ذاز اآلذاة، ذريوث 1ظصاذَيس، ظ

  .أذو اًفصح األظفِحين: نخحة األكحين، ذاز اٍىذد ا٢كرصًّة، اًلحُصت ذ. ث -

 .، نخحة األكحين، اًًسزة اإلٍىرتوهَّة--------------------- -

إًَحش حسحة، ذساايث اًلعَست اًليحاَة وفصسحهنح يف اًـرص اْكسًر، ملحٌك ؿىل اًضحزىة  -

 .""اًيُت
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  .اًسزحزي: حصَح اًسزحزي، وسزة إٍىرتوهَّة -

اٙكُيب "اظصة ( ٢كسحذلة ا٢كزمحز 16 - 1اٍهبَول سـَس أذو ؾصكوة: اْكَلحث ا٢كدسَسٍك ) -

وهَّة ثسحؿًح،  ثؤحص" اًيت ًلّسرمح ، لكَّّة اٗكؾوت اإلسبلمِّة، ظصاذَس اًلصة، وذثهّتح كٌحت ا٣كس اًخَفًز

 ..(Youtube) وعم مذححة ؿىل

هبَجة إذًيب وؿحمص اٗكذم، اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط: ذزاسة هلسًّة،  -

 1665زكة ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم اًضح

. ملحالث يف اًيلس األذيب، حصمجة ًعَفة 1351ث. ش. إًَوث، األظواث اًثبلزة ٌَضـص،  -

 .اًزاّيث

اّكححغ، أذو ؾامثن معصو زن حبص، اًسَحن واًخسُني، حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون،  -

 .1339معسـة آكحجني، اًلحُصت  

حتلِق ؾسس اًسبلم َلّس ُحزون، ذاز ، أذو ؾامثن معصو زن حبص، اْكَوان، ------------ -

 اًفىص، ذريوث ذ. ث.

اًلحيض اّكصخحين، اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعومَ، حتلِق ورشخ َلّس أذو اًفضي إزصاُمي  -

 .1300وؿًل َلّس اًسجحوي، معسـة ؿُىس اًسحيب اْكَيب، اًلحُصت 

آفحق ؾصذَّة، وذاز ثوذلحل خرياز حِيُت، مسذي ّكحمؽ اًيط، ذاز اًضؤون اًثلحفِّة اًـحّمة  -

 .ًٌَرش )مرشوغ اًًرش ا٢كضرتك(، ذلساذ ذ. ث
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ححمت اًعىص، مصااي ىصسُس: األمنحظ اًيوؾَّة واًدضىِبلث اًسيحاَّة ًلعَست اًرسذ اْكسًثة،  -

 .1333، 1ا٢كؤّسسة اّكحمـَّة ٌ٘كزاسحث واًًرش واًخوسًؽ، ظ 

ثلسمي وحتلِق : َلّس اْكسُد زن آكوخة، ححسم اًلصظححين، مهنحح اًسَلحء وزساح األذابء،  -

 .1391، ذريوث 1ذاز اًلصة اإلسبلسم، ظ 

ّة ا٢كضحّذت ؾيس ىزاز كصّحين:  - حصَد ذوُصوز، جضلّك ا٢كوكف اًيلسي يف ػّي اْكسازة اًضـًص

 .مصاحـة آلًَحث اًِسم واًخأسُس، ا٢كًضوزت ؿىل مٌخسى س خحز اتميز ؿىل اًضحزىة

(، اًلعَست اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط، ذاةصت اًثلحفة واإلؿبلم، حٌفي َلوذ َلّس )مرص -

 .1665اًضحزكة 

 .ازن ذ٘كون، ا٢كلسمة، ذاز اّكَي ، ذريوث ذ. ث -

زاحب اًـويب، حّس اًضـص ٗكى زّواذ اًخفىري اًيلسي اًـصيب اْكسًر، معسـة ا٢كـحزف،  -

 .1663، ؾيّحذة 1ظ

ظيحؿة اًضـص وهلسٍ، حتلِق َلّس كزكزان، ذاز ا٢كـصفة، ازن زص َق اًلريواين، اًـمست يف  -

 .1399ذريوث 

 .ازن سبّلم أكحي، ظسلحث حفول اًضـصاء، وسزة اًوّزاق الاٍىرتوهَة -

مسص اٗكًّوة، اًيّط اًـحزص: ذزاسحث يف األذة اًـصيب اًلسمي، مًضوزاث احّتحذ اٍىذحة  -

 .1611اًـصة، ذمضق 
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ـص ىزاز كصّحين من ذبلل ذًوان "كعحاس"، ؿح٠ك اٍىذد اْكسًر، مسري حسميي، اإلًلحغ يف ص -

 .1616، إزذس 1ظ

ّة اْكواّش، مضن نخحة "ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك  - ؽ، احذفحًَّة اّكسس وصحؾًص صويق زًز

 .1339األحِحل" 

 .، اًلحُصت ذ. ث3صويق ضَف: اًـرص اّكحًُل، ذاز ا٢كـحزف، ظ  -

  .، اًلحُصت ذ. ث10األّول، ذاز ا٢كـحزف، ظ  ، اًـرص اًـسّحيس------------- -

 .، اًلحُصت ذ. ث11، اًـرص اًـسّحيس اًثحين، ذاز ا٢كـحزف، ظ ------------- -

، اًلحُصت 1صىصي ؾَّحذ، "موس َلى اًضـص اًـصيب: مرشوغ ذزاسة ؿَمَّة، ذاز ا٢كـصفة، ظ -

1309. 

اًليحيئ، مؤّسسة  ظسحي حسًسي: اًيحي دِط اًصوخ: َلوذ ذزوٌش وصلك اًعوث -

 .13َلوذ ذزوٌش، وا٢كلحل مًضوز يف األظي يف جمٍّك ىزوى اًـٌلهَّة، ؿسذ 

َّة، ، جمٍّك اٍىصمي، غ -------------- -  .1661، زام ٝك، ظَف 09، اًلعَست اًليحا

ست اًسفري -------------- - ، فريوس: حِثَحث ذٍن حصذوي وحٌليل وأذبليق، ملحل يف حًص

 .1339/  9/  11ذخحزخي 

 .1665ظبلخ فحزوق، اًلعَست اًـصذَّة اْكسًثة ذني اًليحاَّة واًلموط،  -

ّة ا٢كـحزصت، ، ذاز اآلذاة، ظ -  .1335، ذريوث  1ظبلخ فضي، أسحًَد اًضـًص
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ازن ظسحظسح اًـَوي، ؾَحز اًضـص، حتلِق َلّس سكَول سبّلم، معسـة اًخلّسم، مًضحت  -

ّة  ا٢كـحزف،  .1391اإلسىٌسًز

سس اّكسحز اًـخّحيب، موكؽ ؿح٠ك ؾّضحق اًلِرص، ا٢كوس َلحز اكػم اًسحُص، حـفص آكفحف، ؾ  -

 .ؿىل اًضحزىة

س، ذاز اٍىذحة اًـصيب، ظ  -  .1353، ذريوث 1ازن ؾسس زذَّ، اًـلس اًفًص

   ..sama3ny.net  ؾسس ٝك اّكفصي، اْكَحت اٌَيسهَة، ؾن اًيُت مّسـين  -

 .1616اًثلحيف، اًَِتة اًـحّمة ًلعوز اًثلحيف، اًلحُصت ؾسس ٝك اًلّشاسم، اًيلس  -

ّة، ظ  - ، ذاز 3ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي، اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص: كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَّّة وا٢كـيًو

 .اًفىص اًـصيب، اًلحُصت ذ. ث

ؿًل أمحس َلّس اًـصوذ، خسًَّة ىزاز كصّحين يف اًيلس اًـصيب اْكسًر، ذاز اٍىذحة اًثلحيف،  -

 .1666إزذس 

 .1669، 1فذحي اًيرصي، ذًِة اًسُت اْكص، ذاز مسلكَحين ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ  -

فىذوز حّسحة، األقيَة يف صـص ىزاز كصّحين، مضن نخحة "ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك األحِحل،  -

ت   .1339إؿساذ وحتٍصص: َلّس ًوسف جنم، ذاز سـحذ اًعسحخ، اٍىًو

لِق وثـََق َلّس ؾسس ا٢كيـم دفحيج، ذاز اٍىذد اًـَمَّة، حت  كسامة زن حـفص، هلس اًضـص، -

 .1300ذريوث 
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نٌلل اًيجمي، ىزاز يف كعحاسٍ ا٢كليّحت، مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك  -

 ."األحِحل

، حصمجة أذو اًـَس ذوذو، مًضوزاث أكي، ظ  - ، 1محزحن ُحًسحص، أظي اًـمي اًفيّنّ

وهَح / أ٢كحهَح   .1663هًو

 .1393أذو اًعَّد ا٢كخًيب، ذًوان ا٢كخًيب، ذاز ذريوث ٌَعسحؿة واًًرش،  -

مسحءٌك اْكسازة، ، ذاز ثوذلحل  1َلّس ذيُّس ، اًضـص اًـصيب اْكسًر: ذًِحثَ وإذسالاثَ، ح  -

 .1331اٗكاز اًسَضحء  -

 .َلّس سَعحن، هوين فذىون، مضن نخحة ىزاز كصّحين صحؾص ٍلّك األحِحل -

-  ّ حة ىزاز كصّحين زّسحم ابٍلكٌلث، ، مضن اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين: صحؾص َل س ؾسس اًُو

ت 1ٍلّك األحِحل" حتٍصص َلّس ًوسف جنم، ذاز سـحذ اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ ، 1339،  اٍىًو

 )معحذؽ ذاز ظحذز:  ظسـة ذريوث(.

حؾص ٍلّك األحِحل"، ، ذاز سـحذ َلّس ًوسف جنم، حتٍصص اٍىذحة اًخىصميي "ىزاز كصّحين: ص -

ت 1اًعسحخ ًٌَرش واًخوسًؽ، ظ  ، )معحذؽ ذاز ظحذز:  ظسـة ذريوث(.1339،  اٍىًو

وين، وجتسٍ ؿىل )اًَوثَوة :  -   (Youtube َلوذ سـس، زصًنمج "اًسُت ذُذم" اًخَفًز

أقيَة ؾصذَّة من  1966جنوى كّعحة حسن، ُىشا حلكّمت األكحين، حتََي مضمون  -

، ذاز اًعسى، ذيب 1(، ظ 111، نخحة ذيّب اًثلحفِّة ) 1611ة اًلصن اًـرشٍن وحىّت ؿحم ذساً

 .1611أقسعس 
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ّة اٍاكمٍك، ، مًضوزاث ىزاز كصَحين، ظ  -  .1373، ذريوث 11ىزاز كصَحين: األؾٌلل اًضـًص

و ٍلوغ أصـحزٍ يف اًًسزة اإلٍىرتوهَّة من اٗكًوان -  .ىزاز كصّحين، ذًواهَ ، ُو

 .1393، ذريوث 13از كصّحين، ذًوان ظفوٌك هنس، ملّسمذَ؛ يف اًضـص، ظ ىز  -

 .1669هفِس هصمحين، ذبلكة اًيوز: حٌلًَحث اًيّط اًلصآين، مًضوزاث أكي  -

هوزاٗكٍن اْكحح، األًن اًليحيئ يف "٢كحرا حصهت اْكعحن وحًِسا"، ذاز أمي ًٌَرش واًخوسًؽ،  -

 .1669، ظفحكس 1ظ

كؽ ؿىل اًضحزىة: ًـصط ألقيَة "أًؼّن" ًيجحت اًعلريت وػصوف ثَحني كّعة مليّن؟، مو  -

حة ًِح  .ؾسس اًُو
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 يهذك

 )ئَِ خريذُكِ فاخراسُ( 
 (11 – 13)ىزاز كصحين / ذًواهَ 

ُ ؼؼؼؼؼِـــ إين د   حزيــــذؼ ِم فحد ؼؼؼؼؼصث

 ..وِث ؿىل ظسزيؼَن ا٢كؼِــ مح ذ 

 ..ححِص أصـحزيؼوَق ذفؼؼؼؼؼؼؼؼأو ف

 ْكَد.. أو اًبلحدَ حزي اــذــ د ا

 ..ٌن أال ختخحزيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼ جُ ؼؼ ف 

 علٌة وسعىؼؼؼٌــ ُس م ؼؼؼؼؼوحؼال ث

ّ ــــ ج ؼ َن اً ؼؼؼؼؼِؼ ح ذ ــم  ..حزِ ـــِة واًٌــــٌ

 ..ٍكً ــِم اكمؼؼؼؼؼؼؼؼؼي أوزاكؼؼؼؼازم

 ..أزىض ؾن أِي كصازِ ؼؼؼؼؼؼؼؼوس

 جصيؼؼفؼهاي. ؼؼؼؼـَؼفؼؼؼؼؼهاكويل. 

 ..حزِ ـــمسمؼ ثَي اً ــ في م ؼؼؼؼؼلـــال ث

 اى أذسً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼلـــىُن أن أذؼمــال ً

 عحزِ ؼؼَت األمــــحؼؼؼؼؼِة ثـــضّ ــ اكًل 
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 ينيِ ــ ن از ؼؼا ذِسزً ؼؼؼؼؼحزي كـــذــ د ا

 ..سازيؼؼؼؼؼِح أكؼؼؼؼؼؼؼ فَ ــــ ٌ ــ ومح أؾ 

 ةٌ ـــفــحاـــِت.. ودؼؼؼؼؼٌة أهـــلؼُصؼؼمُ 

 وازيؼؼؼؼؼؼضؼ .. م اسً ـــوًٌي حؼوظ

 قويص يف اًسحِص.. أو اذخـسي

 ..ِص ذوازِ ؼؼؼِؼ ن ق ؼٌص مؼؼؼؼحؼؼال ذ

 صىؼصــ ٌة ن ؼؼؼؼؼِؼؼ واح ؼؼُد مــــحؼاً

 حزِ ــــِـــ ذ ــ َس اً ؼؼؼؼؼؼحٌز ضؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼإذ

 وغٌ ؼؼشاٌة.. وذمـــٌد.. وؾـــَــظَ 

 ..حزِ ــمؼَن األكؼؼؼٌي ذِؼؼؼؼؼؼِــــ وزح 

 يُِم اي امصأتً ؼؼؼؼؼ ص ــ ي ح ؼؼٌــ َ ـــ ذُ ـــ ًل 

 ..ن ذَِف س خحزِ ؼؼؼؼسىل مـــ ذ ــ ث 

 ..دٍ ؼؼؼؼؼُن يف حؼؼؼؼؼؼؼإين ال أؤم

 ..زَق اًثوازِ ؼؼؼؼمُي هؼؼؼؼؼؼحؼؼؼال ً

 وازِ ؼؼؼؼؼؼَي األســـرُس نؼؼؼؼؼ ال ٍى 

 ..صُة مثَي اإلؾعحزِ ؼؼؼؼؼؼؼال ًض

.. ًو ح  ٍٍ ـُ ــصـــ ِم ً ؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼ آ  ينؼَ

ـُ ؼ ًل   ..ثَي اإلؾعحزِ ي.. م ؼؼؼؼؼؼؼٌــ َ
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 حزيــــذــ م.. فحد ؼؼؼؼؼصثؼؼؼِؼ إيّن د 

 وِث ؿىل ظسزيؼؼؼؼمــمح ذنَي اً

 ِص أصـحزيؼؼؼؼؼؼؼحثــوَق ذفؼؼؼأو ف

 علٌة وسعىؼٌؼ ُس م ؼؼؼؼؼوحؼؼؼؼال ث

ّ ؼؼؼؼؼؼ ج ؼؼ مح ذنَي اً   ..ِة واًيّحزِ ؼؼؼؼؼؼٌ

 تؼذ انؼاصفح

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

 حؼح اكهــم مـــم زقـــصــــ ي أح ؼؼؼؼؼإه ح؟ــــس اٙكي اكهـــــؼي ذؼؼٌــ ص ــ ح ؼؼ أث 

َ ؼوي إزؼؼؼؼؼؼِم ال أهؼِــــ محض  ُ ؼِم ُــي ذأهؼؼصؼ حس  َُ ــــحزث  ح اآلًنــٌؼ ح 

 َ ُ ؼمؼسَ ــ صَ ؼ ذَ ــ ث  حـــٌلهؼي فِِم إًؼؼؼىِ ــوذ صؼؼـــِــ ف  ىنَي ًسيؼِس ؼ مْ ؼ نَي وث

َ  اسً ــمي أذؼَؼىؼذؼ س ال ث ــن أمؼؼؾ  حــــحهؼفؼؼؼؼؼؼؼا وأحصً ؼؼـْ ـــلي صَ ؼوثأً

 حــححهؼواك ًزؼؼؼؼِول األصؼؼؼؼؼوُأح ُص هبحؼؼؼحؤِك اًعلصى أمــعؼؼأد

 حؼحن إوسحهؼسؼ ح اإله ؼؼؼؼؼصـــ مح أظ  حَؼؼسة يف حواهؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼ م ــ ًوال اً 

ُ  ت كحًَةــــِؼؼؼؼؼ ل ــ ى وذ ؼؼضؼؿحم م  يت أهت وال اًِوى ُحايحؼ ال 

 صاًنؼؼؼِؼ خ ه ؼؼحًزــذؼ ي اً ــــــأن أص مىٌينؼ َف ً ؼ سم .. ن ؼ ي أح ؼؼإه
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 حــــحهــــح، سواًــٌـــ وث ؼؼؼؼؼِؼؼ سام ك ـــأك حــــسهؼصااؼؼؼؼح، حــسهـــحذــــــَ مــــوذ

 واًنؼؼؼؼؼبلل ذؾــــح وضــصوزهؼؼوق حــرصفٌؼح يف ثــٌـــ ن ن ؼؼؼؼؼؼِـــ َ ــ ظف 

 حؼحهــصؼ ح .. وأق ــــحُــــصــ ح اكن أق ــم يحء .. مضحىةـــ صؾ ؼح اًــٌؼ حث ؼمؼلك

 نك أحِحًنــِؼ َ ؼ وث ؾ ؼؼؼســ وٍنك ك  سةؼ ت كحض ــت وأهـــصـــ ِ ؼ م ه ــفَى

 حـــت ُساايهـــــــعؼؼؼلؼح اهـــمــوًصذ َيحؼ حا ؼت زســــــعؼؼؼلؼح اهــمؼوًصذ

 ن دعحايًنؼؼص مؼؼصؼ د أن ؼحؼؼفحً وًن يف ؿساوثيحؼؼؼؼؼؼؼؼَــح قؼمؼِؼ م 

 سحًن؟ؼ ِ ــ َم ه ؼ ٌ ؼ حل يف ؾِ ــــذــ أق  ف أًنـــحًنن.. هِــســ ِ ؼ حك ه ؼٌؼ ِ ؼ ؾ 

 حــحهؼم اٙكي نــــي زقؼؼؼؼؼؼاي حَوث ون مـحؼىؼؼؼؼؼيح أن هؼ ِ ؼ َ ؼ سز ؾ ؼك

 حؼحهـــحؼؼح وزًـــت وزكـــــإن ظَ حــــحز ًِــــِــ لة ال د ــسًـــحؼؼإن اً

 حؼواهؼجؼق هؼؼِــ زف يح ... و ــ وزفِلُ  َيحؼ ساد ــوٌء ذؼؼؼوى ضؼؼؼُشا اًِ

 حــحهؼىؼيح .. وأذــ ـ ؼ ىك م ــح ذؼمؼِؼ م  ُسٍُ ؼصـــ ـ ؼؼؼؼؼ َِ وه ــساًزؼي هؼؼؼؼؼؼفؼظ

ُ ؼؼأح  حــــزاهؼؼؼح ذمـح وأحـــو ساذهؼؼؼؼؼؼؼً أهلـــسؼ َ ... وه ؼح مٌؼؼؼؼؼٌــ زاه

ْ ــسًؼي ًؼُحث  م اٙكي اكًنؼؼؼؼؼؼؼيت زقؼصؼ ِ ؼ ص ؼ وح  سَليتؼ م .. فأهِت َسه
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  ّض يصهٌح . عؼذ ػثذ انؼضأ. د
 

 

 

 عـش صناػـح اجملـاص:
 اَِثّـّح" ننضاس ل دساعح يف "انمصْذج انثذش
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   ة ال كويت.جامع –أستاذ اللسانيات 
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    :فاحتـح ًييـاد
"ىزاز كصحين" صحؾص مؤل اٗكهَح وصلي اًيحش، ال ؿىل ُسيَة سَفَ اًـؼمي أيب اًعَد ا٢كخًيب، 

و صحؾص قٍزص  ة اًـصذَة ا٢كـحزصت. ُو ذي ؿىل ُسًّذَ آكحظة ا٢كحةزت هل ذون سحةص صـصاء اْكصنة اًضـًص

ة اٍاكمٍك  ة واًيرًث يف جسؽ جم٘كاث، ومن مث اكن الادذَحز من ذني اًيخحح؛ إر خحءث أؾٌلهل اًضـًص

أؾٌلهل مح ٍىون موضوؿحً ٌ٘كزش أمصاً ابًف اًعـوذة. ذَس أن اًضحؾص ؿىل حضوزٍ اًفحؿي وا٢كمتّي، ٠ك 

ة؛ اًخلحظحً  سة واًثلحفة يف اًخجصذة اًضـًص ًسغ كحزاَ يف حريت من أمصٍ إساء مفِومَ ًئلذساغ ومعي ا٢كُو

لس َؾَصف حبشق ورمحزت هَف جيشة مجِوز وخمحضحً وإذساؿحً إىل أن  ًَلي ذلعَسثَ ٌَجٌلُري ا٢كرتكصة. ًو

ح وهفوز من اًلََي، وأسـفَ يف رٛك مح حزوذ ذَ من  اًلصاء إىل مٌجزٍ؛ ؿىل حد وثـَق من أنرُث

س يح هًىس مح  هجحس ري اس خجحذة ؿحًَة ًخوكؽ اًزالسل وزظسُح يف ؿح٠ك اًس َحسة والاحامتغ. ًو

( من ُزت يف اًضحزغ اًـصيب؛ إر 1307ضِريت "ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة" )ؿحم أحسزخَ كعَسثَ اً 

اٍمتس فهيح نثري من اًيحش ذـغ اًـزاء، واظَـوا ذني سعوزُح ؿىل مح ثيعوي ؿَََ حِحت ا٢كواظن 

اًـصيب من أمصاط وؿَي كواذخ. ُشا، ؿىل ثواضؽ مس خواُح اًفين، وإزسافِح اًؼحُص يف ثوػَف 

ة اًس َحزت راث اًعحذؽ آكعحيب اًزاؾق. اًضـحزاث وا٢كسىواك  ث اٌَلًو

لس وضف ىزاز يف حوازاثَ  ح  -ًو ؾن نثري من أزساز ظيحؿة اإلذساغ ؾيسٍ، وأابن  -ومح أنرُث

ؾن فِمَ آكحض ٌَضـص مبح ُو فن أزاذ هل أن ٍىون حٌلُرياًي وسححة مفذوحة ٍلك كحزئ، ووٍمية 

وأًن أص خلي اكٍمنٍك.. وأُحُص  1311ح٠ك اًضـص: "مٌش ؿحم صَِة ٍلك راالة. ًلول ىزاز ؾن جتصذخَ يف ؿ

اْكصوف واٍلكٌلث ؿىل ػِصي؛ ألظيؽ ٌَضـص ًلة وذميوكصاظَة، جتَس مؽ اًيحش يف ا٢كلِيى، 

ة اٍاكمٍك،   [  35/ 9وجرشة اًضحي، وثسدن اًسجحةص اًضـسَة". ]ىزاز، األؾٌلل اًيرًث
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من أؾٌلل "ىزاز"، ًُس اب٢كـصوف وحتحول ُشٍ اٗكزاسة أن ثلرتة ابًفحط ًيط صـصي 

ة. وجس خـني اٗكزاسة يف رٛك  ىٌَ مـّب ذعسق ؾن زؤًخَ وفٌَ يف اًعيحؿة اًضـًص وال ا٢كخساول، ٍو

 cognitiveزصؤًخني هلسًخني، أمح األوىل فحًصؤًة ا٢كـصفِة ًبلس خـحزت ذحظة، وا٣كحس ؿحمة

perspective،ًٍك من اًخعوزاث ا٢كهنجَة وإحصاءاث اًخحََي اًيت ؾىف ؿَهيح  ، وثـمتس يف رٛك مُجْ

و اجتحٍ blending، ومفِوم ا٢كزح  conceptual metaphorأحصحة الاس خـحزت ا٢كفِومِة  ، ُو

، Gilles Fauconierأسس هل ؿسذ من هسحز ذازيس الاس خـحزت، يف ملسمهتم حِي فوهوهَُِ  

حختش أسحسحً ًبلس خسالل ، ووخس هل ماكًًن يف اًسححة األاكذميَة، فMark Turnerومحزك ثريىص 

ة زلك مفصذاهتح وثفعَبلث  س يح هـين ذشٛك اس خًسحد ُشٍ اًيؼًص ؿىل معي اًـلي يف ظيؽ ا٣كحس. ًو

ثعسَلِح، ذي ُخُي مح ثًذعُد هل ُو الاهخفحغ هبشٍ اًصؤًة يف وضف حواهد من معي اًـلي اًضـصي 

اًيت حتنك جضىِي  cognitive processesيف ظيحؿة ا٣كحس، وثفسري خحهد من اًـمََحث ا٢كـصفِة 

ة يف كعَست ىزاز، كري كحفَني ؾٌل ذني اًثلحفة اًـصذَة واًثلحفحث األدصى من وحوٍ  اٌَلة اًضـًص

ا٢كلحٍصت، وخبحظة مح ًلؽ مهنح يف حّي اٗكزش اًسبلقي وثعيَف فٌوهنح، ؿىل مح ُو مشسوظ يف 

 معيفحث اًلوم. 

زاسة فذيدسد إىل اٌَسحهَحث مبفِورمح اًـصيف أمح اًصؤًة األدصى اًيت ؿَهيح مـمتس ُشٍ اٗك

ا٤كسذ، وإىل ا٢كسحر اٗكاليل ؿىل هجة آكعوض، حِر ًلوم ثفسري الاس خـحزاث وا٣كحس ؿىل 

و مح حصى ؿَََ معَيح يف ذزاسة سحذلة.  ِح، ُو مـَحز هلي اٗكالٌك ذإُساز اْكسوذ اًفحظٍك ذني حلًو

 [. 119 – 193يب اإلحعحيئ ًبلس خـحزت، ]معَوخ، يف اًيط األذيب: يف اًدضرَط األسَو
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ًذؼم اًسحر ذـس ُشٍ اًفححتة ا٢كحُست ا٢كسححر اآلثَة:   ًو

  "ىزاز" مٌؼصاً هلسايً  6/ 1

 زؤًخَ ٌَلة اًضـص  1/ 1

 موكفَ من اًيلس واًيلحذ  1/ 1

 مععَح "ا٣كحس" يف اٗكزاسة 6/ 1

 ثأسُس مهنجي  6/ 3

 اًـصفِة ظسَـة ا٢كـىن ذني ا٢كوضوؾَة و  1/ 3

 اًفضحء اٙكُين: محَُخَ  1/ 3

 اًفضحء اٙكُين وظيحؿة ا٣كحس  3/ 3

 اًٌؼط ا٥كخحز 6/ 1

 اًيط: الادذَحز والادذسحز  6/  5

 ظيحؿة ا٣كحس: زؤًة مـصفِة  6/ 0

 ظيحؿة ا٣كحس: زؤًة ًسحهَة ذالًَة  6/  7

 لكمة يف ذًِة اًيط  1/ 7

 ِوسم ظيحؿة ا٣كحس وفىصت الاس خلصاز ا٢كف  1/ 7

ؽ ؿىل ثعيَف الاس خـحزت  3/ 7  ثفًص

 ظيحؿة ا٣كحس: مح ذني اًصؤًخني  6/  9

 ذحمتة وحتعَي    6/  3

   

 



323 
 

      :ـامذًّـا َظـشًـنَــ"َضاس يُ . 1

     سؤّرو نهغح انشؼش . 1/1

أرشث سَفحً إىل أن "ىزاز كصحين" س تي نثرياً يف مح أحصي مـَ من حواز ؾن زؤًخَ ٢كفِوم 

ة. وكس اسدصحن من مجٍك حواابثَ أهَ ًلمي ُشٍ اًصؤًة ؿىل أمٍصن ًسسوان اًضـص، وا ٌَلة اًضـًص

مذـحهسٍن ابذي اًصأي؛ فِو ٍصى من هجة "أن اًضـص ُو ؾعَحن ًلوي دعري، ؿىل لك مح ُو 

ة اٍاكمٍك،  س أن ٍىون 15/ 9مأًوف ومـصوف وُمَىَصش"، ]األؾٌلل اًيرًث و ًيعح من ًٍص [. ُو

الذّس أن حتسج ذَبًل يف حصثُد األص َحء  –صـصاًي ؿىل األكي  –ًٍك حىون مسُضحً صحؾصاً فِلول: "

ة اٍاكمٍك،  ة" ]األؾٌلل اًيرًث [، و "الذّس أن حصسم جحصاً يف ذرئ 169/  9واٍلكٌلث واًـحذاث اٌَلًو

ة اٍاكم / 9ٍك، اٍالكم اًـحذي، وحُتسج اضعصااًب يف األجبسًة، وثسـرث أوزاق اًصسًنمة" ]األؾٌلل اًيرًث

[. ذَس أهَ من اًوهجة األدصى ال ٌسمح ٌَمتصذ واًـعَحن اٌَلوي، وآكَي اٙكي حيسزَ يف حصثُد 163

ط ؿىل أال ثفذلس  األص َحء واٍلكٌلث واًـحذاث أن ًلعؽ آكَط اًواظي ذٌَُ وذني مذَلي صـصٍ، وحًص

، ثخعَد أن ًلخَ اًلسزت ؿىل اًوظول إىل اًيحش. إن اٌَلة ؾيسٍ "مثي لك دعوظ ا٢كواظبلث

خفحطمون"، ومن مث "ًُس  خححوزون ًو فرتكون ًو خبلكون ًو ٍىون ُيحك ررش ٌسحفصون وًـوذون ًو

ة اٍاكمٍك،  [؛ إر إن اٌَلة "طمزت وظي ال 13/ 9ُيحك ًلة ٌس خـمَِح رسط واحس" ]األؾٌلل اًيرًث

ة اٍاكمٍك   [153/ 9طمزت كعؽ". ] األؾٌلل اًيرًث

 ثسسوان مذـحهسثني ؿىل مح أسَفٌح ًُس ظـسحً وال حمحاًل.  "إن ذَس أن أكؽ ذني اًوهجخني اٌَخني

ة اٍاكمٍك،  [. وملذىض رٛك أال 19/ 9اًضـص زصكِة ؾيَفة وححزكة ٍصسَِح اًضحؾص ٌَـح٠ك" ]األؾٌلل اًيرًث

جسري ؿىل ا٢كأًوف وا٢كـخحذ وا٢كـحذ؛ وإرن، فحًـعَحن اٌَلوي معَوة، ورشظ ًخََحُمِي اٌَلِة زسحٌَك 
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ُس ُيحك اًضحؾص لِحرمح ذوػَفهتح اًضـًصة، ومؽ رٛك "فح٢كصسي إًََ ؾيرص ُحم يف لك نخحذة. ًو ، ًو

ت إىل حصش ًلصغ يف اًـسم". ]األؾٌلل اًيرًثة اٍاكمٍك   [   19/ 9نخحذة ال ختحظد أحساً، وإال حتًو

ـرتف ىزاز  ـهل ًفرص  -ًو حً ذأن صـصٍ ُشا اٙكي اكرتق معصاً ظوًبًل، ومؤل جم٘كاث رصحم -ًو

ة اًيت ًخـحمي هبح ومـِح؛ فِو يف مح ٍصى هفسَ "اكثد حيحول أن ًفذح اٗكهَح  حمسوٌذ يف ثصوثَ اٌَلًو

ذلحموش ال ًخجحوس أًف لكمة"
 

ة اٍاكمٍك،  [، ًَىون ذشٛك "مؤسس أول 03/ 9]األؾٌلل اًيرًث

ة ال ثـصف اًخفصكة اً  ة أنرث مواظيهيح من اًًسحء ... حِر اٌَلة اًضـًص عسلِة أو مجِوزًة صـًص

و ٍصى أهَ اس خعحغ رضـصٍ "أن خيرتق مجَؽ حواحز اٌَلة، وحواحز  اًـيرصًة أو اًثلحفِة". ُو

اًسبلكة اًلسمية، واًلواًد اّكحُزت، وأسواز اًلوامُس اًـحًَة، اكزساً ذشٛك خساز آكوف اٙكي اكن 

ة اٍاكمٍك   [ 19/ 9ًلوم ذني اًيحش واًضـص". ]األؾٌلل اًيرًث

ٛك ؾن وؾي وكعس زؤًة ٌَضـص مفحزكة لك ا٢كفحزكة ٍىثري من صـصاء ًلس كسم ىزاز ذش

ؾرصٍ، ويف ا٢كلسمة مهنم أحصحة مسزسة "جمٍك صـص" وأؿبلرمح ذمن زفـوا زاًة اًخجسًس: ًوسف 

آكحل، وأذوهُس وأويس اْكحح، واكن مبيجزٍ مـحزضحً ٢كن آثص اإلقصاة والاس خـبلء ؿىل اًلصاء؛ ذي 

كس أفحذ من اهلعحغ اًخواظي ذني ا٢كفِوم اًيرسوي ٌَضـص  -س مٌَ أًضحً وزمبح ؾن وؾي وكع -إهَ 

 اٙكي أّظَت هل ُشٍ ا٢كسزسة ومجِوز اًخَلي. 

     :يٌلفو يٍ اننمذ ًاننماد . 1/ 1

و ًـحًن  ة يف اًضـص واًيلس لكهيٌل، ُو ًزناز يف اًيلس واًيلحذ زأي كحش؛ فِو ًـحزط اًيرسًو

ًن أضؽ اًلََون يف حَلي، وأس خـمي مععَححث اًيلس اْكسًر؛ كصاءٍ يف أحس حوازاثَ ذلوهل "

ألزشت ٍنك أين مثلف هسري، فحًثلحفة ال ثدٌحكغ مؽ رسحظة اًخـسري". إن اًضـص يف زأًَ: "مييش يف 
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ُس مثة هلعة ًلحء جتمـٌِل ... وهعَحيت ٍلك  ق، واًيلس اًـصيب مييش يف الاجتحٍ ا٢كـخهس، ًو ظًص

س أن ًيجح أ ة اٍاكمٍك صحؾص ؾصيب ًٍص / 9ن ًلسي ًسًَ من أنرث اًيلحذ اًـصة" ]األؾٌلل اًيرًث

111 – 115 ] 

ـي ٌَوسط اًثلحيف آهشاك  وأاًي مح اكهت األس سحة وزاء ُشا ا٢كوكف اًعحزم من اًيلس، )ًو

أثصاً يف ظيحؿة ُشا ا٢كوكف( فإن اًيلس ابٍق صحء اًضحؾص أم أىب، ولكمة اٗكزش اًـَمي ًيعوض 

لحل، والاس خضحءت ابًصؤى اًيلسًة واٌَسحهَة راث اًوحوذ اًفحؿي ؿىل اًسححة األذة الذس أن ث

ًو  –زمحَ ٝك  –اًـَمَة ُو حق اًـ١ك وواحد ا٢كض خلي ذَ. وأحسد أن صحؾصًن اٍىصري 

ح مٌَ اإلؾصاط أو  اكن حزاُؤ ؾصضت هل ُشٍ اٗكزاسة اًيت ذني أًسًيح ٢كح ظّب ؿىل كصاءهتح، ٍو

ة، ومؽ رٛك حنن مح ضون يف ُشٍ ا٢كلحمصت اًـَمَة ا٤كموذت اًـحكصة ذإرن ٝك، حنحول هبح أن اًسرًص

ة ذحظة.   وسدمثص لك خسًس من اًصؤى ًفحط ًلة اًضـص ؿحمة واًلعَست اًزناًز

   :يصعهخ "اجملـاص" يف انذساعح . 6/  1

َ "ا٣كحس" ُو من قصز ا٢كسححر يف اًرتاج اًسبلقي، وكس احذفحٍ اًسبلقَون، وؾيوا ذخلس مي

و ا٢كصسي(؛ ومصيحٍ  حبسد وكوؿَ يف ا٢كفصذ أو ا٢كصهد أو يف لكهيٌل، مث ظيفوٍ إىل جمحس ؾلًل )ُو

و الاس خـحزت(؛ ومصيحٍ ؿىل اًدضشَِ. ]اًـَوي،  ، ض 1335ؿىل اًـبلكحث اًـلََة، وجمحس ًلوي )ُو

زت ابؾخسحزاهتح [، نٌل رسعوا اًـبلكحث اٗكاذٍك يف ا٣كحس ا٢كصسي وأابهوا ؾن أهواغ الاس خـح11 – 35

 [.  191 -177، ض 1665ا٥كخَفة. ]اًعـَسي، 

ىن ا٢كصاذ ُو  ومح ذيح يف ُشا ا٢كلحم أن ُنوط يف ثفعَي اًلول رضأن زؤًة ا٢كخلسمني، ٍو

إٍصاذ مٌحظ الادذبلف ذني معيفحث اًسبلكة اًـصذَة ومعيفحث اًسبلكة واٌَسحهَحث ؾيس اًلصذَني؛ 
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أو اس خـحزت ُو يف اًخرصحي ابًعصفني )ا٢كض سَ وا٢كض سَ ذَ(، أو  إر فِعي الاؾخساذ ابٍالكم جضشهيحً 

ُس ا٢كصهد من الاس خـحزت يف اًسبلكة اًـصذَة مٌوظ حبشف أحس ظصيف اًدضشَِ،  ـَ حشف أحسٌُل. فَ

ٌل حىت مؽ قَحة األذات ووخَ اًض سَ سشصحً ًبلؾخساذ ذَ جضشهيحً ذََلحً. أمح يف ا٢كعيفحث  وإال اكن رهُص

اًخعيَف حمعوز يف أذات اًدضشَِ حضوزاً وقَحاًب؛ وقَحة األذات موحد ًـّس ا٢كصهد  اًلصذَة مفساز

من ابة الاس خـحزت وإن اس خوّف ظصيف اًدضشَِ. وؿىل رٛك مح اكن ؾيس اًـصة جضشهيحً ذََلحً جنسٍ 

 مـسوذاً من ابة الاس خـحزت ؾيس اًلصذَني. 

و ٌضمي مععَح ا٣كحس يف اٗكزاسة وا٢كـمتس يف ُشٍ اٗكزاسة ُو ا٢كيؼوز اًلصيب، ومن مث ُ

مح اكن ذاذبًل يف الاس خـحزت أو اًدضشَِ اًسََف ؾيس ا٢كخلسمني من ؿٌَلء اًسبلكة؛ إر حىون ا٢كصنَسحث 

و  َىضف ؾن زس ظيحؿة ا٣كحس من ا٢كيؼوزٍن ا٢كـصيف واٌَسحين، ُو هبشا الاؾخسحز أظوغ ٌَخحََي ٌو

 مح ًخلَحٍ ُشا اًسحر.

  :ذأعْظ ينيجِ . 6/ 3

اس خؼِحزاً ألدط اًفصوق ا٢كحةزت ذني اًخحََي اًخلََسي ٌَمجحس ومح حنن ظسذٍ من ثلسمي 

هلول: إن  –ًـبلكحث ا٣كحس ؿىل ادذبلفِح  cognitive، وا٢كـصفِة linguisticاًصؤًخني: اٌَسحهَة 

لحفِة أو اًشرش نثرياً مح ًلميون ظبلث ذني األص َحء اًيت ثًمتي إىل ظسَـة خمخَفة ألس سحة هفس َة أو ز

َة( ًفصضِح موكف ذـَيَ، وثدِح ًيح ُشٍ اًعبلث أن وسمي األص َحء ذلري أسٌلهئح.  ملحمحثَة )ثساًو

وؿىل رٛك حني ثلول ًسـغ ثبلمِشك مثبًل: أؾعين ازن مٌؼوز من اًصف اًسفًل يف ا٢كىذسة ثـين 

ؤاً من ىصحس" ًـين  ؤ من ذشٛك "مـجم ًسحن اًـصة"، أو ًلول اًضحؾص "فََأْسَسَْت ًًؤ ذموؿحً اكًٌَؤ

ؿني اكًىرحس، أو ًلول اًسحرتي "أاتك اًصذَؽ اًعَق خيخحل ضححاكً" فإن ُشٍ األمثٍك ؿىل ادذبلفِح 
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ح أن حُصذ إىل  ُس ٍىفي يف فِم أزساُز جسدٌس إىل معََحث رُيَة مـصفِة ًلوم هبح اٗكمحػ، ًو

ن أو مح ٍىون يف ا٣كحس اًخعيَف اّكحُز ٌَـبلكحث )اكًسشد واًيدِجة وا٤كََة، واؾخسحز مح اك

ا٢كصسي(، أو إىل اًخرصحيَة وا٢كىٌَة واٍمتثَََة واًخرََََة يف الاس خـحزت، ومح صخلك رٛك. إن ُشٍ 

سًن ؿٌَلً ابًـمََحث اًـلََة ا٢كيخجة ٌَمجحس، وآكري ًيح أن هًذلي من جمصذ وظف ا٣كحس  اًخعحهَف ال حًز

شُد أحصحة الاجتحٍ ا٢كـصيف  إىل أن ا٣كحس ًُس ؿبلكًة كحمئًة يف لكٌلث اٌَلة إىل فلَ ا٣كحس. ًو

ىهنح ػحُصت واكـة يف اًعممي من جمحل اٌَسحهَحث ا٢كـصفِة semanticsحمسوذًت حبسوذ ؿ١ك اٗكالٌك  ، ٍو

cognitive linguistics ًوثأسُسحً ٢كـحّكة ا٣كحس من ُشٍ اًوهجة ًلرتخ فوهوهَُِ وثريىص ثعوزا .

، ومح ٍصثسط ذَ من مفحُمي محُست أو حمحًثة هل أو mental spaceء اٙكُين ذسًبًل ًـمتس مفِوم اًفضح

لف ُشا اًخوخَ ذسًبًل ملرتححً ٌَمـحّكة اًيت أسست ًِح اٌَسحهَحث آكحًعة، والس امي  ًنص تة ؾيَ. ًو

 يف مصحر اٗكالٌك  

سحين ثلََس ي حنن إرن أمحم مٌؼوزٍن ٌَمجحس؛ مٌؼوز مـصيف ًـحّكَ ذآًَحث معي اًـلي، ًو

ً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، 

ًس هتي اْكسًر ذفضي ذ  ة" ًزناز كصحين موضوؿحً ٌَمسازسة. ًو َحن خحؿَني من "اًلعَست اًسحًص

 ٌَميؼوز ا٢كـصيف.

 

 



328 
 

   :طثْؼح ادلؼنَ تني ادلٌضٌػْح ًادلؼشفْح. 3/1

يحٍ ؿىل  يف حبر سحذق أزذًن هل أن ٍىون جضرَعحً أسَوذَحً إحعحاَحً ًبلس خـحزت، وأحًص

ن زبلزة من صـصاء اًـرص اْكسًر ضم: "اًسحزوذي"، و"صويق، و "اًضحيب"  اؾمتسًن  –ذواٍو

ة( أسحسحً ٌَخعيَف. وؿىل أسحش من رٛك ظيفت مفِومني ٌُل: )اْكلي اٗكاليل(  و)ا٢كلوٌك اًيحًو

، واس خحَحاَة personification، وجضرَعَة reificationالاس خـحزاث ذالًَحً إىل: جتس ميَة 

animation َة ووظفِة وإضحفِة. وُكعس ابًدضرَط . مث ظيفت حنواًي إىل حصبهَد فـََة ومفـًو

ة ا٢كحةزت ًِشا اًفن. اىهتَيح إىل فصوط أزذـة عم: ]معَوخ، يف اإلحعحيئ مثة متَّي اًسٌلث األسَوذَ

 [111 – 117اًيط األذيب، 

أن مح اثفق فَِ اًضـصاء اًثبلزة ؿىل ادذبلف مٌحسؾِم من سٌلث أسَوذَة واكن   -األًل

هل هؼحةص يف ًلحث أدصى كري اًـصذَة، فحًصاحج أهَ سٌلث أسَوذَة ؿحزصت ٌَلحث، وأهنح أًعق ذعسَـة 

ة يف أًس ية اًشرش، أو عم ذـسحزت ازن سٌُح: من اًسٌلث اًواكـة يف "ؿ١ك اًضـص اٌَ لة اًضـًص

 [101 – 106ا٢كعَق". ]معَوخ، ححسم اًلصظححين، 

أن مح اثفق ؿَََ اًضـصاء اًثبلزة من سٌلث أسَوذَة و٠ك ًؼِص هؼحةص هل يف كري   -انثاَِ

ص يف اًـصذَة ال ختخَف ابدذبلف أفصاذ اًضـصاء اًـصذَة، فحًصاحج أهَ مسة أسَوذَة محةزت ٌَلة اًضـ

 ومٌحسؾِم. 

أن مح اثفق فَِ صويق واًسحزوذي وذحًف فَِ اًضحيب مصحـَ إىل ادذبلف  -انثانث

ة ؾيس صويق أكصة إىل مزنغ اًسحزوذي  ة واجتحُحهتح، إر ثؼي اًعيحؿة اًضـًص مسازش اًعيحؿة اًضـًص

 مهنح إىل ظيـة اًضحيب. 
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فَِ أفصاذ اًضـصاء من سٌلث أسَوذَة مصذٍ إىل متحٍز أسحًَهبم مح ادذَف  -األخري

 ابالؾخسحز اًفصذي ا٢كخـَق اب٢كَىة واًثلحفة واًعيـة. 

ة اهعبلكحً من مفِوم "اًفضحء اٙكُين"  يف ُشٍ اٗكزاسة هسسأ مبلحزذة ا٣كحس يف اًلعَست اًزناًز

 ٌَ ـمََحث اًـلََة ا٢كيخجة هل، مث وضفؽ ٌَىضف ؾن اًسـس ا٢كـصيف اًلحمئ وزاء جضلكَ، وهلسم ثعوزاً 

رٛك مبلحزذة ًسحهَة ذالًَة ال ثـمتس اًدضرَط اإلحعحيئ أسحسحً ٌَخحََي، وإمنح َزْحُؽ اًيؼص يف 

 اًفَسفة وا٢كهنج. 

وفصق مح ذني ا٢كـحّكخني كحمئ يف هؼصت أهعحز لك مهنٌل ٌَمـىن؛ فأحصحة الاجتحٍ ا٢كـصيف 

صٍ، ومن مث اكن ومؤسسوٍ ٍصون أن اًًسق اًخعوزي ؾ  يس اإلوسحن ُو وسق اس خـحزّي يف حُو

ا٢كـىن ؾيسضم أكصة إىل أن ٍىون ححظي ثفحؿي ا٢كفحُمي اًخعوزًة واًخجصذة اإلوسحهَة مٌَ إىل هوهَ 

اهـاكسحً ٌَحلِلة واًواكؽ ا٢كوضوؾي من ذبلل لكٌلث اٌَلة. وثـحزط ثَنك اًصؤًة اًيت أابن ؾهنح 

ة ا٢كوضوؾَة ة اًيت ًُـس مفِوم "اْكلول اٗكالًَة" من أػِص  حوزح الهوف اًيؼًص ٌَـح٠ك؛ وعم اًيؼًص

ة ا٢كـصفِة فِو مفِوم "اًفضحء اٙكُين"  جتََحهتح. أمح اًسسًي اٍىفء ا٢كلرتخ من أهعحز اًيؼًص

mental space.و مح هفصذ ًسَحهَ ا٢كعَد اآليت  ، ُو

     انفضاء انزىين: ياىْرو . 1/  3

، رهص ًنرشوٍ أهَ: "إؿحذت إهخحح وثَرَط ألحزاء من mental spaceيف ملحل هبشا اًـيوان 

[. www. mentalspace. com] "1395، 1377، ونخحيب فوهوهَُِ 1661نخحة فوهوهَُِ وثريىص 

 very partialًـصف فوهوهَُِ اًفضحءاث اٙكُيَة ذأهنح "جتمـحث من اًـيحزص ا٢كمـية يف اّكزاَة 

assemblies جيصي حصهَهبح ؾيسمح هفىص أو هخلكم ًخحلِق أقصاط ثخـَق ابًفِم واًخرصف ا٢كصثسعني ،

http://www.mental/
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مبوكف مـني. وجض متي ُشٍ اًخجمـحث ؿىل ؾيحزص جيصي حصهَهبح ذأظص ومنحرح مـصفِة. وحصثسط 

ٍك ا٢كسى   long - term schematicاًفضحءاث اٙكُيَة مبرععحث من ا٢كـحزف ا٢كس خىٌة ظًو

knowledge  صثسط ذـضِح يف رُن اإلوسحن، وعم ثُشىن وثُفىم نٌل ثُفىم أي فىصت أو دعحة، ٍو

ق  ذسـغ ذرضوة خمخَفة من الازثسحظ اًيت ثلوم ؿىل هلي سٌلث ذـضِح إىل ذـغ، إمح ذعًص

. أمح ؿىل analogy mapping، أو ا٢كلحٌسة similarity، أو اًدضحذَ identityاًخعحذق 

ا٢كفرتط أن اًفضحءاث اٙكُيَة عم مٌؼومحث من اًخجمـحث اًـعسَة  ا٢كس خوى اًـعيب فإن من

ا٢كًِضعة، وأن اًعبلث ذني ؾيحزصُح ثخوافق مؽ زواذط اًخًض َط اًـعيب ا٢كضرتك 

coactivations وذيحًء ؿىل ُشا اًخعوز متحزش اًفضحءاث اٙكُيَة اص خلحًِح ؿىل اٙكبهصت اًـحمٍك .

working memoryىن خحهسحً من وضح ظِح ًـمتس حزاَحً ؿىل اًسىن اًيت ثدِحِح ًِح اٙكبهصت ، ٍو

، حِر ثوخس يف معق ُشٍ اٙكبهصت فضحءاث رُيَة long – term memoryظوًٍك ا٢كسى 

ق اس خسؿحء ذـضِح ذـضحً. وميىن أن  دصَتة متحزش سَعحهنح ؿىل اًفصذ، أو يف اٙكبهصت أكـَة ؾن ظًص

ي حسًر اإلزساء وا٢كـصاح، أو كعة اسدضِحذ اْكسني هرضة مثبًل ٢كح ٍصثسط ابًفضحء اٙكُين أكـ

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 

ة يف األمخهن اًـحمة، نٌل أن اًفضحء اٙكُين اًواحس ميىن أن ًخأًف وا٢كـحمبلث واْكوازاث الاحامتؾَ

من مـصفذيح ذـست جمحالث أدصى مٌفعٍك.  وحني ثأثَف اًـيحزص واًـبلكحث يف ظوزت حزمة مذعٍك 

س حىون كس حتللت  مرتاذعة هلول إن اًفضحء اٙكُين كس اختش ظوزت إظحز حمسذ، وإن ا٢كـصفة مبح ىًص

 ًيح ابًفـي. 
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    :انفضاء انزىين ًصناػح اجملاص. 3/  3

ثُـّس فىصت اًفضحء اٙكُين مسذبًل مبلمئحً ًخحََي الاس خـحزت )ومـِح اًدضشَِ اًسََف( وا٣كحس 

ا٢كصسي واٍىٌحًة؛ إر إن مجَؽ ُشٍ اًفٌون عم أًوان من اًخـسري اٌَلوي ثلوم فهيح أسٌلء ملحم أسٌلء، 

 ٗكى ا٢كخلكم أو ا٢كخَلي حتوكِح زواذط وؿبلكحث وعم ثيعوي ؿىل ثيشَِ إىل فضحءاث رُيَة ثدضلك

دس ىن ًيح من ًنجت معَِح أن هـّب ؾن يشء مح مبح خيط صُجحً  ووضحظ ؾعيب من معي اٙكُن، ًو

آدص يف امزتاح ثعوزي مفِوسم مثري ٌ٘كُضة. ومن اًعسَـي أن خيخَف معي اًفضحءاث اٙكُيَة 

 ا٣كحس ا٢كصسي ويف الاس خـحزت واٍىٌحًة، نٌل ابدذبلف ُشٍ اًفٌون؛ إر حىون ؿىل أحنحء خمخَفة يف

ختخَف يف اًامنرح واألظص ومسحزاث اًـبلكحث. واألمص ذـُس 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. 

ميىن مـحّكخَ يف  conceptual blendingحح مزح مفِوسم ذحض أمح الاس خـحزت فِيي هخ

عة اًـبلكحث اًيت آًت إٍهيح الاس خـحزت  ص سىة حاكمََة ًًضأ ؾهنح ابًرضوزت فضحء رُين ميثي دًص

هنح.   ذـس معي اًفضحءاث اٗكاذٍك يف حىٍو

ص اًـمََة اًيت ثًضئ ا٣كحس، وثخ حلق هبح إن ُشا ا٢كزح ا٢كفِوسم ُو ؾيس ؿٌَلء ا٢كـصفة حُو

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 

شٍ ا٢كصاحي عم:  ا٢كزح. ُو
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  space builderابين اًفضحء    -1

  access principleان   مصسأ اإلًش -1

  input spaceفضحء ا٢كُْسَذي  -3

  generic spaceفضحء أكؽ   -1

    blended spaceفضحء ا٢كزح   -5

ة. وهوزذ يف مح ًأيت هط  ورٍنك مح س يلف ؿَََ مفعبًل يف ملحزذدٌح اًخحََََة ٌَلعَست اًزناًز

 اًلعَست اًيت عم موضوغ اًيؼص.

  :اننـص . 6/ 1

 ّـح انمصْـذج انثذش
 ِم األسزْق يِــــ ِ ؼ ْصفؼأ ؾ ؼؼؼيف مَ 

 ن َضوٍء َمْسمؼوغْ ؼؼؼحٌز مِ ـــأمع

 ٌة .. وكَوغْ ـــرؼوٌش ذااؼؼمؼوص

َ ــــ حَصمُس زحْ   عَؼْق ؼمُ ــِح ٌَؼؼؼؼ ذ ـــ َ

 يَم األسزْق ـــ ِ ــ صفؼأ ؾ ؼؼؼؼيف م

َ ؼصَ ؼؼؼؼؼ صُ   صٌي مفذؼوخْ ؼؼؼؼحْ ؼؼحٌك ذ

 وخْ ؼَؼحِذ ثــــــوٌز يف األذؼؼِؼ وظ 

 ُزٍز ٠ك خُتَْق ..ؼؼؾن حُ ثسحُر 
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 َِم األْسزْق ـــ ٌ ــ ِ ــ صفؼأ ؾ ؼؼيف م

َ ؼطُ زؼؼؼحكــــسَ ــ ً   ؼوسؼؼمُ ــٌَج يف ث

 ريوسْ ــفؼىل ابًــصؼ د حُ ــصبنؼوم

 َص و٠ك ثَلصْق ؼؼحؼِت اًصؼصكؼؼؼأقْ 

 َم األسزْق ــــ ٌ ــ ِ ؼ صفؼِأ ؾ ؼؼيف م

 ُغ اكًِعفِي ؿىل اًَعرصِ ؼأَْزنُ 

 َة اًسحِص ..ؼحؼُق زااؼِض ــ ٌ ــ أسذ 

ْق ..ؼوٍز مُ ؼؼفؼـعؼوأؾوُذ نَ   ُص

 م األسزْق ـــِــ ٌ ؼ ِ ؼ صفؼأ ؾ ؼؼيف م

 حزْ ــــحؼؼحص وابإلذؼُم ابًصــــَُ ؼأح

 حْز ــمــُس مبلًنَي األكــــِؼؼؼؼؼ وأظ 

 ِؤ واًزهسْق ؼؤًؼؼؼؼوَذ اٌَؼؼؼؼلــــوؾُ 

 َم األسزْق ـــ ٌ ـــ ِ ــ صفؼِأ ؾ ؼؼيف م

 جحْز ؼؼألحُم يف اٌََِي اـــلكـــذــ ث 

 ملَْق ؼَم اًــ ٌ ــ ِ ــ ص ؾ ؼذــ يف ذف 

 ـحْز؟ؼأ آالف األصـــصَ ؼ ْن دَ ؼمَ 

 حزْ ــحؼو أيِن .. ذؼو أيِن .. ًؼؼً

 حين سوزْق ؼؼؼؼٌـــ م ؼ ًؼو أحؼٌس ً 

 وؾي لَك مسحْء ؼُت كَـــِــ أَزسَ 
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 يَم األسزْق ؼ ِ ؼ صفؼِأ ؾ ؼؼؼؼؼيف م

ة اٍاكمٍك، ]األؾٌلل ا                                 [ 173 – 177/ 1ًضـًص

  :اننص:  االخرـْاس ًاالخرـثاس . 6/  5

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 

اًسبلكة اًخلََسًة إرا َؾَصَضْت هلم اس خـحزت مح يف صـص أو هرث وُظَد إٍهيم  مذَلهيح؛ فلك ظبلة

 مـصفة هوؾِح أخحذوا 

ح، اكن اّكواة: ص سَّ  -ؿىل سشِي ا٢كثحل - ذأهنح اس خـحزت مىٌَة، فإرا ُظَد إٍهيم إحصاُؤ

اإلحصاء؟ ا٢كًضئ نشا زىشا، وحشف ا٢كض سَ ذَ وأىت ذبلسمة من ًواسمَ. واًسؤال ُيح: محرا ذـس ُشا 

ىاكذ جنس زذاً صحفِحً يف مح أخحذوا ذَ ؿىل نثري من اًسؤالاث ا٢كـصفِة اْكحةصت اًيت ثَح ؿىل  ال

األرُحن؛ فىِف معَت َمََىة اٌَلة ٗكى ا٢كًضئ يف ظَحقهتح وإدصاهجح ؿىل ُشٍ اًعوزت ا٢كؤثصت؟ 

 ومح زّس مح حتمهل إىل أهفس يح من إحسحش ابًصوؿة واٗكُضة. 

س خـحزت ؿىل اًيحو اًسحذق ٍاكذ ٌس خوي فَِ لك أحس ذبل ثفحوث وال مث إن إحصاء الا

ـي رٛك  ة جسحواًي واحساً. ًو ة وا٣كحًس ة، وثدسحوى اًخـسرياث الاس خـحًز ثفحضي، ومن مث ثضَؽ ا٢كًز

من ا٤كن اًيت ٍاكذسُح مـ١ك اٌَلة اًـصذَة يف اًفعي اٗكزايس أمحم ظبلذَ؛ إر ٌس خحَي اًخحََي وكفحً 

ح يف  ؿىل ؾسحزاث ىون اّكواة ؾن أثُص مسىونة ختضؽ آلًَة حمفوػة مىصوزت يف اًخَلي واألذاء. ٍو

ٍِ حوااًب واحساً يف لك ححل؛ فذخلري األمثٍك مح صحء ا٢كًض تون وال ًخلري اّكواة.    ا٢كخَلي من فَْوِز
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لس كسمٌح يف ا٢كعحًد اًسحذلة زؤًة ا٢كـصفِني يف ثفسري مَعي اٙكُن إلوضحء الاس خـحزت،  ًو

صٍ وسق اس خـحزي، وأهَ ال ًؤثص يف ًلخيح  -حنن اًشرش -وذؾواضم أن وسلٌح اًخعوزي  ُو يف حُو

 -إن صثٌح الادذعحز  -حفسد ذي ًؤثص يف مٌحصعيح اًَومِة وثفحؿَيح ا٢كـحيش مؽ اآلدٍصن، أي إهنح 

 .[ Lakoff & Johnson، 1396/ 3ثعوزاث هـُش هبح حِحثيح. ]

سسو ًيح أن جمحل الادذسحز  حن ؿىل اظصاذ أحاكرمح ُو حمخهكهتح ًو ة واًُّب اْكلِلي ًِشٍ اًيؼًص

، )أو الاس خـحزت اإلذساؾَة novel metaphorإىل مح اظعَح ؿىل جسمَخَ ابالس خـحزت اّكسًست 

creative metaphor ة ، أو فن poetic language(؛ ثٜك اًيت هَخلي  وإايُح يف اٌَلة اًضـًص

ة ، وثدسؽ ألذاء verbal artاًلول  اب٢كفِوم اٙكي ؿّب ؾيَ  poetic functionاًوػَفة اًضـًص

ة ًخىون موضوؿحً ٌَخحََي من  زومحن خخهورسون. ومن ُيح خحء ادذَحزًن ًِشٍ اًلعَست اًزناًز

 مٌؼوزٍن: 

 .cognitive perspectiveا٢كيؼوز ا٢كـصيف  األًل:

 . linguistic semanticا٢كيؼوز اٌَسحين اٗكاليل  انثاَِ:

  يت حمحوٌك ٢كلحزذة اًيط من رًيم ا٢كيؼوزٍن. وفامي ًأ

  :صناػح اجملاص: سؤّح يؼشفْح . 6/ 0

و مح ٌرسًنٍ ٌَفِم  رهصًن أن اًصؤًة ا٢كـصفِة ثـمتس فىصت اًفضحءاث اٙكُيَة وا٢كزح ا٢كفِوسم. ُو

يف مح ثلسم. وكس رضة حوزح الهوف، ومحزك حووسون، وحِي فوهوهَُِ، ومحزك ثريىص وكريضم من 

ح ٌَخحََي ًئلابهة ؾن ؿٌَل ة، وأدضـُو ء ا٢كـصفِحث ؾرشاث األمثٍك من اًخـسرياث الاس خـحًز
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ن اًشرش. فٌَل خحءوا إىل ذؾوى أحصحة  هتم يف أظحٌك اًًسق الاس خـحزي يف حىٍو ملحظسضم وزٍؤ

فة خسًست واس خـحزت مِخة ثسـحً ًـبلكهتح  اًخوخَ اٌَسحين اٗكاليل يف ثلس مي الاس خـحزت إىل اس خـحزت ظًص

ة، وكسزت مثي ُشٍ الاس خـحزاث اّكسًست ؿىل  ابألوسحق ا٢كفِومِة اًلحّزت يف اس خـٌلل أكحؿة اٌَلًو

ال ًًذرصون ٌَلول  -اجسحكحً مؽ ثوهجِم -سؾزؿة الاس خلصاز ا٢كفِوسم وخسًن أحصحة اًخوخَ ا٢كـصيف 

و اّكسًست(: ذإماكن موث الاس خـحزت. ًلول الهوف يف مـصط اْكسًر ؾن الاس خـحزت اإلذساؾَة )أ

"إن ُشٍ الاس خـحزت جتس ًِح ماكًًن يف ُشا اًًسق الاس خـحزي ا٢كِمين ؿىل  اًخعوز ا٢كفِوسم ؾيس 

فة جس خزسم  اًشرش، وإهَ ًًسق ميىن أن ٍىون أي يشء إال أن ٍىون مِخحً .... إن الاس خـحزت اًعًص

[. ذشٛك Lakoff، 1333: 117ُشا اًًسق، وثشين ؿَََ، ٍىهنح ًنذزاً مح حىون مس خلٍك ؾيَ". ]

ىٌَ ًلِسُح ابًيسزت وذواثكة اًـبلكة ذُهنح وذني  ٌسجي الهوف إماكن وكوغ الاس خـحزت اّكسًست، ٍو

 معي اًـلي اًشرشي. 

يف ضوء ُشٍن ا٢كيؼوزٍن، وس خفذح اًلول يف ثوضَح اًصؤًة ا٢كـصفِة ابًوكوف ؾيس اًلعَست 

 ا٥كخحزت ًخىون موضوؿحً ٌ٘كزش فٌلول: 

لذَ  -إن اكهت و -إن اًلعَست  ًُست من أصِص كعحاس ىزاز، عم من أذل كعحاسٍ ؿىل ظًص

ًك جس خشني ا٢كفحُمي ا٢كـصفِة اًيت عم ذالاي ؿىل اإلحصاءاث  ة. ٍو ا٢كمتّيت يف ظيحؿة اٌَلة اًضـًص

اًلعَست اكمٍك هبشا اًرضة  ا٢كـمتست ٗكى أحصحة ُشا الاجتحٍ يف حتََي الاس خـحزت، وألن مـحّكة

ة  من اًخحََي أمص ال ًخأىت إال ذخفعَي ال ًدِحَ ا٢كلحم، س يلوم ذفحط مـصيف جمِصي ٓكََة صـًص

ة من اًلعَست ا٥كخحزت، وعم اًيت حـَيح من حتهتح دعحً يف الاكذسحش اآليت:   اس خـحًز
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 يف مصفؼأ ؾًَِم األسزْق 

َ ؼَسؼحكؼ ً   ٌج يف متؼوسؼؼَــط ز

 ُد ُحْصىل ابًفريوسؼصبنؼؼومَ 

 و٠ك ثلؼصْق َصكَِت اًسحَص ؼؼؼؼأَقْ 

وابس خحضحز اٍمنورح اًسحذق إٍصاذٍ ؾن اًفضحء اٙكُين ومعََة ا٢كزح ا٢كفِوسم ميىن ًيح 

و مح ًوذصَ اًضلك  ة ا٥كخحزت، ُو اًخوظي إىل ثعوز جس خشني ذَ معََة ظيحؿة ا٣كحس يف آكََة اًضـًص

 اآليت: 
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  space builder تاَِ انفضاء  -أًالً 

هلصأ كول اًضحؾص "يف مصفأ ؾًَِم األسزق" هَحغ أن إضحفة ا٢كصفأ إىل اًـَيني، وهـخَ  حني

ابألسزق هُيييء ٌَمخَلي فضحًء رُيَحً ذأوظحف مـَية خيحًف مح ؿَََ ؿح٠ك اًواكؽ. وذشٛك حيعي ذيحء 

ًفضحءٍن مذلحذَني: فضحء رُين حمتثي فَِ ؾَيحن مجََخحن سزكحوان من هجة، وفضحء رُين آدص 

متي ؿىل حبص ومصفأ ومِحٍ سزكحء اٌَون. وهبشا جيس ا٢كخَلي هفسَ رمَأً ًلصول اًوازذاث ؿَََ من ٌض  

شان اًفضحءان space realityفضحء اًواكؽ  ، وفضحء اًعوزت اًيت ٍصمسِح دِحل اًضحؾص. ُو

 .input spacesاٙكُيَحن الكٌُل ميثي فضحءي اًُْمْسذي 

(، 1فضحء اًُْمْسَذي ) –ذاث ا٢كسذبلث: أوهلٌل ٗكًيح اآلن فضحءان حيمبلن مفص  -ثاَْاً

ٌل نٌل ىصى فضحءان مذلحذبلن ًخضميحن مح ميىن أن ًعَق ؿَََ من 1واآلدص فضحء اًُْمْسَذي ) (. ُو

 كصَي اًخشس َط ال كري فضحء ا٢كض سََ وفضحء ا٢كض سََ ذَ، ورٛك ؿىل اًوخَ اآليت: 

 1فضحء اًُْمْسَذي  1فضحء اًُْمْسَذي 

 ا٢كصأت ا٢كَْصَند

 اْكََسي الامذبلء

 آكعواث ا٢كهتحذًة اْكصنة اًسعَتة

 سعح األزط وخَ اًسحص

 اّكيني اًفريوس

 ا٢كَبلذ رضحزت آكري اًلحذم
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وابًخوظي إىل ُشا اًخعوز ٌَفضحءٍن ميىن أن ًلحل إن الًك مهنٌل كس حصى ثأظريٍ ذإظحز 

 ذني اًفضحء ا٢كلحذي. ًضم ؾيحزصٍ، وهيَؤٍ ٌ٘كدول يف ؿبلكحث اًصذط ذٌَُ و 

، وكواذخ ثوزي connectorsهَحغ أن اًخلحذي ذني اًفضحءٍن ًؤسس ًصواذط  -ثانثاً

. وجسمح ًيح اًلواذخ ذخـٍزز اًصذط ؿىل هجة اًخعحذق targets، وأُساف triggersرشازت اًصذط 

identity connection  ًخسحذل. ذني فضحَءي ا٢كسذي. وزمبح حيعي فـي اًلسخ ذُهنٌل ؿىل هجة ا 

ة اًصاذعة ذُهنٌل  -ساتؼاً  vitalًلوم فضحء اًُْمْسَذي زمتثَي اًوحساث واًـبلكحث اْكًَو

relation و مح متثهل يف ، وثفعَي ا٢كـَومحث اًوازذت، واًـمي ؿىل احذسخوِح احذسخاكً مٌعلِح، ُو

 اًصمس آكعوظ ا٢كخعٍك اًواظٍك ذني اًيؼحةص ا٢كخلحذٍك يف اًفضحءٍن.  

ؿىل ذًِة جمصذت خحمـة ٌَـيحزص ا٢كضرتنة  generic spaceمتي فضحء أكؽ  ٌض   -خايغاً

ذني فضحَءي اًُْمسَذَنْي األول واًثحين: وذشٛك جس خشني اًخلحذبلث اآلثَة ذني فضحء أكؽ وفضحَءي 

 ا٢كسذَني: 

 امصأت  -اْكحوي          خحمـحً ٍالك اًـيرصٍن       مصهد     

 اْكََسي  -ـحً ٍالك اًـيرصٍن       الامذبلء الاحذواء          خحم   

 آكعواث ا٢كهتحذًة  -َُتة اْكصنة       خحمـحً ًـيرصي              اْكصنة اًسعَتة    

 وخَ األزط  -جمحل اْكصنة       خحمـحً ًـيرصي               سعح اًسحص   

 اّكيني -اًفريوس   ا٤كخوى            خحمـحً ًـيرصي              

َس       -إكي اٍمثني    خحمـحً ًـيرصي             حٌلل اًخوكؽ          اًًو
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 conceptualًلوم فضحء أكؽ ؿىل ُشا اًيحو ذدضىِي ص سىة اَٗكْمج ا٢كفِوسم  -عادعاً

integration ورٛك ابًوظي ذني فضحَءي ا٢كسذي، فًِضأ ؾن رٛك ظَحكة مفِومِة خسًست ،

novel conceptualization خحلق ُشا اًصذط ، وجضىِي ٌَمـَومحث اّكحمـة ذني اًفضحءاث، ًو

 .   analogy، وا٢كلحٌسة similarity، واًدضحذَ identityذـبلكحث اًخعحذق 

ٌض متي اًضلك اًسحذق ؿىل هوؿني من آكعوظ: دعوظ مذعٍك؛ وجضري إىل  -عاتؼاً

وعم مح س سق أن أظَلٌح ؿَََ  ، counterpart connectionsازثسحظحث اًيؼحةص ا٢كخلحذٍك 

ة  . أمح آكعوظ ا٢كخلعـة فرتذط ذني اًـيحزص اًواكـة يف vital relationsاًـبلكحث اْكًَو

اًفضحءاث اٙكُيَة األزذـة، ومتثي اإلسلحظحث ا٢كفِومِة اًيت جيصي ذُهنح اًخفحؿي ؿّب اًض سىة. 

 neuralًض َط اًـعيب ا٢كخسحذل ذيوؾهيح مؽ اًخ  connective linesوثخوافق ُشٍ آكعوظ اًصاذعة 

coactivations  ومعََحث ا٢كزحblendings . 

ًعوز فضحء ا٢كزح حتلق اًعَحكة ا٢كفِومِة اّكسًست ذإسلحظ اًوازذاث من  -ثايناً

ة ًدضىِي اًعَلة ا٢كفِومِة اّكسًست، حِر ًيسمج  اًفضحءاث األدصى واسدِـحة اًـبلكحث اْكًَو

ابْكَْمي، واِْكْمي اٍمثني ابّكيني، وثوكؽ اًشُرشى اب٢كَبلذ، من ذبلل ا٢كَْصَند اب٢كصأت، والامذبلء 

 ؿبلكحث اًفضحءٍن ا٢كسذَني وفضحء أكؽ، واىهتحًء ذفضحء ا٢كزح. 

  :صناػح اجملاص :  سؤّح نغاَْح دالنْح . 6/ 7

ة اٌَسحهَة يف ا٣كحس ؿحمة، والاس خـحزت ذحظة هوؿحً من ا٢كلحومة ٢كح ٌسمى  حصى اًيؼًص

. والاس خـحزت هبشٍ ا٢كلحومة ثـحهس اًـصف الاس خـٌليل، conceptual stabilityخلصاز ا٢كفِوسم الاس  

وحتسج فَِ اضعصااًب ابؾثحً ؿىل اٗكُضة أو ؿىل اًخـجَد نٌل ٌسمََ ازن سٌُح ]معَوخ، ححسم 
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[، ومن مث حىون ؾصضة ٌَموث إرا فلسث كسزهتح ؿىل 163 - 161، ض 1615اًلصظححين، 

ًخـجَد، و٠ك ًخأث مهنح سؾزؿة أو إحساج اضعصاة ًبلس خلصاز ا٢كفِوسم اٙكي جيصي اإلذُحص أو ا

ة، فذـوذ حِيتش أسريت اًـصف الاس خـٌليل. إن الاس خـحزاث ا٢كَخة  ؿَََ الاس خـٌلل ذني أكحؿة اٌَلًو

نٌل ًلول ذول ٍزىوز "ال حتخفغ حِيتٍش ذوظف الاس خـحزت، ذي ًخـزس ازثسحظِح ابٗكالٌك اْكَْصفِة 

literal meaning[ "P. Ricoeur, 1975/ 230 ة أن األوسحق ا٢كفِومِة [. وثلذيض ُشٍ اًيؼًص

لس  اًلحزت ؾيس مس خـمي اٌَلة عم ا٢كـَحز اٙكي ثخحسذ ذَ الاس خـحزت وهعَهبح من اّكست واًعصافة. ًو

ن اًسحزوذي وصويق واًضحيب ؿىل وفحق مؽ ُشٍ اًصؤًة، وإن  اكهت مـحّكخيح ًبلس خـحزت يف ذواٍو

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 

ة يف راهتح.   اًضـًص

حس ابالحاكء ؿىل ا٢كهنجَة وحنن معحًسون اآلن ذلصاءت ٌَيط كصاءًت وس خلصئ هبح ظيحؿة ا٣ك

و موضوغ ا٢كعحًد اآلثَة من  اٌَسحهَة يف اًخحََي ذحظة، وؿىل اًخحََي اٗكاليل ذوخَ أدّط. ُو

 اٗكزاسة. 

   :كهـًح يف تنْـح اننـص . 1/ 7

ة  ص اًخجصذة اًضـًص ٍصحيم ىزاز كصحين إر جيـي من ؾيوان كعَسثَ مسذبًل مصحرشاً إىل حُو

ة"؛ فًس سة اًيط زصحية إىل "اًسحص"، اًيت ًسٍص ؿَهيح مفحظي  اًلول. إهَ ٌسمهيح "اًلعَست اًسحًص

ة اًضحاـة يف  ة وا٣كحًس و من مَثَ ذؤزت اًخجصذة ومرسخ اْكصنة، ومعسز اًدضالكث الاس خـحًز ُو
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ؽ واًخوسًؽ اًوازذت ؿىل ُشا اٌَحن األسحيس. مُث إن اًضحؾص  اًيط. وحصحىز حٌلًَحثَ ؿىل أًوان اًخيًو

 اًـيوان إىل مفذخح زااق ذاّل، ٌرشغ أذواة ا٥كٍَك ٗكى ا٢كخَلي:   ًًذلي من

 "يف مصفأ ؾًَِم األسزق"

فوظي الاس خفذحخ ابًـيوان رسشد، مث حـي مٌَ فححتة اًلول يف ا٢كلعؽ األول، مث ؿحذ إًََ 

ت ابًخىصاز يف معَؽ لك ملعؽ من ملحظـِح اٖكسة، واىهتيى ذأن حـهل ذحمتة ا٢كلعؽ األذري واًلعَس

ة فَِ رس َعة ذمـية يف اًشسحظة  مجَـحً. ومؽ ُشٍ اًِيسسة اًؼحُصت ٌَيط يف ٍلهل، ثسسو اًسًِة اًيحًو

و إمح مذـَق زىون  واألزس يف آن؛ ف٘كًيح س خة ملحظؽ رس خة مُجَي، مصيحُح ًسسأ رض سَ أكٍك، ُو

ورح ص سَ مـحظَف راث من -يف اًلحًد  -مضمص سحذق أو ذفـي الحق، أمح ذلِة ا٢كىوًنث فِيي 

ة(: س خشني رٛك يف مح ًأيت )األزكحم يف اًسساايث ٌَملحظؽ اًضـًص  مذىصز؛ ٌو

 يَم األسزق ــــ ِ ــ صفأ ؾ ؼؼؼيف م -1

 وش ؼؼؼمــــحز...، وصؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼأم

 َم األسزق ـــ ٌ ـــ ِ ــ صفأ ؾ ؼؼؼيف م -1

 وزؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حك...، وظ ــــصؼؼؼؼؼ ص 

 األسزق َمـــ ٌ ــ ِ ــ أ ؾ ــصفؼؼيف م -3

 دــصبنؼؼؼج ..، ومؼَؼط زؼؼحكــسَ ــ ً 

 َم األسزقــ ٌ ـــ ِ ـــ صفأ ؾ ؼؼؼيف م -1

 ضق.. وأؾوذـــ ٌ ؼ أزوغ اكًعفي.. أسذ 

 َم األسزق ؼ ٌ ــ ِ ؼ صفأ ؾ ؼؼؼيف م  -5
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 ســــِؼ ص.. وأظ ؼؼؼؼحؼؼؼؼصــ م ابً ــــَؼأح

 َم األسزقــــ ٌ ؼ ِ ؼ أ ؾ ــصفؼؼيف م -0

 حز...ــــجؼحَي األـــ َ ؼ م ابً ـــَــىـــذــ ث 

ُىشا ًخواىل اًًسق حىت ًأيت ا٢كلعؽ آكحمت مجٍك رشظَة معسزت حبصف الامذيحغ اٗكال ؿىل 

، مث ٍىون حواة اًرشظ ثٜك أكٍك اًصاُسة اًفحؿٍك يف "ًو"ٍىون يف ذهَح اًواكؽ:  متين مح ال

 اس خفذحخ اًيط وملحظـَ مث يف دذحمَ: 

 ححْز ؼو أين... ذؼؼًو أين ... ً

 ين َسْوَزْق حــؼٌؼ م ــ ٌس ً ــًو أَحَ 

 سحءْ ؼ ُت كَُوؾي لُكَ م ؼأزسِ

 يَم األسزْق ــ ِ ؼ صفأ ؾ ؼؼؼيف م

 متخحس ُشٍ اًسًِة اًشس َعة اًيت ُزنِد ؿَهيح اًيط ذأموز الفذة: 

اإلْكحخ ؿىل حىصاز "يف مصفأ ؾًَِم األسزق" اًيت افُْذِخح هبح اًيط، مث إهنح ثخىصز  -أًذلا

حظـَ، ويف دذحم ا٢كلعؽ األذري حمللحً ذشٛك الاوس سحك والاحذسحك )مبفِوم يف معَؽ لك ملعؽ من مل

اٌَسحهَحث اًيعَة(؛ حِر ٍىون اًخىصاز حمللحً ٌَلحًة من اًس سم واْكسم جممتـني، فِىون الكٌُل 

 ذحذمحً وملِواًي ًآلدص. 

ز اًيط ؿىل ظسزٍ هبشا اًخىصاز ؿىل ادذبلف ػحُص يف وػَفذَ  -ثاَْيا ٍصثُس جَعُ

٢كوضـني؛ فحًـسحزت يف ظسز اًيط جرُْشُِغ األذواة أمحم خمٍَك ا٢كخَلي، أمح يف جعز اًيط فِيي إصـحز اب
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و سححنة ٥كٍَك اًلحزئ ًخَخلط األهفحش ذـس ظول  ذوظول اًيط إىل حمعة اٍهنحًة ودذحم اًصحٍك، ُو

 اًخعواف يف مصايئ اًخجصذة.

ـَجُد ابإلجعحة حني جنس دذحم اًص  -ثانثيا ز اًيط ُو يف ًـخضس اً حٍك اٙكي أصـص ذَ جَعُ

حلِلذَ ذساًة زحٍك أدصى إىل اًبلهنحًة؛ إهَ ُح١ْك اب٣كحل مس خْفذٌَح ذؼ "ًو"؛ ثٜك اًيت ال ٌس متصئ كحاَِح 

 مشاق اًصاحة، ومذضمن زقسة مَحة ذامئة ابإلزسحء لك مسحء يف مصفأ ؾًَهيح األسزق. 

ز اًيط ؿىل ظسز  -ساتؼيا ٍ ٍىون اًضحؾص كس وضؽ اًلعَست هبشا اًرضة من زذ جَعُ

ىهنٌل  ح ذني كوسني، ٍو ِح إىل آدُص كوسحن مفذوححن إىل آكحزح، ميىن  –يف ثعوزًن  –لكِح من أًو

 أن منثي هلٌل ابًعوزت اآلثَة: 

 حسم اًيط                  ظسز اًيط

 ألسق )....  أزسُت كَوؾي لك مسحء/ يف مصفأ ؾًَِم ا >.....  <....( يف مصفأ ؾًَِم األسزق  

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 

ُسح ٌُل نشٛك ؿىل اًخحلِق -[ 116 - 133 ؛ إر حيلق وػَفذني ثسسوان مذيحكضخني ابذئ اًيؼص، ًو

َىِيوهة ا٢كحذًة ٌَيط، ؿىل حني حصاٌُل ٌرشؿحن  صاً ٌَحؼة اًلصاءت اآلهَة ٌو ٍىون اًلوسحن حِيتش جسٍو

يفزحن يف زوخ  ز اًيط لكَ ؿىل ظسزٍ، ًو هوافش اًيط ابهفذحهحٌل ٌَزحزح ؿىل اًبلهنحيئ؛ إر ٍَُصَذاِن جَعُ

خسؿحء والاؾامتذ ا٢كخسحذل ذني اًلعَست ححٌك ذامئة من اًًضحظ واًعريوزت ًخحلق هبح خسًَة الاس  

ػحُص اًيط وا٢كفحُمي اًسحاست يف فضحء اًيط ثفـَبًل واهفـحاًل. ُيح ثيىرس اًثيحاَة ا٢كزؾومة ٌَضلك 

وا٢كضمون؛ ثٜك اًيت ُمييت حِيحً من اٗكُص ؿىل ا٢كـحّكة اًيلسًة، مث ُصَِِص إفبلسِح حني اسدصحن 
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ىن ذون أن ًـص  ف اٍمتصذ ؿَهيح خمصخحً فلص ؾعحهئح واهـسام جحَهتح، ٍو ف نثري من اًيلحذ إىل جسًو

 مهنجَحً زظَيحً.

إن أكؽ ذني ُشا اًخىصاز اًثحذت يف مفذخح لك ملعؽ، وإْزَذافَُ ذخفعَي وثيوًؽ  -آخشىا

تم هل فحؿََخَ يف معََة اًخَلي؛ فحًثحذت ا٢كخىصز ًلرتن ؾيس  -ًخلريان من ملعؽ إىل ملعؽ  لك أًو

ًبلف وا٢كضحزنة يف ظيحؿة اًخوكؽ، وأمح ا٢كخلري فِفيض ذَ إىل اًخشار ا٢كفحخآث ا٢كخَلي ابإلًيحش واإل

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 

 ي ًأيت فَِ فضي ذَحن.     اٙك

  ِ:اجملاص ًفكشج االعرمشاس ادلفيٌي صناػح . 1/ 7

أسَفٌح اًلول يف ذَحن ا٢كفِوم اٌَسحين ٌَمجحس، ُشا اٙكي ٍصى أن موكن أكحل فَِ ُو سؾزؿة 

ا٢كفِومحث اًلحّزت ٗكى ا٢كخَلي؛ إر ًًضأ ؾن رٛك أًوان من اًيلي اٗكاليل اٙكي حيسج إزاباكً مثرياً 

س ححظبًل يف مح سٌلٍ اًضحؾص مًسواًب إىل راثَ  ٌ٘ك ُِ ُضة. وإرا اكن اًؼصف ا٢كاكئف ا٢كس خوؾد ٌََمَضح

ا٢كخرٍََِك: "يف مصفأ ؾًَِم األسزق"، فس يواخَ ُيح ذإضحفة ا٢كصفأ ٌَـَيني ؿىل ُسيَة مح ٌسمََ 

ة ا٢كبلسمة ٌَسحص وظفحً اًسبلقَون "اًدضشَِ اًسََف"، أو أهَ ؿىل ُسيّة ا٣كحس ا٢كصسي؛ إر حىون اًززك

ىشا ًيسمج األمصان اهسمحخحً يف ُمصنَد ًعـد فم مىوًنثَ إال ذرضة من اإلفسحذ اٙكي  ٌَمصفأ، ُو

سذي اًضمي ؿىل ثـلسٍ اٍهبَج.   جيين ؿىل حٌلل اًرتهَد، ًو

ـي ا٢كصِحح الحامتل إزاذت ا٣كحس ا٢كصسي أن مح حصى ثفعَهل يف اًيط من موحوذاث    ًو

ٍىفي يف اسدِـحذَ )مصفأ ؾًَهيح األسزق(. ومن ُيح ميىن زظس ؿسذ كري كََي من وأحساج ال 
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خجىل رٛك يف مؼٍِصن؛  اًرتبهَد اْكحمٍك ًـبلكحث ذالًَة مـحهست ٢كفِوم الاس خلصاز ا٢كفِوسم. ًو

 األول: أن حمتثي ا٢كـحهست يف راث ا٢كَُصنَد، من مثي:

 وغٌ ؼؼمــــسؼؼؼؼؼ ْوٌء م ؼؼؼؼؼؼؼضَ  -

 ٌة ــــرؼؼؼؼؼؼوٌش ذااؼؼؼؼؼمؼصُ  -

َ ؼؼؼَؼؼؼؼؼز -  وس ؼؼؼؼؼؼؼمُ ــــٌج يف ث

 د ُحصىل ابًفريوس ؼَصبنؼمَ  -

 أقصكت اًسحص و٠ك ثلصق  -

 حْز ؼمؼوأِظَُس مبلًنَي األك -

 وَذ اٌَؤًِؤ واًزهسْق ؼؼؼلُ ــوؾُ  -

 حْز ـــثخلكُم يف اٌََِي األجح -

ا٢كـحهست، وإمنح ثأثََ مـحهست الاس خلصاز ا٢كفِوسم من  أو أن ا٢كُصنََد يف راثَ كري ححمي ًسمة

 حتَّيٍ يف )مصفأ ؾًَهيح األسزق(، ومن رٛك: 

 خوْخ ــــ ف ؼ صٌي م ؼؼؼحؼؼحٌك ذــصَ ــ صُ  -

َ ؼؼؼؼِؼ ظ  -  وْخ ؼَُ ــوٌز يف األذـحِذ ث

 ُزٍز ٠ك خُتَْق ؼن حُ ؼحُر ؾؼصؼ ث  -

 ِي ــــفؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼُغ اكًؼؼؼؼؼأَْزن -

 َة اًسحْص ــــحؼِضُق زااؼ ٌ ؼ ذ ؼ أَسْ  -

ْق ؼؼؼفــعؼـؼوأَؾوُذ ن -  وٍز ُمُص
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 َححِز ؼؼحِص وابإِلذْ ؼصَ ؼ ُم اِبً ــَؼأَحْ  -

 وؾي لُكَ مسحْء ؼَُ ؼأَْزَسُُت كُ  -

 ًَِِم األسزْق ؼ ِأ ؾَ ـــْصفؼؼيف مَ  -

ََ من فلك مح س سق رهصٍ من ُشا اًسحة ال سؾزؿة فَِ ًبلس خلصاز ا٢كفِوسم يف راثَ، وإمنح ًأث 

أهَ جيس هل ماكًًن يف )آفحق مصفأ اًـَيني األسزق(. ومن ُيح ميىن أن حُتمي اًعوزت ا٢كحزٍك يف )مصفأ 

اًـَيني األسزق( ؿىل أهنح ا٣كحس األنّب يف اًيط، واٙكي ًيعوي يف ظوزثَ اٍلكَة ؿىل ًلعحث الفذة 

ِجٍد وابؾثة ؿىل اٗكُضة من ا٣كحساث واًدضشهيحث اًعلصى، ثٜك اًيت ثـُش  ـْ فامي ذُهنح يف اجسحق ُم

 وثوافق مَحوع، إال مح اكن من كوهل: 

 َِم ا٢كُْلؼََْق ؼٌ َ ــ ِْ ؼ ِص ؾَ ؼؼيف َذفْذ

 َمْن َدصَؼأ آالَف اأَلْصـحْز؟!

فحًعوزت ؿىل حٌلًِح يف راهتح ثسسو هخوءاً ػحُصاً يف حٌد ذًِة ا٣كحس األنّب، وصشوراً يف 

  اًيط.مٌؼومة ا٣كحساث اًعلصى اًسححبة يف فٜك

أمح ا٢كلعؽ األذري فِلسم ذًِة احامتًَة مس خفذحة ابْكصف اًرشظي )ًو(، وحواة اًرشظ واكؽ 

 يف حّي اٍمتين: 

 حز ؼحؼًؼو أين .. ًو أين.. ذ

 يحٌؼي سوزق ؼ م ؼ س ً ؼًؼو أح

 أزسُُت كَوؾي نؼي مسحء

 صفؼأ ؾَيِؼم األسزق ؼؼؼيف م
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ة ٍَِصُذ هبح -ورٍنك  فإن  -الاضعصاُة ؿىل الاس خلصاز ا٢كفِوسم  وإن ثضمن يف راثَ ظيـة جمحًس

وكوؿَ يف حّي اٍمتين ابًرشظ ا٢كؤرن ابمذيحغ اّكواة ًَعف من وكؽ اإلذُحص واًخـجَد ا٢كرتاذف 

ًهتيي اب٢كخَلي إىل رضة من الاًخشار ابًيط، ًدسم ابًسىِية والازثَحخ،  يف ا٢كلحظؽ اًس خة، ًو

الة من خسًس إىل ححٌك من اًلصاز واًًضوت ثـلد واسدضـحز اًعصافة يف ا٣كحس ذـس أن ثؤوة اٙكا

 اًفصاػ من ثَلي اًيط. 

    :ّغ ػهَ ذصنْف االعرؼاسج ذفش . 3/ 7

ن اًسحزوذي وصويق  يحٍ ؿىل ذواٍو يف جضرَعيح األسَويب اإلحعحيئ ًبلس خـحزت اٙكي أحًص

ا٢كصهسحث اٌَفؼَة  ابؾخسحز اًيلي اٗكاليل، وذَ حفعت -واًضحيب ظيفت الاس خـحزت ابؾخسحٍزن؛ أوهلٌل 

collocations  ِح اٗكالًَة. واآلدص ة  -حبسد حلًو  . colligationابؾخسحز اًـبلكة اًيحًو

وهرصف اًلول ُيح إىل الاؾخسحز األول، وس يجس اًيلي اٗكاليل اختش ظوزت ثعيَف زبليث، 

وا٣كصذ  concrete، وهبح حيعي اكرتان أكحذ reificationوذَ احمتؽ ٗكًيح الاس خـحزت اًخجس ميَة 

abstract والاس خـحزت الاس خحَحاَة .animationوهبح حيعي اكرتان مح ًًمتي إىل اٍاكةن اْكي ، 

؛ وهبح حيعي اكرتان personification)من كري اإلوسحن( اب٣كصذ وأكحذ. والاس خـحزت اًدضرَعَة 

[. 135ألذيب، ض مح ٌضري إىل ذحظَة ررشًة مبح ُو حٌلذ أو يح أو جمصذ. ]معَوخ، يف اًيط ا

س هل أن  –وكس أرشًن مثة إىل أن ثعيَف الاس خـحزت حبسد هلي آكعحاط اٗكالًَة  "إرا مح أًز

ٍىون مس خوؾسحً وصحمبًل الذّس هل من أن ٍصحىز ؿىل ثعيَف واسؽ ٌَرعحاط اٗكالًَة ا٢كخـَلة 

ط اًسحر ابألص َحء واألحساج"، وملذىض رٛك أن اًخعيَف اًثبليث اٙكي ذََسا ظحْكحً ألقصا

س ثفعَي.   اإلحعحيئ زمبح حيخحح يف ملحم آدص إىل مًز
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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 

أو ا٢كضِرَعحث، فَُست مفصذاث اًعيف اًواحس ؿىل جسحٍو معَق يف مجَؽ األحِحء أو ا٣كصذاث 

ح من دعحاط. ويف اًيط اٙكي ذني أًسًيح جنس ذـغ ا٢كصهسحث آكحًعة  ثفعَبلث مح ميُّي

 ٌَدضرَط، ومن ذُهنح:

 زةؼؼوش ذااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمـــص -

 ى ؼؼَــصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ د حُ ــــصبنؼؼؼؼم -

 ز حؼجؼثخلكم يف اٌََي األح -

 هتح ــَــم زحؼؼؼؼؼصسؼوغ ثؼَـــك -

 زز ؼؼؼؼظَوز ثسحر ؾن ح -

 ذَس أهيح جنس مهنح مح حيمي سٌلث ا٢كيحكٍك ذني آكعحاط ذاذي اًعيف اًواحس، ومثحهل:

 َس مبلًني األمقحز ؼؼؼؼؼ أظ  -

 وذ اٌَؤًؤ واًزهسق ؼؼلـــوؾ -

 وغ ؼؼمــســـ وٌء م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼض  -

 ص صكت اًسحؼؼد أقؼمصبن -

خحعي ًيح ذمح ثلسم أن اًيط كحًسحً مح ًلرتخ ؿىل ا٢كخَلي ثعيَفحثَ ا٢كبلمئة هل من هجة ظيحؿة  ًو

ؽ ؿىل األهواغ األظََة.  ساً من اًخفًص  ا٣كحس ؿىل اًوخَ اٙكي ًلذيض مًز
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   :صناػـح اجملاص يا تني انشؤّرـني. 6/ 9

ؾن اًـمََحث اٙكُيَة ا٢كعححصة  وخسًن أن اًصؤًة ا٢كـصفِة إمنح ثلحزة ظيحؿة ا٣كحس ٌَىضف

وا٢كيخجة ًِشا اًرضة من اإلذساغ اًلويل. أمح اًصؤًة اٗكالًَة اٌَسحهَة فلحٍهتح اًيؼص يف ا٢كيجز ا٣كحسي 

ذـس إهخحخَ ومثوهل ذني ًسي ا٢كخَلي كحزاحً أو ًنكساً حمَبًل. وحِيتش ًيرصف اًخحََي إىل حمخهكة ا٣كحس 

حز اًعصافة اًصاحؽ إىل مسى خمحًفة اًخـسري ٌَمأًوف وهعَسَ من ؿحمة والاس خـحزت ذحظة إىل مـَ

 سؾزؿة الاس خلصاز ا٢كفِوسم. 

ة ًزناز كصحين سححنة مبلمئة السدصحهة فصق مح ذني اًصؤًخني؛ إر  لس اكهت اًلعَست اًسحًص ًو

 أفىض ذيح اًسحر إىل ؿسذ من ا٢كبلحغ يف ُشا ا٢كلحم حيسن اًخوكف ؾيسُح، وعم:   

اًفـي األنّب ٌَصؤًة ا٢كـصفِة ُو الاس خـحزاث وا٣كحساث اًس َحزت يف الاس خـٌلل  جمحل -أًالً

اّكحزي ؿىل أًس ية ا٢كخلكمني يف أموز مـحصِم. أمح اًخحسي اْكلِلي اٙكي ًثري ا٢كعحؾد يف وخَ 

فة  ة ا٢كـصفِة فِو مـحّكة الاس خـحزاث اّكسًست ا٢كسخىصت واًعًص ، أو novel metaphorاًيؼًص

ثٜك اًيت حيدضس هبح هخحح ا٢كسسؿني من فصسحن اًلول  creative metaphorإلذساؾَة ا٣كحساث ا

حف اإلحصاءاث يف  سلى ُشا اًسحة مرشؿحً أمحم اًسححثني ًخحٍصص ا٢كلوالث وإُز صحِؾٍصَن وًنِثٍصَن. ًو

 اًخحََي، وثوس َؽ إظحز ا٢كـحّكة السدِـحة ُشا اًعيف من ا٣كحس. 

ا٢كـصفِة يف ُشا اًسحة ًيرصف إىل مفصذاث اًخـسرياث  أنّب إجنحس اٗكزاسحث -ثاَْاً

ة  . ومن اًيحذز أن جتس ذزاسة ًخجىل فهيح ؾعحء اًخوخَ metaphor expressionsالاس خـحًز

ة جمزتأت  ا٢كـصيف يف حتََي هط ذامتمَ. إن أنرث مح هعحذفَ يف ُشٍ ا٢كلحزابث ُو حتََي ٓكبلاي اس خـحًز

ِة كس اجسـت ذـغ حمحوالهتح مبجحل اًيؼص وا٢كسازسة ًدضمي من اًيعوض. ومؽ أن اًصؤًة ا٢كـصف 
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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 

ة؛ إر ػي ُشا ا٣كحل ُو ا٤كسد ٗك ن الاس خـحًز هيم إلزسحث أظحٌك اًًسق الاس خـحزي يف اًخىٍو

لس حتلق هلم يف رٛك كسز ظَد  مييخَ ؿىل ذين اإلوسحن يف خمخَف مٌحصط اْكَحت. ًو اًشرشي، ُو

 من اًيجحخ. 

ًًضأ ذمح ثلسم أن زسود اًصؤًة ا٢كـصفِة يف ثفسري زس ظيحؿة ا٣كحس َوْكٌف ؿىل مسى  -ثانثاً

و أفق كسزهتح ؿىل اًخوسؽ ًدضمي اًيط  مبح ُو هط، من كري ثوكف ؾيس مفصذاث اًخـسرياث. ُو

 مرشغ أمحم اٗكازسني يف ُشا ا٣كحل، ال يف اًس َحق اًـصيب وحسد، ذي يف اًس َحق اًلصيب أًضحً. 

ة  -ساتؼاً الحزال اًصؤًة اٌَسحهَة اًخلََسًة اًلحمئة ؿىل أسحش من حتََي اًرتبهَد الاس خـحًز

يحً من ابإلحصاءٍن اٗكاليل واًيحوي أ ُس يف ُشا هتًو نرث ظواؾَة وأوحض إاَتًء من اًصؤًة ا٢كـصفِة. ًو

صأن ُشا الاجتحٍ حبحل، ذي زمبح اكن حثَحً مٌح ٌَسححثني ؿىل الاحدضحذ واًدضمري هل؛ اهرصافحً إًََ ؾن 

 اٗكزة ا٢كأهوش ا٢كمِوذ، واسدصحزاً ّكسواٍ يف فم ملحًَق ظيحؿة ا٣كحس.  

ا٢كْسَذبلث يف ذًِة الاس خـحزت ا٢كفِومِة ؾيس ىزاز راث ًبلحغ أن ؾيحزص  -خايغاً

ف أن ذـغ حمحوزًَ كس فعن إىل ُشا األمص )حواز سَمي  ظسَـة حس َة يف األمع اًلحًد. واًعًص

س: 1399/ 19هَلوس َح، غ  -زصاكث يف جمٍك اٍىصمي  (. وىهبَ إًََ كحابًل: "أهت صحؾص حواش ال جتًص

احساً مهنح مسذٜك إىل اًـرص؟". واكن األظصف ُو حواة ٢كس، ًسحن، مش، ؿني..، ُي ثـخّب و 

اًضحؾص إر كحل: "اْكواش اٖكس عم اًيوافش اًيت ثسذي مهنح مشس اًضـص". ]األؾٌلل اًيرًثة 

 [ 161/ 9اٍاكمٍك، 
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وحيخحح صـص ىزاز إىل حفط ظحزص مذَسر ابؾخسحز ا٢كْسَذبلث واّكوامؽ وظصااق ا٢كزح. ذَس أن 

 ىِي الاس خـحزي اٍلكي ٌَيط ثسلى كحًة اًلحايث يف ُشا ا٢كلحم. اًسحر ؾن مـصفِة اًدض 

ٌضري اًضحؾص يف ذـغ حوازاثَ إىل زؤًخَ ٌَضـص ذلوهل: " حُيِسج اًضـُص  -اعادعً

خلري مفِورمح  ؾرشاث الاهفجحزاث اًعلريت ذاذي اٌَلة، فذيىرس اًـبلكحث ا٢كيعلِة ذني اٍلكٌلث، ًو

اًلعَست مضَتة نأزكحم سحؿة فوسفوزًة". ]األؾٌلل  اًلحمويس والاظعبليح، وثعسح مفصذاث

ة اٍاكمٍك،   [ 13/ 9اًيرًث

س ُشا اًخعوز ٗكى اًضحؾص معق اًفجوت يف مهنجَة مـحّكة ا٣كحس ذني اًصؤًخني؛ مفح  ُّْبِ ًو

ٌسمََ اًضحؾص هرس اًـبلكحث ا٢كيعلِة ذني اٍلكٌلث ُو ؾيس ا٢كـصفِني مؼِص ًـمي ا٢كزح ا٢كفِوسم. 

ؾيس ابحيث اٗكالٌك من اٌَسحهَني فِو إساحة األسواز واًفواظي ذني اْكلول اٗكالًَة، أمح مًضؤٍ 

وا٢كيحكٍك ذني اًسٌلث اٗكالًَة ًؤلص َحء واألحساج وا٣كصذاث. وإرا اكهت أذـحذ اًفجوت ػحُصت ذني 

س حتٍصص وثسكِق، وخبحظ ة اًصؤًخني ؿىل مس خوى اًيؼص فإهنح ؿىل مس خوى ا٢كٌلزسة يف ححخة إىل مًز

ٗكى حفط الاس خـحزاث وا٣كحساث ا٢كسخىصت أو اّكسًست أو اإلذساؾَة؛ ثٜك اًيت ًعـد إكعحء أثص 

 اًـحمي اًفصذي وذوز اًوؾي اًضـصي آكحض يف ظيحؾهتح. 

ًـي من أػِص ا٢كضالكث اًيت هتَد ابًسححثني ٌَزنول رسححهتح، واًخيلِد  -اعاتؼً

حية، ُو اٍهنوط إىل حفط اٍىِفِحث اًيت ثوَػف هبح ذأزضِح، ِؾَوضحً من اًخوازذ ؿىل اآلابز اًزن 

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 ا٢كُسَذي وأكؽ وا٢كزح 

يجم ؾن إؾٌلًِح ؾيس حتََي ا٣كحس يف ُشا اًرضة من اًيعوض راث ا٢كفِوسم، ومح ميىن أن ً 
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اًعسَـة آكحظة. وحنسد ُشا اًخحسي من أدعص مح ًواخَ اًصؤًة ا٢كـصفِة ًبلس خـحزت يف اًثلحفة 

 اًـصذَة اإلسبلمِة.  

    ًحتصْم خامتح . 6/ 3

ؾن زس  اكن اًِسف اٙكي اهخعد ُشا اًسحر ًخحلِلَ ُو الاص خلحل ؿىل هَفِة اٍىضف

ة اًيت  ظيحؿة ا٣كحس، فاكن من إؾٌلل اًصؤًخني ا٢كـصفِة واٗكالًَة اٌَسحهَة يف حفط آكبلاي اًضـًص

ة" ًزناز كصحين محذت ٌَمـحّكة واٍىضف. وُؾيَن اًسحر جببلء مؼحُص اًخسحٍن  ثضميهتح "اًلعَست اًسحًص

جس خحر هجوذ اًسححثني ذني اًصؤًخني، نٌل أ٢كح إىل مح ٍصذ ؿىل اًصؤًة ا٢كـصفِة من مبلحغ 

الس خسزاك اًفواات واًيواكط فهيح، مؽ ثأهَس أطمَة ُشٍ اًصؤًة، ورضوزت ثوس َؽ ذاةصت اص خلحًِح ؿىل 

س من اًـيحًة ًبلس خـحزاث اّكسًست واإلذساؾَة، حِر ٍىون أثص اًـحمي  اًيعوض، وإًبلء مًز

شا اًسحر ُو دعوت أدصى من اًس ححر يف جمحل ذزاسة اًفصذي ذني ا٢كًض تني فهيح ػحُصاً. ُو

ة ذـس مح س سق هل من حمحوٌك إدضحؾِح ٌَدضرَط األسَويب اإلحعحيئ يف  اًخـسرياث الاس خـحًز

ن زبلزة من أؿبلم اًضـص اًـصيب.   ذواٍو
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 يهخص انثذث:
جض خلُي ُشٍ ا٢كلحزذُة ؿىل حمحوٌك اس خلصاء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصَحين ٌَخـصف إىل 

يَ  مىوًنهتح أكحًَة واًخـصف نشٛك إىل مصحـَحث ُشٍ اٍمتثَبلث واألوسحق اًثلحفِة يف ذواًو

ة اكمٍك. والصَم أَن ا٢كصأت يف متثَبلهتح حؼَت  ذيعٍُد وافٍص يف صـص ىزاز يف مصاحهل اًضـًص

اإلذساؾَة ا٥كخَفة من اٗكًوان األول إىل أؾٌلهل اًس َحس َة األذريت، نٌل أَن أًلحاًب من أمثحل "صحؾص 

َِلَْت ؿَََ  ح ُأظ َـة اًثحين" و"ذون حوان" وكرُي ا٢كصأت" و"صِصايز اًلصّحين" و"معص زن أيب ًز

ي ومصحـَحثَ.وُأًِعلَْت ذَ من كصي ذـغ هلحذ صـصٍ يف   ثَلهيم هل وابدذبلف مٌحيح رٛك اًخأًو

ي اكهت متثَبلهتح  إَن سؤال ُشٍ ا٢كلحزذة اًصاُس ُو "محرا متثُي ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصَحين؟ ُو

يف صـص ىزاز ميىن اذزتاًِح  stereotypeوأوسحكِح اًثلحفِة ثًمتي إىل ظوزت واحست أو منطٍ واحس 

عسز ؾيَ صـصٍ أم اكه بلٍث ؿست؟فَِ ًو  ت متثَبلهتح مذـّسذت ذحضـة ًخأًو

جس خـنُي ُشٍ ا٢كلحزذُة ابس خلصاء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصّحين من ذبلل اًـوذت إىل أؾٌلهل 

اًضـًصة اكمٍك وحتََي ذـغ اًلعحاس اٗكاٌك ؿىل حمحوز اٗكزاسة، نٌل اس خـحهْت ا٢كلحزذة نشٛك ذسفححص 

ة؛ وأؾين هبح  أؾٌلهل اًيرًثة اًيت ثوسؾْت يف جم٘كٍن، واص متَْت ؿىل أهواغ أذذَة خمخَفة ىزاز كصّحين اًيرًث

خحمـة ذني اًسريت اٙكاثَة اًضـًصة اًيت نخهبح ىزاز هرًثا مجَبًل ًضحعم إذساؿَ اًضـصي إىل خحهد مٍك من 

ثحذة آكعد الافذخححِة اًيت كصأُح اًضحؾص يف رمصخحًنث زلحفِة يف  ذـغ اًـوامص اًـصذَة،  واكهْت مب 

اًسَحن اًضـصّي ا٢كؤِسس ًصؤًخَ ٌَـح٠ك يف هوهَ اًضـصّي اًضرم  اّكحمؽ ذني اًسشد وثفحظَي اْكَحت 

اًَومِة. واص متَْت أؾٌلهل اًيرًثة نشٛك ؿىل ملحذبلٍث ُأحًصْت مـَ يف جمبلٍث أذذٍَة ؾصذٍَة مصموكة، و٠ك 
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إلذساؾّي ابالص خلحالث اًس َحس َّة ختُي األس تٍك واإلخحابث من مضخهسحٍث واصدصخاكٍث مزحْت اهلم ا

 واًثلحفِّة اٍىّبى اًـصذَّة يف ا٢كلحم األول.

ْت ملحزذيت حمحوز نّبى أزذـة ازثأًُت أهنح متثي ا٤كحوز األنّب أطمًَة يف صـص ىزاز وعم:   ثيحًو

جمحس ا٢كصأت ذوظفِح اتزخيحً يف صـصٍ؛ اٙكبهصت وفـي اًًس َحن، واًًسحء وا٢كسن يف صـصٍ، وا٢كصأت 

 ومتثَبلهتح اًس َحس َة ؾيسٍ، وا٢كصأت حسًسا؛ حسس ا٢كصأت وحسس اًلعَست.

 أًالً: ذأعْظ أًل يف ادلصعهذاخ اننمذّح ادلغرخذيح يف ىزه ادلماستح:
  متثْالخ  -

ال حتَُي مصحرشت ؿىل  C.S.Peirceًـين ُشا ا٢كععَح اًيلسي أَن اًـبلمة نٌل ًشهص ذريش 

خعٍك ذَ. وًلوُم اٍمتثَي  ذوػَفة اًخـسري ا٢كخواظي؛ إر ًًذج لّك ثـسري ا٢كصحؽ، وإهٌَل ؿىل األفاكز ا٢ك 

فىصت ؾٌل ًلوم زمتثَهل
(1)

. وال ًخحّسذ اٍمتثَي فلط ابًيعوض اًرسذًة  فِو ًـَس جضىِي اًـوا٠ك 

وا٢كصحـَحث اًثلحفِة ؿىل ادذبلف متثَبلهتح وفلًح ًصؤى اًـح٠ك ؾيس ا٢كسسغ وا٢كخَلي ذمح ًـعي جمحاًل 

ي ذني ا٢كصحـَحث وا٢كخرَّي.ٌَخأ  ًو

  انرأًّم -

ًُلعس ذَ ثوضَح مصاسم اًـمي اًفيّن ولك وملحظسٍ ابس خزسام وس ٍَك اٌَلة، وهبشا ا٢كفِوم 

ي ؿىل رشخ دعحاط اًـمي اًفين وسٌلثَ مثي ذَحن اًيوغ األذيّب اٙكي ًًمتي إًََ  ًيعوي اًخأًو

                                                           

 .31، حصمجة أهعوان أذوسًس، ضاًلحزئ يف اْكاكًةاهؼص: إمّبثو إٍىو، ( 1)
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ـمتس وذيُذَ وقصضَ وثأزرياثَ. فحًخأوًي ُو حمحوٌك وظف ا ٍىِفِة اًيت هبح حنلق فِم اًيعوض، ًو

حفط اًيط ؿىل دعوظَة أفق اًلحزئ اًفصذ وسمحهَ وماكهَ
(1)

. 

  األَغاق انثمافْح -

" ذـضِح اكمن وذـضِح ػحُص يف systemsميىٌيح أن حنسذ مفِوم األوسحق اًثلحفِة ذأهنح هؼم"

ة ؾن اًخشنري واًخأهُر اًثلحفِني، أًة زلحفة من اًثلحفحث، وثخفحؿي يف ُشٍ اًيؼم اًـبلكحث ا٣كح ًس

واًـصق، واٗكٍن واألؾصاف الاحامتؾَة واًلِوذ اًس َحس َة واًخلحًَس األذذَة واًعسلة وؿبلكحث 

شٍ اًيؼم راث ظٍك وزَلة ذإهخحح آكعحة اإلذساؾّي  اًسَعة اًيت حتسذ ا٢كواكؽ اًفحؿٍك ٌٚكواث. ُو

واًفىصّي وظصااق ثَلَِ
(2)

 . 

 ادلشأج يف شؼش َضاس لثّاَِ:ثاًَْا: متثْالخ  -
 جمحس ا٢كصأت ذوظفِح اتزخًيح: اٙكبهصت وفـي اًًس َحن: - 

أصحز ذول ٍزىوز إىل ربهصت اًرسذ الاهخلحيّئ من ذبلل اًًس َحن واٙكبهصت ا٢كخبلؾد هبح رسشد 

اًوػَفة اًخوسعَة ٌَرسذ اًيت ثيفي إماكهَة فىصت اًرسذ اّكحمؽ اًضحمي. "فلّك زسذ حيوي ابًرضوزت 

ة واًرسذًة واًضِحذت واٍمتثّي ا٣كحسي  ذـًسا اهخلحاًَح. إهّيح هبلمس ُيح اًـبلكة اًوزَلة ذني اٙكبهصت اإلدصحًز

                                                           

   ,pp27_28  Hirsch,E.D.Jr,The Aims of Interpretation, اهؼص: ( 1)

 .31_99مِجحن اًصوًًل، سـس اًسحسؾي، ذًَي اًيحكس األذيب، ض ض     

 H.A.Aram Vesser.The New Historicim:Reader,pp14_19 اهؼص: (2)
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ص اًرسذّي" ٌٌَليض اًخحزخيّي. فإَن أذّكة اٙكبهصت ذمىٌة ذفضي اًخيوّغ اٙكي ًـعََ معي اًخعٍو
(1)

  .

ة اًيت متثيُ  ة؛  وجنس ُشا اًرسذ الاهخلحيّئ ًـوا٠ك ىزاز اًضـًص فَِ ا٢كصأت ا٢كىِون األنّب يف ذفححصٍ اًيرًث

ة ذسًءا من ذًواهَ  فلس زَصخ ىزاز يف ثٜك األوزاق واٗكفححص زمتثَبلث ا٢كصأت اًخحزخيَة يف أؾٌلهل اًضـًص

يَ األذريت. وجمحس ا٢كصأت اًخحزخيّي ؾيسٍ ٌس خحرض فضحءاث ا٢كاكن ذوظفِح  األول واىهتحًء إىل ذواًو

ٚكبهصت ا٢كس خـحذت واًخحزخي واًًس َحن، ويف ُشا اًس َحق حترض ٗكًَ مسن مـحذاًل صـصاًي زمز اًي ٌَمصأت ٌو

ٌل؛ أي أهيح هخحسج ُيح ؾن اٙكبهصت ا٢كس خـحذت  األهسًس ا٢كسَوذة اًضحاـة.. قصًنظة .. كصظسة وكرُي

ة من ذبلل  .Nostalgia )اًيوس خحّكَح( أسمٌة اًضـص وؾوا٢كَ ا٣كحًس

 ٍك اإلس سحهَة اًيت كىض فهيح س يواٍث من حِحثَ يف معهل اٗكذَومحيسّ ًلول ىزاز كصّحين ؾن ا٢كصح

( فلس اكهت مصحٍك الاهفـحل اًلوسّم واًخحزخيّي. إَن 1300 -1301"أَمح اًخجصذة اإلس سحهَة يف حِحيت)

عم وحٌؽ اتزخيٌي ال حُيمتي. فذحت لك جحص من جححزهتح  ًيحم ذََفة.  -ابًًس سة ٌَـصيبّ  - إس سحهَح

ؾَيحن  سوذاوان، ويف قصقصت لّك ًنفوزت يف مٌحسل كصظسة،   ابة دض يب من أذواهبح..ووزاء لكّ 

ؿىل فحزسِح اٙكي ٠ك ًـس" ظوث امصأت ثسًك..
(2)

. 

س ًَخلي اًضحؾص ذأيب ؾسسٝك اًعلري اٙكي ًرتك خحمَ اًزخحيّج  يف ا٢كخحف اْكصيّب يف مسًز

فحز اٍاكس  س ًَسهل ؿىل وزًثحثَ األهسًس َحث  يف ا٢كخحف اْكصيّب ٍمييش مؽ اًضحؾص يف ذًو دِحًن يف مسًز

 واحست واحست" ُي ثـصف ُشٍ أكٍَك؟

                                                           

حن، (1) يحيت،ض اٙكبهصت، اًخحزخي، اًًسَ   .019حصمجة حوزح ًس

ة اٍاكمٍكىزاز كصّحين،  (2)  .193 -199، ض ض7، ماألؾٌلل  اًيرًث
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 .ال. -

سحز،  - ح مّعحز زن األحٌف زخبًل را فضي ٌو ُشٍ اكن امسِح )هُواز ذًت مَعحز(، واكن أذُو

 واكهت هُواز ُشٍ ثسزح اكًلعحت ذًٌَح وحهنغ اكًيزٍك ا٢كسحوذة  ذني ٗكاهتح يف اْكي..

 ثيحذهيح اي أاب ؾسسٝك؟ ال ٢كحرا -

 إهنح ال ثـصف امسِح. -

ي ًًىس أحس امسَ؟ -  ُو

ذساًل من هُواز   Nora El Amaroإَن امسِح اآلن أظسح  هـم.. ُشا حيسج يف اًخحزخي.. -

ذًت مَعحز"
(1)

. 

حترض األهسًس يف صـص ىزاز كصّحين مامتَُة مؽ ا٢كصأت اإلس سحهَة راث األظي   

ة ححذت  ا٢كوزٌس ًَك)هُواز ذًت مّعحز( اًيت وسُْت امسِح وأذسًخَ ابمس آدص. إَن مثة مفحزكة صـًص

)اًخشنّص( من ظصف اًضحؾص اًـصيب ا٢كهبوز ذشبهصثَ  حترض ُيح ذني فـًل اًًس َحن واًخشهص..

الاس خـحذًة الس خـحذت سمن ضحاؽ يف ملحذي اًًس َحن والامنححء ا٢كعَق ًفضحء ا٢كاكن هفسَ ممتثبًل يف 

هُواز ذًت مّعحز اًيت ًخحّول امسِح إىل ؿ١ك أجعمّي ال ؾصوذة فَِ سوى ذـغ اْكصوف اٗكاٌك ؿىل ا٢كصأت 

مصحـَخَ األظََة اًـصذَة. وفـي اًًس َحن فـي اتزخيّي نٌل ًرصخ ىزاز ؿىل ًسحن آدص مَوك ذين 

 ذبلف..األمحص أيب ؾسسٝك اًعلري. إَن سؾزؿة اًـبلكة ذني الامس وا٢كسمى مؤرٌش الهنَحز الاد 

الادذبلف حىت يف مس خواٍ اٌَلوّي كحؿسٌت أسحس ٌَة ٍمتَّي اْكصوف وا٢كفصذاث ًخهنَغ ذوػَفهتح 
                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .11 -16ض ض ،7م،األؾٌلل اًيرًث
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وذالالهتح!! وثلَُد الامس واًخزًل ؾيَ ثسُل ؿىل أهيح إساء إصاكًَة اهفعحم، مفح ذام مثَة اوضعحز 

ًول؛ فحًدسمَة حضوز، وسحزحة ثعيؽ ا٢كسحفحث فصحًرضوزت الذّس أن ًُفعم اًخبلمح ذني اٗكال وا٢كس

وا٢كصأت اإلس سحهَة راث األظول اًـصذَة دضـْت ًفـي إحمحء اتزخيّي كرسّي، حرض فَِ فـي اإلحبلل 

ة! هتح اًخحزخيَّة واًثلحفِّة، والامس ذاٌل زلحيٌف دعري ؿىل اًًِو  واإلذسال يف ٍُو

يف كعَست "أوزاق أهسًس َة"
(1)

 ًلول ىزاز كصّحين: 

 ُ َ ــح مؼِؼ ه ذو  ي..ؼؼٌؼ ِزك ؼؼؼمـــث  َْ ـــحًز

َْ ؼؼَؽ مــن أوسؼؼِــ ٌ ؼ ِ ؼ ذـ   ن ابذً

 موُش ذبلذيؼووخَ ؿَََ ص

..ؼح اًعـــِؼ حك ؼُة آفؼوزوؾ َْ  ححِ

 ضَق ـــ ح يف ذم ــٌؼ زً ؼُص مٌؼؼفأرن

 ةـــِــ حف ــعؼَ اًــذؼ صن ؼة ذـــلؼثؼ وً 

 حِثَؼحؾــلؼبلل ذــط اًؼؼؼؼوزك

َْ ؼ حً ــَ اًـؼوهؼؼمؼِؼ حز ً ؼجؼؼوأص َ 

 ضُت ؿَََــ ل ــ ه  .ًمح.ــواباًب كسً

 َْ ؼِــ ذ ــ حً ــىؼح طٍ زذيٍء..ؼؼرؼذ

 َـــحًزــــح مـــِؼ م.. ايذوه ــِؼ ٌ ؼ ِ ــ ذـ 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .506ض ،1م، األؾٌلل اًضـًص
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 ْة..ــِـــ حه ــصًت زؼؼي مؼؼؼؼٌــ أزى وظ 

سسو أَن    ة ا٢كسىصت األوىل، ًو إَن ُشٍ اًلعَست ثُـس من أؾٌلل ىزاز كصّحين يف مصحَخَ اًضـًص

ة اًخأسُس َة من ذبلل  ا٢كفحزكة اًخحزخيَة اْكحذت اًوحؽ اًخحزخيّي اكن ححرًضا ٗكًَ مٌش ذ وبنريٍ اًضـًص

اًلحمئة ؿىل ثلحذي سمٌني؛ ربهصت اًضحؾص األوىل يف ذمضق)ا٢كاكن األموسّم( وربهصت ا٢كاكن اْكحرض 

و  )إس سحهَح(، وٍىن من ذبلل سمن اس خـحذي ُو أسمٌة اًـصة يف األهسًس. وحيَي ؾيوان اًيط ُو

ِة "أوزاق أهسًس َة" إىل سمن اٙكهصى ا٢كس خـحذت من ذبلل اًخساؾي؛ فحًـَيحن ؾخشذَ اًيعَة الافذخحح 

اإلس سحهُذحن)األهسًسُذحن يف حلِلهتٌل( ؾَيحن جس خسؾَحن رهصى محضَة ؾيس اًضحؾص عم ربهصت ا٢كاكن 

األم )ذمضق(، وجس خحَي اًـَيحن األهسًسُذحن إىل مصآٍت ٍصى فهيح اًضحؾص وظيَ مصت اثهَة. واًعوزت 

ًة كحمئٌة يف ُشٍ اًلعَست ؿىل اًخساؾي وؿىل اًرسذ ا٢كضِسّي الاس خسؿحيّئ اٙكي ًضُج ابًصمس اًضـص 

ة .  ابٍلكٌلث يف إًلحغ ابًف اْكًَو

س خسؾي ىزاز كصّحين اًصمز اًخحزخيّي )والّذت ذًت ا٢كس خىفي( يف كعَسثَ)أحزان يف   ٌو

ىن من ذبلل ربهصت اص خلَت فهيح  األهسًس(؛ إر حيرض ا٢كاكن ا٢كس خـحذ )األهسًس( مصت أدصى، ٍو

آًَحث اًًس َحن والامنححء اًخحزخيّي اًلرسّي. فوالّذت وعم اًصمز اًخحزخيّي ألمريت مصسؿة أهسًس َة 

سون يف كعحاَس الحزال ًنذضة ابْكَحت.. إَن   أذسؾت صـًصا، وثسفلت حِوًة، وذّ٘كُح ؿحصلِح ازن ًس

ة(: ذبلل فـي كرسيّ حترض يف ُشا ا٢كاكن  وال جُس خسؾى إال  والّذت ال  )اًصاًو

 ن والّذت ومن حاكاي حهِبح..ؼؼ٠ك ًسَق م

..ــِـــ حف ـــحاي كؼؼؼؼؼؼلؼذ ٌَة. والؼؼؼؼؼؼؼ حف ؼؼؼؼؼك َْ 

 ةٍ ــــحظـــصهؼؼؼؼؼؼؼن قؼؼؼؼؼؼؼَق مؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ ٠ك ً 
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َْ  ومن ذين األمحص..  إال مح ًلوُل اًصاًو

 َد إال ٝك(ؼؼؼؼؼؼؼؼؼحًـــ)ال ق صُ ؼؼؼؼؼؼِـــ وق 

..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِي ساًوــــىــــحِك ذؼؼؼؼؼلــــَــــث َْ 

 ُصضُم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼَق إال كؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼ ٠ك ً 

..ؼصأٍت من اًصذحم ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكم َْ  حًز

 ىلــــؾ -ْت ؼؼؼؼؼالساً- شــــِـــ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

َْ ــــ د محض ؼؼؼؼؼؼِة حؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك َ
(1)

 

)قصًنظة( ًخىضُف ا٢كاكن يف كعَست   
(2)

زلّك دعوظَحثَ وأحسازَ واتزخيَ مامتًَُح مؽ ا٢كصأت  

س خحرض اًيط اٙكبهصت اًخحزخيَّة ا٢كيفذحة ؿىل أذـحذ مذواٗكت  ومامتًَُح نشٛك مؽ اٙكاث اًضحؾصت. ٌو

ة وهفس َة ) قصًنظة( زلّك مح ميثهل من محوٌك اتزخيَة  مذساذٍك مذوادسة ؿىل ا٢كاكن ا٢كفذحيحّ  وحضحًز

آلدص مساةن األهسًس ا٢كًس َة. وقصًنظة ُيح عم ا٢كسًية/ اّكسس وعم حسس ا٢كسًية. ًلول 

ويج اٙكي ٌض متي ؿىل اٙكبهصت  كحس خون ابصبلز:" لكٌل رُسيح حنو ا٢كحيض )...( ذسا آكََط اًس َىًو

ة، ففي  ثأمبل ة صحؾًص ًص ثيح اًيت هخرَّي وعم واًخرَّي كري كحذي ًبلحنبلل)...( إهّيح هـُش ُيح حُو

ثخشهص ٌسرتذ محضَيح صُجح فضُجح من محذثَ. إَن مح ًـُش ذًٌَح إرن ًُس ُو ربهصت اتزخي، وإهٌَل ُو 

ربهصت هون"
(3)

. 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .501_503، ض ض 1م ،األؾٌلل اًضـًص

 .500، ض 1م، هفس ا٢كعسز (2)

 .1391، ذريوث: ا٢كؤسسة اّكحمـَة ٌَعسحؿة واًًرش، 1، ظحٌلًَحث ا٢كاكناهؼص: كحس خون ابصبلز،  (3)
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عسح ا٢كاكن/ اّكسس اكايًح مذحواًل ال ٍىف ؾن اًخىّون واًدضلُك؛ فح٢كصأت اًيت حصثسط  ًو

 قصًنظة مِبلذي" ثامتظم مؽ اًضحؾص اٙكي ًخّحس "يف اب٢كاكن اٗكائف ا٤كخضن أي ا٢كاكن األموسمّ 

ة ًؤلهسًس( وذشبهصت اًعفوٌك)اًسُت اٗكمضلّي اًـخَق(، وأدسحز  اب٢كاكن اًخحزخي )اًفذوخ األمًو

اًَحمسني واألم اْكيون، وثيسمغ ا٢كصأت ؿّب اس خـحزت ظوفِة اب٢كاكن اٙكي حتّي فَِ حَول اٙكاث اإلًَِة 

 يف رزاث اٍىون واًوحوذ.

ذمضق اًيت ازثسعت رس ميَحاَة اّكسس)وخَ ذمضق( ثّبس مصت أدصى يف س َحق اس خفِحم  إنَ 

"ذمضق أٍن حىون؟" حيََيح إىل اهفعحم مؤكت ذني زمز ا٢كصأت ذسـسٍ اًخحزخيّي وا٢كاكن  مـصيف

ىن ٍهنيي اًيط ُشا الاهفعحم ؿّب اٍمتسم ذشبهصثَ اًخحزخيَة مضالِكً ذشٛك  األموسّم)ذمضق(، ٍو

 ح ذني ا٢كصأت وا٢كاكن)ذمضق(.حَواًل اتمً 

س خـنُي اًيط ابًدضالّكث اٌَوهَة وفضحءاث اْكصنة ا٤كخفِة ابألذـحذ ا٢كمخست؛ فلصًنظة  ٌو

ف(. إهّيح أص سَ مح ٍىون  أححًخيح إىل ذمضق وذمضق حتََيح مصت أدصى إىل قصًنظة) حٌحث اًـًص

 ًَ يسًة ا٢كخساذٍك أو ًـسة اًعيحذًق اًع س من اإلهبحز أمحم ًـسة ا٢كصااي اًًِو ِة اًيت ثـُس ا٢كخَلي ذامئًح اب٢كًز

 واٗكُضة!

وثخحّول ا٢كصأت من اًصمز اًخحزخييّ 
(1)

: 

 ٌي...زأًُت ذبلهَلُ ؼؼؼؼٌَ ذمضلؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 حَن ذَلٍُس.. وحَِس ُسـحذِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــأح

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .509،ض1،ماألؾٌلل اًضـًص
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ة:  إىل ظوزٍت ثًصغ ابْكصنة واْكًَو

ُص ًَُِر ذَفِح سحزْث مـي.. ـْ  واًَض

 ُصهْت ذلري حعحِذ..ؼؼحذٍي ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهسٌ

ىن ثيشثق من اًيط حصنة مضحذت ْكصنة اًامتعم مضلَكة يف اٌَحؼة اْكحرضت)اآلن( ؾيسمح  ٍو

ثيفعم ا٢كصأت مصت أدصى يف حصنة مضحذت ًعوز اًخواظي والاس خجحذة والاهسكحم يف ثٜك اًعوز 

ة( أو زيحاَة  األًن/ الازجتحؾَة. إَن ا٢كصأت ُيح ؾيسمح ثًسد األجمحذ إىل كورمح جتسس ظ وزت )اًلرًي

شا ٌضلك مٌعلة إضحءت يف اًيط ؿّب ثٜك اًثيحاَة اّكسًَة  األهت اًيت حصذ يف س َحق اتزخيّي. ُو

اًيت جضلّكت من ثوضم اًامتعم إىل زصوس الاهفعحم اًخحم وذَق اْكسوذ اًفحظٍك ذني ؿح٢كني مذيحكضني؛ 

زكة مس خَسة ذمح جيـي اٙكاث اًضحؾصت حىذفي ذفـي فشبهصت اًضحؾص اًخحزخيَّة أظسحت ذـس ُشٍ ا٢كفح

 اًيىوض والازثساذ ؿّب ظَف اًخحرس واًخفجؽ:

 اي ًَت واززيت أكٍََك أذزهْت 

 ُُِم أخساذي...ؼ ذ ــ ٌَ ؼ َن ؾ ؼؼؼأَن اٙكً

ـََِح مفحزكة أًًضح أن ٌس خحرض اًضحؾص زمز اًلحاس اًخحزخيّي )ظحزق زن سايذ( فححت   ًو

َست يف حني جس خحرض قصًنظة يف مـؼم حصاكث اًلعَست، ذسًءا من اًـيوان األهسًس يف ذحمتة اًلع 

اٙكي ٌضلّك اًـخسة اًيعَة ذسالٍهتح ؿىل فضحء سميّن حضحزّي مٌفذح اىهتيى إىل اًخبليش زمغ حمحوٌك 

اًضحؾص ثوػَف ا٢كاكن ا٢كس خـحذ من ذبلل اٙكبهصت اًـصذَّة. أي أهيح جنس أهفس يح أمحم ًـسة ىزاًزة 

ق ا٢كفحزكحث ٓكصق أفق ثوكؽ اًلحزئ. إَن ُشٍ اًلعَست حصنز نثرًيا ؿىل اًرسذ ا٢كضِسّي حتخفي خبَ
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اٙكي ًخـحهق فَِ اًرسذ ابْكصنة، ابٌَون، ابًعوث، وززدصفة اًلعَست، وذخٜك ا٢كمنيحث اًخحزخيَة 

ة نثَفة اٗكالٌك. ًص ة راث اًعحكحث اًخعٍو  اًضـًص

ويف كعَست "األهسًيّس األذري"
(1)

زاز كصّحين اًخحزخي ذوظفَ سمًٌح مس خـحًذا ؿّب ٌس خحرض ى 

زسذ مضِسيّ 
(2)

ة  "أًن األهسًيّس األذري"؛ ُشٍ  اس خـحذّي وّػف فَِ اًبلسمة اإلًلحؾَة اًخىصاًز

اًبلسمة اًيت عم يف األظي ؾيوان اًيط ا٤كوزّي أي ؾخشذَ اًيعَة اٍىّبى. والصَم أَن ُشا اًرسذ 

يًح هبح ذون ا٢كضِسّي ًعسز ؾن مصحـَة األًن ا٢ك ة اًيت جتـي اس خـحذت اًخحزخي األهسًيّس ُز صنًز

ً ؿىل زموس األهسًس اًيت  سواُح. و وحيرض ذحمت والّذت ذًت ا٢كس خىفّي ذوظفَ متثَبًل اتزخيًَح ذالا

سون  ُضَِـْت، فأذش ًسحر ؾهنح اًضحؾص أو )األهسًيّس األذري( حٌسًح إىل حٌد مؽ كعحاس ازن ًس

 ٗكاذي؛ أي ضَحغ زموس اإلذساغ وأكحل واْكنك من األهسًس.وجسَحذت ؾسساًصمحن ا

 ْص ؼؼِــــ ُي األد ؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ سً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأًن  األه

 حِعِخَؼؼ ُد ذ ؼؼؼؼؼؼعحًؼؼؼؼؼحء ًُ ؼؼؼؼؼاٙكي ح

..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ حة أذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــــ ن ز ؼؼؼؼم َْ 

..ؼؼؼؼؼؼؼؼص ُأمّ ؼؼؼؼؼؼــــن صؼؼؼؼٍٍك مــْع ؼؼؼودُ  َْ 

سوْن..ؼؼن ذًؼؼسٍت مـــِــ ع ؼؼ وك   وان ازن ًس
                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  133، ض3م،  األؾٌلل اًضـًص

زحؽ فضي ُشٍ اًخلٌَة زىوهَ إفحذت من اًسُامن اهدصَ ظبلخ فضي ؿىل حىثَف ىزاز كصحين ًسًِة اًرسذ ا٢كضِسي يف كعحاسٍ. وكس أ (2)

ؽ ا٢كضِسي_اًس ميي ابختحر اٌَلعحث اٍىٌحاَة ا٢كىّّبت  يف أسَوة ىزاز ومٌؼوزٍ. وكس سحؿسٍ ُشا اًخوػَف اًخلين اإلذساؾي اًًو

شا خيح ًف كحهون اًصؤًة اٍلكَة ا٢كلّصذة اًيت ثرتنز فهيح ؿني اٍاكمريا ؿىل ثفعَي ظلري ًخىضف فَِ ؾوامي ٠ك حُص وحسُح من كصي. ُو

ـّسل وسد ا٢كصاَحث. اهؼص : ظبلخ فضي،  ة ا٢كـحزصتًو  .13،ضأسحًَد اًضـًص
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 وذحمٍت من دوامِت والّذَت ذًِت ا٢كُْسخَْىفي

 وظ اًُسَجحذٍْ ؼؼِؼ طٍ من د ؼِؼ ِص د ؼؼؼوآد

 مُن اٗكاذيْ ؼصحؼاً سســ اًيت ظىّل ؿَهيح ؾ 

ة اًـمَلة ألفـحل اٍهنحايث واًضَحغ والاىىسحز، يف ملحذي  ىثف ىزاز كصّحين اٗكالالث ا٣كحًس ٍو

ل الاس خـحذت والاسرتخحغ واًسحر واًسـر يف ذحمتة ُشٍ اًلعَست اًيت ثخجحوز فهيح أمخهن أفـح

امتظم فهيح )األهسًيّس  وفضحءاث مذـسذت من زصصَوهَ وقصًنظة)إس سحهَح( واإلسىٌسزوهة ا٢كس خَسة. ًو

ة  األذري( مؽ  الاس خبلابث اًيت حسزت ًضـوة وأدم أدصى مثي اًِيوذ إكص حِر ظمس اًًِو

 حهئح من كصي اًعصف ا٢كس خـِمص.وإًل

 ريؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُي األدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ"أًن األه

َْ ؼؼِـــ حث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحغ لَك مفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاٙكي أض  ح

َْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف م  ٍِ زصصَوه  ح

 َْ يسزوهؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼ حٍ اإلس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وم 

 َفح..ؼ حٍ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وم 

 ْص ؼؼؼؼِــ ُي األد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأًن األه

َْ ؼؼؼؼة قَ ؼفــسِول ؿىل أزظــــ مذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اً   صًنظ

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأًن آد  صؼؼؼمــيسّي أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص 

ُومشْس ؼوف نس خـــ صً ؼؼؼجنح من أس يحن ن  ..."ًو
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ٌل؛" فزناز  يسن وكرُي ُيحك مسٌن أحٌسٌَة حترض يف صـص ىزاز كصّحين وثامتظم مؽ ا٢كصأت؛ ابٌزس ًو

ؾيسمح اًخلى جبحهني ثٜك ا٢كصأت اًفصوس َة، ًشهص ًيح ؟أٍن زآُح واًزمن اٙكي زآُح فَِ؛ فحًصذط ذني 

خوحض، ورٛك ًنذؽ من اُامتمَ اٌَلحء وذني ا٢كاكن واًزمحن يف كعحاسٍ نثرًيا مح ًخىصز يف ص ـصٍ ًو

خبعوظَحث ا٢كسًية وجضىِبلهتح اًزمحهَة"
(1)

: 

 ُمِح خحهنْي..ؼؼؼؼؼؼ حن اس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخ"ن 

 يف ابٌزَس من س ينيْ  -أرهُص - ًلِهُتح

 حذُو(ــــذؼؼؼؼؼؼؼ )اً  حزتــــلؼؼؼؼؼؼؼُص يف مؼؼؼؼؼأرن

 ْة..ؼؼؼؼؼسِؼؼؼؼؼؼؼؼ صه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُو

 َْ  يف ؾًَهيح ثسًك سٌلُء ابٌزَس اًصمحذً

َْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُو  وذً

 ِح من ُدِفِح أكَيْ ؼؼؼؼؼؼؼ صف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثـ

ُ ؼم  ْي"ؼ س ـــ ن  (2)ِسحِث اْكَِق اًعًو
. 

 ّاس يف شؼش َضاس لثّاَِ: شيش  سيض
"اًـني واإلزصت، ذزاسة يف أًف ًٍَك  ثعسٍصٍ ٍىذحذَ ًشهص اًيحكس ا٢كلصيّب ؾسساًفذّحخ لكَعو يف

ٍَك" آكصافة ا٢كلصذَة رضأن "اٌََحيل اًـصذَّة ٍَك من  ًو "كِي إهَ ًُس ذوسؽ أّي أحس كصاءت أًف ًٍَك ًو

                                                           

 161ض 1333جمٍك اًفىص اًـصيب، اًـسذ اًثحمن واًدسـون،   "،مبلمح ا٢كسًية يف صـص ىزاز كصحينذَحىىَ محضَة،"  (1)

ة اٍاكمٍك (2)  .336، ض1،ماألؾٌلل اًضـًص
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صذف لكَعو كحابًل "ًَعمنْئ اًلحزئ إهَ ًن ميوث رسشد اٌََحيل  ح ذون أن ميوث"، ٍو ِح إىل آدُص أًو

وإْن زقد يف رٛك، من إمتحم ُشا اٍىذحة ا٢كدضؼي اٙكي ًُـخّب مذيًح ًضم ٍىوهَ ًن ٍمتىن، حىت 

حُيىص من ا٥كعوظحث واًعسـحث واًرتحٌلث واإلضحفحث واًرشوخ واٍىذد ا٢كُـحذت،  ؿسًذا ال

وس َؼُي ُيحك أذًسا هٌط آدص من اٌََحيل كحذبًل ٌَىضف واًلصاءت"
(1)

 . 

ٍَك اكن ًـين اْكَحت واًخوكف ؾن اًرسذ  ذنّي حزفِخني ثوذوزوف أَن اًرسذ يف أًفًلس  ًٍَك ًو

اكن ًـين ا٢كوث
(2)

، وٙكٛك جنُس أَن اًخلٌَحث اًرسذًة يف هعوض اٌََحيل اًـصذَة كحمئة أسحًسح ؿىل 

وإال اكهت وضوت الاهدضحء كس   إْكحق حاكًة ذاذي حاكًة يف لّك ًٍَك فبل ثًهتيي اٌٍََك ابىهتحء اْكاكًة

فحهخـش مث س َعَسَ اًضجص وا٢كَي وس َلذي صِصساذ... ًلس اكهت ذَلت أوهجح ؾيس صِصايز 

ٌضـص ذخٜك اًًضوت، وإهٌَل حـَخَ ذامئ اٌَِفة واًرتكد والاهخؼحز  صِصساذ أرَك من صِصايز جفـَخَ ال

إىل اٌٍََك اْكحذًة ذـس األًف، ويف اهخؼحز حمتة حاكًة ًخَحلِح حباكًة ًرتكد رضوق ذحمتهتح. يف 

ي موس َلي ْكاكًة صِصساذ وصِصايز  مسفوهَة "صِصساذ" آكحٗكت ٌَصويّس زميسًك هوزسخهوف مثَة ثأًو

ثـّب ؾهنح اًيلٌلث ا٢كوس َلِة اًِحذاة مث ا٢كخعحؿست ذثوزت زصاكن ًوصم ؿىل الاهفجحز مث اًِسوء ذـس 

ي هفيس ٌَحاكًة ؿَّب ؾيَ اٍمنسحوّي زصوهو ذخَِحمي يف نخحذَ  "اًخحََي اًيفيسّ  رٛك. ومثَة ثأًو

ٌَحاكايث اًضـسَة"
(3) 

ٍَك" مس خـَيًح  و حيَي هفس ًَح اًضرعَخني اًصاُس َدني  يف "أًف ًٍَك ًو ُو

ذآًَحث اًخحََي اًيفيّس ؾيس س َجموهس فصوًس : ًلس حـي صِصايز ميثي "اًِو" آكحضؽ ٌَلصاةز يف 

                                                           

ٍَكاًـني واإلزصت، ذزا (1)  .3، ضسة يف أًف ًٍَك ًو

 ، حصمجة اًعسًق ذوؿبّلم، مصاحـة َلس زصاذت.مسذي إىل األذة اًـجحايباهؼص:  (2)

 ، حصمجة ظبلل حصة.اًخحََي اًيفيس ٌَحاكًة اًضـسَةزصوهو ذخَِحمي،   (3)
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 ىل صِصايزحني متثي صِصساذ "األًن األؿىل"، وعم حتحول ذواسعة اْكًك إؿحذت اًخواسن اًيفيّس إ

 . وثيجح يف اٍهنحًة يف إحساج رٛك

ح ٌ٘كفحغ ؾن أمثوٌك صِصايز وزمٍزهتح يف  ـً ة ذَحًًن سحظ أظسز ىزاز كصّحين يف ذفححصٍ اًيرًث

ة اًيت كصهت "صِصايز" ابّكًس وسعوت اّكسس األهثوي. وثـوذ  اًثلحفة اًـصذَة؛ وعم األمثوٌك اًصمًز

ة اًـمَلة إىل إسحءت فِم زلحفِة نّبى صّوُت ُشٍ مأسحت صِصايز يف زلحفذيح اًـصذَة ويف ذي  ُهتح اًصمًز

ة اًثلحفِة اٍىّبى  ح ذـَسا ؾن ثأوًٍي معٍَق ًِشٍ اًصمًز ًُ األمثوٌك وحـَت جمحل ثَلهيح ثَلًِح سَسًَح مضَو

 اٗكاٌك.

ة" وأوذ أن أؿرتَف أن صـصي كسمين ٌَيحش ثلسميًح دعًصا، وظسف  ًلول ىزاز يف ذفححصٍ اًيرًث

ة( يف زؤوسِم" وسحؿس ؿىل حصس َخ ظوزيت ابألمحص اًفحكؽ..مسـيت  )اًضِصايًز
(1)

. 

"ذـغ صـصي ًلسمين ٌَيحش مببلمح)صِصايز(، ُشا ا٢كٜك اٗكموّي اٙكي حَول زسٍصٍ إىل 

 مشحٍب ٌَجمَبلث، وحَول جحصت هومَ إىل ملّبت..

 وحني كَُت يف كعَست )اًصمس ابٍلكٌلث(:

 فّعَُت من خ٘ك اًًسحء ؾسحءت

 صاًمح من اْكٌَلِث ؼؼؼت أُـــِــ ٌ ؼ وذ 

 ٌغ أو.. أسوذؼِؼ ٌِس أذ ؼؼ ٠ك ًسَق ه 

 َ زااييتؼؼؼؼؼؼت ذأزضؼؼؼؼؼإال سزؾ

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .336ض ،7، ماألؾٌلل اًيرًث
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 مٍَكٍ ــ سِم ح ــ ج ؼؼؼ ٌة ذ ـــ٠ك ثسَق ساًو

 ِح ؾصابيتؼؼؼؼؼؼؼ وك ؼؼؼصْث فؼؼؼؼإال وم

حني كَُت ُشا اٍالكم، اؾخّبوا رٛك اؿرتافًح دعًَح مين ابزحاكة اّكصمية، وأذاهوين   

ة(. إَن صِصايز يف هؼصي زصيء من لك اّكصامئ ا٢كًسوذة إًََ.. ومن حلَ أن ًعحًد )اب ًضِصايًز

ذإؿحذت حمخهكخَ وإؿحذت اؾخسحزٍ. وحني س ُخـحذ حمخهكخَ يف اًلصن اًـرشٍن، ؿىل ضوء ؿ١ك اًيفس، 

َ ومَهل من مَهل من حصمي س َدصني أَن اًصخي ٠ك ٍىن كحثبًل وإمنح اكن مضعًصا إل اًلذي ذسافؽ ا٢كَي.

إَن  ححصُذَ، ومَهل من ؾرشاث األحسحذ اًيت اكهت ثُمي إًََ لك ًٍَك نٌل حُتمي أظسحق ا٢كضَِحث.

شٍ عم اًيلعة اًِحمة يف رسعَخَ - صِصايز اكن فٌحًًن واكن إوسحًًن واكن أححذي اًيؼصت يف  -ُو

ظححد كوت وسَعحن اْكد.. اكن ًسحر يف أؾٌلكَ ؾن امصأت واحست حتسَ ال ألهَ مٜك، وال ألهَ 

ىن ٙكاثَ" ٍو
(1)

. 

بلهتح ا٢كلَوظة يف اًثلحفة    ة صِصايز نٌل ًفِمِح وذـًَسا ؾن ثأًو ًامتظم ىزاز كصَحين مؽ زمًز

ىن ًُس ابًخَلي اًسَيب وإهٌَل ابًخَلي اإلجيحيب  اًـصذَة، نٌل ٍصى، إر ًعسح ُو صِصايز اًلصَحين، ٍو

ة اًثلحفِة اًـمَلة. ًلول كصّ  "ووضِصايز اكهت اًوفصت ثعَشين ابًلصف والامشزئاس،  حينًِشٍ اًصمًز

وويُت، لكٌل ازثفؽ ؿسذ اًًسحء يف حِحيت أسذاذ صـوًزا ذلصذيت وثوحسي. ُشا اًضـوز ابٙكهد وظي 

أسلط ؿىل فصايش ابهًَح، ويف حَلي  ، فىٌُت لكٌل وذؾُت امصأت..1355 -1351إىل رزوثَ يف ًيسن 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .356،351،351، ض ض7م، األؾٌلل اًيرًث
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ويُت أحبُر، مثي صِصايز، ؾن امصأت حتسين ٙكايت، ال ٍىوين صحؾًصا  ًلس حبحز من ا٢كَح واًفجَـة..

مـصوفًح حتَطُ ذَ آكصافحث واألسحظري من لّك خحهد"
(1)

. 

٠ك حيحفغْ ىزاز كصّحين ؿىل مسًوٍل واحٍس ًصمز صِصايز اًوازذ يف ؿسٍذ من كعحاسٍ ؿىل امذساذ 

ة ويف مصاحهل اإلذساؾَة ا٥كخَفة، فلس حتوّ  ل زمز صِصايز ؾيسٍ أحِحًًن إىل أمنورح أؾٌلهل اًضـًص

سَعوّي مقـّي، ًعحذز اْكصايث لكِّح ؾيسمح ًسؾي امذبلك ا٢كـصفة اًوحِست ا٢كمىٌة وا٢كعَلة وذحظة 

يف كعحاسٍ آكحظة ابًسرتول واًيفط. ًلول كصَحين يف دعسخَ الافذخححِة يف ؿحمصة زلحفِة عم 

س َحق اْكحل يف دعسَ الافذخححِة "فَلك ملحم ملحل"؛  آكصظوم، وا٢كبلحغ ؾيس ىزاز كصَحين مصاؿحت

خفعسخَ ٢كسًية هفعَة حسًثة ختخَف ؾن دعسخَ آكحظة ذـوامَص ؾصذَة زلحفِة أدصى مثي ذمضق 

وذريوث واًلحُصت ومّعحن. ًلول كصّحين" إَن مضلكة اًـح٠ك اًـصيّب األوىل، عم مضلكة ؿبلكة اٍاكثد 

س حفحًػح ؿىل  - أن خييص اٍاكثد. واٍاكثد ٍصفغ -ىل سبلًخَحفحًػح ؿ -رضِصايز. فضِصايز ًٍص

خَ ىشا ٌسدٌفص صِصايز حصسَ، وؾسسَ، وأهجزثَ، إلكٌحغ  -حفًو اٗكدول إىل قصفة اًـمََحث. ُو

اٍاكثد ذفضحاي آكيص"
(2)

. 

ة اًـمَلة ًِشا اًصمز  ًلس ؿّّب ىزاز كصَحين يف كعَسثَ "مأسحت صِصايز" ؾن ثٜك ا٢كأسحت اًصمًز

يسي اًعحةص اًيت زسذُح اًثلحيفّ   اٙكي ًسحر ؾن اْكد ذون أن جيسٍ؛  متحًمح مثي أسعوزت اًًِو

يسّي اًعحةص األذري من اٌَـية اًيت حَّت ذَ ُو  ة؛  إر اكن ذبلض اًًِو ىزاز كصَحين يف ذفححصٍ اًيرًث

ِح أن ثعـس إىل سفِيخَ! ًلس اكهْت اًوفصت اٍىثريت من اّكًس مؽ وسحء نثرياث ٠ك  حد امصأت هل وكصًو
                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .353، ض7م، األؾٌلل اًيرًث

 .133، ض9م ،هفس ا٢كعسز (2)
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جض متي ؿىل زقسة صِصايز يف اْكد اًـمَق واًفِم اًـمَق سشصًح يف موث ُؤالء اًًسحء. ذَس أهيح ال 

ة صِصساذ ا٢كثلفة  هَمح يف كعحاس ىزاز كصَحين ويف زسذٍ اًيرثي ًضِصايز اًلصَحين ؿىل أي وزوذ ًصمًز

إَن صِصساذ ُيح ملَّسة ومسىوث  اْكىمية اًيت كصأْث أًف نخحة نٌل وظفهتح ذشٛك اٌََحيل اًـصذَة.

وزوذ حىت ْكََهتح اًرسذًة يف زسذُح اّكحرة اٙكيك اٙكي اكن ًلحذي  ؾهنح ومعموسة متحًمح! وال

حِحهتح، وال ثؤرش كعحاس اًلصّحين اٍىثريت ؾن صِصايز إىل ذبلظَ األذري مؽ صِصساذ! فِي اكن 

ة اٙك شا اًعمس واإلًلحء وا٤كو مصنًز اث اًضحؾصت يف ىصحسُهتح اًعحقَة سشد رٛك اًخلَُد ُو

صـًصا وهرًثا؟! فصمغ وحوذ وفصت هسريت من وسحء اًلصّحين وأؾين ُيح ا٢كصأت ؾيسمح جس خحَُي إىل كعَست، 

خَ األوىل واألذريت؛  فِو اٙكي  ٍ ؾيس ىزاز كصَحين مبصنًز أكول زمغ ُشٍ اًوفصت إال أَن مثّة احذفحء ظحػ

و يف ا٤كع ٍك األذريت صِصايز اًلصّحين اٙكي ٠ك جيس ذني وسحء اًـح٠ك امصأت حىون ظيؽ اتزخي اًًسحء، ُو

ة وا٢كامتَُة  يسي اًعحةص راث اٗكالٌك اٍمتثَََة اًـمَلة وا٣كحًس ذبلظَ األذري نٌل يف أسعوزت اًًِو

يساًي ظحةًصا ؿىل مسى ؾلوذ جتَول فهيح يف ؾوامَص ؾصذَة وأحٌسَة مث اكهت  مـَ؛ فِو أًًضح اكن ًُو

 عٍك اٍهنحاَة أهَ ٠ك ًؼفص سوى اب٢كصأت/ اًلعَست اًيت ذّ٘كهتح  أصـحزٍ: ا٤ك

 ين..ـــمــــِؼؼؼؼ ف ؼؼؼؼؼؼؼ ٌس ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال أح"

 ُِم مح مأسحُت صِصاَيزِ ؼ ٌس ًف ؼؼؼؼؼؼؼال أح

 ُص اّكًُس يف حِحثيحؼِــ ن ًع ؼؼؼؼؼؼؼحِ

 ن اًفصاز..ؼؼؼؼؼؼح مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوؾً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

ًٌ زسًزا وضؼؼؼم  َُ يف اٌََي وا  ِحِز..ؼ ُم

 ِحؼؼ ـ ؼ سف ـــًة هؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼض

 حِز..ـــِؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼ ح اد ؼؼؼؼؼؼؼص مؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــ ل ــ ذ 
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 جوُن ابٍهبحزِ ؼؼُسك ِا٢كـــِؼ حني ًعرُي ه 

َيت ..وخصصَت.. اهخححزي"ـــعؼؼمل
(1)

 

ة "صِصايز" ذالٌك سَسَة حني ًلصهنح ىزاز ابًسَعة اًلمـَة ا٢كس خَسة  وحىديس ذالٌك زمًز

ُضرتى: ة ا٢كصأت حني جس خحَي إىل حسس ًُسحغ ٌو  ٌَحصايث اإلوسحهَة،  ومهنح حًص

 صايزؼؼؼؼؼؼِؼؼ حة ص ؼؼؼؼؼؼىل ذؼؾ

 عَُؽ حتٍصص امصأٍْ ؼؼ ف أسذ ؼهِ

 حذوزْ ؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼف ابًؼؼؼؼؼؼلــث

 صايزْ ؼؼِْ ؼؼؼ صت صَ ؼؼؼؼؼؼجؼؼؼأمحم ح

ح!!ي ذوُزُؼؼؼؼؼؼى ًأثؼؼؼؼحذ
(2) 

 اننغاء ًادلذٌ يف شؼش َضاس لثّاَِ:
"ذني ا٢كسًية اًعحُصت اًيلِة  ثـّسذث مسًوالث زمز ا٢كسًية يف اًضـص اًـصيب اْكسًر

َفة اًلحس َة ا٢كضّوُة وا٢كسًية اًصمز  ا٢كـضوكة اًيت حاكذ أن حىون ُمَّبأت من اًـَوة وا٢كسًية ا٢كًز

بلٍث مذـسذت مفذوحة أمحم ا٢ك  خَليا٤كمتٍك ًخأًو
(3)

. 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .515ض ،1، ماألؾٌلل اًضـًص

 .)األوزاق اًرسًة ًـحصق  كصمعي(.117، ض5، مهفس ا٢كعسز (2)

ة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَستاهؼص: أمحس حِسوص،  (3)  صـص ىزاز كصّحين اهؼص: حميي ؛ وؾن ا٢كسًية يف 111: كصاءت يف صـص ىزاز كصحين،صـًص

ة يف أذة ىزاز كصّحين، دٌصس خو جنم، اٍىون اًضـصي ؾيس ىزاز كصّحيناٗكٍن ظسحي،  . وؾن ا٢كسًية يف اًضـص اًـصيب اًىرحسَ 

ة.اًضـص اًـصيب ا٢كـحزص ا٢كـحزص اهؼص: ؾز اٗكٍن إسٌلؾَي،  ، كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَة وا٢كـيًو
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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 ذمثٍَك يف ذمضق وظحذؽ ا٢كسًية/ األهىث نٌل يف كعحاسٍ 

ذفـي سفصٍ وجتواهل يف أكعحز  ؾن ذريوث إىل خحهد وزوذ مسن نثريت يف مذرَّهل اًضـصي اًزنازيّ 

اًـح٠ك ا٥كخَفة. مثّة مسن خحرذة وأدصى ظحزذت، وكس  ظيّف ىزاز مسن أصـحزٍ ذأهنح "اكًًسحء لّك 

ومسن ُحذاة ومسن  ومسن ثصاثزت.. واحست ًِح رسعَهتح وزاحئهتح، ومشاكِح. فِيحك مسن دصسحء..

 سن ثلصأ نخد اًضـص، ومسن الومسن ظَسة ومسن رشٍصت ومسن ظحُصت ومسن ؿحُصت وم ؾعسَة..

زن مصمي ومسن ثـسس محٍلك خخهسون"اثلصأ إال ورشاث اًسوزظة ومسن ثـسس ؿُىس 
(1)

. 

وا٢كسن اًيت جضلي مذرَّي ىزاز كصَحين اًضـصَي عم ا٢كسن ا٤كِصضة ا٢كض خـٍك حبصااق اًضـص أّمح 

مـَّية يف أصـحزٍ وزوًذا ذالاً  ا٢كسن اًسخوية فبل ثثري ٗكًَ أذىن اهفـحل، وابًخحيل اكن وزوذ مسن

ي" ًيسن أؾعخين صـًصا نثرًيا.. س وذريوث وذمضق.. ًيسن أؾعخين  ٌس خحق اًخأًو ونشٛك مسًز

و )اًصمس  س أؾعخين واحًسا من أؾيف نخيب ُو و )كعحاس(.. ومسًز واحًسا من أفضي نخيب ُو

وذريوث أؾعخين  وذمضق أؾعخين )كحًت يل اًسمصاء( و)أهِت يل( و)حصَشيت(.. ابٍلكٌلث(..

)كعحاس مذوحضة( و)نخحة اْكد( و)كحموش اًـحصلني( و)كعَست ذَلُس("
(2)

. 

أّمح  وجسأل ؾين.. وأسأل ؾهنح.. أؾوذ إٍهيح ذامئًح.. "وا٢كسًية اًيت حتّصضين ؿىل نخحذة اًضـص..

ا٢كسن اًيت حتحزصين ذثلحفة اًسَزتا واًِحمّبقص وموس َلى اٗكٌسىو فبل أؾوذ إٍهيح أذًسا"
(3)

. 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .556ض ،9م ،األؾٌلل اًيرًث

 .556ض ،9م ،هفس ا٢كعسز (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                            556، ض9م، هفس ا٢كعسز (3)
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"اًًسحء وا٢كسن" ًلول ىزاز كصَحين يف كعَسثَ
(1)

: 

 أهِت اآلن ؿحمِصيت ذني اًـوامِص.. 

 نِ سُ مُ ؼٌل اًؼن جمَبلِث اتزخيٌ..ؼ وٌَ  

ح.. إَن ذمضق ثيوكش يب نٌل ًخوكش اًصضَؽ  ـً " اًواكؽ أَن ذمضلِيت عم هلعة ضـفي وكويت م

ٍك.. مززوؿة يب ذمضق نٌل اْكَق اإلس سحيَن ذثسي أمَ.. إهنح جسىٌين نٌل ٌسىن ٝك وخَ امصأت مجَ

)...( كعحاسي لكِح  مـَمصت ؿىل اًعصاس اًضحسّم.. لّك أًٍف زمسهتح ؿىل  مززوغ يف آران اإلس سحهَحث

لّك مضة مس خسٍصت عم كصة من كصحة اًضحم" اًوزق عم مجشهة ذمضلِة..
(2)

. 

ٍث اتزخيٍَة وهفس ٍَة معَلة إَن حضوز )ذمضق( يف صـص ىزاز كصَحين ًأيت مىدس ًَح حبموال 

ٌَماكن؛ فلس اؿرتف ىزاز ذأَن صـصٍ صلّكخَ أجبسًة محاَة ذمضلِة،  وأَن حلصافِة حسسٍ حلصافِة 

صحمِة؛ فحًضحم ًِشا لكَّ حتضيَ وجضـهل وثضَتَ وحىذسَ وحصمسَ ابٌَون اًوزذي وحززؿَ مقًحح وصـرًيا 

شا اْكضوز وحصوفًح أجبسًة وثلري ثلحظَؽ وهجَ وحتّسذ ظول كح مذَ وختخحز هل ًون ؾًََِ. ُو

الاس خثٌحيّئ ٢كسًية اس خثٌحاَة ؾيسٍ حـي  اْكضوز اٗكمضلّي يف كعحاسٍ كحًسًح وحمخواًي ًفضحءاث 

أدصى مبح يف رٛك فضحءاث األهسًس؛ إر حترض ذمضق يف ثٜك اًلعحاس "أحزان يف األهسًس" و" 

 قصًنظة" و"األهسًيس األذري".

                                                           

ة (1)  .17،ض 5م، اٍاكمٍك األؾٌلل  اًضـًص

 .117ض ،9م ،هفس ا٢كعسز (2)
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ة ا٥كخَفةحىّصز وزوذ ذمضق يف ك "ذًم اّكن  عحاس نثريت ًزناز وؿىل امذساذ مصاحهل اًضـًص

حصظَؽ ابٙكُد  "و" "و" إىل األمري اٗكمضلي ثوفِق كصَحين" و" من مفىصت ؿحصق ذمضليّ  اٗكمضلي

ي ذمضلِة إىل مقص ذلساذ" وموال ذمضليّ  "و" ؿىل س َف ذمضليّ   "و" "و" ايمسني ذمضلي مواًو

 اًلعَست اٗكمضلِة".

ة ظوث "األًن حترض  يف "اًلعَست اٗكمضلِة"  زيحاَة/ اًخحزخي اْكحرض من ذبلل مصنًز

اًضحؾصت"؛ مفيش ا٢كفذخح ًـعي امس اإلصحزت)ُشي( يف حىصازٍ إصحزت وذالٌك محميَة إىل ا٢كاكن 

ة  امتظم مـَ متحًَُح اتًمح يف فـي اًًِو و ا٢كاكن اٙكي ًيسمغ فَِ اًضحؾص ًو األموسم)ذمضق(، ُو

 ا٢كَخحمة:

 و رّشحمت حسسيؼؼُي ًؼؼؼلؼضْ ؼ ِسمَ ــأًن اً

 فحخُ ؼحكِس وثؼؼؼؼؼؼؼٌؼ يَ.. ؾ ؼ حل م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼًس

و فذ  خنكؼ ً سْ ــمُ ــين ذــِؼ صاً ؼؼؼؼؼؼؼمت صــحؼؼًو

من زاحوا  يف ذسم أظواَث مسـمُت 
(1)

." 

وحيرض اًخحزخي يف اًلعَست  من ذبلل ثيحٍض اتزخيّي إذساؾّي مؽ اًلعَست اّكحََُة يف ملعـِح 

ًَّل، ومن ذبلل اس خفِحم هتوكي موحوغ ؿىل أوضحغ األمة اًـصذَة اًسحبسة  اًيت ٠ك حصاوخ سمهنح اًع

 ا٢كحضوّي:

 

                                                           

ة اٍاكمٍك، (1)  .111ض ،0م األؾٌلل اًضـًص
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 ٍة؟ؼمــحظــرٍي، ذاُز فـــرؼؼزاُل ذؼؼؼ"أال ث

فحٍهنُس ُمسدٌفٌص.. واٍُىحُي ظّساخ
(1)

" 

ن، وابًخحيل فإن ٌس خحرض ىزاز كصَحين يف ُشٍ اًلعَست اًـصوذة ذوظفِح أزمٍك ٠ك ثلحذز أسمٌة اْكز 

أيت اس خفِحم اًضحؾص اٍهتوكَي اًسحدص ؾن اًخحزخي:  اتزخيِح  ِسفص اكمي من األحزان، ًو

صوذة ث ؼؼؼؼؼؼح ٌَــ"م  ي أزمٍكٍ ؼثؼ سو م ــصــ ـُ

 ِخ، أفصاُخ؟ؼحًزؼِد اًذـــذــ أًَُس يف ن 

 واًضـُص، محرا سُصلى من أظحًِخَ؟

 ّساُخ..ؼؼؼؼؼوم حٌة.ـــوالٍَ هّع ؼؼؼؼؼؼؼإرا ث

 خُد؟ واألكفحُل يف مفيحــ ف ىى ــِـــ ون 

حُخ.."ـــفّ ـــم ســِـــ ٍَة ًأث ؼ ُي اثه ــون
(2)

. 

ة اْكحذت يف كعَسثَ "ايست اٗكهَح اي ذريوث" ذني ذريوث اًيت اكهت  حترض ا٢كفحزكحث اًضـًص

وذني ذريوث اًلعة اًوحض َة اًيت  )َؾْضخحز( واذؿة حوزًة مجٍَك حح٢كة متثي مٌسؽ آكعوذة األول

 هلَست إىل  امصأت طمجَة.ا

                                                           

ة اٍاكمٍك، (1)  .111ض  ،0م األؾٌلل اًضـًص

 .111ض ،هفس ا٢كعسز (2)
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"اي ست اٗكهَح  ًلس نثّف اًضحؾص الاس خفِحم اٗكال ؿىل اًخـجد ذـس ثوػَفَ ألسَوة اًيساء

ة معَلة. إَن ثخحذؽ الاس خفِحمحث ا٢كؤلى ابًخـجد ذال ؿىل إًلحغ  اي ذريوث" اٗكال ؿىل س َحذت أهثًو

اًخوحص واًلَق ونثحفذَ يف اًلعَست
(1)

: 

 ح اي ذريوث..ؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ اٗكه  ّت ؼؼؼؼؼؼؼؼؼح سِ ؼؼؼؼؼؼؼؼً 

 مضلوٌك ابًَحكوث؟ؼ حوزِك اً ـــن ابغ أسؼؼؼؼؼؼؼم

 حصّي،ؼؼؼم اًســــمؼؼؼؼؼحذَز ذحثؼؼؼؼؼؼؼؼْن ظؼؼؼؼؼؼؼمَ 

ُ ــــصك اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼفــــّط ضؼؼؼوك  ة؟ـــِؼؼؼؼؼؼ ص ــــ ش

ن؟من رَ   حب اًفصَخ اًيحمئ يف ؾًَِم آكرضاٍو

يح حىوجس خحَي ذريوث إىل زم  ة، ُو  ذالٌك ا٣كحس اًضـصّي ؾيس اًضحؾص كس ثـَملت: نز اْكًص

 خشٍزن.. ومـرتفنيؼ يح. مـ ــ ِ ؼ ن أث ؼؼحؼؼه ُح

 َم زصوخ كصََة..ــ َ ؼ لٌح اًيحز ؾ ــ َ ؼ أًَن أظ 

ة( فلذَيح امصأت.. اكهت ثسؾى)اْكًص
(2)

... 

هنيي اًضحؾص اًلعَست ابس خحضحز اًثيحاَحث ا٢كخضحذت زىثحفة وذخىثَف ظَلة  اًيساء)اي( ٍو
(3)

: 

 ريوث ا٣كيوهة..ؼم اي ذسّ ــــ حًسُت أح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼم

                                                           

ة اٍاكمٍك، (1)  .577، ض0م األؾٌلل اًضـًص

 .579، ض5م هفس ا٢كعسز (2)

 .593ض  ،هفس ا٢كعسز (3)
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 واُص..ؼؼؼؼؼؼؼحء وحؼؼؼؼؼؼؼؼؼذم صَ ؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼ ه  حؼؼؼؼؼً

 م اي ذريوث اًلَد اًعَد..محًست أحصّ 

 ىض..وْ ؼؼؼؼؼؼؼؼفَ ؼؼؼؼؼؼؼصوث اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــ ح ذ ؼؼؼؼؼً

 واًض سؽ اٍاكفص.. اي ذريوث اّكوغ اٍاكفص..

 سل..ـــــصوث اًؼؼِؼ سم اي ذ ـــ ُت أح ؼؼؼؼؼحًســم

 م..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوث اًؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــ ح ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼًو

 ي..ؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ س ــ صوث اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼ ح ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼًو

 صوث اًلحثي واًضحؾص..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِــ ح ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼًو

" إىل امصأت وجس خحَي ؾيسٍ ذريوث يف كعَسثَ "إىل ذريوث األهىث مؽ الاؾخشاز 

آكعد
(1)

: 

 ىث اًيت..ــي األهؼؼؼؼؼصوث ُؼؼِؼ إَن ذ 

 متيُح آكعَد، وثـعَيح اًفعوال...

 :ثَاَِــهتا انغْاعّْح يف شؼش َضاس ل ادلشأج ًمتثْال
يَ األوىل  اصدصىت ا٢كصأت يف مسًوالهتح ابٍمتثَبلث اًس َحس َة  يف صـص ىزاز كصَحين مٌش ذواًو

ىٌَ ٠ك ٍىثف ثٜك اٍمتثَ بلث اًس َحس َة إال يف أؾٌلهل اًس َحس َة األذريت وذحظة  كعَسثَ ٍو
                                                           

ة اٍاكمٍككعَست إىل ذريوث األهىث مؽ الاؾخشاز،  (1) "ذريوث  ح يف كعَسثَ. اهؼص أًًضح اٗكالٌك راهت017،ض 5، ماألؾٌلل اًضـًص

ة اٍاكمٍكذريوث حصَشيت"،  حمؼَخنك..  .063،ض5، ماألؾٌلل اًضـًص
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ا٢كعّوٌك)ذَلُس( يف زاثء سوحذَ اًـصاكِة ذَلُس اًصاوّي اًيت ثوفِت يف اهفجحز اًسفحزت اًـصاكِة 

ذسريوث.  وعم كعَست هخشني فهيح هضج متثَبلث ا٢كصأت اًس َحس َة يف صـص ىزاز كصّحين؛  إر أظسحت 

َج صحمي ًلعَست متثي  ذَحًنثَ اًس َحس َة األذريت  اًيت جضمي نشٛك كعحاسٍ ا٢كصأت مٌسمغة يف وس  

"ؾن وفحت  اًسحدصت ا٢كهتوكة ؿىل األوضحغ اًـصذَة اًسحبسة ا٢كدرشرمة وذحظة كعَسثَ اًضِريت

 اًـصة".

لكِّح أظسحت حفًمح  اًلعحاس.. واًـَون اًسوذ.. من زسحٌك أزسَِح ىزاز إىل جميَست: " اًسيحذق..

بًل يف ًَي ا٢كـصنة. فِح ظسًليت.. ايراث اًلمَط ا٢كـلوذ األنٌلم واًضـص اًفوىض، واًفم مض خـ

ا٢كعسوػ ابًبليشء واٍىسمة اًعلريت اًيت ثُضم وثـسس.. سبلٌم ؿََم"
(1)

. 

يف ُشٍ اًصسحٌك ًفعح ىزاز ؾن ملحًَُس خسًست ًُلحش هبح حٌلل ا٢كصأت اًـصذَة اْكسًثة؛ إر 

وزة ا٢كدضحة ذَسحش ا٢كـصنة األدرض حمي أظسحػ اًضفحٍ وأنٌلم اٗكاهدِي حتّي ٗكًَ اًفوىض واأله

صي يف مفحُمي ىزاز كصَحين أكحًَة ٌَمصأت وإمنَح عم  ُس ُشا حتُول حُو واًـعوز اًسحٌزس َة اًسحرذة. ًو

مفحُمي سحكهتح ظسَـة اًؼصف اًس َحيس ا٢كِمين ؿىل ا٢كيعلة اًـصذَة يف مخس ًَِحث وس خٌَُحث اًلصن 

ة وص َوغ اًصوخ اًلومِة اًـصذَة؛ أي أَن ُشٍ ا٢ك حيض مؽ اْكصاكث اًخحصزًة من اْكلصة الاس خـٌلًز

ا٢كفحُمي حمىومة رس َحكِح اًخحزخيّي واًس َحيّس اٙكي ظسزث ؾيَ، وكس ثعَوزث ثٜك اٍمتثَبلث 

ؾيسٍ "ا٢كصأت  اًس َحس َة ٌَمصأت يف أؾٌلهل اًس َحس َة األذريت. ًلول ىزاز ؾن ا٢كصأت ومتثَبلهتح اًس َحس َة

إهيّن أزذط كضَهتح حبصة اًخحٍصص  عم اآلن ؾيسي أزط زوزًة، ووس ٍَك من وسحاي اًخحٍصص..

                                                           

ة اٍاكمٍك، (1)  .111،111ض ،7م األؾٌلل اًيرًث



384 
 

الاحامتؾَة اًيت خيوضِح اًـح٠ك اًـصيب اًَوم. إهيّن أنخد اًَوم ألهلشُح من أرضاش آكََفة وأػحفص 

مية، أو ا٢كصأت )ا٢ك  س أن أهنيي ححٌك ا٢كصأت اًٍو ة زخحل اًلصٍَك. إهيّن أًز ًسف( وأحصزُح من س َف ؾيرًت

س اًِبليل" وأيب ًس
(1)

. 

ة اًـمَلة آكحظة    سأكف ؾيس مصزَة ىزاز كصَحين ا٢كعّوٌك ًزوحذَ ذَلُس ٗكالٍهتح اًصمًز

زمتثَبلث ا٢كصأت اًس َحس َة ؾيسٍ. ثخحّول ذَلُس اًصاوي سوخة اًضحؾص يف مصزُذَ ا٢كعّوهل ًِح إىل 

ة معَلة ًؤلزط اًـصذَة َجٌلل اًـصيَب ا٢كلخحل ذأايٍذ ؾصذَة  متثَبلث زمًز ا٢كلخحٌك و ٌَلعَست  ا٢كلخحٌك ٌو

ظمست مـحين اْكد وآكري واًسبلم مجَـِح وأححًت اًزمن اًـصيب إىل أسمٌة حصوة كصََة خحََُة. 

وح اٗكاذًل.  ومعّوٌك اًضحؾص "مصزُذَ "ذَلُس" جتمؽ ذني آكعحذَة واًرسذ ا٢كضِسي  وا٢كوهًو

 وعم اًلعَست عم اًوظن ُُس ؼ ذَل 

 ََت..ؼؼؼؼؼ ذ ــــ ي اق ؼؼؼؼؼؼسثــــِـــ ع ؼؼؼ "وك 

 ٍة يف األزط..ؼؼؼؼؼؼن أمّ ؼؼؼؼي مـــُو

 (2)هلخحُل اًلعَست؟" -حنن إالّ  -

ًوػف ىزاز كصّحين اًرسذ ا٢كضِسي اًخحزخيي ا٢كمزتح ابألحواء األسعوزًة؛ إر ٌس خسؾي امس 

ة ذَلُس اًـصاكِة اتزخي ابذي واًـصاق مٌش األسمٌة اًسسااَة  ذَلُس ذمَىة س سأ وجس خسؾي ًُو

ىصز اًبلسمة اإلًلحؾَة "ذَلُس" يف حىصاز ظَف اًيساء واًخفجؽ ؿىل امذساذ مضحُس  اًسحَلة، ٍو

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .190ض ،7م األؾٌلل اًضـًص

 .3، ض1م هفس ا٢كعسز (2)
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اًلعَست اكمٍك نٌل ًـحضس اًفـي "اكن" ذالالث  ربهصت ا٢كحيض اًيت ٌس خسؾهيح اًضحؾص يف ُشا 

ا٢كضِس
(1)

: 

 لُُس...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼ ذ 

 َ  مَي ا٢كَاكِث يف اتزخي ابِذيْ ؼْت أحْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكه

 لُُس..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼ ذ 

 َ  ْزبلِث يف أزط اًـصاْق ؼؼْت أظوَل اًٌَ ؼاكه

 َ  ميش...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْت إرا ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكه

ٌس..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼظ ِحؼؼؼ ل ــ صاف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث  واٌو

 حاِْي..ؼؼؼؼؼؼؼؼِح أًؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وث 

 ثخحّول ذَلُس إىل حسس اًلعَست ووحؽ اًلعَست فٌعسح أمحم ذَلُس/ اًلعَست: 

 اي َوَحـي... لُُس..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼ ذ 

 َوَحَؽ اًلعَسِت حنَي ثَمُسِح األًَنِميْ  حــًو

ُ  حؼي ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ  صى..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث

ِصِك سوف حصثفُؽ اًس يحذْي؟ ـْ  من ذـس َص

ميَة أكٍَك   )هٌُوى آكرضاء،   ثخحّول ذَلُس يف اًلعَست إىل زموس آكعد واًخسفق واًسُو

يت اًضلصاء، أمواح ذخٍك، كذَوك يف ذريوث مثي أَي قزاٌك، اٍىزن آكصايف، ا٢كَىة،  اًصمح جغًص

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .16، ض 1م ،األؾٌلل اًضـًص
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)كذَوك، ثلخحل،  اًـصايق، اًززافة...( يف ملحذي ظوز ا٢كوث واًلذي واٗكمحز يف حلوهل اٗكالًَة

ة، كذَوا اٍالكم...(.  اّكحََُة، اًّبزًص

ة اٗكاٌك يف ُشٍ اًلعَست حضوٌز هسرٌي حِر حضوز   إَن حضوز اًخحزخي زمتثَبلثَ اًصمًز

حزك اٍىّبى اًيت ثلحثي فهيح اًـصة مؽ أهفسِم. وثفىِم اًخحزخي اًـصيّب ذسعوالثَ اًزاافة يف ثٜك ا٢كـ

وؾيخهٌد كَذََْت  "فلصحاٌي ألَكَْت كصحاْي.. وزـحًٌد كذََْت زـحًْد.. اًضحؾص ٌَخحزخي اًـصيّب خحء ذيلضَ

 ؾيخهْد..".

ٌَ ــــ ٌ ـــ ِ ــ ـ ؼ سًمح ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ "ك   نِي إٍهيٌل..ــذؼ َِم ا

 د..ُن اٍىوبهؼؼؼؼؼِؼ بلً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثأوي م

ـَصة اًـجحاْد  سأكوُل، اي  كََمصي، ؾن اً

 صذٌََة؟ؼؼْشذٌة ؾؼؼؼؼؼؼؼوٌُك نِ ؼؼؼؼؼعؼصؼ ي اً ــِؼؼ ف 

حرة؟"ؼؼؼؼؼؼؼؼن خُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼأم مثَيح اًخحًز
(1)

 

 ٌس خحَُي سمن اًضحؾص إىل سمن ذَلُس/ اًلعَست: 

 لُُس..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼ "ذ 

َ ؼؼؼؼؼؼهَف أد  وأحبلسم.. حسم..ــــشِث أً

 َق واًُفُعوْل..ؼؼؼؼحسااؼؼؼؼِت اًؼؼؼؼؼِــ وأًل 

 يت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسوح حــً

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .15ض ،1م، األؾٌلل اًضـًص
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 وضَحء ؾَين.. وكعَسيت.. وحصَشيت..

 جمَي..ؼ عفوزي اً ؼؼِت ؾؼٌــ س ن ؼؼؼؼؼؼؼؼك

صذِت اي ذَلُُس ميّن؟.."ؼؼفىِف ُ
(1)

. 

وذريوث اًيت  ثسزي حصميهتح.. ال وث اًيت كذَخم..ٍىثُف اًضحؾص اًثيحاَحث اًضسًة" وذري 

 جتِي أهنح كذَْت ؾض َلهتح.. وأظفأْث اًلمص". ؾضلذم..

الن(،  حتخفي اًلعَست ابًخفحظَي إكمية اًعلريت)أمضحظ ذَلُس، جسحةص اٍىٌت، ؾعص اًلري 

ة ذَلُس / اًل  يح هخحسج ؾن زمًز (2)عَستوثخحّول ذَلُس ا٢كَىة إىل رضحزت اًضحؾص اٍىّبى ُو
: 

 "لّك اْكضحزِت أهِت اي ذَلُُس، واأُلهىث حضحَزْت..

 صى..ؼؼصــ ىُ ــ ي اً ؼؼؼضحزثؼؼؼؼؼ ِت ذ ـــلُُس: أهؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼ ذ 

 ضحَزت؟ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صِ ــ َصق اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن سَ ؼؼؼؼؼمـــف

 حذُة كصٌََل اكهَْت ِنخحذْة..ؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِت اٍى ؼؼؼؼؼؼؼؼأه

 ٍزصت وا٢كيحزت..".ؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِت اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأه

                                                           

ة (1)  .31،ض1م اٍاكمٍك، األؾٌلل اًضـًص

ة اٍاكمٍك (2) "ذَلُس" ٢كلحزابث ؿست مهنح ملحزذة ؾسس اّكسحز ذاوذ اًسرصي اٙكي زنز ؿىل  دضـت كعَست 50،ض1، ماألؾٌلل اًضـًص

 كعَست ذَلُس، اًسًِة اًسًِة ا٢كوضوؾَة ًِشٍ اًلعَست ذـَسا ؾن اص خلحالهتح ا٢كضموهَة واًثلحفِة. اهؼص : ؾسساّكسحز ذاوذ اًسرصي،

 )مَف ذحض ؾن ىزاز كصحين(. 1339، جمٍك اآلذاة، ا٢كوضوؾَة
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خَ ا٢كصزَة 15) ويف كعَسثَ )ذَلُس(  ثأيت ُشٍ  وزذت يف صـص ذَلُس( اًيت نخهبح ذـس معًو

ة نّبى ح اًضحؾص ابسدصحق أو هسوءت صـًص سسُؤ ة ًو "ويت  اًلعَست أكصة مح ٍىون إىل ذفححصٍ اًيرًث

 أؾصف أهنح سوف ثُلذي..

 صف أهين سوف ُأكذي..ؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼت ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواكه

ًٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلــلّ ــحؼؼس ثـــوك  حنؼؼؼؼؼؼؼوءثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼ ت ا

 سلعْت عم، اكًفصاصة، حتت أهلحط اّكحََُة

 حة ؾرص ؾصيبَ ؼؼؼؼؼؼِؼ ن أه ؼؼِؼ ذ  ُت أًن..ـــعؼؼلــوس

 حاس..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼصُش اًؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ف ــــ ً 

 سحءؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌ ؼ وَن اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وؾ 

ة.."ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼووزذَت اً ًص
(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 ؾسّحش َلوذ اًـلّحذ اٙكي ومس ىزاز كصّحين  ابًضحؾص اٙكي ذذي خمسغ 

ا٢كصأت و٠ك خيصح مٌَ! ًلس ثخحًْت األًلحة اًيت كصهت اًضحؾص ابّكسس؛ وهـين حسس ا٢كصأت اْكيس 

يس" و"صحؾص ا٤كغ، من أمثحل "معص زن أيب زذَـة اًثحين" و"صِصايز اًلصّحين" و"اًضحؾص اًىرح

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .151،ض1م، األؾٌلل اًضـًص



389 
 

ح من أًلحة األمص اٙكي حرص ثَلي صـص اًضحؾص يف مٌؼومة ملَلة ظحذزت يف  اّكسس" وكرُي

مصخسهئح ومٌهتحُح ؾن األحاكم اًلميَة ا٤كضة. وابًخحيل هدسحءُل ُيح: ُي مثّي حسس ا٢كصأت اًِححَس 

ي وّػف اًضحؾص حسس ا٢كصأت  يف اصدصخاكث مؽ األنَّب الص خلحالث ىزاز كصّحين ؾهنح يف أصـحزٍ؟ ُو

ي ىزاز كصَحين ًعسز يف مصاحهل  ؾيحزص أدصى زلحفِة؟ أم أهَ اوضلي فلط ابْكيّس آكحًط؟ ُو

ة  ة ا٥كخَفة ؾن مٌؼومة وسلِة واحست زمغ إصحزثَ ُو هفسَ إىل ادذبلفَ يف مصاحهل اًضـًص اًضـًص

حث، أكول ُي  اكن ًعسُز  ُشٍ؛ فزناز كصّحين األزذـَيحث خيخَف ؾن ىزاز كصّحين اًس خٌَُحث واًامثهٌُ

يف ثٜك ا٢كصاحي مجَـِح ؾن زؤًة واحست مدسلة ّكسس ا٢كصأت أم أن زَمة متحًٍزا ٌسم لَُك مصحٍٍك ؾن 

 األدصى،  وذحظة فامي ًخـَق هبشا ا٤كوز اإلصاكيّل خًسا؟!

ة ذأهَ نخد اتزخي اًًسحء وأحسج حتواًل هسرًيا يف اتزخي  إَن ىزاز كصَحين ًـرتف يف ذفححصٍ اًيرًث

نخحزهتح ؾيسمح حشف حسسُح من كحمئة آكصاف اًيت ثًذؼص اٙكحب واًـجول اًيت ثًذؼص اًسَخ، 

ووضـَ يف كحمئة ا٢كخححف اًيت حُزاز واًسمفوهَحث اًيت جُسمؽ!
(1)

  

ة كحابًل: "٢كحرا  ٌُسحاي ىزاز كصّحين ثٜك األًلحة اًيت ُأًِعلَْت ذَ ؿىل امذساذ مسريثَ اًضـًص

ح من اٍاكايحث  أكٍَك، ذفرًتا أنخد ؿَََ أصـحزي؟اذرتُث ا٢كص  ٢كحرا احذَْت ا٢كصأت ثٜك  أت ذون كرُي

ي  ا٢كسححة اًضحسـة من أوزايق، ومَسث ػَِح ؿىل زبلزة أزابغ معصي؟ وزبلزة أزابغ فين؟ ُو

 حصَح إين ذذَت خمسغ ا٢كصأت و٠ك أدصح مٌَ، نٌل كحل ؾين األس خحر ؾسَحش َلوذ اًـلَحذ يف إحسى

                                                           

ة اٍاكمٍك( 1)  .533، ض7م، األؾٌلل اًضـًص
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ملحالثَ؟ ُي اكن ظمويح أن أظسح )معص زن أيب زذَـة اًثحين(، وأن أحذَي يف ذًوان اًضحؾص 

 اًـصيّب ا٢كـحزص ماكن معص وأزسق اتح اًضـص اًًسحيَئ من فوق زأسَ؟

ًـرتف ىزاز كصّحين ذأهَ أوخس مفحُميَ آكحظة ابْكد ذخفعَبلهتح اًَومِة، وابًخحيل أوخس ًيفسَ 

ول ذـًَسا ؾن صـصاء ؾصة حسازَني ثيحوًوا ا٢كصأت يف أصـحزضم ابس خرياذ منحرح فصاذت يف ُشا اًخيح

قصذَة ال متت إىل ا٢كصأت اًـصذَة ذعٍك. إَن ا٢كصأت اًيت نخد فهيح ىزاز كصّحين خّي أصـحزٍ عم ا٢كصأت 

يحك يف ذـغ كعحاسٍ إىل وسحء ُأدصايث.  اًـصذَة وحسُح ذون سواُح زمغ اإلصحزاث اًـحزصت ُيح ُو

"اْكد اٙكي نخشت ؾيَ، ُو حيب أًن، ومـحًنيت أًن،  واألجبسًة اًيت اؾمتسهتح يف اٍىذحذة ؾن ُشا 

اْكد عم أجبسًيت أًن .. إهيَن 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، 

ية ا٢كـحزصت، ا٢كلِيى، ا٢كصكط، زَحة الاس خحٌلم، ا ٍىذد، اًس خحةص، مٌحفغ اًصمحذ، أذواث اًًز

اًـعوز، األسايء.. إِك"
(1)

. 

ًلس اؿرتف ىزاز كصَحين ابدذبلف مٌؼوزٍ يف نخحذخَ اتزخي ا٢كصأت صـًصا إر ًلول" ومن حتعَي 

يت يف األزذـًَِحث، وا٢كصأت اًيت اْكحظي اًلول إن مح أنخسَ اًَوم، ؿىل ظـَس اْكد خمخَف ؾن نخحاب

ؾيُهتح يف اٖكسٌُحث عم كري ا٢كصأت اًيت أؾيهيح يف اًامثهٌُحث. يف األزذـَيحث اكهت ا٢كصأت ؾيسي قزالاً 

أو وزذت أو فصاصة زذَـَة. أَمح يف اٖكسٌُحث ومح ذـسُح فِيي أزط هلحثي ؿَهيح وهلحثي من أخَِح، 

ة"وعم حزء أسحيس من أحزان ُشٍ ا٢كيعل
(2)

. 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .173، ض7م، األؾٌلل اًيرًث

 .555_551، ض ض7م ،هفس ا٢كعسز (2)
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ة ًرصخ ذأهَ ُو اٙكي نخد اتزخي اًًسحء اًـصذَحث اًعحمذحث"  إَن ىزاز كصحين يف ذفححصٍ اًيرًث

أحبر يف نخحذيت ؾن لَك اًًسحء ا٢كسفوًنث نأسٌلك اًرسذٍن يف نخد ؿحذ ومثوذ، وا٢كض يوكحث ؿىل 

ن اًـَون اًيت ال ذواابث ا٢كسن اًـصذَة، وؿىل اًضفحٍ اًيت ال جس خعَؽ أن ثخلكم فأحلكم ؾهنح، وؾ

(1)جس خعَؽ أن ثسًك فأزًك ؾهنح"
. 

ن ىزاز كصّحين األوىل وذحظة ذًواهَ "كحًت يل اًسمصاء" اًـيحًة اٍىّبى  ثسسو يف ذواٍو

ة األًن اًضحؾصت؛ فبلوحوذ جمصذ ًِح ذون ثٜك  ذخفعَبلث اّكسس األهثوي اًيت ثّبس من ذبلل مصنًز

ة اًيت ًعسز ؾهنح ىزاز كصّ  ة اًضـًص ة األوىل ؾن ا٢كصنًز حين. وثفعح ؾيحوٍن كعحاس ٍلوؿحثَ اًضـًص

ثٜك اًـيحًة اٍىّبى ابّكسس األهثوّي ذـًَسا ؾن ثـمَق ُشا الاص خلحل يف زذط ا٢كصأت ذلضحاي إوسحهَة 

ة اًس َحس َة اًيت حتّوًت  يَ األذريت وذحظة مؽ اص خلحالثَ اًضـًص نّبى نٌل فـي اًضحؾص يف ذواًو

 / اًلعَست ا٥كّ٘كت. ضَة وا٢كصأتمـَ ا٢كصأت إىل ا٢كصأت اًل 

ة أكحًَة اْكس َة يف "ظفوٌك هنس" و"طمجَة اًضفذني"  س يجس اًـيحًة ابًخفعَبلث األهثًو

ة األهَلة اًسحرذة ٌل واًـيحًة حىت ابًخفعَبلث األهثًو "مك اٗكاهدِي،  هٌصسدِحن ذًوز، فس خحن  وكرُي

 اًخفذح...".

حيخفي ىزاز كصحين اب٢كصأت  وكس هضج مفِورمح ؾيسٍ  يف كعَسثَ "مخسون ؿحًمح يف مسحي اًًسحء"

ة حِر أفـحل "األًن" مىثفة يف كعحاسٍ فِو  إىل مفِوم ا٢كصأت خَ اًضـًص / اًلعَست  مٌعَلًح من مصنًز

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .36ض، 9م ،األؾٌلل اًيرًث
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و اٙكي حيصط ربهصهتن  و "سفري لّك اًًسحء" ُو اٙكي احرتف مسحي اًًسحء ظٍَك مخسني س ية ُو

َرسط اتزخيِن:  ًو

 حذيت،ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ؾؼؼؼؼؼؼؼؼ" وم

  اّكُُيونأن أمحزش ؾْضلَي حىّت 

ـِص حىت اً ؼذؼ وأك   ُيونؼ جُ ؼ صَف اًض

..ؼؼسي امؼؼؼؼؼٌؼ خحذَة ؾ ــ فإَن اٍى  ٍْ  صأَ

..ــٌؼ َسَت ؾ ـــ ع ؼ ل ؼ وإَن اً  ٍْ  سي امصأ

َُ ؼث فبل  خحيبؼ ن  ُت ــيش أن حصنؼْس

 حة اًـَونؼؼؼؼؼؼؼؼذؼ صأَ مح يف ن ؼألك

 ًِح رضـصيؼؼؼ ِ ــ ص ؼ ون ص ؼح أنــــإمَ ؼف

وْن...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأو ال أن
(1)

" 

ة  متثي كعَست)ا٢كصأت وحسسُح ا٢كوسوؾّي( زؤًة ىزاز كصّحين ّكسس ا٢كصأت يف أؾٌلهل  اًضـًص

"ا٢كوسوؾّي" يف زذعَ جبسس ا٢كصأت فىٌل أَن ا٢كوسوؿة ثدسم  األذريت؛ ًلس وّػف اًضحؾص مععَح

و هط حيخحح إىل  ابًضمول واإلححظة فىشٛك حسس ا٢كصأت ُو يف حلِلذَ معسز األهوزة واْكد ُو

هل آكحض وإال أظسحت اًًسحء مجَـِن مدضحهبحث يف ُشا اًـح٠ك:  فِم ثأًو

 " ًَُس ُيحك َحَسٌس أهثويٌ 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .199، ض3م، األؾٌلل اًضـًص
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 بلكَْة..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼ١َك ذـــىــذؼ ً  ال

ُ ــذ  حَك َزُخيٌ ؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي 

جُِي أظوُل اٍالكْم..ؼ ً 
(1)

 " 

اًلعَست إىل آكعحذَة ا٢كسحرشت ا٢كوهّجة إىل مجِوز اًًسحء من اكثد ثوازخيِن اٙكي  ثخحَول  

أزاذ أن خيصَح هبح من ثوازخي اًعمت وا٤كو واإلًلحء وكواهني اًلصٍَك اٙكهوزًة اًعحزمة اًيت سحذث 

ت عم مٌش كصون، واذزتال أحسحذ اًًسحء مبلحًَُس رهوزًٍة ٠ك ثيؼص إىل حلِلة ثٜك األحسحذ" اًوزذ

 أهىث.. واًسًصٍك عم أهىث.. واًفصاصة واألقيَة واًيحٍك واًلعَست عم أهىث...

أّمح اًصخي فِو اٙكي اذرتغ اْكصوة واألسَحة واذرتغ رمية آكَحهة وسواح ا٢كخـة وحزام اًـفة 

و اٙكي اذرتغ وزكة اًعبلق".  ُو

اسدضـحز ريك ابًف  ويف ملحذي ثصثصت اًصخحل ٍىون مصت حسس ا٢كصأت يف ذبلقخَ اٗكاٌك ؿىل

ة  ويف ملحذي ا٤كو واًًس َحن اٙكهوزي ث ة يف أهوثهتح اًفحالة وكس ؼاْكسحس َة األهثًو لف اٙكبهصت األهثًو

 احذفؼت ذخفعَبلث من أحصَت من اًصخحل.

 َس ُيحك َحَسٌس أهثويٌ ؼ"ًِ

َ ــىــذــ ال ً   بلكَْة..ؼؼؼؼؼؼؼعؼؼم ذـــَ

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ  يحَك َزُخيٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي 

 

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .739، ض3م، األؾٌلل اًيرًث
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جُِي أظوَل اٍالكْم..ؼ ً 
(1)

" 

ح ًخوازخي اًًسحء، واًيحظق اًصمسي ابمسِن؛  ـً ٍصخس ىزاز كصّحين يف أصـحزٍ ظوزثَ ذوظفَ ظحه

ففي ملحذي ؾّي ا٢كصأت اًخحزخيّي وحشس هتح اًثلحفِة ٍصذ اًضحؾص ذوظفَ ا٥كَّط األنّب ًِح. مفن أصـحزٍ 

ا٢كصأت يف أصـحز ىزاز ثوزذ يف س َحق ضٌلةص األًن  حـَِح ا٢كصأت / اًلعَست اًيت ثيعق زمغ أهيح جنس أن 

ة ىزاز هفسَ ظحهـِح:  اًـحاست إىل اًضحؾص هفسَ، وال ىاكذ وس متؽ إىل ظوهتح إال من ذبلل مصنًز

 يِت، اي س َسيت، دصسحء كصًلؼ "ن 

 ًل...ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼفؼوذ

(2)جَسان اٍالكم!!ؼ ظحز هنساك ً 
" 

ة حىت ومست ررشى ظ   حُك ص َوغ ذًِة اْكواز يف صـص ىزاز ذأهَ حواز رايت موضم ابًلرًي

وح، ًدصحذل فَِ مضريا ا٢كصأت واًصخي)ُو وعم( ا٢كواكؽ مضن ححٌك اًخلمط  ًَلرتة من ظحذؽ ا٢كوهًو

ة اًيت ثوضم ذخـسذ ا٢كيؼوز. رٛك أن مح ًدس َس ؿىل ذيُهتح اًـمَلة ُو ُميية دعحة اًصخي  األهثًو

صأت؛ فَلة ىزاز ثخوخَ إٍهيٌل مـح يف اًؼحُص، إال أهنح يف ا٢كسىوث ؾيَ ثشذَؽ ظوث ؿىل دعحة ا٢ك

ا٢كصأت يف ذعن اًيط وحوفَ، ًُس سح اًيط يف أصاكل الاهفـحالث اآلهَة راث اًعحذؽ اًليحيئ اًسـَست 

س اًفىصي وآًَة اًرتمّي اًـمَلة.  ؾن زصاغ األفاكز واًخجًص

                                                           

ة اٍاكمٍك (1)  .739ض ،3م، األؾٌلل اًضـًص

 .557ض ،3م، هفس ا٢كعسز (2)
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َ أوخس ًيفسَ أجبسًخَ آكحظة من ذبلل ازثسحظ ا٢كفصذاث ميخحس مـجم ىزاز كصّحين اًضـصي ذأه

زىوهَ اًضـصي، ويف ملحزذة أسَوذَة ذالًَة ًعبلخ فضي وخس أن اْكلول اٗكالًَة آكحظة مبـجم 

 ىزاز كصّحين اًضـصي ميىن حتسًسُح يف أزذـة جمحالث عم:

ًهتح ومهنح:  ا - ٓكرص واٍهنس واًضـص لكٌلث ثخعي جبسس ا٢كصأت وأؾضحهئح ومبلرسِح وأذواث ًس

إِك ًخعي يف مجَهتح إىل حوايل   واًثلص واًفم واْكَمة واألُساة واًفس خحن واّكوزة واًضحل..

 %.35س سـني  لكمة أي ذًس سة 

ؤ واٙكُد وا٢كصمص  - ولكٌلث ثخعي ابًـح٠ك اْكيس اًعسَـي وأص َحاَ مثي اّكواُص واًٌَؤ

حوايل مثحهني لكمة من ٍلوغ مفصذاث ا٢كـجم واًَحمسني واًّبمع واًض خحء واًعَف.. إِك، وثسَف 

 %.16ا٢كسزوش أي ذًس سة 

ولكٌلث جضري إىل أفـحل حس َة مثي: اًضِوت واًزنف واًيؼصت واًشسمة واًساكء وا٢كوؿس  -

واًسؤال واًلزل والاحرتاق وا٢كـعَة. وثعي إىل حوايل أزذـني لكمة من ٍلوغ ا٢كـجم ا٢كسزوش أي 

 %.16ذًس سة 

سًة وإن اكهت مـّصفة متحًمح مثي: اْكزن ولكٌلث كري  - حس َة حمتّي ذلسز حمسوذ من اًخجًص

 %.5واًضوق واْكد واٍىصاَُة وٝك واًض َعحن وعم ؾرش لكٌلث أي ذًس سة 
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ُس خًذج من ُشٍ اْكلول أَن جمحل ا٢كصأت ٌس خلعد مح وسشذَ  % من ُشا ا٢كـجم، وأن 75ٌو

ة ًلة اّكسس يف ا٢كلحم % ًسوز يف اًيعحق اْكيّس ا٢كسحرش األمص اٙك35 ي جيـي ًلة ىزاز اًضـًص

األول
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ة ا٢كـحزصتاهؼص: ظبلخ فضي،  (1) ة، كصاءت " ؛ واهؼص: ررشى موىس ظحُك،13،ض1335، أسحًَد اًضـًص دِوظ اْكس اًضـًص

 .71جمٍك اآلذاة،ض ،يف صـص ىزاز كصحين ذَةأسَو 
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 :خامتح مبثاتح 
اكن سؤال ُشٍ ا٢كلحزذة اًصاُس اس خلعحء متثَبلث ا٢كصأت يف صـص ىزاز كصّحين من ذبلل 

ة ٌَسحر ؾن فصاذثَ واس خثٌحاُذَ آكحظة يف ُشا ا٣كحل. ًلس وخسُث   اسدٌعحق صـصٍ وأوزاكَ اًيرًث

آكعأ اذزتال صـص ىزاز كصّحين يف كصاءاث ثخحسُج ؾن متثَبلث ا٢كصأت يف مصحٍك مـَية  أهَ من

ٌَضحؾص ًخعسف هبح  مٌجزٍ اًضـصي اكمبًل؛ فضـصٍ مَص مبصاحي جضلّك إذساؾَة خمخَفة ذبلل ؾلوذ 

ٍك ؿىل ذمحزسة اًضـص ساذث ؿىل اٖكسني ؿحًمح.  ظًو

اًضـصّي األول، وكس وخسُث يف حموز جمحس  ا٢كصأت وّػف ىزاز كصّحين متثَبلث ا٢كصأت مٌش معهل 

ؾيسٍ ذوظفِح اتزخًيح أَن  جمحسٍ اًضـصّي يف ذـغ اًلعحاس اص خلي ؿىل حـي ا٢كصأت مـحذاًل اتزخيًَح 

ثامتظم مؽ أمىٌة اًسَد وأسمٌة اًفلس وذحظة يف كعحاسٍ اإلس سحهَة. ويف حموز اًًسحء وا٢كسن زصسث 

مىٌة األزريت ؾيس ىزاز وذحظة زصوس ا٢كاكن األموسّم ذمثبًل يف فضحءاث ا٢كصأت يف متحُهيح مؽ ذـغ األ

يَ ا٥كخَفة، نٌل أَن مثّة زصوًسا ٢كسًية أدصى  ِح خَي كعحاس اًضحؾص يف ذواًو "ذمضق" اًيت ثسوُز حًو

اس خأثصث ذلَد اًضـص عم "ذريوث"  اًيت عم مـحذل ؾيسٍ ًؤلهىث أكٍَك اًيت فلسًنُح يف أسمٌة 

ة واًضَحغ، وعم مسًية حتوي ا٢كخيحكضحث لكِّح ؾيس اًضحؾص، وعم مذيحكضحٌث فصضِح الاس خبل

 ؿَهيح اًزمحن اًـصيّب اّكحةص. 

َّة وخسُث أَن اًضحؾص كس هضجت ؾيسٍ متثَبلث ا٢كصأت  ويف متثَبلث ا٢كصأت اًس َحس 

ك والاسدصححة اًيت اًس َحس َة ذحظة يف "ذَلُس َحثَ" اًيت حـَِح مـحذاًل صـصاًي أًًضح ألسمٌة الاىهتح

متّّي فضحءاثيح اًـصذَّة وألسمٌة الاىىسحزاث اًخحزخيَة اًـصذَة ا٢كوحـة. أّمح يف حموز ا٢كصأت/ اّكسس ؾيس 
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و ٍزمع إؿحذت نخحذخَ ًخوازخي اًًسحء  ىزاز فلس وخسُث أن مثّة متصنًزا صـصاًي مىثًفح ؾيس اًضحؾص، ُو

 إذساؾًَح. اًـصذَحث اًعحمذحث، وأهَ ا٥كّول  ذشٛك األمص

إَن مثّة حتوالث يف كعحاس كصَحين مّّيث أؾٌلهل مٌش األؾٌلل األوىل إىل األذريت؛ فصمغ زصوس 

اّكسس ؾيسٍ ذوظفَ اْكلي اٗكاليّل ا٢كِمين ؿىل سحةص اْكلول األدصى نٌل ذًَّت رٛك ا٢كلحزابث 

يف أؾٌلهل األذريت ًخعسح األسَوذَة اإلحعحاَة إال أَن اًضحؾص ثيضج ٗكًَ متثَبلث ا٢كصأت اّكسسًة 

 ا٢كصأت/ اًلعَست.

ة ال ة، وكس اكهْت ُشٍ  ثلّي إذساؿًح وال وأؾٌلل ىزاز اًيرًث حٌلاًل وال ذالٌك ؾن أؾٌلهل اًضـًص

ة اًيت ساذث ؿىل  ة  ٢كٌلزسحث ىزاز كصَحين اًضـًص ة نٌل ؿّّبث ؾهنح ذَحًنث هرًث األؾٌلل أو اٗكفححص اًيرًث

شا كس ٌضفؽ   ًِح ثٜك اًضزحمة يف جم٘كٍن هسرٍين.مخسة ؾلوذ،  ُو

ًلس أزذُث أن حىون ملحزذيت ُشٍ يف حسوذ مح  اسدٌعحق اًيط اًزنازّي ومح ًومئ هل من 

إصحزاث وثأوًبلث، والصَم أّن صـص ىزاز كصّحين زمغ رسحظخَ وضوحَ وذـسٍ ؾن اًلموط إال أهَ 

 حيمتي ملحزابث وثأوًبلث مذـسذت.
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 غ:لائًح ادلصادس ًادلشائ
 أًالً ادلصادس:  .

ة اٍاكمٍكىزاز كصّحين،  ، ذريوث: مًضوزاث ىزاز كصّحين، جرشٍن 15، ا٣ك٘ك األول، ظاألؾٌلل اًضـًص

 .1666األول)أنخوزص( 

ة اٍاكمٍك _______، ، ذريوث: مًضوزاث ىزاز كصّحين، 1، ا٣ك٘ك آكحمس، ظاألؾٌلل اًضـًص

 .1399آة)أقسعس( 

، ذريوث: مًضوزاث ىزاز 1،  ا٣ك٘ك اًسحذش، ظاٍاكمٍكاألؾٌلل اًس َحس َّة _______، 

 .1333كصحيّن، 

ة اٍاكمٍك،_______،  مًضوزان ىزاز كصّحين،  ، ذريوث:1ا٣ك٘ك اًسحذؽ ظ األؾٌلل اًيرًث

1333. 

ة اٍاكمٍك، _______،  ، ذريوث: مًضوزاث ىزاز كصّحين، اكهون 1ظ،ا٣ك٘ك اًثحمناألؾٌلل اًيرًث

 .1333اًثحين)ًيحٍص( 

ة اٍاكمٍك_______، _ ، ذريوث: مًضوزاث ىزاز 1، ا٣ك٘ك اًخحسؽ، ظاألؾٌلل اًضـًص

 .1661كصحيّن،آة)أقسعس( 
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 ثاًَْا: ادلشائغ:  .
ة ا٢كصأت وأهوزة اًلعَست،أمحس حِسوص،  - ، ذمضق: 1كصاءت يف صـص ىزاز كصّحين، ظ صـًص

 .1661مًضوزاث احتحذ اٍىذحة اًـصة،

، ذريوث، اٗكاز اًسَضحء: ا٢كصنز 1، حصمجة أهعوان أذوسًس، ظْكاكًةاًلحزئ يف ا إمّبثو إٍىو، -

 .1333اًثلحيف اًـصيب، 

، ذريوث: ذاز 1حصمجة ظبلل حصة، ظاًخحََي اًيفيَس ٌَحاكايث اًضـسَة، زصوهو ذخَِحمي،  -

 .1395ا٢كصوح 

يحيت،اًخحزخي، اًًس َحن اٙكبهصت، ذول ٍزىوز، - ظصارس  ذريوث، ،1ظ ، حصمجة وثلسمي حوزح ًس

 .1663 اًلصة: ذاز اٍىذحة اّكسًس ا٢كخحست،

، حصمجة اًعسًق ذوؿبّلم، مصاحـة َلس زصاذت، مسذي إىل األذة اًـجحايبّ حزفِنت ثوذوزوف،   -

 .1331، اًلحُصت: ذاز رشكِحث، 1ظ

 .1393، ذريوث: ذاز اًصااس، 1، ظاًىرحس َة يف أذة ىزاز كصّحيندٌصس خو جنم،  -

ة ا٢كـحزصتأسحًَد اظبلخ فضي،  -  .1335 ، ذريوث: ذاز اآلذاة،1، ظًضـًص

ٍَك،ظ اًـني واإلزصت،اًفذّحخ هَََعو،  ؾسس - ، اٗكاز اًسَضحء: ورش اًفٌم، 1ذزاسة يف أًف ًٍَك ًو

1330. 

ةؾزاٗكٍن إسٌلؾَي،  - ست 5، ظاًضـص اًـصيّب ا٢كـحزص، كضحايٍ وػواُصٍ اًفٌَة وا٢كـيًو )مًز

 .1331اكذميَة، ومٌلحة(، اًلحُصت: ا٢كىذسة األ
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، ذريوث: ا٢كؤسسة اّكحمـَة، 1، حصمجة كحًد َُسح، ظحٌلًَحث ا٢كاكنكحس خون ابصبلز،  -

1391. 

، ثووس، ًَشِح: اٗكاز اًـصذَة ٌَىذحة، 1ظ اٍىون اًضـصّي ؾيس ىزاز كصّحين،حميي اٗكٍن ظسحي،  -

1391. 

ث، اٗكاز اًسَضحء: ا٢كصنز اًثلحيف ، ذريو3، ظذًَي اًيحكس األذيبّ مِجحن اًصوًًّل، سـس اًسحسؾّي،  -

 .1661اًـصيب، 

 انذًسّاخ:
ة، كصاءت أسَوذَة يف صـص ىزاز كصّحينررشى موىس ظحُك،"  - "، جمٍك دِوظ اْكس اًضـًص

 )مَف ذحض ؾن ىزاز كصّحين(. .1339اآلذاة،  جرشٍن اًثحين)هومفّب( اكهون األول)ذٌسمّب(، 

، 39اًـسذ  ىزاز كصَحين"، جمٍك اًفىص اًـصيّب،  ذريوث،ذَحىىَ محضَة، "مبلمح ا٢كسًية يف صـص  -

1333. 

"، جمٍك اآلذاة، جرشٍن ذَلُس" اًسًِة ا٢كوضوؾَة " كعَست" ؾسساّكسّحز ذاوذ اًسرصّي، -

 )مَف ذحض ؾن ىزاز كصحين(. .1339اًثحين)هومفّب( اكهون األول )ذٌسمّب(، 

 ا٢كصاحؽ األحٌسَة: -

Hirsch, E.D. Jr. The aims of interpretation, the university of Chicago press.1978 
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 لصائذ سلراسج ننضاس لثاَِ:

 ًساؼؼؼؼؼؼؼؼؼِم حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُأح 

 ُت ِخًساــــوَزظؼؼؼصُف أيّن ثؼؼؼؼؼوأؾ

 مصبهْد ؼصكُت ذَفي مجََؽ اًؼؼؼؼحوأ

 َزُم ِخًسا..ؼؼؼصُف أيِن سُأُؼؼؼؼؼؼؼؼوأؾ

ًٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِم أًــــصقؼؼؼؼؼؼؼؼذ  سحءِ ــــ وف ا

 جحِزْة..ؼؼؼؼؼؼذؼ وِف اً ؼؼؼؼؼؼؼِم أًـــوزقْ 

 ًسا..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم حِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼ أح 

ّ ؼؼؼؼؼؼوأؾ  ي ذلحابِث ؾًَِِم..ؼصُف أه

 حزْة..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسي أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

 َ  جحهنِي..ؼؼؼؼؼؼؼمــولُكِ اً ي..ؼؼؼؼؼؼؼؼوأه

 ْد..ــــوبنؼؼََس اٍىؼ ُت ظ ؼؼؼؼؼؼؼؼححًو

 حؾيـــٌــ ذ ؼ َم اك ــزق م..ـــصُ ــ وأذلى أح 

 حــــًِ ــــ حيئ إىل اآلن ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼأَن ذـــذ

 سى اًـجحاْد ؼإح ِسًِْم..ؼؼ أكحوُم ه 



403 
 

 ًساؼؼؼؼؼؼؼؼؼِم حِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُأح 

 صْ ؼؼؼؼؼؼحمـــي ُأكؼؼؼؼؼؼؼؼصُف أهؼؼؼؼؼؼؼؼوأؾ

 َي ذحزسْ ؼعحهؼؼؼؼؼي وأَن حؼؼصأسؼؼذ

 ت أذَمِ ــِؼ ص ؼ َق ً ؼؼؼؼًصؼؼؼؼؼؼؼوأَن اًع

 صْ ؼؼؼوف اًـسخنؼؼؼصٌت ذأًُ ؼؼؼؼححظؼؼؼم

 ينــِــ ل ؼ َم ً ــزق ِم..ـــصُ ــ ى أح ؼؼؼلؼوأذ

 صٌ ؼؼؼؼفْ ـــِم نُ ــــمــغ ابسؼفــــَــذأَن اًذ

 ّ  ححصْ ؼوَق اٗكفؼؼؼف حزُة..ـــي أحؼؼؼوأه

 ًساؼؼؼؼؼؼؼؼؼِم حِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُأح 

 ححزُ ؼؼذؼ واِك اه ؼؼؼؼصُف أَن ُؼؼؼؼؼؼوأؾ

 َ  ُي َذْوِزيــــمــُأنــــَن سؼِؼ ي ح ؼؼؼوأه

 حُز..ــــذــــ س ـــ َي اً ؼؼؼَؼى ؾؼؼؼصدؼؼُِ ؼ س 

 ي زصأيس ؿىل سحؿسًمِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼُأًلو 

 جيَء اٍهنحزْ ؼصُف أْن ًْن ًؼؼؼؼؼؼؼؼوأؾ

 وظيؼلؼيس ذأَن سُ ؼؼؼؼؼؼؼفؼُؽ هــٌــ وأك 
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 اهخعحزُ  م..ــــِــ ذ ؼ فَ ؼ َبًل ؿىل صَ ـــ ذ ؼ ك 

 ًساؼؼؼؼؼؼؼؼؼِم حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُأح 

..ؼؼؼؼؼؼؼصــ ُش اً ــــٌـــ صُف م ؼؼؼؼؼؼوأؾ َْ  ساً

 َ  يْ ــــضؼؼؼؼؼؼؼؼ أف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼذأه

 َ َْ ــــي دؼؼؼؼؼؼوأه  بلَل فعوِل اًصواً

 ْي..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُأك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس

 ُ  ْم ؼِؼ ي إً ؼؼؼؼؼؼؼمُي زأسؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼًو

 وًمحؼن ًؼؼؼِؼ بلز ؼي سأذلى زؼؼؼؼؼؼؼؼوأه

 فٍي ؿىل  زهسدِْم ــــعؼى نؼؼؼسجَ ؼ مُ 

..وأفصُخ  َْ  خًسا.. زصوؿِة ثٜك اٍهنحً

 فىؼٌــ م ــ حً ؼؼؼؼؼن ِت..ؼؼؼؼؼٌة أهــَــمِـــ ح 

1 
ح..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾيسمح ه ـً َْ  َُس م  يف أحس ا٢كلحعم اٌَيسهََ

 يْ ــــًوؼؼؼؼٍص ظؼؼؼؼؼؼؼس سفؼـؼحِن ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصؼسذؼ نِي ً ؼصؼ صن ؼمؼؼؼؼؼن

 فى(ــــٌــ م ؼؼؼؼؼ حً ؼن مٍَك ٌؼ ِت ح ؼؼؼؼؼؼ)أه أن أكوَل ِٛك:رعُص ابيل ؼؼؼؼؼؼؼً



405 
 

 دسبلِن اب٢كعِص وضوازغ ا٢كيفى..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ؼؼؼؼؼؼ َم ث ؼؼؼؼؼؼ ٌ ؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼ وأَن ؾ 

َ ؼؼؼؼؼؼؼؼح حُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم.. ؾُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًــوأَن ً ..ؼًص َْ 

 ى..ؼفــــٌؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼ حء اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف س صانِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

ى   صحُ ؼؼؼؼؼؼؼوف أدؼؼؼؼؼؼؼي سؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼ ُص ذأه ؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼي أصؼؼؼؼؼؼٌَ ؼؼؼؼؼؼ ٍو

ْضق اٍالكس َىَِة، وملَسسحث اًسبلكة اًلسً ـِ َْ ــــؿىل هُعوِض اً  م

 ِجرِس..(ؼ حفة واً ــصظؼؼؼؼؼؼِح ذني اًؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼ وَن اً ؼؼؼؼؼؼؼِــــ )ؾ  ونُ ؼؼوأد

.. حٌلمِة(..ؼؼْوق اًؼؼؼؼؼؼؼ)ظَ  حةــــذــ ح ن ؼحًــووظ  الزِن حْزٍم األهسًيّسْ

1 
 ميفى"ــ حً ؼؼؼؼؼؼؼن ٌٍَك أهِت..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ "ح 

ِح ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأك َ ؼؼؼٍة مُ ـــِّ ــ صح ؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يّبت ٍم ؼؼؼؼؼؼؼؼ ًو  صٍْ ؼؼؤز

 ْسوىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحَ  ي ذبلؼؼؼؼؼؼؼؼؼصادؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُف أَن ُظ ؼؼؼؼؼؼؼؼوأؾ

 سوىؼؼؼؼؼؼبل حؼؼؼؼؼؼؼؼؼًل ذــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وث 

 ْسوى..ؼبل حَ ؼؼؼؼؼؼَة ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِ ؼؼؼؼؼؼؼؼ عويص اٗكزام ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوه

ُغ ذًََّة   سسْك..ــــ من ذبلاي حَ وأؾصُف أَن الكسم ال خَيُ

 ْم..ــــذؼؼؼؼؼ ِصُك وزكًة واحسًت يف كحابث ُأهوز ؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼًُ  وال
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ُِح وأًن أؾؼؼؼؼؼؼؼؼأك  ضريايً ـــ ص ــ صف أهيّن أؤذي ذوًزا ث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًو

 ري..ؼؼؼؼؼؼؼؼحًزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ ُق ذ ؼؼؼؼؼؼخِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ً 

 ََحث يف اًـح٠كْ ؼؼؼؼؼؼؼ وح ؼؼؼؼؼؼًوؼؼؼؼؼؼؼسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوأَن لَك األً

 حِث امصأتٍ ــــيحؾؼؼؼؼؼ رَي ك ؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼؼعَُؽ ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث  ال

 حٌِك ِؾضْق..ؼؼؼؼؼي حؼؼؼؼؼؼُش فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

3 
 حَح اٌَُلة..ؼؼؼؼؼؼُسح رسُث ؼؼؼؼؼؼؼ َين إرا نَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سحم 

 سًؽِ واًسَحنْ ــــسوق اًصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصحُت من ُظٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼود

 وزٍْ ؼؼأزــمــحِث اًؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼة اٍىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلحِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوز

 ٌة اك٢كيفى..ؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼِم زااؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَن: أهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأُلؾ

 َ..ؼؼؼؼؼؼحذًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزم ة..ؼِؼؼؼؼؼؼ حا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼ وص 

 صٍ..ؼؼؼحُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذ ٌة..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوس

..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼ وم  ست..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوواح ٍْ  ِسذ

 واألمعحز.. نأايم ا٢كيفى.. ًّبوق..ىل ابؼؼؼؼؼؼؼؼؼصْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وحَ 

 حيتــــمؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزي أَن نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـــــزمغ ص
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َْ ــ صذ ؼؼسًة ؿىل ُأرن امصأٍت ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼسوف حىوُن ق ََ 

 س زن ا٢كَُّوخ..ــِؼ ة ك ؼؼؼؼؼؼسححؼؼؼؼؼؼؼ ّوذْث ؿىل ذً ؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼث

..ــــٌــ ِ ؼ ث ؼ َي ذ ؼ م ؼؼؼؼؼؼؼ حث ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ زً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوق َْ 

 وْم..ؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ـــ ن  ست أم ُؼِؼ ّوالث اًس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوم

1 
 ي..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼ حم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس

َْ كََبلً ؼؼؼؼحكحِث اًضـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اٌَِؼؼحَصزُث مؼؼؼؼؼؼؼؼؼإرا ث َ  ًص

 سحْء..ــــ ٌ ؼؼؼؼؼؼ ؽ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوازي مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ح

 ُؽ أن أسّوَز أححسُيســــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ع ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فأًن ال أس 

َّْ ؼ ٌلؾ ؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼوَل ِٛك الكًمح مٌلواًل ؾن اٙكبهصت اًؼؼؼؼوأك َ 

 موىت..ـــَضحق اًؼؼؼؼؼؼ ـُ ؼؼؼؼؼ ون اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ  أن أزاِك ذـ وال

 ْم..ــــومؼؼؼؼؼؼصفة هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَي إىل قؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوال أن أذد

!!ؼَََ ؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼ ل ــ وز اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي لُك رنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼوم َْ 

5 
 ن ُؾْلست الانختحْة؟ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ُأؿحين مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن 
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 ِم..ــــِـــ ٌي ف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح م ــــوأه

ي أح  وَن اإلوسحُن مٌفًِحؼؼؼؼؼؼؼىؼُي من أن ًؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼُو

 ؟ِحؼؼؼ صُ ؼؼؼؼؼؼ حُ ؼؼؼؼؼؼؼؼ صأٍت ً ؼؼؼؼؼؼؼؼي امؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذاد

 ُ  يًَة..ؼ ِ ؼ أه ؼمؼُص  ظؼؼؼثؼ صفأٌ أن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحَك مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼ ُي 

 سًِم؟..ـــِؼ حل ه ؼؼؼؼؼؼؼُسذ ؿىل زمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼذؼ من اً 

 ِم..ؼؼؼؼؼسًــــف ًؼؼؼؼؼًوؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼى يف ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واًُسى 

؟؟ـــحُؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ م حِز يف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼواإلذ َْ  ِم اٗكافج

0 
 سيتــــِــ ح س ؼؼؼؼؼؼً. ين .ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سحم 

 سحءت اًـسَحش زن األحٌْف ؼ ن ؾ ؼؼؼؼؼؼُت مؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼؼؼؼإرا ُ

 يصَ ؼمــحؼجن اًؼؼؼؼؼم اًؼؼؼؼؼؼصاهَح ذًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼّيوفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوص

 َْ ـــــؼؼؼؼؼِـــ ي زذ ؼؼؼؼؼؼن أذؼؼؼؼؼؼص ذؼمــــَة ؾؼؼؼؼؼؼؼ حث ؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼوزصاق

 فى..ــــٌؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼ ِم وزذَت اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼؼؼ مَ ــــ وس 

 فى..ؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأو ك

 ُ  فى..ــٌؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼ ة اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼححؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأو ث
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 ِح..ؼؼؼ ُد ذ ـــحُ ؼؼؼؼؼأو ه ُد هبح..ؼؼؼؼؼؼؼُة اًيت ىىذؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼفحٌَ

َْ ؼ ج ؼؼ ي اً ؼؼؼؼؼَة أُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَُ ًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ الث   يَ

..ـــىــبلاؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبلَم اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوال ن َْ 

 ِت.. وأًن..ــــَ أهــٌؼ يح م ـــ ج ؼؼؼؼؼ ُي اٙكي ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼفحًوظُن اًـصذ

 ْص..ؼؼمــلـــة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال إلكحم اكٌن..ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًُس فَِ م

 ْص..ؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ة اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوال إلك

..ؼؼؼؼؼؼبلاؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإلك وال َْ  ى

 1331  ننذٌ صْف
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 ّض لاعى ػثذ انؼضأ. 

 

 

 

 اَِثّـَضاس ل ػنذ ّح  احلانح انشؼش

 

 

 

 

 

 

________________ 

  عالمي في بلجيكا.أستاذ مبرز في اللغة والآداب العربية، الرئيس الشرفي لبيت الّشعر ال 
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ؾصف اًيعف األول من اًلصن اًـرشٍن ؿسذا ًهسرًيا من اًضـصاء اًـصة ثأًلوا ومغصث صِصهتم 

ُس ىهنم كصَوا   ًيح أن  اآلفحق يف سمحهنم وحصهوا ذعٌلهتم يف ظفححث اتزخي اًضـص. ًو هُفحضي ذُهنم ٍو

فِبل أن ٍىون ؿىل زأسِم أمحس صويق اٙكي ًًذعد متثحهل اًَوم يف حسااق "

زصومح. نٌل ؾصفت ثٜك اْكلصة حٌلؿة ا٢كِجص ويف ظََـهتم خّبان Borghèse)  (Villaذوزكّيي"

ص"   (Copley Square)ذََي خّبان اٙكي خي٘كٍ ُو أًضح هعد ثشاكزي يف حسًلة "هوذًل سىٍو

ـي واحًسا مهنم  ذواص يعن. مث خحءث مخسٌُحث اًلصن ا٢كحيض زىوهسة أدصى من اًضـصاء اًبلمـني ًو

لط، ٌس خحق أن وس خـري هل كوٌك ازن زص َق اًلريواين يف ا٢كخًيب، "مؤل اٗكهَح وصلي اًيحش" ف

ة اس خثٌحاَة. أؾين ىزاز كصحين، ىٌَ دعف األضواء وؼحُصت صـًص  اٙكي ٠ك ٌرسق اًيحز وحسٍ ٍو

أًن من حميب ىزاز. وظحة يل أن أححذزَ وأن أخحذهل يف ذـغ ا٢كيحس سحث وذبلل إحسى 

يف جفص اًس سـَيحث، أرهص أين ذؾوثَ إىل حواز إراؾي مجـت هل فَِ اًضـصاء سذَست سايزاثَ ًخووس، 

رضري وهوز اٗكٍن مصوذ وحـفص محخس وؾسس ا٣كَس زن خسو واس خسزحذَ إىل اٍالكم ؾن اًضـص 

ؾيس هنحًة اًدسجَي ذإْكحخ  َد مينؼلًح. إال أهَ ظؼحاؼًسا صؼَخَ حِؼ حا ؼحسًر ؿىل ثَلؼيس واكن اًؼوهؼاًذ

 ظحزحين س أنؼخَ يف األمص فأزص ذـؼ ـ ؼ سكحء، وزاح ؼسّر اْكسًر مـخًّبا إايٍ جمصذ ذزذصة مؽ أظؼً ُ أال 
 

ذأهَ الحغ ؿىل أحس ا٢كضحزنني اسدِحًء مىصواًت من ثـُصِضَ إىل ذـغ ا٢كآذش يف صـصٍ ورُد 

ة ًيح مـَ حول ا٢كَىصوفون.   اًرشًط و٠ك ًسق من ثٜك ا٢كلحذٍك إال ظوزت ثشاكًز

از ذـغ أمس َحثَ اًخووس َة وال حزال ثووس لكِح ثشهص وحتفغ اباُذَ اًصااـة اًيت وحرضث ًزن 

كحًِح يف مرسخ اًـحمصة ا٢كىذغّ ابْكحرضٍن بنخؼحًػح كري مس سوق، ذبلل ا٢كِصخحن اٙكي أكحمذَ 
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مبيحس سة اٙكهصى  1396األمحهة اًـحمة ّكحمـة اٗكول اًـصذَة يف اًثحين واًـرشٍن من محزش آراز 

 واًثبلزني ًخأسُسِح:آكحمسة 

 ي وزذت ونذؼؼؼؼؼؼؼحُة ؼٌِـــ ــ ص ؼ ح    وؿىل ح م ؿحصــــلً ؼذؼ اي ثووس آكرضاء حج 

 َ األؾضحةؼحاــٌؼ ل ؼ صث ً ؼضوضؼإين اٗكمضلي اٙكي احرتف اًِوى   فحد

 وى أن ال ٍىؼؼؼؼون إايةؼؼؼؼِؼ إن اً  َؽ مصبهيب  ؼ م ؼ ت من ذَفي ح ؼصكؼأح

ت اًيت ؾيَوهَنح ة"أًن اي ظسًلة مذـد ذـصوذيت"وأوذ أن أثوكف كََبل ؾيس ُشٍ اًلعَس
(1)

 .

ن هسرًيا وا٢كلصز يف  سًح من ا٢كرشفني ؿىل ثيؼمي اْكفي. اكن ؿسذ اًضـصاء اًـصة ا٢كسؾٍو ويت كًص

ىٌَ أىب إال أن ٍىون آدص ا٢كًضسٍن وثفنن اًضـصاء يف هتيتة  اًّبًنمج أن ًفذخح ىزاز األمس َة ٍو

ًِح وضحظِح وإجنحساهتح مـٍّبن ؾن اًعموححث وا٢كصاحي ا٢كؤمي اّكحمـة ذـَس مِبلذُح مصحزنني 

و اٙكي ًٚك هل ؿحذًت أن  ح ؿّب كعحاس ذمح ًعيف ابّكَست. إال أن إجححم ىزاز ؾن اًسسء، ُو احذَحُس

ق، أاثز يف هفيس جسحؤالث و حتسست ا٢كفحخأت أو اًلٌسٍك  ٍىون يف اًعسازت وأن ًفذح اًعًص

ويت أزيحء ثساول اًضـصاء ؿىل ا٢كيعة أسرتق اًيؼص إًََ وؿىل وهجَ  ا٢كوكوثة اًيت يف حِسَ، ٙكٛك

 اذدسحمة مخهصت و٢كح خحء ذوزٍ مسح من ربهصت أكِوز، مٌش األذَحث األوىل، كعحاس لك اٙكٍن س سلوٍ. 

ًلس ؾّوذًن ىزاز ؿىل إًلحؿحثَ ا٢كخسفلة يف مس وحزز مصحقخني. أمح ُشٍ اًلعَست فِيي 

وفهيح أًضح  اًًسُد واًعسحذة وفهيح اًفرص واًِجحء وفهيح اًلضد واْكيو.الكس َىِة ابمذَحس فهيح 

ري وابهت  وكوف ؿىل األظبلل، وكسميح كحل أذو اًعَد: "أحق ؿحف ذسمـم اهلمم". وحرض ُس

 أنرث من سـحذ: 

                                                           

 .017-013، ض ض 3ىزاز كصحين، األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ح ( 1)
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 ِؼؼن ؿشاُة ؼؼؼ ن وكصذ ؼؼؼِؼؼؼؼ وقِــحذ  صــحذتٌ ؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼِؼؼ ص ــ ن اٌَوايت ح ؼأً

 حةــــذؼ حذ ؾ ـــٌل أفؼن فؼؼؼؼِؼؼؼ ذ ــــ صْ ؼ ؿحث  ـيؼسامؼسي ومــاًبلرسحُث كعحا

 ُسُن نشاةؼن ووؾؼِؼؼ ذُ ـــ َسكْ ــوظَ  يينؼ ص ؼ ّن مح أحص ؼن وُؼؼِؼؼ ذ ؼ ص ؼ أحص 

 حةـــصثؼؼحُـــس ًــــُن وهؼؼؼؼجؼ عم ؼ يل ً  سواز فٌــــحُــــســص ابًؼؼؼـــإين ألص

 واُة ؼَسث األذـــسلعْت ؿًّل وسُ  هتحؼسؼ حد اًيت أس ؼُي ذوٌك اً

وثخزش ُشٍ آكَسحث اًـحظفِة ذـسا زمزاي ًيعسق ؿىل األوضحغ اًس َحس َة اًـصذَة حِر 

ي مح سال ٌَضحؾص أذاء أو أذات ؟  سدرشي اًفسحذ فصأًة إجنحساث حنخفي؟ ُو  ثخواىل اًِزامئ ٌو

 ن ُو اًـّصاُة ؼؼؼسحَء ومؼ م ؼ ُشا اً  ن حىون ُمِضَفيتؼحف مفؼذسأ اًزف

 ضوز ومح ؿًَل زَحُة ؼؼحؼف اًؼِؼ ن  صظحخةٌ ؼح كؼص ًؼعؼي اًلؼٌؼ ل ؼ أأًن م 

 صاةؼحزتٌ وثـــجؼصذاث حؼؼؼؼفـــمــواً فدُِش ؾن مفيـــ محرا أكول؟ مفي ً 

 حةــــة ووسؼحاٌس  وحصــــمؼًزؼؼؼؼؼؼُ سٌ ؼؼعؼحاؼؼآذٌة ؾؼصذــــَة  وكؼؼؼؼؼمــف

 ُ  ةصاؼؼؼؼؼصاة صؼًوًمح وال لُك اًض ًسٌُح مسححَة حزهيحــ ال اٍىأُش ث

 عحة...ؼٌؼ ُي واً ؼؼؼَ األمِ ـــصي ذؼؼًث شا ؾــح٠كؼصاء ُؼؼضؼرؼؼاي ثووس اً

 حُة ــــلــٌة وؾـــٌــ ـ ؼ ة ً ـــصوذؼؼفِي اًـ ـٌد ذـصوذيتؼذؼ ة م ؼلؼسًــأًن اي ظ

لك ذُت. وأذزهُت إّراك أن اسرتاثَجَة ىزاز أن  وثواًت ؾواظف اًخعفِق حاكذ ثلحظـَ يف

اٗكوام إر مسح من أرُحن اْكحرضٍن لك اًضـصاء اٙكٍن س سلوٍ ظلريضم ٍىون اكحسح ٢كن كصهل ؿىل 

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 

ذبلكحث آكعحة. وأرهص أن األس خحر اًضحريل اًلََيب، األمني اًـحم واًس َحس َة يف أسَوة ّمض لك 

اٗكاؾي ًِشا ا٢كِصخحن، ؿىل صلفَ ابًضـص وإجعحذَ ذزناز، اكن يف مٌهتيى اْكصح إر خحء من صَوص 

 ؿىل اًـصش ومَس من َُسة اًـسًس من هسحز ا٢كسؤوًني اًـصة ا٢كضحزنني يف اْكفي. 

وحصمجت إىل اًفصوس َة، وحبسد كواؿس اًـصوط ًِشٍ  حتسزت ونخشت مصاث ؾن ىزاز كصحين

شٍ ا٢كلحظؽ مصثوزة يف حمحرضايت ونخيب  اٌَلة، ملحظؽ ؿست من صـصٍ ومن ُشٍ اًلعَست راهتح. ُو

ابًفصوس َة. آدص مح ػِص يل ؾن ذاز ورش فصوس َة
(11)

مضيخَ أذَحات من كعَسثَ "آكصافة" اًيت جضِص  

 اًيت ًخرصح مهنح ذسلحواث وجسَحهون ألدواهتم وذيحهتم:ذثلحفة اٍىذحثُد اًـلمية ا٢كـلمة، و 

 د ظلحزاــــِؼ حث ؼذؼ ح يف اٍى ــــٌؼ حني ن 

 حلٌوًن رسرَف اًلول ًَبل وهنحزا

 ذّزسوًن:

 صأِت ؾْوزت"ؼؼؼؼؼمـــُة اًؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ "زن 

 وزت"ؼؼؼؼؼصأت ؾؼؼؼؼؼؼمؼىُة اًــحؼ"ض

ُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ"ظ  حؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وث

ُ ؼَؼمن د  لد اًسحة ؾوزت"ؼِف ز

 ]...[ فًضأًن ويسحاتث اًعححزى

                                                           

(1) Abdelaziz Kacem, L’Occident d’une vie/Rives et dérives, Éditions L’Harmattan, Paris, 2016. 
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خحف اًلسحزاؼ ح ووس ؼًـق ا٢كَ
(1)

 

ومح حزال اٍىذحثُد، وكس كَد ؿَهيح اٍمنورح اًسخهس خحين، ختِصح ظواذري ا٢كس خَسني يف ؾلوهلم 

 مفح أكوى ومح أظول معص آكصافة. 

فة ثفذلص إىل ا٢كوضوؾَة و  ٍىهنح ثُـجسين وأظسِلِح أحِحًن ذسوزي. من ُيحك ثعيَفحث هلسًة ظًص

َ حِس ) اٙكي اكن ظسًلًح ًعَ حسني س تي ؾن  André Gide)رٛك أن اًصوايّئ اًفصويس أهسًز

، ًؤلسف" واًضحؾص ُوقو ُشا مؤل (Victor Hugo)أنّب صحؾص فصويس فلحل: "فىذوز ُوقو 

ىل اًَوم. وُستَُت مصت ذبلل اٗكهَح وصلي اًيحش ُو اآلدص ظوال اًلصن اًخحسؽ ؾرش ومح سال إ

( ذسَجَاك ؾن أنّب صحؾص ؾصيب مـحزص فحس خـصُث كوٌَك Liègeهسوت ؿح٢كَة ٌَضـص يف مسًية ًَحح )

حِس وكَت: "ىزاز كصحين، ًؤلسف". وظَحكة أكٍك رضلكِح الاحرتاسي ُشا ًُست سَسَة ابًرضوزت 

 ذي إهنح عم اًيت زخّست اًلوٌك يف األرُحن.

، أحس اًضـصاء  (Paul Valéry) ك لكمٌة صِريت أدصى ًسول فحًرييوهبشا اًعسذ ُيح

ُس ابألمري" ونشا كَت  اًفصوس َني ا٢كفضَني ؾيس ىزاز، كحًِح ؾن فىذوز ُوقو: "ُو مََحزذٍص ًو

ُس يف رٛك اسدٌلحض فِيحك صـصاء ُملَّون ُمجَسون ًوسن صـصضم مبّيان اٙكُد  ؾن ىزاز ًو

ؤالء ضم األمصاء وهبشا ا٢كـىن اكن وجتصي أذَحهتم جمصى األمثحل وثيل ش ؿىل اٌَوححث وا٢كَساًَحث ُو

يحك صـصاء روو كصحية فِحضٍة ُحذزت حهتحظي أذَحهتم فدضلّك س َوال جتصف األجححز  فحًريي أمريا.  ُو

 اٍىصمية وكري اٍىصمية، أوالام ضم ا٢كََحزذٍصاث ومهنم ىزاز اٙكي ٠ك ًفىص ابإلمحزت أًُس ُو اًلحاي: "

                                                           
ة اٍاكمٍك، ح ( 1)  .006 -053، ض ض 1األؾٌلل اًضـًص
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ة، أي يف ظفوف اًيحش حِر اكهوا ورمٌل اكهوا"وأًن وضح ؾص أكف يف ظفوف اًّبوًَخحزاي اًضـًص
(1)

 .

ىٌَ ًخرصف إساءُح نزؾمي ًفىص ابًخفصذ.  حصَح أن ىزاز صحؾص أكحُري ٍو

ًك ٌس متص اًضـص حًِح حيخحح إىل األمري وإىل ا٢كََحزذٍص مـح. األول ًلوض يف مٌحمج اٙكاث  ٍو

َزنول ابًضـص إىل اًضحزغ واًثحين خيصح ابًضـص إىل لسمَ ٌَمبلًني مشرشا وهشٍصا. ٌو  اًِواء اًعَق ًو

حمحرٍص حتساُح ىزاز رضجحؿة ثسَف أحِحًن حس اٍهتوز فََصخي "فٌسًخح" اب٢كـىن اًعلًِل، اثزاث كصز أن 

ًأذشُح لكّفَ رٛك مح لكفَّ. ففي ربهصت ظسحٍ ويف مصاُلذَ ححذزخحن اسدصسات ذفىصٍ وذأححسُسَ 

خحٍ إىل حِر اس خلص وإىل مح ٠ك ٌس خلص ؿَََ من مواكف ومـحزك وحىفَْت مواحؽ أدصى ووهج 

ة ؾيسٍ.     رضحش مح أؾيََ ابْكحٌك اًضـًص

ـين مغصت    ة مفِوم حصى ذَ اًيلس اًفصويس مٌش ذساايث اًلصن اًخحسؽ ؾرش، ًو اْكحٌك اًضـًص

ة ذواز ثـرتي اًلَد واٙكُن إًِحم ذبّلق جس خويل ؿىل مَىة اْكس زاكمَِح أو عم ابألحصى ْكؼ

ؾيس اًخـصط إىل إاثزت حٌلًَة أو بنختحذَة كعوى وعم يف اٍهنحًة رضة من اًعصة ًخعَد ًلًة 

ة، إن خحس ُشا اًخـسري، ًلًة جس خسؾي اًصمز  خمخَفة ؾٌل حنخحح إًََ يف حِحثيح اًـمََة اًيرًث

كعَست. ُشٍ اٌَلة األذات يف والاس خـحزت واألسعوزت وكس ًأيت رٛك يف صلك زكعة أو حصىمية أو 

لك صحؾص ححٌك ثًذحذَ  ة ويف ُشا ا٣كحل نثريا مح ًعري اْكحوي حمخوى. ٍو حس راهتح ثعسح ححٌك صـًص

 يف موٗك اًلعَست. إال ىزاز، نٌل سىرى، فِو ححٌك مس متصت وثوحص مذواظي.

                                                           

ة اٍاكمٍك ح ىزاز كصحين (1)  515، ض 7، األؾٌلل اًيرًث
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وٗك اًضحؾص يف أزست ذمضلِة راث حسد وظين ووسد زلحيف فصَت أذََ اكن مَخلى 

لحوسم الاهخساة اًفصويس اّكحمث ؿىل ظسز سوزًة. أمح وس سَ اًثلحيف فريحؽ إىل مع أذََ أيب ذََي ٢ك

( زااس ا٢كرسخ اًليحيئ اًـصيب أوادص اًلصن اًخحسؽ ؾرش. ًلول ؾيَ ىزاز يف 1363 -1933اًلصحين )

 نخحذَ "كعيت مؽ اًضـص":

ث ذمضق اًيت اكهت حززة فهيح "أجعوذة اكن ُشا اًصخي. ثعوزوا إوسحًن أزاذ أن حيّول ذحًن

( اثهَة"Broadwayاٗكواّة إىل مسحزخ وجيـي من ذمضق ا٤كحفؼة اًخلِة اًوزؿة زصوذواي)
(1)

. 

ىٌَ أوززَ اْكاكًة فحس خوؾد اًعفي هضحل  ثويف أذو ذََي كصي مِبلذ ىزاز ذـرشٍن ؿحمح ٍو

ي حتٍصصا ٌَـلول من زخي ححول أن خيصح ذمضق من دمية )كصٍ هوس(، حصمج  من حصاحِسايث هوزًن

س اًِبليل وكريٍ من اًـيرتايث. إال أن ا٢كرسخ ًخعَد مضحزنة اًـيرص اًًسحيئ وأىَن  جسَط أيب ًس

هل ُشا وذوهَ دصظ اًلذحذ. فـمس مضعًصا "إىل إًسحش اًِعسَة مبلرس اًًسحء وإس يحذ األذواز 

خٜك عم اًعحمة اٍىّبى وؿني اًفسوق. وّكأ ا٢ك  ضحخي إىل مح اؾخحذوٍ من ثأًَد اًًسحاَة إٍهيم".  ًو

اًـحمة ؿىل ا٢كثلفني ف١ك ًُفَحوا فصفـوا صىواضم إىل اًسحة اًـحيل اٙكي دّوفوٍ من أن جسلط آكبلفة 

حتت أكبلم اإلذساغ ؾيسمح ثعسح مـحول وفؤوًسح هتوي ؿىل اّكشوغ آكصذة. هَف ال خيحف اًيؼحم 

ٍك كصي سحؿحث من ذسء اًـامثين ومـَ ا٢كؤسسة اٗكًًِة من فٌحن ثععُف أم حم مرسحَ "ظواذري ظًو

اًـصط" فاكن أن أظسز اًسَعحن فصمحهَ "ذإكبلق أول مرسخ ظََـي ؾصفَ اًرشق وكحذز أذو 

ذََي مزنهل اٗكمضلي إىل مرص ووَذؾخَ ذمضق نٌل ثوِذغ ا٢كسن ا٢كخحجصت مْوُوزهيح، أي ابْكجحزت 

 فلصز اًضحؾص أن ًًذلم ٌَـم أيب ذََي من واًسيسوزت واًسَغ اًفحسس". وثٜك عم اْكحذزة األوىل
                                                           

ة اٍاكمٍك ح  (1)  116، ض 7ىزاز كصحين، األؾٌلل اًيرًث



419 
 

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.

ط اًخوبلك ورش ىزاز مبجٍك اآلذاة كعَسثَ "ذزب وحضُش ومقص" اًيت ثَر 1351يف س ية 

 والاحنبلل اًسحاسٍن يف حسم األمة:

 صض ضَحءؼؼمح اٙكي ًفـهل ك

 بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ 

 حءــــِؼؼؼؼؼؼؼؼ ص ؼؼؼؼؼؼؼ األه  بلذؼؼؼؼؼؼؼؼذ

 عحءؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼ بلذ اًص ؼؼؼؼؼؼؼؼوذ

 جحز آكسزؼخسف وثؼ حضلي اً ؼم

 ـهل فِيح اًلمص؟ؼفؼح اٙكي ًؼم

خعحؿس وسق   اًدضِري واإلذاهة إىل ا٢كس اب٢كـخلساث اًضـسَة اًلحمئة ؿىل اس خجساء ا٣كِول:ًو

 ح اٙكي ؾيس اًسٌلء؟ــم

 حءؼفؼـؼى ضؼؼؼؼؼؼؼسحًـــ ٍى 

 ون إىل موىتؼَؼحِؼ ٌسذ 

 ص.ؼمـــلـــحص اًؼؼؼؼؼؼإرا ؾ

َحء جس خجَد ٗكؿحهئم فرتسكِم ظـحمح وأظ فحال مث محهلم ومح ٌَفىص واًـمي ظح٢كح أن كصوز األًو

و لك مح ًعَسون:  ُو

 مّسون اًسجححَِس األهَلحِث اًعصزْ ــوً
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ّ ــ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ً   ونٍ ؼِــ أف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون ذؼؼؼؼؼؼؼسَ

 سزْ ؼؼؼؼؼؼؼؼَ كــــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ه 

 حءؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوك

 بلذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ

 سعحءــــ ص ـــ بلذ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف ذ

وؾيسمح ٌس خـمي ىزاز لكمة رسعحء ال حُيِمَِح مـىن اًعَسة ا٢كخـحزف ذي اًشسعحء ُيح ضم اًسهل 

ة ونأهنح رضابث ظسول  وجتصي اًلعَست ؿىل ُشا اًًسق اٙكي ثخلعؽ فَِ مفحظي أكٍك اًضـًص

ىِي ُشٍ ا٢كصت فحًضحؾص ال ًلذرص ُيح ؿىل إفسحذ اًض سحة، وإمنح ًخعحول ؿىل وأواتذ ثَُسّق. ظفح اٍ 

األمة زاكمَِح ذسمة ٌَـسو ا٢كرتذط هبح واألىىك من لك رٛك أهَ ٍصِوح ٢كح ًلوهل ا٢كَحس اكزل محزهس 

من أن اٗكٍن ُو أفِون اًضـد. وثلوم اٗكهَح وال ثلـس: اًعححفة واًّب٢كحن واًضحزغ اٗكمضلي، ًثوز 

عحًد هواة اًضـد، يف مح ًعحًسون، ذعصذٍ من معهل اٗكذَومحيس. وال ذس ا ًيحش يف ص سَ إحٌلغ ًو

من اإلصحذت مبوكف اْكىومة اًسوزًة آهشاك إر مصسث ٍلك اًضلوظ زافضًة آكَط ذني اًضحؾص 

 وذني مسدضحز سفحزهتح ذَيسن إر ًُس ٗكهيح أي مأذش رميّن ؿَََ.

ىزاز ححرض اًزتمت مبحضََ فِلول: "اًـٌلمئ هفسِح اًيت ظحًست وثـََلًح ؿىل ُشٍ اًزوذـة ٍصذط 

رض يق أيب ذََي ظحًست رض يلي، واٙككون ا٤كضوت ذلسحز اًخحزخي اًيت ظَست زأسَ ظَست 

زأيس"
(1)

. ويف اْكلِلة فإن ُشٍ اًلوى ا٢كـخهسة ٠ك ثًذؼص ظسوز اًلعَست ا٢كشهوزت ًخخحصك، مفيش 

اثز اًض َخ ؿًل اًعيعحوي فىذد يف جمٍك اًصسحٌك،  1311ورش ذًوان )كحًت يل اًسمصاء( ؿحم 

                                                           

ة اٍاكمٍك ح ( 1)  111،  ض 7ىزاز كصحين، األؾٌلل اًيرًث
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واكن ًِح مح اكن من ابًف اًخأزري يف األوسحظ األذذَة اًـصذَة مرشكح وملصاب، ملحاًل نفِبًل ذدٌفري اًلصاء 

األثلِحء من مثي ُشا اًضـص اٙكي "ٌض متي ؿًل وظف مح ٍىون ذني اًفحسق واًلحزخ واًسلي 

َحً ال دِحل فَِ، ألن ظححصَ ًُس ابألذًد اًواسؽ آكَحل، ذي ُو مسٌي ا٢كمتصسة اًودفة وظفحً واكـ 

و ظحًد يف مسزسة، وكس كصأ نخحذَ اًعبلة يف مسازسِم واًعحًسحث..  َ، ُو قين، ؾٍزز ؿًل أذًو

ويف اٍىذحة مؽ رٛك جتسًس يف حبوز اًـصوط خيخَط فَِ اًسحص اًشس َط، واًسحص األذَغ 

ا٢كخوسط..."
(1)

. 

اًسمصاء( خحء ُمَحّعيًح مٌش اًسساًة ضّس مثِي ُشا اًعـن فلس كّسم هل أس خحر  ذًوان )كحًت يل

مصموق يف لكَة اْكلوق اًيت اكن ىزاز ال ٍزال من ظَسهتح، ُو اٗكنخوز مٌري اًـجبلين وكس اكن هل يف 

اًفىص ويف اًس َحسة ابغ وظُت. ًلس ررّشث ا٢كلسمة مبَبلذ صحؾص حسايث واؿس وثَلّف ذًواهََ 

اّكحمـي اًـصيب مفح اكن ًسِحم اًض َخ اًعيعحوي أن ثعَسَ يف ملذي ذي إن اًض َخ سحضم  اًض سحة

ف ذَ ذعوزت فـحٌك وأرهص أن ظسًلًح ٍىّبين س يًح أؿحزين اٗكًوان يف جفص اٖكسٌُحث كحابًل  يف اًخـًص

 يل: "متخؽ هبشا اًضـص اٙكي خيخَط فَِ ظححصَ حبص اًشس َط واًسحص األذَغ ا٢كخوسط".

 اًسمصاء( إؿبلن حصة ػي وظُسِح حيَمى ذني كوى اًخلَري وكوى اًضّس إىل )كحًت يل

ح إىل اًَوم. ًلس حتلّلت اهخعحزاث مِساهَة ابُصت إال أن آكعوم ٠ك ًَلوا  اًوزاء و٠ك ثضؽ اْكصة أوساُز

... ظسـح أًن ال أس خعَؽ ذبلل زذؽ كصن ىزاز ًـصف رٛك حًِسا إر ًلول: " سبلهحم ذـس. واكن اًـمَس

ن أكط ذأس يحين ؾرشت آالف هََومرت من األسبلك اًضحةىة ًَفِّح ا٣كمتؽ اًـصيب حول اْكد. ُشا أ

حيخحح إىل وزصة صـصاء ٌض خلَون مجة س ية إلساٌك لك ُشا اًصاكم من ا٢كسحمري واًزخحح ا٢كىسوز 
                                                           

ة اٍاكمٍك ح  (1)  .176، ض 7اهؼص األؾٌلل اًيرًث
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مسن واألًلحم ا٢كسفوهة حتت األزط. إن زبلزني ؿحًمح من نخحذة صـص اْكد ال حىفي ًخلَري مٌعق 

عة اْكد اًيت زمسهتح أظسحت زمسَة يف مسازش  ىٌين مؽ رٛك أصـص أن دًص ا٢كَح واًيححش. ٍو

اًوظن اًـصيب"
(1)

. 

ُي جضلكت وزصة اًضـصاء ا٢كصحوت؟  ُي جس١ك ا٢كضـي  من ًس ىزاز هؼري هل؟ ال ابًخأهَس، 

ست. مث إهَ كري مصاتخ ٌَضـص اّكسًس ؿىل اًـموم:  فزناز ػحُصت فًص

 اًَوم خًٌس اثًٌر    فحًلول فوىض واٍالكم ضسحُة  شاؼصـصاُء ُ

ؼُم    جعٌم إرا هؼعـــــــَمون مــىؼذــ ً  ُُ لوا وال أؾصاةؽ اًفصاػ مفح 
(2)

 

ذي إهَ كري زاط ؾن صـصاء اًـرص ذسءا ذأمري اًضـصاء هفسَ: " اًلعَست اًـصذَة ػَت حىت 

س ة وجرشة اًٌو ًك يف فٌحذق اًلحُصت وذريوث اًـرشًيحث من ُشا اًلصن ثَشس اًـسحءت اْكجحًس

وذلساذ وذمضق. اكن مثة ثيحكغ خمَف ذني سهيح وسَووِح. حىت أمري اًضـصاء صويق اكن ًخجول يف 

رشة اًيشِش اإلس سحين يف مٌفحٍ يف  و ًًذـي دف ا٢كخًيب ٌو َ" يف ابٌزس، ُو ًَّي فحز اًضحىًز "ذًو

سىد ؿىل مرص اًسـَست ذموغ اًسحرتي. اكهت اًلعَست اًـصذَة ثـحين اهفعحًمح ححًذا يف  قصًنظة. ٌو

ة" اًضرعَة وويت أحس، وأًن أكصأ صـصاء ؾرص اٍهنضة أهين أحرض حفٍك ثيىًص
(3)

شا مح أوّذ .  ُو

 أن أخحذل فَِ ىزاز كََبل وابًيت عم أحسن. 

                                                           

ة اٍاكمٍك ح ( 1)  .557-550ض ض  ،7اهؼص األؾٌلل اًيرًث

 .039 مذـد ذـصوذيت" األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ض اهؼص كعَست "أًن  (1)

ة اٍاكمٍك، ح ( ا3)  ..105، ض 7ألؾٌلل اًيرًث
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حصَح أن صويق كىض سمٌحً يف فصوسح وإس سحهَح واكن ًًذؼص مٌَ أن جيسذ اًلعَست اًـصذَة 

ة اًفصوس َة اًيت ؿحٌضِح مصحرشت وٍىٌَ ٠ك ًخأثص هبح إىل ذزخة ا٤كخاكت ذَس ؿىل ضوء اًخجحزة ا ًضـًص

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 

ن خسًس ابًـعوز اٙكُسَة وكس س سق أن كحل إهَ ٠ك ٌضأ أن حيسج ظسمة زلحفِة الاحنعحظ زصذعَ م

ٌَجٌلُري اًـصذَة اًيت اكهت ال ثعَد مٌَ سوى هفغ اًلسحز ؾن اًـِوذ اًزاُصت واكن رٛك مهنح 

 معَسح وحوذاي.

حظحث اًخحسًر ٢كح ُذؾي و٢كح كصي أن ٍىون أول زاُس  مث إن صويق ًو ٠ك ًخحسس إُز

" اًيت احذضًت صـصاء اًخجسًس من مرص ومن خمخَف األكعحز اًـصذَة ومهنم اًضحؾص ٔكحؿة "أذوًو

و" فإهَ ًسؾو إىل  نئ ثشنَّص ؾاكع يف اًلعَست اًيت حِح هبح جمٍك "أذًو اًخوويس أذو اًلحمس اًضحيب. ًو

 جتحوس اًلسمي:

 ؾىس  اتثِـــٌـــيح   مبـَلؼؼؼؼؼحث   ىصوخ ؿىل اًلسمي هبح هُؼؼؼؼؼسلُ 

ليؼثشاغ ؿىل ًسًم وجسذ مواُسح دفِْت وضحؾت    ًـيّ  
(1)

 

وصويق، كصي ىزاز، ُو اٙكي أذذي اًلعَست يف اًليحء اًـصيب ا٢كمتّي فِي ٌس خحق لك ُشا 

لس ثَلّى ظححد "خحزت اًواذي" من ظححد "كحزاة اًفٌجحن" زالكٍث أدصى مهنح كوهُل إن  اٍهتنك؟ ًو

"من ذبلذي اًسسوايث وومشِن وأواتذ دِحرمن"أمري اًضـصاء ٠ك حتصزٍ إكحمذَ األوزوذَة 
(2)

ويف  

                                                           

 .90، ض 1اًضوكِحث، ح ( 1)

ة اٍاكمٍك، ح ( 1)  .171، ض 7األؾٌلل اًيرًث
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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 ثفّصذ هبح من ذني صـصاء سمحهَ.

ٌضحزك ىزاز فصحين يف  1377ان وذـس ذضؽ س يواث وابًخسكِق يف آكحمس ؾرش من حٍزص 

ي "هصمة ازن ُحين"، ذُت أمحس صويق، إىل مذحف فِخسازك ا٢كوكف يف لكمة مٌعفة  حفي حتًو

ًلول فهيح: "حنن مسؾوون إىل ذُت صحؾص ؾؼمي... حنن يف مزنل اًويح... هصمة ازن ُحئن اكهت 

فصذوس يح ا٢كفلوذ"
(1)

.  

وًس رشحح وافِح. وًـرتف ىزاز ذشٛك يف صويق أذوًن مجَـح وكذي األة مسأٌك رشهحح  فص 

ة":  ذًواهَ "حزوحذم أٍهتح اْكًص

 ـصيِ ؼمؼص اًؼؼـؼمشث ؿىل صــَؼذــ مح ث 

 مِ ؼحىِؼ مي سَامين اً ؼحًؼـــصأ ثؼؼؼؼو٠ك أك

 ص ال آابء يلؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼضــ ي يف اً ؼؼٌؼ إه 

 َت آابيئ مجَـح يف اّكحميِ ؼ فَلس أًل 

 سيتـــِــ ص اي س ؼؼحؾــــو اًضؼؼؼؼؼن ُؼؼم

 لميِ ؼمسذؼ صاظ اً ؼؼإن مىش فوق اًع

ىزاز ٠ك ًشهص ا٢كـصي إال ًنذزا يف صـصٍ وهرثٍ، ومؽ رٛك ال أػّن أاب اًـبلء ذـًَسا ؾن ؿسااَ 

  .ٌَمخحجٍصن

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  .197-107، ض ض 9اهؼص األؾٌلل اًيرًث
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وذومنح ختري مهنجي ثلفز إىل ربهصيت من صـص ىزاز كعَست موزفني وكس ذَف فهيح من اّكصأت 

 مصَلح مثريا:

 ـصيبة يف اًرشق اًؼؼؼاٌَف

 حزغْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوس ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأزاح

 ة أًس يةــــــــصــ م س ؼَــىــذــ ً 

 صاءؼمــة حــــــــصــ ل ؼ ي ذ ــعؼوً

 عحءؼسؼ ة ٌَص ــٌــ ج ؼ ؽ اً ؼِــ ص ؼ وً 

 رتيءؼِؼ ... اٌَفؼة حسس م 

 ضححـَ اٍاكثد واًعحفيُ 

 جحمؽؼؼخ اًؼؼِؼ َ ص ؼححـــوض

فَ ٌَفؼة ؾيس ُشا اْكس  ىٌَ ًًهتيي هبح إىل مح ٠ك ًو وكف ىزاز ذخـًص ًعحذق اٍىثري ؿَََ. ٍو

 جيصؤ ؿَََ ازن أيب اًـوخحء:

 نؼِؼ وزف ؼاٌَفؼة إزصت م

 حلهنح اْكخمك ٌَجمِوزؼً

ومتخس ًس اًلذي إىل اّكّس أًضح، فزناز هتجم يف مٌحس سحث نثريت ؿىل اًلعَست اٍالكس َىِة 

أمحس فدضجؽ اٍىثري من اًيحص تة ؿىل  اًـصذَة يف ذيحهئح ويف أذاهئح، وًنذى ابٓكصوح ؿىل آكََي زن

اًخزَط من اًرتاج قثَِ ومسَيَ فصموا ابًصضَؽ مؽ محء اًلس َي. حصَح أن ىزاز دصح ؿىل اًسحوز 

ِح وؾصضِح، وحصَح أهَ  يف زاتزهتح وذيُهتح اًثحذخة حمخفؼح حِيح ابًخفـٍَك وحستً  إًلحؾَة ًخحنك يف ظًو



426 
 

ىٌَ ٠ك  ًخزَط متحمح من اًلعَست اًـموذًة، ومثة من ٍصى أن حصة مح سٌلٍ ابًلعَست الاوس َحذَة ٍو

ذري صـصٍ يف كعحاسٍ آكََََة، وال صم أن كعَست " أًن اي ظسًلة مذـد ذـصوذيت" ا٢كشهوزت من 

ن هبح ىزاز ؿىل أن اًلعَست اًـصذَة آكََََة ٠ك ثلي لكمهتح  لس زُص أذسغ مح كِي وسًًن وكحفِة وزؤى. ًو

 ة  إىل كصاحئ كحذزت ؿىل اس خرصاح اٗكز من حبوزٍ.األذريت، وإمنح عم يف ححخ

وابًـوذ إىل دّف ا٢كخًيب جنس أن ىزاز، ؿىل احنَحسٍ اًضسًس ٌَخجسًس واْكسازة، كس اهخـهل ُو 

عحهَح و جيوة أحنحء زًص أًضح، ُو
(1)

 ظححد آكف ًلول:  ، وؾن

إهيح هَجأ  "ال ٍزال مٌش أًف س ية مسدضحز اًـصة يف لك هسريت وظلريت من صؤون اْكسحت.

إىل ا٢كخًيب، نفٌحن ؾؼمي اس خعحغ ذسعريثَ وزؤايٍ آكحزكذني أن حيّول جتصذخَ اًضرعَة إىل جتصذة 

حبجم اٍىون، وخيصح من حسوذ اًزمن اًـصيب إىل زصازي اًزمن ا٢كعَق"
(2)

. إهَ "ًلف وحسٍ يف نفة 

لف اًزمحن لكَ يف اٍىفة األدصى" ومبّي ىزاز ذني س َف اٗكوٌك  ابؾخسحزٍ "ححذاث اتزخيَح" ا٢كّيان ًو

"ححذاًث صـصاًي" ال ميوث "وإرا اكن س َف اٗكوٌك إكساين ال ٍزال  كحذبًل ٌَفٌحء وذني ا٢كخًيب ابؾخسحزٍ

ًدٌفس يف ربهصثيح حىت اًَوم، فؤلن كعحاس ا٢كخًيب فَِ عم اًيت حـَت ثيفسَ ذمىٌح"
(3)

. 

ذيسًة وأحِحًن ابس خـبلء إر ىزاز مسىون ذأيب اًعَد اٙكي اكن ًخـحمي مؽ س َف اٗكوٌك 

 جيصؤ ؿىل أن ًدصحظم يف حرضثَ:

 سمُ ؼذأهين ذري من جسـى ذَ ك  س َـ١ك أكؽ ذمن ّمض جمَس يح 

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح اهؼص فعي "ا٢كخًيب يف زًصعحهَح"، األؾٌلل اًي( 1)  . 533-597، ض 9رًث

ة اٍاكمٍك، ح ( 1)  .331، ض 7األؾٌلل اًيرًث

 .131، ض ا٢كعسز هفسَ( 3)
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وذيفس آكَبلء ًشهص ىزاز هَف أن معهل اٗكذَومحيس أذذهل "إىل أؾؼم اًلعوز" فـصف هسحز 

ضَف "ويت أصـص وأًن يف  اًلوم فخندضف حس امب ًلول "أن اًضـص وحسٍ ُو مٜك ا٢كَوك". ًو

حرضهتم أهنم يف حرضيت"
(1)

 . 

و يف اًـح٠ك اّكسًس، "يف سمن اْكحسوة و)اًصذوث(، يف سمن اْكد ابألًنذُد، يف  حىت ُو

سأل:  مغصت اًسؤال ؾن اٙكاث "من أًن يف أمٍصاك؟" ًسحر ؾن "أرن ؿحصلة" جسمـَ فبل جيسُح ٌو

 ُي ٗكٍنك ذٌّب ؾن نّبايء ا٢كخًيب؟

 ييبؼؼؼؼؼ ذ ـــ م ؼؼؼؼؼؼ صوز اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوق

يبؼٌــ ذ ـــ م ـــ وخ اً ؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوظ
(2)

. 

ي من مذييب  سواٍ؟ ونأين ذَ حيس ذأن زمح اًـصوذة ٠ك ًـس كحذزا ؿىل حىصازٍ: ءُو

 َؽ ذرئ اًيفطؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ع ؼؼؼؼؼؼؼؼ جسذ 

 أن ثضخ ؾرشت مبلًني زصمِي ًومِح

 خؼضؼؽ أن ثؼِؼ ع ؼؼ س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وٍىهنح ال ث 

 سا.ؼؼؼؼؼؼَح واحؼؼؼؼؼؼ ص ــ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

إن ا٢كخأمي من صـص ىزاز ومن الكمَ اًخيؼريي ًبلحغ هوؿح من اًخضحزة: هيحمج صويق مث 

ىٌَ ًـحّكِح  ـَن فواث ؾرص اًلعَست اًـموذًة ٍو ميخسحَ، ًسؾو إىل آكصوح ؿىل آكََي  ًو

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح ( 1)  .193ض  ،7األؾٌلل اًيرًث

 .171ذًوان مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء، ض ( 1)
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و من ىن ٌسوؤٍ مح آًت إًََ  وميحزسِح ابكذساز، ًـَن إدفحق ؾرص اٍهنضة ُو ذريت هخحخحهتح ٍو

ص اًـصيب  يف كعَست معوٌك ذـيوان "حواز زوزي مؽ ظَ  أحوال اًفىص ؾيسًن فُسدٌجس زصااس اًخيٍو

(1)حسني"
: 

 صاينؼؼؼؼؼؼت ثؼصى وأهؼؼؼؼم ال ًؼِؼ لك  مخحنؼ ج ؼ ح ه ؼَم أم طمؼ ٌ ؼ وُء ؾِ ؼض

 ة اًـمَحنؼوكؼؼح نؼؼؼحؼؼؼؼؼح هـــمــإه مىؼَم مح أهت أؾؼ ؼحزث ؼ...اْزِم ه

 يؼسوذ اًثواهــــًصا حؼؼؼحســــز واي ن ح سحزق اًيحؼصي ًؼح األُسؼِؼ ...أً 

ُ  يح فإن ؾعؼؼؼصك ؾرصــ ِ ؼ س إً ـــؾ  يؼحهؼن ؾؼؼرٌص زؼؼحؼي وهؼؼؼؼؼصـــ ر

األمص اٙكي زشت ؿَََ ىزاز ُو موكفَ من حتجص اًوؿحع ومن حتٍصص ا٢كصأت اًـصذَة من كصضة 

كَيح إن ىزاز ًثأز أليب ذََي كصحين من ؿسوان زخحل اٗكٍن ؿَََ وجرشًسٍ ؾن اإلكعحغ اٙكهوزي. 

ذمضق سمٌح، ًثأز هل رضـصٍ وذيرثٍ. ففي صـصٍ حتٍس ظحزد ًلمي ألك اٗكُص ؿَهيح ورشة، كمٍي 

ضحزذة يف اًلسم. ٍىن ُي اكن اًضحؾص يف ححخة إىل أن ًشهص أهَ اكن أزيحء ثَلَِ اٗكزوش زلكَة 

 ؟ اًفلَهنح ذأن خيصرش أصـحزٍ ؿىل نخحة اْكلوق ًًضلي ؾ

د، إمـحًن يف مضخهسة مٌحواََ من ا٢كزتمذني. وىزاز ًـ١ك أن اًضـص اًـصيب  إن يف رٛك، وال ًز

ًُِْضسوهَ ؿىل قصاز اًلحيض اّكصخحين ) ه( اٙكي ًلول: 331 -311اسذُص أايم اكن اًلضحت ًًَُْضسوهَ ًو

 حى امسمي أن ًوحد اًضحؾص، ًخأدص حسشصً  الاؾخلحذ سوء واكن اًضـص، ؿىلا "فَو اكهت اٗكايهة ؿحزً 

                                                           

 391.-303، ض 3األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ح  (1)
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ىن األمٍصن مذسحًيحن، واٗكٍن  ن، وحيشف رهصٍ إرا ؿسث اًعسلحث ]...[ ٍو أيب هواش من اٗكواٍو

مبـزل ؾن اًضـص"
(1)

. 

اْكحذزة اًثحهَة اًيت ػي حيمَِح يف أؾٌلكَ حصحح ال ًيسمي ُو اهخححز أدذَ وظحل اًيت ًيـهتح 

ة مٌلعـة اًيؼري، ألهنح ٠ك جس خعؽ أن ثزتوَح ابًضَِست فِلو  ل: "كذَْت هفسِح زلك رسحظة ورضحؾًص

حصَهَبح. ظوزت أديت وعم متوث من أخي اْكد حمفوزت يف ٕكي. ال أسال أرهص وهجِح ا٢كبلةًك 

ة وأزوغ من  وكسٌلهتح اًيوزاهَة واذدسحمهتح أكٍَك وعم متوث. اكهت يف مِخهتح أمجي من زاذـة اًـسًو

وذرتا ا٢كرصًة. حني مضُت يف حٌحست أديت وأًن يف آكحمسة ؾرشت اكن اْكد مييش إىل خحهيب يف لكَ

سًك."  ضس ؿىل رزاؾي ًو  اّكيحست ٌو

دسحءل: "ُي اكن موث أديت يف سشِي اْكد أحس اًـوامي اًيفس َة اًيت حـَخين أثوفص  ًو

(2)ًضـص اْكد زلك ظحكحيت؟"
ضَف: "ُي اكهت نخحابيت ؾن اْكد ]..  .[ اهخلحًمح ًِح من جممتؽ ًو

عحزذٍ ابًفؤوش واًسيحذق؟"  وخيَط من ُشا اًدسحؤل إىل أهَ ال ًؤنس وال ًيفي.  ٍصفغ اْكد ًو

أمح اٗكنخوز )فصوًس( فبل ًخعصق إًََ يف رٛك صم. وذلِة حسًر ىزاز ؾن أدذَ ثشُد ذيح يف ُشا 

ىٌين مذأنس من أن مرصغ أديت اًـحصلة هرس صُجح يف ذ اذًل وحصك ؿىل سعح حبريت الاجتحٍ: "ٍو

يت أنرث من ذاةصت وأنرث من ؿبلمة اس خفِحم" ظفًو
(3)

 . وسىرى مح فـَت ذَ اٗكواةص ومح فـي هبح.

                                                           

  01َ، ض اًوسحظة ذني ا٢كخًيب ودعوم( 1)

ة اٍاكمٍك، ح ( 1)  .  153، ض 7األؾٌلل اًيرًث

 .151ض  ا٢كعسز هفسَ،( 3)
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ًخـني ابذئ ري ذسء أن هشنِص ذأهَ ًُس من اًسِي أن ًخحسج اًيحش يف اكفة أحنحء اًـح٠ك 

ؿىل وخَ آكعوض،  ـحثيحجممتؾن حواذج الاهخححز اًـحاََة. إهنح من ا٢كسحاي ا٢كسىوث ؾهنح يف 

ح يف هؼص اًفلِحء دصوخح من اٗكٍن، ونأن ا٢كيخحص ميخٜك اكمي ؾلهل سحؿة اهخححزٍ،  ابؾخسحُز

وابؾخسحز رٛك ذمح ميس ررشف األزست ؾيس اًـحمة. أمح وكس حتسج ىزاز ؾن األمص فؤلهَ كعس أن 

َاكث واس خـساذاث جيـي مٌَ حعحن مـحزنَ. واكن ال ذس ًئلكسام ؿىل مثي ُشا اًخحصك من م

ن ًَِهبح أو ًعفئ مجصهتح. اًيلس اْكسًر هيمت  هفس َة اكمٌة مصهتية إىل حس ذـَس مبح ًخَلحٍ ا٢كصء من حىٍو

أسحسح ابًيط أي ابٍمثصت كصي اًضجصت، ويف واكؽ اْكحل ال مبىن فعي ىزاز اإلوسحن ؾن إهخحخَ فلس 

يح حوكن أطمَة "األؾٌل ة" فلس مضهنح مـَومحث ال قىن حصض ؿىل ماكصفة كصااَ حبلحالَ، ُو ل اًيرًث

ة. وذرصف اًيؼص ؾن ُشا اّكحهد فإن كصاءت هرث  ؾهنح ثخـَق مبسريت حِحثَ ومبيحُجَ األذذَة واًفىًص

و ًشهص يف مح ًشهص أن أظسكحء هل حصظوا ؿىل  ىزاز يف مٌهتيى اإلمذحغ أاي اكن موكفٌح اًفىصي مهنح. ُو

  ذس من معحذزثَ".إظساز هرثٍ كحاَني: "هرثك مثي صـصك، ال

ومح حنن آدص األمص إال أذيحء مح صِسًن ومسـيح ومح ؿَََ وضأًن، فأٍن ومحرا وهَف ثـ١ك ىزاز؟ 

خحسج ؾن ُشٍ اْكلصة  ًلس ساول ظححصيح ثـَمَ ذإحسى مسازش الاهخساة اًفصويس ؿىل سوزًة، ًو

شا آكعوض ؾن مبزجي من اْكيق ؿىل ا٢كس خـمص ا٢كدسَط ومن اإلجعحة ذثلحفذَ؛ إر ًخحسج هب

ة، ومهنح رضوزت اس خـٌلل اٌَلة اًفصوس َة يف سححة اٌَـد ذني اًخبلمِش يف  زصامة اًخوحهيحث اًرتذًو

لواؿس اًرصف واًيحو، واكن لك ثَمَش خمحًف ًخـصط إىل ؾلحة ال  حتحوزضم، حصس َزح ٌَمفصذاث ًو

ُت إال ذـس أن ٍىون خيَو من اًلسوت، إر ًسلى يف اًفعي ذـس اهرصاف اًعبلة فبل ًـوذ إىل اًس 

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 حمسًة يف مٌحد ًدِح هل أن ًلصأ 



431 
 

شا اًخأسُس اًفصويس أؾعحًن ذعحكة "ُ هسحز اًضـصاء واًصوااَني يف ًلهتم األظََة ويف رٛك ًلول:

ذدول إىل اًفىص األوزويب، وأاتخ ًيح أن جنَس يف ملعوزت من ملحظري )اٍىومِسي فصاوسّي( كصي 

 أن ىصى ابٌزس".

ة وأمٌحء األظحٌك، وضم ال ًـصفون ؾن اْكضحزاث األدصى سوى  وحتُسسح ًصّذت فـِي سَسهِة اًًِو

 أهنح اكفصت، ًـرتط ىزاز مس سلح:

ا ؾن لك ثـعد كوسم أو ؾيـية كصََة، واؿرتاضح ؿىل لك ثفىري ٍصذط ذني ا٢كس خـمص "وذـَس

ُس َة،  لخَ، أكول إن اٌَلة ؼ نإفصاس حضحزي وإوسحين ًُس ًِح اهامتءاث س َحس َة وال معحمح ذًو ًو

َون، نٌل أن ؾَون اّكىرال قوزو فححت سوزًة  يواز كري مسؤول ؾن حٌلكحث ًنذًو وابًخحيل فإن ًز

َون إًزا( أزاقون"عم كري )ؾ 
(1)

 . 

يحك ًلذيؽ  ومن ٌس خـصط أسٌلء األذابء واًفٌحهني اًفصوس َني اٙكٍن ٌسدضِس هبم ىزاز ُيح ُو

َري ظلريا  وة يف حشق اٌَلحث. ثـ١ك ًلة مًو ذأن مـصفذَ هلم كري سعحَة. مث إهَ ؿىل مح ًسسو مُو

ة واإلس سحهَة هسريا. واكن ٍلك ُشٍ اٌَلحث أ  ثص مَموش يف إذساؿحثَ.وأضحف إٍهيح اإلىلكًّي

ة ثـَمِح أزيحء معهل يف اًسفحزت اًسوزًة ذَيسن من  وعم ختخَف  1355إىل  1351اإلىلكًّي

ح من اٌَلحث. إهنح يف هؼصٍ "ًلة حلِلة أنرث مهنح ًلة ظصة، ًلة اكذعحذ وثلٌني" وًلول إهَ  ؾن كرُي

ؾن لك اًلٌلص ا٢كِسوز اٙكي  اس خفحذ من ثعسَق مصسأ اًخلٌني اإلىلكّيي يف صـصٍ كعس "الاس خليحء

ٍك رضحم أًوف ا٢كفصذاث واًرتبهَد اًيت ال كمية كشااَة  وجيـَِح ٌضِوٍ حسس اًلعَست اًـصذَة مرُت

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  .110، ض 7األؾٌلل اًيرًث
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فهيح"
(1)

شهص أن لة اًخـحمي مـِح  . ًو ة اكهت ُحمة يف مح ًخـَق مبيعق اٌَلة وظًص ثأزرياث اإلىلكًّي

ذي ًًسحد ُشا  صَشيت( ويف )اًصمس ابٍلكٌلث(.وميىن ثَُمُسِح يف ٍلوؾخَ )كعحاس( ونشٛك يف )ح 

ا٢كيعق ؿىل كعحاس )ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة( و)ا٢كمثَون( و)الاس خجواة( "اًيت ختَت هنحاَح 

ح ا٢كشُسة". ُز  ؾن ذٍىوزاث اًسبلكة اًلسمية وزصاٍو

وثخجىل هخحجئ ُشا اًخوخَ يف كعَست )حصىل( مثبل حِر اس خـمي "ًلة اٗكزامح واْكواز 

" اٙكي ثَََْزُم فَِ اٌَلة حسوَذ الاكذضحة اًعسَـي اٙكي ًخعَسَ ا٢كوكف يف ْكؼة ا٢كرسيح

  .وس يـوذ إىل ُشٍ اًلعَست الحلح حسم

س، من  ، ثـ١ك اإلس سحهَة وزسؿحن مح زذعت 1300إىل  1301وذبلل معهل اٗكذَومحيس مبسًز

 Pedro)حذر ذٌَُ وذُهنح زاذعُة ؾضق ذحظة ذـس أن كحم ا٢كسدرشق ذسزو محزثًَِر موهخ

Martinez Montavez)  ذرتمجة خمخحزاث من صـصٍ إىل ًلة ًوزاك ظسزْث ؾن ا٢كـِس اإلس سحين

(. ًلس احذضيَ األس خحر Poemas amorosos arabesاًـصيب ذـيوان "أصـحز حد ؾصذَة" )

ص أو ازن كزمحن  موهخحذر اًضلوف اب٢كوذسحث واألسخحل األهسًس َة ونأمنح زأى يف ىزاز ازن ُس

ىن ذإًفحغ آدص. واىهبص ىزاز ذلسزت اإلس سحهَة ؿىل هلي اهفـحالثَ ًخجس س من خسًس، ذيفس اًوهل ٍو

ومح جيول يف ذحظصٍ ذسكة وظفحء ذمح حـهل ًلول: "ال أهون مصحًلح إرا كَت إن اًيط اإلس سحين 

(2)ًسـغ اًلعحاس اكن ًخفوق يف حٌلًَخَ وموس َلِخَ ؿىل اًيط اًـصيب"
ٍُْصِحُؽ ىزاز ُشا اًخ  جحوس و

س ؿىل س سـة  "إىل ظسَـة اٌَلة اإلس سحهَة هفسِح وإىل حصهَهبح اًِحزموين" وإىل ثـحٌضِح ظوال مح ًٍز

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح ( 1)  .136، ض 7األؾٌلل اًيرًث

 130ض  ا٢كعسز هفسَ،( 1)
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كصون مؽ اٌَلة اًـصذَة. وفوق رٛك لكَ فإن ُشا اًخـََق ًخضمن حتَة ححزت ٢كسدرشق مـزّت ابإلزج 

 اًـصيب وحصمج أًضح ٤كموذ ذزوٌش وجنَد حمفوع.

مة فضبل ؾن اإلكحمة فهيح ُو يف راثَ نخحة مفذوخ ٢كن حيسن إن اًسفص إىل اًسبلذ ا٢كخلس

ون األزط واًسٌلء. واكن ىزاز كحزاًح حًِسا ٌَس٘كان اًيت  كصاءت اًضوازغ واًضواظئ وذوز اًثلحفة ًو

ؾصفِح ويف رٛك ًلول: "يف ًيسن اوسىصت اًسٌلواث اًصمحذًة ؿىل أوزايق وذفححصي، وثوازث 

ة وضـخَ "يف مشوش اًرشق ذَف س خحةص اًضسحة  صى أن اًخجصذة اإلىلكًّي اٌَيسين اٍىثَف". ٍو

شهص أهَ، "يف مسحزخ ًيسن اًيت حتمي  ة ابًًس سة إًََ. ًو إظحز حضحزي وإوسحين" ري أطمَة حًِو

ة ُشٍ، نخشت  ضَف: "ويف مسزسة اْكًص لك أجمحذ اًـرص اًفىذوزي"، كىض أدعد أايم حِحثَ. ًو

ح ازثسحظً  ة وأنرُث و نخحة )كعحاس("أفضي أؾٌليل اًضـًص ح ابإلوسحن، ُو
(1)

وآكبلظة عم أن ًيسن  .

اس خعحؾت أن ثلسي "اًلسحز اًعحصاوي" ؾن حسسٍ وأن "جُسىَت  1355 -1351يف أؾوام 

أظواث اًـضريت"
(2)

ة ازن ذ٘كون اًلحاٍك ذأن ا٢كلَوة ًل٘ك   يف ذاذهل. ُي ثعح يف ىزاز هؼًص

إال ابًخحرض أىَن اكن معسزٍ ومأاتٍ. وكسميح أذش اًلصة اًلحًد؟ الك. فحًسساوت واًخعّحص ال ًُلحَومحن 

 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 

ح، ابًًس سة إ خحسج ىزاز ؾن إس سحهَح، ابؾخسحُز ىل اإلوسحن اًـصيب، وحـح اًلوسم واًخحزخيي". ًو

"فذحت لك جحص من جححزهتح ًيحم ذََفة، ووزاء لك ابة دض يب من أذواهبح،  اتزخيَح ال ًعحق.

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  199ض  ،7األؾٌلل اًيرًث

 511ض  هفس ا٢كعسز، (1)
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ؾَيحن سوذاوان، ويف قصقصت لك ًنفوزت يف مٌحسل كصظسة، ظوث امصأت ثسًك ؿىل فحزسِح اٙكي ٠ك 

ًـس"
(1)

 . 

ة اًخلٌني و  اًخزَط من اًضحم واًوزم اٌٚكٍن وإرا اكن ىزاز كس ثـ١ك من احذاكنَ ابإلىلكًّي

أظحاب اًـصذَة حصاء ؾعوز الاحنعحظ فإن أضم مح ؿَمخَ اإلس سحهَة، واي هـم مح ؿَمت، ُو "اًخعصف 

يف ثشوق األص َحء واًخعصف يف اًخـسري ؾن األص َحء. فلك يشء يف إس سحهَح ححز وححزق اكٍهبحزث 

ف، واًليحء  ف، واًيشِش ىًز ف، واًوزوذ إكصاء ا٢كززوؿة يف صـص اًِيسًة، فحْكد اإلس سحين ىًز ىًز

ف". وخيَط من ُشا لكَ إىل أن ف اًزًن "إس سحهَح عم أزط الاهفـحل واًخوحص، وال  اإلصشََِحث ىًز

"ميىن ألي إوسحن ميص هبح أو ٌسىهنح أن ًسلى حمحًسا
(2)

وإرا اكهت ذفححص ىزاز كس ظسلِح ذسوة . 

ح وحصااق من ؾَون وسحهئح ومسامؽ من أؿني ًيسن فإهنح محَت من إس سحهَح "كعـة من سٌلواهت

"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 

ح، اكن كَيب ٍىّب، وص سىِة ؾَين ٌَلكمة ُو ىزاز كصحين اٙكي ًلول: " ومؽ لك دعوت ويت أد عُو

خحرض ضف، ًو "ثدسؽ، وآابز هفيس متخَئ، واًسسوي يف ذاذًل ٍصق، ٌو
(4)

وثٜك عم هدِجة مح  .

ص "ال ثًىس  ٌسمََ "اظعسامح ابًـح٠ك، وابٌَلحث واًثلحفحث اًيت اذزتىهتح يف ربهصت صشهية ذآٌك اًخعٍو

َرط ُشا ا٥كزون اًِحاي يف  صلك دعوظ وأًوان وأظواث أو زواحئ صُجح وال هُتمي صُجح". ًو
                                                           

ة اٍاكمٍك، ح األؾٌلل ا (1)  .193ض  ،7ًيرًث

 .131هفس ا٢كعسز، ض  (1)

 136، ض هفس ا٢كعسز (3)

 191هفس ا٢كعسز، ض  (1)
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ثعحؿس ححذت من اًسوادص أو حمتوح يف "اًفٌحذق اًيت حىذد ومتحو وحوٍ ىزالهئح" وثخبلحق اًعوز 

لِح آالف األدسحز ومٌحذًي ا٢كوذؿني ومن دصص  اًيت اًخلعِح من "هوافش اًلعحزاث اًيت متضف يف ظًص

ٍ "يف ذاذي اٍىذد، و يف ذاذي اإلوسحن"، ا٢كلحعم وأحزان فٌحخني اًلِوت"، ومن اًسفص، سفص

من رٛك لكَ حىّون ؾيسٍ "كحموش صـصي ال ثًمتي مفصذاثَ ألزط مـَية أو وظن مـني"، إىل أن 

خيَط كحابل: "إهين يف صـصي أمحي خًس َحث اًـح٠ك لكِح. وأىمتي ٗكوٌك واحست عم ذوٌك اإلوسحن"
(1)

. 

سذي صـص ىزاز كص حين إىل حبوج األذة ا٢كلحزن من ابذَ اٍىصري. وأًن وذشٛك ثعسح ا٢كثحكفة زلحفة  ًو

أظصخ ٌَيلحص سؤالا: ُي اكن ًزناز أن ًـحَك مسأٌك اّكًس ابّكصأت اًيت ؾصفٌحُح ؾيَ ًوال ثأثصٍ مٌش 

حز اًرش" ًسوذًري وابًضـص اًلصيب ؿىل اًـموم ؿىل مسى اًس يني؟ ويف  اًسساًة ذسًوان "أُس

مبرخَف اجتحُحثَ ثَلّى من األذة األوزويب أنرث من وسف وأنرث اْكلِلة، فإن اًضـص اًـصيب اْكسًر 

ة.  إال أهَ زسؿحن مح جتحوس األذش ا٢كسحرش ًَيعِص  من ًلحخ، وىزاز ٌسجي رٛك يف أؾٌلهل اًيرًث

سٍ ؿح٢كَح.                                                                       ذاذي ثَحز اكن  ًٍص

مي يف مس هتي اًفلصت اًسحذلة إىل مععَح ظويف ال ٍصثضََ ىزاز ويل ؾوذت إىل ًلس اىًزق كَ

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 

اس خلحل ىزاز من معهل ًَخفصػ ٌَضـص متحمح، مس خلصا يف ذريوث حِر أسس  1300ذإس سحهَح، س ية 

شا امذَحس آدص ٠ك حيغ ذَ صحؾص ؾصيب آدص.  ًيفسَ ذاز ورش سٌلُح "مًضوزاث ىزاز كصحين" ُو

هيح ىزاز ٌَضـص يف سمن اًبلصـص.   و إر ًًئب ؾن قزازت إهخحح اس خثٌحاَة، ًؤنس ا٢كزنٌك اًـََح اًيت ًٍو  ُو

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  191ض  ،7األؾٌلل اًيرًث
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ة هلول إهَ من حلَ ومن واحصَ أن ًدصؽ كصي أن ه  ة اًزناًز خـصط إىل أذـحذ اًخجصذة اًضـًص

و حمق يف أن ٍصى يف اْكد "سحف اٍاكايحث ؿىل ذـضِح ذلحًة الاحتحذ واًخـسذ"  لذَ ُو لَ وظًص ظًص

ىن ال جيوس ًص  وحِة واٍىميَحاَة ال ذزنؿحهتح ا٢كَخحفٍّيىِة..." ٍو ح "حمىومة ذوػحافِح اًسًَو خي ابؾخسحُز

ني ابًـححٍزن خًس َح اٙكٍن "ًعَد هلم أن  ني واًـشًز مثلف مثهل أن ٍصذط اًلسٌسني واًعوابًو

ٍصّصوا ؿىل أحسحذضم وأحسحذ حصَسحهتم من حبلوت اْك١ك وحبلوت اًخرَي". وؿىل ُؤالء ًخىصم ىزاز 

ة  وزوااَة وموس َلِة وجضىََِة حِست" فِدسحُي "مـِم يف سشِي أن ًـعوًن أؾٌلال صـًص
(1)

. 

وحنن ُنخَف مؽ ىزاز يف ُشا اًخلِمي ا٢كخـسف. ًلس ثأثص اًضـص اًـصيب ابًضـص اًلصيب فِي 

اكن ُشا اًخأزري أححذي اّكحهد؟ الّك فحًضـص األوزويب اًوس َط فس ادذَط ذأهفحش وذإًلحؿحث 

ني واًعوفِني. هَمس ُشا اًخأزري يف صـص اًرتوابذوز  ؾصذَة مصحرشت اس خلحُح من صـصاايح اًـشًز

شا مح أفضت إًََ ذزاسحث األذة جب  يوة فصوسح أوال ويف "اٍىومِساي اإلالَُة" ذإًعحًَح اثهَح ُو

 Miguel Asinا٢كلحزن اًيت كحم هبح ا٢كسدرشكون األوزوذَون من أمثحل مِلَي أسني ابالزَوش )

Palacios )  َفي زصوفحوسحل  Emilio Garcia)وإميَََو كحززَح قومر (Lévi-Provençal) ًو

Gomez) ًٍلس أسس صـص اًرتوابذوز ْكد ؿشزي هل ظلوسَ ومصامسَ اًيت ًعول رشهحح مّسو .

وس سة إىل اًسبلظحث أي  (amour courtois)أو اْكد اًسبلظي   (fin amor)اْكد اًصفِؽ

ة حِر وضأ وحصؾصغ ُشا اًرضة من اْكد يف كعحاس مس خحسزة اإلًلحغ  اًلعوز ا٢كَىِة واألمرًي

َحم مذيوؿة اًلوايف ؿىل قص  از ا٢كوذسحث واألسخحل األهسًس َة. اكن أول صحؾص حصوابذوزي ُو ًو

 Guillaume IX duc d’Aquitaine comte de)اًخحسؽ ذوق أهَخحهَح وكومس ذواثيي

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  .506ض  ،7األؾٌلل اًيرًث
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Poitiers)  ( ثدصؽ ا٢كؤزدون مسريت حِحثَ فذسني 1117-1676واكن أنّب أمري يف حٌوة فصوسح )

صيب إابن اْكصوة اًعََشِة فأذش مح أذش من اًرتاج أهَ اكن ؿىل ظٍك ابألهسًس واب٢كرشق اًـ

يحك اؾخلحذ ذأهَ ثـ١ك اًـصذَة وثوظي اًسححثون إىل أن مفِوم اْكد اًـشزي وزذ ؿىل  اًـصيب ُو

ق "ظوق إكحمة" الزن حزم وذواسعة اًوصححني واًزخحًني األهسًس َني اٙكٍن اكن  فصوسح ؾن ظًص

ُس  ىنصـصضم ًـّب إىل ا٢كٌلٛك ا٢كس َحَة. ًو ؾيسمح ًلول ىزاز إن  ُيح جمحل اًخوسؽ يف ا٢كوضوغ ٍو

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، 

ح" دوفح من ؿحُز
(1)

أن اس خـٌلل ظَلة ا٢كشهص يف خمحظسة ا٢كصأت أو يف  ... جيد أن هبلحغ هل 

س الاحرتام واًخسجَي  اْكسًر ؾهنح ال ًسل ؿىل ثلَُد ا٢كؤهر اس هتحهة اب٢كصأت ذي يف رٛك هوغ من مًز

وكس اس خـحز صـصاء اًرتوابذوز ُشٍ اًعَلة اًـصذَة هبشا ا٢كـىن فحس خـمَوا "س َسي" ذسال من 

. ىزاز ٍىن ثلسٍصا ذحظح ًؤلدعي اًعلري فِي ًؤاذشٍ "س َسيت" و"موالي" ذسال من "مواليت"

ؿىل كوهل: حفٌَ ؿ١ك اًلزل )ذسل حفهنح( أو كوهل: ؾش أهَت إين مت ذـسك ) ؾوضح ؾن ؿُيش 

 أهِت(؟ إن يف ثشنري ا٢كؤهر ؾيس اًضـصاء قيجح وحتسسح وجسرتا ؿىل ا٤كسوذة. 

( حصح Béatriceس )اٙكي أحّد ذَححٌص  (Dante)أمح صحؾص إًعحًَح األؾؼم ذاهيت 

أفبلظوهَح وحـي مهنح يف زحَخَ ومـصاخَ إىل ا٢كَىوث ذًَهل ا٢كبلةًك فلس حخَك هبح، حس امب ًلول 

(، مزنٌك "هؼحم" اًفذحت اًصاـة اًيت Vita novaذازسو اٍىومِساي اإلالَُة ونخحة "اْكَحت اّكسًست" )

ىشا وذبلفح ٢كح رُد ؿَق هبح حميي اٗكٍن ازن ؾصيب يف مىة فأهلمخَ ذًوان "حصحٌلن  األصواق". ُو

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  .307، ض 7األؾٌلل اًيرًث
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ة ظحذكة ال ؿبلكة ًِح ابًـجز  إًََ ىزاز فإن اْكد اًـشزي ونشٛك اًعويف ًًصـحن من مضحؾص كًو

لح فضحء صـصي ابمذَحس.   اّكًيس أو حبلوت اًخرَي مث إن ا٢كَخحفًّي

يحك ذزاسحث اسدرشاكِة جسدضف ثأزري صـص اًخعوف إىل مح ُو أذـس من أؾٌلل ذاهيت.  ُو

( ذعوفِة Saint Jean de la Croixفمثة دِوظ نثريت حصذسط جتََحث اًلسٌس خحن ذي الهصوا )

 ازن ؾسّحذ اًُصهْسي.

ويف ُشا اًس َحق أًضح ال ذس أن هخـصط إىل اًخأزرياث اًرشكِة اًيت كحمت ؿَهيح اْكصنة 

 ذًواهَ اًصومٌعَلِة األوزوذَة. أحس أكعحهبح ُو فىذوز ُوقو ا٢كشهوز أؿبلٍ واٙكي ًـخّب

خضمن حتَة ٌَحضحزت Les Orientales"اًرشكِحث" ) ( ابهوزت اًضـص اًصومٌعَلي اًفصويس ًو

لول ذوضوخ يف  اًـصذَة ثؤنسُح حواص ََ اًيت ال ختَو من اسدضِحذاث ابًضـص اًـصيب واًفحزيس ًو

ٌعَلِة ملسمة ذًواهَ: "يف ؾرص ًوٌس اًصاذؽ ؾرش ويح ََُيُني واًَوم زصًن مسدرشكني". إن اًصوم 

ؿحذث ابًضـص إىل اًرتوابذوز خبَفِهتم األهسًس َة واختشث ًِح زافًسا ثصاًي آدص ٍمتثي يف اهعسحؿحث  

اًضـصاء اٙكٍن سازوا قصًنظة وكصظسة وإصشََِح وكس ٍىون من ا٢كفِس أن هلحزن أهسًس َحث ىزاز فصحين 

 Théophileيي )ثَوفِي قوث اًضحؾص  راث اًـَون اًسوذ واًشرشت اًلمحَة رضشهيحهتح ؾيس

Gauthier اًعسًق إكمي ًِوقو. وال ًًصلي أن هًىس اًخأزرياث اًـمَلة اًيت حصنهتح يف ا٥كَحل )

ٍَك أو مح اظعَح ؿَََ ابٌََحيل اًـصذَة.  اًلصيب معومح كعط أًف ًٍَك ًو

ٌَضحؾص أزاقون  (Les yeux d’Elsaوكس اسدضِس ىزاز مصاًزا ذسًوان "ؾَون إًزا" )

(Aragon)  وجع( "ست ًـسم ثـصضَ ٍىذحذَ األضم "جميون إًزاLe Fou d’Elsa)  و مزجي من ُو

لة كسمحايح وكس مضيَ كعحاس نثريت سٌلُح ابًـصذَة " " )سخي( وجتصي Zadjalاًضـص واًيرث ؿىل ظًص
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أحساج اًصواًة يف قصًنظة كصَي سلوظِح وكس خحءُح ا٣كيون كُس زن ا٢كَوخ ًَجـي مهنح ؿحمصة 

شا الامس اًسحصي ًفت اهدصحٍ اًلضحت ٌَحد زمغ كصة ا ًيىصة، ثشضريا مبجيء ؾرص "إًزا"، ُو

ني فحهتموا ا٣كيون ابٍىفص، ومح "إًزا" يف هؼصضم سوى ثلِة ختخفي وزاءُح اًـّزى. ُشا  اًخىفرًي

اٍىذحة من ذريت إذساؿحث أزاقون وفَِ ثـحظف ححز مؽ اْكضحزت اًـصذَة يف إس سحهَح، وا٢كِم يف ُشا 

اْكد اًـشزي اًـصيب اٙكي اس خرف ذَ ىزاز كس ادمتص يف اٙكُن اًلصيب فأهخج إذساؿحث اًعسذ أن 

ُست ابًـحزصت.  زااـة ًو

وا٢كبلحغ أن صـصًن اْكسًر ؿىل كميخَ ًأذش وال ًـعي، ويف زأيي أهَ كحذز ؿىل اًـعحء ًو 

ظست اًيت ٌس متس مهنح وفصًن هل اًوسحاي ومهنح حصمجخَ ا٢كمهنجة إىل اٌَلحث األوزوذَة ًَيضحف إىل األز 

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. 

( ذأن ثخـحون اّكحمـحث André Miquelًلس اكرتخ ا٢كسدرشق اًفصويس أهسزي مِىِي )

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 

 شا اإلظحز من اًسحة اٍىصري. يف ُ

اكن ال ذس من فذح ُشا اًلوش ٢كصاحـة ىزاز يف مح ًخـَق ذيؼصايثَ واحنَحساثَ كصي اًخعصق إىل 

محهل اًسبلخ ذفحؿًح ؾن ا٢كصأت. ًلس خسص كصحيخَ لكًَح ًفم اًلِوذ اًيت فصضِح ؿَهيح اْكُّجحة ابِْكجحة 

فرتت سحذث فهيح اٗكؾوت إىل اًزتام األذة وابالحذجحة، واكهت مصحٍك اٖكسٌُحث واًس خٌُحث 
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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 ٍسص وسحء، إال أهَ مصس 

ذخحٍصص اّكسس. ويف كعَست ذـيوان "إًضحخ إىل كصاء  وأزص ؿىل أن حتٍصص األوظحن ميص حامت

صـصي"
(1)

 ، حيخج:

 حءؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ ص ـــ ي األق ؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ لول ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼوً

 إين ذذَت ملحزص اًًسحء ومح دصحت

ىن أول من كحهل ُو ؾسحش َلوذ  ا٢كبلحغ أن نثريا من" األقسَحء" كحًوا مثي ُشا اٍالكم ٍو

 ة؟ ورمٌل ٍىن فزناز ٍصحد هبشٍ اٍهتمة ألهنح كري صحاية:اًـلحذ فِي ثًسحد ؿَََ اًضدمي

 ضُشؼ ح ؼ صي ابً ؼؼؼؼِـــ ي ق ــــثـــ ْص م ؼؼؼؼؼؼؼؼأًن ٠ك أاتح

 تـــَـــذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ت وال ك ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصكؼؼؼؼؼؼؼؼوال س

 حزـــِؼؼؼ ٌ ــ ح اً ؼؼؼؼؼؼؼت يف وضؼؼؼؼؼصـــ ص ـــ ي أح ؼؼؼٌؼ ٌ ؼ ٍى 

 صث؟ؼؼؼفـــس نـــي كؼؼؼؼؼؼؼؼصاهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ثؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ف 

 حءْ ــــِـــ ص ـــ ي األق ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ول ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼوً

 م اًسٌلءْ ؼِؼ ت ؿىل ثـحً ــصحؼؼؼؼحزي دـــــــإين ذأص

 حد ؿسوان ؿىل رشف اًسٌلْء؟ؼمن كحل إن اً

                                                           

 .97-95ذًوان ال، ض ض  (1)
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صذ يف هرثٍ لس ُنفِص اًضحؾص فـبل ٍو ًو
(1)

خَ ا٢ك   َ يف خسًص ـِوذت ذأهَ وضؽ ا٢كصأت ؿىل مىفًص

"كصهفٍك" ؿىل ظسزٍ وخحل هبح يف اًـَن ؿىل "حعحن أذَغ" يف صوازغ ا٢كسن اًـصذَة اًيت ثـج 

خجيسون معححفة ا٢كصأت دوفح من أن "ًُيلَغ وضوؤضم".  اب٢كيحفلني اٙكٍن ميحزسون اْكد زسا ًو

هَ، يف ذساايثَ، ًيعصخ خحهسح ورضلك مؤكت ذبلف ىزاز مؽ زخحل اٗكٍن. ال ميىن أن هيىص أ

حظحث اًـسوان  كس ظسم اٍىثري من مثلفي ؾرصٍ ا٢كخحصزٍن. اكن اّكو مىفِصا يف فَسعني وإُز

عسز اًضحؾص "كحًت يل  اًسمصاء" )  (:1311ثخأنس ًو

 وزت اًفس خحنؼمشؾ

 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذؼؼؼؼؼؼِؼ ال ث 

 حنؼٌــ ي زأي ف ؼؼؼؼؼً

 يؼؼصــ ح ه ـــٌـــ ِ ؼؼؼؼؼؼ وؾ 

 (:1319ؿََيح ذسًوان "ظفوٌك هنس" ) وحتي اًيىصة فِرصح اًضحؾص 

ضة ٝك زس س ال حصذعََــــِؼؼؼ ٌ ؼ ة اً ـــلؼصاُؼم َْ ؼفلس أذسؾْت ٌز  َم

َْ ـــِؼؼ ث  سريــ ن ؾ ؼؼة مــــــَ سوذؼِـــ َ ـــ ود   ي ؿىل األزط زسكًح وهـم

َْ ؼُزؼؼم ًــعؼؼِــ م ــ ك  صيؼؼشؾــسفء ال ثــو اًؼؼؼؼؼؼؼُ  و ذأزوغ مق

مت ثوكِؽ الاسدسبلم يف  (1313 صلك ُسهة فرياكعيح ىزاز ؿىل وكؽ "سحمصح" )ًو

 حنؼذــ م ؼؼؼؼؼؼ َْ ؼؼؼؼؼؼ حَ 

                                                           

ة اٍاكمٍك، حاألؾٌلل اً  (1)  .531، ض 7يرًث
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ِ ؼسفؼاكه  حغ اًِوذح

ِ ؼلَ ــفوق حُ   ْي أزح

 صانؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفــــعؼؼث

س من اًعِحًية ذمن ًلول: ُشٍ األزط يل فِلول ىزاز ذواذ آدص: "أهت يل"  خسفق ا٢كًز ًو

(1356).   

يٌة أم ثؼ َ ؼ ظ صحُف    ؼؼأهلعُة هوٍز ذني هنسًم ث  عُوُف ؼؼَسم ُشا ًس

 مس رسحظَ   ومن ذوزيَقْ محٍش ًـّي وٍصصُف ؼؽٍ ًــْي مشؼؼصَ ؼ حً ــؿىل ك

من معصٍ ؾيسمح كحذز  واًـرشٍناكن اٍاكثد اًفَسعَين خّبا إزصاُمي خّبا يف اًثحمٌة 

ن اًيت بندضفِح يف ا٢كىذسحث: زومح حترتق وهريو شٍ عم اٗكواٍو ن ًلين. فَسعني ًُس خلص ابًـصاق ُو

رُي اًصخي وصـص ابإلحصحظ. ومبصوز اًزمن، وكس ُسأ اًوحؽ، ًسزك ا٢كيحضي وا٢كلحوم أن اًلصاحئ 

سجي خّبا أن ىزاز حلق "حبعٍَك صـصٍ صُجًح  اْكسىل ال ميىن اس متِحًِح حىت حُتَي اًلضحاي اًـحًلة ٌو

ًـبلكة اْكد ذني اًصخي  ًنفًشا، اكصفًح، ال جنس مثهل يف اًضـصاء اآلدٍصن. ًلس أظسح صـصٍ منًعح

وا٢كصأت يف ا٢كسًية اًـصذَة ا٢كـحزصت يف إحسى مصاحهل. إهَ قزل ا٢كسًية حِر اًـبلكة مؽ ا٢كصأت زسًة ال 

(1)ًسحخ ؾهنح إال ابًضـص، ألهَ رسحصٍ ٌس خعَؽ أن ًشِح ا٤كؼوز"
 . 

سًح ؾن األذة اًـصيب اًلسمي هلصأٍ ؾيس  امصئ اًضـص اْكيس رو اًخوخَ اّكًيس ًُس قًص

اًلُس وأيب هواش ورضحز وكريضم إال أهَ اكن إىل حس مح رمّمضح ٍُصوى يف اًعحًوًنث ٌَخيسز. ىزاز 

ُو اٙكي ىزل ذَ إىل اًضحزغ وحـي مٌَ اباًب قًزَح مىمتي ا٢كواظفحث، وهّؼص هل ؿىل أسحش أهَ ًُس 

                                                           

 .55، ض 1ىزاز كصحين... اْكد مـحزصا، اْكد ذحزح اًزمن، يف نخحة ىزاز كصحين، صحؾص ٍلك األحِحل، ح  (1)
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دصحظم ظححصيح ثََِة ذي ُو حيخي موكـَ ويضحل ًخحٍصص اّكسس مسذبل إىل لك اْكصايث األدصى.  ًو

يح أن هدسحءل ذـس قَحذَ: ُي حصك ؿىل زأسِح من  ذأهَ مؤسس ذوٌك اْكد واكن زاَُسِح اًفـًل ًو

ذََفة أم أهنح سدصلى جمصذ أثص اتزخيي ابزس؟  اّكواة مرتوك ًؤلايم. أمح حنن حفسشٌح أن وس خزَط 

 هخحجئ اًخجصذة. 

س هـخحذ ؿىل زؤًة اًلصح فًٌىس ًلس هؼص ىزاز من حوهل فصأى مح زأًيح ومح حنن ىصى، وك

رضحؾخَ إىل أن ًأيت اًضحؾص اٙكي ٍمتّي ذيفحر اًسعريت فِجـي اًسوء مصاَح. إهيح وسدٌىص حصامئ 

ىٌيح هخفِم اًلريت واألذبلق ا٢كخـحزفة حىت ًرصد اًضحؾص: "إن زذط األهوزة ابًـَد  اًرشف، ٍو

 حتت وسحذثَ. وا٣كمتـحث اًيت ثعسح فهيح واًـحز حـَيح جممتـح حمصوًمح من اًعمأهٌُة، ًيحم واًسىني

حلصافِة اٍهنس أضم من حلصافِة األزط، واكذعحغ دعٍك من صـص امصأت أدعص من اكذعحغ إكَمي من 

أكحًمي اًوظن، عم جممتـحث مأسومة ثفىص جبزهئح األسفي"
1

ة يف ذـغ  . أرهص أن اّكَوص الاس خـٌلًز

اؾخلحل وسحء اًـضريت واٍهتسًس ابقخعحهبن ف١ك ًَسر  اًس٘كان، ٢كح أؾَحُح أمص ا٢كلحومة، معسث إىل

ا٢كلحومون أن اسدسَموا إهلحرا ٌَـصط اٙكي ُو أؿىل ذزخحث اًرشف وخسزان اْكصمي يف هؼصضم 

أوىل ابًعَحهة من سوز ا٢كسًية. ُشٍ عم اًـلََة اًـسثِة ا٢كخزَفة اًيت كصز ىزاز أن ًلّوط أزاكهنح 

 اًوظحًة ا٢كؤذست.ابًـمي ؿىل حتٍصص حسس ا٢كصأت من 

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":

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  .307، ض7األؾٌلل اًيرًث
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ت أُصامح من اْكٌَلثؼِؼ ٌ ؼ فعَت من خ٘ك اًًسحء ؾسحءت   وذ 
(1)

 

حزٍ يف اًًسحء جفـَِن هل ًسوسح ومح "أُصام اْكٌَلث" إال ذًَي ؿىل وأًن أفِم أهَ ًلعس اهعِ

ىن اًخـسري كري موفٍَق زلك ا٢كـحًري.  ويف ا٢كلحذي ًُس مثة من ًيحسغ يف  اٍىرثت اًـعَة ؾن اًـس. ٍو

أن ىزاز أذذي يف اًضـص اًـصيب ظوًزا إٍصوثَىِة حاكذ ال جتس ًِح هؼريا  إال يف األذة األوزويب، نٌل 

 كوهل:يف 

 سمح ادذَج ًسحهم حتت ًسحينؼٌؼ ؾ 

 ةــــًزؼؼؼؼؼؼصمؼؼؼؼة كؼؼؼؼؼىــمؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ ن 

 ص األمحصؼحؼؼصــ ُسواز اً ــــصث ذؼؼؼؼؼصـ

 يؼؼذـــ ٌ ــ ِ ــــ ف ــ ت س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحظؼؼؼؼؼؼؼؼوق

 َحكوثؼ ح اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن مؼؼِــ ذ 

 ط الاس خوايئؼؼؼؼرؼصااق اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼوح

عم اًفوىض اًـحزمة اًيت نثريا مح ًًهتيي إٍهيح ىزاز، فحْكد ؾيسٍ كحّزت ذامئة اًزواذؽ، حمتسذ  ثٜك

وثخلَط مسححهتح ألهنح ال ثـصف أكوذ، واكن ًزامح ؿىل اًـحصق اٗكمضلي أن ًشذي وأن حيرتق يف 

 حزاوح اًـيحزص ثيلًِة ٌٚكُن ًَخفصػ ألمص واحس: 

 أي يشءؼؼؼؼؼؼص ذؼؼؼؼؼؼؼؼىؼؼؼؼؼؼؼن أفؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ك أن

 مؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي أح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأهؼؼؼؼؼؼؼؼإال ذ

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  105ض  ،7األؾٌلل اًيرًث
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 وذأهم مسىيت اًيت ثيط ذني أظحذـي فصحح

 حصؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼ سك إىل اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼ حرا أؾ ؼفَم

 ةـــِــ م ؼ َِ ؼ ي اإلك ؼؼؼؼحُؼؼؼؼؼؼِــ ت م ــَؼذـسمح ذد

ت اٌَجوء اًس َحيس إىل ظسزيـــصؼ وظَ 
(1)

 

إكَميَة، ّكوء س َحيس، ؾسحزاث مس خـحزت من كحموش اّكصااس، ومن ًـصف أزاكن اٍىون  مِحٍ

اًضـصي اًزنازي ًسزك أن األمص ًخـَق مبح ٌسمََ ذوٌك اْكد اًيت ػي ظوال حِحثَ ٍىذد 

 ذس خوزُح.

( واكن أصِص ًنكس يف سمحهَ هـخَ ذأهَ معص زن أيب 1301-1990ًشهص ىزاز أن محزون ؾسوذ )

ًـرص، فضـص "ذيفضة نّبايء"، ومبصوز األايم وحصبمك اًخجحزة، رُست الازثـحصة حبسد زذَـة ُشا ا

 مح ًلول و٠ك ًـس هيزٍ "أن ٍىون واحسا من ححص َة معص زن أيب زذَـة أو سواٍ". 

وحِح ومؤزد اًـَومJean Rostandًلول خحن زوس خحن ) اًفصويس: "اًلَد  ( ؿح٠ك اًسًَو

ـَِن" واٍىّبايء ثَـد ذوزا حموزاي يف صـص ىزاز ًعَد امصأت، واْكواش ؿست وسحء،  واٍىّبايء مجَ

ن زؾَخَ.  ويف حِحثَ. إهَ اًصاؾي ُو

، ذـس ميض مخسة ؾلوذ ؿىل ظسوز "كحًت يل اًسمصاء" وذـس ثبلحق 1331يف س ية 

اًلعحاس "آكحزخة ؿىل اًلحهون" أو "ا٢كلضوة ؿَهيح" ًًرش حعٍَك نفححَ يف ذًوان "مخسون ؿحمح 

ًًسحء" مٌعَلح من معص زن زذَـة فحسدضِس مبح وزذ يف نخحة األكحين من أن "سَامين زن يف ذسمة ا

                                                           

 .137مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء، ض  (1)
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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:

 وًمحؼؼوزظت ًؼؼؼؼؼأًن مح ث

 ٍكؼِــ ص ــ ل ؼ وز اً ؼؼسخ رنــمؼذ

 ن هلم ابًوالءؼوًست أذً

 صٌ ؼؼحؾؼؼؼؼؼؼي صؼؼؼؼؼؼٌــ ٌ ؼ وٍى 

 صػ مخسني ؿحًمحؼؼؼفـــس ثؼك

حءــــســــ ٌ ــ سخ اً ــــمؼؼؼؼؼؼً
(1)

 

حلكم ىزاز ؾن اًًسحء ؿحصلًح وحمحمًِح، حلكم ؾهنن يف مجَؽ ححالهتن اثةصاث مسدسٌَلث، 

ىّب ىزاز و  ٌسدضـص ذذُد اًض َروذة وثسلى وسحؤٍ هواُس ؿىل اٗكوام ومن ضححاكث ابهَحث، ٍو

كصُي 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 

زىثري من اًعسكِة. وًـي كعَست "أًؼن" اًضِريت يف جمحًِح من أذسغ  ًسحهَ ؾن ؾواظفِن زقسحهتن

ىن آكعومة ذني اًصخي وا٢كصأت ثخجحوس اًـخحة واًلعَـة ا٢كؤكذة. فِيحك اًِلُص من اًًسحء،  مح كِي. ٍو

شا جيصين إىل اْكسًر ؾن كعَست "حصىل" اًيت ًلول  سمََ ىزاز "هشال". ُو وا٥كحذغ من اًصخحل ٌو

ىص فهيح ؾرش س يواث و٠ك حترض إال يف اًس ية اْكحذًة ؾرشت"إهَ ػي "ًف
(2)

"ًلة  ، مس خـمبل فهيح

                                                           

 .3يف ذسمة اًًسحء، ض مخسون ؿحمح  (1)

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  . 395، ض 7األؾٌلل اًيرًث
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ة من رضوزت الاكذعحذ واًخلٌني  اٗكزامح واْكواز ا٢كرسيح" معسلح يف رٛك مح ثـَمَ من اإلىلكًّي

وؾصي األسَوة ؾن اًضحم اٌَلوي، حىت ال ثأذش اٌَلة  جحًمح أنّب من جحمِح اًعسَـي، وحمتسذ 

رساي ؿىل حسحة اًفىصت"متسذا ك 
(1)

. عم امصأت حصوي هَف خحءث ثـ١ك اًصخي اٙكي ثوزظت يف 

 مـحرشثَ خبّب كري سحز فذلري وهجَ :

 !لؽْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 

 ىلؼجؼؼؼؼؼٌة ؾؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼَْ ــي نِ ؼؼؼُ

 ي حصىلؼؼٌــ ص أه ؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼإين ألص

 "ت اك٢كَسوغ يب: "الكــصدؼوظ

 بل.ؼفــــعؼؼؼزق اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼسٌ

خضح من اًس َحق أن ا٢كصأت ثيلي حمحذزة ظحدصة مؽ ري محل وذسم، اكن ًخوكؽ أهنح محَت  ًو

مٌَ وخحء اًرسذ ًعف اًوضؽ زىثري من اًواكـَة. كحل ًِح أحس ذسامَ إن س َسٍ ًُس اب٢كزنل، 

 ل:فسفـخَ وذذَت ؿىل اّكسحن. ص متِح وححول ظصذُح فذلو 

ُ ــيء ًؼال ص  يؼؼؼٌــ ض ــ س

 فَلس ؾصفذم ذامئًح هشال

سفؽ إٍهيح ذسـغ ا٢كحل وجضـص ذلثَحن مضحؾف، ذـضَ ًنجت ؾن إكي وذـضَ ؾٌل جس خثريٍ  ًو

 يف اًيفس حلحزت أص سحٍ اًصخحل:

                                                           

ة اٍاكمٍك، ح  (1)  .136ض  ،7األؾٌلل اًيرًث
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 ين؟ــــلــــعؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼ حرا أث ؼؼؼؼؼؼؼم

 سونــــ م ؼؼؼؼؼؼؼ ر ؼؼؼؼؼ ... ًرياثم اً 

 يؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ى ؼؼؼؼؼ ؼؼؼ ح ؼؼؼؼؼؼ ض ؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 من؟ؼلوذ ًؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ ن اً ؼؼؼؼؼمـــً

 ي؟ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌـــ ض ؼؼؼ ِ ؼؼؼؼؼ ج ؼؼؼؼ ذ ــ ً 

 ي؟ؼٌــ م ؼؼؼؼؼؼؼؼ شا إرن ز ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ

 حٛك اًـفنؼمؼ... أًن ٠ك أحجم ً

ًًهتيي ذأؿىل   "! ونٌل ًشذسئ ا٢كضِس رسوزت قضد يف صلك أمص ًعف وال ًَزم "ال متخلؽ

 فـحل اٗكزامحثًَك:مصاثد الاه

 حمبلؼلط رٛك اًؼأسؼس

س هل أاًب هشال أًن ال أًز
(1)

 

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 

ُس يل ؿَهيح إال اؿرتاط واحس؛ فواحض أن كوهل "سأمزق اًعفبل" ثؤذي ذوزُح ا٢كوهول إٍهيح ، ًو

لح.  خحءث ذَ اًلحفِة. فحّكيني ًُس ظفبًل واإلهجحط ؿىل ؾيفَ ًُس متًز

                                                           

 79-75أحىل كعحاسي، ض ض  (1)
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اًلعَست اًثحهَة اًيت أوذ أن أكف ؾيسُح وثلؽ عم أًضح يف مٌخرسحث اًضحؾص عم "زسحٌك من 

حث ا٢كلضوصة ذني اّكًسني. حاكًة امصأت س َست ححكست" ثـحَك عم أًضح خحهسح من حواهد اًـبلك

ـة أن حٌلؿة من األظسكحء خحؤوا ًزايزثَ، فىذست  خحءث حزوز "هشال" آدص فوكف ًِح ابًسحة ذشًز

 إًََ زسحٌك ذسأهتح وعححصهتح ذفـي أمص ال ًلّي ذزامحثَىِة:

 " !يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسدؼؼؼؼؼؼؼؼؼ"ال ث

ق ذ  صفلِمؼمؼوسسذَث يف وهجيي اًعًص

 َت يلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوسؾ

 وا إًَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼحق أثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼأن اً

 وحبسسِح األهثوي اٙكي ال خيعئ جسحاهل ًخفحمَ وجسس يف وهجَ س سي اٍىشة واٍمتَط: 

 م اًصفحق أثوا إًَم؟ؼأُ

 سًت ٗكًم ؼؼؼؼؼِــ أم أن س 

    حتخي ذـسي سحؿسًم؟

 " فوكفت وثعف ححًِح يف مضِس ثخواظأ فَِ اًعسَـة مؽ مح جضـص ذَ من رمحهة:!ل ًِح "كفيكح

 ف مـعفيــضؼؼؼؼمؼح ثؼؼؼواًًص

 و موكفيؼؼؼؼؼؼســــ ى ــ شل ً ؼواً

 ال ثـخشْز اي هشل ال ثخأسِف 

 ًة ؿََمؼفـــت آســــســـ أًن ً 

  من اًصخحل من خنب:وجس خسزخَ إىل احذيحة اٌَف واٗكوزان فحذصًة مح ًيعوي ؿَََ اٍىثري
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 م اي ذينـــو اهؼحرا ًــم

َ ؼصؼؼؼؼؼؼؼ أد   يؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼ صث

 أين اىهتيى أمصي ٗكًم

وثشهصٍ زلك وصوصحثَ اًلصامِة وذخفصذُح يف احذبلل كَسَ ورزاؾََ. ًلس ذكت سحؿة اْكلِلة 

 فبل ذاؾي ٌَمصاوكة:

 شزْ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال ث 

 مؼِـــ ص ــ حح ــعس حؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼفحالمث ً

 ودعوُظ أمحِصُح ثعَح ذوحٌخَم

 سوٍــــضؼؼؼؼؼؼؼ م ــ م اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحظـــوزذ

 م ومن ٗكًمـــسًؼح ًـــح مؼؼفضـــً

مث ثلسم يف زسحٍهتح ثعوزا يف مٌهتيى اًواكـَة ٢كح حيسج ٌَمصأت اًيت ثـوضِح. إهنح جتَس "يف 

لـس" وثخوخَ إًََ ابٓكعحة: إهم سدسمـِح راث األاكرًد حواز ا٢كوكس" يف ماكهنح، يف "راث ا٢ك

 اًيت أمسـخًهيح:

 مــِؼؼؼؼؼ حذث إً ـــى إرا ؾؼؼؼذؼ ح 

 ِسُح اًِينــــوؾؼمــوى ذؼؼؼؼؼؼؼضؼ ه 

 أذّبهَتح "أن اًصفحق أثوا إًَم"

 .َت زوهلِح نٌل ضَـخينـــؼوأض
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اؿة كري ا٥كَوظة إن اًضـص اًلعيص مـصوف محزسَ اًـصة مٌش اًلسم ٍىن ًُس هبشٍ اًّب 

ـي مح خحء ذَ ىزاز ٍوكن يف ُشٍ اْكسىة ا٣كصذت من اْكضو األذبليق واًخوص َة  اب٢كواؾغ واًـّب. ًو

 اًسبلقَة اًيت ثثلي وال ثلين.

 هل من أخي ا٢كصأت فلحل:ـــؼح فؼمع  س تي ىزاز ذـس لك ُشٍ ا٢كـحًنت 

حز. "زمبح اكن من أضم إجنحسايت أهين حشفت امسِح من كحمئة اًعـ حم ووضـخَ يف كحمئة األُس

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)

. 

شا وس   تي ؾٌل إرا اكن ميحزش اٗكؾوت إىل اًخحصز ؿىل األكصذني، اذًذَ أو أدذَ مثبل. ُو

وهنح زصاحة: مؽ اًخحٍصص إال مؽ أًُل. أمح  اًسؤال يف كحًة األطمَة ألن نثريا من أذؾَحء اًخحصز ًلًو

ىزاز فأخحة: "ذسون أي حصذذ. فأًن حني أمحي اًضمس ذَسي فًَك أيضء هبح اًـح٠ك وال أس خثين 

ذُيت... أصـي اًيحز يف زَحيب كصي زَحة اآلدٍصن"
(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 

يلي اْكد من األك  صَة اًرسًة إىل اًِواء اًعَق. ]...[ أظسحت )اًخحذو( اًـحظفي واّكًيس، ًو

كعحاسٍ حزءا من زلحفة اْكد اًيت ًدصحذًِح اًـحصلون واًـحصلحث يف اكفِرتايث اًوظن اًـصيب 

                                                           

 11ا٢كصأت يف صـصي ويف حِحيت، ض  (1)

 .37ض  هفس ا٢كعسز، (1)
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وملحََُ. ًلس حصز أيب حسس ا٢كصأت من س َف اًس َحف مرسوز ومشاحب صِصايز وأؿحذ ًؤلهوزة 

ح اإلوسحين" هصامهتح واؾخسحُز
(1)

. 

ؽ إىل ا٢كصأت كس ثلريث، حصَح أن هؼصت ا٢كصأت إىل هفسِح كس ثلريث ذفضي حصَح أن هؼصت ا٣كمت

ىزاز. واًَوم وذـس ميض مثحهَة ؾرش ؿحمح ؿىل وفحثَ مح سال ىزاز ؿىل كِس اْكَحت ألن اًًسحء حيَني 

ىن اًضحؾص ٠ك ٍىن مؤمٌح ذأن ثلَريا حلِلِح كس  رهصاٍ لك ًوم ؿىل ص ساكث اًخواظي الاحامتؾي. ٍو

ـي. رٛك أن ًسحش اًسَوذحِزن ومح ثسـَ من دصوح وكِحذت اًس َحزت ال ًـس حتصزا يف حعي ابًف

هؼصٍ. ذي إهَ ًلول: "حىت اٙكُحة إىل اّكحمـة ٠ك ًلري مواظفحث اًفىص اًًسحيئ نٌل هـصفَ. فحّكحمـَة 

لة خسهتح" ثفىص وثخرصف وثزتوح ؿىل ظًص
(2)

 . 

ة ىزاز كصحين أزسدت وحوذُح مٌش "كحًت يل اًسمصاء" وثأنسث وحصخست ذًواًًن ذـس  إن صحؾًص

ُس مثة من ٌضم يف أهَ صحؾص ا٢كصأت األضم مٌش معص زن أيب زذَـة. إال أهَ ٠ك ًؤذش مأذش  ذًوان. ًو

 اّكس ابًامتم إال ذـس ظسوز "ُوامش ؿىل ذفرت اًيىسة" أي ذـسمح حوهّل اًوظن اْكٍزن:

 من صحؾص ٍىذد صـص اْكد واْكيني

 خد ابًسىنيؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍى  صؼؼؼؼؼؼحؾؼؼؼؼؼؼضـــ ً 

ًسا من األزط وذمصث  1307ًلس سؾزؾت ُزمية حٍزصان  اًلضَة اًـصذَة واكذعـت مًز

أحبلًمح هسحزا. وذسال من اسدهنحط اهلمم وـحذت اًضـصاء مٌش معصو زن لكثوم اهّبى ىزاز ٍصيث اًوظن 

                                                           

 .15، ض 1حتٍصص َلس ًوسف جنم، ح ُسابء كصحين، فعي" أيب ىزاز"، يف ىزاز كصحين صحؾص األحِحل، إؿساذ و  (1)

 . 06ا٢كصأت يف صـصي، ض   (1)
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ـَن : "هنحًة اًفىص اٙكي كحذ إىل يـي اٌَلة اًلسمية واٍىذد اًلسمية ًو اًِزمية". محرا حصى؟ من  ًو

 حنن؟

 حشــــسؼ ة اإلح ؼؼؼؼؼؼؼؼذــــ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ح م ـــَوذهؼؼؼؼؼؼح

 ن اإلفبلشؼو مؼؼؼىــــضــــ ح ث ؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼ أزواح 

 يح ثسوز ذني اًزاز واًضعصجن واًيـحشؼ أايم 

 ُي )حنن ذري أمة كس أدصحت ٌَيحش؟(

 ؽــــوامؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس يف اًـــــــــلؼؼؼؼؼؼؼؼ... ه

 حىلــــسؼؼؼؼؼؼؼ بل ن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث 

 ف األمثحالــــؤًؼؼحث أو هــِؼ عص األذ ؼؼضؼؼؼؼؼؼؼ ه 

 رص ؿىل ؿسوًنؼؼؼٌؼؼؼؼؼ ش اً ــــحؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وه 

حىلؼـؼؼؼؼؼسٍ ثؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ؾ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم
(1)

 

كة ألهؼمة اْكنك اكفة و ثـَو هّبت اًلضد يف كعَست "ا٢كمثَون" ويف اًلعَست إذاهة كري مس سو 

 إىل حس معحًسة اْكاكم ابًخيحي:

 َونــــصحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ى س ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 حز ؿىل زؤوسنكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼ صخ اه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼ م ؼؼؼؼؼؼؼ اً 

 صحَونؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ س ى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م 

 سعلونؼ ون، ً ؼؼؼمؼؼؼؼؼؼذــ ض ؼ ة ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼحش يف اًلحؾؼٌــ واً 

                                                           

 .93، ض 3األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ح  (1)
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 نكؼؼؼؼؼؼؼن ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼ ع ؼؼؼؼؼؼ س ؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼ ت ف ؼؼؼؼؼؼؼؼاكه

 ن ثألكونؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼ م ؼ ضِح اًث ؼؼؼؼؼ ِ ــــ ن ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحخة مــــذح

اٙكي ذَ ثخححصوناكهت فَسعني ٍنك مقَط ؾامثن 
(1)

   

وأزذف ىزاز ُحثني اًلعَسثني ذلعَست "الاس خجواة" اًيت صِص فهيح جبصامئ ا٥كحزصاث ُشا 

َد ا٢كخرعط يف حسق األزصايء وا٢كضحزك يف حـي ا٢كواظن ٍىصٍ وظيَ. وثثري ُشٍ  اّكِحس اًُص

كحًِح معص أذو ٌزضة  اًلعحاس دصة ٠ك ًـصف اًوظن اًـصيب مثَبل ًِح مٌش كعَست "ذـس اًيىصة" اًيت

 كصي ؾرشٍن ؿحمح:

 ّب ٌَس َف أو ٌَل١كِ ؼٌؼ يت ُي ٛك ذني األدِم    م ؼأم

معص أذو ٌزضة ُحمج زاُس اْكىومة اًسوزًة مجَي مصذم ابالمس ابؾخسحزٍ ا٢كسؤول األول ؾن 

واكهت ُيحك مآذش خسًة ضسٍ، أمح ىزاز فإهَ جتصأ ؿىل سؾمي األمة اٙكي ال ًخعصق  1319ُزمية 

إىل وظيُذَ، حٌلل ؾسس اًيحزص اٙكي ثأًست ضسٍ لك اًلوى اإلمّبايًَة، فلحمت اٗكهَح من  اًضم

ح ُو ًفذح ؿىل هفسَ حهبة ححزكة مؽ حَفحاَ اًعسَـَني فخسًس ؿىل ىزاز.  اكن يف حصة ظححٌة، ُو

ح عم اًلحُصت  ح ُو مهتم ذخثصَط ؾزامئ األمة وذأهَ معَي موضوؾي ٌَـسو، ُو وأظَحف أدصى، ُو

ىن  ثلَق أذواهبح يف وهجَ وثلحظؽ مًضوزاثَ وحىت أكحهََ. حصَح أن اًض سحة اًـصيب ظفق ًزناز ٍو

ال وس خعَؽ أن هلول إن اًسحدعني ؿَََ اكهوا ؿىل ضبلل مصني. واكن ال ذس من اًلِحم ذـمي إلظفحء 

                                                           

 .116ض  ،3األؾٌلل اًس َحس َة اٍاكمٍك، ح  (1)
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ق. و٠ك ٍىن ذوسؽ ىزاز أن ًعَد اًيجست من أحس سوى ذصَخَ، اًصخي اٙكي من أخهل حسج  اْكًص

 ًززال ولك ثساؾَحثَ.اً

 سعانح َضاس ئىل ػثذ انناصش يف دذ راهتا حتفح أدتْح: 
حٍزصان؟ من مٌح ٠ك خيسص اًسٌلء ذأػحفصٍ؟  5"... من مٌح اي س َحذت اًصاُس ٠ك ًرصد ذـس 

من مٌح ٠ك ٍىصٍ هفسَ وزَحذَ وػهل ؿىل األزط؟ إن كعَسيت اكهت حمحوٌك إلؿحذت ثلِمي أهفس يح نٌل 

ًخسجح وا٢كلحالت والاهفـحل، وابًخحيل اكهت حمحوٌك ًسيحء فىص ؾصيب خسًس خيخَف حنن، ذـَسا ؾن ا

يَ ؾن فىص مح كصي   حٍزصان... 5مببلحمَ وحىًو

 ّا عْذُ انشئْظ،
سمح  فَ، وا٣كصوخ ؿىل حصاحَ، ٌو س أن أظسق أن مثٜك ًـحكد اًيحسف ؿىل ىًز ال أًز

هجة هفسَ وأمذَ، فسفؽ مثن ظسكَ ابضعِحذ صحؾص ؾصيب أزاذ أن ٍىون رشًفح ودسحؿح يف موا

 ودسحؾخَ...

 ال أظسق أن حيسج ُشا يف ؾرصك".

أي ذـس أكي من مخسة أصِص ؿىل اًِزمية ذَلِح  1307أنخوزص  36اًصسحٌك اكهت ذخحزخي 

اًعحفي أمحس هبحء اٗكٍن معحوذة ابًلعَست ا٢كلضوة ؿَهيح. وثسني أن اًصاُس ؾسس اًيحزص ٠ك ًلصأُح 

اًصسحٌك أوامصٍ ابًرتاحؽ ؾن لك مح ٍىون كس اختش من كصازاث وابًسٌلخ  ذـس ونخد ؿىل ُحمش
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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 

 ل اًزنازي اّكسٍص ذساكاَحث ا٢كسن اًؼح٢كة:رٛك الاس هتبل

 ح آدص األهشِحءــيحك ًــــ َ ؼؼؼؼؼؼ ذ ــ ك 

 حكؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ ــــ ك 

 يحــــ ِ ـــ َ ــــ سا ؾ ــــسًــس حؼؼؼؼؼؼِـــ ً 

َحل اًعححذة واألوًَحءؼ ذ ؼ اق 
(2)

. 

ىن ٠ك وس خلصة أن ًُفرتط أن ٍىون ذًوان "مخسون ؿحمح يف مسحي اًًسحء" ذحظح هب ن. ٍو

ثيسش اًـصوذة مضن اًلعحاس أًُست إحسى حصَسحثَ؟ ذىل وٍىن أحوال اًـصة آذشت يف اًخسُوز 

دسحءل ىزاز: "مىت ًـَيون وفحت اًـصة؟" سؤال أخحة ؾيَ ازن محط، اًضحؾص ا٢كِجصي وسُد  ًو

ضة ) يحُح ظلحزا يف ( مٌش ذساايث اًلصن اًـرشٍن يف كعَست "اٍهنحًة" اًيت حفؼ -19971946ؾًص

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: 

 حول مٌش اًعفوٌك زمس ذبلذٍ ــــأح

                                                           

 139-135، ض ض 7اكصأ اًصسحٌك يف األؾٌلل اٍاكمٍك، ح  (1)

 .336- 353اهؼص األؾٌلل اًس َحس َة، ض ض  (1)
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 بلذ اًـصْة ـــحسا ذــــجؼؼؼمى مـــســ ث 

 مسًية حّدْ حول زمس ؼؼؼؼؼ... أح

 صزت من مجَؽ اًـلسْ ؼؼحؼؼحىون م

 حـــة فهيــــوزؼؼؼؼحون األهؼؼشذـــفبل ً

 سسْ ؼؼؼؼؼ ج ؼ ون اً ؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼمــلؼوال ً

ح ال  ثخىصز لكمة "أححول" زبلاث وؾرشٍن مصت ؿىل مسى محاة و مخسة ومخسني ذُذح وحىصاُز

 ًويح إال ابإلدفحق:

 حصاق لك اًيعوض اًيت أزثسهيؼحول إحؼأح

 صؼصؼ س ك ؼؼؼؼؼؼحاؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼغ اًؼؼؼؼؼؼـــــصــ ف 

 نؼؼفؼؼؼؼؼؼؼحث نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلؼؼؼؼؼؼؼَؼغ اًؼؼؼؼؼـــوذ

 ىؼؼؼؼثؼؼؼؼؼؼ ص أه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسث آدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوواؾ

 س مصوز اًزمنـــــــت ذـــجؼؼؼؼؼ ين ح ؼؼؼؼؼٌــ وٍى 

ية متص ؿىل صحصة اٙكبهصت و٠ك أ٢كس يف  لك مح كصأث ًزناز إحسحسح ابإلحصحظ عم ًوححث حًز

أؾيف ذمح ًرتذذ يف ُشٍ اًلعَست. اكن يف كحًة اْكزن يف "اًِوامش" ويف زاكاَ ؿىل أيب ذحٗك، 

ىٌَ ٠ك ًفلس إزصازٍ ؿىل الاس متصاز. أمح يف حمحس سة اًيفس ُشٍ فٌّبت خمخَفة، إهَ اًفصاػ...  ٍو

ي من إحسحش أصس إًبلمح ٢كضحؾص صحؾص أكحُري من مثي ُشا اًفصاػ فصاػ ٍزذاذ ثأهَسا  ُو

 يف آدص لكٌلث اًلعَست اًيت ثـين يف مح ثـين دصوحٌح من اًخحزخي:

 زأًت اًـصوذة مـصوضة
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 حج اًلسميــــزاذ األزؼيف م

 صةؼوٍىٌين مح زأًت اًـ

ٍىن اًـصة أحصوٍ ومح ساًوا فِم ًـصفون مسى والاَ ٌَلومِة  اكن ىزاز كحس َح ؿىل اًـصة،

ح قضسَ ؿىل ذين كومَ إال ذؾوت ًيلس اٙكاث. أ٠ك ًلي يف كعَست "أًن اي ظسًلة مذـد اًـصذَة. وم

 ذـصوذيت":

ِح األُساُة ـــ ض ؼ َلس ث ؼف صتؼوإرا كسوُث ؿىل اًـصوذة م َِ  َق زُىْح

 ِحُة ؼ وًيضء يف كَد اًؼبلم ص  ٌل جتـــس اًـؼؼصوذة هفسؼؼؼؼِحــــفَصذ

ىن ٠ك ٍصاوذٍ الاهشذحث ْكؼة. ًلس ؿحص ىزاز واس خعحة اًـُش يف أوزواب وجض   سؽ ذثلحفهتح ٍو

 أًُس ُو اًلحاي:

ين أن أحد امصأت ال أمش فهيح زاحئة اًيـيحغ واًزؿرت اًّبي واْكسق  "أًن ال أس خعَؽ حبنك حىًو

واًوسال واًفي وا٢كيثوز واألضحًَح اًيت متؤل حلول ذبلذي. أًن هبشا ا٢كـىن ؾصيب خًسا فبل ميىن أن 

ٍىون حسسُح مفعبل ثفعَبل ٌض سَ ذحزظة وظين ذلحابثَ وأمعحزٍ وذَجحهَ أكرتة من امصأت ال 

سًي حٌلمئَ" هل وأكساخ ؾصكَ ُو ومآرهَ ومواًو
(1)

. 

كَيح يف ذساًة ُشا اًسحر إن ىزاز "مََحزذٍص" فأذَحثَ ا٢كرتبهكة مبثحذة أوزاق محًَة ٠ك ًعهبح 

فة. زمبح حتخحح إىل اًلص  ىن ظححهبح ًسلى اًضحؾص أكحُريي اًخضرم و٠ك ثيسّش فهيح اًـمٍك ا٢كًز ذٍك ٍو

ىن زصاؾخَ حوكن  اٙكي حصض ؿىل إًعحل مضحؾصٍ واهفـحالثَ ذومنح إهبحم يف ًلة حاكذ حىون ًومِة ٍو

يف ذسهنح ابًعوز وا٢كـحين يف أسَوة كس ًعح هـخَ ابًسِي ا٢كمخيؽ. أذذي ؿىل مبلًني كصااَ 
                                                           

 311، ض 7ة اٍاكمٍك، ح األؾٌلل اًيرًث (1)
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ؽ "صـص ىزاز كصحين يف كصازثَ  "اًفصخ أكَي" أو نٌل ومس متـََ مح اكن ٌسمََ ة ًلول صويق زًز

احذفحء ابْكَحت وثـسري ؾن اًضِوت واًضلف يف وكت ٍاكذ فَِ اًضـص اًـصيب ًخحَق حول ا٢كوث 

"واًَأش واًيحَد واًضىوى
(1)

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ة اْكواش، يف نخحة ىزاز كصحين صحؾص ٍلك األحِحل، ض  (1)   16احذفحًَة اّكسس وصحؾًص
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