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تعّبر عً آراء كاتبيَا، وال تعّبر األفلار امليعورة يف اجمللة 

يتحنل  .بأي ظلل مً األظلال بالضرورة عً آراء اجمللة

 .ية الفلرية املرتتبة للغريللاللاتب مجيع احلقوق امل
ال خيضع ترتيب البحوث يف اجمللة ألٍنية البحث وال 

 .مللاىة الباحث



 

 شروط اليشر يف اجمللة:
  أٌ يتخرى الباحث يف عنلُ اجلدة والعنق والقصد، وااللتساو بالشروط العلنية

 .وامليَجية املتبعة أكادمييا

  كلنة، وأٌ يرتجه امللخص إىل  140أٌ ُيرفق مع البخث ملخص ال يسيد على

 .اللػة اإلجنليسية، ترمجة معتندة

 كلنات ترتب ٍجائيا 6ال تسيد على  أٌ ُيرفق امللخص بكلنات مفتاحية. 

  أٌ يكوٌ املقال مطبوعا بربىامج(Word)وىوع اخلط  ، (AL-Mohanad   

يف  61بني شطور املنت، وحجه  1.0يف كتابة املنت، مبصافة  14وحجه اخلط 

للخواشي. ويف اللػة  11، و الفرعية للننتللعياويً  11ة وعياويً الرئيصال

يف املنت،  12وحجه اخلط  (Times New Roman) األجيبية، ىوع اخلط

 .10ويف اهلوامش ىفض اخلط مع حجه 

 مبا فيَا ملخص البخث بالعربية 0000 أٌ ال يتجاوز عدد الكلنات ،

 .9ال تتجاوز األخطاء اإلمالئية واإلجنليسية، واملصادر واملراجع، وأٌ 

 أٌ ُتوضع لكل صفخة أرقاو ٍوامشَا اخلاصة بَا يف األشفل. 

  ترفق قائنة مفصلة باملصادر واملراجع وفق طريقةMLA ىَاية البخث مرتبة ،

 ٍجائيا.

 ُيرجى يف تدويً اهلوامش يف البخث مراعاة اخلطوات التالية: 

 عيد ذكر املرجع للنرة األوىل: 

 عيواٌ الكتاب خبط  األول للنؤلف. شهواالنؤلف، للاالشه األخري : الكتب

 .ص:  اجمللد إٌ وجد. مكاٌ اليشر: الياشر، شية اليشر،  ،، الطبعةغليظ

 .6، طتطور األدب احلديث يف مصر. الدكتور أمحد، ٍيكل :على شبيل املثال

 .20:و، ص1991، عار : دار املالقاٍرة

 :املقال "بني فاصلتني مسدوجتني"، اشه اجمللة خبط اشه املؤلف، عيواٌ  املقاالت

 .غليظ، الصية، العدد، الصفخة

  ،ُعيد تكرار املرجع يف اهلامش التالي مباشرة تتبع الطريقة اآلتية: املرجع ىفص

 .ج، ص: 

  عيد تكرار املرجع يف موضع آخر مً البخث، اشه الشَرة للنؤلف، عيواٌ الكتاب

 خبط غليظ أو املقال، ج، ص: .

  :ُتخرج اآليات يف منت احلديث، وليض يف اهلوامش، ويكوٌ التخريج كاآلتي

 ( .1)التوبة: 
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 احملتويات

 اللاتب البخح
 الصفخة

 7 الرمحً رضواٌ ر. أ. التخرير كلنة
 رراشات حبوخ و

 اليصائية القصرية القصة يف املرأة صورة

 العتييب لسكية متعجرة" "رشائل الصعورية

 أمنوسًدا

 9 ر. رمحة اهلل أوريصي

الشدصية يف قصة "رمار شوزيت" لصليناٌ 

 املعنري

 عيصى بً شعيز بً عيصى ر.

 احلوقاىي

88 

يف  أٍروب ميم أو إليم؟ دزلية "األىا واآلخر"

 محز احلاجدلنوعة "أقنار شائلة" أل

 55 الصعيزي أىور مّيارة أ.

التقييات الصررية يف القصة اإلماراتية 

 القصرية )مناسج رلتارة(

 68 اهلامشي خليل بزيعة ر.
التعبريات الشعبية الفلصطييية املتصلة 

 رراشة راللية بأعضاء اإلىصاٌ:

 عوار سياب يوشف أ.ر.

 الرب أبو حصً ر.

88 

 القصرية: القصة يف الصرري اخلطاب بيية

 أمنوسًدا مييف الرمحً لعبز املفتوح" "الباب

 959 املعنري ٍياو ر.
 بالغية مقاربة املقزماتي اخلطاب يف اجاحِلذ

  الوزيريً" "أخالق كتاب ملقزمة حذادية
 التوحيزي حياٌ ألبي

 935 الطييب كريه ر.

 وتأثرٍا ىشأتَا :اللويت يف القصرية القصة

 واالقتصارية والصياشية االدتناعية باملتػريات

 946 علي شيز مجيلة أ.
 967 خاتوٌ آشية أ. العلي يوشف فاطنة قصص يف املرأة قضية

الرؤية الصررية يف القصص القصرية لصاحل 

 الصَيني "رلطوطتُ األخرية" منوسًدا

 985 القرىي عطية بً معيض ر.
 998 صارق ذلنز أ. األبعار االدتناعية يف قصص شَاو العبوري

 أربيةإبزاعات 
 898  الوطين يوشف مجيلة ر. السمً دزار يف شرذ
 885 عامل أخرت ر. افتح

 لقاءات
 884 اليزوي اإلشالو غياخ .ر خاٌ ىعناٌ الزكتور شتاساأل مع حوار

 834 مجالي مظَر ذلنز أ. ملص بصاو ذلنز األريب مع حوار

 أخبار علنية وأربية وثقافية

 اهليز يف األطفال "أرب حول الزولي املؤمتر

 واحلاضر املاضي بني العربية والزول

 844 اإلشالو قنر أ.
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 التحرير كلمة

 بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚ

 األعصا١!أٙٔا اهقسا١ 

ٙطسُٛ أْ أت٘اصى ًعلٍ باهعدد اهجاًّ ًّ دلوٞ "اجلٚى اجلدٙد"، اهيت ٙت٘دٕ 

 اهدكت٘زٝ زمحٞ اهلل أٗزٙطٛ حتاٗي ًداخوٞ إهٚلٍ بلى حٍب بأب٘ابٔا املتِ٘عٞ.

دلٌ٘عٞ ص عوٟ ٗتسكِّ اهبخح عّ ص٘زٝ املسأٝ يف اهقصٞ اهقصريٝ اهِطا٢ٚٞ اهطع٘دٙٞ

امل٘اضٚع اهيت تطسقت إهٚٔا تعاجل ٗهصكٚٞ ذلٌد اهعتٚيب،  اهقصصٚٞ "زضا٢ى ًتعجسٝ"

 اهعتٚيب يف ٓرٖ اجملٌ٘عٞ. 

َ قسا١ٝ حتوٚوٚٞ هشدصٚات قصٞ بدزاضٞ تقدِّٗٙشازن اهدكت٘ز عٚطٟ احل٘قاُٛ 

شٙت" حٚح تدٗز ح٘هلا "زًاد ش٘شٙت" هطوٌٚاْ املعٌسٜ، ٗتربش فٚٔا شدصٚٞ "ش٘

ٗتتطسق اهدكت٘زٝ ٓٚاَ املعٌسٜ إىل ً٘ض٘ع بِٚٞ اخلطاب اهطسدٜ يف  .أحداخ اهقصٞ

. عوٟ دلٌ٘عٞ "اهباب املفت٘ح" اهقصصٚٞ هعبد اهسمحّ ًِٚف تسكِّصاهقصٞ اهقصريٝ ٗ

دٗهٞ تشازن األدٙبٞ مجٚوٞ ضٚد عوٛ بدزاضٞ تدٗز ح٘ي ُشأٝ فّ اهقصٞ اهقصريٝ يف ٗ

ٗتقدَ اهدكت٘زٝ  .اهل٘ٙت ٗتأثسٖ باملتػريات االدتٌاعٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ٗاالقتصادٙٞ

ا بعِ٘اْ "اهتقِٚات اهطسدٙٞ يف اهقصٞ اإلًازاتٚٞ اهقصريٝ مناذج ً٘ضً٘عبدٙعٞ اهلامشٛ 

هقصٞ اهقصريٝ ٗتط٘زٓا يف دٗهٞ اإلًازات، ٗت٘ضح رلتازٝ"، تطتعسض فٚٔا ُشأٝ ا

ًفَٔ٘ اهطسد ٗاهطسدٙات باإلضافٞ إىل دزاضٞ تطبٚقٚٞ هوتقِٚات اهطسدٙٞ امل٘ظفٞ يف 

 اهٌِاذج املدتازٝ.  

كٌا تشازن يف ٓرا اهعدد اهباحجٞ ًٚادٝ اهصعٚدٜ بدزاضٞ تتِاٗي ً٘ض٘ع ددهٚٞ 

ٗتطتعسض آضٚٞ خاتْ٘ يف  .احلاج" ألمحد األُا ٗاآلخس يف دلٌ٘عٞ "أقٌاز شا٢لٞ

حبجٔا قطٚٞ املسأٝ يف قصص فاطٌٞ ٙ٘ضف اهعوٛ ٗتطعٟ ملعاجلٞ أٍٓ اهقطاٙا اهيت 

األبعاد اهقطاٙا ٗ ذلٌد صادقًقاهٞ تِاٗي تبٌِٚا  اجملتٌع.ت٘ادٔٔا املسأٝ يف 

 يف قصصٔا اهقصريٝ. ضٔاَ اهعب٘دٜاهيت تعاجلٔا االدتٌاعٚٞ 

زبٞ اهبالغٚٞ احلذادٚٞ ملقدًٞ كتاب اهطٚيب املقاٗاضتِتذت دزاضٞ اهدكت٘ز كسٍٙ 

ألبٛ حٚاْ اهت٘حٚدٜ، ٗتِاقش دزاضٞ األضتاذ ذٙاب ع٘اد اهرتاخ  "ق اه٘شٙسّٙأخال"
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املتعوق بأعطا١ دطٍ اإلُطاْ، إضافٞ إىل دزاضٞ  اهشعيب اهفوططٚين اهوػٜ٘

ٞ اهطسدٙٞ يف اهقصص اهقصريٝ هصاحل اهدكت٘ز ًعٚض اهقسُٛ اهيت تتخدخ عّ اهسؤٙ

ضافٞ ٗباإل اهطٌٔٚٛ باهرتكٚص اخلاص عوٟ دلٌ٘عٞ "رلط٘طتٕ األخريٝ" اهقصصٚٞ.

    إىل ذهم، ٙطٍ اهعدد اهقصص اهقصريٝ، ٗاحل٘ازات.

يف أعدادٓا اإلبداعات األدبٚٞ ًّ اهقصٞ  إىل قسا٢ٔا األعصا١ال تصاي اجملوٞ تقدَ 

 يف ُشس ً٘ادكٍ اهشعسٙٞ ٗاهقصصٚٞ هشعسا١ اإلضٔاَٗاهشعس، فريدٟ ًّ األدبا١ ٗا

 .يف أعدادٓا

اهباحجني اهشباب املٔتٌني باهدزاضات اهعسبٚٞ ًّ داخى اهلِد  أْ أدع٘ٙطسُٛ كٌا 

ٗخازدٔا إىل املشازكٞ يف أعدادٓا اهقادًٞ ببخ٘خ أدبٚٞ ٗثقافٚٞ ٗإضالًٚٞ فأُتٍ 

 ًطتقبى اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔا. 

إىل أعطا١  أشلس مجٚع املشازكني يف ٓرا اهعدد، ٗاهشلس ً٘ص٘ي أًٙطاٗأخرًيا، 

اهوذِٞ اهعوٌٚٞ ٗجلِٞ اهتخلٍٚ ٣ٚٓٗٞ اهتخسٙس عوٟ ًا ٙبرهُٕ٘ ًّ دٔ٘د رلوصٞ يف 

  االزتقا١ مبطت٠٘ ٓرٖ اجملوٞ. 

 ا باهت٘فٚق.ًع متِٚاتٛ هلٍ مجًٚع

    اهسمحّ زض٘اْ. د .أ

 اهتخسٙس ز٢ٚظ
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 قٛض٠ املطأ٠ يف ايكك١ ايككرل٠ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ

 "ضغا٥ٌ َتعجط٠" يعن١ٝ ايعتٝيب أمنٛشًدا

أٚضٜػٞ اهلل ضمح١.ز 
 
Email: rahmatouallahe_ourici@mail.ru                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ؛ ٚيف حتاٍٚ املساخ١ً ايبشح عٔ قٛض٠ املطأ٠ يف ايكك١ ايككرل٠ ايٓػ

يعن١ٝ ستُس ايعتٝيب، َٚٔ مث١ جتٝب ايٛضق١ عٔ  ايككك١ٝ زتُٛع١ "ضغا٥ٌ َتعجط٠"

اإلؾهاي١ٝ اآلت١ٝ: نٝف جتًت قٛض٠ املطأ٠ يف اإلبساع ايكككٞ ايٓػا٥ٞ ايػعٛزٟ؟ 

املطأ٠ يف زتُٛعتٗا؟ َٚا املٛانٝع اييت تططقت  "ٚنٝف قٛضت "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب

ْكٗا "ضغا٥ٌ َتعجط٠" ٚنٝف اْتكطت يٓفػٗا إبساعًٝا ع٢ً ْعرلٖا  إيٝٗا ايهاتب١ يف

هٞ أدٝب ع٢ً ٖصٙ ايتػاؤالت اخذلت املٓٗر املٛنٛعاتٞ يتتبع ياآلخط/ايطدٌ؟ ٚ

املٛنٛعات اييت ططقتٗا ايهاتب١ يف قككٗا خاق١ َٓٗا املتعًك١ بكٛض٠ املطأ٠، 

ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚشيو  نُا غأغتعني بعٓكط ايتأٌٜٚ ايصٟ ٜسخٌ حتت إطاض املكاضب١

 ٚفو ؾٝفطاتٗا، ٚايبٛح مبا تهُطٙ زاخًٗا َٔ زالالت.  ُٛع١حملاٚض٠ اجمل

 .قٛض٠ املطأ٠، ايكك١ ايككرل٠، ايهتاب١ ايٓػا١ٝ٥ظن١ٝ ايعتٝيب،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article attempts to search for the image of women in the Saudi 

women's short stories; and in the short story collection "Troubled Letters" 

by Zakia Muhammad Al-Otaibi. Hence, the article answers the following 

questions: How was the image of women manifested in the Saudi women's 

fiction? How did Zakia Muhammad Al-Otaibi portray the women in her 

short stories? In order to answer these questions, I chose the thematic 

approach to follow the topics that the author presented in her stories, 

especially those related to the image of women. I will also use the element 

of interpretation that falls under the framework of the semiotic approach, 

to discuss the collection, decipher its codes, and to reveal what 

connotations it contains within it. 

 

                                                           
 ادتعا٥ط ٚضق١ً،-َطباح قاقسٟ داَع١ ،ٚايًػات اآلزاب به١ًٝ َتعإٚ أغتاش. 
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 َكس١َ: 

ًُا َٚجرًلا يًذسٍ يطاملا ناْت َٚا يف اإلبساع ارتًٝذٞ - ظايت املطأ٠ َٛنًٛعا َٗ

بػبب اختالف ايطؤ٣ ٚايتكٛضات سٍٛ تٓاٍٚ  -ٚايػعٛزٟ بكف١ خاق١بعا١َ، 

قٛضتٗا ٚقهاٜاٖا عٓس َععِ ايهتاب ٚاملبسعني. ٖصا ايكطاع ايصٟ ْؿب َٓص 

مل ٜبل ع٢ً ٖصا ايؿهٌ خاق١ بعس إٔ محًت املطأ٠  غٓٛات عس٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠

يو اآلخط/ايطدٌ، ايػعٛز١ٜ َؿعٌ ايهتاب١ اإلبساع١ٝ يتعدل عٔ ْفػٗا َتشس١ٜ يف ش

ظٓا َٓٗا أْ٘ مل ٜٓكفٗا؛  فشاٚيت ايسفاع عٔ سكٛقٗا، َٚٓاقط٠ ْعرلتٗا املطأ٠ َٔ 

 خالٍ ايهتاب١ عٔ أِٖ ايكهاٜا ارتاق١ بٗا يف مجٝع األدٓاؽ األزب١ٝ.

ناتبات ٚقس سعٝت ايكك١ ايككرل٠ باٖتُاّ نبرل َٔ قبٌ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ، فدلظت 

ٔ، َٚؿانًٗٔ، َٚٔ ككرل َالًشا يًتعبرل عٔ شٚاتٗٚدسٕ يف ٖصا ادتٓؼ األزبٞ اي

اييت " صتس األنازمي١ٝ ايهاتب١ ٚايكاق١ "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب بني ٖؤال٤ ايهاتبات

دًسا يًتعبرل عٔ  ايكك١ ايككرل٠ ٚايككرل٠ تمتطغت يف ٖصا املػاض اإلبساعٞ ٚاختاض

ت ايكسمي١ َٔ عبا٠٤ املعتكسا -َٔ خالٍ ؾدكٝات قككٗا-فدطدت ْفػٗا ٚغرلٖا؛ 

ٚنصا األعطاف ايكاض١َ اييت ناْت تكتٌ ايكٛت األْجٟٛ، ٚدػست َٔ خالٍ 

قككٗا ضؤ٣ َتٓٛع١ سٍٛ املطأ٠ نػطت َٔ خالشلا بعض ايػًطات، األَط ايصٟ 

 .1خًل فذ٠ٛ بني ايٛاقع َٚا تطُح إيٝ٘، مما ؾهٌ قطاعا فهطٜا بني األْا ٚاآلخط

 ًدا يًسضاغ١.اييت اخذلْاٖا منٛش 2ٚيعٌ ٖصا َا حملٓاٙ يف زتُٛعتٗا "ضغا٥ٌ َتعجط٠"

يكس ساٚيت املطأ٠ ايػعٛز١ٜ إٔ تجبت ْفػٗا يف زتتُع شنٛضٟ قبا٥ًٞ نإ ٜط٣ يف ٚ

البس إٔ حتاغب عًٝ٘. ٚيطاملا  اقٛت األْج٢ عاًضا، ٚزخٛشلا إىل عامل اإلبساع شًْب

عاؾت املطأ٠ ٖصٙ املعاْا٠ اييت سطَت فٝٗا َٔ سل ايهتاب١ ٚايٓؿط، األَط ايصٟ ّٚيس 

ا أندل خاق١ ٖٚٞ اييت تتابع املؿٗس ايجكايف ايعطبٞ، نبرًلا، ٚحتسًٜزاخًٗا قطاًعا 

                                                           
 زاض ايطٜاض: .1ط ،ايػعٛزٟ ايٓػا٥ٞ ايػطز َٔ مناشز يف ٤اتقطا شاتٗا تهتب املطأ٠ اهلل. ضمح١ أٚضٜػٞ، 1

  .4م: ّ،5115 يًٓؿط، غعٛز املًو داَع١

 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط غطاب زاض ايكاٖط٠: .1ط قكك١ٝ(، )زتُٛع١ َتعجط٠ ضغا٥ٌ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 2

5115.ّ  
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ٚتط٣ ْعرلتٗا يف ايؿل اآلخط َٔ اجملتُع متاضؽ سكٗا يف ايهتاب١ زٕٚ أٟ عا٥ل أٚ 

سادع. يعٌ ٖصا َا زفع بٗا إىل ايععّ ع٢ً إثبات ْفػٗا يف ٚغط ثكايف نإ عتتٌ فٝ٘ 

إٔ تتٓهط بأزلا٤ َػتعاض٠، خٛفا  -تٗايف بساٜا-ايطدٌ ايكساض٠ إبساعٝا؛ فاختاضت 

َٔ اجملتُع ٚايكب١ًٝ اييت ساقطتٗا بؿت٢ ايططم، ايكب١ًٝ اييت اعتدلت نٌ َٔ ختطز 

عٔ إطاض ايعازات ٚايتكايٝس اَطأ٠ َصْب١. ٚقس اغتُط األَط ع٢ً ٖصا ايٛنع فذل٠ َٔ 

فػًطت ايعَٔ، يتذس املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ْفػٗا حتانٞ ٚاقعٗا ٚاجملتُع احملٝط بٗا، 

ايه٤ٛ ع٢ً ايكهاٜا اييت ضأت بإٔ ايطدٌ قس أغفًٗا، فهاْت َٛانٝعٗا تكًٝس١ٜ يف 

عَُٛٗا، خذٛي١، خا٥ف١، َكٝس٠ بأفهاض ايكب١ًٝ ٚاذتطَإ، أٚ ضمبا ناْت ستتؿ١ُ 

إىل إٔ أؾٗطت غٝفٗا يف ٚد٘ اآلخط/ايطدٌ ايصٟ نإ ٜكٛضٖا يف غطزٙ ع٢ً أْٗا 

فدطدت املطأ٠ ايػعٛز١ٜ َٔ ُاٍ املٓعي١ٝ ٚاإلغطا٤؛ اّل يألعنعٝف١ َٚٓهػط٠ ٚال تٓفع إ

قُكُٗا، ٚمتطزت ع٢ً نٌ ايكٝٛز، ٚاذتٛادع اييت متٓعٗا َٔ ايهتاب١ بازلٗا 

 3اذتكٝكٞ؛ نُا متطزت ع٢ً األعطاف ايباي١ٝ، بٌ ست٢ ع٢ً ايػًط١ ادتُع١ٝ يًهباض

 يف ايهتاب١ ٚايتعبرل عٔ ْفػٗا بٓفػٗا. اَؤ١َٓ بإٔ شلا سك

٠ يف ٖصا اجملاٍ أَجاٍ: أ١َُٝ ارتُٝؼ، ٚبسٜط١ٜ ايبؿط، ْٚٛض٠ ٜسٚقس بطظت أزلا٤ عس

، َٚطِٜ ايػاَسٟ، ٚؾطٜف١ ايؿُالٕ، ٚفٛظ١ٜ داض اهلل، ٚخرل١ٜ ايػكاف، 4ايػاَسٟ

َؿعٌ  يهاتبات ايالتٞ محًٔٚغرلٖٔ َٔ ا ٚسه١ُٝ اذتطبٞ، ٚؾُٝا٤ ايؿُطٟ

ايهتاب١، ٚعدلٕ عٔ ايكهاٜا ايٓػا١ٝ٥، ٚقهاٜا اجملتُع َٔ ضؤ١ٜ ْػا١ٝ٥ عت١ غٛا٤ 

نتاباتٗا ، بٌ ٖٓاى َٓٗٔ َٔ خًكت أنإ ع٢ً َػت٣ٛ ايػطز ايطٚا٥ٞ أّ ايكككٞ

اييت تٓاٚيت َٛانٝع ضا٥ع١،  نذ١ يف عامل ايكك١ ٚاألزب، َجٌ ايهاتب١ بٓت ادتعٜط٠

الشلا عٔ نٝف١ٝ اغتجُاض ايفٕٓٛ يف ايتعبرل عٔ ايٛاقع، نُا ساٚيت عدلت َٔ خ

ايتعبرل عٔ بعض األظَات، ٚاملٛاقف ايٓفػ١ٝ ٚايفهط١ٜ، َٔ خالٍ سطن١ ايٛاقع 

                                                           
 ايًػ١ قػِ ايػعٛز١ٜ: ايعطب١ٝ ه١املًُ .ايككرل٠ ايعتٝيب ظن١ٝ قكل يف ايػطز١ٜ ايعال١َ َكطف٢. ايهبع، 3

  .7م: ّ،5119 ،فٝكٌ بٔ ايطمحٔ عبس اإلَاّ اَع١د اآلزاب، ن١ًٝ ايعطب١ٝ،

 ن١ًٝ سٛي١ٝ ،("غُٝٝا١ٝ٥ زضاغ١) املعاقط٠ ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١" ادتٛاز. عبس ُسست غٛغٔ بًتادٞ، 4

 .1131م: ،33ع ،5ز ّ،5117 ،باإلغهٓسض١ٜ يًبٓات ٚايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ايسضاغات
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٠ يف قككٗا. ٚجتسض اإلؾاض٠ ٖٓا بإٔ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ بعس  5ٚتٓاٚشلا يكٛض٠ املطأ

االعذلاف بٗا يف زتتُعٗا بسأت َطس١ً دسٜس٠ شتتًف١ عٔ اييت َطت بٗا يف بساٜاتٗا؛ 

إىل  دطأ٠ ايطدٌ؛ ٚيعٌ ايػبب ضادع -ضمبا- سٝح أقبشت تهتب ظطأ٠ فاقت

 ايهبت ٚاذتطَإ ايصٟ عاْت َٓ٘ ع٢ً َط ايعكٛض.

ميهٔ ايكٍٛ بأْٗا ختتًف عٔ غرلٖا؛ فٗٞ َٔ  ٚبايعٛز٠ إىل "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب"

ا، ال ميهٔ إٔ ْكٍٛ عٓ٘ ا خاًقا إبساعًٝبني ايهاتبات ايالتٞ قٓعٔ ألْفػٗٔ َػاًض

ًُ ؛ ألْٗا ٤ٟز ٚدطا، نُا ال ميهٔ ايكٍٛ بأْ٘ َتُطا أٚ تكًٝسًٜا أٚ بػًٝطستتؿ

اغتطاعت إٔ متػو ايعكا َٔ املٓتكف، يتهٕٛ ٚغط١ٝ بني نٌ ناتبات دًٝٗا، 

فًِ تهتب بًػ١ فانش١ نايهجرلات، ٚال بًػ١ غ١ًٗ ٚغطش١ٝ، بٌ ناْت تعطف 

طت اذتساث١ ا نٝف تٛقٌ فهطتٗا، ٚتعدل عٔ ايكهاٜا ارتاق١ باملطأ٠، فػاٜدًٝس

ٕٛ/َعاقط٠ زتتُعٗا؛ ٚيعٌ ايصٟ ٜؿفع /ايتك١ٝٓ أّ املهُغٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ

ا نٝف تدلظ شلا يف قٓع ٖصا املػاض ضمبا ٖٛ زٚضٖا نأنازمي١ٝ، َٚجكف١ تعطف دًٝس

ضؤٜتٗا بايططم األْػب ٚاألفهٌ، فكس اغتطاعت إٔ تطاعٞ ايٓدب١ األنازمي١ٝ 

 املجكف١ يف إبساعٗا. 
ا يف ضقٝسٖا ثالخ ا؛ فًٗٚقس ُعطفت "ظن١ٝ ايعتٝيب" بايكك١ ايككرل٠ ٚايككرل٠ دًس

ذلْا ٚقس اخ ،7ضغا٥ٌ َتعجط٠" ٚ"ٖطٍٛ ال ظت٤ٞ"، ٚ"6؛ "أْج٢ ايػُاّ"زتُٛعات قكك١ٝ

ا يًسضاغ١ ملا فٝٗا َٔ َٛانٝع َتعسز٠ متؼ ايصات األْج١ٜٛ، اجملُٛع١ ايجا١ْٝ منٛشًد

ا يف املطأ٠ املػتًب١ عاطفًٝ: فكس ْكًت يٓا ايهاتب١ املطأ٠ يف أثٛاب عس٠، فبسأت بـ

يف ايطغاي١ ايجايج١  أ٠ املٓهػط٠ٚاملط 8قكتٗا أٚ ضغايتٗا األٚىل املٛغ١َٛ بـ"تؿطٜين"

يف ايطغاي١ ايػازغ١ املٛغ١َٛ بـ"قًب بني  ٚاملطأ٠ ارتٓٛع١ ،9املٛغ١َٛ بـ"أْج٢ ايعاقف١"

                                                           
 ،5119ّ ،5ع ،ْع٣ٚ زت١ً ،"ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١ يف االدتُاع١ٝ ايتشٛالت" .ساَس ٖٝفا٤ ايعكُٝٞ، 5

  www.nizwa.com  ا:أًٜه طابطاي ٜٓعط

   ّ.5113 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املفطزات زاض ايطٜاض: .1ط ،ايػُاّ أْج٢ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 6

   ّ.5116 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط تؿهٌٝ زاض ايطٜاض: .1ط ،٤ٞظت ال ٖطٍٛ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 7

   .8م: .َتعجط٠ ضغا٥ٌ ظن١ٝ. ستُس ايعتٝيب، 8

   .51م: ْفػ٘، كسضامل 9
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١ يف أًٜها إىل إٔ ٚقًت إىل املطأ٠ اإلظتاب١ٝ، ايفاعً 11، ٚيف قك١ "اضتباى"10نفتني"

ٚاييت ساٚيت ايكاق١ َٔ خالشلا إٔ ختطز َٔ  12ايطغاي١ ايػابع١ املٛغ١َٛ بـ"بطا٠٤"

دًباب املطأ٠ ارتاْع١ إىل املطأ٠ ايفاع١ً اييت غعت إىل ايٛقٛف نػٓس فاعٌ َع ظٚدٗا 

عانػ١ فاع١ً بططٜك١ َ 13احملبط ايصٟ فكس ٚظٝفت٘. يف سني صتسٖا يف قك١ "ضغب١"

 يف نا١ًَ قٛتٗا َٔ خالٍ -يف ٖصٙ ايكك١- ٕ ظن١ٝ ايعتٝيب قٛضت يٓا املطأ٠سٝح إ

املطأ٠ ع٢ً خًع ظٚدٗا ايصٟ نإ ٜعٝـ يف  األسساخ اييت عطنت يٓا فٝٗا قسض٠

َٓعشلا، ٜٚتصَط َٓٗا َعتكسا بأْٗا عاقط، يتدطز يف األخرل عٔ قُتٗا، ٚتهشٝاتٗا 

عٚز، فتدتاض سط١ٜ تٓاغبٗا يتعٖط يف َهإ آخط. ٚساٚيت ايكاق١ اييت مل ٜكسضٖا اي

إٔ جتػس يٓا َٔ خالٍ ٖصٙ اجملُٛع١ فًػفتٗا ٚضؤٜتٗا سٍٛ املطأ٠ ٚقطاعاتٗا َع 

اآلخط/ايطدٌ ايصٟ ميجٌ ضؤ١ٜ اجملتُع ايصنٛضٟ ايصٟ عتٝط بٗا فكٛضتٗا يف 

ٗا دػست يٓا أؾهاٍ عس٠، َتٓاٚي١ َٛانٝع شتتًف١، ٚنإ شيو بايتسضز؛ أٟ أْ

نٝف١ٝ خطٚز ٖصٙ املطأ٠ َٔ ؾطْك١ االغتالب إىل فػش١ اذتط١ٜ، اييت َٔ خالشلا 

 .اغتطاعت إٔ تكطض َكرلٖا بٓفػٗا

بعهٗا يف ٖصٙ ايسضاغ١  ٚيعٌ املتأٌَ شلصا ايتسضز يف عطض ايككل اييت غٓكف عٓس

ٝعٗا تعدل اغتطاعت بصنا٤ إٔ جتعٌ َٛان" إٔ "ظن١ٝ ايعتٝيببايتشًٌٝ غٝذس 

سٝح اغتجُطت املانٞ ٚايطؤ٣ ايكسمي١ ٚززتت بٝٓٗا ٚبني بططٜك١ َا عٔ ايٛاقع؛ 

فكس اغتطاعت إٔ تعاٚز بني  ا؛ايطؤ٣ املعاقط٠ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ أًٜه

ا متجال يف "فٔ ايطغا٥ٌ" ٖٚٛ فٔ قسِٜ، ٚ"فٔ ايكك١ ايككرل٠" ٖٚٛ دٓػني أزبٝني أًٜه

انتؿاف ايعامل إىل يفتت اْتبآٖا أًٜها فٔ سساثٞ؛ ٚيعٌ ٖصا َٔ أنجط األَٛض اييت 

تعٌ زَٚا "حتطٜض ع٢ً االنتؿاف َا زاَت اإلبساعٞ يًهاتب١؛ فايهتاب١ يف األخرل 

                                                           
   .54م: ْفػ٘، املكسض 10

   .65م: ْفػ٘، املكسض 11

   .39م: ْفػ٘، املكسض 12

 .67م: ْفػ٘، املكسض 13
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ع٢ً سس قٍٛ ايسنتٛض  14ٖٓاى قٝا١َ يًعالق١ بني املطغٌ ٚاملػتكبٌ ع٢ً أضن١ٝ ايٓل"

كطف٢ ايهبع. ٚغٓشاٍٚ زخٍٛ عامل "ظن١ٝ ايعتٝيب" ٚايبشح عٔ متعٗطات املطأ٠ َ

ٚأؾهاشلا يف ٖصا املٓذع ايكككٞ َٔ خالٍ زتُٛعتٗا "ضغا٥ٌ َتعجط٠" اييت ٖٞ يف 

أٚ قٛض٠ ٚاسس٠  15األقٌ غًػ١ً َٔ اإلساالت ٚايطَٛظ اييت ال تٓتٗٞ عٓس ْكط١ بعٝٓٗا

يًُطأ٠، بكسض َا ٖٞ مج١ً َٔ ايتذاضب املطٜط٠ اييت عاْتٗا املطأ٠، ٚمج١ً َٔ 

االْتكاضات اييت سككتٗا يتٓتؿٞ بٓفػٗا زاخٌ عامل ٜؿبٗٗا َٔ د١ٗ، ٚمج١ً َٔ 

كاق١ حتت نت١ً َٔ ايعالَات اييت تفطض عًٝٓا إٔ ايسالالت اييت أنُطتٗا اي

ْػتعني بآيٝات َٓٗذ١ٝ إلظتاز ايتأٌٜٚ املٓاغب شلا َٔ د١ٗ ثايج١. ٚتٓاٚيت ايكاق١ 

ًَ ا، ٚايػعٛز١ٜ بكف١ ٚدٖٛا عس٠ يعٝٓات ٚمناشز شتتًف١ متجٌ قٛض٠ املطأ٠ ايعطب١ٝ عُٛ

نٛع/حتكٝل خاق١. فبني شات َػًٛب١ اذتكٛم/شات املطأ٠ ايطاغب١ يف املٛ

اذتط١ٜ/االْتكاض ع٢ً اآلخط/ايكب١ًٝ/اجملتُع/ايطدٌ، ٚبني شات تكاضع َٔ أدٌ 

نػب املٛنٛع تدلظ سكٝك١ قطاع املطأ٠ بني عالق١ اتكاٍ ٚاْفكاٍ؛ ألٕ ٖصٙ ايطس١ً 

 بطبٝع١ اذتاٍ فٝٗا ايهجرل َٔ املعٝكات اييت متٓع املطأ٠ َٔ ايٛقٍٛ إىل َطًبٗا.

املنت، َٚٔ مث١ ع٢ً َػتٜٛني؛ َػت٣ٛ ايعٓاٜٚٔ، َٚػت٣ٛ  ػٓشاٍٚ تتبع قٛض٠ املطأ٠ف

 :غٓبسأ بـ

 قٛض٠ املطأ٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايعٓاٜٚٔ:

متتًو ٖصٙ اجملُٛع١ ايككك١ٝ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" سكا١ْ ٚضَع١ٜ يف بعض عٓاٜٚٓٗا فُٔ 

ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ ايصٟ دعًت َٓ٘ ايهاتب١ فاحت١ ضَع١ٜ/عال١َ، تٓفتح ع٢ً ايهجرل 

ٔ بٝٓٗا: َا طبٝع١ ٖصٙ ايطغا٥ٌ؟ َٚا َهُْٛٗا؟ ٚألٟ ف١٦ َٛد١ٗ؟ َٔ ايتػاؤالت َ

                                                           
 .51م: .ايككرل٠ ايعتٝيب ظن١ٝ قكل يف ايػطز١ٜ ايعال١َ َكطف٢. ايهبع، 14

 يًطباع١ اذتٛاض زاض غٛضٜا: .1ط ،ايعطب١ٝ كاف١ايج أْػام بعض يف زضاغ١ املع٢ٓ َػايو غعٝس. بٓهطاز، 15

 .56م: ّ،5116 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط
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َٚٔ املطغٌ إيٝ٘ يف ٖصا ايػٝام؟ ٌٖ ٖٛ املتًكٞ/ايكاضئ بػض ايٓعط عٔ دٓػٝت٘ أّ 

 غرلٖا َٔ األغ١ً٦ اييت تٓػٌ َٔ بعهٗا ايبعض. ٖٚٛ اجملتُع ايػعٛزٟ؟ 

ظًت تكاضع تٓهط  طأ٠ اييتتبسأ ضس١ً ايبشح عٔ ايصات، ٚعٔ ايهٝإ ايٓػا٥ٞ/امل

ايطدٌ/اجملتُع شلا نفطز فاعٌ يف اجملتُع ست٢ مت االعذلاف بٗا ٚأثبتت اآلخط/

ْفػٗا، ٚقطضت َكرلٖا بٌ ٚتفٛقت ع٢ً ايطدٌ أًٜها يف زتاالت عس٠. ٚيعٌ ٖصا َا 

أزضنٓاٙ ع٢ً َساض ٖصٙ اجملُٛع١ ايككك١ٝ اييت ال تبٛح يف ظاٖطٖا بهٌ ؾ٤ٞ؛ أٟ 

ا٥ًٗا ع٢ً ايطدٌ ايصٟ َجٌ الظ١َ ْك١ٝ يف َععِ قككٗا؛ عت يف ضغإٔ ايهاتب١ ضّن

فهإ ايػا٥ب اذتانط؛ أٟ أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ غرل فاعٌ يف األسساخ إاّل أْ٘ نإ 

ايسافع ايكٟٛ فٝٗا ٖٚٛ ايصٟ أٚقٌ املطأ٠ إَا إىل االْهػاض أٚ االْتكاض، إَا نإ 

حتانٞ ايٛاقع، ٚيهٓٗا اغتطاعت ايكاق١ إٔ  قٝسٖا أٚ زافعا ذتطٜتٗا. فغببا يف

أنُطت زاخٌ قككٗا مج١ً َٔ األسساخ اييت متجٌ عال١َ عطف١ٝ، شيو إٔ عطض 

ايؿ٤ٞ يف نجرل َٔ األسٝإ ٖٛ إْهاضٙ ٚايهاتب١ ٖٓا ططح فهط٠ ايبشح عٔ 

ايصات/املطأ٠/عٔ طبٝع١ ٚدٛزٖا ٚفاعًٝتٗا يف اجملتُع، ٖٚٞ يف اذتكٝك١ تهُط 

ت؛ يصيو صتسٖا يف َععِ ايككل َٓهػط٠ غرل إْهاض اجملتُع ايصنٛضٟ شلصٙ ايصا

سا١ًَ ملكَٛات اذتٝا٠. فع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعٓاٜٚٔ سا١ًَ ملكَٛات اذتٝا٠ ٚاالْتكاض إاّل 

اٖتُت "ظن١ٝ ايعتٝيب" إٔ املنت َعانؼ متاَا ملا ٚضز يف عتب١ ايعٓٛإ. ٚعًٝ٘ 

جط٠" اييت ميهٔ َٔ ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ "ضغا٥ٌ َتع تبسأاييت بايعٓاٜٚٔ يف زتُٛعتٗا 

اعتباضٖا أٍٚ عتب١ ١َُٗ ١ًَُٗٚ يًكاضئ، ٚأٍٚ فاحت١ ْك١ٝ ٜكطسّ بٗا؛ ألْٗا ًَفت١ 

يالْتباٙ َٔ د١ٗ، َٚٛد١ٗ َٔ د١ٗ أخط٣، فاملتًكٞ ٜطأٖ َٔ خالشلا ع٢ً اغذلاتٝذ١ٝ 

؛ يٝكبح ايعٓٛإ ايعتب١ ايط٥ٝػ١ اييت 16نتاب١ املبسع، ٚع٢ً سػ٘ ٚسسغ٘ اإلبساعٞ

ميهٔ َٔ خالشلا فِٗ ارتطٛط ايعطٜه١ يًعٌُ اإلبساعٞ؛ فايكاضئ يف ٖصا املكاّ 

 ٜعكس قطاْ٘ َع ٖصٙ ايٓكٛم احملاش١ٜ ست٢ ٜكٌ إىل ايسالي١ املٓطك١ٝ اييت تطنٝ٘. 

                                                           
 ٚايٓؿط يًطباع١ اذتٛاض زاض غٛضٜا: .1ط ،عطب١ٝاي ايطٚا١ٜ يف ايهتاب١ عتبات املايو. عبس أؾٗبٕٛ، 16

 .47م: ّ،5119 ٚايتٛظٜع،
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بايعٓاٜٚٔ األخط٣ ٚمبٛنٛع املطأ٠  إ ايط٥ٝؼايبس٤ يف ايبشح عٔ عالق١ ايعٓٛٚقبٌ 

- أقػاّ: ١ُت اجملُٛع١ إىل ثالثحتسًٜسا ميهٔ ايكٍٛ أٚاًل بإٔ ٖصٙ ايهاتب١ قّػ

قكل قكرل٠ دسا؛ ٚيعٌ املتأٌَ شلصا ايتعسز ٚايتٓٛع ٚايتُاظز  -قكل قكرل٠ -ضغا٥ٌ

بإٔ "ظن١ٝ ايعتٝيب" اغتطاعت إٔ ختطم يٓا  ايكٍٛ ٘بني"فٔ ايطغا٥ٌ" ٚ"ايكك١" ميهٓ

أفل ايتٛقع َٓص ايًشع١ األٚىل؛ سٝح أُٖٚتٓا َٔ ايعٓٛإ بإٔ ٖصٙ اجملُٛع١ تٓسضز 

أْٗا ساٚيت إٔ تؿهٌ َٔ دٓػٝني أزبٝني ًْكا ، يف سني صتس حتت فٔ ايطغا٥ٌ

ا شتتًًفا ٜبسٚ يف ظاٖطٙ بأْ٘ ضغاي١، ٚيهٓ٘ يف عُك٘ قك١ بهٌ َكَٛاتٗا ٚفٓٝاتٗ

املطًل  -ضمبا- املعطٚف١؛ ٚيعٌ ايصٟ دعٌ ايهاتب١ ختتاض ٖصٙ ايططٜك١ ٖٛ إمياْٗا

ز ذتسٚز ٛأْ٘ ال ٚدٌ بني األدٓاؽ األزب١ٝ، سٝح تط٣ بفهط٠ ايتُاٖٞ، ٚايتساخ

 فاق١ً بني مجٝع األدٓاؽ؛ ٚيعٌ ٖصا َا قطست ب٘ يف َكس١َ اجملُٛع١.

قكل  ٞيكػِ األٍٚ، ٚمثاْٚقس قسَت ايهاتب١ تػع ضغا٥ٌ َؿفط٠ َٚع١ْٛٓ يف ا

قك١ قكرل٠ دًسا يف ايكػِ األخرل. ٖصا فُٝا ٜتعًل  14قكرل٠ يف ايكػِ ايجاْٞ، ٚ

١ ايعٓاٜٚٔ اييت محًت يف دعبتٗا َٛانٝع ًبايؿهٌ ارتاضدٞ يًُذُٛع١. أَا عٔ غًػ

أْج١ٜٛ فُٝهٔ ايكٍٛ بإٔ مج١ً ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" فٝٗا ضٚح أْج١ٜٛ؛ 

ب١ َٓص اي١ًٖٛ األٚىل تٓبؤْا عاي١ ٖصٙ األْج٢ اييت ساٚيت إٔ تهٕٛ.. ٚنإٔ ايهات

ٚيهٓٗا تعجطت؛ فُفطز٠ ايطغاي١ َؤْج١ األَط ايصٟ ظتعًٓا ْعتكس بإٔ ٖصٙ اجملُٛع١ 

عٔ املطأ٠ َٚٛد١ٗ شلا؛ فُٔ املتعجط ٜا تط٣؟ أٖٞ املطأ٠ سكا؟ يعٌ ٖصا َا بطظ بكٛض٠ 

اييت  17ٛع١ اييت ْصنط َٓٗا: "اعذلافات َتأخط٠"خاق١ يف ايعٓاٜٚٔ ايفطع١ٝ شلصٙ اجملُ

قس حتًٝٓا ع٢ً ؾٗطظاز ٚاالعذلافات اي١ًًٝٝ اييت حتٝهٗا يًًُو ؾٗطٜاض، ٚنصا 

اييت حتٌُ بني طٝاتٗا ايػهب ٚايجٛض٠ ٚايك٠ٛ ٚايتُطز،  18عٓٛإ "أْج٢ ايعاقف١"

اييت قس حتًٝٓا ع٢ً ايتأٌَ َٔ د١ٗ، ٚايػفط ايبعٝس ايصٟ ٜطفع  19افط٠"ٚ"قباسات َػ

َٔ ضٚح ٖصٙ األْج٢ َٚٔ آفام تأَالت٘ َٔ د١ٗ أخط٣، ٚيعٌ ايكاق١ قاغت يٓا نٌ 

                                                           
   .15م: .َتعجط٠ ضغا٥ٌ .ايعتٝيب 17

   .51م: ْفػ٘، املكسض 18

   56م: ْفػ٘، املكسض 19
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ٖصٙ ايتأَالت يف ايهاتب١ ايؿٗرل٠ غاض٠ اييت َٔ فطط سبٗا ٚتعًكٗا بعٚدٗا ايصٟ 

فٞ ٖصٙ ايكك١ تعٝسْا ايهاتب١ يتأٌَ فًػف١ اذتب َط٠ فكست٘ فكست عكًٗا َع٘، ف

أخط٣، ٚتأٌَ ايصات َٔ دسٜس، ٚنٝف ٜهٕٛ ايػفط شا َع٢ٓ فًػفٞ، نٝف 

 اييت 20إىل "ابتػا١َ عطط"تهٕٛ األْج٢ شتًك١ ست٢ يف ايػٝاب/املٛت. َٚٔ ايػفط 

اييت حتًٝٓا َٔ خالي٘  21"قس حتًٝٓا ع٢ً اإلظتاب١ٝ ٚايتفاعٌ، ٚ"قًب بني نفتني

ايهاتب١ ع٢ً ايتصبصب ايعاطفٞ ايصٟ ظتعٌ املطأ٠ يف املٓتكف، ٜٚػشب َٓٗا قٛتٗا 

ٚقسضتٗا ع٢ً االْتكاض ع٢ً اآلخط/ايطدٌ. ٚيسٜٓا عٓاٜٚٔ أخط٣ حتٌُ بني طٝاتٗا 

ضمبا حتًٝٓا َٔ  اييت 23ٚقك١ "ناتب١" ،22َجٌ قك١ "بطا٠٤"قٛض٠ ٚانش١ عٔ املطأ٠ 

خالشلا ع٢ً قٛض٠ املطأ٠ ايهاتب١ يف زتتُعاتٗا ٚاييت ٜعتكس َععُِٗ بأْٗا زتطز 

َطٜض ْفػٞ، فايهاتب١ ناْت يسٜٗا ادتطأ٠، ٚايك٠ٛ يتٛاد٘ ْفػٗا نهاتب١ يف 

بٝب ْفػٞ، ايطبٝب ٖصٙ ايكك١ فاؾتكت َٔ ْفػٗا شاتا َٚٓشتٗا دطأ٠ ايصٖاب إىل ط

ايصٟ عاز٠ َا غتؿاٙ اجملتُع ايعطبٞ؛ خاق١ ٚضتٔ ْعٝـ يف زتتُع ٜعتكس بإٔ نٌ 

زتٕٓٛ؛ ٚاذتكٝك١ غرل شيو، ٚيعٌ ٖصا َا أنسٙ ايطبٝب سني  ٔ ٜعاٍٚ عٝاز٠ ْفػ١َٝ

فادأ ايبط١ً ؾذٔ فؿدل اجملتُع ع٢ً أْ٘ نٝإ شتتٌ َٚطٜض ٚيٝػت ايهاتب١ 

 : أٖصٙ ؾهٛاى ٜا ؾذٔ.ؾذٔ. تكٍٛ ايهاتب١ "ايطبٝب

 ؾذٔ: ْعِ. 

  24 "!عًٝو بعالدِٗ قبٌ إٔ ٜتػػبٛا يف َطنو !ايطبٝب: ِٖ املطن٢ ال أْت

" اييت تعٛز َٔ خالشلا "ظن١ٝ" باملطأ٠ َٔ  25َٚٔ ايهتاب١ ٜأتٞ عٓٛإ "ْطدػ١ٝ

ٚ"أسعإ  27ٚ"ضغب١" 26ٜٚٔ أخط٣ َجٌ: "غًط١"عٓاباالْهػاض إىل ايك٠ٛ ٚايفاع١ًٝ، يتأتٞ 
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ٚغرلٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت تذلاٚح بني االْهػاض  30ٚ"َطاٚغ١" 29ٚ"َعاد١ٝ" 28قاَت١"

 ١.بني االغتالب ٚاذتطٜ ٚٚايك٠ٛ،

 ا، ٚقٝاغ١ًا أْجًٜٛٚميهٔ ايكٍٛ عَُٛا بإٔ َععِ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ حتٌُ يف عُكٗا طابًع

جتعًٓا ْكط بإٔ املطأ٠ ٖٞ قه١ٝ ايهاتب١ األِٖ؛ ٚيعٌ ٖصا اذتهٛض ٜفطض  َؤْج١ً

بطبٝع١ اذتاٍ اآلخط/ايطدٌ؛ ايصٟ نإ غببا يف تعجط ٖصٙ األْج٢؛ غٛا٤ أنإ األر، 

ٝب، أّ ايكسٜل، أّ اجملتُع، فهٌ ٖصٙ املػُٝات تعدل أّ ايعٚز، أّ األب، أّ اذتب

عٔ احملٝط ارتام باملطأ٠ غٛا٤ َٓٗا ايعطب١ٝ أّ ايػعٛز١ٜ. َٚٔ مث١ الظّ ايطدٌ 

ايهاتب١ يف َععِ قككٗا، بٌ ضمبا ضغا٥ًٗا ناْت َٛد١ٗ إيٝ٘؛ فايطغاي١ بطبٝع١ 

ْت زتُٛعتٗا اذتاٍ تتطًب َطغال َٚطغال إيٝ٘؛ ٚيعٌ ايهاتب١ يف ٖصا املكاّ عٓٛ

" يتجرل اْتباٙ املتًكٞ/ايطدٌ/املطغٌ إيٝ٘ بططٜك١ غرل َباؾط٠ يٝطًع ٠بــ"ضغا٥ٌ َتعجط

َٛدع  ع٢ً َطايبٗا ٚقطاعاتٗا، َٚؿانًٗا ايٓفػ١ٝ اييت ْػذتٗا يف قايب قككٞ

خط٣؛ فاختاضت ٖصٙ ايططٜك١ ايصن١ٝ يتٛد٘ ضغايتٗا َٚٓهػط، َٚتفا٥ٌ يف أسٝإ أ

١ ايعتٝيب بصنا٤ ٚزٖا٤ ؾٗطظاز، اييت استايت ع٢ً املًو ٖٚٓا تصنطْا ظنٝ بكُت.

ٚأْكصت غرلٖا َٔ املٛت باذتهٞ؛ فٌٗ ظن١ٝ فعال َٔ خالٍ ٖصٙ ايطغا٥ٌ أٚقًت 

سكا َطايبٗا َٚطايب غرلٖا يآلخط/ايطدٌ/اجملتُع/ايػًط١/ايكب١ًٝ/ايعطف. يعٌ ٖصا 

 َا غٓذٝب عٓ٘ يف ايعٓكط ايجاْٞ.

 ":   قٛض٠ املطأ٠ يف "ضغا٥ٌ َتعجط٠

يكس اغتطاعت "ظن١ٝ ايعتٝيب" إٔ تٓكًٓا َٔ عاملٓا إىل عاملٗا ارتام ايصٟ عتتهٔ 

فٓذسٖا قس اضتهعت يف قككٗا ع٢ً ثٓا٥ٝات عس٠ غٓتعطض شلا  ق١؛املطأ٠ بكف١ خا

؛ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ األغاغ١ٝ اييت خطدت َٔ املطأ٠ ٚايطدٌأثٓا٤ ايتشًٌٝ، ٚيعٌ أغاغٗا 

ايجٓا١ٝ٥ اييت تٛايست َع َط ايعكٛض َٓص بس٤ ارتًٝك١، دعبتٗا باقٞ ايجٓا٥ٝات، ٖصٙ 

َٓص آزّ ٚسٛاض ٚخط١٦ٝ ايتفاح ٚايػٛا١ٜ اييت محًت األْج٢ شْبٗا َٔ قبٌ ايطدٌ زٕٚ 
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ًُّت اآلخط/ايطدٌ  ن١ْٛٓٝ ايصات اإلْػا١ْٝ؛شْب؛ ٖٚٓا ساٚيت ايكاق١ إٔ تعٝس  فش

مج١ً َٔ ايكطاعات " ضغا٥ٌ َتعجط٠"اجملُٛع١  نٌ ارتطاٜا؛ فؿهًت َٔ خالٍ ٖصٙ

َٔ أدٌ إٔ حتكل ايصات األْج١ٜٛ ٚدٛزٖا زاخٌ ْػٝر َٔ ايعالقات  االدتُاع١ٝ

فاضتهعت ايهاتب١ ع٢ً فًػف١ ايٛدٛز؛ أٟ سكٝك١ ٚدٛز املطأ٠ ٚفاعًٝتٗا اع١ٝ؛ االدتُ

خل، ٚيعٌ ٖصا متعٗط جملتُع؛ فٓشٔ ْككس ايبٝت، ايعٌُ.. إيف اجملتُع؛ ٚسني ْكٍٛ ا

ٚدٗتٗا املطأ٠ إىل ْفػٗا  اييت 31"استفاٍ"املع١ْٛٓ بـغاي١ ايتاغع١ يف ايطبكف١ خاق١ 

ظاٖطٜا، يف سني ٖٞ َٛد١ٗ إىل اجملتُع يف عُكٗا؛ فايكك١ يف عَُٛٗا حتهٞ قك١ 

تكًٗا يف " ؾاب١ ثالث١ٝٓٝ تطغٌ إىل ْفػٗا ضغاي١ عٔ ططٜل َٛقع "فٝٛ تؿط َٞ

ٔ د١ٗ بطفٛيتٗا، ٚنٝف ناْت فاٍ خرل ع٢ً َٝالزٖا ايػتني يتصنط ْفػٗا َ

ا شلا يف ٖصٙ ايطغاي١ ا َفذلًنعا٥ًتٗا ٚبطٖا بٛايستٗا، َٚٔ د١ٗ أخط٣ تهتب َكرًل

نإٔ ٜهٕٛ شلا عا١ً٥ غرل َباي١ٝ بٗا، تتٓهط شلا، ٚتُٗؿٗا ٚال تعتين بٗا، يف سني 

ب تأتٞ املفاضق١ سني تكٛضٖا ايهاتب١ يف غٔ ايػتني َبتٗذ١ ستاط١ بهٌ اذت

: "أضغًت يٓفػٗا ضغاي١ عٔ ططٜل ١تكٍٛ ايهاتب ٚاالٖتُاّ َٔ قبٌ أبٓا٥ٗا فأسفازٖا.

َٛقع "فٝٛ تؿط َٞ" ع٢ً إٔ تكًٗا يف ّٜٛ َٝالزٖا ايػتني نتبت: "بٛغعٞ إٔ أنٕٛ 

نًِٗ !بًٝس٠ ٖصا املػا٤ حتسٜسا ئ أعبأ يؿ٤ٞ؛ فأْا يف ايٓٗا١ٜ ايؿدل املتبك٢ يٞ

َا. غتٓؿطط اٖتُاَاتِٗ. غٝؤثجٕٛ ذتٝا٠ قس أنٕٛ غتدتاضِٖ ططقات اذتٝا٠ َٜٛا 

ٜاٙ ايٛقت تأخط  !ٚضمبا ال ؾ٤ٞ !ضمبا ممػش١ !ضمبا َعٖط١ٜ.. أْا فٝٗا قطع١ أثاخ..

يصٜٔ مل ع٢ً أضٜهتٗا ٖٚٞ ستاط١ بأسفازٖا ا )...( نجرلا ٚأْا أيٛى أفهاضٟ ايعتٝك١

ٚتهِ قػاضٖا األبٓا٤  )...( عٝس َٝالز اييت غتٛظعٗا عًِٜٝٗٓاَٛا يف اْتعاض س٣ًٛ 

 .32ايصٜٔ َا بطسٛا بٝتٗا قط يهٓٗا ظًت أَا ستاط١ باذتب"

إٔ ايهاتب١ قٛضت يٓا َٔ خالشلا قطاعات املطأ٠ ٖصٙ ايكك١ غٝذس إٕ املتأٌَ يف 

ايساخ١ًٝ، ٚتكٛضاتٗا عٔ اذتٝا٠، ٚاشلٛادؼ اييت تٓتاب أٟ اَطأ٠ ٜتكسّ بٗا ايعُط 

ٕ ادتُٝع غٝتد٢ً عٓٗا، فتدلظ يف ٖصٙ ايكك١ ثٓا٥ٝات َتهاز٠ بٓت َٔ فتتدٌٝ أ
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خالشلا ايهاتب١ قكتٗا متجًت يف: ايػطب١ ٚاالْتُا٤، ٚاذتب ٚايهطٙ، ٚايطأف١ 

ٚايكػ٠ٛ، ٚاالٖتُاّ ٚايتدًٞ ٚغرلٖا َٔ ايجٓا٥ٝات اييت قٓعت َٔ خالشلا ايهاتب١ 

هٔ إٔ ٜكابٌ بعهػ٘ يف قكتٗا اييت حتًٝٓا ع٢ً إٔ األثط ايطٝب ضاغذ ٚال مي

ايهدل، ٚيعٌ اشلٛادؼ اييت قٓعتٗا "ظن١ٝ" يف بسا١ٜ ْكٗا َتٛادس٠ يف اجملتُع 

فٗٓاى ف٦ات نجرل٠ ال تطأف بأًٖٗا، بٌ ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ايعطا٤ ايصٟ ٜكسَْٛ٘ إاّل 

إٔ املكابٌ ٖٛ زاض ايعذع٠، ٚايتدًٞ، فشني قايت ايهاتب١ يف ْكٗا"نُعٖط١ٜ، أٚ 

ؾ٤ٞ" فٗٞ تعٓٝٗا؛ ألٕ َععِ َعاٖط ايكػ٠ٛ ٚايٓهطإ َتُعٗط٠ يف  ممػش١، أٚ ال

زتتُعاتٓا ايعطب١ٝ، ٚعًٝ٘ دػست يٓا ايهاتب١ َٔ خالٍ قك١ "استفاٍ" قٛض٠ َٔ 

قٛض املطأ٠ املٓهػط٠ ايهعٝف١، ايفاقس٠ يالستٛا٤ ٚاالٖتُاّ، يتٓكٌ يٓا حتٛالتٗا يف 

 حملاط١ بهٌ اذتب ٚاالٖتُاّ. ايؿل ايجاْٞ فتكٛض يٓا املطأ٠ املعطا٠٤ احملب١ ا

ٖصا ايتصبصب ايعاطفٞ ايصٟ فطنت٘ طبٝع١ ايكك١ ٜفطض عًٝٓا ايكٍٛ بإٔ ايكاق١ 

اغتشهاض ظاٖطٟ ذتكٝك١ زخًت يف أعُام ايصات اإلْػا١ْٝ، ٚشتاٚفٗا اييت ٖٞ 

 ٚدٛزٖا/فًػف١ ايٛدٛز ٚيهٓٗا يف عُكٗا اعتال٤ يػًِ ايعس١َٝ/ممػش١/َعٖط١ٜ/ال

ايعس١َٝ ٖٞ اييت اْب٢ٓ عًٝٗا ٖصا ايٓل عٌ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥: ايٛدٛز/أثاخ. يؾ٤ٞ/قطع١ 

ايكككٞ ايككرل ايصٟ ظتعًٓا ْسضى سكٝك١ ايٛدٛز، ٚنٝإ ايصات اإلْػا١ْٝ/املطأ٠ 

ا اتػع، بٌ تؿع٢ يف حتٛالت عس٠، بسأت بايعسّ اييت َٓشت شلا ايهاتب١ فها٤ً ٚاغًع

 عًٝتٗا يف اجملتُع. ٚاْتٗت بايٛدٛز؛ فايهاتب١ تٓؿس ٚدٛز املطأ٠ ٚفا

إٔ ٖصا ايكطاع بني ت املتُعٗط٠ يف ٖصٙ ايكك١ غٓذس ٚبايٓعط يف مج١ً ٖصٙ ايتشٛال

ايٛدٛز ٚايعسّ َتذٌ بكٛض٠ ٚانش١ يف قكل أخط٣ َجٌ ٚاالْهػاض ٚاالْتكاض، 

َٔ خالشلا َعاْاتٗا نهاتب١ يف زتتُع  قك١ "ناتب١" اييت تكٛض يٓا "ظن١ٝ ايعتٝيب"

فاختاضت "ؾذٔ" بط١ً يطغايتٗا ايجا١َٓ؛ ٚاؾتكت يٓا َٔ شاتٗا شاتا ال ٜؤَٔ باإلبساع؛ 

أخط٣ ْكًت يٓا َٔ خالشلا َؿاعط أْج٢ َتعجط٠، َتكاذت١ َع ْفػٗا، َعاد١ٝ، 

سػاغ١ دسا، َتٓاقه١، َػامل١، سع١ٜٓ، َتفا١ً٥، َٓهػط٠، َؿطق١، َٚٓٗع١َ، 

ت ٖؿ١، تبهٝين ْعِ تػرلت قط َكٝس٠، ٚيف األخرل سط٠ تكٍٛ ايهاتب١: "تػرلت..

 َػاسات اذتٓني اييت تتُسز زاخًٞ بال ضمح١، ظتٗؿين نٌ َا ٜؿذ٢ َٔ أٍٚ يفع١.
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أؾعط أْٞ قكاقات ٚضق١ ال حتٌُ ٚظْا ٖاْت ايطٜح فبعجطتٗا يف ايفها٤ غرل عاب١٦ 

نٓت َكٝس٠  أْا غ١ُٝ َاطط٠ تكطط ؾٗسا َت٢ ؾا٤ت.. ال يػت بٗصا اشلٛإ أبسا.. بٗا..

ٚأْا ايّٝٛ سط٠... ميهٓين إٔ أقطأ أغتسٍ عًٞ زٕٚ  زَٓتين...بكٝٛز ايصٚم اييت أ

ٚإٔ أسهط قٛا٥ِ ط١ًٜٛ مبا تبك٢ َين َٚا  بٛغعٞ إٔ أقطأ تعابرل ضٚسٞ.. َػاعس٠..

"ّٞ . ٖصا ايكطاع ايهبرل ايصٟ عاْت٘ شات ؾذٔ قس ٜهٕٛ قطاع املطأ٠ 33تبك٢ عً

ٚاذتانط؛ فكٍٛ ايهاتب١ "نٓت َكٝس٠ بكٝٛز ايصٚم ايػعٛز١ٜ ايهاتب١ بني املانٞ 

ٚأْا ايّٝٛ سط٠" فٝ٘ تأنٝس ع٢ً شيو؛ فايهاتب١ ارتًٝذ١ٝ ناْت يف  اييت أزَٓتين...

ايػابل َكٝس٠، أَا اآلٕ فكس حتطضت َٔ نٌ ايكٝٛز؛ َا ظتعًٓا ْؤنس ع٢ً اْتكاض 

اجملتُع ايصٟ ايهاتب١ يصاتٗا ايهاتب١ يف ٖصٙ ايكك١ اييت حتطضت فٝٗا َٔ أعبا٤ 

ٚقف٘ ايطبٝب باجملتُع املطٜض تكٍٛ ايهاتب١: "ِٖ املطن٢..ال أْت.. عًٝو بعالدِٗ 

يٓٗا١ٜ خطقت يٓا أفل ايتٛقع سٝح قبٌ إٔ ٜتػببٛا يف َطنو" ٚيعٌ ظن١ٝ يف ٖصٙ ا

ْٗا ناْت قاز١َ يف سهُٗا ايصٟ ٖٛ يف اذتكٝك١ ٚاقع َٛدٛز بايفعٌ يف إ

ػًط١، ٚايكٝس ٚاذتهِ. فُٔ ميٓع عٔ املطأ٠ ايهتاب١ زتتُعاتٓا ايعطب١ٝ املطٜه١ باي

نُٔ ميٓع عٓٗا ايسٚا٤؛ ألٕ ايهتاب١ زٚا٤ يًطٚح، نُا ايكطا٠٤ زٚا٤ يًعكٌ َٚتٓفؼ ال 

 ا َٔ سط١ٜ اإلبساع.أٟ قإْٛ يف ٖصا ايهٕٛ فطًزإٔ ميٓع ميهٔ 

يكس ٚقًت ظن١ٝ يف ٖصٙ ايكك١ إىل زضد١ االَتال٤ ايطٚسٞ، ٚايػالّ ايساخًٞ، 

ايتكاحل َع نٌ َٔ سٛشلا، األَط ايصٟ َٓشٗا ايكسض٠ ٚايك٠ٛ ع٢ً َٛاد١ٗ زتتُعٗا ٚ

بايهتاب١ اييت ٖٞ َٔ أقعب األَٛض؛ ألْٗا أمل ٚقًل فهطٟ، َٚا ٜٓتاب ايفهط 

، ٚيعٌ ٖصا َا دػست٘ يف قك١ "ناتب١" اييت تعتدل ضغاي١ 34أقعب مما ٜٓتاب ادتػس

ٚانش١ يًُذتُع ايصٟ سطّ املطأ٠ َٔ أبػط سل َٔ سكٛقٗا ٖٚٛ ايهتاب١. ٚعًٝ٘ 

ميهٔ إٔ طتًل إىل إٔ ايكاق١ اغتطاعت عٔ ططٜل ؾدك١ٝ ؾذٔ إٔ تعٝس قٝاغ١ 

 احملٝط بٗا ٚفل َطدعٝات دسٜس٠، بعهٗا َػتٛس٢ َٔ ٚاقعٗا ادتسٜس اجملتُع

                                                           
   .55-51م: ْفػ٘، املكسض 33
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ٚايبعض اآلخط َٔ املانٞ، ٚدع١ٝ٥ ثايج١ َٔ ايصات ايهاتب١ املتد١ًٝ اييت ال تهتفٞ 

ٚإعاز٠ بٓا٥٘ َٔ دسٜس بايهتاب١ ٚفكا يطؤ٣  35بتًكٞ ايعامل بٌ تػِٗ يف قٝاغت٘

َعاقط٠ متٓح املطأ٠ قٛضتٗا اييت تػتشكٗا، ألٕ ايهاتب يف األخرل َٛدٛز زاخٌ 

 .36فها٤ ايسالي١ اييت تعًٔ عٓٗا ايهتاب١

تعاٚز بني َؿاعط َتهاضب١؛ َٚتهاز٠  َا ْالسع٘ يف قكل ظن١ٝ ايعتٝيب ٖٛ أْٗا

؛ فٓذسٖا تكٛض املطأ٠ يف قٛض تذلزز بني ايهعف ٚاالْهػاض ٚايك٠ٛ ٚاالْتكاض

يف ْٗا١ٜ ايػطز َجٌ قك١ "أْج٢ عاقف١" يف  يتعٛز َٓهػط٠ً ا صتسٖا ق١ًٜٛفأسٝاًْ

ايطغاي١ ايجا١ْٝ اييت تكٛض فٝٗا ايكاق١ َؿٗس فتا٠ ؾفٝت َٔ سب ضدٌ زَطٖا، 

نػطٖا يف بسا١ٜ قكتٗا َع٘، يٓذسٖا يف ايٓٗا١ٜ بطغاي١ قسمي١ تعجطت بٗا ٚأششلا ٚ

ٖٚٞ تٓتكٌ إىل بٝتٗا ادتسٜس عطتٗا أَاّ ْفػٗا، ٚنؿفت شلا خٝبتٗا ٚاْهػاضٖا 

"ضغاي١  ٚنعفٗا أَاّ ضدٌ مل تؿف َٔ سب٘ بعس: تكٍٛ ايهاتب١: "ٚقعت عٝٓٝٗا ع٢ً

بإٔ تػرل زتط٣ قًبٗا؛ يٝكب يف ١ً تًو ايطغاي١ اييت ناْت نفٝ ،ُٝٗانُا تػ شٍ"

شال  دععا.. ٚبكًب غتفل ًٖعا.. تطززت يف فتشٗا... عكًٗا َباؾط٠ َٔ بعس شيو ايتاضٜذ.

 "اعتكطت َالستٗا ثِ أدٗؿت بايبها٤.. فتشتٗا ٚبسأت تكطأ بكًب ٚدٌ"... تؿذعت..

بسا١ٜ ايكك١ "أْا املطأ٠ ايعاقف١ اييت طاملا خؿٝتٗا"  فكٍٛ ايهاتب١ يف 37"!يٝؼ بعس..

حتًٝٓا َباؾط٠ ع٢ً قالب١ ٚق٠ٛ ٖصٙ املطأ٠، ٚقٛشلا بعسٖا "نِ أْا َٗع١َٚ ٚأستاز 

أْا ال أقًح يؿ٤ٞ زْٚو" حتًٝٓا َباؾط٠ ع٢ً  إيٝو.. تٛقفت عٔ ايػرل بعسى..

تسضز يف املؿاعط َٔ االْهػاض ايصٟ تعٝؿ٘ ٖصٙ األْج٢. ٚعًٝ٘ ٖصا ايٓعٍٚ اذتطز ٚاي

  ايك٠ٛ إىل ايهعف ظتعًٓا ْكط بإٔ قٛض٠ املطأ٠ يف ٖصٙ ايكك١ َٗع١َٚ.

بككل أخط٣  بكٛض٠ زا١ُ٥ ألْٓا تعجطْا يف ٖصٙ اجملُٛع١ ٚيعٌ ٖصا ايٓعٍٚ ال ٜػتُط

قٛض أخط٣ تكاعست فٝٗا َؿاعط املطأ٠ َٔ ايهعف اْتكًت فٝٗا ايهاتب١ إىل 

                                                           
 ًعًّٛي ايعطبٞ ايساض يبٓإ: .1ط ،ايػُٝٝا٥ٝات إىل اشلطَٛغ١ٝ َٔ ايتأٌٜٚ غرلٚضات غعٝس. بٓهطاز، 35

 .551م: ّ،5115 االختالف، َٓؿٛضات ْاؾطٕٚ،

 .551م: ْفػ٘،املطدع  36

 .55-51م: .َتعجط٠ ضغا٥ٌ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 37
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اييت دػست َٔ خالشلا ايهاتب١  َجٌ قك١ "ضغب١" ٚاالْٗعاّ إىل ايك٠ٛ ٚاالْتكاض

تهشٝات املطأ٠ اييت قسَتٗا يف سل بٝتٗا ٚعا٥ًتٗا إاّل أْٗا قٛبًت بايٓهطإ األَط 

ايصٟ زفع بٗا إىل خًع ظٚدٗا ايصٟ تٓهط شلا ٚاتُٗٗا بايعكط، يف سني إٔ َؿهٌ 

، يٝٓتٗٞ ايػطز االصتاب ٖٛ غبب٘ ٚيٝػت ٖٞ، ٚتػًط٘ ايسا٥ِ يف ايبٝت ضغِ أْ٘ بٝتٗا

ْٗا١ٜ سط١ٜ ٚاْتكاض، تكٍٛ ايهاتب١: "املػاس١ ٖٓا غرل ناف١ٝ يًبها٤..يف َهتيب 

حتصٜطٙ ايسا٥ِ يٞ نٌ َط٠ أاّل ٜعًِ أسس بأْ٘  ايكػرل نٓت أغًل عًٞ ايباب ألبهٞ..

َاشا يٛ ضَٝت ايتكطٜط يف  سلؼ اذتكٝك١ باشخ١ ايػطٛع يهٓ٘ ٜتعُس أاّل ٜطاٖا.. بٝيت..

... سعَت نٌ َاشلا يف ٖصا ايبٝت ايباضز، يٛ عًِ أْ٘ ٖٛ ايعكِٝ ال أْا؟ شاَا ٚدٗ٘؟

ٚنًت ستاَٝا يًُهٞ يف إدطا٤ات ايطالم.. عطنت بٝتٗا يًبٝع، ٚبأٍٚ غعط باعت٘.. 

جتسزت.. أظٖطت، تٓفػت ٖٛا٤ ْكٝا.. ٚأخصت تسٚظٕ ْبهات قًبٗا ٚتذلمن: "ع٢ً ٖصٙ 

يعٌ ٖصٙ ايكك١ ٖٞ قٛض٠ س١ٝ عٔ املطأ٠ ايكازض٠، ايفاع١ً  38.األضض َا ٜػتشل اذتٝا٠"

اييت تػتطٝع تكطٜط َكرلٖا زٕٚ اآلخط/ايطدٌ، فع٢ً ايطغِ َٔ دبٓٗا، ٚخٛفٗا، 

ٚاْهػاضٖا ايصٟ قٛضت٘ ايهاتب١ يف بسا١ٜ ايػطز إاّل أْٗا اغتطاعت إٔ تتُطز ع٢ً 

 سط١ٜ ٖٞ ادتطأ٠ ع٢ً نٌ ايكٝٛز ٚيعٌ أندل قٝس يف اذتٝا٠ ٖٛ ارتٛف، ٚأندل

تكطٜط املكرل ٖٚصا َا ٚدسْاٙ يف قك١ "ضغب١" اييت ساٍٚ ايطدٌ فٝٗا إٔ ٜػًب املطأ٠ 

 نٌ سكٛقٗا.

ظن١ٝ ايعتٝيب" يٓكٍٛ "َٔ ٖٓا ميهٓٓا اإلملاّ بهٌ ٖصٙ ايكٛض اييت ٚضزت يف قكل 

َػتًب١  بأْٗا ال ختطز عٔ ثٓا١ٝ٥ االغتالب ٚاذتط١ٜ؛ فاملطأ٠ يف ٖصٙ ايٓكٛم إَا عٓٗا

عاطفٝا، أٚ َػًٛب١ َهاْتٗا، أٚ َػًٛب١ سكٛقٗا، يٝشسخ ايتشٍٛ ع٢ً َػت٣ٛ 

ايٓل؛ فإَا حتكل سطٜتٗا عاطفٝا فتتشطض َٔ اآلخط/ايطدٌ/اجملتُع/ايكب١ًٝ 

باَتالنٗا أل١ًٖٝ متهٓٗا َٔ إثبات َهاْتٗا يف اجملتُع ايصٟ ٖهِ سكٗا، أٚ 

ٔ إٔ ْٛدع نٌ ٖصا ايدلْاَر تٓتكط يٓفػٗا ٚذتكٛقٗا اييت سطَت َٓٗا. ٚميه

 ايػطزٟ اآلتٞ:

                                                           
 .71-67:م ،ْفػ٘ املكسض 38
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 ٟايدلْاَر ايػطز: 

 املطأ٠ بهٌ قٛضٖا.ايصات:  -

 ايبشح عٔ ايصات ٚاذتل املػًٛب. املٛنٛع: -

ايطغب١ يف (ٖٛ ايسافع ايصٟ زفع بايصات نٞ تطغب يف املٛنٛع ٖٚٛ املطغٌ:  -

  )ايتػٝرل ٚاذتط١ٜ
 ف١/ايطدٌ. اجملتُع/ايػًط١/ايف١٦ املجك املطغٌ إيٝ٘: -

اذتب، ايجكاف١، ايٛعٞ، املٖٛب١، ايهتاب١، ايصنا٤، ايكدل، املػاعسٜٔ:  -

  ادتطأ٠ ٚايعٓاز.
ايطدٌ، ايب١٦ٝ، ايكب١ًٝ، ايهعف، االْهػاض، اذتعٕ، املعاضنني:  -

 ارتهٛع، َٚٔ مث١ ٜهٕٛ ايدلْاَر ايػطزٟ ناآلتٞ:ٚاالغتػالّ، ارتٓٛع 
  يػطزٟ األٍٚ:ايدلْاَر ا    

   

 

 عالق١ تــــــٛاقـــــــــــــــٌ

 املطغٌ ............................................................................................املطغٌ إيٝ٘   

اجملتُع/ايػًط١/ايف١٦     )ايطغب١ يف ايتػٝرل ٚاذتط١ٜ  (

   املجكف١              

           
 عــــــــــالق١ ضغب١

 ايصات .....................................................................املٛنٛع         

)ايبشح عٔ ايصات ٚاذتط١ٜ ٚاذتل املػًٛب(............................ ) )املطأ٠ بهٌ قٛضٖا

   

 عالق١ قطاع

 املعاضض ..................................................................املػاعس ...........
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ْهػاض، ايطدٌ، ايهعف، اال) ايجكاف١، ايطغب١، ايٛعٞ، املٖٛب١، ، اذتب)

 (.اذتعٕ، ايهٝاع، االغتػالّ (ايهتاب١، ايبٝت، ايصنا٤، ايكدل، ادتطأ٠، ايعٓاز

  :ٞاملطبع ايػُٝا٥ 

  ايالغتالب         االغتالب          

         ايالسط١ٜ          اذتط١ٜ                      

َٚٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْػتٓتر بإٔ ايكطاع قا٥ِ بني االغتالب ٚاذتط١ٜ؛ فايكه١ٝ ٖٞ 

قه١ٝ عح املطأ٠ عٔ سطٜتٗا املػتًب١ اييت طاملا غًبٗا اجملتُع ٚايكب١ًٝ َٓٗا، ٚعًٝ٘ 

أ٠ إٔ تعٝس بعها َٔ سكٛقٗا املػًٛب١. َٚٔ مث١ طتًل إىل ٖصا ادتسٍٚ ساٚيت املط

 ايصٟ ٜهِ قٛض املطأ٠ يف اجملُٛع١ ايككك١ٝ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" يعن١ٝ ستُس ايعتٝيب.
 

 ايطدٌ املطأ٠

 اذتانط املانٞ

 املطأ٠ اذتط٠ املطأ٠ املػًٛب١

 املطأ٠ املٓتكط٠ املطأ٠ املٓهػط٠

 ك١ٜٛاملطأ٠ اي املطأ٠ ايهعٝف١

 املطأ٠ ٚاملطأ٠ املطأ٠ ٚايطدٌ

 
متجًت يف غٝاب سهٛض  -سٍٛ نٌ َا قٌٝ عٔ ٖصا ايػطز-ميهٔ إٔ ْػذٌ َالسع١ 

األَط  قٛض٠ املطأ٠ ايها٥س٠ ٚايػا١ٜٚ ٚاملانط٠، يف ْكٛم "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب"

ايصٟ ال ظتعًٓا ْكط بعسّ ٚدٛز ٖصا ايكٓف َٔ ايٓػا٤ يف أضض ايٛاقع؛ ألٕ ايهاتب١ 

فانتفت باذتسٜح عٔ ف١٦ َع١ٓٝ يف ا َٔ دٛاْب ايٛاقع االدتُاعٞ؛ طز داًْبتػ

 قككٗا يتٛقٌ ضؤٜتٗا، ٚقهٝتٗا، ٚتٓاقط ايف٦ات املػتًب١ املػتهعف١.
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  خامت١ ايبشح:
ٚبعس ٖصٙ ايطس١ً يف إبساع "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب" ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايهاتب١ قس 

يػ١ َتؿع١ٝ ، 39ٗا امل٤ًٞ بايتٓاقهاتيػ١ خطاب١ٝ دسٜس٠ يكٝك١ بٛاقع أغػت يٓفػٗا

ا َٔ ايتٓاقهات؛ فبني ضفض ٚعطا٤، بني غًب ٚسط١ٜ، تؿعت ايصات اْطالًق تأغػت

اإلْػا١ْٝ ايهاتب١ اييت تبشح عٔ ْفػٗا، فشني ٜػٝب االغتكطاض يف ايٛاقع، ُٚتػًب 

سكٛم املطأ٠، ٜػٝب ايٛدٛز أًٜها، ٚتٓكػِ ايصات باسج١ عٔ االغتكطاض، ٚايػه١ٓٝ، 

 األخطٜات.ٚعٔ اذتط١ٜ اييت تعٝس يًُطأ٠ نٝاْٗا بني 

َٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ بأْ٘ قس أقبح يًػطز ايكككٞ ايككرل ايٓػا٥ٞ ايػعٛزٟ 

املعاقط َٝعات ٚخكا٥ل دعًت َٔ ايٓل ايٛاسس َتٓا يٓكٛم َتٛاض١ٜ فٝ٘، جتاٚظ 

يفعٗا َعاْٝٗا إىل َع٢ٓ ثاْٞ ٚثايح َٔ د١ٗ، ٚستتٌُ عدل عالقات عالَات١ٝ َٔ د١ٗ 

ِ يف تٛيٝس ايسالالت ٚخًل فها٤ات ْك١ٝ أخط٣، ٚال َط١ٝ٥ َٔ د١ٗ ثايج١ تػٗ

، ٚيعٌ ٖصا َا حملٓاٙ يف ٖصٙ اجملُٛع١ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" اييت ميهٔ اعتباضٖا 40دسٜس٠

؛ فٗٞ ع٢ً ايطغِ َٔ بػاطتٗا إاّل أْٗا تهتٓع 41ْكٛقا َهجف١ حتٌُ طبكات زالي١ٝ

 .ا عُٝك١ًأبعاًز

 املكازض ٚاملطادع:

 ،ٕٛيًطباع١ اذتٛاض زاض غٛضٜا: .1ط ،ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف ايهتاب١ عتبات املايو. عبس أؾٗب 

 ّ.5119 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط
 ،ٞايػعٛزٟ ايٓػا٥ٞ ايػطز َٔ مناشز يف قطا٤ات شاتٗا تهتب املطأ٠ اهلل. ضمح١ أٚضٜػ، 

 ّ.5115 يًٓؿط، غعٛز املًو داَع١ زاض ايػعٛزٟ: ايعطب١ٝ املًُه١ .1ط

                                                           
، 0101ّإىل  0991َٔ  تؿعٞ ايسالي١ َٔ ايعٓٛإ إىل ايٓل يف ايؿعط ادتعا٥طٟ املعاقطططاز، ايكسٜل.  39

ن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات، داَع١ ستُس  .)َصنط٠ َكس١َ يٌٓٝ زضد١ املادػترل يف األزب ٚايًػ١ ايعطب١ٝ(

 .97ّ، م:5115 -5114 ،خٝهط، بػهط٠

 97املطدع ْفػ٘، م: 40

از٠ ، )ضغاي١ َكس١َ يٌٓٝ ؾٖٗٓسغ١ املع٢ٓ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط، ستُٛز زضٜٚـ منٛشداَطاح، ستُس.  41

 ّ، م: أ.5113 -5115 ،1ٖٚطإن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات ٚايفٕٓٛ،داَع١  .املادػترل يف حتًٌٝ ارتطاب(
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 ،ايساض يبٓإ: .1ط ،ايػُٝٝا٥ٝات إىل اشلطَٛغ١ٝ َٔ ايتأٌٜٚ غرلٚضات غعٝس. بٓهطاز 

 ّ.5115 ْاؾطٕٚ، ًعًّٛي ايعطبٞ
 ،زاض غٛضٜا: .1ط ،ايعطب١ٝ ايجكاف١ أْػام بعض يف زضاغ١ املع٢ٓ َػايو غعٝس. بٓهطاز 

 ّ.5116 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًطباع١ اذتٛاض
 ،اهلل عبس يًؿاعط ايبٛح َكاّ زٜٛإ يف ايؿعطٟ ارتطاب غُٝٝا١ٝ٥ ؾاز١ٜ. ؾكطٚف 

 ّ.5111 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط باع١يًط اذتسٜح ايهتب عامل األضزٕ: .1ط ايعؿٞ،
 ،ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػِ .ايككرل٠ ايعتٝيب ظن١ٝ قكل يف ايػطز١ٜ ايعال١َ َكطف٢. ايهبع 

 ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١ فٝكٌ، بٔ ايطمحٔ عبس اإلَاّ داَع١ اآلزاب، ن١ًٝ

5119.ّ 
 ،ايػعٛز١ٜ: ١ايعطبٝ املًُه١ .1ط قكك١ٝ(، )زتُٛع١ ايػُاّ أْج٢ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب 

 ّ.5113 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املفطزات زاض

 ،غطاب زاض ايكاٖط٠: .1ط قكك١ٝ(، )زتُٛع١ َتعجط٠ ضغا٥ٌ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب 

 ّ.5115 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط

 ،ٚايتٛظٜع، يًٓؿط تؿهٌٝ زاض ايطٜاض: .1ط ،ظت٤ٞ ال ٖطٍٛ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب 

5116.ّ 

 ضغا٥ٌ داَع١ٝ:

  .ؿعٞ ايسالي١ َٔ ايعٓٛإ إىل ايٓل يف ايؿعط ادتعا٥طٟ املعاقط َٔ تططاز، ايكسٜل

(. َصنط٠ َكس١َ يٌٓٝ زضد١ املادػترل يف األزب ٚايًػ١ ايعطب١ٝ) ،0101ّإىل  0991

 ّ.5115 -5114 ،ن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات،داَع١ ستُس خٝهط، بػهط٠
  .ضغاي١ ، )منٛشدا ٖٓسغ١ املع٢ٓ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط، ستُٛز زضٜٚـَطاح، ستُس

ب ٚايًػات ٚايفٕٓٛ، داَع١ ن١ًٝ اآلزا (.َكس١َ يٌٓٝ ؾٗاز٠ املادػترل يف حتًٌٝ ارتطاب

 ّ.5113-5115 ،1ٖٚطإ
 ايسٚضٜات ايعطب١ٝ:

 ،ٞزضاغ١) املعاقط٠ ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١" ادتٛاز. عبس ستُس غٛغٔ بًتاد 

 ّ،5117 باإلغهٓسض١ٜ، يًبٓات ٚايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ايسضاغات ن١ًٝ سٛي١ٝ ،("غُٝٝا١ٝ٥

 .33ع ،5ز
 ،ُٞٝزت١ً ،"ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١ يف االدتُاع١ٝ "ايتشٛالت ساَس. ٖٝفا٤ ايعك 

 ّ.5119 ،5ع ْع٣ٚ،
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 ايػدؿ١ٝ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" يطًُٝإ املعُسٟ

اؿٛقاْٞ عٝط٢ بٔ ضعٝد بٔ عٝط٢. د 
 
Email: alhuqani@unizwa.edu.om                                                                         

 ًَدـ ايبشح:
د٠" ؿؿ١ٝ َٛض١َٛ بعٓٛإ "نا٥ٓات ايستكع قؿ١ "زَاد غٛشٜت" قُٔ فُٛع١ ق

ايسدٌ ايبٓذالدٜػٞ ايرٟ قك٢ طًُٝإ املعُسٟ، ٚتربش ؾٝٗا غدؿ١ٝ "غٛشٜت" ي

ُإ، ٚتعد ٖرٙ ايػدؿ١ٝ قٛز١ٜ إذ تدٚز سٛهلا أسداخ ايكؿ١ ضٓٛات ط١ًٜٛ يف ُع

ٕٓ ايٛؾٍٛ إىل َالَض ايػدؿ١ٝ َٔ خالٍ ايكؿ١  ٚؼٌُ عٓٛاْٗا. ٚال غو يف أ

ايكؿري٠ أؾعب َٔ ايٛؾٍٛ إىل َالَض ايػدؿ١ٝ َٔ خالٍ ايسٚا١ٜ؛ ألٕ اتطاع 

ًػدؿ١ٝ َطاس١ أنرب يًهػـ عٔ ْؿطٗا بٛقٛح، ٚهلرا ايؿكا٤ ايسٚا٥ٞ ٜتٝض ي

ٜطتٛٝع ايباسح تتٓبع تٛٛزٖا، ٚايدخٍٛ يف أعُاقٗا ٚخؿاٜا ْؿطٗا، ٚايهػـ عٔ 

 َٛاطٔ قعؿٗا ٚقٛتٗا، ٖٚرا األَس ٜهٕٛ أنجس ؾعٛب١ يف ايكؿ١ ايكؿري٠. 

إ َٚع ٖرا ضعٝٓا يف ٖرٙ ايدزاض١ إىل تٓاٍٚ ايػدؿ١ٝ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" يطًُٝ 

ٛٓؽ ٖرٙ ايدزاض١ تٓٛاملع ع ايػدؿٝات ٚبساع١ ايهاتب يف تٛظٝؿٗا ُسٟ ٚايرٟ ٜط

 بايٓـ ايكؿؿٞ. 

 .زَاد غٛشٜت، ضًُٝإ املعُسٟ، ايػدؿ١ٝ، ايكؿ١ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The story “Ramad Shozeat” is a part of a short story collection entitled 

"A'Raddah Creatures" by Sulaiman Al-Mamari. In this story, the character 

"Shozeat" is a Bangladeshi man who spent many years in Oman, and this 

character is central as the story gets around it and bears its title. 
There is no doubt that reaching the features of the character through a short 

story is more difficult than through a novel because the expansion of the 

narrative space provides the character more space to reveal itself. In this way, 

the researcher can trace the character's development, go into its depths and its 

secrets, and reveal its weaknesses and strengths, which matter is more difficult 

in a short story . Nevertheless, this study sought to address the character in the 

story "Ramad Shozeat" by Suleiman Al-Maamari, who justifies the diversity of 

characters and the writer's ingenuity in utilizing them in the narrative text.  

                                                           
 عُإ ض١ًٓٛ ْص٣ٚ، داَع١ يعسب١ٝ،ا ايًػ١ قطِ َطاعد، أضتاذ. 
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 َكد١َ: 

َا ال ٜعين قٛع ايؿ١ً بٝٓ٘ ٚبني باقٞ  زاض١ عٓؿس َٔ عٓاؾس ايطسد يف قؿ١د إٕ

ٕٓ ايكؿ١ ال ؼكل ايٓذاح إال عٓاؾس ايطسد، ٌٓ عٓؿس إذ إ  بتُاضو عٓاؾسٖا، ؾه

ٌ، ؾال بٓد َٔ إٔ تهٕٛ مجٝع يبٓات َٔ عٓاؾس ايطسد ٖٛ يب١ٓ َٔ يبٓات بٓا٤ َتهاَ

ٕٓ قعـ أٟ عٓؿس َٔ عٓاؾس ايطسد ٜؤدٟ إىل اٖتصاش  ٖرا ايبٓا٤ ق١ًٜٛ َتُاضه١ً؛ أل

 يف باقٞ ايعٓاؾس، ٖٚرا ٜؤدٟ إىل خًٌ يف ايعٌُ ايكؿؿٞ نًٍ٘.

ُٚتعٗد ايػدؿ١ٝ َٔ أبسش عٓاؾس ايب١ٝٓ ايطسد١ٜ ٚأُٖٗا، إذ إْٓٗا مبجاب١ ايٓك١ٛ أٚ 

، ؾايػدؿ١ٓٝ ٖٞ "اجملُٛع ١ اييت ٜستهص عًٝٗا ايعٌُ ايطسدٟضٝايبؤز٠ األضا

ٌٓ املؤثسات اـازد١ٝ" ابط يًعالقات ايداخ١ًٝاملتهاٌَ املرت  1املُتصد١ بٛاض١ٛ ن

ال أسداخ، ٚال ميهٔ تؿٛز أسداخ ب ـع٢ً ضبٌٝ املجاٍـٚهلرا ال ميهٔ تؿٛز قؿ١ 

١ٓٝ ٖٚرٙ  غدؿٝات ايكؿـٚقد تهٕٛ  2بال غدؿٝات ٚاقع١ٝ ٚقد تهٕٛ خٝاي

١، ٚال غٍو يف أْٓ٘ "َٔ اـٛأ ايػدؿٝٓات ٖٞ احملٛز ايرٟ تدٚز سٛهلا أسداخ ايكؿ

ٕٓ اؿدخ ٖٛ ايػدؿ١ٓٝ ؾٗٞ تعٌُ  ايؿؿٌ أٚ ايتؿسق١ بني ايػدؿ١ٓٝ ٚبني اؿدخ؛ أل

 .3أٚ ٖٞ ايؿاعٌ ٖٚٛ ٜؿعٌ"

َٓا  ٚايػدؿ١ٝ ٖٞ "نٌ َػازى َٔ ال ٜػازى يف يف أسداخ اؿبه١ ضًّبا ٚإجياّبا، أ

اؿدخ ؾال ٜٓتُٞ إىل ايػدؿٝات، بٌ ٜهٕٛ دص٤ّا َٔ ايٛؾـ، ؾايػدؿ١ٝ عٓؿس 

اؿها١ٜ، ؾٗٞ تتهٕٛ َٔ فُٛع ايهالّ ايرٟ  َؿٓٛع، كرتع، نهٌ عٓاؾس

 .4ٜؿؿٗا ٜٚؿٛز أؾعاهلا، ٜٚٓكٌ أؾهازٖا ٚأقٛاهلا"

                                                           
1
 .89:ّ، ف0891غسٜب،  ايكاٖس٠: داز .ؾٔ ايكؿ١ بني ايٓعس١ٜ ٚايتٛبٝلإبساِٖٝ، ْب١ًٝ.  

2
 بٓا٤ ايػدؿ١ٝ يف سها١ٜ عبدٚ ٚاؾُادِ ملؿٛؿ٢ ؾاضٞ، َكازب١ يف ايطُٝٝا٥ٝات.محاؽ، دٜٛد٠.  

 .89، ف:8112َّٓػٛزات األٚزاع، 

3
 . 10ّ، ف:0821. بريٚت: داز ايعٛد٠، 8ط ؾٔ ايكؿ١ ايكؿري٠،زغدٟ، زغاد.  

4
 .001-001ّ، ف:8118. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، َعذِ َؿًٛشات ْكد ايسٚا١ٜشٜتْٛٞ، يٛٝـ.  
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َٔ  ال ٜطتٛٝع ؾُٗٗا ٚضرب أغٛازٖا إاٍلٚايػدؿ١ٝ عامل ٤ًَٞ بايتعكٝدات، يرا 

ٜػٛف يف أعُام ايعٌُ ايكؿؿٞ، ٜٚؿؿٗا عبد املًو َستاض بأْٗا "ٖرا ايعامل 

ٛٓع"  .5املعٍكد ايػدٜد ايرتنٝب، املتبأٜ ايتٓ

ٕٛٓ Roland Barthesٚايػدؿ١ٝ يف ْعس زٚالٕ بازت ) ِٕ ٜته ( "ْاتر تسنٝيب ميهٔ أ

ٕٛٓ تسنٝب١ قادز٠ أٚ تسنٝب١  ِٕ تتهسز ؾته َٔ فُٛع١ َٔ ايطُات اييت ميهٔ أ

ايتعدد ٖٛ َا حيدد َعكد٠ عٓدَا تكِ عالَات َتٓاضك١ أٚ َتٓاؾس٠، ٖٚرا ايتعكٝد أٚ

 .6"غدؿ١ٝ ايػدؿ١ٝ

ع٢ً ايػدؿ١ٓٝ َٔ خالٍ أقٛاهلا  ايباسح يف ايٓؿٛف ايكؿؿ١ٝ إٔ ٜتعسف ٚميهٔ

ؿ١ٝ عٔ ٚأؾعاهلا ايٛازد٠ يف ايٓـ، ٚذيو بايٓعس يف املًؿٛظات اييت ألصتٗا ايػد

زٖا، ٖٚرا َا اْؿطٗا أٚ ألصٖا ايساٟٚ عٓٗا يًتعبري عٔ َػاعسٖا ٚأساضٝطٗا ٚأؾه

( إذ ٜعٓسف ايػدؿ١ٓٝ بأْٓٗا "ٚسد٠ دالي١ٝ... Philippe Hamon)ؾًٝٝب ٖإَٛ ٜؤندٙ 

 .7ٓٗا"تٛيد َٔ ٚسدات املع٢ٓ ... ٚال تب٢ٓ إال َٔ خالٍ مجٌ تتًؿغ بٗا أٚ ُٜتًٍؿغ بٗا ع

١ٓٝ أٚ غري ٚيًػدؿ١ٓٝ أُٖٝتٗا ايهرب٣ يف ايعٌُ ايكؿؿٞ ضٛا٤ أناْت إْ طاْ

١ٓٝ تبك٢ األنجس تأثرّيا يف ذٖٔ املتًكٞ، إذ إْٓٗ إْطا١ْٓٝ، إاٍل ٕٓ ايػدؿ١ٓٝ اإلْطاْ ا أ

َطتُد٠ َٔ ايٛاقع، ٚهلرا ٜهٕٛ تؿٜٛسٖا يف ذٖٔ املتًكٞ أنجس ٚقّٛسا َٔ 

اهلل  َٔ قُد ٜٛضـ لِ، ٚعبد  اإلْطا١ْٓٝ، ٖٚرا َا ٜؤندٙ نٌايػدؿٝٓات غري

زقٛإ، ٚسطني قٓباْٞ، إذ ٜكٍٛ األٍٚ: "ُتعٓد ايػدؿٝات َٔ أِٖ عٓاؾس ايكؿ١، 

ٝات اإلْطا١ْٝ أع٢ً َٔ َطت٣ٛ نُا ُتعٓد ايكؿ١ اييت تهٕٛ ايطٝاد٠ ؾٝٗا يًػدؿ

 .8"تهٕٛ ؾٝٗا ايطٝاد٠ يًشادث١ َجاًلغريٖا َٔ ايكؿـ اييت 

                                                           
5
 .21ّ، ف:0889. ايهٜٛت: عامل ايؿهس، سد(يف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ )عح يف تكٓٝات ايطَستاض، عبد املًو.  

6
َٓرز عٝاؽ. سًب: َسنص اإلمنا٤ اؿكازٟ،  تس: َدخٌ إىل ايتشًٌٝ ايبٟٓٝٛ يًكؿـ،بازت، زٚالٕ.  

 .28ّ، ف:0881

ّ، 8108: ضعٝد بٓهساد. اؾصا٥س: داز نسّ اهلل، ، تسضُٝٝٛيٛد١ٝ ايػدؿٝات ايسٚا١ٝ٥ٖإَٛ، ؾًٝٝب.  7

 .11ف:

8
 .10ف:ّ، 0899. بريٚت: داز ايجكاؾ١، ؾٔ ايكؿ١لِ، قُد ٜٛضـ.  
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بٗا يًػدؿ١ٝ ايٛاقع١ٝ تعهطٗا  َٓػدؿ١ٝ يف ايكؿ١ بدٜالٜٚكٍٛ ايجاْٞ: "تػهٌ اي

ؾكط ٚإُْٓا نؿ١٦ بٌ نٛظٝؿ١، سٝح  ٚتتذاٚشٖا، بٌ إْٗا تعرب عٓٗا يٝظ نػدؿ١ٝ

 .9إْٗا تطاعدْا ع٢ً قسا٠٤ ايعاّ ٚؾُٗ٘ َٔ خالٍ اـاف"

١ُٝ ايػدؿ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜسضِ بٗا  ٜػؿٌ أٖٜٚكٍٛ ايجايح: "جيب ع٢ً ايكاف أال

تًو ايػدؿٝات، ٚذيو إٔ ايعذصعٔ زمسٗا بٛقٛح يف ذٖٔ ايكازئ جيعًٗا باٖت١ 

 .10ٚقعٝؿ١، ٚنأْ٘ أت٢ بٗا َٔ عامل آخس"

ٕٓ ايهاتب ٜسضِ غدؿٝٓات عًُ٘ ايكؿؿٞ نُا  ٖٞ يف ايٛاقع، إذ ٚال ٜعين ذيو أ

ايػدؿٝٓات، ٚال ٜتشكل ي٘  ال بٓد ي٘ َٔ إٔ جيعٌ ـٝاي٘ دّٚزا أضاضٝ٘ا يف زضِ تًو

ات اييت ٗا، ٚبايكدز٠ ع٢ً تؿٜٛس ايطًٛنبؿِٗ ايػدؿ١ٓٝ اييت ٜسٜد زمس ذيو إاٍل

 تؿدز عٓٗا. 

ٕٓ مجٝع غدؿٝٓات قؿ١ )زَاد غٛشٜت( اييت ْتٓاٚهلا يف ٖرٙ ايدزاض١ غدؿٝٓات  إ

١ٝ، بسع ايهاتب ضًُٝإ املعُسٟ يف زضِ َالقٗا ع٢ً ايسغِ َٔ تعددٖا إْطاْ

 ٚاختالف أعساقٗا، ٚيػاتٗا، ٚطباعٗا ٖٚرا َا ٜعٛٞ املٛقٛع أ١ُٖٓٝ ٚطساؾ١.  

 يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" ٚطسا٥ل تكدميٗا:احملٛز األٍٚ: أبعاد ايػدؿ١ٝ 

َّا نبرّيا بأبعاد ايػدؿ١ٝ ٚبٛسا٥ل تكدميٗا يف األعُاٍ يكد أٚىل  ايٍٓكاد اٖتُا

ٕٓ يًػدؿ١ٓٝ ايكؿؿ١ٝ أ١ًُٖٝ بايػ١ً، ؾٗٞ األؾعب يف ايدزاضات  ايطسد١ٜ؛ إذ إ

ٚاملٓاقػات، ٚاألنجس تّٓٛعا يف طسا٥ل تكدميٗا يًُتًكٞ، ٚمتتاش بتعدد أمناطٗا 

 .11ٚطسا٥ل تٓاٍٚ تًو األمناط بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ

 ٕٓ ٕٓ زضِ أبعاد ايػدؿٝٓات ٚنٝؿ١ٓٝ تكدميٗا َٔ أِٖ َا ٜؿهس ب٘ ايكاف إذ إ إ

ٕٓ ايكاف ٜكع املتًكٞ ْؿب عٝٓٝ٘،  ٟٓ، ٚال غٍو يف أ ايػدٓؿ١ٝ َؿتاح ايعٌُ ايطسد

                                                           
ُٓإ:  .1792ّ-١1792 ْكد١ٜ يًكؿ١ ايكؿري٠ يف األزدٕ دزاضايُٓٛذز ٚقكاٜا أخس٣: زقٛإ، عبد اهلل.  9 ع

 .12ّ، ف:0891ب١ٛ ايهتاب األزدْٝني، از

 .99ّ، ف:0882. بريٚت: داز اؾٌٝ، ؾٔ نتاب١ ايكؿ١قباْٞ، سطني.  10

11
ّ، 8118. ايكاٖس٠: اجملًظ األع٢ً يًجكاؾ١، 899، ع0ط َاٖس ايبٛٛطٞ،: ، تسايؿٔ ايسٚا٥ٞيٛدز، دٜؿٝد.  

 .29ف:
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س يف نٌ تطاؤالت٘: نٝـ ٜكٓع٘ بػدؿٝٓات ع٢ً ايٛزم؟ ٚنٝـ ٜٓكً٘ َٔ ؾٗٛ ساق

 مل ايكؿ١؟ ٖرٙ اؿري٠ اإلبداع١ٓٝ تكٛدٙ إىل إضباؽ ايؿؿات اؾط١ُٝاعامل٘ إىل ع

١ ٚايٓؿط١ٝ ع٢ً غدؿٝٓات قؿت٘ يٝذعًٗا َؤ١ًٖ يًكٝاّ بايدٚز ايرٟ ٚاالدتُاعٝ

ٟٓ َٔ ْاس١ٝ، َٚكٓع١ يًُتً كٞ َٔ ْاس١ٝ أخس٣، ٚهلرا ضتكًٛع ب٘ يف ايٓـ ايطسد

ٜؿـ ايكاف ايػدؿٝات قؿت٘ َٔ سٝح أبعادٖا َٚالبطٗا ٚضٓٗا ٖٚٛادطٗا 

 .12ٚآالَٗا

ٖٚرا  13"االَتداد ايرٟ ميهٔ قٝاض٘" ٚأبعاد ايػدؿ١ٝ يف زأٟ زٚالٕ بازت ٖٞ

االَتداد ٜػٌُ األبعاد اؾط١ُٓٝ املتُج١ً يف نٌ َا ٜتعًل باهل١٦ٝ اؾطُا١ْٝ اـازد١ٝ 

ٌٓ َا ٜتؿٌ بايعٝٛب يًػدؿ١ٝ نٛٛهلا، ٚٚشْٗا، ٚي ٕٛ بػستٗا، ٚيٕٛ غعسٖا، ٚن

ـًٜك١ٓٝ ٚايعاٖات، َٚا ٜتؿٌ بٛؾـ َالبطٗا، ٚغري ذيو َٔ ايؿؿات اؾط١ُٓٝ،  ا

ٌٓ َا ٜتؿٌ بٛؾـ اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ  َٓا األبعاد االدتُاع١ٝ؛ ؾتتُجٌ يف ن أ

ٚقعٗا االدتُاعٞ َٔ ؾكس ٚغ٢ٓ، َٚطتٛاٖا االدتُاعٞ يف قٝٛٗا، ٚيًػدؿ١ٝ، 

ميهٔ قِ ايبعد ايجكايف إىل األبعاد االدتُاع١ٝ يػد٠ ايرتابط بُٝٓٗا يف ايػايب، ٚ

َٓا األبعاد ايٓؿط١ٓٝ ؾتتُٓج ٌٓ َاٚأ ي٘ عالق١ مبػاعس ايػدؿ١ٓٝ ٚاْؿعاالتٗا  ٌ يف ن

 ٚأخالقٗا ٚطباعٗا.

ٕٓ ٖرٙ األبعاد )اؾط١ُٝ ٚاالدتُاع١ٓٝ ٚايٓؿط١ٝ( تهٕٛ نًٗا يف ايػدؿ١ٝ؛  ٚمبا أ

ٌٙ َٓٗا يف اآلخس.     ؾٗٞ غدٜد٠  االزتباط ببعكٗا ايبعض، إذ ٜؤثس ن

ٜٚٛظـ ايسٚا٥ٕٝٛ يتكدِٜ ايػدؿٝات طسا٥ل َتعدد٠، ٚاملكؿٛد بٛسا٥ل تكدِٜ 

(، إذ إْٗا "َٓٗر ٜكدّ ب٘ Characterizationايػدؿ١ٝ ٖٛ ع١ًُٝ خًل ايػدؿ١ٝ )

بإسد٣ املؤيـ غدؿ١ًٝ َا يف ايكؿ١ أٚ املطسس١ٝ، ٖٚرا املٓٗر ٜهٕٛ عاد٠ 

                                                           
، داَع١ ف١ً ن١ًٝ اآلداب "،ايسمحٔ. "تكٓٝات بٓا٤ ايػدؿ١ٝ يف زٚا١ٜ "ثسثس٠ ؾٛم ايٌٓٝ ؾتاح، عًٞ عبد 12

 .18-19، ف:018ؾالح ايدٜٔ، ع

ايتهٜٛٔ ٚايتأيٝـ ٚايرتمج١  . ضٛزٜا: دازايػسقاٟٚعبد ايهسِٜ : تس ايتشًٌٝ ايٓؿٞ،بازت، زٚالٕ.  13

 .818ّ، ف:8118ٚايٓػس، 
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ايٛسٜكتني: إَا إٔ ٜؿـ املؤيـ ايػدؿ١ٝ ٚؾًؿا دقًٝكا، ٚإَا إٔ تعٗس ايػدؿ١ٝ َٔ 

 .14خالٍ أسداخ ايسٚا١ٜ ْؿطٗا، ٚتؿاعٌ ايػدؿ١ٝ ْؿطٗا"

يهٓتاب يف زضِ غدؿٝات قؿؿِٗ إىل طسٜكتني يهٌٍّ َُٓٗا ٚضا٥ً٘، ًٜٚذأ ا

ٚايجا١ْٝ ٖٞ ايٛسٜك١ غري ايٛسٜك١ املباغس٠ ًٜٚٛل عًٝٗا طسٜك١ اإلخباز،  ؾاألٚىل ٖٞ

ا ايٛسٜكتني سكٛزٙ يف تٚيهًاملباغس٠ ًٜٚٛل عًٝٗا طسٜك١ اإلظٗاز أٚ ايهػـ، 

 ."زَاد غٛشٜت"قؿ١ 

ٚقد آثسْا يف دزاضتٓا تٓاٍٚ أبعاد ايػدؿ١ٓٝ ٚطسا٥ل تكدميٗا يف إٓ دٕٚ اؿاد١ 

يًؿؿٌ بٝٓٗا يػد٠ االزتباط بُٝٓٗا ٚيتٝطري االغتػاٍ ع٢ً اؾاْبني، ٚايبعد عٔ 

 تهساز ايُٓاذز.   

 ١: األبعاد اؾطُاْٝ

ع ضًُٝإ املعُسٟ ٚضا٥ٌ كتًؿ١ يتكدِٜ غدؿٝات قؿت٘ "زَاد غٛشٜت" بٛسٜك١ اتب

 يًػدؿ١ٝ املتُجٌ يف ايٛؾـ اؾطدَٟباغس٠ َٚٔ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ايٛؾـ اـازدٞ 

َٚا ٜتؿٌ ب٘، ٖٚرٙ ايٛض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ تػعس املتًكٞ بأْٓ٘ ٜس٣ 

 عاٜػٗا يف ايٛاقع.ايػدؿ١ٓٝ َاث١ً أَاّ ع١ٝٓٝ ٚأْٓ٘ ٜ

ٞٓ ؾؿٞ قؿ١ "زَاد غٛشٜت" ٜؿـ ضًُٝإ املعُسٟ غدؿ١ٝ )غٛشٜت( اؿال م ايبٓذاي

بريو تؿٜٛس ايٛقع ايرٟ آٍ إيٝ٘ )غٛشٜت( إذ ٜكٍٛ ٚاؾًؿا هلرٙ  ٚؾًؿا دطدٜٓا قاٚاًل

َٓا يف أٜاَ٘ األخري٠ ؾهإ ٚاقّشا اعتُادٙ ع٢ً شَال٥٘ األزبع١ َهتؿّٝا  ايػدؿ١ٓٝ: "أ

 .15إلغساف ٚاملتابع١"بؿك١ًٝ ا

ٟٓ يػدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( يتؿٜٛس سايت٘ ايؿش١ٓٝ إذ  ٜٚطٗب املعُسٟ يف ٚؾؿ٘ اؾطد

بادٜا عًٝ٘ اإلْٗاى ٚايتعب، َٚطرتخّٝا يف نسضٝٓ٘ ٜٚهتؿٞ بإطالم ٜكٍٛ: "نإ 

                                                           
14
. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، 8ط َعذِ املؿًٛشات ايعسب١ٝ يف ايًػ١ ٚاألدب،. املٗٓدعناٌَ ٚ ٖٚب١، فدٟ 

 .098ّ، ف:0891

ُعُإ  عُإ: َؤضط١ نتاب ف١ً ْص٣ٚ، اإلؾداز ايجأَ ٚايجالثني.، د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  15

 .09ّ، ف:8109يًؿشاؾ١ ٚايٓػس ٚاإلعالٕ، 
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ٟٓ يف تأنٝد ٖرا ايٛقع ايؿ 16تعًٝل ٖٓا أٚ عباز٠ ٖٓاى" شٞ ٜٚطتُس املعُس

ٞٓ إذ ٜكٍٛ: "يهين يـ )غٛشٜت( ٚنأْ٘ بريو ٜسٜد يًُتًكٞ َعاٜػ١ ٖرا ايٛاقع ايؿش

 .17ٔ غشٛب ٚدٗ٘"مل أغأ إٔ أحل عًٝ٘ بعد َا زأٜت٘ َ

ٖٔ )غٛشٜت( ٚضبب ٚؾات٘ إذ ٜكٍٛ: "َات غٛشٜت إذٕ ٚبايطهت١  ٟٓ ض ٚحيدد املعُس

ٝٓا -ايكًب١ٓٝ ٖٚٛ   .18 إذا اعتربْا اـُطني أزذٍ ايعُس"، إاليف عٓص غباب٘ -ْطب

ٞٓ َا لدٙ يف ٚؾـ ايهاتب ؾ١ًُ  َٔ ايػدؿٝٓات َٚٔ َعاٖس ايٛؾـ اؾطُ

ايعٗٛز،  ٛقدٚدبايجا١ْٜٓٛ اييت متجٌ زؾام )غٛشٜت( بٌٛ ايكؿ١ إذ ٜكٍٛ: "ايبٓاؤٕٚ 

ٜٚٛاؾٌ ٚؾـ زؾام غٛشٜت ٚقد ػُعٛا سٍٛ دجُاْ٘  19ٚاؿالقٕٛ َٓؿٛغٛ ايػعس"

إذ ٜكٍٛ: "ٚايسٚا٥ض اييت تٓبعح َٔ أدطادِٖ ايه١ًًٝ َا نَٓت يتتػاق٢ عٓٗا يٛال 

 .20ٖٝب١ املٛت"

 ٕٓ ّٗا يٛد٘ أَاّ ٖرٙ ايػدؿٝٓات إذ إ ٕٓ ٖرا ايٛؾـ جيعٌ املتًكٞ ٚد ٚال غٍو يف أ

ٞٓ يًػدؿ١ٓٝ، عُسٖا  ايهاتب ٚؾـ )غٛشٜت( ٚؾًؿا ٜػٌُ املعٗس اـازد

ٞٓ ٚٚقعٗا ايؿشٞ، ٚ ،ٚسسؾتٗا، َٚٗازتٗا ضبب ٚؾاتٗا، نُا ٚؾـ املعٗس اـازد

غٛشٜت بني قدٚدب ظُٗس َٚٓؿٛؽ غعُس، أدطاد ن١ًًٝ تٓبعح َٓٗا ايسٚا٥ض، يسؾام 

ِٕ جيعٌ املتًكٞ ٜتدٌٝٓ تًو ايػدؿٝٓات ايٛزق١ٓٝ ع٢ً  ٌٓ ٖرا ايٛؾـ َٔ غأْ٘ أ ٚن

 أزض ايٛاقع.  

ؾٛؾـ ايكاف يًػدؿ١ٓٝ ٚؾًؿا دطدٜ٘ا ٜػعسْا بأْٓٗا ْابك١ٌ باؿٝا٠، ٚنًٍُا شادت 

ص٥ٝٓات ايدقٝك١ َع االقرتإ باؿسن١ شاد ٖرا دق١ ايٛؾـ ٚتسٍنصت ع٢ً اؾ

ٕٓ ايػدؿ١ٓٝ "ٖٞ  ايػعٛز، ؾتؿبض ايػدؿ١ٓٝ َاث١ًً أَاّ املتًكٞ بًشُٗا ٚدَٗا، إذ إ

ٞٓ، َٚداز قكاٜا ايبػس١ٜ َٚػهالتٗا، ؾٗٞ ؼٝا َع ٖرٙ  قٛز ايؿهس اإلْطاْ

                                                           
16
 .09ْؿط٘، ف: املؿدز 

17
 .08ْؿط٘، ف: املؿدز 

 .01ْؿط٘، ف: املؿدز 18

 .81ْؿط٘، ف: املؿدز 19

20
 ْؿط٘، ايؿؿش١ ْؿطٗا. املؿدز 
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ٛٓز  ايككاٜا ٚاملػهالت، ٚمتجٌ قِٝ اجملتُع َٚٛاؾؿات٘، ٚػطد ٚاقع٘ ٚتؿ

 .21ب٦ٝت٘"

ٟٓ يًػدؿٝٓات يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" مت  ٕٓ ايٛؾـ اؾطد ٚػدز اإلغاز٠ إىل أ

١، بٛاض١ٛ ايساٟٚ ايرٟ بدٚزٙ نإ غدؿ١ٓٝ َٔ غدؿٝٓات ايكؿ -غايّبا-تكدمي٘ 

 ع٢ً اإلخباز.  -غايّبا-ٚتبدٚ ٖرٙ ايٛسٜك١ َباغس٠ً يف تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ إذ تستهص 

 ١:األبعاد االدتُاعٝ

ٞٓ يًػدؿ١ٓٝ ٚإٜدٜٛيٛدٝتٗا، ٚعالقاتٗا  ٚتتعًل ٖرٙ ايؿؿات بايٛقع االدتُاع

١ٓٝ يف قؿ١ )زَاد غٛشٜت( إذ بسع  َٚهاْتٗا االدتُاع١ٓٝ، ٖٚرٙ ايؿؿات تعٗس دً

ايهاتب يف زضِ َالح غدؿٝٓاتٗا ادتُاعٝ٘ا، إذ ٜبدٚ اؿالم )غٛشٜت( يف ايكؿ١ 

ثسثاّزا َعتاّدا ع٢ً ايجسثس٠ ٖٚرا َا ٜعٗس يف ٚؾـ ايساٟٚ ي٘: "نُٓت ع٢ً َكعد 

 .22اؿالق١ بني ٜدٟ غٛشٜت ايرٟ حيًكين ٜٚجسثس نعادت٘"

ٞٓ يػدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( ؾٝبدٚ غدّؿا بر٤ٟ  ٜٚٛاؾٌ ايهاتب تؿٜٛس ايبعد االدتُاع

ٟٚ َتشدّثا عٔ اايًطإ ٖٚرا َا ٜعٗس َٔ زدٙ ع٢ً ْاؾس بٔ مخٝظ، ٜكٍٛ ايس

ِٕ ُتػكب تًو ايه١ًُ  غٛشٜت: "ؾكاٍ يٓاؾس بٛسٜك١ عؿ١ٜٛ: )...( تٛقعت ؿعتٗا أ

ٟٙ ١ٓٝ ايٓاب١ٝ اييت ال ٜكٛهلا إال َزٚد ١ٓٝ  23طَٔ ايسد٠ص قض" ايعُاْ ٛٓٙ به١ًُ عُاْ ٚمبا أْٓ٘ تؿ

ٞٓ، َٚا ٜصاٍ تكدِٜ  ّٝا َع قٝٛ٘ االدتُاع ٕٓ غٛشٜت قد اْدَر ْطب ْاب١ٝ ؾٗرا ٜعين أ

ٟ ايرٟ ٜسٟٚ يٓا َا داز بني ْاؾس بٔ مخٝظ اٚايػدؿ١ٓٝ ٖٓا ٜتِ بٛاض١ٛ ايس

 ٚغٛشٜت.

تٗا، إذ ٜرنس يٓا سٛاّزا داز بٝٓ٘ ٚبني غٛشٜت ٚلد ايهاتب ٜكدّ ايػدؿ١ٓٝ بٛاضٛ

بعد طٍٛ اْكٛاع عٔ ازتٝاد ؾايٕٛ اؿالق١: "خياطبين بٛد: "خٜٛٔ إْت٘ ضٛيُٝٔ؟" )أٟ 

                                                           
. اإلضهٓدز١ٜ: داز املعازف، 1طايكؿ١ ايكؿري٠ يف األدب املؿسٟ اؿدٜح، عُس، َؿٛؿ٢ عًٞ.  21

 .081ّ، ف:0899

22
 .81. ف:د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  

 .80ْؿط٘، ف: املؿدز 23
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، إذ ؾكد دعٌ ايهاتب ايػدؿ١ٓٝ تكدّ ْؿطٗا َٔ خالٍ أقٛاهلا 24أٜٔ أْت ضًُٝإ("

١ اييت داْب ايعالقات االدتُاعٝاؾ١ إىل باإلق نػـ يٓا ٖرا اؿٛاز اـازدٞ

ٕٓ غٛشٜت ع٢ً ايسغِ َٔ إقاَت٘ ضبع١ً ٚعػسٜٔ  حياٍٚ غٛشٜت تهٜٛٓٗا َع شبا٥ٓ٘ أ

َّا يف ض١ًٓٛ عُإ، ٚنجس٠ ثسثست٘ َع شبا٥ٓ٘ ؾإْٓ٘ ٜتهًِ ايًػ١ ايعسب١ٓٝ َهطس٠ً.  عا

ٚإىل ٚال ٜػؿٌ ايهاتب عٔ اإلغاز٠ إىل دٓط١ٓٝ )غٛشٜت(، ٚإىل ؾكسٙ ٚعؿاَٝٓت٘، 

ِٕ تهٕٛ قاطّٓا يف ايسد٠( ٜكٍٛ: "القات٘ بأٌٖ ايكس١ٜ )ايسع َٔ ال ميهٔ أ د٠ ٚمل ؼ

َٞ ايرٟ عسف ايسزأضو َس٠ً ٚاسد٠ً ع٢ً األقٌ هلرا ا َٞ ايعؿاَ  .25"ؾعسؾت٘ د٠يبٓػاي

ََٝت٘ ٚؾـ نريو تػٝٓس ساي٘ قبٌ ض١ٓ َٔ  نُا ٚؾـ ايهاتب ؾكس )غٛشٜت( ٚعؿا

ٌ ض١ٓ َٔ ٚؾات٘ مل ٜهٔ قٌ غٛشٜت نبرّيا، ٚيهأْ٘ أزاد بتٛضعت٘ ٚؾات٘ ٜكٍٛ: "قب

ٌُ دٝد٠ٕ يصَال٥٘ األزبع١" ِٕ ٜٛؾس ظسٚف عُ ِٕ ميٛت أ  .26قبٌ أ

شٜت( ال تهتٌُ يف ذٖٔ املتًكٞ إال ١ )غٜٛٚبدٚ إٔ املالَض االدتُاع١ٝ يػدؿٝ 

ٚاؾًؿا ضًٛن٘ عٓد مساع٘  ت٘، إذ ٜؿسح ايهاتب بدٜاْت٘ ؾٝكٍٜٛرنس أٜدٜٛيٛدٝ

ِٕ ٜتٓا٢ٖ  األذإ: "ًٜٛب َٔ شَال٥٘ خؿض ؾٛت األغ١ٝٓ اهلٓد١ٜ يف ايتًؿاش مبذسد أ

ٚال غْو يف أ١ُٖٓٝ ايتؿسٜض بدٜٔ  27إىل أذْ٘ ؾٛت األذإ، ٖٚٛ ايسدٌ ايـ"باْٝإ"

 .28٘")غٛشٜت( يبٝإ "ايتؿاؾٌٝ اييت ػرب املس٤ ع٢ً سب غٛشٜت ٚاسرتاَ

ٕٓ ٞٓ يًػدؿٝٓات يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت"  ٚػدز اإلغاز٠ إىل أ تكدِٜ ايٛؾـ االدتُاع

اعتُد ع٢ً اإلخباز بٛاض١ٛ ايساٟٚ تاز٠ً أٚ عٔ طسٜل ايػدؿ١ٓٝ ْؿطٗا بأقٛاهلا تاز٠ً 

ٕٓ ايكاف يف ٖرٙ ايٚبأؾعاهلا تاز٠ً أخس٣ ٛسٜك١ قد َٓض ايػدؿ١ٓٝ سس١ًٜ . ٚال غٍو يف أ

 أنجس يًتعبري عٔ ْؿطٗا. 

                                                           
 .88ْؿط٘، ف: املؿدز 24

 .01ْؿط٘، ف: املؿدز 25

 .02ْؿط٘، ف: املؿدز 26

 .81ْؿط٘، ف: املؿدز 27

28
 .81ْؿط٘، ف: املؿدز 
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 (: ١)ايطٝهٛيٛدٝ ١األبعاد ايٓؿطٝ

١ ناألؾهاز ٚاملػاعس باؾٛاْب ايداخ١ًٝ يًػدؿٝ ١ايطٝهٛيٛدٝٚتتعًل ايؿؿات 

١ بٛسٜك١ٕ َباغس٠ٕ ًػدؿٝٚقد ٜتِ تكدِٜ ايبعد ايطٝهٛيٛدٞ ي ٚاالْؿعاالت املدتًؿ١،

ٕٓ  ٛسٜك١ املباغس٠ باإلخباز، ٚال غوأٚ بٛسٜك١ٕ غري َباغس٠ٕ، ٚغايّبا َا تهٕٛ اي يف أ

ٌُ َباغُس يف  ايكاف ٜكدّ باإلخباز ٚد١ٗ ْعسٙ، بٌ ٜؿسقٗا ع٢ً املتًكٞ ٜٚتدخٌ بػه

 تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ يًُتًكٞ.

ؾات٘ إذ ٜكٍٛ: "ٖٓاى عٔ أؾعاٍ أؾشاب غٛشٜت بعد ٚ ؾكد ؾأ ايكاف إىل اإلخباز

ؼًكٛا سٍٛ اؾجُإ شزاؾات: ؾالسٕٛ، ٚبٓاؤٕٚ، ٚسالقٕٛ، ٜرتمنٕٛ يف دٚاخًِٗ: 

ـٔ ايكاف باإلخباز عٔ زٓدات  29"غٛشٜت ٚمٔ ايالسكٕٛ "أْت ايطابل ٜا ٖٚٓا مل ٜهت

١ اضتٓتاز َػاعسِٖ، ؾأخرب ؾعٌ أؾشاب غٛشٜت، بٌ إْٓ٘ مل ٜتض يًُتًكٞ ؾسؾ

غٛشٜت ٚمٔ ايالسكٕٛ" ٖٚٓا  نريو مبا ٜرتمنٕٛ ب٘ يف دٚاخًِٗ "أْت ايطابل ٜا

 ٜٓػًل ايباب أَاّ املتًكٞ يف تأٌٜٚ َا تهٓٓ٘ دٚاخٌ أؾشاب )غٛشٜت(.

ِٕ ٜتٝض  ٚقدّ ايكاف يٓا غعٛز )غٛشٜت( باؿٓني إىل ابٓت٘ بٛسٜك١ٕ َباغس٠ٕ دٕٚ أ

ٕٓ غٛشٜت ضٝشهٞ يو يًُتًكٞ ؾسؾ١ تأٌٜٚ ت ًو املػاعس ٚاضتٓتادٗا إذ ٜكٍٛ: "بٌ إ

ٕٓ  30عٓو إذ حيهٞ عٔ ْؿظ "ضٝشهٞ عٔ سٓٝٓ٘ البٓت٘" ٚال خيتًـ اثٓإ يف أ

ايكاف مل ٜرتى يًػدؿ١ٓٝ سس١ٜٓ تكدِٜ َػاعسٖا إىل املتًكٞ بأقٛاهلا أٚ أؾعاهلا، بٌ 

 اعس. ؾأ إىل اإلخباز املباغس عٔ تًو املػ

ٕٓ ايٛسٜك١ غري املباغس٠ أنجس تأثرّيا يف املتًكٞ إذ ميٓض ايكاف يًػدؿ١ٓٝ  ٚال غو يف أ

ٌٓ َا خيتًر بداخًٗا َٔ أؾهاز ٚعٛاطـ  سس١ًٜ أنجس يًتعبري عٔ ْؿطٗا، ٚعٔ ن

ٍَٚٝٛ، ٖٚٓا تتٓٓش٢ غدؿ١ٓٝ ايكاف داّْبا يترتى اجملاٍ َػسّعا يًػدؿ١ٓٝ ايكؿؿ١ٓٝ 

 ، ؾؿٞ ٖرٙ ايٛسٜك١ ٜتٝض ايكاف اجملا١31ٍ عٔ ايتأثرياتيتكّٛ بٛظٝؿتٗا ايٓؿطٝٓ

                                                           
29
 .81ْؿط٘، ف: املؿدز 

30
 .88ْؿط٘، ف: املؿدز 

اؾصا٥س: اؼاد  .1795ّـ1799تٛٛز ايب١ٝٓ ايؿ١ٝٓ يف ايكؿ١ اؾصا٥س١ٜ املعاؾس٠  ط، أمحد غسٜبط.بٜغس 31

 .88ّ، ف:0880ايهتاب ايعسب، 
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يًػدؿ١ٓٝ يتعرب عٔ ْؿطٗا َٔ ْاس١ٝ، ٜٚتٝض يًُتًكٞ ايؿسؾ١ يًهػـ عٔ أبعاد 

 ايػدؿ١ٓٝ ٚؾؿاتٗا ايٓؿط١ٓٝ َٔ ْاس١ٝ أخس٣. 

١، ألْٗا ك١ غري املباغس٠ يف تكدِٜ ايػدؿٜٝٚؿكٌ ايٓكد اؿدٜح اضتدداّ ايٛسٜ

ا أق٣ٛ تأثرّيا َٔ ٖر داخًٗا إىل خازدٗا، ٚال غو يف أ١ٕ َٔ ػـ ايػدؿٝته

١ٓٝ املباغايٛؾـ اـازدٞ إال سني ٜعذص يف س٠ ، ٚال ًٜذأ ايكاف إىل ايٛسٜك١ ايتشًًٝ

ات ايؿسؾ١ يتكدِٜ ْؿطٗا ١ عٔ ت١٦ٝٗ ايعسٚف اييت متٓض ايػدؿٝٓسبهت٘ ايكؿؿٝ

 .32غري املباغس٠ بايٛسٜك١

ٌُ َباغُس، ٚإُْٓا  ؾؿٞ ايٛسٜك١ غري املباغس٠ ال ٜعٛٝٓا ايكاف ؾؿات ايػدؿ١ٓٝ بػه

 َٔ ١ٓٝ ٝٓات٘ ايتأًٜٚ ع٢ً املتًكٞ االعتُاد ع٢ً ٚد١ٗ ْعسٙ َٔ ْاس١ٝ، ٚإعُاٍ إَهاْ

 َٔ ٓٞ ـٓ ايكؿؿ ْاس١ٝ أخس٣ يٝؿٌ إىل ؾؿات ايػدؿ١ٓٝ َٔ خالٍ ضربٙ ألغٛاز ايٓ

 داخً٘.

ات٘، بٌ يػدؿٝ داٖص٠ املباغس٠ تعسٜؿات ٚال ٜرنس ايكاف يف ٖرٙ ايٛسٜك١ غري

ات ايكؿؿٞ ٚاضتٓتاز ؾؿات تًو ايػدؿٝ ايٓـ يطرب أغٛاز فااًلٜرتى يًُتًكٞ 

ات أٚ أقٛاٍ ايػدؿٝ ٚ أؾعاهلا أٚ زٓدات أؾعاهلاأ أٚ ضًٛنٗا ضٛا٤ َٔ خالٍ أقٛاهلا

 ا. األخس٣ عٓٗ

ٕٓ جيد  ايؿؿات ايطٝهٛيٛد١ٓٝ ٚميهٔ ملٔ ٜطرب أغٛاز قؿ١ )زَاد غٛشٜت( أ

بٛسٜك١ٕ غري َباغس٠ٕ َٚٔ ذيو َا أٚزدٙ ايكاف عٓد ذنس ؾعٌ عُاز بٔ يًػدؿٝٓات 

( إذ َٔ ٚايدٙ )ٖالٍ( ٚاؿالم )غٛشٜت ايطٓٛات ايجالخ ٚزد٠ ؾعٌ نٌ ٟذ ٖالٍ

ٞٓ ست٢ ٚثب بطسع١ٕ  ِٕ زأ٣ شبٕٛ غٛشٜت ٜرتدٌ َٔ ايهسض ٕٓ عُاّزا َا إ ٜكٍٛ: "بٝد أ

ِٕ حيًك٘، زغِ أْٓ٘  مل ٜؿعٌ ٖرا األَس  ـأٟ عُازـٚدًظ َهاْ٘ ٚطًب َٔ غٛشٜت أ

عٓدَا غػست َكاعد شَال٤ غٛشٜت. ْعس ٖرا األخري هلالٍ ايرٟ زغل غٛشٜت بػُص٠ 

                                                           
أطسٚس١ ) ،ّ(0219ـ0222ايبٓا٤ ايؿين يًكؿ١ ايكؿري٠ األزد١ْٝ )أبٛ داَٛع، قُٛد ٖالٍ قُد.  32

 .22ّ، ف:8109-ّ 8102 األزدٕ، داَع١ ايريَٛى، .(دنتٛزاٙاي
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٤ ع٢ً زأع عُاز ٖٚٛ ٜداعب٘ َٚػط غعسٙ، ؾؿُٗٗا ٖٚٞ طا٥س٠، قاّ بسؽ املا

 .33ٚأَطو باملكـ ٚطؿل حيًل اهلٛا٤، ؾُٝا ٜبتطِ عُاز املطهني باؿالق١ اي١ُٖٓٝٛ"

ؾؿٞ ايٓـ ايطابل قدّ يٓا ايكاف َػاعس ايػدؿٝٓات ٚأساضٝطٗا َٔ خالٍ األؾعاٍ 

ٞٓ غٛشٜت دٕٚ غريٙ َٔ اؿالقني قد ٜدٍ ٚزٓدات األؾعاٍ، ؾٛثٛب عُاُز إ ىل نسض

ع٢ً سطٔ تعاٌَ )غٛشٜت( َع األطؿاٍ، ٚغُص٠ )ٖالٍ( يـ)غٛشٜت( ٚؾِٗ األخري 

يداليتٗا تدٍ ع٢ً ذنا٤ )غٛشٜت( ٚضسع١ بدٜٗت٘، ٚتؿسف األب )ٖالٍ( ٜدٍ ع٢ً 

 سٓإ األب ايرٟ ال ٜسٜد نطس خاطس ايٛؿٌ )عُاز(.

ٕٓ ٖرا ايتأٌٜٚ ي ًؿؿات قد ٜتػٝٓس َٔ َتًُل إىل َتًُل آخس، إذ َٓض ايكاف ٚال غٍو يف أ

 يًُتًكٞ ٖرٙ املطاس١ يًهػـ عٔ ايؿؿات َٔ خالٍ تأٌٜٚ األؾعاٍ ٚزٓدات األؾعاٍ.

ٜٚرنس ايكاف زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( عٓد مساع٘ األذإ إذ ٜكٍٛ: "ًٜٛب َٔ شَال٥٘ 

ؾٛت األذإ، ٖٚٛ  خؿض ؾٛت األغ١ٝٓ اهلٓد١ٜ يف ايتًؿاش مبذسد إٔ ٜتٓا٢ٖ إىل أذْ٘

ؾًِ ٜرنس ايكاف ٚؾًؿا ؾسحًيا ٚال تعسًٜؿا داّٖصا يػدؿ١ٓٝ  34ايسدٌ ايـ"باْٝإ"

)غٛشٜت(، بٌ أؾطض اجملاٍ يًػدؿ١ٓٝ يتعرب عٔ ْؿطٗا بأؾعاهلا ٚضًٛنٗا، ٚأتاح 

ٕٓ يف أ يًُتًكٞ ايؿسؾ١ يًهػـ عٔ أبعاد ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ ٚؾؿتٗا ايٓؿط١ٓٝ، ٚال غٍو

 ١ ضٝهٕٛ ٚاضّعا أَاّ املتًكٞ.  أؾل تٍٛقع ايؿؿات ايٓؿطٝ

ٟٓ إىل املصاٚد١ بني املباغس٠ ٚغري املباغس٠ يف تكدِٜ ايؿؿات  ًٜٚذأ املعُس

ٚذيو برنس ايؿؿ١ ال ع٢ً ضبٌٝ اؾصّ بٗا بٌ  ايطٝهٛيٛد١ٓٝ يػدؿٝٓات قؿت٘؛

، ٖٚرا َا لدٙ يف ذنس ثسثس٠ )ْاؾس بٔ قٗا ع٢ً املتًكٞع٢ً ضبٌٝ ايتٍٛقع دٕٚ ؾس

مخٝظ( ٚزد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( َٔ َكُٕٛ تًو ايجسثس٠، ٚنريو زد٠ ؾعٌ )ْاؾس بٔ 

نٓت ع٢ً َكعد اؿالق١ بني ٜدٟ غٛشٜت ٝظ ع٢ً زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت(، ٜكٍٛ: "مخ

ٜٓتعس دٚزٙ يف اؿالق١ ٜٚجسثس ْاؾس بٔ مخٝظ ايرٟ حيًكين ٜٚجسثس نعادت٘. نإ 

 ٌُ ٍُ أٚ قاب ٖٛ اآلخس عٓدَا قاٍ غ٦ّٝا مل أعد أذنسٙ اآلٕ ٚيهّٓ٘ بدا غري َعكٛ

                                                           
33
 .81-08. ف:د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  

 .81ْؿط٘، ف: املؿدز 34
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ِٕ تػكب غٛشٜت ؾكاٍ يٓاؾس بٛسٜك١ٕ عؿ١ٜٛ يًتؿدٜل َٔ قبٌ : )...( تٛقعت ؿعتٗا أ

 ١ٓٝ ٠ص قض ْاؾّسا ٚػعً٘ ٜجب طَٔ ايسد ٟٓدزايٓاب١ٝ اييت ال ٜكٛهلا إال تًو ايه١ًُ ايعُاْ

ٔٓ غ٦ّٝا َٔ ذيو مل حيدخ!. زمبا  ٕٓ ْاؾّسا َٔ َكعدٙ يُٝطو غٓام اؿالم يه أل

ِْ، ٚزمبا ألْٓ٘ َعتاْد ع٢ً برا٤ات اؿالقني  .35"سًٝ

ِٕ ٜهػـ عٔ اي ٕٓ ايكاف سني ذنس زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( دٕٚ أ ؿؿ١ ٚال غو يف أ

ٜٚؿسح بٗا قد تسى يًُتًكٞ ؾسؾ١ ايهػـ عٔ تًو ايؿؿ١، بُٝٓا مل ٜؿعٌ ذيو يف 

ِْ، ٚزمبا ألْٓ٘ َعتاْد  غدؿ١ٓٝ )ْاؾس بٔ مخٝظ( إذ ذنس ايؿؿ١ "زمبا ألٕ ْاؾّسا سًٝ

ع٢ً برا٤ات اؿالقني" ٚيهٓٓ٘ ذنسٖا ع٢ً ضبٌٝ االستُاٍ بني ايؿؿتني دٕٚ اؾصّ 

ٕٓ ايكاف مل ٜؿسض بُٗا، ٚال برتدٝض ٚاسد٠ٕ ع٢ً ا ألخس٣، ٖٚرا ٜعين ظاٖسٜ٘ا أ

 ِٕ ٔٓ األغًب أ ايؿؿ١ ع٢ً املتًكٞ، ٚإُْٓا ٚقع تٛقعني قابًني ملصٜد َٔ ايتٛقعات، ٚيه

 ٜبك٢ املتًكٞ أضري ٖرٜٔ االستُايني يف زضِ َالَض غدؿ١ٓٝ )ْاؾس بٔ مخٝظ(. 

ٕٓ ضًُٝإ املعُسٟ قد اعت٢ٓ يف زضِ غدؿٝٓات قؿت٘ ب ّٝا أ طُٞ ايبعد اؾٜٚعٗس دً

ٛٓع يف طسا٥ل تكدِٜ ٖرٙ  ، ٚقداملادٟ ٚبايبعد االدتُاعٞ ٚبايبعد ايٓؿطٞ ْ

املباغس٠، ٚتبدٚ طسٜك١ تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ بٛاض١ٛ  ات بني املباغس٠ ٚغريايػدؿٝ

ٕٓ يتكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ بٛاض١ٛ غدؿ١ٓٝ  األنجس غّٝٛعا يف ٖرٙ ايكؿ١، إاٍل ايساٟٚ أ

إ ي٘ سكٛزٙ نريو؛ إذ ظٗس تكدِٜ أخس٣ ٚبٛاض١ٛ ايػدؿ١ٓٝ ْؿطٗا ن

 ايػدؿٝٓات عٔ طسٜل أقٛاهلا تاز٠ً، ٚعٔ طسٜل أؾعاهلا ٚزٓدات أؾعاهلا تاز٠ً أخس٣.  

 احملٛز ايجاْٞ: أمناط ايػدؿ١ٝ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت":

ؿا٥ـ اييت ؼدد سطب اـ تؿٓٝـ ايػدؿٝات يف ايعٌُ ايكؿؿٞخيتًـ 

ٕٓ نجس٠ ايتؿٓٝؿات تٚظٝؿتٗا يف اي ٌٓ ٓـ إال أ سدع إىل اختالف املعاٜري اييت ٜتبعٗا ن

تؿٓٝـ، ؾٛؾل املعاٜري تتشدد األمناط "َٚٔ أِٖ تًو ايتشدٜدات خاؾ١ٓٝ ايجبات أٚ 

١ٓٝ  ايتػٝٓس اييت تتُٝٓص بٗا ايػدؿ١ٓٝ ٚاييت تتٝض يٓا تٛشٜع ايػدؿٝٓات إىل ضهْٛ

                                                           
35
 .80-81ْؿط٘، ف: املؿدز 
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Statques طٛاٍ ايطسد، ٚدٜٓا١َٓٝ ، ٖٚٞ اييت تعٌ ثابت١ ال تتػريDynamiques ،

 .36ٚمتتاش بايتشٛالت املؿاد١٦ اييت تٛسأ عًٝٗا داخٌ ايب١ٝٓ اؿها١ٝ٥ ايٛاسد٠"

سطب   األعُاٍ ايكؿؿ١ٝ نًٌػدؿ١ٓٝ يفٖٚهرا تتعدد تؿٓٝؿات ايدازضني ي

ٚز ات سطب ايدايػدؿ١ٓٝ، ؾٗٓاى َٔ ٜؿٓـ ايػدؿٝ ايصا١ٜٚ اييت ٜٓعس َٓٗا إىل

، ٖٚٓاى َٔ ٜؿٓـ ايػدؿٝٓات ع٢ً أضاع ايبٓا٤ ايرٟ تكّٛ ب٘ يف ايعٌُ ايكؿؿٞ

١، ٖٚٓاى َٔ يدٚز تٓكطِ إىل: قٛز١ٜ، ٚز٥ٝط١، ٚثاْٜٛايؿيٓن، ؾايػدؿ١ٓٝ َٔ سٝح ا

َٓا َٔ سٝح ايبٓا٤ ٚ: َسنص١ٜٓ، ٚثا١ْٜٓٛ، ٚخاي١ٝ َٔ االعتباز، ٜس٣ تكطُٝٗا إىل أ

ٚٓز٠(، ٚثابت١ )َطٛش١(  .37ايؿيٓن ؾتٓكطِ إىل: ْا١َٝ )َد

منا يف َكاّ تٛبٝل َا ْساٙ ٚيطٓا يف َكاّ َٓاقػ١ تكطُٝات أمناط ايػدؿ١ٓٝ ٚإ

ات إىل: ا املتُجٌ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" يرا زأٜٓا إٔ ْكطِ ايػدؿٜٝٓطذِ َع ْؿٓ

 قٛز١ٜٓ، ٚثا١ْٜٓٛ.

 ١:ايػدؿ١ٝ احملٛزٜ

١، ٖٚٞ "َسنص ثكٌ زؤ١ٜ ايعٌُ ايؿيٓن ًٜٛل عًٝٗا ايػدؿ١ٝ املسنص١ٜ أٚ ايس٥ٝط ٚقد

ٖٚرٙ غدؿ١ٓٝ تطٝٛس ع٢ً فس٣ ضري  38ايػدؿ١ٓٝ االعتباز١ٜٓ" ايسَص١ٜٓ، باعتبازٖا

األسداخ ٚاألش١َٓ ٚتتؿاعٌ َعٗا، ٚبٗا ٜتشسى ايهاتب يٝعٗس غاٜت٘ َٔ ايعٌُ 

ٞٓ، ؾٝالشَ ٗا َالش١َ ًَٛك١، ٜٚتُشٛز سٍٛ ايػدؿ١ٝ احملٛز١ٜ اـٛاب ايكؿؿ

 .39ايرٟ تستهص عًٝ٘ ايطسدٟ، ؾٗٞ عُٛدٙ ايؿكسٟ

ٕٓ ايػدؿ١ٝ ايس٥ٝط١ ٖٞ ايػدؿٝ ١ "املعكد٠ املسٍنب١، ٜٚس٣ قُد بٛعص٠ أ

، ايػاَك١، هلا ايكدز٠ ع٢ً اإلدٖاؽ، ٚاإلقٓاع، نُا تكّٛ بأدٚاز سامس١ ايدٜٓا١َٝ

                                                           
. يبٓإ: املسنص ايجكايف 0ط ايػدؿ١ٝ(، ،ايصَٔ ،ب١ٝٓ ايػهٌ ايسٚا٥ٞ، )ايؿكا٤عساٟٚ، سطٔ.  36

 .801ّ، ف:0881ايعسبٞ، 

37
 .92ّ، ف:0889 .يف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ )عح يف تكٓٝات ايطسد(َستاض، عبد املًو.  

38
 .92ف: املسدع ْؿط٘، 

 .99ف:ّ(، 0219ّ ـ 0222ايبٓا٤ ايؿين يًكؿ١ ايكؿري٠ األزد١ْٝ ) أبٛ داَٛع، قُٛد ٖالٍ قُد. 39
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ُّا باالٖتُاّ، ٚيف فس٣ اؿهٞ، تطتأثس دا ٞٓ، ٚال  عًٝٗا ٜتٛقـ٥ ؾِٗ ايعٌُ ايسٚا٥

 .40االضتػٓا٤ عٓٗا" ميهٔ

ُٖا: نجاؾ١ ظٗٛز ايػدؿ١ٓٝ يف ٚ ع٢ً أضاضني١ ٜٚعتُد ؼدٜد ايػدؿ١ٝ احملٛزٜ

يدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘، ٚعٓد تتٓبع ٖرٜٔ األضاضني يف قؿ١ ضسد األسدخ، ٚأ١ُٖٓٝ ا

ٕٓ )غٛشٜت( خري َٔ ميجٌ ٖرٜٔ األضاضني، ٖٚرا َا ٜعٗس  )زَاد غٛشٜت( لد أ

 ي١ًًٖٛ األٚىل َٔ عٓٛإ ايكؿ١، ؾٗٛ قٛز ايكؿ١ نًٍٗا.

ٚمما ٜؤند ع٢ً إٔ )غٛشٜت( ٖٛ ايػدؿ١ٓٝ احملٛز١ٜٓ ؾ٤ٛ ايهاتب إىل تكدِٜ 

ٟٓ تتعًل بسضِ َالَض غدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( ٚإبساش  َكاطع ٚؾؿ١ٓٝ يف بدا١ٜ ْؿ٘ ايطسد

ت أخس٣ يف ايكؿ١، أٚ برتى طباعٗا ضٛا٤ بٛاض١ٛ ايساٟٚ أٚ بٛاض١ٛ غدؿٝٓا

ٕٓ أ١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ قاَت ب٘  ١ ْؿطٗا تكّٛايػدؿٝ بريو، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾإ

ٛٓزٙ تؤند ع٢ً أْٓٗا ايػدؿ١ٝ احمل١ )غٛشٜت( يف بٓا٤ اؿدغدؿٝ  ١.ٛزٜخ ٚتٛ

ـٓ ٚأٍٚ  يكد قدّ ايهاتب َكاطع ٚؾؿ١ٓٝ نجري٠ هلرٙ ايػدؿ١ٓٝ احملٛز١ٜٓ يف بدا١ٜ ايٓ

 بدا١ٜ ايكؿ١: "ايبازس١ أسسقٛا غٛشٜت يف َا ٜٛايعٓا َٔ ٖرٙ املكاطع قٛي٘ يف

ٕٓ مجٝع زداهلا الدٜؼ ؾتٓاثس زَاد ذنساٙ يف ايسبٓػ د٠ اييت ال أظٓين َبايّػا إذا قًت إ

ٞٓ ايعؿاَٞ ايرٟ عسف  41غٛشٜت"ٚأطؿاهلا ٜعسؾٕٛ  ٜٚكٍٛ يف ٚؾؿ٘: "ٖرا ايبٓػاي

ٖٛ ـ ايٖسد٠ ؾعسؾت٘، ٚنًٍُٗا بكًب٘ ؾأضهتت٘، َات غٛشٜت إذٕ ٚبايطهت١ ايكًب١ٝ ٚ

ٝ٘ا ـ يف عٓص غباب٘، إاٍل  .42ُس"إذا اعتربْا اـُطني عاَا أزذٍ ايع ْطب

ٖٚهرا ٜطتُس ايهاتب يف ٚؾـ )غٛشٜت( ايػدؿ١ٓٝ احملٛز١ٜٓ يف ٖرٙ ايكؿ١، 

 ٓٞ ٜٚسضِ َالقٗا بأبعادٖا املدتًؿ١ يتتذ٢ًٍ يًُتًكٞ غدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( ايػاب ايبٓػاي

ٞٓ ايرٟ قدّ إىل ض١ًٓٛ عُإ يًعٌُ يف ١َٓٗ اؿالق١، بدأ أدرّيا ٚقك٢ َٔ  ايعؿاَ

َّا يف ض١ًٓٛ عُإ؛ يٝؿبض ؾاسب قٌعُسٙ ضبع سالق١ نبري، "ال  ١ً ٚعػسٜٔ عا

ٕٓ غٛشٜت ايبٓػايٞ ِٕ ْكٍٛ إ ٝ٘ا ٖٚٛ ايرٟ قك٢ يف ايسيٝ ميهٔ أ د٠ أنجس َٔ ظ عُاْ

                                                           
 .19ّ، ف:8101. ايسباط: داز األَإ، 0طؼًٌٝ ايٓـ ايطسدٟ، )تكٓٝات َٚؿاِٖٝ(،  بٛعص٠، قُد. 40

 .01ف:. د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  41

 .01ْؿط٘، ف: املؿدز 42
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َّا( بدأٖا نشالُم أدرُي ال سٍٛ ي٘ ٚال ق٠ٛ ٚال َػط  ْؿـ عُسٙ )ضبع١ ٚعػسٜٔ عا

نؿاسب قٌ سالق١ٕ نبرُي ٜعٌُ ؼت إَست٘ ـ ٚباإلغاز٠ َٔ ٚختُٗا ي٘ ٚال َكـ، 

 .43َكؿ٘ ـ عدْد َٔ أبٓا٤ دًدت٘"

َٚهاْٗا ٚتؿاعًٗا َع ١ )غٛشٜت( بازتباطٗا بأسداخ ايكؿ١،ٚشَاْٗا اش غدؿٝٚمتت

ٟٓباقٞ ايػدؿٝ يتطِٗ يف  ات، ٚنريو متاشدٗا َع ناؾ١ عٓاؾس ايعٌُ ايطسد

ز ايبٛٛي١، ؾٗٛ ١ )غٛشٜت( يتأخر دَٚتُاضه١ٕ ٚزؾ١ٕٓٝ، ٚتستؿع غدؿٝ بٓا٥٘ بؿٛز٠ٕ

يٝؿبض "ؾاسب قٌ  44ال سٍٛ ي٘ ٚال ق٠ٛ ٚال َػط ي٘ ٚال َكـ" يف ايبدا١ٜ "أدري

 .45سالق١ٕ نبرُي ٜعٌُ ؼت إَست٘ ـ ٚباإلغاز٠ َٔ َكؿ٘ ـ عدْد َٔ أبٓا٤ دًدت٘"

ٚغدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( يف ايكؿ١ ناْت مبجاب١ ايكا٥د ايرٟ ٜطٝٛس ع٢ً األسداخ، 

ٕٓ ايهاتب قد أٚىل ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ أ١ُٖٝ قؿ٣ٛ،  ٚميطو بدؾ١ تٛدٝٗٗا، ٜٚبدٚ أ

ٛٓز ايػدؿٝٓات األخس٣، ٚاملتُعٔ يف غدؿ١ٓٝ  ٛٓز ٚتطِٗ يف تٛ ؾٗٞ غدؿ١ٓٝ ْا١َٝ تتٛ

ْٟ، ٚدْٚز )غٛشٜت( ٜد زى دٕٚ نبري عٓا٤ أُٖٝتٗا إذ ظٌ "ألؾعاهلا سكْٛز َسنص

ٛٓالتٗا املدتًؿ١" ١ٓٝ اؿها١ٓٝ٥ ٚؼ ٟٙ يف تٛٛز ايعًُ  .46سٝٛ

)غٛشٜت( ايتؿٓسد إذ مجع بني املتٓاقكات ؾع٢ً ايسغِ َٔ  ٚقد ظٗس ع٢ً غدؿ١ٓٝ

 ٍْ نْٛ٘ ثسثاّزا ؾإْٓ٘ قبْٛب، ٚع٢ً ايسغِ َٔ اضتعُاي٘ يًهًُات ايٓاب١ٝ ؾإْٓ٘ َكبٛ

ٔ عٓد أغًب ايٓاع ٚال ٜجري غكبِٗ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ نْٛ٘ َٔ ايباْٝإ؛ ؾإْٓ٘ ًٜٛب َ

ٚع٢ً ايسغِ َٔ أْٓ٘ َطتجُْس  ١ عٓد مساع األذإ،شَال٥٘ خؿض ؾٛت األغ١ٝٓ اهلٓدٜ

ُٕ َُٗا نإ.   ٜسؾض ػاٚش أدٚاز اآلخسٜٔ َٔ أٟ ٜسغب يف دين األزباح؛ ؾإْ٘  شبٛ

ٕٓ ايهاتب يف تكدِٜ ٖرٙ ايػدؿٝ ١ )غٛشٜت( ٜعدد َالقٗا ١ احملٛزْٜٚالسغ أ

ايؿسؾ١ يتتهػـ عٔ ؾؿاتٗا َٔ  ـْادّزا إاٍلـٚال ٜتٝض هلا  ؾٝؿؿٗا ٚؾًؿا َباغّسا،

                                                           
43
 .09ْؿط٘، ف: املؿدز 

 ايؿؿش١ ْؿطٗا.ْؿط٘،  املؿدز 44

 ْؿطٗا. ايؿؿش١ ْؿط٘، املؿدز 45
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ِٕ ٜعسف َالَض ايػدؿ١ٓٝ اخالٍ أقٛ هلا أٚ أؾعاهلا، ٖٚٛ بريو ال ٜدع ؾسؾ١ يًُتًكٞ أ

 . اييت تتهػـ عاد٠ً باضتٓٛام ايٓـ َٔ خالٍ اإلغازات ٚايتًُٝشات

 ١: ايػدؿٝات ايجاْٜٛ

، ٜٚهٕٛ سكٛزٖا ع٢ً قدز ٖٞ ايػدؿ١ٝ اييت تؤدٟ دّٚزا ثاّْٜٛا يف ايعٌُ ايكؿؿٞ

ٞٓ بعد اْتٗا٤  ـغايباـؽتؿٞ ايدٚز ايرٟ تؤدٜ٘، ؾٗرٙ ايػدؿ١ٓٝ  َٔ ايعٌُ ايكؿؿ

١ٓٝ؛ ٚهلرا ال ُٜع٢ٓ ايهاتب بتؿؿٝالت سٝاتٗا، ٚال ٜكدّ َٔ  دٚزٖا، ؾٛظٝؿتٗا َسسً

أبعادٖا إال بايكدز ايرٟ خيدّ ايؿهس٠ اؾٖٛس١ٜٓ، ٜٚطاعد ع٢ً إقا٠٤ َا خيدّ 

ٕٓ ٖرا ال ٜكًٌ َٔ أ١ُٖٓٝ  ـٓ َٔ َالَض ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ، ٚال غٍو يف أ ٖرٙ ايٓ

 .ٓٞ  ايػدؿ١ٓٝ ٚايدٚز ايرٟ تكًٛع ب٘ يف ايعٌُ ايكؿؿ

ٞٓ َٔ ٚقد تهٕٛ ايػدؿٝات ايجاْٜٛ ١ عاٌَ تؿطرُي يألسداخ يف ايعٌُ ايكؿؿ

احملٛز١ٜ َٔ ْاس١ٝ  ١ّ بتعُٝل ايسَص املعٟٓٛ ٚايدالي١ ايؿهس١ٜٓ يًػدؿْٝاس١ٝ، ٚتكٛ

ٞٓ قد ال تعٗس  أخس٣؛ إذ إٕ ٚال تتػهٌ إال َٔ األؾهاز األضاض١ٓٝ يف ايعٌُ ايكؿؿ

يجا١ْٜٛ، بٌ قد ات اٍ ايسٚابط ٚايعالقات بني ايػدؿٝات احملٛز١ٜ ٚايػدؿٝخال

، ٚقد تؤثس ع٢ً ١ يف إبساش احملٝط االدتُاعٞ يًسٚا١ٜتطِٗ تًو ايػدؿٝات ايجاْٜٛ

 ١ ؾتػٝٓس َطاز سٝاتٗا. ايػدؿ١ٓٝ ايس٥ٝط

١ ، ٚغدؿٝات ثا١ْٜٛات ثا١ْٜٛ ْاَٝغدؿٖٝٓٚٓاى َٔ ٜكطِ ايػدؿٝٓات ايجا١ْٜٓٛ إىل: 

ٕٓ ٖرا ايتكطِٝ ثابت١، إال َاد ال ٜتٓاضب َع غدؿٝٓات قؿ١ )ز -سطب َا ْساٙ- أ

ايٓا١َٝ تتٛٛز َٔ َٛقـ إىل َٛقـ سطب تٛٛز  ١غٛشٜت( إذ إٕ ايػدؿٝات ايجاْٜٛ

ٖٚرا ايُٓط َٔ ايػدؿٝٓات  ،47األسداخ، ٚال ٜهتٌُ تهٜٛٓٗا ست٢ تهتٌُ ايكؿ١

ال ْس٣ ي٘ سكٛزا ٜرنس يف قؿ١ )زَاد غٛشٜت( عدا يف ايػدؿ١ٝ احملٛز١ٜٓ، ؾع٢ً 

ايسغِ َٔ نجاؾ١ ايػدؿٝٓات ايجا١ْٜٓٛ يف قؿ١ )زَاد غٛشٜت( ؾإْٓٗا غدؿٝٓات ثابت١ 

ْٗاٜتٗا ؾًِ تتٛٛز، َع تؿاٚت نجاؾ١ سكٛزٖا،  بكٝت ع٢ً ساهلا َٔ بدا١ٜ ايكؿ١ إىل

 ٚأ١ُٖٝ أدٚازٖا، ٚدزدات تأثريٖا.

                                                           
47
 .11. ف:ايب١ٝٓ ايؿ١ٝٓ يف ايكؿ١ اؾصا٥س١ٜ املعاؾس٠تٛٛز غسٜبط،أمحد غسٜبط.  
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ٚال ٜتطع املكاّ يتٓاٍٚ مجٝع ايػدؿٝٓات ايجا١ْٜٓٛ يهجاؾتٗا؛ ٚهلرا ْهتؿٞ بُٓاذز 

ٕٓ ذنسٖا ٜػين  عٔ ذنس ضٛاٖا. ْس٣ أ

ٚ)أٚدٜب(، )بٝدإ(، اؿالقٕٛ األزبع١ ايرٜٔ ٜعًُٕٛ يف قٌ )غٛشٜت( ِٖٚ: 

َٔ )بٝدإ(، ٚ)َٝتٍٛ( َكتؿّسا ع٢ً  إ ظٗٛز نٌٚقد ن ،)نٛغّٛ(ٚٚ)َٝتٍٛ(، 

ٕٖ أخاٙ )قُٛد(  َٓا )نٛغّٛ( ؾكد ذنس ايساٟٚ أ َس٠ٕ ٚاسد٠ٕ ٚع٢ً يطإ ايساٟٚ، أ

بٔ أخٝ٘ ايرٟ ٜؿكٌ أخٞ قُٛد ...ٚنٛغّٛ ا"ٜؿكٌ سالقت٘ ع٢ً سالق١ غٛشٜت، 

ُّا إٔس طًب١ٝ ؿالقت٘ ٖرا األخري ال تعٗس املكاعؿإ اي القت٘ ع٢ً سالق١ غٛشٜت شاع

١ )قُٛد( مل ٜهٔ هلا ظٗٛز عدا ٖرا ايعٗٛز، ؾكد أٓدت ٚغدؿٝ 48 بعد َٜٛني"إال

َٓا غدؿ١ٓٝ )أٚدٜب( ؾكد ظ ّ أخس٣ عٓدَا ٚؾـ ايساٟٚ دٚزٖا ٚاختؿت، أ ٗست َس٠

قعـ )غٛشٜت( ٚعدّ قدزت٘ ع٢ً اؿالق١ ٜكٍٛ: "ٚعٓدَا سإ دٚزٟ أضًُين يصًَٝ٘ 

 ٚمل ٜعد يػدؿ١ٓٝ )أٚدٜب( دْٚز بعد ٖرا ايدٚز. 49أٚدٜب"

سكست ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ ايجا١ْٜٓٛ سني قازٕ ايساٟٚ بني  غدؿ١ٓٝ اؿالم )زادٛ(:

ِٕ بدأ حيًكين ال أذنس إٔ غٛشٜت سالق١ ) غٛشٜت( ٚسالق١ )زادٛ( إذ ٜكٍٛ: "ؾُٓر أ

ا نإدسا٤ دسسين بعهظ زادٛ اؾبإ، ايرٟ ال ٜهتؿٞ ظسح شبْٛ٘، بٌ ٜٓٗسٙ أّٜك

اسرتاشٟ ٜطتبل ب٘ ايجٛز٠ ايعاز١َ اييت قد تؿدز عٔ ٖرا ايصبٕٛ... ٖرا ايتؿسف 

عٗٛز، ٚال بعدٖا ؽتؿٞ غدؿ١ٓٝ )زادٛ( عٔ اي 50اؾبإ َا نإ يٝكرتؾ٘ غٛشٜت"

 ١ )غٛشٜت(.يف زضِ َالَض ايػدؿ١ٝ احملٛز١ٜ بايػ١ غو يف إٔ هلرٙ ايػدؿ١ٝ أُٖٝ

عُسٙ ثالخ ضٓٛإت، ٖٚٛ ابٔ أخت  ؾػري ٚ)عُاز( طؿٌ ١ عُاز ٚأبٝ٘ ٖالٍ:غدؿٝ

َكاعد ايساٟٚ ٜرٖب بسؾك١ أبٝ٘ )ٖالٍ( إىل ؾايٕٛ )غٛشٜت(، ٚجيًظ ع٢ً 

املٓتعسٜٔ بُٝٓا أبٛٙ حيًل، ٜٚبك٢ )عُاز( ع٢ً َكاعد املٓتعسٜٔ ٚال ٜتشسى ع٢ً 

ِٕ زأ٣ شبٕٛ غٛشٜت ٜرتدٌ َٔ  ايسغِ َٔ غػٛز نساضٞ شَال٤ )غٛشٜت( ٚيهٓ٘ "َا إ

ايهسضٞ ست٢ ٚثب بطسع١ٕ ٚدًظ َهاْ٘ ٚطًب َٔ غٛشٜت إٔ حيًك٘" ٚمبا أْٓ٘ مل 
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 .02. ف:د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  
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غٛشٜت "ْعس ٖرا األخري هلالٍ ايرٟ زغل  ميض ع٢ً سالق١ )عُاز( أضبْٛع ع٢ً ٜد

غٛشٜت بػُص٠ ؾؿُٗٗا ٖٚٞ طا٥س٠، قاّ بسؽ املا٤ ع٢ً زأع عُاز ٖٚٛ ٜداعب٘ َٚػط 

غعسٙ، ٚأَطو باملكـ ٚطؿل حيًل اهلٛا، ؾُٝا ٜبتطِ عُاز املطهني باؿالق١ 

سد٠ٕ َٔ أدت نٌ ٚا ١ )ٖالٍ( بعد إٔٚؽتؿٞ غدؿ١ٝ )عُاز( ٚ غدؿٝ 51اي١ُٖٓٝٛ"

ا بدُٚز تقًٛعٖاتني ايػدؿٝتني ايجاْٜٛتني قد ا ايػدؿٝتني دٚزٖا، ٚال غو يف إٔ

١ بايُؼ يف األ١ُٖٝ أضِٗ يف زضِ األبعاد االدتُاع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ يًػدؿ١ٝ احملٛزٜ

ٞٙ ؾِٗ َا أزادٙ )ٖالٍ( بػُص٠  ـْ يف ايتعاٌَ َع األطؿاٍ، ٚذن )غٛشٜت(، ؾٗٛ يٛٝ

 ايعني.

ؾس بٔ مخٝظ: ٖٚٛ زدٌ عُاْٞ اعتاد ع٢ً اؿالق١ يف ؾايٕٛ )غٛشٜت( ١ ْاغدؿٝ

ٚتبدٚ غدؿ١ٓٝ )ْاؾس بٔ مخٝظ( َٔ ايٓٛع ايرٟ حيب ايجسثس٠ ٜٚكٍٛ َا ال ٜكبً٘ 

ايعكٌ ٖٚٓا تعٗس زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( "ؾكاٍ يٓاؾس "بٛسٜك١ٕ عؿ١ٕٜٛ )...( تٛقعت ؿعتٗا 

ٟٓ طَٔ ايٓسد٠ص قض ْاؾسا ٜكٛهلا إالُا١ْٝ ايٓاب١ٝ اييت ال إٔ تػكب تًو ايه١ًُ ايع  زد

ا َٔ ذيو مل حيدخ!. زمبا ٚػعً٘ ٜجب َٔ َكعدٙ يُٝطو غٓام اؿالم يهٔ غ٦ّٝ

 ٕٓ ِْ، ٚزمبا ألْٓ٘ َعتادأل ٖٚٓا تتذ٢ًٍ أ١ُٖٓٝ ٖرٙ  52ع٢ً برا٤ات اؿالقني" ْاؾّسا سًٝ

ؾكد أضُٗت يف زضِ ٖرا ايدٚز،  ١ ع٢ً ايسغِ َٔ اختؿا٥ٗا بعدايػدؿ١ٝ ايجاْٜٛ

 ١ َٔ ْاس١ٝ ٚيف زضِ َالَض اجملتُع احملٝط بٗا. املالَض ايٓؿط١ٝ يًػدؿ١ٝ احملٛزٜ

ٖٚٓاى غدؿٝٓات ثا١ْٜٓٛ نجري٠ دا٤ ذنسٖا يف ايكؿ١ ذنّسا عابّسا، ٚاقًٛعت 

ٛٓال يف َطاز األسداخ، نػدؿ١ٓٝ  ِٕ ناْت ال متجٌ ؼ بأدٚاُز تتؿاٚت يف أُٖٝتٗا ٚإ

 م )دالٍ(، ٚاؿالم ايبانطتاْٞ )ؾِٗٝ(.اؿال

١ االعتباز، أٚ َا تط٢ُ بايػدؿٝات اهلاَػٝات قد تهٕٛ خاي١ٝ َٔ ٖٚٓاى غدؿٝ

ٖٚٞ تًو ايػدؿٝات اييت تهٌُ املػٗد أٚ ايؿٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايكاف، ٚمتهٓ٘ 

سدٚد املهإ "ؾٗٞ غدؿٝٓات ال ْهاد ْتبني َٓٗا غ٦ّٝا َٔ  َٔ ضد ايؿساغات يف
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ٖٞ دص٤ َٔ  ٚال ْس٣ هلا دّٚزا بازّشا ... ٚإُْٓا ٖٞ أغب٘ باـًؿ١ٝ يًُػٗد، أٚ َالقٗا،

 .53ايب١٦ٝ اييت ػسٟ ؾٝٗا األسداخ"

ت( ٚأغًبٗا مل ترنس باالضِ شٜات لدٙ يف قؿ١ )زَاد غٖٛٚرا ايُٓط َٔ ايػدؿٝ

ٞٓ ايرنػدؿٝ ٟ تربع بؿٓدٚم ؾج١ غٛشٜت، ١ اب١ٓ غٛشٜت ٚغدؿ١ٓٝ ايبٓػاي

ِٕ  ات ذنست عسؾٗا نايبٓا٥ني ٚاؿالقني ٚايؿالسني،ٚغدؿٝ ؾٗرٙ ايػدؿٝٓات ٚإ

ٚال  إٔ نٌ ٚاسد٠ َٓٗا أٓدت دّٚزا يف ضٓد ؾذٛات ٤ٌَٔٚ ثػسات، ١ إاٍلناْت ٖاَػٝ

ٕٓ ٖرا ٜط  تًصَ٘ تؿٜٛس اؿدخ بهاٌَ أبعادٙ.غٍو يف أ

 خامت١ ايبشح:

ٕٓ  ١ يفيف دزاض١ ايػدؿٝتٛٛاف ايٚبعد ٖرا  قؿ١ )زَاد غٛشٜت( ميهٓٓا ايكٍٛ بأ

ات بٛسٜكتني: ايٛسٜك١ املباغس٠ )طسٜك١ اإلخباز(، ايهاتب قد زضِ ايػدؿٝ

ِٕ ناْت  ايٛسٜك١ املباغس٠ ٖٞ األبسش. ٚايٛسٜك١ غري املباغس٠ )ايهػـ( ٚإ

إىل املصاٚد١ بني ايٛسٜك١ املباغس٠ ٚايٛسٜك١ غري املباغس٠ يف تكدِٜ  أ املعُسًٟٜٚذ

ايؿؿات االدتُاع١ٓٝ، ٚايؿؿات ايطٝهٛيٛد١ٓٝ يػدؿٝٓات قؿت٘ إذ اعتُد ع٢ً 

اإلخباز بٛاض١ٛ ايساٟٚ أٚ عٔ طسٜل ايػدؿ١ٓٝ ْؿطٗا، بأقٛاهلا تاز٠ً ٚبأؾعاهلا تاز٠ً 

 أخس٣. 

 ؿ١ٝ احملٛز١ٜ يف قؿت٘ )غٛشٜت( تكدمّيا ناَاًلسسف املعُسٟ ع٢ً تكدِٜ ايػد

١ ؾكد دا٤ت ادٖا اؾط١ُٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، أَا ايػدؿٝات ايجاْٜٛبهاؾ١ أبع

ع٢ً منٛني: غدؿٝٓات ثا١ْٜٓٛ ذنس املؤيـ بعض أبعادٖا، ٚغدؿٝٓات ثا١ْٜٓٛ ضع٢ 

ٌٓ مساتٗا ست٢ االضِ.   إىل ػسٜدٖا َٔ ن
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 .ايسباط: داز األَإ، 0طؼًٌٝ ايٓـ ايطسدٟ، )تكٓٝات َٚؿاِٖٝ(،  بٛعص٠، قُد .
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 األزدٕ: داز  .0طزضِ ايػدؿ١ٝ يف ايٓـ املطسسٞ املكدّ يًٛؿٌ، ايعصٜص.  دسٚإ، عبد

 ّ.8102دًٝظ ايصَإ، 

  .بٓا٤ ايػدؿ١ٝ يف سها١ٜ عبدٚ ٚاؾُادِ ملؿٛؿ٢ ؾاضٞ، َكازب١ يف محاؽ، دٜٛد٠

 ّ.8112َٓػٛزات األٚزاع،  طُٝٝا٥ٝات.اي
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  .١1792 ْكد١ٜ يًكؿ١ ايكؿري٠ يف األزدٕ دزاض: ايُٓٛذز ٚقكاٜا أخس٣زقٛإ، عبد اهلل-

ُٓإ: ز .1792ّ  ّ.0891ب١ٛ ايهتاب األزدْٝني، اع

  .8118. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، ايسٚا١ٜ َعذِ َؿًٛشات ْكدشٜتْٛٞ، يٛٝـ.ّ 
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 ّ.0880اؾصا٥س: اؼاد ايهتاب ايعسب، 

  .ًٞاإلضهٓدز١ٜ: داز 1طايكؿ١ ايكؿري٠ يف األدب املؿسٟ اؿدٜح، عُس، َؿٛؿ٢ ع .
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 ًٞف١ً ن١ًٝ  "،عبد ايسمحٔ. "تكٓٝات بٓا٤ ايػدؿ١ٝ يف زٚا١ٜ "ثسثس٠ ؾٛم ايٌٓٝ ؾتاح، ع

 .018، داَع١ ؾالح ايدٜٔ، عاآلداب

  .0882. بريٚت: داز اؾٌٝ، ؾٔ نتاب١ ايكؿ١قباْٞ، سطني.ّ 
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  .ايهٜٛت: عامل ايؿهس، يف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ )عح يف تكٓٝات ايطسد(َستاض، عبد املًو .
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 ٟبريٚت: 8ط َعذِ املؿًٛشات ايعسب١ٝ يف ايًػ١ ٚاألدب،. ٚناٌَ املٗٓدع ٖٚب١، فد .

 ّ.0891َهتب١ يبٓإ، 

  .ايداز ايبٝكا٤: 0ط(، ٠ ايػعب١ٝب١ٝٓ اؿها١ٝ٥ يف ايطريقاٍ ايساٟٚ )ايٜكٛني، ضعٝد .

  ّ.0882املسنص ايجكايف ايعسبٞ، 
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 َٓو أّ إيٝو؟ دسي١ٝ "األْا ٚاآلخط" أٖطٚب

 دمحس اسبازيف صبُٛع١ "أقُاض ؾا٥ه١" أل

ايكعٝسٟ أْٛض ٍَٝاز٠. أ 
 
Email: manwerelesaede@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ال ٜهاز خيًٛ ايكل املعاقط َٔ طبًؿات ثكاؾ١ٝ ٜػتؿؿٗا ايباسح َٔ ايب١ٝٓ ايعُٝك١ 

ُاض ؾا٥ه١" جب١ًُ َٔ ايكطاعات، تٓطٟٛ يٓكٛق٘، سٝح ؾانت صبُٛع١ "أق

ٖٞ: األْا "األْجٟٛ" ٚاآلخط "ايصنٛضٟ" اييت تهؿـ عٔ ٚذبت ثٓا١ٝ٥ َؤطط٠ 

األٜسٜٛيٛد١ٝ ايعا١َ؛ إش داعٌ ايكام عٓٛاْٗا ْاؾص٠ غ١ٝٓ تعر بايتػاؤالت سٍٛ املًػِ 

ؾٝٗا، َتتبعا ظالت اآلخط ذبت غتاض ايؿشٛي١، ناؾؿا أقٓع١ ذبانٞ دربٚت 

ع، ٚتطٍغبات ايصانط٠ اإلْػا١ْٝ اسباؾط٠ يف تهاضٜؼ ايتاضٜذ بػًبٝات٘ خاق١، اجملتُ

َؿتػال ٚؾل ضؤ١ٜ َطنب١ يططيف ايجٓا١ٝ٥ تتٛظع َا بني ايؿهطٟ ٚايعاطؿٞ ٖٚٞ 

 دسي١ٝ: "اهلطٚب َٓو أّ إيٝو".

 .املطأ٠، اهلطٚبايطدٌ، األْا، اآلخط، أدمحس اسباز،   :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Contemporary narrative is hardly devoid of cultural remnants that the 

researcher can discover from the deep structure of texts, as the collection 

of short stories "Aqmarun Shaaekatun" flowed with a series of conflicts, 

which fall under a framed duality: the ego "female" and the other "male" 

that reveals the general ideology. The story writer made its title a rich 

window full of questions, following the lapses of the other under the guise 

of virility, revealing masks that simulate the tyranny of society, and the 

deposits of human memory in the terrain of history with its own negatives, 

and operating according to a compound vision for both sides of the 

duality that is divided between intellectual and emotional, that is the 

argument of "Escaping from you or to you".     

 

 

                                                           
  ١ٝؾًػطٝٓباسج١. 
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 َكس١َ: 

"أدمحس اسباز" ٜكٛض ؾٝٗا ايكطاع املتأضدح بني َكك١ً ايعكٌ  ٖٞ عؿط قكل يًكام

ٚيص٠ ايعاطؿ١، ؾططؾا ايجٓا١ٝ٥ َعسَٚا ايكسض٠ ع٢ً ايٓطل باسبهِ، حبٝح إٕ 

استهُا يًعكٌ ظال يف ساي١ تٛتط ٚنٝل، ٚإٕ استهُا يًعاطؿ١ ٚقعا ذبت ال٥ش١ 

 ا احملاؾغ ع٢ً أٜسٚيٛدٝت٘. االتٗاّ ٚايًؿغ َٔ صبتُعُٗ

مل تهٔ األْا "املطأ٠" يف قكل اسباز ٚسٝس٠؛ ؾًشهٛض اآلخط "ايطدٌ، اجملتُع" زٚض 

ا يف َالظ١َ األْا دػسا ٚضٚسا، ٚاقعا ٚطب١ًٝ، ٚقس خيتًـ ايسٚض املٛنٌ ِ دًسَٗ

 "املطأ٠" تتأضدح ااسبايتني تعٌ األْ تايآلخط "ايطدٌ ٚاجملتُع"، ٚقس ٜتعاؾط. ٚيف نً

إٕ ايٓٗاٜات... تعرب عٔ خٝب١ املطأ٠ ٚنأُْٗا بني ايطغب١ ٚايطٖب١، بني ايٛاقع ٚاشبٝاٍ. "

َتعازالٕ يف استُاٍ آالّ املأغا٠ ايعاطؿ١ٝ... املطأ٠ ايؿاطب١ اييت تت٢ُٓ ايطدٌ ٚيهٓٗا 

ال تص٣ٚ يف قعط ضغبت٘ بٌ تٓعط إيٝ٘ بتشس ممعٚز باألمل ٚايعطـ، ٚايطدٌ... ع٢ً 

ًُايطغِ َٔ اُْٗا ا غري قازض ع٢ً ن٘ باسببٝب١ ٚضغبت٘ يف اَتالنٗا؛ يهٓ٘ زا٥

ٚعًٝ٘ ؾكس قطف ايكام طاقات٘  ،1"االغتُطاض َعٗا بػبب ايعٛا٥ل املاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ

 .2اع ايكا٥ِ، طًًبا الرباش َػًو َتأيل خيًس ب٘ إبساع٘اإلبساع١ٝ يهؿـ أغطاض ايكط

تهِ صبُٛع١ "األقُاض ايؿا٥ه١" قككا َػتك١ً يف َهُْٛٗا؛ جيُع بٝٓٗا خٝط 

عٔ ٖصا  اَعرًب ِ دعً٘ ايكام يف َطنع زا٥ط٠ ايتب٦ري، ٚأبسع عٓٛاْا زااًلزاليٞ ْاظ

شنٞ، ٚتهجٝـ زاليٞ قا٥ب، ٚضؤ١ٜ إمجاي١ٝ املطنع؛ ٚنؿـ عٔ اختٝاض 

سهُت إبساع٘. ؾايٓػا٤ أقُاض تٓري عت١ُ اآلخط، ٚيهٔ هلا أطٛاض طبتًؿ١؛ بػبب 

هػب ايٓٛض ٚازبُاٍ. سٝاتٗا ايؿا٥ه١، ٖٚصا بسٚضٙ ٜتطًب َٔ اآلخط بصٍ ازبٗس؛ ي

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايباسج١ غتشاٍٚ ذبسٜس َا١ٖٝ تًو ايجٓا١ٝ٥ ايٓاظ١ُ يككل اسباز، َٚس٣ 

 تأثطٖا ٚتأثريٖا. 

                                                           
صبُٛع١ "األقُاض ايؿا٥ه١"، تكسِٜ: قاحل ضبُس ايعبٝسٟ، اشبطاب ايػطزٟ يف األقُاض ايؿا٥ه١،  1

0202 .ّ 
. ايكاٖط٠: ايٛعٞ بايهتاب١ يف اشبطاب ايٓػا٥ٞ ايعطبٞ املعاقط، زضاغات ْكس١ٜضنٛإ، غٛغٔ ْادٞ.  2

 .3ّ، م:0222اجملًؼ األع٢ً يًجكاؾ١، 
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 :ثٓا١ٝ٥ )األْا ٚاآلخط( بني غًط١ ايعكٌ ٚغط٠ٛ ايطغب١
ال تتِ زضاغة١ ثٓا٥ٝة١ األْةا ٚاآلخةط " عةعٍ عةٔ ايػةٝام ايب٦ٝةٞ ٚايٛاقةع ايتةاضخيٞ، ؾٗةٞ            

ػطاؾٝا ٚايتاضٜذ ٚاإلْػإ ٚاألؾهاض؛ ٚيصيو تكّٛ بني األْا ٚاآلخط عةس٠  َرتبع١ ع٢ً ازب

عالقات يتهُٔ َهٛثُٗا ع٢ً ططيف ْكةٝ،، ٚقةٛف تةالظّ ٚتكابةٌ بػة، ايٓعةط عةٔ        

سةةةسٚخ ايتةةةٛاظٕ أٚ عةةةسّ سسٚثةةة٘، ٖةةةصٙ ايعالقةةةات ٖةةةٞ املػةةةٛغات ايٓعطٜةةة١ يًةةةتالظّ     

". ؾًًُذتُةع ايعطبةٞ   3ٚايٓةعاع ٚايتكابٌ، َٓٗا ايتٛتط ايسا٥ِ ٚايٓكٝ،، ٚايعسا٤ ٚايكةطاع  

أعطاف ٚثكاؾ١ تعس نٛابط ادتُاع١ٝ ع٢ً املطأ٠ ايعطب١ٝ االَتجاٍ هلا، بػ، ايٓعط عةٔ  

ايتٓةةٛع اسبهةةاضٟ، ٚاملؿاضقةةات قٓاعاتٗةةا ايصاتٝةة١ ٚأٖةةساؾٗا اشباقةة١. ٚعًةة٢ ايةةطغِ َةةٔ  

؛ ممةا دعًةٗا   _ٚإٕ خؿةت سةستٗا  _ظايةت باقٝة١    إال إٔ ايٓعةط٠ املعًًة١ يًُةطأ٠ َةا     ايع١َٝٓ؛

أغٓسْت ظٗطٖةا عًة٢ املكعةس ايةسٚاض     خانع١ بؿهٌ أٚ بآخط ي١ًُٓٝٗ اجملتُع١ٝ. ٜكٍٛ: "

ٚؾٗكت أْؿاغا عُٝك١ سط٣. ناْةت تؿةعط بتعةب خؿةٞ ٜةسب يف أٚقةاهلا َةٔ تةطانِ         

، ٚاملؿاعط، ٚايكٛض اييت َطت بٗا. عامل َتأضدح ٜتٓا٢َ سٛهلا. ناْةت تتٝة٘   األسساخ

. 4ؾٝ٘ أسٝاْا، ٜٚٓػطب بساخًةٗا ؾةصضات َٓة٘ تتٓةاثط زقا٥كة٘ يف ايؿهةا٤ أسٝاْةا أخةط٣"        

ٕ ميٓح املطأ٠ سكٗا يف ايبس٤ حبٝا٠ أؾهٌ ممةا ناْةت   ٖصا ايعامل املتأضدح ايصٟ ٜأب٢ أ

تعاٜؿٗا، ٖٛ ايػبب يف ؾعٛضٖا بايتٝ٘، ٚاشبٛف، ٚايتكٗكط أسٝاْا نجري٠؛ يصيو ؾكس 

قةةٛض ايكةةام َؿةةاعط املةةطأ٠ ٚضنةةع عًةة٢ ضز٠ ؾعًةةٗا ادبةةاٙ ازبةةٓؼ اآلخةةط؛ نةةٞ ميةةٓح  

ملؿةةاعط ايكةةطا٤ ايتؿاعةةٌ ٚايبشةةح عةةٔ األغةةباب املتٛاضٜةة١ خًةةـ نةةٌ ٖةةصا ايهةةِ َةةٔ ا   

ايػًب١ٝ، ؾط ا "قس تاٖت يف ٖةصا ايعةامل املتٓةاق،، ؾطاسةت تؿةتـ عةٔ َٓةار ؾةؿايف         

تػةةٛم َةةٔ خاليةة٘ يف أعُةةام ايهةةٕٛ؛ يتةةتُهٔ َةةٔ تؿةةهٌٝ عاملٗةةا اشبةةام، نةةٞ   

يةصا ؾٗةٌ نةإ اآلخةط "ايطدةٌ" يف قكةل        ،5ذبٝا، ٚتعؿل، ٚتٓتكةط بة٘ َٚةٔ خالية٘"    

                                                           
 ،22ّ،ع0222، ازبعا٥ط، صب١ً ايٓامؾٜٛط، عبس ايععٜع. "ثٓا١ٝ٥ األْا ٚاآلخط يف ؾعط ضبُس ايؿٝتٛضٟ"،  3

 .142م:
 .50م: قك١: نايٝػٛال.، 0202ّ. زَؿل: زاض متٛظ، 0، طاألقُاض ايؿا٥ه١اسباز، أدمحس.  4
 .54م: املكسض ْؿػ٘، 5
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ثًة١  ؛ يتُٓٛ بصٚض اسبب َط٠ أخط٣؟ ٌٖٚ ٚدةست األْةا ضٚسةا مما   اسباز ٖٛ املٓار املٓاغب

 هلا؛ ربايـ ايعامل املتٓاق،؟

)ايةصات( املةطأ٠    اٚاآلخةط ٖةٛ تعةبري عةٔ ٚنةع١ٝ ادتُاعٝة١ ثكاؾٝة١، ؾاألْة         اإٕ َؿّٗٛ األْ

َكابةةٌ اآلخةةط )ايػريٜةة١( ايطدةةٌ يف قكةةل اسبةةاز. ٜٚبةةسٚ اخةةتالف ٚدٗةةات ايٓعةةط بةةني    

، يف سني إٔ املطأ٠ ذبتاز يطدٌ اايٓؿؼ ٚايػٝطط٠ ع٢ً األْ ايططؾني؛ ؾاآلخط ٜعين سب

يةٞ ٚسةسٟ    آٜعط يطٚسٗا ٜٚكسضٖا قبٌ إٔ ٜٓعط زبػسٖا ٚأْٛثتٗا، "عٓسَا أدس ٚاسًس

ىل ايٓذةّٛ، ٚأٜةا نةإ، غةٓهٕٛ عبةٔ االثةٓني       ري َعة٘ إ غٛف أْاّ ع٢ً ضاست٘، أٚ أطة 

 . 6ؾكط يف عامٍل ٚاسس"

١ٍٝ يًتشطض َٔ ٚاقعٗا املطٜط، ايصٟ دعًٗا ططحي١ً يكس أ خص اسباز بٝس املطأ٠ ايعطب

أَاّ قٛض َٔ اسبٝا٠  _خاق١_يًتُٗٝـ ٚايتذاضب ايكاغ١ٝ. ٚٚنع ايكطا٤ َٔ ايطداٍ 

ايٛاقع١ٝ، جيس ؾٝٗا ايطدٌ يص٠ املٓتكط ع٢ً خكُ٘ ايهعٝـ "املطأ٠"؛ اييت تعاًَ٘ 

ازهلا االسرتاّ ٚاسبب؛ ضباٚال األخص بٝسٖا؛ إش أضاز َٓ٘ إٔ ٜب ،بطٚسٗا ال جبػسٖا

يتذاٚظ ايصنطٜات املؤمل١، ٚايٛقٛف جباْبٗا يف عطانٗا َع ؾشٛي١ اجملتُع ازبا١ًٖٝ؛ 

نٝـ ّٚظـ األْا ٚاآلخط يف سكٌ اجملُٛع١ ايككك١ٝ؟ ع٢ً اعتباض إٔ األْا يصا 

 . 7"املطأ٠" ٚنٌ َٔ ٜكع خاضدٗا ٜٓتُٞ إىل خا١ْ اآلخط

ُُٖطٌٚب ََٓو/   َى؟َى أّ إيَٝو/ َأ

دبُع األْج٢ يف قكل اسبةاز بةني ايكة٠ٛ ٚايهةعـ؛ ؾاملتأَةٌ ؾٝٗةا نهٝةإ ٚدةساْٞ         

ا، ؾةإٕ طػةت   ا دٓػةًٝ صًشا ٚإَا تًة ا ضٚسًٝدػُاْٞ غٝذس إٔ ايطدٌ ًٜر سٝاتٗا: إَا تًصًش

األٚىل ؾٗصا ٜعس سبةا، ٚإٕ طػةت ايجاْٝة١ ؾٗةصا صبةطز غٛاٜة١؛ يةصيو تكابًة٘ بةايطؾ، أٚ          

"يكس نشٝت  ةا ؾٝة٘ ايهؿاٜة١"، ؾأدابتة٘ بطتابة١ ٚنةإٔ قةٛتٗا ٜٓطًةل َةٔ          اهلطٚب، 

 خًةةـ األقٓعةة١ ايسخاْٝةة١: "ٚيهٓةةو تطٜةةس شيةةو"... يهٓٗةةا َةةا يبجةةت تعٝةةس إيٝةة٘ قةةدب      

                                                           
 .226م: قك١: ايبعس اآلخط. 6
. املػطب: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 2ط ،اآلخط، األْا ٚاآلخط عرب ايًػ١ ايػطز١ٜ غطزقاحل، قالح.  7

 .41ّ، م:0221
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ؾكةس   .8انط... ساٍٚ دبُٝع قٛضتٗا ثا١ْٝ ؾاغتشايت عًٝ٘ ايع١ًُٝ"املانٞ، ٚأٖٚاّ اسب

ٜهةٕٛ خةةٛمل املةةطأ٠ يف اسبةسٜح عةةٔ آالَٗةةا يف املانةٞ أٚ اسبانةةط؛ ٖطٚبةةا أٚ ضؾهةةا    

يآلخةط بةإٔ ٜتذةاٚظ تًةو ايعجةطات، ٚإٔ ٜةبين هلةا         يططٜك١ ايتعاَةٌ، ٚقةس ٜهةٕٛ إؾةاض٠ً    

ّ قةةطسا ضٚسٝةةا ُٜبٓةة٢ عًةة٢ ا   ٚإٔ ٜبةةسٟ اٖتُاَةةا بأغةةباب ٖطٚبٗةةا أٚ   ، سبةةب ٚاالسةةرتا

، يهٓ٘ ال ٜػًِّ إال َٛقٓا بةإٔ أضنةإ ايعةـ ازبسٜةس     انعًٝؿ اضؾهٗا؛ يهْٛٗا نا٥ًٓ

"ملةاشا ال تهةعني سةسا ملعاْاتةو...؟/ ة ايةعَٔ        أنجط قالب١ َٚتا١ْ، تكٍٛ ضبسث١ ْؿػٗا:

. 9"ع٢ً أؾال٤ إْػإ آخط! /ة أْ٘ قاّنؿٌٝ بصيو./ ة غٛف تعًُٝٓ٘ ٚال شْب ي٘ غ٣ٛ...

ٚيصيو تتشٍٛ ْؿؼ املطأ٠ إىل غاس١ قطاع بني َةا ٖةٛ َتذةصض يف أعُةام اجملتُةع ٚبةني       

ايكةةِٝ ايبسًٜةة١ يف ضباٚيةة١ زا٥بةة١ يتشٜٛةةٌ ايعالقةة١ بٝٓٗةةا ٚبةةني ايطدةةٌ إىل عالقةة١ ؾٗةةِ          

 . 10ٚاغتٝعاب

املطأ٠ يف قكةل اسبةاز تتكة٣ٛ بؿعةٌ اسبٝةا٤ ايةصٟ متاضغة٘ نػةًط١ عًة٢ اآلخةط ضغةِ            

ناْت املسضدات متٛز باهلتاف... تتؿاعٌ َع٘ أسٝاْا ٚتهُشٌ أسٝاْةا  نعؿٗا، ٜكٍٛ: "

َةةا٤ بةةاضز، ٚزاضت بعٝةةسا  أخةةط٣... اخرتقةةت ازبُةةع بهاَةةٌ ضْٚكٗةةا نؿةةعاع  ةةؼ يف 

ٍِٝ ايػةةهٕٛ عًةة٢ املهةةإ... أضازت إٔ تطًةةل قةةطخ١ َسٜٚةة١ بتًةةو ايٛدةةٛٙ،     سٝةةح خيةة

. 11يهٓٗا متايهت ْؿػٗا ع٢ً عذٌ، ٚبؿ٤ٞ َٔ االضتباى اغةتٓست ة ٚاشبذةٌ ًٜؿٗةا"    

يؿاضغٗا ٚيعٌ ايؿعٛض باسبٝا٤، ٚاملٛاضب١ َٔ ازبُع؛ نٞ ذبع٢ بًشعات سب تطَكٗا 

ٖٚٛ ع٢ً َنت ايؿةطؽ، ٚخيةٛمل دةٛالت عةس٠؛ نةٞ ٜعؿةط بةايؿٛظ نُةا ٚعةسٖا؛ يةصا           

ٍُين يف ؾهط٠ األْجٟٛ ٖةصٙ، يةٝؼ َةا ال ميهةٔ      ؾكس قٍطح يٝؿٝٓاؽ يف ؾًػؿت٘ "َا ٜٗ

َعطؾت٘ ؾشػب، ٚإمنا منط ٚدٛز ٜكّٛ ع٢ً ايتٛاضٟ عةٔ ايٓةٛض، األْجة٢ سةسخ خيتًةـ      

ايًصٜٔ ٜٓععإ إىل ايٓٛض، إٕ منةط ٚدةٛز األْجةٟٛ    عٔ ايتعايٞ املهاْٞ أٚ تعايٞ ايتعبري 

                                                           
 .44م: .ألْ٘ ٜطٜس شيوقك١:  8

 .21م: .قك١: األقُاض ايؿا٥ه١ 99
ٍُإ، ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ املعاقط٠خطاب ايٓٗه١ ٚايتكسّ يف  .إبطاِٖٝ، ضظإ 10 ّ، 0222. األضزٕ: أَا١ْ ع

 .216م:
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يةصيو ؾةاألْج٢ يف قكةل اسبةاز      ،12"عٌ االختبا٤ ٖٛ اسبٝا٤ بايهةبط... ٖٛ االختبا٤، ؾ

غةةةتطاعتٗا، باملكابةةةٌ ؾةةةإٕ ايطدةةةٌ ٜػةةةاٚضٙ ذبةةةاٍٚ إٔ تػةةةتُتع بايًشعةةة١ اآلْٝةةة١ قةةةسض ا

٘    -اإلعذاب َٔ أٍٚ ١ًٖٚ ٜٚػتُط  نُةا دةا٤ يف قكة١     -إٕ بازيتة٘ ايؿةعٛض ايطةاضد يسٜة

ٍُة٘ يٛساتٗةا بكةسض اٖتُاَة٘        "قس٣ األيٛإ" سُٝٓا ُأعذب ايبطٌ بايؿٓاْة١، ٚمل ٜهةٔ ٖ

نةإ  "بايتكطب َٓٗا، يف سني أْٗا ساٚيت ايتؿاعٌ َع٘ نُٔ املةس٣ املتةاح هلةا، ٜكةٍٛ:     

َعذبا بًٗذتٗا ٚتطاثٗا... ضاٚزتٗا ضغب١ يف االْػشاب، يهٓٗا مل تط بسا َٔ ايسخٍٛ يف 

بطْاصب٘، ٚايتؿاعٌ َع٘ بكسض اغتطاعتٗا... ؾعط بإسػاؽ غطٜب ٜةطاٚزٙ، َٚٛدة١ َةٔ    

ايعطم ضاست تٓػةاب عًة٢ دبٗتة٘. بةسأ بإغةطاز أسكةٓت٘ املتأقة١ً اغةتعسازا الَتطا٥ٗةا          

ٞ ؾكس غاٚضٖا ؾّو بؿؿاؾ١ٝ اشبٝاٍ ايعابط ؾكةطضت ايػةباس١   ٚاسسا بعس اآلخط... أَا ٖ

ؾٝ٘ نُٔ املس٣ املتاح هلا هلصٙ اي١ًًٝ ؾكط، ؾٗٞ يةسٜٗا َؿةاغًٗا ٚاٖتُاَاتٗةا اشباقة١     

بإغةطاز أسكةٓت٘ املتأقة١ً" أٟ باتبةاع خطتة٘      . ٚقس ٜككس ايكام "13بعٝسا عٔ تطًعات٘"

اإلعذاب، أخص َٛعس يًكا٤، املطاغ١ً ٚاملٗاتؿ١، ايعؿل، ازبٓؼ.  املتػًػ١ً يف: إظٗاض

ٚقـ  َعاْٞ اسبٝا٤، ٚاشبكب، ٚايعطا٤، إال أْ٘ قسؾطغِ إٔ ايكام قس أيبؼ املطأ٠ 

ايًعٛب، ٚايصٟ ٜٗتِ  عةاٖط ايؿدكة١ٝ أنجةط َةٔ دٖٛطٖةا،      ٚ ايطدٌ أسٝاْا بايتٗٛض

 ا١ْ:ٚزيٌٝ شيو اسبٛاض ايصٟ زاض بني ايطدٌ املؿتٕٛ بايؿٓ

 بتعطف، أْو تجري ايؿؿك١."-

 مل؟- 
 ألْو صبٕٓٛ، ؾًو اسبل يف إٔ تٓاٍ عطؿٞ.- 
 ٖصا َا أضٜس!- 
 .14"يٝؼ بٗصٙ ايػٗٛي١- 

                                                           
-75:ّ، م0222. غٛضٜا: َعابط يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 2دالٍ بسي١، ط :، تطايعَإ ٚاآلخط .يٝؿٝٓاؽ، إمياٌْٜٛ 12

76. 
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مل تهةةٔ ايؿٓاْةة١ َهرتثةة١ بةةاألَط قةةسض انرتاثٗةةا بةةإٔ تًكةةٞ بةة٘ خةةاضز ضبٝطٗةةا؛ ؾكةةس    

يف قكل اسبةاز اَةطأ٠ ٚاعٝة١ َطٖؿة١      أٜكٓت بإٔ َا قاي٘ صبطز ٖصٜإ. ٜٚبسٚ إٔ املطأ٠

اإلسػةةاؽ، تبةةصٍ دٗةةسا ٚعُةةطا نةةٞ دبةةس ْعريٖةةا ايطٚسةةٞ، ٚعًٝةة٘ ؾةةإٕ اسبةةاز َةةٔ    

    ٍٛ ضٚا أْٛثتٗةا املتٛاضٜة١، ٚضٚسٗةا احملبة١.     األزبا٤ ايصٜٔ قٍسَٛا املةطأ٠ املجكؿة١ ايعاًَة١، ٚقة

ٟ ٚاملةةطأ٠ عٓةةسٙ شيةةو ايؿةةٝ، ازبُةةايٞ ايةةصٟ ٜتعةةس٣ صبةةطز ايؿةة٠ٛٗ، إْٗةةا ايهةة٤ٛ األبةةس 

ؾٗةٞ  ، َٚكابةٌ شيةو ذبتةاز يالٖتُةاّ ٚال تطًبة٘ "     15ايصٟ ميٓح ايطاسة١ ٚاسبٓةإ ٚاسبةب   

ٚسٝةةس٠ ٚالظايةةت يف َكتبةةٌ ايعُةةط، ٚإٕ َةةطت بتذطبةة١ اْتٗةةت  أغةةا٠ َةةا بطسةةت تؤملٗةةا.   

ا ٖةةٞ إٔ َطنعٖةةا ايعًُةةٞ ٚاالدتُةةاعٞ قةةس أنةةؿٝا عًٝٗةةا ٖايةة١ َةةٔ    يهةةٔ َؿةةهًتٗ

ايٛقةةاض ايػةةري َطسةةب بةة٘.. "َعةة٘ أؾةةعط بةةأْين قٝةةس اسبٝةةا٠، إال إٔ دبةةطبيت َعةة٘ قٝةةس           

ًٜةةٗٛ بٗةةا ازبةةٓؼ اآلخةةط غةةاع١ يف سةةني أْٗةةا تةةأب٢ إٔ تهةةٕٛ صبةةطز ضغبةة١ . 16املٓاقؿةة١"

باملًٌ َٓٗا؛ يٝصٖب يػريٖا. ٖٚسؾ٘ َٔ شيو املتعة١ ؾشػةب،   ٜؿا٤، ٜٚرتنٗا َت٢ ؾعط 

 : 17ٚيف ٖصا ايػٝام ٜكٍٛ ْعاض قباْٞ

 مل تػتطٝعٞ بعس إٔ تتؿُٗٞ

 اٍ مجٝعِٗ أطؿاٍةةةةةإٔ ايطد

 ؾطق١ٝ ب يٝؼ ضٚا١ٜةةةةةةةةةاسب

 اٍةةةةةةةةةةةةةخبتاَٗا ٜتعٚز األطؿ  

 ٘ اإلحباض زٕٚ غؿ١ٓٝةةةةةةةةيهٓ

 اٍةةةةةةةٚؾعٛضْا إٔ ايٛقٍٛ ضب 

 ؿاعط  قس اعتاز ايتالعب  -خاق١ َع تطٛض ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ- 18ؾايصنط

األْج٢، ثِ ٜٓتٗٞ ب٘ املطاف إىل إٔ ٜػازض ؾها٤ٖا ست٢ تعر بٓشٝب ايؿطام ٚعصابات٘. 

                                                           
، 0226ّ، زٜػُرب صب١ً إساالت، "قٛض٠ األْج٢ عٓس عُاض بًشػٔ" ؾاٜع٠ ًَٝح.بًٗربٟ، أمسا٤ ٚ 15

 .203،م:0ع
 .224م: ؾٛن٢ غا١َٝ/زا١َٝ.قك١:  16
ّ، 2746. بريٚت: املهتب١ ايعكط١ٜ، 2، طزضاغات يف ايؿعط ايعطبٞ اسبسٜح .طبا٥ٌٝ، أَطاَٝٛؽ 17

 .237م:
 قًت يؿغ "شنط" بسال َٔ يؿغ "ضدٌ"؛ شيو ألٕ ايصنط ٖٛ ايصٟ ٜٗتِ جبػس املطأ٠ ٚيٝؼ ضٚسٗا. 18
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َٚٔ شيو سُٝٓا أخرب  بطٌ "ضدٌ َتؿغ ٚاَطأ٠ بال دصٚض" بط١ً ايكك١ بػؿطٙ، ٜكٍٛ 

ٚنأْٗا تػُع ٖصٙ ايعباض٠ ألٍٚ َط٠، أَا ٖٛ ؾكس اغتػٌ املٛقـ ٚمتاز٣ ايطاٟٚ: "

... يتعٗط هلا سكٝك١ ايٛاقع١ بأبؿع -٢ دطع١ َٓؿط١ٚنأْ٘ قس سكٌ عً-أنجط 

، ٚيف ٖصٙ األثٓا٤ تًذأ 19قٛضٖا ٚأيٛاْٗا اييت ناْت تتشاؾاٖا ط١ًٝ ؾرتتٗا ايػابك١"

ؾهًت ايػهٛت... أضازت إٔ تعًٔ "ا عٔ ايًّٛ ٚايعتاب، ٜكٍٛ: املطأ٠ يًكُت؛ تعبرًي

تًو ايػُؿ١ْٝٛ املتٗايه١، يهٓٗا ؾذأ٠ تصنطت أْٗا دبًؼ ٚغط  استذادٗا ع٢ً

صبُٛع١ َٔ املطاقبني املتُطغني، ؾشاٚيت إٔ تًًُِ ؾتات ْؿػٗا، ٚإٔ تعسٍ بٗٛزدٗا 

ٖٚٓا تهُٔ  .20نٞ ال تبسٚ بكٛض٠ َرتٍز١ٜ باغتسضاى املٛقـ ايبؿع بٓربتٗا املعٗٛز٠"

َالضبٗا قًب١؛ يهٓٗا تٓطٟٛ ع٢ً ٖؿاؾ١ زاخ١ًٝ تهاز متعم  ٚتبسق١ُ املؿاضق١؛ إش 

ْٝاط قًبٗا، املؿعِ باسبب ٚاألمل ٚاشبٛف ٚايٓسّ َعا. ٜكٍٛ: "أخص ٜؿعط بٓؿ٠ٛ 

االْتكاض ٚاهلعمي١ املط٠، بُٝٓا اْعٚت ٖٞ... تطغِ ابتػا١َ َؿتع١ً تكاضع يف َهآَٗا 

ٜٚبسٚ دًٝا نٝـ أْ٘ أسؼ بٓؿ٠ٛ ، آالَا َربس١. ضاست تًًُِ ؾتات ْؿػٗا احملط١ُ"

أنجط  االْتكاض َكابٌ إسػاغٗا باهلعمي١، ٚايكٗط، ٚايكطاع ايٓؿػٞ؛ يصا ؾإٕ املطأ٠

ايتكاقا بٛاقع١ٝ اسبب َٔ ايطدٌ، ٚاألقسض يف ايتعبري عٔ إسػاغٗا ايعُٝل املتكٌ 

 بػذٔ اسبب، ٚتكسٜؼ األَٛض املؿرتن١ بُٝٓٗا؛ ٖٚٞ أقٌ عٓؿا يف االتٗاَات املتك١ً

"تصنطت إٔ  .21بايتٓهط يًشب، ؾهٌ يؿع١ َٔ أيؿاظ اسبب َط١ْٖٛ بإخالقٗا

ا ٜهٕٛ قازًضا َٔ ْؿػٗا َٔ بني نٌ األقٛات... قس قٛت٘ ايٛسٝس ايصٟ أَػ٢ قطًٜب

ع٢ً ضبٛ تهػطات ايعَٔ ايكابع ع٢ً قؿشات ٚدٓتٝٗا املا٥ًتني يالقؿطاض، ٚإال ؾإٕ 

عًٝٗا اْتعاض َا تؿهٞ ب٘ أَٛاز ايبشط ٖٚٞ ذبتهٔ َطانبٗا ايطاغ١ٝ َٔ بني ظدمح١ 

"ايؿعٛض" ثِ ٖٛ ئ  ؾاملطأ٠ "األْا" ال ٜعٗط إال ع٢ً َػت٣ٛ اإلْػا١ْٝ. 22املٓتعطٜٔ"

                                                           
 .02-02م: .ضدٌ َتؿغ ٚاَطأ٠ بال دصٚضقك١:  19
 .املكسض ْؿػ٘، ايكؿش١ ْؿػٗا 20
ايهٜٛت: عامل املعطؾ١ يًٓؿط، إقساض اجملًؼ ايٛطين  .ادباٖات ايؿعط ايعطبٞ املعاقط .عباؽ، إسػإ 21

 .274-272ّ، م:2756 ،يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ
 .35م: قك١: تهٛضات يف دساض ؾطْك١. 22
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، أٟ تعبريا عٔ ضٚسٗا بؿطط إٔ ٚدٛز ايطدٌ "اآلخط" 23ٜهٕٛ إال ٚدٗا يًصات

 نطٚضٟ يٛدٛزٖا.

عـ، ٜتعُس بطٌ قكل اسباز دباٌٖ املطأ٠ أٚ دطسٗا سُٝٓا ٜؿعط بايعذع أٚ ايه

ٚقس ٜكٌ األَط ب٘ سس اإلٖا١ْ خاق١ عٓسَا تهٕٛ أع٢ً َٓ٘ َٓعي١ َٔ ْاس١ٝ: ع١ًُٝ 

زا١َٝ"، ؾكس ناْت َسٜطت٘ يف ايعٌُ، غا١َٝ/ أٚ  ٚظٝؿ١ٝ، َٚجاٍ شيو: قك١ "ؾٛن٢

تًو املطأ٠ اييت نتُت سبٗا ي٘، ٚساٚيت إٔ تهػط اسبادع بُٝٓٗا، ع٢ً ايطغِ َٔ 

ٜٔ، إال أْٗا َا إٔ تطاٙ َاضا... ست٢ تبسأ بتعذٌٝ َا تٓؿو َٔ اغتكباٍ ايعا٥طأْٗا "

َػازضتِٗ، نٞ تٛؾط هلا ب١٦ٝ ؾؿاؾ١... تأَطٙ بازبًٛؽ أَاَٗا َباؾط٠ نٞ تتًك٢ 

نًُات٘ اهلاز١٥... ٚبُٝٓا ٜبسإٓ اسبسٜح َعا تبسأ غًػ١ً املكاطعات ٚاالغتؿاضات، 

ٜٚبسٚ إٔ . 24"مما ٜهططُٖا إىل ضمس١ٝ اسبسٜح ع٢ً أٌَ االْؿهاى َٔ ُّٖٛ اآلخط

ٗا عٔ عالق١ نٗصٙ ٜٓتابٗا ايتٛتط؛ نْٛٗا تتُتع  ها١ْ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، تععؾ

 ظايت يف طٛض اسببٛ، ؾؿٞ خهِ سسٜجُٗا عٔ بٝتٗا قاٍ: ايبٛح أٚ إقا١َ عالق١ سب َا

 "مجٌٝ إٔ ٜهٕٛ ايبٝت ٖاز٥ا.

 إىل سس ايكُت املطبل.- 

 عٝو َٔ أسس؟ أمل ٜبسزٙ- 
نةٌ ايةةصٜٔ زخًةٛا َةةٔ ٖةصا ايبةةاب، خطدةةٛا َةٔ ايبةةاب اآلخةط زٕٚ إٔ ٜةةجريٚا ظٚبعةة١      -

 . 25غ٣ٛ آثاض أقساَِٗ"
إْٗا تؿعط بايؿطاؽ ايعاطؿٞ، ٚمل ميأل ٚدساْٗا غ٣ٛ ٖصا املٛظـ املؿكٍٛ عٔ ظٚدت٘ 

اضٜت٘ بعالقت٘ َع األٚىل، ٚايصٟ ٚنع ايكاضد يف ؾو َٔ أَطٙ، َٚٔ َس٣ اغتُط

َسٜطت٘، أٚ اْتٗا٥ٗا باضتباطُٗا خاق١ عٓسَا سسخ ْؿػ٘: "أناز أدعّ بأْٞ غأخطز 

 َٔ ٖصا ايباب ٚئ ترتى َين غ٣ٛ قس٣ نًُاتٞ تطززٖا ازبسضإ نًُا تساخًت

                                                           
 .30ّ، م:0223 ،يبٓإ: زاض ايتٜٓٛط سػٔ سٓؿٞ. :، تط2، طتعايٞ األْا َٛدٛز .غاضتط، دإ بٍٛ 23
 .221م: قك١: ؾٛن٢ غا١َٝ/زا١َٝ. 24
 .225م: املكسض ْؿػ٘، 25
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 . إْ٘ ٜتالعب بٗا، نُا تالعب بايكطا٤؛ أل26َْ٘ٔ أَاَٗا املؿاٖس ٚإٕ ناْت َٛدع١"

نإ دسٜا بعالقت٘ َعٗا بازد األَط، ٚأؾعط ايكاضد غري َط٠ بٓٝت٘ ع٢ً إٔ ٜكاضسٗا 

غسا  املط٠ ئ أزعو تتًُكني َين ...  ا يف قًب٘، ؾشُٝٓا أضغًت إيٝ٘؛ قاٍ: "ٖصٙ

 اْتعطى يف غطؾيت ايع١ًٝ قبٌ ْٗا١ٜ ايسٚاّ؟

 غأنٕٛ عايكا ع٢ً أدٓس٠ َٔ ْطدؼ ضؾٝل.- 

 ؿه١ً.أْت ؾ٤ٞ طبتًـ ٚتًو امل- 
 .27"ٚئ ٜطغٛ َطؾأٟ ع٢ً قاضب َؿطع ضؾٝـ- 

أٟ أْ٘ غٝشعّ األَط حبٝح أؾعط ايكاضد َٔ خالٍ يػت٘ ايؿاعط١ٜ ٖصٙ بإٔ مث١ عالق١ 

ا، يهٔ َا سسخ خالف شيو، يكس اغتكبًت٘ بهٌ سؿا٠ٚ، سب غرت٣ ايٓٛض قطًٜب

، ؾكس أَػت "تٗادػٗا ْؿجات يهٓ٘ ؾادأٖا بأْ٘ ٜطٜسٖا ٚغٝط١ بٝٓ٘ ٚبني طًٝكت٘

بطنا١ْٝ شات صبط٣ ساز َتبًٛض... "ألٍٚ َط٠ أؾعط أْٞ قس ُأخصُت ع٢ً سني غط٠"... 

ٌٍ َٔ باس١ بٝتٗا طبًؿا ٚضا٤ٙ ظٚبع١ َٔ . 28أخؿت عٓ٘ ؾ٦ٝا ٜٓػاب ع٢ً ٚدٓتٝٗا" اْػ

بتًو ايطٜاح ايػُّٛ  يف سني أْ٘ مل ٜؿعط ايبت١. اسبػط٠ ٚاألمل ٜأنٌ بعهُٗا بعها

اييت تعٟٛ يف قسضٖا، ٜكٍٛ: "... ضاح ٜٓاّ ٤ٌَ دؿْٛ٘، ست٢ أْ٘ اعتصض عٔ مماضغ١ 

. بايؿعٌ؛ يٝػتهٌُ َؿٛاضٙ يف ايتالعب  ؿاعط اَطأ٠ أخط٣؛ 29ٖٛاٜات٘ بإداظ٠ ط١ًٜٛ"

ضب، ش إٕ ايبطٌ إْ٘ نُا عرب عٓ٘ اسباز: "املٓتكط/ املٗعّٚ أَػٝا يف ضدٌ ٚاسس"؛ إ

   َٔ ٚد١ٗ ْعط ايهاتب ٚايكطا٤. خاغط َّٖٛٛ بايٓكط

 :َطغٛب ٚيهٓ٘ ممٓٛع

تكع املطأ٠ يف قكل اسباز بني ثٓا٥ٝيت املطغٛب ٚاملُٓٛع؛ يصا نجريا َا تًذأ يًكُت؛ 

إش إْٗا ال تعطف َا إٕ نإ عًٝٗا ايبٛح أّ ايهتُإ، ٌٖ تًيب ساداتٗا  ايؿدك١ٝ 

ات اجملتُع١ٝ؟ تهابس َؿاعطٖا يف ععيتٗا، حبٝح تطٜس إٔ أّ تبك٢ ض١ٖٓٝ يًٛادب

                                                           
 .220، م:املكسض ْؿػ٘ 26
 .226م:املكسض ْؿػ٘،  27
 .222م:املكسض ْؿػ٘،  28
 .222م:املكسض ْؿػ٘،  29
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تكطر حببٗا يصاى ايطدٌ ايصٟ اختاضٙ قًبٗا،يهٓٗا ال دبس ضٚسٗا ٚال تتًُؼ 

ْٚ ْب، أساغٝػٗا، ؾتعٌ ض١ٖٓٝ ايٛسس٠  نٝاْٗا، يف ظٌ صبتُع ال ُٜطاعٞ أَاْٝٗا أ

جيًؼ ٍ: "ٚاجملتُع َٔ سٛهلا، ٜكٛ ، ؾُٝا ترتى سبٝبٗا قطٜع األؾهاضٚاهلطٚب

بايكطب َٓٗا حيسثٗا بٗس٤ٚ... تٓكت إيٝ٘ بٓعطات َتٛدػ١ خؿ١ٝ تًكل اآلخطٜٔ. 

اْتكب أَاَٗا نذبٌ ؾاَذ... ؾطاست تػتعس يتًكٞ قساٖا عرب غؿٛس٘... ؾعطت أْ٘ 

بسأ ٜتُعم َٔ ايساخٌ... مت٢ٓ يٛ إٔ نٌ األقٓع١ تتُعم ٚتتذ٢ً عٔ نا٥ٓاتٗا 

غطا٥عٙ بٓا٤ يكس نبت  .30سٛي٘ إىل إْػإ ْاؾص" اسبكٝك١ٝ... يٛ إٔ احملٝط ٜػتشٌٝ َٔ

قًٗت ب٘ أسك١ٓ ع٢ً أسهاّ سٝات١ٝ قاٖط٠، إْ٘ اآلٕ َاثٌ أَاَٗا بهٌ ضدٛيت٘؛ إش 

، بعسَا أثاضت٘ بػُٛنٗا، ٚال َباالتٗا، إْ٘ ٜتؿع٢ بهٌ ايطغب١، ٚتعايت دمحشُتٗا

 . أٖٞ تٗطب َٓ٘ أّ إيٝ٘؟ٚنٛح َكابٌ تٛدػٗا ٖٚطٚبٗا ايػاَ،

يكس ؾشٔ ايكام قكك٘  ؿاٖس اهلطٚب اييت أثاضت اْؿعاٍ ايكاضد؛ ٚاغتؿعت 

َؿاعطٙ؛ شيو ألٕ األْا تٓذح غايبا يف اهلطٚب َٔ ؾس٠ قٛي١ اآلخط ٚثٛضاْ٘، يهٓٗا 

عٓسَا ْعطْت إيٝ٘... خاهلا أْ٘ تبك٢ سبٝػ١ االؾتٝام َتعطؿ١ ملجٌ تًو ايًشعات. "

خطري... أضازت إٔ تٓػٝ٘ املػأي١ ؾأخصت ذبسث٘ عٔ َؿانًٗا َٚا عاظّ ع٢ً ؾ٤ٞ 

تالقٝ٘ َٔ َتاعب... أضازت إٔ تتد٢ً عٔ نربٜا٥ٗا َٚجايٝتٗا... يهٓ٘... مل ٜٗتع عٔ 

نطغٝ٘ ٚال ببٓت ؾؿ١. سطض أْاًَ٘ بٗس٤ٚ، ٚأخص ٜػازض ْعطاتٗا ٚغط ظٚبع١ َٔ 

 . 31ْؿؼ ثكٌٝ"َؿاعط اسبري٠ ٚايصٍٖٛ، ٖٚٞ تطاضزٙ بؿؿتني َؿشٛبتني ٚ

ٜٚبسٚ دًٝا نٝـ إٔ املطأ٠ تًذأ إىل ايكُت ٚ تتدصٙ َالشا هلا؛ يٝتٓػ٢ هلا اهلطٚب 

َٔ املعاْا٠ املرتتب١ ع٢ً ايبٛح، ؾاسبب يف صبتُعٗا ؾهٝش١ أْج١ٜٛ ٚضٖإ خاغط. 

خاق١ ٚإٔ بط١ً ايككل اَطأ٠ َجكؿ١ شات َها١ْ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ؛ يصيو قس تعٗط 

ٛضا ٜٓطٟٛ ع٢ً ايػدط ٚايٓؿٛض، ٚايععٚف عٔ املؿاضنات االدتُاع١ٝ؛ يصا تًذأ ؾت

ايػطؾ١، ايبٝت؛ نْٛٗا ايكازض٠ ِ؛ ٚايتشسخ إىل ْؿػٗا َٓععي١ يف إىل ايػؿط ايسا٥

 املػاؾ١ أخصت تبعس نًُا تكسَت أنجط... ٚذبًُٗاايٛسٝس٠ ع٢ً ؾِٗ شاتٗا، ٜكٍٛ: "

                                                           
 .43-42م: ك١: ألْ٘ ٜطٜس شيو.ق 30
 .45م:املكسض ْؿػ٘،  31
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... األٚضام باتت ربتًط... ٚتسم زقات ع٢ً ضغب١ ايتكٗكط... ؾعطت بتعب ٚضعؿ١

َتعانػ١ ذبؿط يف أْاتٗا، ٚتتُٛغل بساخًٗا ؾتذعًٗا تسٚض يف عامل الَتٓاٙ، ذبًِ إٔ 

  .32تطاقل أْػاَ٘ املبعجط٠ ع٢ً غُٝؿ١ْٝٛ األظق١"
 ت ايكاضدْػا١ْٝ يف قكل اسباز، دعًخًست ثٓا١ٝ٥ األْا ٚاآلخط دباضب إ َٚٔ ٖٓا

ٍ عٔ ْعط٠ اجملتُع ايػا٥س٠ يًُطأ٠ املجكؿ١ بايصات، تًو املطأ٠ اييت أبت إٔ تتدص سٜع

َٔ دػسٖا ١ًٍٜٖٛ سبطٜتٗا، بٌ قاَت بتشٌٜٛ ٖؿاؾتٗا ايساخ١ًٝ إىل ق٠ٛ إجياب١ٝ، 

ناْت سبع١ سامس١ تٗع عاملٗا اشبطايف تتشس٣، ٚتبسع، ضبكك١ نْٝٓٛتٗا. "

تٓاثط بني ٖصا ٚشاى ست٢ اغت٣ٛ بٗصا ايؿهٌ، املتؿهٌ ع٢ً أؾال٤ املانٞ امل

ٚضاست ايطاٜات تطؾطف ؾٛقٗا َع١ًٓ ايٓكط املعؿط... يكس متهٓت َٔ ايطز ع٢ً 

ايطقاق١ اييت أطًكت عًٝٗا... َٚٔ زس، ْعط١ٜ ايعامل املازٟ زسها قاطعا ٚأَاّ 

ٚعطؾٗا اشبام. يهٓ٘ ٜبك٢  إْٗا َؿاضق١ غًٛن١ٝ ال ٜكطٖا ؾعٛض املطأ٠ .33املأل"

ٖطٚبا أقطٙ ايتٓاق، بني أؾعاهلا ٚإسػاغٗا َٔ د١ٗ، ٚبني َا ٖٛ َطغّٛ هلا َٔ 

 .34اشباضز يف سبع١ َع١ٓٝ

اَطأ٠ َٔ ٖصا ايٓٛع، إْ٘ حيب نعؿٗا أَاّ ؾشٛيت٘؛ يصا يهٔ اآلخط "ايطدٌ" مل ٜؿأ 

ًُ "إٕ ا إىل االْتكام َٔ ؾإٔ املطأ٠، ٜكٍٛ: ؾإٕ ايطدٌ يف قكل اسباز ٜػع٢ زا٥

ايؿطم بني األٚىل ٚنٌ األخطٜات ٖٛ أْٗا تكطأ يتعزاز قطا٠٤، أَا بكٝاتٗا ؾٝتعًُٔ نٞ 

َا جيعًٗا غا١َٝ ٜكطضٕ ع٢ً ٚدٛزٖٔ ٚغط ايعامل املتٗايو عٔ دساض٠، ٖٚصا 

يكس ضؾ، َسٜط٠ عًُ٘ ضغِ أْٗا قس أبست ضغبتٗا باالضتباط ب٘، أَا ٖٛ ؾكس . 35باَتٝاظ"

ضغب يف طًٝكت٘ اييت ربًّت عٔ ؾًص٠ نبسٙ. ٜكٍٛ: "دا٥ت٘ بهاٌَ أْاقتٗا ٚاعتساهلا... 

  ٜأيؿٗا إال ٖصٙ املط٠.ناْت طُٛس١ َبتػ١ُ، دعًت٘ ٜػتؿـ بأْٗا تتُتع جبطأ٠ مل

                                                           
 .04م: قك١: َٛغٝك٢ يًشب/يًُٛت. 32
 .55م: قك١: نايٝػٛال. 33

، ازباَع١ صب١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ األغاغ١ٝ، "املؿاضق١ ب١ٝٓ االختالف ايهرب٣" .عباؽ، غٓا٤ 34

 .75، م:24ّ،ع0224املػتٓكط١ٜ،
 .227م: قك١: ؾٛن٢ غا١َٝ/زا١َٝ. 35
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َع اآلخط،  اإْ٘ بايؿعٌ قطاع األْ .36ة ض ا"أضاى غسا؟/ ض ا/ ة يف ْؿؼ املهإ؟/

ؾايطدٌ حياضب ايسْٝا َٔ أدٌ ؾطٜػت٘ اييت اقطازٖا ٚعٓسَا تهٕٛ ي٘ ٜأباٖا، 

"ٖطٚب غاع١ االَتجاٍ"، ٚب" ٚطأٟ َؿاضق١ ٖصٙ "اَتجاٍ غاع١ اهل ٜٚبشح عٔ غريٖا،

إْٗا ْٛع َٔ املؿاضق١ ٜكّٛ ؾٝٗا ايكام ببٓا٤ ٖٝهٌ ؾين ُٖٚٞ، ثِ حيطُ٘ يٝؤنس 

عٔ ططٜل  ، ٚقس حيّطِ االْػذاّ ايعاطؿ37ٞأْ٘ خايل شيو ايعٌُ ٚؾدٛق٘ ٚأؾعاهلِ

تعبري طبايـ يًػٝام يف ايٓرب٠ ٚاألغًٛب، أٚ بٍح عاطؿ١ َؿاد١٦ َٓاقه١ ٚض ا 

 .38عٓٝؿ١

خةط  ٜكٍٛ: "أضازت إٔ تكطأ نًُات٘، تًًُِ أٚضاق٘، يهٓٗةا ؾةعطت أْة٘ ٜػةهٔ عاملةا آ     

إش إٕ نةٌ دسٜةس يسٜة٘ َطغةٛب      .39بعٝسا عٓٗا، ٚأْ٘ ٜؿهٌ ايططم ع٢ً أبٛاب دسٜس٠"

تػةازض سبٝبٗةا إال سُٝٓةا ٜطةطز ايةربز      ٗةا إٔ  ٔ املطأ٠ اييت أسبت حبةل ال ميهٓ ؾٝ٘، يه

هةةٌ ايةسف٤؛ ؾتتشةٍٛ سٝٓٗةةا إىل نةا٥ٔ َؿةٛف، َؿةةع٢، َةأظّٚ. قةس اْٗةةاض إمياْة٘ ب       

تكةٍٛ: "غةتهٕٛ ضسًتةو    ؾ٤ٞ؛ يصا ٜكعب عًٝٗةا االقتٓةاع بةاآلخط َةط٠ ثاْٝة١ ٚبػةٗٛي١.       

ٖةا تاضخيةا، ٚؾةعبا، ٚأضنةا َةٍط      ٞ ٖٞ األقةعب... ناْةت قةس خًؿةت ٚضا٤    قعب١...عٛزت

 .40بساخًٗا ؾرتى آثاضٙ بعُل"

 :ٚخع ايٛاقع ٚيص٠ اسبًِ

"األْا ٚاآلخط" َؿريا إىل بع، ايتؿاقٌٝ اشباق١  يكس ظبح أدمحس اسباز بطغِ قٛض٠

بٗؿٛاتُٗا، بعؾطاتُٗا، بتكًب َؿاعطُٖا اإلْػا١ْٝ َا بني اإلسػاؽ بةة: ايتػًط 

َكابٌ اشبٓٛع، بايكٝس َكابٌ االغتػالّ، باسبب ازباضف َكابٌ اهلطٚب، بايػطب١ 

طدٌ يف قكل ٚايٛسس٠. يهٔ َا غط دبًٞ تًو املؿاعط املتهاضب١ يف شات املطأ٠ ٚاي

اسباز؟ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايطغب١ بايػٝطط٠ ٚايػاز١ٜ تأتٞ يػس ثػطات األمل ٚٚخعات 

                                                           
 .02م: قك١: ضدٌ َتؿغ ٚاَطأ٠ بال دصٚض. 36
 .06ّ، م:2764. بػساز: زاض ايؿؤٕٚ ايجكاؾ2،١ٝ، طايٓكس ايتطبٝكٞ ايتشًًٝٞ. عبس اهلل، عسْإ خايس 37
ٍُإ: زاض ايؿطٚم، .2، طاألزب، زضاغات يف ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝلاملؿاضق١ ٚ .غًُٝإ، خايس 38 ّ، 2777 ع

 .52م:
 .27م: قك١: ضدٌ َتؿغ ٚاَطأ٠ بال دصٚض. 39
 .25م: قك١: األقُاض ايؿا٥ه١. 40
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اإلبط اجملتُع١ٝ، ٚقس ٜهٕٛ اإلسباح ايٓؿػٞ ع٢ً ايطدٌ َٔ أدٌ متًو املطأ٠ ْتٝذ١ 

ؾكساْٗا، ٖٚطٚبٗا، ٚيٛع١ ايؿبل يسٜ٘ يف مماضغ١ َا ٖٛ ضبٍطّ يف ْعط اجملتُع 

 ايعطبٞ. 

يف غٝام ق١ اييت مجعت بني األْا ٚاآلخط قطحيا بتًو ايعالمل ٜهٔ ايكام 

ايككل، ؾهٕٛ "األْا ٚاآلخط" مل خيطدإ َٔ "ايبٝت، ايػطؾ١، ايؿها٤ االؾرتانٞ" 

ؾٗصا يٛسسٙ ٜؿتح َهأَ ايكٍطا٤، ٜٚجري تؿاعًِٗ ٚضغباتِٗ يف اغتهُاٍ ايكٍك١؛ 

يف طبًٝت٘ قس تهٕٛ  يتبني ْٗاٜتٗا، َٚٔ ثِ ٜطًل ايعٓإ يؿهطٙ؛ يٝػتذًٞ أسساثا

سكًت ٚمل ٜؿأ ايكام ايبٛح بٗا؛ خؿ١ٝ املطاقب١ اجملتُع١ٝ، ٚسؿاظا ع٢ً ثكاؾ١ 

يكس ساٍٚ ايكاضد اإلساط١ بايؿها٤ات ايػا٥ب١ عٔ ْعطٙ، ٚإعاز٠ بعجٗا ايصٚم ايعاّ. ٚ

 َٔ دسٜس َٔ خالٍ يػ١ ايكام، ٚتٛظٝؿ٘ يتكٓٝات أُٖٗا: اشبٝاٍ، ٚايٛقـ، ٚاسبًِ. 

ييت أسػت ؾٝٗا ؾدكٝات ايككل يف صبُٛع١ "أقُاض ؾا٥ه١" تطدع نٌ املؿاعط ا

 "األْا، ٚاآلخط" ٜطؾهإ املانٞ؛ يصا ٜؿعطإ:ةإىل غبب ٚاسس أال ٖٚٛ: ايطؾ،. ؾ

 ٜؿعطإ:اهلطٚب. ٚقس ٜطؾهإ املػتكبٌ؛ يصا باالنت٦اب، ٚاسبعٕ، ٚاملعاْا٠، ٚ

ط، ٚايتٝ٘ ضؾ، اهلطٚب. ٚيف ؾعٛضُٖا: بايهذ، ٚاالْطٛا٤باشبٛف، ٚايكًل، ٚ

 ٚعٕٝٛ َتػُط٠/ يًعامل َتؿا١ُ٥/ ْعطتَو"يًشانط. ٜٚتهح شيو يف يػ١ ايكام َجٌ: 

ميػح ايؿها٤ َٔ سٛي٘ طٛال  ٚاإلدٗاز/ أسػا بتعب ٚزٚاض/ خً٘/ٜتكٛقعإ بسا

تسؾٔ أعٝٓٗا بني  املأمت قاغٝا َٚؤملا/ املٛاد١ٗ/ ٚعطنا/ ؾهًت ايػهٛت/ ربؿ٢

يًصٜٔ ٜتُطغإ يف ضأغٗا/ تتهٛض ع٢ً َٓتكؿٗا األغطط/ سس٠ ايتٛدؼ ٚايكًل ا

 .ٚنأْٗا ؾطْك١/ َطت بتذطب١ اْتٗت  أغا٠ َا بطست تؤملٗا"

ٚيعةةٌ ٖةةصا ايةةطؾ، يًٛاقةةع بأظَٓتةة٘ نًةةٗا ٜكابًةة٘ ضغبةة١ ٚقبةةٛال يًشًةةِ. ٖٚهةةصا تعةةٌ       

تطنةةةْت ؾدكةةةٝات اسبةةةاز تتةةةأضدح بةةةني ايٛاقةةةع ٚاسبًةةةِ "ايةةةطؾ، ٚايكبةةةٍٛ". ٜكةةةٍٛ: " 

اٍ، ٚساٚيةت ايعةٛز٠ إىل أضمل ايٛاقةع... أضازت إٔ ذبةاؾغ عًة٢      ايػباس١ يف عةامل اشبٝة  

. ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ايرتاٚح بةني املُٓةٛع   41ٖس٥ٚٗا... يهٔ ايعامل بسأ ٜتُطز َٔ أَاَٗا ثا١ْٝ"

ٚاملػُٛح جيعةٌ "األْةا ٚاآلخةط" ٜتدةصإ ططقةا َتٛاضٜة١؛ يًتعةبري عةٔ نْٝٓٛتُٗةا، ؾكةس           
                                                           

 .31م: قك١: تهٛضات يف دساض ؾطْك١. 41
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سسُٖا أٚ نالُٖا اسبب، أٚ ازبٓؼ؛ ٖطبا َٔ اسبطَإ ايٓؿػٞ أٚ ايؿةعٛض  مياضؽ أ

بايٓكل االدتُاعٞ، ٚضباٚي١ يًعؿط بازبٓؼ اآلخط؛ يصا ؾإٕ تٛاضٟ األْج٢ يف قكةل  

اسبةةاز ٚضا٤ يػةةع اهلةةطٚب ٚاالختبةةا٤ خًةةـ اسبٝةةا٤ ٜكةةعب ضباٚيةة١ اغتهةةعاؾٗا. ٜٚبكةة٢     

، باإلنةاؾ١ إىل ؾةس٠ االٖتُةاّ، حبٝةح     42اسبةب ٖةٛ ايهؿٝةٌ الغةتٝعاب ايعالقة١ َعٗةا      

نةةإ عًٝةة٘ إٔ ٜعٝةةس... قةةٝاغ١ ايةةعَٔ  ٜهةةٕٛ اآلخةةط شا ْؿةةؼ عُٝةةل، ٚقةةسض  ضسةةب. " 

ٓتعةةط بكةةٛض٠ زضاَٝةة١ تػةةاعسٙ عًةة٢ ؾٗةةِ اسبانةةط، ٚايتطًةةع سبػةةٔ اآلتةةٞ... عًٝةة٘ إٔ ٜ  

ضدمحةة١ األغةةالى ايٓاعُةة١، ٚإال غةةٛف ٜةةسم آخةةط َػةةُاض يف ْعةةـ ايتةةاضٜذ، ٚ ٛنةةب   

ايطدةٌ يف   ٖٚٓةا ٜهةع اسبةاز    .43دٓا٥عٟ ساؾٌ بايسٖؿ١... ٜؿٝع٘ إىل املكرب٠ بال قطار"

قةٛض٠ ايٛنةع ايةصٟ غةةٝهٕٛ عًٝة٘ إٕ اختةاض سبٗةا، ٚضباضبةة١ ايةعَٔ ٚايٛاقةع احملةةٝط         

ا؛ ؾةةاملدًل يف ايعؿةةل ٜؿةةعط بةةايكًل ايةةسا٥ِ خاقةة١ إٕ ناْةةت تؿكةةٌ بٝٓةة٘ ٚبةةني     بُٗةة

َعؿٛقت٘ املػاؾات، "نإ َطاضا ٜػأٍ ْؿػ٘: "ٌٖ ٖةٛ يف سكٝكة١/ خٝةاٍ؟". إشٕ عًٝة٘     

إٔ ٜػتُط، ٜكطأ، ٜٚهتب، ٚحيب ست٢ ْٗا١ٜ املطاف، ؾٗٛ أَةاّ اختٝةاض قةعب... أَةا     

ٗا ع٢ً أعتةاب ايةعَٔ... نَٛة١    ٖٞ ؾهإ اختٝاضٖا أقعب. غٓٛات َهت تًـ دسضاْ

قةٛض٠  ، 44َٔ أغالى اهلاتـ متط عرب األثةري، ٚتكةٍٛ نًُتٗةا ايٝتُٝة١ آخةط نةٌ يٝةٌ"       

قس تكًب إىل قٛض٠ َكًك١ إٕ ؾاضم أسسُٖا اآلخةط،   ضا١ٖٓ قس تطٚم يهًُٝٗا، ٚيهٔ

ٚإٕ سطنةة١ ايةةطأؽ، ؾػةةاع١ ايؿةةطام "تةةطم ايكًةةٛب ايكاغةة١ٝ، ٚتًةةني األؾ٦ةةس٠ ايػةةالظ،   

ٚإزَةةةإ ايٓعةةةط، ٚايعؾةةةط٠ بعةةةس ايةةةٛزاع، هلاتهةةة١ سذةةةاب ايكًةةةب، َٚٛقةةة١ً إيٝةةة٘ َةةةٔ  

ٜهتؿؿإ إٔ ٚاقعُٗةا قةس تؿةهٌ عًة٢      . يصا ؾُٗا ٜكبالٕ ع٢ً اسبًِ سُٝٓا45ازبصع"

ًْةةٜةةس ؾٝةة٘؛ إش ًٜذةةآ عبةةٛ مل تهةةٔ هلُةةا  أسٍػةةا بتعةةب. "إ إىل اهلةةطٚب، أٚ االْتشةةاض أسٝا

                                                           
-02،م:22ّ، ع0202داَع١ تًُػإ،  ،صب١ً يٛغٛؽ، "األْج٢ يف ؾًػؿ١ يٝؿٝٓاؽ-اآلخط" .ْاز١ٜ زضقاّ، 42

07. 
 .23-22م:قك١: األقُاض ايؿا٥ه١. 43
 .41م: قك١: ألْ٘ ٜطٜس شيو. 44
 .222ّ، م:0223، يبٓإ: زاض األضقِ .طٛم اسبُا١َ يف األيؿ١ ٚاألالفابٔ سعّ.  األْسيػٞ، 45
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ٚزٚاض َةةةٔ نجةةةط٠ ايرتنٝةةةع ٚاإلدٗةةةاز، ؾكةةةطضا إٔ ٜػةةةرتحيا عًةةة٢ أْػةةةاّ َؿةةةهًتُٗا 

 .46ايٛسٝس٠"

ٚقس تتطٛض ساي١ اسبب ٚتتٓٛع َػتٜٛات٘ يٝبًؼ سس ايكٛؾ١ٝ اييت تٓبين ع٢ً انتٓاظ 

اّ ٚايعؿل. ٚقس أنُط ايكام ٖصٙ املعاْٞ بني طٝات ايٓكٛم، ؾُٔ َعاْٞ االٖتُ

االْؿالت َٔ قبه١ خالٍ ظ٥بكٝتٗا ٚقريٚضتٗا أنػبت ايككل قؿ١ املط١ْٚ ٚ

؛ ؾعًُت ع٢ً تكري شا٥ك١ املتًكٞ ٚتٛدٝٗ٘ ٚؾل َا خيسّ ايػطمل ايتذًٞ ٚايربٚظ

ك٠ٛ َا طٔ َٔ ايازبُايٞ، ٚيعٌ اإلطاض ايجكايف املؤطط يًٓل ٚاملؤثط ع٢ً بٓاٙ ٜب

ات األْا ٚاآلخط ٚطباعُٗا؛ ألٕ ايككل "اسُبْب٢ًَ بطَٛظ ميهٓ٘ َٔ ايتأثري يف غًٛن

ايصانط٠ ْػك١ٝ ذبٌٝ ع٢ً اَتساز ٚؾؿطات ذبانٞ دربٚت اجملتُع، ٚتطغبات 

. 47َعكٍٛ، ساؾط٠ يف تهاضٜؼ ايتاضٜذ بإجيابٝات٘ ٚغًبٝات٘"اإلْػا١ْٝ ناؾؿ١ عٔ ايال

ؾًًشب يف قكل اسباز زالي١ ضَع١ٜ تِٓ عٔ ايهبت ٚازبٛع ايعاطؿٞ، ٚضباٚي١ 

انتؿاف ١ٜٖٛ اآلخط "األدٓيب" َٔ خالٍ زضزؾ١ ايػطف عرب َٛاقع ايتٛاقٌ 

اآلخط، إش إٕ ايععي١ االدتُاعٞ؛ إش ال ميهٔ إٔ "تتهح َالَح اهل١ٜٛ َٔ زٕٚ يكا٤ َع 

عٓ٘ دبعًٗا شات بعس ٚاسس، ؾٝػطع إيٝٗا ايعطب ٚازبُٛز يف سني ظبس ايًكا٤ َع٘ 

 .48ميٓشٗا أبعازا َطنب١، تٓؿتح ع٢ً أنجط َٔ عامل"
يف قكل اسباز ميهٔ ايتعطف ع٢ً ثكاؾ١ اجملتُع اييت َٚٔ خالٍ ايكطاع ايكا٥ِ 

تعين شيو "ايهٌ املطنب ايصٟ ٜؿٌُ املعطؾ١، ٚاملعتكسات، ٚايؿٔ، ٚاألخالم، 

. تًو ايجكاؾ١ اييت تٓطٟٛ 49"ٝع املكسَات، ٚايعازات األخط٣...ٚايكإْٛ، ٚايعطف، ٚمج

                                                           
 .72م:. قطاع ايهًُاتقك١:  46
 .26-03، م:2ع،5زّ،0202دٛإ  ،صب١ً املس١ْٚ، "ْػك١ٝ األْج٢" َٞ.تباْٞ، قًٝش١ ٚغعٝس تٛ 47
 .25ّ، م:0221ايهٜٛت: عامل املعطؾ١،  .إؾهاي١ٝ األْا ٚاآلخط )مناشز ضٚا١ٝ٥ عطب١ٝ( .دمحٛز، َادس٠ 48
ٍُإ: 2، طايٓكس ايٓػكٞ، متجٝالت ايٓػل يف ايؿعط ازباًٖٞ .عًُٝات، ٜٛغـ 49 أل١ًٖٝ، ازاض ايٓؿط . ع

 .22ّ، م:0223
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"األْا ٚاآلخط"  ٚايعُٝل يًككل؛  ا جيعٌ ثٓا١ٝ٥ ع٢ً ؾاع١ًٝ يف ايبٓا٤ ايػطشٞ

 ًَتؿ١ بتكٛضات َػٛغ١ َا تؿتأ إٔ تٓكٗط يف ؾ١ٖٛ املكا١َٚ أٚ اهلطٚب.ٚ ْابه١ بايتٛتط

 خامت١ ايبشح:

 َٔ أِٖ َا تٛقًت إيٝ٘ ايسضاغ١:

ٞ ْل َؿتٛح تتساخٌ ؾٝ٘ ايػٝاقات ايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اشبطاب ايككك -

ٚاألٜسٜٛيٛد١ٝ، باعتباضٙ ايٛسس٠ ايكػط٣ يًشٝا٠ اييت ْػذت ضدمحا تؿهًت ؾٝ٘ 

 .ايكطاعات بني ططيف ايجٓا١ٝ٥

الَؼ اسباز ايعسٜس َٔ ايكهاٜا اييت أضٖكت ؾهط املطأ٠ ٚعاطؿتٗا بأغًٛب َاتع  -

ساظت ٚعًٝ٘ ؾكس قهاٜا اسبٝا٠ ايعا١َ،  ٜعهؼ شا٥ك١ َتكس٠، ٚٚعٝا ٜتؿاعٌ َع

"املطأ٠" ع٢ً ضقٝس ؾهطٟ دسٜط بايتأٌَ ٚايتسبط يػٛقٗا يف بٓٝات اجملتُع ٚاختعاهلا 

 ملباز٥٘، ع٢ً اعتباض أْٗا عاٌَ َؤثط ؾٝ٘، َٚتأثط َٓ٘.

يكس عُس اسباز إىل تطَِٝ ايعالق١ بني احملُٛالت ايجكاؾ١ٝ ٚاسباي١ ايٓؿػ١ٝ عٔ  -

ؾعٛض أٚ اشبٝاٍ، َٓكبا عٔ ايطغبات املهُط٠ اييت تعرتٜٗا األْا، يف ايالػًػٌ  ططٜل ايت

أٚ ٜهبشٗا اجملتُع ؾتعٗط يف ؾهٌ ضَع، ٚض ا تتطٛض إىل أعطامل ْؿػ١ٝ 

 "ناهلطٚب" أٚ أعطامل عك١ًٝ "نايتُٝع يف ايعٌُ". 
ا ا، ٜٚػتؿع خًؿٝت٘ ايجكاؾ١ٝ، ضبطًنٜتالعب ؾٝ٘ يػًٜٛ ٚنع اسباز ايكاضد أَاّ ْل -

 ٘ ؾ٠ٛٗ ايتأٌٜٚ، ؾاضنا عًٝ٘ زضا١ٜ ٚاع١ٝ سٍٛ اسبٝا٠ بطَتٗا.ؾٝ

 املكازض ٚاملطادع:

 .ٍُٕإ، خطاب ايٓٗه١ ٚايتكسّ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ املعاقط٠ إبطاِٖٝ، ضظا . األضزٕ: أَا١ْ ع

1002.ّ 
  .ّيبٓإ: زاض األضقِ يًطباع١ ٚايٓؿط طٛم اسبُا١َ يف األيؿ١ ٚاألالفاألْسيػٞ، ابٔ سع .

 ّ.1002ايتٛظٜع، ٚ
  .َٞكط: 3، ط2، تح: سػٔ ايكرييف، ززٜٛإ ايبشرتٟايبشرتٟ، أبٛ عباز٠ ايٛيٝس ايتٓٛخ .

 .2693ّزاض املعاضف،
  .1010. زَؿل: زاض متٛظ، 1، طصبُٛع١ "األقُاض ايؿا٥ه١اسباز، أدمحس.ّ 
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 ملعطؾ١، دمحٛز، َادس٠. إؾهاي١ٝ األْا ٚاآلخط )مناشز ضٚا١ٝ٥ عطب١ٝ(. ايهٜٛت: عامل ا

1023ّ. 
  .ٞايٛعٞ بايهتاب١ يف اشبطاب ايٓػا٥ٞ ايعطبٞ املعاقط، زضاغات ْكس١ٜضنٛإ، غٛغٔ ْاد .

 ّ.1002ايكاٖط٠: اجملًؼ األع٢ً يًجكاؾ١، 
  .ٍٛ1002، تط: سػٔ سٓؿٞ. يبٓإ: زاض ايتٜٓٛط، 2، طتعايٞ األْا َٛدٛزغاضتط، دإ ب.ّ 
  .ٍُإ: زاض ايؿطٚم، 2، طت يف ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝلاملؿاضق١ ٚاألزب زضاغاغًُٝإ، خايس . ع

2666.ّ 

  .املػطب: املطنع ايجكايف 2، طغطز اآلخط، األْا ٚاآلخط عرب ايًػ١ ايػطز١ٜقاحل، قالح .

 ّ.1003ايعطبٞ، 

  .ٕايهٜٛت: عامل املعطؾ١ يًٓؿط، إقساض ادباٖات ايؿعط ايعطبٞ املعاقطعباؽ، إسػا .

 ّ.2691ؿٕٓٛ، اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚاي

  .2619. بػساز: زاض ايؿؤٕٚ ايجكاؾ١ٝ، 2، طايٓكس ايتطبٝكٞ ايتشًًٝٞعبس اهلل، عسْإ خايس.ّ 
  .ٍُإ: زاض ايٓؿط 2، طايٓكس ايٓػكٞ، متجٝالت ايٓػل يف ايؿعط ازباًٖٞعًُٝات، ٜٛغـ . ع

 ّ.1022األ١ًٖٝ، 
  .ٌْٜٛٛضٜا: َعابط يًٓؿط ٚايتٛظٜع، . غ2، تط: دالٍ بسي١، طايعَإ ٚاآلخطيٝؿٝٓاؽ، إميا

1022.ّ 

  .بريٚت: املهتب١ ايعكط١ٜ، 2، طزضاغات يف ايؿعط ايعطبٞ اسبسٜحطبا٥ٌٝ، أَطاَٝٛؽ .

2691.ّ 
 ايسٚضٜات ايعطب١ٝ:

  ،"ٔزٜػُرب صب١ً إساالتبًٗربٟ، أمسا٤ ٚؾاٜع٠ ًَٝح. "قٛض٠ األْج٢ عٓس عُاض بًشػ ،

 .1ّ، ع1021
 َْٞٛػك١ٝ األْج٢ يف ثكاؾ١ اآلخط ازبٓٛبٞ بني غًط١ ايعكٌ ٚضغب١ تباْٞ، قًٝش١ ٚغعٝس ت" .

 .2/ ع9ّ، ز1010ازبػس قطا٠٤ ْكس١ٜ يف ضٚا١ٜ "غريابا" حملُس غعسٕٚ"، صب١ً املس١ْٚ، دٛإ 
 1010داَع١ تًُػإ، ، صب١ً يٛغٛؽاألْج٢ يف ؾًػؿ١ يٝؿٝٓاؽ"، -زضقاّ، ْاز١ٜ. "اآلخط ،ّ

 .20ع
 ١ٝ األْا ٚاآلخط يف ؾعط ضبُس ايؿٝتٛضٟ، زٜٛإ أغاْٞ ايعاؾل أشنطٜين ؾٜٛط، عبس ايععٜع. "ثٓا٥

 .20ّ، ع1022ازبعا٥ط، -، َٓؿٛضات داَع١ دٝذٌصب١ً ايٓامٜا إؾطٜكٝا أمنٛشًدا"، 
  ،"ازباَع١ املػتٓكط١ٜ، صب١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝعباؽ، غٓا٤. "املؿاضق١ ب١ٝٓ االختالف ايهرب٣ ،

 .29ّ، ع1009
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 ١ ايككري٠ )مناشز طبتاض٠(١ يف ايكك١ اإلَاضاتٝٝات ايػطزٜايتكٓ

اهلامشٞ خًٌٝ بسٜع١. ز
 
Email: balhashemi@sharjah.ac.ae                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ت سبكٍٛ ايع١ًُٝ اسبسٜج١ اييت ًْٗت َٔ صبا٫" َٔ اNarratologyتعس "ايػطزٜات 

ُٝا٥ّٝات، ثِ أخصت تتٛغع يتكبح َاز٠ يهجري َٔ َعطؾ١ٝ أخط٣ نايًػاّْٝات ٚايػٝ

اجملا٫ت، نايتاضٜذ ٚايكشاؾ١ ٚايكإْٛ ٚاملػطح ٚايػُٝٓا ٚغريٖا. ٫ٚ تٗتِ ْعط١ٜ 

ُا تتكامس٘ ايػطزّٜات بتاضٜذ ايٓكٛم ايػطز١ٜ أٚ َعٓاٖا أٚ ٚظٝؿتٗا، بٌ تبشح ؾٝ

ايٓكٛم ايػطز١ٜ ٚاخت٬ؾاتٗا ْٚعاّ ايكٛاعس اييت تػري عًٝٗا. نُا تع٢ٓ مبعازب١ 

ا٭غايٝب ٚايتكّٓٝات اييت ٜٛظؿٗا ايػاضز يف عًُ٘ اسبها٥ٞ، َجٌ: ايكٝؼ ايػطز١ٜ، 

١ّٝ ٚاملها١ْٝ، ٚبٓا٤ ايؿدكٝات، ٚايعتبات ٚغريٖا. ٜٚٗسف ٖصا  ٚايكٝؼ ايعَاْ

َٔ خ٬ٍ ايتطبٝل  ،ت ايػطز١ٜ يف ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ايبشح إىل زضاغ١ ايتكٓٝا

ع٢ً ث٬خ صبُٛعات قكك١ٝ ٖٞ: "قرب ذبت ضأغٞ" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ٚ"إؾاض٠ ٫ 

اهلل. َٛظّؿا  تًؿت ا٫ْتباٙ" يػًطإ ايعُُٝٞ، ٚ"اعرتاف.. اعرتاض ضدٌ" يعا٥ؿ١ عبس

 املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ. 

 .طزّٜات، ايكٝؼ ايػطز١ٜ، ايكك١ ايككري٠ز١ٜ، ايػايتكٓٝات ايػط :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Narratology is one of the modern scientific fields that came from other fields of 

knowledge such as linguistics and semiotics, and then expanded to become a subject for 

many fields, such as history, politics, journalism, law, theater, cinema, and others. This 

term brings together all the manifestations related to the narrative work, focusing on the 

manner of saying more than the substance of the saying in the formulation of its subject. 

Narrative theory is not concerned with the history, meaning, or function of narrative 

texts. Rather, it examines what all actual and possible narrative texts share, their 

differences from each other, and the system of rules they follow. Narratives are 

concerned with treating the methods and techniques that the narrator employs in his 

narrative work. This research aims to study the narrative techniques in the Emirati short 

story by applying to three selected story collections, written by: Lulwa Al-Mansouri, 

Sultan Al-Amimi, and Aisha Abdullah, based on descriptive analytical method. 

                                                           
 ايؿاضق١، داَع١ ١،ٚا٫دتُاعٝ ١اإلْػاْٝ ٚايعًّٛ اٯزاب ١نًٝ ٚآزابٗا، ١ايعطبٝ ايًػ١ قػِ ،َػاعس أغتاش 

 .املتشس٠ ايعطب١ٝ اإلَاضات
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 ايٓؿأ٠ ٚايتأقٌٝ: -ايكك١ ايككري٠ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠

قددس ٫ ٜهددٕٛ يًتذطبدد١ ايكككدد١ٝ اإلَاضاتٝدد١ تدداضٜذ اٜٛددٌ ٜددٛاظٟ َددا يًتذدداضب ايعطبٝدد١    

عددا٫ّ َٚدد٪ثط ا َددٔ ٚاشبًٝذٝدد١ ا٭خددط٣، يهٓٗددا اغددتطاعت َددع شيددو إٔ ذبكددل ٚدددٛز ا ؾ  

خ٬ٍ عسز َٔ ا٭قدٛات، ايديت لجدٌ دٝدٌ امل٪غػد  َٚدٔ ت٬ٖدِ َدٔ أقدٛات ؾداب١،           

أثبتددت قددسضتٗا يف ايتعاَددٌ َددع ٖددصا ايؿددٔ. ٚقددس اضتددبص ظٗددٛض ايككدد١ ايككددري٠ يف زٚيدد١   

اإلَاضات ٚتطٛضٖا اضتباّاا ٚثّٝكا باْتؿاض ايتعًِٝ ايٓعاَٞ ٚظٗدٛض ايكدشاؾ١ ٚاْتعاؾدٗا    

كـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿدطٜٔ، إش أغدُٗت ايكدشاؾ١ بؿدهٌ ندبري      ٚذبسٜس ا يف ايٓ

يف تؿذٝع ايهّتاب ع٢ً اإلبساع ٚايٓؿط يف اجملد٬ت ٚايكدشـ ايديت تهدُٔ إلْتدادِٗ      

 ا٤.  ايٛقٍٛ إىل أنرب ؾطحي١ َٔ ايكّط

ّٛض ؾٔ ايكك١ ايككري٠ يف زٚي١ اإلَاضات إىل مخؼ َطاسٌ  ٚميهٔ تكػِٝ َطاسٌ تط

 ، ناٯتٞ: 1تاضخي١ٝ

ازبٌٝ امل٪غؼ ايصٟ ؾتح ايباب يتأضٜذ ايؿٔ، ٚضؾسٙ مبٛنٛعات تٓاَت  أ٫ّٚ:

عًٞ عبٝس، َٚعؿط اسباز، ٚٞ، ؾٝد١ ايٓاخٚاهلل قكط،  ٚاغتُطت، َِٚٓٗ: عبس

 ايطنا ايػذٛاْٞ. عبسٚاسبُٝس أمحس،  عبسٚضبُس املط، ٚ

ٝ ا: ازبٌٝ ايٛغٝص ايصٟ ضؾست٘ أمسا٤ دسٜس٠، أعطت ايكك١ اإلَاضات١ٝ اغتُطاضٜتٗا  ثاْ

٫ّٛت ايهبري٠ يف اجملتُع، ؾعّبط عٔ  ٚزؾكٗا ازبسٜس، ٖٚٛ ازبٌٝ ايصٟ ؾٗس ايتش

ت٘، ٚأخص ٜؿانٌ بٝٓ٘ ٚب  ايكسِٜ، َعّبط ا عٔ غًبٝات اايت بعض قُٝ٘ ٚثكاؾ

لػه٘ بايجٛابت ٚايكِٝ ا٭ق١ًٝ. نُا سهطت يف قككِٗ ضَٛظ تًو ايجٛابت، 

غ٢ًُ َطط ٚنايبشط ٚايٓد١ً ٚايكشطا٤. َٚٔ تًو ا٭مسا٤: َطِٜ مجع١ ؾطز، 

 إبطاِٖٝ َباضى، ْٚاقط ايعاٖطٟ. ٚغٝـ، 

طب١ امل٪غػ  ٚعاٜـ دبطب١ ازبٌٝ ايٛغٝص. دٌٝ امِلِؿكٌ ٖٚٛ دٌٝ اّاًع ع٢ً دب ثايج ا:

ؾاْطًل بط٩ٜت٘ ايؿ١ّٝٓ اشباق١ عبٛ آؾام ايؿٔ، ٚيهٓ٘ بكٞ َتُػّها بإااض ايؿهٌ 

سٌ/ْٗا١ٜ(، نُا بكٝت املهاَ  تسٚض سٍٛ -عكس٠ -ايكككٞ ايه٬غٝهٞ )بسا١ٜ

                                                           
. ايؿاضق١: اذباز 1، طقٛض٠ املطأ٠ يف ايكك١ ايٓػا١ٝ٥ اإلَاضات١ٝ ابع ا(: ٜٓعط: قربٟ، عبس ايؿتاح.ض –)أ٫ّٚ  1

 .   19-16ّ، م:2005نّتاب ٚأزبا٤ اإلَاضات، 
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، غاض٠ ازبطٚإٚابتػاّ املع٬، ٚقهاٜا املطأ٠ ٚاجملتُع. َِٚٓٗ: أمسا٤ ايعضعْٛٞ، 

 ؾاا١ُ ضبُس.ٚساضب ايعاٖطٟ، ٚ

أقٛات دسٜس٠ ساٚيت إٔ ربًّل َهاَ  ايكك١ َٔ قهاٜا اجملتُع ٚتٓشٛ  ضابع ا:

عبٛ ايصات، ٚتعاجل ُّٖٛ إْػإ ايعكط، َٚؿانٌ ايعٛمل١ ٚغريٖا. َٚٓٗا: ظبٝب١ 

 ؾاا١ُ املعضٚعٞ.ٚعا٥ؿ١ ايععابٞ، ٚضبػٔ غًُٝإ، ٚؾاا١ُ ايهعيب، ٚايطؾاعٞ، 

٤ عبت عبٛ ايتذطٜب ٚايتشسٜح، غٛا٤ ع٢ً قعٝس املهاَ  اييت أمسا خاَػ ا:

حيهط ؾٝٗا ايّطَع ٚايػُٛض ٚاإلحيا٤، أٚ ع٢ً قعٝس ايبٓا٤ ايؿين ايصٟ اَتاظ 

بايّتهجٝـ ٚاإلجياظ، ٚأؾاز َٔ إَهاْات ايتكٓٝات ايػطز١ٜ اسبسٜج١، نهػط 

ؿ٘ ايّٓكاز ذبت اشبص ايعَين، ٚتٛظٝـ ايعتبات ايٓك١ّٝ ٚايؿها٤ ايبكطٟ. ٖٚٛ َا قّٓ

ْٛع غطزٟ دسٜس اغتطاع إٔ ٜؿل اطٜك١ ٚغص ا٭ْٛاع ايػطز١ٜ ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ ٖٚٛ: 

عا٥ؿ١ ايهعيب، ٚايكّك١ ايككري٠ دسًّا. َٚٔ أبطظ تًو ا٭قٛات: غًطإ ايعُُٝٞ، 

أمسا٤ ٚيطٝؿ١ اسباز، ٚعا٥ؿ١ عبس اهلل، ٚيٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ٚضبُس اهلامشٞ، ٚ

ُّازٟ.    اسب

ُ ا ْٗا٥ًّا أٚ ستًُّٝا، ٚيهٓ٘ ضباٚي١ يتٓعِٝ  -زٕٚ ؾو-تكػِٝ ٖٚصا اي يٝؼ تكػٝ

، إش قس اإلْتاز ا٭زبٞ يف صباٍ ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ بٗسف ايتأقٌٝ ٚايسضاغ١

املطاسٌ ٚقس انتؿ٢ بإقساض صبُٛعت٘ ايٝت١ُٝ َٚٔ ثِ  ٣سسظبس ممٔ ٜٓتُٞ إىل إ

٬ت ايجكاؾ١ّٝ ٚمل ٜٓؿطٖا يف تٛقـ بعسٖا، َِٚٓٗ َٔ ْؿط بهع قكل يف اجمل

َٚز ب  نتاب١ ايكك١ ٚايؿعط أٚ ايطٚا١ٜ. نُا إٔ َٔ  أن١َُٛ قكك١ٝ، َِٚٓٗ َٔ ظا

ب  ا٭مسا٤ املصنٛض٠ َٔ تؿّهٌ دبطبت٘ سًك١ ٚقٌ َا ب  َطسًت ، غٛا٤ َٔ 

 سٝح املهاَ  أٚ ايػُات ايؿ١ٝٓ.   

ايؿاّب١ يف اإلَاضات قس اظبصبت  َٚٔ املِٗ ٖٓا إٔ ْؿري إىل إٔ أغًب ا٭قٛات ا٭زب١ّٝ

عبٛ ؾٔ ايّطٚا١ٜ، ؾايهتابات ايككك١ّٝ ايكازض٠ سسٜج ا ق١ًًٝ إشا َا قٛضْت باإلْتادات 

ٍّٛ اشبطاب ايػطزٟ عاملًّا عبٛ ايّطٚا١ٜ، ٚتؿهٌٝ  ايطٚا١ٝ٥. ٚقس ٜعٛز شيو إىل ذب

ايبٓا٤ ايهّتاب هلا يًتعبري عٔ إْػإ ٖصا ايعكط، ؾٗٞ لٓشِٗ املػاس١ ايطسب١، 

 ايؿيّن املتشطض َٔ قٝٛز ايؿعط ٚقٛاؾٝ٘.
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 طزّٜات:َؿّٗٛ ايػطز ٚايػ

ٖٛ: "ؾهٌ َٔ اشبطابات تط٣ٚ  -نُا ٜعطؾ٘ َعذِ ايٓكس ا٭زبٞ اسبسٜح-"ايّػطز" 

 ؾٝ٘ ا٭سساخ... ٜٚتشّكل ٚؾّكا يًُُٝعات اٯت١ٝ:

 سهٛض غًػ١ً َٔ ا٭سساخ اييت تؿهٌ دع٤ ا َٔ اسبسخ.-

 املٓطك١ّٝ املتعًك١ بايعَٔ. سهٛض عسز َٔ ايطٚابص-

 سهٛض ظَٔ ايكل.-

 .2أؾعاٍ اسبطن١"-

بٌ  -نُا ٜعتكس ايعسٜس َٔ ايهّتاب ٚايّٓكاز ع٢ً سّس غٛا٤-ؾايػطز "يٝؼ دٓػ ا أزبًّا 

ّٞ، تؿرتى ؾٝ٘ ندا ق١ّٝ ممّٝع٠ عس٠ أدٓاؽ، بعهٗا أزبٞ ٚاٯخط ايػطز ْٛع ْك

 . ناشبطاؾ١ ٚا٭غطٛض٠ ٚايطٚا١ٜ ٚايكك١ ٚايػُٝٓا ٚغريٖا.  3غري أزبٞ"

ٜعات أَا "عًِ ايػطز" أٚ "ايػطزّٜات" ؾٝعّس َٔ اسبكٍٛ املعطؾ١ٝ اسبسٜج١ ٚأسس تؿط

ُ ا ي٘ قٛاعس ٚأقٍٛ، يف عاّ  ايب١ٜٛٝٓ ايؿه١ْٝ٬، ٚقس بسأ "ٜتؿّهٌ بكؿت٘ عً

ّ، ايعاّ ايصٟ أقسضت ؾٝ٘ ايكشٝؿ١ ايؿطْػ١ٝ )تٛاقٌ( عسز ا خاّقا بعٓٛإ 1966

َّا َكطًح "عًِ ايػطز" ؾكس ُِْشت بعس شيو بج٬ث١ أعٛاّ  "ايتشًٌٝ ايبٓا٥ٞ يًػطز"، أ

، ٖٚٛ "تعؾٝتإ تٛزٚضٚف" ايصٟ ٜعّسٙ 4اشبام" َٔ قبٌ أسس املػاُٖ  يف ايعسز

، يف 1069ّعاّ  (Narratology) ْاضاتٛيٛدٞايساضغٕٛ أٍٚ َٔ اغتعٌُ َكطًح 

كّك١". ثِ اْتكًت ايػطزّٜات إىل ٘ بد"عًِ اينتاب٘ "قٛاعس ايسٜهاَريٕٚ" ٚعّطؾ

 ١ يف غبعّٝٓٝات ايكطٕ املانٞ.ايسضاغات ايعطبٝ

ّٛض "عًِ  نايًػاّْٝات  ١ ا٭خط٣ايػطز" ٌْٚٗ َٔ اجملا٫ت املعطؾٝٚقس تط

ٚايػُّٝٝا٥ّٝات، نُا أخص ٜتّٛغع يٝكبح َاز٠ يهجري َٔ ا٭اطٚسات يف صبا٫ت 

                                                           
 .  240ّ، م:2018. زَؿل: زاض ٣ْٛٓٝ، 1، طَعذِ ايٓكس ا٭زبٞ اسبسٜحايعاَطٟ، ناٌَ عٜٛس.  2

ُّإ: زاض ؾها٤ات، 1، طعبٛ احملهّٝات ايػطز١َّٜعتكِ، ضبُس.  3  . 155ّ، م:2018. ع

زاض ٣ْٛٓٝ، زَؿل:  .1ط ، تط: أَاْٞ أبٛ ضمح١،عًِ ايػطز: َسخٌ إىل ْعط١ٜ ايػطز .َاْؿطٜس، ٜإ 4

  .11:، م1111ّ
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١ّٝ ٚايؿٛيٛنًٛض  طبتًؿ١، نايتاضٜذ ٚايػٝاغ١ ٚايرتب١ٝ ٚايكشاؾ١ ٚاملُاضغ١ ايكاْْٛ

 ست٢ قٌٝ: "ايػطز يف نٌ َهإ". ،ٚاملػطح ٚايػُٝٓا ٚاملٛغٝك٢

ٜٚعّطف بأْ٘: "زضاغ١ ايكل ٚاغتٓباط ا٭غؼ اييت ٜكّٛ عًٝٗا َٚا ٜتعًل بصيو َٔ 

ْعِ ذبهِ إْتاد٘ ٚتًكٝ٘... ٫ٚ ٜتٛقـ عًِ ايػطز عٓس ايٓكٛم ا٭زب١ٝ اييت تكّٛ 

ؿَٗٛ٘ ايتكًٝسٟ، ٚإمنا ٜتعس٣ شيو إىل أْٛاع أخط٣ تتهُٔ ع٢ً عٓكط ايكل مب

ايػطز بأؾهاٍ طبتًؿ١، َجٌ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ يٛسات، ٚأؾ٬ّ غُٝٓٝا١ّٝ٥، 

ٚإميا٤ات، ٚقٛض َتشطن١، ٚنصيو اإلع٬ْات أٚ ايسعاٜات، ٚغري شيو. ؾؿٞ نٌ 

بايػطز ٖصٙ مّث١ قكل ذبه٢ ٚإٕ مل ٜهٔ شيو بايططٜك١ املعتاز٠. ٜٚكّٛ املدتل 

باغتدطاز تًو اسبهاٜات يٝػتهؿـ َا تكّٛ عًٝ٘ َٔ عٓاقط َٚا ٜٓتعِ تًو 

 .5ايعٓاقط َٔ أْع١ُ"

١ٓ َٔ ايٓكٛم ؾايػطزّٜات "ْعط١ٜ يًّٓل ايّػطزٟ ٫ تٗتِ بتاضٜذ صبُٛع١ َعٝ

ايػطز١ٜ أٚ َعٓاٖا أٚ ٚظٝؿتٗا، بٌ تبشح ؾُٝا تتكامس٘ نٌ ايٓكٛم ايػطز١ٜ 

ايؿع١ًٝ ٚاملُه١ٓ، ٚؾُٝا ميّهٓٗا َٔ ا٫خت٬ف عٔ بعهٗا ايبعض، ٚتٗسف إىل 

تٛقٝـ ْعاّ ايكٛاعس ايصٟ ًٜٝل باملكاّ ايػطزٟ، ٚحيهِ إْتاز ايٓكٛم ايػطز١ٜ 

. ؾٗٞ إشٕ ْعط١ّٜ تتٓاٍٚ قٛاْ  ا٭زب ايكككٞ، ٚؾشل ايبٓا٤ ايػطزٟ، 6َٚعازبتٗا"

١ّْٛ ي٘، ٚذبسٜس ايع٬قات ٚايٛظا٥ـ ؾٝ٘، ٫ٚ تع٢ٓ بتؿػري  ٚذبًٌٝ ا٭دعا٤ امله

 ايٓكٛم ٚايبشح يف َهاَٝٓٗا.

زّٜات ٜٓكّب اٖتُاَٗا ع٢ً ايتكٓٝات ايػطز١ّٜ ٚايكٝؼ ٚايتعبري، َٚا خيتل يصا ؾايػط

١ّٝ ايٓل ايػطزٟ، ٚيٝؼ ع٢ً احملت٣ٛ اسبها٥ٞ أٚ املاز٠ اسبها١ّٝ٥ ٚايس٫ي١  بأزب

نُا تؿعٌ ايػُٝٝا١ٝ٥. َٚٔ تًو ايتكٓٝات: ايبٓٝات ايػطز١ّٜ، ٚاإلااض ايّػطزٟ، 

١ّٝ ٚاملها١ّْٝ،  ٚا٭قٛات ايػطز١ّٜ، ٚايط١ٜ٩ ايػطز١ّٜ أٚ "ايتب٦ري"، ٚايكٝؼ ايعَاْ

                                                           
ّ، 2000. املػطب: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 2، طزيٌٝ ايٓاقس ا٭زبٞايطًٜٚٞ، َٝذإ ٚغعس ايباظعٞ،  5

  .104 -103م:

ّ، 2012. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّ، 1، طَعذِ ايٓكس ا٭زبٞ اسبسٜحٔ. ٞ ايسَٜٝٓٛ، ضبُس ضب 6

  .274م:
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ات. ٚغٓكّٛ بتػًٝص ايه٤ٛ ع٢ً عسز َٔ تًو ايتكٓٝات اييت ٚظؿٗا دكٝايؿٚٚظا٥ـ 

 نّتاب ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ بؿهٌ ؾّعاٍ يف بٓا٤ ايٓل ايػطزٟ.

 ١:ايتكٓٝات ايػطزٜ

 ايكٛت:أ٫ّٚ: ايػاضز/

ايٛاقعٞ بػطز اسبها١ٜ يًكاض٨، ٚميهٔ ايّػاضز ٖٛ ايّكٛت ايصٟ ٜعٗس إيٝ٘ امل٪يـ 

ا٫ٖتسا٤ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايػ٪اٍ: )َٔ املتهًِّ؟( أٚ)َٔ ايصٟ ٜػطز ايّٓل؟(. ؾٗٛ إشٕ 

"املتهًِ أٚ ايٓاال بًػإ أٚ قٛت اشبطاب ايّػطزٟ. ٖٚٛ أٜه ا ايٛغٝص ايصٟ ٜكِٝ 

كّطض َا ق١ً ا٫تكاٍ َع املتًكٞ أٚ املػطٚز ي٘، ٖٚٛ ايصٟ ٜطّتب ايعطض، ٖٚٛ َٔ ٜ

 .7ايصٟ جيب إٔ ٜكاٍ، ٚنٝـ جيب إٔ ٜكاٍ... َٚا ايصٟ جيب إٔ ٜرتى"

ٚتػٌٗ ع٢ً ايساضؽ َعطؾت٘ َٔ خ٬ٍ بكُات٘ اييت ٜرتنٗا ع٢ً ايٓل، َٚٓٗا 

"َٛقع٘ ايّعَين َٔ ا٭سساخ اييت ٜطٟٚ، ٚزضد١ عًُ٘ بٗا ٚتؿهًٝ٘ اشبام يًّػ١، َٚا 

َٔ اطا٥ل ٫غتعاز٠ أقٛاٍ ايؿدكٝات، َٚٓٗا أٜه ا نُري ايّػطز  ًٜذأ إيٝ٘

َٚػتٛاٙ... ٚع٬قت٘ باسبها١ٜ املط١ّٜٚ... َٚا ٜٓٗض ب٘ َٔ ٚظا٥ـ بعهٗا إدباضٟ 

 .8ٚبعهٗا اٯخط اختٝاضٟ"

نط إٔ مث١ لاٜع تاّ ب  امل٪يـ/ايكام ايصٟ ٜبسع ايعٌُ ايّػطزٟ، َٚٔ ازبسٜط بايص

ٚايّػاضز/ايّكٛت ايصٟ ٜكسَ٘ يًكاض٨، "إْ٘ ا٭ْا ايجا١ْٝ يًهاتب، ٚع  ايهاَريا 

املبٗط٠ ايػشط١ٜ اييت تهؿـ أغطاض اسبٝا٠، ؾٛقـ عًٝٗا ٚعطف نٌ َا ٜسٚض بٗا 

١ٝ ْل خيتاضٙ ايهاتب أزا٠ َٔ تؿابو ع٬قات ٚتعكٝس... إْ٘ أغًٛب قٝاغ١ أٚ بٓ

نػريٙ َٔ ا٭زٚات ايؿ١ٝٓ إلقا١َ ايٓل ا٭زبٞ نا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚا٭سساخ 

 غريٖا.ٚ 9..".ٚايؿدكٝات ٚاملٛاقـ ٚايبساٜات ٚايٓٗاٜات

                                                           
 .70م: .عًِ ايػطزٜإ.  َاْؿطٜس، 7

 . 195ّ، م:2010. تْٛؼ: زاض ضبُس عًٞ يًٓؿط، 1، طَعذِ ايػطزّٜاتايكانٞ، ضبُس ٚآخطٕٚ.  8

ُّإ: زاض اٯٕ ْاؾطٕٚ 1، طتكٓٝات ايػطز ٚب١ٝٓ ايؿهط ايعطبٞ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝعًٝإ، سػٔ.  9 . ع

 .  66ّ، م:2015َٚٛظعٕٛ، 
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ٖٚصا ايعٓكط ؾأْ٘ ؾإٔ بك١ٝ ايعٓاقط ايػطز١ّٜ، إٕ مل ٜهٔ أُٖٗا مجٝع ا؛ ٭ْ٘ ٖٛ 

 ايصٟ ٜكٓعٗا ٚميٓشٗا غبب ٚدٛزٖا يف ايٓل. ٚايّػاضز ٜهٕٛ ع٢ً ث٬ث١ أمناط: 

 اضز ايساخًٞ:ايػ

ٜػ٢ُ نصيو "ايػاضز ايؿدكٞ" ٖٚٛ ؾدك١ّٝ َٛدٛز٠ زاخٌ اسبهٞ ٚؾاع١ً ؾٝ٘، 

ٌٌ  ُتػطز اسبها١ٜ ع٢ً يػاْ٘، ؾٗٛ ؾاٖس ع٢ً ا٭سساخ، َتتّبٌع ملػاض اسبهٞ َٚتّٓك

عرب ا٭َانٔ. حيهط قٛت٘ َعًّّكا ع٢ً ا٭سساخ َٚتسّخ٬ّ ؾٝٗا بتأ٬َت٘ ٚآضا٥٘، 

"ضاٜٚ ا َؿاضّنا يف  (Genette)ٜٚطٟٚ غايب ا بهُري املتهًِّ. ٜػُٝ٘ دٝٓٝت 

١ٝ "ايطاٟٚ ايعًين" أٚ تػُ (Danon Boileau)بٛايٛ  اسبها١ٜ"، ٜٚطًل عًٝ٘ زإْٛ

 .10ؾٝطًل عًٝ٘ "ايطاٟٚ ايػري شاتٞ" (Rivara)"ايكطٜح"... أَا ضٜؿاضا 

، قك١ يف نتاب ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ ٖصا ايُٓص تَٚٔ ايككل اييت ٚظؿ

إ ؾتا٠، ذباٍٚ غرب "تػّهع زاخٌ ثكب ايباب" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ اييت تط٣ٚ ع٢ً يػ

خؿاٜا ايكط١ٜ اييت تعٝـ ؾٝٗا، ٚنؿـ صبٗاهلا َٔ خ٬ٍ ثكب باب َتدٌّٝ ُأغًل َٓص 

قٝٛز تؿطنٗا ا٭غط٠ ٚاجملتُع ع٢ً ؾتا٠ ت٣ٛٗ ٖصا ايباب ايصٟ ٜطَع إىل غٓٛات. 

يف ايتدًل َٔ قهبإ ايػذٔ ايصٟ سبؼ ؾٝ٘  ايتشًٝل َجٌ عكؿٛض اًٝل، ٜطغب

 كك١ بكٛت ايؿتا٠ ٜػرتدع ايٛقاٜا املؿطٚن١ عًٝٗا:ظَٓ ا ا٬ّٜٛ. ؾتبسأ اي

ُ ا عٓسَا ْػتذٝب سبهٛض ٚي١ُٝ يف ايكط١ٜ، أ٫ ْتدص يٓا صبًػ ا يف " ٜٛقٝٓا أبٞ زا٥

َٛنع  َُٗا تهٔ ايعطٚف، أسسُٖا عٓس ْٗا١ٜ ايكـ يًدٝص املُسٚز يًذًػا٤، 

 . 11"ٚاٯخط عٓس عتب١ ايباب أٚ خًـ اْهؿاؾ٘ ايهاضب ع٢ً اسبا٥ص

ثِ تؿطع يف ٚقـ ضس١ً اغتهؿاف قطٜتٗا، اييت بسأتٗا َٔ ثكب ايباب سُٝٓا 

 َسَؿَطت ْؿػٗا َٔ خ٬ي٘ يرت٣ ا٭ؾٝا٤ بٛنٛح:

ض اٌٜٛ ب٬ أض٣ عٝين ذبؿط يف ايجكب ْؿّكا عُّٝكا ب  ايهت١ً ٚايؿطاؽ، عبٛ َؿٛا"

 ْٗا١ٜ...

 أَؿٞ إىل اابٛض اٌٜٛ ع٢ً َككـ َسضغٞ َتّٗسٍ...

                                                           
 .196. م:اتَعذِ ايػطزٜايكانٞ، ضبُس ٚآخطٕٚ.  10
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 أَؿٞ إىل أب حيًُٓا غعسا٤ عبٛ غابات ايٓدٌٝ ٚبطى املا٤...

 أَؿٞ ًَتشؿ١ بتُٛدات ايعٌ إىل اؿٌ ٜٗبص يف َعضع١ تادط خبٌٝ يٝػطم ايّٓبل...

ايصٟ ٜهٝل  أَؿٞ.. ٚأَؿٞ ٚزاخٌ ايجكب تٛيس أٚىل اْك٬بات دصعٞ املٓٗو، ايجكب

ـّ ايٛقاٜا خاضز ايجكب، ٚبايًٕٛ ا٭غٛز  يف ؾ١ٖٛ اسبٝع ٚاْهؿاف ايعَٔ.... أٖ

 أاُؼ بعهٗا املعطِّز بايؿُات١.

 ٚأقطر: )زعْٛٞ أض٣ َا تطٕٚ(. 

 .12أض٣ أنجط ٚأنجط"

٬ٜٚسغ ٖٓا إٔ تٛظٝـ ايهاتب١ يكٛت ايػاضز ايساخًٞ دا٤ َتذاْػ ا َع َهُٕٛ 

يكك١ ٖٚسؾٗا ايصٟ ٜطَٞ إىل ايهؿـ عٔ اْبٗاض ايؿتا٠ بانتؿاؾاتٗا ازبسٜس٠، ا

ٚاْؿعا٫تٗا مبا تؿاٖس، َٚؿاعطٖا عبٛ ايكٝٛز ٚايٛقاٜا املؿطٚن١ عًٝٗا، ٖٚٞ أَٛض 

أٟ غاضز آخط جب٤٬ َُٗا نإ قطٜب ا َٔ ايؿتا٠، ٚيٛ إٔ ٜعرب عٓٗا خاق١ ٫ ميهٔ 

 َكٓع ا يًُتًكٞ. ٚظؿت ايهاتب١ قٛت ا آخط ملا نإ شيو

 ايػاضز اشباضدٞ:

ؿٌ"، ٭ْ٘ خاضز ْطام اسبهٞ، غري َؿاضى يف ٜٚػ٢ُ نصيو "ايػاضز ايػ

ا٭سساخ، يصا ٜٛظـ نُري ايػا٥ب. غري أْ٘ "ميّجٌ َطنع ايتٛدٝ٘ ايط٥ٝؼ يف 

. ٚظبسٙ يف ايعسٜس َٔ 13َػتٜٛات ٚد١ٗ ايٓعط، ٚايعَإ ٚاملهإ، ٚغذ٬ّت ايكٍٛ"

اهلل، ٖٚٛ تٛظٝـ  ايككل يف اجملُٛعات، َٓٗا قّك١ "قٌٗٝ اشبٌٝ" يعا٥ؿ١ عبس

١ أٚ ا٭غطٛض٠ أٚ املًش١ُ ايصٟ ٜأخص اابع اسبها١ٜ ايتاضخيْٝادح خسّ َهُْٛٗا 

ايؿعب١ّٝ صبٗٛي١ ايػاضز. ؾايػاضز ٜطٟٚ عٔ "ؾاضؽ" خيٛض ضس١ً ؾاق١ حبج ا عٔ 

ز ايعبػٞ"، ؾٝؿل ايططقات ٜٚطذبٌ َٔ َهإ ٯخط ٜبتػٞ إٔ ًٜتكٝ٘ "عٓرت٠ بٔ ؾّسا

ٜٚػتُس ؾ٦ٝ ا َٔ قٛت٘ ٚؾذاعت٘. ٚيهٓ٘ يف نٌ ضبط١ ٜكٌ إيٝٗا ًٜٛح ي٘ ؾدل 

ٜبسٚ يف ظاٖطٙ أْ٘ عٓرت٠، َٚا إٕ ميعٔ ايٓعط ؾٝ٘ ست٢ جيسٙ طبتًّؿا عٔ تًو ايكٛض٠ 
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ٕ ٖٛ ايعَإ، ٫ٚ عٓرت٠ ٖٛ اييت يف شٖٓ٘ عٓ٘. ؾ٬ املهإ ٖٛ املهإ، ٫ٚ ايعَا

 عٓرت٠ ايصٟ مسع نجري ا عٔ بط٫ٛت٘، ٚقطأ عٓ٘ يف نتب ايتاضٜذ ٚايؿعط:

نإ عٓرت٠ ايعبػٞ ٜطقل ؾٛم ااٚي١ َػتسٜط٠، ٜطتسٟ ثٝاب ا ممعق١ ٚتػرت بعه ا "

َٔ دػسٙ ايعاضٟ... ْازاٙ بأع٢ً قٛت٘... مل ٜػُع غ٣ٛ قس٣ قٛت٘ ايصٟ عاز إيٝ٘ 

٠ ضاؾع ا ٜسٜ٘ ؾتٛقؿت قطقع١ ايطبٍٛ، ابتػِ ٚلتِ بهًُات مل َكت٫ّٛ... ضنع عٓرت

  .14"ٜؿُٗا ْٚطل بًػإ مل ٜػُع٘ يف بازٜت٘

ساثٗا ع٢ً ٚظبس إٔ ايػطز بهُري ايػا٥ب ٖٛ ا٭ْػب هلصٙ ايكك١، اييت أغكطت أس

أسساخ تاضخي١ّٝ، ٚاغتسعت ؾدك١ّٝ تطاث١ّٝ، ٚنإٔ ايػاضز ايعًِٝ ٜطٟٚ قك١ َٔ 

ّْٚت يف أسسقكل ايت  نتب ا٭زب ايكسمي١. اضٜذ، أٚ ضس١ً أغطٛض١ٜ ز

 ايػطز املتعسز:

ٜتٓاٚبٕٛ ع٢ً ضٚا١ٜ  يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايّػطز ٜؿطى امل٪يـ أنجط َٔ قٛت، ؾايطٚا٠

صيو تتعسز ٚدٗات ايٓعط يف ايكك١. ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايتك١ٝٓ َٔ ظاٜٚت٘، ٚي ا٭سساخ نٌ

بد "ايتب٦ري املتعسز" ٚؾٝ٘ ٜعطض "اسبسخ ايعطنٞ بتهطاض َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ َ٪بط زاخًٞ 

ٌّ َط٠، َٚٔ ايٓاس١ٝ ايُٓٛشد١ٝ، ؾإٕ َا ٜعطض بٗصٙ ايتكا١ْ ٖٛ ٌَٝ  طبتًـ يف ن

 .١15 دٖٛطًّا"ايٓاؽ املدتًؿ  يف إزضاى أٚ تأٌٜٚ اسبسخ ْؿػ٘ بططٜك١ طبتًؿ

نُا يف قّك١ "َكابٝح" يػًطإ ايعُُٝٞ اييت تطٟٚ ظطٚف ايتكا٤ قسٜك  قسمي  

َ ا َٔ ايؿطام، تبّسيت ؾٝٗا أسٛاهلُا ٚتػّٝطت ظطٚؾُٗا.  )ؾٗاب َٚٝؼ( بعس عؿطٜٔ عا

ض قبٌ إش تتهٕٛ ايكك١ َٔ َؿاٖس، نٌ َؿٗس ؾٝٗا ٜط٣ٚ بكٛت أسسُٖا، ؾتسٚ

١ّٝ )َْٛٛيٛؽ( تهؿـ عٔ شنطٜات نٌ َُٓٗا عٔ ا٭ٜاّ ايػايؿ١.  ايًكا٤ سٛاضات زاخً

 ٜٚبسأ نٌ َؿٗس به١ًُ )بكٛت٘ أٚ بكٛتٗا( يتعًٔ عٔ ايػاضز: 
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بكٛت٘: ... نٓت أعطف أْ٘ قٛت َٝؼ، يهٓين نصبت مسعٞ ٚؾههت يف إٔ "

َ ا َٔ غٝاب٘ ع  .16ّٓٞ"ٜهٕٛ ايكٛت ايصٟ أمسع٘ ٖٛ قٛتٗا بعس عؿطٜٔ عا

"بكٛتٗا: اٛاٍ اطٜكٞ إيٝ٘ يف غٝاضتٞ، نٓت أؾهط يف ؾهٌ ؾٗاب نٝـ 

   .17أقبح"

أُّٖٝت٘ بايٓػب١ ٚتعسز ا٭قٛات ٖٓا ْكٌ يًكاض٨ تطقب ايؿدكٝت  هلصا ايًكا٤ َٚس٣ 

 هلُا، نُا اغتطاع إٔ ٜػُع٘ ايتػا٫٩ت اييت ناْت تسٚض يف شٖٔ نٌ َُٓٗا قبً٘. 

ٝ ا: ايؿدكٝ  ات:ثاْ

ات، َتأثط٠ يف شيو مبٓٗر ايًػاْٝات ات بايٓعط إىل ٚظا٥ـ ايؿدكٝػطزٜتٗتِ اي

ايصٟ ٜط٣ إٔ ايه١ًُ تأخص ز٫يتٗا يف ازب١ًُ َٔ خ٬ٍ ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ ٚغص 

ريٖا َٔ ايهًُات نُٔ ْعاّ ازب١ًُ. ٚٚؾل ٖصا ايتكٛض ؾإْٗا دبس إٔ ا٭غاؽ يف غ

ايٓل اسبها٥ٞ "ٖٛ ا٭زٚاض اييت تكّٛ بٗا ايؿدكّٝات، ؾعٔ ٖصٙ ا٭زٚاض ٜٓؿأ املع٢ٓ 

ٍّٛ ايؿه٬ْٝ  ٚايبٓا٥ٝ  َع ا )ٚايػطز١ّٜ ؾطع َُٓٗا(  ايهًّٞ يًٓل. ٖٚصا غبب ذب

١ َٔ سٝح ا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا، أنجط َٔ إىل ا٫ٖتُاّ بايؿدك١ٝ اسبها٥ٝ

 . 18ا٫ٖتُاّ بكؿتٗا َٚعاٖطٖا اشباضد١ّٝ"

ضٖا يف ايكك١ ٚاْط٬ّقا َٔ ٖصا املبسأ ؾإْ٘ ميهٔ تكٓٝـ ايؿدكّٝات َٔ سٝح أزٚا

 ناٯتٞ:

 ايجابت١:١ املػّطش١/ايؿدكٝ

٢ُّ نصيو ايؿدك١ّٝ ايهش١ً ٖٚٞ اييت "ْتّٛقع أؾعاهلا ٚسطناتٗا؛ ٭ْٗا ٫  ٚتػ

تؿاد٦ٓا بؿ٤ٞ، ؾه٬ّ عٔ أْٗا بػٝط١، غري َطّنب١، شات عااؿ١ ٚاسس٠ يف ايٓل... 

ّٛض منّطا أسازٟ ايبعس، َكٝس يف أؾعاي٘ ٚن٬َ٘. َٚجاٍ  ٫19 تتػّٝط ٫ٚ تتبّسٍ" ؾٗٞ تك
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شيو ؾدك١ّٝ َٛظؿ١ احملٌ يف قك١ "ْػٝإ" يػًطإ ايعُُٝٞ، اييت تػاعس ايعٚد١ 

ك١ يف ؾطا٤ ٖس١ٜ يعٚدٗا مبٓاغب١ عٝس ٬َٝزٙ. ؾٗٞ ؾدك١ّٝ ثابت١ اٛاٍ أسساخ ايك

ّٛض٠، أقٛاهلا َتٛقع١ ٚتكّطؾاتٗا َكّٝس٠.  ٚغري َتط

 ا١َٝ:ايؿدك١ٝ ايٓ

ٚتػ٢ُ نصيو ايؿدك١ٝ املػتسٜط٠، ٖٚٞ اييت ٫ تػتكط ع٢ً ساٍ؛ "٭ٕ عٛااؿٗا 

ُ ا بأؾهاضٖا َٚٛاقؿٗا ٚتؿاعًٗا  ٚأؾهاضٖا تتبسٍ حبػب املٛاقـ... ؾٗٞ تؿاد٦ٓا زا٥

، ٚغايب ا َا تهٕٛ ٖٞ 20بسأت ب٘" َع اسبٛازخ ٚايؿدكّٝات، أٟ أْٗا تتػّٝط عُا

ايؿدك١ٝ ايبط١ً. نُا يف قّك١ "أقابع ايه٤ٛ" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ٖٚٞ أٜه ا ايػاضز٠ 

اييت تػتسعٞ َٛاقـ طبتًؿ١ َٔ سٝاتٗا، تعٛز إىل اؿٛيتٗا ٖٚٞ تساعب أقابع أخٝٗا 

٣ َجٌ عكاب أَٗا هلا سُٝٓا ايطنٝع، ؾتٓٗطٖا أَٗا خّٛؾا َٔ إٔ تهػط أْاًَ٘. ٚأخط

ناْت تبهٞ َٔ ازبٛع يف اي٥٫ِٛ، ٚنطب أبٝٗا هلا جبطٜس ايٓدٌ ع٢ً خطأ 

اضتهبت٘، ّٜٚٛ إٔ َاتت ابٓتٗا ايطنٝع١. ؾتًو املٛاقـ ايعكٝب١ اييت َطت بٗا 

 ايؿدك١ٝ قس غريتٗا نجري ا، ٚدعًتٗا تبسٚ بؿهٌ طبتًـ يف ْٗا١ٜ ايكك١:

٥ٔ ٚسٝس ٚسا٥ط، ٜٛؾو ع٢ً ا٫ختؿا٤ ب٬ اْتػاب إىل "أْا اٯٕ أؾب٘ ايهٝاع.. نا

 .21ايه٤ٛ ٚاهلٛا٤"

 ١ ايجا١ْٜٛ:ايؿدكٝ

ٖٚٞ ؾدك١ٝ تهٕٛ قطٜب١ َٔ ايبطٌ، تػِٗ عٔ اطٜل تبآٜٗا ٚتٓاقهٗا يف إبطاظ 

ّٕٛ ؾّعاٍ يف ايبٓا٤ ايػط زٟ َعاٜا ؾدك١ٝ ايبطٌ أٚ عٝٛبٗا، ٖٚٞ بصيو َه

ايكككٞ. َٚجاٍ شيو أؾطاز عا١ً٥ ايبط١ً يف قك١ "أقابع ايه٤ٛ" آْؿ١ ايصنط، 

نا٭ّ ٚا٭ب ٚازبس ٚازبس٠، ؾٗٞ ؾدكّٝات ضبٝط١ بٗا، يعبت زٚض ا ؾاع٬ّ يف منٖٛا 

 ٚتػّٝطٖا، تكٍٛ عٔ أَٗا:

                                                           
 . 221املطدع ْؿػ٘، م: 20

 .35. م:قرب ذبت ضأغٞاملٓكٛضٟ، يٛي٠ٛ.  21
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"س  نٓت أدط٩ بإقبعٞ ع٢ً زعو ضاس١ ٜسٙ ايهعٝؿ١ اي٬ٖج١ إىل ٚدٛز زاؾ٧، 

 .22أْٞ غأنػط نًع٘!"تكطر ٚتٓٗطْٞ ب

"أبٞ شٚ ا٭قابع ايط١ًٜٛ ايجد١ٓٝ ايهجٝؿ١ ايؿعط، نإ جيًس ظٗٛضْا ٚعٔ أبٝٗا: 

ّٛٙ به١ًُ"  .23ايكػري٠ جبطٜس ايٓدٌ ا٭خهط ايؿا٥و، جيًسْا بكُت َطٜب زٕٚ ايتؿ

١ّٝ:ايؿدكٝ   ١ ايهٛضاي

ا٭سساخ، ٚتهتؿٞ بإٔ "تعًّل ع٢ً ايؿدكّٝات أٚ ٖٚٞ ؾدك١ٝ ٫ ت٪ثط يف غري 

ا٭سساخ، ٚمنطًّا ؾإٕ سسٜجٗا إَا إٔ ٜهٕٛ ؾًػؿًّٝا، أٚ ٚععًّا َهذط ا أٚ 

. ٖٚٞ ؾدك١ٝ ق١ًًٝ ايتٛظٝـ يف ايكك١ ايككري٠، ٚشيو ملا ٜتطًب٘ 24ن٬ؾٝٗات"

يف قك١ "ْسّ" يػًطإ ايعُُٝٞ، اييت  بٓا٩ٖا َٔ تهجٝـ. َٚجاهلا ؾدك١ّٝ ا٭ّ

اييت يكٓتٗا ي٘ َٓص ذبهٞ قك١ "ؾٝطإ" َا ؾت٦ت أَ٘ تٛقٝ٘ بإٔ ٜطزز ايعباضات 

إْػًّا يف سًُ٘. ؾا٭ّ ذبهط يف ايبسا١ٜ ضبصض٠ َّٛد١ٗ، ٚربتؿٞ  قػطٙ نًُا ضأ٣

اٛاٍ ا٭سساخ، يتعٗط يف ْٗاٜتٗا ٖٚٞ تٛقغ ابٓٗا َٔ َْٛ٘، سُٝٓا مسعت٘ ٖٚٛ 

 بػبب نابٛؽ آزَٞ. ٜكطر

 :١ّٝ  ثايج ا: ايكٝؼ ايعَاْ

 ميهٔ يف ايٓل ايػطزٟ ايتُٝٝع ب  ظَٓ :

ٖٚٛ ايعَٔ ايٛاقعٞ أٚ ايتدًٝٝٞ ايصٟ خيهع بايهطٚض٠ يًتتابع املٓطكٞ  ظَٔ ايكك١:أد 

 يٮسساخ.

ٖٚٛ غري َكّٝس بايتتابع املٓطكٞ يٮسساخ. ٚعسّ تطابل ْعاّ ايػطز  طز:ظَٔ ايػ د ب

١ّٝ. ٖٚٞ تتٝح يًػاضز إَهاْات ٫ سسٚز َع ْعاّ  ايكك١ ّٜٛيس َا ٜػ٢ُ باملؿاضق١ ايّعَٓ

هلا يًت٬عب بايعَٔ، "شيو إٔ ايطاٟٚ قس ٜبتس٨ ايػطز يف بعض ا٭سٝإ بؿهٌ 

ٜطابل ظَٔ ايكك١، ٚيهٓ٘ ٜكطع بعس شيو ايػطز يٝعٛز إىل ٚقا٥ع تأتٞ غابك١ يف ظَٔ 

                                                           
 . 30املكسض ْؿػ٘، م: 22

 . 31املكسض ْؿػ٘، م: 23

 .141م:عًِ ايػطز. َاْؿطٜس، ٜإ.  24
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.. ٖٚٓاى أٜه ا إَها١ْٝ اغتبام ا٭سساخ ايػطز عٔ َهاْٗا ايطبٝعٞ يف ظَٔ ايكك١.

 .25يف ايػطز حبٝح ٜتعطف ايكاض٨ إىل ٚقا٥ع قبٌ أٚإ سسٚثٗا يف ظَٔ ايكك١"

ٚعٓس سسٚخ ا٫عبطاف عٔ ايتتابع املٝكاتٞ يًدص ايعَين، ٜػتع  ايػاضز بإسس٣ 

 ٝت :ايًكطت  اٯت

 :(Flashback) أد ايًكط١ ا٫غرتداع١ّٝ

، ٖٚٞ تك١ٝٓ تؿٝس يكطات سسثت قبٌ خص ايكك١ ايط٥ٝؼ ٚؾٝٗا ٜػرتدع ايػاضز

إنا٠٤ دٛاْب غاَه١ خاق١ بايؿدك١ٝ، أٚ تػاعس ع٢ً تطَِٝ ؾطاغات يف ايكك١، 

 أٚ تطبص ا٭سساخ بٛقا٥ع تاضخي١ّٝ هلا ع٬ق١ بايؿرت٠ ايع١َٝٓ. َٚجاٍ شيو َا دا٤ يف

اهلل، سُٝٓا ٜػرتدع "غعٝس" أسساث ا َٔ املانٞ  قك١ "يعب١ ا٭قساض" يعا٥ؿ١ عبس

١ّٝ ٚايتػّٝطات اييت اطأت ع٢ً ؾدكٝت٘، ٚتؿّػط غبب  امل٪مل، تؿّػط أؾعاي٘ اٯْ

 املعا١ًَ ازبٝس٠ اييت حيع٢ بٗا ممٔ سٛي٘:

 با٭َؼ نإ صبّطز سجاي١ ٫ ٜعريٙ أقػطِٖ ا٫ْتباٙ..."

 ػٝس املطاع، قاسب اهلٝب١ ٚايه١ًُ املػُٛع١...أَا ايّٝٛ ؾٗٛ اي

 تًو ايًعب١ اييت ؾطنت عًٝ٘ ٫ٚبس ي٘ َٔ إٔ ٜهًُٗا ست٢ ايٓٗا١ٜ يٝذطب سع٘... 

سبع١ لٓاٖا َٓص ٚقت اٌٜٛ.. مل ٜٓؼ نًُاتِٗ ايػاخط٠... إٕ دػُو ن٦ٌٝ ٜٚساى 

ّٛام عٓس ْعٚي٘ إىل ايكاع.."    .26نعٝؿتإ ٫ تكٜٛإ ع٢ً محٌ ايػ

 :   (Flash-forward) ب د ايًكط١ ا٫غتباق١ّٝ

ًّا أٚ َٔ املُهٔ إٔ تكع يف املػتكبٌ،  ٚؾٝٗا تعطض أسساخ قبٌ َٛعس ٚقٛعٗا ؾعً

ٖٚٞ ع٢ً ْٛع ، ا٭ٍٚ: اغتؿطاف يًشسخ املتّٝكٔ ايصٟ غٛف حيسخ ؾع٬ّ. ٚاٯخط: 

ري َ٪نس؛ ٭ْٗا تػتؿطف سسث ا َػتكبًًّا ضبت٬ُّ َٔ ٚد١ٗ اغتبام شاتٞ يًؿدك١ٝ غ

ْعطٖا. َٚجاٍ ايٓٛع ايجاْٞ َا اْب٢ٓ عًٝ٘ ايػطز يف قك١ "نشه١ ضدٌ شٟ ٚد٘ ٫َع" 

يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ؾايؿدك١ٝ ايػاضز٠ تػتؿطف أسساث ا َػتكب١ًٝ يف سٛاضٖا املتدٌّٝ 

 باهلاتـ َع ؾدل تعطؾ٘:

                                                           
 . 74م: ب١ٝٓ ايٓل ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس ا٭زبٞ.سبُساْٞ، محٝس.  25

 . 10-9م: اعرتاف.. اعرتاض ضدٌ.، عا٥ؿ١. عبس اهلل 26
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اتكايٞ بعس غٓٛات ٚأقٍٛ يو: )ؾهطت إٔ أضز اتكايو "غأساٍٚ إٔ أدس عصض ا يعسّ 

باتكايٞ، ٚيهين ربًٝتو دايػ ا َع١ٝ أًٖو، ٚأَو ربٝص اطس١ ٫َع١ ٚتػأٍ: َٔ 

ٖصٙ اييت تهًُٗا؟ ؾٝذٝب قٛتو َتٛضّاا بٞ: َسٜط٠ ازبطٜس٠(. غأؾطح أْا ٚأغذٌ 

 .27ٖصٙ ايًشع١"

 ٔ لٝٝع ث٬خ سا٫ت ظ١َٝٓ يًػطز:ٚمما غبل ميه

 ايػطز املتعأَ: ـ1

تِ ؾٝ٘ غطز ا٭سساخ أثٓا٤ ٚقٛعٗا، أٟ ٖٓاى تطابل َا ب  ٖٚٛ أبػص أْٛاع ايّػطز، ٜ

ظَٔ ايكك١ ٚظَٔ ايػطز ٫ٚ إَها١ْٝ يًتساخٌ بُٝٓٗا. َٚجاٍ شيو نجري، َٚٓ٘ ازبٌُ 

 ا٭ٚىل َٔ قك١ "ب  ٚدبت " يػًطإ ايعُُٝٞ:

 .28غا٥ِ، ٚمّث١ بطٚز٠ ٫غع١ تػبح يف ا٭دٛا٤ خاضد ا..." إْ٘ ّٜٛ"

 اهلل: ٚقك١ "ٖطٚب" يعا٥ؿ١ عبس

"ؾ٤ٞ َا يف ْؿػٞ ٜٓاظعين إىل اهلطٚب، تتكاضع ا٭ؾٝا٤ يف زاخًٞ، ذباٍٚ نٌ 

 .29ٚاسس٠ َٓٗا ايًذ٤ٛ إىل َهإ ؾػٝح"

 ايػطز اي٬سل/ا٫غتعازٟ: ـ2

ٝ ا يعَٔ اسبها١ٜ، يصا ؾإْ٘ ٜػطز بكٝػ١  ٖٚٛ ايػطز املأيٛف ٚايصٟ ٜهٕٛ ظَٓ٘ تاي

املانٞ، ٭ْ٘ عطض يٮسساخ اييت ناْت قس سسثت قبٌ ظَٔ ايكك١ اسبايٞ، ٚيف 

١ّٝ اييت  تؿكٌ ب  ظَٔ ايكك١ ٚظَٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايػطز قس ٫ حيسز ؾٝ٘ املػاؾ١ ايعَٓ

ايػطز ٚقس ٫ ٜؿاض إيٝٗا. "غري أْ٘ قس حيسخ يف ٖصا ايُٓص َٔ ايػطز إٔ تػتػطم 

اسبها١ٜ َس٠ تكًّل تسضجيًّا َٔ املػاؾ١ ايع١َٝٓ اييت تؿكًٗا عٔ سبع١ ايػطز إىل 

َٓ٘ َا دا٤ يف بسا١ٜ قك١ "اؿ١ً احملطق١" يًٛي٠ٛ . 30ٚسس ٜؿهٞ إىل ايتكا٤ ايًشعت "

 املٓكٛضٟ ٚاغتُّط ست٢ ْٗاٜتٗا:

                                                           
 . 46م:قرب ذبت ضأغٞ. املٓكٛضٟ، يٛي٠ٛ.  27

 .81. م:إؾاض٠ ٫ تًؿت ا٫ْتباٙايعُُٝٞ، غًطإ.  28

 .45. م:اعرتاف.. اعرتاض ضدٌ. ضبُس، عا٥ؿ١ عبس اهلل 29

 . 232م: َعذِ ايػطزّٜات.ايكانٞ، ضبُس ٚآخطٕٚ.  30
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"أسّبت ايهٝاع َص ناْت قػري٠، لّس ضأغٗا إىل ايعقام، ُتػطِّب دػسٖا َٔ ؾذ٠ٛ 

 .  31مبكاغٗا يف ازبساض، َتٗطب َٔ ايبٝت ٚتطنض ٚسٝس٠ يف ا٭ضانٞ املكؿط٠"

 ايػطز ايػابل/املػتكبًٞ: ـ3

ٜٚطًل عًٝ٘ "ايػطز ايتُٓب٦ٞ"، ٜٚهٕٛ ظَٓ٘ غابّكا يعَٔ ايكك١؛ ٭ْ٘ ٜػطز ا٭سساخ 

اييت مل ذبسخ بعس بكٝػ١ املػتكبٌ. َٚجاي٘ َا ٚضز يف ْٗا١ٜ قك١ "اشباضز َٔ دٝب 

 دستٞ" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ:

يكٓؿص خًـ ايباب َكًٛب ا ع٢ً "يف ا٭ٜاّ ايكاز١َ غٝسخٌ ايػٝس ايكػري غطؾت٘ ٚجيس ا

 .32ظٗطٙ، خيطز َٓ٘ زّ ٫ ٜعطف ي٘ غبب ا َكٓع ا"

١ّٝ أخط٣ َطتبط١ بايتػٝريات اييت تططأ ع٢ً ْػل ايػطز ٚإٜكاع٘  ٚمّث١ تكٓٝات ظَٓ

 ايعَين، ٖٚٞ:

 ا٫غرتاس١/ايٛقـ/ايٛقؿ١ ايٛقؿ١ّٝ:ـ 

َا أاٍٛ بٛنٛح َٔ ظَٔ سسٚثٗا، أٟ  ٚبتٛظٝـ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٜهٕٛ ظَٔ غطز سازث١

. ٚغايب ا َا 33إٔ "اسبٝع ايٓكٞ يف ٖصٙ اسباي١ ٫ تٛاؾك٘ َس٠ ظ١َّٝٓ يف اسبها١ٜ"

تػتدسّ بٗسف ا٫غتػطام يف ٚقـ املهإ أٚ اسباي١ ؾعٛض١ٜ لط بٗا ايؿدك١ٝ، أٚ 

َ ا يف اشبص ايتعًٝل ع٢ً سازث١ . ٚؾٝٗا ٜتعطٌ ايؿعٌ يف ايٛاقع، ٫ٚ ميهٔ ايػري قس

ايعَين. ٚحيهط شيو يف قك١ "نشه١ ضدٌ شٟ ٚد٘ ٫َع" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ بعس 

 أغطط ق١ًًٝ َٔ بساٜتٗا:

"ايؿذط ايكسِٜ ٜٓػهب ؾٛم ازبباٍ، ٚتٓعيل ايبًس٠ بايكُت ٚايػط، تطتبو أٚىل 

 .34تٝل.."ايؿكطات اهلاضب١ َٔ سكاز ايسؾرت ايع

                                                           
 . 59م: قرب ذبت ضأغٞ.املٓكٛضٟ، يٛي٠ٛ.  31

 . 53املكسض ْؿػ٘، م: 32
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 ايتػطٜع/ايتعذٌٝ/ايعطض ايباْٛضاَٞ: ـ

ٖٚٞ تك١ٝٓ ٜٛظؿٗا ايػاضز َٔ أدٌ اختكاض َس٠ ا١ًٜٛ َٔ ظَٔ ايػطز ٚعطنٗا يف 

أغطط ق١ًًٝ، ٚؾٝ٘ ٜهٕٛ ظَٔ غطز ٚاقع١ َا أقكط بهجري َٔ ظَٔ قّكتٗا، ٚاهلسف 

اَٞ يًشسخ زٕٚ شنط تؿاقًٝ٘ اييت قس تطٌٝ ايٓل َٓٗا ايعطض املٛدع أٚ ايباْٛض

اهلل اييت ربتكط  ٚتؿكسٙ لاغه٘. َٚجاٍ شيو َا دا٤ يف قك١ "غسض٠" يعا٥ؿ١ عبس

َ ا ا١ًٜٛ، تٓكٌ ؾٝٗا ايبط١ً "َري٠" َٔ ظَٔ ٫ٚزتٗا ٫بٓتٗا إىل َؿٗس  يف ْٗاٜتٗا أعٛا

ٖٓا أنؿ٢ ع٢ً خال١ أقبشت ؾٝ٘ دّس٠ ٚأسؿازٖا َٔ ابٓتٗا ًٜٕٗٛ أَاَٗا. ٚايتػطٜع 

ايكك١ عٓكط املؿادأ٠ ٚاإلزٖاف، إش ناْت ايػاضز ٜٛسٞ خبطط ٜٗسز سٝا٠ ايطؿ١ً، 

يهٔ ايٓٗا١ٜ ذبهط يتدًل َؿاضق١ عذٝب١ ٚتتشّس٣ طباٚف "َري٠"، ٚتهػط أؾل تٛقع 

 ايكاض٨:

"ا٭ٜاّ لّط بػطع١، ٚايػٕٓٛ تكؿع ع٢ً خط٢ ا٭ٜاّ، ٚاشبٛف يف زاخٌ َري٠ َا ظاٍ 

تًّا... نِ حيًٛ يًدٛف إٔ ٜساعب قًب َري٠ املػه  ٖٚٞ تطاقب أسؿازٖا ؾاب ا ؾ

 .35ًٜٕٗٛ َع نًبٗا ايعذٛظ بػكٔ غسٍض َّٝت"

 ايكطع/اإلنُاض/اسبصف: ـ

ّٝ ١ ٖٚٞ أغطع سطن١ غطز١ّٜ ع٢ً اإلا٬م ٜكّٛ بٗا ايػاضز؛ "٭ْ٘ حيٌٝ ع٢ً َس٠ ظَٓ

. ٚؾٝٗا قس ٜهتؿ٢ بايكٍٛ: "َٚطت ث٬خ 36ل"٫ ٜٛاؾكٗا سّٝع يف ايٓ اسبها١ٜ َٔ

غٓٛات"، أٚ "ٚبعس اْكها٤ َس٠ ا١ًٜٛ...". َٚجاي٘ َا ٚضز يف قك١ "غسض٠" ايػابك١ 

 ملٓكٛضٟ:ايصنط، ٚأٜه ا يف قك١ "قبٛضْا ب٬ أمسا٤" يًٛي٠ٛ ا

ُّتو ايكرب ايؿاضؽ ايص  ٟ جبٛاضٙ يعٚدت٘ قبٌ إٔ ميٛت..."سذع ابٔ ع

ٚس  ْاّ ابٔ عُّتو َٓص ضبع قطٕ باْتعاض ٚتطّقب يٓعٍٚ ظٚدت٘ بكطب٘، ؾّطت ٖٞ َٔ 

 .37غٛض ايكط١ٜ ٚسذعت هلا َطَقس ا آخط بعٝس ا دسًّا.."

                                                           
 . 68. م:اعرتاف.. اعرتاض ضدٌضبُس، عا٥ؿ١ عبس اهلل.  35
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 املؿٗس: ـ

٣ٚ ظَٔ ايػطز ٚظَٔ ايكك١ َٔ سٝح َس٠ ا٫غتػطام، ٚحيسخ شيو أثٓا٤ ٚؾٝ٘ ٜتػا

املكااع اسبٛاض١ّٜ يف ايكك١، ٚغطعت٘ َطتبط١ بػطع١ اسبٛاض ايصٟ قس ٜهٕٛ بط٦ٝ ا أٚ 

غطٜع ا سػب املٛقـ ايػطزٟ. ٖٚٛ نجري ايتٛظٝـ يف اجملُٛعات املسضٚغ١، ْٚٛضز 

طإ ايعُُٝٞ اييت تػًب عًٝٗا ٖصٙ ٖٓا َؿٗس ا سٛاضٜ ا َٔ قّك١ "ٚدب١ َٔ ٚضم" يػً

 ايتك١ٝٓ اسبٛاض١ّٜ:

 أ١ٜ خس١َ؟ -"

 ْعِ، خسَات ٚيٝػت خس١َ. -

 تؿهًٞ. -

 املعصض٠ ٭ْٞ أظٚضى يف د١ٗ عًُو ٭دٌ أَط خيّل نتاباتو. -

 ٌٖ أْت قشؿ١ّٝ؟ -

 .38ْعِ، يهٔ يٝؼ يف صب١ً )ا٭زب املكًٛب(" -

 ضابع ا: ايؿها٤/املهإ: 

ّٛض سها١ٜ أٚ  ميّجٌ املهإ ضبٛض ا أغاغًّا يف ب١ٝٓ ايٓل ايّػطزٟ، ؾ٬ ميهٔ تك

أسساخ أٚ ؾدكّٝات تتشطى خاضز َهإ َا. ٜٚصٖب أغًب ايساضغ  إىل إٔ ايعَإ 

ٚاملهإ يف ايٓكٛم ايػطز١ٜ َتعايكإ ٫ٚ ميهٔ ايؿكٌ بُٝٓٗا؛ يصا ُْشت َكطًح 

ّْٛات اغِ "ايؿها٤ ا٭زبٞ". َٚٔ ٖٓا ؾإٕ  "ايّعَهاْٞ"، ٚأاًل ع٢ً نٌ تًو امله

املكطًح ا٭خري أقبح زا٫ّ ع٢ً "أنجط َٔ َهإ ثابت أٚ ظَهاْٞ. إْ٘ ٜتهُٔ 

املٓاظط، نُا ايعطٚف املٓاخ١ّٝ، ٚاملسٕ، ٚاسبسا٥ل، ٚايُػطف. ٖٚٛ يف اسبكٝك١ 

. 39ٜكِٝ ؾٝ٘ ا٭ؾدام"ٜتهُٔ نٌ ؾ٤ٞ ميهٔ إٔ ُٜعّس سّٝع ا تؿػً٘ ا٭ؾٝا٤، أٚ 

ؾايؿها٤ ا٭زبٞ إشٕ ٖٛ ايب١٦ٝ اييت تعٝـ ؾٝٗا ايؿدكٝات ٚتتشّطى، ٚتتُٛنع ؾٝٗا 

 ا٭ؾٝا٤ نصيو.
                                                           

 . 118. م:إؾاض٠ ٫ تًؿت ا٫ْتباٙايعُُٝٞ، غًطإ.  38
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ّٛض، َٓٗا: "ايؿها٤  ٚتكّسّ ايسضاغات ايػطز١ٜ َؿّٗٛ "ايؿها٤" يف أنجط َٔ تك

ّٛضٙ ايكك١ املتد١ًّٝ. نُعازٍ يًُهإ ازبػطايف" يف ايعٌُ ايػطزٟ ٚا يصٟ تك

ع٢ً  -بٛقؿٗا سطّٚؾا َطبٛع١-ٚنصيو "ايؿها٤ ايّٓكٞ" ايصٟ تؿػً٘ ايهتاب١ شاتٗا 

اسبّٝع ايٛضقٞ، ٚايصٟ ٜؿٌُ تكُِٝ ايٛضق١ ٚايػ٬ف، ٚتٓعِٝ ايؿكٍٛ ٚاملكااع، 

ٚتػري اشبص ٚتؿهٌٝ ايعٓاٜٚٔ ٚغريٖا. َٚٓ٘ أٜه ا "ايؿها٤ نُٓعٛض أٚ ض١ٜ٩"، 

إىل ايططٜك١ اييت ٜػتطٝع ايهاتب بٛاغطتٗا ايػٝطط٠ ع٢ً عامل٘ ٚايصٟ ٜؿري 

اسبها٥ٞ مبا ؾٝ٘ َٔ أبطاٍ ٜتشّطنٕٛ ع٢ً أضن١ّٝ تؿب٘ خؿب١ املػطح، ٚغريٖا َٔ 

 املؿاِٖٝ.

إ٫ أْٓا يف ٖصٙ ايسضاغ١ ْطنع ع٢ً املؿّٗٛ ا٭ٍٚ، أ٫ ٖٚٛ "ايؿها٤ نُعازٍ 

ي١ املها١ْٝ ازبػطاؾ١ّٝ يف َس٣ تأثط يًُهإ ازبػطايف". إش تهُٔ أ١ُّٖٝ زضاغ١ ايس٫

ايؿدكّٝات بٗا، َٚس٣ تأثري املهإ يف غري ا٭سساخ، ٚاضتباا٘ باملٛقـ ايػطزٟ 

ايصٟ تػتٓس إيٝ٘ ايكك١. َٚجاٍ شيو َا ٬ْسع٘ يف أنجط َٔ قك١ يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ 

١ّٝ يف إَاض٠ ضأؽ اشب١ُٝ  يف صبُٛعتٗا "قرب ذبت ضأغٞ"، إش ذبهط ايكط١ٜ ازببً

ٛاقع١ ع٢ً غاسٌ اشبًٝر ايعطبٞ، بتؿاقًٝٗا ناؾ١ َٔ: قدٛض دباهلا، َٚٓعطدات اي

أٚزٜتٗا، ٚأيٛإ ْباتاتٗا، ٚأْٛاع سٝٛاْاتٗا، إىل بػاا١ بٝٛتٗا، ٚابا٥ع غانٓٝٗا. 

سساخ ٚتؿاقٌٝ ايكك١، ٚمسات ا٭َط ايصٟ ٜٓعهؼ زٕٚ ؾو ع٢ً صبطٜات ا٭

١ّٝ.ؾدكٝاتٗا اشباضد١ّٝ ٚايس  اخً

٠ تأنٌ ْؿػٗا" غطز أغطٛضٟ يًُهإ، ٚٚقـ ٜػتُس عٓاقطٙ ؾؿٞ قك١ "قدط

 َٔ ايتاضٜذ ٚا٭زب ٚاملٛضٚخ ايجكايف ٚايسٜين، تكٍٛ:

"س  اغتساض ع٢ً ظٗط ايطٜح عا٥س ا َٔ ايُٝٔ، ايٛيٞ ايصٟ ٚعس غًُٝإ بتٗطٜب 

عطف بًكٝؼ يف اطؾ١ ع ، اْسؾع حبُاغ١ ع٢ً ض٩ٚؽ دبايٓا، ٚاختاض إٔ ٜػّطب 

١َّ..."ايعطف َٔ ب  ؾ  .   40كٛم ايٛزٜإ بػط١ّٜ تا
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 ٚتكٍٛ أٜه ا:

"تكٍٛ دّستٞ: ايؿكط اسبُط نطبٛا ع٢ً ايبًس٠ اسبكاض، ٚزّنٛا ازبباٍ ٚايك٬ع 

 ٚاسبكٕٛ، ؾكطْا أْا ٚدّسى ْأنٌ ايط  ٚاسبذاض٠...

اٝؼ ٚايتشِ اشبُٝؼ ٜكٍٛ دّسٟ: عٓس ايكدط٠ نإ ايصٚز عٔ اسب٢ُ، محٞ ايٛ

 باشبُٝؼ، ٚأضٜكت ايّسَا٤... ٚايبًس٠ قاضت َعطاز ايؿطؾا٤...

 .41قدطتٓا اهلا١ُ٥ تطنت يٓا بًس٠ ٫ تؿب٘ غريٖا..."

ؾُٔ امل٬سغ إٔ سهٛض املهإ ٜطػ٢ ع٢ً تؿاقٌٝ ايكّك١ ٚصبطٜات أسساثٗا، ؾٗٛ 

 ٛضٚثاتِٗ.سهٛض ٜػتسعٞ تاضٜذ املهإ ٚثكاؾ١ أًٖ٘ َٚ

 خال١ ايبشح:

ع٢ً ايطغِ َٔ سساث١ دبطب١ ايكك١ ايككري٠ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠، إشا  -

َا قٝػت بايتذاضب اإلبساع١ٝ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ا٭خط٣، ؾإٕ نّتابٗا اغتطاعٛا إٔ 

١ّٝ ٚايعامل١ّٝ، ٚإٔ خيّطٛا ٭ْؿػِٗ َػاض ا َتُ ّٝع ا ٜػتؿٝسٚا َٔ ايتذاضب ايػطز١ّٜ ايعطب

َٔ خ٬ٍ ٖصا ايؿٔ ايّػطزٟ، بٛقؿ٘ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبري ا٭زبٞ، ٜٚبسٚ شيو 

ًّا َٔ خ٬ٍ اجملُٛعات ايكازض٠ َٓص بساٜات ظٗٛضٙ يف غبعّٝٓٝات ايكطٕ املانٞ  دً

 ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا. 

١ّٝ ٚايتكٓٝ - ّٛضت ا٭غايٝب ايؿٓ يككري٠ ات ايػطز١ّٜ املٛظؿ١ يف ايكك١ اإلَاضات١ٝ اتط

ِّ عٔ اغتٝعاب نّتابٗا يؿّٓٝات ٖصا ايٓٛع ْؿأتٗا ٚستَٓص  ٢ َٜٛٓا ٖصا، ٖٚصا ٜٓ

ّْٛات٘ ايػطز١ّٜ.  ايكككٞ، ٚٚعِٝٗ بتكٓٝات٘ َٚه

ّٚظـ نّتاب ايكك١ ايككري٠ يف اإلَاضات تكٓٝات غطز١ّٜ طبتًؿ١، ٚدا٤ ٖصا  -

َ ا يًُهُٕٛ ايكككٞ، ٚخاق١ يف  ايتٛظٝـ َّٛؾّكا يف أغًب ايككل، خاز

ايكازض٠ خ٬ٍ ايعكس ا٭خري َٔ ٖصا ايكطٕ، ٖٚٞ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ اييت اجملُٛعات 

 ضّنعت عًٝٗا ايسضاغ١.

                                                           
41
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 :ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ املتك١ً بأعها٤ اإلْػإ

 زضاغ١ ز٫ي١ٝ

عٛاز شٜاب ٜٛغف .ز.أ


 

 ايطب أبٛ سػٔ.ز
Email: hassan_t1000@yahoo.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ٖصٙ زضاغ١ يف سكٌ ايرتاخ ايؿعيب ايفًػطٝين ايًػٟٛ، ٚتتكٌ بايتعبريات ايؿعب١ٝ 

، ٖٚٞ َككٛض٠ ع٢ً َا ٚضز فٝٗا َٔ شنط ٭عها٤ دػِ اإلْػإ، ع٢ً أيػٔ ايعا١َ

ُٚٔغُِت بـ"ايتعبريات ايؿعب١ٝ اي زضاغ١ ز٫ي١ٝ"، فًػط١ٝٓٝ املتك١ً بأعها٤ اإلْػإ: ٚقس 

ٖٚٞ تع٢ٓ بؿهٌ قسز بايتعبريات اييت تؿتٌُ ع٢ً عهٛ َٔ أعها٤ اإلْػإ" 

ِدٌ..."، َٚا ٜٓػشب ع٢ً ٖصا نايطأؽ أٚ ايًػإ أٚ ايٝس أٚ ايٛد٘ أٚ ايعٗط أٚ ايطِّ

ايتعبري َٔ ز٫٫ت كتًف١. ٚشيو إٔ ايسضاغات ايرتاث١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ املعاقط٠ يف اجملاٍ 

ايًػٟٛ بؿهٌ عاّ، قس اقتكطت ع٢ً داْبني؛ ُٖا ايؿعط ايفًػطٝين ايؿعيب 

 ٚا٭َجاٍ ايؿعب١ٝ، َٚٔ ٖٓا تربظ ق١ُٝ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚأقايتٗا.

إلفاز٠ َٔ ايب١ٝٓ املعذ١ُٝ ٚايس٫ي١ٝ ٚايػٝاق١ٝ اييت ٚنعت كس سطم ايباسجإ ع٢ً اي

 هلا ٖصٙ ا٭عها٤، َٚا ؾاع اغتدساَ٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭زب ايعطبٞ.

 .ايرتاخ ايؿعيب، ايتعبريات، اؿكٍٛ ايس٫ي١ٝ، ايػٝام :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This is a study in the field of Palestinian linguistic folklore, and it relates to 

cultural expressions on the tongues of the public. It is limited to human organs 

such as head, tongue, hand, face, back, or the leg ..., and the various 

connotations that relate to these expressions. 

In general, contemporary Palestinian heritage studies, in the field of linguistics, 

have been limited to and focus on two aspects: the Palestinian poetry and 

popular proverbs. Hence, the importance of the current study is because of the 

value and originality of this study.   The two researchers were keen to benefit 

from the lexical, semantic and contextual structures for which these organs are 

used in, and what is commonly used in the Holly Qur’an and Arabic literature. 

                                                           

 فًػطني ْابًؼ، فطع/املفتٛس١ ايكسؽ ١داَع. 
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 َكس١َ: 

َّا ٚانّشا، غٛا٤ ع٢ً َا تعاٍ ايسضاغات يف ايرتاخ ايؿعيب ايفًػط ٝين تؿٗس اٖتُا

ايؿعب١ٝ  َػت٣ٛ ا٭غ١ٝٓ ايؿعب١ٝ أّ ع٢ً َػت٣ٛ املجٌ ايفًػطٝين، أٚ ايهًُات

َٔ ا٭غباب؛ أٚهلا ٚأُٖٗا َا ٜتعطض ي٘ تطاثٓا  إىل مج١ً ايساضد١. ٚيعٌ شيو عا٥س

ايفًػطٝين َٔ قا٫ٚت ايؿطب ٚا٫ْسثاض، َٔ خ٬ٍ غٝاغ١ ايك٠ٛ ٚفطض ٚاقٕع 

س ٫ ٜتكٌ فكط باست٬ٍ ا٭ضض ٚتٗذري غهاْٗا؛ بٌ ٚقٛ آثاضِٖ ٚطُؼ دسٜ

 َعامل ٖٜٛتِٗ ايٛط١ٝٓ فٛم ٖصٙ ا٭ضض، ٚنٌ َا ٜجبت أِْٗ أقشابٗا ايؿطعٕٝٛ. 

َٚٔ أغباب شيو ا٫ٖتُاّ أّٜها، ضغب١ نجري َٔ ايباسجني يف تٛثٝل ايرتاخ ايؿعيب 

 ٍٔ، أغ٠ٛ بايباسجني ايعطب ايصٜايفًػطٝين، يف فاي٘ ايًػٟٛ، ؿفع٘ ْٚكً٘ يٮدٝا

ٜطتازٕٚ ٖصا اجملاٍ َٔ ايبشح ٚايسضاغ١، فٝٛدٕٗٛ بعّها َٔ زضاغاتِٗ يف ايًػات 

 ايعا١َٝ ايؿا٥ع١، ٜٚبشجٕٛ يف أقٛهلا ٚع٬قتٗا بايًػ١ ايفكٝش١.

َّا قسمّيا َؿرتّنا يف إسٝا٤ ايرتاخ ايفًػطٝين، ٜتذ٢ً بعكس  ِٝٔ اٖتُا ٚاؿٓل إٔ يًباسج

ٚايٓسٚات ايرتاث١ٝ، ٚإسٝا٤ املٓاغبات ايؿعب١ٝ، ٚزع٠ٛ املٗتُني بايرتاخ َٔ امل٪متطات 

ؾعطا٤ ٚنتاب يإلغٗاّ يف تٓؿٝط اؿطن١ ايرتاث١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ، ٚاملؿاضن١ يف 

 ؾت٢ ايفعايٝات ايرتاث١ٝ اييت تكاّ يف ضساب ايٛطٔ.

َّا دسّٜسا يف تععٜع سطن١ تسٜٚٔ ايرتاخ ايؿعيب اي فًػطٝين، ٜٚأتٞ ٖصا ايبشح إغٗا

غُٝا ٚإٔ ٖصا ايرتاخ ع٢ً اتػاع ضقعت٘  يف اؿكٍٛ ايرتاث١ٝ ايعطب١ٝ، ٫ ٚإناف١ دسٜس٠

 اؾػطاف١ٝ، ٜؿع َٔ غطاز يػٟٛ ٚاسس.

َِ ٖصا ايبشح بـ ُٚٔغ  :"ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ املتك١ً بأعها٤ اإلْػإيكس 

٢ عهٛ َٔ أعها٤ "، ُٜٚع٢ٓ بؿهٌ قسز بايتعبريات اييت تؿتٌُ عًزضاغ١ ز٫ي١ٝ

... َٚا ٜٓػشب ع٢ً س أٚ ايٛد٘ أٚ ايعٗط أٚ ايطِِّدٌاإلْػإ نايطأؽ أٚ ايًػإ أٚ ايٝ

ُِ ٚايػاَع ع٢ً ايػٛا٤. ٚقس غبل  ٖصا ايتعبري َٔ ز٫٫ت كتًف١، ٜعًُٗا املتهً

يًباسح سػٔ أبٛ ايطب إٔ ْؿط زضاغ١ تطاث١ٝ ؾعب١ٝ قٓه١ُ قبٌ عاّ تكطّٜبا ٚمست 

املرتازفات ايعا١َٝ يًفغ ايفكٝض يف يػتٓا ايعطب١ٝ املعاقط٠"، دط٣  بـ"ظاٖط٠ تعسز

 ّ.9102ْؿطٖا يف ف١ً داَع١ فًػطني ايتك١ٝٓ يًبشٛخ عاّ 
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إٕ أِٖ ايسضاغات ايرتاث١ٝ ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ املٓؿٛض٠، اييت ميهٔ إٔ تػاعس 

سٚز٠؛ ٫ٚ ٚتػعف يف أ١ٜ زضاغ١ دسٜس٠ يف اجملاٍ ايًػٟٛ، ُٜٚفاز َٓٗا، قسٚز٠ َٚع

ٍٕ ػاٚظٖا، فٗٞ بساٜات يف اؿكٌ ايرتاثٞ ايًػٟٛ، ٫ٚ غ٢ٓ ٭ٟ  ٜعين شيو بأٟ سا

 باسح يف ٖصا اجملاٍ عٓٗا، ٖٚٞ:

َعذِ فكاح ايعا١َٝ يًباسح ٖؿاّ ايٓشاؽ، ٚقس دعً٘ قاسب٘ يف ا٭يفاظ ايؿعب١ٝ  -

َُٛٓيّسا  . 1ايؿا١َٝ ايؿا٥ع١، َا نإ أقً٘ فكّٝشا أٚ زخ٬ّٝ أٚ 

ايكاَٛؽ ايعطبٞ ايؿعيب ايفًػطٝين، عبس ايًطٝف عكٌ، ٖٚٛ َٔ ث٬ث١ أدعا٤،  -

 .2ٜبشح فٝ٘ قاسب٘ با٭يفاظ ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ايسضاد١ ايكسمي١ ٚاؿسٜج١
َعذِ ا٭َجاٍ ايفًػط١ٝٓٝ يًباسح سػني يٛباْٞ، ٚقس قكطٙ ع٢ً ا٭َجاٍ  -

ّٝا  .3ايفًػط١ٝٓٝ ايكسمي١ ٚاؿسٜج١، ٚضتب٘ أبتج
، ٖٚٛ َككٛض ع٢ً ا٭يعاب َعذِ ا٭يعاب ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ، سػني يٛباْٞ -

 .4ايؿعب١ٝ يف فًػطني، ظُٝع أْٛاعٗا اييت ناْت َٓتؿط٠
املجٌ ايؿعيب ايفًػطٝين، قُس نُاٍ درب، ٖٚٛ كتل ٖٓا باملجٌ، ٖٚٞ غًػ١ً  -

، 3ٚاـاب١ٝ ضقِ 9ٚاـاب١ٝ ضقِ  0اـاب١ٝ ضقِ َٔ ايرتاخ ايؿعيب ايفًػطٝين مسٝت ب

 .5ٚنًٗا َتك١ً بايرتاخ ايؿعيب ايفًػطٝين، ٚقس أؾطف ع٢ً قسٚضٖا أ.ز حي٢ٝ درب
ًػط١ٝٓٝ، قُس تٛفٝل ايػًٗٞ، زاض َٛغٛع١ املكطًشات ٚايتعبريات ايؿعب١ٝ ايف -

دٓني يًسضاغات ا٫غرتاتٝذ١ٝ، ٖٚٞ دٗس تطاثٞ ممٝع، مجع فٝٗا قاسبٗا ا٭يفاظ 

                                                           
 ّ.0221بريٚت: َهتب١ يبٓإ،  .0، طَعذِ فكاح ايعا١َٖٝؿاّ. ايٓشاؽ،  1
 ّ.0221: مجع١ٝ إْعاف ا٭غط٠،ايبري٠ .ايكاَٛؽ ايعطبٞ ايؿعيب ايفًػطٝينعكٌ، عبس ايًطٝف.  2
 ّ.  0222بريٚت: َهتب١ يبٓإ،  .َعذِ ا٭َجاٍ ايفًػط١ٝٓٝيٛباْٞ، سػني.  3
 ّ.9112بريٚت: َهتب١ يبٓإ،  .َعذِ ا٭يعاب ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝيٛباْٞ، سػني.  4
، ف١ً ايسضاغات ايفًػط١ٝٓٝحي٢ٝ درب،  .إؾطاف: أ.ز ،"املجٌ ايؿعيب ايفًػطٝين"قُس نُاٍ.  درب، 5

 .)ز.ت(
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ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ املفطز٠، ثِ اييت دا٤ت نُٔ تطنٝب َا، ٚاعتُس ايرتتٝب 

 .6ا٭بتجٞ يف عطن٘

إٕ َٝع٠ ٖصٙ ايسضاغات أْٗا مجعت ا٭يفاظ ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ اييت زضدت يف 

فًػطني، ٚمجعت ا٭َجاٍ ٚا٭يعاب ايؿعب١ٝ أّٜها، ٚنجرّيا َٔ ايتعبريات، ٖٚٞ دٗس 

صا اؾٗس ع٢ً قُٝت٘ نبري غٝبك٢ ضافّسا أغاغّٝا َٔ ضٚافس ايبشح ايرتاثٞ، غري إٔ ٖ

ٚأُٖٝت٘ يف مل١ًُ ا٭يفاظ ٚايرتانٝب ايؿعب١ٝ، قس فات٘ إٔ ٜعتُس َّٓٗذا عًُّٝا ٜػرّيا 

ّٝا، بكطف  يف عطض ٖصا ايهِ ايًػٟٛ، فكس آثط إٔ ٜطتب ٖصٙ ا٭يفاظ تطتّٝبا أبتج

ايٓعط عٔ اؿكٌ ايس٫يٞ اؾاَع هلا، ثِ إْ٘ اعتُس ايتفػري املٛدع زٕٚ إٔ ٜبشح يف 

 ٬ق١ بني يفغ ٚيفغ أٚ أقٌ نٌ يفغ ٚع٬قت٘ بايفكٝض. ايع

يصا اضتأ٣ ايباسجإ يف زضاغتُٗا ٖصٙ، اعتُاز َٓٗر ز٫يٞ قسز ٚٚانض يف مجع 

ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ اـاق١ بأعها٤ اإلْػإ، ٚشيو ٭ٕ ٖصٙ ا٭عها٤ 

ّٗا ز٫ ّٝا خاقّا ٜٓسضز ؾػًت سّٝعا نبرّيا َٔ تعبريات ايٓاؽ ايًػ١ٜٛ، ٚٚدٗت تٛدٝ ي

نُٔ اجملاظ أٚ ايتؿبٝ٘ أٚ ايهٓا١ٜ أسٝاّْا، ٚقس تعاضف ايٓاؽ عًٝٗا، ٚأقبشت دع٤ّا 

َٔ ايعازات ايًػ١ٜٛ ايسضاد١ يف فًػطني، ٚمل تًل عٓا١ٜ أٚ ايتفاّتا َٔ ايباسجني، َا 

جيعًٗا زضاغ١ أق١ًٝ يف ٚاقعٗا، ٚدسٜس٠ يف بٓٝتٗا. ٖٚصا َا ؼتاز إيٝ٘ ايسضاغ١ 

 ١ اؿساث١ٝ.ايبشجٝ

 اؿكٍٛ ايس٫ي١ٝ يًتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ املتك١ً بأعها٤ اإلْػإ:

إٕ ْعط١ٜ اؿكٍٛ ايس٫ي١ٝ يف تطتٝب ا٭يفاظ، قسمي١ لس بساٜاتٗا ا٭ٚىل يف نتب 

ايرتاخ ايًػٟٛ املعذُٞ ايكسمي١، نهتاب أزب ايهاتب ٫بٔ قتٝب١، ٚفك٘ ايًػ١ 

ا٭ْسيػٞ، ٚغريٖا نجري. ٖٚٞ تطتب ا٭يفاظ يٝؼ يًجعاييب، ٚاملدكل ٫بٔ غٝس٠ 

سػب ايٓطل أٚ ايهتاب١؛ بٌ سػب املعاْٞ اييت تتكٌ بٗصٙ ا٭يفاظ، ٚيعٌ أٍٚ َعذِ 

                                                           
زاض دٓني يًسضاغات  عُإ: .١ٝايفًػطٝٓ َٛغٛع١ املكطًشات ٚايتعبريات ايؿعب١ٝايػًٗٞ، قُس تٛفٝل.  6

 .9191ّا٫غرتاتٝذ١ٝ، 
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" Rogetأٚضٚبٞ قٓف ع٢ً أغاؽ املٛنٛعات أٚ اؿكٍٛ ايس٫ي١ٝ سسّٜجا ٖٛ َعذِ"

  7.ضٓتب فٝ٘ نًُات ايًػ١ اإللًٝع١ٜ ٚعباضاتٗا

أٚ ا٭يفاظ،  َٚٔ املفٝس اتباع َٓٗر ز٫يٞ غٝاقٞ ٚانض يف أثٓا٤ َعاؾ١ ٖصٙ ايتعبريات

ٖٓا، ٖٛ بٝإ ايػٝاقات اييت تٓسضز فٝ٘ ٖصٙ ايتعبريات ايؿعب١ٝ،  ٚيعٌ أفهًٗا َٓاغب١

و َٔ ايػٝاقات؛ ٜٚط٣ أقشاب ٖصا غٛا٤ أنإ غٝاّقا ادتُاعّٝا أٚ عاطفّٝا أٚ غري شي

املٓٗر إٔ ايٛسسات ايس٫ي١ٝ تكع يف فاٚض٠ ٚسسات أخط٣، َٚعاْٞ ٖصٙ ايٛسسات، ٫ 

يف  8ميهٔ ٚقفٗا أٚ ؼسٜسٖا إ٫ مب٬سع١ ايٛسسات ا٭خط٣ اييت تكع فاٚض٠ هلا

ُٚتفِٗ، يٝػِت أسساّثا َػتك١ًّ بصاتٗا، بٌ  اؿكٌ ايس٫يٞ، إش إٕ ايعباضات اييت تكسض

ٖٞ َطتبط١ بهٌ َا ٜكُع يف إطاض غٝام َؿرتى َٔ املٛقف ايصٟ تكاٍ ُٚتػُُع فٝ٘ 

9ٖصٙ ايعباضات، ٖٚٞ نٌ َا ٜطتبط بايٛنع ايؿدكٞ ٚايجكايف ٚايتاضخيٞ ٚايبسْٞ
. 

إٕ ايتعبري بكطف ايٓعط عٔ نْٛ٘ تعبريا تطاثٝا ؾعبٝا أّ فكٝشا، ٖٛ ضغاي١ تؿتٌُ 

ع٢ً زٚاٍ، ٚهلا َسيٍٛ ٜفُٗ٘ ايػاَع أٚ املتًكٞ، ٚإشا تػري ؾ٤ٞ يف تطنٝب ايسٚاٍ، 

ت أٚ ا٭ؾٝا٤ غٝٓعهؼ شيو يف طبٝع١ املسيٍٛ، فُا١ٖٝ ايساٍ َاز١ٜ نا٭قٛا

ملتهًِ ، ٖٚٞ اييت ؼٌُ ؾٝفط٠ ايطغاي١ اييت ٜطٜس ا10ٚايكٛض، َٓطٛق١ َٚهتٛب١

ايعٛاٌَ ايجكاف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ زٚضٖا يف ٚقٍٛ ٖصٙ  ٪زٟإٜكاهلا يًُتًكٞ، يصا ت

 .ايطغاي١

إٕ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ اييت ٜتهُٓٗا ٖصا ايبشح، ٖٞ َا نإ ؾا٥عا 

ٚزاضدا ع٢ً ايًػإ، ٖٚٞ ٖٓا َككٛض٠ َهاْٝا ع٢ً فًػطني، ٚع٢ً َا اتكٌ بعهٛ 

ا ايػاَع أٚ املتًكٞ، َٗٔ أعها٤ دػِ اإلْػإ، ٚنإ ي٘ ضغاي١ ٚز٫ي١ ٜفُٗ

 ١ٝ:ٚغٝعطنٗا ايباسجإ ٚفل اؿكٍٛ ايس٫ي١ٝ اٯت

                                                           
 .18:ّ، م0221عامل ايهتب، ايكاٖط٠: . 5، طايس٫ي١عًِ عُط، أمحس كتاض.  7
 .22:م .عًِ ايس٫ي١ عُط، أمحس كتاض. 8
َكط: زاض اهلس٣ يًٓؿط ". فدط ايسٜٔ ايطاظٟ منٛشّدا" عًِ ايس٫ي١ عٓس ايعطبب، قٝٞ ايسٜٔ. قػ 9

 .21:ّ، م9110ٚايتٛظٜع، 
 .11:ّ، م0228غٛضٜا: زاض اؿٛاض يًٓؿط،  .قُس ايبهطٟ :، تطَباز٨ يف عًِ ايس٫ي١باضت، ض٫ٕٚ.  10
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 َا اتكٌ بايعكٌ ٚايصنا٤ ٚاؾٌٗ ٚايػبا٤:

ٌٓ يكس َٓض اهلل عٓع ٚد٘ ا٭ضض، عك٬ ٚشنا٤ َا، ٚب٘ نٌ إْػإ َٛدٛز ع٢ً  ٚد

اظ عٔ غريٙ َٔ املدًٛقات ا٭خط٣، يهٔ ايٓاؽ ٜتفاٚتٕٛ يف قسضاتِٗ ايعك١ًٝ، تمي

َعسّ نُا ٜتفاٚتٕٛ يف أطٛاهلِ ٚأسذاَِٗ ٚأيٛاِْٗ ٚأٚظاِْٗ، فًٝؼ ٖٓاى إْػإ 

تُط ٭١ٜ ايصنا٤ أٚ إْػإ ناٌَ ايصنا٤. ٚإمنا تكاؽ ٖصٙ ايفطٚم ٚفل َكٝاؽ َػ

فايٓاؽ ٫ ٜٓكػُٕٛ سػب أمناط متاٜع ٖصٙ خاق١ٝ َٔ خكا٥ل ايػًٛى، 

اـكا٥ل، بٌ ٚفل زضد١ ٚدٛز ٖصٙ اـكا٥ل؛ ٭ٕ ايفطٚم بني ا٭فطاز يف ايصنا٤ 

11ٝف١ٝٚايكسضات ايعك١ًٝ ٖٞ فطٚم ن١ُٝ ٚيٝػت ْٛع١ٝ أٚ ن
. 

ٚقس اعتاز ايٓاؽ يف يػتِٗ ايؿعب١ٝ ٚتعبرياتِٗ، ع٢ً متذٝس ايعكٌ ٚايعك٤٬، فٗٛ ضَع 

١ٝ12يًٛعٞ ٚططٜل ايف٬ح ٚايٓذاح ٚعٌُ اـري، قاٍ أبٛ ايعتاٖ
: 

ٔ٘ ٌَ ٭قشأب ُّ ا٭زِب   َا أْفَع ايعك ٌٔ متا  ٚظ١ُٜٓ ايعك

ْٚػبٛا قسض٠ ايعكٌ ع٢ً ايتفهري، ٚٚدٛز ايصنا٤ أٚ اؾٌٗ ٚايػبا٤ ٚعسّ ايتفهري، 

ِ ٜكٛيٕٛ عُٔ ميتًو ايعكٌ ٚاملعطف١ إىل بعض أعها٤ اؾػِ ٚأُٖٗا ايطأؽ، فتذسٖ

ا ٚيسٜ٘ َا ٜكٍٛ. " ٜٚككسٕٚ أْ٘ شنٞ ٜفهط دّٝسف٬ٕ ضاغ٘ ًَٝإٚايصنا٤: "

"، عًُا ف٬ٕ ضاغ٘ فانٞ" ٜٚكٛيٕٛ عٔ ايصٟ ٫ ٜفهط ٫ٚ ميتًو زضد١ َٔ ايصنا٤:

ا، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ إٔ ايعباض٠ ميهٔ هلا إٔ تٓسضز يف غٝام َٔ يٝؼ يسٜ٘ ِٖ أسٝاّْ

ا يف ٚقف٘: اقٗا ايؿا٥ع ؾعبٝا ٜكاٍ ملٔ ٫ ٜفهط أٚ يٝؼ يسٜ٘ عًِ. ٜٚكٛيٕٛ أّٜهغٝ

"ف٬ٕ َايٛ  ٓا١ٜ عٔ ايفطاغ ٚعسّ ايتفهري، أٚ" نف٬ٕ ضاغ٘ َجٌ ايببٛض أٚ ايربميٛؽ"

ا عٔ ايؿدل " َبايػ١ يف عسّ اغتدساّ عكً٘، ٚاضتفاع زضد١ غبا٥٘. ٜٚكٛيٕٛ أّٜهضاؽ

"، أٟ غري ف٬ٕ ن٬َ٘ َا بعيب ايطاؽٌ يف أَط َا: "ايصٟ ٫ ميتًو اؿذ١ ٚايسيٝ

أٚ  "اْكـ ضاغوَكٓع أٚ َفٝس. ٚسني ٜطٜسٕٚ سح إْػإ َا ع٢ً ايتفهري ٜكٛيٕٛ: "

 "، أٟ فهط. َٚٔ ايتعبريات اييت تطًل ع٢ً َٔ ٜهرب ٜٚكٌ تفهريٙضاغو سٓو"

                                                           
املهتب ايعًُٞ يًهُبٝٛتط يًٓؿط  :اإلغهٓسض١ٜ .ايصنا٤ ٚايكسضات ايعك١ًٝزٜٚساض، عبس ايفتاح قُس.  11

 .02:ّ، م0221ٚايتٛظٜع، 
 .88:ّ، م0212زاض بريٚت يًطباع١ ٚايٓؿط، يبٓإ:  .ايسٜٛإ .ٖـ(901، )ت ايعتا١ٖٝأبٛ  12
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يتؿبٝ٘ "، ٖٚصا ع٢ً غبٌٝ اف٬ٕ َجٌ ضاؽ ايفذٌ، نًُا نرب، نًُا فهٞقٛهلِ: "

املػتٛس٢ َٔ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ، يًف٬ح ايفًػطٝين ايصٟ مياضؽ ايعضاع١ ايبٝت١ٝ، ٜٚط٣ 

بعٝٓ٘ إٔ َهٞ ايعَٔ ع٢ً بعض املعضٚعات ٜ٪زٟ إىل تًفٗا نايفذٌ أٚ ايبكٌ ٚغري 

شيو َٔ َعضٚعات. عًُا إٔ بعض ايسضاغات ايع١ًُٝ شنطت إٔ ٫ ع٬ق١ بني تكسّ 

ا ع٢ً ايتهٝف ٚانتػاب َٗاضات ػإ، فاملذ ٜعٌ قازّضايػٔ ٚق٠ٛ املذ يف ضأؽ اإلْ

 .13دسٜس٠ ست٢ عُط َتكسّ

٫ٚ ٜكف ا٭َط ع٢ً اغتدساّ ايطأؽ فكط فٝٓػبٕٛ عسّ ايرتنٝع ٚا٫ْتباٙ إىل ايكًب 

أٟ ٫ ٜطنع أٚ ٫ ٜفطم بني اـري ٚايؿط، ٜٚكٛيٕٛ:  "،ف٬ٕ قًب٘ َعُٞفٝكٛيٕٛ: "

"ف٬ٕ عٝٓ٘ َفتش١ ٚقًب٘ َعُٞ" أٟ ظاٖطٙ عازٟ، ٚقًب٘ ٫ ٜطنع أٚ ٜػتٛعب أٚ 

". أٟ، ٜط٣ بعٝٓ٘ ٫ٚ ٜفهط ف٬ٕ عٓسٙ بكط َٚايٛف بكري٠ميٝع، َٚجٌ شيو قٛهلِ: "

عٔ ايطدٌ ايصٟ ٜطٜسٕٚ ايتعبري  بعكً٘، نٓا١ٜ عٔ ايطٝـ ٚا٫ْسفاع ٚايتٗٛض. ٚسني

 ف٬ٕعًُ٘ برتنٝع ٚزق١ ٚيٝؼ يسٜ٘ ٚقت يًطاس١ أٚ اؿسٜح ٜكٛيٕٛ: "ُٜٓٗو يف 

"، نٓا١ٜ عٔ ا٫ْؿػاٍ ٚايرتنٝع ٚعسّ ٚدٛز فػش١ يسٜ٘ يًتٛاقٌ َع غاطؼ ٭شْٝ٘

 غريٙ.

ٖٚهصا، لس إٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ اييت تتكٌ بايعكٌ ٚايتفهري ٚايصنا٤ ٚاؾٌٗ 

 ا٭عها٤ يًس٫ي١ ع٢ً شيو، نايطأؽ ٚايعني ٚايكًب ٚا٭شٕ.ٚايػبا٤، تػتدسّ بعض 

 َا اتكٌ بايه٬ّ َٔ نجط٠ ٚق١ً:

ميجٌ ايه٬ّ يف سٝا٠ ايٓاؽ، ايٛغ١ًٝ ايؿا٥ع١ يًتٛاقٌ بِٝٓٗ، ٖٚٛ يػ١ اإلْػإ غٛا٤ 

ا عٔ سادات ا َا ٜهٕٛ ايه٬ّ تعبرّيأناْت فكٝش١ أّ عا١َٝ ؾعب١ٝ. ٚغايّب

ٌٓ أٚ اؾُاع١ٝ ايعا١َ، ٚقس دعٌ اهلل عٓعاإلْػإ يف أَٛضٙ ايؿدك١ٝ  أزا٠ شيو  ٚد

ُٔنَي ٌُ َضبِّ اِيَعاَي ُ٘ َيَتٓعٜ ْٖ َٚٔإ َٔنُي ،ايًػإ بكٛي٘ تعاىل: " ٘ٔ ايٗطُٚح ا٭ ٍَ ٔب ًِٔبَو  ،ََْع َع٢ًَ َق

َٔ ِٓٔصٔضٜ ُُ َٔ اِي َٔ  َٕ َُٔبنٕي" ،ٔيَتُهٛ ٕٕ َعَطبٍّٞٔ  ا ا نبرّيٚدعٌ دع٤ّ .(025-029)ايؿعطا٤: ٔبًَٔػا

ٌٓ َٔ ايعباز٠ ٚايتكطب إيٝ٘ عٓع بايه٬ّ َٔ خ٬ٍ ايصنط ٚاؿُس ٚايجٓا٤ ٚايك٠٬  ٚد

 . ٚقاٍ يف متٝٝعٙ عٔ باقٞ ايها٥ٓات بٓع١ُق٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚغًِٓ ع٢ً ْبٝ٘ قُس
                                                           

 .01:ّ، م9112زاض ايفاضٚم ي٬غتجُاضات ايجكاف١ٝ،  :. َكطايعكٌ اـاضمفٛضزَإ، ناضٍٚ.  13
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ُٔ َُـ َٕ، ايه٬ّ ٚايبٝإ: "ايٖطِس َِ اِيُكِطآ َٕ ،َعًٖ َٕ" ،َخًََل اإٔلَْػا َٝا ُ٘ اِيَب َُ  (.8-0)ايطمحٔ: َعًٖ

ا، ٚع٢ً ايعاقٌ إٔ ا أٚ ؾّطٚايًػإ أزا٠ ايه٬ّ ٚٚغًٝت٘، فإَا إٔ ٜهٕٛ دايبا خرّي

قٛي٘ سني غأي٘ عكب١ بٔ أبٞ عاَط عٔ  ق٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚغًِٓ ٜعٞ شيو، يصا ٚضز عٓ٘

 .14ع٢ً خط٦ٝتو" اًَِو عًٝو يػاْو، ٚيٝػِعو بٝتو ٚابو" ايٓذا٠:

ٚيف ايؿعط ايعطبٞ ايكسِٜ، لس قاسب اؿه١ُ ايؿاعط ظٖري بٔ أبٞ غ٢ًُ ٜٛنض 

إٔ اإلْػإ ٫ تعٗط سكٝكت٘ إ٫ عٓس ايه٬ّ، فايًػإ غايبا ٜهٕٛ َفتاح ايكًب َٚا 

 :15ٜعتٌُ فٝ٘ َٔ َؿاعط، ٜكٍٛ

ٕٔ ُ٘ أٚ ِْكُكــــــ ٚنا٥ َُِعذب     ظٜازُت ِٔتط٣، َٔ قإَت يو  ُ٘ يف ايٓتهًٗ  ـ

ُٕ ايفت٢ ْكْف  ِٔ ٚايسيػا ِِ ٜبَل إ٫ قٛض٠ُ ايًش ُٙ      فً  ّْٔٚكــــــــــْف ُف٪اُز

بريات ايؿعب١ٝ اييت تٛافل املفّٗٛ اإلغ٬َٞ، فتشٓح ع٢ً ايكُت ٚقس تعسزت ايتع

ْٕ يػاْ٘ قكريٚايتأٌَ ٚتصّ ايجطثط٠ يف غري طا٥ٌ، فٝكٛيٕٛ: " "، نٓا١ٜ عُا ميتاظ ف٬

"، نٓا١ٜ عٔ ن٬َ٘ ف٬ٕ يػاْ٘ عػٌخيط٧ عل غريٙ ٚ" ب٘ َٔ أزب ٚعكٌ، ف٬

ـًُف بني يػاْ٘ ٚقً ب٘ أٜها. ٜٚكفٕٛ طٌٜٛ اؾٌُٝ، ٚقس ٜهٕٛ تعطٜها ب٘ عٔ ا

" نٓا١ٜ عٔ غ٬طت٘ يف ايتعطض يًٓاؽ، يػاْ٘ َٓؿاضف٬ٕ ايًػإ ٚايجطثاض بكٛهلِ: "

ْٕ يػاْ٘ َا بٝعرب مث٘ٚ" )فُ٘(" نٓا١ٜ عٔ نجط٠ ايه٬ّ، أٚ "َا بٝػهت"، ف٬

ًِٔػٔ" ٚ"يػاْ٘ َربٟ" ٚ"يػاْ٘ َإضٚ"أٚ )ٜتعجط(  ف٬ٕ يػاْ٘ َا بتسعجطفٚ" نٓا١ٜ  "،َٔ

٘ ٚسست٘. ٜٚكفٕٛ املطأ٠ امل٪زب١، إٕ ناْت تػتُع أنجط مما تتهًِ عٔ شضابت

"، نٓا١ٜ عٔ أزبٗا ٚقربٖا ٚسًُٗا، بُٝٓا لسِٖ إهلا شإ َٚاهلاف يػإبكٛهلِ:" 

ٚسني ٫ ٜػتطٝع  ".أّ يػإ غًبت نٌ ايٓػٛإ" ٜكفٕٛ ط١ًٜٛ ايًػإ ٚقٛتٗا بكٛهلِ: 

 نٓا١ٜ عٔ ايعذع يف ايطز. "يػاْ٘ "اضتبطاإلْػإ ايطز ٜٚعذع عٔ ايٓكاف ٜكٛيٕٛ: 

                                                           
بريٚت: . 1ز ؼف١ ا٭سٛشٟ بؿطح داَع ايرتَصٟ،ايطمحٔ. املباضنفٛضٟ، اإلَاّ اؿافغ قُس بٔ عبس  14

 .11:ّ، م9112زاض ايفهط، 
 .31:ّ، م9111أبٛ ايعباؽ ثعًب. زَؿل: َهتب١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس، : ، ؾطحايسٜٛإ .بٔ أبٞ غ٢ًُظٖري  15
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ف٬ٕ ؾػٌ : "ٚسني ٜكفٕٛ إْػاْا ٫ جيٝس غ٣ٛ ايه٬ّ، ٫ٚ تطد٢ َٓ٘ فا٥س٠ ٜكٛيٕٛ

 "، نٓا١ٜ عٔ ايًٗٛ ٚايفطاغ ٚعسّ ايٓفع.طٓل سٓو

ٖٚهصا، ٜط٣ ايباسجإ إٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ اييت اتكًت بايه٬ّ، متسح اإلْػإ 

بني ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ، ٜٚصَٕٛ اإلْػإ ايصٟ حيػٔ ايه٬ّ، ٜٚٓؿط اـري 

ايػفٝ٘ بص٤ٟ ايًػإ، ٚنصا ايجطثاض ٚايفهٛيٞ. فتعبرياتِٗ ٖصٙ، تعهؼ ايكِٝ 

اإلغ١َٝ٬، ٚايعطب١ٝ اييت تعاضف ايٓاؽ عًٝٗا، ٖٚٞ ع٢ً ا٭غًب تعبريات ؾا٥ع١ يف 

 احملٝط ايعطبٞ اإلغ٬َٞ.

 َا زٍ ع٢ً ايك٠ٛ ٚاؾاٙ ٚايعع١ُ:

ظاٖط٠ ايفدط ٚايك٠ٛ ٚا٫عتساز بايٓفؼ يف اـطاب ا٭زبٞ ايعطبٞ،  نجرّيا َا ًْشغ

ٚلس إٔ بعهِٗ ٜطز َكسض فدطٙ ٚقٛت٘ إىل قبًٝت٘ أٚ ؾذاعت٘ أٚ عًُ٘ أٚ سًُ٘ 

ٚدٛزٙ ٚعفت٘ أٚ غٝف٘ ٚضق٘ أٚ َاي٘ أٚ غًطت٘ أٚ أبٓا٥٘ ٚغع١ داٖ٘، ٫ٚ تهاز 

ا٭َج١ً ع٢ً شيو، قٍٛ  ؽطز َكازض ايفدط ٚايك٠ٛ يس٣ ا٭زبا٤ عُا شنطْا، َٚٔ

 :16املًٌٗٗ بٔ ضبٝع١ َفتدطا بؿذاعت٘ ٚب٥٬٘ يف سطب ايبػٛؽ

ٌُ ايبٝض  َٔ عذط ف٫ًٛ ايطٜض أمسع  نٛٔضتِكطع بايص قًٝ

َٔ ؾست٘ ٚعًٛ ٖٛ ايصٟ  فٗٛ ٜفدط بؿس٠ بأغ٘ ٚبأؽ قبًٝت٘ يف ايكتاٍ، ٖصا ايبأؽ

قٛت٘ ميهٔ إٔ ٜػُع٘ أٌٖ سِذٕط يف ايُٝٔ، ي٫ٛ أقٛات ايطٜض اييت متٓع شيو، ع٢ً 

 بعس املػاف١، ٚقس ُعٓس ٖصا ايبٝت َٔ املبايػات.

ٚمما دا٤ يف ايفدط با٭خ٬م ناؿًِ ٚايعف١ ٚايك٠ٛ ٚايؿذاع١ قٍٛ قُس بٔ ظٜاز 

 :17اؿاضثٞ

ُٓا ِٔ ُق ـَٓا  ؽاُيِٗ يًشً  عٔ ايفشؿا٤ عٓس ايتٗادط اُٚخِطّغ عٔ ا

 س اؿفأظ نايًٝٛخ اـٛازٔضٚعٓــــــ َٚطن٢ إشا ٫قٛا سٝا٤ّ ٚعٓف١ّ 

ٍٓ إْكإف ٚينُي تٛانٕع         اؾٔطــــــــَٚـــــٔ عٓعِٖ شٓيِت ضقاُب املع هلِ ش

                                                           
 .80:م ،ز.تتض: ط٬ٍ سطب. ايساض ايعامل١ٝ،  ايسٜٛإ،، عسٟ بٔ ضبٝع١. ايتػًيب 16
 .11:ّ، م0211َهتب١ اـالٞ يًطبع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، . 3طْكس ايؿعط،. بٔ دعفطقسا١َ  17
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 :18ٚقٍٛ أبٞ فطاؽ اؿُساْٞ

 اـغهاب اآغاّز نُا ِٖٝذت  ْا  ٚملا ثاَض غٝف ايسٜٔ ثط

 طاباــــــــإشا ٫ق٢ ن قٛاضَ٘       ٢ طعاْاإشا ٫قـــــــ أغٓت٘

 اؾٛابا عٓس زعٛت٘ ا،فهٓ         زعاْا ٚا٭غ١ٓ َؿطعات

فٗٛ ٜفدط بؿذاع١ أًٖ٘ ايصٟ يبٛا ْسا٤ ابٔ عُِٗ غٝف ايسٚي١ اؿُساْٞ بػطع١ 

ٚق٠ٛ، ٚدعًِٗ نايػٝٛف ٚايطَاح غطٜع١ ايطعٔ ٚايهطب، ٚا٭غٛز سني تٗٝر. 

 :19ٚنُا لس يف ٚقف أبٞ ايطٝب املتٓيب يػع٠ٚ يػٝف ايسٚي١ اؿُساْٞ، ٜكٍٛ فٝٗا

ُ٘    يٝؼ اؾُاٍ             ُْ ٕ٘ قٖض َأض َِٛد  بكطٔع ايعع جيتسع أْف ايععٜع  ٔي

أْف مجٌٝ، َا مل ٜهٔ ععٜع ايٓفؼ؛ فأُْف  تٓيب اؾُاٍ إلْػإ شٟفٗٓا، ٫ ٜعس امل 

شي٬ّٝ، ًْٚشغ ٖٓا، إٔ املتٓيب اؿهِٝ ضبط بني ايعع٠ ايععٜع ُٜكطتع سني ٜكبض 

ٚغري  ٚايهربٜا٤ ٚغ١َ٬ ا٭ْف، َا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصا ايعهٛ ضَع يٮْف١ ٚا٫عتعاظ.

شيو َٔ ا٭َج١ً ايهجري٠ دسا يف ا٭زب ايعطبٞ، يف باب اؿُاغات ٚايفدط ٚاملسح. أَا 

ا، يهٓٗا فٗٞ مجٌ قكري٠ غايّبايتعبريات ايؿعب١ٝ فٛاقعٗا خيتًف يف ايبٓا٤ ٚايػٝام؛ 

ا، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ْػُع ايعا١َ َهتٓع٠ ايس٫ي١، تعٓبط عٔ ساٍ املًكٞ ٚاملتًكٞ َّع

ْٕ إٜسٙ ٚاق١ً"سني ٜطٜسٕٚ إٔ ٜؿٝسٚا بػط٠ٛ ف٬ٕ ٚق٠ٛ داٖ٘، ٜكٛيٕٛ:  " أٟ ف٬

ٜػتطٝع إٔ ٜفعٌ ايهجري ٖٚٛ قازض ع٢ً شيو ملطنعٙ ا٫دتُاعٞ ٚاتػاع ع٬قات٘، 

ْٕ ظٗطٙ قٟٛا "كٛيٕٛ أّٜهٜٚ ف٬ٕ ا: "" أٟ ي٘ غٓس ٚعع٠ٚ ٚداٙ، ٜٚكٛيٕٛ أّٜهف٬

ف٬ٕ إٜسٙ " نٓا١ٜ عٔ قٛت٘ ٚؾس٠ ؼًُ٘، ٜٚكٛيٕٛ: "بتهػط ايعكٞ بني أنتافٛ

ز٫ي١ ع٢ً َا ٜتُٝع ب٘  "إٜسٙ مخ١ًٝ ٚنٓف٘ ساَٞأٟ عكاب٘ َ٪مل، ٜٚكٛيٕٛ: " "،ثك١ًٝ

ْٕا ٜكٛيٕٛ: "َٔ ق٠ٛ دػس١ٜ، ٚأّٜه " نٓا١ٜ عٔ ؾس٠ ضاغ٘ نبري ٚقًب٘ قاغٞ ف٬

ايعٓاز ٚقػا٠ٚ ايكًب. ٚسني ٜطٜسٕٚ ٚقف املتهرب املتعايٞ، ٜٓػبٕٛ شيو إىل ا٭ْف 

ْٕ َٓداضٙ )خؿُ٘( يف": ٚأسٝاْا إىل ايعني فٝكٛيٕٛ  "، أٟ َتهرب ٫ ٜط٣ غريايػُا ف٬

                                                           
 .50:م ز.ت، ،بريٚت: َٓؿٛضات زاض َهتب١ اؿٝا٠ ايسٜٛإ.اؿُساْٞ، أبٛ فطاؽ.  18
، تض: َكطف٢ ايػبٝيت. بريٚت: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايسٜٛإٔ سػني، املتٓيب، أبٛ ايطٝب أمحس ب 19
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ٛت٘، "، أٟ أبس٣ ؼسٜ٘ ٚقف٬ٕ ضفع عْٝٓ٘فػ٘. ٚيف أٚقات ايتشسٟ، ٜكٛيٕٛ: "

ْٕ ""، أٟ َكط ع٢ً ايتشسٟ، َٚجٌ شيو ٜكٛيٕٛ: ف٬ٕ سٓط ضاغ٘ بطاغٜٞٚكٛيٕٛ: " ف٬

أٟ عاْس ٚمل ٜػتُع، ٚغٝٓفص َا ٜطٜس. ٚسني ٜطٜسٕٚ ٚقف ق٠ٛ أٚ  ،"َضٔنَب ضأَغ٘

"، أٟ غاز٠ ٚؾساز ٜكعب نًِٗ ضٚؽ َا فِٝٗ ٫ٚ قٓاض٠عٓاز مجاع١ ٜكٛيٕٛ: "

ْٕ ضاغ٘ايٝبؼ، فٝكٛيٕٛ: "كفٕٛ ايعٓاز بؼ فِٝٗ يني ٚعطف. ٜٚايتفاِٖ َعِٗ، يٝ  ف٬

"، أٟ سطِٓ عٝٓو بعٝين""، أٟ ٜػتذٝب يطأٟ أٚ َؿٛض٠، ٜٚكٛيٕٛ عٓس ايتشسٟ: ٜابؼ

"، أٟ افعٌ َا حيًٛ إٜسى َٚا تعطٞاثبِت ع٢ً َٛقفو إٕ نٓت ضد٬، أٚ ٜكٛيٕٛ: "

٢ً غبٌٝ "، أٟ ٜفعٌ َا بسا ي٘، عزمِٓ ضاغو باؿٝط" ا:يو فًٔ أٖتِ، ٜٚكٛيٕٛ أّٜه

 ايتشسٟ.

ٖٚهصا، لس إٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ املتك١ً بايك٠ٛ ٚايتشسٟ ٚايهربٜا٤ ٚايعع١ُ، 

تعتُس ع٢ً ا٭عها٤ اييت تؿهٌ َكسض تًو ايكفات، ٖٚٞ ايٝس ٚايهتف ٚايعٗط 

ْػإ، فبٗا يف اإل 20ٚايطأؽ ٚا٭ْف، ٚايٝس ضَع ايك٠ٛ ٚايهطّ ٚايعطا٤ ٚاإلسػإ

ٜعٌُ ٜٚٓتر، ٜٚكاتٌ ٜٚعطٞ، ٚقٌٝ فٝٗا: "ايٝس ايعًٝا خري َٔ ايٝس ايػف٢ً"، أٟ اييت 

ُٜٔعََْٛو : "تعاىل ّ خري َٔ اييت تأخص زا٥ُا ٫ٚ تعٌُ. ٚيف قٛي٘تعطٞ ٚتكسِّ َُٜبا  َٔ ٕٖ اٖئصٜ ٔإ

ِِ ٔٗ ِٜٔسٜ َِٛم َأ ٘ٔ َف َُٜس ايًٖ  َ٘ َٕ ايًٖ ُٜٔعٛ َُٜبا َُا  ْٖ ، أٟ، سانط َعِٗ زاعِ هلِ بك٠ٛ، (01:)ايفتض "ٔإ

ٞٓ ْٜس" أٟ، ْع١ُ َٚعطٚف. أَا ايهتف فٗٛ 21ٚقٛت٘ فٛم قٛتِٗ ، ٜٚكٛيٕٛ: "ف٬ٕ ي٘ عً

يععِ ايعطٜض خًف املٓهب ٚأع٢ً ايٝسٜٔ، ٚق٠ٛ ايهتف ٚق٬بت٘ َٔ ق٠ٛ ايٝسٜٔ، ا

أَا ايعٗط فٛم خ٬ف ايبطٔ، ٖٚٛ َٔ اإلْػإ َٔ يسٕ َ٪خط ايهاٌٖ إىل أز٢ْ 

ِٟ 22ايعذع عٓس آخطٙ ِٟ قًٌٝ ايعٝاٍ، ٚثكٌٝ ايعٗط، أ ٌْ خفٝف ايعٗط، أ ، ٜٚكٛيٕٛ: "ضد

جري ايعٝاٍ، ٚايعٗط ضَع ايك٠ٛ ٚايك٬ب١، ٭ٕ اإلْػإ نإ قسميا نإ حيٌُ ن

ِٕ ناْت ق١ٜٛ ايعٗط، قٓض بسْٗا،  نٌ سادات٘ ع٢ً ظٗطٙ، ٚنصا ا٭بٌ ٚاـٌٝ، فإ

                                                           
 ٜسٟ".َاز٠ " .يػإ ايعطبابٔ َٓعٛض.  20
تض: ز. عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ  ،داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكطإٓ ايطربٟ، أبٛ دعفط قُس بٔ دطٜط. 21

 .958ّ، م:9110، . ايكاٖط٠: زاض ٖذط90ز ،0ط ايرتنٞ،

 .ظٗط". َاز٠ "يػإ ايعطبابٔ َٓعٛض.  22
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َِٓدُط، ٚاؾُع أْٛف ٚآْاف، ٖٚٛ  ْٚفع عًُٗا، ٚايعهؼ قٛاب. أَا ا٭ْف فٗٛ امَل

ٚايهطا١َ ٚايهربٜا٤، قاٍ  إىل ايعع أع٢ً عهٛ يف اإلْػإ بطّٚظا، يصا فٗٛ ٜطَع

 :23سػإ بٔ ثابت ميسح ايػػاغ١ٓ َٔ آٍ دف١ٓ

             ٍٔ ِٗ ا٭ْٛٔف َٔ ايٓططأظ ا٭ٚ  بُٝض ايٛدٛٙٔ نطمي١ْ أسػاُبِٗ          ؾ

َْٔف َٔ ايؿ٤ٞ تطٖفَع عٓ٘، ٚساَز عٓ٘، َف، ِٜأَُْف َٚا٭ُِْف َٔ ايفعٌ َأْ ٔ ا٭ََْف١، َٚأ

ُ٘ ُ٘ َٚطَطُف ٌٓ ؾ٤ٕٞ أُٚي ُِْف ن ُ٘، إشا نإ ٜتؿُِ ايطا٥ش١، فٝتبعٗا، ٚأ ْٕ ٜتبُع أَْف ، 24ٚف٬

ٚإشا ناْت ايُٝس ٚايهتف ٚايعٗط تتكٌ مبعاْٞ ايك٠ٛ اؿػ١ٝ، فإٕ ايطأؽ ٜتكٌ 

ايك٠ٛ ايعك١ًٝ، يصا فايتعبريات اييت ؽٓك٘ تأتٞ ع٢ً ا٭غًب، يتٛنض ق٠ٛ  مبعاْٞ

 ايعكٌ ٚؾس٠ ايصنا٤ أٚ اؾٌٗ ٚايطٝـ.

 َا زٍ ع٢ً نعف ٚأمل ٚخٛف ٚسصض:  

إشا ناْت ايٝس ٚايهتف ٚايعٗط ٚايطأؽ ٚا٭ْف تتكٌ بس٫٫ت ايك٠ٛ اؿػ١ٝ أٚ 

٣ َهاز٠، تعهؼ ساي١ ايبس١ْٝ، فإْٗا نصيو ميهٔ إٔ تػتعٌُ يف تعبريات أخط

ايهعف أٚ اؿعٕ أٚ اـٛف أٚ ا٭مل عٓس اإلْػإ. ٚيًٓاؽ ططم نجري٠ يكًب 

ايس٫٫ت فُٝا ٜتكٌ بأعها٤ اإلْػإ، ٚنجط٠ ا٫غتعُاٍ ٚايؿٝٛع، ػعٌ َٔ 

 ا.ا َتٛاضّثايتعبريات ُعِطّفا يػّٜٛ

ْٕ "ِ: َٚٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ اييت تػتعٌُ يًس٫ي١ ع٢ً ايهعف قٛهل ف٬

ُ٘ َٔ شاْ٘ ّٗا ي٘ باؿٝٛإ املكاز. أٚ َََػَه ُ٘ َٔ إٜسٙ "، أٟ أنعف٘ ٚأشي٘، تؿبٝ "َػَه

"، ٜطٜسٕٚ أْ٘ أقبض نعٝف املٛقف، بعس اْهؿاف أَطٙ، ٜٚكٛيٕٛ أٜها ايًٞ تٛدع٘

" أٚ نٓػَط ي٘ أغٓاْ٘ٚ" "َٓطغً٘ أْف٘ َٚػض فٝ٘ ايرتاب ٚاهلل ف٬ٕيف اؿاٍ ْفػ٘: "

ُ٘، ٚسٓطِ عٓفٛاْ٘ َٚهُٔ عٓعت٘. َٚٔ ايتعبريات َا ٜسٍ ع٢ً َسَطَم قًب٘" ِٟ، أشٓي " أ

 ؟"ؾٛ طايع بإٜسٟساي١ ايهعف ٚا٫ْهػاض ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً فعٌ ؾ٤ٞ، فٝكٛيٕٛ: "

نٓا١ٜ عٔ ايهعف ٚفكسإ ايكسض٠ ع٢ً ايتسخٌ، ٚبعض ٖصٙ ايتعبريات تكف ساي١ 

 "ف٬ٕ قًب٘ بٝػًِٞ ٜكٛيٕٛ: "اؿعٕ ٚاـٛف اييت ميط بٗا اإلْػإ أسٝاّْا، فرتاٖ

                                                           
 .018ّ، م:0228بريٚت: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايسٜٛإ.بٔ ثابت، سػإ.  23

 ".َاز٠ " أْف .يػإ ايعطب ابٔ َٓعٛض. 24



 اجليل اجلديد 100              ...التعبريات الشعبية الفلسطينية املتصلة بأعضاء اإلنسان

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -نايري                       4ج/ – 8ع 

" نٓا١ٜ عٔ ؾس٠ اؿعٕ قًب٘ قطٚمنٓا١ٜ عٔ ؾس٠ ايرتقب ٚاـٛف، أٚ ف٬ٕ "

" َٚجٌ" ٚدٗ٘ َا بٝٓؿاف" ٚ"قًب٘ بريتعس"، ٚ"غكط قًب٘ٚ" "امطمٚاـٛف أٚ "

ِٓ "" ٚاْهػط ظٗطٙف٬ٕ نٓا١ٜ عٔ اـٛف ٚ" "ضدًٝ٘ َا محًٛٙٚ" "ايُهطنِ اْػ

" نٓا١ٜ عُا أقاب٘ ٚتعطض ي٘ َٔ قٔ، ٚمما ٜكاٍ ٫ٟٚ ضقًب٘ َٔ اؿاَ" ٚ"بسْ٘

أٟ، ْعطف ا٭ؾٝا٤ ٚايكٛاب، ٫ٚ  "ايعني بكري٠ ٚايٝس قكري٠يف ايعذع عٔ ايفعٌ: "

" نٓا١ٜ عٔ اهلطّ ف٬ٕ فـ بجُ٘ أغٓإْػتطٝع فعًٗا، ٚمما ٜكاٍ يف ايهرب: "

ٚايعذع ٚاقرتاب  "، نٓا١ٜ عٔ ايهربف٬ٕ ضدًٝ٘ يف ايكربٚايهعف، ٜٚكٛيٕٛ أّٜها: "

 ا٭دٌ.

، ايكًب ،ا٭ْف ،ا٭شٕ ،ايعٗط ،ايطأؽ ،ٖٚهصا، ٜتبني يٓا إٔ ٖصٙ ا٭عها٤ طايٝس

ا ع٢ً ايك٠ٛ ٚايعٓاز ٚايتشسٟ، ٚميهٔ إٔ تؿري أّٜه ايٛد٘ص ميهٔ إٔ تهٕٛ زي٬ّٝ

إىل ساي١ ايهعف اؾػُٞ أٚ ايٓفػٞ اييت ميط بٗا اإلْػإ، َٚا ٜسخٌ يف شيو َٔ 

 يو ٚفل ايػٝام ايصٟ تطز فٝ٘.خٛف ٚسعٕ، ٚش
 َا اتكٌ باملاٍ َٔ اإلْفام ٚايبدٌ ٚايطُع ٚايعٖس:

ٖٚٓاى تعبريات ؾعب١ٝ زاضد١ يف فًػطني، ٚتتكٌ باملاٍ، َٔ سٝح ايٓفك١ 

ا. ٚيعٌ أنجط ا٭عها٤ ٚا٫قتكاز، ٚايطُع ٚايعٖس ٚايبدٌ ٚاإلغطاف ٚايسٜٔ أّٜه

يٝس ع٢ً ايك٠ٛ ٚايػط٠ٛ ٚاؾا١ٖ، اتكا٫ بٗصا اؿكٌ، ايٝس ٚايعني؛ فهُا زيت ا

ٚاغتعًُت يف ايهعف أٜها، فإْٗا ٖٓا اغتعًُت يتسٍ ع٢ً ايطدٌ ايهطِٜ شٟ املاٍ، 

ْٕ إٜسٙ طا١ًٜ"فٝكٛيٕٛ:  ِٟ، يسٜ٘ َاٍ، ٖٚٛ نطِٜ ٜكهٞ اؿٛا٥ر، ففهً٘ ف٬ "؛ أ

"، نٓا١ٜ عٔ َازز إٜسٙأٚ " "ف٬ٕ فاضز إٜسٙا: "َعطٚف، ٚشنطٙ سػٔ. ٜٚكٛيٕٛ أّٜه

 ٛز ٚايهطّ أٚ ايتعٗس باملػاعس٠، ملا ميًو َٔ َاٍ أٚ داٙ أٚ َها١ْ يف اجملتُع.اؾ

ٚيعٌ ْػب١ اؾٛز ٚايهطّ ٚاإلْفام ٚايػُاس١ إىل ايٝس، عاز٠ يػ١ٜٛ أزب١ٝ قسمي١، فإشا 

 أغس٣ إْػإ إىل آخط َعطٚفا، نتكسِٜ َػاعس٠ َاي١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ، ٚقه٢ سادت٘،
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ٖٞ ٜسٜكٛيٕٛ: " ِٟف٬ٕ ي٘ عً ، فهٌ. ٚقسميا قاٍ املتٓيب ميسح يف قباٙ ٚايٞ بػساز "، أ

 :25قُس بٔ عبٝس اهلل ايعًٟٛ يف بػساز

ٖٞ غابك١                           ٖاأعٗس َٓٗا ٫ٚ أعسز         ي٘ أٜإز إي

١، ٚإمنا مسٝت ٜسا ٭ْٗا ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض يف ايًػإ: "ٚايٝس: ايٓع١ُ ٚاإلسػإ ٚايكٓٝع

تهٕٛ باإلعطا٤، ٚاإلعطا٤ُ بايٝس، ٚاؾُُع أٜٕس ٚأٜإز، ٚايُٝس ايك٠ٛ ٚايػًطإ، ُٜٚس 

َِٔكَبُهٗا َُا٤َ : "قاٍ تعاىل، 26ايطٜض غًطاْٗا، ُٜٚس ايسٖط َٗس ظَاْ٘، ُٜٚس ايكٛؽ  َٚايػَٓ

َْٓ َٚٔإ ِٜٕس  َٖا ٔبَأ َٓا ِٝ َٓ َٕ"َب ُُٛٔغُعٛ . ٚايُٝس 27، أٟ بك٠ٛ نُا شنط ابٔ سٝٓإ(81:)ايصاضٜات ا َي

ٖٞ ايفاعٌ يف ا٭غًب، ٜٚٓػب إيٝٗا عٌُ اإلْػإ؛ أنإ ًَّٝشا أّ قبّٝشا، قاٍ 

َُاتعاىل: " َُٓٔكَٝب١ٕ َفٔب  َٔٓٔ  ِِ ََآ َأَقاَبُه َٚ "ِِ ِٜٔسُٜه ، أٟ، مبا (31:)ايؿٛض٣ َنَػَبِت َأ

  فعًتِ مبشض اختٝاضنِ.

ْٕ "َٚٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ اييت تػتعٌُ ايٝس يًس٫ي١ ع٢ً َا ٜتكٌ باملاٍ، قٛهلِ:  ف٬

ٕ نٓا١ٜ عٔ سػٔ عًُ٘ ٚقٓٝع٘ ٚتٛفٝك٘، ٜٚكفٕٛ اإلْػا "اخهط" أٚ "إٜسٙ بٝها

ْٕ إٜسٙ ٔفِطَط١املػطف ٚايبدٌٝ بكٛهلِ: " نٓا١ٜ عٔ اإلغطاف، ٚف٬ٕ:  "كعٚق١" أٚ "ف٬

 قَطَع إٜسٙ ٚؾشَس" " نٓا١ٜ عٔ ايبدٌ، ٜٚكٛيٕٛ عٔ املٓهط يًٓع١ُ:إٜسٙ َاغه١ "

أٟ أْهط ْع١ُ اهلل عًٝ٘ ٚتعاٖط بايفكط. ٚسني ٜطٜسٕٚ ظدط املػطف ٜكٛيٕٛ:  "عًٝٗا

 كِس ٫ٚ ُتِػطِف. "، أٟ اقتنبِٓ إٜسى ؾٟٛ"

 أٚ "دبٌ ٚاْعاح عٔ ظٗطٟٚإشا أضازٚا ٚقف َٔ غس زٜٓ٘، ٚاضتاح َٓ٘، ٜكٛيٕٛ: "

ٌِ ٚاْعاح" ُٔ عًُا إٔ ٖصا ايتعبري قس ٜكاٍ يف غٝام آخط، مٛ سني ٜٓتٗٞ ا٭ب َٔ ، "ٔس

 تعًِٝ ٚيسٙ ٜٚكبض َٛظفا. ٖٚٓا ٜػتعًُٕٛ طايعٗطص ملتاْت٘ يف ايتشٌُ ٚايكرب. 

                                                           
 .50م: .يسٜٛإاملتٓيب، أبٛ ايطٝب. ا 25

 .َاز٠ "ٜسٟ" ايعطب. يػإ .ابٔ َٓعٛض 26

بريٚت: زاض ايفهط،  .01ز ايبشط احملٝط يف ايتفػري، .ٖـ(158ا٭ْسيػٞ، قُس بٔ ٜٛغف أبٛ سٝإ )ت  27
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ٌَ ٚدًٗٞض يف طًب ايسٜٔ ع٢ً َطأ٣ َٔ ايٓاؽ بكٛهلِ: "ٜٚكفٕٛ ايصٟ ٜ ْٕ أن "، ف٬

نٓا١ٜ عٔ اقتها٤ ايسٜٔ، ْتٝذ١ اإلؿاح يف ايػساز. ٖٚٓا اغتعًُٛا طايٛد٘ص، ملا ٜعٗط 

 فٝ٘ َٔ ع٬َات ايتأثط بعس املطايب١ بػساز ايسٜٔ.

تعًُٕٛ ٚسني ٜتكٌ ا٭َط بايطُع يف طًب ايسْٝا َٚاهلا، أٚ ايعٖس فٝٗا، لسِٖ ٜػ

ْٕ عٝٓ٘ فاضغ١ايعني ٚايبطٔ ٚايفِ، فٝكٛيٕٛ عٔ ايصٟ ٜتكف بايطُع ٚاؾؿع: " " ف٬

ْٕ بتُسيٛ إقبعو بسٚ "، أٚ "فتض بطٓ٘" أٚ "بطٓ٘ نبرينٓا١ٜ عٔ عسّ ايؿبع، ٚ" ف٬

َُٓطنٓا١ٜ عٔ اغتعسازٙ يٮخص ٚايتشكٌٝ، أٚ " "نٌ اإلٜس "، ف٬ٕ َا يف بجُ٘ ؾ٤ٞ 

عٔ ا٫غتػ٬ٍ ٚايطُع، فٝػتعًُٕٛ طايسّص ٖٚٛ أِٖ  نٓا١ٜ "ف٬ٕ َل زّ ف٬ٕٚ"

 عٓكط يف دػِ اإلْػإ، ٜبكٝ٘ سٝا ْؿطا.

"، بين آزّ عٝٓ٘ َا بتؿبع إ٫ َٔ ايرتابٜٚكٛيٕٛ عٓس ظدط اإلْػإ ايطُع يًٛعغ: "

ِٟ ْٕ عٝٓ٘ ًَٝا١ْطُع بطبع٘ ست٢ ميٛت، ٜٚكٛيٕٛ يف ايعٖس: " ،أ " نٓا١ٜ عٔ ف٬

 فات٘ إىل َا ميًه٘ غريٙ.ايكٓاع١ ٚايعٖس. ٚعسّ ايت

 :َا زٍ ع٢ً قف١ خًك١ٝ يف اإلْػإ

ٚاملككٛز بٗصا اؿكٌ، إٔ ايعا١َ تػتعٌُ أسٝاْا تعبريات ؾعب١ٝ، يتسٍ بٗا ع٢ً قف١ 

خًك١ٝ يف اإلْػإ، َػتدس١َ بعض أعها٤ دػِ اإلْػإ، فاحملسز ٖٓا ٖٞ ايس٫ي١ 

ٚضز يف اؿكٍٛ ايػابك١ َٔ  اييت ٜؿتٌُ عًٝٗا ا٫غتعُاٍ ايؿعيب، ٖٚٛ ٖٓا خيطز عُا

ايس٫ي١ ع٢ً ايك٠ٛ أٚ ايعٓاز أٚ اؾاٙ أٚ ايعًِ أٚ ايه٬ّ أٚ ايهعف ٚاـٛف أٚ املاٍ 

ٚايطُع ٚايعٖس؛ بٌ املطاز اإلخباض بايكف١ فكط، عًُا إٔ ٖصٙ ايتعبريات نًٗا ٚاقع١ 

 يف ا٭غًٛب ايب٬غٞ ايؿا٥ع ٖٚٛ ايهٓا١ٜ.

٢ مناشز نجري٠ َٔ ٖصٙ ايتعبريات ايساي١ بايككس ٚاؿل، إٔ ا٭زب ايعطبٞ ٜؿتٌُ عً 

 : 28ع٢ً ايكف١ زٕٚ ؾ٤ٞ آخط، نُا لس يف قٍٛ عٓرت٠

َُُجٓكف      دازِت ي٘ نفٞ بعادٌ طِع١ٓ                ّٔ ٔب ٖٛ َُك  قِسم ايهعٛٔب 

                                                           
 .093ّ، م:0229. بريٚت: زاض قازض، ايسٜٛإ .عٓرت٠ بٔ ؾساز 28
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" ٖٓا، يٝسٍ ع٢ً ايػطع١، بٛدٛز قط١ٜٓ طعادٌ فكس اغتعٌُ ايؿاعط ايًفغ "نٓفٞ

طع١ٓص، ٚايس٫ي١ إٔ ايؿاعط غطٜع يف قتاٍ اـكّٛ، ٚتػسٜس ايطعٓات هلِ، ٫ٚ ٜتٝض 

 :29هلِ فا٫ يًطز. ٚنُا لس يف قٍٛ ايٓابػ١ ايصبٝاْٞ أّٜها

ََُتطبٕب  ْعَطِت  ٕٕ ُُِك١ًَٔ ؾاز َُكًٖٔس ٔب ِِّ امُلِكًَتنٔي   أس٣ٛ أس

فكٛي٘: طمبك١ً ؾازٕ َرتببص نٓا١ٜ عٔ أْٗا مج١ًٝ فت١ٝ، تؿب٘ ٚيس ايعيب يف غع١ 

ايعٕٝٛ، ٚمجاٍ غٛاز اؿسم يف بٝاض ايعني، ٚقس اغتدسّ يٝسٍ ع٢ً شيو عهٛ 

 :30ايعبس اإلبكاض طاملك١ًص ٖٚٞ كتك١ بايعني ٖٓا. ٚنكٍٛ ططف١ بٔ

َِٔؿَفْط      نٔػِبٔت ايُٝاْٞ، قٓسُٙ مِل ُٜذٖطٔز           ٚ ٔٞ  َٚخٕس نكِططاؽ ايٓؿآَ

ٖٓا ٜكف ْاقت٘، ٚخل بايٛقف خسٖا َٚؿفطٖا، فًذأ إىل ايتؿبٝ٘  فايؿاعط

كططاؽ ايطدٌ ايؿآَٞ، فشصف يتٛنٝض ايكف١؛ ٚدعٌ اـس يف ْع١َٛ املًُؼ ب

املٛقٛف انتفا٤ّ بس٫ي١ ايكف١ ٖٚٞ ْع١َٛ املًُؼ، أَا املؿفط فٗٛ مبٓعي١ ايؿف١ 

يإلْػإ، ٚؾبٗ٘ بػِبت ايُٝاْٞ أٟ اؾًس املسبٛغ ز٫ي١ ع٢ً ايًني ٚاغتكا١َ ايكطع يف 

 ايؿل.    

ٕ َا َٚٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايؿا٥ع١ يف فًػطني؛ قٛهلِ سني ٜطٜسٕٚ ٚقف إْػا

يٝؼ يسٜ٘ أْا٠ ٫ٚ سًِ، ٚسني ٜطٜسٕٚ  "، أٟإٜسٙ ٚايهفبايعكب١ٝ ٚغطع١ ايهطب: "

بكا٤ ساٍ ف٬ٕ ثابّتامل ٜتػري، غٛا٤ أنإ اؿاٍ َازّٜا أّ َعّٜٓٛا أٚ يف املطض، 

ّٗا بٛنعٓا َا ظاٍ ف٬ٕ ع٢ً سٓط١ إٜسىٜكٛيٕٛ: " " ٜككسٕٚ أْ٘ ثابت مل ٜتػري، تؿبٝ

اؿاٍ  ا٥ٗا ع٢ً ساهلا، ٖٚٞ غايّبا تكاٍ يف غٝام ٚقفا٭ؾٝا٤ يف َهإ َا، ٚبك

ْٕ مس. ٚسني ٜطٜسٕٚ ٚقف إْػإ أْ٘ ٫ ٜػُع، ٜكٛيٕٛ: "ايػ٧ٝ ُ٘ ثكٌٝف٬ فٝٓػبٕٛ  "ع

َٕ ٫ تػُع ْتٝذ١ هلصا ايجكٌ، ٚايٓاؽ ايصٚاق١ َٔ  ايجكٌ إىل ايػُع، قاقسٜٔ إٔ اُ٭ُش

تعبري، ف٬ ٜكٛيٕٛ: "أططف أٚ ايعا١َ، خيتاضٕٚ ٖصا ا٫غتعُاٍ يف غٝام ا٭زب يف اي

أقِ"، فٛقع ٖاتني ايهًُتني أثكٌ ع٢ً ايػاَع َٔ: مسع٘ ثكٌٝ". ٚإشا أضازٚا ٚقف 

ْٕ قًب٘إْػإ بايكػ٠ٛ ًٜذ٪ٕٚ إىل ايتؿبٝ٘ فٝكٛيٕٛ سني ٜػأيٕٛ عٔ ف٬ٕ: "  ف٬

                                                           
 .91ّ، م:0212. بريٚت: َٓؿٛضات زاض َهتب١ اؿٝا٠، يسٜٛا١ٕ. اايصبٝاْٞ، ايٓابػ 29
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أٟ قاؽ ناؿذط، ْٚػبٛا ٖٓا ايكػ٠ٛ يًكًب، بتؿبٝٗٗا بكػا٠ٚ اؿذط،  "،سذط

هإ ايعاطف١، ٚايؿذاع١، ٚخ٩٬ٖا َٔ ايعاطف١، زيٌٝ ع٢ً قػٛتٗا. ٚايكًٛب ٖٞ َ

ٚاهلل ٚسني ٜطٜسٕٚ ٚقف إْػإ بايػهب ٚعسّ ايطن٢ دطا٤ َٛقف َا، ٜكٛيٕٛ: "

ْٕ زاٜط بٛظٙ "، أٟ، أؾاح بٛدٗ٘ عٓا، يعسّ ايطن٢ مما سكٌ، فٗٞ نٓا١ٜ عٔ ف٬

١، يف ز٫يت٘ ع٢ً ايٛد٘، عسّ ايطن٢، ٜٚعتكس ايباسجإ إٔ يفغ طايبٛظص َٔ تٛيٝس ايعاَ

ِّٛظا َٚؿتكاتٗا( ٖٞ ايٛد٘؛  ف٬ ٜٛدس يف املعادِ ايعطب١ٝ َا ٜسٍ ع٢ً إٔ )باظ ٜبٛظ ب

سٍ ع٢ً ايؿدل إشا ظاٍ َٔ َهإ إىل إٔ ايفعٌ باَظ ٜبُٛظ ٜ 31فكس دا٤ يف ايًػإ

: "ايبا٤ ٚايعا٤ ٚايٛاٚ أقٌ ٚاسس، 32َ٘هإ آَّٓا، ٚدا٤ يف املكاٜٝؼ ٫بٔ فاضؽ قٛي

ٖٚٛ ١٦ٖٝ َٔ ٦ٖٝات اؾػِ يف خطٚز قسض، أٚ تطاٍٚ، أٚ َا أؾب٘ شيو. ٜكاٍ يًطدٌ 

اإلْػإ ايػانب: ايصٟ زخٌ ظٗطٙ ٚخطز قسضٙ: ٖٛ َأِبَع٣..". ٜٚكٛيٕٛ أّٜها يف ٚقف 

"، أٟ ٫ ٜطٝل أسّسا، غانب، تهاز ؽطز ضٚس٘ َٔ ؾس٠ ف٬ٕ ضٚس٘ بطاؽ َٓاخريٙ"

ف٬ٕ عض ع٢ً نٝك٘ ٚغهب٘. ٜٚكفٕٛ اإلْػإ سني ٜٓسّ ع٢ً إَٔط َا بكٛهلِ: "

ُ٘ ُ٘ أٚ أِقَبُع نٓا١ٜ عٔ ايٓسّ، ٖٚٞ عاز٠ يػ١ٜٛ قسمي١ سسٜج١ يف ايتعبري عٔ  ،"ُقِبُع

 ايٓسّ.

ات ايؿعب١ٝ أّٜها ايساي١ ع٢ً قف١ ُخًك١ٝ، قٛهلِ يف ٚقف غطع١ إلاظ َٚٔ ايتعبري

"، نٓا١ٜ عٔ ايػطع١. ٜٚعربٕٚ عٔ ايطدٌ اؿاقس بطَؿ١ عني عًُٗاف٬ٕ يعًُ٘: "

ْٕ ٚدٗ٘ أغٛزاملرتبل املدازع أٚ اـذٌ َٔ فعً٘ أٚ فعٌ شٜٚ٘، بكٛهلِ: " "، ٭ٕ ف٬

أمل٘ ٚسعْ٘ أٚ غٝع٘ ٚسكسٙ، ٚقس عٓبط ايٛد٘ ع١َ٬ اإلْػإ يف تًًٗ٘ ٚتباؾريٙ، ٚيف 

ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ شيو، ْاغّبا اؿاي١ ايٓفػ١ٝ َٔ ا٭مل ٚايؿ٪ّ ٚاإلسباط يًٛد٘ 

َٛزّٓاسني قاٍ عُٔ ٜبؿطٕٚ مب٬ٝز أْج٢: " َُِػ  ُ٘ ُٗ َِٚد  ٌَٓ ِِ ٔبا٭َِْج٢ َظ ُٖ  "َٚٔإَشا ُبؿَٔٓط َأَسُس

ٟٓ قعب ايهػط بكٛهلِ: . (51:)ايٓشٌ َُٓط"ٜٚعربٕٚ عٔ ايكٛ  ُ٘ ُُ ْٕ ؿ " فٝٓػبٕٛ ف٬

ْٕ ععُ٘ قًبايك٠ٛ يًشُ٘ ٜٚطٜسٕٚ ب٘ دػُ٘ ٚعكً٘ ٚغًطت٘، أٚ ٜكٛيٕٛ: " "، ف٬

ُ٘فٝٓػبٕٛ ايك٠ٛ يًععِ، ٜٚكٛيٕٛ عٔ ايهعٝف: " ُُ ْٕ عع  " نٓا١ٜ عٔ ايهعف.ضقٝل ف٬

                                                           
 ".باظ. َاز٠ "يػإ ايعطبابٔ َٓعٛض.  31

 .بٛظ"ّ، َاز٠ "9110اخ ايعطبٞ، بريٚت، زاض إسٝا٤ ايرت .َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١. أمحس بٔ فاضؽ 32
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ٚعٔ ايٛقاس١ ٚعسّ ، "ٚدٗ٘ أقفطٜٚعربٕٚ عٔ املطض أٚ اـٛف ايؿسٜس، بكٛهلِ: "

فٛدٛز ايسّ ز٫ي١ اؿٝا٠ ٚاؾػِ ايػًِٝ،  ."ف٬ٕ َا يف بٛدٗ٘ زّٛهلِ: "بك اؿٝا٤

ٚقًت٘ ت٪زٟ إىل ا٫قفطاض ٚتهٕٛ ع١َ٬ َطض، ْٚفٞ ٚدٛز ايسّ ع٢ً غبٌٝ 

ا٫غتٓهاض ٫ اؿكٝك١، ٖٛ ْفٞ يعسّ ا٫سرتاّ أٚ اؿٝا٤، فاإلْػإ سني خيذٌ َٔ 

ُٓط ٚدٗ٘، يتسفل ايسّ، ٚعهؼ شيو  سني ٫ ٜأب٘ بؿ٤ٞ أٚ ؾ٤ٞ ٜٚػتشٞ َٓ٘ حي

حيرتّ أٚ خيذٌ. ٚقس أثبتت زضاغ١ ع١ًُٝ إٔ اـذٌ ٜكٝب ايهباض ٚايكػاض، 

ٜٚهٕٛ ْاّػا عٔ ايكًل ايعُٝل أٚ املداٚف ايعا٥س٠، فٗٛ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايكًل 

ا٫دتُاعٞ، ٜٚ٪زٟ إىل امحطاض بايٛد٘، ٚتػاضع نطبات ايكًب، ٚقعٛب١ يف ايتٓفؼ 

 .33ظاٖط٠ طبٝع١ٝ ؾا٥ع١ بني ايٓاؽ مجّٝعا، بسضدات َتفاٚت١أسٝاّْا، ٖٚٛ ع٢ً ايعُّٛ 

َِ غريٜٙٚعربٕٚ عٔ املػتاب بكٛهلِ: "  ْٕ ٜأنٌ ؿ ٜصنطِٖ مبا ٜػتابِٗ، ٚ " أٟف٬

ِٕ ٜهطٖٕٛ، ٚقس ٚضز َجٌ شيو يف ايكطإٓ ايهطِٜ بكٛي٘ دٌ ٚع٬: " ِِ َأ ُٜٔشبُٓ َأَسُسُن َأ

ِّٝتا ََ  ٔ٘ َِ َأٔخٝ ٌَ َيِش ُُُٛٙ َِٜأُن ُِٖت . فذعٌ املػتاب ٭خٝ٘ اإلْػإ (09)اؿذطات: "َفَهٔط

ُّا يفعٌ املػتاب، ٚظدّطا يًُػت ُّا َّٝتا، ٚخٓل ؿِ املٝت تععٝ ِٔ ٜأنٌ ؿ  ابني.نُ

 خامت١ ايبشح:

ٚخيًل ايباسجإ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ بايكٍٛ إٕ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ 

املعاقط٠، َػتٛسا٠ َٔ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜعاٜؿ٘ ايٓاؽ، ٚتٓاقً٘ ا٭دٝاٍ، يف 

ّٝا، نعّٝفضس١ً اؿٝا٠، فٗٞ تكف اإلْػإ ظُٝع أسٛاي٘، قّٜٛ ا، ا، فكرّيا، غٓ

. ٖٚٞ تسضز نُٔ ظاّٖسا، طاَّعا، قاّؿا، طاّؿا..، ، دا٬ّٖامّلعاا، ا، َػ٦ّٝقػّٓ

سكٌ ايرتاخ ايؿعيب ايفًػطٝين ايًػٟٛ. ٚميهٔ اـطٚز ٚا٫غت٦ٓاؽ باملًشٛظات 

 اٯت١ٝ:

إٕ دٌ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ َطتبط١ بأعها٤ اإلْػإ، ٚقس بٝٓت ٖصٙ  -

ات ايؿعب١ٝ، ٚإٕ تفاٚتت زضد١ ايسضاغ١ سذِ تأثري ٖصٙ ا٭عها٤ يف يػ١ ايتعبري

 ا٫غتعُاٍ بني عهٛ ٚآخط.
                                                           

ضغاي١ ) .ااـذٌ ٚع٬قت٘ بتكسٜط ايصات، َٚػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ املعاقني بكطّٜعبس ضب٘ عًٞ.  ؾعبإ، 33

 .09ّ، م:9101 غع٠، اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬، .(َادػتري
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ا َٔ ايتعبريات ايؿعب١ٝ املطتبط١ بأعها٤ دػِ اإلْػإ، ٚضز يف ايرتاخ إٕ نجرّي -

ا٭زبٞ ايعطبٞ ٚايسٜين، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً سذِ تأثري ايعكٝس٠ ٚا٭زب ايعطبٞ يف تعبرياتٓا 

يف زضاغات دسٜس٠،  اغتهؿاف شيوٕ إىل إٔ ٜتٛد٘ ايباسجٛ ايؿا٥ع١، ٚميهٔ

 تٛنض سذِ ٖصا ايتأثري، ٚايتطٛض ايس٫يٞ ايصٟ ططأ ع٢ً اغتعُاٍ بعض ا٭عها٤.   

إٕ أنجط ا٭عها٤ ز٫ي١ ع٢ً قفات َتعسز٠ ٖٞ ايُٝس ثِ ايعني ٚايٛد٘ ٚايكًب، ٖٚٞ  -

 ا يف ا٫غتعُاٍ. ا ٚتّٓٛعأنجط ا٭عها٤ تهطاّض
ٚاؾُاٍ  ١ نايك٠ٛ ٚايهعف،ٖٓاى أعها٤ زيت ع٢ً قفات سػ١ٝ َٚع١ٜٛٓ ًَُٛغ -

ايطدٌص. بُٝٓا زيت بعض  ،ايٛد٘ ،ايعٗط ،ايعني، طايٝسٚايكبض أنجط َٔ غريٖا، نـ 

، ٚا٭ْف يف ز٫يت٘ ع٢ً ط ايبطٔص يف ز٫يت٘ ع٢ً ايطُع ـا٭عها٤ ع٢ً قف١ قسز٠ ن

طايكًبص يف ز٫يت٘ ع٢ً  ـ، ٖٚٓاى أعها٤ زيت ع٢ً قفتني َتهازتني نايهربٜا٤

، ٚطايعنيص يهعف، ٚايعطف أٚ ايكػ٠ٛ ٚفل ايػٝام، ٚطايععِص قٜٛا أٚ نعٝفاايك٠ٛ أٚ ا

 .يف ايطُع ٚايعٖس..
ا، ٖٚٞ عاد١ ملعذِ خام، إٕ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ايرتاث١ٝ نجري٠ دّس -

ٚعٌُ مجاعٞ ز٩ٚب، ٚدٗس ؾام، بٛغع َطانع ايسضاغات ٚامل٪غػات ايجكاف١ٝ 

تدككني ٚاملٗتُني َٔ ايباسجني ايبس٤ ب٘، ٚفل َٓٗر ايٛط١ٝٓ ايكٝاّ ب٘، ٚتهًٝف امل

 غٌٗ ٚٚانض، ٜ٪ضر هلصا ايرتاخ ايًػٟٛ، ٚحيفع٘ َٔ ايؿطب ٚا٫ْسثاض.
بٝإ ايع٬ق١ بني َٔ ٫ بس يف أثٓا٤ زضاغ١ ايتعبريات ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ايرتاث١ٝ  -

غاق١ إٔ ايرتاخ ايفًػطٝين ايًػٟٛ ْٚكاط ايتكاطع َع ايرتاخ ايعطبٞ ايًػٟٛ، ٚ

ا َٔ ٖصا ايٛطٔ ايهبري؛ َٔ خطٜطت٘ فًػطني ناْت ع٢ً َط ايعَإ دع٤ّ

 اؾػطاف١ٝ، َٚٔ تاضخي٘ ٚعكٝست٘، َٚٔ يػت٘ ايػطا٤ املكسغ١.

 املكازض ٚاملطادع:

  .ٕ0228. بريٚت: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايسٜٛإابٔ ثابت، سػا.ّ 

  .0212ٚايٓؿط، . بريٚت: زاض بريٚت يًطباع١ ايسٜٛإأبٛ ايعتا١ٖٝ.ّ 
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  .9110. بريٚت: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ،َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١أمحس بٔ فاضؽ.ّ 

  .ٕبريٚت: زاض ايفهط، ايبشط احملٝط يف ايتفػريا٭ْسيػٞ، قُس بٔ ٜٛغف أبٛ سٝا .

9101.ّ 

  .ٕتط: قُس ايبهطٟ. غٛضٜا: زاض اؿٛاض يًٓؿط، َباز٨ يف عًِ ايس٫ي١باضت، ض٫ٚ ،

0228.ّ 

  .تض: ط٬ٍ سطب. ايساض ايعامل١ٝ، ز.ت.ايسٜٛإايتػًيب، عسٟ بٔ ضبٝع١ ، 

  ،ف١ً ايسضاغات درب، قُس نُاٍ. "املجٌ ايؿعيب ايفًػطٝين"، إؾطاف: أ.ز. حي٢ٝ درب

 ، ز.ت.ايفًػط١ٝٓٝ

  .بريٚت: َٓؿٛضات زاض َهتب١ اؿٝا٠، ز.ت.ايسٜٛإاؿُساْٞ، أبٛ فطاؽ . 

 اإلغهٓسض١ٜ: املهتب ايعًُٞ ايصنا٤ ٚايكسضات ايعك١ًٝاح قُس. زٜٚساض، عبس ايفت .

 ّ.0221يًهُبٝٛتط يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

  .0212. بريٚت: َٓؿٛضات زاض َهتب١ اؿٝا٠، ايسٜٛإايصبٝاْٞ، ايٓابػ١.ّ 
  .ؾطح: أبٛ ايعباؽ ثعًب. زَؿل: َهتب١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس، ايسٜٛإ، ظٖري بٔ أبٞ غ٢ًُ

9111.ّ 

 ،ًٞٗزاض دٓني يًسضاغات َٛغٛع١ املكطًشات ٚايتعبريات ايؿعب١ٝقُس تٛفٝل.  ايػ .

 ّ.9191ا٫غرتاتٝذ١ٝ، 

  .تض: ز. عبس اهلل بٔ داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكطإٓايطربٟ، أبٛ دعفط قُس بٔ دطٜط ،

 .9110ّ. ايكاٖط٠: زاض ٖذط، 90، ز0عبس احملػٔ ايرتنٞ، ط

  .0211ت: زاض قازض، . بريٚايسٜٛإططف١ بٔ ايعبس.ّ 

  .ايبري٠: مجع١ٝ إْعاف ايكاَٛؽ ايعطبٞ ايؿعيب ايفًػطٝينعكٌ، عبس ايًطٝف .

 ّ.0221ا٭غط٠،

  .0221ايكاٖط٠: عامل ايهتب، . 5ط عًِ ايس٫ي١،عُط، أمحس كتاض.ّ 

  .0229. بريٚت: زاض قازض، ايسٜٛإعٓرت٠ بٔ ؾساز.ّ 
  .ٍٚ9112: زاض ايفاضٚم ي٬غتجُاضات ايجكاف١ٝ، . َكطايعكٌ اـاضمفٛضزَإ، ناض.ّ 

  .0211. َهتب١ اـالٞ يًطبع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 3، طْكس ايؿعطقسا١َ بٔ دعفط.ّ 

 .ِٜايكطإٓ ايهط 
  .9112. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، َعذِ ا٭يعاب ايؿعب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝيٛباْٞ، سػني.ّ 

   .0222ٚت: َهتب١ يبٓإ، بري َعذِ ا٭َجاٍ ايفًػط١ٝٓٝ.يٛباْٞ، سػني.ّ   
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  .ٔؼف١ ا٭سٛشٟ بؿطح داَع املباض نفٛضٟ، اإلَاّ اؿافغ قُس بٔ عبس ايطمح

 ّ.9112. زاض ايفهط، ايرتَصٟ

  .تض: َكطف٢ ايػبٝيت. بريٚت: زاض ايهتب ايسٜٛإاملتٓيب، أبٛ ايطٝب أمحس بٔ سػني ،

 ّ.0212ايع١ًُٝ، 

  .َٜٔكط:  زاض عٓس ايعطب "فدط ايسٜٔ ايطاظٟ منٛشّداعًِ ايس٫ي١ قٓػب، قٝٞ ايس ."

 ّ.9110اهلس٣ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

  .ّ0221. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، 0طَعذِ فكاح ايعا١َٝ، ايٓشاؽ، ٖؿا.ّ 

 ضغا٥ٌ داَع١ٝ:

  .ًٞاـذٌ ٚع٬قت٘ بتكسٜط ايصات، َٚػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ املعاقني ؾعبإ، عبس ضب٘ ع

 ّ.9101 ،غع٠ اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬،(. ضغاي١ َادػتريبكطّٜا )
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 ب١ٝٓ اـطاب ايػطزٟ يف ايكك١ ايككري٠:

 "ايباب املؿتٛح" يعبس ايطمحٔ َٓٝـ أمنٛشّدا

طٟٖٝاّ املعـُ. ز 
 
Email: halmaamari10@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
"عبس ايطمحٔ "، يـٛحٜطّٚ ايبشح ؼًٌٝ ب١ٝٓ اـطاب ايػطزٟ يف قك١ "ايباب املؿت

َٓٝـ"، نُٔ فُٛعت٘ ايككك١ٝ اييت ؼٌُ ايعٓٛإ شات٘. ٜٚػع٢ ايبشح نصيو 

١َّ، ٖٚصا ايعٌُ  إىل اإلداب١ عٔ بعض األغ١ً٦ املطتبط١ مبجٌ ٖصا ايؿٔ ايكككٞ عا

خاّق١؛ َٚٓٗا: َا املػع٣ ايصٟ ٜٓؿسٙ ٖصا ايعٌُ؟ َٚا ايططٜك١ اييت اّتبعٗا يتشكٝل 

َّت٘؟ ٌٖٚ طػ٢ َطازٙ؟ ٚنٝـ اغتدسَ ت ايعٓاقط األغاغ١ٝ اييت ُبين عًٝٗا ايعٌُ بط

أسسٖا ع٢ً اآلخط، ٚاختؿ٢ غريٙ؟ ٚنٝـ متٛنع ايػطز ٚتساٍٚ ايٛقـ ٚاؿٛاض 

ؾٝ٘؟ إىل غري شيو َٔ األؾهاض اييت قس تتساخٌ َع األسساخ، ٚتتساع٢؛ يتٓػر خٝٛط 

 سبهتٗا، ٚمتٛض َعٗا.

 .ايكك١، اـطاب، عبس ايطمحٔ َٓٝـ، ايباب املؿتٛح، ايب١ٝٓ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This article aims to analyze the structure of the narrative discourse in the 

story "The Open Door" by "Abdul Rahman Munif", within his collection 

of short stories with the same title. The article also tries to answer some 

questions related to such fictional art in general, and this work in 

particular. Such as; what is the significance of this work? What is the 

method used to achieve its goal? How were the basic elements upon 

which the entire work was built? Did one overwhelm the other, and the 

other disappeared? How are the narration positioned and the description 

and dialogue circulation in it? to other ideas that may interfere with 

events, and interact with them; to weave the threads of the plot of its 

events, and move with them. 

 

                                                           
 شس٠تامل ١ايعطبٝ اإلَاضات ١،إلْػاْٝا يًعًّٛ ظاٜس بٔ سقُ داَع١ َؿاضى، أغتاش. 
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 َكس١َ: 

َا ؾت٦ت ايكك١ ػصب ايكًٛب ٚاألؾ٦س٠ إيٝٗا، يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚع٢ً َس٣ 

 ايتاضٜذ اإلْػاْٞ املُتس اَتساز اؿٝا٠ ع٢ً ٚد٘ ايبػٝط١.

ٚسني ؼّط ايطساٍ ع٢ً نؿاف اـًٝر؛ ؾال أمجٌ َٔ االغتُتاع بتأليـؤ األنٛا٤ ع٢ً 

أَٛاد٘ ٚسهاٜاٙ، ٚايػٛم النتٓاٙ بعض َٔ  َٝاٖ٘، ٚاالغتُاع إىل ٖسٜط

 َهْٓٛات زضضٙ ٚخباٜاٙ... 

األدٓش١ محٔ َٓٝـ" تٓتعط ايكٛاؾٌ؛ يتؿطع "عبس ايط١ "ايباب املؿتٛح"، يـٖٚا ٖٞ قك

 ٜٚبسأ اإلعاض... 

 (:9002ّٜٓاٜط  92 -3211َاٜٛ  92َٓٝـ" )ْبص٠ عٔ "عبس ايطمحٔ 
ُّإ ألغط٠ تٓشسض َٔ َٓطك١ ٖٛ "عبس ايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ املٓٝـ"، املٛ يٛز يف ع

 ِّ ُّإ، ٚبػساز، ٚايكاٖط٠، ث ايككِٝ، ٚغط املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ. زضؽ يف ع

يف اقتكازٜات ايٓؿط "األغعاض  ٙغاؾط إىل ٜٛغػالؾٝا؛ يٌٓٝ زضد١ ايسنتٛضا

 ّ.1691ٚايتػٜٛل"، َٔ داَع١ بًذطاز، عاّ 

اي٘ ايٛاقع االدتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ايعطبٞ، ُٜعس أسس أؾٗط ايطٚا٥ٝني ايعطب. تٓاٚيت أعُ

ٚايتشٛالت املتٓٛع١ اييت َطت بٗا زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ َع ظٗٛض ايٓؿط ؾٝٗا. ٚقس 

قكًت ػطبت٘ ايطٚا١ٝ٥ اـرب٠ اؿٝات١ٝ ٚاملٝسا١ْٝ املهتػب١ َٔ عًُ٘ يف فاٍ 

 ٛاتؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ، ٚتٓكالت٘ َٓص غٓايٓؿط، ٚايكشاؾ١، َٚؿاضنت٘ يف َعرتى ا

طٙ األٚىل يف عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚايػطب١ٝ ٚعٛاقُٗا، َٚٓٗا: بريٚت، ٚزَؿل، عُ

 ٚباضٜؼ.

ّ، يتتٛاىل بعسٖا أعُاٍ 1691بسأ نتابت٘ ايطٚا١ٝ٥ بـ"األؾذاض ٚاغتٝاٍ َطظٚم" عاّ 

ُّٗا: "ؾطم املتٛغط"، ٚ"سني تطنٓا اؾػط"، ٚمخاغ١ٝ "َسٕ املًح"،  أخط٣، أٖ

ايػٛاز"... ٚغريٖا، نُا ٚنع عسّزا َٔ ايسضاغات  ٚ"غري٠ َس١ٜٓ"، ٚثالث١ٝ "أضض

األزب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ األخط٣، َجٌ: "ايهاتب ٚاملٓؿ٢"، ٚ"بني ايجكاؾ١ ٚايػٝاغ١"، 

ٚ"َبسأ املؿاضن١"، ٚ"تأَِٝ ايبرتٍٚ ايعطبٞ"، إناؾ١ إىل اٖتُاَات٘ بايؿٔ ٚايتأيٝـ 
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ِّٗطا شيو يف زضاغتٝ٘: "َطٚإ قكاب باؾٞ: ضس١ً ايؿٔ  َُع ٚاؿٝا٠"، ٚ"درب ؾٝ٘، 

 عًٛإ: َٛغٝكا األيٛإ".

سكٌ ع٢ً دا٥ع٠ ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، يف َؤمتط ايطٚا١ٜ األٍٚ ايصٟ ّْعُ٘ اجملًؼ األع٢ً 

يًجكاؾ١ يف َكط، باإلناؾ١ إىل دٛا٥ع أزب١ٝ أخط٣. ٚقس ُتطمجت َععِ أعُاي٘ إىل 

 .1ؾٝٗا تّٛؾٞ يف زَؿل َكط إقاَت٘ ايسا١ُ٥، ُٚزؾٔ عسز َٔ ايًػات ايعامل١ٝ.

ات سٝات٘ يف بساٜ ٔ نتاب١ ايكك١ ايككري٠؛ ؾكس ٚنع عبس ايطمحٔ َٓٝـٚأَا ع

األزب١ٝ فُٛع١ قكك١ٝ ٜت١ُٝ، َٔ دعأٜٔ، ٚضز اؿسٜح عٓٗا يف اغتٗالٍ ايكػِ 

 ايجاْٞ َٓٗا، ٚاملعٕٓٛ بـ"ايباب املؿتٛح"، ٚبعس قؿش١ ايػالف َباؾط٠، ٚدا٤ ْك٘ ؾٝ٘: 

ٚاييت ناْت َطس١ً ػطٜب١ٝ يف  1691ّ-1696"ُنتبت ٖصٙ ايككل بني عاَٞ 

ست٢ إٕ َععُٗا  ،ملُاضغ١ ايهتاب١ َتشاّْا أٚيًّاسٝا٠ ايهاتب عبس ايطمحٔ َٓٝـ ٚا

َّا بكطا٠٤ ايكك١ ايككري٠.  نتب قبٌ أٟ عٌُ ضٚا٥ٞ، يف ٚقت نإ َػط

عكً٘ ٚٚدساْ٘، ٚقس تعٛز بصٚضٖا ؿٛازخ ضآٖا بٓؿػ٘  ناْت ٖصٙ ايككل تعٝـ يف

 ٚألؾدام عطؾِٗ ٚعاٜؿِٗ ٚتطنت يسٜ٘ شيو اـسف املٛدع.

أّدٌ ْؿطٖا َطاّضا يًعٛز٠ إيٝٗا يتهٕٛ بؿهٌ ٜطن٢ عٓ٘ أنجط، يهٔ مل ُٜذط 

عًٝٗا أٟ تعسٜالت أغاغ١ٝ يكٓاعت٘ أْ٘ إشا بسأ ؾػتتػري ْٗا٥ًّا ٚؿطق٘ إٔ ترتى نُا 

 ايهتاب١ األٚىل، ٚنُٔ ظطٚؾٗا. دا٤ت يف

يكس قّػِ ايككل إىل فُٛعتني ٚضّتب تػًػٌ ايككل يف نٌ فُٛع١ ٚٚنع 

ٚايصٟ  ،عٓٛاّْا يًُذُٛع١ األٚىل "أمسا٤ َػتعاض٠" ٚ"ايباب املؿتٛح" يًُذُٛع١ ايجا١ْٝ

                                                           
. ايباب املؿتٛحَٓٝـ، عبس ايطمحٔ.  ُشنطت غري٠ "عبس ايّطمحٔ َٓٝـ" يف عسز َٔ املكازض ٚاملطادع، َٚٓٗا: 1

زٜٛإ  "،ايطاسٌ عبس ايطمحٔ َٓٝـ بني تأيل ايطٚا٥ٞ ٚؾؿٌ املؤضر"بػسازٟ، عكاّ. ، 319ٚ-312م:

، 3131َّاضؽ  2الطالع: ّ، تاضٜذ ا3112ؾرباٜط  1ايٓؿط:  تاضٜذ، www.diwanalarab.com-ايعطب

ّٞ عبس ايّطمحٔ َٓٝـ3112ٜٓاٜط  32"ظٟ ايٓٗاضٙ" يف سػٔ، َاٖط. ٚ -طٟ ايّٝٛكامل ،".. ٚؾا٠ ايّطٚا٥

www.almasryalyoum.com :3131َاضؽ  2ّ، تاضٜذ االطالع: 3131ٜٓاٜط  32، تاضٜذ ايٓؿط.ّ 


 ٚضز خطأ مٟٛ يف ايٓل األقًٞ: "ٚاَتشإ أٚيٞ"، ٚنصيو: "ست٢ إٔ". 



 اجليل اجلديد 112                                     ...بنية اخلطاب السردي يف القصة القصرية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -يناير                       4ج/ – 8ع 

ّٝت٘ بإٔ حيّهط َكس١َ َٓاغب١ يتًو اجملُٛعات بعس تكشٝشات بػٝط١  مل ٜتشكل ٖٛ ْ

 .2"تهتٌُ ٖصٙ ايطغب١ ٚيهٔ مل

ْٚؿطٙ، َكاض١ْ بأعُاي٘  يعٌُ يس٣ ايٓعط إىل تاضخَيٞ ٚنع٘ٚتهُٔ املؿاضق١ يف ٖصا ا

ٍٚ تأيٝـ عاّ ي٘ سػب األخط٣؛ إش  نإ أٍٚ عٌُ أزبٞ أٚ غطزٟ ؼسّٜسا ي٘، بٌ أ

ّ، يهٓ٘ نإ َٔ أٚاخط 1691-1696َّا ٖٛ َتعاضف عًٝ٘؛ ؾكس ُنتب بني عاَٞ 

ّ. ٖٚصا َا ٜؤنس تأخري "عبس ايطمحٔ َٓٝـ" ْؿط ٖصا 3119عاّ أعُاي٘ ْؿّطا، يف 

ايعٌُ عكّٛزا ٚعكّٛزا، ست٢ ٚاؾاٙ األدٌ... ؾذا٤ ع٢ً سًت٘ املٓؿٛض٠، ٚؾهٌ عال١َ 

 بٞ، تػتشل ايكطا٠٤، ٚايسضاغ١، ٚايتأٌَ... ١َُٗ يف تاضخي٘ األز

 ًَدل قك١ "ايباب املؿتٛح":
ؼهٞ "ايباب املؿتٛح" قك١ ؾاب ٜكطض ايػؿط خاضز ٚطٓ٘، يهٓ٘ قبٌ إٔ ٜؿطع 

دٓاسٝ٘ يًطٜح، ٜصٖب يتٛزٜع دست٘ ايكاط١ٓ يف بًس٠ قػري٠... ٚتسٚض خالٍ شيو 

املػتكبٌ، ٚؼصٜط َٔ أسساخ، ٚسٛاضات، ٚشنطٜات، ٚضبط بني املانٞ ٚاؿانط ٚ

تهطاض ػطب١ ايػؿط اييت ٜطسٌ أقشابٗا ٚال ٜعٛزٕٚ يًشٝا٠ أبّسا، نُا ؾعٌ َٔ قبٌ 

ابٔ اؾس٠ ٚخاٍ ايؿاب عٝٓ٘... يتٓتٗٞ ايكك١ بٛؾا٠ اؾس٠ ْؿػٗا، ٚبكا٤ باب بٝتٗا 

 َؿطّعا نُا نإ سني زخً٘ ايؿاب أٍٚ َط٠...

 املػع٣ َٔ ايكك١:
َعطؾ١ ؾشٛاٙ، ٚاؿهِ ع٢ً َهُْٛ٘، ٚإٕ نإ اإلطاض ُٜرتى يًُتًكٞ ؾِٗ ايٓل، ٚ

ايعاّ ي٘ ٜتشسخ عٔ َػع٣ ايػؿط، َٚٔ ايصٟ ٜطسٌ سكًّا... ٜٚعتُس شيو ع٢ً ايتذطب١ 

ٌٍ عُٝل...   اإلْػا١ْٝ ٚٚد١ٗ ايٓعط؛ َٔ قطا٠ٍ٤ َباؾط٠، أٚ تأٜٚ

يصٟ نُا أْٗا، ٚيف غٝاقٗا األعِ، ػطب١ ايهتاب١ اإلبساع١ٝ األٚىل يًُؤيـ ايؿاب ا

نإ َٛيّعا بكطا٠٤ ايككل سٝٓٗا؛ ؾهإ تأثطٙ ظاّٖطا يف عًُ٘ ٖصا بؿهٌ أٚ 

                                                           
ؿط، . بريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚاي3ٓط ،ايباب املؿتٛح )قكل قكري٠(. َٓٝـ، عبس ايطمحٔ 2

 . 3ّ، م:3116
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بآخط، ٚبإغكاطات أٚ تأَالت َتعسز٠، ال ُٜطًب َعٗا اؿهِ ايكطعٞ بكشتٗا أٚ 

 عسَٗا.

 تأطري ايكك١:

ّّٝا أٚ ٚضقًّٝا، نُٔ قؿشات اجملُٛع١ ايككك١ٝ،  تتأطط قك١ "ايباب املؿتٛح" نتاب

(، َٜٚتطّتب سٝعٖا املهاْٞ بابتسا٤ ايعٓٛإ 621 ايكؿش١ )( إىل79َٔ ايكؿش١ )

ٌٍ، زٕٚ ن١ًُ أٚ 79(، تًت٘ ايكؿش١ )79َٓؿطّزا، َٚتٛغًطا ايكؿش١ ) ( ببٝاٍض ناَ

ٌٍ، بايكًِ زٕٚ تًٜٛٔ، 77ضمس١ ٚاسس٠، يتعكبٗا ايكؿش١ ) ِ٘ ضد ( بطغِ كطِط ٚد

( أٚ Sketchيب )ٚبؿهٌ أٚيٞ، أقطب إىل َا ٜػ٢ُ بايـطغِ ايتدطٝطٞ أٚ ايتكطٜ

(Schematic Diagram باغتدساّ ايٝس اؿط٠، ٚغط١ٍ تّٛنح نٝؿ١ٝ عٌُ ؾ٤ٍٞ ،)

 زٕٚ إبطاظ َالَح ٚانش١، أٚ َٓتع١ُ...  3َا أٚ ٚنع٘
 
 
 
 
 
 

     

ٚيس٣ ايٓعط إىل قؿش١ غالف اجملُٛع١ ايككك١ٝ؛ ًُٜشغ ٚدٛز األغًٛب شات٘ يف 

ٍ٘، تبسٚ ؾٝ٘ َالَح أنجط ؼسٜسا، ٚبتًٜٛٔ ٜؿٞ ببعض ايٛنٛح... ايطغِ ؛ بطغِ ٚد

نُا ٖٛ  -ٚيف ايكؿش١ قبٌ األخري٠ َٔ اجملُٛع١ عٝٓٗا ٜٛدس تٛثٝل بإٔ )ايتكُِٝ(

ٖٛ يـ:"َطٚإ قكاب باؾٞ"، ٚبإٔ )قٛض٠ ايهاتب( "عبس ايطمحٔ َٓٝـ"  -َصنٛض

، 4ا؛ ٖٞ "ضغِ ملطٚإ قكاب باؾٞ"املتُٛنع١ يف ٜػاض ايكؿش١ َٔ ايعا١ٜٚ ايع١ًٜٛ هل

                                                           
3
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 . 316. م:ايباب املؿتٛح. َٓٝـ، عبس ايطمحٜٔٓعط:  4
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نصيو، َع ٚدٛز ؾب٘ بني كطط ضغِ ٚد٘ شيو ايطدٌ ب٦ٝٗت٘ تًو ٚٚد٘ "عبس 

ايطمحٔ َٓٝـ" ْؿػ٘، ٚنأْ٘ ٖٛ، أٚ عا٥س إيٝ٘... ٚقس ٜسخٌ ٖصا ايؿٔ نُٔ َا 

(، بطغِ Portrait Photographyتطٜ٘" )ُٜعطف بؿٔ ضغِ ايٛد٘ أٚ تكٜٛطٙ، أٚ "ايبٛض

ٚدٛٙ ايؿدكٝات، َع إظٗاض َؿاعطٖا يف َالقٗا ٚتعبرياتٗا، َٔ ٚد١ٗ ْعط 

 ٚنباب١ٝ ايطؤ١ٜ ٚاؿٝا٠.. ؿٞ باؿعٕ، ٚايتعب، ٚايهٝاع،. ٖٚٞ ٖٓا َالَح ت5ايطغاّ
(، ببٝاض 111( املدكك١ يكٛض٠ ايٛد٘، تأتٞ قؿش١ )66عكب ايكؿش١ ضقِ )

( 69ناٌَ؛ يتؿهٌ ايٛد٘ اآلخط يًٛضق١، َجًُا سسخ األَط عٝٓ٘ َع ايكؿشتني )

(ٚ69.) 

(، ٚبعس ١111 )ٜبسأ غطز قك١ "ايباب املؿتٛح" بأبعازٙ ايهتاب١ٝ ايؿع١ًٝ َٔ ايكؿش

ؾطاؽ متٗٝسٟ َكساضٙ أضبع١ أغطط، ناْت نؿ١ًٝ بايتٛدٝ٘ ايبكطٟ ٚايٓؿػٞ إىل 

(، بعس إٔ أخص أسس عؿط غطّطا 139إؾاض٠ ايبس٤... ٚيٝٓتٗٞ ايٓل َٓتكـ ايكؿش١ )

 َٓٗا. 

(، ٚبعس غت١ أغطط 111( غطّطا. ٚتعٗط يف ايكؿش١ )31تهِ ايكؿش١ ايٛاسس٠ )

(، ٚزٕٚ َػاؾ١ ؾاق١ً بٝٓٗا، ٚإٕ مبكساض ***تتاي١ٝ )َٔ بساٜتٗا، ثالخ لُات َ

سطف، ٜٚأتٞ أغؿًٗا َباؾط٠، ٚيف غطط دسٜس، ٚؼسّٜسا يف ايػطط ايجأَ، ايرتقِٝ 

(، -2-(؛ بٓذُات ثالث١، ٜتًٖٛا ايرتقِٝ )132(. األَط شات٘ تهطض يف ايكؿش١ )-3-)

-طقُٝٗا بايطقِ )ٚيف غطط دسٜس. ٖٚٛ ايٛنع ايصٟ مل حيسخ يف بسا١ٜ ايكك١؛ َٔ ت

زٙ إىل ٚدٛز األغطط األضبع١ (، نُا دا٤ يف ايرتقُٝني ايتايٝني، ٚقس ٜهٕٛ َط-1

 َٓتكـ ناَاًل ايٓل يٝٓتٗٞس١ٜ اييت بسأ بٗا ايٓل، ٚسًت قٌ ايرتقِٝ. ٚٝٗايتُ

 إؾاض٠ أٟ أٚ ،َجاًل( اْت٢ٗ) به١ًُ أٚ ل١ُ، بأٟ ُٜدتِ إٔ زٕٚ ،(139) ايكؿش١

 .االْتٗا٤ إىل أخط٣

                                                           
ّٔ ايبٛضتطٜ٘*"يًُعٜس ٜٓعط:  5 ، زٕٚ تاضٜذ www.dralatar.com-فسٟ ايعّطاض ؾطٜل ز. ،"َا ٖٛ *ؾ

 ّ.  2226ؾرباٜط  22تاضٜذ االطالع: ايٓؿط، 
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ُٜؿري ٖصا ايرتَٝع إىل تكػِٝ ايٓل إىل ثالث١ أقػاّ، ٜٓتٗٞ نٌ قػِ َٓٗا عسخ، ٚ

أٚ ظَٔ، أٚ دع٤ َٓاغب َٓٗا، ُٜشػٔ ايػهٛت عٓسٙ، ٚأِخص اغرتاس١ قكري٠ َع٘، 

يٝبسأ قػِ دسٜس آخط، بأسساخ دسٜس٠... ٖٚهصا زٚايٝو. ٜٚسٍ ايتكػِٝ ايػابل ع٢ً 

( 11َٔ ايٓل؛ باَتسازٙ ع٢ً َػاس١ ) طٍٛ ايكػِ األٍٚ، ٚاستالي٘ ايؿل األنرب

( قؿش١، 31قؿش١، َٔ فُٛع قؿشات ايٓل ايؿعًٞ املهتٛب، ٚايبايؼ قطاب١ )

(، ٚمبا 132( إىل ايكؿش١ )111تالٙ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ايٓل، ٚاملُتس َٔ ايكؿش١ )

( قؿشات تكطّٜبا، ٚيٝدتِ ايٓل باؾع٤ األخري ايصٟ بسأ َٔ ايكؿش١ 9فُٛع٘ )

( قؿشات، ناْت ناؾ١ٝ إلْٗا٤ 2(، ٚمبذُٛع )139ت٢ٗ بايكؿش١ )(، ٚا132ْ)

 املؿٗس نً٘، ٚإغالم ايػتاض ع٢ً ْل "ايباب املؿتٛح". 

َٚع تكؿح قكل اجملُٛع١ نًٗا؛ ُتًشغ إؾاض٠ َؿك١ًٝ، ٚإساي١ ١َُٗ، تتذاٚظ 

١َّ؛ ٖٚٞ تهطاض ٚنع ايٛدٛٙ عكب  إطاض ٖصا ايعٌُ إىل أعُاٍ ايطٚا٥ٞ األخط٣ عا

أغًٛب  قك١ ؾٝٗا، ٚيف قؿش١ نا١ًَ َٚٓؿطز٠. ٚيس٣ ايبشح ؾٝٗا، ٚتتّبععٓٛإ نٌ 

؛ ٜتهح أْٗا فُٛع١ يًطغاّ قاسبٗا ٚعالقت٘ بايطٚا٥ٞ عبس ايطمحٔ َٓٝـ

 عآّٜاٜط  21ايتؿهًٝٞ ايعاملٞ "َطٚإ قكاب باؾٞ"، املٛيٛز يف "زَؿل"، يف 

ضغاّ ٚمات ، ٖٚٛ 3119ّعاّ  أنتٛبط 32 ّ، ٚاملتٛؾ٢ يف "بطيني"، يف1622

غٛضٟ، اْتكٌ يًعٝـ يف أملاْٝا قبٌ مخػ١ عكٛز، ٚاؾتٗط بٗصا ايٓٛع َٔ ضغِ ايٛدٛٙ 

املتعب١ اؿع١ٜٓ ٚايكًك١، ٚاعتُازٙ ع٢ً ايبٓا٤ ايٛدساْٞ يف تؿعٝات األيٛإ، ٚمبا 

 ٜعهؼ َا ٜعتٌُ يف َطآت٘ ايساخ١ًٝ...

قٛض٠ ايعامل أمجع، قكاب باؾٞ" إٔ ايٛد٘ يف أعُاي٘ ميجٌ ايتؿهًٝٞ "َطٚإ  ٜٚط٣

يف تكٜٛطٙ ٖصا عرب عسز َٔ املطاسٌ، دا٤ت ؾٝٗا ٚقس تسضز عًُ٘ ال ؾدك١ٝ ٚاسس٠. 

َطس١ً ايٛدٛٙ ايعُٛز١ٜ شات ايك١ً بطؿٛيت٘ ايسَؿك١ٝ، َٚا ؽًًّٗا َٔ إؾاضات 

ػطٜس١ٜ، تًتٗا َطس١ً ايس٢َ ٚايطبٝع١ ايكاَت١ ٚببعٍس ػطٜيب ٚتطَٝعٟ أنرب، 
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ٚؽ" بتؿاقٌٝ َب١ُٗ ٚعرب خطٛط َتؿابه١ ؾب١ٗٝ باملتا١ٖ، ٚأعكبتٗا َطس١ً "ايطؤ

 .6ٜتهطؽ ؾٝٗا ؾٝض َٔ ايتٓاقض ٚاؿري٠ ٚايتأٌَ...

، ٚٚنعٗا بني أخص عسز َٔ األعُاٍيٝؼ فطز اتؿام ع٢ً  -ٖٓا-ٚبصا ؾإٕ األَط 

، بٌ إٕ عالق١ قساق١ ٚؾهط ٚثٝك١ قؿشات قكل ايطٚا٥ٞ عبس ايطمحٔ َٓٝـ

ضبطت بُٝٓٗا، ٚدعًت نال َُٓٗا ٜتأثط بكاسب٘، ٜٚتبازالٕ األزٚاض، ٜٚتكاضبإ يف 

األؾهاض، بؿهٌ أٚ بآخط... ٚٚقًت إىل إٔ تٛؾٞ ضغَٛات ايكسٜل ايتؿهًٝٞ 

األخط٣، ٚتتكسض قؿشات أغًؿتٗا، ٚؼتٌ عسّزا نبرّيا أعُاٍ قسٜك٘ ايطٚا٥ٞ 

َٓٗا، ٚيف ثٓاٜا قؿشاتٗا، ٚيتكٌ إىل ضغِ ٚد٘ قاسبٗا ايطٚا٥ٞ ْؿػ٘ يف ايكؿش١ 

 ايتعطٜؿ١ٝ األخري٠ َٔ نتب٘.

َتا١ْ ٖصٙ ايكساق١ نتاب١ "َٓٝـ" نتاّبا ناَال عٔ قسٜك٘، عْٓٛ٘  ٜٚؤنس

ظٗٛض نتاب بعٓٛإ:  -نصيو-ٜٚكٜٛ٘ بــ"َطٚإ قكاب باؾٞ: ضس١ً ايؿٔ ٚاؿٝا٠"، 

تاب١ "يف أزب ايّكساق١"، حيٌُ امسُٝٗا َّعا، ٜٚٛثل ملطس١ًٍ ناْا ٜتبازالٕ ؾٝٗا ن

ثالثني ضغاي١، ُدُعت بعس ٚؾا٠ "َٓٝـ" بني زؾيت ٖصا ايطغا٥ٌ، ست٢ ػاٚظ عسزٖا 

ّٞ" عٔ ٖصٙ ايهتاب ايصٟ ُٜعس  َػا١ُٖ يف "أزب ايطغا٥ٌ". ٚقس عّبط "ؾٛاظ ططابًػ

ايعالق١ بُٝٓٗا بكٛي٘: "تبسأ ايكك١ بطٚا٥ٞ ٜؿكس ثكت٘ بايه١ًُ، إىل سس اعتباضٖا قس 

تعٗطت. ؾٝت٢ُٓ يٛ أْ٘ ٜطغِ. بٌ ٖٛ حياٍٚ يف ايطغِ. َٔ دٗت٘، ؾٓإ َػرتب، مل ٜعس 

ٜهتؿٞ بًػ١ اـط ٚايًٕٛ ٚايهت١ً، ٜطٜس "ايبٛح"، سػب تعبريٙ املؿهٌ، ايبٛح 

ٔ جيّطب يف طاق١ ايهًُات ع٢ً تعبري عٔ اـط بايهًُات، ٚضٚا٥ٞ، َٗٛٚؽ بايؿ

ٚايًٕٛ ٚايهت١ً. َطٚإ ال ٜػتطٝع إٔ ٜهتب عٓسَا ٜطغِ. ٚعبس ايطمحٔ ئ ٜػتطع 

 .7اؾُع بني ايطٚا١ٜ ٚايطغِ. ٚيػإ ساي٘: "يٛ مل أنتب يطمست" ]ٜػتطٝع[

 
                                                           

، تاضٜذ االطالع: -https://fenon.comؾٕٓٛ ،"ايؿٓإ َطٚإ قكاب باؾٞ"اؾٝعاٟٚ، ٖاْٞ.  ٓعط:ٜيًُعٜس  6

        ّ.3131َاضؽ  2

ّٛاظ ططابًػٞ،  :، تكسِٜيف أزب ايكساق١. باؾٞ َطٚإ قكابَٓٝـ، عبس ايطمحٔ ٚ 7 ، بريٚت: 1طؾ

 . 9:ّ، م3113املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، 
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 غُٝٝا٤ ايعٓٛإ:
اؽصت ايكك١ َٔ "ايباب املؿتٛح" عٓٛاّْا هلا، ٖٚٛ عٓٛإ محًت٘ اجملُٛع١ ايككك١ٝ 

 بطَتٗا. ٚدا٤ت أغؿٌ ٖصا ايعٓٛإ األغاغٞ  ن١ًُ "قكل" يف غالف ٖصٙ اجملُٛع١.  

  .ايٓش١ٜٛ َٛقًٛؾا ٚقؿت٘ ٜٚؿهٌ ٖصا ايعٓٛإ َٔ ايٓاس١ٝ

ٚيف ؾها٤ ايتأٌٜٚ ايػُٝٝا٥ٞ ميهٔ إٔ ٜسٍ "ايباب املؿتٛح" ع٢ً ايرتسٝب، ٚايتكبٌ، 

ٚاالْؿتاح ع٢ً اآلخط، نُا قس ٜسٍ ع٢ً ايٛيٛز إىل عٛامل َتٓٛع١، قس تهٕٛ قبب١ 

تهٕٛ فٗٛي١ يس٣ آخط؛ ؾرياع إىل املتًكٞ ؾٝٓسؾع إيٝٗا ببٗذ١ ٚغعاز٠، نُا قس 

ٚاالغتهؿاف، بهٌ  ٜٗابٗا، بُٝٓا قس تهٕٛ يس٣ ثايح َسعا٠ إىل املػاَط٠َٓٗا ٚ

 َا حيًُ٘ ٖصا ٚشاى َٔ َؿادآت ٚتبعات...

ٚنإٔ يف ٖصا ايعٓٛإ ايصٟ تعْٓٛت ب٘ اجملُٛع١ ايككك١ٝ نًٗا زع٠ٛ إىل نٌ َا 

غبل، ٚإىل االْؿتاح ع٢ً ايصات، متّٝٗسا يالْؿتاح ع٢ً اآلخط، بأؾهاٍ قس تتعسز 

بتعسز َطآ٠ ايٓؿؼ ٚاْعهاغٗا ع٢ً غطح اآلخط... ٚبتذاضب سٝات١ٝ ضمبا قٛضٖا 

تكاطعت بعهٗا، أٚ دًٗا، أٚ نًٗا، َع ػاضب شيو اآلخط ايصٟ قس ٜتُا٢ٖ َعٗا، 

ُّا دسّٜسا َٔ قٓٛف اؿٝا٠ املدتًؿ١، ٚبٓهٗاٍت قس تعٝس  ٜٚتؿاعٌ تؿاعال ٜعطٝٗا طع

تأطط٠ ع٢ً األغًؿ١ ٚيف ثٓاٜا ايككل اؿٝا٠ إىل ايطٚح املتعب١ ٚايٛدٛٙ ايؿاسب١ امل

 املٓجٛض٠، أٚ تأخصٖا بعّٝسا يف َتاٖات عٛامل غري َتٓا١ٖٝ... 

قس ٜهٕٛ باّبا سكٝكًّا ٜطاٙ ايطا٥ٞ َاثال أَاَ٘؛ بإٔ  -ٖٓا-ٚبصا ؾإٕ "ايباب املؿتٛح" 

ٜهٕٛ باب سسٜك١ أٚ بٝت أٚ غطؾ١... أٚ َا ؾاب٘، نُا قس ٜهٕٛ باّبا فاظًّا، 

ًدٝاٍ بؿتح أؾطعت٘ يف آؾام أنجط ضساب١ ٚغع١، زٕٚ ؼسٜس، أٚ سسٚز ٜػُح ي

ظَا١ْٝ َٚها١ْٝ... ٚيف عٛامل قس ٜتساخٌ ؾٝٗا ايعذا٥يب ٚايػطا٥يب، َٚا قس ٜٓساح  يف 

 ؾها٤ات ايطؤ٣ ٚاألسالّ... 

ٖهصا ٖٞ ايصات، ٖٚهصا ٖٛ اآلخط، َٔ ظا١ٜٚ َٔ ظٚاٜا ايطؤ١ٜ اييت قس تتػع تاض٠، 

أخط٣، سػب ايٓعط إىل شيو "ايباب املؿتٛح"، َٚا قس ٜهؿـ خًؿ٘،  ٚقس تهٝل تاض٠

 َٚا خيب٧، َٔ أغطاض ٚسهاٜا ٚخباٜا...
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ؾًٝػتعس ايٓاظط إيٝ٘، أٚ ايعا٥ط ٖٓا، إىل ايٛيٛز، زٕٚ قطٍع، أٚ زق١ دطؽ! يٝٗذؼ 

مبا قس ٜكابً٘ سٝٓصاى، ٚيٝبشح يف ثٓاٜا ايبٝت عٔ شات٘! ٚيتبسأ اؿها١ٜ، ٜٚتٛاىل 

 .ايػطز..

شٟ األؾل املؿتٛح، ، ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ٚشاى َجاض تؿهري ساٍ قطا٠٤ ٖصا ايعٓٛإ

ٚايباب املؿتٛح، يٝذس املتًكٞ إٔ شاى ايباب املؿتٛح ٖٛ باب سكٝكٞ، إٕ عّس ايكك١ 

سكٝك١ٝ أٚ ٚاقع١ٝ أٚ َٔ ٚسٞ ايٛاقع، ٚأْ٘ ؼسٜسا، نُا تؿري ايكك١، باب غٛض 

٠، املػٛض بباب عتٝل، َٚؿتٛح، ساي٘ ساٍ قًبٗا ايبٝت اـاضدٞ املؿتٛح؛ بٝت اؾس

 احملب، ٚاملعتل باألقاي١ ٚايتاضٜذ ايعطٜل، ٚاملؿتٛح ألسبت٘ ٚأًٖ٘، ٚظٚاضٙ... 

ٜكٍٛ ايكام يف متٗٝس اؿسٜح عٔ ٖصا ايباب ايصٟ غٝصنطٙ يًُط٠ األٚىل: 

ُّا يف ايبٝت ضدٌ يهٞ ٜكٟٛ غٛض ايبٝت  "ٚؾهطت ٚأْا أقرتب: "جيب إٔ ٜهٕٛ زا٥

اـاضدٞ ٜٚسسٌ ايػطح. ٚاملطأ٠، ست٢ يٛ ناْت دستٞ، ال ميهٔ إٔ تؿعٌ نٌ 

ٜٚطزف َهُال، َٚعطّٝا هلصا ايباب ؾ٦ّٝا َٔ اؿٝا٠، ّْٚٛعا َٔ اإلسػاؽ: . 8ؾ٤ٞ"

الف "ايباب ٜرتْح. ايطٜح بٗبات قػري٠ ؼطن٘ زٕٚ تعب. ْؿؼ ايباب ايصٟ زخًت َٓ٘ آ

 .9املطات. ٌٖ تتعب األبٛاب َٔ اؿطن١؟ َٔ ايبكا٤ يف َهاْٗا؟"

ٜٚهٌُ ايػاضز ايؿاب سسٜج٘ عٔ ايباب املؿتٛح، ٚعاقّسا ايك١ً ٖصٙ املط٠ بني بعض 

سطنات اؾس٠ ٚبٝٓ٘ قا٥ال: "ٚبسأت تػعْٚٞ َالقٗا: قا١َ قكري٠ ناَط٠، عٝٓإ 

بط٤ ٚنإٔ األؾهاض اييت تؿتعٌ يف ضأغٗا ال ترتى هلا ٚقّتا ٚاغعتإ تتشطنإ ب

يهٞ ؼّطى عٝٓٝٗا، ايؿؿاٙ َطبك١ ععّ ال ميًه٘ إال ايٓاؽ ايكػا٠ ايٝا٥ػٕٛ، 

ٚايٝسإ َكًٛبتإ؛ ايعطٚم ْاؾط٠، ظضقا٤، ايععاّ ٚانش١ قسز٠ نأْٗا َػطا٠ بٓداي١ 

. 10ايباب املؿتٛح" ٖؿ١. ٚاألْـ ساز قػري ٜتشّطى سطنات ال إضاز١ٜ َجٌ سطن١

ٚنإٔ ؾس٠ األيؿ١ بني ايػٝس٠ ايعذٛظ ٚباب غٛض بٝتٗا ايكسِٜ قس طبعت املالَح 

 ٚاؿطنات شاتٗا... إْ٘ ايعُط، ٚإْ٘ ايتُاٖٞ بني األضٚاح ٚاؾُاز.

                                                           
 .112. م:ايباب املؿتٛحَٓٝـ، عبس ايطمحٔ.  8

 .املكسض ْؿػ٘، ايكؿش١ ْؿػٗا 9

 ٗا.ايكؿش١ ْؿػ املكسض ْؿػ٘، 10
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 ايًػ١:
ػ١ تهر ييػ١ ايكك١ يػ١ ٚانش١، ٚغ١ًٗ، َٚباؾط٠، يهٓٗا يف اؾاْب ايساليٞ اآلخط 

سس ايتد١ُ بهًُات اؿعٕ، ٚاملٛت، ٚايصنطٜات  باؿعٕ ٚايػٛزا١ٜٚ، ٚمتت٧ً

املؤمل١، ٚتتًٕٛ باأليٛإ ايباٖت١ ٚايطَاز١ٜ... ٚنإٔ يف اؾٛ زخإ خاْل، أٚ نباب 

 ميٓع ايطؤ١ٜ ٚحيذب أؾع١ مشؼ األٌَ ٚايتؿاؤٍ...

ُّد١ بطا٥ش١ املٛت، ٚعبل اؿٓني إىل َٔ يٝؼ ٜأتٞ أبّسا، إىل ايطاسًني  إْٗا يػ١ َه

 إىل ايعامل اآلخط، عامل اؿٝا٠ اآلخط٠...

ٚؽًٛ ايكك١ َٔ املؿطزات ايعا١َٝ ايساضد١، إال أْٗا تًذأ، يف بعض املٛانع، إىل 

اغتدساّ أغايٝب احمله١ٝ، ٚايتدؿـ َٔ قٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿكٝش١ ٚتطنٝب 

ّسا... تكٍٛ: عْٝٛو، قشتو. ٚغري أَو ال تطٜسْٞ إٔ أقطأ أب -اؾٌُ ؾٝٗا، َجٌ قٛي٘: "

َّا ٚتابع:  هلذت٘ متا

 .11أْا أْاّ نجرّيا... أْاّ يف ايًٌٝ ٚبعس ايعٗط" -

 .12ٚيف َٛنع آخط: "ال أخاف... ٚيهٔ أْت تعطؾني إٔ ايّطداٍ مل خيًكٛا يًبٝت"

عّبط عٔ ٖصا ايؿعٛض، َع َا ؼًُ٘ بعهٗا َٔ بهًُات ت -ٖٓا-ٚتربظ اؿكٍٛ ايسالي١ٝ 

َؿاضق١ ٚاْعٜاح، َجٌ: اؿعٕ، ٚاألغ٢، ٚاألمل، ٚايسٚز٠ ايػٛزا٤، ٚاؿٛت ايطَازٟ، 

ٚاألؾذاض ايعاض١ٜ، ٚايؿتا٤ ايكاغٞ، ٚاألْني... ست٢ ال تهاز ؽًٛ قؿش١ َٔ 

ث١ُٝ" قؿشات ايكك١ َٔ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ املؿطزات أٚ َجٝالتٗا، ٚيتػسٚ َٛنٛعا أٚ "

(hemeT  .هلا ) 

ٚقس تتهاثـ نجري َٔ ٖصٙ ايهًُات يف ؾكط٠ ٚاسس٠، ٚتًذأ إىل "ؾدك١ٓ" 

األؾٝا٤، ٚايٓعط إيٝٗا ْعط٠ ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ ايؿًػؿ١ ٚايبشح يف دٖٛط األَٛض، َع 

َػش١ َٔ املؿاضق١، ٚنُٔ سٛاض زاخًٞ، ٜعتٌُ يف ْؿؼ ؾاب قبط... "قًت يٓؿػٞ 

تتػري نجرّيا". ٚؾّهطت: اإلْػإ ٖٛ ايصٟ ٜتػّٝط، بأغ٢: "األَانٔ َجٌ اإلْػإ 

                                                           
 . 119-119م:املكسض ْؿػ٘،  11

 .119املكسض ْؿػ٘، م: 12
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األَانٔ ال تتػّٝط إال ببط٤ أخطؽ، تٓذطز َٔ ايساخٌ، تؿطؽ، تكبح َجٌ قكب١ 

ؾاضغ١، مت تٓٗاض زؾع١ ٚاسس٠، اإلْػإ ال ٜؿعٌ شيو. اإلْػإ تكطن٘ زٚز٠ امسٗا 

َجٌ سٛت  اؿعٕ، ٖٚصٙ ايسٚز٠ غٛزا٤... يهٔ يف ايًٌٝ تهرب ٖصٙ ايسٚز٠ ست٢ تكبح

جيجِ ؾٛم ايكسض. قًت يف ْؿػٞ ٚأْا أنطب سذّطا قػرّيا أَاَٞ: "ايسٚز٠  ضَازٟ

اييت قتًت اآلخطٜٔ غتكتًين، ٚإشا قطضت إٔ أتطى دستٞ ٚايصنطٜات، ؾٝذب عًٞ 

 .13قبٌ شيو إٔ أْػ٢ سها١ٜ ايسٚز٠ اي١ُٝ٦ً"

أض٣ ايسداز اضر يف األؾٝا٤: "ًُات ايطؾض ايكٜٚتتابع سسٜح ايٓؿؼ، ٚتتٛاىل ن

ٜعبح بأقساَ٘ ايكصض٠ قطّٜبا َٔ ايػٛض ٚزاخٌ ايبػتإ. ؾذط٠ اؾٛظ ايكطٜب١ َٔ ايباب 

َّا َجٌ ؾتا٤ قاٍؽ"  .14عاض١ٜ متا

ِّ يف ثٝابٗا ٚأْؿاغٗا ضا٥ش١ َا َٔ  ٖٚا ٖٛ اؿعٕ شات٘ ٜٓػهب خالٍ يكا٤ اؾس٠: "أؾ

ضغب١ غاَه١ باؿعٕ؟... إشا اْت٢ٗ ايعٓام، ٜٓتٗٞ ببط٤، ٚال  املانٞ؟ َٔ األسالّ؟

أناز أتطًّع إىل ٚدٗٗا ست٢ أدس بكاٜا زَع١ قػري٠ تعطف دّٝسا نٝـ متػشٗا أٚ 

 ؽؿٝٗا.

َٚٔ أدٌ إٔ أَتل سعٕ دستٞ نٓت أقٍٛ نًُات نبري٠، أتصنط أْين قًت هلا 

 .15شات َط٠: "أال تعطؾني غري اؿعٕ دػّطا حملّبيت؟"

ٖٚٓا "ايباب ٦ٜٔ ٚأْا أتكسّ... ضأٜتٗا تهرب غٓٛات خالٍ األٜاّ األضبع١ اييت قهتٗا 

 .16عٓسْا"

ٚتعٜس تًو املؿطزات ايٛنع قتا١َ سني قٛي٘: "إْٗا املط٠ األٚىل اييت أضاٖا تبهٞ 

ؾكس ضأٜت ؾ٦ّٝا أنرب َٔ  ٖهصا... املطات ايػابك١ نٓت أض٣ زَٛعٗا، أَا ٖصٙ املط٠

 .17ايسَٛع. نإ ٜأّغا أقطب إىل ايٓٗا١ٜ"

                                                           
 .112املكسض ْؿػ٘، م: 13

 .112املكسض ْؿػ٘، م: 14

 .111سض ْؿػ٘، م:املك 15

 .119املكسض ْؿػ٘، م: 16

 .111م: املكسض ْؿػ٘، 17
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ٚنُا نإ سعٕ ايبان١ٝ ٚانّشا؛ نإ سعٕ املبهٞ عًٝ٘ نصيو: "ٚنإ بٛدٗ٘ 

 .18ايؿاسب، ٚعٝٓٝ٘ املتعبتني اؿُطاٜٚٔ ٜجري ؾٝٓا سعّْا غاَّها"

ٌّ َط٠ ضأٜت خايٞ ٚمتٛض األدٛا٤ مبا ًُُٜ ح بؿ٤ٞ أععِ َٔ اؿعٕ: "ٚيهٔ يف ن

نٓت أسؼ إٔ ؾ٦ّٝا أقطب إىل اؿعٕ ٜػٝطط ع٢ً ايبٝت. نإ سعّْا ال تبسٚ ي٘ 

 .19أغباب ٚانش١"

هطاض؛ بتهطاض ايهًُات شاتٗا تاض٠، أٚ األغايٝب املًشٛظ١ ٖٓا أغًٛب ايتَٚٔ 

ٝ٘ َٔ إؾاض٠ إىل أ١ُٖٝ املهطض، ٚاضتباط٘ بايصات، ٚايككس اؾٌُ تاض٠ أخط٣؛ مبا ؾ

َٔ إٜكاٍ ضغا٥ٌ عس٠ أخط٣ َع نٌ تهطاض. َٚجاٍ شيو مج١ً: "جيب أال تهرب" 

اييت تهطضت نجرّيا يف ثٓاٜا ايكك١، ٚأنشت مس١ ؿسٜح اؾس٠ َع سؿٝسٖا ايصٟ 

٘. ٖٚا ٖٞ ؼب٘ نجرّيا؛ خؿ١ٝ إٔ ٜهرب، ٜٚػاؾط، ٜٚػٝب غٝب١ أبس١ٜ نُا ؾعٌ خاي

تهطض نالَٗا َط٠ أخط٣ يف ْٗاٜات ايكك١، َع تهطاض نًُات أخط٣، أبطظٖا 

ع مجًٗا تكّطع "األضض"، تؿهٌ يف فُٛعٗا َاز٠ يػ١ٜٛ ْٚؿػ١ٝ ثط١ٜ دسا، ٚتتكّط

جيب إٔ ال تهرب... جيب إٔ تعٛز ألضض دسى، ئ تهٕٛ ٚسّٝسا،  -أْؿاغٗا اؿط٣: "

األضض... األضض ٜا ٚيسٟ ؼتاز إىل ضداٍ. غٝأتٞ خايو شات ّٜٛ ٚتعُالٕ َّعا. 

ٚاألضض... األضض، بعس دسى مل تعس نُا ناْت، جيب إٔ تبك٢ ؾٛم األضض، 

ٚخايو عٓسَا ٜعٛز غتػطٜ٘ األضض اـهطا٤ ٚاألؾذاض املجُط٠.. أَا إشا عاز ٚٚدسٖا 

 .20أضّنا قاغ١ٝ ال خهاض ؾٝٗا ٚال أؾذاض، ؾكس ٜػاؾط َط٠ أخط٣"

 ايؿدكٝات:
تعس ايؿدكٝات َٔ ايعٓاقط امل١ُٗ يف ايعٌُ ايكككٞ، ٚخيتًـ ايٓكاز ٚايساضغٕٛ 

ٚثا١ْٜٛ ٖٚاَؿ١ٝ،  ٜس َػُٝاتٗا، بني ؾدكٝات َطنع١ٜ أٚ ض٥ٝػ١يف تكػُٝٗا ٚؼس

                                                           
 .111املكسض ْؿػ٘، م: 18

 ٗا.املكسض ْؿػ٘، ايكؿش١ ْؿػ 19

 .132املكسض ْؿػ٘، م: 20
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نُا قس ٜتُشٛض ايعٌُ سٍٛ  .21أٚ ْا١َٝ ٚثابت١، أٚ َسٚض٠ َٚػطش١... أٚ غريٖا

ؾدك١ٝ ٚاسس٠ ال غري، أٚ قس ٜتهُٔ عسّزا نبرّيا، ٜٛظع ع٢ً ايتكػُٝات ايػابك١، 

 سػب األ١ُٖٝ أٚ ايؿاع١ًٝ... 

سػب َا ٜال٥ِ املؿٗس  -ٖٓا-كٜٛطٖا، ٚتتابع سهٛضٖا ٜأتٞ ٚقـ ايؿدكٝات، ٚت

ايؿاب( بٛقؿٗا ايؿدك١ٝ -ايسضاَٞ ايعاّ؛ ؾتعٗط يف ٖصا ايعٌُ ؾدك١ٝ )ايػاضز

احملٛض١ٜ أٚ املطنع١ٜ اييت ؼهٞ قكتٗا، َٚا ٜسٚض سٛهلا، ٚتؿاضى املتًكٞ 

ب٘ َؿاعطٖا، ٚنأْٗا نتاب َؿتٛح، أٚ ضٚح ؾؿٝؿ١ تؿطع بابٗا ملٔ ٜؤايؿٗا، ٚتكش

 يف ضسًتٗا َٔ ايبس٤ ست٢ اـتاّ... 

نُا تعٗط ؾدك١ٝ اؾس٠ بٛقؿٗا ؾدك١ٝ قٛض١ٜ ثا١ْٝ، َا ناْت ايكك١ يتكل 

يٛال ٚدٛزٖا. ٚتبك٢ قٛض٠ اؾس٠ َٔ أمجٌ ايكٛض يف أشٖإ األسؿاز؛ ؾٗٞ أغاؽ 

نٌ ؾ٤ٞ مجٌٝ، ٖٞ عبل املانٞ، ٚشنطٜات ايطؿٛي١ اييت ال تؿاضقٓا َُٗا نربْا، 

 اؾاضف يعامل بط٤ٟ، طاٖط، ْكٞ... ٖٞ األقٌ ايصٟ ْعٛز إيٝ٘ نًُا سٝح اؿٓني

اْهػطْا، ٦ٜٚػٓا، ٚساٚيٓا االْػالر بإضاز٠ أٚ زْٚٗا... يٝهٕٛ ايتؿبح باؾصٚض 

أعُل ٚأق٣ٛ... ٚيعً٘ ايؿعٛض ايصٟ أسّؼ ب٘ شيو ايػاضز ايؿاب، ٖٚٛ حياٍٚ إٔ خيطٛ 

ـ عٔ عامل٘؛ ايعامل اؾسٜس ايصٟ أٚىل خطٛات٘ مٛ ايعامل اآلخط؛ ايعامل املدتً

ٜٓتعطٙ، ٜٚؿتح ي٘ شضاعٝ٘... يهٔ قٛض٠ اؾس٠، ٚإسػاؽ اؾس٠، ٚعبل اؾس٠... متأل 

 ايطٚح ٚايٛدسإ، ٚتعٝسٙ طؿال قػرّيا، حيبٛ بني ٜسٜٗا... 

َٚٔ بني ايؿدكٝات اييت َٓشتٗا ايكك١ َتػّعا ؾٝٗا، ٚناْت َساض اؿسٜح عٓٗا، 

ؿ١ٝ املتشطن١، بٌ َّجًت ؾدك١ٝ َٝت١ داَس٠، ٚمل تهٔ نُٔ ؾدكٝاتٗا ا

ؼّطنٗا شنطٜات األسٝا٤ عٓٗا، أال ٖٚٞ ؾدك١ٝ اـاٍ ايصٟ غاؾط إىل بالز ايػطب١ 

عجا عٔ شات٘، ٚخطّٚدا َٔ قٛقع١ ايبًس٠ ايكػري٠ املٓع١ٜٚ اييت أّثطت ؾٝ٘ أميا تأثري، 

ايٛسٝس٠ ٚاألخري٠ اييت َا ٚدعًت٘ َجًٗا َٓعّٜٚا، َتكٛقّعا، ٚسّٝسا... ست٢ غاؾط غؿطت٘ 

 عاز بعسٖا إىل بًست٘، بٌ َّجًت ضس١ً ْٗا١ٝ٥ عٔ ايسْٝا نًٗا إىل ايساض اآلخط٠...

                                                           
ايهٜٛت: غًػ١ً عامل املعطؾ١، ضقِ  .يػطزيف ْعط١ٜ ايطٚا١ٜ: عح يف تكٓٝات اَطتاض، عبس املًو.  21

 .61-99ّ، م:1669(، اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاآلزاب، زٜػُرب 321)
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ٖٚٛ يف ٖصٙ ايكك١ ععٜع ع٢ً قًب أَ٘، أثري يسٜٗا، بٌ إْٗا أؾٓت َا بكٞ َٔ سٝاتٗا 

يف اْتعاض عٛزت٘، غري َكسق١ اْتكاي٘ إىل ايطؾٝل األع٢ً، يف بًس ايػطب١، ٚنإٔ 

ّع٠ ناْت ي٘ يف بًسٙ، أٚ ست٢ بًست٘ ايكػري٠، بني أسّبا٥٘، ٚيف قًٛب أًٖ٘، َٚٔ ايع

حيّب٘، ٜٚعّعٙ، ٚبإٔ اـطٚز َٔ نٌ شيو ايعّع، ٖٛ إشالٍ، أٚز٣ إىل غطب١ ضٚس١ٝ 

زاخٌ ايػطب١ ايٛاقع١ٝ، ؾُات ٖٓاى يف غطبت٘، َطّٜها، ٚسّٝسا، "غطٜب ايٛد٘، 

 ...ٚايٝس، ٚايًػإ"

ٚنإٔ ايعرب٠ يٝػت يف األسٝا٤، بٌ ؾُٝا خيًّسٙ اإلْػإ ٚضا٤ٙ، بٌ إٕ املٝت ُٜصنط، 

َال، ٖٚٛ َا سسخ ٖٓا َع تاضات عس٠، أنجط َٔ األسٝا٤، ٚمتتس شنطاٙ عُّطا نا

َّا،  اؾس٠ اييت َهجت عُطٖا ايباقٞ نًٗا يف اْتعاض ابٓٗا ايػا٥ب ايصٟ ئ ٜأتٞ ٜٛ

ست٢ قهت َْشبٗا، ٚؿكت ب٘... ٚاَتس تأثري ٖصا االْتعاض ٚتساعٝات٘ إىل ْؿػ١ٝ ايؿاب 

اؿؿٝس ايصٟ أضاز ايػؿط، ٚتهطاض ػطب١ اـاٍ، ٚايتّٛدؼ َٔ ضّز٠ ؾعٌ اؾس٠ اييت 

 ا اْسٌَ دطسٗا ع٢ً ابٓٗا، ست٢ ٜأتٞ اؿؿٝس ٜٚػًو ايططٜل عٝٓ٘! َ

ٜٚطز يف ثٓاٜا ايكك١ شنط بعض ايؿدكٝات األخط٣، بتٛقـ بػٝط َعٗا، َجٌ 

ؾدك١ٝ أّ ايؿاب احملب١ ألخٝٗا، ٚؾدك١ٝ اؾس ايهازح ع٢ً أضن٘، ٚايطاغب يف 

ػ٠ٛ ايالتٞ َا عٌُ ابٓ٘ َع٘. نُا تعٗط عطّنا ؾدكٝات ثا١ْٜٛ، َٓٗا ؾدكٝات ايٓ

ّٔ عٔ ايعا٥ط ايععٜع ايصٟ ٜٓتعطٖا يف بٝتٗا،  ٌٍ عسٜجٗ ظزٕ اؾس٠ إال سعّْا ٚخٝب١َ أَ

ٚإش ٖٛ اؿؿٝس ايكػري ال االبٔ ايػا٥ب! بُٝٓا ترتّزز يف األظّق١ أقٛات األٚالز ِٖٚ 

ًٜعبٕٛ، ٚتتالسل ايٓعطات إىل ايعابط ايصٟ ٜكطع األظّق١، ًَكّٝا ايتش١ٝ ايػطٜع١ ع٢ً 

َّا!ا  َطأتني ناْتا قسٜكَتٞ أَ٘، زٕٚ إٔ ٜرتى هلُا ؾطق١ يًهالّ، ٚميهٞ قس

َٚٔ ايالؾت يف ؾدكٝات ٖصٙ ايكك١ عسّ شنط اغِ أٟ ؾدك١ٝ َٓٗا، ضغِ 

ُّٗا، ٖٚٞ اؾس٠، ٚاـاٍ،  تعّسزٖا، ٚاالنتؿا٤ بك١ً ايكطاب١ اييت تطبط ايطاٟٚ بأٖ

ٍ غريٙ َٔ ايؿدكٝات، ٚاألّ، ٚاؾس. نُا إٔ ايطاٟٚ مل ٜصنط ي٘ امّسا، سا

 َهتؿّٝا بهُري املتهًِ ايكام َا حيسخ ي٘ َٚع٘...

                                                           
 ؾٝٗاإساي١ إىل بٝت "املتّٓبٞ" امل ّٞ ّٔ ايؿت٢ ايعطب  غطٜب ايٛد٘ ٚايٝس ٚايًّػإ ؿٗٛض:  ٚيه
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 ايعَإ ٚاملهإ: 
ٜبسٚ ايعَإ ٚاملهإ يف ٖصٙ ايكك١ نُٔ اإلطاض ايٛاقعٞ اؿكٝكٞ؛ إٕ نإ ػطب١ 

ٍٍ ميهٔ سسٚث٘، زٕٚ غطا٥ب١ٝ أٚ عذا٥ب١ٝ  ٚاقع١ّٝ َعٝؿ١ ؾعال، أٚ قك١ َٔ ْػر خٝا

 ؾٝ٘ تصنط. 

ٖٓا يف تٛايٞ غاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚاغتسعا٤ ايصنطٜات، ٚتساعٞ ٜعٗط ايعَإ 

 األسساخ املان١ٝ، ٚضبطٗا باؿانط، َٚا قس ٜهٕٛ ع٢ً ؾانًتٗا يف املػتكبٌ.

ٜٚأتٞ ايعَٔ يف بسا١ٜ ايكك١ ظَّٓا ْؿػًّٝا، ٚسسٜح شاٍت أٚ "َٓادا٠" زاخ١ًٝ 

(Monologueٕٜٚتكاطع َع املها ،)( "ٕيٝؿّهال "ظَها ،Space-Time ايكك١ )

 اؿؿٝس اآلتٞ، ٚشنطٜات شاى ايؿاب ايسا٥ط سٍٛ تًو ايبًس٠ اييت تكطٔ ؾٝٗا اؾس٠

ّٗا إىل بٝتٗا، ٚؼاؾٝ٘ ايٓعط يف ٚدٛٙ ايٓاؽ؛  يعٜاضتٗا، ٖٚٛ ٜكطع ايططقات، َّتذ

ِّ سسٜج٘ عٔ شاى ايبٝت، ٚغطؾ٘، ٚظٚاٜاٙ... ٚشاى  ست٢ ال ٜػتٛقؿ٘ أسس َِٓٗ... ث

ٌَّ ايػؿط إيٝ٘، ضغِ َا قس جيّطٙ عًٝ٘ َٔ آالّ، ٚضغِ إٔ ايٓعط٠  املهإ ايبعٝس املؤ

 إيٝ٘ نباب١ٝ ٚغري ٚانش١...

ؾايعَإ ٚاملهإ ٖٓا َطتبطإ اضتباًطا ٚثًٝكا باؿاي١ ايٓؿػ١ٝ، ٚايٓعط٠ إيُٝٗا، 

   ٚتػٝريُٖا يًتعبري عٔ اؿاي١ ايؿعٛض١ٜ، ٚاْعهاؽ ايصات عًُٝٗا... 

االْتٗا٤ ٜطز تكطٜح ظَين بايّٝٛ ٚايؿٗط ٚايػ١ٓ؛ أال ٖٚٛ  ٚقبٌ إٔ تٛؾو ايكك١ ع٢ً

تاضٜذ ٚؾا٠ اـاٍ، ٜٚصنط َع٘ َهإ ايٛؾا٠ نصيو، يف ضغاي١ دا٤ ؾٝٗا: "ٚقس 

أخربتٓا إزاض٠ املػتؿؿ٢ إٔ ايؿكٝس نإ ع٢ً ٚؾو إٔ ٜٓٗٞ عالد٘... يهٔ اْت٢ٗ 

ؿكٝس َٔ اؿٝا٠ األَط بػُٛض ٚزٕٚ َكسَات َٔ أٟ ْٛع تٛسٞ بكطاضٙ، ؾكس ؽًّل اي

١ّٝ  .22..."1691ْٛؾُرب غ١ٓ  19ّٜٛ اإلثٓني تاضٜذ  ُّ ٚنإٔ يف ٖصا إؾاض٠ إىل َؿاضق١ أٖ

تاضٜذ ايٛؾا٠ َٚهاْٗا أنجط َٔ اؿٝا٠ شاتٗا يف نجري َٔ األسٝإ! ٚيٝػازض املط٤ ٖصٙ 

 ايؿا١ْٝ بٛضق١ َؤضخ١ َٚٛثك١! 

                                                           
 .131. م:ايباب املؿتٛحَٓٝـ، عبس ايطمحٔ.  22
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ظ يف َٛنٛع أٚ "ث١ُٝ" املهإ يف ٖصٙ ايكك١ شنط اغِ ايبًس قطاس١ َٚٔ املًشٛ

ٚؼسّٜسا، ٖٚٞ بًس٠ "غػطٜٔ" اييت َتصنط املكازض أقطب اغِ هلا ٖٚٛ "دػطٜٔ" 

(Jisreen اغِ بًس٠ يف دٓٛب اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ، ٚتتبع إزاضًّا ْاس١ٝ ٖٛٚ ،)

ؿل، ٚتكع يف غٛط١ زَؿل نؿط بطٓا، يف َطنع ضٜـ زَؿل، يف قاؾع١ ضٜـ زَ

 ايؿطق١ٝ.

ٚٚقؿت "غػطٜٔ" يف ايكك١ بأْٗا بًس٠ قػري٠ يف بطٔ ايٛازٟ، متتاظ باألؾذاض 

ايط١ًٜٛ: ايعاض١ٜ يف بسا١ٜ غطز ايكك١، ٚاملدهط٠، بعس عاّ، يف ْٗاٜتٗا، ٚبايبٝٛت 

ايكسمي١ املرتاق١ يف ايٛغط، َع تٓاثط بعهٗا ع٢ً أططاف ايتالٍ ايػطب١ٝ، ٚبايٓٗط 

 .23كػري ايصٟ ٜعًٛٙ دػطاي

اغِ املس١ٜٓ اييت  -نصيو -ٚنُا ُشنَط اغِ ايبًس٠ اييت عاف ؾٝٗا اـاٍ؛ شنط

تّٛؾٞ ؾٝٗا؛ ٖٚٞ "َطغًٝٝا" اييت مل ٜطز شنط ؾ٤ٞ َٔ َعاملٗا يف ايكك١، غ٣ٛ 

بعس إٔ ٚنع ثكت٘ يف ضدٌ ؾطْػٞ اإلخباض بإٔ اـاٍ غاؾط إيٝٗا إلنُاٍ زضاغت٘، 

ٜػهٔ ؾٝٗا، ٚناْت تطبط٘ عالق١ دٝس٠ باؾس؛ دّطا٤ قؿكات بُٝٓٗا، ٚتّٛي٢ 

اـاٍ ايرتمج١ هلُا، "يهٔ األَٛض مل تػط ع٢ً َا ٜطاّ. إش َا نإ ٜكٌ َطغًٝٝا 

ست٢ ٚدس إٔ شيو ايطدٌ قس تّٛؾٞ. ٚناعت بٛؾات٘ نٌ اآلَاٍ اييت عًّكٗا ع٢ً إٔ 

. ٚنإٔ يف شنط اغِ "َطغًٝٝا" إؾاض٠ ناؾ١ٝ ١24 أٚ ٜٛاقٌ زضاغت٘"حيكٌ ع٢ً َٓش

عٔ االغرتغاٍ يف ٚقؿٗا، مبا ؼًُ٘ تًو اإلؾاض٠ َٔ تّٛقع َعطؾ١ٍ ظُاٍ تًو املس١ٜٓ 

١َّ، أٚ إساي١ إىل  ايػطب١ٝ، ؾأْٗا ؾإٔ نجري َٔ َسٕ ايػطب يف املد١ًّٝ ايعطب١ٝ ايعا

ًو ايبعٝس، ٚايػطٜب ع٢ً ؾاب َا ظاٍ يف َكتبٌ ايعُط، ٚيف تشيو املهإ اآلخط 

ظَٔ نتاب١ ايكك١ يف ْٗا١ٜ ايػتٝٓٝات ٚبسا١ٜ  املطس١ً ايع١َٝٓ َٔ عُطٙ، َٚٔ

ايػبٝعٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚمبا قس حيًُ٘ شيو ايعَٔ ٚتًو ايػطب١ َٔ زع٠ٛ إىل 

 االنتؿاف يًتشكل عٔ قطب َٔ نٓ٘ ٖصا املهإ...

 ٠ املٝالز َٚس١ٜٓ ايٛؾا٠ تهٝع األَه١ٓ، ٚتػطم باألؾباح! ٚبني بًس

                                                           
 .131، 111ٚ. م:ايباب املؿتٛحَٓٝـ، عبس ايطمحٔ.  23
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 األسساخ:
تسٚض أسساخ ٖصٙ ايكك١ نُٔ إطاض ظَاْٞ َٚهاْٞ، ٚال تٓؿو عُٓٗا يف تتابعٗا. 

ٖٚٞ أسساخ إْػا١ْٝ ٚاقع١ٝ، أٚ َػتكا٠ َٔ ايٛاقع املعٝـ، ٚميهٔ إٔ تكع يف أٟ 

 ظَإ أٚ َهإ َؿاب٘. 

١ٝ ايعَإ ٚاملهإ باؿاي١ ايٓؿػ١ٝ أٚ ايؿعٛض١ٜ، ؾٗٛ غبل ايكٍٛ باضتباط ثٓا٥ ٚنُا

ُّا تطّنع عًٝ٘ أسٝاّْا، ُٚتػؿٌ  نصيو ٖٓا َع األسساخ؛ إش ٖٞ سسٜح ْؿؼ، ٚتعبري ع

 شنطٙ أسٝاّْا أخط٣...

ٖٚٞ ٖٓا أسساخ بسأت بايتؿهري يف ايتٛد٘ إىل اؾس٠؛ يتٛزٜعٗا قبٌ ايػؿط، ثِ غطز 

طغب١، ثِ تٛايٞ األسساخ بني ٚقـ ٚسٛاض؛ قكس األسساخ املتٛاي١ٝ؛ يتٓؿٝص تًو اي

 تؿاعٌ املتًكٞ َع تًو األسساخ ٚاألساغٝؼ... 

 ططٜك١ ايػطز:
دا٤ت ططٜك١ ايػطز َباؾط٠، َتػًػ١ً، َع ايعٛز٠ إىل شنط اـاٍ َٚا سسخ َع٘؛ 

َع اؿها١ٜ ٜٚهٌُ املؿٛاض بؿ٤ٞ َٔ ايتؿٛم، ٚاْتعاض اؿسخ أٚ  كًٞتامل يٝتؿاعٌ

 ١.اـط٠ٛ ايجاْٝ

ٚاغتعاْت ططٜك١ ايػطز ٖٓا غطاب املتهًِ أٚ املتشسخ إىل اآلخط؛ قكس إؾطان٘ 

 ٚايبٛح ي٘، نُا تساخٌ ايٛقـ ٚاؿٛاض؛ إلنؿا٤ بعض اؿ١ٜٛٝ املطًٛب١ يًٓل.

 ايٛقـ:
نّجط ايٛقـ يف ٖصٙ ايكك١ نجط٠ ػعٌ املتًكٞ ٜعٝـ يف ثٓاٜاٖا، ٚنأْ٘ أَاّ 

ًٝب٘ قؿشاتٗا. ٚنأْ٘ أَاّ قك١ َطغ١َٛ، يٛسات، ٜكًّبٗا ٚاسس٠، تًٛ أخط٣، تك

تتٛاظ٣ ؾٝٗا ايهًُات َع ايطمسات... ؾٗصٙ نًُات تطغِ يٛس١ ؾاب ّٜتذ٘ إىل بًس٠ 

دست٘، ٖٚصٙ أخط٣ تكـ بٝت اؾس٠ ٚ"ايباب املؿتٛح"؛ باب ايػٛض ٚباب ايكك١ 

ٚاجملُٛع١ ايككك١ٝ نًٗا، ٚتًو قؿشات تكـ ظٚاٜا بٝت اؾس ٚاؾس٠، ٚتطغِ 

. "بٝت دسٟ: ايػطف األضبع، غطؾ١ خايٞ إىل ايٝػاض، ثِ غطؾ١ زاخ١ًٝ ٚضا٤ غٛض أبعازٙ..

ٍٍ زٕٚ غكـ، ثِ ايػطؾتإ ْاس١ٝ ايُٝني، ٚقطّٜبا َٔ ؾباى غطؾ١ خايٞ ايب٦ط.. ثِ يف  عا
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ايٛغط أسٛاض ايعضع، زايٝتإ ٚؾذط٠ نطظ. َٚكابٌ ايب٦ط، يف ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝ، قٔ 

ٍٍ يًسداز، ٚآخط أقػط َ  .25ٓ٘ يألضاْب"نبري عا

ٚال خيؿ٢ َا هلصا ايٛقـ َٔ إَها١ْٝ قطا٤ت٘ قطا٠٤ ادتُاع١ٝ، أٚ ثكاؾ١ٝ، أٚ 

سهط١ٜ ٚعُطا١ْٝ... ٚغريٖا، َٚا ٜٓهٟٛ ؼت شيو نً٘ َٔ عازات ٚتكايٝس ٚقِٝ 

 َتٓٛع١...

، نُا ٜربظ ايتكٜٛط بايهًُات، يف أنجط َٔ َٛنع، يتًو اؾس٠ امله١ًَٛ

ٚنأْٓا أَاّ يٛس١، بٌ يٛسات، ؾـٓـ١ٝ يطغِ ٚد٘ اؾس٠ احملبٛب، ٜٚسٜٗا اؿاْٝتني، 

ٚعٝٓٝٗا اؿعٜٓتني، ْٚعطتٗا اهلاز١٥، ٖٚٝأتٗا ايعا١َ... بٌ إْٗا يٛسات تهاز تٓطل، 

 .26ٚتتشطى، ٚتؿٛح َٓٗا ضا٥ش١ اؾسات، َٚا ؾٝٗا َٔ عبل، ٚعطاق١، ٚسٓني زؾني...

إىل ايتأٌَ، مبا  ّْٛعا َٔ املؿاضق١ ايساع١ٝ -أسٝاّْا-ٜٚتكاطع ايػطز ٚايٛقـ يٝؿّهال 

ايٛاقع بؿهٌ أٚ بآخط، ٚنأْٗا سكٝك١ َػ١ًُّ، نُا يف قٛي٘:  ؾٝٗا َٔ قانا٠

بٝت غطؾ١ مبجاب١ نعب١ ايبٝت. ٚغطؾ١ خايٞ ٖٞ ايهعب١، ال ميهٔ إٔ  "إٕ يف نٌ

ُّا غط١ٜ ٚغاَه١.  ترتى زٕٚ محا١ٜ ناؾ١ٝ. ال جيٛظ إٔ ٜسخًٗا أسس. ناْت زا٥

، "ال تكرتبٛا، إْ٘ ٜكطأ. إْ٘ ناْت غط١ٜ ٚغاَه١ َٓص ٚقت طٌٜٛ. َٓص نٓا قػاّضا

ٜٓاّ. ال تععذٛٙ". ٚعٓسَا نربْا "ال تكرتبٛا مل ِٜٓ طٛاٍ ايًٌٝ، زعٛٙ اآلٕ ٜٓاّ غاع١ 

 .27ٞ ٜٓاّ، ٚايّٓٛ ال ٜأتٝ٘"أٚ غاعتني، أخص زٚا٤ ن

ٚتأتٞ إؾاضات ٚقؿ١ٝ، قس تهٕٛ خاطؿ١ ي١ًًٖٛ األٚىل، بٝس أْٗا ؼٌُ َعاْٞ أنجط 

عًُكا ٚزالي١ يس٣ ايٛقٛف عًٝٗا؛ َجٌ ٚقـ طبٝع١ ايهتب اييت نإ ٜكطؤٖا اـاٍ: 

ُّا اْتبٗٞ ع٢ً "ٚناْت أَٞ تكّط ع٢ً إٔ تبعس ٖصٙ ايهتب ع ٓا، ٚتٛق١ٝ أبٞ زا٥

األٚالز، ال أضٜس إٔ خيطبِٗ بهتب٘ ٚأؾهاضٙ، ٖصٙ ايهتب ػًب املكا٥ب، غٝاغ١ 

                                                           
 . 119 -119م: املكسض ْؿػ٘، 25

ؾس٠: "أَا ضأغٗا ؾهإ ٜسٚض َجٌ َٔ ٜػبح ٚحياٍٚ إٔ ٜػتٓؿل ٖٛا٤ ٓعط َجال ٚقـ سطن١ ضأؽ اٜ 26

  .116:نٞ ال ميٛت ٚال ٜػطم..."، م

  .ٚضز خطأ مٟٛ يف ايٓل األقًٞ، يف قٛي٘: "َٓص نّٓا قػاض"، ٚايكٛاب: قػاّضا 

 .119. م:ايباب املؿتٛحَٓٝـ، عبس ايطمحٔ.  27
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ٚنؿط، ضأٜت نتّبا ؾطْػ١ٝ مل أؾِٗ َٔ عٓاٜٚٓٗا ؾ٦ّٝا، ٚضأٜت ع٢ً بعهٗا قٛض 

ؾتٝات ٚضداال حيًُٕٛ املػسغات ٜٚسّخٕٓٛ... أَا ايهتب ايعطب١ٝ ؾهاْت ق١ًًٝ، ٚال 

 .28ؾٝٗا إال بؿرتات َتباعس٠" ٜكطأ

 اؿٛاض:
ّٝا يف أغًب املٛانع، بُٝٓا دا٤ يف  نإ اؿٛاض يف ايكك١ سٛاَض ْؿٍؼ، ٚسسّٜجا زاخً

ايؿاب( ٚدست٘؛ يٝكطع ضتاب١ ايػطز املتٛايٞ، ٚيٝعطٞ -َٛانع ق١ًًٝ زا٥ّطا بني )ايػاضز

يف عَُٛ٘ سٛاض كتكط بػٝط، تتدًًّ٘  ّْٛعا َٔ اؿطن١، ٚؾ٦ٝا َٔ اؿ١ٜٛٝ... ٖٚٛ

عالَات ايرتقِٝ؛ َٔ ْكاط اؿصف، ٚايؿطط١، ٚاالغتؿٗاّ، ٚايتأثط )أٚ ايتعذب 

 نُا ٖٛ ؾا٥ع(. َٚجاي٘: "ٚقايت ٖٚٞ متط بٝسٖا املعطٚق١ ؾٛم ؾعطٟ:

 ا. ضأٜتو ايّٝٛ نبرّيا يسضد١ غّببت يٞ أمًل -
 ٌٖٚ ٖصا ايصٟ أبهاى ٜا دستٞ عٓسَا ضأٜتين؟ -
 ٖٛ ٚغريٙ. -
 أْا سعٜٔ يبها٥و. يٛ نٓت أتكٛض إٔ ف٦ٝٞ ٜػبب َجٌ ٖصا األمل ملا د٦ت. -
ّٛز. - ّٛزت... ٜا ٚيسٟ، ٚأْت غٛف تتع  يكس تع
 إشٕ ملاشا بهٝت ٖهصا؟ -
 بهٝت ألْين مل أدسٙ... ظٓٓتو..! -

 .29ٚمل تػتطع إٔ تهٝـ ن١ًُ ٚاسس٠. اْعيكت َٔ عٝٓٝٗا ايسَٛع بػطع١ ٚغعاض٠"

 خامت١ ايبشح:

ناْت ٖصٙ إطالي١ عا١َ، أٚ ضؤ١ٜ "باْٛضا١َٝ" ؾا١ًَ ع٢ً ػطب١ غطز١ٜ تػتشل 

ًّٝا، َٚعاٚز٠ قطا٤تٗا بني ايؿ١ٓٝ ٚايؿ١ٓٝ؛ ملا قس ؼًُ٘ نٌ قطا٠٤ َٔ  ايتٛقـ عٓسٖا ًَ

خط٣؛ تأٌٜٚ ٜتعّس٣ ايٓعط٠ اـاطؿ١ األٚىل اييت ال ميهٔ ايتكًٌٝ َٔ أُٖٝتٗا ٖٞ األ

                                                           
 .119املكسض ْؿػ٘، م: 28

 .113 -111ؿػ٘، م:املكسض ْ 29
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ّٗس٠  يكطا٤ات ٚتأٜٚالت  -بسٚضٖا-ٚملا تتطًّب٘ َٔ إساط١ عا١َ باملؿٗس نً٘، تهٕٛ مم

 َتعسز٠.

ٚنُا غبل ايكٍٛ ؾإٕ أِٖ َا ميّٝع قك١ "ايباب املؿتٛح" ٖٛ نْٛٗا ايتذطب١ اإلبساع١ٝ 

األٚىل يًطٚا٥ٞ "عبس ايطمحٔ َٓٝـ"، ٖٚٞ ػطبت٘ يف نتاب١ ايكك١ ايككري٠ مل 

و قط، ٚقس ّٚظؿٗا سػب ضؤٜت٘ يف تًو املطس١ً، ٚاستؿغ بٓػدتٗا ٜهّطضٖا بعس شي

ط١ًٝ غيّن عُطٙ؛ أَال يف إعاز٠ ايٓعط ؾٝٗا، إال أْ٘ آثط يف آخط األَط تطنٗا نُا 

ٖٞ؛ يتُجٌ ؼٛال َُٗا يف ػطبت٘ اإلبساع١ٝ، ٚيتشٌٝ إىل َطدعٝات نجري٠، ٚيتهٕٛ 

 ...ٚعكس قالت، َٚكاض١ْ َٓاط عح،

اض األٍٚ ظُاٍ ايػطح ٚتألي٦٘؛ ٜػطٟ بايػٛم يف أعُاق٘، سٝح ٚنُا إٔ االْبٗ

ايسضض ايهٛأَ، ٚايعٛامل األخاش٠... ٚنُا إٔ اْعهاؽ األنٛا٤ ع٢ً ايػطح مجٌٝ؛ 

 ؾاضتٝاز اآلؾام ٚاإلعاض أمجٌ! 

 املكازض ٚاملطادع:

  .ايهٜٛت: غًػ١ً عاملطز١ ايطٚا١ٜ: عح يف تكٓٝات ايػيف ْعطَٜطتاض، عبس املًو ، 

 ّ.1669كاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاآلزاب، زٜػُرب ايٛطين يًج (، اجملًؼ321املعطؾ١، ضقِ )
  .ٔبريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ 3، طايباب املؿتٛح )قكل قكري٠(َٓٝـ، عبس ايطمح .

 ّ.3116يًسضاغات ٚايٓؿط، 
 ّٔٛاظ ططابًػٞ، تكسِٜساق١يف أزب ايك. باؾٞ َٚطٚإ قّكاب َٓٝـ، عبس ايطمح ، : ؾ

 ّ.3113ٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، . بري1ط
 :اإليهرت١ْٝٚ املٛاقع

 زٜٛإ ايعطب-www.diwanalarab.com 

  ز. فسٟ ايعّطاضؾطٜل-www.dralatar.com 

 ٕٛٓؾhttps://fenon.com- 

 ّٛٝاملكطٟ اي-www.almasryalyoum.com 
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 أؿَذاز يف اـطاب املكسَاتٞ

 َكاضب١ بالغ١ٝ سذاد١ٝ ملكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" ألبٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ

ايطٝيب نطِٜ. ز
 
Email: karimtaibi1988@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ضاغ١ إٔ تتٛقـ عٓس ايكٝػ١ اـطاب١ٝ اؿذاد١ٝ اييت تػِ َكسَات ؼاٍٚ ٖصٙ ايس 

نتب ايرتاخ ايعطبٞ؛ إش ؼهط ٖصٙ ايكٝػ١ يف عسٜس َٔ املكسَات ايرتاث١ٝ، 

الضتباطٗا باجملاٍ ايتساٚيٞ بٛقؿ٘ اجملاٍ اـكب ايصٟ أْتذت ؾٝ٘ تًو ايٓكٛم. 

ٛسٝسٟ يٝهٕٛ َتٓا ٚقس ٚقـ اختٝاضْا ع٢ً نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" ألبٞ سٝإ ايت

يًسضاغ١ ٚايتشًٌٝ. ْٚعّطا إىل خكٛق١ٝ اـطاب املكسَاتٞ اؿذادٞ، اػٗت 

ايسضاغ١ إىل تبين املكاضب١ ايبالغ١ٝ اؿذاد١ٝ، اييت تع٢ٓ بهؿـ املٓع١َٛ 

اؿذاد١ٝ، ٚاغتٓباط االغرتاتٝذٝات ايتساٚي١ٝ ٚٚغا٥ٌ ايتأثري ٚاإلقٓاع اييت 

 ١ٝ نتاب٘ ٚايسعا٣ٚ املططٚس١ ؾٝ٘.ٜػتجُطٖا املتهًِ يًسؾاع عٔ أُٖ

 ايتأثري، اـطاب، اؿذاز، االغرتاتٝذ١ٝ، املكس١َ. :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This study aims at shedding light on the argumentative discursive formula 

that characterizes the introductions of the Arabic heritage books. This 

formula is present in many heritage introductions because of its 

connection to the pragmatic domain as the fertile field in which these 

texts were produced. Our choice was based on the book "The Ethics of the 

Two Ministers" by Abu Hayyan Al-Tawhidi, to be the source of our study 

and analysis. Because of the specificity of the introductory argumentative 

discourse, the study tended to adopt the argumentative and rhetorical 

approach, which is concerned mainly with exposing the argumentative 

structure and pointing out the pragmatic strategies and means of 

influence and persuasion that the speaker uses to defend the importance 

of his book and the claims raised in it. 

                                                           
 ٕاملًُه١ املػطب١ٝ.، باسح يف ايبالغ١ ٚؼًٌٝ اـطاب، األنازمي١ٝ اؾ١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ، تطٛا 
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 َكس١َ: 

تطّٚ ٖصٙ ايسضاغ١ َكاضب١ اـطاب املكسَاتٞ يف ايرتاخ ايعطبٞ َٔ ظا١ٜٚ بالغ١ٝ 

كٛق١ٝ اـطاب١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا املكس١َ يف تٛايٝـ ايرتاخ؛ سذاد١ٝ تكرتب َٔ اـ

، ٖٚٞ 1إش تًؿت ايٓعط إىل إسس٣ ايكٝؼ اييت تتؿهٌ بٗا عسٜس َٔ املكسَات ايرتاث١ٝ

ايكٝػ١ اؿذاد١ٝ ايتساٚي١ٝ اييت ٜهطًع ؾٝٗا املتهًِ بايسؾاع عٔ َؤيؿ٘ ٚايسعا٣ٚ 

املعطٚن١ يف طٝات٘، َػتشهطا َتًكٝا َٓا٥ٚا ي٘ َعاضنا ملهاَني نتاب٘، ٚيصيو 

ٓع١َٛ سذاد١ٝ تتٛغٌ مبدتًـ ٚغا٥ٌ ٜػتجُط ؾػش١ املكس١َ الغتُاي١ ايكاضئ عرب َ

اإلقٓاع ٚآيٝات ايتأثري اييت أمجًٗا املعًِ األٍٚ أضغطٛ يف ثالخ اغرتاتٝذٝات: أخالم 

ايكا٥ٌ )اإلٜتٛؽ(، ٚايتكٓٝات املٓطك١ٝ ايعك١ًٝ )ايًٛغٛؽ(، ٚاغتجاض٠ ايعٛاطـ 

ٟ هلصا ألبٞ سٝإ ايتٛسٝس 3. ٚتػتذٝب َكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ"2)ايباتٛؽ(

 ايتكٛض، ٚيصيو دعًٓاٙ َتّٓا هلصٙ ايسضاغ١. 

ؾهٝـ تؿهًت ايكٝػ١ اؿذاد١ٝ يف َكس١َ ٖصا ايهتاب؟ َٚا ايسعا٣ٚ اييت 

 ساٍٚ أبٛ سٝإ إٔ ٜساؾع عٓٗا ؾٝٗا؟ َٚا ايتكٓٝات اؿذاد١ٝ اييت اغتجُطٖا؟ 

                                                           
وكط ْبٌٝ َٓكط قٝؼ اـطاب املكسَاتٞ يف ثالخ قٝؼ ٖٞ: قٝػ١ زضا١َٝ، ٚقٝػ١ غطز١ٜ، ٚقٝػ١  1

ّ، 2007. ايساض ايبٝها٤: زاض تٛبكاٍ يًٓؿط، 1، طاملعاقط٠ اـطاب املٛاظٟ يًككٝس٠ ايعطب١ٝؾعط١ٜ. ٜٓعط: 

 .64م:

ثالث١: ؾُٓٗا َا ٜهٕٛ بهٝؿ١ٝ املتهًِ ٜكٍٛ أضغطٛ: "ايتكسٜكات اييت متاٍ هلا بايهالّ ؾإْٗا أْٛاع  2

ٚمست٘، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ بت١٦ٝٗ يًػاَع ٚاغتسضاد٘ مٛ األَط، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ بايهالّ ْؿػ٘ قبٌ ايتجبٝت. 

ؾأَا بايهٝؿ١ٝ ٚايٓػُت ؾإٔ ٜهٕٛ ايهالّ بٓشٛ هعٌ املتهًِ أٖال إٔ ٜكٓسم ٜٚكبٌ قٛي٘. ٚايكاؿٕٛ 

ع األَٛض ايعاٖط٠. ؾإٕ ٖصا ايٓشٛ أٜها مّما ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ تجبٝت٘ ِٖ املكسقٕٛ غطٜعا باألنجط يف مجٝ

: اـطاب١، ٜٚٓعط: 10ّ، م:1979، تط: عبس ايطمحٔ بسٟٚ. بريٚت: زاض ايكًِ، اـطاب١. ٜٓعط: بايهالّ"

ٜٚٓعط أّٜها: بٓٛ ٖاؾِ، اؿػني. . 15ّ، م:2008تط: عبس ايكازض قٓٝين. أؾطٜكٝا ايؿطم، ايساض ايبٝها٤، 

 .213ّ، م:2014. بريٚت: زاض ايهتاب اؾسٜس، ١ اؿذاز: األقٍٛ ايْٝٛا١ْٝبالغ

، تح: قُس بٔ أخالم ايٛظٜطٜٔ، َجايب ايٛظٜطٜٔ ايكاسب ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝسايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  3

 ّ.1992تاٜٚت ايطٓذٞ. بريٚت: زاض قازض، 
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 نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ": ايسع٣ٛ ٚايكٝػ١ اؿذاد١ٝ:

طٜٔ" منٛشّدا يهتاب١ ايرتادِ أٚ ايػري٠ ايػري١ٜ؛ شيو إٔ َاز٠ ُٜعس نتاب "أخالم ايٛظٜ

ايهتاب تسٚض سٍٛ سٝا٠ ايٛظٜطٜٔ ايكاسب بٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس، ؾكس عُس 

ايتٛسٝسٟ إىل تأيٝؿ٘ بٓا٤ّ ع٢ً طًب ٚظٜط ايسٚي١ ايب١ٜٝٗٛ ابٔ ايعاضض؛ سٝح دا٤ يف 

ٞٓ َٔ أْت أسِٛدتين  -أنطَو اهلل-ايهتاب َا ًٜٞ:" ٖٚصٙ اؾ١ًُ  إيٝٗا... ملا تابِعت إي

نتاب بعس نتاب، تطايبين يف مجٝع٘ بٓػذ أؾٝا٤ َٔ سسٜح ابٔ عٓباز ٚابٔ ايعُٝس 

. بٝس إٔ ايهتاب تٛد٘ إىل تككٞ 4ٚغريُٖا ممٔ أزضنت يف عكطٟ َٔ ٖؤال٤"

ايهتاب  "َجايب" ٖصٜٔ ايٛظٜطٜٔ بعس ٚؾاتُٗا زٕٚ شنط ملٓاقبُٗا، ٖٚٛ َا هعٌ تًكٞ

َجرّيا يًٓكس ٚاألخص ٚايطز؛ إش إٕ غٝام ايتًكٞ ايجكايف ٚايسٜين ٜتعاضض َع ٖصٙ 

ايهتاب١ ايكا١ُ٥ ع٢ً املهاؾؿ١ ٚايؿهح ٚايتعط١ٜ؛ ؾٗٛ نتاب ٜطّٚ إَاط١ ايػتاض عٔ 

املجًٛبني عرب إبطاظ َػا٥ُٚٗا ٚضقس كاظُٜٗا، ؼكّٝكا يػا١ٜ أخالق١ٝ تتُجٌ يف 

٢ ايٓعِ ٚايكِٝ ٚايؿها٥ٌ. بٝس إٔ ٚظا٥ـ ٖصا اـطاب نؿـ اؿكٝك١ ٚاؿؿاظ عً

قس تتبأٜ سػب أغطاض املتهًِ؛ إش قس ؼطن٘ أغباب أخالق١ٝ َجًُا قس ؼطن٘ 

أغباب أخط٣ ناؿكس ٚاالْتكاّ ع٢ً مٛ َا لس عٓس ايتٛسٝسٟ؛ ألْ٘ اْتٗع ايؿطق١ 

ؾُٝٗا، ٚعاز يٝٓاٍ َٔ ايٛظٜطٜٔ ايكاسب بٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس بعس إٔ ؾؿٌ ضداؤٙ 

خا٥ّبا با٥ّػا، ٚقس أؾاض أبٛ سٝإ إىل ٚاقعت٘ َع ايكاسب بٔ عباز، يف قٛي٘: 

ََأْٞ عٔ قٛغ٘ َِػطقا، ؾأؾطغت َا نإ  "ٚيهٓين اِبُتًٔٝت ب٘، ٚنصٔيَو اِبتًٔٞ بٞ، َٚض

عٓسٟ ع٢ً ضِأغ٘ َػٝها، ٚسطَين ؾاظزضٜت٘، ٚسكطْٔٞ ؾأخعٜت٘، ٚخكين باـٝب١ 

إٕ  .5كت٘ بايػٝب١ اييت أسطقت٘، ٚايبازٟ أظًِ، ٚاملٓتكـ أعصض"اييت ْايت َِّٞ، ؾدك

نتاب١ ايجًب، بٓا٤ ع٢ً ٖصا، ضز٠ ؾعٌ تطّٚ إعاز٠ االعتباض يًصات ايجايب١ اييت تؿعط 

٘ أبٛ سٝإ يف َؤيؿ٘ "دا٤ قس٣ إلخؿاق٘ يف ؾُا نتب ،6بايعًِ ٚايٓكل ٚايصٍ ٚاملٗا١ْ

                                                           
 .9املكسض ْؿػ٘، م: 4

 .87-86املكسض ْؿػ٘، م: 5

ايكا٥ِ ع٢ً خكا٥ل ايػذاٍ، ٖٚصا  ضز االعتباض يًصات ٜعس َٔ أبطظ أٖساف املتهًِ يف اـطاب االستؿايٞ 6

اـطاب ايػذايٞ يف ْٗا١ٜ املطاف يٝؼ غ٣ٛ اغرتداع إٜطٛؽ َؿكٛز َا ٜؤنسٙ سامت عبٝس يف قٛي٘:" 
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ٌْٝ عطا٤ ابٔ ايعُٝس ٚابٔ عٓباز، ٚايؿٛظ بطناُٖا، بعس إٔ قكسُٖا بأٌَ ؾػٝح، 

. َٚٔ ثِ ؾإٕ ايهتاب١ ايجايب١ اْطالّقا َٔ نْٛٗا ضز ؾعٌ 7ٚقسض ٜعُطٙ ايطدا٤"

اْتكاَّٝا ٚثأضّٜا ىًع قؿ١ املٛنٛع١ٝ عٔ ايصات ايهاتب١ ٚىٌ بايكٛض٠ اييت ٜتع٢ٜ 

بٗا املؤيـ يرتٜٚر أؾهاضٙ ٚزعاٜٚ٘ املته١ُٓ يف نتاب٘، بٌ إٕ االطالع ع٢ً ١ْٝ 

ٔ ايٛظٜطٜٔ، َٔ ؾأْٗا إٔ تٓؿط ايكطا٤ َٔ اإلقباٍ ايهاتب ايؿطٜط٠ اييت تطّٚ ايٌٓٝ َ

ع٢ً ايهتاب ٚتكسٜل َا دا٤ ب٘. ٚقس تٓٓب٘ ايتٛسٝسٟ إىل ٖصٙ ايكه١ٝ، ٖٚٛ َا دعً٘ 

ٜٓتٗر غٝاغ١ خطاب١ٝ يف ؾاؼ١ ٖصا ايهتاب١، غٝاغ١ تتأغؼ ع٢ً مجاع َٔ اآليٝات 

ٝ٘ ٚفطٜات٘ َع اؿذاد١ٝ، ٚايتكٓٝات اإلقٓاع١ٝ يطزع ايؿبٗات؛ ؾكس تٓٓكٌ َٔ َان

ايٛظٜطٜٔ املجًٛبني، ٚساٍٚ إٔ ٜكسّ شات٘ بططٜك١ تتٛا٤ّ َع أغطاض ايهتاب ٚخطط٘ 

 ٚاغرتاتٝذٝات٘، ٚغٓشاٍٚ يف احملاٚض ايتاي١ٝ اؾتشام ٖصٙ االغرتاتٝذٝات اؿذاد١ٝ.

 اغرتاتٝذ١ٝ بٓا٤ قٛض٠ ايصات )اإلٜتٛؽ(:

ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس يكس أزضى املتهًِ إٔ اـٛض يف تعط١ٜ ؾدكٝيت ايٛظٜطٜٔ 

ٚؽكٝل نتاب يف َجايبُٗا، ُٜعس ؾعاّل َٓبّٛشا يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ؛ إش إْ٘ 

، 8ٜتعاضض ٚايكِٝ اإلغال١َٝ اييت تسعٛ إىل ايػرت ٚعسّ اجملاٖط٠ باملعاٜب ٚايٓكا٥ل

ٚاـا٥ض يف ٖصٙ األؾعاٍ هعً٘ َتذطّزا َٔ ايكؿات اـًك١ٝ اؿُٝس٠، ٚيعٌ ٖصا َا 

زؾع أسس ايؿٝٛر إىل إٔ ٜٓتكس ايتٛسٝسٟ؛ سٝح "ظعِ إٔ االختٝاض اؿػٔ، ٚاألزب 

، ٚال هٛظإ اـٛض ؾٝ٘، ألٕ ايػٝب١ ٚايكصع ٚايعه١ٗٝ ٚايتكبٝح املطنٞ ٜٓٗٝإ عٓ٘

                                                                                                                                               

ٛٓم ع٢ً ايططف املٓاؾؼ". عبٝس، سامت.  َٔ ٚتطَِٝ قٛض٠ َٗتع٠ ٚغعٞ إىل ايّعٗٛض يف َعٗط ايػايب ٚاملتؿ

 .278. م:اـطاب١ إىل ؼًٌٝ اـطاب

اجملُع ايعًُٞ ايععاٟٚ )ْع١ُ ضسِٝ(. "املعذِ ايعطبٞ ايكسِٜ ٚاملسْٚات األزب١ٝ َجايب ايٛظٜطٜٔ منٛشدا"، ف١ً  7

 .252، م:4ّ، ع2000أنتٛبط  1، ايعطاقٞ

اتب َا ٜٓسضز َٔ قبٝح ايهالّ، ٚقس سٓسز ابٔ ٖٚب ايه -َٔ ٚد١ٗ ْعط إغال١َٝ-ٜعس اـطاب ايجايب  8

نُٔ ٖصا يف قٛي٘: "ٚايكبٝح َٔ ايهالّ َا نإ يف غؿػاف األَٛض ٚأضاشهلا ناي١ُُٝٓ ٚايػٝب١، 

ٚايػعا١ٜ، ٚايهصب، ٚإشاع١ ايػط، ٚايٓؿام، ٚاملهط، ٚاـسٜع١، ؾهٌ شيو قبٝح، ألْ٘ َٔ َصَّٛ 

تح: أمحس َطًٛب ايبٝإ.  ايربٖإ يف ٚدٛٙاألخالم َٚعٝب األقٛاٍ". ٜٓعط: ايهاتب، إغشام بٔ إبطاِٖٝ. 

 .251ّ، م:2012. ايػعٛز١ٜ: َهتب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ، 1ٚخسه١ اؿسٜجٞ، ط
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ٚايػب املؤمل ٚايهالّ ايكاؾط، ٚاملهاؾؿ١ باملال١َ ٚايؿت١ُٝ بال َطاقب١ يٝػت َٔ 

. َٚٔ ؾإٔ ٖصا إٔ ٜسْؼ 9أخالم أٌٖ اؿه١ُ، ٚال َٔ زأب شٟٚ األخالم ايهطمي١"

املتهًِ ٜٚؿٖٛٗا؛ ألٕ اـٛض يف أعطاض ايٓاؽ، ٚاملهاؾؿ١ بعٝٛبِٗ  قٛض٠

ٚكاظِٜٗ، ال ٜكسض عٔ أٌٖ اؿه١ُ ٚأقشاب األخالم ايؿان١ً، َٚٔ ثِ تػتشٌٝ 

َٓتكس -قٛض٠ ايصات قٛض٠ ْاقك١ َجري٠ يالغتٓهاض ٚاالتٗاّ؛ ؾكس خًع عًٝٗا ايؿٝذ 

٢ً قٝػ١ سذاد١ٝ تهُط قٝاغا قؿات ايٛقاس١ ٚاألخالم املص١ََٛ، بٓا٤ّ ع -ايتٛسٝسٟ

 َهُطا ْٛنش٘ اآلتٞ:

 َكس١َ نرب٣: ايجًب ٚاهلذا٤ يٝؼ َٔ أخالم أٌٖ اؿه١ُ ٚشٟٚ األخالم ايهطمي١.

 َكس١َ قػط٣: ايتٛسٝسٟ ٜجًب ٜٚٗذٛ ايٛظٜطٜٔ.

 ايٓتٝذ١: ايتٛسٝسٟ يٝؼ َٔ أٌٖ اؿه١ُ ٚشٟٚ األخالم ايهطمي١.

خطٜٔ، ٖٚٛ َا دعً٘ ٜرتادع عٔ املهٞ يكس تٛضط ايتٛسٝسٟ يف ت١ُٗ قصف أعطاض اآل

يف تأيٝـ نتاب٘، ٜكطح بٗصا قا٥ال: "ٚنٓت ُُٖت ببعض ٖصا َٓص ظَإ، ؾهبح 

. بٝس إٔ املتهًِ ٜعٛز يٝػتأْـ 10عٓاْٞ عٔ شيو بعض أؾٝاخٓا ٚقكط إضازتٞ زْٚ٘"

ايطاعٔ يف ٖصا  َؿطٚع٘ األخالقٞ باغرتاتٝذٝات خطاب١ٝ ق١ُٓٝ بتؿٓٝس َعاعِ ايؿٝذ

املؿطٚع. ٚتأتٞ اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ أٚ قٛض٠ ايصات يف َكس١َ ٖصٙ االغرتاتٝذٝات 

اييت تٛٓغٌ بٗا ايتٛسٝسٟ يتؿٓٝس زع٣ٛ ايطاعٓني، ٚتأنٝس قش١ زعٛاٙ، إش غٝبين 

قٛض٠ يصات٘ ع٢ً أْكاض ايكٛض٠ ايػابك١، َعهسا إٜاٖا ظُاع َٔ ايتكٓٝات 

 اؿذاد١ٝ. 

تكبح قٛض٠ ايصات سذ١ قٓاع١ٝ ٦ٜٓٝٗٗا املتهًِ عٔ قكس١ٜ، ٜٚكّٛ ٚبٓا٤ّ ع٢ً ٖصا 

بتؿهًٝٗا ٚتٓؿ٦تٗا سػب َا ٜتٛا٤ّ َع املٛانع املؿرتن١ اييت ٜتكامسٗا َع املتًكني؛ 

ؾشذاد١ٝ قٛض٠ ايصات ال تهُٔ يف املتهًِ ْؿػ٘ بٛقؿ٘ شاتا خطاب١ٝ، ٚإمنا تٓبع 

ُٓكٗا بالغ١ املتهًِ اْطالقا َٔ األخالم احملُٛز٠ ٚاـ الٍ ايطٝب١ اييت تع٢ٜ بٗا ٚتك

يف خطاب٘؛ ألٕ "ايكا٥ٌ سذ١ غًك٘ ٚيٝؼ ايكا٥ٌ ٖٛ اـطٝب، بٌ ٖٛ خًل َٛغّٛ 

                                                           
 .38. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  9

 .38املكسض ْؿػ٘، م: 10
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ادتُاعٝا ٜؿتّك٘ اـطٝب َٔ َٛانع املسح ٜٚٓؿ٦٘ بكٛي٘ يٓؿػ٘ ٚهعٌ قٛي٘ قازضا 

 .11عٓ٘"

ٚإشا نإ ايتًُل َٔ ت١ُٗ ايجًب أَّطا قعّبا بػبب ثبٛتٗا ٚانشا يف ايهتاب، ؾإٕ 

ايتٛسٝسٟ ساٍٚ إبطاظ ؾطع١ٝ ايجًب يف ايسٜٔ اإلغالَٞ، ٚاإلؾاض٠ إىل إٔ ايهتاب١ 

تعسز٠ نإ ايجًب ايجايب١ يٝػت طاض١٥ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ بٌ إٕ ٖٓاى نتبا ٚضغا٥ٌ َ

غطنٗا األغاؽ، نُا أْ٘ بسا َتٛغال بعتاز سذادٞ َتٓٛع غطن٘ يف شيو قًب 

ايٓتٝذ١ يكاؿ٘ عرب تؿٓٝس َعاعِ اـكِ املٓتكس، َٚٔ ثِ إعاز٠ بٓا٤ قٛضت٘ املكٛن١ 

 ٚتأنٝسٖا.

إٕ املكس١َ اييت قسض بٗا املتهًِ نتاب٘ تكّٛ ع٢ً خطاب زؾاعٞ ٜػكط ايت١ُٗ 

شٛض٠ يف انطاط ايتٛسٝسٟ يف مماضغ١ نتاب١ قعٛض٠، تطؾهٗا املًؿك١، ٚاملتُ

ايؿطٜع١، ٜٚتشاؾ٢ تساٚهلا أٌٖ األزب ٚايؿه١ًٝ. ٚيطز ٖصٙ املعاعِ ٜكٛؽ املتهًِ 

َكس١َ غذاي١ٝ ط١ًٜٛ تتأغؼ ع٢ً َٓع١َٛ سذاد١ٝ ايػطض َٓٗا ايؿالح يف إغكاط 

ذ ٚدطزٖا َٔ األزب ايت١ُٗ، َٚٔ ثِ تطَِٝ قٛض٠ ايصات اييت اغتٗسؾٗا اـكِ/ايؿٝ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايرتغا١ْ اؿذاد١ٝ اييت تٛٓغٌ بٗا املتهًِ يف خطاب٘  ٚقاغٔ اـًل.

تتعايل ٚتتٛاؾر َع اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ؛ ؾاؿذر املٛظؿ١ بكسض َا غدطٖا املتهًِ 

يتأنٝس زع٣ٛ ؾطع١ٝ ايجًب، ٚايتأنٝس ع٢ً إٔ نتاب١ ايجًب ٖٞ َؿطٚع١ خاض 

ها١ْ ضؾٝع١، بكسض َا ٜطّٚ باألغاؽ اغتعاز٠ قٛضت٘ ؾٝٗا أزبا٤ ٚنتاب شٚٚ َ

اإلهاب١ٝ، قٛض٠ اإلْػإ املتأزب باـًل ايؿانٌ، ٚايكؿات ايطٝب١؛ ؾاالنطاط يف 

 ايجًب ال ٜعين عاٍ إٔ ايجايب غ٤ٞ األزب َٓتكِ سكٛز.

 اؿذر ايعك١ًٝ )ايًٛغٛؽ(:

املٓهط يف  إٕ ايتأٌَ يف اـطاب اؿذادٞ ايصٟ غادٌ ب٘ ايتٛسٝسٟ املداطب

؛ إش 12َكس١َ ايهتاب، هعًٓا ْػذٌ سهّٛضا الؾّتا الغرتاتٝذ١ٝ اؿذاز بايػًط١

                                                           
11
ٝس ايػطب١ٝ َٔ أضغطٛ ، نُٔ نتاب: أِٖ ْعطٜات اؿذاز يف ايتكاياؿذاز عٓس أضغطٛايطٜؿٞ، ٖؿاّ.  

 .146-145إىل ايّٝٛ. م:
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ٜتٛنأ املتهًِ ع٢ً غًط١ اـطاب ايسٜين يتأنٝس ؾطع١ٝ اهلذا٤ ٚايجًب، ٚقس تأٓت٢ 

ٖصا َٔ خالٍ تٛظٝـ بعض اآلٜات ايكطآ١ْٝ اييت تتهُٔ َسسا ٚأخط٣ ؼتٟٛ شَا 

ٌٖ أٍٚ َٔ محس ٚشّ، ََٚد ٚؾهط ٚالّ، أال تطاٙ نٝـ  ٜكٍٛ ايتٛسٝسٟ: "ٖٚٛ َعٖع 

ٖٚاْب"، ٚقاٍ يف آخط: "إْ٘  ُ٘ َأ ْٖ َِ اِيَعِبُس ِإ ِْٔع ٚقـ بعض عبازٙ عٓس ضناٙ عٓ٘ ؾكاٍ: "

ِٖ اْعط نٝـ ٚقـ  نإ قازم ايٛعس"، ٚع٢ً ٖصا ؾإْ٘ أنجط َٔ إٔ ٜبًؼ آخطٙ؛ ث

ٍِ ُٝٔ َٓ ََٖؿا٤ٕ ٔب ُٖاٍظ  َٖ ِِٝط  آخط عٓس غدط٘ عًٝ٘ ٚنطاٖت٘ ملا نإ َٓ٘ ؾكاٍ: " ٖٓاٍع يًَِد ََ

""ٍِ ْٝٔ ٍِ ُعتٌٍُّ َبِعَس َشٔيَو َظ  . 13َُِعَتٕس أٔثٝ

ٜػتجُط املتهًِ يف ٖصا املًؿٛظ ايػًط١ ايس١ٜٝٓ املتُج١ً يف اـطاب ايكطآْٞ، يتأنٝس 

اإلهل١ٝ يف املسح زع٣ٛ دٛاظ ايجًب، إش تربظ اآلٜات ايبٝٓات ايػابك١ انطاط ايصات 

ٚايصّ؛ إش َسح اهلل تعاىل املؤَٔ ايتٛاب ٚايكازم، ٚيف َكابٌ شيو شّ املؤَٔ ايعٝاب 

 ٚايبدٌٝ ٚايعامل. ٚيٛ نإ ايصّ قعّٛضا ملا ٚضز ع٢ً يػاْ٘ عٓع ٚدٌ. 

ٚقس عٓعظ املتهًِ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿذاد١ٝ بأسازٜح ْب١ٜٛ تبٝح ايجًب ٚتسعٛ إيٝ٘: "ٚقس 

ٔ ايٓيب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًَِّ: "اشنطٚا ايؿاغل مبا ؾٝ٘ نٞ ؼصضٙ ٚقع يف اـرب ع

. ٚإىل داْب ايػًط١ ايس١ٜٝٓ ٜعطض ايتٛسٝسٟ َا اؾتٗط يف َهُاض األزب َٔ 14ايٓاؽ"

نتاب ٚأزبا٤ خانٛا يف َعرتى ايهتاب١ ايجايب١، يٝهتػب َِٓٗ ؾطع١ٝ االنطاط 

إٔ نتاب٘ يٝؼ طاض٥ّا ع٢ً ايجكاؾ١  -َٔ د١ٗ أخط٣-ظ يف ٖصا ايؿعٌ َٔ د١ٗ، ٚيٝرب

ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ، بٌ إٕ شنط املجايب ٚاملٓاقب قه١ٝ ؾػًت ايهتاب َٚألت بطٕٛ 

 ايُهتب، َٚٔ األَج١ً اييت ٜػٛقٗا:

                                                                                                                                               
ٜؿري قُس َؿباٍ إىل إٔ سذ١ ايػًط١ ٖٞ إٔ "ْػتٓس يف سذادٓا إىل أؾدام َعٝٓني بأمسا٥ِٗ  12

، ٖٜٚٛاتِٗ؛ نإٔ ْؿري باالغِ إىل ؾاعط أٚ ْيٓب أٚ عامل أٚ ؾًٝػٛف أٚ سهِٝ أٚ غٝاغٞ أٚ ؾكٝ٘ أٚ خبري

ٚنإٔ ٜؿري اـطٝب إىل شات٘ َٔ خالٍ عطض َٓذعات٘ ٚٚنع٘ االدتُاعٞ، أٚ قس ْعتُس اإلؾاض٠ ايعا١َ 

إىل ايؿعطا٤ ٚاـربا٤ ٚايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚاألْبٝا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ. ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايػًط١ ال ؾدك١ٝ نإٔ 

إللٌٝ ٚايؿك٘ ٚاملصاٖب..." ٜٓعط: ْػتٓس إىل غًط١ اإلمجاع ٚايطأٟ ايعاّ ٚايعًِ ٚايؿًػؿ١ ٚايسٜٔ ٚايكطإٓ ٚا

 .135. م:يف بالغ١ اؿذاز

 .67. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  13

 .44ْؿػ٘، م:املكسض  14
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ُِطٚ ِبٔ -  المأخ ّضغاي١ّ ط١ًَّٜٛ يف ش بتْٝا، نايس سإ، ٖٚٛ ٚاسُأبٛ ُعج َبِشط "ٖصا َع

 .15"ازأٔبٞ ُزؤ م ابٔالأخ حس، َِٚٗاؾ ُس بٔق

 .16ٚقاٍ..." ا٤ٓٝؿًّا بأبٞ ايعدِػتَ ٚنإ ٠اضظايٛ ٔع ِعٍؾٗطخاْؿاٙ ع "ٖٚصا عٝػ٢ بٔ -
 .17ؾٝ٘" ٍٛايك تَسا قع٢ً َ ٜٓاضز اهلل بٔ ِٝسبع اؽبضغاَي١ّ ألبٞ ايع تسد"ٚٚ -

 .18"٘القأخ ـكٜال، ٚدض ٙضصو ٘ي ٜلسيب إىل قتايُع بت"ٚن -
 .19ّ ٖٚٞ..."ٓطهَ ٔإ إىل ابؿألٔبٞ ٖ ١ّايغض تسد"ٚٚ -
١ أبٞ عًٞ َُِكً ٔاز يف ابمحَّ الِبٔ ٞٚنطس ايعُٓٛ قٝٗا أبْازأؾ ١ايغض اأٜه تسدٚٚ -

 .20ميعق٘ ؾٝٗا"
 .21إ"ًُٝآٍ غ ضعب أٜبعيف َ عؿاملك ١ّ البٔايضغ ِأتط"أْا ق -

تأنٝس سهٛض "سذ١ ايكس٠ٚ" يف اـطاب ايػذايٞ ٚإٕ نإ ايتُجٌٝ بُٓاشز ناؾٝا ي

ايصٟ ٜطبع َكس١َ ايهتاب، إال إٔ شنطٖا نا١ًَ قُني بهؿـ ايبعس ايٛظٝؿٞ 

يتعساز ٖصٙ ايطغا٥ٌ، شيو إٔ شنط مناشز َتعسز٠ ٜؤنس اؿهٛض ايالؾت هلصا ايٓٛع 

زبٞ األزبٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ ايهتاب١ يٝػت نتاب١ ؾاش٠ بٌ إْٗا َططٚق١ يف ايرتاخ األ

 ايعطبٞ.

يكس اغتسع٢ املتهًِ ايُٓاشز ايػابك١ يهٞ ٜػتُس َٓٗا ؾطع١ٝ ايكٝاّ بػًٛى ايجًب؛ 

ألٕ األزبا٤ املصنٛضٜٔ ٜؿهًٕٛ غًط١ ٚقس٠ٚ وتصٜٗا ٜٚتأغ٢ ْٗذٗا، ؾـ"سذ١ 

                                                           
 .42املكسض ْؿػ٘، م: 15

 .45ْؿػ٘، م: املكسض 16

 .47املكسض ْؿػ٘، م: 17

 .62ْؿػ٘، م:املكسض  18

 .63ْؿػ٘، م:املكسض  19

 .66-67، م:املكسض ْؿػ٘ 20

 .71املكسض ْؿػ٘، م: 21
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. ٚتتعايل سذ١ ايكس٠ٚ 22ايكس٠ٚ تتُٝع بأْٗا تط٣ يف ٖصٙ ايػًط١ قس٠ّٚ ٚمنٛشّدا ُٜشتص٣"

١ُٝٓ ؾايهٌ ٜتهُٔ اؾع٤ َٔ مث١  ٖصٙ َع "سذ١ االؾتُاٍ" اييت تعتُس ع٢ً "ضؤ١ٜ ن

ؾٗٛ أِٖ بهجري َٔ اؾع٤ ٚيصيو أٜها تعٓس ق١ُٝ اؾع٤ َٓاغب١ ملا متٓجً٘ بايٓػب١ إىل 

، ٚتعٗط ٖصٙ اؿذ١ يف نٕٛ ايتٛسٝسٟ دع٤ّا َٔ مجاع١ ميجًٗا األزبا٤ 23يهٌ"ا

املصنٛضٕٚ، ؾُا زاّ أِْٗ انططٛا يف ايجًب يف نتاباتِٗ زٕٚ إٔ ٜتعطنٛا يإلْهاض 

ٚايطؾض، ؾإٕ ايتٛسٝسٟ أّٜها أزٜب ٜطَٞ إىل إٔ هطٟ يف فطاِٖ،  ٚايتؿٓٝع

ي٘  ٔمم سأس قاٍ ٌٗٙ اؿذ١ يف املًؿٛظ ايتايٞ: "ؾٚوؿط نُٔ ظَطتِٗ، ْٚتًُؼ ٖص

، اٍكا ٜؾُٝ ٚزسعِ َهلٛق، ٚٛضإ باألَؾط، ٚع١ُهيف اؿ ّس، ٚقٌهيف ايؿ سٜ

، ٛٙعؿسٚ ٙٚازٗت ٢ٌ ٔب٘؟ با أتَ غا٤ٚ عٓا قَ : ٔب٦ِؼاٍعٜٚ تبجا ٜؾُٝ ٍٛبكَ ُ٘هٚس

 .24ٛا ٔب٘"بٖزأٚت ٛٙٓػشتٚاغ

، إش ٜعُس إىل 25ٜٚػتجُط املتهًِ اؿذ١ ايٓؿع١ٝ اييت تكِٝ ايؿعٌ بٓا٤ّ ع٢ً ْتا٥ذ٘

إبطاظ ق١ُٝ ايجًب ٚأُٖٝت٘ َٔ خالٍ ْتا٥ذ٘ اإلهاب١ٝ، ٜٚؿكح املًؿٛظ اآلتٞ عٔ 

َِطُٖا ٚؾطح سسٜجُٗا، تِأزٜب ايِٓؿؼ،  سهٛض ٖصٙ اؿذ١: "ؾإٕ ايؿا٥س٠ املطًٛب١ يف أ

َٔ مّما َقُبَح، ٚتِػًٝط ايٓعِط ٚادتالب ا ـًَِل، ٚؽًٝل َا َسُػ ألْؼ، ٚإقالح ا

ايكشِٝح، َع ايعِسٍ احملُٛز ؾُٝا أِؾهٌ ٚاِؾتب٘ بني اؿػٔ املطًَل ٚاِيكبٝح 

يب . وادر ايتٛسٝسٟ يتأنٝس زعٛاٙ ٚإقٓاع املتًكني بأ١ُٖٝ شنط املجا26اِيُِطًل"

ٚاملٓاقب بايطنٕٛ إىل َا ٜرتتب عٔ ٖصا ايػًٛى َٔ ْتا٥ر ١َُٗ ٚإهاب١ٝ نتأزٜب 

                                                           
. األضزٕ: زاض نٓٛظ 1، طاضب١ بالغ١ٝ سذاد١ٝ يتشًٌٝ اـطاباتيف بالغ١ اؿذاز: مٛ َكَؿباٍ، قُس.  22

 .147ّ، م:2017املعطؾ١، 

. األضزٕ: عامل ايهتب اؿسٜح، 2، طاؿذاز يف ايؿعط ايعطبٞ: بٓٝت٘ ٚأغايٝب٘ايسضٜسٟ، غا١َٝ.  23

 .210ّ، م:2011

 .44. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  24

 .72م:ّ، 2014. بريٚت: زاض ايهتاب اؾسٜس، ْعط١ٜ اؿذاز عٓس ؾاِٜٝ بريملإ، اؿػني. بٓٛ ٖاؾِ 25

 .13. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  26
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ايٓؿؼ ٚتكِٜٛ األخالم ٚػٜٛس ايػطا٥ط. ٚع٢ً ٖصا االعتباض تػسٚ نتاب١ ايجًب ٚغ١ًٝ 

 ال غا١ٜ؛ إْٗا ٚغ١ًٝ مٛ ؼكٝل ايػُٛ األخالقٞ ْٚؿط ايكِٝ املج٢ً.

َؤغؼ ع٢ً املجٌ اؿُٝس٠، ؾٗصا ال ٜتأت٢  ٚإشا ناْت ايػا١ٜ ٖٞ بٓا٤ فتُع أخالقٞ

ؾكط مبسح احملػٔ ٚشنط املٓاقب، ٚإمنا نصيو بصّ املػ٤ٞ ٚشنط املجايب، ٜكٍٛ 

ايتٛسٝسٟ: "َٔ مل ٜصَِ املػ٤ٞ مل وُس احملػٔ، َٚٔ مل ٜعطف يإلغا٠٤ َهّها، 

ايتبازٍ اييت تكّٛ ع٢ً  . ٖٚٓا ٜػتجُط املتهًِ سذ27١مل هس عٓسٙ يإلسػإ َٛقّعا"

ٌٍ بني نا٥ٓني أٚ سايتني ببٝإ أُْٗا َرتابطإ زاخٌ عالق١ َا، ٚبايتايٞ هب  "متاث

" ، إش ٜٓطًل املتهًِ َٔ ضبط بني املسح ٚايصّ، 28َعاًَتُٗا بايططٜك١ ْؿػٗا

 ٜػتسعٞ اآلخط. ٚاعتباضُٖا َرتابطني ٚنٌ ٚاسس

ٜٚطنٔ ايتٛسٝسٟ إىل "سذ١ ايهِ" َػتجُطا نجط٠ ايجايبني ٚايصاَني يالستذاز ع٢ً 

ؾطع١ٝ ايطعٔ يف ايٛظٜطٜٔ، ٜٚتذ٢ً ٖصا يف قٛي٘: "ٚأَا ايؿعطا٤ ٚأقشاب ايٓعِ، 

. 29ٚأضباب املسح ٚاهلذا٤، ٚايجًب ٚاؿُس، ٚايتؿٓٝع ٚايتشػني، ؾِٗ نايطِ ٚايطّ"

ٚتٓػذِ ايكٛض٠ األغًٛب١ٝ املب١ٝٓ ع٢ً املؿاب١ٗ َع ايٛظٝؿ١ ايتساٚي١ٝ اييت ىتعْٗا ٖصا 

 املٛنع، إش ؼٌٝ إىل ايهجط٠.

" Ad Homineنُا ٜػدط املتهًِ اغرتاتٝذ١ٝ سذاد١ٝ أخط٣ ٖٞ سذ١ "آزَِٖٛٓٝ 

تٛسٝسٟ ٜؿٓس زع٣ٛ إش ٜٓتكٌ َٔ قادذ١ زع٣ٛ اـكِ إىل ايطعٔ يف ؾدك٘؛ ؾاي

ايؿٝذ اييت تكتهٞ سط١َ ايجًب ٚعسّ دٛاظ شنط َػاٚئ اآلخطٜٔ ٚعٝٛبِٗ ال ألْٗا 

عٖس ٚايتكٛف، ٜكٍٛ أبٛ سٝإ: خاط١٦ بٌ ألْٗا قازض٠ عٔ ؾدل ٜتب٢ٓ َصٖب اي

 َٔ ٘عؾس، ال ٜٝسمح ٘باس، ٚقطٚفعَ بٖصَ احلايك ذٖٝصا ايؿ ٘صا ايصٟ قاي"ٖٚ

ٖصا  ، ٚيٝتًـعٔ ايػ َٛضٚخ ، ٚأزباؽيف ايٓ اؿ١ق ٠ريٚغ ٌكٔ عَ ١هػَ ٘ي

 ، ٚيٝت٘ بسأ بٗصا ايهال١ّغريٙ بٗصٙ ايٛقٝ ٌ، ٚعأََ ْؿػ٘ ٖصٙ ايٛال١ٜ ٞيٚ ايكا٥ٌ

 ، ٚإىل ٖصا ايكٝاّسٚايه ا٤ٓإىل ٖصا ايع ٘أبعت زطايصٟ قس أخ ٥ٝؼايط ُ٘انَٚا ؾ

                                                           
 .51م: املكسض ْؿػ٘، 27

 .66م:. ْعط١ٜ اؿذاز عٓس ؾاِٜٝ بريملإبٓٛ ٖاؾِ، اؿػني.  28

 .74. م:أخالم ايٛظٜطٜٔ ايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ. 29
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ِٓت ِصٍع، ِٚينيأ احملطّٚ ؼا٥ايب ب٘ ضأ٣ دآْهيال، ٚ ٛزعٚايك ، ِٕٖٛأ ًّٛاملع عذامل

 ٘املعٔ ظ ضطعا، ٚأعٚاع ً٘ٝع ٌب، ؾأقٌٗغب٘ أ رتٜحػٜٚ ٘جٓمبا ٜ شًصاملت طدظٚ

ٝ٘ا" . هػس ٖصا املًؿٛظ خكٝك١ باضظ٠ َٔ خكا٥ل اـطاب اؿذادٞ ايكا٥ِ 30قأب

ع٢ً سذ١ ٚد٘ ايصات، ٖٚٞ اْػشاب املتهًِ َٔ َكاضع١ زع٣ٛ املداطب ٚتٛدٗ٘ إىل 

شات٘ َٚعتكسات٘، قاٚال تؿٜٛٗٗا ٚايطعٔ يف أًٖٝتٗا، َٔ خالٍ اتٗاَٗا باالمٝاظ إىل 

 ابات٘. داْب ايعامل/ايكاسب بٔ عباز ٚق

ٚقس عهس ايتٛسٝسٟ قٛضت٘ ايكب١ًٝ، بكٛض٠ خطاب١ٝ َٛيس٠، ضأٖ ؾٝٗا ع٢ً قٛ 

شاتٝت٘، ٚايعٗٛض يف قٛض٠ ايهاتب ايصٟ ٜٓدطط يف نتاب١ َؿطٚع أخالقٞ بٓا٤ ع٢ً 

اب، َٔ شيو أغؼ ع١ًُٝ َٛنٛع١ٝ، ٖٚٛ َا تربظٙ ًَؿٛظات َتعسز٠ يف َس١ْٚ ايهت

عطؾ١ األسٛاٍ إشا ٚضزت َؿتب١ٗ َػتب١ُٗ، اب ٜطدع إىل َٖصا املًؿٛظ: "ٖٚصا ب

َٛاقب األَٛض إشا قسضت َػتٓري٠ َتٛنش١، ٚمثط٠ ٖصٙ املعطؾ١ ايػال١َ يف ايسْٝا  ٚع

. ٜٚكٍٛ يف ًَؿٛظ آخط: "ٖٚصا ايباب مجاع املٓاؾع ٚاملهاض، 31ٚايهطا١َ يف اآلخط٠"

ؿ١ً ٚشٟٚ األقساض، ٖٚٛ باب ٜٓتعِ ٚب٘ ٜكع ايتؿاٚت بني األخٝاض ٚاألؾطاض، ٚبني ايػ

ايكسم ٚايهصب يف ايكٍٛ، ٚاـري ٚايؿط يف ايؿعٌ، ٚاؿل ٚايباطٌ يف 

. ٜربظ ٖصإ املًؿٛظإ االػاٙ املٛنٛعٞ ايصٟ ٜهع٘ املتهًِ َٓٗذا 32االعتكاز..."

يصات١ٝ، ٜػري ٚؾك٘، إش ٜٓشت ايتٛسٝسٟ قٛض٠ ايهاتب املٛنٛعٞ ايصٟ ٜٓأ٣ عٔ ا

ٜٚٓربٟ يتُشٝل األخالم ٚمتٝٝع املٓاؾع ٚاملهاض، ٚتكسِٜ َعطؾ١ ع١ًُٝ تطّٚ "تأزٜب 

ايٓؿؼ، ٚادتالب األْؼ، ٚإقالح اـًل، ٚؽًٝل َا سػٔ مما قبح، ٚتػًٝط 

 .33ايٓعط ايكشٝح"

ثِ إٕ مت قٛض٠ َٛنٛع١ٝ يًصات اغرتاتٝذ١ٝ دسٜط٠ بإغكاط ايبعس ايصاتٞ، َٚٔ 

تهطًع قٛض٠ ايصات املٛنٛع١ٝ بٛظٝؿ١ تساٚي١ٝ تػع٢ إىل زض٤ ت١ُٗ االغتٝاب 
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ٚايتؿٗري، ؾهتاب١ ايجًب اييت ؼٓطنٗا غطٜع٠ االْتكاّ، تػسٚ َعطؾ١ ع١ًُٝ مبٛنٛع 

األخالم دسٜط٠ بايبشح ٚايسضاغ١. بٝس إٔ ٖٓاى إؾهاال آخط غٝعرتض املتهًِ 

 ٛسٝسٟ نتاب٘ يف تتبع َجايب ايٛظٜطٜٔ؟ٜٚعطقٌ ؾالح اغرتاتٝذٝات٘ ٖٚٛ: مل خل ايت

يكس زعِ ايتٛسٝسٟ قٛضت٘، ٚاغتشايت ْكط١ ايهعـ ٖصٙ ضنٝع٠ ١َُٗ؛ ألٕ اختٝاض 

ايٛظٜطٜٔ َٛنٛعا يًهتاب أَط ضادع إىل خربت٘ بُٗا َٚعطؾت٘ ايعُٝك١ هلُا، ٜكٍٛ: 

"ٚيػت أزعٞ ع٢ً ابٔ عباز َاال ؾاٖس يٞ ؾٝ٘، ٚال ْاقط يٞ عًٝ٘، ٚال أشنط ابٔ 

يعُٝس مبا ال ب١ٓٝ يٞ َع٘، ٚال بِطٖإ يسعٛاٟ عٓسٙ، ٚنُا أتٛخ٢ اؿل عٔ غريُٖا ا

إٕ اعرتض سسٜج٘ يف ؾهٌ أٚ ْكل، نصيو أعاًَُٗا ب٘ ؾُٝا عطؾا بني أٌٖ ايعكط 

باغتعُاي٘، ٚؾٗطا ؾِٝٗ بايتشًٞ ب٘، ألٕ غاٜيت إٔ أقٍٛ َا أسطت ب٘ خربا، ٚسؿعت٘ 

تبس٣ املتهًِ يف قٛض٠ أخالق١ٝ ضؾٝع١؛ ؾاؿل ٚنسٙ، ٚايكسم  . يكس34مساعا"

غاٜت٘، أَا ؽكٝل ايٛظٜطٜٔ ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس َٛنٛعا يسضاغت٘ األخالق١ٝ ؾٗٛ 

 ْابع عٔ زضاٜت٘ ايعُٝك١ بُٗا ٚاتكاي٘ ايكطٜب َُٓٗا.

 اؿذاز ايعاطؿٞ )ايباتٛؽ(:

اؿذاز ايعكًٞ باغرتاتٝذ١ٝ تتعانس اغرتاتٝذ١ٝ اؿذاز بكٛض٠ ايصات األخالق١ٝ ٚ

ايباتٛؽ، إش ٜطتهٔ املتهًِ إىل تكسِٜ قٛض٠ غًب١ٝ يًُجًٛبني، ٖٚصا اإلدطا٤ 

اؿذادٞ قُني باغتجاض٠ َؿاعط االظزضا٤ ٚايتؿٓٝع يس٣ املتًكٞ مما هعٌ ايجًب ؾعاّل 

 َطغّٛبا ٚايصّ أَّطا َطًّٛبا، ٖٚصا َا ٜػتٛقؿٓا يف ٖصا املًؿٛظ: "ٚنٝـ ٜأثِ اإلْػإ

يف غٝب١ َٔ نإ قًب٘ ْػال بايٓؿام، ٚقسضٙ َطٜها بايهؿط، ْٚؿػ٘ ؾا٥ه١ 

بايكػا٠ٚ، ٚٚدٗ٘ َهػٛضا بايكؿاق١، ٚيػاْ٘ شضٜا بايؿشـ ٚايبصا٠٤، ٚغريت٘ داض١ٜ 

. هػس ٖصا ايؿاٖس 35ع٢ً ايهٝس ٚايعسا٠ٚ، ٚعؿطت٘ ممكٛت١ بايٓهس ٚايطزا٠٤"

ـ املجًٛب تٛقّٝؿا َجرّيا ملؿاعط اؿكس ٚاالستكاض؛ إش إٕ اْكطاف املتهًِ إىل تٛقٝ

ؾدّكا بٗصٙ ايكؿات املص١ََٛ ٚاـالٍ ايس١٦ْٝ سك٘ إٔ ٜجًب ٜٚٗادِ ست٢ تعطف 

سكٝكت٘ ٜٚتكٞ ايٓاؽ ؾطٙ. َٚٔ ثِ ٜػتشٌٝ ٖصا ايعٌُ اهلذا٥ٞ ٚادبا ؾطعٝا متًٝ٘ 
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ط٠ باغتُاي١ تعاطـ املطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ، مما هعٌ املتهًِ ٜؿهٌ قٛض٠ إهاب١ٝ دسٜ

املتًكني؛ ؾكس بطظ يف َعٗط املٓاؾح عٔ ايسٜٔ اإلغالَٞ، ٚاملٓتكط يًكِٝ اإلغال١َٝ 

ايٓب١ًٝ؛ ألٕ اهلذّٛ ع٢ً ايٛظٜطٜٔ ٚضقس عٝٛبُٗا ٖٚتو عطنُٗا ٚؾهح غ٤ٛاتُٗا، 

ٖٛ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ قٝا١ْ ايكِٝ ٚاملجٌ، ٜكٍٛ ايتٛسٝسٟ: "َٚت٢ نإ شنط 

ع ع٢ً ايؿاغل َٓهطا، ٚايسالي١ ع٢ً ايٓؿام خطال، ٚؼصٜط املٗتٛى سطاَا، ٚايتؿٓٝ

 .36ايٓاؽ َٔ ايؿاسـ املتؿشـ دٗال؟"

ٜٚػتجري املتهًِ أٖٛا٤ املتًكني ٚعٛاطؿِٗ ايس١ٜٝٓ َٔ خالٍ ًَؿٛظات تعرب عٔ 

اْػذاَ٘ َع ايتكٛض اإلغالَٞ ٚعسّ امطاؾ٘ عٔ ٖصا ايتكٛض قٝس أمن١ً؛ إش بطظ 

ٌٓ، ٚاملكتسٟ ملٓٗاز األْبٝا٤ ٚاملطغًني ايتٛ سٝسٟ يف قٛض٠ املتبع يػٓٔ اهلل عٓع ٚد

، ْٚتًُؼ ٖصا يف ًَؿٛظات َتعسز٠ ْصنط َٓٗا متجٝاّل: "ٚقس أث٢ٓ اهلل 37ٚايكاؿني

ع٢ً ٚاسس ٚيعٔ آخط، ٚسط ٖصا إىل اؿـ ٚضؾع شيو إىل ايعطف، ٚعاتب ٚأْب ٚالّ 

ٚشّ؛ ٚشيو ضغٛي٘ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘، َٚٔ تكٓسَ٘ َٔ األْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚاألٚيٝا٤ 

ٚايكشاب١ ايع١ًٝ، ِٖٚ ايكس٠ٚ ٚايعُس٠، املدًكني؛ ٚع٢ً ٖصا ؾٛضم ايػًـ ايطاٖط، 

، ٜٚكٍٛ أّٜها يف 38ٚإيِٝٗ ٜٓت٢ٗ يف نٌ ساٍ، ٚعًِٝٗ ٜعتُس يف نٌ أَط شٟ باٍ"

َهإ آخط: "ٚمٔ قس اقتسٜٓا باهلل ضب ايعاملني، ٚدطٜٓا ع٢ً عاز٠ األْبٝا٤ ٚاملطغًني 

. يكس ؾٝس املتهًِ قٛض٠ شات١ٝ تػتكٞ أغػٗا 39 ايكاؿني"ٚأخصْا بٗسٟ عباز اهلل

َٔ املطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ يًُكتس٣ بِٗ، َٚٔ ثِ ؾٗٛ ٜػتُس َِٓٗ قِٝ ايكالح ٚاإلميإ 

ٚسػٔ األخالم ٚىًعٗا ع٢ً شات٘ نُٓٝا. ٚال ؾو إٔ املتًكٞ غٝػًِ َؤَٓا َٚكتٓعا ملا 

 يكاؿني َٔ قساغ١ يف ٖصٙ املطدع١ٝ اإلغال١َٝ. ٜتُٝع ب٘ االقتسا٤ بايطغٌ ٚا
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يكس ؾأ املتهًِ إىل تػدري َٓع١َٛ سذاد١ٝ َتٓٛع١، ايػطض َٓٗا زسض املٛقـ 

املٓاٚئ ايصٟ نبح مجاح ايصات ايجايب١ عٔ اـٛض يف تؿطٜح أخالم ايٛظٜطٜٔ، بٓا٤ّ 

الم ع٢ً قاعس٠ أخالق١ٝ تؿٝس بإٔ ٖصا ايؿعٌ ال ىٛن٘ أٌٖ األزب ٚشٚٚ األخ

ايؿان١ً، ٖٚٛ َا ٜعٝل ؼكٝل ايٛظٝؿ١ ايتٛاق١ًٝ اييت ٜتػٝاٖا؛ ؾكس قٛض اـكِ 

قٛض٠ أبٞ سٝإ بٓعع ايكِٝ ايؿان١ً عٓ٘. ٖٚصا َا ٜػٛؽ اْؿػاٍ املتهًِ يف َكس١َ 

ايهتاب بتؿٓٝس ٖصٙ ايسع٣ٛ، َٔ خالٍ االستذاز يؿطع١ٝ ايجًب عرب االغتعا١ْ 

 ٓٝات اؿذاد١ٝ ٚاألزٚات ايبالغ١ٝ. مبدطط سذادٞ ٜتأغؼ ع٢ً مجاع َٔ ايتك

اْطالّقا مما غبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" اغتشايت 

ّٝا ، غع٢ ؾٝ٘ املتهًِ إىل إثبات بطا٤ت٘ ٚزض٤ ت١ُٗ ايتؿٓٝع ٚايتؿٗري 40خطاّبا قها٥

ٚايػٝب١ عٓ٘، عرب ْٗر غٝاغ١ خطاب١ٝ تتعانس ؾٝٗا اغرتاتٝذ١ٝ ايًٛغٛؽ َع 

اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ؛ شيو إٔ ايتكٓٝات اؿذاد١ٝ املػتسعا٠ مسشت غًل َػاس١ 

تعاضض نتاب١  خكٝب١ يتؿهٌٝ قٛض٠ املتهًِ، ٚعربٖا ؾٓٓست ٖصٙ اؿذر ؾهط٠

ايجًب َع ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚأتاست اجملاٍ يًُتهًِ بإٔ ٜؿهٌ 

قٛض٠ بس١ًٜ يصات٘، قٛض٠ تكّٛ ع٢ً ايكِٝ ايؿان١ً نايكسم ٚاملٛنٛع١ٝ ٚاؿل، 

 مما هعًٗا ق١ُٓٝ باغتُاي١ ايكطا٤ إلقٓاعِٗ بكش١ ايسعا٣ٚ املعطٚن١ يف ايهتاب. 

 خامت١ ايبشح:

ّٝا سذادّٝا يف َكس١َ ٖصا األثط يٝساؾع عٔ َؿطٚع١ٝ قسّ اي تٛسٝسٟ خطاّبا قها٥

ايجًب، ٚيريز ع٢ً املتًكني ايػًبٝني ايصٜٔ اغتشهطِٖ أثٓا٤ ايتؿهري يف َػاَط٠ إٜصاع 

ايهتاب بني ايٓاؽ، ٚيف ٖصا املًؿٛظ إؾاض٠ إىل املتًكني ايصٜٔ اغتٗسؾِٗ أبٛ سٝإ: 

ايكٍٛ ضأٜٓا تكسميٗا ٚاالغتعٗاض بٗا، قبٌ أخصْا مج١ً َٔ  -ساطو اهلل-"ٚقس ضأٜٓا 

ؾُٝا أْؿأْا ي٘ ٖصا ايهتاب، قكسا يؿٌ سس ايطاعٔ، ٚسػُا ملاز٠ اؿاغس، ٚتعًُٝا 
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يًذاٌٖ، ٚإضؾازا يًُتشري، ٚاستذادا ع٢ً َٔ ٜسٍ عؿغ ايًػإ، ٚنتُإ ايػط، 

 . 41ٚطٞ ايكبٝح، َٚػامل١ ايٓاؽ، ٚاغتؿاض املٓهط"
ٚيكس ساٚيت ايسضاغ١ ايٛقٛف عٓس االغرتاتٝذٝات اييت تؿهٌ ايكٝػ١ اؿذاد١ٝ يف 

َكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" ألبٞ سٝإ؛ إش تبني َٔ خالٍ ايتشًٌٝ أْ٘ عُس إىل 

قٝاغ١ َٓع١َٛ سذاد١ٝ ٜٓتكط ؾٝٗا يسعٛاٙ ٜٚساؾع بٗا عٔ َهاَني نتاب٘، 

ستذاز يؿطع١ٝ ايجًب. يكس أثح املتهًِ يف َكس١َ نتاب٘ أضن١ٝ ْك١ٝ ٚاملتُج١ً يف اال

سذاد١ٝ، تأٓغػت ع٢ً مجاع َٔ االغرتاتٝذٝات اييت تهطًع بع١ًُٝ اإلقٓاع، ٚيف 

َكسَتٗا اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ؛ سٝح اضتهٔ إىل تكسِٜ ككٛم يصات٘ ست٢ ٜهٕٛ 

ب١ ايجايب١ بٛقؿٗا نتاب١ دسّٜطا باغتُاي١ ايكطا٤، َٚٔ ثِ، وجِٗ ع٢ً تكبٌ ايهتا

ع١ًُٝ تطّٚ تؿطٜح ايطبا٥ع اإلْػا١ْٝ، نُا زعِ خطاب٘ ظ١ًُ َٔ اؿذر ايعك١ًٝ 

 ٚايعاطؿ١ٝ يريأٖ ع٢ً نػب تكبٌ ايكاضئ هلصٙ ايهتاب١ ايجايب١.

 املكازض ٚاملطادع:

  .ايػعٛز١ٜ: 1، تح: أمحس َطًٛب ٚخسه١ اؿسٜجٞ، طايربٖإ يف ٚدٛٙ ايبٝإابٔ ٖٚب .

 ّ.2012تب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ، َه
  .ٛ1979، تط ٚتح: عبس ايطمحٔ بسٟٚ. بريٚت: زاض ايكًِ، اـطاب١أضغط.ّ 
  .ٛ2008، تط: عبس ايكازض قٓٝين. أؾطٜكٝا ايؿطم، ايساض ايبٝها٤، اـطاب١أضغط.ّ 
  .بريٚت: زاض ايهتاب اؾسٜس، بالغ١ اؿذاز: األقٍٛ ايْٝٛا١ْٝبٓٛ ٖاؾِ، اؿػني .

2014.ّ 
  .بريٚت: زاض ايهتاب اؾسٜس، ْعط١ٜ اؿذاز عٓس ؾاِٜٝ بريملإبٓٛ ٖاؾِ، اؿػني .

2014.ّ 

  .ٕأخالم ايٛظٜطٜٔ، َجايب ايٛظٜطٜٔ ايكاسب ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝسايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝا ،

 ّ.1992تح: قُس بٔ تاٜٚت ايطٓذٞ. بريٚت: زاض قازض، 

                                                           
 .77. م:أخالم ايٛظٜطٜٔ. ايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ 41
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  .األضزٕ: عامل ايهتب 2، ط: بٓٝت٘ ٚأغايٝب٘اؿذاز يف ايؿعط ايعطبٞايسضٜسٟ، غا١َٝ .

 ّ.2011اؿسٜح، 

  .)أِٖ ْعطٜات اؿذاز يف ايتكايٝس ايػطب١ٝ َٔ أضغطٛ إىل ايّٝٛ.قُٛز، محازٟ )إؾطاف 

 داَع١ اآلزاب ٚايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، ن١ًٝ اآلزاب مبٓٛب١، تْٛؼ، ز.ت.
  .ايكاٖط٠: خطاب١ٝ َٔ َٓعٛض دسٜس َٔ اـطاب١ إىل ؼًٌٝ اـطاب َؿاِٖٝعبٝس، سامت .

 ّ.2018زاض ضؤ١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

  .1، طيف بالغ١ اؿذاز: مٛ َكاضب١ بالغ١ٝ سذاد١ٝ يتشًٌٝ اـطاباتَؿباٍ، قُس .

 ّ.2017األضزٕ: زاض نٓٛظ املعطؾ١، 

  .ٌٝكاٍ . ايساض ايبٝها٤: زاض تٛب1، طاـطاب املٛاظٟ يًككٝس٠ ايعطب١ٝ املعاقط٠َٓكط، ْب

 ّ.2007يًٓؿط، 
 :ايسٚضٜات

  ،"ايععاٟٚ )ْع١ُ ضسِٝ(. "املعذِ ايعطبٞ ايكسِٜ ٚاملسْٚات األزب١ٝ َجايب ايٛظٜطٜٔ منٛشدا

 .4ّ، ع0222أنتٛبط  1ف١ً اجملُع ايعًُٞ ايعطاقٞ، 
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 :ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛت

 ْؿأتٗا ٚتأثطٖا باملتػريات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ

عًٞ غٝس مج١ًٝ. أ
 
Email: jameelasayedali@yahoo.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
 خايسيًؿاعط  "َٓري٠"ّ بعٓٛإ ?9@8ايهٜٛت عاّ  زٚي١ ظٗطت ايكك١ ايككري٠ يف

ايهٜٛت١ٝ َٓص ْؿأتٗا. ٚتعترب ؾرت٠ ا٭ضبعٝٓٝات ٖٞ  ايؿطز ٚاستهٓتٗا ايكشاؾ١

ا٫ْط٬ق١ ايٓانذ١ املػتُط٠ يًكك١ سٝح مل تتٛقـ بعسٖا، نُا أْٗا َطس١ً 

يف سكب١ ٠ ايكك١. ٚا٫ْتؿاض بؿهٌ تعسز ايكشـ ٚإقباٍ ايكطا٤ ع٢ً قطا٤

عهػت ايكك١ تػٝريات اجملتُع ايهٜٛيت ايػٝاغ١ٝ ، اـُػٝٓٝات ٚايػتٝٓٝات

اع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. ٚمتٝعت ايكك١ يف ايػبعٝٓٝات بسخٍٛ املطأ٠ اجملاٍ ايػطزٟ ٚا٫دتُ

، ٚتؿٛقٗا ؾٝ٘. ٚيف ايجُاْٝٓٝات اٖتُت ايكك١ بتٓاٍٚ قهاٜا املُٗؿني ٚايعُاي١ ايٛاؾس٠

متٝعت ٚ أَا يف ايتػعٝٓٝات ؾطنعت ايكك١ ع٢ً ايػعٚ ايعطاقٞ ٚاست٬ٍ ايهٜٛت.ٚ

ج١ بعٜاز٠ عسزٖا ٚعسز نتابٗا ٚبايتُطز ع٢ً ايطقٝب ايكك١ ايهٜٛت١ٝ يف ا٭يؿ١ٝ ايجاي

 ٕٚ خؿ١ٝ املٓع أٚ قان١ُ ايهاتب.ٚتٓاٍٚ املػهٛت عٓ٘ يف ايػطز ز

 .، املتػرياتايككري٠ ايكك١ ايهٜٛت، ،مج١ًٝ غٝس عًٞ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The short story first appeared in Kuwait in 1928 starting with "Munira" by the 

poet Khalid Al-Faraj. In the 1940s, short stories became more widespread and 

commonplace. The spread was possible due to both the increase of publications 

across multiple mediums (newspapers and magazines) and the continued interest 

of the readers. In the 1950s and 1960s, the short stories began to reflect the 

political, social, and economic changes of Kuwaiti society by male writers. 

However, the 1970s was marked by the appearance of female writers in the 

narrative field with significant skills. In the 1980s, the Short Story category 

focused on the issues of the marginalized groups and the expatriate workers. 

However, the focus shifted in the 1990s to the Iraqi invasion and the occupation 

of Kuwait. The Kuwaiti Short Story category in the new millennium has been 

marked by an increase in the number of writers. 

                                                           
 نٜٛت١ٝ قاق١. 
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 َكس١َ: 

ظٗطت ايكك١ ايككري٠ ايهٜٛت١ٝ َٓص قطٕ َه٢، ٚمتٝعت بايطٜاز٠ ا٭زب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

ّ @9@8يف ايهٜٛت ٚيف زٍٚ اـًٝر ايعطب١ٝ. ٜٚعترب ْؿط أٍٚ قك١ نٜٛت١ٝ عاّ 

ثكاؾ١ٝ قازٖا ايطٚاز ٚأثطٖٚا بػطز قككٞ  يًؿاعط خايس ايؿطز، ٫ٚز٠ ملػري٠ "َٓري٠"

تٜٓٛطٟ تٓاٍٚ َٛنٛعات ادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚاقع١ٝ ٚاغتُطت ٖصٙ املػري٠ 

 بعس دٌٝ. اإلبساع١ٝ د٬ًٝ

ٕ َا َطت ب٘ ايهٜٛت َٔ تػريات ب١ٝ٦ٝ تكٍٛ ايباسج١ ؾُٝا٤ دٓٝسٟ قُس إ

ٚاؿهط(، ٚاإلْػإ ٚادتُاع١ٝ عرب تاضىٗا، بسا١ٜ باملهإ )ايبسٚ ٚايبشط 

)ايهٜٛيت، ايبسٕٚ، ايٛاؾس(، ٚايعَٔ )قبٌ ايٓؿط ٚبعسٙ( ٚاؿطاى ايٓٛعٞ املتُجٌ يف 

"ايهتاب١ ايٓػ١ٜٛ"، ٚاؿطاى اؾُايٞ "ٚاملعاٖط ايؿ١ٝٓ" نإ َعٝٓا ٫ ٜٓهب يٮزبا٤ 

ٚايككاقني، ؾأخطدٛا َٔ إبساعاتِٗ نٌ دسٜس. نُا إٔ اؿطم ع٢ً ايٛاقع١ٝ مل 

ضغ١ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ايػطز، َجٌ ايكك١ يف ؾهٌ ايػٝٓاضٜٛ ميٓع َٔ مما

 . 1اٚايؿعط١ٜ ٚايػطٜاي١ٝ، ٚايكك١ ايككري٠ دًس

ٞ ق١ًًٝ ٚأغًبٗا اْتكا٥ٞ ىهع ملعاز أَا ايسضاغات ايٓكس١ٜ يًكك١ يف ايهٜٛت ؾٗ

 .2ايهاتب أٚ ضغب١ اؾ١ٗ اييت زؾعت٘ يًهتاب١

كاق١ ٚضٚا١ٝ٥ َٚتابع١ يًؿإٔ ايجكايف، ؾإٕ اؾٌٝ اؿايٞ َٔ َٔ ٚد١ٗ ْعطٟ ن 

سطٜل ع٢ً اغتك٬يٝت٘ املطًك١ يف اختٝاض َٛنٛعات٘ ايككك١ٝ ايهتاب ٚايهاتبات 

ُطز ع٢ً تسخٌ ايطقٝب ٚغًطت٘ يف ؼسٜس َا ٜٓؿط. ٖٛ دٌٝ َٔ ايهتاب املٓتُني َٚت

إىل ٚاقعِٗ ايصٟ ٜعٝؿْٛ٘ ُّٖٚٛ نتاباتِٗ اؿاي١ٝ ضغِ تٛاقًِٗ ايٛثٝل َع ا٭دٝاٍ 

 ايػابك١.
ا َٔ ايككل ا ممًٝعا ؾعبًٝت ايهٜٛت مبانٝٗا ايعطٜل ايصٟ وٌُ َٛضًٚثُعطؾ

يٛنع ا٫دتُاعٞ يًهٜٛتٝني عب ايػؿط ٚايتعطف ع٢ً ط اٚاؿهاٜات سٝح اضتب

                                                           
. ايهٜٛت: زاض غعاز ايكباح 8ط ط٥٬ع نتاب ايكك١ ايهٜٛت١ٝ،قُس، ؾُٝا٤ دٓٝسٟ ٚؾٝيب ؾاٜع سبٝب.  1

 .=?->?م: ،ّ;918يًٓؿط، 

 .=?م: طدع ْؿػ٘،امل 2
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ايؿعٛب ا٭خط٣ ٚاَتٗإ ايتذاض٠. نُا اْتٗر ايهٜٛتٕٝٛ يف سٝاتِٗ، َٓص أٚا٥ٌ 

ايكطٕ املانٞ، اغتكباٍ املػاؾطٜٔ ٚايتذاض ٚايطاغبني يف ايعٝـ ايهطِٜ يف ايهٜٛت 

اٜات املتساٚي١ ؾػـ ايتعٚز بايعًِ ٚاملعطؾ١. نٌ شيو أثط٣ ايككل ٚاؿهوسِٖٚ 

 يف ٖصا ايبًس ايكػري يف سذُ٘ ٚايهبري يف اْؿتاس٘ ع٢ً غا٥ط اؿهاضات. 

ّ بايتعأَ َع ظٗٛض @9@8أٚ  ?9@8نتاب١ ايكك١ يف ايهٜٛت يف عاّ بسأت 

يٮزٜب ايؿاعط خايس ايؿطز ٚاييت ْؿطت يف  "َٓري٠"ايكشاؾ١ ايهٜٛت١ٝ، ٚتعترب قك١ 

ٜكٍٛ ق١ ا٭ٚىل ذهصا ايؿٔ ايكككٞ. ّ ٖٞ ا٫ْط٬@9@8عاّ  "ايهٜٛت"ف١ً 

ايسنتٛض قُس سػٔ عبس اهلل يف نتاب٘ "اؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ايهٜٛت" 

 .3ٕ اضتباط ايكك١ ايككري٠ بعٗٛض ايكشاؾ١ يف ب٬زْا اضتباط طبٝعٞإ

ٚأّزت ايكشاؾ١ زًٚضا باضًظا َٓص ْؿأتٗا املبهط٠ يف ايهٜٛت يف تعطٜـ ايكطا٤ بايكك١ 

ايككري٠ َٔ خ٬ٍ ْؿط قكل دصبت ايكاض٨ ملا ؼًُ٘ َٔ أؾهاض تٜٓٛط١ٜ ٚيػٗٛي١ 

زخًت ايهٜٛت ٕ ايكك١ إقطا٤تٗا يف عسز ٚاسس. ٜكٍٛ ايسنتٛض غًُٝإ ايؿطٞ 

س ؾت١ٝ نٜٛتٝني آَٓٛا بايجكاؾ١ ٚايعًِ ٚا٭زب َٛانب١ ٫ْتؿاض ايكشاؾ١ ع٢ً ٜ

ٚؾذعٛا ا٫تكا٫ت ايجكاؾ١ٝ مبٔ هاٚضِٖ َٔ ايبًسإ ايعطب١ٝ ٚبا٭خل ايكطط 

املكطٟ ايصٟ اظزٖطت ؾٝ٘ آْصاى ف٬ت نإ ذها ايؿهٌ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايجكايف 

املٛاٖب ثِ ظٗطت اجمل٬ت ايهٜٛت١ٝ اييت اٖتُت بايرتاخ ٚبتؿذٝع  .بٓا٤ ايٛطٔأيس٣ 

 . 4ايؿاب١
ٚعٓس اْط٬ق١ املطأ٠ نُا اظزٖطت ايكك١ َع ْٗا١ٜ ا٭ضبعٝٓٝات ٚمتٝعت با٫غتُطاض١ٜ. 

يهٝا٤ ٖؿاّ  "ْع١ٖ ؾطٜس ٚي٢ًٝ"ايهٜٛت١ٝ يهتاب١ ايكك١ يف اـُػٝٓٝات بكك١ 

تعاقب١ َٔ ايهاتبات، مت ْؿط مجٝع ايٓكٛم يًهاتبات ايبسض، ٚظٗٛض أؾٛاز َ

بأمسا٤ َػتعاض٠، ٖٚصا زيٌٝ آخط ع٢ً اضتباط ايكك١  بأمسا٥ٗٔ ايكطو١ ٚيٝؼ

 ايهٜٛت١ٝ ايككري٠ َٓص بساٜاتٗا بايتٜٓٛط ٚايٓٗه١ ايجكاؾ١ٝ. 

                                                           
 ،ّ;918 ،. ايهٜٛت: ضابط١ ا٭زبا9٤، طاؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ايهٜٛتعبس اهلل، قُس سػٔ.  3

 .89;م:

 .88ّ، م:1<@8. ايهٜٛت: َهتب١ ا٭ٌَ، 8ط ايكٛت اـاؾت.ايؿطٞ، غًُٝإ.  4
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ّ ٚتؿهٌٝ زا٥ط٠ اإلع٬ّ، ٚتأغٝؼ ضابط١ 9=@8ٜٚأتٞ اغتك٬ٍ ايهٜٛت عاّ 

ٖٚٞ قشاؾ١ أزب١ٝ َتدكك١  5ّ==@8 "ايبٝإ"ّ ٚإقساضٖا جمل١ً ;=@8ا٭زبا٤ عاّ 

ٚاؾتتاح داَع١ ايهٜٛت ٚاْتؿاض  ،اغتكطبت أق٬ّ ايهتاب ٚايؿعطا٤ ايهٜٛتٝني

، زٚي١ سسٜج١ ايبعجات ايتع١ًُٝٝ يًذٓػني يف نٌ أما٤ ايعامل، يٝذعٌ َٔ ايهٜٛت

 تأيٝـ ْٚؿط ايككل.   تٗتِ بايجكاؾ١ ظُٝع قٛضٖا َٚٓٗا َٛاق١ً

يف ٖصا ايبشح، اغتعٓت باملطادع ا٭زب١ٝ إىل داْب ايًكا٤ ايؿدكٞ َع ا٭زٜب١ 

 ايهٜٛت١ٝ املبسع١ ي٢ًٝ ايعجُإ، نُا اغتعٓت با٭ٚضام ايع١ًُٝ املتدكك١. 

ػٗا اييت أّغ ١ ايككري٠ ايعطب١ٝ" يًككدا٥ع٠ املًتك٢ ايجكايفإٔ "ٚػسض اإلؾاض٠ إىل 

ّ، أبطظت ايٛد٘ املؿطم يًهٜٛت يف تبين كطدات 9188ا٭زٜب طايب ايطؾاعٞ عاّ 

ًٝ ًٝا ٚخًٝذًٝايكك١ ايككري٠ قً ع ؾٝ٘ َععِ نتاب ٚناتبات ا، يف ٚقت ضّنا ٚعطب

ايكك١ َٔ ايؿباب ٚايطٚاز ع٢ً نتاب١ ايطٚا١ٜ ٚنصيو ع٢ً نتاب١ ايكك١ ايككري٠ 

 ا. دًس

ضابط١ ا٭زبا٤ يف ايهٜٛت َٓص بسا١ٜ َٚٔ املِٗ يف ٖصا ايبشح تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً زٚض 

َٓتس٣ املبسعني "ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ يف ضعا١ٜ ايؿباب َٔ نتاب ايكك١ ايككري٠ بتأغٝػٗا 

. وطم املٓتس٣ ايصٟ ٜؿطف "ٚيٝس املػًِ"يف ايطابط١ تٓؿًٝصا يؿهط٠ ايهاتب  "اؾسز

يطٚا١ٜ ٚايؿعطا٤ َٔ دٌٝ ايطٚاز، ع٢ً تبين املٛاٖب ايؿاب١ عًٝ٘ نتاب ايكك١ ٚا

ًٝا ٫ؾًتا ع٢ً ايػاس١ احمل١ًٝ  ٚضعاٜتٗا. ٚسكل فُٛع١ َٔ ؾباب املٓتس٣ سهًٛضا أزب

َِٓٗ: بج١ٓٝ ايعٝػ٢، َٚٝؼ ايعجُإ، ٚإغتربم ايؿطز، َٚادس ايكطاَٞ، ٚمحٝسٟ 

ٝد١ بامس١ املباضى ايكباح املطريٟ، ٚبػاّ املػًِ، ٚغريِٖ. ٚاؾسٜط بايصنط إٔ ايؿ

ّ بايسعِ املازٟ ٚايجكايف ٚبطباع١ اإلقساضات 9119تٛيت ضعا١ٜ املٓتس٣ َٓص عاّ 

 "بامس١ ايكباح يإلبساع ايؿبابٞ"املتُٝع٠ يًؿباب ٚؽكٝل دٛا٥ع يًؿا٥عٜٔ مبػابك١ 

ل بعض ا٭زبا٤ َٔ ؾكس خّك ،َٚا تعاٍ املػابك١ قا١ُ٥ إىل ايّٝٛ. ٚيف ْؿؼ ايػٝام

ا ذهِ ع٢ً اإلبساع ايطابط١ دٛا٥ع غ١ٜٛٓ يًؿباب ٭ؾهٌ عٌُ غطزٟ، تؿذًٝع أعها٤

دا٥ع٠ ي٢ًٝ ايعجُإ إلبساع ايؿباب يف ايكك١ "َٔ ٖصٙ اؾٛا٥ع َٚٚٛاق١ً ايهتاب١. 
                                                           

 .=;9->;9م: .اؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ايهٜٛتعبس اهلل، قُس سػٔ.  5
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دا٥ع٠ محس اؿُس يإلبساع ايؿبابٞ يًكك١ ايككري٠ ٚايؿعط "ّ ٚ;911عاّ  "ٚايطٚا١ٜ

 ّ. <911عاّ  "ٚايطٚا١ٜ ٚايبشح ا٭زبٞ

أزٜب١ ايهٜٛت املبسع١ ي٢ًٝ ايعجُإ، يف َٓعذها يًشسٜح عٔ ايكك١ ايككري٠ بيتكٝت ا

ايكك١ ايككري٠ دع٤ َه٧ٝ َٔ سٝاتٗا ٭ْٗا غبب ٚدٛزٖا ٚسهٛضٖا ؾأنست يٞ إٔ 

ا٭زبٞ ٚأْٗا غتعٌ تهتب ايكك١ َُٗا أقسضت َٔ ضٚاٜات، نُا أْٗا غتٓؿط 

. ٚأناؾت ايعجُإ إٔ ايكك١ 9198ّ6فُٛعتٗا ايككك١ٝ اؾسٜس٠ يف ٖصا ايعاّ 

ايككري٠ يف ايهٜٛت نازت إٔ تت٬ؾ٢ يف ْٗاٜات ايكطٕ املانٞ بػبب ؽكٝل 

َععِ اؾٛا٥ع يًطٚا١ٜ ٚعسّ تطسٝب زٚض ايٓؿط بطباع١ ايكك١ ٚتؿهٌٝ ايطٚا١ٜ ٭ْٗا 

ا. َٚع بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ عاز يًكك١ أيكٗا ايؿين ٚا٭زبٞ ٚأقبٌ ايؿباب ٭نجط َبًٝعا

املًتك٢ ايجكايف  دا٥ع٠"َٔ اؾٓػني ع٢ً نتابتٗا. ٚيؿتت إىل إٔ دا٥ع٠ طايب ايطؾاعٞ 

 .7ّ غاُٖت يف اْتعاف ايكك9188١اييت أطًكٗا عاّ  "يًكك١ ايككري٠ ايعطب١ٝ

ُإ إىل تؿذٝع ايكشاؾ١ ايهٜٛت١ٝ ٚايكطا٤ يعٗٛض ٖصا ايؿٔ يف ايهٜٛت ٚيؿتت ايعج

 أَا ايسٚي١ ؾباؾطت زعِ ٚضعا١ٜ ايكك١ يف ايػبعٝٓٝات َٚاٚيف بساٜات ايكطٕ املانٞ، 

ظايت تسعُٗا إىل َٜٛٓا ٖصا. ٚأؾازت ظٛا٥ع ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ ٚايتكسٜط١ٜ ٚايسعِ 

٭زبٞ إشا ضغب يف ايرتنٝع ع٢ً ايهتاب١.  املازٟ ايصٟ ٜكسّ يًهاتب َٚٓش٘ ايتؿطؽ ا

نُا مثٓت تبين قطات ايتًؿعٜٕٛ يف ايهٜٛت ٚزٍٚ اـًٝر ؼٌٜٛ ايككل 

ٚايطٚاٜات ايهٜٛت١ٝ إىل زضاَا تًؿع١ْٜٝٛ ٜتابع اؾُٗٛض سًكاتٗا بؿػـ نبري مما 

ٜؿهٌِّ ساؾًعا يًهاتب ملٛاق١ً إبساع٘ ايجكايف. ٚأنست ايعجُإ إٔ ايكك١ ٚايطٚا١ٜ 

 . 8ٓتعؿتإ سايٝا ٚإٔ زٚض ايٓؿط َٗت١ُ بؿٔ ايكك١ ٚتؿذعَ٘

ٚأؾازت ايعجُإ بهتاب ايكك١ ايككري٠ َٔ اؾٓػني يف ايهٜٛت ٚمثٓت تؿذٝع 

ايسٚي١ املازٟ ٚاملعٟٓٛ ذهِ ٚؼؿٝع طُٛسِٗ يإلبساع خاق١ يف أٚغاط ايؿباب. ٚيؿتت 

٢ً ايػاسات احمل١ًٝ ٚاـًٝذ١ٝ ايعجُإ إىل اؿهٛض املتُٝع يًػطز ايهٜٛيت ع

                                                           
  ّ.9198َاضؽ  >9 بتاضٜذ ،يكا٤ سٞ َع ا٭زٜب١ ي٢ًٝ ايعجُإ سٍٛ ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛت 6

 املكسض ْؿػ٘. 7

 املكسض ْؿػ٘. 8
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ا، بؿهٌ اظزٖاض تطمج١ اإلقساضات ايهٜٛت١ٝ إىل ايعسٜس َٔ ٚايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ أًٜه

يػات ايعامل إىل داْب دٗٛز ٚظاض٠ اإلع٬ّ ٚاجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب 

اض١ٜ اؿجٝج١ إلْؿا٤ ْٛازٟ ًَٚتكٝات أزب١ٝ يف مجٝع َٓاطل ايهٜٛت يتشكٝل ا٫غتُط

 . 9يف ايتُٝع ايجكايف

دا٥ع٠ ي٢ًٝ ايعجُإ إلبساع ايؿباب يف "يف ْؿؼ ايػٝام أٚنشت ا٭زٜب١ ايهٜٛت١ٝ إٔ ٚ

ّ نؿؿت عٔ َٛاٖب إبساع١ٝ ٭ق٬ّ ؾاب١ ;911اييت اْطًكت عاّ  "ايكك١ ٚايطٚا١ٜ

إلط٬م  طٚا١ٜ ٚنؿؿت إٔ زاؾعٗا ايط٥ٝؼبطظت ع٢ً ايػاس١ ايجكاؾ١ٝ يف ايكك١ ٚاي

إبساع١ٝ خ٬ٍ سهٛضٖا  ت٘ َٔ كطٛطات أزب١ٝ غطز١ٜ ؾباب١ٝاؾا٥ع٠ ٖٛ َا قطأ

ٚأْٗا خككت اؾا٥ع٠ نٌ غٓتني  ،ايًكا٤ات ا٭غبٛع١ٝ ملٓتس٣ املبسعني يف ايطابط١

ا عٔ ا٫غتعذاٍ. ٚأنست ايعجُإ أْٗا يٝتػ٢ٓ يًؿباب ا٫دتٗاز يف ايهتاب١ بعًٝس

املدتكني ٫ختٝاض ايؿا٥ع ايصٟ وكٌ ع٢ً َبًؼ تػتعني بًذ١ٓ ؼهِٝ كتكط٠ َٔ 

زٜٓاض نٜٛيت ٚع٢ً فػِ َٔ تكُِٝ ايؿٓإ ٚايٓشات ايهٜٛيت ايكسٜط غاَٞ  8111

قُس ٚؾٗاز٠ تكسٜط١ٜ. ٚأؾاضت إىل إٔ إع٬ٕ اغِ ايؿا٥ع ٜتِ يف ضابط١ ا٭زبا٤ 

ايؿطز َٚٔ ايؿباب اؿاقًني ع٢ً اؾا٥ع٠، اغتربم ٚعهٛض ا٭َني ايعاّ يًطابط١. 

ٚقس  ،َٚٝؼ ايعجُإ ٜٚٛغـ شٜاب خًٝؿ١ ٚغعٛز ايػٓعٛغٞ ٚبػاّ املػًِ ٚغريِٖ

ًٝا ٫ؾًتسككٛا ؾُٝا بعس سهًٛض ًٝا ٚخًٝذًٝا يف املٝسإ ايجكايف قً  . 10اا ٚعطب

ٕ ايطقاب١ يف ايػبعٝٓٝات إٚيف سسٜجٗا عٔ ايطقاب١ ع٢ً املكٓؿات ايؿ١ٝٓ قايت ايعجُإ 

سز٠، بٌ اتكؿت باملط١ْٚ ٚإؾػاح اجملاٍ يًهاتب يًتعبري عط١ٜ عٔ مل تهٔ َتؿ

أَا ٕٚ ايطقٝب١ يف تًو ايؿرت٠ ع٢ً زضا١ٜ ٚاط٬ع ٚاغع بؿٕٓٛ ايػطز ا٭زبٞ. إأؾهاضٙ، ٚ

ؾُٝا بعس، ؾأقبح اختٝاض ايطقٝب ٜتِ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ َ٪٬ٖ َٔ اؾاْب ا٭زبٞ، بٌ 

ٝب إداظ٠ أٟ قت٣ٛ ٫ ٜتٓاغب َع ٜعني نُٛظـ يف ٚظٝؿ١ ضمس١ٝ. ٚميٓع ٖصا ايطق

تٛدٗات٘ اـاق١. ٚيؿتت ايعجُإ إىل تعطض نتبٗا يًُٓع ٚؼًٜٛٗا يًُشان١ُ بػبب 

                                                           
 املكسض ْؿػ٘. 9
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نتاباتٗا ٚأْٗا ّٚثكت شيو يف ضٚاٜتٗا اييت تعهؼ غريتٗا ايصات١ٝ بعٓٛإ 

 . 11"احملان١ُ"

ّ 9181َٚٔ ٚاقع ػطبيت ايؿدك١ٝ نعهٛ يف فًؼ إزاض٠ ضابط١ ا٭زبا٤ َٓص عاّ 

ايطٚاز َٔ نتاب ايكك١ يف ايهٜٛت  إىل اٯٕ، ؾُٔ ايجابت يٞ ٚيًذُٝع، إٔ دٌٝ

ا نُجٌ أع٢ً ٜتِ ا٫قتسا٤ بِٗ ع٢ً تٛاقٌ َع ا٭دٝاٍ ايتاي١ٝ ذهِ نأقسقا٤ ٚأًٜه

ًٝثكاؾًٝ ٚتبازٍ اـربات سانط باغتُطاض بني ايهتاب  ا. نُا إٔ ايٓكاف ٚايًكا٤ا ٚأزب

َٔ كتًـ ا٭دٝاٍ غٛا٤ يف ضابط١ ا٭زبا٤ أٚ يف املًتكٝات ا٭زب١ٝ اـاق١ ٚيف 

امل٪متطات ٚايتذُعات ايجكاؾ١ٝ. ٚيف فاٍ ايهتاب١ ايػطز١ٜ، ؾإْٓا ْتًك٢ يف فًؼ 

ٝاٍ قاعس٠ إزاض٠ ايطابط١ بكؿ١ َػتُط٠، طًبات ا٫ْهُاّ إىل عه١ٜٛ ايطابط١ َٔ أد

َٔ نتاب ٚناتبات يًكك١ ايككري٠ مما ٜ٪ّنس إٔ ٖصا ايؿٔ ا٭زبٞ ايػطزٟ غًِٝ 

 َعاؾ٢ يف ايهٜٛت ٚغٝػتُط نصيو يف ايػٓٛات ايكاز١َ. 

ٚتأتٞ َػاْس٠ ايهٜٛت يًُ٪يؿني بإٔ تكسّ ذهِ ٚظاض٠ اإلع٬ّ ممج١ً باجملًؼ ايٛطين 

ايػ١ٜٛٓ يف فاٍ ايكك١ ايككري٠ يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ 

ٚدا٥ع٠ ايسٚي١ ايتكسٜط١ٜ إىل داْب ايسعِ املازٟ إلقساضاتِٗ اؾسٜس٠ ٚاملٛاؾك١ ع٢ً 

ايتؿطؽ ايصٟ ٜٓؿسْٚ٘ يًهتاب١، خري عٕٛ َٔ ايسٚي١ يًذٗٛز ا٭زب١ٝ اييت ٜبصذها نتاب 

تًـ ؾْٓٛٗا ٖا عٔ ايهتابات ا٭زب١ٝ مبدري٠. ٚيعٌ ؽؿٝـ ايطقاب١ أٚ إيػا٤ايكك١ ايكك

َٚٓٗا ايكك١ غٝ٪زٟ ب٬ ؾو إىل تػٝس ايكك١ ايهٜٛت١ٝ ايػاس١ ايعطب١ٝ ٚا٫ْط٬م 

 مٛ ايعامل١ٝ. 

سٜٔ َٔ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١، ؾأْا أدعّ نهاتب١ قك١ ٚضٚا١ٝ٥ عك ٚايّٝٛ، ٚبعس إمتاّ

ٚعهٛ يف فًؼ إزاض٠ ضابط١ ا٭زبا٤ يف ايهٜٛت َٓص أنجط َٔ عؿط غٓٛات، إٔ 

١ًٝٝ يف ايهٜٛت ػػس تطابًطايػاس١ ايجكاؾ ًٝ اا اْػاْ بني نتابٗا  اٚثكاؾًٝ اٚأزب

َٚجكؿٝٗا َٔ د١ٗ ٚبني اجملتُع ايهٜٛيت بهاؾ١ ؾ٦ات٘ ٚأطٝاؾ٘ َٔ اؾ١ٗ املكاب١ً. ٖٞ 

غاس١ تطع٢ اإلبساع بهاؾ١ أؾهاي٘، ٚؽًٛ َٔ اؿٛادع أٚ ايكطٝع١ بني دٌٝ 

 خط. ٚآخط، بني ايطأٟ ٚايطأٟ اٯخط أٚ بني ؾٔ أزبٞ ٚآ
                                                           

 ّ.  @911. بريٚت: زاض اٯزاب يًٓؿط ٚايتٛظٜع، احملان١ُايعجُإ، ي٢ًٝ.  11
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 إىل ْٗا١ٜ ايػتٝٓٝات:َٓص ْؿأتٗا ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛت 

سُٝٓا ْتأٌَ املؿٗس ايكككٞ يف ايهٜٛت، ايكك١  :ٜكٍٛ ايٓاقس َطغٌ ايعذُٞ

ا، لس أْ٘ ناضب يف ايكسّ، وٌُ ايهجري َٔ عبل ايتاضٜذ ٚأقاي١ ايككري٠ ؼسًٜس

دٓؼ ايكك١ ايككري٠ ناْت ا٫ْط٬ق١ ا٭ٚىل يعٗٛض  "َٓري٠"ٚإٔ قك١  ،ايجكاؾ١

ا٭زبٞ يف ايهٜٛت ٚاـًٝر ايعطبٞ، ْٚؿطٖا ايهاتب ٚايؿاعط خايس ايؿطز يف ف١ً 

ٚإٔ ايكك١ ظٗطت يف ايهٜٛت عٓسَا تٛاؾطت ذها ايؿطٚط ّ، @9@8ايهٜٛت يف عاّ 

املٛنٛع١ٝ اييت ٖٝأت املٓار ا٭زبٞ يكبٍٛ ٖصا اؾٓؼ اؾسٜس َٔ ْاس١ٝ، ٫ٚغتجُاض 

ق٬س١ٝ َٔ ْاس١ٝ أخط٣. ٚقس أغُٗت فُٛع١ َٔ ايطٚاز يف إَهاْات ايسع٠ٛ اإل

تٛؾري ٖصٙ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ اييت متجًت يف ْؿط ايتعًِٝ ٚتأغٝؼ املهتب١ ا٭١ًٖٝ 

 .12ٚإْؿا٤ ايٓازٟ ا٭زبٞ ٚا٫ؾرتاى يف اجمل٬ت ايعطب١ٝ

، بأْٗا قك١ ٚيست ٖٚٞ تبؿط بٓهر "َٓري٠"ٜٚكـ ايسنتٛض غًُٝإ ايؿطٞ 

 .13َبهط، مل تبًػ٘ نجري َٔ ايككل اييت نتبت بعسٖا بعؿطٜٔ غ١ٓ أٚ أنجط

ٕ َٔ دٌٝ ايطٚاز يهتاب١ ايكك١: ؾٗس بٔ إ ٛض قُس سػٔ عبس اهللٜٚكٍٛ ايسنت

. ٚاغتُط اجملتُع 14داغِ ايكطاَٞ ٚؾطسإ ايؿطسإٚؾانٌ خًـ ٜٚٛغـ ايسٜٚطٟ 

املٛاد١ٗ ايكطو١ نس املٛضٚثات ا يًكٝٛز احملاؾع١ ٚاملعاٜري ايتكًٝس١ٜ اييت متٓع خانًع

 .15ايطاغد١ ٚظٗط شيو بٛنٛح يف قكل شيو اؾٌٝ

ٚتكٍٛ ايباسج١ ؾٝيب ؾاٜع سبٝب إٕ ايكك١ ايككري٠ ٚيست يف سهٔ ايكشاؾ١، 

ٚاغتُطت ع٢ً ٜس نتابٗا إىل ْٗا١ٜ اـُػٝٓٝات. ْٚػتطٝع تتبع أدٝاٍ ايكك١ 

تٝٓات، ؾع٢ً َس٣ أضبع١ عكٛز ْؿط غًُٝإ ايؿطٞ ٚغًُٝإ ايككري٠ يف دٌٝ ايػ

                                                           
 ،ٚايتٛظٜع . ايهٜٛت: زاض اؿطٚف يًٓؿط8، طايؿٔ ايكككٞ يف زٚي١ ايهٜٛتايعذُٞ، َطغٌ ؾاحل.  12

  .>:، م:ّ@911

 .8;م: ّ، :@@8 ،. ايهٜٛت: َهتب١ ايعطٚب8١، طَسخٌ ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛتايؿطٞ، غًُٝإ.  13

 َٚا بعسٖا.  99;م: .اؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ايهٜٛتعبس اهلل، قُس سػٔ.  14

 . ايكؿش١ ْؿػٗا، املطدع ْؿػ٘ 15
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اـًٝؿٞ ٚإمساعٌٝ ؾٗس إمساعٌٝ ٚعبس ايععٜع ايػطٜع فُٛعات قكك١ٝ مجعت بني 

 . 16ايؿهٌ ايؿين ايٓانر، ٚتأقٌٝ ايؿدك١ٝ ايٛط١ٝٓ

عبس ايهطِٜ املكساز إٕ اإلضٖاقات ا٭ٚىل يف ايكك١ أغػٗا خايس ايؿطز، ٜٚكٍٛ 

 .17خايس خًـ، ؾٗس ايسٜٚطٟ، ضاؾس ايؿطسإ، ٚؾانٌ خًـ

 ايهٜٛت١ٝ ٚايكك١:املطأ٠ 
أدربت ايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس ايػا٥س٠ املطأ٠ ايهٜٛت١ٝ 

هاتب١ قك١ أٚ ضٚا١ٜ ٚإثبات ٚدٛزٖا خري ظٗٛضٖا ع٢ً ايػاس١ ايجكاؾ١ٝ نع٢ً تأ

:  ا٭زبٞ عٔ ايطدٌ ايهٜٛيت عٛايٞ عؿطٜٔ عاَا. تكٍٛ ايكاق١ ي٢ًٝ قُس قاحل

ايطٛض ا٭ٍٚ َٔ تاضٜذ ايهٜٛت، َا قبٌ ايٓؿط، عٝؿ١ َتدًؿ١  ٕ املطأ٠ عاؾت يف"إ

ؾٗٞ ٫ تعطف ايتعًِٝ ٫ٚ تؿاضى يف ايٛظا٥ـ ايعا١َ، بٌ ناْت قذب١، ؽؿٞ 

ػت َٔ بني ثٓاٜا ايهًُات اييت أْٗا مل. ٚتهٝـ "18َؿاعطٖا ٚضا٤ ايكُت املؿطٚض"

نتبتٗا املطأ٠ يف ف١ً ايبعج١ ٚايطا٥س ٚناظ١ُ، أْٗٔ ٜتأضدشٔ بني ايكسِٜ 

ٚاؿسٜح، بني ايعًِ ٚاؾٌٗ، بني ايتشطض ٚايتُطز يتهػري ايكٝٛز اييت تهُِ 

 . 19ا٭ؾهاض"

يف " ايصٟ ْؿط ؾطٜس ٚي٢ًٝ ْع١ٖٜت١ٝ ٖٞ نٝا٤ ٖاؾِ ايبسض بٓكٗا "أٍٚ قاق١ نٛ

 .9ّ20>@8ف١ً "ايبعج١" ايهٜٛت١ٝ َٔ ايكاٖط٠ عاّ 

يف اؾٌٝ ايطابع يهتاب  اباضًظ اسهًٛضًت غّذٚاؾسٜط بايصنط إٔ املطأ٠ ايهٜٛت١ٝ 

إىل َٓتكـ ايتػعٝٓٝات ؾربظت أمسا٤ أعازت إىل  ايكك١ أٟ َٔ َٓتكـ ايػبعٝٓٝات

                                                           
 َٚا بعسٖا.  8?م:ط٥٬ع نتاب ايكك١ ايهٜٛت١ٝ. قُس، ؾُٝا٤ دٓٝسٟ ٚؾٝيب ؾاٜع سبٝب.  16

زَؿل: ٚظاض٠ ايجكاؾ١، زضاغ١ تطبٝك١ٝ.  -٬ََح اؿطن١ ايككك١ٝ يف ايهٜٛتاملكساز، عبس ايهطِٜ.  17

 .>88م:ّ،<911اذه١٦ٝ ايعا١َ ايػٛض١ٜ يًهتاب، 

 . :9م: ،ّ?<@8. ايهٜٛت: َٓؿٛضات شات ايػ٬غٌ، 8، طأزب املطأ٠ يف ايهٜٛتقاحل، ي٢ًٝ قُس.  18

 .ايكؿش١ ْؿػٗا، ْؿػ٘ املطدع 19

 َٚا بعسٖا.  8?م:ط٥٬ع نتاب ايكك١ ايهٜٛت١ٝ. قُس، ؾُٝا٤ دٓٝسٟ ٚؾٝيب ؾاٜع سبٝب.  20
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ايٛاد١ٗ قه١ٝ ا٭ْج٢ يف اجملتُع ايصنٛضٟ ٚاييت ؾهًت قًٛضا أغاغًٝا عٓس 

 .21ناتبات شيو اؾٌٝ

ممٔ عربٕ بأق٬َٗٔ عٔ ايٛاقع ايجكايف ٚا٭زبٞ يف  بعس شيو تٛايت ا٭مسا٤ ايٓػ١ٜٛ

ٖٝؿا٤ ٖاؾِ ايبسض ٚابتػاّ  :22َٓٗٔإىل ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ ٚ ت ٚق٫ًَٛٓص ايبساٜا ايهٜٛت

عبس اهلل عبس ايًطٝـ ٚبسض١ٜ َػاعس ايكاحل ٖٚسا١ٜ غًطإ ايػامل ٚقبٝش١ 

املؿاضٟ ْٚٛض١ٜ ايػساْٞ ٚثطٜا ايبككُٞ ٚؾاط١ُ ٜٛغـ ايعًٞ ٚي٢ًٝ ايعجُإ ٚي٢ًٝ 

عٝب ٚٚؾا٤ اؿُسإ ٢َٓٚ ايؿاؾعٞ ٚعا٥ؿ١ ضاؾس عبس قُس قاحل ٚعاي١ٝ قُس ؾ

اذهازٟ ٚؾاط١ُ ايٓاٖض ٖٚٝا ايؿٗس ٚل١ُ إزضٜؼ ٚغعاز اي٫ٜٛيت ٚخٛي١ ايكعٜٚين 

ٚؾٛظ١ٜ ايػًِٜٛ ٚيطٝؿ١ بطٞ ٖٚب١ بٛمخػني ٖٚٝؿا٤ ايػٓعٛغٞ ٜٚامسني عبس اهلل 

غٝس عًٞ غتربم أمحس َٚٝؼ خايس ايعجُإ َٚٞ ايؿطاز ٚبامس١ ايعٓعٟ ٚمج١ًٝ إٚ

 ٚسٝا٠ ايٝاقٛت. 

 ايكك١ ايككري٠ يف ايجُاْٝٓٝات ٚايتػعٝٓٝات:

املٛنٛع١ٝ بني ؾاْتاظٜا  احملاٚض ْتاز ايجُاْٝٓٝات يف ايكك١ ايهٜٛت١ٝ بتٛظع متٝع

ايطؾض ٚايتُطز عٓس قُس َػعٛز ايعذُٞ، ٚثٓا١ٝ٥ ايكشطا٤ ٚاملس١ٜٓ عٓس داغِ 

ب َٚعاْا٠ ايٛاؾسٜٔ اييت تبٓاٖا ايؿُطٟ، ُّٖٚٛ ايطبك١ ايٛغط٢ عٓس ٚيٝس ايطدٝ

محس اؿُس، ٚطايب ايطؾاعٞ، ٚقٛض ايعٓـ ٚاملٛت يف قكل ْاقط ايعؿريٟ 

ْٚععت٘ ايٓكس١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚعًٞ املػعٛزٟ ٚؾدكٝات٘ اؿع١ٜٓ املٓهػط٠، ٚؾاط١ُ 

ا، ٚخايس ايكاحل ٚثطٜا ايبككُٞ، ٚٚيٝس املػًِ ايعًٞ ٚي٢ًٝ ايعجُإ، ا٭نجط إْتاًد

 . 23 ٚغرب أغٛاض املطأ٠  ٢َٓٚ ايؿاؾعٞٚي٢ًٝ قاحل

                                                           
 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.املطدع ْؿػ٘ 21

 ايكؿش١ ْؿػٗا. املطدع ْؿػ٘، 22

. غٛضٜا: اذه١٦ٝ ايعا١َ ايػٛض١ٜ 8، ط٬ََح اؿطن١ ايككك١ٝ يف ايهٜٛتاملكساز، عبس ايهطِٜ.  23

 .>81م:ّ، <911يًهتاب.



 اجليل اجلديد 156                                                              ...القصة القصرية يف الكويت

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -يناير                       4ج/ – 8ع 

يف ٚضق١ "ايػطز ايكككٞ ايهٜٛيت يف  24ؾٗس اذهٓساٍقسّ ايٓاقس ٚايباسح ايهٜٛيت 

عطًنا يكه١ٝ ايؿدك١ٝ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١.. ايؿدك١ٝ اذهاَؿ١ٝ يف اجملتُع" 

ُّـؿ١( يف اجملت َُذرب٠ أٚ َك١ُٝ )اذهاَؿ١ٝ/املٗ ُع اإلْػاْٞ، غٛا٤ ناْت قا١ُ٥ 

عابط٠، َٔ خ٬ٍ قكل كتاض٠ َٔ فُٛعات قكك١ٝ يهتاب قك١ يف ايهٜٛت، 

ٜطتبطٕٛ بصيو ا٫َتساز ايػطزٟ ايباسح يف ُّٖٛ اجملتُع ايصٟ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘ ٚؾل 

 ؾدكٝات٘ املدتًؿ١ )دًٓػا/دٓػ١ٝ(، )طبكًٝا/ادتُاعًٝا(، مبؿاٖس غطز١ٜ َتٓٛع١ عٔ

 أمناط ايؿدك١ٝ اذهاَؿ١ٝ ؾٝٗا. 

أنس اذهٓساٍ إٔ ايؿٔ ايكككٞ َٔ أثط٣ ايؿٕٓٛ ا٭زب١ٝ، ملا تهُٓ٘ َٔ أٚدست 

سهًٛضا َتًُٝعا ٚٚاعًٝا ٭قشابٗا يف املٓار ا٭زبٞ ايعاملٞ، ٚغط تؿاٚت قاقٌٝ 

ًٝ اٚإٔ ايكك١ ٖٞ ا٭نجط متاغًه ،ايهتاب١ َٚٛاغِ ايٓهر ايؿين بٝٓٗا ٚضٖب١  اؾٓ

١. ٚأناف إٔ ايتذسٜس ٜأتٞ بؿهٌ تسضهٞ بط٤ٞ يف ا٭سٛاٍ ايطبٝع١ٝ إبساعٝ

يًُذتُعات، نُا أْ٘ ٜأتٞ بٗس٤ٚ ٚتطانِ ع٢ً ؾهٌ ؼٍٛ غري ٬َسغ يف ايصا٥ك١ 

ٚايٓاؽ. امل٬سغ يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ إٔ ٖصا اؾٌٝ، دٌٝ اإلْرتْت َٔ ا٭زبا٤ ايعطب 

يًتشٍٛ ايػطٜع ٚامل٬سغ َٔ منط  ٚأزبا٤ اـًٝر ٚايهٜٛت بايطبع قؿع قؿعات ٚاغع١

قككٞ غا٥س إىل منط دسٜس، ٖٚٛ بٗصا ايتػاضع ٚايهجط٠ ٜػذٌ ساي١ َٔ ايتػري 

ايهبري اي٬ؾت ؾأقبح ايهتاب ٜككٕٛ ايككل بايهتاب١ ايتكًٝس١ٜ ٚايٓؿط ايٛضقٞ 

 ٚبايٓؿط اإليهرتْٚٞ بهاؾ١ قٛضٙ. 

ِ َٛنٛعإ َٚٔ أِٖ َا ضنع عًٝ٘ نتاب ٚناتبات ٖصٙ املطس١ً يف قككٗ

 ، َٚعاْاتِٗ اإلْػا١ْٝ. 25سٜٝٛإ، )ايػعٚ ايعطاقٞ يًهٜٛت( ٚ)املُٗؿٕٛ يف ايهٜٛت(

                                                           
، (ٚضق١ ْكس١ٜ) يؿدك١ٝ اذهاَؿ١ٝ يف اجملتُعايػطز ايكككٞ ايهٜٛيت يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١.. ااذهٓساٍ، ؾٗس.  24

  ّ. 9188زٜػُرب  ايؿاضق١:ًَتك٢ اإلَاضات يإلبساع اـًٝذٞ، ايسٚض٠ ايجا١ْٝ. 

 املطدع ْؿػ٘. 25
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 ايكك١ ايهٜٛت١ٝ يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١:

تعاٜس عسز نتاب ٚناتبات ايكك١ ايككري٠ بؿهٌ ًَشٛظ يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ ست٢ 

ساضات ايككك١ٝ يسٚض أقبح َٔ ايكعب سكط مجٝع ا٭مسا٤ خاق١ َع ٚؾط٠ اإلق

 ْؿط َتعسز٠ زاخٌ ٚخاضز ايهٜٛت. 

ض٥ٝؼ قػِ ايٓكس ٚا٭زب املػطسٞ يف املعٗس ايعايٞ  ايسنتٛض٠ غعسا٤ ايسعاؽ، تكٍٛ

"إشا ناْت ايعسغ١ قس اعتازت ع٢ً ا٫نتؿا٤ بٛدٛٙ بعٝٓٗا عٓس  :يًؿٕٓٛ املػطس١ٝ

ٌ ايٛدٛٙ اييت ميت٧ً تٓاٚذها يًُؿٗس ايطٚا٥ٞ يف ايهٜٛت، ؾإْٗا ئ تػتطٝع ػاٚظ ن

بٗا املؿٗس ايكككٞ يف اإلطاض اؾػطايف شات٘، إٕ أضازت إٔ تًتكط قٛض٠ باْٛضا١َٝ 

ايتذطب١ ايػطز١ٜ يف ايهٜٛت ت٪نس، َٚٓص اْط٬قتٗا ا٭ٚىل، إٔ .. سكٝك١ٝ يًٛاقع.

يؿٔ ايكك١ ايككري٠ ؼسًٜسا سها١ٜ َػتُط٠ تٓػذٗا أمسا٤ ضا٥س٠، ظاْب عس٠ 

١ُ، غاُٖت يف ؼسٜس ٬ََح املؿٗس َٗبكتٗا ػاضب قا٫ٚت ٚاعس٠، غ

 . 26َٚعطٝات٘"

نُا إٔ اـاق١ٝ ا٫ختعاي١ٝ اييت ميتاظ بٗا ؾٔ ايكك١ ايككري٠، ع٢ً َػت٣ٛ اؿسخ 

ٚايًػ١، زؾعت بٗصا ايؿٔ إىل إٔ ٜتشٍٛ َٔ نْٛ٘ ػطب١ إبساع١ٝ يهاتب َا، إىل ساي١ 

 َٔ ايؿُٛي١ٝ باعتباضٙ ػطب١ إبساع١ٝ يهٌ ناتب، ست٢ بات َععِ أبٓا٤ املؿٗس

ايجكايف ايهٜٛيت يف مجٝع فا٫ت٘، َٔ نتاب ايكك١ ايككري٠، يف ايٛقت شات٘، ٚإٕ 

عرب ػطب١ ٚسٝس٠، ضمسٛا َٔ خ٬ذها أٚىل ٬ََح قا٫ٚتِٗ اإلبساع١ٝ، عرب قكل 

 تاض٠، أٚ نُٔ فُٛعات َؿرتن١ تاض٠ أخط٣. اا/اؾرتانًَٝٓؿٛض٠ إع٬ًَٝ

ػا٫٩ت، ٚتتؿهٌ ايتكٛضات، عٔ أَاّ ٖصا ايٛاقع ايكككٞ املعزسِ، تتساع٢ ايت

طبٝع١ املؿٗس ايكككٞ يف ايهٜٛت، يف ظٌ قٝط عاملٞ، عطبٞ، ٚقًٞ، ٜتٓؿؼ 

املعاْا٠، ٚميٛز با٭ظَات ايكازض٠ ع٢ً اقتٓام تؿاقٌٝ ايًشع١ اي١َٝٛٝ، ٚايتٗاّ َا 

 تبك٢ َٔ إضثٗا اإلْػاْٞ ايععِٝ بعٓـ ٚز١َٜٛ مل تعس تجري ايكس١َ أسٝاْا!

                                                           
"أمحس ٚايسعاؽ ٚسػني ْاقؿٛا "ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛت.. ايٛاقع اـطٝب، عبس اؿُٝس.  26

اضٜذ ّ، ت9191ٜٓاٜط  >8، تاضٜذ ايٓؿط: www.alanba.com.kw-قشٝؿ١ ا٭ْبا٤ٚايتشسٜات""، 

 ّ.9198ؾرباٜط  >9ا٫ط٬ع: 
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ٙ، ماٍٚ إٔ ْتٓاٍٚ نٌ َا أَهٓٓا ايٛقٍٛ إيٝ٘، َٔ فُٛعات ٓا ٖصيف َكايت

ُنتبت خ٬ٍ ايعكس اؿايٞ، عًٓا ْعُبط َٔ خ٬ذها إىل  -خاق١ َٚؿرتن١-قكك١ٝ، 

عٛامل ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛت، يٓطغِ ٬َقٗا ايعا١َ، ٚمسز مساتٗا 

ٚي١ عج١ٝ اـاق١، ْٚتٛقـ عٓس أْػاقٗا ايساخ١ًٝ َٚ٪ثطاتٗا اـاضد١ٝ، يف قا

تػع٢ يٓبـ اإلؾهايٝات، ٚضمبا تتذاٚظ شيو يتكٓني املٓذع، باخت٬ف تٛدٗات٘، 

 ٚسطؾ١ٝ أزٚات٘. 

َكازضٖا اإلبساع١ٝ، ٚ ؾُا ٖٞ ٬ََح ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛت، غكا٥كٗا،

ٚإؾهايٝاتٗا؟ ٚإىل أٟ َس٣ غاُٖت تًو اإلؾهايٝات يف قٓاعتٗا ٚتؿه٬تٗا؟ 

ْٗا ؟! أّ إا، ٚادتُاعًٝاا، َٚكٛض٠ يٛاقعٗا احملتكٔ غٝاغًٌٖٝٚ دا٤ت َعرب٠ عٔ ب٦ٝتٗ

 . ٍٚ قٝطٗا نُٔ ٜػرُي ع٢ً املا٤!؟تتٓا

َٞ ٚمحٝسٟ املطريٟ، ا٭مسا٤ اييت قسض ذها أنجط َٔ فُٛع١ قكك١ٝ:  َٚٔ

ٜٛغـ شٜاب خًٝؿ١، َٚٝؼ خايس ايعجُإ، ٚبػاّ املػًِ، ٖٚب١ بٛمخػني، ٚايؿطاز، 

امس١ بَٚؿاضٟ ايعبٝس، ٚمج١ًٝ غٝس عًٞ، ٚ، ٓكط اهللخايس ايٚغتربم ايؿطز، ٚإ

 سٝا٠ ايٝاقٛت. ٚ ايعٓعٟ

ٜكٍٛ ا٭زٜب طايب ايطؾاعٞ "ضمبا َجًت ا٫غتك٬ي١ٝ املطًك١ ايكؿ١ ا٭ِٖ يف اْتُا٤ 

دٌٝ ٖصٙ املطس١ً ٚنتاباتِٗ ايككك١ٝ، ؾُجًٛا ٖصٙ املطس١ً ٚع٢ً ايطغِ َٔ تٛاقٌ 

ٓتُٕٛ إىل ُّٖٛ نتاباتِٗ اـاق١ ؾه٬ً َع ا٭دٝاٍ اييت غبكتِٗ إ٫ أِْٗ َ

 .27َٚهًُْٛا"

أٍٚ إقساضات مج١ًٝ غٝس عًٞ ايككك١ٝ ٖٞ فُٛع١ قككٗا "ٜطد٢ عٌُ 

ّ. ؼتٟٛ اجملُٛع١ ع٢ً غبع عؿط٠ قك١ يف مخؼ :911قسضت عاّ ، 28اي٬ظّ"

ْػإ يف سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ، ٚغبعني قؿش١ َٔ ايكطع املتٛغط تتٓاٍٚ َا ٜٛادٗ٘ اإل

ٚنع ُّٖٚٛ ايعٌُ، َٚٔ قهاٜا ٚقطاعات ٚأَٛض سٝات١ٝ. َٚٔ أَجًتٗا تطبٝل ايعساي١، 

                                                           
قشٝؿ١ "، عطض تاضىٞ يٓؿأ٠ ايكك١ ايهٜٛت١ٝ ايككري٠ يف َٗطدإ اـًٝر ايجكايف"ايطؾاعٞ، طايب.  27

 ّ. 3032 ؾرباٜط 36ّ، تاضٜذ ا٫ط٬ع: 3002أنتٛبط  34 تاضٜذ ايٓؿط: ،www.albayan.ae-ايبٝإ

 ّ.:911. ايهٜٛت: زاض قططاؽ يًٓؿط، 8ط ٜطد٢ عٌُ اي٬ظّ،. غٝس عًٞ، مج١ًٝ 28
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ايكطاع بني ا٭دٝاٍ. نُا تهِ ايككل َٛانٝع ضَٚاْػ١ٝ ٚاملطأ٠ يف اجملتُع، 

بأؾهاٍ كتًؿ١. تتُٝع اجملُٛع١ با٭غًٛب ايطَعٟ ٚاغتدساّ اـٝاٍ يف غايب١ٝ 

ْت املٛنٛعات املططٚس١ َٔ خ٬ذها َٛدٛز٠ يف ٚاقعٓا املعاف، ايككل ٚإٕ نا

 ٜتؿاعٌ َعٗا ايعكٌ ٚتٓسؽ بٝٓٗا املؿاعط اإلْػا١ْٝ ايعاطؿ١ٝ.  

ايًػ١ ٚاملؿطزات يف اجملُٛع١ إوا١ٝ٥ شات ز٫٫ت َتٓٛع١، ػػس اْؿعاٍ ايهاتب١ مبا 

نُا يف: )ٜطد٢ ٜسٚض سٛذها ؾتأخص َٔ ايعامل اـاضدٞ ايكٛض٠ املٓعٛض٠ يف ايكك١ 

عٌُ اي٬ظّ، ايسٚا١َ، أعها٤ ب٬غتٝه١ٝ، بػ١ُ ايرتسٝب، ملٔ ايجُط٠، با٭َؼ 

نإ غذاْٞ(. ٚيف ْؿؼ ايٛقت ػػس اجملُٛع١ ايككك١ٝ َٔ ايعامل ايساخًٞ ايبعس 

إىل تؿهٌٝ دسٜس يف  ع٢ٚاقع، ٚتػخت٬ط عٛامل اؿًِ ٚايٛاقع ٚاي٬ا٫ْؿعايٞ ٚا

اٍ شيو: )ؾٗطظاز، ٚغطقت يف عطٙ، شضات، َٔ أدٌ أغًٛب ىكٗا يف ايتعبري. َج

 عٝٓٝ٘(. 

عٓٛإ "ٜطد٢ عٌُ اي٬ظّ" تكٍٛ ايكاق١: "زم اؾطؽ َط٠ يف ايكك١ اييت ؼٌُ ٚ

أخط٣ زقا َتٛاق٬ عكبٝا، قطر بايػهطتري غا٬٥ عٔ ايٛضق١، عٔ اؾ١ًُ، 

إٔ اتػعت  ٚاظزاز اضػاف ايػهطتري ؾًِ ٜعجط ع٢ً املطًٛب ٚاضتؿع قٛت املٛظـ بعس

ؾتش١ ايباب )ٚسُٝٓا ٚقًت ٜساٙ إىل بًعَٛٞ ضأٜت ْؿػٞ بػت١ أقـ يف ظا١ٜٚ اؿذط٠ 

ٚأْا َعايف بُٝٓا نإ دػسٟ ممسزا ع٢ً ايؿطاف( قطر ايطدٌ املِٗ، اختًط 

قطاخ٘ بطْني ايتًؿٕٛ ٚخؿدؿ١ ا٭ٚضام بني ٜسٟ ايػهطتري ايباسح عٔ ايٛضق١ 

عٔ املتشسخ، ؾٗل بعسٖا بؿس٠ ٚغكطت  املؿكٛز٠، ايتكط ايػُاع١ بعكب١ٝ، غأٍ

ايػُاع١ َٔ ٜسٙ. اضتؿع قٛت املٛظـ، ٚيف ٖصٙ ا٭ثٓا٤ زخٌ سذطتٞ بعض أقشاب 

 .29املٓعٍ ٚأيكٛا ْعط٠ ع٢ً دػُٞ ثِ قايٛا: يكس َات ايبا٥ؼ ايػطٜب"

١ٝ يًكاق١ مج١ًٝ غٝس عًٞ. ٖٚٞ " ٖٞ اجملُٛع١ ايككك١ٝ ايجاْا٭قؿاض تؿهٌ ضقُا"

. 9188ّ30اجملُٛع١ اييت ساظت ع٢ً دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يف ايكك١ يف عاّ 

تتٓاٍٚ  تتهٕٛ اجملُٛع١ َٔ عؿط قكل قكري٠ تتٓٛع يف أغًٛبٗا َٚٛنٛعاتٗا سٝح

                                                           
 .8<-1<م: ٜطد٢ عٌُ اي٬ظّ.. غٝس عًٞ، مج١ًٝ 29

 ّ.9181. ايهٜٛت: زاض ايؿاضابٞ ٚايؿطاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 8ط ٭قؿاض تؿهٌ ضقُا،. اغٝس عًٞ، مج١ًٝ 30
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 احملٛض ايط٥ٝؼٚ .دتًؿ١ يًشٝا٠ َٔ سٛيٓا با٭غًٛب ايطَعٟ ٚايؿاْتاظٜااملٓاسٞ امل

يًُذُٛع١ ايككك١ٝ ٖٛ ا٫ضتباط بايٛطٔ غٛا٤ أنإ اإلْػإ َكُٝا ؾٝ٘ أّ َطؼ٬ 

عٓ٘. نٌ َا ٜتعًل بايٛطٔ َٔ َؿاعط ايٛز ٚا٫ْتُا٤ إىل داْب ايطغب١ يف ت٬يف 

ػتكبٌ املؿطم زٕٚ إغؿاٍ املانٞ ايعطٜل ظُٝع أظسٜات٘ ايػًبٝات ٚايتطًع إىل امل

 ٜتذػس يف قكل اجملُٛع١. 

ؼتٟٛ اجملُٛع١ ع٢ً قكل "ا٭قؿاض تؿهٌ ضقُا" ٚ"ٌٖ ٜطسٌ ايٛطٔ بعٝسا" 

. "ٚ"دساٍٚ ١ًَْٛ " ٚ"ملاشا تطري ايؿطاؾات؟" ٚ"سسٜح املٛا٥س" ٚ"ايتسسطز إىل ا٭ع٢ً

ٝاٍ ٚاإلذهاّ ايٓابع َٔ ا٭غاطري ٚايؿٛيهًٛض ٚإشا ناْت ايؿاْتاظٜا تتٝح إزضاز اـ

ٚست٢ ايػشط نؿهط٠ يف ايعٌُ ايػطزٟ ؾٗصا َا ٜربظ يف اجملُٛع١ يف قكل "ست٢ 

ٚ"ٖذا٥ٝات أخط٣ يًشب" ٚ"ضدٌ ايجًر ٜتعٜٔ بعكس ايٝامسني" ٚ"عطٚؽ  "وني ايًكا٤

 ايككط". 

 .ا ايعٌُ ايػطزٟٚتٛيٞ اجملُٛع١ ايككك١ٝ يًطَٚاْػ١ٝ ْكٝبٗا ايصٟ ًٜٝل بٗا يف ٖص
نُا تأخص اجملُٛع١ ايككك١ٝ ايكاض٨ يف ضس١ً عط١ٜ ٜتعطف َٔ خ٬ذها ع٢ً نٝؿ١ٝ 

عس ا٭قؿاض ٚقُٝتٗا ايطق١ُٝ يف قك١ "ا٭قؿاض تؿهٌ ضقُا" اييت اختري عٓٛاْٗا 

عٓٛاْا يًُذُٛع١. نُا تطري بايكاض٨ يف قك١ أخط٣ ؾطاؾات عامل١ٝ بهاؾ١ ؾكا٥ًٗا 

ا، خؿاق١ بأدٓشتٗا امل١ًْٛ، أَا ايٛقٛف ع٢ً ايػبب اؿكٝكٞ ٚبتٓٛع أقٛذها ٚؾطٚعٗ

ٚيف قك١ "ضدٌ  ؟"ٚضا٤ طرياْٗا ؾٝهتؿؿ٘ ايكاض٨ بعس قطا٠٤ "ملاشا تطري ايؿطاؾات

ايجًر ٜتعٜٔ بعكس ايٝامسني"، تعًل ايهاتب١ عكسا َٔ ايٝامسني ايصٟ مت مجع٘ َٔ ب٬ز 

شٝا يف ب٬ز ايعَٗطٜط، ضدٌ ايؿُؼ املؿطق١ يف عٓل َٔ ابتعس ط٬ٜٛ عٔ ايسف٤ يٝ

ثًذٞ امل٬َح ٚايعٛاطـ. "ست٢ وني ايًكا٤"، ست٢ يٛ بعس َا١٥ عاّ ؾإٕ مج١ًٝ غٝس 

عًٞ ٫ تتٛقـ عٔ اؿًِ َٔ خ٬ٍ قكتٗا بإٔ ايػس املؿطم غٝشٍٛ ٖصا اؿًِ ٚاقعا 

 َعاؾا. 

 ٜٚعٌ يًٛطٔ َهاْ٘ ا٭بسٟ يف ايكًب ٚزاخٌ سسق١ ايعني، ست٢ يٛ تػا٤يت ايهاتب١

 "ٌٖ ٜطسٌ ايٛطٔ بعٝسا؟"  
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ٚيٓكطأ َٔ قك١ "ٌٖ ٜطسٌ ايٛطٔ بعٝسا؟" ؾٗٞ ؼهٞ: "... أعٝتٓا اذهعات املتٛاق١ً 

ؿطن١ َطنبتٓا املتٛانع١، قًبتٓا ضأغا ع٢ً عكب... قصؾتٓا شات ايُٝني ٚشات 

ايٝػاض زٖٛضا ٚأعٛاَا مشػ١ٝ ٚشات أقُاض، ٫ ْهـ أبسا عٔ ايٓعط يًهٝإ ايربام 

ت ض٩ٚغٓا خ٬ٍ ايطس١ً يف ٚنعٗا ايطبٝعٞ ؾٛم اؾػس أٚ قس ؼًُت غٛا٤ أناْ

ثِ تػتططز قا١ً٥: أعٝاْٞ اضتؿاع  ".ا٫مٓا٤ ط٬ٜٛ ؼت ا٭قساّ يف غبٌٝ سبو ٜا ٚطٔ

نػط ايسّ ٚانؿان٘ يف ضسًيت ا٭بس١ٜ عجا عٔ اؿب ايػايٞ ايصٟ ظٔ َٔ غطق٘ 

كب٦ٞ املتؿطز عٓس احملٔ... غؿٌ َين أْٞ ئ أدس بعسٙ ٚطٓا ٜهُين يف أسهاْ٘ ٯْ٘ 

ايػاضقٕٛ عٔ َٛقعو ا٭ظيٞ يف عٝين ايساؾ٦تني اؿاْٝتني... ظضعت بُٗا أمجٌ بكاعو 

ٚؾطؾاتو، أنرب غاستو َٚٝازٜٓو، أع٢ً ٖاَاتو ٚقُِ أع٬َو ٜا سيب... أضؼٌ 

بو سٝجُا ؾ٦ت ٚأبتعس بو قسض اغتطاعيت... ٫ أض٣ إ٫ َا تط٣ ٫ٚ أنتشٌ إ٫ ٭بطظ 

 .31طاض مجٌٝ"إٛضتو يف ق

ٝاٍ ايعًُٞ اـٚ ،32ّ@918" عاّ ٚا٥ط ٫ تسٚضز"ٖٞ اجملُٛع١ ايككك١ٝ ايجايج١ 

ب١ يف فُٛعتٗا ٚإغكاطات٘ املطس١ًٝ ٚاملػتكب١ًٝ ٖٛ اـط اؾسٜس ايصٟ تهٝؿ٘ ايهات

إىل داْب َا متٝعت ب٘ يف نتاباتٗا ايػابك١ َٔ ؾاْتاظٜا ٚضَع١ٜ ٚعاطؿ١ إْػا١ْٝ 

َٛنٛعات اجملُٛع١ َٛانب١ يًُػتذسات ايعكط١ٜ، إؾطاظاتٗا َُٖٚٛٗا  .دٝاؾ١

ٚست٢ ًَّصاتٗا تٓػذٗا امل٪يؿ١ مبؿطزات َط١ْ تتٝح يًكاض٨ ايتٛغٌ يف ايػٝام ا٭زبٞ 

  يٓٗا١ٜ نُا ٜطاٖا ٖٛ!بهٌ أضو١ٝ ٚاختٝاض ا

قس٣ عُٝل عٔ تؿاعٌ ايعباضات ٚاؾٌُ يف ايػطز ايكككٞ َع ثكاؾ١ ايكاض٨ ٜٓتر 

املتًكٞ ذهصٙ ا٭ؾهاض املُتس٠ يف ايعَإ ٚاملهإ، ؾايككل تتُشٛض سٍٛ املٛنٛعات 

اييت تًُػٗا ايكاق١ يف ايٛقت اؿانط َٔ ا٫نتؿاؾات ايع١ًُٝ، ٚا٭ٚب١٦، 

١ ٚاغتدساَاتٗا اييت زخًت سٝا٠ اإلْػإ بؿهٌ عُٝل ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج

ىل داْب ايع٬قات اإلْػا١ْٝ اؿ١ُُٝٝ ايتٛقع ايعًُٞ ملػتكبٌ ايبؿط١ٜ، إَٚػتُط َع 

. ضس١ً أزب١ٝ ش١ٖٝٓ تسعٛى .ٚتأثطٖا بايتكايٝس اجملتُع١ٝ اييت ْؿأت َٓص قطٕٚ َهت

                                                           
 .32املكسض ْؿػ٘، م: 31

 ّ. @918. ايهٜٛت: زاض ايؿطاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 8، طزٚا٥ط ٫ تسٚض. غٝس عًٞ، مج١ًٝ 32
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بعس إٔ تٛثل سعاّ  ايهاتب١ يًكٝاّ بٗا ع٢ً قؿشات فُٛعتٗا "زٚا٥ط ٫ تسٚض"،

 . ي٘ اإلق٬ع يف أسسخ املهتؿؿات ايع١ًُٝ يتشًل عايٝا إىل َا ٫ ْٗا١ٜ

قكل قكري٠ كتًؿ١ املٛانٝع ٚاؿذِ ٖٚٞ: "زٚا٥ط ٫ تسٚض"  غت تؿٌُ اجملُٛع١

 ٚ"د٣ٛ" ٚ"ايتاَٛض".  ٚ"قبٌ ... ٚبعس" ٚ"َا٤ ايًكاح" ٚ"عذٛظ يف َكتبٌ ايعُط" ٚ"ؾأض ايك١ُ"

٫ تسٚض" ؼهٞ ايكاق١ قا١ً٥: "بعس اؿطٚب ايطاس١ٓ اييت ْؿأت بني  يف قك١ "زٚا٥طٚ

ايكٛتني ايععُٝتني بػبب ايتٓاؾؼ يف ايػٝطط٠ ع٢ً َسٕ ا٭ضض، أغؿطت ايٓتٝذ١ 

ايٓٗا١ٝ٥ عٔ ايتعازٍ يعسّ تػًب إسساُٖا ع٢ً ا٭خط٣. مت س٦ٓٝص تؿعٌٝ قطاض تكاغِ 

ّ ايصٟ تكاغِ ؾٝ٘ ا٭محط ايهط٠ ا٭ضن١ٝ بايتػاٟٚ. آٙ َٔ شيو ايّٝٛ املؿ٪ٚ

مل ٜٛقـ غبام  ٚا٭قؿط، ايبؿط ٚاؿٝٛاْات ٚا٭ضض، ٚاؾباٍ ٚايبشاض ٚا٭ْٗاض.

اذه١ُٓٝ بُٝٓٗا إ٫ أْت أٜٗا اؿانِ ْٗاض بصنا٥و ٚسػٔ تسبريى. سانُٓا ايبذٌ، 

    "33.أضدٛ أ٫ ؼٌُ ْؿػو َا ٫ تطٝل َٔ ايؿعٛض بايكٗط

غٝس عًٞ ضَع َٔ ضَٛظ ايكك١ ايككري٠ املعاقط٠ يف إٕ ايكاق١ مج١ًٝ  ْاؾ١ً ايكٍٛ

ايهٜٛت، ُتربظ قهاٜا املطأ٠ يف نتاباتٗا ايككك١ٝ نُا ُٜٗٗا نطا١َ ايٓػا٤ 

ٚغٝازتٗا ٚسب ايٛطٔ ٚا٫نتؿاؾات ٚايتطٛضات اؿسٜج١ ع٢ً املػطسني ايعًُٞ 

يف فُٛعاتٗا ايككك١ٝ، ٚايجكايف َٚا ٜرتتب عٓٗا َٔ ْتا٥ر يف اجملتُع نُا ٜتذ٢ً 

 .ٜيت إىل شض٠ٚ ايهُاٍٖٚٞ تػاِٖ يف إب٬ؽ ايؿٔ ايكككٞ ايهٛ

 ّ. مت<911ع٢ً دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يف ايكك١ عاّ  بامس١ ايعٓعٟايكاق١  ساظت

نُٔ ايكا١ُ٥ ايط١ًٜٛ ؾا٥ع٠ ايؿٝذ ظاٜس  34"ٜػًل ايباب ع٢ً نذطاختٝاض فُٛعتٗا "

اظت باملطنع ايجايح يف دا٥ع٠ ايؿاضق١ يإلبساع . ٚؾ9188ّؾطع امل٪يـ ايؿاب يعاّ 

سكًت ع٢ً دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًكك١ ايككري٠ يف عاّ . نُا 9189ّايعطبٞ 

ّ، =918ّ  تهطميٗا َٔ قبٌ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ عاٚمت ّ يًُط٠ ايجا١ْٝ.:918

ٖٞ عهٛ ؾ١ٓ ايتشهِٝ يف ّ. =918ٚؾاظت ظا٥ع٠ املطأ٠ ايعطب١ٝ عٔ ؾ١٦ ا٭زب عاّ 

 ّ. @918عاّ "دا٥ع٠ املًتك٢ يًكك١ ايككري٠" يف زٚضت٘ ايطابع١ ي

                                                           
 .50املكسض ْؿػ٘، م: 33

 ّ.9188 . بريٚت: زاض ايؿاضابٞ،8، طٜػًل ايباب ع٢ً نذط ايعٓعٟ، بامس١.  34
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ٜكٍٛ ايطٚا٥ٞ ايػٛزاْٞ أَري تاز ايػط يف قطا٠٤ ْكس١ٜ يًُذُٛع١ ايككك١ٝ "ٜػًل 

  ايباب ع٢ً نذط" يًهاتب١ بامس١ ايعٓعٟ.  

"بايطغِ َٔ ا٫مػاض املعطٚف يًكك١ ايككري٠، يف ا٭عٛاّ املان١ٝ، ٚاػاٙ َععِ 

نتابٗا املعطٚؾني، إىل ايطٚا١ٜ اييت أقبشت ايؿػٌ ايؿاغٌ يًُبسعني، ٖصٙ ا٭ٜاّ، 

ؾإْٓا ْطايع بني سني ٚآخط، نتاب١ ضؾٝك١ يًكك١، ميهٔ إٔ تعًٔ قطاس١ إٔ ٖصا 

َٔ ٖصٙ  .تعٝس قطا٤ٙ بػٗٛي١، نُا يف املانٞايؿٔ ٫ ٜعاٍ َٛدٛزا، ٚميهٔ إٔ ٜػ

ايهتاب١ فُٛع١ ايهٜٛت١ٝ بامس١ ايعٓعٟ: ٜػًل ايباب ع٢ً نذط، ٚاييت ْػذت بؿٔ 

عاٍ، هعٌ َٔ قطا٤تٗا َتع١ سكٝك١ٝ، ضمبا تعازٍ املتع١ اييت تكاسب قطا٠٤ ايطٚا١ٜ 

ْهباط اؾٝس٠، ٚبايتايٞ تبعح ا٭ٌَ بإٔ ايكك١ ايككري٠ إشا َا ضٚعٞ ؾٝٗا ا٫

ٚايتُاغو َع عسّ اإلخ٬ٍ بؿطٚط ا٫قتكاز ٚايتهجٝـ ايًػٟٛ، ميهٓٗا إٔ تعرب 

 .بك٠ٛ عُا ْعٝؿ٘، ٚتػٛم خٝا٫تٓا إىل بكع بعٝس٠ َٔ اؾُاٍ
اجملُٛع١ قٝػت ع٢ً ؾهٌ أبٛاب تؿتح ٚاسسا بعس اٯخط، ٚٚضا٤ نٌ باب سها١ٜ، 

س١ غري عاز١ٜ، ٚيعب ؾٝٗا إَا غطٜب١، ٚإَا عاز١ٜ، سٛيتٗا ايًػ١ ايعصب١ إىل اغرتا

 .35اـٝاٍ اؿها٥ٞ زٚضا أنس َٔ محُٝٝتٗا"

ٖٓا َٔ ْؿؼ ايٓػٝر  .ا، أعترب تًو اجملُٛع١ َتٛاي١ٝ قكك١ٝ ؾب١ٗٝ بايطٚا١ٜؾدكًٝٚ

ؿِ ايطٚا١ٜ ٚأضبطتٗا ٚععاَٗا، ؾكط ؾهو يرت٣ٚ اؿهاٜات ٚاسس٠ بعس أخط٣، 

ٚع٢ً ايصٟ ٜكـ يف بسا١ٜ شيو اؿٞ، إٔ ٜأتٞ عباي٘ اـاق١، يٝهؿط تًو 

ا، تًو اإلؾاضات اييت تطٍٛ ايعازات ٚايتكايٝس، اي٬ؾت أًٜه .اؿهاٜات إىل بعهٗا

ٝا٠ املاز١ٜ، ٚأٜها قٗط املطأ٠ املتأقٌ يف املؿطم، ؼت ٚتػري اجملتُعات، ٚغط٠ٛ اؿ

سذ١ ايػرت، ٚايصٟ هعٌ َٔ ؾتا٠ ٚايسٖا َػتٓري، ٜٚػتكبٌ نٝٛؾا َػتٓرئٜ، 

يٝػتؿريِٖ يف أَط َػتكبًٗا ايسضاغٞ، تتُعم ٖٚٞ تعًٔ زاخًٗا ضؾض ايعٚاز 

١ُ أخط٣ ايكػطٟ زٕٚ إٔ تؿهط إٔ ظٚاضا ٜبتػِ ذهِ ٚايسٖا ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا يف َٗ

  غري طًب ايعٚاز.

                                                           
، تاضٜذ ايٓؿط: www.al-sharq.com -ايكطط١ٜ ايؿطمتاز ايػط، أَري. "ٜػًل ايباب ع٢ً نذط"، دطٜس٠  35

 ّ.9198َاضؽ  89ّ، تاضٜذ ا٫ط٬ع: 9189َاضؽ  @8
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ع٢ً دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يف ايكك١ عاّ  36غتربم أمحس ايؿطزايكاق١ إسكًت 

  ّ. ;911دا٥ع٠ ي٢ًٝ ايعجُإ يًكك١ ايككري٠ عاّ ع٢ً ّ، نُا ساظت 9188

"عٓٛإ أٟ عٌُ أزبٞ ٖٛ ايعتب١ ايطؾاعٞ يف قطا٠٤ ْكس١ٜ:  ٜكٍٛ ايكام ٚايطٚا٥ٞ طايب

ا٭ٚىل املٛس١ٝ يًسخٍٛ إيٝ٘، يصا ؾإٕ عٓٛإ اجملُٛع١ ايككك١ٝ ا٭ٚىل يًهاتب١ 

ًَا َع ضٚح اجملُٛع١، غٛا٤ َٔ خ٬ٍ  ٍّ ٜٚٓػذِ متا إغتربم أمحس "عت١ُ ايه٤ٛ"، ٜس

ٛس١ ايػ٬ف، ٚيٝؼ بني ا٫غت٬ٍٗ ايصٟ قسَت امل٪يؿ١ فُٛعتٗا ب٘، أٚ َٔ خ٬ٍ ي

قكل اجملُٛع١ قك١ ؼٌُ عٓٛإ "عت١ُ ايه٤ٛ" مبا هعٌ ايعٓٛإ ؾا٬ًَ اجملُٛع١ 

َُٓؿتش١ ع٢ً ن٤ٛ  بأنًُٗا. أنجط َٔ قك١ يف اجملُٛع١ تػتعٌ عت١ُ املع٢ٓ، 

 . 37ايتؿػري عػب ٚعٞ ايكاض٨ ْٚؿػٝت٘"

ٖٞ اجملُٛع١ ا٭ٚىل يًهاتب١ إغتربم أمحس ُٚتعّس املسخٌ ا٭ِٖ يسضاغ١ عاملٗا 

١ قاسبتٗا ٠ ْعطا إىل َٖٛباإلبساعٞ ع٢ً َػت٣ٛ ايًػ١ ٚاملهُٕٛ ٖٚٞ فُٛع١ ٚاعس

ٌ قككٗا َهاَني إْػا١ْٝ، ٚقسضتٗا ع٢ً ايتكاط قهاٜا ٚسطقٗا اؾٌُٝ ع٢ً مح

 ادتُاع١ٝ سػاغ١ ١َُٗٚ يف اجملتُع ايهٜٛيت. 

ِّ اجملُٛع١ ث٬خ عؿط٠ قك١، نتب َععُٗا بكٝػ١ نُري املتهًِ مما خًل   ته

تتبع ايٛسٝس ذهصا ايؿعٌ. مح١ُٝٝ يس٣ ايكاض٨ ٚدعً٘ َؿاضًنا يف ؾعٌ ايكل بكؿت٘ امل

قكل اجملُٛع١ شات يػ١ َٚؿطزات َباؾط٠ َٚهجؿ١، سٝح اؾٌُ ايككري٠ املٛس١ٝ 

ٌّ اؿٛاض دع٤ًا أغاغًٝا ؾٝٗا.   ٚايتكطٝع ٚايتٓكٝط. نُا وت
 خامت١ ايبشح:

نكاض١٥ ٚناتب١ قك١ ٚضٚا١ٜ، ْٚاؾط١ يف َ٪غػات اجملتُع املسْٞ أض٣ بٛنٛح، 

ضأغٗا ضابط١ ا٭زبا٤ يف ايهٜٛت، إٔ زٚي١ ايهٜٛت مب٪غػاتٗا املٗت١ُ بايجكاؾ١ ٚع٢ً 

تػري يف اػاٙ َتٛاظ  ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب" اجملًؼٚيف َكسَتٗا " ايطمس١ٝ

                                                           
 ّ.:911. ايهٜٛت: زاض قططاؽ يًٓؿط، 8ط عت١ُ ايه٤ٛ،غتربم أمحس. ايؿطز، إ 36

-ايهٜٛت١ٝ طٜس٠اؾايطؾاعٞ، طايب. "إغتربم أمحس قٛت قٌُ باإلْػا١ْٝ"، دطٜس٠  37

www.aljarida.com :9198َاضؽ  91ّ، تاضٜذ ا٫ط٬ع: <911ٜٛيٝٛ  8، تاضٜذ ايٓؿط.ّ 
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َع املٛاطٔ ايهٜٛيت ٚادتٗازات٘ ايؿدك١ٝ يٓؿط ايٛعٞ ايجكايف ٚضعا١ٜ اإلبساع ا٭زبٞ 

 َٓص عكٛز َتتاي١ٝ. 

ُا يف فاٍ ايكك١ ايككري٠ ١ٜٖٛ إبساع١ٝ ٚانش١ ع٢ً غٝ يًػطز يف ايهٜٛت ٫ٚ

ايػاس١ ايجكاؾ١ٝ احمل١ًٝ ٚاـًٝذ١ٝ ٚايعطب١ٝ ٭ْ٘ أثبت َٓص خطٛات٘ ا٭ٚىل قبٌ قطٕ 

َه٢، أْ٘ غٝٛاقٌ ايػري يف ٖصا ايٓٗر بؿهٌ ايتهاتـ ايؿطزٟ ٚامل٪غػٞ. نُا 

تٓاَٞ ايرتمج١ إٔ َ٪ؾطات اْط٬م ايػطز ايهٜٛيت إىل ايعامل١ٝ تربظ بٛنٛح بؿهٌ 

هط اإلْػإ ايهٜٛيت، ايًػ١ٜٛ املتُه١ٓ اييت ػػس مبكساق١ٝ يًعامل أمجع، ؾ

 ٚاٖتُاَات٘ بايطقٞ اإلْػاْٞ. ٚطُٛسات٘ آ٫َ٘

 املكازض ٚاملطادع:

  .ٕ1<@8. ايهٜٛت: َهتب١ ا٭ٌَ، 8ط ايكٛت اـاؾت.ايؿطٞ، غًُٝا.ّ 

  .ٕايهٜٛت: َهتب١ ايعطٚب8١، طَسخٌ ايكك١ ايككري٠ يف ايهٜٛتايؿطٞ، غًُٝا .، 

8@@:.ّ 

  .ايهٜٛت: َٓؿٛضات شات ايػ٬غٌ، 8، طأزب املطأ٠ يف ايهٜٛتقاحل، ي٢ًٝ قُس .

8@>? .ّ 

  .ٔايهٜٛت: ضابط١ 9، طاؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ايهٜٛتعبس اهلل، قُس سػ .

 ّ.;918 ،ا٭زبا٤

  .911ٚايتٛظٜع،  . بريٚت: زاض اٯزاب يًٓؿطاحملان١ُايعجُإ، ي٢ًٝ@  .ّ 

  .ايهٜٛت: زاض اؿطٚف 8، طايؿٔ ايكككٞ يف زٚي١ ايهٜٛتايعذُٞ، َطغٌ ؾاحل .

 ّ. @911يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 

 ايهٜٛت: زاض ايؿاضابٞ ٚايؿطاؾ١ يًٓؿط 8ط ٭قؿاض تؿهٌ ضقُا،. اغٝس عًٞ، مج١ًٝ .

 ّ.9181ٚايتٛظٜع، 

 918اض ايؿطاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، . ايهٜٛت: ز8، طزٚا٥ط ٫ تسٚضغٝس.  عًٞ، مج١ًٝ@ .ّ 

 911. ايهٜٛت: زاض قططاؽ يًٓؿط، 8ط ٜطد٢ عٌُ اي٬ظّ،. غٝس عًٞ، مج١ًٝ:.ّ 

  .9188. بريٚت: زاض ايؿاضابٞ، 8، طٜػًل ايباب ع٢ً نذط ايعٓعٟ، بامس١.ّ 

 911. ايهٜٛت: زاض قططاؽ يًٓؿط، 8ط عت١ُ ايه٤ٛ،غتربم أمحس. ز، إايؿط:.ّ 

 ٝ8ط ط٥٬ع نتاب ايكك١ ايهٜٛت١ٝ،ُا٤ دٓٝسٟ ٚؾٝيب ؾاٜع سبٝب. قُس، ؾ .

 ّ.;918ايهٜٛت: زاض غعاز ايكباح يًٓؿط، 
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 قك١ٝ املسأ٠ يف قؿـ فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ

خاتٕٛ آض١ٝ. أ 
 
Email: itsmeasiyakhatoon@gmail.com                                                                         

 ًَدـ ايبشح:
تعد فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ َٔ أغٗس ايهاتبات ايعسبٝات يف زتاٍ األدب ايكؿؿٞ،  

د٠ زتُٛعات بٛؾفٗا زا٥د٠ ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ ايٓط١ٜٛ. ؾدزت هلا عأًٜكا ٖٚٞ تعسف 

ست ايهاتب١ يف نتاباتٗا ايكؿؿ١ٝ عٔ ُّٖٛ املسأ٠ َٔ ايكؿـ ايكؿري٠. عبَّ

ٚأسصاْٗا َٚػانًٗا اييت تٛادٗٗا يف اجملتُع ايرٟ تعٝؼ فٝ٘، ٚساٚيت َٔ خالٍ 

نتاباتٗا ايكؿؿ١ٝ ايهػف عٔ َٓاطل سٝا٠ املسأ٠ اجملٗٛي١، ٚعٛامل املسأ٠ 

عٔ املػاعس ارتف١ٝ يًُسأ٠ ٚأفهازٖا يف سٝح عربت  ،املدتًف١، ٚزغباتٗا ايػدؿ١ٝ

إىل حتًٌٝ بعض أعُاهلا ايكؿؿ١ٝ إليكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً  ١ٗدف املكاي. ٚتايسدٌبعالقتٗا 

 .اييت تٓاٚيتٗا فٝٗا قكاٜا املسأ٠

 .، ايٓـ ايكؿؿٞاجملتُعفاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ، قك١ٝ املسأ٠،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article deals with the issues of women addressed by the Kuwaiti 

writer Fatima Yousif Al Ali in her short stories. Fatima Yousif Al Ali is 

one of the most famous Arab women writers in fiction writing. She is also 

known as the first woman to write a novel in Kuwait. She has published 

several collections of short stories. She expressed in her stories the 

concerns of women, their grieves and problems they face in the society 

where they live. Through stories, she tried to explore uncharted areas of 

women’s lives, their different worlds and personal desires as she 

expressed hidden emotions of women and their thoughts about 

relationship with men. The article aims at analyzing some of her stories to 

shed light on the issues of women as discussed by her. 

                                                           
  ،اهلٓد بسادٜؼ، تساأ ،اإلضال١َٝ ٠عًٝهس داَع١باسج١. 
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 َكد١َ: 

ًُذتُع، ٚاألدب ٕ األدب اْعهاع يٚثٝك١ ألايعالق١ بني األدب ٚاجملتُع ٖٞ عالق١ إٕ 

ٜتُشٛز سٍٛ قكاٜا اإلْطإ املتٓٛع١، مبا فٝٗا قك١ٝ املسأ٠ بهْٛٗا قك١ٝ خاؾ١ 

ا يف ا بازًشدًٚز ْطاْٞ، ٚتؤدٟاخٌ اجملتُع اإلألٕ املسأ٠ ٖٞ نا٥ٔ د ،بعٛامل ايٓطا٤

ِّ نُاتهٜٛٔ اجملتُع ايبػسٟ.  ز ايٛاقع فعٗست اْعهاضات٘ ع٢ً ٚقع إٔ األدب ٜؿ

نباز  املسأ٠ يف اجملتُع، فأؾبشت قك١ٝ املسأ٠ َٔ أِٖ ايككاٜا األدب١ٝ اييت تٓاٚهلا

ست٢ ظٗست ناتبات . ٚمل ميض ٚقت طٌٜٛ األدبا٤ يف األدب ايعسبٞ زٚا١ٜ ٚقؿ١

قٛعات نتاباتٗٔ، يف َٛ ملسأ٠ يف أعُاهلٔ األدب١ٝ، ٚتفٓٓٔعسبٝات اٖتُُٔ بككاٜا ا

ككاٜا املسأ٠ َٔ ٥ٞ ٚايكؿؿٞ مما ي٘ عالق١ خاؾ١ بٚأنجسٕ َٔ اإلبداع ايسٚا

ٚدٗات ْعستٗٔ ايػدؿ١ٝ حبجا عٔ تػٝري ٚقع املسأ٠ يف اجملتُع ايرٟ تُٗٝٔ عًٝ٘ 

ٍ ارتًٝر ٚايطًط١ ايرنٛز١ٜ. َٚٔ ايهاتبات ايالتٞ اٖتُُٔ بككاٜا أْج١ٜٛ يف د

ككاٜا املسأ٠ يف اييت متتاش باٖتُاَٗا بف ايعًٞ ايهاتب١ ايهٜٛت١ٝ فاط١ُ ٜٛض

 إبداعاتٗا ايكؿؿ١ٝ.

 :ايكؿ١ ايكؿري٠ ايٓطا١ٝ٥ يف ايهٜٛت

ّ ?9@8إٕ تازٜذ بدا١ٜ ايكؿ١ ايكؿري٠ يف ايهٜٛت َستبط بايؿشاف١. يف عاّ 

ؾدزت زت١ً ايهٜٛت اييت نإ ٜؿدزٖا ايػٝذ عبد ايعصٜص ايسغٝد، ٖٚٞ أٍٚ 

" رتايد ايفسز ٖٞ ايبدا١ٜ األٚىل سٝح ْػست يف َٓري١٠ "١ً تعسفٗا ايهٜٛت. ٚقؿزت

1زت١ً ايهٜٛت
بدأت َػازن١ املسأ٠ بدا١ٜ َبهس٠ يف اجملاٍ اإلبداعٞ ايكؿؿٞ. . 

ٝات دص٤ًا َٔ ظاٖس٠ ايكؿ١ ايٛاسد٠، ٚناْت ٚناْت األمسا٤ ايٓطا١ٝ٥ يف ارتُطٝٓ

تًو املػازنات َبػس٠ ٚداي١ ع٢ً دٚز املسأ٠ ادتدٜد٠. فكد غٗدت ايؿشاف١ 

ايهٜٛت١ٝ آْراى أمسا٤ بعض ايهاتبات َجٌ ابتطاّ عبد اهلل عبد ايًطٝف ٚقؿتٗا 

ٚغ١ُٝٓ املسشٚم اييت غازنت يف َطابك١ "اضتفتا٤ قؿ١"  ّ،?;@8"خٛاطس طف١ً" عاّ 

ٚقؿ١  ّ،9>@8ّ، ٚقٝا٤ ٖاغِ ايبدز ٚقؿتٗا "ْص١ٖ فسٜد ٚي٢ًٝ" عاّ 9>@8 عاّ

                                                           
ّ، @?@8 فرباٜس ،:-9، عاآلداب زت١ً، ٠ يف ايهٜٛت"ايػطٞ، ايدنتٛز ضًُٝإ. "تازٜذ ايكؿ١ ايكؿري 1

  . ==:ف
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ّ. ٚيف املسس١ً ايجا١ْٝ تهسزت ايعاٖس٠ َع متٝص :>@8"أ١َٓٝ" يبدز١ٜ َطاعد عاّ 

تني فإٕ ايهاتبات ايالتٞ نتدي قؿ١ أٚ قؿ ٚإذا نإ ٖٓاى عدد َٔ .خاف

ايبعض، ست٢ يف جتازبٗٔ ايهاتبات األخسٜات تابعٔ اإلْتاز بؿٛز٠ َتٛاؾ١ً بٌ إٕ 

ايك١ًًٝ نٔ َتُٝصات، َٚٔ ٖؤال٤ ايهاتبات فاط١ُ ايٓاٖض اييت ْػست قؿتني 

ّ، ٚغ١ُٝٓ املسشٚم اييت 8<@8"ايصْصا١ْ" عاّ ّ، ٚ<=@8ُٖا "ايطام ٚادتداز" عاّ ٚ

ناْت تكدّ َعادتات قؿؿ١ٝ يف زت١ً "أضستٞ"، ٖٚدا١ٜ ضًطإ ايطامل اييت بدأت 

فاط١ُ ٜٛضف ، ّٚ ٚأؾدزت زتُٛعتٗا "سب ٚخسٜف َٚطس">=@8 عاّ ايهتاب١ َٓر

8ّ2<@8عاّ  ايكؿ١ ْػسايعًٞ اييت بدأت 
. 

 ْبر٠ عٔ سٝا٠ فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ:

ّ. بدأت زسًتٗا َع ايعٌُ ايؿشفٞ يف ضٔ :>@8عاّ  َٔ َٛايٝدفاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ 

زت١ً "ايٓٗك١" يعد٠ ٓٗا إىل ايهٜٛت١ٝ، َٚسٝح ايتشكت بداز ايسأٟ ايعاّ  ،َبهس٠

ضٓٛات. عادتت يف نتاباتٗا ايككاٜا االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايٓكد١ٜ. ثِ عًُت ستسز٠ 

ٚتكدِٜ عدد َٔ ايرباَر  . قاَت فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ بإعداد3يف دسٜد٠ "ايكبظ"

ايهٜٛت، ٚعكٛ يف يتًٝفص١ْٜٝٛ يف ايهٜٛت. ٖٚٞ عكٛ يف زابط١ األدبا٤ باإلذاع١ٝ ٚا

ْطإ، ٚعكٛ يف احتاد ايهٜٛت١ٝ، ٚعكٛ يف َٓع١ُ سكٛم اإلمجع١ٝ ايؿشفٝني 

ادتُع١ٝ ايجكاف١ٝ االدتُاع١ٝ ايٓطا١ٝ٥ بايهٜٛت. ، ٚعكٛ يف ايؿشفٝني ايعاملٝني

١ُ ٜٛضف ايعًٞ قك١ٝ املسأ٠ عٔ طسٜل املطا١ُٖ يف اذتسن١ خدَت ايهاتب١ فاط

َٓٗا َؤمتس ْريٚبٞ ايعاملٞ ٚ ت. غازنت يف ايعدٜد َٔ املؤمتساتايجكاف١ٝ يف ايهٜٛ

نُا ٠، َٚؤمتس َٛضهٛ ايعاملٞ يًُسأ٠، َٚؤمتسات اهلٓد ٚغسب تْٛظ. يًُسأ

طٔ ايعسبٞ. يكد املٓعكد٠ يف ايٛمتهٓت َٔ متجٌٝ ايهٜٛت يف ايعدٜد َٔ املؤمتسات 

ّ، ٚؾدز هلا نتاب بعٓٛإ 8<@8"ٚدٛٙ يف ايصساّ" عاّ باضِ ؾدزت أٍٚ زٚا١ٜ هلا 

َت قّد ،ٚباإلقاف١ إىل ذيو ّ.:?@8"عبد اهلل ايطامل: زدٌ عاؽ ٚمل ميت" عاّ 

                                                           
 .<?:املسدع ْفط٘، ف 2

3
. داز ايهتب ايع١ًُٝ، ;، ز0220َعذِ األدبا٤ َٔ ايعؿس ادتاًٖٞ ست٢ ض١ٓ ادتبٛزٟ، ناٌَ ضًُإ.  

 .98;:ّ، ف:900
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"ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايكؿ١ ايهٜٛت١ٝ إبإ َسس١ً ايٓفط" عاّ  :َٓٗاٚايعدٜد َٔ املؤيفات 

ّ، =900ساى االدتُاعٞ يف ايكؿ١ ايكؿري٠ يف ايهٜٛت" عاّ اذت"دزاض١ ّ، ٚ;?@8

ؾدزت أٚىل زتُٛعاتٗا ايكؿؿ١ٝ ٚ ّ.;908"املسأ٠ ضازد٠ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ" عاّ ٚ

يو ؾدزت هلا عد٠ زتُٛعات ، ٚباإلقاف١ إىل ذّ>@@8بعٓٛإ "ٚدٗٗا ٚطٔ" عاّ 

ّ، 9008اّ "تا٤ َسبٛط١" عّ، ٚ@@@8، َٓٗا "دَا٤ ع٢ً ٚد٘ ايكُس" عاّ قؿؿ١ٝ

 ّ.>900"مسري٠ ٚأخٛاتٗا" عاّ ٚ

"دا٥ص٠ َجٌ ١ُ َٗٔ ادتٛا٥ص امل ٜدمتهٓت فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ َٔ اذتؿٍٛ ع٢ً عد

ّ، ٚنريو سؿًت ع٢ً "دا٥ص٠ املسأ٠ املتُٝص٠" >@@8أبٗا يًكؿ١ ايكؿري٠" عاّ 

 .4ّ?900ٚنإ ذيو عٔ ايهتاب١ يف قكاٜا املسأ٠ يف عاّ 

 قك١ٝ املسأ٠ يف قؿـ فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ:

إلْطاْٞ ْعًسا إىل تعد قك١ٝ املسأ٠ َٔ أِٖ ايككاٜا االدتُاع١ٝ اييت ازتبطت بايٛدٛد ا

ألْٗا إْطإ ٚأْٗا نايسدٌ يف اذتكٛم ٚايٛادبات. فتٓاٚيت ايهاتبات ، إْطا١ْٝ املسأ٠

ٚخًكٔ عاملا تٓعهظ فٝ٘ املطاٚا٠ ٚايتهافؤ بني بٝات يف نتاباتٗا قكاٜا املسأ٠ "ايعس

ادتٓطني إجيابٝا ع٢ً نٌ َُٓٗا، ٖٚهرا فإٕ َا تطع٢ ايٓطا٤ إىل حتكٝك٘ يٝظ 

٘ َٔ ممازضت٘ سٝاتٗٔ، ايطًط١ أٚ ايتفٛم ع٢ً ايسداٍ بٌ َهإ ٜتُهٔ فٝ

 .5ٚاملطا١ُٖ بػهٌ إجيابٞ بهٌ ايفعايٝات اذتٝات١ٝ"

إٕ قك١ٝ املسأ٠ ٖٞ اهلدف األضاضٞ ايرٟ تطع٢ إيٝ٘ ايهاتب١ فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ َٔ 

١ٝ يًهػف عٔ ٖٛادظ أْج١ٜٛ، سٝح عربت عٔ املػاعس خالٍ إبداعاتٗا ايكؿؿ

ارتف١ٝ يًُسأ٠ ٚأفهازٖا يف عالقتٗا َع ايسدٌ، ٚنٝف١ٝ َعاْا٠ املسأ٠ ٚسٝد٠ َٔ 

ْٗا عٓد ايهاتب١ ٖٛ َٛقٛع املسأ٠، ٚإ مجٝع املػانٌ. إٕ املٛقٛع ايكؿؿٞ املتُٝص

                                                           
4

تازٜذ  ،  www.almrsal.com-، املسضاٍ"""ؾشف١ٝ ؾػري٠ ٛضف ايعًٞ"ايهاتب١ ايهٜٛت١ٝ فاط١ُ ٜ 

 .     9098ّفرباٜس  >9: ، تازٜذ االطالعّ?908ْٛفُرب  <8ايٓػس: 

 .@=ف: ّ،@@@8. بريٚت: داز اآلداب، 8، طعاّ َٔ ايسٚا١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايعسب١ٝ 122بج١ٓٝ.  ، د.غعبإ 5
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كل املسأ٠ دعت َٔ خالٍ نتاباتٗا ايكؿؿ١ٝ إىل حتسٜس املسأ٠ ٚاملطاٚا٠ يهٞ حت

ًَ ا يف زتاٍ سكٛم املسأ٠ ا بازًشت ايهاتب١ دًٚزكد أّديا يف اجملتُع. ٚا ٚاقًشيٓفطٗا تكد

 :ٚايدفاع عٓٗا إذ تكٍٛ

اجملتُع، ٚاملسأ٠ بايتشدٜد نْٛٗا ٚاإلْطإ، ٚ"إٕ نتاباتٞ تتُشٛز سٍٛ اذتٝا٠، 

عًٝٗا َٔ عًٛ،  ا، غاب١ غب٘ زتٗٛي١ أٚ َٓط١ٝ ٜتفسدٕٛا ٚسدًٜجاملسأ٠ يف عاملٓا قدمًي

ا ميسٕٚ فٛقٗا بايطا٥سات، ٚال ٜديفٕٛ إىل أدغاهلا ٚتالفٝفٗا، قد جيٛدٕٚ عًٝٗا أسٝاًْ

ا، ٚأْا ال أقؿد يف نتاباتٞ إؾالح ا ًَُٗػببعض ايدٜهٛزات، ٚيهٓٗا تعٌ عامًل

ايهٕٛ، ٚيهٓين أضع٢ بكًُٞ مبا أضتطٝع ٚسطب، أغٛف يف عامل اَسأتٞ، أْا، 

كيت، دازتٞ ايعسب١ٝ، املسأ٠، ال بد إٔ ْعرتف أْٗا نا٥ٔ أَٞ، أخيت، بٓيت، ؾدٜ

َُٗؼ ٚإٕ تػريت األٚقاع، ٚتعديت أسٛاهلا، خاؾ١ بعد إٔ سعٝت حبكٛقٗا 

ّ ٚبعد َا ٜكسب َٔ أنجس َٔ ْؿف قسٕ َٔ اضتشٛاذ ايسدٌ >900ايطٝاض١ٝ ض١ٓ 

َٔ  ع٢ً اذتاي١ ايطٝاض١ٝ ٚتفسدٙ بٗا، أيٝطت قك١ٝ املسأ٠ حتٌ ايععِ، ٖرا ٚنجري

شدزا٤، ٚاالغتٗا٤، ٚايسفض، ٚايكبٍٛ، ٚاالاألٚقاع، أٚقاع ايٓداض١، ٚاالضتعباد، 

إىل اضتٓٗاض قُٝٓا اييت َٔ املفرتض إٔ  _تطتدعٝٓا ضتٔ ايٓطا٤ _ٖرٙ اذتاالت 

ا َٓٗا، ٖٞ سطب ٜطعس حتت ا بٗا ٚتٛدًعأنجس إسطاًض _ضتٔ ايٓط٠ٛ _ْهٕٛ 

ؿسف يف نتاباتٞ إىل ايككاٜا أدطادْا، نٌ ٖرا أٚ غريٙ ٜٓؿسف قًُٞ، ٚأْ

اإلْطا١ْٝ ٚايٓطا١ٝ٥، ٚأعترب ايدفاع عٔ املسأ٠ ٚعٔ سكٛقٗا ضٛا٤ يف زتاٍ اإلبداع أٚ 

 .6ا َٔ زضاييت"ايٓػاط ايٓطا٥ٞ ايطٝاضٞ دص٤ً

. حتٌُ عٓٛإ "ايب١َٛ" اييت كؿ١ ايكؿري٠إىل قك١ٝ عٓٛض١ املسأ٠ يف اي ايكاؾ١تطسقت 

حيهٞ ايٓـ ايكؿؿٞ قؿ١ املسأ٠ ايعاْظ اييت جتاٚشت َٔ عُسٖا َا ٜكازب 

ًَا أٚ أنجسايجال . تبدأ ايكؿ١ برٖاب ايبط١ً إىل قرب ايب١َٛ اييت دفٓت َٔ ثني عا

ؿٌ إيٝٗا زداٍ ايػسط١ يتشكٝل َا ٠ قرب ايب١َٛ َٜٔ شٜازعػسٜٔ ض١ٓ، ٚبعد عٛدتٗا 
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سدخ هلا خالٍ شٜازتٗا قرب ايب١َٛ. َٚٔ خالٍ احملادثات اييت دست بني ايبط١ً ٚزداٍ 

بًكب  املعسٚف١أّ خصاّ" ها١ٜ ايبط١ً َع املسأ٠ ايطاسس٠ "ايػسط١ ْتعسف ع٢ً س

يتٓتكِ َٓٗا ألٕ ايب١َٛ، ٚايطبب ايرٟ ترٖب ايبط١ً َٔ أدً٘ إىل شٜاز٠ قرب ايب١َٛ 

ٚايطشس ٖٛ ضبب عٓٛضتٗا. ٖرٙ ايكؿ١ عباز٠ عٔ اْتكاّ  ،أْٗا ضشستٗاايبط١ً تعٔ 

تسغب يف تصٜٚر ابٓٗا اييت املسأ٠ َٔ املسأ٠، اْتكاّ املسأ٠ ايعاْظ َٔ املسأ٠ ايطاسس٠ 

ا "ؾاٌٜ" ببط١ً ايكؿ١ "ب١ٝٗ"، يهٔ أّ ايبط١ً زفكت ارتطاب، فعًت ب١ٝٗ عاًْط

، تكٍٛ "أْت ٜا ايٓهد٠، ٜا ب١ٝٗ، أْت ابٗا َٔ املسأ٠ ايطاسس٠ٟ أؾبطبب ايطشس اير

 سهُت ع٢ً ْفطو، تهْٛني عاْظ، َا ٜػُو زٜاٍ، ٚال ٜطٝكو غري ٚيدٟ..

ٓتعس ايسدٌ ايرٟ مل ٜأت، ٖٚٞ ت .7"..غٛيف، َٚا أْا أّ ؾاٌٜ إذا تصٚدت غري ايكرب

أَال باْفهاى ايطشس ٚاختالف اذتاٍ. قدَت ايهاتب١ غدؿ١ٝ املسأ٠ ايعاْظ َٔ 

د ايكؿؿٞ يف ؾٛز٠ َتٓاقك١ نُا ٜبدٚ َٔ َٛقف ايبط١ً َٔ املسأ٠ خالٍ ايطس

َا تػعس أّ ايبط١ً بارتٛف ٚايرعس َٔ نالّ ايطاسس٠، فتشاٍٚ ايطاسس٠، عٓد

ال ، "عطٝٗا ايٝكني بإٔ ايطشس َٔ عٌُ ايػٝطإايبط١ً إٔ جتعًٗا َط١ٓ٦ُ ٚت

تؿدقني، ايطشس َٔ عٌُ ايػٝطإ، ٚأْا سافع١ دص٤ عِ، ٚدص٤ تبازى، ٚاملدزض١ 

8تكٍٛ: ايطشس خسافات، َٚانٛ ضشس"
َٚٔ ثِ صتدٖا تكّٛ بأعُاٍ غسٜب١ سٝح . 

مل ، ٚتكٍٛ "ِ َٔ إمياْٗا باهلل تعاىلتػعٌ ايٓاز يف قرب ايطاسس٠ يتٓتكِ َٓٗا ع٢ً ايسغ

زمبا  أختٌ عٔ إمياْٞ باهلل... ٖرا اإلميإ ْفط٘ ٖٛ ايرٟ دعًين أْتكِ َٔ ايب١َٛ..

 .9ٜٓفو ايطشس، ٚخيتًف اذتاٍ"

ٖهرا طسست ايهاتب١ قك١ٝ ايعٓٛض١ عٔ طسٜل املصز َا بني ايٛاقع ٚاملتدٌٝ، 

ٖٚٞ تعاْٞ َٔ ايٛاقع املس، ٚمتس باذتاي١ ايٓفط١ٝ ايػسٜب١،  ايٛاقع ايرٟ تعٝػ٘ ايبط١ً

 ٚاملتدٌٝ باضتدداّ ايػسا٥ب١ٝ يهٞ تصداد ايكؿ١ إثاز٠ً ٚ تػًٜٛكا.
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 ايؿفش١ ْفطٗا. املؿدز ْفط٘، 
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ستٛزٖا األضاضٞ  ا ز٥ٝط١ًأفهاًز فتا٠ ٚسٝد٠" طسست املبدع١ٚيف قؿ١ أخس٣ بعٓٛإ "

 َٔ عُسٖا، ٖٛ ايعٓٛض١. حتهٞ ٖرٙ ايكؿ١ عٔ املسأ٠ ايعاْظ اييت بًػت ايجالثني

ٗا ٚذنسٜاتٗا، ٖٚٞ ال جتد َٔ تػازنٗا َُٖٛ ٚبكٝت ٚسٝد٠ بعد ٚفا٠ ٚايدٜٗا،

دزد١ أْٗا تعٔ ْفطٗا قا٥ع١ ٖٚٞ دايط١ يف ايػسف١ تترنس ٚتػعس بايٛسد٠ ي

ذنسٜات أَٗا اييت تبدٚ َس٠ ٚنأْٗا غُست ابٓتٗا باذتب ٚاذتٓإ، َٚس٠ أخس٣ 

 ٚنأْٗا غاقب١ ع٢ً ابٓتٗا. 

تب١ قك١ٝ ايعٓٛض١ َٔ خالٍ ايتذازب اييت عاغتٗا ايفتا٠، أسبت ايهافعادتت 

ٜعٝد إيٝٗا اذتٝا٠ ٜٚطتكبًٗا ٚايدٖا َٓر طفٛيتٗا، ٚناْت تػعس دا٥ُا بأْ٘ ٖٛ ايرٟ 

ظًِ عٔ ايٓـ ايكؿؿٞ  تُاٍ ايعٓٛض١. ٜتشدخع٢ً اس بتطا١َ ٚجيعًٗا قادز٠ًباال

َا ناْت طف١ً . عٓدَٓر طفٛيتٗا ظًِ األّ يالب١ٓ، نسٖت ايفتا٠ أَٗاٚاملسأ٠ يًُسأ٠، 

ٗرب١ تفعٌ َا ساٚيت تكًٝد أَٗا، قسبتٗا األّ ٚقايت "أْت ؾػري٠ ع٢ً ٖرا، ٚايبٓت امل

َا ضعت إىل اقتٓا٤ أدٚات ايص١ٜٓ ضدست َٓٗا يف مج١ً قاطع١ ٜٓاضب عُسٖا. "ٚعٓد

نشد ايطهني ٚقايت "َا عٓدى ضايف١، ٚدٗو َجٌ ؾشٔ املُٛؽ ٚحتطني 

غاٖدت ايفتا٠ تؿسفات أَٗا ع٢ً  ،َا ٚؾٌ األَس إىل شٚاز ابٓتٗادعٓٚ. 10"؟َانٝاز

ايعهظ مما تعسف٘ عٔ األ١ََٛ بأْٗا بطبٝعتٗا تكش١ٝ ٚسب ٚإٜجاز، ٚإٔ األّ 

ع٘ ارتاطب األٍٚ، زسب ايٛايد ب٘ ٚغّذبفطستٗا تفكٌ ابٓتٗا ع٢ً ْفطٗا. ٚسُٝٓا دا٤ 

.  ٚمبا إٔ ايفتا٠ ناْت تهسٙ 11، طُعإ يف َايٓا"ا سايف ال ٜؿًحٖرٚاألّ قايت "

، ٚسُٝٓا غاٖدت تؿسفات أَٗا ايطًب١ٝ أَاّ ارتاطبني اشداد طفٛيتٗا أَٗا َٓر

اْؿساف ارتطاب عٔ طًب غكبٗا جتاٙ أَٗا ست٢ غعست بإٔ األّ ٖٞ ايطبب يف 

عٓٛضتٗا، ٚمتٓت إٔ  َطؤٚي١ عٜٔدٖا، ٚٚؾٌ غكبٗا إىل دزد١ أْٗا محًت أَٗا 

ا. ٜسحيٗا اهلل َٓٗا يتٛاد٘ سٝاتٗا َٔ غري قػٛط، ٚيهٓٗا مل تتُٔ املٛت يٛايدٖا أبًد

 نبري ع٢ً ا اذتادخ تأثري، ٚنإ هلرَٚات ٚايدٖا ٚٚايدتٗا يف ْفظ سادخ ايطٝاز٠

١ٝ، ألْ٘ قد دعًٗا عسق١ يًكٝاع يف حباز ايٛسد٠ ٚايػسب١، ٚاذتٝا٠ سايتٗا ايٓفط
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ٌٖ يو تتطا٥ٌ ْفطٗا حبصٕ "ير ،امل١٦ًٝ باألمل ٚاذتصٕ ٚاألض٢ بعد ٚفا٠ ٚايدٜٗا

 .12حياضبٓا اهلل ع٢ً أ١َٝٓ، أٚ خاطس غٝطاْٞ مل ٜٓطل ب٘ ايًطإ؟"

اتب١ قك١ٝ شٚاز ايسدٌ أنجس َٔ َس٠. ٖرٙ يف قؿ١ بعٓٛإ "ايجايج١ آٙ" طسست ايهٚ

ايكؿ١ عباز٠ عٔ ايسدٌ ايرٟ ٜطتددّ ايٛضا٥ٌ املدتًف١ يتكًٌٝ املسأ٠ َٔ أدٌ ايصٚاز 

َسأ٠ ا٤ ايصٚاز يف نٌ َس٠ ظٌ ٜبشح عٔ اا، ٚبعد اْتٗأنجس َٔ َس٠ . تصٚز َساًز

يج١.. آٙ.. ٜؤَٔ يف ايجايج١، ٚايجايج١ ثابت١.. ايجا أخس٣ "ئ ٜطُح بايفػٌ ٖرٙ املس٠، إْٗا

َا نإ ًٜعب ٖٚٛ طفٌ، ٜٚؿطف َع ا، عٓدأعُام ْفط٘ إٔ ايجايج١ ١َُٗ دًد

األطفاٍ يًتطابل يف ادتسٟ نإ ٜأخر َسنص ايكٝاد٠، نإ ٜكٍٛ ٚاسد.. اثٓني، 

 .13ثالث١.. ٚال غ٤ٞ بعد ثالث١، إمنا ٖٛ االْطالم يف ادتسٟ ٚاملطابك١"

َٚٔ خالٍ اذتٛاز ايرٟ داز بٝٓ٘ ٚبني املسأ٠ نإ حياٍٚ إزقا٤ٖا يًصٚاز يف املس٠ 

اآلْط١ َعذ١ْٛ يف ٢ً املسأ٠ اٖتُاَاتٗا ايطٝاض١ٝ "ايجايج١، ْس٣ إٔ ٖرا ايسدٌ أْهس ع

اي١ٝ، ايك٣ٛ ايعع٢ُ، سل ايطٝاض١، عكًٗا، دَٗا، أعؿابٗا، نً٘.. أَسٜها اإلَربٜ

تكسٜس املؿري، أفػاْطتإ، سكٛم املسأ٠، ايعٛمل١.. تؿٛزٟ، أٟ ٚاهلل، ايعٛمل١، ٚمل 

ٜتٝل هلا إال اذتدٜح يف ارتؿدؿ١، ٚايفساْهف١ْٝٛ.. ٚتكدّ طًبا يًعٌُ يف ١٦ٖٝ 

 األَِ.

 َٚاذا يف ٖرا نً٘ َٔ َػه١ً؟ ٖرا ديٌٝ ع٢ً اتطاع أفكٗا.. _

ٌٖ تجريٙ؟ تطتفصٙ؟ تسٜد إٔ تعسف َاذا يف أعُاق٘؟ فهس،  زَكٗا بٓعس٠ َتػهه١،

 دبس، متٌٗ، قاٍ:

ا يبٓا٤ ال َاْع بٌ أْا نُجكف أزسب بايصٚد١ املجكف١، ٚيهٔ ايجكاف١ ال تؿًح أضاًض _

ا،ٚبعباز٠ ستدد٠ ا ضعًٝدسٝا٠ شٚد١ٝ ضعٝد٠، ٚببطاط١ غدٜد٠ أْا أزٜد إٔ أنٕٛ شًٚد

؟ ٖرا َا أضع٢ إيٝ٘، ٚدعٛت اهلل ٚؾًٝت ي٘ شتتؿس٠.. ٌٖ أدد ٖرٙ ايطعاد٠ عٓدى

 .14إٔ حيكل زغبيت"
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ْتعسف َٔ خالٍ غدؿ١ٝ ٖرا ايسدٌ ع٢ً ٚد١ٗ ْعس بعض ايسداٍ إىل املسأ٠ بٛؾفٗا 

ٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسداٍ ٜطع٢ ٚزا٤ يٓعس عٔ َطتٛاٖا ٚتفهريٖا. ٚإخاقع١ ي٘ بػض ا

سأ٠ إىل ايفػٌ يف ايعالق١ ايصٚد١ٝ، ٚايطكٛط يف ايبشح عٔ زتسد أْج٢ مما ٜؤدٟ بامل

ٗهرا عادتت فاط١ُ ٜٛضف قك١ٝ فايػعٛز بايٛسد٠ يف سٝاتٗا ايبا٥ط١ ٚاذتص١ٜٓ. 

شٚاز ايسدٌ أنجس َٔ َس٠، َٚا ٜرتتب عٓ٘ َٔ ظًِ َٚعاْا٠ ٚإٖداز إلْطا١ْٝ املسأ٠ َٔ 

د.. ٚداَت ٚمجعُٗا بٝت ٚاسٜٓتٗٞ شٚاد٘ يف نٌ َس٠ "ٚا ايسدٌ خالٍ غدؿ١ٝ ٖر

سٝاتُٗا عد٠ ضٓٛات، ٚأصتبا ايبٓني ٚايبٓات، ٚمل تتهًِ ايجايج١ يف ايطٝاض١.. ٚمل 

 .15تتهًِ ايجايج١ عٔ أضستٗا.. ٚيهٓ٘ يف ايٓٗا١ٜ فازقٗا"

عٔ املػاعس ارتف١ٝ يًفتا٠ املساٖك١. ايكاؾ١ ست َا فٝٗا غ٤ٞ" عّبيف قؿ١ بعٓٛإ "ٚ

ت أعذب، ٚأنًُت دزاضتٗا ايجا١ْٜٛإْٗا  ."َسِٜ"امسٗا فتا٠ ٔ ٙ ايكؿ١ عباز٠ عٖر

أضتاذٖا، َٚٔ نجس٠ إعذابٗا ب٘ تدبس ايًكا٤ َع٘ ٚتًذأ إىل ايهرب عٔ طسٜل ب

إخباز أضتاذٖا عٔ َٛعد شٜاز٠ شًَٝتٗا املسٜك١ يف املطتػف٢ َع شَٝالتٗا األخسٜات، 

ٜاز٠ إال َهٝد٠ دبستٗا ايبط١ً ٗرٙ ايصٜاز٠. َٚا ٖرٙ ايصبإال أْٗا مل خترب شَٝالتٗا 

 "َسِٜ" يتتدر أضتاذٖا ؾاسبا هلا يف طسٜكٗا إىل املطتػف٢ ٚتٓفسد ب٘ يف ارت٠ًٛ

األزٜر، قػطت  ددسؾت ع٢ً زنٛب ايطٝاز٠ ست٢ ال ٜتبنايفساغ١ طازت، س"

َا زأت٘ َٔ ضسعت٘، اضرتخت يف َكعدٖا عٓد قدَٗا ع٢ً ايبٓصٜٔ يٝكاعف ايطا٥ل

مس٘ بدٕٚ أيكاب، نِ اخٌ اذتدٜك١، نِ تت٢ُٓ إٔ تسدد َٔ بعٝد ٜكف أَاّ َد

تت٢ُٓ إٔ ٜٓذح تدبريٖا ٜٚطريا ضٜٛا يف غازع ال ٜعسفُٗا فٝ٘ أسد؟ فهست قًٝال ٌٖ 

 ضٝشتفغ بٝدٖا يف ٜدٙ بعد إٔ ٜؿافشٗا؟ غعست بايكًل: إْ٘ قد ال ميد ٜدٙ إيٝٗا.

 .16فُاذا تفعٌ؟"

١ بني ادتًٝني، اضتددَت ايهاتب١ اذتٛاز داخٌ ايكؿ١ إلبساش ٚدٗات ايٓعس املتعازق

َا ٖرا تكٍٛ األّ " سٝحٚأدٚات شٜٓتٗا ب١ٓ فُٝا ٜتعًل مبالبظ املسأ٠ دٌٝ األّ ٚدٌٝ اال

ٖرٙ ايبًٛش٠ ٜا َسِٜ؟ أْت ؾػري٠ ع٢ً ايعطٛز.. ٜا مي١ َاد٠ َاد٠ َطٗس٠.. زدت األّ ٚ
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 .<88:املؿدز ْفط٘، ف 

16
 .<>:ّ، ف9009، ْٛفُرب 88، عاعإبدَا فٝٗا غ٤ٞ"، زت١ً ايعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. " 
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ايػفاف١ تٓاضب شٜاز٠ َطتػف٢؟ قاطعت أَٗا: شَٝالتٞ ًٜبطٔ أنجس َٔ ٖرا، 

 .17ٚأسطٔ َين، يٝظ عٓدْا فسؾ١ أخس٣ يًبظ ٚارتسٚز"

ٛافل ع٢ً ؾٛز٠ ايسدٌ اإلجياب١ٝ يف غدؿ١ٝ األضتاذ ايرٟ مل ٜ ،ْس٣ يف ٖرٙ ايكؿ١

ربٗا أيػ٢ ايصٜاز٠ ٚتسنٗا يترٖب ٚسٝد٠. َا تعسف ع٢ً نزغبات تًو ايفتا٠، ٚعٓد

ٚبعد إٔ أؾٝبت ايفتا٠ بٓٛع َٔ خٝب١ أًَٗا، ترٖب ٚسٝد٠ يصٜاز٠ ؾدٜكتٗا يف 

املطتػف٢، ٖٚٞ تبهٞ ٚتعٔ ؾدٜكتٗا أْٗا تبهٞ َٔ أدًٗا يف سني أْٗا ناْت 

 تبهٞ ع٢ً خرالٕ اذتبٝب.

تسبطُٗا عالق١ ٚعٓٛإ "ايػو" عالق١ املسأ٠ بايسدٌ يف قؿ١ بْاقػت ايهاتب١ ٚ

ارتطٛب١. حتهٞ ٖرٙ ايكؿ١ عٔ ايفتا٠ "ْٛز" اييت متس بايًشعات ايؿعب١ يف أٜاّ 

ايرٟ مت فٝ٘  ٍٚايّٝٛ األارتطٛب١. تػعس ايبط١ً بايطًٛى ايػسٜب َٔ قبٌ خطٝبٗا َٔ 

ايًكا٤ بُٝٓٗا، ٚبدأ ُٜٓٛ غ٤ٞ َا يف عاملٗا ايداخًٞ جتاٙ سدٜج٘ املُٓل َٔ أدٌ نجس٠ 

 ٚأْٗا املسأ٠ ايٛسٝد٠ يف ايعامل  ،ملسأ٠ اييت ٜبشح عٓٗا َٓر شَٔ بعٝدذنسٙ بأْٗا ا

ٜسٜدٖا، ٚيهٓٗا أسٝاْا حتطب ْفطٗا بأْٗا تعًُ٘ بػهٛنٗا بال دد٣ٚ، ألٕ اييت 

ا إىل تٛافكإ ْفطًٝا ٚأُْٗا ٜتػابٗإ يف دٚاخًُٗا ٜٖٚٓاى زغبات َػرتن١ يدُٜٗ

ُٛض ْتٝذ١ يتؿسفات٘ ايػسٜب١، ٚإٔ عالقتُٗا قد ٜػٛبٗا بعض ايػ ،أبعد اذتدٚد

ع٢ً ايعالق١ ايصٚد١ٝ، ٚبعد إٔ ايبط١ً تأندت َٔ أْ٘ نإ  ضًيب ٚضٝهٕٛ هلا تأثري

إٔ اضتُساز ٖرٙ ايعالق١ نإ مبجاب١ ٚ ، ٚمبا أْٗا املسأ٠ املطتك١ًحياٍٚ االقرتاب بٗا

عاْٞ ذات ّٜٛ َٔ أٜاّ ارتطٛب١، د" ٘ٝٗا، يريو أْٗت عالقتٗا بيإاملطتشٌٝ بايٓطب١ 

ًُإىل َطعِ َهطِٝ، نإ املطعِ ؾػرًي ا، ٚمحُٝٝا، خايٝا إال َٔ ايكًٌٝ. ال ا، فد

َا، نأْ٘ ٜسٜد ايتشسؽ  ، ثِ غعست بػ٤ٞأدزٟ َاذا سدخ يٞ، يكد ؾُت طٜٛاًل

بٞ.. محًت سكٝبيت ٚتسنت املهإ. ذتكين ستاٚال ايتربٜس َٔ دٕٚ دد٣ٚ. مل ٜهٔ 

ْٞ. تؿٛزت أْ٘ ضٝهٕٛ ضٝادٞ ٚإذ ب٘ ٜٓكؿين ٖرا ايتهايب ٚأْا يف غُس٠ أسصا

. يهٔ ضسعإ 18ٜسٜد افرتاضٞ، يكد نإ غعٛزٟ يف َهاْ٘، ذيو ايػُٛض جت٢ً"
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 .=>:املؿدز ْفط٘، ف 

18
 .8>:ّ، ف9009، ٜٛيٝٛ >?:-;?:، عايهٜٛت١ٝايبٝإ ايػو"، زت١ً ايعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. " 
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َعٗا يٝػسح هلا  ايسدٌ جتاٙ خطٝبت٘، ٚبدأ حياٍٚ االدتُاع َا تػريت تؿسفات ٖرا

ب غاٜت٘ ٚتؿسفات٘ ايػسٜب١، ٚبعد إٔ صتح يف ستاٚالت٘ املطتُس٠ مت ايًكا٤ بُٝٓٗا يف ضب

ٚأظٗس ايطبب يف ذيو بأْٗا املسأ٠ األخس٣ اييت تهسٖٗا، َٚٔ نجس٠ تسدٜد  ،َك٢ٗ

أعًِ أْو اَسأ٠ َطتك١ً.. ٖا أزاد ايدخٍٛ َعٗا يف َػاَس٠ "املسأ٠ األخس٣ يرنس

سس١ٜ أفهازٖا.. ٚيسمبا د٦تو مبدطط د٤ْٞ.. تهافح َٔ أدٌ اضتكالهلا املادٟ ٚ

يهٓو اآلٕ نٌ غ٤ٞ يف قًيب، األقسب إىل زٚسٞ، ٚقد عػتو طٝفا ٚأزٜدى 

19دَٚا"
  . 

٘ املسأ٠ َٔ املسأ٠ ا َٔ ايعًِ ايرٟ تٓايَت ايهاتب١ َٔ خالٍ ٖرٙ ايكؿ١ ًْٛعقّدٚقد 

إْٗا٤ ارتالفات. ْٚس٣ يف ختاّ  ْفطٗا، يهٔ ايسدٌ قد قاّ بدٚزٖا اإلجيابٞ يف

 ايصٚاز ٚايػعٛز بايفسح ٚايطعاد٠.بايكؿ١ إٔ ارتالفات ٚايػُٛض بُٝٓٗا تٓتٗٞ 

َّيف قؿ١ بعٓٛإ "خاييت َٛش٠ٚ ؾٛز٠ املسأ٠ يف ْعس٠ اجملتُع ايرٟ زت ايهاتب١ " ؾ

قتالع إٔ ايبطتاْٞ ٜطع٢ اليف ٖرٙ ايكؿ١  فٓذدتُٗٝٔ عًٝ٘ ايطًط١ ايرنٛز١ٜ. 

نٌ ال بد َٔ اقتالعٗا "ف س٠ ٚاسد٠ٛش بديٌٝ إٔ غذس٠ املٛش تطسح رمسٖا َغذس٠ امل

ايدْٝا تعسف إٔ غذس٠ املٛش تطسح رمسٖا َس٠ ٚاسد٠، ال بد َٔ اقتالعٗا يتعطٞ 

يف ْعس٠ ايبطتاْٞ ٖٞ اإلصتاب  ٝف١ املسأ٠ٚٚظ. 20ايفسؾ١ يعٝاهلا إٔ تهرب ٚتجُس"

ايهػف عٔ ايٛعٞ ايرنٛزٟ َٔ خالٍ ٖرٙ ايكؿ١ ساٚيت ايهاتب١ يكد فشطب. ٚ

املُٗٝٔ يف اجملتُع ايرٟ ٜٓعس إىل املسأ٠ بٛؾفٗا تابع١ يًسدٌ، ٜٚتعاٌَ َع املسأ٠ 

 ا.ٚيٝظ بٛؾفٗا إْطاًْ بٛؾفٗا أدا٠ً

ضف ايعًٞ تٓتُٞ إىل ايب١٦ٝ ارتًٝذ١ٝ إٕ َععِ ايٓؿٛف ايكؿؿ١ٝ يًهاتب١ فاط١ُ ٜٛ

ايدنتٛز ْكاٍ ايؿاحل ، ٖٚٞ ع٢ً سد تعبري ْفطٗا اييت تٓتُٞ إيٝٗا ايهاتب١

ْؿٛف ْط١ٜٛ باَتٝاش، ْٚؿٛف عسب١ٝ خًٝذ١ٝ باَتٝاش نريو، مبع٢ٓ أْٗا يٝطت "

َػرتب١ عٔ ايٛاقع ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘، بٌ ٖٞ أيؿل َا تهٕٛ بٗرا ايٛاقع، تفهه٘، 
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 .9>املؿدز ْفط٘، ف: 

20
 .>@:ّ، ف@900، َازع ;=;، عايهٜٛت١ٝايبٝإ ، زت١ً يعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. "خاييت َٛش٠"ا 
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٘، ال يتكٛق٘ أٚ تعسٜ٘، ٚإمنا يتطِٗ يف إعاد٠ بٓا٥٘، ٚيف حتسٜسٙ مما ٚتٓتصع عٓ

 .21"كدَ٘، ٚجيعً٘ ْٗبا يًكِٝ ايطًب١ٜٝهبً٘ َٔ قٝٛد، ٜٚعٛم ت

 خامت١ ايبشح: 

فاط١ُ ٜٛضف  يًُبدع١اتكح يٓا َٔ خالٍ دزاض١ بعض ايٓؿٛف ايكؿؿ١ٝ يكد 

، ٚقدَت ايعدٜد َٔ ايُٓاذز ايٓط١ٜٛ يف شتتًف١ يًُسأ٠ْٗا عادتت قكاٜا ايعًٞ أ

ْؿٛؾٗا ايكؿؿ١ٝ سٝح قدَت منٛذز املسأ٠ اييت تبدٚ عسق١ يألذ٣ ٚاملؿا٥ب ْتٝذ١ 

، "فتا٠ ٚسٝد٠ؿ١ "ق"ايب١َٛ" ٚيف قؿ١  ٜتذ٢ً ذيو تعٝػ٘ نُاايرٟ س ايٛاقع امل

ع١ ي٘ ٚمنٛذز املسأ٠ اييت تتعسض يًكٗس ٚايعًِ بطبب ْعس٠ ايسدٌ إيٝٗا بٛؾفٗا تاب

"، ٚمنٛذز املسأ٠ املتُسد٠ ع٢ً ايٛاقع َٔ أدٌ زغباتٗا يف قؿ١ "ايجايج١ آٙ ٖٛ نُا

، ٚمنٛذز املسأ٠ املطتك١ً اييت تعاْٞ َٔ تؿسفات َا فٝٗا غ٤ٞ"يف قؿ١ "ػدؿ١ٝ اي

ايػو"، يف قؿ١ "ٜعٗس باضتكالهلا نُا  تتُتع يسدٌ ايػسٜب١ ع٢ً ايسغِ َٔ أْٗاا

يف قؿ١ ا ٚيٝظ بٛؾفٗا إْطاًْٚمنٛذز املسأ٠ اييت ٜتعاٌَ اجملتُع َعٗا بٛؾفٗا أدا٠ 

ٕ ايهاتب١ عادتت قكاٜا املسأ٠ املتٓٛع١ َٔ ٚد١ٗ ". ٚميهٓٓا ايكٍٛ بأ"خاييت َٛش٠

١، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً ٚعٞ ايهاتب١ ٚغعٛزٖا ْعسٖا ايػدؿ١ٝ بهْٛٗا ذات أْجٜٛ

أيكت يتشسز ٚاالضتكالٍ ٚحتكٝل ايرات. نُا باملعاْا٠ اييت تٛادٗٗا املسأ٠ يف ضبٌٝ ا

دًف١ بأعسافٗا تايك٤ٛ ع٢ً قٝٛد ايطًط١ ايرنٛز١ٜ يًُسأ٠ يف اجملتُعات امل

َٔ خالٍ االدتُاع١ٝ ٚتكايٝدٖا ايباي١ٝ، ٚاييت تعٛم تكدّ املسأ٠ يف اجملتُعات. ٚدعت 

 سكٛقٗا. تكدّ ٚتٓاٍتَٔ ٖرٙ ايكٝٛد يهٞ ْؿٛؾٗا ايكؿؿ١ٝ إىل حتسٜس املسأ٠ 

 املؿادز ٚاملسادع:

  داز ;، ز9009ادتبٛزٟ، ناٌَ ضًُإ. َعذِ األدبا٤ َٔ ايعؿس ادتاًٖٞ ست٢ ض١ٓ .

 ّ.:900ايهتب ايع١ًُٝ، 

  .بريٚت: داز اآلداب، 8، طعاّ َٔ ايسٚا١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايعسب١ٝ 122غعبإ، د. بج١ٓٝ .

8@@@.ّ 
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ايبٝإ ، زت١ً "ٛضف ايعًٞ َٔ َٓعٛز ستُد دربٌٜايؿٛت اهلاَظ ٜعًٛ، فاط١ُ ٜساَد، سطٔ. " 

 .=>:ّ، ف<900، أنتٛبس <;;، عايهٜٛت١ٝ
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 دربٌٜ"،  ساَد، سطٔ. "ايؿٛت اهلاَظ ٜعًٛ، فاط١ُ ٜٛضف ايعًٞ َٔ َٓعٛز ستُد

 ّ.<900، أنتٛبس <;;ايهٜٛت١ٝ، ع ايبٝإزت١ً 

  9، عاآلدابايػطٞ، دنتٛز ضًُٝإ. "تازٜذ ايكؿ١ ايكؿري٠ يف ايهٜٛت"، زت١ً-: ،

 ّ.@?@8فرباٜس 

 ،"8، ضبتُرب 09:ايهٜٛت١ٝ، ع ايبٝإزت١ً  ايعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. "ايب١َٛ@@<.ّ 

  900، ْٛفُرب ?;;، عايبٝإايعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. "ايجايج١ آٙ"، زت١ً>.ّ 

  9009، ٜٛيٝٛ >?:-;?:، عايبٝإايعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. "ايػو"، زت١ً.ّ 

  900، َازع ;=;، عايبٝإايعًٞ، فاط١ُ ٜٛضف. "خاييت َٛش٠"، زت١ً@.ّ 
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 كاحل ايػُٗٝٞ ايككري٠ يككل ايايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ يف 

 "شتطٛطت٘ ا٭خري٠" منٛشّدا

َعٝض بٔ عط١ٝ ايكطْٞ .ز 
 
Email: mmgjf2003@hotmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
 اجملُٛع١ "كاحل ايػُٗٝٞايككري٠ يككل ايايسضاغ١ "ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ يف ٖصٙ  تعاجل

حتاٍٚ ايسضاغ١ يًسنتٛض قاحل ايػُٗٝٞ. ٚ خري٠""شتطٛطت٘ ا٭املٛغ١َٛ بـايككك١ٝ 

اإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ اٯت١ٝ، ٖٚٞ: نٝـ دا٤ت ٚدٗات ايٓعط؟ ٌٖ ناْت ٚد١ٗ 

َا قطا٥ٔ شاتٝتٗا ٚاقطباغٗا بط١ٜ٩ ايطاٟٚ؟ ٚايٓعط عٓس ايسضد١ قؿط ستاٜس٠؟ 

ٚغتتٓاٍٚ ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ َٔ سٝح متٓجٌ ايؿدكٝات ٚأؾهاضٖا َٚهطضاتٗا 

ٚاتبعت ايسضاغ١ املٓٗر ايػطزٟ ايتًؿعٞ  .١ َٚٛقعٗا يف قكل اجملُٛع١ايتذُٝعٝ

ايسضاغ١ كس تٛقًت يايصٟ تػصٜ٘ يػاْٝات ايتًؿغ؛ حملاٚي١ ايهؿـ عٔ ض١ٜ٩ ايطاٟٚ. ٚ

ايهؿـ عٔ اقطباؽ ٚدٗات ايٓعط بايصات١ٝ، ْٚتر عٔ  :ىل عس٠ ْتا٥ر، َٔ أُٖٗاإ

 .كل ايػُٖٗٝٞصٙ ايصات١ٝ عُل ٚد١ٗ ايٓعط ٚعسّ سٝازٜتٗا يف ق

 .ايتب٦ري، ايصات، ايطاٟٚ، ايؿدك١ٝ، املٛنٛع املبأض، ٚد١ٗ ايٓعط  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This study aims at highlighting the technical presence in the short stories 

of Saleh Al-Suhaimi, focusing on his short stories collection “His Last 

Manuscript”. To achieve its objectives, the study is an attempt to answer 

the following questions: How point of view was in the stories? Was it 

neutral at the point of zero? What are the evidences of its subjectivity 

adapting the opinion of the narrator? The study also addresses the 

narrative vision through representation of characters and their thoughts, 

collective repetitions, and position in the short stories of the collection to 

reach the conclusions. The study followed the narrative approach derived 

from linguistics in an attempt to explore the narrator's narrative vision.  

 

                                                           
 ًِايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ايتعًِٝ، ٠بٛظاض َع. 
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 َكس١َ:

ا يسضاغ١ ايػطزٜات املعاقط٠، إش تتذ٢ً بعض خكّب ٜعس ارتطاب ايػطزٟ سك٬ً

املؿاِٖٝ ايػطز١ٜ يًُتًكٞ، ٚعتاط بعهٗا بهباب١ٝ يف ايتًكٞ ايٓكسٟ، ٖٚصٙ زضاغ١ 

حتاٍٚ جت١ًٝ ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ يف ايسضاغات ايػطز١ٜ اييت ساٚيت ايتٓعري يًتب٦ري يف ٖصٙ 

 ط١ ايعٌُ ايػطزٟ. املػاس١ امل١ُٗ َٔ خاض

تٓاٚيِت ايسضاغات اييت حتاٍٚ تأطري ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ ٚاضتباطٗا ايٛثٝل بايطاٟٚ ٚٚد١ٗ 

ايٓعط، ٚايطاٟٚ َٚتًكٞ ايط١ٜ٩ بُٝٓٗا ؾطٚم ٜهؿـ عٓٗا )ايتب٦ري( ارتام بايطاٟٚ 

َٚٔ ٜطٟٚ زاخٌ ايكك١، ؾهاْت ؾهط٠ إظتاظ ضس١ً املكطًض َٔ اإلْؿا١ٝ٥ إىل 

 يكاحل ايػُٗٝٞ أمنٛشّدا. "شتطٛطت٘ ا٭خري٠غ١ زتُٛع١ "عرب زضايػاْٝات ايتًؿغ 
 حت٫ٛت املكطًض:

يعٌ اضتباط َكطًض ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ ايٛثٝل "بأسس أِٖ َهْٛات ارتطاب ايػطزٟ، 

ٖٚٛ ايطاٟٚ ٚع٬قت٘ بايعٌُ ايػطزٟ بٛد٘ عاّ، ٚشيو ع٢ً اعتباض إٔ اذتهٞ 

ُّ هٓٓا إٔ ْتشسخ عٓ٘. ٖصإ عٓكطٜٔ أغاغٝني بسُْٚٗا ٫ مي اٜػتكطب زا٥

نإ غبّبا ٫ؾتػاٍ نجري َٔ ايسضاغات  1ايكا٥ِ باذتهٞ َٚتًكٝ٘" :ايعٓكطإ ُٖا

ٚا٫جتاٖات اييت تٓاٚيت٘  إش ًٜشغ نجط٠ ا٭عاخ ٚايٓعطٜات ايٓكس١ٜ بٗصا املكطًض،

 .َٓص بسا١ٜ ٖصا ايكطٕ )ايعؿطٜٔ( ٫ٚ تعاٍ تطؾس املهتب١ ايٓكس١ٜ بإناؾات َػتُط٠

ؾكس ؾػًت ٖصٙ ايتك١ٝٓ زاضغٞ ايػطز َٓص دٝٓٝت ايصٟ ٫سغ ٖصا املأظم ؾكاٍ يف 

٫ٖتُاّ ايباسجني  اأٚا٥ٌ ايػبعٝٓات: إٕ ٖصٙ املػأي١ ٖٞ أؾس تكٓٝات ايػطز اغتكطاّب

ٖٚصا ايطأٟ ٜ٪نسٙ أٚاغط ايتػعٝٓات دإ َاضٟ  ،أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿطَٓص 

ؾاؾاظ بايكٍٛ: إٕ إؾهاي١ٝ ايتب٦ري ٚٚد١ٗ ايٓعط ساظت زٕٚ غا٥ط املػا٥ٌ شات ايك١ً 

، ٜٚطز ٖصا ا٫ٖتُاّ 2أنرب قسض َٔ ايسضاغات ،بايع٬قات بني ايكك١ ٚاذتها١ٜ

                                                           
1

. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 3"، طايتب٦ري-ايػطز-حتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ "ايعَٜٔكطني، غعٝس.  

 .353ّ، م:7664

2
. تْٛؼ: زاض ايتٜٓٛط يًطباع١ 7ط ،"ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜ "عٛخ سته١ُايعُاَٞ، ستُس صتٝب ٚآخطٕٚ.  

 .2ّ، م:3172ٚايٓؿط، 



 اجليل اجلديد 182           ...الرؤية السردية يف القصص القصرية لصاحل السهيمي 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 ويوني  -يناير                       4ج/ – 8ع 

ايهبري بٗصٙ ايتك١ٝٓ ايػطز١ٜ إىل جتسز ايسضاغات ايٓكس١ٜ ٚاغتؿازتٗا َٔ اذتكٍٛ 

 املكاضب١ هلا نايًػاْٝات.

أٚاخط ايكطٕ ( Henry Jamesناْت بسا١ٜ ايتٓاٍٚ يٛد١ٗ ايٓعط َع ٖٓطٟ دُٝؼ )

س ُٖٝٔ يف بسا١ٜ ايكطٕ املانٞ ع٢ً ايٓكس ا٭صتًٛغهػْٛٞ ٚاضتبط ايتاغع عؿط ٚق

، ٖٚٛ َكطًض ٜ٪غؼ يػًط١ ايطاٟٚ ايعًِٝ، 3مبا ٜػ٢ُ سها١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط

ٜٚتذاٚظ ا٫نط٬ع  بؿعٌ ايكٍٛ، إىل ايؿعٌ املتهُٔ يف ايكٍٛ ايصٟ ٜٗسف ايطاٟٚ إىل 

أبعس َٔ زتطز حتطٜو ايػطز ٚاملػا١ُٖ يف إٜكاي٘ إىل ايكاض٨، ٜٚٓٗض بس٫٫ت 

 تكسّ ا٭سساخ زاخٌ ايعٌُ ايػطزٟ.

صتًٝعٟ )ٖٓطٟ دُٝؼ( سامس١ يف َطًع ايكطٕ ثِ دا٤ت آضا٤ ايطٚا٥ٞ ٚايٓاقس اإل

ٖٚصا ٜععظ ايكٍٛ بإٔ -ايعؿطٜٔ، سني زعا إىل إقكا٤ ايػًط١ ايؿٛق١ٝ يًطاٟٚ ايعًِٝ 

ٚإىل  -١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت ٜتؿهٌ ؾٝٗاٜعٝـ مبععٍ عٔ ايػٝاقات ايتاضغت ايػطز ٫

  4نطٚض٠ َػطس١ ا٭سساخ؛ بتشٌٜٛ ايطٚا١ٜ إىل خ١ًٝ ب٪ض بسٍ ايب٪ض٠ املطنع١ٜ ايٛاسس٠

َٔ قبٌٝ سكط  ؾرتادع َكطًض )ٚد١ٗ ايٓعط( "يؿا٥س٠ َكطًشات َطازؾ١ أٚ تهاز

يتٛزٚضٚف  (Vision)ٚض١ٜ٩  (Blin)يبًني   (Ristriction de Champ)اجملاٍ

(Todorov)  ٚتب٦ري(Focalisation)  دتْٛات(Genette) "ٙٛٚشيو يف 5َٚٔ ضتا ضت ،

؛ ْاتر عٔ غُط٠ غٝطط٠ ٖادؼ َػتبس ع٢ً املسضغ١ اإلْؿا١ٝ٥ يف ايسضاغات ايػطز١ٜ

ثٛض٠ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايطٜان١ٝ؛ ٚإْعاهلا يف َٓعي١ أع٢ً َٔ ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، 

ٚميهٔ ايكٍٛ  ؾادتٗست املسضغ١ اإلْؿا١ٝ٥ إٔ تبًؼ بايسضاغات ايػطز١ٜ َبًؼ ايعًِ،

إٔ َؿّٗٛ ايط١ٜ٩ َٔ خ٬ٍ تٛايٞ ايسضاغات ايتٓعري١ٜ اإلْؿا١ٝ٥ بسأ ٜهتٌُ يف حتًٌٝ ب

ٚبسأ تٛزٚضٚف ٜبني أُٖٝت٘ يف حتًٌٝ ايعٌُ ا٭زبٞ ٚجتًٞ قُٝت٘ ارتطاب ايطٚا٥ٞ، 

. ٚاغتكط يف املعادِ ايػطز١ٜ إٔ ايتب٦ري َبشح َٔ َباسح ايكٝػ١ ٚايكٛت، 6ايؿ١ٝٓ

                                                           
3
 .67املطدع ْؿػ٘، م: 

 .733ّ، م:7661. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 7، طاملتدٌٝ ايػطزٟإبطاِٖٝ، عبس اهلل.  4

 .67م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايعُاَٞ.  5

 .363م:  .ايتب٦ري"-ايػطز-حتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ "ايعَٔ ٜكطني. 6
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ب َٔ املكؿا٠ ٫ ٖٚٛ اْتكا٤ يًُع١ًَٛ ايػطز١ٜ أزات٘ ب٪ض٠ ٚاقع١ يف َهإ َا ٖٞ نط

ٜػُض إ٫ مبطٚض املع١ًَٛ اييت غتٛهلا املكاّ ٚايكٝػ١ ٚجتٝب عٔ ايػ٪اٍ )َٔ ٜط٣؟(، 

ٚايكٛت ظتٝب عٔ )َٔ ٜتهًِ؟( ؾاملككٛز بايتب٦ري إشٕ سكط َعًَٛات ايطاٟٚ 

 .7)ٚبايتايٞ ايكاض٨( سٍٛ َا ظتطٟ يف اذتها١ٜ
ٚضغِ ايٛنٛح ايصٟ أنؿاٙ دٝٓٝت ع٢ً َؿّٗٛ ايتب٦ري ٚستاٚيت٘ ختًٝك٘ َٔ نٌ َا 

( Miek Bale؛ ؾإْ٘ "٫ غتؿ٢ تطنٝعٙ ع٢ً َا تػُٝ٘ َٝو باٍ )8ٜؿٛب عًُٝت٘ ٚسٝازٙ

قٝاّ ايتعطف إىل املكاطع املبأض٠ ع٢ً اذتسؽ، ٖٚصٙ ايٓكٝك١ ٚيٝس٠ غٝاب ٚ املب٦ط،

ضاباتاٍ يف َكاضبت٘ يٛد١ٗ  زضاغ١ ايع٬َات ايًػ١ٜٛ يًتب٦ري، ٖٚٞ زضاغ١ تهؿٌ بٗا

؛ ؾعازت ٚد١ٗ ايٓعط يف ايػٓٛات ا٭خري٠ يًػًب١ ع٢ً 9("Rabatel, 1998ايٓعط )

املكطًض ايصٟ ٜسضؽ ٖصا املؿّٗٛ، ٚحتٍٛ غ٪اٍ دٝٓٝت: ايتب٦ري ع٢ً َٔ؟ إىل تب٦ري 

، ٚؾهً٘ أقشاب ايسضاغات املتأخط٠؛ "٭ْ٘ خ٬ًؾا يًط١ٜ٩ 10َاشا؟ َٚٔ قبٌ َٔ؟

ٚايتب٦ري ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، تك١ٝٓ غطز١ٜ شات بعس ز٫يٞ بؿهٌ تعبريٖا عٔ اٯضا٤ 

، ؾٗٞ تتذاٚظ ايٛظٝؿ١ اإلخباض١ٜ إىل ٚظا٥ـ يػ١ٜٛ أعُل، "نُا إٔ 11ٚاملٛاقـ ٚايكِٝ"

طاقات٘ اإلدطا١ٝ٥ ايهبري٠ ٖٞ ٚيٝس٠ يتدًك٘ َٔ ؾطْك١ ايب١ٜٛٝٓ ًْٚٗ٘ َٔ َؿاضب 

، ٚي٦ٔ نإ 12َتٓٛع١ َٓٗا يػاْٝات ايتًؿغ ٚايتساٚي١ٝ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايعاٖطات١ٝ"

املؿّٗٛ ادتْٛاتٞ ظتطزٙ َٔ ٚظا٥ؿ٘ ٚز٫٫ت٘، ؾإٕ َؿّٗٛ ٚد١ٗ ايٓعط عٓس املتأخطٜٔ 

                                                           
7
، ٜٚٓعط 32:ّ، م3171ُس عًٞ يًٓؿط، . تْٛؼ: زاض ست7، طَعذِ ايػطزٜاتايكانٞ، ستُس ٚآخطٕٚ.  

ّ، 3113. يبٓإ: َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، 7، طَعذِ َكطًشات ْكس ايطٚا١ٜأّٜها: ظٜتْٛٞ، يطٝـ. 

 .17م:

. ادتعا٥ط: 3ٚعبس ادتًٌٝ ا٭ظزٟ ٚعُط سًٞ، ط َعتكِ ، تط: ستُسخطاب اذتها١ٜدٝٓٝت، درياض.  8

 ّ.3113َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، 

 .34م: .َعذِ ايػطزٜاتايكانٞ.  9

. ايساض ايبٝها٤: 7، تط: ْادٞ َكطؿ٢، طَٔ ٚد١ٗ ايٓعط إىل ايتب٦ري ْعط١ٜ ايػطز ٚآخطٕٚ.درياض  ،دٝٓٝت 10

 .774ّ، م:7656َٓؿٛضات اذتٛاض ا٭نازميٞ ٚادتاَعٞ، 

 .2. م:ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايعُاَٞ.  11

 .5املطدع ْؿػ٘، م: 12
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ٜط٣ "إٔ ا٭زب َٓتٛز ؾين ٚادتُاعٞ يف اٯٕ ْؿػ٘، ٖٚٛ َا ؾتض ايباب يٝتػع َؿّٗٛ 

ٚد١ٗ ايٓعط يٝؿٌُ ايك١ُٝ ٚايػٝام ٚدٗات ا٫عتكاز أٟ يٝهٕٛ َسخ٬ً إىل املع٢ٓ، 

" ٖصا ايصٟ غٝبت٘ ، اييت ناْت حتكط اٖتُاَٗا ع٢ً 13دٌ املكاضبات ايب١ٜٛٝٓ

 اغتد٬م ٬ََض أزب١ٝ ايعٌُ ا٭زبٞ، ٚتكعٝسٖا زٕٚ ارتطٚز َٔ زا٥طت٘ ايهٝك١.

بسضاغ١ ( Rabatel , 1996-1997يكس دا٤ ايتطٜٛط ملبشح ايتب٦ري عٓسَا قاّ ضاباتاٍ )

ْٞ ؾٓكس دٌ ايسضاغات ايػابك١ ٚعاب عًٝٗا اٖتُاَٗا ٖصا "املبشح َٔ َٓطًل يػا

بصات اإلزضاى أٚ ايتب٦ري ٚإُٖاهلا َٛنٛع ايتب٦ري ٚايع٬َات ايٓك١ٝ اييت متٝعٙ 

، ٚمل ٜهتـ ضاباتاٍ 14"اا قاَّتٚمتهٔ َٔ ايتعطف إىل منط٘، ٚاعترب املب٦ط َتًؿًع

ارتكا٥ل ايبٓا١ٝ٥ يٛد١ٗ ْعط ايؿدك١ٝ ٚايطاٟٚ بايٓكس بٌ "تٛغع يف زضاغت٘ 

بٛقؿُٗا شاتٞ ايتب٦ري ايٛسٝستني يف ايٓل ايػطزٟ، ٚاْت٢ٗ إىل نبط َعاٜري يػ١ٜٛ 

 Perceptionمتهٔ َٔ ايتعطف إىل َٛطٔ ٚد١ٗ ايٓعط أٚ َا ٜػُٝ٘ باإلزضاى املُجٌ )

Representeeٜػُٝ٘  ( ٚتػاعس ع٢ً ْػب١ ٖصٙ ايٛد١ٗ إىل شاتٗا املب٦ط٠ أٚ َا

 ، ٚاملعاٜري اييت ٜؿرتط سهٛضٖا زتتُع١ ٖٞ:15مبكسضٖا ايتًؿعٞ"

(: ٖٚٞ ا٭ؾعاٍ Aspectualisation des Perceptionsَعاٖط املسضنات ) -

اإلزضان١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿاعٌ ايرتنٝيب ٚايس٫يٞ َٔ خ٬ٍ املًؿٛظ ايػطزٟ ايصٟ 

 ك١ٝ َجٌ: ًٜكٞ ْعط٠، ٜط٣، اغرتع٢ اٖتُاَ٘، ٜػُع.ٜٓكً٘ ايطاٟٚ أٚ ايؿد

( ٚتعين ا٫ْتكاٍ َٔ املسِضى إىل Decrrochage Enonciatifا٫ْؿكاٍ ايتًؿعٞ ) -

املسَضى بؿهٌ اْؿكاٍ تًؿعٞ بني ايطاٟٚ املتهًِ ٚايؿدك١ٝ أٚ بني املسضى املتًؿغ، 

دك١ٝ أٟ عطض ٚأَاض٠ ٖصا ا٫ْؿكاٍ ا٫ْتكاٍ َٔ ايػطز إىل بػط ٚد١ٗ ْعط ايؿ

َسضناتٗا ٚأؾهاضٖا بؿهٌ َؿكٌ، أٟ َا ميهٔ إٔ تٛؾطٙ ايٛقؿ١ يف ايػطز، 

ؾٗٞ يٝػت ع١ًُٝ إٜكاف ٚتبط٤ٞ يًػطز نُا نإ ٜٓعط إيٝٗا اإلْؿا٥ٕٝٛ، بٌ تٓٗض 

 املٛنٛع ايصٟ تتٛقـ عٓسٙ.ري١ٜ يًشسخ/بٛظا٥ـ تب٦

                                                           
13
 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.املطدع ْؿػ٘ 

 .136م: .َعذِ ايػطزٜاتايكانٞ.  14

 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.املطدع ْؿػ٘ 15



 اجليل اجلديد 185           ...الرؤية السردية يف القصص القصرية لصاحل السهيمي 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 ويوني  -يناير                       4ج/ – 8ع 

تعين عٓاقط ( Anaphores Associativesٚايعا٥سات أٚ املهطضات ايتذُٝع١ٝ ) -

املٛقٛف ايؿطعٞ اييت بتذُٝعٗا ٜتِ ايٛقٍٛ إىل قٛض٠ املبأض، ؾًٛ نإ املبأض )املطأ٠( 

َج٬ً ؾإٕ ايعا٥سات أٚ املهطضات ايتذُٝع١ٝ ميهٔ إٔ تهٕٛ: املٓهبني ٚادتٝس 

ُّا يًػطز يًشٛاض َٚٓؿك16٬ٚايؿعط عٓٗا، بٌ يف ايس٫ي١  ، ٖٚٓا ٫ ٜبك٢ ايٛقـ قػٝ

ٜتشٍٛ إىل عاٌَ أقٌٝ يف إمتاّ ايٛظٝؿ١ ايتعبري١ٜ يًؿدك١ٝ، َٚه١ًُ يٛد١ٗ ايٓعط 

اييت ٜػهت ايػطز عٔ إنُاهلا، أٚ ٜٛظعٗا ع٢ً َٛاقع َتؿاٚت١ َٔ ايعٌُ ايػطزٟ، 

 إش تهطًع تًو ايعا٥سات أٚ املهطضات ايتذُٝع١ٝ بٛظٝؿ١ تب٦ري املٛنٛع.

مح٫ٛت ز٫ي١ٝ، أٚ َكاقس تأثري١ٜ، نُا ضآٖا إٕ ٚد١ٗ ايٓعط مل تعس بط١٦ٜ َٔ أٟ 

ايتب٦ريٜٕٛ ايبٜٕٓٝٛٛ، بٌ أقبشت "ع١َ٬ ٚد١ٗ ايٓعط بايتُجٌٝ ٚايتًؿغ حتسز َا ت٪زٜ٘ 

، 17َٔ ٚظا٥ـ َٔ قبٌٝ ٚظٝؿ١ اإلٜٗاّ بايٛاقع ٚايٛظٝؿتني ايػطز١ٜ ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ"

أزب١ٝ املٓذع ا٭زبٞ إىل ايٛقٍٛ ٯخط ٖٚٞ بٗات٘ ايٛظا٥ـ تتذاٚظ املؿاضن١ يف 

أططاف ايع١ًُٝ ايتٛاق١ًٝ، ٚتٓكٌ ارتطاب ايطٚا٥ٞ َٔ ستسٚز١ٜ ايٓل ٚععيت٘ إىل 

 أؾل ارتطاب ايهاٌَ امل٪ثط ٚاملتأثط بػٝاق٘.

 تكسِٜ اجملُٛع١ ايككك١ٝ:

اضات ايٓازٟ ا٭زبٞ ايجكايف ٖٞ قكل قكري٠ َٔ إقس ّ(0202) "شتطٛطت٘ ا٭خري٠"

" أغ١ٝٓ ٖاضب١ك١ٝ ايجايج١ يًكام بعس زتُٛعتٝ٘ "اجملُٛع١ ايكك ٖٚٞظس٠، 

تتٓاٍٚ ايسضاغ١ ث٬خ قكل َٔ ٖصٙ ٚ (.0200ّ) "أغ١ٝٓ يًذٝاع(، ٚ"0202ّ)

(، ٖٚٞ ايككل 01-اجملُٛع١ جتُعٗا ث١ُٝ ٚاسس٠ ٖٞ ؾريٚؽ نٛضْٚا )نٛؾٝس

 ."شتطٛطت٘ ا٭خري٠"، ٚ"ظٖٛض ايٓطدؼ"، ٚ"َعًك١ ايؿكساملع١ْٛٓ بـ"

ٍٚ ايسضاغ١ تتبع ٚدٗات ايٓعط يف ٖات٘ اجملُٛع١ َٔ ٚد١ٗ ْعط يػاْٝات ايتًؿغ؛ حتاٚ

يبٝإ شاتٗا ايتًؿع١ٝ املب٦ط٠، ٚبٝإ َا إشا ناْت ٚد١ٗ ايٓعط ؾٝٗا ستاٜس٠ 

َٚٛنٛع١ٝ، أّ أْٗا حتٌُ ؾشٓات شات١ٝ، ٚز٫٫ت متجٌٝ إزضاى املٛنٛعات املبأض٠ 

 اطتٗا بسٚاخٌ املٛنٛعات املبأض٠.ٚأؾهاضٖا، ٚستاٚي١ انتؿاف َس٣ عُكٗا ٚإس

                                                           
 .141-136املطدع ْؿػ٘. م: 16

 .141املطدع ْؿػ٘، م: 17
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 ايصات ايتًؿع١ٝ املب٦ط٠ ٚططا٥ل اإلع٬ٕ عٔ ٚد١ٗ ايٓعط:

، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ٫18 بس َٔ ٚدٛز ايكطا٥ٔ يٓػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شات َب٦ط٠ بعٝٓٗا

 ٌٍ ؾعٌ اإلزضاى ايصٟ ٜعٗط يف ض١ٜ٩ بكط١ٜ أٚ ؾِ أٚ مسع، أٚ ع١ًُٝ ش١ٖٝٓ تِٓ عٔ ؾع

َٔ أؾعاٍ اإلزضاى ٚؾاعً٘ ايرتنٝيب ٚايس٫يٞ، عٔ ططٜل ا٫غِ ايكطٜض، أٚ نُري 

 يصٟ ٜعس قط١ٜٓ َٔ ايكطا٥ٔ اييت تٝػط ْػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شات َب٦ط٠.املتهًِ ا

١ُ أّٜها يٓػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شاتٗا ٜٗٚعس تعٝني سٓس بسا١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط َٔ ايكطا٥ٔ امل

ايتًؿع١ٝ )ايطاٟٚ أٚ ايؿدك١ٝ(، ٜٚهٕٛ اإلع٬ٕ عٔ ٚد١ٗ ايٓعط باإلع٬ٕ عٔ 

 -أسٝاّْا-ٜؿري إىل بسا١ٜ ايتب٦ري، ٚاإلع٬ٕ  ايصٟ سٖا ا٫بتسا٥ٞ أٟ ايؿعٌ اإلزضانٞس

عٔ اذتس ايٓٗا٥ٞ ايصٟ ٜهٕٛ أّٜها بؿعٌ إزضانٞ ٜعًٔ عٔ ْٗا١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط يف 

املٛنٛع املبأض، ٚا٫ْكطاف َٓ٘، ٚتػاعس ٖصٙ اذتسٚز يف متٝٝع ٚد١ٗ ْعط َا عٔ 

د١ٗ ايٓعط َٔ خ٬ٍ اإلزضاى ، ٚتعٗط بسا١ٜ 19ٚايٛد١ٗ ايػابك١ ٚايٛد١ٗ اي٬سك١

اذتػٞ أٚ ايصٖين ايصٟ تكّٛ ب٘ ايؿدك١ٝ املب٦ط٠ َٔ ض١ٜ٩ بكط١ٜ أٚ مسع أٚ ؾِ، أٚ 

ع١ًُٝ إزضاى ش١ٖٝٓ نُا يف املجايني ايتايٝني: "أططقت يكٛت املٛز سني ٜتهػط ع٢ً 

 ، "قٛت ظًَٝيت يف ايكط20:١ٜؾاط٧ أسعاْٞ"

 !!ٖٓا ععيتو يف ؾاغّسا باهلٛا٤ تؿعطٜٔ-
 اإلزضانٝني ايؿعٌ َٔ ٖٓا ايٓعط ٚدٗتا تبسأؾ ،21!!"ايػطب١ يف باملٛت أؾعط بٌ-

 (. مسعت) ٜعين ايصٟ( ظًَٝيت قٛت) ٚايهُين ،(أططقت) ايكطٜض

                                                           
. ٜكٍٛ ضاباتاٍ: "إٕ حتسٜس َعاٖط 353". م:ايتب٦ري-ايػطز-حتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ "ايعَٜٔكطني، غعٝس.  18

ٜٛات ايجا١ْٝ، ٖٚٛ ايصٟ ٜعًٔ عٔ ٚدٛز إزضانات ٚأؾهاض ممج١ً، ٚيف َطس١ً ٫سك١ ٜٓػب املبأض يف املػت

ٚد١ٗ ايٓعط إىل َكسض ستسز إٕ بططٜك١ ن١ُٝٓ أٚ قطعت١ يؿاعٌ ؾعٌ اإلزضاى أٚ ؾعٌ ساي١ أٚ سطن١، 

غٓاز ٚد١ٗ ٚبعباض٠ أخط٣ ؾتشسٜس َعاٖط املبأض َِٗ يًتعطف إىل ٚد١ٗ ايٓعط، أَا ايؿعٌ ٚؾاعً٘ ؾأغاغٝإ إل

 .763م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايٓعط إىل َكسض ستسز ٖٛ املبأض". ايعُاَٞ.  

 .73املطدع ْؿػ٘، م: 19

 .77ّ، م:3131ايجكايف، ايٓازٟ ا٭زبٞ  . دس7:٠، طشتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ، قاحل بٔ أمحس.  20

 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.ْؿػ٘ كسضامل 21
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طٜض بأؾعاٍ اإلزضاى يف املجايني ايػابكني ٚغريُٖا َٔ ا٭َج١ً ايهجري٠ ٚي٦ٔ نإ ايتك

زاخٌ ايكك١ ٜػِٗ يف ْػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شات َب٦ط٠ بعٝٓٗا، ؾإْٓا صتسٖا يف أَج١ً 

أخط٣ غري َكطح بٗا، ٚإمنا تٓكٌ ايؿدك١ٝ أؾهاضٖا َباؾط٠ ضتٛ "دطت عبا٤تٗا 

تٓٗست ٚايتؿتت يًعبا٠٤ املب١ًً مبا٤  ايػٛزا٤، بسأت تؿعط بجكًٗا تسضظتّٝا خًؿٗا،

22ٚاملجك١ً بطٌَ ايؿاط٧" ،ايبشط
. 

ٚإٕ نإ يف ٖصا ا٫ؾرتاط زع٠ٛ ملا اْتكس ايبٜٕٓٝٛٛ -ٜٚط٣ بعض زاضغٞ ٚد١ٗ ايٓعط 

أْ٘ ٫ بس يبسا١ٜ ايتب٦ري َٔ ْٗا١ٜ، ٚع٢ً ايطاٟٚ إٔ ٜعًٔ  -عًٝ٘ َٔ املبايػ١ يف ايتكعٝس

23ٔ خ٬ٍ ْٗا١ٜ ايع١ًُٝ ايص١ْٖٝٓٗاٜت٘ َ
نُا يف: "بهت ؾأبهت ٖس٣، ؾٗازتٗا ضتٛ  

ٍّ أثكًٗا ايطٌَ املبًٌ" -" َعًك١ ايؿكس، ٚيهٔ املتتبع يكك١ "24املٓعٍ، متؿٝإ بأقسا

َٔ ٚد١ٗ ْعط إىل أخط٣ ايتكطٜض بٓٗا١ٜ ٚد١ٗ غًٝشغ أْ٘ ٫ ٜؿرتط ي٬ْتكاٍ  -َج٬ً

ايٓعط ايػابك١، بٌ ا٫ْتكاٍ َٔ ؾعٌ إزضانٞ عتٌُ ٚد١ٗ ْعط يف َٛقـ َعني إىل 

ؾعٌ إزضانٞ يف َٛقـ آخط ٜهٕٛ ناؾّٝا ي٬ْتكاٍ إىل ٚد١ٗ ايٓعط اي٬سك١، ٖٚصا 

١ٗ ايٓعط سٝح ٜط٣ ضاباتاٍ إٔ ايعٓكطٜٔ ا٭غاغٝني يب١ٝٓ ٚد ؛َٛاؾل ملا ٜطاٙ ضاباتاٍ

ُٖا: ؾعٌ اإلزضاى، ٚؾاعً٘ ايرتنٝيب ٚايس٫يٞ، ٫ٚ ٜعس َعًٔ ايٓٗا١ٜ َٔ ايعٓاقط 

، ٜٚ٪نس ٖصا ايطأٟ َا ٚضز يف ايطٚا١ٜ: "ايهٌ ٜسضى اٯٕ ٖصا 25ا٭غاغ١ٝ هلصٙ ايب١ٝٓ

ٖصٙ ايكط١ٜ ايٓا١ٝ٥؛ يهإ ايٛقت أ١ُٖٝ ا٫عتعاٍ ٚعسّ ارتطٚز!! ٚي٫ٛ ٚدٛزْا يف 

 ا٭َط أنجط ظ١ًُ!!

؛ ؾايصات املب٦ط٠ ٖٓا تٓتكٌ َٔ ٚد١ٗ ْعط إىل أخط٣ زٕٚ إٔ 26دطت عبا٤تٗا ايػٛزا٤..."

ٜهٕٛ ٖٓاى ؾعٌ إزضانٞ ٜؿٞ باْتٗا٤ ٚد١ٗ ايٓعط ا٭ٚىل، أٚ ٜكطع اغرتغاهلا، بٌ 

ايٓعط ايجا١ْٝ تكتهٞ اْتٗا٤ ٚد١ٗ ايٓعط ا٭ٚىل،  تٓتكٌ َباؾط٠، ٚبسا١ٜ ٚد١ٗ

                                                           
 .73ْؿػ٘، م: كسضامل 22
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إشٕ تٛسٞ با٫ْتكاٍ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايػابك١ إىل ٚد١ٗ ايٓعط  27ؾاإلزضانات املُج١ً

اي٬سك١، ٚعٓس اإلع٬ٕ عٔ بسا١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط ؾإْٗا تهٕٛ َٛغ١َٛ باغِ املب٦ط 

ايكطٜض إشا مل تهٔ ايؿدك١ٝ اييت ٜهٕٛ اذتسٜح َٔ خ٬هلا بهُري ايػا٥ب، 

شاتٗا املب٦ط٠، ٜٚػٌٗ ؾهط٠  ٖٚصا ايتكطٜض ٫ ٜطٖل ايكاض٨ يف ْػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل

ا٫ْتكاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعط إىل أخط٣ ؾٝٛع ايهُا٥ط ايعا٥س٠ ع٢ً ايؿدك١ٝ عّٛنا عٔ 

ا٫غِ ايكطٜض، بُٝٓا ايؿدك١ٝ اييت تؿاضنٗا ايكك١ ٜبسأ ا٫ْتكاٍ إىل ٚد١ٗ ْعطٖا 

 .(ٖس٣)بايتكطٜض بامسٗا يف نٌ بسا١ٜ اْتكاٍ 

مبعاٖط َسضنات  "شتطٛطت٘ ا٭خري٠" يكس دا٤ت ططٜك١ اإلع٬ٕ عٔ ٚد١ٗ ايٓعط يف

َتٓٛع١؛ ؾٛضزت قطعت١ أسٝاّْا ٚن١ًُٝٓ أسٝاّْا أخط٣، نُا إٔ َٓب٦ات اإلزضاى 

، "أقؿٌ 28دا٤ت َتٓٛع١ أّٜها عٔ ططٜل اذتٛاؽ أسٝاّْا: "أؾعًت ٖس٣ ؾاّْٛغا"

، نُا دا٤ ؾعٌ 30"مسعت بأخباض ايٛبا٤ َٔ قبٌ" ،29ايهؿٌٝ املهامل١ َع سػٔ"

اإلزضاى يف َٛاطٔ أخط٣ َٔ اجملُٛع١ َٓب٦ّا عٔ ا٭ؾهاض عٔ ططٜل ايصٖٔ: "غطت 

ايطُأ١ْٓٝ يف أضدا٤ ايب٬ز، ؾػسا ايتعاٜـ َع ايٛنع ادتسٜس غعاز٠ً عٓس غا٥ط 

 .31دتباٍ َٔ َتػًكٞ ايؿطاؽ"غانين ايعامل!! ٖسأت ايبشاض ٚأثبادٗا!! ٚاغرتاست ا

 متجٌٝ إزضاى ايؿدك١ٝ ٚأؾهاضٖا:

يبشح حتٍٛ إزضاى ايؿدك١ٝ إىل متجٌٝ إزضاى يًؿدك١ٝ ٚأؾهاضٖا ٜتٛدب ايبشح 

عٔ نٝؿ١ٝ حتٍٛ ايٛقـ عرب اذتٛاؽ إىل ٚد١ٗ ْعط، ٚتبني اإلزضانات اذتػ١ٝ 

؛ ؾٗٞ ايع٬َات ايساي١ ع٢ً حتٌٜٛ إزضاى 32ايساي١ ع٢ً متجٌٝ اإلزضاى ٚا٭ؾهاض

                                                           
27
( ٚاعترب إٔ ملؿّٗٛ Representation( َٚؿّٗٛ ايتُجٌٝ )Perception"ٚقٌ ضاباتاٍ بني َؿّٗٛ اإلزضاى ) 

 .١ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚاٜ ."، ايعُاَٞى َٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ستانا٠ إلزضاىايتُجٌٝ َعٓٝني ؾٗٛ َٔ ْاس١ٝ إزضا

 .726م:

 .73م: .شتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ.  28

 .22ْؿػ٘، م: كسضامل 29

 .26ْؿػ٘، م: كسضامل 30

 .33ْؿػ٘، م: كسضامل 31

 .763م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜٞ.  ايعُاَ 32
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املتًؿغ بٗا َٔ ٚد١ٗ ْعط نا١َٓ إىل ايٛقـ املعًٔ عٓ٘ يف ارتطاب ايكككٞ 

 املطغٌ. 

، ٚتٓٛعت ططم "شتطٛطت٘ ا٭خري٠ت ٚدٗات ايٓعط اييت جتًت يف قكل "ٚيكس تعسز

ت َٓب٦ات اإلزضاى َٔ مسع ٚبكط ٚشٚم اإلع٬ٕ عٓٗا بني قطٜض ٚنُين، نُا تٓٛع

ٚملؼ ٚؾِ بٓػب َتؿاٚت١، غًب ؾٝٗا اإلزضاى بايػُع ع٢ً غريٙ َٔ َٓب٦ات اإلزضاى 

ا٭خط٣ يف َٛاطٔ نجري٠ َٔ ايطٚا١ٜ، نُا سهطت َٓب٦ات اإلزضاى ايص١ٖٝٓ نصيو 

يف بعض أدعا٤ ايككل املسضٚغ١، ٚاضتبطت ٖصٙ اإلزضانات بأسهاّ ق١ُٝٝ تِٓ عٔ 

 هلصٙ اإلزضانات َٚٓٗا: متجٌٝ 

 "اْتب٘ اي١ًًٝ قس متطط!!

أَططت ضٚس٘ با٭خباض ايػ١٦ٝ، ؾٗٛ اٯٕ ٫ غتؿ٢ املطط، غتؿ٢ ع٢ً ٚايست٘ اييت 

مل تهتـ بٛقـ َا أزضنت٘  ، ؾايؿدك١ٝ املب٦ط٠ "سػٔ"33تطنٗا ٚسٝس٠ يف ايب٬ز"

ٍّ ق١ُٝٝ ٚتأ٬ٜٚت يتًو َٔ َعاٖط يًُٛنٛع املبأض؛ بٌ جتا ٚظت٘ إىل إقساض أسها

املعاٖط ْاجت١ عٔ اْعهاغات ايؿهط ذتع١ ايط١ٜ٩، يصيو تعسزت ايعباضات اييت 

زيت ع٢ً ٖصا ايتذاٚظ ٚاغتكطا٤ َا ٚضا٤ تًو املعاٖط، ٚتتذ٢ً َٔ خ٬هلا شات١ٝ ايتب٦ري 

عس إعُاٍ جتاٙ املٛنٛعات املبأض٠؛ ؾٝتشٍٛ ايٛقـ إىل متجٌٝ يتًو اإلزضانات ب

ايصٖٔ ؾٝٗا، ٚستاٚي١ يػرب أغٛاض املبأضات، ٚتأٌٜٚ َؿاٖساتٗا، َٚٔ شيو تعًٝك٘ ع٢ً 

َٛقـ ايسٍٚ ايعع٢ُ َٔ ايٛبا٤ "نٛضْٚا يف ايكني ُٜٚٓؿُض ايعامل نً٘!! َا ٖصٙ 

؛ ٚشيو 34ا٭خباض ايػ١٦ٝ.. أٜٔ ايسٍٚ ايعع٢ُ اييت تتػططؽ بايتكسّ ٚايطب؟! عذيب"

ملا أزضن٘ َٔ اْتؿاض ايٛبا٤ يف ايػطب ٚايؿطم )ٜٓؿض ايعامل(، ٚملا اضتػِ يف شٖٓ٘ 

عٔ )ايسٍٚ ايعع٢ُ اييت تتػططؽ بايتكسّ ٚايطب(، ٚدعً٘ ٜتُجٌ َا ٚضا٤ تًو 

ض٠، ٚخاق١ بصات ايكؿات ٜٚتأٍٚ ٚد١ٗ ْعط َٓؿك١ً عٔ ايصٚات املبأ

 . (عذيب)املب٦ط/ايؿدك١ٝ 

 ى ظ٤٬ سني ٜكٍٛ: ٜٚعٗط متجٌٝ اإلزضا

                                                           
33
 .21م: .شتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ.  

 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.ْؿػ٘ كسضامل 34
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 !!ايػطب١ يف باملٛت أؾعط"-
 !! املٛت-
 ايػٛاز!! ٖٓا غطٜب سٛيٞ َا نٌ!! اي١ًًٝ ٖصٙ نػطبيت بػطب١؛ أؾعط مل.. ْعِ-

 حتاٍٚ ايؿاط٧ ع٢ً املتهػط٠ ايبشط ٚأَٛاز!! يًػطب١ ا٭خري ايٛزاع خاضط١ ٜطغِ

 َاتت!! إيٝٗا ابايصٖ يف ايبكط قبٌ بكريتٞ ؾكست ايساَؼ، ايهٕٛ ٖصا يف تععٜيت

 .35!!"ٚايستٞ

يكس غبل ٚقـ ايػطب١ ع١ًُٝ إزضاى شٖٔ ايصات املب٦ط٠ )ايؿدك١ٝ( يًُٛنٛع املبأض 

)ايػطب١( )أؾعط باملٛت يف ايػطب١(، ٚتأٌَ املٛنٛع املبأض أز٣ إىل اغتشهاض 

ؿٗا ببعض َٛنٛعإت أخط٣ )اهلٛا٤ ايؿاغس، ايػٛاز، أَٛاز ايبشط، ايؿكس( ٚٚق

ا٭ٚقاف اييت ٫ تؿهٌ َٛنّٛعا ستاّٜسا هلا؛ بٌ حتٌُ شات١ٝ املب٦ط َٚٛقؿ٘ َٓٗا، 

ؾٗٞ يٝػت ٚقًؿا يٮؾٝا٤ عس شاتٗا بكسض َا ٖٞ ٚقـ ملٛقـ املب٦ط َٓٗا، َٚا تطغذ 

يف ٚعٝ٘ عٓٗا، ٚايصٟ ْتر عٔ إزضانٗا ٚمتجًٝٗا، مما أنػب ايٛقـ شات١ٝ 

٘ ممتّسا، نُا غتبني ايسضاغ١ يف ادتع٤ ايؿدك١ٝ َٚٛقؿٗا ايصٟ ٜهٕٛ عُك

ايتايٞ، بتتبع َسضى ٚاسس َٔ مج١ً املسضنات اييت جتًت يف اجملُٛع١ املدتاض٠ سٍٛ 

ايعسٜس َٔ املٛنٛعات، بعس إٔ ساٚيت ايسضاغ١ ٚقٌ مج١ً َٓٛع١ َٔ املسضنات 

بايصٚات اييت تٓٗض بٛد١ٗ ايٓعط يف نٌ قك١، ٚغٓتٓاٚي٘ َٔ خ٬ٍ املهطض 

 سضى )نٛضْٚا( ايصٟ ظتًٛ ٚد١ٗ ايٓعط بؿهٌ أعُل.ادتُعٞ مل

 املهطض ادتُعٞ يٛد١ٗ ايٓعط:

٫ ميهٔ ايتعاٌَ َع ٚد١ٗ ْعط َع١ٓٝ َٔ د١ٗ بٓٝتٗا ايعاٖط٠ زتطز٠ َٔ غٝاقٗا 

ايًػٟٛ، ٚايؿعٌ اإلزضانٞ، ٚاملهإ ٚادت١ٗ، ؾ٬ بس َٔ تٓعًٜٗا يف ٖصٙ 

ٛد١ٗ، َٚؿش١ْٛ بايصٚامت ا٫ؾرتاطات، ٚعٓس٥ٕص ميهٔ اذتسٜح عٔ ٚد١ٗ ْعط َ

ايعاٖط٠ يف قٛت ايؿدك١ٝ ايطا١ٝ٥، ٚيػتٗا، ٚععٖٚا إىل ادت١ٗ اييت تتب٢ٓ ٖصٙ 

 ايػُات.

                                                           
35
  .73ْؿػ٘، م: كسضامل 
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تٓطًل ٚد١ٗ ايٓعط يف َس١ْٚ ايسضاغ١ بايؿعٌ )أططقت(، ٚقس دا٤ يف قٝػ١ املؿطز 

َػّٓسا إىل نُري املتهًِ، ٚبصيو تهٕٛ ايط١ٜ٩ ؾطز١ٜ، ٜٚتشسز َٔ خ٬ٍ ٖصا 

ٕ ايػطزٟ املهطًع بٛد١ٗ ايٓعط، ٚنإٔ شيو نأَ يكسم ايؿٗاز٠ ايهُري ايعٛ

ٚمحُٝٝتٗا ع٢ً َا ظتطٟ يف عامل ايكك١ َٔ أسساخ، َٚا ٜعٗط ؾٝٗا َٔ أسٛاٍ 

ايؿدكٝات، ٚمبا إٔ ايط١ٜ٩ تكسض َٔ ايؿدك١ٝ ؾإْٗا تهٕٛ شات١ٝ، ؾهٝـ نإ 

 ٖصا اإلزضاى ايصاتٞ؟ 

( 01-َٔ أبطظٖا َسضى )نٛؾٝس ، ٚيعٌ"شتطٛطت٘ ا٭خري٠تتعسز املسضنات يف "

 ٜٚتذ٢ً يف متعٗطات تًؿع١ٝ َٓٗا:

 .36"ي٫ٛ ٚدٛزْا يف ٖصٙ ايكط١ٜ ايٓا١ٝ٥؛ يهإ ا٭َط أنجط ظ١ًُ"-

ٍٚ يف قُت ايعك٤٬!! ٜٓتعط قسّٚ ايػطٜب!!"-  .37"مث١ غطْب ٖاز٨ امل٬َض َٓع
ا٣ٚ أَاّ ايكػري ؾاضؾعٞ أنـ ايهطاع١ إيٝ٘ يف "ٖا ٖٞ ايسٍٚ ايهبري٠ تتٗ-

 .38مسا٥٘ إٔ غتًكٓا َٔ دػس ارتط١٦ٝ"
"ؾؿ٢ ايٛبا٤ عرب ا٭ثري ٚقٓٛات ا٭خباض ايعامل١ٝ يًػابات ٚاذتسا٥ل ٚاملعاضع -

 .39ايعامل١ٝ"
سط، سني عًِ بارترب أَط "مث١ )طت١ً شاٖب١ يف ايػُا٤!!( نإ ٜأٟٚ إيٝٗا قكْط -

 .40بإقؿاٍ َٓاؾص ايػاب١ ٚإبكا٤ ايتٓني يف ارتاضز َع أ١ُٖٝ ايتٛاقٌ َع٘ باغتُطاض"
"عًُت إٔ ايبؿط طػٛا ٚجتربٚا سني تٛغًت دطأتِٗ يف اإلغا٠٤ يًشٝٛاْات، ٖٚا -

 .41ٖٞ اٯٕ تبشح عِٓٗ يف ايتعبري عٔ ايتعاٜـ ايػًُٞ َعِٗ!!"
"تتٛاىل ا٭ٚب١٦ ٜٚبك٢ ا٭زب ساضّغا يًصنط٣ امل٪مل١!! غٝٓػ٢ ايبؿط َا َطٚا ب٘ َٔ -

 .42عصابات أقًكت ا٭َٗات ع٢ً أبٓا٥ٗا!!"
                                                           

36
 .21ْؿػ٘، م: املكسض 

 .23ْؿػ٘، م: املكسض 37

 .31ْؿػ٘، م: املكسض 38

 .37ْؿػ٘، م: املكسض 39

 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.ْؿػ٘ املكسض 40

 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.ْؿػ٘ املكسض 41
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ٖٚهصا تهٕٛ ايط١ٜ٩ ايصات١ٝ يًٛبا٤ ٚقس اتػُت بايصات١ٝ، أٚ َا ٜػُٝ٘ دٓٝت 

ٚشيو عٓسَا تتشسخ ايؿدك١ٝ ايطا١ٜٚ عٔ املٛقـ عٔ ططٜل باإلؾؿا٤ ايػطزٟ، 

ايػطز نُا يف قٛي٘: "اقرتبت َٓٗا ٖس٣ ضؾٝك١ ايسضب يف ٖصٙ ايكط١ٜ ايٓا١ٝ٥ عٔ 

ا٫ستٝادات ارتس١َٝ ؾ٬ نٗطبا٤ ٜه٤ٞ عت١ُ ايػطب١، ٫ٚ اتكا٫ت ت٪ْؼ ايٓؿؼ؛ 

طا٠٤ ٚايهتاب١ يف يػُاع قٛت ا٭سب١!! ؾُٓص إٔ تعٝٓٛا مبسضغ١ ايبٓات؛ ٜتػًني بايك

، أٚ بٛاغط١ اذتٛاض ايصٟ 43ا٭زب!! ٚي٫ٛ َػ٪ٍٚ ايتػص١ٜ قطٜبٗا؛ ملا عطؾٛا ارترب"

ٍّ ٫ٚ أسس!! َا  ٜٓكً٘ يًُتًكٞ بًػت٘ ٖٛ: "ؾٗطإ َٔ ا٭مل ٚاجملًؼ ٜؿٝذ نٌ ٜٛ

 ا٭خباض ايّٝٛ ٜا عِ!!

 !!قطّٜبا غتؿطز بأؽ، ٫-
 !ايػؿط؟ تطٝعأغ ؾٌٗ ٭َٞ اؾتكت-
 .44"زتسّزا ايعٖٛض ٚتُٓٛ اذتٝا٠، تعٛز ايعٝس بعس ضمبا.. اٯٕ يٝؼ ٫،-

ٚتكسّ اهل١ٜٛ ايها١ًَ يًٛبا٤ ؾتصنطٙ سّٝٓا بامس٘ ايكطٜض "ٖٓا ضتٔ يف ععي١ 

إغباْٝا بعس ، ٚسّٝٓا بطَعٙ ايطيب "مت ايتعطف عًٝٗا يف َهتب١ زتٗٛي١ ب45نٛضْٚا"

46(!!"01-غكٛطٗا يف ادتا٥ش١ َ٪خّطا )نٛؾٝس
 مل ًٜل با٫ًٚسّٝٓا مبهاْ٘ ادتػطايف: " 

، ٚسّٝٓا مبكسضٙ 47٭خباض ايكني ٖصا املػا٤، ايعامل بسا ٜتهذط َٔ أخباض ايكني"

48"ظعُٛا إٔ خؿاّؾا"
. 

ك١ٝ اييت تٓٗض بٛد١ٗ ايٓعط شتاٚؾٗا َٔ املٛنٛع املسضى )نٛضْٚا( ٚحتسز ايؿد

 َٔ ختًٝ٘: 
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"ْعط إىل ارتؿاف زتسّزا ضأ٣ أْ٘ اغتكاّ ع٢ً ضدًٝ٘ ٚيف ٜسٜ٘ )َٓذٌ(!! تطا٤ت ي٘ -

 .49املا٥س٠ غشاب١ً َجك١ًً باملطٗط املعكِ"
ا!! ايطاعٕٛ ايصٟ تػًٌ إىل ايعامل "َٛت٘ ا٭ظضم غسا ٚسّؿا َطعّبا ٬ٜسل ا٭ّ ٚابٓٗ-

 .٫50 ٜعًٜ٘ ارتٛف!! بٌ ايؿذاع١"
ـٔ باملسضنات  ٬ٜٚسغ َٔ ٖصٙ املسضنات متهٔ اغتبام ا٭سساخ، ؾًِ ٜهت

ايعاٖط٠ يٮؾٝا٤، ٚايٛقٛف عٓس ايط١ٜ٩ ارتاضد١ٝ، بٌ جتاٚظٖا إىل اغتبطإ 

ييت تٓؿص إىل أؾهاض ايؿدكٝات ٚخؿاٜاٖا ا٭ؾهاض، ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ ايط١ٜ٩ ايساخ١ًٝ ا

 َٔ خ٬ٍ ايتؿهري ٚايتأٌٜٚ ايصاتٞ، ٚتكعس يتكًٓا بٛد١ٗ ايٓعط.

ٚي٦ٔ ناْت ٖصٙ ايط١ٜ٩ تعؿط بتكسٜل أقٌ عٓس ايكاض٨ َٔ ض١ٜ٩ ايكطب ايجاْٞ يصٚات 

ايتب٦ري ايتًؿع١ٝ )ايطاٟٚ(، إ٫ إٔ اغتُطاضٖا ٚاَتسازٖا َٔ خ٬ٍ )ايصٚامت( املٓتؿط٠ 

ٕ تأٌٜٚ ا٭ٚناع ايساخ١ًٝ اييت دتُعٞ ت٪نس عُل تًو ايط١ٜ٩، ست٢ إملهطض ايف ا

تتًؿغ بٗا ايؿدك١ٝ املب٦ط٠ عٔ املٛنٛع املبأض )نٛضْٚا( تػتدسّ ي٘ تطانٝب تِٖٛ 

 بأْٗا تته٧ ع٢ً َٛضٚخ سها٥ٞ ٜتػِ باذته١ُ ٚاملعطؾ١:

ا تبك٢ َٔ "اغتطاع باسْح عطبٞ تكٜٛط املدطٛط١ ا٭خري٠ يبٝسبا!! ٚارتطٚز مب-

أيٛاح ايٓل ٚأدعا٥٘ املتٗايه١، سٝح دا٤ ؾٝٗا: "قاٍ زبؿًِٝ يًًُو بٝسبا: قس مسعت 

 دسّٜسا!!! نطبت يٓا َج٬ًعٔ خرب ايٛبا٤ َٔ قبٌ، ؾ٬ٗ 
 .51إٕ َجٌ شيو َجٌ ارتؿاف ٚايتٓني ٚارتٓعٜط!!"-

ِ إٔ املسضنات إمنا ٖٚهصا ٜتبني يٓا إٔ اجملُٛع١ ايككك١ٝ تعخط بكطا٥ٔ تٖٛ

قسَت نُٔ ٚد١ٗ ْعط ايؿدك١ٝ، ٚبايًػ١ اييت محًتٗا، ٚبايصٚامت اييت قبػتٗا 

 بايصات١ٝ، ؾٗٞ يػ١ َٛد١ٗ َٔ د١ٗ اطتطاط املتهًِ مبٛاقؿ٘ ٚأسهاَ٘ ؾٝٗا. 
إٕ ايتُاٖٞ يف قٛض٠ ايٛبا٤ إمنا ٖٛ عٌُ ؾدكٝات ُٖٝٓت ع٢ً ايككل املدتاض٠، 

ع٢ً ١٦ٖٝ شتكٛق١ يتكسَٗا إىل املطٟٚ ي٘ يف قٛض٠ ٚضنبت ٖصٙ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط 
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تؿبٗٗا، ٚسُٝٓا تكسّ يٓا ا٭سساخ ع٢ً ١٦ٖٝ قا١ُ٥ ع٢ً املٓطل ايػبيب، إمنا جتعٌ 

يٛد١ٝ، ٚقٛاّ شيو إٔ تؿهو املٓطل ايػبيب يف اذتها١ٜ إمنا ٜٛايتب٦ري شا ٚد١ٗ أٜس

ؿدك١ٝ ٜكٍٛ: ٖٛ َٔ د١ٗ تكِٜٛ مماضغات شات غا١ٜ ٚق١ُٝ، ٚنأمنا يػإ ساٍ اي

 إٕ تأثري ٖصا ايٛبا٤ عُٝل ٚممتس باَتساز ايع٬قات اإلْػا١ْٝ ببعهٗا.

ٚإشا َا تتبعٓا ا٭سٛاٍ اييت تؿرتى ؾٝٗا ايؿدك١ٝ َع املٛنٛع املبأض )نٛضْٚا( اظززْا 

ٜكّٝٓا إٔ َا بسا يٓا ٖٛ تب٦ري شٚ ٚد١ٗ ْعط َؿع١ُ بايتكِٜٛ، ٚا٭سهاّ املبط١ٓ، 

 شيو: ٚسػبٓا ٖصٙ ا٭زي١ ع٢ً

"دطت عبا٤تٗا ايػٛزا٤ ط...ص تٓاٚيت ايعبا٠٤ أعازتٗا إىل َا٤ ايبشط املاحل! ْؿطت -

 ايعبا٠٤ ع٢ً غطض املا٤.. ٚضؾٝكتٗا تطاقبٗا عٔ قطب، َتأ١ًَ ؾعًٗا!!
 اغرتعتٞ ع٢ً ايؿاط٧، ٚغأنؿٝو ِٖ غػًٗا!!-
-"..ٖٞ ٌٍ نُٛز ايبشط أضخ٢ غسٚي٘ عً  ٫52.. زعٝين هلصا ايًٌٝ!! ٚيٝ

"سني قسّ إىل ايعطنٝات نإ عتٌُ ؾأ٫ً نبرّيا ط...ص ٜط٣ اذتػٔ َعضعت٘ يف -

قباسات٘ ارتهطا٤ تته٧ ع٢ً سًِ نبري، غطعإ َا تها٤ٍ ٚقاض يف ؾِ ايٛقت 

 .53أضدٛس١ً َٔ ظ٥بل"
ٚاسس ٖٛ إٕ َا جتتُع عًٝ٘ ٖصٙ ايؿٛاٖس استٛا٩ٖا ع٢ً َطادع تٓسضز يف دسٍٚ 

ٌ ؾأًيا، دسٍٚ ا٭مل ٚارتٛف ٚاإلسباط: )ايػٛزا٤، املاحل، ايًٌٝ، غسٚي٘، نإ عتُ

 تها٤ٍ، أضدٛس١ َٔ ظ٥بل(.

 -ٖصٙ املطادع اييت تتًؿغ بٗا ايؿدك١ٝ املب٦ط٠ اغتعاضات يًُٛنٛع املٛقٛف )نٛؾٝس

( ٖٚصا ٜ٪نس ٚد١ٗ ْعط شات طابع أٜسيٛدٞ شاتٞ، ٖٚصا ايتهطاض َٓعٍ يف عٌُ 01

ساضٖا إٔ ايكا٥ٌ املسضى َ Force Illocutionnaire)ٛيٞ ساٌَ يك٠ٛ َككٛز٠ بايكٍٛ )ق

 تٛنٝسّٜا يًُككٛز ي٘ بايكٍٛ إلؾعاضٙ بأثط قػ٠ٛ ايٛبا٤ ع٢ً اإلْػإ. ٜٓذع ع٬ًُ
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 عُل ٚد١ٗ ايٓعط:

غًب ايعُل ع٢ً َٓعٛض ايؿدك١ٝ يف ايككل املدتاض٠ َٔ ٖصٙ اجملُٛع١، ؾذا٤ت 

يؿدك١ٝ املهطًع١ بٛد١ٗ ايٓعط املسضنات ا٭ٚي١ٝ املٓب١٦ بٛد١ٗ عُٝك١ تتذاٚظ ؾٝٗا ا

 ايٓعط إىل ا٫طتطاط يف متجًٗا ٚتأًٜٚٗا.

ْكٌ ٚد١ٗ ايٓعط، ٚضنعت ع٢ً تب٦ري  ١ٝ املب٦ط٠ يف "شتطٛطت٘ ا٭خري٠"ؾتٛيت ايؿدك

ٚد١ٗ ْعطٖا عٔ املٛنٛع املبأض )نٛضْٚا(، ٚايؿدكٝات ٚاملٛنٛعات ا٭خط٣ 

خٌ ايكك١؛ ٚيصيو دا٤ املٓعٛض ايعُٝل، ٚجتػس شيو يف ؾهٌ ٜؿب٘ املتكاطع١ َع٘ زا

أس٬ّ ايٝكع١ بػطز املًؿٛظ ايػطزٟ يف قايب ختًٝٝٞ تطاثٞ، ٚتعَني ارتطاب بعَٔ 

ٜػبل ذتع١ ايكك١: "اغتطاع باسْح عطبٞ تكٜٛط املدطٛط١ ا٭خري٠ يبٝسبا!! ٚارتطٚز 

ؾٝٗا: "قاٍ زبؿًِٝ املًو  مبا تبك٢ َٔ أدعا٤ ايٓل ٚأيٛاس٘ املتٗايه١ سٝح دا٤

 يبٝسبا:

، ٖٚٞ َٔ ايتكٓٝات اييت 54"يٛبا٤ َٔ قبٌ، ؾ٬ٗ نطبت يٓا َج٬ًقس مسعت بأخباض ا

جتًٞ متجٌٝ اإلزضاى بعُل، ٚغرب أغٛاض املٛنٛع اييت عتٛهلا امل٪يـ إىل ًَؿٛظ غطزٟ 

بأض، ٚٚد١ٗ ْعطٙ اييت ٜٓٗض بتٛنٝض متجٌٝ إزضاى ايؿدك١ٝ ايػاضز٠ يًُٛنٛع امل

 ٜتبٓاٖا ظَٔ ايكك١، ٚتهؿـ ا٭بعاز ايٓؿػ١ٝ ايعُٝك١ يف عامل اي٬ؾعٛض.

عٓسَا تب٦ط ايؿدك١ٝ يف  ك١ٝ نصيو يف "ظٖٛض ايٓطدؼ"ٜٚبسٚ عُل َٓعٛض ايؿد

املانٞ َٔ خ٬ٍ ايتصنط، ؾتؿهض َؿاعطٖا ايكسمي١ ايػابك١، ٚت٪ٍٚ أؾهاضٖا 

ايػٝام ايعَين اذتانط إىل املانٞ، ٚشيو ٭ٕ ايكسمي١ يف ذتع١ تساٍع ٚخطٚز َٔ 

ايعَٔ املانٞ أقبض قاّضا ٚٚانض ايتُج٬ت: "سني قسّ إىل ايعطنٝات يًعٌُ َع 

نؿًٝ٘ ادتسٜس؛ نإ عتٌُ ؾأًيا نبرّيا بعس جتطبت٘ ايتعٝػ١ يف ا٭سػا٤!! ٜط٣ 

اذتػٔ َعضعت٘ يف قباسات٘ ارتهطا٤ تته٧ ع٢ً سًِ نبري، غطعإ َا تها٤ٍ 

، ؾرتتس ايصات َهػط٠ سسٚز ايعَإ 55يف ؾِ ايٛقت أضدٛس١ َٔ ظ٥بل"ٚقاض 

ٚاملهإ، ٚتٛقـ خط١ِّٝ ايعَٔ يرتتس إىل غرب أغٛاض ايؿدك١ٝ يف ايعَٔ املانٞ، 
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ٚتطبط بني ا٭سساخ املتبا١ٜٓ يف ايعَٔ، ٚيهٓٗا تتكاضب يف تأنٝس قش١ ٚعُل ٚد١ٗ 

ٛع، ٚجتُع ا٭سساخ املتباعس٠ يف ايعَٔ املتكاضب١ يف ْعط ايؿدك١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ املٛن

 ايس٫ي١؛ يتهؿـ عٔ ض١ٜ٩ عُٝك١، ٚت٪نس قش١ متج٬تٗا ايعُٝك١ يًٛبا٤.

إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايساخ١ًٝ عُٝك١ ٚقازض٠ ع٢ً غرب أغٛاض ايؿدكٝات ٚأؾهاضٖا يف 

بأض٠ َٛاطٔ َٔ اجملُٛع١، ٚجتاٚظت املػت٣ٛ ايعاٖط إىل ايػٛم يف أعُام ايصات امل

نُا صتس يف بسا١ٜ )َعًك١ ايؿكس(: ")ظًُات بعهٗا ؾٛم بعض( ٚأْا أغطم ْؿػٞ 

نٌ ي١ًٝ أَاّ ٖصا ايؿاط٧ يف َٓطكيت ايٓا١ٝ٥، ٫ أسس ٜػُعين، ؾًُٔ أقطر!! 

، ٚتتٛاتط ٖصٙ ايط١ٜ٩ يف ْٗا١ٜ ايكك١: "بهت 56ؾكطخيت ئ أخسف بٗا سٝا٤ ايًٌٝ"

ٍّ أثكًٗا ايطٌَ املبًٌ!! أزخًتٗا ؾأبهت ٖس٣، ؾٗازتٗ ا ضتٛ املٓعٍ، متؿٝإ بأقسا

ايػطؾ١، ٚععَت إٔ تبات عٓسٖا اي١ًًٝ!! ت٪ْؼ ٚسستٗا يف يٌٝ غطبتٗا!! أٟ غطب١ تؿعط 

إٕ ثبات ٖصٙ املؿاعط يف ْؿؼ ايصات املب٦ط٠ ٜٛقًٗا  .57بٗا ٖصٙ اجملطٚس١ بؿكس أَٗا"

ؼ اذتاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت بأضت املٛنٛعات بٓا٤ّ عًٝٗا، إىل َطس١ً ٜك١ٝٓٝ تعه

ٚنؿؿت عُل ْعطتٗا عٓسَا تب٦ط املٛنٛع )ايٛبا٤( َٔ َٓعٛض ايؿدك١ٝ بأعُل َا 

 ٜهٕٛ. 

 خامت١ ايبشح:

اضتبطت زضاغ١ ٚد١ٗ ايٓعط بعْٛني غطزٜني ُٖا: ايطاٟٚ ٚايؿدك١ٝ ٖٚصا ٜعين أُْٗا 

طاٟٚ، ٚختًٞ ايطاٟٚ عٓٗا يف عٓكطإ َتهاؾ٦إ، إ٫ إٔ غٝاب ٚد١ٗ ْعط اي

؛ دعًٗا قا١ُ٥ ع٢ً ٚد١ٗ "زتُٛعت٘ ا٭خري٠َٔ زتُٛع١ ايػُٗٝٞ " ايككل املدتاض٠

أْٗا اقطبػت  ؾٝٗا ٚقس نؿؿت زضاغ١ ٚدٗات ايٓعط ١ يف نٌ قك١.ْعط ايؿدكٝ

ناْت َطتبط١ بصات املب٦ط، أٚ  ١، ٚدعًت املٛنٛعات املبأض٠ غٛا٤بايكبػ١ ايصاتٝ

سساخ، ٚؾدكٝات، ٚاغتبطاْٗا، ٚايتعًٝل عًٝٗا َػه١ْٛ بصات١ٝ خاضد١ عٓٗا َٔ أ

املب٦ط، ٚسا١ًَ يٛد١ٗ ْعطٙ ع٢ً َػتٜٛات غًب عًٝٗا ايعُل، ٚناؾؿ١ ملٓعٛضٖا 

ٍٓ ع٢ً  ايصاتٞ يف ايصٚات ٚاملٛنٛعات اييت تب٦طٖا، ؾ٬ ٚدٛز يط١ٜ٩ ستاٜس٠، ٚقس ز
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عًٝكات ٚايتأ٬ٜٚت اييت تٓؿص شيو ايهجري َٔ املعٝٓات ايًػ١ٜٛ املؿبع١ بايصات١ٝ، ٚايت

إىل عُل املٛنٛع املبأض ٚتػرب أغٛاضٙ، ٚتهؿـ ايعامل ايساخًٞ يًؿدكٝات اييت 

تٓكٌ ٚد١ٗ ايٓعط ايساخ١ًٝ، ٚبصيو نؿـ تطبٝل َك٫ٛت يػاْٝات ايتًؿغ يف 

ايتب٦ري/ٚد١ٗ ايٓعط شات١ٝ ٚدٗات ايٓعط، ٚعسّ سٝازٜتٗا اييت قاٍ بٗا اإلْؿا٥ٕٝٛ، 

 اشز َهطض٠ َٔ ٚدٗات ايٓعط ٚإٕ تعسزت ايصٚات ٚاملٛنٛعات.ٚاييت تٓتر من

 املكازض ٚاملطادع:

  .0112. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 0، طاملتدٌٝ ايػطزٟإبطاِٖٝ، عبس اهلل.ّ 

  .ٕٚتط: ْادٞ َكطؿ٢، ْعط١ٜ ايػطز َٔ ٚد١ٗ ايٓعط إىل ايتب٦ريدٝٓٝت، درياض ٚآخط ،

 ّ.0191اذتٛاض ا٭نازميٞ ٚادتاَعٞ، . ايساض ايبٝها٤: َٓؿٛضات 0ط

  .تط: ستُس َعتكِ ٚعبس ادتًٌٝ ا٭ظزٟ ٚعُط سًٞ، خطاب اذتها١ٜدٝٓٝت، درياضز ،

 ّ.0223. ادتعا٥ط: َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، 3ط

  .ٛتٝعٟ ٚظٚ: ا٭ٌَ يًطباع١ 0، طيػاْٝات ايتًؿغ ٚتساٚي١ٝ ارتطاباذتاز، شٖٝب١ مح .

 ّ. 0200ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 ٜيبٓإ: َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، 0ط ،َعذِ َكطًشات ْكس ايطٚا١ٜتْٛٞ، يطٝـ. ظ .

0220.ّ 

  .دس٠: ايٓازٟ ا٭زبٞ ايجكايف، 0، طشتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ، قاحل بٔ أمحس .

0202.ّ 

   .ٕٚتْٛؼ: 0، طٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜ "عٛخ سته١ُ "ايعُاَٞ، ستُس صتٝب ٚآخط .

 ّ.0202يٓؿط، زاض ايتٜٓٛط يًطباع١ ٚا

  .ٕٚ0202. تْٛؼ: زاض ستُس عًٞ يًٓؿط، 0، طَعذِ ايػطزٜاتايكانٞ، ستُس ٚآخط.ّ 

 .بريٚت: املطنع 3، طايتب٦ري"-ايػطز-"ايعَٔحتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ  ٜكطني، غعٝس .

 ّ.0111ايجكايف ايعطبٞ، 

 :ايسٚضٜات

  5ّ، ع3131يًسضاغات ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ، زٜػُرب  اٯزابزت١ً. 
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 ا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ يف قؿـ ضٗاّ ايعبٛدٟ
ؾادم قُد. أ 

 
Email: sadiqjnu@gmail.com                                                                         

 ًَدـ ايبشح:
ايفٕٓٛ ايبازش٠ اييت تتٓاٍٚ ايككاٜا ٚا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ َٓر  ٖٞ َٔايكؿ١ ايكؿري٠ 

ٜا ظٗٛزٖا نفٔ َطتكٌ. ٚقفت ضٗاّ ؾاحل ايعبٛدٟ يف قؿؿٗا ايكؿري٠ ع٢ً قكا

ايٓعاّ ا٭بٟٛ ٚٚقع ايكٝٛد ايهجري٠  ٓتكدتٚ أ١ُٖٝ إْطا١ْٝ ٚفهس١ٜ ٚادتُاع١ٝ.ذات 

ايك٤ٛ ع٢ً ايعبٛدٟ  ٚتًكٞيف قؿؿٗا.  ،أٟ خطأ َٔ داْبٗٔ ع٢ً ايٓطا٤ بدٕٚ

املػانٌ  تعاجل، ٚنريو ايفطاد اٱدازٟ ٚإٕ نإ ذيو بػهٌ غري َباغس

كس ٚايٓفام ٚخًع اؿذاب ايف َجٌ ا٭دب١ٝ ٗاإْتادات يفا٫دتُاع١ٝ بػهٌ نبري 

َع ايٓك١ً ايٓٛع١ٝ يف منط اؿٝا٠  َٔ خ٬ٍ قؿؿٗا، اأًٜك نُا تتعاٌَٚغريٖا. 

 ٚايؿساع بني ا٭دٝاٍ يف عامل اـًٝر. 
 ا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ، ضٗاّ ؾاحل ايعبٛدٟ، ايكؿ١ يف ايطعٛد١ٜ. :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
Short story is one of the prominent arts dealing with the social issues and 

dimensions since its emergence as an independent art. Siham Saleh 

Aboudi has touched upon the issues of human, scientific and social 

importance in her short stories. The criticism of patriarchal system and 

putting many restrictions on women without any fault is also prominently 

visible in her short stories. She sheds light on administrative corruption in 

her writings although indirectly. The writer also highlights the social 

problems greatly in her literary writings like poverty, hypocrisy, removing 

of hijab among many others. The paradigm shift in lifestyle and 

generational conflict in the gulf world is also dealt with in her stories.  

                                                           
 اهلٓد دهلٞ، ْٝٛ ْٗسٚ، ٫ٍ دٛاٖس داَع١ ،باسح. 
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 َكد١َ: 

كسٕ ايتاضع َٓتؿف اي ٜٗتِ فٔ ايكؿ١ ايكؿري٠ با٭َٛز ا٫دتُاع١ٝ َٓر ظٗٛزٙ يف

با ٚاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ثِ إىل َٓاطل ٚؿٌ إىل أٚزعػس يف زٚضٝا قبٌ إٔ ٜ

بعد إٔ بًػت ايكؿ١ ايكؿري٠ إىل ايٓكر ٚايهُاٍ، ظٗست َٓٗا  املػسم ايعسبٞ.

يف أٚاخس ايكسٕ ايتاضع عػس ٚبدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ يف ا٭دب  اايكؿ١ ايكؿري٠ دًد

ات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ ٝٛانريٙ يف ا٭دب ايعسبٞ َع بدا١ٜ ايطبعٝٓايػسبٞ، ٚظٗست ب

ضطٛز. ٜتُٝص  ١يطسع١ ايعؿس اييت ؼتاز إىل تكدِٜ ايكؿـ ايكؿري٠ يف بكع اْعًس

، اٖرا ايفٔ غاؾٝتني ز٥ٝطتني: اؿها١ٜ ٚايكؿس فٗٞ "قؿ١ أ٫ًٚ ٚقؿري٠ ثاًْٝ

ًٛ اٚسها١ًٜ ٚتػًٜٛك امبع٢ٓ أْٗا تٓتُٞ يًكـ سدًث ، ٚتٓتُٞ يًتهجٝف اٚزًٚس اٚمن

 .1..".ٚيػ١ً ٚتكٓٝات ٚخؿا٥ـ اٚاقتؿاًد افهًس

 اييت ان٬ً َٔ ايكؿـ ايكؿري٠ ٚايكؿ١ ايكؿري٠ دًد 2نتبت ضٗاّ ؾاحل ايعبٛدٟ

ٚنُا ٜتعًل باشدٖاز فٔ ايكؿ١ ايكؿري٠  ٛز٠ د١ًٝ.قٛعات ا٫دتُاع١ٝ بؿتعاجل املٛ

يف املًُه١ ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ، ساٍٚ ا٭دبا٤ تطٜٛس ٖرا ايٓٛع ايفين يت١ُٝٓ ايٓٗك١ 

ْٚػس ايٛعٞ فٓعس نتابٗا ا٭ٚا٥ٌ بٗرٙ ا٭زض َٔ َٓعٛز ادتُاعٞ ٚضاُٖٛا يف 

فكد ْػست أٍٚ  ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ يف املًُه١ اٚأَا ايكؿ١ ايكؿري٠ دًد ،تطٜٛسٖا

ات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ يف ايؿشاف١ احمل١ًٝ، ٝايتذازب يف ٖرا ايًٕٛ يف ْٗا١ٜ ايطبعٝٓ

 تكِاييت  "اـبص ٚايؿُتاملٛض١َٛ بـ"ثِ عسض ايكاف قُد عًٛإ فُٛعت٘ 

                                                           
: داز ايتهٜٛٔ يًتأيٝف ٚايرتمج١ دَػل َكازب١ ؼ١ًًٝٝ. اايكؿ١ ايكؿري٠ دًد اؿطني، أمحد داضِ. 1

 .02:ّ، ف0202ٚايٓػس، 

ٚتعسف بهتاب١ ايكؿ١  ،ًُه١ ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝضٗاّ ايعبٛدٟ ٖٞ أدٜب١ ٚباسج١ ٚأنادمي١ٝ ٚتٓتُٞ إىل امل 2

(، 0202ّيف ا٭ٚضاط ايع١ًُٝ. ؾدزت هلا ست٢ اٯٕ فُٛعات: ظٌ ايفساغ ) اايكؿري٠ ٚايكؿ١ ايكؿري٠ دًد

( باٱقاف١ إىل دزاضات ٚنتابات 0202ّ(، ٚاهلذس٠ ايطس١ٜ إىل ا٭غٝا٤ )0202ّخٝط ق٤ٛ ٜطتدم )

نريو ؾدزت ٚ(. 0202ّ( ٚقسا٠٤ يف زٚا١ٜ غٛاؾٛا ا٭سكاف )0202ّ) اْتباٖات ا٭يف١ :َٓٗا، ْكد١ٜ عد٠

(. تعسف ايعبٛدٟ يًٓػاطات اٱبداع١ٝ 0202ّا١ٝ٥" )ٝقسا٤ات ضُٝ-هلا نتاب ؼت عٓٛإ "ب٬غ١ ايػاغ١

 ٠ يف ايطاس١ ايجكاف١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚاـًٝذ١ٝ.ٜدايعد
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عاؾت  .3، ثِ تتايت بعد ذيو ايهتابات يف ٖرا ايًٕٛاقؿؿ١ٝ قؿري٠ دًد اْؿًٛؾ

ست ايعبٛدٟ يف قؿؿٗا املٛقٛعات ذات ايبعد اٱْطاْٞ ٚايفهسٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚعٍب

دٛاشٜات، فٓصيت إىل عٔ ا٭زضتكساطٝات ٚايرب افٝٗا عٔ اٱْطإ ايبطٝط بعًٝد

ٚاضتُعت إىل أؾٛات ايٓاع ٚٚقفت ع٢ً ايػٛازع، ٚدايت يف ا٭شق١، ٚدخًت ايبٝٛت 

بايعٛاطف  ١٦ًَٝ بهًُات ٙ اؾٛاْبتعاجل نٌ ٖرٚ ،َٛقٛعات تٓاٚهلا غريٖا

 .4ايعُٝك١

 :يف قؿـ ايعبٛدٟ دتُاع١ٝا٫بعاد ا٭

عٔ ا٭بعاد  اؾفشاتٗا عًج ٓاقًبيف فُٛعات قؿؿ١ٝ يطٗاّ ايعبٛدٟ ٚ إذا تأًَٓا

ا٫دتُاع١ٝ ٚددْا أْٗا تعسض عد٠ أبعاد ١َُٗ. تٓاٚيت ايكاؾ١ ايع٬قات اجملتُع١ٝ 

يت تتٓٛع إىل أغهاٍ فُٝا بني ايٓاع بػهٌ دًٞ َٔ خ٬ٍ نتاباتٗا ايكؿؿ١ٝ ٚاي

نجري٠. ٚنريو تعاجل ايكاؾ١ ايٓعاّ ايسدٛيٞ َٚػانٌ اجملتُع ٚؾساعات٘ 

ْتٛد٘ إىل ذنس نٌ َٔ  . ٚاٯٕيف قؿؿٗاقٛعات اـاؾ١ باٱداز٠ اؿه١َٝٛ ٚاملٛ

 ايتفؿٌٝ.كدز َٔ ٖرٙ ا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ ب

ٍٔ تؿٛز ايكاؾ١ ايع٬قات ايٛد١ٜ يف قؿؿٗا بؿف١ د ايع٬قات ايٛد١ٜ: ١ًٝ َٔ ض

تٓاٚيت ايؿداق١ بني ا٭طفاٍ يف قؿيت "ْكٛز" ٚ"بت١ً" فتؿٛز فإْٗا ايطفٛي١ ٚايبًٛغ. 

قتطاّ ٭بطط َتطًبات يف قؿ١ "ْكٛز" ا٭طفاٍ ا٭بسٜا٤ ايرٜٔ ٜتعاٖدٕٚ يًتعإٚ ٚا٫

إىل ايتؿاحل َٔ خ٬ٍ "عكد اـٓاؾس"  ازدعٛايعٝؼ ٚإذا سدخ أٟ خ٬ف فُٝا بِٝٓٗ 

٤ ايكًٛب َٚا وٌُ ا٭طفاٍ َٔ ؾدم ٚتطاَح يف قًٛبِٗ ٚيهٔ ٖٚرا ٜٓطل بؿفا

َع  ابعد ايٛؾٍٛ إىل ايبًٛغ، ٫ تطتُس ٖرٙ ايع٬قات ايؿاف١ٝ ٚتتػري أذٖاِْٗ أًٜك

ا٭ٚيٜٛات ٚاملؿاحل ٚيرا فإٕ أدطادِٖ ضتُٓٛ ٫ٚ ُٜٓٛ َعٗا خًل ايتطاَح ٚايػفسإ. 

ع٢ً  -اَساًز- رٜٔ تعاٖدٚايف قؿ١ "ْكٛز" "ا٭ؾدقا٤ ايؿػاز اي املبدع١تهتب 

                                                           
زنٓاٖا ٚخؿا٥ؿٗا اؾُاي١ٝ: دزاض١ يف ْؿٛف ضٗاّ  آت ف٬ح. "ايكؿ١ ايكؿري٠ دًديدٚضسٟ، دٚؽ با 3

 .022، ف:92ّ، ع0202 ف١ً ن١ًٝ داز ايعًّٛ، ايعبٛدٟ"،

ّ، 0202ف١ً اٯداب، فطِٝ أمحد. "ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يف قؿـ ضٗاّ ايعبٛدٟ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ"،  دْاٚز، 4

 .33، ف:0ع
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ُا اْت٢ٗ بِٗ ٚع٢ً عكد خٓاؾسِٖ ايؿػري٠ نَّ ا١ ًَعاقتطاّ عًب١ املػسٚبات ايػاشَّ

ظ بٝٓٗا طسٜل ايًعب١ إىل خؿ١َٛ، نربٚا ٚمنت يف أدطادِٖ أغٝا٤ نجري٠، يٝ

 .5"١ٓ ػٝد ايتؿاحلِّٝيخٓاؾس 

يف بعض ا٭سٝإ، تتبدٍ أٜاّ ايطفٛي١ يف أٜاّ قاض١ٝ إذ ٜكع بعض أسداخ خاؾ١ يف ٚ

ا٭ضس٠ َجٌ ايٝتِ أٚ ايفكس أٚ اْفؿاٍ ايٛايدٜٔ، ٚيف ٖرٙ ا٭سٛاٍ ٜؿبح ايطفٌ 

رٙ ايؿٛز٠ يف ، ٜٚكّٛ مبٗاّ َٚط٪ٚيٝات ايهباز َٓر ؾػس ضٓ٘، ٚتتُجٌ ٖاٚسًٝد

قؿ١ "بت١ً" سٝح تكدّ ؾٛز٠ ايطف١ً ايهبري٠ املدتًف١ عٔ قسٜٓاتٗا إذ تعٝؼ ايطف١ً 

 ابعًٝد- سٝا٠ً كتًف١ً عٔ ا٭طفاٍ اٯخسٜٔ َٔ عُسٖا، "ناْت سٝاتٗا يف بٝت ددٖا

 ،ْس٣ أَٗاتٓا ٜكُٔ بٗا، ؽٝط ٓتٗا ع٢ً ايكٝاّ بأغٝا٤قد ٚطَّ -عٔ أبٜٛٗا املٓفؿًني

 .6".، تهٓظ ايطاس١، ٚتستب فًظ ددٖا نٌ عؿس خازز ايبٝت..ٚتستل ايجٝاب

ًَ ٔ ايػفك١ ٚاحملب١ َٔ ا٭بٜٛٔ، ٫ٚ ٜتٛادد أسد ٜكّٛ ا َعٓدَا ٜهٕٛ ايطفٌ قسٚ

 ايطفٌ يف ايطسٜل املكٌ، ٜٚتٛزط يف ايٓػاطات بسعاٜت٘ ٚإزغادٙ، ميهٔ إٔ ٜطري

اي٬غسع١ٝ، يهٔ ايطف١ً يف ٖرٙ ايكؿ١ تعسض أَآَا غه٬ً آخس، ٖٚٛ أْٗا تكّٛ 

َع ؾدٜكتٗا ايؿػري٠ فتكّٛ بسعا١ٜ ؾدٜكتٗا بطسح غعسٖا،  اٚٚاقًع ابدٚز ا٭ّ يعًب

ختباز. تطري َٚطح اؿًٝب َٔ ع٢ً داْب فُٗا، ٚغسا٤ اهلداٜا هلا إثس ايٓذاح يف ا٫

ايكؿ١ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ست٢ تأخر غهٌ املأضا٠ اييت َا شايت ؼدخ يف نجري َٔ 

اجملتُعات، ٖٚٛ ايصٚاز املبهس ع٢ً سطاب ايدزاض١، فتػٝب ٖرٙ ايطف١ً عٔ 

ايفتٝات ا٭خسٜات باملدزض١، ٫ٚ تعٛد إيٝٗا ست٢ بعد إداش٠ ايؿٝف، ٚتعسف ايبط١ً 

أْٗا قد تسنت ايدزاض١، ٚبدت ايبط١ً َتكب١ً إداش٠ ايؿٝف، ٚ خ٬ٍأْٗا تصٚدت 

يًٛاقع، يهٔ ْرب٠ اؿصٕ ٚاؿطس٠ تعٗس خًف نًُاتٗا يف قٛهلا: "مل ٜهٔ سصْٞ 

                                                           
سٜاض: داز املفسدات يًٓػس ٚايتٛشٜع، اي .0ط، اْؿٛف قؿؿ١ٝ قؿري٠ دًد ظٌ ايفساغ:ايعبٛدٟ، ضٗاّ.  5

 .00ّ، ف:0202

 .22ّ، ف:0202ايتٛشٜع، ٚ ايسٜاض: داز املفسدات يًٓػس .0طاهلذس٠ ايطس١ٜ إىل ا٭غٝا٤، ايعبٛدٟ، ضٗاّ.  6
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ف٘ ط ايفساغ ايرٟ خَّأخطِّ -بٝين ٚبني ْفطٞ- ٚإمنا ظًًت ٚمل أبَو ، مل أغُواؾاخًب

 .7غٝاب بت١ً"

يبايػني فتتُجٌ ايؿداق١ ايٛثٝك١ يف قؿ١ "إٜجاز" إذ ٚ أَا عٔ ايع٬قات ايٛد١ٜ بني ا

ٜطتعد نٌ ؾدٜل يًُٛت، ٜٚؿس ع٢ً إْكاذ أؾدقا٥٘، يهٔ ٫ ٜدخٌ أسد يف 

طع ؾطد ٜتَّ تكٍٛ ايكاؾ١: "نإ املدبُأ ا خازد٘ َع أؾدقا٥٘،املدبأ، ٜٚهٕٛ باقًٝ

٥س سريت٘ ب َط٪ٍٚ سؿس اـطاٙ. قَّ٘ ئ ٜهٕٛ دطَدَِٓٗ أَّٚاسد نٌ  ٚاسد أؾسَّ

دٓٛد  فٛم أدطادِٖ ؾباح ايّٝٛ ايتايٞ قبٌ إٔ هُعِٗ يف ذٌٜ قا٥ُت٘ ايط١ًٜٛ: ث٬ث١ُ

٫ ٜتٛفس املهإ إ٫ يًفسد ايٛسٝد ٚيهٔ ٜؿس نٌ َٔ  ،8"فازغ! قت٢ً ٚكبٌأ

ٖٓاى املط٪ٍٚ يف ايؿباح ايتايٞ  ا٭ؾدقا٤ ع٢ً ايبكا٤ خازز املدبأ ٚعٓدَا ٜؿٌ

ًٝ ، ٚأدطاد نٌ َٔ اؾٓٛد ايج٬ث١ خازز املدبأ إذ مل ٜدخٌ أسد افٝذد املدبأ خاي

 أؾدقا٤ٙ. آَِٗ تازًن

بتؿٜٛس ايؿداق١ اؿكٝك١ٝ َٚا تكِ َٔ َٓافع يف قؿ١ "خًط١". ٜرٖب  ايعبٛدٟتكّٛ 

مبا ٫ ٜتٛادد ايبطٌ إىل غك١ ؾدٜك٘ نٌ ّٜٛ، ٜٚككٞ َععِ أٚقات٘ ٖٓاى إذ ز

َرنسات ؾدٜك٘ ٚع٢ً ا٭خـ  ؾفشات ؾدٜك٘ ٖٓاى. واٍٚ ايبطٌ ايساٟٚ قسا٠٤

فٝكٍٛ  ،ٔ ٖرٙ ايعٝٛبأْكاؾ٘ ٚعٝٛب٘ يهٞ ٜكّٛ بايتدًـ َذنس  ٢َا ٜٓطٟٛ عً

ٓا، ٚىتصْٗا اٯخسٕٚ يف ذانستِٗ ايساٟٚ يف ايكؿ١: "أعسف إٔ ا٭فهاز اييت ؽؿُّ

ذاي١ يف غإٔ ف بُع١، ودخ إٔ ْتؿسَّع١ ٚتًكا٥َّد اْطباعات أٚىل، ضسٜيٝطت فسَّ

َٛقٛع تاف٘، فٝبادز ا٭ؾدقا٤ إىل ايتأٜٝد، ٫ٚ تبدٚ أعُايٓا ٚقتٗا محكا٤ ٚغسٜب١ إ٫ 

بعد إٔ ٜػٝب اؾُٝع، ثِ ٜٓكذٕٛ بعد شَٔ، ٚيف ايػايب ٫ أسد ٜعٝد تٓبٝٗو بػإٔ 

َُٗني؛ فا٭ٍٚ  ٖرٙ ايعباز٠ إىل أَسٜٔتػري  .9محاقتو، يهٓ٘ ٜٓب٘ ذانست٘ بػأْو..."

يف  َعتادشايت٘، ٖٚٛ غري ٱ عرتف بٛدٛد ايعٝٛب يف ذات٘، ٜٚطع٢ٖٛ إٔ ايساٟٚ ٜ

                                                           
 .023ْفط٘، ف: املؿدز 7

 .03ف: .اْؿٛف قؿؿ١ٝ قؿري٠ دًد :ظٌ ايفساغايعبٛدٟ، ضٗاّ.  8

 .22:ّ، ف0202ايسٜاض: داز املفسدات يًٓػس ٚايتٛشٜع،  ق٤ٛ ٜطتدم. خٝطيعبٛدٟ، ضٗاّ. ا 9
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اجملتُع. ٚايجاْٞ ٖٛ أْ٘ ٜجل مبا ٜهتب ؾدٜك٘ عٓ٘، َٚٔ املُهٔ إٔ ٜكّٛ بأٟ 

 املطتكبٌ. ٔ َجٌ ٖرٙ ا٭خطا٤ يفٓب٘ ٖرٙ املًشٛظات إىل ا٫بتعاد ع عذاي١ فتمحاق١ يف

ايؿدٜل قبٌ إٔ ٜفتح ايساٟٚ َرنسات٘ ٖٚهرا، ٜٓذٛ  ؽتِ ٖرٙ ايكؿ١ مبذ٤ٞ

 ، أٟ خٝا١ْ ايكسا٠٤ يًُرنسات ب٬ إذٕ.اايساٟٚ عٔ اـٝا١ْ أًٜك

 ايهاتب١أ٠، فتٓاٚيت أَا َا ٜتعًل بايع٬ق١ بني ايسدٌ ٚاملسٚايع٬قات ايصٚد١ٝ: 

ايع٬ق١ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ َٚا ٜعٗس خ٬هلا َٔ َػه٬ت أٚ أٖٚاّ. ٚايصٚاز ٖٛ احملٛز 

يع٬قات عد٠، ٚقد نجس تٓاٚهلا يف تازٜذ ا٭دب ايعسبٞ، بٝد إٔ ايعبٛدٟ ع٢ً ٚد٘ 

اـؿٛف تتٓاٍٚ ٖرا املٛقٛع َٔ ٚدٛٙ عد٠: دفاف ايعاطف١، ٚقعف املسأ٠ أَاّ 

ط ايسدٌ ٚؼهُ٘ باملسأ٠، ٖٚٞ نًٗا َٔ َٝصات ايٓعاّ ا٭بٟٛ ايت٢ ايسدٌ، ٚتطً

 ٚتكًٌ َٔ دٚز املسأ٠ يف ايتػهٌٝ اجملتُعٞ.  ،تتذرز ست٢ اٯٕ يف عد٠ فتُعات

لد إٔ املسأ٠ تعسقت يًدداع ٚاـر٫ٕ، ٖٚرا عٓدَا ْكسأ قؿ١ "غساى" يًكاؾ١ 

سني ٜتطسب ٖرا  ودخ َع إْطإ بؿف١ عا١َ يف كتًف دٛاْب اؿٝا٠، يهٓ٘

اـداع إىل ايع٬ق١ ايصٚد١ٝ، ٜدفع اٱْطإ إىل أقؿ٢ سد َٔ ايٝأع ٚاهلُّٛ. 

ايع٬ق١ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠، ٚترنس  املبدع١ٚنريو يف قؿ١ "نربو سًٛ" تؿٛز 

ضراد١ املسأ٠ اييت تعتكد بهٌ َا ٜكٍٛ هلا شٚدٗا، يهٔ ىسم ثكتٗا ٜٚهربٗا نٌ 

يف قؿ١ اٯ٫ّ أنجس َٔ أٟ غ٤ٞ يف سٝاتٗا، ٚ ا ََٔس٠ ٖٚٞ اييت دًبت نجرًي

شٚدٗا فتكٍٛ ايهاتب١ يف قؿ١ "دفاف":  َٔ"دفاف"، تتٗٝأ املسأ٠ يًفسام ايطٛعٞ 

ًُ َّ :، فتٗٝأت يػٝاب٘ا"نإ افرتاقُٗا ست  ْت سٝاتٗا بأنٛاّ َٓادٌٜ، ناْت تعٍدَ

نٌ  ْفطٗا يبها٤ طاز٨، ٚيعرب٠ ٖا١ً٥ قت١ًُ ا٫ْفساط، يهٓ٘ سني غاب غازت

 اّ ؾٛز٠ اَسأ٠ ق١ٜٛ أَآَا إذ تسٜد املسأ٠ فساًقَٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايكؿ١، تكدِّ .10َٝاٖٗا"

 ٓكؿٗا املػاعس ٚا٭ساضٝظ.اييت تَٔ شٚدٗا، ٫ٚ تطتعد يًشٝا٠  اطٛعًٝ

املسأ٠ ٫ وؿٌ هلا أٟ ق٠ٛ زمبا ٜعٝؼ ايطسفإ عٝػ١ ض١ًُٝ بتبادٍ ايعٛاطف يهٔ ٚ

ٗا ٚزغباتٗا، طًط إذ ٫ ٜكّٛ ايسدٌ مبساعا٠ آزا٥ٖٚٞ تبدٚ قعٝف١ً َكابٌ زدٌ َت

                                                           
 .02ف:ظٌ ايفساغ: ْؿٛف قؿؿ١ٝ قؿري٠ دًدا. ايعبٛدٟ، ضٗاّ.  10
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"ناْت تتبعجس يف  عٗس يف قؿ١ "ع٬ق١"،ٜٚدٜس ا٭َٛز نُا ٜػا٤، ٖٚرا َا ٜ

ُّ دأغٗا املسبٛط فذأ٠ً، ٚنإ ٜطٌٗ عًٝ٘ بعد ذيو إٔ ٜػهًٗا يف  سكست٘، ٜٓش

ميجٌ ٖرا ؾٛز٠ ايسدٌ املُٗٝٔ ايرٟ ؽكع . 11َتػطسع" فاي٘ َجٌ َػٓاطٝظ

٭سهاَ٘ املسأ٠ بطسٜك١ طٛع١ٝ يهٔ يف اؿكٝك١، تتعسض هلرا ايتشهِ َٔ ايسدٌ 

، ٖٚهرا ٖٞ تتعسض انجرًي اْٗا ؼب٘ سًبَػاعسٖا ٚعٛاطفٗا سٝح إبطبب 

 يًتشهِ ٚا٫ضتػ٬ٍ َٔ ايطسف اٯخس.

ٗٛ ايٓعاّ فيف قؿؿٗا  ايبعد ايجايح ايرٟ تٓاٚيت٘ ايعبٛدٟأَا ايٓعاّ ايسدٛيٞ: 

قؿؿٗا ؼت عٓٛإ "َعادٍ َٛقٛعٞ" باْتكاد  يف اجملتُع. تتدر يف إسد٣ ايسدٛيٞ

٠ تعٝؼ يف ايٓعاّ ا٭بٟٛ ٚايطٝطس٠ ايسدٛي١ٝ. ٜرنس ايبطٌ يف ٖرٙ ايكؿ١ عٔ فتا

ؽسز ايفتا٠ َع طفًٗا ٔ ز١ٜ٩ ضاس١ بٝتٗا. ففٞ نٌ َطا٤ دٛازٙ، ٜٚتُهٔ ايساٟٚ َ

ٗا اهلٛا٤ ٚعٓدَا ٜكرفٗا ايطفٌ، َٓ ْصفايؿػري يف ضاس١ ايبٝت َع ايهس٠ اييت 

، فُا ٖرا اـبط ابط ا٭زض نٌ َس٠. َٚا ٜدٖػ٘ ٖٛ إٔ ايفتا٠ ٫ ٜطدطٗؽ

؟ إغاز٠ً إيٝ٘، تؿٛز ٚقع أساضٝظَػاعس ٚفتا٠ ب٬  ا٭ضباب اييت ؼٛيت بٗا إىل

١ ٬َعب ٫ ْساٖا، ٬َعب ٜهتطشٗا ا٭ق٣ٛ، ا٭ق٣ٛ املسأ٠ بٗرٙ ايهًُات "مث

فكط، ٖٓاى يف تًو امل٬عب ايػا٥ب١ َا َٔ قإْٛ ٜٓعف ٖرا ايًعب، َا َٔ أسد ٜسفع 

. تعسض 12ايػازات امل١ُ٥٬ نٞ ميٓح ايًعب١ ْصاٖتٗا، أٚ ميٓح ؼكٝل ايهطب ايكرز"

٘ املسأ٠ ٠ ٚايسدٌ َٚا فٝٗا َٔ ضًط١ ٚضٝاد٠ يطسف ع٢ً آخس، فتػبق١ بني املسأايع٬

بايفساغ َٔ ايداخٌ َجٌ ايهس٠ اييت ؽبط ا٭زض يف عدّ ٚدٛد  ايهس٠ اييت تػعسب

 أٟ إشعاز ع٢ً خبط ا٭زض بايهس٫.٠ ؼظ  ٚيريو ،ٖٛا٤ ٥٬َِ
كؿ١ تٛدد ٖرٙ ايٚيف  .يف قؿ١ "استٝاط"، تٓتكد ايهاتب١ اجملتُع يتكٝٝد ايٓطا٤ٚ

ضدس١ٜ َٔ تؿسفات اجملتُع ايسدٛيٞ، فتؿٛز أسٛاٍ املسأ٠ يف اجملتُع بٗرٙ 

َّ َّ ايهًُات: "زغِ أ خسا٥ط ضري أثٛاب ايٓطا٤  اـطٛات مل تصز َستع ض٤ٛ، ٚزغِ أ

ايطسقات ست٢ ػد  َت َظًَّت اؿٝا٠، ٚسسَّايبًد٠ عطَّ إٔ ناْت فا٥ك١ ايربا٠٤، إ٫َّ

                                                           
 .33ْفط٘، ف: املؿدز 11

 .22-22ف:. اهلذس٠ ايطس١ٜ إىل ا٭غٝا٤ايعبٛدٟ، ضٗاّ.  12
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. تٓتكد ٖٓا اجملتُع ايعسبٞ ٚتكٍٛ إْ٘ بهْٛ٘ 13ا"قاطًع َاٍ س٬ًّسَِّػه١ً شسف اي

ًٝ افتًُع ٔ اـسٚز َٔ ايبٝٛت زغِ َٔ أْٗٔ مل ىط٦ٔ يهٔ ا، ميٓع ايٓطا٤ َزدٛي

 ٖرا ودخ َعٗٔ بطبب ضٝطس٠ ايسداٍ يف اجملتُع.

تُجٌ َٛقٛع ْٗب ايٛضا٥ٌ اؿه١َٝٛ يف قؿ١ "عع١" يف أعُاٍ ٜايفطاد اٱدازٟ: 

زدٌ ضٝاضٞ ٜفٛش يف ا٫ْتدابات بطسٜك١ َػب١ٖٛ، ثِ هُع ا٭َٛاٍ، ٜٚعٝؼ سٝا٠ 

تسف، يهٔ ٜسٜد إٔ ؼؿٌ ي٘ سٝا٠ آ١َٓ غري أْ٘ قاّ بتدَري نجري َٔ اؿٝا٠ 

٢ خؿَٛ٘ اٱْطا١ْٝ بٓٗب ا٭َٛاٍ "بعد إٔ فاش يف ا٫ْتدابات املػب١ٖٛ ؾفًّ

ع٢ً غاط٧ ايبشس، اغرت٣ ضٝازات  ا، ابت٢ٓ َٓص٫ً أًْٝكاايطٝاضٝني، اقت٢ٓ قؿًس

٫  أ سطاب٘ ايبٓهٞ، ثِ دفع ملٗٓدع ٫َع ن١َٛ َاٍ نٞ ٜؿٓع ي٘ سفس٠ًفاز١ٖ، عبَّ

 . إٕ ايسدٌ ايطٝاضٞ سؿٌ ع٢ً نٌ َا ميًه14٘ميهٔ إٔ ٜعجس عًٝ٘ فٝٗا أسد!"

٘ ٫ ٜسٜد إٔ ٜطًب أٟ غدـ آخس ست٢ دص٤ًا َٔ طسٜك١ غري غسع١ٝ يهَٓٔ أَٛاٍ ب

 غري غسع١ٝ.ممتًهات٘ بطسٜك١ 

ايفطاد يف ع١ًُٝ ايتؿٜٛت يف قؿ١ "ؾٓادٜل" عٓدَا تؿٛز بط٬ً ىسم  نُا تٓتكد

ا َٔ ايكا١ُ٥ ا٫ْتداب١ٝ ٜٚسَٝ٘ يف ض١ً ايكُاَات، ٚايطبب يف ذيو أْ٘ وٌُ نجرًي

ٗا ايطٝاضٕٝٛ َٓر شَٔ طٌٜٛ، َٚٔ املطتشٌٝ إٔ ٜعًُٛا ػاٙ إٜفا٥ايٛعٛد اييت مل ٜكِ ب

سٝح تكٍٛ يف  ،ٗرٙ ايٛعٛد ٭ٕ ٖرٙ ايع١ًُٝ يًتؿٜٛت َصٚز٠، ٫ٚ تكدّ أٟ أٌَب ايٛفا٤

َّ قؿ١ "ؾٓادٜل": ٜسددِٖ يف طسٜل ايعٛد٠:  -ايرٟ مل وبط٘ يف ؾٓادٜكِٗ- ؾٛت٘ "ظ

15"مخط١ عػس زد٬ً عاغٛا َٔ أدٌ ؾٓدٚم"!"
 . 

أَا ايبعد ا٫دتُاعٞ اـاَظ يف قؿؿٗا فٗٛ َػانٌ املػانٌ ا٫دتُاع١ٝ: 

ادتُاع١ٝ. تتٛادد املػانٌ يف نٌ فتُع، ٚتصٜد ٚتٓكـ ٖرٙ املػانٌ اجملتُع١ٝ 

، ٚاملػه٬ت اجملتُع١ٝ تعين خسٚز ايفسد أٚ سطب َطت٣ٛ ايٛعٞ يف ذيو اجملتُع

عاؾت ا٭دٜب١  دات ٚايتكايٝد ٚا٭عساف ٚايطًٛى.ٔ ايعاا٭فساد عٔ املتعازف عًٝ٘ َ

                                                           
 .22ف:ري٠ دًدا. ْؿٛف قؿؿ١ٝ قؿ :فساغظٌ ايايعبٛدٟ، ضٗاّ.  13

 .62ْفط٘، ف: املؿدز 14
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أٚد٘ املػه٬ت اجملتُع١ٝ يف قؿؿٗا، ٚاييت  تتبًٛز يف ا٭غهاٍ املتعًك١ بعسٚف 

ايعٌُ َٚتطًبات اؿٝا٠ املاد١ٜ َٚكتكٝاتٗا ٚاملدتؿ١ باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚظسٚفٗا 

١ "تطسٜح" قؿ ايٓفط١ٝ. تٓاٚيت يف قؿ١ "تطسٜح" أغهاٍ ايٛظٝف١ ٚايفكس. ففٞ

ٍٛ ظف ايرٟ ٜٓعِ سٝات٘ ٚفل ايٛظٝف١، ٚعٓدَا فكد ٚظٝفت٘ اْكًب زت ساي١ املٛؾ

"اضتدعاٙ َدٜسٙ إىل َهتب٘  يف قؿ١ "تطسٜح"،تهتب فا ع٢ً عكب، عامل٘ زأًض

 ؿع١ففٞ  .16س ب٘ عامل٘ ايهبري"تعجَّ اؾػرًي ايًٓكاؽ سٍٛ َٛقٛع )ؾػري( نإ أًَس

ٜس٣ ايسدٌ َا ٫ تػتٗٞ ْفط٘ ٖٚٛ هد ْفط٘ خازز املهتب إذ فكد ٚظٝفت٘ ٚاسد٠، 

ايرٟ زتب سٝات٘ عًٝٗا. ٚاٯٕ ٜتعسض يًبطاي١، ٜٚبشح عٔ ايعٌُ، ٚمتٮٙ ا٭فهاز 

 عٔ َطايب سٝات٘ ٚأضست٘ بعد اٯٕ.

تٓاٚيت قؿـ ايعبٛدٟ ايفكس َٚا ٜرتى َٔ آثاز ع٢ً ا٭طفاٍ خاؾ١ يف قؿ١ يكد 

ٍَّٛكت سٝح"تدبري"  نٌ غ٤ٞ يف  ٢اٱْطإ ٫ ميهٔ إٔ وؿٌ عً : "أقٓعت٘ أَ٘ أ

ٜٚكشٞ مبا مجع٘ َٔ َاٍ املعاٜد٠  ،فهإ وؿٌ ع٢ً ثٛب ايعٝد فكط ؛ٚقت ٚاسد

تؿٛز ٖرٙ ايططٛز إٔ  .17نٞ ٜكُٔ اؿؿٍٛ ع٢ً ثٛب ددٜد يعٝد ايعاّ ايكادّ"

ٜػري ٖٚرا بعد إٔ مجع ا٭َٛاٍ.  اٚاسًد اثًٛبايطفٌ ٫ هد أٟ غ٤ٞ مبٓاضب١ ايعٝد إ٫ 

بايسغِ َٔ ايطدط - إىل ايٝأع ٚاؿسَإ ايرٟ متس ب٘ ٖرٙ ا٭ضس٠، يهٔ يف ايكؿ١

تٛدد زضاي١ تسب١ٜٛ دٝد٠ ٖٚٞ إٔ مجٝع ا٭غٝا٤ ٫ تتٛفس ؾُٝع ايٓاع،  -ٚايٝأع

ٔ تػٝب فٝفكد اٱْطإ بعض ا٭غٝا٤، ٚقد ٜتٛفس املاٍ َٚتطًبات اؿٝا٠ ٭ضس٠ يه

 .نُا تػري إيٝٗا ْؿٛف أخس٣ يًعبٛدٟ ايطعاد٠ َٔ تًو ا٭ضس٠

 نتاباتٗا، يف تٗا ايعبٛدَٟٔ أِٖ ايصٚاٜا اييت تٓاٚي اإٕ ايكِٝ اٱْطا١ْٝ ٚايجكاف١ٝ أًٜك

مساف خًكٞ أٚ فهسٟ يف زدٌ ثِ تعِ ٖرٙ ايعاٖس٠ بني فعٓدَا ٜتطسب أٟ ا

ٖرٙ ايصٚاٜا يف  فتتٓاٍٚيع٬ز. ايٓاع، تتبدٍ يف َػه١ً فتُع١ٝ ٚؼتاز إىل ا

 اجملتُع َٔ ْتا٥ر ٪ثس يفبػهٌ نبري، ٚتهػف عٓٗا َٚا ٜ إْتاداتٗا ايكؿؿ١ٝ

نًُا بٗرٙ ايهًُات: "َٛقٛع ايفطاد يف قؿ١ "تصٜٚس" إىل  ضًب١ٝ. فإْٗا تتطسم

                                                           
 .09، ف:ْفط٘ املؿدز 16

 .63ْفط٘، ف: املؿدز 17



 اجليل اجلديد 207                                األبعاد االجتماعية يف قصص سهام العبودي

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -ايريه                       4ج/ – 8ع 

 ،ددٜد٠ً طبع١ً أفشؼ ظًُ٘ ٚتهاثفت خطاٜاٙ، أٚعص إىل ناتب٘ املأدٛز إٔ ٜعدَّ

ٍُح ايكاؾ١ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايكؿ١ إىل .18"١سٖات يطريت٘ ايراتَّٚذات ت ،َٚٓكش١  إٔ تً

حملٛ ٖرٙ  اطتددّ ْفٛذٖطبك١ً َٔ ايٓاع يف اجملتُع تكّٛ بٓػاطات ايفطاد ثِ ت

اـطاٜا، ٜٚدٍ ايعٓٛإ يًكؿ١ ع٢ً تصٜٚس ايطري٠ ايرٟ وتاز إىل أدٚات، َٓٗا 

اـطاٜا ٚتػٝري اؿكا٥ل فٝٓذح ايبطٌ يف تصٜٚس  ايهاتب ايرٟ ٜكّٛ مبشٛ ٚتؿشٝح

 عَٔط٪ٚيٕٛ  اإىل ٖرٙ اؿكٝك١ أْٓا أًٜك ايهاتب١تػري ٚضريت٘ ست٢ تهتٌُ أس٬َ٘. 

تػذٝع َجٌ ٖ٪٤٫ ا٭غداف، ٚمٔ ٫ ْكّٛ بأدا٤ َط٪ٚيٝتٓا، ْٚطاعد ا٭غداف 

ٔ َتٓاٍٚ املتٛزطني يف ايفطاد ملؿاؿٓا ايػدؿ١ٝ مما لعٌ ايٓعاّ أضٛأ ٚأبعد ع

 ايكعفا٤.

عٓٛإ "دسمي١ زخ٠ٛ". بايكؿـ  ا يف إسد٣تٓاٚيت ساي١ تدٖٛز ايكِٝ ا٫ْطا١ْٝ أًٜك

ٚسُٝٓا ؼدخ اٱْطإ، يساٟٚ أسٛاٍ اؾطداّ ايطٝاز٠ بتبني ايكؿ١ َٔ خ٬ٍ ػسب١ ا

ف ايطٝاز٠ بٌ ٜفس َٔ ٖٓاى، ٚنريو متس ايطٝازات ، ف٬ َٜٛقأٟ سادث١ َجٌ ٖرٙ

أعُاي٘ ٫ٚ ٜساعٞ اٱْطإ َا فعٌ أسد بٌ ٜٓػػٌ ب ،دج١ اٱْطإع٢ً  اا٭خس٣ أًٜك

"ٌٖ ٜعسف دازٟ أْين َازضت ايكتٌ ٖرا ايٓٗاز، ٚأْين قد  ٫ٚ ُٜٗ٘ أٟ غ٤ٞ آخس

ُّ ع٢ً دعٛتٞ يتٓاٍٚ ايك٠ٛٗ  اؿسَُِّ اضتُتعت بتشًٌٝ اؾسمي١، ست٢ يٛ عسف ضٝع

ٜتهٕٛ َٔ ا٭غداف  إٔ اجملتُع. تػري ٖرٙ ايهًُات إىل ١19"ٚضسد سهاٜات٘ املَُّ

فهٌ فسد َٔ اجملتُع ٜسٕٚ اٯخسٜٔ يف ا٭مل ٚ ايب٪ع  ُاايرٜٔ ٫ ٜػعسٕٚ بكًل سٝٓ

 ٜساعٞ َا ودخ يف سٝات٘ ٫ٚ ُٜٗ٘ ست٢ ٚدٛد أٟ قاتٌ.

ع٢ً ٖا زقاايهاتب١ فهس٠ اؿذاب يف قؿ١ "عسٟ"، سٝح تبدٟ عدّ  تٓاٚيثِ ت

َها١ْ املسأ٠، فتػري ا يًطًٛى ايفطسٟ، َٚك٬ًً َٔ إشاي١ اؿذاب، ٚتعتربٖا كايًف

ٗا، ناْت ١ ايكُح نايَتخًعت سبَّ" :تكٍٛ سٝحإيٝٗا يف أضًٛب زَصٟ يف قؿ١ "عسٟ" 

ٌ ايهاتب١ تػري عب١ ايكُح اييت خسدت . يع20ٚمج١ًٝ ٚق١ًًٝ ايفا٥د٠" ،١ بٝكا٤اؿبَّ
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َٔ غ٬فٗا ايطبٝعٞ إىل املسأ٠ عٓدَا تتد٢ً عٔ سذابٗا فتبدٚ مج١ًًٝ ٚأْٝك١ً يف 

 .مجاهلا ايسٚسٞايؿٛز٠ يهٔ تفكد 

أَا ايبعد ا٫دتُاعٞ ايتايٞ يف قؿؿٗا فٗٛ تٛادد ٚتؿٜٛس ٚايؿساعات ايجكاف١ٝ: 

غهاٍ َجٌ ايؿساع بني ا٭كتًف  ايؿساعات ايجكاف١ٝ، ٚتتذطد ٖرٙ ايؿساعات يف

ا٭دٝاٍ، ٚايؿساع بني ا٭ش١َٓ ٚغري ذيو. وتٌ املهإ َٓصي١ً ١ًَُٗ يف ايؿساع بني 

املاقٞ ٚاؿاقس، ٚترتا٣٤ ٖرٙ ايعاٖس٠ يف قؿـ ايعبٛدٟ بػهٌ نبري. تػري 

قؿؿٗا إىل إٔ أمناط ايبٓا٤ َع َكٞ ايصَإ تػريت، فهاْت ايبٝٛت َتؿ١ًً إَا 

اؿدا٥ل أٚ ايػسفات يف ايٛقت املاقٞ، ٖٚرا َا ميهٔ َٔ ا٫تؿاٍ  با٭ضطح أٚ

ا٫دتُاعٞ بني ايٓاع بطٗٛي١، ٜٚٛشع احملب١ ٚا٭يف١ بني أبٓا٤ اؿٞ، ٚنإ أبٓا٤ 

إ٫ إٔ ايتػريات  ،اؿٞ ميجًٕٛ أفساد بٝت نبري، ٜٚتػازنٕٛ يف أفساسِٗ َُِٖٚٛٗ

ع ٚتكطعت ا٭ٚاؾس بني ا٭ضس، اؿكاز١ٜ قاَت ببٓا٤ ا٭ضٛاز ٚاؾدزإ بني ايٓا

ايعبٛدٟ تؿٛز د يهِٓٗ ظًٛا وٕٓٛ إىل املاقٞ. فاعتٓل أبٓا٤ اؿٞ ٖرا ايُٓط اؾدٜ

َّ ـ قا١ً٥:ٖرٙ اؿاي١ يف إسد٣ ايكؿ اؾداز بني ضطشٞ ايبٝتني ٜعًٛ ست٢ طُظ  "ظ

 َِّعاد٠ ترٜٚل ايطعاّ َٔ ساي١ فتٛز، ث -بعدٖا- َع ايٛقت قإْٛ إعاد٠ ا٭ٚاْٞ، عاْت

َّ اؾداز ٜعًٛ ست٢ اْجٓت ايبٝٛت ع٢ً ْفطٗا، ٚتكٛضت  ذابت ٚغٛغ١ ايكش٢. ظ

  .21يطانٓٝٗا" اععاَٗا ضذًْٛ

ايعسبٞ بعد  ايعُساْٞ ايرٟ غٗدتٗا َدٕ اـًٝرظاٖس٠ ايتٛضع  تدٍ ٖرٙ ايعباز٠ ع٢ً

ًٝذ١ٝ تػٝريات انتػاف ايٓفط بأزاقٝٗا، ْٚتٝذ١ً يريو غٗدت املدٕ ٚاملٓاطل اـ

َٔ سٝح مت بٓا٤ املباْٞ ايػاك١، ٚؽ٢ً ايٓاع عٔ بٓا٤ ايبٝٛت ايتكًٝد١ٜ  ،نبري٠

ع٢ً ايسفاٖات  ايكدمي١، فتأثس ايٛد٘ غري املادٟ ع٢ً ْطام ٚاضع يف ضعٞ اؿؿٍٛ

يف أعكاب بٓا٤ ايبٝٛت ع٢ً ايطساش  اإىل تػري ايعادات ٚايكِٝ أًٜك املاد١ٜ، ٚايرٟ أد٣

ت عٓ٘ ايهاتب١ بتؿٜٛس اؿاي١ ايٓفط١ٝ يًطهإ بعد ساي١ ايتكاطع اؾدٜد، عرب

تتُجٌ ٖرٙ اؿاي١ ايٓفط١ٝ َٔ املطتشدث١، َٚا ميهٔ إٔ ٜعاْْٛ٘ َٔ غسب١ يف سِٝٗ ف
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َّخ٬ٍ تؿٜٛس ايبٝٛت  اؾداز ٜعًٛ ست٢ اْجٓت ايبٝٛت ع٢ً  بتعبريٖا اجملاشٟ "ظ

 .22يطانٓٝٗا" اْفطٗا، ٚتكٛضت ععاَٗا ضذًْٛ

إٔ ٖرا ايؿساع مل ايؿساع بني ا٭فساد يف قؿ١ "َجًذات" ٖٚرا ٜعين  ّ املبدع١تكدِّ

يف فتكازٕ ا. ا٭غٝا٤ غري اؿ١ٝ فكط بٌ عِ أفساد اجملتُع أًٜك ع٢ً ًساتؿٜهٔ َك

سا١ٜٚ بني سايتٗا ٚساي١ ؾدٜكتٗا يف سُٝٗا ايكدِٜ ضٝام اـطاب ع٢ً يطإ ايبط١ً اي

١ ايسا١ٜٚ أٜاّ ايطفٛي١ َٚا نإ فٝٗا ًطدٜكتٗا شَٔ ضسد ايكؿ١. تترنس ايبٚساي١ ؾ

َٔ اؿ١ٜٛٝ ٚاؿ١ُُٝٝ ٚايبطاط١. عٓدَا تؿٌ ٖٓاى ايبط١ً اٯٕ، ػد نٌ غ٤ٞ 

إىل املهإ  عٔ ايرٟ ناْت عًٝ٘ يف املاقٞ. يف سني تؿٌ ايبط١ً َتػرًيا ٚكتًًفا

، تؿٛزٖا يف قؿتٗا نُا ًٜٞ: "يف املهإ اػازًٜ اايرٟ تفتتح فٝ٘ ؾدٜكتٗا َػسًٚع

َٔ  اتستدٟ ايٓطا٤ ٬َبظ أْٝك١، ٜٚكعٔ أقساًط -ذاتسٝح ٫ تٛدد املجَّ- اؾدٜد

ملاع، أعكاب أزدًٗٔ ؾك١ًٝ ٫َع١، ٜػسبٔ ايعؿري ايهجٝف ذا ايطبكات يف أ

يعٌ . 23.."ا.ي١ زق١ُِّ، اؿساز٠ اييت ؼٝطٗٔ َعدَّكٝن٪ٚع َٔ ايهسٜطتاٍ بطٝكإ ق

ِ تٚؽت ،ٖرا ايتشٍٛ َٔ َجًذات ايتٛت إىل أغٝا٤ دا١ٖٝ ٜهػف عٔ أش١َ بني شَٓني

ايكؿ١ عري٠ ايبط١ً عٓدَا تػادز َٔ ٖٓاى بعد ضشب ايٝد َٔ ٜد ؾدٜكتٗا فتػِ يف 

 عرب٠ً عٔ ايؿساع ايجكايف بني ا٭فساد يف اجملتُع.ٜدٖا زا٥ش١ ايتٛت، َ

فُٝا ٜتعًل بايؿساع بني ا٭دٝاٍ، ٜعِ ايؿساع ٚاملػادسات بني ا٭دٝاٍ ف٬ ميس ٚ

ايصَإ إ٫ ٜٚػهٛ أًٖ٘ َٔ ذيو ايؿساع ٚيف ٖرٙ ايؿساعات، ٜ٪ٜد اٯبا٤ يًكدِٜ، 

را ايؿساع ِٖ أٚ أسفادِٖ ع٢ً اؾدٜد، ٜٚتطع ٖدٜد أٟ أبٓا٩ٜٚؿس اؾٌٝ اؾ

٭غٝا٤ عد٠ َجٌ ايًباع ٚايكِٝ ٚايعادات ٚاٯزا٤. تعرب ايكاؾ١ َٔ خ٬ٍ اؿٛاز بني 

ايؿساع بُٝٓٗا ْكط١ ؿبح تا٭ب ٚابٓ٘ عٔ اخت٬ف ا٭فهاز بُٝٓٗا بأضًٛب ٖاد٨، ٚ

١َٓٗ "ايهتاب١" اييت ٜسٜد ا٫بٔ اختٝازٖا يف سٝات٘، يهٔ ٜعرتض عًٝ٘ ا٭ب ٚيٛ أْ٘ 

ب يف ذيو إٔ اجملتُع ٫ ٜعتربٙ ١ًَٓٗ بٌ قسبًا َٔ ايرتف، ٜٚػذع ناتب ْفط٘، ٚايطب

سني - "يف ذيو ايٛقتايطب ٚاهلٓدض١ ٚايتذاز٠ ٚغريٖا  ع٢ً اعتٓام املٗٔ املعسٚف١ َجٌ

                                                           
 .60ف:، فطِٝ أمحد. "ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يف قؿـ ضٗاّ ايعبٛدٟ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ" دْاٚز، 22

 .32ف: خٝط ق٤ٛ ٜطتدم.يعبٛدٟ، ضٗاّ. ا 23
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ًَ -ا ْدفع سًُٞ مٛ ٚدٗت٘نَّ  اٚٚقًٛس ،اأنجس إبٗاًز انإ اٯخسٕٚ ٜدفعٕٛ أس٬

ٌّ ،)أطبا٤ َٗٓدضٕٛ طٝازٕٚ َعًُٕٛ( ؛١ًٚسطَّ ٌّ يٰخسٜٔ أس٬ هلا  ذات َعامل، أس٬

 .24أدٚات تجبت ٚدٛدٖا"

 خامت١ ايبشح:

قؿـ كتاز٠ َٔ فُٛعات ضٗاّ ايعبٛدٟ اييت تتطِ ا سطب َا قُٓا بتشًٌٝ ٚأخرًي

ظٗست ا٭بعاد ٕ ايهاتب١ ضٗاّ ايعبٛدٟ قد أٓا ايكٍٛ إبا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ، ميهٓ

صت ع٢ً ايع٬ق١ اجملتُع١ٝ اٱْطا١ْٝ َٚا ا٫دتُاع١ٝ يف قؿؿٗا بطسٜك١ د١ًٝ، ٚزٍن

أسٛاٍ ايٓطا٤ يف اجملتُع  أٚقشت ايهاتب١ٜهُٔ فٝٗا َٔ ؾداق١ ٚسب ٚإٜجاز. 

، َٚع ذيو بٝٓت أساضٝظايعسبٞ عا١ًَ ٚاـًٝذٞ خاؾ١ً َٚا ٜفٝض فٝٗا َٔ َػاعس ٚ

َٚا تٛاد٘ ايٓطا٤ َٔ ايعٛا٥ل يًعجٛز ع٢ً ايفسف املتطا١ٜٚ  ايع٬ق١ بني املسأ٠ ٚايسدٌ

ايكِٝ ٚايعادات ب ا َٔ إْتاداتٗاٚافًس انريو خؿت ايهاتب١ سًعٚٱبدا٤ َكدزاتٗٔ. 

ٚايؿساعات يف اجملتُع ايعسبٞ، َٚا ٜتشد٣ ٖرٙ ايكِٝ إثس تػٝريات ثكاف١ٝ ٚسكاز١ٜ 

اؿهِ اٱدازٟ بأضًٛب  ٚتٓتكديف أعكاب انتػاف ايٓفط يف ايدٍٚ اـًٝذ١ٝ. 

زَصٟ ٚتبتعد عٔ ايٓكد املباغس، نُا تطتددّ طسٜك١ ضاخس٠ ٫ذع١ ظسأ٠ ٚعُل يف 

 َعاؾ١ نٌ َٔ ٖرٙ ا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ.

 املؿادز ٚاملسادع:

  .ِدَػل: داز ايتهٜٛٔ يًتأيٝف ايكؿ١ ايكؿري٠ دًدا َكازب١ ؼ١ًًٝٝاؿطني، أمحد داض .

 ّ.0202ٚايرتمج١ ٚايٓػس، 

  .0226. بريٚت: داز ايعًِ ي٬ًُٜني، 0، طاملعذِ ا٭دبٞعبد ايٓٛز، دبٛز.ّ 

  .ّايسٜاض: داز املفسدات يًٓػس ٚايتٛشٜع، 0، طاهلذس٠ ايطس١ٜ إىل ا٭غٝا٤ايعبٛدٟ، ضٗا .

0202.ّ 

                                                           
 .62ف: .اهلذس٠ ايطس١ٜ إىل ا٭غٝا٤ايعبٛدٟ، ضٗاّ.  24
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  .ّايسٜاض: داز املفسدات يًٓػس ٚايتٛشٜع، 0، طخٝط ق٤ٛ ٜطتدمايعبٛدٟ، ضٗا .

0202.ّ 

 ٗايسٜاض: داز املفسدات 0، طْؿٛف قؿؿ١ٝ قؿري٠ دًدا: ظٌ ايفساغاّ. ايعبٛدٟ، ض .

 ّ.0202يًٓػس ٚايتٛشٜع، 

  .ايكؿ١ ايكؿري٠ ددًًا يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ :ـدٖػ١ ايكايٝٛضف، خايد أمحد .

 ٖـ.0632ايسٜاض: داز ايفٝؿٌ، 

 ايدٚزٜات ٚاجمل٬ت:

 ف١ً  ؿـ ضٗاّ ايعبٛدٟ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ"،دْاٚز، فطِٝ أمحد. "ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يف ق

 .0، ع30ّ، ز0202 اٯداب،

  ايدٚضسٟ، دٚؽ بٓت ف٬ح. "ايكؿ١ ايكؿري٠ دًدا زنٓاٖا ٚخؿا٥ؿٗا اؾُاي١ٝ: دزاض١

 .92ّ، ع0202ْٜٛٝٛ  ف١ً ن١ًٝ داز ايعًّٛ،يف ْؿٛف ضٗاّ ايعبٛدٟ"، 
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 اهضًّ دذاس يف ػشخ

اه٘طين ٙ٘طف مجٚوٞد.   :قـٞ
 

Email: warda.jam@gmail.com 

الي، ٗغظوِت قذًٚٔا عوٟ ػاط٤ اهبشش.  ٌِٙٞ، أطِذِت ظٔشٓا عوٟ إسذ٠ اهتًذ

كٌا ٓٛ اؿٚاٝ  ا تتالعب اهعـافري ف٘ق أغـاْ اهؼذش.تتالعب بٔا اهِظا٢ٍ، كٌ

صٓاسٖ؛ فٚعلع مجاهٕ امُلرتع  باتتال  أه٘اْ أيف اهبظتاْ. ال تلتٌى أُاقتٕ إال

٘ٓع؛ ؿًِ٘فباهت ، ٗاؽز ػآّذا ستاًٚ٘ا ًّ احملبٞ. ِٓان سٚح طقط اؿبا فٚٓاكٞ ِ

ِْ ٙظلّ املذافّ.    ف٘ق األسض، ٗسكٛ أ

ٜٓ، أتزِت تظتشلُش قـٚذٝ عتٚقٞ، تبأتٔا األٙٓاَ يف سدٓات عقؤا؛  يف ػشٗد أبذ

ٗبٌِٚا ٓٛ كزهم؛ مسعِت ٛ تطشق ًفاتٚح اؿاط٘ب احملٌ٘ي. هتذًؼ اؿشٗ ، ٗٓ

ْٓ اهـ٘ت قذ ٓؿّ٘تا ال تعش  ٗدٔتٕ، اُؼذ ٍْ، تتشٓش٠ ًـذسٖ، إال أ ت عٓذٝ ث٘ا

ْٖ يف تاطشٓا، يف ظٓى ٓذ١ٗ امللاْ، اتتفٟ!  فذاي يف رِٓ ٔا إُٔٓ فشد ملح تٚاي، س

 ٗػشٗدٓا.

 طلتت بشٓٞ، ٗقاهت ؽاطب ُفظٔا:

 ٗسذٖ اهـٌت قادس؛ عوٟ ؼفٚض األؿ٘ات داتوِا.  -

                                                           
  .ُْ٘أدٙبٞ ًّ اهبششّٙ. إُٔا دسطت اهقاُْ٘ ٗؽــت فٕٚ سٚح سـوت عوٟ دسدٞ اهذكت٘ساٖ يف اهقا ٛٓ

ٗٓٛ تؼػى ساهٚا ًِـب األطتار املؼاسن "بذٗاَ دض٢ٛ" ملادٝ اهقاُْ٘ ٗسق٘ق اإلُظاْ يف داًعات تاؿٞ يف 

 عاًى ٘اكري اؿٚاٝ. ٗٓٛ عل٘اهبششّٙ. بذأت كتابٞ اهؼعش ٗاهقـف اهقـريٝ، ٗاهِـ٘ق اهِجشٙٞ ًِز ب

اهشمحّ  مبشكض عبذ ٟ اهقـٞ اهقـريٝ يف اهبششّٙ ٗعل٘وتقمببأطشٝ األدبا١ ٗاهلتاب اهبششِٙٚٞ، ٗعل٘ 

ظٌعٚٞ ُٔلٞ فتاٝ اهبششّٙ اهِظا٢ٚٞ ٗغريٓا. ُؼش هلا اهعذٙذ ًّ امل٘اكٚع األدبٚٞ  كاُ٘ اهجقايف، ٗعل٘

هلا اهعذٙذ ًّ اهقـا٢ذ ٗاهِـ٘ق األدبٚٞ  كٌا ُؼشاهبششّٙ. ٗاهجقافٚٞ يف اهـشف ٗاجملالت داتى ٗتاسز 

كتوف امل٘اكٚع اهقاُُ٘ٚٞ  أّٙلا اهِجشٙٞ عوٟ ٗطا٢ى اهت٘اؿى االدتٌاعٛ ٗبعض اهـشف اهبششِٙٚٞ. ُٗؼش هلا

ًِٔا ٗاألدبٚٞ ٗاهجقافٚٞ يف عذٝ ؿشف ٗفالت قوٚٞ ٗتوٚذٚٞ ٗعشبٚٞ. ساصت عوٟ اهعذٙذ ًّ ػٔادات 

 . توف اؾٔات ٗاملؤطظات اهجقافٚٞ ؿل٘سٓا ًٗؼاسكتٔا اهقاُُ٘ٚٞ ٗاألدبٚٞ ٗاهجقافٚٞ املختوفٞاهتقذٙش ًّ ك

ٗهلا اهعذٙذ ًّ اإلؿذاسات األدبٚٞ، ًِٔا: دٙ٘اْ ٔػعش "بٔزا اه٘ٓر أسٚا"، ٗكتاب طريٝ ؼت عِ٘اْ "َتِعَبٕ"، 

 ٗقـف "كفا  اؿِني"، ٗدٙ٘اْ ٔػعش "طقط اهقِاع عّ اهقِاع".

 قصريةقصة 
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ٝ أتش٠، بِربٝ أعوٟ؛ ق ًش٘ت اُطوا. هلّ اهـثٍ اُلٓبِت عوٟ قـٚذتٔا؛ هتظتلٌؤ

 ًّ توم اهضاٗٙٞ، املجريٝ هؤ٘ادع!

 فٓضت ًّ ًلأُا، ٗتظا١هت ًشٝ أتش٠: 

َْ ًّ تضاُٞ ًالبظٛ؟! -  أٙعقى أْ اهـ٘ت قاد

، أغوب ًا فٚٔا ٗكأُٓٔا تظري ف٘ق أعؼاب ًّ سذٙقٞتظٍووِت عوٟ سؤٗغ أؿابعٔا، 

ذ ػ٣ّٚا، ٗظى اهلذ١ٗ ٘ت. مل ػسٚح ًـذس اهـ صٓ٘س. اقرتبِت ًّ تضاُٞ املالبع؛

 ٙبتوع سريتٔا؛ سِٚٔا تذوِت ًّ ُفظٔا، ٓاًظٞ: 

؛ تشكِت سٓبٌا إسٓاق َهفَٓين اهَٚ٘، أٗ إُٔا اإلُفوُ٘ضا ًا ٓزٖ اهتٔٚٓؤات؟ًارا دٓاُٛ؟!  -

ؼاط أ إ ى محاَ ًا١ باسد.  هعٓى اهَِسظِّا، طأؾ أثشٓا عوٟ س٘اطٛ بعذ اهؼفا١ ًِٔا.

 اطتعذاّدا هوقا١ ؿذٙقاتٛ.ٙعاٗد دبٚبٕ يف دظذٜ ٗفلشٜ؛ 

ًٓالت تشٙفٔا اهعاتٛ. هربٓٞ غ تتالعب غـالت ػعشٓا، احملاط  ُظا٢ٍشقِت يف تأ

أتزِت ؼٓذق ى، كإُٔٓ ذناٗس صًأُا ًٗلأُا. ببٚاض كٚف؛ كل١٘ إٓت ًّ قِذٙ

ٟ ٗقع ُعشٓا عوٟ قظٌات ٗدٔٔا؛ يف قاٗهٞ هػظى ًاض بعٚذ قشٙب؛ ستأكجش يف 

بٕ ًِز أٙاَ املشآقٞ، فاهتفتِت حنٖ٘، ٗابتظٌِت هٕ بعشض  فظتاْ قذٍٙ، استفعِت

  سذٗد األسض، ٗبِربٝ ًرتددٝ، قاهت:

 أَُت؟!  ٙا هؤ٘ي! -
ُعشِت إهٕٚ، ٗمل متٔوٕ؛  لذٚر، اهزٜ ًضق اهظلْ٘ قبى قوٚى.هلِٕ ت٘قف عّ اه

 كٛ ٙتشذخ، أٗ ٙعاتب.

ـٌٓت!   اؿِت بٌٔا يف تاسٙخ تفٖشـتٕ بعِٚني، غٗبٌِٚا كاُت تِتعش إدابتٕ، أطبق اه

ًُوبذٝ باألمل.  سني اطتأرُت  -ػبٕ اهًٚ٘ٚٓٞ-تزكشِت سسوتٔا ط٘ٙى، ًلٟ كػَٚ٘ 

ف أًٔا، ًشتذٙٞ عبا١تٔا اهظ٘دا١، اهيت كاُت تلعٔا عوٟ سأطٔا، ٗاهيت تػطٛ ُـ

يف -ٟ أمخف قذًٚٔا؛ إِر ًؼت ًّ بٚت اهعا٢وٞ ػعشٓا اهعاسٜ، ٗتِظذي هوخوف ست

 عوٟ األقذاَ؛ هضٙاسٝ دذتٔا. -اؿٌٞاملِطقٞ اهقشٙبٞ ًّ اهع

ِْ ٙوتٌٔٔا!  سٚح تزٍكشِت صِٙب عاد بٔا اهتفلري هظّ ًشآقتٔا؛ كاد اهطشٙق؛ أ

 اتبٞ.ٚع املالبع، ٗأػشطٞ امل٘طٚقٟ اهـت بران اهطشٙق، ٗبعض قال ًالًح
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. تعٚذ سطٍ ًالًح ران اهؼآب، اهزٜ ؿِت صِٙب يف ركشٙات اهفظتاْ ط٘ٙاًلغا

ٌّا ٙؼبٕ ُظٌات ػٔش ًاسغ.كاْ فاسع اهطا. اػرتِت ًِٕ ػشًٙط ظوت ترتدد  ٘ي، ٗطٚ

بعذ رهم عوٟ احملٓى؛ هؼشا١ أػشطٞ اهعِذهٚب؛ فاُػشطت دزٗس اه٘ٓد ًا بني صِٙب 

 ٗؿاسب احملٓى، ٗاهزٜ كاْ ًّ عا٢وٞ ًرتفٞ.

ٍَ سبٚعٛ ممٚٓض؛ افرتػت فٕٚ األصٓاس أسؿفٞ اهؼ٘اسع، ٗسقـت اهعـافري ًع  يف ٙ٘

ٞ اه٘الدٝ.  أداس ً٘طٚقٟ عٚذ املٚالد؛ إٓذا١ّ هلا، يف َٙ٘ ًٚالدٓا اهظابع أغـأُا سذٙج

ٕ ٗسٗد صٓشٙٓٞ، ٗقذ اػرت٠ هلا ٓذٙٞ عباسٝ عّ فظتاْ مساٜٗ اهٍوْ٘، ترتاقف فٚ عؼش.

 تني ٗٓبٌٔا ًظاسٞ هالبتظاًٞ اهعشٙلٞ، بقوب دافق باهفشح.بوْ٘ ػفتٚٔا، اهو

صاهت يف  أًاَ املشآٝ، ٗٓٛ ًا ًتبآٚٞ بٕ تزكشِت املشٝ األٗ ى؛ سني هبظت فظتأُا،

ٗأًاَ  ٝ األٗ ى اهيت تشاٖ.كاُت املش ، كٌا ه٘قٍوبتٕ بني ٙذٙٔا بؼذٝ طّ املشآقٞ.

 املشآٝ؛ ٗكعتٕ عوٟ دظٌٔا، قا٢وٞ هِفظٔا:

-بقٛ ٙب؛ أْ املاكٛ مل رنتوف كجرّيا. عوٟ اهشغٍ ًّ اتتال  اه٘صْ؛ فإُٕ ًّ اهػش -

تؤٓػش بظبباتٔا عوٟ داُب  ح ستٟ فاض يف ٓزٖ اهوشعٞ.عوٟ ططح راكشتٛ. طف -ِٓا

سٓى  بٛ املاكٛ، بلى تفاؿٚوٕ، ٗأؿبح يف توم اهوشعٞ؛ ٓ٘ اؿاكش، سني سأطٔا. 

 عاد بٛ إ ى اهفظتاْ، ٗاهؼشٙط اؾذٙذ، ٗاهشٗح اهيت كاْ ًوؤٓا اهفشح ٗاهتفاؤي.
 سبٚبٔا:غاؿت أكجش، ًع سلاٙا املاكٛ، بؼشٗد بعٚذ اـٚاي؛ سٌِٚا ٌٓع هلا 

 ٓاتٛ تـشن ُشقف. -

 ُشقف!  ال ُأدٚذ اهشقف! -

 يف اـٚاي؛ طتذٚذّٙ اهشقف. اسقـٛ. -

ِْ أسقف؟! -  بشبَم! َأتأًشُٛ أ

ػعشِت عشاسٝ يف دظذٓا، ٗباستعاػٞ يف ٗقت آتش، عاػتٕ ًع سبٚبٔا.  سقـِت

ٔا، عوٟ ٗقع ً٘طٚقٟ اهعِذهٚب. كاُت تظري حن٘ )محذ(. تظتِؼق أسٙر أُعؼت

 ٗقاي هلا:عطشٖ.  ٗد٘دٖ، قبى

 . ٙا صِٙب.أُت أمجى إُاخ اهلْ٘؛ ألُم أُت؛ أُت -

 ابتظٌت فشسٞ، ٗطأهتٕ:
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 أسًقا تشاُٛ كزهم! -

ِّٚ يف رهم؟! -  ٗٓى تؼٍل

 .إ ى األسض، ٗامحٓشت ٗدِتآا؛ تذاًلمل تشد. ُعشت 

 طأهلا محذ: ٗكٚف تشاُٛ عِٚان اهِاعظتاْ ٙا صِٙب؟

ٌّا هوػاٙٞ.  -  ؿف!ٗطاًتم تف٘ق اه٘تشان ٗطٚ

 ُٚا؛ فشّسا.  غِٓٚا ًّعا أغِٚٞ هعبذاؿوٍٚ، كاُا ذنٓبأُا. مل تظعٌٔا اهذ

 تني كاُتا مبشاراٝ اهفظتاْ، ؼٓذثٕ:أطٍوت طوٞ طشٙعٞ بعِٚٚٔا، اهو

 أتذسٜ؟  ال أعش  ملارا أستفغ بم هآلْ؟ -

ٌٓت اهفظتاْ هـذسٓا.  ٔا قبوتٕ، ٗمٍشتٕ؛ فاُذٓؼت سني فاح اهعطش ألُفٔا، ٗكأُٓك

أتزت تِادٛ اْ قذ أٓذآا اهعطش سبٚبٔا محذ. ٗكد بعذ!  تل٘ٓعت أسدنٕ. مل ترب

 اهفظتاْ: 

 بني صٓ٘سن؟ ٗقذ اصداد عبًقا يف ٓزٖ اهوشعٞ. كٚف؟! أًا صاي اهعطش ًتػوػاًل -

ٌٓت اهفظتااؿوٍٚ.  تظٌع ؿ٘ت غِا١ عبذيف ؿعٞ، ٗكأُٓٔا  ْ إ ى دظٌٔا ك

 ا. اغشٗسقِت عِٚآا باهذً٘عأكجش، ٗبذأت تشاقـٕ، ٗكأْ محّذا ُٙط٘ٓق تـشٓ

 ٟ تعبِت، ٗدوظِت عوٟ طش  فشاػٔا.  قف؛ ستٗاُظابت بظخا١. مل تت٘قف عّ اهش

اكشٝ هوشعٞ ػشا١ اهفظتاْ، ٗاملِاطبٞ، مل ميض ًٙ٘اْ ستٟ أتزتٔا أً٘از اهز

ٗاهؼاسع امللتغ اهزٜ أؿبح ٓاد٢ّا هـخب امل٘طٚقٟ، هزكش٠ طاسى اهبشش يف رهم 

 اهَٚ٘!

ات ًػوًقا؛ فأؿابٔا اهفل٘ي، ٘تَٚ، أداسِت ٗدٔٔا، ٗكاْ قٓى اهـ٘بعذ ٓزا اهٚ

 طأهِت ؿاسب قى املالبع، اهزٜ اػرتٙا ًِٕ اهفظتاْ:ٗاهقوق، ٗاالطتػشاب!  

ٍَ قٓى اهـ -  ات ًػوق؟٘تٚٔه

ظٍوت تـاسعٔا اؿريٝ، مِل ؼـى عوٟ إدابٞ ػافٚٞ. أؿابٔا اهزٓ٘ي ٗاـ٘  ًّعا. 

 .فٚٔا احملى ًقفاًل قوق ألطابٚع، ظىٗاُتابٔا اه

عٓبش بعذ أكجش ًّ ػٔشّٙ؛ فتح احملى أب٘ابٕ، ٗسكلِت الٓجٞ تبشح عّ إدابات، ٗت

تزٍكشِت اهوقا١ األتري، ًٗا داس بٌِٚٔا ًّ سذٙح؛ إر عّ آٓات ػ٘ق، ٗسشقات ه٘عٞ. 
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ْٓ فتح ً٘ك٘ع تطبتٌٔا، ٗطوَب ًقابوتٔا بعّٚذا عّ أعني  كاْ محذ ًت٘تّشا، بعذ أ

استذت فظتأُا إٙٓاٖ ٗعبا١تٔا. ػقت عباب  سى اهبشش، ٗكاُت قذاهِاغ، عوٟ طا

ي محذ أْ ٙتـِع اهلذ١ٗ يف ساٗابتظاًٞ، بوْ٘ اهفشح ٗاالػتٚاق. اهتقتٕ باهطشٙق. 

أتز ُفّظا عًٌٚقا؛ هٚخربٓا بشفض عا٢وتٕ ٙقتات ًّ أمل اؿظشٝ. ٗٓ٘ كالًٕ، 

 فلشٝ تطبتٌٔا؛ ُتٚذًٞ اهفاسق اهطبقٛ بني األطشتني!

 ِت:ٌٌٓٔ

ًّا ًٗت٘تّشا. ؿشٚح أ هلِٕ ًا إْ ٙشاُٛ؛ طِٚظٟ اهلٚق ٗاهضعى.  ْ اهِقاؾ كاْ قتذ

فت ًؼذٗٓٞ! ٗقتوِت ًظشعٞ هوٌشٓى، ٗٓٛ ًبتظٌٞ. تفادأِت بشدى آتش غري محذ. د

 الَ، ٗطأهِت:ٗتؼذعِت بعذ اهظ

 كاْ ِٓا ػخف آتش. -

 سظِّا.. ٓى ميلِين ًظاعذتم؟ -

 امسٕ محذ، ٗٙذٙش احملى؟ -

 ألطف؛ غري ً٘د٘د؟ُعٍ. ه -

 ًتٟ طريدع؟ -

 هّ ٙع٘د! -

 أقـذ ملارا؟كٚف هّ ٙع٘د!؟  -

 ألُٕ تشن اهبوذ؛ باسّجا عّ ًلاْ أفلى؛ هٚلْ٘ فٕٚ طعّٚذا. -

 ٓلزا إّرا! -

 ًّ فلوم أُٔٛ أط٣وتٔم! -

ُٕ، ٗأداسِت ٗدٔٔا هوباب.  ادس اهقوب اهلضٙى، هتظت٘عب كٚف غ-بشٓٞ-ٗقفت ػلَشت

 ٘س، دْٗ اؿادٞ هوٌذافّ اهفقريٝ.هتٕ يف أسذ اهقـقذ ٙلْ٘ ٗدذ كٍادْٗ ٗداعٔا!؟ 

 فتاٝ أفلى ًِٓٛ، تِاطب ًظت٘اٖ املادٜ، ًٗقب٘هٞ ًّ قبى أٓوٕ.

طشقِت ُعشٝ فظتاْ، ٗتاسرنٕ ُضَع كٓى ٗقتٔا. سذٙح اه بذأ اه٘قت ٙذآٌٔا، هلّ

ٗٓاًٞ اهت -ًٓشٝ أتش٠-إهٕٚ  ًُوقٟ أًأًا. مل تظتطع ٗقف د فلري؛ فشدعت هوقا٢ٔا ٗٓ٘ 
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اطتٌٓشت أسذاخ طِٞ كاًوٞ، تذٗس  سى اهبشش، يف رهم اهَٚ٘ امللطشب.محذ عوٟ طا

 ٞٓٚ سني سفض أٓؤا فلشٝ  -ٓٛ األتش٠-ٗؽتور يف ُفظٔا، ستٟ ؿاسستٕ بعقالُ

 تطبتٔا؛ هظبب آتش، ٗقاهِت عظٍ:

 عوِٚا أْ ُلْ٘ أكجش ٗاقعٚٓٞ! -

 ٗاقعٚٓٞ!  ًارا تقـذّٙ؟ -

ِّ كـذٙق - ِْ تظتٌش عالقتِا، ٗهل  ني، ُوتقٛ كٌا كِا يف احملٓى ال ًلاْ غريٖ.أ

 ًارا؟  ؿذٙقني! -

 كذُا. -مجّٚعا-أطشتاُا ٗاجملتٌع ٙقفْ٘ ُعٍ.  هٚع بٚذُا اهقشاس.  -

ًّا إُٔ ال ميلِٔا أْ أ فشغت كوٌاتٔا، ٗاألمل ٙعتـشٓا يف رهم اهوقا١؛ فٔٛ تعوٍ متا

عادت ركشٙاتٔا. ٚبٞ!  ُت٘اؿى اطرتداع تلْ٘ هٕ فشد ؿذٙقٞ، بعذ أْ كاُت اؿب

ّٔا ه٘دٕ ًع اهشدى اآلتش، اهزٜ حملى امل٘طٚقٟ.  -بعذ أٙاَ- ٓزٖ املشٝ دْٗ تشدد، ٗٗد

َُ يف سأطٔا، بعذ أْ أهقت اهتٙذٙش احملى، ٗبٌِٚا أسذاخ رهم اهَٚ٘؛ ؼ شٚٓٞ؛ تذ

 اطتذٌعت ق٘آا، ٗقاهت:

 قبى عذٝ أٙاَ!-ِٓا-أتزكشُٛ؟  هقذ أتٚت  -

 أتزكشن.  تفلوٛ. -

 األخ األكرب ؿٌذ. أت٘قع أَُم -

 أُا أتٖ٘ عبذ اهلل. -

َّ املٌلّ؛ أْ ؽربُٛ ًارا سـى؟ - ًٔ  تؼٓشفُت.  َأ

 عّ ًارا أتربن؟ -

 عّ محذ! -

 ال ػ١ٛ. ال ػ١ٛ. -

ْٓ محّذا كٍوٌم عِٓٛ. -  أعٓشفم بِفظٛ. أُا صِٙب. أتٍ٘قع أ

 ُعٍ.  ُعٍ. -

 أّٙ ٓ٘؟ -

 محذ طافش! -
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 إ ى أّٙ طافش؟ -

ًَّ كاْ اهظُأرهقذ طافش إ ى اهلل، دْٗ  -  بب!ُٗات ٗداع، ٗأُٔت 

 :قا٢اًل، ٍَ طوب ًِٔا أْ تػادس احملٓى سااًلعض

 أسان بعذ اهَٚ٘ ِٓا. أمتِٟٓ أاٍل -

اصدسقِت سٙقٔا بـع٘بٞ، ٗافرتؾ اهٓذًع ًقوتٚٔا، ٗتٍ٘قفت هػٞ اهلالَ ًّ بني 

ِْ أؿٚبِت باه٘دَ٘؟! ٌٓشت كتٌجاي داًذ، بعذ أ  ًبظٌٔا، ٗتظ

 قوُت؟ أت٘قع مسعيت ًا -

مل تِبع ببِت ػفٞ، ٗقذ رٓبِت بال عِ٘اْ، تؼٚع ًج٘آا األتري، بقطشات اهٓذًع 

 املٌِٔشٝ!

ـٓٞ أهٌٚٞ؛ تشدِت تزس  دًعٔا ًبتوعٞ بلا١ٓا،  تا٢بٞ، تقطع اهؼاسع دْٗ ٗعٛ. بػ

 ٗتٌٍٔٔ:

 ملارا ٓزا اهعوٍ ٙا اهلل؟!مبا طٚفعوٕ؟  ٗملارا مل ٙ٘دعين؟ ملارا مل رنربُٛ  -

اٖ ٗطشقت ُعشٝ أتش٠ باػ رسفتٔا يف املاكٛ؛ أسدعتٔا ؿاكشٓا، ً٘ع اهيتاهذ

 اهفظتاْ ؼٓذثٕ:

كٌا غادسُٛ محذ.  اتشِز ًّ غادسُٛ أسد٘ن؛  شاػٛ؟أًا صهَت ًظتوقّٚا ِٓا عوٟ ف -

اـضاُٞ؛ )ٗدٔت طبابتٔا إ ى قوبٔا(. ٓى تظٌعين؟ أَ أعٚذن مللاُم يف ِٓا. 

 ٌ٘ت كٌا مي٘ت املٚتْ٘.ٞ اهفظاتني، ٗهتألُظان، ٗؽتِق بني بقٚ

ْٓ ٗدٕ اهفظتاْ تػٚٓش، ٗبذأت دً٘عٔا تتظاقط عوٕٚ،  أسٓقٔا اهتفلري، ُٗتٚٓى هلا أ

٘ٓ؛ ترب اُتشاس سبٚبٔا. ٗكأُٔا مس أ عوٟ اسع ُفظٕ، ٗال تتذٓشاطتٌٓشت تقطع اهؼعت هوٓت

ظذٚالت؛ سٚح أتزت تؼرتٜ أػشطٞ ًعؼ٘قٔا اهعِذهٚيب، املشٗس باهقشب ًّ قٓى اهت

ٍْ، يف اؾاُب اآلتش، عوٟ أًى أْ ٙشآا محذ، ٗه٘ كاْ ًّ طابع مسا١؛ ًّ ق ٓى ثا

 ال تـذق ترب ٗفاتٕ، أٗ اُتشاسٖ! -ستٟ اآلْ-فٔٛ 

قط املاكٛ عادٝ ًّ ؼت أقذاًِا، ٗحنّ عوٟ أعتاب اؿٚاٝ األٗ ى!  فٔى ٙظُتِتضع اهظ

؛ طٞ اؿبٓى تِتٔٛ اهتذشبٞ، ٗتلٚع قذا  ًاْ ٗامللاْ؟مبذشد غٚاب ػخف عّ اهض
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متتٌت  االدتٌاعٚٞ، ٗاهتفلري اإلُظاُٛ؟ التتال  املزآب، ٗاألدٙاْ، ٗاهطبقات

 ًُظا٢وٞ ُفظٔا.

ٗداست ب٘دٔٔا إهٕٚ،  عوٟ فشاػٔا، إ ى داُب اهفظتاْ، -ًٓشٝ أتش٠-اطتوقت صِٙب 

 ٗٓٛ تِتشب، ٗطأهتٕ بؼفتني دافتني ًشتعؼتني:

ًارا ه٘ اطتطعِا أُا ّ ٓ٘ اإلُظاْ؟ ٙٙعتٕ، ٗغاٙٞ اهذ؛ ٓ٘ دّٙ اهلل، ٗػشأهٚع اؿب -

وٟ اؿق٘ق، ٞ املتشذشٝ؛ هلٛ حنافغ عِْ ُقَ٘ باُقالب بظٚط عوٟ اهعقوٚٗمحذ؛ أ

ـٗ٘سٜ، ٗاهتفظري اهظ طشٛ هبعض ٗاـري هوٌذتٌع، ٗهِتشٓشس ًّ اهتطبٚق اه

 االعتقادات، عٍوِا خنشز ًّ اهٓجقب األط٘د؟

ٙأًا، ٗتِاقلات ٗاقعٔا ًُٓش أطاي سذٙجٔا ًع اهفظتاْ؛ كٌا ه٘ كاُت تؼتلٕٚ 

طشست ًعٕ، تِادٕٚ س٘ي أكذاد اؿٚاٝ؛ فٔزا اهفالح ٙضسع سبات قوبٕ، األهٍٚ. 

 ػ٘ان، احملب٘كٞ عوٟ ؿوٚب أتعابٕ!  قٚٔا دً٘عٕ، هلِٕ ال دنين غري األٗٙظ

تِتقى أدظادُا، ٗمتٓش بِا طاتشٝ أًاَ أًٍ األسض؛ األًٍ اهيت تِعش إهِٚا كاسلٞ، 

ًّا، ٗال ٗحنّ ُظري ب قٚ٘د ال تِفٍم. ًارا عظاُٛ أق٘ي غري أُِا ػع٘ب ال تِقشض متا

ؼٚا كٌا ِٙبػٛ! ِٙبجق اهربق ًّ طشابٞ ٗاسذٝ! ًّٗ ػشاسٝ ٗاسذٝ؛ ٙؼتعى اهقؽ 

 -يف اه٘قت ُفظٕ-اهٚابع. اهـاعقٞ تِري تالٙا األٗدٙٞ، ٗقٌٍ اؾباي، كٌا أُٔا 

 ؼشق اهظٔ٘ي ٗاهتالي أّٙلا!

ني اهعؼريٝ ٗاهعؼريٝ؛ ؿفغ عشٗػٍٔ، ٗباستٚاهلٍ؛ ػذع٘ا ًزّٓبا ب -غبجٍٔ-فٓشق٘ا 

ا األخ ٙـشع أتاٖ، ًا؛ عوٟ ربح ًزٓب آتش؛ ستٟ تط٣ٌّ قو٘بٍٔ ٗتقٓش أً٘اهلٍ!  ٗٓز

ِْ كاْ عوٟ قرب اؿبٚبٞ ٗاؾاس ٙت٘عذعوٟ ؿذس إًٔ!   !داسٖ، ٗإ
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 افتح

  طعادت حظّ ًِت٘  :قصٞ

تشمجٞ: د. أخرت عامل  
  

akhterjnu@gmail.com Email: 

اُطوق اهقطاس ارتاص ًّ حمطٞ أًشتظش يف اهظاعٞ اهجاُٚٞ بعذ اهعٔش، ٗٗصى إىل 

 ٗأصٚب ،صاهعذٙذ ًّ األػداحمطٞ ًػى ب٘سا بعذ مثاُٛ طاعات، ٗيف اهطشٙق قتى 

 بأغ بٕ اهطشٙق. ، ٗضى عذد الظشٗح عذد كبري

اطتٚقغ طشاج اهذّٙ بأسض املدٌٚات اهباسدٝ حٚح  ،اصباًحاهظاعٞ اهعاػشٝ  يف

 كى ادت٘اُب. ٗقعت عِٚاٖ عوٟ أطفاي ٗدجح 

 فٔ٘ أطاي اهِعش إىلف إدساكٕ ضُعُعًشا إىل ٓزا املِعش املشٓب، تِ٘ٓت ق٠٘ فٌٕٔ ٗ

ال ٙظتطٚع طشاج ٗكاْ أسدا١ املدٌٚات، طادت ْ اهف٘ضٟ ًع أ ،اهظٌا١ اهػا٢ٌٞ

أْ ٙظٌع ػ٣ٚا ًّ ٓزا اهؼػب اهلا٢ى كأْ أرُٕٚ ًػوقتاْ، إرا اهشدى اهعذ٘ص اهذّٙ 

ٗهلِٕ يف اه٘اقع، فقذ ٗعٕٚ  ،كاْ ٙشاٖ أحذ تٍ٘ٓ إُٔ غاسق يف فلشٖ اهعٌٚق

 اهفطا١ كاًاًل.  كأْ ٗد٘دٖ ٙعوق يف بت ح٘اطٕ باهؼوى ٚٗص٘ابٕ ٗأص

تٕ عباهؼٌع فأٙقاهظٌا١ اهػا٢ٌٞ بال قصذ ُاظًشا إىل  اصطذًت عْٚ٘ طشاج اهذّٙ

أػعٞ اهؼٌع عِذًا تظشبت إىل دظٌٕ ٗاُتقوت إىل أحؼا٢ٕ. ٗقذ بذأت متش يف رِٕٓ 

ص٘س اهظوب ٗاهِٔب ٗاذتشٙق ٗاهف٘ضٟ ٗاحملطات ٗاهشصاصات ٗاهوٚاهٛ ٗطلِٚٞ. 

 ح٘هٕ. سٝفذأٝ قاَ طشاج اهذّٙ بذأ ٙتقصٟ ادتجح املِج٘

ٗاطتٌش ِٙادٜ أسدا١ املدٌٚات "ٙا طلِٚٞ آٖ طلِٚٞ ثالخ طاعات كاًوٞ. ٗهلِٕ 

مل ٙعجش عوٚٔا ٗمل جيذ أٜ خرب عِٔا، ٗكاْ اُذهع اهظوب ٗاهِٔب كى ادت٘اُب. هقذ 

تعشض ادتٌٚع هف٘ضٟ غري ًت٘قعٞ حٚح كاْ اهبعض ٙبخح عّ أبٕٚ ٗاآلخش عّ 
                                                           

 ًَِت٘ اهباسص األسدٜ األدٙب اهقصٞ ٓزٖ كتب رمہبت:  "وٹنم ےک امندنئہ ااسفےن. ٗاهقصٞ ًأخ٘رٝ ًّ "طعادت حظّ 

زارہط رپو

 

زھ: یلع. ی 

 

  .271-271ص:م، 1002 ہا ،س    لنشیکوجیا گ


 دهلٛ، اهلِذ. داًعٞ د٘آش الي ُٔشٗ، ُٚ٘أطتار ًظاعذ،  

 

 أرديةقصة 
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ِتٕ. دوع طشاج اهذّٙ يف ُاحٚٞ بعذ أْ تعب، إًٔ، ٗٙفتقذ أحذ عّ صٗدتٕ ٗآخش عّ اب

ٗبذأ ٙفّلش ضاغًطا عوٟ راكشتٕ عّ طلِٚٞ اهيت ًتٟ ٗأّٙ اُفصوت عِٕ؟ أتعبٕ 

اهيت اُفوق بطِٔا  اهفلش اهعٌٚق إىل أْ جتٌذ تفلريٖ عوٟ دجٞ صٗدتٕ املٌضقٞ

 ٗخشدت ًعذتٔا.

ّ أّٙ طلِٚٞ أُفاطٔا األخريٝ أًاَ عٚين طشاج اهذّٙ ٗهل تهفعًاتت أَ طلِٚٞ ٗ

طشاج اهذّٙ ٗآشب ًع طلِٚٞ  اهيت ٌٓظت يف أرُٕٚ بأُفاطٔا املتقطعٞ "اتشكين ٙا

 ."ًّ ِٓا بلى طشعٞ

1ٗطقط مخاس
، ت٘قف أب٘ٓا ًّ رهم امللاًْع أبٚٔا  تٓشبطلِٚٞ ِٓا عِذًا  

قا٢وٞ "بابا اتشكٕ" ٗهلّ اهتقطٕ. أهقٟ ُعشًٝ عوٟ دٚبٕ  الهتقاط ارتٌاس إر صشخت

غاسًقا يف فلشٖ ف٘دذٖ ًِفتًخا فأدخى ٙذٖ يف ادتٚب ٗأخشج قطعٞ ًّ اهج٘ب فذأٝ 

 طلِٚٞ. ٗهلّ أّٙ كاُت طلِٚٞ؟ (Dupatta)تزكش أُٔا دٗباتا 

طشاج اهذّٙ عوٟ رِٕٓ املتعب ٗهلِٕ مل ٙصى إىل أٜ ُتٚذٞ. ٓى كاُت  ضػطهقذ 

ٕ إىل احملطٞ؟ ٓى كاُت ساكبٞ عوٟ اهؼاحِٞ؟ ٓى كاْ املدتوظْ٘ ٗقطاع سافقت

اهطشٙق ت٘غو٘ا يف اهذاخى ٗرٓب٘ا بٔا عِذًا كاُت اهؼاحِٞ ٗاقفٞ يف اهؼاسع ٗٓ٘ 

 ؟ ٗٓى... ٓى ... ٓى ...عوٕٚ أغٌٛ

ال تذٗس يف سأطٕ إال األط٣وٞ ٗمل تلّ هذٕٙ األد٘بٞ. إُٕ حيتاج إىل اهؼفقٞ ٗاهشمحٞ 

ِاغ كؤٍ ح٘هٕ حيتادْ٘ إىل ُفع اهؼفقٞ. هقذ أساد طشاج اهذّٙ اهبلا١ ٗهلّ اه

 ت ٗتالػت.ٖ، ٗرهم ألْ اهذً٘ع دّفإٙا ٗمل تعاُٗا عوٕٚ ٗهلّ عِٕٚٚ مل ت٘افقا

اهشداي اهزّٙ كاُ٘ا  هقٛ ،أفاق ًّ غف٘تٕٗ ٗعِذًا ًطت طتٞ أٙاَ عوٟ ٓزا اه٘ضع

دعا هلٍ . أطوخٍٞٔ ػاحِٞ ٗػباب هذٙأٗ تظعٞ ٕ. ٗكاْ مثاُٚٞ ٙظتعذْٗ ملظاعذت

ٗٗصف هلٍ ًالًح طلِٚٞ ٗطٌٚآا "هْ٘ بؼشتٔا أبٚض  كجريا دعا١ طشاج اهذّٙ اهلل

ًّ عٌشٓا رات اهعِٚني اهِاعظتني  ٝأًٔا، يف اهظابعٞ عؼشتؼبٕ ٗٓٛ مجٚوٞ دًذا 

ٗرات اهؼعش اهط٘ٙى األط٘د ٗػاًٞ مسِٚٞ عوٟ خذٓا األميّ ــــــــ ٓٛ ابِيت اه٘حٚذٝ، 

 إهٚلٍ اعج٘ا عِٔا ٗد٣ٚ٘ا بٔا ٗاهلل ٙعِٚلٍ. أت٘طى
                                                           

 .سدا١ صػري تػطٛ بٕ املشأٝ سأطٔا ٗصذسٓا يف ػبٕ اهقاسٝ اهلِذٙٞ 1
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طلِٚٞ حٚٞ  املتط٘عْ٘ بلى محاغ قا٢وني إرا كاُتاهذّٙ  طشاَجٗطٌأْ 

يف بطعٞ أٙاَ. ٍٗٓ بذأٗا ٙبزهْ٘ دٔ٘دٍٓ يف اهبخح عِٔا حتٟ  فظتذذٓا عِذن

. طفاي ٗاهِظا١ ٗاهشدايكجرًيا ًّ األ ًؼاق اهظفش إىل أًشتظش حٚح أُقزٗاحتٌو٘ا 

 طت عؼشٝ أٙاَ ٗمل ٙعجشٗا عوٟ طلِٚٞ.ٗقذ ً

ُات يف ًذِٙٞ أًشتظش عوٟ ٘عرات َٙ٘، كاْ ٓؤال١ املتط٘عْ٘ ٙقًْ٘٘ بت٘صٙع امل

احملتادني ٗإغاثتٍٔ يف اذتاالت اهطاس٢ٞ ُٗقؤٍ إىل املشاكض اهطبٚٞ بؼاحِتٍٔ 

ارتاصٞ إر سأٗا فتاٝ يف اهؼاسع بذأت تٔشب عِذًا مسعت ص٘ت اهؼاحِٞ، فأٗقف٘ا 

تٍٔ ٗبذأٗا ٙطاسدُٗٔا حتٟ قبط٘ا عوٚٔا يف حقى، ٗدذٗٓا أمجى ًّ املالًح ػاحِ

اهيت ٗصفٔا بٔا أب٘ٓا، ٗكاُت عوٟ خذٓا األميّ ػاًٞ مسِٚٞ، ُاد٠ ٗاحذ ًٍِٔ "ال 

ًّ قبى ٗبٔتت ٗبقٚت  ًساصفشااختايف" ٓى امسم طلِٚٞ؟ أصبح هُ٘ٔا أكجش 

اطٌأُت ٗتٔذأت ٗرٓب دعو٘ا ٙ٘اطُ٘ٔا حتٟ  ادتٌٚعذٓؼٞ ٗمل جتب. ٗهلّ ًِ

 خ٘فٔا فاعرتفت بأُٔا ٓٛ طلِٚٞ ابِٞ طشاج اهذّٙ.

قذ باهؼ املتط٘عْ٘ يف ً٘اطاٝ طلِٚٞ، أطعٌ٘ٓا األطعٌٞ ٗأعط٘ٓا اذتوٚب هوؼشب 

ٗأقعذٗٓا يف ػاحِتٍٔ ٗأهبظٔا ٗاحذ ًٍِٔ ًعطفٕ ألُٔا تتطاٙق ٗتؼعش بعذَ االستٚاح 

 ظاعذٙٔا.بذْٗ مخاس ٗتلشس حماٗهتٔا يف تػطٚٞ ثذٙٚٔا ب

مل جيذ طشاج اهذّٙ أٜ خرب عّ طلِٚٞ ٗكاْ ٍٙٔٚ خمٌٚا إىل ًٗطت عذٝ أٙاَ 

خمٍٚ ًٗلتبا إىل ًلتب ط٘ي اهِٔاس ٗهلِٕ فؼى يف اهعج٘س عوٟ ابِتٕ. إُٕ دتأ إىل 

اهلل ٗدعاٖ إىل آخش اهوٚى هِذاح املتط٘عني اهزّٙ أكذٖٗ أْ ٙبخج٘ا عِٕ إرا كاُت 

 طلِٚٞ عوٟ قٚذ اذتٚاٝ.

َ، سأ٠ طشاج اهذّٙ ٓؤال١ املتط٘عني قشب املدٌٚات داهظني عوٟ ػاحِتٍٔ، رات ٙ٘

هقذ أطشع طشاج اهذّٙ إهٍٚٔ ٗاهؼاحِٞ كادت تِطوق فظأهلٍ "ٙا بين ٓى عجشمت عوٟ 

طلِٚٞ" قاي كؤٍ هٕ بص٘ت ٗاحذ "طتلؼف طتلؼف" ٗاُطوقت اهؼاحِٞ. أعاد 

 ذس ًا.دعا١ٖ املت٘اصى هِذاح املتط٘عني ٗػعش بتدفٚف قوبٕ بق

يف املظا١، كاْ طشاج اهذّٙ داهًظا قشب خمٌٕٚ إر حذخ حادخ بقشبٕ حٚح كاْ 

أسبعٞ سداي حيٌوْ٘ ػ٣ًٚا، إُٕ طأي عّ ران فأخربٖ بعطٍٔ أٍُٔ قذ أت٘ا بفتاٝ فاقذٝ 
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 .ٞ فبذأ طشاج اهذّٙ ٙتابعٍٔاه٘عٛ ٗاهيت كاُت ًطشٗحٞ قشب اهظلم اذتذٙذٙ

قذ جتٌذ طشاج اهذّٙ إىل ٗقت ط٘ٙى خاسج ملظتؼفٟ. هٗطّوٍ اهِاغ اهفتاٝ إىل ا

سٗٙذا، مل ٙلّ أحذ يف اهػشفٞ إال ُقاهٞ  ، ٗملا اطتذٌع ح٘اطٕ دخى فٕٚاملظتؼفٟ

عوٚٔا دجٞ ٗكاْ طشاج اهذّٙ خيط٘ خط٘ٝ ػاقٞ إىل اهِقاهٞ، فذأٝ اطت٘عبت 

را" ٗصشخ "طلِٚٞ" ـــــــــ "ًااًٞ الًعٞ عوٟ ٗدٕ ادتجٞ األصفش األض٘ا١ اهػشفٞ فشأ٠ ػ

 طأهٕ اهطبٚب يف اهػشفٞ اهيت أضا١ اهِ٘س فٚٔا.

ٗاهتفت اهطبٚب إىل ادتجٞ املوقاٝ عوٟ اهِقاهٞ ٗفخص ُبطٔا ُٗعش إىل طشاج اهذّٙ 

 ٗقاي هٕ "افتح اهؼبان".

إىل األطفى،  سباط طشٗاهلا )اهؼاه٘اس( ٗأصاحتٕدظذ طلِٚٞ ٗٓٛ فتخت  ٗقذ استعؽ

 يت حٚٞ". صشخ طشاج اهذّٙ صشخٞ "ٓٛ حٚٞ ..... ابِ

 ٗاهطبٚب غشق يف اهعشق ًّ اهشأغ إىل اهقذَ.
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 ْعُإ خإ نتٛزديا ذاتضاأل َعسٛاز 

غٝاخ اإلضالّ ايصدٜكٞ ايٓدٟٚ .د :ساٚزٙ


  

املعاصسٜٔ اهلٓٛد ايرٜٔ  األنادميٝنيقُد ْعُإ خإ َٔ  األضتاذ ايدنتٛزَعٓا 

 ١ايعسبٝ اتتكٔ ايًػٜإْ٘ ٛثِٗ ايٓافع١. خيدَٕٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ مبؤيفاتِٗ ايك١ُٝ ٚع

 عاّ َاَٜٛٔ  31يف  خإ ايٓٛز اذتضاألبصس ٚاألملا١ْٝ. أ ٚايفازض١ٝ ٚاهلٓد١ٜ اإللًٝص١ٜٚ

ّ يف بٝت ايعًِ ٚايدٜٔ بدهلٞ، ٜٚتُجٌ دٚزٙ ايبازش يف فاٍ ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ 3491

ٚؼت ا بكطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ظاَع١ دهلٞ ملد٠ أنجس َٔ زبع قسٕ. عٝح اغتػٌ أضتاّذ

ايدنتٛزاٙ  ًيتملسس ٚزضا٥ًِٗ أنٌُ عدد نبري َٔ ايباسجني أطسٚساتِٗ ،إغساف٘

 .نتٛزاٙدَٚا قبٌ اي

 األضتاذْا٥ب ز٥ٝظ زابط١ األدب اإلضالَٞ ايعامل١ٝ، فسع دهلٞ. ساش ٜػػٌ َٓصب إْ٘ 

ملطاعٝ٘ املهجف١ يف  ا، ٚذيو تكدّٜس7132ّ عاّ "دا٥ص٠ ز٥ٝظ مجٗٛز١ٜ اهلٓد"ع٢ً 

فاٍ خد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا. ٚع٢ً ٖرا املٓٛاٍ اضتًِ تكدٜس ايتُٝص يف فاٍ 

 .7173ّٞ عاّايتعًِٝ َٔ قبٌ داَع١ دهل

ددَات ًي األضتاذ تفسغّٜ، 0202عكب ايتكاعد َٔ ٚظٝف١ ايتدزٜظ ظاَع١ دهلٞ عاّ

ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ. ٚي٘ َػازنات ع١ًُٝ نجري٠ يف كتًف املٓاضبات يف 

ٔ أِٖ ، َٚسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ بأعُاي٘ ايع١ًُٝداخٌ ايبالد ٚخازدٗا. ٚؼع٢ املهتب١ ايع

ؼكٝل ايٓص ايعسبٞ يًُٛاد ايتفطري١ٜ يف نتاب ايعني يًدًٌٝ ايفساٖٝدٟ أعُاي٘: 

ٚؼكٝل املٓتدب ٚاملدتاز يف ايٓٛادز ٚاألغعاز )كتصس ايترنس٠  ،(3441ّ)

ٚؼكٝل ايػسع ايٖٛدٟ يف  (،١ٝ7111ّ( البٔ َٓعٛز صاسب يطإ ايعسب )اؿُدْٚ

 ا٥ٌ يًػٝذ ايػاٙ قُد ْعِٝ عطازضا٥ٌ ايػٝذ ْعِٝ بٔ املٗدٟ، فُٛع١ زض

، ٚتسمج١ تازٜذ سطاز٠ اهلٓد يًربٚفٝطٛز قُد فٝب )َدٜس اؾاَع١ (7131ّ)

                                                           
 ٖٓدٟ. باسح 

 حوارات
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ٚايرخا٥س  (،7131ّ)( َٔ األزد١ٜ إىل ايعسب١ٝ اامل١ًٝ اإلضال١َٝ، ْٝٛدهلٞ، ضابّك

ؼكٝل يًذص٤ ايطابع عػس  -)باألزد١ٜ ايع١ًُٝ يًتازٜذ اإلضالَٞ: دزاض١ ؼ١ًًٝٝ

زےيهتاب "

 
 

ا( مت ْػسٙ مبطاعد٠ َاي١ٝ َٔ اجملًظ دص٤ّ 34 " ايرٟ ٜػتٌُ ع٢ًاجئ

ّٝ ا( ايٛطين يرتٜٚر ايًػ١ األزد١ٜ ايتابع يٛشاز٠ ت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ )ٚشاز٠ ايتعًِٝ ساي

يًػ١ ايعسب١ٝ مبػازن١ با. ٚباإلضاف١ إىل ذيو، ي٘ عٓد٠ نتب َدزض١ٝ (7131ّ)

قُد  ٝعاب كتًف َساسٌ سٝا٠ األضتاذضت. ٜطع٢ ٖرا اؿٛاز الاألضاتر٠ اآلخسٜٔ

 ألنادمي١ٝ ٚايتدزٜط١ٝ.ْعُإ خإ ا

***** 

ع: أٚاّل أٚد إٔ أعسف َٔ فطًٝتهِ َاذا تعًُتِ يف ايطفٛي١ ٚنٝف بدأمت 

  َطريتهِ يف ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ؟

ز: بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٛيٓا ايهسِٜ قُد ٚع٢ً آي٘ 

 .ايطاٖسٜٔ َٚٔ تبعِٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔايطٝبني 

 كسا٠٤أِْٗ  ٜبدؤٕٚ تعًِٝ أٚالدِٖ بَٔ تكايٝد املطًُني يف اهلٓد ٚغريٖا َٔ ايبالد 

ايكسإٓ ايهسِٜ ٜٚطُٕٛ اؿف١ً اييت تعكد بٗرٙ املٓاضب١ "سف١ً بطِ اهلل". ٚناْت 

ت بٗرا ايتكًٝد ٖرٙ ايعاد٠ داز١ٜ إىل املاضٞ ايكسٜب بٌ َا شايت تتُطو بعض ايعا٥ال

 "ْٛزاْٞ قاعد٠"ـا يف ايبٝت بَطري٠ تعًُٝٞ االبتدا٥ٞ أّٜط تاملبازى يػا١ٜ اآلٕ. فبدأ

ايكاعد٠ ايٓٛزا١ْٝ ٚعُسٟ ثالخ أٚ أزبع ضٓٛات ٚبػري أٟ ضػط، نٓت أقسأ َت٢ غ٦ت 

ملكسئ قُد ٚأيعب َت٢ أزدت. ٚتعًُت بعض ايطٛز ايكصري٠ َٔ ٚايدٟ ايػٝذ ا

يػٝب بايطُاع. عٓدَا اضتطعت قسا٠٤ ايكسإٓ ٚسفعتٗا عٔ ا ضًُٝإ خإ زمح٘ اهلل،

ايهسِٜ َٔ املصشف دٕٚ إٔ أنًُ٘، قسز ٚايدٟ إٔ أبدأ عفغ ايكسإٓ ايهسِٜ 

ا ع٢ً ذيو ست٢ ست٢ أنٕٛ َٓتٗٝا َٓ٘ يػا١ٜ ايط١ٓ ايتاضع١ َٔ عُسٟ ٚنإ سسّٜص

ُّ ا ميّهٓين َٔ إنُاٍ اهلدف املكسز يف سٝٓ٘. ا بازّعغٝٓس عد٠ نتاتٝب يٝذد َعً

 .هٓين سسَت َٔ سفغ ايكسإٓ إلصابيت ببعض األَساض أثٓا٤ ٖرٙ ايفرت٠ٚي

 َٔ خاص١ َدزض١ اهلل زمح٘ خإ عسفإ قُد األضتاذ األنرب ألخٞ ٚنإ

 األٚىل ايجا١ْٜٛ ست٢ املدتًف١ املٛاد ايفرت٠ ٖرٙ أثٓا٤ فٝٗا فدزضت ايجا١ْٜٛ إىل االبتدا١ٝ٥
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 َطًُٞ َٔ يهجري ّاأل ًػ١اي) ٚاألزد فتعًُت اؿهَٛٞ، ايدزاضٞ يًُٓٗر ٚفكا

 .ذيو إىل َٚا ٚاؾػسافٝا سٜاضٝاتٚاي اهلٓد١ٜ ايًػ١ َٚبادئ ،(اهلٓد

 ايتع١ًُٝٝ املؤضطات يف ايعدٜد٠ َٚساسًٗا ايع١ًُٝ، زسًتهِ ناْت نٝف: ع

  املدتًف١؟

 داَع"بـ ايعسب١ٝ ايعاي١ٝ باملدزض١ ايتشكت عُسٟ َٔ ايعاغس٠ يف دخًت عٓدَا: ز

 ٚايفازضٞ ايعسبٞ ٚاألدب ٚايصسف ايٓشٛ نتب َٔ فٝٗا ٚدزضت. ٞبدهل "فتشبٛزٟ

 يف تدزع اييت املٛضٛعات َٔ ذيو إىل َٚا األسٓاف ٚفك٘ ٚايفًطف١ ٚاملٓطل ٚايبالغ١

 ضت املدزض١ ٖرٙ يف دزضت. بايفازض١ٝ ٓشٛاي نتب ٚبعض اإلضال١َٝ املدازع

 َٔ ٚاضتفدت. ضٓٛات أزبع افٝٗ ٚدزضت ايعًُا٤ ٓد٠ٚي ايعًّٛ بداز ايتشكت ثِ. ضٓٛات

 أٜٚظ قُد ايػٝذ األضاتر٠ مساس١ َجٌ ايعطٛفني املػفكني األضاتر٠ نباز

 ايدٜٔ بسٖإ قُد ٚايػٝذ ايٓدٟٚ اؿطين زابع قُد ٚايػٝذ ايٓدٟٚ ساَٞايٓذ

 ايٓدٟٚ زغٝد ٚاضح قُدايػٝذ ٚ ايٓدٟٚ األععُٞ ايسمحٔ ضعٝد ٚايػٝذ ايطٓبًٗٞ

 عًٞ اؿطٔ أبٛ ايػٝذ مساس١ ٚنإ. ٚغريِٖ ايٓدٟٚ ٛزظٗ قُد املفيت ٚايػٝذ

 فسح ،يهٓاؤ َٔ عٛدتٞ بعد بسًٜٞ زاٟ يف شزت٘ ٚعٓدَا انجرّي عًٞ ٜػفل ايٓدٟٚ

 .صاؿ١ دعٛات يٞ ٚدعا انجرّي

 ١٦ٖٝ املٛيٟٛ َٔ: َٓٗا باالْتطاب، ايػٗادات بعض ع٢ً سصًت ايجا١ْٝ ايفرت٠ أثٓا٤ ٚيف

زي اگ راج: سايٝا) آباد بإي٘ ١ٚايفازضٝ ايعسب١ٝ االَتشاْات  ٚاملٛيٟٛ( ؼٜبساد أتسا ، ئ 

 ادتصت نُا تػاْدٜػسا،ـ بـ ايبٓذاب داَع١ َٔ( ايعسب١ٝ بايًػ١ ايتدصص) ايفاضٌ

 اؾاَع١ َٔ( فكط اإللًٝص١ٜ بايًػ١) ٚايبهايٛزٜٛع ايعًٝا ٚايجا١ْٜٛ ايجا١ْٜٛ اَتشاْات

. فٝٗا ايعسب١ٝ بايًػ١ املادطتري تٚأنًُ دهلٞ ظاَع١ ايتشكت ثِ. ٙابعًٝهس اإلضال١َٝ

 يٞ ضٓشت ثِ. ؤيهٓا داَع١ َٔ( بايعسب١ٝ) ايدنتٛزاٙ أنًُت بطٓٛات ذيو ٚبعد

 أزبع سٛايٞ ٖٓاى فبكٝت األملا١ْٝ اؿه١َٛ َٔ مبٓش١ أملاْٝا إىل يًطفس ايفسص١

 يف بريتٗا اييت ًذٗٛدي ٚدٝص٠ قص١ ٖرٙ(. اآلداب) ايدنتٛزاٙ ع٢ً ٚسصًت ضٓٛات

 .ايتعًِ ٌضبٝ
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 َد٣أٟ  ٚإىل فٝٗا، ْػأمت اييت ايب١٦ٝ ع٢ً ط٤ٛاي بإيكا٤ ايتهسّ َٓهِ أزدٛ: ع

 أضستهِ؟ يف ايطا٥د باؾٛ تأثسمت

 املدزض١) ايعسب١ٝ ايعاي١ٝ املدزض١ أضاتر٠ َٔ اهلل زمح٘ ٚايدٟ نإ هلل اؿُد: ز

َّ ،ايهسِٜ يًكسإٓ اسافّع ٚنإ دهلٞ يف فتشبٛزٟ ظاَع( اإلضال١َٝ  ألسد اٚإَا

 ٚصال٠ ايهسِٜ ايكسإٓ تال٠ٚ ع٢ً اَٛاظّب ٚنإ. ٚاؾُع١ اي١َٝٛٝ يًصًٛات املطادد

 ستٚأٓث اعُّٝك اتأثّس بٗا ٚتأثسْا قافع١ عا١ً٥ ناْت عا٥ًتٓا ٖٚهرا. ٚغريٖا ايتٗذد

 .ذيو ع٢ً هلل ٚاؿُد اقّٜٛ اتأثرّي فٝٓا ايد١ٜٝٓ ايب١٦ٝ ٖرٙ

 .ايع١ًُٝ هِسٝات ع٢ً إيكا٤ ايط٤ٛ ٜسد٢ َٓهِ :  ع

 نإ عٌُ فأٍٚ دهلٞ يف أدٓزع بدأت ايعًُا٤، يٓد٠ٚ ايعًّٛ داز َٔ زدعت إٔ َٓر: ز

 دٓزضت االبتدا١ٝ٥، املدزض١ آْراى ٚناْت بازآٖدٚزاؤ بــ ايعًّٛ َصباح َدزض١ يف يٞ

 ٚال١ٜ يف) ضٝهسَدٜس١ٜ  إىل ضافست ثِ ضٓٛات، ثالخ سٛايٞ املدزض١ ٖرٙ يف

 ٚاملٛاد ١ٜاألزد ًػ١اي ٚدٓزضت. فٝٗا ايجا١ْٜٛ باملدزض١ اَدٓزّض يتشكتٚا( زادطتٗإ

 َٔ غٗٛز خالٍ ٘زب زمح١ إىل اْتكٌ ٚايدٟ ألٕ ٖٓاى طٜٛاّل أبل مل اإلضال١َٝ،

 ايعاي١ٝ املدزض١ األّ َدزضيت يف ٚدٓزضت دهلٞ إىل فعدت ايجا١ْٜٛ، باملدزض١ ايتشاقٞ

 نإ املدزض١ ٖرٙ َٔ عًٝ٘ أسصٌ نٓت ايرٟ ايساتب ٚيهٔ فتشبٛزٟ، ظاَع

 األزد١ْٝ املًُه١ ضفاز٠ يف ٚظٝف١ ع٢ً فشصًت ْفكاتٓا ٜػطٞ ال ٚنإ شٖٝدا

 ايعسب١ٝ ايطفازات َٔ أقٌ ٚإٕ نإ ادّٝد فٝٗا ايساتب ٚنإ دهلٞ، ْٝٛ بــ اهلامش١ٝ

 ٚايطفري ايدبًَٛاضٕٝٛ ٚنإ فٝٗا ٖٚاد١٥ دٝد٠ ناْت ايب١٦ٝ ٚيهٔ األخس٣ ايػ١ٝٓ

 عًُٞ َهإ أغري ٚمل ضٓٛات ضت سٛايٞ ايطفاز٠ ٖرٙ يف فبكٝت ،انجرّي بٞ ٜجكٕٛ

 صسفت ٚيهٔ َػس١ٜ بسٚاتب ايعسب١ٝ بايطفازات يًعٌُ ايفسص يٞ ضٓشت أْين َع

 َٔ األخري٠ ايفرت٠ يف. أفطٌ ناْت األزد١ْٝ ايطفاز٠ يف عًُٞ ظسٚف ألٕ عٓٗا ايٓعس

 ايهتاب اؾاًٖٞ" ايػعس َصادز" اسبص) األضد ايدٜٔ ْاصس. د.أ دا٤ فٝٗا عًُٞ

 آٍ َؤضط١) اإلضال١َٝ اؿطاز٠ يبشٛخ املًهٞ اجملُع ز٥ٝظ (َٛضٛع٘ يف ايكِٝ

 أزضٌ أْا" يٞ: قاٍ ٚيهٓ٘ فاعترزت فُع٘ يف ايعٌُ عًٞ فعسض اهلٓد يصٜاز٠( ايبٝت

 ٚبعد يًُذُع ضٝفا ٚبكٝت األزدٕ إىل ضافست ثِ قٓسز". ذيو ٚبعد يًصٜاز٠ تأغري٠ يو
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: قاٍ اهلٓد". يف إلاشٙ ميهٔ عُال أعطين" ي٘: اآلٕ؟ قًت زأٜو "َا ضأيين: أٜاّ ثالث١

 ضبع١ بعد ٚٚافكت َٓ٘ خذًت ثِ أخس٣، أٜاّ ألزبع١ ايكٝاّ يٞ َٚٓدد بعد". فُٝا ذيو"

 إىل ضفسٟ ست٢ فٝ٘ ٚعًُتّ 3431 يف املًهٞ باجملُع ٚايتشكت اقرتاس٘، ع٢ً أٜاّ

 ّ.3434 عاّ يف أملاْٝا

 ترنسٚا إٔ فطًٝتهِ َٔ أطًب مسشتِ، يٛٚاألزدٕ.  أملاْٝا يف فرت٠ قطٝتِ: ع

 فرت٠ُ أٓدت ٚنٝف سٛهلُا، ايك١ُٝ ٚػازبهِ َالسعاتهِ ايتفصٌٝ َٔ بكدز

 ٚايتشكٝل؟ ايبشح فاٍ يف ذٚقهِ ٚت١ُٝٓ ثكافتهِ، تٛضٝع يف ادّٚز ٖٓاى عًُهِ

 إقاَيت فرت٠ يف. 3441ّ أغططظ بدا١ٜ إىل 3434 ضبتُرب َٔ أملاْٝا يف بكٝت: ز

 داَع١ َٔ فٝٗا ايػٗاد٠ ع٢ً ٚسصًت َهجف١ دٚز٠ يف األملاْٝا يػ١ دزضت فٝٗا

 ٚباسجا غسف قاضس اغتػًتَٓٗا ثِ   ايدنتٛزاٙ غٗاد٠ ع٢ً نُا سصًت .باَبٛزغ

 .ْفطٗا اَع١اؾ يف َػازنا

ُٓإ يف نٓت  ال ق١ٝغس ب١٦ٝ عُإ يف فهإ أملاْٝا إىل أغادز إٔ قبٌ( األزدٕ) ع

 يف ٖٛ األزدٕ أٌٖ ٚبني بٝٓٓا ايهبري ايفسم. اهلٓد يف املطًُني ب١٦ٝ عٔ انجرّي خيتًف

 َعاَالتِٗ يف ٚايصدم ٖٓاى األَا١ْ. َطتٛاْا َٔ أزفع فُطتٛاِٖ املعٝػ١ َطت٣ٛ

 أْٗا ٜعين ال ٖٚرا ايعا١َ اؿٝا٠ يف ٣يًسغاٚ ٚدٛد فال ٚايهسّ َٔ عادتِٗ، ٚايطدا٤

 اـطف عٔ اغ٦ّٝ فٝٗا ْطُع ٚال ا،غ٦ّٝ عٓٗا أعسف ال ألْين اص١اـ اؿٝا٠ يف تٛدد

 يف ايطري سٛادخضشاٜا  دجح تبك٢ ست٢ ذيو إىل َٚا ٚاالختطاف ٚاالغتٝاٍ ٚايطسق١

 اجملٖٛسات أٚ باملاٍ أسد َطٗا قد ٜهٕٛ فال اؿادخ َٔ َٜٛني أٚ ّٜٛ بعد ايصشسا٤

 أٚ قبً٘ أٚ ايًٌٝ َٓتصف يف ْريايدْا َٔ مبالٜني متس إٔ ٚبإَهاْو. عًٝٗا ٚاؿًٞ

 .أَٛايو ٜٓتٗب أٚ ٜٗامجو أٚ ٜطاٜكو اأسّد ػد ٔفً بعدٙ

 يف ايك١ُٝ بايهتب ١٦ًَٝ األزد١ْٝ ٚاملؤضطات اؾاَعات يف املدتًف١ املهتبات ٚعاد٠

 ٖرا فٝٗا َٔ ضهإ ٜػتػًٕٛ ٚاملجكفني ايعًُا٤ نباز َٔ ٚتس٣. املٛضٛعات كتًف

 .فٝ٘املكُٝني  أٚ ايبًد
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 تهٕٛ دسمي١ ٜستهب إٔ ألسد ٜطٌٗ ٚال ْاضذ١، عكٛهلِ فٝٗا فايٓاع أملاْٝا، أَاٚ

.  ممهٔ َطت٣ٛ أع٢ً ع٢ً َٚعاَالتِٗ ٚتعاًَِٗ ٚأخالقِٗ نبري٠، أٚ صػري٠

َّ خيتًف أخالقِٗ َٚطت٣ٛ  .اؿس٠ ؿٝاتِٗ ٚقٛاعد أصٍٛ هلِ ٚيهٔ امتا

 يًبشح ايطسٚز١ٜ ايتطٗٝالت مجٝعٖٓاى  تٛدد. ؽتًف افٗٞ أّٜط ايع١ًُٝ سٝاتِٗ أَا

 هلِ ٜٚطُح ايتكاعد إىل حيايٕٛ ال اؾاَعات يف األضاتر٠ إٔ مسعت ٚقد. ٚايتشكٝل

 َٔ ايع١ًُٝ أعُاهلِ ع٢ً ٜٚدإَٚٛ ٜأتٕٛ ِٖٚ ايتكاعد عُس بعد ايعٌُ اضتُسازب

 ٚعٓدَا. تطاٌٖ أٟ دٕٚ َٔ ناٌَ بٓػاط ذيو إىل َٚا ٚايتشكٝل ٚايبشح ايتدزٜظ

 أٟ بػري ايعٌُ فٝرتنٕٛ سك٘ ٜؤدٚا إٔ ميهٔ ٚال ايعٌُ ع٢ً قادزٜٔ ريغ أِْٗ ٜسٕٚ

 .تسدد

 فُٝهٔ. فٝٗا املهتبات ؾُٝع املٛٓسد ايفٗسع األملا١ْٝ اؾاَع١ٝ املهتبات يف ٜٛدد

 أٟ تطًب إٔ ٚبإَهاْو ،ٚدٛدٖا َٚهإ أملاْٝا يف املٛدٛد٠ ايهتب ع٢ً االطالع ب٘

. فٝٗا تعٌُ أٚ تدزع أْت اييت اؾاَع١ َهتب١ يف بطاق١ تعب١٦ مبذسد ؼتاد٘ نتاب

 ٖرا تطتعري إٔ اآلٕ وٚميهٓ ٚدٝص٠ َد٠ خالٍ َهتبتو يف ايهتاب ٜٚهٕٛ

 ٖرا يف ذنسٖا ميهٔ ال أخس٣ تطٗٝالت ٖٚٓاى. ألضبٛع َهتبتو َٔ ايهتاب

 .املٛدص

 يف ايطاد يػ١ تٛادٗٗا اييت ٚايعكبات ايصعٛبات َا تبٝٓٛا إٔ سطستهِ َٔ أزدٛ: ع

 دْا؟بال

 فال طٌٜٛ َٛضٛع املٛضٛع ٖٚرا نجري٠ ايعسب١ٝ ايًػ١ تٛادٗٗا اييت ايصعٛبات: ز

 يف ايعسب١ٝ أٌٖ نٛاٌٖ ع٢ً تكع ٚاملطؤٚي١ٝ. فكسات أٚ ضطٛز يف ٜٓاقؼ إٔ ميهٔ

 :ًٜٞ فُٝا ٚبعطٗا. َععُٗا

 .ايصشٝح بايٓطل االٖتُاّ عدّ -
 .بػريٖا يًٓاطكني ايعسب١ٝ ايًػ١ تدزٜظ ع٢ً َعًُٝٗا تدٓزب عدّ -
 .ايعسب١ٝ بػؤٕٚ االٖتُاّ عٔ ايٓعس صسف -
 ايًػ١ دزٚع ٜتابعٕٛ ٚال َباغس٠ ايجا١ْٜٛ املدازع َٔ ايه١ًٝ إىل ٜأتٕٛ دهلٞ طالب -

 ٚيػا١ٜ ايطادع ايصف َٔ املدزض١ يف ٜدزضٕٛ ٚايرٜٔ. َدزضتِٗ غري يف ايعسب١ٝ
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 ايجا١ْٜٛ املدازع يف سب١ٝايع ايًػ١  تعًِٝ ألٕ دٝدا ايعسب١ٝ ايًػ١ ٜعسفٕٛ ال عػس ايجاْٞ

 ٚيف ق١ًًٝ تهٕٛ يًعسب١ٝ املكسز٠ ٚاؿصص. األخس٣ املٛضٛعات إشا٤ االٖتُاّ ٜٓاٍ ال

 ايط١ٓ فتُطٞ ط١ًٜٛ ملد٠ غاغس٠ ايعسب١ٝ ايًػ١ َعًِ ٚظٝف١ تهٕٛ املدازع بعض

 .املاد٠ ٖرٙ تدزٜظ دٕٚ َٔ ايدزاض١ٝ
 ٖرٙ ألٕايعسب١ٝ  َعًِ ٝنيتعفٝٗا  ميهٔ فال ددا ض١ًٝ٦ املدازع ٖرٙ إَهاْٝات -

 .كتًف١ اختٝازات ايطالب يد٣ ٜٚهٕٛ إضاف١ٝ َاد٠ املاد٠
 َٔ نجري َٚٓٗر ايجا١ْٜٛ، املدازع يف ايدزاضٞ املٓٗر َطت٣ٛ يف ايفسمٜٛدد  -

 .ايجا١ْٜٛ يف دزضٛا مما املطت٣ٛ، سٝح َٔ أع٢ً ٜهٕٛ ايهًٝات
 عٔ ٚذيو ايعسب١ٝ ايًػ١ دزعت اييت ايجا١ْٜٛ املدازع إىل ايعٕٛ ٜد َد َٔ بد ٚال -

 .ايػا١ٜ هلرٙ َكسز٠ ؾ١ٓ طسٜل
 .تطتشل نُا اإلضال١َٝ املدازع أنجس يف ايعسب١ٝ بايًػ١ االٖتُاّ عدّ -
 بدٍ اهلٓد١ٜ ٚاؾاَعات ايهًٝات بعض يف بايعسب١ٝ ايعسب١ٝ ايًػ١ نتب تدزٜظ عدّ -

 .س٣األخ احمل١ًٝ ايًػات َٔ بًػ١ أٚ اإللًٝص١ٜ أٚ باألزدٚ تدزٜطٗا
 .ٚاملدازع املؤضطات كتًف يف ايعسب١ٝ ايًػ١ تدزٜظ الضتُساز املٝصا١ْٝ تٛفري عدّ -
 ألْ٘ اإلعالّ، ٚزداٍ ٚايتذاز ايعسب١ٝ ايًػ١ يف ايبازعني ع٢ً َػت١ًُ ؾإ ٚدٛد عدّ -

 .فكط اؿه١َٝٛ ايرباَر ع٢ً اتهاال ايعسب١ٝ ايًػ١ ٚتعًِ تدزٜظ ميهٔ ال

 َطًٛب١ ٚايهفا٤ات املؤٖالت فُا. قسٕ زبع َٔ أنجس ملد٠ ايتعًِٝ ٚظٝف١ غػًتِ: ع

 زؤٜتهِ؟ يف املعًِ يف

 تدزٜط٘ ٚطسٜك١ اصشّٝش اْطّك كْ٘ٚط داذب١ غدص١ٝ املدزع ٜهٕٛ إٔ أز٣: ز

 ايعسب١ٝ ايًػ١ تدزٜظ ع٢ً اَدزّب ٜٚهٕٛ. ايطالب اٖتُاّ إيٝٗا جيًب َؤثس٠ طسٜك١

 ملدزضٞ ددا ١َُٗ األَٛز ٖٚرٙ. ايتدزٜظ طسم يف غٗاد٠ ٚحيٌُ. بٗا ايٓاطكني يػري

 ايصفات إىل باإلضاف١ ايعًٝا ايدزاضات يف ٚيألضاتر٠. ٚايجا١ْٜٛ االبتدا١ٝ٥ املدزضتني

 مجٝع يف امل١ُٗ ايهتب ع٢ً ٚاالطالع اٚاضّش صٛتِٗ ٜهٕٛ إٔ َٔ بد ال املرنٛز٠

 بد ال. ايهتب مبطايع١ ٚفسسني ْاغطني ٜهْٛٛا ٚإٔ. ٚيآلٕ اؾا١ًٖٝ َٔ األدب أْٛاع

ُّ. فأنجس أنجس ايطالب ٜطتفٝد ست٢ ايتدزٜظ طسم تػٝري َٔ  تدزٜطٞ فرت٠ بإٔ اعً
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 ٚعػسٜٔ ضبع١ دهلٞ ظاَع١ ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ يف تدزٜطٞ فرت٠ ٚؼٝط. ددا ط١ًٜٛ

 .اتكسّٜب عاَا

 ايٓٗا١ٜ؟ إىل ايبدا١ٜ َٔ غػًتُٖٛا املٓاصب أٟ: ع

 املدزض١ يف ثِ. دهلٞ يف االبتدا١ٝ٥ ايعًّٛ َصباح َدزض١ يف دزضت دٓزضت، َا أٍٚ: ز

 بعد يدهلٞ ْٗا٥ٝا ٚزدعت. زادطتٗإ بٛال١ٜ (Sikar) ضٝهس َدٜس١ٜ يف ايجا١ْٜٛ

 ايػسٜع١ يعًّٛ َدٓزضا األّ ايعسب١ٝ ايعاي١ٝ املدزض١ يف ٚعٝٓت. ٚايدٟ ٚفا٠ َٔ غٗٛز

 دهلٞ بٓٝٛ اهلامش١ٝ األزد١ْٝ املًُه١ بطفاز٠ ايتشكت ثِ. ٚاألدب اإلضال١َٝ

 ضت ٚبعد. يًطفاز٠ أخس٣ أقطاّ يف اغتػًت نُا .ايعسب١ٝ يًػؤٕٚ قًٞ نطهستري

 اؿطاز٠ يبشٛخ املًهٞ باجملُع ٚايتشكت األزدٕ إىل ضافست أنجس أٚ ضٓٛات

ُٓإ يف اإلضال١َٝ  َٛضٛع١ َٚػسٚع املدطٛطات فٗسض١: َعا املػسٚعني يف ع

 دزاض١ٝ َٓش١ يف أملاْٝا إىل َٓ٘ غادزت تكسٜبا ضٓٛات ضت ٚبعد اإلضال١َٝ اؿطاز٠

 قاضسا ٚعًُت دنتٛزاٙ زضاي١ قدَت فٝٗا إقاَيت ٚأثٓا٤. أملاْٝا سه١َٛ َٔ

 املطاف ْٗا١ٜ ٚيف. يألزدٚ َػازنا باسجا عًُت نُا .اإلضال١َٝ ٚايعًّٛ يًعسب١ٝ

 غٝابٝا ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ يف َػازنا أضتاذا ٚعٝٓت زمحت٘ غآبٝب عًٞ اهلل أَطس

 .دهلٞ داَع١: األّ ظاَعيت

 بني تالسعْٛٗا اييت ايٛاضش١ ايفسٚم ٖٞ َٚا ايتشكٝل؟ فٔ إىل تٓعسٕٚ نٝف :ع

 اؿاضس؟ يف ٚايتشكٝل املاضٞ، يفقبٌ قسٕ  ايتشكٝل

 ٚهلرٙ ،ايعسب١ٝ بايًػ١ املٗتُني عٛاتل ع٢ً تكع نبري٠ َطؤٚي١ٝ ايرتاخ ؼكٝل: ز

 زضاي١ تهٕٛ بإٔ ٖازٕٚ قُد ايطالّ عبد األضتاذ احملككني إَاّقد اقرتح  األ١ُٖٝ

 ايطًطات مبٛافك١ اقرتاس٘ ٚقٛبٌ ايعسب١ٝ املدطٛطات َٔ أٟ ؼكٝل يف املادطتري

 ايرتاخ نتب َٔ انبرّي اعدّد سككٛا ايرٜٔ احملككني َٔ َعًَٛاتٞ سطب. اؾاَع١ٝ

 حيكل مل أْ٘ ٚايعاٖس ،أمحد ايدٜٔ كتاز. د.أ ٚ املُٝين ايعصٜص عبد ايربٚفٝطٛز ُٖا

 يف ٚيهٔ. ايرتاخ نتب َٔ انبرّي اعدّد( اأّٜط قبًُٗا األغًب ٚع٢ً) بعدُٖا أسد

َّ ايرتاخ بتشكٝل ٜٗتِ اأسّد لد ال ايكسٕ ٖرا  ق١ُٝ َٔ بعطِٗ ٜكًٌ بٌ. ابايّػ ااٖتُا

 قادزٜٔ غري ناْٛا أٚ ايًػ١ جيٝدٕٚ ال ايطابل يف ايعًُا٤ نإ أْ٘ ٜٚسٕٚ ايتشكٝل
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 األعُاٍ ع٢ً املدطٛطات ؼكٝل ًٛافٓط ًريوف إظٗازٙ ٜسٜدٕٚ َا إظٗاز ع٢ً

 .ععِٝ يعًِ ٖرا إٕ ٚأقٍٛ يف ٖرا اـصٛص. اإلبداع١ٝ

 ٚإيٝٗا؟ ايعسب١ٝ َٔ ايرتمج١ ع١ًُٝ يف زأٜهِ َا: ع

 غعٛب إىل غعب َٔ ٚاملعًَٛات ايعًّٛ اْتكًت ٚبٗا ددا ١َُٗ ع١ًُٝ ايرتمج١ ع١ًُٝ: ز

 ْتٝذ١ ٚدد ايعٛمل١ َصطًح إٕ ٍْٛك إٔ ميهٔ ست٢ أخس٣ بالد إىل بًد َٚٔ أخس٣

 .ايرتمج١

 ايعصس١ٜ باؾاَعات ًٜتشكٕٛ ايرٜٔ ايد١ٜٝٓ املدازع ـسجيٞ تٓصشٕٛ َاذا: ع

 ايعًٝا؟ ايدزاضات َٛاص١ً بٗدف

. ايد١ٜٝٓ بايٛادبات ٚااليتصاّ احملُٛد٠ األخالم َٔ تعًُٛا َا ٜٓطٛا ال إٔ هلِ أْصح: ز

 يف فعاي١ َطا١ُٖ ٜطاُٖٛا ٚإٔ، اإلضالَٞ يًدًل ازا٥ّع امنٛذّد ٜكدَٛا إٔ ٚعًِٝٗ

 يف سدٚد بال اؿس١ٜ ٜعتربٚا ٚال، َٓع١ُ بطسٜك١ ذيو إىل َٚا اـري١ٜ األعُاٍ

 ٚايتصاَات بكٝٛد ناْت املدازع يف ايب١٦ٝ بإٔ عٓٛاٜ ٚال، ْع١ُ ٚاؾاَعات ايهًٝات

 إقا١َ حياٚيٛا ٚال ،ٖٓا تسٕٚ ٚمما املدازع يف زأٜتِ مما بني بني خرٚا بٌ. َسض١ٝ غري

  ايدزاض١ يف ٜكٓصسٚا ٚال، انجرّي ٜٓدَٕٛ ٚإال ٚاؾاَعات ايهًٝات يف املدزض١ٝ ايب١٦ٝ

 .يًتكدٜس َتٓاقطتإ صٛزتإ ٚايتكدٜظ ٚاالسرتاّ، اؾاَع١ٝ ايٛادبات تكدِٜ يف ٚال

 يف املادطتري ٜهًُٕٛ ايرٜٔ يًباسجني بهًُات تتكدَٛا إٔ َٓهِ أيتُظ اأخرّي :ع

ٗٓد ايعصس١ٜ، اؾاَعات َٔ ايدنتٛزاٙ َٚسس١ً ف١ايفًط  َطتكبًِٗ إىل ايطسٜل مت

 اؿٝا٠؟ َٔ ػازبهِ ض٤ٛ يف ٚذيو ٚاآلخس٠، ايدْٝا يف ٚلاسِٗ املػسم

 :فبعطٗا ٖٓا، تًٓدص إٔ ٚميهٔ نجري٠ ْصا٥ح ٖٓاى: ز

 **تبیصم ا  اا اا ا  الااک انتبیصم) لاح نٌ َفتاح ألْ٘ ٚايكدز باهلل اإلميإ أٚاّل -

 (دہي اا ز  ے تبیصمہیا  
 .ٚاؾٗد اؾد َٔ ايع١ًُٝ األعُاٍ يف بد ال -
 يف ادّٗد تأيٛ ٚال ضٗال عًُو تعترب ال ٚيهٔ دٝد فٗرا ايعسب١ٝ َٔ َتُهٔ أْت إذا -

 .إلاشٙ
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 اددّٜس ٜٚهٕٛ ايتدصص ذيو يف ق١ُ أع٢ً اؾٛد٠ َٔ عًُهِ ٜصٌ إٔ بد ال -

 .اؾاَع١ٝ اإلدسا٤ات َٔ االْتٗا٤ فٛز بايٓػس
 فذٌُٝ، إيٝ٘، تطُشٕٛ عٌُ ع٢ً سصًتِ إذا ١ٝاؾاَع ايدزاض١ َٔ االْتٗا٤ بعد -

 .َايهِ يف ٚايبا٥طني ايفكسا٤ ْصٝب تٓطٛا ٚال اهلل اغهسٚا
 طٜٛاّل ٚقتهِ تطٝعٛا فال تطُشٕٛ نُا ايعٌُ ع٢ً اؿصٍٛع٢ً  تكدزٚا مل ٚإذا -

 .شٖٝد بساتب ٚيٛ ابدؤٚا ايعٌُٚ طؤٚيٝاتهِايكٝاّ مب يفٚا تكٓصس ال. االْتعاز يف
 املكاب١ً الدتٝاش ٚنْٛٛا َطتعدٜٔ طٜٛاّلِ دزضت مبا االستفاظ يف ادّٗد تأيٛا ٚال -

 أدا٤ ٚبػري عٌُ دٕٚ ٚظٝفتهِٚا تٓتعس ال ٚيهٔ تسٜدْٚٗا، اييت يًٛظٝف١

 .َعهِ اهلل ٜٚهٕٛ. َطؤٚيٝاتهِ
ِٕ ََٚعَط٢}: افافُٗٛ ط١ًٜٛ، ملد٠ املطًٛب١ ايٛظٝف١ ع٢ً ؼصًٛا مل إذا - ُٖٛا َأ  َتِهَس

٦ِّٝ َٛ اَغ ُٖ ِْٝس َٚ ِِ َخ ِٕ ََٚعَط٢ َيُه ٦ِّٝ ُتٔشبُٓٛا َأ َٛ اَغ ُٖ ِِ َغسْٓ َٚ ُ٘ َيُه ُِ َٚايًَٓ ِِ َِٜعًَ ُِْت  ال ََٚأ

َٕ ُُٛ  .ايٛظٝفٞ اػاٖهِ تػريٚا إٔ ٚعًٝهِ (.731:ايبكس٠) {َتِعًَ
 بٌ يًٛظا٥ف ػسٟ يتاي املكابالت يف تػرتنٛا ال يهِ أقٍٛ أْٓٞ ٜعين ال ٖٚرا -

 .ايعٌُ عٔ عاطًٕٛ ٚأْتِ هلا تٓتعسٚا ال ٚيهٔ فٝٗا تػازنٛا إٔ املكصٛد
ُّ ٚأْا -  َٔ فأْت ذيو يو أَهٔ ٚإذا ،"عٌُ طايب ٚال ايعٌُ َعطٞ نٔ: "أقٍٛ ادا٥

  .ايٓاع أضعد
 فًٝهٔ اؿٛاز، َٔ ٖرا غ٤ٞ اأسّد ٜعذب مل ٚإذا أغهسى، أْا املطاف ْٗا١ٜ يفٚ

 .أَني ْاصح ي٘ ْاأ ٜكني، ع٢ً

 ايطعٝد٠ ايفسص١ ٖرٙ إتاس١ ع٢ً إيٝهِ ٚاالَتٓإ ايػهس غايص يف اـتاّ أتكدّ

 ،سٝاتهِ َٔ اؾٛاْب كتًف عٔ امل١ُٗ باملعًَٛات املفعِايعًُٞ  اؿٛاز ٖرا إلدسا٤

 بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا. إضاف١ إىل َالسعاتهِ ايدقٝك١ ٚتٛدٝٗاتهِ املفٝد٠ يًُٗتُني
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 األدٜب ستُد بطاّ ًَـ از َعسٛ

ستُد َعٗس مجايٞ .أ :ساٚزٙ


  

اب أدب األطؿاٍ يف األزدٕ، األدٜب ستُد بطاّ يف ٖرا ايًكا٤ َعٓا أسد أبسش نٓت

ع٢ً غٗاد٠ سؿٌ  .0291ّعاّ َازع  92يف  ،ُإًَـ ايرٟ ٚيد يف َع

ّ، ٚدبًّٛ عًِ املهتبات 0291بهايٛزٜٛع يف ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ ٚآدابٗا عاّ اي

عٌُ أّٜكا.  ايًػ١ ايؿسْط١ٝٚإْ٘ ٜتكٔ  .ّ َٔ ادتاَع١ األزد0291١ْٝٚاملعًَٛات عاّ 

ُّ ملد٠  ّ، نُا عٌُ يف زتاٍ املهتبات0291-0291) يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝا َعً

ّٝ  ا يف زتاٍ تعًِٝ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ.ضت١ أعٛاّ، ٖٚٛ ٜعٌُ ساي

ْٚػاط  ،اا ٚإخساّدّ، َٚطسح األطؿاٍ تأيًٝؿ0291اٖتِ بجكاؾ١ ايطؿٌ َٓر عاّ 

ٚايكؿـ ايكؿري٠، َٚكاالت ٚدزاضات ٚقؿـ  ،ايطؿٌ ايتُجًٝٞ )دزاَا ايطؿٌ(

َطسس١ٝ يألطؿاٍ  99جس َٔ ـ أنأّيايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلصتًٝص١ٜ. إْ٘ ٚنتب ثكاؾ١ٝ ب

َععُٗا ػس أنجسٖا ع٢ً خػب١ املطسح، ٚمل تٓ ِتَايعُس١ٜ، ٚقٓدمبدتًـ املساسٌ 

 بعد.

قاّ بٓػاطات متج١ًٝٝ َطسس١ٝ ثكاؾ١ٝ َتٓٛع١ يف َهتبات األطؿاٍ )املهتب١ ايعا١َ 

ٌ يًُعًُني. ألَا١ْ عُإ ايهرب٣ ٚؾسٚعٗا( َٚسانص ثكاؾ١ٝ َٚدازع ٚٚزؽ عُ

 تبات ٚايٓػاط ايتُجًٝٞ ٚاملطسسٞ.ات ٚٚزغات عٌُ يف عًِ املهٚغازى يف دٚز

َّي ي٘ ضالضٌ َٚطسسٝات عدٜد٠  ا، ٚؾدزتا بايّػكد اٖتِ بكؿـ األطؿاٍ اٖتُا

ألطؿاٍ، ٜٚبًؼ عدد قؿؿ٘ ٚنتب األطؿاٍ أنجس َٔ ١٦َ َٓٗا: أٚالد َٛد١ٗ إىل ا

، ّ(0299ٚسرا٤ ايطٓبٛزٟ )، ّ(0291)ايؿٌٝ األْاْٞ ٚ، (0291ّ) اذتاز٠

َصزع١ األؾدقا٤ )عٔ زٚا١ٜ دٛزز أٚزٌٜٚ( ٚ، (0291ّٚاألؾدقا٤ ٚايجعًب )

(0299.)ّ 

                                                           
 باسح، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓد. 

 حوارات
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قد غازى يف نجري َٔ املطابكات ٚسؿٌ ع٢ً عدٜد َٔ ادتٛا٥ص ايتهسمي١ٝ يف أدب 

ايتأيٝـ املطسسٞ، ادتا٥ص٠ ايجايج١، دا٥س٠ ايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ عٔ  األطؿاٍ ٚع٢ً زأضٗا:

دا٥ص٠ ايتأيٝـ املطسسٞ، داَع١ ّ، ٥0299ٚس٠"عاّ ألطؿاٍ "أٚالد اذتاَطسس١ٝ ي

ّ. ٚؾاش ايهتابإ يألطؿاٍ 0291سس١ٝ "زدٌ يف ايعؿؿٛز" عاّ َطعٔ املًو ضعٛد، 

طابك١ َهتب ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ مب"ٚدعًٓا َٔ املا٤ نٌ غ٤٢ سٞ" ٚ"ايتًٛخ" 

 ّ.9111ارتًٝر عاّ 

***** 

 ع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ؟ع: يف ايبدا١ٜ، أٚد إٔ أعسف نٝـ بدأت زسًتو اي
ّ، 0291دزضُت يف َدازع خاؾ١، ختٓسدت يف ادتاَع١ األزد١ْٝ عاّ  ز:

دزاضات عًٝا عاّ عًِ املهتبات ٚاملعًَٛات دبًّٛ/ بهايٛزٜٛع أدب إصتًٝصٟ، ثِ

0291ّ. 
ّ(، ثِ يف زتاٍ املهتبات 0291-0291عًُت يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َعًًُا )

(0291-0291ُّ ، َٚا شيت، ٚتؿٓسغت يًهتاب١ ٚايٓػاطات يف اخاّؾ ا(، ثِ َعً

 .ثكاؾ١ األطؿاٍ
ّٛ زغبيت يف ايتؿٓسؽ، ألٕ اْكُاَٞ  يف أٟ مجع١ٝ أٚ َؤضط١ ثكاؾ١ٝ، بطبب ايطت عك

، ؾاملطؤٚي١ٝ أَا١ْ، ٚأٟ عٌُ ؾٝٗا ٜتطًب اَؤضط١ قد ٜؤثس ع٢ً عًُٞ نجرّي إىل

ٖرٙ ُتكعـ َٔ َتابع١ ٚت ٚادتُاعات ٚزتاَالت ال تٓتٗٞ، ، َٚكابالاٚٚقّت ادّٗد

 .اْػاطاتٞ ٚتؤٓثس عًٝٗا ضًّب

ٖٞ املساسٌ  ع: نٝـ َٚت٢ بدأت جتسبتو يف ايهتاب١ األدب١ٝ يألطؿاٍ َٚا

 ٚاحملطات اييت َسزت بٗا؟
، ٚددُت ؾٝ٘ تًب١ٝ الٖتُاَٞ، ثِ 0291ّايبدا١ٜ ناْت َع َطسح األطؿاٍ عاّ  ز:

الت ست١ًٝ، ٚنتبت نتبت ايكؿ١ ايكؿري٠، ْٚػست بعض ايكؿـ يف ؾشـ ٚزت

 .َٔ ايكؿـ، مل تٓػس ٚنٓت أعسقٗا ع٢ً ْاغسٜٔ يف ايٛطٔ ايعسبٞ انبرّي اعدّد
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َّ آخس يف ايطُٝٓا، ٚنتبت عد٠ َكاالت ْكد١ٜ  اٚيف ٖرٙ األثٓا٤ نٓت أتابع اٖتُا

ِٓ اْؿٓب اٖتُاَٞ يف ثكاؾ١ األطؿاٍ  .ُْػست يف ؾشـ ست١ًٝ، ث
ُّ ت ع٢ً ْػاطني: ْادٟ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ ٚدت١ٓ أغسؾ اخالٍ عًُٞ يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ َعً

املطسح، قٓدَت ضتٛ عػس َطسسٝات يألطؿاٍ َٔ تأيٝؿٞ ٚإخسادٞ، ٚنإ يعًُٞ 

َعًًُا أثْس نبرْي ع٢ً اٖتُاَٞ، ٚبعد إٔ تسنت ايٛشاز٠ تابعت َطسح األطؿاٍ ْٚػاط 

 ايطؿٌ ايتُجًٝٞ، ٚنتبت يف ٖرا اإلطاز أنجس َٔ مخطني َطسس١ٝ ط١ًٜٛ ٚقؿري٠

 .َٚكاالت ٚنتب عٔ ايٓػاطات ايتُج١ًٝٝ، ُْػست يف األزدٕ ٚبعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ
ّ )ْػاط متجًٝٞ، 0291َع األطؿاٍ َٓر عاّ  ايكا٤ّ ثكاؾّٝ 111قٓدَت أنجس َٔ 

َٔ  قسا٤ات قؿؿ١ٝ، َٗازات ؾ١ٝٓ َجٌ ؾٓع د٢َ يًُطسح ٚيٛسات َٔ قٓؼ ٚعسبات

األطؿاٍ يف األزدٕ، ٚيف بعض  يف شتتًـ َهتبات أضالى َعد١ْٝ ٚطا٥سات ٚزق١ٝ(

 .املسانص ٚاملدازع، َٚا شيت بعٕٛ اهلل
ٖٓاى ستط١ ذات أ١ُٖٝ نرب٣ يف سٝاتٞ ٖٞ نتاب١ ايدزاضات ايٓكد١ٜ، بدأت عاّ 

ّ بدزاض١ عٔ ارتًٝؿ١ عجُإ بٔ عؿإ زقٞ اهلل عٓ٘ يف أدب األطؿاٍ، 0299

إداز٠ُ ايجكاؾ١ ٚايٓػس،  ْٚػَستٗا َػهٛز٠ً داَع١ُ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ،

دزاضات يف اإلطاز ْؿط٘، ٚأعترُب دٗٛد ادتاَع١ يف ٖرا اجملاٍ ضابك١ غري  1تًتٗا 

َٛدٛد٠ آْراى يف ايٛطٔ ايعسبٞ، ال ضُٝٓا أْٓٗا َبادز٠ خٝٓس٠ َٔ َؤضط١ ع١ًُٝ بدا َٔ 

ايػسٜب إٔ تٗتِ بأدب األطؿاٍ، ٚنإ املطؤٚيٕٛ ُٜدزنٕٛ أ١ُٖٝ ٖرا األدب يف 

زتكا٤ بأدب األطؿاٍ ٚايدزاضات عٓ٘ ست٢ ٜؿبح ١ٝ، ؾًدِٜٗ اٖتُاّ سكٝكٞ بااليرتبا

ٚتٛايت ايدزاضات حبُد اهلل  .يف تسب١ٝ األدٝاٍ ٔ ثكاؾ١ األ١َ، ألُٖٝتَ٘ از٥ّٝط اداّْب

 .ٚؾكً٘
 ع: بٝٓٔ عٔ إؾدازاتو ٌٖٚ أْت زاض عٓٗا؟

ٛٓع ثكاؾ١ األطؿاٍ ْؿطٗا، ؾٗٓاى ايكؿ١ اي ز: كؿري٠، ٚايسٚا١ٜ، إؾدازات َتٓٛع١ تٓ

َٓا نْٛٞ زاقّٝ غدٜد  اعٓٗا ؾأعترب ْؿطٞ ْاقّد اٚاملطسس١ٝ ٚاملكاي١ ٚايدزاض١، أ

َٔ ًَشٛظات ايؿاسؿني يف داَع١ اإلَاّ  اايكط٠ٛ ع٢ً أعُايٞ، ٚقد تعًُّت نجرّي

 .ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ عٓدَا نٓت  ُأزضٌ إيِٝٗ ايدزاضات
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ٕٓ إؾدازات املسس١ً  َٚع ذيو ؾاإلؾدازات دٗد إْطإ ُٜدط٤٢ ٜٚؿٝب، ٚاملِٗ أ

 .عٔ املساسٌ ايتاي١ٝ، ْٚطأٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚايعٕٛ ااملبهس٠ ختتًـ نجرّي
َٓا املؤيؿات ؾٗٞ قؿؿ١ٝ ٚع١ًُٝ ملدتًـ املساسٌ ايع١ًُٝ، َْػست َععُٗا داَع١ُ ٚ أ

اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ َٚهتُب ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ ارتًٝر َٚؤضط١ أ ب 

 .، ٖٞ داز ْػس خاؾ١ َتدؿؿ١ يف أدب األطؿاٍ يف األزدٕ(ABC) ت
 ع: ٌٖ يدٜو اٖتُاَات أدب١ٝ أخس٣ غري أدب األطؿاٍ؟

أتابع األغسط١ ايطُٝٓا١ٝ٥ الٖتُاَٞ بايطُٝٓا، ؾٗٞ ُتجسٟ جتسبيت ايجكاؾ١ٝ، ٚتؿتح  ز:

ُٓا جيسٟ ع٢ً ايطاس١ يف  ْٛاؾر عدٜد٠، ٚأقسأ نًُّا تٝٓطس يٞ ذيو، نُا أنتب ع

بالد ايػاّ ٚايعسام ٚادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف، ٚستاٚالت اآلخس اييت ال 

ٌٓ يف اهلذّٛ ايؿهسٟ ٚايعطهسٟ ع٢ً األ١َ، َجٌ َا جيسٟ يف ؾًططني اييت  ته

اغتؿبٗا ايٝٗٛد، ٚيف ضٛز١ٜ ٚايعسام ٚايُٝٔ، ٖٚرا يف إطاز قٝٓل إىل سد َا، 

 .ٛع، َٓٗا ثالخ باإلصتًٝص١ٜٚنتبت عد٠ قؿـ ٚأنجس َٔ دزاض١ يف ٖرا املٛق
 هتاب١ أدب األطؿاٍ؟ٞ ايعٛاٌَ اييت أثازت اٖتُاَو بع: َا ٖ

ٖرا قدْز، َٚٓر ايطؿٛي١ ٚأسٓظ باٖتُاّ غدٜد هلرٙ املسس١ً، ٚنإ يًكسا٤ات دٚز  ز:

َِٗ، ؾكد شادت َٔ ٖرا االٖتُاّ، ٚنريو األغسط١ ايطُٝٓا١ٝ٥ َٚطسسٝات 

ٕٓ  ،انبرّي ااألطؿاٍ اييت تسنت أثّس ٚبكٞ ٖرا ٜتؿاعٌ يف عكًٞ ٚقًيب، َع غعٛز بأ

ٖٓاى أغٝا٤ نجري٠ ال بٓد َٔ إصتاشٖا، نريو ضاعدتين ايًػتإ اإلصتًٝص١ٜ 

 .ٚايؿسْط١ٝ ع٢ً االطالع ع٢ً َا ُٜهتب يف أدب األطؿاٍ
نُا إٔ عامل األطؿاٍ ٜتُٝٓص بايؿدم ٚايربا٠٤ ٚاحملب١، ٖٚرا ٜؿعب إٔ ٜهٕٛ يف 

، ٚحياٍٚ اايطؿٌ َٓو بطٗٛي١، أَا ايهبري ؾإْٓ٘ جيادٍ نجرّي عامل ايهباز، ٜتكٓبٌ

  .إٔ ٜجبت أْ٘ ع٢ً َعسؾ١ بهٌ أَٛز ايدْٝا
 ع: ٌٖ خيتًـ أدب ايطؿٌ عٔ غريٙ َٔ اآلداب ٚأٜٔ تهُٔ ؾعٛبت٘ يف ْعستو؟

ٌٓ ٖرا َٔ أِٖ األض١ً٦ اييت ُتطسح ع٢ً ايطاس١، ز: ْعِ، خيتًـ عٔ أدب ايهباز،  يع

، 9-1، 1-9ٓا عٔ األدب املٛٓد٘ يًُساسٌ املتكد١َ املبهس٠ )َٔ ضٔ ُٝا إٕ حتٓدثال ض

9-2 ٕٓ (، ٚيًدٝاٍ دٚز َِٗ يف ٖرا ايػإٔ، ٚإٕ غ٦ٓا إٔ ْتشٓدخ عٔ ايؿعٛب١، ؾإ
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ناتب أدب األطؿاٍ ٜبتطِ ٜٚكٍٛ: "ٖرا عاملٞ، ٚضاسيت، ٚسٝاتٞ، أعٝؼ سٝاتٞ 

ساٍٚ إٔ أختّطاٖا بعٕٛ ٚأْا أقٓدّ َا ٖٛ دص٤ َٔ سٝاتٞ، ْعِ، تعرتقين ٔؾعاْب، أ

 ."اهلل
ََٔ ٜدخٌ ٖرا ايعامل ٚال ميًو ايسؤ١ٜ ٚاملٓٗر ٚاألدٚات ٚايكدزات، ؾٗٛ غري قادز  أَا 

ٕٓ َٔ ميتًهٗا ٜٛاد٘ ؾعاب ع٢ً إْتاز أدب دٝٓد، َٚع نجري٠، َٓٗا ايًػ١  ذيو ؾإ

ٚاختٝاز األيؿاظ ارتاؾ١ بهٌ َسس١ً، ٚاملٛقٛع حبد ذات٘، ٖرا إٕ نإ ٜتابع َا 

 .أّ بًػت٘، ألٕ ٖرا ٜجسٟ جتسبت٘ اهتب يف ايًػات األخس٣، َرتمًجُٜ
 دزاضتو ٚأحباثو ع٢ً عالقتو نأب بأطؿايو؟ٌٖ أٓثست ع: 

عكٛد، ٚمل ُأٚؾل بصٚادٞ، ٚعكدت ايعصّ ع٢ً ايتؿٓسؽ يًعًِ  1تصٚدت قبٌ ضتٛ  ز:

 بػهٌ عاّ، ٚعالقيت ناْت َع أٚالد أغكا٥ٞ، ٚآالف األطؿاٍ ايرٜٔ أقابًِٗ يف

، ٚست٢ أٚي٦و ايرٜٔ أزاِٖ ايٓف نجرّي  أقٓدَٗا، ٚأقٍٛ إِْٓٗ قد أثسٚاايٓػاطات اييت

ددٜد٠ َٔ خالٍ  ابطسٜك١ أٚ أخس٣، ُٜٚؿٓعًٕٛ قؿّؿ انٌ ّٜٛ يف ايػازع ٜرتنٕٛ أثّس

َٓا أْا ؾأزاقبٗا باٖتُاّ  .َٛاقـ قد ال ًٜتؿت إيٝٗا املس٤، أ

 ٞ يًطؿٌ؟ميهٔ إٔ تكدّ دسعات َٔ األدب اإلضالَ َت٢ع: 
(، 1-9ميهٔ إٔ تكٓدّ ايكِٝ اإلضال١َٝ يف األدب يف َسس١ً َبهس٠ )َٔ ضٔ  ز:

 .ٚاملِٗ ٖٓا أال ْهٕٛ ٚععٝني َباغسٜٔ، ألٕ األدب خيتًـ عٔ ايدزع ايٛععٞ
 .ِ ٚايتعًِٝ بايكد٠ٚ أَس َِٗ، ؾايهباز ِٖ أض٠ٛ سط١ٓ يًؿػازَٚعًّٛ إٔ ايتعً

تطرتعٞ اْتباٖو يف املػٗد ايجكايف اييت  أدب األطؿاٍزتاٍ يف األمسا٤ ٖٞ َا ع: 

 احملًٞ؟
ّٛ ، ؾإْٞق٦ٌٝاتؿايٞ بأدبا٤ ٖرا األدب  :ز ُٓع ثكايف خاف بأدب  ايطت عك يف أٟ جت

األطؿاٍ، ٚايطبب ايتصاَٞ بعًُٞ: ايتعًِٝ ٚايتأيٝـ ٚايٓػاط َع األطؿاٍ ال ٜتٝح يٞ 

ٞٓ املٗتُني يف ٖرا اتؿاٍ بباآلخسٜٔ، نُا إٔ االزتااًل ألتؿٌ  جملاٍ قد ٜعٛد عً

بأَٛز ال أزق٢ عٓٗا، ؾاملٓؿع١ ٚاملؿًش١ ٚاجملا١ًَ تػًب ع٢ً ايعالقات، ٖٚرا أَس ال 

بٗرٙ ايعالقات ٚاملؿاحل، ؾٝدسز أدب  اأزغب ؾٝ٘، ألٕ أدا٤ األَا١ْ ضٝهٕٛ َسّْٖٛ

هلرا أْا بعْٝد عٔ ٖرٙ املؤضطات ٚ .األطؿاٍ عٔ ٖدؾ٘، يٝؿبح ٚض١ًٝ تهٓطب َٚٓؿع١
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ُِ أسّدٚاألؾساد ، ٖٚٓاى آخسٕٚ ٜدزنٕٛ َا أعين، ا، ٚيهٓين سرْز دّدا، ٚال أٓتٗ

 .ِٖٚ بعٝدٕٚ عٔ تًو األدٛا٤ غري املسغٛب بٗا
األطؿاٍ يهٓتاب، بكدز َا ُٜتاح يٞ  أعُااًل يف أدب آخس، أقسأ بني ٚقت َٚٚع ذيو

ٛب٘ عكٛد ٖٛ شنسٜا تاَس، املتُٝٓص بأضً 1َٓٗا، ٚأنجس اضِ تأثست ب٘ َٓر أنجس َٔ 

 .َٚٛقٛعات٘
نٝـ ميهٔ إٔ ْتكُـ غدؿ١ٝ ايطؿٌ ْٚؿهس بطسٜكت٘ ست٢ ْطتطٝع إٔ  ع:

 ْهتب ْٚؿٌ إيٝ٘؟
ضؤاٍ َِٗ، ٚادتٛاب ٖٛ َا ميتًو ايهاتب َٔ قدزات ْؿط١ٝ ٚعك١ًٝ َٚعسؾ١ٝ  ز:

"، ٜتؿاعٌ َع َادت٘ األدب١ٝ نأْ٘ طؿٌ ميتًو اٚاٖتُاّ تتٝح ي٘ إٔ ٜهٕٛ "طؿاًل نبرّي

ٍٛٓ ايطؿٌ  إَهاْات ايتأيٝـ ٚايهتاب١ ٚشتاطب١ ايطؿٌ بـإبداع ٚصتاح، ست٢ ٜتش

ايكاز٤٣ إىل ؾكا٤ات ايتؿهري اذتس ٚاالبتهاز ٚاإلبداع، َجٌ أطؿاٍ ايدٍٚ األخس٣، 

َّ  ا.نبرّي اؾاملسبٕٛ ٖٓاى ٜٗتُٕٛ بايطؿٌ ٚتسبٝت٘ ٚثكاؾت٘ اٖتُا
ؿهسٟ ع: َا َد٣ أ١ُٖٝ دٚز األدب يالزتكا٤ بٓؿط١ٝ ايطؿٌ ٚزؾع َطتٛاٖا اي

 ٚاألدبٞ؟
ٜدزى ناتب أدب األطؿاٍ أْٓ٘ ٜعٌُ يريتكٞ بايطؿٌ، يف إطاز َٓٗر عًُٞ حيسف  ز:

ََٖت٘ ضتٛ سكاز٠ َتذدد٠، ٖٚٛ  اع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايطؿٌ َطتكباًل قادّز ع٢ً إٔ ٜكٛد أ

غإٔ أضِٗ يف إصتاشٙ عًُا٤ َٔ أَجاٍ ايبدازٟ ٚايطربٟ ٚابٔ ت١ُٝٝ ععِٝ  احيٌُ إزّث

 ٚابٔ ايػاطس ٚابٔ ايٓؿٝظ ٚابٔ سذس ايعطكالْٞ ٚؾؤاد ٚايرٖيب ٚابٔ نجري

ٍّ ٜكع٘ األدٜب  ضصنني، ذنسْاِٖ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اذتؿس، ٖٚرا ٖدف ضا

ٍِ" ُٜطِٗ يف سكاز٠ أَت٘، ٜٚؿٝد سكازات  ْؿب عٝٓٝ٘، ؾٝؿبح ايطؿٌ َػسٚع "عأي

 .اآلخس، ٖٚرا ٖدف أضاع َٔ أٖداف ايرتب١ٝ مبؿَٗٛٗا ايػاٌَ
إثاز٠ اٖتُاّ األطؿاٍ بتعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ِٖٚ الٜػعسٕٚ بهًٌ  ع: نٝـ ميهٔ

  ًٌَٚ؟
! يػتٓا ايعسب١ٝ َع١ًَٛ، ٖٚٞ ٖٜٛتٓا ٚٚعا٤ سكازتٓا، اَّع اٚداؾّع اضؤاٍ ُٜجري سصّْ ز:

ُٚٓعاظ  ٕٓ املسبني َٔ آبا٤ ٚأَٗات َٚعًُني ٚ ؾإْٗا تكـ باضتشٝا٤ أَاّ أطؿايٓا، أل
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 اٚأدبا٤، ٖؤال٤ ال ميًهٕٛ قدّز نص ثكاؾ١َٝهتبات َٚػسؾني ع٢ً َساٚأَٝٓات 

ُّ ََٔ زسِ زبٞ، ٖٚٓاى قطٝع١ بني  اَٗ َٔ ايعٓا١ٜ بٗا ٚإٜؿاهلا ق١ٜٛ إىل أطؿايٓا، إال 

هؿٞ إٔ ْٓعس إىل َعذِ يطإ املسبني ٚبني َعادِ ايًػ١ ايعسب١ٝ اييت عًُّت اآلخس، ٜٚ

َعذِ أنطؿٛزد ايرٟ ال غو قد تأثس مبٓٗذ٘ ؾاْعٛ  -ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ- ايعسب

َٓا ضتٔ ؾكد عذصْا عٔ إٔ ْبٝٓٔ يؿػازْا ق١ُٝ َعامجٓا ٚاإلصتًٝصٟ ايكدِ،  أ

َٚؤيؿٝٗا يف دا٥س٠ اٖتُآَا بًػتٓا ايعسب١ٝ، ٚضتٔ خازدٗا، َٚا أنجس َا ترتدد ايعا١َٝ 

 بدٍ ايؿؿش٢ يف بٝٛتٓا َٚدازضٓا َٚؤضطاتٓا ايرتب١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ.

" اميٓجً٘ نتابإ: األٍٚ عٓٛاْ٘ "ٚيدٟ يٝظ دباّْآتٞ ع٢ً َػٗد يف ؾًب ٖرٙ املطأي١ 

طًب١ املدازع قُٔ املسس١ً ّ(، ٖٚٛ قُٔ زتُٛع١ َٛٓد١ٗ إىل 9109عاّ  )ْػس

 9-9األضاض١ٝ، حيٟٛ مخظ قؿـ قؿري٠ يطًب١ ايؿـ ايجاْٞ األضاضٞ )َٔ عُس 
ٕٓ َعادت١ َٛقٛعات٘ تتكسّٜب ّٓؿس ا(، يػت٘ ال تٓاضب املسس١ً ألْٗا أنجس ؾعٛب١، نُا أ

ٕٓ َؤيؿٝ٘ َعسٚؾٕٛ يف زتاٍ ٚتجري املًٌ، ٚزضا٥ٌ قؿؿ٘ ٚعع١ٝ َبا أدب غس٠، َع أ

ٕٓ ايكؿـ ال تساعٞ املؿسدات ارتاؾ١ بتًو املسس١ً، ٚال  األطؿاٍ، ٚاألِٖ َٔ ٖرا أ

ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ اييت البد إٔ تعتُد ع٢ً مجٌ قؿري٠ تٓاضب تًو املسس١ً اييت تتٛد٘ 

ٕٓ َؤيؿ٘ ال ٜعسف املعذِ ايًػٟٛ ارتاف هلا، ؾاملطأي١ ايع١ًُٝ ٖ ٓا َعد١َٚ، ٜٚبدٚ أ

، مل ّٜطًع ع٢ً زضَٛات َات٘ بسٜػ١ غدـ ٜبدٚ أْٓ٘ َبتد٤٣بتًو املسس١ً، ٚزضٛ

 نتب األطؿاٍ يف أٜآَا ٖرٙ.
نطؿٛزد ايتابع١ دتاَعتٗا قُٔ ملؤضط١ أ "The Toys’ Party" ايهتاب اآلخسٚ

ممتع١ غا٥ك١ يًطؿٌ يف َسس١ً َبهس٠  قؿ١ ٚاسد٠ Oxford Reading Tree ضًط١ً

ع٢ً َؿسدات ض١ًٗ ايتٓاٍٚ يتًو املسس١ً قُٔ تسنٝب١ يػ١ٜٛ ال  ا، ٜعتُد أضاّضاْطبّٝ

 .حتٟٛ أنجس َٔ مخظ نًُات يف ايؿؿش١ ايٛاسد٠ َع زضِ ممٝٓص يهٌ ؾؿش١
ٚايطًط١ً َتدزد١ َٔ سٝح ايًػ١ ٚاملٛقٛعات اييت تٓاضب نٌ َسس١ً عُس١ٜ، 

 .ِ ايطؿٌ ايكسا٠٤ ٚإٔ حيبٗاغسقٗا إٔ ٜتعًّ
٢ ٜتُّهٔ َٔ ٜكعٓا املػٗد ٖرا أَاّ عكًني: ايعكٌ ايرٟ حيتاز إىل تػٝري درزٟ ست

 ع٢ً ايدٚاّ ايكادز ع٢ً ػريّ ٚاذتكاز٠، ٚايعكٌ املٓؿتح املتايطري يف َٛنب ايتكد
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ايعطا٤ ٚؾل أضظ ع١ًُٝ، َع اعتباز ادتاْب ايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ ايرٟ ٜٛانب عكٍٛ 

 .اٍ ْٚؿٛضِٗ، ٜٚأخر بأٜدِٜٗ إىل االزتكا٤ بًػتِٗاألطؿ

ع: ايتعًِٝ ٖٛ أْبٌ ١َٓٗ ٚقد قكَٝت أنجس َٔ زبع قسٕ يف تًو امل١ٓٗ ؾُا سؿادى 

 غري َا نتبت٘ يألطؿاٍ؟
، ٚاآلٕ أؾبشٛا زدااًل اايتعًِٝ زضاي١، اذتؿاد طالب ناْٛا باألَظ ايبعٝد ؾػاّز ز:

َّ يف َٝادٜٔ اذتٝا٠ املدتًؿ١، َٚا شيُت ، اع٢ً اتؿاٍ بعدد َِٓٗ بعد أزبعني عا

ُّ َٔ َػسٚع تسبٟٛ ثكايف تؿاعًٛا َع٘ ٚإٕ  األِْٗ ناْٛا دص٤ّ اأذنسِٖ بارتري دا٥

َٔ إصتاش ْػاطات ثكاؾ١ٝ ٚضط ب١٦ٝ ٜهاد  -ِٖ ٚأْا-ناْت ايؿرت٠ قؿري٠، اضتطعٓا 

َّ ب١ٝ ، ٚأحتٓدخ ٖٓا عٔ عًُٞ يف ٚشاز٠ ايرتااٖتُاَٗا بايجكاؾ١ إٔ ٜهٕٛ َعدٚ

أَا َا بعد ذيو ؾكد نإ َٚا شاٍ يف اإلطاز ذات٘ ٚإٕ نإ ع٢ً ّٚ، 0291-0291

 .َطت٣ٛ أؾساد ٚيٝظ مجاعات
يكد نإ اهلدف َٔ ذيو ايٓػاط إجياد زداٍ قادزٜٔ ع٢ً ايتػري، ٚإٕ نإ قطس٠ 

 .يتشسٜو َٝاٙ زاند٠
طس اييت تٛاد٘ ع: إذا نإ األدب املس٥ٞ يًطؿٌ ٜعترب أضٌٗ ايطسم يًرتب١ٝ، ؾُا املدا

 ي١ٝ املًكا٠ عًٝٓا؟ٓا دسا٤ َا ٜعسض ؾٝ٘ َٚا املطؤٚأطؿاي
نتاب ايطؿٌ ايٛزقٞ" يف أش١َ، َٚا نٓا َٔ قبٌ ْعطٝ٘ ٖرا املؿطًح، نٓا " ز:

ْكٍٛ "نتاب ايطؿٌ"، ٚاألش١َ تتُٓجٌ يف ايٛضا٥ٌ ايسق١ُٝ اييت هلا أثس درب نبري 

أَاّ ايهباز، ميهٔ َٛادٗت٘  اّٜيألطؿاٍ، ٚإعساض األطؿاٍ عٔ ايهتاب ميٓجٌ حتد

عٔ طسٜل قسا٠٤ ايهباز، ِٖٚ قد٠ٚ يًؿػاز، ٚقٝاَِٗ أُٜٓا ناْٛا بتدؿٝـ ٚقت 

َٜٛٞ يًكسا٠٤ َع ايؿػاز، ٌٖ ٖرا أَْس ٜؿعب حتكٝك٘؟ ٜبدٚ نريو يف خكِ سٝا٠ 

ُّ اذتٝا٠ عٔ االٖتُاّ اذتكٝكٞ  َصدمح١ باملػهالت، ؾٓعٓاٖا بأٜدٜٓا، ٚأهلتٓا ُٖٛ

 .ؿايٓا، ٚغسع سب ايكسا٠٤ يف قًٛبِٗ ٚعكٛهلِ ْٚؿٛضِٗبرتب١ٝ أط
كًل إشا٤ َطتكبً٘ يف ظٌ ب ؾٌٗ تػعس ،ع: ايطؿٌ ايعسبٞ يف ظٌ ايعٛامل املؿتٛس١

 س ذيو؟نٝـ تؿطِّ ،ؾٛق٢ ٖرٙ ايعٛامل
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ٜطاعد ايهاتُب ايطؿٌ ع٢ً إٔ ٜتذ٘ ايٛد١ٗ ايؿشٝش١، ؾٗٛ َسٕب، ٚدٚزٙ ال ٜكٌ  ز:

 .ٚغريِٖ َٔ ايرٜٔ ٜتٛيٕٛ تسب١ٝ ايطؿٌ عٔ دٚز ايٛايدٜٔ ٚاملعًُني
، إٔ ْؿِٗ ايؿػاز ْٚكرتب َِٓٗ َٚٔ طُٛساتِٗ ٚنًُّا اضتطعٓا، ضتٔ ايهباز

ٚآَاهلِ َٚػهالتِٗ نًُا اضتطعٓا إٔ ْهطبِٗ إىل داْبٓا، ٚنأْٓا بريو ْطاعد 

ع٢ً حتؿِٝٓٗ َا اضتطعٓا إىل ذيو ضبٝاًل، يٝتُّهٓٛا َٔ َٛاد١ٗ ايعامل َٔ سٛهلِ، 

َا ٜٓػأ ايؿػري ٖٚٛ حياؾغ ع٢ً قِٝ أَت٘، ؾإْ٘ ٜكدز إٔ ٜتعاٌَ َع املتػريات ٚعٓد

 .ايهجري٠ يف سٝات٘ عٓدَا ٜهرب، ؾُٝطِٗ ناتب أدب األطؿاٍ يف ؾٓع َطتكبً٘
يطُت قًكًا ع٢ً َطتكبً٘ َا داّ ايهباز ٜؤدٕٚ األَا١ْ يف إطاز اذتدٜح ايٓبٟٛ 

َٓا إٕ  قٓؿس ايهباز، ؾإٕ َطتكبٌ "نًهِ زاع، ٚنًهِ َطؤٍٚ عٔ زعٝت٘"، أ

 .ايؿػاز َعٓسض ألخطاز، ْطأٍ اهلل تعاىل إٔ جيٓبٓا إٜٓاٖا
  َا َػازٜعو األدب١ٝ املطتكب١ًٝ؟ ع:
، ٚاملػازٜع يكادّ األٜاّ ٖٞ اثكاؾ١ ايطؿٌ عع١ُٝ ايػإٔ تتطًّب عُاًل دؤّٚب ز:

األ١َ يف اضتهُاٍ َا بدأت بعٕٛ اهلل: ؾٗٓاى ايدزاضات اييت تتٓاٍٚ َا ٜكسأ أٚالد 

شتتًـ زتاالت املعسؾ١، ال ضُٝٓا يف زتاٍ ايتازٜذ اإلضالَٞ، َٚا يف نتبِٗ َٔ 

ْٚٓٗا نٓتاب ٜٓكًٕٛ عٔ غريِٖ ال ُٜدزنٕٛ  أخطا٤ َٚؿرتٜات ٚأناذٜب ٚقالالت د

 .خطٛزتٗا
ثِ ٖٓاى قؿـ َٔ ايطري٠ ايٓب١ٜٛ ٚضري ايؿشاب١، ٚقؿـ َٔ ايتازٜذ اإلضالَٞ، 

اخ ايععِٝ ايرٟ تسن٘ يٓا أددادْا ايؿاذتٕٛ، ٚعًٝٓا ٖٚٓاى َؤيؿات عٔ ٖرا ايرت

إعاد٠ تكدمي٘ ألطؿايٓا بأضايٝب َتعدد٠، إقاؾ١ يكؿـ تتٓاٍٚ َٛقٛعات ذات 

قؿـ باإلصتًٝص١ٜ عٔ ؾًططني  اعالق١ حبٝا٠ األطؿاٍ ٚٚاقعِٗ، ٖٚٓاى أّٜك

 .ٗرٙ بعض َػازٜع قادّ األٜاّ، إٕ نإ يف ايعُس بك١ٝؾ .ٚتازخيٗا اذتدٜح
 ضتاذ ستُد بطاّ ًَـ يهٌ َٔ ٜٗتِ بأدب األطؿاٍ؟ا زضاي١ األع: َ

زتكا٤ طا٤ ٜكَٕٛٛ بأؾعاهلِ اذتكاز١ٜ يالأدب األطؿاٍ ٜؿٓع َٔ األطؿاٍ زدااًل ْٚ ز:

بأَتِٗ، ٚال بٓد ٚاذتاٍ ٖرٙ إٔ تؤثس أؾعاهلِ باآلخس، ٖٚرا َا سدخ َع أددادْا 

ُّ اسٚا تأثرّيايؿاذتني ايرٜٔ قٓدَٛا إضٗاَات َتُٝٓص٠ يأل١َ، ٚأٓث  .يف اآلخس اَٗ
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ِّ َسبٍّ، ٚعًٝ٘ َطؤٚي١ٝ عع١ُٝ ايػإٔ، ؾٗٛ  أدٜب األطؿاٍ ٜؿٓع أدٝااًل، َجً٘ َجٌ أ

يألطؿاٍ، ٜٗتِ بايًػ١ ايعسب١ٝ، ؾٝكٓدَٗا يف أطس  اْٚاؾّع اٜكٓدّ نٌ َا ٜساٙ ؾاذًت

عٔ ايتكًٝد  اغا٥ك١ جتربِٗ ٚحتٓببِٗ إيٝٗا، ٜٚٗتِ بكِٝ األ١َ، ؾٝكٓدَٗا بأضايٝب بعّٝد

ٌٓ، ٜٚٓتكٌ إىل تازٜذ أَت٘، ؾٝؿتح ؾؿشات ارتري هلِ، ست٢  ايطا٥د ٚايطسد املُ

ٜدؾعِٗ يٝكتدٚا مبٔ ؾٓع ذيو ايتازٜذ ارتٝٓس، ؾٝكَٛٛا بدٚزِٖ يف ايؿعٌ اذتكازٟ 

 .املسدٛ
ٔ َٔ أدا٥٘، ٚال ٜسق٢ إٔ ٜكٓدّ أعُاي٘ دٕٚ َسادع١ ناتب أدب األطؿاٍ ُٜشط

اقد قاع، غدٜد ايكط٠ٛ ع٢ً نتابات٘، ال ٜكبٌ إٔ تس٣ ٚمتشٝـ ٚتدقٝل، ؾٗٛ ْ

 ْٔ ايٓٛز إال بعد إٔ ُٜدّقل ٜٚعٝد ايهتاب١ إٕ يصّ األَس َس٠ َٚس٠، ٖٚٛ ال غّو َتُّه

املسس١ً اييت ٜهتب هلا، ؾًهٌ َسس١ً عُس١ٜ  دٝد٠ً َٔٔ أدٚات٘، ٜعسف َعسؾ١ً

 ِٓ إال بايعٌُ ٚادتٗد َؿسداتٗا ٚتسنٝباتٗا ايًػ١ٜٛ َٚٛقٛعاتٗا، ٖٚرا أَس ال ٜت

ٚاملُازض١ ٚاالقرتاب َٔ األطؿاٍ َٚعسؾ١ اٖتُاَاتِٗ ٚآَاهلِ ٚطُٛساتِٗ، ٚاالطالع 

 .اع٢ً َا ٜؤذِٜٗ َٚا ميهٔ إٔ ٜؤثس عًِٝٗ ضًّب
أدٜب األطؿاٍ ٜسؾض إٔ ُت٢ًُ عًٝ٘ غسٚط أٟ ْاغس ٜسغب يف تطٜٛل ضالضٌ َع١ٓٝ 

زأٜ٘ ألْٓ٘ ؾاسب ايه١ًُ ألغساض َاي١ٝ أٚ ؾهس١ٜ، ؾٝٓاقؼ ايٓاغَس، ُٜٚبدٟ 

ب، ؾإٕ ؾأ٠، ؾٗٛ يف األؾٌ ال ٜهتب يًتهطيف َها اٚاألعُاٍ، ؾال ٜهٕٛ طاَّع

نإ ٖرا ٖدؾ٘ ٖٚٛ ٜس٣ يف َٝدإ أدب األطؿاٍ ٚض١ًٝ يًسبح، ؾإْٓ٘ ع٢ً خطأ 

 .نبري، ؾًٝتٛد٘ إىل أٟ عٌُ جتازٟ
 .أدب األطؿاٍ تػٝري ٚتسب١ٝ، ؾايهاتب حيٌُ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ

 إٔ ٜعني األدبا٤ ع٢ً أدا٤ األَاْات، ٚإٔ تهٕٛ أؾعاهلِ ٚؾل َا تستكٝ٘ أضأٍ اهلل

َٓإت ق١ًٜٛ يف بٓا٤ ٖرٙ األ١َ ملا ؾٝ٘ خري أٚالدٖا، األٌَ ٚاملطتكبٌ  .قُٝٓا، ؾٝكعٕٛ َئب

ايطعٝد٠ إلدسا٤ ٖرا ع٢ً َٓح ٖرٙ ايؿسؾ١  ا دصٜاًليف ايٓٗا١ٜ، أغهسى غهّس

 ايٓاؾع.   اذتٛاز
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 يدٍٚ ايعسب١ٝاملؤمتس ايدٚيٞ حٍٛ "أدب األطفاٍ يف اهلٓد ٚا

 " بني املاضٞ ٚاحلاضس

 قُس اإلضالّ. أإعداد:                  

ا َؤمتًس بٓٝٛ دهلٞ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسّْٚظِ َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ 

ًٝ " أدب األطفاٍ يف اهلٓد ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ بني املاضٞ ٚاحلاضس"ا بعٓٛإ رتاضًٝا افدٚي

غٗس  َٔ 03-03، ٚذيو خالٍ ايفرت٠ َا بني "مجاع١ ايطفٌ ايعسبٞ"باالغرتاى َع 

ع٢ً إضٗاَات األدبا٤ يف أصٓاف  املؤمتس ٜٗدف إىل ايتعسفنإ  ّ.0303ٜٓاٜس عاّ 

ث١ً َٔ   غازى يف ٖرا املؤمتس كديرلتًف١ ألدب األطفاٍ يف اهلٓد ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ. 

رلتًف  األنادميٝني املتخصصني ٚاألضاتر٠ ايبازعني ٚايباحجني ٚايباحجات َٔ

يعسب١ٝ ، ٚع٢ً زأضٗا: داَع١ ايػازق١ باإلَازات اداخٌ اهلٓد ٚخازدٗأَ اجلاَعات 

 ،املتحد٠، ٚداَع١ بَٛسداع باجلصا٥س، ٚداَع١ ايطًطإ قابٛع بطًط١ٓ عُإ

داَع١ ٚ، اجلاَع١ امل١ًٝ اإلضال١َٝ بٓٝٛ دهلٞٚ داَع١ دهلٞٚداَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ ٚ

 .بأتسابسادٜؼَٛالْا آشاد ايٛط١ٝٓ األزد١ٜ عٝدزآباد، ٚداَع١ عًٝهساٙ اإلضال١َٝ 
ضٝد عني احلطٔ، عُٝد ن١ًٝ دزاضات ايًغ١ . د أ.اْعكدت اجلًط١ االفتتاح١ٝ بس٥اض١ 

. اضتًٗت خٛزغٝد إَاّ ّْٚطكٗا د. .ٓٝٛ دهلٞبٚاألدب ٚايجكاف١ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ 

سب١ٝ ضات ايعاجلًط١ بهًُات ايرتحٝب اييت أيكاٖا َدٜس املؤمتس ٚز٥ٝظ َسنص ايدزا

زّحب فٝٗا بايضٝٛف ايهساّ  . زضٛإ ايسمحٔ حٝحدْفظ اجلاَع١ أ.ٚاإلفسٜك١ٝ يف 

د. ضٝد عني احلطٔ، عُٝد ن١ًٝ دزاضات ايًغ١ ٚاألدب أ.تسحًٝبا حاًزا، أَجاٍ 

د. طازم أمحد ايبهسٟ، َؤضظ مجاع١ أدب ٚ ٚايجكاف١ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ،

ًَ ات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝنص ايدزاضإٔ َس يفت إىلنُا  .ايطفٌ ايعسبٞ ا ٜػٗد اٖتُا

ًٝا بإعداد زضا٥ٌ  سلٛ عػس٠ باحجني ايعسبٞ حٝح ٜكّٛ ا بأدب ايطفًٌَحًٛظ حاي

د. أيك٢  بايتايٞٚ أدب األطفاٍ ٚصحافتِٗ.تعاجل دنتٛزاٙ حٍٛ َٛضٛعات غت٢ اي

                                                           


 .ٓد، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلباحح 

 ؤمتستكسٜس عٔ امل
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ا ع٢ً أدب ا َطتفًٝضض٤ًٛ ضًّطٚ ،اخلطاب ايس٥ٝظ يًُؤمتسطازم أمحد ايبهسٟ 

 األطفاٍ يف دٚي١ ايهٜٛت بأضًٛب َبطط ٚفسٜد. 

احح َٚٗتِ بصحاف١ األطفاٍ تعسٜف عٔ املؤمتس أ. ذلُد ذلبٛب عامل، بايثِ قاّ ب

، حٝح حتدخ عٔ ٚاقع أدب األطفاٍ ٚايتحدٜات اييت ٜٛادٗٗا ايهتاب خالٍ ٚأدبِٗ

عًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚأغاز إىل إٔ ريات يف عصس اينتاب١ االجتاٖات احلدٜج١ ٚايتغٝ

ٖرا املؤمتس ضّٝٛفس َٓص١ ح١ٜٛٝ يتبادٍ األفهاز ٚاخلربات َع نتاب أدب األطفاٍ 

. ٚيف ختاّ اجلًط١ االفتتاح١ٝ، قّدّ د. ٗتُني بأدب األطفاٍايعسب يًباحجني اهلٓٛد ٚامل

تر٠ ن١ًُ ايػهس ٚاالَتٓإ إىل ايضٝٛف ايهساّ ٚاألضا َٓطل املؤمتس أخرت عامل

 .ألفاضٌ ٚاملػازنني يف ٖرٙ اجلًط١ا

بعد اجلًط١ االفتتاح١ٝ، اْعكدت أزبع دًطات أنادمي١ٝ اضتُست َٜٛني. ُعكدت 

 ت اجلًط١ األنادمي١ٕٝ يف ايّٝٛ األٍٚ َٔ املؤمتس. اْطًكاجلًطتإ األنادميٝتا

اإلفسٜك١ٝ سنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚد. دلٝب ايسمحٔ، أضتاذ مبأ.بس٥اض١  األٚىل

ٚتضُٓت ٖرٙ اجلًط١ ضبع١ عٛخ ُقدَت َٔ ِقبٌ األضاتر٠  .ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ

. ّْٚطل ٖرٙ ٚاألنادميٝني ٚايباحجني َٔ رلتًف اجلاَعات داخٌ اهلٓد ٚخازدٗا

َٚٔ أِٖ املكاالت اييت ُقدَت فٝٗا: "قصص األطفاٍ ايعسب١ٝ اجلًط١ د. أخرت عامل. 

ٛا٥ص َٔ َٓظٛز ايٓكد ايب٦ٝٞ"، ٚ"أدب األطفاٍ يف ايعامل ايعسبٞ احلا٥ص٠ ع٢ً د

"قصص األطفاٍ يف دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ خطٛات زا٥د٠ يف بدا١ٜ األيف١ٝ ايجايج١" ٚ

د. عبد املادد ١ ايجا١ْٝ أ.اجلًط١ األنادميٝٚتسأع غريٖا. املتحد٠: املضاَني ٚايسؤ٣" ٚ

ٓٝٛ دهلٞ. ُٚقدَت ب باجلاَع١ امل١ًٝ اإلضال١َٝدابٗا قاضٞ، ز٥ٝظ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚآ

 ف٢ ايًٛاتٞ ظاَع١ ايطًطإ قابٛعناْت األضتاذ٠ أَا١َ َصط. ١ٚ عٛخفٝٗا مثاْٝ

ٚز املسأ٠ يف دهلرٙ اجلًط١. َٚٔ أِٖ املكاالت اييت ُقدَت فٝٗا: " ك١طًط١ٓ عُإ، َّٓطب

١ٝ يألطفاٍ" بسصٛز٠ ايعسبٞ يف ايكصص ايكصري٠ ايع"أدب األطفاٍ ايطعٛدٟ"، ٚ

 غريٖا."أدب ايطفٌ ايفًططٝين: ٚاقع ٚحتدٜات" ٚٚ

د. أغفام أمحد، ط١ األنادمي١ٝ ايجايج١ بس٥اض١ أ.ٚيف ايّٝٛ ايجاْٞ، اضتًٗت اجلً

ذلُد أ. ّْطكٗا فازاْاضٞ. ٚبـ  ازع اهلٓدٚض١ٝز٥ٝظ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝ ظاَع١ بٓ
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أدب ": فٝٗا أِٖ املكاالت املكد١َ ُٚقدَت فٝٗا مثاْٞ َكاالت ع١ًُٝ. َٚٔ. ذلبٛب عامل

ضٓا٤ ايػعالٕ يف . إضٗاَات دٚ" "،األطفاٍ يف اإلَازات ٚأُٖٝتٗا يف ايٛقت احلاضس

  " ٚ"أدب األطفاٍ يف دٚي١ قطس" ٚغريٖا.أدب األطفاٍ

ضتاذ اْعكدت اجلًط١ األنادمي١ٝ ايسابع١ ٚاخلتا١َٝ بس٥اض١ د. عاَس ايعٝطسٟ، أ

ل ٖرٙ اجلًط١ د. ضعٝد ايسمحٔ، ّْططًط١ٓ عُإ. ٚب عَطاعد ظاَع١ ايطًطإ قابٛ

ٚغٗد  اهلٓد.بهٛيهاتا،  ايعاي١ٝاَع١ اجلأضتاذ َطاعد ٚز٥ٝظ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝ ب

 033حٝح جتاٚش عدد املػازنني ٚاملػازنات أنجس َٔ  اباًٖس اٖرا املؤمتس زلاًح

ٚايطعٛد١ٜ ايهٜٛت ٚاجلصا٥س ٚاإلَازات  ضُٝا َٔ َػازى َٔ أسلا٤ ايعامل ٚال

ٚغريٖا َٔ  ٚاألزدٕ َٚصس ٚاملغسب ٚايعسام ٚضٛزٜا ٚقطسٚضًط١ٓ عُإ ٚايبحسٜٔ 

 دٍٚ ايعامل.

اْتٗت اجلًط١ اخلتا١َٝ به١ًُ األضتاذ زضٛإ ايسمحٔ، َدٜس املؤمتس حٝح عّبس 

يف  ضاعدٚيهٌ َٔ أعإ ٚ عٔ اَتٓاْ٘ ٚغهسٙ يهاف١ املػازنني ٚاملتداخًنيفٝٗا 

ع٢ً ٖرا املطت٣ٛ ايساقٞ َٔ ْاح١ٝ ايتٓظِٝ ٚايتٓطٝل  عرب اإلْرتْتاملؤمتس ا إقا١َ ٖر

  ٚايعسض ٚاملػازن١.
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