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تعّبر عو آراء كاتبيًا، وال تعّبر األفلار املهعورة يف اجمللة 

يتحمل  .بأي ظلل سو األظلال بالضرورة عو آراء اجمللة

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

 .مللانة 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

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

 ، ص: .خبط غليظ أو املقال، ج

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

 ( .1)التوبة: 
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 احملتُِات

 الهاتب البخح
 الصفخٕ

 7 السمحو زضُاى د. أ. التخسِس نلنٕ
 دزاسات حبُخ َ

 يف َالجبات الزعزعٕ بني ما السَائْ الشسد

 طُاطئ "علٖ زَإِ الفلشطّهّٕ؛ السَإِ

 العازٓ" الزمو "زائخٕ َزَإِ الرتحال"

 أمنُذًدا

 9 د. زميا أبُ دابس بسانشْ

 82 زضُاى طعباى لّلٖ أ.د. صُزٔ السدل يف زَإِ "الظخاذٔ" هلّفاء بّطاز

السَإِ  البهّٕ الزمهانّٕ يف زَإِ االغرتاب

 الهشائّٕ الشعُدِٕ أمنُذدا

 82 أ. سامٌّ سامل دبّاى الصبخْ

 التظهّل اللػُٓ لصُزٔ السدل يف زَإِ

 "فُضٖ احلُاض" ألحالم مشتػامنْ

 77 بُطًسٔ نعناى د.
زَإِ  صُزٔ املسأٔ يف زَاِات قناطٕ العلّاى:

 "أنجٖ العههبُت" أمنُذًدا

 29 الصاعدٓ أمساء د.

 الهشائّٕ السَإِ يف العهاَِو سّنّائّٕ

 الشعُدِٕ

 979 الـجبّيت دسِدٓ سامْ د.
 زَإِ يف َمدلُالتًا للسدل الشسدِٕ الصُزٔ

 أمنُذًدا مسطّد" "فاحتٕ املسأٔ

 938 الهبشْ أمحد بلكّص د.

 املعاصسٔ العسبّٕ السَإِ يف األسطُزٓ الهزَع

 أمنُذًدا َالساقصٕ" "دلذامع زَإِ

 958 طلبٕ عجناى الدِو نُز أ.
 يرٍ "ملو زَإِ للّافعني العسبّٕ املسأٔ زَإِ

 أمنُذًدا الدمّٕ؟"

 احلنّد عبد حمنُد إمياى أ.

 الظاَِع

973 
صخافٕ األطفال يف سلطهٕ عناى جملٕ 

 "مسطد" أمنُذًدا

 927 عامل حمبُب حمند د.
جتلّات احلداثٕ َالتذسِب يف السَإِ 

"فضّلٕ الفازَم  الهشُِٕ العسبّٕ املعاصسٔ

 َأحالم مشتػامنْ" أمنُذًدا

 872 صخسآَ دالل أ.

 أدبّٕإبداعات 
 226 الهًدٓ إطسام تػسِد إعادٔ
 229 خاى نعناى حمند د. أ. خُف بال العكل ِهُى حّح

 إصدازات حدِجٕ
 230 احلل أنُاز أ. َأفهاز مُاقف

 أخباز علنّٕ َأدبّٕ َثكافّٕ

 الكسى يف املسأٔ "زَإِ حُل الدَلْ املؤمتس

 َالعظسِو" احلادٓ

 233 عامل معساج أ.
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 التحرير كلمة

 بشٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚ

 األعزا١!أٙٔا اهقسا١ 

ُتقدَ إهٚلٍ باهعدد اهعاطس ًّ دلوتلٍ "اجلٚى اجلدٙد"، ٗحنٌد اهلل سبخإُ 

اهرٜ ظى حوٚفِا طٚوٞ ٗتعاىل عوٟ ذهم محًدا كجرًيا، ُٗظلسٖ عوٟ اهت٘فٚق اهػاهٛ 

َ، ٗتوقت ًّ اهقب٘ي 7102ٗقد صدز اهعدد األٗي ًّ اجملوٞ يف أٗاخس عاَ  ٓرٖ املدٝ.

ٗاإلعذاب هد٠ األٗساط اهعوٌٚٞ ٗاألدبٚٞ ًا مل ٙلّ يف احلشباْ، ٗاحلٌد هلل عوٟ 

ساعدٗا مبظازكاتٍٔ اهلتاب ٗاهباحجني اهرّٙ ٗتتطوب املِاسبٞ أْ ُظلس  ذهم.

اهرّٙ دعٌُ٘ا بلوٌات ذلفزٝ  األفاضى اهقسا١اهِافعٞ يف إخساج أعدادٓا، ٗكرهم 

 ًٗظذعٞ خالي اهشِ٘ات اخلٌص املاضٚٞ.

 يف ٓرا اهعدد اجلدٙد ً٘ض٘عات طا٢قٞ ُتٌِٟ أْ تِاي إعذابلٍ ٗتسضٛ أذٗاقلٍ.

هسٗاٙتني "عوٟ تقدٍٙ قسا١ٝ حتوٚوٚٞ اهدكت٘زٝ زميا أب٘ دابس بسُشٛ هشعٟ حبح ٙ

ط اهط١٘ عوٟ ًا تقَ٘ عوٚٔا اهلتابٞ شّو، ٗٙط٘اط٤ اهرتحاي" ٗ"زا٢خٞ اهزًّ اهعازٜ"

ٙدزض حبح ٗ .اهِش٘ٙٞ ًّ خص٘صٚٞ ٗتفّسد، ًٗا تتّبعٕ ًّ أساهٚب كاحل٘از

إطلاهٚٞ عالقٞ املسأٝ باهسدى ًّ خالي اهص٘زٝ اهيت زمستٔا هٕ زض٘اْ  األستاذٝ هٚوٟ

اهصبخٛ بدزاسٞ تتطسق  ٗتظازن ساًٚٞ .يف زٗاٙتٔا "اهظخاذٝ"ٓٚفا١ بٚطاز اهسٗا٢ٚٞ 

 ظآسٝ أبعاد عّ ٗتلظف اهشع٘دٙٞ اهِشا٢ٚٞ اهسٗاٙٞ يف اهزًلاُٚٞ اهبِٚٞإىل 

 اهبِٚٞ تتبع إىل كٌا تشعٟ. سع٘دٙٞ ُشا٢ٚٞ زٗاٙات عظس ًّ عِٚٞ يف االغرتاب

 اهظخصٚات اغرتاب تلظف عّ هلا مناذج ٗحتوٚى االغرتابٚٞ اهسٗاٙات يف اهزًلاُٚٞ

ٗٙتطسق اهدكت٘ز ُعٌاْ ب٘طٔسٝ إىل ً٘ض٘ع اهتظلٚى اهوػٜ٘ هص٘زٝ  ٗسو٘كٔا.

 .اهسدى يف اهسٗاٙٞ، ٗٙسكِّز عوٟ زٗاٙٞ "ف٘ضٟ احل٘اض" هوسٗا٢ٚٞ أحالَ ًشتػامنٛ

املختوفٞ ٗأساهٚب  املسأٝ قطاٙااهبخح عّ  أمسا١ اهصاعدٜاهدكت٘زٝ  حتاٗي ًداخوٞٗ

تعاجل ٗ"، أُجٟ اهعِلب٘ت" زٗاٙٞعوٟ  باهرتكٚززٗاٙات قٌاطٞ اهعوٚاْ، يف  تص٘ٙسٓا

 اهدكت٘ز ساًٛ دسٙدٜطازن ٗ. اهعوٚاْ يف ٓرٖ اهسٗاٙٞاهيت تطسقت إهٚٔا  قطاٙااه

اهصادزٝ عدد ًّ اهسٗاٙات اهِشا٢ٚٞ يف املٌولٞ اهعسبٚٞ اهشع٘دٙٞ، بدزاسٞ تدٗز ح٘ي 
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 تعددٓا حٚح ًّ، ٗتتِاٗي اهتظلٚى اهوػٜ٘ هعِاِٗٙٔا يف اهقسْ احلادٜ ٗاهعظسّٙ

ٗتِاقع  .ًسكبٞ ًٗا إىل ذهم ٗعِاّٗٙ ًفسدٝ عِاّٗٙ كُ٘ٔا ًّ بداٙٞ ٗاختالفٔا

دزاسٞ اهدكت٘زٝ بوقٚص اهلبشٛ اهص٘زٝ اهشسدٙٞ هوسدى ًٗده٘التٔا يف زٗاٙات 

 زت عوٟ عدٝ زٗاٙات هوسٗا٢ٚٞ اجلزا٢سٙٞ فاحتٞ ًسطٚد.  املسأٝ ٗزّك

 ستِتذت دزاسٞ ُ٘ز اهدّٙ طوبٞ اهِزٗع األسط٘زٜ يف اهسٗاٙٞ اهعسبٚٞ املعاصسٝٗا

إحٚا١ أسط٘زٝ دوذاًع اهيت أعادت "دوذاًع ٗاهساقصٞ"  ط١٘ عوٟ زٗاٙٞاهٗتشوط 

ّ٘ض ًسكزٙٞ اهسدى ٗبط٘هتٕ. ٗفق ًِع٘زات إمياْ تتِاٗي ًقاهٞ ٗ تِتصس هألُ٘ثٞ ٗتق

اهط١٘ اهلاطف  ٔٞ إىل اهٚافعني ٗأهقتاملّ٘دذلٌ٘د اهظاٗٙع زٗاٙٞ املسأٝ اهعسبٚٞ 

ٗتشتعسض املقاهٞ بعِ٘اْ  عوٟ زٗاٙٞ "ملّ ٓرٖ اهدًٚٞ" اهيت كتبتٔا تػسٙد اهِذاز.

صخافٞ األطفاي ُظأٝ أمن٘ذًدا"  "ًسطد""صخافٞ األطفاي يف سوطِٞ عٌاْ دلوٞ 

باإلضافٞ إىل تسكٚز خاص عوٟ دلوٞ ًسطد اهيت تعاجل ، عٌاْ ٗتط٘زٓا يف سوطِٞ

دزاسٞ تتخدخ ٗ. اه٘قت ًٗتطوبات رلتوف امل٘ض٘عات املتٌاطٚٞ ًع ًٚ٘ي األطفاي

عّ جتوٚات احلداثٞ ٗاهتذسٙب يف اهِص٘ص اهسٗا٢ٚٞ اهِش٘ٙٞ اجلزا٢سٙٞ  صخساٜٗ

ضافٞ باإلٗ كأمن٘ذج. فطٚوٞ اهفازٗق ٗأحالَ ًشتػامنٛ، ٗاختازت زٗاٙات املعاصسٝ

  ٗاستعساض إلصدازات حدٙجٞ. اهقصص اهقصريٝعوٟ اهعدد  ذهم، ٙظتٌى إىل

املٔتٌني باهدزاسات اهعسبٚٞ إىل املظازكٞ يف  ٗاخلربا١ ٗاهلتاباهباحجني  دعُ٘

ٗبلى اهظ٘ق ُشتقبى ًشآٌاتلٍ  .أعدادٓا اهقادًٞ ببخ٘خ أدبٚٞ ٗثقافٚٞ ٗإسالًٚٞ

 . اهقٌٚٞ

اهعوٌٚٞ اهل٣ٚات -ٕ اهظلس هلى ًّ ساُد أٗ دعٍ اجملوٞ عرب ًشريتٔا ُّ٘دٗأخرًيا، 

إىل اخلربا١  ٗاهظلس ً٘ص٘ي أًٙطا، -ٗاالستظازٙٞ ٗاهتخسٙسٙٞ ٗجلِٞ اهتخلٍٚ

 ّٙ أثسٗا اجملوٞ مبشآٌاتٍٔ.ٗاهباحجني ٗاهلتاب اهر

ُتٌِٟ أْ ٙصى اهعدد إهٚلٍ ٗأُتٍ يف أحشّ حاي ٗأِٓأ باي، ُٗدع٘ اهلل سبخإُ 

 .ٗتعاىل أْ تشتٌس اجملوٞ يف ًشريتٔا

    اهسمحّ زض٘اْ. د .أ

 اهتخسٙس ز٢ٚص
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ع٢ً "ضٚا١ٜ ايػطز ايطٚا٥ٞ َا بني ايعععع١ ٚايجبات يف ايطٚا١ٜ ايؿًػط١ٝٓٝ؛ 

 " أمنٛشّداضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ٚضٚا١ٜ  "ؾٛاط٧ ايرتساٍ

بطاْػٞ دابط أبٛ ضميا. ز
 
Email: rimabransi@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
ٍٓ ع٢ً  ب املطأ٠"، ٚ"أزب ا٭ْج٢"،"، ٚ"أزأتت ايتػُٝات "ا٭زب ايٓػٟٛ ٚغريٖا يتس

٢ُٓ ٚاسس ٢ُٓ ٖٛ فٓطز إضاؾات ٫ ق١ُٝ هلا؟ ملاشا َُٜػ صٓٓـ ا٭زب إىل ، ؾٌٗ ٖصا املػ

عُاض٠ ٫ٚ جنس ٖصٙ ايتصٓٝؿات يف ؾٕٓٛ أخط٣، نايٓشت ٚاي ْػٟٛ ٚغري ْػٟٛ

ٓاى ؾطٚم صؿتٗا أْج٢؟ ٌٖٚ ٖصٟ أضاؾت٘ ا٭ْج٢ يٮزب بٚغري شيو؟ َا اي ٚاملٛغٝك٢

١ بني إبساع املطأ٠ ٚإبساع ايطدٌ؟ ٌٖ يًُطأ٠ أغايٝب ُٚطُطم تعبرٍي ٚخطاب دٖٛطٜ

 متٝٓعٖا عٔ ايطدٌ؟ 

 "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"ُٖٚا ني ١ يطٚاٜتصا ايبشح إىل تكسِٜ قطا٠٤ ؼًًٜٝٝػع٢ ٖ

ايٓػ١ٜٛ َٔ بٗسف تػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً َا تكّٛ عًٝٗا ايهتاب١  "ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ٚ

)املْٛٛيٛز(، ٚططح  ساخ١ًٞ ٚتؿٓطز، َٚا تتٓبع٘ َٔ أغايٝب ناؿٛاض ايٝخصٛص

١ ايجٛابت ايػطز١ٜ ايصنٛضٜ ٚغري شيو َٔ أزٚات تعععع ٚاؿؼ ايؿعطٟ ا٭غ١ً٦،

 يٮسساخ. املػاض ايعَين ٚاملٓطكٞ يًهتاب١، ٚؽًدٌ

 .زايًػ١ ايؿعط١ٜ، املْٛٛيٛايػطز، ا٭زب ايٓػٟٛ، أزب ايػ٪اٍ،  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The nomenclature "feminist literature", "women's literature", "female literature", and 

others came to denote the same genre. My question is: Is this genre worthless? And why 

has the literature been classified into feminist and non-feminist, and we do not find these 

classifications in other disciplines. What did the female add to literature as a female? 

Are there essential differences between writings of women and men? Do women have 

their own ways and means of expression that differs from those of men? 

This article seeks to provide an analytical reading of two novels, by Rawya Jarjoura 

Barbara and Hiam Mustafa Qabalan, with the aim to focus on the specificity and 

uniqueness of feminist writing, and the methods it follows, such as monologue, 

argumentations, poetic narrative and other tools that disrupt the temporal and logical 

course of events and narrative. 

                                                         
 ِإغطا٥ٌٝ يًرتب١ٝ، أٚضاِْٝ ن١ًٝ ايًػات، تسضٜؼ قػ. 
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 َكس١َ: 

َهاغب عسٜس٠ يف املعاضى اؿٝات١ٝ اي١َٝٛٝ يف  ا سّككت٘ املطأ٠ َٔع٢ً ايطغِ مم

٥ٓٛٗا ا، ٚع٢ً ااجملاٍ ايجكايف ٚايعًُٞ ٚايػاغٞ ملٓاصب ايػٝاغ١ٝ يطغِ َٔ تب

ٞٓ، صٛض٠ ايكٗط ٚايعًِ ايص ٟ تؿعط ب٘؛ ٚا٫دتُاع١ٝ؛ إ٫ إٔ شيو مل ٜػٝٓط، بؿهٌ نً

ٌٓ سًعا َٔ اؿطٜ٭خٓص املطأ٠ ايؿطقٝإش بكٝت املطأ٠، ْٚعين با ١ يف ١، تؿعط بأْٗا أق

ٌٓ املػًُّات ا٫دتُاعٝ ١َٓ، ٚاملطأ٠ ايهاتب١ بؿهٌ خآص ُتػُع ظ ١. ٚأخصت املطأ٠ عا

 خًد١ً ايٓعاّ ايصنٛضٟ ايطاؾض يٛاقع اؿاٍ، ايػاعٞ إىل ايتػٝري، ٚإىل صٛتٗا

ٌٓ ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ املتاس١ بني أٜسٜٗا، مبا ؾٝاملتػً ؾعٌ  ٗاط، َػتدس١َ ن

 :"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"٬ٍ ضٚاٜتٗا يف اغتٗ 1تكٍٛ ضا١ٜٚ دطدٛض٠ بطباض٠ايهتاب١. 

ٟٓ يػ١ أنتبٗا، أمل تكٌ إٕتٓا، يهٔ مل أ"نإ ٫ بٓس يٞ إٔ أنتب قص ايًػ١  زِض بأ

١ٜٖٓٛ!.. ٚأْا أضعت ٖٜٛٓيت َعو. قبٌ اختٓاقٞ بو ٜا غٓص١ ايعُط ٫ بٓس إٔ أطًل صطخ١ 

ِٓ تتابع ٚتكٍٛ "غ. 2سربٟ ٭ؼٓطض َٔ سٝاتٞ َعو" ٚبصيو،  .3..."تٓا ٭ؼٓطضأنتبٗا قصث

 ٚمتطز، ٚقاضب١ اجملتُع ايصنٛضٟتعًٔ ايهاتب١ عٔ زٚض ايهتاب١ نؿعٌ َٛاد١ٗ 

ٌٓ تبعات ع٬قتٗا بايطدٌ، ؾتكٍٛ: ٚغًط١ ايطدٌ. ٖٞ تًذأ إىل ايهتاب١ يت تشٓطض َٔ ن

ٌٓ"ست ٖٞ إٔ أؼٓطض َٔ ن  ايهتاب١، سس َٓو إ٫ؾ٤ٞ...، ئ ذنٓطضْٞ أ ٢ أنتبو عً

ح تٛاد٘ ب٘ يهاتب١ مبجاب١ غ٬. ٖٚهصا، ؾايهتاب١ بايٓػب١ إىل ا4ؾايهتاب١ ايهتاب١"

                                                         
1

١ٓٝ، سضا١ٜٚ بطباض٠ َٔ َٛايٝس َس١ٜٓ ايٓٓاصط٠، تػهٔ ٚعا٥ًتٗا يف قط١ٜ أب  اص١ً ع٢ً ايًكب ٛ غٓإ اؾًًٝ

١ٓٝ تعٌُ َؿٓتؿ١ َطنع٠ يًػ١ ايعطب١ٓٝ ٚقاضط٠ يف نً ايح َٔ داَع١ سٝؿا.ايجاْٞ، ٚايجٍ، اؾاَعٞ ا٭ٚ

فُٛع١  -َٚٔ َؿ١٦ٝ دػس(، 7002ّفُٛع١ قصص١ٓٝ ) -١؛ ؾكا٥ل ا٭غٌَٝٔ أعُاهلا ا٭زبٝٚأٚضاِْٝ. 

قٓص١ يًؿتٝإ  -ط٠ ٫ ؽبٛٚمج(، 7000ّفُٛع١ قصص١ٓٝ ) -ٚخط١٦ٝ ايٓطدؼ(، 7002ّقصص١ٓٝ )

ٝٓاض(، 7002ّقٓص١ يًؿتٝإ ) -ٚصٌٗٝ ايٓٓاٟ(، 7002ّ) ٚايؿعط ايؿاطُٞ (، 7002ّقٓص١ يٮطؿاٍ ) -َٚع ايٓت

ٌٓ ؾ٤ٞ، ساٍع٢ً ؾٛاط٧ ايرتٜٓعط: بطباض٠. (. 7002ّ) عكا٥س١ْٜٓٛٝ١ٜ ٚايبني املعاْٞ ايس . سٝؿا: َهتب١ ن

 .ّ، ايػ٬ف ايساخًٞ ا٭َا7002َٞ

 .2ص: ْؿػ٘، املصسض 2

 .2ص: ْؿػ٘، املصسض 3

 .2:ص ْؿػ٘، املصسض 4
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ايهتاب١ تػاٟٚ اؿٝا٠،  ٚتعٓبط عٔ نٝاْٗا ٚٚدٛزٖا، ٚنإٔ ،فتُعٗا ايصنٛضٟ

ؾ١ ٝا٠ ْؿػ٘، إٔ أسٝا باملعطنُا تكٍٛ غشط املٛدٞ: "ايهتاب١ عٓسٟ ٖٞ ؾعٌ اؿ

١، َٔ خ٬ٍ ايهتاب١، ٚإٔ أْكٌ ؾش١ٓ اؿٝا٠ ٖصٙ إىل اٯخطٜٔ َٔ عك١ًٝ ٚٚدساْٝ

 .5خ٬ٍ ايهتاب١"

ٚيف ْٗا١ٜ ضٚاٜتٗا، تعٛز ا٭زٜب١ ضا١ٜٚ بطباض٠ إىل اجملاٖط٠ بػ٬سٗا؛ أٟ ايهتاب١، 

 ٟٓ ٕٓ ٚاقعٗا غري ايعاز ٚتتػا٤ٍ إٕ ناْت ايهتاب١ قس سٓطضتٗا َٓ٘ نُا ت٪ّنس ع٢ً أ

 ٖٛ َا أسٛدٗا إىل اغتدساّ أزاتٗا اـآص١ يًُٛاد١ٗ. ٖٚصا َا ْكط٩ٙ ع٢ً يػإ

ايبط١ً غاض٠ يف ايطٚا١ٜ: "يٛ نإ ايٛاقع عازٜ٘ا ملا ؾّهطت يف اهلطٚب... ملا ؾّهطت يف 

ٌٓ آ٫َٞ ٚآثاَٞ ٚأختؿٞ َٔ سٝاتو"قص نتاب١  . 6تٓا ٭ْؿَض عٓٓٞ ن

 ايكٗط، تتشٓس٣ ثٝاباملطأ٠ ؼاٍٚ َٔ خ٬ٍ نتابتٗا إٔ ؽًع عٓٗا  ْؿِٗ َٔ ٖٓا إٔ

تٗا، نُا تػع٢ إىل ظععع١ ناّؾ١ ايجٛابت ٚاملػًُّات يف فتُع ٚؼاضب ٚؼّكل سطٜ

ٚبٗصا، ْطاٖا ؽتاض َطاَٝٓٗا اـآص١ ٫ ٜؿتح ضساب أؾك٘ يًُطأ٠.  غًطٟٛ شنٛضٟ

بٗا، ٚػعٌ َٔ ْؿػٗا َطنّعا َٚٔ أزبٗا آي١ سطب، ؾرتؾض إٔ ُٜٓعط إيٝٗا ْعط٠ 

ٚايسٜٔ ٚػاٖط ٝٛز، ؾتدطم باب اؾٓؼ َػاٜط٠، نُا تطؾض إٔ تطع يٓؿػٗا ايك

٠ ٚاؿه١ُ ايتاضٜذ بايكٛيت ٜؿٗس هلا اي١ ٗٞ املطأ٠ ايكٜٛز؛ ؾبسعٛتٗا إىل ايتُط

، اضط١ ٚؼسطٜيت تعترب ايهتاب١ ا٭ْجٟٛ. ٖٚٞ ايهاتب١ اي-يتُٝٓع ايٓػا٥ٞٚايؿذاع١ ٚا

يتايٞ خطٚز ٚايهتاب١ با ٚٚغ١ًٝ إلْصاف ايصات ٚإعطا٥ٗا سّكٗا يف قٍٛ َا تؿا٤ قٛي٘،

اـاضم يهاّؾ١  ػًِّ بٗا َٔ خ٬ٍ ايططح املطُْٛٞعٔ املأيٛف ٚظععع١ يٮعطاف امل

١، نُا غٓبٝٓٔ َٔ خ٬ٍ َٓاقؿتٓا ابٖٛات، ٚا٭غايٝب ايًػ١ٜٛ غري ايُٓطٝايت

 ."ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ٚ "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"يًطٚاٜتني 

                                                         
ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اـبا٤"، يف: ُؼ ٚقطا٠٤ يف ضٚاٜيت عباز ايؿ ٓم املُػٛح:ايهتاب١ ع٢ً ايط"املٛدٞ، غشط.  5

 .027-062، ص:إ غٛغ١ ايسٚيْٞؼ: زاض نتابات َٚٗطد. تٛاتايٓػا١ٝ٥: املًتك٢ ايجايح يًُبسعات ايعطبٝ

 .022:صع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ. بطباض٠،  6
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 ":ٔ ايعاضٟضا٥ش١ ايعَ"ٚ "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"ًَدص ايطٚاٜتني 

ٞٓ َػًِ ُٜسع٢ إبطاِٖٝ  "ساٍع٢ً ؾٛاط٧ ايرت"تسٚض أسساخ ضٚا١ٜ  َٔ بني ؾآب عطب

َٓٗا ١ املبااض١ٜ ايتٛٓد٘ ُتسع٢ غاض٠، أمم١ٝ ٜػإسس٣ قط٣ اؾًٌٝ، ٚؾتا٠ ٜٗٛزٜ ز٨، أ

ٍٚٓ يف َس١ٜٓ سٝؿا يف ١ ٚٚايسٖا َػطبٞعطاقٝ . ًٜتكٞ إبطاِٖٝ ٚغاض٠ يكا٤ُٖا ا٭

ُّا ٭طؿاٍ اؿذاض٠َعاٖط٠ ؾاضنا ؾٝٗا ز  ٠ أضّضا بتأثري. ٚذنسخ إٔ تػكط غاض7ع

يتكسِٜ اإلغعاف هلا ٜٚطاؾكٗا ست٢ ذنني َٛعس  َٛع، ؾٝػطع إبطاِٖٝايػاظ املػٌٝ يًس

ٜكع  صٟ غٝكًّٗا إىل تٌ أبٝب سٝح تػهٔ َع عا٥ًتٗا. َٚٔ ايًشع١ ا٭ٚىل،ايكطاض اي

 طؾني. ب إىل ظٚاز ضغِ َعاضض١ أٌٖ ايطض ٖصا اؿغاض٠، ٜٚتطٛ إبطاِٖٝ يف سب

يت استطٓت سٓبُٗا َٓص ا٫ثٓإ يف َس١ٜٓ سٝؿا اي، ٜػهٔ ١يف بسا١ٜ سٝاتُٗا ايعٚدٝ

مل ٜػتطع إدناز عٌُ يف ١َٓٗ  ١ صعب١؛ ؾإبطاِٖٝا١ٜ، ٜٚٛادٗإ َّعا ظطًٚؾا سٝاتٝايبس

ات٘ بعس ٫ٚز٠ ابٓت٘ ٓا٤ يٝعٌٝ عا٥ًت٘. ٚتعزاز َػ٪ٚيُٝطٜض، ٚاضطٓط ٭ٕ ٜعٌُ يف ايبايت

ٌٓ سطب اـًٝر "يٓا"، نُا تتؿاقِ صعٛبات املعٝؿ١ ُٚتػًَل أبٛاب ايع ٌُ يف ٚدٗ٘ يف ظ

صٟ ايٓاؽ؛ ا٭َط اي عب يف قًٛبايب٬ز هلذُات صاضٚخ١ٓٝ ظضعت ايطٚتعٗطِض  8ا٭ٚىل

١ ي٬ستُا٤ َٔ ١ٜ إبطاِٖٝ ايؿػٝؿػا١ٓٝ٥ اؾًًٝٝقاز ايعا١ً٥ إىل ا٫ْتكاٍ َٔ سٝؿا إىل قط

صٟ ٫ ا٫ْتكاٍ ٜطاعـ أعبا٤ إبطاِٖٝ ايٖصا  ضٜذ ٚمحا١ٜ ايطؿ١ً "يٓا". ع٢ً إٔايصٛا

 َعاًَت٘ يػاض٠؛ ٜؿتُٗا ٜٚططبٗا يف ، ؾًٝذأ إىل ؾطب اـُط، ٚتتػري٬ًدنس عُ

ٜؿعط بأْٓ٘ ٫ ت َٔ ايػهط ٚاي٬ٚعٞ. نُا تتػٝٓط َٛاقؿ٘ ٚتعزاز غ٤ّٛا سني سا٫

ٟٓ؛ "ؾ٪از" َٔ ٚادب ا ٜػتطٝع محا١ٜ ابٓ٘ ـس١َ يف اؾٝـ ٭ْٓ٘ يف ْعط ايػًط١ ٜٗٛز

َٓ٘ ٜٗٛزٜ ٔ، ٜٚبسأ بايطػط ع٢ً غاض٠ بإٔ ٓا، ًٜذأ إبطاِٖٝ إىل سٝا٠ ايتس١ٜ. ٖٚ٭ٕ أ

صٟ ٜٛصٌ ع٬قتُٗا إىل َؿرتم ططم، ٜٓتعط ا٭َط اياإلغ٬ّ ٚتطتسٟ اؿذاب؛ تعتٓل 

                                                         
اْت ا٭زا٠ ايط٥ٝػ١ ؾٝٗا، اؿذاض٠ ن اؿذاض٠ ٖٞ ا٫ْتؿاض١ ايؿًػط١ٝٓٝ ا٭ٚىل. مٓسٝت نصيو ٭ٕ اْتؿاض١ 7

"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ ٚاملس١ٜٓ  : صّؿٛضٟ.ٓعطصٜٔ ؾاضنٛا ؾٝٗا بأطؿاٍ اؿذاض٠. ُٜٚعطف ا٭طؿاٍ اي

 .2ايؿاض١ً"، ص:

ٌٓ ا٭ضاضٞ ايهٜٛت0220ٝاْٞ َٔ أغػطؼ عاّ ٖٛ ادتٝاح ايعطام يًهٜٛت يف ايج املكصٛز 8 ١ ّ، ٚاست٬ٍ ن

 .67ص:ساٍ. ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتبطباض٠.  :١. ٜٓعطٍ َٜٛني عٓذ١ أْٓٗا أضاٍض عطاقٝخ٬
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ٌٓ َُٓٗا اٯخط يٝبازض ٜٚصاحل ٜٚتٓاظٍ. ٚتٓتٗٞ ايط ٚا١ٜ إش تكًب غاض٠ غاعتٗا ن

 ١ ٚتعًٔ ا٫ْتعاض.ايطًَٝ

 ١ايؿدصٝ ١قص يٓا تٓكٌؾ، 9يٮزٜب١ ٖٝاّ َصطؿ٢ قب٬ٕ "ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ا ضٚا١ٜ أَ

 بابٔ ايعٚاز ع٢ً ُٜٚطغُٗا ٓب،ُتش مبٔ ايعٚاز َٔ ٚايسٖا ميٓعٗا اييت "ٖعاض" ١املطنعٜ

 ٚايسٖا يعٓـ ٖعاض تػتػًِ ؾعب٘. بعًِ آب٘ غري إغطا٥ٌٝ، زٚي١ يصاحل ٜعٌُ صٟاي عُٗا

 ًَٚذأٖا؛ ٚطٓٗا تعتربٙ ايصٟ "ْبٌٝ" سبٝبٗا ُٜٗادط بُٝٓا ُتشٓب٘؛ ٫ ضد٬ً ٚتتعٚز ٚصؿعات٘

 خاْع١ً َػامل١، اَطأ٠ ٚتعٝـ يبٝت٘، اجملاٚض٠ ايت١ٓٝ ؼت ٚتسؾٓٗا ؾػتاْٗا ١ططس ؾتأخص

 ٭دًٗا سٝاتٗا ٚتهٓطؽ مسط، ابٓتٗا ٚتطٓبٞ ظٚدٗا ؽسّ قاٖط، غًطٟٛ شنٛضٟ جملتُع

ٚٓع. ططم سازخ يف ظٚدٗا ٚؾا٠ بعس  بعس سبٝبٗا عٛزٜ إٔ إىل اؿاٍ ٖصٙ ع٢ً ٚتبك٢ َط

َّا عؿطٜٔ ٍٚٓ سٓب٘ سا٬ًَ عا  ؾكستٗا يتاي ايػعاز٠ اَت٬ى بإَهاْٗا بإٔ ؾتؿعط هلا، ا٭

ٌٓ خصهلا إٔ بعس ٝبٗاعب تطتبط ٚإٔ غ١ٓ، عؿطٜٔ  تٗا؛سٝا يف عطؾتِٗ صٜٔاي ايطداٍ ن

 عب٘ٓ أُٖٚٗا ايصٟ أزِٖ ايؿٓٓإ ٚصسٜكٗا ٚاؾٓٓإ ظٚدٗا ٢ٚست ٚأخٝٗا ٚايسٖا َٔ بس٤ّا

ٚٓز ثِ غٓتني َٓس٠  أخٖٛا هلا ٜكـ إش ٖعاض؛ تتُٓٓاٙ َا بػري ا٭سساخ تسٚض غريٖا. َٔ تع

ٛٓ سٝت ،زضاَٞ َؿٗس يف ْبٌٝ عبٝبٗا قتٗاع٬ ٜٚٓٗٞ باملطصاز،  حنٛ ايطصاص بٜص

  ايٓاصط٠. يف ا٭ضض ّٜٛ َعاٖط٠ يف َؿاضنت٘ أثٓا٤ قت٬ًٝ ٜٚطزٜ٘ ضأغ٘

 :قاٚض ايعععع١ ٚايجبات يف ايطٚاٜتني

 :ٚايتُطزدسي١ٝ ا٭َه١ٓ، َا بني ايػًٛى ايُٓطٞ يًؿدصٝات 

ني ١ ٚاسس٠؛ ْتابع ؾٝٗا سطن١ٓٝ ا٭ؾداص َا بإ إىل ب١٦ٝ دػطاؾٝتٓتُٞ ايطٚاٜت

اتٗا ٚع٢ً ا٭سساخ؛ ؾُس١ٜٓ سٝؿا ؼتطٔ اؿٓب ا٭َانٔ ٚتأثري شيو ع٢ً غًٛن

 ايكط١ٜ اـٓام عًٝ٘ ٚتكتً٘. تكٍٛ بطباض٠ عٔ َس١ٜٓ سٝؿا:تطٝٓل ٚتطعاٙ، بُٝٓا 
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ِٓ أنًُت تعًُٝٗا أْٗت زضاغتٗا ا٫بتسا١ٓٝ٥ يف اي  ٍ يف  ايٓاصط٠. ساص١ً ع٢ً ايًكب ا٭ٚيف ايجاْٟٛكط١ٜ، ث

١ٓٝ ٚآزابٗا ٍٚٓ يف ايًػ١ ايعطب ّٓ َٔ داَع١ سٝؿا، ٚايًكب ا٭ َٚٛضٛع ايرتب١ٝ اـآص١ َٔ  َٛضٛع ايتاضٜذ ايعا

١ٓٝ ايعطبٝ ١ٓٝ؛ آَاٍ ع٢ً ايسضٚبهلا ايعسٜس َٔ ا٭عُا١ٚ يف سٝؿا. ايهً  ُٖٚػات صاضخ١ ّ(،0222) ٍ ا٭زب

١ٓٝ -بني أصابع ايبشطٚ ّ(،7007) ٚاْعع قٝسى ٚاتبعين ّ(،0227) ٙ ٚغؿطٚٚدٛ ،ّ(0220) ْصٛص أزب

ٗا . (7002ّ) ٫ أض٣ غري ظًّٞٚ ّ(،0222) قٓص١ قصري٠ -طؿٌ خاضز َٔ َعطؿ٘ٚ ،(0226ّ)ٚؾًػؿ١ٓٝ  إْ

 ٠ مجعٝٓات.ط١ يف عسؾػًت َٓاصب عسٜس٠ يف ايصشاؾ١ ٚاإلشاع١، ٖٚٞ ؾٓعاي١ ْٚاؾ
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ٌٓ "عٓسَا يؿعتٓا يٓا )ٖٞ  ؾَتَشِت سٝؿا، إ٫ تبَل مل ايرب٤ٟ، إمثٓا بعس ٚايكط٣ املسٕ ن

ُِٓتٓا ايٓػٓاؽ، ٚازٟ يف ٖٓاى ؾٝٗا، يٓعٝـ َػتأَدط٠ ؾّك١ سٝؿا(  ايكسِٜ، بأثاثٗا ض

 ٭ًٖٗا ُؾتأتٗا ؾٛم ؾؿاٖو ضِٚت َٓٗا سذّطا ٜساى ٫َػِت نًُّا اييت عذاضتٗا

 .10 "...قٛٔيَو سٓس ع٢ً ايعٛز٠، أٌَ ع٢ً ايطاسًني

ُٚيس اؿب ، ٚيف سٝؿا منا ٚتطعطع، ٚيف سٝؿا أّٜطا ْطذت بصاضٙ )ب٫ٛز٠ يف سٝؿا 

ايطؿ١ً يٓا(. ٚع٢ً ايطغِ َٔ َصاعب اؿطب َٚصا٥بٗا ٚعٛاقبٗا ٚعكباتٗا؛ ع٢ً 

ػٞ ٚا٫قتصازٟ ايطغِ َٔ ا٭مل ٚاؿػط٠، ٚايؿعٛض بايٛسس٠، ٚعسّ ا٫غتكطاض ايٓؿ

ٕٓ ٚا٫دتُاعٞ؛ إ٫ املػتُٓس َٔ أ١ََٛ سٝؿا  بطاِٖٝ ٚغاض٠ ناْا ٜٓعُإ باؿبإ أ

ٚاستطاْٗا، َٔ َٝاٙ عطٖا ٚخطط٠ غٗٛهلا. ٜػتُٓسإ ا٭ٌَ َٔ إؾطاق١ دباهلا، 

 ع٢ً إٔ ،بطبٝعتٗا ؾٝتدطٝإ ايعتباتٗا ٚس٤ٚ َٔ غؿٛسٗا. ناْا ذنتُٝإ عبٚاهل

٠ٓٛ اختؿت، سني قٓط ي٬ستُا٤ َٔ ايصٛاضٜذ.  ١ضا ا٫ْتكاٍ إىل ايكط١ٜ اؾًًٖٝٝصٙ ايك

ٛٓبت  ٚإٕ استُٝا َٔ صٛاضٜذ اؿطب؛ إ٫ إٔ ُٖٚا، دب١ٗ أخط٣ َٔ ايصٛاضٜذ ُص

حنُٖٛا؛ ؾصاى ايطسٌٝ نإ ايهؿٌٝ بكًب ا٭سساخ، ٚقًب ا٭ؾهاض ٚقًب 

تعس غاض٠. يف تًو ايكط١ٜ املؿاِٖٝ؛ ؾإبطاِٖٝ، تسضدنٝ٘ا، مل ٜعس إبطاِٖٝ، ٚغاض٠ مل 

١ََٔ ؽتًـ اؿهااؾًًٝٝ  سٝؿا َٔ أخصْا ايصٟ ١ٜ، ٚتتػٝٓط َػاضاتٗا!. تكٍٛ غاض٠: "

١ُٓ ١اؾًًٝٝ قطٜتو يف ٚأغهٓٓا ِٓ املٓؿًت١ اـٛف، ؾٛاط٧ ع٢ً املػتذ  َٔ ايػٓابٌ تً

 .11سهاٜتٗا؟" يتعذٔ ايػٌٗ

ت يف تًو ايكط١ٜ ؽتًـ املٛاظٜٔ، ٚتتؿابو ايع٬قات، ٜعٛز إبطاِٖٝ إىل سطٔ ايعازا

، ٫ دنس ٚخٝباتٗا، ضٓب أغط٠ ٫ ميًو َا٫ً ٚايتكايٝس، ٜعٝـ ؾا٘با ٖعَت٘ اؿطب

، ٚرنذٌ َٔ ٚايسٙ إٕ اٗتِٗ بايؿؿٌ. ٜعٝـ إبطاِٖٝ ٚغاض٠ يف بٝت َػَتأدط ٫ ع٬ًُ

ت املت٬سك١. يف تؿاضم ايب١َٛ ؾذط٠ ايتني يف غاست٘؛ ؾتٓصضِٖ بايؿ٪ّ، ٚباملؿه٬

ٍٛٓ إبايكط١ٜ اؾًًٝٝ دنعٌ ع٬قت٘ ا ممطاِٖٝ إىل َسَٔ ع٢ً ايػٗط ٚاملؿطٚب، ١، ٜتش

١ أّٜطا، ٜعٛز إبطاِٖٝ، بعس ؾرت٠ ًًٝٝدص َػاّضا آخط. ٚيف ايكط١ٜ اؾَع ظٚدت٘ تت

                                                         
 .67سض ْؿػ٘، ص:املص 10
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ٔ، ٜٚػع٢ إىل ؾطض اؿذاب ع٢ً ايتٛب١، ؾٝعهـ ع٢ً ايص٠٬ ٚايتسٜض٬ٍ، إىل 

ٙ، ا٭َط ايصٟ ظٚدت٘؛ ٫ غُٝٓا بعس إٔ أصبح ي٘ ابٔ، ٫ٚ ميهٓ٘ إٔ ٜكبٌ بتذٓٝس

َٓا إٔ ٜتُٜٛصٌ ايع٬ق١ إىل خّط ايٓٗ َُؿرتم أخري إ دص ؾٝ٘ إبطاِٖٝ َػاض ا١ٜ، إىل 

ن١ْٛٓٝ اإلْػإ، أٚ إٔ ٜػًو ا٫ػاٙ ١ ٚٛز٠ إىل َباز٥٘ ٚإمياْ٘ بايتعسزٜايرتادع، ٚايع

 صٟ ٜػري ؾٝ٘ ٚسّٝسا زٕٚ "غاض٠" ٚزٕٚ "يٓا" ٚزٕٚ "ؾ٪از".اٯخط اي

ات باضظ٠ أّٜطا يف ٚايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني غًٛى ايؿدصٝانٔ ١ بني ا٭َٖصٙ اؾسيٝ 

. ٖٞ املًذأ ٚاملتّٓؿؼا٭ْج٢ بُٝٓا سٝؿا  ؛ سٝح ايكط١ٜ قات١ً"ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ضٚا١ٜ 

ٗا يف قط١ٜ ٫ تطسِ أْج٢ تعٝـ "ْػٝت ٖعاض ابٓتٗا مسط، ْٚػٝت أْتكٍٛ ايطا١ٜٚ: 

 نُا دا٤ يف ايكط١ٜ تكٓسؽ ايصنط ٚتعتربٙ بط٬ . ٖص12ٙٚسسٖا زٕٚ ضدٌ ذنُٝٗا"

 ٍٓٚ طًك١ ٚصـ ٫ٚز٠ ْعاض؛ أر ٖعاض: "إْٓ٘ ايصنط ايٛسٝس يف ايعا١ً٥، ٚي٘ ُأطًكت أ

 . 13 ٚؾطّسا بكسّٚ ا٫بٔ ايصنط، ساٌَ اغِ ايعا١ً٥!"ضصاص١ يف غاس١ ايساض، ت٬ًٝٗ

ٌٓ ٖصا ا٫ستؿ ٗا أغري٠ قهّٛ عًٝٗا ايصنٛض تؿعط ا٭ْج٢ يف ايكط١ٜ أْا٤ بَٚكابٌ ن

. تكٍٛ ٖعاض، ٖٚٞ َبسع١ أَاَٗا يًتعبري ٫ٚ ملُاضغ١ ايؿٔبايػذٔ امل٪ٓبس، ٫ فاٍ 

ايطغِ يًؿتا٠ يف  تٞ ٜأنًٗا ايػباض يف املدعٕ، ٭ٕؾٓٓا١ْ يف فاٍ ايطغِ: "ضغَٛا

 متاضؽ أض١ًَ  سّكٗا يف ايعٝـ، أٚ َٚٔ قٛاْني ايكط١ٜ أ٫. 14قطٜتٓا خطٚز ع٢ً ايكٛاْني"

: "أْت أض١ًَ  ٚيو ا٭ر ْعاض ٜعاتب ا٭ر ٖعاض قا٬٥ فٓطز اـطٚز َٔ ايكط١ٜ؛ ؾٗا ٖٛ

ٌٓ ؾعطٖا؟ امسعٞ.. يف  اب١ٓ، ؾُاشا غٝكٍٛ ايٓاؽ؟ أض١ًَ ٚزاٜط٠ يف املس١ٜٓ ع٢ً س

 َا ٜكٍٛ أٌٖ ايكط١ٜ! أْت يػت سٓط٠.. عا٥ًتٓا ٫ تٛدس سطِٜ ؾٓٓاْات... أْت ٫ تعطؾني

ٌٓ اؿطِٜ" اؿًِ دطمي١،  ٖصٙ ايكط١ٜ ٫ ؼًِ ايؿتٝات، ٭ٕيف  .15أْت سط١َ َجٌ ن

ٍٓٛ ٔٓ، ؾٗا ٖٞ ٖعاض اييت أؾكسٖا ايكسض ظٚدٗا تتش إىل قّط  ٫ٚ تطسِ ا٭يػٔ أٜٓا َٓٗ

ٌٓ ايعٕٝٛ ُُٗا ست٢ يعًِ يت اْتشطت بػبب اختٗا ايٚأ ،أْعاض ن َٗـ ؿ ايصنٛضٟ ُٜٓ
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ؼ ع٢ً ١َ بأقاٌٜٚ سجٝج١ ايتؿٜٛ٘ املتهًَٛتٗا، "يكس ُقتًت ؾٗٝس٠ ايرتاب، َطدٛ بعس

. ٫ٚ ػس ا٭ْج٢ َتّٓؿّػا غ٣ٛ يف املس١ٜٓ، يف سٝؿا؛ سٝح 16ضخاّ عؿ١ْٛ إؾاعات"

ٛٓض إٔ ط ٚايبشط ؾٗٛز ع٢ً اؾتعاٍ ايػُا٤ ٚسسٖا ٚايٓذّٛ ٚايكُ ايطقٝب ٜػٝب ٚإٔ تتص

اؿٓب. يف سٝؿا، ٜكٍٛ ْبٌٝ )ايعؿٝل( هلعاض: "ُأعًٓو ظٚد١ يٞ أَاّ اهلل، ٚأَاّ ايبشط.. 

 .17 أَاّ ايػُا٤، ٚأَاّ ايًٌٝ ٚايٓذّٛ ٚايكُط.."

ٜٚأتٞ تٛظٝـ َس١ٜٓ سٝؿا يف ايطٚاٜتني ٚغ١ًٝ يعععع١ املػًُّات املؿطٚض١ ع٢ً 

إش تكّٛ ايهاتبتإ َٔ خ٬هلا غطم تابٛ اؾٓؼ ؾتػرتغ٬ٕ ع٢ً يػإ ا٭ْج٢، 

عؿل، ٚغطز تؿاصٌٝ ايًكا٤ ايعاطؿٞ ٚاي ١ يف ٚصـ َؿاعط اؿب١ٝ املطنعٜايؿدص

ٟٓ سػاب يًكٝٛز ٚاحملط ضا٥ش١ "َات. يف َس١ٜٓ سٝؿا تٓػ٢ "ٖعاض"، يف ضٚا١ٜ زٕٚ أ

ؿل يٕٛ ايعؿل ع٢ً دػس ، ٬ََح ٚد٘ أبٝٗا ٚغًط١ أخٝٗا، ٚ"متت"ايعَٔ ايعاضٟ

سبٝبٗا ايجا٥ط بايؿ٠ٛٗ ٚايطدٛي١، ٚايػاخٔ بايسٖؿ١ ٚايصنٛض٠! عازا َّعا ٜتصٓببإ 

عطّطا، ٚمل تًبح ا٭ؾٝا٤ يف ايػطؾ١ تػٓبط ضٚسني تتُٓطغإ ظػسٜٔ اَتطٝا غطٜط 

 بٗصا، إٔٚجنٌُ . 18ع١، ٚغابا يف غبات عُٝل عٔ ايعَإ ٚاملهإ"ايسٖؿ١ املًٛ

١ َٔ ١ٓ ايعععع١ )نٌ َا ذنسخ يف املسٜا٭َانٔ يف ايطٚاٜتني ٜعهؼ ثٓا٥ٝتٛظٝـ 

أٚ  ٚاغتػ٬َٗا ايتاّ خطم يًُأيٛف( َكابٌ ايجبات )خطٛع املطأ٠ يف ايكط١ٜ يٮعطاف

 هلا(. ؾب٘ ايتاّ

   :ايؿدصٝات ايصنٛض١ٜ ٚا٭ْج١ٜٛ، َا بني ايُٓاشز ايُٓط١ٝ ٚايُٓاشز امُلد١ًّ با٭عطاف

يف َا متٓجً٘ ايؿدصٝات ايصنٛض١ٜ  ًٛطا َؿرتن٬ٜ١ًسغ قاض٨ ايطٚاٜتني خط

١ ١ َػاملا ايهاتبتني ػع٬ٕ ا٭ْج٢ إَا تكًٝسًٜتؾه١ َٔ أسساخ ٚقطاٜا، ٚا٭ْجٜٛ

. ٖصا صز٠ ضاؾط١ تػع٢ إىل بٓا٤ عاملٗا اـاخاْع١ يكٛاْني اجملتُع ايصنٛضٟ أٚ َتُط

 ١ يف ايطٚاٜتني؛ات ايصنٛضٜايؿدصٝ ايتأضدح بني ايُٓطني، جنسٙ أّٜطا يف

ٛٓضإ ايطدٌ  ط ست٢ يٛ اختًـ  ا٭ْاْٞ املٗٛٚؽ بعكس٠ ايتػًايػًيبؾايهاتبتإ ُتص
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َكابٌ ايطدٌ املجايٞ  ١ٜ٘، أٚ تػٝٓطت َهاْت٘ ا٫دتُاعٝايسٚض ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜ٪ٓز

 ع٢ً غبٌٝ- أشنط نُٓٛشز يًطدٌ ايػًيبصٟ ؼًِ ب٘ ا٭ْج٢ ؾطًٜها ٚعؿًٝكا. ٚاي

 صٟ ٚقـ باملطصاز بٛد٘اي "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"٠ يف ضٚا١ٜ آؾٓط ابٔ خاي١ غاض -املجاٍ

، نُا ٚقـ أَاّ جناح ظٚدٗا ٚإدنازٙ ايعٌُ، ظٚادٗا ٚأضاز ؽًٝصٗا َٔ ايعطبٞ

ا٭بٛاب ٚاملٓاؾص، ٚنصيو إبطاِٖٝ يف بعض َٛاقؿ٘ يف ايطٚا١ٜ؛ ٫  نٌ ؾأغًل أَاَ٘

٭ب، ٚا٭ر ْعاض، ميٓجٌ ا "ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ". ٚيف ضٚا١ٜ غُٝٓا بعس ا٫ْتكاٍ إىل ايكط١ٜ

صٟ ميٓجٌ ايطدٌ اـا٥ٔ املػتعٓس يبٝع ْؿػ٘، أًٖ٘ ٚأضض٘ ٭دٌ إضضا٤ ٚايعٚز نطِٜ اي

ا٭ْج٢ بايعٝـ.  صٟ ٫ ٜ٪َٔ علايطدٌ املتػًط، ايعٓٝـ ٚامُلكٝٓس اي ايسٚي١، نُا ميٓجٌ

احملهّٛ  ايؿٗٛاْٞ ؿاّ ميٓج٬ٕ ايطدٌٚإىل داْب ٖ٪٤٫ جنس اؾٓٓإ، ٚايؿٓٓإ ٖ

 .19ايطغبات ٜعترب املطأ٠ دػّسا َازٜ٘ا يػس صٟبايػطٜع٠ ٚاي

َات ٚاخرتام َجاٍ آخط يعععع١ ايكٛاْني ٚاحملطات ٖٞ ٙ ايُٓاشز َٔ ايؿدصٖٝص

طأ٠ مسشت يٓؿػٗا بايبٛح مبهْٓٛات ْؿػٗا، ْٚكٌ َا تعٝؿ٘ َٔ ظًِ ا٭عطاف، ؾامل

ٚنبت زٕٚ إٔ ؼػب سػاّبا يطٓز ؾعٌ ايكاض٨ ايصنط. تساؾع عٔ ْؿػٗا ٚتطؾض إٔ 

ؾعٌ،  إنطاٙ ايؿتا٠ ع٢ً أٟ ز ضس َ٪غػ١ ايعٚاز، ضسَُٜٓعط إيٝٗا نذػس، ؽط

ُٓـ ايطدٌ ُٚتذاٖط بػًبٝت٘ ٚٚسؿٝت٘ ٚبسا٥ٝ ٗا يف ايتشطض َٓ٘. ٚتعًٔ ضغبت ت٘،تٗ

طداٍ؛ إمنا ايهاتبتني ٫ تهتؿٝإ بعطض ٖصا ايُٓٛشز َٔ اي ٚاملًؿت يف ايطٚاٜتني إٔ

ع٢ً ؾٛاط٧ "ٟ ؼًِ ب٘ املطأ٠؛ ؾػاض٠، يف ضٚا١ٜ جنس َكابً٘ ايطدٌ املجايٞ ايص

ِٕ ُتٓصـ ايٖصَنط ايعطبٞ اي٫ تٓػ٢  "ايرتساٍ ٝ٘أ ُّا أْاْ ُ٘  ا؛ إش ُتؿٔػحصٟ َٜبسٚ ي١ًٖٛ ظأي ي

ُِّؼ يًػ٬ّ، ٖٛ  ٗا١ٜامَلذاٍ يف ايٓ ِٛي٘، نُا َتٔصؿ٘ بأْ٘ ايعطبٞ امُلتش إٔ َٜكٍٛ ق

ٕٓ اهلل خًل اإلْػإ يف أبعتكس ايعطبٞ ايصٟ نإ ٜ مَجٌ تكِٜٛ، أٟ يف إْػاْٝت٘، أ

بعّٝسا عٔ ٚسؿ١ٝ اؿٝٛإ ٚايتؿطٜل ايُعٓصطٟ ٚايطا٥ؿٞ، ٖٛ ايعطبٞ ايصٟ عؿَكت٘ 

 ١، َٚتعتربٖا َدُا٫َا أمجًو ٚأْت ُتشب ايتعسزٜ٘ بكٛهلا: "١ غاض٠ ٚخاطَبتايٝٗٛزٜ

 ِ امُلتتابع١ ضسَا َتططس٘ ا٭زٜب١ َٔ غطز ٭ؾعاٍ إبطاٖٝ ، ؾإٕٚعًٝ٘ .20 ٚدٖٛط٠"
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َُ ٝ٘ا  َُشٓب  ا ٖٛ عطبٞتػًًّطا ٚقاغّٝا، إمنغاض٠، ٚظًُ٘ هلا ٫ ٜعطض عطبٝ٘ا ؾطقٝ٘ا بسا٥

َُشرِتّ يًتعسزٜٝ٪َٔ بإْػاَُْ َُطتبط بٛطٔت٘  َٕ ست٢  ١  ٚؾعب ٚٔؾهط ْٚبض، مل َٜتٛا

َا نإ ٔيُٝهَتب ي٘ اإلمثاض يف أضض  بٖصا اؿ  أ٫ٕيػاض٠؛ إ٘ ؼ ا٭خري عٔ سبؿايٓ

ٌٓ قٝٛز ائعِطم ٚايس قاس١ً، ٚيف  .ٔ عكبات ٚعتباتٜٔ ٚا٫ْتُا٤ ٚغريٖا َعامل ؾٝ٘ ن

١ ايعؿٝل ْبٌٝ ايصٟ ُٜطايعٓا ايطدٌ املجايٞ يف ؾدصٝ "عاضٟٔ ايضا٥ش١ ايعَ"ٚيف ضٚا١ٜ 

عاز إيٝٗا بعس عؿطٜٔ غ١ٓ. ٖصا  بعس َٓع٘ َٔ ايعٚاز َٔ سبٝبت٘ ثِغازض ايكط١ٜ 

ٟ ُغًب َٓٗا نُا ُغًبت ا٭ضض َٔ أًٖٗا "غاؾط ايٛطٔ َع ٖٛ ايٛطٔ ايصايعؿٝل 

ا١ٖٓ ٚايعٜـ، ٖٛ ايؿٓٓإ صٟ ضؾض ايػزن ٚاملسٖٛ ايطدٌ اي ،21ْبٌٝ يف سكٝب١ ايػؿط"

صٟ رنطٓط يف عٝٓٝٗا، "ٖٛ ِ اياملطٖـ ايصازم، ٚايهاتب ٚايؿاعط ٚاؿً شٚ اؿؼ

... ٚغٓابٌ ايكُح اييت ٛسٝس، ٚٚطٓٗا ايٛسٝس، ٖٚٛ ايٓطاٍسٖا ايسبٗا ايٛسٝس، ٚغٝ

 .22منت ٚنربت بني ايطًٛع"

َٓا صٛض٠ ١، إش ْطاٖا ا املطأ٠ يف نٌ ايهتابات ايٓػٜٛاملطأ٠ يف ايطٚاٜتني ؾٗٞ نُ أ

ٝٓتٗا؛ ساخ سٛهلا يت٪ّنس ع٢ً زٚضٖا ٚأُٖا٭س تسٚض نٌ قٛض ايطٚا١ٜ َٚطنعٖا،

ٖٚعاض يف  "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"١ أْج٢ )غاض٠ يف ضٚا١ٜ ؾٓط٣ إٔ ايؿدص١ٝ املطنعٜ

س َٔ ايؿدصٝات ا٭خط٣ أْج١ٜٛ، ٚمتٓجٌ (، نُا إٔ ايعسٜ"ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ا١ٜ ضٚ

ايجك١ بايٓؿؼ ٚايتٝ٘ َٚا إىل ٚايطغب١ ٚايطنٛز، ٚز ٚاـطٛع، ايتأضدح َا بني ايتُط

ز تتذ٢ًّ يف تػ٬ّ ٚايتُطَٚٔ اؾسٜط با٫ْتباٙ إٔ ثٓا١ٝ٥ ا٫غ .23شيو َٔ َتٓاقطات

يت ُتعًٔ َٔ خ٬ٍ ْؿؼ ايؿدص١ٝ؛ ؾدص١ٝ غاض٠ اي "ٛاط٧ ايرتساٍع٢ً ؾ"ضٚا١ٜ 

ِٓ بعس إٔ ُتػًل  ٚابٔ خايتٗا ٚفتُعٗا يتشع٢ عب ز ع٢ً أًٖٗاايتُط سٝاتٗا، ث

َُؿهِّو بٗا. َٚٔ أَج١ً املطأ٠  َُعِّـ، ٚ ا٭بٛاب يف ٚد٘ غعازتٗا ُتعًٔ اغتػ٬َٗا يعٚز 

 :"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"١ املػتػ١ًُ يف ضٚا١ٜ اـاضع
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ٌٓ دبٌ ؾٝٓا ٜأب٢ إٔ ٜتعسعح "نإ يكا٩ْا ايج٬ثٞ - ١ُٓ، ن ٫ بًٗب باطٓ٘  نًكا٤ ق

ايٛسٝس٠ املػتعٓس٠  ٖصا ايًكا٤ ؾب٘ ايصاَت، ايػٓب١ً ت٘، نٓت يف٫ٚ بٗٓع٠ إْػاْٝ

ؿس٠ ايًكا٤  . ؽطع غاض٠ يف ٖصا املٛضع24 إٔ تطأط٧ ضأغٗا سٓت٢ متٓط ايعاصؿ١!"

س ٫ٚ ؼاٍٚ إٔ تجٛض يف ٚد٘ بني سبٝبٗا ايعطبٞ املػًِ ٚابٔ خايتٗا ايٝٗٛزٟ اجملٓ

ٟٓ َُٓٗا.  أ

. تػتػًِ غاض٠ ٖٓا 25"ساٚيت إٔ أَطؼ يٛعيت ٚسعْٞ ٚأؾهاضٟ َع طعاَهِ"  -

اٖا، ٚتؿعط بايًٛع١ ٚبايطغب١ يف ؾطِٗ إٜكباٍ أٌٖ إبطاِٖٝ هلا، ٚضؾؿاف اغت

 ا٫يتكا٤ بأًٖٗا أّٜطا.

"مل أؾأ إٔ أقتشِ سعٕ إبطاِٖٝ أنجط ؾآثطت ايصُت، ضأُٜت يف عٝٓٝ٘ ْعط٠ً  -

 .26دسٜس٠ مل أؾِٗ غٓطٖا ٚمل أؾِٗ َعٓاٖا"

ٖٛٓت إٔ أدطح صُت٘.. إٔ أدطح قًب٘.. َاشا يٛ سسخ  - ي٘ "نٓت أخاف إشا تؿ

  .27 ".َهطٚٙ ٚتطنين ٚ"يٓا" ْتدٓبط يف قطٜت٘ ايؿػٝؿػا١ٓٝ٥ ٫ ٜػأٍ عٓٓا غا٥ٌ..

٣ٓٛ يف صُت، سطقتٗا أصابع٘" - ٚؾهٛن٘، شٚت ٚشبًت يف ّٜٛ  ٚغاض٠ تتً

...، ناْت ايػطؾ١ اّزا، ٫ ٜػُض هلا دؿٔ ْعاؽغٗ ٚي١ًٝ...، باتت ٫ تٓاّ إ٫ّ

ٌٓ صٛبشا٬َشٖا سٓت٢ اقتشُٗا  ...، ٚايصطار ت غهط٠ ٚؾطضٙ ٜتطاٜط َٔ ن

 .28ٚايبها٤ ٚايعٌٜٛ ٚا٭ْني ٚايططب تطنٛا آثاضِٖ ٤ٌَ ايطٚح ٤ٌَٚ اؾػس"

ٌٖٚ هلا ٬َش غري َػاقت٘، أبعس إٔ ؽًّت عٔ أًٖٗا ٚفتُعٗا ٭دً٘ تتد٢ًّ " -

 .29اٯٕ عٔ ٚيسٜٗا؟"

ٔٓ "ٚتت - هٓطض اؿها١ٜ ٚتهٓط ايًٝايٞ اجمل١ْٛٓ املػٗس٠، ٚغاض٠ ٫ تٓاّ، ٚعكًٗا ٦ٜ

ـٓ َٚٔ ا٫ٓتٗاَات املٛٓد١ٗ علٚدػسٖا ٜطتعـ َٔ ا٭  .30عصضٜٓتٗا" ن
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َٓا املٛاقـ اي  يت ُتعًٔ ؾٝٗا غاض٠ متٓطزٖا ؾٗٞ:أ

 .31و"َٔ سٓب َٔ أدًو إبطاِٖٝ ٚأْا عع٤٫ إ٫ّ "بسأُت سطبٞ -

ٕٓ دػسٟ ٜتّٓهط هلصٙ امل٠٤٬ ايجك١ًٝ، إشا أضزتين إٔ أبك٢ َعو، غأنٕٛ يف  - "إ

ٛٓزتين" . ٖٚصا ضؾض ٫ضتسا٤ اؿذاب ٚاؾًباب؛ ٚتصطٜح 32أمجٌ تكِٜٛ نُا ع

ٕٓ إصطاض إبطاِٖٝ ع٢ً ٖصا ايطًب ٜعين اْتٗا٤ ايع٬ق١.  بأ

ٞٓ ؾشاشض."قٓب١ً َٛقٛت - ساشض َٔ اْؿذاض أملٞ  ١ أْا يف اْتعاض احنساض ايعَٔ ايطًَ

ٛٓٙ سٓب"  أصبشتٚهلؿيت ٚإ٫  .33َؿ

َٓٞ ٖٚٞ ت - ُٓين أ ٌٓ يَٛٗا ع٢ً ٚايسٟ اي"مل تٗ صٟ عًُّين أممٝٓت٘، صٝح ٚتطع ن

ُٓٗا إٔ ت ٖ ٌٓ ٞٓ، نإ ن  يفعطف ٚاعتربْٞ َٝٓت١ ٭ْٓين ٚاؾكُت ع٢ً ظٚادٞ َٔ عطب

ٟٓ َكرب٠ غأزؾٔ، ٌٖٚ غٝصًّٞ ع٢ً قربٟ ضاْب أّ ؾْٝذ؟!"  .34أ

ٞٓ إٔ أ - ٌٓ ايصسَات، أْا اي"نإ عً يت اخرتت ططٜكٞ ٫ٚ أسس نٕٛ أق٣ٛ َٔ ن

 .35غريٟ غٝساؾع عٓٗا"

ٚدٛزٟ! "أْا يػت ًًَها ٭سس. أْا َػ٪ٚي١ عٔ ضٚسٞ ٚعٔ دػسٟ ٚعٔ نٝاْٞ ٚ -

ٚايب٬ز يٝػت ًًَها يًبؿط، إْٓٗا ٖب١ ايطٓب يٓا يٓػهٔ ٚحنٝا، ٫ يٓتكاتٌ 

ٟٓ اي. ٚيف ٖصا املكطع تتُٓطز غاض٠ 36ٚمنٛت" صٟ ٜعازٟ ع٢ً ابٔ خايتٗا آؾٓط ايٝٗٛز

 املػًِ ٜٚتٗٓذِ عًٝ٘. ايعطبٞظٚدٗا 

- "ٓٞ  . 37ضنطت حنٛ أًٖو اٯٕ" ٫ّ، اغهت ٚإئ أمسح يو ٖصٙ املٓط٠ إٔ تتٗٓذِ عً
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َٓا يف ضٚا١ٜ  ١ ٠ ؾدصٝات ْػا٥ٝايهاتب١ تّٛظـ عٓس " ؾ٬ٓسغ إٔضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"أ

اٯخط ايطؾض، نُا قس  ْػتؿعط َٔ خ٬ٍ بعطٗا ا٫غتػ٬ّ َٚٔ خ٬ٍ ايبعض

ِٓ تجٛض ٚتتُٓطز س١ّٓٝ ْؿػٗا تػتػًِ سّٝٓجنس ايؿدصٝ ا٭َج١ً ع٢ً املطأ٠ ا آخط. َٚٔ ا ث

 :"ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"اـاضع١ املػتػ١ًُ يف ضٚا١ٜ 

 .38 "دنب إٔ ٜعًِ أْٓٗا مل تػتطع ايكطاض، ؾؿٞ أغطتٗا ضٓب ايعا١ً٥ ٖٛ ايٓصٟ ٜكٓطض.." -

ِٓ عػب أعطا - ٚٓدت َٔ "نطِٜ" ابٔ ايع ف "ساْت ايًشع١، ٚنإ َا أضاز أبٞ.. تع

ايكب١ًٝ، ٚضؾض ٚايسٟ طًب ْبٌٝ بايعٚاز َٓٓٞ. بهُٝت.. اْتشبُت.. صطخُت، 

ٔٓ عا١ً٥ بأنًُٗا اؾرتنت يف ا٫غتٝاٍ، ٚيف اختٝاض ايعٚز  ٚطًبُت ايطمح١.. يه

 .39املٓاغب"

 .40أْا ا٭ْج٢ املطش١ٝ نُا نإ ٜطٓزز أبٞ: "املطٝع١ تطٓشٞ َٔ أدٌ أ٫ٚزٖا"" -

َٓا أَج١ً املطأ٠ املتُٓطز٠ يف ايطٚا١ٜ ؾٗٞ أنجط عسّزا، َٚٓٗا:  أ

ٌٓ ايٛصاٜا اّييت ؾطضٗا ضدٌ ايػاب عً - ٝٗا.. متٓطزت ٚأباست "ٚٓزعت ٖعاض ن

 .41يت ؾكستٗا إٔ تػتبػٌ ٚتصطر يف يٝايٝٗا املع١ًُ"ؿٓذطتٗا اي

٢ ضؿاف ايطٜح ا ٖٓبت ايطٜح، ٚمل ْعس منؿٞ عًعصّضا أبٞ.. ضَٝت ٚصٝٓتو سُٝٓ" -

ًَُو ايٓؿ٠ٛ...، مل ٜعس دػسٟ ًَنُا نٓٓا بأس٬َٓا ...، و أسس ٫ٚ يٞ؛ إْٓ٘ 

 .42دػسٟ اٯٕ َؿٓطع١ أبٛاب قصٛضٙ َٚعابسٙ ٭ْؿاؽ اؿٝا٠"

َٓٞ "أسػسى ٜا ز٫ٍ، بٌ أغبطو ٜا ايؿذاع١ املتُٓطز٠. نًُّ   - ا ؾٓست أ

يف ٚدٗٗا: أْا اإلْػا١ْ ٚيػت ايٓعذ١، ؾايٓعاز تٓاّ  طؿريتو، نًُّا صطختب

 .43بصُت ٚز٫ٍ مل تَٛيس يًصُت"

َٓٞ عطض اؿا٥ط""دطسٞ ٜٓعف زٕٚ تّٛقـ -  .44...، ٚيهٓٓٞ غأضطب ٚصٝٓتو ٜا أ

                                                         
 .02ص: ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ.قب٬ٕ.  38

 .02املصسض ْؿػ٘، ص: 39

 .27ؿػ٘، ص:املصسض ْ 40
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ٌٓ "ْعِ أْا سط١َ.. أْج٢.. أض١ًَ ٚؾٓٓا١ْ، ٚيػُت أخ - ط٧ بٗصا، ٚيهٓٓٞ يػت نه

ٌٓ ايٓػا٤! ٚأقٛهلا بصٛت عاٍ: "ٚزاّعا ٜا سطِٜ"!  .45اؿطِٜ، ٚيػت نه

ٕٓ َا  ز، بؿهٌ خآص، ٖٛ ظععع١ يًُكبٍٛ تكٓسَ٘ ايهاتبتإ َٔ مناشز ايتُط٫ٚ بٓس أ

ظًِ ٘ ، ٖٚٛ إؾٗاض غ٬ح ايهتاب١ يف ٚداملتعاضف عًٝ٘ يف اجملتُع ايؿطقٞ ايعطبٞٚ

، ٚتأتٞ مناشز املطأ٠ املػامل١ يف املكابٌ صٛض٠ ثابت١ منط١ٓٝ تعطض اجملتُع ايصنٛضٟ

تأتٞ ايهاتب١ بٗصٙ ساٍ ايهجريات مّمٔ ٫ ميتًهٔ اؾطأ٠ ع٢ً قٍٛ "٫"، ٚضٓبُا 

 ١ املػامل١ إلظٗاض بؿاعتٗا ٚزع٠ٛ ايٓػا٤ يًشطاى ٚايػعٞ يًتػٝري.ايصٛض٠ ايُٓطٝ

  :قاٚض ايعععع١ -١ يف ايطٚاٜتنيٜا٭غايٝب ايؿ١ٝٓ ٚايًػٛ

أغايٝب ػعًٓا يف غ٢ٓ عٔ نؿـ دٓؼ ايهاتب قبٌ ايكطا٠٤، إش  يًٓص ايٓػٟٛ

ِٓ َا ميٝٓع ايٓص ايٓػٟٛ يًُطأ٠ سٓؼ ٜسيٓا عًٝٗا ٚيػ١  ْهاز ٫  :خنط٦ٗا. َٚٔ أٖ

١ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتصازٜ ١ ٚا٭ٚضاع ايعا١َاـصٛص١ٝ ايٓػٜٛايتأضدح َا بني 

١. ٚنٌ ٖصا اْعهؼ ع٢ً نتابات املطأ٠، ٚمنٓجٌ يصيو َٔ ٫دتُاعٝٚايؿهط١ٜ ٚا

. ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ِ ايصاتٞ ٚاهلِع ايتأضدح َا بني اهلْتتبخ٬ٍ ايطٚاٜتني، نُا 

 ١قاٖط٠، إ٫ أْٓٗا قه١َٛ بايعطٚف ايػٝاغٝ تعطض بطباض٠ يف ضٚاٜتٗا قص١ سب

ني َٔ إسس٣ ايكط٣ املٗٓذط٠ ب١ ٚغري َؿصٛي١ عٓٗا، ؾُذٓطز َطٚض اؿبٝٚا٫دتُاعٝ

ا ٜجري ٜٚػٝٓط هلذت٘ َع سبٝبت٘ غاض٠؛ مماض٠ ُٜؿعٌ هلٝب اؿطب يف قًب إبطاِٖٝ، بايػٝ

 ايعذب يف ْؿػٗا. 

 46)نٜٛهات(، َتأٓغـ ٖصٙ )بٝت ٖعُٝل( ٚتًو... ٜكٍٛ إبطاِٖٝ: "ٖصٙ )عُك١( ٚتًو

ِّزِت!"، ؾتػأٍ غاض٠: " ٚأٜٔ غّهاْٗا ايعطب؟. تػأيٝٓين؟ إْٗا ايكط٣ ايعطب١ٝ اييت ٖ

                                                                                                                                           
 .62املصسض ْؿػ٘، ص: 44

 .20املصسض ْؿػ٘، ص: 45

ٍٚٓ َٔ عاّ ز يف ايؿأقاّ ايٝٗٛ 46 يت ُٝل( ع٢ً أضاضٞ قط١ٜ ايهٜٛهات ايَػتعُطتِٗ )بٝت ٖع 0222ّٗط ا٭

َٓطٖٚ ِٓ ٚصٌ عسزِٖ  0222ّ/ 07/ ٢20 تاضٜذ ا ٚؾٓتتٛا أبٓا٤ٖا، ٚنإ ؾٝٗا ستز ث٬ث١ ٚتػعٕٛ ٜٗٛزٜ٘ا، ث

ايػابػ١ٓٝ. ٜٓعط:  ٜٗٛزٜ٘ا. َٔ ايكط٣ ايكطٜب١ َٓٗا؛ أبٛ غٓإ، خطب١ دٓسٜٔ، عُكا، 022إىل  0260ّعاّ 

 .260-222:، ص0222ًّٝع١، . بريٚت: زاض ايط00ز، ًػطنيب٬زْا ؾٓباؽ، َصطؿ٢ َطاز.  ايس
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تات، اغأيٞ املتعاقب١، اغأيٞ املدُٝٓات ٚايؿ)دنٝب إبطاِٖٝ( اغأيٞ سهَٛاتو 

 .47 ٚايسٟ، ٫ تَٓػٞ غاض٠ إٔ تػأيٞ ٚايسٟ!"

إبطاِٖٝ ٚغاض٠ يٝػا فٓطز شنط ٚأْج٢ ذنا٫ٕٚ  ٖصٙ اؿازث١ ٚغريٖا ع٢ً إٔت٪ّنس 

ٌٓ َُٓٗا ا٤ عا١ً٥ ٚاحملاؾع١ ع٢ً اغتُطاضٜبٓ تُٗا؛ بٌ ُٖا ميٓج٬ٕ ؾعبني ُٜشاٍٚ ن

سكٝك١ زٚض ٖصا اؿسخ تًُٝح إىل  ٜٚط٣ قُس صّؿٛضٟ إٔايتعاٜـ َع اٯخط ٚايبكا٤. 

بعس إٔ ناْٛا  بني غّهإ ايب٬ز ع٢ً صعٝس طا٥ؿٞيف بٓح اـ٬ؾات  ًط١ايػ

  .48ٜعٝؿٕٛ َّعا سٝا٠ َؿرتن١ َتآيؿني ٫ ٜؿٓطقِٗ عطم أٚ زٜٔ

َػطّسا يططح قطاٜا غٝاغ١ٝ مل ْعتس ع٢ً  ٚبٗصا ْط٣ إٔ ايطٚا١ٜ تتدص َٔ اؿب

بني ايؿدصٝات  ، تٛاظٟ ايهاتب١"ضا٥ش١ اؾػس ايعاضٟ"مساعٗا َٔ املطأ٠. ٚيف ضٚا١ٜ 

ٖا ُا ٚايسعؿٝكٗا )ْبٌٝ( ٖٛ ايٛطٔ، بٝـٓ ٚأططاف ايصطاع ايػٝاغٞ، ؾتعترب إٔ

َٓا  ٚأخٖٛا ٚظٚدٗا نطِٜ ِٖ احملتٌ، اـا٥ٔ، املػتػٌ ايصٟ ٜٓتٗو سط١َ ايٛطٔ؛ أ

َُٗا١ْ ٜا أبٞ،  ٚٓا١َ ا٭ضض املتٓاظع عًٝٗا، املػًٛب١: "أضضٓا  ٖعاض ؾتُٓجٌ يف ٖصٙ ايس

٘ يف ي١ًٝ ٭صشاب ايٝاقات.. يًٓذّٛ اي٬َع١.. ملٔ اغتصبٛا ا٭ضض يعطض ايصٟ ٔبِعتنا

ٚٓا١َ ايسؾاع عٔ ايٛطٔ. ٜا أبٞ.. دٗاّضا، ٚاغ ِٓ ضَْٛا يف ز تأصًْٛا َٔ دصٚضْا، َٚٔ ث

ٟٓ ٚطٔ ٖصا ايأْت نَٓت ايؿطٜو املػاِٖ يف دطمي١ ضٝاع ا صٟ ٭ضض ٚغًب ايٛطٔ! أ

. ٚيف َٛضع غابل ؽاطب ا٭ب قا١ً٥: "نٝـ ٜا أبٞ 49ؼُٝ٘ اٯٕ ٚأٜٔ شاى ايٛطٔ؟"

 .50ٝع أضضو ٚتبٝع عطضو؟ نٝـ تبٝعين ملٔ باع ؾطف ْؿػ٘؟"تب

ٟٓ َٔ خٛض ايهتاب١ يف اجملا٫ت  ٚيف ٖصا ايصسز أؾري إىل َا ٜتُٝٓع ب٘ ا٭زب ايٓػٛ

ٞٓ؛ ؾايهاتب١ ٫ ترتٓزز يف ططم ٖصا ايباب ٚاجملاٖط٠ بطأٜٗا  ايػٝاغ١ٓٝ بؿهٌ غري منط

 . ا٭سساخ ٚتؿاصٌٝ ا٭َٛضٚؾهطٖا ٚؼًًٝٗا جملطٜات 

                                                         
 . 20. ص:اط٧ ايرتساٍع٢ً ؾٛبطباض٠.  47

ُٓس. "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ ٚاملس١ٜٓ ايؿاض١ً". 48  َكا٫ت يف ايػطز ايؿًػطٝين -ؾطؾات غطز١ٜٓ  صّؿٛضٟ، ق

 .  2:، ص7070ّيٓؿط، ض غٌٗٝ عٝػاٟٚ يًطباع١ ٚآَسا: زانؿطاؿسٜح َص١ًٜٓ بسضاغات أنازمي١ٓٝ، 

 .72-72. ص:ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟقب٬ٕ.  49

 .02-02:املصسض ْؿػ٘، ص 50
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  :قاٚض بني ايعععع١ ٚايجبات -ايػطز يف ايطٚاٜتني

 ١ عٓس٠ َؿرتن١ بني ايطٚاٜتني، َجٌ:ميهٓٓا إٔ ْؿري إىل َٝعات ْػٜٛ

ايطقٝك١  ٚايتعابري ايػ١ًٗ، ا٭يؿاظ نتابتٗا يف املطأ٠ : اغتدسَت١ايًػ١ ايؿعطٜ

ٖصٙ املطأ٠  .ايؿعٛضٟ ٚا٫ْؿعاٍ ا٭غًٛب، ٚسػٔ ايرباع١، ع٢ً اؿطص َع ١،ايؿاعطٜ

ََٛطٞ مبا ذنٜٛ٘ َٔ ق ػٓات َتُٝٓع٠ عٓػٗا ٚقٛهلا ٚؾعٛضٖا ٚؾعطٖا. بُٓطٗا اي

يهاتبتني تًذإٓ إىل ايػطز ا ٚيف قطا٤تٓا يًطٚاٜتني ٬ْسغ أ١ٕ ٚضَٛظ! ٚصٛض ؾعطٜ

١ُٓٝ ٝا٠. ٚتتذ٢ًّ ٖاؿ يف زٚضٖا ٚؾت١ٓ ضٚسٗا، ٚعصٚب١ املطأ٠، صٟ ٥٬ِٜ ضّق١ايؿعطٟ اي

"ضاق١ٝ  س صّؿٛضٟباض٠ يف نٕٛ يػتٗا، نُا ٜكٍٛ قُعٓس ضا١ٜٚ بط ايػطز ايؿعطٟ

١ عسٜس٠ ت٪ّنس غع١ ىل تطعُٝٗا بعٛاٖط ب٬غ١ٝ ٚيػٜٛ...، تػع٢ إَٓشٛت١ بط١ٜٓٚ ٚزضا١ٜ

. ٚميٓجٌ يصيو 51يت أجنعتٗا"ٚاّط٬عٗا ايػعٜط، َتأٓثط٠ بايسضاغات ا٭نازمي١ٝ اي أؾكٗا

بكٍٛ ايطا١ٜٚ ع٢ً ططٜك١ ايه٬ّ املػذٛع: "ٚغهتٓا عٔ ايه٬ّ املباح، ٚتطنٓا 

ٌٓ بٛح، ٚغ52يًػ١ ايعٕٝٛ إٔ تطتاح" َُِت أشَْو عٔ ن َُ ٌٓ ، أٚ "ص سزت مّشو عٔ ن

ُا تًذأ بطباض٠ إىل أغًٛب ا ٜربظ زٚض اؾٓاؽ ٚايػذع ٚأثطٙ يف غطزٖا. نمم ؛53ؾٛح"

١ يًؿاعطٜٔ ْعاض قٓباْٞ ٚقُٛز زضٜٚـ؛ نكٛهلا إش تعٝسْا إىل ْصٛص أزبٝ ايتٓاص

. ٚيف ٖصا تصنري 54ع٢ً يػإ إبطاِٖٝ ٖٚٛ ٜكٍٛ: "أْا إبطاِٖٝ املتَعُب بعطٚبيت"

 عْب بعطٚبيت"، نُا ٜتذ٢ًّ ايتٓاصبكصٝس٠ تْٛؼ ٚؾٝٗا ٜكٍٛ ْعاض: "أْا ٜا صسٜكيت َت

 ٛضا٠ايتَٔ  إىل داْب ٖصا جنس ايتٓاص ايسٜينيف ٚصـ إبطاِٖٝ يػاض٠ بأْٓٗا بًكٝػ٘. ٚ

ُل ؽ )إش تكتبؼ آٜات تعٓبط عٔ عاملكس اإلجنٌٝ ١ٔ ٖادط ٚغاض٠ ٚإبطاِٖٝ(، َٚ)قص

 .55عط ايعطبٞايكطإٓ ايهطِٜ، ٚاؿسٜح ايؿطٜـ، ٚايؿ اؿب ٚقسغ١ٓٝ ايطباط(، َٚٔ

                                                         
ُٓس. "نٝـ صاضت ايًػ١ صّؿ 51 ، َساضاتقطا٠٤ يف فُٛع١ َٔ َؿ١٦ٝ دػس يطا١ٜٚ بطباض٠". -بط٬ٛضٟ، ق

 .720-722ص:، 2ع، 7000

 .72ص: ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ.بطباض٠.  52

 .062املصسض ْؿػ٘، ص: 53

 .020ؿػ٘، ص:املصسض ْ 54

، ٚأغايٝب ايػذع ٚاؾٓاؽ ٚايتٓاص، "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"١ يف ضٚا١ٜ يًتٛغع يف ايُٓاشز ايًػ١ٜٛ ايؿعطٜ 55

 .06-00"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ ٚاملس١ٜٓ ايؿاض١ً"، ص: .ُٜٓعط: صّؿٛضٟ



...الشرد الروائي ما بني الزعزعة والثبات يف الرواية  اجليل اجلديد 25                       

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             2122يونيو   -يناير                       5ج/ – 01ع 

بني  ١، نُا تسَر َااملؿبع١ با٭غايٝب ايؿ١ٝٓ عٔ ايًػ١ ايؿعطٜبتعس ٖٝاّ قب٬ٕ ٫ٚ ت

ٛٓٙ بٗا اؿبٝبإ ٖعاض ْٚبٌٝ عٓس يكا٥ُٗاايػطز ايؿعطٟ َٚكاطع َٔ ايؿعط اي ؛ إش يت ٜتؿ

. نُا يت تعٓبط عٔ ايؿٛم، ٚتطٓز ٖٞ مبا ٜعرب عٔ ؾشٓات ايكًبٜػتكبًٗا بكصا٥سٙ اي

يت ٜصعب اي ١زب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايسٜٓٝٚاإلؾاضات ا٭ يػتٗا َؿٓبع١ بايتٓاص ْط٣ إٔ

 .56سصطٖا ٖٓا

أزب بٛح مبهْٓٛات  : ميهٓٓا إٔ ْعترب ا٭زب ايٓػٟٛاملْٛٛيٛز ايساخًٞ - يػ١ ايبٛح

 تؿطٜؼنتك١ٓٝٓ ي ض، ٚع٢ً اؿٛاض ايصاتٞط َٔ اؿٛاايٓؿؼ، ُٜعٓطز ع٢ً ايػطز أنج

ؾشٓات ايٓؿؼ، ٚتأضدشٗا َا بني ا٫غتػ٬ّ ٚايتُٓطز، َا بني املٛدٛز ٚاملٓؿٛز، َا 

أ٠ املبسع١ يف ايهتاب١ عٔ بني ايٛاقع ٚاـٝاٍ، َٚا بني ايصات ٚاٯخط. ؾكس خاضت املط

ٟٓ َكابٌ اٯخط/اـاضز/  ايطدٌ.ايصات/ايساخٌ/ا٭ْجٛ

يت تعتُس ع٢ً ايبٛح ٚططح ا٭غ١ً٦ يتكٓسَا ؾّٝطا َٔ املْٛٛيٛدات ايٕ ٚتأتٞ ايطٚاٜتا

ست٢ تهاز ٫ ؽًٛ صؿش١ َٔ صؿشات ايطٚاٜتني َٔ ٖصا ا٭غًٛب. ؼاٚض غاض٠، يف 

 سٍٛ اؿب ، ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ ايهتاب١، تططح أغ٦ًتٗا"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"ضٚا١ٜ 

سٛهلا  اتٚصسم ايؿدصٝطٖا َٚؿاعط إبطاِٖٝ ٚاؿطب ٚاؿٝا٠، سٍٛ صسم َؿاع

ا ُٜعطف بأزب ٚتتػا٤ٍ عٓٗا مما دنعٌ ايطٚا١ٜ أقطب مم ؾ٬ ترتى نبري٠ ٚصػري٠ إ٫

 . 57ايػ٪اٍ

؛ إش تػأٍ ايطا١ٜٚ عٔ "ٔ ايعاضٟضا٥ش١ ايعَ"ٚتهجط ا٭غ١ً٦ ٚاملْٛٛيٛدات يف ضٚا١ٜ 

٘، عٛزت٘، ظٚدت٘، صسم سب ٝب ايػا٥ب،َا ٜسٚض سٛهلا َٔ أسساخ، عٔ اؿب نٌ

١ً با٭ر. نُا تًذأ إىل تتػا٤ٍ عٔ ضزٚز ايؿعٌ املتٛقع١ يًؿ١٦ املعاز١ٜ املتُجنُا 

ٚٓا١َ ايبشح عٔ شاتٗا؛ ؾٌٗ ٖٞ املػامل١ اـاضع١ يٮعطاف  قاٚض٠ ايصات تعبرّيا عٔ ز

 ١ يتذػس ايع٬ق١ بنيٞ اؿٛاضات ا٭سازٜأّ ٭ٖٛا٤ ايكًب. ٚع٢ً َساض ايطٚا١ٜ تأت

                                                         
 .007، ٚأّٜطا: 007-000ص: .ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟميهٔ قطا٠٤ املكاطع ايؿعط١ٜ يف ايطٚا١ٜ يف: قب٬ٕ.  56

 ع يف ايكطا٠٤ عٔ أزب ايػ٪اٍ يف:ُُٜهٔ ايتٛغ 57

 Abu Jaber-Baransi, Rima. "Employment of the Question as a Transition Mechanism from 

the Existing to the Desired in Rawiya Jarjoura Birbara's Collection of Short Stories". 

IJLLS journal, 2021, v. 3, n. 2, pp.188-204. 
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. ْبٌٝ، ٖٚعاض ْٚعاض، َٚا بني اهلِ ايصاتٞ ٚاهلِ اؾُعٞايٛطٔ ٚأًٖ٘، بني ٖعاض ٚ

متٓح ايطا١ٜٚ  ٚتتذ٢ًّ ظععع١ ايجٛابت يف املْٛٛيٛدات امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايطٚاٜتني؛ سٝح

 ١ يف ايتعبري، ايكٍٛ، ايطؾض، ايصطار، ا٫عرتاف َٚا إىل شيو.ْؿػٗا َطًل اؿطٜ

 خامت١ ايبشح:

خ٬ٍ ضٚاٜتني َٔ َا بني ايعععع١ ٚايجبات َٔ  يتأضدح ا٭زب ايٓػٟٛإطاض عجٓا  يف

ٚايعؿطٜٔ ْكٍٛ إْٓ٘ ثابت يف نْٛ٘ أزّبا، خاضّعا  ا٭زب ايؿًػطٝين يف ايكطٕ اؿازٟ

يب١٦ٝ ٚثكاؾ١ ٚفتُع ٚظطٕٚف سٝات١ٓٝ ٚغٝاغ١ٓٝ، ٚيهٓٓ٘ َٓتٗو بططٚسات٘، ظطأت٘ 

ٞٓ يًطٚ ا١ٜ إش تػُح املطأ٠ يٓؿػٗا غطم َٛاضٝع ٚأغايٝب٘؛ ؾٗٛ ٜعععع ايٓػٝر املطُْٛ

ُٓـ ايصنط يػٝاغ١، نُا ٜعععع املب٢ٓ ايُٓطٞ يًؿدصٝاؾٓؼ ٚايسٜٔ ٚا ات إش ٜٗ

ٜعععع ايتػًػٌ ع٢ً سػاب تب٦ري ا٭ْج٢ ٚزعٛتٗا إىل أخص سّكٗا ٚسٝٓعٖا، ٚبايتايٞ 

 يٮسساخ؛ إش ٜكّٛ ع٢ً غطز ٫ٖح، َتكطع نجري ا٫ْتكاٍ َا بني ايعَين املٓطكٞ

ٟ يًطٚا١ٜ إش اؿاضط ٚاملاضٞ. ٚإىل داْب ٖصا ؾإٕ ا٭زب ايٓػٟٛ ٜعععع املب٢ٓ ايًػٛ

ا ١، ٚايتٓاص ٚاملْٛٛيٛز ٚا٫غتؿٗاّ؛ مم١ املؿبع١ باحملٓػٓات ايب٬غٜٝعتُس ايًػ١ ايؿعطٜ

 دنعً٘ أزّبا ي٘ طابع٘ اـآص َٚعاٜريٙ اـآص١.

 املصازض ٚاملطادع:
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  ."املٛدٞ، مسط. "ايهتاب١ ع٢ً ايطٓم املُػٛح: قطا٠٤ يف ضٚاٜيت "عٓباز ايؿُؼ" ٚ"اـبا٤

. تْٛؼ: زاض نتابات َٚٗطدإ ايٓػا١ٝ٥: املًتك٢ ايجايح يًُبسعات ايعطبٝات ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ

 ّ.0222غٛغ١ ايسٚيٞ، 
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 :ايبشح ًَدل
 ي٘ ضمستٗا اييت ايكٛض٠ خ٬ٍ َٔ بايطدٌ املطأ٠ ع٬ق١ إؾهاي١ٝ ايبشح ٜسضؽ

 خ٬ٍ َٔ ايطدٌ قٛض٠ ايطٚا١ٝ٥ تٓاٚيت إش ،"ايؿشاش٠" ضٚاٜتٗا يف بٝطاض ٖٝفا٤ ايطٚا١ٝ٥

 يف اجملػس٠ قٛضت٘ يف ايٓفػ١ٝ ٬َضب٘ ٜعهؼ ايصٟ باملٛقف َكرتًْا ا٫غِ شنط

 .ٚإزاْت٘ َٓ٘ يًتٓفري َتد١ًٝ أفعاٍ

 ناْت اييت بٝطاض ٖٝفا٤ ايطٚا١ٝ٥ طبٝاٍ يف ايطدٌ قٛض٠ زضاغ١ إفب ايبشح ٜٗسف

 َٚس٣ َطآتٗا، يف ايطدٌ قٛض٠ تبست نٝف ٭بـب اي٬شق١ٝ، َس١ٜٓ يف عٕٝٛ طبٝب١

 إؾهاي١ٝ ايبشح ٜٚططح .عٓ٘ ابتعازٖا أٚ املعطٚف١ ايؿدكٝات ٚاقع َٔ اقرتابٗا

 ايؿدكٞ املٛقف أثط ٚنٝف. ٚاملطأ٠ ايطدٌ بـب ايٛاؾذ١ ايع٬ق١ عٔ بايكٛض٠ ايتعبري

 ايهؿف يف ٜعـب ايصٟ دتُاعٞا٫ املٓٗر ايبشح ٜٚعتُس .قٛضت٘ ذبسٜس يف اآلخط َٔ

 عٔ ايبشح يف ايٓفػٞ املٓٗر َٔ فاز٠ا٫غت َع يًُٛقف، ا٫دتُاع١ٝ ا٭بعاز عٔ

 ايصٟ ايٛقفٞ باملٓٗر ا٫غتعا١ْ َع ضبسز٠ ١٦ٖٝ ع٢ً ايكٛض٠ أخطدت اييت ايسٚافع

    .ايتشًٌٝ يف ٜعـب

 .ايٛط١ٝٓ املٛت، ايكٛض٠، ايطدٌ، ايػٛض١ٜ، اسبطب :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article studies the problem of the woman’s relationship with the man 

through the image that the novelist Haifa Bitar painted for him in her novel 

“The Beggar”.The novelist dealt with the image of the man by mentioning the 

name in conjunction with the situation, which reflects his psychological features 

in his image embodied in imaginary actions to alienate and condemn him. 

Although the image of the man in the novel was determined by mentioning the 

name only in many parts of the novel, his image was faint indeterminate. The 

article adopts the social method, which helps reveal the social dimensions of the 

situation, taking advantage of the psychological method in searching for the 

motives that took the image in a specific form, with the help of the descriptive 

method that helps in the analysis. 

                                                         
 ِايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ فٝكٌ، بٔ ايطهبٔ عبس اإلَاّ ١داَع اآلزاب، ن١ًٝ ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػ. 
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 َكس١َ: 
 ض٩ٜتٗا خبكٛق١ٝ ايعامل ٚٚادٗت قسمًبا، اشبام خطابٗا ايعطب١ٝ املطأ٠ اَتًهت يكس

 تًؾّهٚ ،ايعَٔ عرب تطانُت ي٘، قٛض٠ فطمست ،اسبٝا٠ ٜكامسٗا ايصٟ يآلخط

 ٫ٚ ٜهتؾب فُٝا ايطدٌ قٛض٠ ضغِ ع٢ً سطقٔ ايًٛاتٞ ،املعاقطات يًهاتبات غٝاًقا

 ٜتٝح ايصٟ اجملاٍ نْٛٗا املطأ٠ ؾػًت اييت ايفٕٓٛ أِٖ َٔ غست اييت ايطٚا١ٜ يف غُٝا

 .ٚايعامل اسبٝا٠ يف ض٩ٜتٗا ططح هلا

 َػاس١ استٌ يصٟا ايطدٌ/يآلخط ض٩ٜتٗا عٔ يًتعبري َػاس١ املطأ٠ ايطٚا١ُٜ َٓشت ٚقس

 ؾهٌ خ٬ٍ َٔ ي٘ ض٩ٜتٗا املطأ٠ مبٓح ايصٟ اآلخط نْٛ٘ ٚأزبٗا ٚعٝٗا يف ٚاغع١

 .  ٚايتػري ٚايتشٍٛ يًتكسع تتعطض قس اييت بٗا، ع٬قت٘

 ايجكايف املؿٗس يف سهٛضٖا أثبتت إٔ بعس َ٪خًطا املطأ٠ بأزب ا٫ٖتُاّ تعاٜس ٚقس

ًٝا ؾه٬ً فٝ٘ ٚدست ايصٟ خباق١، ايطٚا١ٜ صباٍ ٚيف بعا١َ ايعطبٞ  ع٢ً قازًضا فٓ

 ع٬قتٗا ٜػِ َا غُٝا ٫ٚ تفاقًٝٗا، بهٌ اسبٝا٠ يف َٚعاْاتٗا دباضبٗا اغتٝعاب

ُّل سٝاتٗا، يف إؾهاي١ٝ ؾدك١ٝ ؾهٌ ايصٟ بايطدٌ،  ٚأزخًٗا بايػؾب، إسػاغٗا ع

 ١َكاضْ اجملتُع إيٝٗا ٜٓعط اييت ايعازي١ غري ايٓعط٠ ْتٝذ١ ٖٜٛتٗا عٔ ايبشح أظ١َ يف

 ٚايتكايٝس ايعازات ضٚاغب يف فٛدستٗا ب٘، ع٬قتٗا ؼبهِ َا فِٗ فشاٚيت بايطدٌ،

 يف ٚايطغب١ ايتُطز يف بطغبتٗا ضٚاٜاتٗا سفًت يصيو إيٝ٘، تٓشاظ اييت ٚا٭عطاف،

 ا٭عِ يف غًيب بؿهٌ ٚقسَتٗا ايطدٌ، ؾدك١ٝ فذػست ايًػ١، خ٬ٍ َٔ ايتػٝري

 . ضٚاٜاتٗا َٔ ا٭غًب

 ايطدٌ قٛض٠ تؿهٌٝ عٔ ايبشح يف املطأ٠ أزب تٓاٚيت اييت غاتايسضا اٖتُت ٚقس

 ايع٬ق١ إؾهاي١ٝ َا: َٓٗا َتعسز٠ أغ١ً٦ شاى إش ٚؾػًتِٗ أزبٗا، يف دبًٝ٘ ٚنٝف١ٝ

 ايكٛض٠ ع٢ً أزبٗا يف سافعت ٌٖٚ سٝاتٗا، يف زٚضٙ َٚا باملطأ٠، ايطدٌ تطبط اييت

 ي٘ ضمست أّ ٚقاٜاٖا، يف أّ أؾعاضٖا يف غٛا٤ ايكسِٜ َٓص ي٘ ضمستٗا اييت ايُٓط١ٝ

 ايتش٫ٛت أثط يف ايبشح إفب أسايت ا٭غ١ً٦ ٖصٙ احملعٛض؟ فٝٗا تتذاٚظ دط١٦ٜ قًٛضا

 قًٛضا ي٘ تكٜٛطٖا ٚيف ايطدٌ، إفب املطأ٠ ْعط٠ يف ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ
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 ٚايفشٛي١ ايتػًط قٛض َٔ ايصٖٔ يف ي٘ ٚقط َا فتٗع يػًٜٛا، ٖعمبت٘ فٝٗا ذباٍٚ

 .ٚايتفٛم

 باسبطب اضتباطٗا ا٭ٍٚ يػببـب؛ فٝٗا ايطدٌ قٛض٠ يسضاغ١ ايؿشاش٠ ضٚا١ٜ اخرتْا ٚقس

 طاس١ٓ سطب إطاض يف ايطدٌ قٛض٠ فٝ٘ قسَت ايصٟ اشبام ايٓشٛ ٚايجاْٞ ايػٛض١ٜ،

 اييت ايُٓط١ٝ ايكٛض٠ ع٢ً املطأ٠ فٝٗا ٚخطدت َٝعات٘؛ َٔ نجري َٔ ايطدٌ دطزت

 ٚايػٝاغ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ اسبٝا٠ يف فاع١ً ٚبطظت يًطدٌ، سادتٗا ُتعٗط ناْت

 يف ٚزٚضِٖ َِٓٗ َٛقفٗا ٚٚفل أ٫ٚ، شاتٗا ضبسزات ٚفل فٝٗا ايطدٌ قٛض٠ فأّططت

ًٝا ايػٛض١ٜ اسبطب  .ثاْ

 اسبطٚب َفاِٖٝ نٌ ع٢ً خطدت اييت ايػٛض١ٜ، باسبطب ايطٚا١ٜ اضتباط أثط ٚقس

 إؾهاي١ٝ ٚططست ايٓٛع، ْعط١ٜ ع٢ً أًٜها خطدت اييت ايطٚا١ٜ؛ َفّٗٛ يف ٚاملآغٞ،

 ٜكّٛ ْجطٟ اغتعازٟ سهٞ"  ايػري٠ ٭ٕ شات١ٝ، غري٠ ٖٞ ٫ٚ ضٚا١ٜ ٖٞ ف٬ ايتذٓٝؼ

 ٚع٢ً ايفطز١ٜ، سٝات٘ ع٢ً ٜطنع عٓسَا ٚشيو اشبام، ٚدٛزٙ عٔ ٚاقعٞ ؾدل ب٘

 ٫ٚ. ا٫غتعازٟ يًُٓعٛض افتكست إشا َٜٛٝات إفب ايػري٠ تتشٍٛ ٚقس ،1"ؾدكٝت٘ تاضٜذ

 بٓؿطٖا ٚايػط١ٜ اشبكٛق١ٝ ربرتم فٗٞ ٚاسبسٚز، يًكٛاعس ايَٝٛٝات نتاب١ ربهع

 ٚنَع إٔ" إ٫ ضٚا١ٜ، أْٗا ع٢ً ايػ٬ف ع٢ً ُقٓفت ايطٚا١ٜ إٔ َٚع ّٜٛ، نٌ تفاقٌٝ

 ايككس١ٜ َٔ عاٍ قسض ع٢ً ٜٓطٟٛ أَط ايهتاب، غ٬ف ع٢ً َع١ٓٝ دبٓٝػ١ٝ قف١

 فشك٘ ٜتفاز٣ ٚإٔ املٝجام ٖصا ٜتذاٚظ إٔ املتدكل يًكاض٨ مبهٔ ٫ٚ ٚايتعٝـب،

 ايهتاب ٚقف٘ ٚقس ايهتاب زفيت بـب املؿب َعطٝات إفب اغتٓاًزا زقٝل عبٛ ع٢ً

 فها٤ ايطٚا١ٜ يف دبس ٭ْٗا ضٚا١ٜ تػُٝتٗا قكست فاملطأ٠ ،2"َع١ٓٝ إدٓاغ١ٝ بكف١

 بعض َٔ ٚا٫غتفاز٠ ايهجٝف١، اسبذب ظ٬ٍ بعض َٔ ايتدًل" هلا ٜبٝح َتاًسا

 تاض٠ ٚايتكطٜح تاض٠ ايتًُٝح ططٜل عٔ تايصا قبهْٓٛات يًبٛح احملسٚز٠، اإلنا٠٤

                                                         
 ّ،1994 ايعطبٞ، ايجكايف عطنامل: بريٚت. 1ط ٞ،ا٭زب ذٚايتاضٜ املٝجام ايصات١ٝ ايػري٠. فًٝٝب دٕٛ،يٛ 1

   .22:م

 زاض: ١ٜغٛض .1ط ،ايػطزٟ ايؿهٌ كبعٗطات يف اسبهٞ َتا١ٖ تأٌٜٚ .قابط ضبُس نتٛضايس عبٝس، 2

 .23:م ّ،2007 اسبٛاض،
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 اإلنا٠٤ ذبت ٜٚهعٗا املدب٤ٛ، قُكُٗا َٔ ؽبطدٗا ايصٟ ٖٛ ايطٚا٥ٞ ٚايفعٌ. أخط٣

 أضازت ايهاتب١ ٚيعٌ. 3"ايطغبات ٚٚطأ٠ ايهًُات ضَع١ٜ بـب ايًػ١ تهعٗا اييت

 ع١َ٬ ٚتهٕٛ ايػٛضٜـب؛ سٝا٠ تؿعٞ ذبانٞ دسٜس٠ يطٚا١ٜ يت٪غؼ ضٚا١ٜ؛ تػُٝتٗا

 ايطٚا١ٜ" إٕ ايطٚا١ٜ َؿب يف اضز٠ايػ يػإ ع٢ً بٝطاض تكٍٛ اسبسخ، َٓطك١ٝ ٫ ع٢ً

 سٝا٠ تؿب٘ ايػٛض١ٜ ٚا١ٜايط ايتكًٝس١ٜ، ايطٚا١ٜ ؾطٚط عًٝٗا تٓطبل ٫ ايػٛض١ٜ

 ٚتػًػٌ سبه١ ٚشات َرتابط١ تهٕٛ إٔ ِٜٗ ٫ َفّهه١ َتؿع١ٝ ايػٛضٜـب،

 ايػٛضٟ يًهٝاع يًشسخ، َٛاظ١ٜ بكٛض٠ أؾب٘ تهٕٛ إٔ ػبب ايهتاب١ أسساخ،

. َتُاغه١ ضٚا١ٜ نتاب١ بهطٚض٠ ٚتكًكٗا ْفػٗا تعّٓف تعس مل يصا. ٚاإلسباط ٚايٝأؽ

 . 4"ٚايهٝاع ايتؿعٞ ٖصا ٌظ يف َتُاغه١ تهٕٛ إٔ ٜػتشٌٝ

 ،تاضؽب١ًٝ َطس١ًً ايهاتب١ فٝٗا غّذًت بايَٝٛٝات، أؾب٘ ايطٚا١ٜ دعٌ َا ٖٚصا

 بسق١، ٚتسٜٚٓٗا املٛاقف َتابع١ ع٢ً ايًشع١ٝ ٚايكسض٠ امل٬سع١ ع٢ً فٝٗا اعتُست

 ا٭سساخ نتاب١ ايػٌٗ َٔ إش ايطٚا١ٜ، إفب بٗا تطتكٞ ف١ٝٓ تكٓٝاتب تًتعّ ٫ فايَٝٛٝات

 َٔ َؿتك١" فايَٝٛٝات. ايػطز ذبهِ اييت ٚآيٝات ايكٛاْـب َٔ تتفًت نْٛٗا اي١َٝٛٝ

 يف ي٘ ٚقع َا إ٫ َط٠ نٌ يف قاسبٗا فٝٗا ٜسٕٚ ٫ٚ باْتعاّ، ًَٜٛٝا تهتب ّٜٛ،

 . 5"ايػابل ايتسٜٚٔ عٔ تفكً٘ اييت ايككري٠ ايفرت٠

 سٛهلِ، َٔ إفب ْعطتِٗ ٚؾٖٛت اسبطب ضٚعتِٗ ايصٜٔ ايػٛضٜـب َٔ ٚاسس٠ ٚايطٚا١ٝ٥

 غٜػتٝك سٝح ايًٌٝ" ٚقت يف ايهرب٣ احمل١ٓ آ٫ّ َٔ تتٓاغٌ يطداٍ قًٛضا فطمست

 ايػطٜب١ ايٛدٛٙ ٚتبسأ ايًٌٝ قًب َٔ ايفذط ٜطًع سٝح ايطٚح، ثٓاٜا يف ايٛطٔ

 ايطاسٔ، املعٝؿ١ ٚغ٤٬ أ٫ٚزِٖ، ع٢ً ٚقًكِٗ ٚؾهٛاِٖ ا٭قسقا٤ ٚدٛٙ بايتكاطط،

                                                         
. 1ط،املع٢ٓ ٚدبطب١ ا٭ْجٟٛ ايػطز سطن١ٝ يف قطا٠٤ ايًػ١ ٚغطاب١ ازبػس غطز. ا٭خهط ايػاٜح، ابٔ 3

 .44:م ّ،2011 اسبسٜح، ايهتب عامل: ضزٕا٭

 .174: م، 7112ّايطباط: زاض ا٭َإ،  .1، طايؿشاش٠بٝطاض، ٖٝفا٤.  4

 يًٓؿط ض١ٜ٩: ايكاٖط٠ .ط.ز قٛي١، اهلل ٚعبس ايكانٞ ضبُس: تع ،ايصات١ٝ ايػري٠. دٛضز َاٟ، 5

 .222:م ّ،2017،ٚايتٛظٜع
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 ا٫غِ فهإ ٚإدطاّ، ٚسؿ١ٝ بهٌ ٜٚػشكِٗ ٜتباطأ فايعَٔ ،6"املٛت٢ ٚأمسا٤

 شعط َٔ زاخًٗا يف هبًت٘ َا بهٌ َعاملِٗ تؿٜٛ٘ يف قًُٗا أَعٔ يؿدٛم قٛض٠

ٍَ َهططب١، َؿٛؾ١ فٗٞ ٚايتفهري، اسبٝا٠ عٔ ٚأعذعٖا ضٚسٗا، غهٔ ّٛ  املُٛت ذب

 . غٛا١ٜ إفب يسٜٗا

 أْٝاب بـب ٚٚقعٛا املٛت، َٔ أفًتٛا ايصٜٔ ايػٛضٜٕٛ ٜعٝـ ظاٍ َا ازبشِٝ ٖصا يف

 ايؿباب ٚأٖاْت ايطداٍ، أعٓام أشيت طٚفظ يف ٚايكٗط، ٚايع٬ّ ٚايعٛظ ايفكط

 تػتطٝع ٌٖٚ قٛضِٖ؟ ُتطَغِ إٔ مبهٔ فهٝف ايطنع، ٚأداعت ا٭طفاٍ، ٚؾطزت

 ايطٚا١ٝ٥ ٚقفت نُا سٝازًٜا ايؿدل ٜهٕٛ إٔ مبهٔ ٌٖ ايٛاقع؟ ْكٌ ايًػ١

 َا ٖٚصا. ٚاسبسخ يًٛاقع ايطغاّ ض١ٜ٩ ذبطنٗا بطٜؿ١ ُتطغِ عاز٠ فايكٛض ْفػٗا؟

 ايباض٠، غٛض١ٜ اب١ٓ بٛقفٗا ٖٛ نُا ايٛاقع تٓكٌ أْٗا ايكاض٨ إٜٗاّ يف ١ٝايطٚا٥ زت٘اأض

 قًٛضا فكسَت ٚاسبعٕ، ا٫نت٦اب َٔ ساٍ يف ٚأزخًتٗا نٝاْٗا، املأغا٠ ٖعت اييت

 سس ع٢ً ٚتبسزٙ ايٛقت ع٢ً تتشاٌٜ خطبؿات أْٗا ع٢ً ٚقفتٗا طبٝف١، غٛضٜاي١ٝ

 . 7قٛهلا

   :"ؿشاش٠اي" ضٚا١ٜ ًَدل

 فٝٗا تطٟٚ ايػٛض١ٜ، اسبطب َطاسٌ َٔ َطس١ً ٭سساخ تػذٌٝ ايؿشاش٠ ضٚا١ٜ

 اختاضت يصيو أخط٣، تاض٠ً َع٘ ٚتعأَ ،تاض٠ً اسبهٞ ظَٔ غبكت أسساًثا ايػاضز٠

 ايهاتب١ ايطٚا١ٜ يف ٜٚتطابل. اسبهٞ ظَٔ عٔ اسبها١ٜ ظَٔ يفكٌ ايػا٥ب نُري

 يتعرب ايػا٥ب بهُري سهاٜتٗا تطٟٚ ايهاتب١ إٔ ٚشيو ٚايطا١ٜٚ، ٚايؿدك١ٝ ٚايػاضز٠

 بايصات، إيكاقٗا زٕٚ ٜط٣ٚ َا إظا٤ ْعطٖا ٚد١ٗ ٚتبسٟ أفهاضٖا، عٔ حبط١ٜ

 آضا٤ٖا ٚبػطت ايؿدك١ٝ أفعاٍ ايطٚا١ٝ٥ فعطنت يًٛقف، ايؿدكٝات ٚأخهعت

 .فِٝٗ

 يػإ ع٢ً ايػٛض١ٜ بايجٛض٠ مسٞ ملا ١َٜٝٛ أسساًثا "ايؿشاش٠" ضٚاٜتٗا يف ايهاتب١ تّٛثل

 اييت ا٫ْتشاض، يف ضغبتٗا َٔ إ٫ -ايعٓٛإ ٜٛسٞ نُا- َعًٜٓٛا املفًػ١ ايطٚا١ٜ بط١ً

                                                         
6

 .85:م .ايؿشاش٠بٝطاض، ٖٝفا٤.  

7
 .51:م ْفػ٘، املكسض 
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 فتتُاغو أَاَِٗ، قٛضتٗا تتكسع ٫ نٞ اآلخطٜٔ عٔ إخفا٥ٗا ع٢ً ذبطم ناْت

 ْفػًٝا ٚاْٗٝاًضا كبعقا تعٝـ ٖؿ١، ٜا٥ػ١، ايساخٌ، َٔ ضبط١ُ ٖٞ بُٝٓا ظاٖطًٜا

  .اشباضز يف يًسضاغ١ ٚسٝستٗا غفط ُٗافاق ايػٛض١ٜ، اسبطب اْس٫ع َٓص

 مبٓشاٖا مل املهاْـب ٚن٬ ٚاي٬شق١ٝ، باضٜؼ بـب َٜٛٝاتٗا ايهاتب١ غذًت يكس

 َٓشتٗا اي٬شق١ٝ ٫ٚ املفكٛز، ا٫ط٦ُٓإ هلا أعازت باضٜؼ ف٬ تٓؿسٙ؛ ايصٟ اهلس٤ٚ

 تٓهأ ٚغست َعاملٗا، اختًفت َس١ٜٓ ٚاي٬شق١ٝ ايهٝاع، دبػس فباضٜؼ ا٭َإ؛

 ايفكط زضٚب تطقس اي٬شق١ٝ  ؾٛاضع فُٔ ايػٛضٟ، ازبشِٝ أبٛاب هلا ٚتفتح دطاسٗا،

 اييت اسبطب عكس٠ يف ٚتًتكٞ نًٗا، ايب٬ز يف تتؿابو اييت ٚاملٛت، ٚايػذٔ ٚايعٛظ

 ٚاشبٛف ايصعط َٔ سا٫ت يف أزخًٗا َا ٖٚصا اسبٝا٠، زضٚب عرب ٝاَآغ تتفطع

 يعًٗا امل١َٛٓ ٚاسببٛب ٚايهشٍٛ ٚاملٗس٥ات ١ٜا٭زٚ ع٢ً اإلزَإ إفب زفعتٗا ٚايكًل،

 ببػٝتٗا، تفع مل ٚيهٔ ؼبسخ، قبا ايتفهري عٔ ايعكٌ فٝٗا ٜتعطٌ بطاس١، هلا تأتٞ

 نُا ؼبسخ َا تسٕٚ ايعكط، ع٢ً ؾاٖس٠ إفب َتشٛي١ باشبطاب، َػه١ْٛ فبكٝت

 ٚفل ٚتتؿهٌ بساخًٗا، كبتعز ناْت ٚايكٛض فا٭سساخ شاتٗا، َطآ٠ يف اْعهؼ

 ا٭َط ايعا١َ، اتِٗغًٛن يف َٓٗا اْطبع َٚا اسبطب، يف ايؿدٛم يسٚض ضاتٗاتكٛ

 ايهاتب١ ساٍ ٚيهٔ. ايتاضٜذ ضبه١ُ إفب يتكسَٗا املػتٓسات دبُع بأْٗا ٜٛسٞ ايصٟ

 قساق١ ب٘ تطبطٗا ناْت ْفػًٝا طبًٝبا تعٚض إٔ إفب فتهطط ؼبسخ، َا دطا٤ ٜتسٖٛض

 اسبطب، أفطظتِٗ ايصٜٔ ايػٛضٜـب، َٔ ايٓفػاْٝـب املطن٢ بعسز فتتفادأ قسمب١،

 أْٗا ع٢ً احملاٜس ايطبٝب بعٝين ْفػٗا تكسِّّ إٔ تٓؼ مل َعاْاتٗا، ع٢ً ٚيهٓٗا

 ايٓفٛؽ يف تبح نبري٠، إػباب١ٝ طاق١ َكا٫تٗا تٗب ق١ٜٛ، ٚناتب١ قشاف١ٝ

 .ايعاي١ٝ املعٜٓٛات

 َٔ زٖاٜطاٚ قبا يتعرتف ايهٓٝػ١ فتككس ا٫ْتشاض، فهط٠ ايهاتب١ ع٢ً ٚتهػط

 ايهاتب١ فتدطد٘ ٖٛا، إغٛا٤ٖا ؼباٍٚ ٚيهٓ٘ ايهأٖ، أَاّ ا٫ْتشاض فهط٠ غٛا١ٜ

 ايٓفٛؽ، عِ اشبطاب إٔ يتجبت ملكاَ٘؛ تطغدت اييت ايٓك١ٝ، ايكٛض٠ تًو َٔ بصيو

 ضداٍ ست٢ َٓ٘ ُٜٓر ٚمل بازبُٝع، أسام ا٭خ٬قٞ ٚا٫عبطاط ايٓفػٞ ٚايتؿٜٛ٘

 .ايسٜٔ
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 ٫ٚ سبه١ ٫ٚ سسخ ف٬ ٖس٣؛ غري ع٢ً تػري ايطٚا١ٜ دعٌ ا٫نططاب ٖٚصا

 "ايتٛسس"ٚ" باضٜؼ"ٚ" فطْػا"ٚ" ايرتٜٚع: "عٓاٜٚٔ هبًت َتتابع١ فكٍٛ بٌ ؾدكٝات،

" املػًذ سًب"ٚ" ايهأٖ"ٚ" ضاٟ نافٝ٘"ٚ" ٖٚٓاى ٖٓا"ٚ "دسٜس ّٜٛ..  آخط ّٜٛ"ٚ

" ايجاْٞ تؿطٜٔ"ٚ" ايًٌٝ َٓتكف ز٢َ"ٚ" تساخٌ"ٚ" ٖٛا١ٜ"ٚ" ايطٚح قكٝع"ٚ" ٖصٜإ"ٚ

" ٖطٚب"ٚ" ايػٛضٜـب أسبا٥ٞ"ٚ" اْٗٝاض"ٚ" ؾ٤ٞ ٫"ٚ" ايبسا١ٜ ْٗا١ٜ...ايٓٗا١ٜ بسا١ٜ"ٚ

 أيكت اييت ايػٛض١ٜ، املأغا٠ َٔ داًْبا تطٟٚ أبٛاب ٖٚٞ ،"ؾٗٝس٠"ٚ" املٛت غٛا١ٜ"ٚ

 اييت ايبس١ًٜ، ا٭ٚطإ ٚيف املٛت، قٛاضب يف فتفطقٛا نبًٝعا، ايػٛضٜـب ع٢ً بجكًٗا

 بٌ ٚاهلس٤ٚ، ايطاس١ كبٓشِٗ فًِ ْفٛغِٗ، يف ايصنطٜات ٚأهلبت َٛادعِٗ عُكت

 َٚٔ ايعَٔ، َٔ ٖطٚب إفب ذبٛيت باضٜؼ يف ايهاتب١ سٝا٠ ست٢ دطاسِٗ، عُكت

 قٛض٠ تطغِ" ايطا١ٜٚ"فـ ٖصا ٚع٢ً. ايصات َٔ اهلطٚب ٚا٭ِٖ ا٭ٌٖ، َٚٔ ا٭قسقا٤

 أسس ف٬ ٚاشباضز، ايساخٌ َٔ ايػٛضٜـب نٌ سٝا٠ خّطبت اييت اسبطب يٛاقع قاغ١ٝ

 ْػٝإ ٜطٜسٕٚ فايٓاؽ أسس، َع دسٜس٠ ع٬ق١ بٓا٤ ع٢ً ؼبطم أسس ٫ٚ بأسس، ٜبايٞ

 َٔ ٖطٚب فُٗا باملٛت أؾب٘ فايّٓٛ ب٘، ايعفط تعصض ايصٟ ايّٓٛ، عرب ٚيٛ ايٛاقع

 دب٢ً فهٝف ايػاضز٠، بطٜؿ١ يًطدٌ قٛض اضتػُت ايٛاقع ٖصا قُِٝ َٚٔ. ايٛاقع

 ؟"ش٠ايؿشا" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ

 :"ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠ أ١ُٖٝ

 نُا ايطٚا١ٜ، ٭ٕ ٚتٓاَٝ٘، باسبسخ "ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠ تطتبط ٫

 َٛقف ايطداٍ قٛض هبًت يصيو ا٫غِ، إ٫ ايطٚا١ٜ خكا٥ل َٔ ذبٌُ ٫ شنطْا،

 َٔ َٚٛقفٗا ايػٛض١ٜ، املأغا٠ َٔ َٛاقفِٗ خ٬ٍ َٔ نْٛت٘ ايصٟ َِٓٗ، ايهاتب١

 .بعا١َ يطدٌا

 ايطداٍ قٛض نٌ أزاضت أغاغ١ٝ ب٪ض٠ ا٫ْتشاض غٛا١ٜ َٔ ايهاتب١ اربصت يكس

 ض١ٜ٩ ٚفل قٛضِٖ ضمست بطداٍ ٚا٫يتكا٤ يًطسٌٝ زفعتٗا ا٫ْتشاض فػٛا١ٜ سٛهلا،

 َِٓٗ يهٌ ٚقسَت ايهأٖ، ٚظٜاض٠ ايٓفػٞ ايطبٝب ظٜاض٠ إفب زفعتٗا نُا خاق١،

 . خاق١ قٛض٠
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    : "ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠

 تساعٞ عرب َٜٛٝاتٗا بٓا٤ يف ٚٚظفتٗا ٚاقع١ٝ ؾدكٝات ايهاتب١ اغتشهطت

 مسات َٔ ق٬ًٝ تػّٝط فهاْت ب٘، ٚايتعَت اربصت٘ ْفػٞ ملٛقف اغتذاب١ شانطتٗا،

 ايكٛض٠ اغتهُاٍ بػ١ٝ ايػُات بعض إيٝٗا ٚتهٝف املدتاض٠، ايٛاقع١ٝ ايؿدكٝات

 ايعامل يف فعًٞ ٚدٛز" ايؿدكٝات يتًو نإ سٚق اآلخطٜٔ، يف إثباتٗا تطٜس اييت

 .8"ايتدًٝٞ ايعامل يف ايتشٜٛطات يبعض تتعطض أْٗا ضغِ مبٝعٖا امًسا ٚذبٌُ اسبايٞ،

 أؾب٘ فٗٞ ا٫غِ، إ٫ ايطٚا١ٜ َٔ ذبٌُ ٫ "ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ إٔ َه٢ فُٝا أغًفٓا

 إْتاز أدٌ َٔ هبٛيتٗا تٓعِٝ ٚإعاز٠ ايػٛض١ٜ املأغا٠ ضغِ يف ايصانط٠ تعتُس بَٝٛٝات

 ايتش٫ٛت ع٢ً تٓفتح َٓػذ١ُ غري ٚسسات ؾهٌ ع٢ً فذا٤ت سسخ، قبا ٚعٞ

 اسبسخ، لبٛ يف زٚض أٟ ايؿدٛم ت٪ز مل ٚيصيو. ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

. غٛض١ٜ يف ٚايعٓف ٚايتؿعٞ يًدطاب عطنتٗا اييت ايكٛض نُٔ َٔ ناْت ٚإلبا

 .احملػٛغ١ اسبكٝك١ٝ ايٛاقع١ٝ ايكف١ فذػست

 اشبام ايطا١ٜٚ َٛقف غٝام يف ايٛاقعٞ امس٘ خ٬ٍ َٔ ايطدٌ قٛض٠ سهطت يكس

 ٝبٚايطب ٚايطفٌ ٚاملؿطز ٚايؿٗٝس ٚايػذـب ايػٝاغٞ، ايطدٌ فشهط َٓ٘،

 دع٤ًا فهإ ،"ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف مبٝعٙ َا يًطدٌ ٜعس ٚمل. ايعِ ٚايكطٜب ٚايهأٖ

 غٓٛات يف ايػٛضٟ اجملتُع ٭فطاز ايهاتب١ ضمستٗا اييت املؿ١ٖٛ، ايكٛض٠ َٔ

 ٚيهٓٓا بعس، تهتٌُ ملا فايكٛض٠ ٚيصيو تتعاظِ ظايت فُا بعس، تٓت٘ ملا اييت املأغا٠،

ًٝا ايكٛض٠ غٓ٪طط  .7102ّ عاّ ٖٚٛ ايؿشاش٠، ضٚا١ٜ ٚضقس بعَٔ ظَٓ

 َٔ ٚيٝؼ سكٝك١ٝ فع١ًٝ ١ٜٖٛ شٟٚ ناْٛا ايٛاقع، َٔ ؾدًٛقا ايهاتب١ اغتشهطت

 أٟ ايٓاؽ، عامل إفب ا٫ْتػاب ع٢ً تطًل ن١ًُ" فايؿدل ٖصا ٚع٢ً اشبٝاٍ، عامل

 ظَاًْا ضبسز ٚاقع يف ٜٚعٝـ فع١ًٝ ١ٜٖٛ شا ٜٚهٕٛ ٚزّ، سبِ َٔ سكٝكٞ إْػإ ع٢ً

                                                         
 ٚايٓؿط يًسضاغات ضبانا٠: غٛض١ٜ. 1ط ،ايهْٛٞ إبطاِٖٝ ضٚاٜات يف ايتد١ًٝٝٝ ايعٛامل. عجُإ املًٝٛزٟ، 8

 .167:م ّ،2013 ٚايتٛظٜع،
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. 9"ٚايفين ا٭زبٞ اشبٝاٍ عامل َٔ ٫ اسبٝاتٞ ايٛاقع عامل َٔ إشا فٗٛ ،َٚهاًْا

 يهبط ايتاضؽب١ٝ املطدع١ٝ اشبًف١ٝ ٖصٙ َعطف١ إفب" ايؿدكٝات ٖصٙ َجٌ يف تازٚعب

 .10"ٚايفٔ ا٭زب أَط َٔ ٖٛ َٚا ايٛاقع أَط َٔ ٖٛ َا بـب اسبسٚز

 :"ايؿشاش٠" يف ايطدٌ ض٠قٛ دبًٝات

 ٚاختًفت ايػٛضٟ، اجملتُع أفطاز نبٝع فٝٗا ٜٓهٟٛ إْػا١ْٝ لباشز ايهاتب١ اختاضت

 ٖٞ َٚٛقفٗا ايػٛض١ٜ، اسبطب َٔ َٛقفِٗ: اثٓـب ضبسزٜٔ ٚفل َِٓٗ يهٌ ض٩ٜتٗا

 قٛض أنجط ايبشح ٖصا يف اخرتْا ٚقس. ا٭ٍٚ املٛقف ع٢ً املرتتب املٛقف ٖٚٛ َِٓٗ

 ٚقا٥ع فٝٗا اْعهػت اييت ايٛاقع١ٝ، اسبٝا٠ يف تأثرًيا ٚأنجطِٖ ٚنًٛسا ايطداٍ

 . اسبطب

 :ا٭َٔ نابط قٛض٠

ًَا؛ تٓاقًها يسٜٗا ايكٛض٠ ٖصٙ تٓاقهت  ايب٬ز سسٚز خاضز إػباب١ٝ فهاْت تا

 دشِٝ َٔ ابٓتٗا تٗطٜب ذباٍٚ أَا بٛقفٗا قًبٗا يٓسا٤ ٚاغتذابتٗا َعٗا، يتعاطفٗا

 يف ايػٝاضات ٦َات ناْت ايًبٓا١ْٝ ايػٛض١ٜ اسبسٚز عٓس: "ايهاتب١ تكٍٛ اسبطب،

 َٔ تعطف ٫ٚ يػٛضٜا، ا٭َطٜه١ٝ ايهطب١ َٔ ٖٚاضب خا٥ف ايهٌ ضٖٝب، اظزساّ

 بإسباح ٚطًبت ايًبٓا١ْٝ اسبسٚز َب٢ٓ إفب أغطعت إش املتٗٛض٠؛ ايؿذاع١ تًو أتتٗا أٜ

 بأملٗا ؾعط ٚيهٓ٘ بسا١ٜ، طًبٗا َػاعسٙ ضفض ايصٟ املػ٪ٍٚ، ايهابط تكابٌ إٔ

 اْتعطٟ.. سبع١: هلا قاٍ ثِ عٝٓٝ٘، يف ايؿفك١ فكطأت يًشعات، تأًَٗا سٝح ايعُٝل،

 َٔ ٜؿع نإ عُٝل أمل أٟ تط٣: "ايهابط َػاعس قٛض٠ ضغِ َعطض يف تكٍٛ. ٖٓا

.. املػ٪ٍٚ ايهابط تكابٌ ايػٝاضات اظزساّ ضغِ ٚدعًٗا ايؿاب يف أّثط ست٢ عٝٓٝٗا

 ايكًك١ ضٚسٗا ٚقطأ -أسػت ٖهصا- يكًبٗا اغتُع طًٝفاي يبًكا ضد٬ً ايهابط نإ

 غري إفب غتػافط اييت ابٓتٗا ع٢ً َ٪كب١ٓ ٚسٝس٠ أّ فٗٞ ظطفٗا ٜكسض إٔ ضدت٘ املعصب١،

                                                         

 ايػطزٜات، يف َكاضب١ -فاغٞ ملكطف٢ ٚازببٌ ٚازبُادِ عبسٚ سها١ٜ يف ايؿدك١ٝ بٓا٤. دٜٛس٠، هباف 9 

  .79:م ّ،2007ا٭ٚضاؽ، َٓؿٛضات: ازبعا٥ط .ط .ز

 فٗس املًو َهتب١: ايطٜاض .ط.ز ،ٚايس٫ي١ ٚاشبطاب احملت٣ٛ ايػطز عًِ. ايٓاعؼ بٔ ايكازم قػ١َٛ، 10

  .191:م ّ،2009ايٛط١ٝٓ،
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 ٫ٚبٓتٗا هلا زاعًٝا هلا مسح بػاط١ ٚبهٌ ،"باملطٚض يٓا امسح! "أضدٛى: ي٘ قايت ضدع١،

 .11"بايتٛفٝل

 قٛضت٘ فهاْت املُعم، زاخًٗا يٓسا٤ اآلخط ٚاغتذاب١ قبؿاعطٖا، تتأطط ٛض٠فايك

 ضد٬ً قٛضت٘ ٚيصيو اشباق١، ض٩ٜتٗا ٚفل بٓتٗا ٚقس َعٗا، إلػبابٝت٘ ٚفًكا إػباب١ٝ

 َا ٖصا ا٭قٌ ع٢ً- ْفػٗا ٜكًل َا اغتبطإ ع٢ً قازًضا نإ َتعاًْٚا، َتعاطًفا زًَجا

 ٖصٙ  نٌ بـب َٔ سكًطا ٖٞ َػاعستٗا ٢َٓع فُا ٚإ٫ -أضازت٘ َٚا ب٘ سسغت

 ايعبٛض بٛاب١ نإ ايصٟ يبٓإ، ْٚعين اسبٝا٠، نف١ إفب املٛت يعبٛض املٓتعط٠ ايطٛابري

 غٛض١ٜ بـب اسبسٚز ع٢ً ايعابط٠ ايػٝاضات تتعاسِ ٚيصيو ايعامل، زٍٚ إفب يًػٛضٜـب

 نإ ٚيصا ط،ٚايكٗ يًصٍ ٜتعطنٕٛ ِٖٚ ٚاملطن٢، ٚاملػافطٜٔ اهلاضبـب تكٌ ٚيبٓإ،

 .ايًبٓا١ْٝ اسبسٚز خربْا ايصٜٔ عبٔ ْعطفٗا نجري٠ تكسٜطات ايعبٛض ٭ٚي١ٜٛ

 نجري٠ قٛض نُٔ ا٭َٔ يطدٌ اإلػباب١ٝ ايكٛض٠ تًو ع٢ً ايهاتب١ أسبت يكس

 ا٭َٔ ضدٌ قٛض٠ َكابٌ يف يتهعٗا ا٫ْتعاض، يف اإلْػا١ْٝ ايهطا١َ ٫غت٬ب

 نجرًيا عًٝٗا أسبت ايكٛض٠ ٖٚصٙ ٌ،ايساخ يف املطتؿٞ ايفاغس ايعٓٝف ايٛسؿٞ

 بًذر ٚأغطقٗا غٛض١ٜ عِ اشبطاب إٔ يتبـب اسبسٚز، نفيت تعرب ناْت عٓسَا

 ايهجري٠ اسبٛادع عٓس ٜتٛقف ايػا٥ل نإ: "بكٛهلا عٓ٘ عربت َا ٖٚصا ايفػاز،

 نٌ ٜٚطؾٛ ايؿبٝش١، سٛادع إفب ازبُاضى، سٛادع إفب عػهطٟ، أَٔ َٔ املتٓٛع١

 اشبًكٞ يًدٛا٤ قٛض٠ تعطٞ ٚيهٓٗا صب١ًُ ايكٛض٠ ٖصٙ. 12"اسبٛادع عٓاقط

 . ايسٚي١ ضداٍ غبط ايصٟ ايٓفػٞ ٚاشبطاب

 َٔ ايسٚي١ أْكاض بٗا ٚعٓت ايؿبٝح، قٛض٠ ٖٚٞ با٫غِ آلخط قٛض٠ قسَت نُا

 -اسبكٝك١- ٚيهٓٗا يًػًط١، عبًٝسا نِْٛٗ ٚبطـ ٚربًف دٌٗ َٔ ذبًُ٘ َٚا ايطعاع

 ٚا٫دتُاع١ٝ ايع١ًُٝ زضداتِٗ اخت٬ف ع٢ً ايسٚي١ َؿطٚع أْكاض ع٢ً أطًكت مس١

 َعاضًنا َٛقًفا اربصت ايهاتب١ إٔ ٚقبا ايفهطٟ، َكاَِٗ َٔ يًشط ٚايٛظٝف١ٝ

                                                         
 .8:م .ايؿشاش٠ .ٖٝفا٤ بٝطاض، 11

   .18:م ْفػ٘، املكسض 12
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 تكفِٗ إٔ ايبسٖٞ َٔ فهإ ايعسا٤، َٛقف َ٪ٜسٜٗا َٔ َٛقفٗا نإ يًسٚي١

 . ٚاملٛت ٚا٫عتكاٍ ايتعصٜب ٚظض ذبًُِٗ نُا بايتؿبٝح،

 :ايفاّض املٗادط قٛض٠

ًُا ايػٛض١ٜ املأغا٠ أسسثت يكس  أدٌ َٔ ايتهش١ٝ َفّٗٛ ع٢ً أتت نجري٠، غًب١ٝ قٝ

 َفّٗٛ بٓا٤ يف تٓذح مل ايػٛض١ٜ ايسٚي١ إٔ يٝتهَح املٛاط١ٓ، َفّٗٛ ٚأيػت ايٛطٔ،

 َػٛغات ايهاتب١ ٚقسَت ا٭بٓا٤، ٚتٗطٜب اهلذط٠ فهط٠ اْتؿطت يصيو املٛاط١ٓ،

 ايكسٜكات بعٜاض٠ غ٣ٛ هلا ععا٤ دبس ٚمل: "فكايت ضٚاٜتٗا يف يفهط٠ا هلصٙ َتعسز٠

 ايػٛضٟ بازبٝـ إسباقِٗ ٜتِ ٫ نٞ تٗطٜبِٗ ؼباٚئ ٖٚٔ أبٓا٥ٗٔ ع٢ً املطٚعات

13"ايٛفا٠ ؾٗاز٠" تػ٢ُ ٚضق١ صبطز أٚ دجح، بكاٜا أٚ دجًجا أٜاّ بعس يٝعٛزٚا
 فاشبٛف .

. سًٛا أُٜٓا ٬َقِٝٗ نإ املٛت ٚيهٔ أبٓا٥ِٗ تٗطٜب إفب ٜٔاملكتسض بايٓاؽ زفع

َّع، خا٥ف، اهلاضب فايطدٌ  املهإ ػبس يعً٘ اهلطب فاختاض ضدٛيت٘، اشبٛف قتٌ َط

 .املٛت ب٬ز عٔ بعًٝسا فٝ٘ ْفػ٘ بٓا٤ ٜعٝس إٔ مبهٓ٘ ايصٟ

 ريَٙك تبـب إٔ أضازت باشبٛف، َػهًْٛا ايفاّض ايطدٌ قسَت عٓسَا ايهاتب١ ٚيعٌ 

 تكطط ايٛطٔ َٔ ايفاض يًُٗادط قًٛضا فكسَت أًٜها، إيٝٗا ٚقٌ اييت ايػطب١ ب٬ز يف

 ططٜل عرب فطْػا إفب فٛقٌ ايتعاغ١، إفب املٛت/ازبٓس١ٜ َٔ ٖطب قس فٗٛ ب٪غا،

 َهإ يف ٜعٝـ" نإ بٌ ٖٓاى، املفكٛز فطزٚغ٘ ًٜل مل ٚيهٓ٘ ٚا٭ٖٛاٍ، اآل٫ّ

 َػتع١ًُ أيبػ١ آلخط سـب َٔ هلِ تكسّ ايسٚي١ ٚإٔ املٗادطٜٔ َٔ ؾ١ً َع يًػا١ٜ با٥ؼ

 ايفطْػٝـب ع٢ً ؼبكس دعً٘ َا ٖٚصا ،14"ضز١٦ٜ ٚأدبإ ٚغطزٜٔ طٕٛ ٚعًبات

 ططٜل عٔ ا٫ْتكاّ فهط٠ ٚيس ايهطٙ ٖٚصا إيِٝٗ، ايًذ٤ٛ إفب انطط ٭ْ٘ ٜٚهطِٖٗ

 بٗصا ٜٚعرتف ػباٖط ٖٚٛ ،ايفطْػٝـب َع ٜٛاظٜ٘ إٔ مبهٔ َا ع٢ً يٝشكٌ ايػطق١؛

 ع٢ً ايهاتب١ ٚيهٔ أَطٙ، انُتؿف يٛ فُٝا ؼبسخ إٔ مبهٔ قبا آب٘ غري

 ايعًِ ظطٚف نش١ٝ نْٛ٘ غطقت٘ ي٘ بطضت أْٗا إ٫ ٚعٛاقب٘ ايػطق١ فعٌ اغتٓهاضٖا

 .غاضًقا ٜهٕٛ إٔ إفب انططت٘ قعب١ ظطًٚفا ٜعٝـ با٥ؼ فاملٗادط. ٚاملٛت ٚايكٗط

                                                         

   .19:م ،املكسض ْفػ٘ 13 

 .70:م ،املكسض ْفػ٘ 14 
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 ْفػ٘ أناع َٓٗا نٌ زاخًٗا؛ املؿطز قٛض٠ عٔ ايب٬ز اضزخ املؿطز قٛض٠ ربتًف ٫ٚ

 يٝ٪َٔ املسضغ١ تطى عُطٚ بابا سٞ ابٔ -املجاٍ غبٌٝ ع٢ً- فُطاز اسبطب، فها٤ يف

ًَا غكفٗا ٜطؾح با٥ػ١ غطف١ يف أغطت٘ َع" ٜعٝـ ٖٚٛ أغطت٘، قٛت  إْٗا ،15"باملا٤ زٚ

 قٛض٠ املؿطز فكٛض٠. بٝٛتِٗ تٗسَت ايصٜٔ ٜـبايػٛض َٔ نجري ساٍ عٔ تعرب قٛض٠

 ،َتػ٫ًٛ غسا ست٢ اسباد١ ضٖٔ تعًٝػا ٜعٝـ ٚسانطٙ، َػتكبً٘، خػط با٥ػ١؛

 اييت املأغا٠ أفطظت٘ ناٌَ دٌٝ ع٢ً ٜٓػشب ٖٚصا ايكُا١َ، أنٛاّ ايبكا٤ يف ٚغًٝت٘

 . قٛضِٖ ع٢ً ايكامت بعًٗا أيكت

  :ايٓفػاْٞ ايطبٝب قٛض٠

 بايػٛضٜـب عٝازت٘ تهتغ ايصٟ ايٓفػاْٞ، يًطبٝب لبط١ٝ قٛض٠ ايهاتب١ قسَت

 بهٌ َٗٓت٘ ٜ٪زٟ ٚا٫نت٦اب، ايكًل َٔ ٜعإْٛ َطن٢ إفب نبًٝعا ذبٛيٛا ايصٜٔ

 إفب فانطط ا٫نت٦اب، َٔ ٜعاْٞ دعًت٘ املطن٢ َع اي١َٝٛٝ َعاْات٘ ٚيهٔ أَا١ْ،

 ٚزًٚزا نإ ٚيهٓ٘ ،16"ايطباع غٛزاٟٚ" فكاض َطناٙ، نُا املٗس١٥ ايعكاقري تٓاٍٚ

 يف أٚقس مما قبكا٫تٗا إعذاب٘ أبس٣ بٌ َعٗا، قساقت٘ ا٭سساخ تٓػ٘ مل َعٗا،

 .ٚايعٖٛ ايػعاز٠ ؾطاض٠ ْفػٗا

 فٗٞ خ٬هلا، َٔ ْفػٗا يرت٣ َطآ٠ املعاجل ايطبٝب ن٬ّ َٔ ايهاتب١ اربصت يكس 

 ع٢ً ٚأث٢ٓ قشف، عس٠ يف بٗاتهت اييت َكا٫تٗا عٔ بايتشسخ ايه٬ّ ابتسأ: "تكٍٛ

 نٌ ٚنإ ٚؾذاع١، َطَٛق١ قشاف١ٝ ناْت.. ػبطٟ ملا املٓطكٞ ٚذبًًٝٗا سٝازٜتٗا

 .17"َٓو ايؿذاع١ ْػتُس: هلا ٜكٛيٕٛ سٛهلا َٔ

 أْٗهت ايصٜٔ اآلخطٜٔ ٜتكبٌ ٖاز٨ قبٛض، ْاقس، قاض٨ ،ٚيف ،َتعٕ فايطبٝب

 يجكتِٗ ازبُٝع ٜككسٙ نإ ٚيصيو غٝاغٞ، َٛقف أٟ ٜتدص مل أضٚاسِٗ، املأغا٠

 .اغتطاعت٘ قسض آ٫َِٗ َٔ ؽبفف يعً٘ ب٘،

                                                         
   .95:م ،ْفػ٘ املكسض 15

  31:م ،كسض ْفػ٘امل 16

 .30:م ،ْفػ٘ املكسض 17
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 :ايعِ قٛض٠

 املطأ٠ إفب ٜٓعط ايصٟ ايؿطقٞ ايطدٌ قٛض٠ بٗا اختعيت يعُٗا تكًٝس١ٜ قٛض٠ ضمست

 أغًٛب عٔ سٝاتٗا أغًٛب ٚاخت٬ف يتُطزٖا، ضفهٗا يصيو ضبافع١، تكًٝس١ٜ ْعط٠

 ٖٚٛ ٚتكايٝسٙ، اجملتُع ٭عطاف ٜطنذ غًب١ٝ ؾدك١ٝ شٚ فايعِ. أغطت٘ ٚسٝا٠ سٝات٘

 فتا٠ َٔ ابٓ٘ ٜعٚز إٔ ضفض عٓسَا غُٝا ٫ٚ املطًك١ أخٝ٘ اب١ٓ دطاح ٜٓهأ فت٧ َا

 ناْت اييت ٖٚٞ ،َطًك١ ٭ْٗا هلا ٫ستكاضٙ خفٞ بططف َؿرًيا غابًكا، خطبت

 ٚقاطعٗا، نً٘، يصيو تٓهط ٚيهٓ٘ عًٝ٘، أبٝٗا ٭فهاٍ ْعًطا خرًيا فٝ٘ تتٛغِ

 ٚآزاب ايبؿط١ٜ بايٓفؼ ؾ٦ًٝا ٜفكٕٗٛ ٫" ٚأغطت٘ ٭ْ٘ ايكطٝع١ هلصٙ تأغف ٫ ٖٚٞ

 َٔ ٚايػدط١ٜ اي١ُُٝٓ إثاض٠ ا٭نجط َتعتِٗ ناْت... اآلخط اسرتاّ ٚدٛب َٔ ايه٬ّ

 بٝتِٗ يف نإ َٔ إٔ ٜبايٕٛ ٫ ٜعاؾطِْٚٗ، ايصٜٔ ٚا٭قسقا٤ ٚاملعاضف ايٓاؽ

 ايٓاؽ نٌ ٜهٕٛ إٔ ٜطٜسٕٚ فِٗ َٓ٘، باهلع٤ ٜبس٩ٚا ٢ست ٜٓكطف إٕ َا قسٜل،

 ايطسِ، ق١ً ٚقطع ايكطب٢، يصٟٚ تٓهط ايصٟ يًعِ غًب١ٝ قٛض٠ إْٗا. 18"َِٓٗ أز٢ْ

ًَا، ٜتفكسٖا إٔ ايعِ بباٍ ؽبطط ٚمل .ايػٛض١ٜ ا٭سساخ ط١ًٝ عًٝٗا ٜط٦ُٔ فًِ ٜٛ 

 .استكاض إفب ا٭مل ٖصا ذبٍٛ إٔ إفب ٚا٭مل ايعصاب هلا غبب َا ٖٚصا

 َا ٚأظٗطت اسبطب، ؾٖٛتٗا اييت ا٭غط١ٜ يًع٬قات اْعهاًغا ايعِ قٛض٠ ناْت يكس

 أقٓع١ ب٬ يًعٗٛض ايفطق١ ٜتشٕٝٓٛ ناْٛا ايٓاؽ ٚنإٔ ٚنطٙ، سكس َٔ ايٓفٛؽ يف

 خٝاهلا يف تٓعهؼ تتكطع اييت اسبباٍ قٛض ناْت يصيو فطق١، اسبطب فهاْت

ًُ  .ازا٥

 ٚاخت٬ف املعع١َٛ، يًجٛض٠ ض٩ٜتُٝٗا تبأٜ َٔ ؾهًتٗا يًعِ ملطغ١َٛا فايكٛض٠

 يف قًُٗا أعًُت ٚاقع١ٝ، أْٗا أُٖٚتٓا اييت ايعِ قٛض٠ إٔ ٜ٪نس مما َٛقفُٝٗا،

 تكٍٛ فٗٞ ايتػٝري، نطٚض٠ ٜعٞ ٫ فاغس َتدًف ايجٛض٠ ٜ٪ٜس ٫ َٔ إٕ يتكٍٛ تؿٜٛٗٗا

 ايجٛض٠ بسا١ٜ بعس تا١َ قطٝع١ اطعٖٛاق ٚقس: "ايػاضز٠ يػإ ع٢ً عُٗا بٝت عٔ َتشسث١

 قاّ سكٝك١ ثٛض٠ ٖٞ ا٫ْتفان١ تًو إٔ ت٪َٔ ناْت َتعانػ١، فُٛاقفُٗا ايػٛض١ٜ؛

 عُٗا أغط٠ أَا ٚسطٜت٘، نطاَت٘ ع٢ً اسبكٍٛ ٚ٭دٌ ايعًِ نس ايػٛضٟ ايؿعب بٗا
                                                         

 .35:م ،املكسض ْفػ٘ 18
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 تفػري إعاز٠ ايهاتب١ ساٚيت فٌٗ. 19"ضعاًعا ٚتػُِٝٗ ايجٛاض ٖ٪٤٫ َٔ تػدط فهاْت

 قٛض٠ تًدل ايعِ فكٛض٠. دسٜس٠ بكٛض٠ عُٗا فطأت ؼبسخ، َا ن٤ٛ يف املانٞ

 ٚا٭ظٚاز خ٠ٛاإل ٚتفطم ايبٝٛت، ٚاْكػاّ غٛض١ٜ، يف تفههت اييت ايعا١ًٝ٥ ايع٬قات

 .َٚػبباتٗا اسبطب َٔ ططف نٌ َٛقف ع٢ً بٓا٤

  :ايهأٖ قٛض٠

 ٚضبطت عطٜض، بعٓٛإ ٚخكت٘ ٚاغع١ َػاس١ ايهأٖ يكٛض٠ هاتب١اي أفطزت

 ْعع يف فؿًت إٔ بعس إيٝ٘ زبأت يصيو تطاٚزٖا، فت٦ت َا اييت ا٫ْتشاض بػٛا١ٜ قٛضت٘

 اي٬شق١ٝ زاخٌ ايتٓكٌ ٚإزَاْٗا ايعكاقري، تٓاٚهلا عرب شٖٓٗا َٔ ا٫ْتشاض فهط٠

 .ٚخاضدٗا

 ٚايػٝبٝات بايهٓػ١ٝ إمباْٗا عسّ ٢ًع ايهأٖ إفب تًذأ بطًتٗا دبعٌ فايطا١ٜٚ

 عٓسَا َفَٗٛ٘ غٝتبـب ايصٟ بايِٖٛ، ايهأٖ أمست يصيو ايس١ٜٝٓ، ٚاملعتكسات

 تػا٤يت ؾفا٤ٖا عٓسٙ دبس يعًٗا ظٜاضت٘ ع٢ً ععَت عٓسَا فٗٞ. يسٜٓا قٛضت٘ تهتٌُ

َِ: "ايطا١ٜٚ يػإ ع٢ً َِ ايِٖٛ؟ دبطب ٫ ِي  كباضؽ إٔ إيٝ٘ ٜٚطًب نآًٖا تككس ٫ ِي

ًَا تهٔ مل.. ا٫عرتاف غط  فايهأٖ ،20"ٚاملعتكسات املػًُات ٖصٙ َٔ بأٟ َكتٓع١ ٜٛ

 يتجبت ٚتعطٜ٘، قٓاع٘، يتُٝط ظاضت٘ يعًٗا ؟إًشا قكست٘ فًُاشا يسٜٗا، ِٖٚ مبجً٘ َٚا

 ٚهلصا ايٛاقع، يف يًعف١ َهإإل إٔ ٚتربٖٔ ،ْاس١ٝ َٔ زٜين َكاّ َٔ مبجً٘ َا يف ضأٜٗا

 يس٣ اسباٍ فهٝف يًعف١ ْفػ٘ ْصض ايصٟ ايهأٖ، ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ بطأؽ بسأت

 .َطتبت٘ يف ملٔ األبٛشًد دعًت٘ قكست٘ ايصٟ فايهأٖ اآلخطٜٔ؟

 قٛض٠ ؾهًت اييت املعتكسات، َٔ َٚٛقفٗا ايعٜاض٠ قبككس١ٜ ايطا١ٜٚ َٗست إٔ ٚبعس

: اآلخطٜٔ يس٣ تطغدت اييت قٛضت٘ بتشسٜس بسأت ،بايِٖٛ ٚمستٗا يًهأٖ َفرتن١

 َٖٛب١ ٚمبتًو امل٪َٓـب، َٔ ضببٛب ايػازؽ عكسٙ بسا١ٜ يف نأٖ ٖٓاى نإ"

 ٜػُع نإ ٚبايتأنٝس خبؿٛع، ملٛاعع٘ ٜٓكت ازبُٝع نإ إش ايه٬ّ؛ غشط

 ٜٚططٟ بٛى ايفٝؼ ع٢ً قسٜكٗا ٚنإ ٚنتبٗا، َكا٫تٗا َٔ بعًها ٜٚكطأ عٓٗا

                                                         
 .137:م ،ْفػ٘ املكسض 19

  .99:م ،املكسض ْفػ٘ 20
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 قٓع١ مبتًو ايؿٝدٛخ١ َطس١ً يف ضدٌ فايهأٖ. 21"آلخط سـب َٔ عباضاتٗا

 ٖصٙ ايتٛاقٌ، يٛغا٥ٌ َتتبع ايػاضز٠، ملكا٫ت قاض٨ ايتأثري، ع٢ً قازض ايه٬ّ،

 تؿّو اييت ٖٚٞ َكساقٝتٗا، َس٣ يتعطف تػتبطٓٗا إٔ أضازت اييت اشباضد١ٝ امل٬َح

 نجرًيا ذبٌُ أغ١ً٦ شٖٓٗا يف فتساعت َع٘، زاخًٞ سٛاض تعاٍاف فشاٚيت أق٬ً، فٝٗا

 أدٛبتٗا تعس أغ١ً٦ نآًٖا تػأٍ إٔ بباهلا ؽبطط نٝف ٚإ٫ ٚايػدط١ٜ، اهلع٤ َٔ

 أدٌ َٔ ازبػس بطغبات ايتهش١ٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايهٗإ سبٝا٠ لبًطا املفرتن١

  تؿهو ناْت ٚيهٓٗا إيٝ٘، تٓتُٞ ايصٟ زٜٓٗا َعتكسات َٔ دع٤ًا ٚكبجٌ اشبايل،

 يػإ ع٢ً ايهاتب١ تكٍٛ. نآًٖا نإ أغاغٗا ع٢ً اييت ا٫زعا٤ات َٔ نجري يف

 أباْا، غأيت يٛ َاشا: ٚغاخًطا َطًسا تفهرًيا إيٝ٘ تصٖب ٖٚٞ فهطت: "ايػاضز٠

 ا٭غ١ً٦ َٔ شيو غري إفب " 22...اَطأ٠؟ استهإ إفب تتٛم أ٫ عاظًبا؟ سٝاتو تعٝـ نٝف

 اختباًضا بساٜت٘ َٔ ايًكا٤ فهإ إسطاد٘، ضاَت ٚيهٓٗا دٛابٗا، تعطف اييت

 َٚعطف١، ٚثكاف١ عًُا َٓٗا أقٌ تطاٙ نُا فايهأٖ قسضٙ؛ َٔ ٚسطا َباز٥٘ ملكساق١ٝ

 َٓ٘، حبطن١ بصيو أٚس٢ إٔ بعس ٜسٙ تكبٌٝ يف ضغبت٘ تًب١ٝ ايبسا١ٜ َٓص ضفهت

 ٖٛ قبٌ أْ٘ ٚايططٜف ا٫عرتاف، ٛؽيطك َتٓهط٠ َكابً٘ ٚدًػت دباًٖتٗا، ٚيهٓٗا

 قس٠ٚ عّسٖا عٓسَا زٚضٖا ٜٚططٟ َكا٫تٗا، عٔ فٝ٘ ٜػأهلا َعٗا اسٛاًض ٚأزاض بٗصا،

 عٓ٘ أخفت يصيو ا٫ْتشاض، بػٛا١ٜ ا٫عرتاف َٔ َٓعٗا اإلططا٤ ٖٚصا ازبسٜس، يًذٌٝ

 يف َتُاغه١ فعًت ايهأٖ، هلا ضمسٗا اييت ايكٛض٠ تهػط ٫ نٞ فٝ٘ ضغبتٗا

 بـب مبٝع إٔ ٜػتطٝع ٫ ايصٟ املدسٚع، بكٛض٠ ايهأٖ ٚأظٗطت ا٭ٍٚ، ٥ُٗايكا

 ضٚسٗا غجٝإ ٜػتكط٨ مل ٚيصيو خربت٘، خ٬ٍ َٔ اسبكٝكٞ ٚطايبٗا املػاعس٠ َسعٞ

 نؿف ع٢ً قازًضا ٜهٔ ٚمل ب٘، ثكتٗا ع٢ً ؾهطٖا ٭ْ٘ َٓ٘، املػاعس٠ طًبٗا َٔ

 بٗا َأخًٛشا نإ أْ٘ بـبيت ايهاتب١ َٔ بككس ٖصا نإ ضقبا َٓ٘، غدطٜتٗا

 .اسبٛاض تكِٝٝ يف قسضت٘ ع٢ً أثط َا ٖٚصا أْج٢ بٛقفٗا
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 فبك٢ فهطٙ، دبسٜس عٔ ايعادع ايتكًٝسٟ ايٛاعغ زٚض ْعطٖا يف ايهأٖ َّجٌ يكس

 .ايسْٝا َآغٞ نٌ فٝشًُ٘ ايؿٝطإ، بٛغٛغ١ ايبؿط خطاٜا ٜعًٌ

 ن١ًُ فٗٞ كا٫تٗا،َ اَتساح خ٬ٍ َٔ بٗا اإلٜكاع ،أخط٣ َط٠ ،ايهأٖ ؼباٍٚٚ

 ٚيهٓٗا َعٗا، اسبسٜح يٝطٌٝ ؾدكٝتٗا؛ إفب َٓٗا ايٛيٛز ٜػتطٝع اييت ايػط

 َتشطًؾا، فعست٘ َٓٗا، ايٌٓٝ يف ْٛاٜاٙ ع٢ً َ٪ؾًطا ٚزاع٘ ططٜك١ فهاْت ٚزعت٘،

 ٚيبت ظٜاضت٘، إفب فسعاٖا ايتٛاقٌ، ٚغا٥ٌ يف فٛدسٖا إلغٛا٥ٗا، ايفطم ٜتشـب

 ٚيصيو ٜطٜس، َاشا تعطف ْفػٗا قطاض٠ يف فٗٞ جط،أن تهتؿف٘ إٔ ٖٚسفٗا ايسع٠ٛ

 صبطز فٗٛ ،23"اسبكٝك١ٝ ْٛاٜاٙ تهتؿف إٔ تعطٜ٘، إٔ بطغب١" تؿعط ٭ْٗا إيٝ٘ شٖبت

 اإلظبٌٝ َفّٗٛ َٔ ذبًٌ فكس اشبساع، إ٫ ايهأٖ مس١ تهػب٘ مل ْعطٖا، يف ضدٌ

 فساعب ايفعٌ، إفب ايٓعط٠ دباٚظ إش ْا،ظ أْ٘ ع٢ً يٝؿتٗٝٗا اَطأ٠ إفب ايطدٌ يٓعط٠

 َا ٜفعٌ ٚتطنت٘ املؿاعط، تبازي٘ مل ٚيهٓٗا ٚدٗٗا، ع٢ً أقابع٘ َٚطض ؾعطٖا

 ٫ إش املؿـب، فعً٘ َٔ تعذبت ٚعٓسَا أباْا، ٜػ٢ُ ملٔ ايػطٟ ايعامل يتعطف ٜؿا٤،

 نإ سكٌ َا" اإلظبٌٝ ْل يٞ َتعًُسا فعًت٘ َربًضا أداب بُٝٓٗا، ؾطعٞ ضابط

 ٜعاجل أْ٘ يٝكٝٓٗا يػدطٜتٗا صبا٫ ْفػ٘ َٔ فذعٌ ،"اسبب ٜباضى ٚاهلل سب، ١سبع

 .  شاتٗا بايططٜك١ باسبب ا٫عرتاف غط يف ٜككسْ٘ ايًٛاتٞ ايٓػا٤

 املتًبػ١ ايؿدك١ٝ تًو أنجط يتهتؿف ايطا١ٜٚ بإضاز٠ بُٝٓٗا ايًكا٤ نإ يكس  

 بايعف١ ت٪َٔ ٫ ٖٚٞ ايسْٝا، يف سكٝك١ عف١ ٫ إٔ فهطتٗا يت٪نس ايسٜٔ، بًباؽ

 َٚا ٚأفهاضٖا اعتكازٖا ع٢ً زيٌٝ خري ايهأٖ ؾدك١ٝ يف ٚدست ٚيعًٗا ،أق٬ً

 أِْٗ ع٢ً أْفػِٗ ٜكسَٕٛ ايصٜٔ ايهٗإ يس٣ غُٝا ٫ٚ ايعف١ اْتفا٤ سٍٛ ب٘ ت٪َٔ

 ايكِٝ ع٢ً أتت قس ايػٛض١ٜ اسبطب إٔ تبـب إٔ ايهاتب١ أضازت فٌٗ. يًعباز٠ املٓكطعٕٛ

 ٚأفهاضٖا َعتكساتٗا قش١ ع٢ً تربٖٔ إٔ أضازت أّ ايسٜٔ؟ ضداٍ ٣يس ست٢ نبٝعٗا

  ايس١ٜٝٓ؟ امل٪غػ١ إفب ْٚعطتٗا

 زٜين َكاّ َٔ مبجً٘ َٚا قٛضت٘ ضغِ يف ايهأٖ َع أزاضت٘ ايصٟ اسبٛاض أغِٗ يكس

 َتؿهه١ فبكٝت ْفػٗا، يف ٚقع يهًُات٘ ٜهٔ فًِ ٚيصيو فٝ٘، اشبام ضأٜٗا هلا
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 ايهاتب١، ع٢ً ايًػ١ تتُطز ٖٚٓا ايهأٖ، ٚغٛا١ٜ اضا٫ْتش غٛا١ٜ غٛاٜتـب يف

 . يًُٛت نبسٌٜ يًطدٌ ا٫غتػ٬ّ أٚ املٛت بـب ربتاض إٔ عًٝٗا َػتػ١ًُ ٚتعٗطٖا

ًٝا َتشطًؾا َطاًٖكا َٓافًكا عابًجا ايهأٖ بسا يكس  ذبطن٘ ،صباز٫ً طبازًعا ؾٗٛاْ

 ٫ املهبٛت١ ؾٗٛات٘ ٚضا٤ آَسفًع ٚايبتٛي١ٝ، ايعف١ مبجٌ ايصٟ قبكاَ٘ َباٍ غري غطا٥عٙ

 ضغبت٘ إلظٗاض أَاَ٘ عا٥ًكا ٜهٔ مل فاملهإ ز١ٜٝٓ، ق١ُٝ َٔ مبجً٘ َٚا املهإ ُٜٗ٘

 تػكط أسٝاًْا ايه١ًُ إٔ ٜعتكس ايصٟ ٖٚٛ ْعٚت٘، َكا١َٚ ٜػتطع مل إش املطأ٠، يف

 ايػاضز٠ يػإ ع٢ً ايهاتب١ عٔ عطف َا ايهأٖ اغتػٌ يكس. َٓعيت٘ َٔ ايهأٖ

 .يٓعٚات٘ غتػتذٝب أْٗا ٚاعتكس اح،اْفت َٔ

 ايصٖٔ، يف ايكاض٠ املػٝشٞ ايسٜٔ ضدٌ قٛض٠ سطُت يًهأٖ ضمستٗا اييت فايكٛض٠ 

 عٓس غكط ايصٟ ايهأٖ، نشاٍ ا٫ظزٚاد١ٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ ٚعّطت

ًُ فبسا ايتذطب١، ًُ آَفك  إلؾباع ايهٓٝػ١ ٜػتػٌ ٚايٛدسإ، اسبؼ بـب آَكػ

 . غًطا ا٭َط َازاّ قبكاَ٘ آب٘ غري ؾطع١ٝ غري َػايو إفب زبأ يصيو ٓػ١ٝ،ازب ضغبات٘

 أّ اسبطٚب، َعقت٘ بًس يف يًهأٖ خاق١ قٛض٠ ٖٞ ٖصٙ ٌٖ املكاّ ٖصا يف ْٚتػا٤ٍ

 ٖٞ اسبطب ٌٖٚ املػٝش١ٝ؟ ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ َٔ يتٓاٍ عا١َ قٛض٠ ايهاتب١ أضازتٗا

 ٫ ايطدٌ يس٣ اسبٝٛا١ْٝ ايطغب١ إٔ ّأ ايهأٖ، يس٣ ايكِٝ تسَري يف أغُٗت اييت

ًَا، ٫ٚ اظَاًْ أٚ اَهاًْ تعطف  بطبٝعت٘ ؾٗٛاْٞ املطأ٠ ْعط يف ايطدٌ ٖٛ ٚايطدٌ َكا

 يكس ْكٍٛ ٚيًشكٝك١. نآًٖا نإ ٚإٕ ست٢ ٚايتسٜٔ ٚا٫يتعاّ بايجكاف١ ػ٢ٜٓت نإ ٚإٕ

 ٖصٙ يف غٛض١ٜ عٔ ايسفاع يف َِٗ زٚض هلِ نإ يًه١ٓٗ، قًٛضا ايهاتب١ أغفًت

 .اإلضٖاب١ٝ ازبُاعات ٜس ع٢ً اَطًٚع اَكرًي َِٓٗ نجري يكٞ ٚقس اسبطب،

 :املعاضض قٛض٠

 َٓفط٠، قٛض٠ عِٓٗ قّسَت أْٗا إ٫ ايػٛض١ٜ ايسٚي١ َعاضنٞ َع ايهاتب١ تعاطف ع٢ً

 غري فِٗ ايفاسـ، ايجطا٤ ع٬َات عًِٝٗ ٚظٗطت ايجُٔ ٚقبهٛا ٚطِٓٗ، باعٛا فكس

 إفب ايٛقٍٛ غاٜاتِٗ نٌ ٚإٔ ٚط١ٝٓ، شض٠ ٚب٬ إسػاؽ ٬ب ذبػِٗ: "تكٍٛ َبايـب،

 ب٬ ايٛطٓٝـب غري فاملعاضنٕٛ ،24"بأنًُ٘ ايػٛضٟ ايؿعب َات يٛ ست٢ ايػًط١
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 خطابِٗ ع٢ً ٜػًب اسبكس، مبً٪ٖا قًٛبِٗ أنجط، ٜسفع ملٔ ٤٫ِٖٚ ٜعًٕٓٛ إسػاؽ،

 ٚقس عًِٝٗ، فطنت َعطن١ يف ٓٛزازب َٔ ٜػتؿٗس قبٔ ؾاَتٕٛ فِٗ ايتؿفٞ، طابع

 ناْٛا ٭ِْٗ عًِٝٗ؛ ْٚبٍٛ ّٜٛ شات قبٛضِٖ ْٓبـ يٛ أكب٢ٓ: "أسسِٖ قٍٛ أٚضزت

 قسٚضِٖ، يف ٜػًٞ ايصٟ ٚايتؿفٞ، اسبكس َبًؼ ٜعٗط ايصٟ ،25"املتعاٖطٜٔ ٜكتًٕٛ

 مس١ ِعٓٗ تٓفٞ ٚيصيو ٚطٔ، بٓا٤ عٔ غٝعذعِٖ َا ٖٚصا تكطفاتِٗ، ٜٚٛد٘

ًَا دباًضا ٚدبعًِٗ ايٛط١ٝٓ،  املٓانًـب اغِ عًِٝ ٚأطًكت أنجط، ٜسفع ملٔ ٚخس

 فطبطت ضهب١، ب٬ ٜصحبٕٛ ايصٜٔ ايٛطٔ، أبٓا٤ نس ناْت َعطنتِٗ ٭ٕ اشب١ْٛ،

 ايكٛض٠ فهاْت ٚايجط٠ٚ، ٚاملاٍ ايػًط١ ٚسب اي٤٫ٛ بتػٝري اشبا٥ٔ ايطدٌ قٛض٠ بصيو

 فطق١ أٍٚ يف ايٛطٔ بٝع عًِٝٗ غٌٗ َا ٖٚصا ١،ايٛطٓٝ َٔ اجملطزٜٔ يًد١ْٛ إزا١ْ

 .هلِ أتٝشت

 :يًطدٌ َتفطق١ قٛض

 قهٛا ايصٜٔ نايؿٗسا٤، ايؿدكٝات يبعض َٛدع ٚقف إفب ايهاتب١ عُست نُا

 ع٢ً" َعًك١ تصناض١ٜ بًٛسات قٛضِٖ، تتأٌَ ٖٚٞ ٚقفتِٗ ٚقس ايػٛض١ٜ، اسبطب يف

 أٚضام إفب ٚذبٛيٛا َاتٛا، ايكبا بعُط ؾبإ نًِٗ أغٛز، ؾطٜط ٜعربٖا ازبسضإ

 .ْعٞ ٚضق١ ايٓٗا١ٜ يف فايؿٗٝس ،26"ايبطٌ ايؿٗٝس" ْعٞ

 عًٝ٘ غًب ست٢ ايعبا٥ٔ، ع٢ً ٜطٛف ٖٚٛ ايٓطد١ًٝ يكيب قٛض٠ ايهاتب١ تطغِ نُا

 ع٢ً فٝكبٌ اإلؾاض٠، ذبطن٘ آيٞ ضدٌ إفب ذبٍٛ ٚنأْ٘ ،27"ٜاٚيس ْاض٠" اغِ

 ايؿباب َٔ زبٌٝ ألبٛشًدا يٝهٕٛ ،مس١ ٫ٚ اغِ ب٬ فػسا طًباتِٗ، ًٜيب ايعبا٥ٔ،

 شٖٓٗا يف َؿطق١ قٛض٠ اغتعازت نُا. بعس َآهلا ٜعطف مل سطب يف ايتا٥٘ ايػٛضٟ

 فِٗ" اسبط١ٜ ؾعاضٙ غٛض١ٜ، يف سعًبا أغػت اييت ايؿٝٛعٞ ايعٌُ ضابط١ يؿباب

 ٚناْٛا ايفاغس، ايٓعاّ ض٩ٚؽ سٚآٜتك إٔ ٚػبط٩ٕٚ ٚؾذعإ َٚجكفٕٛ سكٝكٕٝٛ
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 فكسَتِٗ ،28"ايهُري تأْٝب َٔ شض٠ ٚزٕٚ سط١ٜ بهٌ اسبب ٚمباضغٕٛ أًٜها عؿاًقا

 َا مباضغٕٛ فِٗ ايؿباب، تهبٌ اييت ا٫دتُاع١ٝ ايعكس َٔ ذبًًٛا أسطاض، أِْٗ ع٢ً

 ْاس١ٝ، َٔ املانٞ َٔ نْٛٗا اإلػباب١ٝ قٛضتِٗ ناْت ٚقس خٛف، زٕٚ ب٘ ٜعتكسٕٚ

 .أخط٣ ْاس١ٝ َٔ بأفهاضِٖ ت٪َٔ ٚنْٛٗا

 تؿهًت ٚا٫ْتُا٤ات، املؿاضب طبتًفٞ يطداٍ ايهاتب١ ضمستٗا اييت ايكٛض ٖصٙ َٔ

 ٚأثط فٝٗا، ازبُٝع أزٚاض ٚسسزت اسبطب، أْٗهتٗا اييت يػٛض١ٜ ايه١ًٝ ايكٛض٠

 اعإنب إ٫ ؾ٤ٞ، نٌ اسبطب غريت فكس ٚتفطقِٗ، ايٓاؽ ْفٛؽ يف اسبطب

 . بٗا ٚإعذابِٗ َكا٫تٗا قطا٠٤ ع٢ً ايؿدٛم

 :ايبشح خاكب١

 إفب ض٩ٜتٗا مبجٌ َٜٛٝاتٗا يف ايهاتب١ زْٚت٘ َا إٕ ايكٍٛ َٔ بس ٫ املطاف ْٗا١ٜ يف

 اَطأ٠ بٛقفٗا غٛض١ٜ تاضٜذ َٔ تاضؽب١ٝ ملطس١ً ت٪ضر إٔ أضازت ٚنأْٗا ٚايعامل ايصات

 اشبطاب َٓعط فآملٗا ٚب٪ًغا، ٚقًًكا اأمًل زاخًٗا يف ٚاْعهػت املأغا٠ عاؾت َجكف١

 تطٜس ايصٟ املع٢ٓ بـب تطابل إٔ ٚساٚيت ا٭سساخ فػذًت ببًسٖا، أسام ايصٟ ٚاملٛت

 .عٓ٘ تتشسخ اييت ايؿدل ٚقٛض٠ إٜكاي٘

 ضدا٫ فاختاضت ايػٛضٟ، اجملتُع ؾطا٥ح ربتعٍ قًٛضا تكسّ إٔ ايهاتب١ أضازت يكس

 غًٛنِٗ قبشسزات قٛضِٖ ٚضمست ايجكاف١ٝ،ٚ ا٫دتُاع١ٝ طبكاتِٗ مبجًٕٛ ٚاقعٝـب

ًٛا تٓشٛ ايطٚا١ٜ فذعًت َِٓٗ، َٚٛقفٗا عًُِٗ ٚألباط َٚٛاقفِٗ  َا أؾب٘ غطًٜبا عب

 ٚبكاٜا بًس سطاّ أن٬ع٘ بـب س٣ٛ ايصٟ اإلطاض إ٫ ػبُعٗا ٫ َٗؿ١ُ بكٛض٠ ٜهٕٛ

 بكاٜا حبٍل فهاْٛا املهإ، ٚؾتتِٗ ايعسا٤، ٚفطقِٗ ايػٛزا٤، ايعؿط١ٜ َعقتِٗ أْاؽ

 ٬َضبِٗ، فتكشطت تتكاشفِٗ، اييت املأغا٠، زبر يف ٬َضبٗا تاٖت قٛض

 .َٓاظهلِ َٔ ٜػكط سذط نٌ َع أضٚاسِٗ ٚذبطُت

ًَا" ٠ايؿشاش" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ تبس٣ يكس  إضازت٘ عٔ خاضد١ قاٖط٠ بعطٚف ضبهٛ

 فاْعهػت ايػٛض١ٜ اسبطب فطنتٗا اييت اسبٝا٠، نطا٠ٚ َع ايتهٝف ع٢ً صبرًبا

                                                         
 .172:م ،ْفػ٘ كسضامل 28
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ًَا فبسا ا٫دتُاعٞ، َٚكاَ٘ ٚثكافت٘ غًٛن٘ ألباط ع٢ً  َٔ مبًو ٫ َٓهػًطا َٗعٚ

 فهاْت ايسٚي١، ٚضداٍ ايعازٟ ايطدٌ شيو يف ٜػتٟٛ ب٘ ٜ٪َط َا عسا َا ؾ٦ًٝا أَطٙ

 اختعْت٘ َٚا َؿاٖستٗا عرب ايهاتب١ زْٚتٗا ايػٛض١ٜ، اسبطب َٜٛٝات ايطٚا١ٜ

 فٝٗا تٗؿُت املعاقط، ٛض١ٜغ تاضٜذ َطاسٌ َٔ َطس١ً يف قٛض َٔ شانطتٗا

 .ٚقًُٝٝا ْفػًٝا اسبطب سطُتِٗ ضداٍ يكٛض إطاًضا ايَٝٛٝات َٔ دعٌ مما اإلْػا١ْٝ،

 املكازض ٚاملطادع:

 ٔٚدبطب١ ا٭ْجٟٛ ايػطز سطن١ٝ يف قطا٠٤ ايًػ١ ٚغطاب١ ازبػس غطز.  ا٭خهط ايػاٜح، اب 

 .7100ّ اسبسٜح، ايهتب عامل: ا٭ضزٕ. 0ط املع٢ٓ،

 ،7102ّ ا٭َإ، زاض: ايطباط ،0ط ،ايؿشاش٠. ٖٝفا٤ بٝطاض. 

 فاغٞ ملكطف٢ ٚازببٌ ٚازبُادِ عبسٚ سها١ٜ يف ايؿدك١ٝ بٓا٤. دٜٛس٠ ،هباف-

      .7112ّا٭ٚضاؽ، َٓؿٛضات: ازبعا٥ط. ط.ز ايػطزٜات، يف َكاضب١

 ،ايػطزٟ، ايؿهٌ كبعٗطات يف اسبهٞ َتا١ٖ تأٌٜٚ. قابط ضبُس ايسنتٛض عبٝس 

 . 7112ّ اسبٛاض، زاض: ض١ٜغٛ. 0ط

 ،ايطٜاض. ط.ز ،-ٚايس٫ي١ ٚاشبطاب احملت٣ٛ- ايػطز عًِ. ايٓاعؼ بٔ ايكازم قػ١َٛ :

 .7112ّ ايٛط١ٝٓ، فٗس املًو َهتب١

 ٛايساض. 0ط سًٞ، عُط: تط ،ا٭زبٞ ٚايتاضٜذ املٝجام ايصات١ٝ ايػري٠. فًٝٝب دٕٛ،ي 

 .0221ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤

 َ،ٟض١ٜ٩: ايكاٖط٠. ط.ز قٛي١، اهلل ٚعبس ايكانٞ ضبُس: تع ايصات١ٝ، ايػري٠. دٛضز ا 

   .7102ّ،ٚايتٛظٜع يًٓؿط

 ،ٟضبانا٠: غٛض١ٜ. 0ط ،ايهْٛٞ إبطاِٖٝ ضٚاٜات يف ايتد١ًٝٝٝ ايعٛامل. عجُإ املًٝٛز 

 .7102ّ ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًسضاغات
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 ايب١ٝٓ ايعَها١ْٝ يف ضٚا١ٜ االغرتاب
 ايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ أمنٛشدا

ايصبشٞ زبٝإ غامل غاَٝ٘. أ
 
Email: samiah05980@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدص
 بني َا ايفرت٠ يف ١ٜايػعٛز ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ايسضاغ١ ٖصٙ تٓاٚيت

 ضٚاٜات عؿط َٔ ع١ٓٝ يف االغرتاب ظاٖط٠ أبعاز عٔ يًهؿف ؛(3002-3002ّ)

 ٚذبًٌٝ االغرتاب١ٝ ايطٚاٜات يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ تتبع إىل ٚغعت .غعٛز١ٜ ْػا١ٝ٥

 ٚفل ايٛصفَٞػتع١ٓٝ باملٓٗر  ٚغًٛنٗا، ايؿدصٝات اغرتاب تهؿف عٔ هلا مناشز

 ايسضاغات َٔ فٝس٠ػتَٚ ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ذبًٌٝ يف ِتػٗ اييت ٚتكٓٝات٘ آيٝات٘

 تتهٕٛ إٔ ايسضاغ١ طبٝع١ ٚاقتطت .ايؿدصٝات اغرتاب عٔ تهؿف اييت ايٓفػ١ٝ

 ٚيف ايعَها١ْٝ، َفّٗٛ ايتُٗٝس يف تٓاٚيُت .ٚخامت١ َٚبشجني ٚمتٗٝس َكس١َ َٔ

 املفتٛح بني املهإ سطن١ٝ سٝح َٔ بايؿدصٝات املهإ عالق١ األٍٚ املبشح

 سٝح َٔ املػرتب١ بايؿدص١ٝ ايعَإ عالق١ ايجاْٞ املبشح ٚيف عًٝٗا، ٚتأثريٙ ٚاملػًل

 َٔ صبُٛع١ إىل ايسضاغ١ ٚخًصت االغرتاب١ٝ، يًطٚاٜات ايعَين ٚايبٓا٤ ايعَٔ أؾهاٍ

 .ايٓتا٥ر

 .ايعَها١ْٝ ،ايتٛاتط ايعَين، ايبٓا٤ االغرتاب، :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article dealt with the Spatial-temporal structure in Saudi feminist 
novel in (2003-2013); to reveal the dimensions of the alienation 

phenomenon in a sample of ten Saudi feminist novels. It traced Spatial-

temporal structure in the alienation novels analyzing some models that 

reveal the alienation of characters and their behavior. This research 

adopted the descriptive approach. The preface discussed the concept of 

spatial-temporal. The first axis dealt with the relationship of place with 

characters. The second one dealt with the relationship of time with the 

alienated character. At the end, this article came to a set of results. 

                                                         
 ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ،دس٠ داَع١ ،ٚايرتمج١ ايًػات ن١ًٝ.  
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 َكس١َ: 

ْؿأت ايطٚا١ٜ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َتأخط٠ عٔ ْعرياتٗا يف ايبًسإ ايعطب١ٝ 

ذطب١ ايطٚا١ٝ٥ األخط٣، إال أْٗا غاضت خبط٢ َتٛاص١ً يًشام بايطنب، ٚأغُٗت ايت

يف تكسِٜ صٛض٠ ايؿدص١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚتصٜٛط ايتشٛالت ايهرب٣، ٚايكطاٜا 

ازبٖٛط١ٜ يف ايٛاقع ايػعٛزٟ ادتُاعًّا ٚثكافًّا مما أفطظ ظٛاٖط عسٜس٠ يف ايب١ٝٓ 

 ايف١ٝٓ يًطٚا١ٜ.

 ٠ايفرت يف ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ذبًٌٝيصا تتطًع ايسضاغ١ إىل 

 :بٗا ٜكصس اييت االغرتاب ظاٖط٠ أبعاز عٔ يًهؿف ؛(3002ّ-3002) بني َا

"ايٛضع١ٝ اييت ٜهٕٛ فٝٗا اإلْػإ َػًٛب اإلضاز٠، فاقّسا ظَاّ ايتصطف ٚايتشهِ 

يف َصريٙ ٚؾدصٝت٘، غطّٜبا عٔ شات٘، ٚعٔ صبتُع٘ باملع٢ٓ ايطٚسٞ، ٚايٓفػٞ، 

دٖٛطٙ، ٚتأنٝس ٚدٛزٙ اسبكٝكٞ، َٚٔ ثِ عسّ قسضت٘ ع٢ً ايتعبري عٔ  ،ٚاالدتُاعٞ

فهٌ أفعاي٘ تصبح خاضع١ يػًط١ أق٣ٛ َٓ٘، ٚيهٓ٘ يف اسباالت نًٗا، ظبسٙ 

عادّعا عٔ ايتالؤّ، ٚايتهٝف َع األٚضاع االدتُاع١ٝ، فٝٓػًذ عٓٗا، ًٜٚذأ إىل 

 .1ايٛسس٠ ٚاالْععاٍ"

 ايطٚاٜات يف االغرتاب يعاٖط٠ ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ تتبع يف ايسضاغ١ َؿه١ً ٚتهُٔ

 فطض١ٝ َٔ َٓطًك١ً ،ايؿدصٝات اغرتاب تهؿف عٔ اغرتاب١ٝ مناشز ٚذبًٌٝ املع١ٝٓ،

 وٚيصي ايطٚا١ٝ٥، ايؿدصٝات ٚاغرتاب ٚايعَإ املهإ ب١ٝٓ بني عالق١ ٚدٛز: َفازٖا

 :اآلت١ٝ األغ١ً٦ عٔ اإلداب١ خالٍ َٔ ايعالق١ طبٝع١ دب١ًٝ إىل ايسضاغ١ غعت

  االغرتاب؟ يعاٖط٠ ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٝ٥ ٚظفت نٝف -
 ايؿدصٝات؟ ْفػ١ٝ يف االغرتاب١ٝ األَه١ٓ تأثري َس٣ َا -
 ؟ االغرتاب١ٝ ايؿدصٝات َصري ذبسٜس يف ايعَإ تأثري َس٣ َا -

 األزب يف ٚايٓكس١ٜ ايػطز١ٜ ايسضاغات إثطا٤ يف اإلغٗاّ إىل سضاغ١اي ٚتٗسف

 .ٚغًٛنٗا ايؿدصٝات اغرتاب يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ تأثري ع٢ً ٚايٛقٛف ايػعٛزٟ،

                                                         
 اسبسٜح، ايهتاب زاض: ايكاٖط٠ .0ط ْػٞ،اايطَٚ ايعطبٞ ايؿعط يف االغرتاب. ضبُس اهلازٟ بٛطاضٕ، 1

 .00:ص ّ،3000
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ٜعس َصطًح "ايعَها١ْٝ" َٔ املصطًشات املٓشٛت١، ٖٚٛ َطنب َٔ َصطًشني 

(، ايصٟ Chronotopeايعَإ ٚاملهإ. ٖٚٛ َصطًح غطبٞ اؾتل َٔ ايًفغ ايالتٝين )

( فعٗط املصطًح عٓس تطنٝبُٗا، Topes( ٚاملهإ بـ)Chroonosٜعرب عٔ ايعَإ بـ)

 .2َٚا تطتب ع٢ً شيو َٔ تٛغع يف زالي١ املصطًح

بكٛي٘: "ايٓػ١ُ  (Chronotope)س بطْؼ" َصطًح ألَطٜهٞ "دريايٚقس عطف ايٓاقس ا

ايطبٝع١ٝ يعالق١ تطبط بني ايعَإ ٚاملهإ، َؤنّسا االعتُاز ايتاّ املتبازٍ بُٝٓٗا، 

 .3ٜعين سطفًّا ايعَإ ٚاملهإ"

ٜٚؿاض إىل إٔ "َٝدا٥ٌٝ باختني" َٔ أٚا٥ٌ َٔ اغتدسّ َصطًح ايعَها١ْٝ ايصٟ ٜكٝس 

اضتباط ايعَإ ٚاملهإ زاخٌ ايطٚا١ٜ؛ سٝح قاٍ: "َٚٔ ٚدٗتٓا غٛف ْطًل ع٢ً 

ّٝٓا اغِ  ايعالق١ املتبازي١ ازبٖٛط١ٜ بني ايعَإ ٚاملهإ املػتٛعب١ يف األزب اغتٝعاّبا فٓ

(Chronotopeَػ ،) تٛعّبا جملُٛع خصا٥ص ايعَٔ، ٚايفطا٤ زاخٌ نٌ دٓؼ

أزبٞ، عرب اْصٗاض عالقات املهإ، ٚايعَإ... ٖٚصا االَتعاز بني ايعالقات ٖٚٛ 

  .4ايصٟ ميٝع ايعَهإ ايفين"

 عالق١ املهإ بايؿدصٝات املػرتب١:

٥ّسا ٜعس املهإ ايبؤض٠ األغاغ١ٝ يًعٓاصط ايطٚا١ٝ٥ األخط٣، فاملهإ يٝؼ "عٓصّطا ظا

َتعسز٠، بٌ إْ٘ قس ٜهٕٛ يف بعض  ، ٜٚتطُٔ َعاْٞيف ايطٚا١ٜ، فٗٛ ٜتدص أؾهااًل

 .5األسٝإ، ٖٛ اهلسف َٔ ٚدٛز ايعٌُ نً٘"

                                                         

 َٓتٛضٟ، داَع١ :قػٓط١ٓٝ. َٓؿٛض٠ غري َادػتري ضغاي١ ،ازبعا٥ط١ٜ ايطٚا١ٜ يف ملهإا. فٝصٌ األمحس،2 

 .01:ص ت،.ز

 ّ،3002 ٚاملعًَٛات، يًٓؿط َريٜت: ايكاٖط٠. 0ط ،إَاّ ايػٝس: تط ايػطزٜات، قاَٛؽ. دريايس بطْؼ، 3

 .23:ص

 ايجكاف١، ٚظاض٠: زَؿل. 0،طاسبالم ٜٛغل: تط ايطٚا١ٜ، يف ٚاملهإ ايعَإ أؾهاٍ. َٝدا٥ٌٝ باختني،4 

 .6-0:ص ّ،0990

 ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: بريٚت .0ط ،(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ-ايفطا٤) ٥ٞايطٚا ايؿهٌ ب١ٝٓ. سػٔ حبطاٟٚ، 5

 .22:ّ،ص0990
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 َٞ فاملهإ يٝؼ ؾ٦ّٝا ٖٓسغًّا، ٚزٜهّٛضا صبطّزا، ٚإمنا حيٌُ يف طٝات٘ َعاْ

ادتُاع١ٝ ْٚفػ١ٝ َطتبط١ بايؿدصٝات؛ أٟ أْ٘ يف أغًب األسٝإ تكّٛ ايؿدص١ٝ 

مما تٛادسٕٚ فٝ٘، بطاٍ ع٢ً احملٝط ايصٟ ٜٓفػ١ٝ يألبـ"إغكاط اسباي١ ايفهط١ٜ أٚ اي

   .6املأيٛف، نسٜهٛض، أٚ نٛغط ٜؤطط األسساخ" جيعٌ يًُهإ زالي١ تفٛم زٚضٙ

ٕٓ نالًّصط املهإ بايؿدبٗصا املفّٗٛ ٜتطح اضتباط عٓ َُٓٗا ٜؤثط  صٝات، بٌ إ

ٜٚتأثط باآلخط؛ فايؿدص١ٝ ٖٞ اييت تعطٞ املهإ ق١ُٝ، باإلضاف١ إىل أْ٘ "قازض ع٢ً 

إٔ ميٓح يألَه١ٓ أبعازٖا ايص١ٖٝٓ، ٚقازض أّٜطا ع٢ً تػٝري َالضبٗا، ٚتؿهًٝٗا ٚفل 

 . 7أمناط طبتًف١"

َُٓٗا  ١ُ٥ ع٢ً االْسَاز ايتاّ؛ ألٕ نالًّفايعالق١ بني املهإ ٚايؿدص١ٝ عالق١ قا

ُٕ ْفػ١ٝ، ٚادتُاع١ٝ ٜعرب عٔ  حيطط عٓس سطٛض اآلخط، فاملهإ مبا حيًُ٘ َٔ َعا

غًٛى ايؿدص١ٝ، ٚايؿدص١ٝ تتكُص صٛض٠ املهإ،"ٜٚصبح غًٛنٗا تطمج١ 

 . 8يػ١ املهإ"يػًٛى املهإ، ٚيػتٗا َٔ 

فاألَانٔ املٛصٛف١ اييت اضتبطت بايؿدصٝات االغرتاب١ٝ زاخٌ ايطٚاٜات مبا ذبٜٛ٘ 

َٔ عالَات غاعست ع٢ً تععٜع االغرتاب يس٣ ايؿدصٝات؛ ألٕ املهإ ٜفػط َا 

ْفػٝات ايؿدص١ٝ َٔ عٛاطف، َٚؿاعط، ٚأظَات؛ أٟ أْ٘ "ٜعهؼ سكٝك١ جيٍٛ يف 

ايؿدص١ٝ، َٚٔ داْب آخط إٕ سٝا٠ ايؿدص١ٝ تفػطٖا طبٝع١ املهإ ايصٟ ٜطتبط 

ٚيًُهإ أثط باضظ يف ايع١ًُٝ االغرتاب١ٝ؛ سٝح أغِٗ يف "إسساخ ضؤ١ٜ ٚاع١ٝ ، 9بٗا"

يعصابات ايطٚح َٚعاْاتٗا عرب ضسًتٗا يف ٖصا ايهٕٛ؛ إش أسسخ املهإ يف نٝإ 

فذ٠ٛ ْفػ١ٝ، ٚسطق١ َؤمل١، عربت عٔ ايٛاقع غري املٓػذِ َع ايصات؛ إش  ]ايؿدص١ٝ[

                                                         
 . بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ،4ط . ب١ٝٓ ايٓص ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس األزبٞ،سبُساْٞ، محٝس 6

 .10:صّ، 5105

 .026:ص ّ،0991 ات،ؾطقٝ زاض: ايكاٖط٠. 0ط ايطٚا٥ٞ، املهإ قطاٜا.  صالح صاحل،7 

 .002:ص ٖـ،0230 ايُٝا١َ، َؤغػ١: ايطٜاض .0ط ،ازبسٜس٠ ايطٚا١ٜ يف املهإ ؾعط١ٜ.  خايس سػني،8 

ايكاٖط٠: اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ  .0ط، -زضاغ١ َكاض١ْ يف ثالث١ٝ ظبٝب ضبفٛظ-بٓا٤ ايطٚا١ٜ غٝعا.  قاغِ، 9

 .12:ص ،0984ّيًهتاب، 
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مبعاْا٠ ايتٛتط، ٚاالضططاب، ًُْؼ خًف أغتاض املهإ صٝشات زف١ٓٝ تٛسٞ 

 .10ٚايكًل"

  :ٚاملػًل املفتٛح بني االغرتابٞ املهإ سطن١ٝ

 فتٛس١:األَانٔ امل

ٖٞ "سٝع َهاْٞ خاضدٞ، ال ذبسٙ سسٚز ضٝك١ حبٝح ٜؿهٌ فطا٤ ضسّبا، ٚغايّبا 

 ايكط١ٜ، ٚايؿٛاضع. ، َجاٍ شيو: املس١ٜٓ، 11َٚا ٜهٕٛ يٛس١ طبٝع١ٝ يف اهلٛا٤ ايطًل"

باألَه١ٓ املفتٛس١ اييت ععظت َٔ  -املع١ٝٓ بايسضؽ-ٚقس سعٝت ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ 

َس٣ اغرتاب ايؿدصٝات، فؿدص١ٝ "ضِٜ" يف ضٚا١ٜ "سني ضسًت" ٚصفت َس١ٜٓ 

ايطٜاض بأْٗا َس١ٜٓ خاْك١، ميًؤٖا ايؿٛى، ٜٚهػٖٛا اسبعٕ، ٚتبح اشبٛف. فكس 

 اغتدساّ املْٛٛيٛز ايساخًٞ:  دا٤ ع٢ً يػإ ايؿدص١ٝ عرب

ْٕ َطٜب، يف ٜاض بعس ضسًٝو ٚدستٗا َُٛؾ١َٛ بو"سني ظضت ايط ... ٜهػٖٛا سع

... عطفت نٝف ذبتاٍ املس١ٜٓ ايٓؿٛى يف عٝٓٝو ؾٛاضعٗا ُتؿاُٖس دفاًفا ٜهاز ٜعضُع

َّا بأْٗا صبٓطز  ع٢ً نبسٖا، ٚأدٗع٠ ايطقاب١ فٝٗا، َٚجايٝتٗا امُلٓسعا٠، أٜكٓت متا

... إْٗا َس١ٌٜٓ ؽ ٚقفاظٜٔ ٚتصًٍٞ ٖٚٞ ع٢ً دٓاب١!تطتسٟ عبا٠٤ ع٢ً ايطأ عاٖط٠ٕ

 . 12خاْك١"

فايؿدص١ٝ مل تؿعط بايػعاز٠، ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚاألَإ ملس١ٜٓ ايطٜاض؛ يعسّ تهٝفٗا 

تُع؛ فٗٛ َهإ ٜعٗط ايصالح، ٜٚبطٔ ايفػاز؛ أٟ أْٗا َع ايكٝٛز اييت ٜطعٗا اجمل

َصسض ايتٓاقطات. ٚنصيو اسباٍ َع َس١ٜٓ بطٜس٠، فٗٞ األخط٣ َهإ تٓفط َٓ٘ 

ايؿدص١ٝ شاتٗا ضغِ أْٗا َػكط ضأغٗا، َٚهإ قطت طفٛيتٗا فٝ٘؛ بػبب َا تًكت٘ 

                                                         

 ادتُاع١ٝ زضاغ١) اهلذطٟ ايػابع ايكطٕ يف ايعطبٞ ايؿعط يف االغرتاب. إبطاِٖٝ عًٞ أمحس ايفالسٞ،10 

 .10:ص ّ،3002 ايػٝسا٤، زاض: ايفًٛد١. 0ط ،(ْفػ١ٝ

 ٚايٓؿط يًطباع١ األٌَ زاض: ازبعا٥ط. 0ط ايجٛض١ٜ، ازبعا٥ط١ٜ ايكصري٠ ايكص١ يف املهإ. أٚضٜس٠ عبٛز، 11

 .00:ص ّ،3009 ٚايتٛظٜع،

 .01-06:ص ّ،5100. بريٚت: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ،0. طسني ضسًتغٗاّ.  َطضٞ،12 
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انطتٗا َٔ ايعٓف األغطٟ، ٚايعٓف اجملتُعٞ، فأصبح َهاّْا تٓفط َٓ٘. فدًٍصت ش

 َٔ شنطٜات َسٜٓتٗا ايعذٛظ:

ٞٓ ٚتٓتعُط املٛت أَاّ  ٌُ ضباع َُصاب١ٕ بؿً ٘ٔ عذُٛظ  َُتدٓؿّبا نٛد ّٗا  "ناْت بطٜس٠ُ ٚد

َٔ فٝٗا، ٚال غٓا٤، ٚال  َُػًك١ مل ترتى بطٚسٞ أٟ ؾ٤ٕٞ َٓٗا، فٗٞ َس١ٜٓ ال سب ْافص٠ٕ 

 .13ْػا٤، فهٝف استًُت ْفػٗا؟!"

بطٜس٠" يف ْعط ايؿدص١ٝ َس١ٜٓ با٥ػ١ تطع ايكٝٛز زٕٚ االٖتُاّ بطغبات ْػا٥ٗا! فـ"

ٖٚصا َا ظاز َٔ تعُٝل ؾعٛض ايؿدص١ٝ باغرتابٗا. ٖٚٛ ايؿعٛض شات٘ ايصٟ اْتاب "غاض٠" 

يف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ قصض٠" دباٙ َس١ٜٓ ايطٜاض خاص١ "سٞ ايػالّ"، فٗٛ اآلخط نإ سًّا 

 دا٤ ٚصف٘ ع٢ً يػإ ايطاٟٚ ايعًِٝ:َٓفّطا؛ بػبب َا عاْت٘ فٝ٘. 

"شيو اسبٞ ايصٟ ْؿأت فٝ٘، ٚتٝتُت، ٚتعصبت، ٚشقت فٝ٘ طعِ اهلٛإ، ٚاألمل، 

 .14ٚايٛسس٠"

فاضتبط ٖصا اسبٞ بايصنطٜات املؤمل١ ايكاغ١ٝ يس٣ ايؿدص١ٝ اييت تعرب عٔ األمل 

 فػٞ ايصٟ ٜهُٔ يف زاخًٗا.ايٓ

نُا متجٌ َسٜٓتا "َه١ ٚدس٠" عٓس "سػني" يف ضٚا١ٜ "َالَح" َهاّْا طاضّزا؛ فٝكطض 

 اهلذط٠ إىل يٓسٕ، ٖاضّبا َٔ أٚداع٘، ٚشنطٜات٘ املؤمل١، ٜكٍٛ َصّٛضا ضس١ً ايطسٌٝ:  

"قبٌ غٓٛات ط١ًٜٛ، ٖذطت َه١ إىل دس٠، ععَت سبع١ ضسًت عٔ َه١، إٔ أيكٞ 

ٚداعٞ يف ٚاسس َٔ أٚزٜتٗا ايػشٝك١، طاضّزا عٔ دػسٟ نٌ ايعصابات اييت حبُٛي١ أ

دبطعتٗا َٔ سطَإ ٚسػطات، ٚأذبطض َٔ ايعكس املرتان١ُ يف زاخًٞ، ٖٚا أْا أعٛز 

ثا١ْٝ، أقطض ايطسٌٝ، يهٔ إىل َهإ بعٝس، ال تطصسْٞ فٝ٘ ايعٕٝٛ، ٚال ذباصطْٞ 

ٖٞ ايك  . 15سض٠ ع٢ً عبٛض احملٝطات..."األيػٔ بايػؤاٍ إىل بكع١، ال ميًو َاض

                                                         
 .02:ص .ضسًت سني. غٗاّ َطضٞ، 13

 .093:ص ّ،5104 بريٚت: زاض ايهفاح، .5، طعٕٝٛ قصض٠قُاؾ١.  ايعًٝإ، 14

 .000-99:ص ّ،5116. بريٚت: زاض ايػاقٞ،3، طَالَحظٜٓب.  سفين، 15
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فايؿدص١ٝ ذباٍٚ اهلطٚب َٔ املهإ؛ ألْ٘ نإ باعّجا يصنطٜات شيو املهإ 

ٚاملؿاعط ايساخ١ًٝ، َٔ آالّ املاضٞ َٚا حيًُ٘ َٔ ايتٛتط ٚايكًل، باإلضاف١ إىل َا 

 ايتهٝف َع ٚاقعٗا.تعٝؿ٘ ايؿدص١ٝ َٔ عسّ 

ٚيف ضٚا١ٜ "ايبشطٜات" متجٌ َس١ٜٓ بريٚت أسس األَه١ٓ ايطاضز٠ يـ"ضساب"، بعس إٔ 

فؿًت يف عالقتٗا َع "عًٞ"، ٚفؿا أَطٖا بني ايٓػا٤، فأصبشت بريٚت مبا فٝٗا َٔ 

"سُٝٓا ناْت تفط َٔ املهإ،  ؾٛاضع َهاّْا خاًْكا ٦ًَّٝا بايصنطٜات اسبع١ٜٓ:

ٗا ٚضناَٗا، ظٓت إٔ ايكط١ٝ أظ١َ َهإ، ٚأظ١َ ٖصا ايؿاضع ناْت تفط َٔ ٖؿُٝ

ايطٌٜٛ يف )بريٚت(... ٚيهٔ مل تعًِ إٔ املهإ ٖٛ ايٛاد١ٗ ايعداد١ٝ فكط، أَا 

 .16اسبعٕ فٝػٛض بعّٝسا نُعٍٛ حيفط ب٦ّطا غشٝك١"

طآ٠ اييت تعرب عُا جيٍٛ يف ْفػ١ٝ "ضساب"؛ ملا ي٘ َٔ شنطٜات أي١ُٝ فأصبح املهإ امل

خًٍست يف ْفػٗا االْهػاض ٚايطعف، ٖٚٛ َا تٛسٞ ب٘ عباض٠ )ناْت تفط َٔ 

ٖؿُٝٗا ٚضناَٗا(؛ فػاعس املهإ مبا حيًُ٘ َٔ َالَح ع٢ً تععٜع اغرتاب 

 ايؿدص١ٝ.  

ًؿدصٝات، تتٛاتط يف َٛاطٔ إٕ َؿاعط ايٓفٛض َٔ املسٕ اييت متجٌ شنطٜات َؤمل١ ي

َتفطق١ َٔ ايُٓاشز، فـ"غعاز" يف ضٚا١ٜ "ايبشطٜات" تعرب عٔ غطبتٗا يف ايطٜاض، َٚا 

ٖٚٞ املؿاعط شاتٗا اييت تٓتاب "غسِٜ" يف ضٚا١ٜ  17ٜعرتٜٗا َٔ ايٛسس٠ ٚاشبصالٕ فٝٗا

اشبرب" بػبب ٚدٛز "فطاؽ" "بٓات ايطٜاض"، اييت ناْت تٓفط َٔ ايعٝـ يف "َس١ٜٓ 

 .18 ايصٟ تطى يف ْفػٝتٗا دطّسا مل ٜرَب

 األَانٔ املػًك١:

"اسبٝع ايصٟ حيٟٛ سسّٚزا َها١ْٝ تععي٘ عٔ ايعامل اشباضدٞ، ٜٚهٕٛ ضبٝط٘  ٖٛ

، َٔ أَج١ً شيو: املٓعٍ، ٚايػطف١، ٚايػذٔ. 19أضٝل بهجري بايٓػب١ يًُهإ املفتٛح"

                                                         
16
 .020-022:ص ّ،3002 . زبٞ: زاض َساضى يًٓؿط،5، طايبشطٜاتأ١َُٝ.  مخٝؼ، 

 .369-302:ص ،ْفػ٘ املصسض 17

 .321:ص ،5116ّ. بريٚت: زاض ايػاقٞ، 4، طبٓات ايطٜاضضدا٤.  ايصاْع،18 

 .01:ص .ايجٛض١ٜ ازبعا٥ط١ٜ ايكصري٠ ايكص١ يف املهإ. أٚضٜس٠ ،عبٛز19 
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 ٖٚصٙ األَه١ٓ قس تهٕٛ داشب١، أٚ طاضز٠ سػب ْفػ١ٝ ايؿدص١ٝ االغرتاب١ٝ.

ٚناْت األَه١ٓ املػًك١ َٔ أنجط األَانٔ اييت ععظت اغرتاب ايؿدص١ٝ، 

ٍ عٔ ايعامل اشباضدٞ. ٖٚصا َا ٜعٗط عٓس ايؿدص١ٝ ٚؾعٛضٖا بايٛسس٠، ٚاالْععا

اتٗا غري ايػ١ٜٛ )يف "اآلخطٕٚ"، فكس ناْت متاضؽ غًٛن ايط٥ٝػ١ يف ضٚا١ٜ

اسبُاّ(، فهاْت تط٣ ايععي١ ٖٞ املهإ اآلَٔ ايصٟ ال ٜػتطٝع أسْس ضباغبتٗا؛ 

ممطات سٝح دا٤ ع٢ً يػاْٗا: "أْتكٌ إىل عامل أع٢ً، أغٝب، ٚأتتبع زٖايٝع ٚبٛابات ٚ

غطٜٓ٘ ال تٛدس إال يف عكًٞ، أتتبع تفاصًٝٗا َٚٓعطفاتٗا؛ ضباٚي١ إٔ أيتصل بٗا، إٔ 

 .20أفطى عًٝٗا أصابعٞ فأدًٛ سكٝكتٗا..."

فأصبح اسبُاّ ٖٛ املهإ ازباشب ايصٟ تٗطب إيٝ٘ ايؿدص١ٝ؛ يتدتًٞ بٓفػٗا، 

 .21 أٖٚاَٗاٚتعٝـ يف

بُٝٓا ؾهًٍت ايػطف١ يف املػتؿف٢ يس٣ ايؿدص١ٝ َهاّْا طاضّزا؛ ملا ي٘ َٔ شنطٜات 

يف  -يف ايػطف١-تطبطٗا ب٘، فٗٛ ٜؿعطٖا باشبٛف ٚايٛسؿ١. نُا أغِٗ ايًٕٛ األبٝض 

 تععٜع اغرتابٗا؛ فٗٛ ضَع يًهفٔ خاص١ بعس َٛت ؾكٝكٗا "سػٔ":

شتٌُ! يهين أضضُذ ملؿ١٦ٝ ضبُس، ٚأضتسٟ قُّٝصا أبٝض ؾب٘ عاُض، "ايبٝاض ٖٓا ال ُٜ

ٚأْاّ يف غطٜط مبال٤ات بٝطا٤، يف غطف١ دسضاْٗا بٝطا٤، ٚغتا٥طٖا بٝطا٤، ٚأبٛابٗا 

بٝطا٤، نٌ ؾ٤ٞ ٖٓا أبٝض حبٓس٠ دبًب ايػجٝإ، ٚاشبٛف، ٚايهٛابٝؼ ايكا١ُ٥! 

َٔ ٖصٙ ايػطف ايبٝطا٤ ْبتت األبٝض ايصٟ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إال َّٛتا، ٚيف ٚاسس٠ 

 .22سبػٔ دٓاسات ٚطاض"

نُا تػاعس ٚدٛز املطآ٠ زاخٌ ايػطف١ ع٢ً اغتػطام ايؿدص١ٝ يف أٖٚاَٗا 

ٚاْهؿافٗا ع٢ً شاتٗا، نؿدص١ٝ "طفٍٛ" يف ضٚا١ٜ "غرت" اييت دعًت دػسٖا يف 

َّا أَاّ شاتٗا، املطآ٠ ؾدّصا آخط رباطب٘ يتعٝـ ٚسستٗا أَاَٗا. ٚست٢ تٓهؿ ف متا

 تعطٟ دػسٖا ٚتتأٌَ تفاصًٝ٘، قا١ً٥:  

                                                         

 .20:ص ،5116ّ. بريٚت: زاض ايػاقٞ،0ط اآلخطٕٚ،صبا.  سبطظ،ا20 

 .20:ص ْفػ٘، صسضملا21 

 .329:ص ْفػ٘، املصسض22 
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"ٖٓا صاضت ئو سذط٠ ٚصاضت يو طفٍٛ نا١ًَ بال ؾطٚر، ئ تؿتهٞ ايعساّ بعس 

اآلٕ بكسض َا تؿتهٞ ٚسستٞ َعو يف املطآ٠ ... ٚضباٚض٠ ٖصا ايٛد٘ يف املطآ٠ بصٛت 

ٍُ، ال ترتى ع٢ً دػسٖا َٔ غتا٥ط، ٚتكف ملطآتٗا تتأٌَ يف  .23 اسبٓٝات"عا

ٚمل ٜكتصط االنتؿاف ع٢ً ايؿهٌ اشباضدٞ، ٚإمنا ايٛيٛز إىل ايعامل ايساخًٞ 

ايصٟ ٜعهؼ املؿاعط ايٓفػ١ٝ يًؿدص١ٝ دباٙ شاتٗا َٔ استكاض، ٚيّٛ يًٓفؼ، 

 ٔ سٝا٠ "طفٍٛ" بكٛهلا:  ٚضباغب١ هلا. تصٛض ايػاضز٠ تًو ايًشعات َ

ُّ، ٚاستكاض،  "ؾعطت بػطب ٜعرتٜٗا صٛب صٛضتٗا يف املطآ٠ ٖصٙ اييت تتدبط بني يٛ

 .24ٚؾفك١"

ايصٟ جيُع ايكٗط، ٚايصٍ،  اغرتاّبا بعٓسٙ املهإٜٚعس ايػذٔ أنجط األَانٔ املػًك١ 

إلضاف١ إىل أْ٘ ٜكٝٓس سط١ٜ ٚاإلٖا١ْ. تعٝـ فٝ٘ ايؿدص١ٝ ذبت ضػط ْفػٞ ٚبسْٞ، با

اإلْػإ ٜٚعٝس بٓا٤ٙ ألْ٘ "ٜصبح ٖٛ ايػٝس ايصٟ ٜعٝس صٝاغ١ ايٓعٌٜ فٝ٘، يٝؼ ع٢ً 

ٚيهٔ  -مبا خيًف٘ َٔ ايؿعٛض، ٚضبسٚز١ٜ اسبطن١-َػت٣ٛ اسبٝع املهاْٞ فشػب 

ٚيف ايػذٔ ٜؿعط ايفطز بإٔ اسبٝا٠ ثابت١ قس ، 25ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ أْعُت٘ ٚقٛاْٝٓ٘"

تٛقفت عٔ ايػري، ٖٚصا َا سسخ يؿدص١ٝ "غاض٠" يف ضٚا١ٜ "ْػا٤ املٓهط"، فكس 

 ٚصفت اسبٝا٠ زاخٌ ايػذٔ بكٛهلا:

عس تسٚض، ٚنٌ ؾ٤ٞ "يف ايػذٔ ٜؿعط اإلْػإ بإٔ اسبٝا٠ قس تٛقفت، ٚاألضض مل ت

ٜتػري، ست٢ أْا مل أعس أتصنط َالضبٞ؛ إش ال تٛدس َطآ٠ ميهٔ َٔ خالهلا إٔ 

 .26أغتعٝس َالَح ٚدٗٞ اييت ؾعطت بأْٗا تػٝٓطت..."

يطٝاع، ٚايطٖب١ ٚتعس األبٛاب ٚاملُطات َٔ األَه١ٓ اييت تععظ إسػاؽ ايؿدص١ٝ با

ٕٓ "سطن١ اْػالم األبٛاب ٚاْفتاسٗا، ٚطٓني املفاتٝح يف األقفاٍ  زاخٌ ايػذٔ؛ سٝح إ

                                                         
 .010:ص ،5117ّ. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ،5، طغرت ضدا٤. عامل، 23

 .013:ص ْفػ٘، ملصسضا 24

 ٚايٓؿط، يًسضاغات ايعطب١ٝ املؤغػ١: بريٚت .0ط ،ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف املهإ مجايٝات. ؾانط ايٓابًػٞ، 25

 .201:ص ّ،0992

 .01:صّ، 5118. بريٚت: زاض ايػاقٞ،3، طْػا٤ املٓهطمسط.  املكطٕ،26 
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ٖٚصا َا ٚصفت٘ ايؿدص١ٝ  زاخٌ ْفػ١ٝ ايػذٓا٤ 27ميهٓٗا إٔ تؿهٌ َٛضٛع ضٖب١"

 بكٛهلا:

ُط إىل ٖٛا٤ يف شيو املُط ايطٌٜٛ، ٚذبٛيت عت١ُ شيو امل "طاضت غاقاٟ َع ٖطٚييت

 .28"أخصت٘ مب٤ٌ ض٥يٓت...

ٚباغتعطاض َا غبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ يًُهإ أثّطا بايّػا يف تععٜع اغرتاب 

ايؿدص١ٝ؛ سٝح نؿف عٔ َعاْاتٗا مبا محً٘ َٔ شنطٜات َطتبط١ بٗا، 

ُٖٜٛتٗا. فاألَانٔ سططت بعً  ُتٗا، ٚصُتٗا، ٚصطاَتٗا، ٚقػٛتٗا، ٚضٝاع 

 :عالق١ ايعَإ بايؿدص١ٝ املػرتب١

ٜعس ايعَٔ أسس األضنإ امل١ُٗ يف بٓا٤ اشبطاب ايطٚا٥ٞ، ايصٟ ٜؤثط يف بك١ٝ ايعٓاصط 

األخط٣، بٌ ٜػاعس يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ بٓٝتٗا ايػطز١ٜ، فٗٛ ٜٓعِ ايبٓا٤ ايػطزٟ؛ ألٕ 

 .29تٟٛ ع٢ً ظَٔ إَا َاُض، أٚ ساضط، أٚ َػتكبٌأ١ٜ ضٚا١ٜ ال بس إٔ ذب

ٜٚعس ايعَٔ أسس احملاٚض اييت ُتؿٍهٌ ظاٖط٠ االغرتاب، بعٓسٙ "ق٠ٛ فاع١ً َٚؤثط٠ يف 

ع١ اييت اإلْػإ، ٚشيو َٔ خالٍ فكسإ ايتٛافل ايٓفػٞ ٚاالْػذاّ ايصاتٞ َع ايًش

، فعٓسَا تفكس ايؿدص١ٝ إسػاغٗا بايٛدٛز، تبشح عٔ شاتٗا إَا 30حيٝاٖا ايفطز"

، َٚا بايطدٛع يًُاضٞ، أٚ ايتٓبؤ باملػتكبٌ. نٌ شيو يف غبٌٝ اهلطٚب َٔ َعاْاتٗا

 تؿعط ب٘ َٔ قٗط، ٚتُٗٝـ، ٚعٓف.

ٚقس ٚظفت ايطٚا٥ٝات ايػعٛزٜات أؾهاٍ ايعَٔ؛ يًهؿف عٔ َعاْا٠ ؾدصٝاتٗٔ، 

ٚاألظَات ايٓفػ١ٝ اييت َطضٕ بٗا، ناغتدساَٗٔ ايعَٔ املتساخٌ ايصٟ خيتًف فٝ٘ 

املاضٞ، ٚاسباضط، ٚاملػتكبٌ؛ حبٝح ٜٓتكٌ طتٝب األظ١َٓ عٔ ايٛضع ايطبٝعٞ: ت

ٖٚٛ َا ظٗط ، 31ني األظ١َٓ زٕٚ إٔ ًٜتعّ بتػًػٌ األسساخ بؿهٌ َٓطكٞايطاٟٚ ب

                                                         

 .01:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ-ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ. سػٔ حبطاٟٚ،27 

 .02:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ، 28

 .001:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ-ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ.  سػٔ حبطاٟٚ، 29

 ادتُاع١ٝ زضاغ١) اهلذطٟ ايػابع ايكطٕ يف ايعطبٞ ايؿعط يف االغرتاب. إبطاِٖٝ عًٞ أمحس ايفالسٞ، 30

 .10:ص .(ْفػ١ٝ

 .392:ص ّ،0910 ،ايجكاف١ زاض: ايبٝطا٤ ايساض. 0ط ،ٚايتذطب١ ايكطا٠٤. غعٝس ،ٜكطني 31
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ّٝا عٓس "قُاؾ١ ايعًٝإ" يف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ ١ ٖٚٞ ٚدٛز قصض٠" اييت بسأت بايًشع١ اآلْٝ دً

ايطا٥ط٠ املتذ١ٗ إىل يٓسٕ، ثِ قفعت ايؿدص١ٝ إىل املاضٞ ايبعٝس عٔ ططٜل  "غاض٠" يف

ايتصنط سبسخ طالم ٚايسٜٗا ٖٚٞ يف َطس١ً ايطفٛي١؛ يتعٛز يًشاضط َط٠ أخط٣ 

بًكا٥ٗا بأخٝٗا، ثِ تعطز ثا١ْٝ إىل املاضٞ، ٚتػرتدع سبعات ظٚاز ٚايستٗا بعس 

ًٞ َع أخٝٗا "فٝصٌ". ٚتسخٌ اْفصاهلا عٔ ٚايسٖا، يتسخٌ بعس شيو يف سٛاض زاخ

ايؿدص١ٝ يف تساعٝات ظ١َٝٓ َتفاٚت١ بني َاضٝٗا ٚساضطٖا، ست٢ تصٌ بٓا إىل 

 ظٚادٗا َٔ ابٔ عُتٗا، ٖٚٞ سطن١ ميهٔ متجًٗا َٔ خالٍ اشبطاط١ اآلت١ٝ:

 
 ""عٕٝٛ قصض٠ ضٚا١ٜ غري ايٓعاّ ايعَين يف( 0ؾهٌ )

فايؿدص١ٝ ضغِ ٚدٛزٖا يف اسباضط إال أْٗا تعٝـ يف املاضٞ مبا فٝ٘ َٔ صسَات 

عٔ سًٍٛ سباضطٖا َٚػتكبًٗا.  ت، ٚقٗط، ٚسطَإ يف ضباٚي١ ايبشحْفػ١ٝ، ٚأظَا

 . 32ضططاب ايصٖين ايصٟ تعٝؿ٘ ايؿدص١ٝ"ٖٚصا ٜعهؼ أّٜطا "َس٣ ايتؿتت ٚاال

ٚباغتكطا٤ مناشز غري ايعَٔ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ ميهٔ اغتدالص اسبطن١ 

 ت:ايع١َٝٓ يف ايطٚاٜات عرب ثالخ صبُٛعا

ايعَٔ ايطبٝعٞ، ٖٛ ايعَٔ ايصٟ ٜػري يف ادباٙ ٚاسس َٔ املاضٞ إىل املػتكبٌ،  : أٚاًل

، ٚقس ٜٛسٞ ٖصا ايعَٔ إىل ٚعٞ 33حبٝح ٜهٕٛ غِٗ ايعَٔ حباي١ طبٝع١ٝ

ؿهٌ جيعًٗا تتشهِ يف يػ١ ايكص. ٚقس بطظ ٖصا ايٓٛع ايؿدص١ٝ مبعاْاتٗا ب

"بٓات ايطٜاض"، ٚ"ْػا٤ املٓهط"، ٚ"سني ضسًت"، ٚ"اآلخطٕٚ"، ايصٟ يف ضٚاٜات 

 ميهٔ متجً٘ يف ايؿهٌ اآلتٞ:  

                                                         
 االْتؿاض َؤغػ١: بريٚت. 3ط ،ايػطز ٚتؿهٌٝ املطأ٠ خطاب: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ. غاَٞ دطٜسٟ، 32

 .300:ص ّ،3003ايعطبٞ،

-31:ص ّ،0913 ايعطب، غذٌ َؤغػ١: ايكاٖط٠. 0ط ،ضظم أغعس: تط األزب، يف ايعَٔ. ٖاْع َريٖٛف، 33

12. 
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 غري ايعَٔ ايطبٝعٞ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ( 0ؾهٌ )

ّٝا:  ايعَٔ املتساخٌ، ٖٛ َا اختًف فٝ٘ تطتٝب األظ١َٓ عٔ ايٛضع ايطبٝعٞ املاضٞ،  ثاْ

ألظ١َٓ زٕٚ إٔ ًٜتعّ بتػًػٌ ٚاسباضط، ٚاملػتكبٌ؛ حبٝح ٜٓتكٌ ايطاٟٚ بني ا

، ٖٚٛ َا ٜتٓاغب َع اسباي١ ايٓفػ١ٝ اييت متط بٗا 34األسساخ بؿهٌ َٓطكٞ

آخط. ٜٚعٗط ٖصا  ايؿدص١ٝ املػرتب١ َٔ اضتٗإ يًُاضٞ سّٝٓا ٚايطباب١ٝ سّٝٓا

ٕٝٛ قصض٠"، ايصٟ "ايبشطٜات"، ٚ"َالَح"، ٚ"دا١ًٖٝ"، ٚ"ع ايٓٛع يف ضٚاٜات

 ميهٔ متجً٘ َٔ خالٍ ايؿهٌ اآلتٞ:

 
 غري ايعَٔ املتساخٌ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ( 3ؾهٌ )

ايصٟ ٜبسأ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ يٝٓتٗٞ عٓس ايٓكط١  ايعَٔ ايسا٥طٟ، ٖٚٛ "ايعَٔ ثايّجا: 

، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ نإ ايعَٔ يف بسا١ٜ ايطٚا١ٜ قس بسأ بعَٔ 35ْفػٗا"

ؿٌ يفاملاضٞ فإْ٘ ٜتٛقف يف ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ عٓس ايعَٔ شات٘، ٖٚٛ َا ٜععظ ؾعٛض ا

"غرت"، ٚ"غف١ٓٝ ٚأَري٠ ايعالٍ"، ٚميهٔ  عٓس ايؿدص١ٝ. ٜٚعٗط يف ضٚاٜات

 متجً٘ َٔ خالٍ ايؿهٌ اآلتٞ:

 
 غري ايعَٔ ايسا٥طٟ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ( 4ؾهٌ )

                                                         
 .392:ص .ايكطا٠٤ ٚايتذطب١غعٝس.  ٜكطني، 34

35
 .301:ص .ايػطز ٚتؿهٌٝ املطأ٠ خطاب: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ. غاَٞ دطٜسٟ، 
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ع٢ً َا غبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايطٚا٥ٝات ايػعٛزٜات، ٚظفٔ اسبطن١ ايع١َٝٓ  ٚبٓا٤ّ

ػ١ٝ يًؿدصٝات االغرتاب١ٝ؛ ٚبصٛض٠ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ مبا ٜتٛافل َع اسباي١ ايٓف

 دبعٌ َٔ ايعَإ تك١ٝٓ تػِٗ يف ضغِ َعامل االغرتاب عٓس ايؿدصٝات. 

  :االغرتاب١ٝ ايطٚاٜات يف ايعَين ايبٓا٤

ِْ يف تععٜع إسػاؽ ايؿدص١ٝ بعسّ تهٝفٗا َع ايٛاقع َٔ خالٍ  يب١ٝٓ ايعَإ أثْط َٗ

ساخًٗا. ٚميهٔ ايٓعُط إىل أقػاّ ايبٓا٤ ايعَين يف ايطٚاٜات ايتالعب يف األظ١َٓ، ٚت

 االغرتاب١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 

 ايتٛاتط ايُٓطٞ: 

ٜكصس ب٘: "ساي١ ايتهجٝف ايػطزٟ يًعَٔ ايطٌٜٛ املُتس، ايصٟ تؿعط ب٘ ايصات، 

يهٔ ايػاضز خيتعي٘ يف ايع١ًُٝ ايػطز١ٜ يف مجٌ، أٚ فكطات، أٚ تعبريات َٛدع٠. 

ألسساخ ايُٓط١ٝ يف ايطٚا١ٜ، ٖٚٞ األسساخ املأيٛف١ اييت َطت بٗا ايصات ٜٚكرتٕ با

مبع٢ٓ إٔ ايؿدص١ٝ االغرتاب١ٝ تؤَٔ ، 36نٌ ّٜٛ، ٚنٌ أغبٛع، أٚ نٌ ؾٗط..."

 َعاْاتٗا ايسا١ُ٥ زٕٚ تػري ٜصنط طٛاٍ األٜاّ، أٚ األغابٝع، أٚ ايؿٗٛض. باغتُطاض١ٜ

ٜٚعٗط ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "َالَح" ع٢ً يػإ "ثطٜا" اييت عاْت َٔ أمل فطام 

ابٓٗا بعس إٔ ْفاٙ ٚايسٙ إىل األضزٕ، فعًت ؾّٗٛضا َتتابع١ تبهٝ٘ ٚتػرتدع شنطٜاتٗا 

 ض١ٜ ايسا١ُ٥ ملعاْا٠ ايؿدص١ٝ:  َع٘، نُا ععظ ايفعٌ "ظٌ" االغتُطا

ِٖ ضا٥شت٘ فٝٗا، أربًٝٓ٘ يف  ِٓ َالبػ٘، ٚأؾ "ظًًت أؾٗط أبهٞ، نًُا زخًُت غطفت٘ أض

ُّا، أتصٍنط َؿاٖس ٚالزت٘، أٍٚ َط٠ سبا فٝٗا، أٍٚ َط٠ ْطل فٝٗا ن١ًُ  غطٜطٙ ْا٥

 .37َاَا، صطاخ٘ يف أضدا٤ ايبٝت"

ف َعاْاتٗا ايٓفػ١ٝ دباٙ ٚضعٗا املازٟ، ٚاملعٟٓٛ، ٚذبطِ ٚيف َٛضع آخط تص

 طُٛساتٗا يف ايعٚاز:

                                                         

 يًهتاب، ايعا١َ املصط١ٜ اهل١٦ٝ: َصط. 0ط املعاصط٠، ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤ . ايطمحٔ عبس َربٚى،َطاز36 

 .026:ص ّ،0991

 .00:ص .َالَح. ظٜٓب سفين، 37
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"نإ قس َط عاَإ ع٢ً ظٚادٞ َٔ سػني، َطًع نٌ ّٜٛ، ال أنف عٔ غؤاٍ 

ْفػٞ! ٌٖ أْا غعٝس٠؟ ٌٖ ٖصٙ ٖٞ اسبٝا٠ اييت نُٓت أسًِ بٗا؟ ٌٖ تٛقف طُٛسٞ 

 .38عٓس سسٚز ٖصٙ ايؿك١ ايطٝك١، ٚاألثاخ ايطخٝص؟"

نُا دا٤ ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "اآلخطٕٚ" ناؾًفا َعاْا٠ ايؿدص١ٝ ايط٥ٝػ١ َع 

ٕٓ ملطضٗا مسع١ غ١٦ٝ يف ْعطِٖ،  َطضٗا ايصٟ ذباٍٚ إخفا٤ٙ عٔ أعني ايٓاؽ؛ أل

 ٚعّٝبا جيب إخفاؤٙ: 

َّا نإ َطضٞ غطًّا، ٚيفرتات ط١ًٜٛ، نإ صبطز اسبسٜح عٓ٘ فعًًا ؾا٥ّٓا  "زٚ

 . 39..."شْْب بال َػفط٠، ٚعٝب جيب إخفاؤٜٙػتٛدب ايعدط يف َٓعيٓا، نإٔ املطض 

ٚاملالسغ إٔ ايطٚا١ٝ٥ قس اختعيت نجرّيا َٔ املؿاٖس يف بعض األيفاظ ٚايتعابري 

َّا( ٚ)يفرتات ط١ًٜٛ(؛ يٝٓعهؼ شيو ع٢ً املس٠ اييت اغتػطقتٗا ايؿدص١ٝ َع  نـ)زٚ

 اتٗا؛ ست٢ أصبشت تسعٛ اهلل قبٌ َْٛٗا أال ٜٓفطح أَطٖا: َعاْ

"نٌ ي١ًٝ، نإ زعا٥ٞ األخري قبٌ إٔ أغُض عٝين أال ُٜفتطح أَطٟ، أال أَط ذبت 

 . 40"بٞ ْٛبيت يف َتا١ٖ ايعطف املطٖل... َكص١ً ايؿفك١، أال تعز

ع٢ً ايهؿف عٔ اسباي١ ايٓفػ١ٝ نُا غاعس ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "ْػا٤ املٓهط" 

اييت متط بٗا ايؿدص١ٝ، فـ"غاض٠" بعس إٔ ُظٖز بٗا يف ايػذٔ، أصبشت متط عًٝٗا األٜاّ 

 زٕٚ َعطف١ َصريٖا؛ فتػ٤ٛ أسٛاهلا ايٓفػ١ٝ؛ سٝح ٚصفت ساهلا قا١ً٥: 

"نًُا َٓطت األٜاّ، ٚأْا ال أعطف أ١ٜ دطمي١ اضتهبت، ٚال أٟ عكاب غٝٓايين، 

 .41"ايٓفػ١ٝ أنجط ٚأنجطغا٤ت أسٛايٞ 

فعباض٠ "نًُا َٓطت األٜاّ" تسٍ ع٢ً ايتٛاتط ايُٓطٞ املؿبع بايكٗط، ٚايتُٗٝـ. نُا 

تكاطعِت ؾدص١ٝ "غاض٠" َع ؾدص١ٝ "َايو" يف ضٚا١ٜ "دا١ًٖٝ" ايصٟ اعتاز ع٢ً مساع 

 .42عباض٠ )ٜا أغٛز( َٔ ايبا٥ع ايبانػتاْٞ

                                                         
38
 .21:ص ْفػ٘، ملصسضا 

 .000:ص .آلخطٕٚا. صبا اسبطظ، 39

 .92:ص ،ْفػ٘ املصسض 40 

41
 .01:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ، 
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ٜٚربظ ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "سني ضسًت" يف اختعاٍ "ضِٜ" َعاْاتٗا َٔ بعس ظٚادٗا 

اإلدباضٟ َٔ أبٞ ساَس ايطدٌ املػٔ يف عباضات طبتصط٠ َجٌ )قطٝت أنجط َٔ غت 

 . 43اْا٠غٓٛات( َعرب٠ عٔ املس٠ املػتػطق١ يف اغتُطاض١ٜ ٖصٙ املع

ٚيف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ قصض٠" بطظ ٖصا ايٓٛع أّٜطا يف َعاْا٠ "فٝصٌ" بعس اْتٗا٤ عالقت٘ 

 بـ"ناتٝا"، ٚاْهؿاف أَط خٝاْتٗا ي٘:

 . 44"َطت أٜاّ ط١ًٜٛ نٓت فٝٗا أغطز خاضز ايػطب.. َّٝتا ٜعٝـ ع٢ً قٝس اسبٝا٠"

دا٤ َعرّبا عٔ اسباي١ ايٓفػ١ٝ اييت ميط بٗا "فٝصٌ" يف عسّ  -ٖٓا-فاختعاٍ ايعَٔ 

إسػاغ٘ بايٛدٛز ٜتذطع َطاض٠ اشبٝا١ْ، يف سني دا٤ ايعَٔ ثكًًٝا طًًٜٛا ع٢ً "فٝصٌ" 

 ايطفٌ ايصػري بعس ايٛزاع األخري َٔ "ي٢ًٝ":

ٍُ ط١ًٜٛ قطٝتٗا بانّٝا َٓتشّبا أخؿ٢ أال أضاٖا بعسٖا أ  . 45بّسا""يٝا

ٟ ٜعرتٟ "فٝصٌ"، ٜعٗط عٓس "َطِٜ" يف ضٚا١ٜ "غرت" بعس ٖٚصا ايؿعٛض ايٓفػٞ ايص

 .46فكساْٗا محًَٗا، ٚإسػاغٗا بايفطاغ زاخٌ سٛضٗا ط١ًٝ أغبٛع ناٌَ

عَٔ يف ع٢ً َا غبل ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايؿدصٝات قس تًذأ إىل اختعاٍ اي ٚبٓا٤ّ

عباضات تهطاض١ٜ؛ يتعهؼ َس٣ إسػاغٗا بايفؿٌ، ٚايطٝاع، ٚاغتُطاض١ٜ آالَٗا 

 غري املتٓا١ٖٝ.  

 ايكفع ايعَين: 

ٜكصس ب٘: "االْتكاٍ فذأ٠ َٔ سسخ َعني إىل سسخ آخط بُٝٓٗا َػاف١ ظ١َٝٓ 

إ االْتكاٍ عٔ ططٜك١ اإلؾاض٠ ايع١َٝٓ أٚ عسَٗا، ٖٚٛ يف نٌ أن ، غٛا47٤َع١ٓٝ"

 .48األسٛاٍ ٜفِٗ َٔ غٝام األسساخ

                                                                                                                                           

 .023:ص ّ،3001اآلزاب، زاض: بريٚت. 3ط ،دا١ًٖٝ. ي٢ًٝ ازبٗين،42 

 .00:ص .ضسًت سني. غٗاّ َطضٞ، 43

 .321:ص .قصض٠ عٕٝٛ. قُاؾ١ ايعًٝإ، 44

 .206:ص ْفػ٘، املصسض45  

 .006:ص .غرت. ضدا٤ عامل، 46

 .90:ص .املعاصط٠ ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤. ايطمحٔ عبس َطاز َربٚى،47  

 .000:ص ْفػ٘، املطدع 48
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ٜٚعٗط ايكفع ايعَين يف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ قصض٠" يف َؿٗس ٚدٛز "غاض٠" يف ايطا٥ط٠ املتذ١ٗ 

سبع١  49ع"إىل يٓسٕ يتعٛز ايؿدص١ٝ بصانطتٗا إىل ايٛضا٤ باغتدساّ تك١ٝٓ "االغرتدا

 تدساَٗا املْٛٛيٛز ايساخًٞ:اْفصاٍ ٚايسٜٗا، فكس عرٓبت عٔ شيو باغ

"تًبػتين ايطف١ً ايال١ٖٝ يف أعُاقٞ، ٖٚٞ تفتح عٝٓٝٗا ع٢ً ايٓٗا١ٜ املفذع١ بني 

ٚايسٜٗا.. مل تػُع غ٣ٛ ايصطار، ٚمل تط إال ايسَٛع.. تتهّٛ ٚؾكٝكٗا األنرب يف 

صطاّخا، ٚضطّبا، ٚبها٤ّ، سذط٠ َٔ سذطات املٓعٍ يٝتًكٝا أٍٚ دطعات اسبٝا٠ 

 .50"ٚعبّٝبا...

أخط٣ إىل ظَٓٗا اسباضط سبع١ غؤاٍ املطٝف١، ٖٚٛ: "ٌٖ  ثِ تعٛز ايؿدص١ٝ َط٠ً

 .  51ٜٛدس َٔ ٜٓتعطى يف اشباضز؟.. يكس غازض ازبُٝع ايطا٥ط٠ عساى.."

ًو ايًشع١ اييت فهإ ايكفع ايعَين َٔ اسباضط إىل املاضٞ "َطس١ً ايطفٛي١" ٜعٛز يت

تعطضت فٝٗا ايؿدص١ٝ يصس١َ ْفػ١ٝ، تطنت أثطٖا يف شٖٔ ايؿدص١ٝ. ٚيف َٛضع 

آخط عازت ايؿدص١ٝ شاتٗا إىل ايٛضا٤، ٖٚٞ يف ايتاغع١ َٔ عُطٖا سبع١ تفٛقٗا 

 ايسضاغٞ، ٖٚٞ ايًشع١ اييت خصيت فٝٗا َٔ ٚايستٗا، ٚعُتٗا، ٚظٚد١ أبٝٗا:

ٚأملٞ نٓت إسس٣ املتفٛقات يف املسضغ١.. "يف ايتاغع١ َٔ عُطٟ نٓت.. ٚيؿكا٥ٞ 

قايت يٞ املع١ًُ: يتشطط ٚايستو غّسا سفٌ املتفٛقات، ٚغتًبػٝٓٗا عكس ايٛضٚز ٖصا.. 

ساضت طفٛييت ٚسطت َعٗا أٟ أٍّّ فٝٗٔ اييت غتشطط سفٌ تفٛقٞ، ٚغتفطح 

 .52يٓذاسٞ، ٚغأطٛقٗا عكس ضببيت؟..."

ٚقفت بني مجٛع ايطايبات ٜػؿاٖا اشبصالٕ، ٚاالْهػاض، ٚميًؤٖا  ،ا١ٜ األَطٚيف ْٗ

ٔٓ. فعٛز٠ ايؿدص١ٝ يف  َٗٓ ٟٓ اسبعٕ، ٚخيًس ٖصا املٛقف يف شانطتٗا، فًِ ذبطط أ

                                                         
 َٔ ٚحيًٝٓا اشباص، ملاضٝ٘ ب٘ ٜكّٛ اغتٓهاّضا يًػطز، بايٓػب١ تؿهٌ، يًُاضٞ عٛز٠ نٌ: "االغرتداع 49

-ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ .سػٔ حبطاٟٚ، ."ايكص١ ٚصًتٗا اييت ايٓكط١ عٔ بك١غا أسساخ إىل خالي٘

 .  030:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ

 .9:ص .قصض٠ عٕٝٛ. قُاؾ١ ايعًٝإ، 50

 .00:ص ْفػ٘، املصسض 51

 .321:ص .قصض٠ عٕٝٛ. قُاؾ١ ايعًٝإ، 52
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أغًب ايطٚا١ٜ إىل أسساخ َاض١ٝ ٜهؿف يٓا عٔ َٛقف ايؿدص١ٝ َٔ َاضٝٗا األيِٝ؛ 

 ايصٟ ٖٛ أغاؽ اغرتابٗا.

؛ نُا دا٤ 53ين عبٛ املػتكبٌ باغتدساّ تك١ٝٓ "االغتؿطاف"ٚقس ٜهٕٛ ايكفع ايعَ

يف ضٚا١ٜ "دا١ًٖٝ" يف َؿٗس اعتسا٤ "ٖاؾِ" ع٢ً "َايو" ٖٚطٚب٘ إىل ٚايست٘. فهطت 

"يني" يف "َايو"، ثِ ْعطت إىل تعاٌَ أَٗا َع ابٓٗا املسٍيٌ، ٚقايت باغتدساّ املْٛٛيٛز 

 ايساخًٞ:

ٍٖٛ ايٓاؽ "إٕ َا ت غُٝٛت ٖٛ أّٜطا، أدٌ غٝكتٓصٕٛ َٓ٘، ٚعٓسَا ٜؿٝع اشبرب غٝتك

نجرّيا، ٚغٝهٕٛ قس أضاف إىل ايػ٤ٛ ايصٟ اضتهب٘ غ٤ّٛا آخط: ايفطٝش١! ... إٕ 

َٓ٘. يكس دعًت َٓ٘ عُٛز سٝاتٗا، ... يهٓٓٗا مل تسَض بعس َا ايصٟ فعً٘ ...  َات غتُٛت أ

َِ فعٌ َا ف  .54عٌ، ٚتػاضب٘"ٚست٢ إٕ عطفت فػتفِٗ ٔي

ٍٖٛ، غٝهٕٛ، غتُٛت، غتفِٗ( ع٢ً  فسيت األفعاٍ )غُٝٛت، غٝكتٓصٕٛ، غٝتك

ايكفع ايعَين َٔ اسباضط إىل املػتكبٌ نٓٛع َٔ تٓبؤ ايؿدص١ٝ مبا غٝشسخ َٔ ضز٠ 

 فعٌ ٚايستٗا ٚاجملتُع.

الغرتداع اييت بطظت يف غايبٝتٗا. ٖٚصا ايٓٛع قًٌٝ يف ايطٚاٜات املع١ٝٓ خبالف تك١ٝٓ ا

فايكفع إىل املاضٞ ٜعرب عٔ َس٣ ايرتزز، ٚايكًل، ٚاسبري٠ ايصٟ تعٝؿ٘ ايؿدص١ٝ، 

نُا أْ٘ قس ٜهٕٛ "ضباٚي١ إثبات اسبكا٥ل ٚتصطحيٗا ظًَّٓا نٓٛع َٔ االعرتاف َٔ 

، ٚنإٔ املاضٞ مبا فٝ٘ َٔ شنطٜات ٖٛ املػؤٍٚ 55ْاس١ٝ، ٚاإلزا١ْ َٔ ْاس١ٝ أخط٣"

 األٍٚ عٔ َعاْاتٗا.

                                                         
 َػتكبٌ الغتؿطاف اشبطاب؛ ٚصًٗا اييت ايٓكط١ ٚدباٚظ ايكص١، ظَٔ َٔ َا فرت٠ ع٢ً ايكفع: "االغتؿطاف 53

 ايٝكني غبٌٝ ع٢ً يٝػت املتٛقع١ سساخاأل ٖٚصٙ" ايطٚا١ٜ يف َػتذسات َٔ غٝشسخ َا إىل ٚايتطًع األسساخ

   .022-023:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ- ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ. سػٔ حبطاٟٚ،. ٚاالْتعاض ايتٛقع ٚإمنا

 .1:ص .دا١ًٖٝ .ي٢ًٝ ازبٗين،54  

 .312:ص .ايػطز ٚتؿهٌٝ املطأ٠ طابخ: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ. غاَٞ دطٜسٟ،55  
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 ايتٛافل ايعَين:

ٜكصس ب٘ "تٛافل اسباالت ايؿعٛض١ٜ ٚايٓفػ١ٝ يًػاضز، أٚ ايؿدص١ٝ ايطٚا١ٝ٥ َع ظَٔ 

 اسباالت األسساخ املػطٚز٠؛ إش إْٓا ظبس تٛافًكا بني اإلٜكاع ايعَين يًشسخ، ٚبني

 .                 56ايؿعٛض١ٜ ٚايٓفػ١ٝ يًصات ايطٚا١ٝ٥، ٚشيو َٔ سٝح غطع١ اإلٜكاع ٚبط٦٘"

ببعض املؿاٖس ايطٚا١ٝ٥ اييت ٜتفل فٝٗا  -املع١ٝٓ بايسضؽ-ٚقس سعٝت ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ 

اسباي١ ايٓفػ١ٝ يًؿدص١ٝ، َٔ شيو َا ظٗط يف ضٚا١ٜ "ْػا٤ املٓهط" َٔ تٛافل  ايعَٔ َع

ؾعٛض ايؿدص١ٝ "غاض٠" َع ايعَٔ؛ سُٝٓا عربت عٔ ٚضعٗا زاخٌ ايػذٔ، َٚا ذبًُ٘ 

 ايٓفٛؽ َٔ دطٚح ٚآالّ: 

"صباح ازبُع١ نإ ٚاضّشا َٔ بساٜت٘. ناْت ايػُا٤ ًَبٓس٠ بايػباض، ٚايٓفٛؽ 

ّ، ٚعٓسَا مسعت صٛت ازبطؽ اشباضدٞ ؾعطت بؿ٤ٞ َا تعزسِ بازبطٚح ٚاآلال

، فايؿدص١ٝ تؿعط بعسّ صفا٤ أٜاَٗا امل١٦ًٝ باألسعإ، 57جيجِ فذأ٠ ع٢ً صسضٟ"

 ٚاآلالّ، نصباح ازبُع١ امل٤ًٞ بايػباض.

ي١ ايٓفػ١ٝ نُا ٜربظ ٖصا ايتٛافل يف ضٚا١ٜ "َالَح" ايصٟ ٜعرب فٝٗا ايعَٔ عٔ اسبا

اييت ميط بٗا "سػني" بعس طالٔق٘ "ثطٜا"؛ فكس ناْت أٍٚ ي١ًٝ َٔ فطاقٗا ثك١ًٝ ٚبط١٦ٝ 

 ع٢ً "سػني": 

"اي١ًًٝ األٚىل اييت خال فٝٗا ايبٝت َٔ ثطٜا، ناْت بايٓػب١ إىل ثك١ًٝ، عسُت َٜٛصاى 

 .58"ايًٌٝ، قازتين خطٛاتٞ إىل غطفتٗا...عٓس َٓتصف 

ٚيف ضٚا١ٜ "غرت" دا٤ ايعَٔ َتٛافًكا َع اسباي١ ايٓفػ١ٝ يـ"َطِٜ"، َٚا تؿعط ب٘ َٔ 

 ٚسس٠، ٚضٝاع، ٚسعٕ دباٙ ٚاقعٗا بعس اْفصاهلا عٔ ظٚدٗا "بسض": 

ُِ يف عتِ سذطتٗا تتتبع َتِهات َٔ ايٛقت  ايعكطب يف ٚسست٘... عكس٠ "َدًََػِت َطٜ

فٝٗا بسض، ّٜٛ أٚ َا١٥ متطٞ ال ِٜٗ يٛال ٖصا ََٚقَفِت يف ؾطٜاْٗا األٚضطٞ َٚتَذًِط 

                                                         
 .001-001:ص .املعاصط٠ ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤ . ايطمحٔ عبس َطاز َربٚى،56 

 .60:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ،57 

 .90:ص .َالَح. ظٜٓب سفين،58 
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ت إال سني ُتػابك٘ زاخًٓا ضغب١، أٚ ايتذٜٛع، ٖصا ايبرت عٔ دصع بسض، ال جيطٟ ايٛق

 .59، ٚإال َتَشٖذط ايٛقُت َٚات، خاضز ايػبام ال سٝا٠ يًعَٔ"ُدطح، أٚ سًِ

١ اييت متط بٗا "َطِٜ" بعس طالقٗا، فبط٤ فذا٤ ايعَٔ ٖٓا َتٛافًكا َع اسباي١ ايٓفػٝ

غري عكاضب ايػاع١، ٚايصٛت ايصازض َٓٗا بٛسؿت٘، ٜتٛافل َع اهلس٤ٚ ٚايٛسس٠ اييت 

تعٝؿٗا ايؿدص١ٝ، َٚٔ ثِ غريٙ بؿهٌ طبٝعٞ َطتبط بطغبات ايؿدص١ٝ 

 ٚأسالَٗا، ٚإال تٛقف ايعَٔ ٚاْت٢ٗ. 

 ايتٛقف ايعَين: 

ٚ إسس٣ ايؿدصٝات، أٚ صبُٛع١ َٔ ايؿدصٝات ٜكصس ب٘: "ؾعٛض ايصات ايػاضز٠، أ

ايطٚا١ٝ٥ بتٛقف ايعَٔ، ْتٝذ١ ٚقٛع سسخ َفاد٧ ي٘ تأثريٙ املباؾط ع٢ً ايؿدص١ٝ؛ 

 . 60فتؿعط ايصات أٚ ايؿدص١ٝ إٔ ايعَٔ قس تٛقف تتابع٘ عٓس ٖصا اسبسخ"

 " تعطضت "َطِٜ" يصس١َ ضؤٜتٗا "ظاٜس"، ٖٚٛ ضُٔ َٓع١ُ إضٖاب١ٝ ففٞ ضٚا١ٜ "غرت

 قطضت ايتفذري أَاّ احمله١ُ؛ سٝح دا٤ ع٢ً يػإ ايػاضز:

... ٗا نإ شاى ايٛد٘ ٜطري يف اهلٛا٤"تٛقف ايعَٔ بطأؽ َطِٜ، متسزت ايًُش١ُ ٚبكًب

 .61ايسٟٚ ادتاح بٛاب١ احمله١ُ"

ض٠" يف ضٚا١ٜ "غرت" أسػٔ ساًيا، فٗٞ األخط٣ ؾعطت بتٛقف ايعَٔ ٚمل تهٔ "غا

زاخٌ ايػذٔ؛ ْتٝذ١ إسػاغٗا بفكسإ آَاهلا، ٚطُٛساتٗا املػتكب١ًٝ اييت با٤ت 

 بايفؿٌ ع٢ً أضض ايٛاقع: 

ألضض مل تعس تسٚض، ٚنٌ ؾ٤ٞ "يف ايػذٔ ٜؿعط اإلْػإ بإٔ اسبٝا٠ قس تٛقفت، ٚا

الضبٞ؛ إش ال تٛدس َطآ٠ ميهٔ َٔ خالهلا إٔ ست٢ أْا مل أعس أتصنط َ ٜتػري،

أغتعٝس َالَح ٚدٗٞ اييت ؾعطت بأْٗا تػٝٓطت، ٚنجرّيا َا نٓت أذبػؼ ٚدٗٞ 

 .62بٝسٟ ألتأنس َٓٗا"

                                                         
 .21:ص .غرت. ضدا٤ عامل،59  

 .93:ص .املعاصط٠ ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤ .ايطمحٔ عبس َطاز َربٚى،60  

 .302:ص .غرت. ضدا٤ عامل،61  

 .01:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ،62  
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فتٛقف ايعَٔ ٜعطٞ إؾاض٠ إىل تٛتط ايؿدص١ٝ، ٚاْهػاضٖا، ٖٚعميتٗا ايٓفػ١ٝ أَاّ 

تعطضت هلا؛ ألٕ ايتٛقف مبجاب١ إعالٕ االْتٗا٤، ٚزالي١ ع٢ً عسّ ٚاقعٗا ْتٝذ١ صس١َ 

 اغتُطاض اسبٝا٠ ٚغريٖا. 

 :ايبشح خامت١

بتشًٌٝ ايب١ٝٓ ايعَها١ْٝ يف ايطٚاٜات ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ يف  ايسضاغ١ ٖصٙ اٖتُت

( يًهؿف عٔ ظاٖط٠ االغرتاب يف ع١ٓٝ َٔ عؿط 5103-5113ايفرت٠ َا بني )

 ُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:ضٚاٜات، ٚخًصت إىل صب

-  ٕ ٔ  بعـض  َجًـت  سٝـح  ؛نؿفت ايب١ٝٓ املها١ْٝ عٔ عالق١ ايفطز باملهـا  األَـان

ــات( اسبــسٚز خــاضز ٚاألَــانٔ  -اسبُــاّ) نـــ ــ١، ب٦ٝ ــت بُٝٓــا داشب ــ َٓجً  انٔأَ

 عًـ٢  شيـو  ٚتٛقـف   املػرتبـ١،  يًؿدصٝات طاضز٠ ب٦ٝات( ايػطف١-املس١ٜٓ) نـ أخط٣

 .ٚشنطٜاتٗا ايؿدصٝات دباضب

 ٚاألظَــات ايساخًٝــ١، اسبٝــا٠ عــٔ ايتعــبري -املعٓٝــ١ ايطٚاٜــات يف- ايطٚا٥ٝــات ساٚيــت -

 املٓطكٞ ايتػًػٌ ٚاْعسّ بايػُٛض، تتػِ بًػ١ بايؿدصٝات ذبٝط اييت ايٓفػ١ٝ

 .ٚاملؿاعط ايطؤ٣، ٚضباب١ٝ ايٛعٞ تٝاض تسفكات َع ٜتٓاغب مبا ايع١َٝٓ يًشطن١

ــ١ ايؿدصــٝات عــربت - ــات يف املػرتب ــ١ا ايطٚاٜ  اسباضــط، يٛاقعٗــا ضفطــٗا عــٔ ملعٓٝ

ٟ  ٚاهلصٜإ، األسالّ عامل إىل األسٝإ َٔ نجري يف فًذأت  املؿـاعط  عهـؼ  ايـص

 .ٚٚاقعٗا ْفػٗا دباٙ املطططب١

ٚختاَا آٌَ إٔ ٜهٕٛ َا ططست٘ قس أغِٗ يف تكسِٜ قطا٠٤ ْكس١ٜ ادتُاع١ٝ يًُٓذع 

دٗٛز ايسضاغات ايػابك١ ايػطزٟ يًطٚا٥ٝات ايػعٛزٜات. َٚا ٖٛ إال دْٗس ٜطاف إىل 

 يف ضغِ أبعاز ٚاقع ايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ.

 املصازض ٚاملطادع:

  .ٌقػٓط١ٓٝ: (ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠)، املهإ يف ايطٚا١ٜ ازبعا٥ط١ٜاألمحس، فٝص .

 َٓتٛضٟ، ز. ت.داَع١ 

  .ٌٝزَؿل: 0ط ،: ٜٛغل اسبالمتط، أؾهاٍ ايعَإ ٚاملهإ يف ايطٚا١ٜباختني، َٝدا٥ .

 ّ.0991ٚظاض٠ ايجكاف١، 
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  .ٔبريٚت: املطنع 0ط ايؿدص١ٝ(، -ايعَٔ-)ايفطا٤ ب١ٝٓ ايؿهٌ ايطٚا٥ٞحبطاٟٚ، سػ .

 ّ.0991ايجكايف ايعطبٞ، 

  .ايكاٖط٠: َريٜت يًٓؿط 0ط ايػٝس إَاّ، :تط، قاَٛؽ ايػطزٜاتبطْؼ، دريايس .

 ّ.5113ٚاملعًَٛات،

  .ايكاٖط٠: زاض 0، طْػٞا ايؿعط ايعطبٞ ايطَٚاالغرتاب يفبٛطاضٕ، اهلازٟ ضبُس .

 ّ.5101ايهتاب اسبسٜح، 

  .َٞبريٚت: 5، طايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ: خطاب املطأ٠ ٚتؿهٌٝ ايػطزدطٜسٟ، غا .

 ّ.5105َؤغػ١ االْتؿاض ايعطبٞ،

  .5118.  بريٚت: زاض اآلزاب، 5، طدا١ًٖٝازبٗين، ي٢ًٝ.ّ 

  .5116ريٚت: زاض ايػاقٞ،. ب0، طاآلخطٕٚاسبطظ، صبا.ّ 

 ،ايطٜاض: َؤغػ١ 0ط ،ؾعط١ٜ املهإ يف ايطٚا١ٜ ازبسٜس٠خايس.  سػني .

 ٖـ.0450ايُٝا١َ،

  .5116. بريٚت: زاض ايػاقٞ،3ط ،َالَحسفين، ظٜٓب.ّ 

  .5104. زبٞ: زاض َساضى يًٓؿط، 5، طايبشطٜاتمخٝؼ، أ١َُٝ.ّ 

  .0997ط٠: زاض ؾطقٝات،.ايكا0ٖط ،قطاٜا املهإ ايطٚا٥ٞصاحل،صالح.ّ 

  .5116. بريٚت: زاض ايػاقٞ،4، طبٓات ايطٜاضايصاْع، ضدا٤.ّ 

  .5117. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ،5ط ،غرتعامل، ضدا٤.ّ 

  .ازبعا٥ط: زاض األٌَ 0ط ،املهإ يف ايكص١ ايكصري٠ ازبعا٥ط١ٜ ايجٛض١ٜعبٛز، أٚضٜس٠ .

 ّ.5119يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 5104. بريٚت: زاض ايهفاح،5، طعٕٝٛ قصض٠يعًٝإ، قُاؾ١. ا.ّ 

  .ِٖٝاالغرتاب يف ايؿعط ايعطبٞ يف ايكطٕ ايػابع اهلذطٟايفالسٞ، أمحس عًٞ إبطا 

 ّ.5103. ايفًٛد١: زاض ايػٝسا٤، 0)زضاغ١ ادتُاع١ٝ ْفػ١ٝ(، ط

  .اغات . بريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسض0، طغف١ٓٝ ٚأَري٠ ايعالٍايفٝصٌ، َٗا

 ّ.5113ٚايٓؿط،

  .ايكاٖط٠: اهل١٦ٝ 0ط ،-زضاغ١ َكاض١ْ يف ثالث١ٝ ظبٝب ضبفٛظ-ايطٚا١ٜ بٓا٤ قاغِ، غٝعا .

 ّ.0984املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، 

  .بريٚت: املطنع 4، طب١ٝٓ ايٓص ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس األزبٞسبُساْٞ، محٝس .

 ّ.5105ايجكايف ايعطبٞ، 
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 ،َصط: اهل١٦ٝ املصط١ٜ 0ط ،بٓا٤ ايعَٔ يف ايطٚا١ٜ املعاصط٠. ايطمحٔ َطاز عبس َربٚى .

 ّ.0998 ،ايعا١َ يًهتاب

 ،ّ5100. بريٚت: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ،0، طسني ضسًتَطضٞ، غٗا.ّ 

  .5118. بريٚت: زاض ايػاقٞ،3، طْػا٤ املٓهطاملكطٕ، مسط.ّ 

  .ايكاٖط٠: َؤغػ١ غذٌ ايعطب، . 0ط ،: أغعس ضظمتط، ايعَٔ يف األزبَريٖٛف، ٖاْع

0975.ّ 

  .بريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ 0، طمجايٝات املهإ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝايٓابًػٞ، ؾانط .

 ّ.0994يًسضاغات ٚايٓؿط، 

  .0985. ايساض ايبٝطا٤: زاض ايجكاف١. 0، طايكطا٠٤ ٚايتذطب١ٜكطني، غعٝس.ّ 
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 ايتؿهٌٝ ايًػٟٛ يكٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ

 "ؾٛن٢ اذتٛاؽ" ٭س٬ّ َػتػامنٞ

بٛطٗط٠ ْعُإ. ز
 
Email: naamaneboutahra2@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدل
ّٝ تطُح ايسضاغ١ إىل ايٛقٛف ع٢ً جتًٝات ؾٛن٢ "ا، يف ضٚا١ٜ قٛض٠ ايطدٌ يػاْ

ا ٖٚٞ إسس٣ ايطٚاٜات ايٓػ١ٜٛ املعاقط٠ اييت أثاضت نجرّي .س٬ّ َػتػامنٞ" ٭اذتٛاؽ

س١ٜ، سٝح متعٗطت ٖصٙ ايكٛض٠ ٚؾل َٔ ادتسٍ يف ايػاس١ ا٭زب١ٝ ٚايٓك

ٜسٜٛيٛدٝات َتبا١ٜٓ َػتُس٠ َٔ ايٛاقع املعٝـ ايصٟ ؾٗست٘ ادتعا٥ط خ٬ٍ ؾرت٠ أ

 ٓٝات اييت ؾٗست أسساخ َا ٜػ٢ُ بايعؿط١ٜ ايػٛزا٤.ايتػعٝ
ٚايٓاظط يف ايبٓا٤ ايًػٟٛ هلصٙ ايكٛض، ظتسٖا قس جتػست َٔ خ٬ٍ يػ١ ؾاعط١ٜ 

٤ ١ُ؛ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ املعذُٞ باْتكاَٗاتػُت بتٛظٝـ خكا٥ل ٚمسات يػ١ٜٛ 

ؾٛيٛدٞ ٜسٜٛيٛدٞ يًؿدك١ٝ، أٚ ع٢ً املػت٣ٛ املٛضايهًُات اييت تتُاؾ٢ ٚايبعس ا٭

أٚ املػت٣ٛ ايرتنٝيب املتػِ با٫ْعٜاح ٚارتطٚز عٔ  بتٛظٝـ ب٢ٓ قطؾ١ٝ خاق١،

أسساخ ايطٚا١ٜ ٚتؿٜٛك٘ إىل  ايططم املأيٛؾ١ يف ايتعبري يهػط أؾل تٛقع ايكاض٨،

 املتساخ١ً سٝح ميتعز ؾٝٗا ايٛاقع بارتٝاٍ. 

 .ايتؿهٌٝ ايًػٟٛ، قٛض٠ ايطدٌ، ؾٛن٢ اذتٛاؽ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This article provides a clear picture of a voice of a man in the novel “Fauza al-

Hawas” by Ahlem Mostghanmi, which is one of the modern female novels that 

was in a position of literary and critical discussion, where this image appeared 

according to different real ideologies that existed during the 90's when the 

Algerians witnessed the black decade. Regarding the language structures of 

this image, we find it proved in its specific poetry, artistic language, selective 

words that reflect great harmony with the ideological and morphological level 

of the character. We discover also the smooth movement from the ordinary 

ways that the readers used to expect. And this makes it more interesting and 

exciting since it mixes fiction with reality. 

                                                         


 .ادتعا٥ط ،رتهط اذتاز 1 بات١ٓ داَع١ ،اإلغ١َٝ٬ ايعًّٛ ن١ًٝ ،اإلغ١َٝ٬ ٚاذتهاض٠ ايًػ١ قػِ 
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 َكس١َ: 

ا ٗست ايتذطب١ ايٓػ١ٜٛ يف زتاٍ ايهتاب١ ايطٚا١ٝ٥ بايًػإ ايعطبٞ تطّٛضؾكس ؾ

ا يف ٖصا ايعكط، ٚبطظت أمسا٤ نجري٠ يطٚا٥ٝات عطبٝات متٝعٕ يف إبساعاتٗٔ ًَشّٛظ

ا ا ٚإبساّعٚمتّٝع َٔ سٝح ايًػ١ ٚا٭غًٛب ٚاملٛنٛع، َٚٔ أنجط ٖصٙ ا٭مسا٤ ؾٗط٠ّ

َٔ خ٬ٍ أعُاٍ  تأيكت يف مسا٤ ٖصا ايؿٔ، ايطٚا١ٝ٥ ادتعا٥ط١ٜ أس٬ّ َػتػامنٞ اييت

اييت اتػُت بًػتٗا ايؿاعط١ٜ ادتُاي١ٝ ٚؾدكٝاتٗا  "ؾٛن٢ اذتٛاؽ"عس٠؛ َٓٗا ضٚا١ٜ 

ٜسٜٛيٛدٝات َتبا١ٜٓ ١ ايطدٌ اييت متعٗطت يف قٛض ٚؾل أاملتُٝع٠، َٚٔ بٝٓٗا ؾدكٝ

يت ؾٗست َػتُس٠ َٔ ايٛاقع املعٝـ ايصٟ ؾٗست٘ ادتعا٥ط خ٬ٍ ؾرت٠ ايتػعٝٓٝات اي

أسساخ َا ٜػ٢ُ بايعؿط١ٜ ايػٛزا٤، ٚايٓاظط يف ايبٓا٤ ايًػٟٛ هلصٙ ايكٛض، ظتسٖا قس 

جتػست َٔ خ٬ٍ يػ١ ؾاعط١ٜ اتػُت بتٛظٝـ خكا٥ل ٚمسات يػ١ٜٛ ٖا١َ؛ غٛا٤ 

ٜسٜٛيٛدٞ يًؿدك١ٝ، ٤ ايهًُات اييت تتُاؾ٢ ٚايبعس ا٭ع٢ً املػت٣ٛ املعذُٞ باْتكا

بتٛظٝـ ب٢ٓ قطؾ١ٝ خاق١، أٚ املػت٣ٛ ايرتنٝيب أٚ ع٢ً املػت٣ٛ املٛضؾٛيٛدٞ 

بري يًؿت اْتباٙ ايكاض٨ ٚتؿٜٛك٘ املتػِ با٫ْعٜاح ٚارتطٚز عٔ ايططم املأيٛؾ١ يف ايتع

 أسساخ ايطٚا١ٜ املتساخ١ً سٝح ميتعز ؾٝٗا ايٛاقع بارتٝاٍ. إىل 

 َٔ ٖٓا دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ ايًػ١ٜٛ َٛغ١َٛ بـ: ايتؿهٌٝ ايًػٟٛ يكٛض٠ ايطدٌ يف

٭س٬ّ َػتػامنٞ، يتكـ ع٢ً قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ َٔ  "ؾٛن٢ اذتٛاؽ"ضٚا١ٜ 

بٛاب١ ايًػ١ اييت ضمست َعاملٗا، ستاٚي١ اإلداب١ عٔ إؾهاي١ٝ تتُشٛض سٍٛ ايتػا٩ٍ 

؟ ٚنٝـ "ؾٛن٢ اذتٛاؽ"ايتايٞ: َا ارتكا٥ل ايًػا١ْٝ يكٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

 عٔ قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ ؟  ٚظؿت أس٬ّ َػتػامنٞ طاقات ايًػ١ يًتعبري
ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ اغتٓست ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايٛقؿٞ َٔ خ٬ٍ آيٝيت  

ا٫غتكطا٤ ٚايتشًٌٝ، يتُٝط ايًجاّ عٔ ايبٓٝات ايًػ١ٜٛ اييت جتػست َٔ خ٬هلا ٖصٙ 

َػتٜٛات؛ املعذُٞ، ٚاملٛضؾٛيٛدٞ،  ١ايكٛض٠ امل١ُٓٝٗ يف ايطٚا١ٜ بايرتنٝع ع٢ً ث٬ث

سٝح تػِٗ ٖصٙ املػتٜٛات ايًػا١ْٝ َتهاؾط٠ يف حتسٜس ٬َح قٛض٠  ،ؾايرتنٝيب

 دٌ ايٓؿػ١ٝ ٚادتػس١ٜ يف ايطٚا١ٜ.ايط
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 بني ٜسٟ ايطٚا١ٜ؛ قطا٠٤ يف ايعٓٛإ ٚاحملت٣ٛ:

ؾٗٛ  ٜؿهٌ ايعٓٛإ يف ايٓل ا٭زبٞ اذتسٜح نطٚض٠ ًَش١، َٚطًبا ض٥ٝػا ٫ بس َٓ٘؛

ٜٚربظ َتُٝعا بؿهً٘ ٚسذُ٘، ٖٚٛ أٍٚ يكا٤  أنرب َا يف ايٓل، إش ي٘ ايكساض٠،"

أغٛاضٙ إ٫ َٔ خ٬ي٘، سٝح ٜتًك٢  إٔ ٜػرب ايكاض٨، ؾ٬ ميهٔ 1بني ايكاض٨ ٚايٓل"

ز٠ املبسع َٚككسٜت٘ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ إضاايٓل تبعا ملككس١ٜ ايعٓٛإ اييت ٫ تهٕٛ إ٫ 

، ؾايعٓٛإ "٫ؾت١ 2غٝاغ١ٝ، أٚ َصٖب١ٝ، أٚ إٜسٜٛيٛد١ٝ" ؾ١ٝٓ،أٚ ش١ٖٝٓ، أٚأناْت "

 .3ز٫ي١ٝ شات طاقات َهتٓع٠ َٚسخٌ أٚيٞ ٫بس َٓ٘ يكطا٠٤ ايٓل"

أْ٘ ٜتؿهٌ َٔ َطنب إنايف، املهاف  "ؾٛن٢ اذتٛاؽٚاي٬ؾت يف عٓٛإ ضٚا١ٜ "

)ؾٛن٢( ٚتسٍ ع٢ً ايتؿطم، ٚايتؿتت، ٚايتساخٌ ٚا٫خت٬ط، ٜكٍٛ ابٔ َٓعٛض: "ٚقّٛ 

ري هلِ ٫ٚ َٔ ظتُعِٗ... ٚقاض ايٓاؽ ؾٛن٢ ؾٛن٢: شتتًطٕٛ، ٚقٌٝ: ِٖ ايصٜٔ ٫ أَ

، ٚأَا املهاف إيٝ٘ )اذتٛاؽ( 4أٟ َتؿطقني... ْٚعاّ ؾٛن٢ أٟ شتتًط بعه٘ ببعض"

، ؾٝسٍ ع٢ً "املؿاعط ارتُؼ؛ ؾايعاٖط َٓٗا ايػُع، ايبكط، ٚايؿِ، ٚايصٚم

ٚايًُؼ، ٚايباطٔ َٓٗا ايؿهط، ٚايؿهط، ٚايتكٛض، ٚايؿِٗ، ٚاإلضاز٠، ٖٚٞ َٔ 

 . 5شترتعات ايؿ٬غؿ١"
ٚايتساخٌ ع٢ً َػت٣ٛ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايس٫ي١ املٓبذػ١ َٔ ايعٓٛإ ٖٞ ايتؿتت ٚايتؿطم 

اذتٛاؽ ايبؿط١ٜ، ٚقس ٚؾكت ايهاتب١ يف اْتكا٥٘ إىل سس بعٝس؛ إش غتتعٍ ستت٣ٛ 

ٜسٜٛيٛدٝات، ٚايتُاظز بني ٟ ٜػٛزٙ ايتساخٌ بني ا٭سساخ ٚا٭ايطٚا١ٜ ٚدٖٛا ايعاّ ايص

ايٛاقع ٚارتٝاٍ، ؾكس قٛضت يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ أسساثا َتساخ١ً بؿهٌ بسٜع، اَتعدت 

                                                         
، 2002ّايٓازٟ ا٭زبٞ ايجكايف،  :. دس1٠، طتؿهٌٝ املهإ ٚظ٬ٍ ايعتباتايسنتٛض ستُس.  ايعسٚاْٞ، 1

 .7:م

 .31، م:2001ّٚظاض٠ ايجكاؾ١،   :. عُا1ٕ، طغُٝٝا٤ ايعٓٛإقطٛؽ، ايسنتٛض بػاّ .  2

 .173م: ،1997ّ، زاض ايؿطٚم :عُإ .1، طزضاغات ْكس١ٜ ايؿعط ٚايتًكٞعًٞ دعؿط.  ايع٬م، 3

 . 239:، م2014ّزاض قازض،  :. بريٚت8ط ،11ز ،يػإ ايعطبابٔ َٓعٛض، مجاٍ ايسٜٔ.  4

زاض ايهتب ايع١ًُٝ، : : عبس اذتُٝس ٖٓساٟٚ، ط. بريٚت، تحَعذِ ايعني. ارتًٌٝ بٔ أمحس ايؿطاٖٝسٟ، 5

 .861:ّ، م3002
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ٛطٔ ٚاذتب ٚاجملتُع، ٖٚٞ "َٔ ايطٚاٜات اييت اغتطاعت إٔ تعرب بكسم ؾٝ٘ َعاْٞ اي

ٚبهٌ دطأ٠ عٔ اجملتُع ادتعا٥طٟ ٚسٝا٠ أؾطازٙ، ٚتطقس شتتًـ حت٫ٛت٘ ٚمتعقات٘ 

بهٌ َا عاؾت٘ ادتعا٥ط َٔ أؾطاح ٚأسعإ إظا٤ ايعؿط١ٜ ايػٛزا٤، إْٗا ضٚا١ٜ ختتكط 

٣، ٚتتُجٌ ستاٚضٖا ا٭غاغ١ٝ يف اذتعٕ ٚا٭مل َٔ د١ٗ، ٚاذتب ٚا٭ٌَ َٔ د١ٗ أخط

، 6اذتب ٚاملٛت ٚايٛطٔ، اييت متجٌ أغاغٝات ايؿٔ ايطٚا٥ٞ عٓس أس٬ّ َػتػامنٞ"

ّ، 1998اٯزاب ببريٚت عاّ ٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قس قسضت عٔ زاض ٚجتسض اإلؾاض٠ إىل أ

ٖٚٞ ايؿرت٠ اييت ؾٗست ؾٝٗا ادتعا٥ط أسساخ َا ٜػ٢ُ بايعؿط١ٜ ايػٛزا٤ اييت زاَت 

ا، ثِ طبعت ايطٚا١ٜ َطات ا نبرّيعؿط غٓٛات، عطف ؾٝٗا اجملتُع ادتعا٥طٟ تسّٖٛض

 عسٜس٠.

ٖٞ ادتع٤ ايجاْٞ َٔ ث٬ث١ٝ أس٬ّ ايؿٗري٠، اييت بسأتٗا بطٚا١ٜ  "ؾٛن٢ اذتٛاؽٚ"

، ٚتسٚض أسساثٗا سٍٛ قك١ عاطؿ١ٝ "عابط غطٜط"، ٚاختتُتٗا بطٚا١ٜ "شانط٠ ادتػس"

قكري٠ تهتبٗا بط١ً ايطٚا١ٜ )سٝا٠( عٓٛاْٗا )قاسب املعطـ(، ٚأبطاٍ ٖصٙ ايكك١ 

سبٝبإ اؾرتقا ؾٗطٜٔ عٔ بعهُٗا؛ ؾأَا اذتبٝب ؾصٚ ؾدك١ٝ غاَه١ ْٚعط٠ ؾًػؿ١ٝ 

 ؿ١ ايؿدك١ٝ.عُٝك١ يًشٝا٠، ٚأَا ايبٓت ؾٗٞ ؾتا٠ نعٝ

ٚتعذب بط١ً ايطٚا١ٜ )سٝا٠( ببطٌ قكتٗا تكٍٛ: "ضمبا متٓٝت غطا يٛ نإ ٖصا  

ايطدٌ يٞ، إْ٘ ع٢ً قٝاؽ قُيت ٚيػيت، ٖٚٛ َطابل ملعاز سعْٞ ٚؾٗٛتٞ... ٚسسٙ 

، 7شيو ايطدٌ ٜعٓٝين، بٞ ؾهٍٛ ْػا٥ٞ يؿُٗ٘، بٞ ضٖإ دتعً٘ غتًع شيو املعطـ"

َٚٔ ٖٓا غتتًط يس٣ بط١ً ايطٚا١ٜ )سٝا٠( ِٖٚ ايهتاب١ باذتكٝك١، ٚتٓعاح ا٭سساخ 

َٔ عامل ا٭س٬ّ إىل ايٛاقع، ؾتهتؿـ بط١ً ايطٚا١ٜ إٔ اغِ قاع١ ايػُٝٓا يف قكتٗا 

ًِ ٝإٔ ايؿ )أٚملبٝو( َٛدٛز ؾع٬ يف ايٛاقع، ٜٚأخصٖا ؾهٛهلا يعٜاضتٗا يتهتؿـ

ًِ املصنٛض يف قكتٗا، ؾتسخٌ ملؿاٖست٘ يتتؿادأ ٝاملعطٚض يف اذتكٝك١ ٖٛ ْؿػ٘ ايؿ

بٛدٛز بطٌ قكتٗا ايصٟ أعذبت ب٘ ٖٚٛ ايكشايف )عبس اذتل(، غري أْٗا مل تتبني 

                                                         
، 2010ّ، زت١ً َعاضف، "أثط ايعؿط١ٜ ايػٛزا٤ يف ضٚا١ٜ ؾٛن٢ اذتٛاؽ ٭س٬ّ َػتػامنٞ"يٛقٝـ، غ١ٝٓ.  6

 .187، م:8ع

 .31-32، م:3088ّزاض اٯزاب،  :. بريٚت30ط ،ؾٛن٢ اذتٛاؽَػتػامنٞ، أس٬ّ.  7
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٬َست٘ دٝسا ٚغط عت١ُ ايكاع١، يتػازض ايكاع١ ٚمل تتصنط َٓ٘ غ٣ٛ عططٙ 

 ُا َعٗا )طبعا، قطعا(.ٚنًُتٝ٘ ايكاطعتني ايًتني تًؿغ بٗ

ٚيف خهِ ؾٛن٢ سٛاغٗا تًتكٞ ب٘ يف َك٢ٗ َٛدٛز ٖٛ اٯخط يف قكتٗا، ٚتط٣ 

قسٜك٘ )خايس( ٜٚتعًل قًبٗا ب٘ بس٫ َٓ٘، تكٍٛ: "إْ٘ عبس اذتل إشٕ.. ايطدٌ ايصٟ 

نإ ظتًؼ بكُٝل ٚبٓطًٕٛ أبٝض ع٢ً ٖصٙ ايطاٚي١ إٜاٖا.. يف شيو ايّٝٛ ايصٟ 

ـ عٔ ايهتاب١ ٚايتسخني ... ثِ دا٤ قسٜك٘ يف ظٟ أغٛز، غًِ ..أشنط .. نإ ٫ ٜتٛق

عًٞ َٔ بعٝس، ٚنأْ٘ ٜعطؾين... نٓت أتػا٤ٍ طٛاٍ ايٛقت، أُٜٗا شيو ايطدٌ 

ايصٟ.. ثِ ؾذأ٠ ْٗض ايًٕٛ ا٭غٛز... ؾادأْٞ عططٙ، أعازْٞ إىل شيو ايعطط ايصٟ.. 

ػري٠ اييت.. ؾطست أختربٙ بهًُات اعتصاض، ٚإش ب٘ ظتٝبين بتًو ايهًُات ايك

( ٜهع ، ؾكس نإ )خايس8ٚذتعتٗا.. أؾًتت سٛاغٞ َين، ٚأخصت٘ َأخص ُٖٚٞ ب٘"

ايعطط ْؿػ٘ ايصٟ ٚنع٘ )عبس اذتل( يف قاع١ ايػُٝٓا، مما أٚقع ايبط١ً يف ؾٛن٢ 

 اذتٛاؽ. 

 :"ؾٛن٢ اذتٛاؽ"جتًٝات ؾدك١ٝ ايطدٌ يف 
احملٛض " عًٞ يٮسساخ يف املنت ايطٚا٥ٞ، ٫ٖٞٚ ؾو إٔ ايؿدك١ٝ ٖٞ احملطى ايؿ

ايعاّ ٚايط٥ٝؼ ايصٟ ٜتهؿٌ بإبطاظ اذتسخ، ٚعًٝٗا ٜهٕٛ ايعب٤ ا٭ٍٚ يف اإلقٓاع 

، ٖٚٞ "ا٭ؾدام يف ايكك١ َساض 9مبس٣ أ١ُٖٝ ايكه١ٝ املجاض٠ يف ايكك١ ٚقُٝتٗا"

ٚهلصٙ املعاْٞ ٚا٭ؾهاض املها١ْ  املعاْٞ اإلْػا١ْٝ، ٚستٛض اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ايعا١َ،

، ٚقس اتػُت ضٚا١ٜ 10ا٭ٚىل يف ايكك١ َٓص اْكطؾت إىل زضاغ١ اإلْػإ ٚقهاٜاٙ"

بتٓٛع ؾدٛقٗا َٔ تاضغت١ٝ إىل زتاظ١ٜ إىل ٚاق١ً، سٝح أغُٗت  "ؾٛن٢ اذتٛاؽ"

ٖصٙ ايؿدٛم يف تطٜٛط أسساخ ايطٚا١ٜ ٚتساخًٗا، ٚاغتطاعت ايهاتب١ ضمسٗا 

                                                         
 .347-346ْؿػ٘، م: املكسض 8

ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥ بني أمحس بانجري ٚصتٝب ايه٬ْٝٞ زضاغ١ عبس ارتايل، ايسنتٛض ْازض أمحس.  9

 .40، م:2009ّزاض ايعًِ ٚاإلميإ، : . َكط1، ط١َٝٓٛنٛع١ٝ ؾ

زاض ْٗه١ َكط يًطباع١ ٚايٓؿط  :. ايكاٖط3٠، طحايٓكس ا٭زبٞ اذتس٬ٍٖٜ، ايسنتٛض ستُس غُٓٝٞ.  10

 .526:، م1997ّٚايتٛظٜع، 
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َٔ خ٬هلا َٛقؿٗا َٔ ا٭سساخ اييت  ٚعطنٗا يف قٛض أغطت ايكاض٨، ٚأبطظت

ٚيكس متٝعت قٛض٠ ايطدٌ عهٛضٖا املهجـ عاؾتٗا ادتعا٥ط أثٓا٤ املأغا٠ ايٛط١ٝٓ، 

َّ بعٓكط ا يف بٓا٤ ا٭سساخ، نُا اتػُت ا بايّػيف ايطٚا١ٜ، سٝح أغُٗت إغٗا

، ٚمتعٗطت 11املؿادأ٠، تكٍٛ: "إٕ نٌ قك١ َع ضدٌ تطغٛ بو ع٢ً ؾاط٧ املؿادأ٠"

ٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ ٬ٍ ؾدكٝات َتٓٛع١ تبعا يًبعس ا٭قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ َٔ خ

 حتًُ٘. 

ٖٛ احملطى ا٭غاغٞ ايجاْٞ ٭سساخ ايطٚا١ٜ بعس بط١ً  خايس بٔ طٛباٍ )اذتبٝب(: -0

ايطٚا١ٜ )سٝا٠(، ٖٚٛ قشايف قسٜل )عبس اذتل( ايطدٌ ايصٟ ٜؿب٘ بطٌ قكتٗا 

)قاسب املعطـ(، ٚاغتُاٍ قًبٗا بعططٙ ٚن٬َ٘ ايكاطع املدتكط يف قاع١ 

ايػُٝٓا، ٚخايس ٖٛ ضدٌ اإلع٬ّ احملب ملٗٓت٘ ٚاملدًل يبًسٙ، سطٜل ع٢ً إٔ ٜطًع 

ايطأٟ ايعاّ ع٢ً ا٭سساخ ٚاملػتذسات بهٌ تؿاقًٝٗا، ؾًت شضاع٘ ايٝػط٣ يف 

أثٓا٤ أسساخ أنتٛبط سسخ شيو " إسس٣ ايتعاٖطات ايؿعب١ٝ اذتاؾس٠، ٜكٍٛ:

ّ، نٓت ٚقتٗا أعٌُ َكٛضا قشاؾٝا... أشنط أْٞ ساٚيت إٔ أيتكط قٛض٠ 1988

ٚخًؿ٘ عًِ  يعػهطٟ، ٖٚٛ ٜكـ ع٢ً َب٢ٓ َكط اذتعب َٛدٗا ضؾاؾ٘ ضتٛ ايؿاضع،

، ٚخايس يف ايطٚا١ٜ 12ادتعا٥ط، عٓسَا اْطًل ايطقام َٔ شيو املب٢ٓ ٚاخرتم شضاعٞ"

ٜعٗط غُٛن٘ َٔ خ٬ٍ اْتكا٥٘ مل٬بػ٘  غاَض، 13يف ايعكس ايطابع َٔ عُطٙ"" ضدٌ

"َٚا نإ ٜعٓٝين قسّٚ ضدٌ ممٝع املعٗط ٜطتسٟ قُٝكا أغٛز...  ايػٛزا٤، تكٍٛ:

، َٚا ظاز يف غُٛن٘ إدازت٘ يًكُت" ؾٓشٔ 14ٚنإ ٜهع ْعاضات مشػ١ٝ غٛزا٤"

، نُا نإ ضد٬ ٜتكٔ ؾٔ 15ا ْكُت صترب اٯخطٜٔ ع٢ً تساضى خط٦ِٗ"عٓسَ

                                                         
 .22م:. ؾٛن٢ اذتٛاؽّ. َػتػامنٞ، أس٬ 11

 .318، م:ْؿػ٘ املكسض 12

 .126م: ،ْؿػ٘ املكسض 13

 .126ْؿػ٘، م: املكسض 14

 .79م: ْؿػ٘، املكسض 15
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، ؾهًُات٘ قاطع١؛ ستُا، قطعا ، طبعا، 16ٚنإ ٖٛ ضدٌ ايًػ١ ايكاطع١"" ايه٬ّ

 اختصت ايطٚا١ٝ٥ َٔ ٖصٙ ايهًُات ؾك٫ٛ أغاغ١ٝ يف ضٚاٜتٗا.

 ْاقط عُطٙ غبعؾاب يف َكتبٌ ايعُط، تكٍٛ: "ْاقط عبس املٛىل )ايؿكٝل(:  -2

ٚعؿطٕٚ غ١ٓ ٜكػطْٞ بج٬خ غٓٛات... ٚظتًؼ يف دبت٘ ايبٝها٤ َكاب٬ يٞ، أغتٓتر 

ؾكس نإ ٜبسٚ يف َعٗطٙ َطتب ايؿهٌ  .17أْ٘ عا٥س َٔ ايك٠٬ أٚ شاٖب إيٝٗا"

 ًؿاب ادتعا٥طٟ ايٛغِٝ،سطٜكا ع٢ً ْعاؾت٘ ايؿدك١ٝ، نإ يف ٬َست٘ َجا٫ ي

مما  َتكس ايطدٛي١، ٚؾاَذ ا٭ْـ، ٜطتسٟ دب١ بٝها٤، ٚيف دبٝٓ٘ مسات ايك٠٬،

 ٜسٍ ع٢ً ايٛضع ٚايتك٣ٛ ٚقؿا٤ ايػطٜط٠، ٚقس ٚضخ ٖصٙ ايكؿات عٔ ٚايسٙ ايؿٗٝس

 .18أسب ْاقط يف قُت٘، يف ضدٛيت٘ املٛضٚث١ َٔ قا١َ أبٞ ٬َٚست٘""

س١ٝ ايٓؿػ١ٝ نإ ْاقط ؾدك١ٝ َعكس٠ ْؿػٝا، ٖٚٛ ابٔ ؾٗٝس َٔ نباض َٚٔ ايٓا

ا ، يصا تطعطع بعّٝسُٝا ٖٚٛ مل ٜبًؼ ايجايج١ َٔ عُطٙؾٗسا٤ ادتعا٥ط، سٝح أقبح ٜت

ُّعٔ عطـ أبٝ٘، مما ٚيس ي٘ ؾطاّغ بعسّ ا٭َإ، ٚايبعس  ا َتٛاق٬ّا، ٚإسػاّغا زا٥

نإ  .19ٜتُ٘.. امس٘.." ايٛطٔ،عٔ ا٫غتكطاض، تكٍٛ: "ْاقط تكاغِ نٌ ؾ٤ٞ َع 

ناْت ؿطاؽ ايصٟ نرب َع٘، نجري ايكُت "اي ْاقط ؾدك١ٝ َتصَط٠، ٜػع٢ مل٤ٌ

تًو ايؿرت٠ ٖٞ ايٛسٝس٠ اييت نإ خ٬هلا ْاقط ٜرتزز عًٞ ضمبا يٝذس أسسا يٝٓكٌ إيٝ٘ 

خٛاطط ايؿباب ادتعا٥طٟ ٚايعطبٞ يف ، ٚخٛاطط ْاقط ٖٞ 20تصَطٙ ٚغدط٘ ٫ أنجط"

ظَٔ ايتػعٝٓٝات ايصٟ عاٜـ ادتٝاح ايعطام يًهٜٛت "عٓس بس٤ ا٫دتٝاح ايعطاقٞ 

نإ ٜعٝـ َؿتتا َهططبا، ٜٓاّ ٖٚٛ َٔ أْكاض قساّ سػني، ٜٚػتٝكغ ٖٚٛ 

 .21ٜساؾع عٔ ايهٜٛت"

                                                         
 .18م: ْؿػ٘، املكسض 16

 .127-126م: ْؿػ٘، املكسض 17

 .215م: ْؿػ٘، املكسض 18

 .129ْؿػ٘، م: املكسض 19

 .216م: ْؿػ٘، املكسض 20

 .128ْؿػ٘، م: املكسض 21
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طٟ ايؿض ايصٟ ٫ ٜٓاغبٗا، ٚقس نإ ٜطايب ؾكٝكت٘ )سٝا٠( بتطًٝل ظٚدٗا ايعػه

نُا نإ ٜطايبٗا بإٔ تكُت ٚتهـ عٔ ايهتاب١ ٭ٕ ٖصا ايعَٔ ٫ ٜكًح هلصٙ 

، غػٌ ٜسٜ٘ َٔ ُاٍ ؾكس عاف "بني خٝبات٘ ايٛط١ٝٓ، ٚإؾ٬ؽ أس٬َ٘ ايك١َٝٛا٭ع

 مل ٜٛاقٌ زضاغت٘، .22ايعطٚب١ أٚ ع٢ً ا٭قح، تٛنأ يٝذس قهٝت٘ يف ا٭قٛي١ٝ"

ٚؾهٌ انتػاب ضظق٘ بعطم دبٝٓ٘ "ٖٛ ايصٟ ؾؿٌ يف ايسضاغ١ ٚحتٍٛ تادطا يف عُط 

نإ ضدٌ َباز٨ مل ٜػتػٌ ْؿٛش ٚاغِ  .٫23 ٜعاٍ ؾٝ٘ اٯخطٕٚ ٜٛاقًٕٛ زضاغتِٗ"

 .24أبٝ٘ "نإ بإَهاْ٘ اذتكٍٛ ع٢ً أ١ٜ بٓت، ٚأ١ٜ ٚظٝؿ١، ٚأ١ٜ ثط٠ٚ ٚمل ٜؿعٌ"

ظٚز )سٝا٠(، ضدٌ غٝاغ١ ْٚؿٛش ٜطَع يًػًط١ يف ادتعا٥ط، (: غٞ َكطؿ٢ )ايعٚز -3

اغتك٬ٍ ادتعا٥ط، ٚيهٓ٘ باع َباز٥٘ ٚأغٛت٘ ايهطاغٞ َٔ أدٌ َٔ ايصٜٔ ْانًٛا 

"إْ٘ ٜؿهط مبٓطل ايعػهط ايصٜٔ عٓسَا ٜكٌ أسسِٖ يًػًط١ ٜكط ع٢ً ؾػٌ نٌ 

ٛظاض١ٜ اهلا١َ َعتكسا إٔ ٫ أسس غريٙ املٓاقب ايط٥ٝػ١ٝ يف ايسٚي١،ٚنٌ اذتكا٥ب اي

، عػهطٟ ستٓو تكٍٛ يف ٚقؿ٘: "أتٛقع إٔ ٜهٕٛ ظٚدٞ قس 25دسٜط بإٔ ٜؿػًٗا"

، ٜبسٚ يف َعٗطٙ قٟٛ 26ٚيس مبعاز عػهطٟ، محٌ ايػ٬ح قبٌ إٔ عتٌُ أٟ ؾ٤ٞ"

ط١ٜ َٔ مشٛخ٘، َٚٔ ايٓاس١ٝ املع١ٜٛٓ ايب١ٝٓ، ؾاضع ايطٍٛ، ٚظاز اضتسا٤ ايبع٠ ايعػه

َتكًب ايؿدك١ٝ غري َٗتِ بعٚدت٘ نْٛٗا ايعٚد١ ايجا١ْٝ، ٜٚعاًَٗا َعا١ًَ 

عػهط١ٜ داؾ١، ٜتشط٣ عٔ نٌ أَٛضٖا، تكٍٛ: "ٚهلصا مل ٜرتى يف سٝاتٞ َػاس١ 

سط١ٜ ميهٔ إٔ ٜتػًٌ َٓٗا أسس، ؾكس غطا ع٢ً نٌ ايهطاغٞ، زٕٚ إٔ ٜؿػٌ 

 . 27أسسٖا ظساض٠"

                                                         
 .133م: ْؿػ٘، املكسض 22

 .215:م ْؿػ٘، املكسض 23

 .99:م ْؿػ٘، املكسض 24

 .38م: ْؿػ٘، املكسض 25

 .37م: ْؿػ٘، املكسض 26

 .38، م:ْؿػ٘ كسضامل 27
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ا يؿاضم ايػٔ ايهبري بُٝٓٗا ناْت تؿعط َع٘ با٭ب٠ٛ اييت سطَت َٔ غًطتٗا، ْٚعّط

، ٚأَا 28ا َٔ ا٭ب٠ٛ اييت سطَت َٔ غًطتٗا"يف تكطؾ٘ ؾ٦ّٝ" سٝح ناْت جتس

ادتُاعٝا ؾهإ شا ؾدك١ٝ دؿع١، ٫ ُٜٗ٘ غ٣ٛ َٓكب٘ املطَٛم يف ايسٚي١، سٝح 

 ٬ ؾؿك١.بإ َٔ ايصٜٔ ٜٓٗبٕٛ خريات ايبًس ب٬ ضمح١ ٚن

قشؿٞ عاف َٔ أدٌ قه١ٝ أغاغ١ٝ ٖٚٞ إق٬ح عبس اذتل )قسٜل خايس(:  -4

ايٛاقع ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ املتسٖٛض يف بًسٙ، ضدٌ "نإ ع٢ً قسض َٔ ايٛغا١َ... 

َ٘ ٚيف ظاٜٚت٘ اي٢ُٓٝ، ضدٌ بكُٝل أبٝض زٕٚ ضبط١ عٓل، َٓٗو يف ايهتاب١ أَا

، ٚاتػُت ٖصٙ ايؿدك١ٝ بايكُت 29أٚضام ٚدطا٥س، ٚنجريا َٔ أعكاب ايػذا٥ط"

ٚايهًُات ايكاطع١،نُا نإ ؾدك١ٝ قًك١، ٜهجط َٔ ايتسخني ٚايتٓكٌ ٫ ٜػتكط 

 يف َهإ ٚاسس ْعطا يتًكٝ٘ تٗسٜسات َٔ ادتُاعات املتططؾ١ اييت اغتايت٘ ؾُٝا بعس.

 :"ؾٛن٢ اذتٛاؽ"يكٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ 

 ايكٛض٠ ايطٚا١ٝ٥ ٚايبٓا٤ ايًػٟٛ:  -8
يف ايًػ١ ع٢ً ١٦ٖٝ ايؿ٤ٞ ٚؾهً٘ ْٚٛع٘، نُا  تسٍ ع٢ً  "ايكٛض٠"تسٍ ن١ًُ 

َ٘ " :قاٍ تعاىل، 30َهُْٛ٘ ٚقؿات٘ ـَ ََٜؿا٤ُ ٫ ِإَي ِٝ ِّ َن ِِ ِؾٞ اَ٭ِضَسا ُِّضُن َٛ ايَِّصٟ َُٜك ُٖ

ُِِإيَّ َٛ اِيَعِعُٜع اِيَشِهٝ ُٖ ٚتعين  (Forme)ٚتطمجتٗا يف ايؿطْػ١ٝ  ،(6:)آٍ عُطإ "ا 

اييت تعين ادتُاٍ، ( Forma) ايؿهٌ ارتاضدٞ، ٖٚٞ َؿتك١ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ

، ٖٚٞ َٔ 31(Figure) نُا تطمجت إىل( Image) ٖٚٓاى َٔ ٜرتمجٗا إىل

عًِ ايٓؿؼ، ٚايؿًػؿ١، ناملكطًشات ايؿا٥ع١ يف زتا٫ت ؾهط١ٜ َتعسز٠ 

 ٚا٭غًٛب١ٝ، ْٚعط١ٜ ايؿعط، َٚا ٜعٓٝٓا يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ ايكٛض٠ ايطٚا١ٝ٥ ٖٚٞ

                                                         
 .34-33م: ،ْؿػ٘ املكسض 28

 .67-66م: ْؿػ٘، املكسض 29

 .         304م: .9ز،يػإ ايعطبٜٓعط: ابٔ َٓعٛض، مجاٍ ايسٜٔ.  30

، أٚت زت١ً زضاغات أزب١ٝ، "ايعطبٞ ٚايػطبٞايكٛض٠ يف ا٫قط٬ح ايًػٟٛ "ٜٓعط: رتهاضٟ، قباح.  31

 .127-126م: ،7ع، 2010ّ
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ا ؿهٌ َباؾط... ٖٚٞ أّٜه"ايتكسِٜ ايعكًٞ ٭ٟ ؾ٤ٞ ٫ ميهٔ تكسمي٘ يًشٛاؽ ب

اغرتداع ملا اختعْت٘ أٚ ختٌٝ ملا أزضنت٘ سٛاؽ ايط١ٜ٩ أٚ ايػُع أٚ ايؿِ أٚ 

كٝات ٚتكـ ٬َبػِٗ ، ؾايكٛض٠ ايطٚا١ٝ٥ ٖٞ اييت "تطغِ ؾهٌ ايؿد32ايتصٚم"

 . 33ٚأزٚاتِٗ ٚأثاخ بٝٛتِٗ ٚتهؿـ عٔ تطنٝبِٗ ايٓؿػٞ ٚتربظٙ"

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٛض٠ ٖٞ إعاز٠ بٓا٤ ٚتؿهٌٝ يًٛاقع اعتُاّزا ع٢ً ايعاطؿ١ ٚارتٝاٍ، 

١، ؾايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥ شات ١ٜٖٛ يػ١ٜٛ حتهُٗا خكا٥ل يػا١ْٝ َٚٔ خ٬ٍ ايًػ

ستسز٠، ٜكٍٛ تٛزٚضٚف يف ٖصا املع٢ٓ: "إٕ قه١ٝ ايؿدك١ٝ ٖٞ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ قه١ٝ 

يػا١ْٝ، ؾايؿدكٝات ٫ ٚدٛز هلا خاضز ايهًُات ٭ْٗا يٝػت غ٣ٛ نا٥ٓات َٔ 

ع٢ً ٖصا  ، ؾايؿدكٝات ايطٚا١ٝ٥ تتذػس َٔ خ٬ٍ ايبٓا٤ ايًػٟٛ، ٚبٓا34٤ّٚضم"

َٔ بٛاب١ ايتشًٌٝ  "ؾٛن٢ اذتٛاؽ"ايتكٛض ضتاٍٚ إٔ ْكـ ع٢ً قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

 ايًػٟٛ.

 :"ٛن٢ اذتٛاؽؾ"َػتٜٛات ايبٓا٤ ايًػٟٛ يكٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ  -3

تبني َٔ خ٬ٍ َا غبل إٔ ايهاتب١ قس ٚؾكت يف اْتكا٤ ايؿدكٝات احملطن١ 

يٮسساخ يف ضٚاٜتٗا متاؾٝا ٚا٭ؾهاض ٚا٫ْطباعات ايٛدسا١ْٝ اييت أضازت إٜكاهلا 

ٜسٜٛيٛدٝات ٖٚصٙ ا٭بعاز ٚا٭ ٗصٙ ا٫ْطباعات،يًكاض٨، ؾشًُت ٖصٙ ايؿدكٝات ب

س قاسبتٗا ايٛاقع ايصٟ غاز ادتعا٥ط خ٬ٍ ايعؿط١ٜ املتكاضع١ يف ايطٚا١ٜ اييت جتػ

ايػٛزا٤، َٚا ٖصٙ ايؿدكٝات إ٫ نا٥ٓات ٚضق١ٝ أغُٗت يف بٓا٥ٗا ايًػ١ ايؿ١ٝٓ 

ايؿاعط١ٜ يف ايطٚا١ٜ، ٚغٓشاٍٚ إٔ ْكـ ع٢ً ٖصٙ ايكٛض٠ يف ايطٚا١ٜ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ 

                                                         
زاض قططب١ يًٓؿط  :. زب1ٞ، طغُٝٝٛيٛدٝا ايكٛض٠ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝلبًدريٟ، ايسنتٛض ضنٛإ.  32

 .75م: ،2012ّ، ٚايتٛظٜع

، 1998ّ، زاض ايؿطٚم :. ايكاٖط1٠، طايٓعط١ٜ ايػطز١ٜ يف ايٓكس ا٭زبٞؾهٌ، ايسنتٛض ق٬ح.  33

 .295م:

املطنع  :ت. بري1ٚ، ط(، ايؿدك١ٝب١ٝٓ ايؿهٌ ايطٚا٥ٞ )ايؿها٤، ايعَٔعطاٟٚ، ايسنتٛض سػٔ.  34

 .213:م ،1990ّايجكايف ايعطبٞ، 
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ا املأيٛف،بس٤ّ ا٭زا٠ ٖٚٞ ايًػ١ اييت اتػُت بايؿاعط١ٜ ٚا٫ْعٜاح ٚنػط ْعاّ ايًػ١

 باملػت٣ٛ املعذُٞ، ثِ ايكطيف، ؾايرتنٝيب.
مس١ ا٫ختٝاض ايًػٟٛ َٔ أِٖ مسات ايهتاب١  ٫ ؾو إٔايب١ٝٓ املعذ١ُٝ:  -أ

ايؿ١ٝٓ،"شيو إٔ ايًػ١ تٛؾط يًُتهًِ ططقا شتتًؿ١ يًتعبري عٔ ؾ٤ٞ ٚاسس، ؾٝتٛىل 

، ٚقس جتػست ٖصٙ ايػ١ُ 35امل٪يـ اختٝاض َا ٜؿا٤ َٔ ايًػ١ ٚيف شيو ٜهُٔ أغًٛب٘"

،سٝح اْتكت ايهاتب١ "ؾٛن٢ اذتٛاؽ"يف ايبٓا٤ ايًػٟٛ يكٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

 ١ يف ايطٚا١ٜ.ايهًُات اييت تتُاؾ٢ ٚايبعس ايصٟ متجً٘ ايؿدكٝ

، ايصٟ ٚضخ َػ٪ٚي١ٝ (سٝا٠) بط١ً ايطٚا١ٜ ٛأخ ْٖٚٛاقط  ٖٚصا َا ظتًٛ يف ضغِ قٛض٠

دػ١ُٝ َٔ أبٝ٘، ٖٚٛ َٔ نباض ؾٗسا٤ ادتعا٥ط، ٚميجٌ ؾطعت١ ايؿباب ايصٟ عتٌُ 

ِٖ ٚطٓ٘ ٚأَت٘ يف خهِ ايكطاع ٚايتُعم ا٫دتُاعٞ دطا٤ ا٭سساخ ايسا١َٝ اييت 

إ ايعؿط١ٜ ايػٛزا٤، سٝح ٚظؿت نًُات تتُاؾ٢ ٖٚصٙ عاؾتٗا ب٬زٙ ادتعا٥ط إب

تكٍٛ يف ٚقؿ٘: "ْاقط عُطٙ غبع ٚعؿطٕٚ غ١ٓ، ٜكػطْٞ بج٬خ غٓٛات،  ايكٛض٠،

ٜٚهربْٞ بكه١ٝ، يكس دا٤ ٖصا ايعامل ٖهصا سا٬َ قه١ٝ َع٘ نُا ضتٌُ أمسا٤ 

 ،ْتكاضٍ ع٢ً ا٫)ْاقط( ٖٚٛ ٜسصٙ ايؿدك١ٝ ٖاغِ ، ؾ٬ٓسغ تهطاض ٫36 طتتاضٖا"

 يبط١ً.ؿدك١ٝ بايٓػب١ إىل ايف أنجط َٔ َٛنع مما ٜعهؼ أ١ُٖٝ ٖصٙ اي

ٚقس شنطت َع٘ نًُات تتُاؾ٢ ٖٚصا اذتكٌ ايس٫يٞ، َجٌ: قه١ٝ، ٚطٔ، تكٍٛ: 

"ْاقط تكاغِ نٌ ؾ٤ٞ َع ايٛطٔ، ٜتُ٘... ٚامس٘ ايصٟ مل ٜعس امس٘، ْاقط عبس 

ٌ املسيٌ يصانط٠ ايٛطٔ، ٚيهٔ يٝؼ بايهطٚض٠ طؿٌ ايٛطٔ املسيٌ، املٛىل نإ ايطؿ

يٝؼ غ٬ٗ إٔ تهٕٛ ابٔ ضَع ٚطين... ؾًِ عتسخ إٔ ايتكٝت ب٘ إ٫ ٚنإ بني 

، ؾكٛض٠ ْاقط يف ايطٚا١ٜ تطازف َباز٨ ايكه١ٝ ايٛط١ٝٓ، 37ق٬تني، أٚ بني قهٝتني"

إىل قًب ٖصٙ ايؿدك١ٝ، تكٍٛ: "نإ خ٬هلا ٚيعٌ ٖصا َا دعٌ زا٤ ايٛطٔ ٜتػطب 

                                                         
. 1، طا٭غًٛب١ٝ ٚايٓل ايؿعطٟ )املطدع١ٝ ايؿهط١ٜ ٚاٯيٝات اإلدطا١ٝ٥(١، ايسنتٛض٠ ْع١ُٝ. غعسٜ 35

 . 43، م:2016ّزاض ايه١ًُ،  :ادتعا٥ط

 .126م: .ؾٛن٢ اذتٛاؽَػتػامنٞ، أس٬ّ.  36

 .127م: ،ْؿػ٘ املكسض 37
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 ، ؾهًُتا:٫39 أنجط" 38ا ٜٓكٌ إيٝ٘ تصَطٙ ٚغدطْ٘اقط ٜرتزز عًٞ، ضمبا يٝذس أسّس

ايػٝام يتذػس سايت٘ ايٓؿػ١ٝ ايٓامج١ عٔ ايتُعم ايصٟ  )تصَط،غدط( ٚضزتا يف ٖصا

ا مما ظاز يف ٜعٝؿ٘ ايٛطٔ، ٖٚٛ ٫ عتٌُ ِٖ ايٛطٔ ؾشػب بٌ عتٌُ ِٖ ا٭١َ أّٜه

انططاب٘ ٚتؿتت٘ ايٓؿػٞ، تكٍٛ: "عٓس بس٤ ا٫دتٝاح ايعطاقٞ نإ َؿتتا... 

 .40"َهططبا، ٜٓاّ ٖٚٛ َٔ أْكاض قساّ سػني، ٜٚػتٝكغ ٖٚٛ ٜساؾع عٔ ايهٜٛت

ايكٛض٠ ايهباب١ٝ ايػاَه١، ؾكس اْتكت  ٚأَا بايٓػب١ يًكشؿٞ خايس بٔ طٛباٍ شٟ

ايهاتب١ نًُات تتُاؾ٢ ٖٚصا ايػُٛض احملطى ٭سساخ ايطٚا١ٜ، َٚٓٗا ن١ًُ 

)ايػُٛض( اييت ُٖٝٓت يف ضغِ ٖصٙ ايكٛض٠، تكٍٛ: "أسب نٌ َا ٜكٍٛ ضمبا ٭ْين 

، ٜٚتذاٚض ايػُٛض َع نًُات أخط٣ َجٌ )ا٭غٛز( ٖٚٛ يٕٛ 41َأخٛش٠ بػُٛن٘"

يباغ٘ اييت تهطضت يف قٛهلا: "مل ٜعٓين نجريا أْ٘ مل ٜأت )ايٓازٍ(، بكسض َا نإ 

ٜعٓٝين قسّٚ ضدٌ ممٝع املعٗط، ٜطتسٟ قُٝكا أغٛز ْٚعاضات مشؼ غٛزا٤... أعح 

دٌ، عٔ بكاٜا سعٕ غطٟ، عٔ سب يف عٝٓٝ٘ عٔ ؾ٤ٞ َا، عٔ شنط٣، عٔ ؾٛم َ٪

َات يف ٖصا املهإ، ٚيهٔ عٝٓٝ٘ املدتؿٝتني خًـ ْعاضات غٛزا٤ ٫ تٛق٬ْين إىل 

، باإلناؾ١ إىل ن١ًُ )عت١ُ( يف قٛهلا: "أقبح هلصا ايعطط شنط٣ 42أٟ دٛاب"

"ؾكس زخٌ يف  ، ٚن١ًُ )نباب( ٚ)زخإ( يف قٛهلا:44اذتٛاؽ" 43تكٛزْٞ يف عت١ُ

 .45ساي١ ايكُت ٚانعا بٝين ٚبٝٓ٘ مج٬ َٔ نباب ايسخإ"

                                                         
    .42م: .5ز، يػإ ايعطبايتصَط: يّٛ ايٓؿؼ ٚايػهب، ٜٓعط: ابٔ َٓعٛض، مجاٍ ايسٜٔ.  38

 .129:م .ؾٛن٢ اذتٛاؽَػتػامنٞ،أس٬ّ.  39

 .127:م ،ْؿػ٘ املكسض 40

 .261:م كسض ْؿػ٘،امل 41

 .67ْؿػ٘، م: املكسض 42

. 9ز، يػإ ايعطبابٔ َٓعٛض، مجاٍ ايسٜٔ.  ٓعط:ٜ ،عٓس غكٛط ْٛض ايؿؿلعت١ُ: عت١ُ ايًٌٝ ظ٬ّ أٚي٘  43
 .30م:

 .20:م .ؾٛن٢ اذتٛاؽَػتػامنٞ، أس٬ّ.  44

 .27، م:ْؿػ٘ املكسض 45
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ط ايس٫يٞ املُٝع يؿدك١ٝ خايس ٖٚٛ ؾاغتعُاٍ ايًٕٛ ا٭غٛز َٚا ٜطازؾ٘ ٧َٜٛ بارت

ايػُٛض، ٚقس خكت ايهاتب١ ؾدك١ٝ قسٜك٘ )عبس اذتل( بايًٕٛ املكابٌ ي٘ ٖٚٛ 

ا٭بٝض ايصٟ ٜٛسٞ بايكؿا٤ ٚايٓكا٤ ٚايطٗط يف قٛهلا: "ضدٌ بكُٝل أبٝض زٕٚ ضبط١ 

 .46عٓل"

ختكاض( اييت تهطضت َٚٔ ايهًُات اييت تعُل َع٢ٓ ايػُٛض نًُتا )ايكُت، ٚا٫

يف نٌ تؿاقٌٝ ٖصٙ ايؿدك١ٝ، َٓٗا: "ّٜٛ نإ ُٖٞ إٔ أعطف ملاشا زخٌ ٖصا 

، ؾُععِ 47ايطدٌ زٜط ايكُت، ٚاختكط ايًػ١ ست٢ مل تعس تتذاٚظ بهع نًُات"

ايهًُات املػتدس١َ يف بٓا٤ قٛض٠ ٖصٙ ايؿدك١ٝ تٛسٞ بايهباب١ٝ، َٚا تجريٙ َٔ 

 س٣ ايبط١ً اييت تسخٌ يف ساي١ َٔ اذتري٠ ٚؾٛن٢ اذتٛاؽ.ضز٠ ؾعٌ ي

غٞ  يكػ٠ٛ ٚايتػًط ٖٚٛ ظٚز ايبط١ًع إىل اٚتطغِ ايهاتب١ ؾدك١ٝ أخط٣ تطَ

 َكطؿ٢، ؾتٓتكٞ َعذُا يػٜٛا ٜتُاؾ٢ ٖٚصٙ ايكؿات ع٢ً غطاض نًُيت )ايهػط،

ا٤ يٝػت ايٓػ غط٠ٛ( يف قٛهلا: "ؾأٜٔ ايعذب يف إٔ ٜهػطْٞ أٜها زٕٚ قكس... أٚ

ُّ ، َٚجٌ نًُيت 48ا حتت ؾت١ٓ ايبصي١ ايعػهط١ٜ ٚغطٛتٗا"نايؿعٛب ٜكعٔ زا٥

عبٛز١ٜ(: "بُٝٓا ظتس ٖٛ يف تػًط٘ اغتُطاض١ٜ ملٗاَ٘ ايٛظٝؿ١ٝ خاضز ايبٝت...  )تػًط،

ٖصٙ  سٝح ٜػِٗ ٖصا املعذِ يف إبطاظ قٛض٠ ،49نٓت أَهٞ ضتٛ عبٛزٜيت مبؿ٦ٝيت"

 ايؿدك١ٝ ايصنٛض١ٜ املتػًط١ اييت نإ ؾكسإ ا٭ب٠ٛ أسس أِٖ أغباب ا٫ضتباط بٗا . 

يسق١ ايس٫٫ت  املٓبجك١  ٔ عًُا٤ ايعطب١ٝ َٓص أظ١َٓ َبهط٠تؿط ايب١ٝٓ املٛضؾٛيٛد١ٝ: -ب

ٜب٢ٓ ع٢ً عٔ ايب٢ٓ ايكطؾ١ٝ يًه١ًُ؛ نْٛٗا اذت١ً اييت ٜكاؽ ايًؿغ َٔ خ٬هلا ٚ

(: "ايس٫ي١ ايكٓاع١ٝ أق٣ٛ َٔ املع١ٜٛٓ َٔ قبٌ أْٗا ـ392ٖ تدين )قٛضتٗا، ٜكٍٛ ابٔ 

ٚإٕ مل تهٔ يؿعا ؾإْٗا قٛض٠ عتًُٗا ايًؿغ، ٚغتطز عًٝٗا، ٜٚػتكط ع٢ً املجاٍ 

املعتعّ بٗا؛ ؾًُا ناْت نصيو ذتكت عهُ٘ ٚدطت زتط٣ ايًؿغ املٓطٛم ب٘ 

                                                         
 .66، م:ْؿػ٘ املكسض 46

 .360:م ،ْؿػ٘ املكسض 47

 .22:م ْؿػ٘، املكسض 48

 .21:م ،ْؿػ٘ املكسض 49



 اجليل اجلديد 83                                      ...التشكيل اللغوي لصورة الرجل يف رواية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يناير                       5ج/ – 01ع 

؛ سٝح اٖتس٣ بؿهطٙ ايجاقب ٭١ُٖٝ ايس٫ي١ اييت 50ؾسخ٬ يف باب ايعًّٛ باملؿاٖس٠"

املعذُٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٛقٛف ع٢ً  ايه١ًُ َكسَا إٜاٖا ع٢ً َعٓاٖا حتًُٗا قٛض٠

 ٟ يًدطابات ا٭زب١ٝ.ؾاع١ًٝ ايب١ٝٓ ايكطؾ١ٝ َٔ أغاغٝات ايتشًٌٝ ايًػٛ

ايٓاظط يف ايطٚا١ٜ إٔ ا٭زٜب١ قس أٚيت عٓا١ٜ ؾا٥ك١ يتٛظٝـ ٖصٙ ايب١ٝٓ يف ضغِ ٚظتس 

قٛض٠ ايطدٌ، ؾؿٞ ضغِ قٛض٠ ْاقط صتس سهٛضٜا قٜٛا يًكٝؼ ايساي١ ع٢ً اذتسٚخ 

عا٥س،  ؛ ع٢ً غطاض )ْاقط، سا٬َ، ايؿاخط، َكاب51،٬ٚايتذسز ناغِ ايؿاعٌ

)املسيٌ،َؿتتا(، ٚايؿعٌ املهاضع  52شاٖب، َهططبا(، نُا صتس قٝػ١ اغِ املؿعٍٛ

)ٜرتزز، ظتس، ٜٓكٌ، ٜكػطْٞ، ٜهربْٞ(، ٚتتهاؾط ٖصٙ ايكٝؼ يتذػس ساي١ ْاقط 

 ايٓؿػ١ٝ املهططب١ دطا٤ ٖصٙ ا٭سساخ. 

أَا بايٓػب١ يؿدك١ٝ خايس ؾٓذس ايٛقـ باملكسض ايساٍ ع٢ً ق٠ٛ ا٫تكاف 

، ؾٛم، سعٕ، سب، شنط٣ ، َجٌ: )قسّٚ، أْاق١، ضدٛي١، ْعط٠، غ٬ّ،53باذتسخ

عطط، عت١ُ، قُت، َٓطل( مما ٜعهؼ ق٠ٛ تأثري ٖصٙ ايؿدك١ٝ يف بط١ً ايطٚا١ٜ 

 ٚيف أسساثٗا.

 ضغِ قٛض٠ ايعٚز املتػًط غٞ َكطؿ٢، َجٌ: نُا صتس ١ُٖٓٝ ٖصٙ ايكٝػ١ يف

)اغتها١ْ، غط٠ٛ، ق٠ٛ، اغتُطاض١ٜ، ايطدٛي١، ايػًط١، سط١ٜ، دٛع، خٛف، 

ؿط١ٜ ، مما ظتػس ٖصٙ ايؿدك١ٝ املػتبس٠ ببط١ً ايطٚا١ٜ ٚبادتعا٥ط أٜاّ ايع54بطز(

َّٕ ايب١ٝٓ ايكطؾ١ٝ قس أغُٗايػٛزا٤، ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ بأ ا يف بٓا٤ ا بايّػت إغٗا

 قٛض٠ ايطدٌ ٚايهؿـ عٔ ٬َستٗا يف ايطٚا١ٜ.

                                                         
اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض  :ط. ايكاٖط٠.ز ،3ز : ستُس عًٞ ايٓذاض،تح، ارتكا٥لٕ. ابٔ دين، أبٛ ايؿتح عجُا 50

 .98، م:2006ّايجكاؾ١، 

باذتسٚخ َا ٜكابٌ ايجبٛت" ٜٓعط: ٚ ،ٜككس باذتسخ َع٢ٓ املكسضٚ ؾاعً٘،"اذتسخ ٚاذتسٚخ ٚ ٜٚكاؽ يًس٫ي١ ع٢ً 51

 .41م: ّ،2007زاض عُاض،  :. عُا2ٕ، طَعاْٞ ا٭ب١ٝٓ يف ايعطب١ٝايػاَطا٥ٞ، ايسنتٛض ؾانٌ قاحل. 

 .53:، ماملطدع ْؿػ٘" ٜٓعط: شات املؿعٍٜٛكاؽ يًس٫ي١ ع٢ً "اذتسخ ٚاذتسٚخ ٚ 52

. زاض ايتٛؾٝك١ٝ، ز .ط. ايكاٖط٠:ز ،8ز : أمحس غٝس أمحس،، تحؾطح املؿكٌٛؾل ايسٜٔ. ٜٓعط: ابٔ ٜعٝـ، َ 53

 .606م: ،ت

 .38-37املطدع ْؿػ٘ ، م: 54
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ٜكّٛ ايرتنٝب ايًػٟٛ ع٢ً ايطبط بني ا٭يؿاظ ٚتطتٝبٗا ٚؾل  ايب١ٝٓ ايرتنٝب١ٝ: -ز

ت ) منط َعني يًتعبري عٔ املع٢ٓ املككٛز ٚإٜكاي٘ إىل املتًكٞ، قاٍ أبٛ عًٞ ايؿاضغٞ

َّ َع ا٫غِ ؾٝهٕٛ "ا٫غِ ٜأتًـ: (ـ337ٖ ا نكٛيٓا: عُطٚ أخٛى، ا َؿّٝسن٬

ٚبؿط قاسبو، ٜٚأتًـ ايؿعٌ َع ا٫غِ ؾٝهٕٛ شيو نكٛيٓا: نتب عبس اهلل، ٚغط 

ل قٛاعس َٚعاٜري نِ ن١ًُ إىل ن١ًُ ؾأنجط ٚؾ .  ؾايرتنٝب ايًػٟٛ 55ٖٛبهط"

أق١ًٝ َططز٠ يف ن٬ّ ايعطب، يٝتهٕٛ يؿغ ي٘ ١٦ٖٝ ادتُاع١ٝ شات ز٫ي١ َػاٜط٠  

 إ٫ َٔ خ٬ٍ ٖصا املػت٣ٛ ملعاْٞ ا٭زب١ٝإٔ تتشكل اؾ٬ ميهٔ يس٫ي١ َؿطزات٘، 

"ؾهٌ َا يف ايٓؿؼ َٔ قًل ْٚبض، ٚنٌ َا حتػ٘ ايطٚح ٜٚؿٛض ب٘ ايكًب، ٫ ظتس ي٘ 

، ٚايٓاظط يف قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ 56ات ٖٚصٙ ايرتانٝب"َػطبا إ٫ ٖصٙ ايهًُ

 ظتسٖا تٓبذؼ َٔ خ٬ٍ َػا٤ي١ ايػُات ايرتنٝب١ٝ اييت جتػست َٔ خ٬هلا

 .57٘ ٖصا ادتاْب املبني يف ايًػ١""ؾادتاْب ايٛانح ايبني يف اذتؼ اإلْػاْٞ ٜكابً

ٖٚصا َا صتسٙ يف قٛض٠ خايس املتػ١ُ بايهباب١ٝ ٚايػُٛض يف ايطٚا١ٜ ٖٚٞ احملطى 

ا٭غاغٞ ٭سساثٗا بعس ايبط١ً اييت تكٍٛ: "عططٙ ايصٟ اخرتم سٛاغٞ، أعازْٞ إىل 

يٝهتٌُ املؿٗس... ايعطط ايصٟ مشُت٘ يف ايػُٝٓا... ٚسسٖا ْعطت٘ ناْت تٓككٗا 

، ٚتكٍٛ يف َٛنع آخط: 58ؾكس أقبح هلصا ايعطط شنط٣ تكٛزْٞ يف عت١ُ اذتٛاؽ

سٝح ٜهتػٞ  ،59"ّٜٛ نإ ُٖٞ إٔ أعطف ملاشا زخٌ ٖصا ايطدٌ زٜط ايكُت؟"

اق١ َٓٗا: تهطاض ايتعبري ايرتنٝب ايًػٟٛ يف ضغِ ٬ََح ٖصٙ ايؿدك١ٝ مسات خ

                                                         
عامل ايهتب،  :. بريٚت2ٚزضاغ١: ناظِ عط املطدإ، ط تح ،اإلٜهاح ايعهسٟايؿاضغٞ، أبٛ عًٞ.  55

 .9، م:1996ّ

 ،8712َّهتب١ ٖٚب١،  :. ايكاٖط3٠، طز٫٫ت ايرتانٝب زضاغ١ ب٬غ١ٝأبٛ َٛغ٢، ايسنتٛض ستُس.  56

 .38م:

 .38م: ،املطدع ْؿػ٘ 57

 .20:م .ؾٛن٢ اذتٛاؽَػتػامنٞ، أس٬ّ.  58

 .360ْؿػ٘، م: املكسض 59
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، 60بادت١ًُ ا٫مس١ٝ ٖٚٞ َٔ َ٪نسات ارترب، نُا تسٍ ع٢ً ا٫غتكطاض ٚايجبٛت

ٚا٫غتعا١ْ يف ٚقـ ٖصٙ ايؿدك١ٝ بادت١ًُ املٛقٛؾ١، ٚا٭مسا٤ املب١ُٗ )ايصٟ، 

ا(، ٖٚٛ َا ٜتُاؾ٢ ٚايتأنٝس ع٢ً غُٛض ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٚأُٖٝتٗا يف غريٚض٠ ٖص

 أسساخ ايطٚا١ٜ.

ٖصا باإلناؾ١ إىل ا٫غتعا١ْ بتهطاض ادتاض ٚاجملطٚض "أعح يف عٝٓٝ٘ عٔ ؾ٤ٞ َا؛ 

، 61عٔ شنط٣، عٔ ؾٛم َ٪دٌ، عٔ بكاٜا سعٕ غطٟ،عٔ سب َات يف ٖصا املهإ"

مما ظتػس سري٠ ٚانططاب ايبط١ً سٝا٠ سٍٛ غُٛض ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٚايبشح عٔ 

سكٝكتٗا، سٝح ٜتهطض ايُٓط ايرتنٝيب باسجا عٔ منط آخط نُا تبشح ايبط١ً عٔ 

سكٝك١ ٖصٙ ايؿدك١ٝ، َٚا ٜعُل ٖصٙ اذتري٠ ٖٚصا ا٫نططاب َعاٚد١ ارترب 

٤ٍ أٟ املكٝبتني تطاٙ ٖصا باإلْؿا٤ َٔ تهطاض ادت١ًُ ا٫غتؿٗا١َٝ، َٚٓٗا: "أتػا

 .62ايطدٌ، َٚاشا يٛ عاز يٝهٕٛ َكٝبيت ايجا١ْٝ بعسا نإ َكٝبيت ا٭ٚىل؟"

بُٝٓا متٌٝ ايطٚا١ٝ٥ إىل تهطاض ايٛظٝؿ١ اذتاي١ٝ يف ايرتانٝب اجملػس٠ يؿدك١ٝ 

 قه١ٝ ايبط١ً املعطٚف مبباز٥٘، تكٍٛ: "يكس دا٤ ايعامل ٖهصا سا٬َ ٖٚٛ أخْٛاقط 

، "ٚظتًؼ يف دبت٘ ايبٝها٤ َكاب٬ يٞ... ٜٓاّ ٖٚٛ َٔ أْكاض قساّ سػني، 63َع٘"

، سٝح ٚضزت اذتاٍ بكٝػيت املؿطز ٚادت١ًُ 64ٜٚػتٝكغ ٖٚٛ ٜساؾع عٔ ايهٜٛت"

طٜط ايصٟ ا٫مس١ٝ يتذػس ساي١ ٖصٙ ايؿدك١ٝ املهططب١ املؿتت١ جتاٙ ٖصا ايٛنع امل

ا َٓطل ايعطب١ٝ ايكا٥ٌ "ادتٌُ بعس أثط ؾٝٗا أميا تأثط. ٚنإٔ ايطٚا١ٝ٥ تعٞ دّٝس

                                                         
، 3000ّزاض ايؿهط،  :. زَؿل8ط، 8ز، َعاْٞ ايٓشٜٛٓعط: ايػاَطا٥ٞ، ايسنتٛض ؾانٌ قاحل.  60

 .68م:

 .62:م .ؾٛن٢ اذتٛاؽ أس٬ّ. َػتػامنٞ، 61

 .862، م:ْؿػ٘ املكسض 62

 .836:م ْؿػ٘، املكسض 63

 .328:م ْؿػ٘، املكسض 64
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١ يف ضغِ ، ؾتهجط َٔ اغتدساّ ايكؿ65ايٓهطات قؿات، ٚبعس املعاضف أسٛاٍ"

 ايؿدك١ٝ ايػاَه١، ٚتػتدسّ اذتاٍ يف ٚقـ ؾدك١ٝ ا٭ر ايؿكٝل املعطف يسٜٗا.

ٚيف ٚقـ ؾدك١ٝ ايعٚز املتػًط تػتدسّ ايهاتب١ اغِ اإلؾاض٠ َكطْٚا ب٬ّ ايبعس 

)شيو( نُا تػتدسّ ايعَٔ املانٞ )ابتًعت، سٛيتِٗ، ٚيس، محٌ، نٓت أَهٞ( يف 

ٜٓتُٕٛ إىل سطٚب ط١ًٜٛ ايٓؿؼ، ابتًعت  قٛهلا: "شيو ادتٌٝ َٔ ايطداٍ، ايصٜٔ

طؿٛيتِٗ ٚؾبابِٗ زٕٚ ضمح١، ٚسٛيتِٗ ضدا٫ عٓٝؿني... أتٛقع إٔ ٜهٕٛ ظٚدٞ قس 

ٚيس مبعاز عػهطٟ، ٚمحٌ ايػ٬ح قبٌ إٔ عتٌُ أٟ ؾ٤ٞ... ٚأْين نٓت أَهٞ 

سٝح تعرب باغتدساّ اغِ اإلؾاض٠ ، 66ضتٛ عبٛزٜيت مبؿ٦ٝيت، َٚٔ ا٭ضدح زٕٚ اْتباٙ"

املكطٕٚ ب٬ّ ايبعس عٔ ضغب١ ايبط١ً )سٝا٠( يف جتاٚظ ٚجتاٌٖ ايع٬ق١ َع ٖصا ايطدٌ 

، ٖصا ا٭خري ايصٟ ْكشٗا بٗصا، املتػًط ايصٟ طاملا أضقٗا ٚأضم أخاٖا )ْاقط(

٣ ؾًٓشغ بٛنٛح نٝـ تتساخٌ املػتٜٛات ايًػا١ْٝ ٚتٓكٗط يتؿهٌ ذت١ُ يػ١ٜٛ تتبس

 َٔ خ٬هلا قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ.

 :ايبشح خامت١

ضنعت ايسضاغ١ ع٢ً ادتاْب ايًػاْٞ يكٛض٠ ايطدٌ يف إسس٣ ايطٚاٜات ايٓػ١ٜٛ 

 املعاقط٠، ٖٚٞ "ؾٛن٢ اذتٛاؽ" ٭س٬ّ َػتػامنٞ، ٚقس تٛقًت إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

يف  استًت قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ َػاس١ ٚاغع١، سٝح أغُٗت ٖصٙ ايكٛض٠ -

 حتطٜو غريٚض٠ ا٭سساخ بؿهٌ ٫ؾت إىل داْب قٛض٠ املطأ٠ ايبط١ً.
اتػُت قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ بايتٓٛع ٚايتعسز تبعا يتٓٛع ا٭بعاز ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ اييت  -

ططستٗا ايهاتب١؛ ؾكٛض٠ خايس تعهؼ َٛقـ املجكـ ادتعا٥طٟ َٔ ا٭ظ١َ، ٚدطأت٘ 

٠ ايعٚز غٞ ؾطٜـ جتػس أقشاب يف َٛادٗتٗا، ٚاغتؿٗازٙ ٭دٌ ٚطٓ٘، ٚقٛض

ايػًط١ ٚايٓؿٛش ٚاغتشٛاشِٖ ع٢ً خريات ايب٬ز ْٚٗبٗا يف ظٌ ٖصٙ ا٭ظ١َ، بُٝٓا تعرب 

                                                         
: . بريٚت8ط، 3ز ،، تح: بطنات ٜٛغـ ٖبٛزَػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜبابٔ ٖؿاّ: مجاٍ ايسٜٔ.  65

 .20:مّ، 8777زاض ا٭ضقِ، 

 .21-22م: .ؾٛن٢ اذتٛاؽ أس٬ّ. َػتػامنٞ، 66
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قٛض٠ ا٭ر ْاقط عٔ ايؿباب ايطُٛح اذتاٌَ هلِ ٚطٓ٘ ٚأَت٘ ٚاملتأثط بٗصٙ ا٭سساخ 

 املأغا١ٜٚ.
املعذِ متعٗطت قٛض٠ ايطدٌ يف ايطٚا١ٜ َٔ خ٬ٍ يػ١ خاق١، اتػُت باْتكا٤  -

ايًػٟٛ املٓاغب يًبعس ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ متجً٘ ايؿدك١ٝ يف ايطٚا١ٜ؛ ناختٝاض ا٭غٛز 

َٚطازؾات٘ امل٥٬ِ يػُٛض ؾدك١ٝ خايس، ٚا٭بٝض ايساٍ ع٢ً ايطٗط ٚايٓكا٤ 

يؿدك١ٝ عبس اذتل، ٚنًُات ايػٝطط٠ ٚادتربٚت يؿدك١ٝ غٞ َكطؿ٢. ٚقس 

ايطاقات ايكطؾ١ٝ اهلا١ً٥ يًػ١ ايعطب١ٝ  اغتعاْت ايهاتب١ يف ضغِ ٖصٙ ايكٛض٠ بتٛظٝـ

ع٢ً غطاض اغِ ايؿاعٌ ٚاغِ املؿعٍٛ، ٚايكؿ١ املؿب١ٗ، ٚاملكسض، باإلناؾ١ إىل 

اعتُازٖا يف ضغِ َعامل ٖصٙ ايكٛض٠ ع٢ً تطانٝب يػ١ٜٛ تتُاؾ٢ ٚمنط ايؿدك١ٝ 

ع٢ً غطاض ادت١ًُ اذتاي١ٝ يف ٚقـ ا٭ر املعطٚف ْاقط، ٚايكؿ١ يف ٚقـ ايػاَض، 

ناؾ١ إىل تهطاض ادت١ًُ ا٫مس١ٝ يًس٫ي١ ع٢ً ايجبٛت، ٚايؿعٌ املانٞ ايصٟ ٧َٜٛ باإل

 مبشاٚي١ جتاٚظ ٖصٙ ا٭سساخ.
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 قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعًٝإ:

 ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت" أمنٛشًدا

ايكاعسٟ أمسا٤. ز
 
Email:ahhsalsaedi@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدل
إىل زضاغ١ َس٣ سهٛض قهاٜا املطأ٠ ٚمناشدٗا ٚأغايٝب تكٜٛطٖا يف ايبشح ٜٗسف 

ت ايطٚا١ٜ َٔ أِٖ ناتبا عرب زضاغ١ ٖصا اؿهٛض عٓس ناتب١ ز١ٜ،ايطٚا١ٜ ايػعٛ

٬ٍ منٛشز ضٚا٥ٞ زاٍ ٖٛ ضٚاٜتٗا "أْج٢ ، َٚٔ خايٓػ١ٜٛ ايػعٛز١ٜ ٖٚٞ "قُاؾ١ ايعًٝإ"

 . ايعٓهبٛت"

َٚٔ أِٖ  ."أْج٢ ايعٓهبٛتس ايٓػٟٛ، ٚمت تطبٝك٘ ع٢ً ضٚا١ٜ "ٚاتبع ايبشح َٓٗر ايٓك

املطأ٠ يف خطاب ايعًٝإ ايطٚا٥ٞ َٔ خ٬ٍ قهاٜاٖا  ر اييت تٛقٌ إيٝٗا: سهٛضايٓتا٥

ٚتؿهٌ ٖصا اؿهٛض عرب منٛشدني ْػٜٛني، ُٖا: املطأ٠ املػتًب١،  املدتًؿ١.

ٚاملتشس١ٜ، ٚتعسزت أغايٝب ٖصا ايتكٜٛط بني ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ ٚا٫غتبطاْٞ 

 ٚايتكطٜطٟ.

 ُاؾ١ ايعًٝإ.ا٭زب ايٓػٟٛ، أْج٢ ايعٓهبٛت، قٛض٠ املطأ٠، ق :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This article aims to study the extent of the presence of women's issues, 

their models and methods of their portraying in the Saudi novel. This is 

achieved by examining this presence in the writings of one of the most 

significant Saudi feminist novel writers: Gomashah Al-Elayyan, through 

an indicative novel model, which is her novel “Untha Al-Ankaboot”. 

This research adopts the feminist critique method, which is applied to the 

novel of “Untha Al- Ankaboot”. Among key results reached to by the 

research are: Women's presence in Al-Elayyan narrative discourse 

through her various issues. This presence is formed through two feminist 

models; oppressed women, and defiant women. There are multiple styles 

as regards this portrayal that vary between pictorial style, and 

introspective -declarative style. 

                                                           
 ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ،طٝب١ داَع١.  
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 َكس١َ: 

 أَ ايكهاٜا اإلْػا١ْٝ َٛنًٛع ناتب١ ٚضٚا١ٝ٥ غعٛز١ٜ تتدص "قُاؾ١ ايعًٝإ"

غُٝا قه١ٝ املطأ٠ يف ايعامل ايعطبٞ عا١َ ٚايػعٛزٟ خاق١، سٝح  يطٚاٜاتٗا، ٫ٚ

تٗا املدتًؿ١؛ مما ٜكٝس ؾها٤ تعاْٞ َٔ انطٗاز ايطدٌ هلا ٚؼهُ٘ يف ؾ٪ٕٚ سٝا

سطٜتٗا، ٜٚػًبٗا إضازتٗا، ٜٚكازض سكٗا ايطبٝعٞ يف اؿٝا٠، ٚطايبت ايهاتب١ 

ًِ ايٛاقع عًٝٗا، ٚمتتعٗا بهاؾ١ سكٛقٗا يف ايتعًِٝ از ٚايعبتشطٜطٖا َٔ ا٫نطٗ

ٚايعٌُ َٚٓاسٞ اؿٝا٠ املدتًؿ١؛ يتكبح عٓكًطا ؾاع٬ً ٜػِٗ يف ْٗه١ اجملتُع 

1ٍٛإٕ "ؼطٜط ايؿطز ٚضقٝ٘ غبٌٝ إىل ؼطٜط اجملتُع ٚتكسَ٘" ٚتطٛضٙ؛ سٝح ضت ، ٚق

ايعًٝإ ايُٓٛشز اإلْػاْٞ يف ضٚاٜاتٗا ممج٬ً يف املطأ٠ يف آَاهلا ٚآ٫َٗا، ٚأس٬َٗا 

ٚنعؿٗا، ٚإقساَٗا ٚإسذاَٗا، ٚغعٝٗا اؿجٝح ٚضا٤ َػتكبٌ ٚخٝباتٗا، ٚقٛتٗا 

 ا َٔ اؿط١ٜ ٚاإلْػا١ْٝ.أؾهٌ ٚؾها٤ أٚغع ميٓشٗا َعًٜس

 ٖسف ايبشح:

ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل زضاغ١ قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعًٝإ َتدًصا َٔ ضٚاٜتٗا 

 أمنٛشًدا. "أْج٢ ايعٓهبٛت"

 إؾهايٝات ايبشح:

 ت ايتاي١ٝ:ٜططح ايبشح ايتػا٫٩

 ؟"أْج٢ ايعٓهبٛت"َا قهاٜا املطأ٠ اييت سهطت يف ضٚا١ٜ 

 ؟"أْج٢ ايعٓهبٛت "َا ايُٓاشز ايٓػ١ٜٛ اييت قسَت يف ضٚا١ٜ 

 ؟"أْج٢ ايعٓهبٛت"َا أغايٝب تكٜٛط املطأ٠ يف ضٚا١ٜ 

 َٓٗر ايبشح:

املٓٗر ايصٟ اختاضٙ ٖصا ايبشح ٖٛ َٓٗر ايٓكس ايٓػٟٛ، ايصٟ ٜٗتِ بسضاغ١ ايهتاب١ 

 ايٓػ١ٜٛ ٚقهاٜاٖا ٚػًٝات شيو يف اـطاب ا٭زبٞ. 

 

                                                           
1

، 1973ّ. ايكاٖط٠: َطنع نتب ايؿطم ا٭ٚغط، 1، طقٛض٠ املطأ٠ يف ايطٚا١ٜ املعاقط٠ ط٘.ٚازٟ،  

 .58:م
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 ايسضاغات ايػابك١:

ِٝإ، َٓٗا:  ٖٓاى عس٠ زضاغات مت إلاظٖا سٍٛ أزب قُاؾ١ ايعً

 "ِٝإ قُاؾ١ قكل يف اؾسٜس٠ املطأ٠  ٖٚصٙ ّ،2003 ايؿطٜـ، مسري ،"ايعً

 (.ايعؾاف ي١ًٝ يف زَٛع) ايككك١ٝ فُٛعتٗا يف قطا٠ٌ٤ ايسضاغ١

 "ٜاغني غامل ،"ايطٚا١ٝ٥ ايعًٝإ قُاؾ١ أعُاٍ يف ٚايتؿهٌٝ ط١ٜ٩اي 

 ايًػ١ قػِ يف أعست َادػتري ضغاي١ ا٭قٌ يف ٚايهتاب ّ،2011ايؿكري،

 ايط١ٜ٩ سٝح َٔ ايعًٝإ إٕ ايباسح ٜٚط٣ ّ،2009 عاّ َ٪ت١ ظاَع١ ايعطب١ٝ

 َٚٔ ١،ٚايجكاؾٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ايكهاٜا َٔ ايعسٜس تٓاٚيت

 ٚبصيو ٚاؿبه١، ٚايؿدكٝات ٚايعَإ املهإ ٚظؿت ايتؿهٌٝ سٝح

 .ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ ؼت٘ تٓسضز ايصٟ ايعاّ اإلطاض اعتُست تهٕٛ

 "ِٝإ قُاؾ١ ضٚاٜات يف ايعَها١ْٝ بٓا٤  َادػتري ضغاي١ ايؿطٜسٟ، شنط٣ ،"ايعً

 يككِٝ،ا داَع١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايسضاغات ايعطب١ٝ ايًػ١ ن١ًٝ َٓؿٛض٠، غري

 كتًؿني ْٛعني عٔ زضاغتٗا خ٬ٍ َٔ ايباسج١ ٚتهؿـ ّ،2012 ايػعٛز١ٜ،

 ايتابع١، ٚايعَها١ْٝ ا٭ق١ًٝ، ايعَها١ْٝ يف متج٬ ايطٚا٥ٞ ايعَهإ َٔ

 .املدتًؿ١ ايػطز١ٜ ايتكٓٝات َٔ ايعسٜس ع٢ً َُٓٗا نٌ ٚاستٛت

 "ِٝإ قُاؾ١ عٓس ايطٚا١ٜ  ضغاي١ ٜجٞ،ايطٚ ضِٜ ،"ؼ١ًًٝٝ ْكس١ٜ زضاغ١ ايعً

 ّ،2014 ايػعٛز١ٜ، طٝب١، داَع١ ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػِ يف َٓؿٛض٠ غري َادػتري

ِٝإ عٓس ايطٚا١ٜ ؾٔ ؾٝ٘ ايباسج١ ٚتٓاٚيت ٍٍ مخػ١ يف ايعً  ايط٣٩ يف ا٭ٍٚ: ؾكٛ

 ٚايعَإ، املهإ يف ٚايجايح ٚا٭سساخ، ايؿدكٝات يف ٚايجاْٞ ٚاملهاَني،

 .ٚاؿٛاض طزايػ يف ٚاـاَؼ ايًػ١، يف ٚايطابع

 "ِٝإ قُاؾ١ ضٚاٜات يف ايطدٌ قٛض٠  ٚقسّ ّ،2019 ؾٓسٟ، أبٛ عكاّ ،"ايعً

ِٝإ، ضٚاٜات يف يًطدٌ قٛض عس٠ ايباسح  ٜؿب٘ ايصٟ ايطدٌ قٛض٠: ٖٞ ايعً

 ايصٟ ايهعٝـ ايطدٌ ٚقٛض٠ ايؿدكٝات، َكري يف ٜٚتشهِ ٝطإايؿ

 ايطدٌ ٛض٠ٚق املطٜض، ايطدٌ ٚقٛض٠ ق١ٜٛ، أخط٣ ؾدكٝات عًٝ٘ تػٝطط

ِٝإ ضٚاٜات يف ْازض٠ تعس اييت اإلجيابٞ  .ايعً
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 "ايٛاضؾ١ يطٚاٜيت َٛاظ١ْ غطز١ٜ َكاضب١: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ يف املؿاضق١ بٓا٤ 

ِٝإ يكُاؾ١ قصض٠ ٚعٕٝٛ اـُٝؼ ٭١َُٝ  ّ،2020 قُـس، إمساعٌٝ ،"ايعً

 ٚتكٜٛت٘، ايػطز سهاّإل املؿاضق١ بٓا٤ ع٢ً ايطٚاٜتني اتها٤ إىل ايباسح ٚخًل

 َٚؿاضق١ ايتهاز، َؿاضق١: ايطٚاٜتني ن٬ يف ظٗطت اييت املؿاضقات أْٛاع َٚٔ

 .ايؿذا٠٤ َٚؿاضق١ ايػدط١ٜ، َٚؿاضق١ اإلْهاض،

ٚخيتًـ ٖصا ايبشح عٔ ايسضاغات ايػابك١ يف اؾتػاي٘ نُٔ ع١ُٓٝ قسز٠ُ، ٖٚٞ 

َٓٗر ؼًٌٝ اـطاب  َٔ خ٬ٍ تطبٝل-تعتكس ايباسج١ ٚ ."أْج٢ ايعٓهبٛت"ضٚا١ٜ 

ق٬سٝتٗا يتكسِٜ قهاٜا املطأ٠ ٚمناشدٗا اإلْػا١ْٝ املدتًؿ١؛ مما ٜػِٗ  -ايٓػٟٛ عًٝٗا

ِٝإ.  يف تكسِٜ قٛض٠ يًُطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعً

ِٝإ:  ايهاتب١ قُاؾ١ ايعً

ِٝإ، ضٚا١ٝ٥ ٚناتب١ غعٛز١ٜ َعاقط٠ "سكًت ع٢ً  قُاؾ١ عبس ايطمحٔ قاحل ايعً

 2ايهُٝٝا٤ َٔ داَع١ املًو غعٛز، ٚتٓكًت بني عسز َٔ ايٛظا٥ـ" بهايٛضٜٛؽ يف

اؼاز ازات ٚاؾُعٝات، َٓٗا "يف عسُز َٔ ا٫ؼ ١، ٖٚٞ عهٛايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاضٜ

يف  عهٛايهتاب ايعطب يف غٛضٜا، ٚاؾُع١ٝ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ... ٚ

 .3عسُز َٔ املٓتسٜات ايككك١ٝ يف ايعامل ايعطبٞ"

ٚد١ ايعّ(، ٚ"1991" )يف سٝاتٞ خطأ، َٓٗا: "قكك١ٝ ت هلا عس٠ فُٛعاتقسض

هلا عس٠ ضٚاٜات،  تنُا قسض ّ(.1996) "عؾافيف ي١ًٝ اي زَٛعّ(، ٚ"1992) "ايعصضا٤

ؼت  بها٤"ّ(، 2000ٚ) "أْج٢ ايعٓهبٛتّ(، ٚ"1997) "ُا٤ٕٝٛ ع٢ً ايػعا: "َٓٗ

بسٌٜ ، ٚ"4ّ(2009) "عٕٝٛ قصض٠"(، 2000ّٚ) "بٝت َٔ ظداز"ّ(، 2000ٚ) "املطط

 ّ(.0202)" ايٛطٔ

                                                           
: زاض٠ املًو ايطٜاض .2ز، 1، ط١زب ٚا٭زبا٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛزٜقاَٛؽ ا٭عبس ايععٜع، زاض٠. املًو  2

 .1183:ص ّ،2013ايععٜع،  عبس

    .1183املطدع ْؿػ٘، م: 3

 .1183-1184:م .١زب ٚا٭زبا٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛزٜقاَٛؽ ا٭زاض٠.  4
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عٕٝٛ ع٢ً ّ عٔ ضٚاٜتٗا "1997ٚسكًت ع٢ً عس٠ دٛا٥ع، َٓٗا: دا٥ع٠ أبٗا عاّ 

ّ عٔ ضٚاٜتٗا "أْج٢ 2000، ٚدا٥ع٠ املبسعات ايعطبٝات يف ايؿاضق١ عاّ يػُا٤"ا

ّ، ٚزضع ايتُٝع 2006، ٚدا٥ع٠ ايطٜاض يًُبسعني يف ايجكاؾ١ ٚا٭زب عاّ ايعٓهبٛت"

ّ؛ يتُٝعٖا يف ايكك١ 2002يؿطق١ٝ بايػعٛز١ٜ عاّ َٔ ايٓازٟ ا٭زبٞ يف املٓطك١ ا

ٚايطٚا١ٜ، ٚؾٗاز٠ تهطِٜ َٔ اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚايرتاخ يف قطط عاّ 

2002ّ5. 

 :"أْج٢ ايعٓهبٛتضٚا١ٜ "

ِٝإ بعس ضٚاٜتٗا ا٭ٚىل "ع١ٕٛٝ ايعايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ يًهاتب١ قُاؾؾاظت   ،"ُا٤ع٢ً ايػ ً

 .طمجت إىل ايًػ١ اإللًٝع١ّٜ، ُٚت2000ظا٥ع٠ املبسعات ايعطبٝات يف ايؿاضق١ عاّ 

ايطٜاض تعاْٞ َٔ انطٗاز ا٭ب ٭ؾطازٖا،  تسٚض ايطٚا١ٜ سٍٛ عا١ً٥ غعٛز١ٜ يف

نإ َٔ ْتا٥ذٗا نطا١ٖٝ َهُط٠ ٚ ٚؼهُ٘ ؾِٝٗ ٚؾل ثكاؾ١ شنٛض١ٜ َػتبس٠،

إ ايعًِ ٚاملعاْا٠، ٚاْؿطاط مشٌ ػاٖ٘، ٚؼٍٛ ايبٝت إىل دشِٝ طاؾح بؿت٢ أيٛ

ايصٟ ميجٌ منٛشز ا٭ب ايؿطقٞ  "أبٛ قاحل"ايعا١ً٥ ٚتؿتتٗا، ٚتتأيـ ٖصٙ ايعا١ً٥ َٔ 

ايصٟ ؼهُ٘ ايعازات ٚايتكايٝس اجملتُع١ٝ اييت ٫ ترتى ٭ؾطاز عا٥ًت٘ أٟ َػاس١ َٔ 

١َ، ٚ"أّ ٢ ايكٛااؿط١ٜ، إناؾ١ً إىل َا ٜتُٝع ب٘ َٔ قػ٠ٛ ْاػ١ عٔ ؾِٗ خاط٧ ملعٓ

تعاْٞ قػ٠ٛ ظٚدٗا ٚتعٓٝؿ٘ هلا، ْٚتر عٔ شيو  يف ايػٔ ٖٚٞ اَطأ٠ نبري٠ قاحل"

إقابتٗا مبطض اْؿكاّ ايؿدك١ٝ، ٚتطززٖا بني ايبٝت َٚػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ، 

َع زٚض ٖاَؿٞ ٫ ٜهاز ٜصنط يف بٝتٗا ٚسٝا٠ أبٓا٥ٗا ٚبٓاتٗا، ٚغا٤ت سايتٗا 

أخط٣،  ٚاز َٔ اَطأ٠إٔ عًُت بععّ ظٚدٗا ايعايٓؿػ١ٝ ٚزخًت املػتؿؿ٢ ٚتٛؾٝت بعس 

ٚأعًٔ عٔ ضغبت٘ ٭بٝ٘، يهٓ٘ ضؾض  اضا٫بٔ ا٭نرب ايصٟ أسب اب١ٓ اؾ ٚ"قاحل"

ا٫ب١ٓ ايهرب٣  ٚز َٔ اب١ٓ عُ٘ خ٬ٍ عس٠ أٜاّ، ٚ"بسض١ِٜ"إِٜاٙ أْ٘ غٝتع اطًب٘ كرًب

ً٘ ضغِ ٖٚٛ ؾاب غهري قاؽ ُتذرب َٔ ٚايسٖا ع٢ً ؼُ "أمحسَٔ "اييت تتعٚز 

اييت سطَٗا ٚايسٖا ايسضاغ١ ٚأبعسٖا عٔ ايبٝت  ز"غعات٘ يف نطبٗا ٚإٜصا٥ٗا، ٚ"َبايػ

بتعٚجيٗا بطدٌ أنرب َٓٗا،  َٔ َؿه٬تٗا املػتُط٠ َع ظٚدت٘ اؾسٜس٠ اؽًًك
                                                           

 .1183املطدع ْؿػ٘، م: 5
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اييت أقٝبت مبطض ٚايستٗا ٚتٛؾٝت يف َػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ َٓتشط٠ بعس  ٚ"ْس٣"

ؾكس ٖطبا َٔ بطـ أبُٝٗا  س"قُٚأَا "خايس" ٚ"ا٤، إٔ تٓاٚيت ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايسٚ

ا٫ب١ٓ ايكػط٣ ٚبط١ً ايطٚا١ٜ، اييت  اـاضز، ٚ"أس٬ّ"ا يف ٚزضغا ٚع٬ُ ٚتعٚد

ؼًُت قػ٠ٛ ٚايسٖا، ٚناؾشت َٔ أدٌ إنُاٍ زضاغتٗا، ٚعًُت بايتسضٜؼ يف 

ٚايسٖا ضؾض  -ٖٚٛ ؾاب ايكط١ٜ ٚؾاعطٖا املجكـ- ا "غعس"قط١ٜ ْا١ٝ٥، ٚسني تكِسّ هل

ايػٔ، ٜكػٛ عًٝٗا ٜٚهطبٗا نطبا َربسا بعكاٙ اييت ٜتٓكٌ  نبريٚظٚدٗا َٔ تادط 

بٗا يف ايبٝت، ٚيف قاٚيتٗا ايسؾاع عٔ ْؿػٗا تٓتكِ َٓ٘ بهطب٘ ع٢ً ضأغ٘ بعهاظت٘ 

 اييت ٜتٛنأ عًٝٗا ؾُٝٛت يف اؿاٍ.

ييت تكّٛ َأخٛش٠ َٔ أْج٢ ايعٓهبٛت اؿكٝك١ٝ ا "أْج٢ ايعٓهبٛت"ٚتػ١ُٝ ايطٚا١ٜ بـ

بايتدًل َٔ ظٚدٗا بعس ع١ًُٝ ايتعاٚز، ؾايبط١ً ٖٓا تتدًل َٔ ظٚدٗا بكتً٘؛ ٭ْٗا 

ا أباٖا ايصٟ عاْت َٓ٘ تط٣ أْ٘ َكسض ؾكا٥ٗا يف اؿٝا٠، ٚؼاٍٚ إٔ تكتٌ ؾٝ٘ أًٜه

١ ايٓؿػ١ٝ ثِ با٥ؼ إىل َػتؿؿ٢ ايكشيف َكريٖا ايتط٣ أْ٘ ايػبب ا٭َطٜٔ، ٖٚٞ 

 . اإىل ايػذٔ أخرًي

 :"ا٭زب ايٓػٟٛ"بـ طٜـايتع

بأْ٘ "ا٭زب ايصٟ ٜ٪نس ٚدٛز إبساع ْػا٥ٞ ٚآخط شنٛضٟ  ب ايٓػٟٛ"ا٭زٜعطف "

يهٌ َُٓٗا ٖٜٛت٘ ٬َٚق٘ اـاق١ ٚع٬قت٘ ظصٚض ثكاؾ١ املبسع َٚٛضٚث٘ ا٫دتُاعٞ 

ٚايجكايف، ٚقس ٜتػع َؿّٗٛ ا٭زب ايٓػٟٛ يٝؿٌُ ا٭زب ايصٟ تهتب٘ ايٓػا٤، ٚا٭زب 

يصنٛض عٔ املطأ٠ َٔ أدٌ إٔ تتًكاٙ املطأ٠، ٚنٌ أزب... ٜٗتِ بايتعبري ايصٟ ٜهتب٘ ا

، ٚمتهٓت 6"عٔ ػاضب املطأ٠ اي١َٝٛٝ ٚاؾػس١ٜ، َٚطايبٗا ايصات١ٝ، ؾٗٛ أزب ْػٟٛ

َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٭زب إٔ "تبين ٚد١ٗ ْعط خاق١ بٗا ػاٙ قهاٜا اجملتُع احملٝط١ املطأ٠ 

بٗا، ٚاغتطاعت إٔ تؿكٌ نتاباتٗا عٔ أغًٛب ايطدٌ ٚيػت٘ َٔ خ٬ٍ ؽًٝٗا عٔ 

، ٚٚدست ايهاتب١ 7تكًٝس اـطاب ايصنٛضٟ ٚاـهٛع يػًط١ ايطدٌ ايجكاؾ١ٝ"

                                                           
عُإ: زاض املػري٠  .1طؿهٝو، ايٓكس ا٭زبٞ اؿسٜح َٔ احملانا٠ إىل ايتخًٌٝ، إبطاِٖٝ.  6

 .134-135ّ، م:2007يًٓؿط،

 .71ّ، م:2008تب اؿسٜح، إضبس: عامل ايه .1ط ،كاؾ١ ٚاإلبساع١ يف ايجايٓػَٜٛٓاقط٠، سػني.  7
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هلا؛ ملا تتُِتع ب٘ َٔ ؾها٤  اغُٝا ايكك١ ٚايطٚا١ٜ َتٓؿًػ ايٓػ١ٜٛ يف ايؿٕٓٛ ايػطز١ٜ ٫ٚ

تًر يف زاخًٗا َٔ قهاٜا ؾػٝح ميٓشٗا َػاس١ َؿتٛس١ ع٢ً اإلبساع يتعرب عُا خي

 .َٚؿه٬ت

 ":ايكػِ ا٭ٍٚ: قهاٜا املطأ٠ يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت

ِٝإ كتًـ ايكهاٜا اييت تعهؼ  "أْج٢ ايعٓهبٛتّ ضٚا١ٜ "تكس يًهاتب١ قُاؾ١ ايعً

ا٫دتُاع١ٝ َٔ ٚاقع املطأ٠ يف اجملتُع ايػعٛزٟ، َٚا تؿطن٘ عًٝٗا ايعازات ٚايتكايٝس 

ل مبكريٖا، عٝح ميهٔ ٖا يف ا٭َٛض اييت تتعًٜػًبٗا سطٜتٗا ٚاؽاش قطاض انطٗاز

ُِٓت يف تهاعٝؿٗا َكاضبٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تبأايكٍٛ   يكهاٜا املطأ٠ َٚؿه٬تٗا ١١ ٚاقعٝه

 َٚا ٜٓتر عٔ ٖصٙ املؿه٬ت َٔ تبعاُت تٍٗسز نٝإ ا٭غط٠ ٚاجملتُع بأغطٙ.

إىل ايعازات ٚايتكايٝس، اييت تطٍغذ ٫نطٗاز  ٚتعٛز َععِ قهاٜا املطأ٠ َٚؿه٬تٗا

م أٚ ايػطب أٚ اإلغ٬ّ أٚ املطأ٠ ٚاغت٬ب نٝاْٗا، ٖٚصا ا٫نطٗاز "٫ ٜطدع إىل ايؿط

 .8إىل ايٓعِ ايطبك١ٝ ا٭ب١ٜٛ يف اجملتُع ايبؿطٟ نً٘" اا٭زٜإ، ٚيهٓ٘ ٜطدع أغاًغ

كاحل املطأ٠ ٜٚؿري املكطًح ا٭بٟٛ إىل "ع٬قات ايك٠ٛ اييت ؽهع يف إطاضٖا َ

َٔ تكػِٝ ايعٌُ ع٢ً أغاؽ  ابس٤ً ا َتعسز٠ًملكاحل ايطدٌ، ٚتتدص ٖصٙ ايع٬قات قًٛض

اؾٓؼ، ٚايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ يع١ًُٝ اإللاب، إىل املعاٜري ايساخ١ًٝ يٮْٛث١ اييت 

تعٝـ بٗا، ٚتػتٓس ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ إىل املع٢ٓ ا٫دتُاعٞ ايصٟ مت إنؿا٩ٙ ع٢ً ايؿطٚم 

ِٝإ يف ضٚاٜتٗا ٖٞ اسرتاّ  .9ٝٛيٛد١ِٝ"اؾٓػ١ٝ ايب ٚايكه١ٝ ا٭غاغ١ٝ اييت تًح عًٝٗا ايعً

املكاّ ا٭ٍٚ، يف قاٚي١ ي٘ سطٜت٘ ٚنطاَت٘ يف  انٝإ املطأ٠ ٚإضازتٗا باعتباضٖا إْػاًْ

يًتدًل َٔ املؿّٗٛ ايتكًٝسٟ يٮْٛث١ ايصٟ ٜكٝس ؾها٤ املطأ٠ ٚحيكطٙ يف ايعٚاز 

عًِٝ ٚاإللاب ٚا٭١ََٛ؛ سٝح أنست نطٚض٠ َػاٚاتٗا بايطدٌ َٚٓشٗا سكٗا يف ايت

َٚٔ أِٖ ايكهاٜا اييت سهطت يف ايطٚا١ٜ: ايعٓـ اؾػسٟ  ٚايعٌُ ٚايعٝـ ايهطِٜ.

سز ايعٚدات، ٚؼًُٝٗا َػ٪ٚي١ٝ ايتشطف اؾٓػٞ بٗا، ٚاملطأ٠ ٚايٓؿػٞ، ٚتع

                                                           
 .7ّ، م:1994. ايكاٖط٠: زاض َٚطابع املػتكبٌ، 1طايٛد٘ ايعاضٟ يًُطأ٠ ايعطب١ٝ، ايػعساٟٚ، ْٛاٍ.  8

9
. ايكاٖط٠: اجملًؼ 1أمحس ؾاَٞ، ط ، تط:ايٓػ١ٜٛ َٚا بعس ايٓػ١ٜٛ زضاغات َٚعذِ ْكسٟداَبٌ، غاض٠.  

 .22ّ، م:٢2002 يًجكاؾ١،ا٭عً
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املطًك١، ٚا٭ض١ًَ، ٚايعاْؼ، ٚايعا١ًَ، ٚاإلدباض ع٢ً ايعٚاز، ٚنٌ قه١ٝ َٔ ٖصٙ 

ايكهاٜا ٫ تعطض بكٛض٠ َػتك١ً عٝح تؿهٌ قه١ٝ ايطٚا١ٜ ا٭غاغ١ٝ بٌ تتكٌ 

 ببعهٗا يتؿهٌ ض١ٜ٩ ن١ًٝ مشٛي١ٝ تٓتكط يًُطأ٠ ٚقهاٜاٖا.

 ١ ايعٓـ اؾػسٟ ٚايٓؿػٞ:قهٝ

ا ْابع َٔ تكٛض خاط٧ يًصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ا ْٚؿػًٝقه١ٝ نطب املطأ٠ ٚتعٓٝؿٗا دػسًٜ

ًُ ْ٘ ناٌَ ايعك١ًٝ ٚا٭١ًٖٝ أب اَٚؿّٗٛ ايكٛا١َ املرتتب عًٝ٘، ؾايصنط ٜكٓـ زا٥

يف َػت٣ٛ عكًٞ أقٌ َٔ  اْٗا ْاقك١ عكٌ ٚزٜٔ، ٚٚنعٗا ادتُاعًٝبأٚتكٓـ املطأ٠ 

ايرتب١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚيٛ بططٜل ايعكاب، ٖٚصا ايتٛد٘ ًٜكٞ إىل ْٗا ؼتاز أ ايطدٌ ٜعين

بتبعات٘ ع٢ً قش١ املطأ٠ اؾػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ ٚقش١ أطؿاهلا، ٚميتس يٝطاٍ اجملتُع 

ِٝإ عا١َ ٚيف ٚتعس ٖصٙ ايكه١ٝ ا٭نجط سهًٛض ا.ٜٚٗسز نٝاْ٘ أًٜه ا يف ضٚاٜات ايعً

ايتػًط ايصنٛضٟ يف أٚنح أؾهاي٘،  ٖصٙ ايطٚا١ٜ خاق١، ؾٗٞ زيٌٝ قاضر ع٢ً

ؾدك١ٝ "أّ قاحل" ٚتٓاٚيت ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ عس٠ ؾدكٝات، َٓٗا: 

اييت قطضت اـطٚز َٔ ايبٝت  "أّ قاحلتكٍٛ عٔ " ".أس٬ّ"ٚ "ْس٣"ٚ ٚبٓاتٗا "بسض١ٜ"

يهطاَتٗا بعس ظٚاز ظٚدٗا عًٝٗا: "اقرتب َٔ أَٞ، ٚبس٫ً َٔ إٔ ٜٗس٨ َٔ  ااْتكاًض

ـُ، ٚاظزاز قطاخٗا ٖٚٝذاْٗا"ضٚ ؾإٕ "ظٚدٗا غهري  "بسض١ٜا "أَٚ، 10عٗا قؿعٗا بعٓ

 . 11عطبٝس زأب ع٢ً نطبٗا طٛاٍ سٝاتٗا َع٘ ست٢ محًت ٚأدٗهت"

 قه١ٝ تعسز ايعٚدات:

ٕ َٔ سك٘ ايتعسز يف بأط١٦ املطتبط١ مبؿّٗٛ ايكٛا١َ اعتكاز ايطدٌ َٔ املؿاِٖٝ اـا

ٕ اإلغ٬ّ سني أباح ايتعسز قٝسٙ بؿطٚط، ٖٚٞ: َع أايعٚدات ب٬ قٝس أٚ ؾطط، 

ايعسٍ ٚايكسض٠ املاز١ٜ ٚاؾػس١ٜ، ٚايطدٌ ٜػٛؽ يٓؿػ٘ ٖصٙ املُاضغ١ يٛدٛز عٝب أٚ 

 ايػٔ َؿاضق١ قاضخ١ ملا َطض يف ظٚدت٘، يهٔ يف اختٝاضٙ ظٚد١ ثا١ْٝ قػري٠ يف

اييت اْكًبت  "أّ قاحل" ٜسعٝ٘، ٚتكاضب ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ

ع٢ً عكب بعس ظٚاز ظٚدٗا عًٝٗا "دا٤تٗا ايهطب١ ايكاق١ُ َٔ سٝح ٫  اسٝاتٗا ضأًغ
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 .16ّ، م:2002. يبٓإ: ؾطن١ ضؾاز بطؽ، 1، طأْج٢ ايعٓهبٛتايعًٝإ، قُاؾ١.  
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 .21م: املكسض ْؿػ٘، 
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ًَ . 12"اتسضٟ ٫ٚ ْسضٟ، ؾكس تعٚز أبٞ، تعٚز بؿتا٠ قػري٠ ٫ تتذاٚظ غٓٗا ايعؿطٜٔ عا

؛ ٚيصيو ْعٍ اـرب إٕ تعسز ايعٚدات َسَط يٓؿػ١ٝ املطأ٠، َٚٗسز يهٝاْٗا ٚٚدٛزٖا

ْعٍٚ ايكاعك١، ٫ٚ ٜتٛضع ايعٚز عٔ تكٝٝس أؾعاٍ ايعٚد١  ع٢ً ضأؽ "أّ قاحل"

ٚتكطؾاتٗا ست٢ بعس ظٚاد٘ عًٝٗا، ؾشني تِٗ مبػازض٠ ايبٝت تؿادأ بكٛي٘ "أعٝسٟ 

 إىل طدٞ َٔ بٝتو إ٫حل، ٚنْٛٞ ٖاز١٥ ٚطٝب١ ؾًٔ ؽاؿكٝب١ إىل َهاْٗا ٜا أّ قا

 .13ايكرب"

 قه١ٝ ايتشطف اؾٓػٞ با٭طؿاٍ:

عا١َ ٚايطؿ١ً خاق١  َٔ ايكهاٜا ايؿا٥ع١ يف اجملتُعات احملاؾع١ تعطض املطأ٠

شطف اؾٓػٞ بٗا، ٖٚصا ايتكطف ٜعهؼ ٜكني ايطدٌ ايتاّ بٓذات٘ َٔ ايعكاب، يًت

٫ْتؿاض َا ٜعسٙ ؾهٝش١، ٖٚصا  اع احملاؾغ خيؿ٢ اإلب٬ؽ عٔ اؾاْٞ ؼػًبؾاجملتُ

ٜععظ ٖصا ايػًٛى ايػًيب يف اجملتُع َا مل تٛدس قٛاْني ضازع١ ؼس َٔ اضتهاب٘، 

َٔ قبٌ أسس  "أس٬ّ" ٚتعطنت ايهاتب١ هلصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ قاٚي١ اغتكاب

ٕ ضز٠ ايؿعٌ ناْت غري َتٛقع١ أ إ٫ ،ٕ ايعٓا١ٜ اإلهل١ٝ سايت زٕٚ شيوٚضغِ أاؾريإ، 

"ؾٛد٦ت بكؿعت٘ املس١ٜٚ ع٢ً قسغٞ، تًتٗا قؿع١ أخط٣ ثِ قؿعات ٚقؿعات، ٖٚٛ 

ٜسَسّ بهًُات َتكطع١: يكس اْٗاضت ا٭خ٬م، غ٤ٛ تطب١ٝ، ايبٓت نربت ٚامطؾت، 

ٌٍُ ابٓت٘ َػ٪ٚي14يٝؼ يف بٝيت َٔ تهٕٛ غاقط١ ا٭خ٬م" ١ٝ ايتشطف ، ؾا٭ب حي

 اؾٓػٞ بٗا، ٖٚصا َٔ ا٫غتبساز ٚا٫نطٗاز ؿل املطأ٠ عا١َ ٚايطؿ١ً خاق١.

 قه١ٝ املطأ٠ املطَّك١:

حيكٌ ايط٬م ْتٝذ١ عسّ ايتٛاؾل بني ايعٚدني مما ٜسؾعُٗا إىل ا٫ْؿكاٍ، َٚٔ 

ا٭َٛض اييت تػتسعٞ ايط٬م يف ايعطف ا٫دتُاعٞ: نطا١ٖٝ املطأ٠ ايطدٌ يػ٤ٛ 

ٕ ايط٬م ٜعس س٬ً يف َٚع أهلا،  ا، أٚ غهريا، أٚ َعًٓؿ٬ًٜٝهٕٛ غ أخ٬ق٘ نإٔ

ٕ ايٓعط٠ ايصنٛض١ٜ تعس ايط٬م ٚق١ُ عاض، ٚاملطأ٠ املطًك١ أَجٌ ٖصٙ اؿا٫ت إ٫ 
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 .11:م، ٘املكسض ْؿػ 

13
 .16:، ماملكسض ْؿػ٘ 
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 .22م: املكسض ْؿػ٘، 
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ْٗا خايؿت ايكاعس٠ ايػا٥س٠ )َٔ ايبٝت إىل ايكرب(، ؾايط٬م ٭اَطأ٠ غ١٦ٝ ايػُع١؛ 

ف، ٚسهطت ٖصٙ ايكه١ٝ يف ايطٚا١ٜ خط١٦ٝ ٫ جيٛظ اضتهابٗا َُٗا ناْت ايعطٚ

اييت عازت إىل بٝت أًٖٗا بعس عاّ ناٌَ َٔ ايعٚاز قهت٘  "بسض١ِٜ"َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ 

ٍٕ ٚشٍ ٚاْهػاض، ٖٚٞ تطًب ا٫ْؿكاٍ عٔ ظٚدٗا، ؾذا٤ ايطز  ٍّ ٚأسعا يف ُٖٛ

سامسا َٔ أبٝٗا: "يٝؼ عٓسْا َطًكاٌت يف ايعا١ً٥ ٚئ ٜهٕٛ، غتعٝؿني َع ظٚدو 

إىل  اتٞ أظٚدٗٔ ٫ ٜعسٕ أبًسٛبات ثِ متٛتني َع٘، ؾبٓاتٞ اي٬َع٘ نٌ ايكعٚتتشًُني 

 .15بٝيت، ٖٝا .. ٖٝا اْٗهٞ يتعٛزٟ إىل ظٚدو"

 قه١ٝ املطأ٠ ا٭ض١ًَ:

ؿكٗا يف ايعٚاز ٚاؿٝا٠ َٔ دسُٜس،  اقاطًع اضؾًه -اييت َات ظٚدٗا-تٛاد٘ ا٭ض١ًَ 

ع٢ً ا٭بٓا٤، ٖٚصٙ ايٓعط٠ ايصنٛض١ٜ تط٣  اٚز ؾكط سؿاًظٚإٕ تعٚدت ؾُٔ أقاضب ايع

ٌِ يف زا٥ط٠ اإلُٖاٍ ٚايٓػٝإ، ٚإٔ تهطؽ سٝاتٗا َٔ أدٌ أبٓا٥ٗا ؾكط، ٚإٕ  إٔ تع

خايؿت شيو ؾإْٗا تتِٗ باـٝا١ْ ٚعسّ ايٛؾا٤ يًعٚز املتٛؾ٢، ٚا٭ض١ًَ إْػإ يف املكاّ 

اض َػتكبًٗا، ٚظٗطت قه١ٝ ا٭ٍٚ ٚجيب عسّ سطَاْٗا سكٗا يف اؿٝا٠، أٚ اختٝ

، ؾبعس ٚؾا٠ ظٚدٗا "أقسض أبٞ قطاضٙ "بسض١ٜ"ا٭ض١ًَ يف ايطٚا١ٜ َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ 

ايجاْٞ زٕٚ إٔ جيس َٔ ٜعاضن٘، إٔ تبك٢ يف بٝتٗا َع أطؿاهلا زٕٚ ظٚاز طٛاٍ سٝاتٗا، 

 .16أخط٣ يف عطف أبٞ ٚقٛاْٝٓ٘ اؾا٥ط٠" ؾا٭ض١ًَ ٫ تتعٚز َط٠ً

 قه١ٝ ايعٓٛغ١:

ايعٓٛغ١ ن١ًُ تطًل ع٢ً َٔ ػاٚظ غٔ ايعٚاز، ٚا٭غباب اييت تكـ خًـ ٖصٙ 

املؿه١ً ادتُاع١ٝ، َجٌ: غ٤٬ املٗٛض، ٚاضتؿاع تهايٝـ ايعٚاز، ٚضؾض تعٜٚر ايؿتا٠ 

َٔ خاضز قبًٝتٗا، أٚ ؾدك١ٝ، َجٌ: ضغبتٗا يف إنُاٍ زضاغتٗا ٚتعًُٝٗا، أٚ طُع 

سؾع اـٛف َٔ ايعٓٛغ١ ايؿتا٠ إىل ا٫ضتباط بأٟ ضدٌ ست٢ ٚايسٖا يف ضاتبٗا، ٚقس ٜ

بٝٓٗا ٚبٝٓ٘، ٚتعطنت ايهاتب١ هلصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ  مل ٜٛدس أٟ تهاؾ٪ٚيٛ 

، ؾهٌ ، يهٓٗا تت٢ُٓ ايعٚاز بؿس٠ ٚبأٟؾٗٞ "غري َتعٚد١ "قباح" ؾدك١ٝ املع١ًُ
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  .21م:، املكسض ْؿػ٘ 
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د١ َٔ َا قايت ناسه١ً: يٛ خطبين ساضؽ املسضؽ يتعٚدت٘، ٖٚٞ َتدط اٚنجرًي

اؾاَع١ َٓص مخؼ غٓٛاُت، ٚمل تتعني يف ٖصٙ اهلذط٠ غ٣ٛ َٓص عاَني ؾكط، 

ٚتٓتعط ْكًٗا إىل املس١ٜٓ بسٕٚ أٟ دس٣ٚ، ؾًٝؼ هلا ٚاغط١ ٫ٚ ظٚز ٜطغب يف ٚدٛزٖا 

 .17ا"ا ٚتهطاًضإىل دٛاضٙ نُا قايت َطاًض

 قه١ٝ املطأ٠ ايعا١ًَ:

قٝاَ٘ بتأَني َتطًباتٗا ايؿدك١ٝ ٚاستٝاداتٗا املاز١ٜ، تٓبع ساد١ املطأ٠ يًعٌُ َٔ 

ٚدعًٗا تكـ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع ايطدٌ َتػًب١ ع٢ً ؾهط٠ ايتُٝٝع بٝٓٗا ٚبٝٓ٘، 

ٚاؿٝا٠ املعاقط٠ تتطًب املطأ٠ ايعا١ًَ؛ يتعسز َتطًبات اؿٝا٠ ٚعسّ قسض٠ ايطدٌ ٚسسٙ 

ز ن٬ً َٔ ايطدٌ ٚاملطأ٠ يٝػُٗا ٕ اجملتُع حيتاأايٛؾا٤ عادات ا٭غط٠ املاز١ٜ، نُا 

يف ْٗهت٘ ٚتكسَ٘، ٚتٓطًل بعض ايعازات ٚايتكايٝس َٔ ْعط٠ُ شنٛض١ُٜ تط٣ ايبٝت 

املهإ ا٭ٍٚ ٚا٭ْػب يًُطأ٠، غاؾ١ًً عٔ أُٖٝت٘ يف تكسٜط شاتٗا، ٚزعُٗا يف أٚقات 

ًِٝ ا٭ظَات َجٌ ٚؾا٠ ظٚدٗا، َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ سادتٗا إىل اإلْؿام ع٢ً ايبٝت ٚتع

اييت تكـ  ؾدك١ٝ "أس٬ّ"ٚتٓاٚيت ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ  .ا٭بٓا٤

"َٜٛٞ اؿكٝكٞ يف َسضغيت اؾسٜس٠،  :َؿاعطٖا بعس سكٛهلا ع٢ً ايٛظٝؿ١ ؾتكٍٛ

ايّٝٛ ايصٟ غأَاضؽ ؾٝ٘ َٗاَٞ ايٛظٝؿ١ٝ، ٚغأيتكٞ ؾٝ٘ بطايباتٞ ايك٬ًٝت، 

َٔ ػاضب يف اؿٝا٠، َٔ ٚأعًُٗٔ ٚأعطٝٗٔ َٔ نٌ ْؿػٞ، َٔ نٌ َا اختعْت٘ 

ٕ ايّسْٝا بسأت أسٍبٞ يًعٌُ، َٔ سٍبٞ يًسْٝا بأغطٖا، نٓت َطس١ً َتؿا١ًً٥، أؾعط ب

املع١ًُ ، َٚٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ 18تبتػِ يٞ ضغِ تهؿريٖا يف ٚدٗٞ ا٭عٛاّ ايػابك١"

دٗا بػبب ايٛظٝؿ١ ؾٗٞ "َتعٚد١ٌ ٚأّ يطؿًني، ٚضغِ خ٬ؾاتٗا املػتُط٠ َع ظٚ "ؾٛظ١ِٜ"

، ؾايعٌُ جيعٌ املطأ٠ أنجط ثك١ً بٓؿػٗا، ٜٚػاِٖ يف 19إ٫ أْٗا َػتكط٠ عا٥ًًٝا"

 ا٫غتكطاض ا٭غطٟ.
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 .02م:، املكسض ْؿػ٘ 
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 قه١ٝ اإلدباض ع٢ً ايعٚاز:

اإلدباض ع٢ً ايعٚاز ٜعين َٓع ايؿتا٠ سكٗا يف اختٝاض ايعٚز املٓاغب هلا، ٚإعطا٤ ا٭ب 

جيٗا إَا بطدٌ قطٜب هلا َٔ ايعا١ً٥ ْؿػٗا، أٚ آخط َٔ خاضدٗا ٖصا اؿل يٝكّٛ بتعٚ

، ٚتبًؼ اع٢ً إغعازٖا، َٚكري ٖصا ايعٚاز ايؿؿٌ غايًب اقازًض اَكتسًض اٜهٕٛ غًٓٝ

ايعازات ا٫دتُاع١ٝ غطٛتٗا سني ػرب ايؿتا٠ ع٢ً ايعٚاز املبهط، أٚ ايعٚاز غري 

ٍٟ نبرًي ، ٚتتٓاٍٚ ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ بني ايعٚدني ااملتهاؾ٧ ؾٝهٕٛ ايؿاضم ايعُط

ٍّ اييت مل تعًِ عٔ ظٚادٗا غ٣ٛ قب ٠ ؾدكٝات، َجٌ "بسض١ٜ"َٔ خ٬ٍ عس ٌ بهع١ أٜا

اييت ٜعٚدٗا  "أس٬ّ"، ٚااييت قٌٝ هلا: غتتعٚدني غًس َٔ َٛعسٙ احملسز، ٚ"غعاز"

ـُػ١  ٫َطأتني، ٚأب ٚايسٖا َٔ أبٞ عًٞ "ايؿٝذ ايػبعٝيٍن تادط قطع ايػٝاض، ظٚز

، إْ٘ َكري غعاز ٜعٛز إيٞ َط٠ً أخط٣، ن٬ إْ٘ أغٛأ َٔ َكري اٚبًٓت اؿط ٚيًسع

 .20غعاز"

 ايكػِ ايجاْٞ: ايُٓاشز ايٓػ١ٜٛ يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت":

مناشز َتؿاٚت١ يًُطأ٠ ػُع كتًـ اـكا٥ل  يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت"ػًت 

ٚتؿاٚتٗا ١ ٚايٓؿػ١ٝ، ٚبايطغِ َٔ تعسز ٖصٙ ايُٓاشز ايػًٛن١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاملعطؾٝ

ْ٘ ميهٔ ايرتنٝع ع٢ً منطني أغاغٝني، ُٖٚا: منٛشز املطأ٠ املػتًب١، ٚمنٛشز غري أ

 املطأ٠ املتشس١ٜ، ٚؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ هلصٜٔ ايُٓٛشدني.

 منٛشز املطأ٠ املػتًب١:

نع١ يٮعطاف اجملتُع١ِٝ املطأ٠ املػتًب١ ٖٞ املطأ٠ املػتػ١ًُ يإلضاز٠ ايصنٛض١ٜ، اـا

منٛشز املطأ٠ املػتًب١ يف يف مجٝع ا٭َٛض املتعًك١ عٝاتٗا ٚتكطٜط َكريٖا، ٜٚتذ٢ً 

١ٝ اجملرب٠ ع٢ً تٓؿٝص : ا٭ّ املطٜه١ ايعادع٠، ٚايعٚد١ ايػًبيف "أْج٢ ايعٓهبٛتضٚا١ٜ "

ٖا يف زٕٚ تطزز، ٚا٫ب١ٓ اييت تطنذ يطغب١ ٚايس -ٚيٛ ع٢ً سػاب شاتٗا-ٚز َطايب ايع

تعٚجيٗا مبٔ ٜطٜس، ٚاملطأ٠ املػتًب١ ؾاقس٠ يًػًطتني ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ؛ مما 

 ٜهططٖا إىل اـهٛع ٚا٫غتػ٬ّ ٚايكبٍٛ باملكري املؿطٚض.
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اييت  "أّ قاحل"عس٠ ؾدكٝات، َٓٗا:  ٚمتجٌ ٖصا ايُٓٛشز يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت"

خهٛعٗا ٚاغت٬بٗا إىل اإلقاب١ مبطض ت٪زٟ زٚض ا٭ّ املطٜه١ ايعادع٠ اييت أٚقًٗا 

اْؿكاّ ايؿدك١ٝ ٚزخٍٛ َػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ثِ املٛت، ؾٗٞ عادع٠ عٔ تكسِٜ 

، ٚتتُجٌ ضزٚز اأٚ اعرتاًن ا، ٫ٚ تبسٟ ضؾًهاأز٢ْ زٍٚض ٭بٓا٥ٗا ٚبٓاتٗا، ٫ متًو قطاًض

": إ٫ باهلل ٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛايسعا٤ ٚايؿه٣ٛ بـ"أؾعاهلا ػاٙ غًط١ ايعٚز املتذرب يف 

ًَ ، أٚ ايػا٥ب١ يف املػتؿؿ٢ ا، أٚ ايكابع١ يف َكعسٖا أسٝاًْا"تًو ايطاقس٠ يف ؾطاؾٗا زٚ

ط١ًًٜٛ مل أنٔ أعتربٖا غ٣ٛ دع٤ َٔ أدعا٤ ايبٝت، نكطع١ أٚ زٜهٛض  اؾًٗٛض

ْعٝـ ب٘ أٚ بسْٚ٘، بٛدٛزٙ أٚ عسَ٘، ٖهصا نإ إسػاغٞ بٗا ب٬ تعٜٝـ أٚ 

اييت تكٍٛ عٓٗا "إْٗا َػًٛب١ اإلضاز٠، َؿًٛي١  ٚ"بسض١ٜ"، 21"بٗتإ، ٫ َبا٠٫ ػاٙ أَٞ

ايتؿهري، إْٗا عادع٠ عٔ اختٝاض َػتكبًٗا ٚإخهاع أبٞ إلضازتٗا، إْٗا عاؾت 

ًَ ، أض١ًَ ٚسٝس٠ نػري٠ تطبٞ أ٫ٚزٖا زٕٚ سًِ غري أس٬ّ اٚغتُٛت نُا أضاز هلا متا

ايػرت، أٚ ض١ٜ٩ غري ض١ٜ٩ أ٫ٚزٖا ِٖٚ ٜهربٕٚ ٫ٚ ايٝكع١، أٚ آَاٍ غري أٌَ ايكش١ ٚ

 .22ؾ٤ٞ آخط"

 منٛشز املطأ٠ املتشس١ٜ:

 املطأ٠ املتشس١ٜ ٖٞ اييت خطدت َٔ ساي١ ا٫غتػ٬ّ ٚاـهٛع إىل ساي١ ايٛعٞ عكٗا

ٚايعٝـ ايهطِٜ ايصٟ جيعًٗا تتُتع بهاؾ١ سكٛقٗا، ؾٗٞ  يف اؿٝا٠ ٚتكطٜط املكري

ا َٔ ايعكبات اييت تكٍطض ايتػًب عًٝٗا، ٚتٓذح  غبًٝٗا نجرًي س٣ ظطٚؾٗا ٚتٛاد٘ يفتتش

بشح عٔ اؿط١ٜ ٚاإلضاز٠ إْٗا تٚيف شيو ضاؾه١ زٚض ايهش١ِٝ املػتػ١ًُ يكسضٖا، 

  يًشٝا٠.ايهطٚضٜتني

يك١ٜٛ، اييت يف: ا٫ب١ٓ ا "أْج٢ ايعٓهبٛتمنٛشز املطأ٠ املتشس١ٜ يف ضٚا١ٜ "ٜٚتذ٢ً 

خام ميٝعٖا يف نٌ َا حيٝط بٗا َٔ َٛاقـ ٚظطٚف،  اؽاش َٛقـ ؼطم ع٢ً

ات يكاحل اٯخطٜٔ، ٚاملطأ٠ املتشس١ٜ تتُتع بػًطات َتعسز٠ ؾٗٞ تطؾض إيػا٤ ايص

اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ؛ متٓشٗا ا٫غتك٬ي١ٝ ٚايؿعٛض با٭َإ ٚضؾض اـهٛع 
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تٗا ايؿدك١ٝ، ٝاضاٚا٫غتػ٬ّ ٚايكبٍٛ باملكري املؿطٚض، ٚايتطًع إىل ا٭ؾهٌ يف خ

ع٢ً ٖاَـ اؿٝا٠، ٚتتػا٤ٍ ايهاتب١ يف ايطٚا١ٜ عٔ  ٚعسّ ايكبٍٛ با٭قٌ يكاحل سٝا٠

اؿط١ٜ "ٌٖ اؿط١ٜ ٖٞ ايػعاز٠، ا٫ْط٬م، ايتشطض َٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚأٟ ؾ٤ٞ، أّ ٖٞ 

ؿهري، أّ تطاٖا ايجٛض٠ ع٢ً ايتكايٝس ايطأٟ، سط١ٜ ايه١ًُ، ٚسط١ٜ ايت سط١ٜ

ضٚا١ٜ "أْج٢ ، ٚمتجٌ ٖصا ايُٓٛشز يف 23ٛاضث١ َٓص آ٫ف ايػٓني"ٚا٭سهاّ ايباي١ٝ املت

اييت تػًبت ع٢ً  "أس٬ّب١ٓ ايكػط٣ ٚبط١ً ايطٚا١ٜ "يف ؾدك١ٝ ا٫ ايعٓهبٛت"

ظطٚؾٗا ايكاغ١ٝ ٚاغتطاعت إٔ تبين ؾدك١ٝ َػتك١ً تتػِ بايك٠ٛ ٚايعٓاز ٚايتشسٟ، 

 َٚٔ َعاٖط شيو:

ا١َ ٚدػسٖا ا٭ْجٟٛ غاق١، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً تكاؿٗا َع٘ تكسٜطٖا يصاتٗا بع -

"ساْت َين ايتؿات١ مٛ املطآ٠  :يتشكٝل ايتٛاظٕ ايعكًٞ ٚاؾػُٞ املطًٛب، تكٍٛ

ايهبري٠ يف سذطتٞ، تػا٤يت ٌٖ عٝٓاٟ َٔ ايعٕٝٛ امل١ًُٗ؟ ٚمل ٫؟ ٭ٍٚ َط٠ أض٣ 

يػٛاز، ٚضَٛؾا ط١ًٜٛ مجايٞ يف عٕٝٛ شاَتٞ، ْعِ إْين أًَو عٝٓني ضا٥عتني سايهيت ا

 ...أَٞ مج١ًٝغعٜط٠، ٚدػسا ضا٥عا ؾاتٓا، ٚؾعطا أغٛزا َػرتغ٬، يكس ناْت 

 .24ٚأٚضثتٓا اؾُاٍ"

ٗا َعاضى خاغط٠ تكاؿٗا َع بٓات دٓػٗا، ٫ٚ غُٝا ظٚد١ ا٭ب اييت مل ؽض َع -

سٝاز١ٜ َعٗا  ق١إىل نػبٗا يف قؿٗا ٚتهٜٛٔ ع٬ سّ، بٌ غعتتعٛز عًٝٗا بايٓ

أغاغٗا ا٫سرتاّ، تكٍٛ: "عًَُّتين ا٭ٜاّ إٔ أعاٌَ ظٚد١ أبٞ عٝاز تاّ، ٫ سب  أٚ 

نطا١ٖٝ أٚ قساق١ أٚ سكس، ؼاؾٝت نٌ َا َٔ ؾأْ٘ خسف ايكٛايب ٚؼطِٝ 

ِٛؾام"  .25اؿسٚز ٚػاٚظ ا٭غٛاض، ؾعؿٓا جيًًٓا ا٫سرتاّ املتبازٍ ٚايجك١ ٚاي

ئ أزع أبٞ ٜتشهِ " :ا ٚنٝاْٗا، ٚإيػا٤ ٚدٛزٖا، تكٍٛضؾهٗا اغت٬ب ٖٜٛتٗ -

مبكريٟ، ئ أضنذ يًطٛؾإ ٚأسين ضأغٞ يًعاقؿ١ ٚأتعٚز ايطدٌ ايعذٛظ ثِ أسٝا 
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ئ أتطن٘ ٜسؾٓين ٚأْا ع٢ً قٝس اؿٝا٠، بٌ غأتؿبح ٚأساٍٚ  ع٢ً اهلاَـ ٚأَٛت...

 .26ٚأقاّٚ، ٚأزاؾع عٔ سطٜيت، عٔ ٚدٛزٟ"

َُٗا يصاتٗا عٓس ؾعٛضٖا باغتشاي١ اؿٝا٠ َع ظٚدٗا ايصٟ نإ َػتًُط - يف  ااْتكا

"ٚخطز املاضز اؿبٝؼ  :تعصٜبٗا ٚضنًٗا ٚنطب ضأغٗا باؾساض يتػطم يف زَا٥ٗا، تكٍٛ

ظزاز دْٓٛ٘ ٖٚٛ ٜط٣ يف زاخًٞ يٝعًٔ عٔ اْتٗا٤ ؾرت٠ قُت٘، زؾعت٘ بهًتا ٜسٟ، ا

ؾأَعٔ يف نطَبٞ، ٚمل أؾعط إ٫ ٜٚساٟ متتسإ إىل عكاٙ ايػًٝع١  ٞ،متطزٟ ٚدػاضت

املًكا٠ ع٢ً ا٭ضض، ٚأٖٟٛ بٗا بهٌ قٛاٟ ع٢ً ضأغ٘ ايؿاضغ١ ؾأسطُٗا بهطب١ 

 .27يًشٝا٠ نصيو" ايًٛعٞ، ٚؾاقًس اٚاسس٠، يٝتٗا٣ٚ إىل دٛاضٟ ؾاقًس

 :"أْج٢ ايعٓهبٛت": أغايٝب تكٜٛط املطأ٠ يف ضٚا١ٜ ايكػِ ايجايح

تٓٛعت أغايٝب تؿدٝل املطأ٠ يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ بني ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ ٚا٫غتبطاْٞ 

 ٚايتكطٜطٟ. 

 ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ:

ْ٘ "ا٭غًٛب ايصٟ ٜٓتٗر ضغِ ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥ َٔ ٜعطف ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ بأ

خ٬ٍ سطنتٗا ٚؾعًٗا ٚسٛاضٖا، َٚٔ خ٬ٍ سسٜح ايؿدكٝات ا٭خط٣ عٓٗا، 

ؾٝكٛضٖا ٖٚٞ ؽٛض قطاعٗا َع شاتٗا، أٚ َع غريٖا، أٚ َع َا حيٝط بٗا َٔ ق٣ٛ 

ػُح يٝ إ ايطٚا٥ٞ ٜبك٢ قاًٜسأ، ٬ٜٚسغ يف ٖصٙ ايططٜك١ 28ادتُاع١ٝ أٚ طبٝع١ٝ"

يًؿدك١ٝ بايتعبري عٔ ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ اؿسٜح ٚاؿٛاض بني ايؿدكٝات، ٚأِٖ 

ايصٟ ٜهؿـ عٔ  ا ا٭غًٛب: تك١ٝٓ اؿٛاض اـاضدٞايتكٓٝات املػتدس١َ يف ٖص

َػت٣ٛ ايؿدك١ٝ ايًػٟٛ ٚايجكايف ٚأؾهاضٖا َٚعتكساتٗا، باإلناؾ١ إىل سسٜح 

   ايؿدكٝات عٓٗا.
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ا٭خت  "بسض١ٜؾدك١ٝ "عرب ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ: َٚٔ ايؿدكٝات اييت مت تكسميٗا 

ايهرب٣ ٭س٬ّ، اييت نإ يًشسخ زٌٚض نبرٌي يف منٖٛا ٚتؿاعًٗا َع شاتٗا ٚب٦ٝتٗا، 

تبسأ ػطب١ ا٭١ََٛ يف غٔ  ٚتطنع ايطٚا١ٜ ع٢ً َا تتُتع ب٘ َٔ سٓإ ٚعطـ جيعًٗا

ت َبهط ، ٚتتعٚز ٚتٓذب يف ٚق"أس٬َّبهط٠، يف غٔ اـاَػ١ عؿط٠ َع أختٗا "

ٕ ٚادبٗا إٔ تهطؽ ؾض ٚايسٖا نٌ َٔ ٜتكسّ ـطبتٗا ٭، ٚبعس ٚؾا٠ ظٚدٗا ضاأًٜه

سٝاتٗا َٔ أدًِٗ ؾكط غري عاب١٦ بٓؿػٗا، ٚتٛنح تك١ٝٓ اؿٛاض اـاضدٞ شيو عرب 

 اؿٛاض ايتايٞ ايصٟ ٜسٚض بٝٓٗا ٚبني أختٗا أس٬ّ: 

 يكس ضؾض أبٞ، ضؾض أبٞ ظٚادٞ. -"

 :بُٗؼاْكبض قًيب ٚأْا أغأهلا 

 اهلل؟ ٌٖٚ غرتندني ي٘، ٌٖ غرتؾهني ايعٚاز َٔ عبس -

اغطٚضقت عٝٓاٖا بايسَٛع ٖٚٞ ؼاٍٚ َٓعٗا بك٠ٛ دباض٠ ن٬ٝ تبسٚ نعٝؿ١ أَاَٞ، 

 ثِ قايت بكٛت َتٗسز:

- ًُ ا، ِٖٚ ضغاييت ا٭ٚىل إْين أّ ٜا أس٬ّ، ٚأ٫ٚزٟ هلِ ا٭ٚي١ٜٛ يف سٝاتٞ زا٥

 ٟ ضدٌ نإ.ٚا٭خري٠ ؾًٔ أؽ٢ً عِٓٗ َٔ أدٌ أ

 قاطعتٗا َؿؿك١ً:

- ًَ ا، ؾًٔ تتدًٞ عِٓٗ إْ٘ يٝؼ أٟ ضدٌ، إْ٘ عُِٗ ٚغريعاِٖ نأبِٝٗ ايطاسٌ متا

 .29ا ضأٜو ٜا بسض١ٜ أّ ٖٛ ضأٟ أبٞ؟"ا، أٖصا سًكَطًًك

١ سسٜح َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٭غًٛب عرب تكٓٝ "بسض١ٜ"ٚنصيو مت تكٜٛط ؾدك١ٝ 

تكؿٗا ؾتكٍٛ: "بسض١ٜ مج١ًٝ َتأيك١ ٫ تبسٚ  "أس٬ّا٭خط٣ عٓٗا، ؾـ" ايؿدكٝات

، ضغِ دطاسٗا ٬ثني، بٌ تبسٚ أقٌ َٔ شيو بهجريعًٝٗا غٓٗا اييت تطُبٛ ع٢ً تػع ٚث

ٖٚٞ باإلناؾ١ ؾُاهلا ٚأزبٗا  ٚعصاباتٗا املتٛاي١ٝ َٚؿانٌ أ٫ٚزٖا اييت ٫ تٓتٗٞ...

 .30ؾ٤ٞ"خًٛق١ خذٛي١ تطن٢ بايكًٌٝ ٚتكٓع بأٟ 
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 ا٭غًٛب ا٫غتبطاْٞ:

ا٭غًٛب ا٫غتبطاْٞ ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ ميهٔ ايطٚا٥ٞ َٔ "ٚيٛز ايعامل ايساخًٞ 

ٜتكاضع ؾٝٗا َٔ عٛاطـ  ، َٚا١ٝ ٚتكٜٛط َا ٜسٚض ؾٝٗا َٔ أؾهاضيًؿدك١ٝ ايطٚا٥

َٔ ثِ ؾإٕ اهلسف َٓ٘ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ يًؿدك١ٝ، ٜٚػتعٌُ ٖصا ٚ ،31"ٚاْؿعا٫ت

ا٭غًٛب يف ْٛعني َٔ ايطٚاٜات ُٖا: ضٚا١ٜ تٝاض ايٛعٞ، ٚايطٚا١ٜ ايص١ٖٝٓ، َٚٔ 

ايؿدكٝات اييت مت تكسميٗا عرب ٖصا ا٭غًٛب: ؾدك١ٝ أس٬ّ بط١ً ايطٚا١ٜ، 

ٞ ٚايتصنط ٚاؿًِ ، َجٌ: اؿٛاض ايساخًت ايهاتب١ يف تكسميٗا عس٠ تكٓٝاتٚاغتعًُ

 ٚايتساعٞ.

ع٢ً اَتساز ايطٚا١ٜ َٔ أٚهلا إىل  "أس٬ّٛاض ايساخًٞ نإ ٬َظَا يؿدك١ٝ "ؾاؿ

آخطٖا ٚشيو يًتعبري عُا تعاْٝ٘ َٔ نآب١ ٚسعٕ ٚخٛف ٚقًل َٔ املػتكبٌ، ٚنٝـ 

ًَ ا بعس ٚقٛعٗا يف اؿب، تكٍٛ: "ضباٙ َاشا زٖاْٞ َٚا ايصٟ غري ؼٛيت سٝاتٗا متا

 عٝين ؾبست أمجٌ، ٚايػُا٤ أؾس ظضق١ ٚايٓذّٛ أنجط ملعاْا؟ َا ٖصٙ ايؿطس١ ايسْٝا يف

ايػطٜب١ ايطاض١٥ ع٢ً عاملٞ؟ ... غابت عٔ شانطتٞ نٌ املآغٞ ايعا١ًٝ٥، ٚزَٛعٞ اييت 

شضؾتٗا ٭دًٗا، يتبك٢ قٛضت٘ ايٛسٝس٠ يف تًو ايساض ايعتٝك١ عايك١ بٛد٘ شانطتٞ تأب٢ 

 .32ايعٚاٍ"

ٚايتصنط أٚ اغتسعا٤ ايصنطٜات ايكسمي١ ٖٛ قط١ تطتازٖا ايؿدك١ٝ بػطض تؿػري 

ا اؿانط، أٚ ضبط٘ باملانٞ، أٚ اهلطٚب َٓ٘، تكٍٛ يف قاٚي١ يتؿػري خٝباتٗ

ظؾاف ؾكٝكيت بسض١ٜ،  َا ظيُت أشنط ست٢ ايّٝٛ يٌٝاملتتاي١ٝ، ٚؾكا٥ٗا املػتُط "

ٚد٘ ايتكطٜب، بكٝت تًو اي١ًًٝ قؿٛض٠ يف  ازغ١ َٔ عُطٟ ع٢ًنٓت يف ايػ

شانطتٞ ٫ تربسٗا، أسػػُت بايؿكس ٚاؿطَإ ٚايهٝاع، يعبُت يف سؿ١ً ظؾاؾٗا 

ٚنشهت ٚضقكت، ٚسُٝٓا عسْا إىل ايبٝت بسْٚٗا قطخت بًٛع١ُ متٍعم ايكًٛب، 

 .33ضنهُت يف أما٤ ايبٝت أعُح عٓٗا"

                                                           
31

  .41م: .ضغِ ايؿدك١ٝ يف ضٚاٜات سٓا ١َٓٝ ناٌَ. 

32
   .88:م .بٛتأْج٢ ايعٓه ايعًٝإ. 

  .11م:، املكسض ْؿػ٘ 33
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ُٔ ؾكستِٗ ؾٗٞ تتطًع إىل يكا٥ِٗ ٚيٛ ا٥ِ ؾٝتؿهري ايبط١ً ايس ١ٝ اؿًِ عٔتكٓتعرب ٚ

غا٥ٌ نباب١ٝ َب١ُٗ غرُي َؿ١َٛٗ، ؼتاز ايتٛنٝح ٚايتأٌٜٚ، يف املٓاّ، أٚ ضمبا ٖٞ ض

٢ ايٓداع، سًُت بأَٞ بٛدٗٗا اؿبٝب، َعامل اؿعٕ تكٍٛ "سًِ غطٜب ِٖعْٞ ست

ا أبٝض ع٢ً اْت تطتسٟ ٚؾاًسْٗا يف اؿًِ نأاملطتػ١ُ يف عٝٓٝٗا ايػٛزاٜٚٔ، غري 

ضأغٗا، ناْت تبهٞ يف اؿًِ ٚتٓتشب ٚتؿس ٜسٟ بك٠ٛ عذٝب١، ٚع٢ً يػاْٗا ن١ًُ 

ٚاسس٠ تطززٖا مبا ٜؿب٘ اهلُؼ، ٫ ترتنٝ٘... ٫ ترتنٝ٘... ٫ ترتنٝ٘، أَٞ َٔ ٖٛ؟ 

ٌّ ٚد٘ ؾكٝكيت ْس٣ ٖٚٞ ؽؿٞ ٚدٗٗا بٝسٜٗا، ْس٣ ْس٣  أَٞ أَٞ"  .34ٜٚط

يف ايهؿـ عٔ طبٝع١ ايؿدك١ٝ اييت  تٝاض ايٛعٞ ٚايتساعٞ اؿط تك١ٝٓتػِٗ ٚ

يف سري٠  ؾدك١ٝ َتشس١ٜ ػس ْؿػٗا "أس٬ّايـ َا تكٛي٘ أٚ تؿعًُ٘، ؾؿدك١ٝ "ؽ

ٕ َا أؾعً٘ ٖٛ اـطأ ْين أعطُف أَٔ أَطٖا بني َا تعتكسٙ َٚا تؿعً٘، تكٍٛ: "ضغِ أ

إْين مل أسازخ ضد٬ً يف سٝاتٞ، ٫ٚ أتكٛض تًو بعٝٓ٘ يهٓين ٫ أزضٟ ملاشا أؾعً٘، 

ايع٬قات ايكا١ُ٥ بني ايؿتٝات ٚايؿبإ، ؾإْٗا يف عطيف قط١َ ٚممٓٛع١ َٚػتش١ًٝ 

 .35"اأًٜه

 ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ:

ٍٛ ض ايطٚا٥ٞ ؾٝ٘ ؾدكٝات٘ "َٔ اـاضز ٚحيًٌ ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ ٜك

، 36ا َا ُٜكسض أسهاَ٘ عًِٝٗ"ؾعِٗ ٚأؾهاضِٖ ٚإسػاغاتِٗ ٚنجرًيعٛاطؿِٗ ٚزٚا

، اتب ايؿدك١ٝ بكٝػ١ ايؿعٌ املانٞ "نإ"ٖٚٛ أغًٌٛب َباؾٌط ٜكٍسّ ؾٝ٘ ايه

مل٬َح قهّٛ عًٝٗا ٚايؿدك١ٝ اييت ُتكسّ بٗصا ا٭غًٛب ؾدك١ٝ داَس٠ باٖت١ ا

، مما جيعٌ ٖصا ا٭غًٛب أقطب إىل ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ ايكشؿٞ، ٖٚصا اَػبًك

ا، عٝح ا عهًٜٛا٭غًٛب حيٍٛ "زٕٚ تعُل ايؿدك١ٝ َٚٔ ثِ ضبطٗا با٭سساخ ضبًط

                                                           
34

   .59م: ،املكسض ْؿػ٘ 

35
 .105:م ،املكسض ْؿػ٘ 

36
 .123:م ّ،1963ايكاٖط٠: َهتب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ، . 1طايٓكس ا٭زبٞ، أَني، أمحس.  
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، َٚٔ أِٖ تكٓٝات 37ٜتبازٍ نٌ َُٓٗا ايتأثري َٔ خ٬ٍ ايتٛتط املػتُط املتكاعس"

ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ تؿدٝل ايؿدك١ٝ بإغباؽ ا٭ٚقاف املٛدع٠ اييت تسٍ عًٝٗا 

 يهٓٗا تعذع عٔ دعًٗا س١ٝ ْابه١ َتؿاع١ً َع ا٭سساخ.

، ؾتكٍٛ "عازغؾدك١ٝ "َٚٔ ايؿدكٝات اييت مت تكسميٗا عرب ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ: 

عٓٗا "غعاز املتٗٛض٠ املٓسؾع١ اييت تتشسخ ب٬ تؿهري ٚتعٌُ ب٬ عكٌ حيطنٗا اؾٕٓٛ 

ٚايطٝـ، غعاز اؾ١ًُٝ اؾط١٦ٜ شات ا٫بتػا١َ املُٝع٠ ٚايؿعط ا٭غٛز ايػذطٟ، 

غعاز اييت أخطدتٗا ٜا أبٞ َٔ َسضغتٗا، ٚزؾعت بٗا يف ظٚاز غري َتهاؾ٧ َٔ أدٌ 

... ٖٞ بط١٦ٜ ٜا أبٞ ضغِ ؾطاغتٗا، و ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ٚأٟ ؾ٤ٞؾ١ٗ َع ظٚدتخ٬ؾات تا

طٝب١ ضغِ دْٓٛٗا، مل تهٔ تسضٟ يػصادتٗا إْو قس زؾٓتٓا ٚقتُا ٚاضٜت أَٞ 

، ؾايهاتب١ ٖٓا قسَت ايؿدك١ٝ 38ايرتاب، ؾُتٓا َعٗا يف ْعطى يتبسأ سٝا٠ دسٜس٠"

٢ ايكؿات اؾػس١ٜ اـاضد١ٝ ؾٛقؿتٗا باؾُاٍ زؾع١ ٚاسس٠ يًكاض٨ بايرتنٝع عً

نُا ضنعت ع٢ً قؿاتٗا  يؿعط ا٭غٛز ايػذطٟ.ٚاؾطأ٠ ٚا٫بتػا١َ املُٝع٠ ٚا

ا ؾٛقؿتٗا بايتٗٛض ٚا٫ْسؾاع ٚايطٝـ ٚايربا٠٤ ٚايطٝب١ ايٓؿػ١ٝ ٚاـًك١ٝ أًٜه

 ٠ تػطح ايؿدك١ٝ ٚػُسٖا ٫ٚ تعطٞٚايػصاد١، ٖٚصٙ ايكؿات ايتكطٜط١ٜ اؾاٖع

، ٖٚصا اكاض٨ ؾطق١ يًتؿاعٌ َعٗا بٌ ؼهِ عًٝٗا با٭سهاّ املػبك١ املعس٠ غًًؿاي

 ا يف تكسِٜ ايؿدكٝات ايجا١ْٜٛ.ا٭غًٛب ٜػتعٌُ غايًب

 خامت١ ايبشح:

ِٝإ َٔ خ٬ٍ أمنٛشز  ٖٛ  تطبٝكٞتٓاٍٚ ٖصا ايبشح قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعً

 ي١ٝ:ا"، ٚخطز بايٓتا٥ر ايتأْج٢ ايعٓهبٛت" ضٚا١ٜ

؛ شيو إْٗا "أْج٢ ايعٓهبٛتا يف ضٚا١ٜ قُاؾ١ ايعًٝإ "طاغًٝ اغِذًت املطأ٠ سهًٛض -

ناتب١ ْػ١ٜٛ حيهط يسٜٗا ايٛعٞ ا٭ْجٟٛ مبا تهتب٘ َٔ ضٚاٜات تٓتكط يًُطأ٠، 

                                                           
ّ، 1980. بػساز: زاض ايطؾٝس،1ط١ اؿسٜج١ يف ب٬ز ايؿاّ، تطٛض ايطٚا١ٜ ايعطبٝ ايػعاؾني، إبطاِٖٝ. 37

 .299م:

38
 .110:م .أْج٢ ايعٓهبٛت ايعًٝإ. 
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ٚتساؾع عٔ سكٛقٗا، ٚتهتب عٔ قهاٜاٖا بٗسف ضؾع ايعًِ ايٛاقع عًٝٗا، ايٓاتر عٔ 

 اييت تؿطم بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات. ايعازات ٚايتكايٝس املتٛاضث١

ِٝإ كتًـ ايكهاٜا ايٓػ١ٜٛ، َجٌ: ايعٓـ اؾػسٟ ٚايًؿعٞ، ٚتعسز  - تٓاٚيت ايعً

ايعٚدات، ٚايتشطف اؾٓػٞ با٭طؿاٍ، ٚاملطأ٠ املطًك١ ٚا٭ض١ًَ ٚايعاْؼ ٚايعا١ًَ، 

 ٚاإلدباض ع٢ً ايعٚاز.

ني، ُٖا: املطأ٠ املػتًب١، ، ممج١ً يف منطني ض٥ٝػيف ايطٚا١ٜظٗطت ايُٓاشز ايٓػ١ٜٛ  -

ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ،  يٝب تكٜٛط املطأ٠ يف ايطٚا١ٜ بنيتٓٛعت أغاٚ ٚاملطأ٠ املتشس١ٜ.

 ٚا٫غتبطاْٞ، ٚايتكطٜطٟ.

ٜٚٛقٞ ايبشح مبعٜس َٔ ايسضاغات اييت تتٓاٍٚ اإلْتاز ا٭زبٞ يًهاتب١ قُاؾ١  -

٢ َٔ خ٬ٍ تعط١ٜ ايعازات ٚايتكايٝس املتٛاضث١، ٚبٝإ ايعًٝإ، باعتباضٙ أزبا ٜٓتكط يٮْج

 ظٜؿٗا، ٚإعاقتٗا يُٓٛ اجملتُع ايصٟ ٜٓٗض بهٌ َٔ ايطدٌ ٚاملطأ٠.

 املكازض ٚاملطادع:

 ،1963ّ املكط١ٜ، ايٓٗه١ َهتب١: ايكاٖط٠. 1ط ،ا٭زبٞ ايٓكس. أمحس أَني. 

 ،ٌ1ط ؾاَٞ، أمحس: تط ،ْكسٟ َٚعذِ زضاغات ايٓػ١ٜٛ بعس َٚا ايٓػ١ٜٛ. غاض٠ داَب .

 .2002ّ يًجكاؾ١، ا٭ع٢ً اجملًؼ: ايكاٖط٠

 ،ًٌٝاملػري٠ زاض: عُإ. 1ط ،ايتؿهٝو إىل احملانا٠ َٔ اؿسٜح ا٭زبٞ ايٓكس. إبطاِٖٝ خ 

 .2007ّ يًٓؿط،

 ،ايطؾٝس، زاض: بػساز. 1ط ،ايؿاّ ب٬ز يف اؿسٜج١ ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ تطٛض. إبطاِٖٝ ايػعاؾني 

1980ّ. 

 1994ّ املػتكبٌ، َٚطابع زاض: ايكاٖط٠. 1ط ،ايعطب١ٝ يًُطأ٠ ايعاضٟ ايٛد٘. ْٛاٍ يػعساٟٚ،ا. 

 ،ٕ2002ّ بطؽ، ضؾاز ؾطن١: بريٚت. 1ط ،ايعٓهبٛت أْج٢. قُاؾ١ ايعًٝا. 

 ،ٌَايعطب١ٝ امل٪غػ١: بريٚت. 1ط ،١َٓٝ سٓا ضٚاٜات يف ايطٚا١ٝ٥ ايؿدك١ٝ ضغِ. مساس١ نا 

 .1999ّٚايٓؿط، يًسضاغات

 ايطٜاض. 1ط ،ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف ٚا٭زبا٤ ا٭زب قاَٛؽ. زاض٠ ايععٜع، عبس املًو :

 .2014ّايععٜع، عبس املًو زاض٠

 ،2008ّ اؿسٜح، ايهتب عامل: إضبس. 1ط ،ٚاإلبساع ايجكاؾ١ يف ايٓػ١ٜٛ. سػني َٓاقط٠. 

 ،َٟطنع نتب ايؿطم ا٭ٚغط، ايكاٖط٠ .1، طقٛض٠ املطأ٠ يف ايطٚا١ٜ املعاقط٠ط٘.  ٚاز :

2921.ّ 
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  ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚا١ٜ يف ايعٓاٜٚٔ ضُٝٝا١ٝ٥

يتايـجبٝ دسٜدٟ اَٞض. د
 
Email: s.s.j.2009@hotmail.co.uk                                                                         

 :ايبشح ًَدـ
ًُا نعتب١ ْؿ١ٝ يف ايدزاضات ايطُٝٝا١ٝ٥ ايٓكد١ٜ اؿدٜج١،  ُُٜجٌِّ ايعٓٛإ دًٚزا َٗ

، اييت تهػف عٔ َعاْٞ ايعالَات ٚعًِ ٚاإلغازات بايسَٛش األٚىل َعاْٝ٘ تستبط

ًُا َٔ قُٔ  ايٓؿٛف األدب١ٝ ٚتٛقح غسقٗا، ٜٚعد ايعٓٛإ ظاْب ذيو َبشًجا َٗ

 يف ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات َٔ عدد تٓاٍٚ إىل ايدزاض١ تٗدفٚ .اٖتُاَات ايػعس١ٜ اؾدٜد٠

 خالٍ َٔ ايعػسٜٔ،ٚ اؿادٟ ايكسٕ يف ؾدزت اييت ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١

 عٛامل٘ ٚضدل ايطسد، َفاؾٌ إىل يًٛيٛز َفتاًسا باعتبازٖا ايعٓاٜٚٔ، عتب١ عٓد ايٛقٛف

 دالالتٗا يف ٚايبشح بدزاضتٗا ٚذيو ايػدؿٝات، َالَح ٚنػف ٚاملعكد٠، ايػاَك١

 ايتػهٌٝ ايدزاض١ تتٓاٚي .األخس٣ ايٓؿ١ٝ بايعتبات ازتباطٗا َٚد٣ ٚايف١ٝٓ، ايًػ١ٜٛ

 َفسد٠ عٓاٜٚٔ نْٛٗا َٔ بدا١ٜ ٚاختالفٗا تعددٖا سٝح َٔ ايعٓاٜٚٔ رٙشل ايًػٟٛ

 ايعٓاٜٚٔ عالق١ ثِ َٚٔ ايعٓاٜٚٔ، اػاٖات بايدزاض١ عسقت نُا َسنب١، ٚعٓاٜٚٔ

 َع ايداخًٞ ايٓـ ٖٓدض١ بٓا٤ يف ايعٓاؾس ٖرٙ تكافس َٚد٣ ايطسد١ٜ، بايعٓاؾس

 فٗٛ ايدزاض١ شلرٙ املتبع املٓٗر ٚأَا. ايسٚاٜات بأغًف١ ٚازتباطٗا اـازد١ٝ، عتبات٘

 .ايطُٝٝا٥ٞ املٓٗر

 .األدب ايٓطا٥ٞ، ايسٚا١ٜ ايطعٛد١ٜ، ايطُٝٝا١ٝ٥، ايعٓٛإ، املسأ٠ :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The title represents an important role as a textual start in modern critical 

semiotic studies. This study aims to address a number of women's novels in the 

Kingdom of Saudi Arabia, which were published in the twenty-first century, and 

by the beginning of these titles as a key to accessing the depths of the narrative, 

linguistically and artistically. This article is divided into four sections: The first 

axis: title and linguistic formation, the second axis: heading trends, the third 

axis: titles and elements of narrative formation, the fourth axis: titles and novel 

covers. The method followed for this study is the semiotic method. 

                                                           
 ِايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ ايطا٥ف، داَع١ ،اآلداب ن١ًٝ ايعسب١ٝ، ايًػ١ قط. 
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 َكد١َ: 

ًُا َٛقًٛعا ايدزاض١ تتٓاٍٚ  ٜتؿٌ اؿدٜح، األدبٞ ايٓكدٟ ايدزع َباسح َٔ َٗ

 ٜٗتِ ايرٟ ايطُٝٝا٥ٞ؛ املٓٗر ٚفل ٚذيو ايطعٛد١ٜ، املسأ٠ زٚاٜات يف ايعٓاٜٚٔ بدزاض١

 ايًػ١ٜٛ داليت٘ عٔ ايبشح خالٍ َٔ ٚذيو األدبٞ، ايٓـ يف ٚايعالَات ايسَٛش بدزاض١

 ٚعالقت٘ ايف١ٝٓ، ٚاالػاٖات األخس٣ ايٓؿ١ٝ بايعتبات ازتباط٘ َٚد٣ ٚايف١ٝٓ،

 تهٜٛٔ يف املطا١ُٖ ايطسد١ٜ ٚايتكٓٝات ايطسا٥ل ملعسف١ ٚذيو ايطسد١ٜ بايعٓاؾس

 .ايطعٛد١ٜ ايسٚا١ٝ٥ يد٣ األْجٟٛ اـطاب

 ايٓتا٥ر، أبسش تكُٓت ٚخامت١ َٚكد١َ ٚمتٗٝد َباسح بع١أز إىل ايدزاض١ قطُت

: األٍٚ: قطُني إىل قطُت٘ٚ ايًػٟٛ، ٚايتػهٌٝ ايعٓٛإ: األٍٚ املبشح يف تٓاٚيت

 ثالث١ إىل األٍٚ ٚقطُت اجملاش١ٜ، ٚايًػ١ ايعٓٛإ: ٚايجاْٞ ايًػٟٛ، ٚايذلنٝب ايعٓٛإ

 ٚقطُت. فسع١ٝ عٓاٜٚٔ شلا تٚزٚاٜا املسنب١، ٚايعٓاٜٚٔ املفسد٠، ايعٓاٜٚٔ: أقطاّ

 .اشل١ٜٛ/ٚايعٓاٜٚٔ األض١ً٦،/ايعٓاٜٚٔٚ ايف١ٝٓ، ٚايؿٛز٠ ايعٓاٜٚٔ: إىل ايجاْٞ

: اػاٖات ١ضبع إىل قطُت٘ ٚقد ٜٚٔ،ايعٓا اػاٖات: ايجاْٞ املبشح يف تٓاٚيتٚ

 .ٚايفهسٟ ٚايسَصٟ، ٚاؾٓا٥ٞ، ٚايتازخيٞ، ٚايٓفطٞ، ٚاالدتُاعٞ، ايسَٚاْطٞ،

 ايطسدٟ، ايتػهٌٝ ٚعٓاؾس ايعٓاٜٚٔ: ايدزاض١ تٓاٚيت فكد يجايحا املبشح ٚأَا

 ايعٓٛإٚ ٚايصَٔ، ايعٓٛإٚ ٚاملهإ، ايعٓٛإ: ٖٞ أقطاّ ثالث١ إىل قطُتٗا ٚاييت

 .ايسٚاٜات ٚأغًف١ ايعٓاٜٚٔ: تٓاٚيت ٚاألخرل ايسابع املبشح ٚيف .ٚايػدؿ١ٝ

 :ايٓؿ١ٝ ايعتبات

 ٜطاِٖ أٚ ايٓـ يدخٍٛ ميٗد إٔ ميهٔ َا نٌ ٖٞ: ايٓؿ١ٝ بايعتبات ٜكؿد

 املعذِ يف ايعتب١ ٚتػرل ،(املتٛاش١ٜ ايٓؿٛف) ٚتط٢ُ إيٝ٘، إغاز١ٜ أٚ يػ١ٜٛ َطا١ُٖ

 إٔ إىل ايًػ١ٜٛ ايدالي١ َٔ ٜكٛد ٖٚرا املستفع، املهإ َع٢ٓ إىل ايعسبٞ ايًػٟٛ

 تؿرل" اييت ٖٞ ايكسا٠٤ ٖٚرٙ املنت، قسا٠٤ يف َِٗ دٚز شلا ايعتبات أٚ املٛاش١ٜ ايٓؿٛف
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 بعتباتٗا، املسٚز قبٌ ايداز فٓا٤ ًْر ال أْٓا فهُا ايٓؿٛف، ٖرٙ بكسا٠٤ َػسٚط١

 .1"بعتبات٘ املسٚز قبٌ املنت عامل ايدخٍٛ ميهٓٓا ال فهريو

 ٚغهٌ يٕٛ ايػالف، ززل١ املؤيف، اضِ ايعٓٛإ،: )ايٓؿ١ٝ ايعتبات ٖرٙ َٚٔ

 أْعُتٗا خالٍ َٔ ايه١ًٝ داليتٗا تعطٞ فٗرٙ( ايترٌٜٝ املكد١َ، اإلٖدا٤، ايػالف،

 َطأي١ ع٢ً اغتػًٛا ايرٜٔ ايطُٝٝا٤ ْكاد بعض ٚسسف. ايٓـ مبنت احملٝط١ اإلغاز١ٜ

 َٚا ٚفكا٤ات٘، ايػالف زَٛش َٔ تبدأ يًعٌُ ١ايٓكدٜ ايكسا٠٤ تهٕٛ إٔ ع٢ً ايتأٌٜٚ

 ٚيٛس١ ايٓػس ٚداز املؤيف ٚاضِ ٚعٓٛإ ٚٚزقٞ ْؿٞ ٚبٝاض يٕٛ َٔ قٝط٘ ٜتكُٓ٘

 ٚاـًفٞ، األَاَٞ ايػالفني ع٢ً ٖٛ َا ٚبهٌ اـط ٚبٓط ايٓاغس ٚن١ًُ ايػالف

 ٚخباٜا أضساز يهػف ْؿ١ٝ َفاتٝح ٚتعتدل ايهتاب مبكُٕٛ َستبط١ تعد فٗرٙ

 .ايٓـ

 : ايعٓٛإ َفّٗٛ

 ـايٓ ضًط١ فٗٛ ٚمجاي١ٝ، دالي١ أُٖٗا َٚٔ ايٓـ، عتبات إسد٣ ايعٓٛإ ٜعد

 ْكط١ ميجٌ فٗٛ األدبٞ، ايعٌُ ٜتكُٓ٘ ايرٟ املنت ١َاٖٝ ُتعسف خالي٘ فُٔ ٚٚادٗت٘،

 .ٚاـطاب ايسؤ١ٜ َعاٜرل تتػهٌ طسٜك٘ فعٔ يًٓـ، ٚاملٓطك١ٝ اؿكٝك١ٝ االْطالم

 فإٕ ايٓؿٛف، تالقٞ َٔ داليتٗا تطتُد تٓاؾ١ٝ ظاٖس٠ تػهٌ ايفاؼ١ ناْت إذا"فـ

. 2"ايسٚا١ٜ ْٗا١ٜ َع إال إداب١ شلا ًْك٢ ال تطاؤالت ٜجرل ذيو، عهظ ع٢ً ايعٓٛإ،

 عٓاؾس إىل ًَعا ٚايٓاقد ايكازئ ي٘خال َٔ ًٜر ايرٟ ايس٥ٝظ املفتاح ٜعد فايعٓٛإ

 .ٚأش١َٓ ٚأَه١ٓ ٚغدؿٝات ٚسٛازات أسداخ َٔ ٖٚٓدضت٘ ايطسد

 زٚاٜاتِٗ فؿٍٛ ٜعْٕٓٛٛ ٚايسٚا٥ٝات ايسٚا٥ٝني بعض فٗٓاى آخس َطت٣ٛ ٚع٢ً

 َستبط١ ايػايب يف ػ٤ٞ داخ١ًٝ عٓاٜٚٔ مبجاب١ ايعٓاٜٚٔ ٖرٙ ٚتهٕٛ ايداخ١ًٝ،

 يف ٜهجس األَس ٖٚرا تؿاعدًٜا األسداخ َع تتٓا٢َ آٖ ٔفايعٓاٜٚ املتٓاَٞ باؿدخ

 نعٓاٜٚٔ ٚقك١ٝ، سدخ بهٌ ايكازئ ترنرل ؼاٍٚ اييت ايتكًٝد١ٜ ايطسد١ٜ األعُاٍ

                                                           
 ايداز :ايػسم إفسٜكٝا. ايكدِٜ ايعسبٞ ايٓكد َكدَات يف دزاض١: ايٓـ عتبات إىل َدخٌ. ايسشام عبد بالٍ، 1

 .02:ف ّ،0222 ايبٝكا٤،

ُّإ .ايطسد١ٜ اتٝايطُٝٝا٥. زغٝد َايو، 2  . 52:ف ّ،0223 ٚايتٛشٜع، يًٓػس فدالٟٚ داز :ع
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ًَا ايعهظ ٖٚٓاى(. ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيف) قؿـ  ايسٚا٥ٝني بعض عٓد لدٙ َا ٖٚٛ ،متا

 َسق١ُ، أبٛاب أٚ أقطاّ ع٢ً جيعًْٛٗا فِٗ زٚاٜاتِٗ، فؿٍٛ ٜعْٕٓٛٛ ال ٚايسٚا٥ٝات

 .ايسٚا١ٜ عٓدٙ تٓتٗٞ َعني سد إىل تؿٌ ست٢ األزقاّ تتٛاىل

 غٛيص، ٚزٚبست دٝٓٝت، ٚدرلاز إٜهٛ، َدلتٛأ: أَجاٍ َٔ ايٓكاد اٖتُاّ ٚضاِٖ

 تٓاٚشلِ يف ايطُٝٝا٤ َٛقٛعات أِٖ َٔ باعتبازٙ إيٝ٘ ْعسٚا فكد بايعٓٛإ ٚآخسٜٔ

ًُا أؾبح ست٢ ايٓكدٟ،  َا بهٌ ايعٓٛإ ٜدزع عًِ ،"١ْايعٓٛ عًِ" عًٝ٘ ٜطًل عً

 عٔ األْجٟٛ ايعٓٛإ ٜٚهػف. ٚمجاي١ٝ يػ١ٜٛ ٚدالالت ْٚعاّ إغازات َٔ ب٘ حيٝط

 يتتفٛم سهاٜاتٗا ٚتٓطر اؿها١ٜ، عدل تعٝؼ ضسدٟ، نا٥ٔ فايسٚا١ٝ٥ ٖٜٛتٗا،

 ؼاٍٚ 3"ذنٛز١ٜ َطتعُس٠" ايػراَٞ ايٓاقد ذنس نُا ايًػ١ ٕٚنأ ايسدٌ، يػ١ ع٢ً

 .ايسدٌ َٔ إزثٗا تطتعٝد إٔ ايسٚا١ٝ٥

 :ايًػٟٛ ٚايتػهٌٝ ايعٓٛإ: األٍٚ املبشح

 ايكطِٚ ايًػٟٛ، ٚايذلنٝب ايعٓٛإ: األٍٚ ايكطِ قطُني، إىل ٜٓكطِ ايفؿٌ ٖٚرا

 .اجملاش١ٜ ٚايًػ١ ايعٓٛإ: ايجاْٞ

 :ايًػٟٛ ٚايذلنٝب يعٓٛإا: أٚال

 :ٞاآلت ايٓشٛ ع٢ً ٖٞٚ قاٚز، ثالث١ املبشح ٖرا ٜتٓاٍٚ

 .فسع١ٝ عٓاٜٚٔ شلا زٚاٜاتٚ املسنب١، ايعٓاٜٚٔٚ املفسد٠، ايعٓاٜٚٔ

 :املفسد٠ ايعٓاٜٚٔ
ّٕٛ ايرٟ املفسد، ايعٓٛإ ٖٚٛ  ٚاألٚؾاف ناألزلا٤ ن١ًُ، أٚ سسف َٔ ٜته

 "دا١ًٖٝ" زٚا١ٜ :اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً د٠املفس ايسٚاٜات عٓاٜٚٔ َٚٔ ٚغرلٖا،

 ٚزٚا١ٜ ،6سفين يصٜٓب "َالَح" ٚزٚا١ٜ ،5عامل يسدا٤ "سب٢" ٚزٚا١ٜ ،4اؾٗين ٢ًًٝي

                                                           
 .6663ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: ايبٝكا٤ ايداز .ٚايًػ١ املسأ٠. اهلل عبد ،ايػراَٞ 3

 . 0224ّ اآلداب، داز :برلٚت .دا١ًٖٝ. ي٢ًٝ اؾٗين، 4

 .0222ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص :ايبٝكا٤ ايداز .سب٢. زدا٤ عامل، 5

 .0223ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .َالَح. شٜٓب سفين، 6
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 يؿبا "اآلخسٕٚ" زٚا١ٜٚ اؿسبٞ، ألٌَ "فعاًل" ٚزٚا١ٜ ،7اـُٝظ أل١َُٝ "ايبشسٜات"

 . ٚغرلٖا 8اـُٝظ أل١َُٝ "ايٛازف١" ٚزٚا١ٜ ضامل، يصٖسا٤ "دا١ْ" ٚزٚا١ٜ اؿسش،

 :املسنب١ ايعٓاٜٚٔ
 يؿسيفٚا ايؿٛتٞ ايذلنٝب ميجٌ أنجس، أٚ نًُتني َٔ املسنب ايعٓٛإ ب٘ ٜكؿد

 ال ٍاملجا ضبٌٝ ع٢ًٚ مج١ً، غب٘ أٚ فع١ًٝ أٚ زل١ٝا مج١ً بريو َه١ْٛ ٚايٓشٟٛ،

 يٓٛز٠ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤ "اؿُاّ طٛم" ١ٜزٚا :اؿؿس

 يسدا٤ "ايسٜاض بٓات" ٚزٚا١ٜ ،10ايػاَدٟ يٓٛز٠ "ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ" ٚزٚا١ٜ ،9ػامناي

 .ٚغرلٖا ايبػس، يبدز١ٜ "ٚايعطهس ٖٓد" ٚزٚا١ٜ ايؿاْع،

 :فسع١ٝ عٓاٜٚٔ شلا زٚاٜات

ٌُّ عٓٛإ أٟ ؛فسعٞ عٓٛإ شلا ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات بعض ٖٚٓاى  ،ايس٥ٝظ يًعٓٛإ َه

 ادسشل" ايعالّ أزٚاح" زٚا١ٜ :املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ ي٘، اغازًس عاد٠ ٜٚهٕٛ

 غالف ع٢ً َهتًٛبا دا٤( اؿكٝك١ تتبعجس ٓدَاع: )فسعٞ عٓٛإ شلا اييت ،11املادد

 ،ايسٚا١ٜ أدصا٤ َٔ األٍٚ يًذص٤ عٓٛإ ٖٛ ايفسعٞ ايعٓٛإ ٖٚرا كتًف، غط ايسٚا١ٜ

 كتًف ضدلدساأل طفٌ: )ايفسعٞ ٚعٓٛاْٗا ،12سذاشٟ شلٓا٤ "كتًف" زٚا١ٜ اأًٜكٚ

 ٢ًع َٓٗا ٚايعػسٜٔ، اؿادٟ ايكسٕ قبٌ ؾدزت زٚاٜات ٖٚٓاى(. أقٌ يٝظ ٔيه

 افسعًٝ اعٓٛاًْ تكُٓت عامل يسدا٤ "زقٝب ٜا َطس٣" زٚا١ٜ: اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ

 (.ايٓاز١ٜ ايعابد بٓت دٛاٖس َطس٣ ضرل٠)بـ اجملُٛع١ غالف ع٢ً نتب

 

                                                           
 .0223ّ املد٣، داز :دَػل .ايبشسٜات. أ١َُٝ اـُٝظ، 7

 .0225ّ د٣،امل داز :دَػل .ايٛازف١. أ١َُٝ اـُٝظ، 8

 .0222ّ :ايسٜاض  .ايصَٔ خد ع٢ً دَع١. محد ْٛز٠ ايػامن، 9

ُّإ .ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ. ْٛز٠ ايػاَدٟ، 10  .0220ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١ :ع

 .0262ّ املعازف، َٓتد٣ :برلٚت .ايعالّ أزٚاح. ٖادس املادد، 11

 .0260ّ ٚايٓػس، يًطباع١ دداٍٚ :برلٚت .كتًف. ٖٓا٤ سذاشٟ، 12
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ًٝا  :اجملاش١ٜ ٚايًػ١ ايعٓٛإ: ثاْ

 : ١ٝٓايف ٚايؿٛز٠ ايعٓٛإ

 اييتٚ ايًػٟٛ، ايتهجٝف ع٢ً املبين اجملاش ع٢ً تكّٛ ف١ٝٓ بؿٛز املتؿف ايعٓٛإ ٖٚٛ

 ٚايهٓا١ٜ ٚايسَص ٚاجملاش ٚاالضتعاز٠ نايتػبٝ٘ ايف١ٝٓ ايؿٛز٠ َهْٛات تتكُٔ

 .ٚاإلحيا٤

 ٚزٚا١ٜ ،13ايػامن يٓٛز٠ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" زٚا١ٜ :ايعٓاٜٚٔ ٖرٙ ع٢ً األَج١ً َٚٔ

 ٚزٚا١ٜ املطًٍٛ، يعافس٠ "خٛيف َٚات" ٚزٚا١ٜ نتٛع١، ؿٓإ "ايؿُت ٜٓطل عٓدَا"

 اجملاش١ٜ يػت٘ يف ٜػب٘ األخرل ايعٓٛإ ٖٚرا شاٖس، يعا٥ػ١ "ايدَٛع عرلات َٔ بط١ُ"

 .خاغكذٞ يطُرل٠ "ايدَٛع ٚادٟ" زٚا١ٜ عٓٛإ َٔ

 ضٛزٜاي١ٝ ف١ٝٓ يٛس١ أٚ بؿس١ٜ بؿٛز٠ أغب٘ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" زٚا١ٜ عٓٛإ فُجال

 ندد خًدا ميتًو ايصَٔ نٕٛ َٔ ايعٓٛإ، شلرا اختٝازٖا خالٍ َٔ ايسٚا١ٝ٥ ززلتٗا

 ٖٚرٙ. ايؿٛز٠ شلرٙ ايػعسٟ ايتدٌٝٝ خالٍ َٔ ايصَٔ، أْط١ٓ ؼكس سٝح اإلْطإ،

 ١ٚاؿكٝك ايٛاقع َٓطل خازز أخس٣ عٓاٜٚٔ َٔ دعًت( األغٝا٤ أْط١ٓ) األْط١ٓ

 باب َٔ نً٘ ٖٚرا ٚعرلات، أٚد١ٜ ٚيًدَٛع ٜٓطل، ٚايؿُت ميٛت، ناـٛف

 يػ١ٜٛ غٝاالت املؿشٛب١ ٚعٛاطفٗا األْج١ٜٛ يًُػاعس ايف١ٝٓ ايؿٛز٠ باب َٚٔ اجملاش،

 .ضسد١ٜ

 :األض١ً٦/ايعٓٛإ

 ؾٝػٗا يف ؽتًف -ْدزتٗا ع٢ً- أض١ً٦ مبجاب١ ايسٚا١ٝ٥ ايعٓاٜٚٔ بعض ٚػ٤ٞ

 سٛاز١ٜ، عٓاٜٚٔ مبجاب١ جيعًٗا ايرٟ األَس يًشٛاز، أبٛاًبا تفتح ١أض٦ً االضتفٗا١َٝ،

 طسف َٔ جي٤ٞ ايسٚا١ٜ، أسداخ داخٌ نعػكٗا ٚاسد، طسف َٔ اسٛاًز ناْت

 .  ٚاسد

 ٚزٚا١ٜ ،14ايبشساْٞ صٜٓبي" أسبو؟ إٔ يٞ تطُح ٌٖ" زٚا١ٜ :املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ

 .16ايسمحٔ عبد ٓد٣ي" تػٝب؟ ملاذا" ٚزٚا١ٜ ،15سفين صٜٓبي" سدٜجٞ؟ أتاى ٌٖ"

                                                           
  .ايصَٔ خد ٢ًع دَع١. ْٛز٠ ايػامن، 13

 .0262ّ ٚاإلبداع، يًجكاف١ ايدٚضسٟ َؤضط١ :املٓا١َ .؟أسبو إٔ يٞ تطُح ٌٖ. شٜٓب ايبشساْٞ، 14
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 إىل ٘املّٛد ايطؤاٍ خالٍ َٔ ايسٚا١ٜ مبكُٕٛ َستبط١ دا٤ت األض١ً٦،/ايعٓاٜٚٔ فٗرٙ

 ايػدؿ١ٝ ٔع ؾادز٠ دا٤ت األض١ً٦ ٖرٙ إٔ السغامل ٚيعٌ. ايسٚا١ٜ داخٌ ايػدؿ١ٝ

 يف ايطعٛد١ٜ املسأ٠ خطاب اتفام ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ايسدٌ، إىل ٚدٗتٗا اييت األْج١ٜٛ

 األْج١ٜٛ ايبط١ً عح ٖٚٛ املنت، إىل إايعٓٛ َٔ اَتد ٚايرٟ ايسدٌ، َع سٛازٖا

 إدابات يتؿبح ايسٚا١ٜ، غدؿ١ٝ ايسدٌ َٔ َؿرل١ٜ ٚسًٍٛ إدابات عٔ ايدا٥ِ ٚطًبٗا

 .ٚايػٝاب ٚاؿٓني اؿب سٍٛ َٓتعس٠

 :اشُل١ٜٛ ٚتػهٌٝ ايعٓٛإ

ًُا دًٚزا اشُل١ٜٛ متجٌ  أٟ إىل: فُجال ايسٚا١ٝ٥؛ األعُاٍ ٚاْتُا٤ َسدع١ٝ نػف يف َٗ

 َٔ ٜتذصأ ال دص٤ ٚاشل١ٜٛ. تدٚز؟ َهإ أٟ ٚيف تتشدخ؟، ٚطٔ أٟ ٚعٔ ُٞ؟،تٓت دٚي١

 غرل ٚأ َباغس٠ بطسٜك١ فٝٗا ٚتؿف٘ أعُاشلا، يف تتٓاٚي٘ إٔ ؼاٍٚ اييت ايسٚا١ٝ٥ ثكاف١

 ٚاشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، ٚاشل١ٜٛ ايد١ٜٝٓ، اشل١ٜٛ فٗٓاى ،ٚاسًدا ًْٛعا يٝطت ٚاشل١ٜٛ. َباغس٠

 . ايًػ١ ١ٜٖٛ ٖٚٓاى ،"ٚايتكايٝد اتايعاد"بـ املتُج١ً ايجكاف١ٝ

 اييت اـؿٛؾ١ٝ يف متجٝال إال املها١ْٝ اشل١ٜٛ بتٛقٝح ايطعٛد١ٜ ايسٚا١ٝ٥ إضٗاّ ٚيٝظ

 بعض إيٝ٘ أغاز َا ٖٚٛ ٚاالدتُاع١ٝ، ايجكاف١ٝ بأبعادٖا املها١ْٝ ايب١٦ٝ بٗا تتُٝص

 ؾاحل قُد. دٚ ،17ايباشعٞ ضعد. د: أَجاٍ َٔ ايعسب١ٝ اؾصٜس٠ أدب إىل ايباسجني

 . ٚآخسٜٔ 19دٜب قُد ايطٝد. ٚد ،18ايػٓطٞ

 :ايٛط١ٝٓ اشل١ٜٛ
 إيٝ٘ تٓتُٞ ايرٟ ايٛاقعٞ املهإ إىل ؾسحي١ إغاز٠ تكُٓت اييت ايعٓاٜٚٔ بٗا كؿدت

 أٚ ،"ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١" يدٚيتٗا ناضِ ايػدؿٝات إيٝ٘ تٓتُٞ أٚ ايسٚا١ٝ٥

                                                                                                                                               
ُّإ .سدٜجٞ؟ أتاى ٌٖ. شٜٓب سفين، 15  .0260ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١ :ع

 .0260ّ األدبٞ، األسطا٤ ْادٟ: ايطعٛد١ٜ .تػٝب؟ ملاذا. ْد٣ ايسمحٔ، عبد 16

 ايعبٝهإ، َهتب١ :ايسٜاض .املعاؾس٠ ايعسب١ٝ اؾصٜس٠ أدب يف دزاضات ايؿشسا٤، ثكاف١. ضعد شعٞ،ايبا 17

6666ّ. 

 .6662ّ ظاشإ، األدبٞ ايٓادٟ :داشإ .ايطعٛدٟ ايعسبٞ األدب يف ايسٚا١ٜ فٔ. ؾاحل قُد ايػٓطٞ، 18

 املهتب١ :ايكاٖس٠ .0ط ،ٚايتطٛز ايٓػأ٠ بني ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف يسٚا١ٜا فٔ. ايطٝد قُد دٜب، 19

 .6662ّ يًذلاخ، األشٖس١ٜ
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 زٚا١ٜ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ع٢ً ايطعٛد١ٜ، املدٕ أٚ ايكس٣ أٚ املٓاطل أزلا٤ ذنس

 َٔ بٓات" ٚزٚا١ٜ ،21ايؿاْع يسدا٤ "ايسٜاض بٓات" ٚزٚا١ٜ ،20ايعًٟٝٛ يطاز٠ "ضعٛدٜات"

 .ٚغرلٖا 22إبساِٖٝ يفاٜص٠ "ايسٜاض

 نإ عال١َٝاإل ٚايكذ١ ايػٗس٠ ضبب إٔ ٚايؿشفٝني ايباسجني بعض ذنس ٚيكد

 تٓاٚيت ٚأْٗا ٚايسٜاض، بٓات: َفسدتٞ برنس املستبط ٚاؾراب املجرل ايعٓٛإ ضبب٘

 .23ايطعٛدٟ اجملتُع يف عٓ٘ طهٛتامل
 :األْج١ٜٛ اشُل١ٜٛ

 أْج٢، شٚد١، أخت، فتا٠، أّ، اَسأ٠،: َجٌ باألْج٢ تتعًل َٚفسدات عبازات تتكُٔ

 اَسأ٠ أيف" ٚزٚا١ٜ ايعًٝإ، يكُاغ١ "ايعٓهبٛت أْج٢" زٚا١ٜ: َجٌ ...خلإ  ضٝد٠، بٓات،

 بٓات" ٚزٚا١ٜ ايػُسٟ، يبدز١ٜ" اَسأ٠ اؾٌٝتف" ٚزٚا١ٜ ضعد، يسساب" ٟدطد يف

" َفدد١ اَسأ٠" ٚزٚا١ٜ ،24ايعٛاد فٗد يفاط١ُ "أْجاٙ" ٚزٚا١ٜ ايؿاْع، يسدا٤ "ايسٜاض

 . ايطًُٝإ ملٓرل٠ "دا٤ت أَٞ" ٚزٚا١ٜ املكشٞ، ألَرل٠

 ٢ًع ذيو َٔ أْج١ٜٛ، غدؿٝات بأزلا٤ املستبط ١ٜاألْجٛ اشل١ٜٛ َٔ ايجاْٞ ايٓٛع ٖٚٓاى

 ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤ "خامت" ٚزٚا١ٜ ،عامل يسدا٤" سب٢" زٚا١ٜ: اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ

 ايؿكس، يسِٜ" شاٜا" ٚزٚا١ٜ املػازٟ، ملٓرل٠" آ١ٜ" ٚزٚا١ٜ اـُٝظ، ١َُٝأل" ضذ٢ شٜاز٠"

 .ٚغرلٖا ضامل يصٖسا٤ "دا١ْ" ٚزٚا١ٜ

 َا ٖٓاى يهٔ األْج١ٜٛ، اشل١ٜٛ أٚ املها١ْٝ ي١ًٜٛٗ ايؿسٜح ٓٛإبايع ٜتعًل َا ٖرا

 : َجٌ يًُهإ ايسَص١ٜ داليتٗا خالٍ َٔ اشل١ٜٛ قؿدت زٚا١ٝ٥ عٓاٜٚٔ ذيو، إىل ٜكاف

 دد٠ _______ "ايٝباب ايفسدٚع" زٚا١ٜ

                                                           
 .0223ّ فسادٜظ، داز :ايبشسٜٔ .ضعٛدٜات. ضاز٠ ايعًٟٝٛ، 20

 .0222ّ اقٞ،ايط داز :يٓدٕ .ايسٜاض بٓات. زدا٤ ايؿاْع، 21

 .0223ّ: ايسٜاض .ايسٜاض َٔ بٓات. فاٜص٠ إبساِٖٝ، 22

 ْاؾس اهلل عبد يـ ٚايػٗس٠ اإلثاز٠ أضباب.. ايسٜاض بٓات: َجٌ املكاالت َٔ ايعدٜد إىل ايسدٛع ميهٔ 23

 احملًٞ اؾدٍ َٔ« ايسٜاض بٓات»: ٚاْعس ،62424ع ،0223ّ فدلاٜس 0 اـُٝظ ايسٜاض، دسٜد٠ ايداٚٚد،

 .62521ع ّ،0225 ٜٛيٝٛ 04 ،سـداأل األٚضط، ايػسم سٜد٠د دٜاب، دمؾا قُد يـ ايعاملٞ االستفا٤ إىل

 .0262ّ ايفازابٞ، داز :برلٚت .أْجاٙ. فاط١ُ ايعٛاد، 24
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  دد٠ __________ "ٚغرل غرل" ٚزٚا١ٜ

 يألسداخ كا٤ًف دعً٘ يف يًُهإ ايك١ُٝٓ اشل١ٜٛ بطٛي١ تهػف٘ َا ٖٚٛ

 .ايعٓٛإ يف ٚدٛدٖا تًػٞ إٔ دٕٚ ايداخٌ َٔ تٓهػف فاشل١ٜٛ ٚايػدؿٝات،

 :ايعٓاٜٚٔ اػاٖات: ايجاْٞ املبشح

 ع٢ً ٚتُٗٝٔ ايسٚا١ٜ، أسداخ سٛشلا تدٚز اييت املٛقٛعات فُٛع١ بٗا كؿدت

 ٚعٓاؾسٖا ايػدؿٝات خالٍ َٔ عٓٗا ايتعبرل ايسٚا١ٝ٥ تسٜد اييت ايس٥ٝط١ فهستٗا

 .سد١ٜايط

 ٚايسَصٟ ٚاؾٓا٥ٞ ٚايتازخيٞ ٚايٓفطٞ ٚاالدتُاعٞ ايسَٚاْطٞ: االػاٖات ٖرٙ َٚٔ

 :ٞاآلت ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ ايفهسٟ،ٚ

 :ايسَٚاْطٞ االػاٙ
ًَ االػاٖات أنجس ٖٚٛ  األَس ٖٚرا ايطعٛد١ٜ، يف ايٓطا١ٝ٥ ايسٚا١ٝ٥ يًعٓاٜٚٔ ااضتددا

 َٔ ٚاملػاعس يألسداخ ْكًٗا يف عاطف١ أنجس فٗٞ ايهاتب١؛ املسأ٠ بطبٝع١ ٜستبط

: أَجاٍ ايٓكاد َٔ تٓاٚي٘ َٔ بعض إىل ٚايسدٛع اجملاٍ، ٖرا يف ايتٛضع ميهٔ ايسدٌ،

 ؼت بها٤" زٚا١ٜ: املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ .26َعتؿِ ٚقُد 25ؿُداْٞ محٝد

" األعػ٢ غازع غساَٝات"ٚ سفين، يصٜٓب "أبهٞ أعد مل"ٚ إ،ايعًٝ يكُاغ١ "املطس

 تٓتٗٞ دٜطُدل يف" ٚزٚا١ٜ فٗد، يدا١ْٝ "اؿب ع٢ً ؾػرلات" ٚزٚا١ٜ ايبػس، يبدز١ٜ

 أٌَ" زٚا١ٜ ٖٚٓاى ،"فًتػفسٟ" زٚاٜتٗا ٚنريو ايٓػُٞ اهلل عبد ثرلأل" األسالّ ٌن

 . 27ايعٛاد فٗد فاط١ُي "بٝأع

 ع٢ً تكّٛ زَٚاْط١ٝ أبعاًدا عٓاٜٚٓٗا تكُٓت نجرل٠ ٜاتزٚا املاقٞ ايكسٕ زٚاٜات َٚٔ

 ٚايفكد األٌَ مبالَح ممصٚد١ سبٚ عػل َٔ األْج١ٜٛ ايػدؿ١ٝ َٚػاعس ايعاطف١

 زٚاٜات أغًب: املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ. ٚايدَٛع ٚايرنسٜات ٚايفسام ٚايبها٤

 ،"عٝٓٝو بسٜل"ٚ ،"داَع١ ذنسٜات"ٚ ،"آَايٞ ٚدعت" زٚا١ٜ: َٓٗا خاغكذٞ رل٠زل

                                                           
 .6662ّ يًهتاب، ايعامل١ٝ ايداز :ايبٝكا٤ ايداز .اؿٛاز إىل املْٛٛيٛز َٔ املسأ٠ نتاب١. محٝد ؿُداْٞ، 25

 .0221ّ ايجكاف١، داز :ايبٝكا٤ ايداز .سدٚايط املسأ٠. قُد َعتؿِ، 26

 .0266ّ يًٓػس، فسادٜظ داز :املٓا١َ .بٝأع أٌَ. فاط١ُ ايعٛاد، 27
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 يف ٥ٝاتايسٚا يًهاتبات ايسٜاد٠ دٌٝ متجٌ اييت 28"ايٛزد َأمت"ٚ ،"ايدَٛع ٚادٟ"ٚ

 .  29عٓدل يؿف١ٝ "أسببتو ّٜٛ افتكدتو" زٚا١ٜ ٖٚٓاى.  ايطعٛد١ٜ

 االػاٙ ذات ايعٓاٜٚٔ شلرٙ زؾدٖا ميهٔ اييت ايف١ٝٓ اـؿا٥ـ أبسش َٔ ٚيعٌ

 :ايسَٚاْطٞ

 .األْج١ٜٛ ايرات بسٚش ( أ)
 ٚتؿٜٛس ايػه٣ٛ َالَح ٚإظٗاز ٚايدَٛع ٚايبها٤ اؿصٕ اتملفسد تكُٓٗا ( ب)

 .ٚايعصي١ ايٛسد٠ ساالت
 .ايػعس١ٜ ٚايًػ١ اـٛاطس فٔ َٔ ٗايػت تكذلب( ز)

 .ايسدٌ إىل خطابٗا يف َٛد١ٗ( د)

 .ايداخ١ًٝ أسداثٗا خالٍ َٔ االدتُاعٞ باالػاٙ ازتباطٗا َٔ ؽٌ مل( ٖـ)

 :االدتُاعٞ االػاٙ
 ٚايطالم ايصٚاز: بـ َجال ادتُاع١ٝ مبٛقٛعات تتعًل بعٓاٜٚٔ ٜع٢ٓ ايرٟ االػاٙ ٖٚٛ

 ٚبعض. ٚغرلٙ األبٓا٤ ٚتسب١ٝ ايصٚدات ٚتعدد ٚاإلدٗاض ٚايٛالد٠ ٚاؿٌُ ٚايعٓٛض١

 ٚاألضس٠ اجملتُع َٔ َٚعاْاتٗا ايػدؿ١ٝ بكذس َؿاب١ دا٤ت ايسٚاٜات ٖرٙ عٓاٜٚٔ

 ايػاَدٟ، يٓٛز٠" ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ: "١زٚاٜ َجٌ فٝ٘، عاغت اييت ٚا١ٜايس بط١ً ؾٛزت٘ اييت

 يكُاغ١" قرز٠ عٕٝٛ"ٚ اؿسش، يؿبا" اآلخسٕٚ"ٚ اؾٗين، ي٢ًٝ" ايٝباب ايفسدٚع"ٚ

 . ٚغرلٖا ايػاَدٟ يط٣ًٛ" ايكا٥ع١ اؿكٝك١"ٚ ايعًٝإ،

 َٚتٓا١َٝ أسداثٗا يف َٚذلابط١ نجرل٠ ادتُاع١ٝ قكاٜا ايسٚاٜات ٖرٙ بعض تٓاٚيتف

 ع٢ً دالي١ أعطت يهٓٗا ايطسدٟ، يعًُٗا از٥ًٝط اعٓٛاًْ تكع٘ إٔ دٕٚ ؾساعاتٗا يف

 أضس يف ٚٚقٛعٗا يًدٝا١ْ ايػدؿ١ٝ ٚانتػاف اؿكٝك١ قٝاع خالٍ َٔ ذيو

 فهس٠ تدٚز فُجاًل. عًٝٗا ايتػًب يف اـاضس٠ ٚقاٚالتٗا األضس١ٜ ٚايٓصاعات املػانٌ

 بس قك١ٝ يف تتُجٌ ادتُاع١ٝ أش١َ سٍٛ ايػاَدٟ ط٣ًٛي "ايكا٥ع١ اؿكٝك١" زٚا١ٜ

 يف ٜبك٢ ايرٟ "عدْإ" املطٔ ايسدٌ ألسداخ تؿٜٛسٖا الٍخ َٔ ٚعكٛقُٗا ايٛايدٜٔ

                                                           
 . د١ٜاملٝال ايطبعٝٓٝات ٚبدا١ٜ ايطتٝٓٝات يف زٚاٜاتٗا ؾدزت 28

 . 6662ّ عاّ يف ؾدزت 29
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 ٖٚرٙ ١،ايسٚاٜ بطٌ ع٢ً ٓٗاٍٜ ايرٟ ٚاآلَاٍ ايرنسٜات ؾساع سٝح املطٓني، داز

 عاّ ايطامل، أمحد ضاز٠: زضّٛٚ بًٛسات َؿاسب١ 30 "َالا" إىل ؼًٜٛٗا مت ايسٚا١ٜ

0206ّ. 
 :ايٓفطٞ االػاٙ

 ايٓفطٞ، ٚاالقطساب ايفؿاّ، نأَساض ْفط١ٝ قكاٜا تٓاقؼ اييت ايسٚاٜات ٖٚٞ

ّٛسد،  خالٍ َٔ يريو ق١ُٝٓ أٚ َع١ًٓ إغاز٠ ٖٓاى ٜٚهٕٛ. ٚغرلٙ ٚاالنت٦اب ٚايت

 عبد يفاط١ُ "ايفك١ ساف١" زٚا١ٜ: ساؿؿ ال ٍاملجا ٌٝضب ع٢ً ذيو َٔٚ. ايعٓٛإ

 َٚات"ٚ ،اؾٗين ٢ًًٝي "ايٝباب ايفسدٚع"ٚ اؿسبٞ، ألٌَ" فعال" ٚزٚا١ٜ اؿُٝد،

ّٛسد َسض تٓاٚيت اييت سذاشٟ شلٓا٤ "كتًف" ٚزٚا١ٜ املطًٍٛ، يعافس٠" خٛيف  .ايت

 فهس٠ ع٢ً ايسٚا١ٜ تكّٛ سٝح عبداؿُٝد، يفاط١ُ "ايفك١ ساف١" زٚا١ٜ نريوٚ 

 ٖٛ ايرٟ باالْفؿاّ إؾابتٗا يف ٜتُجٌ ْفطٞ ملسض ايبط١ً بتعسض تتعًل ز٥ٝط١

 اؿاف١ ع٢ً تعٝؼ فايػدؿ١ٝ. ايكطب بجٓا٥ٞ ٜط٢ُ َا أٚ ايفؿاَٞ اشل١ٜٛ اقطساب

 َعاٜػتٗا تتُجٌ كتًفتني سٝاتني ٖٞ اييت أختٗا ٚذات ذاتٗا :سدٚدٜتني َٓطكتني بني

 . أختٗا ٚغدؿ١ٝ غدؿٝتٗا بني
 :ٞايتازخي االػاٙ

 ايسٚا١ٝ٥ تكّٛ َػٗٛز٠ تازخي١ٝ غدؿ١ٝ أٚ اَعسًٚف تازخيًٝا سدًثا تكُٜٔ ايرٟ ٖٚٛ

 بهٌ ايػدؿ١ٝ فٝٗا ٚتعٝؼ تتشسى ددٜد٠ بسٚح عٓٗا ايهتاب١ إعاد٠ أٚ بتٛظٝفٗا

 ايهٝالْٞ ٚلٝب شٜدإ، دسدٞ: زٚاٜات عٓاٜٚٔ َجٌ ايكدمي١، ايصَا١ْٝ أبعادٖا

 ٚايكؿ١ ايسٚا١ٜ يف ايتازخيٞ االػاٙ زٚاد َٔ 31ٚغرلِٖ سدٜد أبٛ فسٜد ٚقُد

 . ايعسب١ٝ

 ٜطسح ايرٟ األَس يطعٛد١ٜ،ا يف ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات يف سكًٛزا األقٌ ايعٓاٜٚٔ َٔ ٖٚٛ

ًُا تطاؤاًل  أٚ أَانٔ أٚ أزلا٤ عٓاٜٚٓٗا تكُٓت ١ْطا٥ٝ زٚاٜات ٚدٛد ق١ً سٍٛ َٗ

 .ايسدٌ/ايسٚا٥ٞ باٖتُاّ كازْٗاْ سُٝٓا ٚغاؾ١ ،تازخي١ًٝ اأسداًث

                                                           
 .َؿٛز٠ قؿـ أٟ ؛(Manga َالا) إىل ؼًٜٛٗا ٜتِ ضعٛد١ٜ زٚا١ٜ أٍٚ أْٗا ٜرنس 30

 .125:ف ّ،6663 ٚايتٛشٜع، يًٓػس األْديظ داز سا٥ٌ، .اؿدٜح ايعسبٞ األدب. ؾاحل قُد طٞ،ايػٓ 31
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 ايطعٛد١ٜ؟ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات يف تازخي١ٝ عٓاٜٚٔ ٚدٛد عدّ يف ايطبب َا

 ع٢ً بعكٗٔ اطالع ق١ً: ٍاملجا ضبٌٝ ع٢ً بٝٓٗا َٔ عد٠، أضباب إىل ٜعٛد ذيو يعٌ

 ٚعٞ ٚدٛد عدّ إىل ٜسدع ايجاْٞ ٚايطبب ايكدمي١، ايٓجس١ٜ ؾْ٘ٚؿٛ ايعسبٞ ايذلاخ

 ٚقكاٜاٙ ايتازٜذ إٔ أغًبٗٔ تٛقع ايجايح ٚايطبب ايعسبٞ، بايتازٜذ بعكٗٔ يد٣ نبرل

 إعادت٘ َٔ طا٥ٌ فال ايسداٍ َٔ ايسٚا١ٜ نّتاب إيٝٗا ضبكٗٔ قد ٚغدؿٝات٘

 .ٚتهسازٙ
 تٛب٘" زٚا١ٜ: املجاٍ ضبٌٝ ٢ًع يتازخيٞا االػاٙ ذات ايسٚاٜات تًو عٓاٜٚٔ َٚٔ 

 ٚزٚا١ٜ ،"اؿسٜس طسٜل" ٚزٚا١ٜ ايفٝؿٌ، ٗامل" ايعالٍ ٚأَرل٠ ضف١ٓٝ" ٚزٚا١ٜ ،"ٚضًٝٞ

 ٚزٚا١ٜ اـُٝظ، أل١َُٝ" ايعكٝل َدٕ يف ايػساْٝل َطس٣" ٚزٚا١ٜ عامل، سدا٤ي" خامت"

 َٔ بس٤ٟ غرل عٓٛإ ،"اؿُاّ طٛم" زٚا١ٜ ٚعٓٛإ. 32عامل يسدا٤ "اؿُاّ طٛم"

 ،33سصّ البٔ "اؿُا١َ طٛم" يهتاب ايذلاثٞ ايعسبٞ بايعٓٛإ ٚتٓاؾ٘ ازتباط٘

 َه١" يف أسداثٗا ٚتدٚز ايؿٛيف ايعػل َكاَني اٍٚتتٓ ايسٚا١ٜ إٔ ٚغاؾ١

 ."املهس١َ

 :اؾٓا٥ٞ االػاٙ
 تشسٟايٚ طازد٠املٚ كتٌاي َٔ ٥ِاؾسا سٍٛ أسداثٗا تدٚز بعٓاٜٚٔ املتؿٌ االػاٙ ٖٚٛ

 ايكتٌ أسداخ ع٢ً تكّٛ ألْٗا ايبٛيٝط١ٝ، ايسٚاٜات تط٢ُ اؾٓا١ٝ٥ ٚايسٚاٜات. اٚغرلٖ

 َٔٚ. خلإ ٚايتشكٝل ٚايتشسٟ آثازِٖ عٔ بشحٚاي جملسَنيا َطازد٠ ثِ َٚٔ ٚاؾسمي١،

 ٚزٚا١ٜ ،34َدْٞ طازم طاز٠ي" اـف١ٝ اؾسا٥ِ" زٚا١ٜ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ٢عً ذيو

 .35عُسٚ آٍ فاط١ُي "ؾشاف١ٝ اغتٝاٍ"

 َذلمج١ نجرل٠  أدٓب١ٝ عٓاٜٚٔ َٔ ٜكذلب "اـف١ٝ اؾسا٥ِ" َدْٞ ضاز٠ زٚا١ٜ فعٓٛإ

 ٖٝتػهٛى، أليفسٜد" اـف١ٝ اؾسا٥ِ" زٚا١ٜ: ٍاملجا ضبٌٝ ٚع٢ً ،يعسب١ٝا ايًػ١ إىل

                                                           
 .0262ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص .ايبٝكا٤ ايداز ،اؿُاّ طٛم. زدا٤ عامل، 32

 .6642ّ املعازف، داز :ايكاٖس٠. َهٞ أمحد ايطاٖس ؼكٝل ،ٚاألالف األيف١ يف اؿُا١َ طٛم. سصّ ابٔ 33

 .0262ّ يًعًّٛ، ايعسب١ٝ ايداز :برلٚت .اـف١ٝ اؾسا٥ِ. طازم ضاز٠ َدْٞ، 34

 .0262ّ ٚايٓػس، يًجكاف١ ط٣ٛ داز :برلٚت .ؾشف١ٝ اغتٝاٍ. فاط١ُ عُسٚ، آٍ 35
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" ؾشاف١ٝ اغتٝاٍ" زٚا١ٜ يف ٚاملالسغ. يدضتٜٛفطهٞ" ٚايعكاب اؾسمي١" ٚزٚا١ٜ

 ع٢ً تؤند فٗٞ عٌُ،اي ٚاػاٙ فهس٠ ع٢ً ايسٚا١ٝ٥ تأنٝد عُسٚ، آٍ فاط١ُيـ

 ."بٛيٝط١ٝ زٚا١ٜ" بعباز٠ غالف٘
 :ايسَصٟ االػاٙ

 ٜٛسٞ يهٓ٘ ايعٓٛإ، خالٍ َٔ َباغس٠ زٚاٜات٘ أسداخ إىل ٜػرل ال ايرٟ االػاٙ ٖٚٛ

 غاٜات َٚعسف١ ايداخ١ًٝ ايعٌُ أسداخ بتتبع إال بطٗٛي١ ٜٓهػف فال ،زًَصا ذيو إىل

 .ايػاَدٟ يٓٛز٠ "ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ" زٚا١ٜ عٓٛإ َجٌ ايػاَك١، ٚعٛامل٘ ايػدؿٝات

 :ايفهسٟ االػاٙ
 ايد١ٜٝٓ املعتكداتٚ باألفهاز املستبط األٜدٜٛيٛدٞ، االػاٙ عًٝ٘ ْطًل إٔ ٚميهٔ

" املٓهس ْطا٤"ٚ ،36اشلريٍٛ آلال٤ "املأدٛز االْتشاز" ١ٜزٚا عٓٛإ َجٌ ،ًَعا ٚايطٝاض١ٝ

 . املًو عبد يٛزد٠ "اآلٚب١"ٚ املكسٕ، يطُس

 :ايطسدٟ ايتػهٌٝ ٚعٓاؾس ايعٓاٜٚٔ: ايجايح املبشح

 :ٚاملهإ ايعٓٛإ

 ايفكا٤ ميجٌ فٗٛ َها١ْٝ، عتب١ ايعٓٛإ نٕٛ َٔ تبدأ باملهإ ايعٓٛإ عالق١ إٕ

 إىل تػرل عٓاٜٚٔ فٗٓاى. ايطسدٟ ايٓـ َٚتًكٞ ايكازئ خالي٘ َٔ ًٜر ايرٟ ايبؿسٟ

 ايسٚا١ٜ بٓا٤ يف املهإ ببطٛي١ َستبط١ دا٤ت خٝاي١ٝ، ٚأخس٣ ٚاقع١ٝ َٚدٕ أَه١ٓ

 .ايس٥ٝظ

. ايؿاْع يسدا٤ "ايسٜاض بٓات" زٚا١ٜ يف ايٛاقعٞ املهإ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ٚع٢ً

: َجٌ ايسَصٟ ٚاملهإ. 37عامل يسدا٤ "ايطرل َٛقد" زٚا١ٜ: َجٌ اـٝايٞ املهإ ٖٓاىٚ

 شبيً ايكًب َؿازٜع ٜفتح ايسَص١ٜ داليت٘ ي٘ باب فٗٛ ،38ايعًٞ يعبرل "ايطازف ايباب"

 د١ٗ َٚٔ. يًُػاعس سادًصا اًْعاَ َػًًكا باًبا ٚيٝظ ٚتكايٝدٖا، عاداتٗا شلا فتُعات يف

 داخٌ ضسدٟ نبطٌ املهإ عٓؿس ايطعٛدٜات ايسٚا٥ٝات بعض تٓاٚيت ،أخس٣

                                                           
 .0221ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .املأدٛز االْتشاز. آال٤ اشلريٍٛ، 36

 .0220ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص :ايبٝكا٤ ايداز .ايطرل َٛقد. زدا٤ عامل، 37

 .0260ّ ط٣ٛ، داز :برلٚت .ايطازف ايباب. عبرل ايعًٞ، 38
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 ايفسدٚع" زٚا١ٜ: َجٌ ايطسدٟ، يعًُٗا عٓٛاًْا ػعً٘ إٔ دٕٚ ايسٚا١ٜ اٜاٚثٓ أسداخ

 . دد٠ يًُهإ ايسٚا١ٜ ٖرٙ يف ي١فايبطٛ اؾٗين، ٢ًًٝي "املفكٛد

 :ٚايصَإ ايعٓٛإ

 تػرل أٚ تؿسحًيا بايصَٔ، تتؿٌ َفسدات عد٠ أٚ َفسد٠ املتكُٔ ايعٓٛإ ب٘ ٜكؿد

 ايصَٔ َفسد٠ ترنس أٚ خل،إ عاّ أٚ غٗس أٚ أضبٛع أٚ ّٜٛ أٚ ضاع١ ذنس َجٌ إيٝ٘،

 : اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ايصَٔ عٓاٜٚٔ َٚٔ ْفط٘،

 نٌ تٓتٗٞ دٜطُدل يف" زٚا١ٜ: َجٌ ٚايطٓني ٚايػٗٛز بٝعٚاألضا األٜاّ َفسد٠ ( أ)

 .39ايٓػُٞ اهلل عبد ثرلأل" األسالّ

 . ايػامن يٓٛز٠ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" زٚا١ٜ: َجٌ األش١َٓ، أٚ ايصَٔ ٠َفسد ( ب)

 غًدا" زٚا١ٜ :املاقٞ ايكسٕ زٚاٜات َٔ بايصَٔ َستبط١ دا٤ت اييت ايعٓاٜٚٔ َٚٔ

 يؿف١ٝ" أسببتو ّٜٛ افتكدتو" ٚزٚا١ٜ ّ،6644 عاّ ايسغٝد شلد٣" اـُٝظ ضٝهٕٛ

 .6662ّ عاّ عٓدل

 :ٚايػدؿ١ٝ ايعٓٛإ

 َٔ يتذعٌ ايسٚا١ٝ٥ ؽتازٙ ايسٚا١ٜ، يػدؿ١ٝ ازًلا ٜتكُٔ ايرٟ ايعٓٛإ ٖٚٛ 

 َٔ ايٓٛع ٖرا ٜٚط٢ُ باؿدخ، ٚاْتٗا٤ ايعٓٛإ َٔ بد٤ًا ديًطس َسنًصا غدؿٝتٗا

 .  ايػدؿ١ٝ بسٚاٜات عاد٠ ايسٚاٜات

 "سب٢" زٚا١ٜ: املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً غدؿٝات، بأزلا٤ َع١ْٛٓ دا٤ت اييت ايسٚاٜات َٚٔ

 ايبػس يبدز١ٜ" ايعطهسٚ ٖٓد" ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤" خامت" ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤

 .ٚغرلٖا

 ٚأفعاٍ سسن١ ع٢ً تسنص اييت ايعٓاٜٚٔ ٖٚٞ يًػدؿ١ٝ؛ سسن١ ٗافٝ عٓاٜٚٔ ٖٚٓاى

 ٚزٚا١ٜ اـُٝظ، أل١َُٝ" ضذ٢ شٜاز٠" زٚا١ٜ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ٢عً. ايػدؿٝات

 سسن١ يفهس٠ َعانط١ زٚاٜات عٓاٜٚٔ ٖٚٓاى. ايطًُٝإ ملٓرل٠ "دا٤ت أَٞ"

 فعٌ يعٓٛإا َٔ تعًٔ فٗٞ سفين، يصٜٓب "أبهٞ أعد مل: "زٚا١ٜ جٌَ ايػدؿ١ٝ

 .ٚعدَٝت٘ ايبها٤ فعٌ تٛقفٚ ايٓفٞ،
                                                           

 .0266ّ ايفازابٞ، داز :برلٚت .األسالّ نٌ تٓتٗٞ دٜطُدل يف. أثرل ايٓػُٞ، 39
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 :ايسٚاٜات ٚأغًف١ ايعٓاٜٚٔ: ايسابع املبشح

 اؿّٝص ٖرا ايػالف، َع إال تهٕٛ ال ايهتب َٔ ْٛع ألٟ ايكازئ َؿافش١ إٕ

 أًٜكا َع٘ ٚتبدأ ايتػّهٌ، يف ؿس١ٜايب ايسؤ٣ تبدأ خالي٘ َٔ ايرٟ اإلغٗازٟ

ّٛ األٚىل ايكسا١ٝ٥ االستُاالت  ؾٛز تعد يرا. ايداخًٞ ايٓـ ملكُٕٛ املبد١ٝ٥ زاتيًتؿ

ًٝ اَفتاًس ايسٚاٜات أغًف١  َٔ شلا ضُٝٝا١ٝ٥ عتب١ بؿفتٗا ٚذيو ايطسدٟ، يًدطاب اتأًٜٚ

 بني ػُع فٗٞ ذيو، َٔ ايسٚا٥ٞ يًطسد َا عسف١ٝٚامل ٚاؾُاي١ٝ ايفًطف١ٝ ايسؤ٣

 ع٢ً تٓفتح ؿس١ٜب ْؿٛف مبجاب١ جيعًٗا ايرٟ األَس فين، ٚآخس أدبٞ دٓظ: دٓطني

 اـطاب تػهٌٝ يف األغًف١ ؾٛز ٚتػذلى ٚايتأٌٜٚ، ايكسا٠٤ َٔ غاضع١ آفام

(Discourse) حيتٟٛ َا ٖٛ اـطاب" ألٕ ٟ،ايطسد املكُٕٛ تكدِٜ يف تتشهِ اييت 

 َتشسن١ أٚ ١ثابت ؾٛز َهتٛب١، يػ١ أٚ غفاٖٞ: يإلظٗاز ٚضٝط "َاد٠" ع٢ً

 بعض عٓد األضاع َٔ ايطسد مبفّٗٛ َستبط١ ٚايؿٛز٠. 40..."ٚغهٌ.. خلإ ٚإميا٤ات

 إىل ذيو ٚؼٌٜٛ ايًػ١، بٛاضط١ ٚايؿٛز٠ ايؿٛت بح" نْٛ٘ خالٍ َٔ ٚذيو ايٓكاد

 .41"سٝص١ٜ ٚيٛس١ ش١َٝٓ، َكطٛع١ إىل ضسدٟ، إلاش

 اييت ؾُاي١ٝا ايسؤ١ٜ تًو ايؿٛز٠، يٓـ اؾُايٝات تتػهٌ ايػالف خالٍ فُٔ

 بؿس١ٜ ْؿٛف ذيو َع ٖٚٞ. ايػالف َُؿُِ ؾاغٗا أٚ ايًٛس١/ايؿٛز٠ فٓإ ؾاغٗا

 األٜكْٛات عٔ سكٝكتٗا تٓفؿٌ ال بؿس١ٜ قسا٠٤ إىل باملتًكٞ تفكٞ إٔ ٗاغأْ َٔ

 اؾٓظ ٚبٓٛع ايٓػس ٚداز املؤيف ٚاضِ ايعٓٛإ بطبٝع١ ٚاملتعًك١ املؿاسب١ األخس٣

 بؿسٟ فكا٤ ي٘ َا ٚبهٌ اـط، ٚبٓط ٚايػهٌ ٚاؿذِ بايًٕٛ ثِ َٚٔ األدبٞ

 .ايػالف َطاس١ ٚزَصٜت٘ داليت٘ تؿٝؼ

 تبدأ ال َجاًل ايسٚا١ٜ ألٕ ايػالف، ؾٛز٠ عَ تهٕٛ ايبدا١ٜ إٔ د٠ايعا دست ٚنُا

 ايسٚا١ٜ، غالف َٔ ٚأسداثٗا َالقٗا تبدأ َا بكدز األٍٚ، ايفؿٌ َٔ ٚيػتٗا أسداثٗا

 ايعٛامل ٖٚرٙ. ايداخ١ًٝ ايطسد عٛامل إىل يًٛيٛز ايس٥ٝط١ ايعتب١ ٖٛ فايػالف

                                                           
 .30:ف ّ،0222 يًجكاف١، األع٢ً اجملًظ :ايكاٖس٠ .خصْداز عابد :تس ،ايطسدٟ املؿطًح. يددرلا بسْظ، 40

 ٚايفٕٓٛ يًجكاف١ ايٛطين اجملًظ :ايهٜٛت .ايطسد تكٓٝات يف عح: ايسٚا١ٜ ْعس١ٜ يف. املًو دعب َستاض، 41

 .023:ف ّ،6665 ٚاآلداب،
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 ٚنريو 42"إٜهٛ أَدلتٛ" ايٓاقد إيٝ٘ ذٖب عُا ٜٚالٚتأ زؤ١ٜ ؽتًف ال ايطُٝٝا١ٝ٥

 تػهٌ َٔ املكؿٛد٠ ٚغرل املكؿٛد٠ ايػاٜات خالشلا َٔ ْفِٗ اييت ،43"غٛيص زٚبست"

 ٘ألْ ٚاسد، إٓ يف ٚاجملاش١ٜ اؿكٝك١ٝ ايدالي١ نريو ْٚفِٗ نهٌ، ايطسدٟ ايٓـ

 إٔ ؼاٍٚ ٚايرٟ املتد١ًٝ، ٚايًػ١ اير١ٖٝٓ ايسؤ٣ تتػهٌ املسضّٛ ايبؿسٟ ايػهٌ يف

 ايتُٝٝص سٛاع املتًكٞ يد٣ يتتهٕٛ ،ًَعا س١ٜايبؿ ٚاألغهاٍ ايًػ١ٜٛ اتايعباز تجرلٙ

 ٚيف ٚايجكايف ٚايٓفطٞ االدتُاعٞ بايٛاقع عالقاتٗا يف يًؿٛز٠ املدتًف١ األْٛاع بني

 .ٚاإلحيا٥ٞ ٚاألضطٛزٟ بايسَصٟ املستبط١ األخس٣ عالقاتٗا

 طسسٗا خالٍ َٔ ايٓط١ٜٛ ايسٚا١ٜ يف "ايؿٛز٠" ايبؿسٟ ايػالف أ١ُٖٝ ٚتبدٚ

 خاف ْطٟٛ/أْجٟٛ غالف ٖٓاى ٌٖ: املجاٍ بٌٝض ع٢ً بٝٓٗا، َٔ يتاي يًتطاؤالت،

 إٔ ع٢ً َجاًل ايسٚا٥ٝات سسؾت ٌٖٚ األْج١ٜٛ؟ باشل١ٜٛ ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات ٜطِ

 إعداد ٖٓاى ٌٖٚ ايٓط١ٜٛ؟ ٚبككٝتٗٔ األْجٟٛ غطابٗٔ َع١ًٝٓ ايػالف ؾٛز٠ تهٕٛ

َُتكٔ َطبل  األَس إٔ أّ ايسٚا١ٝ٥ نتبت٘ َا ٌُيته تػه١ًٝٝ فٓا١ْ َٔ َعّٝٔ يػالف ٚ

 ايٓػس؟ دٚز ٚاختٝازات يتؿُُٝات َذلٚى

 نٞ كتاز٠ أَج١ً عدل ذيو َٔ اغ٦ًٝ ْطسح إٔ ْطتطٝع ٚغرلٖا ايتطاؤالت ٖرٙ ٚعدل

 عًٝٗا تكّٛ اييت ايهدل٣ ايك١ُٝ ألٕ ٚايسؤ٣، األض١ً٦ تًو عٔ بعٝد َٔ ٚيٛ يٓا ػٝب

 اـطاب زضِ يف اًَع ٚايبؿس١ٜ ايطسد١ٜ ٗٔطسٜكت خالٍ َٔ ػ٤ٞ ايٓط١ٜٛ ايهتابات

 طّٝات٘ يف حيٌُ ا،أْجًٜٛ ٖدًفا َجال ايػالف ٜهٕٛ إٔ أٟ ٚايكُين، املعًٔ دٚزٙ ٚمتجٌ

 ايرنٛز١ٜ يًطًط١ ٚؾسٜح ٚاقح تػٝٝب َع اؾطد ٚثكاف١ ٚاؾسأ٠ اؿس١ٜ َالَح

 شلا ١ؾً ال عابس٠ يؿٛز٠ عابس٠ زَص١ٜ إغاز٠ فسد ايػالف ٜهٕٛ ٚأال امل١ُٓٝٗ،

 املتعًك١ ايٓط١ٜٛ ٚايكك١ٝ باـطاب عالق١ أ١ٜ شلا ٚيٝطت ايطسدٟ، املكُٕٛ/باحملت٣ٛ

 .ايهاتب١ ب١ٜٛٗ

                                                           
 ايعسبٞ ايجكايف املسنص :برلٚت .بٓهساد ضعٝد :تس ،ٚتازخي٘ املفّٗٛ ؼًٌٝ ايعال١َ. َدلتٛأ إٜهٛ، 42

 .0224ّ يًذلمج١، ن١ًُ َػسٚع َع باالغذلاى

 .6661ّ ات،يًدزاض ايعسب١ٝ املؤضط١ :برلٚت .ايػامنٞ ضعٝد :تس ،ٚايتأٌٜٚ ايطُٝٝا٤. زٚبست ،غٛيص 43



 اجليل اجلديد 125                      سيميائية العناوين يف الرواية النسائية السعودية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يرينا                       5ج/ – 01ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع٢ً املسضّٛ ايػهٌ عدل ايبؿسٟ غهً٘ يف عامل يسدا٤ "خامت" زٚا١ٜ غالف ٜدلٖٔ

 ايًباع ٚدٛد خالٍ َٔ أْجٟٛ دطد ١٦ٖٝ ززل٘ خالٍ َٔ ٚذيو األْجٟٛ اـطاب

 خالٍ َٔ تعٗس ايسٚا١ٜ بط١ً" خامت" األْج١ٜٛ فايػدؿ١ٝ. سكٝك١ اؾطد ٚغٝاب

 اؾطد عكٝك١ أغب٘ إْٗاٚ ايٛقٛح، عدّ يػ١ عًٝٗا تُٗٝٔ غبش١ٝ زؤ١ٜ عدل ايػالف

 ايكُاؽ َٔ ايٓٛع ٖرا ٜدٍ ،أخس٣ د١ٗ َٚٔ .ايسٚا١ٜ أسداخ داخٌ يًػدؿ١ٝ زصدٚامل

 ناْت إذ ايعسبٞ، بايذلاخ اَستبًط دا٤ أْجٟٛ يباع َٔ ايػالف ززل١ تعٗسٙ ايرٟ

 ايعؿس ٖرا إٔ يًدٖػ١ ٚاملجرل ايعجُاْٞ، ايعٗد إبإ اؿذاش َٓطك١ يف ًٜبطٓ٘ ايٓط٠ٛ

 .ايسٚا١ٜ أسداث٘ ؼهٞٚ ؼٝو ايرٟ ايطسدٟ ايصَٔ ٖٛ ايعجُاْٞ

 تهٕٛ َا أغب٘ ٚعذٝب١ غسٜب١ نا٥ٓات ػ٤ٞ ْفطٗا، يًسٚا١ٝ٥ أخس٣ أغًف١ ٚيف

 يف لدٙ إٔ ٔميه َا ٖٚٛ ٚاؿٝٛاْٞ، اآلدَٞ بني َا ػُع ممطٛخ١ بها٥ٓات

 أخرت عٗامجٝ اييت ،"ُسّب٢"ٚ "زقٝب ٜا َطس٣"ٚ" ٚسداْ٘ ضٝدٟ" زٚاٜات أغًف١ زضّٛ

ًٗ ابؿسًٜ خًطا  ايسٚا١ٝ٥ ٚتعإٚ اؼاد إٕ. ايبؿسٟ ٚاملكُٕٛ ايفهس٠ سٝح َٔ اَػاب

 ع٢ً انجرًل ضاعد -أغًفتٗا َععِ زضِ يف- عامل غاد١ٜ ايفٓا١ْ أختٗا َع عامل زدا٤

 .ٚايطسد ايسضِ بني ايعالق١ ٚتكافس بُٝٓٗا األْجٟٛ اـطاب تػّهٌ
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 يبدز١ٜ "ٚايعطهس ٖٓد" يسٚا١ٜ األٚىل ايطبع١ عٔ كتًف يػالف ايجايج١ ايطبع١ ٚيف

 ؾ١ً ال مبًبظ ايسأع غعس ساضس٠ يفتا٠ ززل١ عٔ عباز٠ ايػالف ؾٛز٠ ػ٤ٞ ايبػس،

 أدٛا٤ ع٢ً بدزدات٘ األمحس ايًٕٛ ٜٚطػ٢ ايسٚا١ٜ، داخٌ ايػدؿ١ٝ ٚفتُع بجكاف١ ي٘

 طبعت٘ يف ايػالف ٜعازض ايػالف ٖٚرا ٚاإلغٛا٤، اإلغسا٤ ؾٛز٠ يٝعطٞ ايػالف

 . ايعبا٠٤ البطات قذبات يٓطا٤ ؾٛز فٝ٘ بسشت ايرٟ ٚىل،األ
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 ؾٛز٠ ُتعٗس سفين، يصٜٓب "أبهٞ أعد مل" يسٚا١ٜ ٚايجايج١ ايجا١ْٝ طبعتنياي ٚيف

 ٚدٗٗا، ع٢ً ٜدٜٗا ٚاقع١ بعٝد، َٔ تبدٚ ن٦ٝب١، بطسٜك١ دايط١ اَسأ٠ ايػالف

 تهٔ مل األخرلتني ايطبعتني يف ظٗست اييت ايؿٛز٠ ٖٚرٙ. املُٗٝٔ يًعالّ َطتط١ًُ

 ززل١ املتدزز ايبٓفطذٞ بًْٛٗا أظٗست اييت األٚىل، ايطبع١ يف ًَشٛظ اٖتُاّ ذات

 ايسٚا١ٝ٥ اٖتُاّ ٚجي٤ٞ. يًدَٛع اَاًْع دا٤ دا٥سٟ ضٝاز سٛي٘ َٔ ايعني يؿٛز٠ فكط

 خرل٠األ زٚاٜتٗا يف اأًٜك ٚاقًشا تٗازٚاٜا أغًف١ يف األْجٟٛ باـطاب سفين شٜٓب

 نإ ٚاقع١ٝ الَسأ٠ ايػالف ؾٛز٠ دا٤ت إذ ،0266ّ44 يف ايؿادز٠ "ؿبو ٚضاد٠"

 بايهآب١ ٚاإلسطاع ايطٛدا١ٜٚ َٔ نٓٛع يًدط أؾفس يٕٛ َع اًَُٗٝٓ األضٛد ايًٕٛ

 .اي٢ُٓٝ نتفٗا ع٢ً ابازًش اٚسًل "زٚا١ٜ" دٓظ ن١ًُ دا٤ت نُا املؿرل، تػتتٚ

 
ٌَ األغًف١ بعض ؾٛز أؾاب ايرٟ ٚاالختالف ايتكازب ٖٚرا ُِ  بني َا تػتتٗا ع٢ً ٚع

 ع٢ً ٚبكا٥ٗا سفاظٗا دّع يف ٜتكح ٚايرٟ- أخس٣ ٚثايج١ ثا١ْٝ ٚطبع١ أٚىل طبع١

 اٜات،ايسٚ تًو َععِ يف لدٙ َا ٖٚٛ. اـطاب اقطساب ع٢ً ضاعَد -ٚاسد غالف

 ٖٛ ايػالف ؾٛز٠ تػٝرل ألٕ ايٓؿ١ٝ، ؿكٝكت٘ ابؿسًٜ تػتًٝتا ميجٌ االختالف ٖٚرا

 ٚفًطفت٘ يتًكٞا ألفل آخس ٚاختالف ايسٚا١ٜ، ْـ ملكُٕٛ داخًٞ بتػٝرل أغب٘

 .اؾُاي١ٝ

                                                           
 .0266ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .ؿبو ٚضاد٠. شٜٓب سفين، 44
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 :ايبشح خامت١

 زٚاٜاتٗا، عٓاٜٚٔ اختٝاز ع٢ً د١ٜايطعٛ ايسٚا١ٝ٥ سسف: ايدزاض١ ٖرٙ ْتا٥ر أبسش َٚٔ

 ايعٓاٜٚٔ اغتًُتٚ األْج١ٜٛ، باشل١ٜٛ ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات عٓاٜٚٔ أغًب ازتبطت

 ع٢ً يطعٛدٜاتا ايسٚا٥ٝات تسنٝص ظٗسٚ .سديًط ايف١ٝٓ االػاٖات َٔ ايعدٜد ع٢ً

 ايعٓٛإ َٔ ايبط١ً ايػدؿ١ٝ دٚز بسشٚ ٚاالدتُاعٞ، ايسَٚاْطٞ: االػاٙ ذات ايعٓاٜٚٔ

 بعض أغًف١ ظٗست نُا .املفسد٠ ايعٓاٜٚٔ ع٢ً املسنب١ ٜٔايعٓاٚ غًبتٚ املنت، إىل

 ٚغرلٖا ايٓتا٥ر ٖٚرٙ. األْج١ٜٛ ٖٜٚٛتٗا ايداخًٞ مبكُْٛٗا َتؿ١ً ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات

 إٔ اضتطاعت ايطعٛدٜات ايسٚا٥ٝات بني اَػذلًن اأْجًٜٛ اخطاًب ١مث إٔ يتؤند

 .ايعٓاٜٚٔ عتب١ ٚتدلشٙ تهػف٘

 املؿادز ٚاملسادع:

 ،ِٖٝ0223ّ: ايسٜاض. ايسٜاض َٔ بٓات. فاٜص٠ إبسا . 
 ٔداز :ايكاٖس٠ .َهٞ أمحد ايطاٖس: تح ،ٚاألالف األيف١ يف اؿُا١َ طٛم. سصّ اب 

 .6642ّ املعازف،
 ٍ0262ّ ٚايٓػس، يًجكاف١ ط٣ٛ داز: برلٚت. ؾشف١ٝ اغتٝاٍ. فاط١ُ سٚ،عُ آ. 
 ،ٛاملسنص :أبٛظيب .بٓهساد ضعٝد :تس ،ٚتازخي٘ املفّٗٛ ؼًٌٝ ايعال١َ. َدلتٛأ إٜه 

 .0224ّ يًذلمج١، ن١ًُ َػسٚع َع باالغذلاى ايعسبٞ ايجكايف

  ،ٞايسٜاض .املعاؾس٠ ١ٝايعسب اؾصٜس٠ أدب يف دزاضات: ايؿشسا٤ ثكاف١. ضعد ايباشع: 

 .6666ّ ايعبٝهإ، َهتب١
 ،ْٞٚاإلبداع، يًجكاف١ ايدٚضسٟ َؤضط١: املٓا١َ. أسبو؟ إٔ يٞ تطُح ٌٖ. شٜٓب ايبشسا 

0262ّ. 
 ،يًجكاف١، األع٢ً اجملًظ :ايكاٖس٠ .خصْداز عابد: تس ،ايطسدٟ املؿطًح. درلايد بسْظ 

0222ّ . 
 ،0262ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ .األعػ٢ غازع غساَٝات. بدز١ٜ ايبػس. 
 ،0223ّ اآلداب، داز: برلٚت. ٚايعطهس ٖٓد. بدز١ٜ ايبػس. 
  ،ٍايكدِٜ ايعسبٞ ايٓكد َكدَات يف دزاض١: ايٓـ عتبات إىل َدخٌ. ايسشام عبد بال. 

 .0222ّ ايػسم، إفسٜكٝا  :ايبٝكا٤ ايداز
 ،0222ّ اؿٛاز، داز :ايالذق١ٝ .ٚتطبٝكاتٗا َفاُٖٝٗا: ايطُٝٝا٥ٝات. ضعٝد بٓهساد. 
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 ،ٟبرلٚت .6ط ،ايطسد ٚتػهٌٝ املسأ٠ خطاب: ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚا١ٜ. ضاَٞ دسٜد: 

 .0224ّايعسبٞ، االْتػاز َؤضط١
 ،6666ّ اؾٌُ، داز: أملاْٝا .ايٝباب ايفسدٚع. ي٢ًٝ اؾٗين. 
 ،0224ّ اآلداب، داز: برلٚت. دا١ًٖٝ. ي٢ًٝ اؾٗين . 
 ،ٟ0260ّ ٚايٓػس، يًطباع١ دداٍٚ: برلٚت. تًفك. ٖٓا٤ سذاش. 
 ،0222ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. أبهٞ أعد مل. شٜٓب سفين. 
 ،0223ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ .َالَح. شٜٓب سفين. 
 ،ُّإ. سدٜجٞ؟ أتاى ٌٖ. شٜٓب سفين  .0260ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١: ع
 ،0266ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .ؿبو ٚضاد٠. شٜٓب سفين. 
 ،ٞايجكاف١، داز :ايبٝكا٤ ايداز .ايتأٌٜٚ ٚبٓا٤ ايعتبات يف ايعالَات ١ٜٖٛ. غعٝب سًٝف 

0221ّ . 
 ،0223ّ املد٣، داز: دَػل. ايبشسٜات. أ١َُٝ اـُٝظ. 
 ،0225ّ املد٣، داز: دَػل .ايٛازف١. أ١َُٝ اـُٝظ. 
 ،0264ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. ايعكٝل َدٕ يف ايػساْٝل َطس٣. أ١َُٝ اـُٝظ . 
 ،0ط ،ٚايتطٛز ايٓػأ٠ بني ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ايسٚا١ٜ فٔ. ايطٝد قُد دٜب. 

 .6662ّ يًذلاخ، األشٖس١ٜ املهتب١ :ايكاٖس٠
 ،0206ّ ٚايتٛشٜع، يًٓػس ايعٓكا٤ داز: ايكاٖس٠. دا١ْ. شٖسا٤ ضامل . 
 ،0263ّ يًٓػس، بٞايعس األدب داز: دبٞ. دطدٟ يف اَسأ٠ أيف. زساب ضعد. 
 ،ٕ0262ّ زٚا١ٜ، داز: ايسٜاض. دا٤ت أَٞ. ْاؾس َٓرل٠ ايطًُٝا . 
  ،ٞٚايتٛشٜع، يًٓػس األْديظ داز :سا٥ٌ .اؿدٜح ايعسبٞ األدب. ؾاحل قُد ايػٓط 

6663ّ. 
 ،ٞاألدبٞ ايٓادٟ :داشإ .ايطعٛدٟ ايعسبٞ األدب يف ايسٚا١ٜ فٔ. ؾاحل قُد ايػٓط 

 .6662ّ ظاشإ،
 ايعسب١ٝ املؤضط١ :برلٚت .ايػامنٞ ضعٝد :تس ،ٚايتأٌٜٚ ايطُٝٝا٤. زٚبست ،غٛيص 

 .6661ّ يًدزاضات،

 ،0222ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. ايسٜاض بٓات. زدا٤ ايؿاْع. 
 ،0222ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: ايبٝكا٤ ايداز. سب٢. زدا٤ عامل. 
 ،0226ّ ايعسبٞ، يفايجكا املسنص: ايبٝكا٤ ايداز. خامت. زدا٤ عامل. 
 ،0262ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: ايبٝكا٤ ايداز. اؿُاّ طٛم. زدا٤ عامل. 
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 0260ّ األدبٞ، األسطا٤ ْادٟ: ايطعٛد١ٜ. تػٝب؟ ملاذا. ْد٣ ايسمحٔ، عبد. 
  ،ًٞ0260ّ ط٣ٛ، داز: برلٚت. ايطازف ايباب. عبرل ايع. 
 ،ٕ0222ّ ايهفاح، داز: ايدَاّ. 1ط ،ايعٓهبٛت أْج٢. قُاغ١ ايعًٝا. 
 ،ٕ0221ّ ايهفاح، داز: ايدَاّ. املطس ؼت بها٤. قُاغ١ ايعًٝا . 
 ،ًٟٛٝ0223ّ فسادٜظ، داز: ايبشسٜٔ. ضعٛدٜات. ضاز٠ ايع. 
 ،0262ّ ايفازابٞ، داز: برلٚت. أْجاٙ. فاط١ُ ايعٛاد. 
 ،ُّٟإ. ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ. ْٛز٠ ايػاَد  .0220ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١: ع
 ،0222ّ: ايسٜاض.  ايصَٔ خد ع٢ً دَع١. محد ْٛز٠ ايػامن. 
 ،َٞ6663ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص :ايبٝكا٤ ايداز. ٚايًػ١ املسأ٠. اهلل عبد ايػرا . 
 ،ْٞايعامل١ٝ ايداز :ايبٝكا٤ ايداز .اؿٛاز إىل املْٛٛيٛز َٔ املسأ٠ نتاب١. محٝد ؿُدا 

 .6662ّ يًهتاب،
 ،0262ّ املعازف، َٓتد٣: برلٚت. ايعالّ أزٚاح. ادسٖ املادد. 
 ،ُّإ .ايطسد١ٜ ايطُٝٝا٥ٝات. زغٝد َايو  .0223ّ ٚايتٛشٜع، يًٓػس فدالٟٚ داز :ع
 ،ْٞ0262ّ يًعًّٛ، ايعسب١ٝ ايداز: برلٚت. اـف١ٝ اؾسا٥ِ. طازم ضاز٠ َد. 
 ،ايٛطين اجملًظ :يهٜٛتا .ايطسد تكٓٝات يف عح: ايسٚا١ٜ ْعس١ٜ يف. املًو عبد َستاض 

 .6665ّ ٚاآلداب، ٚايفٕٓٛ يًجكاف١
 ،ِ0221ّ ايجكاف١، داز :ايبٝكا٤ ايداز. ٚايطسد املسأ٠. قُد َعتؿ . 
 ،ُٞ0266ّ ايفازابٞ، داز: برلٚت. األسالّ نٌ تٓتٗٞ دٜطُدل يف. أثرل ايٓػ. 
 ،ٍٛ0221ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. املأدٛز االْتشاز. آال٤ اشلري. 
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 ايكٛض٠ ايػطز١ٜ يًطدٌ َٚسي٫ٛتٗا يف ضٚا١ٜ املطأ٠
 أمنٛشّدا "فاؼ١ َطؾٝس"

ايهبػٞ أمحس بًكٝؼ. ز
 
Email: balkbsy0@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدل
ٜٗسف ٖصا ايبشح املٓسضز نُٔ ايبشٛخ ايٛقف١ٝ ايتش١ًًٝٝ إىل تٛنٝح َفّٗٛ ايكٛض٠ 

املػطب١ٝ فاؼ١  ايػطز١ٜ َٚسي٫ٛتٗا، ٚمتٗٝس َٛدع عٔ ايػرل٠ ايصات١ٝ يًطٚا١ٝ٥

َطؾٝس، ٚؼًٌٝ أؾهاٍ ايكٛض ايػطز١ٜ يًطدٌ يف ضٚاٜاتٗا ٖٚٞ: )ؿعات ٫ غرل، 

ٚقس مت  .اْعتام ايطغب١(ٚايتٛأّ، ٚكايب املتع١، ٚاملًُٗات، ٚاؿل يف ايطسٌٝ، ٚ

ؾطأتٗا  ايًبشح ٚاختٝاض ضٚاٜاتٗا ع١ٓٝ ممج١ً؛ ْعّط ااختٝاض ٖصٙ ايطٚا١ٝ٥ َٛنّٛع

ا ايطٚا١ٝ٥ ٚتػًٝطٗا ايه٤ٛ ع٢ً املػهٛت عٓ٘ يف اجملتُع املػطبٞ ايػطز١ٜ ٚسبهاتٗ

خاق١ ٚاجملتُعات ايعطب١ٝ عا١َ. ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح يف زضاغ١ ايكٛض٠ 

ٚغٝتِ ايهؿف عٔ تًو ايكٛض َٔ خ٬ٍ طدٌ َٚسي٫ٛتٗا يف ضٚاٜات املطأ٠. ايػطز١ٜ يً

ّٝ اٚعًُّٝ ازضاغ١ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ ٚقف١ٝ ٚؼًًٝٗا َٓٗذّٝ ّٝ اٚفٓ َٔ خ٬ٍ اٱداب١  اٚأزب

 عٔ ايتػا٫٩ت اييت ططسٗا ايبشح ٚاـطٚز بايٓتا٥ر.

 .فاؼ١ َطؾٝس، املطأ٠ايطٚا١ٜ، ايػطز١ٜ، ايكٛض٠، ايطدٌ،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This research, which falls within the descriptive analytical research, aims 

to clarify the concept of the narrative image and its implications 

linguistically and contextually. It also aims to analysis of the forms of 

narrative images of men in her six novels (Lahadat la ghayr, Al-haq fi al-

rahil, Al-mulhimat, Makhalib al-Muta’a, Al-Tawam, and In’itaq al-

Raghba. Such images will be revealed through a scientific, descriptive 

and analytical examination represented by answering the questions. The 

importance of this research lies in examining the narrative image of the 

man and its implications in women’s novels (Fatiha Murshid as a model), 

revealing and analyzing such images systematically, scientifically, 

artistically and literally. 

                                                         
 ايُٝٔ ٛخ،ايبش َطنع.  
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 َكس١َ: 

ٜعس ايٓل ايػطزٟ ايطٚا٥ٞ َطنّعا جملُٛع١ َٔ احملاٚض ايبٓا١ٝ٥ ٚايس٫ي١ٝ ٚاؾُاي١ٝ 

 تعسز٠ ايٛظٝف١ ايػطز١ٜٚظا٥ف ايػطز بأْٛاعٗا امل نُا أّزت .ض١ٜ ٚغرلٖاٚايتكٛ

 ٚايتٛاق١ًٝ ٚايتٓب١ٝٗٝ ٚاٱب٬غ١ٝ ٚايتفػرل١ٜ ٚايتأ١ًٜٝٚ ٚايؿعط١ٜ ايتٛثٝك١ٝ

يف إثطا٤ ب١ٝٓ ايٓل ٚتععٜع ز٫يت٘  غتباق١ٝ يف ايٓل زّٚضا فاع٬ًٚا٫ ناض١ٜٚا٫غتص

نُا تعٌُ ايكٛض٠  .1ًٛب فين ٚإبساعٞاؾُاي١ٝ ٚايب٬غ١ٝ، ٚتكٛض ايٛاقع بأغ

ا٫ػاٖات املتٓٛع١ ٚايعٛامل ايػطز١ٜ املكشٛب١ باؾُايٝات اٱبساع١ٝ ع٢ً نؿف 

املتعسز٠ ٚتفػرل ايٓل ٚإزضاى َاٖٝت٘ ٚتأثرلٙ، فايكٛض٠ ايػطز١ٜ تػاعس ايكاض٨ ع٢ً 

ايتفهرل ٚايتدٌٝ ٚاغتشهاض املؿٗس ٚؼٌٜٛ ايػطٛض املهتٛب١ إىل َؿاٖس َط١ٝ٥ 

غُٝا ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؿسٜج١ اييت اتػُت ظطأتٗا ايػطز١ٜ ٚأغًٛبٗا ٫ ٚقػٛغ١ 

فطز، ٖٚٞ تعهؼ قٛض٠ نٌ َٔ ايطدٌ ٚاملطأ٠ َٔ خ٬ٍ ايٛاقع ٚتٓاقهات املت

اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚتهؿف سكٝك١ ايصنٛض١ٜ يف اجملتُعات ايعطب١ٝ بأغًٛب خطابٞ 

ْػٟٛ َتشطض َٔ غًط١ ايصنط، ٖٚٞ تػطز ٚاقع املطأ٠ غٛا٤ يف املانٞ أٚ اؿانط 

ٚتٓاقهات ٔ ز٫٫ت ٚسا٫ت أٚ اغتؿطاف املػتكبٌ، مبا ؼًُ٘ تًو ايكٛض ايػطز١ٜ َ

اؿعٕ ٚايفطح، ايػعاز٠ ٚايتعاغ١، اؿب ٚايهطا١ٖٝ، ايٛفا٤ ٚثُٝات )ا٭مل ٚا٭ٌَ، 

(. فايهجرل َٔ ايٓكاز ٚايباسجني  تططقٛا إىل زضاغ١ قٛض٠ املطأ٠ يف اٱبساع ٚاـص٫ٕ...

يسضاغ١ قٛض٠ َا قاَٛا بعٌُ زضاغات ٚأعاخ َعانػ١  اايػطزٟ ايطٚا٥ٞ، ْٚازّض

ِّ ايطٚاٜات ايٓػا١ٝ٥ اييت ايطدٌ يف اٱبساع ايػطزٟ ايٓػا٥ٞ املعاقط ، ٚبايٓعط إىل ن

َٔ ايطٚاٜات اييت نتبتٗا  ٚست٢ اٯٕ غٓذس عسّزاُنتبت َٓص َٓتكف ايكطٕ املانٞ 

با١ٜٓ، ضٚا٥ٝات عطبٝات ٜٓتُني إىل أدٝاٍ ٚفتُعات ٚأٚغاط كتًف١ َٚتعسز٠ َٚت

متٝعت نٌ ٚاسس٠ َٓٗٔ بططٜكتٗا اـاق١ يف ْػر عاملٗا ايطٚا٥ٞ، ٚيف تكٜٛط 

ؾدك١ٝ ايطدٌ اييت ناْت يف ا٭غًب اْعهاغا ٭سساخ ٚاقع١ٝ َٔ اجملتُع، تٓاقـ 

 .ظٛاٖط َٚؿه٬ت أغط١ٜ ٚفتُع١ٝ ٚأَطاض ْفػ١ٝ، َٚا عاْت َٓ٘ املطأ٠ َٚا تعاْٝ٘

                                                         
: املػطب١ٝ املًُه١ (.ايسنتٛضاٙ أططٚس١) ،اؿسٜح ايعطبٞ ايؿعط يف ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ. بًكٝؼ ايهبػٞ، 1

 .7:م ّ،0202 فاؽ، غاٜؼ، اٱْػا١ْٝ ٚايعًّٛ اٯزاب ن١ًٝ اهلل، عبس بٔ قُس غٝسٟ داَع١
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١ٜٛ ايعطب١ٝ تًو املفاضقات ٚغرلٖا نطزات فعٌ يًػٝطط٠ ٚقس غططت ايطٚا١ٜ ايٓػ

ايصنٛض١ٜ يف ايػطٚز ايعطب١ٝ اييت قٛضت املطأ٠ يف منط ٚاسس ٚعس٠ قٛض غًب١ٝ 

متجًت يف قٛض٠ املطأ٠ ايها٥ٔ ايهعٝف ا٫تهايٞ ايعادع، ٚقٛض٠ املطأ٠ ايها٥ٔ 

ب١ اييت ٫ متًو قطاضٖا ايها٥ع املػًٛب اٱضاز٠، أٚ قٛض٠ املطأ٠ اـا١ٓ٥ املذلزز٠ املذلق

أٚ تًو اييت تكتات ظػسٖا ٚغرلٖا َٔ ايكٛض ايػًب١ٝ، فذا٤ت ايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ثٛض٠ 

نس نٌ َا غبل يتذعٌ َٔ املطأ٠ بط١ً ض٥ٝػ١ يف أسساثٗا، قٛضتٗا بؿدك١ٝ ق١ٜٛ 

قابط٠ قازض٠ ع٢ً ايتشٌُ ٚػاٚظ نٌ َا ٜعذلنٗا َٔ َعٛقات ٚقعٛبات، متتًو 

 سٝاتٗا ٚاحملٝطني بٗا، شات دطا٠٤ َٚٛقف ٚانح، بُٝٓا دعًت َٔ ايكسض٠ ع٢ً تػٝرل

ايطدٌ  ؾدك١ٝ ثا١ْٜٛ غرل غ١ٜٛ شات عًٌ ْفػ١ٝ )غاز١ٜ ٚغٝهٛبات١ٝ( ػتُع فٝٗا 

نٌ املػا٨ٚ، نُا ٜعٗط إٔ ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ قس َٓشت ايبطٛي١ يف أغًب إقساضاتٗا 

ّٝا.   يًُطأ٠ يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚيًطدٌ ثاْ

ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ يف غطزٖا ع٢ً ايع٬ق١ اؾسي١ٝ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ عدل عت نُا ضّن

نُا  ،عس٠ ثُٝات َٓٗا اؿب ٚايعٚاز ٚايع٬قات ايعاطف١ٝ غٛا٤ ايؿطع١ٝ أٚ غرلٖا

قٛضت ايطدٌ يف عس٠ قٛض سٍٛ ٖصٙ ايع٬قات غٛا٤ أنإ سبٝب ٚيف ٚظٚز قب، 

...، نُا قٛضت عس٠ أٚ خا٥ٔ ٚناضٙ، َٚسافع أٚ َعتسٟ، ٚقافغ أٚ َػتكب

اطفٞ أٚ ايػًٛنٞ. ٚتعس ايطٚا١ٝ٥ أؾهاٍ يًؿصٚش ايصنٛضٟ غٛا٤ اؾٓػٞ أٚ ايع

إسس٣ ايطٚا٥ٝات ايعطبٝات ايًٛاتٞ اقتشُت أق٬َٗٔ سكٕٛ  "فاؼ١ َطؾٝس"

املػهٛت عٓ٘ َٔ )ايتابٖٛات ٚاملٛاْع( اييت ناْت تصنط َٛاضب١ ٫ قطاس١ َٓٗا: 

ايع٬قات املؿب١ٖٛ،  ،ايكتٌ ايطسِٝ، اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ املج١ًٝ اؾٓػ١ٝ، ظْا احملاضّ،

سٝح تعٌُ تُع١ٝ اييت تجرل سفٝع١ اٯخط، ٚغرلٖا َٔ املٛانٝع شات اؿػاغ١ٝ اجمل

ايكٛض٠ يف ضٚاٜات َطؾٝس ع٢ً عهؼ ض١ٜ٩ ايٓل ٚػطبت٘ ٚتساخ٬ت٘ ايٓفػ١ٝ 

 ٚايعاطف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚتؿه٬ٝت٘ اٱْػا١ْٝ...إخل.

ْعّطا " َطؾٝسٚايػطزٟ ايصٟ لسٙ طاغّٝا يف ضٚاٜات " ظز ايؿعطٟع٠ٚ٬ ع٢ً ايتُا

ّٝا "متايهْٛٗا ؾاعط٠  ؾٝا َع َا ؿل با٭دٓاؽ ا٭زب١ٝ َٔ قبٌ إٔ تهٕٛ ضٚا١ٝ٥ ٚثاْ

تطٛض ٚمتاظز بؿت٢ ايجكافات غٛا٤ ايعطب١ٝ أٚ ايػطب١ٝ، فًِ تعس ْعط١ٜ ايتُٝٝع بني 



 اجليل اجلديد 135                  ...الصورة السردية للرجل ومدلوالتها يف رواية املرأة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يرينا                       5ج/ – 01ع 

غات ا٭زب١ٝ املعاقط٠، ٚمل تعس تؿهٌ ا٭ْٛاع ا٭زب١ٝ ؼتٌ َهإ ايكساض٠ يف ايسضا

أ١ُٖٝ يف نتابات َععِ ايهتاب، ٚغسا َبسأ تساخٌ ٚمتاظز ايٓٛع ا٭زبٞ ٖٛ احملٛض 

ايصٟ تسٚض سٛي٘ ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ، ٚظٗطت اػاٖات ت٪َٔ بإٔ ايٓل نت١ً أزب١ٝ 

ٚاسس٠، تتذاٚض فٝٗا َػتٜٛات اـطاب، ٚتتفاعٌ فٝٗا تكٓٝات ايتعبرل ٚأغايٝب٘ 

تعسز٠، ٚزَر َا ٖٛ ؾعطٟ مبا ٖٛ ْجطٟ، ٚقس يعب ايػطز بآيٝات٘ يف ٖصا ا٫ػاٙ امل

زّٚضا نبرّلا، إش اعتُس ايٓل تكٓٝات تعسز اـطاب، ٚتعسز ايهُا٥ط، ٚؼسٜس 

عٓاقط املهإ ٚايعَإ ٚاؿسخ، ٚتساخٌ املٓٛيٛز ٚاؿٛاض مبػتٜٛٝ٘ ايساخًٞ 

ا ٚأفعاشلا ٚأزلا٥ٗا، ٚايٛقف ٚاـاضدٞ، ٚايبٓا٤ ايسضاَٞ، ٚايؿدكٝات بكفاتٗ

   .2بتؿدٝك٘ يٮؾٝا٤، ٚ تأثرلٙ يف املتًكٞ"

اييت دػست يف ضٚاٜاتٗا ؾدكٝات َتعسز٠  ٖٚصا َا لسٙ يف أعُاٍ ايطٚا١ٝ٥ "َطؾٝس"

َٓٗا ؾدكٝات غرل اعتٝاز١ٜ ٚأخط٣ غرل غ١ٜٛ عًُت ع٢ً تعطٜتٗا ٚنؿف خباٜاٖا 

َا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ عًٌ َطن١ٝ ْٚفػ١ٝ ُتأثط ع٢ً ا٭فطاز ٚاجملتُع يف غطز َفتٛح ٚ

َٚباح ٫ ٜبايٞ بكٝٛز أٚ ضزٚز فعٌ أٚ اعتباض ٭ٟ َاْع.  نُا تعس َٔ أبطظ ا٭قٛات 

ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٝ٥ ايعطب١ٝ اييت ػصب ايكطا٤ بأغًٛبٗا اٱبساعٞ ٚايفين ٚيػتٗا 

ا١ٝ٥ قسَت ٚتكسّ يف نٌ أعُاشلا ا٭زب١ٝ يٛسات ايؿعط١ٜ، فٗٞ ناتب١ َتفطز٠ ٚضٚ

غطز١ٜ ف١ٝٓ غ١ٝٓ بايس٫٫ت ٚاٱحيا٤ات، َطاع١ٝ يف نتاباتٗا اؾٛاْب ايف١ٝٓ اييت 

ػصب اٖتُاّ ايكاض٨ ٚتجرل ؾػف٘ يًُتابع١، نُا تجرل ايعسٜس َٔ ايتػا٫٩ت ٚتسع 

 نٌ قاض٨ ٜبشح يف عكً٘ عٔ إدابات َتفطز٠ أٚ خاق١ ب٘.

 :ٚاقط٬ّسا يػ١ً َٚسي٫ٛتٗا ايػطز١ٜ ايكٛض٠ َّٛفٗ

 :يػ١ً ايكٛض٠ َفّٗٛ

يف ايسضاغات ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ ٚايب٬غ١ٝ غٛا٤ ايكسمي١  ١ًَُٗ ؼتٌ ايكٛض٠ َها١ًْ

َٓٗا أٚ اؿسٜج١ ٚاملعاقط٠ اييت اٖتُت بتشسٜس َاٖٝتٗا ٚٚظٝفتٗا يف ايعٌُ ا٭زبٞ. 

٠ يػ١ َٔ ايفعٌ )قٛض( ٚتعين ١٦ٖٝ ايفعٌ أٚ اؾتكت ايكٛض فكس يػّٜٛا ايكٛض٠ ٚيتعطٜف

                                                         
 .02:م .ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ. بًكٝؼ ايهبػٞ،  2
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ايَِّصٟ قاٍ )تعاىل( يف قهِ ايتٓعٌٜ: " ا٭َط، ٚايكٛض٠ ٖٞ ايؿهٌ ٚاؾُع قٛض،

َّاَى َفَعَسَيَو ) ََا َؾا٤َ َضنََّبَو7َخًََكَو َفَػ ِّ ُقَٛض٠ٍ  نُا  .(8-7ا٫ْفطاض:) "(8) ( ِفٞ َأ

ؿهٌ ٚايتُجاٍ اجملػِ ٚمجٝع تعين ايكٛض٠ سكٝك١ ايؿ٤ٞ ٦ٖٝٚت٘ ٚقفت٘ ٖٚٞ اي

َّض مجٝع  ُِّض ايصٟ ق املدًٛقات اييت خًكٗا اهلل املكٛض ٚأبسع تكٜٛطٖا "ٚاهلل ٖٛ امُلَك

املٛدٛزات ٚضتبٗا فأعط٢ نٌ ؾ٤ٞ َٓٗا قٛض٠ ١٦ٖٝٚ َفطز٠ ٜتُٝع بٗا ع٢ً اخت٬فٗا 

 .4"ٚتكٛضت ايؿ٤ٞ: تُٖٛت قٛضت٘ فتكٛض يٞ، ٚايتكاٜٚط ٖٞ ايتُاثٌٝ" .3ٚنجطتٗا"

 :ااقط٬ّس ايكٛض٠ َفّٗٛ

ُٕٛ شات يفغ تعطف ايكٛض٠ اقط٬ّسا بأْٗا: أزا٠ ف١ٝٓ ٫غتٝعاب أبعاز ايؿهٌ ٚامله

َٚع٢ٓ تؿتٌُ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايع٬قات ايًػ١ٜٛ ٚايبٝا١ْٝ، تتهٕٛ َٔ إطاض ٚقت٣ٛ 

ْٚتاز فين ٚأزبٞ شات إؾباع ٚدساْٞ ٚاْفعايٞ ٚقسض٠ ف١ٝٓ ٚز٫ي١ٝ تعٌُ ع٢ً تؿهٌٝ 

. ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ 5لهقٛض٠ ف١ٝٓ ٚإبساع١ٝ يس٣ املتًكٞ تػاعس ع٢ً إٜكاٍ ايفهط٠ 

ٖٞ قٛض٠ يػ١ٜٛ ؽ١ًٝٝ ٚإبساع١ٝ ٚإْػا١ْٝ ٜؿهًٗا ايػطز ٜٚتفاعٌ َعٗا؛ يتؿهٌٝ 

اؿبه١ ايػطز١ٜ عدل عس٠ قٛض غطز١ٜ َٓٗا: )قٛض٠ املٛنٛع، ٚقٛض٠ ايًػ١، ٚقٛض٠ 

٠ ايؿدك١ٝ، ٚقٛض٠ ايطاٟٚ، ٚقٛض٠ اٱٜكاع، ٚقٛض٠ ا٫َتساز، ايفها٤، ٚقٛض

ٚقٛض٠ ايتٛتط( ٚغرلٖا َٔ ايكٛض. ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ ٚغ١ًٝ يًتؿدٝل ٚايتعبرل ايفين 

اؿب ؿٝا٠ ٚاملٛت، )ا ٚاؾُايٞ عٔ قهاٜا إْػا١ْٝ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

يًتؿهٌٝ ٚايتكٜٛط  ايػًِ ٚاؿطب...(، ٖٚٞ ططٜك١ٚايهطا١ٖٝ، ايػعاز٠ ٚايؿكا٤، 

ٚايٛقف َازتٗا ايب٬غ١ ٚايًػ١، ض٩ٜتٗا إْػا١ْٝ، ٚغاٜتٗا ايٛظٝف١ ايف١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ، 

مبطاعا٠ فُٛع١ َٔ ايػٝاقات اييت ؼٝط بايكٛض٠ َٔ ايساخٌ ٚاـاضز، َجٌ: 

)ايػٝام ايًػٟٛ، ٚايػٝام ايب٬غٞ، ٚايػٝام ايصٖين، ٚايػٝام ايٓكٞ، ٚايػٝام 

ض٠ إدطا٤ يػٟٛ ٚٚغ١ًٝ ف١ٝٓ ٚغا١ٜ، تِٓ عٔ ايهفاح ايفين اؾٓػٞ...(، ٚايكٛ

                                                         
 .474:م ّ،0591 قازض، زاض: برلٚت .4ز ،ايعطب يػإ. ايفهٌ أبٛ َٓعٛض، ابٔ 3
 .707:م ّ،0552 ي٬ًُٜني، ايعًِ زاض: برلٚت .0ز ،4ط ،ايًػ١ يف ايكشاح. محاز بٔ إزلاعٌٝ اؾٛاٖطٟ، 4
 ع٬ّ،ٚاٱ ايجكاف١ ٚظاض٠ ايطؾٝس، زاض: ايعطام .0ط ،ايكطآْٞ جٌامل يف ايف١ٝٓ ايكٛض٠. قُس ايكػرل، 5

 (.بتكطف)41:م ،0590ّ



 اجليل اجلديد 137                  ...الصورة السردية للرجل ومدلوالتها يف رواية املرأة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يرينا                       5ج/ – 01ع 

. ٚايكٛض٠ زٜٓا١َٝ بطبعٗا، 6يًهاتب يف بٓا٤ عامل٘ ايطٚا٥ٞ ٚفل ؾطٚط اختٝاض١ٜ

زٜٓا١َٝ ايٓل ايطٚا٥ٞ، نُا أْٗا تٛتط ٚاَتساز ٚتفاعٌ بني  َٚػا١ُٖ يف نُإ

كتًف أمناط ايكٛض ايهجٝف١ ٚاملباؾط٠ ٚاؾع١ٝ٥ ٚايه١ًٝ. ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ 

خانع١ ملٓطل ٜتشهِ بسق١ يف َعاٖط تطابط املهْٛات تتؿهٌ يف ْػل ٜكبح ٖٛ 

 .7نْٛٗا ٚٚدٛزٖا

 :8ا٭زب١ٝ ٚأعُاشلا َطؾٝس فاؼ١ ايطٚا١ٝ٥

، مبس١ٜٓ بٔ 4998َّاضؽ  41فاؼ١ َطؾٝس ؾاعط٠ ٚضٚا١ٝ٥ َػطب١ٝ َٔ َٛايٝس 

زبًّٛ ٚع٢ً  4989ّع٢ً ايسنتٛضاٙ يف ايطب عاّ  ٚساق١ًاملػطب، يف  غًُٝإ

. أؾطفت ع٢ً إعساز ٚتكسِٜ بطْاَر ٜٗتِ 4991ّتدكل يف طب ا٭طفاٍ عاّ اي

نُا أؾطفت ع٢ً فكط٠ )ؿع١  .بايذلب١ٝ ايكش١ٝ يف ايكٓا٠ ايجا١ْٝ املػطب١ٝ يعس٠ غٓٛات

ؾعط( يف ايدلْاَر ايجكايف )زٜٛإ( بايكٓا٠ ْفػٗا. ٖٚٞ عه٠ٛ يف اؼاز نتاب 

ؾاضنت يف عس٠ فعايٝات  .0141ّّ ق١ً ع٢ً دا٥ع٠ املػطب يًؿعط عاساٚاملػطب، 

 ٚاٱلًٝع١ٜطمجت ْكٛقٗا إىل عس٠ يػات َٓٗا: ايفطْػ١ٝ ُٚت ،ثكاف١ٝ ق١ًٝ ٚعامل١ٝ

تهتب ايؿعط ٚايطٚا١ٜ إْٗا  ٚايك١ٝٓٝ ٚا٭ضز١ٜ. ٚايذلن١ٝ ٚاٱٜطاي١ٝ ٚاٱغبا١ْٝ

"ٚضم ٚ ،"إميا٤ات" َٓٗا: شلا عس٠ زٚاٜٚٔ. أّٜها ٚشلا َ٪يفات يف طب ا٭طفاٍ ،ٚايكك١

"، املًُٗاتٚ"، "كايب املتع١"، ٚ"ؿعات ٫ غرل"َٓٗا: ٚشلا ضٚاٜات عسٜس٠  .عاؾل"

  ".اْعتام ايطغب١"، ٚ"ايتٛأّٚ" "اؿل يف ايطسٌٝٚ"

 

                                                         
 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط سلؼ: َكط .0ط ،ددلا إبطاِٖٝ ؾدلا( ايػف١ٓٝ) ضٚا١ٜ يف اٱْػإ قٛض٠ .ايبؿرل ايبكايٞ،  6

 .024:م ّ،0200
 .01:م ّ،0554 اٱزضٜػٞ، َهتب١: املػطب .0ط ،اٱغبا١ْٝ ايطٚا١ٜ يف املػطب قٛض٠. قُس أْكاض،  7

 
8 https://www.fatihamorchid.com 
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 :َطؾٝس فاؼ١ ضٚاٜات يف َٚسي٫ٛتٗا يًطدٌ ايػطز١ٜ ايكٛض٠ أؾهاٍ

 :9"غرل ٫ ؿعات" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠

أٚىل ضٚاٜاتٗا ايكازض٠ عٔ املطنع  " يًهاتب١ فاؼ١ َطؾٝسؿعات ٫ غرل" تعس ضٚا١ٜ

، ٖٚٞ ضٚا١ٜ ضَٚاْػ١ٝ ْػذت سبهتٗا َٔ ٚقا٥ع اؿٝا٠ 0117ّايجكايف ايعطبٞ عاّ 

ٝب١ ايٓفػ١ٝ اييت ؼاٍٚ اغتعاز٠ اؿٝا٠ ٚأسساثٗا ٖٚٞ تػطز قك١ بطًتٗا )أزلا٤( ايطب

بٗا عب يًطاغبني يف إْٗا٤ سٝاتِٗ، يف ْفؼ ايٛقت تػتعٝس سٝاتٗا ٚأْٛثتٗا ٚؼٝٞ قً

ٖٞ ؿعات إْعاف ايطٚح ٚايفهط ٚتطَِٝ  "ؿعات ٫ غرلٜعٝسٖا يًشٝا٠ َٔ دسٜس. "

ا اؾػس، ؿعات بكا٤ ع٢ً قٝس اؿب ضغِ قكطٖا، ؿعات ػًٞ ايصات ٚاؾتبانٗ

َع شات اٯخط ٚايتُاٖٞ َع٘ زٕٚ غابل إْصاض، اؿب ٚسسٙ َٔ قٓع تًو املًش١ُ. ٚقس 

ْاقؿت ايطٚا١ٜ قٛض٠ ايطدٌ )فطٜس( ايؿاعط ايفًٝػٛف احملب قاْع ايكطاضات ايصٟ 

غرل ؾدك١ٝ ايطبٝب١ )أزلا٤( ايؿدك١ٝ ايطَٚاْػ١ٝ اؿامل١ عب داضف، املٛيع١ 

٠ َتٛاظ١ْ بني ضغب١ ايطٚح ٚاستٝاز اؾػس، ايجا٥ط٠ بايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ايتٛاق١ إىل سٝا

ع٢ً ايكٝٛز اييت ناْت تهبًٗا، عٓسَا تعطفت ع٢ً ٚسٝس تبعت ْسا٤ ضٚسٗا ٚاتبعت 

مج١ً َٔ ايتػٝرلات يف سٝاتٗا، فاْفكًت عٔ ظٚدٗا طبٝب ايكًب اؾطاح ايصٟ 

سٖا، ناْت ع٬قتٗا ب٘ َتٛتط٠، نُا قاَت بإدطا٤ ع١ًُٝ ػٌُٝ إثط اغت٦كاٍ ْٗ

فكس ناْت أَٓٝتٗا يػٓٛات إٔ تهٕٛ فدٛض٠ بجسٜٝٗا ٖٚٞ تطنع طفًٗا ايصٟ ئ تطاٙ 

بػبب ع١ًُٝ اٱدٗاض اييت أضغُٗا عًٝٗا ظٚدٗا ايطبٝب. ٚقس دا٤ت ٖصٙ ايتػٝرلات 

اؿازل١ ْتٝذ١ ايكطب ايطٚسٞ ٚايعاطفٞ بٝٓٗا ٚبني ايؿاعط )ٚسٝس( ٚعدل آي١ٝ ايطب 

املطٜض غرل٠ سٝات٘ ٚأِٖ احملطات ٚاملٓعطفات ايٓفػٞ اييت َٔ خ٬شلا حيهٞ 

ايهدل٣ اييت أٚقًت٘ إىل ساي١ ا٫نت٦اب، َٚٔ ثِ ايٛقٍٛ إىل ساي١ ا٫ْتشاض، ٚإثط 

تًو اؾًػات اييت خطدت عٔ غٝام ايع٬ق١ بني ايطبٝب١ َٚطٜهٗا، ٚؼٛيت إىل 

يت٘، ع٬ق١ عاطف١ٝ َتبازي١ املؿاعط بُٝٓٗا. َٚٔ ٖٓا اغذلدع )ٚسٝس( شانط٠ طفٛ

ٚأِٖ ا٭سساخ ايفاق١ً يف سٝات٘ اييت نإ َٓٗا ايهطا١ٖٝ ايؿسٜس٠ يٛايسٙ، 

                                                         
 .0227ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط ،غرل ٫ ؿعات ضٚا١ٜ. فاؼ١ َطؾٝس،  9
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بعس عس٠ دًػات غبب ٖصٙ ايهطا١ٖٝ اييت تطدع إىل  (أزلا٤)يتهتؿف ايطبٝب١ 

سازث١ غرل َ٪مل١ أغفطت عٔ َٛت ٚايس٠ )ٚسٝس(، فعس ٚسٝس ٚايسٙ املػ٪ٍٚ عٔ ٚفاتٗا 

ايػٝاض٠ بػطع١ د١ْٝٛٓ ٖٚٛ يف ساي١ غهط. ثٓا٤ قٝاز٠ أ يف ٖصٙ اؿازث١ بػبب تٗٛضٙ

غُٝا بعس ظٚاد٘ َٔ أخط٣ بعس إٔ ٫ فكس عاف )ٚسٝس( َع أبٝ٘ غٓٛات سايهات 

ت ٚايست٘ ٚغٝست٘ ا٭ٚىل ٚقاسب١ ايتهشٝات ايهدل٣، ٚعس تٛاط٪ ٚايسٙ َع ٝتٛف

ظٚدت٘ اؾسٜس٠ خٝا١ْ ندل٣ ٭َ٘، مل ٜتكبًٗا ٚقس غببت ي٘ أثّطا غا٥ّطا َٔ ا٭سعإ 

ايصنطٜات ايػ١٦ٝ، يصيو قطض بعس سكٛي٘ ع٢ً ؾٗاز٠ ايبهايٛضٜا ايطسٌٝ يٝهٌُ ٚ

 زضاغت٘ يف َس١ٜٓ أخط٣ بعّٝسا عٔ أبٝ٘ ٚظٚدت٘.

ايتشل )ٚسٝس( بكػِ ايفًػف١ ٚعاف ع٬ق١ َتٛتط٠ َتباعس٠ َٚتٓافط٠ َع ٚايسٙ، 

ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايفذل٠ أزَٔ ايهشٍٛ ٚناْت سٝات٘ َتعجط٠ َتٛتط٠ َٚتسٖٛض٠، ست٢ 

تك٢ بعٚدت٘ )غٛظإ( اييت غاعست٘ ع٢ً ايتدًل َٔ ساي١ اٱزَإ ٚإنُاٍ زضاغت٘ اي

ٚسٝس ظٚدٗا تٛاقٌ ٚقس أغفطت قا٫ٚتٗا تًو عٔ  ،ٚساٚيت إق٬ح ع٬قت٘ بٛايسٙ

ٚبعس فذل٠ َٔ تكاحل ٚسٝس َع ٚايسٙ َع ٚايسٙ بعس٠ يكا٤ات ْازض٠ ٚبهع ضغا٥ٌ ق١ًًٝ، 

خ غرل، ٖصا املكرل امل٪مل نإ ٜتُٓاٙ ي٘ ٜٚسعٛ ٚتٛاقً٘ َع٘ بًػ٘ خدل ٚفات٘ إثط ساز

اهلل إٔ ٜهٕٛ َكرل ٚايسٙ املٛت عازخ غرل نُا َاتت أَ٘ عازخ غرل نإ ٚايسٙ 

ٖٛ املتػبب ب٘ ْتٝذ١ قٝازت٘ يًػٝاض٠ ٖٚٛ يف ساي١ غهط،  يهٓ٘ عٓسَا بًػ٘ سازخ 

، َعتكّسا ٚفا٠ ٚايسٙ بتًو ايططٜك١ أقٝب عاي١ ْفػ١ٝ ْٚسّ ٚسػط٠ ٚانت٦اب َعَٔ

نٌ تًو ا٭سساخ املذلان١ُ تٛقف خ٬شلا عٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚ، بإٔ زعٛات٘ ٖٞ ايػبب

ٚيف ؿعات ايٝأؽ ا٭خرل غاعست٘ ايطبٝب١  ست٢ ايهتاب١ َٚٔ ثِ قطض ا٫ْتشاض.

)أزلا٤( يًدطٚز َٔ سايت٘ ايٓفػ١ٝ ٚاغتطاعت إٔ ؽطد٘ َٔ غٛزاٜٚت٘ اؿايه١ 

ؼ عدل ايهتاب١ فأبسع ز َٔ دسٜس ٚتٓفٚعامل٘ ايه٦ٝب ايصٟ نإ ٜعٝـ فٝ٘، فعا

يعٛز٠ إىل اؿٝا٠، اييت تكاؿت َع ، غاعس طبٝبت٘ يف أَ د١ٗ أخط٣ٚ ٚأداز ٚتأيل.

شاتٗا ٚنٌ قٝطٗا ٚفاض قًُٗا عدل اؿب ٚاٱبساع ٚا٭ٌَ، ٚعًُت ع٢ً قطا٠٤ 

ْٚكس زٚاٜٚٓ٘ ايؿعط١ٜ، ٖٞ أعازت ضٚس٘ إىل أبطادٗا، ٖٚٛ أعاز أْٛثتٗا ٚسبٗا 

ٚسٍٛ ٖصٙ ايع٬ق١ تٛضز اتٗا، ن٬ُٖا أعاز اٯخط يٰخط. ػٗا ٚإبساعٗا إىل َساضيٓف
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ايهاتب١ ق٫ٛ ع٢ً يػإ ايطبٝب١ أزلا٤ تكٍٛ فٝ٘: "يف ايططٜل إىل بٝيت أسػػُت 

ّٞ: نٝف أعازتين سكل ع٬د٘ إىل ْفػٞ؟ أُتطاْٞ  بطٖب١ تٓتابين ٚأغ١ً٦ تًح عً

. ٚيف َكطع آخط تكٍٛ: "٫ ؾ٤ٞ ٜعٝس اؿٝا٠ ؾػس َٝت، َجٌ 10"ُأسًً٘ أّ أْ٘ حيًًين؟

قعك١ اؿب"، ٖٚصٙ ايكعك١ ايك١ٜٛ ٖٞ اييت سٛيت طاقتٗا ايساخ١ًٝ َٔ ايهعف إىل 

. ايك٠ٛ، َٔ اـطؽ إىل اؾٗط مبهٕٓٛ ايصات، َٔ املٛاقف املذلزز٠ إىل اؿػِ فٝٗا"

ٚا١ٜ ع٢ً يػإ فطٜس ٜكٍٛ فٝ٘: "أشنط نٝف بكبه١ يف املكابٌ ْل َكتطف َٔ ايطٚ

َٔ سسٜس ؼهُت يف َكرلٟ ٚغرلت فط٣ سٝاتٞ. ضعت َعطن١ املطض ٚبعسٖا 

. ٚتتٛاىل أسساخ 11َعطن١ ايط٬م ٚي٫ٛ اقتشاّ ايػططإ سٝاتٞ ملا عست إىل اؿٝا٠

بات اييت تذلقسُٖا إ٫ أُْٗا ايطٚا١ٜ فٝشب ايبط٬ٕ بعهُٗا ٚضغِ املعاضن١ ٚايكعٛ

ٜكُُإ ع٢ً ايعٚاز ٜٚتِ شلُا شيو، ٚبعس فذل٠ ٚدٝع٠ َٔ ظٚادُٗا ٜكاب )ٚسٝس( 

مبطض خبٝح، ٜٚكبح سبٝؼ ايفطاف ٚاٯ٫ت ٚا٭ز١ٜٚ، يهٓٗا سطقِت ع٢ً 

ا٫ٖتُاّ ب٘ ٚتهفًت مبطاعات٘ مبفطزٖا زٕٚ ا٫غتعا١ْ بأسس ضغِ إقطاض طبٝب٘ ع٢ً 

ُطنات، يهٓٗا ضفهت إٔ ٜتكاغِ أسس َعٗا ؿعاتٗا ا٭خرل٠ ا٫غتعا١ْ بإسس٣ امل

َع٘ ٜٚععر خًٛتُٗا، فكس أقبشت سٝاتٗا َع٘ فطز )ؿعات ٫ غرل( قطضت إٔ 

تعٝؿٗا بعؿل ٚسب ٚنأْٗا آخط ؿعات تعٝؿٗا، ٚقس سطقت ايهاتب١ ع٢ً تكسِٜ 

أغا١ٜٚ ٖصٙ ايكٛض٠ املجاي١ٝ يف غٝام ػطب١ سب ضَٚاْػ١ٝ يهٓٗا اْتٗت بٓٗا١ٜ َ

نجرل٠ أثٓا٤ َطض ظٚدٗا َٚا  شلا بط١ً ايطٚا١ٜ )أزلا٤( َعاْاتسع١ٜٓ تهبست خ٬

ضافكٗا َٔ إضٖام ْفػٞ ٚدػسٟ ٖٚٞ تطاعٝ٘ ٚتعتين ب٘ يف ؿعات٘ ا٭خرل٠، ٚغرلٖا 

غُٝا بعس إٔ قسَت ٫ اييت َطت بٗا  ت اييت ضافكتٗا نايعٛا٥ل املاز١َٜٔ ايتبعا

ًتٗا ٚٚادٗتٗا بك٠ٛ ١ٜٛٓ اييت ضافكتٗا يهٓٗا استُاغتكايتٗا، ٚبعض ايعٛا٥ل املع

إ٫ّ إٔ ايػططإ اـبٝح املتػًٌ ايػازض إىل ض١٥ ظٚدٗا )ٚسٝس(  ٚػًس، ٚععمي١ ٚقدل

مل ميًٗ٘ ط٬ٜٛ، ست٢ ساْت ؿع١ ايفطام ا٭خرل٠ ٖٚٛ يف أسهاْٗا ٚقس قاَت 

 ، ب٘إٔ تعتينبٛادبٗا نْٛٗا ظٚد١ كًك١ ٚقب١ ٚممطن١ زضغت ايطب َٔ أدٌ 

                                                         
 .040:م .غرل ٫ ؿعات.  فاؼ١ َطؾٝس، 0

 .044:م ْفػ٘، املكسض  11
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بعس ٚفات٘ أخصت ع٢ً عاتكٗا إضخ ايهتاب١ يتدًسٙ ٚؽًس  َٚٔ أدٌ ٖصٙ ايًشعات

 سبُٗا ٖٚٓا ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ.

 :  12"املتع١ كايب" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠

ؾٝس ايكازض٠ عٔ املطنع ايجكايف ايعطبٞ َٔ يفاؼ١ َط "كايب املتع١تعس ضٚا١ٜ "

ايطٚاٜات اٯغط٠ بتفاقًٝٗا نُٔ غطز غًؼ ٜطفع ايػتاض عٔ قهاٜا ٚاقع١ٝ تفتو 

باجملتُع سٝح تٓاقـ َؿه١ً ايبطاي١ َٚا ؽًفٗا َٔ َػببات سٝح ٜتشٍٛ ايطداٍ 

ّٔ  -ايعبْٛات املجايٝات يًعاطًني عٔ ايعٌُ- إىل ٖٝانٌ دػس١ٜ يف ٜس ايٓػا٤ ايجطٜات ٖ

يػٔ َطًكات بٌ َتعٚدات بأظٚاز ٜؿذلٕٚ قُتٗٔ ٚخهٛعٗٔ ٚاغتُطاضٜتٗٔ يف 

ٖٚٔ  -اييت ت٪ثط بسٚضٖا ع٢ً بك١ٝ املعاٖط- ا٭غط ايعٚدٞ ٭دٌ املعاٖط ا٫دتُاع١ٝ

ٜػتعًُٔ ْكٛزِٖ يتشكٝل ضغباتٗٔ، بُٝٓا ايعاطًٕٛ ٜبٝعٕٛ أْفػِٗ شلٔ بػبب ايفكط 

ٚاقع فتُع تفتو ب٘ ايبطاي١ ٚايفكط ٫ٚ ق١ُٝ  ٖصٙ ايطٚا١ٜٚتعهؼ ٚاؿاد١ يًُاٍ، 

دٝٛب ايؿباب املتعًِ ٚايعاطٌ عٔ يًؿٗازات ٚاـدلات أَاّ ابتػا١َ اَطأ٠ مج١ًٝ متٮ 

ايعٌُ يف ايٛقت ْفػ٘ باملاٍ ٚاشلساٜا، ايؿباب ايعاطٌ عٔ ايعٌُ ٚاملػًٛب ع٢ً أَطٙ يف 

١ ٚظطا٠٤ أزب١ٝ صٙ ايطٚاٜيف ٖ. اْتٗانات اؿٝا٠ ٚنأْ٘ غًع١ تباع ٚتؿذل٣ ٚتػتًٗو

، ٚقٛضت ٚاقع ايؿباب ا٭يِٝ، ٚقس عط٣ قًُٗا ٖصٙ ض٠ ايطداٍ"زعاتٓاٚيت ايهاتب١ "

ايعاٖط٠ املػهٛت عٓٗا بدلاع١ ٚإبساع، نُا غًط ايه٤ٛ ع٢ً ٚاقع َ٪غف ٜعاْٞ 

ٜهُٔ شلِ قٛت  َٓ٘ أقشاب ايؿٗازات ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايبطاي١ ٫ٚ جيسٕٚ ع٬ُ

نطاَتِٗ ٚإْػاْٝتِٗ نُا ٖٛ ساٍ ايؿبإ ا٭ضبع١ يف ايطٚا١ٜ  َِٜٛٗ ٚحيفغ شلِ

)ععٜع ٚأَني َٚكطف٢ ٚضابعِٗ ضؾٝس( ايصٟ نإ ٚنع٘ كتًًفا سٝح تطى اؾاَع١ 

عٓسَا أؿك٘ ٚايسٙ بأسس املعاٖس، ٚبعس ؽطد٘ سكٌ ع٢ً عٌُ َٚٔ ثِ قاٖط 

ايٛاغع. نُا  ض٥ٝػ٘ املباؾط، ٖٚٛ ضدٌ أعُاٍ َعطٚف، فسخٌ فتُع ايجطا٤ َٔ باب٘

عاف طفٛي١ قاغ١ٝ إثط اْفكاٍ  ٛ )ععٜع( ايصٟتكٛض ايطٚا١ٜ ساٍ أسس أبطاشلا ٖٚ

تكػطٙ غّٓا، ٚيف )غٞ ع٬ٍ( ؾاب١  يف ايتاغع١ َٔ عُطٙ، فتعٚز ٚايسٙٚايسٜ٘ ٖٚٛ 

ٚايسٙ َٔ ايبٝت بعس إٔ نبط٘ ٜتًكل ع٢ً ظٚدت٘ يف اؿُاّ،  ظٌ ا٭سساخ ططزٙ
                                                         

 .0225ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط املتع١، كايب. فاؼ١ َطؾٝس،  12
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٫َتشإ  ايصٟ أشاق٘ نأؽ املٗا١ْ ٚايصٍ، ٚبعس ادتٝاظٙفاْتكٌ يًعٝـ َع أَ٘ ٚظٚدٗا 

ملاْٝا ٚبعس إٔ فؿٌ يف ا٫غتكطاض فٝٗا بعس إٔ انتؿفت ايبانايٛضٜا، غافط إىل أ

خطٝبت٘ ؼطؾ٘ بأختٗا، عاز خاٟٚ ايٛفاض يُٝتٗٔ بعسٖا ا٫ػاض ظػسٙ ٚبٝع٘ 

شلصا ايعٌُ ٚنأْ٘ يًٓػا٤ ايجطٜات َٔ ايطبك١ املد١ًُٝ، ٖٚٓا ٜكف سايت٘ يف اَتٗاْ٘ 

. ٚقس 13"أضتاح ّٜٛ ا٭سس ٭ْ٘ ايّٝٛ ايصٟ خيككٓ٘ يًعٚز ٚا٭غط٠"زٚاّ َٜٛٞ بكٛي٘: 

ناْت ْٗاٜت٘ َ٪غف١ سٝح اْت٢ٗ ب٘ املطاف إىل ايػذٔ بػبب قتً٘ ظبْٛت٘ )ي٢ًٝ( اييت 

عباض٠ ع٢ً يػاْ٘ ٜكٍٛ فٝٗا: ْفطت َٓ٘ بُٝٓا ٚقع ٖٛ يف سبٗا ٚقس أٚضزت ايهاتب١ 

. )ي٢ًٝ( ْفػٗا تعطنت يف 14"يػت أسس فػاتٝٓٗا تًبػ٘ َٜٛا ٚتػتػين عٓ٘ يف ايػس"

طفٛيتٗا ي٬غتكاب َٔ قبٌ ظٚز أَٗا، فشهِ عًٝٗا بتعٚجيٗا َٔ ضدٌ ٜهدلٖا 

طٚا١ٜ بج٬ثني غ١ٓ، فتهْٛت يسٜٗا عكس٠ ضافكتٗا طٛاٍ سٝاتٗا ٚيف َكتطف َٔ اي

٫ أَٚٔ باؿب، ٚسسٖا املتع١ ؼطنين، َتع١ أؾذلٜٗا، َتع١ َع "تفكح عٓٗا بكٛشلا: 

ضداٍ ٜكػطْٚين غّٓا، ٫ أؼٌُ اؾٓؼ َع َٔ ِٖ أندل َين، أض٣ فِٝٗ ؾبح ظٚز 

أقشاب ". ٖهصا ٖٛ ساٍ ا٭ثطٜا٤ ايصٟ ت٪نسٙ ايهاتب١ َٔ خ٬ٍ قٛشلا: 15"أَٞ

 .  16"ٜهٝع َِٓٗ ايؿباب حياٚيٕٛ ؾطا٤ ؾباب اٯخطٜٔاملاٍ عٓسَا 

-نُا تكٛض يٓا ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ )أَني( ايصٟ ٜكتات ع٢ً َا ػٛز ب٘ عًٝ٘ أخت٘ 

اييت تؿتػٌ يف قايٕٛ يًش٬ق١، نٌ قباح  -املع١ًٝ ايٛسٝس٠ يٮغط٠ َٓص ٚفا٠ ٚايسٙ

ؽطد٘ ٜبشح عٔ عٌُ ٜٓاغب  تسؽ ي٘ يف دٝب٘ مثٔ زخإ ٚفٓذإ ق٠ٛٗ، َٓص

بإٔ ٫ َػتكبٌ بسٕٚ تاضٜذ، َٚكرل "ؽكك٘ يف ايتاضٜذ ٚاؾػطافٝا ايصٟ ضأ٣: 

. ٖهصا ظٌ ساي٘ إىل إٔ ايتك٢ بكسٜل زضاغت٘ )ععٜع( 17"ايؿعٛب ؼسزٙ اؾػطافٝا

غٓا،  إْٗا تهدلى"ايصٟ أقٓع٘ بإٔ ٜبٝع ْفػ٘ ٖٛ اٯخط يعب١ْٛ ٚقفٗا ي٘ بكٛي٘: 

                                                         
 .01:م. املتع١ كايب. فاؼ١ َطؾٝس، 13

 .55:م ْفػ٘، املكسض 14

 .97:م ْفػ٘، املكسض 15

 .05:م ْفػ٘، املكسض 16

 .5:م ْفػ٘، املكسض 17
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. ٚقس ناْت ػطب١ 18"مج١ًٝ، ثط١ٜ، ٚتعٝػ١. َٛاقفات ػعٌ َٓٗا ظب١ْٛ َجاي١ٝ

)أَني( َع )بػ١ُ( املطأ٠ ايجط١ٜ كتًف١ فٗٞ مل تهٔ يف ساد١ غ٣ٛ ملٔ ٜؿاضنٗا 

تٗا )ي٢ًٝ( ع٢ً سعْٗا ع٢ً ٚيسٖا ايفكٝس، ٜكػٞ إيٝٗا ٜٚٛاغٝٗا، ٚبعس َكتٌ قسٜك

شلذط٠ إىل نٓسا، بعس إٔ نُٓت )٭َني( ٚظٝف١ يف َعٗس ططت إىل اٜس )ععٜع( ان

يًتهٜٛٔ. يتتذ٢ً يٓا قٛض٠ َٛاظ١ٜ يًبطاي١ ٖٚٞ ايٛغاط١ ٚاحملػٛب١ٝ ٚايع٬قات 

ٍ ع٢ً عٌُ، ٖٚصٙ ايكٛض٠ ػػسٖا اـاق١ ٚنٝاع فطم ايؿباب يف اؿكٛ

ح ؾدك١ٝ )َكطف٢( اؿاقٌ ع٢ً ايسنتٛضاٙ يف ايفًػف١، ايصٟ أْٗه٘ ايبش

اَتٗٔ عس٠ أعُاٍ فٚأقاب٘ ايٝأؽ ٚاٱسباط يف اؿكٍٛ ع٢ً عٌُ ٜٓاغب ؽكك٘، 

َٓٗا غا٥ًكا يػٝاض٠ أدط٠، ٚتعٚز َٔ أخت قسٜك٘ )أَني(. ٖٚٓا تهؿف ايطٚا١ٜ ع٢ً 

يػإ ؾدٛقٗا َا ٜعٝؿ٘ اجملتُع َٔ َؿه٬ت ٚتٓاقهات َٔ خ٬ٍ غٝام اؿسٜح 

ملاشا عٓسَا ٜتعًل "ايتٓاقض بكٛي٘: بني ايكسٜكني )ععٜع ٚأَني( ايصٟ اغتٓهط ٖصا 

ا٭َط بطدٌ َػٔ ٜسخٌ يف ع٬ق١ َع فتا٠ يف غٔ سفٝست٘ ٜعتدل ا٭َط عازّٜا، ٚعٓسَا 

ٜتعًل ا٭َط باَطأ٠ تعاؾط ضد٬ أقػط َٓٗا غٓا تكبح املػأي١ غرل َكبٛي١ بٌ ٫ٚ 

١ ايتكاعس ٚقٛض٠ ايطدٌ املتكاعس اييت ٚضزت . نُا ْاقؿت ايطٚا١ٜ قه19ٝأخ٬ق١ٝ؟"

كف قطٕ ع٢ً يػإ )إزضٜؼ( ٖٚٛ حيهٞ قك١ قسٜك٘ )أمحس( ايصٟ ظٌ ٜٓتعط ْ

ايصٟ نإ ؾػٛفا ب٘ ٜٚعسُٙ قطاب اؿب  "تاز قٌيٝشكل سًُ٘ يف ايػفط إىل "

ٚاحملبني، فعٓسَا ٚدس ْفػ٘ ٚسّٝسا يف ظٌ اْؿػاٍ ظٚدت٘ بايتٓكٌ يف بٝٛت أبٓا٥ُٗا 

فعكس  "تاز قٌيػفط يًٗٓس ٚظٜاض٠ سًُ٘ املٓتعط "ب١ٝ استٝادات أسفازٖا، قطض اٚتً

ا َع ظٚدت٘ ٚأبٓا٥٘ يٝددلِٖ بععَ٘ ع٢ً ايػفط ٚؼكٝل سًُ٘، َٚا ٖٞ إ٫ فذل٠ ادتُاّع

ٚدٝع٠ ست٢ دطزٚٙ َٔ نٌ ممتًهات٘ ٚسذطٚا عًٝ٘، ٚعٓس عًُ٘ با٭َط اْٗاضت قٛاٙ 

ٜتأمل ع٢ً ساي٘ َٔ دطا٤ َا سكٌ ي٘ َٔ ٚغكط نش١ٝ قس١َ عٓٝف١ ظٌ خ٬شلا 

ٚإٕ تكاعسٚا "أبٓا٥٘، َتشػّطا ٖٚٛ ٜكاضٕ ساي٘ ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜؿب٘ ساٍ املتكاعسٜٔ بكٛي٘: 

                                                         
 .04:م ْفػ٘، املكسض 18

 .42:م .املتع١ كايب. فاؼ١ َطؾٝس،  19
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. 20"عٔ ايعٌُ فِٗ ٫ ٜتكاعسٕٚ عٔ اؿٝا٠، بٌ ٜتٗافتٕٛ ع٢ً ايػفط ٚانتؿاف ايعامل

طام ايطٚا١ٜ ٖٓاى تٓاقض ٓاقهات خاضز ْدج١ ٖاَس٠. َٚٔ ايت بعسٖا بأٜاّ ق١ًًٝ ٚدس

خط سٍٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت تعطنت ٫ْتكازات ٔ قبٌ ايٓكاز ٚا٭زبا٤ ٚايطأٟ اٯخط َآ

بػبب َتٓٗا ٚايكهاٜا اييت نجرل٠، ٚمت َٓع عطنٗا ٚتساٚشلا يف بعض ايسٍٚ، 

، ٚقس عًكت ناتبتٗا يف أسس سٛاضاتٗا ع٢ً ٖصا املٓع ٚشاى ا٫ْتكاز تططقت إيٝٗا

بكٛشلا: "نِ َٔ ناتب عطبٞ ٜهتب عٔ زعاض٠ ايٓػا٤، ٜٚتفٓٔ يف ْكٌ ٚقا٥عٗا سس 

ايكطف، فًُاشا ٜهٝل بعض أقشاب ايكطاض شضّعا بهتابيت عٔ زعاض٠ ايطداٍ، إش 

 .21"قاَت قٝاَتِٗ ٚمل تكعس

 :22"املًُٗات"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

)تابٖٛات( يف ع٬ق١ ايطدٌ  ٚا١ٝ٥ فاؼ١ َطؾٝس يف ضٚاٜتٗا "املًُٗات"نؿفت ايط

ظاست ايػتاض عٔ ظٛاٖط ٝح أب١ٝ َٚعطف١ ؽكك١ٝ طب١ٝ ْٚفػ١ٝ، سباملطأ٠ ظطأ٠ أز

نطتٗا بني غطٛض ضٚاٜتٗا ات شَػهٛت عٓٗا ٚغًطت ايه٤ٛ ع٢ً غًٛنادتُاع١ٝ 

سٝح ْاقؿت ايطٚا١ٜ قٛض٠ ٚاسس٠ يًطدٌ، شيو ايطدٌ ايصٟ ٫ ٜهع  "املًُٗاتايجايج١ "

قٛض٠ ايطدٌ املُت٧ً اعتباّضا يػٔ أٚ تعًِٝ أٚ فتُع أٚ َها١ْ أزب١ٝ ٚثكاف١ٝ، 

يػاَض، ايتا٥٘ بايٓػا٤، املكاب بايع٬قات ايؿا٥ه١ املٗٛٚؽ ايؿٗٛاْٞ، املتكًّب، ا

ٍٛ يف تفهرلٙ. َٚٔ ايكعب َعطف١ َا ٜسٚض يف ضأغ٘ َٚا جي ٜطٜس، ايصٟ ٫ ٜعطف َاشا

يف مماضغ١ ايع٬قات احملط١َ يف قٛض٠ بطٌ  " اشلٛؽاملًُٗاتضٚا١ٜ " نُا عاؾت

( ايصٟ ي٘ ع٬قات َتعسز٠ َع ْػا٤ َٔ إزضٜؼامل٪يف )اؾاَعٞ ٚتاش ايطٚا١ٜ ا٭غ

١، اـاز١َ، ايهش١ٝ كتًف ايؿطا٥ح )املػ١ٝٓ، ايطاقك١، ا٭زٜب١، ايؿاعط٠، ايطغاَ

...(، ١، ايك١ٝٓٝ، ا٭ملا١ْٝ، اـًٝذ١ٝخل(، َٚع كتًف اؾٓػٝات )املػطبٝٚايعاٖط٠...إ

ع ع٢ً اٱبساع، ظٗط يس٣ بطٌ ايطٚا١ٜ ٖٚصا ايفعٌ ايؿاش ٖٚٛ مماضغ١ اؾٓؼ نُشف

                                                         
 .045:م ْفػ٘، املكسض  20
 تاضٜذ ،https://alittihad.info-ا٫ؼاز ،اجملٗط ؼت( ايطداٍ زعاض٠) اؾٝػٛيٛ. بٛغًٗاّ عُُٝط، 21

 .0200ّ فدلاٜط 09: ايعٜاض٠ تاضٜذ ،0200ّ َاضؽ 05 :ايٓؿط
 . 0200ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط ،املًُٗات. فاؼ١ َطؾٝس،  22
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بؿهٌ َػاٜط عُا ٖٛ َتعاضف عًٝ٘ إٔ فعٌ اؾٓؼ ٖٛ فعٌ َتعب، ٜٓاٍ َٔ دٗس 

ٚق٠ٛ يهٔ املفاضق١ ٖٓا إٔ بطٌ ايطٚا١ٜ َا  ااملط٤، بُٝٓا ايفعٌ اٱبساعٞ ٜتطًب ْؿاط

إٕ ٜٓتٗٞ َٔ مماضغ١ اؿب َع ًَُٗات٘ نُا ٜػُٝٗٔ ست٢ ميػو بايكًِ ٜٚؿطع يف 

 ل شنطٙ بعض ا٫قتباغات َٔ ضٚا١ٜ "املًُٗات"هتاب١ ٜٚبسع فٝٗا. ٚسٍٛ َا غباي

شنطتٗا ايهاتب١ ع٢ً يػإ بطًٗا بكٛي٘: "قكيت َع ايهتاب١ ممعٚد١ بككيت َع 

َّ ظػسٖا ايصٟ ٚيف َٛنع آ. 23اؿب" خط ٜكٍٛ يف ع٬قت٘ َع )ٖٓا٤(: "عازت إي

َٕ َا اعتازت ٖٓا٤ ع٢ً طكؼ 24ؿب َٚتع١ اٱبساع"ميٓشين َتع١ ا . ٚقٛي٘: "َغطعا

ِٕ أدعًٗا ؼؼُّ  ايهتاب١ ايصٟ ٜهٌُ طكؼ املعاؾط٠ اؾٓػ١ٝ، اغتطعُت بًباق١ أ

بايفدط نططف فّعاٍ يف ع١ًُٝ اٱبساع، ططفا أغاغّٝا ٚنطٚضّٜا مما دعًٗا ػتٗس يف 

. أَا يف ع٬قت٘ َع طايبت٘ 25أغتُتع أنجط ٚأنتب أغعض"إلاح ايع١ًُٝ اؾٓػ١ٝ ست٢ 

)ٜازلني( فٝكٍٛ: "عٝح نًُّا اْتٗٝٓا َٔ مماضغ١ اؿب... ٚدًػُت إىل املهتب إ٫ّ 

َّ ا٭فهاُض َٔ سٝح ٫ أستػب. فُع نٌ يكا٤ بٗا أخطُّ قك١ بأنًُٗا،  ٍُ عً ٚتٓٗا

ُٕ أٍٚ َٔ ٜفاد٧ بايبٓا٤ املتُا . ٜٚكف ع٬قت٘ َع اـاز١َ )ظ١ٜٓ( 26غو ٭سساثٗا"أنٛ

ّٟ تاّ ع٢ً املهتب،  بكٛي٘: "بعس ٖصا ايعطاى اؿٝٛاْٞ ايًصٜص دًػُت َباؾط٠ً يف عط

بكٛي٘:  -ظٚد١ قسٜك٘-. ٜٚكف ؾعٛض )ثطٜا( 27ٚؾطعُت مبتع١ عاض١َ يف ايهتاب١"

" "ناْت ُتػعس نًُا نتبُت ايطٚا١ٜ غبب  . ٚقس سًًت28ؾ٦ّٝا بعس َهادعتٗا

ملطن١ٝ اييت ٜتعطض شلا ا٭ؾدام يف ندلِٖ ٚسا٫ت ايؿصٚش ااٱعاقات ايٓفػ١ٝ ٚ

ٚاشلػترلٜا َا ٖٞ إ٫ تطانُات أسساخ سكًت شلِ يف ايطفٛي١، ٚعدلت عٔ شيو عدل 

يف ؾصٚشٙ ٚؾػف٘ اشلػترلٟ  يػإ ايبطٌ ايصٟ شنط سسّثا نإ ٖٛ ايػبب ايط٥ٝؼ

بايٓػا٤ َػذلدّعا بصانطت٘ إىل َانٝ٘ ايتعٝؼ، ٚأضدع ؾبك٘ بايع٬قات اؾٓػ١ٝ َع 
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كتًف ايٓػا٤ ٚفكساْ٘ ي٬غتكطاض ايٓفػٞ ٚايعاطفٞ بػبب ع٬ق١ ٚايست٘ املج١ًٝ 

بكطٜبتٗا )زاز٠ ايػاي١ٝ( َٔ خ٬ٍ قٛي٘: "اػُٗت ٚغط ايع٬ّ إىل غطف١ ٚايستٞ 

٭دسٖا بني أسهإ زاز٠ ايػاي١ٝ يف ٚنع١ٝ تفُٛم اؿٓإ.  ،اؿٓإ أغتذسٟ بعض

ٌُ ا٭خط٣ بؿػف ٚقس ؼطضتا َٔ ٬َبػُٗا، نإ ٖصا اؿسخ  ناْت ايٛاسس٠ ُتكّب

أٍٚ ظيعاٍ يف ع٬قيت بايٓػا٤، اْكًبت طباعٞ بني ي١ًٝ ُٚنشاٖا، أقبشُت عًٓٝفا ٫ 

تُٗس يف دعًٞ قط عكاب َٔ أزلع ايه٬ّ، أْفعٌ ٭قٌ غبب، ٫ أقبٌ ْكٝش١ ٚأد

ُّ َّ قبٌ اؾُٝع نأْين أيٛ َُشّطّ عً خط بكٛي٘: ٚاعذلاف آ ،29"ْفػٞ ع٢ً ض١ٜ٩ ؾ٤ٞ 

َّ، ع٬ق١ َهططب١ ٚغرل  ِٕ قطُت عاد١ إىل ايٓػا٤ بسأ ايتُّعُم يف ع٬قيت بٗ "بعس أ

َّ ب أْين غرل عازٟ ٚنصيو َػتكط٠ متٮٖا ايتٓاقهات ايهجرل٠، َا زلعُت َٓٗ

نُٓت. نُٓت يف ع٬قيت باملطأ٠ أعٝـ اظزٚاد١ٝ نُٔ ٜعاْٞ َٔ اْفكاّ يف 

ايؿدك١ٝ. بساخًٞ ضد٬ٕ أسسُٖا عاؾل َٔ ْاض، ٚايطدٌ ايجاْٞ َطاٚغ ي٦ِٝ ٜطُُح 

ّٛض دّٛعا يًٓػا٤ ٫ٚ ؾٞ ٜعكطٙ  ٤ ُٜؿبُع ؾٗٝت٘ إ٫ّ َ٪قّتا. يهٔإىل املدازع١، ٜته

 َّ َّ نعٛز ثكاب ُأؾعٌ ايؿوُّ يف قفا٥ٗ َّ فٝػتػًٗٔ ملكًشت٘ ٜٚطَٞ بٗ ْٚكا٤ غطٜطتٗ

 .30ٚاْت٢ٗ"

نُا أضدع غبب اٱبساع يف نتابات٘ إىل تًو املُاضغات َتٛاط٦ّا َع ٖٛغ٘، َكتّٓعا 

بإٔ )أَاّ نٌ ضدٌ َبسع ْػا٤ نجرلات ٜعطٝٓ٘ أدػازٖٔ ٚعٛاطفٗٔ يٝتػ٢ٓ ي٘ 

اب١( نُا ضبط غط إبساع٘ يف ايهتاب١ بع٬قات٘ ايؿاش٠ املتٓٛع١ اٱبساع يف ايهت

ٚاملتعسز٠. نُا أٚنشت ايهاتب١ َٔ خ٬ٍ ايػٝام ايطٚا٥ٞ دٛع٘ يًٓػا٤ ٚاْػُاغ٘ 

فٝٗٔ سس ايػاز١ٜ َٚعاؾطت٘ شلٔ ست٢ خ٬ٍ فذل٠ ايسٚض٠ ايؿٗط١ٜ اييت ناْت غبّبا يف 

ح ختُت ايهاتب١ ْٗا١ٜ إقابت٘ )بػططإ ايدلٚغتات( فهإ ايػبب يف ستف٘ سٝ

تًو ٖٞ ايطٚا١ٜ مبٛت٘ يتٓٗٞ سها١ٜ ايطدٌ املٗٛٚؽ بع٬قات٘ َع ْػا٤ نجرلات، 

 .إسس٣ قٛض ايطدٌ يف أعُاٍ فاؼ١ َطؾٝس
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 :31"اؿل يف ايطسٌٝ"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

ُّ ١ٝ فاؼ١ َطؾٝسايطٚا٥ ف١ٝٓ  اقاسب١ ايهتاب١ اٱبساع١ٝ اييت ؼٌُ يف طٝاتٗا قٝ

ٚمجاي١ٝ تأ١ًَٝ، َٚٛنٛعات إْػا١ْٝ ٚاقع١ٝ ٚادتُاع١ٝ شات أ١ُٖٝ نبرل٠ مجعت يف 

غطب١  ،ثٓاٜاٖا ثٓا٥ٝات َتكاب١ً َتٓاقه١ )سٝا٠ َٚٛت، سب ٚنطا١ٖٝ، أْٛث١ ٚضدٛي١

 "اؿل يف ايطسٌٖٝا يف ضٚا١ٜ "تٓاقه١ ٚدسْاٚٚطٔ، بكا٤ ٚضسٌٝ...( تًو ايجٓا٥ٝات امل

ضٚا١ٜ ْاقؿت اؿل يف املٛت أٚ )املٛت ايطسِٝ( سكٝكت٘ َٚكرلٙ نتذطب١ إْػا١ْٝ 

اختٝاض١ٜ فًػف١ٝ ٚإٕ ناْت غرل أخ٬ق١ٝ ٚقس عًكت ع٢ً شيو يف غٝام ايطٚا١ٜ  

، 32؟"بكٛشلا: "أيٝػت ا٭خ٬م َٔ قٓع اجملتُعات يهبط ايػطا٥ع ايطبٝع١ٝ ٭فطازٖا

سٝح تػطز ايطٚا١ٜ قك١ )ف٪از( )ايهاتب ايؿبح( ايصٟ قه٢ عُطٙ ناتّبا َٔ خًف 

غ٬ٕ( ايطا١ٖٝ شات ايٓهٗات خطٜٔ باملكابٌ، عٓسَا تعطف ع٢ً )أايػتاض ٜهتب يٰ

املتفطز٠ ٚايفًػف١ ٚاؾُاٍ يف يٓسٕ، ْؿأت بُٝٓٗا قك١ سب َٚٔ ثِ تعٚدا ٚعاؾا 

١ًٝ ٚإْػا١ْٝ، ست٢ أقٝبت ظٚدت٘ ٌ َُٓٗا يٰخط َؿاعط سب ْبعاؾكني حيٌُ ن

غ٬ٕ( مبطض خبٝح يٝبسأ ايكطاع ايٓفػٞ ايصٟ عا٢ْ َٓ٘ )ف٪از( ٚخهٛع٘ )أ

اٯ٫ّ  يطغبتٗا يف ؽًكٗا َٔ اؿٝا٠ عٔ ططٜل املٛت ايطسِٝ ْتٝذ١ َا تعاْٝ٘ َٔ

 ٚا٭ز١ٜٚ ايهُٝا١ٜٚ ٚا٭دٗع٠ ايطبٝب١ املٛثٛق١ ظػسٖا.  

ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ )ف٪از( ايصٟ نًُا ٚدس ْفػ٘ يف َٛاد١ٗ ٚاقع َطٜط ٜكّٛ  ٚتكٛض

بس يًهتاب١ َٔ َٛت ست٢  مبُاضغ١ ايهتاب١ َعًًكا ع٢ً شيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘: "٫

تتشطض َٔ غذٓٗا... يٝكبح املٛت سط١ٜ ٚتكبح ايهتاب١ فعٌ ؼكٝل ٖصٙ اؿط١ٜ، 

ٖٛ ٜعطف أْ٘ غُٝٛت، إش ست٢ يف ايًشع١ اييت نإ ٜٛاد٘ فٝٗا سهِ اٱعساّ، ٚ

ايهتاب١، يف ايٓل، فعٌ ضٖني سسخ املٛت، ضمبا ناْت تًعَين َٛتا فكط، ٭ْٗا 

ٚقٛي٘: "مل تعس ايهتاب١ اختٝاّضا،  ،33بس َٔ نػطٖا يتهتؿف" َجٌ اؾٛظ٠ ٫
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١ٜ إٔ اؿب ق١ُٝ يف ٖصٙ ايطٚاٚلس  .34أقبشت ٖٛا٤ ميٮ ايفها٤ نشهٛضٖا"

غا١َٝ تٓانٌ َٔ أدًٗا اٱْػا١ْٝ، نُا شنطٙ غٝام ايطٚا١ٜ: "٫ تُٗين تفاقٌٝ 

ا٭سساخ بكسض َا تُٗين اْفعا٫ت ايؿدك١ٝ خ٬شلا ٚٚقعٗا عًٝٗا ٚتأثطٖا بٗا.. تُٗين 

ايؿدك١ٝ ٚغط ا٭سساخ بأس٬َٗا، مبدًٝتٗا، بهٌ إفطاظات اؿٝا٠ بساخًٗا ٭ٕ يف 

. ٚػػس 35تِٗ عع١ُ ا٭سسخ بكسض َا ِٜٗ تفاعًٓا َعٗا" اؿٝا٠ ٫ايهتاب١ نُا يف 

ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ ايطدٌ يف قٛضتني ٚػطبتني كتًفتني يف سٝا٠ بطًٗا )ف٪از(، 

ايتذطب١ ا٭ٚىل ٖٞ تهشٝت٘ ٚظٚاد٘ َٔ )ضبٝع١( أخت قسٜك٘، عٓسَا عًِ عًُٗا َٔ 

يتأتٞ  دٗا ٚتعٗس بطعا١ٜ ابٓٗا،ٕ ضسٌ فذأ٠ فتعٚأخٝٗا ايصٟ قاّ باغتكابٗا ٚسسخ أ

ٚبني غ٬ٕ(، أػطب١ أخط٣ أؾس قعٛب١ ٖٚٞ سرلت٘ بني سب٘ ٚإخ٬ق٘ يعٚدت٘ )

تًبٝت٘ ضغبتٗا يف إْٗا٤ سٝاتٗا مبا ٜػ٢ُ )املٛت ايطسِٝ( ٚشيو بعس إٔ متهٔ َٓٗا 

 فاختاضت سكٗا يف ايطسٌٝ َٚٛاد١ٗ املٛت املطض اـبٝح ايصٟ أقاب يػاْٗا.

ثبات بطا٤ت٘ َٔ ا ايفعٌ أَاّ اجملتُع ٚايكإْٛ ٚإ، ٚبني ؼًُ٘ َػ٪ٚي١ٝ ٖصبططٜكتٗا

ت١ُٗ ايكتٌ. ٜٚعًل ايػٝام ايطٚا٥ٞ ع٢ً ٖصٙ ايتذطب١ بكٛي٘ "نٌ بسا١ٜ ٖٞ ضسِ 

يٓٗا١ٜ، َٚا ع٢ً اٱْػإ إ٫ إٔ ٜتعًِ نٝف ٜػرل مٛ ْٗاٜت٘ ٚاقًفا ممت٦ًّا بايًشع١ 

٫ ٜكبح " ،36يف َٛاد١ٗ َكا٥طْا باعتباضٖا سكٝك١" اييت ميهٓٗا إٔ تؿهٌ ُبعسا

املٛت ٖٛ املعه١ً، بكسض َا ٜكبح ايػط ايعُٝل، يف ٖصا ايعامل، ٖٛ اٱْػإ، أندل 

 .37"يػع يف اؿٝا٠ ٖٛ اٱْػإ

 : 38"ايتٛأّ"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

تططقت ايطٚا١ٝ٥ فاؼ١ َطؾٝس يف ضٚاٜتٗا "ايتٛأّ" ايكازض٠ عٔ املطنع ايجكايف 

قٛض٠ ايطدٌ احملب ايصٟ ٜعاْٞ َٔ أظ١َ عاطف١ٝ تتُجٌ يف اؿب َٔ إىل  يًهتاب،
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ٙ ططف ٚاسس عدل أسساخ ايطٚا١ٜ املتػًػ١ً يبطًٗا )َطاز( ٖٚٛ ٜتكاضع َع َؿاعط

يٝهٕٛ قطّٜبا  يعٚاز بأختٗاإىل ا املهبٛت١ ػاٙ ايفٓا١ْ )ْٛض( أخت ظٚدت٘ ايصٟ انطّط

َٓٗا، ٫ غُٝا بعس إٔ ٚقعت  ْٛض  يف سب ايطٚا٥ٞ )نُاٍ( ايصٟ نإ َطاز غبّبا يف 

تعاضفُٗا، ٚبعس فذل٠ َٔ اضتباط ْٛض بهُاٍ تٛتطت ع٬قتُٗا ٚٚقًت إىل ططٜل 

، يهٓٗا تهتؿف أْٗا ساٌَ َٓ٘ بتٛأَني، كاٍ عَٓ٘ػسٚز، فاؽصت ْٛض قطاض ا٫ْف

فتكطض ايكٝاّ بع١ًُٝ إدٗاض، ؽدل َطاز بكطاضٖا. ٚلس يف غٝام ايطٚا١ٜ اغذلداع 

ٔ ايًصٜ )َطاز( ملانٝ٘ فتصنط تٛأَ٘ )َٓرل(، نُا تصنط َعاْات٘ َٔ اْفكاٍ ٚايسٜ٘

صت ٚايست٘ أخٝ٘ قػُا ايطفًني بُٝٓٗا بعس اْفكاشلُا، يٝعٝـ َطاز َع أبٝ٘ بُٝٓا أخ

غ٣ٛ  اٖصٙ ايكك١ امل٪مل١ مل خيدل بٗا َطاز أسسٚ)َٓرل( ايصٟ تٛيف يف سازخ غرل، 

)ْٛض(. تتٛاىل ا٭سساخ سٝح خيتًل )َطاز( قك١ سكٍٛ )ْٛض( ع٢ً َٓش١ داَع١ٝ يف 

َٝاَٞ يٝبعسٖا عٔ ا٭ْعاض ست٢ تهع محًٗا، ٚعٓسَا تٓذب )ْٛض( طفًٝٗا )ٚا٥ٌ 

د١ )َطاز( خايتُٗا بطعاٜتُٗا ٚتطبٝتُٗا ٖٚٞ ٫ تعطف أُْٗا ٚداز( تتهفٌ )ْاز١ٜ( ظٚ

تٛأّ أختٗا فكس اقتٓعت به٬ّ ظٚدٗا يف ضغبت٘ بتبُٓٝٗا، تػتُط ا٭سساخ ست٢ 

تتهؿف ا٭غطاض َعا١َٓ َع َطض )ْاز١ٜ( ٚضقٛزٖا يف املػتؿف٢، ٚعٓسَا سٌ عٝس 

٫عذلاف شلا باـط١ اؿها١ٜ املًفك١ فٝهطط إىل ا ْاز١ٜ تؿف٬َٝز )داز ٚأٜاز( انت

اييت زبطٖا َع ْٛض يًتػذل ع٢ً قك١ اؿٌُ اييت مل تؿأ إٔ ٜعطف بٗا أسس، يهٔ 

ٖٛ  -قبٌ إٔ تطسٌ إثط إقابتٗا بايتٗاب ايهبس ايفرلٚغٞ اؿاز- طًب ْاز١ٜ ايٛسٝس

إٔ خيدل نُاٍ عكٝك١ ايطفًني. بعس ٚفا٠ )ْاز١ٜ( ظٗط ٚايس )َطاز( يٝددلٙ غبب 

، ٚاعذلف ي٘ غٝاْتٗا، ٚبطض عسّ ايهؿف عٔ اؿكٝك١ بكٛي٘: اْفكاي٘ عٔ ٚايست٘

قسقا٩نُا مجٝعا ٚأٚيٓا َٓرل ٚأْت، مل أؾأ إٔ ُٜعرلنِ أ"ايفهٝش١ ناْت غتعُٓا 

ض )َطاز( ع٢ً إثط ٖصا ا٫عذلاف قّطٚ. 39بأَهُا ٚنطاَيت نطدٌ مل تػُح"

ٖٝت٘ يٛايست٘. عٓسَا دا٤ )نُاٍ( َػاق١ اؾُٝع ٚمجع ايؿٌُ َع أبٝ٘ ٚعسّ نطا

َٔ فًٛضْػا يٝكسّ ايععا٤ يكسٜك٘ َطاز، أخدلٙ ا٭خرل عكٝك١ أبٓا٥٘ ٚا٥ٌ ٚداز تًب١ٝ 

يٛعسٙ ظٚدت٘ ايطاس١ً، يهٔ نُاٍ مل ٜبس أٟ اٖتُاّ أٚ اغتعساز يتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ 
                                                         

 .014:م ْفػ٘، املكسض 39
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 كٝك١ َؿاعطٙ ٜٚعطض عًٝٗا ايعٚاز،طفًٝ٘، بٌ ْكح )َطاز( بإٔ ٜعذلف )يٓٛض( ع

اييت ختُت بتشكٝل َطاز َا ظٌ ٜٓتعطٙ َٓص غٓٛات ٖٚٛ ٓكٌ إىل ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ ي

 ظٚاد٘ َٔ ْٛض ٚتطبٝت٘ يطفًٝٗا.

 : 40"اْعتام ايطغب١"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

اييت أقسضتٗا عاّ  يًطٚا١ٝ٥ فاؼ١ َطؾٝس" ٖٞ ايطٚا١ٜ ايػازغ١ اْعتام ايطغب١"

عٔ املطنع ايجكايف يًهتاب، َٛاق١ً بٗصا اٱقساض َػاضٖا اٱبساعٞ،  0149ّ

ٚقس ططقت يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ إىل املج١ًٝ اؾٓػ١ٝ. نُا ْاقؿت َٛنٛع انططاب اشل١ٜٛ 

ٗا َٔ ٝيإ، ٚقس تططقت غُٝا يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٫٠  ،اؾٓػ١ٝ اييت ظٗطت بؿهٌ دًٞ

خ٬ق١ٝ ٚز١ٜٝٓ...(، نُا اع١ٝ ٚتطب١ٜٛ ٚقا١ْْٝٛ ٚأعس٠ دٛاْب: )ْفػ١ٝ ٚدطاس١ٝ ٚادتُ

تعطنت يعس٠ ف٦ات )َجًٝني َٚجًٝات ٚغشاقٝات َٚتشٛيني َٚتش٫ٛت ٚأقشاب 

ِٗ ا٫ظزٚاد١ٝ اؾٓػ١ٝ ٚايعابطٜٔ دٓػٝا(. ٚقس غطزت سهاٜاتِٗ ٚسًًت سا٫ت

ٍ ايعٓف ٚا٫غتكاب ٚا٫عتسا٤ ع٢ً أْٛاع ٚأؾهاايٓفػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚتططقت إىل 

ّٛ .املطأ٠ ٚايطدٌ ع٢ً سس غٛا٤، ٚاَتٗإ نطاَتُٗا ضت ايهاتب١ ايطقاب١ نُا ق

َتعسز٠  اايػًط١ٜٛ يٓٛع اؾٓؼ، ٚا٫ْتُا٤ إىل ْٛع ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١. ْٚاقؿت قّٛض

يتعٗط يٓا يؿدكٝات متطزت ع٢ً ايهٛابط ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚاجملتُع١ٝ، 

دسٜس٠ َٚتشٛي١ حيٌُ أقشابٗا أدػاّزا َٗع١َٚ َكُٛع١ َتشٛي١ ؾدكٝات 

َطفٛن١. ٚؾدكٝات أخط٣ متاضؽ ايعٓف ٚايكُع ٚاـٝا١ْ ٚايػسض ٚايبطـ، 

ا٫غتكا١َ ظاٖطّٜا ٚخباٜاِٖ ام٬ٍ بسكٝك١ ؾدكٝات ٜسعٞ أقشابٗا عٔ ٚنؿفت 

ٛض٠ ايكاض٨ أَاّ تػا٫٩ت فًػف١ٝ سٍٛ َفّٗٛ ايصن . نُا تهع ايطٚا١ٜٚامطاف

ٚا٭ْٛث١، اؾٓؼ ٚاؾٓسض. تػطز ايطٚا١ٜ قك١ ا٭ب )عع ايسٜٔ( ٚضس١ً اْعتاق٘ َٔ 

قٝٛز دػس ٫ ٜعهؼ ٖٜٛت٘ اؾٓػ١ٝ اييت حيػٗا يف أعُاق٘ ٚتػًػٌ عبٛضٙ مٛ 

ؾدكٝت٘ ا٭ْج١ٜٛ اؾسٜس٠ اييت اؽص شلا اغِ )ععٜع٠(. بعس إٔ تطى أغطت٘ ٚبًسٙ 

ِ نٓسا ست٢ سط ضساي٘ يف بًذٝها باسّجا عٔ املػطب ٚععّ ايطسٌٝ إىل يبٓإ َٚٔ ث

                                                         
 .0205ّ يًهتاب، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط ،ايطغب١ اْعتام .فاؼ١ َطؾٝس،  40
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١ٜٖٛ دسٜس٠ ٖٞ ؾدك١ٝ )ععٜع٠(، نٌ تًو ا٫عذلافات خيدل بٗا )عع ايسٜٔ( ابٓ٘ 

)فطٜس( عدل ضغا٥ٌ حيهٞ فٝٗا ٫بٓ٘ َطاسٌ ؼٛي٘ بس٤ّا َٔ ايطفٛي١ عٓسَا ُنبط 

ٚدت٘ ًَتبّػا ٜطتسٟ أظٜا٤ ايبٓات ٚحيانٝٗٔ يف يبػٗٔ، َطّٚضا بتهاضب َؿاعطٙ َٔ ظ

ٖٚٞ ساٌَ ب٘ إىل إٔ ؾسٙ َكا٫ يسنتٛض فطْػٞ ٜسع٢ )دٛضز برلٚ( ٚضز فٝ٘ بأْ٘ 

ّٛيٛا َٔ أْج٢ إىل شنط  ٍّٛ اؾٓػٞ َطِفًكا املكاٍ بكٛض ملؿاٖرل ؼ َُدتل يف ايتش

ع٢ً إثطٙ اؽص قطاضٙ يف تػٝرل سٝات٘ ٚبسأ ضسًت٘ عّجا عٔ ٖٜٛت٘ اؾسٜس٠. ٚٚايعهؼ. 

بأبٝ٘ ايصٟ مل ٜطسٌ ٫ّٖجا خًف أْج٢ بٌ يٝهتػب ١ٜٖٛ  يتتذ٢ً قس١َ ا٫بٔ )فطٜس(

دسٜس٠ ٜٚهٕٛ ٖٛ ا٭ْج٢، َٚا ناعف قس١َ )فطٜس( ضسٌٝ ٚايست٘ بعس انتؿافٗا 

سكٝك١ ظٚدٗا. نُا لس قٛض٠ ايطدٌ )ا٫بٔ( )فطٜس( ايصٟ عا٢ْ َٔ قطا١َ ٚايست٘ 

ا١َ ٚايستٞ ناْت سٝاتٞ داز٠ دّسا، قٝستٗا قط"َ٪نّسا ع٢ً ٖصٙ املعاْا٠ بكٛي٘: 

. ٚيف َكتطف آخط ٜكٍٛ: "أْكاع ٱضاز٠ ٚايستٞ فأفعٌ نٌ َا 41"باْهباط عػهطٟ

. نُا ناْت ع٬قت٘ بعٚدت٘ َتٛتط٠ َٔ خ٬ٍ قٛي٘: 42"تطغب فٝ٘ ع٢ً سػاب ضغبيت

. يصا قطض 43"يُتؿعٌ ْرلاْٗا املتؿع١ٝ"سني ططم ايباب ظٓٓتٗا ظٚديت دا٤ت باسج١ عين 

)فطٜس( إعاز٠ ػطب١ أبٝ٘ يف اشلذط٠ إىل نٓسا تاضًنا خًف٘ نٌ ؾ٤ٞ، باع ْكٝب٘ َٔ 

املكش١ يؿطٜه٘ ٚاْفكٌ عٔ ظٚدت٘، ٚضسٌ يٝهتؿف تفاقٌٝ أغطاض غا٥ب١ عٓ٘، 

 اغتكبًت٘ ٚنؿفت ي٘ ايسٜٔ( اييت تًو ا٭غطاض تٛافٝ٘ بٗا )فازٜا( قسٜك١ ٚايسٙ )عع

قبٌ غكٛط  نُا سهت ي٘ قكتٗا املأغا١ٜٚ يف )يٝبٝا( .داّْبا َٔ ؾدك١ٝ ٚايسٙ

ٝكت إىل نتٝب١ ْػا٤ ايعكٝس ايصٟ اغتكبٗا ّْٚهٌ سهِ )ايكصايف(، ٚنٝف غ

ايسٜٔ(  ىل نٓسا يٝػتكبًٗا )ععسٖا إىل إٔ تٓطًل ايجٛض٠ُ ٚتتُهٔ َٔ اشلطٚب إظػ

طسٌٝ ٖٛ قطاضٙ إنُاٍ سٝات٘ َع )فازٜا( ٭ْٗا ًضٙ )فطٜس( يخط بطٚزافع آيف َْٛذلٜاٍ. 

َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ املطأ٠ املتٛاط١٦ َع أفهاضٙ َٚؿاعطٙ ٚاْفعا٫ت٘، املطأ٠ اييت ظٌ ٜبشح 

إْٗا املط٠ ا٭ٚىل اييت أؼسخ فٝٗا ْفؼ ايًػ١ "عٓٗا، َ٪نّسا ع٢ً شيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘: 

                                                         
 .092:م .ايطغب١ اْعتام. فاؼ١ َطؾٝس،  41
 .009:م ْفػ٘، املكسض 42
 .02:م ْفػ٘، املكسض 43
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يتكٌ بٓا  ،44"١ تعتُس ايكُت أغاغايػ ،َع اَطأ٠. يػ١ تٛاط٪ ايفهط ٚا٫ْفعا٫ت

غاًعا بني  (فطٜس)ايطٚا١ٜ إىل ْٗاٜتٗا املفتٛس١ عدل َؿٗس ٜفهٞ إىل اجملٍٗٛ لس فٝ٘ 

ع٢ً َنت طا٥ط٠ "ٖٚٞ تػتكبً٘ َٔ خ٬ٍ قٛي٘:  (فازٜا)ايػشب ٚبني أفهاضٙ ٜتدٌٝ 

ٝس سكٞ يف اؿًِ، اْعتكت ايعٛز٠ إىل َْٛذلٜاٍ، ٚأْا َػذلر فٛم ايػشاب، أغتع

خئُ َا غٝشسخ عٓس  بصٖين ضغباتٞ اٯت١ٝ ع٢ً ؾهٌ غٝٓاضٜٛ ؾطٜط ضَٚاْػٞ،

. ٚيف ؿع١ ٖصا ا٫غذلخا٤ ٚايتفهرل يف املػتكبٌ، ٜهٌُ قٛي٘: "حيسخ 45"ٚقٛيٞ

 . 46"اٖتعاظ قٟٛ يًطا٥ط٠ ٚقٛت َهٝف١ ٜبعح ع٢ً ايصعط

 خامت١ ايبشح:

نجرل َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ سٍٛ قٛض٠ املطأ٠ يف ايػطز ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ غٛا٤ ٖٓاى 

ايصٟ نتبت٘ املطأ٠ أّ ايطدٌ، يف سني إٔ ايبشٛخ اييت اٖتُت بسضاغ١ قٛض٠ ايطدٌ 

َكاض١ْ به١ُٝ ٚنٝف١ٝ ايطٚاٜات ع٢ً ا٭قابع  ايػطز ايطٚا٥ٞ ايٓػٟٛ، تهاز تعّسيف 

ّٝ ٠، بسا١ٜ َٓص ْؿأاييت نتبتٗا املطأ٠ ا ايػطز ايٓػٟٛ َٚطّٚضا بتطٛضٙ بٛقف٘ ّْٛعا أزب

عامل املطأ٠، خ٬ٍ فذل٠ ظ١َٝٓ َتتاي١ٝ َٚت٬سك١، ٚسسٚز َها١ْٝ ٜٓتُٞ إىل 

شيو ايٓتاز ايػطزٟ  ،فل عازات ٚتكايٝس ٚثكاف١ اجملتُعٚفتُع١ٝ كتًف١ َٚتعسز٠، ٚ

اضات كتًف١ َٚتبا١ٜٓ تتفل أغًبٗا ايطٚا٥ٞ ٚنعت َٔ خ٬ي٘ املطأ٠ قٛض٠ ايطدٌ يف إط

ٚؽتًف بعهٗا يف تكٜٛط ١٦ٖٝ ايطدٌ اييت  ،ع٢ً ٬ََح ٚزلات ٚقفات َتكاضب١

ب أٚ غبٌٝ املجاٍ: قٛض٠ ايطدٌ ا٭ب أٚ ا٫بٔ أٚ ايعٚز أٚ اؿبٝ ٢ٜعٗط عًٝٗا، َٓٗا عً

سٟ، خل، َٚسي٫ٛت تًو ايكٛض احملب، ايعاؾل، املعت...إايكسٜل أٚ ايعٌَٝ أٚ ايعابط

ايعٓٝف، املتػًط، ايٛيف، املػاْس، اـا٥ٔ، ايعابح، ايعاطٌ، ا٫تهايٞ، 

ِ، ا٫ْتٗاظٟ، ايبدٌٝ، املتٓاقض، املهبٛت، املٗٛٚؽ، ايػازٟ، ايعاٖس، ايهطٜ

اش، املدطز، امل٪يف، : ايػٝاغٞ، ايطبٝب، ا٭غتايػدٞ، َٚٔ املسي٫ٛت امل١ٝٓٗ

 خل.املٛغٝكٞ...إ

                                                         
 .055:م ْفػ٘، املكسض 44
 .000:م ْفػ٘، املكسض 45
 .004:م ْفػ٘، املكسض 46
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ت ايطدٌ ٚاقعٗا ا٭يِٝ ٚغط٠ٛ اجملتُع ٚايطدٌ نُا دػست يف تكٜٛطٖا يؿدكٝا

ع٢ً سس غٛا٤، َٚا تعاْٞ َٓ٘ يف ظٌ ١ُٖٓٝ أٚ تػًط أٚ عٓف ْفػٞ ٚدػسٟ 

ٚعاطفٞ ٚاقتكازٟ ٚادتُاعٞ أٚ اْتٗاى سكٛم ٚنبت سطٜات ٚغرلٖا، ٖٚصا 

ٚ اٱساي١ بٌ نؿف املػهٛت عٓ٘ يف ايتٓعرل أٚ ايتؿٗرل أ يٝؼ ٖسفٜ٘ط ايتكٛ

، سٝح بعهٗا ٫ تػتٓس إىل ايعازات ٚايتكايٝس ٚتتشهِ بعَاَٗافتُعات ؼهُٗا 

سهِ ؾطعٞ، بٌ ع٢ً ايعهؼ تفػس اجملتُع ٚت٪زٟ ب٘ إىل ايعسٜس َٔ املؿه٬ت 

اييت ؽًدٌ أضناْ٘ ٚتكٛض أغاغات٘؛ ٭ٕ أعُست٘ ا٭غاغ١ٝ املتُج١ً يف املطأ٠ تتعطض 

 ي٬ْتٗاى ٚايتكٜٛض.

 املكازض ٚاملطادع:

  ٔ4991. برلٚت: زاض قازض، 1، زيػإ ايعطبايفهٌ:  َٓعٛض، أبٛاب.ّ 
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 ايٓعٚع ا٭غطٛضٟ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ املعاقط٠

 اأمنٛشدٶ "دًذاَـ ٚايطاقك١"ضٚا١ٜ 

طًب١ عجُإ ايسٜٔ ْٛض. أ
 
Email: otmanetn@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدل
س ٚيف نٌ َط٠ بأبعاز ضَع١ٜ ى ؾ٤ٞ َا يف ا٭غاطري ايكسمي١ جيعًٗا حتٝا َٔ دسٜٖٓا

ٌّ ٖصا ا٭َط مل تهٔ يتػفً٘ ا٭زبٝات  ٚاغتعاض١ٜ شات ز٫ي١ ٚعُل فطٜسٜٔ، ٚيع

ايعامل١ٝ، إش صتسٖا تػتجُطٙ بؿهٌ شنٞ َٔ خ٬ٍ إعاز٠ إسٝا٤ ؾدكٝات 

ا٭غطٛض٠ احملّٓط١ ٚبعجٗا َٔ دسٜس، ٚيٛ بؿهٌ شتتًف. ٚع٢ً ٖصا نإ ايتشكٝل 

ا با٫ٖتُاّ، خاق١ ٚإٔ ٖصٙ ا٭خري٠ ا دسٜطٶ٭زب١ٝ َٛنٛعٶيف ا٭غطٛض٠ َٔ ايٓاس١ٝ ا

قس أقبشت يس٣ ايهجري َٔ ايهتاب أزا٠ ٖطٚب َٔ عامل ا٭غ٬ٍ ايصٟ ؾّٝست٘ 

اجملتُعات ا٭ب١ٜٛ مبفاُٖٝٗا ٚض٩اٖا ا٭ساز١ٜ ٚاملاس١ٝ يٰخط، نُا ٖٛ اذتاٍ يف 

 ػع٢ يف ٖصا ايبشحٓغٚعًٝ٘، . "دًذاَـ ٚايطاقك١"ٚا١ٜ "ضبٝع١ دًطٞ" املٛغ١َٛ بـض

إىل تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ ادتعا٥ط١ٜ اييت أعازت إسٝا٤ أغطٛض٠ دًذاَـ 

ّٛض َطنع١ٜ ايطدٌ ٚبطٛيت٘ )ْػ١ٜٛ(ٚفل َٓعٛضات   .تٓتكط يٮْٛث١ ٚتك

 .املْٛٛيٛز ايًػ١ ايؿعط١ٜ،ايػطز، ، أزب ايػ٪اٍ، ا٭زب ايٓػٟٛ :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
There is something in the ancient myths that makes them come alive anew, and each 

time with symbolic and allegorical dimensions of unique significance and depth; 
perhaps this matter would not have been neglected by the international literature. 

So, it is invested smartly through reviving the mummified characters of the legends 

and resurrecting them, even if in a different way. Thus, investigating the myth from a 
literary aspect is a worthwhile topic, mainly because the latter has become to many 

writers has become an escape tool from the world of chains which was built by 

patriarchal societies with their one-sided concepts and delete of the other ; like in 
the case of the novelist Rabia Djelti entitled " Gilgamesh and the Dancer". 

Therefore, we will endeavor in this article- by relying on the mechanism of 
mythological analysis and procedural tools for cultural criticism-to shed light on 

this Algerian novel which revived the legend of Gilgamesh, based on feminist visions 

that triumph over feminity and undermine the centrality and heorism of men. 

                                                           
 ِادتعا٥ط ،ٚظٚ تٝعٟ َعُطٟ، َٛيٛز داَع١ ٚايًػات، اٯزاب ن١ًٝ ٚآزابٗا، ايعطب١ٝ ايًػ١ قػ. 
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 َكس١َ: 

، ٚايػبب يف شيو ٖٛ يف ايعكٛز ا٭خري٠ اا٫ٖتُاّ با٭غطٛض٠ مل ٜت٬ف أبسٶإٕ 

َتعسز٠ املعاْٞ، ٚاييت َهٓتٗا َٔ طبٝعتٗا َتعسز٠ ا٭ٚد٘ َٚتعسز٠ املػتٜٛات ٚ

ٌّ خاق١ٝ ا٫غتٝعاب اهلا١ً٥  تًو قس اغتٝعاب خربات ٚجتاضب أدٝاٍ بأنًُٗا. ٚيع

ا يططح أغ١ً٦ دٖٛط١ٜ ٫ٚٚز٠ قطاعات دسٜس٠ أعطتٗا يف ايعكسٜٔ ا٭خرئٜ ظمّخ

 يًٛدٛز، هلا ع٬ق١ بايػٝام ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف اذتايٞ.

ُٶٚعًٝ٘، مل تعّس ا٭غطٛض٠ زتطز إضخ َانٟٛ فشػب ٚإمنا غست َٓطًّك ا يططح ا َٗ

ا، بٌ ٯخط ٚبايعامل أٜهٶأغ١ً٦ َتذسز٠ هلا ع٬ق١ باٱْػإ يف ع٬قت٘ بايصات ٚبا

ا يف غعٞ اٱْػإ ايسا٥ِ  يًبشح عٔ إَهاْٝات دسٜس٠ يف ا َٓطًّكٚباعتباضٖا أٜهٶ

تكٜٛطٙ يكهاٜا ٚاقع٘ َٚػا٥ٌ عامل٘، تّٛخٝا يتهطٜؼ َباز٨ دسٜس٠، قكس بٓا٤ 

زتتُعات ٚاع١ٝ أغاغٗا ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚا٫عرتاف با٫خت٬ف، ٚيٛ إٔ ستاٚي١ إعاز٠  

غاطري ٫ تهٕٛ إ٫ يف فرتات ا٫نططابات ا٫دتُاع١ٝ، ٭ْ٘ َٔ ايػٌٗ ع٢ً إسٝا٤ ا٭

ايؿدل إٔ ٜعٝـ ٜٚعٌُ ٜٚٓسَر يف َعاْٞ ا٭غاطري أنجط َٔ قسضت٘ ع٢ً ا٫ْسَاز 

يف ظطٚف ايٛاقع ٚاجملتُع، ٖٚٛ َا جيعٌ إعاز٠ ايبٓا٤ تًو ٚططح َفاِٖٝ أغاطري 

يٛدٝات ستسز٠ أٚ احملافع١ ع٢ً غًط١ اذتٝا٠ َٔ دسٜس إَا ستاٚي١ داز٠ يبٓا٤ أٜسٜٛ

ْٚعاّ زٚي١/َ٪غػات ستسز. ٖٚٛ َا ٜكازم ع٢ً قّش١ قٍٛ ْٝتؿ٘ عٔ نٕٛ 

ا٭غطٛض٠ ٖٞ أغاؽ قٝاّ اجملتُعات، فُٔ زٕٚ أغطٛض٠ تفكس أٟ ثكاف١ طابعٗا 

 اٱبساعٞ ٚقٛتٗا ايطبٝع١ٝ.

٫ أْٗا ٚيف عكُٗا ا إا إقًُٝٝٶا ستًًّثِ إٕ ا٭غطٛض٠ ٚإٕ ناْت حتٟٛ يف دٖٛطٖا طابعٶ

غري ستسٚز٠ املعاْٞ ٚميهٔ إٔ تػكط ع٢ً أٟ منٛشز إْػاْٞ، ٖٚصٙ ايطبٝع١ ايعامل١ٝ 

َٔ ايٓعط إىل ايجكاف١ ايعامل١ٝ/اٱْػا١ْٝ ع٢ً أْٗا ؾ٤ٞ  -ب٬ ؾو- يٮغطٛض٠ متهٓٓا

ٔ فًػف١ َتهاٌَ، فٗٞ متتل ٚجتُع ظٛاٖط ٚزتا٫ت املعطف١ املدتًف١ نًٗا، َ

سكٝك١ تساخٌ ا٭بطاٍ )ايٛاقعٝني( بكٛض  -بصيو- يتهٕٛ ذ ٚغريٖا،ٚزٜٔ ٚأزب ٚتاضٜ

ٚأسساخ أغطٛض١ٜ يف ثكافات شتتًف١ بٛاب١ يسَر ايجكافات يف ع٬قات َٛسس٠ شات 
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َبسأ ضٚسٞ ٚاسس، جيعٌ َٔ تؿاب٘ ب١ٝٓ ايتفهري ٚايػًٛى ٚطبٝع١ املػا٥ٌ ٚايكهاٜا 

 ٛض منٛشد١ٝ يًعامل يف نٌ فرتات٘.ا يبٓا٤ قايٛدٛز١ٜ املططٚس١ يف سٝا٠ اٱْػإ َٓطًّك

ٚعًٝ٘، ٜهٕٛ ايبشح َتعسز ايتدككات يف ا٭غطٛض٠ ٚغ١ًٝ ١َُٗ ي٬ضتكا٤ إىل 

َػت٣ٛ فطٜس َٔ فِٗ دٖٛط اٱْػإ ٚضٚساْٝت٘، َٚٔ ثِ إزضاى ايسٚض املِٗ يًعكٌ 

 .ا با٭فهاض ا٭غطٛض١ٜاي٬ٚاعٞ يف ايٓفؼ ايبؿط١ٜ املطتبط أغاغٶ

يكٍٛ إٕ اذتهاٜات ارتطاف١ٝ ٚا٭غاطري ٫ تعاٍ إىل ايّٝٛ ميهٓٓا ا ،ٚع٢ً ايعُّٛ

ت٪زٟ ٚظٝف١ تكٜٛط ١َُٗ يًكطاعات ارتاضد١ٝ ٚاييت بسٚضٖا تكٛزْا إىل فِٗ عُٝل 

ايسٚافع يكٛض٠ ايكطاعات ايعك١ًٝ ايساخ١ًٝ، إش أظٗط حتًٌٝ اجملاٍ ا٭زبٞ ايعاّ إٔ 

ساعات ا٭زب١ٝ، ٚقس مت ت زٚضٶا نبريٶا يف ْؿأ٠ اٱبٚاملٛنٛعات ا٭غطٛض١ٜ أّز

اغتدساّ ايكٛض ا٭غطٛض١ٜ ٚمتت إعاز٠ تفػريٖا يف ا٭زب عرب ايتاضٜذ. ٚيعًٓا 

باذتسٜح عٔ ا٭غطٛض٠ فإْٓا صتس إٔ َعاْٝٗا قس اختًفت ٚتعسزت، فهإ َٓٗا 

ّٕ ا٭غطٛض٠ "يٝػت تفػريٶ تعطٜف ا عٔ ططٜل ايكٛض ا خاط٦ٶ"بٍٛ ضٜهٛض" ايصٟ ٜط٣ أ

سها١ٜ تكًٝس١ٜ تتعًل بأسساخ ٚقعت يف ايعَٔ ا٭ٍٚ ٚشتكك١  ٚارتطافات، ٚيهّٓٗا

ٌّ أؾهاٍ ايفعٌ ٚايفهط  يتأغٝؼ ايفعٌ ايؿعا٥طٟ )...( ٚبؿهٌ عاّ، تأغٝؼ ن

  .1َا ٜفِٗ اٱْػإ زاخٌ عامل٘" ايًصٜٔ َٔ خ٬ي٘

ّٕ ا٭غطٛض٠ ٖٞ يف ا٭قٌ "ٚاقع َعٝـ، ٫ تٓتُٞ إىل  نُا ٜط٣ "َايٝٓٛفػهٞ" أ

ا، ٫ٚ ٜعاٍ ارتٝاٍ ايصٟ ًِٜٗ ايطٚا١ٜ اذتسٜج١، إّْٗا سسخ ٚقع يف فرت٠ قسمي١ دسٶ

مياضؽ تأثريٙ ع٢ً ايعامل ٚع٢ً املكا٥ط ايبؿط١ٜ، فٗٞ متجٌ بايٓػب١ يًبسا٥ٞ َا متجً٘ 

 .2ارتًل يف ايتٛضا٠ بايٓػب١ يًُػٝشٞ"سهاٜات 

ميهٔ ايٓعط إىل ا٭غطٛض٠ إشٕ ٚب٬ ؾّو نف١٦ َٓطك١ٝ ٚزٜايهتٝه١ٝ نطٚض١ٜ 

فػريا زتّطزا يؿ٤ٞ َا /تز، شيو أْٗا يٝػت فهط٠ أٚ َفَٗٛايبٓا٤ ايٛعٞ بايٛدٛ

 اٚفٗا ٚتٛقعاتٗا ٜٚأغٗا.ٚإمنا ٖٞ اذتٝا٠ ْفػٗا بهٌ آَاهلا ٚشت

                                                           
طاْت، ْفٛ باملػطب: َطبع١ أ .1، طا٭غطٛض٠ بني ايجكاف١ ايػطب١ٝ ٚايجكاف١ اٱغ١َٝ٬ْٜٛؼ.  يٛيٝسٟ، 1

 .5:، م1774ّ

 .6ْفػ٘، م:  املطدع 2
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إٕ ا٫ٖتُاّ با٭غطٛض٠، ٚايصٟ يٛسغ طٛاٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بأنًُ٘، مل ٜت٬ف ست٢ 

يف َطًع ا٭يف١ٝ ادتسٜس٠، إش مت ا٫ضمتا٤ يف أسهإ ايرتاخ ايكسِٜ )ا٭غطٛضٟ( َٔ 

قبٌ فٓاْني َعاقطٜٔ يف إطاض املؿطٚع ايسٚيٞ ٱسٝا٤ ايتكايٝس ٚايرتاخ اٱْػاْٞ غري 

ملازٟ، ٖٚٛ َا ًْشع٘ سكٝك١ يف نتابات بعض ا٭زبا٤ ايعطب ايصٜٔ اْربٚا ع٢ً إعاز٠ ا

إسٝا٤ ا٭غاطري ايكسمي١ ٚستاٚي١ اغتٓطاقٗا، بٌ ٚإخطادٗا َٔ قٛايبٗا ايكسمي١ ٚبعجٗا 

يف أدػاز دسٜس٠، نُا ٖٛ اذتاٍ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ املعاقط٠، َٚجاهلا ضٚا١ٜ 

اييت ت٪ّنس بعًُٗا ا٭زبٞ ع٢ً  دتعا٥ط١ٜ ضبٝع١ دًطٞ" يًهاتب١ ا"دًذاَـ ٚايطاقك١

 ّٕ إسٝا٤ ا٭غطٛض٠ يف  ١ُ٥٬َ يٛقف ايُٓاشز ا٭بس١ٜ يف ايٛدٛز، ٚإٔ ا٭غاطري يػ١أ

ا يف ٤ٌَ ٚايعؿطٜٔ ٜػتٓس إىل َٛقف ٚاع ٚدسٜس جتاٖٗا، ٜتُّجٌ أغاغٶ ايكطٕ اذتازٟ

 ١ٝ ٚايكساغ١.ايعامل ايٓاظح ضتٛ اٱَربٜك١ٝ ٚاملاز١ٜ بٓٛع َٔ ايطٚساْ

 ضبٝع١ دًطٞ ٚإعاز٠ بعح ا٭غطٛض٠ يف ا٭زب: 

زتطز " ضبٝع١ دًطٞ"نتاب١ ا٭غطٛض٠ ايصٟ تتباٙ /٫ ميهٔ عّس َؿطٚع إعاز٠ قطا٠٤

 -ٚبؿهٌ فانح-ارتٝاٍ ايفين يس٣ ايفٓإ، ٚيهٓ٘ ميتعز مثاض غعٞ يتشكٝل 

٠ ملػاَطات سٝا٠ بايفهط ايػاخط، مما جيعٌ َٔ املُهٔ ايتعطف ع٢ً ايتكًبات املجري

ا٭بطاٍ ايكسا٢َ َٔ َػاَطات خٝاي١ٝ إىل َػاَطات يف ايٛاقع ا٭ضنٞ ايَٝٛٞ. فتتشكل 

ا٭قاي١ ايف١ٝٓ بصيو َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ايفها١ٖ ٚايػدط١ٜ، اييت ْؿأت عٔ ططٜل 

١ يف املًش١ُ، ٚاييت تكاز ٚتكطسّ بٓٴػٍذ ايككل ْٝاب١ عٔ ايؿدكٝات ايط٥ٝػ غطز

 أَه١ٓ غري َأيٛف١./ يف أظ١ََٓٚكا٥ط دسٜس٠ تػري

إٕ ْكط١ ايبسا١ٜ يف ايطس١ً ايف١ٝٓ يًُ٪يف تهُٔ يف سسٜح ؾدك١ٝ دًذاَـ عٔ 

بايكك١ ْفػٗا ٚجتطبتٗا ا٭ٚىل يف ايعكط اذتايٞ، ٖٚٞ بسا١ٜ غري عاز١ٜ َكاض١ْ 

غعت ايهاتب١ َٔ خ٬هلا إىل ايتعطٜف ببطٌ ايطٚا١ٜ، َٚٔ ثِ  )املًش١ُ(، ا٭قٌ

ٝٶايٛيٛز إىل أع ا ا، َٚٔ ثِ ا٫ْتكاٍ ضٜٚسٶُاق٘، يفُٗ٘ أ٫ٚ ٚيٲساط١ بتاضٜذ سٝات٘ ثاْ

ا َٔ ع٬قتٗا بؿدك١ٝ ا إىل ايؿدكٝات ا٭خط٣ يفُٗٗا ٖٞ ا٭خط٣ اْط٬ّقضٜٚسٶ

دًذاَـ  ايبطٌ، ٖٚٛ غطز غري َأيٛف يٮغطٛض٠، ٜكّٛ ع٢ً افرتاض سًٍٛ أضٚاح
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مسا٤ إْػا١ْٝ ٚاقع١ٝ تػع٢ يف أدػاز بؿط١ٜ َعاقط٠، سا١ًَ ٭ ٚعؿتاض ٚأْهٝسٚ

فًٓتكٞ ايهاتب١ َٔ خ٬هلا إىل تسَري ايكٛض٠ ايتكًٝس١ٜ يٲهلٞ املتعايٞ ع٢ً ايبؿطٟ، 

نُا تفاد٦ٓا عؿتاض يف دػس ضاقك١  "ٜٛغف"يف ١٦ٖٝ ضدٌ ٜسع٢  "دًذاَـ"بـ

، ٖٚٞ اييت تطنت دػسٖا ستفٛظا يف ايفها٤ َا بني "عٝؿات"غاسط٠ ٖٞ 

 . "إٜٓٛ"ي٘ اجملطات، عٓس ٚايسٖا اٱ

املعاقط ايصٟ  "دًذاَـ"أٚ  "ٜٛغف"بـتسٚض أسساخ ايطٚا١ٜ يف َس١ٜٓ ٚهلا١ْ أٜٔ ًْتكٞ 

ثايح ًَٛى ايػَٛاضٜني  "يٛغايباْسا"نإ غابكا ًَو أٚضٚى ايععِٝ، ابٔ املًو 

، ٖصا املًو ايععِٝ ايصٟ ضفض يف سٝات٘ ايػابك١ عطض عؿتاض "ْٓػٕٛ"ٚاٱهل١ 

٫ف ايػٓني، ٖٚٛ سا نربٜا٤ٖا أَاّ أٌٖ أٚضٚى َٓص آا ٚداضبايعٚاز َٓ٘، َٗٝٓا إٜاٖ

َا دعًٗا تػدط عًٝ٘ ٚتطغٌ إيٝ٘ بجٛض مساٟٚ يٝكهٞ عًٝ٘، غري إٔ دًذاَـ 

تػًبا عًٝ٘ ٚقت٬ٙ، إ٫ إٔ ا٭َط مل ٜٓت٘ عٓس ٖصا اذتس ٚإمنا صتس  "أْهسٚ"ٚقسٜك٘ 

 ايكها٤ ع٢ً أْهٝسٚ. إٔ عؿتاض تكطض ا٫ْتكاّ ملكتٌ ايجٛض ايػُاٟٚ املكسؽ مبشاٚي١

أَاّ  َٛت أْهٝسٚ قس دعٌ دًذاَـ ٜسخٌ يف ْٛب١ سعٕ نبري٠ ٜٚكف شا٬ّٖ إٕ

ٝٴكتاز يف ثٛض٠ ايػهب تًو إىل ايبشح عٔ عؿب١ ارتًٛز  غ٪اٍ املٛت ٚارتًٛز، ي

ا٭غطٛض١ٜ، ٖٚٛ َا ٜهٕٛ ي٘ فع٬ إش حيكٌ عًٝٗا )ع٢ً عهؼ َا دا٤ يف املًش١ُ 

ا بعس ايتٗاَ٘ هلا عرب ا٭ظ١َٓ ٚبني ، َػافطٶاضع١ ق٠ٛ املٛتٚتهٕٛ غبًٝ٘ ملكا٭ق١ًٝ(، 

ا٭َه١ٓ املدتًف١، فٓطاٙ ٜعٝـ جتاضب اذتب ٚايهطٙ ٚاملٛت ٚاي٫ٛز٠ ٚاذتطٚب 

ٚايهٛاضخ، َساعبا ايعَٔ ٖٚٛ ٜتٗاز٣ ٜٚتُاٌٜ بني ٜسٜ٘، ٖٚٛ يف تطساي٘ املتٛاقٌ 

ع٢ً قّسٙ هلا َٜٛا يف شاى ٜبشح عٔ عؿتاض يريمتٞ يف سذطٖا طايبا َٓٗا املػفط٠ 

 أٚضٚى، ٚع٢ً دطس٘ يهطاَتٗا نأْج٢ ٚإهل١ َػه١ْٛ بايػٛا١ٜ ٚايؿبل. 

متعز بني ايٛاقعٞ ٚايعذا٥يب ٚتعهؼ ضفهٶا يًٛاقع، نُا أّْٗا  إشٕضٚا١ٜ خٝاي١ٝ ٖٞ 

 ايطدٌ ٚطػٝاْ٘ ٚاغتهعاف٘ يٮْج٢ يف نٌ ١ ضز فعٌ ضَعٟ َٚكّٓع ملؿه١ً جتربمبجاب

ط٣ ٖٛ تسيٌٝ ٚانح ع٢ً عسّ املػاٚا٠ بني ادتٓػني ٚايتفاٚتات ايعكٛض، أٚ بعباض٠ أخ

ْط٣  ،ٚع٢ً ٖصا .ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓعاعات ايػٝاغ١ٝ ايعامل١ٝ بني ق٣ٛ ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١

دًذاَـ ٜٓسّ ع٢ً خٴًك٘ َع /ايهاتب١ تػع٢ داٖس٠ حملٛ تًو ايكٛض٠ ظعٌ ايطدٌ
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نٌ سني، ْاٖٝو عٔ إٖاْت٘ ايٓػا٤ يف ايعٗس ايكسِٜ، ٚع٢ً فه٘ يبهاضات ايعطا٥ؼ 

يعؿتاض اييت قّسٖا َٜٛا بػطٚض. ٖٚٛ ٜػع٢ يف ٖصا ايعٌُ ايفين إىل ستٛ قٛضت٘ 

أٍٚ َٛقف غدٝف يف ايتاضٜذ يطدٌ جتاٙ اَطأ٠... "ايػًب١ٝ تًو ٚإعاز٠ ا٫عتباض يٮْج٢: 

يصيو أعح عٔ عؿتاض ٭قٍٛ هلا اذتكٝك١ اييت ٫ ٜعطفٗا أسس غريٟ، ٫ٚ أنٕٛ 

 .3"ٔ ٜػتٓس ع٢ً َٛقفٞ ايبا٥ؼ يهٞ ٜكفٞ سػاب٘ َع ايٓػا٤شضٜع١ مل

ّٕ اختٝاض ضبٝع١ دًطٞ ملًش١ُ   دًذاَـ ا٭غطٛض١ٜ نُطنع إبساعٞ تٓطًل َٓ٘إ

ا ارتاق١ يٝؼ ٚيٝس ايكسف١، ٚإمنا ٖٛ أَط َ٪ّغؼ ي٘ َا ٜرّبضٙ، يًتأغٝؼ ٭غطٛضتٗ

قس َجًت ذتع١  -نُا دا٤ يف ايسضاغات ا٭ْجطٚبٛيٛد١ٝ- شيو إٔ ٖصٙ ا٭غطٛض٠

اْتكاٍ فطٜس٠ يًفهط ايبؿطٟ َٔ ايٓعاّ ا٭َٛغٞ إىل ايٓعاّ ا٭بٟٛ، ٖٚٛ ضأٟ صتسٙ 

كاز املعاقطٜٔ املٓاٖهني  ا يف ايفهط املعاقط، إش ٜط٣ ايهجري َٔ ايٜٓتذّػس أٜهٶ

ي١ًُٓٝٗ ايصنٛض١ٜ ٚايساعُني يٮفهاض ايٓػ١ٜٛ إٔ ايػًط١ يف ايبس٤ ناْت 

املطأ٠ قبٌ إٔ ٜكّٛ ايطدٌ بإسساخ اْك٬ب ع٢ً ٖصا ايٓعاّ ٜٚػت٦جط بايػًط١ /يٮْٛث١

ايصٟ ٜ٪ّنس ٚبؿهٌ ٫ ٜعٛظٙ ايٝكني ع٢ً إٔ  عبس اهلل ايػصاَٞاجملتُع١ٝ، َٚجاٍ شيو 

 ايبس٤ نإ أَٛغٝا ٚإٔ اهلاَـ نإ أبٜٛا، قبٌ إٔ ٜتبازٍ ايططفإ املطنع يف

 َفع٫ٛ ب٘.   /فاع٬ ٚتػسٚ املطأ٠ ٖاَؿا/)باٱنطاٙ( املطانع، فٝػسٚ ايطدٌ َطنعا

َٶ ِّـ ٚعُٛ ا ٜتُشٛض دٖٛط ايطٚا١ٜ يف املعطن١ ايكا١ُ٥ بني ايفهط ايتكًٝسٟ املٗ

٘ قطاع أبسٟ بني ق٣ٛ ايع٬ّ )ايصنٛض١ٜ( يًُطأ٠ ٚبني َٓاٖه١ املطأ٠ هلصا ايٛاقع، إّْ

ُٳٔ عًٝٗا، ٖٚٛ َا تجبت٘ اذتبه١ َٔ خ٬ٍ نؿفٗا  امل١ُٓٝٗ ٚق٣ٛ ايٓٛض )ا٭ْج١ٜٛ( املٗٝ

عٔ اغرتاتٝذٝات ٚتكٓٝات َكا١َٚ ا٭ْجٟٛ يًصنٛضٟ َٚؿاضنت٘ ي٘ يف نٌ 

١. ٚإمنا اجملا٫ت، ٚايصٟ ٜعٗط َٔ ايعٓٛإ بسا١ٜ، شيو إٔ ايعٓٛإ مل ٜتِ اختٝاضٙ قسف

ٍٕ اغتعاض١ٜ ٜتِ َٔ خ٬هلا ٚنع املطأ٠ ) ( يف ايطاقك١قكس إيكا٤ ظ٬ٍ ضَع١ٜ َٚعا

( يف اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ، بٌ دعٌ ايك١ُٝ دًذاَـَطتب١ َػا١ٜٚ يًطدٌ )

ايصنٛض١ٜ َطتبط١ يف ٚدٛزٖا ٚتٛاظْٗا بٛدٛز ٚتٛاظٕ ايؿدكٝات ا٭ْج١ٜٛ، ٖٚٛ َا 

ٜٛغف يف ايطٚا١ٜ ٜعٝـ كٝات فع٬، فٗا ٖٛ دًذاَـ/ٕ ايؿدْطاٙ ٜرتزز ع٢ً يػا
                                                           

3
 .12، م:0201ّ، ٓإ: َٓؿٛضات نفافيب .1، طدًذاَـ ٚايطاقك١دًطٞ، ضبٝع١.  
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 ٍٍ ٍٍ َٚا ٌّ َكَٛات اذتٝا٠ ايػعٝس٠ َٔ مجا سٝا٠ َجاي١ٝ يف َس١ٜٓ ٚهلا١ْ سٝح ٜتُتع به

ٌّ ٜؿعط بٓٛع َٔ ايٓكل ٚعسّ ا٫تعإ،  ٚؾٗط٠ ٚخًٛز ٚقبٍٛ بني ايٓاؽ، غري أْ٘ ٜع

عؿتاض " ض، ٜكٍٛ:شيو إٔ  تٛاظْ٘ ٚاغتكطاضٙ ايٓفػٞ ٜهُٔ يف احتازٙ َع "عؿتا

تٛاظْٞ ايساخًٞ يف أضدٛس١ ايعَٔ اييت ٫ تٗسأ، ٚيف غطبيت يف ٖصٙ ايعكٛض 

 .4املٛسؿ١..."

ايتذطب١ اييت ٜعٝؿٗا دًذاَـ ٖٞ جتطب١ ٚدٛز١ٜ خايك١، ٜبشح ايبطٌ فٝٗا  إٕ ٖصٙ 

ع ايك١ُٝ ايصٟ عٔ َٛنٛ ا َٔ ايعَٔ َٓفك٬ّعٔ ايبط١ً، يهٓ٘ ٫ جيسٖا ٜٚبك٢ زٖطٶ

ٜطُح إىل ا٫تكاٍ ب٘، غري إٔ ٖصٙ املػري٠ ايط١ًٜٛ يًبشح عٔ اٯخط تكٛز ايبطٌ 

اضتطُت يف شانطتٞ "ا إىل ايعٛز٠ إىل شات٘ ٚايبشح عٔ َعاْٞ ٚدٛزٙ: ا ضٜٚسٶضٜٚسٶ

سكٝك١ ساد١ ايطدٌ  ،5"ؾعاٜا قاز١َ َٔ بعٝس، أٜكعتين ع٢ً سكٝكيت َٔ دسٜس

سا١ُ٥ إىل أْج٢ نٞ تؿّس عهسٙ ٚجترب نػطٙ ٚتكف ظاْب٘ ست٢ ٫ تسٚغ٘ سٛافط اي

 ايعَٔ. 

ٚبتػًٝط ايه٤ٛ أنجط ع٢ً قٛض٠ ايبطًني يف ْػدتُٗا )ادتسٜس٠ ٚايكسمي١( صتس 

٬ْٞ )َعاقط(، إُْٗا أُْٗا حي٬ُٕ َفَٗٛني شتتًفني يًعامل: ضَٚاْػٞ )قسِٜ( ٚعك

ع بعهُٗا ايبعض، ٫ٚ حياٍٚ أسسُٖا إثبات ايطٚا١ٜ ٫ ٜتكات٬ٕ َ ٖٗٓا يف ٖصٙ

دساضت٘ ٚقٛت٘ ٚغٝططت٘ ع٢ً اٯخط، إُْٗا ٜه٬ُٕ بعهُٗا ايبعض عهّٜٛا، ٚبػبب 

ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ حتسخ ايعسٜس َٔ ايتش٫ٛت يف تطانٝب ايطٚا١ٜ مبا فٝٗا َعاْٞ اذتٝا٠ 

َّط  ع٢ً  غًط١ ايٛقت ٚدربٚت٘ٚاملٛت، ف٬ سٝا٠ ٫ٚ َٛت ٚإمنا ٖٛ خًٛز أبسٟ ٜس

طًك١ ٜٚهتػب سكٝك١ ، َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫ْعتام حيكل ايبطٌ اذتط١ٜ املايها٥ٓات

ٚنإٔ ايهاتب١ تٓعط إىل ايطٚا١ٜ ع٢ً أْٗا فطق١ دٝس٠ يتفهٝو  دسٜس٠ يٛدٛزٙ،

ايتفهري املطنعٟ، فتػع٢ بصيو إىل /ا٭غطٛض٠ ٚتؿهٌٝ أزب َٓؿل عٔ ايػًط١

عٛامل املتد١ًّٝ إىل ايعٛامل بٓا٤ سبه١ ٜتُّهٔ فٝٗا ايبطٌ َٔ اهلذط٠ َٔ اي

 ؾب٘ إهل١ٝ قاض٠. /ايٛاقع١ٝ َٚٔ ثِ ا٫غتكطاض ع٢ً ١ٜٖٛ ؾب٘ إْػا١ْٝ/املُه١ٓ

                                                           
 .101:م املكسض ْفػ٘، 4

 .032املكسض ْفػ٘، م:  5
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إٕ تفهري امل٪يف١ يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜػًب عًٝ٘ ايٛعٞ اذتساثٞ ايكا٥ِ ع٢ً جتاٚظ اهلسّ 

ٚايتسَري ٚايػعٞ يًبٓا٤ ٚاٱسٝا٤ َٔ دسٜس، يهٓٗا تتعطض يهػط ايٛاقع ايفٛنٟٛ، 

بإَها١ْٝ تػٝري ايعامل َٔ  -يف بعض أدعا٤ عًُٗا ايفين- َا جيعًٗا تفكس اٱميإ ٖٚٛ

َاشا أْت فاعٌ هلِ ٜا دًذاَـ؟ املٛت يعبتِٗ ا٭ثري٠، "خ٬ٍ خًل ٚاقع شتتًف: 

ٌ يهٞ بّس يًؿدل َِٓٗ إٔ ٜكت ٜعٝؿٕٛ املٛت أنجط مما ٜعٝؿٕٛ اذتٝا٠، ف٬

ٙ، ٚايػطٜب أْ٘ ست٢ بعس إٔ َّطت ٜعٝـ، ٜٚكاتٌ نٞ ٜعٝـ ٜٚٴكتٌ نٞ ٜعٝـ غري

ّٛضت اذتهاض٠ ٚقاضت سٝات٘، ٚقاضت سٝات٘ أغٌٗ، فإْ٘ مل ٜػفٌ إٔ  ايعكٛض ٚتط

 .6"ّٜطٛض َعٗا أزٚات٘

يبٓا٤ أغطٛض٠  "ًَش١ُ دًذاَـ"إٕ إعاز٠ ايتشكٝل يف ا٭غطٛض٠ ايكسمي١ املتُج١ً يف 

يطبٝع١ دًطٞ، ٜهعٓا أَاّ ست١ُٝ  "اقك١دًذاَـ ٚايط"دسٜس٠ حيتٜٛٗا ْل ضٚا١ٜ 

َٔ خ٬ٍ - ايتػا٩ٍ عٔ َكاقس إعاز٠ ايتشكٝل تًو ٚعٔ غبٌ بٓا٤ َفاِٖٝ دسٜس٠

 تتٛا٤ّ َٚؿانٌ ايعكط اذتسٜح؟ -ا٭غاطري

َؿطٚعٶا ْػٜٛٶا دسٜطٶا  -يف داْب َٓ٘- ٚع٢ً ٖصا، ميهٔ عس ايتشكٝل يف ا٭غطٛض٠

إٔ تٗطب املطأ٠ َٔ ٜػسٚ أزا٠ ميهٔ ، شيو إٔ ٖصا ايتشكٝل ميهٔ إٔ با٫ٖتُاّ

سٙ ايطداٍ، بسا١ٜ َٔ ايًػ١ ثِ ا٭غطٛض٠ ٚست٢ أيعاب ايصٟ ؾّٝ َٔ ايعامل خ٬هلا،

ا٭طفاٍ، َٚٔ ثِ َٗامجت٘ ٚتسَريٙ، ٚايبس٤ بعس شيو يف انتؿاف ايصات ٚاهل١ٜٛ 

 ا٭ْج١ٜٛ ارتاق١.

تٛسا٠ َٔ أفهاض ٜػع٢ ٖصا ايُٓٛشز َٔ ايطٚاٜات إىل فتح آفام َفا١ُٖٝٝ دسٜس٠ َػ

ايكاض٨ ايع٬قات /فبس٫ّ َٔ تفػري ا٭غاطري ايكسمي١، ٜػتهؿف امل٪يف"أغطٛض١ٜ، 

بني ا٭غطٛض٠ ايه٬غٝه١ٝ ٚايفهط ايٓػٟٛ املعاقط َٔ خ٬ٍ َٓاٖر فهط١ٜ 

َتبا١ٜٓ يفشل املٛاز ايكسمي١، ٚجتاٚظ اٱطاض احملسز ايصٟ ٚنعت٘ ا٭غاطري ايتكًٝس١ٜ 

 .7"يف زتا٫ت ايعًّٛ ٚايتاضٜذ ٚايتشًٌٝ ايٓفػٞ يف ارتطابات ايتأزٜب١ٝ

                                                           
 .160م:املكسض ْفػ٘،  6

7
 Zajko (V.), Leonardo (M.), " Laughing with Medusa. Classical Myth and Feminist 

Thought", The Classical Review", Oxford University Press, 2006, p:552. 
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ا٭غاطري ايكسمي١ َٔ /تٓاٍٚ املٛنٛعاتصتس إٔ تًو ايٓكٛم اييت ت ،ٚع٢ً ٖصا

ٱزضاى ايٓكٛم ٚتأثرياتٗا اي٬سك١ ع٢ً  تفتح ططّقا دسٜس٠ّ"َٓعٛض ْػٟٛ َعاقط 

 . 8عٓاقط ايجكاف١ ٚايتكايٝس املتهًّػ١..."

إشٕ يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ ضبط ايعامل اذتكٝكٞ بايعامل ارتٝايٞ، فتبين  "ضبٝع١ دًطٞ"حتاٍٚ 

ا َعزٚدا ٜتعاٜـ فٝ٘ اٱْػإ ايعازٟ ايفاْٞ َع أبٓا٤ دٓػ٘ ٜٚسخٌ يف َٔ شيو عامل

سٛاضات ادتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ َع اٯهل١ ٚايػشط٠ ٚارتايسٜٔ، َٚجاٍ شيو ع٬قات 

بؿط ايفاْني، بسا١ٜ بٗابٌٝ ٚآزّ ٚنصا َػاعسٟ اذتانِ دًذاَـ ارتايس باي

ٛ ايفٓا٤ ت٬َؼ ٚايطبٝب دٛ، ٚغريٖا َٔ ايؿدكٝات اييت ناْت ٚيف َكريٖا ضت

، َٚعذب١ بٗا ٚظاْب ظٌ دًذاَـ ٚتػتُع إىل أسازٜج٘ ايؿٝك١، غاخط٠ َٓٗا تاض٠ّ

 أخط٣.   ارتٝاٍ ايسفام ايصٟ فٝٗا تاض٠ّ

ايطٚا١ٜ إىل إَسازْا بٓػد١ أغطٛض١ٜ َكًّك١ عُسٶا، تػتٓس  تػع٢ ايهاتب١ يف ٖصٙ

ا٭غطٛض٠ ايكسمي١ تػتعري ؾدكٝات  يتشٜٛط/املطاٚع١ ايٛاع١ٝ، َطاٚع١فٝٗا إىل ا

قاذت١ ٫غتعضاع غبٌ  ا أٜسٜٛيٛد١ّٝٚتهٝف إيٝٗا ستت٣ٛ فهطٜا سسٜجا حيٌُ بصٚضٶ

اختٝاض ايهاتب١ يًؿدكٝات  َكا١َٚ ثكاف١ٝ فاع١ً، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜتذػس يف

١، اييت تهٕٛ غايبا ؾدكٝات ْػ١ٜٛ َتُطز٠ ٚغري خانع١ يًٓعاّ ا٭بٟٛ ايط٥ٝػ

 ا جتاٙ اذتهاّا ٚغهبٶاييت حتٌُ سكسٶ "َٗؿٝس"ايصنٛضٟ، ٚيٓٓعط إىل ؾدك١ٝ 

)سهاّ ايٛعٞ ٚايػٝاغ١ ع٢ً سس غٛا٤( إْٗا تتُِٗٗ بأِْٗ خاْٛا ايعٗس ٚاْفطزٚا 

ُٳت  ٚسسِٖ بايػًط١، يف سني أْ٘ نإ َٔ املتفل عًٝ٘ إؾطاى نٌ ا٭طٝاف... ِٗ ف

ت َٔ قسض٠ أْٗا قس قطضت إٔ تػّدط سٝاتٗا ي٬ْتكاّ َٔ ايٓعاّ يف ايب٬ز بهٌ َا أٚتٝ

ا يف ْػا٤ َسٜٓتٗا اي٥٬ٞ مل ٜهٔ هلٔ َٔ ٖٚٛ َا ٫ صتسٙ َتٛفطٶ ،9ٚس١ًٝ ٚٚغ١ًٝ"

ّٔ املًّػِ ايعػري غ٣ٛ "ٚغ١ًٝ ملكاٚ إيكا٤ ايؿعط ٚاملسٜح ٚايػٓا٤ ٚايطقل ١َ ٚاقعٗ

ّْٛا َ تفا٬٥، ٜكاَٚٔ ب٘ ٚيٛ ٚايككل ٚاملٛغٝك٢، ٜكٓعٔ بأٜسٜٗٔ عاملا ٜٓػذٓ٘ ًَ

                                                           
8
 Ibid, p:553. 

9
 .172م: .دًذاَـ ٚايطاقك١دًطٞ، ضبٝع١.   
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يًشعات شيو ايعامل ارتاضدٞ ايطَازٟ املفدذ بايعٓف ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ 

 .10اذتطٚب اذتكٝك١ٝ َٓٗا ٚايطَع١ٜ، ايٛانش١ َٓٗا ٚارتف١ٝ"ٚ ٚايعكا٥سٟ

ْاٖٝو عٔ ستاٚيتٗا تكًٝل قٛض٠ ايطدٌ، ٚا٫ْعٜاح ب٘ َٔ قٛض٠ ايكٟٛ املتعايٞ ع٢ً 

ػا٤، إىل قٛض٠ ٜهٕٛ فٝٗا َفطغا َٔ قٛت٘، غري ستكل ٫غتك٬يٝت٘ ٚشات٘ ايفطز١ٜ ايٓ

بعٝسا عٔ َػاعس٠ ٚٚدٛز املطأ٠ يف سٝات٘، بٌ إٕ ايطدٌ َع ضبٝع١ دًطٞ ٜفكس تٛاظْ٘ 

ٗٶ يف سهط٠ دػسٖا ٘ َٚباز٥٘: "ا يهٌ قُٝا فاقسٶا نا٥عٶأَاّ املطأ٠، فٝبسٚ تا٥

 .11ايطاقل ٜفكسٕٚ قٛابِٗ..."

٫ تتطٛض ا٭سساخ يف ايطٚا١ٜ برتتٝب ظَين خطٞ، فايكٛض حتٌ ستٌ بعهٗا ايبعض 

ُٶ ٚفّكا ملبسأ تػٝري ايطٚابط ايعَا١ْٝ، اييت تفطض اضحتا٫ّ ا َٔ أَانٔ إىل أخط٣ زا٥

ُٶَٚٔ ثِ تػٝريٶ ا يف ا٭سساخ، ف٬ ٚدٛز ٭ٚضٚى ٚغٛضٖا ايععِٝ ٚإمنا ٖٛ فكط ا زا٥

ذاْني، ٫ٚ ٚدٛز مُلًٍِو ععِٝ ٚخسّ ٚسؿِ ٚأٚاَط تٴكاٍ فتطاع نُا ٖٛ َػتؿف٢ يًُ

ا٭َط يف ايعٗس ايكسِٜ، ٚإمنا ِٖ فكط عُاٍ ٚأطبا٤ ٚممطنٕٛ عازٜٕٛ ٚغطٜط قاسٌ 

ٚباضز، ٫ٚ ٚدٛز مَلًٍِو ٖٗٓا ٚإمنا ٖٛ فكط ضدٌ َّتِٗ بادتٕٓٛ ًَك٢ ٚسٝسا يف عطا٤ 

ظّز بٞ يف َب٢ٓ  ، أظٌ َطفٛع اهلا١َ...ايبٝاض: "أضزت إٔ أتكطف نأقسّ ًَو سترتّ

ستاط بأغٛاض عاي١ٝ شّنطْٞ بػٛض أٚضٚى، إْ٘ َب٢ٓ ملػتؿف٢ يٮَطاض ايعك١ًٝ 

٣ّٚ قٛت إغ٬م باب٘ خًفٞ، ايباب اذتسٜسٟ ايع٬ُم" املع١َٓ... ِّ ز   .12ث

ٍّٛ نُا ْط٣ مل ٜهٔ ستكٛضٶ ٚأظ١َٓ ايطٚا١ٜ ا فكط يف أسساخ ٚأَه١ٓ إٕ ٖصا ايتش

ا، ٚيٓٓعط إىل ؾدك١ٝ دًذاَـ، ١ أٜهٶٖٛ حتٍٛ يف طباع ايؿدكٝات ايط٥ٝػٚإمنا 

ُعٚز بايٓسّ، ٚنٝف أْ٘ اغتبسٍ ادتربٚت ٚايطػٝإ ٚايكػ٠ٛ، بايعطف ٚاذتٓإ امل

١ْٚ ا٭ْج١ٜٛ ٙ بطٌ عطٛف عاؾل، ٜعٗط يف ؾدكٝت٘ ْٛع َٔ املطإْ٘ يف ضٚاٜتٓا ٖص

باملانٞ ٚايتاضٜذ، إْ٘ ٜػتبسٍ شيو ايعٓفٛإ ايؿبابٞ  َطًك١ اييت ختادتٗا َعطف١

ّٞ  تتشًّل سٍٛ ٜٛغف: "ٚايفشٛي١ ايصنٛض١ٜ بًني أْجٟٛ ْٚع١َٛ ْػا١ٝ٥ )دًذاَـ( املجً

                                                           
 .171املكسض ْفػ٘، م: 10

 .061:ض ْفػ٘، ماملكس 11

 .01-00م:، املكسض ْفػ٘ 12
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حيطٔ ب٘ َٔ دٗات٘ ايػبع، ٜهاسهٓ٘ ٜٚعاْكٓ٘ زٕٚ سطز، ع٢ً سني  ادت٬ُٝت...

ايبػاط أٚ ع٢ً ٜسغسغٓ٘ ست٢ ٜػتًكٞ ع٢ً  تعزاز سطنات٘ غٓذا، ٜساعدي ؾعطٙ...

"ّٔ ِّ إْ٘ ٜطٚق٘ إٔ "ٜطفع  .13سذٛضٖ َٶمبٓت٢ٗ ايػٓر خك٬ت ايؿعط املتسيث ا ع٢ً ١ٝ زٚ

 .14دبٝٓ٘، ٚميٌٝ بس٫ٍ ضأغ٘ ٚدػسٙ املّٓعِ"

تهؿف عُسٶا عٔ ع١ًُٝ بٓا٤ ْػدتٗا ارتاق١ َٔ  دًطٞاْط٬ّقا َٔ ٖصا صتس إٔ 

غطٛض١ٜ، تػتٓس فٝٗا قك١ ايبطٌ ادتسٜس إىل َكاض١ْ س١ٝ َع ْػد١ ايبطٌ ايكك١ ا٭

ايكسمي١ )ًَش١ُ دًذاَـ ا٭ق١ًٝ( ستاِٚي١ّ ستاناتٗا ستانا٠ غاخط٠ َهاعف١: 

دًذاَـ/أْهٝسٚ( فشػب، بٌ تطادع أٜهٶا املفاِٖٝ /فٗٞ ٫ تطادع قك١ )عؿتاض

حتسٜس إعاز٠ ع٢ً ستاٚي١ اييت ميهٔ ايٓعط إيٝٗا َٔ خ٬هلا، َفاِٖٝ قا١ُ٥ أغاغا 

 مسات اذتبه١ ٚايرتنٝب، فه٬ّ عٔ ايػُات ا٭غًٛب١ٝ يًػطز. 

ِّ ا، ٚيهٔ ٖصا ايتشٍٛ ايصٟ َّؼ دًذاَـ صتسٙ قس َّؼ ؾدك١ٝ عؿتاض أٜهٶ إٕ ث

ا، إش ٚع٢ً ايطغِ َٔ حتٍٛ طباعٗا َٔ طباع إهل١ٝ حتهُٗا ا٭ْا١ْٝ بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسٶ

عطف ٚاٱٜجاض يف بعض ا٭سٝإ، إ٫ أْٗا ظًّت إىل طباع إْػا١ْٝ ٜػًب عًٝٗا اي

،ٍّٚ ٌّ َبتػ١ُ ع٢ً ايسٚاّ نٝف ٫: َتُّػه١ ظٖٛطٖا ا٭  "ٚأْا عؿتاض... فٗٞ تع

ّٛز ٚدٗٞ ع٢ً ا٫بتػاّ ٚدبٝين ع٢ً ا٫ضتفاع" ِّ إّْٗا ٫ تعاٍ ستافع١ ع٢ً ؾبكٗا  .15تع ث

ٍّٚ، "ختتاض بعٓا١ٜ ادتػس ا٭ْجٟٛ ايصٟ تػهٓ٘ ٚتعٝـ فٝ٘، ٚسني ميٛت ختتاض  ا٭

     . 16إْ٘ طبع عؿتاض ايػطٜب" أمجٌ ٚأؾّس فت١ٓ َٓ٘...

ع٢ً -املطأ٠ َٔ اهلاَـ )ادتًذاَٝؿٞ( إىل ٚاد١ٗ ايتاضٜذ /تٳذٵًِبٴ دًطٞ إشٕ عؿتاض

-اق١ايطغِ َٔ أْ٘ يٝؼ تاضٜذ ا٭سساخ ايعع١ُٝ بكسض َا ٖٛ تاضٜذ اذتٝا٠ ارت

املطأ٠( َتػاٜٚإ يس٣ ايهاتب١ ادتعا٥ط١ٜ يف اذتكٛم َٚتؿابهإ /فه٬ُٖا )ايطدٌ

بؿهٌ ٚثٝل يسضد١ أْ٘ َٔ املػتشٌٝ فِٗ أٟ َُٓٗا زٕٚ فِٗ اٯخط، َٚٔ املػتشٌٝ 

                                                           
 .124:املكسض ْفػ٘، م 13

 .126املكسض ْفػ٘، م: 14
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ا، فإشا مت تؿبٝ٘ سٝاتُٗا بطقك١ ختٌٝ َكري أسسُٖا زٕٚ َكري اٯخط أٜهٶ

. ٫ دػسإ َٓفك٬ٕ، ٚإمنا دػسإ َتك٬ٕ 17بس َٔ دػسٜٔ" "فًًطقك١ ايٛاسس٠ ٫

ا، إش إْ٘ ا. ٖٚٛ َا ٜ٪نسٙ ؾعٛض ايبطًني سّكَتٛافكإ يف إٜكاعُٗا ٚض٩ٜتُٗا أٜهٶ

 دًذاَـ ًٜتكٞ عؿتاض زتسزا،ٚبعس قطٕٚ عسٜس٠ َٔ ايتذاٌٖ ٚايتهرب، ٖا ٖٛ 

إىل أسبا٤ ع٢ً  ًٜتكٝإ نعٚز َٔ ا٭عسا٤ ايكسَا٤، ختتًذُٗا ضغب١ يف ايتشٍٛ

عهؼ اذتاٍ يف ايعٗس ايكسِٜ، َ٪َٓإ عكٝك١ أِْٗ غٝتُهٕٓٛ َٔ تكسٜل 

بعهُٗا ايبعض بططٜك١ َص١ًٖ تؿٗس ع٢ً فُِٗٗ املتبازٍ ايعُٝل، ٖٚٛ َا ميشٛ 

ايٓػد١ املؿ١ٖٛ َٔ أغطٛض٠ سب عؿتاض دتًذاَـ )اي٬ٚاع١ٝ( ٜٚػتبسهلا بأغاؽ 

قعب١ بني ؾدكني ناْا بعٝسٜٔ  ْفػٞ ؾب٘ إْػاْٞ خاضم يكك١ ع٬ق١ ضٚس١ٝ

 ٚأقبشا َكطبني.

بإٔ عٌُ ا٭غطٛض٠ نأزا٠  -ٚبؿهٌ ٫ ٜعٛظٙ ايٝكني- ٖٚٛ َا ٜكٛزْا إىل ايكٍٛ 

"ًَش١ُ دًذاَـ". ففٞ  يهػط ١ُٖٓٝ ايفهط املتهًّؼ ٖٛ أقّٓٛ آخط يٛدٛزٖا يف

ّٛٳعٳ١ُ( ايٓػا٤ إىل ٚضق١ ضاع١ يف َػاب سايتٗا ٖصٙ ٍِّٛ ا٭غطٛض٠ )املط كات ايك٠ٛ تٴش

ٚايبكا٤ ٚارتًٛز ٚحتسٜس املكا٥ط، ٚقبٌ شيو يف ايعٝـ املتٛاظٕ ايكا٥ِ ع٢ً ايٛعٞ 

ا عٔ ضٚس٘ ايها٥ع١ بايصات ٚباٯخط، فٗا ٖٛ دًذاَـ ٜعٛز بعس آ٫ف ايػٓني باسجٶ

ٝٶ )عؿتاض( يٝطًب ايكفح َٓٗا أ٫ّٚ ا يعًُ٘ ٜكٝٓا بإٔ ٚدٛزٙ َٔ ثِ ايكطب َٓٗا ثاْ

ّٛٙ ب٘ ست٢ ٚدٛزٖا: "ْازّ أْا ٜ ّٞ إٔ أتف ا عؿتاض ع٢ً ضزٟ ايكاغٞ شاى، َا نإ عً

 .18ٚإٕ نٓتٴ ٫ أبازيو اذتّب ْفػ٘"

ٚغابت إٜفا،  ...س إٔ ختًّت عٓ٘ سبٝبت٘ "إٜفا": "ٖٚا ٖٛ آزّ ٜهٝع يف غٝاٖب ادتٕٓٛ بع

٘ ثِ إٕ قسَت٘ ايٓفػ١ٝ أنشت أقػ٢ عٓسَا عًِ آزّ أْٗا غافطت ضفك١ قسٜك

اذتُِٝ ا٭ؾّس قطبا َٓ٘، مل تهٔ ايكس١َ ايٓفػ١ٝ ايعٓٝف١ أنجط ضأف١ َٔ إٜفا، ٚمل 
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ٚٚدس يف غطفت٘  َات آزّ.... "19تػًِ أعها٤ دػسٙ ايػفًٞ َٔ نطضٖا بإعاقتٗا"

 .20..".شتتٓكا

غبب٘ غٝاب ا٭ْج٢،  إٕ ٖاتني ايؿدكٝتني َتؿابٗتإ يف نٝاعُٗا، ٖٚصا ايهٝاع

ؾبٝٗإ بأبُٝٗا ا٭ٍٚ آزّ )ايٓيّب(،  -نُا تكٍٛ ايؿدك١ٝ- ُٖٚا يف ٖصا ايهٝاع

ّٕ طبٝعت٘ ايبؿط١ٜ  ٚايصٟ ع٢ً ايطغِ َٔ عٝؿ٘ يف ادت١ٓ اييت غدطٖا اهلل ي٘، إ٫ أ

اييت دبً٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عًٝٗا قس دعًت٘ َتكًّبا زَٚا بني ايؿعٛض بايٓكل 

ٌُّ ٚايهٝاع، إىل  إٔ خًل اهلل ي٘ َٔ نًع٘ ٚعهُت٘ سٛا٤، نٞ تؿّس عهسٙ ٚته

 ْكك٘.

ٝٶا َٔ تععِٝ تكايٝس ا٭خ٬م ايعطب١ٝ  َا ٜفِٗ َٔ ثٓاٜا ايطٚا١ٜ إشٕ إٔ امل٪يف١ تػدط عًُ

ايصنٛض١ٜ جتاٙ ا٭ْج٢، اييت تهع ق١ُٝ عاي١ٝ يعباز٠ ق٠ٛ ٚسه١ُ ايصنٛض، ٚتٓعٍ 

اذتٝات١ٝ، َعاضن١ إٜاٖا بكٛض شنٛض١ٜ ١٦ًَٝ با٭ْٛث١ إىل َطاتب ايس١ْٝٚ ٚاهلٛاَـ 

بايطٜب١ ٚايعسٚإ ٚادتٌٗ، ُٖٗا ايٛسٝس ٖٛ اهلسّ ٚاٱغكاط، ٫ ايبٓا٤ ٚاٱع٤٬: "فِٝٗ 

. ٚيٓٓعط إىل ٚقف ايهاتب١ ذتطاؽ 21ضٜب١ َٔ ٧ٜٝٗ ٱغكاط ايٓعاّ" ْٛع َٔ ايطٜب١...

َّٕٛٛ أٜهٶ سانِ ايب٬ز )سانِ ايٛعٞ( ٚف٦ات ايؿعب ا: "٫ يّٛ عًِٝٗ، أغًبِٗ َٓ

ٚتٓؿط ايصعط فِٝٗ َٔ  بفعٌ ا٭ْع١ُ املتعاقب١ املتؿاب١ٗ اييت ظًّت تعضع ادتٌٗ بِٝٓٗ...

ّٚ ٚخطري" ٌّ غطٜب، فهٌ غطٜب ٚشتتًف َا ٖٛ إ٫ عس . ست٢ أٚي٦و ايصٜٔ ٜبسٚ 22ن

هاتب١ َٔ أثٛابِٗ تًو ٚتعٗطِٖ نُا عًِٝٗ ايٛقاض ٚتعٗط عًِٝٗ اهلٝب١، تعّطِٜٗ اي

ّٗاٍ َٚطن٢ ْفػٕٝٛ.   ِٖ سكٝك١، د

 نطْفاي١ٝ ايؿدك١ٝ ٚنػط ْٴعِ ايػًط١: 

ّٕ أٜهٶ ايطٚا١ٜ يٝذسٖا صٙإٕ املتفشل هل ا ١٦ًَٝ بإحيا٤ات عًِ ايٓفؼ ارتف١ٝ، إش إ

قاسبتٗا تػتدسّ بٓؿاط ايتذػٝس ٚايتٛاظٟ يف ثٓاٜاٖا نٓٛع َٔ أْٛاع ايتُػو 
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يف ا٭زب، فٗٞ تٓكٌ بٛعٞ تاّ فهط٠ اذتط١ٜ اييت حتاضب ايٓػ١ٜٛ َٔ  بايٛاقع١ٝ

فهط٠ ايتشطض  -أخط٣ ٚبؿهٌ َكّٓع تاض٠ّ بؿهٌ نُين تاض٠ّ- أدًٗا، طاضس١

با٫عتُاز ع٢ً َعاضن١ املطأ٠ َٚكاَٚتٗا يكٛاْني اجملتُع ايصنٛضٟ ايكاضّ، َٚٔ ثِ 

ٚايػٝاغ١ٝ، َٚجاٍ شيو ايرتنٝع ع٢ً َػت٣ٛ اْسَادٗا يف اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ 

حتٌُ يف زاخًٗا إسػاغٶا بارت٬م، " قاسب١ املاخٛض، اييت عرتٚغ١ املافٝاؾدك١ٝ "

ايكُع  يٓػ١ٜٛ املعاقط٠ ايػاع١ٝ ملكا١َٚخ٬م ٜعهؼ إىل سس نبري ا٭فهاض ا

 ٚاملتُّػه١ بايٓهاٍ َٔ أدٌ ا٫غتك٬ٍ )ايطَعٟ(.

َٴ  َاظٚخٞ ٚإٔ /ًشّكا يٓعاّ ضدايٞإٕ عرتٚغ١ املافٝا تطفض بك٠ٛ ٚدطأ٠ إٔ تكبح 

 داْب عٝؿاتٚإىل - تسخٌ ايػطف١ اييت بٓتٗا هلا ايعا١ً٥، َتُج١ً يف ايعٚاز ٚايعا١ً٥. إْٗا

َٶ -املػه١ْٛ بطٚح عؿتاض ا عٔ ايؿدكٝات ايٓػا١ٝ٥ املعتاز٠ يف ايطٚاٜات ختتًف متا

ٞ نا٥ٔ ا ٫ٚ َفع٫ٛ بٗا، ٚإمنا ٖتابعٶ/ااييت ٜهتبٗا ايطداٍ، فٗٞ يٝػت ٖاَؿٶ

ّٕ /َطنعٟ َتبٛع شٚ فاع١ًٝ ٚقسض٠ ع٢ً قٓاع١ َكا٥ط ايؿدكٝات ايطداي١ٝ امل١ُٗ: "إ

" . فٗٞ تٓافؼ ايؿدكٝات 23بٗا طاق١ دصب أق٣ٛ َٔ داشب١ٝ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ

 ايصنٛض١ٜ يف َطنع ايبطٛي١ بٌ إْٗا تفٛقِٗ يف َٝعإ ايبطٛي١ إٕ قّح ايتعبري.

ِّ إٕ املتفّشل  ذسٖا ا٤ َٔ داْب ادتػس أٚ ا٫غِ يٝهلصٙ ايؿدك١ٝ ٚبٓا٥ٗا، غٛث

١٦ًَٝ بتًو ا٭ْػام ايهطْفاي١ٝ املهُط٠ اييت حتّسخ عٓٗا َٝدا٥ٌٝ باختني يف 

ٍّ عًٝٗا، اغِ حيٌُ يف  َؿطٚع٘ اذتٛاضٟ ايعاّ، فٗٞ "عرتٚغ١ املافٝا" ٚامسٗا ٜس

إٔ املطأ٠ عًٝٗا إٔ حتٌُ زَٚا ا َٔ ايػدط١ٜ املكّٓع١ يتًو ايٓعِ اييت تط٣ بطٝات٘ ْٛعٶ

ّٕ ٖصا ايبؿع ايصٟ حيًُ٘ ادتُاعٝٶ أمسا٤ ضقٝك١ دصاب١ ست٢ تهٕٛ َكبٛي١ّ ا، ثِ إ

ظػسٖا ايهدِ شٟ ايعطض ا، فٗٞ املطأ٠ ايبس١ٜٓ "ا٫غِ ٜتّٛغع يًُٝؼ ادتػس أٜهٶ

مب٬ستٗا ٚقٛتٗا، عٝح ٫ سسٚز فُٝٗا بني ايطدٛي١  ٚايطٍٛ املبايؼ فُٝٗا...

. ٖٚٞ ا٭َٛض اييت تهػط بٗا ايهاتب١ اهلٝانٌ اهلط١َٝ ايكا١ُ٥ ْٚعِ 24"١ٚا٭ْٛث

َّٝاؽ ٚقٛت ضخِٝ َٚؿ١ٝ  املتعاضف عًٝٗا، َٔ دػس ضؾٝل ٚقسادتُاٍ ا٭ْجٟٛ 

                                                           
 .51:م املكسض ْفػ٘، 23

 .50:، ماملكسض ْفػ٘ 24



 اجليل اجلديد 168                          ...النزوع األسطوري يف الرواية العربية املعاصرة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يناير                       5ج/ – 01ع 

ا َكب٫ّٛ تٓهػط َع٘/َٔ خ٬ي٘ أْع١ُ اٯخط َتٓاغك١، ٖٚٛ َا جيعٌ َٔ ايبؿع أَطٶ

ع ٖٗٓا يٝؼ قٛض٠ دتػس فشػب ٚإمنا ٖٛ ْعاّ حياٍٚ َٚطنع١ٜ قٛاْٝٓ٘، إٕ ايبؿ

ٌّ قُعا ٚأنجط َػاٚا٠ ٚعس٫إٔ ٜبين ٚا  .قعا أق

إٔ تُٖٛٓا بٛاقع١ٝ ا٭سساخ بابتعازٖا عٔ إٜطاز عامل  -َٔ داْب آخط- حتاٍٚ ايهاتب١

ايٝٛتٛبٝا بٓٛع َٔ ايسٜػتٛبٝا اجملتُع١ٝ،  ، فٓطاٖا متعز ٖصٜٙٛتٛبٞ )ضَٚٓػٞ( ناٌَ

 ٚيٛ أْٓا ٚإشا َا غًّطٓا ايه٤ٛٚأخ٬قٗٔ تاض٠ أخط٣،  أدػاز ايٓػا٤ تاض٠ّ شترتق١ بٗا

بإٔ ٖصا ايٓعٚع إىل ايبؿاع١  يف بؿاعت٘( يكًٓاأنجط ع٢ً ٖصا ادتاْب َٔ ادتػس )

 يٝؼ ظسٜس ع٢ً ايهاتب١ فٗٞ يف ضٚاٜاتٗا ا٭خط٣ ع٢ً غطاض ضٚا١ٜ "عطف َعّؿل"

إَسازٖا بك٠ٛ َج٬(، ٚيف املكابٌ ٜتِ  تػع٢ إىل ضغِ املطأ٠ بأؾهاٍ َؿ١ٖٛ )ظٚيٝد١

١ٍ ضٖٝب١ َػتُس٠ َٔ ايبؿاع١ ْفػٗا، باعتباضٖا أزا٠ َٔ أزٚات نػط ايعازٟ َكاَٚ

 ٚاملؿرتى.

يف ٖصا ايعٌُ ا٭زبٞ )ٚست٢ يف ا٭عُاٍ  ت٪زٟٖٚٛ َا ٜجبت إٔ ايؿدكٝات ا٭ْج١ٜٛ 

ايطابع اي٬َع  ا٭خط٣( زٚضٶا ٫ ميهٔ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ يف ايرتٜٚر يًشبه١ ٚإنفا٤

 ٚايسضاَٞ ع٢ً املٛنٛع.

تتؿهٌ قٛض٠ املطأ٠ يف ٖصا ايٓل بؿهٌ أغاغٞ َٔ َػاضٜٔ، ا٭ٍٚ ٖٛ َػاض 

املٝتافٝعٜكٝا املطًك١، ايصٟ حيٌُ ايتفهري ٚايكفات ا٭غطٛض١ٜ يؿدكٝات َطدع١ٝ 

َعطٚف١ نؿدك١ٝ عؿتاض ٚاٱي٘ آْٛ ٚاٱهل١ أٚضٚضٚ، ٚاٱهل١ ْٓػٕٛ ٚايس٠ دًذاَـ 

 ملػاعس٠.ُا عطفت أّْ٘ عاد١ َاغ١ إىل ااييت تتذ٢ً ي٘ نًّ اأٜهٶ

ٚاٯخط ٜٗتِ بٛنع املطأ٠ يف اجملتُع اذتكٝكٞ ايٛاقعٞ، َٚٓٗا ؾدك١ٝ "ايطاٚؽ  

ا، ٚخٛخ١ ٚس١ًَٛ ٚعٝؿات"، ْاٖٝو عٔ ؾدك١ٝ "قاٜس ايعٜٔ، ٚعرتٚغ١ املافٝا" أٜهٶ

٣ زٚضٙ بؿهٌ ناٌَ َٔ ٚيٛ إٔ َػاض ايؿدكٝات ايجاْٞ )يف داْب٘ اٱْػاْٞ( قس أز

خ٬ٍ إظٗاضٙ يهٝف١ٝ َعا١ًَ ايٓػا٤ ٚططٜك١ ايٓعط إيٝٗٔ يف ايعكٛض ايػابك١ ٚست٢ 

اذتانط٠، ٚبهْٛٗٔ نا٥ٓات ؾبش١ٝ َفطغ١ َٔ أٟ ق١ُٝ، ٚنٝعات، بػاٜا، 

َٚجريات يًؿفك١. فاملطأ٠ ٖٗٓا تعٌُ نُطآ٠ يًٛاقع، َٔ خ٬ٍ ايػعٞ إىل إظٗاض دٖٛط 

ُٝٓا ٜٴعٗط ايطداٍ ايٛقاس١ أٚ ايب٬ز٠ أٚ غ٤ٛ ايتكسٜط ايؿدكٝات ايصنٛض١ٜ، فش
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بٟٛ بأنًُ٘ َهشو ٚا٫غتػ٬ّ )أَاّ ايطاقك١ َج٬(، ٜتهح إٔ اجملتُع ا٭

ػس أْجٟٛ أٚ ٭دٌ ٭دٌ ا٫غت٦جاض ظ ا َسَط٠ّإَهاْ٘ إٔ ٜؿعٌ سطبٶٚغدٝف يًػا١ٜ، ب

ا٭قٜٛا٤، بٌ ضّبُا بّس إٔ دػسٖا غٝػبب تٓافػا َطٜعا بني ظبا٥ٓٗا  ٫ْع٠ٚ عابط٠: "

غٝفّذط اذته١َٛ ْفػٗا، ٚحيسخ سطبا زبًَٛاغ١ٝ ساقس٠، إْٗا تعطفِٗ، فهُا ِٖ 

ٙ ايؿدكٝات ا٭ْج١ٜٛ . ٚيٛ إٔ ٖص25قػا٠ سٝاٍ ايؿعب ِٖ قػا٠ سٝاٍ بعهِٗ ايبعض"

ت٪شٟ ايطداٍ بططٜكتٗا ارتاق١، فٗٞ جتربِٖ ع٢ً ايٛقٛف يػاعات يف طٛابري 

ٌّ ٚاسس طًٜٛ ١: " يكس خّككت هلِ ضز١ٖ ط١ًٜٛ ٜكفٕٛ فٝٗا يف قّف َٓتعِ، ٜٓتعط ن

ٜعطف سسٚزٙ، ٜٚعطف أْ٘ يٛ تعّساٖا غتؿري عرتٚغ١ املافٝا بططف  َِٓٗ زٚضٙ...

ٍّ ٚايٓسّ  إقبعٗا... َٴسبطٶا إىل ساٍ غبًٝ٘ ٜطٜٛ٘ ايص فري٢َ ب٘ يف ايؿاضع، فٝصٖب 

ٜكف َٓتعُا يف ايكّف ٜٓتعط زٚضٙ بكُت تاّ، فهٌ ظبٕٛ ٖٗٓا ". 26ٚعٛا٤ ايطغب١"

. ٜٓتعطٕٚ ٚقتا 27إْ٘ املهإ ايصٟ ٜتػا٣ٚ فٝ٘ ايصنٛض مجٝعا نأغٓإ املؿط"

ك١ ممٓٛع عًِٝٗ ملػٗا ٚنأْٗا إي٘ ط٬ٜٛ يٝذسٚا أْفػِٗ يف ايٓٗا١ٜ ٚاقفني أَاّ ضاق

ُٶ ٫ّ٩ع٢ً ايبؿط، ٖٚٛ َا ٜططح تػا َتعاٍ ايطٚا١ٜ: "ٌٖ سّكا ارتهٛع ٖٛ  ا يف ٖصَٙٗ

. ٖٚٛ غ٪اٍ تططس٘ ايهاتب١ يف ضٚاٜتٗا أنجط َٔ َط٠، يف 28َآٍ ايٓػا٤ فكط؟"

ٍّٛ ٚا٫غتٗتاض ايصنٛض١ٜ عرب آ٫ف ايػٓني، غاع١ٝ يف  ستاٚي١ َٓٗا اخرتام ساي١ ايتػ

١ٜ ا٭ْج١ٜٛ، ٖٚٛ تعسٌٜ شٚ ز٫٫ت اٯٕ ْفػ٘ إىل إسساخ ْٛع َٔ ايتعسٌٜ يف اهلٛ

عُٝك١، غٛا٤ أنإ ًُٜؼ يف دٖٛطٙ ؾدك١ٝ َكّسغ١ حتسخ تٛاظْا يف ايطٚا١ٜ 

ٝٶا إيٝٗا  .عهٛضٖا، أٚ ؾدك١ٝ َسّْػ١ )عٗٛضا( تهٝف تٛتطٶا ٖٝهً

ا ع٢ً ايؿدكٝات خاقٶ ٚع٢ً ايعُّٛ ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ضبٝع١ دًطٞ قس عًّكت أ٬َّ

-ٙيف َسْٚتٓا ٖص- ٬َسع١ إٔ ايٓػا٤ ا٭ْٝكات ٚادت٬ُٝت ايٓػا١ٝ٥، شيو أْ٘ ميهٔ

يػٔ فكط نا٥ٓات َكسغ١ ٚيهٓٗٔ أٜهٶا آهل١  -ٚسػب َا غعت ايهاتب١ إىل ضمس٘

                                                           
 .53:م املكسض ْفػ٘، 25

 .55املكسض ْفػ٘، م: 26

 .56املكسض ْفػ٘، م: 27

 .72املكسض ْفػ٘، م: 28



 اجليل اجلديد 170                          ...النزوع األسطوري يف الرواية العربية املعاصرة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يناير                       5ج/ – 01ع 

ايٓاؽ ٚتبعح ا٭ٌَ يف ايكًٛب، فٗٔ يػٔ جتػٝسٶا ملكا١َٚ أٚغاط  ضس١ُٝ تػري يف

 ايؿسا٥س فشػب، ٚيهِٓٗ أٜهٶا ق٠ٛ ْاع١ُ يًد٬م.

ا، إش ا ٚعُّٝكايطٚا١ٜ يف ْػدتٗا امل٪غطط٠ تعطٝٓا إحيا٤ٶ خاقًّ َٔ نٌ ٖصا صتس إٔ

اٯخط ٚأض٣ عاملا ٫ ْٗا١ٜ ي٘، بإَهاْٞ إٔ أتفّشل /بإَهاْٞ إٔ أْعط إىل ْفػٞ

 ايرتاخ ايجكايف يًُانٞ ٚأغتذٛب٘ ست٢ أفّػط سانطٟ ٚأغع٢ إىل بٓا٤ َػتكبًٞ.

ّٕ ق١ُٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٫ تكتكط ع٢ً َعٓ اٖا املعطيف فشػب ٚيهّٓٗا أدٌ إ

حتٌُ ق٠ٛ مجاي١ٝ ٖا١ً٥ ٚقسض٠ تأثري أخ٬قٞ عاي١ٝ ع٢ً عكٍٛ ٚأضٚاح املعاقطٜٔ، إْٗا 

ايكٓسٚم ايصٖيب ايصٟ ٜػصٟ ايٛعٞ ٚارترب٠ ايجكاف١ٝ يًؿعٛب ٚا٭دٝاٍ يف ظٌ ايتك١ٝٓ 

ٚايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت انتػشت ايعامل ٚايبٝٛت ٚؾػًت أٚقات ا٭طفاٍ 

 ا عٔ ايعك١ْٝ٬ ٚاٱزضاى ايٛاعٞ دتٖٛط ا٭ؾٝا٤.بعٝسٶ ب ٚدعًت َِٓٗ د٬ّٝٚايؿبا

 خامت١ ايبشح: 

ا يٓعط٠ ايعكٌ ايبؿطٟ إىل ذتع١ ارتًل تهُٔ ؾاعط١ٜ ا٭غطٛض٠ يف نْٛٗا اْعهاغٶ

ا٭ٚىل، أٟ خًل اٱْػإ، يرتتٝب ا٭ؾٝا٤ ٚايعٛاٖط احملٝط١ ب٘، ٚع٢ً ٖصا تهٕٛ 

املهإ /ا٭فعاٍ ا٭ٚىل، إْٗا بسا١ٜ يًعَإ/ا٭ؾٝا٤اذتكب١ ا٭غطٛض١ٜ ٖٞ سكب١ 

املكسؽ َٚٓؿأ ا٭غ٬ف ا٭ٚا٥ٌ، ٚتطتٝب َعاْٞ ايٛدٛز ٚايعامل، َٚٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ 

ِّ نٝفٝات تفهٝهٗا يبٓا٤ أغاطري أخط٣  َعطف١ اغرتاتٝذٝات بٓا٤ ا٭غاطري َٚٔ ث

 تتٛا٤ّ ٚقهاٜا ايعكٛض اي٬سك١. 

ٝٶ - ٛض٠ مل ٜعس ٜٴٓعط إيٝٗا نف١٦ تاضخي١ٝ تطاث١ٝ، ٚإمنا ا إٔ ا٭غطٜتهح يٓا دً

اذتػٞ املتأقٌ يف ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ، -نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايتفهري اذتسغٞ

َّع بأٟ ؾهٌ  ٚنؿهٌ فين "خايل" ي٘ َع٢ٓ َعني َػتكٌ ٚخايس، ميهٔ إٔ ٜط

ّٟ غا١ٜ.  ٭

ّْٚتٓا ٖصٙ - دسٜس، أغطٛض٠ دًذاَـ تٛيس َع ضبٝع١ دًطٞ يف ْل إٔ  ٬ْسغ يف َس

ّٚزٖا بآفام ز٫ي١ٝ دسٜس٠، ٖٚٛ َا  شترتق١ ب٢ٓ ٚأَانٔ ٚأظ١َٓ ٚثكافات دسٜس٠ تع

ٜ٪نس سكٝك١ قٍٛ نًٛز يٝفٞ ؾرتاٚؽ عٔ نٕٛ ا٭غاطري تبك٢ س١ٝ زَٚا ف٬ 

 متٛت.
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َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايتفاقٌٝ ايساخ١ًٝ ٭غطٛض٠ دًذاَـ ٚتفهٝهٗا، تطٜس  -

تعايٞ، املطًل ٚا٭بسٟ يٮضٚاح ارتايس٠، ايهاتب١ )ضبٝع١ دًطٞ( ا٫قرتاب َٔ ايػط امل

دػس إْػاْٞ خايل، ٚنإٔ ايهاتب١ تطٜس إٔ /ستاٚي١ ضبط ٖصٙ ا٭ضٚاح بأغاؽ

ٙ ٚ٭دً٘ خًل ايٛدٛز، يتهٕٛ عٛز٠ ٖصتكٍٛ بإٔ ادتػس اٱْػاْٞ ٖٛ أقٌ ايعامل 

ايطٚح إىل ٖصا ادتػس عٛز٠ أبس١ٜ إىل ا٭قٍٛ، ٜتِ َٔ خ٬هلا إعاز٠ تؿهٌٝ َعاْٞ 

ٌّ َع٘ ايٛعٞ املانٟٛ، ٜٚعاز فٝ٘ تفػري اذتانط امل ٛت ٚاي٫ٛز٠ بؿهٌ ٚاٍع ٜٓش

 ا.ا ٚاعٝٶتفػريٶ

ايطٚا١ٜ تػع٢ داٖس٠ ٱعاز٠ إْؿا٤ ْعاّ فطزٟ ٜٓبين ع٢ً  إٕ ايهاتب١ ٖٗٓا يف ٖصٙ -

ا٭غاطري املهّطغ١، ٖٚٛ َا ٜهعٓا /أغطٛض٠ امل٪يف ارتاق١ ايبعٝس٠ عٔ ايتُٓٝطات

تفػري ا٭غطٛض٠ ٚفشٛاٖا فشػب ٚإمنا يف /ٞ، ٫ يف ؾهٌسكٝك١ أَاّ حتٍٛ نًّ

"قٛض٠ ايعامل ٚايٛدٛز بأنًُ٘، ٖٚٛ َا ٜٓعهؼ بؿهٌ ٚانح يف مسات ايعَإ 

 اذتانط ٚبٓا٤ ايجكاف١. /بع٬هلُا ع٢ً َعاْٞ ايتاضٜذ ٚاملهإ ايًصإ ًٜكٝإ

ُهٔ فشل إٕ حتًٌٝ قٛض٠ املطأ٠ بٓا٤ ع٢ً زضاغ١ ضٚا١ٜ ضبٝع١ دًطٞ جيعٌ َٔ امل -

خكٛقٝات املٛقف ٚايٛعٞ ايصاتٞ يًُطأ٠ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، إش ٜططح ايعٌُ ايفين 

أغ١ً٦ شات ق١ً بعكطْا، نُٛنٛع ايػًط١، ٚزٚض املطأ٠ يف اجملتُع َٚٛقعٗا بايٓػب١ 

يًطدٌ، ٚع٢ً ٖصا ٚبايٓعط إىل َٛقع ا٭ْج٢ يف اجملتُع ايعطبٞ صتسٖا قس أذتكت 

َٚا، فٗٞ ٫ ختطز عٔ إطاض إؾباع ْعٚات ايطدٌ ٚايعٓا١ٜ بارتط١٦ٝ ٚايسْؼ ٚايػٛا١ٜ ز

ٝٶ ا ع٢ً تبعٝتٗا يًطدٌ، ف٬ ٜٴٓعط إيٝٗا إ٫ ا أغاغٶب٘، يٝهٕٛ ٚدٛزٖا بصيو َبٓ

َّا أٚ أختا أٚ ظٚد١ َطٝع١، فاملطأ٠ إشٕ سته١َٛ بايبكا٤ زَٚا حتت غكف  بهْٛٗا ُأ

اْتشاضا أٚ قت٬( أٚ اهل٬ى )ٙ ايػًط١ ا٭بس١ٜ ٜعكب٘ اهل١ُٓٝ ا٭ب١ٜٛ، ٚخطٚدٗا عٔ ٖص

 ايػري يف ططم ايػٛا١ٜ ٚايسْؼ. 

ايطٚا١ٜ ٖٛ مس١ احملانا٠ ايػاخط٠ اييت طبعت  إٕ أبطظ َا ٬ٜسغ ع٢ً ٖصٙ -

َٔ ايككل  -بؿهٌ َكّٓع-ايهاتب١ بٗا ضٚاٜتٗا، يف ستاٚي١ َٓٗا يًػدط١ٜ 

ٕ ٖسف ايطٚا١ٝ٥ ا٭غطٛض١ٜ احملذٛب١ يف عبا٠٤ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ا٭ب١ٜٛ، ٖٚٛ َا ٜجبت أ
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َٶا َٓص ايبسا١ٜ، إْٗا تػع٢ إىل فهح سكٝك١ ايعامل، َٚٔ ثِ  ادتعا٥ط١ٜ ٚانح متا

 زسض ايتفػريات ٚايط٣٩ ايعامل١ٝ امل٪١َٓ بس١ْٝٚ املطأ٠ ٚتبعٝتٗا ٚخهٛعٗا يًطدٌ.

إٕ إعاز٠ قطا٠٤ ا٭غطٛض٠ يف ضٚاٜتٓا ٖٛ ْٛع َٔ إعاز٠ ايتفهري يف املفاِٖٝ  -

املفاِٖٝ املتهًّػ١ اي٬غ١ٝ يٰخط، ايفاضن١ يٛاقع َعكس َٚجري  ٗافٝا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، مبا 

إْٗا غدط١ٜ َٛد١ٗ إىل ايصات ا٭ْج١ٜٛ ٚغًٛنٗا غبٌ ايطنٛر ٚا٫ْبطاح  ،يًػدط١ٜ

أَاّ ايتكايٝس ا٭ب١ٜٛ ٚتفػرياتٗا املٓػًك١، ثِ إىل اٯخط )ايصنط( ٚدعً٘ ٜعٝس ايٓعط يف 

 سػابات٘ ٚض٩ٜت٘ جتاٙ ا٭ْج٢.
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 :ايبشح ًَدـ
ٜع٢ٓ ٖرا ايبشح بدزاض١ إضٗاَات املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ يًٝافعني، ٚايٓعس يف 

َٔ خالٍ منٛذز زٚا٥ٞ يًهاتب١ تػسٜد ايٓذاز بعٓٛإ "ملٔ  ، ٚذيوٜا اييت تعازبٗاايككا

ا يف فٕٓٛ األدب ايعسبٞ عا١َ ا ًًَُٛضٖرٙ ايد١َٝ؟". يكد أّدت املسأ٠ ايعسب١ٝ دًٚز

َع طبتًف  ا َع تػريات ايعؿس اسبدٜح، ٚتفاعاًلٚايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ خاؾ١، دباًٚب

١ أٚ ضٝاض١ٝ أٚ اقتؿاد١ٜ ٚغريٖا. ٚقد أٚيت املسأ٠ قكاٜا اسبٝا٠ ضٛا٤ ناْت ادتُاعٝ

دب األففاٍ عٓا١ٜ نبري٠ يف صباٍ ايكؿ١ ايكؿري٠ خاؾ١، ٜٚعد اهاٖتُاّ ألايعسب١ٝ 

ًَ  يف ٖرا املٝدإ. ظبد ق١ً اٖتُاّ ا يف ٚفٓٓا ايعسبٞ؛ إذا َتأخًسبأدب ايٝافعني اٖتُا

ًٝا زٚا٥ًٝٚمتجٌ زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" منٛذًد ا ٜع٢ٓ بتػهٌٝ ايٛعٞ ايٛفين يد٣ ا عسب

ايٝافعني، ٚدب١ًٝ اسبكا٥ل ايتازخي١ٝ مبا ٜتعًل بايكك١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚسفغ ايرانس٠ 

 ٚاهل١ٜٛ َع تعاقب األدٝاٍ.

 ، ايٓاغ١٦، اهل١ٜٛ.عني، تػسٜد ايٓذاز، زٚا١ٜ املسأ٠أدب ايٝاف :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article is trying to discuss the contributions of women to Arabic 

novel for Young Adults, and look at the issues dealt with in the novel 

“Leman Hazehi Al-dumyah?” by Taghreed Al-Najjar. 

Arab women have played an important role in the arts of Arabic literature 

in general and the Arabi novel in particular, in response to the changes of 

the modern era, and in interaction with various issues of life. Arab women 

also have paid great attention to children’s literature in the field of the 

short story in particular. The interest in Young Adults' literature is 

considered a late interest in the Arab world, as we find lack of interest in 

this field. The above said novel represents an Arabic novel model 

concerned with shaping the national awareness of Young Adults, 

clarifying historical facts regarding the Palestinian cause, and keeping 

memory and identity with the succession of generations. 

                                                         
 ايُٝٔ األزد١ْٝ، ازباَع١ ايرتب١ٜٛ، ايعًّٛ ن١ًٝ . 
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 َكد١َ: 

يٝافعني. "يكد دخٌ يسٚا١ٜ ايعسب١ٝ املٛد١ٗ إىل اٜتٓاٍٚ ٖرا ايبشح دزاض١ دٚز املسأ٠ يف ا

أدب األففاٍ يف عؿسْا اسبايٞ ؾًب ع١ًُٝ تٓػ١٦ األففاٍ جبُٝع أبعادٖا 

س يف ضًٛى هادتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚايفهس١ٜ، فٗٛ مبا حيًُ٘ َٔ َكاَني تؤثِّا

األففاٍ ٚادباٖاتِٗ ٜٚطِٗ يف بٓا٤ غدؿٝاتِٗ اييت تكّٛ عًٝٗا يف املطتكبٌ غدؿ١ٝ 

اجملتُع ازبدٜد. هلرا ٜكطًع بٛظا٥ف نرب٣ يف عًُٝات ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ ٚاهادتُاع١ٝ 

ايعسبٞ، إها إٔ  ايٛفٔ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ اهاٖتُاّ املتأخس بأدب األففاٍ يف 1ٚايطٝاض١ٝ"

دب ألسمس١ٝ نازباَعات، ٚبعض املؤضطات ايجكاف١ٝ، أخرت تٛيٞ ايٗات ازب

٢ُ األففاٍ ٚايٓاغ١٦ عٓا١ٜ نبري٠، ٚذيو بتدؿٝـ َكسزات دزاض١ٝ خاؾ١ ذبت َط

ٚها  أدب األففاٍ، ٚنريو عكد َطابكات عد٠ يف صباٍ ايهتاب١ يألففاٍ ٚايٝافعني.

ميهٔ إغفاٍ أ١ُٖٝ ايهتاب١ يألففاٍ مبدتًف ف٦اتِٗ ايعُس١ٜ، سٝح ٜطِٗ  ٖرا 

 األدب يف ايرتب١ٝ ايٓفط١ٝ ٚاهادتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ بؿٛز٠ ض١ًُٝ.

ّٕ يهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ عُس ايطفٌ ساداتٗا ايبٝٛيٛد ١ٝ ٚايٓفط١ٝ، ٚإٕ ملسس١ً إ

خؿٛؾٝتٗا اييت تفكٞ إىل قسٚز٠ إجياد  31-31ايٓاغ١٦ اييت تتكُٔ ايف١٦ َٔ 

املعازف املال١ُ٥ هلا، ٚايتأند َٔ تٛافل َا ٜكدّ هلا َٔ زعا١ٜ ع٢ً املطت٣ٛ األدبٞ 

  .2مبا ٜتٛافل ٚمنٖٛا

ٚ"األؾٌ إٔ ٜهٕٛ األدب املٛد٘ يًطفٌ خاقعا ملطتٛاٙ، َٚساعٝا يف٦ات٘ ايعُس١ٜ، ألٕ 

ربافب٘، ٚبايتايٞ َٔ األْطب إٔ ٜهٕٛ ضبهَٛا بجكافت٘ ٚعُسٙ  -ايٓـ-ايسضاي١ 

. َٚٔ ٖٓا فٝٓبػٞ ايهتاب١ يف ايككاٜا اييت تػػٌ ايٝافعني ٚايتٛاؾٌ 3ٚٚدداْ٘ ٚب٦ٝت٘"

                                                         
 .16:ف ّ،4112 ٚايتٛشٜع، يًٓػس ؾفا٤ داز: عُإ. 1ط ،ففاٍاأل أدب .زحبٞ عًٝإ، 1

 يًهتاب، ايعا١َ املؿس١ٜ هل١٦ٝا: ايكاٖس٠. 1ط ٚضا٥ط٘، فْٓٛ٘، فًطفت٘،: األففاٍ أدب. ٖادٟ اهلٝيت، 2

 .11:ف ّ،1755

 ٚايفٕٓٛ يًجكاف١ ايٛفين اجملًظ: ايهٜٛت. 1ط ،األففاٍ أدب يف اسبها١ٝ٥ ايب٢ٓ. َٛفل َكدادٟ، 3

 .114:ف ّ،4114 ٚاآلداب،
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، ٚبايتايٞ جيب تكُـ دٚز ايٝافعني ملعسف١ ايطسٜك١ 4َعِٗ يالفالع ع٢ً َػهالتِٗ

اييت ٜفهسٕٚ بٗا ٚاهاٖتُاَات اييت دبربِٗ ٚاملػاعس ٚاهاْفعاهات اييت متٝص َسسًتِٗ 

ايعُس١ٜ دٕٚ إغفاٍ أ١ُٖٝ ايتٛدٝ٘ ٚاهازتكا٤ باملطت٣ٛ املعسيف ٚايٛدداْٞ ٚازبُايٞ 

 هلرٙ ايف١٦.

 ّٕ ايطفٌ ايفًططٝين ٜفسض عًٝ٘ ايٛاقع ايرٟ ٜعٝػ٘ ٜٚٓتُٞ َٚٔ ازبدٜس بايرنس أ

ٗمِ َا اط بايٛفٔ ايرٟ تعسض يالستالٍ، ٚحيإيٝ٘ ساد١ ًَش١ يالزتب ًُّ٘ َطؤٚي١ٝ فه

"َٔ ٖٓا ٜأتٞ سكٓا ٜٚدٚز سٛي٘ ضٛا٤ نإ ممٔ بكٞ يف أزق٘ أٚ تػّسد عٓٗا. 

اد١ٜ باهاستفا٤ بكؿـ َٛد١ٗ يألففاٍ، قادز٠ ع٢ً ٖدّ َهْٛات ضٝاض١ٝ أس

ازباْب َػسق١، تسد يف إفاز ثكاف١ أؾ١ًٝ تتشد٣ ٚذباٍٚ إٔ تفٓد أقٛاها نجري٠ 

نتًو اييت ٜؿدزٖا ايفهس ايؿْٗٝٛٞ، يف َطاز ٜكرتب َٔ قسا٠٤ َكاد٠ َؤثس٠ 

ٚفاع١ً، متتًو قدز٠ ع٢ً تعس١ٜ ايتٓاقكات احملبٛن١ يف ايٛدٛد ايػهًٞ يٓـ َا. 

َهْٛات اسبادث١ ايجكاف١ٝ ايؿ١ْٝٛٝٗ، ها بد َٔ اهاعتٓا٤ بٓؿٛف قادز٠ ع٢ً ٖدّ 

فايطفٌ ايعسبٞ َعيّن مبعسف١ اسبكٝك١، ٖٚٛ َا ميهٔ ذبكٝك٘ عرب  ٚإعاد٠ تسنٝبٗا...

إفاز فاعٌ يف ايهتاب١ ٜتب٢ٓ ساهات نتاب١ٝ تٓشٛ إىل تفهٝو خطاب اهاستالٍ، 

فتهػف يًطفٌ يف نٌ َهإ عُا سدخ يفًططني َٔ ٚد١ٗ ْعس َٔ ٚقع عًِٝٗ 

ٜعد دص٤ا َٔ ذانس٠ فًطط١ٝٓٝ ها بد َٔ إٔ حيتفغ بٗا ايعكٌ ٚايكًب  ايعًِ، مما

 .5َعا"

ٚقد تٓاٍٚ ايبشح اسبدٜح عٔ دٚز ايسٚا١ٜ يف تػهٌٝ ايٛعٞ دباٙ "ايكك١ٝ 

١ٜٛ ٚايرتاخ ايعسبٞ ايفًططٝين، َٔ خالٍ ذبًٌٝ األسداخ ممجال باهل ايفًطط١ٝٓٝ"

 .ٚاسبٛازات اييت متس بٗا ايطف١ً ايٝافع١ يف زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"

                                                         
 ايكَٛٞ املسنص: ايكاٖس٠. 1ط زادٞ، ٚضايٞ ايػازْٚٞ ٜعكٛب: تس ،يألففاٍ ايهتاب١ َٗاز٠. دٕٛ آٜهٔ، 4

 .146:ف ّ،4114 ١،يًرتمج

ُّإ. 1ط ،األففاٍ قؿـ يف ْكد١ٜ ٚزؤ٣ إغهايٝات. زشإ إبساِٖٝ، 5  ،4141ّ يًٓػس، األ١ًٖٝ ايداز: ع

 .41:ف
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نُا تٓاٍٚ ايبشح ؾٛز٠ اآلخس يف ايسٚا١ٜ؛ فكد َّٝصت زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" بني 

ًؿ١ْٝٛٝٗ ؾٛزتني يآلخس، األٚىل متجًت باآلخس ايؿْٗٝٛٞ احملتٌ أٚ املؤٜد ي

 ٚاهاستالٍ، ٚايجا١ْٝ متجًت باآلخس املفٓد يالستالٍ املفتت يًطسد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ.

 :َػه١ً ايدزاض١

ًُميجٌ األدب ايرٟ تكدَ٘ املسأ٠ زافًد ا يف األدب ايعسبٞ ٚها ضُٝا ايفٔ ا ٚضبٛزًٜا َٗ

يٝافعني نإ شًٌٝ. ٚيف صباٍ ايسٚا١ٜ املٛد١ٗ إىل اايسٚا٥ٞ، ٜطتشل ايدزاض١ ٚايت

ٕ ناْت ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ املٛد١ٗ ًُسأ٠ دٚز نبري يف تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً ٖرٙ ايف١٦ ٚإي

يٝافعني َا شايت بهسا. يرا ٜطع٢ ٖرا ايبشح يدزاض١ عٌُ فين زٚا٥ٞ ْطٟٛ إىل ا

 َٛد٘ يًٝافعني َطتذًٝا اشبؿا٥ـ املٛقٛع١ٝ ٚايف١ٝٓ فٝ٘.

 :أض١ً٦ ايدزاض١

 اآلت١ٝ: إلداب١ عٔ األض١ً٦تطُح ٖرٙ ايدزاض١ إىل ا

 يٝافعني، ممج١ً بسٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"؟ايسؤ١ٜ اييت ذبًُٗا زٚا١ٜ َٛد١ٗ إىل اَا  -

ٌٖ ظبشت ايهاتب١ يف خطابٗا ايسٚا٥ٞ يًٝافعني فٓٝا ع٢ً ايسغِ َٔ ذبًُٝ٘ بككاٜا  -

 َٚٛقٛعات ضٝاض١ٝ ٚٚف١ٝٓ؟

 نٝف زمست ايسٚا١ٜ ؾٛز٠ اآلخس؟ -

 احملت١ً" يف ذٖٔ املتًكٞ ايٝافع؟ نٝف ؾٛزت ايسٚا١ٜ املهإ "فًططني -

 :أ١ُٖٝ ايدزاض١

 تهُٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ يف:

ط ايك٤ٛ ع٢ً منٛذز زٚا٥ٞ ْطٟٛ يًٝافعني؛ إذ تعد ايسٚاٜات يف ٖرا اجملاٍ تطًّ -

 زٜاد١ٜ.

 يٝافعني.إىل اا َٔ اشبؿا٥ـ املٛقٛع١ٝ ٚايف١ٝٓ يًسٚاٜات املٛد١ٗ ف بعًكػهت -

يف األدب ايعسبٞ خاؾ١ ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ يف ايكسٕ اسبادٟ  تبني بعض إضٗاَات املسأ٠ -

 ٚايعػسٜٔ.

ا ٜتٓاٍٚ قك١ٝ َؿري١ٜ تتعًل بايٛدٛد ايعسبٞ ٚاهاستالٍ ا زٚا٥ًٝتدزع منٛذًد -

 ايؿْٗٝٛٞ يفًططني.
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 تبني ؾٛز٠ اآلخس، ٚتهػف ضسدٜت٘ ٚفل زؤ١ٜ ايسٚا١ٜ. -

 َٓٗر ايدزاض١:

غري َس٠، ٚايٛقٛف عٓد َالَح ايعاٖس٠ فسقت فبٝع١ ايدزاض١ قسا٠٤ ايٓـ األدبٞ 

املدزٚض١، ٚٚؾفٗا ٚذبًًٝٗا ٚتعًًٝٗا، ٚزبطٗا بطٝاقٗا اهادتُاعٞ، ٚايبشح عٔ 

ايػهٌ ايرٟ قدّ فٝ٘ احملت٣ٛ ٚدهايت٘، ٚاقتك٢ ذيو اهاضتعا١ْ باملٓٗذني اهادتُاعٞ 

 ٚازبُايٞ.

١ٜٛ ٚايرتاخ ايعسبٞ ممجال باهل ايسٚا١ٜ ٚتػهٌٝ ايٛعٞ دباٙ "ايكك١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ"

 ايفًططٝين:

تعّبس اهل١ٜٛ عٔ سكٝك١ ايػ٤ٞ املطًك١ املػت١ًُ ع٢ً ؾفات٘ األضاض١ٝ ٚازبٖٛس١ٜ، اييت 

ا، نُا تعرب عٔ خاؾ١ٝ املطابك١؛ أٟ َطابك١ ايػ٤ٞ متّٝصٙ عٔ غريٙ ٚدبعً٘ َتفسًد

زبٖٛسٟ ٞ ٚايٓفط٘ أٚ ملجًٝ٘. فاهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ ألٟ غعب ٖٞ املكداز ايجابت ٚاألضاض

كطُات ٚاشبؿا٥ـ ايعا١َ اييت متّٝص سكاز٠ عٔ غريٖا َٔ ايٚٚاملػرتى َٔ ايطُات 

اْعداّ غعٛز ايفسد بٜٗٛت٘ ْتٝذ١ عٛاٌَ داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ قد ّٜٛيد يدٜ٘  اسبكازات. إٕ

، 6أش١َ يف اهل١ٜٛ اييت تفسش بدٚزٖا أش١َ يف ايٛعٞ، فتؤدٟ إىل قٝاع اهل١ٜٛ ْٗا٥ٝا

ٚاهل١ٜٛ ها تتذصأ، ٚها تتٛشع َٓاؾف١ أٚ َجايج١، ٚها تؿٓف يف خاْات ضبدٚد٠ َٚٓفؿ١ً 

ٚاسد٠ َٔ صبُٛع١ عٓاؾس ها تتطابل بني غدـ بٌ ١ٜٖٛ  عٔ بعكٗا ايبعض...

 .7ٚآخس

َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ تسب١ٝ ٚتعصٜص األدٝاٍ ايؿاعد٠ يتُجٌ ٖرٙ اهل١ٜٛ دٕٚ غٛا٥ب أٚ 

تػهٌ ايػدؿ١ٝ تػٖٛات يٝهٕٛ يدِٜٗ ايٛعٞ ايهايف يفِٗ ايجٛابت اييت 

 اسبكاز١ٜ.

ٚتبدٚ ايرانس٠ عٔ ايٛفٔ يد٣ ايفًططٝين ايرٟ حيًِ بأزق٘ املفكٛد٠، نسسِ  

داف٧ ٚدًٌٝ، ها ْكـ فٝ٘ ٚها خًٌ. نُا يٛ ناْت ايرانس٠ بٝتا قدميا َٔ بٝٛت 

                                                         
 ،ايٓاظِ ٚاإلفاز ايتػهٌٝ خؿٛؾ١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ايٛف١ٝٓ اهل١ٜٛ .غٛؽ أبٛ ٚأمحد حايفتا عبد ايكًكًٝٞ، 6

 .11:ف ّ،4114 ٚايالد٦ني، املٛاف١ٓ سكٛم ملؿادز ايفًططٝين املسنص: فًططني. 1ط

 .14:ف ّ،4114 ايفازابٞ، داز: بريٚت. 2ط بٝكٕٛ، ١ًْٗ: تس ،ايكات١ً اهلٜٛات. أَني َعًٛف، 7
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ايكس٣، اييت ناْت ٚاييت تكٝف إيٝٗا ذانس٠ ايالد٧ َا غا٤ت َٔ أيٛإ ٚؾٛز 

 8ازبُاٍ
. 

فبُٝٓا ربٛض  ،9ٚتٓعهظ ٖرٙ ايرانس٠ بؿٛز٠ د١ًٝ يف زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"

د١َٝ سبفٝدتٗا ايؿػري٠ ْد٣ ايبايػ١ َٔ ايعُس ازبد٠ "ي٢ًٝ" زسًتٗا يف ايبشح عٔ 

تعسض ايسٚا١ٜ َٔ خالٍ ايطسد ٚاسبٛاز بعض ايككاٜا املتعًك١ بايٛدٛد  .مخظ ضٓٛات

ٚا١ٜ ٜدٚز َععُٗا يف ايعسبٞ ٚاهاستالٍ اإلضسا٥ًٝٞ يف فًططني. فُع إٔ أسداخ ايس

"غٝهاغٛ" يف ايٛهاٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ إها إٔ ايػدؿ١ٝ ايس٥ٝط١ "ي٢ًٝ" تعسض 

ا َٔ سٝاتٗا ٚسٝا٠ أضستٗا يف فًططني ٚيبٓإ َٔ خالٍ اضرتداع ايعدٜد ا نبرًيداًْب

 َٔ ايرنسٜات اييت تستبط بٗا أسداخ ايسٚا١ٜ بطسٜك١ أٚ بأخس٣.

فتتاح ايٓـ ٚاهاْطالم َٓ٘ عبٛ درب املتًكٞ ٚتب٦ٝري ٜٚػهٌ ايعٓٛإ غبه١ دهاي١ٝ ها

. ٚميجٌ عٓٛإ ايسٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" ايعتب١ األٚىل اييت تجري املتًكٞ ٚتػعٌ 10اْتباٖ٘

ب١ عٔ ٖرا ايطؤاٍ ايرٟ ضرتتبط ب٘ أسداخ ايسٚا١ٜ َٔ خالٍ فكٛي٘ ملعسف١ اإلدا

ملعسف١ نٝف ٚؾًت د١َٝ ددتٗا ي٢ًٝ إىل  "أز٣ٚ"زس١ً َجري٠ تكّٛ بٗا اسبفٝد٠ 

ًَ  ا.غٝهاغٛ بعد إٔ تسنتٗا يف فًططني بعد اهاستالٍ ألنجس َٔ مخطني عا

 غبه١ يد١َٝ َٔ خالٍ حبجٗا عٔ د١َٝ غب١ٗٝ بد١َٝ ددتٗا يفٚتؿٌ اسبفٝد٠ إىل ا

اإلْرتْت يف أسد املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ، بايؿدف١ دبد يعب١ ددتٗا ْفطٗا، مما ٜجري 

 محاضتٗا ٚفكٛهلا ملعسف١ ايطس ايهأَ ٚزا٤ ايد١َٝ.

إٕ ايد١َٝ تػهٌ سًك١ ايبشح عٔ اسبل ايكا٥ع ٚعٔ ايٛفٔ املطًٛب، َٔ خالٍ 

ٝد تػهٌٝ ايٛعٞ ٚتعصش تعسٜف املتًكٞ ايٝافع بتازٜذ فًططني ٚسكٝك١ اهاستالٍ؛ إذ تع

                                                         
 ايبٝكا٤، ايداز. 1ط ايفًططٝين، ايجكايف اشبطاب يف ٚايؿ١ْٝٛٝٗ اهلصمي١ املػًٛبني، س٠ذان. فٝؿٌ دزاز، 8

 .5:ف ّ،4114ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: املػسب

 ٚايٝافعني األففاٍ ف١٦ عٔ اإلَازات يف ايطفٌ يهتاب اتؿاهات دا٥ص٠ ع٢ً" ؟ايد١َٝ ٖرٙ ملٔ" زٚا١ٜ ساشت 9

 .4117ّ يعاّ

 ّ،4112يًجكاف١، األع٢ً اجملًظ: ايكاٖس٠. 1ط ،ايتأٌٜٚ ٚبٓا٤ ايعتبات يف ايعالَات ١ٜٖٛ. غعٝب سًٝفٞ، 10

 .7:ف
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اهاْتُا٤ ٚذبدد املٛقف َٔ اآلخس َٔ خالٍ تٛقٝح اهل١ٜٛ اسبكٝك١ٝ يًُهإ 

 ٚيإلْطإ.

ٚظبد ذيو يف غري َٛقع يف ايٓـ ايسٚا٥ٞ؛ فطعٝد ؾدٜل أز٣ٚ "اسبفٝد٠ ايٝافع١" 

ا يٛ متهٓا َٔ إٔ ا َٚجرًيا بعد إٔ عسف بأَس ايد١َٝ: "أئ ٜهٕٛ زا٥ًعٜكٍٛ َتشًُط

ّ 3491ا سؿٌ يًد١َٝ َٓر إٔ تسنتٗا ددتو يف بٝت عا٥ًتٗا يف ٜافا ض١ٓ ْعسف َاذ

ّ؟ أظٔ إٔ 2002إىل إٔ عجست عًٝٗا سفٝدتٗا بايؿدف١ يف ايٛهاٜات املتشد٠ عاّ 

. ٚيف سٛاز 11ددتو ضتفسح نجريا يٛ متهٓا َٔ ذيو، فٗرٙ ايد١َٝ تعين هلا ايهجري"

ا َٔ املعاْا٠ اييت تعّسض هلا ايػعب ايفًططٝين ي٢ًٝ اشبٝايٞ َع ايد١َٝ تعسض داًْب

ٌٖ " ْتٝذ١ اهاستالٍ ايؿْٗٝٛٞ، ٚتبني اهلذس٠ اهاقطساز١ٜ ْتٝذ١ تٓهٌٝ اهاستالٍ:

ها تػكيب َين، فًِ ٜهٔ مبكدٚزٟ إٔ  أْت غاقب١ َين ألْين تسنتو يف ٜافا؟ ها...

 أترنسٜٔ أؾٛات فًكات ايسؾاف يف املد١ٜٓ ٚاهاْفذازات املتتاي١ٝ؟... ...آخرى

ُّس بايسعب ٚعبٔ ْطُع عٔ أعداد ايرٜٔ قتًٛا ٚايرٜٔ فسدٚا  أترنسٜٔ ايػعٛز املتط

 .12َٔ بٝٛتِٗ ٚقساِٖ..."

ٜات ذنسٜات ي٢ًٝ ضب١ًُ باألمل ٚايكٗس ايرٟ مل ٜسسِ ففٛيتٗا، فعًكت ذنس إٕ

 فعٝع١ ملا دس٣ ألًٖٗا ٚيًٓاع سني ٖامجِٗ اهاستالٍ. فتكٍٛ َطرتدع١ ذنسٜاتٗا:

ل اشبالف َٔ دشِٝ اسبسب "نإ ايبشس ٜعّر جبُٛع ايٓاع اييت تبشح عٔ فسٜ

سٝح ناْت قٛات اهلادٓاٙ ٚايبًُاح تالسكِٗ ٚتطًل عًِٝٗ ايسؾاف  ٚايعدٚإ،

 .13يتشجِٗ ع٢ً املػادز٠..."

ًُٖٚهرا غّهٌ تٝاز اهاضرتداع َؿدًز ا يف ايبٓا٤ ايطسدٟ؛ يًهػف عٔ ا َٗ

ايرنسٜات اييت ذبٌُ ؾٛز٠ املاقٞ، ٚاسبكٝك١ اييت ذبسف زؤ١ٜ ايسٚا١ٜ ع٢ً 

إٜؿاهلا زبٌٝ ايٝافعني ايرٜٔ مل ٜسٚا ايٛفٔ "فًططني" ٚزمبا خيػ٢ أِْٗ مل ٜستبطٛا 

 ب٘ سل اهازتباط.

                                                         
ُّإ. 1ط ،ايد١َٝ؟ ٖرٙ ملٔ. تػسٜد ايٓذاز، 11  .21:ف ّ،4117 ايط٣ًٛ، داز: ع

 .66-65:ف ْفط٘، املؿدز 12

 .66:ف ْفط٘، املؿدز 13
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اييت تعٌُ ع٢ً سفغ ايرانس٠، ٚبايتايٞ سفغ تازٜذ أ١َ َٚٔ ٖرٙ ايؿٛز ايطسد١ٜ 

فًططني تصداد  ١ٜٖٛٚ غعب َٔ ايكٝاع، تكٍٛ ازبد٠: "ناْت األخباز اييت تسدْا َٔ

ًَا بعد ّٜٛ أعًٔ ايٝٗٛد دٚيتِٗ ٚاْتؿسٚا يف فسد أٌٖ ايبًد، ٚٚقعٛا بعض . ..ض٤ًٛا ٜٛ

ٛ" ٚفسقٛا ع٢ً آخسٜٔ َٔ تبك٢ يف ضذٕٛ َفتٛس١، َٔ املفازق١ أِْٗ أمسٖٛا "دٝت

اسبهِ ايعطهسٟ سٝح َٓعِٖٛ َٔ َػادز٠ َدِْٗ أٚ بًداتِٗ دٕٚ اسبؿٍٛ ع٢ً 

إذٕ َٔ ايطًطات ايعطهس١ٜ فٝٗا. استًت عا٥الت ٜٗٛد١ٜ َٗادس٠ ايبٝٛت ايعسب١ٝ 

 .14بأثاثٗا ٚذنسٜاتٗا ٚأسالّ َٔ عاغٛا فٝٗا"

ٚا١ٜ منٛذز األّ املجابس٠، تًو املسأ٠ اييت ها ٚيف اضرتداع ي٢ًٝ يًرنسٜات عسقت ايس

أَا أَٞ، فكد ناْت سكا " ٜهطسٖا اهاستالٍ ٚتطاْد عا٥ًتٗا يف أسًو ايعسٚف.

ضٝد٠ زا٥ع١ أثجت يٓا بٝتا مجٝال َٔ أقٌ ايكًٌٝ. اغرتت َٔ با٥ع اشبكاز ؾٓادٜل 

 خػب١ٝ، ٚاغرتت َٔ ضٛم "ضسضل" يألقُػ١ قطعا َٔ عٝٓات ٚبٛاقٞ ايكُاؽ بطس

ّٛيت ايؿٓادٜل اشبػب١ٝ إىل خصاْتني، ٚاسد٠ يًُالبظ ٚأخس٣  ِّ س خبظ. ث

 .15يألسر١ٜ..."

ٚتهسع ايسٚا١ٜ سسف األّ ع٢ً إٔ ٜتك٢ً أٚهادٖا ايتعًِٝ َُٗا ناْت ايعسٚف 

 فػسع ق١ُٝ ايعًِ َٔ أععِ ايكِٝ اييت مل تػفًٗا ايسٚا١ٜ.

"ضأعٌُ ٚأضاعد أبٞ، ها ساد١ يٞ  اٍ عاٖد:"بعد إٔ ضذًٓا أبٞ يف املدازع، ق

يًدزاض١ ٚيًُدزض١. "ناْت أٍٚ َس٠ أز٣ فٝٗا أَٞ غاقب١ هلرٙ ايدزد١. ؾسخت يف 

"َاذا تكٍٛ ٜا ٚيد؟ أِٖ غ٤ٞ يف ايدْٝا ايعًِ ٚاملدزض١، بدٕٚ ايعًِ َا  ٚدٗ٘ قا١ً٥:

ًك١ بٝط٣ٛ اإلْطإ غٞ. امسعٛا َين َٓٝح، َا زح ٜفٝدنِ غري ايعًِ. سطٖٛا س

ضاَعني غٛ بكٍٛ؟ ايًٞ بدٚ  ...ٓا َٔ ازبٛع بتهًُٛا تعًُٝهِبٛدْهِ ...ست٢ يٛ َت

 .16ٜػتػٌ َٓهِ ٜػتػٌ باهاداشات ٚأٜاّ ايعطٌ"

                                                         
 .76:ف ْفط٘، املؿدز 14

 .114:ف ْفط٘، املؿدز 15

 .111:ف ْفط٘، املؿدز 16
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يكد زاٚح ايبٓا٤ ايطسدٟ يف تػهًٝ٘ ي١ًٜٛٗ ايٛف١ٝٓ بني املاقٞ ممجال بايرنسٜات، 

املهإ  ملؤمتسات، فايرانس٠ تطتشكسٚاسباقس ممجال بإيكا٤ احملاقسات ٚعكد ا

"فًططني" ايرٟ مل ٜهٔ ضٗال ع٢ً أًٖ٘ َػادزت٘، فتبك٢ ؾٛز٠ املهإ ساقس٠ 

 هازتباف٘ باهل١ٜٛ ٚازبرٚز.

ّٔ أْٓا ضٓعٛد بعد إٔ تٗدأ األٚقاع. اعتكدْا أْٓا  "ٜا ابين، عٓدَا غادزْا ٜافا، نٓا ْع

ػادز٠ ٜافا أبدا، نٝف ٜسغب ضٓػٝب بكع١ غٗٛز يف أضٛأ األسٛاٍ. مل ٜسغب أبٞ مب

أسد يف تسى ٚفٓ٘؟ أبٞ ٜعػل ٜافا، فبٝتٓا ايرٟ ٜعتص ب٘ ٖٓاى ٚنريو عًُ٘ 

ّٔ األَٛز بدأت تط٤ٛ يف ٜافا، ٚأَٞ ناْت ساَال  ٚأؾدقاؤٙ ٚباقٞ أفساد عا٥ًت٘؛ يه

 .17يف ايػٗس ايطادع..."

ًََٚٔ خالٍ دع٠ٛ ضعٝد يؿدٜكت٘ أز٣ٚ سفٝد٠ ايدن ا تٛز٠ ي٢ًٝ، تعٗس ايسٚا١ٜ اٖتُا

ا مبد١ٜٓ ٜافا اييت تعد َٔ أٚا٥ٌ املدٕ ايفًطط١ٝٓٝ اييت تعسقت يالعتدا٤ َٔ قبٌ خاًؾ

 ايؿٗا١ٜٓ َٚٔ ثِ استالٍ ٖرٙ املد١ٜٓ َع ايعدٜد َٔ املدٕ ايفًطط١ٝٓٝ األخس٣.

"يألضف ْطٝت إٔ آخر زقِ ٖاتفو بعد احملاقس٠، فطًبت٘ َٔ ددتو.  ٜكٍٛ ضعٝد:

أزدٛ أها متاْعٞ. أْا ز٥ٝظ ْادٟ ايطُٝٓا يف ازباَع١، ٚأزدٛ إٔ تكبًٞ دعٛتٞ سبكٛز 

عسض خاف يفًِٝ "ْعِٝ ٚٚدٜع١" يًُدسد١ ظب٣ٛ ظّباز. أْا َتأند أْ٘ ضٝعذبو فٗٛ 

ّ. أيٝطت ٖرٙ َد١ٜٓ أددادى يف 3491حيهٞ قؿ١ َد١ٜٓ ٜافا قبٌ عاّ 

 .18فًططني؟..."

٢ ايػدؿ١ٝ ايٛف١ٝٓ ايفاع١ً، فٗٞ أضتاذ٠ داَع١ٝ ْٚاغط١ يف ايتعسٜف ب١ٜٛٗ ٚمتجٌ يًٝ

فًططني، ٖٚٞ تطتعد إليكا٤ ضباقس٠ يف داَع١ "دٟ بٍٛ" بعٓٛإ "ضسق١ ايرتاخ 

فٓالسغ اٖتُاّ ايسٚا١ٜ بتٓاٍٚ َٛقٛعات  ،19ٚاهل١ٜٛ ايٛف١ٝٓ. نٝف ْتؿد٣ هلا؟"

١ٝٓ ٖٚٞ ضب١ًُ بايتطاؤهات اييت تجري اٖتُاّ ٚفكٍٛ ١َُٗ نايرتاخ ٚاهل١ٜٛ ايٛف

 ايٝافع ملعسف١ دهاهاتٗا.

                                                         
 .33:ف ْفط٘، املؿدز 17

 .21:ف ْفط٘، املؿدز 18

 .6:ف ْفط٘، املؿدز 19
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ايسٚا١ٜ تطع٢ يتعُٝل اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ ٚيتذًٝتٗا َٔ أ١ٜ غٛا٥ب ٜػٖٛٗا  إٕ

اهاستالٍ َٔ خالٍ تسنٝص ايسٚا١ٜ ع٢ً إبساش َالَح ايرتاخ ضٛا٤ يف األشٜا٤، أٚ 

 َانٔ ٚاملعامل يف فًططني.األثاخ، أٚ ايفٕٓٛ، أٚ أمسا٤ األ

خٛتٞ إىل املدزض١. ذٖب عاٖد "خسدت َع إ تكٍٛ ي٢ًٝ َطتعٝد٠ ذنسٜات ففٛيتٗا:

َّا أْا َٚسِٜ فُكٝٓا يف اهادباٙ  ٚسطين ٚعْٛٞ بادباٙ فسٜل َدزض١ ايعاَس١ٜ، أ

ع ازَع تٛقٝح يف اهلاَؼ إٔ ٖرٙ أمسا٤ َد ، 20 املعانظ عبٛ َدزض١ ايصٖسا٤"

 يًرنٛز ٚاإلْاخ يف َد١ٜٓ ٜافا.

بُٝٓا ذبًكت بعض ايفتٝات يف صبُٛعات " ٚتكٍٛ َعّسف١ ببعض أمسا٤ األيعاب ايرتاث١ٝ:

َٚٔ خالٍ يباضٗا ذباٍٚ ي٢ًٝ اسبفاظ ع٢ً  .21ٖٚٔ ًٜعدي" اإلنظ" ٚ"ْط اسببٌ"...."

ٍ َصّٜٔ بايتطسٜص ايفًططٝين "ناْت ْعازات ايكسا٠٤ تتدىل سٍٛ زقبتٗا، ٚغا ٖٜٛتٗا:

ًٜف نتفٝٗا، نإ ايػاٍ غعازٖا ايدا٥ِ ايرٟ تكع٘ ع٢ً نتفٝٗا يف نٌ 

بعض املٓاضبات ايرتاث١ٝ . باإلقاف١ يرنس 22 ضباقس٠، ٚيف نٌ َكاب١ً تًفص١ْٜٝٛ"

 .23نُٛضِ ايٓيب زٚبني َٚٛضِ قطف مثاز ايربتكاٍ ٚايٛف١ٝٓ

ٜٚبك٢ إٔ ْػري إىل بٓا٤ األسداخ ايتتابعٞ ع٢ً ايسغِ َٔ اضتشكاز ايرنسٜات إها إٔ 

صبسٜات األسداخ ٚاملػاَس٠ اييت تكّٛ بٗا اسبفٝد٠ أز٣ٚ يًبشح عٔ د١َٝ ازبد٠ تطري 

خبٝط سدثٞ َرتابط َٚتتابع، ٜدفع بعك٘ بعكا إىل األَاّ. ٖٚٓاى َٔ ٜػري إىل إٔ 

ٓا٤ زٚا١ٜ ايفتٝإ ٚٚفل ْطل ايتتابع ٖٛ عٝٓ٘ ايرٟ دعٌ َٔ ٖرا ذيو َفتاح ايٓذاح يف ب

ايٓطل َكبٛها بٌ َال٥ُا هلرٙ ايسٚا١ٜ ٚيكاز٥ٗا،أٟ إٔ ٜطري اشبط اسبدثٞ باضتكا١َ 

ٚادباٙ ٚاسد إىل األَاّ )املطتكبٌ(، بدٕٚ قطع أٚ خًد١ً أٚ تعكٝد أٚ تػابو مما قد 

 .24ظبدٙ يف غايب١ٝ األْطام األخس٣
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 .14:ف ْفط٘، املؿدز 22

 .142-132:ف ْفط٘، املؿدز 23

 ٚايٓػس، يًدزاضات ايعسب١ٝ املؤضط١: بريٚت. 1ط ،ٚاملٛقٛعات ايفٔ خؿا٥ـ ايفتٝإ زٚا١ٜ. ظبِ ناظِ، 24
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 :ؾٛز٠ اآلخس يف زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"

َّٝصت زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" بني ؾٛزتني يآلخس، األٚىل متجًت باآلخس ايؿْٗٝٛٞ 

ٍ، ٚايجا١ْٝ متجًت باآلخس املفٓد يالستالٍ املفتت احملتٌ أٚ املؤٜد يًؿ١ْٝٛٝٗ ٚاهاستال

 يًطسد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ.

 ؾٛز٠ اآلخس املؤٜد يًؿ١ْٝٛٝٗ: -أ

فٓذد ف١٦ َٔ اسبكٛز يف احملاقس٠ اييت تًكٝٗا ايدنتٛز٠ ي٢ًٝ عٔ ايرتاخ ايفططٝين 

تجري غػبا ٚتػٜٛػا؛ ألْٗا تسفض اهاعرتاف يف سل ايفًططٝٓٝني بفًططني.."اَتألت 

باسبكٛز ايرٜٔ نإ َععُِٗ َٔ فالب ازباَع١، ٚنإ بعكِٗ َٔ ازباي١ٝ  ايكاع١

ايعسب١ٝ يف املد١ٜٓ. ٚنايعاد٠ يف َجٌ ٖرٙ ايًكا٤ات، فكد دًطت صبُٛع١ َٔ ايػباب 

ايرٜٔ ازتدٚا قُؿاْا قط١ٝٓ عًٝٗا زَٛش ؾ١ْٝٛٝٗ يف ايؿف اشبًفٞ يف أسد داْيب 

 .25يتػٜٛؼ ع٢ً احملاقس٠"ايكاع١، ِٖٚ ع٢ً أٖب١ اهاضتعداد يًُػاغب١ ٚا

يكد أّثس ٖرا اسبدخ يف اسبفٝد٠ أز٣ٚ ٚدفعٗا يًتُطو أنجس بٜٗٛتٗا ٚدرٚزٖا 

 ٚايدفاع عٔ اسبكٝك١ ايػا٥ب١:

ا. مل تهٔ يتٗتِ قبٌ ٖرا ايّٝٛ بايٓكاؽ "خسدت أز٣ٚ َٔ ايكاع١ ٖٚٞ تسدبف غكًب

باَتٝاش، فٗٛ ها ٜعٓٝٗا  ا مماًلا ضٝاضًٝاملا اعتربت٘ َٛقًٛعايدا٥س سٍٛ فًططني، فًط

غدؿٝا ٚها ساد١ ألٕ تفُٗ٘ أٚ تتفاعٌ َع٘؛ فٗٞ نُا ناْت تكٍٛ يٓفطٗا 

أَسٜه١ٝ املٛيد، ٚيهٓٗا عٓدَا اضتُعت زبدتٗا ٖٚٞ تتشدخ بػػف ٚق٠ٛ ٜٚكني، 

ٔ ايٛهاد٠ غعست ألٍٚ َس٠ باهاْتُا٤ إىل درٚزٖا، ٚأٜكٓت إٔ َا تػعس ب٘ أنرب َ

 .26بهجري"

ٖٚهرا تطع٢ ايسٚا١ٜ يسبط ايٝافع ايعسبٞ بٜٗٛت٘ ٚبككاٜا أَت٘ ٚفِٗ سكٝك١ ايؿساع  

ايعسبٞ اإلضسا٥ًٝٞ، دٕٚ ذبٌٜٛ ايٓـ ايسٚا٥ٞ جملسد َعًَٛات تازخي١ٝ داف١. نُا 

ْطٝاْ٘ َجًت خامت١ ايسٚا١ٜ سبع١ ايتٜٓٛس ٖٚٞ متطو ازبٌٝ ازبدٜد بٛفٓ٘ ٚعدّ 

 نُا ٜدعٞ اهاستالٍ.

                                                         
 .11:ف. ايد١َٝ؟ ٖرٙ ملٔ. تػسٜد ايٓذاز، 25

 .11:ف ْفط٘، املؿدز 26
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تٗا َٔ قبٌ دٓٛد ٢ ٚسفٝدتٗا أز٣ٚ يفًططني تتِ َعاًَٚيف َطاز ايًد أثٓا٤ شٜاز٠ يًٝ

اهاستالٍ بطسٜك١ فع١ سني عسفٛا إٔ ي٢ًٝ َٔ أؾٌ فًططٝين. أَا املسأ٠ اييت ضهٓت 

يف بٝت ي٢ًٝ ٚأًٖٗا يف فًططني فكد اضتا٤ت َٔ شٜاز٠ ي٢ًٝ يبٝت أًٖٗا ٚقاَت 

 .بطسدٖا

 املفٓد يًؿ١ْٝٛٝٗ: ؾٛز٠ اآلخس -ب

ٚمتجًت ٖرٙ ايؿٛز٠ بػدؿ١ٝ "ْٛزٜت" اييت ناْت ٚعا٥ًتٗا أٍٚ َٔ ضهٔ بٝت ي٢ًٝ 

بعد إٔ مت تٗذريٖا ٚأًٖٗا َٓ٘، إها إٔ ْٛزٜت ٚقفت َٛقفا َعادٜا يالستالٍ، ٚغادزت 

فًططني َعرتف١ بأسك١ٝ ايفًططٝٓٝني فٝٗا، ٚمل ٜتٛقف األَس عٓد ٖرا اسبد بٌ 

ًُت نٓاغط١ سبكٛم اإلْطإ، ٚقاَت بايدفاع عٔ سكٛم ايفًططٝٓٝني يف ضبانِ ع

اهاستالٍ ثِ يف ايٛهاٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ. تكٍٛ "ْٛزٜت" ي٢ًًٝ بعد إٔ تكابًتا يف 

١ٝ اييت قاَت بٗا أز٣ٚ ٚؾدٜكتٗا: ايٛهاٜات املتشد٠ بعد َػاَس٠ ايبشح عٔ زس١ً ايدَ

ّٕ َٔ سكو إٔ تعسيف َا س" ؿٌ بعد إٔ غادزمت بٝتهِ. ها ٜٛدد عٓدٟ نًُات أظٔ أ

ٌّ َا سدخ َٚا شاٍ حيدخ ست٢ اآلٕ. ٚيهٔ َٓر إٔ نٓت فف١ً يف ْفظ  تربز ن

 .27."، ٚأْا أغعس بفداس١ َا قُٓا ب٘..عُسى

ّٛز ايط د فال ٜربز استالٍ فًططني ٚتػسٜد سد فداس١ إٔ تتشٍٛ ايكش١ٝ إىل داّلٜٚؿ

تها٤ ع٢ً َا تعسض ي٘ بعض ايٝٗٛد َٔ قبٌ أٚزٚبا َٔ اقطٗاد أٚ متٝٝص. أًٖٗا اها

فتطسد "ْٛزٜت" نٝف زسًت إىل فًططني ٖٚٞ فف١ً ؾػري٠ َع أًٖٗا يتشٌ ضبٌ 

أضس٠ فًطط١ٝٓٝ غسدت عٔ بٝتٗا ٚٚفٓٗا. فتكٍٛ: "نهجري َٔ ايعا٥الت ايٝٗٛد١ٜ، 

أْا  ٛا يف "احملسق١ ايٓاش١ٜ"...زٚبا. نجري َٔ أفساد عا٥ًيت أعدَٚعاْٝٓا ٚاقطٗدْا يف أ

ٌّ بهِ بطببٓا...  ها أساٍٚ إٔ أتربأ مما فعًٓاٙ بهِ، أٚ إٔ أختًل أعرازا ألبسز َا س

. ٖٚرا األَس 28"زٚبا ٚايٛعد بأزض ايًدي ٚايعطٌٚ"تكـ عًٝٗا َا سدخ َعِٗ يف أ ثِ

ادست ْٛزٜت إىل ايٛهاٜات املتشد٠ "َٓر إٔ ٖ اغط١ يف سكٛم اإلْطإدفعٗا يتؿبح ْ

َا بسست تعٌُ بٓػاط َع ازبُعٝات ايٝٗٛد١ٜ املطاْد٠ سبكٛم ايفًططٝٓٝني سٝح 

                                                         
 .142:ف ْفط٘، املؿدز 27
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سسؾت ع٢ً املػازن١ يف مجٝع أْػط١ ٖرٙ ازبُعٝات، فهتبت املكاهات يف 

29"ايؿشف، ٚغازنت يف املعاٖسات املطاْد٠ سبل ايفًططٝٓٝني يف ايعٛد٠
. 

طع إٔ تػازى يف َأضا٠ ايػعب تد تسنت "ْٛزٜت" فًططني ألْٗا مل تطيك

ايفًططٝين. ٚنإٔ ٖرٙ دع٠ٛ ق١ُٝٓ يآلخس املٓؿف يف ارباذ قساز ساضِ 

ّٕ قؿ١ ايد١َٝ ٚاهاْطشاب َٔ املػازن١ يف ايعًِ ايٛاقع ع٢ً اإلْطإ ايفًططٝين.  إ

أؾشاب٘  ايٓٗا١ٜ إىل ايرٟ ها بّد إٔ ٜعٛد يفسبل ٚعٛدتٗا إىل ازبد٠ قد تسَص إىل ا

؛ فاسبل ٖرا األَس ت" دفرت املرنسات اشباف ب٢ًًٝ ٜؤندٚنريو سني أعادت "ْٛزٜ

 أؾشاب٘.ٜٓبػٞ إٔ ٜعٛد إىل 

ٕ ايسٚا١ٜ تني طبتًفتني يآلخس فُٝهٔ ايكٍٛ بأٚإذا ساٚيٓا تعًٌٝ تكدِٜ ايسٚا١ٜ يؿٛز

ا٥ًٝٞ؛ فاآلخس ذباٍٚ تكدِٜ زؤ١ٜ سكٝك١ٝ ضبدد٠ عٔ سكٝك١ ايؿساع ايعسبٞ اإلضس

ًٝ ا يف ايؿساع إها إذا نإ ضبتاًلايٝٗٛدٟ ها ميجٌ فسًف ًُؾْٗٝٛ ا يالستالٍ، ا، أٚ داع

ا. َٚٔ ٖٓا ٜتػهٌ ايٛعٞ يد٣ املتًكٞ بتٓش١ٝ األفساف ا دًٜٓٝفايؿساع يٝظ ؾساًع

 ا يف تعاًَ٘ َع اآلخس.ا ٚتٛاشًْا ٚإدزاًنغري املػُٛي١ بايؿساع؛ فٝؿبح أنجس ٚعًٝ

 ح:خامت١ ايبش

ضع٢ ٖرا ايبشح يتطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً ازبٗٛد اييت تبرهلا املسأ٠ ايعسب١ٝ يف زفد ايعٌُ 

يٝافعني خاؾ١، ٚقد تٓاٚيت ٖرٙ ايدزاض١ زٚا١ٜ "ملٔ ا٥ٞ ايعسبٞ املٛد٘ إىل ااألدبٞ ايسٚ

 ٖرٙ ايد١َٝ؟" يًهاتب١ تػسٜد ايٓذاز، ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ إىل:

ملٓاضب يف١٦ ايٝافعني َٔ سٝح اهاٖتُاّ ٚاشْت ايسٚا١ٜ بني ايتػهٌٝ ايفين ا -

باملػاَس٠ ٚايتػٜٛل ٚسب ايبشح ٚايفكٍٛ، ٚتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا نايبشح 

ٚايتطٛم عرب اإلْرتْت ٚبني ايسؤ١ٜ اييت ٜٓٗض عًٝٗا ايعٌُ ايسٚا٥ٞ بتعصٜص قكاٜا األ١َ 

 يد٣ ايٓاغ١٦، ٚتأنٝد اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ يفًططني، ٚتعس١ٜ ايطسد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ.

ّٝص ايٓـ ايسٚا٥ٞ بني ؾٛزتني يآلخس، املؤٜد يًؿ١ْٝٛٝٗ ٚاملفٓد هلا، ٚبايتايٞ َ -

 ذبدٜد أفساف ايؿساع، ٚشٜاد٠ ايٛعٞ يد٣ ايٓاغ١٦.

                                                         
 .163:ف ْفط٘، املؿدز 29
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سسف ايطسد ع٢ً إبساش ؾٛز٠ املسأ٠ املجكف١ املهافش١، اييت تستبط بايٛفٔ ٚقكاٜاٙ، -

ٚز املِٗ ايرٟ متازض٘ باإلميإ ٚايعًِ ٚاسبٛاز املٓفتح دٕٚ تعؿب، نُا تػري إىل ايد

 املسأ٠ يف تٓػ١٦ األففاٍ ٚايٝافعني ٚتجكٝفِٗ ٚزفع ايٛعٞ يدِٜٗ.

ضعت ايسٚا١ٜ يتعُٝل اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚيتذًٝتٗا َٔ أ١ٜ غٛا٥ب ٜػٖٛٗا  -

اهاستالٍ، َٔ خالٍ تسنٝص ايسٚا١ٜ ع٢ً إبساش َالَح ايرتاخ ضٛا٤ يف األشٜا٤، أٚ األثاخ 

 أمسا٤ األَانٔ ٚاملعامل يف فًططني.أٚ ايفٕٓٛ، أٚ 

 قكاٜا أَت٘، َٔ خالٍ فِٗسبٞ بٜٗٛت٘ ٚتازخي٘ ٚنُا ضعت ايسٚا١ٜ يسبط ايٝافع ايع -

 َعًَٛات تازخي١ٝ داف١. إىل دٕٚ ذبٌٜٛ ايٓـ ايسٚا٥ٞ  سكٝك١ ايؿساع ايعسبٞ اإلضسا٥ًٝٞ

 املؿادز ٚاملسادع:

 ،ُِّٖٝإ: ايداز األ١ًٖٝ يًٓػس، 3، طففاٍإغهايٝات ٚزؤ٣ ْكد١ٜ يف قؿـ األزشإ.  إبسا . ع

2020.ّ 
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 ّ.2032املسنص ايكَٛٞ يًرتمج١، 

  .ايكاٖس٠: اجملًظ األع٢ً 3، ط١ٜٖٛ ايعالَات يف ايعتبات ٚبٓا٤ ايتأٌٜٚسًٝفٞ، غعٝب .

 ّ.2009يًجكاف١،

 3ط ذانس٠ املػًٛبني، اهلصمي١ ٚايؿ١ْٝٛٝٗ يف اشبطاب ايجكايف ايفًططٝين،زاز، فٝؿٌ. د .

 ّ.2002املػسب: املسنص ايجكايف ايعسبٞ،

  .ُّٞإ: داز ؾفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 3طأدب األففاٍ، عًٝإ، زحب  ّ.2039. ع

  .ؾ١ٝ ايتػهٌٝ ٚاإلفاز اهل١ٜٛ ايٛف١ٝٓ ايفًطط١ٝٓٝ، خؿٛايكًكًٝٞ، عبد ايفتاح ٚأمحد أبٛ غٛؽ

 ّ.2032. فًططني: املسنص ايفًططٝين ملؿادز سكٛم املٛاف١ٓ ٚايالد٦ني، 3، طايٓاظِ

  .ِبريٚت: املؤضط١ ايعسب١ٝ يًدزاضات 3، طزٚا١ٜ ايفتٝإ خؿا٥ـ ايفٔ ٚاملٛقٛعاتناظِ، ظب .

 ّ.2039ٚايٓػس، 

  ،هٜٛت: اجملًظ ايٛفين يًجكاف١ . اي3، طيف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ .١ٜٖٛ ايعالَات يف ايعتباتَستاض

 ّ.3441ايفٕٓٛ، 

  .2032. بريٚت: داز ايفازابٞ، 9، تس: ١ًْٗ بٝكٕٛ، طاهلٜٛات ايكات١ًَعًٛف، أَني.ّ 

  .ايهٜٛت: عامل املعسف١، اجملًظ . 3طايب٢ٓ اسبها١ٝ٥ يف أدب األففاٍ، َكدادٟ، َٛفل زٜاض

 ّ .2032ايٛفين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلداب، 

 ُّإ: داز ايط٣ًٛ، 3، طملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟، تػسٜد. ايٓذاز  ّ.2034. ع

  .ٟايكاٖس٠: اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ 3ط أدب األففاٍ: فًطفت٘، فْٓٛ٘، ٚضا٥ط٘،اهلٝيت، ٖاد .
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 زت١ً "َسغد" أمنٛذًداعُإ ضًط١ٓ ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ يف 

عامل ستبٛب ستُد. د
 
Email: mahboobjnu@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدـ
تسب١ٜٛ ٚتسؾ١ٝٗٝ تكدّ ا٭ؾهاز ٚاذتكا٥ل ادتدٜد٠ ٚتعد ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ أدا٠ ثكاؾ١ٝ 

تًكت زت١ً "َسغد" يكد  ب اْتباٙ ايكسا٤ ايؿػاز.ظتر ٚاملعًَٛات املؿٝد٠ بأضًٛب مجٌٝ

 ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ املٛاد تكدِٜ إىلتطع٢ ، إذ اٱعذاب يد٣ ايؿػازب ايؿادز٠ يف عٴُإ

 ٚحتؿٝصِٖ ْؿٛضِٗ، يف اٱض١َٝ٬ ايكِٝ ٚغسع خاؾ١ بؿٛز٠ ايعُاْٝني يٮطؿاٍ

 ٚسكاز٠ تساخٚ تازٜذ بعساق١ ٚتعسٜؿِٗ املدتًؿ١ َٛاٖبِٗ ٚت١ُٝٓ ايكسا٠٤، ع٢ً

عٔ طسٜل املكاَني ٚايكؿـ  ،املط١َُٛ ايػسب١ٝ ا٭ؾهاز عٔ ٚإبعادِٖ ب٬دِٖ،

 هل١ٜٛ ايعُا١ْٝ يف َٛقٛعاتٗا ٚزضَٛاتٗا.ٖٚٞ سسٜؿ١ ع٢ً إبساش ا .ٚايكؿا٥د

ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ يف ضًط١ٓ عُإ، ٚايهػـ  تطع٢ ٖرٙ

١ُ اييت تتٓاٚهلا ملٛقٛعات ٚايككاٜا املٗ، باٱقاؾ١ إىل ا"َسغد"عٔ خؿا٥ـ زت١ً 

 ع٢ً املٓٗر ايٛؾؿٞ. ٠عتُداجمل١ً يٮطؿاٍ، َ

 .ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ، عُإ، زت١ً َسغد، ايككاٜا، املٛقٛعات  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Children's journalism is a cultural, educational and entertainment tool that 

presents new ideas, facts and useful information in a beautiful manner that 

attracts the attention of children. The magazine "Murshid" in Oman, has 

received admiration among young readers, as it provides scientific and cultural 

materials to Omani children, instill Islamic values in them, motivate them to 

read, develop their various talents, introduce them to the ancient history, 

heritage and civilization of their country, and keep them away from poisonous 

Western ideas, through various contents, stories and poems. The magazine is 

keen to highlight the Omani identity through the themes and graphics. 
This study tries to know the emergence and development of children's journalism 

in Oman, and reveal the characteristics of the magazine “Murshid”, in addition 

to the important themes and issues dealt with for children. It is based on the 

descriptive method. 

                                                         
 اهلٓد دهلٞ، ْٝٛ ْٗسٚ، ٫ٍ ٛاٖسد داَع١ ٚاٱؾسٜك١ٝ، ايعسب١ٝ ايدزاضات َسنص. 
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 َكد١َ: 

 برتب١ٝ املٗتُني جترب ٚمل نبري، باٖتُاّ عُإ ضًط١ٓ يف ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١ حتغ مل

 ٚتصٜٚدِٖ إض١ًَٝ٬، تٓػ١ً٦ ا٭طؿاٍ تٓػ١٦ أدٌ َٔ املِٗ ادتاْب ٖرا إىل ا٭طؿاٍ

 ٚايطبب. ايعُس١ٜ ايؿ١٦ سطب هلِ ايتط١ًٝ َٛاد ٚتٛؾري بِٗ، عتٝط عُا مبعًَٛات

 تتُتع ٫ ست٢ اذته١َٝٛ، امل٪ضطات َٔ ٚايدعِ ا٫ٖتُاّ يف ايكؿٛز إىل ٜسدع

 زت٬ت عد٠ ظٗست .ٚايتػذٝع ٫ضتجُازبا ارتاف ايكطاع باٖتُاّ ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١

 ؾدٚزٖا يف ا٫ضتُساز َٔ تتُهٔ مل َععُٗا ٚيهٔ عُإ، يف ا٭طؿاٍ إىل َٛد١ٗ

 .ايعُّٛ ع٢ً بػس١ٜ أٚ َاي١ٝ ٭ضباب ايكسا٤ أْعاز عٔ استذبت بٌ

 إىل ١ٗاملٍٛد اجمل٬ت َٔ دًدا قًٌٝ عدد ٖٓاى ٜٛدد ٚايعػسٜٔ اذتادٟ ايكسٕ ٚيف

  .َٚٛقًٛعا غه٬ً ايدزاض١ ٖرٙ تتٓاٚهلا اييت" َسغد" ١ًزت َٚٓٗا ا٭طؿاٍ،

 :عُإ ضًط١ٓ يف ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١

 باضِ خاف بػهٌ ٚختاطبِٗ ا٭طؿاٍ بػ٪ٕٚ تعتين عُا١ْٝ زت١ً أٍٚ ؾدزت

 ْٜٛٝٛ 4 يف ا٭ٍٚ عددٖا ؾدز اييت ايػبٝب١ دتسٜد٠ أضبٛعٞ نًُشل" ايػبٝب١ أغباٍ"

 إىل ا٭ضبٛع١ٝ اجمل١ً ٖرٙ تٛدٗت. ٓػسٚاي يًطباع١ َطكط داز عٔ ّ،0991 عاّ

ًٝ. 1ؾؿش١ 23 ع٢ً َػت١ًُ ض١ٓ، 03-3 بني أعُازِٖ ترتاٚح أطؿاٍ  . َتٛقؿ١ ٖٞ اٚساي

 غا١ًَ ؾؿ١ًٝ ١ًزت ٖٚٞ. 3112ّ عاّ" قٓادٌٜ" زت١ً ٚايجكاؾ١ ايرتاخ ٚشاز٠ أؾدزت

 زٚسِٗ ٚتػر١ٜ أذٖاِْٗ ٚغشر مبدازنِٗ ا٫زتكا٤ إىل ٚتٗدف ا٭طؿاٍ، بجكاؾ١ تٗتِ

 ن١ًُ يف ٚدا٤. ٚغريٖا ٚايسضَٛات املُتع١ ٚايكؿـ ايٓب١ًٝ ا٭ؾهاز طسٜل عٔ

 ايػعب١ٝ ٚاذتها١ٜ املؿٛز٠ ايكؿ١ قٓادٌٜ يف ضتكسإٔٚ" ا٭ٍٚ ايعدد َٔ ايتشسٜس

 ؾٗٞ نجري٠ َتٓٛع١ أخس٣ َٚٛاقٝع ٚاذتٛاز، ٚايتشكٝل ٠ٚارتاطس ايعامل١ٝ ٚايكؿ١

 .3ؾكط ايعددإ" قٓادٌٜ" زت١ً َٔ ؾدزٚ. 2"ٯخس قٓدٌٜ َٔ بهِ ضتٓتكٌ

                                                         
 .71-71:ف ّ،5002 املؿس١ٜ، ايهتب داز: كاٖس٠اي. ايعسبٞ ايعامل يف ا٭طؿاٍ زت٬ت َٛضٛع١ 1

-ايعسب ضب١ً ،"ٚايجكاؾ١ ايرتاخ ٚشاز٠ تؿدزُٖا ددٜدتإ زتًتإ( .. قٓادٌٜ)ٚ( ثكاؾ١ٝ شٚاٜا" 2

https://om.s-oman.net، 5072ّ ٜٓاٜس 72: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5002 ْٜٛٝٛ 75: ايٓػس تازٜذ. 
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 خازز تطبع ناْت ٚاييت ارتاف ايكطاع عٔ" أٜٛب" زت١ً ؾدزت ّ،3103 عاّ يف

 01-4 َٔ ا٭طؿاٍ إىل ٍَٚٛد١ٗ عُاْٞ، عسبٞ إض٬َٞ بطابع اجمل١ً ناْت. عُإ

 ايعٝطسٟ اهلل عبد ايػٝذ قاٍ. 4ٖـ0423 ؾؿس غٗس يف ايعاغس ايعدد ٚؾدز. ضٓٛات

 دسٜد٠ َع خاف بٝإ يف اجمل١ً حتسٜس ٚز٥ٝظ ايعٝطسٟ اهلل عبد َسنص َ٪ضظ ٖٚٛ

 اذتكاز١ٜ َٚٛزٚثاتٓا بجكاؾتٓا ايتعسٜـ إىل اجمل١ً ٖرٙ خ٬ٍ َٔ ْٗدف": "ايػبٝب١"

 غدؿٝات بٗا تكّٛ َػاَسات خ٬ٍ َٔ ٚمجايٝاتٗا ايعُا١ْٝ بايب١٦ٝ ا٭طؿاٍ ٚتعسٜـ

 امل٬بظ ٚتستدٟ عُا١ْٝ نًٗا ٖٚٞ ايؿػري، ٚايبدٟٚ ٚعًٝا٤ أٜٛب ٖٚٞ اجمل١ً

 .5"ايعُا١ْٝ

: َٚٓٗا ايعُا١ْٝ ٚاجمل٬ت ايؿشـ عٔ يٮطؿاٍ أخس٣ ٬َسل عُإ يف ؾدزت نُا

 ؾشٝؿ١ عٔ" ٚبٓات أ٫ٚد" ًَٚشل ايٛطٔ، ؾشٝؿ١ عٔ" ايؿػري ايػساع" ًَشل

 أسباب" ًَشل ٚؾدز. 6املطذد زضاي١ زت١ً عٔ" املطذد أسباب" ًَٚشل ايػبٝب١،

 ؾؿش١ 01 يف املٓاخ١ٝ، ٚايػ٪ٕٚ ايب١٦ٝ ٚشاز٠ عٔ ٚايب١٦ٝ، اٱْطإ ١ًزت عٔ" ايب١٦ٝ

 َٛقٛعات ٜتكُٔ غٗٛز، ث٬ث١ نٌ" ايب١٦ٝ أسباب" ًَشل ٜؿدز نإ. ١ًَْٛ7

 ٚايهًُات ارتؿٝؿ١ ٚاملعًَٛات ايتط١ًٝ أيعاب ٚبعض ايكؿري٠ ايكؿـ َجٌ عدٜد٠

 .يٮطؿاٍ ايعُس١ٜ ايؿ١٦ سطب طع١املتكا

َٚٔ امل٬سل ايعُا١ْٝ امل١ُٗ املطتُس٠ يف ايؿدٚز ًَشل "ايػسطٞ ايؿػري" عٔ زت١ً 

"ايعني ايطاٖس٠" ايؿادز٠ عٔ إداز٠ ايع٬قات ايعا١َ بػسط١ عُإ ايطًطا١ْٝ، ٚؾدز 

                                                                                                                                           
-ايس١ٜ٩ ؾشٝؿ١ ،"أٜٔ؟ إىل ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١. "عاَس بٔ ستُد بٔ عاَس. د ايعٝطسٟ، 3

www.alroya.om، 5072ّ ٜٓاٜس 71: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5071 ٜٓاٜس 4: ايٓػس تازٜذ. 

 .ٖـ7441 ؾؿس، ايعاغس، ايعدد ،"أٜٛب" زت١ً غ٬ف: ٜٓعس 4

-ايػبٝب١ ،"بسٜطاْٝا يف تؿدز عُا١ْٝ أطؿاٍ زت١ً"... أٜٛب. "أمحد بٔ َايو اهلدابٞ، 5

https://www.shabiba.com، دٜطُرب 55: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5075 َاٜٛ 50: ايٓػس تازٜذ 

5071ّ. 

-ايس١ٜ٩ ؾشٝؿ١ ،"أٜٔ؟ إىل ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١. "عاَس بٔ ستُد بٔ عاَس. د ايعٝطسٟ، 6

www.alroya.om، 5072ّ ٜٓاٜس 71: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5071 ٜٓاٜس 4: ايٓػس تازٜذ. 

 .ت.د ايجاْٞ، ايعدد ،"ايب١٦ٝ أسباب" ًَشل: ٜٓعس 7
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 24تػتٌُ ع٢ً ٖٞ ّ، 4002ٚايعدد ا٭ٍٚ َٔ زت١ً "ايػسطٞ ايؿػري" يف ٜٓاٜس عاّ 

. ؾدزت اجمل١ً يف بدا١ٜ زسًتٗا بعد نٌ غٗسٜٔ أٚ ث٬ث١ غٗٛز، 8ؾؿش١ ١ًَْٛ عا١َ

ّ. ٚيف ايطٓٛات ا٭خس٣، ؾدزت أزبع١ 4002سٝح ؾدزت مخط١ أعداد يف عاّ 

. 4044ّعاّ  ؾرباٜسغٗس يف  َٓٗا ايطتٕٛأعداد أٚ ث٬ث١ أٚ عددإ ؾكط. ٚؾدز ايعدد 

تًكت ٖرٙ اجمل١ً إقبا٫ً نبرًيا ٚسعٝت بػعب١ٝ ٚاضع١ بني ايدازضني ايؿػاز ملا حتتٟٛ 

عًٝ٘ َٔ َٛاقٝع َتٓٛع١ َٚٓاضب١ يٮطؿاٍ. ٚتٗدف اجمل١ً با٭ضاع إىل بح ايٛعٞ 

. قايت املػسؾ١ ايؿ١ٝٓ 9بني ا٭طؿاٍ يف زتاٍ ايط١َ٬ ايعا١َ ٚنريو ايط١َ٬ املسٚز١ٜ

 ع٢ً "ايػسطٞ ايؿػري" امل٬شّ أٍٚ بدز١ٜ بٓت زاغد ايتٛب١ٝ:

"إٕ ًَشل ايػسطٞ ايؿػري مبذ١ً ايعني ايطاٖس٠ ٜٗدف إىل خًل دٌٝ ٚاُع قادز ع٢ً 

نجس جتاٚش ا٭خطا٤ اييت تستهب عهِ ايعاد٠، ؾايتٛع١ٝ املبهس٠ أؾكٌ ٚأ

رتًل َصٜد َٔ ايتٛاؾٌ بني  4002ؾاع١ًٝ، ٚؾدز أٍٚ َس٠ بتازٜذ ارتاَظ َٔ ٜٓاٜس 

ايػسط١ ٚاجملتُع، ؾاجملتُع ٚا٭ضس٠ ُٖا ايًرإ ٜطتطٝعإ خًل ايكِٝ ٚايطًٛى 

اذتطٔ يف ْؿٛع أطؿايٓا، ٚنإ ٖرا املًشل يف غهً٘ ايٓٗا٥ٞ َٚٛاقٝع٘ املتٓٛع١ 

ز، يف إطاز ايطعٞ إىل تػٝري بعض املؿاِٖٝ ايػا١ًَ ٚايرٟ ٜكسأٙ ايهباز ٚايؿػا

املػًٛط١ عٔ طبٝع١ ٚدٚز ايػسطٞ َع بك١ٝ أعكا٤ اجملتُع تسمج١ يػعاز نًٓا 

غسط١... إٕ ايػسطٞ ايؿػري ٜكّٛ بدٚز أضاضٞ يف تٛع١ٝ ا٭طؿاٍ ٚتجكٝؿِٗ يف داْب 

ايط١َ٬ املسٚز١ٜ ٚايعا١َ ٚغسع زٚح اٱسطاع باملط٪ٚي١ٝ يف ْؿٛضِٗ َٔ خ٬ٍ 

دؿ١ٝ ايػسطٞ ايؿػري، مما ٜٛطد ايػسان١ اجملتُع١ٝ ٚميتد دٚزٙ إىل ادتاْب غ

ايتٛعٟٛ ا٭َين ارتازدٞ... ٚذيو بٗدف إٜؿاٍ ايسضاي١ نا١ًَ هلِ ٚٱعدادِٖ يبٓا٤ 

 .10املطتكبٌ ٚحتٌُ املط٪ٚي١ٝ"

                                                         
 .5004ّ ٜٓاٜس  ا٭ٍٚ، ايعدد ،"ايؿػري ايػسطٞ" زت١ً غ٬ف: ٜٓعس 8

 http://www.rop.gov.om-ايطًطا١ْٝ عُإ ػسط١ي ايسمسٞ املٛقع: ٜٓعس 9

 شٝؿ١ؾ ،"ا٭طؿاٍ يتٛع١ٝ املتٓٛع١ ٚايؿعايٝات ا٭ْػط١ بؿكٌ" ايؿػري ايػسطٞ" ع٢ً نبري إقباٍ" 10

 .5072ّ ٜٓاٜس 71: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5071 َاٜٛ 4: ايٓػس تازٜذ ،www.alroya.om-ايس١ٜ٩
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 ٚايكؿا٥د، ايكؿـ َٔ ا٭دب١ٝ املٛقٛعات عٔ" ايؿػري ايػسطٞ" زت١ً تػؿٌ ٫

. ا٭دب١ٝ ايؿػاز ا٭طؿاٍ َٚػازنات ٚايرتؾ١ٝٗٝ، ٚايع١ًُٝ ايد١ٜٝٓ ٚاملٛقٛعات

 . ٚزضَٛاتِٗ ا٭طؿاٍ ؾٛز بٓػس اجمل١ً تٗتِ ٚنريو

 عاّ ؾرباٜس غٗس يف عُإ ضًط١ٓ يف ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١ إىل ق١ُٝ ددٜد٠ إقاؾ١ متت

 َسنص عٔ" عُا١ْٝ أطؿاٍ زت١ً أٍٚ" غعاز حتت" َسغد" زت١ً بعٗٛز ٚذيو ّ،3102

 محٛد يًُذ١ً ايتٓؿٝرٟ يس٥ٝظا أغاز يكد. 11ٚاٱع٬ٕ ٚايٓػس ايؿشاؾ١ تهٓٛيٛدٝا

 ايؿ١٦ أذٖإ يف بأٖداؾٗا اجمل١ً اضِ تسضٝذ" بكٛي٘ اجمل١ً إؾداز أٖداف إىل ايطٛقٞ

 ت١ُٝٓ ٚذيو ايعسبٞ ايٛطٔ َطت٣ٛ ع٢ً ْػسٖا يف ٚايتٛضع ا٭طؿاٍ َٔ املطتٗدؾ١

 يف ايطؿٌ استٝادات مجٝع ٚتٛؾري... يطُٛساتِٗ ٚحتكٝكا ٭س٬َِٗ ٚدعُا رتٝاهلِ

 .12"ايٛطين ايدٜين ٚا٫ْتُا٤ اي٤٫ٛ ٚشزع ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهس١ٜ ادتٛاْب ناؾ١

 ايكِٝ ٚغسع ايعُاْٝني طؿاٍيٮ ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ املاد٠ تكدِٜ إىل تٗدف ؾاجمل١ً

 املدتًؿ١ َٛاٖبِٗ ٚت١ُٝٓ ايكسا٠٤، ع٢ً ٚحتؿٝصِٖ ْؿٛضِٗ، يف ايعًٝا ٚايكِٝ اٱض١َٝ٬

 ايػسب١ٝ ا٭ؾهاز عٔ ٚإبعادِٖ ب٬دِٖ، ٚسكاز٠ ٚتساخ تازٜذ بعساق١ ٚتعسٜؿِٗ

 إىل 2 َٔ ا٭طؿاٍ إىل َٛد١ٗ غٗس، أٚ غٗسٜٔ نٌ بعد اجمل١ً ٖرٙ تؿدز .املط١َُٛ

 ايؿدٚز يف اجمل١ً ٚتطتُس اجمل١ً، غ٬ف ع٢ً ذيو إىل إغاز٠ أٟ دٕٚ ض١ٓ، 03

 .ايّٝٛ ست٢ باْتعاّ

زأ٣ ايعدد ا٭ٍٚ َٔ زت١ً "َسغد" ايؿادز٠ عٔ َسنص تهٓٛيٛدٝا ايؿشاؾ١ ٚايٓػس 

ّ. "ايطسٜل ضتٛ إؾدزا زت١ً "َسغد"، بدأ 4002ٚاٱع٬ٕ، ايٓٛز يف غٗس ؾرباٜس عاّ 

ٍ إقاؾ١ ؾؿشات خاؾ١ بايطؿٌ يف زت١ً "ايٛاس١" محًت ، َٔ خ4002٬َٓر ايعاّ 

عٓٛإ "ٚاس١ ايطؿٌ"، ٚبني نٌ عدد ٚبعد ٬َسع١ ايكا٥ُني ع٢ً ٖرٙ ايؿؿشات 

َد٣ تعًل ا٭طؿاٍ مبًشل ٚاس١ ايطؿٌ، ضع٢ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ جمل١ً َسغد محٛد بٔ 

خاؾ١  عًٞ ايطٛقٞ داٖدا ببرٍ نٌ َا يف ٚضع٘ سٍٛ إَها١ْٝ إؾداز زت١ً عُا١ْٝ

                                                         
 .5072ّ ؾرباٜس ا٭ٍٚ، ايعدد ،"َسغد" زت١ً: ٜٓعس 11

 تازٜذ ،http://note-mag.com ،"طؿٌ ٜد يف اْتٗت طُٛح قؿ١.. َسغد زت١ً. "عؿسا٤ املعُسٟ، 12

 .5071ّ دٜطُرب 55: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5072 ضبتُرب 54: ايٓػس
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يٮطؿاٍ تعرب عٔ أؾهازِٖ ٚطُٛساتِٗ، ٚتسبطِٗ بايكسا٠٤ ٚايهتاب١، ؾك٬ً عٔ 

حتؿٝصِٖ ع٢ً ايتُطو بأؾايتِٗ ايتازغت١ٝ، عٔ طسٜل إسٝا٤ ع٬قتِٗ برتاخ ا٭دداد 

... ٚبعد دزاضات ٚدًطات ْكاغ١ٝ عدٜد٠ مت ٚقع ايتؿٛز ايهاٌَ جمل١ً َسغد ٚمت 

 .13ّ"4002ّ تدغٝٓٗا يف َعسض ايهتاب ايدٚيٞ عا

١ أعداد ست٢ تؿدز اجمل١ً بايعُّٛ غٗسٜا، أٚ بعد نٌ غٗسٜٔ، سٝح ؾدزت ث٬ث

ّ، دٕٚ اٱغاز٠ إىل ذيو ع٢ً 4044عاّ  ْٜٝٛٛعدًدا ست٢  24ّ، 4002ْٜٚٛٝٛ عاّ 

ٜٚكِ ايػ٬ف غعازٖا "أٍٚ زت١ً أطؿاٍ عُا١ْٝ" َع اٱغاز٠ إىل تٛازٜذ  غ٬ف اجمل١ً،

 ايٓػس ٚايعدد.

ايس٥ٝظ ايتؿٓٝرٟ يًُذ١ً ٖٛ محٛد بٔ عًٞ ايطٛقٞ، ٚتتٛىل بػس٣ بٓت ستُد 

 . 14اذتازث١ٝ ز٥اض١ حتسٜس اجمل١ً

عُاْٞ، ٖٚٛ "ٜسَص يًػدؿ١ٝ ايعُا١ْٝ ْاؾس اختازت اجمل١ً اضِ "َسغد" َٔ ايتازٜذ اي

بٔ َسغد ايٝعسبٞ، َ٪ضظ دٚي١ ايٝعازب١ يف ضًط١ٓ عُإ ٚايرٟ ضاِٖ يف طسد 

. 15ايربتػايٝني َٔ ضًط١ٓ عُإ، ٚيف عٗدٙ اغتٗست عُإ بك٠ٛ أضطٛهلا ايبشسٟ"

ا ا عُاًْٖٝرٙ ايػدؿ١ٝ ع٢ً غ٬ف اجمل١ً يف ؾٛز٠ طؿٌ َستدٜا يباًضٚظٗست 

ا، ٚسا٬َ ث٬خ بايْٛات تػري إىل أٖداف اجمل١ً اييت تسغب اجمل١ً يف شزعٗا يف تكًٝدًٜ

ْؿٛع ا٭طؿاٍ، ٖٚٞ: ايعًِ ٚا٭خ٬م ٚا٫ْتُا٤. ٚتهُٔ زضاي١ اجمل١ً يف "تٛؾري مجٝع 

هس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚشزع اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ ايدٜين استٝادات ايطؿٌ يف ناؾ١ ادتٛاْب ايؿ

. ؾإٕ اهلدف ايس٥ٝظ يًُذ١ً ٖٛ ت١ُٝٓ ا٫ْتُا٤ ايٛطين ٚايكِٝ ايعُا١ْٝ 16ٚايٛطين"

 ٚايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ٚاٱْطا١ْٝ.

                                                         
 ٜٓاٜس 50: ا٫ط٬ع تازٜذ ،www.murshidkids.com-َسغد يًُذ١ً، اٱيهرتْٚٞ املٛقع: ٜٓعس 13

5050ّ . 

 . 5072ّ أغططظ ،41ع ،"َسغد" زت١ً: ٜٓعس 14

 .5050ّ ٜٓاٜس 50: ا٫ط٬ع تازٜذ باجمل١ً، ارتاف اٱيهرتْٚٞ املٛقع: ٜٓعس 15

 .ْؿط٘ املسدع 16
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ؾؿش١،  24ؾؿش١، ثِ تسادع عدد ايؿؿشات إىل  22ؾدز ايعدد ا٭ٍٚ يف سدٚد 

، دٕٚ 17ض١ٓ 04إىل  2ٚتتٛد٘ اجمل١ً إىل ا٭طؿاٍ َٔ ضٔ ض٣ٛ ا٭عداد املُتاش٠. 

 اٱغاز٠ إىل ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املطتٗدؾ١ ع٢ً غ٬ف اجمل١ً. 

١ بأبٛاب نجري٠ َتٓٛع١ تًيب زغبات ا٭طؿاٍ، َٚٓٗا باب "َػاَسات حتع٢ اجملً

َسغد". َٚسغد )غدؿ١ٝ َٔ ايػدؿٝات ارتاؾ١ باجمل١ً( ظتطد ايػدؿ١ٝ 

ًَا ٖٚٛ عتب ايكسا٠٤ ٜٚككٞ َععِ أٚقات٘ بني  ايعُا١ْٝ ٫ٚ ٜتذاٚش عُسٙ اثين عػس عا

َع ددٙ يف نٌ ؾؿشات ايهتب ٜٚطأٍ دِدٙ عٔ نٌ َا غتطس بباي٘، ؾإْ٘ ٜتشدخ 

عدد َٔ أعداد اجمل١ً عٔ أبسش ايػدؿٝات ايعُا١ْٝ أٚ ايػدؿٝات ايتازغت١ٝ، يف 

زتا٫ت شتتًؿ١ بأضًٛب ممتع َٚجري ٫ٖتُاَات ا٭طؿاٍ عب املعسؾ١ عٔ تًو 

ايػدؿٝات ايبازش٠، ٜٚأتٞ ٖرا ايباب يف سًكات َتطًط١ً ٚؾٛز٠ ايطٝٓازٜٛت، 

، ١18 ٚايؿٛز٠، َٚٓٗا: املًٗب بٔ أبٞ ؾؿس٠ٜٚتكُٔ ايػ٬ف ا٭َاَٞ ذيو بايهتاب

، ٚايطتايٞ غاعس ايٓبا١ٖٓ ٖٚٛ أبٛ 19َٚاشٕ بٔ غكٛب١ أٍٚ َٔ أضًِ َٔ أٌٖ عُإ

، ٚأّ ٖٛد ٚامسٗا غٝد١ بٓت ضًُٝإ احملسٚق١ٝ، 20بهس أمحد بٔ ضعٝد ارتسٚؾٞ

. ْأتٞ ٖٓا بُٓٛذز 22، ٚأبٛ ايسعتإ ايبري21ْٞٚؾاْع١ ايعطا٤ ٚا٭ٜك١ْٛ يًعٌُ ارتريٟ

  أٍٚ ضؿري عسبٞ":َٔ َػاَسات َسغد بعٓٛإ "ايطؿري أمحد بٔ ايٓعُإ ايهعيب

 ددٟ .. ددٟ-"

 أ٬ٖ ٜا َسغد .. َاذا ٖٓاى-

ٖرٙ إؾاد٠ َٔ املدزض١ يكد مت تسغٝشٞ ٭نٕٛ ضؿرًيا عٔ َدزضيت يف املًتك٢ -

 ايط٬بٞ

                                                         
 ،www.note-mag.com-ْٛت ،"طؿٌ ٜد يف اْتٗت طُٛح قؿ١.. َسغد زت١ً. "عؿسا٤ املعُسٟ، 17

 .5072ّ ْٜٛٝٛ 75: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5072 ضبتُرب 54: ايٓػس تازٜذ

 .2-4:ف ّ،5071 أبسٌٜ ،55ع ،"َسغد" زت١ً 18

 .2-4:ف ّ،5071 أغططظ ،52ع ْؿط٘، املسدع 19

 .2-4:ف ّ،5072 ْٜٛٝٛ ،42ع ْؿط٘، املسدع 20

 .2-4:ف ّ،5071 دٜطُرب ،40ع ْؿط٘، املسدع 21

 .2-4:ف ّ،5071 ؾرباٜس ،50ع ْؿط٘، املسدع 22
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 ممتاش ٜا َسغد ٖٚرا ا٫ختٝاز دا٤ دي٬ًٝ ع٢ً تؿٛقو ٚسطٔ ضريتو-

 ٚنٝـ عسؾت ذيو ٜا ددٟ؟-

بد إٔ ٜهٕٛ ايطؿري ؾاسب عًِ  ١َُٗ ايطؿري ٜا بين عع١ُٝ ٚغاق١، ؾ٬-

 ٚغذاع١ ٚذنا٤ ٚسه١ُ

 ٖٚرا َا اتؿـ ب٘ أمحد بٔ ايٓعُإ ايهعيب-

 َٚٔ ٜهٕٛ أمحد بٔ ايٓعُإ ايهعيب؟-

ّ يف 0242إْ٘ أٍٚ ضؿري عسبٞ إىل اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ. ٜكاٍ بأْ٘ ٚيد ض١ٓ -

يف تًو ا٭ٜاّ. ٚقد عٴسف  ايبؿس٠، ٜٚتكٔ ايًػ١ اٱصتًٝص١ٜ، ٖٚٞ َٔ ا٭َٛز ايٓادز٠ ددا

 عٓ٘ با٭َا١ْ ٚسب ا٭ضؿاز.

اغتٗست عُإ يف عٗد ايطٝد ضعٝد بٔ ضًطإ ايبٛضعٝدٟ مبها١ْ َسَٛق١ يف -

أٚزٚبا ٚآضٝا ٚأؾسٜكٝا. نإ أمحد بٔ ايٓعُإ ٖٛ ايطاعد ا٭مئ يًطٝد ضعٝد بٔ 

 عب١.ضًطإ، ؾكد نإ ناتب٘ ٚٚشٜسٙ، ٚخاشٕ أضسازٙ، ٜٚٛنٌ إيٝ٘ املٗاّ ايؿ

ضاؾس أمحد بٔ ايٓعُإ إىل عد٠ دٍٚ يتٛضٝع خطٛط جتاز٠ عُإ َع دٍٚ ايعامل. -

ٚنإ ضؿسٙ إىل اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ َٔ أِٖ ايسس٬ت اييت قاّ بٗا أمحد بٔ 

ًَا ع٢ً َنت ايطؿ١ٓٝ ضًطا١ْ ست٢ اضتطاع إٔ 42ايٓعُإ سٝح اضتػسقت زسًت٘ ) ٜٛ )

 ٜؿٌ إىل َٝٓا٤ ْٜٝٛٛزى.

ًَا ٜبدٚ أْٗا زس١ً ط١ًٜٛ ٚغاق١! 42هلٞ ٜا إ- ٜٛ 

ْعِ ٜا بين هلرا ٜعترب أمحد بٔ ايٓعُإ أٍٚ ضؿري عسبٞ اضتطاع إٔ ٜؿٌ إىل -

 أَسٜها.

ٚناْت زس١ً ْادش١ ظُٝع املكاٜٝظ، َٚا ٜصاٍ َب٢ٓ َد١ٜٓ ْٜٝٛٛزى يف ايدٚز -

ري أمحد ايجايح عتتؿغ بؿٛز٠ زمسٗا ايسضاّ ا٭َرينٞ إدٚازد َْٛٞ يطؿريْا ايهب

 بٔ ْعُإ ايهعيب.

ٚقد نتبت عٓ٘ ايؿشـ ٚاستؿًت اذته١َٛ بصٜازت٘ ٚاضتكبً٘ نجري َٔ -

 .23املط٪ٚيني"
                                                         

 .2-4:ف ّ،5072 ٜٛيٝٛ ،41ع ْؿط٘، املسدع 23
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ٜصاٍ ٖٓاى  إٕ باب "بساعِ ايكسإٓ" ايرٟ ٜبتد٨ بـ"أ٬ًٖ بهِ أسباب ايسمحٔ، َٚا

عاغٛا َع٘ أمجٌ ايًشعات"، أٜكا نجري َٔ بساعُٓا ايؿػاز ايرٜٔ سؿعٛا ايكسإٓ ٚ

باب ثابت، ٜٚعسض ايباب يف نٌ عدد ساؾًعا/ساؾع١ َٔ سؿع١ ايكسإٓ ايهسِٜ: َع 

ايباب ا٭طؿاٍ اٯخسٜٔ،  ذنس امس٘ ٚعدد ا٭دصا٤ اييت عتؿعٗا. ٚيف ايٛاقع ًِٜٗ ٖرا

ايتُطو بايكسإٓ ايهسِٜ، ٚت٠ٚ٬ آٜات٘ ٚسؿعٗا، إذ ٜكِ ايباب ن١ًُ ٚعتجِٗ ع٢ً 

 ع١ٝ َٔ ايطؿٌ يبك١ٝ أقساْ٘. ْعسض ٖٓا ٖرا ايُٓٛذز َٔ باب "بساعِ ايكسإٓ":تػذٝ

 ضٓٛات، ضت عُسٖا .ايعدد ايكسإٓ هلرا بسعِ اهلامشٞ ؾاحل بٔ ستُد بٓت "عا٥ػ١

ًَا ٚايدتٗا بٗا اٖتُت .املدزض١ قبٌ ملا ايتُٗٝد١ٜ يف املسس١ً تدزع ٖٚٞ  نبرًيا اٖتُا

 ناْت ْع١َٛ أظاؾسٖا ؾُٓر ايهسِٜ، ٕايكسآ حتؿٝعٗا يف نٌ دٗدٖا ٚنٍسضت

ـٍ اٯٜات ٚايدتٗا َعٗا تسدد  َٚاتع مما غا٥ل بأضًٛب ايطٛز قؿـ هلا ايكسآ١ْٝ، ٚتك

 ضٛز٠ بتشؿٝعٗا بدأت .ايكؿـ يًشؿغ، ٚضسد ٚتػذٝعٗا حتؿٝصٖا إىل ذيو أد٣

ٍِ(ثِ دص٤  ايؿاحت١   َٚعًُتٗا. ٚايدٖا مبطاعد٠ )ع

 ا٫ضتُاع ضاعدٖا إذ ايبكس٠، َٔ ضٛز٠ ٭ٚىلا ارتُظ اٯٜات اأًٜك حتؿغ عا٥ػ١

 اٯٜات ٚتسدٜد ادتدٍٚ املكرتح، سطب ايّٓٛ قبٌ ًَٜٛٝا سؿعٗا يٰٜات املكسز ايدا٥ِ

 أبٝٗا. َع ايطٝاز٠ زنٛب أثٓا٤ يف ايّٓٛ ٚأٜكا َٔ قٝاَٗا عٓد َعٗا

 عٔ ايتعبري ؾسؾ١ هلا ٭ْٗا أتاست َسغد جمل١ً ادتصٌٜ بايػهس عا٥ػ١ تتكدّ

 ٚت٠ٚ٬ بهتاب اهلل بايتُطو ش٥٬َٗا مجٝع ٚتدعٛ ايهسِٜ سؿغ ايكسإٓ يف ٗاجتسبت

 .24ٚسؿعٗا" آٜات٘

ٜٚتشدخ باب "املبدعٕٛ ايؿػاز" عٔ اجملا٫ت اييت ٜبدع ؾٝٗا ايؿػاز، يتربش تًو 

ٕ َِٓٗ، ؾٝتُجٌ املٗازات ٚاملٛاٖب اييت ٜتُتعٕٛ بٗا ع٢ً أطؿاٍ آخسٜٔ ؾٝطتًُٗٛ

اهلدف ا٭ضاضٞ هلرا ايباب َٔ خ٬ٍ ضسد ايكؿـ ايٛاقع١ٝ يف تػذٝع ا٭طؿاٍ ع٢ً 

ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚؾكٌ َٛاٖبِٗ يف زتا٫ت شتتًؿ١ ت٬َظ سٝاتِٗ، ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: 

ضٓٛات، بازع يف زٜاق١ ايؿسٚض١ٝ،  4إيٝاع بٔ ضًطإ ايصنٛاْٞ ايبايؼ َٔ ايعُس 

دٟ ايتاٜهٛاْدٚ يٝداؾع عٔ ْؿط٘ إذا اقتك٢ ا٭َس. ٚباٱقاؾ١ إىل إىل ْا اٚاْكِ أًٜك
                                                         

 .1:ف ّ،5072 ٜٛيٝٛ ،41ع ْؿط٘، املسدع 24
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ذيو، إْ٘ ٜكّٛ مبُازض١ زٜاق١ ايطباس١ يف بعض  ا٭سٝإ يتٓػٝط عك٬ت٘. ٖٚٛ 

ٜؿعٌ نٌ ذيو يف أٚقات ؾساغ٘ ٜٚٛاشٕ بني ٖٛاٜات٘ ٚدزاضت٘، ؾٝدعٛ ا٭طؿاٍ 

ملا هلا ص٠ اٱيهرت١ْٝٚ، اضتدداَِٗ ا٭دٗٔ ٔ إىل ممازض١ أْػط١ َتٓٛع١ بد٫ َاٯخسٜ

ًَ 02، ٚمحد بٔ محٛد ارتُٝطٞ ايبايؼ َٔ ايعُس 25َٔ ؾٛا٥د نجري٠ َٚتع١ ا، ٖٚٛ عا

عتب ايتُجٌٝ املطسسٞ، ٚغازى يف عدٜد َٔ ايعسٚض املطسس١ٝ ٚتؿٛم يف أدا٤ أدٚازٙ. 

يف َدزضت٘ نعب بٔ شاٜد يًتعًِٝ  ٜٚكٍٛ يٮطؿاٍ: "إٕ ٖٛاٜت٘ مل متٓع٘ َٔ ايتؿٛم

، ٚزْاد ايبًٛغ١ٝ ايبايػ١ َٔ 26ا٭ضاضٞ ٜٚٓؿشِٗ بإٔ ٜٛاشْٛا بني ٖٛاٜاتِٗ ٚدزاضتِٗ"

ًَ 02ايعُس  ا، حتب قسا٠٤ شتتًـ أْٛاع ايهتب َٓر ؾػسٖا ٖٚرا َا أد٣ إىل إٔ عا

 . 27اناتٗاتتشدخ بًطإ ؾؿٝح، ٚعتاٍٚ ا٭طؿاٍ ست

 يف ايعذٝب َٓطادٙ عرب ٜتذٍٛ ايرٟ ايعذٝب َٚٓطادٙ َعاذ ملػاَسات ممتع باب ٖٚٓاى

 ايطٝاس١ٝ امل٬َح أِٖ إىل ايكسا٤ ٜٚأخر عُإ، ضًط١ٓ يف ايػٗري٠ ايطٝاس١ٝ املٓاطل

 َٚٔ ددٜد٠، ػاَس٠مل آخس اَهاًْ عدد نٌ يف ٜٚطتهػـ عُإ، بٗا تتُتع اييت

 ٖٚٛ اهلٛت١ ٚنٗـ ،28ايد٫ؾني َٚػاٖد٠ خريإ، بٓدز يف ايػٛف جتسب١ َػاَسات٘

 .30ٚٳنإ ٚقس١ٜ ،29ع٬ُم طبٝعٞ نٗـ

 أٜكا ايباب ٖٚرا ،"ايؿػري ايسساي١"بـ َعٕٓٛ بباب اجمل١ً أعداد بعض ٔتتصٜ نُا

 ايػٗري٠ ا٭َانٔ عٔ باملعًَٛات ١٦ًَٝ ضٝاس١ٝ ٚزس٬ت َػاَسات ع٢ً ٜػتٌُ

 إذ يٮطؿاٍ، ٚدراب ْاؾع باب ٖٚرا. عُإ ضًط١ٓ بٗا تتُتع اييت ارت٬ب١ ٚايطبٝع١

 .31ٚايطبٝع١ٝ ايتازغت١ٝ ٚثسٚاتِٗ ببًدِٖ ٜعسؾِِّٗ
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خؿؿت اجمل١ً باًبا ثابًتا بعٓٛإ "اضأيٛا َاَا بدز١ٜ" يٲدابات ع٢ً ا٭ض١ً٦ اييت 

ٜسضًٗا أؾدقا٤ اجمل١ً إيٝٗا. ٜطأٍ قسا٤ اجمل١ً عٔ نٌ َا ٜدٚز يف أذٖاِْٗ، ٚجتٝب 

ا إىل أضًٛب تعًُٝٞ ٚتسبٟٛ مجٌٝ. ٜٚٗدف ٖرا ايباب أضاًضاجمل١ً ع٢ً تًو ا٭ض١ً٦ ب

تسب١ٝ ا٭طؿاٍ تسب١ٝ إض١َٝ٬، ٚتسضٝذ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف أذٖاِْٗ، ٚتصٜٚدِٖ 

 مبعًَٛات عٔ اجملا٫ت ايع١ًُٝ. ْرنس بعض ايُٓاذز َٔ ٖرا ايباب:

ٍٕ ؾشٝح ٌٖ ٜطأٍ: "إٜاد  ايٍٓعس؟ ٜكٟٛ ادتصزٳ أ

 ايبؿس ٚذتاض١ عا١َ، بؿؿ١ املؿٝد٠ يًذطِ كساٚاتارت َٔ ادتصز إٜاد، عصٜصٟ

 ايعني، تك١ٜٛ ع٢ً ايؿٝتاَني )أ( ايرٟ ٜطاعدْا ع٢ً عتتٟٛ ٭ْ٘ بػهٌ خاف؛

 .32ادتٝد٠" ع٢ً ايس١ٜ٩ ٚبايتايٞ

 ٘تؿعً َا ٌٖ بٝتِٗ. يف عتدخ مبا ختربْٞ ٖٚٞ ،انجرًي حتٍبين يٝإ تطأٍ "ؾدٜكيت

 ؾشٝح؟

 يٝإ، عصٜصتٞ أضساز ايبٝٛت ٚيهٔ ق١ٜٛ، بؿدٜكتو ع٬قتو تهٕٛ إٔ مجٌٝ

 اٱَهإ. بكدز املكٍسبني ا٭ؾدقا٤ بٗا طترب أضساز بٝٛتٓا، ٫ٚ ضتؿغ إٔ ٚعًٝٓا

ٍُا باذتدٜح ؾدٜكتو تبدأ عٓدَا  ع٢ً ٚاسسؾٞ َٓصهلا أخربٜٗا بريو، يف عتدخ ع

 .33ٚاملػٛز٠" ايٓؿح هلا ٚقٍدَٞ بٗا أخربتو إٕ أضسازٖا سؿغ

يف ؾٛز٠  اتتُٝص ٖرٙ اجمل١ً باضتدداّ ايؿٛز، سٝح تكدّ املٛاد ايد١ٜٝٓ أًٜك

 ايطٝٓازٜٖٛات، َٚٔ ٖرٙ املٛاد ٖرا ايُٓٛذز ايتايٞ:

 ايط٬ّ عًٝو ٜاددٟ، ٌٖ يدٜو َتطع َٔ ايٛقت يٲداب١ عٔ ض٪ايٞ؟-"

 ٚأْا ؾدٛز بو ٭ْو َكبٌ ع٢ً املعسؾ١. بهٌ ضسٚز ٜا بين،-

َاذا ظتب عًٞ بعد ايبًٛؽ، ؾكد قسأت يف ايؿؿشتني ايتاضع١ ٚايعاغس٠ َٔ -

 ايهتاب، ٚمل أؾِٗ ايهجري.

 ضٔ ايبًٛؽ ٜا بين ٖٞ ايطٔ املٛدب١ يٲميإ ٚايعٌُ مبا أْصٍ اهلل تعاىل.-

 ٚمبا أ٩َٔ ٜا ددٟ؟-
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ايكا أٚددى َٔ ايعدّ إىل ايٛدٛد ٖٚٛ أٍٚ َا ظتب عًٝو َعسؾت٘ إٔ يو ؾاْعا ٚخ-

 اهلل تعاىل، ٚإٔ مجٝع املدًٛقات ستتاد١ إيٝ٘ ٖٚٛ غين عٓٗا.

 ٚمب ٜتؿـ اهلل تعاىل؟-

ٜتؿـ ضبشاْ٘ بايهُاٍ ايراتٞ، ٫ٚ ٜؿح إٔ ٜٛؾـ بػ٤ٞ َٔ ؾؿات ايٓكـ، 

ٜٚطتشٌٝ عًٝٓا إدزان٘ َٚعسؾت٘ باذتٛاع. تعاىل زبٓا عٔ نٌ ْكـ عًٛا نبريا ٜا 

 .34بين"

َٔ اٖتُاّ اجمل١ً باملٛقٛعات ايد١ٜٝٓ إٔ أعدادٖا تتكُٔ ايكؿـ ايكسآ١ْٝ، 

ٚايكؿـ عٔ سٝا٠ ايٓيب ؾ٢ًٍ اهلل عًٝ٘ ٚضًٍِ، حتت باب ثابت "أسطٔ ايكؿـ". 

. يف ٖرا 36، ٚاهلذس٠ ايٓب35١َٜٛٚٔ بني تًو ايكؿـ "ْيب اهلل ٜٛضـ عًٝ٘ ايط٬ّ"

٠ٚ٬ ع٢ً ايباب، ٜتِ عسض اٯ١ٜ/اٯٜات ايكسآ١ْٝ ؾتشه٢ ايكؿ١ يف ق٥ٛٗا. ٚع

ايد١ٜٝٓ ا٭خس٣ املتٓاثس٠ يف ؾؿشات اجمل١ً، َجٌ: َٛقٛع  ذيو، ظتد ايكسا٤ املٛاد

 .37ايهٕٛ""املٛيد ايٓبٟٛ .. ْٛز أقا٤ 

 نجرًيا، ايػعسٟ بادتاْب تٗتِ ٫ أْٗا إ٫ ا٭ْاغٝد،/ايػعس١ٜ ايكؿا٥د اجمل١ً تٓػس

 ٚأَا". غعس١ٜ سهاٜا" ثابت باب حتت ؾكط أْػٛد٠/قؿٝد٠ عدد نٌ ٜتكُٔ سٝح

 باضتدداّ ،...١ٚايعًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ايد١ٜٝٓ بني َتػعب١ ؾإْٗا َٛقٛعاتٗا

 ايُٓٛذز ٖرا ْكدّ. اجمل١ً إيٝٗا تتٛد٘ اييت ايعُس١ٜ ايؿ١٦ َع متاغًٝا ايطٌٗ ا٭ضًٛب

 .38"ايٛايدٜٔ طاع١"بـ املعٕٓٛ

 ا٭غٓٝاَت أزم َٔ     سٝاتٞ يف أَٞ إٕ

 سسناتٞ يف أبٞ أٚ       أَٞ غكبُأ ٫ أْا

 أَٓٝاتٞ أغ٢ً ٖٚٛ      ضبًٝٞ أَٞ ؾَسقا
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 ايٛايداَت ٫سرتاّ         دعاْا قد زبٞ إٕ

 بايؿسخاَت َُٓٗا           أًٜا أشعر ٫ أْا

 ايربناَت ميٓشاْٞ        ست٢ يٮَس ضاٌَع

 ايعاطؿاَت خري ٖٚٞ         محًتين أَٞ إٕ

 بايجباَت ٜتش٢ً   ضعدٟ أدٌ َٔ ٚأبٞ

ُٕ َٔ     غ٤ُٞ نٌ أعطٝاْٞ  ٖٚباَت سٓا

 ايكؿـ بأزٚع ثسًٜا ٜهٕٛ ايرٟ" َسغد َهتب١" باب اجمل١ً يف ا٭دب١ٝ املٛاد َٚٔ

 ٚيف. بكسا٤ت٘ اجمل١ً قسا٤ ٜطتُتع يهٞ ددًٜدا عٓٛاًْا عدد نٌ يف ٜٚكدِّّ ٚايهتب،

 اضتعساض تكدِٜ ٜتِ ايباب ٖرا خ٬ٍ َٚٔ يًكسا٤، دًٝدا عتطب أَس ٖرا ايٛاقع

 ٖرٙ ؾتكّٛ مب٪يؿٝٗا، َٛدص ٚتعسٜـ يٮطؿاٍ، ايكؿؿ١ٝ ايهتب ٭سد بطٝط

 عٔ مبعًَٛات ٚتصٜٚدِٖ ايهتب شتتًـ قسا٠٤ ع٢ً ا٭طؿاٍ ؾكٍٛ بإثاز٠ ايطسٜك١

 :نُٓٛذز" مج١ًٝ ايبط١" قؿ١ ْرنس ٚأؾشابٗا، ايهتب

 املصازع شٚد١ َٓصعذ١ ٭ٕ ناْت يهٍٓٗا ايٍدداز، َع َصزع١ يف مج١ًٝ ايبط١ "عاغت

 ختؿٞ إٔ مج١ًٝ ايبٍط١ عًٝ٘ بٓؿطٗا. ساٚيت قدٚتس تؿكظ بٝكٗا بإٔ هلا تطُح ٫

 املصزع١. عٔ بعٝدا عػا تؿٓع إٔ قسزت تٓذح. يريو مل بٝكٗا، يهٓٗا

 ايػاب١؟ يف آَٔ يبٝكٗا عؼ عٔ ايبشح ستاٚيتٗا خ٬ٍ ٚادٗتٗا اييت ا٭خطاز ؾُا

 اْتٗت عًٝٗا املطاعد٠؟ ٚنٝـ ٜعسض ايس١ًَٝ ايػٛازب ذٚ ايطٝد دعٌ ايرٟ َٚا

 ؟َػاَستٗا

 ٚايػاعس٠ ٚايٍسضا١َ تأيٝـ ايهاتب١ مج١ًٝ؛ ايبط١ قؿتٓا خ٬ٍ َٔ ضٓعسؾ٘ َا ٖرا

املرتدِ  ٚتسمج١ ايعامل أزدا٤ يف َ٪يؿاتٗا بٛتس اييت اغتٗست بٝرتنظ ايربٜطا١ْٝ

 ايطعٝدٟ. ْػستٗا عاَس ؾٗد بٔ ايعاملٞ: ايعُاْٞ ايطؿٌ أدب زتاٍ يف ٚايٓاغس

 ايٓاغ٧ ادتٌٝ إىل ٚايعًّٛ ايجكاؾ١ ْػس ىلإ اييت تٗدف ايعُا١ْٝ ايبطسٜل َهتب١

 ٬ٍٖ بٓت صت٤٬ ايعُا١ْٝ ايسضا١َ ايعامل١ٝ. زضّٛ ٚايسٚاٜات ايكؿـ أِٖ برتمج١

 ايعسب١ٝ إىل اٱصتًٝص١ٜ َٔ تٴسمجت ٚقد َسٜبع ا٭زْب عامل ضًط١ً َٔ املٓرز١ٜ. قؿتٓا
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 ٚاملصازع يػاب١ا يف تدٚز اييت ٚبأسداثٗا ايعسبٞ، ايطؿٌ مب٤٬َتٗا يجكاؾ١ ٚمتٝصت

 ٚايكس٣. 

ٍٞ عامل خ٬ٍ َٔ اٱْطا١ْٝ ٚايكِٝ اذتط١ٓ ا٭خ٬م ايطؿٌ تعًِ قؿتٓا  أبطاي٘ خٝاي

١ٍٝ ممتع١ . قسا٠٤ اذتٝٛاْات َٔ  .39َسغد" زت١ً أؾدقا٤ أسبا٥ٞ َٚطً

 تٓتكٌ سٝح بب٦ٝت٘، بط٘ٚز ايطؿٌ خٝاٍ إثسا٤ يف ايػعب١ٝ اذتهاٜات أ١ُٖٝ إىل ْٚعًسا

 ٚهلا ايػعٛب، َٚعتكدات يعادات َسآ٠ً ٚتعترب آخس، إىل دٌٝ َٔ ايػعب١ٝ اذتهاٜات

 اجمل١ً ؾإٕ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاملعاٜري ا٭سداخ ٚتٓاقٌ ايرتاخ سؿغ يف َِٗ ٚظٝؿٞ دٚز

 ايرٜٔ ٭سؿادٖا ادتد٠ حتهٞ ؾٝ٘ ،"غٝد١ ددتٞ سها١ٜ" بعٓٛإ باًبا خؿؿت

ـٳاي سٛهلا ظتتُعٕٛ  إقبا٫ً ْاٍ قد ايباب ٖٚرا ايعُاْٞ، ايرتاخ َٔ ايػعب١ٝ كؿ

 عدٜد٠ أْٛاع هلا ايباب ٖرا يف ايٛازد٠ اذتهاٜات ٚإٕ. ايؿػاز ايكسا٤ داْب َٔ نبرًيا

 ٖرٙ َٚٔ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايعادات ارتًك١ٝ ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايككاٜا تتكُٔ

 بايكطٔ ايعُاْٞ ايهشٌ ؾٝ٘ تؿٓع اييت 40"ددتٞ؟ تؿٓع َاذا" سها١ٜ اذتهاٜات

 .ايعُاْٞ ٚايطُٔ ايطُو ٚشٜت

 ٚغاعس ايػعسا٤ عامل" َجٌ ٚايػعسا٤، ايهتاب تسادِ اجمل١ً أعداد تعاجل نُا

 .   41"ا٭شدٟ دزٜد ابٔ ايعًُا٤

 ٜٗتِ ايرٟ" ايؿػري املطتجُس...  َاشٕ" ٖٚٛ يًػا١ٜ َٚؿًٝدا ًعاممت باًبا اجمل١ً قسا٤ ظتد

 ايطسم اضتدداّ نٝؿ١ٝ سٍٛ ْاؾع١ َعًَٛات ؾٝكدّ يٮطؿاٍ، املاي١ٝ بايرتب١ٝ

 ؾشٝش١، بطسٜك١ ايب١٦ٝ َٛازد ٚاضتػ٬ٍ ا٫دخاز ٚأ١ُٖٝ ا٫ضتجُاز يجكاؾ١ ايؿشٝش١

 ؾٛز٠ يف طؿٛي١ٝ ه١ٗبٓ اضتجُاز١ٜ ملػازٜع بطٝط١ أؾهاًزا عدد نٌ ٜعسض سٝح

 ٖرا َٔ ٜتكح نُا ضا١َٝ، قُٝا حتٌُ بٌ ؾكط قؿؿا ٖرٙ ٚيٝطت. َؿٛز٠ قؿ١

 :ايتايٞ ايُٓٛذز

 .ددا ثك١ًٝ أْٗا ٜبدٚ ممٝص، بػهٌ نبري٠ سٍؿاي١ َٔ هلا ٜا-"
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 ٭دخسٖا املاقٞ ايعاّ ط١ًٝ إٜاٖا تعطٝين نٓت اييت ْكٛدى جتد اذتؿاي١ بداخٌ-

 .يو

 .دٜداد يٛسٝا دٗاشا ضأغرتٟ-

 ايعٝد ٬َبظ يػسا٤ ايهاؾ١ٝ ايٓكٛد ميًهٕٛ ٫ أطؿا٫ تعسف بأْو ختربْٞ أمل-

 َطاعدتِٗ؟ يف تسغب ٚأْو هلِ،

 َٔ تٓؿكٛا َٚا حتبٕٛ مما تٓؿكٛا ست٢ ايرب تٓايٛا ئ: "ايسسِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ-

 .ايععِٝ اهلل ؾدم ،"عًِٝ ب٘ اهلل ؾإٕ غ٤ٞ

 .١ايهسمي اٯ١ٜ ٖرٙ يف بين ٜا َعٞ تأٌَ

 نُا مبدخساتٞ يًتربع أَٞ ٜا َطتعد ذا أْا ٖٚا...  يهٔ ددٜدا، دٗاشا أزٜد أْا

 .ضابكا أخربتو

 .تسٜد َا يو ٚضٝشكل ضٝعٛقو، اهلل بإٔ بين ٜا ٚتأند

 .ب٘ أسًِ ايرٟ ادتٗاش يػسا٤ تهؿٞ عٝدٜات ع٢ً سؿًت يكد أَٞ ٜا اْعسٟ

 .42"هلِ ٚإضعادى يٰخسٜٔ، َطاعدتو بؿكٌ ٖرا إمنا. َاشٕ ٜا هلل اذتُد

ًَا نبرًيا بأضًٛب داذب يٮطؿاٍ. يكد أطًكت اجمل١ً  تٗتِ اجمل١ً باملٛاد ايع١ًُٝ اٖتُا

ضًط١ًً بعٓٛإ "أَني ٚسها١ٜ ايرٖب ا٭ضٛد" ايرٟ ٜٛاؾٌ زسًت٘ يف نٌ عدد بتكدِٜ 

ات ايهُٝا١ٝ٥ اييت ميس بٗا َعًَٛات َتٓٛع١ عٔ طسٜك١ تهٜٛٔ ايٓؿط ٚايعًُٝ

ايٓؿط، ٜٚتِ تكدِٜ ٖرٙ املعًَٛات َع ايؿٛز خط٠ٛ بعد خط٠ٛ يهٞ ٫ ٜؿعب 

 اضتٝعابٗا يٮطؿاٍ. 

َٚٔ ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ هلرٙ اجمل١ً أْٗا أطًكت ضًط١ً اخرتاعات ؾِٗٝ بٗدف اضتجاز٠ 

ٝاّ قدزات ايتؿهري اٱبداعٞ يد٣ ا٭طؿاٍ، ٚؾكٌ َصادِٗ ايعًُٞ ٚتعًُِٝٗ ايك

بتطٜٛس ا٫خرتاعات ايبطٝط١ ايط١ًٗ يف املٓصٍ. ٜأتٞ ؾِٗٝ يف نٌ عدد باخرتاعات 

ٜكّٛ بٗا ظسٜؿا ٖٚصيٝا، ٚتهٕٛ َؿٝد٠ ي٘ ٚيػريٙ. ٫ٚ زٜب ؾٝ٘ إٔ ٖرٙ ايطًط١ً تًيب 
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زغبات ايكٍسا٤ يف اجملاٍ ايعًُٞ، ٚحتجِٗ ع٢ً ايكٝاّ باخرتاعات ددٜد٠ مبطاعد٠ 

 .43َٛقٛع "خ٬ط١ ؾِٗٝ ايعذٝب١"عا٬٥تِٗ أٚ أؾدقا٥ِٗ، َجٌ 

يكد خؿؿت اجمل١ً بابني ثابتني "أس٢ً ايبٓات َع س٬" ٚ"َطبذ س٬"، ٜكدِّّ ايباب 

ا٭ٍٚ ٚؾؿات ْٚؿا٥ح يًبٓات، ٜٚعسض َعًَٛات َؿٝد٠ بايعُّٛ عٔ نٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ 

44"ٚؾؿ١ ايؿٍباز َع شٜت ايطُطِ"َٔ أقساز تًشل بٗٔ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: 
يًعٓا١ٜ  

بايبػس٠، سٝح تعٌُ ٖرٙ ايٛؾؿ١ ع٢ً تػر١ٜ ايػعس َٔ درٚزٙ، ٚع٬ز أ١ٜ أَساض 

دًد١ٜ يف ؾس٠ٚ، ؾٝتِ تكدِٜ ؾٛا٥د تًو ايٛؾؿ١ َٚهْٛاتٗا ٚنريو طسٜك١ 

 حتكريٖا.

ٛ أٜكًا غين ددا باملعًَٛات املؿٝد٠ عٔ حتكري ٚأَا ايباب ايجاْٞ ٖٚٛ َطبذ س٬ ؾٗ

بعض ا٭طبام ايػ١ٝٗ ايؿش١ٝ، ٖٚرا ٜصٜد َٔ ثك١ ايبٓات بأْؿطٗٔ يف إعداد بعض 

ا٭طبام ٜٚعٛدِّٖٔ ع٢ً ايطبذ َٓر ؾػسٖٔ، ٜٚٓؿسٖٔ َٔ املأن٫ٛت غري ايؿش١ٝ، 

ات ٜتِ ذنس املكادٜس/املهْٛ اٜٚهطب إٜأٖ أضًٛب ايتػر١ٜ ايؿش١ٝ. ٚؾٝ٘ أًٜك

 .45"دصز ٚبستكاٍ"عؿري  َجٌ ٚطسٜك١ ايتشكري خط٠ٛ بعد خط٠ٛ،

ؾٝتكُٔ ن٬ ايبابني َع س٬ َٛاًدا ع١ًًُٝ جتًب ؾٛا٥د مج١ يؿش١ ايبٓات خاؾ١ 

 ٚايبٓني عا١َ.

اض نُا ظتد ايكسا٤ شٚاٜا يف اجمل١ً تٗتِ بؿش١ ا٭طؿاٍ ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َس

"اضتدداَهِ املؿسط يٮدٗص٠ اٱيهرت١ْٝٚ ٜطبب يهِ أقساًزا نجري٠ً َٓٗا دؿاف 

يف ايعني، ٚآ٫َا يف ايسقب١، ٚاقطسابات يف ايّٓٛ. اذتٌ ٖٛ إٔ ْكع هلا أٚقاتا ستدد٠ 

 . 46ْٚتعاٌَ َعٗا بٛعٞ يٓطتددَٗا بطسٜك١ ض١ًُٝ"
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تسب١ٝ ا٭طؿاٍ ايب١ٝ٦ٝ ٭ٕ ا٭طؿاٍ عتتادٕٛ إىل تعًِ نٌ َا نُا تطتٗدف اجمل١ً 

ٜتعًل بب٦ٝتِٗ، ؾتٓػس املٛقٛعات اييت تبح ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يد٣ ا٭طؿاٍ، ٚتكدّ 

 َعًَٛات عٔ َػه٬ت ايب١٦ٝ، ٚحتجِٗ ع٢ً احملاؾع١ عًٝٗا.

ًبا ٫ متٌٗ اجمل١ً أ١ُٖٝ املعًَٛات عٔ اذتٝٛاْات املدتًؿ١ يٮطؿاٍ. يكد خٍؿؿت با

بعٓٛإ "سٝٛاْات َٔ ب٦ٝيت ايعُا١ْٝ" يترنس بعض املعًَٛات يٮطؿاٍ عٔ اذتٝٛاْات، 

ع٢ً يطإ اذتٝٛاْات ْؿطٗا، ٖٚرا أضًٛب ظترب اْتباٙ ا٭طؿاٍ إيٝٗا نجرًيا، ْكدّ 

 ٖرا ايُٓٛذز املعٕٓٛ بـ"ايُٓس ايعسبٞ":

ظؿاز،  دباٍ يف أعٝؼ عُإ ضًط١ٓ يف ايٓادز٠ اذتٝٛاْات َٔ ايعسبٞ ايُٓس "أْا

ٍٞ ٜٚطًكٕٛ متٍٝصْٞ  ضٛدا٤ ْكاٌط ؾٝ٘ تتٍٛشع ؾاتح، ذٖيبٌّ ؾسٟٚ يٕٛ اضِ "ايككس" عً

 بايطهإ. يف املصدمح١ ا٭َانٔ عٔ بعًٝدا ايعٝؼ ٚأسّب ايعصي١، تعذبين غريٟ عٔ

 نجرًيا. أْػط ايًٌٝ ٚقت يف يهٍٓٞ ايٓػاط، قًٌٝ أنٕٛ ايٓٗاز ؾرت٠

 ٚادتُاٍ، املاغ١ٝ ذتّٛ ٚأسٍب ٚايػص٫ٕ، ،ٚا٭زاْب املؿكٌ: ايطٝٛز، طعاَٞ

َٗدًدا  َػهًيت أْٞ أتعسض يًكٓـ َٔ َسبٞ املاغ١ٝ بػهٌ َهجـ؛ هلرا أؾبشت

 با٫ْكساض.

ٚٴقعت ادت١ًُٝ ب٬دٟ يف تػسٜعاٌت ذتُا١ٜ ضٴ٬ييت َٔ ا٫ْكساض،  قٛاْني عٴُإ 

 .47ّ"نُا مٍت إْػا٤ ست١ُٝ دبٌ مسشإ ايطبٝع١ٍٝ يف ظؿاز نٞ أسٝا ؾٝٗا بط٬

ٖٓاى باب َِٗ ٚممتع يًػا١ٜ يٮطؿاٍ يف ٖرٙ اجمل١ً ٖٚٛ "ض١ً عسؾإ" عسؾإ ٖٛ 

إسد٣ ايػدؿٝات ارتاؾ١ باجمل١ً. ٜػتٌُ ايباب ع٢ً َطاس١ ؾؿش١ ؾكط، يهٓ٘ 

 أسب ؾإعس "أْايعًّٛ ٚاملعازف، ٜٚبتدأ ايباب بـثسٟ باملعًَٛات املتٓٛع١ عٔ شتتًـ ا

 املعازف َٔ ض١ً َعًَٛاتٞ زتُٛع١ً يف ايعًّٛ ٚاملعازف. ضتذدٕٚ شتتًـ يف ايكسا٠٤

َعًَٛات عٔ  يف ٖرا ايباب ٚايطسٜؿ١". ؾٝذد ايكسا٤ ٚايػسٜب١، ٚاملؿٝد٠، ادت١ًُٝ،

ا٫خرتاعات اذتدٜج١، ٚايؿٛان٘ ٚا٭غر١ٜ ايؿش١ٝ، ٚايبشاز ٚاحملٝطات ٚاذتٝٛاْات، 

َٔ اجمل١ً ع٢ً َعًَٛات َؿٝد٠ عٔ  33يتازغت١ٝ. ٚعتتٟٛ ايعدد إىل داْب املعًَٛات ا

شتتًـ املهتبات املتٛادد٠ يف أزدا٤ ايعامل َجٌ: َهتب١ ادتٌُ يف نٝٓٝا، َٚهتب١ 
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ايؿني ادتدٜد٠، َٚهتب١ اٱضهٓدز١ٜ، ٚاملهتب١ ايدمنازن١ٝ املًه١ٝ، إ٫ إٔ ٖرا 

 ايباب تػًب عًٝ٘ املعًَٛات ايع١ًُٝ.

ًَا نبرًيا، سٝح حتتٟٛ اجمل١ً  ٫ تٗتِ باملٛقٛعات ايطٝاض١ٝ بػهٌ َباغس اٖتُا

بعض أعداد اجمل١ً ع٢ً املٛاد ايطٝاض١ٝ َجٌ "ّٜٛ ايٓٗك١ ايعُا١ْٝ"، ٖرا ٖٛ ايّٝٛ 

 ّ( ايرٟ تٛىل ؾٝ٘ ايطًطإ قابٛع بٔ ضعٝد سهِ ضًط١ٓ عُإ.0720ٜٛيٝٛ  43)

عٔ أْٛاع َٔ  اد َٛاًد٫ ختًٛ اجمل١ً َٔ املٛاد ايسٜاق١ٝ، ؾٝتكُٔ بعض ا٭عدا

ايسٜاق١ ٚأبطاهلا. ٚأطًكت اجمل١ً بابا بعٓٛإ "أٚملبٝاد" ٖٚرا ايباب خاف باملٛاد 

ايسٜاق١ٝ، ٜٚٛؾِّس َعًَٛات عٔ ايػدؿٝات ايسٜاق١ٝ ايػٗري٠، نُٓٛذز َٓاضب 

 حمليب ايسٜاق١ َٔ ايكٍسا٤ ايؿػاز.

ًٗا ا٭طؿاٍ إيٝٗا، ٚتكدّ ٚأَا املٛقٛعات ايؿ١ٝٓ ؾإٕ اجمل١ً تٓػس ايسضَٛات اييت ٜسض

َعًَٛات عٔ ا٭ؾ٬ّ ارتاؾ١ با٭طؿاٍ، دٕٚ ْػس أٟ غ٤ٞ ٜتعازض َع املؿاِٖٝ 

 اٱض١َٝ٬.

ٚبٗدف ت١ُٝٓ َٛاٖب ا٭طؿاٍ ايهتاب١ٝ ٚؾكٌ ًَهاتِٗ ايؿ١ٝٓ، خؿؿت اجمل١ً 

َطاس١ ٚاضع١ َٔ ؾؿشاتٗا تعسض ؾٝٗا نتابات ا٭طؿاٍ ٚزضَٛاتِٗ اييت ٜسضًْٛٗا 

 .إىل اجمل١ً

ايرتؾ١ٝٗٝ ؾإٕ قٍسا٤ اجمل١ً ٜتُتعٕٛ بأبٛاب عدٜد٠ َجٌ: ٖٝا  ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل باملٛاد

تسضِ َع َسغد، ٚيٕٛ َعٓا، َٚسِّٕ عك٬ َع َاٖس، ٚانتػاف ايؿسم بني 

 ايؿٛزتني، ٚايطسٜل ايؿشٝح، ٚاملسبع ايؿشٝح َٚا إىل ذيو.

 أخباز" بعٓٛإ ـشتؿ باب ؾٗٓاى با٭طؿاٍ، ؾ١ً هلا أخباز َٔ اجمل١ً ختًٛ ٫

 تٓعُِّٗا اييت ايتدزٜب١ٝ ٚايٛزؽ ٚايؿعايٝات ايٓػاطات عٔ ا٭خباز ع٢ً عتتٟٛ" َسغد

 تٴعَكد اييت ٚايؿعايٝات ا٭ْػط١ عٔ ا٭خباز ع٢ً ٚنريو يٮطؿاٍ، َسغد زت١ً

 . ذيو إىل َٚا شتتًؿ١، َدازع يف يٮطؿاٍ

ٚأعُازِٖ ع٢ً ٚعتتٟٛ نٌ عدد َٔ أعدادٖا ع٢ً ؾٛز ا٭طؿاٍ َع أمسا٥ِٗ 

 َطاس١ ؾؿشتني حتت باب ثابت "أؾدقا٤ َسغد".
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اجمل١ً ع٢ً اٱع٬ْات إ٫ ْادًزا، َع أْٗا تؿدز عٔ َ٪ضط١ خاؾ١. ٚختًٛ  ٫ تعتُد

 اجمل١ً َٔ املطابكات َدؾٛع١ ادتٛا٥ص، إ٫ تتكُٔ بعض أعدادٖا املطابكات.

 خامت١ ايبشح:

 ٚأٚيٝا٤ ا٭طؿاٍ قبٌ َٔ نبري اٍٚإقب سطٔ بكبٍٛ اْط٬قٗا َٓر "َسغد" زت١ً حتع٢

 ب٦ٝتِٗ، َٔ ا٭طؿاٍ تكسِّب غا٥ك١ َتٓٛع١ َٛاقٝع َٔ تكدَ٘ ملا اْعًس ٚذيو ا٭َٛز،

 .ايعًٝا ٚايكِٝ ايعُا١ْٝ ايجكاؾ١ أذٖاِْٗ يف ٚتسضِّذ

. ٚزضَٛاتٗا َٛقٛعاتٗا يف ايعُا١ْٝ اهل١ٜٛ بسٚش ٖٛ غريٖا عٔ َسغد زت١ً ميٍٝص ٚمما

 َٔ ا٭طؿاٍ إىل ٚثكاؾت٘ ٖٜٛت٘ تٓكٌ ٭ْٗا اجمل١ً ٖرٙ بٛدٛد إعُ َٔ ايطؿٌ ٜٚؿتدس

 يعبيت"ٚ" غٝد١ ددتٞ سهاٜات" ؾإٕ: املجاٍ ضبٌٝ ٚع٢ً. ا٭خس٣ ايعسب١ٝ ايدٍٚ

 .ددا َػٛم أضًٛب باضتدداّ ايػعيب باملٛزٚخ تٗتِ" ايػعب١ٝ

 سٚزَ َع ا٭ْٝل ٚايتؿُِٝ املُتع١ ا٭بٛاب يف دٖٛسًٜا تطًٛزا َسغد زت١ً ٚتػٗد

 ايٛقت، َٚتطًبات ايكسا٤ ٍَٝٛ َع متاغًٝا ا٭خس٣ َٔ أبٛابٗا اضتشداخ ٜٚتِ. ايٛقت

ًَا اجمل١ً أؾدقا٤ عدد ٜصٜد يرا ًَا ٜٛ  .ؾٝٛ

 املؿادز ٚاملسادع:

 ."زت١ً "ايػسطٞ ايؿػري 

 ."زت١ً "أٜٛب 

 ."زت١ً "َسغد 

 ."ًَشل "أسباب ايب١٦ٝ 

 َ4002ايكاٖس٠: داز ايهتب املؿس١ٜ،  .ا٭طؿاٍ يف ايعامل ايعسبٞ ٛضٛع١ زت٬ت.ّ 

 املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ:

 ايعسب ضب١ً-https://om.s-oman.net 

 ايػبٝب١-https://www.shabiba.com 

 ايس١ٜ٩ ؾشٝؿ١-www.alroya.om 

 َسغد-www.murshidkids.com 

 ايطًطا١ْٝ عُإ يػسط١ ايسمسٞ املٛقع-http://www.rop.gov.om 

 ْٛت-http://note-mag.com  
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 ػًٝات اؿساث١ ٚايتذطٜب يف ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝ املعاقط٠

 "ؾه١ًٝ ايؿاضٚم ٚأس٬ّ َػتػامنٞ" أمنٛشّدا

قشطاٟٚ ز٫ٍ. أ
 
Email: dalalsah97@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدل
ا غطاب اؿساث١، ايصٟ ضاؾل ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ املعاقط٠ اضتبط غ٪اٍ ايتذطٜب دٖٛطّٜ

ٚايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ بكؿ١ خاق١، ؾاإلبساع ا٭زبٞ ٜعٝـ يف قًل َػتُط  ،بكؿ١ عا١َ

ا بٗادؼ ايتذسٜس ٚتهطٜؼ سط١ٜ املبسع ُّٜطؾض ا٫غتكطاض ٚايجبات ٜٚٓازٟ زا٥سٝح 

تػٝري، ؾعٗطت أمسا٤ ضٚا١ٝ٥ ْػ١ٜٛ عطب١ٝ ٫َع١ ساٚيت إهاز َٔ خ٬ٍ ايتذاٚظ ٚاي

 أؾهاٍ دسٜس٠. 

تػع٢ ايسضاغ١ إىل ايهؿـ عٔ ػًٝات اؿساث١ ٚايتذطٜب يف  ،َٔ ٖصا املٓطًل

ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ املعاقط٠، إش تططح فُٛع١ َٔ ايتػا٫٩ت َٔ 

امنٞ ٚؾه١ًٝ ايؿاضٚم َٔ اٯيٝات ٚايتكٓٝات أُٖٗا: نٝـ اغتؿازت أس٬ّ َػتػ

تته٧ ايسضاغ١ ع٢ً آيٝيت ايٛقـ يتشكل أعُاهلُا ايتؿطز ٚاـكٛق١ٝ. ٚاؿساث١ٝ 

ٚايتشًٌٝ يتتٛقٌ يف ا٭خري إىل ْتا٥ر َٔ أُٖٗا: إٔ ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ خانت غُاض 

 .ايتذطٜب باسرتاف، ؾأثبتت متٝعٖا ٚاخت٬ؾٗا، َٚٔ مث١ خكٛقٝتٗا ٚتؿطزٖا

 .َػتػامنٞ ،ايتذطٜب، اؿساث١، ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ، ؾه١ًٝ ايؿاضٚم :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The question of experimentation was linked to the discourse of modernity that 

accompanied the contemporary Arab feminist novel. The literary creativity 

rejects stability and calls for the idea of change, and therefore, the names of 

important feminist novelists appeared that tried to create new forms from this 

point of view. This article seeks to reveal the manifestations of modernity and 

experimentation in contemporary Algerian feminist fiction texts, as it raises a 

number of questions, the most important of which are: How did Ahlam 

mosteghanemi and Fadela Al- Farouq benefit from modernist mechanisms and 

techniques to achieve exclusivity and particularity in their works. This article 

relies on the mechanisms of description and analysis.  

                                                           
 ِاؾعا٥ط خٓؿ١ً، يػطٚضـــ عباؽ داَع١ ٚايًػات، اٯزاب ن١ًٝ ،ايعطبٞ ٚا٭زب ايًػ١ قػ. 
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 َكس١َ: 

ُّا ٚض ا٤ ايتذسٜس ٚايتػٝري، إٕ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ تأب٢ ا٫غتكطاض ٚايجبات، ٚتػع٢ زا٥

اجملٍٗٛ ٜسؾع٘، ُا ٜتذاشب٘ زاؾعإ: قسِٜ َـأيٛف ٜؿسٙ، ٚتطًع إىل ضٜاز٠ ٚاإلْػإ زا٥

ؾٗٛ بني نػط اؿؿاظ ع٢ً َأيٛؾات٘، َتعًكا بايرتاخ ٚا٭قاي١، ٚبني تطًع إىل 

 ايتطٛض ٚايتكسّ، ايصٟ أقبح ٜعطف باؿساث١ أٚ املعاقط٠.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ َطنع١ٜ املكطًح ايصٟ ططسٓاٙ، إ٫ أْ٘ ٫ ميهٓٓا إٔ ْكط بٛدٛز  

ًتش٫ٛت ايػطٜع١ ٚاـطٚقات تعطٜـ ؾاٌَ َطض ملؿّٗٛ اؿساث١؛ ٚشيو ْعطا ي

املتهطض٠ اييت ٜؿٗسٖا ا٭زب، ٚاييت تعين ايتطٛض ٚايتكسّ َٔ د١ٗ، ٚقس تعين، 

أٜها، ايتٓهط ٚاملطاٚغ١ ٚاملؿادأ٠ ٚا٫ْتٗاى املػتُط َٔ د١ٗ أخط٣، ٖصا ٜٛسٞ بإٔ 

اؿساث١ سطن١ تكّٛ ع٢ً ايتػٝري، بعسٚهلا عٔ املعٝاض املأيٛف، ٚنػطٖا يًٓعِ 

 ايُٓط١ٝ؛ َٚٓ٘ إىل خًل ايتؿطز ٚايتُٝع يف اإلبساع. ٚايكٛاعس 

إشٕ، َٔ املٓعٛض ايؿين، ؾاؿساث١ ٖٞ ايتذسٜس يف ايط٣٩، ٚقاضب١ ايتكًٝس، 

باغتشساخ َؿاِٖٝ دسٜس٠ يف ا٭زب، تطؾض ايتهطٜؼ، ٚتٓبص ايكٛايب املػتكط٠، 

 يت٪غؼ يؿطعٝتٗا ٚٚدٛزٖا، عٔ ططٜل ايتذطٜب، ايصٟ أنش٢ ٜؿهٌ، يف اٯ١ْٚ

ا يف سكٌ اإلبساع، ٚيف ا٭خري٠، أسس املؿاِٖٝ امل١ُٗ، اييت اؾتهت يٓؿػٗا سّٝع

ّٝ  ا.ا ٚعاملّٝايسضؽ ايٓكسٟ عطب

ٚايتذطٜب مس١ أغاغ١ٝ َٔ مسات اإلبساع، ٚأٚىل خطٛات ايتذسٜس، إش ُٜع٢ٓ بابتهاض 

ٚإْتاز أؾهاٍ ؾ١ٝٓ، ؽايـ ايػا٥س ٚاملأيٛف، َٚٓ٘ تكسِٜ ٚعٞ َؿاضم، َتُطز، عٔ 

ٜل اإلتٝإ بايبسا٥ٌ ٚايػٛم يف َػاَط٠ ايهتاب١، مبا ٜتُاؾ٢ ٚشا٥ك١ قاض٨ ايّٝٛ، طط

ا ا؛ ْعّطا، ٚعهّٜٛا ٚثًٝكٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ٜطتبط ايتذطٜب باؿساث١ اضتباًط

يس٫يتُٗا ع٢ً ايؿعٌ ايتذاٚظٟ املبين ع٢ً ايتأٌَ ٚا٫غتبكاض، ٚضؾض ايُٓصد١ 

 ٚاملٓذع ٚاملهتٌُ ٚايتاّ.

٭غاؽ، ضاؾل ايتذطٜب ايطٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ايٓػ١ٜٛ املعاقط٠؛ ؾهإ هلا ٚع٢ً ٖصا ا 

إٔ ؼسز ٬ََح ا٫خت٬ف، َٔ خ٬ٍ ايتُطز ع٢ً ا٭مناط ايػطز١ٜ ايتكًٝس١ٜ، ٚقس 
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سككت إناؾ١ داز٠ يًُؿطٚع ايطٚا٥ٞ، َٔ خ٬ٍ ايتٜٓٛع يف املهاَني، ٚابتهاض ططم 

 ١ٝ، ٚثُٝات دسٜس٠.ٚأغايٝب دسٜس٠، ؾه٬ عٔ اغتعُاهلا يتكٓٝات ؾٓ

ايؿاضٚم" َٚٔ ايطٚا٥ٝات ايًٛاتٞ تأيكٔ يف ٖصا اجملاٍ ٚتطنٔ بكُاتٗٔ: "ؾه١ًٝ  

ٕ نؿؿت أعُاهلُا عٔ ايػٛم يف َػاَط٠ ايتذطٜب بططٜك١ ٚ"أس٬ّ َػتػامنٞ" ايًتا

سساث١ٜٛ، اغتُست ض٩اٖا َٔ ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ، ايصٟ قٝس سكٛقُٗا ٚسطٜتُٗا، َٚٔ 

صٟ غٝطط ع٢ً مجٝع املٝازٜٔ؛ ؾطؾعتا قًُُٝٗا، يتأنٝس ايٓعاّ ايصنٛضٟ اي

ٖٜٛتُٝٗا، ٚإثبات نٝاُْٝٗا نس أْٛاع ايكٗط ٚا٫غت٬ب يف فتُع شنٛضٟ، 

ا، َٚهُّْٛ باَتٝاظ، َٔ خ٬ٍ ابتساع تٜٓٛعات دسٜس٠ يف ططم تكسِٜ اؿهٞ ؾه٬ً

 ٖٚصا ايصٟ غٓشاٍٚ ايبشح عٓ٘، ٚايهؿـ عٔ ػًٝات٘ يف أعُاهلُا.

 ًٝات اؾتػاٍ ايتذطٜب ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ:أ٫ٚ: ػ

ٜػتُس ايتذطٜب نٓٗ٘ َٔ سط١ٜ ايؿهط، اييت تٓػشب بسٚضٖا ع٢ً سط١ٜ ايؿهٌ، 

ٚآيٝات  ؾاعًٝت٘، ٚشيو بابتهاض قٝؼ َعطؾ١ٖٝٚصٙ اؿط١ٜ تػُح يًهاتب مبُاضغ١ 

زاخٌ ايٓل، تكّٛ ع٢ً إعاز٠ ايٓعط ايسا١ُ٥، ٚايتذاٚظ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ ٚايط١ٜ٩، 

 تًو اٯيٝات َا ًٜٞ:  َٚٔ

 . ايًػ١ ايؿعط١ٜ ايػطز١ٜ:0

ٜطأٖ ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ عا١َ، ٚاؾعا٥طٟ بكؿ١ خاق١، ع٢ً ايتذطٜب ايًػٟٛ نٛضق١ 

ضاع١، ميهٔ إٔ متٓش٘ قؿ١ ايُٓٛشز ا٭ع٢ً، ٚا٭ثط اـايس، يٓك٘ ايطٚا٥ٞ، 

َٚتٓٛع١: يػ١ٜٛ َتبـــا١ٜٓ  ل غطزٟ ٚاغع، ٜعر مبػتٜٛات ٚأب١ٝٓيٝهٕٛ مبجاب١ أؾ

ضَع١ٜ، تطاث١ٝ، ؾعط١ٜ...، ؼكل يًٓل أزبٝت٘ ٚخكٛقٝت٘ ايًػ١ٜٛ، ٚبصيو تهٕٛ 

"ايًػ١ يف ايطٚا١ٜ ٖٞ أِٖ َا ٜٓٗض عًٝ٘ بٓا٩ٖا ايؿين، ؾايؿدك١ٝ تػتعٌُ ايًػ١ أٚ 

تٛقـ بٗا، أٚ تتكـ ٖٞ بٗا، َجًٗا َجٌ املهإ أٚ اؿٝع، ٚايعَإ، ٚاؿسخ، ؾُا 

ط أٚ املؿه٬ت يف ايعٌُ ايطٚا٥ٞ ي٫ٛ ايًػ١، ٚملا نإ يٝهٕٛ ٚدٛز ٖصٙ ايعٓاق

ناْت ايطٚا١ٜ دٓػا أزبٝا، ؾكس نإ َٓتعطا َٓٗا إٔ تكطٓع ايًػ١ ا٭زب١ٝ اييت 
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، ؾايكاض٨ مل ٜعس ٜػتػٝؼ ايهتاب١ 1ػعًٗا ُتعع٣ إىل ا٭دٓاؽ ا٭زب١ٝ باَتٝاظ"

 ايتكًٝس١ٜ، ٚايطٚا٥ٞ أقبح هسز، ٜبتهط ٜٚبسع.

ا َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ: "إٕ ايطٚا١ٜ ٖٞ تؿدٝل ايًػ١ ٚتكٜٛط ايصات ٚايٛاقع، اعتُاّز

، ٚبايتايٞ، ؾاضتكا٤ ايًػ١ ايػطز١ٜ إىل َػت٣ٛ عاٍ َٔ ا٭زب١ٝ 2ع٢ً ايتؿهٌٝ ايًػٟٛ"

ٚايؿعط١ٜ ع١َ٬ متٝع اـطاب اؿساثٞ ايطٚا٥ٞ ايٓػٟٛ، إش تتكٌ بعُل ا٭بعاز 

ايسضا١َٝ، ٚايططم اؿها١ٝ٥ املتذسز٠ ٚايكازض٠ ع٢ً اغتٓطام َٚػا٤ي١ ايصات، َٔ 

ملػاٜط٠ بؿعٌ عط١ٜ ايًػ١ ٖادؼ سساثٞ، ٜطُح إىل اٜ٪نس إٔ ؾخ٬ٍ يػتٗا، ٖٚصا َا 

ا٫ؾتػاٍ املهجـ عًٝٗا، ٚايتُجٌٝ املٛسٞ ٚاملٓاغب هلا ٚتؿذريٖا، ٚخًل غٝاقات 

٭يؿاظٗا مل تعطؾٗا َٔ قبٌ، ٚاخرتام ايهاتب ؿسٚز ا٫غتعُاٍ املأيٛف هلا )تٗذني 

ز٫ي١ٝ ٚمجاي١ٝ غري َططٚق١، مما ايًػ١ َع ايًػات ا٭دٓب١ٝ ٚايعا١َٝ(، ٚابتهاض أبعاز 

ٜهؿٞ ع٢ً ايًػ١ ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛ قبػ١ ؾعط١ٜ؛ ٚايصٟ ٜ٪ّنس بإٔ ايؿعط١ٜ قاغِ 

 َؿرتى بني ايٓكٛم ايؿعط١ٜ ٚايٓكٛم ايٓجط١ٜ.

ٖٚصا ايصٟ لسٙ يف أعُاٍ "أس٬ّ َػتػامنٞ" ٚ"ؾه١ًٝ ايؿاضٚم"، ؾُٝا ميٝع 

يػ١ ايػطز ٚيػ١ ايؿعط، اييت تتذاٚظ  ْكٛقُٗا ايكسض٠ اإلبساع١ٝ ع٢ً املعاٚد١ بني

ا٭عطاف ايه٬غٝه١ٝ يًػطز ايتكًٝسٟ، ؾتػسٚ تعابري ؾعط١ٜ شات َػش١ مجاي١ٝ. 

ٖٚٛ ايصٟ ًٜؿت اْتباٙ املتابع يًُؿٗس ايطٚا٥ٞ ايٓػٟٛ اؾعا٥طٟ، ايصٟ ٜهػط ايُٓط 

ايه٬غٝهٞ، داع٬ أ١ُٖٝ قك٣ٛ يؿعط١ٜ ايػطز ع٢ً سػاب املٛنٛع ٚايتؿاقٌٝ 

بساعٞ ايًػٟٛ بؿهٌ نبري، ١ٜ، ؾايطٚا١ٜ اؾسٜس٠ تٗتِ بايٓل ٚاملهُٕٛ اإلايػطز

يٛاقع ْعط٠ ْكس١ٜ شات بعس، َع ا٫ٖتُاّ بتك١ٝٓ ايػطز ٚايًػ١، ٜكٍٛ ٚتٓعط إىل ا

: "إٕ ايًػ١ ٫ تهٕٛ فطز ع٬َات ( يف ايػٝام ْؿػM.Bakhtine٘) ""َٝدا٥ٌٝ باختني

، يصيو أقبح 3ٜسٜٛيٛد١ٝ َتٓٛع١"أ بٌ تكبح ؾها٤ ٜتٛؾط ع٢ً َػتٜٛاتضَع١ٜ، 

                                                           
 يؿٕٓٛٚا يًجكاؾ١ ايٛطين اجملًؼ: ايهٜٛت(. ايػطز تكٓٝات يف عح) ايطٚا١ٜ ْعط١ٜ يف. املايو عبس َطتاض، 1

 .821:م ّ،8991 ٚا٭زب،

 .28:م ّ،2002 ايعطب، ايهتاب ازاؼ َٓؿٛضات: زَؿل. ايطٚا٥ٞ ايتدٌٝٝ أغطاض. ْبٌٝ غًُٝإ، 2

 .286:م ،6ع ّ،2080 ،املدرب ف١ً ،"ا٭عطز يٛاغٝين املا١ٜ ضٌَ يف ايًػٟٛ ايتعسز. "١ٖٝٓ دٛازٟ، 3
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ايٓل ايطٚا٥ٞ اؾسٜس، ْل ؾعط١ٜ ايًػ١، ُٖ٘ ؼكٝل ايٛظٝؿ١ ايتع١ٜٝٓٝ ايتُٓٝك١ٝ، 

 ايؿاضٚم". ٖٚصا ايصٟ ٜتذ٢ً ٚانّشا يف أعُاٍ "أس٬ّ َػتػامنٞ" ٚ"ؾه١ًٝ

 ًٜٝل بو": "نٌ تصنط٠ غؿط ٖٞ ٚضق١ تكٍٛ أس٬ّ َػتػامنٞ يف ضٚا١ٜ "ا٭غٛز

ٜاْكٝب، تؿرتٜٗا ٫ٚ تسضٟ َاشا باعو ايكسض... ضقِ ايطس١ً ... ضقِ ايبٛاب١ ... ضقِ 

َكعسى ... تاضٜذ غؿطى ... َا ٖٞ إ٫ أضقاّ تًعب ؾٝٗا املكازؾ١ بأقساضى.. ميهٔ 

ا إٔ تػري سٝاتو، إٔ تؿتح يو ا٭بٛاب أٚ تٛقسٖا، إٔ تعٛز يطس١ً مل ؼػب هلا سػاب

، يػ١ أس٬ّ تتشطى مٛ بعس مجايٞ ٜؿٝض 4"...امنا أٚ َؿًػا.. عاؾكا أٚ َؿاضقآَٗا غ

 ط١ٜ ٚايُٓط١ٝ.بايؿاعط١ٜ، ؾٗٞ اْعٜاس١ٝ َػاٜط٠ تهػط املأيٛف ٚايتكطٜ

إناؾ١ً إىل َا غبل، ػسض اإلؾاض٠ إىل مس١ ػطٜب١ٝ، بطظت بٛنٛح يف ايطٚا١ٜ 

ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ املعاقط٠، ٖٚٞ ايت٬قح بني ايعاَٞ ٚايؿكٝح ٚايًػات ا٭دٓب١ٝ 

)خاق١ً ايؿطْػ١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ(، ؾتعسز ا٭قٛات يف ايطٚا١ٜ ْتر عٓ٘ ايتعاٜـ بني 

تًؿ١، ٚأقبح ايٓل ايطٚا٥ٞ ايتذطٜيب مبجاب١ يٛس١ ؾػٝؿػا٤ ا٭ؾهاٍ ايًػ١ٜٛ املد

تتًٕٛ بٗا، ؾايعا١َٝ َطدع١ٝ زاي١ ع٢ً ايَٝٛٞ ايؿعيب املتساٍٚ، ٚا٭دٓب١ٝ متجٌ ؾها٤ 

ايٓدب١ شات ايجكاؾ١ ايؿطْػ١ٝ، َٚٔ مث١، نإ ٖٓاى ايتٗذني مبجاب١ ايتذاٚظ املًُٛؽ 

 يًػ١ ايطقا١ْ ٚاؾعاي١ املعطٚؾ١.

 ًٗذ١ ايعا١َٝ تكٍٛ "ؾه١ًٝ ايؿاضٚم":ٚيف تٛظٝـ اي

 5"قايت يٞ غعاز بكٛت َٓدؿض: سطاّ ًْكا ٚاسس نُٝا ٖصا يف اؾعا٥ط؟"

 "ؾػأيتين سٓإ َاظس١: َاٜكسضف ضأؾت اهلذإ إهٞ ٖٛ؟ ٚاهلل َاْٞ قازض٠ ْتشطى 

 .6ملجٌ ْكٛيْٛٚؿٛف ... ٚاف ْطدؼ تطٚسٞ "ؾطزٜت عًٝٗا با

ٚيف َٛنع آخط، لسٖا تًذأ إىل ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ، اغتجٓا٤، يف اؿٛاض، ٚيهٓٗا 

 ترتمج٘ إىل ايعطب١ٝ، تكٍٛ: "قايت يٞ:

-Qui est-ce qu’elle a la petite louisa aujourd’hui ? tu as le visage pâle. 

                                                           
 .219:م ّ،2082 ْٛؾٌ، زاض: بريٚت. ط.ز ،بو ًٜٝل ا٭غٛز. أس٬ّ َػتػامنٞ، 4

 .251:م ّ،2002 ايؿاضابٞ، زاض: بريٚت. 2ط ،َطاٖك١ َعاز. ايؿاضٚم،ؾه١ًٝ 5

 .241:م ْؿػ٘، املكسض 6
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 ايّٝٛ؟ ٚدٗو َكؿط ٜع٠َا بٗا ايٛ -

-je ne suis pas dans mon assiette.   

 .7"يػت ع٢ً َا ٜطاّ -

ٚعًٝ٘، ؾإٕ ايهاتب١ يف إطاض اؿساث١ ايػطز١ٜ، اؾتػًت ع٢ً ايتذسٜس، يف ايُٓط 

املتساخٌ يًهتاب١، ٚايصٟ هعٌ َٔ ايٓل ايطٚا٥ٞ ْكا ثطٜا خكبا، يف قايب 

 َٔ خ٬ٍ متعٗطات ايتعايل ايًػٟٛ.  ،تؿهًٝٞ مجايٞ

 .  نػط خط١ٝ ايعَٔ ايػطزٟ:0

مل ٜعس ايعَٔ ايطٚا٥ٞ ٜػتُس أُٖٝت٘ َٔ نْٛ٘ فطز عٓكط ٜٓدطط يف املنت ايطٚا٥ٞ 

ؾشػب، ٚإمنا بات ٜػتُس أُٖٝت٘ باعتباضٙ دع٤ّا َٔ ايه١ْٛٓٝ ايػطز١ٜ، ؾبعس إٔ 

ٚا١ٜ ايتكًٝس١ٜ، قاض ضٖاْا نإ َٔ ايػٌٗ ا٫ؾتػاٍ عًٝ٘ ٚضغِ َػاضات٘ زاخٌ ايط

ع٢ً ايتذطٜب َع ايهتابات ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ املعاقط٠، َٔ خ٬ٍ: نػط 

خط١ٝ ايعَٔ، ٚايت٬عب باملؿاضقات ايع١َٝٓ، ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات ايػطز١ٜ )ا٫غتبام، 

 ا٫غرتداع، اـ٬ق١، اؿصف، ايٛقؿ١، املؿٗس(.

ٝات ايطٚا١ٜ ايتكًٝس١ٜ، ٖٛ ايصٟ وكل خًد١ً ٖصٙ ايتكٓٝات، ٚإسساخ خطم يف ؾٓ

ّٝتأثرّي ا يف ْؿػ١ٝ ايكاض٨، ٜٚهػط أؾل تٛقع٘، ٚبٗصا ٜتكُل ايعَٔ أسس ا مجاي

ا، يتهطٜؼ مسيت ا٫خت٬ف ٚايتذاٚظ، َُّٗا ا بٓا٬َّٝ٥َح ايتذطٜب، نْٛ٘ عٓكّط

ٚ"َػا٤ي١ أبٓٝتٗا ايػطز١ٜ اييت ؼٛيت َٔ ا٫تػام إىل ايتؿعٞ... َٔ ايتٛسس إىل 

ايتعسز، ؾُهت تػُٛ غطابٗا عرب ا٫ضؼا٫ت ايع١َٝٓ املدتًؿ١، ضغب١ يف َػا٤ي١ 

ايصات ٚايٛاقع، يف اؿانط َٔ خ٬ٍ املانٞ، أٚ َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ َٓؿتش١ ع٢ً َا ٖٛ 

، ٖصا ايصٟ ػػس بٛنٛح يف ايهتابات ايطٚا١ٝ٥ 8آت، ٚايتطًع إىل آؾام املػتكبٌ"

 ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ املعاقط٠.

                                                           
 .262:م ْؿػ٘، املكسض 7

 ،أبٛيٝٛؽ ف١ً ،"املعاقط٠ اؾعا٥ط١ٜ ايطٚا١ٜ يف اؿساث١ ٚغ٪اٍ ايتذطٜب غطز١ٜ. "أس٬ّ َٓاقطٜ٘، 8

 .801-802:م ،2ع ّ،2020
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ٚبٗصا املع٢ٓ، ميهٔ ايكٍٛ إٕ ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ تكّٛ ع٢ً نػط تطاتب١ٝ 

ايعَٔ، ٚػاٚظ املبسأ ايتػًػًٞ ايهطْٚٛيٛدٞ يٮسساخ، عٝح تتػِ بايعُل 

عكٝس، نْٛٗا تؿاد٧ ايكاض٨ باْتكاهلا َٔ ظَٔ ٯخط، متاؾٝا ٚأٖساؾٗا: ٚايت

خل، َٔ خ٬ٍ اغتسعا٤ ايصنطٜات املْٛٛيٛز، املؿٗس، اإلهاظ...إ نايتصنط،

ايكسمي١ ٚا٫ستُا٤ بأسساخ املانٞ، إلنا٠٤ املػتكبٌ، ٚؾتح اجملاٍ يًكاض٨، يًتدٌٝٝ 

ا ٚع٬قتٗا بايعَٔ؛ بٗصا أقبح ٚايتأٌٜٚ، َع ايرتنٝع ع٢ً قهاٜا املطأ٠ ٚطبٝعتٗ

َّ ا ب٘، ٚشيو ا بايّػايعَٔ ٖادػا يس٣ ايطٚا٥ٝات اؾعا٥طٜات، اي٥٬ٞ ُٜعٗطٕ اٖتُا

يػببني: إَا خٛؾا َٔ ايعَٔ ايصٟ هعٌ قهٝتٗٔ شنط٣ يف طٞ ايهتُإ، ٚإَا 

 ضٖب١ َٔ نٝاع آَاهلٔ ٚتطًعاتٗٔ، اييت قس ٫ ػس ططٜكٗا إىل ايٓٛض َػتكب٬.

مما غبل، غٓشاٍٚ تكسِٜ بعض ايُٓاشز اييت تتذ٢ً ؾٝٗا نػط خط١ٝ ا اْط٬ًق 

ايعَٔ، ٚإغكاط منط١ٝ ايتتابع ٚايتتايٞ، ٚاييت لسٖا َبجٛث١ يف أعُاٍ ؾه١ًٝ 

ايؿاضٚم ٚأس٬ّ َػتػامنٞ، َٚٔ أَج١ً شيو: تٛظٝـ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم "يتك١ٝٓ 

ى ٭سساخ ؽطز عٔ ا٫غرتداع" ايصٟ ٜعطف ع٢ً أْ٘: "ايػطز ايتصناضٟ أٚ ايؿ٬ؾبا

سانط ايٓل، يرتتبط بؿرت٠ غابك١ ع٢ً بسا١ٜ ايػطز، ٜٚهٕٛ ا٫غرتداع ع٢ً ؾهٌ 

 .9شنطٜات َٚٛاقـ ٚقعت يف ايعَٔ املانٞ، بايٓػب١ ؿانط ايٓل"

ََُػََّذ١  تكٍٛ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم: "وط اؿٓني زؾع١ ٚاسس٠ ع٢ً غطؾيت، ؾأدس ْؿػٞ 

باملانٞ نً٘، نٓا يف اؾاَع١، ٚنإ ضشاش ؾباط )ؾٝؿطٟ( ًٜبؼ قػٓط١ٓٝ ؾػتإ 

ظؾاف، ػاٚضْا ع٢ً نطغٞ َٔ سذط، ايتشُت نتؿاْا يططز ايربز ٚتؿابهت 

تهطض َط٠ أخط٣ تًو اؿها١ٜ، َاظيت أشنط نِ نٓت أسب ٜسٜو، أقابعٓا ي

ٚاغتساض٠ أظاؾطى، ٚاؿكٍٛ املعٖط٠ يف ضاستٝو، أخطدَت َؿهط٠ َٔ دٝبو، 

 ، تػرتدع ايهاتب١، يف10ٚزْٚت شيو ايتاضٜذ، إْ٘ ايطابع عؿط َٔ ؾباط )ؾٝؿطٟ("

                                                           
 زٜب حملُس املٛضٜػه١ٝ ا٭َري٠ ضٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ايطٚا١ٜ يف ايػطزٟ ايؿها٤. يْٛٝؼ عًٞ، بٔ: ٜٓعط 9

 .882:م ّ،2081 ا٫خت٬ف، َٓؿٛضات: طاؾعا٥. 8ط ،أمنٛشدا

 .81:م ّ،2002 ايطٜؼ، زاض: بريٚت. 8ط ،اـذٌ تا٤. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 10
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ٖصا املكطع، شنطٜات غابك١ َع سبٝبٗا، ٚايصٟ ٜ٪نس شيو، بك٠ٛ، عباض٠ "َاظيت 

 أشنط"، ؾٗٞ ايعتب١ ايط٥ٝػ١ اييت ؼٌٝ ع٢ً أسساخ َان١ٝ اْتٗت َٚهت.

نُا ٜعٗط ا٫غتبام نتك١ٝٓ أخط٣ َٔ تكٓٝات ايػطز، ايصٟ ٜعّس خاق١ٝ َٔ 

نُٓا عٔ أسساخ خكا٥ل ايتذطٜب، ٚايصٟ ٜعين: "تك١ٝٓ ظ١َٝٓ ؽرب قطاس١ أٚ 

، َٔ خ٬ٍ كايؿ١ غري ايعَٔ ايػطزٟ، 11غٝؿٗسٖا ايػطز ايطٚا٥ٞ يف ظَٔ ٫سل"

 ٚشنط أسساخ مل ؤ ٚقتٗا بعس.

طنض مٖٛا َػتعذ٬، يًُٛت ضا٥ش١ تكٍٛ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم: "ؾعطت إٔ املٛت ٜ

غطٜب١، تؿب٘ ضا٥ش١ ا٭ز١ٜٚ ٚاملػتؿؿٝات، ٚقس أضزت إٔ أبعس ؾهطت٘ عين، يهٓ٘ 

تا٤ "يف ٖصا املكطع تػتؿطف ايطٚا١ٝ٥ ٚتتٓبأ مبٛت مي١ٓٝ يف ضٚا١ٜ  .12اقرتب نجريا"

، َٔ أدٌ تؿٜٛل ايكاض٨ ٚخًل دٛ ، عٝح اغتشهطت سسثا غابكا ٭ٚاْ٘"اـذٌ

 ا٫ْتعاض يسٜ٘.

إىل داْب تكٓٝيت ا٫غرتداع ٚا٫غتبام، ٖٓاى تك١ٝٓ اؿصف ٜٚككس بٗا "إظاي١ َس٠ 

قكري٠ أٚ ط١ًٜٛ َٔ ظَٔ ايكك١، زٕٚ إٔ ٜتشسخ اـطاب عُا دط٣ ؾٝٗا َٔ 

أسساخ، ٚيهٔ هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى أَاض٠ زاي١ ع٢ً اؿصف نشصف، أٚ إٔ 

 .13ا٭قٌ قاب٬ ي٬غتٓتاز َٔ ايٓل"ٜهٕٛ ع٢ً 

ٖٚصا ايصٟ ًُْػ٘ يف أعُاٍ ايطٚا٥ٝتني، ؾؿٞ ظٌ طٍٛ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ، تكّٛ ايػاضز٠ 

كؿعات ٚإغكاطات َٔ أدٌ تػطٜع ايع١ًُٝ اإلبساع١ٝ، ٚا٫غتػٓا٤ عٔ بعض ا٭سساخ ب

 ايجا١ْٜٛ، ٚاعتباضٖا تك١ٝٓ سساث١ٜٛ متؼ ايتذطٜب يف اـطاب ايطٚا٥ٞ ايٓػٟٛ.

تكٍٛ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم: "نٓا مثاْٞ، ُقتًت َٓا ٚاسس٠، ُقتًت أَآَا شعا مبذطز 

 ٚقٛيٓا؛ ٭ْٗا ضؾهت ايطنٛر يٮَري.

                                                           
 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط غٝسا٤ زاض: عُإ. 8ط ،ايؿين تؿهًٝ٘ ٚآيٝات ايػطز تكٓٝات. ايعع٣، ْؿ١ً سػٔ أمحس 11

 .69:م ّ،2088

 .842:م. َطاٖك١ َعاز. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 12

: ايبٝها٤ ايساض. 8ط َكطؿ٢، ْادٞ: تط ايتب٦ري، إىل ايٓعط ٚد١ٗ َٔ ايػطز ْعط١ٜ. ٚآخطٕٚ درياض دٓٝت، 13

 .822:م ّ،8919 ٚاؾُاعٞ، ا٭نازميٞ اؿٛاض َٓؿٛضات
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 َٔ .َٜٛٗا ٚايطٚا١ٜ ٖهصا، ؾاملكتٛي١ ناْت قطٜبتٗا 

 نٝـ ناْت سٝاتهٔ يف اؾبٌ؟ 

 "14ْطبذ هلِ، ْٚػػٌ ثٝابِٗ، ٚيف، ايًٌٝ...؟. 

ايػاضز٠، ٖٓا، بإخؿا٤ َٛاقـ ٚأعُاٍ اإلضٖابٝني، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اغتعُاهلا قاَت 

ع اؿهٞ، ٚؾتح باب ايتأٌٜٚ أَاّ ايكاض٨، إناؾ١ ْكاط اؿصف، مما أّز٣ إىل تػطٜ

ّٝا ع٢ً ايٓل ايطٚا٥ٞ.إىل أْ٘ ٜهؿٞ بعّس  ا مجاي

ا ع٢ً َا غبل، ؾإٕ أِٖ َعاٖط اـطم ٚايتذاٚظ، اييت َػت داْبا َٔ دٛاْب تأغّٝػ

ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ، نػط خط١ٝ ايعَٔ، ٚايكؿع بني ا٭ظ١َٓ، ٚتٛظٝـ 

اعٗا، ٖٛ َا أنؿ٢ َػش١ مجاي١ٝ َٔ خ٬ٍ شيو ايتُاٖٞ بني املؿاضقات ايع١َٝٓ بأْٛ

 ايٛاقع ٚاملتدٌٝ ايػطزٟ.

 ايتساخٌ ا٭دٓاغٞ:. 3

إٕ ايساضؽ يًطٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ايٓػ١ٜٛ املعاقط٠، هس إٔ ٖصا ايؿٔ ا٭زبٞ دٓؼ ٖذني 

َٓؿتح ع٢ً ا٭دٓاؽ ا٭خط٣ املتعسز٠، ؾكس اغتطاعت َٔ خ٬هلا ايهاتب١ اؾعا٥ط١ٜ 

ايعسٜس َٔ ايؿٕٓٛ زاخٌ ايٓل ايطٚا٥ٞ، يٝتذاٚظ بصيو نٌ ا٭طط، ٜٚكري  تٛظٝـ

خل، ايس١ٜٝٓ، ايتاضى١ٝ، ايؿعب١ٝ...إ قٛض٠ ؾ١ٝٓ، َؿه١ً ؾػٝؿػا٤ َٔ ا٫قتباغات

يتٗسّ اؿسٚز بني ا٭دٓاؽ؛ ؾايٓل ايطٚا٥ٞ "ْػٝر َٔ ا٫قتباغات ٚاإلسا٫ت 

  .15ٚا٭قسا٤"

َٔ ٖصا املٓطًل، غست ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، بعا١َ، ٚايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ غاق١، 

َٔ أخكب ايؿٕٓٛ ايػطز١ٜ ايعابط٠ يٮدٓاؽ ٚا٭ْٛاع ا٭زب١ٝ، َػتٛعب١ إٜاٖا؛ نْٛٗا 

٤ هلا، عٝح هلا قاب١ًٝ إٔ تتٝح هلصٙ ا٭دٓاؽ املدتًؿ١ اؿط١ٜ َٔ أنجط ايؿٕٓٛ استٛا

يف ايتؿاعٌ ؾُٝا بٝٓٗا، مما ٜعطٞ ايكاض٨ داْبا مجايٝا َُٗا؛ عٔ ططٜل تساخًُٗا َع 

ايػري٠ ايصات١ٝ... ٚقس ٜٓتر عٔ ٚايؿعط، ٚاملٛغٝك٢، ٚايػُٝٓا، ٚايؿٔ ايتؿهًٝٞ، 

                                                           
 .41:م. اـذٌ تا٤. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 14

 تٛبكاٍ زاض: ايبٝها٤ ايساض. 2ط ايعايٞ، بٓعبس ايػ٬ّ عبس: تط ،ايػُٝٝٛيٛدٝا زضؽ. ض٫ٕٚ باضت، 15

 .621:م ّ،8992يًٓؿط،
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ا٭ق١ًٝ تطػ٢، ٚؼاٍٚ َكا١َٚ  ٖصا ا٫خت٬ط ْٛع أزبٞ دسٜس ٖذني، يهٔ ايٓٛا٠

 ا٫ْسثاض ٚا٫نُش٬ٍ.

١ُ يف فاٍ ايهتاب١ نس ايتذٓٝؼ، َٗتؿهٌ نتابات أس٬ّ َػتػامنٞ خط٠ٛ 

ا يف ايهتاب١ ايػطز١ٜ، ٚيعٌ أبطظ َعاٖط عٝح قسَت أعُا٫ تٓشٛ َٓش٢ دسّٜس

 ايتساخٌ عٓسٖا تٛظٝـ ايؿعط. تكٍٛ يف ضٚا١ٜ "شانط٠ اؾػس" َكتبػ١ أبٝاتا َٔ

 قكٝس٠ ايػٝاب اييت َطًعٗا:

 .عٝٓاى غابتا نٌٝ غاع١ ايػشط 

 16أٚ ؾطؾتإ ضاح ٜٓأ٣ عُٓٗا ايكُط. 

ا٫ضتهاظ ع٢ً تٛظٝـ ايؿعط ٚؾعط١ْ ايػطز، ٖٛ َا دعٌ ضٚاٜات أس٬ّ تتُتع 

عُا ىاجل  باؾاشب١ٝ، ٜٚعٛز شيو إىل أْٗا ٚدست يف ايؿعط َتٓؿػا، ٜهؿـ

قسضٖا، إناؾ١ إىل ايكِٝ اؾُاي١ٝ اييت متٝع ايٓل ايؿعطٟ َع ؾتح باب ايتأٌٜٚ يس٣ 

ايكاض٨؛ ؾٝتشٍٛ بصيو ايٓل ايطٚا٥ٞ َٔ ْل َػًل إىل ْل َؿتٛح، ٖٚهصا تتكًل 

 املػاؾ١ بني ايؿعط ٚايطٚا١ٜ.

ايػري٠ إناؾ١ً إىل تعايل ايطٚا١ٜ َع ايؿعط، لس تساخ٬ آخط ٖٛ تساخٌ ايطٚا١ٜ َع 

ايصات١ٝ، إش ًُْؼ بعها َٓ٘ يف ا٭عُاٍ ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ، َٚا ٬ْسع٘ إٔ 

َّا نبرّيا َٓص ايكسّ، نذٓؼ أزبٞ قا٥ِ بصات٘، ي٘ ٖٜٛت٘  ايػري٠ ايصات١ٝ ٚدست اٖتُا

َٚكَٛات٘ ٚؾطٚط٘ اـاق١، ٚيهٓٗا يف ايعكط اؿسٜح خطدت عٔ املعاٜري ايجابت١ 

تعدت بؿٔ ايطٚا١ٜ، ٚؾهًت اظزٚاد١ٝ َٔ خ٬ٍ اؾُع بني اييت ناْت عًٝٗا، ؾاَ

ايٛاقعٞ ٚاملتدٌٝ. ٖٚهصا اغتطاعت ايطٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ايٓػ١ٜٛ إٔ تٛانب ٖصا 

َّ  ا.اؾٓؼ اؿسٜح، َتأثط٠ بٓعريتٝٗا يف املؿطم ايعطبٞ، ٚايػطب عُٛ

تعطف ايػري٠ ايصات١ٝ ع٢ً أْٗا: "سهٞ اغتعازٟ ْجطٟ ٜعرب ب٘ ؾدل ٚاقعٞ عٔ 

دٛزٙ اـام، ٚشيو عٓسَا ٜطّنع ع٢ً سٝات٘ ايؿطز١ٜ، ٚع٢ً تاضٜذ ؾدكٝت٘ بكؿ١ ٚ

                                                           
 .818:م. اؾػس شانط٠. أس٬ّ َػتػامنٞ، 16
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دل . إشٕ، ؾٗٞ عٌُ غطزٟ ٜعرب عٔ اْؿعا٫ت، أساغٝؼ ٚػاضب عاؾٗا ؾ17عا١َ"

َا، َٚٛاقـ سكًت ي٘، أثطت ؾٝ٘ غًبا أٚ إهابا، مبكابٌ ايطٚا١ٜ اييت "تعين أْٗا 

 .18ْل ْجطٟ ؽًٝٞ، ٚاقعٞ، غايّبا َا ٜسٚض سٍٛ ؾدكٝات َتٛضط١ يف سسخ َِٗ..."

ز بني ايػري٠ ايصات١ٝ ٚايطٚا١ٜ يف ضٚا١ٜ "ؾٗٝا نؿطام"، اييت مجعت ؾٝٗا ٜعٗط ايتُاظ

ايهاتب١ بني ث٬ث١ أقطاب )امل٪يـ، ايػاضز، ايبطٌ(، عٝح اغرتدعت يف ضٚاٜتٗا 

دع٤ّا َٔ سٝاتٗا بؿهٌ قطٜح َٚباؾط، ؾتشسثت عٔ َٛاقـ مح١ُٝٝ َع عا٥ًتٗا، 

غاظٟ ٚايسٜٔ َٝٗٛبٞ،  ععٚٚشنطٜات مجعتٗا َع أمسا٤ َؿٗٛض٠ نٓعاض قباْٞ، 

غٌٗٝ إزضٜؼ....، عٝح اغتُست أسساّثا ٚاقع١ٝ، َٚعدتٗا بٛقا٥ع ٚايككٝيب، 

ٚؾدكٝات خٝاي١ٝ، يٝتساخٌ ايٛاقعٞ َع املتدٌٝ، ؾتكٍٛ: "بني شانط٠ اؾػس، 

ٚؾٛن٢ اؿٛاؽ، ٚعابط غطٜط، نٓت قس قهٝت أنجط َٔ عؿط غٓٛات َع خايس، 

ًٛ ب٘...ست٢ إْين ضؾهت سهٛض سؿٌ إط٬م غ١ٓ غسا قطَٞ ا٭زبٞ، أغاؾط َع٘، أخ

ّ قػٓط١ٓٝ عاق١ُ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ.... ٚنإ ضزٟ يٛظٜط٠ ايجكاؾ١، يٛ ٚدٗت 6103

 .19ٖصٙ ايسع٠ٛ ـايس بٔ طٛباٍ يطؾض اؿهٛض؛ ٚيصا ئ أسهط"

، ْكٛقا تطاث١ٝ تتُجٌ يف ا٭َجاٍ كٛم ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛيو، ٚظؿت ايٓإىل داْب ش

ٚا٭غاْٞ ايؿعب١ٝ، اييت تعرب عٔ ايٛعٞ اؾُعٞ يًُذتُع، )ٖٚٛ َا ٜعطف بايؿًهًٛض 

ا(، ٚايصٟ ٜعس أؾكا سساثٝا َٚػًها ػطٜبٝا َعاقطا. تكٍٛ ؾه١ًٝ ايؿعيب اقط٬ّس

،  مبع٢ٓ إٔ ايػؿ١ٓٝ 20ٛ ٜػطم""ايبابٛض ايًٞ ٜهجطٚ ضبا7ْ ايؿاضٚم يف ضٚا١ٜ "تا٤ اـذٌ"

اييت ٜٛدس ع٢ً َتٓٗا أنجط َٔ ضبإ غتػطم ستُا، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً ؾٛن٢ املػ٪ٚي١ٝ 

، ٚضاست ػتػامنٞ: "َخ٬ت ضادًٗا ممسٚزاييت ت٪ثط غًبا ع٢ً اجملتُع. ٚتكٍٛ أس٬ّ َ

                                                           
 ايجكايف املطنع: بريٚت. 8ط سًٞ، عُط: تط ا٭زبٞ، ٚايتاضٜذ املٝجام ،ايصات١ٝ ايػري٠. ؾًٝٝب يٛدٕٛ، 17

 .22-22:م ّ،8994 ايعطبٞ،

 ّ،2002 ايٓٗاض، زاض ْاؾطٕٚ،: يبٓإ َهتب١. 8ط ،ايطٚا١ٜ ْكس املكطًشات َعذِ. يطٝـ ظٜتْٛٞ، 18

 .92:م
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، ٚايصٟ ٜعين أْٗا تطنت ظٚدٗا ممسٚزا َطٜها ع٢ً ايؿطاف، 21تععٟ قُٛز"

ٚشٖبت يتعع١ٜ داضٖا قُٛز، ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ إُٖاٍ املطأ٠ ملؿانٌ بٝتٗا، ٚا٫ٖتُاّ 

 مبؿانٌ غريٖا.

مّما غبل، ٜتهح يٓا إٔ َكاضب١ اؾٛاْب ايؿه١ًٝ يًُٛنٛع، ٫ تهؿٞ يإلساط١ 

بس َٔ انتؿاف  اؿازث١ ٚايتذطٜب يف املنت ايطٚا٥ٞ ايٓػٟٛ اؾعا٥طٟ، بٌ ٫ب

متعٗطات اؾتػاٍ ايتذطٜب ع٢ً َػت٣ٛ املهُٕٛ، ٚيصيو غٓشاٍٚ َكاضب١ ٖصٙ 

 اؾٛاْب.

 ثاْٝا: متعٗطات اؾتػاٍ ايتذطٜب ع٢ً َػت٣ٛ املهُٕٛ:

ٚا١ٝ٥ َجًُا ناْت َكاض١ْ اؾٛاْب ايؿه١ًٝ ١َُٗ يف نؿـ خباٜا ايٓكٛم ايط

ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ، ؾإٕ قاٚي١ ايػٛم يف متعٗطات املهُٕٛ، تػِٗ إىل سس نبري 

 يف تعط١ٜ ٚتبٝإ ا٭بعاز اؾُاي١ٝ يًٓكٛم املدتاض٠ اييت دػسْاٖا يف فُٛع١ ثُٝات.

 ثُٝتا ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ٚدسي١ٝ اؾػس: .0

غ١ٝ ٖٞ "ايصنٛض٠ تكّٛ ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ بعا١َ، ٚاؾعا٥ط١ٜ غاق١، ع٢ً ث١ُٝ أغا

ٚا٭ْٛث١"، ٚاييت أغاغٗا اـطاب املهاز ٚايكطاع بني ا٭ْا ٚاٯخط، ايصٟ أقبح 

ٖادػا ٜ٪ضم ايطٚا٥ٝات ايٓػٜٛات؛ ؾاملطأ٠ تهتب نس ايػًط١ ايصنٛض١ٜ ٚاهل١ُٓٝ 

أَا ا٭ْج٢ ؾٗٞ ٚاملجاٍ ايكٟٛ املتػًط، املػٝطط،  ا٭ب١ٜٛ، يف فتُع ٜط٣ يف ايصنط

كُٛع، ٖٚٛ َا ٜططح ثٓا١ٝ٥ أخط٣ ٖٞ املطنع ٚاهلاَـ، ايها٥ٔ ايهعٝـ امل

 َطنع١ٜ ايطدٌ ٖٚاَؿ١ٝ ا٭ْج٢.

تؿبعت ايهتاب١ ايٓػ١ٜٛ يف ن٤ٛ ايكٗط املُاضؽ عًٝٗا، بتذاضب ١٦ًَٝ بايٛعٞ 

املأغاٟٚ، يف فتُع شنٛضٟ غًب ٚدٛزٖا ٚنٝاْٗا، ٚسطِ شاتٗا، ٚاغتباح 

، عٝح عاؾت املطأ٠ ايعطب١ٝ، عرب ط عًٝٗا مجٝع أْٛاع ايكٗط ٚايعٓـؾهطٖا، ٚغًّ

ايتاضٜذ، ٚنعا عكٝبا؛ إش ناْت شاتا َهطٗس٠ َػتًب١، اْتٗهت سكٛقٗا يف 

                                                           
 .21:م ّ،2009 اٯزاب، زاض: بريٚت. 8ط ،com ْػٝإ ضٚا١ٜ. أس٬ّ َػتػامنٞ، 21
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فتُع بططٜاضنٞ غاؾِ، ٫ ٜعرتف إ٫ بػٝاز٠ ايطدٌ ُٖٚٝٓت٘ عًٝٗا، َُٗا نإ 

 عؿٝكا...( ؾايهٌ مياضؽ غًطت٘ عػب َهاْت٘. أبا، ظٚدا، ٖصا ايطدٌ )أخا،

ضت ايهتاب١ ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ ٚغ١ًٝ، يتأغٝؼ يف ظٌ ٖصا ايٛنع، قا

١ٜٖٛ دسٜس٠ يًُطأ٠ ٚؾطض سهٛضٖا، ٚخًد١ً ايٛاقع ايصنٛضٟ، ٚايعٌُ ع٢ً 

املػاٚا٠ اؾصض١ٜ، ؾُا عاز "ايطدٌ ٖٛ املتهًِ عٓٗا ٚاملتكؿح يف سكٝكتٗا ٚقؿاتٗا، 

ؿٗس عٔ نُا ؾعٌ ع٢ً َس٣ قطٕٚ َتٛاي١ٝ، ٚيهٔ املطأ٠ قاضت تتهًِ ٚتؿكح ٚت

؛ ؾذا٤ت 22إؾكاسٗا بٛاغط١ ايكًِ، ٖصا ايكًِ ايصٟ ظٌ َصنطا، ٚظٌ أزا٠ شنٛض١ٜ"

ايطٚاٜات ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ ضاقس٠ متج٬ت َعاْاتٗا زاخٌ اجملتُع، يف ظٌ َؿاِٖٝ 

 تكط املطأ٠ ٚتكٝسٖا، ٚتعًٞ َٔ ؾإٔ ايطدٌ.ٚعازات َٛضٚث١ باي١ٝ، ؼ

"َٛز ايػطٜب، ٚٚايسٟ، ٚأخٞ إيٝاؽ، ٚقبه١ اؿسٜس، اييت إٕ : تكٍٛ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم

ٚتعٗط، بك٠ٛ، َطنع١ٜ  .23ىتؿٞ بٗا ايٓعاّ ا٭بٟٛ، ايصٟ ْعٝـ ؼت ضمحت٘"

: "أَا َا هعًين ؾع٬ أؾكس أعكابٞ ؾٗٛ ؾرت٠ ايطدٌ، ٚتُٗٝـ املطأ٠ يف قٛهلا أٜها

ايػسا٤ ّٜٛ اؾُع١، إش عًٝٓا مٔ ايٓػا٤ إٔ ْٓتعط عٛز٠ ايطداٍ َٔ املػذس، ٚبعس إٔ 

ٜٓتٗٛا َٔ تٓاٍٚ ايػسا٤، ٜأتٞ زٚضْا مٔ ايٓػا٤، نٓا مجّٝعا لتُع عٓس ايع١ُ 

. ٜتهح 24يجا١ْٝ"ا َٔ ايسضد١ اتْٛؼ، ٚنٓت أنطٙ شيو ايتكًٝس ايصٟ هعٌ َٓا قطّٝع

ٖٓا إٔ قُع املطأ٠ ٚتُٗٝؿٗا ٜبسأ َٔ ايعا١ً٥ اييت ؽهع يًعازات ٚايتكايٝس اؾعا٥ط١ٜ، 

بٌ إْ٘ َٓص ٚدٛز ايؿطم ٚا٭ْج٢ تعاْٞ، أٚ يٝؼ سكًّا َٔ نٌ أْج٢ ؾطق١ٝ إٔ ؽذٌ 

ملطأ٠ ؽسَ٘ َٔ أْٛثتٗا، مبكابٌ ايطدٌ، ايصٟ ٜعاٌَ َعا١ًَ ايػًطإ يف ايبٝت ٚا

 بهٌ خهٛع ٚاْكٝاع. 

تبني يٓا إٔ ثُٝيت ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ٚدسي١ٝ ايع٬ق١ بُٝٓٗا، ناْت َٔ أِٖ احملاٚض 

ا٭غاغ١ٝ اييت اضتبطت بايطٚا١ٜ اييت بني أٜسٜٓا )تا٤ اـذٌ(، ٚنصيو ا٭َط يف 

 ٖصا ا َٔ عٓاقط ايتذطٜب. ٚيفايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ املعاقط٠، باعتباضٖا عٓكّط

                                                           
 .01:م ّ،2006 ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: بريٚت. ٚايًػ١ املطأ٠. اهلل عبس ايػصاَٞ، 22

 .82-88:م. اـذٌ تا٤. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 23

 .22:م ْؿػ٘، املكسض 24
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ايػٝام ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ تكٜٛط ايهاتب١ يًُطأ٠ اؾعا٥ط١ٜ ؾٝ٘ َبايػ١؛ ٭ٕ ظَٔ 

يف اؿط١ٜ، ٚاملػاٚا٠ َع  ا نبري٠ًإخطاز ايطٚا١ٜ ناْت تعٝـ ؾٝ٘ ا٭ْج٢ أؾٛاًط

ايطدٌ، ٚيعً٘ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتٛظٝـ ٜٓطبل ع٢ً َطاسٌ تاضى١ٝ غابك١ يف ؾرت٠ قبٌ 

إىل إٔ تعُِٝ سهِ اـهٛع ٚقٗط املطأ٠ ع٢ً مجٝع ايٓػا٤  ا٫غتعُاض ٚبعسٙ، إناؾ١ً

اؾعا٥طٜات ؾٝ٘ َبايػ١ نبري٠، ٚايصٟ ْطاٙ ٜٓطبل ع٢ً بعض َٓاطل ايعٌ، مبكابٌ 

بعض املٓاطل اييت متًو ؾٝٗا املطأ٠ اؾعا٥ط١ٜ سط١ٜ َطًك١، تهاز تٓاؾؼ ايطدٌ يف 

 نٌ ؾ٤ٞ، ؾ٬ ؾطم بٝٓٗا ٚبني املطأ٠ ا٭ٚضٚب١ٝ.

ا، ٜكب يف ْٛا٠ ايهتاب١ ايٓػ١ٜٛ ٚيف ٚأغاغّٝ ا ؾعا٫ًػس املطأ٠ عٓكّطيكس بات د

ا، ٜططح عؿ١ُ ٚتًُٝح قًبٗا؛ ؾؿٞ سني نإ يف ايطٚا١ٜ ايتكًٝس١ٜ قعّٛض

نبرئٜ، أقبح يف ايطٚا١ٜ ايتذطٜب١ٝ َطتبطا باؾٓؼ، ؾكاضت ايهاتب١ أنجط 

باملربضات ايؿ١ٝٓ، ٚإٔ  ا يف َعاؾ١ َٛنٛع اؾػس، َتصضع١ا، ٚاْؿتاّسط٬ق١ ٚػاّٚظ

ٖٛ غا٥س؛ "إش متاضؽ ايهاتب١  اؿساث١ تؿطض اإلتٝإ باؾسٜس ٚايتُطز ع٢ً نٌ َا

طكٛؽ ايهتاب١ َػتذٝب١ يػٛا١ٜ ايٛضم، إ٫ أْٗا يف ايٛاقع َؿتت١ٓ بايهتاب١ ع٢ً 

دػسٖا، بأؾاْني َٔ ايه٬ّ، تتٛغٌ أغايٝب ايب٬غ١ إوا٤؛ خؿ١ٝ اضتهاب 

إٔ ايتُٜٛ٘ ٚكتًـ أؾهاٍ إبطاظ شاتٗا، مبجاب١ ْكـ ع٢ً  احملعٛض إع٬ْا، شيو

اؾػس، تهتب ايٓل ا٭ْجٟٛ ظػسٖا يتػتػٌ باؿًِ ٚاملباح، تهتب يتعًٔ ثٛضتٗا 

تتكسض ايطٜاز٠ عرب ضٚسٗا املهبٛت١، يتٓعطـ ق٬ًٝ ٚ عرب َطنع١ٜ اؾػس مبهٕٓٛ

يف اـط١٦ٝ )احملعٛض(  ٖصٙ ا٭ظس١ٜ، ٚؾل ضَع١ٜ ٫ َتٓا١ٖٝ أسٝاْا، تبًؼ سس اإلغطام

 .25"يتتذاٚظ ايطابٛ أسٝاْا، ٚتػهت عٓ٘ أساٜني أخط٣

١ٜ اؾعا٥ط١ٜ، ٚاختًؿت زضد١ ا٫ٖتُاّ تعسزت قٛض ضقس اؾػس يف ايٓكٛم ايٓػٛ

ب٘، ؾبعض ا٭عُاٍ ْعطت إيٝ٘ ْعط٠ َتعاي١ٝ، يف سني استؿت ب٘ أخط٣، ٚأٚيت٘ 

ايهجري َٔ ا٫ٖتُاّ ع٢ً سػاب بٓا٤ ايطٚا١ٜ ايعاّ، ؾاُْٗهت يف ضغِ تؿاقًٝ٘ 

ا ع٢ً اؾاْب اإلٜطٚتٝهٞ املجري ٚ"متٛدات٘ ٚإغطا٤ات٘ ٚإوا٤ات٘ ٚاييت تػكط ضأّغ

                                                           
 ضغاي١) ،املتدٌٝ ٚسط١ٜ املطدع غًط١ بني ايعطب١ٝ ايٓػ١ٜٛ ايطٚا١ٝ٥ ايهتاب١. باٜعٜس ايعٖطا٤، ؾاط١ُ 25

 .892:م ّ،2082-2088 ،8بات١ٓ داَع١: اؾعا٥ط (. سنتٛضاٙاي
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، يف ٖصا ايػٝام، ٚبٓا٤ عًٝ٘، غٓشاٍٚ بٝإ متج٬ت 26ًٗب يػطا٥ع املتًك٢ ٚؾٗٛات٘"ٚامل

 يُٓاشز:اؾػس يف ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ َٔ خ٬ٍ بعض ا

 أ ــ اؾػس َكسض يًعذع ٚايهعـ: 

ٜٚعٗط شيو بك٠ٛ يف ضٚا١ٜ "َعاز َطاٖك١" يؿه١ًٝ ايؿاضٚم، َع بط١ً ايطٚا١ٜ يٜٛع٠، 

اييت تطؾض دٓػٗا ا٭ْجٟٛ "َا أتعؼ إٔ ٜهٕٛ ايؿطز اَطأ٠ عٓسْا.. ؾهٌ طُٛسات٘ 

 .27تتٛقـ عٓس عكب١ تا٤ ايتأْٝح"

تؿعط يٜٛع٠ بايعذع ٭ْٗا أْج٢؛ ا٭َط ايصٟ ساٍ بٝٓٗا ٚبني أس٬َٗا ٚزضاغتٗا، ٚايصٟ 

ٜعهؼ ضغبتٗا يف ايتدًل َٔ نٌ ٬ََح ا٭ْٛث١. ٚا٭َط ْؿػ٘ لسٙ عٓس بط١ً "تا٤ 

. ٖصا ايصٟ ٜ٪ّنس إٔ دػس 28اـذٌ"، تكٍٛ: "نجريا َا متٓٝت إٔ أنٕٛ قبٝا"

 ا٭ْج٢ وٌُ ق١ُٝ غًب١ٝ َٚؿ١ٖٛ، ق١ُٝ ايعذع ٚايهعـ ٫ أنجط. 

 ب. اؾػس عطن١ ي٬غتكاب ٚا٫ْتٗاى:

أبسعت ايطٚا١ٝ٥ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم يف ٚقـ ايٓػا٤ املػتكبات يف ؾرت٠ ايعؿط١ٜ ايػٛزا٤ 

: "نٝـ ٖٞ ايهتاب١ ايسا١َٝ، بٛقـ ا٭مل ايصٟ ؿل بأدػازٖٔ ايٓاع١ُ، ؾتكٍٛ

ٚسسٖٔ املػتكبات ٜعطؾٔ َع٢ٓ اْتٗاى ثِ تٛاقٌ: "، 29عٔ أْج٢ غطقت عصضٜتٗا ع٠ٛٓ"

 .30ٚسسٖٔ ٜعطؾٔ ٚق١ُ ايعاض"اؾػس، ٚاْتٗاى ا٭ْا، 

عرب اغتعا١ْ ايهاتب١ بًػإ ايبط١ً ايػاضز٠، لسٖا تػطز َػأي١ ايعٚاز ايكػطٟ، 

ايصٟ وٍٛ ايع٬ق١ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ إىل دشِٝ. تتٛغٌ ايهاتب١ يف نٓ٘ ايكه١ٝ 

يتهؿـ عٔ ايع٬ق١ بني ايعٚدني، اييت تعطنت ؾٝٗا "باْٞ" ايبط١ً إىل عٓـ 

ٚاغتكاب َٔ قبٌ ظٚدٗا، ايصٟ مل ٜباٍ با٭مل ايصٟ ٜػبب٘ ٖصا ايؿعٌ اـايٞ َٔ 

ْ٘، ساقطْٞ يف املطبذ، َٚعم ثٝابٞ، ثِ اإلْػا١ْٝ، تكٍٛ: "ٚيف ايّٝٛ ايػابع عٔ دٓٛ

                                                           
 ف١ً ،"بهط أبٛ ملػعٛز٠ تطؾكا١ْ ضٚا١ٜ ايتْٛػ١ٝ، ايٓػ١ٜٛ ايطٚا١ٜ يف املسد١ٓ ايؿشٛي١. "عُط بٔ غ١ًٝٗ، 26

 .100:م ،2ع ّ،2028 ،ٚآزابٗا ايعطب١ٝ ايًػ١

 .82:م ّ،8999 ايؿاضابٞ، زاض: تبريٚ. 8ط ،َطاٖك١ َعاز. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 27

 .22:م. ٌاـذ تا٤. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 28

 .14:م ْؿػ٘، املكسض 29

30
 .19:م ْؿػ٘، املكسض 
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ططسين أضنا ٚاخرتقين... مل واٍٚ إٔ ٜٛدٗين، مل واٍٚ إٔ ٜؿِٗ ؾ٦ٝا َٔ يػ١ 

دػسٟ.. ٚمل ٜأب٘ ملؿاعطٖا، أ٢ْٗ ايع١ًُٝ يف زقا٥ل، ٚض٢َ بسّ عصضٜيت َع ٚضم 

 .31ايهًٝٓهؼ يف ايعباي١"

٘، ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ايطٚا١ٝ٥ ؾه١ًٝ ايؿاضٚم بايػت يف نػط ٚيف ايػٝام ْؿػ

ايطابٖٛات، ٚمتطزت ع٢ً ايكِٝ ٚا٭عطاف ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ؛ ٚيعٌ ضٚا١ٜ "أقايِٝ 

 اـٛف" ٚبطًتٗا "َاضغطٜت" خري زيٌٝ ع٢ً شيو.

 . ث١ُٝ ايػٝاغ١:0

ايطٚا٥ٝتني؛ يصا أثطت ايعطٚف ايػٝاغ١ٝ اييت عاؾتٗا اؾعا٥ط املػتك١ً يف نتابات 

دا٤ت نتاباتُٗا ظاخط٠ مبٛانٝع غٝاغ١ٝ، عهؿتا خ٬هلا ع٢ً إثاض٠ قهاٜا 

 غٝاغ١ٝ، تربظ متطزُٖا ع٢ً غًط١ ايطقٝب ايػٝاغٞ. 

ؾٗا ٖٞ "أس٬ّ َػتػامنٞ" ؼاٍٚ، بهٌ دطأ٠، تعط١ٜ ايٛاقع ايػٝاغٞ يف اؾعا٥ط، 

٥ٗا، ؾتذعٌ َٔ "خايس ٚنؿـ عٝٛب٘ اييت ظٌ ٜتػرت عًٝٗا، ٜٚعٌُ داّٖسا ع٢ً إخؿا

بٔ طٛباٍ" اجملاٖس شٟ ايصضاع املبتٛض٠، بطٌ ضٚاٜتٗا "شانط٠ اؾػس" ؾاّٖسا ع٢ً 

تطزٟ ايٛنع ايػٝاغٞ يف اؾعا٥ط، ؾصضاع٘ املبتٛض٠ "ٖٞ بطاق١ ٖٜٛت٘ اييت وًُٗا 

عطبا َػتسميا ع٢ً دػسٙ، با٭َؼ ناْت َبعح ايؿدط ٚا٫عتعاظ، أَا ايّٝٛ ٚبعس 

ٜكٍٛ خايس  .32أقبشت َكسض إظعاز يًصٜٔ باعٛا اهل١ٜٛ ٚايٛطٔ َّعا"ا٫غتك٬ٍ ؾكس 

ع قطٕ، بٔ طٛباٍ يف سٛاض زاخًٞ: "نٓت ؼٌُ شانطتو ع٢ً دػسى. ايّٝٛ بعس ضب

أْت ؽذٌ َٔ شضاع بصيتو ايؿاضؽ ايصٟ ؽؿٝ٘ عٝا٤ يف دٝب غرتتو، ٚنأْو ؽؿٞ 

شانطتو ايؿدك١ٝ، ٚتعتصض عٔ َانٝو ملٔ ٫ َانٞ هلِ... يٝؼ ٖصا ايعَٔ يو.. إْ٘ 

 .33ظَٔ ملا بعس اؿطب.. يًبص٫ت ا٭ْٝك١.. ٚايػٝاضات ايؿد١ُ. ٚايبطٕٛ املٓتؿد١"

                                                           
 .1:م. ايؿ٠ٛٗ انتؿاف. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 31

 :اؾعا٥ط (.ايسنتٛضاٙ ضغاي١) ،ايعطبٞ املػطب يف ايٓػ١ٜٛ ايطٚا١ٜ يف ٚا٫خت٬ف اهل١ٜٛ. غعٝس٠ ،٠بٛظ بٔ 32

 .221:م ّ،2001-2002 بات١ٓ، داَع١

 .22-22:م ّ،2000 اٯزاب، زاض: بريٚت. 81ط ،ساؾػ شانط٠. أس٬ّ. َػتػامنٞ 33
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ؾًِ تهتـ عػطتٗا ع٢ً اْهؿا٤ ايجٛض٠ ٚتطادعٗا، بٌ تتعس٣  "ؾه١ًٝ ايؿاضٚم" أَا

شيو إىل ايتؿؿٞ يف ايٛطٔ ايصٟ مل ميٓح ؾٗسا٤ٙ ٚفاٖسٜ٘ املها١ْ اي٥٬ك١، ؾتعٗط 

ٖس: "أنًت٘ شيو ع٢ً يػإ "َطاز" إسس٣ ؾدكٝات ضٚاٜتٗا ايصٟ ىاطب خاي٘ اجملا

ايص٥اب.. َٚا ظايت ش٥اب أخط٣ تأنٌ امس٘.. ُطعِّ يف دب١ٗ ايتشطٜط.. ُٚطعِّ يف ٖصا 

َّا، ميهٔ ايكٍٛ بأ. 34ايؿعب" ٕ ا٭زٜبتني ططستا ُّٖٛ ايٛطٔ، ٚعطايت٘، ٚعُٛ

 َٚتاٖات٘، بؿهٌ ؾين، ىتًـ نٌ ا٫خت٬ف عُا نإ ٜططح ب٘ َٔ قبٌ.

 : . ث١ُٝ ايس3ٜٔ

يعٌ ططح ٖصا ايطابٛ، ٚاقتشاّ قعٛضٙ، مل ٜهٔ باؿس٠ ْؿػٗا، اييت ناْت 

حملعٛضٟ )اؾٓؼ، ٚايػٝاغ١(، ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً تكسٜؼ نٌ َا ي٘ ع٬ق١ بايسٜٔ َٔ 

قبٌ ايطٚا٥ٝتني، نُا أْ٘ ٜبني، إىل سس نبري، َس٣ ٚعُٝٗا ٚبعس ْعطُٖا ؾُٝا 

طابٛ غري بعض ايكهاٜا ايكسمي١ ٜتعًل باإلغ٬ّ، يصيو مل ٜتعس ططسُٗا هلصا اي

، غري إٔ ططح ايطٚا٥ٝتني "اؿذاب، ٚاملػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠"املتذسز٠ َٔ قبٌٝ 

ٚادتُاعٝا أؾه٢ إىل بٌ أخص عُكا ؾهطٜا ٚؾًػؿٝا "يًكهٝتني مل ٜهٔ غطشّٝا 

... ناْت متجٌ ؾهطا أْجٜٛا ْػٜٛا، مل ؼكسا ؾٝ٘ ع٢ً بعض املؿاِٖٝ تأ٬ٜٚت ١َُٗ

ض١ٜ اإلْػا١ْٝ، بٌ ثاضّتا ع٢ً نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓكل َٔ قُٝتٗا اإلْػا١ْٝ ايصنٛ

ّٝا  .35"أ٫ٚ، ٚا٭ْج١ٜٛ ايٓػ١ٜٛ ثاْ

 ٜٓب٧ ، فطز َعٗط ٫ؾأس٬ّ َػتػامنٞ تط٣ يف َعاٖط ايتسٜٔ، ناؿذاب َج٬ً

شانط٠ "بط١ً  "سٝا٠"عٔ ق٠ٛ اإلميإ، ايصٟ ٖٛ عاطؿ١ غط١ٜ، ٚتبسٟ شيو ع٢ً يػإ 

تكسم املعاٖط أبّسا يف ٖصٙ ٫ ": "خايس بٔ طٛباٍ"سني تكٍٛ كاطب١  "اؾػس

ايكهاٜا. اإلميإ ناؿب عاطؿ١ غط١ٜ ْعٝؿٗا ٚسسْا يف خًٛتٓا ايسا١ُ٥ إىل أْؿػٓا. 

ايػط١ٜ.. ٖٚطٚبٓا ايػطٟ إىل ايعُل يتذسٜس طاقتٓا عٓس  إْٗا طُأْٝٓتٓا ايػط١ٜ، زضعٓا

                                                           
 .18:م ْؿػ٘، املكسض 34
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َّا ايصٜٔ ٜبسٚ عًِٝٗ ؾا٥ض َٔ اإلميإ، ؾِٗ غايّبا َا ٜهْٕٛٛ قس أؾطغٛا  .اؿاد١ أ

 .36"أْؿػِٗ َٔ ايساخٌ يٝعطنٛا إمياِْٗ يف ايٛاد١ٗ، ٭غباب ٫ ع٬ق١ هلا باهلل

اضٚم، تططح َٛنٛع اؿذاب ظطأ٠ أنجط، ٚتصٖب أبعس َٔ نٕٛ يهٔ ؾه١ًٝ ايؿ

اؿذاب فطز َعٗط، ٫ ٜٓب٧ عٔ سكٝك١ إميإ املتشذب١، نُا تطاٙ سٝا٠، بٌ إْ٘ 

إسس٣ بط٬ت ضٚا١ٜ  "باْٞ"ؾتكٍٛ ع٢ً يػإ ، 37"ضَع ي٬ْػ٬م ٚايتٛسـ ٚايبؿاع١"

ْػا٤ نًٗٔ قتؿُات، ٚنًٗٔ َؿطغات َٔ أٟ ْٛع َٔ ": "انتؿاف ايؿ٠ٛٗ"

اإلثاض٠، أيبػتٗٔ ن٦ٝب١، عبٛغٗٔ ؾططٟ، َتأٖبات زا٥ُا ؿطب َا، ؾطغات، 

ٚأناز أقٍٛ غري مج٬ٝت، ٚست٢ ايًٛاتٞ ٜبسٕٚ َتأْكات، ػعًو ؾطاغتٗٔ املؿتع١ً 

  .38"تٓؿط َٓٗٔ

باختكاض ميهٔ ايكٍٛ إٕ اقتشاّ ايطٚا٥ٝتني حملعٛض ايسٜٔ، مل ٜهٔ عٓٝؿا، سٝح 

انتؿ٢ مبػا٤ي١ بعض ايكهاٜا اييت تجاض َٔ سني ٯخط، َٔ قبٌٝ اؿذاب، ٚتؿهٌٝ 

ايػا٥س، َٔ قُِٝ ايسٜٔ. ٚيعٌ  ايصنٛض٠ ع٢ً ا٭ْٛث١ ٚاعتباض شيو، سػب املعتكس

نٝل املػاس١ ايٛضق١ٝ، ٫ ٜػُح باـٛض أنجط يف ٖصا اجملاٍ، ايصٟ وتاز يٛسسٙ 

 َباسح َٛغع١.إىل 

 خامت١ ايبشح:

متٛنع ٖصا ايبشح يف َساض املكاضبات ايػطز١ٜ اييت طُشت إىل تكسِٜ قطا٠٤ ضاقس٠ 

 ايطٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ملعاٖط ٚػًٝات ايتذطٜب، ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ ٚاملهُٕٛ يف

ايٓػ١ٜٛ املعاقط٠، اييت خانت َػاَط٠ ؾ١ٝٓ ٚاضتازت أؾل ايهتاب١ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ّٝا  ٖادؼ ايتذسٜس، ؾاتػُت بايتؿطز ٚاـكٛق١ٝ، ٚؾهًت بصيو َؿطّٚعا ضٚا٥

وح ع٢ً ايسضاغ١ ٚايٓكس؛ يهؿـ أغٛاض ايتؿطز ؾٝ٘. ٚقس أغؿطت زضاغ١ اؿساث١ 

 ١ اؾعا٥ط١ٜ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٖٚٞ:ٚايتذطٜب يف ايطٚا١ٜ ايٓػٜٛ

                                                                                                                                               
 .19:م .ايعطب١ٝ ايٓػ١ٜٛ ايطٚا١ٜ يف ايتعبري ٚآيٝات ايطقٝب. غًُإ اؿُٝس عبس ضْا ايهُٛض، 35

 .240:م. اؾػس شانط٠. أس٬ّ َػتػامنٞ، 36

 .246:م. ايعطبٞ املػطب يف ايٓػ١ٜٛ ايطٚا١ٜ يف ٚا٫خت٬ف اهل١ٜٛ .غعٝس٠ ،٠بٛظ بٔ 37

 .821:م ّ،2006 ٚايٓؿط، يًهتب ايطٜؼ ضٜاض: بريٚت. 8ط ،ايؿ٠ٛٗ انتؿاف. ؾه١ًٝ ايؿاضٚم، 38
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ــ إٔ ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؾعا٥ط١ٜ اعتُست منط ايهتاب١ املػتشسث١، ٚغعت إىل  

ابتهاض ططا٥ل ٚأغايٝب دسٜس٠، ا٭َط ايصٟ نؿـ عٔ اخت٬ؾٗا َٚػاٜطتٗا 

َٚػاَطتٗا يف فاٌٖ ايهتاب١ ايطٚا١ٝ٥ عَُٛا، ؾذا٤ت ْكٛم ؾه١ًٝ ايؿاضٚم 

 منٞ نبشح َػتُط عٔ آؾام دسٜس٠، متٓح اإلبساع ايتؿٛم ٚا٭غبك١ٝ.ٚأس٬ّ َػتػا

ايًػ١ ايؿعط١ٜ،  ا إىل َٓطل ايتذطٜب، ؾأت ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ إىل اغتجُاضــ اغتٓاّز

ايتساخٌ ا٭دٓاغٞ، ٚايػٛم يف ايجايٛخ احملطّ "اؾػس ٚنػط خط١ٝ ايعَٔ، ٚ

ضٚم اييت مل تتشؿغ، بٌ ٚايسٜٔ ٚايػٝاغ١"، ظطأ٠ ؾ١ٝٓ، خاق١ عٓس ؾه١ًٝ ايؿا

أطًكت ايعٓإ ـٝاهلا، ٚٚظؿت ايطابٖٛات بؿهٌ نبري َبايؼ ؾٝ٘، زٕٚ خٛف ٫ٚ 

تطزز، ؾتبأٜ اإلْتاز ايٓػٟٛ بني ا٫بتصاٍ ٚاؾُاٍ، ٚناْت ثُٝتا ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ 

 َٔ بني أِٖ احملاٚض اييت أخصت ْكٝب ا٭غس زاخٌ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥.

ؾاض٠ إىل إٔ َا  م ايٛقٛف عًٝ٘، َٔ اؾتػا٫ت ايتذطٜب ع٢ً ا، ػسض بٓا اإلــ أخرّي

ٍ ٫ اؿكط؛ شيو إٔ املكاّ ٫ يؿهٌ ٚاملهُٕٛ، ناْت ع٢ً غبٌٝ املجاَػت٣ٛ ا

أعُل ٚأِٖ، ؾبعض ٜػُح باإلساط١ بٗا نًٗا، ٭ْٗا تعسزت ٚتٓٛعت إىل َػتٜٛات 

عٔ دساض٠، ىل آثاض خايس٠، ٚنػبت ضٖإ ا٫خت٬ف ٚايتُٝع ايطٚاٜات ؼٛيت إ

ٚبايتايٞ ؾبشجٞ ٖصا ٫ ٜسعٞ ايػبل ٫ٚ ايهُاٍ، عٝح ٫ ٜػًِ أٟ دٗس إْػاْٞ َٔ 

 ايٓكل ٚاهلؿٛات، ؾًعٌ زضاغات أخط٣ تػِٗ يف تػط١ٝ َٚعاؾ١ َا ْػٝٓاٙ.

 املكازض ٚاملطادع:

  .ٕايساض ايبٝها٤: زاض 3،تط: عبس ايػ٬ّ بٓعبس ايعايٞ، طزضؽ ايػُٝٝٛيٛدٝاباضت، ض٫ٚ .

 ّ.0663كاٍ يًٓؿط،تٛب

   .ضغاي١ اهل١ٜٛ ٚا٫خت٬ف يف ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ يف املػطب ايعطبٞبٔ بٛظ٠، غعٝس٠( ،

 ّ.6115-6114، 0ايسنتٛضاٙ(.  اؾعا٥ط: داَع١ بات١ٓ

   .ايؿها٤ ايػطزٟ يف ايطٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ضٚا١ٜ ا٭َري٠ املٛضٜػه١ٝ حملُس بٔ عًٞ، يْٛٝؼ

 ّ.6102ٓؿٛضات ا٫خت٬ف، . اؾعا٥ط: 0َ، طزٜب أمنٛشدا

  .ٕٚتط: ْادٞ َكطؿ٢، ْعط١ٜ ايػطز َٔ ٚد١ٗ ايٓعط إىل ايتب٦ريدٝٓٝت، درياض ٚآخط ،

 ّ.0656. ايساض ايبٝها٤: َٓؿٛضات اؿٛاض ا٭نازميٞ ٚاؾُاعٞ، 0ط
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   .َهتب١ يبٓإ: ْاؾطٕٚ، زاض 0ط َعذِ املكطًشات ْكس ايطٚا١ٜ،ظٜتْٛٞ، يطٝـ .

 ّ.6116ايٓٗاض، 

  6113. زَؿل: َٓؿٛضات اؼاز ايهتاب ايعطب، أغطاض ايتدٌٝٝ ايطٚا٥ًُٞٝإ،ْبٌٝ. غ.ّ 

   ،ايطقٝب ٚآيٝات ايتعبري يف ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝضْا عبس اؿُٝس غًُإ. ايهُٛض ،

 ّ.6116 -6115)ضغاي١ ايسنتٛضاٙ(. ا٭ضزٕ: داَع١ َ٪ت١، 

   .عُإ: زاض غٝسا٤ 0، طتؿهًٝ٘ ايؿينتكٓٝات ايػطز ٚآيٝات ايعع٣، ْؿ١ً سػٔ أمحس .

 ّ.6100يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

   .6113. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، املطأ٠ ٚايًػ١ايػصاَٞ، عبس اهلل.ّ 

  .6113. ضٜاض ايطٜؼ يًهتب ٚايٓؿط، 0، طانتؿاف ايؿ٠ٛٗايؿاضٚم ؾه١ًٝ.ّ 

  .6113ّ. بريٚت: زاض ايطٜؼ، 0، طتا٤ اـذٌايؿاضٚم، ؾه١ًٝ . 

  .0666. بريٚت: زاض ايؿاضابٞ، 0، طَعاز َطاٖك١ايؿاضٚم، ؾه١ًٝ.ّ 

  .6114. بريٚت: زاض ايؿاضابٞ،6، طَعاز َطاٖك١ايؿاضٚم، ؾه١ًٝ.ّ 

  .ايهتاب١ ايطٚا١ٝ٥ ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝ بني غًط١ املطدع ٚسط١ٜ ؾاط١ُ ايعٖطا٤، باٜعٜس

 6106ّ-6100، ١0، )ضغاي١ ايسنتٛضاٙ(.  اؾعا٥ط: داَع١ باتٓاملتدٌٝ

  .بريٚت: 0، تط: عُط سًٞ، طايػري٠ ايصات١ٝ، املٝجام ٚايتاضٜذ ا٭زبٞيٛدٕٛ، ؾًٝٝب .

 ّ.0661املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 

 عح يف  َطتاض، عبس املايو. ايؿعط ايٓػٟٛ ايؿًػطٝين املعاقط اػاٖات٘ املٛنٛع١ٝ(

 ّ.0665ٕ ٚا٭زب، . ايهٜٛت: اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٓٛتكٓٝات ايػطز(

  .ّ6106. يبٓإ: زاض ْٛؾٌ، ا٭غٛز ًٜٝل بوَػتػامنٞ، أس٬.ّ 

 ّ6111. بريٚت: زاض اٯزاب، 02، ط. شانط٠ اؾػسَػتػامنٞ، أس٬.ّ 

 ّضٚا١ٜ ْػٝإ َػتػامنٞ، أس٬ .com6116. بريٚت: زاض اٯزاب، 0، ط.ّ 

  .ّ6106 . بريٚت: زاض ْٛؾٌ،0، طؾٗٝا نؿطامَػتػامنٞ، أس٬.ّ 

  .ّ6100. بريٚت: زاض اٯزاب يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 61، طؾٛن٢ اؿٛاؽَػتػامنٞ،أس٬.ّ 

 اجمل٬ت ٚايسٚضٜات:

  "3ّ، ع6101، ف١ً املدربدٛازٟ، ١ٖٝٓ. "ايتعسز ايًػٟٛ يف ضٌَ املا١ٜ "ٚاغٝين ا٭عطز . 

 تطؾكا١ْ ملػعٛز٠ أبٛ  غ١ًٝٗ، بٔ عُط. "ايؿشٛي١ املسد١ٓ يف ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ ايتْٛػ١ٝ ضٚا١ٜ

 .3ّ، ع6160، ف١ً ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا بهط"،

 .ّف١ً "غطز١ٜ ايتذطٜب ٚغ٪اٍ اؿساث١ يف ايطٚا١ٜ اؾعا٥ط١ٜ املعاقط٠"،  َٓاقط١ٜ، أس٬

 .6ّ، ع6161، أبٛيٝٛؽ
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 تػسٜد إعاد٠

 إغسام ايٓٗدٟ  :قص١
Email: eshraqalnahdia@hotmail.com 

ٔ ايبٝت ٚئ أحتسى َٔ ٖٓا. ضأضرتخٞ ٚآخر قًٝٛي١ ثِ ضأدًظ يف ٖرٙ ايبكع١ َ

ا. ضتهٕٛ ٚبعدٖا أعٛد يًبكع١ ْفطٗا ٚأْاّ زتدًد ،أصخٛ ٚأمتػ٢ يف أزدا٤ ايبٝت

ٖرٙ فطخيت. ْعِ فطخيت يف ايتخسز َٚتطعٞ َٔ اذتس١ٜ، فاذتُد هلل أْا بٝتٛتٞ ٚال 

 بهج ر فٗٛ ا ع٢ً اإلطالم. ٚٚيدٟ حاي٘ أفضٌ َينأغعس بايهُد ٚال أٚاد٘ نبًت

ا بايهاد خيسج يًتٓصٙ، ٜٚسفض أٟ ْػاطات بٝت١ٝ ألْ٘ ببطاط١ َدَٔ إْرتْت ٚأحٝاًْ

ا َا نإ ٜسافكٓا يف ْ٘ ْادًزُا خيسج َٔ غسفت٘ أٚ إفٗٛ قًّ ،أفالّ أدٓب١ٝ. عدا ذيو

زحالتٓا ايعا١ًٝ٥ ٚاييت ناْت أضبٛع١ٝ قبٌ ادتا٥خ١. ٚنُٓت أضطس قبٌ نٌ ْص١ٖ 

ف٘ أٚ ُأَجٌ ايػضب عًٝ٘، ٚأظٌ أعاتب٘ َٚٔ ثِ أنٌٝ ي٘ د بكطع َصسٚإٔ أٍٖد

ا. ٖٚٛ َٔ فسط ايتعٛد ع٢ً ذيو نإ ٜتًُص رٖا َطًًكبتٗدٜدات أخس٣ ٚا١ٖٝ ال أّْف

 .ا إٔ نٌ ٚعٝد ٜصدز عين إمنا ٖٛ عبٌح ٚغ ر َكصٛدَين ٜٚعًِ َطبًك

ذتعس ا ٚمل ٜعد ا. فًِ تعد تسغب يف ارتسٚج أبًدبُٝٓا شٚديت فٗٞ أفضًٓا حااًل

ًَ ا؛ فكد أعذبتٗا فهس٠ يصّٚ ايبٝت ٚايعٌُ اإليهرتْٚٞ ٜضاٜكٗا. بٌ بايعهظ متا

َٔ قطع َطافات َصدمح١ ملسنص ايعٌُ ٚتهبد صسف ايبرتٍٚ ايرٟ ازتفع  َٓ٘ بداًل

ا بطبب ايهطاد االقتصادٟ. نُا أْٗا تآيفت َع زٚتٝٓٗا ايَٝٛٞ ٚخًكت ضعسٙ َؤخًس

ّٚ ايرٟ ٗس َٔ اذتعس تعسفت ع٢ً تطبٝل ايصُّ. فبعد عد٠ أغددٜد٠ً يٓفطٗا َتع١ً

ٍِ بايطاعات ناٌَ عا٥ًتٗا ٚأخٛاتٗا املػرتبات يف ايدٍٚ األخس٣ ٚايتخدخ  جيعًٗا تً

                                                         
 ْا٥ب١ ز٥ٝظ ادتُع١ٝ ايعُا١ْٝ يًهتاب ٚز٥ٝط١ زتًظ إغساقات ثكاف١ٝ، ٖٞ  .ضًط١ٓ عُإَٔ  ناتب١ ٚقاص١

 زٚشٜػٝاٚ، ّ(6102) هلا عد٠ إصدازات ٚزتُٛعات قصص١ٝ: األمحسٚ .ٚاألدبا٤ فسع ستافع١ ظفاز

هْٛٛ أٜاّ َٔ َٚ، ّ(6102) َٛاج زٜطٛتٚأ، ّ(6102)حا٥ط ممٛج ٚ، (6102ّ)خسفذت ٚ، ّ(6102)

 نتب اماع١ٝ عسب١ٝ غازنت يف. ٚهلا عد٠ قصص َٓػٛز٠ يألطفاٍ ٚايٓاغ١٦. إْٗا (6166ّ)ٚنٛزْٚا 

  6160ّ فاشت باملسنص األٍٚ يف دا٥ص٠ زاغد بٔ محٝد يًجكاف١ ٚايعًّٛ يف زتاٍ ايكص١ ايكص ر٠ يعاّ عدٜد٠.

 .82ايدٚز٠ 

 قصريةقصة 
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يهرت١ْٝٚ ارتاص١. ٚنإ ٜتٓا٢ٖ يٞ َٔ ايبعٝد: قٗك١ٗ اإل إيٝٗٔ يف غسفتٗٔ

٤ ضخهاتٗا، صد٣ تعًٝكاتٗا ٚأحادٜجٗا ايتفص١ًٝٝ امل١ًُ. فٗٔ ٜتخدثٔ عٔ نٌ غٞ

ٚال ٜبكني ع٢ً ذنس غ٤ٞ. فكد مسعت حٛازٖٔ عٔ ايطبذ ٚايهتب اإليهرت١ْٝٚ 

١ْ، ٜٚعسدٔ ز فال١ْ ٚاإلغاعات املطًك١ عٔ عاّلاملٓتػس٠ يف زتُٛعات ايٛاتطاب ٚأَٛ

ع٢ً َطأي١ ايصجيات ايسخٝص١ يف ظٌ نٛزْٚا. حٝح مل تعد ٖٓاى دعٛات أعساع 

ٛفٝٗات طعاّ فاخس٠؛ فكد أصبخت باٖع١ ايجُٔ ٚال حذص قاعات َهًف١ أٚ حتض ر ب

ضٝل َٔ أفساد األضس املٓاضبات ايطعٝد٠ ٚاذتص١ٜٓ ع٢ً حد ضٛا٤ نًٗا يف ْطام 

عدا حاالت ايطالم اييت تسادعت ٚغدت َععِ ايٓطا٤ حٛاٌَ. فٗٔ  املكسب١ فخطب،

َٔ خالٍ األحادٜح اييت تًتكطٗا أذْاٟ؛ نٔ ٜػعسٕ بايسأف١ ع٢ً ايعسٚضني ايًرٜٔ ال 

ايطفس ٚقضا٤ غٗس عطٌ ضعٝد ٚيف َهإ بعٝد. ٚيف ايٛقت ْفط٘ ٜػعسٕ ميهُٓٗا 

باالَتٓإ يك١ً تسانِ دٜٕٛ ايصٚاج ع٢ً ايعسٜظ بعد اْتٗا٤ َسامس٘. نٔ ٜتخدثٔ عٔ 

 .إجيابٝات نٛزْٚا املفٝد٠ ٚضًبٝات٘ احملبط١

ا يف تهٜٛٔ صداقات َطتُس٠ بُٝٓا أْا مل أحغ بإخ٠ٛ أٚ أخٛات، ٚأخفكت َساًز

أٚ االحتفاظ مبعازف َكسبني؛ إذ ميهٓين يف حاالت نٗرٙ إٔ أقضٞ َعِٗ  َٚطتكس٠

ٚال أصتح يف فتح حٛاز َػٛم  ا ٜطٌ ع٢ً َٛاضٝع عد٠. طاملا نٓت خذٛاًلا عًُٝكحٛاًز

ٍُ ا يف عٔ ادتُٛع َٚٓصًٜٚ ك١. فكد نٓت َٓعصاًلأٚ ضسد قص١ َاتع١ أٚ إيكا٤ ن١ًُ َٓ

ا ا ٚداًدَٚٓذًص  ايهالّ. نٓت غػٛاًلا يفا يف ايتصسف، َٛدًصايتذُعات ٚشتتصًس

ا. ٚال أَتًو َٔ عامل ارتٝاٍ إال غسف١ نب ر٠ اذتذِ جباْب غذس٠ ضد١ُ يف دًد

فٓا٤ بٝت ادت رإ املالصل يبٝتٓا؛ َٚٓٗا نٓت أختٌٝ ادت١ٓ ٚأترٚم مثازٖا ٚأَسز ٜدٟ 

إ يف ْٗسٖا. َٚا فتأت عصاف ر ١ًَْٛ تسفسف حٛهلا ٚتصقصم طٛاٍ ايٓٗاز فٛم أغص

ا ٜعرب َٓ٘ ايض٤ٛ إىل قًيب، ٚيف ايفذس تصبح َٓبٗٞ تًو ايػذس٠ ٚختًل يٞ دطًس

ًٗ ًُٚتٛقعين يف َٛعد ايصال٠، ٚاآلٕ أَطت يٞ َٓب ا ٜرنسْٞ بعدّ َكدزتٞ ع٢ً ا دا٥

 .َػادز٠ ايبٝت

تضدُت حاالت املصابني بف رٚع نٛزْٚا؛ خاص١ً بعد تٛافد ايطٝاح. َِٚٓٗ َٔ تٛيف 

غِ ايرتْد ايرٟ ُْػس ٚمت اإلصساز عًٝ٘ َٔ قبٌ ايػعب ٖٚٛ: "غًل دسا٤ تًو اإلصاب١ ز
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َٓافر احملافع١"، ٚيهٔ ايصٚاز تٛافدٚا بادتٝاح يف َٛضِ ارتسٜف املاطس بعد جتاٌٖ 

ا حتت َط٢ُ "عصفٛز ًزاا ٚتهسايرتْد َٔ ادتٗات املع١ٝٓ. ٚنٓت ُأعٝد ايتػسٜد َساًز

ا ٚاْطًًُت عٔ ذات ّٜٛ ضكت ذزًعٜػسد بصُت". فًِ أدسؤ ع٢ً ايهػف عٔ ٖٜٛيت. ٚ

ْفطٞ فتطاقط غعسٟ ْٚبتت يٞ أدٓخ١ َهإ أطسايف بُٝٓا حتٍٛ فُٞ إىل َٓكاز 

بستكايٞ ايًٕٛ، ٚاْهُػت ضاقاٟ إىل أزدٌ ضت١ًٝ، ٚبسش َٔ أضفٌ ظٗسٟ ذٌٜ زَادٟ 

ًٝ ا. ٚبدأت أغٍسد ايًٕٛ ٚانتطٞ ضا٥س دطدٟ بايسٜؼ. فطست َٔ ايػسف١ ٚحًكت عاي

ٍٍ ع٢ً زأع ايػذس٠، بدت ايطُا٤ زحب١ ٚاملد٣ يف غا١ٜ االتطاع، ٚأشقصم بصٛت  عا

 .ٚعٓدَا اقرتبت َٔ ايطسب ايطا٥س قسبٞ ٚددتين بِٝٓٗ أْتُٞ هلِ ٚغبٝ٘ بِٗ
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 خْف بال العكل ٓلٌْ حٔث

طاغْز ثزابيدزاىا: قصٔدٗ


*خاٌ ىعناٌ حمند .د. أ: تسمج٘


 

Email: mnkhandu@gmail.com 

 حٔث ٓلٌْ العكل بال خْف

 ّٓسفع السأس عالٔا

 ّتلٌْ املعسف٘ بال قْٔد

 ا يف أجزاءحٔث ال ٓلٌْ العامل ميكشًن

 تفصل بٔيَا جدزاٌ داخلٔ٘

 

 حٔث ختسج الللنات مً أعناق احلكٔك٘

 حٔث ميد اللفاح الدؤّب ذزاعُٔ حنْ اللنال

 السمال اللئٔب٘ حٔث ال ٓضل تٔاز العكل الصايف طسٓكُ يف

 مً صخساء العادات املٔت٘

 حٔث تكْد أىت العكل إىل األماو

 

 إىل اتشاع الفلس ّالعنل

 يف تلم اجلي٘ للخسٓ٘، ٓا زبٕ،

 دع بالدٖ تشتٔكظ

                                                         


  .طاغْز زابيدزاىاث ،علٙ جائزٗ ىْبل، احلائز الشاعس اهليدٖ اللبريالكصٔدٗ الشَريٗ ٍرِ  كتب 

 *اهليد دهلٕ، جامع٘ العسبٔ٘، اللػ٘ قشه متكاعد، أستاذ. 

مرتمجة  قصيدة  
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 "مْاقف ّأفهاز"

 أ. أىْاز احلل                                                            

قف ّأفهاز" مً مؤلفات الدنتْز مثام٘ فٔصل )األضتاذ "مْاٍرا الهتاب بعيْاٌ 

ّلُ  .(ؤحسو لهيا-املطاعد بكطه اللغ٘ العسبٔ٘ ظامع٘ مْالىا آشاد الْطئ٘ األزدٓ٘

 دلاالت رلتلف٘.تتياّل ّنتب مرتمج٘ مً العسبٔ٘ ّإلَٔا  عدٓدٗ مؤلفات

ٍّرا الهتاب الرٖ حنً بصددِ اآلٌ ٓتضنً دلنْع٘ مً البحْخ ّاملكاالت العلنٔ٘ 

ٓػتنل علٙ تطع٘ عْخ علنٔ٘، ُىػس مععنَا يف دلل٘ "البعح عات رلتلف٘. يف مْضْ

 .بداز العلْو ىدّٗ العلناء، لهياؤمؤضط٘ الصحاف٘ ّاليػس  الصادزٗ عً اإلضالمٕ"

بٔينا قدو الهاتب بعض ٍرِ املكاالت يف اليدّات ّاملؤمتسات الدّلٔ٘ ّالْطئ٘ يف 

 اهليد.

أما املكال٘ األّىل فَٕ بعيْاٌ "األضلْبٔ٘ بني 

درّزٍا العسبٔ٘ ّمفأٍنَا الغسبٔ٘"، فبدأٍا 

ّاصطالحًا  املؤلف بتعسٓف مْدص لألضلْب لغً٘

ادع العسبٔ٘ ّالغسبٔ٘، ّألكٙ الضْء يف ضْء املس

علٙ ىػأتَا ّتطْزٍا يف العصس احلدٓح، 

ّىاقؼ االجتاٍات املدتلف٘ لألضلْبٔ٘، ّخته الباحح املكال٘ باحلدٓح عً عالق٘ 

 األضلْبٔ٘ بعله اللغ٘ ّاليكد ّالبالغ٘.

ٍرِ  تػتنل. ّاملكال٘ الجاىٔ٘ ٍٕ "الرتمج٘ العسبٔ٘ يف عَد السضْل ّاخلالف٘ الساغدٗ"

ص الباحح يف الباب األّل علٙ بابني باإلضاف٘ إىل مكدم٘ ّمتَٔد، ّزّناملكال٘ 

ه، ا علٙ ىػاط الرتمج٘ العسبٔ٘ يف عَد السضْل صلٙ اهلل علُٔ ّضّلخاًص اتسنًٔص

ط يف الباب الجاىٕ مً ٍرِ املكال٘ الضْء علٙ الرتمج٘ العسبٔ٘ ّىػاطات الرتمج٘ ّضّل

 يف عَد اخلالف٘ الساغدٗ.

                                                           


 .، أتسابسادٓؼ، اهليدحسو لهياؤقطه اللغ٘ العسبٔ٘، دامع٘ مْالىا آشاد الْطئ٘ األزدٓ٘،  

 اضه الهتاب: مْاقف ّأفهاز

 اضه املؤلف: د. مثام٘ فٔصل

 إحطاٌ، لهياؤ الياغس: مهتب٘

 و2222الطبع٘ األّىل: 

 252مثً اليطد٘: 

 171عدد الصفح٘: 

 قساءٗ يف نتاب
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املكال٘ الجالج٘ ٍٕ بعيْاٌ "أبْ ىصس الفازابٕ ّمطاٍناتُ العلنٔ٘ مع إغازٗ خاص٘ إىل ّ

قدو الباحح يف الباب األّل تسمج٘  .نتابُ "إحصاء العلْو" ّتػتنل علٙ ثالث٘ أبْاب

مْدصٗ ألبٕ ىصس الفازابٕ، ّحتدخ يف الباب الجاىٕ عً مطاٍناتُ العلنٔ٘ ّمهاىتُ 

ص علٙ نتابُ "إحصاء ّامليطل، ّيف الباب الجالح زّن املسمْق٘ يف دلال الفلطف٘

- ا مً أقْال العلناء ّالباحجني حْل ٍرا الهتاب، فيكل علٙالعلْو"، ّىكل نجرًي

ٍرا الكْل حلطني علٕ ذلفْظ عً ٍرا الهتاب: "ٓعد نتابُ "إحصاء  -ضبٔل املجال

 ". العلْو" بدآ٘ التفهري يف تدًّٓ دّائس املعازف ّتألٔف املْضْعات

"التعلٔل املغين علٙ ضيً الدازقطين للػٔذ مشظ احلل  ٍٕ بعيْاٌّاملكال٘ السابع٘ 

الععٔه آبادٖ دزاض٘ حتلٔلٔ٘". قطه الباحح ٍرِ املكال٘ إىل بابني فكدو يف الباب األّل 

أما ّىبرٗ عً حٔاٗ العالم٘ مشظ احلل الععٔه آبادٖ ّإضَاماتُ العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘، 

ً نتابُ "التعلٔل املغين علٙ ضيً الدازقطين" ّقاو بتطلٔط الضْء الباب الجاىٕ فَْ ع

علٙ ٍرا الهتاب باإلغازٗ إىل بعض األخطاء اليت ّقع فَٔا بعض الباحجني ّاحملككني 

 الطابكني بػأٌ العالم٘ الععٔه آبادٖ ّمؤلفاتُ.

ناء ّاملكال٘ اخلامط٘ ٍٕ "ٍل يف الكسآٌ نلنات أعذنٔ٘؟ )دزاض٘ حتلٔلٔ٘ آلزاء العل

الهلنات األعذنٔ٘ قضٔ٘  عًّٓدّز احلدٓح يف ٍرِ املكال٘  ،العسب ّاملطتػسقني("

، ّقاو الباحح بعسض آزاء العلناء العسب حْل ٍرِ الكضٔ٘، يف الكسآٌ الهسٓه

ّمْقف العلناء الرًٓ أثبتْا ّدْد نلنات أعذنٔ٘ يف الكسآٌ الهسٓه ّنرلو 

ضاف٘ إىل تكدٓه آزاء الباحجني مً مْقف العلناء الرًٓ زفضْا ّدْدٍا فُٔ باإل

املطتػسقني الرًٓ حاّلْا الطعً يف األصال٘ اللغْٓ٘ لهالو اهلل عً طسٓل دزاضاتَه، 

مجٔع آزاء املطتػسقني باألدل٘ ّاحلذر الدامغ٘ املأخْذٗ مً علٙ ّزد الهاتب 

 مؤلفات علناء الغسب أىفطَه.

" قاو فَٔا اْط٘ منْذًدبً بطيف أدب السحالت: زحل٘ ا ّاملكال٘ الطادض٘ "الفهاٍ٘

ْط٘ للدالل٘ علٙ ما ناىت كتبطات الفهأٍ٘ مً زحل٘ ابً بطاملؤلف بتكدٓه بعض امل

ٍرِ السحل٘ مً زّح الفهاٍ٘ ّالدعاب٘، ّقدو الباحح ٍرِ املكال٘ بأضلْب  بُ تتنتع

 . زائعّ ممتع
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دٖ العبكسٖ تفطري ضْزٗ الفاحت٘ للعامل اهلي عًّيف املكال٘ الطابع٘ ٓدّز احلدٓح 

" "تسمجاٌ الكسآٌباضه ص فَٔا الهاتب علٙ تفطريِ مْالىا أبٕ الهالو آشاد، ّزّن

 هلرِ الطْزٗ. ّمما ميتاش بُ مً خصائص

"التجكٔف اللغْٖ لألطفال عً طسٓل أدب األطفال"، ّتػتنل  ّعيْاىَاّاملكال٘ الجامي٘ 

ّالعامٔ٘"  ط٘ مباحح ٍّٕ "اختباز األضلْب" ّ"الفصحٍٙرِ املكال٘ علٙ مخ

"تبطٔط األضلْب ّالعبازات"، اىتكاء الهلنات ّاملفسدات" ّ"الرتاخ" ّ"االقتباع مً ّ

غتٙ للتجكٔف اللغْٖ لألطفال عً طسٓل أدب  دزاض٘ حتلٔلٔ٘ جلْاىبّقاو الباحح ب

 األطفال.

الهاتب  ٘ اآللٔ٘ بني الْاقع ّاملأمْل". ضّلطاألخريٗ فَٕ "الرتمجّأما املكال٘ التاضع٘ ّ

و ىبرٗ تازخئ٘ عً الرتمج٘ اآللٔ٘ الضْء علٙ الرتمج٘ اآللٔ٘، ّقّد  ٍرِ املكال٘يف

باإلضاف٘ إىل إبساش أٍنٔتَا ّضسّزتَا ّأىْاعَا املدتلف٘، ّذنس أٍه الربامر 

ّاألىعن٘ اليت مت اضتددامَا للرتمج٘ اآللٔ٘ يف رلتلف مساحل تطْزٍا، ّخص 

"ىعاو الرتمج٘ اآللٔ٘ العصبٔ٘"، ّقدو ّ عاو الرتمج٘ اآللٔ٘ اإلحصائٔ٘"بالرنس "ى

 املؤلف يف ىَآ٘ املكال٘ التْقعات اليت ميهً أٌ ىتطلع إلَٔا يف الرتمج٘ اآللٔ٘.

 ٍرِ املكاالت العلنٔ٘ تاب٘يف ن ّرللص٘ دًَْدا دبازٗالدنتْز مثام٘ فٔصل  برل

تلف٘. مْضْعات متيْع٘، ّأطلع الدازضني ّالكساء علٙ مْضْعات رلاليت تتطسم إىل 

 ع. ممتّضَل حْخ ّاملكاالت العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘ بأضلْب ّمتتاش مجٔع ٍرِ الب

 ا لطالب اللغ٘ العسبٔ٘.أدعْ اهلل ضبحاىُ ّتعاىل أٌ ٓهٌْ ٍرا الهتاب ىافًع
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 " زّآ٘ املسأٗ يف الكسٌ احلادٖ ّالعػسًٓحْل " املؤمتس الدّلٕ

 معساج عاملأ. : إعداد           

بٔينا قٔل  "السّآ٘ دْٓاٌ العسب" مً املعلْو أٌ السّآ٘ مً أىْاع الطسد اليجسٖ حتٙ قٔل

ّلهً األّضاع تػريت يف الكسٌ احلادٖ  يف العصس اجلاٍلٕ "الػعس دْٓاٌ العسب"،

ا للعسب لهْىَا ضذال للْقاٜع ّالعػسًٓ فخلت السّآ٘ ذلل الػعس ّأصبخت دْٓاًى

ّاجلدٓس بالرنس أٌ املسأٗ  ّاألحداخ اليت ٓصْغَا الهتاب يف قالب الطسد السّاٜٕ.

 ا إضَامات قٔن٘ يف دلال الطسد السّاٜٕ مير هَْز السّآ٘ علٙ الطاح٘ األدبٔ٘،هل

ّذلو بعد ما  ّاشدادت األعنال الطسدٓ٘ اليطْٓ٘ السّأٜ٘ يف الكسٌ احلادٖ ّالعػسًٓ،

ه مسنص فيظسا إىل ذلو ىّظ جتاّشت مجٔع العْاٜل ّالعكبات ّّددت دلاال أّضع،

ثالث٘  سنا اضتمؤمتًس دْاٍس الل ىَسّ بئْ دهلٕ مع٘فسٓكٔ٘ ظاالدزاضات العسبٔ٘ ّاإل

"زّآ٘ املسأٗ العسبٔ٘ يف  ، ّذلو حتت عيْاٌو2222مازع  13-11مً  يف الفرتٗأٓاو 

لهٕ ٓته  تكٔٔه األعنال اليطأٜ٘ يف دلال السّآ٘ يف  الكسٌ احلادٖ ّالعػسًٓ"،

جل٘ األضباب ّالعْامل اليت ضاعدت يف  الكسٌ احلادٖ ّالعػسًٓ  ّاالحتفاٛ بَا مع معا

 .ّجناحَا َاتكدم

 اغتنل .اضًٔا للنػازنني األداىبافرتهليْد ّللنػازنني اا متس حضْزًٓاىعكد املؤ

اىعكدت اجللط٘ ثالث٘ أٓاو. علٙ مدٚ ٔ٘ اضتنست ميمثاىٕ دلطات أناد علٙ املؤمتس

عنٔد  ،مظَس آصف حتت زٜاض٘ األضتاذ و2222 مازع عاو 11يف الـ االفتتاحٔ٘ 

 األضتاذ ألكٙ .امع٘ دْاٍس الل ىَسّ بئْ دهلٕنلٔ٘ دزاضات اللػ٘ ّاألدب ّالجكاف٘ ظ

فسٓكٔ٘ ظامع٘ ّزٜٔظ مسنص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلزضْاٌ السمحً مدٓس املؤمتس 

الهساو ّاملػازنني  الضْٔففَٔا بب زّح ، نلن٘دْاٍس الل ىَسّ بئْ دهلٕ

زّآ٘ "ح اليت أثازت فهسٗ عكد مؤمتس حْل ّنػف الػطاٛ عً البْاع ّالباحجني،

ٌ الفضل فُٔ ٓسدع إىل مؤمتس إ ، فكال"حلادٖ ّالعػسًٓاملسأٗ العسبٔ٘ يف الكسٌ ا

                                                         


 .باحح ٍيدٖ 

 ؤمتستكسٓس عً امل
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،حٔح اقرتحت فُٔ بعض قبل ضي٘ فسٓكٔ٘مسنص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلعكدِ 

 هسّٗمً ٍيا داٛت ٍرِ الف ليطأٜ٘،ا األدبٔ٘ األنادمئات لالحتفاٛ باحملاّالت

أضتاذ بكطه اللػ٘ العسبٔ٘  الدنتْزٗ فاٜصٗ احلسبٕ، اليت حتككت الْٔو فعال. ّقّدمت

عً تكدٓسٍا ست فَٕ عّب اخلطاب السٜٔظ،املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ امع٘ ددٗ يف ظ

 يف خطابَاألىَا غطت  ا ّغاماًلا دامًعّناٌ خطابَا خطاًب ّحبَا إلدازٗ املؤمتس.

 األدبّٔ٘اخللفٔات ّالعْامل اليت هَست مً أدلَا اجلَْد اليطأٜ٘  األدبٔ٘احملاّالت 

ّأغازت إىل أٌ السّآ٘ اليطأٜ٘ مل تصل إىل قنتَا إال بعد ما جتاّشت  اليطأٜ٘،

ا بعح لظَْز احملاّالت اخلطابٔ٘ املسأٗ اجلدٓدٗ ّمم ا مً العْاٜل ّاملعْقات،نجرًي

أغازت إىل أعنال ضسدٓ٘  ّنرلو مني ّدلل٘ البٔاٌ لعبد السمحً الربقْقٕ،لكاضه أ

 ّعاٜػ٘ تٔنْز. ّالباحج٘ البادٓ٘ ّملو ىاصف، مٕ شٓادٗ طأٜ٘ ّصاحباتَا ّميًَى

مبسنص الدزاضات العسبٔ٘ خرت عامل أضتاذ مطاعد ْز أّاجلدٓس بالرنس أٌ الدنت

اىتَت احلفل٘ ّ. فسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل ىَسّ بئْ دهلٕ أداز احلفل٘ االفتتاحّٔ٘اإل

مبسنص  يت قدمتَا الدنتْزٗ شزىػاز أضتاذ مطاعدهلنات الػهس ّاالمتياٌ الب

 .الل ىَسّ بئْ دهلٕ إىل مجٔع الضْٔف فسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍسالدزاضات العسبٔ٘ ّاإل

امعات اهليدٓ٘ املدتلف٘ فَٔا األضاترٗ مً اجل مثاىٕ دلطات أنادمئ٘ حضس تعكد

 ضتاذاألّ ني أخرتيحط ضتاذاألْٓب تاج الدًٓ اليدّٖ ّأ ضتاذاألّميَه  نسؤضاَٜا

خرت طٔه أى ضتاذاألفْشاٌ أمحد ّ ضتاذاألتطئه نْثس ّ ٗضتاذاألّ اهلل خاٌ حبٔب

يطكني ٍّه ّحضس بعضَه نامل محد،أغفام أ ضتاذاألىعٔه احلطً ّ ضتاذاألّ

ند قطب الدًٓ الدنتْز ذلّ الدنتْز ضعٔد السمحً ّالدنتْز عبٔد السمحً

ّالدنتْز ذلند ضلٔه ّالدنتْز عاملػري ّالدنتْز أىصاز  ُّٔالدنتْز ضابل ن

ٔات ّالباحجٌْ ّاألنادمئٌْ ّعسض فَٔا األنادمي خرت.ٔب أدلالدنتْز أمحد ّ

 .مكال٘ ّمخطني االعلنٔ٘ ّالكٔن٘ اليت بلؼ عددٍا مخط مكاالتَهّالباحجات 

ناىت تدّز حْل املٔصات  اّمعظَ دٔدٗ ّزاٜع٘، ْخ ّاملكاالت اليت قدمتالبخناىت 

ٛ ّمجالٔ٘ التلكٕ عيد ل هَْز التذلٕ ّاخلفامج ٔ٘ ّالتكئات الطسدٓ٘ السّأٜ٘الفي

الكازئ ّمجالٔ٘ البدٛ ّاالضتَالل ّمجالٔ٘ البئ٘ الصماىٔ٘ ّاملهاىٔ٘ ّعالق٘ اليص 
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 َانتب اّذلو ألٌ معظَن ذلو، إىلدٓ٘ ّمجالٔ٘ صْزٗ الػالف ّما بالػدصٔ٘ الطس

 لعسب الياطكني بالعسبٔ٘،إىل اّاالٍتناو باجلاىب الفين الطسدٖ ضَل باليطب٘  العسب،

ىُ ٔنهً الكْل بأٌ املؤمتس جنح حٔح إف .لػري الياطكني بالعسبٔ٘ اصعًبا ٓبدّ بٔين

ّميهً أٌ  .ا لػري الياطكني بالعسبٔ٘ا دًدّأصبح ىافًع حتككت أٍدافُ امليػْدٗ،

اليت ٓهتبَا الباحجٌْ ّالسضاٜل ٓهٌْ ٍرا املؤمتس اىطالق٘ ددٓدٗ ملطريٗ البخْخ 

ٔع األضاترٗ اهليْد الرًٓ حضسّا فَٔا قدمْا ّذلو ألٌ مج يف اجلامعات اهليدٓ٘،

ٌ إما ملدصُ  ّقالْا ٓس املؤمتس علٙ إتاح٘ ٍرِ الفسص٘ الرٍبٔ٘،دٍدٓ٘ الػهس مل

 اجلامعات اهليدٓ٘ تعتين باجلاىب املْضْعٕ يف البخْخ ّاملكاالت ّاألطسّحات،

فيخً مً  يا،ٔلإّلهً ٍرا املؤمتس أمثس مثازا ٓاىع٘ حٔح تعلنيا ما ٍْ ددٓد باليطب٘ 

 .ا حناّل تسنٔص العيآ٘ علٙ ٍرا اجلاىب املَهاآلٌ فصاعًد

   ُٔن الدنتْز ذلند بػري اىٕ دلطات حفل٘ ختامٔ٘ حتت زٜاض٘بعد مث تاىعكد

ا حتدخ فُٔ عً نل ما تكسًٓس و الدنتْز أخرت عاملّقّد ،ّىطكتَا الدنتْزٗ شزىػاز

 .أٓاوداز ّدسٚ خالل فعالٔات املؤمتس لجالث٘ 

مئني العسب س نجري مً األنادفعّب ،تح اجملال للتعبري عً االىطباعاتّيف اليَآ٘ ف

 باملػازن٘ يف ٍرا املؤمتس تَهدّضعا َهتفسح عسبْا عًْد عً اىطباعاتَه ّأيّاهل

أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ مبسنص مجٔع ّ ملدٓس املؤمتس اجلصٓل الػهسبمْا ّتكّد

 .باليذاح ّاىتَٙ املؤمتس مهلاًل ،اجلامع٘الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلفسٓكٔ٘ ّنرلو 
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