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الخيىف ىلع املؿاٝت ملن٭ؽ الرسد يف ابلرلاف إ٣ؿبيح[ ،]1أ٪٦ ٫٩ؾ
ن
كاًعة أف ٠ذةثح اٞ٣ىح
إ٣رشيح األكىل لؤلٛ٣يح اثلة٩يح ،ثؽا
اٞ٣ىرية يف دؿاصٓ مكذ٧ؿٚ ،ي٧ة أػؾت الؿكايح دذٞؽـ خبُٮات

كازٞح كدـد٬ؿ.
ن
كٝؽ ٦س٬ ٢ؾا ا٣تكةؤؿ دإٚة أقةقينة إلٚؿاد ثٕي أصـاء
[]2

ق٤ك٤ذ٪ة الكؽاقيح اجلٞؽيح ”الرسد كالؿؤل“

لٞ٤ىح اٞ٣ىرية

الكٮدا٩يح٪٤ٔ ،ة ٩بلمف أز٪٦ذ٭ة كحتٮالد٭ة ،كاآلٚةؽ امل٪١٧ح

الزد٬ةر٬ة ،كقٍ اعل ٥زٮرة الؿ٧ٝيةت ،ك٬ي٪٧ح زٞةٚح الىٮرة ،كالرسد
ى
ن
كُٕٝة ٦ة قيٕٞت صةحئح
اتلٛةيلع ك٬ؾا الـػ ٥الؿكايئ اُ٣ةيغ،
ال١ٮرك٩ة  ٨٦ Covid-19حتٮالت ىصؾريح يف إ٣ةل ،٥دٛى ٢ثني
إ٣ةل ٥اذلم ٪٠ة ٕ٩ؿ ،٫ٚكإ٣ةل ٥اجلؽيؽ ٦ة ثٕؽ ال١ٮرك٩ة.

كذلل٧ٔ ٟؽ٩ة يف يف ٬ؾا اجلـء األكؿ  ٨٦زبلزيح ٞ٩ؽيح ،تل٪ةكؿ

مكةرات اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،يف اخل٤يش إ٣ؿيب كمج ٫اجلـيؿة ،ك٣ك٨

ال دؽيع ٝؿاءاد٪ة يف ٬ؾق اثلبلزيح الن٧ٮؿ ،ث ٢ذل ٟل ٥يك٨
َ٧ٮظ٭ة.
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[]3

ٔٚل ٝؿاءات١ٚ ،ؿد٭ة اٞ٤ُ٩خ  ٨٦دراقةت يف الرسد الكٮداين
ن
اثذؽاء ،ك ٨٦ز ٥دُٮرت ػبلؿ إ٣رشي ٨ق٪ح املةًيح٣ ،تن ٢٧ثرلاف

أػؿل ،كٝؽ ا٬ذ٧خ ثىٮرة أقةقيح ثإٞ٣ة ًء الٌٮء ىلع املن٭ؽ
اٞ٣ىيص يف ابلرلاف إ٣ؿبيح ،ػبلؿ ٧٩ةذج اع٦ح ،اػرتت ثٌٕ٭ة

ٕ٠ي٪ةت ٔنٮاايح ،ألٗؿاض ادلراقح.

كجلة أف ٩تكةءؿ ٪٬ة ٢٬ /دؿاصٓ ٠ذةثح ”اٞ٣ىح اٞ٣ىرية“ يٕٮد

إىل أز٦ح دذٕ ٜ٤ث٭ة ٠ضجف رسدم؟

أـ لىٕٮبح ٠ذةثذ٭ة ٠ضجف وةرـ اٞ٣ٮا٩ني ،حيذةج إىل ًظ ىؿٚيح
يي
ي
اعحلح٬ ،ٮ ٦ة د ٓٚثًكذةب ٠ث ،إىل اهلؿب إىل ٌٚةءات الرسد
الؿكايئ الؿظجح ،ث٧ة دتك ٥ث ٫ى
الؿكايىح  ٨٦مؿك٩ح كإمجةع ،كب٧ة دُ٪ٮم
ٔ٤ي٦ ٨٦ ٫ذٕح احليك كاتلٌ٤ف يف آف؟

يٞيين أف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،دْ ٢اجلةٚؾة للك أز٪٦ح الرسد ،كلؿب٧ة

خمذٙ٤
ال دـاؿ ذا٠ؿاد٪ة حتذ ِٛثأوؽاء ٦ذبلميح ،ل١ذةب ٠جةر٨٦ ،
ً
أحنة ًء إ٣ةل ،٥أق٭٧خ ٝىى٭ ٥اٞ٣ىرية ،يف تن١ي ٢كٔي٪ة الرسدم،
ثأدكات اٞ٣ه امل١س ٙكاحليك املؿًلـ ،ػبلؿ ٧٩ةذج ثةذػح ،ل ٥دجؽأ
ثتنيؼٮؼ كبٮرػحف ،كل ٥دجذ ً ٫ثيٮق ٙإدريف أك اُ٣يت وة٣ط،

كا٣يت ال دـاؿ ظيح يف ذا٠ؿة الرسد اٞ٣ىيص ،رٗ ٥مؿكر ق٪ٮات
َٮي٤ح ،ىلع ٠ذةثذ٭ة.

٩بلظِ  ٨٦ص٭ح أػؿل ،أف اال٬ذ٧ةـ اجلٞؽم اجلْؿم

كاتلُجيٌفٚ ،ي٧ة يرتًلـ ىلع الؿكايح ،يرتاصٓ يف اال٬ذ٧ةـ جبجف اٞ٣ىح
ً
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اٞ٣ىرية ،كبةجلتيضح أدل ٔؽـ االظذٛةء اجلٞؽم ثةٞ٣ىح اٞ٣ىرية

إىل رٚي ال١سري  ٨٦دكر ا٣جرش َجةٔح دل٧ٮاعت ٝىىيح٦ ،ةل٥
دك ٨ىلع ٞٛ٩ح اٞ٣ةص ٛ٩كٚ ،٫ي٧ة حتذيف دكر ا٣جرش ٛ٩ك٭ة ثُجةٔح

الؿكايح ،كإذا أً٪ٛة َجيٕح الرشكط املذٕٞ٤ح ثةٞ٣ةرئُ٠ ،ؿؼ يف
ٔ٤٧يح ا٣تكٮي ،ٜجنؽ٬ة د٪عٮ ثةجتةق زٞةٚح اإلزةرة كا٣تنٮي ،ٜا٣يت
ى
ملكخ ىلع أقةق٭ة الىعةٚح احلٮ٦يح كيع اٞ٣ةرئ!
أص٪ةس
ك ٓ٦ذل ،ٟك٩تيضح تلعُ ٥اجل ي يؽر ا٣يت دٛى ٢ثني
ً

ال١ذةثح ،جنؽ أف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،ثةدخ دذ٘ؾل ىلع امل٪ضـ اجلْؿم
ال١سي ،ٙيف صجف الرسد ى
الؿك ًايئ ،ث ٢كتكذ٤٭ ٥أدكات كد٪ٞيةت
ي
اغبلة١ٚ .سرية ْل ى
ى
الؿكايىح ن
الؿكايىةت ا٣يت صةءت  ٚيىٮهلة ث٧سةثح ٝىه
ن
ى
الؿكايىةت٩ ،ٮيةد٭ة
٠سريا ٨٦
ٝىرية ،كا١ٕ٣ف ٠ؾل .ٟث ٢إف
ن
ٝىىة ٝىرية ،د ٥دُٮيؿ٬ة إىل ًر ىكايىةت.
األقةقيح ،اك٩خ

كبُجيٕح املٮًٮع ،ال دٛٮد٪ة اإلمةرة إىل اٛ٣ٮىض إ٣ةر٦ح ،ا٣يت

ا٩ذْ٧خ املنة٬ؽ اثلٞةٚيح يف ابلرلاف إ٣ؿبيح ،كا٣يت ٩ذضخ ٔ٨
اقتك٭ةؿ ٠ذةثح الرسد ث٧ؼذ ٙ٤أص٪ةق.٫

كاملٛةرٝح ٪٬ة إف اإليٞةع الرسيٓ ٕ٣رص٩ة احلةيل ،كق٭ٮ٣ح ا٣جرش
ن
كاال٩تنةر ،ك٬ي٪٧ح زٞةٚح الىٮرة ،ثؽال ٔ ٨أف يؤدم لك ذل ،ٟإىل
ن
ٌن
ازد٬ةر اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،ثةٔذجةر٬ة ٪ٚة م١سٛة ،أدل إىل ا١ٕ٣ف ك٬ٮ

قؤاؿ صؽيؿ ثةتلأم!٢
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يف حبيث ظٮؿ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،يف مؿظ٤ح اإلٔؽاد هلؾا ال١ذةب،
ن
ي
ٚٮصبخ ثكسري ُّ ٨٦
اجلىٮص املُٮ٣ح ،ا٣يت دكةد د٧سًٚ ٢ىٮال
و
ى
ن
ظةؿ  ٨٦األظٮاؿٚ ،ي٧ة يجؽك أف
ًركاايح ،ك٣حكخ ٝىىة ٝىرية ثأم و
اتلُٮرات يف من٭ؽ الرسدٝ ،ؽ َة٣خ لك أص٪ةق ٫ثأٔ ٜ٧ممة دٮٕٝخ،

ٚذ ٟ٤اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ا٣يت ال تكذ٘ؿؽ ٝؿاءد٭ة أكث ٔ ٨٦رش

دٝةا ،ٜدكةد دكٮف ٝؽ اػذٛخ!

ث ٢كل ٥يٕؽ املٮ ٙٝالٮاظؽ ،مؽيؽ اتل١سي ٙكا٣رتًلزي ،الزلاف
ن
ي
دٞذٌي٭٧ة ًكظؽة الـ٦ةف كاملاكف مٮصٮدا! يف اغبليح اجل٧ةذج ا٣يت
اجلىٮص ا٣يت اقتجٕؽد٭ة ،ن
د٪ةكتل٭ة ثةٞ٣ؿاءة ،كبةُ٣جٓ ٠سرية ْل ُّ
ْ٩ؿا

بلجيذ٭ة اجلىيح امل٭٤٭٤حٗ ،ري املرتاثُح!
ي
كا٣يت رب٧ة أذٞؽ ٠ذةث٭ة ثىيةٗذ٭ة ىلع ٬ؾا اجلعٮ ،إ٧٩ة
يـظـظٮف كخي٤ؼ٤ٮف ثجيح الرسد يف أ ٜٚاتلضؿيتٚ ،اك٩خ أف

خت٤ؼ٤خ ثجيذ٭ة اٞ٣ةٔؽيح اْ٣ة٬ؿيح ،كٞٚؽت ذلة احليك ك٦ذٕذ،٫
ن
ن
٧ٕٛ٦ة ثةالتلجةس كا٧٘٣ٮض! كذل ٟرب٧ة
ٚضةء اجله ٚةٝؽا لٕ٧٤ىن،
ُّ
يٕٮد ٕ٣ؽـ جتؾر احلؽازح كاتلضؿيتٛ٧٠ ،ة٬ي٦ ٥ذعٮ٣ح يف ثًجيىح
الرسد ،يف ىكيع اٞ٣ةص ٛ٩ك!٫
ٚةتلضؿيت كاتلعؽير يف النلك كاملٌ٧ٮف ،ال يذ ٥ػةرج األَؿ

اٞ٣ةٔؽيح ل٤ضجف األديب ،ث ٢يذ ٨٦ ٥داػ ٢أثجيذٛ٩ ٫ك٭ةٚ ،ي٧ة ينج٫
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ن
ٔ٤٧يح احلٛؿ الرسدم ،كٞٚة مل ُٜ٪اإلزاظح كاإلظبلؿ٤ٚ .حف ٨٦

املٌُ٪ف إزاظح ٛ٦٭ٮـ أك ٝة٩ٮف دكف أف يكٮف ٪٬ةؾ ثؽيٕ٦ ٢ؽ
ن
قٛ٤ة ل٤ع٤ٮؿ حم٦ ٢ة أزيط! ك٬ؾا ٦ة ذ٬ت ثجٕي اجلٞةد كوٙ
الؿكايح اجلؽيؽة ثػ ”الؿكايح املٌةدة“.
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إف ٬ؾق اٞ٣ؿاءاتٔ٣ ،ل ٝؿاءات ًؽ مذةت اإلنكةفً ..ؽ إ٘٣ةء
ي
إنكة٩حذً ..٫ؽ ٬ؾق األٛ٣ح الكٮداء  ٓ٦قةاؽ اثلٞةٚح اٞ٣ؿكقُيح.
ي
٬ؾق األٛ٣ح  ٓ٦ابلُؿيؿيك املكتجؽ كا٧ٞ٣يع٪٬ ٨٦ ،ة حتةكؿ أف
ي
تنري إىل ثٕي اٌٞ٣ةية يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف اخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة،
إذ حتةكؿ أف دْ٪ؿ  ٨٦ػبلؿ ٔيٮف أصيةؿ صؽيؽة  ٨٦اٞ٣ةوةت يف
٬ؾق املُٞ٪ح اٞ٤ٞ٣ح ،تل١ن٦ ٨ٔ ٙؽل اتلٮدؿ الٮصؽاين كالكيةيس،
كا ٜ٤ٞ٣ا١ٛ٣ؿم كاالصذ٧ةيع كاجلٛيس ،اذلم يذضًل يف اٞ٣ىح
اٞ٣ىرية ،كْل دٕحل خمةض حتٮالت وٕجح ،ػةوح ثٕؽ ظؿب
اخل٤يش اثلة٩يح ،كاثلٮرة الؿ٧ٝيح ،ا٣يت ٤ٝجخ ٠يةف إ٣ةل ،٥كمٮصةت ٦ة
ي
اوُ ً ٤ىط ىلع تك٧يذ ٫ثػ ”زٮرات الؿبيٓ إ٣ؿيب!“.
حتٮالت دُةؿ ص٘ؿاٚية كإنكةف املُٞ٪ح٧٠ ،ة يٕحن٭ة إ٣ةل٥

الٮاقٓٚ ..ذٮدل ٬ ٨٦ؾا احلؿاؾ احلةد كاملذٮدؿ ،كيف رٌلٝ ٫٦ىح حت٢٧
مبل٦ط ٬ؾا اآلدٮف املٕذ ٢٧كاملذضؽد اذلم ال يُٛ٪ئ!
أ ٫٩خمةض اصذ٧ةيع ك١ٚؿم وٕت كٕٞ٦ؽ٣ ،ك ٨اٞ٣ىح
اٞ٣ىرية دؤًلؽ  ٨٦ػبلهل مؿة أػؿلٝ ،ؽرد٭ة ىلع االقذضةثح
الرسيٕح ،لٕ٤ةثؿ يف الٮا ،ٓٝكاجلٮ٬ؿم يف اإلنكةف كاتلةريغ!
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ز٧ح ٩ٮع  ٨٦ظكةقيح كػىٮويح ل١٤ذةثح الرسديح اٞ٣ىرية

ثأٝبلـ نكةايح ،كْل دتنلك ثٛ٧ؿدات ز ٨٦اتلعٮالت كاتل٧ـٝةت
ال١جرية ،دٞةَٓ ٬ؾق املٛؿدات كدٛةرؽ د ٟ٤يف اآلف ٛ٩ك ،٫تل٪٭ي

يف ٬ؾق احلؿًلح املذٮدؿة ،مؿارات إ٣جةرة ا٣يت دُ٪ٮم ىلع ا٪ٕ٣ٮقح..
ٔ٪ٮقح املُٞ٪ح الـ٪٦يح ،كْل ال دـاؿ تكىع ل٧٤٧٤ح زيةث٭ة ،ا٣يت
ي
مـٝذ٭ة م٭ٮات ا٘٣ـاة!

ك٦س٧٤ة د٪٭ي لٮٔح اٞٛ٣ؽ اجلبيٞٚ ..٢ؽ األظجةب يف ٔكٙ
ن
االصذ٧ةيع ،اٞ٣ؽرم ،الكيةيس ..كاالظذبليل ،د٪٭ي أيٌة ٧٬ٮـ
حليةة رسيح ٦ذٮاريح ٔ ٨ا ،٨٤ٕ٣رب٧ة ػٛ٤خ ن
آزةرا بل ٓٞال دـاؿ
دجى ٥ىلع املبلءات ابليٌةء يف حل٤ح ادلػ٤ح!

ز٧ح رؤل ٝٮيح ٦ذ٪ةزٔح ثني اذلايت كاملٮًٮيع ،دكن٪ٔ ٙ٭ة

اُ٣ٮاثري إ٣ؿيٌح ،كز٧ح أوٮات داػ٤يح دت٪ةزع الؿٗجةت ،كز٧ح
ي
اعل ٥يٕش ثةلرصااعت ،حيةكؿ أف يجذرص ملٮ ٫ٕٝيف إ٣ةل ٥ال١جري!
ى
ابل ى ى
ىن احلًاك ًئيح ،دتنلك املذ٘ريات يف اٌٞ٣ةية
ك١٬ؾا ثني ٠ؿ كٚؿ ً

اتلةرخييح اثلةثذح هلؾا اجلـء  ٨٦إ٣ةل!٥
ن
أػريا ىلع اإلنكةين اهلةدئ كاحل٧يِل يف النلك،
٦ذ٘ريات دٛ١٪ئ

كادلاٚئ اٞ٣ٮم يف املٌ٧ٮف..

حيةكؿ الرسد ٪٬ة أف جييت ٔ ٨األقب٤ح الى٘رية يف ّة٬ؿ٬ة،

٣ك ٨ال١جرية ثةٛ٩ذةظ٭ة ىلع ٕ٦ىن كصٮد٩ة اإلنكةين ،املعٛٮؼ

ثةحلرية كا٣تكةؤالت كا ٜ٤ٞ٣كاتلٮدؿ ا١ٛ٣ؿم!
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رب٧ة ز٧ح دٕثات َٛيٛح ،أ٩ذض٭ة ٚةاي ال ِٛ٤كادلال٣ح ..رب٧ة
ز٧ح ثٕي ٪٬ةت يف اتل٪ٞيةت ..ك٣ك ٨ز٧ح ظكةقيح اعحلح ،جتةق
مٮًٮاعت مؿاكٗح كٕٞ٦ؽة ك٦ة٠ؿة!
ْل ظكةقيح الرسد املٮلٮد يف ػٌ ٥االًُؿاب كاتل٪ةٌٝةت
كاتلعٮالت إ٣ةر٦ح ،ا٣يت دجذْ ٥املؽل الٮاقٓ  ٨٦املعيٍ إىل
اخل٤يش!

ك ٓ٦لك ٬ؾا االردجةؾ٣ ،حف ز٧ح راديكةحلح يف الؿؤيح .ثٝ ٢ي ى
ؽرة
ن
ثؽءا ثٕبلٝح
ىلع حمةك٣ح اتلٛ٭ ٥لآلػؿ املؼذ ،ٙ٤دذأقف
املؿأة/ثةلؿص ٢كال دجذٔل يف ختٮـ إنكةف املاكف/اآلػؿ ا٘٣ؿيت!
إ ٫٩رسد ٛ٦ذٮح ىلع اآلػؿ ،اتل٪ٮع ،ا ٜ٤ٞ٣كابلعر املكذ٧ؿ ٔ٨
مؿٚأ يف ذاؾ الؿظي ٢املكذ٧ؿ..
ك١٬ؾا تكذ٧ؿ رظ٤ح الرسد د٧ـج النٕؿ ثةٞ٣ه ،تلٌئ امل٪ةَٜ
مؽيؽة إ٣ذى٧ح ،تلٕ١ف ىلع قُط مؿاية٬ة ،لك ٦ة اٌ٩ٮت ٔ٤ي٫
ظيةة ٬ؾا الرسد املٕؾب  ٨٦ا ٜ٤ٞ٣كاتلٮدؿ!
تل٪٭ي م٭ؿزاد الرسد دٕؽ حلةحل٭ة ،جن٧ح د٤ٮ األػؿل ،يف ا٩ذْةر
٬ؾا الؿص ،٢اذلم ي٧ؤل ٠ية٩٭ة ،كينٕٚ ٢ي٭ة احلؿاا ٜكاجل٪ٮف ،تلجًف
٠ؿك٦ة ،ظيح .كْل اعريح تكذع ،٥دُٛئ لك احلؿاا ٜا٣يت أمٕ٤٭ة
٩ريكف ،ك٦ةت ٠جعةر ٗؿٝخ قٛيجذ ٥٤ٚ ،٫خي ٨٦ ٙ٤ذا٠ؿد ٫قٮل
ظاكيةت ابلعؿ كابلعةرة كالىيةدي!٨
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ابلجيح اخلٛيح (ثًجيح املذٕح) ا٣يت اُ٩ٮل ٔ٤ي٭ة ٬ؾا
٠ي٩ ٙؿل ً
الرسد أك ذاؾ؟ يف ٬ؾا اجله ال١ٮييت أك احل٧ين أك الكٕٮدم أك
اُٞ٣ؿم أك ا٧ٕ٣ةين ،إ٣غ..

٠ي ٙدكٮ٩خ ثجيح الرسد يف ٬يةلك ،٫تلضكؽ لك ٬ؾق

الرصااعت اآليؽيٮلٮصيح كاجل٧ةحلح ،كقريكرد٭ة كْل دتنلك ً٨٧

ابلىن اثلٞةٚيح كاالصذ٧ةٔيح ،ك٦ة د٧س٬ ٫٤ؾق اتلضكؽات ،اكٕ٩اكقةت

ل٤رصااعت ىلع مكذٮيةت أػؿل ٨٧ً ،ابلىن الكيةقيح كاالٝذىةديح
كاالصذ٧ةٔيح كا١ٛ٣ؿيح كال٘٤ٮيح.

16

-4-

٬ؾم ابلىن املذؽاػ٤ح يف ٌٚةء الرسد ،ال دٕٮد ثىن ذ٪٬يح أك

ي
٘٣ٮيح ،أك م١ٮف  ٨٦م١ٮ٩ةت ابلجيح ا٤ٕ٣ية ،داػ٬ ٢يلك رسدم،
أ٩٭ة دىجط أظؽ امل١ٮ٩ةت الؿاحكيح ،ل٤ججيح اللكيح ل٤عيةة
االصذ٧ةٔيح..

م١ٮف يتنةث ٟكيذٛةٔ ٓ٦ ٢امل١ٮ٩ةت األػؿل هلؾق ي
ابلجيح/
ي
االٝذىةديح كالكيةقيح كادليجيح كاالصذ٧ةٔيح كال٘٤ٮيح .كالرسد ث٭ؾا

اتلعؽيؽ ،أٝؿب اىل أف يكٮف ممةرقح ،ثةملٕىن اذلم يذعؽث ٔ٫٪

أتلٮقري[.]4

كىلع ػٛ٤يح ذل ٟي٪٪١٧ة رؤيح ٬ؾق ”الكٮقح“ ،ا٣يت حتٛؿ يف
كصؽا٪٩ة ،د٤ذ٭ ٥ذ٠ؿيةد٪ة يف ػيةمي ٥الك ،ٟ٧ذ٠ؿل ٚأػؿل!..
(ق ٟ٧اجلؽراف/دٞٮل حم٧ؽ) يف ٦ذبلز٦ح راحئح الك ٟ٧ال١ؿي٭ح.
كٕ٩حل دٮ ٥٬املةيض ،احلةرض كال ٩ؽرم أْل حمي دىٮرات
(ذا٠ؿة ُٕ٦ٮبح)! ،د ٟ٤ا٣يت د٪٧ع٪ة إية٬ة (برشل ػٛ٤ةف/إ٬ )ٟٚؾق
اذلا٠ؿة ا٣يت يـا٦ ٨٦ةًي٭ة ظةرض٩ةٚ ،ذذاك٣ت ٔ٤ي٪ة اكلكٮس
كاألرًح ،تل٧ٮًٕ٪ة يف ز ٨٦زٞةيف زةثخ ،ال دذ٘ري ٚي ٫الٮٝةآ
كاألظؽاث!
17

٪ٚىجط ثني ثني ٢٬ /الٮا ٓٝاذلم ٕ٩حن ٫يف ٗؿبت٪ة٬ ،ٮ ٩ذةج

دىٮراد٪ة ثك٦ ٢ة تنذ٤ٔ ٢٧يٝ ٨٦ ٫ىٮرات ،أـ دىٮراد٪ة ْل ٩ذةج

٬ؾا الٮا ٓٝاتلةرييخ املُٕٮب!

٬ؾق النؼىيةت ابلؽكيح املُٕٮبح ،ا٣يت دٞؾؼ ث٪ة (برشل

ػٛ٤ةف) ثح٪٭ة ،كا٣يت دذعؿؾ حبؾر ىلع إظؽازيةت اجلهْ ٢٬ ،ل ٨٦

نكش ػيةؿ ٗؿبت٪ة ٔ٪ة ،أـ ظ٪ني تلةريغ ٝؽي٬ ،٥ٮ يف الٮا ٓٝظٞيٌف

حن٦ ٨ةز٤ني ٚي ٫دكف أف ٩ؽرم ،أك ٩ؽرم!

ك ٓ٦ذل ٟحيرس احل٪ني إىل أف ٩كٮف أٛ٩ك٪ة ،ثؿد ٗؿبت٪ة ،يف

مْ ٙا٘٣ٮايح ،كي٘ؾم م٧ف األظبلـٚ ،ذذضؽد احليةة اذلاث٤ح يف
ن
أٞ٩ةض كٝةآ األمف املٮظل ،كدأػؾ ٪٦عىن صؽيؽا يف مكةرات

ز ،٨٦ال خي٤ٮ  ٨٦اردجةاكت الٮيع كاقٞةَةت البلكيع ،ظير دىجط
ن
احلٞيٞح ػيةال كاخليةؿ ظٞيٞح ،حلذ٧ؽد اخليٍ الؿٚيٓ اٛ٣ةو٢
ن
ثح٪٭٧ة٠ ،أننٮَح دذؽىل ،تلعيٍ ثٕ٬ ٜ٪ؾق الؿاكيح ا٣يت تكىع ظسحسة،
لبلٝرتب  ٨٦ختٮـ احلٞني يف ظؽث (اإل .)ٟٚحت ٥٤بن٧ف كدؼء
يٞنٓ ٔ٪٭ة ٬ؾا الٌجةب ال١بيت محبنة ٚنحبنة.
٣تكٛؿ ظ٧١ح الٮصٮد اإلنكةين/ال١ٮين ٔٛ٩ ٨ك٭ة ..يف َؿيٜ

إ٣ؾاب اُ٣ٮي ،٢اذلم د٪٭ي يف ٩٭ةيةد ،٫كيف ماكف ٦ة ٚي( ٫قؽرة

امل٪ذٓل)ٚ ..ةحتح الٮصٮد ..ظير دٮدل ابلؽايةت اجلؽيؽة ٨٦ ،اجل٭ةيةت

يف جلح الى٧خ كاألثؽيح ٓ٦ ،وٮت (اعئنح) اذلم درتدد أوؽاءق
داػ ٢ابلرئ!
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ك٦س٧٤ة يكري الـ ٨٦إىل اخل ٙ٤مكذض٤جنة جتةرب املةيض ثٮاقُح

اذلا٠ؿة ٚة ٫٩يؿًلت ال٘٤ح ،كيذضةكز حلْذ ٫اآل٩يح٣ .حكذضًل امل٧ك٨
ن
ن
اتلؼييٌل دججؤا كاقتجةٝة ،ك٬ٮ ٦ة يٛرسق (صريار صيجيخ) أف األداة

ال٘٤ٮيح َيٕح ،كٝةدرة ىلع أف دٕ ٨ٔ ٨٤خمجؤ املكذٞج ٢كم١ذٮ٫٦
ث٘ي اجلْؿ ٔ ٨درصح الىٮاب كاخلُأ أك الىؽؽ كال١ؾب-ٚةألقةس ٬ٮٛ٠ /ةءة ال٘٤ح القذٞؽار ز٦ ٨٦ة زاؿ ثٕؽ يف ظك٥
املض٭ٮؿ!

كحن٪٬ ٨ة أ٦ةـ ٞ٦ةر٩ح ظؿصح  ٓ٦االقرتصةع ،ظير يذؽثؿ
ن
ن
مٮًٮاع زةثذنة ٝةثبل لٛ٤عه املٮًٮيع
اٞ٣ةرمء ز٪٦ة ٝؽ ا٠ذ ،٢٧أل
ن
ن
د٧ة٦ة ،اكْ٣ة٬ؿة املةديح .أ٦ة يف االقتجةؽ ٚة٪٩ة ٩ؽرس ز٪٦ة زاجٞينة أل

ن
ن
ن
٘٦ةُ٣ةٗ ،ري مٌ٧ٮف اجلذةاش.
٦ذ٘ريا
مٮًٮاع

كيٕؿؼ (ثٮؿ ريكٮر) االقتجةؽ ثٞٮهل ”الكجٚ ٜٮؽ أ ٫٩رسد

ظؽث ٝج ٢أكاف كٝٮٔ٬ ،٫ٮ اخلرب املُٕٯ ٝج ٢كٝخ ظؽكز“٫
ن
ٚةملكذٞج ٢إذا ٬ٮ دٞؽـ ٝه ظؽث قةث٤ٔ ٜي ٫يف ا٣رتديت الـ٦ين
ن
يكٮف اقتجةٝة .أل ٔ٪ؽ٦ة ال درتص ٥األقجٞيح الـ٪٦يح!
ك ٢ٕ٣أثؿز ػىةاه الرسد االقترشايفْ ،ل ٠ٮف املٕ٤ٮ٦ةت،
ن
ا٣يت يٞؽ٦٭ة ال دذى ٙثةحلٞيجيح٧ٚ ،ة ل ٥يذٝ ٥يةـ احلؽث ٕٚبل،
ن
٤ٚحف ٪٬ةؾ ٦ة يؤًلؽ ظؽكز ،٫ك٬ؾا ٦ة جيٕ ٨٦ ٢االقترشاؼ ملك
ي
 ٨٦أماكؿ اال٩ذْةرٚ ،ةالقترشاؼ ٗؿبح! د٧ة٦ة ٘٠ؿبح راكم قٟ٧
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اجلؽرافٗ ،ري املكُل ،أك مـيش راحئح اٞ٣٭ٮة كاتلةريغ يف (ٔ٪ؽ٦ة

يأيت املكةءٚ/ةَ٧ح املـركيع).

كاالقترشاؼ يٞرتف خبُةب النؼىيح املجةرشٚ ،ةٞ٣ه ثٌ٧ري

املذلك ،٥يجكض ٓ٦ ٥االقترشاؼ أكث  ٨٦أم ً٧ري آػؿ..
ن
ن
م٤ذع٧ة ثةٞ٣ه ،منعٮ٩ة ثأظبلـ النؼىيح
كاالقترشاؼ يأيت

كٔٮاَٛ٭ة ك٩ٮاية٬ة املذٕٞ٤ح ثةلـ ٨٦اٞ٣ةدـ ،ذلل ٟال حيذةج

االقترشاؼ إىل ٔجةرات ٞ٤٘٦ح أك ٚةحتح ،ث ٢ي٪ؽس يف َيةت الرسد،

كًلإُٔٝ ٫٩ح  ٨٦احلةرض ،ك ٢ٕ٣ذل ٟيٕٮد إىل ً٧ٮر مكةظح اجل٤٧ح
االقترشاٚيح ٔ٪ؽ (ٚةَ٧ح املـركيع) ىلع قبي ٢املسةؿ!

كٚي٧ة جنؽ اٞ٣ىح ٔ٪ؽ (ظٮاء قٕيؽٝ/ج٤ح يف  ٥ٚأػؿس) م١سٛح

ٞ٦ذىؽة يف اللك٧ةت كاجل ،٢٧دكةد دٕةدؿ ٝىح (ٚةَ٧ح املـركيع)
مؽيؽة االٝذىةد كاتل١سي !ٙد٘ؿ٪ٝة (برشل ػٛ٤ةف) يف ظؽير

اإل ٟٚاملُٮؿ ،اذلم يكذعي ٫ٕ٦ ٢اجله إىل ثؤرة  ٜ٤ٝكدٮدؿ دمةيل،

٪٠ٮاة ٛ٣ى ٢ركايئ!

ك ٨٦املبلظْةت ا٣يت يف إَةر ظٮار اجلي ُّىٮص  ٓ٦ثٌٕ٭ة ابلٕي.

جنؽ د٪ٞيةت (لكس ٥صرب ،أ٦ي٧ح اخل٧حف) ،دذعةكر  ٓ٦د٪ٞيةت ممةز٤ح
ن
٠سريا ،رب٧ة اقذ٤٭٧خ (٦ةرًلزي يف ػؿيٙ
أٗؿـ ث٭ة اٞ٣ه الكٮداين
ابلُؿيؿؾ) أك(كحلٚ ٥ٮًلرن يف الىؼت كاٚ ،)ٙ٪ٕ٣ػ”ٚذةة ال٧١ة

جيت/أ٦ي٧ح اخل٧حف“ ا٣يت ٣حكخ دلي٭ة ذ٠ؿيةت ،أل٩٭ة ل ٥دٕحل
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احليةة٠ ،ؿاكيح ”و٭ي ٢الى٧خ/لكس ٥صرب“  ٨٦مٮٞ٩ ٓٝيي،

٦يذح/ل٪١٭ة ظيح!

ٚي٧ة (٠ٮ٩نت) يكذٕؿض ذ٠ؿيةد ،٫يكٮف ٝؽ ٦ةت ثة ٢ٕٛ٣كيٛرس

كظيجبؾ يذٛرس لك يشء كيف املٞةـ
(صةف ثٮؿ قةردؿ) ذل ٟثٞٮهل” /
و

األكؿ ،ال ٔٞبل٩يح الـ٧ٚ /٨٦ة داـ احلةرض ٬ٮ البل٪٦ذْؿٚ ،إف إ٣ؽي٥
النلك ،ال ي٧ك ٨أف يذعؽد ملك ،٫إال َٔ ٨ؿي ٜمح ٢زٞي٨٦ ٢
اذل٠ؿيةت“ كْل األز٦ح ٛ٩ك٭ة ا٣يت دجةٗذ٪ة ث٭ة ٦ذبلز٦ح راحئح

الك ،ٟ٧يف صؽراف دٞٮل حم٧ؽ الك٧ي١ح.

٠ؾلٚ ٟإ٪٩ة ٛ٩٭ ٥ل ٥ينلك الـ” ٨٦دٕةقح اإلنكةف اخلةوح“ /إذا

اكف املكذٞج ٢كا٦ ٓٝةٚ ،إف الـ ٨٦يجٕؽ٩ة ٔ ٨املةيض ،كيٞؿب٪ة ٨٦
املكذٞجٚ .٢ةف الـ ٨٦ال يٕٮد إال ٦ة يٛى ٢ك٦ة ي ُٓٞاحلةرض ٔ٨

ٛ٩كٞٚ( ]5[٫ج٤ح يف  ٥ٚأػؿس/ظٮاء قٕيؽ) ا٣يت دُ٪ٮم ىلع خمةكؼ
ي
األرسة  ٨٦إ٣بلٝح املىرييح ثأؤ٣ ،٥ل مكذٮل  ٨٦مكذٮيةت
دٕجري اثلٞةٚح ٨ٔ ،اخلٮؼ  ٨٦املكذٞج ..٢اخلٮؼ  ٨٦اإلاعٝح ٠عةدزح

د ٓٞداػ ٢املكذٞجٛ٩ ٢ك !٫اخلٮؼ  ٨٦الكُ٤ح ا٣يت دك ٥٧أٚٮا٪٬ة،
ي
كحتٮجلة إىل ػؿس!
ثيؽ أف اإلاعٝح ْل كاظؽة  ٨٦اجلذةاش لئلظة٣ح املةديح ،حتؽث يف
ن
الـ٦ةف داػ ٢إ٣ةل ٥املٮًٮيع[ ]6أف اإلاعٝح ٣حكخ أف دٮدل ٕ٦ةٝة أك
دىجط ( ن
ٕ٦ة) ،ثْ ٢ل اخلٮؼ  ٨٦االاعٝح حبؽ ذاد٭ة.
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كز٧ح ثيٕؽ أقُٮرم يف مؼىيح ٝةرئ اجلؿااؽ ا٘٣ةمي ،يف ٬ؾا

ُّ
الـٝةؽ الٌي ،ٜاملذ٧ـؽ احلةل ،٥ثذٕجري حم٧ٮد دركيلٚ( ،أ٦ي٧ح

اخل٧حف) دؽ ٓٚثؿاكي٭ة تل١ؿيف لك ذاكا ،٫ل٤ذبلٔت ث٪ة حن٬ ،٨ؤالء

اجلةس إ٣ةديٮف ،اذلي ٨دجؽأ ظيةد٭ ٥ثةالقتيٞةظ  ٨٦اجلٮـ ،حلٌٞٮا
يٮ٦٭ ٥يف اجلٮـ الٮمي ،ٟيأك٤ٮف كيرشبٮف كيتجةدلٮف األظةدير،

كي٧ةرقٮف اجل٧ي٧ح ،كيٌٞٮف ظةصذ٭ ،٥ز ٥يٛن٤ٮف يف االقتيٞةظ
كاإلدراؾ كالٮيع اتلة٦ني ،ثٕؽ ٔؿاؾ حلٌل حم٧ٮـ يف ٚؿاش الـكصح أك
احلجحجح ،حن٬ ٨ؤالء اجلةس اذليٌ٪٩ ٨ط ثةلٮقٝ ٥٬ ،٨ٮاـ األثجيح

االصذ٧ةٔيح ،ث٧ة اٌ٩ٮت ٔ٤ي ٨٦ ،٫زٞةٚح ٗري مٮًٮٔيح ،دـيط
اتلٛ٭ ،٥كدكؿس ل٧٤عة٧٠ح.
٬ؾق اجليىٮص دميٕ٭ة٩”( /٭ؿ اجلٕةج/اقتربؽ أمحؽ"ُٓٝ” ،

ٝؽي٬/٥ؽل إُ٣ةس"ٝ" ،ج٤ح يف  ٥ٚأػؿس/ظٮاء قٕيؽ“،
“خمةضٚ/ةَ٧ح إ٣ذحيب“ٚ” ،ذةة ال٧١ة جيت/أ٦ي٧ح اخل٧حف“،

”ق ٟ٧اجلؽراف/دٞٮل حم٧ؽ“” ،إ/ٟٚبرشل ػٛ٤ةف“” ،و٭ي٢
الى٧خ/لكس ٥صرب“” ،ابلٮـ وٮر٩/ٮرة آؿ قٕؽ“ٔ” ،جةيح أَل/لٮلٮة
ابلٌٕ٪ل“” ،الـ٩ـا٩حّ/جيح مخحف“٪ٔ” ،ؽ٦ة يأيت املكةءٚ/ةَ٧ح

املـركيع“).

دٕش ثةألوٮات ادلاػ٤يح كالـاغريؽ املؤص٤ح ،ك٪٦ةػةت إ٣ـ٣ح،

ٗ٪يح ثةتل٪ٞيةت ،ا٣يت ظةكجلة إ٣جر ٕ٦٭ة ثإاعدة إ٩ذةج ظي٤٭ة
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الرسديح اذل٠يح ،ا٣يت دبلٔجخ ثك ٢يشء ،ن
ثؽءا ث١ٛؿة املٮت

”٣ك ٨األقُٮرة ال ٩ىيت هلة  ٨٦اجلضةح ،يف إُٔةء اإلنكةف ٝٮة

٦ةديح ل٤كيُؿة ىلع ابلحبح.
ي
ي
 ٓ٦ذل ٟاألقُٮرة دُٰٕ اإلنكةف ك ٥٬اٞ٣ؽرة ىلع ٚ٭ ٥ال١ٮف،
ن
[]7
كإٔٚ ٫٩بل يٛ٭ ٥ال١ٮف ،ك٬ؾا ثة ٖ٣األ٧٬يح ل ٫٪١دلؿد ك ٥٬ثةُ٣جٓ
ن
ثةلكؼؿيح املؿة٠ ،أداة ٞ٩ؽيح يف ٚذةة ال٧١ة جيت ،أك اتلٕؿيح
كمؿكرا
ً
اذل٠يح ل٤ٮا ٓٝاالصذ٧ةيع كالكيةيس٧٠ ،ة يف ”ز٩ـا٩ح ّجيح مخحف“،
ك”ٔجةيح أَل ل٤ٮلٮة ابلٌٕ٪ل!“ ،ك”خمةض ٚةَ٧ح إ٣ذحيب“.
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ز٧ح د٪ٞيةت ممزية دجٕثت ٪٬ة ك٪٬ةؾ ،يف ٬ؾا املؽل الرسدم

الٮاقٓ ،اك ُٓٞ٣املن٭ؽم٬ ،ؾق اتل٪ٞيح الكح٧٪ةايح ا٣يت اردجُخ

ثْة٬ؿة املٮ٩ذةج ثةملٕىن الكح٧٪ةيئ ،اذلم ينري إىل دل٧ٮع الٮقةا،٢
ا٣يت تكذؼؽـ تلٮًيط دؽاػ ٢األٚاكر أك دؽأي٭ة.

أ٦ة املٮ٩ذةج الـ٦ةين٬ /ٮ أف يْ ٢النؼه زةثذنة يف املاكف ،ىلع

ظني يذعؿؾ كٔي ٫يف الـ٦ةف ،كاملٮ٩ذةج املاكين ٬ٮ ا١ٕ٣ف ٧٠ة
ن
أرش٩ة إىل ذل ٟقةثٞة.

ٚةملاكف األقةيس اذلم جتؿم ٚي ٫أظؽاث ٬ؾق اٞ٣ىح أك د،ٟ٤

إ٧٩ة يذٔ ٥رب الـ٦ةف ك٣حف املاكف ،ظير جتؿم لك أظؽاث اٞ٣ىح!
اٞ٣ىح يف مج ٫اجلـيؿة كاخل٤يش إ٣ؿيب احلٮـ ..د٪٧ع٪ة ن
٩ٮاع ٨٦

امليسٮلٮصية يف اعل ٥األركاح ،اذلم يٕةكد اْ٣٭ٮر يف الٮا ٓٝإٌٛ٣ل،

٦٭٧ة اػذىف ث ٢ٕٛدُٮرات األظؽاث ،ككٝةآ امل٘ةمؿة ا٤ٕٞ٣يح
لئلنكةف٦ ،ة حيي٪٤ة ٪٬ة إىل ركايح (ادلك٩ة ٤ٚٮرا كزكصة٬ة االز٪ةف/
جلٮرج أ٦ةدك).

ٌن
اجلُٞح امل٭٧ح ظٞةْ ،ل أ٪٩ة يف اكم٦ ٢يسٮلٮصية إ٣ةل ٥ثأرسق
ي
٩ىةدؼ أ يلٮ٬يةت ،كٝٮل ػةرٝح لُ٤جيٕح ،دٕ٤ت دكر الٮقيٍ ثني
ن
د٧ة٦ة يف
اٞ٣ٮل ا٤ٕ٣ية كاٞ٣ٮل اإلنكة٩يح األدىن ٪٦٭ة٧٠ ،ة جتكؽ
[]8

٪٦ةخ َجٞةت كد ًي ٙاهلل الكٮداين ،يف مأف األكحلةء كالىةحلني
24

ك ٨٦املبل٦ط ا٣يت حت٤٧٭ة ثٕي اٞ٣ىه مٮًٮع ٝؿاءاد٪ة ،دٟ٤

النع٪ةت النٕٮريحٚ ،ي٧ة ينج ٫ابلى٧ح ا٣يت ختٛ٤٭ة املأقةة ىلع
الٮصؽافٚ ،يف ”ز٩ـا٩ح ّجيح مخحف“ ٩ذعكف ”مؿًلـيح آ٧ٞ٣
املٕ “٥٧اذلم يُةؿ ال١ي٪ٮ٩ح اإلنكة٩يح ذاد٭ة ،كْل ال د ٟ٤٧قٮل
ا٩ككةر٬ة الؿكيح اصذ٧ةٔية ،كدؽ٦ري ٬ٮيذ٭ة االنكة٩يح ،ك٬ٮ ٦ة

حنٮ ١ٕ٦ٮس يف ”ٔجةيح أَل ،ل٤ٮلٮة ابلٌٕ٪ل“ٚ ،ةلنةب
نكتنٕؿق ىلع و

اذلم يؿاٝت املؿأة ىلع ا٣رتبزية املضةكرة يف املٓٞل٧٩ ،ٮذج آػؿ لٓ٧ٞ٤
٣ك ٨البلمؿًلـم.

ي
٬ؾق اٞ٣ىه دميٕ٭ة تك ٍ٤الٌٮء ىلع ُٞ٪٦ح ٗؿبح اذلات،
قٕينة ل٤ذٕجري ٔ ٨الٮا ٓٝاملتنْٰ ،اذلم ال ٧٤٩ط ثني دبلٚي ٫ٛقٮل
ّبلؿ ل٤برش إ٣ةديني ،اذلي ٨يذعؿًلٮف يف احلٞيٞح يف ٝةع اتلةريغ،

كيٌ٧ٮف يىٕ٪ٮف احليةة يف األٞ٩ةض داػ٬ ٢ؾا اٞ٣ةع ،خيذببٮف ٨٦

ظٞيٞح كًٕ٭ ٥الٮصٮدم ،يف رٌلـ أٚؿاح كأظـاف كأٔيةد كزجيةت
زااٛحٚ ،لك يشء ال يٕٮد ظٞيٞينةٚ ،عؿًلذ٭ ٥يف احليةةْ ،ل احلؿًلح
ذاد٭ة يف ٚذةة ال٧١ة جيت ،ظؿًلح قةٔح رم٤يح ي٧ذه رم٤٭ة الٮٝخ،
ي
حل٤ٞت اٚ ،ٓ٧ٞ٣يجؽأ دكرد ٨٦ ٫صؽيؽ ثترسب ٬ؾق الؿ٦ةؿ ،إىل
النٮؽ ..إىل احلجيت كاإلجنةب ،كال ًري  ٨٦ا٣زنكات إ٣ةثؿة
املنذ٭ةة ،ظى٪ة ًؽ ال١ؽر كقؼؿيح األٝؽار.

حن٬ ،٨ؤالء اجلةس ..الثؽ  ٨٦أف جيؽكا أٛ٩ك٭ٚ ،٥٭ؾا ٬ٮ

دةرخي٭ ٥النؼيص ،اذلم يججسٞٮف ٕ٠ ٫٪٦ىةٚري ظةملح ثةحلؿيح ،أك
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كاٚؽي٠ ٨ض٧ة٬ري م٘ي٤ح ككراٝني يف دلذ ٓ٧رييع ،يججٕسٮف  ٨٦ثني
مٞٮ ،٫ٝحلعذ٤ٮ ماك٩ذ٭ ٥املبلا٧ح [ ]9يف اتلةريغ.
ن
٬ؾق ُّ
اجلىٮص ا٣يت د٪ةكجلة٬ة ٪٬ةٔ٣ ،ل ٧٩ةذج يكرية صؽا ،إلٞ٣ةء

ْ٩ؿة اع٦ح ال دؿىق ملكذٮل املٞؽ٦ح يف رسديةت مج ٫اجلـيؿة
كاخل٤يش ،كل٪١٭ة دـٔ ٥أ٩٭ة ٔذجح دػٮؿ.

ذلا ال يؽيع ٬ؾا ال١ذةب ،أ ٫٩أذ٧ؽ ىلع اجل٧ةذج األ ٢ٌٚأك

األق٧ةء األثؿز ،ث ٢دٕ٧ؽ د٪ةكؿ مكذٮيةت ٦ذٛةكدح يف ٝؽراد٭ة
ا٦ذبلؾ أدكات الرسد ،يف أصيةؿ خمذٛ٤ح ٓ٦ ،دؿؾ ٞ٦ةر٩ح اتلٛةكدةت

لٞ٤ةرئ ٛ٩ك!٫

د٧ة٦ة ٧٠ة ٤ٕٚخ ٚةَ٧ح املـركيع يف ٔ٪ؽ٦ة يأيت املكةء ثذٮريٍ

اٞ٣ةرئ ثؽ ٫ٕٚالظذبلؿ مٮ ٓٝالؿاكم /النؼىيح النة٬ؽة ىلع ٦ة

صؿل كقيضؿم يف اجله/الٮا!ٓٝ

ل٤عؽير ٔ٩ ٨ٮف الرسد كدةء احلاكيةت يف اخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة،

٦ؾا ٫ٝاخلةص ..ث٪٧ةػةد ٫النٕٮريح كب٧ة يذ ٓٛ٤ث ٨٦ ٫ثُة٩ح
كصؽا٩يح ،دْ ٢٤الٮٝةآ كاألظؽاث ثْبلؿ األظةقحفٚ ،ذ١كج٭ة
ن
مٛةٚيح كظ٪ة٩ة داػ٤ينة ،يف نكيش اٌٛ٣ةء اٞ٣ىيص.

حلىجط إ٣ةل ٥اجلؽب املذض٭ ٥اٞ٣ةيس كا ،ِٛ٣ن
٩ٮاع  ٨٦اجلىؽاكة
ن
كادل ٜٚادلاػٌل ،اذلم جيٕ ٢احليةة أكث إظذ٧ةال ،كالنؼٮص أكث
ي
[]11
ٝؽرة ىلع مٮاص٭ح مىةاؿ ٥٬املةقةكيح
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أ٪٩ة ٩ؿل ثُٮ٣ح املاكف ،يف ٬ؾا اجليذٮ املٕـكؿ( ،ز٩ـا٩ح ّجيح)
إزاء ٦ة يٕ١ك ٫الكيةيس  ٨٦قيُؿة ،دـداد ٚي٭ة تنٕجنة مكةظةت
اتلٕٞيؽ اجلٛيس ،كاٛ٣ٮىض كاألز٦ةت كاجلؿي٧ح ،كدٞٮـ ثةدلكر

األقةيس يف املضذ!ٓ٧

كًلؾل ٟاتلضؿيت يف دٮّي ٙالـ٦ةف كاملاكف يف ٬ؾق ُّ
اجلىٮص،
ن
كإ٩اكقةد ٫ىلع ملك كمٌ٧ٮف اٞ٣ىح٣ ،حف ٕ٦ـكال ٔ ٨اْ٣ؿكؼ
الكيةقيح املٌُؿبح ،كأز٦ح احلؿيح كا٣رتدم يف اعل ٥الؿأق٧ةحلح
اٞ٣عح ،ك٬ؾق اتل٘يريات ثٮدةاؿ٬ة املتكةرٔح ،ا٣يت دجذْ ٥إ٣ةل٥

ظٮجلة ،ظىت ال ٩كةد ٩ذٕؿؼ ٔ٤يٞٚ ،٫ؽ دػ٪٤ة  ٓ٦ال١ٮرك٩ة رظةب
ن
اعل ٥أكث ر٧ٝيح كدمٮدا ،ظىت جلاكد ثٕؽ ٤ٝي٩ ٢جعر ٔ ٨أٛ٩ك٪ة ٚبل
جنؽ٩ة!

كمؤًلؽ قح١ٕ٪ف ذل ٟىلع احليكٚ ،ي٧ة ينج ٫احل٪ني إىل اعمل٪ة

اٞ٣ؽي ،٥أيةـ الؿكايح اجلؽيؽةٝ ،ج ٢أف حي ٢الرسد اتلٛةيلع ىلع مٮآٝ

اتلٮاو ،٢حلٕ٤ت الٮصؽاف كاذلا٠ؿة! ..رب٧ة ق٪ع ٨إىل احل٪ني إىل
األماكؿ اتل٤ٞيؽيح لٞ٤ه ،ا٣يت ال تكذُيٓ اتلٕةم ٓ٦ ٢اْ٣ؿكؼ
ن
املعيُح حبؿيح٧ٚ .ة قٕ٪ؿ ٫ٚالظٞة  ٨٦ظؿيح يشء خمذ ٙ٤ال اق ٥هل!
ك ٓ٦ذل٠ ٢ْ٩ ٟضيٮب ٦ذٛؿٝح ،دىةرع ٚؿ٩كنذةي٦ ٨ة ثٕؽ

ال١ٮرك٩ة ،يف قبي ٢د ٟ٤األماكؿ اتل٤ٞيؽيح ،ثٕ٧ةيري الـ ٨٦اٞ٣ةدـ،

كلؿب٧ة نكذُيٓ أف ٩ٮاص ٫املٮ ٙٝث٧ؿك٩ح٦ ،س ٢دٮّي ٙاتل٪ٞيةت يف
الؿكايح اجلؽيؽة ،ا٣يت قذىجط أمج ٫ثةحلاكيح النٕجيح ،ق٪ع ٨إىل
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ز٪٦٭ة ،ك ٨٣نك٧ي٭ة ثةلؿكايح املٌةدةٚ ،ةلرسديح ا٣يت حنٞ٦ ٨ج٤ٮف
ٔ٤ي٭ةْ ،ل الرسديح املٌةدة ،ا٣يت جتٕ ٢الؿ٧ٝيةت دؤ٦ ٙ٣ة تنةء ٨٦
٩ىٮص ٞ٦ؽقح كٗري ٞ٦ؽقح!

كٔٮد إىل ذم ثؽء كحن ٨يف مٮطء اخلؿكج  ٨٦إ٣ذجح األكىل،

اتك ٥الرسد يف مج ٫اجلـيؿة كاخل٤يش إ٣ؿيب ،ثذىٕيؽ األز٦ح يف

ٔبلٝح الؿص ٢ثةملؿأة  ٨٦املكذٮل إ٣ةَيف ،إىل املكذٮل اإلصذ٧ةيع،

ثةتلةيل صٕ ٢املنلكح إ٣ةَٛيح منلكح اصذ٧ةٔيح.

٠ؾل ٟرًلـ الٌٮء ىلع ا٘٣ؿبح اجلٛكيح كاجلكؽيح ل٧٤ؿأة ،يف

ٔبلٝح اذلات /ثةآلػؿ.
كال ٧٤٩ط ن
أزؿا لؿكح املنةرًلح اجل٧ةٔيح ،إال يف ٩ه يتي٥
(إ/ٟٚبرشل ػٛ٤ةف) ،رب٧ة مل٪ةػةت ذا٠ؿة ابلؽكم ،ا٣يت ي٪٭ي

اجله يف مكةصبلد٭ةٔ .ؽا ذل ٟدٌ٪ط اجلىٮص األػؿل ثٛؿدا٩يح
اإلنكةف املٞ٭ٮر ،ك ٓ٦ذل ٟدأزري ٬ؾق اٛ٣ؿدا٩يح ىلع املعيٍ ظٮهل٦ ،ة

حيي ٢إىل الكؤاؿ املذضؽد ٨٦ /يى ٓ٪اتلةريغ؟ اٛ٣ؿد أـ اجل٧ةٔح؟

كرب٧ة صةءت اٛ٣ؿدا٩يح ٠ذضٌل القذؼؽاـ الرسد اذلايت٧٠ ،ة
ن
أرش٩ة إحل ٫قةثٞة ٚ-ةلرسد املٮًٮيع ،كإف اكف ال خي٤ٮ ٬ ٨٦ي٪٧ح
ن
ل٤ؿاكم أظية٩ة ،حبير يذٕ٧ؽ الاكدت ،ترسيت أٚاكرق اخلةوح ك٘٣ذ،٫

إال أ ٫٩يرتؾ مكةظح لنؼىيةد ٫ل٤ذعؿؾ حبؿيح ،تلٕرب ٔ ٨أٚاكر٬ة

ْل ،ث٘٤ذ٭ة ككٔي٭ة ْل ،اذلم حتؽدق ػرباد٭ة يف احليةة كدٕ٤ي٧٭ة،

إ٣غ..

28

إذ إف ٪٬ةؾ ظةتلةف أ٦ة أف يكٮف الؿاكم ػةرصة ُٔ٩ ٨ةؽ

راك
احليك .أك أف يكٮف مؼىيح ظاكايح مٮصٮدة داػ ٢احليكٚ ،٭ٮ و
ممس ٢داػ ٢احليك.
الؿاكم دلؿد مة٬ؽ،
ك٬ؾا اتل٧سي ٢هل مكذٮيةت ”ٚإ٦ة أف يكٮف
ً

٦ذتجٓ ملكةر احليك ،يجذٔ ٢ٞرب األم٪١ح ،كل ٓ٦ ٫٪١ذل ٟال ينةرؾ يف
األظؽاث“.

ن
كُٕٝة ٬ؾق اجلْؿيح
كإ٦ة أف يكٮف مؼىيح راحكيح يف اٞ٣ىح،
نكبيح ن
د٧ة٦ةٚ ،يف ٩ه ”ٔ٪ؽ٦ة يأيت املكةءٚ/ةَ٧ح املـركيع“ اغدرت

النؼىيح الؿاحكيح مٮٕٝ٭ة ،ككّٛخ االقترشاؼ تلٮريٍ اٞ٣ةرئ

ثةحل٤ٮؿ حم٤٭ةٚ ،أوجط اٞ٣ةرئ يف ٩٭ةيح املُةؼ ٬ٮ النؼىيح
الؿاحكيح ذات ٛ٩ك٭ة!
ن
أػريا يف ٔذجح امل٘ةدرة ،جيؽر أف أمري أف ٬ؾا ال١ذةب ”ز٧ؿة

حمجح“ هلؾا الرسد املكذٛـ اجل٧ي ،٢اذلم ال م ٟق٪ؼىه صـءق
اثلةين يف د٪ةكؿ الؿكايح اجلؽيؽة يف مج ٫اجلـيؿة كاخل٤يش إ٣ؿيب

ثأٝبلـ نكةايح .ػبلؿ د٪ةكؿ ٧٩ةذج ٦ذ٪ٮٔح يف دي٧ةد٭ة ،ألُٝةر ٬ؾق
املُٞ٪ح امل٭٧ح .ا٣يت دؿبُ٪ة ث٭ة يف الكٮداف ال١سري  ٨٦األكارص.
أمحؽ ًعيح

النكح٦ ،ٖ٪يتني٘ةف

وي ٙكػؿي2020 ٙ
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هوامش ومراجع
[ٕ٩ ]1ين ثةبلرلاف إ٣ؿبيح ٪٬ة ،ابلرلاف إ٣ؿبيح ا٣يت أذ٧ؽ٩ة ىلع
٧٩ةذج  ٨٦من٭ؽ٬ة الرسدم يف دىٮر مرشكٔ٪ة /مج ٫اجلـيؿة

كاخل٤يش ،م٧ةؿ أٚؿيٞية كتن ٢٧مٮريذة٩ية كالكٮداف ،إ٣ؿاؽ كالنةـ،

أرض الٌةد /كتن ٢٧أريرتية ،صيجٮيت ،الىٮ٦ةؿ ،لٕ٩ ٥ث ىلع أم
ننةط ثةخلىٮص جلـر ا٧ٞ٣ؿ.

[ ]2أمحؽ ًعيح ،الرسد كالؿؤل ( )1ختٮـ الرسد أرػجي ٢احلاكية

”ٞ٦ؽ٦ح كٝؿاءات يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية الكٮدا٩يح“ ،رٚيٌف ،صٮبة
.2020
 الرسد كالؿؤل ( ٨٦ )2ا٘٣ةثح كالىعؿاء اىل اغثح اهلججةم”ٞ٦ؽ٦ح كٝؿاءات يف الؿكايح الكٮدا٩يح“ ،رٚيٌف ،صٮبة2021 ،
 الرسد كالؿؤل ( )3وعةرل اغثح األث٪ٮس”ٞ٦ؽ٦ح كٝؿاءاتيف الرسد اجل٪ٮبكٮداين“ مكٮدات ىلع كم ٟاال٠ذ٧ةؿ..

 -الرسد كالؿؤل (ً )4ؽ النذةت ”ٞ٦ؽ٦ح كٝؿاءات يف اٞ٣ىح

كالؿكايح إ٣ؿبيح“ خمُٮَح.

 -الرسد كالؿؤل ( )5اذلات كاآلػؿ ”ٝؿاءات يف ٩ىٮص إ٣ةل،“٥

مكٮدات ل ٥دكذ.٢٧
30

 الرسد كالؿؤل ( )6آٚةؽ كدركب صؽيؽة ”ٝؿاءات يف آحلةتالرسد كاجلٞؽ“ ،حتخ االٔؽاد..
ي
[ ]3نرشت اغبليح ٬ؾق ادلراقةت يف ال١ذت ٗري ادلكريح ملؿًلـ
ادلراقةت الكٮدا٩يح ،دل٤ح اللك٧ح ال٪٤ؽ٩يح ،دل٤ح اجلؽيؽ ال٪٤ؽ٩يح،

الؿاٚؽ األ٦ةراديح ،اثلٞةٚح اجلؽيؽة إ٣ؿاٝيح ،كاملٛ٤ةت اثلٞةٚيح

ل٤ىعةٚح الكٮدا٩يح الٮرٝيح ،كالىع ٙاالحل١رتك٩يح الكٮدا٩يح
كإ٣ؿبيح.

[ ]4حم٧ؽ الكيؽ حم٧ؽ إثؿا٬ي ،٥ثجيح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ٔ٪ؽ جنيت

حمٛٮظ ”دراقح يف الـ٦ةف كاملاكف“ ،اهليبح إ٣ة٦ح ٞ٣ىٮر اثلٞةٚح،

 2004ص346 /

[ ]5ظكني ٔيؽ ،صةرقية ٦ةرًلزي كأٚٮؿ ادليكذةدٮريح” ،دراقح
يف ركايح ػؿي ٙابلُؿيؿؾ“ ،اهليبح املرصيح إ٣ة٦ح ل١٤ذةب ،1988
ص24/23 /
[ ]6الكةث ،ٜص.347 /
[ ]7لكٮد حليف محرتاكس ،األقُٮرة كاملٕىن ،دؿدمح وجيح
ظؽيؽم ،دار احلٮار ل٤جرش ،البلذٝيح .اُ٣جٕح األكىل ،1985
ص.19 /
[ ]8الكةث /ٜص.30 /
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[ ]9دٔ .جؽ الؿازؽ ٔيؽ ،حم٧ؽ دمةؿ ثةركت ،الؿكايح كاتلةريغ
”دراقح يف ٦ؽارات الرشؽ“ ،دار احلٮار ل٤جرش ،البلذٝيح ،اُ٣جٕح
األكىل  ،1991ص.14 /

[ ]10الكةث ،ٜص.347 /
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الفصل الأول:

القصة القصيرة بأقلام نسائية
في الخليج وشبه الجزيرة العربية:
النشأة ،التحولات والآفاق.
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وعيط أف ٝؿاءاد٪ة قذ٭ذ ٥يف ٬ؾا اجلـء جبجف ”اٞ٣ىح اٞ٣ىرية
ثأٝبلـ نكةايح“ ،إال أ٩٭ة يف صـء٬ة اثلةين ،قتذ٪ةكؿ اتلضؿبح الؿكاايح
ن
ثأٝبلـ نكةايح .ىلع أف ٕ٩ة٣ش اٞ٣ىح اٞ٣ىرية صؽا يف اجلـء اثلة٣ر

٬ ٨٦ؾق اثلبلزيح اجلٞؽيح ،ا٣يت كق٪٧ة٬ة ثػ "زبلزيح ٔذجةت ٩ىٮص
اجلٞؽيح٩ /ٮف الرسد ،كدةء احلاكيةت ٝؿاءات يف رسد يف اخل٤يش كمج٫
اجلـيؿة إ٣ؿبيح“ .كا٣يت اختؾت يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ٧٩ةذج ٦ذٛةكدح

إ٣ؽد للك ُٝؿ ،ظةكجلة صة٬ؽي ٨كًٓ ”اٞ٣ي٧ح ا٪ٛ٣يح كاجل٧ةحلح“

٩ىت أٔيج٪ة ٕ٧٠يةر يف اػذيةراد٪ة ل٪٤ىٮص ،كيف الٮٝخ ذاد ،٫أف
ي٧س ٢لك ٧٩ٮذج مؿظ٤ح خمذٛ٤ح يف دُٮرات كحتٮالت الرسد ،يف
اُٞ٣ؿ مٮًٮع ادلراقح ،ك٣ك ٨الرسد ثُجيٕذ ٫ي٭ؿب ٔ ٨اتلعٞيت
املع ،ٜٞإذ دذؽاػ ٢يف اجلؽيؽ ٔ٪ةرص اٞ٣ؽيٚ ،٥ي٧ة اكف اٞ٣ؽيٝ ٥ؽ
اقترشؼ ٝجٞٔ ٢ٮد ػ٤خ أ ٜٚاجلؽيؽ ،كذلل٪٪ّ ٟة يف اٞ٣ةرئ

اقذ٧١ةؿ أصـاء الىٮرة.
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رٗ ٥أ٩ين أجنـت ٝؿاءات ٦ذٕؽدة يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثأٝبلـ

نكةايح ،م٤٧خ ثرلاف اخل٤يش إ٣ؿيب ،كمج ٫اجلـيؿة إ٣ؿبيح .لك ثرل
ن
٠سريا يف ٠ذةثح ٬ؾق
ىلع ظؽة ،دكف أدىن د٭يت ،إال أ٩ين دؿددت
املٞؽ٦ح كاٞ٣ؿاءات ا٣يت د٤ذ٭ة٪ٔ ،ؽ٦ة دٕني ىلع إ٧٠ةؿ ٦ة ثؽأت

ثت٪ةكؿ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية الكٕٮديح.

كذل ٟألف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح٣ ،حكخ ٠أم ثرل ػ٤ييج أك

ٔؿيب يف املرشؽ أك امل٘ؿب ،كمؿد ذل ٟإىل أ٩٭ة ٪٦جٓ كمىؽر
دىٮرات الٮصؽاف اثلٞةيف إ٣ؿيب كاإلقبلَل ،اذلم اظذ٪ٞخ ث٫
٧٠ىؽر إهلةـ ركيح ،األثجيح االصذ٧ةٔيح إ٣ؿبيح كاإلقبل٦يح.

ثةتلةيل دٕين ال١ذةثح ٔ ٨جتؿبح الرسد يف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح

الكٕٮديح ،أف دكذت ٔ ٨الرسد يف ػٍ مٮاص٭ةد ٫كدٚةٔ ٫ك٬ضٮ٫٦

األكؿ.

ن
ن
ػىٮوة ٬ٮ
ٔ٧ٮ٦ة كالرسد ثأٝبلـ نكةايح
٦ة يٕين أف الرسد

َ٤يٕح الرسد إ٣ؿيب ،يف مٮاص٭ح لك ٦ة أذ ٢٧ث ٫الٮصؽاف اثلٞةيف

اتلةرييخٝ ٨٦ ،ٮا٩ني كرؤل كدىٮرات كأٚاكر مؿًلـيح ،ملكخ

كوةٗخ الٮصٮد املٕةش ،لٕ٤ةدات كاتلٞةحلؽ كاألٔؿاؼ ،ا٣يت يٙٞ
الرسد ن
اغبلة ،ىلع مٮٞ٩ ٓٝؽم ٪٦٭ة.
35

كذلل٪ٔ ٟؽ٦ة ٩ت٪ةكؿ جتؿبح اٞ٣ةوح اٞ٣ىرية الكٕٮديح٩ ،ؽرؾ
ٌى
ن
د٧ة٦ة ٚؽاظح إ٣تء ،كز ٢ٞا٣رتًلح ،كد٧ـٝةت اإلنكةف ،كأكصةع ٬ؾا
االنكةف ١٠يةف يف صـيؿة ظٮهلة صـر ،يذؼ٤٤٭ة أرػجئ ٢ؿيي ٨٦

٦رياث احلاكية ،ا٣يت اظذ٪ٞخ ثةدلـ كادلمٮع!

اك٩خ اتل٘ريات كاتلعٮالت ا٣يت َؿأت ىلع املضذ ٓ٧الكٕٮدم
ن
ُّ
اتلُٮر احلؽير ،لك ثبلد امل١٤٧ح ريٛة
أزؿ ٠جريٞٚ ،ؽ ٔ٥
ذات و
ن
ك٦ؽ٩ة ،كازداد الٮيع ٔ ٨ذم ٝج ٢كاردٕٛخ مكذٮيةت املٕحنح ٔ٪ؽ
لك األٚؿاد ،لك ٬ؾا كٗريق ٝؽ زاد  ٨٦الرصاع ثني اٞ٣ؽي ٥كاجلؽيؽ،
ن
مف إ٣ةدات كاتلٞةحلؽ االصذ٧ةٔيح٧٠ ،ة ٌ
رصااع ٌ
مف املجةدئ
كاألٚاكر كاٞ٣ي ]1[٥إف اال٬ذ٧ةـ ثةإلثؽاع اٞ٣ىيص الكٕٮدم كروؽ
ٌ
دُٮرق ،يكن ٨ٔ ٙد٪ةَل الٮيع اثلٞةيف كٕ٦ةجلح
مؿاظ٢
املكذضؽات االصذ٧ةٔيح ،املؿدجُح ثةجلٞبلت اجلٮٔيح ي
ال٧تكةرٔح ،يف
املضذ ٓ٧الكٕٮدم[.]2
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دٕٮد ماك٩ح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية دلل اٞ٣ؿاء إىل ًٝرص٬ة ،ك٦ة دٌ٪ٮم

ٔ٤ي ٨٦ ٫أثٕةد دمةحلح كإيٞةع دراَل رسيٓ ،كدكسي ٙل٤عؽث،
كٝؽرة ٚةاٞح ىلع اتلٕجري٧ٔ ،ة يىُؿع يف املضذ٧٬ ٨٦ ٓ٧ٮـ كأٚاكر

كرؤل ،كدؿؾ اُ٩جةع ٝٮم كمؤزؿ دلل اٞ٣ةرئ.

كملة اكف ّ٭ٮر اٞ٣ىح اٞ٣ىرية اقذضةثح لْ٤ؿكؼ االصذ٧ةٔيح،

كاثلٞةٚيح ،كالكيةقيح ،كاحليةديح ذات اجل ٍ٧الرسيٓ ،أٝج٤ٔ ٢ي٭ة
اجل٧٭ٮر أل٩٭ة دبلمف كدٕة٣ش كا.٫ٕٝ

ٔٚل د٭ؽؼ إىل إيىةؿ رقةا ٢منٛؿة ثةال٩ذٞةدات الاكريكةدٮريح
ٌ
ٌ
كادلرا٦يح املذأز٦ح لئلنكةف إ٣ؿيب ،اذلم
الكةػؿة ،اُ٣ةٚعح ثةلٮإٝيح
[]3

يٕحل يف دلذ ،ٓ٧يٕش ثةتل٪ةٌٝةت كاتلٛةكت االصذ٧ةيع
ن
ن
ن
ن
ا٬ذ٧ة٦ة ٚةاٞة٠ ،ذةثح كٞ٩ؽا ،كا٬ذ ٥ث٭ة
كذلل٩ ٟة٣خ  ٨٦ال١ذةب
اٞ٣ؿاء ملة د٪٧ع٦ ٨٦ ٫ذٕح م١سٛح ،دذبلا ٓ٦ ٥اإليٞةع الرسيٓ

لٕ٤رص ،اذلم رب٧ة ال جيؽ ٚي٠ ٫سري  ٨٦اٞ٣ؿاء الٮٝخ الاكيف ٞ٣ؿاءة

رسديةت َٮي٤حٚ ،ذٕ٤ت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ٪٬ة دكر املٕةدؿ ابلؽي٢
ل٤رسديةت املُٮ٣ح.

كبةُ٣جٓ ٣حف ٬ؾا ٬ٮ اتلٛكري الٮظيؽ ملاك٩ح اٞ٣ىح ،إذ دٕؽدت

اتلٛكريات كٞٚة ملؿصٕيةت كػٛ٤يةت املٛرس ،اذلم ثةلرضكرة يٕ٤ت
دكرا ن
كًٕ ٫االصذ٧ةيع ن
٦٭٧ة يف اتلٛكري.
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كهلؾق األ٧٬يح لٞ٤ىح اٞ٣ىرية ننٕؿ  ٨٦مٮ ٓٝال١ذةثح بيشء ٨٦
احلـف ،ىلع ٦ة دذٕؿض هل ٬ ٨٦ضؿاف ،يف إٞ٣ٮد ا٤ٞ٣ي٤ح املةًيح،
ٚي٧ة ينج ٫مٮاق٬ ٥ضؿة مكذ٧ؿة ٨٦ ،ثؿاح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،إىل
ٌٚةءات الؿكايح الٮاقٕح.
رٗ ٥أف لك ال١ذةب امل٭ةصؿي ٨إىل اعل ٥الؿكايح ،مؿكا ثٕٮال٥
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ا٪٘٣يح ،كو٤ٞٮا أدكات احليك ثني ٔؿوةد٭ة،
ٚ٭ةصؿكا ك ٥٬مك٤عني ثةملٕةرؼ ا٣ثيح ،يف د٪ٞيةت الرسد ،ا٣يت
ا٠تكجٮ٬ة  ٨٦اٞ٣ىح اٞ٣ىرية٠ ،ضجف ٦ة٠ؿ كمؿاكغ ،منعٮف
ثؿكح امل٘ةمؿة ،ا٣يت دٞذيض ٦٭ةرة االٌ٩جةط ،كاٞ٣ؽرة ىلع
اتلعك ،٥يف ٚةاي ال ِٛ٤كادلال٣ح ،كإظؽاث االنكضةـ اجليص،
ن
ٌٚبل ٔ ٨االمذ٘ةؿ املع ،ٟ٪يف أ ٜٚادلال٣ح كالؿمـ كا٪ٞ٣ةع ،كٗري٬ة
 ٨٦أدكات الز٦ح ،ظكت ٞ٦ذىض اجله املٕين.
كذلل ٟصةء ا٬ذ٧ة٪٦ة ثؽراقح اجله اٞ٣ىيص اع٦ح ،كاجله
ن
مـدكصة ،إذ ػىى٪ةق ٣ػػػ”اٞ٣ىح
الكٕٮدم ػةوح ا٬ذ٧ة٦ة
ن
إق٭ة٦ة يف اٞ٣ٮؿ ثأف الؿكايح ال تكذُيٓ أف
اٞ٣ىرية ثأٝبلـ نكةايح“،

ن
دكٮف ثؽيبل جلجف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ٚلكي٭٧ة هل أ٧٬يذ ٫كماك٩ذ،٫
ن
كإف اال٬ذ٧ةـ امل٤عٮظ ثةلؿكايح كاٞ٣ىح اٞ٣ىرية صؽا ،كالؿكايح
اتلٛةٔ٤يح ،يججيغ أف ي٧ةز ٫٤ا٬ذ٧ةـ ،ثةٞ٣ىح اٞ٣ىرية كاألٝىٮوح.
38

كرب٧ة ز٧ح أذٞةد كاٗ ،٥٬ري مرصح ث ،٫ثأف ٠ذةثح الؿكايح دٕرب

ٞ٠ةص كركايئ ،أف ذلٗ ٟري
ٔ ٨إماك٩يةت أىلع لؤلديت ،كيٞيين
و

وعيط٤ٚ .لك  ٨٦اجلجكني رشكَ.٫

ك٦س٧٤ة الظْ٪ة ىلع املن٭ؽ اثلٞةيف يف لك ثرل  ٨٦ثرلاف اخل٤يش،
ن
٧٩ةذصة ٪٦٭ة ،أف ٠ذةثح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية درتاصٓٚ ،ي٧ة
ا٣يت درق٪ة

دذٞؽـ الؿكايح خبُٯ كاقٕح ،كأف ثٕي ابلرلاف ٚي٧ة ٔؽد اٞ٣ةوةت
ن
د٧ة٦ة ،ث٢
ٚي٭ة يذضةكز ٔؽد اٞ٣ىةوني يف ثٌٕ٭ة اآلػؿ ا١ٕ٣ف

ن
ثٕي ابلرلاف ٧ٕ٠ةف كابلعؿئ ٨ؽد اٞ٣ةوةت ٤ٝي ٢صؽا ٞ٦ةر٩ح
ثٕؽد اٞ٣ىةوني.

ن
ن
ٔ٧ٮ٦ة ٬ٮ ٪٦ذط
ٕ٦يةراٚ ،ةإلثؽاع
كيف احلٞيٞح أف ا٣ك٣ ٥حف

٠ييف ،ك٣ك ٨رأي٪ة أف ننةرؾ اٞ٣ةرئ ٬ؾق املبلظْح إ٣ةثؿةٚ ،ةألمؿ

ٛ٩ك٩ ٫كةد ٩ـٔٚ ٫٧ي٧ة خيه من٭ؽ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف الكٕٮديح
ن
إذ ادٌط كٞٚة لرلراقح ابلج٤ٮ٦رتيح[ ]4أف ٔؽد اٞ٣ةوةت أكرب،
كبةتلأكيؽ أف إ٣ؽد يؤرش ىلع يشء ٦ة صؽيؿ ثةدلراقح ،ك٬ٮ ٣حف
ث٧ٮًٮٔ٪ة يف ٬ؾق اٞ٣ؿاءات ،املذٕٞ٤ح ثةٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثةٝبلـ
نكةايح يف اخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة إ٣ؿبيح.
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أف ثؽايةت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح٦ ،س٢

قةاؿ ٦سيبلد٭ة يف اخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة ،ػةوح يف ٚرتة اثلبلزح٪يةت

 ٨٦اٞ٣ؿف املةيضٔٚ ،ل املؿظ٤ح األكىل ا٣يت ثؽأ ٚي٭ة ،نرش ٦ة يكُل
ثةٞ٣ىح اٞ٣ىرية.

د٧زيت ابلؽايةت ثٮصٮد يْٞح أدثيح ٠ربل ،اك٩خ مؿاٞٚح ل٪٤٭ٌح

ا٣يت ٔ٧خ أرصةء ابلبلد ،أك اك٩خ ٩تيضح ل٤يْٞح ا٣يت أكصؽد٭ة

اجل٭ٌح ،يف ٛ٩ٮس اجلةس كٛ٦ة٬ي٧٭ ،٥كٝؽ ا١ٕ٩ف أزؿ ٬ؾق اجل٭ٌح
املجةرش ىلع ٝىه ٌ
ال١ذةب ،اذلي ٨اعرصك٬ة ٦ ٨٦جذؽا٭ة٦ ،س ٢حم٧ؽ

قٕيؽ إ٣ةمٮدم ،ظة٦ؽ د٪٦٭ٮرمٔ ،جؽ اٞ٣ؽكس األ٩ىةرم ،أمحؽ
ن
مىؽرا
٪ٝؽي ،٢كأمحؽ الكجةيع ،مم ٨اك٩خ الىع ٙكاملضبلت
[]5

ٞ٣ىى٭ ٥يف اٛ٣رتة األكىل

كٌل٩خ الىعةٚح ْل املرسح األكؿ ٕ٣ؿض ٬ؾا اجلذةج اجلؽيؽ

ىلع الكةظح األدثيح[ ]6إىل أف وؽرت أكؿ دل٧ٮٔح ٝىىيح ألمحؽ
ٔجؽ اٛ٘٣ٮر ُٔةر ثٕ٪ٮاف /أريؽ أف أرل اهلل[ ]7يف اعـ .1946
ز ٥دٮاىل وؽكر املض٧ٮاعت اٞ٣ىىيح حلىٔ ٢ؽد٬ة ظىت
[]8

اعـ  1964إىل مخف ٔرشة دل٧ٮٔح ٝىىيح

ك ٨٦ز ٥دػ٤خ

املؿأة إىل الكةظح اٞ٣ىىيح ،كبؽأت د٪ةٚف الؿص ٢يف ال١ذةثح
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اٞ٣ىىيح[ ]9ك١٬ؾا ٪٦ؾ ٪٦ذى ٙقجٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض ،ثؽا
ن
كاًعة أف ز٧ح ٌ
دُٮر ٚين لٞ٤ىح اٞ٣ىرية الكٕٮديح ،صةءت ثٕؽ
ذل٩ ٟذةاش اتل٘ريات كاتلُٮرات ال١ذةثيح كاًعح ،يف ٔٞؽ
ن
اثل٧ة٩ح٪يةت  1990 - 1980ك٬ٮ ٔٞؽ أيٌة ،اتك ٥ثكسةٚح اإل٩ذةج
اٞ٣ىيص ،كاتلضؽيؽ كاتل٘يري كاتلضؿيت يف د٪ٞيح ال١ذةثح ،ممة

ا١ٕ٩ف ىلع ٛ٦٭ٮـ ال١ذةثح اٞ٣ىىيح.
ن
د٧ة٦ة ٦سيبلد٭ة يف
كأوجط ص٤ينة أف اٞ٣ىح الكٕٮديح ،دٮازم

الٮَ ٨إ٣ؿيب ،إف ل ٥دكٝ ٨ؽ جتةكزت امل٪ضـ.

كممة ال مٚ ٟي ٫أف ظؿب اخل٤يش اثلة٩يح٦ ،س٤خ لٕ٤ةل ٥إ٣ؿيب
ن
اع٦ح ،كاخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة إ٣ؿبيح ىلع كص ٫اخلىٮصُٕٙ٪٦ ،

ٚةرؽ ثني ز٪٦ني خمذٛ٤ني ،ث٧ة دؿدت ىلع ٬ؾا امل ٨٦ ُٕٙ٪أظؽاث،
ن
كحتٮالت كد٘ريات يف مكرية احليةة ،أزؿت ٔ٧يٞة يف لك يشء،
كبةلرضكرة َةؿ ٬ؾا اتلأزري ا٧ٕ٣يٌ ٜ
٠ذةب اٞ٣ىح اٞ٣ىرية.
يف ٠ذةثح ”ٕ٦ةدالت اٞ٣ىح ا٣جكةايح الكٕٮديح“ ينري األقذةذ

رامؽ ٔحىس ،إال إ ٨٦ ٫٩ثني مخف كأربٕني اكدجح ٝىىيح قٕٮديح،

ل ٥دٮاو ٢ال١ذةثح إىل يٮ٪٦ة احلةرض ،إال ازجذة ٔرشة اكدجح لٞ٤ىح
اٞ٣ىرية[ ..]11يف احلٞيٞح ل ٥د٤جر ٪٦ةػةت اال٠ذبةب ،ا٣يت ػٛ٤ذ٭ة

احلؿب دأػؾ يف اتلجؽد ،تلؼؿج اٞ٣ىح اٞ٣ىرية  ٨٦م٪٧١٭ة ،يف ٬ؾق
ن
املؿظ٤ح اجلؽيؽة ،أكث ن
كٌ٩ضة.
د٧زيا
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٧ٚس٧٤ة ثؽأت يف اثلبلزح٪يةت  ٓ٦ثؽايةت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية

إ٣ؿبيح٬ ،ة ْل دذضةكز اآلف ،ث٧ة أديط هلة  ٨٦إماك٩ةت ٦ذ٪ٮٔح

٦سيبلد٭ة إ٣ؿبيح .كد ٙٞيف ٞ٦ؽ٦ح ال١ذةثح كاإل٩ذةج كاال٩تنةر.

ك ٢ٕ٣ادلحل ٢اٞ٣ٮم ىلع ذل٬ ٟٮ ”ا٣رتاك ٥الِ١ل كال١ييف“

ألكث  ٨٦ز٧ة٩يح ٔٞٮد مٌخ؛ إذ كو٤خ إىل ٬ؾا احلٮـ ٦ة يٛٮؽ
[]11

أ٣يف دل٧ٮٔح ٝىىيح

اكف ل٧٤ؿأة ٚي٭ة ٩ىيت ٞ٦ؽر ال ختُب٫

إ٣نيٚ .ةألدب ثأٝبلـ نكةايح ،قة ٥٬ثٕٛةحلح ٚ٭ٮ اآلػؿ املؿآة ا٣يت
يؿل ٚي٭ة املضذٛ٩ ٓ٧كٚ ،٫ةملؿأة يف احلٞيٞحْ ،ل دي٧٪ٮ احلؿاؾ
االصذ٧ةيع.

دأزؿت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية الكٕٮديح يف ثؽايةد٭ة ثةللكقي١يح،
ن
ثةٔذجةر٬ة ٦ؾ٬جنة حمةْٚة ،ز ٥ثةلؿك٦ةنكيحٚ ،ةتلةرخييح الؿك٦ة٩تي١يح،

يف ٩ـٔذ٭ة إ٣ةَٛيح كاٞ٣ٮ٦يح .ك ٨٦ز ٥ثؽأت اٞ٣ىح الكٕٮديح ،دذأزؿ
ثةالجتة٬ةت ا٤ٛ٣كٛيح كالٮإٝيح ،يف ٕ٦ةجلح احلٞةا ٜال١ربل ،أك
[]12

املنلكت االصذ٧ةٔيح امل٭٧ح

كذلل ٟي٪٪١٧ة ثىٮرة اع٦ح ،أف ٕ٩ذرب ٝىح املؿأة يف اخل٤يش كمج٫

اجلـيؿة ،إ٩اكس ألظٮاؿ دلذٕ٧٭ة ،كٝىح املؿأة الكٕٮديح ىلع كص٫

اخلىٮص رٗ ٥ثؽايذ٭ة املذأػؿة٩ ،تيضح الؿٝةثح االصذ٧ةٔيح
الىةر٦ح ،كاملٕذٞؽات ادليجيٌح املزت٦ذح ،حت٦ ٢٧ة حت ٨٦ ٢٧ظيةة
املضذٕ٧ةت الكٕٮديح.
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اٞ٣ةوح الكٕٮديح يف ثؽايةد٭ة دأزؿت ثةألدب اٞ٣ىيص كالؿكايئ

إ٣ةِ٣ل ،اذلم ٩٭ي ىلع أٚاكر كدىٮرات ،تني١ٮؼ كارنكخ

٘٪٧٬ٮام كٚؿصيجية كك ٙ٣كٗري.٥٬

ز ٥يف مؿظ٤ح الظٞح دأزؿت ثيٮق ٙإدريف ،كجنيت حمٛٮظ

كييح ظٌف كٚذيح اغ ٥٩كٗري ٨٦ ،٥٬اذلي ٨أزؿكا امل١ذجح إ٣ؿبيح
ن
منةٔبل ُّ
ل٤رساد ك ٥٬يذ٧٤كٮف َؿيٞ٭ ٥يف
ثإثؽااعد٭ ،٥ا٣يت ٦س٤خ
ٔٮال٬ ٥ؾا اجلجف اٛ٣ين اجلؽيؽ.

ك٪٦ؾ ا ٜ٤ُ٩الرسد (الؿكايئ) ث ٥٤ٞالؿااؽة ”ق٧رية ػةمٞيج“
ٌ
كد ي
ٔخ آ٦ةيل) ا٣يت وؽرت اعـ  .1958أرش ذل ٟىلع
ثؿكايذ٭ة (
ػىٮبح ا ٥٤ٞ٣ا٣جكٮم يف ال١ذةثح الرسديح الكٕٮديح .ك٦ة يٞؽ٨٦ ٫٦

كٔٮد ظجًل ث٧كذٞج٬ ٢ؾا اجلجف األديب يف امل١٤٧ح.

اك٩خ الؿااؽة ق٧رية ػةمٞيج ،دكذت ركايةد٭ة حتخ ٞ٣ت

(ق٧رية ث٪خ اجلـيؿة إ٣ؿبيح) ،كأدرؾ ال١سريكف ثأ ٫٩اق ٥مكذٕةر

ختيف  ٨٦كراا٬ ٫ٮيذ٭ة ،كالىعيط أٞ٣ ٫٩ت ،ظؿوخ ق٧رية ٨٦

كراا ٫ال١ن ٨ٔ ٙاجلة٩ت األكث أ٧٬يح يف ذاد٭ة ،ك٬ٮ ا٩ذ٧ةؤ٬ة إىل
ٍ
اجلـيؿة إ٣ؿبيح ،ظير ل ٥يك ٨أظؽ يكذٮٔت آ٩ؾاؾ ،أف

”دؿدكت“ ٚذةة ٬ ٨٦ؾق ابلٕٞح ” ٢ٕٚال١ذةثح“ املذأقكح ىلع
ن
ٌ
اتلؼي ٢حتؽيؽا.
كدك ٨٧أ٧٬يح اإلمةرة إىل رااؽ الؿكايح ”ق٧رية ػةمٞيج“ ٪٬ة،

يف أ٩٭ة ٦س٤خ ػٍ الرشكع اتلأقحيس ل٤كةردة الكٕٮديحٚ .ربكايذ٭ة
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(ثؿئ ٜيجي )1963 ،ٟأرشٔخ ابلةب أ٦ةـ األديجةت الكٕٮديةت
ي
األكاا ،٢ل٤ذ٧ؿد ىلع اتلٞةحلؽ كإ٣ةدات املزت٦ذح ،ا٣يت دٞيص املؿأة كال
ُّ
دٞؿ ث٧ٮ٬جذ٭ة األدثيح .إذ ٦٭ؽ ذلْ٣ ٟ٭ٮر الؿكاايح ”٬ؽل الؿميؽ“
ن
تلُ ٢ىلع املن٭ؽ ثؿكايذ٭ة (ٗؽا قي١ٮف اخل٧حف).
ك١٬ؾا ملكخ ٬ؾق األٔ٧ةؿ ،الؿظ ٥اذلم ٧٩خ ككدلت  ٨٦ثني

َيةد ،٫اٞ٣ىح اٞ٣ىرية الكٕٮديح ثأٝبلـ نكةايح” ٓ٦ ،الؿااؽة جنةة
ٌ
ػيةط“ ث٧ض٧ٮٔذ٭ة اٞ٣ىىيح اٞ٣ىرية (خمةض الى٧خ.)1966 ،
ٌ
تل٧س ٢اٞ٣ةوح جنةة ػيةط ،الؿيةدة يف ٬ؾا اجلجف األديب.

ك ٨٦ز ٥دذةثٕخ األٝبلـ ا٣جكةايح يف اٞ٣ىح اٞ٣ىريةٚ ،ربزت
ٌ
”٪٬ؽ ثةٗٛةر“ ث٧ض٧ٮٔذ٭ة اٞ٣ىىيح (ا٣رباءة املٞٛٮدة)1977 ،
ك”مؿي ٥ا٘٣ة٦ؽم“ يف (أظج ..ٟك٣ك ،)٨ك”ُ٣يٛح الكةل“٥
ث٧ض٧ٮٔذ٭ة اٞ٣ىىيح (الـظ ٙاألثيي.)1981 ،

كاقذ٧ؿ ُٔةء اٞ٣ةوح الكٕٮديح ي٧٪ٮ كيت٪ةٍل ،ثأٝبلـ /ػرييح

ٌ
الكٞةؼ كرٝيح النبيت كرشيٛح الن٧بلف كبؽريح ا٣برش كأ٦ي٧ح

اخل٧حف كأم ٢مُة كق٤ٮل د٪٦٭ٮرم كٗري.٨٬

ُّ
دىت دميٕ٭ة
ز ٥اٛ٩ؿَخ الكجعح ،كدكؿرت املعةكالت ا٣يت

يف االظذٛةء ثةجلكؽ ،كيف إَةر ٔبلٝح املؿأة ثةلؿص ،٢كيف ادلٔٮة إىل
ٌ
ٌ
ٌ
األثٮ ٌيح ،ك٬ٮ ٦ة يٕين ثأف األديجح الكٕٮديح ّ٤خ
اتل٧ؿد ىلع الكُ٤ح
ٌٝةية٬ة ك٧٬ٮ٦٭ة النؼىيح ،املعٮر األقةيس يف أدث٭ة .كيف احلٞيٞح
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أف ٌٝةية املؿأة ك٧٬ٮ٦٭ة٦ ،ة ْل إال ٌٝةية ك٧٬ٮـ املضذ ٓ٧ثةدلرصح
األكىل.

لك ٬ؤالء كأكخل ٟاٞ٣ةوةت  ٨٦أرش٩ة إحل٭ ،٨أك البليت ٚةد٪ة
ٌ
حلعُ ٨٧لك
الٮٝٮؼ ىلع جتؿبذ٭٦ ،٨٭ؽف اُ٣ؿي ٜجلي ٢اٞ٣ةوةت،

ى
جبكةرة كصؿأة أكربٗ ،ري آث٭ةت ثةخلُٮط
٦ة يٕرتض َؿيٞ٭،٨
احل٧ؿاء ،ممة يؤًلؽ ثأف األز٧ةف ا٣يت د٪ٕٚ٭ة٠ ،ؿااؽات ٪٦ؾ ق٧رية
ػةمٞيج كجنةة ػيةطٝ ،ؽ أيٕ٪خ.

إذ ٔربت ٝىى٭٧٬ ٨ٔ ٨ٮـ املضذ ،ٓ٧يف اعل ٥كدةاؿ د٘ريق

٦تكةرٔح ،ال د٤جر ىلع ظةؿ حتخ كطء اإل٩رت٩خ ،ك٬ؾا إ٣ةل٥
اجلؽيؽ املؼذ ٙ٤كاملٛةرؽ ،اذلم دٕؽ٩ة ث ٫مؿظ٤ح ٦ة ثٕؽ صةحئح
٠ٮرك٩ة (ٚ ،)Covid-19٭ٮ اعل ٥ل ٥يذ١ن ٙثٕؽ ٔ ٨آزةر زالزهل
املذبلظٞح!

جتؽر االمةرة ،أف ٠سرية ْل ”األٝبلـ ا٣جكةايح“ ا٣يت ٬ةصؿت

ػةرج كَ٪٭ة٩ ،تيضح احلىةر ا١ٛ٣ؿم املتنؽد ،املٛؿكض ىلع وٮت
ٌ
ن
إرصارا ىلع ٠رس اٞ٣يٮد ،كاتلعؽث
املؿأة ثةدلاػ ،٢ك٬ٮ ٦ة زاد٬ة
بنٛةٚيح ٔ ٨كإٝ٭ة ،كاالقذ٧ؿار يف املُةبلح ثإ٘٣ةء قُ٤ح كيل األمؿ

ٔ٤ي٭ة.

٣ك٬ ٨ؾا ال ي٪يف ثأف ٪٬ةؾ إىل احلٮـ داػ ٢امل١٤٧ح إ٣ؿبيح

الكٕٮديحٝ ،ةوةت كمةٔؿات كركاايةت يكذنب ثأق٧ةء مكذٕةرة،
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ن
ٌ
ن
دٮصكة  ٨٦ردكد إٔٚةؿ دلذٕ٧٭ ،٨أك ػٮٚة  ٨٦مٮا ٙٝأرس٨٬
إ٦ة
املعةْٚح.

ٌ ي
ٌ
اثلٞةٚيح
مؿة تنةرؾ ٚي٭ة األديجح الكٕٮديح يف األمكيةت
أكؿ

الكٕٮديح ،اكف يف اعـ ٪ٔ ،1981ؽ٦ة أٝة٦خ كٝذؾاؾ ،دمٕيح اثلٞةٚح
كا٪ٛ٣ٮف ثٞةٔح املٚ ٟ٤يى ٢ثةدل٦ةـٕٚ ،ةحلح مةرًلخ ٚي٭ة اٞ٣ةوح
رشيٛح الن٧بلفٔ ،رب دااؿة يٞ٤٘٦حٚ ،اك٩خ املؿة األكىل ا٣يت ييكٓ٧

حم ٢ٛاعـ.
ٚي٭ة وٮت املؿأة الكٕٮديح يف
و

صةءت املنةرًلح اثلة٩يح ثٕؽ٬ة بكجٓ ق٪ٮات اعـ  1988حتخ

إرشاؼ اجلةدم األديب ثةلؿيةض ،ظير مةرًلخ أ٦ي٧ح اخل٧حف
كبؽريح ا٣برش[ ]13كٔؽد آػؿ  ٨٦اٞ٣ةوةت ،يف ٕٚةحلح منةث٭ح.
ن
ال م ٟأف اٞ٣ةوح الكٕٮديح أقٮة ثْ٪رياد٭ة يف األص٪ةس

الرسديح األػؿلٝ ،ؽ كّٛخ أدكات اٞ٣ه ،يف احلٛؿ ٣حف يف ”أثجيح
اجله“ ٚعكت كإ٧٩ة يف األثجيح االصذ٧ةٔيح ذات ٛ٩ك٭ة ،قٕينة

ي
ل٤ذعؿر ” ٨٦ظك ٥الٮوةيح“ اذلم ييٕي ٜظؿًلح ا٣جكةء كخيٌٕ٭،٨
َٮاؿ الٮٝخ لئلٝة٦ح اجلربيح األرسيح!
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ال م ٟأف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية الكٕٮديح ثأٝبلـ نكةايح ،يف رظ٤ذ٭ة
ن
أمٮاَة ٦٭٧ح ٨٦
النةٝح ٪٦ؾ قتيجيةت اٞ٣ؿف املةيضٝ ،ؽ ُٕٝخ
ص٭ح اإل٩ذةج ،كدُٮر ٔ٤٧يةت ابل٪ةء اٛ٣ين ،كد٪ٮع االجتة٬ةت
كاملٮًٮاعت ،يف ٕ٦ةجلح اٌٞ٣ةية االصذ٧ةٔيح ،ىلع ُ٩ةؽ كاقٓ،

ثىؽؽ اتلٕجري كالٮإٝيح ا٪ٛ٣يح٧٠ .ة دىؽر االجتةق الٮاٝيع ٪٦ؾ
ابلؽايةت ظىت ز٧ة٩ح٪يةت اٞ٣ؿف املةيض ،كقيُؿت ا٣زنٔح
االصذ٧ةٔيح ىلع ٧ْٕ٦٭ة.

كٝؽ مح٤خ اٞ٣ىح ا٣جكةايح اٞ٣ىرية يف أصـاء ٠جرية ٪٦٭ة رؤيح
ن
كركظة ٘٦ةيؿدني ل٤كةاؽ يف اٞ٣ىح الكٕٮديح اٞ٣ىريةٚ ،ي٧ة ي٧س٢

ثؿكز ركح نكةايح ٘٦ةيؿة٧٠ ،ة د٪ٮٔخ اتل٪ٞيةت ا٪ٛ٣يح الٮاردة ٚي٭ة،
كبؿز املي ٢إىل اإلٚةدة ممة خيؽـ مٌة٦ني اٞ٣ه.

اػذٛ٤خ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ٔ٪ؽ األدثةء اجلؽد٧ٔ ،ة اك٩خ ٔ٤ي٫

ٔ٪ؽ أقبلٚ٭ ،٥كدجؽؿ اتلىٮر إ٣ةـ لٞ٤ىح اٞ٣ىريةٚ” ،أوجعخ
دٞٮـ ىلع  ُٜ٪٦اثلٮرة كاتل٧ؿد ،كال١ن ٙكاخل ٜ٤كامل٘ةمؿة ،كل ٥دٕؽ
ي
دٕىن ثةبلحبح املةديح ،أك الٮا ٓٝاحليس ،ث ٢رًلـت ىلع ٠نٙ

ال٤عْةت النٕٮريح ،كاملٮا ٙٝاجلٛكيح املذٮدؿة ،كل ٥دٕؽ د٭ذ٥
ن
ن
٦جةرشا ،ث ٢ث٧ة ٝؽ دٕ١ك٬ ٫ؾق
ا٬ذ٧ة٦ة
ثةملنةلك االصذ٧ةٔيح
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املنةلك  ٨٦أظةقحف ذاديح اغمٌح ،ال دجعر ٔ ٨ظٕ٦ ٢ني ،كإف
ن
اك٩خ دٮ٦ئ إحل ٫أظية٩ة[.“]14
كٚي٧ة خيه املٮًٮاعت ا٣يت د٪ةكتل٭ة اٞ٣ىح ا٣جكةايح اٞ٣ىرية

يف ز٧ة٩ح٪يةت اٞ٣ؿف املةيضٞٚ ،ؽ ا٩ذ٤ٞخ اٞ٣ةوح الكٕٮديح ٨٦
دىٮيؿ ٧٬ٮ٦٭ة اذلاديح ،كمنلكد٭ة االصذ٧ةٔيح ،إىل اتلٕجري ٔ٨

اٌٞ٣ةية اإلنكة٩يحٚ ،ىٮرت منلكح اٞٛ٣ؿ كابلؤس كاخلؿاٚح كاجل٭٢

كاحلؿكب.

كا٧ٕ٣ٮد اٞٛ٣ؿم اذلم دٞٮـ ٔ٤ي ٫أثجيح  ٥ْٕ٦اجلىٮص٬ ،ٮ

إدا٩ح ظة٣ح ا ،ٓ٧ٞ٣ا٣يت دذٕؿض هلة املؿأة كبىٮرة داا٧ح ،يجؽك أف
ن
اٞ٣ة٬ ٓ٦ٮ املضذ٦ ٓ٧ذ٧سبل يف الؿص.]15[٢
ن
ٞ٣ؽ أثؽٔخ املؿأة الكٕٮديح يف صجف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية رسدا
ن
دميبل أذىن ثةٛ٣ين ٔ٪ةيح ٠جريةٔ ،رب أنكةؽ اتلٕجري كاتلضةنف
كالنٛةٚيح.

يذضًل دمةؿ ٬ؾا الرسد ٚي٧ة ٝؽ٦ذ ٫اٞ٣ةوح أ٦ي٧ح اخل٧حف

كرٚيٞةد٭ة اٞ٣ةوةت ٠أم ٢زا٬ؽ ،أم ٢اٛ٣ةراف ،دؿًليح ا٧ٕ٣ؿم،
رشيٛح الن٧بلف ،م٧ف يلعٚ ،ةَ٧ح إ٣ذحيبٚ ،ٮزيح احلؿيب ،حلًل

األظيؽب٪٬ ،ةء ظضةزم٬ ،يةـ امل٤ٛط٬ ،يٛةء اٛ٣ؿيط ،كًلسريات
ن
ٗري ٨٬مم ٨د٪ةكتل٭ٝ ٨ؿاءاد٪ة يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كاٞ٣ىرية صؽا

كالؿكايح ،أكؽت ٩ىٮو٭ ٨كدل٧ٮاعد٭ ٨اجلةًضح ،ظض ٥املنةرًلح
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اٞ٣ٮيح ل٧٤ؿأة الكٕٮديح؛ كْل دٛؿض ٛ٩ك٭ة ٔرب ٪٦ضـ٬ة كبٞٮة يف

٦يؽاف الرسد ،ػبلؿ قةاؿ أص٪ةق.٫

ٚةٞ٣ىح اٞ٣ىرية الكٕٮديح ثأٝبلـ نكةايح٦ ،٭٧ٮ٦ح ثإثؿاز دكر

املؿأة احلٞيٌفٕ٦ ،ؿيح الىٮرة احلكيح اخلةدٔح ،ا٣يت ٔٞ٤خ ث٭ة
دةرخيينةٔٚ ،ل ٣حكخ مكؤك٣ح ٔ ٨اخلُيبح ،ك٣حكخ ذلة أك قٕ٤ح ث٢

إ٩٭ة كا٬جح احليةة كا ٨ٛ٣كاألدب.

ثؽأت اٞ٣ةوح الكٕٮديح ،ثةجل٭ش اتلةرييخ املٕؿكؼ /ابلؽايح،

اذلركة أك اتلأزـ ،ز ٥اجل٭ةيح أك االٛ٩ؿاج ،إىل أف دُٮرت يف اتلضؽيؽ
ي
ٚٮّٛخ ”مٕؿيح ال٘٤ح ،كأقُؿة الٮا ،ٓٝكالكؼؿيح الكٮداء ،كال٘٤ح
املعةيؽة ،كاقذ٘بلؿ احلاكيح النٕجيح ،كدٕؽد األوٮات ،كاٞ٩كةـ

اذلات ،كدؿاصٓ ا٪ٕ٣ةرص اإلنكة٩يح كًجةثيح مبلحم٭ة ،كدٮّيٙ

املاكف ٠جُ ٨٦ ٢أثُةؿ اٞ٣ىح ،كاقذؼؽاـ األظبلـ كال١ٮاثحف،
[]16

كد٧٪يح أكث  ٨٦ظؽث يف حلْح كاظؽة ،كد٭ن ٥اجل ٢٧كدُٕٞ٭ة

٦ة يٛذط اجله الرسدم الكٕٮدم ث ٥٤ٞنكةيئ ،ىلع دةريغ صؽيؽ

لٞ٤ىح الكٕٮديح[ ]17ثأٝبلـ نكةايحٞٚ ،ؽ اػزت٣خ املؿأة الكةردة ،يف
٩ىٮو٭ة ٔ٪ةرص ا١ٛ٣ؿة األدثيح ،كاإلجيةز ال٘٤ٮم كاإلزةرة،

كاقذُةٔخ يف ٝىذ٭ة ،أف ترسد منةٔؿ املؿأة جتةق لك يشء ظٮهلة،
ن
٦ذضؾرا يف األثجيح االصذ٧ةٔيح.
ك٦ة ٬ٮ أثٕؽ
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كحن ٨ال ٩ـاؿ ٩ذضٮؿ يف رساديت الرسد يف مج ٫اجلـيؿة إ٣ؿبيح،
ن
٩بلظِ أف الرسد يف اجل٧٭ٮريح إ٣ؿبيح احل٪٧يح ،اردجٍ أيٌة ثجنأة

كدُٮر الىعةٚحْٚ ،٭ؿت ال١ذةثح الرسديح ألكؿ مؿة يف احل ٨٧يف

 1939ظير نرشت وعيٛح ”ٚذةة اجلـيؿةٔ -ؽف“ ىلع ظٞ٤ةت
”قٕيؽ ،ركايح“ ألمحؽ يلع ٧ٞ٣ةف [.]18
ثٕؽ٬ة ثةم٭ؿ ٤ٝي٤ح ،نرشت ”دل٤ح احل٧١ح“ يف ٔؽد٬ة اثلةين

ٔرش ”أ٩ة قٕيؽٝ ،ىح“ ألمحؽ ا٣رباؽ ،تلٕ ٨٤ثؾل٦ ٟيبلد أكؿ ٝىح
ٝىرية ي٪٧يح [.]19

ن
ننةَة أكرب هلؾا ا٨ٛ٣
كٌلف  ٨٦اُ٣جييع أف تن٭ؽ األربٕيجيةت،

الٮحلؽٚ ،أػؾت وعيٛح ”ٚذةة اجلـيؿة“ دٛؿد وٛعةت ٣جرش ٝىه
ن
ٕ٣ؽد  ٨٦اٞ٣ةوني ،اذلئ ٨ؿٚٮا الظٞة ثةلؿٔي ٢األكؿ لٞ٤ىح
اٞ٣ىرية يف احل1948-1939 ٨٧

كازد٬ؿت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف اخل٧كح٪يةت  ٨٦اٞ٣ؿف املةيض،

ىلع وٛعةت وع ٙكدلبلت د ٟ٤اٛ٣رتة ،يف ٔؽف ٠ىعٚ /ٙذةة

اجلـيؿة ،ا ٥٤ٞ٣إ٣ؽين ،الؿٝيت ،اجل٪ٮب إ٣ؿيب ،ابلٕر ،ا١ٛ٣ؿ،

احلْٞح ،الٛ١ةح ،اُ٣ؿي ،ٜاجلٮر ،الـ٦ةف كاٛ٣ضؿ ،كٗري ذل٨٦ ٟ
وعٝ ٙؽ دٮٛٝخ أك د٘ريت أق٧ةؤ٬ة
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[]21

ك ٨٦ز ٥م٭ؽت ٬ؾق اٛ٣رتة يف الن٧ةؿ احل٧ين ،كالدة اٞ٣ىح

ا٣جكةايح ىلع يؽ رمـيح األريةين كق٤ٮل الرصيح ،ا٣يت اك٩خ
دكذت ثةق ٥مكذٕةر ٬ٮ (ث٪خ احل )٨٧كحمةق ٨احلٮايت كآ٪٦ح

اجلىريم.

ن
ٔرصا ذ٬جية لٞ٤ىح
ك٦سٞٔ ٢ؽ تكٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض
ٌ
اٞ٣ىرية يف احل ،٨٧ظير ملك ظؽث ”الٮظؽة احل٪٧يح“ يف ٦ 22ةيٮ

 1990مؿًلـ اقذُٞةب لئلثؽاع األديبٚ ،ذ٪ٮٔخ األٝبلـ كَٛخ إىل
الكُطٔ ،رشات األٝبلـ ا٣جكةايح الٮأؽة يف الرسد اٞ٣ىيص ٠ػ

(أركل ٔجؽق ٔس٧ةف ،رية أمحؽ ،أٚؿاح الىؽي٩ ،ٜٮرة زيٛٔ ،ٓ٤ةؼ
ا٣بنريم ،ظ٪ةف الٮاديع٦ ،٭ة ٩ةيج وبلح٬ ،ؽل إُ٣ةس٩ ،ةديح

ال١ٮًلجةين ،إي٧ةف محيؽ ،برشل املُٞؿم٩ ،بي٤ح الـبري٩ ،بي٤ح

ال١بيس٦ ،ىن ثةرشاظجي٪٬ ،٢ؽ ٬يس ٥ك٩ةديح الؿيِل) كآػؿيةت

٠سريات ٗري.٨٬

ن
كاًعة أف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية احل٪٧يح ثأٝبلـ نكةايح يف
كٝؽ ثؽا

اجل٪ٮب ٝؽ قجٞخ ْ٩ريد٭ة يف الن٧ةؿ ،ثأكث ٞٔ ٨٦ؽي ٨٦ ٨الـ٦ةف
ن
ْ٩ؿا ٣ػ ”اتلجةي ٨احلٌةرم“ امل٤عٮظ ثني مُؿم احل.٨٧
صةءت ننأة اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف اجل٪ٮب٦ ،رتاٞٚح  ٓ٦دىةٔؽ

احلؿًلح الٮَ٪يح ًؽ االقذٕ٧ةر ،ثح٧٪ة يف الن٧ةؿ ٧٩ة ٬ؾا ا ٨ٛ٣ثٕؽ
ا٩ذىةر زٮرة قبذ٧رب ك٬ـي٧ح احلىةر ،كإف اكف ٝؽ اردجٍ أكث ث٧ة
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يكُل ثػ ”مؿظ٤ح املىةحلح الٮَ٪يح“ ثٕؽ ٩ 5ٮ٧ٚرب  .1967ك ٓ٦ذلٟ
دؿًلخ ركح اثلٮرة ،أزؿ٬ة ا٧ٕ٣ي ٜيف األثجيح االصذ٧ةٔيح.

يف احل ٨٧اجل٪ٮيب نرشت ”ؼ .أمحؽ“ ٝىذ٭ة (ّةل ٥ية دلذ )ٓ٧يف

وعيٛح (وٮت اجل٪ٮب) يف  3قبذ٧رب  1962تل١ٮف ثؾل ٟأكؿ
ٝةوح ي٪٧يح[.]21
دبلظٞخ ثٕؽ ذل ٟاٞ٣ىه ثأٝبلـ نكةايح يف اجل٪ٮب ،ظير
نرشت لك ٚ ٨٦ٮزيح ٔجؽ الؿزاؽ ،ك٬ٮ اق ٥مكذٕةر ل٤اكدجح ”٩بي٭ح
ٔجؽ احل٧يؽ“ ٝىذ٭ة األكىل(أَل) يف وعيٛح الؿأم إ٣ةـ يف .1963
ن
ثح٧٪ة نرشت ”قة٦يح حم٧ٮد يلع“ ٝىذ٭ة (ٗؽا قيٕؿؼ لك يشء)
يف وعيٛح األيةـ اعـ  ،1967كًلؾل ٟمٛيٞح زكٝؿم ،ا٣يت أذيٕخ
ٝىى٭ة يف إذأح ٔؽف يف الكتيجيةت ،ث ٢اك٩خ أكؿ ٝةوح دىؽر
دل٧ٮٔح ٝىىيح ،كٌلف ذل ٟاعـ  1970حتخ ٔ٪ٮاف (٩جٌةت
ن
ن
كأػريا كيف الكتيجيةت أيٌة ،نرشت أذؽاؿ ديؿيح ػريم،
٤ٝت).
حتخ اق ٥مكذٕةر ٬ٮ (أ٦ي٪ح).
كٌلبلؽايةت يف اخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة اك٩خ ٝىه املؿأة يف دٟ٤

اٛ٣رتة ذات ٪٦ىح كاٝيع يٌيح ثةمرتاَةت ا ٨ٛ٣كٝٮأؽ الرسد.

كقحذ١ؿر ٬ؾا االجتةق الٮاٝيع ثت٪ٮيٕةت مٌ٧ٮ٩يح أػؿلٓ٦ ،

املعةْٚح ىلع األق٤ٮب املجةرش كالٮْٰٔ ،يف ٧٩ةذج أػؿل ٨٦
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ٝىه الكتيجيةتٛ٣ ،ٮزيح ٔجؽ الؿزاؽ كقة٦يح حم٧ٮد يلع كمٛيٞح

زكٝؿم.

٣ك ٨يف الكجٕيجيةت ّ٭ؿت أٝبلـ صؽيؽة٦ ،س ٢ز٬ؿة رمحح اهلل،

ا٣يت ا٩ذْؿت ظىت اعـ  1994تلىؽر أكؿ دل٧ٮٔح ٝىىيح هلة،
كٌل٩خ ثٕ٪ٮاف ”ثؽايح أػؿل“ ٧٠ة ّ٭ؿت ٬ؽل ٔجؽ اهلل أمحؽ.
ك ٨٦ز ٥اكف يذٕني اال٩ذْةر ظىت اثل٧ة٩ح٪يةت ،تلْ٭ؿ ٝةوةت
صؽيؽات٠ ،نٛةء ٪٦رص كأمٔ ٢جؽ اهلل كجنيجح ظؽاد كاٚذاكر حم٧ؽ
إق٧ةٔي ٢ك٬ؽل ٔ٤ٮم.
ك٬ؾق اٛ٣رتة أيٌة م٭ؽت ننأة اٞ٣ىح ثأٝبلـ نكةايح يف احل٨٧
الن٧ةيل ،ىلع يؽ رمـيح األريةين كق٤ٮل الرصيح (ث٪خ احل)٨٧
كٚٮزيح ٔجؽ الكبلـ٧٠ .ة م٭ؽت ٬ؾق اٛ٣رتة وؽكر أكؿ دل٧ٮٔح
ٝىىيح (ٔ ٫٤يٕٮد) ٞ٣ةوح  ٨٦الن٧ةؿْ ،ل رمـيح األريةين ،دكف
حتؽيؽ ٕ٣ةـ ا٣جرش.
اك٩خ ا٣تكٕيجيةت  ٨٦اٞ٣ؿف املةيضٚ ،رتة اتل٪ٮع كاال٩تنةر،
ل ٥٤ٞ٤ا٣جكةيئ ،إذ ٦س٤خ ل٧٤ؿأة ثٮاثح اخلؿكج اتلةـ ٔ ٨٦ـتل٭ة،
ٚع ٢٧ػُةب املؿأة اٞ٣ىيص رؤيذ ٫اجلؽيؽة ،ككًٓ اثلٞح يف
الكةظح اٞ٣ىىيح ،كأٚىط ٔ٩ ٨جٮغ كدؽ ٜٚكٝؽرة ٚةاٞح ىلع اخلٜ٤
كاتل٘يري ،كاإلٚىةح ٔ ٨اذلات حبؿيح كإدراؾ ككيع حلٞيٞح الٮآٝ
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كاتلٕةمٚ ،٫ٕ٦ ٢ةقذُةٔخ املؿأة احل٪٧يح يف ٚرتة كصزية ،أف حتٜٞ
ن
ن
ن
كممزيا ،يف الكةظح اإلثؽأيح كاٞ٣ىىيح (ػةوح)،
ثةرزا
ظٌٮرا
كا٦ذؽ ظٌٮر٬ة إىل ػةرج احلؽكد.
يٞٮؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ إ٣ـيـ املٞة٣ط يف ٞ٦ؽ٦ح ٠ذةث( ٫يٮـ اكف
الرسد أ٩ىث) ،اذلم يؤرخ ٚي ٫ل١٤ذةثح ا٣جكٮيح يف احل” ٨٧إف
اجلىٮص دٛىط ٔ ٨د٪ٮع يف األقةحلت كزؿاء يف الؿؤل ،كَل ٩ه
يٛىط ٔ ٨مكذٮل اتل١ٮي ٨اٛ٣ين لكةردد ،٫ك٦ؽل اقتيٕةث٭ة
ملٞٮ٦ةت ٬ؾا ا ،٨ٛ٣كاالقذٕؽاد الػرتاؽ ٝةٔؽد ٫اتل٤ٞيؽيح ،ا٣يت
أاعٝخ دُٮر اٞ٣ىح ،ككٛٝخ ث٭ة ٔ٪ؽ ظؽكد (احلؽكزح) أك
ن
(احلـكيح) كٞٚة ل٤ذٮوي ٙاملعٌل ادلارج ،كامل٪عؽر  ٨٦إ٣ةل٥
[]22

احلاكيئ اُٛ٣ؿم ،لؤل٦٭ةت كاجلؽات يف املؽف كاٞ٣ؿل“
ي
يف ثرل ٦س ٢احل ٨٧تنلك اٞ٣جي٤ح ٚي ٫أ ٥٬م١ٮف اصذ٧ةيع٨٦ ،
ن
اجلةدر أف دجرش ا٣جكةء أٔ٧ةال أدثيح ،ػةوح امل٪ذ٧يةت إىل ٪٦ةَٜ
ريٛيح.
ك٬ ٓ٦ؾا اجل٧ٮد٦ ،س٤خ األٔٮاـ إ٣رشة األكىل  ٨٦اٞ٣ؿف احلةيل،
ثؿكز ٔ٪ةرص ألدب أ٩سٮم ي٧ين م١ذ ٢٧املبل٦ط ،كقةٔؽ ذل ٟيف
دٮاصؽ مؼىيةت أدثيح نكةايح يف احليةة اثلٞةٚيح ٨٦ ،ا٠تنةؼ
صي ٨٦ ٢األديجةت النةثةت.
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ٚعىت اعـ  2000اكف  ٨٦اجلةدر أف دٕذٌل أديجح٪٦ ،ىح دٌ٤ف
محبة  ٨٦ا٩ذةص٭ة ىلع مكة ٓ٦احلةرضي ،٨أ٦ة اآلف يؾػؿ املن٭ؽ
اثلٞةيف احل٧ين ثكةدجةت كمةٔؿات ،يْ٪ؿ إحل٭ ٨ىلع أ٩٭ ٨يؿق٨٧
ػُٮط املن٭ؽ األديب احل٧ين ثأٝبلـ نكةايح ٔ ٨صؽارة ،أ٦سةؿ
الاكدجح ٩بي٤ح الـبري٩ ،ةديح ال١ٮًلجةين٬ ،ؽل أثبلف ،جنبلء ا٧ٕ٣ؿم،
اثتكةـ املذٮَل ،قٮق ٨إ٣ؿيٌف٬ ،ؽل إُ٣ةس ،كًلسريات ٗري.٨٬
يبلظِ أف ٠ذةثةت املؿأة  ٨٦صي ٢ا٣تكٕي٪ةت ،ا٬ذ٧خ ثْ٭ٮر
٠ذةثح صؽيؽة اتك٧خ ثةبلٕؽ ادلاػٌل ”ّة٬ؿة االقتجُةف“ اإلجيةز
كاتل١سي ٙكبكةَح ال٘٤ح ،اتل٧٤يط كاإلحيةايح ،مبل٦ط النٕؿيح.
كي٪٪١٧ة دى٪ي ٙاٞ٣ىح احل٪٧يح اجلؽيؽة ،ظكت أماكهلة املؼذٛ٤ح
إىل زبلزح اجتة٬ةت اع٦ح أقةقيح ْلٝ /ىح ديةر الٮيعٝ ،ىح ال٤ٮظح،
ن []23
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية صؽا
ك ٨٦البلٚخ أف ال١ذةثح اجلؽيؽة يف اٞ٣ىح احل٪٧يح٧٠ ،ة يف
ال١سري  ٨٦اٞ٣ىه احلؽيسح ،دٕذ٧ؽ ىلع اتلؽاػ ٢ثني األ٩ٮاع
األدثيح كا٪ٛ٣يح ( ٌ
اجل٪ٮقح)[ ٨٦ ]24ػبلؿ اتلبلٝط ثني د٪ٞيةت الؿق٥
كالكح٧٪ة كاملٮقيًف ك النٕؿ ،ممة ٝةد ثٕي اجلٞةد إىل اتل٤ٞي٨٦ ٢
ٝي٧ح اٞ٣ىح اجلؽيؽة ،إزاء اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،ثةٔذجةر األػرية ن
٩ٮاع

أدثينة ،ك ٨٦ز ٥تك٧يذ٭ة ”اٞ٣ىح املٌةدة“.
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ن
وعيعة أف اٞ٣ىح اجلؽيؽة ٝؽ َؿأ ٔ٤ي٭ة ال١سري ٨٦
ٚإذا اكف
اتلعٮالت النلكيح ،كأ٩٭ة اثذٕؽت محبنة ٦ة ٔ ٨ظؽكد اٞ٣ىح
اٞ٣ىرية ،يف ٪ٕ٦ة٬ة اتل٤ٞيؽم كاملذؽاكؿٚ ،إ٩٭ة دجؽك  ٓ٦ذلٝ ٟؽ

اظذْٛخ جبٮ٬ؿ٬ة ،ث ٢أ٩٭ة ثة٘٣خ يف دُٮيؿ ػىٮويةد٭ة اتل٤ٞيؽيح
اجلٮ٬ؿيح ٨٦ ،ػبلؿ ٔ٤٧يح اإلجيةز كاتل١سي ٙكاتلضؿيؽ.
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يف ٔجٮر٩ة لك٭ٮؿ الرسد كقجةقج ٫كك٬ةدق ٨٦ ،مج ٫صـيؿة
إ٣ؿب ،إىل أرػجي ٢اخل٤يش٩ ،بلظِ أف دك٣ح ال١ٮيخ م٭ؽت يف
إ٣ةـ  1928نرش أكؿ ٝىح ٝىرية ث ٥٤ٞالنةٔؿ ال١ٮييت ”ػةدل
ي
اٛ٣ؿج“ ،ثةق٪٦” ٥رية“ نرشت يف إ٣ؽد الكةدس  ٨٦دل٤ح
[]25

”ال١ٮيخ“

ى
الك٧ةت األقةقيح ا٣يت ثؿزت يف مؿظ٤ح الؿيةدة لٞ٤ىح اٞ٣ىرية
ً

يف ال١ٮيخ٧٠ ،ة يف لك دكؿ اخل٤يش إ٣ؿيب ،اك٩خ  ٨٦ظير النلك
لٕ٧ؿٚح ٚى ٌ
الٍٛ ٧ذىٞؿ ى
ٝؽ اجت٭خ إىل الرسد ي
٪ي ًح ثكذةثح اٞ٣ىح .ك٦ة٣خ
ً
ً
إىل األق٤ٮب اخلُةيب الٮْٰٔ٧٠ ،ة ا٬ذ٧خ ثةخلُةب ادليين
كاإلوبليح االصذ٧ةيع كاالرمةد كاتلٕ٤ي.٥
ك ٨٦ظير ال٘٤ح اتك٧خ ثةلؿٌل٠ح كًٕ ٙا٣رتًليجةت ال٘٤ٮيح.
٧٠ة أ٩٭ة ا٩رصٚخ ٔ ٨اتلضةرب اذلاديح ،إىل ال١ذةثح ٔ ٨اجلةس ك٨٦
ظٮهل.٥
ثٕؽ ذل ٟل ٥دْ٭ؿ أم حمةك٣ح تلضؿيت ٬ؾا ا ٨ٛ٣ظىت
األربٕيجيةت ،ا٣يت م٭ؽت حمةكالت جتؿيبيح صؿيبح ىلع يؽ صي٢
[]26

صؽيؽ ،اكف  ٫٧٬أف يجٕر ػري ٦ة يف اثلٞةٚح ال١ٮيتيح
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ن
كبُجيٕح احلةؿ ل ٥دذؼ ٙ٤املؿأة َٮيبل ،يف ٬ؾا املضةؿ ْٚ٭ؿت
ٝىه ”٬يٛةء ٬ةم٠ “٥أكؿ ٚذةة ٠ٮيتيح دكذت اٞ٣ىح ،كنرشت
هلة ”ابلٕسح“ ك”الؿااؽ“٧٠ ،ة ٠ذجخ ”ًيةء ٬ةم ٥ابلؽر“ ،ثٕي
اٞ٣ىه يف ”ابلٕسح“٬ ٨٦ ،ؾا يذٌط أف ٚضؿ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف
ن
[]27
ال١ٮيخ ،صةء مـا٪٦ة ٛ٣ضؿ الىعةٚح
كدٕذرب ”٬يٛةء ٬ةم “٥ك”ًيةء ٬ةم ٥ابلؽر“ رااؽدني يف ٠ذةثح
اٞ٣ىح.
ي
ى ى
ي
ي
كد٧زي٬ة يف ٠ذةثح اٞ٣ىح،
ظٌٮر٬ة
كدـايؽ إ٣ؽد كأوجط ل٧٤ؿأة
٪٦ؾ الكتي٪ةت  ٨٦اٞ٣ؿف إ٣رشي.٨
كاملُة ٓ٣بلة٠ٮرة ا ٨ٛ٣اٞ٣ىيص يف األربٕيجيةت ،جيؽ أف أكؿ
ٝىح دذعٚ ٜٞي٭ة رشكط اٞ٣ه ،نرشد٭ة الىعةٚح ال١ٮيتيح ،كْل
ن
أكؿ ٝىح ٠ٮيتيح ث٭ؾا املٕىن أيٌة ،مح٤٭ة إ٣ؽد الؿاثٓ  ٨٦دل٤ح
ابلٕسح يف ٦ةرس  1947حتخ ٔ٪ٮاف ثني ”املةء كالك٧ةء“ كْل ث/٥٤ٞ
”كدل ٔؿيت“ ،ك٬ٮ االق ٥اٛ٣ين ٣ػ ”ػةدل ػ “ٙ٤مؤقف وعيٛح
[]28

النٕت ٚي٧ة ثٕؽ ،كٌلف ظي٪٭ة يؽرس يف اٞ٣ة٬ؿة

كٝؽ ّ٤خ ٬ؾق اٞ٣ىح ث٧سةثح حمةك٣ح ٚؿيؽة ملؽة م٭ؿي ٨إذ نرشت
ن
ن
ظٮارية ثٕ٪ٮاف ” ٨٦اجلةين“ ٣ػ
ابلٕسح يف ٔؽد ٦ةيٮ  1947من٭ؽا
ن
ن
ػةلىة ٚإف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية
ظٮارا
”محؽ الؿصيت“ ،ك٬ٮ كإف اكف
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أكىل ث ٨٦ ٫املرسح -ثؿٗ ٥دٕ ٜ٤الؿصيت ثةملرسح٤ٚ -حف ٨٦
امل٧ك ٨أذجةر ٔ ٢٧م١ذٮب يف وٛعح كاظؽة وةحلنة لؤلداء ىلع
[]29

املرسح

كيف الن٭ؿ اتلةيل ٦جةرشة نرشت ٝىح زةثلح ،كْل األكىل ا٣يت

دٮًٓ حتخ ٔ٪ٮاف ”ٝىح إ٣ؽد“ كٕ٩ين ث٭ة ٝىح ”ذات الىعؿاء“
ا٣يت ٠ذج٭ة (ع .ح) ..ك٬ؾق ابلؽايح ٝؽ دٕثت ثؽكر٬ة ٤ْٚخ املض٤ح

دىؽر دكف ٝىه ،ظىت نرشت يف ديك٧رب  1947أكؿ ٝىح
٦رتدمح ،كْل ٝىح ”برسٔح ا٣ربؽ“ ا٣يت دؿدم٭ة يٕٞٮب احل٧ؽ ٔ٨
[]31

”٠ٮ٬ ٨٣ٮرد“

ك ٓ٦اقذ٭بلؿ اعـ ّ 1948٭ؿت دل٤ح ”اكّ٧ح“ كّ٤خ دىؽر
تكٕح أم٭ؿ ٦ذى٤ح تلذٮ ،ٙٝز ٥تلْ٭ؿ ثٕؽ٬ة دل٤ح ”ال١ٮيخ“ ا٣يت

أوؽر٬ة ”يٕٞٮب ٔجؽإ٣ـيـ الؿميؽ“ يف اٛ٣رتة ٛ٩ك٭ة ،كٌل٩خ

حتذيف ثةٞ٣ىح أك ث٤ٮف ٕ٦ني ٪٦٭ة ،ك٬ٮ ال٤ٮف اٛ٣اكْل الكةػؿ يف
دىٮيؿق كٞ٩ؽق ،يكذج” ٫إ٣جؽ هلل“ اذلم ٝؽ يكٮف احلةدٛ٩ ٥ك ٫أك
ن
”ٚؿظةف رامؽ اٛ٣ؿظةف“ اذلم مةرؾ ظي٪ة يف حتؿيؿ ٬ؾق املض٤ح.
كبٕؽ ”اٛ٣اك٬ح“ ّ٭ؿت دل٤ح ”الؿااؽ“ ق٪ح .1952

كٌل٩خ دل٤ح ”ابلٕسح“ دٞٮـ ثؽكر اجل٘ ٥املكذ٧ؿ ٬ ٓ٦ؾق

املعةكالت املٮٝٮدح ،كٝؽ أدةظخ ”اكّ٧ح“ ك”ال١ٮيخ“ املضؽدة
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ك”الؿااؽ“ ثىٛح ػةوح ،اٛ٣ؿوح ْ٣٭ٮر اٞ٣ىةص ال١ٮييت املكذ٧ؿ،
اذلم ال يكذت املعةك٣ح الٮظيؽة أك املعةكتلني حلؼذيف ،كإ٧٩ة يْ٭ؿ

يف ٠ذةثةدٕ٦ ٫ىن اإلرصار٧٠ ،ة دكن ٙحمةكالدٌ٩ ٨ٔ ٫ش -ىلع
مكذٮيةت -كٕ٦ؿٚح ثأوٮؿ ا ٨ٛ٣اٞ٣ىيص[.]31

كيف أكاا ٢اخل٧كح٪يةت ّ٭ؿت أق٧ةء ٚؿظةف رامؽ اٛ٣ؿظةف،

كٔجؽإ٣ـيـ حم٧ٮد ،كيلع زًلؿية األ٩ىةرم ،كٚ٭ؽ ادلكيؿم ،كصةق٥
اُٞ٣ةَل ،كيٕٞٮب ٔجؽإ٣ـيـ الؿميؽ ،كػةدل ا٘٣ؿبٌ٤ل.

ك ٨٦ز ٥ثؽأت جتؿبح اٞ٣ىح يف ال١ٮيخ دذُٮر ثةتلٮاوٓ٦ ٢

اُٞ٣ؿ املرصم ،اذلم ازد٬ؿت ٚي ٫آ٩ؾاؾ دلبلت الؿقة٣ح كاثلٞةٚح
[]32

كاهلبلؿ ،كٌلف هلة ا ،٢ٌٛ٣يف د٧٪يح الٮيع اثلٞةيف دلل ال١ٮيتيني

ك ٨٦ز ٥ثؽأت املضبلت ال١ٮيتيح يف اْ٣٭ٮر ،آػؾة ٛ٩ف اخلٍ

اذلم قةرت ٔ٤ي ٫أػٮاد٭ة املرصيةت ٨٦ ،ظير اال٬ذ٧ةـ ثة٣رتاث

كتنضيٓ املٮا٬ت النةثح.

ك٦ة أق٭ ٥يف ازد٬ةر اٞ٣ىح يف ال١ٮيخ ،أف أث٪ةء صي٢

الكتيجيةت  ٨٦اٞ٣ؿف املةيض ،إَ٤ٮا ىلع اٞ٣ىه بنىت أ٩ٮأ٭ة

كاجتة٬ةد٭ة٪٦ ،٭ة د ٟ٤ا٣يت ػُذ٭ة األٝبلـ إ٣ؿبيح ٦س ٢امل٤ٛ٪ٮيط

كَ ٫ظكني كاملةزين كجنيت حمٛٮظ كدي٧ٮر٠ ،ؾل ٟاالَبلع ىلع
ن
٦رتدمة أك ث٘٤ذ ،٫ث ٢أف ثٌٕ٭ ٢٧ٔ ٥ىلع
األدب ا٘٣ؿيب قٮاء أكةف
[]33

دؿدمح اٞ٣ىه
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كيبلظِ ىلع ٝىح األربٕيجيةت  ٨٦اٞ٣ؿف املةيض ،أ٩٭ة اعمخ
ن
ن
ن
ٔؽدا  ٨٦اتلضةرب اٞ٣ىىيح املذٛةكدح ملك كمٌ٧ٮ٩ة ،كْل ا٣يت

أثؿزت ثٕي األق٧ةء ،ا٣يت اردجُخ ث٭ؾا ا.٨ٛ٣

كبُجيٕح احلةؿ ل ٥تكض٬ ٢ؾق اٞ٣ىه ٦ة ٬ٮ أكقٓ  ٨٦الىٮرة

الٮإٝيح ل٧٤ضذ ٓ٧ال١ٮييت ،كذل ٟألف املضذ ٓ٧اذلم وٮرد٫
ن
دلذٕ٧ة ي٧ي ٢إىل
حمةكالت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ثؽايذ٭ة ،اكف
اتلضةنف-ػةوح  ٨٦ػبلؿ ٌ
اجلْؿة إ٣ة٦ح إحل ،٫كْل ثؾلٝ ٟؽ
ٌ
أٚةدت يف اتلٕؿؼ ىلع وٮرة ٬ؾا املضذ ،ٓ٧يف الٮٝخ اذلم أػ٤خ
ٚي ٫ثإُٔةء وٮرة ٪ٚيح لٞ٤ىح ،ك٬ؾا ثةقتس٪ةء ثٕي اتلضةرب
[]34

ا٤ٞ٣ي٤ح يف ٬ؾا ا٨ٛ٣
ٌ
أ٦ة املؿظ٤ح اثلة٩يح ل١ذةثح اٞ٣ىح ٪٦ؾ  ٓ٤ُ٦الكتي٪ةت  ٨٦اٞ٣ؿف
ن
ن
ٗ٪ي نح ي
كمكذٮل ًّ
جتؿبح ٌ
صيؽا .كٌّ٤خ دي ي
ذةثٓ
٪ٚية
إ٣رشي١ٕٚ ،٨كخ
ن
ن
ى
ي
ٌ
ٝؽي٧ة
كا ٓٝاملضذ ٓ٧ال١ٮييت
دٕ١ف
دُٮ ىر٬ة ،ظىت ٗؽت مؿآة
ن
كظؽيسة.
اكف أث٪ةء صي ٢الكتيجيةتٝ ،ؽ اختؾكا ” ٨٦دل٤ح ابلٕسح“ كٚي٧ة
ن
٪٦ةثؿا هل٦ ،٥ذ٧زيي ٨ثة٬ذ٧ة٦ةد٭٥
دبل٬ة  ٨٦االُ٩بلٝةت الىعةٚيح
األدثيح ،كبذأزري ٪٦٭ ٥ثؽأ يربز إىل الٮصٮد ”أدب ٠ٮييت“ يٕ١ف
[]35

ظيةة املضذ ٓ٧ال١ٮييت

إىل أف دٛضؿت مٮا٬ت ظؽيسح يف اٞ٣ىح ،اك٩خ رشارد٭ة األكىل

ىلع يؽ ٔؽد  ٨٦النجةب ،اذلم إَ٤ٮا ىلع ٬ؾا ا ٨٦ ،٨ٛ٣ػبلؿ ٦ة
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دؽ ٜٚىلع املضذ-ٓ٧ثٕؽ ادىةهل ث٧ة ظٮهل ٨٦ -جتةرب مح٤ذ٭ة ال١ذت

كاملضبلت املذؼىىح ،كا٬ذ٧خ ث٭ة الىعةٚح احلؽيسح ،ا٣يت ثؽأت
ٌ
ال١سرية،
٩٭ٌذ٭ة دذٌط  ٓ٦أكاا ٢الكتي٪ةت ،تلضذؾب املعةكالت
ّٕ
ا٣يت ٝؽ٦خ أق٧ةء ٠سرية.
ٚىةرت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كقي٤ذ٭ ٥األقةقيح يف اتلٕجري ،ػةرج

ُ٩ةؽ ثٕي ادلراقةت األكةدي٧يح ،ا٣يت م٘٤خ ثٌٕ٭ ٥كٌل٩خ هلة
أ٬ؽاٚ٭ة األػؿل٬ .ؤالء ال١ذةب  ٥٬اذلي ٨ملكٮا أصيةؿ اٞ٣ىح
اٞ٣ىرية البلظٞني يف ال١ٮيخ .ث٧ة ٝؽ٦ذ ٫ال١ذةثةت اٞ٣ىىيح
ن
ن
دىٮيؿا كٞ٩ؽا كحمةكالت دججؤ.
احلؽيسح ل٧٤ضذ،ٓ٧
حلًل إ٣س٧ةف

دكرا ن
كٝؽ ٕ٣جخ اٞ٣ةوح ال١ٮيتيح ن
ثةرزا٤ٚ ،يًل إ٣س٧ةف ىلع قبي٢

املسةؿ ،ا٣زت٦خ ثأظؽث ٦ة دُٮرت إحل ٫اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ٩ ٨٦ةظيح
النلك كاملٌ٧ٮف ،كامذ٭ؿت ث٧ض٧ٮٔذ٭ة اثلة٩يح ”يف ال٤ي ٢دأيت
إ٣يٮف“ كدىؽرت ث٭ة يف كٝذ٪ة احلةرض ،اٞ٣ةا٧ح ا٣يت حت ٢٧أق٧ةء

أػٮاد٭ة ىلع اُ٣ؿي ٜامل٧ذؽ لئلثؽاع اٛ٣ين ،أ٦سةؿ حلًل حم٧ؽ وة٣ط

كاعحلح مٕيت كٗري٧٬ة ،كل ٥دـؿ حلًل دٕؽ ثةل١سري  ٨٦اإلثؽاع ،يف

إرصار تل٧كٔ ٟىة الؿيةدة يف ٬ؾا الٮٝخٞٚ .ؽ اقذٮٔجخ ٝىذ٭ة
ٔ٪ةرص٬ة ٪٦ ٨٦ةح ٪ٚيح ٝىىيح ٩ةًضح ،كاردٕٛخ ٚٮؽ الرسديح
اإلػجةريح
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[]36

يف ٬ؾا الكيةؽ ٚي٧ة أذرب حلًل إ٣س٧ةف اجل٧ٮذج األىلع ل٤اكدجح

ال١ٮيتيح كإ٣ؿبيح ،إذ ل ٥درتؾ ٌٝيح ٌٝ ٨٦ةية املضذ ٓ٧ل ٥دٕرب

ٔ٪٭ة يف رسديةد٭ة ،ظىت تلاكد دكٮف ”لٮظؽ٬ة أٗ٤جيح“ كْل حبٜ
دل٧ٮٔح ٠جرية  ٨٦األديجةت يف أديجح كاظؽة ،أدىٮر أف منٕ٢

الرسد َ٤يٕذ ٫ثثي٪ح إ٣حىس٠ ،ٮرير مل٪ضـ حلًل إ٣س٧ةف ا٣يت ال
ن
ػةوة ،ال
م ٟأُٔخ لرسد املؿأة يف ال١ٮيخ كإ٣ةل ٥إ٣ؿيب َٕ٧ة

خي٤ٮ  ٨٦أل ٥اجلؿح كٔؾاث.٫
ي
ي
ي
دربز ثٮًٮح ٬ي٪٧ح ” ي
ابلٕؽ اإلصذ٧ةيع“
ٝىه حلًل إ٣س٧ةف.

ىلع ٝىى٭ة ،ظير د٭ذ ٥ثؿوؽ املضذ ٓ٧ال١ٮييت اٞ٣ؽي ٥كاملٕةرص،
ن
٩تيضح ل٤سٮرة االصذ٧ةٔيح ،ا٣يت قبٌج٭ة ٌ
ك٦ة َؿأ ٔ٤يٌ ٨٦ ٫
دٛض يؿ
دُٮر
اجل.ٍٛ

ى
د٪ةك٣خ حلًل إ٣س٧ةف يف رسديةد٭ة اتلٛةكت اُ٣جٌف ،اتلٕةيل ىلع

امل٘رتبني ٔ ٨أكَة٩٭( ٥ا٧ٕ٣ة٣ح الٮاٚؽة) كٝ٭ؿ املكذٌٕٛني٬ ،ي٪٧ح

إ٣ةدات كاتلٞةحلؽ ،كالنٕٮذة كالكعؿ ىلع ظيةة اجلةس ،اإلي٧ةف

ادليين الكُيح كاالٔذٞةد يف اخلؿاٚةت كاألقةَري ،تكرت رصةؿ ادلي٨
ػٔ ٙ٤جةءة ادلي ،٨ال ػٛةء قٞٮَ٭ ٥ك٩ـكاد٭ ،٥الٮًٓ الؿث

ل٤ؼؽـ ،اٛ٣كةد املكترشم ،إ٣بلٝةت األرسيح ،الكُ٤ح اذل٠ٮريح،
املس٤يح اجلجكيحٗ ،نيةف املعةرـ ،اخلية٩ح الـكصيح املذجةد٣ح،

االٗذىةبٌٝ ،ةية املؿأة أـ كأػخ كزكصح كاث٪ح كز٦ي٤ح ،امل٪ةً٤ح،
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املٮمف ،ابلٕؽ اجلٛيس كادليين كاتلةرييخ ،يف ظيةة املضذ ٓ٧ال١ٮييت
[]37

كدأزرياد٫

د٪ةك٣خ إ٣س٧ةف لك ذل ٟكأكث ،ػبلؿ د٪ٞيةت ٌ
٪ٚيح حم٧١ح،
دْ٧٭ؿت يف دٕؽديح اخلُةب األديب كدى ٌ
ؽرص٭ة ٚي ٫ى
 ٨٦الؿك٦ةنيس،
ن
ٌ يٍ
اذلم ى
كق ى ٥ي ٦ى
ْٕ ٥إثؽااعد٭ة كّ٤خ دؤزً يؿقي إىل اخلُةب الٮاٝيع كوٮال

إىل الؿمـم كدؽاػ ٢اخلُةثةف الؿك٦ةنيس كالٮاٝيع.
ى ى
ٌ
ن
ظٌٮرا
ْة٬ؿ دٕجري ي٦ذٕؽدة ،أكث٬ة
٠ؾل ٟدٕذ٧ؽ إ٣س٧ةف ىلع ى٦
احلٮار ،املٮ٩ٮلٮجٌ ،
كًلآحلةت أػؿل دي ي
ٌ
ؿا٬ ٜٚؾق
الرسد ،كالٮو.ٙ

ٌ
اتلٕجرييح ،كّٛخ االقرتصةع اٛ٣ين (اٛ٣بلش ثةؾ)
األماكؿ
ى
كأق٤ٮب ٌ
اتلؽايع ،ى
ابل ٍٮح كاالٔرتاؼ ،يمٌ ٌ٪٧ح إيٌة٬ة ثٕي األقب٤ح
ٌ
االقت٪اكريح ،ثذى٪ٞيةت ىت ٌيةر ى
الٮيع كأظةدير اجلٛف ادلاػ٤يح٠ ،ؾلٟ
ً
ى
ٌ
كّٛخ اخليةؿ كا٪ٛ٣ذةزية٧٠ ،ة أ٩٭ة أذ٪خ ثةحل ٥٤ىلع َؿيٞح
[]38

الؿك٦ةنكحني أك الؿمـيني
ٌ ي
ٌ
ظاكايح دٞؿيؿيح.
الرسد ٔ٪ؽ٬ة ي٦جةرشا أك ى١٦نٮٚة ثىٮرة
كاغبلة
ٌ ى
ٍ
ىٍ
ٞؿيؿيح ٌ
ٌ
الرسدَ ٨ٔ ،ؿي ٜثٕي املنة٬ؽ
ل٪١٭ة تٕ ى ٧يؽ إىل ٠رس ًظؽة د
ي ٌ
ٌ
الٍ ٧كذى٤ح  ٨٦ثحبح اٞ٣ىح.
احلٮاريح كاألٛ٣ةظ النةٔؿيح ،كا٣تنبي٭ةت
ٌي
ي
جت ٓ٧إحل ٫املٮ٩ٮلٮج كاحلٮار،
ٚيذعٮؿ الرسد إىل ملك انكيةيب ظني
اتلؽأيةت ا٣يت ت ي ٍك٭ ٥يف ى٠ن ٙىص ى
كبٕي ٌ
ٮا٩ت ٦ ٨٦ةيض
ىى
املذ٪ةك٣ح.
النؼىيح
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ي
يذضةكز رسد حلًل إ٣س٧ةف ى
اعل ٥الٮا ،ٓٝيف ثٕي ٝىى٭ة ا٣يت
كٝؽ
ي
ٌن
ٌن
ى
ي
تكذٕني ثةحلٮار ا٪ٛ٣ذةزم
رمـيح ،ظير
٤ٚكٛيح
دت٪ةكؿ ٌٝةية
ي ى
ال٧ذىؼ ٌي.٢

 ٧٩ىُ ٍني مةا ىٕني ٧٬ة /ى
كٔ٪ؽ حلًل إ٣س٧ةف ز٧ح ى
ال٧جٍىن ٌ
اتلٕةٝيب اذلم
ً
ي
األظؽاث ثىٮرة ي٦تك٤ك٤ح ي
ك٦ذٕةٝجح ٪٦ؾ ابلؽايح كظىت
تكري ٚي٫
ي
اجل٭ةيح ،ى
كال٧جٍىن امل٤ٞٮب ظير دجؽأ ٚي ٫اٞ٣ىح  ٓ٦اتلٮدؿ ،ز ٥ترسد
ى
ٌ
ى
دٛةوي ٢احلؽث ،ا٣يت أدت ملس٬ ٢ؾا اتلٮدؿ

[]39

٠ؾل ٟتكذ٭ ٢إ٣س٧ةف ثٕي ٝىى٭ة ،ثةٚذذةظيةت ْل ٔجةرة
ى ٍ
ٔ ٨أٝٮاؿ كدرصحيةت بلٕي النؼىيةتٝ ،ؽ يكٮف ثٞىؽ
اتلؽحل ٢ىلع ٌ
اَبلٔ٭ة الٮاقٓ.

ٌ
دذٮزع إىل ٩ٮٔني /ييكيُؿ األكؿ ك٬ٮ
٧٠ة أف احلج١ح ٔ٪ؽ٬ة
ي
ى
احلؽث ى
املٛؿد ،كاحلىجٍ١ح الٮاظؽة ا٣بكيُح ٗري املٕٞؽة ىلع ٔؽد ٠جري
ى ن
ى
ٌ
مـدكصح أكث دٕٞيؽا
ٚيذ٧زي حبج١ح
ٝ ٨٦ىى٭ة .أ٦ة اجلٮع اثلةين

ي
ٌ
دٕذ٧ؽ إ٣س٧ةف ،يف  ٥ْٕ٦إثؽأ٭ة ىلع اقذؼؽاـ ً٧ري
ك٪ٚيح٠ .ؾلٟ
ى
ي
املذلك ،٥اذلم يرتؾ اُ٩جةٔ ٫ىلع املذٌ٤ف ،كًلأ ٫٩ييٕةيل ثُ ٢اٞ٣ىح
[]41

ثذٛةوي ٢ظيةد٫
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 ٨٦اجل٭ح األػؿل يف مم١٤ح ابلعؿي ٨تنري الاكدجح مي٧ةء
[]41

الٮَين

إىل ٤ٝح ادلراقةت كاملىةدر امل٭ذ٧ح ثتذجٓ اجلذةج

ابلعؿيين  ٨٦اٞ٣ىح اٞ٣ىريةٚ .ةملؿأة ابلعؿيجيح ّ٤خ تكض٢
ن
ن
٦ذ٧زيا يف املن٭ؽ الرسدم.
ظٌٮرا
كاملذتجٓ تلةريغ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ابلعؿيجيح ثأٝبلـ نكةايح ،جيؽ
ن
ن
كٞٚة ل٤ٮَين ،أف ٔؽدا ال يكذ٭ةف ث ٨٦ ٫املض٧ٮاعت اٞ٣ىىيح ٝؽ
وؽر ٞ٣ةوةت يف ٚرتة ممذؽة ٪٦ؾ اخل٧كح٪يةت ظىت احلٮـ ،كٝؽ
د٪ٮٔخ ٦ة ثني مؼىيةت راحكيح كحمٮريح مؤزؿة يف قري أظؽاث
اٞ٣ىه ،كمؼىيةت أػؿل ٬ةمنيح ثة٬ذح كٗري مؤزؿة.
كدٛرس الٮَين ا٬ذ٧ةـ املؿاة ابلعؿيجيح ثةٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،ل١ٮ٩٭ة
دلةؿ رظت ل٤ذٕجري ٔ ٨ظةالت اإلنكةف كمنةٔؿق كاًُؿاثةد٫
اجلٛكيح ،كذلل ٟاك٩خ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كقي٤ح املؿأة ل٤ذٕجري ٔ٨
م٪١ٮ٩ةت ٛ٩ك٭ة ،كدىٮيؿ دلذٕ٧٭ة ،ك٦ة يُؿأ ٔ٤ي ٨٦ ٫د٘ريات
كدُٮرات ،دٮا٠ت اتلٞؽـ احلٌةرم كَجيٕح إ٣رصٚ ،ةملؿأة اٞ٣ةوح
اقذُةٔخ أف دُ ٜ٤وٮد٭ة كدذعؽث ٕٔ٦ ٨ة٩ةد٭ة كأظبل٦٭ة ٨٦
ػبلؿ لك٧ةد٭ة.
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[]42

كيف احلٞيٞح كٞٚة بلةظسني حبؿيجيني

أف أكؿ ّ٭ٮر لٞ٤ىح

اٞ٣ىرية يف ابلعؿي ،٨اكف ىلع وٛعةت ”صؿيؽة ابلعؿي “٨يف
 ٓ٤ُ٦أربٕيجيةت اٞ٣ؿف امليبلدم املةيض .ػبلؿ ٞ٦ةالت تنضٓ ىلع
ٝؿاءة اٞ٣ىح كًلذةثذ٭ة ،كدؿدمةت ٝىه ل١ذةب اعمليني

[]43

ك ٨٦ز ٥ثؽأت ٪٬ةؾ ٔ٪ةيح ػةوح ،ثكذةثح ٝىه لؤلَٛةؿ ،إىل
صة٩ت ثٕي الىٮر ،ا٣يت يين٪٦ ٥٭ة الؿاحئح اٞ٣ىىيحٞٚ ،ؽ ثؿزت
٠ذةثةت ٝىىيح  ٨٦كٝةآ األظؽاث٬ ،ؽٚ٭ة ٞ٩ؽ إ٣ةدات املذٮارزح،
كيْ٭ؿ ذل ٟيف ٠ذةثةت (ـ .دٝ .ةق٦ )٥س( ٢اتل٤ٞيؽ األُٔل)٧٠ .ة
ّ٭ؿت ٝىه مٮٕٝح يف ٩٭ةيذ٭ة ثةق( ٥زؿزةر) ،كحبؿؼ (ع)،
ي
ن
٠سريا ٪ٕ٣ةرص اٞ٣ىح الؿاحكيح
د٤ذٛخ
٠نؾرات ٝىىيح ،ال
اكلنؼىيح كاحلؽث كالـ٦ةف كاملاكف.
كينري الؿكايئ ابلعؿيين ٔجؽ اهلل ػ٤يٛح يف الكيةؽ ٛ٩ك ،٫إىل أف
ى
ى
ابلؽايح ي
ال٧بكُح اثلة٩يح ،اك٩خ يف وع ٙاخل٧كح٪يةت كحمةكالد٭ة
ن
٪٦ىح كْٔينة أكقٓ .ػبلؿ
اٞ٣ىىيح .ظير اختؾت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية

٧٩ٮذيج أمحؽ ٧٠ةؿ كيلع قيةر كّ٭ٮر (ٝةبلني) خمذٛ٤ني دلي٭٧ة،
ي
ٞٚة٣ت أمحؽ ٧٠ةؿ يذٮاٚؿ ىلع ٔ٪ةرص ٝىىيح ،اكلؿاكم ز٥
النؼٮص كأم٪١ح خمذٛ٤ح ،يف ظني أف يلع قيةر يؿًلـ ىلع ظةدز وح
ي
ثذُٮيؿ٬ة.
كيٞٮـ
مؿًلـيح و٘رية،
ً
67

أكؿ دل٧ٮٔح ٝىىيح ٝىرية وؽرت يف ٌٕ٣( 1975ل قيةر،
دل٧ٮٔح الكيؽ) ،ثح٧٪ة ٝىى٭ة ٠ذجخ ثني اعَل 1966-1964
كيٛرس ػ٤يٛح /أف ذل ٟيٕٮد إىل اتلةرصط اتلةرييخ كاُٞ٩ةع
اتلضؿبح.

ي
اكف ٬ؾا ٬ٮ ٦رياث اٞ٣ى ًح اٞ٣ىرية ابلعؿيجيح ،إىل صة٩ت
ي ن
ال٘٧يجح يف اجلؿااؽ ،كيؾ٬ت ػ٤يٛح إىل أف ٬ؾا املرياث،
املعةكالت
ٍ
أزؿنا ىلع ال١ذةب اجلؽد لٞ٤ىح اٞ٣ىرية ،اذلي ٨ثؽأكا
ل ٥حيؽث ه ً
اإل٩ذةج ٪٦ؾ أكاػؿ الكتيجيةتٔ ،رب الىعيٛذني األقجٮٔيتني

(األًٮاء) ك(وؽل األقجٮع) ،ال٤ذني ّ٭ؿدة ثةتلذةيل.

كل٪٪١ة ال ٩ذٚ ٫ٕ٦ ٜٛةلرسد ثك ٢أماكهل يف أم ماكف ال يجنأ
٪٦بذنة ٔ ٨صؾكر صجك ،٫ك٩ذىٮر أف دةريغ ننأة اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف
ابلعؿي ،٨ك٦ة حل ٜث٭ة  ٨٦حتٮالت حبةصح بلعر ٗري آيؽيٮلٮيج

ِٔ٤ل ك ،٥ْ٪٦ين ٢٧دأزرياد٭ة ىلع أرسكدات األصيةؿ املذٕةٝجح٪٦ ،ؾ
قجٕيجيةت اٞ٣ؿف امليبلدم املةيض.
ي
ى
اقذُةع صي ٢الكتيجيةت كالكجٕيجيةت ،أف يى ٢ثةٞ٣ىح
ى
اٞ٣ىرية إىل مكذٮل ٠جري  ٨٦اتلُٮر اإلثؽايعٚ ،٭ؾا اجلي ٢اردجٍ

ثةتلضؿبح إ٣ؿبيح كإ٣ةمليح املذُٮرة ،كٝؽ أ ٫٤٬ذلل ٟاتلُٮرات
االصذ٧ةٔيح كاالٝذىةديح ،ا٣يت ظؽزخ يف ابلعؿي ،٨كْل دُٮرات
م٤٧خ لك أُٝةر اخل٤يش إ٣ؿيب ،كمج ٫صـيؿة إ٣ؿب.
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كٝؽ أق٭٧خ ٬ؾق اتلُٮرات ،يف ثؿكز ٝةوةت اتلع ٨ٞثذضؿبح

الكجٕيجيةت٦ ،سٚ ٢ٮزيح رميؽ ك٪٦رية اٛ٣ةً ٢كٗري٠ ،٨٬ؿاؽات

لٞ٤ىح اٞ٣ىرية ثأٝبلـ نكةايح يف ابلعؿي.٨

ك١٬ؾا ي٪٪١٧ة الـٔ ٥أف اُ٩بلٝح املؿأة ابلعؿيجيح الكةردة ،ثؽأت

ثىٮرة ٩ةًضح  ٓ٦صي ٢اٞ٣ىةوني ،اذلي ٨اتلعٞٮا ثذضؿبح
الكجٕيجيةت.

ك ٨٦ػبلؿ ٧٩ٮذج ٚٮزيح رميؽ ،نكذُيٓ أف ٩ؿل دـاكج َؿيٞح

اخلةَؿة ا٣يت ثؽأت ث٭ة ،كبني اٞ٣ىح اٞ٣ىرية تلٞةرب احلض٧ني

كل٤ذؽاػ ٢ثح٪٭٧ة[ٚ ]44ضيٚ ٢ٮزيح رميؽ ،ك٪٦رية اٛ٣ةً ،٢دأزؿ ثـػ٥
ن
٦ذأزؿا ثةجتةْل اٞ٣ىح
املؿظ٤ح الكةثٞح ،رب٧ة بنلك أ ،٢ٝكٝؽ ّ٢
الٮاٝيع كاتلضؿييب ،كدؽاػ ٢االجتة٬ةف.

ك ٓ٦ذل٩ ٟبلظِ اتلٕث كاعديح ال٘٤ح ىلع ٠سري  ٨٦اجل٧ةذجٚ .ي٧ة
ن
٪٦ىح
٧٩ةذج أػؿل جنؽ أف اتلضؿبح اٞ٣ىىيح ٚي٭ةٝ ،ؽ أػؾت
ن
دُٮرا٦ ،س٧٤ة ٩بلظِ ىلع رسديةت قٕةد آؿ ػ٤يٛح  ٨٦ظير
أكث
األماكؿ كاملٌة٦ني[ ]45إذ حتيك ٥آؿ ػ٤يٛح قيُؿد٭ة ىلع ٨ٚ
ن
ي
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،كيُٰٕ امل٪ةخ الؿك٦ةنيس الٮاٝيع املذؽاػٔ ،٢ؾكبح
ن
ركظيح ػةوح ٞ٣ىى٭ة.

كتنري حلًل الكيؽ[ ]46إىل أف اجلى ٙاثلةين  ٨٦اٞ٣ؿف إ٣رشي،٨
ن
ن
٠جريا يف ال١ذةثح ا٣جكةايحٚ ،ة٠ذْخ الكةظح األدثيح
م٭ؽ حتٮال
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كإ٣ؿبيح ،ثٕرشات الاكدجةت يف اٞ٣ىح كالؿكايح كاملٞة٣ح كالنٕؿ،
َؿظٛ٦ ٨ة٬ي ٥يف أٔ٧ةهل ،٨كر ٨ٌٚزٞةٚح إ٣يت الكةاؽة كٝيٮد

الكُ٤ح األثٮيح ،كاػرت ٥ْٕ٦ ٨ٝاتلةثٮ٬ةت ،كأزؿف يف ٠ذةثةد٭٨
[]47

٧٬ٮـ املؿأة كٌٝةية٬ة

 ٨ٚاٞ٣ىح اٞ٣ىرية ىلع كص ٫اخلىٮص ،ل ٥يك ٨حلجنأ كيربز يف
ن
دُٮرا أك ن
د٘ريا ،يف مج١ح
دلذ ٓ٧ابلعؿي٦ ،٨ة ل ٥ين٭ؽ ٬ؾا املضذٓ٧
إ٣بلٝةت اٞ٣ةا٧ح يف احليةة إ٣ة٦ح ثني اجلةس ،ك٦ة ل ٥دذؼ ٜ٤يف
ثةَ٠ ُٙ٩ ،٫٪سرية ٪ٔ ٨٦ةرص ادلرا٦ة ،ا٣يت دذٮٗ ٢ث٭ة اتلعٮالت
االصذ٧ةٔيح كالكيةقيح كاالٝذىةديح ،حنٮ َجيٕح اإلنكةف يف اخل٤يش
إ٣ؿيبٚ ،ذعؽد ق٧ةد ٫اإلنكة٩يح كا١ٛ٣ؿيح ،كجتف ٩جي ظيةد،٫
ي
كدىٕؽ ث٭ة يف قبي ٢رق٬ ٥ٮيح ٬ؾا اإلنكةف إ٣ؿيب ،كويةٗح ٦يٮهل
كأ٬ٮاا ٫كٕ٦ذٞؽاد ٫كدُٕ٤ةد ،٫أ٦ةـ مٮاص٭ةت الٮا ٓٝكأز٦ةد٫
املكذ٧ؿة[.]48

كًل٧ة ٬ٮ احلةؿ يف ٠سري  ٨٦األُٝةر إ٣ؿبيح ،اردجٍ  ٨ٚاٞ٣ىح
اٞ٣ىرية يف ننأد ٫كدُٮرق كازد٬ةرق ،ثجنةة كدُٮر كازد٬ةر الىعةٚح،
٣ك ٨يف ابلعؿي ٨جنؽ أف اٞ٣ىح اٞ٣ىري مؿت ثسبلث مؿاظ:٢
مؿظ٤ح إثؿاز ال١ذةثح اٞ٣ىىيح ٔرب الىعةٚح املع٤يح ،كذل ٟيف
أربٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض .كمؿظ٤ح اخل٧كح٪ةت ٠جؽايح دكٮي٨
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اٞ٣ىح احلؽيسح ثٞ٧ٮ٦ةد٭ة ا٪ٛ٣يح .كمؿظ٤ح الكتي٪ةت كالكجٕي٪ةت
[]49

ظير دُٮرت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كبؽايح نرش٬ة

ٚاك٩خ أكؿ ٝىح ٝىرية حبؿيجيح ،ث ٥٤ٞنكةيئ اعـ  1979جلٮرة
[]51

النرياكم ،كْل ٝىح لؤلَٛةؿ ثٕ٪ٮاف (دؿاب الىٛةة)

د٤ذ٭ة

دل٧ٮاعت ٝىىيح ٞ٣ةوةتٔ ،رب من٭ؽ اثل٧ة٩ح٪ةت كا٣تكٕي٪ةت.

ك ٨٦ز ٥أػؾت دربز ٔرب الك٪ٮات ،أق٧ةء إ٣ؽيؽات  ٨٦اكدجةت

اٞ٣ىح اٞ٣ىرية٠ ،أمٔ ٢جؽ الٮ٬ةب ،ز٬ؿاء الؿكقةين ،يثب إ٣ةيل،

ٕ٦ىٮ٦ح يلع املُةكٔح كاعئنح ٔجؽ اهلل ،كٗري ٨٦ ٨٬األق٧ةء ،ا٣يت
دم٤خ من٭ؽ الرسد ابلعؿيين.

جتؿبح اجلي ٢النةب األػريّ ،٭ؿت يف ّؿكؼ خمذٛ٤ح ٨٦ ،دُٮر

ابلعؿي ٨االصذ٧ةيعٞٚ ،ؽ قةدت ا٧ٕ٣ة٣ح األص٪بيح كاتلُٮرات

االٝذىةديح كاملؤقكةديح ،ك٦ة أظؽزذ ٫ظؿب احل٤يش اثلة٩يح ٨٦
ي
زلـاؿ ،كدأزريات ٦ة أوُ٤ط ىلع تك٧يذ ٫ثةلؿبيٓ إ٣ؿيب ،كاثلٮرة
الؿ٧ٝيح.

لك ذل ٟأدل إىل ٦ة ينج ٫ثؽايح أػؿل ٗري حمؽدة ،حتُ٧خ

ػبلهلة اجلؽر ثني األص٪ةس األدثيح كا٪ٛ٣يح ،كدٛ٪ؾت النٕؿيح،

كامذ٘٤خ أدكات اٞ٣ةوح يف ٌٚةء اتلضؿيت.
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ال م ٟأف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ي
ا٧ٕ٣ة٩يح رٗ ٥ظؽازذ٭ةٞ٦ ،ةر٩ح
ن
ثجرلاف ػ٤يضيح أػؿل ،إال أ٩٭ة اآلف أقٮة ثْ٪رياد٭ة يف اخل٤يش

إ٣ؿيب ،صـء  ٨٦اتليةر الرسدم إ٣ؿيي ،اذلم د٭ؽ٦خ يف دلؿاق،
اجل ي يؽر اٛ٣ةو٤ح ثني أص٪ةس األدب املؼذٛ٤ح.
كألف مٮًٮع ٬ؾا ال١ذةب ي٪عرص يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف اخل٤يش

كمج ٫اجلـيؿة إ٣ؿبيح ثأٝبلـ نكةايح ،قذأيت إمةراد٪ة لٞ٤ىح
ا٧ٕ٣ة٩يح ،إمةرات اع٦ح ال د٘ٮص يف اتلٛةوي٦ ،٢س٧٤ة قٕي٪ة

صة٬ؽي ٨يف د٪ةكجلة للك ُٝؿ ثةبلٞةء يف ظزي الرسد ث ٥٤ٞنكةيئٛٚ ،ي
ن
اتلؽاػ ٢ثني ٠ذةثح املؿاة كالؿص ،٢يكةد يكٮف مكذعيبل،

الردجةط اتلضؿبتني يف دلؿل كاظؽ ٬ٮ دلؿل الرسد يف ننأد ٫ك٧٩ٮق
كازد٬ةرق ،ك٦ة حل ٜث ٨٦ ٫دُٮرات كحتٮالت ٔرب الـ ٨٦ ٨٦امل٪جٓ
اىل املىت!

ٗؿً٪ة يف د٪ةكؿ جتؿبح اٞ٣ىح ا٧ٕ٣ة٩يح ث ٥٤ٞنكةيئ٣ ،حف

اقذ٪١ةق أك دتجٓ مؿاظ ٢الرسد ا٧ٕ٣ةين ،ك٦ة ظؽزخ هل  ٨٦دُٮرات

كإ٧٩ة ٬ٮ ًٮء اعثؿ ،ىلع ُٞ٪٦ح و٘رية حمؽدة يف ال١يةف الرسدم
ا٧ٕ٣ةين ال١جري ،ث٧سةثح رشحيح ٩ٮٔيح يف ٬ؾا اجلك ،٥هلة ػىٮويذ٭ة

كببلٗذ٭ة الرسديح.
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ك٪٬ة حني ٢يف ٝؿاءاد٪ة لٕ٤ؽيؽ  ٨٦اجل٧ةذج اخل٤يضيح اع٦ح

كا٧ٕ٣ة٩يح ػةوح -كا٣يت دميٕ٭ة ظى٪٤ة ٔ٤ي٭ة ث٧نٞح -إىل ٦ة
ي
اتك٧خ ث٬ ٫ؾق اجل٧ةذج[ ]51ىلع مكذٮل ال٘٤ح  ٨٦مٕؿيح ”مٕؿ٩ح
اجله الرسدم“ ظير تنذ٘ ٢ال٘٤ح النٕؿيح يف إَةر ٔبلٝةت
اقتجؽاحلحٚ ،ذُٛٮ ىلع قُط ”املٮ “ٙٝك”ثجيح اٞ٣ىح“ ،كدذضًل يف

كاملضةز كا٣تنبي٫
اال٩ـيةح ث٧ذ٧سبلد” ٫االقتجؽاحلح“ يف االقذٕةرة
و
كيف ”الكيةٝةت اتلٕجرييح“ ثذ٧سبلد٭ة يف احلؾؼ كاإلًةٚح كاتلٞؽي٥
كاتلأػري.

كي٧س” ٢اال٩ـيةح“ ٛ٧٠٭ٮـ ”اقرتادييج“ ل٪٤ه ،حمٮر حتؿيٟ

املٮا ٙٝيف ”ثجيح األظؽاث“ ،دذٮ ٙٝىلع ٚةٔ٤يذ ٫يف ابل٪ةء
[]52

اٞ٣ىيص كدالالد ٫كدأكيبلد ٫مٕؿيح ال٘٤ح يف ابل٪ةء الرسدم

ك١٬ؾا أػؾت اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،ملك٭ة اٛ٣ين اذلم يذ ٜٛكركح
إ٣رص كُٕ٦يةد ،٫يف اتل١سي ٙكال٘٤ح املذٮ٬ضح ،كاحلاكيح املعجٮًلح.

٠ؾل٩ ٟبلظِ اقذؼؽاـ آحلةت امل٪ٮلٮج ادلاػٌل ،كديةر الٮيع

يف رصاع اذلات كأز٦ةد٭ة ،كإ٩اكس دأزرياد٭ة ىلع اػذيةر اٞ٣ةص
لٛ٧٤ؿدات كاملٕةين ،كإقٞةَ٭ة ىلع الٮا ،ٓٝثٮو ٫ٛن
رؤل ذاديح أ٣بك٭ة
ن
زٮبة ٝىىينة

[]53

٧٠ة اتك٧خ ٧٩ةذج ٔؽيؽة يف مٌة٦ي٪٭ة ،ىلع إ٣ضةابيح

كاملٛةرٝح ،كىلع مكذٮل ابلجيح ،اتلٮّي ٙامل٘ةمؿ تل٪ٞيةت كأدكات
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الرسد اخلبلٝح كاملجذ١ؿة٦ ،ة يؤًلؽ أف الرسد اخل٤ييج ثىٛح اع٦ح،
كا٧ٕ٣ةين ثىٛح ػةوحٝ ،ؽ  ُٓٝن
ن
صؽيؿا ثةال٬ذ٧ةـ كادلراقح،
مٮَة

ك٬ٮ يكذجن ٜامل٪ةخ الرسدم إ٣ؿيب إ٣ةـ ،يف ٌٚةء د٧ٮر ثؽاػ٫٤
ي
اوُ٤ط
األقب٤ح ،ا٣يت دُؿظ٭ة اتل٘ريات كاتلعٮالت إ٣ة٦حٚ ،ي٧ة

ىلع تك٧يذ٦ ٫ة ثٕؽ احلؽازح.

كاملذتجٓ ملة مؿت ث ٫اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ،ثأٝبلـ نكةايح يف ق٪ُ٤ح

ٔ٧ةف  ٨٦مؿاظ ٢جنؽ أف أكؿ دل٧ٮٔح ٝىىيح ٞ٣ةوح ٔ٧ة٩يح،

اك٩خ دل٧ٮٔح ػٮ٣ح اْ٣ة٬ؿيح (قجأ) ا٣يت وؽرت يف اعـ 1998
جلؽرؾ أف ٔ٧ؿ اإل٩ذةج اٞ٣ىيص ا٣جكٮم يف ٔ٧ةف -املجنٮر ً٨٧
ن
دل٧ٮاعت ٝىىيحٝ -ىري صؽا دلل ٞ٦ةر٩ذ ٫ث٧ة ظٞٞذ ٫اٞ٣ةوح يف
أُٝةر اخل٤يش إ٣ؿيب األػؿل[ ،]54كرٗ ٥أف ػٮ٣ح اْ٣ة٬ؿيح أكؿ ٨٦
أوؽرت دل٧ٮٔح ٝىىيح يف ٔ٧ةف ،إال أف ثؽايذ٭ة ل ٥دك ٨ثؽايح
ممة ٕ٩ؿ ٨ٔ ٫ٚلك ابلؽايةت ،ا٣يت ن
اغبلة ٦ة دكٮف م١ذٛ٪ح بيشء ٗري

٤ٝي ٨٦ ٢اتلٕث ،كٔؽـ ا٠ذ٧ةؿ اجلٌش اٛ٣ينٞٚ ،ؽ اكف مكذٮل
ن
٠ذةثح اٞ٣ىح دلي٭ة صيؽا ٨٦ ،ػبلؿ د٪ةكهلة ل٤عؽث اٞ٣ىيص،
كاتلٕجري ٔ ٫٪ث٘٤ح أدثيح رٝيٞح[.]55

ك ٓ٦ثؽايح اٞ٣ؿف احلةدم كإ٣رشي ،٨ننُخ ال١ذةثح اٞ٣ىىيح
ن
ن
ننةَة م٤عٮّة ،كدكةزؿت األق٧ةء ا٣جكٮيح يف دلةؿ الرسدٕٚ ،ؿؼ

الٮقٍ اثلٞةيف أق٧ةء نكةايح ٔؽة ٪٦٭ة /صٮػح احلةرزيح٬ ،ؽل
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اجل٭ٮريح ،برشل الٮ٬يبيح ،رمحح امل٘زيكيح ،مؿي ٥اجلعٮيحٚ ،ةيـة

احلٕٞٮبيح ،ق٧رية اخلؿكويحٚ ،ةَ٧ح إ٣جيؽا٩يح ،كظ٪ةف امل٪ؾريح،

كٗري ٨٬مم ٨ا٩ذ٧ني إىل اجلي ٢اتلةيل ل٤ضي ٢اذلم أَ٤ٔ ٜ٤ي ٫يف
ز٧ة٩ح٪يةت كتكٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض "صي ٢اجلةٕ٦ح" ك٨٦ ٨٬

الاكدجةت البليئ تكىن هل ٨االتلعةؽ جبةٕ٦ح الكُ٤ةف ٝةثٮس -ك٨٦
زٗ ٥ري٬ة  ٨٦مؤقكةت اتلٕ٤ي ٥إ٣ةيل -ا٣يت ٚذعخ ابلةب كاقٕة
ىلع مرصأي ،٫أ٦ةـ ظؿًلح اإلثؽاع األديب يف ق٪ُ٤ح ٔ٧ةف ،ككٚؿت
امل٪ةخ اذلم أق٭ ٥يف كالدة أق٧ةء ٠سرية.

كرٗ ٥ذل ،ٟثؽا أف األ٩ىث الكةردة ،اظذةصخ إىل ٔٞؽ اكم ٢ثٕؽ

اٛ٣ٮج األكؿ ٨٦ ،ػؿجيةت اجلةٕ٦ح ،إىل أف د٪١٧خ  ٨٦تكضي٢

ظٌٮر٬ة البلٚخ ،يف اعل ٥الرسد اٞ٣ىيص ،ثٕؽ اعـ .2000

إذ ثؿزت ٝةوةت ٔؽيؽات ػبلؿ إٞ٣ؽي ٨امل٪رص٦ني ،صنئ إىل

اعل ٥اإلثؽاع اٞ٣ىيص ٨٦ ،ثٮاثح االٛ٩ذةح ىلع اآلػؿ اخلةريج،
ن
٠سريا  ٨٦د٪ٞيةت ا٪ٛ٣ٮف ابلرصيح كالكح٧٪ة كاملرسح،
كاقذٛؽف
كالبليت دٕؽ أثؿز ٨٬برشل ػٛ٤ةف.

٩بلظِ أيٌة كٞٚة ملة اَ٪ٕ٤ة ٔ٤ي ٨٦ ٫دراقةت ػةوح ثةلرسد
ي
ا٧ٕ٣ةين ،ك٦ة ظى٪٤ة ٔ٤ي ٨٦ ٫دل٧ٮاعت ك٩ىٮص ،اتلأكيؽ ىلع ٩ؽرة

اجلىٮص ا٣يت تكذ٤٭ ٥اتلةريغ ا٧ٕ٣ةين ،كرب٧ة ذل ٟالدىةؿ اتلةريغ
ٌ
ثةلكيةقح ٠ؾل( ٟرسد اجلكؽ) ك٦ة يذٮٚؿ ٔ٤يٗ ٨٦ ٫ٮايح كإٗؿاء،
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كرب٧ة يؿصٓ ذل ٟإىل قُٮة اتلٞةحلؽ كجتؾر٬ة يف املؼيةؿ االصذ٧ةيع
ا٧ٕ٣ةين.

كدذٕ٧ؽ اغبليح اتلضةرب اٞ٣ىىيح اهلؿكب إىل األ٦ةـ ،ثةٔذ٧ةد
ن
ٌ
املٮاربح كاتلؼيف ،كاختةذ٬ة ٦ؽػبل القتُ٪ةؽ امل١جٮت كالكةك،٨
ٌ
كدذ٧ذٓ ثٞ٧ؽار ٠جري  ٨٦الؿمـ كاتلأكي ،٢جيٕ٤٭ة ٝةدرة ىلع اتلُٮاؼ،
[]56

يف اغثةت زاػؿة  ٨٦املٕةين

ن
ٔ٧ٮ٦ة ثةدلراقةت اجلٞؽيح لٞ٤ىح
ا٬ذ٧ةـ ٠ذةب اٞ٣ىح ا٧ٕ٣ة٩يح
اٞ٣ىرية ،إذ أف ٞ٩ؽ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ٔ٧ةف ،اكف كأينة ثُٕ٧يةت

ن
ٔ ٥٤الرسد احلؽير ،ككّ ٙد٪ٞيةد ٫كأدكاد ٫دٮّيٛة صيؽا.
دتجٮأ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف املن٭ؽ األديب يف ق٪ُ٤ح ئ٧ةف ،ماك٩ح
٦ذٞؽ٦ح ،ك ٨٦ػبلؿ دتجٓ دُٮر أماكؿ اٞ٣ه ٨٦ ،ظير اثذاكر

أقةحلت كأ٧٩ةط صؽيؽة ل٤رسد ،كي٧ك ٨اٞ٣ٮؿ /إف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية
يف ق٪ُ٤ح ئ٧ةفٗ ،ؽت ػبلؿ الك٪ٮات األػرية ،اإلثؽاع األثؿز يف
ن
ن
كد٪ٮاع كٗىن ،كملكخ ى ٦ن
ٕ٧٤ة
إ٩ذةصة
٠ذةثح األص٪ةس األدثيح ،كأكث٬ة
[]57
٦ذ٧زيا يف احلؿًلح اثلٞةٚيح ا٧ٕ٣ة٩يح
ن ًن
األمؿ ثة٣جكجح لئلثؽاع األ٩سٮم ،ي٪ى٭ؿ يف أم ُٝؿ يف اإلثؽاع

األ٩سٮم إ٣ةـ ث٧ؼذ ٙ٤دْ٧٭ؿاد ٫كجت٤يةد ،٫أل٪٩ة نكتنٕؿ "اثذٕةد

الرسد األ٩سٮم إ٣ؿيب ،كبٮيع دمةيل ظةد ٨ٔ ،اإل٤ٝي٧يح الٌيٞح
كوريكرد ٫ث٤ٮرة إثؽأيح ،دٌئ مٮاصٓ األ٩ٮزح كماكثؽاد٭ة ،يف ز٨٦
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حم٧ٮـ ثةٌٛ٣ةايةت كالبلٚذةت املكذٮردة كاملؿٝنح ،كبنٕةرات
ظٞٮؽ اإلنكةف كظؿيح اٛ٣ؿد ،كظٮاٚؿ إ٣ٮملح ا٣يت د٧كغ اهلٮيح

كدُيط ثةخلىٮويح اثلٞةٚيح"[.]58

اٞ٣ةرئ لٞ٤ىح ا٧ٕ٣ة٩يح ثأٝبلـ نكةايح ،ال دٛٮد ٫مبلظْح اتلي٧ح

ٛ٩ك٭ة ،ا٣يت انن٘٤خ ث٭ة ال١سري  ٨٦رسديةت املؿأة /ابلٮح كاٛ٣ةرس
إ٣رصم ،كاٛ٣ؿد كاجل٧ةٔح يف ٌٚةيئ ابلؽاكة كاملؽي٪ح ،كالؿص٢

الك٤يب ،كاآلػؿ املكتجؽ كالـكصح املٞ٭ٮرة ،كاتلٮؽ إىل اتلعؿر ٨٦

الكُ٤ح اذل٠ٮريح اٞ٣ةثٌح ،كاتلعٛـ  ٨٦ثجيح مٮ ٙٝدٚةيع ،أكث

٠ ٨٦ٮ ٫٩مٮٕٝة ل ،٢ٕٛ٤كٔؾاثةت احلت املض٭ي.

حتؽ كماكثؿة ،أكث ٨٦
ك ٓ٦ذل ٟال خت٤ٮ ثٕي اٞ٣ىه  ٨٦و

٠ٮ ٫٩كيع ثةجلؽيح كاملكةكاةٚ ،لك يشء يذ٭ةكل أ٦ةـ اٞ٣ٮا٩ني
الكةظٞح لؤلثجيح االصذ٧ةٔيح ،كيف احلٞيٞح أف ”املؿأة ْل امل٪ذضح

احلٞيٞيح ل٤سٞةٚح االصذ٧ةٔيح ،كإف ل ٥دك٠ ٨ؾلٚ ،ٟبكجت ٨٦
كصٮد٬ة دجذش د ٟ٤اثلٞةٚح٧٠ ،ة أ٩٭ة يف الٮٝخ ٛ٩ك ٫د٧ةرس ن
٩ٮاع ٨٦
اال٩ذٞةـ ٛ٩ ٨٦ك٭ة ،أل٩٭ة ترسب ١ٚؿة أ٤ٌٚيح الؿص٤ٔ ٢ي٭ة ٨٦

ػبلؿ ٦ة د٧ةرق ٨٦ ٫د٧يزي ثني أث٪ةا٭ة اذل٠ٮر كاإل٩ةث[.]59

كبةالظة٣ح لٮرٝح الاكدجح كاجلةٝؽة ا٧ٕ٣ة٩يح ٦ىن الك٤ي٧يح[ ]61جنؽ
أف اٞ٣ةوح ا٧ٕ٣ة٩يح٠ ،ؾات اكدجح تنرتؾ يف ٧٬ٮ٦٭ة اخلةوح ٠أ٩ىث
 ٓ٦املؿأة بنلك اعـ .كْل ٠ؾات اكدجح يأيت اػذبلؼ ٠ذةثذ٭ة ٔ٨
77

٠ذةثح الؿص ٢يف املٌ٧ٮف ،ك٣حف يف َجيٕح كرشكط كأدكات اإلثؽاع
الرسدم كد٪ٞيةد.٫

ك٦س٧٤ة اقذ٤٭٧خ ا٣رتاث النٕيب يف رسد٬ة ،اعجلخ ٠ؾلٟ

مٮًٮاعت ظؽيسح ك٦جذ١ؿة ،حتخ كطء اإليٞةع الرسيٓ لٕ٤رص
ك٧٬ٮ ٫٦كحتٮالد ،٫كدأزري ٬ؾا اتليةر اجلةرؼ ىلع اخلىٮويح كاهلٮيح
اثلٞةٚيح ،يف اعل ٥دذٌةءؿ املكةظةت ثني ”ٝج ٫٤األربٕح“ ٚيٌ٪ٮم

ٔ٤ي٬ ٫ةد ٙحم٧ٮؿ ،اعثؿ ل٧٤اكف كالـ٦ةف.

كيف ٬ؾا الكيةؽ ،ل ٥خت ٢اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ا٧ٕ٣ة٩يحْ٪٠ ،رياد٭ة يف

اخل٤يش إ٣ؿيب ٨٦ ،د٧ـؽ حمةكالت اخلؿكج ٔ ٨أقةحلت الىيةاغت
الرسديح املألٮٚح ،ك ٜ٤ٝاالثذاكر كالكيع إىل اتلُٮيؿ ،كدٮدؿ كٕ٦ة٩ةة

حمةكالت اتلضؿيت املكذ٧ؿة.

78
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تنري د٠ذٮرة لكس ٥صرب[ ]61إىل أف ابلؽايح اجلةدة لٞ٤ىح اٞ٣ىرية
يف إ٦ةرة ُٝؿ ،اك٩خ يف إ٣ةـ ٪ٔ 1971ؽ٦ة وؽرت دل٤ح ” ي
ا ٕ٣يؿكبح“
ن
اُٞ٣ؿيح ،كاظذٌ٪خ ٔؽدا  ٨٦املجؽٔني كاملجؽاعت.

كادٌعخ مبل٦ط اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ُٝؿ أكث ٓ٦ ،وؽكر ثٕي

املضبلت اثلٞةٚيح ،كيف ٞ٦ؽ٦ذ٭ة ”دل٤ح ادلكظح“ ك٦ة دبل٬ة ٨٦
دكريةتٌ ،
رقؼخ أٝؽاـ اٞ٣ىح اٞ٣ىرية.
كال م ٟأف املذتجٓ ملكةر اٞ٣ىح اُٞ٣ؿيح اٞ٣ىرية٪٦ ،ؾ

قجٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض ظىت اآلف ،جيؽ٬ة ٝؽ د٤ٞ٪خ ثني خمذٙ٤
االجتة٬ةت ،كَؿأت ٔ٤ي٭ة ال١سري  ٨٦اتلعٮالت٦ ،س٤٭ة يف ذل٦ ٟس٢
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ابلرلاف إ٣ؿبيح األػؿل ٪٦ؾ ا٣جنأة كظىت اآلف.

كًل٧ة الظْ٪ة يف ٝؿاءد٪ة ل٧٤ن٭ؽ الرسدم إ٣ؿيب ،أف اتلجةي ٨يف

دةريغ ّ٭ٮر اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ابلرلاف إ٣ؿبيح[ ]62يٕٮد إىل اتلجةي٨
يف دةريغ ّ٭ٮر الىعةٚح األدثيح ،ا٣يت اظذٌ٪خ ننأة اٞ٣ىح
اٞ٣ىرية ،كَل اْ٣ٮا٬ؿ األدثيح احلؽيسح.

كٌٕ٩ؽ ٪٬ة ٦ة ذ٬ت إحل ٫د٠ذٮر ٔجؽ اهلل اثؿا٬ي ٥يف أف الكيةؽ
ٌ
ن
ٕ٦يةرا ٞ٩ؽينة ٩٭ةاينة ،يف
اتلةرييخ يف ننأة األ٩ٮاع األدثيح ،ال يٕؽ
اجلٮدة ا٪ٛ٣يح.

79

كًلْ٪رياد٭ة يف املرشؽ كامل٘ؿب إ٣ؿبحني ،جنؽ أف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية

اُٞ٣ؿيحٝ ،ؽ اخنؿَخ يف اهل٧ٮـ إ٣ة٦ح كاهل٧ٮـ النؼىيح.

ٚججيذ٭ة ادلالحلح٦ ،ذى٤ح ثةملؿصٕيةت اثلٞةٚيح ا٣يت ٝة٦خ

ثذ٧سي٤٭ة ،كد٪ٮٔخ ٚي٭ة أقةحلت الرسد ثني الىيٖ اذلاديح

كاملٮًٮٔيح ،كم٭ؽت ْ٦ة٬ؿ جتؿيت ٠سرية٪٦ ،٭ة ٦ة خيه االقذ٘٪ةء
ٔ ٨احلؿًلح الرسديح ،ك٪٦٭ة ٦ة خيه ختُٰ الٮو ٙاتل٤ٞيؽم يف

ث٪ةء احلؽث كب٪ةء النؼىيح ،كدٮّي ٙد٪ٞيةت الرسد احلؽيسح،
[]63

اكتلؽايع احلؿ كامل٪ةصةة كديةر الٮيع ،كدؿاك ٥الٮٝةآ

كٗري

ذل.ٟ

كال م ٟأف الٮيع اجلٞؽم اآلف ٝؽ ختُٯ إماك٩يح ٝجٮؿ أم

دى٪ي ٙأديب يٞٮـ ىلع املٮًٮاعت  ٨٦دكف قٮا٬ة ،كيف ًٮء

اتلُٮرات امل٪٭ضيح احلؽيسح يف اجلٞؽ ،يجن٘ ٢اجلةٝؽ ثةدلرصح األكىل،
[]64

ثةجلْؿ إىل اجله يف ًٮء األثجيح الرسديح كاألق٤ٮبيح كادلالحلح

كيف الكيةؽ يبلظِ ننةط كُٔةء اٞ٣ةوح اُٞ٣ؿيح ْ٪٠رياد٭ة

 ٨٦اٞ٣ةوةت إ٣ؿبيةت البليت ا ٨٦ ٨ٞ٤ُ٩رٌلـ إرث  ٨٦اتل٧يزي،

٩٭ي يف ٝٮا٩ني األثجيح اإلصذ٧ةٔيح ،كالٮصؽاف اثلٞةيف كا١ٛ٣ؿ
اجلربم.

كال م ٟأف اجل٭ٌح ا٣يت ثؽأت تن٭ؽ٬ة ُٝؿ٪٦ ،ؾ قتيجيةت

اٞ٣ؿف املةيضٗ ،ريت  ٨٦كًٕيح املؿاة اُٞ٣ؿيح يف احليةة إ٣ة٦ح٥٤ٚ ،
80

دٕؽ املؿأة اُٞ٣ؿيح ،يف ٔـ٣ح ػ ٙ٤أقٮار اثلٞةٚح االصذ٧ةٔيح
اٞ٣ةثٌح٠ .ؾل ٟأوجط دكر٬ة أكث ٚةٔ٤يح ،يف ٔ٤٧يح اتل٘يري اثلٞةيف

كاالصذ٧ةيع كالكيةيس.

كبُجيٕح احلةؿ ا١ٕ٩ف ذل ٟىلع ا٪ٛ٣ٮف الرسديح٪ٚ ،ة٣خ ا٬ذ٧ةـ

ٚةاٝ ٨٦ ٜج ٢املؿأة اُٞ٣ؿيح .كرب٧ة أف ذل ٟملة يتيع ٫الرسد ٨٦
ن
ٌٚة وء ػةص ،ل٤ذٕجري ٔ٧٬ ٨ٮـ املؿأة ،ث٪٧أل ٔ ٨املذُ٤ٛنيٌٚ .بل
ٔ٠ ٨ٮف الرسد أداة صجةرة يف اتل٘يري االصذ٧ةيع.

٪٦ؾ الكجٕيجيةت ،دٮاىل ّ٭ٮر ٝةوةت ٦جؽاعت ٠أـ أكس ،٥كَل

قةل ،٥كب٭يح يٮق ٙاملةليك ،كظىح إ٣ٮيض ،كًلسريات ٗري.٨٬

د ٨٤ٞ٪دميٕ٭ ٨ثني خمذ ٙ٤املؽارس ،ككّ ٨ٛخمذ ٙ٤األقةحلت،

ٚجؽايح اٞ٣ىح يف ُٝؿ اك٩خ بكيُح اكبلؽايةت يف أم ماكف آػؿ،
٦٭٤٭٤ح ا٣جكش كخم٤ؼ٤ح ابلجيح ،كٚةٝؽة ٌ
ملٞٮ٦ةت ا ،٨ٛ٣إال أف دٟ٤
املعةكالت األكىل٦ ،٭ؽت اُ٣ؿيْ٣ ٜ٭ٮر جتةرب الظٞح ،حم٧١ح
[]65

ا٣جكش كٝٮيح ابلجيح ك٦ذ٧ةق١ح اجلؾكر

كألٗؿاض ٝؿاءاد٪ة يف اٞ٣ىح اُٞ٣ؿيح امل١ذٮبح ثأٝبلـ نكةايح،

قترتًلـ اجل٧ةذج مٮًٮع ٝؿاءاد٪ة ،يف ثٕي األٝبلـ ا٣جكةايح إلُٔةء

١ٚؿة اع٦ح لٞ٤ةرئ الكٮداين كإ٣ؿيب ٨ٔ ،اتلض٤يةت اإلثؽأيح
كاخلىةاه ا٪ٛ٣يح ،كاال٬ذ٧ة٦ةت كاملٕةجلةت ،ا٣يت اػذُ٭ة ٥٤ٝ
اٞ٣ةوح اُٞ٣ؿيح.

81

كٝؽ م٤٧خ ٧٩ةذص٪ة لٞ٤ىح اٞ٣ىريةٝ ،ةوةت ثؿزف ٪٦ؾ

٪٦ذى ٙقجٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض٠ ،لكس ٥صرب ك٩ٮرة آؿ قٕؽ،
كأػؿيةت صنئ ثٕؽ ،٨٬لكٮلٮة ابلٌٕ٪ل ك٬ؽل اجلٕيِل ،اعئنح أمحؽ،

٩ٮرة حم٧ؽ ٚؿج.

دذ٧زي ٬ؤالء الاكدجةت ثأٔ٧ةؿ اتل٪١ي ٟاٛ٣ين ملٕةجلح اٌٞ٣ةية

االصذ٧ةٔيح ،ثأق٤ٮب يذض٪ت اتلٞؿيؿيح كابلٮح املجةرش ،كي٤ضأ إىل
ن
اإلحيةء كاإلي٧ةء ثؽال  ٨٦الرصاظح كاإلٔبلف.
ن
كْ٩ؿا إلق٭ة٦ةت أٝبلـ نكةايح ثةذػح ،يف دلةؿ اٞ٣ىح يف ُٝؿ،

كأثؽأ٭ة الؿكايئ املذ٧زي ٠ؾل ،ٟػىى٪ة ٨٬ثةختةذ ٧٩ةذص٭٨
الؿكاايح يف اجلـء اثلةين ٬ ٨٦ؾق اثلبلزيح اجلٞؽيح ،دٛةدينة تل١ؿار
األق٧ةء ٝؽر االماكف ،يف صجيس اٞ٣ىح كالؿكايح.

ال م ٟأف ”دل٧ٮٔح لكس ٥صرب (كصٓ امؿأة ٔؿبيح) كدل٧ٮٔح

٩ٮرة آؿ قٕؽ (ثةآ اجلؿااؽ) تنلكف ٤ٞ٩ح ٩ٮٔيح يف مكرية اٞ٣ىح
[]66

اٞ٣ىرية يف ُٝؿ“

د٧زيت اٞ٣ةوةت اُٞ٣ؿيةت ،ثةجلؿأة ٗري إ٣ةديح يف ٕ٦ةجلح

املٮًٮاعت ا٣يت خته املؿأة كاعمل٭ة األ٩سٮمٚ ،ةقذؼؽ ٨٦اٞ٣ىح

٠أداة لكذضيٕ٦ ٢ةرًذ٭ ٨ل٤ذٞةحلؽ ابلةحلح كاٞ٣ي ٥اجلةاؿة ،ا٣يت دْ٪ؿ

إىل املؿأة ْ٩ؿة ادلك٩يح ،كإثؽاء رٗجذ٭ ٨النؽيؽة كمنةٔؿ٨٬
امل١جٮدح ،يف حتُي ٥اٞ٣يٮد االصذ٧ةٔيح امل١ج٤ح حلؿيذ٭ة ،كق٪بلظِ

ذل ٟثٮًٮح ػبلؿ ٩ه ”قأـ“ ٕ٣ةئنح أمحؽ.
82

كٝؽ رًلـ٩ة ىلع لكس ٥صرب ك٩ٮرة آؿ قٕؽ كلٮلٮة ابلٌٕ٪ل ٝؿاءاد٪ة
ن
اتلُجيٞيح يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كالؿكايح أيٌة ،إىل صة٩ت آػؿيةت٨٦ ،

أُٝةر اخل٤يش كمج ٫اجلـيؿة كذل ٟملة ا٦ذةزدة ث٠ ٨٦ ٫سةٚح اال٩ذةج
 ٨٦ص٭ح كاق٭ة٦ةد٭ ٨ا٣يت ال ختُب٭ة إ٣ني يف دُٮيؿ  ٨ٚاٞ٣ىح
اٞ٣ىرية يف ُٝؿ ،ث٧ة يٌٕ٭ ٨يف مىةؼ الؿااؽات يف اخل٤يش إ٣ؿيب

يف ٬ؾا اجلجف الرسدم املؿاكغ امل٤عةح.

ٞٚؽ ادىٛخ مكريد٭٧ة (لكس ٥صرب ك٩ٮرة آؿ قٕؽ)اٞ٣ىىيح

ثةالدىةؿ ،اذلم ا٦ذ٤ك ٨ػبلهل ،ال١سري  ٨٦األدكات كامل٭ةرات
ا٪ٛ٣يح ،يف اٛ٣رتة  ٨٦الكجٕيجيةت ظىت اآلف.

ث ٢يٕٮد إحل٭٧ة ا ٢ٌٛ٣ال١جري يف خت٤يه اٞ٣ىح اُٞ٣ؿيح٨٦ ،
املبل٦ط الؿك٦ةنكيح اللكقي١يح دؽرجيينة ،كاملي ٢إىل اإلحيةء كا٣رت٦زي
ن
ثؽال  ٨٦اتلرصيط كاإلٔبلف.
٧٠ة أف اجله اٞ٣ىيص ٔ٪ؽ٧٬ة حيةكؿ اتل٘ ،٢٘٤إىل داػ٢

ٛ٩ٮس األمؼةص كيكتُٞ٪٭ة ثأق٤ٮب ٝىيص ٔرصم.

كيف ٬ؾا الكيةؽ دٕذرب دل٧ٮٔح ”أ٩خ كاغثح الى٧خ كا٣رتدد“

للكس ٥صرب أكؿ دل٧ٮٔح ٝىىيح ،ىلع الؿٗ ٨٦ ٥أ٩٭ة ل ٥دك ٨أكؿ
اكدجح ٝىىيح ،إذ اك٩خ ٝىذ٭ة األكىل ”رشخ يف املؿآة“ مكجٮٝح
ي
ثٞىه ٔؽيؽة لاكدجةت أػؿيةت.
إال أف ٬ؾق اٞ٣ىح -ظكت ٞ٩ةد -دٕذرب ٛ٦ةرٝح ٔ ٨اٞ٣ىه

الكةثٞح ٨٦ ،ظير ا٦ذبل٠٭ة لؤلدكات ا٪ٛ٣يح كد٪ٞيةد٭ة ،ك٬ؾا ٦ة
83

دؤًلؽق دل٧ٮٔذ٭ة ابل١ؿ ”أ٩خ كاغثح الى٧خ“ كا٣رتدد الىةدرة ق٪ح
 1978كا٣يت ي٧ك ٨أذجةر٬ة أكؿ دل٧ٮٔح ٝىىيح يف ُٝؿ ثةملٕىن
[]67

اٛ٣ين جلجف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية

إف اٞ٣ىه ا٣يت دذٌ٪٧٭ة ٬ؾق

املض٧ٮٔح ،دٕذرب  ٨٦ثٮا٠ري اإل٩ذةج اٞ٣ىيص للكس ٥صرب ،كٝؽ
نرشت دميٕ٭ة يف الكجٕيجيةت كاثل٧ة٩ح٪يةت يف دل٤ح ادلكظح.
ٌ
كدىٮر صٮا٩ت
كدٕة٣ش ٬ؾق اٞ٣ىه ثٕي اٌٞ٣ةية االصذ٧ةٔيح،

احليةة االصذ٧ةٔيح يف د ٟ٤اٛ٣رتة ،كْل يف ٧ْٕ٦٭ة ٔبلٝح الؿص٢

ثةملؿأة ،كٕ٦ة٩ةد٭ة كدُٕ٤ةد٭ة.

84

- 11 -

اٞ٣ةرئ تلضؿب ًح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثأٝبلـ نكةايح يف دك٣ح اإل٦ةرات

إ٣ؿبيح املذعؽة ،يبلظِ ذل ٟاٛ٣ؿؽ ثني ثؽايةد٭ة اتلٞؿيؿيح

الٮْٔيح ،كرا٪٬٭ة املعذ ٨ٞثةإلحيةء كدٮدؿ اإليٞةع الرسدم ،كابل٪ةء
الـ٦ين.

٪٧ٚؾ ا٣جنأة كاتلأقحف يف قجٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض ،اكثؽت

اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثأٝبلـ نكةايح يف دك٣ح اإل٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة٦ ،ة
اكثؽدْ٩ ٫رياد٭ة يف اخل٤يش إ٣ؿيب ّ ٨٦ؿكؼ ا٣جنأة كاتلُٮر ،ن
دجٕة
ل٤ذعٮالت ا٣يت ي٧ؿ ث٭ة لك ُٝؿ ،كيف قيةؽ ػىٮويةد ٫ا٣يت د٧زيق
ٔ ٨األُٝةر األػؿل.

الرسد ٔ٧ٮ٦ة يف اإل٦ةرات ٦ؽي ٨هلؾق االُ٩بلٝح يف اآلٚةؽ

الؿظيجح ل٤عيك ”ثذأقحف ادلك٣ح“ ا٣يت أق٭٧خ يف اُ٩بلٝذٚ ،٫ي٧ة
ينجٛٝ ٫ـة اٛ٣٭ؽ ادليةل١ذي١يح ثذٕجري ٬رب٦ةس!

ٚج٧يبلد ادلك٣ح املٮظؽة ”دأقف كدأكؽ  ٢ٕٚاٞ٣ه ً ٨٧آحلةت
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األدب كاإلثؽاع األػؿل“

اك٩خ ثؽايح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثأٝبلـ نكةايح يف اإل٦ةرات ٓ٦
أكؿ ٌ
الؿااؽة ”ميؼح اجلةيخ“ ك”مؿي ٥دمٕح ٚؿج“ ا٣يت نرشت ٌ
ٝىح
ٝىرية هلة ثٕ٪ٮاف ”الؿظي “٢يف إ٣ةـ  1970ث٧ضٌ٤ح ”أػجةر يد ٌ
يب“.
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ٍ
كد٤ذ٭ة ث٧ض٧ٮٔذني ٝىىيتني” /ريةح الن٧ةؿ“ ك”إ٣ـؼ ىلع أكدةر
اٛ٣ؿح“.

كيف احلٞيٞح إىل ميؼح اجلةيخ ،دٕٮد ريةدة ٬ؾا اجلجف ٌ
الرسدم،
اتلةرخييح ،يف ٠ذةثح ٌ
ٌ
ٌ
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كدٮَي٪٭ة
األقجٞيح
ٞٚؽ اك٩خ هلة
كراعيذ٭ة ،يف املن٭ؽ الرسدم اإل٦ةرايت
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ٚيف دل٧ٮٔذي٭ة ”الؿظي “٢ك”ريةح الن٧ةؿ“ ،جنؽ ا٬ذ٧ة٦٭ة دؿًلـ

ىلع اهل٧ٮـ االصذ٧ةٔيحٚ ،ي٧ة خيه احليةة الـكصيح ،كاتل٘ريات
احلٌةريح كاالصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح يف ابلبلد.

٠ؾل ٟجنؽ٬ة ٔربت ثؽرصح أ ٨ٔ ٢ٝالكيةيس٧٠ ،ة امذ٘٤خ

أدكاد٭ة الرسديح ،يف دي٧ح االٗرتاب الكيةيس كاحلؿب.

كإذا أرد٩ة أف ٩ذعؽث ٔ ٨ق٧ةت اع٦ح ٞ٣ىح ميؼح اجلةيخ،

ٚإ٪٩ة جنؽ٬ة تكذؼؽـ أقةحلت خمذٛ٤ح يف اٞ٣ه .أٗ٪خ امل١ذجح
اإل٦ةراديح يف مؿظ٤ح ٦٭٧ح  ٨٦مؿاظ ٢دُٮر الرسد ،ا٣يت اتك٧خ

ثةالوبلح االصذ٧ةيع.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أػه
كا٣جكةايح ىلع كص٫
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية اع٦ح،
دأػؿ ّ٭ٮر

ثةإل٦ةرات ٝيةقة ثْ٪رياد٭ة يف املرشؽ ،كبٕي ثرلاف اخل٤يش ،ل٪١٭ة
ن
٦ة بلسخ ٪٦ؾ ننأد٭ة ٦زتا٪٦ح  ٓ٦ا٠تنةؼ اجل ،ٍٛأف دٕةٝجخ ىلع
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مؿاظ ٢إزد٬ةر كًلسةٚح؛ رسديني

ٚةُٛ٣ؿة االٝذىةديح ا٣يت م٭ؽد٭ة اإل٦ةراتٕ٣ ،جخ دكر ن
٦٭٧ة
ن
كظةق٧ة يف ازد٬ةر الرسد ،ك٦ة دجٓ ٬ؾق اُٛ٣ؿة  ٨٦حتٮالت ىلع
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وٕيؽ اثلٞةيف كاالصذ٧ةيع كالكيةيس٩ ،تيضح ال٠تنةؼ كاقتس٧ةر
اجل.ٍٛ

ٚاكف  ٨٦اُ٣جييع أف يرتا ٜٚاالزد٬ةر اثلٞةيف  ٓ٦اجل٧ٮ

االٝذىةدم ،كأف ي١ٕ٪ف ىلع من٭ؽ الرسد٠ ،أظؽ امل١ٮ٩ةت

املٛى٤يح ل٧٤ن٭ؽ اثلٞةيف.
مؿت ٌ
ٌ
اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثةٝبلـ نكةايح يف اإل٦ةرات ث٧ؿاظ ٢خمذٛ٤ح

٪٦ؾ ا٣جنأة كاتلأقحف ،ث ٥٤ٞميؼح اجلةيخ كمؿي ٥دمٕح ٚؿح ظىت
اآلف ،إذ اردجُخ يف ننأد٭ة ،ثةُ٩بلٝح اتلٕ٤ي ٥اجلْةَل لٛ٤ذيةت،

ككق ٥امل٪ضـ الرسدم يف د ٟ٤اٛ٣رتة٠ ،جؽايةت جتؿبح الرسد يف أم
ماكف اتلٮآً يف املٌة٦ني؛ ٩ذةج األقٮار اإلصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح
إ٣ةحلح ،ا٣يت دٞجٓ املؿأة ػٛ٤٭ةٚ ،ذجٮح ٔ ٨األقٮار ك٦ة ػٛ٤٭ة ،دكف

أف جتؿؤ ىلع اتلٕجري ٔ ٨دةثٮ٬ةت املضذ ٓ٧كاثلٞةٚح اٞ٣ج٤يح اٞ٣ةثٌح.
ن
٣ك ٨محبنة ٚنحبنة ثؽأت املؿأة اإل٦ةراديح دٛذط ز٘ؿادة يف ٬ؾق
األقٮار ،تلٛكط ل٧٤ضذ ٓ٧اذلم يٕحل داػ٤٭ة َةٝح لبلَبلؿ ىلع
املضذ ٓ٧ػ ٙ٤ختٮـ ٬ؾق األقٮار.

ٚجؽأت رسديةد٭ة دٌ٪ش ثةتكةع رؤيذ٭ة ،كد٧ؽد مكةظةت الؿؤية

 ٨٦زكاية خمذٛ٤ح ،إىل صة٩ت اتل٘ريات ،ا٣يت دُةؿ الٮا ٓٝكاألم٪١ح
ظٮهلة.

ن
ن
كاًعة يف جتؿبح
ٌ٩ضة
إىل أف م٭ؽت تكٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض،

الرسد كرب٧ة اكف ٦ة اننع٪خ ث ٫تكٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض ٨٦ ،كٝةآ
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كأظؽاث حم٤يح كإ٤ٝي٧يح كًلٮ٩يح ٦ؽكيح ٦س٤خ ظؿب اخل٤يش اثلة٩يح
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ٛ٦ى٤٭ة األقةيس

ٚي٧ة ينج ٫الىؽ٦ح املـلـ٣ح ا٣يت رصخ لك

يشء.

كبُجيٕح احلةؿ ل ٥يك ٨الرسد ث٪٧أل ٔ٬ ٨ؾق الىؽ٦ح ،ك٦ة

وةظج٭ة كدٕؽا٬ة  ٨٦حتٮالت ػةوح دـا٪٦خ وؽ٦ح احلؿبٓ٦ ،
ٌ
ٌ
أص٪بيح ،كرأي٨
دراقذ٭ ٨جبةٕ٦ةت
ٔٮدة أٚٮاج  ٨٦البليت أد٨٧٧
ن
اعل٧ة آػؿ كظيةة أػؿل كأ٩ةس آػؿي٦ ]72[٨ة كًٓ لك جتؿبذ٭٨
اإلنكة٩يح يف ثبلد ،٨٬مٮًٓ أقب٤ح خمذٛ٤ح يف مكذٮيةد٭ة
كمٌة٦ي٪٭ة.

كال م ٟأف ٬ ٓ٦ؤالء ،ا٩ذ ٢ٞالرسد إىل مؿظ٤ح صؽيؽة ،ن
ْ٩ؿا

لبلٛ٩ذةح ىلع امل٪ذش اإلثؽايع ا٘٣ؿيب كْ٩ؿيةت الرسد احلؽيسح،
كاتلٕؿؼ ىلع د٪ٞيةت اجلىٮص ،ك٦ة حي ٫٤٧الرسد  ٨٦إماك٩يةت
صجةرة يف اتلٕجري ٔ٪٭٠ ،٨ؾات كٌٔٝ ٨ةية دلذٕ٧ةد٭٧٠ ٨ٮًٮاعت

رسديح م٤٭٧ح.

ٚذج٤ٮرت ”اٞ٣ىح اٞ٣ىرية اإل٦ةراديح ثأٝبلـ نكةايح“ إىل ٝىح

ثةلرشكط كاتل٪ٞيةت املٕةرصة يف الرسد اٞ٣ىيص احلؽيرٕ٧٤ٚ .خ
أق٧ةء صؿيبحُٔ ،ؿت ق٧ةء ابلٮح اكٞ٣ةوح كالنةٔؿة ّجيح مخحف.
ن
كاًعة أف جتؿبح اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف اإل٦ةرات ثأٝبلـ
ك١٬ؾا ثؽا
نكةايح ٝؽ د٪١٧خ  ٨٦االردٞةء ملؿظ٤ح "٦ذٞؽ٦ح دٚ ٥ي٭ة ٠رس
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النلك اٛ٣ين اٞ٣ؽي ،٥كد٪ةكؿ اٌٞ٣ةية كاملٮًٮاعت ً ٨٧قيةٝةت

ظؽيسح[ٞٚ ]73ؽ ثؽأت جت٤يةت صؽيؽة يف اٞ٣ىح ا٣جكٮيح٪ٔ ،ؽ٦ة
ثؿزت دل٧ٮٔح  ٨٦الاكدجةت دٞؿيجنة  ٓ٦ثؽايح األٛ٣يح اثلةثلح ،كبؿز
ٕ٦٭ ٨ػُةب ٝىيص نكٮم صؽيؽ.

ظير ملكّ ٨ة٬ؿة دٌٕل  ٨٦مأف املؿأة ٥٤ٚ .دٕؽ ثٕؽ ٬ؾا
ن
ن
مٮًٮاع
مٮًٮاع“ ل١ذةثةت الؿص ٢ث٢
االٞ٩بلب الرسدم ،املؿأة ”

”ل١ذةثةد٭ة“ ٔٛ٩ ٨ك٭ة ٠ؾات٧٠ ،ة أوجط الؿص ٢أيٌة أظؽ أ٥٬
مٮًٮاعد٭ة ٠ؾات اكدجح.

ٚع٤٧خ ٩ذةصةت ٬ؾا اجلي ٢املٕةرصْ٩ ،ؿة خمذٛ٤ح إف ل ٥دك٨

٘٦ةيؿة ،إذ ثؽأت الكةردة اإل٦ةراديح يف إٔ٧ةؿ أدكات احلٛؿ يف اذلات
(ْل) كاملٮًٮع (٬ٮ)٧ٚ .س ٢اجله اٞ٣ىيص ثأٝبلـ نكةايح يف ٬ؾق
األٛ٣يح اثلةثلح حمةك٣ح صكٮرة تلؼُٯ النلك اتل٤ٞيؽم ،يف األثجيح

كاملٌة٦ني ،كدٮّي ٙأدكات اٞ٣ه.
ن
٦ذأزؿا يف ذل ٟثةتلُٮرات كاتلعٮالت ا٣يت جتؿم ىلع وٕيؽ
الرسد يف اعل٦ ٥ة ثٕؽ احلؽازح ،اذلم ٧٬ل االنكةف ككٚؿ رشكط
ا٣زنكع اٛ٣ؿدم كاخلؿكج ٔ ٨املألٮؼ كالكةاؽ٦ ،ة ا١ٕ٩ف ىلع

ابلجيح الرسديح خب٤ؼ٤ذ٭ة ك٬ؽ٦٭ة كإاعدة تن١ي٤٭ة ىلع اجلعٮ اذلم
يذبلا ٓ٦ ٥لك ٬ؾا ا٣تنْٰ كق ٍٞاألٚاكر ظٮجلة .يف اعل ٥اغمي

رٗ ٥كًٮظ ٫كدؿاك ٥اإلصةثةت ا٣يت دٛي ٘٦ةحل ٜأقب٤ذ ٫احلةرٝح.
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٬ؾق اجل٤ٞح ْل ٩ذةج مىةظت ،تل٧ؽد ُ٩ةؽ كدأزري اثلٮرة

الؿ٧ٝيح ،ا٣يت دٕٚخ ثأرٌلف إ٣ةل- ٥ا٣يت اك٩خ أمج ٫جبـر ٕ٦ـك٣ح-
أف دذٞةرب كد٤ذٌف ،تلضذ ٓ٧لك٭ة يف ٗؿٚح و٘رية ،ىلع ص٭ةز رِٝل.

٬ ٓ٧ٚؾق اثلٮرة الؿ٧ٝيح ،م٭ؽت اإل٦ةرات زٮرة يف ٪٦ةيح احليةة
ٌ
اثلٞةٚيح،
املؼذٛ٤ح ،أٌٚخ ثةلرضكرة إىل اٛ٩ذةح املؿأة أكث ىلع احليةة

كا٠تكةب صؿأة أكرب يف ٕ٦ةجلح الٮا.ٓٝ

ك١٬ؾا ثؿزت إ٣ؽيؽ  ٨٦االق٧ةء ا٣يت اتك٧خ ٠ذةثةد٭ة ثك٢

مبل٦ط ٬ؾا إ٣رص٠ ،أق٧ةء الـرٔٮين ،أ٦ي٪ح ثٮم٭ةب ،ظىح دمٕح
الٕ١يب ،قٕةد إ٣ؿيِل ،اعئنح الـاعيبٚ ،ةَ٧ح حم٧ؽ ،حلًل حم٧ؽ،

ثةق٧ح يٮنف ،اثتكةـ املٕبل ،كأق٧ةء املٕ٤ٮَل ،كأرسار امل٪٭ةيل ،كقةرة
اجلؿكاف ،كقةرة اجلٮاؼ ،كميؼح ٔجؽاهلل كاعئنح الٕ١يب ،كوةحلح

اغبل ،كٚةَ٧ح الكٮيؽم[٧٠ ]74ة ملٕخ أق٧ةء ٦ذ٧ؿدة ك٘٦ةمؿة يف
اتلضؿيت الرسدم٠ ،كُ٤ل ُ٦ؿ قي ٙيف دأَري ٬ؾا اجلجف األديب.

إف ٦ة اػرت٩ةق ٧٩ ٨٦ةذج ،ال يٕرب ٔ ٨دل ٢٧ظؿًلح الرسد يف
ن
ن
اعثؿا ىلع اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ثأٝبلـ
مٕةاع
اإل٦ةرات ،كإ٧٩ة يكٍ٤

نكةايح يف ٬ؾا املن٭ؽ ،ث٘ؿض إُٔةء ١ٚؿة اع٦ح ٔ ٨املؿأة٠ ،ؾات

اكدجح يف دك٣ح اال٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة.
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اتل٤ٞيؽ اىل اتلضؿيت ”اٞ٣ىح احل٪٧يح ٧٩ٮذصة“ ،دار ٗيؽاء ل٤جرش
كاتلٮزيٓ ،االردف اُ٣جٕح االكىل 2017
[ ]24رية أمحؽ  ،الكةث.ٜ
[ ]25د٠ذٮر إثؿا٬ي ٥أثٮ َة٣ت ،ثي٤ٮصؿاٚية الرسد يف احل٨٧
( ،)2009-1939كزارة اثلٞةٚح2010 ،
[ ]26د٠ذٮر إثؿا٬ي ٥أثٮَة٣ت ،دُٮر اخلُةب اٞ٣ىيص ٨٦
ن
٧٩ٮذصة“ ،دار ٗيؽاء ل٤جرش
اتل٤ٞيؽ إىل اتلضؿيت ”اٞ٣ىح احل٪٧يح
كاتلٮزيٓ ،األردف اُ٣جٕح األكىل 2017
[ ]27رية أمحؽ ،الكةث.ٜ
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[ ]28د٠ذٮر حم٧ؽ ظكٔ ٨جؽاهلل ،احلؿًلح األدثيح كا١ٛ٣ؿيح يف
ال١ٮيخ ،راثُح االدثةء ال١ٮيتيني ،اُ٣جٕح اثلة٩يح2014
[ ]29حم٧ؽ وٛٮرم ،إمؿأة ثبل ٝيٮد ”دراقح يف أدب حلًل
إ٣س٧ةف“ ،احل١ي ٥لُ٤جةٔح كا٣جرش ،اجلةرصة2006 ،
[ ]30حلًل إ٣س٧ةف ،احلت هل وٮر ،دل٧ٮٔح ٝىىيح ،دار
الرشكؽ اٞ٣ة٬ؿة1987 ،
[ ]31دل٤ح اجلؽيؽ ال٪٤ؽ٩يحٔ ،ؽد ػةص ٔ ٨اٞ٣ىح اٞ٣ىرية،
جلؽف ،إ٣ؽد اخلةمف ،يٮ٩يٮ 2015
[ ]32د٠ذٮر حم٧ؽ ظكٔ ٨جؽاهلل ،احلؿًلح األدثيح كا١ٛ٣ؿيح يف
ال١ٮيخ ،راثُح االدثةء ال١ٮيتيني ،اُ٣جٕح اثلة٩يح2014 ،
[ ]33حم٧ؽ وٛٮرم ،الكةث.ٜ
[ ]34دل٤ح اجلؽيؽ ال٪٤ؽ٩يح ،الكةث.ٜ
[ ]35د٠ذٮرـ حم٧ؽ ظكٔ ٨جؽاهلل ،الكةث.ٜ
[ ]36حم٧ؽ وٛٮرم ،الكةث.ٜ
[ ]37الكةث.ٜ
[ٛ٩ ]38ك.٫
[ ]39دل٤ح اجلؽيؽ ال٪٤ؽ٩يح ،الكةث.ٜ
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[ ]40الكةث.ٜ
[ٛ٩ ]41ك.٫
[ ]44مي٧ةء الٮَين ،وعيٛح أػجةر اخل٤يش ،أمكيح املؿأة يف
اٞ٣ىح ابلعؿيجيح ،الكجخ  1ديك٧رب 2017
[ٔ ]42جؽ اهلل ػ٤يٛح ،دُٮر اٞ٣ىح اٞ٣ىرية كٔبلٝذ ٫ثةتلُٮر
االصذ٧ةيع يف ابلعؿي٦ 16 antologia. com ،٨ةرس 2018
[ٛ٩ ]43ك.٫
[ ]45دل٧ٮٔح  ٨٦ابلةظسني ،دراقةت يف أدب ابلعؿي ،٨صةٕ٦ح
ادلكؿ إ٣ؿبيح ،امل٧ْ٪ح إ٣ؿبيح ل٤رتبيح كاثلٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـٕ٦ ،٭ؽ
ابلعٮث كادلراقةت إ٣ؿبيح1979 ،

[ ]46إثؿا٬ي٤ٗ ،٥ٮـ ،اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف اخل٤يش إ٣ؿيب ،ث٘ؽاد،
٦جنٮرات ُ٦جٕح اإلرمةد ،اُ٣جٕح األكىل  ،1981ص28 /
[ ]47حلًل الكيؽ ،الؿكايح ا٣جكةايح يف ابلعؿي ،٨دل٤ح اللك٧ح،
إ٣ؽد ٦ ،83ةرس 2014
[ ]48الكةث.ٜ
[٪٦ ]49ىٮر رسظةف ،دكر املؿأة ابلعؿيجيح يف رٚؽ اثلٞةٚح،
ثريكت ،املؤقكح إ٣ؿبيح لرلراقةت كابلعٮث ،اُ٣جٕح األكىل

 ،2009ص138 /
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[ٚ ]50٭ؽ ظكني ،أ٦ةـ ا٪ٞ٣ؽي ،٢ظٮارات يف ال١ذةثح الؿكاايح،
ثريكت ،املؤقكح إ٣ؿبيح لرلراقةت كا٣جرش ،اُ٣جٕح األكىل ،2008
ص136 /
[ ]51اجل٧ةذج املٕ٪يح ْل لك اجل٧ةذج ا٣يت أذ٧ؽ ٔ٤ي٭ة ٠ذةث٪ة/
”م٭ؿزاد الرسد إ٣ؿيب“ ،كا٣يت م٤٧خ ٝؿاءات ٬ؾا ال١ذةب مٌةٚة
احل٭ة ٝؿاءات يف ٩ىٮص نكٮيح  ٨٦أُٝةر م٧ةؿ أٚؿيٞية كإ٣ؿاؽ
كالنةـ كأرض الٌةد (أريرتية ،صيجٮيت ،الىٮ٦ةؿ).
[ٔ ]52جؽ الكبلـ املكؽم ،األق٤ٮبيح كاألق٤ٮب ،دار ال١ذةب
اجلؽيؽ املذعؽة ،ثريكت ،اُ٣جٕح اخلةمكح2006 ،
[ٚ ]53يٌل قة٩ؽرس ،حنٮ ْ٩ؿيح أق٤ٮبيح لكة٩يح  ،اُ٣جٕح األكىل
دؿدمح /ػةدل حم٧ٮد دمٕح ،دار ا١ٛ٣ؿ  ،دمن ،ٜقٮريح2003 ،
[٦ ]54ىن ث٪خ ظرباس الك٤ي٧يح ،اٞ٣ىح ا٣جكٮيح اٞ٣ىرية يف
ق٪ُ٤ح ٔ٧ةف ،كرٝح ٗري ٦جنٮرة  ٨٦رقة٣ح ٦ةصكتري ثٕ٪ٮاف/
اُ٣جيٕح يف الؿكايح ا٧ٕ٣ة٩يح ،صةٕ٦ح الكُ٤ةف ٝةثٮس 2011 ،أمةرت
هلة يف حبس٭ة /اٞ٣ىح اٞ٣ىرية ا٣جكٮيح يف ق٪ُ٤ح ٔ٧ةف.
[ ]55مرب املٮقٮم ،اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ٔ٧ةف -1970 ٨٦
 ،2000مك ،ٍٞكزارة ا٣رتاث كاثلٞةٚح ،2006 ،ص70 /
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[ ]56كصؽاف الىةاٖ ،م٭ؿزاد كٗٮايح الرسدٝ ،ؿاءة يف اٞ٣ىح
كالؿكايح األ٩سٮيح ،ثريكت ،ادلار إ٣ؿبيح ل٤ٕ٤ٮـ ٩ةرشكف،2008 ،
ص9 /
[٦ ]57ىن ث٪خ ظرباس ،الكةث.ٜ
[ٔ ]58جؽ امل ٟ٤مؿدةض ْ٩ ،ؿيح ابلبلٗح  ،دار اٞ٣ؽس إ٣ؿيب
ل٤جرش كاتلٮزيٓ  ،اجلـااؿ 2010 ،
[٦ ]59ىن ث٪خ ظرباس الك٤ي٧يح ،اٞ٣ىح ا٣جكٮيح اٞ٣ىرية يف
ق٪ُ٤ح ٔ٧ةف2018/1/25 antologia.com ،
[ ]60آ٪٦ح الؿبيٓ ،ابلجيح الرسديح لٞ٤ىح اٞ٣ىرية يف ق٪ُ٤ح
ٔ٧ةف ( ،)2000-1980املؤقكح إ٣ؿبيح لرلراقةت كا٣جرش،
2005
[ ]61حم٧ؽ ٔجؽ الؿظي ٥اكٚٮد ،اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ُٝؿ ا٣جنأة
كاتلُٮر ،دار ُٝؿم ث ٨اٛ٣ضةءة ،ادلكظح ،1985 ،ص10 /
[ ]62ظكٔ ٨جؽ اهلل رميؽ كمؿاد ٔجؽ الؿمح ،٨صؽحلح إ٣ضـ
كا ٢ٕٛ٣يف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف ُٝؿ ،دراقح كخمذةرات ،املض٤ف
الٮَين ل٤سٞةٚح كا٪ٛ٣ٮف كا٣رتاث ،ادلكظح1999 ،
[ ]63الكةثٜ
[ٛ٩ ]64ك.٫
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[ ]65اكٚٮد ،الكةث ،ٜص9 /
[ ]66ثةقٔ ٥جٮد احلةرسم ،جت٤يةت اٞ٣ه  ٓ٦دُجيٞةت يف
اٞ٣ىح اُٞ٣ؿيح ، ،املض٤ف الٮَين ل٤سٞةٚح كا٪ٛ٣ٮف كا٣رتاث،
ادلكظح2006 ،

[ ]67اكٚٮد ،الكةث ،ٜص13 /
[ٔ ]68جؽ اٛ٣ذةح وربم ،اٞ٣ىح اإل٦ةراديح ا٣جكٮيح..
اُ٩ٮلٮصية ،دااؿة اثلٞةٚح كاالٔبلـ ،النةرٝح2013 ،
[ ]69يٮق ٙأثٮ لٮز ،اٞ٣ىح اال٦ةراديح /ريةدة نكٮيح ،م٤عٜ
اخل٤يش اثلٞةيف 28 ،أٗكُف 2017
[ ]70د٠ذٮر ًيةء الىؽيٌف ،اٞ٣ىح اال٦ةراديح اٞ٣ىرية-
ن
٧٩ٮذصة ”حبر“ ،مٮ ٓٝالاكدت ىلع مج١ح
الٮإٝيح الكعؿيح
املٕ٤ٮ٦ةت ادلكحلح.

[ٔ ]71جؽ اٛ٣ذةح وربم ،الكةث.ٜ
[ٔ ]72جؽ املةل ٟمؿدةض ،يف ْ٩ؿيح الؿكايح ،حبر يف د٪ٞيةت

الرسد ،ق٤ك٤ح اعل ٥املٕؿٚح ،إ٣ؽد  240ال١ٮيخ 1998
[ٔ ]73جؽ اٛ٣ذةح وربم ،الكةث.ٜ
[ٛ٩ ]74ك.٫
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الفصل الثاني:

قراءات تطبيقية في نماذج
ى
أػيش إٔبلف ثٕي آرايئ،
”ٝؽ
٣ك ٨يكذعي ٢أف أٝٮؿ محبنة ال
أٔذٞؽ ثىعذ.“٫

إي٧ة٩ٮي ٢اكٍ٩
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[]1

رحلة الخلود في مناص النص ”نهر النعاج“
للقاصة ال كويتية استبرق أحمد

”٩٭ؿ اجلٕةج“ لٞ٤ةوح ال١ٮيتيح ”اقتربؽ أمحؽ“ ٨٦ ،اجلىٮص

ا٧ٕ٣يٞح ثؿؤيذ٭ة ،كا٪٘٣يح ثٕٮامل٭ة ،كب٧ة حتي ٢إحل ٨٦ ٫مؿصٕيةت،

تكذٛـ  ٢ٕٚاتلأكي.٢

ٚةتلي٧ح املؿًلـيح ا٣يت ي٪٭ي اجله ىلع اعدٞ٭ةْ ،ل ”١ٚؿة

اخل٤ٮد“ ،ا٣يت دأجخ أظبلـ ا٣برش ٪٦ؾ آالؼ الكجني ،إذ ل ٥يك٨

”ص٤ضةمل“كظؽق اذلم قىع ل٤عىٮؿ ىلع احليةة األثؽيح كالنجةب
ادلاا١ٚ .٥سرية ْل اٞ٣ىه كاألقةَري ،ا٣يت حتؽزخ ٔ ٨قيع

اإلنكةف ادلؤكب ،ل٤ٮوٮؿ إىل رس النجةب ادلاا ،٥كاحليةة األثؽيح.
ن
ٔذجةت
إثذؽاء يف ”
درص٪ة يف ٔؽد ٝ ٨٦ؿاءاد٪ة ،ىلع ابلعر
ً
ٌ
اجله“ ملة تنلك٬ ٫ؾق ”املؽاػ/٢إ٣ذجةت“  ٨٦مىةدر إهلةـو  ،يف

قٕي٪ة احلسير ٛ٣ي ٘٦ةحل ،٫ٞك٬ذ ٟاألقذةر ا٣يت د٘٪٠ ٙ٤٭،٫
ى
إٛ٩ةالت ٚذجذ ،٫كمؿًلـ ٗٮايذ ٫كبٮظ ً.٫
كًلنٙ
ً
ٞٚؿات،
٪ٚبلظِ ٪٬ة أف صك٬ ٥ؾا اجله ،يذ١ٮف  ٨٦ز٧ة٩ي ًح
و

دٛى ٢ثني لك ٪٦٭ة (ٔبل٦ح الرضب  ،** asteriskاجلض٧ح) ٔٚل
ٌرمـ اتلٌةٔ .ٙك(إ٣بل٦ح *) ٛ٩ك٭ة دؽؿ ىلع لك ٞٚؿةٚ ،تنري
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تلٌةٔ ٙحمذٮا٬ة ،تل٭يئ٪ة ل٤جعر ٔ٬ ٨ؾا اتلٌةٔ ،ٙكاتل٘ري يف

حمذٮاق ،كاتل٘ري يف دٞ٤ي٪ة هلؾا املعذٮل.

ك٬ؾق اٛ٣ٮاو ٢دٕ٤ت ادلكر ٛ٩ك ،٫اذلم دؤدئ” ٫بل٦ةت
ن
ا٣رتٝي ،“٥يف ويةٗح ث٪ةء األزؿ ٌ
ادلاػٌل ،إًةٚح إىل اقذٮاا٭ة حمبل
إلمؿار دم٤ح  ٨٦كّةاٌ ٙ
ٌ
ٌ
ٌ
اجله
جب٧ةحلح
كدالحلح ،ىلع و٤ح
٪ٚيح
و
كإننةاحٌذ.٫

ن
ن
ٔ٪رصا ٚةٔبل
٤ٚنئ ٝؿأ٩ة ا٪ٕ٣ٮاف ”٩٭ؿ اجلٕةج“  ٨٦مٮ٠ ٓٝٮ٫٩
ٌ
يف دأ٦ني كصٮدق املةدم ٨٦ ،ظير دجةدؿ ”رس كصٮدق“ ثني ”ابلؽكم
ٌ ي
كبٕي إ٣ةرٚني“ ”كدؽاكؿ ٬ؾق املٕؿٚح ثح٪٭٧ة“ ،ي ٓٞىلع اعد٪ٞة
ال١ن٬ ٨ٔ ٙؾا الٮصٮدٚ ،ي٧ة أ٩ذض ٨٦ ٫أدكات ا٣ثكة ،كاخل٤ٮد يف

ظيةة ٬ؾا ابلؽكم.

ك١٬ؾا دذؼُٯ اٛ٣ٮاو ٢ثني اٞٛ٣ؿات اثل٧ة٩يح ،مٮ ٓٝالؿمـ،
اذلم ٌ
يذى ٢ثأق٤ٮب اٞ٣ةوح ،يف دْ٪يٌ ٥
٩ى٭ة كَؿااٞ٭ة يف دٮصي٫
اٞ٣ةرئ ،إىل اخنؿاط ٬ؾا اٞ٣ةرئ يف ٝؽرات ٬ؾق اٛ٣ٮاو ،٢ىلع
٪٦ةص مل٪ةو٪ة!
دٮصي ٫ادلالالت كاملٕةين ا٣يت ي٧٪ي٭ة ثٛ٪ك ،٫يف إ٩ذةج
و

ٚي١نَ ٨ٔ ٙةٝح حت ٢٧اجله كٝؽرد ٫ىلع اتلٛضؿ ،ثةملـيؽ ٨٦
ادلالالت كاملٕةين.

اٞٛ٣ؿات اثل٧ة٩يح ا٣يت يذ١ٮف ٪٦٭ة ٬ؾا اجله ٠ٮظؽات
ن
ٞ٦ؿك٩ح ثػ” ي
ا٪ٕ٣ٮاف“
ٛ٪٦ى٤ح ٦ذؽرصح يف دٌةٔي” ٙابل٪ةء اليلك“،
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اذلم مح ٫٤اجله ٩ ٨٦ةظيح ،ك ٓ٦األثجيح ادلالحلح ٩ ٨٦ةظيح أػؿل،
ٌ
ن
ن
ن
٦تنؾرا ،يف لك ٞٚؿة ٨٦
٪ٕ٦ٮية
ثةٔذجةر أف ل٪ٕ٤ٮاف ا٦ذؽادا
اٞٛ٣ؿات اثل٧ة٩يح ا٣يت د٧س٩ ٢ٮاٚؾ يُ٪٦ ٢٭ة الؿاكم إىل ػةرج
ً
اجله يؤرش ٪٦٭ة لٞ٤ةرئ ىلع االظةالت كاملؿصٕيةت يف األقةَري

كاتلةريغ ا٣برشم.

يف إ٣ذجح األكىل (االقذ٭بلؿ) نك ٓ٧وٮت الؿاكم اخليف ٔرب

د٪ٞيح اٛ٣بلش ثةؾ ،كا٣يت ال ٩كتنٛ٭ة ٠ذ٪ٞيح د ٥دٮّيٛ٭ة ،إال يف
ز٨٦
املن٭ؽ الكةثٓ .ثٕؽ إدرا٪٠ة أف املنة٬ؽ اخل٧كح األكىلْ ،ل يف و
اقرتصةيع ،كأف ز ٨٦االقذ٭بلؿ ٬ٮ ال٤عْح الؿا٪٬ح ،ا٣يت يٜ٤ُ٪

٪٦٭ة املن٭ؽ الكةثٓ.

ك١٬ؾا يجؽأ الؿاكم يف االقذ٭بلؿ ،يى ٙجلة ماكف احلؽث
ن
”ْ٩ؿت ٚٮصؽت املٮت ٦ةزبل يف الىعؿاء الٮاقٕح ثبل راحئح.
اتلٛذخ جتةق اخليةـ ابلٕيؽة“ ظير د ٙٞالنؼىيح املؿًلـيح األكىل

”اث٪ح ابلؽكم“ دذأم ٢اجلٕةج اجلةٞٚحٚ ،يجذةث٭ة مٕٮر ٦ذ٪ةٝي ،إذ

تكٕؽ ذلل ،ٟك ٨٦ز ٥يجذةث٭ة ػٮؼ ”دؾ٠ؿت دم٤ح كادل٬ة” /ظبلجلة
ى
ي
كًلي٪ٛة ٚيٝ .“٫ةهلة اغًجنة ظني َ٤ت ًإحلٍ ً ٫اجليةع حنؿ ذثةحئ ٫هل.٥
ن
١ٚؿت ثةبليؽاء ا٣يت د٧ذه اللك٧ةت كال د٘ٛؿ أثؽا“ ٪ٚضؽ دٛكري
مٕٮر٬ة املذ٪ةٝي ثةٛ٣ؿح كاخلٮؼ ،يف ٔبلٝذ٭ة املٕٞؽة ثأثي٭ةٔٚ ،ل
ي
ترس ملٮت ٕ٩ةص ٫كظـ٤ٔ ٫٩ي٭ة ،ملة حت ٫٤٧جتةً٘ ٨٦ ٫٬ي٪ح ،كيف اآلف

ٛ٩ك ٫خييٛ٭ة أف يكٮف مٮت اجلٕةج ٩ؾيؿ مؤـ!
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ن
إثذؽاء  ٨٦إ٣ذج ًح األكىل يُ٪ٕ٤ة الؿاكم ىلع مؼىيةد٫
ك١٬ؾا

األقةقيح (ابل٪خ كأثي٭ة٠-نؼىيتني مؿًلـيتني) كي٧٤ط جلة أ٩٭٧ة
٣حكة ىلع كاةـ ،كأ٩٭٧ة يك٪١ةف يف الىعؿاء ،كحتي٪٤ة اخليةـ إىل
ثحبذ٭٧ة ابلؽكيح ،ك٦ة دٕ٪ي ٫األٗ٪ةـ ثة٣جكجح ل٤جؽكمٔٚ ،ل ٣حف
مىؽر ٔحنٚ ٫عكت ،إذ دؿدجٍ ثةجلْؿة االصذ٧ةٔيحٚ ،لك٧ة زادت
زؿكة ابلؽكم  ٨٦املةميح لك٧ة زاد ٞ٦ؽار قُ٤ذ ٫يف دلذ ،٫ٕ٧كٍل٧ة
ثةملٞؽار ٛ٩ك.٫
ٞ٩ىخ احنرس ّ ٢قُ٤ذ٫
ً

ي
ك١٬ؾا جنؽ أف ”اجل٭ؿ“ ،ك”ا ًجلٕةج“ ،ك”اٞ٣ؿبةف“ ك”١ٚؿة

إ٣ةرٚني“ اذلي ٨أرسكا ل٤جؽكم ”مؼىيح اجله املؿًلـيح اثلة٩يح“
برس ”اجل٭ؿ ا٘٣ةمي“ ،دميٕ٭ة ٦ة ْل إال د٧سيبلت ”اذلا٠ؿة
ً
ٌ
اجل٧ةٔيح“ ل٤جؽك ٔ ٨زٞةٚذ٭ ٥كخميةهل ٥األقُٮرم ،اذلم يكذٕيي
ٔ” ٨اإل٩ذةج“ ثػ”االقذعٮاذ“.
ٚةبلؽكم يف ثحبذ ٫اٞ٣ةظ٤ح ٕ٣-ؽـ كصٮد ٦ة ٬ٮ ٦ةدم لبلقذعٮاذ

ٔ٤ي -٫ي٤ضأ لؤلقةَري كاخلؿاٚةت ،ا٣يت يكذعٮذ ىلع أرسار٬ة٨ٔ ،
َؿي٦ ٜة يرس ث ٫إحل" ٫إ٣ةرٚني“٣ ،حكذعٮذ ث٭ؾق األرسار ،ىلع ٦ة
ي٧ك ٨أف دُةهل يؽق  ٨٦ػريات.
ن
ٞ٣ؽ كّٛخ اٞ٣ةوح ٔؽدا ” ٨٦إ٣ذجةت“ ،قج٪ذٌف ٪٦٭ة ”دال٣ح

اجل٭ؿ“ يف األقةَري٠ ،ػ”ٔؿكس اجلي/٢اٞ٣ؿبةف“ ك”احلٮريةت“

٠ؽال٣ح ٦ذى٤ح ث١ٛؿة ٔؿكس اجلي ،٢كمىةدر امليةق”/اجل٭ؿ“،
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ػةوح أف اجل٭ؿ ٬ٮ امل١ٮف األكؿ ٣ػ” ي
ا٪ٕ٣ٮاف“ ٕ٠ذج وح أكىل ،كًلؾلٟ

قجذ٪ةكؿ دالالت ”اجلٕضح“ يف األقةَري كاألظبلـ كيف كا ٓٝظيةة

ٕ٦ةف كمٛؿات دذى٢
ابلؽكم ،ملة حت٬ ٫٤٧ؾق إ٣ذجةت امل٪ذٞةة ٨٦
و
ابلجيح ى
ثػ” ي
ادلالحلح“ هلؾا اجله ا٘٣ين.
ٌ
ٌ
ك٩ىيح ككّةا،“ٙ
دةرخييح
كال م ٟأف هلؾق إ٣ذجةت ”قيةٝةت
ختزتؿ صة٩جنة مؿًلـية  ُٜ٪٦ ٨٦اجله ،ك٬ٮ يبين أ ٜٚا٩ذْةرقٚ ،ي٧ة

٩بين ٞ٠ؿاء آٚةؽ دٮٕٝةد٪ة ،كحن٩ ٨ت ٢ٞ٪يف ص٘ؿاٚية الرسد٩ ،ذأم٢
٧ٕ٦ةريذ ٫األ٩يٞح ،يف ٬ؾا اٌٛ٣ةء ابلرصم املتكٓ ،حبؿًلح مؼىيةد٫
ى
يف الىعؿاء ثك ٢دالالد٭ة ،ا٣يت يٞٮؿ ٚي٭ة ا٣ربكٚحكٮر الكٮداين
الؿاظٔ ٢جؽ اهلل اُ٣يت:
ماكف أٝة ٦وح دؿًل٫
”كال يـاؿ أػٮ الىعؿاء ،يذٛ٤خ ث٤ٞج ٫إىل
و

كراءق ،أك آػؿ يجذْؿق  ٨٦أ٦ة ،٫٦ك٦ة ادل٩ية ٔ٪ؽق إال ٕ٦ةل ٥ثني ٬ؾي٨
[]2

اُ٣ؿٚني“

كىلع ًٛح اجل٭ؿ ،ثكٔ ٢ٮال ٥ويةدي ،٫كمـاريع

صؿك ،٫ٚكٔنة ٫ٝاذلي ٨يبؽكف مْ ٙاحلت يف املٮاكي ٢كاألاغين،
٪٦ةص“ ٪٦عذ٪ة إيةق ٬ؾق إ٣ذجةت،
حلؤكؿ م٘٪ٛة ث٭ؾق الؿظ٤ح إىل ” و
ا٣يت لك ٪٦٭ة ث٧سةثح ٩ه ٝةا ٥ثؾادٗ ،٫ري م١ذ ٙث٭ة ،يف ادىةهل
مٮاز أك ٩ه ىلع اجله
٩ه
ثةٕ٣ذجةت األػؿل ،حلٛيض ٕ٦٭ة إىل و
و
”٩٭ؿ اجلٕةج“.
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ٔٚل ٔذجةت ٠عٮريةت جينب ثُيٮٚ٭ ٨مٌةرب ابلؽك ،يف

أظبل٦٭ ،٥ظير يذض٤ني ٔ” ٨ا٪٘٣ةا “٥ثك ٢دٮارخي٭ة الٌةربح يف

صؾكر ”ا٘٣ـكات“ ،كًل٧ة يٞٮؿ صريار صيجيخ يف ٬ؾا الكيةؽ
ن
ن
صة٬ـا يف ذاد .٫إذ ال دكٮف دكف دأكي ،٢كال
ُٕ٦ٯ
”ادلال٣ح ٣حكخ
ٌ
ٌ
دجنأ ث٪٧أل ٔ ٨اخلُةب ،كال دتنلك إال أكاف امذ٘ةؿ ا٪ٕ٣ةرص
ٌ
[]3
ا٣رتًليبيح داػ ٢اجله
كابلىن
كٔ٪ؽ ػٮً٪ة جليح أكىل إ٣ذجةت ،يف اُ٣ؿي ٜاملٛيض إىل(اجل٭ؿ)،
ن
ال١ن٨ٔ ٙ
جنؽق ينلك راٚؽا ٗ٪ينة إلمجةع ظةصةت اجله يف
ً
ي
َٛٮتل ٫كأٛ٣ذ ٫إذ يكت٪٭ي ٚي ٫اخليف  ٨٦األظةقحف كالؿؤل

كاملنة٬ؽات ،املؼزت٩ح يف ثجيذ ٫اٞ٣ةٔؽيح.

ٚةجل٭ؿ كَ ٨اُٞ٣ٮس امليثيٮلٮصيح كاألقةَري كاحلاكيةت ا٣يت
ى ٌ
اقت٪بذ٭ة ا ٢ٕٞ٣ا٣برشم ،كقٍ ثحبةت ٧ٕٛ٦ح كٗ٪يح ُّ
ادلا٣ح،
ثةلؿمٮز

ا٣يت اقذُةع أف يؤقف  ٨٦ػبلهلة ٞ٦ٮالت كٕ٦ذٞؽات ،أوجعخ
ى
مٮركزنة ى
٦ؽل األز٦ةف.
ىلع
كدتكةٍل احلاكيح ،يف ٬ؾا اٌٛ٣ةء الؿؤيٮم اجلؿد ”ْ٩ؿت ٚٮصؽت
ن
املٮت ٦ةزبل يف الىعؿاء الٮاقٕح ثبل راحئح .اتلٛذخ جتةق اخليةـ
ابلٕيؽة“ ٚةلرسد يجعر ٔ ٨يز ي
ػؿٚ ،٫ً ًٚي٧ة ظٮهل  ٨٦وٮل قةرم أك

ٔبل٦ح َؿي ،ٜتكذعي ٢إىل رمٮز ك٦ؽلٮالت ،تكذٮَ ٨األقةَري

كاحلاكية.
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كحنٕ٩ ٨رب الىعؿاء ص٭ح ”اجل٭ؿ“ ٬ؾق ”ادلا٣ح“ ىلع ظؿًلح
احليةة ،ك٧٩ٮ كدُٮر إٛ٣ةحلةت .كَةٝح اتلٕجري ٔ ٨األٚاكر
ي
كاهلٮاصف ،ث٧ة ل٪٤٭ؿ ٝ ٨٦ؽرة اقذضةثح اعحلح ل١٤ٮا٨٦
األيؿكدي١يح كاجلٛكيح .كألظبلـً اُٛ٣ٮ٣ح املؼجأة كالٌةمؿة ،يف ز٪ةية
َِل اذلا٠ؿة ،ث٧ة حتي ٢إحل ٫ادلال٣ح.
ثةتلةيل يؤرخ اجل٭ؿ ظيةة النؼىيةت ،كي٪٧ع٭ة ٝؽرة ىلع اتلأزري
كاخل ،ٜ٤كالٮصٮد اٛ٣ةٔ ٢يف الٮا.ٓٝ
ٚةجل٭ؿ مىؽر إػىةب اٛ٣عٮ٣ح كاأل٩ٮزح ،ك٩٭ٮً٭ة كا٠ذ٧ةهلة،
ك٬ٮ ثةتلةيل  ُٕٙ٪٦إلدراؾ األميةء ،كاْ٣ٮا٬ؿ اخلٛيح.
ن
إردجةَة ظيةدينة يؤرش الىريكرة
كبؾل ٟيكٮف ٬ؾا االردجةط،
[]4

كحلؿًلح اجل٭ؿ كٝٮة صؿية ٫٩دالالت دٕرب ٔ٨

ٔ٪ؽ النؼىيةت
ن
الـ ،٨٦ػةوح الـ ٨٦الىٕتٚ ،رسٔح صؿية ٫٩أك ثُب٭ة ،دؤرش ىلع
إيٞةع الـ ٨٦يف رسٔذ ٫أك ز ٫٤ٞىلع اجلٛف كتن١ي٤٭ة
الكةيكٮلٮيج.
كاجل٭ؿ ثةٔذجةرق املجنأ األكؿ ُٛ٣ٮً ٣ح اإلنكةفٚ ،٭ٮ املىؽر
لٕ٧٤ذٞؽات كاُٞ٣ٮس ،إذ ي٧س ٢ن
٩ٮاع  ٨٦ا٣تك ،ٍ٤اذلم يؤقف كيع
ً
األثجيح ا١ٛ٣ؿيح كاالصذ٧ةٔيح كالكيةقيح٧٠ .ة أ ٫٩املىؽر ال٠ذ٧ةؿ

أنك٪ح ٬ؾق األثجيح.
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ن
كٔ٪ؽ٦ة ٩ذٮٗ٧ٔ ٢يٞة يف ػٌ٬ ٥ؾا اجل٭ؿ ٩ذؼٔ ٢٤نجةد٫
ن
اُ٣ةٚيح ،رب٧ة ٧٤٩ط َيٛة حلٮريح ”اث٪ح ابلعؿ ،اث٪ح املةء أك ٔؿكقح

ابلعؿ“ املنذ٭ةةٚ ،ةجل٭ؿ ٪٦جٓ َيٮؼ ظٮريةد ٫األقُٮريةت،

كأٚاكر٩ة امل٤٭٧ح ٔ ٨قعؿ ،٨٬ظٮريح ابلعؿ Waterhouse a

ٚ mermaidةجل٭ؿ اكبلعؿ مٮَ٪٭ة مٮَ ٨احلٮريةت البليت جي٨ٕ٧

ثني وٛةت ا٣برش كاألق٧ةؾ ،د٤ك ٨اجل٧يبلت الكةظؿات ،البليت
ظي١خ ظٮهل ٨احلاكية املض٪عح ،يف أمكيةت إ٣ن ٜال٤عٮح ،كحلةؿ

الٮصؽ كادل.ٙ٩
كاحل ي ٌى
ٮريح وٛح اق٧يح ٨٦ ،اق( ٥ظٮراء) ٛ٦ؿد احلٮر ،كْل دٕين
األ٩ىث احلك٪ةء ،مؽيؽة ثيةض إ٣ني( ،Mereابلعؿ ،املةء ابلعرية)

 ،(maidاٛ٣ذةة النةثح إ٣ؾراء ،إ٣ـبةء)[ ]5كأكىل ٝىه احلٮريةت
ّ٭ؿت اعـ أٝ ٙ٣ج ٢امليبلد ٔ٪ؽ٦ة أظجخ اآلهلح أدةرصةدحف
 Atargatisأـ امل١٤ح اآلمٮريح ق٧ريا٦حف ،أظؽ ا٣برش زٝ ٥ذ٤ذ٫

ث٘ري ٝىؽٚ ،أٞ٣خ ثٛ٪ك٭ة يف ابلعرية ،تلىجط ىلع ٬يبح ق١٧ح.
[]6

٣ك ٨امليةق ل ٥خت ٙدمةهلة اإلٔ٣لٚ ،أػؾت وٮرة ظٮريح/إنكة٩ح

رقٮ٣ح ٠ذةب احلت ،اىل دمٮع املؤ٪٦ني  ٨٦إ٣نةؽ يف حل ٢اهلضؿ
ا٣برشم.

كيف ٝىه ا٣رتاث إ٣ؿيب ،دٌ٠ ٨٧ذةب ”أ ٙ٣حل٤ح كحل٤ح“

ثٕي احلاكيةت ٨ٔ ،أ٩ةس حبؿيني (٦س ٢ص٪٤ةر ث٪خ ابلعؿ).
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كختذ ٙ٤د ٟ٤املؼ٤ٮٝةت ٔ ٨احلٮريةت ابلعؿيح يف أ٩٭ة اك٣برش
إ٣ةديني (األرًيني) ل٪١٭٧٠ ٥ة ظؽزت٪ة م٭ؿزاد أ ٙ٣حل٤ح كحل٤ح،

ٝةدركف ىلع اتلٛ٪ف كإ٣حل حتخ املةء ،كا٣زتاكج  ٓ٦ا٣برش
[]7

إ٣ةديني

ٚأقةَري احلٮريةت ،دذى ٢ثة ٢ٕٞ٣ا٣برشم ٛ٩ك ،٫اذلم أ٩ذش
ن
ن
أقُٮرة ٔؿكس اجلي ٢اٛ٣ؿٔٮ٩يح ،ا٣يت دٕذرب ظٞة أويبل ”إلهل
اخلري“ ٚحكىع اجلةس إلرًةء اجلي ٢ثذٞؽي” ٥اٞ٣ؿاثني“ يك ال يكٙ

ٔ ٨اجلؿيةف كيْ ٢ي٧ؽ ٥٬ثةحليةة ل١ٮ ٫٩ابلةٔر الؿاحيس ل٤عٌةرة
اٛ٣ؿٔٮ٩يح٧ٚ ،رص ٬جح اجلي ٢ثذٕجري ٬ريكدكت.

ذلا اك٩خ دٞؽـ هل أىلغ ٦ة ي ٫١٤٧اٛ٣ؿأ٪ح "ث٪ةد٭ ٥إ٣ؾراكات

اجل٧يبلت" ،ظير يذ ٥اػذيةر كاظؽة ٪٦٭ ٨يٮـ اٛ٣يٌةف  ٨٦لك

اعـ ،كيُ٤ٔ ٜ٤ي” ٫يٮـ كٚةء اجليٚ ،“٢يذ ٥دـيح٪٭ة كدٞ٤ت ثػ
"ٔؿكس اجلي ،"٢ز ٥دـؼ إحل٪٠ ،٫ٮع  ٨٦اتلٌعيح ا٣برشيح إلهل
[]8

اخلري

ز٧ح ٔذجح أػؿل ال د ٢ٞأ٧٬يح ٔ ٨دال٣يت ”اجل٭ؿ ك١ٚؿة

احلٮريح/اٞ٣ؿبةف“ ..دذ٧سٚ ٢ي٧ة د٧س” ٫٤اجلٕضح“ يف ٬ؾا اجله،

كبةإلظة٣ح املٕض٧يح جنؽ أف ”ذ٠ؿ ا “٥٪٘٣يكُل ”٠بل كػؿكؼ“

كاأل٩ىث ”ٕ٩ضح“ كو٘ري٧٬ة ”مح .“٢ك”اجلٕضح“ ذات أزؿ ٠جري يف
زٞةٚح اإلنكةف كدةرخي ٫الـرايع.
108

ن
األقةَري ٧٠ة دٮحل٭ة األديةف أ٧٬يح ٠جرية
كجنؽ٬ة ظةرضة يف
ً
ػةوح ادلية٩ةت اإلثؿا٬ي٧يح .كْل اٞ٣ؿبةف اذلم ي ٫٤ٌٛاملك٧٤ٮف

يف ٔيؽ ٥٬ال١جري.

كيف ادلي ٨املرصم اٞ٣ؽي ٥جنؽ اإلهل ”ػ٪ٮـ أك ٗ٪ٮـ “Xnum

اذلم يذ ٥دىٮيؿق ىلع ٬يبح ٠بل ،أك رص ٢هل رأس ٠بل ثٞؿ٩ني،
ن
كَجٞة لٕ٧٤ذٞؽ املرصم اٞ٣ؽيٝ ٥ةـ (ػ٪ٮـ) ثٕ٤٧يح اخل ٜ٤املةدم
لئلنكةفَِ ٨٦ ،ل اجلي ٢ىلع ٔض٤ح اٛ٣ؼةر.

كبٕي الؿكايةت دٞٮؿ أ ٫٩اكف ينلك األَٛةؿ الى٘ةرَِ ٨٦ ،ل

اجلي ٢املذٮٚؿ ٔ٪ؽ أقٮاف ،كيٌٕ٭ ٥يف أرظةـ أ٦٭ةد٭ .٥كٝؽ ٧٤٩ط ٪٬ة

و٤ح اخل٤ٮد ثةٞ٣ؽرة ىلع اخل.ٜ٤

كٝؽ ٔجؽ ”ٗ٪ٮـ“ يف أ٦ةك ٨خمذٛ٤ح يف مرص ٦س ٢أقٮاف كإق٪ة

كممٛحف ( )ٙ٪٦ثةٔذجةرق اإلهل ،اذلم أيت ثةجلي ٢حلٞي ٥احليةة ىلع
[]9

ًٛة٫ٚ

ن
كٔ٪ؽ٦ة نكٮؽ ٬ؾق األٗ٪ةـ ٣رتىع ٔنت احلاكية ،ثٕيؽا  ٨٦ظ٢ٞ

األقةَري كاألديةف ،ك٩ؿظ ٢ث٭ة إىل ق٭ٮؿ كمؿايع األظبلـ ،ظير
ن
ي٤ٮح كص ٫ذل ٟابلؽكم اذلم يكىع إىل ظذ ٫ٛظسحسةٚ ،ي٧ة يْ ٨أ٫٩
ظى ٢ىلع اخل٤ٮد ”إ٩٭ة أظبلـ احلْٞح ا٣يت جتٕ ٢لك اجلةس ٦ذٞٛني

ٔ٤ي٭ةَ ،ةملة أف احلةل ٥يٞٮؿ يف ٛ٩ك٪ٔ ٫ؽ رؤيذ ٫لٕ٤سح كْل ػةًٕح
-لبل٩ذعةء الٌٮيئ٘٣ -ؿيـة املٮت الاك٪٦ح ٚي٭ة(/ل ٥أك ٨أ٩ة اذلم

حيرتؽ!)[ ]11دُة٪ٕ٣ة اجلٕضح ثٕيجي٭ة املة٠ؿدني ،تلٮ٪٧٬ة ثججؤة ٗ٪ي٧ح
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ٌ
٦ذٮٕٝحٚ ،عكت اث ٨قريي ٨يف دٛكري األظبلـ "أف  ٨٦رأل أ٫٩
ٌ
يكٮؽ ن
ن
كأٔزناٚ ،إ٩٭ة كاليح .كظ٤ج ٫أبلة٩٭ة كأػؾق ٨٦
ٗ٧٪ة ٠سرية
أوٮاٚ٭ة كأكبةر٬ة إوةثذ ٫األمٮاؿ .كرؤيح اُٞ٣يٓ  ٨٦ا ٥٪٘٣يف امل٪ةـ

دكاـ رسكر ،كالنةة الٮاظؽة رسكر ق٪ح كاظؽة .كم ٟ٤األٗ٪ةـ زيةدة
ٌ
ٌ
ٗ٪ي٧حٚ ،إف رأل أظؽك٠ ٥أ ٫٩مؿ ثأٗ٪ةـ ٚإ٩٭ ٥رصةؿ ٕٗ٩( ٥٪ةج)
٣حف هل ٥أظبلـ“.

كٔرب د٪ٞيح االقرتصةع يف املن٭ؽ اثلةين٩ ،كتن ٙأف اث٪ح

ابلؽكم ٞٚؽت زبلزح  ٨٦أمٞةا٭ة ،يف إظؽل رظبلد٭ٗ ..٥ؿٝٮا يف

حبـف مؽيؽ ”ظني
”اجل٭ؿ ا٘٣ةمي“ ،األمؿ اذلم أوةب أثي٭ة
و
ن
ن
ن
ي
دجةاع صسسة ٛ٦ؿٗح إ٣يٮف
لٮص ً ِٛ٣ ،٫زبلزح  ٨٦أػٮد٭ة األٝٮل
ك ً
ىٍ ي
ن
ثلبلث
دؾ٠ؿ صيؽا كادل٬ة يف ٗيجٮبح منةدات  ٓ٦أػٮد٭ة املٮىت،
ً
يي
كجيةدهل“ خيذةر يف وجةح
حلةؿ ،ي ُٜ٪ثةق ٥أظؽٚ ،٥٬يعرض يف احل٥٤
و
احلٮـ الؿاثٓ ،أظت أث٪ةءق إحل ،٫يٞؽٝ ٫٦ؿبة٩ة ل٪٤٭ؿ ،حل١ذ٬ ٢٧ؾا
املن٭ؽ يف املن٭ؽ اثلة٣ر ”اغب اٞ٣ؿبةف يف اجل٭ؿ ..كل ٥يْ٭ؿ ل٤ي٤ح

اكم٤ح .اغب ..كل ٥جيـع كادل٬ة .اغب ..تلُٕ٩ ٓ٤ضح ٦ج٤٤ح ،ظؽؽ
كادل٬ة ثُٕيح اجل٭ؿ ،اظذٌ٪٭ة ،كأمؿ ٥٬ثؿظي٦ ٢ذٕض.“٢

ٞٚؽ أوةب ابلؽكم ٕ٩ضح يف اخلٍ اٛ٣ةو ٢ثني احل ٥٤كالٮا،ٓٝ

ٚيف احل ٥٤إوةثح اجلٕضح ،دٕين كٞٚة الث ٨قريي ،٨اوةثح امؿأة
رشيٛح اٞ٣ؽر خمىجح ،ك ٨٦رأل أ ٫٩يؿىع ٗ٧٪ة  ٨٦الٌأفٚ ،إ ٫٩يٌل

ىلع اجلةس كإف رأل أ ٫٩أوةث٭ة أك م١٤٭ة ٚإ ٫٩يىيت ٗ٪ي٧ح ٠سرية.
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ن
ك١٬ؾا يف أظبلـ يْٞذ٪ة ك٪٦ة٪٦ة ترسح ث٪ة األٗ٪ةـ ،ثؽال ٔ ٨أف

نرسح ث٭ة! ..كًلٮف (ا٪٘٣ي٧ح) ( ٨٦ا٧ٚ )٥٪٘٣ة أم٭ؿ ”ٗ ٥٪إث٤حف!“.

يٛذع٪ة اجله إذف ىلع ا٣تكةؤؿٞٚ ،ؿاثني األ٩٭ةر اردجُخ

ثةلنٕٮب ابلعؿيح كاجل٭ؿيح٧ٚ ،ة اذلم يؽ ٓٚث٭ؾا ابلؽكم قةك٨
الىعؿاء ،ثةتلٞؿب إىل اجل٭ؿ ك٬ٮ ٣حف ٛ٦ ٨٦ؿدات ثحبذ ،٫ك٦ة
اهلؽؼ ٬ ٨٦ؾا اٞ٣ؿبةف ٢٬ ،خييف ٬ؾا ابلؽكم ن
رسا جتًل يف دٞج٢

اجل٭ؿ ٞ٣ؿبة ،٫٩ثٞؿي٪ح ٬ؾق اجلٕضح ا٣يت رٍل ث٭ة إحل٫؟ ك ٨٦ز ٥ي٪٤ٞ٪ة

املن٭ؽ الؿاثٓ:
الؿاكم إىل
ً

”لك٧ة دػ٤خ كصؽد٭ ٥يأك٤ٮف  ٨٦اجلٕضح اجلٌى ًحٌبح ،ا٣يت ال يٌ٪ت

حل٧٭ة كال يجنت ،كدٕٮد م١ذ٤٧ح يف احلٮـ البلظ .ٜلك٧ة مؿكا ثٞؿب
ه
حلةؿ ٕ٩ضح أػؿل .لك٧ة أرسٔٮا دليةر ٥٬كصؽت
ٝة٤ٚح ،د٤عٞ٭ ٥ثٕؽ و
ن
ٌى
ٌي
كينذؽ ٔٮد زؿكد٬ ،٫ٮ الٌٕي ٙامللكٮـ ثٞٛؿق“ إذا ٬ؾا
كادل٬ة يٞٮل

٬ٮ الرس اذلم خيجب ٫كادل٬ةٞٚ ،ؽ امرتل الكُ٤ح كاجلٛٮذ ثػ”د ً..“٫ً ٦

حبيةة أث٪ةا.٫

ك١٬ؾا يٞٮد٩ة الؿاكم ال٠تنةؼ إ٣ةل ،٥اذلم حييك ٔ ٫٪ػُٮة

٤ٕ٦ٮ٦ةت أكثٕ٪ٚ ،ؿؼ أف
ٚؼُٮةٚ ،يُ٪ٕ٤ة يف املن٭ؽ اخلةمف ىلع
و

اثجذ٦ ٫ذٮصكح  ٨٦أمؿ ٬ؾق اجلٕضح ،كأف زكصذ ٫ا٣يت حيج٭ة ٬ضؿد،٫

كرظ٤خ تلٞي ٓ٦ ٥أ٤٬٭ة٣ ،حكذٕيؽ٩ة إث ٨قريي ٨إىل دأكيبلد،٫
ن
٬ةمكة:
ن
 ٨٦رأل أ ٫٩أوةب ٠جةمة دكف إ٣رشة ،أك رآ٬ة يف دراقٚ ،إ ٫٩إف
اكف يٌل محبنة ،أك اك٩خ ٔ٪ؽق امؿأة٤ٚ ،حف يٞي ٥يف ذل ٟا ،٢٧ٕ٣كال
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دٞي٪ٔ ٥ؽق د ٟ٤املؿأة ظىت د٧ٮت أك يٛةرٝ٭ةٚ ..٭ؾا الؿص ٢ابلؽكم،
ن
حيت زكصذ ٫ظجة مؽيؽا ل٪١٭ة ٬ضؿد!٫
٣حف ٬ؾا ٚعكتٞٚ ،ؽ صةءد ٫اثجذ ٫يف احل ٥٤تكذأذ ٫٩أف دٞي٥

يف ػي٧ح ٩ةايحٚ ،أذف هلة٦ ،ة حيي٪٤ة إىل أ ٫٩يٕحل يف أظبل ،٫٦ك٣حف
ز٧ح ٚةو ٢ثني أظبل ٫٦ككا ٫ٕٝاحلٞيٌف! ٧ٚكةظح اهلضؿ ثح٫٪

كزكصذ ٫كمكةظح اجلأم ثح ٫٪كبني اثجذ ،٫حتي ٢إىل االٛ٩ىةؿ ٔ٨
الٮا ٓٝإٌٛ٣ل!

ك١٬ؾا يف املن٭ؽ الكةدس ٩ؿل اث٪ح ابلؽكم ،يف مٮ ٓٝاملؿاٝت

- ٨٦مٮ ٓٝإ٣ـ٣ح املؿًلجحٔ -ـتل٭ة ادلاػ٤يح كٔـتل٭ة يف املاكف
ي ٌى
كدؽرؾ أف ٔـتل٭ة وعٮد٭ة ،دكرب كدؿل أثة٬ة كأػٮد٭ة
”دكرب
ن
ٚذية٩ة ال ينيؼٮف .دكرب كدٕؿؼ أف اجليةع لك٧ة ىرصٮ ٥٬اكف
ي
ىٍ
ي
كًٕ ٪٦٭ة“.
الؿأم اٛ٣ى ٢يف إُ٣ةية
لٮادل٬ة
صيت ز٦ين دذؽاػٚ ٢ي ٫األز٪٦ح٪ٚ ،ع ٨ال
ك٪٬ة يٞٮد٩ة اجله إىل
و
ن
ٝؿارا ثةٕ٣ـ٣حٝ /ج ٢أف يبذ ٓ٤اجل٭ؿ أمٞةا٭ة ،أـ
٩ؽرم ٦ىت اختؾت

ثٕؽ أف ٪٦ط اجل٭ؿ أثي٭ة اجلٕضح األقُٮريح؟ ٬ؾا اجليت الـ٦ين،
ي٪ْٛ٤ة إىل ظيةة ٬ؾق األرسة ،كيكذعي ٢يف املن٭ؽ الكةثٓ ،إىل ثؤرة

ز٪٦يح لـ ٨٦ممذؽ ٧٧٠ؿ دٌيب ٫منةٔ ٢ثة٬ذح٩ ،ؿل ػبلهل مجط
ادل٬ة  ٓ٦رسيةف الـ/٨٦امل٧ؿٝ ،ؽ دٌةٔ ٙصنٕ ٫كًلك.٫٤

ن
ٔضٮزا،
٣ك ٨الـ ٨٦ل ٥يؤزؿ يف مجةث ٫كٚذٮدٚ ،٫ي٧ة ْل أوجعخ

حلٕيؽ٩ة الؿاكم إىل حلْح االقذ٭بلؿ ،ظير الـ ٨٦اذلم ثؽأ الؿاكم
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حييك ٚي٦( ٫ة صؿل) ٚيٛذع٪ة ىلع ظؽق٭ة اخليف ،اذلم د ٓٚث٭ة يف
املةيض ابلٕيؽ ل٤ذٮصف  ٨٦اجلٕضح ،كأزتاهلة كادل٬ة كظيةد ٫يف

ػي٧ح ٩ةايح.

ن
ٚيٛ٪ذط اجله زة٩يح ىلع لك خمجؤاد٪ٚ ،٫ذٕؿؼ ل٧٤ؿة األكىل ،ىلع

رس د ٟ٤اتلٌعيح ال١جرية ثأث٪ةا ،٫كإ٩اكقةد٭ة ىلع ٔبلٝذ٭ة ثٮادل٬ة
ي
”صيٕ٩ ٙةج ٠سرية ثبل راحئح ،تكؽد ْ٩ؿ٬ة إىل الك٧ةء ،ثأٔؽاد
ن
٦٭ٮ٣ح .يف احلٮـ الؿاثٓ /ازداد املن٭ؽ دٕٞيؽا ،إذ رأت اجلٕضح األكىل
ن
ن
ن
ممؽدة أ٦ةـ ػي٧ذ٭ة .دؿاق يٞرتب ظسحسة ،يى ٢ال٬سة ،ل ٥يذ٘ري ٞ٤ُ٦ة،
أثٮ٬ة اذلم ثؽأ الؿظ٤ح ٔ٪ؽ٦ة ٌ
أرس هل أظؽ إ٣ةرٚني ثٮصٮد اجل٭ؿ
املؼجٮء ٝج ٢أف ي ِٛ٤أٛ٩ةق ،٫أػؾ ٥٬يف رظ٤ح املىري كػرس ثٕي
األث٪ةء اكقجنة ا٘٣ىن اذلم ال يجذٔل“.
ثٕؽ لك ٬ؾق الك٪ٮات ،ك٬ٮ يؿل لك يشء ي٪٭ةر أ٦ة ،٫٦يأيت
يكذضؽم ٗٛؿا٩٭ة ،كًٓ ٛ٩ك ٫ثني ػيةري /٨االقذ٧ؿار يف اتلٌعيح
ث ٨٧حيت ،يف قبي ٢اٞ٩ةذ ٛ٩ٮذق كدكؿيف ذاد ،٫ك٦ؽ ٔ٧ؿق خبكةرة
ٔ٧ؿ أث٪ةءق ،ل٬ ٫٪١ؾق املؿة يؿظ ٢إىل اجل٭ؿ ا٘٣ةمي٩ ،٭ؿ اخل٤ٮد.
ال حلٞؽـ ث ٫٪اذلم حيت ،ث ٢جي٭ـ٬ة ْل  ٨٦مٮٞ٩ ٓٝيي تلض٭زي

ٔؿكس اجلي ،٢ثت١٪ري أ٩ٮزذ٭ةٚ ،٭ٮ ٩٭ؿ ال يكىع يف َ٤ت اال٩ةث ،ث٢
ن
اذل٠ٮر ،ك١٬ؾا جي٭ـ٬ة أثي٭ة ىلع ٬يبح ذ٠ؿ ،حلٞؽ٦٭ة ٝؿبة٩ة ٛ٣ؽاء

اعمل ٫كمي ٟاال٩٭يةر:
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”أظرض٬ةٌ ،ى
ٝه مٕؿ٬ة ،أ٣بك٭ة مبلبف الؿصةؿ ،اظذٌ٪٭ة،
ن
كدٕٚ٭ة إىل اجل٭ؿ١٬ ،ؾا ثٕؽ حل٤ح اعدت ٌ ٓ٦
رسيٕة،
اجلىٕضح ،كرظ٤ٮا
ٌ
ل ٥يؽرؾ أف اجل٭ؿ أ٦٭ٕ٦ ٫٤ضجنة جبكةرة ػُذٚ ،٫ؿد هل صسذ٭ة
كأًةؼ األُٔيح كا٩ذْؿ ،اكف ن
٩٭ؿا آق ٨ا٤ٞ٣ت ،يكؿق أث٪ةء
ا٣رتاب“.

ك١٬ؾا يذ٧ؽد الـ ٨٦يف ممؿق ،يف املن٭ؽ اثلة ٨٦كاآلػري،

حل١ن ٙجلة اجله ٔ ٨ظ٧١ذ ٫ا٤ٛ٣كٛيح ا٧ٕ٣يٞح ،ظٮؿ رٗجح
االنكةف يف اخل٤ٮد٦ ،٭٧ة اك٩خ اتلٌعيةت صكي٧ح٦ ،ة حيي٪٤ة
ٌٛ٣ةء األقةَري ،ك”قيؽكرم“ قةٝيح اآلهلح ،تكىع صة٬ؽة إل٪ٝةع
ن
ص٤ضةمل م ٟ٤أكركؾ الكٮمؿم ،ثأف يكذ٧ذٓ حبيةد٧٠ ٫ة ْل ،ثؽال
 ٨٦إًةٔح الٮٝخ يف ابلعر ٔ ٨احليةة األثؽيح.
٣ك” ٨ص٤ضةمل“ اذلم قيُؿت ٔ٤ي١ٚ ٫ؿة اخل٤ٮد يذضة٢٬

احلك٪ةء ”قيؽكرم“ ٧٠ة جتة ٢٬ابلؽكم زكصذٚ ٫ؿظ٤خ ،كي٧ىض
ص٤ضةمل يف رظ٤ح البل٩٭ةيح٦ ،ذعؽينة املؼةَؿ ٦-س٧٤ة حتؽل ٬ؾا
ابلؽكم ٗؿيـة األثٮة -يف قبي ٢احليةة األثؽيح ،حل١تن ٙيف ػةد٧ح
املُةؼ ،ػيبذ.٫

كل ٥دك١ٚ ٨ؿة اخل٤ٮد ثٕيؽة ٔ ٨أذ٬ةف أثةَؿة الىني ،اذلي٨

أٔذٞؽكا أف د٪ةكؿ الـاج ٜاألمحؿ قي٪٧ع٭ ٥اخل٤ٮدٚ ،أويجٮا
ثة٣تك ٥٧اذلم ٝىض ىلع ظيةد٭.٥
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كحيؽز٪ة اتلةريغ ٔ ٨ظض ٥اإلٛ٩ةؽ اهلةاٛ٣ ٢ؿأ٪ح مرص

اٞ٣ؽي٧ح ،ىلع ث٪ةء اٞ٣جٮر اخلةدلات ”األ٬ؿا٦ةت“ٞ٠ ،ىٮر يٕحنٮف

ٚي٭ة ظيةة أثؽيح يف إ٣ةل ٥اآلػؿ.

كدٞٮؿ األقُٮرة املرصيح اٞ٣ؽي٧ح إف ”حتٮت“ هلإ املٕؿٚح ٔ٪ؽ

املرصيني اٞ٣ؽ٦ةء ،ك”٬ؿمف اهلؿامكح“ ،د٪ةكال ُٝؿات  ٨٦اذل٬ت

الكةا ،٢اذلم ٪٦ع٭٧ة احليةة األثؽيح كاخل٤ٮد.

٠ؾل ٟمةٔخ ١ٚؿة اخل٤ٮد يف أكركبة ،ثإصؿاء اتلضةرب املٕ٤٧يح

كاألحبةث إلجيةد إ٠كري احليةة ،ك٦ة ١ٚؿة مىةيص ادل٦ةء
ن
ْ٦٭ؿا ْ٦ ٨٦ة٬ؿ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ،ا٣يت م٘٤خ اجلجف
 Vampiresإال
ا٣برشم ٔرب اتلةريغ.

كأػؾت ٠ؾلْ٦ ٟة٬ؿ٬ة يف الؿكايح ل٧٤ؿة األكىل٪ٔ ،ؽ٦ة صٕ٢

الؿكايئ االجن٤زيم ثؿاـ قذٮًلؿ  ٨٦مؼىيح الكٛةح املكييح ”ٚبلد
اثلة٣ر درا٠ٮال“ ،أم٭ؿ مىةص د٦ةء يف ركايذ ٫اخليةحلح
”درا٠ٮال“.

ن
٪ٕ٦ٮية يف اجلنٓ ٔ٪ؽ ٬ؾا ابلؽكم
كمه ادل٦ةء ٪٬ة يأػؾ ثٕؽا
ى
ي
”ظبلجلة كًلي٪ٛة ٚيٝ ،٫ةهلة اغًجنة ظني َ٤ت ًإحلٍ ً ٫اجليةع حنؿ ذثةحئ٫
ن
هل١ٚ .٥ؿت ثةبليؽاء ا٣يت د٧ذه اللك٧ةت كال د٘ٛؿ أثؽا ..دكرب
ي
ي
الؿأم اٛ٣ى ٢يف
كدٕؿؼ أف اجليةع ،لك٧ة ىرصٮ ٥٬اكف لٮادل٬ة
ىٍ
كًٕ ٪٦٭ة“.
إُ٣ةية
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٧٠ة اردجٍ الكعؿ كالنٕٮذة ٔ٪ؽ إ٣ؿب ،ث١ٛؿ ًة اخل٤ٮد ثٕجةدة

الـاج ٜاألمحؿ ،كٝؽ أذٞؽ األ٦ري األمٮم ”ػةدل ث ٨يـيؽ ث٨
ٕ٦ةكيح“ ،ثٮصٮد ا٠كري اخل٤ٮد ككو ٙالـاج ٜاألمحؿ ثأ ٫٩إ٠كري
احليةة ،كأَ٤ٔ ٜ٤ي ٫يف ٠ذةثٚ” ٫ؿدكس احل٧١ح يف ٔ٥٤
ال١ي٧يةء“[ ]11اق ٥زيج ٜالرشؽ.

ٚي٧ة يجن٘ ٢ا٧٤ٕ٣ةء يف ٔرص٩ة احلةيل يف إجيةد ٔبلج لنيؼٮػح
اخلبلية ..ك١٬ؾا حتي٪٤ة إ٣ذجح األػرية يف ”٩٭ؿ اجلٕةج“ إىل
مؿصٕيةت ١ٚؿة ٬ؾا ابلؽكم ٔ ٨اخل٤ٮد يف اتلةريغ اإلنكةين ،كٚي٧ة
٬ٮ كظؽق اكف يٕ ٥٤أف اثجذ ٫ا٣يت ًىح ث٭ة ألص ٢اخل٤ٮد ،مةػخ
ك٦ةدخ ثة ،٢ٕٛ٣اكف لك يشء ظٮهل يؤكؿ إىل اال٩٭يةر ،كاألٝؽار
تكؼؿ .٫٪٦

ن
ػؿكصة  ٨٦اعل ٥األقةَري ،إىل ٌٚةء الٮا ،ٓٝظير
تلجذٔل اٞ٣ىح

يذٛضؿ ”اجل “ٍٛكد٘٧ؿ ا٣ثكات اجل٧يٓٚ ،ذذع ٜٞلك رٗجةد٭ ،٥إال
اخل٤ٮد ”كظؽق كادل٬ة اكف يؿا٬ة ،ختؿج ٝ ٨٦رب٬ة حتةدث أػٮد٭ة
ي ٌي
املٮىت ،يٞرتب خيؿقٮف كال حت ًؽز ٨ٔ ٫ػؽيٕذ …٫احلٮـ ك٬ٮ يكىع
ن
ن
َةبلة احل ٢إزاء اٝذذةؿ ٦ة ثٌف  ٨٦أث٪ةا ،٫دٮٛٝخ َٮيبل أ٦ةـ
إحل٭ة
املن٭ؽ /رأت اجلٕضةت ،كاجلٕضح األكىل أُٔيح اجل٭ؿ دؿٞ٦٭ة ثٕني
٪٦ةٞٚح .ثةبلؽايح ،مٕؿت ثٌع١ح قةػؿة ،ظةرٝح ،د٨٦ ٜ٤ُ٪
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ن
رسيٕة اقتجؽتل٭ة بن٭ٞح اخلٮؼ… تلضيج /٫ادمٓ ٕ٩ةصٟ
أٔ٧ةٝ٭ة،
ٌ
كار صيٛذ٭ة… ثٕؽ أيةـ ٝبلا ٢م٩ ٜ٭ؿ أقٮد
الٌة٣ح ية ً
أثخً ،
الىعةرل ،كا٬جنة إُ٣ةية ثٕني ٦ة٠ؿة“.
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عذابات جسد شهرزاد في قطع قديم
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هدى العطاس
ن
٬ؾق اٞ٣ؿاءة ختذ٤ٝ ٙ٤يبل ٨ٔ ،اٞ٣ؿاءات ا٣يت أٌ٩ٮل ٔ٤ي٭ة

٬ؾا ال١ذةب ،كذل ٟلُ٤جيٕح اجلؽحلح كالكضةحلح ل٤ذي٧ح ،ا٣يت
د٪ةكتل٭ة اٞ٣ةوح احل٪٧يح ”٬ؽل إُ٣ةس“٦ ،ة اقذؽىع ص٪ٮح
(امل٪ةص) ،ل٤ذٮٗ ٢يف جلش ي ٥ظٞٮؿ خمذٛ٤ح ،ك٬ٮ أمؿ ل٩ ٥ذٕ٧ؽق ،إذ

ٝةد٩ة إحل ٫اجله ،ثذٮدؿق ،كٔؾاثةد ٫كأقةق.

٬ؾق اٞ٣ؿاءة يف اتلع٤ي ٢اجل٭ةيئْ ،ل حمةك٣ح ل٤ٮٝٮؼ ،ىلع ٦ة

اػزت٩ذ” ٫الٮإٝح اجلىيح“ خلذةف الؿاكيح ٨٦ ،رؤل ..كحتؽيؽ مٮٓٝ

٬ؾق الٮإٝح ككّيٛذ٭ة ٨٧ً ،ابل٪ةء إ٣ةـ ل٪٤ه.

كذلل٩ ٟـٔ ٥اُ٩بلؽ ٝؿاءد٪ة ٨٦ ،دىٮر أكيل لٕ٧٤ىن ،يف أٜٚ
ُّ
دىٮر ٕ٦ني،
”حتيني“ دل٧ٮع ”اإلماك٩ةت ادلالحلح“ -كٜٚ
قذ١ن ٫٪ٔ ٙاٞ٣ؿاءة يف قيةؽ امل٪ةص -ك٬ٮ ٦ة ينلك ُٞ٩ح
ابلؽايح ،يف مكةر دأكيٌل دذعؽد ك ،٫ٞٚآٚةؽ مم٪١ةت ٬ؾا اجله
املٮقٮـ ثػ”ٝ ُٓٝؽي.“٥

أ٪٩ة ال٩ؽرؾ املكةر اتلأكيٌل لٮإٝح اخلذةف ،إال ً ٨٧نكٜ

”كّةا ٙصكؽ الؿاكيح“ ٠ـكصح ،كهلؾا دذٕؽد مكةرات اتلأكي ،٢يف
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٪٦ةَ ٜكّيٛيح خمذٛ٤ح هلؾا اجلكؽ ،ثؤرد٭ة اجلجف (٠ذةثٮ) ،د٧خ
االقذٕةًح ٔ ٨كّةا ٫ٛاألػؿل ثةخلذةف ،تلذ٘ري ن
دجٕة ذلل ٟكّيٛح
ن
اجلكؽ األ٩سٮمٚ ،يىجط مىٕ٪ة ٕ٦ـكال يف إ٩ذةج األَٛةؿ
(اتل٪ةق ،)٢ثةتلةيل إ٘٣ةء الٮّةا ٙاإلنكة٩يح النٕٮريح األػؿل،
اكملذٕح كالزلة.
ي٧ك ٨اٞ٣ٮؿ إف دٕؽد األنكةؽ ،كدؽاػ٤٭ة يؿدجُةف ثذٕؽد
املكةرات اتلأكي٤يح كد٪ٮٔ٭ةٚ .إذا اك٩خ ”الٮإٝح اجلىيح“ ٝةث٤ح
لئلدراج ً ٨٧أنكةؽ ٦ذ٪ٮٔح ،كٝةث٤ح لٞ٤ؿاءةٚ ،إف اتلأكي ٢ال يأيت
إىل ٬ؾق الٮٝةآ  ٨٦ػةرص٭ة ،إ ٫٩يذؼ٤٤٭ة كيذٕٞت أ٧٩ةط كصٮد٬ة،
[]13

كيُةرد٬ة حل٧ك ٟثةبلؤر ا٣يت د٤ٮذ ث٭ة

ٚلك دأكي٬ ٢ٮ اقذعٌةر لكيةؽ ،كَل قيةؽ ٬ٮ ذا٠ؿة ػةوح
[]14

”ل٤ٮإٝح“ ك”لٛ٤٧٤ٮظ“ ك”ل٤ٮظؽات املٕض٧يح“

ك٪٬ ٨٦ة قٞ٪ذيف أزؿ اذلات املؼذٮ٩ح ،ػبلؿ صكؽ الؿاكيح
املذع٧١ح يف الرسد ،كْل حتيك جتؿبذ٭ة ٠ضكؽ إنكةين ،ثٕؾاثةد٫
كأمٮا٦ ،٫ٝذ٧ةقو يف صكؽ رسدم ”أال يكٮف املاكف األكث م٭ٮا٩يح

يف اجلكؽ٬ ،ٮ ذل ٟاملاكف ،اذلم يْ٭ؿ  ٨٦دسةؤب اثليةب ،إذ ال
يٮصؽ يف االحنؿاؼ (اذلم ٬ٮ ْ٩ةـ ذلة اجله) (٪٦ةَ ٜمجٞيح)
(ك٬ؾا دٕجري مـٔط ىلع لك ظةؿ) ٚةلن٭ٮاين إ٧٩ة ٬ٮ اتل٪ةكب ٧٠ة
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ثني اتلع٤ي ٢اجلٛيس ،إ ٫٩ذل ٟاجلـء  ٨٦ا٣برشة ،اذلم يربؽ ثني
ُٕٝذني  ٨٦ا٧ٞ٣ةش (ثني الرسكاؿ كا٧ٞ٣يه).
كبني صة٩بني (ثني صة٩ت ا٧ٞ٣يه اٛ٣ةٗؿ كصة٩ت اٛٞ٣ةز
ن
كا٣ك ٥أف ٬ؾا ا٣ربي٬ ،ٜٮ اذلم يثري اٛ٣ذ٪ح ،أك ٬ٮ أيٌة اإلػؿاج
[]15

اذلم حيؽد اْ٣٭ٮر كاالػذٛةء“

كب٭ؾا املٕىن ،يىجط اجلكؽ يف ثٕؽق اإليؿكيس( ،ابلؤرة) ا٣يت

دذضًل ٚي٭ة كٔرب٬ة اذلكات كاألميةء ا٣يت دكٮف اعل ٥اجله ..إ٫٩

النلك اذلم د ٫٪٦ ٜ٤ُ٪كد٤ذٌف ٔ٪ؽق األماكؿ األػؿل ،ك٬ٮ أيٌة
النلك اٞ٣ةث ٢القتيٕةب ق٤ك٤ح  ٨٦األٕٚةؿ كاألكوةؼ ا٣يت حتي٢

ث٭ؾا النلك أك ذاؾ ىلع (ٝيْ ]16[) )٥ل األقةس اذلم دٞٮـ ٔ٤ي٫
مم٪١ةت األ ٜٚادلاليل كقج ٢حت” ٫ٞٞظي٪ؾاؾ دٞجٓ يف ٪ٚةا٭ة اخلةص،

ي٪٭٧ؿ إحلةظ ،٫دؿاكغ ٤ٝيبل ..كظني ال ٛ٦ؿ ..دٛذط ٚكعح يف اجلكؽ،
ن
ن
يٞذٕؽ بكةَ٭ة .خيةؿ أ٩٭ة أػؾد ٫ثٕيؽا ثٕيؽا ،ظني يٕٮد يكأهلة ٔ٨
الؿظ٤ح“.

ٚ٭ؾا اجله ”ٝ ُٓٝؽي “٥اذلم دت٪ةكؿ ٚي ٫اٞ٣ةوح ٬ؽل

إُ٣ةس دي٧ح دججٓ ظكةقحذ٭ة ٨٦ ،ادىةهلة ،ثجؤرة دةثٮ اجلجف ْل

دي٧ح (اخلذةف)٧٠ ،ٮديٛح ي٪٭ي اجله ىلع أكذةٚ٭ة ،هلٮ ٩ه مؿاكغ

ك٦ة٠ؿ ،أػزتف ػربة خمةد٤ح ،يف ٕ٦ىن ا٩ذىةر املؿأة ىلع الؿصٔ ٢رب
اتلةريغ ٨٦ .مٮً ٓٝجةيب ٗري حمؽد املبل٦ط الٚذٞةرق األنك٪ح!
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ن
٪٦ةوية لئلي٘ةؿ يف ادلالالت
كًل٧ة درص٪ة ق٪ؼُٮ ٔذجةت اجله

ا٣يت حتي ٢إحل٭ة ٬ؾق اتلي٧ح املؿاكٗح املنعٮ٩ح ثةإلظةالت ،ػةرج
اٌٛ٣ةء ابلرصم ل٪٤ه ظير الك٭ٮؿ املٮظنح ٕ٣ةل ٥االنكةف.
ن
اثذؽاء ٨٦ ،ظكةقيح (إ٣ذجح األكىل ("/املؤ١ٚ ،"ٙ٣ٮف
كقجٜ٤ُ٪

اجله ث ٥٤ٞأظؽ أٚؿاد (اجلٮع) ٕٛ٧٠ٮؿ ث ،٫كا٤ٔ ٓٝئ ٫تء ٬ؾق
اتلي٧ح ،ي٪٧ط ذل ٟا ٥٤ٞ٣ا٣جكةيئ ،أف يٕ٤ت كّيٛذ ٫يف إَةر ”دٟ٤
املُٞ٪ح املرتددة ،ثني ادلاػ ٢كاخلةرج ،املىةظجح جلى٭ة كإ٣ةًؽة هل
ن
ن
كدٛكرياٚ ،ةمل٪ةص ٩ه يٮازم ٩ى ٫األوٌل ،حمٞٞة ثؾلٟ
رشظة
[]17

٩ىيذ ٨٦ ٫ػبلؿ ٦يسة ٫ٝاتلؼييٌل“

ك٪٬ ٨٦ة ٩ذٮ ٙٝيف إ٣ذجح اثلة٩يح (/ا٪ٕ٣ٮاف)ٝ( )ُٓٝ( /ؽي،)٥

ٚػ(اٚ )ُٓٞ٣ى ،٢كحيي٪٬ ٢ة إىل ٚى ٢ثٕي اجلك ٨ٔ ٥ثٌٕٚ ،٫٭ٮ

ٛ٪٦ى ،٢كيف ٝةمٮس املٕةين أف اٞ٣ؽي ،٥وٛح منج٭ح دؽؿ ىلع
ن
اثذؽاء،
اثلجٮت ،كٔ٪ؽ ٔ٧٤ةء اللكـ ٬ٮ املٮصٮد اذلم ٣حف لٮصٮدق
ى
ك١٬ؾا ينلك م١ٮين إ٣ذجح اثلة٩يح (ٔ٪ٮاف اجله) ،إظة٣ح ألزحلح
ن
٬ؾا ا٦ ،ُٓٞ٣ة ي٪٧ع ٫ثيٕؽا ٦يذةٚزييٞينة يف ظؽكزٛ٠ ٫ى.٢
ك٪٦٭ة يأيت اٛ٣ى ٢ثني اجلجكني يف أثٕةدق إٞ٣ؽيح ”قيٞةؿ أف

االػذبلؼ اجلجيس ،ال ي ٫٪١٧أف يج ٖ٤مكذٮل االػذبلؼ٤ٚ ،حف

٪٬ةؾ دلةؿ ل٤عؽير ٔ ٨املكذٮل٦ ،ة داـ ١ٚؿ االػذبلؼ ال يذ٧ٮٓٝ
داػ ٢أم مكذٮل.
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ي
ك ٓ٦ذلٚ ٟةف ٬ؾا الى٧خ ٬ٮ إٝؿار ثٮصٮدق ،كلؿب٧ة أذرب ٬ؾا
ن
ن
كمكذٛـا ،يف ٔرص أوجعخ ٚي٫
الى٧خ ٦ذٕةحلنة ك٦ذٕضؿٚة
ن
اجلجكة٩يح ،مٮًٮاع منرتٌل دلل اجل٧يٓ كٔ٤٧يح ٦ذؽاك٣ح داػ٢

املٕةرؼ ا٤ٛ٣كٛيح كا٧٤ٕ٣يح ،كقةظح ٌ٩ةؿ ال ٪٦ةص ٪٦٭ة“[.]18

ٚجُ٤ح اٞ٣ىح املؼذٮ٩ح ،حيي ٢دةريغ ػذة٩٭ة (ُٕٝ٭ة النؼيص)

إىل (ًٝؽـ) يذٕؽل َٛٮتل٭ة إىل َٛٮ٣ح اجلجف ا٣برشم ،كبُجيٕح
احلةؿ ،دةريغ ثؽايةت ٬ؾا ا ُٓٞ٣يف حل ٢ا٣برشيح ادلامف٬ ،ٮ دةريغ

تنلك اجلكؽ األ٩سٮمٚ ،جةإلظة٣ح إىل مؿصٕيةت اجله ،ي٪٪١٧ة دتجٓ

ثٕي اإلمةرات ،ا٣يت دؽل ٢ىلع ترسب ٬ؾق امل٧ةرقح (اخلذةف) إىل
ٝؽ٦ةء املرصيني.

كرٗٔ ٥ؽـ ذ٠ؿق يف األديةف اإلثؿا٬ي٧يح ،إال أف ثٕي احل٭ٮد يف

ٚرتة دةرخييح ٕ٦ي٪ح ٝؽ ٦ةرقٮا ػذةف األ٩ىث ،ك٧٤٩ط ترسبةد٨٦ ٫
دةريغ أثٕؽ يف جتؾرق يف ا٧٤ْ٣ح اٛ٣ةمحح لٞ٤ؿكف الٮقُٯ ،يف ظـاـ

إٛ٣حٞٚ ،ؽ اػرتع الؿك٦ةف يف اٞ٣ؿكف الٮقُٯ ٬ؾا(احلـاـ) اذلم

”يى ٨٦ ٓ٪اجلرل أك احلؽيؽ“ مل ٓ٪ظؽكث الٞ٤ةء اجلجيس أك
االٗذىةب ،ك٬ٮ َٮؽ هل  ،٢ٛٝي٤ذ ٙظٮؿ ػرص املؿأةٚ ،يٜ٘٤
اٛ٣ؿج ،ثةقتس٪ةء ٚذعةت ًيٞح ٌٞ٣ةء احلةصح ،كحيذ ِٛالـكج

ثٛ٧ذةظ٧٠ ،٫ٕ٦ ٫ة أف رك٦ة اٞ٣ؽي٧ح ٦ةرقذ ٫مل ٓ٪مـاك٣ح اجلجف ثني
إ٣جيؽ.
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ك٩ؿاق يٌ٤ف ثْبلهل ىلع ال١سري  ٨٦ابلرلاف إ٣ؿبيح كاألٚؿيٞيح،

ظير جيؽ دربيؿ كصٮدق كاقذ٧ؿاريذ ٫يف إ٣ؿؼ كإ٣ةدات كاتلٞةحلؽ،
ن
درءا ٛ٣ك ٜاأل٩ىث ،ث٧ة ي٧س٠ ٫٤ؼذ ٥لٕٛ٤ح.

ن
اثذؽاء يف دلذٕ٧ةد٪ة إ٣ؿبيح كاألٚؿيٞيح٪ٔ ،ؽ٦ة
كل٪١ة ٩بلظِ
ي
اغبلة ٦ة يُ٧ؿ احلجُّ ٢
ٌ
دٮدل أ٩ىث ن
أرًيح ابليخ
الرسم ل٧٤ٮلٮدة ،حتخ
ن
تلجًف ىلع ٔى٧ح الرش ،ثذ١ؿيف ٪ٕ٦ٮم لٛ٤ى ٢اقتجةٝة ،إىل أف
حيني أكا ٫٩يف َٞٮس اخلذةف ،حلٕ٤ت ا٪٬ ُٓٞ٣ة ن
دكرا أكرب ،يف حتؽيؽ
مىري املؼذٮ٩ح ”إف أكث األمٮر صبلء ثة٣جكجح لرلا ٓٚاجلجيس٬ ،ٮ

أف اإلنكةف كاُ٣جيٕح يف ٬ؾا املضةؿ هل٧ة اغيذةف ٦ذجةيجذةف /إف
اتل٪ةق٬ ٢ٮ اغيح اُ٣جيٕح ٧٠ة يجؽك ،أ٦ة اغيح االنكةفٔٚ ،ل أف
[]19

ٚةملؿأة

حيى ٢ىلع أكرب ٝؽر  ٨٦االقذ٧ذةع ثة٣جنٮة اجلجكيح“
ن
٣حكخ إنكة٩ة ٧٠ة دٛيؽ٩ة املٛة٬ي ٥امل٪بسٞح  ٨٦دؿقة٩ح ا١ٛ٣ؿ اجلربم،
اذلم يكذ٧ؽ ٬ؾا ا ُٓٞ٣األزيل  ٫٪٦قُٮد ٫كٛ٩ٮذق ،ثتن١ي ٫٤ل٤ٮيع

الـاا ،ٙكإهلة ٫٦احلاكيةت ،ا٣يت دؽكر يف ص٤كةت ا٣جكةء ،يف اٞ٣ؿل
ٌ
كاحلبلالت كابلرلات ذات األزٝح الٌيٞح ،كاألظيةء امل٭٧نح ،ثأ٤٬٭ة

املزنكيني يف ٔذ٧ذ٭ة ،ىلع أًٮاء مىةثيط الـيخ ،يف الؿي ٙابلٕيؽ،

ٔ٪ؽ ختٮـ الٮديةف ،ك٪٦عؽرات اجلجةؿ كاٞ٣زياف كأاعيل الك٭ٮؿ.
ن
إذ خيىش ٬ؤالء األ٩ٮار ابلة٬ؿة ،ا٣يت د٧س ٢د٭ؽيؽا القذ٧ؿاريح

كٛ٩ٮذ ٬ؾا الٮيع الـاا ،ٙاذلم د٪٧ع ٫دٞةحلؽ اٞ٣جي٤ح.
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٪٬ةؾ يف إ٣ذ٧ةت ظير دؤد االقتسةرةٚ ،يذعٮؿ دؾكؽ األذف ٝج٢

إ٣ني ل٤ىٮت إ٣ةم ٜإىل ٠ؿا٬يح كػيةالت اٛ٣ؿقةف اذلي٨

خيذُٛٮف ظجحجةد٭ ٥ىلع َؿيٞح ا٘٣ضؿ إىل اكثٮس.

ٚةلىٮت كاخليةؿ ك٬يبح إٌ٣بلت املٛذٮ٣ح٠ ،أدكات دٕجرييح

ل٤ضكؽ ،دتجؽد يف ٚؿاغ ٔذ٧ةت األزٝح كاحلٮارم ،كٔنل الؿيٙ
ابلٕيؽ .ظير ال ييك ٓ٧قٮل وٮت اللكب النجٞح ،كالٌضيش يف
مٮاق ٥دـاكج ا.ٍُٞ٣

ٞ٣ؽ ٚؿًخ اْ٣ؿكؼ االصذ٧ةٔيح ٪٦ؾ ٚضؿ اتلةريغ ،أف دكٮف
ن
املؿأة آ٣ح لئلجنةب ،كصكؽا ملٕةرؾ ٦ذٕح الؿص ،٢كقةٔؽ ذل ٟىلع
ا٩ؽزةر ٛ٩ك٭ة كٔ٤ٞ٭ة يف يط ا٣جكيةف ،كص٭ ٢اجلةس ث٧ؿكر الـ ٨٦أف

املؿأة ي٧ك ٨أف دكٮف هلة ٛ٩ف كٔٛ٪٠ ٢ٞف كٔ ٢ٞالؿص ،٢كٝؽ

ٝةؿ ٠يجير ككًلؿ أف ص٭ ٢الؿص ٢ثةملؿأة ،ال يٕين ص٭ ٫٤جبك ٥املؿأة

كرٗجةد٭ة كالٮّةا ٙاٛ٣كيٮلٮصيح ل٤ضجف ٚعكت ،كل ٫٪١يٕين

أيٌة ص٭ ٫٤ث٧ة ٬ٮ أ ٥٬كأػُؿ ،ذل٬ ٟٮ اٛ٣٭ ٥اإلنكةين ل٧٤ؿأة
اكنكةف ٦س ٫٤ن
د٧ة٦ة[.]21
يف إ٣ذجح اثلةثلح ”االقذ٭بلؿ“ دذٕث ٝؽ٪٦ة يف ق١ٮف ال٤ي٢

ككظنذ٦ ،٫ة حيي ٢إىل ظة٣ح صكؽ الؿاكيح ،يف مكذ٭ ٢ترسيؽق
مكرتػينة ،يف ٬ؾق الٮظنح ال٤ي٤يح كالك١ٮف ”ال٤ي ٢قةك ٨كاعئنح

د٭ةدف اٛ٣ؿاش ..يُ٤ج٭ة ثح٧٪ة ْل ظي٪ؾاؾ دٞجٓ يف ٪ٚةا٭ة اخلةص“..
124

اٞ٣ة٩ٮف اذلم ٩٭ٌخ ىلع اعد ٫ٞالٮٝةآ ٬ٮ اخلذةف٧٠ ،ؿًلـ

ل٤تنلكت الؿمـيح ،يف إ٣ةل ٥اتلؼييٌل ل٪٤ه ،ثٕ٧ىن ترسيؽ اٞ٣ي٥
ادلالحلح ٨٦ ،ػبلؿ ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف اذلم دججين ك ٫ٞٚظؿًلح الرسد،
ن
اُ٩بلٝة ” ٨٦اعل ٥الؿاكيح املؼذٮ٩ح“ ،ا٣يت دٕحل ذ٠ؿل ٞ٦ي٧ح ثني

ٚؼؾي٭ة.

حلٛذع٪ة ٬ؾاف اٛ٣ؼؾي ،٨ىلع ٝة٩ٮف آػؿ (م٭ٮة اجلجف)ٞ٠ة٩ٮف

حيك ٥خميةؿ الـكج ،كبةتلةيل حي ٜٞدؽاكحلح املٕىن ثني ٬ؾق
إ٣بلٝةت.

ن
ٔ٪رصا
 ٨٧ٚػبلؿ ٬ؾي ٨اٞ٣ة٩ٮ٩ني ،يجؽك صكؽ ثُ٤ح اٞ٣ىح،
ن
مؿًلـية يف ا٣جك ٜالؿمـم اذلم دذ١س ٙيف قية ٫ٝاالقتي٭ة٦ةت ،ا٣يت

كدلد٭ة م٭ٮة الـكج ،كٔٮدد ٨٦ ٫ا٪٘٣ي٧ح ثةاليةبٚ ،ي٧ة الـكصح
املؼذٮ٩ح ال دـاؿ دٞؽـ ٛ٩ك٭ة٪٧٠ ،جٓ أزيل ألىس ا ُٓٞ٣كأظـاف

اُٞ٣يٓ.

ٚؽالالت اجله د٧ؿ ٔرب كيع مؿًلـم ،جت٤يةد ٫ػةرج اٌٛ٣ةء

ابلرصم ل٪٤ه ،يف اٌٛ٣ةء املتكٓ ل٤ٮا٣ ،ٓٝك ٨اجله يؿٗت ٪٬ة

يف قعت ٬ؾق ادلالالت إىل داػ ٫٤إلاعدة ا٩ذةص٭ة ،تل٘يري اٛ٣ؿكض
ا٣يت أننأد٭ة ”ا٣رباداي ،“٥يف قٕي ٫تلٞؿيؿ مىريق ٠ضكؽ ،ينلك

الٮيع اليلك ،اذلم يذؽ ٨٦ ٜٚاجله ٚذجكةب إظكةقةت الـكصح.
ن
ا٣يت يٞحف صكؽ٬ة األميةء كاألكًةع ،اُ٩بلٝة  ٨٦جتؿبذ٫
اخلةوح  ٓ٦اخلذةف ،ك٬ ٨٦ؾا املٮ ٓٝيذعٮؿ ثٮح الـكصح ،إىل مٮٙٝ
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آيؽيٮلٮيج ،يف االقذ٭بلؿ ٠عةم ٢جلٮيةت د٪ؽاح ٣تنلك اجله ،يف
ن
أ ٜٚادلالالت ا٣يت ظؽد٬ة املٛ٤ٮظ يف االقذ٭بلؿ قٛ٤ة.
ٚيذأزر يف االقذ٭بلؿ إ٣ةل ٥اٞ٣ىيص ل٪٤ه كختُٮ النؼٮص

ػُٮاد٭ة األكىل د٧٭ؽ لٮإٝح أك ظؽث ،أك يٛ٪ضؿ ظؽث ثٮص٭٪ة،
ن
خيؿج  ٨٦رٌل ٫٦أظؽ النؼٮص ٩ةٌٚة ٔٛ٩ ٨ك ٫ا٘٣جةر ،حلؼُٮ
ػُٮد ٫األكىل ،يف ػٌ ٥احلؽث.

٧٤٪ٚع٭ة (الؿاكيح) قة٪٠ح يف ٗؿٚذ٭ة يف ٬ؽكء ال٤ي ..٢ػُٮة زة٩يح
٧٤٩ط زكص٭ة ،يي٤ط يف ٕ٦ةرشد٭ة ”ال٤ي ٢قةك ٨كاعئنح د٭ةدف

اٛ٣ؿاش ..يُ٤ج٭ة ثح٧٪ة ْل ظي٪ؾاؾ دٞجٓ يف ٪ٚةا٭ة اخلةص ..ي٪٭٧ؿ
ن
إحلةظ ،٫دؿاكغ ٤ٝيبل ..كظني ال ٛ٦ؿ ..دٛذط ٚكعح يف اجلكؽ ،يٞذٕؽ
ن
ن
بكةَ٭ة .خيةؿ أ٩٭ة أػؾد ٫ثٕيؽا ثٕيؽا ،ظني يٕٮد يكأهلة ٔ ٨الؿظ٤ح/
ال حتري صٮاثنة ،يربَ .٥تك ٫ٕ٧ي ٨ٕ٤كي٪٭ؿ محبنة ٦ة ...يأدي٭ة ثأٔٮاد

ال١ـبؿة يٞٮؿ٤ٚ /ذزتكدم ل٤ؿظبلت اٞ٣ةد٦ح“.
ي
ن
اجلكؽ ..صكؽ٬ة أرٗ ٥ىلع املٕةرشة ،اكمٛة ٔ ٨ا ٓ٧ٞ٣اجلجيس،

ك٬ٮ يف احلٞيٞح يذى ٢ثة ٓ٧ٞ٣االصذ٧ةيع كالكيةيس ،يف صؾكرق
ابلٕيؽة ،كا٦ذؽاداد ٫يف احلةرض ..اجلكؽ يكن ٨ٔ ٙظيةد ٫يف ّ٢
ا ٓ٧ٞ٣اجلجكةين املكذ٧ؿ ،ىلع ٦ؽل ٝؿكف.

”ظؽد دٮلكذٮم ،يف ركايذ” ٫قٮ٩ةدة ٠ؿكيزتر“ صٮ٬ؿ اجلْؿة إىل

اجلجف ،املكذٞةة  ٨٦امل ُٜ٪إ٣ةدمٚ” ..جٮدقح٪حنيٝ “ٙةد٢

الـكصح ،ينٕؿ أف املضذ ٓ٧املٕةرصٝ ،ؽ د٩ ٫١٤٧ٮع  ٨٦اجل٪ٮف
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اجلجيس ..الـكج أك الـكصح ..ال ي٤٧اكف اٞ٣ؽرة ىلع ممةرقح اجلجف

ثكثةٔٚ ،ل ٪٦٭ٮًلح ثةإلجنةب كأٔ٧ةؿ ابليخ ،ك٬ٮ ٪٦٭ ٟثة٢٧ٕ٣
احلٮَل ،أ٦ة اُ٣جٞح االرقذٞؿاَيح إ٣ةَ٤ح ”ػةوح املسٛٞح“ٔٚ ،ل
درصؼ كٝذ٭ة يف اتل١ٛري يف اجلجف ،ك٬ٮ اتل١ٛري اذلم خيذيف يف

مؿاظ ٫٤األكث ثؿاءة ،حتخ قذةر مٛي ٨٦ ٙاحلت ،كٝؽ ثؽأت ٗرية

”ثٮدقح٪حني ٨٦ “ٙزكصذ ،٫ظني ٝة٦خ ثٕـؼ ”الكٮ٩ةدة اتلةقٕح“
ي
ل٤جية٩ٮ كال٧١ةف ،بلحذ٭ٮ ٨ٚث٧ؿاٞٚح مةب أرقذٞؿايط“[.]21
إ٣ذجح الؿاثٕح /ػُةب احلاكيحٚ ،ةجله مؤقف ىلع ”إ٣بلٝح

اتلٛةٔ٤يح ثني رص ٢كزكصذٚ ،“٫ذٞٮد الـكصح الرسد يف ثٮح صكؽ٬ة،

ك٦ة دٌ٪ٮم ٔ٤ي ٫مكة ٫٦كإظكةقةد ٨٦ ٫ذ٠ؿل ػذة٩٭ة يف اُٛ٣ٮ٣ح،
ظير تنلك ٬ؾق اذل٠ؿل املٞي٧حٔ ،بلٝذ٭ة الـكصيح يف ظيةد٭ة
الؿا٪٬ح.

ٚذذعؿؾ ىلع إظؽازيةت صكؽ٬ة آحلةت الرسدٚ ،يذ٧ةّل الكةرد يف

املرسكد ،ث٧ة دٮدلق د٪ٞيةت االقرتصةع كاالقتجةؽ كاالقتي٭ةـ ٨٦
َةٝةت دٛضرييح ،يف آ٬ةت كإي٧ةءات كاردٕةمةت ٬ؾا اجلكؽٔٚ ،ل

دذعؿش رس٬ة ل٤جٮح كاٛ٣ؿاش يذْ٤ٯ ٚذؼيٍ ننٮد٭ة إ٣ىيح،

تلٛ٪ذط ٬ؾق املٛؿدات ،كَؿيٞح دؿًليج٭ة يف دم ،٢ىلع ثؤر دؽاكؿ املٕىن

اليلك يف اجله .ث٧ة دؤرش ىلع الٮًٓ الٮصٮدم هلؾا اجلكؽ املٕؾب،

كب٧ة دجثق ٛ٦ ٨٦ةديط دٛيض إىل ال مٕٮر اجله ،كأثجيذ ٫ابلةَ٪يح
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ظير ختذجئ ا٣جنٮة ،كالزلة كاالردٕةش كاالقرتػةء املٛ٪ى٨ٔ ٢
االٛ٩ىةؿ اْ٣ة٬ؿم يف اقذ٭بلؿ اجله.

حتيك د٠ذٮرة ”٩ٮاؿ الكٕؽاكم“ ٔ ٨جتؿبذ٭ة النؼىيح ٬ ٓ٦ؾا
ا ،ُٓٞ٣ثأىس كمؿارة مك١ٮ٩ح ثؿٔت ٞ٦ي ،٥دٌ٪ط ث ٫اللك٧ةت

”٪٠خ يف الكةدقح ٧ٔ ٨٦ؿم٩ .ةا٧ح يف رسيؿم ادلاٚئ كأظ٥٤
أظبلـ اُٛ٣ٮ٣ح الٮرديح( )..كأظككخ كأ٩ة م١ذٮ٦ح األٛ٩ةس،

كٞ٤٘٦ح إ٣يجني ،أف ذل ٟاليشء يٞرتب ٦ين!

ال يٞرتب ٌ٪ٔ ٨٦ف ،كإ٧٩ة يٞرتب  ٨٦ثُين ٨٦ ،ماكف ثني
ي
ٚؼؾم ،كأدرًلخ يف د ٟ٤ال٤عْح ،أف ٚؼؾم ٝؽ ٚذعذة ٔ ٨آػؿ٧٬ة،
ٌ
ن
كإف لك ٚؼؾ ٝؽ مؽت ثٕيؽا ٔ ٨األػؿل ،ثأوةثٓ ظؽيؽيح ال د٤ني.
كًلأ٧٩ة الك١ني أك املٮس احلةد ،يك ٍٞىلع ٌٔ٪ف .ثةلٌجٍ
ٌ
أظككخ ثةليشء املٕؽين ،يك ٍٞحبؽة كٝٮة كي ٨٦ ُٓٞثني ٚؼؾم
ٌ
ن
ال٧١ة٦ح ٚٮؽ ِٚل.
صـءا  ٨٦صكؽم .رصػخ  ٨٦األل ٥رٗ٥
ٚةألل ٥ل ٥يك ٨ن
أل٧ة ،كإ٧٩ة ْل ٩ةر رست يف صكؽم لك ،٫كبؿًلح
[]22

محؿاء  ٨٦دَل حتٮَين ٚٮؽ ثبلط احل٧ةـ

إذ يحذ٧ةّل أل٥

اتلضؿبذةف ٣حنلكف ٕ٦ة ،ذل ٟاجلجٓ اذلم ال يٌ٪ت ٕ٦ي ٨٦ ٫٪األل٥

كاخلٮؼ ”يأدي٭ة ثأٔٮاد ال١ـبؿة يٞٮؿ٤ٚ /ذزتكدم ل٤ؿظبلت اٞ٣ةد٦ح.

أ٦ةـ املؿآة دٕذ ٟ٤إ٣يؽاف لك يٮـ ،دؿاٝت ٔيجي٭ة اذلاث٤ذني يف املؿآة،
128

كذا٠ؿد٭ة امل١ٕ٪كح يف ٔيجي٭ة“ ظىت ال١ـبؿة٧٠ ،ةدة ٞ٦رتظح

تلجنيٍ إ٣بلٝح احل٧ي٧ح ،ث٧ة دٕ٤ج ٨٦ ٫دكر يف دْ٪ي ٢٧ٔ ٥أص٭ـة
اجلك ،٥كبةتلةيل صٕ ٢إ٣بلٝح اجلجكيح أكث ٚةٔ٤يح ،دٕضـ يف ٕ٣ت

٬ؾا ادلكرٚ ،ةلزلة املكذأو٤ح ٪٦ؾ اٞ٣ؽـ ،جتذر  ٨٦أٔٮاد ال١ـبؿة
ٚةٔ٤يذ٭ة االقتسةريح ”و٘رية اك٩خ ،حل٧ح محؿاء ،أـ وةثؿ دٞرتب

٪٦٭ة دجةٔؽ ثني ٚؼؾي٭ة اجلعي٤ني املُٕٮٚني ىلع رس األرسار ٧٠-ة
ٝي ٢هلة -كدؿيةؽ اجل٪ح كاجلةر ،تكج ٜالرصػح اجلى( ..٢يجٞج )ٜادلـ،
ن
كدؿٍل د ٟ٤الرشحيح الى٘رية صؽا  ٨٦حل ٥اجلكؽ .املؿآة دٕ١ف
ذثٮؿ ٔيجي٭ة ،كأٔٮاد ال١ـبؿة دؤًلؽ ذثٮؿ كردد٭ة ،كدذعؿش رس٬ة

ل٤جٮح٬ .ٮ يٞرتب كاٛ٣ؿاش يذْ٤ٯ كاعئنح ختيٍ ننٮد٭ة إ٣ىيح“.

ٚلك ٔٮد  ٨٦أٔٮاد ال١ـبؿة٬ ،ٮ إظة٣ح ل ُٓٞ٤اٞ٣ؽي،٥

كاقتبىةؿ ذلة إ٣بلٝح ،كبةتلةيل ا٩ذاكقح ل٤ؿٗجح ،كجتؽد الٛ٩ىةهلة
ن
ن
يف صكؽ اجله ،حلىجط الٞ٤ةء الرسدم ،اٛ٩ىةال ٦ذضؽدا ل٤ضكؽ،
يٕيؽق إىل صؾكر االٛ٩ىةؿ ،إذ يتجؽد الـ ٨٦اٛ٣ةو ،٢ثني حلْح
ا ُٓٞ٣يف اُٛ٣ٮ٣ح ،كبني حلْح حل٤ح ادلػ٤ح ك٦ة ي٤ي٭ة ٨٦ ،حلْةت

الٞ٤ةء الـكيجٚ ،لك ٞ٣ةء ٬ٮ جتؽيؽ ،ملة يٕذ ٢٧يف ثؤرة
ا/ُٓٞ٣االٛ٩ىةؿ.

٪٦ؾ ال٤عْح األكىل يف رظ ٥األزؿ٪ٔ ،ؽ ا٠ذ٧ةؿ ثٕر احليةة

يف اجلكؽ ،ا٩بس ٜاحلؽث األكؿ ،كُ٩ل يف ٗي٭ت اتلةريغ ،دٕ،ٜ٤٧
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ن
دٛضؿ يف اٌٛ٣ةء الٮاقٓ ل٤ـ٦ةف كاملاكف ،اكمٛة ٔ ٨قُ٤ذ ٫يف
اإلماكف الرسدم.
ي
ٚةقذؤو ٢مؿًلـ الكُ٤ح  ٨٦ثني د ٟ٤ا٘٣ية٬ت ،أصذر ٨٦

صؾكرق ،حلٛ٪ذط حل ٢ا٘٣ية٬ت ،يف اجتة٬ةت ٔؽة ،يٕرب ٔ ٨ذاد٫
امل٧ٞٮٔح يف ظاكيةت ا٣جكٮة امل٪ذعيةت يف إ٣ذ٧ةت اٞ٣ىيح ،ثني
أقؽاؼ ذا٠ؿة املضذ.ٓ٧
كٚي٧ة اكف اجلكؽ يٕةين اٛ٩ىةؿ ثٌٕ ٨ٔ ٫ثٌٕ ،٫اك٩خ ذا٠ؿة
ا٣جكٮة حتيك ٨ٔ ،اذلم ٝذ ٫٤النٮؽ كاهلضؿ ،كٔ ٨اذلم يأيت كال
يأيت ،كٔ ٨اذلم يف حل٤ح دػ٤ذ ،٫صؾثخ ٌٔٮق ٬ٮة االٛ٩ىةؿ ثني
د٧ٮصةت دكا٦ةد٭ة٧ٚ ،ؿر ػؽٔح اٚذٌةض ٔؿكقذ ٫يف دـ ٚؿخ محةـ
ذثيط ،تلذؽاكؿ ا٣جكٮة املة٠ؿات ،ظاكيةت ادلـ ىلع رشام ٙالرسيؿ،
كامل٪ؽي ٢األثيي ..دـ احل٧ةـ!

ن
مـ٬ٮا ث٤ٕٛذ ،٫اك٩خ أٔٮاد ال١ـبؿة ،دٌٮع
كٚي٧ة خيؿج إ٣ؿيف

يف ٚؿاغ ا٘٣ؿٚح ،دُؿد الؿاحئح الـٚؿة ،دلـ اٛ٣ؿخ اذلثيطٚ ،ي٧ة د٪٭ل
الـاغريؽ إظكةقةت إ٣ؿكقح املٛ١٪بح ىلع ذاد٭ة ،تكذؽيع ركح
صؽد٭ة م٭ؿزاد تلبس٭ة اٛ٩ىةهلة ،كاصذسةث صؾكد٭ة ،حل٧ذط رسد
م٭ؿزاد ٬ ٨٦ؾق اتلي٧ح اقتجُة٩ةد ،٫يف حلةيل م٭ؿيةر اُ٣ٮي٤ح ”كظني
أراد االرحتةؿ ،أػؾدٕ٠ ٫ةدد٭ة ،كقأهلة ثٕؽ أف اعد ٕ٠-ةدد-٫
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٬ؿمخ أمل٭ة ..دٕ٤س٧خ ..اقت٪ضؽت جبؽد٭ة٩ ..ةدت /ية م٭ؿزاااااااد..
د٤بكذ٭ة احلاكءة ،اقذ٘ٛؿت ثؿ٬ح ل١ؾثذ٭ة ك١٪٦رسة الؿكح ا٩٭٧ؿت
حتيك“.
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الراوي وانسيابية النص في قبلة في فم أخرس
[]23

للقاصة السعودية حواء سعيد
(ٝج٤ح يف  ٥ٚأػؿس)

أظؽ أ٩ٮاع الرسد ا٣يت دٌ٪ٮم ىلع أكث ممة دٛىط ٔٚ .٫٪ةلرسد
ٚي٭ة ي٘ؿؽ يف وٮت األ٩ة كاذلات ،مـجينة  ٨٦تنْيةت املؼةكؼ
كاهلٮاصف كا٪ْ٣ٮف .كالؿاكم املذلك ٥يف نكيش اجله ،هلٮ ً٧ري

دميع أكث ممة ٬ٮ ٛ٦ؿد! كهلٮ دٕجري ٔ ٨إ٣ة٬ةت اجلٛكيح لؤلوعةء،
أكث ممة ٬ٮ دٕجري ٔ ٨ذكم االظذيةصةت اخلةوح ٤ٕٚينة!

ٚ٭ٮ ٩ه يكن ٨ٔ ٙاعٚيح ذكم االظذيةصةت اخلةوح،

كاع٬ةت ٗري .٥٬ظىت حلاكد حيكؽ٬ ٥٬ؾا ا٘٣ري ،ىلع لك ٬ؾق اٞ٣ؽرة

ىلع احلت ا٣يت يذ٧ذٕٮف ث٭ة ،كَل ٬ؾا الىؽؽ ك٬ؾق اإلرادة ،ا٣يت
دججٕر اكلٌٮء  ٨٦وٮت الؿاكم (ثُ٤ح اٞ٣ىح) تلعؿج األوعةء،
ن
صـءا  ٨٦وٮت
ظىت حلاكدكا يذٮاركف ػٛ٤٭ة ،كيىجط وٮد٭٥
ن
ػؿكصة ٘٣ ٨٦ح
الؿاكم١ٚ .يٞ٩ ٙؿأ ٬ؾا اجله ،المرتاع اتلأكي،٢
املٕىن إىل ٘٣ح ادلال٣ح.

يف دٞؿيؿ اجله كاخلؿس:

ثٞؽر ٦ة دٕيؽ ٬ؾق اٞ٣ؿاءة إ٩ذةج اجله (ٝج٤ح يف  ٥ٚأػؿس)
ن
اُ٩بلٝة ُٞ٪٦ ٨٦ح حمؽدة يف قية ٫ٝاتلٕجريم ،ثٞؽر ٦ة د٪٭ي أيٌة
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ٞ٠ؿاءة يف وٮت الؿاكم (األ٩ة ،املذلك-٥ثُ٤ح اٞ٣ىح) .كابل٪ةء
اجلٛيس هلؾا الؿاكم ،اٞ٣ةثٓ ػٝ ٙ٤ي٧ح احلت كاملؼةكؼ.

كادلال٣ح إ٣ة٦ح ل٤ؼؿس ،ث٧ة يتكةٍل ث ٨٦ ٫دلؿد ٔضـ ٔ٨

اللكـ ،إىل مٮ ٙٝكصٮدم  ٨٦اللكـ ٠أوٮات٦ ،ة حيٛؿ يف ٕ٦ىن
ن
ٞ٦رتظة ٦ة يُ٪ٮم ٔ٤ي ٫الى٧خ  ٨٦إمةرات ٠جؽي.٢
ال٘٤ح،
أك ٦ة حيي ٢ل٘٤ح احلت لك٘ح ثةَ٪يح ،تكذٕيي ٔ ٨اللكـ

ثُٞ٪٧٭ة اخلةص!

وٮت األ٩ة يف (الرسديةت) اغبلة ٦ة ٬ٮ أكث ٝؽرة ىلع اتلٕجري،

ٔ ٨د ٟ٤امل٪ةَ ٜابلٕيؽة يف أٗٮار اجلٛفٚ ،٭ٮ وٮت النٕؿ
امل٪جٕر  ٨٦ثني اتلبلٚي ٙأٝىص ظؽكد البلكيع ،كأٔ٧ةؽ اذلا٠ؿة

كالٮصؽاف ،ك٬ٮ وٮت اذلات ثك٦ ٢ة يٕذٚ ٢٧ي٭ة  ٨٦أظةقحف

كمنةٔؿ.

ٚةأل٩ة الؿاكيح ْل وٮت اتل٧ؿًلـ ظٮؿ اذلات اإلنكة٩يح .وٮت

الؿاكم املذٮارم ػٝ ٙ٤ي٧ح احلت كاملؼةكؼ ك٬ٮ حييك -ثُ٤ح
اٞ٣ىحٌٝ ٨ٔ -يذ ٫املُ٤ٮبح ،ث٧ة دذ٧س ٢يف احلت كخمةكؼ اإلجنةب!

ٚعٮؿ ٬ؾق اٌٞ٣يح يذ٧عٮر  ٢ٕٚاٞ٣ه ،ػبلؿ ٩ٮع ٦ذ٧زي ٨٦

الرسد احلؽير ،ظير ٩بلظِ ىلع ثُ٤ح اٞ٣ىح ٪٬ة (الؿاكم-
ن
احنيةزا ل٤٭ي٪٧ح ىلع اٌٛ٣ةء
 )narratorيف ٬ؾق اتل٪ٞيح احلاكايح
الرسدم ثٮصٮدق (الؿاكم) اذلم حيةكؿ إػٛةءق ،ثذ٧ٞه كص٭ح ْ٩ؿ

ثُ٤ح اٞ٣ىح.
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حتؽد ي٧ىن إ٣يؽ أكث  ٍ٧٩ ٨٦ل٤ؿاكم يف اٞ٣ه إ٣ؿيب ،ي٭٪٧ة

٪٬ة اجل ٍ٧اذلم ”يذ٧زي ث٭ي٪٧ح مٮ ٓٝالؿاكم ابلُ ،٢اذلم حيك٥

 ُٜ٪٦ثجيح اٞ٣ه /إف أوٮات النؼىيةت ىلع د٪ٮٔ٭ة كاػذبلٚ٭ة،

كرٗ ٥احلٮار كالرصاع ،دجًف يف ٬ؾا اجل ،ٍ٧حم١ٮ٦ح ث٧ٮ٬ ٓٝؾا
الؿاكم اٞ٣ةثٓ ػ ٙ٤مؼىيح أك ػٌٝ ٙ٤يح.

ثةملٮ ٓٝامل٭ي ٨٧ي٧٪ٮ  ٢ٕٚاٞ٣ه ،كب ٫يى ٢الكجةؽ إىل اغيذ.٫

الؿاكم ٪٬ة ٪٦عةز إىل ثُ٤ح اٞ٣ىح أك الؿمـ ( ]24[) ..دتك ٥ثجيح ٬ؾا
اجل ٍ٧ثُةثٓ اتل٧ةق ٟكاالنكضةـ ،إذ درتاثٍ ظٞ٤ةت اٞ٣ه ،ىلع

مكذٮل احلاكيح يف اجله.

كالؿاكم ٪٬ة يف (ٝج٤ح يف  ٥ٚأػؿس)٧ً/ري املذلك ،٥اذلم يذؽاىع

ٔ ٨خمةكؼ اذلات ػبلؿ رسد يتك ٥ثةنكيةثيح كد٧ةق ،ٟرسد

٦ذؽرج يف مكذٮل دٕةٝيب يف ز ٫٪٦ادلاػٌل (ز ٨٦اجله)٦ ،ة صٕ٢
إظؽازيةت اجله كإ٣بلٝةت اجلىيح ،دذعؿؾ ثحرس يف خمذٙ٤
ن
األ٦ةك( ٨املٓٞل ،احلة٤ٚح ،امل١ذجح ،اللكيحٗ ،ؿٚح اجلٮـ ،ككوٮال إىل

ٗؿٚح الٮالدة) دكف أف درت ٢٬يف ٬ؾق األ٦ةك ٨إ٣ؽيؽة ،ا٣يت
دذ١سٚ ٙي٭ة الٮٝةآ!

٪ٚعٕ٩ ٨ذ٧ؽ ىلع اإلي٧ةء كاإلحيةء ،يف حتؽيؽ مؼىيح الؿاكم

اال٩ىث ثىٮرة ٝةَٕح ،ثةٔذجةر٬ة  ٨٦ذكم االظذيةصةت اخلةوح أك ال

ك٬ٮ.
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ي
تك ٍ٤ظٮاء قٕيؽ  ٨٦ػبلؿ احلؿًلح اجلٛكيح يف األ٦ةك،٨

املنةر إحل٭ة ،الٌٮء ىلع املنةٔؿ ا٣يت دت٪ة٬ت اٛ٣يت ( ٨٦ذكم

االظذيةصةت اخلةوح) كاٛ٣ذةة (ثُ٤ح اٞ٣ىح) مٮًٮع إ٣بلٝح.

إذ دؿوؽ ال٤عْةت الٮامٌح ،ا٣يت ننأت ٚي٭ة إ٣بلٝح

كدكٮ٩خ ،كب٧ة ي٪٭ي ٚي٭ة  ٨٦أظةقحف كمنةٔؿ ٩بي٤ح دؿبٍ ثني
ن
إثذؽاء  ٨٦حلْح اتلضة ٢٬األكىل” /داا٧ة ٦ة جتة٤٬خ
٬ؾي ٨النةثني،

ْ٩ؿاد .٫اكف يذٕ٧ؽ اجل٤ٮس ىلع املٌ٪ؽة املٞةث٤ح ،يف ٓٞ٦ل اجلةٕ٦ح.
يذٕ٧ؽ اػذيةر املٕٞؽ األٝؿب يل .ل ٥يك٩ ٨ىيج٦ ٫ين قٮل
اتلضة.“٢٬
ن
مؿكرا ثةالػذبلقةت املذٕ٧ؽة لٞ٤ية ،كحمةكالت اتلٕةرؼ أكث

ٚأكث ،كالرصاع اذلم يٕؿ ٢ٝاالقذضةثح٬ .ؾا الرصاع اإلنكةين اذلم
دؾ٠ي ٫اخليةالت البل٬جح ،كأقب٤ح إ٣بلٝح احل٧ي٧ح ”٠ي ٙيكٮف

َٕٝ ٥ج٤ح يف  ٥ٚأػؿس؟..

٠ي ٙقحك٩ ٓ٧جيض؟٠ ..ي ٙأظجبذ ٫ظني كٕٝخ ٔيين ىلع
ي
إرشاٝذ ٫ألكؿ مؿة؟ ..ية لكؼةٚيت! ك ٢٬ل٤لكـ ٔبلٝح ثُٕ ٥اٞ٣ج٤ح؟
٠أ٩ين أثؿر جلٛيس الٮٝٮع يف ظج٠ .٫ي ٙقرتىض اعا٤يت أف أظت

كاردجٍ ثإنكةف أو٥؟!“.

كبتذٮيش ٬ؾق إ٣بلٝح ثةلـكاج ،دـداد املؼةكؼ أكث ٚأكث٨٦ ..
ن
أف دس٧ؿ َٛبل يكٮف ٬ٮ اآلػؿ  ٨٦ذكم االظذيةصةت اخلةوح،
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ٚيج ٖ٤الرصاع اجلٛيس ٪٬ة ذركد ،٫ثت٪ةَل  ٢ٕٚاٞ٣ه إىل ٦ؽيةد٫
ي
ن
اٞ٣ىٮل ،مم٭ؽا جل٭ةيح ٛ٦ذٮظح ثةظذ٧ةالد٭ة ىلع ٌٚةء اتلأكي:٢
” ٢٬آف يل أف أرل كحلؽم ين ٜثُة٩ح ٤ٝيب ،وةرػة أـ قيجىس

رصػذ ٫يف رظِل ..ال ين ٓٛيلٌ٤ٞ٣ ..ف ..قٮل ابلاكء قةاعت َٮاؿ..
٪٠خ أػىش ىلع منةٔؿق لٮ رآين أثكٰ“.

إذف تك ٍ٤ظٮاء قٕيؽ الٌٮء يف ٬ؾا اجله ،ىلع ٚبح اصذ٧ةٔيح

حمؽدة ،كحتةكؿ اال٩ذىةر ىلع كًٕيذ٭ة ٩ ٨٦ةظيح دى٪يٛيح (ذكم
االظذيةصةت اخلةوح) تل٧ةرس احليةة ٦س ٢لك ا٣برش األوعةء،

ظير دذ٧ؿًلـ رؤية اجله ظٮؿ قؤاؿ اإلرادة اإلنكة٩يح ،ا٣يت دىٓ٪
ا ٢ٕٛ٣اإلنكةين ،مٮظيح ثأف إ٣ة٬ح ال دٕٮؽ ممةرقح احليةة.

ػةوح إذا اكف احلةٚـ هلؾق اإلرادة ٬ٮ احلت٬ ،ؾا امل٪جٓ األزيل

ٞ٣ي٧ح اإلنكةف ،كاملىؽر اذلم ال يٌ٪ت لٞ٤ي ٥اجلبي٤ح.

ن
٬ ٨٧ٚؾق املُٞ٪حُٞ٪٦ ..ح احلت ،يت٪ةٍل  ٢ٕٚاٞ٣ه ،حمةكال

اتل٘٤ت ىلع املؼةكؼ كاهلٮاصف ،ا٣يت دٮيح ث٭ة كًٕيح اٛ٣ىت

(َؿؼ إ٣بلٝح) ٚيىجط ل٤عت يف ٩ه ظٮاء قٕيؽ َٕ ٥إنكةين

ػةص ،يؿبٍ إرادة احليةة ثةخلىت كاإلجنةب كٝ٭ؿ اهلٮاصف
كاملؼةكؼ.

يتكةٍل  ٢ٕٚاٞ٣ه ثةٕ٣بلٝح اإلنكة٩يح ،إىل أٝىص ٦ؽيةد٭ة،

ٕ٠بلٝح ختؿج  ٨٦دبلٚي ٙاخلؿس كالى٧خ إ٣ةـ ،إىل احليةة
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الٌةصح ثةحليٮيح كاتلضؽد  ٨٦ػبلؿ الٮالدة ،ا٣يت ْل كالدة هلؾا

احلت  ٨٦صؽيؽ ،ككالدة هلؾي ٨الـكصني مؿة أػؿل ،أكث ممة ْل

ٔ٤٧يح إجنةب ثل٧ؿة ٔبلٝذ٭٧ة اإلنكة٩يح اجلبي٤ح.
ا٣يت ٦س ٢لك إ٣بلٝةت تكة٦ينة ،ختؿج  ٨٦رظ ٥األل” ٥يف ٗؿٚح
ن
الٮالدة اكف كاٛٝة إىل صة٩يب ،ي٧كط دمٮيع كجئ ٙٛؿيق املذىجت
بنٛذي ..٫أظج ..٫كأظج ٫اآلف أكث“.

(ٝج٤ح يف  ٥ٚأػؿس) دٌ٪ٮم ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثةتل٪ٞيح اخلةوح ثةبل٪ةء
اجلٛيس ل٤نؼىيح ىلع ٝؽرة إزةرة األقب٤ح٪ٚ ،ع ٨ظىت ػةد٧ح
اٞ٣ىح ال نكذٮزْ ٢٬( ٜل  ٨٦ذكم االظذيةصةت اخلةوح أـ ال؟)..
ز٧ح اظذ٧ةؿ ينري -أك ٣حف ثةلرضكرة -إىل أ٩٭ة  ٨٦ذكم
االظذيةصةت ”كيف اللكيح ٩ؽرس ٕ٦ة دؿبيح ذلكم االظذيةصةت
ن
ن
مؤًلؽا ،إذ ٣حف ن
رشَة هلؾا اجلٮع ٨٦
اخلةوح“ ل٣ ٫٪١حف اظذ٧ةال
ادلراقةت ،أف دكٮف  ٨٦ذكم االظذيةصةت اخلةوح.
ػةوح أف ز٧ح اظذ٧ةؿ ي٧يض ث٭ؾا االجتةق ،يٮيح ث ٫ظؽيس٭ة
ذلاد٭ة ٚي٧ة ينج ٫إ٩اكس املؿاية ”٠ي ٙقرتىض اعا٤يت أف أظت
كاردجٍ بنؼه أو ،“٥كرب٧ة ٠ؾل ٟرٚي أرسد٭ة ٝؽ يكت٪ؽ إىل
أ٩٭ة ٣حكخ ١ٚؿة صيؽة ،أف يؿدجٍ ازجني  ٨٦ذكم االظذيةصةت
اخلةوح ث٭ؾا الؿبةط األثؽم!
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ن
ن
ك١٬ؾا جنؽ أ٣ ٫٩حف ٪٬ةؾ حتؽيؽا دٝيٞة ظٮؿ ٬ؾق اجلُٞح
ن
ٛ٦ذٮظة ىلع لك االظذ٧ةالت!
املؿًلـيح يف ٔبلٝةت اجله٦ ،ة جيٕ٫٤
ٔؽـ اتلعؽيؽ يف ٦س٬ ٢ؾق احلة٣ح ،ي١ٕ٪ف ىلع ابل٪ةء اجلٛيس

هلؾق النؼىيح٠ ،نؼىيح حمٮريح ٦٭ي٪٧ح يت٪ةٍل ث٭ة  ٢ٕٚاٞ٣ه،
حلعؽث أزؿق ا٧ٕ٣ي ٜاذلم نك٧ي ٫ثةلىؽؽ اٛ٣ين .كاالنكضةـ يف
ٔبلٝةت اجله كادلال٣ح٤ٚ ،لك ظة٣ح دالالد٭ة املؼذٛ٤ح.
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الحرب على الإرهاب في القصة القصيرة مخاض
للقاصة السعودية فاطمة العتيبي

”خمةض“ ٩ه ٝىيص ٝىري ،دل٠ذٮرة ٚةَ٧ح إ٣ذحيب٦ ،س٧٤ة ٬ٮ

منعٮف ثةخلٮؼ  ٨٦املٮت كالؿٗجح يف احليةةٚ ،٭ٮ أيٌة حمذ٨ٞ

ثؿ٬ة٩ةت مكذٞج ٢آ ٨٦كػىت ،خيؿج  ٨٦ثني رٌلـ اتلٛضريات
كآالـ الٮالدة املذٕرسة ،كاالظذ٧ةالت ال١ربل ل٤عيةة.

يف ٬ؾا اجله ”خمةض“ ٛ٣ةَ٧ح إ٣ذحيب ”ظٞيجح الٮالدة“ ْل أكؿ

رمـ ٩ؿاقٚ ،ي٧س” ٢املؼةض كالٮالدة“ املكةر الؿاحيس اذلم دذٛؿع
ٔ ٫٪مكةرات الرسد ٚي٧ة يٌل االقذ٭بلؿ ،ظير نكذ ٓ٧يف االقذ٭بلؿ

حلٮار ٝىري ثني املؿأة احلةم ٢كزكص٭ة ،ك٧٬ة يكذٕؽاف ل٘٧٤ةدرة إىل

املكتنىف ل٤ٮالدة ”مح ٢ظٞيجح الٮالدة ا٣يت ظ ِٛماك٩٭ة ٪٦ؾ م٭ؿ.

أمك١٭ة ثيؽق احل٧ىن كأظةط ٠ذٛي٭ة ثيؽق ا٣حرسل“.

يف ٬ؾا ”االقذ٭بلؿ“ اذلم يٌ٪ٮم ىلع َجيٕح املعيك الرسدم،

دذٛضؿ إظة٣ح احلٞيجح ا٣يت حي٤٧٭ة الـكج ىلع ٠ذ ،٫ٛتل١ن٨ٔ ٙ

دالالت ”الٮالدة“ الٮمي١ح ،ث٧ة دٛؿزق ٬ؾق ”ال٤عْح الٮمي١ح“ ٨٦
٪٦ةػةت دٮدؿ ك ٜ٤ٝك٬ٮاصف كخمةكؼ ”ٝٮيل /بك ٥اهللٌ ..
٠ؿر٬ة
٠سريا كْل دزنؿ ادلرج ،كدؿًلت الكيةرة كأ٩ح٪٭ة يٕ٤ٮ ن
ن
دجةاع ..دبذٓ٤
٩ى ٙرضاكد ٫يف صٮٚ٭ة ٨٦ ،أص٤ٝ ٢ج ٫الؿٝي.“ٜ
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كدٛىط ”٩٭ةيح اجله“ ُّٔ ٨
حتٮؿ يف الرسد كالؿؤيح٦ ،ة يٛذط

ابلةب أ٦ةـ دُٮر األظؽاث ،ىلع حنٮ يرتؾ اجله ٛ٦ذٮظة ىلع
دأكيبلت ٔؽة.

ك٦ة ثني ”االقذ٭بلؿ كاجل٭ةيح“ املٛذٮظح ،د٪٭ي ٔٮال ٥اجله يف

٘٣ح ٦جةرشة ،دذضةكر  ٓ٦ركح الرسد اللكقييك ثـ ٫٪٦اتلٕةٝيب،
ن
منؽكدة إىل َجيٕح املٮًٮعٞ٧٠ ،ةربح ثني دال٣يت املٮت كاحليةة يف
مرسظني /الٮالدة كا٤٧ٕ٣يةت إ٣ك١ؿيح.

ٚةلرسد يف اجله ”خمةض“ رٗ٠ ٥ٮ ٫٩جيؿم ث٘٤ح ٦جةرشة ،إال أ٫٩

ي٧ؿ ٔرب د٪ٞيةت اتل١سي ٙكاالجيةز كاإلث٭ةـ ،كٔرب ػؿؽ إ٣بلٝةت
اإلدرا٠يح ،يف ٕ٣جح اقتجؽاؿ الٌ٧ةاؿ.

إذ دذ١ئ ٚةَ٧ح إ٣ذحيب يف ٬ؾا اجله ىلع ٔؽة أوٮات يُ٪ٮم

ٔ٤ي٭ة وٮدني أقةقحني ثةتلجةدؿ /وٮت ”الؿاكيح“ كْل دذعؽث

ٔ٬( ٫٪ٮ) كوٮت زكص٭ة "الؿاكم“ اخلةا٤ٔ ٙي٭ة ،كاذلم يذعؽث
أ٩خ) ٦س٧٤ة تكذؼؽـ
ٔ٪٭ة ْل) ،كاذلم يكذؼؽـ أظية٩ة املؼةَت ( ً
ْل املؼةَت ( ى
أ٩خ) اىل صة٩ت وٮت ”الؿاكم ا٤ٕ٣ي ،“٥اذلم
ن
مؿًلـية“ يُ٪ٮم ىلع (لك
يذؼ ٢٤الىٮدني ،ك٬ٮ يف احلٞيٞح ”وٮدة

٬ؾق األوٮات) ،حلٞؽـ  ٨٦ػبلؿ ٬ؾق إ٣بلٝةت اتلجةدحلح
اإلدرا٠يح ،ال٤عْح املٛى٤يح يف اُ٣ؿي ٜإىل املكتنىف ل٤ٮالدة،

٣ريبٍ ثني دالتلني (الٮالدة الٮمي١ح ل٤عيةة) ك(اإلص٭ةض الٮميٟ
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ل٤عيةة)يف مرسح ٔ٤٧يةت املكتنىفٕ٧٠ ،ةدؿ مٮًٮيع ملرسح

ا٤٧ٕ٣يةت إ٣ك١ؿيح ”اُ٣ؿي( ٜمك١ؿ)٦ ..ةذا حيؽث؟ لك اجل٭ةت..

ٞ٤٘٦ح ..أ٩ـؿ اجلةٚؾة..

ٝةؿ /ظة٣ح كالدة ..ال ثؽ أف ٧٩ؿ..
ن
ن
أثؽا ال ي٧ك ،٨اػؿج ظةال ..ي
ا٩ش ثأ٪٬ ..ٟ٤٬ة مرسح
ن
ٔ٤٧يةت ..ارصٓ ..اػ٤ه ية كدل ..رصؼ ٛ٩ك ٟثٕيؽا ٔ٪٬ ٨ة..

ػُؿ..

ٝةهلة ك٬ٮ ي٧يض ..دذؽاػٔ ٢جةرات الٌةثٍ احلةز٦ح كاملنٮبح

خبٮؼ ..ػٮؼ ٗؿيت ال يؽرم ..ال يؽرم ملةذا اردج ٟهل..
 -جلٕؽ ..جلٕؽ ..إىل أث٪ةا٪ة ..قأكٮف خبري..

 ٦ةذا؟ ٕ٩ٮد؟ كالٮالدة ..؟ ق٪ؾ٬ت  ٨٦ػ ٙ٤األظيةء ..اُ٣ؿيٜن
أَٮؿ ل ٫٪١آ ..٨٦ال ختةيف لك يشء قي١ٮف صيؽا“.
ك١٬ؾؿ يف ٬ؾا اٌٛ٣ةء الؿظت ثني ”ابلؽايح كاجل٭ةيح“ دتنلك

الٮظؽات الرسديح ث ٢ٕٛاتلؼيي ،٢مٮدلة ل٤رصاع يف النؼٮص،

جل٧٤ط ّبلؿ ال١يٛيةت ا٣يت دارت ث٭ة ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يةت يف داػ٤٭،٥

كىلع الٮا ٓٝاملٕةشٝ ،ج ٢أف يذ ٥إقٞةَ٭ة ىلع اجله.
ن
ٚ٭ٮيح ادلاػ ٢دذٛةٔ ٢كّيٛينة ٬ ٓ٦ٮيح اخلةرج ،دادلح اجل٘ؿاٚية

يف قاك٩٭ة٣ ،تنلك املٕىن األكرب يف مٮ ٓٝدال٣ح الٮالدة ال ٢ٕٛ٠
ٚؿدم ث ٢مٮ ٓٝدالتل٭ة  ٨٦اجل٧ةٔح ،ػبلؿ اتل٧سبلت ادلالحلح
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اجلةجتح ٔ ٨دي٧ح اخلٮؼ ،اذلم ال ي٪عرص يف ٬ؾي ٨الـكصني

ٚعكت ،ث ٢ين ٢٧الٌةثٍ كأرسد ٫كص٪ٮدق كأرس ،٥٬ك٬ؾق النٮارع
امل٘ٞ٤ح ث٧ذةريف ٝٮات األ.٨٦

أيٌة” ،خمةض“ دٞؽـ ثؿكٚةيبلت ،ثٌٕ٭ة أمج ٫ثُي ٙاعثؿ،

٠نؼىيح الن٘ة٣ح ٠إنكةف ال يججيغ حت٧يٚ ٫٤ٮؽ َةٝذ ،٫كبٌٕ٭ة

اآلػؿ مج ٫م١ذ٠ ٢٧نؼىيح املاكف ،الكك ٨كاملاكف مٮارع
املؽي٪ح ،كبٌٕ٭ة م١ذ ٢٧اكملاكف املكتنىف.

ٚلك ٬ؾق األ٦ةك ٨ث٧سةثح ٌٚةءات حمؿًلح تلُٮر الرسد ،كلؿوؽ

ٔ٤٧يةت اتل٧ـؽ املىةظجح ل٧٤ؼةض كالٮالدة ،ك٦ة وةظج٭٧ة ٨٦

ٝذ ٢كاقتن٭ةد.

٠ؾل ٟمؼىيح مرسح ا٤٧ٕ٣يةت (املؽي٪ح) ْ٧٠٭ؿ ل٤عؿب ىلع

االر٬ةب ،كًلْ٧٭ؿ ٣تك ٢٤املةيض إىل مٮارٔ٭ة ،لكعج٭ة إىل أزٝذ٫

كأٝجحذ ٫كًل٭ٮ.٫ٚ

٠ؾل٬ ٟؾق اٞ٣ىح ٪٠ه رسدم ،د ٙٞمة٬ؽة ىلع حم٪ح

الٮصؽاف اثلٞةيف يف اردؽاداد ،٫كحمةكالد ٫االٚبلت ٬ ٨٦ؾق الؿدة

ال١ؿي٭ح إىل املةيض.

إذااك٩خ ابلرلاف ابلٕيؽة ٔ ٨ػُٮط املٮاص٭ح يف ظؿب اخل٤يش
ن
اثلة٩يحٝ ،ؽ دأزؿت ن
٠جريا ىلع املكذٮل االصذ٧ةيع كاجلٛيس٧ٚ ،ة
دأزريا
اذلم ي٧كٝ ٨ٮهل ٔ ٨ثرلاف املٮاص٭ح ،أك مرسح ٔ٤٧يةت دٟ٤
احلؿب؟
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ُٕٝة َةؿ اتلأزري لك يشء ،ك٦س٧٤ة ا١ٕ٩ف ىلع لك يشءَ ،ةؿ

٬ؾا اتلأزري الرسد .كوعيط أف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية يف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح
الكٕٮديح ،ل ٥دٛؿج ٔ٬ ٨ؾا الرسد املذٕ ٜ٤ثػ”حلْح احلؿب“

ثٮًٮح٣ ،ك ٨ال يٕين ذل ،ٟأف ّبلهل ٗري مٌ٧ؿة يف ابلجيةت
الرسديح.

ل٤عؿب ٝؽرة ٚةاٞح ،ىلع اقذؽاعء الرسد ،كاقذٛـاز املؼي٤ح،
كاقذضةمح املنةٔؿ ،كدكسيٛ٭ة درا٦ينة ،ث ٢كاػزتاهلة ألكًةع

٦ذٕؽدة لٛ٪٤ف اإلنكة٩يح ،ث٧ة دُ٪ٮم ٔ٤ي ٨٦ ٫أظـاف كآالـْ ،ل
امل٪جٓ األزيل خلىٮبح الرسد.

يي
كىلع الؿٗ ٥ممة ذ٬ت إحل٦ ٫سٛٞٮف قٕٮديٮف ٠ث لٮٝخ َٮي،٢

ثأف اٞ٣ةص كالؿكايئ الكٕٮدم ل ٥يٕل احلؿب حل١ذج٭ة ،إال أف
ظؿكب مج ٫اجلـيؿة٤ّ ،خ تكض” ٢حلْذ٭ة الرسديح“ يف الٮصؽاف
اثلٞةيف.

كيف الكيةؽ يٕ ٜ٤اٞ٣ةص الكٕٮدم اجل٧ي ٢الىؽي٧ٔ ٜؿك
ن
دمٮظة ،يٛذٕ ٢الرصاع  ٨٦أص٢
إ٣ةمؿم ”قيْ ٢اإلنكةف اكا٪ة
اهلي٪٧ح كإرًةخ اخلى ،٥كاتلةريغ ا٣برشم مل ٨يكرتصٕ٦ ٫س٢ٞ
[]26

ثةدل٦ةء كإ٣ٮي“٢

أزت٣خ ”خمةض“ ٛ٩ك٭ة يف ٦زن٣ح ثني ٦زنتلني /اتلٕجري

اللكقييك ثةلىٮر اٞ٣ىىيح ،كاتلضؿيت اذلم يٕذ٧ؿ ركح امل٘ةمؿة،
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يف دٮحلؽق ُ٣ةٝح دالالت ٦ذٕؽدة املٕةين ،يف ”دي٧ح احلؿب“ ٠ذضؿبح
ٝةقيح منعٮ٩ح ث٧نةٔؿ اخلٮؼ ،ا٣يت يذضةكز ٚي٭ة املؼةض دال٣ح
الٮالدة  ٢ٕٛ٠نكٮم.

ن
ال١ذةثح ٔ ٨احلؿب د٧س ٢ر٬ة٩ة أػبلٝينة يف اقذؾاكر د ٟ٤ال٤عْح

اٞ٣ةد٧ح ،ث ٢املٕ٤ٮ٩ح ظىت ال يذ ٥نكية٩٭ة ،ػبلؿ ظاكية أثُةهلة
اٛ٣ؽااحني كالن٭ؽاء ،كوعيط أف يف ٔرص٩ة احلؽير ،ل ٥خيي

النٕت الكٕٮدم ظة٣ح احلؿب احلٞيٞيح ،إال أف اتلةريغ الكيةيس

حيؽز٪ة أف ال١يةف املٮظؽ ل١٤٧٤ح٩ ،٭ي ىلع ٝةٔؽة  ٨٦احلؿكبةت،

٪٦ؾ ٔ٭ؽ إ٦ةرة ادلرٔيح ،إىل ٔ٭ؽ امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح.
ن
كمؿكرا حبؿب اخل٤يش اثلة٩يح
٪٧ٚؾ أف د٧ؿد األدارقح ()1931
ن
1991كوٮال إىل احلؿب احلةحلح ىلع احلٮزحني يف احل٪٦( ٨٧ؾ 2015

املكذ٧ؿة ظىت اآلف) ،مؿت ىلع دةريغ امل١٤٧ح٠ ،سري  ٨٦احلؿكبةت،

ا٣يت د٧ؽ صؾكر٬ة يف  ٜ٤ٝكدٮدؿ اتلةريغ كاجل٘ؿاٚية ،خبىٮويذ٭٧ة

كمٮٕٝ٭٧ة  ٨٦اال٤ٝي ٥كإ٣ةل.٥

ك٪٦ؾ٬ة كدي٧ح احلؿب كإف ل ٥يُ٪ٮم ٔ٤ي٭ة الرسد الكٕٮدم

ثىٮرة قةٚؿة ،اال أ٩٭ة د٤ٮح ُ٠ي ٙيف مؿصٕيةد .٫كذلل٩ ٟـٔ ٥أف

للك ٬ؾا اتلةريغ اخلىت إهلة ٫٦املكذٛـ ل٤رسد.

إذ دْ ٢ابلىن الرسديح ظجًل ،ريس٧ة يذ ٥هلؾا احل ٢٧اال٠ذ٧ةؿ يف

كصؽاف اٞ٣ىح اٞ٣ىرية٣ ،تكٛؿ ٔ٧٠ ٫٪ة ٬ٮ احلةؿ يف ٩ه ٚةَ٧ح
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إ٣ذحيب ”خمةض“ ك٩ىٮص قٕٮديح أػؿل[ٛٚ .]27ةَ٧ح ٪٬ة د٧كٟ
”ث٤عْح ظؿب ٬ةربح“ دذى ٢ثأقبلٚ٭ة  ٨٦ظؿكبةت ثةاؽة أك
ٕ٦ةرصة.

ٚةلؿؤيح الاك٪٦ح يف ٬ؾق ال٤عْح اهلةربح ،رٗٝ ٥جع٭ة دُٰٕ ملعح

ٔ ٨دؽأيةت احلؿب ك٦ة تكبج ٨٦ ٫خمةكؼ كأكصةع.

إذ دذعؽد رؤيح اٞ٣ةوح ،ثٞؽرد٭ة ىلع جتةكز الىٮر ،كالٮٝةآ
ا٣تكضي٤يح .ن
ٛٝـا إىل املٕىن ،اذلم يكٮف ٬ؾق الؿؤيح يف اخلُةب

الرسدمٚ ،ةلؿؤيح ا٣يت يذٕةم ٢ا٪ٛ٣ةف ث٭ة  ٓ٦كاْ ،٫ٕٝل ا٣يت حتك٥

ٔبلٝذ ٫ثؾل ٟالٮا ،ٓٝكدؤزؿ يف اػذيةرق ل٧٤ٮًٮع كاالق٤ٮب كاالداة،
ا٣يت د ٨٦ ٫٪١٧اتلٕجري ٔ٧ة ا٩ذْ١ٚ ٥ؿق ..كٍل٧ة اك٩خ رؤيح ا٪ٛ٣ةف
ن
ٔ٧يٞح اكف اعمل ٫ػىجنة كمؿًلجنة ك٦تنةثكة[.]28
يف ”دي٧ح احلؿب“ اغبلة ي٤ضأ اٞ٣ةص إىل ٞ٦ةربح إٛ٩ةالت

اجلٛف ،كأمٮاؽ اإلنكةف كآ٦ةهل ،يف د ٟ٤ال٤عْح الـ٪٦يح ٦ذ٪ة٬يح
االتكةع ٛ٩كية ،رٗٝ ٥رص٬ة يف الٮا ٓٝالـماكين .حل١ن٨ٔ ٙ

ػربات كجتةرب ٚؿديح ،مؽيؽة األ٧٬يح ل٤ض٧ةٔح ،ا٣يت تكذ٭ؽٚ٭ة

رؤيح كرؤية اجله ٔرب نكيش اتلؼيي ،٢ث٧ة حي ٫٪ٞيف النؼىيةت ٨٦
أٚاكر كمنةٔؿ كرؤل ٦ذ٪ةزٔح ،حتخ كطء كظىةرات ادلـ كاألل٥
كادلمٮع.
ن
٠سريا ٦ة ٩جعر ٔ ٨ثُ٦ ٢ة ثني دبلٚي ٙالرسد اٞ٣ىيص أك
الؿكايئ ٓ٦ ،أف ٬ةصف الكةرد ٣حف و٪ةٔح (ثُ ،)٢كإ٧٩ة دىٮيؿ
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(إنكةف) حمي ثٕيٮب ٫كحمةق ..٫٪ث٧ؼةك ٫ٚك٬ٮاصك ٫كّ٪ٮ،٫٩

ٚةلرسد ال يجعر ٔ( ٨قٮبؿمؼىيح) ،كإ٧٩ة يجعر ٔ ٨إنكةف

اعدم ٧٠بليني اجلةس ،اذلي ٨يُ٪ٮم لك ٪٦٭ ٥ىلع اقُٮرد٫
النؼىيح اخلةوح ثذٕجري ثةكلٮ ٠ٮي٤ٮ.

كيف احلٞيٞح لك األثُةؿ كالن٭ؽاء ،اذليٗ ٨ريكا دلؿل اتلةريغ،

 ٥٬يف ػةد٧ح املُةؼ ،برش اعديٮف ٦س٪٤ة ،يأك٤ٮف كيرشبٮف
كيؽػ٤ٮف احل٧ة٦ةت كٗؿؼ اجلٮـ ..أ٩٭٦ ٥س٪٤ة ..أدكات يٮّٛ٭ة
ن
ن
قٮاء اك٩ٮا أثُةال أك ًعةية ..أ٩٭ ٥برش!
اتلةريغ إلجنةز أٗؿاً،٫
حي ٢٧اجله ”خمةض“ مٌة٦ني اصذ٧ةٔيح ٦ذٕؽدة ،دؿدجٍ

ثةألرسة كإ٣ةا٤ح ،دذضًل يف أثٕةد خمذٛ٤ح يف ٬ؾا اجله ،ث٧ة اتك ٥ث٫

ٛ٩ ٜ٧ٔ ٨٦يس ،كَةٝح دىٮيؿيح كٝؽرة ىلع اقتيٕةب خمذٙ٤
اتلعٮالت ،يف ٬ؾق ال٤عْح اهلةربح ،ا٣يت د٧ـج ثني ػؿكج احليةة ٨٦

املٮت كاملٮت  ٨٦احليةة.

ٞ٣ؽ روؽت ٚةَ٧ح إ٣ذحيب ّٮا٬ؿ خمذٛ٤ح ،ثؿؤيح رسديح أمج٫

ثػػػ”ظاكيح دأقحكيح“ دذُٮر ٔرب٬ة ظاكيةت أػؿل ،يف د٧ةقٟ
كتنةلك يٕيؽ تن١ي ٢الٮا ٓٝيف اجله.

ٞ٣ؽ م٭ؽت ُٞ٪٦ح مج ٫اجلـيؿة إ٣ؿبيح ألقجةب خمذٛ٤ح ،ال١سري

 ٨٦احلؿكب ٔرب ٦بةت الك٪ٮات ،ل ٥دك ٨ا٣بكٮس أكهلة كال
دٮٛٝخ ثةتكةع رٕٝح اٛ٣ذٮظةتٞٚ ،ؽر ٬ؾق الؿٕٝح االقرتاديضيح يف
ن
ظؿكبة أػؿل.
لك إ٣ىٮر ،أف درل ظؿكب٭ة
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يف ٔرص٩ة احلؽير ل ٥دكةد ٬ؾق املُٞ٪ح د٤ذ ٍٞاٛ٩ةق٭ة ٨٦

٩ككح  1967كظؿب  1973ظىت صٮب٭خ خبٮض ظؿيب اخل٤يش
األكىل كاثلة٩يح.

ك٬ ٢ٕ٣ؾق اإلمةرة ْل ٦ة صٕ٤خ الـ ٨٦يف ٬ؾا اجله ،يذضكؽ

يف احلةرض كاملكذٞجٚ ،٢ةملةيض يذعٮؿ  ٨٦ز ٨٦إىل مؼىيةت
٦ذ٧س٤ح يف األٚةيع ا٣يت ػؿصخ  ٨٦صعٮر٬ة ،الثذبلع ٬ؾا احلةرض
كاملكذٞج ،٢كب٭ؾا املٕىن اػزت٣خ إ٣ذحيب الـ ٨٦املةيض ،حلُ٪ٮم
ٔ٤ي ٫احلةرض كاملكذٞج.٢

الرسد ٦س٧٤ة ٬ٮ مة٬ؽ ىلع ظؿًلح املضذٕ٧ةت يف وٕٮد٬ة

كاحنؽاراد٭ة كُٕٛ٪٦ةد٭ة ،كد٧ـٝةد٭ة كد٧ةق١٭ة كازد٬ةر٬ةٚ ،٭ٮ أيٌة
دكف م” ٟمة٬ؽ إزجةت“ ىلع ٦ة صؿل كجيؿمٚ ،٭ٮ ييٕؽ دريمٮ٦رتا
يؤرش ىلع درصح ظؿًلح املضذٕ٧ةت ،يف ظؿكب٭ة املٞؽقح كٗري
املٞؽقح -قيةفً ،ؽ دكؿ أك ار٬ةب داػٌل جل٧ةاعت ٦ذُؿٚح،

ٚةجلتيضح كاظؽة /دـ كًعةية كٔٮي!٢

كذلل ٟروؽ٩ة هلؾق احلؿًلح يف الرسد ،ث٧سةثح الٮزيٞح ا٪ٛ٣يح ا٣يت

حت ٢٧تكةؤالت كمٮا ٙٝاملضذ ،ٓ٧دكف أذجةر ملٮاز٩ةت كٕ٦ةدالت
الكيةيس.

يف ٬ؾا اجله اقذُةٔخ ٚةَ٧ح اقذضبلء ٦ذؼي٤٭ة الرسدم،

كدكؿيف اتل٧ةز ٢ثني حلْذني حلْح امليبلد كحلْح املٮت.
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ث ٢كروؽت ػبلؿ مؼىيح الـكصح كالـكج ،املنةٔؿ الـكصيح

ادلاٚبح يف مكذٮيةد٭ة املؼذٛ٤ح يف حلْةت اخلُؿ ،كال٤عْةت ادلٝيٞح
اٛ٣ةو٤ح ثني احليةة كاملٮت ،ك٬ٮ روؽ لك٤ٮؾ اذلات اإلنكة٩يح يف

ال٤عْةت امل٧أزٝح.

ن
رمـا ل٤كُ٤ح اذل٠ٮريح ،إذ دٞؽٚ ٫٦ةَ٧ح
ٚةلؿص٪٬ ٢ة ٣حف
ي
٠رشي٦ ٟذٛ٭ ،٥دؿبُ ٫ث٭ة كمةاش األٛ٣ح كاملعجح ،ك٬ؾق الٮالدة

الٮمي١ح ملكذٞج ،٢يذضكؽ يف املٮلٮد اجلؽيؽ.

كإذ تنذ٘ ٢ادلالالت يف اجتة٬ةت خمذٛ٤ح ،دٕةين ٬ؾق اذلات آالـ

خمةً٭ةٔٚ ،ل ذات دلذ ٓ٧اكم ٢حمةرص ثةلرشكط ٛ٩ك٭ة ،ك٬ؾا الـكج
٬ٮ ذل ٟالٌةثٍ الن٭يؽ ٛ٩ك ،٫اذلم ثؾؿ ركظٚ ،٫ؽاء إلرسد٫

كل٤ٮَ.٨

ن
”ظٞيجح الٮالدة“ ا٣يت مؿر٩ة ث٭ة ٠أكؿ رمٮز اجله ،جتكؽ أيٌة

اإلَةر اذلم حييٍ ثأدكات كجت٭زيات الٮالدة٠ ،جؤرة دججٕر ٪٦٭ة

أدكات االقذٕؽاد القذٞجةؿ ظيةة صؽيؽة ثؽي٤ح ملة ٞٛ٩ؽق ٨٦
ظيٮاتٔٚ ،ل ثؤرة إمٕةٔيح يف ٕ٦ةدتل٭ة ملىةثيط ديضء ٔذ٧ةت

كٚضٮات ٬ؾا املضذ ٓ٧يف خمةً ٫املٮصٓ.

ٔربت املضذٕ٧ةت إ٣ؿبيح ٔ ٨لك ٦ة مؿت ث ٫يف دةرخي٭ة ٨٦

ُٕٛ٪٦ةت ،اٌ٩ٮت ىلع االًُؿاثةت كاتل٘ريات اجلٛكيح

كاملضذٕ٧يح ،يف مٮاص٭ح ً٘ٮط ا ٓ٧ٞ٣كا ٙ٪ٕ٣كاالقذبلب لئلرادة،
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أك االقذٕ٧ةر اخلةريج ،اذلم يكىع إلاعدة تن١ي ٢اهلٮيح ،كإراغـ
اذلات ،ىلع مٮاص٭ح اآلػؿ بنلك ٔ٪ي ٙكٛ٦ةسل.

كّ ٢الرسد ىلع ادلكاـ ٬ٮ أظؽ أكث اماكؿ اتلٕجري ٔ ٨لك ٬ؾق

اتلي٧ةت ثٛةٔ٤يح.

ن
ثٕؽ أف ظٛؿت ظؿب اخل٤يش اثلة٩يح ٔ٧يٞة يف األثجيح
ن
االصذ٧ةٔيح ،ثٛذع٭ة ىلع زٝةٝةت كًل٭ٮؼ اتلةريغ إ٣ؿيبٛ٦ ،كعح

إلٚةع ا١ٛ٣ؿ اجلربم االقتجؽادم ،ممؿات دٛيض إىل الٮا ٓٝا٣يح
املٕةش ،ثذضٌل أقٮأ إٚؿازات ٬ؾق احلؿب يف اجل٧ةاعت الؿاديكةحلح.

ا٣يت ل ٥د٤جر أف تك٤٤خ اكحلؿبةء ،تلعؿؼ زٮرات الؿبيٓ إ٣ؿيب

ٔ ٨مكةراد٭ة ،ك٣زتيط ٩ه الٮا ٓٝكحت ٢ماك٩ ٫٩ه اتلةريغ ،تلتك٢٤
الـاع ٙ٩إىل لك يشءٚ ،ذؽػ ٢ظىت ٗؿؼ اجلٮـ ،تلٕجر ثةثليةب
ادلاػ٤يح.

أوجعخ ٬ؾق األٚةيع ْل امل٭ؽد األػُؿ ل٧٤ضذٕ٧ةت إ٣ؿبيح،
ن
يف رظ٤ذ٭ة النةٝح حبسة ٔ ٨قج ٢االٕ٩ذةؽ  ٨٦ربٞةت املةيض املْ،٥٤
كإ٣جٮر إىل مؿاٚئ احلؿيح كاحل ٜكاجل٧ةؿٚ .ةخلٮارج اجلؽد يىٕ٪ٮف
 ٨٦ا٣رتاث أٞٛ٣ل ن
ٞٚ٭ة آػؿ ،يٞذ٤ٮف ث ٫أٚؿاد النٕت ىلع اهلٮيح.
إذف ٔش الٮا ٓٝثةٗ ٙ٪ٕ٣ري املكجٮؽ .ك ٓ٦الؿًلٮد الكيةيس

الاكم٪٠ ٢ةدش ٩ ٨٦ٮادش احلؿب كا ٓ٧ٞ٣املكترت ،املىعٮب ثةألماكؿ

املؼذٛ٤ح ل ٙ٪ٕ٤الؿمـم كاجلكؽم ،ا٩كٛأ الرسد ىلع دأم ٢اٛ٣ؿد،

يف مٮاص٭ح اعلٔ ٥ؽكاين يٛذٞؿ إىل النٛةٚيح كاحلكةقيح.

149

ْٚ٭ؿت إ٣ؽيؽ  ٨٦الرسديةت ا٣يت دكن ٙىلع لكةف

مؼىيةد٭ة يف أثجيح احليك ٨ٔ ،اتل٧ؿد ىلع ا ٓ٧ٞ٣كاتلٕكٙ

كاملاكمٛح يف مٮاص٭ح اتليةرات الؿاديكةحلح كالكبلق ٢ا٣يت تنؽ
اإلنكةف إىل املةيض.

ن
ٞ٣ؽ أمةٔخ ظؿب اخل٤يش اثلة٩يح ثبل م٪٦ ،ٟةػة مؿٔجنة ٨٦

اتلٮدؿ كا ٜ٤ٞ٣كالرصاع ثني املةيض كاحلةرض ،ك١٬ؾا ا٩ذ٤ٞخ
املٞةك٦ح  ٨٦الٮا٪٠ ٓٝه يٮَل ٕ٦ةش ،إىل اجله الرسدم.

ٞ٣ؽ ٗـا اإلظجةط كالنٕٮر ثةهلـي٧ح دبلٚي ٙالٮيع ،اذلم

اظذ٤ذٝ ٫ٮات إ٣ٮملح جبيٮش الؿ٧ٝيةتٚ .أوجعخ النؼىيح
املٌُؿبح املنٮمح ،كقٍ لك ٬ؾا الـػ ٨٦ ٥املذ٪ةٌٝةت ،ق٧ح

أقةقيح يف الٮا ٓٝكاجله.

ن
ٚي٧ة املؿأة ا٣يت ل ٥دك ٨ثُجيٕذ٭ة َؿٚة يف احلؿب ،كصؽت

ٛ٩ك٭ة ٚضأة ثني ُ٦ؿٝح احلؿب كآزةر٬ة ،كق٪ؽاف األثجيح االصذ٧ةٔيح
ا٣يت دؿممخ ى
كبٕسخ  ٨٦صؽيؽ ٝٮا٩ح٪٭ة إ٣ذيٞحُ٠ ،ةاؿ ٚيجي ٜي٪٭ي

 ٨٦ر٦ةد آحلةت اهلؽـ كاإلزاظح ا٧٤ٕ٣يح ،كأدكات املٕؿٚح احلةرٝح،
ن
حلتنلك ٠ية٩ة ي٧يش ىلع الٮا ٓٝثٞؽ٦ني.
ك١٬ؾا اقذٕةد ا١ٛ٣ؿ االقتجؽادم اجلربم ،إىل كصؽاف املؿأة

ػربات ٦بةت الك٪ٮات ٨٦ ،أكصةع اٞٛ٣ؽ كأظـا.٫٩

ذلا ٔ٪ؽ٦ة دكذت املؿأة ٔ ٨احلؿب ىلع اإلر٬ةبٔٚ ،ل دكذت

ثةظكةس هل ػىٮويذ ،٫يف جتكيؽ الرصاع كاتل٪ةٝي ،كاملـج ثني
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الٮاٝيع كاملذؼي ،٢امل٧ك ٨كاملكذعي ،٢املٕٞٮؿ كٗري املٕٞٮؿ،
كببلٗح ٬ؾق ال١ذةثح يف املـاكصح ثني اذلايت كاملٮًٮيع ،ثني احلةرض

كاملةيض ،كاملٕحل يف الؿا ٨٬كاتلةريغ!

املؿأة ٪ٕ٦يح ثةحلؿب أكث  ٨٦الؿصٔٚ ،٢ل أكؿ ًعةية احلؿب،

ٚجةحلؿب دىجط أرم٤ح ،كيذضؿع أَٛةهلة احلذ ،٥كيف احلؿب دٞٛؽ

كصٮق ٔـيـة ٔ٤ي٭ة ٨٦ ،األرسة الى٘رية إىل إ٣ةا٤ح امل٧ذؽة كاألٝةرب
كاألوؽٝةء كاملٕةرؼ.

احلؿب ٔؽك املؿأة الرلكد ،اذلم دٛةدد ٫صؽد٭ة ثٞ٤حف ،كْل

ختٛي  ٨٦ص٪ةح اتلٮدؿ يف صحن٭ة ،تلؼذةر يف اُ٣ؿي ٜإىل اجليب
ق٤ي٧ةف ،أظذ٧ةال ن
آػؿا ثني االظذ٧ة٣ني.
املؿأة الكةردة ٣حف  ٨٦ثني كّةاٛ٭ة ٢ٞ٩ ،أوٮات الؿوةص

كدكم املؽا ،ٓٚكال تكضي ٢أوٮات اُ٣ةاؿات كمٌةداد٭ةٔٚ ،ل
٠ىةٕ٩ح ل٤عيةة ٪ٕ٦يح ث٭ـي٧ح املٮت كاال٩ذىةر ل٤عيةة ،كزرع

ظيٮات صؽيؽة د٘ك٬ ٢ؾا ادلـ ،اذلم يكي ٢ىلع اُ٣ؿٝةت كامل٧ؿات،

ثة٩ذىةر ٔؾكبذ٭ة كرٝذ٭ة يف ٕ٦ةجلح أكًةع ٬ؾا إ٣ةل ٥املذٮظل
املٮظل ،حبير ال د ٜ٤ُ٪روةوح كاظؽة.

دجؽك احلؿب ٠ٮظل يبذ ٓ٤لك ٦ة يٮاص٭ ٫دكف د٧يزيٚ ،ذىٓ٪

رسديذ٭ة اخلةوح ا٣يت يٌ٧ع ٢ثني إظؽازيةد٭ة اإلنكةف إىل ظؽ
اتلبليش ،حبير ال يٕؽك أف يكٮف دلؿد يشء خيذ ،ٍ٤ثؿٌلـ
املنةٔؿ كاألظةقحف ،ثأكٮاـ أميةء أػؿل ،حترتؽ يف أدٮف احلؿب!
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٬ ٨٦ؾق الـاكيح اكف أذ٪ةء الرسد ثْة٬ؿة احلؿب ،ث٧سةثح املؼذرب

لٛ٪٤ف اإلنكة٩يح ،ظير دذ٧ٮًٓ َيٮؼ الٮٝةآ كاألظؽاث،

تلذضكؽ ثني أظؽازيةت األثجيح الرسديح دكف م١يةج ،يف أكصةع
الٌعةية كآال٦٭ ،٥ا٣يت دجذ ٢ٞثٞٮة  ٨٦ذا٠ؿة الرسد إىل ذا٠ؿة

اٞ٣ةرئ[.]29

٧ٚ٭٧ح الرسد املٞؽقح دك ٨٧يف دىٮيؿ أق٤ٮب احليةة كامل٪ةخ

االصذ٧ةيع كركح إ٣رص كاملنةٔؿ ،كاخلربة اذلاديح املذٕٞ٤ح حبؽث
دةرييخ ٕ٦نيٚ ،جةماكف الرسد أف خيرب٩ة ث٧ة ال يكذُيٓ أف خيرب٩ة ث٫

اتلةريغ[.]31

ك٪٬ة آالـ املؼةض دؿدجٍ دالحلنة ثة٩جٕةث احليةة ،ثٮالدة صؽيؽة

ٗري مؤرخ هلة قٮل يف قض ٢املٮاحلؽ كالٮٚيةت٣ ،ك ٨يف الرسد
ن
دكتكت أثٕةدا أػؿل ،دؤرخ ذاد٭ة ،كدذٕؽل ث٭ؾق اذلات اتلةريغ
كاتلأريغ!

ٝةؿ هلة ثٕؽ كالدة اث٪٭٧ة اثلةين /خ ..ال ..ص ..ثُ٪٤ة ..لٮ دؽري٨

٠ي ٙاكف ابليخ ٗ ٨٦ريؾ ..األل ٥ينذٕ ٢يف صة٩بي٭ة كأق٢ٛ
ّ٭ؿ٬ة“.

ٚعير ال ي٧س ٢الٮوٮؿ اىل املكتنىف ٔرب ادلركب النةٝح آلالـ

املؼةض كأكصةٔ ،٫ابلؽايح ل٤ٮالدة الٮمي١ح ،ي٧س ٢اجل٭ةيح حليةة

ك٦يبلد ظيةة أػؿل ،ػبلؿ قيٮؿ د٦ةء ٝذًل مرسح ا٤٧ٕ٣يةت،
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٧ٚرسح ٔ٤٧يةت الٮالدة ٬ٮ يف الٮٝخ ٛ٩ك ٫مرسح ٔ٤٧يةت

ًعةية احلؿب ىلع اإلر٬ةب”ٔ٪ؽ ثةب َٮارئ املكتنىف ٬ؿع
ن
ن
راٌ٠ة ..اكف الـظةـ مؽيؽا ..كراحئح ادلـ الكةػ ٨د٧ؤل املاكف كاللك
ن
ن
رسيؿا..
٦ؾ٬ٮؿ كيؿًلي ..أراد أف يكذٮ ٙٝأظؽا ..يُ٤ت ٠ؿقينة..
٣ك ٨ال أظؽ يذٮ ..ٙٝاجلؿىح يذٮاٚؽكف كاأل٩ني يٕ٤ٮ ..كادلـ اذلم

يكي ٢يف امل٧ؿات يؽ ٫ٕٚإىل الرصاخ ..كقٍ الؿاٌ٠ني..

 زكصيت درل ..درل ..إ٩٭ة د٧ٮت اآلف ..ال دؽٔٮ٬ة د٧ٮت ..إ٩٭ة درل..ا٩٭ةر ثة٠ينة كاجلؿىح ىلع اجلٞةالت يٕربك ..٫٩كيرتًلٮف د٦ةء٥٬

قةػ٪ح ىلع أرًيةت امل٧ؿات يذض ٫حنٮ٬ة ..كرصاخ يٕ٤ٮ يف ادلاػ..٢
م٭يؽ م٭يؽ ثإذف اهلل ..ألكؿ مؿة ال يؿد ىلع أقب٤ذ٭ة“.

امل١ٮف األقةس هلؾا اجله ٬ٮ ”الٮالدة“ ٧٠ىؽر تلٛةوي٫٤

الرسديح ،كحتٮالد ٫ادلالحلح ،ا٣يت دج ٖ٤ذركد٭ة ٠ؽال٣ح ىلع احليةة يف

”رصػح احليةة ػ ٙ٤قذةرة أكؿ رسيؿ يف اإلقٕةؼ ..كيٕ٤ٮ أ٩ني
ن
صؿيط صؽيؽ ٝةدـ ٌ
ل٤ذٮ ..يذٛؿق ٫صيؽا ..إ٬ ٫٩ٮ ..الٌةثٍ احلةزـ
احلةين اذلم ٝةؿ هل ٝج ٢دٝةا /ٜي
ا٩ش ثٛ٪ك ٟكأ.“ٟ٤٬
كبني ز٪ةية ٬ؾق امل١ٮ٩ةت ،يؽرؾ اٞ٣ةرئ ملؼةض حبر اٞ٣ةوح

ٔ ٨امل٧ك ٨األُ٩ٮلٮيج ٨٦ ،ػبلؿ ابلعر يف االظذ٧ةالت
ادلالحلح ،ل٤كريكرة الرسديح ا٣يت دٛ٪ذط ىلع ٕ٦ةف اٛ٣ؽاء كاتلٌعيح

كاالقتن٭ةد ،كإ٩اكقةد٭ة ىلع ٬ؾق ا٤ُٛ٣ح ،ا٣يت  ٨٣دؿل كادل٬ة
الن٭يؽ ثٕؽ اآلف ،إذ د٭ي ٨٧ظاكيح الٌةثٍ الن٭يؽ٠ ،ػ”ظاكيح
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٦ذ٪ةوح“ ٦ ٓ٦يبلد ظيةة أػؿل ػ ٙ٤قذةرة االقٕةؼ ،دذ٧ؽد يف
َ٤ٛح الٌةثٍ ”ظيةة“ كاعمل٭ة اُٛ٣ٮيل.
ٍ
”ٔؽ ٔ٬ ٨ؾا اُ٣ؿي ..ٜاٝرتب  ٫٪٦أكث اكف يؿيؽ أف يك ٓ٧آػؿ

اللك٧ةت ا٣يت ٝؽ يذٛٮق ث٭ة م٭يؽ ..ق ٨٦ ٫ٕ٧ثني ا٣زنؼ كاأل٩ني
يٞٮؿ( /مُ٪ح ٤ٚح) ..إ٩٭ة يف قيةريت ..دٔٮا ظيةة دٛؿح ث٭ة ٝج ٢أف

دجيكٝ ..ج ٢أف دٕ ٥٤أ٩٭ ٥ظؿمٮ٬ة ٦ين إىل األثؽ“.

كيف احلٞيٞح اجله خمةض ٛ٪٦ذط ىلع أكث  ٨٦ظاكيح ،د٘ري

ثٞٮد٭ة ادلالحلح دلؿيةت الرسد ،كتكة ٥٬يف ػ ٜ٤دي٪ة٦يح ٦ذٮاحلح٨٦ ،
ػبلؿ دـايؽ حلْةت اتلٮدؿ الرسدم.

ن
كدجٕة هلؾق الكيةٝةت ”خمةض“ ٞ٠ىح ٝىرية ال دٞؽـ ظ٤ٮال،

ظٮؿ املضذ ٓ٧كاحلؿب ىلع االر٬ةب ،ثٞؽر ٦ة دٞؽـ أقب٤ح ظٮؿ
اإلنكةف كآزةر كٌٝةية احلؿب ،كْل ٔ ٢٧رسدم ي٪عةز لؿؤيح،
ٛ٦ةد٬ة أف آالـ املؼةض ث٧ؼةكٚ٭ة كأكصةٔ٭ةْ ،ل اٞ٣ٮة ادلإٚح يف
ظؿًلح ٬ؾا املضذ ،ٓ٧اذلم يٕةين آالـ خمةض ظؿب ألص ٢الكبلـ
كاملكذٞج.٢

ن
”ٝٮلٮا هلة ..إ ٫٩ي٘ةدر تلٕحل ْل ..يكٛي ٫أف يرتؾ هلة كَ٪ة ثبل

و
أٚةع أك صعٮر ..دٔٮ٬ة دٛؿح اٛ٣ؿح األػري ..كدٕؿؼ أ٩ين ال أنىس
َ٤جةد٭ة إىل آػؿ حلْح ..دٔٮ٬ة دٛؿح ..ز ٥اغب ٔ ٫٪يف جلح األل..٥
ن
رسيٕة حنٮ ا٪ٕ٣ةيح املؿًلـة..
كرسيؿق ي٪ؽٓٚ
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كيف املكةء ّ٭ؿت وٮرة الٌةثٍ أ٦ة ..٫٦يف نرشة األػجةر..

يجتك ٥ل٤اك٦ريا ٤َٛ ٓ٦ذ ٫ا٣يت  ٨٣حي٤٧٭ة مؿة أػؿل“.

اجله خمةض ا٩بىن ىلع إظكةس اخلٮؼ ا٧ٕ٣ي ،ٜاذلم ٧٠ة يف

الٮا ،ٓٝدرتدت ٔ٤ي ٫إٔٚةؿ اجلةس كردكد إٔٚةهل .٥درتدت يلع ٬ؾا
”اخلٮؼ“ يف اجله ،الٮٝةآ كاألظؽاثٕ٠ ،ةل ٥يح د ٥اقٞةَ٨٦ ٫

اعل ٥كاٝيع ،ك٬ٮ ٦ة يٛرس ”احلٌٮر إ٣ةيل ل٤ؼٮؼ“ ٞٚ ٨٦ؽاف

اجل٪ني ،كٞٚ ٨٦ؽاف املؿأة كزكص٭ة كالٌةثٍ كص٪ٮدق ألركاظ٭.٥

كٞٚؽاف ٬ؾا املضذ ٓ٧ثأك ٫٤٧لكبل ٫٦كأ ٫٪٦االصذ٧ةيع كاجلٛيس.

د٭ي ٨٧ىلع اجله َةٝح إي٧ة٩يح ٔ٧يٞح .ثةملكذٞج ،٢كمحةيح األـ

ظىت دٌٓ مٮلٮد٬ة ،كمحةيح املٮلٮد حلؼؿج إىل احليةة ثأ٦ةف كمحةيح

الٮَ ٨٦ ٨األٚةيع ا٣يت ػؿصخ  ٨٦صعٮر٬ة ،كمحةيح ٬ؤالء
املٞةد٤ني املٮٔٮدي ٨ثةلن٭ةدة.

ٚةٕٞ٣يؽة ادليجيح ٦٭ي٪٧ح ثٞٮة ىلع ٌٚةء اجله .كدٛذع ٫ىلع

مىريي ٨احليةة ٪٬ة ،أك احليةة يف ادل٩ية اآلػؿة٧ٚ .ؼةض ٠ؽال٣ح ٬ٮ

٩ه احليةة ٞ٤ُ٦ة!
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طعم الحياة في فتاة ال كما يجب
[]31

للقاصة السعودية أميمة الخميس
يف االقذ٭بلؿ كاحلاكيح كاٞ٣ٮؿ:

تكذ٭ ٢أ٦ي٧ح اخل٧حف ث٘٤ح رميٞح ،منٮٝح٬ ،ؾق اٞ٣ىح

اجل٧ي٤ح ،ثذٮوي ٙقةػؿ ل٧٤اكف ”اهلٌجح اجلضؽيح“ ا٣يت جيٕ٪٦ ٢٭ة

”ٚى ٢الىيُٞ٪٦ “ٙح ٝةظ٤ح ٕ٦ةديح ل٤عيةة.
ن
ن
دٛكريا ثؽيبل تلٛكري ٔ٤ٮـ األروةد اجلٮم ٔ٨
ٚذ٪٧ع٪ة أ٦ي٧ح
”امل٪ؼٛي احلةر“ إذ د٪يف مكؤحلح الن٧ف يف اػذبلؼ الٌٍ٘
اجلٮم.

ٚةتلٛكري اذلم دٞؽ ٫٦جلة أ٦ي٧ح اخل٧حف  ٨٦أَؿؼ اتلٛكريات،

ا٣يت د ٙٞظةاؿة أ٦ة٦٭ة أص٭ـة ٝيةس الٌٍ٘ كًلي٧يةء كٚزييةء
ا٘٣بلؼ اجلٮم ،كٞ٦ةديؿ دؽ ٜٚال١ذ٤ح ،كد٘ريات دٛةٔبلد٭ة ،أك ٤ٝح

الٌٍ٘ ،حتخ ٪٦ةَ ٜدٛؿؽ الؿيةح ٔ١ف اجتةق الكةٔح ،يف
املكذٮيةت ا٤ٕ٣ية َ ٨٦جٞح ا٣رتكبٮقٛري..

ٚذٛكري أ٦ي٧ح ثبكةَح ٦ذ٪ة٬يح ”٣حف  ٍٞٚد ٨٬إ٣ٮد ك ابلؼٮر

ك األرز (ا٣بك٧يت) ٬ٮ ٦ة دجٕس ٫اهل٪ؽ ل٤٭ٌجح اجلضؽيح٣ ،ك٪٬ ٨ةؾ
امل٪ؼٛي الىييف احلةر ،املع ٢٧ثةل٤ٮاٚط كاألدؿبح كأمكيةت ػةٞ٩ح
دؽا ٥٬األمـصح ٚذُٕج٭ة.
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ي٘ي أ ٢٬جنؽ اُ٣ؿؼ ٔ٬ ٨ؾا اهلضري اهل٪ؽم ،ث ٢حيةكلٮكف أف

يربركٚ ٫٩يٞٮلٮف ٣حف ٬ؾا قٮل كٝٮد اجلؼي ٢ك(َجةخ اتل٧ؿ)“.

ق ٥٤ٕ٪الظٞة  ٨٦دلؿيةت أظؽاث اٞ٣ىح ،أف ٬ؾا ”اُٞ٣ف

احلةر“ ٬ٮ يف احلٞيٞح مى٭ؿ اتلضةرب اإلنكة٩يح ،ا٣يت حيذةص٭ة
االنكةف ٠ي٧ة حيية كيٕحل ،إذ يٞؽـ جلة الرسد مؼىيح

(٬يٛةء/ثُ٤ح اٞ٣ىح) ٠اكإ٦ ٨ـكؿ ٔ٬ ٨ؾا اُٞ٣ف ،ثةتلةيل ل٥
دى٭ؿ٬ة احليةة ثذضةرب٭ة ،ا٣يت دٕي٪٭ة يف ظيةد٭ة الـكصيح يف ٞ٦ج٢
األيةـ.

اتك٬ ٥ؾا اجله (ٚذةة ال٧١ة جيت) بكؼؿيح الذٔح ،اقذٕةدت اىل
[]32

أذ٬ة٪٩ة الكؼؿيح يف ”حمةكرات قٞؿاط“

كا٣يت يٕؿٚ٭ة أرقُٮ

ثٕ٧ىن االقذؼؽاـ املؿاكغ ل٘٤ح ،أم أ٩٭ة ملك  ٨٦أماكؿ ابلبلٗح،
ي٪ؽرج حتذ٭ة املؽح يف وي٘ح اذلـ ،كاذلـ يف وي٘ح املؽح .كاألدب
[]33

إ٣ؿيب زػؿ ،يف ٔىٮرق املؼذٛ٤ح ،ثألٮاف ٔؽيؽة  ٨٦الكؼؿيح

كيٕٮد صؾر الكؼؿيح يف كصؽا٪٩ة اثلٞةيف ،إىل مٕؿ اهلضةء
ن
ن
اكريكةدٮرية ،يذٛنن ٚي٫
٪٦ىح
اجلةٌ٬ل ،اذلم اغبلة ٦ة اكف يذؼؾ

ٌ
ل٤كؼؿيح ثةلنؼه امل٭ضٮ.
النةٔؿ ثإلىةؽ الىٛةت املسرية

٧٠ة أف إ٣رص إ٣جةيس اكف  ٨٦أزّل ٔىٮر الكؼؿيحٚ .إىل

صة٩ت اجلةظِ ،امذ٭ؿ يف النٕؿ أثٮدال٦ح ،اذلم ل ٥يذٮرع ٔ٨
دٮصي ٫ق٭ةـ الكؼؿيح ظىت إىل ٛ٩ك٧٠ .٫ة ثؿز يف الرسد اٞ٣ؽي ٥ثؽيٓ
الـ٦ةف اهل٧ؾاين كاحلؿيؿم يف ٞ٦ة٦ةد٭٧ة.
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ي
ي
١ؽي ٨يف إقجة٩ية
كيٕذٞؽ أف املٞة٦ةت أق٭٧خ يف ّ٭ٮر ركايح الً ٧

ػبلؿ اٞ٣ؿف الكةدس ٔرش ،ز ٥وةظجخ ٦يبلد ركايح ”ادلكف
[]34

٠يؼٮدح“ ا٣يت دٕؽ الؿكايح املؤقكح ل٤ضجف الؿكايئ

كظؽيسة

مةٔخ الكؼؿيح يف الؿكايح كاٞ٣ىح كاملرسح كالكح٧٪ة ،كأوجعخ
أظية٩ة لٮ٩ة  ٨٦ال١ٮ٦يؽية الكٮداء.

ك٪٬ة يف ٬ؾا اجله اذلم يٌ٪ط ثةلكؼؿيح ،دٮّ ٙأ٦ي٧ح

اخل٧حف الكؼؿيح اكدة ٞ٩ؽيح ،دذؼ ٢٤ظيةة ثُ٤ح ٝىذ٭ة (٬يٛةء)،

ٚةلكؼؿيح ال د٪ٔ ٙٞؽ ظؽ االقذ٭بلؿ ،إذ د٪ؽاح يف ٦ؽيةت اجله،
دكن ٨ٔ ٙأز٦ح ٬ؾق النؼىيح مٮًٮع الرسدٚ ،ذ٧٭ؽ ذللٟ

ثةقذؽاعا٭ة يف االقذ٭بلؿ جلٛٮذ ٬ؾا اُٞ٣ف البلٚط ٠ػ(ٚؿف)
تلضةرب اتلةريغ ”ق٤ي٧ةف ثةمة ا٣رتيك ،اذلم ٗـا ادلرٔيح يف اٞ٣ؿف
املةيض ،كٔ٪ؽ٦ة لكٕخ برشد ٫ابليٌةء ظؿارة اٞ٣يِ يف جنؽ ،زةرت

أٔىةث ٫ا٣رتًليح اجلةريح كقأؿ أ٤٬٭ة:

 ملةذا احلؿ دليك٦ ٥٭١٬ ٟ٤ؾا؟ٚأصةثٮق:

 -أف ٬ؾا (َجةخ اتل٧ؿ) ،يأيت يك يٌ٪ش اتل٧ؿ٧ٚ .ة اكف  ٨٦د٦ةٗ٫

ا٣رتيك إ٣ك١ؿم اذلم اكف يٌ٘ل آ٩ؾاؾ إال أف ٝةؿ:

 -إذا ملةذا ال دُٕٞٮف دميٓ أمضةراجلؼي ..٢ظىت يذٮ٨ٔ ٙٝ

احلٌٮر؟
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كيـيؽ ابلٕي ثأ ٫٩لؿب٧ة أوؽر (ٚؿ٦ة٩ة) ث٭ؾا اخلىٮص“ تل٪٤ٞ٪ة

أ٦ي٧ح ٤ٞ٩ح ٛ٦ةصبح٦ ،جةرشة إىل ظيةة ثُ٤ح ٝىذ٭ة (احلك٪ةء ٬يٛةء)
ن
ربيٕة ،املٕـك٣ح ٔ٬ ٨ؾا امل٪ةخ احلةر يف ذاد٭ة،
ذات ا٣تكٕح ٔرشة
كق٤ٮًل٭ة اخلةًٓ ،كداػ٦ ٢زنهلة املكٮر ثأمضةر ال١ي٪ة ،كػةد٦ةد٭ة
اآلقيٮيةت ادلؤكبةت البليت درتبه أثىةر ،٨٬ثؾرات ا٘٣جةر ٦ة

كراء ختٮـ أمضةر ال١ي٪ة ،ا٣يت حيذِل داػ٤٭ة املزنؿٕٚ ،ـ٣ح ٬يٛةء

املؿًلجح ،ث٪٧أل ٔ٬ ٨ؾا امل٪ةخ املعذ ٨ٞثةتلٮدؿ كاتل٧ؿد كا،ٜ٤ٞ٣
ي ى
ؽا ٥٬ن
يٮ٦ة ٦ة ثأقب٤ح م٤عح أك
يٛرسق  ٍ٧٩ظيةد٭ة ”ا٣يت ل ٥د

مكذٛرسة  ٨٦أـ أك ْ٩ؿة مكرتبيح  ٨٦أبْ ،ل ل ٥دذٕ٧ؽ أف دكٮف
٠ؾل٣ ،ٟك ٨اجل٧يٓ يٕ ٥٤ثأف (٬يٛةء) ختؿصخ  ٨٦اثلة٩ٮم كل٥

دىؽر ٔ٪٭ة د ٟ٤اٛ٣ؿٕٝح ا٣يت دىؽر ٔ ٨اٛ٣ذيةت ٔ٪ؽ٦ة يؿدُ٥

ث٭٩ ٨زيؾ الىجة.

ٚاك٩خ تنٕؿ ثأ٩٭ة ٚٮؽ ػنجح مرسح كاجل٧٭ٮر يى ٜٛهلة

حب٧ةس ىلع دكر ل ٥دؤدق ،ث ٢ا٩ـٞ٣خ ٚي ٫بك٭ٮ٣ح ك يرس ،دكف أف
ن
٠سريا ،لٮأش الىجة كدٮزجةت النجةب“ ٚيف  ٍ٧٩ظيةد٭ة
دٕؿ٤ٝ٭ة
د٧خ االصةثح قٛ٤ة ىلع لك األقب٤ح ٗري الٮصٮديح ،كالٮصٮديح املعرية

 ٨٦املجذؽأ إىل امل٪ذٓلٚ ،ذعٮ٣خ إىل ”يشء“ يٛذٞؿ الٕٛ٩ةالت
املنةٔؿ.

اكألميةء ا٣يت أٛ٣ذ٭ة ظٮهلة ٪٦ؾ الى٘ؿ ،لك يشء ركدحين آيل ظىت
ٔبلٝح أثٮي٭ة ثجٌٕ٭٧ة ”ٔبلٝذ٭٧ة ٤ٛ٠خ هلة ثحذة ٬ةدانة ن
ٚةدؿا ،حيذ٢ٛ
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ثةألٔيةد ث٭ؽكء ك امل٪ةقجةت خبٛؿ ،ك  ٨٦ز ٥د٩ ٜ٤٘٪ٮاٚؾق املكةايح

ىلع َ٧أ٩ح٪ح إ٣ةدة“.

ٚ٭يٛةء ل ٥دٕؿؼ االٕٛ٩ةؿ كاتلٛةٔ ،٢ل ٥دؿل أثٮي٭ة يتنةصؿاف،
ن
أك دذأزـ حبسة ٔٚ ٨ةرس خيذُٛ٭ة ىلع ّ٭ؿ ٚؿق ،٫يٞ٪ؾ٬ة ٨٦
صعي٧٭ة األرسمٔٚ ،ل ل ٥حتذةج حليك منلكد٭ة إذ ل ٥دٕل
منلكت اٛ٣ذيةت احلةاؿات ”أ٩ة ٚذةة يف اتلةقٕح ٔرشة ٧ٔ ٨٦ؿم،

أَل كأيب يتنةصؿاف داا٧ة ..ذلا أظججخ إث ٨ػة٣يت أك لؿب٧ة أظؽ
اجلرياف“.

الؿاكم:

ن
كاًعة ػبلؿ االيٞةع امل٪ذْ ٥ل٤رسد أف راكم ٬ؾق
يتجؽل

اٞ٣ىح اذلم يذٮىل ٔ٤٧يح احليك أك اٞ٣ه يٕؿؼ لك يشء.

ٚ٭ٮ اذلم حييك جلة َٔٞ ٨ف اهلٌجح اجلضؽيح اهل٪ؽم ،كٔ٨

أ٬ةيل جنؽ اذلي ٨دلي٭ ٥دٛكري خمذ ٙ٤لُٞ٤ف ،كٔ٬ ٨يٛةء كأ٤٬٭ة
كزكص٭ة كككٚ ،٭ٮ ٠ؾات زة٩يح أل٦ي٧ح ،ينلك ن
صـءا  ٨٦ثجيح اجله،
دؤدم كّيٛح دا٣ح حمؽدةْ ،ل إاعدة إ٩ذةج ٬ؾق احلاكيح ،ا٣يت خيٌٕ٭ة

لؿؤيذ ٫اخلةوح ٦-٭٧ة اكف ظيةدية -ا٣يت حيةكؿ إ٪ٝةٔ٪ة ث٭ة.

كذل ٟثبكةَح ألف أ٦ي٧ح اػذةرت راكم ٦ذعك ٥ثجؤرة الرسد،

أك اتلببري أم املٮ ٓٝاذلم يٚ ٙٞي ٫الؿاكم ممة يؿكم.

ٚ٭ٮ راكم ٔ٤ي ٥أك يلك ا ،٥٤ٕ٣يٕ ٥٤ثك ٢يشء ٦ذٕٜ٤

ثةملؿكم/احلاكيح ..يٕ٦ ٥٤ىت ثؽأت ك٦ىت ا٩ذ٭خ كًلي ٙقةرت
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أظؽاز٭ة ،كيٕ ٥٤ثةلنؼىيةت ،ق٤ٮًل٭ة كإٔٚةهلة كأٝٮاهلة ،كظةالد٭ة
اجلٛكيح كا١ٛ٣ؿيح كإ٣ةَٛيح ،ك٦ة قذؤكؿ إحل٭ة مىةاؿ٬ة .كبةتلةيل

٬ؾق الؿؤيح الرسديح ْل رؤيح  ٨٦اخلٚ .ٙ٤ةلؿاكم يٕ ٥٤أكث ٨٦

ٔ ٥٤النؼىيح.

ك١٬ؾا يٞٮد٩ة الؿاكم يف د٬ة٣زي ظاكيح ٬يٛةء ،حلُىٕ٪ة أ ٫٩ال
يٮصؽ ٦ة يؤرؽ أرسد٭ة أك يؤرٝ٭ة ،كبٞؽراد٭ة املذٮإًح حم٧يح ن
د٧ة٦ة

ظىت  ٨٦إ٣ني كاحلكؽ .كل ٥درتؾ ٔ٤ي٭ة أ٩يةب األيةـ أم أزؿ ٌٕ٣ح

ق ٨أك ػؽمح أّٛؿ.

ٔٚل ل ٥دٮاص ٫األيةـ كل ٥دؿ٬ة ،كرب٧ة ل ٥تك ٓ٧ث٭ة٣ ،حف دلي٭ة

الٮٝخ ملٞةرٔح األيةـ إذ ”دؿدكت ٬يٛةء الٮاصت لك يٮـ ك د٪ؼؿط

ٚي ٫٤ٕ٣ ٫ػيةر٬ة الٮظيؽ ،أك ٤ٕ٣٭ة ل ٥جتؿب أف دٞؿأ الؿقة٣ح ٨٦
األػري إىل األكؿ٬ ٍٞٚ ،يٛةء كٗؿٚذ٭ة كظٞيبذ٭ة املؽرقيح مىٛٛح ك

٦ذٮاا٧ح ٧٠ة جيت“.

كذلل ٟدـكصخ ٬يٛةء ٧٠ة جيت ،ك”ٔ٪ؽ٦ة اعدت إىل الٮَ ٨اكف

يف ا٩ذْةر٬ة ٦زنؿ أ٩ؽليس ٞ٦ٮس يف يح الٮركد م٧ةؿ الؿيةض،
كٔ٪ؽ٦ة اك٩خ دذٕث يف إدارد ٫اك٩خ أ٦٭ة د٪ضؽ٬ة ثك ٢اذلم

جيت“.

دـكصخ ٬يٛةء ػةحلح الٮٚةض  ٨٦اتلضةرب كاخلربات ،كاحليةة

ا٣يت أٛ٣ذ٭ةٔٚ ،ل ال دؽرم ظىت ٠ي ٙد ٓ٪ٞزكص٭ة ل٤جٞةء ٕ٦٭ة كٔؽـ
161

اخلؿكج كدؿًل٭ة كظؽ٬ة ”أمٌخ ٬يٛةء حل٤ذ٭ة كْل دجكش ٔرشات
الكح٪ةريٮ٬ةت ا٣يت ختؿص٭ة  ٨٦ػيبذ٭ة“.

ألكؿ مؿة دكتن٬ ٙيٛةء أف احليةة ٣حكخ ٧٠ة اعمذ٭ة كأف

األميةء ٣حكخ ٧٠ة ثؽت هلة داا٧ة ك١٬ؾا ”دٛرتش لك وجةح

٠ٮاثحك٭ة ٚٮؽ وٛعةت ٠ذةب دٛكري األظبلـ (الث ٨قريي ،)٨ك
٣ك ٨لك اجلكٮر كاألصٮبح دؾكب  ٓ٦لٮف اجل٭ةر كٕٕٞٝح األظيةء.

ذات مكةء اك٩خ ٌٔبلد٭ة كا٪٬ح كُٝيٓ  ٨٦اخليٮؿ يؿًلي ثني

ٗؿٚةت ٤ٝج٭ة ،كاثذؽأ َٞٮس الؿظي ..٢املعْٛح دزن ٜ٣ثؽاػ ٢صيٮب
زٮب ،٫اجلٮاؿ ك الكجعح٬ .ذٛخ ث:٫

 ٢٬ثؽأ الؿص ٢الٮَٮاط يف اردؽاء ظ٤ذ٫؟

أصةث٭ة ثةثتكة٦ح ننُح كٝؽ أٔضج ٫ا٣تنبي ٥ٕ٩ /٫أ٩ة ذا٬ت ٣جرش

إ٣ؽؿ يف املؽي٪ح ك٦ذةثٕح املضؿ٦ني.

 ك٣ك٦ ٨ةذا ٔ ٨ا ٥٤ْ٣اٞ٣ةا ٥يف ٦زنلٟ؟٣ -حف يف ٦زنيل قٮل ٕ٩ة٦ح (٦ؽٕ٣ح)“.

ٚ٭يٛةء اكجلٕةـ ،د٘ؿس رأق٭ة يف الؿم ،٢كٚي٧ة ال دؿل اآلػؿي،٨

دْ ٨أ٩٭ ٥ال يؿك٩٭ةٞٚ ،ؽ أذةدت ٪٦ؾ َٛٮتل٭ة ىلع ْ٩ةـ ظيةة

حمؽد ،ل ٥دٕؿؼ قٮاق ،يف داػ٬ ٢ؾا اجلْةـ ،اك٩خ ظةصةد٭ة جتةب
دٞ٤ةاينة ث ُٜ٪٧اجلْةـ ٛ٩ك ،٫ظىت دكف أف تكأؿ.
كاآلف ثة٩ذٞةهلة حليةة أػؿل ذات ْ٩ةـ خمذ ،ٙ٤جيت أف دى٫٧٧

ثٛ٪ك٭ة ،كدؾل ٢إ٣ٮاا ٜا٣يت دٕرتض دى٧ي٬ ٥ؾا اجلْةـ ،د ٙٞىلع
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ٛ٦رتؽ َؿؽٔٚ ،ل ٣حكخ دلي٭ة ١ٚؿة ٔ٧ة يججيغ أف د ٫٤ٕٛقٮل
االرد٧ةء ثة٠يح أ٦ةـ ٔؿبح زكص٭ة ،مل ٨٦ ٫ٕ٪دؿًل٭ة كظؽ٬ة ”أثيي

كص٭ ..٫كصٛخ مٛذةق كأرسع إحل٭ة ٝج ٢أف يجؽأ اجلرياف يف ٦ؽ
رؤكق٭ ٥املذ٤ىىح.

 ٙ٣يؽي ٫ظٮؿ ػرص٬ة كٝةد٬ة إىل ادلاػ ٢كقضة٬ة ثؿ ٜٚىلع

أظؽ املٞةٔؽ .ك ٨٦ز ٥اظذٌ٪٭ة ثؿ ٜٚكٝج ٢صجح٪٭ة كأػؾ ي٘:٥٘٧

 ٢٬أ٩خ َ٤ٛح؟ ملةذا لك ٬ؾا؟  ٢٬قيأيت اذلات كي٤ذ٭ ٟ٧يف

ٗيةيب؟  ٢٬دؿيؽي ٨اذل٬ةب ٔ٪ؽ أمٟ؟“.

كحتةكؿ ٪٦-ؾ ٬ؾق ال٤عْح -ل٤عٛةظ ىلع زكص٭ة إيٞةظ املؿأة

داػ٤٭ة ،ثٞؿاءة ال١ذةب ٛ٩ك ٫اذلم دٞؿأق لك امؿأة /األزيةء ،املُجغ،
املة٠يةج ،زيةب اجلٮـ ،اثليةب ادلاػ٤يح ،كاتلٕؿؼ ىلع األرسار
اخلٛيح ”قأتل٭ة ٢٬ /وعيط ثأ٩ك ٨أ٩نت امل٘ؿبيةت تكعؿف
رصة٣ك٨؟
ا٩ؽ٬نخ املىٛٛح ل٤ٮ٤٬ح األكىل ،ك٣ك ٨أصةثذ٭ة ثجربة تنٮب٭ة

ثٕي الكؼؿيح ،٥ٕ٩ /نرسظ٭ ٥يف ادلاػ ٢يف امل٘ةرة٪٬ ،ةل ٟيف
امل٪ض ٥ظير قُٮد ٟكٝٮد ،ٟقٮٝي ٫إىل ٪٬ةؾ ثؽ٬ةء ك٦٭ةرة

كقيىجط ػةد٧ة يف يؽيَ ٟٮاؿ ا٧ٕ٣ؿ.

ك ٨٦ز ٥أًةٚخ ث٧ة ينج ٫اهل٧ف /املؿأة ا٣يت ال دكتنٙ
ن
ن
ٝىريا َٮؿ ا٧ٕ٣ؿ“.
صؽارا
األرٝةـ الكعؿيح مل٪ض٧٭ة دْ٢
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ك١٬ؾا دجؽأ ٬يٛةء يف دُجي ٜالٮوٛةت” /احلىح األكىل

ل٧٤ٮقيًف ..احلىح اثلة٩يح تل٪ةكؿ إ٣ىري ..أ٦ة احلىح األػرية
ٚكذ١ٮف ل٤جؼٮر ،اذلم قيٞٛؽق رمؽق أ٦ةـ ٪٦ض٧٭ة .ا٦ذه امل١يٙ

ُٔٮر ا٘٣ؿٚح ،ك دك ٢ٛالٮٝخ ثة٦ذىةص ز٬ٮ٬ة كمحةق٭ة ،كيف
ن
ٚضؿا٬ ،ؽرت قيةرد ،٫ل ٥يتجني اتلؽاثري
اثلة٩يح كٔرشي ٨دٝيٞح
ثٮًٮحٞٚ ،ؽ اكف ن
ٕ٩كة ن
ٚةدؿا ،ك د ٥لك يشء ث٭ؽكء ك و٧خ“.
ك١٬ؾا دجؽأ دجعر ٔ ٨وؽيٞةت ٝؽاٍل يف وؽاٝةت ل٥
ن
أقةقةٚ ،ذٛن” ٢كألف اجلةس ال يٞٮلٮف بلٌٕ٭ ٥ابلٕي
دكٮ٩٭ة
ن
رصاظح ،أميةء دذٕ ٜ٤خبٛح ا ٢ْ٣أك احلٌٮر ابلة٬خ ٥٤ٚ ،دٕىن

٬يٛةء ث٭ؾا!

ن
رسيٕة ،كدؿديخ أصٮاؤ٬ة كدج٭خ
 ٍٞٚاك٩خ قٮايق ظؽيس٭ة جتٙ

٬ةالت احليٮيح ظٮؿ صكؽ٬ة ،د ٟ٤اهلةالت ا٣يت ٕ٪٦خ دكٮ٩٭ة
ن
ثُة٩ذ٭ة امل٪يٕح ،ك ٕ٪٦خ أيٌة دكٮف د ٟ٤األصكةد األزرييح ،ا٣يت
ن
ن
تنٓ  ٨٦ثٕي ا٣برشٚ ،ذضٕ٤٭ ٥ي٤ذ٭جٮف ن
دمٮظة ،أك
ٚؿظة أك ظـ٩ة
ثةتلعؽيؽ ي٤ذ٭جٮف ..ظيةة!“.
ن
٣ك٬ ٨يٛةء لبلصةثح ٔ ٨أقب٤ذ٭ة املعرية ثؽال ٔ ٨ابلعر يف

ظيةد٭ة كجتؿبذ٭ة ،دجعر يف ٬ةد ٙزكص٭ة ،كحتةكؿ أف دى٨٦ ٓ٪
ن
ق١ؿدري م١ذجٔ ٫ي٪ة ٔ٤ي” ٫دؽاثري ٦ج١ؿة ،لـكصح ثةٗذخ زكص٭ة
أز٦ح ٪٦ذى ٙا٧ٕ٣ؿ ،ثٕؽ ٔرشي ٨ن
اع٦ة  ٨٦الـكاج ،كْل ا٣يت ل٥
دك ٢٧أقجٮٔ٭ة إ٣رشي ٨ثٕؽ“.
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ك١٬ؾا د٤ضأ ٬يٛةء إىل ػٍ دٚةٔ٭ة األػري (أرسد٭ة) ٔ٤٭ة جتؽ

إصةثح لؤلقب٤ح ا٣يت حتري٬ة ”أرااٚ ٟيبل الٮركد ،دُةبل٭ة ثأف دكٮف
زكصح حمجٮبح مؿٗٮبح ،كْل دٮد أف تكذؽيؿ كدؿصٓ إىل ٗؿٚذ٭ة ،ظير
تكذؽيؿ األميةء كدٕٮد هلة مىٛٛح م١ٮيح.
ٌ
ٝة٣خ أ٦٭ة كػةتل٭ةٔ /يٮف اجلةس ظةرة ،ك٦ة ختٌل أظؽ ،ك٥

د٪٭يؽة ظكؽ كظرسة اٞ٤ُ٩خ حل٤ح ٔؿقٟ؟
ن
ػ ك ٣ك ٨ية ٌ
٦ذؽل٭ة ن
٬ةا٧ة ،اقأيل مٮارع
ي ٫٧اكف يف م٭ؿ إ٣ك٢

ثؿم٤ٮ٩ح ك مٮاَب٭ة ،ل ٥يك ٨ي٧يش جبة٩يب ث ٢اكف ي٧يش أ٦ةَل،
كيُٰٕ إ٣ةلّ ٥٭ؿق ،اكف يٞٮؿ ال أريؽ أف أرل ٬ ٨٦ؾا إ٣ةل ٥قٮل

كص٭.“ٟ

الـ:٨٦

الـ ٨٦الرسدم  ٨٦أ ٥٬ا٪ٕ٣ةرص ا٣يت تنلك ا ٢٧ٕ٣الرسدم،
ن
كيٕؽ  ٨ٚالرسد أكث األ٩ٮاع األدثيح اتلىةٝة ثةلـٚ ،٨٦٭ٮ حمٮرم
درتدت ٔ٤ي٪ٔ ٫ةرص ا٣تنٮي ٜكاالقذ٧ؿار٧٠ ،ة أ ٫٩نكيب خيذ٨٦ ٙ٤

مؼىيح إىل أػؿل.

ك ٓ٦ذل٣ ٟحف ل٤ـ ٨٦كصٮد مكذ ٢ٞيف الرسد كإ٧٩ة يذؼ٢٤

اجله لك ٫ث٘ي اجلْؿ ٔ٧ة إذا اكف ٬ؾا الـ ٨٦ظٞيٌف أك ٦ذؼي ٢إذ

أف ٦ؽل كإٝيح الـ ٨٦كظٞيٞذ ٫ال أزؿ هلة يف تن١ي ٢ا٢٧ٕ٣
الرسدم ،ثيؽ أ٪٩ة الثؽ أف ننري ٪٬ة إىل أف الـ ٨٦يف أم ٩ه يٕؽ
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ن
ن
ز٪٦ة ٦ذؼيبل يف ذ ٨٬املؤ ،ٙ٣يكذ٧ؽ ظٞيٞذ ٨٦ ٫ػبلؿ ا٢٧ٕ٣
اٞ٣ىيص.

ك٩بلظِ أف الـ ٨٦يف ٬ؾا اجله دٕةٝيب ثىٛذ ٫اتلذةثٓ املٌُ٪ف

ل٤ـ٧٠ ٨٦ة ٬ٮ يف الٮا ٓٝاخلةريج .ل ٥يكذٛؽ  ٨٦دٮّي ٙأ٧٩ةط
الـ ٨٦األػؿل ،خي٤ٮ  ٨٦د٪ٞيةت اكالقرتصةع كاالقتجةؽ أك ٦ة يُٜ٤

ٔ٤ي ٫صريار صي٪خ (املٛةرٝح الـ٪٦يح) .ك٬ؾق اتلٕةٝجيح ْل ا٣يت
دٛرس جلة ٚةاي ال ِٛ٤كادلال٣ح ال٤ذةف اتك ٥ث٭٧ة ٬ؾا اجله اجل٧ي.٢
ػةد٧ح:

ك١٬ؾا دىٝ ٢ىح ٬يٛةء إىل ٩٭ةيذ٭ة املٛذٮظح ىلع لك

االظذ٧ةالت ،ال زاد هلة قٮل ٦رباة َٛٮتل٭ة احلىي٪ح ”٬يٛةء املجُ٪ح
الؿٝيٞح ٚذةة ال٧١ة جيت ،ال د٧ذ ٟ٤قٮل (٦رباة) كظيؽة لؤلٝبلـ

الؿٚيٕح الؿٝيٞح ،ك ل٪١٭ة ال حتٛؿ الكٮايق ٔ٧يٞة يف د٬ة٣زي الؿكح.

لؿب٧ة زكص٭ة ٬ٮ ثٮاثذ٭ة األكىل ،ك لؿب٧ة يف أكٝةت الظٞح ٬ؾا

إ٣ةـ قتجذؽئ يف ابلعر ٔ ٨مكذٮدع اذلػرية ثؽاػ٤٭ة ،ك لؿب٧ة

قذٕٮد إىل أ٦ةف ٗؿٚذ٭ة ا٣يت دٕيؽ هلة األميةء م١ٮيح كمىٛٛح،

كل٪١٭ة ظذ٧ة ل ٥دٕؽ ٚذةة ال٧١ة جيت كا٣يت يى ٜٛهلة اجل٧٭ٮر
بلُٮ٣ح ال دٕ٧٤٭ة!“.
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متلازمة رائحة السمك[ ]35في سمك الجدران
للقاصة البحرينية تقوى محمد
دذ١ٮف ” ى
ى
األكىل“ هلؾا اجله  ٨٦اق٧ني (الكٟ٧
إ٣ذجح
ن
ى
ٕ٦ىن مؿًلجنة يف اجلهٚ ،ةملٕىن
األكىل
كاجلؽراف) ،كحت ٢٧اللك٧ح

قيةؽ ٝؿاءة ٬ؾا اجله ٬ٮ
ابلٕيؽ اذلم ال يتجةدر إىل اذل ،٨٬يف
ً
” ي
الكٚ “ٟ٧ةلك٧ي٬ ٟٮ ال١سي ،ٙك٬ٮ أيٌة إ٣ةيل كاملؿد ،ٓٛي
كابلٕؽ
ي
اثلة٣ر ثني اُ٣ٮؿ كإ٣ؿض ،كاذلم ي ىٕ ىرب ٔ٪٬ ٫٪ؽقينة ثةالردٛةع.
ى ي
الك “ٟ٧ذلٟ
قيةؽ اجله٬ ،ٮ ”
ك٦ة يتجةدر إىل اذل ٨٬يف
ً
ٌ
ٌ
ٌ
اخلحنٮَل اتلٛ٪ف ،املٕؿكؼ ثؿاحئذ٫
املةيئ
اٞٛ٣ةرم
(احليٮاف)
ال١ؿي٭ح ،ا٣يت ٩٭ي ٬ؾا اجله ىلع ٛ٩ٮ ًذ رزاز٬ة كأزري٬ة.

ٚةلؿاكم ٦٭ضف ث٭ؾق الؿاحئح ،ث٧ة يكةد حيي ٢إىل إوةثذ٫

ثػ”٦ذبلز٦ح راحئح الك “ٟ٧املٕؿكٚح .ا٣يت دتكجت يف ّ٭ٮر الؿاحئح
ن
ى
ي
اكف ن
ظؿبة،
ال١ؿي٭ح ل٤ضك”٥اكف إٗ٧ةض ٔيين ق٭بل٣ ،كٚ ٨ذع٭ة
ي
ى
ي
اجلؽار جبكؽم ظىت
اتلىٜ
ل ٥اقذُٓ ،اٛ٣رئاف ل ٥ختؿج ثٕؽ..
ى
ي
نكحذٚ ،٫أوجعخ  ٫٪٦كٚي" ٫ق ٟ٧اجلؽراف“.

ٚجٕي األمؼةص اذلي ٨يٕة٩ٮف  ٨٦راحئ وح قحبحٗ ،ري ٦ربرة،

دبلز٦٭َ ٥ٮاؿ الٮٝخ ،كدتكجت ل١٤سريي٪٦ ٨٭ ٥ثةحلؿج ”يٞٮؿ يل
ٌ
ى
”وةظيب“ ن
ن
مؿارا ،كل٥
دك٦ة أف أ٩يف ممزيٞٚ ،ؽ اظذٌ٪ٮا اجلؽراف
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ى
دى٤٭ ٥أم راحئح لك ،ٟ٧كأٝك ٥هل ٥ن
دك٦ة أف الؿاحئح ٛ٩ةذة٠ ،أ٩٭ة
و

دأيت  ٨٦صكؽم ٚذؼٞ٪ين“.

٬ؾق الؿاحئح رب٧ة ٣حكخ قٮل ٦ذبلز٦ح راحئح الكFish Odor ٟ٧

 Syndromeكا٣يت ْل ٔجةرة ٔ ٨اًُؿاب ٩ةدر يؤدم إىل

ٔضـ اجلك ٨ٔ ٥اقذٞبلب مؿًلت زبليث ٦يثي ٢األ٦ني
 Trimethylaminuriaد ٟ٤املةدة ال١ي٧يةايح ،ذات الؿاحئح
ال١ؿي٭ح ا٣يت تنجح راحئح الك ،ٟ٧أك ابليي املذٕ ٨ٛأك اجلٛةيةت ،أك

ظىت ابلٮؿ.

كيذأزؿ املىةثني ث٭ؾق املذبلز٦ح ثةال٠ذبةب ،أك الؿٗجح يف االٕ٩ـاؿ

اتلةـ ٔ ٨اآلػؿي ،٨أك ابلحبح املعيُح ،بكجت ٬ؾق الؿاحئح الكحبح.

ك٬ٮ ٦ة يٛرس كصٮد اجلؽراف ٪٬ة ٞ٧٠ذىض لٕ٤ـ٣ح.
ن
مةءت الاكدجح أف دكٮف صؽرا٩ة ق٧ي١ح٠ ،سيٛح ث٭ؾق الؿاحئح،

إٕ٦ة٩ة يف إثؿاز ٠سةٚح ٔـتل٭ة ،ك٦ؽل ٕ٦ة٩ةد٭ة ٬ ٨٦ؾا اإلظكةس
ال١ؿي ٫ثةلؿاحئح امل٪جٕسح ُّ ٨٦
الـٝةؽ.
ٚةجلؽراف ث٧سةث ًح دال٣ح ىلع الكؽ املة ،ٓ٩كإ٣ةا ٜاذلم يٕؿ٢ٝ

َ٧ٮح الؿاكم املك١ٮف ث٭ؾق الؿاحئح ال١سيٛح ،ا٣يت دٕةدؿ ٬ؾا

اجلؽار.

أكىل لك٧ةت االقذ٭بلؿ ( ُّ
ى
الـٝةؽ) ،/إذ ظؽدت
إ٣ذجح اثلة٩يح
ن
إثذؽاء ،ماكف احلؽث ،اذلم قذضؿم ٚي ٫الٮٝةآ .كال مٟ
اٞ٣ةوح
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أف املاكف ٌٛ٠ةء ختييٌل ٨٦ ،و ٓ٪اللك٧ةت ،ث٧سةثح اإلَةر اذلم ال
ٌ
ظؽث دك٧٠ .٫٩ة أف املاكف يُ٪ٮم ىلع ز ،٫٪٦اذلم يذ١ن ٙيف
احلؽث.

ى
حن ٨أ٦ةـ ٩ىىني /اجله األكؿ٦ ،ة أظةؿ إحل ٫ي
ا٪ٕ٣ٮاف  ٨٦دالالت
ي
٪٠ه مٮاز ى
ل٧٤نت ،اذلم حي ٢٧اقذ٭بلهل ٩ي ى
ٮيةت احلاكيح ”الـٝةؽ
و
و
ي
ي
اُ٣ٮي ٢ال يجذٔل ..نكيخ أف أراٝت لك دٛةوي٧٠ ٫٤ة يف لك يٮـ ،أف

أٔؽ ابلبلَةت احل٧ؿاء“ ٚةلؿاكم يىعج٪ة يف زٝةؽ يجؽك أٝ ٫٩ؽي٥
اٞ٣ؾر اذلم ى
ي
٬ ٜٕ٣ؾق اجلؽراف ٝج٢
”رب٧ة اكلكً ١٧ح ا٣يت أك٤٭ة
ٝؿكف“.
ى
ه
ى
خيؿج ٚٮج  ٨٦اٛ٣رئاف ٨٦
زٝةؽ مك١ٮف ثةٛ٣رئاف ”ٝج ٢أف
ي
ي
ٚأرصخ ثىٮت م١ذٮـ يف لك مؿة (أك رب٧ة ث ُّ
خ
صعؿ أص٭ ٢مٮ٫ٕٝ
و
ً
ي
أدٕ٧ؽ ذل “)ٟث٧ة حتي ٢إحل ٫اٛ٣رئاف  ٨٦دالالت٠ ،ٮ٩٭ة اكا٪ةت ٗري

حمجٮبح ،يؽل ٢دٮاصؽ٬ة يف ماكف ىلع اهلضؿ كاٞ٣ؾارة كاٞٛ٣ؿ٧٠ ،ة أف
اٛ٣أر اكا ٨خمؿب ،كيف (الكٮداف) يٮو ٙالنؼه احلكٮد ثأ٫٩

”ظكٮد ظكةدة اٛ٣أر“ ٚةٛ٣أر ٔؽك أوعةب ادلاك٠ني األكؿٚ ،٭ٮ ال
يكذيف ثأف يٛكؽ ُٕٝح كاظؽة  ٨٦األو٪ةؼ ا٣يت يكذُٕ٧٭ة ،إذ
يت٪ةكؿ ا٤ٞ٣ي ٨٦ ٢لك ُٕٝح ٨٦ ،الىٛ٩ ٙ٪كٚ ٫يٛكؽ٬ة دميٕ٭ة.
ي
ن
ز ٥يجذ ٢ٞالؿاكم ٦جةرشة إىل ٬ةصك ً ٫األكرب ”راحئح الكٟ٧
ي
د٤ذى ٜثةجلؽراف كًلأف أظؽٝ ٥٬ؽ ٕٞ٣٭ة حلْٛ٪٭ة  ٨٦راحئذ٭ة
الـخنح
األو٤يح كحلٌي٤ٔ ٙي٭ة ٩ك٭ح الك ٟ٧ثٕؽ كصج وح ٗ٪يح“.
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ال م ٟأف اٞ٣ةوح دٞٮل ،اقذُةٔخ خبيةهلة اخلىت ،أف ترشًل٪ة

ٞ٠ؿاء يف احلة٣ح اجلٛكيح ،ا٣يت يٌ٪ٮم ٔ٤ي٭ة ٬ؾا اجله ،اذلم
ن
كصؽ٩ة أٛ٩ك٪ة ث٘ذح ،يف زٝة ٫ٝاذلم يٕش ثةٛ٣رئاف كبحبذ٭ة املـٔضح.
ٞٚؽ ٝؽ٦خ وٮرة هلةصف ٛ٩يسٗ ،ري ُ٦ؿكؽ يف ٔبلٝح
ن
ظٮاق٪ة ،ث٧ة ظٮجلة  ٨٦اكا٪ةت كركااط ،كبأٛ٩ك٪ة ٠ؾل٦ ،ٟذؼؾة ٨٦

ظةق ًح الن ،٥أداد٭ة ل٤ٮوٮؿ ل٘٤ةيح ا٪ٛ٣يح ل٪٤ه.

أٚىض اتلضؿيت ثةلرسد اٞ٣ىيص ،يف إ٣ؽيؽ  ٨٦اجل٧ةذج يف
ال١ذةثح اٞ٣ىىيح اجلؽيؽة ،إىل صجف ٌ
أديب ٬ضني  ٥ٕٛ٦ثأقةحلت
ٌ
األدثيح األػؿل كأدكاد٭ة؛ إذ ق٧ط ٬ؾا اتلُٮر ل٧٤ذؼي٢
األص٪ةس

ًّ
ٌ
٪٦ةوية؛ كأَ ٜ٤ىلع ٬ؾا النلك ٨٦
الرسدم ،أف ييرشؾ الاكدت
ن
ن
ختييبل رسديًّة ،ك ٫ٌ٤ٕ٣ال يـاؿ ٌ
مٮٕٝة جلٛك ٫داػ٢
يؤقف
الرسد
ػؿيُح األص٪ةس األدثيح ،كىلع ذل ٟثةماك٪٩ة أف ٩ـٔ ٥أف ٬ؾق

اٞ٣ىح ،د٪ؽرج يف اتلؼيي ٢الرسدم ،اذلم دٕة٣ش اٞ٣ةوح ػبلهل،

مٮًٮع ٕ٦ة٩ةة راكم ٩ى٭ة  ٨٦راحئح الك ٟ٧الـخنح ،كاٛ٣رئاف
املؼؿبني.

إذ يرسد الؿاكم يف ٬ؾا الكيةؽ٦ ،ة يٕرتي ٨٦ ٫أظةقحف
ى
مكُل ،نكتن٠ ٙٮ ٫٩ذ٠ؿ ٝ ٨٦ؿي٪ح
كمنةٔؿ ،ك٬ٮ راكم ٗري
ٌ
وةظيب ك٣حف وةظجيت ”يٞٮؿ يل ”وةظيب“ ن
دك٦ة أف أ٩يف ممزي“ ٦ة
جيٕ ٨٦ ٢الؿاكم ن
٪ٝةاع لىٮت املؤ٩ر ،يربر ظؿًلذ ٫يف ٬ؾا الـٝةؽ٦ ،ة
ي
ٝؽ ال يذةح هل لٮ اكف الؿاكم أ٩ىث.
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٬ؾق الؿاحئح املؼرتٝح ُ٣جٞةت ٌٚة ًء ُّ
الـٝةؽ ،أَٞ٤خ رساح
ً
ػيةؿ اٞ٣ةوح ،ىلع كٝةآ ه
ٌ
٦ذعؿر  ٨٦اٞ٣ٮا٩ني اٛ٣زييةايح؛
اعل٩ ٥ةدر

ٌ
كينيؽ ن
اعل٧ة ٗري اعملٚ ،٫يؤزر ٌٚةء ٨٦
خئ ٜ٤ٮامل ٫اتلؼيي٤يح،
ي
ا ٜ٤ٞ٣كاتلٮدؿ كاال٩ـاعج ٬ ٨٦ؾق الؿاحئح ”أنىس لك ٬ؾق اتلٛةوي٢
زٝةؽ أػٮً ٫يف لك يٮـ،
يف ٬ؾا اْ٣بلـً احلةل ،ٟكأدؾ٠ؿ  ٍٞٚأين يف و
ن
ى
كل١ين ي
ى
محؿاء
د٭خ ٚي ٫اآلف ،كال قبي ٢إىل اخلبلص” ..ك ٥ثبلَح
ىٌ
الؿ ى
ي
ٔت ييكةثٜي
يلع أيدر يؾ ٔؽد٬ة ،ك٣كُّ ٨
أتلٛخ ل٤ؼٙ٤
ٚةدتين؟“
ً
ٌ
ي
ى
خب ى
ُٯ الؿاكم
األٔؽاد إىل صرلم ٚةرجت “ٙاقذ٭٤خ دٞٮل ٝىذ٭ة،
يف الـٝةؽ اُ٣ٮي ،٢اذلم دذؼ ٫٤٤راحئح الك ،ٟ٧ا٣يت ا٩جٕسخ

دذؼرتؽ ػيةمي٧٭ة  ٨٦اجلؽراف .ز ٥رشٔخ يف دككري الـ،٨٦
ٌ
ٚأػؿصخ احلاكيح  ٨٦ز٪٦٭ة اتلٕةٝيب ،كدٔخ اٞ٣ةرئ ثؽاءة؛ ٣حينلك

الـ ٨٦ ٨٦ػبلؿ كٔي ٫ثةحلؽث (الن )٥الُ٩ٮاء ٬ؾق احلةقح ،ىلع
ن
زٛ٩ ٨٦يس ،تك ٫٪١الؿاحئح ظىت ثٕؽ أف دتجؽد ٕٚبل ،كال يكٮف هلة
أزؿ! إذ دْ ٢اعٞ٣ح يف اتلٮ ٥٬ثأ٪٩ة ال ٩ـاؿ نن٧٭ةٚ ،ذذ٧ؽد ال٤عْح
الـ٪٦يح يف ٦ؽل أَٮؿ.

٧٠ة دؽاػ٤خ أوٮات دٕجرياد٭ة ٨ٔ ،ا٩ـاعص٭ة ٬ ٨٦ؾق الؿاحئح،

يف مكذٮيةت ز٪٦يح خمذٛ٤ح /املةيض كاحلةرض كاملٮ٩ٮلٮج ادلاػٌل ،إذ
ٌ
يذؾ٠ؿ الؿاكم وةظج ،٫اذلم رب٧ة يكٮف ٝؿي٦ !٫٪ة  ٨٦ ٢٤ٝمكةظح
ٌ
كقيض٭ة ثٕ٪رص
الرسد ،كظة ِٚىلع ثيجيح اٞ٣ىح احلاكايح ٦ذح٪ح،
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ٌ
ي
ا٣تنٮي” ٜيٞٮؿ يل ”وةظيب“ ن
دك٦ة أف أ٩يف ممزي“ ..اكف إٗ٧ةض
ن
ى
ي
ن
ظؿبة ،ل ٥اقذُٓ ،اٛ٣رئاف ل ٥ختؿج
ٔيين ق٭بل ٣كٚ ٨ذع٭ة اكف
ي
ى
ي
اجلؽار جبكؽم ظىت نكحذٚ ٫أوجعخ  ٫٪٦كٚي٫
اتلىٜ
ثٕؽ...
ى
"ق ٟ٧اجلؽراف“.
ن
ن
ٌ
الٮيع ث٭ؾق
ظكةقة جتةق ػ٤ؼ٤ح
اوُٕ٪خ اٞ٣ةوح قةردا
ٌ
ٌ
املٕربة ٔ ٨إظؽل
الؿاحئح ،كذل ٟيٕؽ ق٧ح  ٨٦ق٧ةت النؼىيح
ي
ه
ٌ
يكعت دٟ٤
ٛ٩ف ٔ٧يٜ
الرسدم”ال٪ٕ٤ح"
مكذ٤ـ٦ةت اتلؼيي٢
ى
ن
ن
ي
ي
ى
ٚٮج
قيؼؿج
ًٮء يأيت "ظك٪ة،
الؿاحئح دلؽدا بلؽين٣ ،ك ٨ال
ن
ن
ي
اٛ٣رئاف اعصبل أـ آصبل ز ٥قأٔؿؼ َؿيٌف“.
اٛ٩ذةح ادلال٣ح يف ٬ؾا اجله امل١س ،ٙصٕ ٨٦ ٢جتؿبح ظةقح

الن ،٥كػرباد٭ة يف الؿكااط ق٤ك٤ح  ٨٦اتلٛةٔبلت اجلٛكيح ،املؿدجُح
ي
ي
ثؿكااط حمؽدة دثري ٔٮال ٥كأػي٤ح ،حتي ٢إىل مٮ ٨٦ ٙٝالٮآٝ
ثة.٫٤٧٠
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ذاكرة البدوي وانتهاك التابو في إفك
للقاصة العمانية بشرى خلفان
اقرتاديضييت ي
ا٪ٕ٣ٮاف كاالقذ٭بلؿ كاتل٪ٞيةت:
يذ١ٮف ئ٪ٮاف اجله  ٨٦لك٧ح كاظؽة (إ )ٟٚكْل ٛ٦ؿدة ذات
اثلةك ىيح
حم٧ٮؿ ديين ٔ٧يٚ ،ٜةإل٬ ٟٚٮ اإلٚرتاء ،ك ٨٦أم٭ؿ ظٮادز٫
ً
يف الٮصؽاف اثلٞةيف اإلقبلَل ،اإلٚرتاء اذلم دٕؿًخ هل الكيؽة
اعئنح (ريض اهلل ٔ٪٭ة كأرًة٬ة).
ي
كا٪ٕ٣ٮاف يف اجله الرسدم اقرتادييج ،إذ يٕرب ٔ٧ة يٌ٪ٮم
ن
ٔ٤ي ٫ى٦نت اجله  ٨٦دالالت ،ذلا ٔ٪ؽ٦ة ٞ٩ؿأ ئ٪ٮاف اجله ٞ٦ؿك٩ة
ى
٭بلهل ،جنؽ أف االق ًذ٭بلؿ ثؽأ ثذعؽيؽ ز ٨٦أظؽاث اجله
ثةق ًذ ً
ثىجيعح اجلى ٨٦ ٙمٕجةف٠ ،ـ ٨٦ركيح دااؿم ،يجؽأ لك اعـ يف

اتلٮٝيخ ٛ٩ك ،٫كحيي ٢اىل املٕةين كادلالالت ٛ٩ك٭ة.
ك٪٬ة دذ ٥إظةتل٪ة إىل ٛ٦٭ٮـ ىد ى
كريح الـ ،٨٦أم ثٕؽ ”كٝخ يُٮؿ
ي
أك يٞرص حيؽث اال٠ذ٧ةؿ كدٕيؽ األميةء اُ٩بلٝذ٭ة  ٨٦األو ٢ذاد.٫
ابل ٌ
ابلؽكم دذ١ؿر ،إذ يكؿر ى
ك١٬ؾا دكاحلٚ ،ٟأػبلؽ املضذ ٓ٧ى
ؽكم

يف ظيةد ،٫ظيةة أقبل ٫ً ًٚا٘٣ةثؿي.]37[٨

ي
كيف ٬ؾا اجله اذلم اتك٧خ ٘٣ذ ٫ثةلن ى
ٕؿيح ث٧ة ْل إٛ٩ذةح كدأزؿ
ً
ى ي
ى
ى
ى
النٕؿيح ّة٬ؿة ٪ٚيح يذٛةٔٚ ٢ي٭ة
ثأماكؿ ًمٕؿيح أػؿل ،ثةٔذجةر أف ً
و
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ى
النٕؿ كالرسد ،ثةصذ٧ةٔ٭٧ة يف ػُةب كاظؽ[” ]38مى٘ينة ملة ظٮهل
الؿيط ٌى
ٌ
أٗىةف
الـاظً ٛح ىلع ظىص الٮادم ،ػنؼن ًح
٨٦
أوٮات ً ً
ً
ً
ٌ
ى
ى ٍ
ٌ
ٌى
ك٧٬يى وح ،وؽل
اكا٪ةت ال٤ي ،٢ػ ًٜ ٛأص٪ع ًح
دثيت
الك يً ٧ؿ ،ظؿًل ًح
ً
ً
ى
ي
قبلق ٢ى ي
ى ي ٌي
املةرد إ٣ةيص ،ى٧ٍ ٬ف ظٮ٤ٝح أثي ٫ك٬ٮ ه
٩ةا ٥يف
جي ٌيؿ٬ة
رس
ً
ً
دك ً
ٚؿام ً.“٫
ً
ي
٠ؾل٩ ٟبلظِ أف الرسد صةء مٮًٮٔينةٚ ،ةلؿاكم يلك املٕؿٚح،

ى
ي ٌُ ٦ن
ٕ٤ة ىلع لك ٦ة يؽكر يف احلىاكيح ،ث٧ة يف ذل ٟاألٚاكر الرسديح
ي ٌ
[]39
ٕرب ٔ٬ ٨ؾا
لؤلثُةؿ ٦ة اٝذىض دٮّي٧ً ٙري ا٘٣ةات ،اذلم ي ً
اجلٮع  ٨٦الرسد ،كٔ ٨الؿاكم ً ٌ
يلك املٕؿٚح.
ى
ً ٌى
اثٓ ٔرش ً٨ٍ ٦
ٚجؽأ االق ًذ٭بلؿ يف ٬ؾا اإلَةر الـ٦ين ”يف
وجةح الؿ ً
ى
ى ٌى ى ي
ظٮؿ ٌ
صةؿ اثلٌىبلز ًح“ ك٪٬ة ٩ؿل  ٨٦املٛيؽ
ح
اٞ٣ؿي
أ٢٬
مٕجةف حتٜ٤
ً
الؿ ً
ً
أف حني ٢إىل ٦ة اٝرتظ ٫صريار صيجيخ ثذٞكي ٫٧االقذ٭بلؿ إىل ٩ٮٔني
أقةقحني:

األكؿ /دكٮف ٚي ٫النؼىيح ٗري ٕ٦ؿكٚح  ٨٦اٞ٣ةرئ ،أم

ٞ٦ؽ٦ح  ٨٦اخلةرج ،ك ٨٦ز ٥يأيت دٕؿيٛ٭ة.

كاثلةين /اذلم يٛرتض أف النؼىيح ٕ٦ؿكٚح  ٨٦اٞ٣ةرئ،

ثذٞؽيً ً٧٭ة ثةق ً٧٭ة األكؿ أك ثةلٌ٧ري .كيٕذرب صيجيخ الٌ٧ري (أ٩ة)
ً
ظة٣ح ػةوح جت ٓ٧ثني اجلٮٔني ن
ٕ٦ة[٦ ]41ة د٪٦ة ٕ٩ؿؼ ىلع األ ٢ٝأ٫٩
الكةرد.
يى يؽؿ ىلع
ً
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ى
االق ًذ٭بلؿ ٬ٮ احلة ًم ٢جلٮيةت اجله كصٮ٬ؿ مٌ٧ٮ ،٫ً ً٩اذلم
ن
ٌ
ي٪ؽاح يف ٦ؽيةت اجله ،حميبل إىل دالالد ٫كرمٮزق ،كذلل ٟجيئ
اتلعؽيؽ الـ٦ين ثىجيعح  14مٕجةف ذا دال٣ح ركظيح ٔ٧يٞح ٔ٪ؽ
املك ،٥٤ثةٔذجةر ٬ؾا اتلةريغ٠ ،ـ ٨٦مكذ٧ؿ ٬ٮ ٔيؽ املبلاكح،
كحتٮي ٢اٞ٣ج٤ح إىل ابليخ احلؿاـ.

ٚأوجعخ حل٤ح اجلى ٨٦ ٙمٕجةف ْل ”حل٤ح ا٣رباءة ،ادلاعء،
ى
كإ٣ذ٨٦ ٜ
احليةة ،اتلٛ١ري ،اإلصةثح ،املجةرًلح ،النٛةٔح ،اٛ٘٣ؿاف

اجلةر “.

كيف إ٣ؽيؽ  ٨٦ابلرلاف إ٣ؿبيح كاالقبل٦يح .ينج ٫االظذٛةؿ ث٭ؾق

ال٤ي٤ح  ٨٦اجلةظيح االصذ٧ةٔيح كالنٕجيح ،االظذٛةؿ ث٤ي٤ح اإلرساء

كاملٕؿاج٧٠ ،ة يىٮـ ال١سريكف يٮـ اخلةمف ٔرش  ٨٦مٕجةف.

كٚي٧ة تكِل إيؿاف ٬ؾا احلٮـ ثةحلٮـ إ٣ةِ٣ل ل٧٤كذٌٕٛني ،يٕذٞؽ

املك٧٤ٮف اهل٪ٮد أف اهلل حيؽد مكذٞج ٢دميٓ الؿصةؿ ،ثةظتكةب

أٔ٧ةهل ٥املةًيح يف حل٤ح امل٪ذى ٨٦ ٙمٕجةف ،ا٣يت يُٞ٤ٮف ٔ٤ي٭ة
اق" ٥حل٤ح ا٣رباءة" كا٣يت دٕين حل٤ح امل٘ٛؿة كيٮـ الٛ١ةرة .كحيذ٢ٛ

النيٕح اهل٪ٮد ث٭ؾق ال٤ي٤ح ٠ٮ٩٭ة حل٤ح كالدة اإل٦ةـ امل٭ؽم امل٪ذْؿ!

كيذٮص ٫مك٧٤ٮف ثٕي ابلرلاف ،يف الىجةح ابلة٠ؿ  ٨٦يٮـ

اخلةمف ٔرش  ٨٦مٕجةف إىل املٞةثؿ ظةم٤ني ثةٝةت الٮركد لـيةرة
أمٮاد٭ ،٥كٝؿاءة اٛ٣ةحتح ىلع أركاظ٭٤َ ٥جنة لٛ٘٤ؿاف[.]41
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ك١٬ؾا يٕين ٬ؾا اتلعؽيؽ الـ٦ين لٮإٝح ٝذ ٢اعئنح زكصح إ٣ٮد
ن
ث٧سةثح ا٣رباءة ،ممة نكت إحل٭ة ً٪٧ةٕ٧٠ ،ةدؿ مٮًٮيع تلرباح (أـ
املؤ٪٦ني) يف ظةدزح اإل ٟٚالن٭رية ٨٦ ،الك٧ةء!

٠ؾل ٟيف ٝؿاءة ٬ؾا اجله املعتنؽ ثةدلالالت ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ث٭ؾا

احلؽث املؿًلـم املـدكج /ا٩ذعةر حم٧ٮد اث ٨إ٣ٮد اذلم أظج٭ة،
ن
ك(ٝذ ٢اعئنح ٗكبل لٕ٤ةر) رٗ ٥أف االد٭ةـ ٗري املرصح ث٫
ثة٩ذ٭ة٠٭ة اتلةثٮ -ك٬ٮ اد٭ةـ ٗري مؤًلؽ (إٝ ،)ٟٚؽ دكٮف ثؿيبح

 -٫٪٦يٞذيض ٬ؾق ادلالالت ا٣يت حتي ٢إحل٭ة حل٤ح اجلى ٨٦ ٙمٕجةف
٠ؽال٣ح اٛ٘٣ؿاف ،كاحليةة يف ادلار اآلػؿة ،ثؽال٣ح ابلرئ ٔٚل رمـ
احليةة ل٤جؽكم.

ك ٨٦ص٭ح أػؿل ،ي٧س ٢اق( ٥اعئنح) كا٪ٕ٣ٮاف (إ )ٟٚجت٤ية

جلؾر اإل ٟٚيف ظةدزح اإل٧٠ ٟٚة تنلكخ يف الٮصؽاف اثلٞةيف إ٣ؿيب
اإلقبلَل دةرخيينة ،كبةتلةيل دذىٕؽ مؼىيح (إ٣ٮد /ال١جري) يف
اإلقٞةط اتلةرييخ (حلةدزح اإل ٟٚاألـ) حبيثيةد٭ة كمؼىيةد٭ة ،يف

ٔبلٝةت اقتجؽاحلح لؿمٮز احلةدزتني.
احلاكيح كاٞ٣ٮؿ:

احلاكيح يف ٬ؾا اجلهْ ،ل ظاكيح ال١جري (إ٣ٮد) كأرسدٛٚ ،٫ي٧ة

٬ٮ يف رظ٤ح ويؽ ،يى ٫٤اخلرب ،ثأف ٦٭٧ح ٝذ ٢زكصذ ٫الى٘رية
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ي
ي ي ٌ
لْ٤جة ًء يف كادم
اعئنح ث٪خ يلع ٝؽ أجنـت ”اكف ‡إ٣ٮد† يكً ٨٧
ى
ٌ
ى
كا٪ٞ٣ه
إ٣يٮف  ٓ٦أكال ًدق ا٣تًكٕ ًح ،اذلي ٨يت٪ةكبٮف احلؿاقح
ي ٌى ى
ى
ٌى
ى
ا٘٣ةات“.
وبلة
ق
د
أكال
ٓ٦
كوًل
كاخلؽ٦ح ،كٔ٪ؽ٦ة صةءق اخلرب دٮًأ
ً
ً
ٕٚةئنح كٕٝخ يف املعْٮر حبج٭ة الث ٫٪حم٧ٮد اذلم ي٧ةز٤٭ة يف
الك ،٨كا٩ذ٭١خ اتلةثٮ ،ك٪٬ة دذ١ن ٙيف ذا٠ؿة ابلؽكم ،أف  ٨٦يذ٥

إٞ٣ةء ال٤ٮـ ىلع اعد٠ ٫ٞعةرس ىلع ثٮاثح الرشؼ٬ ،ٮ األ٩ىث ك٣حف

اذل٠ؿ٧ٚ ،ع٧ٮد ظىت لٮ دجٓ ٦ؾ٬ت وٕةحل ٟكأٗؿبح إ٣ؿب ،ال يً٤ف
ىلع اعد ٫ٞلٮـ ”ٔي٪ة حم٧ٮد ل ٥دؿية ى
ٔيين (قٮدكق) ٔ٪ؽ٦ة رأد٭٧ة ٨٦

ى ٍ
ٍ
ن
ابلرئ ً ٌى
ي
رس٬ة ،ث ٢د٪ٚذ٦ ٫جةرشة يف
٩ةٚؾة املُجغ ،ك(قٮدكق) ل ٥دكذي ً٥
ٍ
ىوؽ ًر (إ٣ٮدة).
ى
ى
كظؽ٬ة راٞٚذٍ٭ٌ ٥ى
ى
احلةرة ،كٔ٪ؽ٦ة ٌ ٬ى ٥أثٮق
أَؿاؼ
ظىت
ك(إ٣ٮدة)
ً
ٌى
ٌى
ٍ
٧٬كخ يف أذ ٫ً٩بيش وء ٦ة ٚذ١ؽ ىر ،كمؽ راظ٤ذى٫
ثؿًلٮب ىٌ ًُ ٦يى ًذ ً،٫
ى ٌى
رب ،كاٞ٤ُ٩ٮا يف ٝة ٤ٚوح و٘ري وة.
وٮب ادل ً
اكف حم٧ٮد يف آػؿ٬ة ي٤ذ ٛي
خ ثني احلني كاآلػؿ إىل الٮراء" ك١٬ؾا
ً
ً
ىى
ي ي
ثةقذؼؽاـ د٪ٞيح االقرتصةع يٕٮد ث٪ة الؿاكم إىل صؾكر احلاكيح ،ا٣يت
ى
٭بلؿ اجله ثىٮر وة اغمٌح ”ٝةلٮا هلةٌ ٌ /
الرس ٦ؽٚٮف يف
دججأ ث٭ة اق ًذ
ٌ
أرض اجل٣ ،٨ك ٨لك مةة كهلة راعد٭ة ،كحتؾرم ٌ
ادلـ٦ ،ة ي٘ك٦ ٫٤ةء

قجٓ حبٮر“٪ٚ .جؽأ يف اتلٕؿؼ ىلع الـكصح الى٘رية /ا٤ُٛ٣ح اعئنح،
ٌ
ٍ
ا٣يت ”ٔ٪ؽ٦ة يز ٌٚى ٍ
اك٩خ اعئنح ث٪خ يلع يف ٦سً ٢ق ً..٫ً ٪
خ إىل أثي٫
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ي
ٌ
ن
ى ي
ٍ
ؿس أثؽا،
دذضةكز اً ٣ت ٍك ىٓ
اعئنح ا٣يت ل٥
ق٪ٮات ل ٥د٤بف زٮب ٔ و
و
ً
ٌى
ن
ي
ث ٢يز ٌٚى ٍ
ي
كمٕؿ٬ة يذؽىل
صكؽ٬ة ًبيبل
و٧خ كببل زي ٪وح ،كٌلف
خ يف
و

ٌى
ى
قٮداء َٮي٤ح“..
ّ٭ؿ٬ة يف ًٛري وة
ظىت
أقً ٢ٛ
ً
ى ى
د٭ذ ٥ثذ٘ؾيذ٭ة ٚتكٞي٭ة ٌى
ب هلة اخل ي ٍ ى
كختٍ ي
(إ٣ٮدة) ٌي
ب
الك ٍ ٧ى ٨كإ٣ك،٢
ً
ي ٌى
ٌى
ٌى
ةت،
ال٧عًل ،كتنرتم هلة اٞ٣نةط ٪ٔ ٨٦ؽ
وةٕ٩ةت احل٤ٮل ابل٤ٮمي ً
ً
ى ٍ ٍ ى ٌي ٌى
ا ُ٣ى
األمحؿ يف ظ٤يت ابلٞؿ ٌى
ى
ةز ًج ،كْل د٤ذى ً٭ ي٫٧
الك ١ىؿ
البليت يٕ ًٞؽف
ً
ى ٍ
ٌى ى ٍ
ى
ىٍ ى
يٞٛؽ أثٮق ى
كيى
وربق.
رب برسٔ وح كت ٌ٪ىشٝ ،ج ٢أف
ظىت د
ٌ
ى
ن
ي
ي
ٍ
ن
كصكؽ٬ة يـداد اقذؽارة.
إمحؿارا لك يٮـو ،
كٌل٩خ كص٪ذة٬ة دـداداف
ى
كذات يٮـو ق ٓ٧إ٣ٮدة دٞٮؿ هلة /ثتكذٮم ظؿ٦ح ٝؿيت ،كقٓ٧
ًعاكت ػض ً٤٭ة“.

ك٪٬ة جيؽر أف ننري ،إىل أف ٔ٤ٞيح املؿأة ابلؽكيح

(إ٣ٮدة/ال١جرية) منةث٭ح ٤ٕٞ٣يح الؿص ٢ابلؽكم (إ٣ٮد/ال١جري) ٔٚل
دكؿار ل٤جك ٜالؿصٮيلٚ ،ةلـكصح ال١جرية دٕذين ث٭ؾق الـكصح

الى٘رية ،ا٣يت دكةد دكٮف َ٤ٛح٠ ،ٮاظؽة  ٨٦أَٛةهلة كتن٤٧٭ة

ثؿاعيذ٭ة ،ظىت ينذؽ صك٧٭ة كدُي ٜكطء زكص٭ة "كٝؽ رآ٬ة كْل
ي
ٌى ى
ٍ
ىٍ
تل٪ةـ ى
ى
ثُ ٨أ ًٌ ٫ً ٦إ٣ٮدة ،ا٣يت
حتخ
،
أثي٫
ة
ظضؿ
٨٦
ي٤ح
ت٭ يؿ يب د ٟ٤ال٤
ً
ً
ٍ ي ٌ
ٌى ي ى
ٍ
ٍ
ظةؿ ٩ي ٌٍض٭ةٌ ،ى
ز٥
كٔؽد٭ة ثةحل٧ةي ًح ،ككٔؽت أثةق أف تك ً ٤ى٧٭ة إيةق
ً
ىٍ
ٍ
ي
ى
تلٕ٤ت  ٫ٕ٦كْل دؿاًٝجي٭ة ثٕيين نرس“.
أَٞ٤ذ٭ة
ٞ٣ؽ اعمة ٕ٦ة ٬ٮ كزكصح أثي ٫ا٤ُٛ٣ح الى٘رية ،ا٣يت يف ٦س ٢ق،٫٪

ظيةة مؤلل ثجنةط اُٛ٣ٮ٣ح كهلٮ٬ة٩ ،جخ كُ٩ل كدؿٔؿع يف قيةٝ٭ة
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٩ٮع  ٨٦املنةٔؿ األيؿكقيح احل٧ي٧ح اخلةوح ثح٪٭٧ة ،كا٣يت د٧س٢
ٌى
دأك ىؽ ٌ ٨٦
املاكف
ػ٤ٮ
اال٩ذ٭ةؾ تلةثٮ٬ةت اٞ٣جي٤ح كأٔؿاٚ٭ة ”كٔ٪ؽ٦ة
ً
ً
ى
ٌى
ى
ثةٌَٛ ٠ ٨٭ةٚ ،ةردٕنخٍ
ى
كٝجى٢
ثُؿؼ لكة٫ً ً٩
ظٮهل ٣ ،ىٕ ى ٜد ى٦٭ة
٨٦
ً
ً
ً
ي
ن
ٍ ى
ٍ
حلْحٌ ،ى
ك٬ؿبخ إىل ٗؿً ٚذ٭ة،
قعجخ يؽ٬ة  ٨٦ثني يؽي،٫
ز٥
أكوةهلة،
ى
ٍ
ى
اجلىةٚؾ ًة ك٬ٮ يكذٌف ى
كبٞيخ ديؿاًٝجيٌ ٨٦ ٫
املةء كظؽق،
ابلةب،
كأٗٞ٤خ
ً
ي
كيجعر ٔ٪٭ة ثٕيجي ٫ا٘٣ةًجتني“.
ك ٨٦ز ٥يٞؿر حم٧ٮد ال٤عةؽ حبجحجذ ٫اعئنح ،ا٣يت ل ٥يكذُٓ
ٍ
ى
ٔؿكق ٫ا٣يت اػذةرد٭ة (إ٣ٮدة)
مٮاو٤ح ظيةد ٫ث٧ٮد٭ة ”كحم٧ٮد ل ٥يى ىؿ
ى
ٍ
ٌي
ى ي ٌى
َيج٭ة ا٣يت صةءت
ثٕ٪ةي وح  ٨٦ثني
ً
ث٪ةت النيٮخ ،كل ٥ين ٥راحئح ً
ن
مـٚٮٚح ث٭ة ،ثٌ ٢ى
دؿبٓ ىلع أرض املربز أ٦ةـ أٔني أثي ٫كإػٮد ،٫ككًٓ
ٌى ى
ه ٍ
ى ى ٍ
ى
ٌى
ى
كأٌَ ٜ٤ى
يكذُيٓ أظؽ أف
الؿوةوح ٝج ٢أف
٤ٝج،٫
ٚٮ٬ح ابل٪ؽٝي ًح ىلع ً
ى
ي.“٫ٕ٪٧
ك١٬ؾا دجذٔل ظيةة األرسة لك٭ة ،ا٣يت د٤ع ٜثةث٪٭ة امل٪ذعؿ،

كدذعٮؿ إىل أقُٮرة  ٨٦أقةَري ابلؽك ،حل ٢٧١الـ ٨٦دكرد ٫كيٕٮد
ى
صةء ٌى
ى
مٕجةف ،ى
ً ٌى
ادلراكيل
ٔرش ٨٦
اثٓ
إىل ُٞ٩ح ثؽايذ" ٫يف
وجةح الؿ ً
ى
ٌى
ي
اجلى ي
لك ق٪ح ،كحتٌ٤ى ىٌ ٜ
ةس ظٮهل ٥حلؼربك٥٬
اثلٌىبلزح إىل احلةر ًة ٕ٠ةددً٭٥
يٍ ى ى ٍ ى ى ى ي
ي
ي
ٔ ٨ابليخ إ٣ٮد ،اذلم أ ٢ًٛ ٝثٕؽ أف  ٟ٤٬أ ٫٤٬و٘ري ٥٬كًلجري،٥٬
ى
يف ظٮادث و٘ري وة.
ٌي
ظجةؿ األرصٮظ ًح ،كْل حتذٟ
٩ٮاح
ً
أوٮات
كأػربك٨ٔ ٥٬
ً
ً
ٌ
ى
ى
ىٍ
ٌ
يت ،ا٣يت ت٘ ي ٧يؿ اٞ٣ؿيح
ثأٗىةف ا٘٣ةٚح املًٕ ٞ٤ح ٔ٤ي٭ة ،كٔ ٨راحئ ًح ً
ً
اً ُ٣
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ٌى
ى
ي ٌي
كوٮت اعئنح اذلم دؿ ًددق ابلرئ /حم٧ٮد ..حم٧ٮد ..ب ى ٍف
لك مكة وء،
ً
ى
ًٌ ٬جُين“...
ى
قُٮريح ى
أي ي
ا ٢ٕٞ٣ابلىؽكم:

ى
يف لكةف إ٣ؿب إلثْ٪٦ ٨ٮر ،يؿد أو ٢اللك٧ح (ثىؽكم)  ٨٦ص٭ح
ي
ن
كإوُبلظة/
ال٘٤ح /ثؽا ،ثٕ٧ىن ّ٭ؿ ،كبىؽاكة األمؿ أكؿ ّ٭ٮرق،
ىى
ابلؽاكة ػبلؼ احلرض ،كدٕين االٝة٦ح يف ابلةديح ،ا٣يت ْل ػبلؼ

احلٌةرة.

كتنلك ابلةديح اثلٞةٚح االصذ٧ةٔيح ل٤جؽك ٔٚل ا٣جك ٜاثلٞةيف

اذلم يؽكر ١٤ٚ٭ٚ ٥ي ،٫كاذلم ين ٢٧اتلىٮرات املى٘ؿة ٔ٨
دل٧ٮع الىٛةت املذٮػةة ٧٪٠ٮذج كٞ٦يةس ٔ٤ي.]42[٫

كْل زٞةٚح ٩٭ٌخ ىلع اعد ٜاخلٮؼ  ٨٦املض٭ٮؿ ،كذل ٟأف

ص٭٤٭ ٥حبٞةا ٜالٮٝةآ ال١ٮ٩يح٬ ،ٮ يف احلٞيٞح مىؽر ذل ٟاخلٮؼ.
كذلل٠ ٟجؽايةت اإلنكةف يف لك ماكف ،اػرتع ابلىؽكم أقةَريق،
ن
ٕ٦ىن ك٧٬ينة يجكج٭ة
ا٣يت دٛرس هل ْ٦ة٬ؿ اُ٣جيٕح ،كو ٓ٪للك ظةدزح

ل٤نيةَني كاملؿدة كاجل ،٨أك آهلح مىُٕ٪ح يؿد هل ٥األٕٚةؿ ،كيٞؽـ
[]43

هل ٥اجلؾر كاٞ٣ؿاثني تلض٪ت ٌٗج٭ ،٥املذ٧س ٢يف ٠ٮارث اُ٣جيٕح

جنؽ أف أظؽاث اجله دؽكر يف ٬ؾق امل٪ةػةت األقُٮريح
ٌي
ى ى ي
ة ٬ي ٥اذلم دمٕٮق  ٨٦أكديح ٌ
ٌى
اب
” ظى
ً ً
عؿ الكجٕ ًح ،ك٩ثكق ىلع ا٣رت ً
الك ً
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ٍ
اك٩خ ًٔ ًى ٌيي ي٭ ي ٥ا٣يت ٨٦
األقٮ ًد اذلم ص٤جٮق  ٨٦قيٮح امل٘ةيجح.
ى ٍ ي ٌي ى
ٌى
ٌى ي
ٌى
ٕةت ،يٞؿأكف يف
أٗىةف الكً ٧ؿ الؿٝيً ٞح ،تً ٞك ٥ا٣رتاب إىل مؿب و
ً
ٍ
ٌ
ي
ى
أركاظ٭ة“.
الت
دكٮي٪ةدً٭ة
مىةاؿ اجلٌي ً
ً
ٛٮس ،ا٣يت  ٨٦ظٮل ً ً٭ ٥كحتٮ ً
ٚةبلؽكم إذ خيةؼ  ٨٦املض٭ٮؿ كيؿدٕت ،جنؽق يف الٮٝخ ذاد ٫ال
يٕؿؼ أرسار احلٮادث ظٮهلٞٚ ،ؽ وؽؽ األقةَري ا٣يت ػٞ٤٭ة

ثٛ٪ك ،٫دىؽي ٫ٞالد٭ةـ اخلةد٦ح قٮدكة ٕ٣ةئنحٚ ،ذىؽي٬ ٜؾق
األقةَري ي٪٧ع ٫محبنة  ٨٦املٕىن املٛرتض ملة حيؽث.
رٗ ٥اتلُٮر اجلٮيع يف ظيةة ا٣برش ،ثٕؽ دٕؿٚ٭ ٥ىلع ادلي ٨كىلع
ن
رشظة لْ٤ٮا٬ؿ ،كيٞؽـ
١ٚؿة اتلٮظيؽ ،كدٞ٤ي٭ ٥ل٤ٮيح اذلم يُٰٕ
ن
ظ٤ٮال هلة ثةإلي٧ةف ثىة ٓ٩ال١ٮف ،كاإلي٧ةف ثةٌٞ٣ةء كاٞ٣ؽرٓ٦ ،
الٮٔؽ جبـاء كاٚؿ للك وةثؿ أك مة٠ؿ ،كبيٮـ يأيت ثٕؽ املٮت ،دكٮف

ٚي ٫الكٕةدة ٞ٦ةث ٢مٞةء ادل٩ية[ ]44رٗ ٥ذل ٟجنؽ أف األقةَري
كاخلؿاٚةت كادلي٪ٔ ٨ؽ ابلؽكم ،دذٕةيل دميٕ٭ة ص٪جنة إىل ص٪ت
ٌي
كػُٮا ىلع دؿاب احلٮش
داػ ٢كصؽا ٫٩كنك ٫ٞاثلٞةيف ”ص٤كٮا

ى
ٗري املٞؿكء ًةٌ ،ى
ػُٮط اٞ٣ؽر ى
زٝ ٥ةلٮا هلةٌ ٌ /
الرس ٦ؽٚٮف يف
ث ًٕ ًى ًٌي٭٥
ً
ٌ
كحتؾرم ٌ
ادل ٌـ٦ ،ة ي٘ك٦ ٫٤ةء
أرض اجل٣ ،٨ك ٨لك مةة كهلة راعد٭ة،
قجٓ حبٮر“..
ى
ىي
ٌي
ى
يٮخ كاألمؿا ًء،
كاحلاكيةت ا٘٣ؿيجح ٔ ٨الن ً
األػجةر
”تٌ ٞيه ٔ٤ي٭ة
ً
اذلي ٨ي٧ذُٮف ركاظ٤ى٭ ٥حلٌيٕٮا إىل ٦ة ال٩٭ةيح يف ٌي
ادلركب ،كيٞةد٤ٮا
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ى
ٌى
أَيةؼ اجل ٌ ٨كإٛ٣ةريخ ،كٔ ٨ابل٪ةت البليت ٌ
ةت
يرتبىني يف
ً
ثُٮف ظج ً
ً
ًً
ٌ
ٌى
حب ٢احل٤ي ٢ىلع أزكاص ٌى
ٌي
٭ ٨املكعٮري.“٨
الؿ ٌى٦ةف الٌؼً ٧ح ،كيكتن٭ؽف
ً
ن
كىلع الؿٗ٦ ٨٦ ٥ة ٦س ٫٤ا٧٠ ٥٤ٕ٣ؼرتع برشم دٞؽَل صؽا ٚي٫

إصةثةت كرشكظةت لْ٤ٮا٬ؿ ،ظىت أوجعخ األمٮر يف إَةر املٕ٤ٮـ
يف ٧ْٕ٦٭ة ،كحتٮ٣خ اثلٞةٚح  ٨٦األقُٮرم كالكعؿم إىل ادليين
 ٨٦ص٭ح كاِ٤ٕ٣ل  ٨٦ص٭ح أػؿل ،إال أف ابلؽكم ىلع الؿٗ٨٦ ٥
ذل٤ّ ،ٟخ زٞذ ٫يف األقُٮرة كاخلؿاٚح كدججؤات املذججئني٠ ،جرية
ن
ن
ٗؿيـية كزةثذنة ،كدتجؽؿ ٕ٦ة٩ي٫
صؽا٪٠ ،ةدش ٪ٕ٣رص اخلٮؼ اذلم وةر
ن
ن
ك٦ذع٧١ة.
كأقجةث ٫كل ٫٪١يْ ٢مٮصٮدا

ك٪٬ة د٪٭ي ٌٝيح الرشؼ كا٣جكت ،يف ٤ٝت ٬ؾق املؼةكؼ،
ٚةبلؽكم يٮيل أ٧٬يح ٠ربل ل٤جكت ،كاذلم ييٕؽ املعؿؾ األقةس
ي
جلٕؿة إ٣ىجيح ،ا٣يت دٕؽ مىؽر ٝٮد ،٫الٔذٞةدق أف الىٛةت دٮرث
 ٨٦األبٚ ،ة ٢ٌٛ٣يف د٪١٧٭ ٨٦ ٥ابلٞةء يف الىعؿاء ،يٕٮد إىل
ػىةهل ٥اٞ٣ٮيح ا٣يت دٮارزٮ٬ة  ٨٦أقبلٚ٭ ،٥ذلل ٟحيؿوٮف ىلع ٔؽـ
[]45

د٤ٮير نك٤٭ ٥ثؽ٦ةء ًٕيٛح

ك٬ٮ ٦ة ٤ٕٚذ ٫إ٣ٮدة ثةػذيةر٬ة

الث٪٭ة حم٧ٮد زكصح ث٪خ ظكت كنكت.

كذللٝ ٟؿار اتلؼ٤ه  ٨٦اعئنح ،كاذلم د ٥دٞؽي٠ ٫٧عةدزح

ٝؽريح ثةلٮٝٮع يف ابلرئ كْل حتةكؿ االٗتكةؿ  ٨٦دـ أ٩ٮزذ٭ة،
دذٌةٚؿ الختةذق لك ٬ؾق ا٪ٕ٣ةرص ،ا٣يت يٕذرب اتلةثٮ حمؿًل٭ة
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ٌى
٣كٔ ٨يجي٭ة اك٩ذة ظـيجذني؛ ٬ؾا ٦ة ٝةتلٍ ٫ا٣جًٌ ي
كةء البليت
األقةيس”
ٌ ي
الؿصةؿ اذلي ٨ا٩تن٤ٮا
٘٣ك٢
صنئ
ً
صكؽ٬ة  ٨٦املة ًء ،ك٬ؾا ٦ة ٝةهل ً
ً
ى
ى
ٍ
ابلرئ ،ا٣يت كٕٝخ ٚي٭ة كْل تكذٌف املةء تل٘تك٨٦ ٢
صكؽ٬ة ٨٦
ً
ي
ٌ
ى
ى
ٌى ن
أوةثٓ ا٣جًكة ًء
ت احلاكيح ٨٦
ً
د ً٦٭ة اذلم ٚةض مؤػؿا .ك١٬ؾا يك ًدل ً
ٍ ى ىى ى
ٌ
ٌى ى ى
صةؿ اذلي٨
الؿ ً
البليت ًػُ ٨ال ٨ٛ١كظرضف احل٪ٮط ،ك ٨٦د٬ن ًح ً
ٌى
ٌ
اجلجٌل ،ا٣يت
د
الٮر
ء
ك٦ة
الٮرس
ح
راحئ
ك٨٦
،
٬ة
صكؽ
ح
ٛ
مح٤ٮ٬ة ً ٨٦ػ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ٌى ٍ ي ي
ٌى
ى
الن ٌ
٧ةحلىح“.
أَؿاؼ احلةر ًة
وٮب املٞرب ًة ،ا٣يت ىلع
خ دؿا ًٞٚي٭ ٍ٥
ّ٤
ً
ن
اتلةثٮ ٔ٪رص ٚةٔ ٢صؽا يف املْ٪ٮ٦ح اثلٞةٚيح ،ا٣يت دٮرث
االنكةف ن
٩ٮاع ن
ػةوة  ٨٦اخلٮؼ٬ ،ٮ ػٮؼ ٠ٮين مةم.٢

كًل٧ة جلأ اإلنكةف خبربد ٫األكىل إىل األقةَري كزٞةٚح الٮ،٥٬

ملٮاص٭ح اخلٮؼٚ .إ ٫٩يٕٮد اآلف إىل الك٤ٮؾ ٛ٩كٚ ،٫ىةر ي٤ضأ إىل

أك٬ة ٫٦األكىل ٦ذ٧س٤ح ثأوٮحلةد ٫املؿصٕيح كالؿمـيح ،ك٬ؾا ٦ة نن٭ؽق

يف لك ماكف  ٨٦إ٣ةل ،٥يف إ٣ٮدة إىل الىيٖ اٞ٣ؽي٧ح ،كا٣تنجر ث٭ة.

اكؼ ،ثأف يذٞج٢
كذل ٟلك ٫قبج ٫أف اإلنكةف ل ٥يذٕ ٥٤ثٕؽ بنلك و
ن
املذ٘ريات ثؽال  ٨٦أف يذؼٮؼ ٪٦٭ة ..اخلٮؼ ٗؿيـة برشيح أزحلح٦ ،ة
ٌ
خت ٙإال كدٕٮد دْ٭ؿ ثأمؽ ممة اك٩خ ،كذلا ٚإ٪٩ة ٕ٩حل يف زٞةٚح
اخلٮؼ ،كبكبج٭ة ٤٩ضأ لبلٔٞبلين كالبلٌُ٪٦ف ،اكْ٣ؿكؼ ا٣يت دـكج

ٚي٭ة إ٣ٮد  ٨٦اعئنح كْل أو٘ؿ  ٨٦ث٪ةد.٫
ٚ٭ٮ ٠عةؿ أم ػةا ٙال جيؽ كٝذنة ل٤ذأم ٢كاتلٮ ،ٙٝكيْ ٢ي٭ؿب

٪٬ ٨٦ة ك٪٬ ٨٦ةؾ ،كيتنجر ثةلكٕٛح كاخلؿٝح أم ثةلٮ .٥٬ك٥٬
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ىى
ابلؽكم دٞٮـ ىلع ا٤٘٣جح كاالقذعٮاذ،
اٛ٣عٮ٣ح كالؿصٮ٣حٚ ،نؼىيح
ن
٠سريا ،أل ٫٩يكذ٧ؽ ٪٦٭ة رشٔيح اال٦ذبلؾ[ ]46كيف
ٚ٭ٮ يٞؽر اٞ٣ٮة
ن
ن
اٛ٩ذةظة ،ازداد ا٘٩بلٝة .يف اجل١ٮص إىل
احلٞيٞح ،لك٧ة ازداد املؿء

اهلٮيةت األكىل إذ ٩ؿل ا٣برش يزنٔٮف حنٮ ػىٮويةت ثٌٕ٭ة اكف
ن
ن
مك١ٮدة ٔ ٫٪أك ٦جكينة أك حمةيؽا ،ز ٥حتٮؿ املعةيؽ كاملجيس إىل ٕ٦ىن
مؿًلـم كٝي٧ح ٪٤ٕ٦ح كصة٬ؿ لك امؿئ ث١٧ٮ٩ةد ،٫ظىت ل ٥يٕؽ أظؽ
يكذيح  ٨٦احنيةزاد ٫ث ٢وةر يؽٔٮ هلة كيرب٤ٔ ٨٬ي٭ة ك٬ؾا لك٩ ٫ٮع

 ٨٦االقذضةثةت االقُٮريح امل٪جٕسح  ٨٦اخلربة األكىل ٠ضٮاب ىلع
حتؽيةت دٮاص ٫اإلنكةف[ ]47كلؿب٧ة كاص ٫إ٣ٮد كإ٣ٮدة حتؽ إ٣بلٝح
ي
اجلة٦يح ثني اعئنح كحم٧ٮد ثٞٮؿ ٔ٪ؽ٦ة ٧٬كخ إ٣ٮدة ث٭ة يف أذف
إ٣ٮد اذلم د٪ةّل إحلٝ ٫ٮؿ املذججئ:

”ال يك ٥٤الرشؼ الؿٚيٓ  ٨٦األذل ..ظىت يؿاؽ ىلع صٮا٩ج٫

ادلـ“.
كٔ٪ؽ٦ة ٩ذأم ٢رمـيح ابلرئ يف ظيةة ابلؽكم ،كابلرئ ٧٠اكف كٕٝخ
ن
ٚي ٫ظةدزح ٝذ ٢اعئنح ،حني ٢إىل أف املةء يٕؽ حمؿٌل أقةقينة يف ظيةة
ابلؽك ،أكؿ ٔ ٢٧دٞٮـ ث ٫ا٣جكةء ٬ٮ رظ٤ح كركد املةء ،كْل رظ٤ح
مؿدجُح ثُٞٮس اخلىت كالـكاج ،ماكف املةء يٮدل دلل ابلؽكم ث٧ة
ن
حيٮي ٨٦ ٫دالالت اخلىت كاحليةة ،إظكةقة ٦ذ٪ةٌٝة ثةٞ٣ٮة
ي
كاخلٮؼ ن
ٕ٦ةٚ ،٭ٮ ينٕؿ ثٞؿب٬ ٨٦ ٫ؾا املاكف ثةٞ٣ٮة كاٞ٣ؽرة ىلع
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اخلىت كاتلضؽد ٧٠ة ينٕؿ ثةخلٮؼ ٞٚ ٨٦ؽاف قيُؿد ٫ىلع ٬ؾا

املاكف ،بكجت دؽا ٓٚاآلػؿي٤ٔ ٨ي ،٫أك بكجت صٛة.]48[٫ٚ
ي
ى
صةء ٌى
ى
ى
ً ٌى
ادلراكيل اثلٌىبلزح إىل
ٔرش  ٨٦مٕجةف،
اثٓ
”
وجةح الؿ ً
ى
ٌى
اجلى ي
لك ق٪ح ،كحتٌ٤ى ىٌ ٜ
ةس ظٮهل ٥حلؼربك ٨ٔ ٥٬ابليخ
احلةر ًة ٕ٠ةددً٭٥
يٍ ى ى ٍ ى ى ى ي
ى
ي
ي
كًلجري ٥٬يف ظٮادث
و٘ري٥٬
إ٣ٮد ،اذلم أ ٢ًٛ ٝثٕؽ أف  ٟ٤٬أ٫٤٬
ٌي
ظجةؿ األرصٮظ ًح كْل حتذٟ
٩ٮاح
أوٮات ً
و٘ري وة ،كأػربك٨ٔ ٥٬
ً
ً
ٌى
ى
ىٍ
ٌ
يت ا٣يت ت٘ ي ٧يؿ اٞ٣ؿيح
ثأٗىةف ا٘٣ةٚح املًٕ ٞ٤ح ٔ٤ي٭ة ،كٔ ٨راحئ ًح ً
ً
اً ُ٣
ٌى
ى
اعئنح اذلم ديؿ ٌد يدق ابلرئ /حم٧ٮد ..حم٧ٮد… بىفٍ
كوٮت
لك مكة وء،
ً
ً
ى
ًٌ ٬جُين“.
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ق ِراءَة في ”جماليات الطيف والصمت“:

في نَسِيج الب ِنية والع ِلاقات النصية* نموذج ”صهيل الصمت“

[]49

للقاصة القطر ية كلثم جبر

ى
ى ى
الؿاكيح ا٘٣ةرٝح
يذىؽل ٬ؾا اجله اٞ٣ىيص لرسد ظاكيذ٭ة ْل/

يف ٚكيٛكةء ًكظؽة ،ميؽد٭ة  ٨٦ذ٠ؿيةد٭ة ا٘٣ةثؿة ”دىةد٦خ الٮصٮق
يف ًضح ٔضيجح٪٠ ،خ أْ٩ؿ إحل ،٫كأ٩ة ٦ذؽزؿة ثسٮيب ٌ
الـ٬ؿم /ظجحيب
ي
يْ٪ؿ إيل ..أتلٛخ ألري٭٠ ٥ي ٙاك٩خ ٔي٪ةق الٮاقٕذةف دْ٪ؿاف إيل،
ن
ٗري أين ل ٥أصؽ أظؽا“ ٚةحلاكيح د٪٭ي يف ٔبلٝح ثني َؿٚني /الؿاكيىح
ال ٧ى
(األ٩ة) كاملؿأة ي
ٕٞؽة إ٣ـيـة ٔ٤ي٭ة ،ترشح ٚي٭ة الؿاكيىح ٕ٦ة٩ةة

ي
ذا٠ؿد٭٧ة املنرتًلحٝ ،جي ٢د٘ييت املٮت هلؾق املؿأة إ٣ـيـة ٔ٤ي٭ة.
ثجيح ي
ا٪ٕ٣ٮاف كاالقذ٭بلؿ:
ً
ي
ا٪ٕ٣ٮاف مةٔؿم ،جي ٓ٧ثني احلـف امل١ذٮـ كابلٮح ،اذلم ال
دـيؽق اذل٠ؿل قٮل ن
٦ذ٪ةٌٝةت الىٮت
أل٧ة كٔؾاثنة ،كإذ يٌ٪ٮم ىلع
ً
ى ى
ي
الالد ،٫يف ى٦نت ٌ
ٚة٪ٕ٣ٮاف ( /ىو ً٭ي..٢
اجلنه،
كالى٧خ ،دتنلك د
ً
الى٧خ) يأػؾ ٔ ٫ٞ٧يف االٛ٩ضةر اٛ٣ٮ٩ٮلٮيج لىٮت (الىةد) يف
ى
الىؽل يف
لك٧ح ( ٌىو ً٭ي )٢ك(الىةد) يف لك٧ح (الى٧خ) ،حلرتدد
ن
منلك ن
٩ٮاع ن
ممزيا  ٨٦األوؽاء
أرٌلف اجله ،كيتجؽد يف نكيش احلىاكيىح،
ً
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ي
ى
املذبلميح ،ا٣يت دؿف يف الٮصؽاف ”اللك٧ح أو٘ؿ ًكظؽة مكذ٤ٞح ل٘٤ح،
ي
ي
ى
املٕىن ،كدذ٧زي
تنري إىل ٩ٮع ٕ٦ني  ٨٦ظٞيٞح ٚي٧ة كراء ال٘٤ح ،أم
ى ى
خبةويةت ملكيح /وٮديح كرصٚيح كدالحلح“[.]51
ى
ي
ٌى
جله لكس ٥صرب اٞ٣ىيص اٞ٣ىري،
ٚ٭ؾا ا٪ٕ٣ٮاف /و ً٭ي ٢الى٧خً ،
ى
يذ١ؿس ٕ٧٠ةدؿ ىدلالالت الرسد ،ث٧ة حيَ ٨٦ ٫٤٧ةٝح دٕجرييح ٬ةا٤ح.
ىى
ي
لرلال٣ح ٔ٨
لٛ٤ؿس اجلة٦ط ،دذعٮؿ
ٚةلى٭يٛ٧٠ ٢ؿدة تنري
ً

حلع ٢الى٧خ حم.٫٤
حمؾكًٚ٭ةً ،

ن
ى
ظزي
ظزي
املٕىن ،إىل ً
كظير يتنيأ (الى٧خ) ٘٦ةدرا مٮً ٨٦ ٫ٕٝ
ى
املؼيف املض٭ٮؿ ،املؼيٙ
يتجؽل ٔ٨
الٮصٮد اٛ٣زييٌف الىة ًٚ ،٢٬إ٧٩ة
ً

ث٘٧ٮً!٫

ك١٬ؾا ٩ؿدٌف ٦ؽارج اجله ،جلذأم ٢أقٮارق الرسديح ،يف قٕي٪ة
ن
ٛ٣ذط ز٘ؿة ،يكذُيٓ ػبلهلة اجله اتلؽ ٜٚث٪١٧ٮ٩ةد!٫
ن
كظير أف الى٧خ أظية٩ة أث ٨٦ ٖ٤اللكـ ،كٝي٧ح ز٧ي٪ح ملضةث٭ح
ى ى ى
ا٣رت ٢٬ال ،ْٰٛ٤اذلم يٛيي ثؽالالت ي٧ك ٨االقذ٘٪ة ًء ٔ٪٭ةٚ ،٭ٮ
ن
لزلات ٔ ٨حميُ٭ة! كال ٨ٔ ِٛ٤أمٞةا ٫كمٞيٞةد٫
اقذ٘٪ةء
حبؽ ذاد ً٫
ً
أٛ٣ةظ كدم!٢
٨٦
و

ي
و٭ي ٢الى٧خ“
ك١٬ؾا ،يف دأم٪٤ة القرتاديضي ًح ا٪ٕ٣ٮاف ” ً

ل٤ؼُةب الرسدم ،يف اجله اذلم مح٬ ٢ؾا االق ٥للكس٥
ثة٣جكجح
ً
الى٧خ ،جلذٮ٪ٔ ٙٝؽ ٦ة يجذش
صرب٩ ،ت ٢ٞ٪ثني أ٩ٮاع خمذٛ٤ح ٨٦
ً
187

 ٨ٔ ٢ٕٚا ٜ٤ٞ٣كاخلٮؼ كاالنن٘ةؿ،
ٔ ٨ظ٤ٮؿ املىةات٠ ،ؿ ًد و
ثةبلعر ٔ ٨خمؿج ” ي
٪٠خ ل ٥أ ٜٚثٕؽ  ٨٦وؽً ٦ح اٛ٣ؿاؽ“ ”أظةكؿ
ً

أف أاغدر ثؤيس ،كٝٮٕٝح و٧يت ،كأزجيٝ ٨ٔ ٟؿارؾ“ حلذٌط ،د٘ؾم
٬ؾا الى٧خ  ٨٦ي
إ٣ـ٣ح كالٮظؽة٠ ،ؿدي ٙل٤ىؽ٦ح.
ىى ى
ن
٠سريا ثةبلعر ٔ ٨دالالت
ٞ٣ؽ انن٘ ٢اجلٞؽ األديب املٕةرص،
ن
ٛ٦ؿدات احليةة ظٮجلة ،كٝؽ ٩ةؿ ”الى٧خ“ أقٮة ث٘ري ًق ٩ىيجنة ٨٦
ى ى
حبر ادلراقةت اجل٧ةحلح يف دالالد ً ٫اخلٛيح ،ا٣يت دٮص” ٫ا “٢ٕٛ٣يف
الرسد.

كتكتذٕيؽ ذا٠ؿيت ٪٬ة ،أظؽ أثيةت ٝىيؽة (صةرة الٮادم) ،ا٣يت
ي
ٌ
كدُٕ٤خ ً ٘٣ح اللكـ كػةَجخ
اك٩خ ٞ٦ؿرة ىلع صي٪٤ة يف املؽارس/
ي
ى
ٔي٪ةؾ[.]51
اهلٮل
ٔي٪ةم يف ً ٘٣ح
ً
ن
ٚةلى٧خ محيِل أيٌة ،يذؼ ٢٤نكيش دكاػ٪٤ة ،كاٌٛ٣ةء اٛ٣كيط
ٛ٦ؿدات احليةة ا٣يت ٕ٩حل ،أك حن ٥٤ث٭ة أك ا٣يت ٞٚؽ٩ة٬ة،
اذلم يكيش
ً

٧ٚة اعدت قٮل ٩ٮقذةجلية ٕ٦ؾثح!..
ي
ي
ن
ذت“..
كالى٧خ ٚٮؽ ذل ٟاكلكي ،ٙأظية٩ة ”أوؽؽ أ٩جةء  ٨٦الً ١
ى
ٚ٭ٮ ” ٨٦ذ٬ت“!
ن ىى ى
كل٤ى٧خ أثٕةدا كدالالت ىف ثًجي ًح اخلُةب الرسدم ،دٕٮض ٔ٨
ً
ى
املٕىن٪ٔ ،ؽ٦ة دٛن٢
ظٌٮر ا ٢ٕٛ٣الرسدم ،ك٧٩ٮق يف أدا ًء
ي
ى
٦٭ؽ٬ة ،ثني
ا٣تكٮيةت“ ا٣يت دٞرتظ٭ة ال٘٤حٚ ،ذ٧ٮت املٛؿدة يف
”
ً
ى
النٛةق!
بف ً
ً ٩
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ي٪٭ي الى٧خ ىلع يراكـً الٮٝةآ كاألظؽاث ،ي
كظُةـ مٮإٝ٭ة

ً
اُ٣ةغ،
املجكيح ،يتك ٨٦ ٢٤ا٣جكيش اخليف ل٪٤ه٣ ،حكض ٢ظٌٮرق

ً
دأقحف مٮازم ل.ِٛ٤
امرتاع
يف
و
ى ى
ٚةلى٧خ يف اخلُةب الرسدمّ ،ة٬ؿة ٗ٪يح ثةدلالالت ،منعٮ٩ح
ي
ثةجل٧ةؿ ،كٕٞ٦ؽة ثُةٝذ٭ة اتلٛضرييح ا٣يت ال دؿل ،ك٣ك ٨دذؼ٢٤
مٮاَ ٨ابلٮح كاألل ،٥كأظةقحف اٞٛ٣ؽ كاتلٮدؿ كا!ٜ٤ٞ٣
كخت٤ؼ٢
ً
كذلا ٔ٪ؽ٦ة ٩ذأم ٢ثجيح ي
ا٪ٕ٣ٮاف " /ىو ً٭ي ٢الى٧خ“٠ ،لك٧ذني ىلع
ظؽم اجله ،امذ٘٤ذة يف نكش دالالد ،٫ك٦ة حيي ٢إحل ٫ثةزٮاءاد ً٫
كاُ٩ٮاءد ٫ال٤ي٘ٮيح كاجل٧ةحلح ،ػ٦ ٙ٤ة خيجب٬ ٫ؾا ” ي
ا٪ٕ٣ٮاف“ ٨٦
ً

دالالت كرمٮز كإٔ٪ٝح ،دؤ ً ٙ٣ابل٪ةء اٞ٣ةٔؽم ،اذلم دٛيض ث٪ة

مكذٮيةت ز٦ة٩يح ،دؿاكح ثني الـ٦ةف
د٬ة٣زيق كأركٝذ ،٫إىل ٔؽ ًة
و
ى
كاُ٣ؿؼ
الـ ٨٦اآلػؿ..
األكؿ” /الـ ٨٦األكؿ“ كالـ٦ةف اآلػؿ ”يف
ً
ً
اآلػؿ  ٨٦املؽي٪ح“ ٚةلٮٝةآ اجلٛكيح جتؿم ثني ظؽم ز٦ة٩ني

الـ٨٦
كماك٩ني( /الـ ٨٦األكؿ كاآلػؿ) ك(املؽي٪ح كَؿٚ٭ة اآلػؿ) ”يف
ً
ن ي
كاُ٣ؿؼ اآلػؿ  ٨٦املؽيً ٪ح ،دىةد٦خ الٮصٮق مؿة أ ى
ػؿم،
اآلػؿ..
ً
ن
ن
حتخ الن٧ف ،كامؿأة ٦ذؽزؿة ثسٮبً٭ة األقٮد ،حتةكؿ
كْل درصخ
ً
ي
الكري كْل دْ٪ؿ إحل ،٫كدؿ ٓٚيؽ٬ة يف ظؿًل وح
اتل٘ ٢٘٤يف ًزظةـً
ً
ن
ى
املكيج ٚٮؽ األٔ٪ةؽ /ظجحيب يْ٪ؿ إيل..
اجلكؽ
وةػجح ،منرية إىل
ً
ي
اتلٛذخ ٣رتي٭٠ ،٥ي ٙاك٩خ ٔي٪ةق مج ٫امل٘ٞ٤ح دْ٪ؿ إحل٭ةٗ ،ري أ٩٭ة
ن
ل ٥جتؽ أظؽا“.
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ظير دذ١ن ٙثني ٬ؾيٌ ٨
الـ٦ة٩ني ػٛةية كأرسار ٬ؾا احليك
ى
األقيةف ،اذلم ييُ٭ؿ ٬ؾق ُّ
ى
اذل٠ؿل،
الؿكح امل٪٭١ح ،ا٣يت دٕؾث٭ة

ي
اظؽازيةت الـ٦ة٩ني( /األكؿ كاآلػؿ)!.
كاُ٣يٮؼ ا٣يت دذعؿؾ ثني
ً

ٌٛٚة ًء اجله ٪٬ة ،هلٮ ٌٚةء ٛ٩يس رظت ،أكث ٠ ٨٦ٮ ٫٩حمؽد
ن
ى
ن
ٛ٦ ٨٦ذٮح ىلع
و
ثـ٦ةف كماكف٩ ،تيضح ملة اٝرتظ ٫اجله إثذؽاء  ٨٦ز و
املاكف٦ ،ة دؿدت ٔ٤ي٩ ٫ٮع  ٨٦اٛٞ٣ـات ا٣يت ى
الـ٦ةف
دؿاكظخ ثني
ً
ً
ى
ى
صؿل
األكؿ كاآلػؿ ،يف األمً ٪١ح املكذؽاعة ،كإزةرة األقب٤ح ظٮؿ ٦ة
كجيؿم ٚي٭ة  ٨٦كٝةآ ،دكف دٞؽي ٥إصةثةت صة٬ـة لٞ٤ةرئ ،حلٞرتح

٦ة مةء ٣تك٧يذ٭ة ،ىلع ػٛ٤يح كصؽا ٫٩اثلٞةيف كٕ٦ةر ٫ٚكػرباد٫
ٞ٠ةرئ.

دم ٢رسيٕح ٞ٦ذٌجح ،منعٮ٩ح ثذٮدؿ ابلٮح
كذلل ٟصةء الرسد يف و
الؿاك ىيح
كَ ٜ٤ٝةٝح االٕٛ٩ةؿ ،املترسب ممة دؿاك ٥يف أٔ٧ةؽ ٛ٩ف
ً
ثٌ٧ري املذلك ،٥اذلم يذؼُٰ ىرٝةثح اذلاتٚ ،يٛؿغ يف ٬ؾا ابلٮح أل٥
ً
اٞٛ٣ؽ كٔؾاثةد ً!٫

الؿاكم املعٮرم ،د٪٭ي اقذُٞةثةت ابلٮح يف
أكذةؼ ٬ؾا
ًٕٚل
ً
ً
م١ٮ٩ةت اجله ،كدذعٮؿ ى
٦ؽرٌلت الٮا ٓٝامل٧٤ٮقح إىل المؿيئ دمي،٢
ً
و
َةغ كحمكٮس!

ى
كيف االقذ٭بلؿ ٠عةم ٢للك ٩ي ى
الؿاكيح ظاكيذ٭ة/
ٮيةت اجله ،دجؽأ
”اقتنٕؿ احل٪ني يف ٬ؾا احلىٮـ اٞ٣ةاِ ،كأ٩ة أ ٙٝكقٍ ا٣رتاب
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املرتاك ،٥أحبر ٔ ٨ثٞةية وٮدٚ “ٟذتنلك ٪٦ؾ ٬ؾق ال٤عْح،
ابلجيح ا٤ً ًٕٛ ٣يىح“  ٨٦ا” ٢ٕٛ٣املٌةرع“ (أقتنٕؿ ،أ ،ٙٝأحبر،
” ً

إ٣غ) ،كإذا دأم٪٤ة املٕةين ادلٚي٪ح هلؾق ابلجيح االقذ٭بلحلح ،جنؽ أف
املٛؿدات:

أقتنٕؿ /أظكخ ث ” ٫ن
٦ج٭٧ة“ أك ظؽزذ٭ة ثٛ٩ ٫ك٭ة ،أك دٮٕٝذ٫

ثىٮر وة ”ٗري كاًعح“ٚ ،٭ٮ َي ٙحمي!
أ /ٙٝأك!ٙ
ي
أحبر /أٚتل كاقذٮًط..

ك١٬ؾا دذٮاىل ثني اظؽازيةت ٬ؾا اجله ” ي ى
دم٤ً ًٕٚ ٢يىح“ دذ٘ؾل
ي
دؤرش ى
ىلع
ابلجيح ا٤ً ًٕٛ ٣يح لبلقذ٭بلؿ“ٚ .ججيح اجلي٤٧ح ا٤ًٕٛ ٣يحً ،
ً ” ٨٦
ىى
لرلالً ٣ح ىلع احلؽكث املكذ٧ؿ يف احلةرض.
ز ٨٦املٌةرع،
ى
الىؽ٦ح
كيٞيين أف ٬ؾا اجله اجل٧ي ٢للكس ٥صرب ،اذلم صٕ٨٦ ٢
ن
ن
املكذٛـة ٕ٦ةدال ل٤ٮو” ٙل ٥أصؽ أظؽا!“ ..هلٮ  ٨٦اجلي ُّىٮص ا٪٘٣يح
ثةملٞرتظةت اجلٞؽيح ،ا٣يت حبةصح تلؼىيه ًٝؿاءات ٛ٪٦ى٤ح،
ً
ٌ
ٛ٦ؿدات ذات دالالت ٔ٧يٞح ،يف
اكلٌٮء كالىٮت ،إ٣غ٨٦ ،
و
مك١ٮدةت ٬ؾا اجله إ٣ؾب ،الؿٝي ٜيف ظـ ٫٩كأقية!٫٩
ي
ى
صةءت ٘٣ح ٬ؾا اجله اٞ٣ىيص اجل٧ي ،٢م١سٛح٦ ،ذٮدؿة ،ثني
ى ى ى
ُّ
كالؿمٮز ،دتكذ٘ىن ٔ٨
ثةدلالالت
ظؽم الرسد كالنٕؿ٪ٗ .يح
ن
االٚىةح٦ ،ذ١بح ىلع اإلحيةء كاتل٧٤يط٪ٚ ،ع ٨ال ٕ٩ؿؼ ”مٮًٮع
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اٞٛ٣ؽ“ ٠ؾات مك٧ةة ،كل٪٪١ة نكتن ٨٦ ٫ٛحميُ ٫إ٣ةاٌل اذلم
يٌٕ٪ة ،رب٧ة يف مٮاص٭ ًح ”ٞٚؽ األـ“.
ى
ى
ًيف احلىاكيى ًح كاٞ٣ٮؿ

ى
الؿاكيح املذلك٧ح/أ٩ة ”أقتنٕؿ احل٪ني يف ٬ؾا
دجؽأ احلاكيح ثىٮت

املرتاك ،٥أحبر ٔ ٨ثٞةية
احلٮـ اٞ٣ةاِ ،كأ٩ة أ ٙٝكقٍ ا٣رتاب
ً

وٮد٬ .ٟجخ ريةظ ٨٦ ٫ثٕيؽ“ دجعر يف ٬ؾا (الى٧خ)ٔ٨
وٮد٭ةٚ ،بل يت٪ةّل إىل مكةٕ٦٭ة قٮل وٮت الؿيةح.
ن
الؿاك ىيح يف
اثذؽاء ٬ ٨٦ؾا الكُؿ االقذ٭بليل ،د٧يض ث٪ة
ك١٬ؾا
ً
اغث وح  ٨٦الى٧خ ،ظير ٩ذعكف ٦ة ٬ٮ م٧٤ٮس كٗري م٧٤ٮس يف

اجلعٮ ٛ٩ك ٫نكٓ٧
دؿدد ”كل ٥دك ٨وؽم ػُٮاد ٟثبحكح“ كىلع
ً
ك ٓٝاخل ي ى
ُٯ ،ك٩ؿل الٌٮء”كأ٩ة أرًلي ػ ٟٛ٤كالٌيةء ػ٪ٛ٤ة يـداد
ن
دٮ٬ضة“ ”كحتٮؿ الرصاع ثؽاػٌل إىل أ٩ني ،كالٌيةء املذ٘٨٦ ٢٘٤
يذٌةءؿ ..أوجع٪ة ن
ى
ممؿات
ٕ٦ة داػ٢
ابلٮاث ًح الـصةصيح ػ٪ٛ٤ة
ً
ادل٬ة٣زي ابلةردة ،كأ٩ة أمح ٢ظٞيبذ ٟالى٘رية“.

ث٭ؽك وء يأػؾ ٪٦ةخ احلـف اذلم ثؽأ يتنلك يف االقذ٭بلؿ ،أثٕةدق
ى
ؽيةت اجلهٚ ،يُ٪جٓ لك يشء ثةل١آثح ،ا٣يت دذ٘ ٢٘٤يف
حل٪ؽاح يف ً ٦
ي
ػ ٙ٤اجلةٚؾة ،كأمٮاج
الؿاك ىيح ”الن٧ف دٌ٤ف بنْةية٬ة ٨٦
ثٮح
ً
ً
ً
ي
ٛ٩ةرؽ ٬ؾق ا٘٣ؿٚح ابلةردةٗ ..ري أف
ابلعؿ دذبلَ ٨٦ ٥ثٕيؽ“ ”دٔي٪ة ً
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ى ى
ى ى
ى ٢إحل ،ٟك١ٚؿة ي
ال٭ؿكب ٬ ٨٦ؾق ابلٮاثح،
دجؼؿ ٝج ٢أف ي
وٮيت
ً ً
حتخ كط ًء
ا٣يت أٗٞ٤خ ٦ذةريك٭ة احلؽيؽيح ػ٪ٛ٤ة ،دبلمخ
ً

اخلُٮات الؿدحجح ،ا٣يت صةءت تلأػؾؾ ٘٣ؿً ٚح املض٭ٮؿ“.
ً

”كأ٩ة أرًلي ثؽاػٌل ػ ،ٟٛ٤كأظةكؿ أف أقؽ جبكؽم ابلةب،
ى
ٝؿرت ادلػٮؿ ،أك ٔؽـ
أٟ٩
ظيت ال دتك٤٤ني إيل ادلاػٗ ،٢ري ً
ً
اخلؿكجٝ ،جٔ ٢سٮرؾ يلع ٞ٦جي الك١ي٪ح اذلم اقذٌَٛ ٢ل ثني

ظ٪ةيةق“.

”٬جخ راحئح مٮاء صكؽ برشم ،دٞ٭ٞؿكا ل٤ؼ ،ٙ٤أاعدد٭٥
ي
ابلٮاثح اخلنبيح املرشٔح ل٧٤ؽي٪ح إ٣ذيٞح كا٘٣جةر الكةك ،٨إيل

ثٮدً ٞح احلـفٚ .ى٧ذخ ٬ذةٚةد٭ ٥ك ٥٬يذٞ٤ٮف احلةً٪ح الـصةصيح“
”يف الـ ٨٦اآلػؿ ،كاُ٣ؿؼ اآلػؿ  ٨٦املؽي٪ح ..صةءكا ث٧ٞيى ً٫
املُ٤غ ثةدلـ ،كيف ذا٠ؿة املؿأة املؽزؿة ثةلكٮاد ،ن
لاكثٮس ل٥
آزةرا
و
ً
ً
ً
دُٛ٪ئ مبلحم ٫ثٕؽٗ ،ري أف األميةء ثؽأت دتكٓ ،كدىجط يف

مكةظ ًح الؿؤيح ،ظةك٣خ أف تكذٕيؽ دٛةوي ٢صكؽق ،ك٬ٮ يٮدٔ٭ة يف

ذاؾ الىجةح ابلة٠ؿ ،كيٛ١٪ئ يلع يؽي٭ة“.
٤ٝي٤ح ْل اجلي ُّىٮص ،ا٣يت ننٕؿ ٔ٪ؽ ٝؿاءد٭ة ثزلة احليك ك٦ذٕذ،٫

٩رياف اتلضؽد٣ ،زترع يف
كتنٕ ٢يف أمضةر األقب٤ح احلةبكح داػ٪٤ة،
ً
ي ن
ى
أرس
يكىع
ُ٠ةاؿ ٚيجي،ٜ
صة٦ط
خليةؿ
ر٦ةد٬ة صؾكة
ً
و
و
لئلٚبلت ً ٨٦
ً

اتل٧٤يط كاإلحيةء٣ ،حنيؽ ٕ٦ىن ل٤ٮصؽاف األقيةف ،املك١ٮف
ً
ثةألػي٤ح ي
كاُ٣يٮؼ ،ا٣يت تك٪١٭ة أركاح األظجح اذلي ٨رظ٤ٮا ٔ٪ة!
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ى
ةحلةت اُ٣ي ٙكالى٧خ
دم ً

لرس ًد املؿأة ػىٮويذ ً ٫ابل٤ي٘ح ،إذ ي٪٭ي يف املذٮ ٥٬أك املذؼي٢
ٌ
ً
إمجةع رٗجح احليكٚ ،٭ٮ
أك اُ٣ي ،ٙث٧ة ي٧سٗ ٨٦ ٫٤ٮايح ذليؾة ،يف
ثؽي ٢الٮاٝيع املذضكؽ ٚزييٞينة ،اذلم دذٕؿل ٚي ٫ىم ى
٭ؿزاد الرسد ٔ٨
ً
أكصةع اخلجكة ًء ،ا٣يت د٘ؿؽ يف آال٦٭ة املرتا٧٠ح ،كاملذضؾرة يف األثجي ًح
ملبةت الك٪ٮات!
االصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح،
ً
ن ى ى
ذلا دكذت ى
م٭ؿزاد ٬ؾا اجله ٛ٩ك٭ة ،ا٣يت دىجط ثؤرة دالحلىح

دجؽأ ٪٦٭ة ٔٮال ٥اجله كدجذٔل! تلجؽأ  ٨٦صؽيؽ يف ظؿًل وح اك٪٦ح ”ل٥
ن
أصؽ أظؽا“.
دكؿار
ظير دذ١ؿر ٬ؾق إ٣جةرة ،يف ادلااؿ ًة الـ٦ة٩يح ،جتكؽ
ً
ن
 ٢ٕٚا٘٣يةب ”ل ٥أصؽ أظؽا“.
ن
و٭ي ٢الىٮت ،منلكح يف ا٘٣ةات
دذ١ؿر ٬ؾق إ٣جةرة يف اجله ً
”احلٌٮر اُ٣ةيغ“ اذلم ي٤ٛخ  ٨٦البلمؿيئ اٛ٣زييٌف ،إىل ختٮـ
ىى
ادلال٣ح قيةٝ٭ة الـ٦ةين كاملاكين٣ ،تنلك يف
املؿيئ املةكرايئٚ ،ذذضةكز
ى
املجىن إىل
أنكةؽ
اٌٛ٣ة ًء اٛ٣كيط ل٪٤ه ،رظ٤ح ال ٩٭ةايح لُ٤ي٨٦ ،ٙ
ً

جت٤يةت املٕىن.
ً

ي
٧١ٚة أرش٩ةٚ ،ي٧ة قج ،ٜأف لكس ٥صرب ال تكِل األمية ًء ثةق٧ةا٭ة،

حم٧ٮالتً
إذ دٮَّ ٙةٝح اتل٧٤يط كاالحيةء ،يف إٗٮاء٩ة القذ٪١ةق
ً
ى
املٕىن.
اجله ،كإيىةؿ
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ي
رس
ٚيف ٬ؾا اجله٩ ،ذٕؿؼ ٔرب ٘٣ذ٭ة املذٮدؿة ،املٞذٌجح .ىلع ً
ى
الؿاكيحٔٚ ،ل دٕةين اإلظكةس ثةخلكةرة كمؿارة اٞٛ٣ؽ ل٧٤ؿة
ظـف
اثلة٩يحٞٚ ،ؽ ٞٚؽت َ٤ٛ٭ة ٝ ٨٦ج” ٢دؿًلخ امل٧ؿًح د٭ؿكؿ ػ٤يف

ٚـٔح ،كأ٩ة أ٬ؿكؿ ػ ٙ٤ظةً٪ذ ٫الـصةصيح الى٘رية ،ك ٥٬ي٭ؿٔٮف

ث ٫إىل ٗؿٚح املض٭ٮؿ ،كأ٩ة ٦ذؽزؿة ثسٮيب الـ٬ؿم /ظجحيب يجتك ٥إيل
ن
اتلٛخ ألري٭٠ ٥ي ٙاكف يجتك ٥إيلٗ ،ري أين ل ٥أصؽ أظؽا“.
ي
ز ٥يأيت اٞٛ٣ؽ اثلةين لؤلـ ،ا٣يت دٮٚيخ يف ٗؿٚح ٔ٤٧يةت
ٝيؽ
املكتنىفٚ ،رتاكح ختةَت َيٛي٭٧ة ٠أ٩٭٧ة ال يـاالف ىلع ً

احليةة ،دبس٭٧ة ظـ٩٭ة النٛي.ٙ

الؿاك ىيح (األ٩ة/املذلك)٥
حنٮ ٦جةٗخ ،د٘ةدر مٮٓٝ
ً
ك ٨٦ز ٥ىلع و
راك آػؿ ،ػيف  ٨٦مٮ ٓٝاُ٣ي( ٙخمةَت) ٨٦ ٢٬ ..اكف
حلع ٢و
يؿكم جلة (ْل) املذلك٧ح أـ (٬ٮ) املؼةَت؟!

ك٪٦ ٨٦٭٧ة ،اذلم اكف يذعك ٥يف رسد ٦ة صؿل كجيؿم ٨٦
ن
ٌ
ٞ٦ذع٧ة
ظٌٮرق،
الؿاكم النجط ،اذلم ثةٗذ٪ة
أظؽاث؟ ٬ ٢٬ٮ ٬ؾا
ً
ٌٚةء الرسد؟!

 ٢٬ػؿج ٬ؾا اُ٣ي ٨٦ ٙخمجب ٫الرسم ،اذلم ال يٕؿ ٫ٚأظؽ،
ى
زماكف ٦ة يف إ٣ةل ٥اٞ٣ىيص
ظير اكف ال يٛذأ خيذيف٪٬ ،ةؾ ..يف
و
الؿاكيح ،كيذأم٦ ٢ة صؿل ٕ٦٭ة؟!
يؿاٝت ً
ي
٬ة ٬ٮ يؿ ٓٚدٞؿيؿق ،ث٤٭ضح حمؽدة ،دى٦ ٙة ظؽث ك٦ة أختؾ ٨٦

إصؿاء يف ٞٚؽ٬ة األكؿ ”أػؿج اٛ٣ذيح خمـكف ٝ٭ؿ ٥٬يف حلْح
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حمذؽ٦ح ،ل ٥يتج ٜيشء يف صٮؼ األرض  ٨٦ظيص٤ٝ ،جٮا ا٣رتاب،
كذرات ا٣رتاب ،جتٕ٧خ أصكةد٦ ٥٬ذبلوٞح ،دؿاػخ ٝجٌةد٭،٥
ظي٧٪ة ٬جخ راحئح مٮاء صكؽ برشم ،دٞ٭ٞؿكا ل٤ؼ ،ٙ٤أاعدد٭٥
ي
ابلٮاثح اخلنبيح املرشٔح ل٧٤ؽي٪ح إ٣ذيٞح كا٘٣جةر الكةك ،٨إيل

ثٮدٞح احلـف!

جلكؽ َ٢ٛ
ٚى٧ذخ ٬ذةٚةد٭ ،٥ك ٥٬يذٞ٤ٮف احلةً٪ح الـصةصيح،
ً
ى
مكج ثؽاػ٤٭ة ،كامؿأة ٦ذؽزؿة ثةلكٮاد د٘ةدر ابلٮاثح املرشٔح،
ن
منرية إحل.“٫
ن
ى
الؿاكيح) ظني
الؿاكم اخليف) ٛ٦كعة هلة ( ً
ك ٨٦ز ٥يت٪ىح ٬ؾا ( ً
ي
اتلٛذخ ٣رتم ٬ؤالء ا٘٣يةب/احلٌٮر اثتكة٦ح َ٤ٛ٭ة اٞٛ٣يؽ
ن
”اتلٛذخ ٣رتي٭٠ ٥ي ٙاكف يجتك ٥إحل٭ةٗ ،ري أ٩٭ة ل ٥جتؽ أظؽا“.
ك١٬ؾا دجؽأ َيٮؼ األظجةب اذليٞٚ ٨ؽد٭ ،٥دتنلك يف ٌٚة ًء

اجله..

كحيي٪٤ة ذل ٟإىل ٛ٦٭ٮـ ” ي
ال٧ذؼي “٢اذلم أرش٩ة هل ٚي٧ة دٞؽـ،

ٛ٧٠٭ٮـ مؿًلـم ٬ةرب ٔ ٨املٮًٕح ،الٌ٩ٮاا ٫ىلع صةذثيح اإلٗؿاء
الؿاكيح ا٣يت د” ٙٞكقٍ
كا٧٘٣ٮض يف اآلف ٛ٩ك٪ٚ ،٫ع٩ ٨جعر ٓ٦
ً
ا٣رتاب املرتاك ،٥أحبر ٔ ٨ثٞةية وٮد “ٟوٮت اُ٣يٙ

البلمؿيئ/اهلٮ/أ٩خ ،اذلم ختةَج ٨٦ ٫مٮ ٓٝاأل٩ة ،ك٩ؿًلي ٕ٦٭٧ة
ن
دٮ٬ضة“،
”حنٮ املض٭ٮؿ ،كأ٩ة أرًلي ػ ٟٛ٤كالٌيةء ػ٪ٛ٤ة يـداد
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ي
ٚلك يشء ٪٬ة يظِ٤لَ ،ييف٬ ،ةرب ٔ ٨اتل٧ٮًٓ ٠ؾات م٧٤ٮقح،
ٗري ٝةث ٢ل٤ذع٤ي ٢املؼذربم!
ي
ن
ظٌٮرا َةٗينة ،ثني
اآلف ٛ٩ك ،٫تنلك ٬ؾق اذلات البلمؿايح
كيف ً
إظؽازيةت الرسد ”دىةد٦خ الٮصٮق يف ًضح ٔضيجح٪٠ ،خ أْ٩ؿ

إحل ،٫كأ٩ة ٦ذؽزؿة ثسٮيب الـ٬ؿم /ظجحيب يْ٪ؿ إيل ..أتلٛخ ألري٭٥
ن
٠ي ٙاك٩خ ٔي٪ةق الٮاقٕذةف دْ٪ؿاف إيلٗ ،ري أين ل ٥أصؽ أظؽا“.
كٚي٧ة يذؼ٬ ٢٤ؾا ”البلمؿيئ“ الرسد ،دذى٦ ٢ة٬يذ ٫ث٧ة٬يح

”الى٧خ“ كيذٮظؽاف ٠ؾات ٚةٔ٤ح ،د٧٪ٮ َي٭ة األٕٚةؿ ،يذ٧ة٬يةف/
ن
ى
ن
الى٧خ يف اُ٣ي ،ٙكيىجعةف لك كاظؽا ،إدراؾ  ٫٪٠أظؽ٧٬ة
ى
إدراؾ ل ٫ً ٪١اآلػؿ!
الؿ٦ةديح ا٣يت تكيش اجله ،د٪٧ع٪ة درصح ”دْ٤ي “٢الز٦ح ١ٛ٣ؿة
ٌ
”االنكيةب كاتلؼيف“ كاإلٝىةء ى
ابلرصم ..اإلٚبلت  ٨٦ظٞيٞح أف
النجط َي ٙل٧٤ٮت ال ٗري!

ٚلك٧٬ة ”الى٧خ كاُ٣ي٦ “ٙةددةف ٬ةربذةف ٔ ٨املٮًٕح،

كُل٧٬ة ٦ةددةف ٦ذعٮتلةف يف الـ٦ةف كاملاكفٚ ،ةُ٣يٝ ٙؽ يىجط
ركح أك مجط أك أم يشء ي٦ذؼي ٢حبةٚـ إزٮاءات اذلا٠ؿة كالٮصؽاف

اثلٞةيف ،كحيي ٢ذل ٟإىل ُٞ٪٦ح ”ا “٢ْ٣ظير يىجط أ ٜٚاحلىٮؿ
ن
ىلع اصةثةت مم٪١ة.
ٌ
اٞ٣هٚ .٭ٮ ث٧سةثح
ٚة/٢ْ٣اُ٣ي ،ٙذات ظةرضة  ٨٦ػبلؿ ٢ٕٚ

اخلٛ٤يح إلظؽازيةت الرسدٚ ،٭ٮ  ٨٦حيؿؾ ٔ٪ةرص الؿق ٥ابليةين،
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كحيؽد ٞ٩ةط اتلٞةا٭ة ،كدؿاصٕ٭ة ،كدٞةَٕ٭ة كدٮازي٭ة ،كال ي٧ك٨
ألظؽ٩ة إدراؾ كصٮد ّة٬ؿم هلٚ ،٭ٮ ”المؿيئ يف ٌ
اجله“ ٚ٭ٮ ُ٠يٙ
ن
أزري ابلًجيح ابلةَ٪يح ،كيت ٢ٞ٪ىلع إظؽازيةت ابلجيح
يف
ػ٤كح
ي٪ؽس
ً
اْ٣ة٬ؿيح حبؾر ،يؿل لك يشء دكف أف ٩ؿاقٚ ،٭ٮ َيٗ ..ٙري مٮصٮد،
ن
آػريا دكؿار الؿاكيح ىلع ا٦ذؽاد اجله ٕ٣جةرة” /ل ٥أصؽ
٦ة يٛرس

ن
أظؽا“.

ن
إذا اكف اُ٣ي ٙيف ٔبلٝةد ٫أيٌة ث١ٛؿ ًة (اٞ٣ؿي )٨يؿدجٍ
ن
ثةلى٧خٚ ،ةف الى٧خ أيٌة يؿدجٍ صؽحلنة ثةلىٮت ،يف اُ٣جيٕح
ى
املٮقيًف كقٮا٬ة ٨٦
كٔ٪ةرص٬ة كأدكاد٭ة ،كٛ٦ؿداد٭ة ،ا٣يت د٘ؾم
األوٮات ،دميٕ٭ة ختؿج ٬ ٨٦ؾا الؿظ” ٥الى٧خ“ ٪ٚع ٨ال ٕ٩ؿ٫ٚ

إال يف الىٮت!

املٕةف ذاد٭ة ،ا٣يت دُ٪ٮم ٔ٤ي٭ة اُ٣جيٕح،
كالى٧خ يُ٪ٮم ىلع
ً

يف ر٬جذ٭ة كٌٗج٭ة كق١ٮ٩٭ة كأذؽاهلة١ٚ .ي٧٩ ٙك ٟث٧ة٬يح ٬ؾا
الىٮت/الى٧خ اهلةرب يف اُ٣ي!ٙ
ك١٬ؾا مٮًٮٔينة يٕةدؿ الى٧خ اُ٣ي ،ٙل١ٮ ٨٦ ٫٩م١ٮ٩ةت
االدىةؿ ،كأدكات اتلٮاو”٢ال يكذُيٓ املؿء أف يذىٮر ن
اعل٧ة ٣حف
قٮل ال٤ي٘ح كاللكـ٣ ،ك ٨يكذُيٓ املؿء أف يذؼي ٢ن
ى
اعل٧ة
ٚي ٫يشء
ظيس٧ة ال يكٮف ٪٬ةؾ يشء إال الى٧خ“.

”كحيذٮل الى٧خ لك يشء ىف ذاد ،٫إ ٫٩ال يجذْؿ أل يشء؛ إ٫٩
ن
ظةرض ن
د٧ة٦ة احلزي اذلل يْ٭ؿ
داا٧ة ،كبىٮرة لكيح ىف ذاد ،٫كي٧ؤل
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ٚي ..٫ال يكٮف الى٧خ مؿاينة ،ك ٓ٦ذلٚ ٟٮصٮدق كاًط جببلء إ٫٩
ن
ي٧ذؽ إىل أثٕؽ املكةٚةت ٓ٦ ،أٝ ٫٩ؿيت صؽا جلة ،حبير حنك ٫ثىٮرة
كاًعح ٧٠ة ٩ذعكف أصكةد٩ة؛ إٗ ٫٩ري حمكٮس  ٓ٦أ٪٩ة ننٕؿ ث٫

٦جةرشة“[.]52

كجتؽر اإلمةرة ٪٬ة ،إىل أف املعةاكة ػؿصخ  ٨٦رظ ٥الى٧خ،
ي
كدُٮرت يف ً ٘٣ح اجلكؽ  body languageكمرسح النؼه
الٮاظؽ ،إ٣غ.
ٚةلى٧خ ننةط كايع يؿدجٍ ثةإلنكةف كاُ٣جيٕح ظٮهل١ٚ ،يٙ
جلة أف نك ٓ٧ظٛي ٙأكراؽ مضؿة ”ا٧ٞ٣جي “٢يف كديةف دارٚٮر
ى
ٔ٪ؽ٦ة دبلمك٭ة الؿيط ،لٮال ٬ؾا الى٧خ اذلم ي يٕ ٥الٮديةف!
ٚةلى٧خ ٦جؽأ أُ٩ٮلٮىج كصٮدم يؽػ ٢ىف نكيش اتلضؿبح
الؿاك ىيح إىل َي٤َٛ ٙ٭ةٚ ،ي٧ة
ا٣برشيح[ٚ ]53يف ٬ؾا الى٧خ تنري
ً
ي
ى
مكج ”ٚٮؽ األٔ٪ةؽ /ظجحيب يْ٪ؿ إيل ..اتلٛذخ ٣رتي٭٥
صكؽق
ن
٠ي ٙاك٩خ ٔي٪ةق مج ٫امل٘ٞ٤ح دْ٪ؿ إحل٭ةٗ ،ري أ٩٭ة ل ٥جتؽ أظؽا“.
ٌ
أ٦ ٥٬ة ٌ
ي٧زي اُ٣ي ٙإذف ٬ٮ ٌ
إف ٌ
دُٕ ٢دجةدؿ اجلْؿات ثح ٫٪كبني
اآلػؿي” ٨اك٩خ ٔي٪ةق مج ٫امل٘ٞ٤ح دْ٪ؿ إحل٭ة“ ٚ٭ٮ خمذجئ يف ٪ٝةع
ن
دميٕة ،ل ٫٪١يف اآلف ٛ٩كٛ٪٦ ٫ى٨ٔ ٢
البلمؿيئ اك .٢ْ٣كيؿا٥٬
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ٌ
ن
٬ةا٧ة يف اتلضؿيؽٚ ،٭ٮ اللك كال يشء يف
اعمل٭ ،٥اذلم يجؽك ٚي،٫
اآلف ٛ٩ك.]54[٫

”صةءكا ث٧ٞيى ٫املُ٤غ ثةدلـ ،كيف ذا٠ؿ ًة املؿأة املؽزؿة ثةلكٮا ًد
ن
لاكثٮس ل ٥دُٛ٪ئ مبلحم ٫ثٕؽٗ ،ري أف األميةء ثؽأت دتكٓ
آزةرا
و

كدىجط يف مكةظح الؿؤيح ،ظةك٣خ أف تكذٕيؽ دٛةوي ٢صكؽق ،ك٬ٮ
يٮدٔ٭ة يف ذاؾ الىجةح ابلة٠ؿ كيٛ١٪ئ يلع يؽي٭ة ن
الز٧ة إية٬ة..
ى
الـظةـ يُ٢
ظي٧٪ة مل٧٤خ ثٞةية زٮب ٫ك٧ٝيى ،٫رأد ٫يف كقٍ

ث٧بلحم ٫اٛ٣ذيح كٚٮؽ رأقٔ ٫ىجذ ٫ا٪ُٞ٣يح ،ا٣يت أ٬ؽد٭ة إيةق ػةتل٫

يف يٮـو ٦ةَؿ ،يكةثٞ٭ة وٮد٭ة املؼذ ٜ٪الٌةج ثةلٮصٓ ،كْل دؿدد ٨٦
ادلاػ ٢دكف أف يكٕ٧٭ة:
أرصٮؾ ..أ ..أ..

ن
كل ٥درصخ ..أثؽا .ل ٥درصخ كْل ٦ذؽزؿة ثسٮب٭ة األقٮد ..اتلٛذخ
ن
٣رتي٭٠ ٥ي ٙاكف يكضؽ هللٗ ،ري أ٩٭ة ل ٥جتؽ أظؽا“.
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ن المفقود:
الب َحث في الزم ِ
[]55

قراءة في السياقات التعبير ية ألبوم صور
للقاصة القطر ية نورة آل سعد
ى
ٚٮد٘ؿاٚية اذلا٠ؿة،

ذا٠ؿة اٛ٣ٮد٘ؿاؼ:
ي
ن
ى
ٞ٦رتظة ٞ٩ؽينة
األىس ،دٞؽـ ”٩ٮرة آؿ قٕؽ“
يف ٬ؾق اٞ٣ىح داٚبح

آػؿ ،تلي٧ح اُٛ٣ٮ٣ح يف الرسد ،يف ظزي كأثٕةد تكٓ وٮر ٚٮد٘ؿاٚيح،
٠ٮٝةآ كأظؽاث.
دتك ٨٦ ٢٤أٛ٩ةؽ اذلا٠ؿة ،تلتنلك
و

ك٪٬ة حيٛؿ ٛ٦٭ٮـ اٛ٣ٮد٘ؿاؼ يف اذلا٠ؿة ،حلزناح ٛ٧٠٭ٮـ يف
ٌ
ٌ
ظؽكد اتلىٮيؿ الٌٮيئ ،ثٮاقُح  ٢ٕٚالٌٮء ،ىلع األقُط احلكةقح،

تلع ٢اذلا٠ؿة ٠كُط ك٦ةدة هلؾا الٌٮء ،دججس ٜاحليةة  ٨٦ثني
مكة٦ةد٭ة.

الؿاك ىيح دي٧ح اُٛ٣ٮ٣ح ،ا٣يت دتنلك  ٨٦دؽٞٚةت ٬ؾق
ٚذٞؽـ جلة
ً
ٌ
الٌٮايحٔ ،رب وٮد٭ة (٠أ٩ة ٦ذلك٧ح)ٚ ،ذجؽأ دذٌط محبنة ٚنحبةن
املكةـ

األثٕةد املؼذٛ٤ح هلؾق اُٛ٣ٮ٣ح.
ي
كإذ دٛؿج ٌوٮر األبلٮـ ٔ ٨م٪١ٮ٩ةد٭ة ،كاظؽة د٤ٮ األػؿل،
كٝخ
الؿاك ىيح يف ذا٠ؿد٭ة ا٣يت و٭ؿد٭ة اتلضةرب -ثٕؽ
تكذٕيؽ
و
ً
ق٪ٮات املؿاٞ٬ح.
َٮي -٢ذل ٟإ٣ةل ٥اُ٣ييف ابلٕيؽ٦ ،ة كرا ًء
ً
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الؿاك ىيح ا٣رباءة امل٭ؽرة،
دٞؽـ جلة ٩ٮرة آؿ قٕؽ يف مؼىيح ٬ؾق
ً
الؿاك ىيح اقرتداد٬ة اآلف ،ػبلؿ د٤ٞيج٭ة وٛعةت ”ابلٮـ
ا٣يت حتةكؿ
ً
ٌ
الىٮر“ اذلم يؤدم كّيٛح ادلحل ،٢اذلم يذعؿؾ ثني قجةقت املٕىن
ى
املٕىن احلٞيٌف٦ ،ة
كك٬ةدق ،حل١ن ٙوٮل قةرم ٦ة -رب٧ة٨ٔ -
كراء ختٮـ ظيةد٭ة الؿا٪٬حٔ ،رب ٦ة دثريق ٬ؾق ُّ
الىٮر ا٣تكٓ ٨٦

الؿاك ىيح/األ٩ة/ا٤ُٛ٣ح“.
أقب٤ح ،مىؽر٬ة دأم ٢كٝةآ أظؽاث ظيةة ” ً
ي
٩بل ٬ؾق ا٤ُٛ٣ح اآلف ملةًي٭ة٬ ،ٮ ٩بل يف ظاكيح ثيخ أرسد٭ة
اٞ٣ؽي ،٥الؿظ ،٥الٮَ ٨اذلم اعمخ ٚي ،٫ثٞٛؿق كزظة ٫٦ظىت حلجؽك

”٘٠يذٮ مى٘ؿ“.

ّ٤خ ”اُٛ٣ٮ٣ح“ ٠ذي٧ح رسديح ،ثؤرة ل٤ذضؿبح ال١ٮ٩يح لبلنكةف،
ن
ٔٚل ٣حكخ احل٪ني ٕ٣ةل ٥ثؿئ كل ٫٪١أ٩ةينٚ ،عكتٔٚ .ل أيٌة الؿمـ
ُٛ٣ٮ٣ح ا ٢ٕٞ٣ا٣برشم يف ثؽايةد ،٫كقٕي ٫ال٠تنةؼ ٔ٪ةرص احليةة

ظٮهلٔ ،رب ثؽااحذ ٫ك٘٦ةمؿاد ٫الىجية٩يح.

ٚةُٛ٣ٮ٣ح ْل ٪٦جٓ اتلىٮرات ،كصؾر املٕؿٚح ،ا٣يت جتيت ٔ٨

ال١يٛيح ا٣يت آ٣خ إحل٭ة مىةاؿ٩ة.

٪ٚع ٨يك ٩ؽرؾ ٦ة حن٤ٔ ٨ي ٫اآلف ،د٤ـ٪٦ة إ٣ٮدة جلؾكر ٬ؾا

اآلف يف املةيض ،كيك جنيت ٔ ٨أقب٤ح كصٮد٩ة الؿإ٩ ،٨٬ٮد إىل اجلعٮ

اذلم اكف ٔ٤ي ٫أقبل٪ٚة ،حلٛرس جلة كصٮد٩ة اذلم وةٗٮ٩ة ٔ٤ي،٫
٪ٚع ٨ئىةرة ػرباد٭ ٥كجتةرب٭ ،٥كاننُذ٭ ٥يف ٬ؾا ال١ٮف الٮاقٓ،

كيف ٬ؾا اتلةريغ اذلم ملكٮا ث ٫كصؽا٪٩ة!
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كذلل ٟاُٛ٣ٮ٣ح ث٧سةثح مىؽر إهلةـ رسدم ،دذٞةَٓ ٔ٪ؽق

م١ٮ٩ةت النؼىيح ،يف دي٧ةت الرسد املؼذٛ٤حٔٚ ،ل د٧س ٢ابلؤرة،
ا٣يت دججس٪ٔ ٜ٭ة مؼىيةت الرسد املٞي٧ح كإ٣ةثؿة ،ىلع اظؽازيةت

اجله.

اُ٩بلٝة ٬ ٨٦ؾق اتلٮَبح٩ ،جؽأ يف ٞ٦ةربح ”ابلٮـ الىٮر“ يف ٩ه
ل٤ؿاك ىيح ،ثُ٤ح
٩ٮرة آؿ قٕؽ٠ ،ؿظ ٥اػزتف ٬ؾق اُٛ٣ٮ٣ح املٕؾثح
ً
ٝىذ٭ة ”املذلك٧ح ثىٮت األ٩ة“٪٦ ٨٦ ،ذى ٙاملكةٚح يف الىٮرة
اخلةمكح ،ظير تكذ٧ؿ يف اهلي٪٧ح ىلع وٮت الرسدٚ ،ذى ٙدٛةوي٢

َٛٮتل٭ة كاعمل٭ة.
يف ي
ا٪ٕ٣ٮاف ابلٮـ وٮر ٩بلظِ أ ٫٩م١ٮف ” ٨٦اق٧ني“” /ابلٮـ

كوٮر“ ك٬ٮ ٦ة حيي ٢إىل االقذ٧ؿاريح كاثلجةت.

٧٠ة ٩بلظِ ىلع الٌ٧ةاؿ اقذؼؽاـ ا” ٢ٕٛ٣املةيض“ إىل صة٩ت

”مٞي ٫ٞاملٌةرع“ يف د٦ ٢ٞ٪ة ثني مكذٮيي األ٩ة كأ٣ل٪ٔ ،ؽ
اقرتصةع ا٤ُٛ٣ح ذل٠ؿيةد٭ة كحلْةد٭ة  ٓ٦األـ ا٘٣ةاجح ” ٢ٕ٩أَل
املُةَيح (دىةوئ) كْل (تكعت) ٝؽ٦ي٭ة( ..زٞ٣خ) ٛ٠ي٭ة إىل

املةء ..ك(مُٛخ)“.

ٚٮٞٚة ملة دٮو ٢إحل٦ ٫حني ٢ثٮدٮر ،أف اقذؼؽاـ الٌ٧ةاؿ يف

الرسد ،يٕذرب ”الكبي ٢الٮظيؽ اذلم  ،٫١٤٧٩كاذلم ث٧٩ ٫زي
املكذٮيةت إ٣ؽيؽة ل٤ٮيع ،أك ل٧١٤ٮف اذلم يؿًلت لك كاظؽ ٪٦٭ة،

كي٧ٮًٕ٭ة ً ٨٧اآلػؿ كً٪٪٧ة“[.]56
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ن
ػىٮوة يف ال١ذةثةت الرسديح
كالرسد ثٌ٧ري املذلك ،٥أثذؽع

املذى٤ح ثةلكرية اذلاديح ،ملة يٌ٪ٮم ٔ٤ي٬ ٫ؾا الٌ٧ري ٨٦ ،محي٧يح

كبكةَح ،كٝؽرة ىلع دٕؿيح اجلٛف  ٨٦داػ٤٭ة ٔرب ػةرص٭ة ،ك٢ٕ٣

دٮاصؽ ٦س٬ ٢ؾا اجل ٍ٧الرسدم يف ٩ه ٩ٮرا آؿ قٕؽ جيٕ( ٢األ٩ة)
ي ن
دل ًكؽا ملة يُ٤ٔ ٜ٤ي" ٫الؿؤيح ثةملىةظجح" يف ٔؿض األظؽاث ك٤ٞ٩٭ة

لٞ٤ةرئ.

كذل ٟحبك ٥كصٮد الكةردة ٠نؼىيح يف اجله؛ حبير ي٪٪١٧ة

الـٔ ٥أف لك ٤ٕ٦ٮ٦ح رسديح ،أك لك رس  ٨٦أرسار الرشيٍ الرسدم،

إ٧٩ة ٬ٮ مىعٮب ثػ(أ٩ة) ٬ؾق الكةردة.
ي
الؿاك ىيح ،ثذٮّيٛ٭ة أق٤ٮب الكرية اذلاديح يف
٧٠ة أف الكةردةً -
ٝؿاءد٭ة هلؾق الىٮر ا٣تكٓ ،جلأت إىل د٪ٞيح االردؽادٞ٣ ،ه ٦ة

يؿدجٍ حبيةد٭ة ،ظير ال ٪٦ةص  ٨٦دٮّي٧ً ٙري املذلك( ٥أ٩ة)
كبُجيٕح احلةؿ يرتدت ىلع ذل ،ٟكًٓ ثيٕؽ ز٦ين ثني ز ٨٦احليك،

كالـ ٨٦احلٞيٌف ل٤رسد.

كممة قج٩ ٜتجني أف لك الٮٝةآ كاألظؽاث ٝؽ كٕٝخ ثة.٢ٕٛ٣

ال م ٟأف ً٧ري "األ٩ة/املذلك "٥يُ٪ٮم ىلع اٞ٣ؽرة كاإلماك٩يح

ٛ٩ك٭ة ا٣يت ي٧ذ١٤٭ة الاكدت ،يف إيىةؿ ادلال٣ح كاتلبلٔت ث٭ة،

ثةٞ٣ؽر اذلم جييؽق يف اقذؼؽا٦٭ة٧٠ ،ة أ” ٫٩ال يتيط إَبلٝة دٞؽي٥
مكذٮل الٮيع  ٨٦ظير ٚؿًيح مكجٞح ى ي
٣يح  ٨٦األظية ًء ،أك ليش وء
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 ٨٦األمية ًء".

٧ٌٚري املذلك ٥يف ا ٢٧ٕ٣الرسدم ،ث٧سةثح ابلؤرة

٣جنةط ٕٚةؿ يذٮدل ثني اٞ٣ةرئ كاحلؽث املرسكد.

ٚعٌٮر ً٧ري املذلك ٥يف الرسد ث٧سةثح ٝٮة كقيُح ،ذات إماك٩يح
ن
حتٮي٤يح يف لك ظاكيح ،اُ٩بلٝة  ٨٦ال٤عْح ا٣يت ي٪ىت ٚي٭ة املؤٙ٣
ن
ثٮًٮح قةردا يف احلاكيح ،ظىت يف احلةؿ ا٣يت ال يكٮف ٚي٭ة هلؾا
الكةرد أم َةثٓ مؼيص“[.]58

ٚةلٌ٧ري "أ٩ة" اػذه ثؽالالت ٦ذٕؽدة كخمذٛ٤ح ٔ ٨ثٌٕ٭ة

ابلٕي٪٦ ،٭ة /اُ٣جيٕح االحتةديح ثني مؼىيح الكةرد كابلُ،٢
٠نؼه كاظؽ.

ن
كًلؽال٣ح "األ٩ة" ىلع ٩يح ٦جحذح مكجٞة ،حليك ٝىح ذاديح أك ٦ذٕٞ٤ح

حبيةة مؼىيح ٕ٦ي٪ح  ٨٦ثني مؼىيةت اجله الرسدم.

أك دال٣ح ا٣ػ "أ٩ة" ىلع إٛ٩ؿاد ١ٚؿ النؼىيحٔٚ ،ل د٧س ٢احلٞيٞح
ي
ا٣يت كٔخ ٛ٦٭ٮـ اٌٞ٣ةية٠ .ؾل” ٟاٞ٣ؽرة امل٧٤ٮقح ىلع إذاثح

اٛ٣ؿكؽ الـ٪٦يح الرسديح ،ثني الكةرد كالنؼىيح ،إًةٚح إىل ٔؽة
ى
املٕىن.
إظةالت كدأزريات  ٨٦مأ٩٭ة أف تكة ٥٬يف إثبلغ
٧ٌٚري املذلك ٥جيٕ ٢احلاكيح املرسكدة ٪٦ؽدلح يف ركح املؤ،ٙ٣
ن
ّة٬ؿية ذل ٟاحلةصـ الـ٦ين اذلم أ٪ٛ٣ةق ،ثني ز ٨٦الرسد
ٚيذبلىش

كز ٨٦الكةرد ،إذ يؾيت ً٧ري املذلك ،٥اجله الرسدم يف اجلةص،
ن
٦ذٮ٧٬ة أف املؤ ٙ٣إظؽل
كجيٕ ٢اٞ٣ةرئ ي٤ذى ٜثة ٢٧ٕ٣الرسدم،
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النؼىيةت ،ا٣يت د٪٭ي ٚي٭ة اٞ٣ىحٚ ،٭ٮ ي٤يغ دكر املؤ،ٙ٣

ثة٣جكجح لٞ٤ةرئ اذلم ال يكةد حيف ثٮصٮدق.

ن
٧٠ة أف ً٧ري املذلك ٥حيي ٢ىلع اذلات ٦جةرشة ،كيٌ٪ٮم ىلع
إماك٩يح اتلٮٗ ٢داػ٤ينة ،إىل أٔ٧ةؽ اجلٛف ا٣برشيحٚ ،يٕؿي٭ة
كيكن٩ ٨ٔ ٙٮاية٬ة كيٞؽ٦٭ة ٧٠ة ْل.

كيٮّ ٙاجلةص يف ٘٣ذ ٫اٛ٣ةٔ٤يح احلؽزيح ،ػبلؿ اتلٔ ٢ٞ٪رب

خمذ ٙ٤الٌ٧ةاؿ (املةيض ،احلةرض كاملكذٞج .٢ث٧ة ل ٢ٕٛ٤املةيض ٨٦
دالالت االقذ٧ؿايح يف دجةدالد ٫األدكار  ٓ٦األٕٚةؿ املٌػةرٔح،

ثةتلةيل اتل٧٭يؽ لؤل٩ة املذلك ،٥ثة٦ذبلؾ اٞ٣ؽرة ىلع د٘يري األظؽاث،
ا٣يت دؽكر لك٭ة يف املةيض.

ٚ٭٪ة ٩ؿل دٛةوي ٢إ٣ةل ٥ثٕيٮف ا٤ُٛ٣ح ،ظير ٕ٦ة٩ةة ٬ؾق

ا٤ُٛ٣ح دكرب ،ث٧ضئ ػةتل٭ة لئلٝة٦ح ٕ٦٭ٞٚ ،٥ؽ ملكخ ثُ٤ٛذ٭ة
ن
ن
الى٘ريةٔ ،جبنة صؽيؽا مٌةٚة يف احليةة ابلةئكح هلؾق ا٤ُٛ٣ح ”٪٠ة
٩ؾ٬ت منينة ىلع األٝؽاـ إىل ٦ؽرقيت ،ا٣يت أوجعخ اآلف ٦ؽرقت٪ة

أ٩ة كاث٪ح ػة٣يت .اك٩خ املكةٚح أٝرص ٔ٪ؽ٦ة ٪٠خ أمح ٢ظٞيجح
ن
ن
ن
خمذرصا.
كاظؽة٪٠ .خ أ٬ؿكؿ اعاؽة إىل ابليخ ٦ذؼؾة َؿيٞة
ٔ٪ؽ٦ة ٗيب٪ة زٝةؽ ثيخ أـ مؿزكؽ ر٦يخ احلٞيجح األػؿل ىلع

األرض ،ك٩٭ؿت اث٪ح ػة٣يت /ال دتكعيب كدؤػؿي٪ة ..يبل! كمنيخ
ن
ن
ن
برسٔح ٔ٧ؽا .اك٩خ اع٣ح يلع .اك٩خ دمبل ٩جخ يف راظ ًح يؽم .اث٪ح

ػة٣يت أوجعخ ظٞيبيت األػؿل“.
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ُّ
ى
الؿاكم
أثٕةد الىٮرة/ذا٠ؿة ً
٦س٧٤ة للك ٛ٦ؿدات احليةة دمةحلةد٭ة ،جنؽ أف الىٮرة اٛ٣ٮدٮٗؿاٚيح
ن
ن
ٌٚبل ٔ ٨اػزتا٩٭ة ل٧٤ةيضْ ،ل أيٌة جتؿبح دمةحلح كخميةؿ
اصذ٧ةيع يذضةكز ابلرص ،إىل اذل٠ؿيةتٔٚ ،ل حمٛـ ل٤ع٪ني ،كدلؽد

ل٤نض.٨

راك ىيح ٩ه ٩ٮرة آؿ قٕؽ ،دذعؿؾ قٮا٪٪٠ة
كحن٤ٞ٩ ٨ت أبلٮـ ً
كظٮاق٪ة كخمـك٩ةد٪ة إ٣ةَٛيح كاالصذ٧ةٔيحٚ ،يذضكؽ ل٧٤عح
ن
٦ذٞةَٕة َٛ ٓ٦ٮالد٪ة.
٠رشيٍ قح٧٪ةيئ،
ل ٫٪١رشيٍ قح٧٪ةيئ خمذ٪ٚ ،ٙ٤عٞ٩ ٨٦ ٨ٮـ ثذىٮيؿق كًلذةثح

٠ؿاك ٦٭ي٨٧
قيةريٮ٬ةت كٝةإ ٫كأظؽاز ،٫كحنٞ٩ ٨٦ ٨ٮـ ثةػؿاص،٫
و
(أ٩ة) ىلع ننةط مؼٮو.٫

ٚجٕؽ لك ٦ة مىض  ٨٦كٝخ٬ ،ة حن٧٩ ٨ؤل اٛ٣ؿااغت يف أثٕةد
ن
حمٛـا ذلا٠ؿ وة منذٕ٤ح ثٮٝةآ كأظؽاث،
الىٮرةٚ ،ذىجط الىٮرة

دذضؽد ٠أ٩٭ة ظؽزخ اآلف ،ك٪٬ة.
ٌ
الىٮرة ٘٣ح ٦ذٕؽدة املٛة٬ي ،٥دذضؽد ظيٮيذ٭ة يف اقذؽاعء املةيض
ن
ن
ثآال ٫٦كمرساد ،٫كد٪٧ط ٬ؾا املةيض ٦ؾاٝة خمذٛ٤ة يف ال٤عْح
الؿا٪٬ح.

ظير تنذ٘ ٢اذلا٠ؿة يف ىم٢ء ٚؿااغت ى
أثٕةد الىٮرة ،ل٤٭ي٪٧ح ىلع
ً

لك الـكاية ،يف ٬ؾا الرشيٍ الك٧٪ةيئ ،اذلم ي٧ؿ برسٔح ػةَٛح.
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يف الىٮرة اٛ٣ٮد٘ؿاٚيح يذٮ ٙٝديةر الـٚ ،٨٦ي٧ة دتكةرع ػُةق يف

ذا٠ؿد٪ة ،ظير ٩ؿل ٦ة اغب ٔ٪ة حلْح كٝٮع ٬ؾا احلؽث أك ذاؾ،

يف املةيض ابلٕيؽ.

ٚةلٮٝةآ امل٤٧١ح ل٤عؽث صؿت ثٕؽ كٝٮٔ٠ ٫عؽث٣ ،ك٨

أرٌلف ٬ؾا احلؽث يف املكذٞج ،٢اذلم ٬ٮ ظةرض٩ة ..يف ٬ؾق
دكذ٢٧
ً

ال٤عْح ا٣يت ٤ٞ٩ت ٚي٭ة وٛعةت االبلٮـ ،ك٩ذأم ٢املةيضٚ ،ذذعٮؿ

الىٮر  ٨٦ملك إىل  ،ِٛ٣يذ٘ؾل ثةبلرص ،حل٬ ٢٧١ؾق النع٪ح ٨٦
ي
املنةٔؿ ،ا٣يت أزريت ىلع ظني ٗؿة.
كا٣يت دتج٤ٮر يف اذلا٠ؿة بنعً ٪ح ا ٢ٕٛ٣املُٛ٪ئ ،كرد ا ٢ٕٛ٣اذلم

رب٧ة ٗري مكةر ظيةد٪ة ،ككص ٫مىةاؿ٩ةٚ ،ةلىٮرة دُ٪ٮم ىلع لك
يشءٚ ،ي٧ة ينج ٫مىؽر إهلةـ إظكةق٪ة اآلف ،ثةخلكةرة أك اٞٛ٣ؽ أك
اخلؾالف ،إ٣غ!

ْل اذلا٠ؿة احليح ملة صؿل ،كاألبلٮـ أيٌة يٌ٪ٮم ىلع دمةحلةت

ثؽرصةت ألٮا٩٭ة كأثٕةد٬ة كإَةر٬ة إ٣ةـ كٛ٦ؿدات احليةة،
الىٮرة،
ً
ا٣يت دٕحل ثني اظؽازيةت ٬ؾق الىٮرة ا٣يت ”دذ٤ٛخ ثني الٌٮء

كا ..٢ْ٣الٌٮء اذلم د٧سٔ ٫٤ٮامل٪ة املٞٛٮدة ،كاذلم ٩ؿل ّبلهل يف
ظيةد٪ة اآلفٚ ،ةلىٮرة تكذؽيع ّ٤٭ة“[ .]59تكذؽيع الٌٮء ٕ٣ذ٧ةت
املةيض يف ثجيح مٮٕٝني:

مٮ٪ٕٝة يف د ٟ٤ال٤عْح ابلٕيؽة املةًيح كحن٤٩ ٨ذ ٍٞالىٮرة أك

ي
د٤ذ ٍٞجلة ،كمٮ٪ٕٝة اآلف يف احلةرض كحن٩ ٨ذأم٤٭ة.
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الىٮرة دُ٪ٮم ىلع أثٕةد الـ ٨٦ثةٕٛ٩ةالد ٫املؼذٛ٤ح ،الـ ٨٦اذلم

ال يذع٧٠ ٜٞن٭ؽ ،دكف ظؿًلذ٪ة ىلع إظؽازيةد ٫كحمةكرق كدٞةَٕةد٫

 ٓ٦املاكف ،اذلم يذؼؾ مؼىيذ٪٤ٕٚ ٨٦ ٫ة ٚي ،٫إذ ُٕ٩ي ٫ذا٠ؿة،
ٚةلىٮرة دجذ ٢ٞث٪ة  ٨٦اآلف ٪٬ة إىل اكف ٪٬ةؾ..
ى
املؽل اٛ٣ةو ٢ثني اكف كاآلف ك٪٬ة ك٪٬ةؾ ،يتجؽل البلمؿيئ
كيف
كاملؼيفٚ ،ي٧٪ٮ  ٢ٕٚالرسد ،كدكذ ٢٧احلاكيح.
٧ٚة ْل احلاكيح:

الؿاك ىيح ا٣يت اعمخ َٛٮ٣ح ٞٚرية ،ثةئكح ،اع٩خ ٚي٭ة
ْل ظاكيح
ً

 ٨٦اإل٧٬ةؿ األرسم ،كالـظةـ يف ٬ؾا احلزي املعؽكد٬ ،ؾا ٦ة ترسدق
ٔ٤ي٪ة ذا٠ؿة احليك يف الىٮرة الؿاثٕح” /ثحذ٪ة ل ٥يك ٨م٪١٤ة .ل٥
٩ك ٟ٤٧٩ ٨محبنة٬ .ٮ مككٔ ٨ؿيب ٝؽي٥؛ ٚي ٫ظٮش ،كهل حلٮاف

ثأٔ٧ؽة أقُٮا٩يح ،دىُ ٙظضؿدةف ٤ُ٦ذةف ىلع احلٮش الى٘ري،

كٔ٪ؽ ابلةب اخلةريج ٪٬ةؾ ٪٠ي ٙػةريج ٣حف هل ثةب! ..ل٩ ٥ك٨
 ٟ٤٧٩ال١سري“.

٬ؾق ا٤ُٛ٣ح ذات اُٛ٣ٮ٣ح ابلةئكح ،تكذٕيؽ ثٕؽ ميض ق٪ٮات

َٮي٤ح ٔٮالَٛ ٥ٮتل٭ة ،ابلةئكحٚ ،ي٧ة دٕةين إصةثح قؤاؿ احلت ”ل٥

أٔ ٥٤ثأف لك ٪٠ٮز احلت يف وؽرم ،قحُ٪ٮم ٔ٤ي٭ة وؽرم ،ك٨٣
حيجين أظؽٞٚ .“ٍٝ ..ؽ اعمخ َٛٮ٣ح ػةحلح  ٨٦احلت! ٬ؾق املُٞ٪ح
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ي
احلي٧٤يح ا٣يت د٪٦ ٜ٤ُ٪٭ة اآلف يف را٪٬٭ة ،تلٛتل يف َٛٮتل٭ة ،كْل

وٛعةت ابلٮـ وٮر اعا٤يح  ٨٦قجٕيجيةت اٞ٣ؿف املةيض٪ٔ ،ؽ٦ة

اك٩خ يف إ٣رشيح األكىل  ٨٦ق٪ٮات ٔ٧ؿ٬ة.

ن
ٚرتًلـ ٔؽقح ذا٠ؿد٭ة ىلع تكٓ وٮر ،د٧س ٢لك ٪٦٭ة من٭ؽا
ن
مؤزؿا دؿؾ ثى٧ذ ٫ىلع ذا٠ؿد٭ة.
ى
خبُٯ ٦ذسة٤ٝح ٨٦
ٚرنل كادلد٭ة يف املن٭ؽ األكؿ ،كْل د٧يش

اتلٕت ،دؤدم أٔ٧ةهلة الؿكدح٪يح احلٮ٦يح٣ ،تنري إ٣ؽقح إىل ٗيةب

األب ٔ ٨احليةة املزنحلح.

إف وٮرة أـ ٬ؾق ا٤ُٛ٣ح ٧٠ة ٩ؿا٬ة ثٕيٮ٩٭ة ،امؿاة د٤ٞيؽيح،

ثةئكح ٞ٦٭ٮرة ثةلؿكدني املزنيل .ككا ٓٝاٞٛ٣ؿ اذلم دٕحن ٫ال يرتؾ هلة
ن
دلةال اكٚينة لبلٔذ٪ةء ثُ٤ٛذ٭ة.
كحيي٪٤ة ٬ؾا إىل أف اعل ٥األَٛةؿ ٣حف ٧٠ة دٞؽ ٫٦جلة احلاكيةت

النٕجيح كاألظةيج ،ا٣يت تكذ٤٭ ٥األقةَري كٝىه األديةف .ثٮوٙ
األَٛةؿ حتٛ٭ ٥ا٪ٕ٣ةيح ى
اإلل٭يح.
ٚ٭ ٥يف الٮاً ٓٝعةية ل٤ذؼ ٙ٤كاثلٞةٚح اتل٤ٞيؽيح كل٤عؿكب

كاحلٮادث ،كا٩ككةرات األثجيح االصذ٧ةٔيح ،كاٞٛ٣ؿ ،كاتلٛكغ

كا٣زنكع االقتجؽادم ،ل٤جنةط الكُ٤ٮم ،إىل آػؿق!
”أيب ٗري مٮصٮد ٕ٦٭ة .أيب ػةرج الىٮرة“.

و
كراع كمؿمؽ .ك ٨٦ز٥
٦ة حيي ٢أيٌة لؿمـيح األب٠ ،كُ٤ح
ي
الؿاك ىيح) ٝجي٢
دجذ ٢ٞث٪ة إ٣ؽقح إىل من٭ؽ زةف ٩ؿل ٚي ٫ا٤ُٛ٣ح ( ً
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ا٘٣ؿكب ،كْل د ٙٞأ٦ةـ ابلةب الى٘ري بلحذ٭ ٥اٞ٣ؽي ،٥ث٭يئذ٭ة ا٣يت
ال خت٤ٮ  ٨٦آزةر النٞةكةٚ ،ةُٛ٣ٮ٣ح رٗ ٥لك يشء دٞرتح ن
٩ٮاع ٨٦
املذٓ الىجية٩يح ”مٕؿم ثين كيةبف كمٕر ،كز٧ح ػىبلت ٝىرية

دٌ٪ٮ يف صؽي٤ح اٛ٣ؿس املؿبٮَح ػ ٙ٤رأيس٤ٚ ،ٮيذ٭ة كراء أذين
ل٥
ً
٠ي٧ٛة اد .ٜٛا٣بف درأح٪٬ ..ةؾ ٚذ ٜيف صة٩ت ٪٦٭ة أل٩ين تكٞ٤خ
ن
ن
٦ؽرقة ٔؿبينة ثىعجح
صؽارا كأ٩ة إٔ٣ت!“ ك٩ؿل يف الىٮرة ٛ٩ك٭ة،
الؿاك ىيح
اثجذ ٫يك ٥٤ىلع أػي٭ة ال١جري ،اذلم ٬ٮ أظؽ َبلثٚ ،٫ذٛ٤خ
ً
ا٩تجة٪٬ة هليبح اث٪ح املؽرس ،ك٬يئذ٭ة ْل ،كأ٩٭ة ثىعجح كادل٬ةٚ ،ي٧ة
ٍ ى
ي
ْل يم٭ ى٤٧ح دٕةين ٗيةب األب ٔ ٨ظيةد٭ة احلٮ٦يح ”اثجذ ٫د٦يح دمي٤ح

مٕؿ٬ة أمٞؿ ٝىري مؿدت كبرشد٭ة ٩رضة ثيٌةء اكٞ٣ؿَةس ،ل٥
يكٕين أف أظٮؿ ٔيين ٔ٪٭ة ل٤عْح! كل١ين ل ٥أظةكؿ االٝرتاب

٪٦٭ة“.

يف الىٮرة اثلةثلح ٩ؿل ا٤ُٛ٣ح كٝؽ ثؽت ختذرب ثٮا٠ري كٔي٭ة

ي
األ٩سٮم ،ػبلؿ ماكف آػؿ ٬ٮ ثيخ اجلرياف /احلٮش ،دل٤ف الؿصةؿ،

كأَٛةؿ ادلار قٕؽ كاػٮد ٫يٕ٤جٮفٚ ،ي٧ة ا٤ُٛ٣ح د ٙٞىلع د٠ح

و٘رية كظؽ٬ة دؿاٝج٭.٥

راك ىيح ٝىذ٭ة ٤ُٛ٠ح منةٗجح ،دذعؽل
دؿق ٥جلة ٩ٮرة آؿ قٕؽ ً
ابلجيح املكذٞؿة يف كيع األـ ثؿمـيذ٭ة ٠أـٔٚ ،ل ال دجةيل ثذعؾيؿات
ُّ
٬ؾق األـ  ٨٦الٕ٤ت  ٓ٦اذل٠ٮر ”ل ٥يٕؽ قٕؽ يٞرتب ٦ين كال
ن
يذؼةَت ٦يع .أ٩ة أيٌة ٪٠خ أٔ ٥٤ثأ٩ين جيت أف ال إٔ٣ت ٓ٦
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الىجيةف“ ٔٚل ال دجةيل ثذعؾيؿات ٬ؾق األـ ،كال ثٕ٧ةيؿة الىجيةف

لكٕؽ ،ثأ ٫٩يٕ٤ت  ٓ٦ابل٪ةتٚ ،ذعةكؿ ٛ٣خ ا٩تجة ٫٬ثإننةد٬ة بلٕي
النٕؿ ،ثُؿيٞح مرسظيح درا٦يح ،كاإلديةف حبؿٌلت ثيؽي٭ة٣ ،ك٨

قٕؽ كاألَٛةؿ اذلي ٨يٕ٤جٮف  ٫ٕ٦ال يأث٭ٮف هلة ،إىل أف درصخ،
لؿؤيذ٭ة ٛ٪ٝؾ ”إف ا٣زنكع إىل اًٞ ٣كٮة كا ٙ٪ٕ٣كاتلؽ٦ري ،ي٧ك٨
ن
منة٬ؽد ٫ثني األَٛةؿ ،إذ ال يذٮرٔٮف أظية٩ة يف دٮصي ٫األذل إىل

ثٌٕ٭ ٥أك إىل احليٮاف[ ]61أك إىل أٛ٩ك٭.٥

”أردت أف أّٛؿ ثةٔضةب قٕؽ٦ ،ؽدت يؽم داػ ٢اجلعؿ.

ختٛ٤ٮا إىل الٮراء كأػؾكا يؿاٝجٮف .ل ٥اتلٛخ ٪٠خ كازٞح أ٩ين ٪٠خ

ىلع ٪٦ىح املرسح كاللك يْ٪ؿ إيل ثرتٝت٪٠ .خ ػةاٛح“ كٚي٧ة
ي٭ؿب األَٛةؿ دميٕ٭ ،٥جيؾث٭ة قٕؽ ثٞٮة مؤملح إلٞ٩ةذ يؽ٬ة ٨٦
صعؿ اٛ٪ٞ٣ؾ "ا٠ذٛيخ ثؽٔ ٟمٮآً األل ٥كا٣زت٪٦ة الى٧خ .ال
أقذُيٓ دؾ٠ؿ مبل٦ط قٕؽ اآلف" ك١٬ؾا حتةكؿ يف ال٤عْح الؿا٪٬ح

كْل دذأم ٢الىٮرة ،أف دبين يف ػيةهلة وٮرة لكٕؽ اآلف ٨٦ ،أٞ٩ةض
د ٟ٤الٮٝةآ ابلٕيؽة!

ز ٥دجذ ٢ٞإىل الىٮرة الؿاثٕحٚ ،رنا٬ة كٝؽ اعدت  ٨٦املؽرقح إىل
ى
ٚذؼىه
ابليخ ،تلضؽ ػةتل٭ة ٝؽ صةءت ثُ٤ٛذي٭ة لئلٝة٦ح ٕ٦٭،٥

هلة ا٘٣ؿٚح اثلة٩يح ،ا٣يت تنذ ٢٧ىلع احل٧ةـ الٮظيؽ يف ابليخ،
ٚذ١ن ٙا٤ُٛ٣ح ٪٬ة ٔٔ ٨بلٝذ٭ة املٕٞؽة خبةتل٭ة ،كد٧٤ط اىل أز٦ح
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ٔبلٝح ػةتل٭ة ثـكص٭ة ،ا٣يت آ٣خ ث٭ة ل٧٤ضئ لبلٝة٦ح ٕ٦٭ ٥يف ٬ؾا

ابليخ اٞٛ٣ري”احن٪خ كا٩زتٔخ احلٞيجح  ٨٦يؽ اثجذ٭ة ك٦ؽد٭ة حنٮم
ٌ
ألمح٤٭ة ٔ٪٭ة .مح٤خ احلٞيبذني ..كمنيخ ٦ذسة٤ٝح ٠كٞةء املةء يف
ظي٪ة٪ٔ ..ؽ٦ة ٪٠خ أدػ ٢ليك أقذؼؽـ احل٧ةـ الٮظيؽ يف ثحذ٪ة،

حتؽصين ثْ٪ؿة ٠ؿي٭ح؛ ٪٠خ أدُ ٢ٛىلع دمٮٔ٭ة الرسيح“.

تل٪ؽ٦ش ذ٠ؿل أمل٭ة كأل ٥ػةتل٭ة كَ٤ٛي٭ة ،يف اذل٠ؿل األحل٧ح

ملٞذ ٢و٘ةر ُٝذ٭ةٝ ٨٦ ،ج٩ ٍٝ ٢ريكزم ثبل قجت!
كحيي٪٤ة ٬ؾا االقذؽاعء ٞ٣ذ ٢ا ٍٞ٣اجلريكزم لى٘ةر اُٞ٣ح،

ٕ٧٠ةدؿ مٮًٮيع إىل ا٘٣يةب اٛ٣ةصٓ لؤلب ٔ ٨ظيةد٭ة ،كالـكج

ٔ ٨ظيةة أ٦٭ة كػةتل٭ة.
يٍ ى
ال٧٭ ى٤٧ح ا٣يت ال ينٕؿ ثٮصٮد٬ة أك ٕ٦ة٩ةد٭ة أظؽ،
٬ؾق ا٤ُٛ٣ح
٩ؿا٬ة يف الىٮرة الكةدقح ،حتةكؿ ٛ٣خ األْ٩ةر إحل٭ة ،جب ٓ٧اللك٧ةت
ٗري املألٮٚح كدؿديؽ٬ة.

ن
مؼىة
الؿاك ىيح ،إىل الىٮرة الكةثٕح ٣رنل
ز ٥دجذ ٢ٞث٪ة
ً
ثيؽيٮٚي٤ينة ،يكذٌ٘ٚ ٢ٮهلة اُٛ٣ٮيل ،تلٛؿيٖ ٠جذ ٫اجلجيس،
٣جكذؽىع ،وٮرة ا ٍٞ٣اجلريكزم الكٛةح ،يف الكؤاؿ٦ /ة اذلم يؤكؿ
إحل ٫مكذٞج٬ ٢ؾق ا٤ُٛ٣ح ،كٝؽ دأقكخ ظيةد٭ة ىلع اال٧٬ةؿ
األرسم؟ رب٧ة يذُٮر األمؿ إىل مىري ٛ٦ـع٪ٔ ،ؽ٦ة دجذ ٢ٞا٤ُٛ٣ح
َ ٨٦ٮر الٕ٤ت كا٣تك٤يح اُٛ٣ٮحلح!
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ٚة٤ُٛ٣ح الى٘رية امل٭٤٧ح ،ا٣يت ال يأث ٫هلة أظؽ ،كال دأث ٫ألظؽ،

دُ٤ٔ ٢ي٪ة ٪٬ة ثرباءة تلؾ٠ؿ٩ة حبٞيٞح اإلنكةف املجكيح كقٍ إ٧٬ةؿ
ال١جةر كحتؿمةد٭.٥

إذ درتًلـ ٔؽقح الاك٦ريا يف ُٞ٪٦ح ٕ٦ذ٧ح اقذٞؿت ثٞٮة يف ذا٠ؿة

ا٤ُٛ٣ح ..من٭ؽ وةدـ .تلعؿش صجيس يكذٕيؽ مجطٞ٦ ،ذ ٢اٍُٞ٣

الى٘رية ،كيكذؽيع ظٮريةت ٚبلدي٧ري ٩ةثٮًلٮؼ يف لٮحلذة٬ ،ؾق
ي
املُٞ٪ح املٕذ٧ح ،ا٣يت تنلكخ ٝجي ٢ق ٨املؿاٞ٬ح ،تكذٞؿ يف كيع

ا٤ُٛ٣ح ثؿقٮخ ٠جريٚ ،رتا٬ة اآلف مٌةءة ثٮًٮح.
راك ىيح ٬ؾق اٞ٣ىح بكجذنيْ ،ل مٮًٮع ٬ٮس
٤ٚٮحلذة ا٣يت دكرب ً
صجيس ٣ربكٚحكري زبلزحين يؽىع ”٧٬ربت ٧٬ربت“ يجكش

م٭ٮاين
٬ٮس
املؼُُةت ل٤ذ٘ؿيؿ كاإليٞةع ث٭ة .ث٧ة حي٨٦ ٫٤٧
و
و
ثةٛ٣ذيةت الى٘ريات البليت يىٛ٭ ٨ثةحلٮريةت ،مبلاكح٠ ..إظة٣ح

ل٤ذ٭ك ٨٦ ٥املٞؽس.

ك٪٬ة ٨٦ ،ػبلؿ الؿمـيح ادليجيح ل٧٤كجعح ال١٭ؿ٦ةف ،ا٣يت يكجط
ي
الؿاكيىح مؿًلـ ا٘٣ٮايح داػ ..٫٤داػ ٢رمـيح
ث٭ة ٬ؾا الؿص ،٢دٞٮض
ً
األب ،إذ يذ ٥دٛؿيٖ املكجعح  ٨٦دالالد٭ة ادليجيح كاألػبلٝيح ،يف
ثيؽكٚي٤ية ٬ؾا الؿص ،٢حلْح كًٕ ٫ل٤ُٛ٤ح ىلع ظضؿق.

”يْ٪ؿ إيل ث١٧ؿ كيؽٔٮين إحل ٫ث٘٧ـة كيٞٮؿ /دؿيؽي ٨أف دذِٕ٤ل
٠ي ٙأ٤ٕٚ٭ة؟ كأ٬ـ رأيس إجيةثنة كجيؾثين إىل ظٌ ،٫٪كيٞجي ىلع
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صؾيع الى٘ري ثٛؼؾي٠ ،٫عؿًلح املٞه .كي٧ك ٟثك٤ذة يؽم

كأمٕؿ ثٌٍ٘ مؽيؽ كًي ،ٜكأق ٓ٧يف أذين محع٧ح كظرشصح ،ك٬ٮ
ُّ
ينؽين إحل ٫كأٛ٩ةق ٫د٤كٓ رٝجيت ككصٔل ،كي٤ذى ٜيب كحت ٟحليذ٫

كص٪يت ،كال أقذُيٓ االٛ٩بلت  ،٫٪٦كال أدٕ٠ ٥٤ي ٙأَؿ ٓٝأوةثيع،
ن
كال أػرب أظؽا ٔ٧ة ظؽث ،كال يكأ٣ين أظؽ“ كيجؽأ كٔي٭ة ا٘٣ةمي
ثأ٩ٮزذ٭ة يف حمةك٣ح ٚي ٬ؾا ا٧٘٣ٮض ،يف الىٮرة اثلة٪٦حٚ ،٭ؾق
الٮٝةآ ابلة٠ؿة ،دجؽك ٧٠كةرب يذٛذط ػبلهلة ٬ؾا الٮيع الٮحلؽ

”ملعخ اث٪ح ٔ٧يت ال١ذةب ،كٝة٣خ ثجربة ٠ؿي٭ح /دٞؿأيٕ٣ ٨جؽ
اٞ٣ؽكس؟ ..إي !٫كيف الىؽر ر٦ة٩تني٬ ..ةق؟ ل ٥أػض ٨٦ ٢الرسٝح

كػض٤خ ٩ ٨٦ربد٭ة كْ٩ؿد٭ة االد٭ة٦يح! رظخ أحبر يف ال١ذةب ٔ٨
الؿ٦ة٩تني٪٬ ٢٬ .ةؾ ر٦ةف يف الىؽر؟“ دٕيؽ الىٮرة تن١ي ٢كيع
ا٤ُٛ٣ح املٞ٭ٮرة ثةٞٛ٣ؿ ،كا٣يت دٕؿًخ ل٤ذعؿش اجلجيس ،اذلم

يجذ٭ٗ ٟبلالت ثؿاءد٭ة ،كيؿَل ث٭ة يف أدٮف األقب٤ح احلؿصح،

ٚذعةكؿ ا٠تنةؼ صكؽ٬ة ،ثزنكع يذضةكز الؿٗجح إىل ذلة اٌٛ٣ٮؿ،

ٚي٧ة دٛتل ٔٗ ٨يةب احلت يف ظيةد٭ة!

اآلف كبٕؽ ميض ق٪ٮات ،كْل دذأم ٢الىٮر اٞ٣ؽي٧ح يف األبلٮـ،
دؽرؾ ٦ة اكف اغاجنة ٔ٪٭ة كٝذ٭ة .دؽرؾ أ٩٭ة ل ٥دك ٨اٞٛ٣رية ،أك ذات

اُٛ٣ٮ٣ح املٕؾثح كظؽ٬ة ،إذ تكذٕيؽ ظيةة صريا٩٭ة اٞٛ٣ؿاء ،كٕ٦ة٩ةة
ن
ثٌٕ٭ ٨٦ ٥إ٣ة٬ةت ”ٛ٩يس ٪٠خ ث٤٭ةء٤ٝ ..يبل! لك٧ة أرق٤ذين أَل
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إىل ُّ
ادلاكف ،إًٔخ الؿيةؿ أك اثذٕخ محبة آػؿ ٗري ٦ة أرق٤خ يف
َ٤ج.“!٫

اآلف كْل دذأم ٢وٮر األبلٮـ ،دكتن ٙأف الىٮرة اتلةقٕح٦ ،ة

ْل إال ػبلوح الىٮر اثل٧ة٩يحٚ ،ةلىٮرة اتلةقٕح ْل ٛ٩ك٭ة اآلف،
ي
ٕ٠ىةرة تلضؿبح املةيض اذلم اعمذ ،٫كل ٥دؽرؾ أثٕةدق كٝذ٭ة ،كإذ

دذأم ٫٤اآلف ،دؿل لك يشء ثٮًٮح.
ن
دأزريا لؤلـ أك األب أك احلت٪٦ ،ؾ دجؽد  ٓ٦قٕؽ يف
ال ٧٤٩ط
ن
منةٔؿ اُٛ٣ٮ٣ح ا٘٣ةمٌح! ال ٩ؿل محبة  ٨٦ذاؾ ،يف ظيةة ٬ؾق

ا٤ُٛ٣ح إال يف الىٮرة اتلةقٕح ،ا٣يت د٧س٤٭ة اآلف ،لاك٩٭ة أاعدت ل٤ذٮ
ا٠تنةؼ دأزري أ٦٭ة ىلع ظيةد٭ة ”ظؾردين أَل  ٨٦لك مىيء دٞؿيجنة.

ن
ٝىىة مؿيٕح ٔ ٨رشكر ادل٩ية كاجلةس.
دمٕذ٪ة كظ١خ جلة

أذربت لك لك٦٭ة ظاكيةت .أذربت ظاكيةد٭ة دىٮر ن
اعل٧ة آػؿ،

اعل ٥ثٕيؽ ٔين ،ال ي٧كين كال ي ٫٪١٧أف يؤذيين .ثيؽ أ ٫٩إ٣ةل ٥اذلم
ل ٥أرد يٮ٦ة أف أٔحل ٚي ٥٤ٚ ،٫أٔرتؼ  ٍٝثأ ٫٩اعِ٣ل“ ٚي٧ة يجؽك
أف اإل٧٬ةؿ كاإلظجةط يف اُٛ٣ٮ٣ح ،ملك ػربة مؤملح ،هلؾق ا٤ُٛ٣ح
ن
ن
ا٣يت تكذٞىص اآلف ز٪٦ة ٞٛ٦ٮدا دكتن ٨٦ ٙػبلهل ذاد٭ة٨٦ ،
صؽيؽ!
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[]61

ال ”سلطفوبيا“ وتذويت الذات في عباية أمي
للقاصة القطر ية لولوه خلف البنعلي
ي ى
الؿاكم:
٬ٮيح ً

يف ٬ؾا اجله امل١س ٙاجل٧ي ،٢دٕ٧ؽ لٮلٮة ابلٌٕ٪ل ،اىل دٮّيٙ

د٪ٞيح ”ا٪ٞ٣ةع“ تلؼجئ ػ ٫ٛ٤راكم (ذ٠ؿ) ،ثىٮت األ٩ة املذلك،٥
ن
يذٮىل ز٦ةـ الرسد ،ثؽال ٔ ٨راكم (أ٩ىث) ،ىلع ٗري ٦ة أذؽ٩ة يف

رسديةت املؿأة.

ٚ٭ؾ اجله ث٧ض ٫٤٧ي٪٭ي ىلع اعد ٜالنٛؿات كادلالالت

املؼزت٩ح يف ”قي٧يةايح إ٣جةيح“ ،ا٣يت ٚي٧ة يذ ٥دٮّيٛ٭ة ٪٬ة (٠ؿمـ
ن
ك٪ٝةع) يف اآلف ٛ٩ك ،٫ك ٨٦مٮٕٝني خمذٛ٤ني ،ييكذؼؽـ أيٌة ٛ٦٭ٮـ
دٕةيط (النحنح كاملٓٞلٌٛ٠/ةء ذ٠ٮرم اعـ) يؿدجٍ ث ٫الؿص ٢ك٬ٮ
ادلػةف ”دُؿد ُّ
يذعؽث ٔ ٨ػربد ٫يف َؿد ُّ
ادلػةف  ٨٦مٛذي٭ة

ثةٝذؽار كػربة“ ثؽأت املؿأة دـامحٚ ٫ي٧٠ ،٫ٮ ٓٝيكذ٭ؽؼ (ثجيح

مٮ ٓٝإ٣جةيح/اٌٛ٣ةء اخلةص) ،ػةوح أف دٕةيط املؿأة ل٤نحنح ،ال
يٞذيض رشط ”صكؽ ٕ٦يةرم“ ،اكذلم يٞذٌي ٫اتلؼٌل ٔ ٨إ٣جةيح،

كاالخنؿاط داػ ٢األزيةء إ٣رصيح ،يف ”اٌٛ٣ةء إ٣ةـ“ٔٚ ،ل ال
تكذؼؽـ إ٣جةيح ٪٬ة ٠ذي٧ح رسديح يف قيةٝ٭ة الٮّييف ٠ـم ،ث٢

دٕ٧ؽ اىل مع٪٭ة ثؽالالت آيؽيٮلٮصيح ،دٌٓ ثني ٝٮقني ،أزيةء املؿأة
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املٕةرصة اكبلُ٪ةؿ كأمٞةا ٨٦ ٫زيةب منجٕح حبُل ا٘٣ٮايح ،أك ث٪ةت
ٔ٧ٮ٦ذٚ ٨٦ ٫كةدني الك٭ؿات ،املك١ٮ٩ح ثةأليؿكيس ،اذلم ختذجئ

ػ ٫ٛ٤احلٮريةت!

إذ دؽس مع٪ح الىؽ٦ح ،داػ ٢إ٣جةيح ،ث٧ة جتكؽق إ٣جةيح ٨٦

ص٭ح ٠ػػ(رمـ آيؽيٮ٣يج)٦ ،ذٌةٚؿ ( ٓ٦النحنح) ٛ٧٠ؿدة ذات
َةثٓ دةرييخ ذ٠ٮرم ،كًلٛ٧٭ٮـ ٞ٩يي ،يٛذط إ٣جةيح ىلع إ٣ةل٥

احل٧يِل ل٧٤ؿأة ،ػبلؿ دٮّيٛ٭ة ُ٣ةٝح النحنح حبؿاا ٜدج٘٭ة
ي
كدػة٩٭ة ،ك٦ة يذ٧ٮج داػ٬ ٢ؾا ُّ
ادلػةف اذلم دتٛ٪ك ٨٦ ،٫رمٮز،
ٌٛ٣ةء ٦سري كوةدـ لٌٛ٤ةء اخلةص ،اذلم تنلكخ إ٣جةيح داػ،٫٤

ك٦س٤خ الىٮرة اذل٪٬يح ا٣يت دؤَؿ كيع الؿص ٢يف قيةٝةد٭ة ،ا٣يت
دت٪ةٝي ثةلرضكرة  ٓ٦اٌٛ٣ةء إ٣ةـٗ ،ري املك٧ٮح ل٧٤ؿاة ث٘٧ةدرة

ػؽر٬ة ل٤ذضٮؿ ٚي.٫

ظؿًلح الٌ٧ةاؿ كاألٕٚةؿ:

ىلع الؿٗ٬ ٨٦ ٥ي٪٧ح ً٧ري ابلٮح (أ٩ة) املُ٪ٮم ىلع

الٌ٧ري(٬ٮ) ىلع الرسد ،إال أ ٫٩يك ٙىلع اقذعيةء كدؿدد ٔ٨
ن
احلؽير ٔ ٨مؤك٬( ٫٩ٮ) ٪٦ذٞبل ثةلرسد ل٤عؽير ٔ ٨مؤك٩٭ة

(ْل).

٠ؾل ٟي٪٭ي الرسد يف اجله ىلع اعد ٜاألٕٚةؿ املٌةرٔح ا٣يت

دؤًلؽ ىلع االقذ٧ؿاريح(” /د٭ت) نك٧ةت ٬ٮاء ثةردة دٕجر ثأكرايق“
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ٚةلرسد يجذ ٢ٞثٕؽ٬ة ل٤عؽير ٔ٪٭ة (ْل) ثؽال ٔ٬( ٫٪ٮ)

”(دؽأت) أَؿاؼ ٔجةاذ٭ة ،د٭ٮم (الني٤ح) ىلع ٠ذٛ٭ة ٚذٕيؽ٬ة إىل
٦ة اك٩خ ٔ٤ي ٫ثيؽ ٩ةٔ٧ح“.

ك١٬ؾا يكذ٧ؿ يف احليك ٔ٪٭ة كٔٛ٦ ٨ؿدات إ٣ةل ٥ظٮهل٧ة،
٦ذ١بنة ىلع ا ٢ٕٛ٣املةيض املىعٮب ثةملٌةرع ،دكف أف ي٧٭ؽ ظ١ي٫

ن
ألم ٩ٮع  ٨٦املٮا ،ٙٝا٣يت دتج٤ٮر الظٞة يف دلؿل الرسد ،إذ ال ٧٤٩ط

أم ّ ٢جلٮيةد٭ة يف االقذ٭بلؿ ”ثؽأت ،دت٪ةكؿ ،دؿتن ،ٙوج٘خ،
دٮ٬ضخ ،دؽاػ ،٢أًةٚخ ،أدأم ،٢دُٰٕ ،تك ،ٓ٧دٌٓ ،ا٩ذ٭خ،
انكؽ٣خّ ،٭ؿت ،إ٣غ.“ ...

كال يٕٮد ل٤عؽير (ٔ٪٭ة كٔ )٫٪إال ثٕؽ أف يكتنٕؿ الىؽ٦ح!

”أدأم ٢إ٣جةءة ك ٝؽ مؽدين إىل اتل١ٛري يف ٔجةءة أَل ٚأػؾت
ذ٠ؿيةيت جتٮب يف اعل ٥دمي ٢يٞجٓ يف داػٌل“.

ن
٦جتك٧ة حي ٢٧ثيؽي٫
ٚةلىؽ٦ح حتؽث ٩تيضح مليجء اجلةدؿ ”

محنح ،كٝؽ دٮ٬ضخ دمؿات ثؽاػ٤٭ة ،وؽ٦خ ملة دؿاق ٔي٪ةم“.

ك١٬ؾا يجؽأ يذعؽث ٔٛ٩ ٨ك ،٫كٝؽ دج٤ٮر مٮ ٫ٛٝممة ظؽث

أ٦ة ٫٦ل٤ذٮٛ٩” /يس دذىةرع  ٓ٦صكؽم ،أريؽ أف أ٩ـع كأرَل ٬ؾا
ن
اليشء ثٕيؽا ..ا٬زتت اُ٣ةك٣ح أ٦ةَل ،كبؽأ ٠ٮب النةم اٛ٣ةرغ
ي٭زت ٕ٦٭ة ،كأمك١خ ثيؽم املؿدٕنتنيٝ ،ؽ٦ةم اثلةاؿدةف دؿيؽاف
أف د٭جة  ٨٦ماك٩٭٧ة ،دُؿد ُّ
ادلػةف  ٨٦مٛذي٭ة ثةٝذؽار ك ػربة..
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ن
٠جريا يف ٛ٩يس ،قُٞخ يؽم
أظؿٝخ  ٓ٦أٛ٩ةق٭ة الكٮداء محبة
جبة٩يب ػةاؿدني كٝؽ أ٩٭١٭٧ة االردٕةش كق٪١خ ٝؽ٦ةم...
ية ظرسة ىلع ٬ؾق إ٣جةءةٛٝ ،ٮا! ٬ؾا املاكف م٤ٮث ث٭ؾق إ٣جةءة...
د٤ٮزخ ثؿاحئح الكضةاؿ كاملٞةْل ،أال تكذ٭ض ٨أ٩ٮٚك ٥احل٧ؿاء ٬ؾق
الؿاحئح؟“.
رمـيح األـ -اذل٠ؿ ٩ذةج األـ:
يكذ٧ؽ الؿاكم مٮ ٨٦ ٫ٛٝأ٦ ،٫٦ة حيي ٢إىل ا٣تكةؤؿ ظٮؿ /أم
٩ٮع  ٨٦األ٦٭ةت اك٩خ د ٟ٤األـٚ ،ةلؿاكم ا ٢ُٛ٣يكتن٬ ٙٮيذ٫
ن
إ٣ةَٛيح ٠ؾ٠ؿ ،يف ٔبلٝذ ٫ثأ” ٫٦ك ل١ين ال ألٮـ أظؽا ٚيك٥
ٚض٧يٕك ٥ل ٥دؽأت أ ٫ٛ٩راحئح ٔجةءة أَل“.
مل٧٤خ أكرايق امل٪سٮرة ك ػؿصخ  ٨٦املٓٞل دتجٕين ًعاكت
كٝؿٕٝح أكٮاب مةم ٚةرٗح ختذٝ ٓ٦ ٍ٤ؿٕٝح ٦ةء حيؿًل ٫دػةف
النحنح“.
 ٍ٧٩األـ اذلم يٞؽ ٫٦الؿاكم ٪٬ة ٨٦ ،األ٧٩ةط الؿاحكيح يف
الرسد إ٣ؿيبٔٚ ،ل د ٟ٤ا٣يت دىٮغ َ٤ٛ٭ة ىلع حنٮ َجيٕح ْ٩ؿد٭ة
إىل ٛ٩ك٭ة ،كإىل احليةة كإ٣ةل ٥ظٮهلة ،ىلع أقف ٦ذىةحلح  ٓ٦اثلٞةٚح
املٮركزح.
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كوعيط أف إ٣ةم ٢اٛ٣ؿدم اخلةص ثة ٢ُٛ٣هل أذجةرق ،إال إ ٫٩ال

ي٧ف صٮ٬ؿ اجلعٮ اذلم ويٖ ىلع أقةق ،٫ك٬ٮ صٮ٬ؿ يذ٘ؾل ٨٦

م١ٮ٩ةت الكيةؽ االصذ٧ةيع[ ]62يف مؿصٕيةد.٫
٧٠ة أف اُ٣ؿيٞح ا٣يت ييٞؽـ ث٭ة ا ٢ُٛ٣إىل إ٣ةل- ،٥دٕذ٧ؽ ىلع-
ٔبلٝةت كزيٞح دٞٮـ ثني ابلجيح إ٣ةا٤يح كبجيح اهلٮيح اثلٞةٚيح

ل٤نٕتٚ .ةٕ٣ةا٤ح ،مكذٮدع ثجيح ٕ٦ي٪ح ،كْل كظؽة ث٪ةء أقةقيح يف
املضذ ،ٓ٧اذلم ٬ٮ ظىي٤ح اصذ٧ةع اعابلت ،ثةتلةيل ْل صـء ٨٦

مؤقكح أرظت حت ٢٧اخلىةاه ٛ٩ك٭ة.

كحبكت ذل ٟد٘ؽك األـ ْل إ٣ؽقح ،ا٣يت يذ ٨٦ ٥ػبلهلة

احلك ٥ىلع دل ٢٧إ٣بلٝةت االصذ٧ةٔيح ،ػبلؿ مٮٕٝي٭ة يف

”اتلضؿبح املٕةمح“ ثجٕؽي٭ة يف ٔبلٝذ٭ة ثأث٪ةا٭ة ٠أـ ،كبـكص٭ة ٠أ٩ىث
 ٨٦ص٭ح زة٩يح ٠ٮ٩٭ة ٠أـ كامؿأة يف اآلف ٛ٩ك ،٫ث٧سةثح مؿًلـ الؿؤيح
ثة٣جكجح ألث٪ةا٭ة كل٧٤ضذ.ٓ٧

ك٣ك ٨٦ ٨داػ ٢قيةؽ ا٣رتًلح اتلةرخييح اثلٞي٤ح تلضؿبذ٭ة ٓ٦

(الكُ٤ح اذل٠ٮريح) ،كاآلزةر اجلٛكيح ا٣يت ػٛ٤٭ة ننةط ٬ؾق الكُ٤ح

ٔرب اتلةريغٞ٠ ،ٮاـ ألثجيح اصذ٧ةٔيح كاٝذىةديح ،يٕةد إ٩ذةص٭ة
كتن١ي٤٭ة يف لك ٔرص ،ثىٮرة خمذٛ٤ح ٔ ٨إ٣رص الكةث ٜهل أك
اذلم ي٤ي٣ ،٫ك ٨يْ ٢صٮ٬ؿ٬ة ٬ٮ ٛ٩كٚ ،٫إاعدة اإل٩ذةج

كا٣تن١ي ٢حتة ِٚىلع اجلٮ٬ؿ ٚي٧ة دذبلٔت ثةلنلك.
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إذ ز٧ح آحلح راقؼح لئلثٞةء ىلع امل٧ؿات املٌٛيح إىل اثلجةت

اجلٛيس كاحلٞني ٛ٦ذٮظح ،دكف ٩جةدةت َٛي٤يح ،تكؽ املضؿل إ٣ةـ.

دذ٧س ٢يف آحلح احلت.

ٚ٭ؾا الؿص ٢املؿاٝت  ٨٦ثؿص ٫املٕ٪ٮم إ٣ةيل ،ىلع املةاؽة

املضةكرة ،كاذلم ٔجسخ الؿيط ثأكرا٦ ،٫ٝة ٬ٮ إال ٦س ٙٞاُ٩ٮايئ

يٕحل ظيةد ٓ٦ ٫اآلػؿ املٮصٮد داػ ٢دؿقة٩ح ا١ٛ٣ؿ كا٣رتاث
اجلربيني!

كرب٧ة ٬ٮ ٦ذٮدؿ آػؿ ،يٕةين  ٜ٤ٝالٮظؽة كم١ٮًل٭ة كإ٣ـ٣ح

كارديةثةد٭ة ،يف ٬ؾا اٌٛ٣ةء الٮاقٓ اذلم د٪عرس ٔ ٫٪لك ا٣جكةء،

تلع ٢أ ٫٦كظؽ٬ة٦ ،ذ٧ؽدة ثٕجةاذ٭ة اٌٛٛ٣ةًح ،دُٰ٘ لك يشء!

ٚةتل٪ةٝي ٪٬ة يربز ثٮًٮح يف االقذ٭بلؿ ظير يجؽم إٔضةث٫

ث٭ؾق املؿأة٬ ،ؾا االٔضةب اذلم يذٞٮض ،حتخ كطء ابلُ٪ةؿ األزرؽ

كالنحنح كالكيضةرة٠ ،أدكات حتٛـ ٤ٝج ٫املٕٞؽ ،ىلع اهلؿب رٗ ٥أ٫٩
ن
ل ٥يٕ ٨٤مٮٛٝة  ٨٦ابلُ٪ةؿ ،إال أ ٫٩ي١ٛؿ  ٨٦داػٔ ٢جةءة أ ،٫٦ا٣يت
ن
دـكصخ رصبل ٠أثي- ٫اذلم رب٧ة ل ٥حتج -٫ل ٫٪١ي١ٛؿ ٦س٤٭ة٦/س٢
ن
أثيٚ ،٫بل يكذُيٓ أف ييٕضت ثإمؿاة -أرتؼ قٛ٤ة ثةٔضةث ٫ث٭ة-
ن
٣حكخ ٠أ ،٫٦ا٣يت أننةد ٫كٞٚة ملٛة٬ي ٥حمؽدة ،ل٤ؿصٮ٣ح ٧٠ة رأد٭ة
يف زكص٭ة/أثي ،٫كرأد٭ة ٝ ٨٦ج ٢يف رصةؿ ”اٞ٣جي٤ح“ ثةتلةيل ظج٫
إلمؿاة ٠أ٬ ،٫٦ٮ إمجةع لؿٗجذ ٫يف اقذ٧ؿار ٬ي٪٧ح أثي٬/٫ي٪٧ذ٬ ٫ٮ
٠ؾ٠ؿ.
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ٚةملؿأة ا٣يت دج٤ٮرت يف أٔ٧ةؽ البلكيع اذل٠ٮرم ،جتيؽ ”ال١يؽ“

أكرب ٦٭ؽدات الكُ٤ح!

ظير دؿٝؽ يف ٝةع ٬ؾا البلكيع أكث ظاكيةت ا٩ذٞةؿ الكُ٤ح

٦أقةكيح يف أقةَري كدةريغ اجلجف ا٣برشمٚ ،ضٮ٬ؿ املكأ٣ح يف
البلكيع أمج ٫ثٛٮبية ا٩ذٞةؿ الكُ٤ح (قُٛ٤ٮبية) أك ا٩زتأ٭ة ،أك
ممةرقذ٭ة.

ٚةٕ٣جةيح ثٞؽر ٦ة ْل رمـ اإلػٌةعٚ ،ؽاػ٤٭ة د٧ٮر قُ٤ح

ظجحكح أك ٧ٞ٦ٮٔح ،حتخ َجٞةت اثليةب اٌٛٛ٣ةًح ،دٕرب جت٤يةد٭ة

ىلع ٠يةف اجلكؽ ،ثذؽٞٚةد ٫األيؿكقيح املكذٛـة ل٤ؼيةؿ اذل٠ٮرم.

ٚةلٮصؽاف اثلٞةيف حيذ ِٛثذىٮرات دؿازيح أيؿكقيح ل ٥دجؽأ
ي
ن
جتؾرا يف دةريغ ا٧٤٘٣ح
بن٭ؿزاد أك رصٮع النيغ إىل وجةقٔٚ ،ل أكث
كاٛ٣عٮ٣ح ،ككرٝح اتلٮت ،ا٣يت ال يٛذأ قٞٮَ٭ة ،ينٕ ٢يف لك
إ٣ىٮر ،وٮرة ٦ذؼي٤ح ٕ٦ةد إ٩ذةص٭ة ،تلذبلاٚ ٓ٦ ٥ة٩ذةزية

كاقتي٭ة٦ةت اجلجف يف ٔرص ٕ٦ني[.]63

املؿأة دٕحل يف رصاع مكذ٧ؿ  ٓ٦اٞ٣ي ٥األثٮيح ،كا٣يت يذ٧س٤٭ة
ن
األخ أيٌة ٨٧ً ،اعا٤ذ٭ة كيف املضذ ٓ٧ك ٨٦ز ٥يف الكُ٤ح اٞ٣ةا٧ح،
ن
ن
٪ٕ٦ٮية ،ث٧٧ةرقح ٦ة حيْؿق
٪٦ىح
كدذضًل ٞ٦ةك٦ذ٭ة هلؾق الكُ٤ةت يف

٬ؾا األب أك األخ ٔ٤ي٭ة .كالزلاف ي٧سبلف قُ٤ح األثجيح اٞ٣ةٔؽيح
كاْ٣ة٬ؿيح يف املضذ ،ٓ٧إذا اقذ٤٭٪٧ة ٪٦٭ضيح الٮإٝيح االمرتا٠يح.
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كْل ٔ٪ؽ٦ة دجعر ٔ ٨ظ ٢هلؾا الرصاعٚ ،ة٧٩ة دجعر ٔ٨

االٔرتاؼ ث٭ة٧٠ ،ىؽر دةرييخ ل٤كُ٤ح.

ٛ٧ٚ٭ٮـ إ٣جةيح ٪٬ة ٚٮؽ ابلُ٪ةؿ األزرؽ ،ال يذأَؿ ث٭ؾا احلؽث

املعؽد ،إذ يذٕؽاق إىل إماك٩يح ا٤٧ٕ٣يح اجلٛكيح كاالصذ٧ةٔيح
ن
ن
ن
دُٮرا ٛ٩كينة حمؽدا ،اكذلم نكذؽؿ ٔ٤ي٫
املكذ٧ؿة ،ال ظؽزة ثٕي ٫٪أك

 ٨٦حت٤ي٪ٔ ٢ةرص ثٕي٪٭ة.

ٚؾ٠ؿل ٔجةءة األـ كراحئذ٭ة ٪٬ة ،ث٧سةثح ٛ٦٭ٮـ ييؿاد  ٫٪٦اإلمةرة

إىل ذل ٟاملكةر اُ٣ٮي ،٢اذلم ي ٫ُٕٞالؿص٪٦ ،٢ؾ اُٛ٣ٮ٣ح ل٤عىٮؿ
ُّ
دكٮف ٬ؾا النٕٮر كدج٤ٮرق إىل
ىلع االٔرتاؼ ثأ ٫٩ذ٠ؿ ،كرظ٤ح
”ٛ٦٭ٮـ الؿصٮ٣ح“ اذلم يبلز ٫٦ثٕؽ حتىي ٢االٔرتاؼٚ ،ذأػؾ
ن
ن
الؿصٮ٣ح أماكال كدْ٧٭ؿادة خمذٛ٤ح كيف ا٘٣ة٣ت ال كأيح.
كيف احلٞيٞح أف ظٌٮر أـ ٬ؾا (الؿصٗ ٢ري املكُل) يف اجله ال

يذٕؽل الكُؿ ،اذلم يُ٪ٕ٤ة ىلع كصٮد٬ةٚ ،٭ٮ ظٌٮر ثة٬خ ..دلؿد

ذ٠ؿل أزةر٬ة من٭ؽ املؿأة ذات ابلُ٪ةؿ األزرؽ٣ ،ك ٨يف الٮا- ٓٝيف
ن
ن
مؿًلـية ٕٚةال يف ظيةدٚ ،٫ؿد
زَٛ ٨٦ٮ٣ح ٬ؾا الؿص -٢اكف ظٌٮر٬ة
 ٫٤ٕٚكَؿيٞح د١ٛريق ،ا٣يت اَ٪ٕ٤ة ٔ٤ي٭ةْ ،ل أكرب دحل ٢ىلع ٦ؽل
ٛ٩ٮذ٬ة يف تن١ي ٢دٮص٭ةد!٫

ظٌٮر٬ة يف الٮا ٓٝاآلف ،ػبلؿ إٔٚةهل كردكد إٔٚةهل ،يٕؽ ن
ٝٮية
ن
ن
كمؤزؿا يف اجله ،ك٬ٮ ٦ذى ٢حبٌٮر املؿأة ذات ابلُ٪ةؿ،
كداال
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ن
كٕ٦ة٠كة هل يف االجتةق  ٨٦مٮ ٓٝإ٣جةءةٚ ،عٌٮر لكي٭٧ة ي٢ٕٛ٪

حبٌٮر األػؿل ،ػبلؿ مٮا٬ ٫ٛٝٮ.

رٗ ٥أف ظٌٮر املؿأة يٌ٪ٮم ىلع ظٌٮر األـ ثةتلٛةؼ إ٣جةءة

ظٮؿ ابلُ٪ةؿٚ ،ي٧ة ينج ٫اال٩ؽ٦ةج احليٮم ثني املؿأدني ،ػبلؿ
رمـي ٨زٞةٚيني خمذٛ٤ني /إ٣جةءة  -ابل٤ُ٪ٮف.
ُّ
دُٮر الـم كالك٤ٮؾ (دٕةيط النحنح
ظير درتدد ٛ٦ة٬ي٥
كدؽػني الكضةيؿ ،كارديةد اٌٛ٣ةء إ٣ةـ) يف اإلٚىةح ٔٛ٩ ٨ك٭ة

ثىٮرة راديكةحلح ،دٛيض إلذاثح ركاقت اخلٛ٤يةت اثلٞةٚيح ،ا٣يت
ا٩بسٞخ ٔ٪٭ة إ٣جةءة ،يف ْ٩ريد٭ة ا٣يت ا٩بس٪ٔ ٜ٭ة ٬ؾا ابلُ٪ةؿ

األزرؽ ،يف صؾكرق ابلُ٪ةحلح ا٘٣ؿبيح.

ث٧ة حي ٜٞانكضةـ ٌٕٚل ػةؿ  ٨٦املٮا ٙٝاٞ٣ي٧يح ،ا٣يت حتة٫٧٠
ن
دٌة٪٦ة  ٓ٦إ٣جةءة ،يف رصاع تنلكد٭ة املكذ٧يخ ٔرب ثيٮدةت

اتلى٧ي ٥يف قبي ٢ابلٞةء.
ن
مٮًٮاع ل٤رسد
اذل٠ؿ

إف اذلات األ٩سٮيح ،ث٧سةثح دلةؿ أك ٌٚةء درتاك ٥كدزتاظٚ ٥ي،٫
٬يبةت إنكة٩يح ٦ذضة٩جح ،اغبلنة ال ٩ةّ ٥ثح٪٭ة ،كل٪١٭ة ىلع ُّ
الؿٗ٨٦ ٥
٬ؾا اتلٕؽد ،دْ ٢دٮاٝح الٔذجةرت اٛ٣ؿدا٩يح ي
كال٭ ى
ٮيح.
ن
إثذؽاء
ٔ٪ؽ٦ة ٩ذضٮؿ يف ٔذ٧ةت رساديت رسديةت املؿأة٩ ،جن٘٢

ثةٕ٣سٮر ىلع منةٔ ٢ديضء َؿي٪ٞة ثني األظؾيح اٛ٣كةدني كاألزةزةت
كإُ٣ٮر كاثليةب ادلاػ٤يح ،ا٣يت ٩ذٕث ٔ٤ي٭ة.
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ٚي٧ة ٩جعر ٔ ٨أميةء حمؽدة يف ٬ؾق الرساديت كاألٝجيح ،كرب٧ة
ُّ
دىٮر مكج ٜملة ٩جعر ٔ ،٫٪كيف لكذة
جنؽ أٛ٩ك٪ة داػ٤٭ة ،دكف
احلةتلني ،ي٧س ٢كٔي٭ة اخلةص /ال ً٧نٕ ٢اذلم ٩ؿل ػبلهل ،لك ٬ؾق

اٛ٣ٮىض ،ا٣يت دؿا٧٠خ يف اٞ٣جٮ ٔرب إ٣ىٮرٚ ،ي٧ة دذبلٔت الؿيط
ثٌٮ ًء ال ً٧نٕ ٢يف ٩٭ةيح اجلٚ ،ٜٛذجؽك لك حمذٮيةت اٞ٣جٮ ّبلحلح
٦ذٕٛ٤ح ث٘رب ًة اتلةريغ.

٣ك٪٬ ٨ة ،ي٪٭ي ثٮص٭٪ة وٮت الؿاكم ٠آػؿ خمذ٨٦ ،ٙ٤

مٮ” ٓٝاملٮًٮع“ لرسد املؿأةٞٚ ،ؽ ا٤ٞ٩جخ األدكار ،إذ ل ٥دكذٙ
املؿأة ثأف دكٮف ”اذلات“ الاكدجح ٔ ٨ثٮظ٭ة ،ث ٢اذلات ا٣يت دؽٓٚ

ثةلؿصٛ٩ ٢ك ٫ىلع ظةٚح ابلٮح احلؿصح ك”الن١ٮيح“ املعؿًح،
ػنيح دٕؿم مىةدر قُ٤ذ ٫اذل٠ٮريح ،ا٣يت دٕ٬ ٢٧ؾق اذلات ىلع

٬ؽ٦٭ة ثآحلةت ٩٭ٌخ ىلع أٞ٩ةض ثٮظ٭ةٚ ،ةلٮًٓ ٪٬ة أمج ٫ثٮظل
ٚؿ٩كنذةئٚ ،٨ل ا٣يت وةٗخ اذل٠ؿ ىلع ٬ؾا اجلعٮ ،اذلم تكىع

اآلف هلؽ!٫٦

يف ٬ؾا اجله ال ٩ذ١ئ ىلع وٮت م٭ؿزاد املألٮؼ احل٧يِل ،لؿب٧ة
ن
أػريا ،أف ثٮظ٭ة ٣حف جت٤ينة ل١ي٪ٮ٩ذ٭ة ،ث ٢ثٮح
ا٠تنٛخ م٭ؿزاد

الؿص٬ ٢ٮ ٦ة يُٰٕ ٬ؾق ال١ي٪ٮ٩ح مؼىيذ٭ة ،ي٧ؤل ٬ؾا اٛ٣ؿاغ،
اذلم يتك ٨٦ ٢٤أٔ٧ة ٫ٝابلٮحٚ ،ي٧ذ٤ئ بنؼىيذ٭ة تلذ٧ٮ ٓٝيف

الىريكرة ،ا٣يت دىجط وريكرد٭ة ،كٝؽرد٭ة ىلع اتلضةكز ،إذ دىجط
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ن
ن
آػريا ٠ية٩ة ،دٛضؿت ٠ي٪ٮ٩ذ ٫يف دلؿل دةريغ حتٮالت الكُ٤ح ،حتخ
ن
مٮًٮاع“ هلؽـ
كط ًء آحلةت ”٠ٮ٩٭ة ذات“ كًلٮف الكُ٤ح اذل٠ٮريح ”
آحلةت ٬ؾق اذلات ،امل٪بسٞح ٕ٦ ٨٦ىن كصٮد٬ة األ٩سٮم يف اٌٛ٣ةء

إ٣ةـ ،اذلم يذضًل ٔ ٫٪اتلةريغُ٣ .ةملة اػذرصت الكي٧يةايح
ن
ٔ٧ٮ٦ة ،النؼٮص يف كّةاٛ٭ ٥كأدكار،٥٬
كاتلع٤يبلت الٮّيٛيح
كأننُذ٭ ٥ا٤٧ٕ٣يح.

ذلا ٔ٪ؽ٦ة ٩ذٕث يف وٮت ذ٠ٮرم يذٮىل ز٦ةـ الرسد يف ٩ه
ن
٪ٝةاعٚ ،إ٧٩ة ٩تك ٢٤ػبلهل إىل أٜٚ
٠ذبذ ٫امؿأة ،اختؾد ٫راكيذ٭ة

املذؼي ،٢يف قيةؽ اذلات كآػؿ٬ة ،كمؿًلـ الرصاع ثح٪٭٧ة ”إ٣جةيح-

قض ٨الكُ٤ح أك ٕ٦ذ٤ٞ٭ة“.

ٕٚرب ٘٣ح إظةحلح دؿق ٥لٮلٮة ابلٌٕ٪ل مكةرات احليك ،اذلم ال خي٤ٮ
ن
اثذؽاء ٔ ٨مٮ ٫ٕٝيف
 ٨٦دؿ٦زي ،خيرتؽ اقذ٭بلؿ اجله ،اذلم يٕ٨٤
اٌٛ٣ةء إ٣ةـ ،اذلم د٧س ٫٤ثػ”املٓٞل“ ظير جي٤ف رص ٢يذأم٢

زبةا ٨املٓٞل ظٮهلٚ ،ي٧ة ”د٭ت نك٧ةت ٬ٮاء ثةردة دٕجر ثأكرايق
كدؽأت أَؿاؼ ٔجةاذ٭ة ،د٭ٮم (الني٤ح) ىلع ٠ذٛ٭ة ٚذٕيؽ٬ة إىل ٦ة

اك٩خ ٔ٤ي.“٫

 ٨٧ٚدل٤ك ٫ي٤ذ٬ ٍٞؾا الؿص ،٢اتلٛةوي ٢اجل٧ةحلح جلكؽ ٬ؾق

املؿأة ،ظىت جلعف ث٧٭ٮل الني٤ح ىلع ٠ذٛ٭ة٧٠ ،٭ٮل اٞ٣ؿط يف
ا٘٣ـحلةت األيؿكقيح ٧ٕ٣ؿ ث ٨أيب ربيٕحٚ ،٭ٮ يبلظِ يؽي٭ة
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اجلةٔ٧ذةف ،كػىبلت مٕؿ٬ة األقٮد امل٤ذٛح ظٮؿ رٝجذ٭ة ،كرٝح
ن
مٛة٬٭ة ،ا٣يت قٞذ٭ة أمٕح الن٧ف ث٤ٮ٩٭ة اذل٬يبٚ ،أُٔذ٭ة ٚذ٪ح
ن
كقعؿا ػةوني ..يذ٤ىه ىلع لك يشء ،ظىت أذ٩٭ة املؼذببح ػٙ٤
الني٤ح!

ن
كي٧يض ٬ؾا اذل٠ؿ يف دأم ٫٤هلة٪٦ ،ذٞبل إلًةءة ُٞ٪٦ح أػؿل
ن
ى
األػؿل ،ثٕؽ أف ا٩ذ٭خ
”اك٩خ يف ص٤كذ٭ة املكرتػيح دٌٓ قةٝة ىلع
٠ ٨٦ٮب النةم .كٝؽ انكؽ٣خ ٔجةاذ٭ة ثأَؿاٚ٭ة املُؿزةْٚ ،٭ؿت
ظؽكد ثُ٪ةؿ أزرؽ  ٨٦حتذ٭ة“.

ٚ٭ة ٬ٮ حيؿص ىلع ٛ٣خ ا٩تجة٪٬ة إىل ص٤كذ٭ة ”املٕذؽة/الٮازٞح“
ن
ى
األػؿل“ كٚي٧ة ٬ؾق
يف اقرتػةا٭ة ،كاملذ٧ؿدة ”دٌٓ قةٝة ىلع
ن
اجل٤كح ،دٕ” ٨ٔ ٨٤رمـيذ٭ة الكُ٤ٮيح“ُ٦ ،جٞح ظىةر٬ة ىلع
ماك ٨٦ابلٮح ،يؿًلـ ثرصق ،حلٞةرب ثني ثُ٪ةهلة األزرؽ الٌي ٜحتخ
إ٣جةءة ،ك٦ة اك٩خ أ ٫٦دؿدؽي ٨٦ ٫زيةب ٌٛٚةًح حتخ ٔجةاذ٭ة!
ك١٬ؾا يجؽأ دؽرجيينة ٨٦ ،مٮ” ٓٝاملٕضت“ ث٭ؾق األ٩ىث ،إىل مٮٓٝ

”اٞ٣ةيض“ ،احلة ِٚتلٞةحلؽ اٞ٣جي٤ح كإرز٭ة إ٣ذيؽ! ػبلؿ تك٤يٍ
ٌ
الٌٮء ىلع إ٣جةيح ،ث٧ة دٌ٪ٮم ٔ٤ي ٨٦ ٫حم٧ٮالت زٞةٚيح ٔ٧يٞح
ُّ
ى
كيت٪ةٍل ٪٦ؾ اُٛ٣ٮ٣ح ”أدأم٢
اتلضؾر يف الٮيع اذل٠ٮرم ،ك٬ٮ ي٧٪ٮ
إ٣جةءة كٝؽ مؽدين إىل اتل١ٛري يف ٔجةءة أَلٚ ،أػؾت ذ٠ؿيةيت

جتٮب يف اعل ٥دمي ٢يٞجٓ يف داػٌلٛ٩ ،ف لٮف الكٮاد األث٭،٥
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كٕ٩ٮ٦ح احلؿيؿ ا٣رباٝحٔ ،جةءة أَل ٌٛٚةًح ٚٮؽ زٮب٭ة الٮاقٓ ،يؽم
الى٘رية ُ٦جٞح ثإظاكـ ىلع َؿؼ ٪٦٭ة ،أظةكؿ دلةراة أَل يف

ػُٮاد٭ة الرسيٕح يف ٛ٩ف ٬ؾا املاكف“.

٣ك ٨املاكف َةتل ٫اتل٘يريات ،حبك ٥د٘ري الـ ،٨٦كٔجةءة أ ٫٦ال
ي
دذضةكر ” ٓ٦ثُ٪ةؿ“ حيي ٢إىل زٞةٚح خمذٛ٤ح ،ث ٢دذضةكر ” ٓ٦زيةب
ٌٛٚةًح“ دجذِل ذلات زٞةٚح إ٣جةءة اتل٤ٞيؽيح ،ا٣يت دٔ ٓ٪٧ني

الؿص ٨٦ ٢اإل٩ؽقةس كاتلُ.٢ٛ

ىلع ٔ١ف ٬ؾق إ٣جةيح ا٣يت دكؿس ثٛذعذ٭ة ا٣يت يُ٪٦ ٢٭ة
ثُ٪ةؿ ،ثلٞةٚح ” ُّ
اتل٤ىه“ ال دجةيل ث٧ة زٮل يف الٮصؽاف ٨٦
”آيؽيٮلٮصية دأزي٧يح“ ٔؿيٞح.

ٚإمةرات الؿاكم اذل٠ؿ ل٤جُ٪ةؿ ٠ؿمـ ،كٞ٦ةر٩ذ ٫ثةثليةب

اٌٛٛ٣ةًح حتخ ٔجةيح أ ،٫٦ث٧سةثح د٧٭يؽ أك ٞ٦ؽ٦ح٣ ،ػػػ”مٮٙٝ

آيؽيٮلٮيج“ ،يُ٪ٮم ىلع املع٧ٮالت اثلٞةٚيح لٕ٤جةيح ،ك٦ة اظذ٪ٞخ
ٌ
ث ٫رشايني نكيض٭ة ٨٦ ،إظةالت رمـيح م١سٛح لكُٮة ٝٮا٩ني ابلىن
االصذ٧ةٔيح /ثٕةداد٭ة كدٞةحلؽ٬ة كأٔؿاٚ٭ة ،إ٣غ .كا٣يت أَؿت املؿأة

يف قيةؽ حمؽد ،دؿا٧٠خ يلع ٔجةاذ٭ة ٚي ٫أٗربة ٦بةت الك٪ٮات،
دكف أف حي ٜهلة أف دٛ٪ي ٔٛ٩ ٨ك٭ة ٬ؾق األٗربة املرتا٧٠ح.

ٚةلؿاكم اذل٠ؿ يكذَ ٢ي( ٙقي )ٙأ ٨٦ ٫٦أٔ٧ةؽ اتلةريغ

٣حن٭ؿق ثٮص٬ ٫ؾق املؿأة ،حلذٌةٚؿ ٬ ٓ٦ؾا الكيةؽ املعذ ٨ٞثةملةيض

كبك٦ ٢ة ٬ٮ ٝؽي.٥
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ٚ٭ؾق إ٣بل٦ةت كالؿمٮز گػ (الكٮؽ اٞ٣ؽئ ،٥جةءة ٘٦ربة

األَؿاؼ ،ك املاكف األزؿم إ٣ذي٣ )ٜحكخ دلؿد حمٛـات تنجٓ ث٭ة
احل٪ني إىل ز ٨٦مىض كاٞ٩ىض ،كإ٧٩ة ٦ياك٩زيـ دٚةيع ،ملضةث٭ح اعل٥

صؽيؽ يكىع ل٪٤٭ٮض  ٨٦األٗربة املرتا٧٠ح ،اعل ٥يؿل الؿاكم اذل٠ؿ

ثؽايةت جت٤يةد ٫يف ٬ؾا ،اهلةد ٙاجلٞةؿ اذلم د٤ٞج ٫ثني يؽي٭ة ،كيف
ن
ص٤كذ٭ة يف ماكف يجذِل لٌٛ٤ةء إ٣ةـ (املٓٞل) ،ثؽال ٔ( ٨ػؽر٬ة)،

كيف ٬ؾا ابل٤ُ٪ٮف امل٪ؽس حتخ ٬ؾق إ٣جةيح إ٣رصيح ،ا٣يت د٭ذٟ
آيؽلٮصية احلن٧ح كالكرت كإ٣يت ،ثإ٘٣ةا٭ة لٌٛ٤ةء الٮاقٓ ل٤سيةب
اٌٛٛ٣ةًح ،كإظبلهلة حم٤٭ة ٬ؾا ابلُ٪ةؿ اذلم يك٧ط ثذأَري
ُّ
دٕؿصةت اجلكؽ كدٌةريك ،٫ثةتلةيل دٛضري ماك ٨٦ابلٮح األ٩سٮم،

كإزاظح وٮرة األـ ظجحكح إ٣جةءة ،تل٪٭ي ىلع أٞ٩ةً٭ة ،يف اٌٛ٣ةء
إ٣ةـ٬ ،ؾق الىٮرة إ٣رصيح ،ا٣يت دٌ٪ٮم  ٨٦ص٭ح أػؿل ،ىلع

حم٧ٮؿ دةرييخ زٞي٦ ،٢ؽ٦ش يف م١ٮ٩ةت الٮصؽاف اثلٞةيف إ٣ؿيب.
اذلم دجةدؿ ن
رسا ا٣تنجت كا٣جكيت كا٘٣ـؿ يف ”ٔ ٥٤اجل٧ةؿ
ن
قذةرا حيٮؿ ثني النٕؿاء
اجلةٌ٬ل“ٚ ،ي٧ة ٬ٮ يكؽؿ احلضةب،

الىٕةحل ٟكاألٗؿبح كأدلةد النٕؿ اٛ٣ع ٢يف ركًح ث٬ ٨ة٩ئ!

ٚ٭ؾا الىيب ٪٬ة يذ٤ىه ىلع اجلٮاية ،ا٣يت دذ٤ىه ىلع صكؽ

األ٩ىث يف أ ٨٦ ٫٦كراء (إ٣جةءة).
ن
يف احلٞيٞح خيذجئ الؿاكم ػ ٙ٤الىٮرة اٞ٣ؽي٧ح ،يتكرت ممكاك

ثُؿؼ ٔجةءة أ ،٫٦أل ٫٩يكذ٧ؽ ٪٦٭ة قُ٤ذ ٫كٝٮدٚ ،٫ةحنكةر ٬ؾق
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ن
الىٮرة ث٧سةثح االحنكةر ملىؽر ٝٮد ٫كٛ٩ٮذق ”ل ٥أٔؽ َٛبل يؿًلي
ن
ن
ن
٦تنبسة ثٕجةءة أ ،٫٦ػؿصخ  ٨٦حتذ٭ة رصبل مةخمة ،ك٦ة زا٣خ إ٣جةءة
يف داػٌل ن
رمـا لؤلمٮ٦ح كذ٠ؿل ٔـيـة ىلع ٤ٝيب ،دٛٮح ٪٦٭ة راحئح
إ٣ٮد كابلؼٮر ٚذُٕؿ زكاية ظيةيت“.

٧ٚة ٧٬كخ ث٬ ٫ؾق املؿاة يف أذف اجلةدؿ ،ال يثري ٌٚٮهل ٚعكت،
ن
ن
دا٧٬ةٚ ،يجذ ٢ٞحتخ كطء ٬ؾا اإلظكةس
ػُؿا
ث ٢جيٕ ٫٤يكتنٕؿ
 ٨٦مٮ ٓٝادلٚةع إىل مٮ ٓٝاهلضٮـ ،ك٬ٮ يذٛةصأ ث٧ة أظرضق اجلةدؿ

”وؽ٦خ ملة دؿاق ٔي٪ةم ،رب٧ة أػُأ ٬ؾا اجلةدؿ ..أػؾت النحنح

ثيؽ٬ة اجلةٔ٧ح كٝؽ ك٬جذ ٫اثتكة٦ح م١ؿ٠ ،ي٬ ٙؾا؟ ٛ٩يس
ن
دذىةرع  ٓ٦صكؽم ،أريؽ أف أ٩ـع كأرَل ٬ؾا اليشء ثٕيؽا..
ا٬زتت اُ٣ةك٣ح أ٦ةَل كبؽأ ٠ٮب النةم اٛ٣ةرغ ي٭زت ٕ٦٭ة

كأمك١خ ثيؽم املؿدٕنتنيٝ ،ؽ٦ةم اثلةاؿدةف دؿيؽاف أف د٭جأ ٨٦
ماك٩٭٧ة ،دُؿد ادلػةف  ٨٦مٛذي٭ة ..أظؿٝخ  ٓ٦أٛ٩ةق٭ة الكٮداء
ن
٠جريا يف ٛ٩يس ،قُٞخ يؽم جبة٩يب ػةاؿدني كٝؽ أ٩٭١٭٧ة
محبنة
االردٕةش كق٪١خ ٝؽ٦ةم.

ية ظرسة ىلع ٬ؾق إ٣جةءةٛٝ ،ٮا!..

٬ؾا املاكف م٤ٮث ث٭ؾق إ٣جةءة ،د٤ٮزخ ثؿاحئح الكضةاؿ كاملٞةْل،

أال تكذ٭ض ٨أ٩ٮٚك ٥احل٧ؿاء ٬ؾق الؿاحئح؟
ن
ك ل١ين ال ألٮـ أظؽا ٚيكٚ ،٥ض٧يٕك ٥ل ٥دؽأت أ ٫ٛ٩راحئح
ٔجةءة أَل كال ملكذ ٥وؽؽ ٕ٩ٮ٦ذ٭ة“ الٮيع ا٘٣ةمي هلؾا
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الىيب/الؿص ٢ثةتلٕةرض ظؽ اُٞ٣يٕح يف ْ٪٦ٮ٦ح الـم٦ ،ة ثني
ظن٧ح إ٣جةيح ،كإٗٮاءاد٭ة٬ ،ٮ دٕةرض إل٩ذةج املٕىن الىةدـ لٮٔي.٫
ي
ٚةٕ٣جةيح ث٤ٮ٩٭ة األقٮد كملك٭ة اٌٛٛ٣ةض ،تنلك مكةظح كاقٕح

ل٤ى٧خ كاالػذجةء ،إذ دذعك ٥يف ثجيح النٕٮرٚ ،ي٧ة ختٛي٨٦ ٫
دٛةوي ٢اجلكؽ ،ثةتلةيل دىةدر املعٛـات ،ا٣يت ختةَت ابلجيح

النٕٮريح ثةأل٩ىث يف اذل٠ؿٚ .ةٕ٣جةيح دؿدجٍ ثآيؽيٮلٮصية الكرت

كٛ٦ة٬ي ٥اهلذ.ٟ

ػبلؿ ٬ؾق اتلي٧ح د٪٧ع٪ة اٞ٣ةوحٚ ،ؿوح ٩ةدرة ل٤ذأكي ٢اجل٧ةيل،

ظٮؿ إ٣جةيح ٠سي٧ح رسديحٚ ،ؿد ٬ ٢ٕٚؾا الىيب/الؿص٩ ٢ةدش ٔ٨
اتلٞةط ٘٦ـل اإلمةرة املذضةكزة يف دٕجرييذ٭ة ،تلٌةؼ إىل ْ٪٦ٮ٦ح

 ٨٦إ٣بل٦ةت املرتا٧٠ح ،يف الٮصؽاف اثلٞةيف اذلم ملك ،٫حبير
٩٭ٌخ إ٣جةيح داػ٠ ٫٤ػػ”دةثٮ“ يذى ٢ث٧ض ٢٧ممةرقةت ظؽدد٭ة
ن
ن
قةٚؿا هلؾا اتلةثٮ ،ثةتلةيل إزاظح إ٣جةيح
اثلٞةٚح ،دٕؽ النحنح ا٩ذ٭ةاك

ٔ ٨كّيٛذ٭ة اتلةرخييح االصذ٧ةٔيح ،أم ٝؿاءة ثجيح االػذجةء

كالى٧خ األ٩سٮم داػ ٢إ٣جةيح ٧٠عيٍ ٧ٝيع ل١يةف اجلكؽ،

ٕ٦ةف االظذضةصةت كالنٕةرات كاتلْة٬ؿات ،املؼجأة يف
كمبلمكح
و
دبلٚي ٙذل ٟالؿداء األقٮد ”أك٤٧ٮا اتلٞةط الىٮر ٚىٮرًل ٥ال

راحئح هلة ،وٮر ذاث٤ح صة٦ؽة ،ثٕيؽة ٔ ٨وٮرة ٔجةءة أَل ثؽاػٌل
ثؿاحئذ٭ة الـًليح.
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مل٧٤خ أكرايق امل٪سٮرة ،كػؿصخ  ٨٦املٓٞل دتجٕين ًعاكت

كٝؿٕٝح أكٮاب مةم ٚةرٗح ،ختذٝ ٓ٦ ٍ٤ؿٕٝح ٦ةء حيؿًل ٫دػةف
النحنح“.

إ٣جةيح تكذؽيع ٠سري ُّ ٨٦
الؿمٮز اثلٞةٚيح يف الٮصؽاف إ٣ؿيب،
ٌ
اكحلضةب كاخل٧ةر ،كا٪ٞ٣ةع ل٪١٭ة ٪ٝةع مٛي٠ ٙنةؼ يٌٛط أكث
م٧ة يكرت كيربز أكث ٌ
ٌ
م٧ة خييف.
ٌ
ًجةثيح زٞ٣ح ثني ا٪ٞ٣ةع ك٩ـع ا٪ٞ٣ةع ،كبني
ٚةحلؽكد دجؽك
ٌ
ٌ
ٌ
اهلؿكب كاملٮاص٭ح ،كاتلؼيف كاتلضٌل ،كا٣تكرت كابلٮح.

كحنْ٪٩ ٨ؿ إحل٭ ٨داػٔ ٢جةاةد٭٩ ،٨كةد نك ٓ٧أوٮات
ن
ن
ن
ن
ى
أػؿل ،خترتؽ
كص٭ؿا أظية٩ة
٧٬كة أظية٩ة
٠ي٪ٮ٩ةد٭ ٨كْل دذٕةىل
ٌ
ٌ
املذؼي ٢كد٭ذ ٟأقذةرق تلؽجلة ٔ٤ي٭ ٨كدؽٔٮ٩ة يف رٜٚ
ظضت
ٌ
املذؼي ٢كخنؿج  ٫٪٦إىل إ٣ةل٥
خية ٫ُ٣إحلةح ،أف ٘٩ةدر قؽي٥

ٌ
املؿصيع الٮاٝيع.
ٌ
ٌ
ٛ٩يس كذ٬ين يكذ ٢٧يف
ٚةذلات -ثذٕجري ٚؿكيؽ٧٠ -عذٮل
ٌ
ز ٥يثجخ إىل األثؽ ك٣حف  ٨٦دكر ٌ
زٌ ٨٦
اُٛ٣ٮ٣ح ٌ
ل٤ذع٤ي ٢إال ٠نٙ

ٌ
ٌ
النؼىيح األو ٢ثٛ٪ي ا٘٣جةر ٔ ٨رٌلـ اذل٠ؿيةت.
ٌ
ٌ
اجلٛيس إىل كًٓ يؽق ىلع أقجةب
ك١٬ؾا ٧١ٚة يكىع املع٢٤
ن
ٌ
ز٪٦يح ثٕيؽة ،إىل
ٔ ٢٤املؿيي ثذجنيٍ ذا٠ؿد٩ ،٫ةٝبل إيٌةق يف رظ٤ح
ٌ
ٌ
أكىل ق٪ٮات َٛٮتلٞ٪٦ ٫جنة ٔ ٨إ٣ٮام ٢البلكأيح يف دكٮي٫٪
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ٌ
ٌ
ظٞيٞيح“
اجلٛيس ،حيي٪٤ة ٬ؾا الؿاكم ثةقذعٌةرق أل ،٫٦إىل ”ٕ٦ؿٚح
ثؾاد ،٫دليجنة ٔ ٨الكؤاؿ املؿًلـم ل٪٤ه /قؤاؿ ٦٭ؽدات ا٩ذٞةؿ
الكُ٤ح!
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[]64

الضحية والجلاد في زنزانة

للقاصة الأماراتية ظبية خميس
دٮَبح:

الـ٩ـا٩ح لٞ٤ةوح ّجيح مخحف؛ ٝىح حمذ٪ٞح ثةتلٮدؿ كا،ٜ٤ٞ٣

الؿاكيح ظجحكح
منعٮ٩ح ثةألكصةع كال١آثح ،دتجؽل ػبلهلة ركح
ً
ذاد٭ة ،كدىٮراد٭ة كأٚاكر٬ة ..قضي٪ح ملاكف ٦ذٕؽد األثٕةد /ذاد٭ة،
ٗؿٚذ٭ة كالـ٩ـا٩ح اجلٛكيح ا٣يت ٬ي٪٧خ ىلع كٔي٭ة.

إذ اقذؼؽ٦خ ّجيح يف ٬ؾا اجله الرسدم ،د٪ٞيح ”اإلقٞةط“

الؿاكيح ٧٠ٮًٮع هلؾا اإلقٞةط ”الـ٩ـا٩ح“.
ٚٮّٛخ ذات كٗؿٚح ً
ادلالالت الىٮديح للك٧ح ز٩ـا٩ح:

ٛ٣ي ٘٦ةحل٬ ٜؾا اجله ا٘٣ين ،قجكىع ل٤ذٕؿؼ ىلع ادلالالت

الىٮديح للك٧ح ”ز٩ـا٩ح“ ث٧ة ٣ػ (الىٮت)  ٨٦أزؿ ٠جري يف (دٮحلؽ

املٕىن) ٔرب د٪ٞيةت اإلي٧ةء كاإلحيةء ،كاقذؽاعء املنةٔؿ اخلٛيح

اثلةكيح ،يف ٝةع اذلا٠ؿة ،ا٣يت حتي ٢إىل دالالت خمذٛ٤ح يف اٌٛ٣ةء
اجليص ..ك٪٬ ٨٦ة ٩بلظِ أف:

املؼؿج الىٮيت حلؿؼ (الـم)٬ /ٮ خمؿج أق٪ةين ”ثلٮم ،دل٭ٮر“

ثٕ٧ىن احنجةس قبلقح اجلٛف ٔ٪ؽ اجلُٞ٣ ،ٜٮة االٔذ٧ةد يف
املؼؿج ،حبير ال ي٭زت الٮدؿاف الىٮديةف ٔ٪ؽ اجلُ.ٜ
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٧٠ة أ ٫٩ظؿؼ ”حمجٮس ،اظذاكيك“ جيؿم ٚي ٫الىٮت  ٓ٦احلؿؼ،

تل٧ةـ ًٕٕ٣ .٫ٛؽـ االٔذ٧ةد ىلع خمؿص ،٫ظير يرسح اهلٮاء ثجٍء.

إىل صة٩ت أف ظؿؼ ”الـم“  ٨٦ص٭ح أػؿل -كٞٚة ملة أٝؿق أٗ٤ت
املعؽزني -ىلع ػٛ٤يح إ٣بلٝح ثني ”وٮت احلؿؼ ك٪ٕ٦ةق“ يؽؿ ىلع

(اال٩زتاع) اٞ٣ٮم.

كىلع خمؿج اجلٮف ٩بلظِ /أ ٫٩خمؿج ”ثلٮم ،دل٭ٮر“ ي٪عبف ٚي٫

صؿم اجلٛف ٔ٪ؽ اجلُٞ٣ ،ٜٮة االٔذ٧ةد يف املؼؿج ،حبير ال ي٭زت
الٮدؿاف الىٮديةف ٔ٪ؽ اجلُ٧٠ .ٜة أف ”اجلٮف“ ظؿؼ (أ٩يف) ادىةؿ
ن
حم٧١ة ،ال يك٧ط ل٤٭ٮاء ثةخلؿكج  ٨٦ا٥ٛ٣
األق ٢ٛثةألىلع ٚي٫

ٚيةػؾ َؿي ٫ٞيف األ.ٙ٩

٠ؾل ٟدؽؿ ”اجلٮف“ ىلع ا ٜ٧ٕ٣كاإلظةَح (ثُ ٨اليشء) أك
ن
د٧ك ٨املٕىن د٪١٧ة دْ٭ؿ أٔؿاً.٫
ك٩بلظِ ىلع ظؿؼ ”اهل٧ـة“ أ ٨٦ ٫٩احلؿكؼ (االٛ٩ضةريح) ا٣يت

ي٪عبف ٚي٭ة صؿم الىٮت ٔ٪ؽ اجلُ ،ٜاحنجةقة يٕي ٜمؿكر اجلٛف
ي
ن
ن
د٧ة٦ةٚ ،إذا أزي ٢ا ٜ٤٘٣املعكٚ ٥ضأة ،أظؽث اجلٛف وٮدة ،ألف

اهلٮاء يرسح دٕٚح كاظؽة٧٠ .ة أف ”اهل٧ـة“ دؽؿ ىلع اجلٮٚيح ثٕ٧ىن
”الٮاعء لٕ٧٤ىن“ كدؽؿ ٠ؾل ٟىلع الىٛح ن
اغبلة.
ك٩بلظِ ىلع ظؿؼ (اهلةء)٠عؿؼ ”حمجٮس اظذاكيك“ صؿيةف

الىٮت  ٓ٦احلؿؼ ،تل٧ةـ ًٕٕ٣ ٫ٛؽـ االٔذ٧ةد ىلع خمؿص ،٫ظير
يرسح اهلٮاء ثجٍء
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٧ٚؼؿج اهلةء ”ظ٪ضؿم٬ ،ةمف“ جيؿم ٚي ٫اجلٛف ٔ٪ؽ اجلُ،ٜ
لٌٕ ٙاالٔذ٧ةد يف املؼؿج ،حبير ال ي٭زت الٮدؿاف الىٮديةف ٔ٪ؽ
اجلُ .ٜكًلؾل ٟدؽؿ (اهلةء) ىلع احل ٜ٧كا٤ٛ٘٣ح كٔؽـ ا٪ُٛ٣ح

كاتلبليش[ ]65كرب٧ة اتلٮ ٥٬كاتل٭ضف.

ىلع ًٮء ٬ؾق ادلالالت الىٮديح ،ي٪٪١٧ة أف ٩بلظِ أف ٬ؾق
ن
األوٮات ا٣يت تنلك٭ة ظؿكؼ لك٧ح ”ز٩ـا٩ح“ تنيٓ ٪٦ةػة  ٨٦اتلٮدؿ
كاالحنجةس كا٣ترش ٜ٩كاالػذ٪ةؽ كإ٣ك ،ٙكاإلظكةس ثةألرس يف
ن
ماكف ظىةرم ًي ٜكم١ذٮـ ،ك٬ٮ ٪٦ةخ ٦أقةكم إدمةال!
ٔذجح إ٣ذجةت:
اػزت٣خ اٞ٣ةوح ٦ؽػ ٢اجله يف لك٧ح كاظؽة ذات ظؿكؼ ٝٮيح
ز ..ف ..ز ..ا ..ف ..ة٪ٕ٠ ..ٮاف ذا دال٣ح خميٛح كمٮظنح ،حمذ٪ٞح ثٕ٧ةف
األرس كاتلٕؾيت.
ا٪ٕ٣ٮاف أظؽ أٔ ٥٬ذجةت اجلىٮص ،ا٣يت يكي٧٭ة صريار ص٪يخ

املىةظت اجليص[ ،]66إذ دك ٨٧أ٧٬يح إ٣ذجح اجلىيح ،يف مكة٧٬ذ٭ة
اٞ٣ٮيح يف ٚ٭ ٥اجله كاتلٕؿؼ إحل٫؛ ثٮوٛ٭ة ٦ؽػ٤ٚ ،٫٤حف ز٧ح
َؿي ٜيٛيض إىل اجله ،ثؽكف املؿكر ث٧ؽػ( ٫٤ا٪ٕ٣ٮاف).
ٚة٪ٕ٣ٮاف ث٧سةثح ٩ه مٮازم ل٪٤ه اذلم حي ٫٤٧املنت.
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ا٣رتًليت ادلاليل:

”الـ٩ـا٩ح“ ١٬ؾا كق٧خ ّجيح مخحف ٝىذ٭ة كمٌخ خمٛ٤ح

كراء٬ة ا٣تكةؤؿ يف ٔيٮ٪٩ة /أم ز٩ـا٩ح دٕين؟ كال م ٟأف ا٪ٕ٣ٮاف

ث٭ؾق الىي٘ح ،حيي ٢إيل دالالت حت ٜٞاإلزةرة كاالٕٛ٩ةؿ كادل٬نح
دلل اٞ٣ةرئ.

يٛ٪ذط ا٪ٕ٣ٮاف ىلع دالالت دٕجرييح ٦ذٕؽدة ،جتٕ ٢اٞ٣ةرئ يُؿح

تكةؤالت كدأكيبلت ٔؽة /أم ز٩ـا٩ح؟ ك٦ة اذلم أٚىض ث ٟاىل

الـ٩ـا٩ح؟ ك٦ةذا ٤ٕٚٮا ث ٟيف ٬ؾق الـ٩ـا٩ح؟ ك٦ة ْل ردكد  ٟ٤ٕٚيف

٬ؾق الـ٩ـا٩ح؟ ك٬ ٨٦ٮ الكضةف ،ك٦ةذا ٢ٕٚ؟

كبُجيٕح احلةؿ  ٨٣جنؽ إصةثح إال إذا ختُي٪ة ٬ؾق إ٣ذجح ،كد٪ٛ٣ة

إىل داػ ٢اجله٩ .ذٛعه ٔٮامل.٫

ٚ٭ؾق إ٣ذجح املعذ٪ٞح ثةدلالالت٦ ،س٧٤ة تنْخ يف كصٮ٪٬ة

ثةألقب٤حٔٚ ،ل ٦تنْيح يف ٦نت اجله ثأرسق.

كبؾل ٟدكٮف ٬ؾق إ٣ذجحٝ ،ؽ ظٞٞخ كّيٛذ٭ة ادلالحلح ،يف
ن
دٮحلؽ ا٣تكةؤؿ كاإلزةرة كادل٬نح كاملٛةصأة دلل اٞ٣ةرئٌٚ ،بل ٔ٨
مٕٮرق ثةلزلة ا٪ٛ٣يح ،تلٮو ٫٤إىل اجلٮاب ٔ٪ؽ ختُي ٫إ٣ذجح.

ك٪٬ة يذضًل بنلك كاًط ،أف ٪٬ةؾ ٔبلٝح دالحلح كدمةحلح كزيٞح

دؿبٍ ”ا٪ٕ٣ٮاف/إ٣ذجح املؿًلـيح ل٪٤ه“ ثذٮصي ٫أ ٜٚاتلٮ ،ٓٝيف

”املنت“.
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ه
ه
:ٜ٤٘٦
ٌٚةء
املاكف

دؽكر أظؽاث اٞ٣ىح داػٗ ٢ؿٚح ٩ٮـ الؿاكيح ،ا٣يت ال ٩ذٕؿؼ
ن
ىلع ٬ٮيذ٭ة اجلٮٔيح ،إال ثٞؿي٪ح ” ٥٤ٝال١ع “٢اذلم دؿق ٥ث ٫كصٮ٬ة
ىلع دكالب املبلبف يف ٗؿٚذ٭ة ،ا٣يت تكذعي ٢إىل ز٩ـا٩ح.

يف ٬ؾق ”ا٘٣ؿٚح/الـ٩ـا٩ح“ دجؽأ الؿاكيح املذلك٧ح ثىٮت (األ٩ة)

ٚةقذؼؽاـ وٮت ”اذلات املؿًلـيح“ ٪٬ة يذى ٢ثُجيٕح جتؿبح
االٔذٞةؿ كاتلٕؾيت ٠ذضؿبح ٚؿديح ،ذلل٧ً ٟري األ٩ة ٬ٮ األكث

ٚةٔ٤يح يف ترسيت منةٔؿ الؿاكيح ”أظذ ٢٧اجلؽراف يف اجل٭ةر..
أظذ ٢٧الى٧خ ..أظذ” ٢٧أثٮ ثؿيه“ ك٬ٮ يتزنق يف ا٘٣ؿٚح ..أظذ٢٧

ال٤ٮف ابلين ..أظذ ٢٧د ٟ٤اٌٞ٣جةف جلةٚؾة زصةص٭ة ثين ٬ٮ اآلػؿ..

كقذةاؿ٬ة ٠ؾل.ٟ

أقذُيٓ أف أقذ ٓ٧إىل إ٣ىةٚري ا٣يت ال أرا٬ة ..كأختي ٢الن٧ف

ا٣يت ال أظك٭ة ..كأنىس لك يشء آػؿ.

يف ال٤ي ٢تكتي ِٞاألقب٤ح ..كيف اجل٭ةر دى٧خ األصٮبح..

كبح٪٭٧ة ..أميض كأيجء ..أػؿبل ىلع احليُةف ..كأرق ٥ث ٥٤ٞال١ع٢
ن
كصٮ٬ة ىلع ادلكالب ..كأُٗيح الرسيؿ ..كاملؼؽات“.
ظير يٕ ٢٧دُٞيٓ اجل ٢٧كاالقذٕةًح ثةجلٞةط الٮاٛٝيح٢٧ٔ ،

ال٤٭ر كاالػذ٪ةؽ ،يف كظؽد٭ة اٞ٣ةد٤ح ،يف ٬ؾا امل٪ةخ الىٮيت اذلم

حيي ٢ا٘٣ؿٚح إىل ز٩ـا٩ح دٕ ٨٦ ٜ٧االظكةس ثةٌٛ٣ةء امل٘ ،ٜ٤يف
د٧سبلت املاكف.
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كإذف ،ظ٤ٛخ الـ٩ـا٩ح/ا٘٣ؿٚح ،ث٧كةظح كاقٕح  ٜ٤ٝ ٨٦كدٮدؿ،

م١ٮ٩ةد٭ة ،كاذلات ا٣يت دٕحل ٚي٭ةٚ ،ج٤ٮرت ٪٦ةخ اال٠ذبةب
اجلٛيس ،اذلم دٕحن٬ ٫ؾق اذلات.

ن
ن
مٮدلا تلٮدؿات أظؽاث
ٌٚةء ٞ٤٘٦ة،
ٌٛٚةء الـ٩ـا٩ح ثٮو٫ٛ

م١سٛح كخمزت٣ح ،هل ػىٮويةت كممزيات دٕ١ف  ٍ٧٩احليةة داػ٢

٬ؾا ا٣جك ٜحمك ٥اال٘٩بلؽ.

املاكف الرسدم يتنلك ثُجيٕح احلؽث ،اذلم جيؿم ٚي ،٫ي
كيٌةء

احلؽث ثأثٕةدق كدٛةٔبلد ٓ٦ ٫ص٘ؿاٚية املاكف ،ك٦ة يُ٪ٮم ٔ٤ي٬ ٫ؾا

املاكف  ٨٦أزةزةت رسديح ،حتي ٢اىل اآلٚةؽ املؼذٛ٤ح يف اجله،

ٚةملاكف؛ ٣حف دلؿد اخلٛ٤يح ،ا٣يت د٤ٔ ٓٞي٭ة أظؽاث اجلهٚ ،٭ٮ

خمذرب اتلٛةٔ ،٢كيف الٮٝخ ٛ٩ك ،٫يذأزؿ كيؤزؿ يف األظؽاث ،ا٣يت

جتؿم ىلع إظؽازيةد.٫

ك٪٬ ٨٦ة هلؾق ”ا٘٣ؿٚح/الـ٩ـا٩ح“ ٧٠اكف دكر دٛةيلع يف اتلأزري

ىلع ق٤ٮؾ قضيجذ٭ة كدٮصي ٫درصٚةد٭ة ،كب٤ٮرة ٛ٩كحذ٭ة ،كْل ثؾلٟ
د٧س ٢ن
راثُة ث٪ةاينة يف املٕ٧ةر إ٣ةـ ل٪٤ه.
املاكف يؿدجٍ ثةلنؼىيح ا٣يت دذعؿؾ ىلع إظؽازيةد ٫كيف ٌٚةا،٫

ٚ٭٪ة يٞي ٥املاكف ٔبلٝح ٛ٩كيح  ٓ٦الؿاكيح  ٨٦مٮ” ٓٝثجيح
ال١ؿا٬يح“.

كٚي٧ة ْل دكؿق ٬ؾا املاكفٔٚ ،ل دكؿق ٛ٩ك٭ة يف اآلف ذاد،٫

ثذٮظؽ٬ة  ٓ٦املاكف يف ٔبلٝح ٦ذ٪ةٌٝح ،إذ دىجط ْل الـ٩ـا٩ح ٛ٩ك٭ة
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ا٣يت حتبف ذاد٭ةٚ .ةٕ٣بلٝح ثح٪٭٧ة دٛةٔ٤يحٚ .٭ٮ ماكف مٕٮرم

(الـ٩ـا٩ح) ك٦ةدم (ا٘٣ؿٚح) كمٕٮرم٦/ةدم (صكؽق).

ن
٬ؿكبة  ٨٦اذلات كإحل٭ة:
الـ٦ةف
ن
الـ ٨٦أيٌة ز ٨٦مٕٮرم ،زاجٌف ٬ةرب ،ال ي٧ك ٨اإلمكةؾ

ثُيٮٚ ،٫ٚ٭ٮ ٣حف حل ٢احلؿًلح اْ٣ة٬ؿيح ل٤ن٧ف ،أ ٫٩حل٤٭ة ادلاػٌل،
اجلٛيس اذلم تكتيٚ ِٞي ٫خمةكٚ٭ة ،كأكصةٔ٭ة ”ٔ٪ؽ٦ة يُٮؿ ذلٟ

الٮٝخ اذلم ال يجذِل ال ل٤ي ..٢كال ل٪٤٭ةر ..كٝخ ٦ذى ..٢ثبل ٕ٦ىن..
٠أ ٟ٩يف اٌٛ٣ةء ابلٕيؽ ..يف ٠ٮا٠ت ل ٥د٧٤ك٭ة م٧ف.

يٛرتق ٟالنٮؽ إىل وٮت ..وٮت ٦ة ٢٬ ..ا٣برش ٦ةزالٮا ٪٬ةؾ

ػةرج ٬ؾق اجلؽراف ..أ٦ةزا٣خ هل ٥أوٮات ..كمبل٦ط ..أ٪٬ةؾ ًٮء
دؿ ن
ػةٚخ جلٮ٦٭ ..٥ك٩٭ةر مةقٓ لٌضيض٭ ..٥دْ ٨أ ٟ٩ل ٥ى
برشا ٪٦ؾ

ز ..٨٦أ٦ة ٬ؤالء اذلي ٨ي٘ذىجٮف وٮد ٟيف لك يٮـ ٞٚؽ ظؽدت هل٥
ػة٩ح أػؿل“.

احلؽث الرسدم:

دؽكر أظؽاث ٬ؾا اجله ،ظٮؿ ٬ؾق الؿاكيح الكضي٪ح ذلاد٭ة
ن
ن
مى٘ؿا ٚذىٮر صة٩جنة ٨٦
داػٗ ٢ؿٚذ٭ة ،ا٣يت تكذعي ٢قض٪ة

ٕ٦ة٩ةد٭ة كظؿ٦ة٩٭ة كٝ٭ؿ٬ة ،يف ػٌ٦ ٥ة ختٌٓ هل ٬ؾق اذلات املٕؾثح،
 ٨٦كمٌةت ذ٠ؿل دىٮر منة٬ؽا ظٞيٞيح ل٤ذٕؾيت.
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ن
كإذا دٮ٪ٛٝة ٪٬ة ٤ٝيبل٣ ،تك٤يٍ ظـ٦ح أكرب  ٨٦الٌٮء ،ىلع ٬ؾق
ي
املُٞ٪ح املٕذ٧ح ،حني ٢إىل أف اآلزةر اجلٛكيح ل٤ذٕؾيت ،دجًف ٓ٦
النؼه املٕؾب ٛ٣رتة َٮي٤ح ،كدكٮف هلة ثى٧ةت مـ٪٦ح يف

ظيةد.٫

٤٧ٕٚيح اتلٕؾيت دؤدم إىل دٞ٭ٞؿ اإلنكةف ،إىل مؿاظ ٢ثؽاايح،

دىيج ٫ثةٕ٣ضـ ٔ ٨اتلٕةم ٓ٦ ،٢اٌٞ٣ةية كاملٮا ٙٝاملٕٞؽة ،أك

مٮاص٭ح األز٦ةت كاملٮا ٙٝاملعيُح.

كيىجط ٗري ٝةدر ىلع اتلٮاؤ ٓ٦ ٢بلٝةد ٫االصذ٧ةٔيح٩ ،تيضح

النٕٮر ثةخلٌٮع كٞٚؽاف اإلظكةس ثأ٧٬يح اذلات ،كٔؽـ اٞ٣ؽرة
ىلع د٘يري الٮا ،ٓٝكإ٩ؽاـ األم ٢يف املكذٞج.٢

 ٨٦اآلزةر اجلٛكيح النةإح ل٤ذٕؾيت ثٕؽ اٌٞ٩ةءق ،األرؽ

كا ٜ٤ٞ٣كإ٩ؽاـ اٞ٣ؽرة ىلع ا٣رتًلزي ،كال١ٮاثحف أك كمٌةت ٨٦
اتلؾ٠ؿ ادلٝي ٜتلٛةوي ٢اتلٕؾيت ،ثةلىٮت كالىٮرة.

كٝؽ يذُٮر األمؿ إىل وٕٮبةت يف اذلا٠ؿة كاٞ٣ؽرة اجلجكيح

كإ٣بلٝةت االصذ٧ةٔيح كاخلٮؼ أك الؿ٬ةب كالٮقٮقح كاهل٤ٮقح
كاال٠ذبةب.

 ٨٦ص٭ح أػؿل ،يف ا٩ذٞةؿ ظـ٦ح الٌٮء ،قٕية تلٞٛؽ ٔذ٧ةت

٬ؾا اجله ،جنؽق يت٪ةص ثؽرصح  ٨٦ادلرصةت ٝ ٓ٦ىح اٛ٣ي ٥٤اذلم

حييك ٝىح ظيةة ثؿكٚحكٮر صٮف ٩ةش ٚ A Beautiful Mind٭ؾا
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الؿص ٢أمذ٭ؿ ثؾاكا ٫احلةدٚ ،يؽٔٮق ابلجذةصٮف  ٟٛ٣أظؽ مٛؿات
االدىةؿ اخلةوح ثةٕ٣ؽكٚ ،ي٪ضط ثبكةَح كقٍ د٬نح احلٌٮر.

ك ٨٦ز ٥يذٮ ٥٬أ ٫٩يٞةث ٢مرشؼ اغمي  ٨٦كزارة ادلٚةع

األمؿيكيح ،يُ٤ت  ٫٪٦أف حيجٍ مؤامؿة قٮٚيتيحٚ ،يجؽأ ٩ةش يف
ابلعر ،كيف احلٞيٞح اكف لك ذل ٟحمي ٬ٮاصف يف ذ ٫٪٬ن
ْ٩ؿا

ملؿً ٫ثةٛ٩ىةـ النؼىيح.

ن
ن
قٮءا ،كيْ ٨أُ٦ ٫٩ةردا ٨٦
دـداد ظة٣ح صٮف ٩ةش اجلٛكيح

ٔ٧بلء ركس ،كحيةكؿ اٛ٣ؿار ٪٦٭ ،٥ث ٢يؿٚي صٮف ٩ةش اتلٕةم٢
ن
ٕ٦٭٪ّ ،٥ة  ٫٪٦أ٩٭ ٥ػةَٛني ركس.
ن
قٮءا أ ٫٩يٞٛؽ وٮاث ٫كحيةكؿ إٗؿاؽ َ٫٤ٛ
كاألمؿ األكث
الؿًيٓ ،ث ٢كيكذت رقةا ٢إىل ا٣ػػػػ  ،FBIكإ٣ؽيؽ  ٨٦اجل٭ةت

احل١ٮ٦يح كخيرب ٥٬أف ٪٬ةؾ مؤامؿات ػةرصيح ًؽ ادلك٣ح ،كٍل٭ة
يف احلٞيٞح دلؿد ٬بلكس يٕةين ٪٦٭ة صٮف ٩ةش ،ن
ْ٩ؿا حلةتل ٫اجلٛكيح
الكحبح٧٠ .ىةب ثةٛ٩ىةـ يف النؼىيح أك Paranoid Schizophrenia

ك١٬ؾا يٞؿر صٮف ٩ةش أف يجذٛي كيك٬ ٨ٔ ٙبلكق ،٫ك
ن
حيةكؿ جتة٤٬٭ة ثؽال  ٨٦دؽ٦ري ظيةدٚ ،٫يٞؿر إ٣ٮدة إىل صةٕ٦ح
ثؿيجكذٮف ،ا٣يت أوجط ٚي٭ة راحكة ٞ٣ك ٥الؿيةًيةت٧٠ ،ة اقذُةع

أف حيى ٢ىلع صةاـة ٩ٮب ٢يف االٝذىةد اعـ  1994تلُٮيؿق ْ٩ؿيح
األٕ٣ةب[.]67
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ن
كيف ٬ؾا اجله ٩ؿل ّبلال  ٨٦ذل ٟيف مؼىيح الؿاكيحٔٚ ،ل

٦٭ضكح ث٭ؤالء اذلي ٨دؿا ٥٬كال دؿا-٥٬دذٮ٧٬٭”٥أقذُيٓ أف أرا٥٬
أ٦ةَل ..ك ٥٬يكذٛؿٗٮف األقب٤ح ..كأصيج٭ ..٥أٝٮؿ هل ..٥ذل ٟاذلم

يٮدكف ق٧ةٔ ..٫كال ينجٕٮف ..كل٪١ين ال أرا ..٥٬كال أرل ٛ٩يس..
ن
٪٠خ أكد لٮ أ٩٭ ٥اك٩ٮا جي٭ـكف ٌ
يلع ..أظية٩ة ..ليك ال أ٩ذْؿ ..ال

أ٩ذْؿ.

ن
اكثٮقة٬ ،ؾا الىعٮ اذلم يُٮؿ..
لك يشء يف الىعٮ اكف
ن
كحلةؿ ..أظية٩ة.
كيُٮؿ ..ثبل ٩٭ةيح ..أظةكؿ أف أ٩ةـٚ ..بل أ٩ةـ ..أليةـ..
و
ن
ن
كٔ٪ؽ٦ة أ٩ةـ ..أصؽ أوٮادة اعحلح ..كَؿٝة اعحلنة يٮْٝينٚ ..بل أٚـع

٪٦٭ ..٥كل٪١ين أٚـع  ٨٦الىعٮ .يف ال٤ي..٢

كأ٩ةـ ٩ٮ٦ح ا٘٣يجٮبح٪ٔ ..ؽ٦ة أوعٮ أوعٮ ىلع أقب٤ذ٭ .٥ملؽة
َٮي٤ح ختي٤خ أف ٪٬ةؾ ن
ق٧ة يف األك ..٢يؽقٮ ٫٩يل يك ال أ٩ةـ ..كال

أوعٮ ..رٌٚخ إُ٣ةـ ..كٔ٪ؽ٦ة صٕخ أك٤خ اخلب ..كرشبخ
املةء ..كدػ٪خ الكضةاؿ” ..قضةاؿ.“٥٬

اثليةبٛ٩ ..ك٭ة ..ابليةض ٛ٩ك ..٫ال٤٭ضح املذ١ؿرة ..الٮصٮق ا٣يت

تنج٭ين ..كال تنج٭ين ..أص٭ـد٭ ٥الى٘رية ..ككصٮ٬٭ ..٥ا٣يت د٤ذىٜ

ٚي٭ة راحئح اللكب.

٪٠خ أرل كصٮ٬٭ ٥لك يٮـ ..كأنكة٬ة لك يٮـ… ثٞيخ إُٞ٣ح

الكٮداء ىلع ٔيين ..ظىت ٔ٪ؽ٦ة ٝؿركا أف ي١ٛٮ٬ة .كبٌف اجلٮر الٮٝط

٬ٮ الٮظيؽ اذلم يى ٢إىل كصٔل ٪٦٭.٥
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ن
اتلٕؿيح أكال ..اتل٭ؽيؽ زة٩ينة ..أف يكرسكؾ ٦سٔ ٢ٮد احلةق٧ني..

كحيؿٝٮا ظؿارة ٤ٝج ٟثني أيةدي٭ ..٥اتل١ؿار ألٝٮال ..ٟأف دٞٮؿ..
كدٞٮؿ ز ٥دٞٮؿ اليشء ٛ٩ك ٫مؿة زة٩يح ،كزةثلح ،كراثٕح ..ك١٬ؾا“.

ك٪٬ة دجذ ٢ٞالؿاكيح  ٨٦احلؽير ٔ٧ة ظؽث (هلة) إىل احلؽير

ٔ٧ة ظؽث (هل) ٛ٪ٚةصأ بنؼه آػؿ أمج ٫ثٌيٮؼ ركايةت ٦ةرًلزي

إ٣ةثؿي٣ ،٨حكخ دلي٪ة أدىن ١ٚؿة مكجٞح ٔ”٫٪ز٦ ٥ةذا ٤ٕٚخ أ٩خ
ثةلٌجٍ ..ك٦ة اذلم يؿيؽك ٥٬ ٫٩ثٕؽ أف ٌ
ٔؿكؾ لك د ٟ٤املؿات..

أ٩خ ال دٕؿؼ ٗري أ٩٭ ٥كدكا ل ٟأف دؿل ٔٮردٕ٦ ٟ٭ ..٥ك٥٬
م١كيٮف ثةبليةض ..كبةجل٭ةز.

يف احل٧ةـ ..يك ٍٞاملةء ثٕٚ ٙ٪ٮؽ الؿأس ..دؿيؽ أف د٘ك ٢راحئح
ن
وٮد٭ ..٥ثيؽؾ أكال ..ثأّةٚؿؾ زة٩ينة ..ز ٥ثأق٪ة ..ٟ٩يف األػري يتجؼؿ

لك ذل ٟاملةء ..كًلأ ٟ٩ل ٥د٘تك ..٢كال يجًف  ٫٪٦إال ُٝؿدةف كاظؽة
يف ٔي ..ٟ٪كاثلة٩يح يف ادل٦ةغ ..يف اٞ٣ةع ،ن
د٧ة٦ة“ ٚ٭ْ ٢ل تكذ٨٦ ٢
ذاد٭ة ذادة أػؿل دٕحل اتلضؿبح ٛ٩ك٭ة ٚذؼٌٕ٭ة لؤلقب٤ح ،أـ أف
ز٧ح كصٮد ظٞيٌف لنؼه يف ظيةد٭ة دٕؿض ل٤ذٕؾيت.

الؿاكيح (اذلات) كاآلػؿ ،لك٧٬ة دٕؿض ل٤ذٕؾيت كاٙ٪ٕ٣

اجلكؽم كاجلٛيس ،إذ دىٔ ٙضؿٚح اجلبلدي ٨كٝكٮد٭ ،٥ا٣يت

جتكؽت يف ممةرقةد٭ ٥ا٣بنٕح ،ثذٕؿيح ٬ؾا اآلػؿ ،اذلم حتيك ٔ٫٪

٦س٧٤ة اٗذىجٮا أٚاكر٬ة٦ .ة حيي ٢إىل أف اٞ٣ةوح رب٧ة دٞةث ٢ثني
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اعملني ٦ذ٪ةٌٝني /اعل ٥ظٞيٌف كاٝيع ،كاعلٛ٩ ٥يس ٦ذٮ ٥٬يٕةدؿ

الٮا ٓٝاحلٞيٌف.

٦س٤خ الؿاكيح دكر الٌعيح الكةٔيح ٌٛ٣ط اجلبلد ثةل١ن٨ٔ ٙ
ممةرقةد ٫إ٣ؽكا٩يح ككوٛخ منةٔؿ٬ة ،ك٦ة مؿت ث ٨٦ ٫دٕؾيت

داػ٬ ٢ؾق الـ٩ـا٩ح ٔرب ٘٣ح ٦ذٮدؿةٔ ،ربت ػبلهلة األظؽث ٠ؽٞٚح
مٕٮريح ،دُ٪ٮم ىلع ديةرات االظةقحف املؤملح كاملنةٔؿ املعٞٮ٩ح

ثةخلٮؼ ”مؿت ظيةيت لك٭ة أ٦ةَل٪٦ ..ؾ حلْح الٮالدة ..كظىت حلْح

اجلؽراف الٌيٞح ..لك٭ة مؿت ..اُٛ٣ٮ٣ح ..كاأل ..٢٬كابليٮت..

كا٪ٕ٣ةكي ..٨كالكٛؿ ..كا ..٢٧ٕ٣لك أٚاكرم مؿت  ٨٦أ٦ةَل ..اعريح..

أ٦ةـ ٔيٮف كأيةدم كأصكةد د٘ذىج٭ة حلْح ٤ٚعْح ..كٌل٩ٮا الي٤٧ٮف
 ٢ٕٚ ٨٦االٗذىةب ..ذل.ٟ

يتجةدلٮف أ٦ة٪٠٭ ..٥كيذٞةق٧ٮف ز٪٦٭ ..٥ثحين كبح٪٭ ٥أ٦ذةر .اك٩ٮا
ن
 ٥٬اُ٣ةك٣ح ..كًل٪خ أ٩ة ال١ؿيس اخلنيب .أظية٩ة اكف ا٘٣سيةف ي٧ؤل

رأيس“.

246

[]68

مزيج رائحة القهوة والتاريخ في عندما يأتي المساء
للقاصة الإماراتية فاطمة المزروعي

يف ٬ؾا اجله اذلم د٧زتج ٚي ٫راحئح اٞ٣٭ٮة ثؿاحئح اتلةريغ،
دٞٮد٩ة ٚةَ٧ح املـركيع ،ثني زٝةٝةت يح مٕيب ،يٕش ثةحلؿًلح
كا٣جنةط ٨٦ ،ػبلؿ مؼىيح راكي٭ة ،اذلم د” ٓ٪ٞث٪ٞةع املؾ٠ؿ“
٠ي٧ة حيى ٢ىلع مـيؽ  ٨٦احلؿيح يٞذٌي٭ة اجله ،اكجل٤ٮس يف
ٓٞ٦ل مٕيب ي٧ٮر ثةحليةة ،ثىعجح رصٗ ٢ؿيت.

ن
”إف ٛ٦٭ٮـ اٌٛ٣ةء يف الرسد كاظؽ ،ل ٫٪١يذؼؾ أماكال ٦ذٕؽدة،

ٚ٭ٮ اٌٛ٣ةء اجل٘ؿايف ث٘٤ح ثٮر٩ٮؼ ،ك٬ٮ اٌٛ٣ةء اجليص٪ٔ ،ؽ
٦حني ٢ثٮدٮر ،ك٬ٮ اٌٛ٣ةء ادلاليل ٧٠ة يك٧ي ٫صريار صيجيخ،
كل ٫٪١يف اتلع٤ي ٢اجل٭ةيئ ،رؤيح تنلك وٮرة ٦ذاكم٤ح نك٧ي٭ة
(اٌٛ٣ةء)“[.]69

ن
كىلع ًٮء ٬ؾق اخلٛ٤يح ،جلة أف ٩ذٮ٤ٝ ٙٝيبل ٔ٪ؽ روي ٙدال٣يت

(الـٝةؽ) ك(املٓٞل)ٚ ،ةملٓٞل ٬ٮ املاكف اذلم ي٤ذٌف ٚي ٫اجلةس،
ث٧ؼذ ٙ٤مٮإٝ٭ ٥يف دؿادبيح ق ٥٤اٞ٣ي ٥اهلؿَل ،يتجةدلٮف األػجةر،
كدذؼ ٢٤رمٛةت النةم كاٞ٣٭ٮة ظاكيةد٭.٥
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ك٬ٮ مٮاز لٌٛ٤ةء اخلةص (ابليخ) ،كاملٓٞل ٠ػ(ماكف اعـ) ال

ينرتط ٚي ٫أف يكٮف ركادق  ٨٦قاكف ا٣يح ،أك املاكف اذلم ي٪٭ي

ٚي٬ ٫ؾا املٓٞل.

 ٨٦ػبلؿ املٓٞلُ٩ ،ة ٓ٣كصٮق ثٕي زبةا ٨املٓٞل .كإ٣ةثؿي٨٦ ٨

أ ٢٬الـٝةؽٚ ،ؿكاد املٓٞل كقاكف ٬ؾا الـٝةؽ  ٨٦ ٥٬-ا٣بكُةء،
اذلي ٨د٪٭ي ىلع اعدٞ٭ ٥و٪ةٔح احليةةٚ ،٭ ٥كٝٮد اتلةريغ٦ -ة٥٬

قٮل إ٩اكس دي٧ٮٗؿايف جل ٍ٧احليةة يف ٬ؾق املُٞ٪ح النٕجيح.

ك ٨٦ػبلؿ ٬ؾق إ٣بلٝح اتلٛةٔ٤يح ثني املٓٞل ٌٛ٠ةء اعـ،

كالـٝةؽ ٌٛ٠ةء أكث ٔ٧ٮ٦يح كرظةثح ،دتنلك اٛ٣كيٛكةء املجٕثة

حليةة ”مٕت ٬ؾا الـٝةؽ“ كمٮٕٝ٭ة  ٨٦مٮ” ٓٝثجيح املؿاٝجح“ ٨٦
الؿص ٢ا٘٣ةمي ،اذلم داكـ ىلع اجل٤ٮس أ٦ةـ املٓٞل ،ي٤ٞت يف ٠ٮ٦ح
صؿااؽق اٞ٣ؽي٧ح.

٧٪ٚيض  ٓ٦الؿاكم يف ز ٨٦دٕةٝيب ،داػ ٢دااؿة ز٪٦يح دكريح،

حيةيك ز ٨٦الٮا ٓٝكال حية٠ي ،٫يف روؽق حلؿًلح اجلةس كاحليةة.
جلذٕؿؼ ىلع منةرؼ املكةء ىلع ،ظاكيح ٬ؾا املٓٞل اٞ٣ةثٓ يف زٝةؽ
أظؽ األظيةء النٕجيح امل٭٤٧ح ،ا٣يت ي٧ؿ ث٭ة اتلةريغ ٔٛٮ اخلةَؿ.

أف ٚةَ٧ح املـركيع ثةػذيةر٬ة هلؾق اتلي٧ح املؿًلجح ،يف ٩ه

ٝىيص ٝىري ،إ٧٩ة دىةرع  ٨٦ػبلؿ دُٮيؿ أق٤ٮب٭ة كآحلةد٭ة٧٠ ،ة

جت٤خ يف املض٧ٮٔح ”-كص ٫أرم٤ح ٚةد٪ح“ -ثذٮّي ٙد٪ٞيةت الرسد
احلؽيسح ،جل ٢ٞجتؿبح مٕٮريح ٔ٧يٞح ادلال٣ح.
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جتؿبح مك١ٮ٩ح ثةألقب٤ح ،ينٕؿ ػبلهلة اٞ٣ةرئ ،ىلع اجلعٮ ذاد٫

اذلم ينٕؿ ث ٫الؿاكم ،جتةق كًٕ ٫الٮصٮدم ،كجتةق رص ٢املٓٞل

كاحليةة ا٣يت ظٮهل٣ .حف ٠نة٬ؽ أك مؿاٝت لؤلظؽاث ٨٦ ،مٮٓٝ
إ٣ةثؿ احلٮَل ل٤ـٝةؽ .ث ٨٦ ٢مٮ ٓٝاملنةرؾ يف و٪ةٔح احلؽث

الرسدمٚ ،ةلؿاكم يف ٩٭ةيح اجله ،حي ٢حم ٢املؿكم ٔ” ٫٪رص٢
املٓٞل املؼذيف“.

٬ؾا الؿص ٢ث٧سةثح مؼىيح مؿًلـيح يف اجله ”رص ٢املٓٞل“

يؤقُؿق اخليةؿ النٕيبٚ ،ةملضذ ٓ٧ثُجيٕذ ٫يذٮصف  ٨٦املض٭ٮؿ

كا٘٣ةمي ”يف ابلؽايح اكف أ ٢٬الـٝةؽ يْ٪ؿكف إحل ٫حبؾر،
يذٛعىٮف مبلحم ٫ا٣يت أوجعخ ٦٭ؽدة ثةخلؿي ،ٙحيةكلٮف اتلٮٗ٢

إىل ٔيجي ٫احلةددني ،حمةكالد٭ ٥دٛن٠ ،٢سريكف صةزٚٮا ثةالٝرتاب
 ،٫٪٦حتؽزٮا  ،٫ٕ٦قألٮق ٔ٠ ٨ٮ٦ح اجلؿااؽ ا٣يت ي٪٭ةؿ ٔ٤ي٭ة ثةٞ٣ؿاءة
لك مكةءٚ ،بل يذٞ٤ٮف إال حتؿؾ مٛذي ٫ثؿ٩ني ٦ذى ،٢ثكبلـ ٗري
ٛ٦٭ٮـ“.

ٚةلؿاكم حي ٢حم٦ ٫٤ةخلنة ٚؿاغ املاكف كالـ٦ .٨٦ة حيي ٢إىل اٞ٣ةرئ

حلع ٢حم ٢الؿاكم ٬ٮ اآلػؿ ك١٬ؾا دكاحل( /ٟرص ٢املٓٞل„
الؿاكم‟„اٞ٣ةرئ)ٚ .ةٞ٣ةرئ ٗري املكُل ،ث٧ٮٗ ٫ٕٝري املعؽد يف
الـ٦ةف كاملاكف يٕةدؿ املؿكم ٔ( ٫٪رص ٢املٓٞل=اٞ٣ةرئ)٬ ،ؾق
إ٣بلٝةت اجلؽحلح اخلبلٝح ،ا٣يت اُ٩ٮل ٔ٤ي٭ة ٩ه ”ٔ٪ؽ٦ة يةيت
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املكةء“ ٬ٮ ٦ة ٔ٪ح٪ةق ثةٔذ٪ةء ٚةَ٧ح املـركيع ،ثذ٪ٞيةد٭ة الرسديح يف
اػذيةر ٬ؾق اتلي٧ح اخلىجح ،ا٪٘٣يح ثةإلظةالت.

كحن٩ ٨ذٮٗ ٢يف أٝجيح ٬ؾا اجله ،داٚئ ال٘٤ح ك٩ذضٮؿ يف د٬ة٣زيق،

ىلع ًٮء م٧ٮع املكةء املرتاٝه ،يف دالالت ا٪ٕ٣ٮاف ،ال ٛ٩ذأ
٩تكةءؿ ٔ٬ ٨ؾا الؿص ،٢اذلم جي٤ف إحل ٫الؿاكم ا ،٢ُٛ٣أ٬ٮ
مؼىيح ظٞيٞيح يف كا ٓٝاجله ،أـ أف ا ٢ُٛ٣يذٮ٦ ،٫٧٬س٧٤ة دٮ٥٬

اجلةس كصٮدق ثح٪٭.٥

الؿاكم املذلك ٥املؾ٠ؿ ،يذبلٔت ثؾل ٟاخليٍ الؿٚيٓ ،اٛ٣ةو ٢ثني
ي
الٮاٝيع كالبلكاٝيع ،ثني احلٞيٞح كاخليةؿ .كيؿَل ث٪ة يف جلح ٩ٮع
ػةص  ٨٦اتلؼيي ،٢ال يذ٧زي ٔ ٨الٮا ٨٧ٚ .ٓٝػبلؿ دٛةٔ ٢اإلنكةف

 ٓ٦املاكف دذؽ ٜٚاحليةة ،كدأػؾ األميةء ٪ٕ٦ة٬ة كدالالد٭ة.

أف دال٣ح (املكةء) ختٌٓ جلؽؿ اآلحلةت الرسديح ،إذ حتي٪٤ة إىل

تكةؤؿ٦ /ة اذلم قيعؽث ث٧ضئ املكةء٠ ،ؽال٣ح ىلع ثؽايح اجل٭ةيح

ل٪٤٭ةر ،ثك٦ ٢ة حيي ٢إحل ٨٦ ٫الؿ ٜ٦األػري ل٤عؿًلح كا٣جنةط،
الزلاف يٌٛيةف ث٪ة إىل ا٘٣ؿؽ يف جلةج ال٤ي ٢كأمضة.٫٩

يٞؽـ جلة الؿاكم احلاكيحٔ ،رب روؽق لٮٝةآ احليةة يف ٬ؾا ا٣يح

النٕيب ،يتذجٓ ػبلؿ ذل ٟمكةر ظيةد٬( ٫ٮ) ٪٦ؾ اُٛ٣ٮ٣حٚ ،يٌ٪ٮم

٬ؾا املكةر ىلع مكةر آػؿ ،يذٕ ٜ٤ثؿص ٢املٓٞل ،اذلم يؽاكـ ىلع
اجل٤ٮس ثني صؿااؽق٣ ،ك ٨احلاكيح ال دجذٔل ٪٬ة.
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يكيع ٬ؾا ا ٢ُٛ٣إىل دتجٓ قرية ظيةة ٬ؾا الؿص ٢ا٘٣ةميٚ ،بل
ن
د٧ة٦ة٣ ،ك٨
حيى ٢قٮل ىلع ال٤عْح احلةرضةٚ ،ةملةيض دل٭ٮؿ
احلةرض يكن ٨ٔ ٙا٦ذؽادات يف املةيض .أم ”حتيني املةيض“

ًَ ٨٧ؿاكة احلةرض.

يٕ٬ ٢٧ؾا الؿص ٢ا٘٣ةمي ،ىلع دُٮيؿ كيع ا ٢ُٛ٣كإدراٚ .٫٠٭ٮ

رٗ ٥كصٮدق اُ٣ييف ٛ٠ةٔ ٢يف اجله ،إال أ ٫٩ظةرض ثٞٮة ً٨٧
ابل٪ةء الرسدم ،ال ٠ػ(ٝةرئ صؿااؽ ٝؽي٧ح ،ثٞ٠ ٢ةرئ ل٪٤ه)،

ٚةجله ي٧ذه (ظاكيذ ٫ا٘٣ةمٌح-ظاكيح اٞ٣ةرئ) ،كينيٕ٭ة يف

٪٦ةػ ٫املكةيئ ،املـيش  ٨٦راحئح اٞ٣٭ٮة كاتلةريغ ،كاألوٮات امل٪جٕسح

 ٨٦املٓٞل كاجلةس يف ٬ؾا الـٝةؽ ،زٝةؽ ظيةد٪ة.

الـ ٨٦يف ٬ؾا اجله أمج ٫بكةٔح رم٤يح ،إذ يجؽأ يف (َ ٢ٛصؽيؽ

آػؿ) يذؼؾ املكةر ٛ٩ك ،٫اذلم اختؾق ا ٢ُٛ٣اذلم قجٚ ،٫ٞي١رب

كحي ٢حم ٢ذل ٟالؿص ،٢اذلم دذ٧٤ؾ ىلع يؽيٚ ،٫يٕ٦ ٢ٞ٪ةر ٫ٚإىل

َ ٢ٛآػؿ يف ٬ؾا الـٝةؽ ،ك١٬ؾا دكاحل ٟيكذ٧ؿ رم ٢الكةٔح ،يف
ن
ا٦ذىةص ٦ةء املٕؿٚح صيبل ثٕؽ صي ،٢حل٪٧ع٭ة يف ال٤عْح احلةرضة،
ا٣يت تكترشؼ املكذٞج ٢ُٛ٣ ،٢صؽيؽ.

دؿل ٦ة اذلم اكف حيك ٫ذل ٟالؿص ٢ا٘٣ةمي( ٨٦ ،ثجيح مٮ٫ٕٝ

املٕـكؿ) كقٍ اجلةس ٠ضـيؿة اغمٌح يف أرػجي ٨٦ ٢الن١ٮؾ

كاهلٮاصف كا٪ْ٣ٮف ..ظٮهلة صـر اجلةس كاألزٝح ك٬ؾا ا ،٢ُٛ٣اذلم
حيةكؿ ٦ؽ اجلكٮر ،ثني ٬ؾق اجلـر املٕـك٣ح يف أرػجي٤٭ة الؿمٌل.
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دؿل ٦ة ٬ٮ ٞ٦ؽار األل ،٥اذلم ظى٤ٔ ٢ي٬ ٫ؾا الؿص ،٢حلؼذةر

٬ؾا املٮ ٓٝالرسدم املٕـكؿ ،يؿاٝت  ٨٦ػبلهل ٔـ٣ح اجلةس كاملاكف،
ك٩ىيت لك ٪٦٭ ٨٦ ٥الٮصٓ كاحليةة كاملرسات كاألظـاف.

دؿل  ٢٬اكف ٬ؾا الؿص ٢ينٕؿ ث٧ة حيك٬ ٫ؤالء اجلةس ظٮهل،

ث٭٧ٮ٦٭ ٥إ٣ة٦ح كاخلةوح ،أـ أ ٫٩ا٠ذىف ث٧ؿاٝجح احلةرض ٨٦ ،ػٙ٤
األػجةر احلٮ٦يح يف صؿااؽق اٞ٣ؽي٧ح ،د ٟ٤األػجةر ا٣يت د٧ذؽ يف

حلْذ ٫الؿا٪٬ح ،كتنلك٭ة ٠جؽي ٢لـٝةؽ احلةرض.
ن
 ٢٬ا٠ذىف ظٞة ثٞؿاءة صؿااؽق اٞ٣ؽي٧ح ،كاػذىف ٚضأة ٦س٧٤ة صةء
ٚضأة١٬ ،ؾا دكف أم أزؿ! ٞ٠ةرئ جله ،يـكؿ ٦ة خي ٨٦ ٫ٛ٤اُ٩جةع،

يف الكُؿ األػري ،ثٕؽ أف ظى ٢ىلع اإلصةثح!

يٛ٪ذط ٬ؾا اجله ثٞٮة ،ىلع ٌٚةء كاقٓ  ٨٦ادلالالت ،ي٪٧ع٭ة

الـٝةؽ ٪ٞ٠ةع ختذىب ػ ٫ٛ٤احليةة ثى٪ةٔ٭ة كًعةية٬ة .ثثزؿاد٭ة

ك٧٩ي٧ذ٭ة كأقةَري٬ة كأػجةر٬ة اٞ٣ؽي٧ح املذضؽدة ،كػيجةد٭ة،

كا٩ذىةراد٭ة ك٬ـاا٧٭ة ،ظير يذٮ ٙٝالـ ٨٦حل ٢٧١دكرد ٫يف اجلُٞح
ذاد٭ة ،ا٣يت رسل ٪٦٭ةٚ ،ةبلؽايح ْل اجل٭ةيح ٛ٩ك٭ة .مىري مؿٔت

كخمي!ٙ

إف رظ٤ح الؿاكم احلٮ٦يح ٔرب الـٝةؽ ٨٦ ،كإىل املؽرقحٕ٠ ،ذجح

أكىل يف ق( ٥٤ا ،)٥٤ٕ٣ز ٨٦ ٥كإىل اجلةٕ٦ح (ٕ٤ٝح املٕؿٚح)ٚ ،ة٢٧ٕ٣
٧٠رسح ل٤عيةة الٮإٝيح (و٪ةٔح املكذٞج..)٢
252

٬ؾق الؿظ٤ح يذ ٥دىٮيؿ منة٬ؽ٬ة ،ثٕؽقةت الرسد ،كْل دجذ٢ٞ

ثُؿيٞح منةث٭ح ٕ٣ؽقةت آالت اتلىٮيؿ يف الكح٧٪ة ،يف ظؿًلذ٭ة

داػ ٢الـٝةؽ..

كظؿًلح احليةة كاجلةس ،كإٔٚةهل ٥كردكد إٔٚةهل ،٥جتةق ٦ة حيؽث

ظٮهل ،٥كٗيةث٭ ٥اٛ٣ةصٓ يف اتلةريغٚ ،٭ ٥ل ٥حيكٮا ثٮصٮد ٬ؾا

الؿص٪ٔ ،٢ؽ٦ة صةء ل٧٤ؿة األكىل!

٧٠ة ل ٥حيكٮ ث٘يةث٪ٔ ٫ؽ٦ة اػذىف!

٧٠ة  ٨٣حيكٮا حب٤ٮؿ الؿاكم حم ،٫٤حل٧ؤل ماك ٫٩النةٗؿ! اذلم

ػ ٫ٛ٤يف ٬ؽكء كو٧خ!

ٚ٭ ٢قيعكٮف ثؾكاد٭ ٥ك ٥٬حي٤ٮف حم ،٫٤ال  ٨٦مٮٝ ٓٝةرئ ٩ه

ٚةَ٧ح املـركيع ،ك٣ك ٨٦ ٨مٮٝ ٓٝةرئ ٩ىٮص اجلؿااؽ اٞ٣ؽي٧ح!

ٚاك٦ريا الؿاكم ال د٤ذ ٍٞاملْة٬ؿ اخلةرصيح الكُعيح ،حليةة أ٢٬

٬ؾا الـٝةؽ ،كإ٧٩ة دذٕؽا٬ة إىل األٔ٧ةؽ ادلاػ٤يح اخلٛيح لكاكف ٬ؾا
الـٝةؽٚ ،ذ١ن ٙال ٦جةالد٭.٥

يذ١ٮف ٬ؾا اجله  ٨٦مؼىيتني ث٧سةثح ز٪٦ني /الـ ٨٦األكؿ ٬ٮ
ن
”املةيض املكذ٧ؿ يف احلةرض“ ممسبل يف رص ٢املٓٞل”٪٬ةؾ ىلع ٕٞ٦ؽ
ن
صةلكة ،يف أكاػؿ اخل٧كني ٧ٔ ٨٦ؿق ،دٞٮس ّ٭ؿق
ػنيب دؿاق
ن
ن
كك٪٬خ مبلحم ،٫دٞرتب  ٫٪٦جتؽق كظيؽا ،لك ،ل ٥يك ٨كظيؽا

٪٬ةؾ٠ ،ٮ٦ح ٠جرية  ٨٦اجلؿااؽ اٞ٣ؽي٧ح ،مٮًٮٔح ىلع اُ٣ةك٣ح،

جبٮار ٠ٮب النةم ،يٞؿؤ٬ة ث٪٭ ٥مؽيؽ“.
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ن
كالـ ٨٦اثلةين ٬ٮ ”احلةرضاملكذ٧ؿ“ممسبل يف وريكرة النةب ٪٦ؾ
ن
اكف َٛبل ٦٭ذ٧ة ثٕٮال٬ ٥ؾا الؿص ،٢إىل أف ظ ٢حم- ٫٤ك٬ٮ ٦ة ٔ٪ح٪ةق
ن
قٛ٤ة ثذعيني املةيض ًَ ٨٧ؿاكة احلةرض”َٮاؿ الك٪ٮات ٪٠خ

أر ٫ٞ٦يف م٘ ،ٙأدةثٕ ٫ثٮ ٓ٣م١جٮت ،كٔي٪ةم حتؽك٧٬ة الؿٗجح يف
اجلْؿ إحل ٫كاجل٤ٮس .٫ٕ٦

أق ٓ٧اهل٧ف اذلم يؽكر ظٮيلٚ ،يذٛةٔ ٢يف أٔ٧ةيق كيذعٮؿ إىل
ن
٦ة ينج ٫احلاكيةت ا٣يت ٪٠خ أقٕ٧٭ة  ٨٦صؽيت٦ ،سرية يف ػيةيل
اٌٛ٣ٮؿ كاخلٮؼ ن
ٕ٦ة.
أدؾ٠ؿ أ٩ين ظي٪٭ة ٪٠خ يف اثلة٩يح ٔرشة ٧ٔ ٨٦ؿم٠ ،سريا ٦ة

أظةكؿ االٝرتاب  ،٫٪٦أدٛعى ٫ثٕيين ،ل ٥ي٤عِ ْ٩ؿايت ،ك٣ك٨
دكؿار ٝؽكَل ككٝٮيف جبٮار املٓٞل صٕ ٫٤يؽٔٮين ل٤ض٤ٮس .٫ٕ٦

دؿددت ك٣ك ٨هلضذ ٫اك٩خ أٝؿب إىل األمؿ ،دٕٚين اٌٛ٣ٮؿ إىل

املضةزٚحٚ ،ض٤كخ .دكؿرت الٞ٤ةءات ثٕٛٮيح“.

دٛذط ٬ؾق إ٣بلٝح ثح٪٭٧ة ،الىيب الى٘ري ىلع ٕ٦ؿٚح ال يكذُيٓ
االقذ٘٪ةء ٔ٪٭ة ” ىٔ ً ٥٤كادلم ثةألمؿ ٕ٪٧ٚين  ٨٦اخلؿكج  ٨٦املزنؿ،

كل٪١ين ٔؽت إحل ٫ثؽا ٨٦ ٓٚاالظذيةج النؽيؽ ،بكجت اٛ٣ؿاغ اذلم

ثؽأت أمٕؿ ث ٫جتةق ٛ٩يسٝ ،ج ٢أف أدٕؿؼ ٔ٤ي.٫
مٕؿت ثأف ٪٬ةؾ محبنة ٦ة يؿبٍ ثح٪٪ة ،رب٧ة يف املبل٦ط ،أك ٩ربة
الىٮت كاألٚاكرٔ ،نٞخ صؿااؽق إ٣ذيٞح ا٣يت أك ٢ادل٬ؿ ٪٦٭ة
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ال١سري ،كيكةد يأيت ىلع ٦ة دجًف .ل ٥حيذ ٢٧كادلم ٔىيةٚ ،٫٩رضبين

ظىت اكد يكجت يل اع٬ح“.

دتك٘٣ ٥ح اجله ث٪ٮع  ٨٦النٕؿيح ،كزي ٜالى٤ح ثةحلة٣ح اجلٛكيح

هلؾا ا ،٢ُٛ٣يف حتٮالت ق٪ٮات ٔ٧ؿق  ٨٦اُٛ٣ٮ٣ح اىل الؿصٮ٣ح.
كْل ٘٣ح دتك ٥ثةلنٛةٚيح املكذ٧ؽة ٌٚ ٨٦ٮؿ املٕؿٚح ،ك٦رياث
البل٦جةالة كاتل٭ضف الزلاف كق٧ة ظيةة أ ٢٬الـٝةؽ ،كمٮٛٝ٭٨٦ ٥
٬ؾا الؿص ٢األقُٮرم ،ك ٨٦لك ٦ة ٬ٮ اغمي ثة٣جكجح هل”٥يذعؽث
ٔ ٨أميةء ٝؽ دجؽك ثة٣جكجح إحل٭ ٥ػةرٝح ،دل٭ٮ٣ح ،ػٛيح.
 ٓ٦األيةـ اثذٕؽكا ٔٛ٩ ،٫٪ؿكا  ،٫٪٦أوجعٮا يْ٪ؿكف إحل ٫ثذٮصف
كػيٛح ،أظؽٝ ٥٬ةؿ إ٣ ٫٩حف  ٨٦أ ٢٬ا٣يح ،كآػؿ أٝك ٥أ ٫٩يؿاق
خيذيف يف اْ٣بلـ ٔ٪ؽ٦ة يرتؾ املٓٞل ،كال يىٕؽ إىل ثحذ ٫اذلم ٩ؿاق
ن
٩ةزال  ٫٪٦يف الىجةح.
ّ١٬ ٢ؾا ق٪ٮات كق٪ٮات ظىت ٠ثت النةإةت ظٮهل ،د٪ة٤ٝذ٭ة
األٚٮاقٚ ،ةػذُ٤خ ثٌٕ٭ة ثجٕي ،كصٕ٤خ  ٫٪٦مؼىيح
مكذٕىيح“.
كخيذيف ٬ؾا الؿص ٢ا٘٣ةمي اذلم ال يٕؿؼ أظؽ  ٢٬ظٞة اكف
يٕحل ٪٬ة أـ ال ” ٌ
مؿت الك٪ٮف ،ظىت مٕؿت ثأف الـٝ ،٨٦ؽ د٧ك٨
 ٨٦رأيس .كل ٥دٕؽ ألٚاكرم أم ٚةاؽةٚ ،ةقتجؽ يب احل٪ني إىل الـٝةؽ،
كراظخ ٝؽ٦ةم دٞٮداين إحل.٫
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كصؽت املٕٞؽ ػةحلة ،قأ٣خ ٔٚ ،٫٪أكؽكا أ٩٭ ٥ل ٥يؿكق ٪٦ؾ ٦ؽة

َٮي٤ح ،ظىت أ٩٭ ٥م١١ٮا  ٨٦األو ٢يف كصٮدق ثح٪٪ة“.
ن
و٘ريا ٝج ٢ق٪ٮات حم ٢رص٢
ٚيع ٢الؿص ٢اذلم اكف َٛبل

املٓٞل ،حل٧ؿ ث ٢َٛ ٫و٘ري آػؿ يذأم ٫٤يف ص٤ٮق ٫ثني صؿااؽق
اٞ٣ؽي٧ح٦ ،س٧٤ة اكف ٬ٮ ي ٢ٕٛيف َٛٮتل٦ ،٫ؽٚٮاع ثةٌٛ٣ٮؿ جتةق ذلٟ

الؿص” ٢مٕؿت ثأف ٕٞ٦ؽق ي٪ةديينٚ ،أوجعخ لك٧ة يأيت املكةء أمح٢
ٌ
كأ٩كت
٠ٮ٦ح صؿااؽ ،أمرتي٭ة  ٨٦ثةآ ٦ذضٮؿ لؤلميةء اٞ٣ؽي٧ح،

ن
ن
قُؿا.
قُؿا
ىلع ٝؿاءد٭ة

أ ٢٬ا٣يح يؿٞ٦ٮ٩ين ثْ٪ؿة رأيذ٭ة ٝ ٨٦ج ،٢يكألٮ٩ين أقب٤ح
٣حكخ ٗؿيجح ٌ
يلع ،ظىت إذا اكف ذات مكةء ،رٕٚخ رأيس.
ن
َٛبل يف حنٮ اثلة٩يح ٔرشة ٧ٔ ٨٦ؿق يْ٪ؿ ٌ
إيل
ٚإذ يب أملط

ثٌٛٮؿٚ ،أٔٮد إىل دٛعه صؿااؽم ٧٠ة ٪٠خ أ ٢ٕٚلك مكةء“
ك١٬ؾا دٛذع٪ة اٞ٣ةوح ىلع ز ٨٦دكرم ،يجؽأ  ٨٦ظير ا٩ذٓل يف

ظيٮات صؽيؽة.

إف ٝىح "ٔ٪ؽ٦ة يةيت املكةء " ْل دؿًليت ٚين ػبلؽ ،دذٞةثٚ ٢ي٫

دل٧ٮٔح  ٨٦اٞ٣ي ٥كاألٚاكر كاملٮا ،ٙٝث٧ة ٔ١كذٚ ٫ةَ٧ح املـركيع

ٞ٦ ٨٦ةثبلت كٔبلٝةت دجةدحلح يف األدكار.
ن
ن
ك٦٭٧ة ٪ٔ ٨٦ةرص ابل٪ةء اٞ٣ىيص،
ٔ٪رصا أقةقينة
ي٧س ٢الـ٦ةف
ٚةلـ ٨٦و٪ٮ احلزي ،كبى٧ح النؼىيح .ك٩بلظِ ىلع الـ ،٨٦اذلم د٥
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دٮّي ٫ٛيف ٬ؾا اجله ،إ ٫٩يرسم بنلك دكرمٝ ،ةٔؽد ٫احلةرض .اذلم
ن
ظةرضا ،ك١٬ؾا
يجذ ٢ٞإىل املكذٞج ،٢جلٕٮد إىل املةيض اذلم اكف

دكاحل ،ٟكيف ٬ؾا الكيةؽ ادلكرم ،دتنلك ثؤر ز٪٦يح و٘رية يف
االقرتصةع ثذؾ٠ؿ الؿاكم بلٕي كٝةآ ٦ة مىض ،أمج ٫ثةالٛ٩ضةرات
امل١ذٮ٦ح ا٣يت د٤ي ٜث٧كةء ٠٭ؾا املكةء.
أمحؽ ًعيح

النكح٦ ،ٖ٪يتني٘ةف

وي ٙكػؿي2020 ٙ
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[ ]50جنيت إ٣ٮيفٔ ،ٮال ٥رسديح ”

امل٘ؿب كاملرشؽ“ ،دار املٕؿ ،٫ٚالؿبةط ،اُ٣جٕح األكىل  ،2000ص/
75
263

[٦ ]51ة٠ف ثياكرد ،دؿدمح ٝعُةف صةق ،٥اعل ٥الى٧خ ،دار
اتل٪ٮيؿ ،اٞ٣ة٬ؿة ،اُ٣جٕح األكىل  ،2018ص73 /
[ ]52صةف ثٮؿ قةردؿ ،دؿدمح صٮرج َؿاثحيش ،دم٭ٮريح
الى٧خ ،دار اآلداب ،ثريكت1965 ،ص43 /
[ ]53صةؾ دريؽا ،دؿدمح د٠ذٮر ٪٦ؾر ٔيةيش ،أَيةؼ ٦ةرًلف،
مؿًلـ اال٧٩ةء احلٌةرم ،ظ٤ت 2006 ،ص77/
[ ]54دل٧ٮٔح مؤٛ٣نيٕ٦ ،ض ٥الرسديةت ،دار حم٧ؽ يلع ،دٮنف،
اُ٣جٕح األكىل  ،2010ص83 /
[٩ ]55ٮرا آؿ قٕؽ٦ ،ؽك٩ح الاكدجح.
[ ]56د .حم٧ٮد الٌجٓ ،الؿكايح اجلؽيؽة ”ٝؿاءة يف املن٭ؽ إ٣ؿيب
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كيف ثٕي احلةالت يْ٭ؿ النؼه املذٕؿض ٤٧ٕ٣يح اتلٕؾيت،
ن
دٕةَٛة  ٓ٦صبلدق .كدٕؿؼ ٬ؾق اْ٣ة٬ؿة اجلٛكيح املٕٞؽة
ثػ (٦ )Stockholm syndromeذبلز٦ح قذٮًل٭ٮل.٥
ن
كيف ثٕي األظيةف أيٌة ،كٞٛ٣ؽاف مٕٮر النؼه اذلم دٕؿض
ل٤ذٕؾيت ثٮصٮدق ١٠ي٪ٮ٩حٚ ،إ ٫٩ي٤ضأ إىل دٕؾيت ٛ٩ك ٫أك إحلةؽ
ن
األذل اجلكؽم ثٛ٪ك٧٠ ،٫عةك٣ح إلزجةت أ٦ ٫٩ة زاؿ مٮصٮدا.
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 ٨٦أم٭ؿ األمؿاض اجلٛكيح ا٣يت ٝؽ يكٮف النؼه املذٕؿض

ل٤ذٕؾيت ٔؿًح هلة ٬ٮ مؿض post-traumatic stress disorder

أم دٮدؿ ٦ة ثٕؽ الىؽ٦ح.
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