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والـىطي مؼاؿت جماغ …وبحن الىاكعي والجمالي
ً
هلاي الخلاء جىــها املىاكف…،وبًماها مىا بإن
الحطؾ التزام ومؼاولُت ،وبإن اليلمت وعي واضجلاء،
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ـ جلبُت حاظاث الباحشحن وًلبت العلم ػىاء مً هاحُت
الاهخـاء املعطفي في مىاهُع محسزة جخماش ى وهسؾ
املجلت ؤم مً هاحُت اليـط وحصجُع البحىر الطكِىت
واملبخىطة.
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ؿطوي اليـط
مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت مجلت علمُت زولُت محىمت جذخم بيـط البحىر ألازبُت وامللاضباث
ً
زوضٍا عً مطهع ظُل البحض العلمي ،بةؿطاؾ هُئت جحطٍط مـيلت مً ؤػاجصة وباحشحن
الىلسًت والـىطٍت ،جلسض
وهُئت علمُت جخإلف مً هذبت مً الباحشحن وهُئت جحىُم جدـيل زوضٍا في ول عسز.جلبل املجلت ألابحار وامللاالث التي
جلتزم املىهىعُت واملى جُت ،وجخىاؿط ؿ ا ألاكالت العلمُت والسكت والجسًت وجحترم كىاعس اليـط الخالُت:
• ؤن ًىىن البحض امللسم همً املىهىعاث التي حعنى املجلت بيـطها.
• ؤال ًىىن البحض كس وـط ؤو كسم لليـط ألي مجلت ،ؤو ماجمط في الىكذ هـؼه ،وٍخحمل الباحض وامل املؼاولُت
في حاٌ اهدـاؾ بإن مؼاهمخه ميـىضة ؤو معطوهت لليـط.
• ؤن جحخىي اللـحت ألاولى مً البحض على:
 عىىان البحض. اػم الباحض وزضظخه العلمُت ،والجامعت التي ًيخمي بل ا. ال رًس لىترووي للباحض. ملخم للسضاػت في حسوز  150ولمت وب جم دٍ .12 اليلماث املـخاحُت بعس امللخم.• ؤن جىىن البحىر امللسمت بةحسي اللؼاث الخالُت :العطبُت ،الـطوؼُت و هجلحزًت.
• ؤن ال ًعٍس عسز كـحاث البحض على (  )20كـحت بما في شلً ألاؿياٌ والطػىماث واملطاظع والجساوٌ واملالحم.
• ؤن ًىىن البحض ً
دالُا مً ألادٌاء اللؼىٍت والىحىٍت و مالئُت.
• ؤن ًلتزم الباحض بالخٌىي وؤ جامها على الىحى حي:
 اللؼت العطبُت :هى الخٍ (  )Traditional Arabicو جم الخٍ (  )16في املتن ،وفي الهامف هـؽ الخٍ مع جم(.)12
 اللؼت ألاظىبُت :هى الخٍ (  )Times New Romanو جم الخٍ (  )14في املتن ،وفي الهامف هـؽ الخٍ مع جم(.)10
 جىخب العىاوًٍ الطئِؼُت والـطعُت ب جم  18هلٌت مع جطخُم الخٍ.• ؤن جىخب الحىاش ي بـيل هظامي حؼب ؿطوي بطهام  Microsoft Wordفي ج اًت ول كـحت.
• ؤن ًطؿم كاحب البحض حعطٍـا مذخلطا بىـؼه ووـاًه العلمي والشلافي.
• عىس بضػاٌ الباحض ملـاضهخه ع ر ال رًس الالىترووي ،ػِؼخلبل مباؿطة ضػالت بؿعاض بصلً.
• جذوع ول ألابحار امللسمت للمجلت لللطاءة والخحىُم مً كبل لجىت مذخلت وٍللى البحض اللبىٌ ال ائي بعس
ؤن ًجطي الباحض الخعسًالث التي ًٌل ا املحىمىن.
• ال جلتزم املجلت بيـط ول ما ًطػل بل ا و ي ػحر ملعمت بخلسًم م رضاث.
ً
• جطػل املؼاهماث بلُؼت الىتروهُت حلطا على عىىان املجلت:

literary@jilrc-magazines.com
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الاٞخخاخيت
بؼم هللا الطحمً الطحُم
ًلسم لىم هصا العسز ػُاحت معطؿُت وؤزبُت ممخعت ،زطٍت ومخىىعت ،وكس ضهع الباحشىن في
هصا العسز على جلسًم زضاػاث في الؼطز وؤدطي في الـعط  ،وضػم ؤج ا جىظعذ على هصًً
املحىضًٍ بال ؤهىا لم هلتزم جىظُمها وؿم هصا املعُاض الخليُـي  ،جىدُا للمخعت وزهـت
الىلىط بلى عىالم ػطزًت وؿعطٍت مخىىعت.
وكس اػخوـىا في هصا العسز ؤػماء مً ؤكٌاض عطبُت وبػالمُت مذخلـت هما ي عازة
مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت و الـىطٍت  ،والتي حاؿظذ على دٌها العام الصي ػٌطجه مىص
وـإت ا واملخمشل في هبص املطهعٍاث اللٌطٍت ؤو الجُلُت الوُلت.
وعلُه هخمنى للطائىا مخعت الاًال والاػخىـاؾ واملؼاءلت ،هصا وال هيس ى ـ جىظُه ؿىطها
الىبحر بلى ؤػطة املجلت (هُئت جحطٍط ـ اللجىت العلمُت ـ ولجىت الخحىُم) والصًً ػاهمىا مً
دالٌ ظهىزهم الىبحرة في كىع جمحزها في ول عسز ملسم  ،وهصا بلى الباحشحن املـاضهحن على
بػهامات م اللُمت وكبلها ػعت كسوضهم في جلبل مالحظاث الخ راء زم اهخظاض ظمً ًٌىٌ
زائما حتى جطي بحىث م الىىض.
هلىٌ في ألادحر مطحبا بمشاركاتكم  ،بمالحظاتكم  ،بتوجيهاتكم  ،ورمضان مبارك وكل عام وأنتم
بخير

ضئِؼت الخحطٍط
ؤ .ػعالن هاؿمي
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جذلي ؤػطة جحطٍط املجلت مؼاولُت ا عً ؤي اهت ان لحلىق امللىُت الـىطٍت
ال حع ر ضاء الىاضزة في هصا العسز بالوطوضة عً ضؤي بزاضة املطهع
ظمُع الحلىق محـىظت لمضهع ظُل البحض العلمي © 2015
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الـعط واملىـى
ملاضباث لخُمت املىـى في الـعط املىضٍخاوي املعاكط
ز .ولس مخالي ملطابٍ ؤحمس محمسو ،ؤػخاش مؼاعس (جذلم ألازب والىلس) ،وؤمحن مجلؽ كؼم اللؼت
العطبُت وآزاب ا ،ظامعت حائل ،اململىت العطبُت الؼعىزًت
ملخم البحض
يٗالج َظا البدض ً٢يت مهمت ،وهي ججلياث جيمت اإلاىٟى في الكٗغ اإلاىعيخاوي الخضيض ،وَى مىيىٕ ال يسلى مً
الُغاٞت ،بياٞت بلى ٖضم جىاوله مً ٢بل الضعاؾاث الى٣ضيت اإلاىعيخاهيت الخضيشت .و٢ض عنض البدض جيمت اإلاىٟى ٖبر
بهخاط مجمىٖت مً الكٗغاء اإلاىعيخاهيحن اإلاٛتربحن ،وجىٖ ٠٢ىض بخؿاؾهم بمٟهىم الؼمً ،و٦ي ٠ؤزغ اإلاىٟى ٖلى
هٓغتهم ألاصبيت والش٣اٞيت والٟىيت ،وما ؤمضَم به مً آلياث ووؾاثل للخجغيب والغئيا ؾاَمذ في جُىيغ عئيتهم
الكٗغيت وَ٣ىؾهم في ال٨خابت وؤلابضإ؛ وهي ؤمىع اوٗ٨ؿذ بىيىح ٖلى مغايا بهخاظهم الكٗغر اإلاىقىم بلٛت
اإلاىٟى واإلاٗبإ بهمىمه وآالمه وججلياجه.
اليلماث املـخاحُت
(الكٗغ اإلاىعيخاوي اإلاٗانغ ،اإلاىٟى ،م٣اعبت)

 .1بهاءة
وؿعى ٖبر َظٍ ؤلاَاللت البدشيت بلى ج٣ضيم م٣اعبت ه٣ضيت لخيمت اإلاىٟى في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغٖ ،ابغيً بلى َظا
اإلاىخى مً بىابت الكٗغ اإلاىعيخاوي اإلاٗانغ ،عانضيً جضاٖياجه في قٗغ ؤبغػ مً ٖاوى ججغبت اإلاىٟى مً الكٗغاء
اإلاىعيخاهيحن ،وَى مجا ٫بدثي يشحر ال٨شحر مً ؤلاق٩االث والدؿائالث التي جٓل بداظت بلى الُغح واإلاٗالجت
واإلاىا٢كت ،زهىنا ؤن اإلاىيىٕ لم يىل بٗض خٓه مً الاَخمام في مؿحرة البدض الى٣ضر اإلاىعيخاوي الخضيض ،وَى
ّ
ما يجٗلىا هدخٟي به في َظا اإلا٣اعبت اإلاغ٦ؼة.
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 .2حـطٍاث في املعجم وامللٌلح
َ
ظاء في لؿان الٗغب ما يلي« :هٟى :هٟى الصخيء هٟيا :جىخى ،هٟيخه ؤها هٟيا [ ]...واهخٟى ق َٗغ ؤلاوؿان بطا حؿا.ِ٢
والؿيل يىٟي الٛشاء :يدمله ويضٗٞه ،وهٟيا الؿيل :ما ٞاى مً مجخمٗه ٦إهه يجخم٘ في ألاجهاع ألازاطاث ،زم يٟيٌ
ْ
بطا مؤلَاٞ ،ظل ٪هٟياهه ،وهٟى الغظل ًٖ ألاعى وهٟيخه ٖجهاَ :غصجه ٞاهخٟى [٢ ]...ا ٫هللا حٗالى ( :ؤو ًىـىا مً
ألا ْضن) [ اإلااثضة]33:؛ ٢ا ٫بًٗهم :مٗىاٍ مً ٢خله ٞضمه َضع؛ ؤر ال يُالب ٢اجله بضمه [ ]...وهٟي الؼاوي الظر لم
يدهً :ؤن يىٟى مً بلضٍ الظر َى به بلى بلض آزغ ؾىت [ ]...وهٟي اإلاسىض ؤال ي٣غ في مضن اإلاؿلمحن [ ]...واهخٟى مىه
جبرؤ .وهٟى الصخيء هٟيا :جخضٍ ،وهٟى ابىه جخضٍ [ ]...وهٟذ الغيذ التراب هٟيا وهٟياها :ؤَاعجه .والىٟي :ما هٟخه .وفي
الخضيض :اإلاضيىت ٧ال٨حر جىٟي زبثها .ؤر جسغظه ٖجها ،وَى مً الىٟي ؤلابٗاص ًٖ البلض ،ي٣ا :٫هٟيخه ؤهٟيه هٟيا بطا
ؤزغظخه مً البلض وَغصجه .وهٟي ال٣ضع ما ظٟإث به ٖىض الٛلي [ ،]...وهٟيان السخاب ما هٟخه السخابت مً مائها
ٞإؾالخه [ ]...والىًىة :الخغظت مً بلض بلى بلض .والُاثغ يىٟي بجىاخيه هٟيا ٦ما جىٟي السخابت الغمل والبرص.
والىٟي :ما هٟخه الخىاٞغ مً الخصخى وٚحرٍ في الؿحر [ ]...وهٟايت الصخيء ب٣يخه وؤعصئٍ [ .]...وزو ابً ؤلاٖغابي بها
1
عصرء الُٗام».
جخإعجر مٗاوي الىٟي في خ٣ل صاللي مخ٣اعب جاؾؿه له مٗان مخضازلت هي :الدؿا ،ِ٢الخمل والض( ٘ٞهٟي الؿيل)،
الُغص (هٟي الغظل) ،الجخىص والى٨غان لصخيء ما (وَى اإلاىٟي /هٟى ابىه :جخضٍ) ،ؤلابٗاص ( :اإلاضيىت ٧ال٨حر جىٟي
زبثها) ،...وَى ما ه٨دك ٠مً زالله ؤَم مدضصاث اإلاىٟى وَىاظؿه وآالمه التي ٢لما يؿلم مجها مً ٖاف ججغبخه
الخانت بمسخل ٠ججلياتها.
ؤما وا ٘٢اإلاىٟى انُالخا ٞيم ً٨ؤن هغؾمه بخٗغي ٠بصواعص ؾٗيض الظر يهٟه بإهه «ٖؼلت حٗاف زاعط الجماٖت
بةخؿاؽ بال ٜالخضة ،خيض ُيكٗغ بًغوب الخغمان لٗضم وظىص اإلاغء م٘ آلازغيً في اإلاىًَ اإلاكتر 2.»٥وَى مً
َظا اإلاىٓىع «طو َبيٗت مٗ٣ضة؛ بهه مٟغوى ومغٚىب ،يجغر الؿعي بليه وؤلا٢امت ٞيه ،و٦ظل ٪طمه بىنٟه خالت
مً ؤلابٗاص والاٚتراب الظر يض ٘ٞاإلاغء بليه ويجبر ٖلى ٖىا٢ه»ٖ 3.لى َظا ألاؾاؽ ي٣ضم ؤق٨غوٞذ مٟهىم اإلاىٟى
4
بىنٟه ي٣ابل «٨ٞغة الاهٟها ٫والابخٗاص ًٖ الىًَ ألام ؤو ًٖ ألانل الش٣افي ؤو الٗغقي».
ٔ -ابن منظور /لسان العرب ،أعاد بناءه على احلرف األول من الكلمة يوسف خياط وندًن مرعشلي ،اجمللد الثالث ،مطابع أوفست تكنو برس احلديثة ،ص
.ٜٙٚ-ٜٙٙ
ٕ -إدوارد سعيد /تأمبلت حول ادلنفى ،ترصبة :ثائر ديب ،دار اآلداب ،بَتوت ،طٔ ،ٕٓٓٗ ،ص .ٕٔٔ-ٔٔٚ
ٖ -فخري صاحل /معٌت أدب ادلنفى ،رللة الكلمة ،العدد ٓٔ ،اكتوبر ،ٕٓٓٚ ،ص ٔ.
ٗ -فخري صاحل /معٌت أدب ادلنفى ،م .س ،ص ٔ.
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ٌض
مٟغوى ٖلى ناخبهٞ ،هى ال
و٢ض محز بٌٗ الى٣اص اإلاٗانغيً بحن اإلاىٟى والاٚتراب ،وطلٖ ٪لى اٖخباع ؤن اإلاىٟى
َ
ُ
ً
الٗىصة بلى الىًَ ً
ازخياعا ،وبن ٧ان َظا
اإلاٛترب زغط مً وَىه
هٓغا للًٛىٍ التي يخٗغى لها ،بيىما
يؿخُي٘
ً
الازخياع جض ٘ٞبليه بٌٗ ألاؾباب ال٣اَغة ؤخياها ،بيض ؤن بٌٗ الى٣اص يغي ؤن َظا الٟهل ال يسلى مً بجخاٝ؛ بط
«زمت جضازل ومؿاخاث عماصيت جهل ما بحن َظيً اإلاٟهىمحن٦ ،ما جىضعط خالخا الىظىص الخانخان باإلاىٟى والاٚتراب
ّ
اإلاىٟي واإلاٛترب [ ...مما] ُيٟطخي بلى حٗ٣يض مٟهىم اإلاىٟى ،ويغوعة الىٓغ
في حكابهاث ججٗل مً الهٗب الخميحز بحن
ً
خضوصا
بليه مً ظىاهب مسخلٟت وٖضم الا٦خٟاء باإلاٗجى اللٛىر طر الضالالث الؿلبيت» 1.بيىما عؾم البٌٗ آلازغ
2
لالٚتراب بىنٟه الكٗىع بالٛغبت صازل الىًَ ،واإلاىٟى ٚغبت زاعط خضوص َظا الىًَ.
َظا الخٛحر في اإلاٟهىمَ ،ى ما ظٗل الىٓغة بلى ؤصب اإلاىٟى حكهض جدىالث ظظعيت في الضعاؾاث الى٣ضيت الخضيشت٣ٞ ،ض
زً٘ «مٟهىم ؤصب اإلاىٟى [ ]...زال ٫الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الٗكغيً لخدىالث وحٗضيالث ٖضيضة ،خيض ٚاصع مٗىاٍ
ًّالا
اللٛىر الظر يجٗل مىه صالا ٖلى ؤصب الٛغبت والهجغة والا٢خالٕ والىٟي والدكغص ،ليهبذ ججغبت مجاػيت جضٖ ٫لى
الىٓغ بٗيىن ظضيضة بلى الٗالم وججاعب البكغ وجٟاٖل الش٣اٞاث ومٟهىم الخغيت والغئيت ٚحر اإلاخدحزة والابخٗاص ًٖ
مٟهىم الهىيت اإلاٛل٣ت ،وَغح مٟاَيم مشل ألانل وال٣ىميت وآلاصاب الىَىيت ٖلى بؿاٍ البدض مجضصا» 3.و٢ض
جضخغظذ بخاالث اإلاهُلر وزلٟياجه اإلاٗغٞيت والٟلؿٟيت بلى صواثغ قتى في ؤٖما ٫ؤبغػ اإلاىٓغيً لهظا اإلاٟهىم ،مشل
بصواعص ؾٗيض ،وٞغاهؼ ٞاهىن ،وؤلبحر ميمي ،وٖبضو ٫ظان مدمض ...وٚحرَم.
 .3هىاظؽ املىـى
نب ٜاإلاىٟى طا٦غة ٦شحر مً ألاصباء واإلا٨ٟغيً بُاب٘ زام وؤلهمهم مً وخيه وججلياجه٦ ،ما ٢ىمتهم صعوبه ومؿال٨ه
الهٗبت اإلاغاؽ .وجٓل طا٦غة اإلاىٟي مىػٖت بحن اإلااضخي والخايغ ،بحن الخٟاء والخجلي ،بحن البييت الٗمي٣ت والبييت
الؿُديت إلاؿحرة خياجه اإلاٛلٟت ب٨شحر مً الُالؾم والغمىػ .ي٣ى ٫بصواعص ؾٗيض« :يجبر اإلاىٟى اإلاغء ٖلى الخ٨ٟحر به
ويا لها مً ججغبت ٓٞيٗت .بهه الكغر اإلاٟغوى الظر ال الخئام له بحن ٧اثً بكغر وم٩اهه ألانلي ،بحن الظاث ومىَجها
الخ٣ي٣يٞ :ال يم ً٨البخت الخٛلب ٖلى ما يىلضٍ مً شجً ؤؾاسخي .وبطا ما ٧ان صخيدا ؤن ألاصب والخاعيش يدٟالن
بدىاصر بُىليت وعوماوؿيت مجيضة ،بل وْاٞغة خضزذ في خياة الىٟي ،بال ؤن َظٍ الخىاصر ال حٗضو ؤن ج٩ىن

ٔ -فخري صاحل /معٌت أدب ادلنفى ،م .س ،ص ٔ.
ٕ -علي ناصر كنانة /ادلنفى الشعري العراقي :انطولوجيا تارخيية للشعراء العراقيُت يف ادلنفى ،مؤسسة الرحاب احلديثة ،بَتوت ،لبنان ،طٔ ،ٕٖٓٔ ،ص ٘.
ٖ -فخري صاحل /معٌت أدب ادلنفى ،م .س ،ص .ٚ
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ً
ظهىصا ي٣هض مجها الخٛلب ٖلى ؤسخى الٛغبت الكاٞ .٫مأزغ اإلاىٟى ال يجي ي٣ىيها ٣ٞضان شخيء ما زلٟه اإلاغء وعاءٍ بلى
1
ألابض».
حك٩لذ شخهيت ٦شحر مً الٗٓماء في اإلاىٟى ،خيض ابخٗضوا ًٖ الخىاظؼ واإلاشبُاث في ؤوَاجهم ألام ،وَظا ما ظٗل
م٨ٟغا مشل بصواعص ؾٗيض -اختر ١بىحران اإلاىٟى -يدؿاء ٫في طاث الى٢ذ ؾاالا ٖمي٣ا ،خيض ي٣ى« :٫ول ً٨بطا ما ٧ان
اإلاىٟى الخ٣ي٣ي خالت ٣ٞضان مبرم٨ٞ ،ي ٠ؤم ً٨له ؤن يخدى ٫بخل ٪الؿهىلت بلى خاٞؼ ٢ىر ،بل ومسهب مً
خىاٞؼ الش٣اٞت الخضيشت؟» 2.وَظا ما ظٗله يؿم الش٣اٞت الٛغبيت الخضيشت بإجها «هخاط اإلاىٟيحن واإلاهاظغيً والالظئحن.
وال٨ٟغ ألا٧اصيمي والىٓغر والجمالي في الىالياث اإلاخدضة لم يهل بلى ما َى ٖليه اليىم بال بًٟل ؤولئ ٪الظيً
لجاوا بلحها َغبا مً الٟاقيت والكيىٖيت وؾىي طل ٪مً ألاهٓمت اإلاجبىلت ٖلى ٢م٘ الخاعظحن ٖلحها وَغصَم ،بل
بن ألامغ ٢ض ونل بالىا٢ض ظىعط قخايجر خض ا٢تراح ؤَغوخت زا٢بت مٟاصَا ؤن ؤصب (اإلاهجغ) يمشل ظيؿا ٢اثما بظاجه
3
بحن ألاظىاؽ ألاصبيت في ال٣غن الٗكغيً ،ؤصب ٦خبه اإلاىٟيىن وًٖ اإلاىٟيحن ،ويغمؼ بلى ٖهغ الالظئحن».
و٧ان مً ؤبغػ مً ٦خبىا ظل ؤٖمالهم مً ٖم ٤اإلاىٟى :صاهتيٞ ،ي٨خىع َىظى ،ؤوؾ٩اع وايلض ،ؤليىثٖ ،ؼعا باوهض،
َمىٛىار ،ؾ٩ىث ٞيتزظحرالض ،ميالن ٧ىهضيغاٞ ،...يما ٧اهذ جيمت اإلاىٟى خايغة في وعي ٦شحر مً ألاصباء وال٨خاب
الٗغب اإلاٗانغيً ،وجهضعث ٖىاويً ٦شحر مً ؤٖمالهم ،مشل ( :الىلض الك٣ي في اإلاىٟى) إلادمىص الؿٗضوي ،و(ؤوعا١
اإلاىٟى) لخيضع خيضع ،و(ؤلم ال٨خابت ًٖ ؤخؼان اإلاىٟى) لىاؾيجي ألاٖغط ،و(الخب في اإلاىٟى) لبهاء َاَغ ،و(جإبِ
مىٟى) لٗضهان الهاج ،...ٜوٚحرَا ٦شحر.
 .4جُمت املىـى
ْهغث جيمت اإلاىٟى لضي ٦شحر مً الكٗغاء ٢ضيما وخضيشا ،وٖاف ظؼء ٦شحر مجهم َمىم اإلاىٟى وؤخالمه واه٨ؿاعاجه
اإلاغٖبت ،ختى ٖغ ٝبًٗهم الكاٖغ بإهه «عظل مىٟى؟ وَى ما يىحي بإن عخلت الكاٖغ ألاؾاؾيت بهما هي في خ٣ي٣ت
4
ألامغ اهُال ١مً (الهىا وآلان) ،مهما ازخلٟذ ؤوظهه ،للىنى ٫بلى الضيمىمت».
واإلاخدب٘ إلاؿحرة الكٗغ الٗغبي الخضيض يضع ٥ؤن ظؼءا ٦شحرا مً الكٗغاء اختر ١بىاع اإلاىٟى ،وازخاع صعوب اإلاىٟى
زياعا ؤبضيا يىاثم عئيخه ألاصبيت وال٨ٟغيت والؿياؾيت والاظخماٖيت ،ي٣ى ٫مدمض بىيـ في عؾالخه اإلاىظهت بلى عامبى:
ٔ -إدوارد سعيد /تأمبلت حول ادلنفى ،م .س ،ص .ٔٔٚ
ٕ -م .ن ،ص .ٔٔٚ
ٖ -م .ن ،ص .ٔٔٛ-ٔٔٚ
ٗ -صبلح ستيتية  /يف مسببات الشعر وشروده ،تعريب األستاذ  :زلمد ادلنصوري ،اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون (بيت احلكمة ) ،تونس،ٕٕٓٓ ،
ص ٕٓ.ٕٔ-
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«وؤ٨ٞغ ٦ظل ٪في الهغوب ،في اللجىء بلى اإلاىافي بٗيضا ًٖ َظا اإلاٛل ٤الظر ال يؼصاص بال اوٛال٢ا .الغصاءاث مىخهغة بال
1
َىاصة .ولطبما وان الـاعط ابً املىافي».
وهجض «الخاظت بلى لم قخاث الهىيت اهُال٢ا مً اه٨ؿاعاث اإلاىٟى واهُ٣اٖاجه في ال٣هاثض البا٦غة لضي مدمىص
صعويل ،الظر يغقى ٖمله ال٨بحر ألن ي٩ىن يغبا مً الجهض اإلالخمي الغامي بلى جدىيل ؤٚاوي الًيإ بلى صعاما الٗىصة
3
اإلااظلت ختى بقٗاع آزغ» 2.و٢ض ْلذ جيمت اإلاىٟى خايغة بك٩ل باطر في ٦شحر مً ؤقٗاعٍ:
ول٨جي ؤها املىـي زل ٠الؿىع والباب
زظيجي جدذ ٖييي٪
زظيجي ؤيىما ٦ىذ
زظيجي ٦يٟما ٦ىذ
ؤعص بلي لىن الىظه والبضن
ويىء ال٣لب والٗحن
وملر الخبز واللخً
وَٗم الغوى والىًَ
وٖلى مؿخىي الكٗغ اإلاىعيخاوي الخضيض جبضو جيمت اإلاىٟى مغ٦ؼيت في ؤٖما٦ ٫شحر مً الكٗغاء اإلاٗانغيًٞ ،ضيىان
بضر ولض ؤبىى 4بٗىىان (كلىاث املىـى الباضَس ي) ،وصيىان مدمض ولض ٖبضر 5بٗىىان (الطحُل) ،وصيىان ؤصر ولض
آصبه 6بٗىىان (جإبٍ ؤوضاكا) ،وتهيمً ٖلى معجم َاالء الكٗغاء اإلاٟغصاث التي جغمؼ بلى الغخيل والىٟي :واملطافئ،
واملسائً ،والطحُل ،والخُه ،والبحاض ،والؼـائً...

ٔ -زلمود عبد الغٍت /من أنت أيها النص؟ مفكرة الدروب اذلاربة ،منشورات وزارة الثقافة ادلغربية ،سلسلة أحباث ،مطبعة دار ادلناىل ،ٕٓٔٔ ،ص ٗٗٔ-
٘ٗٔ.
ٕ -إدوارد سعيد /تأمبلت حول ادلنفى ،م .س ،ص ٕٗٔ.
ٖ -زلمود درويش /الديوان ،اجمللد األول ،دار العودة ،بَتوت ،ٜٔٚٚ ،ص .ٖٜٔ
ٗ -شاعر وكاتب موريتاين مقيم يف أوروبا منذ مطلع تسعينيات القرن ادلنصرم ،معروف دبعارضتو للنظام ا دلوريتاين الذي حكم الببلد يف عقد التسعينيات ومطلع
األلفية اجلديدة ،وىي معارضة أجربتو على التعايش مع سياقات ادلنفى.
٘ -شاعر وناقد موريتاين مقيم بأبوظيب منذ مطلع التسعينيات الرتباطو بالعمل يف بعض اذليئات العلمية والثقافية وقد طال بو ادلقام ىناك.
 -ٙشاعر وناقد موريتاين أقام فًتة طويلة بادلغرب ألغراض دراسية وعملية ،وىو اآلن مقيم باخلليج الرتباطو العملي ببعض ادلؤسسات الثقافية ىناك .
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 .5ؿلؼـت املىـى
ل٣ض ٧ان اإلاىٟى ؾببا لُغح الٗضيض مً الً٣ايا الجىَغيت في الكٗغيت اإلاىعيخاهيت الخضيشت٦ ،ما ؤن َىا ٥بٌٗ
الهىاظـ وألاؾئلت اإلاغ٦ؼيت التي ْلذ مهيمىت في ٢هاثض الكٗغاء اإلاىعيخاهيحن الظر ٦خبىا مً ٖم ٤اإلاىٟى ،وؤبغػَا:
 .1.5العمً
ٚالبا ما ي٩ىن اإلاىٟى صاٗٞا للخإمل اإلااوعاجي وَغح ؤؾئلت وظىصيت مٗم٣ت٦ ،ؿاا ٫اإلاىث الظر ْل َاظؿا خايغا
في ٢هاثض الكاٖغ اإلاىعيخاوي اإلا٣يم بإوعبا بضر ولض ؤبىى ،ختى ؤو ق ٪ؤن ي٩ىن جيمت مغ٦ؼيت في قٗغيخه ،ولٗل في
َظا ألامغ ما يًٗض ما طَب بليه بٌٗ الى٣اص اإلاٗانغيً خحن ؤقاع بلى ؤن «اإلاىث ليـ م٩ىها مً م٩ىهاث الك٩ل
وال مً م٩ىهاث اإلاٗجى ٞدؿب ،وبهما َى مدضص مً مدضصاث ٧ىن الكٗغ ،ومىب٘ مً مىاب٘ قٗغيت ال٣هيضة
1
اإلاٗانغة ،بل مىخج لخضر ٢غاءة طر َ٣ـ مسهىم».
ويٟترى ؾاا ٫اإلاىث َغح ؾاا ٫الؼمً ألا٦ثر بزاعة وبق٩اال في الىظىص ،وَى ؾاا ٫يبضو ؤ٦ثر بلخاخا في اإلاىٟى
خيض يجض الكاٖغ مدؿٗا مً الى٢ذ للخ٨ٟحر الٟلؿٟي الىظىصر٦ ،ما ؤن اخترا٢ه بىاع الؼمً وعجلخه الؿغيٗت
زاعط مضاعٍ الاظخماعي والش٣افي ومغاب٘ َٟىلخه ونباٍ يؼيض مً ٚغابت اإلاى ٠٢وعٖبه٨َ ،ظا يترظم ولض ٖبضر عئيخه
2
للؼمً في اإلاىٟى:
٦إن اإلاؿاٞاث ال جيخهي
في هؼي ٠الدكهي
وال جبخضر ألاعى بال ابخضاء ال٣بىع
٦إن الؼمان الظر زاَىا
هاء باأليً
وازخاع مىـاه ٞيىا
٢غابحن مٟٗمت بالىظوع
٦إها ولضها لظعٕ الخُايا

ٔ -اذلادي إمساعيلي /شعريات معاصرة ،مؤسسة مرايا احلداثة لئلنتاج الفكري ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص ٓٔ.
ٕ -زلمد ولد عبدي /كتاب الرحيل وتليو الفصوص ،م .س ،ص ٔٗ.
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وما ٢الذ ألاعى في ؾغَا للبظوع
ههلي ٦ؿى ٝالغئي في مضاع الخُى
ؤعظال ؤوٚلتها اإلاٟاػاث
في لجت مً مخاٍ الٗشىع
ويبضو ؾاا ٫اإلاىث والؼمً ؤ٦ثر بلخاخا في صيىان الكاٖغ بضر ولض ؤبىى (ؤػـاض العـم واملىث) 1بط يدىاوٞ ٫يه
ججغبت اإلاىٟى والؼمً واإلاىث بىنٟها ججغبت ٧ىهيت لها مضاعاتها اإلاغٖبت ،وهي جىدذ في ظؿض ؤلاوؿان وجٟٗل ٗٞلها في
مؿحرة وظىصٍ في صهياٍ الٗابغة.
ؤما الكاٖغ مدمض ولض ٖبضر ٞيدـ بش٣ل اإلاىٟى ويغاوجه؛ ٞخىُل ٤قغاعجه ٧البر٧ان الشاثغ .بهه قاٖغ حؿ٨ىه
2
الٗب٣غيت وظىىن ؤلابضإ ٞيسغظه الؼمان مً خٓحرجه ليٛجي قظا ألابضيت ٖبر نلىاث اإلاىٟى:
ُ
ق ّض
ُ
وبغ٧ان
ٞلؿذ
هٟاٍ

َ
ظغخ َ٪
خؼه٪
ؾىي
الؼمان

مىـان
ٞي٪
قاٖغ
ٛٞجى

ٞي٪
اج٣ض
ٖب٣غر
ألابض

ويدـ الكاٖغ بضر ولض ؤبىى بىَإة الؼمً وعٖبه وَى يمغ ؾغيٗا في ٖخماث اإلاىٟى خيض ال وًَ للكاٖغ يإور بلى
3
خًىه الضافئ الخىىن:
َىا في ألا٢اصخي،
وفي ألاػمىت ـ الخيه،
لم يٗض الٟؿخ ٤لي،
ولم يٗض الىسل لي،
ٔ -صدر عن ارباد األدباء والكتاب ادلوريتانيُت ،طٔ .ٕٓٔٔ ،وسبق أن صدرت منو طبعة بالفرنسية عن دار الرماتان سنة ٕٗٓٓ ،ربت عنوان Par ( :
.)chemins d’ amour et de mort
ٕ -زلمد ولد عبدي /كتاب الرحيل وتليو الفصوص ،م .س ،ص ٘ٗ.
ٖ -بدي ولد أبنو /قصيدة الزمن والدم ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص ٕ.
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ولم يٗض الكار يجم٘ ظمٗا،
وال الظ٦غياث الجميلت.
لم يبٚ ٤حر الغخيل،
ولم يب ٤بٗض الغخيل ؾىاٍ.
وَى َىا يؿخضعي بٌٗ الغمىػ الٛاع٢ت في الكٗبيت والتي جغمؼ بلى ؤخًان وَىه ألام وبىيخه الخاعيسيت والش٣اٞيت
والاظخماٖيت (الـؼخم ،الىذل ،الـاي ،الصهطٍاث الجمُلت٦ .)...ما يٓل ّ
مىا ٫الغخيل والهجغة زابخا في اإلاعجم
1
الكٗغر لبضر ولض ؤبىى و٦إن الغخيل زياعٍ الىظىصر الظر ال مٟغ مىه:
وْىىا ٦ما ْىذ ألاعى ؤها ؾىُمغ جدذ الغخيل.
ْ
ال٣اصمه.
و٢لىا لهم ؾىٗىص بلي٨م هغصص ٢هت هجغجىا
والغما ٫التي جخمازل زمت حٗغ ٝؤن الليالي
ؾخ٨خب ْال بضيٗا ول٨جها ٢ض جُيل الغخيل.
ج٣ى :٫ومىٖضها الهبذ.
بن معي ال٣اصم الهبذ يٗغ ٝط٦غي الٓال ٫البضيٗت،
يٗغ ٝوظها يىاصر َىا ٖل يىما ؾيدًغ عخلخىا ال٣اصمت.
ياعبت بٗضما زغظىا،
واٟ٢ت في صعوب الٟىاء اإلاغجل،
وألا ٤ٞالٟغص يٗغ ٝؤها ه٩ىن.
٨ٞإن الغخيل َى ػمً الكاٖغ٣ٞ ،ض ٖاقه في اإلااضخي ،ويٗيكه في الخايغ ،وَى زياعٍ في اإلاؿخ٣بل (هجغجىا
ال٣اصمت ،عخلخىا ال٣اصمت ،)...وَى بهظا يغؾم مالمذ عخلخه الىظىصيت ويىٛغؽ في طا٦غجه الىاٖيت.

ٔ -بدي ولد أبنو /قصيدة الزمن والدم ،م .س ،ص ٗ.
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 .2.5امليان
ْلذ ً٢يت (اإلا٩ان /الىًَ) الهاظـ اإلاغ٦ؼر في وظضان قٗغاء اإلاىٟى اإلاىعيخاهيحن ،وْل خلم البدض ًٖ وًَ ؤبهى
يؿٖ ً٨م ٤مخش ٫حهم الكٗغر ،بيض ؤن َظا ألامغ ٚحر م٣خهغ ٖلى الكٗغاء اإلاٛتربحن ،وبهما هجضٍ لضي بٌٗ
1
الكٗغاء ٚحر اإلاٛتربحن ،خيض البدض الضاثم ًٖ الىًَ الخلم ،وَظا ما ؤٞصر ٖىه الكاٖغ مدمض ولض ؤٖلي:
ّ
لضر
بوي
لٗلجي

َ
لؿان له
قٗغ ول ً٨ال
ََ
ُْ
ُ
َ
ِ ٞبها
ٚغب ِتي
َص ْو ًما
ألٖك٤
َ
ُ
َوَ ًىا
ْ ٚغَب ِتي
في
ؤلخ٣ي

ٌض
َ
زاعط
ولً٨
وظىص
ولي
ّ
ُ
ُٖغث قٗغر ل٩ي يىجى مً
ُ
ً
بلى
يىما
ٞيدمل ِجي
يمصخي
ِ

ّ
الؼ َم ًِ
َ
الٗ ًَِ ٟ
َ
َوَ ِجي

ويؿخدًغ الكاٖغ الخليل الىدىر َظا الىًَ الخلم ،وَى يغسي نضي٣ه الكاٖغ ٞايل ؤمحن الظر ماث في اإلاىٟى
2
ٚغيبا بٗض ؤن هايل بٗؼة في ؾبيل الىًَ ،ي٣ى:٫
ُ
ُ
الٗؼيؼ
الٗاثض
ؤحها
ٞهؼ٥
املىـى
ؾئمذ
َل
بالضمىٕ
ٞخل٣خ٪
ً
َ
قى٢ا
الخىحن
باصلخ٪

ّ
اإلاؿجى
قى ٌض١
الهىامي
بكى١

الجباٍ
زكىٕ
في
ٌض
عبى
بلى
وخىحن
بلي٪
وحؿامذ
ً
مازغا
وخىاها

وألاظٟان
ألاوَان
باألخًان
بدىان

بهه يٗىص بلى الىًَ بٗض َى ٫اهخٓاع ول ً٨يٗىص مؿجى في ؤٟ٦اهه بٗض ؤن عخل ًٖ َظا الٗالم مسلضا بياٍ ٖبر
هًاله اإلاؿخميذ في ؾيبل خغيخه و٦غامخه ،وَى هًا ٫ؤل٣ى به بٗيضا في زغاثب اإلاىٟى.
3

ويدًغ َاظـ اإلا٩ان بهىعة ظظعيت في قٗغ مدمض ولض ٖبضر ،وَى ما ؤٞصر ٖىه في ٦شحر مً ؤٖماله الكٗغيت:
ً
مٗا ّ
٦ىا هسيِ الٟجغ
ً
ّ
الخهخحن -إلاً ؾيىلض بٗضها وَىا،
هبجي  -في ٞغاٙ
ّ
الخإه٧ّ ٤لما بلّ ٜ
اإلاضعؽ في البالٚت مىخهى الدكبيه
هبال ٜفي

ٔ -زلمد ولد أعلي /صرخات الصمت ،منشورات ارباد األدباء والكتاب ادلوريتانيُت ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،ص .ٜٙ
ٕ -القصيدة ملحقة بديوان فاضل أمُت  /الشعر يف مواكبة النضال ،صبع وربقيق  :أضبد فال بن أضبد اخلدًن ،منشورات ارباد األدباء والكتاب ادلوريتانيُت،
ٕٔٔٓ ،ص .ٜٔٔ
ٖ -زلمد ولد عبدي /كتاب الرحيل وتليو الفصوص ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ،سورية ،دمشق ،طٔ ،ٕٓٓٛ ،ص .ٔٚ-ٔٙ
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َ
واهٟخذ اإلاجاػ ٖلى الًٟاء:
ً
قىاعٖا جمصخي،
مضاعؽ جلهم الصخغاء َّر
ؾغ البدغ،
َ
خضاث،٤
ؾاخاث،
ٍ
ؤٚىياث الليل ْجىٟظَا الىىاٞظ للهباح ٞخىدصخي ألاخالم...
ِ
1

بن مٟهىم الىًَ لضي ولض ٖبضر مصخىن بإبٗاصٍ الىظىصيت والٟلؿٟيت ،ي٣ى ٫في ٢هيضة (حـاول):
َل صخيذ ؤه ٪اػصعججي
ٞهغججي؟
َل صخيذ ؤوي اػصعج٪
ٞهغج٪؟
بطن ؤيىا الىًَ؟

وجاقغ َظٍ الغئيت ٖلى ٖال٢ت الكٗغاء بإوَاجهم ألام التي ٚالبا ما حهمً ٖلحها الٛبن وؤلا٢هاء ،عٚم ؤن الكٗغاء
الٗغب ٧ان لهم الضوع ألا٦بر في جسليض ؤوَاجهم ٦ما حكهض ٖلى طل ٪مؿحرة الكٗغ الٗغبي الخاٞلت بال٨شحر مً
الىماطط في َظا اإلاًماع.
و٢ض َيمىذ مىازاث اإلاىٟى ٖلى مجمىٖت (الٟهىم) إلادمض ولض ٖبضر وَى ما ظٗل بٌٗ الى٣اص يهَ ٠ظٍ
2
اإلاجمىٖت بإجها «جىُىر ٖلى مغاظٗت هاٞظة لكغٍ اإلاىٟى والترخا ٫والخيه».
٦ما يؿخدًغ الكاٖغ بضر ولض ؤبىى مىازاث الىًَٞ ،ييبٗض الدؿائ ٫مً ؤٖما ١الظاث ،ويٓل الىًَ ٚاثبا بال
3
مً وظضان الكاٖغ:
ال ؤعي في الخال ٫التي جخ٣ضم هدىر َىا مىَئا،
ال ؤعي في الٓال ٫التي ٢ض ههبىا َىا هٟؿا،
ٔ -زلمد ولد عبدي /كتاب الرحيل ،م .س ،ص .ٜٔٓ
ٕ -كاظم جهاد  /شعرية ادلنفى وتارخيانية القصيدة ،ضمن كتاب  :ولد متايل دلرابط بن أضبد  /مرايا احللم والكتابة  :قراءات يف أعمال الدكتور زلمد ولد
عبدي ،مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال ،مراكش ،ٕٖٓٔ ،ص ٕٗ.ٕ٘-
ٖ -بدي ولد أبنو /قصيدة الزمن والدم ،م .س ،ص ٕٔ.
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ال ؤعي في ضجيج الظثاب التي جدىاصي َىا وَىا،
ال ؤعي في ٖيىن الخماؾيذ مهما جبا٦ذ صمىٖا.
بلى ؤعيىا يىم جىلض ؤبٗض ؤل ٠ؾالم،
وؤبٗشه ٢مغا آزغا،
وؤبٗض ما ٢ض ب٣ي مً الٟجغ،
ؤؾإ٦ ٫ي ٠وٗيض عٞاقي الظيً ؤياٖذ عما٫
الصخاعي؟
 .3.5الللُسة
ق٩ل اإلاىٟى ًٞاء زهبا للخجغيب مً ٢بل الكٗغاء اإلاىعيخاهيحن ،خيض اهٟخدىا ٖلى ز٣اٞاث وٖىالم ظضيضة،
وؾاٞغوا في ًٞاءاث ز٣اٞيت مخٗضصة ومخىىٖت ،واَلٗىا ًٖ ٢غب ٖلى مؿاعاث الخغ٦ت الكٗغيت الٗغبيت والٗاإلايت،
وجسٟٟىا مً يٛىٍ البيئت الش٣اٞيت وال٨ٟغيت والاظخماٖيت اإلاىعيخاهيت وخىاظؼ الخل٣ي الجمعي الىَجي.
ل٣ض اؾخُإ ولض ٖبضر ججغيب ال٣هيضة الىثريت وؤلاٞهاح ًٖ عئيخه الكٗغيت ٖبر َظا ال ًٟالكٗغر الىليض في
الؿاخت الٗغبيتٞ ،خم ً٨مً بنضاع اإلاجمىٖت الكٗغيت اإلاىعيخاهيت ألاولى والىخيضة لخض آلان مً َظا الىمِ
الكٗغر ،وهي مجمىٖت (الـلىق)٦ .ما وؾ٘ ّبضر ولض ؤبىى عئيخه الكٗغيت ٖبر ؤلاَالٕ ٖلى جياعاث الكٗغ الٛغبي
ومضاعؾه والىلىط بلى ٖم ٤الش٣اٞت الٛغبيت ألاصبيت مً الضازل ،وَى ماؾاَم في جىىي٘ مؿاعٍ الكٗغر مما ٧ان مً
ؤبغػ هخاثجه ْهىع مُىالجه الكٗغيت وؤبغػَا ( :ؤػـاض العـم واملىث) ،و(وكلُسة العمً والسم) ًٞال ًٖ
1
اَخمامه مازغا بال٨خابت الغواثيت التي ج٩للذ بةنضاعٍ لغوايت (ؤوزًت العٌف).
٦ما ؾاَمذ ب٢امت ؤصر ولض آصبه الُىيلت في اإلاٛغب في جىؾي٘ ًٞاثه الكٗغر ،وضخ صماء ظضيضة في مؿحرجه
الكٗغيت ،وَى ما ج٩لل باإلٞهاح ًٖ عئيخه الكٗغيت الُغيٟت التي ؾماَا (الـعط الحاض) 2وهي عئيت حؿدىض بلى
ؤبٗاص وزلٟياث ه٣ضيت مٗم٣ت ،و٢ض جإزغ ولض آصبه بك٩ل واضر بمؿحرة الخغ٦ت ألاصبيت اإلاٛغبيت اإلاٗانغة وجدىالتها

ٔ -صدرت عن منشورات عرفان ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،طٕ.ٕٕٓٔ ،

ٕ -نشرت ىذه الرؤية على شكل بيان كتايب ربت عنوان (الشعر الحار  ..رؤية ) ضم ن كتاب  :الشعر وربوالت العصر ،أعمال ملتقى عيون الشعر العريب،
النسخة األوىل :يوليو ٕٓٔٓ ،مطبعة ادلناىل ،وزارة الثقافة ،ادلغرب ،ٕٓٔٔ ،ص ٕٗٔ_ٓ٘ٔ.
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ال٨بريًٞ ،ال ًٖ اؾخٟاصجه الباطزت مً اإلاىجؼ الى٣ضر اإلاٛغبي بدغ٦يخه وجٟاٖالجه اإلاؿخمغة م٘ الىو وال٣اعت
وال٩اجب.
في يىء ما ؾب ،٤ال ٚغابت ؤن يٗلً ولض ٖبضر ًٖ ال٣هيضة بىنٟها ً
وَىا زاهيا في اإلاىٟى ،في م٣ابل الىًَ ألاولي
1

الخايغ صاثما في الىظضان ،وَى ما يترظمه الىعي الكٗغر بىيىح:
ٚغيمان يٗخهغان ٞااصر
ويؿخمُغان الغئي
٧لما في اهسُافي ج٣لبذ في نبىاث مضاصر:
٢هيضة ٖك ٤جُىخجي في املىافي
ووظه بالزي.

مً َظا اإلاىٓىع يبضؤ ولض ٖبضر ججغيب عئيخه الكٗغيت الجضيضة اإلادتر٢ت بىاع اإلاىٟى ،واإلاٗبإة بالدؿائالث الغئيىيت
2
ًٖ ظىَغ الكٗغ:
َ
ُ
الكٗغ
ٞيا ؤحها
َ َ َّر
ي ْغَبت الج ِرص
يا
ً
َ
دسخيال َج ََّ ٟر
ه َض في عث ِتي
يا ُم
ْ
ُؤيىا باإلاغايا از ْخ َلى؟
ه ْب َذ الَ ٟ
َ
ؤهذ إلاا َه َ
سار
ِ
َوؤ ْ َ
َّر
ىهذ َّر
مذ؟
لله ِ
ٚىيخ ِجي بالخ ِ
َْ ْ
ؤم ؤها إلاا اقد َبُ ٨ذ ِب َد ِبل َ٪
ُ
َ َ
مىظ وصإ اإلاَ َ
نغزتي؟
كيم ِت في
ُ
ً
ُٖ ًْ ٦ىٞا ٢ليال
َ
وّ ٢ل ْب ٖلى َظ َ
مغ ٥اإلاخؤللئ ُخلمي
ِ

ٔ_ ولد متايل دلرابط بن أضبد  /مرايا احللم والكتابة  :قراءات يف أعمال الدكتور زلمد ولد عبدي ،مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال ،ادلغرب ،ط ٔ،
ٖٕٔٓ ،ص .ٕٕٙ
ٕ_ ولد متايل دلرابط بن أضبد /مرايا احللم والكتابة ،م .س ،ص .ٕٕٙ
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ٞما ػا ٫في «اإلاُخ٣اعب» ُم َّرد ٌض
آزغ
ؿ٘ ٍ
لٛض ٍ
ْ ُ َ
الخ ْ
ليل»
يكمه «
لم ِ

الغ ْ
ٚض لم ُح َؿى ْل ُه لي ُل ِٛتي في «٦خاب َّر
خيل»
ٍ
ِ
ْ
اإلاؿخديل
ؤحها

َْ َ
ٌض
َ ٠م َ
ضا٥
الَض ؤها زل
ِ
َ
َؤ َُ ُّش
ال٣هيض «بالتر»
ل
ْ َ
التي ؤزس َىتها املىافي
ُ ُ َ
ْ
ؿخ٣يل
ٌ ؤن ح
وجغٞ
ُْ
َ
ُ
الخل ِم
ؤع ٌ٦والٗاَلىن ًٖ
ٞدتى َم
َ
في اإلا ْى ِِ ٨ب /ال ِخ ِيه
ؿدى َ
َي ْ
ْ
ال٣بيل
ٟغون وعاجي
َ َ َّر ُ ْ
بذ َعِ ٞطخي
حك غ
َ
ْ
اإلاجاػ
وما بيضر في ٚضر ٚحر َظا
ْ
ُ
َ 1
ُي َض ْو ِػه ُه ال٣ل ُب في « َم َّرُ ٪مىؽ»
َّر َ ْ
هاوه ِض
ؤو الج
ؤو ْ
الجاػ
ْ
الدجاػ
ؤو في َم٣ام
َ
ـ في هٟؿه َو ً
ُ
ال٣لب َو َّرلى َوؤ ْو َظ َ
َىا
ؤيىما
ِ
َ
ُ
ال٨مان ْاهد ْ
ياػ...
ؾي٩ىن لهظا
ِ ِ
َ
ٞيا ُؾ َّرلما َي َخ َ
ه َّرٗ ُض في ُّش
خما،٥
الغوحُ ،ع
َ ْ
ْ
ؤ َوعزخجي ػطبخحن

ٔ_ مقام من مقامات ادلوسيقى الشعبية ادلوريتانية.
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ْ
َظ َّرغ َ
ٖخ ِجي ظمىحن
َ ْ
ْ
ؤق َغْبخجي وًىحن
ماي ْل ُذ ٞى ََ ١ؾ َ
َؾ ْل َُ ْى َخجي ََ ٞخ َ
ما٥
ِ
َ ُ
َوؤ َ
للم٣اماث حٗبض ِبي
ؾلمخ ِجي
ِ
َ
ّ َ ُ ُ
بالصر.
ٞامد ْيذ ألعؾ َم وظه ِ
و٢ض ْلذ ظضليت الىًَ وال٣هيضة خايغة ب٣ىة في ؤٖما ٫ولض ٖبضر ،بىنٟهما مؿاعان وظىصيان يدىاػٖان
الكاٖغ ،ويغؾمان عئيخه الكٗغيت والٟلؿٟيت والش٣اٞيت.
٦ما جغحؿم زالزيت :الىًَ /اإلاىٟى /ال٣هيضة ،في قٗغ ؤصر ولض آصبه ،الظر جىػٖخه َى آلازغ مؿاعاث اإلاىٟى و٧ان لها
1
ؤزغ ظظعر في جىظيه ٦شحر مً زياعاجه الغئيىيت وال٨خابيت ،وَى ي٣ى:٫
ما يبخػي الجغاح في ٢لب ال٣هيضة؟
بهه املىـى اإلا٣ضؽ
بهه الىًَ الظر هدميه..
ما بحن الٟىانل
بهه مل٩ىث عب الٗك٤
عب الكٗغ..
 .6اللعلىت
ْهغ عمؼ اللعلىت في بهخاط ٦شحر مً الكٗغاء اإلاىعيخاهيحن اإلاٗانغيً مغاصٞا لخيمت اإلاىٟى ومٛظيا لصخىتها الضالليت
والغمؼيت٣ٞ ،ض اخخٟى الكاٖغ مدمض ولض ٖبضر بالهٗالي ٪في صيىاهه (ألاضن الؼائبت) ،وهجضٍ يٗلً بىيىح ًٖ
َظا الاخخٟاء في م٣ضمت الضيىان خيض ي٣ى« :٫ظئذ أل٧ىن عاب٘ زالزت :مدمض ولض الُلبت اليٗ٣ىبي ،مدمىص مؿىمت،
مدمض ولض امؿي٨ه .الكٗغ والٗك ٤والهٗل٨ت و(ؤها) :ؤعبٗت ؤ٢اهيم ق٩لذ ظٛغاٞيا ألاعى الؿاثبت»٦ 2.ما اخخٟى
ٔ_ أدي ولد آدبو /رحلة احلاء والباء ،األعمال الشعرية األوىل ،وزارة الثقافة ،اجلزائر ،ٕٜٓٓ ،ص ٖٔ.
ٕ_ زلمد ولد عبدي  /األرض السائبة ،م  .س ،ص  ٜ_ٚواألمساء اليت أحال عليها الشاعر ىي رلموعة شعراء موريتانيُت قدماء ربيل سَتىم إىل التصعلك
ومغالبالصعاب.
ة
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ولض آصبه بؿحرة الهٗالي ٪الٗغب ال٣ضماء في قبه الجؼيغة الٗغبيت وَى ما يبضو ظليا مً زالٖ ٫ىىان بخضي
مجمىٖاجه الكٗغيت (جإبٍ ؤوضاكا) 1الظر َى جدىيغ ٞجي الؾم الهٗلى ٥الجاَلي الكهحر ( ّ
جإبٍ ًّ
ؿطا).
ولضي الكاٖغ بضر ولض ؤبىى اخخٟاء باطر بالهٗلى ٥الجاَلي الـىـطي خيض ؤخاٖ ٫ليه ٦شحرا في صيىاهه (كلُسة
العمً والسم)؛ وَى صيىان يخإؾـ ٖلى الػمت مؿخضٖاة مً الميت الكىٟغي الكهحرة ،وهي( :وفي ألاضن مىإي )...وهي
2
بخالت ال جسلى مً صاللت بيداثيت ٖمي٣ت في نلب الىو وؾيا٢ه الظر ٦خب ٞيه .ي٣ى ٫الكىٟغي.
وفي

ألاعى

مىإي

لل٨غيم

ًٖ

ألاطي

وٞحها

إلاً

زاٝ

َ
ال٣لى
ِ

ُم َخٗؼ٫

٨ٞإن الكاٖغ ولض ؤبىى يغمي بلى ال٣ى ٫بإهه يٗيل خالت «قىٟغيت» مً زال ٫مٗاهاجه في الٛغبت واإلاىٟى ،ومهاعٖت
ألاهٓمت الؿياؾيت .بجها «نٗل٨ت» مً هىٕ ظضيض جٟغى ٖلى الكاٖغ مجابهت الىا ٘٢اإلاغ ،وجدضياجه الجؿام.
ل٣ض سجل الكاٖغ اإلاىعيخاوي الهٗلى ٥عخلخه م٘ اإلاىٟى بما جدمله مً مٟاع٢اث ومخٗت وؤوَام وعئيت للىظىص
والخياة ،ليهىع طل ٪بض٢ت ،ي٣ى ٫مدمض ولض ٖبضر في ٢هيضجه (مصهطاث الجئ ؿعطي)٢ 3،اثال:
ٌض
جاثه
الجئ
٧لما
عمخجي
٧لما
جغاءي
٧لما
ٖلى
عٚبتي
وٖضث
و٦م
٦ما

ٌض
بلض
في
عقٟت
لي
ليـ
َ
ّ
صخاعي
والجؿض
الغئي
في
٢هيضاً
وٗالي
ؤوعصججي
ّ
ُ
الالبلض
بلى
الهمىم
ً
َ
ي٣يىا
٢ضمار
ؤبهغث
ََ
هاْغر
ال٨مض
ٖلى
ّ
ُ
ججلى
الخغوٝ
ؤوخكخجي
َ
َ
ّ
ّ
الغمض
خغ
الخبر
نض ِٝ
ُ
اه٨ؿغث
هاَدخجي
٧لما
َ
َ
اإلاضص
بلي
ٗٞاص
ال٣هيض
في
٦ثرث
"٧لما"
الٗضص
في
اهدؿغث
ٚغبتي

ٔ_ صدر ضمن األعمال الشعرية األوىل للشاعر ،عن وزارة الثقافة ،اجلزائر.ٕٜٓٓ ،
ٕ_ الشنفرى عمرو بن مالك /الديوان ،صبع وربقيق وشرح إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،طٕ ،ٜٜٔٙ ،ص .ٔٚ
ٖ_ زلمد ولد عبدي /كتاب الرحيل وتليو الفصوص ،سابق ،ص ٘ٗ.
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ٌض
الجئ
وظيم
٦ي٠
مً
لؿذ
وال
ؤهه
جدغَ٥
ؤهه
ؾيل٣ى

ّ
ؤظهكتها
ظبتي
بغاٍ
وظىصر
يا
ؤجسلو
لي
ُ
في
زل٣ذ
ؤخغٝ
بالخؼن
في
ؤ٢ؿم
وال
باملىافي
ّ
خانغججي
٧لما
وَجي
في
ّ
يٟدكجي
بن
ّ
ب٣لبي
الىسيل

ُ
الخغوٝ
َّ
الى٨ض
ُ
مخضاع٥
َ
َ ٦بض
٧لماحي
بالبلض
ال٣ىافي
َ
واعحٗض
ُظ ْم ُغ ِ٧ي
اوٗ٣ض

 .7جطهُب
٧اهذ جل ٪م٣اعبت ه٣ضيت في الكٗغ اإلاىعيخاوي الخضيض لغنض جيمت اإلاىٟى اإلاهيمىت في مؿغح َظا الكٗغ ،و٢ض ع٦ؼها
مً زاللها ٖلى بهخاط زالزت قٗغاء ٖاقىا  -وما يؼالىن -ججغبت اإلاىٟى بإق٩ا ٫مسخلٟت (ولض ٖبضر 1،ولض ؤبىى ،ولض
آصبه) ،وبن ٦ىا لم ه٣خهغ ٖلى َاالء الشالزت  ،ِ٣ٞوَى ما ؤجاح لىا الى٢ىٖ ٝلى مجمىٖت مً الخهاثو
والىمًاث الٟىيت ال٩امىت في الىهىم وعاء حجاب اللٛت واإلاٗجى٦ ،ما إلاؿىا ؤبٗاص جيمت اإلاىٟى في الكٗغ وزلٟياتها
اإلاازغة .وجب٣ى اإلاالخٓت ألاَم ؤن اإلاىٟى يديذ للكاٖغ ًٞاءاث ؤعخب لل٨خابت والخإمل وؤلابضإ٦ ،ما يىٞغ ٢ىىاث
اجها ٫تهخم باإلابضٕ ؤ٦ثر مما ُحهخم به في وَىه .وفي اإلاىٟى يىٟخذ ال٩اجب ٖلى ٖىالم ز٣اٞيت ظضيضة ومخىىٖت ٖلى
الهٗيض ال٨ٟغر والؿياسخي وألايضيىلىجي وألاصبي والش٣افي وألا٧اصيمي .وفي اإلاىٟى يٛجي الكاٖغ حٛغيبت الىظض
َ
مضاثً ٖك٣ه ٞى ١ؤوعا ١م٨خبه الهٛحرَ ،ىا ٥يٗيل
والخىحن ،ويضمً ؾٟغٍ الالجهاجي في ٖىالم اإلاجهى ،٫ويبجي
َ
َ
والىًَ في ال٣هيضة.
الخلم في اإلاىٟى ،والغئيا في ال٨خابت،

ٔ_ قبل أيام قليلة رحل الدكتور الشاعر زلمد ولد عبدي ،إثر وعكة صحية مفاجئة أدلت بو يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة اليت أقام هبا ألكث ر من عقدين
من الزمن ،رضبوُ ا﵁ تعاىل ،وكنت ساعتها أضع اللمسات األخَتة على ىذا البحث يف شكلو النهائي.
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امللازض واملطاظع
 .1ابً مىٓىع (مدمض بً م٨غم):
 oلؿان الٗغب ،ؤٖاص بىاءٍ ٖلى الخغ ٝألاو ٫مً ال٩لمت يىؾ ٠زياٍ وهضيم مغٖكلي ،اإلاجلض الشالض،
مُاب٘ ؤوٞؿذ ج٨ىى بغؽ الخضيشت ،ص .ث.
 .2بؾماٖيلي (الهاصر):
.2006
 oقٗغياث مٗانغة ،ماؾؿت مغايا الخضازت لئلهخاط ال٨ٟغر،1ٍ ،
 .3ؤمحن (ٞايل):
 oالكٗغ في مىا٦بت الىًا ،٫ظم٘ وجد٣ي :٤ؤخمض ٞا ٫بً ؤخمض الخضيم ،ميكىعاث اجداص ألاصباء وال٨خاب
.2011
اإلاىعيخاهيحن،
 .4بً ؤخمض (ولض مخالي إلاغابِ):
 oمغايا الخلم وال٨خابت٢ :غاءاث في ؤٖما ٫الض٦خىع مدمض ولض ٖبضر ،ماؾؿت آٞا ١للضعاؾاث واليكغ
.2013
والاجها ،٫اإلاٛغب،1ٍ ،
 .5ظهاص (٧اْم):
 oقٗغيت اإلاىٟى وجاعيساهيت ال٣هيضة ،يمً ٦خاب  :ولض مخالي إلاغابِ بً ؤخمض /مغايا الخلم وال٨خابت:
.2013
٢غاءاث في ؤٖما ٫الض٦خىع مدمض ولض ٖبضر ،ماؾؿت آٞا ١للضعاؾاث واليكغ والاجها ،٫مغا٦ل،
 .6الخالط (الخؿحن بً مىهىع):
.2002
 oألاٖما ٫ال٩املت ،جد٣ي :٤مدمض ٢اؾم ٖباؽ ،عياى الغيـ لل٨خب واليكغ ،بحروث ،لبىان،1ٍ ،
 .7صعويل (مدمىص):
.1977
 oالضيىان ،اإلاجلض ألاو ،٫صاع الٗىصة ،بحروث،
 .8ؾخيخيت (نالح):
 oفي مؿبباث الكٗغ وقغوصٍ ،حٗغيب ألاؾخاط :مدمض اإلاىهىعر ،اإلاجم٘ الخىوسخي للٗلىم وآلاصاب والٟىىن
.2002
(بيذ الخ٨مت) ،جىوـ،
 .9ؾٗيض (بصواعص):
.2004
 oجإمالث خى ٫اإلاىٟى ،جغظمت :زاثغ صيب ،صاع آلاصاب ،بحروث،1ٍ ،
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 .10الكىٟغي (ٖمغو بً مال:)٪
.1996
 oالضيىان ،ظم٘ وجد٣ي ٤وقغح بميل بضي٘ يٗ٣ىب ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث،2ٍ ،
 .11نالر (ٞسغر):
.2007
 oمٗجى ؤصب اإلاىٟى ،مجلت ال٩لمت ،الٗضص ،10ا٦خىبغ،
ٖ .12بض الٛجي (مدمىص):
 oمً ؤهذ ؤحها الىو :م٨ٟغة الضعوب الهاعبت ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت اإلاٛغبيت ،ؾلؿلت ؤبدار ،مُبٗت صاع
.2011
اإلاىاَل،
٦ .13ىاهت (ٖلي هانغ):
 oاإلاىٟى الكٗغر الٗغاقي :اهُىلىظيا جاعيسيت للكٗغاء الٗغا٢يحن في اإلاىٟى ،ماؾؿت الغخاب الخضيشت،
.2013
بحروث ،لبىان،1ٍ ،
 .14ولض ؤبىى ،بضر:
.2006
٢ oهيضة الؼمً والضم ،مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء،1ٍ ،
 .15ولض ؤٖلي (مدمض):
.2007
 oنغزاث الهمذ ،ميكىعاث اجداص ألاصباء وال٨خاب اإلاىعيخاهيحن،1ٍ ،
 .16ولض ٖبضر (مدمض):
.1995
 oألاعى الؿاثبت ،ؤبىْبي،
.2008
٦ oخاب الغخيل وجليه الٟهىم ،صاع هيىىي للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘ ،ؾىعيت ،صمك،1ٍ ،٤
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عىالم الؼطز العجائبي عىس ببطاهُم الىىوي  :زضاػت جحلُلُت لىماشط مذخاضة
ز /محمس ألامحن بحطي -ظامعت بؼىطة -الجعائط

امللخم:
يٗض ببغاَيم ال٩ىوي مً ال٨خاب ال٣الثل في الىًَ الٗغبي ممً اؾخُاٖىا ٞخذ ههج ؾغصر ٢اثم بظاجه.
مؿخ٣ل ًٖ مؿاع الؿغصيت الٗغبيت مً خيض اإلاىيىٕ و الُغح و الخهاثو ،وختى الىىٕ ،الظر ؾماٍ البٌٗ
ؤصب الصخغاء ،و البٌٗ آلازغ ألاؾُىعة الصخهيت .بيىما ؾيؿميه في َظٍ الضعاؾت :الؼطز العجائبي؛ الظر ال
يخإؾـ مىُ٣ه بال ٖلى ٖمليت ٢لب للمىُ ٤اإلاٗ٣ى ٫ب٩ل ما يبض الترصص و الاعجياب والضَكت في هٟؿيت ال٣اعت.
يخٗل ٤ألامغ بمىُ ٤ؾغصر يهى٘ ٢ىاهيىه مً وؿيج ٖال٢اث مٟاع٢ت للىا٢عي واإلاٗخاص و اإلادؿىؽ ،و
ً
ؤٖغا ٝلم يؿجها الخىاي٘ البكغر يىما ،و هىاميـ ج ٘٣بحن اإلام ً٨و اإلادا ،٫بحن الىا٢عي و اإلاخسيل ،و بحن الُبيعي
و ما ٞى ١الُبيعي ،و بحن الخسخي و اإلاجغص .و طل ٪مً زال ٫جىاولىا هماطط ؾغصيت لل٩اجب ،جتراوح بحن ال٣هت و
الغوايت .في ؾغص جخأػع ٧اثىاجه و ٖىاإلاه في خب ٪جهىع هىعي لٗال٢اث الٗاإلاحن الُبيعي وما ٞى ١الُبيعي.
ً
ؾغص يؿ ً٨طل ٪البرػر الظر ٢ض وؿم٘ به و هخسيله و جهٟى بلى َخ ٪حجبه صون ؤن هامً جماما بىظىصٍ.
بهه ًٞاء العجائبي الظر جيسجه ٖال٢اث جمىذ اإلاكغوٖيت للٛيبي و الغوحي و اإلااوعاجي و اإلادخجب والخغافي ،و٤ٞ
ؾغص يمىذ الضوع الغثيـ للضعويل واإلامؿىؽ و اإلاسخىع و اإلاؿمىم  .و يٟخذ هاٞظة ٖلى ٖىالم السخغة والٟٗاعيذ،
الجً و الٛيالن و اإلاالث٨ت ،ال٨غاماث و الٟغاصيـ و الخُايا و اللٗىاث ،اإلادٓىْىن و اإلاىاخيـ ،اإلا٣ضؾاث و
ألاَهاع ،اإلاضوؿاث و ألاهجاؽ ...الخ.
و ٧ل جل ٪الٗىالم وٖال٢اتها الؿغصيت العجاثبيت يدب٨ها ال٩ىوي و ٤ٞمىُ ٤ؾيبدض في ججلياجه الىهيت
واإلايخاههيت ،في زُابه الظر جىُ ٤به ال٩اثىاث العجماء و ألاظؿام الهماء و الُبيٗت الخغؾاء ،التي جهبذ في
ٖالم ببغاَيم ال٩ىوي٧ ،اثىاث هاَ٣ت بإل ٠لؿان..
اليلماث املـخاحُت:
العجاثبي -ؤصب الصخغاء -مىُ ٤الؿغص -السخغ -الىامىؽ -الًٟاء -اإلااوعاء -ؤَل الخٟاء -البرػر -الخلىص -الٟىاء-
اإلا٣ضؽ -اإلاضوـ -ال٩ىن -الخدىالث.
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ملسمت:
البض في مؿتهل َظٍ الضعاؾت ؤن هدبحن الٟغ ١بحن العجيب ( )Le merveilleuxو العجاثبي()Le fantastique؛
خيض يٗض اإلاٟهىم ألاو٫؛ (العجيب) َى ألانل الظر ظاء مىه العجاثبي ،خيض ي٣ضم لىا العجيب ٖاإلاه الخاع١
بهىعة مىُ٣يت صون ؤن يسغ ١به جماؾٖ ٪اإلاىا()1؛ ألن الخهاثو الٛغيبت ج٩ىن مً الُبإ اإلاالػمت لٗالم السخغ و
الجىياث و اإلاؿىر و الٛيالن الظر جهٟه ،بياٞت بلى َبيٗت الهغإ ال٣اثم بحن َظٍ ال٩اثىاث خيض جبرػ بيجها
شخهياث عجيبت و ل٨جها مؿاإلات جداعب اإلاسلى٢اث و ألاعواح الكغيغة آلاجيت مً ٖالم الخىاع ١الظر َى ٖاإلاها،
خيىما حهضص َظا ألازحر ٖالم البكغٞ ،خ ٠٣بٌٗ الصخهياث الخحرة طاث ال٣ىي الخاع٢ت بلى ظاهب ٖاإلاىا و يض
مسلى٢اث ٖاإلاها العجيب(.)2
ً
طل ٪ؤن زىاع ١الؿاخغاث مشال ج٩ىن هي ألاوؿب لٗالم ي٩ىن السخغ ٞيه َى ال٣اٖضة ،و الٛغيب ٞيه َى
ً
ألانل و مغ٦ؼ ال٣ىة و مدغ ٥ألخضار ،و مً زم يلػى مً الخ٩ايت جل٣اثيا ٧ل مً يٟخ٣غ بلى جل ٪الهٟاث ،ؤو بخٗبحر
ٖاص و مإلى ٝو َبيعي مً الؿيا ١العجاثبي لل٣هت ،خيض ال ي٩ىن لىظىصٍ َىا ٥ؤيت
آزغ يخم اؾدبٗاص ٧ل ما َى ٍ
وْيٟت ٞاٖلت ؤو ٢ىة مازغة ،ما لم ي٨دؿب ٢ىي جٟى ١الُبيٗت و اإلاإلى ٝو مىُ ٤البكغ .و ما يدٟؼ ال٣اعت ٖلى
الخٟاّ ٖلى ٧ل ٖىانغ الٛغابت في ال٣هت ،و َغص ٧ل ٖىانغ اإلاإلىَ ٝى جهاياتها الؿٗيضة التي جسلو بالىٟىؽ
الخحرة ؾىاء ٧اهذ بكغيت ؤو ما ٞى ١بكغيت بلى بغ ألامان ،و َى ما يهىٟها في ظيـ العجيب طر الجهايت الؿٗيضة.
ً
ً
ؤما العجاثبي ٞةن العجيب و الخاعٞ ١يه ؤمغ َاعت و ٚغيب ،ال يمشل ٖىهغا مخجاوؿا م٘ الًٟاء الٗاصر
ً
ً
ً
لل٣هت ،و بالخالي يٗخبر مجغص وظىصٍ زغ٢ا ًٞا لخماؾ ٪الًٟاء الؿغصر ،و اظتراخا ٚحر مبرع إلاىُ ٤ألاخضار
ٞيه ،و َى ما َي ِؿ ُم مجغياث ٢هخه بميؿم الى٢اج٘ الٛغيبت ،و الُىاعت الغَيبت ،و يؼعٕ خ٣لها باإلاٟاع٢اث اإلاٟجٗت
مشل اإلاىث الٛامٌ ،ؤو الازخٟاء الٛغيب ،ؤو اللٗىت اإلااخ٣ت ؤو اإلاسخ بلى ٧اثً م٣ؼػ ...الخ" .لظا جبضو الٟٓاٖت
ً
زانيت للعجاثبي الظر يٗيل ويمخاح مً الخشالت و باألزو مما يغميه الٗلم ظاهبا مً اهٟٗاالث و اؾخحهاماث
ً
ً
مغٖبت ،جل ٪التي جا٦ض لىا ؤن الٗالم اإلاإلى٢ ٝض ي٩ىن هٟؿه لٛؼا و ٧ابىؾا"(.)3
و اإلاكتر ٥بحن الًٟاءيً العجيب و العجاثبي ،ؤجهما ال يخد٣٣ان البخت بال بخدُيم خىاظؼ اإلاٗ٣ى ٫و
ً
اإلاإلى ،ٝبازتر ٍا ١ي٩ىن بما ٧ليا يهبذ العجيب ٞيه َى اإلاىُ ٤البضيل الظر يغمي ب٩ل مإلى ٝبلى زاهت اليكاػ و
ً
ً
ً
ٖضم اإلاالءمت للؿيا .١و بما بن ي٩ىن ازترا٢ا ظؼثيا ،للمىُ ٤اإلاإلى ٝفي نىعة اه٨ؿاعاث َاعثت ي٩ىن خضوثها مغٖبا

(ٔ) – ينظر حسُت عبلم :العجائيب يف األدب من منظور شعرية السرد ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بَتوت ،منشورات االختبلف ،اجلزائر ،الطبعة األوىل
ٕٓٔٓ .ص .ٗٚ
(ٕ) ينظر ادلرجع نفسو ،ص .ٗٛ
(ٖ) ادلرجع نفسو ،ص .ٗٛ
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ً ً
ً
و مضويا ي٨ؿغ همُيت الٗالم اإلاإلى ٝالظر يب٣ى لضي ال٣اعت ٖاإلاا َكا ٖلى الضوام حهضصٍ زُب ما ٢ض ي٣لب بهجخه
و ؾ٨ييخه في ؤيت لخٓت ،بداصر صعامي ٚحر مخى ٘٢و ال مإلى.ٝ
ً
ؤوال -عجائبُت الخسادل بحن العاملحن البـطي و ما ؿىق البـطي عىس ببطاهُم الىىوي
يخىاجغ الًٟاء الؿغصر ٖىض ببغاَيم ال٩ىوي بحن العجيب و العجاثبي ،م٘ ؾيُغة قبه مُل٣ت للعجيب
الظر ظٗل مً ًٞاء الصخغاء وٖاءٍ الُبيعي .و وسج مً ؤصيمه مىُ٣ه الخاع ١الظر َغص بك٩ل قبه جهاجي
ً
ً
ًٞاء بضيال يكغٕ ؤبىاب ال٣هت مً بضايتها بلى جهايتها ٖلى ٖىالم مؿ٩ىهت مً
اإلاىُ ٤اإلاإلى .ٝو وسج ٖلى ؤه٣ايه
خيض اإلايكإ ب٩اثىاث زغاٞيت جلٖ ٠الم البكغ ،الظر خاػ صوع البُىلت ٞيه مً يم٨ىه مجاعاث جل ٪ال٩اثىاث طاث
ال٣ضعاث اإلايخاٞحزي٣يت .و اإلا٣هىص جل ٪الٟئت اإلاخمحزة مً البكغ الظيً حؿيضوا ٚحرَم مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الغواجي و
ال٣هصخي مً ؤمشا ٫السخغة و الضعاويل وخلٟاء الجً ،وقيىر الُغاث ٤الضيييت ،و الغَبان ،و اليؿا ،٥و
اإلامؿىؾحن ،و ؤصخاب الىبىءاث والغئي .جغا٣ٞهم ؤصواث ٖاإلاهم التي ال ج٣ل ٚغابت ٖما ي٣ىمىن به مً َ٣ىؽ و
ٖىاثض جسو ٖاإلاهم طا .٥مما ظٗلهم ٢بلت جامها الُب٣اث اإلاٛلىب ٖلى ؤمغَا مً البكغ الٗال٣حن في مُباث و
مأػٖ ١اإلاهم ألاعضخي الباجـ .و َم ٖاظؼون ًٖ خل مكا٧لهم َىا ،٥في ٚياب اإلاى٣ظيً مً اإلاسلى٢اث طاث ال٣ىي
ً
الجباعة التي يغون ٞحها مهضع زالنهم ع٣ٞت خلٟائها ؤو وؾُائها مً البكغ ،ممً وظضوا م٩اها لهم في الٗالم آلازغ،
ٞسخغوا ٧اثىاجه و ٢ضعاجه و ؤصواجه التي جىجر جاعة ٞخدى ٫ق٣اء الٗالم البكغر بلى ؾٗاصة مكغوَت بالخٟاّ ٖلى
الٗهض اإلامهىع بالُالؾم.
٦ما يم ً٨ؤن يجهاع مكغوٕ الؿٗاصة جاعة ؤزغي باعج٩اب زُإ ما ،بما مً َغ ٝالبكغر الباجـ الظر يإمل
ً
ً
في جدؿحن ويٗه ٞي٣لبه وباال ،و بما مً َغ ٝالىؾيِ السخغر الظر جىؾله مى٣ظا ،و بطا به حهل ٪و يجغ مٗه بلى
ً
الهاويت ٖاإلاه و ؤَله و حٗاويظٍ مٗا .و ال يدب٣ى لهم مً ؤزغ بال الؿحر و ألاخاصيض التي ؾي٨خب لها الخلىص بما جىٟسه
في عوح خ٩اياتها و مؿخمٗحها مً سخغ مكاَضَا ،و ٚغابت ؤَىاعَا و عجيب ؤخضاثها وشخهياتها.
ؤ -ادتراق الىامىغ (ضواًت املجىغ -املجمىعت اللللُت "اللـم")
في عوايت اإلاجىؽُ ،يمسخ الٟتى "ؤوزاز" بلى "وزان" ،و َى خيىان ظبلي ؤ٢غن يؿ ً٨ال٣مم .ال لصخيء بال
ألهه ازتر ١ؤخض هىاميـ الصخغاء و جُاوٖ ٫لى ال٣مم الؿماويت و ٖلى الجً ؾ٩ان الصخغاء ألاواثل " :ؤوزاز
جٌاوٌ على ؤهل الىًً ،اعخسي عل م بالعحن ،بالطئٍت ،باملـاهسة(("،ؤوزاز)) ججؼؽ ،و جـطط ،على وًً
الظلماث"(ٞ ،)4الجً َم مال٩ى الصخغاء في ٖغ ٝالبضو " :الصحطاء وً م و ما هحً بال هُىؾ عىسهم"( ..)5و إلاا
ً
ً
َخَ ٪ظا الٟتى ؾتر َظا الٗالم اإلاخٗالي اؾخدا ٫وٖال ظبليا يؿ ً٨ال٣مم و مؿ٩ىن بال٣مم ،و َظا ظؼاء مً
(ٗ) – إبراىيم الكوين  :اجملوس ،اجلزء الثاين  ،دار التنوير بَتوت ،تاسيلي للنشر و اإلعبلم ،ليبيا ،الطبعة الثانية ٕ ،.ٜٜٔص ٗ.ٖٜ
(٘) – ادلرجع نفسو  ،ص .ٖٜٛ
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ّ
الخٗض ٖلى اإلادغم ٦ما في ٧ل
يستر ١الىامىؽ و يدىاسخى الٗهىص و اإلاىازي ٤ألاػليت بحن ؤَل الىًَ و ييىٞهم" ،و
ِ
ألاؾاَحر يىظب الٗ٣اب الؿماور؛ الخدى ٫بلى خيىان بهيم ٚحر هاَ .)6(٤و بهظا ٖى٢ب ناخب الخُيئت مً َغٝ
ً
الجً الظيً مسخىٍ خيىاها ٢لبه مٗل ٤بال٣مم ،و ؤجهىا بظل ٪خياجه ألاعييتٞ ،ازخٟى بضوعٍ و لخ ٤بٗالم
اإلايخاٞحزي٣ا اإلاجهى ٫ل٣اء اهتها٦ه للمدغماث ،و ظغؤجه ٖلى ؤَل الخٟاء.
و في الجؼء الغاب٘ مً ٢هت "الٟ٣و" مً اإلاجمىٖت ال٣ههيت التي جدمل الٗىىان هٟؿه( )7و جدذ ٖىىان
ٞغعي" :املىـى" يىٟخذ ٖالم العجيب ٖلى مهغاٖيه خيض يٟغى مىُ٣ه و يجٗل مً مىُ ٤البكغ و ٖاإلاهم الٗاصر
ً
ً
ٖىهغا صزيال ٖلى هىاميـ ٖالم الخٟاء اإلاىاػر لٗاإلاهم و اإلاخد٨م بال مىاػٕ في ًٞاء الصخغاء التي هي مىًَ ؤَل
ً
الخٟاء الظر خل ٞيه البكغ ؤيياٞا ٚحر مضع٦حن ل٣ىاهيىه و ؤٖغاٞه .و بالخالي َم مً ؾيض ٘ٞزمً زُاياَم بطا لم
يدترمىا هىاميؿه و زُىَه الخمغاء.
ٟٞي َظا الجؼء مً ال٣هت اإلاٗىىن بـ " :املىـى "،ي٣ىصها ال٩ىوي بلى صخغاء الخماصة ،التي جمحزث بىظىص
ال٨شحر مً ألاقباح اإلااعصة التي ؤزاعث ٢ل ٤الٗغاٞحن وال٣ٟهاءَ .ىا ٥خيض ججض شخهيت "بطهت" ،وَى ؤخض اإلاٗخضيً
ً
ٖلحهم ،ولىال وظىص ٖغا ٝالىج٘ الظر خغع له ً
ٖ٣ضا ٧امال مً الخٗاويظ وٖل٣ها في ع٢بخه ،و٢غؤ ٖليت جغاجيل سخغيت
بلٛت الهىؾا ،إلاا قٟي ،خيض ازخلى به ؤَل الخٟاء ويغبىٍ ختى ٣ٞض الىعي .و ألن الصخغاء مىَجهم ،خيض جتزايض
بلىاَم ٖلى الىاؽ ،اػصاص جمؿ ٪ؤَل الصخغاء (الُىاع )١بالٗغاٞحن واإلاكٗىطيً و مسخل ٠الىؾاثل الىؾيُت بحن
الٗاإلاحن الُبيعي وما ٞى ١الُبيعي ،لخسليههم مً الكغوع و ؤعواخها اإلاتربهت بهم.
طل ٪ؤن للصخغاء ٢ىاهيجها الخانت التي يٟترى ؤن يامً بها ٧ل مً يؿ٨جها و يخ٣يض بىىاميؿها التي ال
جغخمه ٖىض الؼلل ؤو الى٢ىٕ في الخُيئت .وفي َظٍ ال٣هت ي٣خل الٟتى بغ٦ه ؤٞعى ٢بيل ألانيل صون ؤن ي ُ٘٣عؤؾها،
زم يهُاص ٚؼالت ٖىض الٛؿ٢ ٤بيل الٛغوبٞ ،ي٣ى ٫له العجىػ الخبحر بسٟايا َظا الٗالم الٛامٌ" :ال حىٌ هللا،
مً ًلُس الؼعالن عىس الؼؼم؟ هإهً هعلذ مً اللمط ،هإهً لم جىلس في الصحطاء ،جلخل ؤؿعى وال جـلل
ضؤػها جلٌاز الؼعالن في الؼؼم"(.)8

( – )ٙينظر  :مَتال الطحاوي :زلرمات قبلية ،ادلقدس و زبيبلتو يف اجملتمع الرعوي روائياً ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ادلغرب ،الطبعة األوىل ،ٕٓٓٛ
صٖٕٔ.
( – )ٚإبراىيم الكوين :القفص ،دار التنوير للطباعة و النشر لبنان ،تاسيلي للنشر و اإلعبلم ،ليبيا ،الطبعة الثالثة .ٜٜٕٔ ،ص ٔٗٔ.
(- )ٛاملصدر نفسو ،صٖٗٔ.
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ٞسلي ٤ب٩ل مً يخي في الصخغاء ؤن يٗغ ٝهىاميؿها و مدغماتها التي ج٣يضٍٞ ،خباع٦ه ل٣اء اخترامها ؤما بن
ازتر٢ها ًٖ زُإ ؤو ًٖ زُيئت ٞخلٗىه ؤو جمسخه ؤو جىٟيه ه٩ا ٫ما ا٢ترٞذ يضاٍ ،ي٣ى ٫العجىػ في َظٍ ال٣هت:
ً
كاػُا ،املىـى ؤضدم زمً"(.)9
"مً ٌؼت تر بلىاهحن الصحطاء ال ّبس ؤن ًسؿع الشمً
و لم ُ
يىج مً َظا اإلاهحر ختى ال٣ٟيه الظر خاو ٫ؤن يٗالج "بطهت" ويبٗض ٖىه ؤَل الخٟاء ًٖ َغي٤
ً
ال٣غآن ال٨غيم و ٢ض اٖخبر ؤَل الخٟاء نييٗه َظا خغبا مٗلىت مً الكيش خيىما جهضي للٗغا ٝالؼهجي و ٢غهاثه مً
ً
الجً(ؤَل الخٟاء) ،و َى اإلاسلى ١الظر خغع مٗهم ٖهىصا بمىظب الخٗاويظ اإلاٗل٣ت في ع٢بت الٟتى بغ٦ت .ل ً٨الكيش
ال٣ٟيه ؤعاص ه٣ل بغ٦ت مً يض الجً بلى يض بله الجًٞ ،ىاْغ الؼهجي اإلاجىسخي ،و ؤقهغ في وظهه جغجيل آياث ال٣غآن
ً
ً
ال٨غيم ،مخدضيا الٗغا ٝاإلاجىسخي و مغيضٍ بغ٦ت البكغر اإلامؿىؽ و ؤَل الخٟاء ظميٗا .ي٣ى ٫ال٣ٟيه بىبرة ال جسلى
مً وكىة الاهخهاع " :بن عسوان ؤهل الظلماث على بطهت هطبت ػماوٍت مىظهت لإلًاحت بإمجاز العطاؾ
املجىس ي ،و ػىؾ ًإجُه الـطط بمجطز ؤن ٌؼطب العهجي املـاوم عً الىجع .و لىً الـطط لم ًإث .بل بن ؤهل
ً
الخـاء ؿخحىا على الـلُه حطبا ؤؿطغ .ضظمىه باأل جاض ،و ؤهطمىا الىاض في دُمخه .ؤحطكىا هخبه و ؤمخعخه و
ً
الحلىه باللىماث و هى ًطهى بحن املواضب باحشا عً مإوي .سخط مىه ألاًـاٌ و هخم ؤهلاض العطاؾ ؿماجت م،
ً
و في اللُل ػمع هاجـا (( :الصحطاء وًىىا .و مً ؤضاز ؤن ٌعِف بُيىا ؿعلُه ؤن ًحترم كىاهُيىا .))...كض ى الـلُه
اللُل ح صي .ؤحاي به العلالء و جمخمىا بما ًحـظىهه مً آًاث ،و لىىه في اللباح ماث (لم ًمى ؿهط على
وؿاة الـُر عىسما ؿب الحطٍم في السوان ،و بطػم ؤن الـاعل الحلُلي لم ًذف على ؤحس في الىاحت بال ؤن
ً
بطهت ضؿى في مطهع البىلِؽ ؤن ًت م ؤحسا( )...هُف ًجؼط على ات ام الىاغ مً ٌـً في كُام ؤهل الظلماث
بالخذطٍب؟ ( .)...لم ًلطح بـىىهه حتى لعوظخه( )...و شهب بلى الخالء لُللي بالت مت في وظه ؤهل الخـاء ،وان
على ًلحن ؤج م داهىا الىعس و الحلىه بالىاض بلى الىاحت .في اللُل ظاضه العطاؾ العجىظ ،اػدىىط الت مت و عىـه
على ػىء الظً و كاٌ بلؼت واضحت (حىمىا علًُ باملىـى ولم ًذىهىا العهس وٍالحلىن ً
ؤبسا)"( .)10و َظٍ هديجت
ً
مباقغة إلاً يٗبض بالٗهىص م٘ ؤَل الخٟاء في مىَجهم الٛغيب و مىُ٣هم ال٣اَغ للبكغ ألايٗ ٠مىٗ٢ا ،و ألاَؼ٫
٢ىة في َظا الٗالم الظر ال خى ٫وال ٢ىة لهم في بصاعة قاوهه ،ؤو باألخغي بصاعة قاوجهم ٞيه ،بؤلاياٞت بلى الٛكامت
و ٢لت الخيلت والًٗ ٠والهٛاع الظر يهٟهم به الغواجي في زُابه.
و مً صواعي لٗىت البكغ اإلاٛلىب ٖلى ؤمغَم؛ ظهلهم و َمٗهم و ظكٗهم الالمخىاهي ،الظر ٢ض ي٣ىصَم
بلى اهتها ٥اإلادٓىع .و َى ما وكهضٍ في عوايت اإلاجىؽ ،خيىما اهخ٣لذ مسلى٢اث الجً مً الخٟاء بلى الجالء لخلً٣
ً
البكغ صعؾا في اخترام الىىاميـ .و طل ٪بٗض َٛيان البكغ ،و جٟا٢م ظكٗهم .بط بل ٜبهم الخجاؾغ و الخجبر ؤن
(- )ٜاملصدر السابق ،ص٘ٗٔ.
(ٓٔ)  -ادلرجع نفسو  ،ص .ٔٗٙ
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َمٗىا في ا٦دؿاب الخبر (الظَب) .و َى مٗضن الجً الظر يٗغ ٝؤَل الصخغاء بإن اللٗىت ؾخلخ٧ ٤ل مً يمخل٨ه،
ً
َّر
و ؾيؿلِ ٖليه ُمال٦ه ألاواثل مً ؤَل الخٟاء ليؿترصوٍ ،و يل٣ىىا اإلاٗخضر صعؾا في اخترام الٗهىص ألاػليت.
بهظٍ الهىعة ٢ام ؤَل الخٟاء ليؿترصوا ٦جزَم اإلاؿلىب و "ؤلبؼىا حىُمهم ظبت ؿوـاهت ،دـىت ،مً
الىى الصي حعىز ؤجبا الٌطق اللىؿُت ؤن ًطجسوه في الصحطاء .و ؤضػلىه بلى الؼهل ( )...ما ظاٌ الـُىخ العلالء
ًدىاكلىن العباضة الحىُمت التي اػت ل ب ا حىُم الجً حسًض السعىة ،كاٌ (( ول مالً مملىن .اعلمىا شلً .و
ً
ول مً ملً شهبا ملىىاه و مسخىاه و ػىىاه .اعلمىا شلً )11("))...و هي لهجت ال جسلى مً وٖيض نغيذ بطا زالٟىا
الٗهض ،و هي الخُيئت التي ٢ام بها قيش الُغي٣ت خيىما امخل ٪اإلاٗضن اإلالٗىنٞ ،إٚاعث ٖليه ظيىف الجً و زغبذ
ممل٨خه ٖلى ب٨غة ؤبحها " :عىسما كض ى الجِف الخـي على مملىت ؿُر الٌطٍلت ؤؿاض بكبع الات ام بلى الجبل.
ً
ألن هلٌت هعف ؿُر الٌطٍلت في ظهله بما ٌعىُه ؤن جملً في ؤمخعخً كىسوكا مً الخ ر!"( .)12بهه ظؼاء مىته٪
الىامىؽ الؿاثض ،في ٖالم مؿ٩ىن بالخىاع ،١صاهذ ٞيه الؿلُت للخٟي الظر حؿيض بمىُ٣ه الًٟاء العجاثبي لهظا
ُ
ال٩ىن الغواجي ،خيض َغص الٗالم الٗاصر و بكغٍ بلى يٟا ٝاليكاػ و الجهل و الخؿغان .مما يا٦ض ؤن َظا الًٟاء
مً ظيـ العجيب لؿياصة مىَُ ٤ظا ألازحر ٖلى ٖالم ال٩ىوي الظر يؿىصٍ اإلايخاٞحزي٣ي ٖلى خؿاب الُبيعي الظر
خكغٍ في ػاويت الًٗ ٠و الًألت ،و وؾم ؤَله ب٣لت الخيلت ،خيىما يخل٣ىن مسخل ٠الٗ٣ىباث و اللٗىاث ظغاء
عصوص ؤٗٞالهم اإلاتهىعة ججاٍ ٖالم ال يمشلىن ٞيه ؾىي الخل٣ت ألايٗ.٠
ب -العسوان و الحطوب( -املجمىعت اللللُت الطبت الحجطٍت)
في ػاويت ؤٖم ٤مً ػوايا ًٞاء العجيب وكهض َظٍ اإلاغة مىٗ٢ت خغبيت هاججت ًٖ لٗىت ؾماويت يؿلِ ٞحها
ً
ؾلُان ال٣ضع ظيكا مً ؤَل الخٟاء ٖلى البكغ ،خيض جبضؤ ٢هت "العهً املؼمىم" مً اإلاجمىٖت ال٣ههيت
ً
الطبت الحجطٍت بالٗباعة الخاليت " :في هجىم اللُلت الشاهُت ػلٍ علُه اللسض؛ شلً الخلم املجهىٌ ،ماضزا مً
الجً .جسؿم ألاعساء في حلـهم الشالسي الصي كسػخه ألاكىٌ اللسًمت ( )...الىحىؾ ؤوٌ ؿطٍم دطط مً الىـم ،و
اهسؿع هحى ؤػىاض الىاحت التي لحلها السماض و ؤج ىها جذطٍب اللُلت ألاولى )...( ،هصا اللىث املخىعس ،الىحص ي،
ً
ً
الـجُع ،هى ما ؤزاض ؿُه اللـعطٍطة( )...ضؤي شًىٌ الؼباض ،و ؤهلذ ؿؼمع ؤهِىا ؿاظعا همطٍى
ًحخوط:غ.غ.غ.غ.غ.غ ( .)...جحىلذ الؼىؼىت البـعت بلى ػمؼمت ؤبـع .كـعث الىحىؾ في ضكاب املحاضبحن في هُت
لالهخلام ،ؿساؿع الطظاٌ عً ؤهـؼهم بحس الؼُف .حؼاكٍ الطظاٌ .حؼاكٍ الىحىؾ"(.)13

(ٔٔ) – إبراىيم الكوين :اجملوس ،دار التنوير للطباعة و النشر ،بَتوت ،الطبعة الثانية ،ٜٜٕٔ ،اجلزء األول ،ص ٘٘.
(ٕٔ) – ادلصدر نفسو ،ص .٘ٙ
(ٖٔ) -إبراىيم الكوين :الربة احلجرية ،الدار اجلماىَتية للنشر و التوزيع ،ليبيا ،الطبعة الثانية  .ٜٜٔٙص .ٙٛ-ٙٚ
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يدخضم الهغإ بحن الٗاإلاحن الُبيعي و ما ٞى ١الُبيعي .يخل٣ى ألاو ٫وبا ٫الشاوي ،و يؼخ ٠الشاوي بٛغاثب
ً
ؤَىاله ٖلى ما جب٣ي مً َمإهيىت و ؤلٟت ٖالم ؤلاوـ بمٗاها في ازترا ١اإلاإلى ،ٝو حكخيذ ي٣ييياث اإلاىُ ،٤و الٗبض
بمهضا٢يت الىا ،٘٢وبض مىُ ٤ظضيض حٛكاٍ ٧اثىاث زغاٞيت نييٗها الٗبض ب٩ل ما عسخه اإلاىُ ٤البكغر مً
خ٣اث ٤و ؤلٟت بحن ؤلاوؿان و ٖاإلاه .و َا َى ؾيل العجاثب اإلاى٨غة يخض ٤ٞمً ٧ل نىب " :هعٌ ظِف الخـاء على
الؼهل والجطاز .ظحـىا هحى ألاػىاض بؼىىن الٌُفً .طجسون ؤظٍاء باهخت ،بعوهم ّ
حـبه بإهل الصحطاء ؿلف
ً
ضؤػه بإكىعت كماؾ ،في ححن آزط البعى دط ؤن ًساهم العسو بال ضئوغ بمعاها في الخذىٍف و بض الطعب في
ً
الىـىغ الجباهت .و ٌؼخٌُع ؤدماز ؤن ًلؼم بخاهِذ و ؤهطحت ألاولُاء ؤهه ؿاهس هـطا مً الجً ٌؼحرون على
ضئوػهم و ؤضظلهم معللت في الـواء .عازوا ؿطؿعىا ؤكىات م بالهؼِؽ .زم حىلىا الهؼهؼت بلى الؼىؼىت
البؼُوت ،ؿعاز زىب الـىن ًخلبؽ ظلسه .و لم ٌعطؾ ؤحس ملاشا كطضوا الخطوط مً زهُا الخـاء و الخبسي
للىاغ بطػم كسضت م الٌبُعُت على الادخـاء"(.)14
خيىما جلخ ٤اللٗىت ؾ٩ان الٗالم الُبيعي مً البكغ يى٩ل بهم ؤَل الٗالم ما ٞى ١الُبيعي ،مدىلحن
ٖاإلاهم الباجـ بلى زغابٞ ،يما ال ي ٠٨البكغر الك٣ي ًٖ الضٞإ ًٖ هٟؿه بػاء ٢ىي زٟيت ظباعة و مهىلت ال ٢بل
ً
له بها و ال بإق٩الها اإلاى٨غة و ال بإؾلختها الٟٓيٗت اإلاجهىلت٦ .إهما لم يٗض يبالي بٛغاثب يٗايكها و وخىقا يىاوقها،
ببؿاَت ألجها ج٣اؾمه ٖاإلاه ،ؤو باألخغي َى مً ي٣اؾمها ٖاإلاها ٞيدضر الهضام بحن ال٩اثىحن في ًٞاء لم يٗض
يؿخٛغب الٛغيب ؤو يىبهغ بدلى ٫اإلاؿخديل خيىما ؤيخى الٛغيب َى اإلاىُ ٤الظر يؿحر َظا الٗالم ال٣هصخي الظر
ً
يؿخدل اإلادا ٫و يؿخإوـ باإلاٟاع٢ت و يٟترف العجاثب و يغشخها ييبىٖا ال يىًب إلاسخل ٠بيياث الخُاب.
ً
زاهُا  -ؿواء الصخلُاث العجائبُت:
ؤ -شخلُت العطاؿت
جمشل شخهيت الٗغا ٝو الؿاخغ و اإلامؿىؽ شخهياث بكغيت ٞاث٣ت جلٗب صوع الىؾاَت بحن البكغ الًٟٗاء و
ال٩اثىاث الخاع٢ت مً الٗالم آلازغ مً ظً و ٖٟاعيذ ممً يُلٖ ٤لحهم في ٢امىؽ ال٩ىوي "ؤهل الخـاء" .خيض
ي٣ؿم ال٩ىوي بييت َظٍ الصخهيت بلى ٖضة ؤ٢ؿام ؾىٖ ٠٣ىض ؤبغػَا:
ؤ :1-وكف ػطابت ػُمائ ا( -ضواًت ظىىب ػطب ًطوازة – ظىىب ؿطق كطًاظت)
ً
ً
ٖاصة ما جخسظ الٗغاٞت اؾما مٟاع٢ا لٗالم البكغ ٢ض ي٩ىن اؾم مسخ ؤو خيىان ٦ما في جهىيغٍ الخالي إلآهغ
الٗغاٞت اإلاؿخٗاع مً ٖالم اإلاؿىر و الؿٗالي و طل ٪في عوايخه "ظىىب ٚغب َغواصة -ظىىب قغ٢ ١غَاظت ،في
ال٣ؿم اإلاٗىىن بـ "العطاؿت" ٞي٣ى" :٫في دلىجه في ظىاح الحطٍم ؤمط الباؿا بعس اللُلىلت ،باػخسعاء الؼعالة التي
(ٗٔ) -ادلصدر نفسو ص ٕ.ٚ
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جحىلذ واهىت للبالي ( )...ؤكبل الجطم املىـىؾ هلطبت ماء ،امللـىؾ في لحاؾ الؼىازٌ ،ؼعى هإهه ًخسحطط ،بلى
ً
ً
ً
ؤن مشل بحن ًسي الباؿا ،حاولذ ؤن حؼتر وظها مسوضا ،مىـىدا والبٌُر ،بٌطؾ لحاؿها في محاولت ًائؼت
ّ
إلدـاء البشىض العمُلت التي دلـها على الىظىخحن املىـطجحن بلاًا ظسضي كسًم"(.)15
يٗمض ال٩ىوي في َظا ألاؾلىب الته٨مي بلى حكىيه زل٣ت َظا اإلاسلى ١ال٨غيه ب٩ل ؤلىان البكاٖت اإلاؿخمضة مً
ٖاإلاىا الُبيعي( ،الىٟش ٧البُيش ،البشىع الٗمي٣ت ،الىظىخحن اإلاىٟغجحن و آزاع الجضعر ال٣ضيم) بديض جؼيض َظٍ
ً
اللىاخ ٤اإلا٣ؼػة في ٦غاَت الخل٣ت و ٚغابت الخل ٤و امدؿار ال٪يان ،الظر يىانل ونٟه في م٣ام آزغ ٢اثال في
مٓهغ َظٍ اإلاسلى٢ت الكاثه " :جبسو في الباب ػعالة السهىض املللبت باػم ((عطاؿت البالي)) ...و كـذ ببسج ا
البسًً مخىئت على عياظ ؤهُم ال ًدىاػب مع شمامت دللت ا()...ؿابدؼمذ واؿـت عً ؤػىان مىذىضة
بالؼىغ"(.)16
ليـ مً العجيب ؤن ج٩ىن البكاٖت و ٦غاَت اإلاىٓغ ،و اٟ٦هغاع الؿيماء مً نٟاث الٗغاٞت الؿاخغة ،و ليـ
مً اإلاٟاجئ ؤن جٟاع ١بهظٍ السخىت ال٣بيدت ؤونا ٝالبكغ الظيً ؤخؿً هللا زل٣هم .بط يكترٍ في ٖالم الٛغابت
ُ
َظا ؤن يؿخجم٘ ٧ل نٟاجه و نىعٍ و وٗىجه التي ج ِلر  ١شخهياجه ب٩اثىاث ٚغيبت الدك٨يل و الُبإ و الهيئت.
ٞياؾـ الًٟاء الٛغاثبي مىُ٣ه و يٗؼػ هُا٢ه ،و يجؿض َيمىت زُابه ،بهظٍ اإلاىعٞىلىظيا الىانٟت و اإلاىنىٞت،
٧ي يدؿاو ١م٘ ب٣يت البيياث اإلا٩ىهت لًٟاء خغ٦ت الصخهيت و مىُ ٤ؤٗٞالها اإلاخمازل م٘ مىُ ٤ق٩لها
اإلاىعٞىلىجي الىاَ ٤بؿيمائها اإلاكا٧لت ٫صوـ مىبذ َظٍ الصخهياث.
ؤ :2-ػطابت مؼى ا( -ضواًت املجىغ)
في م٣ام آزغ يه ٠الغواجي ًٞاء اإلا٩ان اإلاسهو لصخهيت الٗغاٞت و َى زيمتها التي بضث ؤقبه بى٦غ مً
ؤو٧اع الىخىف في بقاعة ؤزغي لضوـ اإلاىبذ و وٛىلت ألانل " :دُمت ا املطكعت ملـلت مً كٌع وؼُ مذخلـت.
ؿطٍحت ميؼىظت مً وبط بل ،ؿهباء ،مخأولت ج ـها الؼباض و الـمؽ جذطق الخُمت و حـٌطها هلـحن ،زم
ً
جل ا زالر كٌع ميؼىظت مً ؿعط املاعع ألاػىز ،بازث ؤًوا و ب خذ و امخم ؿعا الـمؽ لىج ا الساهً .زم
ًمخس ؿطٍٍ مً الجلس الباهذ مىػىم بطمىظ و حعاوٍص و دٌىي ػاموت ال ٌعطؿها بال العطاؿىن ،ؤما مً
الجاهبحن ،عىس الطوائع الجاهبُت  ،ؿإحللذ بالخُمت كٌع مذخلـت مً الخطق البالُت مً اللماؾ الطر و بلاًا

(٘ٔ) – إبراىيم الكوين :جنوب غرب طروادة  ،جنوب شرق قرطاجة ،كتاب رللة ديب الثقافية ،دار الصدى للصحافة و النشر و التوزيع ،اإلمارات العربية
ادلتحدة الطبعة األوىل ٕٔٔٓ ،ص.ٖٔٙ
( – )ٔٙادلصدر نفسو ،ص ٓٔٔ.
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ً
ً
ً
امللبىػاث البائسة .هصا املعٍ الؼطٍب مً الطكع كىع مً دباء العطاؿت بِخا ؿطٍسا و ممحزا ًشحر سخطٍت امليابطًٍ
املؼت ترًً ،و ًعض الخىؾ في كلىب املامىحن الصًً ًذـىن السحط و ًخجىبىن العطاؿحن"(.)17
يخٗؼػ الخ٣ل الضاللي لهىعة الٗغاٞت بهظا الًٟاء اإلا٩اوي اإلاازض بٛغاثب ألاقياء و الغمىػ الضالت ٖلى ألانل
الٛغيب و اإلايكإ اإلاغيب لهظٍ الصخهيت ؤلاق٩اليت التي جض ٘ٞبالخُاب بلى مؼيض مً ؤلاٚغاب و ما يكا٧له مً مٓاَغ
الٛمىى و الٟؼٕ و الغَبت في ؤٖحن البكغ الٗاصيحن .مما يهب في زاهت ؤ ٤ٞجىٗ٢هم الخاٞل ب٩ل ألاونا ٝال٨غحهت
ً
لهىعة الؿاخغة و م٩ان ب٢امتها ،و َا َى الغواجي يٗؼػ البىيخحن الؿالٟخحن بشالشت ال ج٣ل ٖجهما بمٗاها في ؤلاٚغاب و
هي بييت ألاٗٞا ٫اإلاىا٣ٞت إلآهغ َظٍ الصخهيت الكيُاهيت.
ؤ :3-وكف ػطابت ؤؿعالها – (املجمىعت اللللُت اللـم)
ً ً
يخى ٠٢ال٩ىوي جاعة زالشت لي٣ضم لىا ظاهبا َاما و لٗله ألاَم في الخإَحر الٛغاثبي لصخهيت الٗغاٞت التي
ً
ي٣ضم لىا في َظٍ اإلاكاَض ٚغاثب ؤٖمالها و َ٣ىؽ سخغَا في ٢هت (الىبىءة) ٢اثال :اؿت ط مى ج الؼاحطة الخباوٍت
في الىاحاث الجىىبُت بؼبب التزاوط بحن اػخذسام الخمائم الىزيُت التي عىف ؤؿهط السحطة العهىط في (واهى)
على اػخعمالها ،و بحن الخعاوٍص املؼخحسزت املؼخىحاة مً هلىق اللطآن.
هصا املعط وان مً ابخياض الخباوٍت التي ولسث و ولس معها السحط ؿإج ا ؿإن ول العطاؿحن في الصحطاء .واحترؿذ
هصه املهىت بعُس عىزت ا مً ضحلت ا الٌىٍلت بلى ؤوػاي اللاضة()...و عازث بالعلم الؼعٍط لخىـع به ؤبىاء الىاحاث
ألاؿلُاء الصًً جطهت م ٌعاهىن اهٌهاز ألاضواح الـطٍطة و عازث لخجسهم على هـؽ الحاٌ في معاضههم مع
الجً و دىؿهم مً املؼخلبل( )...بش ؤؿاحذ ع م ألاضواح الخحرة و ؤػاض ألاؿطاض على السهُا بحمالث الىؼىؾ و
الخؼىؾ ؿاهلـع الؼُم ػبع ػىىاث و عم الجـاؾ و الىباء"(.)18
ً
ً
َظا و ٢ض نىع ال٩ىوي مٗكغ الٗغاٞحن بىنٟهم ؤقض اإلاسلى٢اث خغنا ،و ؤ٦ثرَم جدهىا مً ٦يض
ً
الؼمان ،بما يلٟىن به شخهياتهم و ؤبضاجهم مً جماثم و خغوػ و حٗاويظَ ،لبا للىجاة مما ٢ض يهيبهم مً قغوع
اإلا٩اثض التي يدي٩ىجها م٘ ٢غهائهم و قغ٧ائهم مً الٗالم آلازغ .و َظا ما ظٗل الٛغابت جل٦ ٠ياجهم ،بضايت مً
ً
ً
مٓهغَم الكاثه ،بما يلبؿىهه مً جليض ؤؾما ٫و ٚغيب ؤق٩ا " :٫ؤظل .العطاؿت الخباوٍت حعلم عسزا هبحرا مً
الخعاوٍص على كسضها محـىظت في ظلىز الحُىاهاث و العواحف و مىػىمت بىاض الخمائم ( )...جاب هس الجً

( – )ٔٚإبراىيم الكوين – اجملوس ،اجلزء األول ،ص ٓ.ٜٔ
( – )ٔٛإبراىيم الكوين :القفص ،ص .ٚٚ-ٚٙ
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و آدط هس وؽ ،و زالض هس ببلِؽ ،و الطابع هس ميائس العمان و ػسض السهط ،و دامؽ هس الطكاق و
الباضوز و الؼالح ألابُى ( )...الخباوٍت ظىُت هبحرة"(.)19
ً
َظٍ الهٟاث هي التي ججٗل َظٍ الٟئت في مغ٦ؼ الىؾاَت اإلاهيب بحن الٗاإلاحن ٞالهي بوؿيت جماما بًٟل ما
جديِ به هٟؿها مً َاالث الخٗاويظ و الخماثم و ؤؾلخت الجان و ٖالم الخٟاء و الٗلىم اإلاجهىلت التي جخجاوػ ال٣ضعة
ً
البكغيت ،و ال هي ظىيت جماما الؾخسضامها الجً مً ظهت و والئها لهم مً ظهت ؤزغي.
ؤ :4-مـعىٌ السحط( -املجمىعت اللللُت الطبت الحجطٍت)
خيىما جبضؤ الٗغاٞت باؾخال ٫ؾالخها يميض الٗالم الُبيعي و يسخل مىُ٣ه و يٟخذ هىاٞظٍ ٖلى الالمٗ٣ى٫
ٞيسخبل مىُ ٤اإلاإلى ٝو يجً الٗ٣ل ويٛاصع مىُ٣ه ليدل مدله الالمىُ ٤و جدىالث الُبيٗت التي جدى٨غ ألنلها
الىصي٘ الظر يٟ٨هغ بٟٗل السخغ و يى٣لب ٖلى ؤَله الخٗؿاء بالىيالث و الخُىب التي ال جيخهي بال باإلاىث الغٚام ،و
َا هي ؾاخغة ال٩ىوي حكغٕ في هٟض ٖ٣ضَا في وظه مً ٖاصتهم مً بكغ بؿُاء" :زػذ الؼاحطة الـطٍطة الاهخلام
في الؼط .اهخظطث حتى ادخلذ ب ا في املطعى [ املللىزة عجىظ حـاظطث معها في اللبُلت] ؿجاءت ا بعُىن حـخعل
باالحمطاض و الجىىن و وكـذ ؿىق ضؤػها زون ؤن جخىكف عً موؽ لباج ا الىطٍه .ابدؼمذ بذبض الؼاحطاث و
ػلٌذ على وظهها الىظط و ؿطعذ جمم السم مً عطوكها .جعلعٌ ضؤغ الجسة بالسواض ،و ؤحاًذ ب ا ألاؿباح و
املطزة .حاولذ ؤن جحخىم بلى الخمائم ،و لى ا عجعث عً الىٌم و ّ
كُس الجً لؼاج ا و ؤًطاؿها .عجعث عً شهط
حتى له (آمىاي) ،بعس كلُل بسؤ ؤهل الظلماث ًوطبىن ألاضن بإكسامهم ؿمازث الصحطاء و ضؤث بعُى ا هُف
جطهى ألاضن و جبخعس عً اللٌعان .ادخـذ اللٌعان و ابخعسث عً اللٌعان و الخلم ،ؿاهـطزث ب ا الجىُت
ّ
الخالػُت و ؤلبذ عل ا الجً .ضؤث هُف جحسق الؼاحطة في وظهها لدؼطق مىه السم و الحُاة .واهذ جبدؼم و
جلىن اللبان .شحبذ الجسة و هطبذ م ا الحُاة .في ال اًت اػخٌاعذ ؤن جلطخ .بعس اللطدت جحطضث ًسها
الُمنى ،ؿإدصث حـىت جطاب و ضمت ا في وظه الجىُت .جطهحذ و ػٌذ عُى ا الىحـِخحن بُسح ا .ؿاػخٌاعذ
الجسة ؤن ت طب و جحخمي بالطعاة .واهذ ؿاحبت هعٍلت ،مملىكت الىظىخحن ،هطب السم مً وظهها و ؤولذ
املاضزة الـطٍطة اللحم مً ظؼمها .ماجذ بعس زالزت ؤًام"(.)20
بهه ٗٞل اهخ٣امي مً ظيـ اإلاسلى٢اث التي ج٣ىم به ،مسلى٢اث ؾب ٤ونٟها ب٩ل ؤهىإ البكاٖت و ال٨غاَت
ؾىاء في زل٣تها ؤو مؿ٨جها ؤو عاثدتها ليإحي ٗٞلها و ي٨مل صاثغة ٖاإلاها الكيُاوي٧ ،ي يىبئ ًٖ مهضع ٦غاَتها و ؾبب
هٟىع البكغ مجها و جسىٞهم مً الا٢تراب مً مجالها مً ظهت ،و يٗؼػ مً ظهت ؤزغي اإلا٩اهت الٛغاثبيت آلاجيت مً

( – )ٜٔادلصدر نفسو ،ص ٖ.ٖٛ-ٛ
(ٕٓ) – ادلصدر نفسو ،ص ٓ٘.٘ٔ -
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الهالت اإلايخاٞحزي٣يت التي جديِ بها هٟؿها في ؤٖحن البكغ البؿُاء الظيً ي٣ىصَم يٟٗهم للخى ٝمجها جاعة و
لالؾدىجاص ب٣ضعاتها السخغيت جاعة ؤزغي صون ؤن يىجىا مً ٦يضَا في الخالخحن.
ؤ :5-الترًاق املواز للسحط -زوض الحىُم ( املجمىعت اللللُت" :الطبت الحجطٍت"):
ي٣ضم لىا ببغاَيم ال٩ىوي في الٗاصة ؤؾماء الخٗاويظ السخغيت ٖلى ٚغاع ما يهٟه في ال٣ٟغة اإلاىاليت ًٖ
يغب مً السخغ يؿمى "هطبت املذلب" التي ؤنيب بها ظض بُلت ؤو٢ ٫هت في اإلاجمىٖت ال٣ههيت "الطبت
ً
ً
الحجطٍت" ،خيىما ٧ان قابا صخغاويا ٖك ٤امغؤة ٧اهذ مً ههيب قاب آزغ مً جُيبىخى يخٗاَى َظا الًغب مً
السخغٞ :دحن ازخلى الجض "في بحسي هصه الجىالث الؼطامُت بـخاة دالػُت ًل ا ؿاب ًيخمي بلى جُيبىخى ،و
لىىه ًخلً اػخعماٌ الوطب بـ ((املذلب)) املذُف ،ؿاػخواؿه على العـاء و زغ له دمؼت ؤظاؿط بـطٍت في
الٌعام .ؿإكابه املذلب في اليلُت .و ما بن ػازض الجس هجع الؼطٍم و عاز بلى اللبُلت حتى كطعخه ألاوظا
الـٌُاهُت .ؤوظا لم جـس ول حُل العجائع الصحطاوٍت في ت سئت ا ؤو الخذـُف مً وحـُت ا .ؿلس ؿُه ألاهل
ألامل ،و لىً اللسض ظاء بلى اللبُلت بلاؿلت عابطة ًطاؿلها حىُم علُم بإػطاض سحط ألازػاٌ .ؤدطط مً ظطابه
ً
جطا مً الىٌطون .ؤشابه في كسض املاء و ػلاه للمطٍى ،ػهط ؿىق ضؤػه عسة لُاٌ و هى ٌؼلُه مُاه الىٌطون.
ً
ً
ً
ما بن هاظمخه هىبت الليء حتى كصؾ معه ؤوٌ مذلب بـطي .و ظل ًخلُإ مذلبا آزمُا بـعا ول ًىم بلى ؤن بلؽ
العسز دمؼت مذالب .هىان هخبذ الىجاة للمطٍى و كاٌ املهاظط ؤن مهمخه كس اهت ذ"(.)21
ي ٠٣وعاء اؾخدًاع ٧ل ظجي ؾاخغ ٖغا ،ٝبيىما ي ٠٣ؤمامه خ٨يم يُٗل سخغٍ و يكل ٖؼيمخه .لظل٪
ً
ً
٦شحرا ما جهاعٕ الٗغاٞىن م٘ الخ٨ماء في مٗغ٦ت ٚغاثبيت ؾالخها الضَاء و اإلا٨غ و ؤٚغب وؾاثل الكيُان ٦يضا .ختى
ً
بطا ٞغ ٙؤخضَما مً آلازغ وظض اإلاىخهغ هٟؿه وظها لىظه م٘ ؤَل الخٟاء صون وؾيِ .وال سخغ و ال ؾالحٞ .ييخهي
ً
به ألامغ بلى ؤبك٘ اإلاهاثغ .و ال جيخهي اإلاٗغ٦ت بحن الغظلحن في ٢هو ال٩ىوي إلاهلخت ؤخض ختى يٗغ ٝآلازغ مهحرا ال
ً
ي٣ل قاما ٦ما ييخهي اإلاؿمىم بٗض مٗغ٦ت ياعيت م٘ ٧اثً ؾام ؤنابه في م٣خل.
ب -شخلُت السضوَف( :ضواًت املجىغ)
بٗض الججي و الٗغا ،ٝجإحي شخهيت ال جيخمي بلى ؤيت ٞئت مً الٟئخحن الؿالٟخحن ،و ال ؤر مً ال٩اثىاث
الٛغيبت التي ط٦غهاَا .حٗلم خيل السخغ و جخٗاَاٍ ،حٗغ ٝخ٨مت الخ٨ماء و جهضعَا ،حٗغ ٝؤَل الخٟاء و جخهضي
ل٨يضَم ،حٗغ ٝالبؿُاء مً الىاؽ و حٗيل بيجهم ،حٗغ ٝاإلالى ٥والخ٩ام و الؼٖماء وججى ٫في ٢هىعَم و
بالَاتهم ،و جضؽ هٟؿها بحن اليؿاء و الهبايا و حٗغ ٝزٟايا ؤؾغاعَم ،جسالِ َاالء و َاالء .خيض ال يؿخُي٘ ؤر
ً
مجهم ؾبيال للخسلو مجها ،وال الخسلي ٖجها .بجها شخهيت "السضوَف" ،التي ال ج٣ل ٚغابت و ال جمل الىؾاَت بحن
(ٕٔ) – ادلصدر نفسو ،ص ٕ٘.
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الٗىالم اإلاخىاً٢ت بغوح ٚغاثبيت ال يٗغ ٝاإلاغء َل هي ظض ؤم صٖابت ،ؤم َب٘ لجيـ مخٟغص مً اإلاسلى٢اث ال ٢بل له
بها.
ال يى ٪ٟالضعويل ؤن ي٩ىن بخضي الصخهياث اإلايخاٞحزي٣يت الخاع٢ت الخ٩ىيً و الٛغيبت اإلايكإ و الخُحرة
اإلاغاوصة  ،له ٢ضعاث عجيبت ال ٢بل لبجي البكغ بها .خيض ي٣ضم ال٩ىوي ٖضة نىع لل٣ضعاث الخاع٢ت لضعويكه ،و
الهىع الٛغاثبيت التي يخسظَا في عخلخه الىؾاثُيت بحن ٖىالم الُبيٗت و ما ٞى ١الُبيٗتٞ .ةطا ٧اهذ ال٩اثىاث
ألاعييت ال جهبر ٖلى الجىٕ أل٦ثر مً يىمٞ ،ةهىا هغي في عوايت اإلاجىؽ الضعويل مىسخى و ٢ض ":امخىع عً الٌعام
ً
حتى بطظث عظام وظىدُه ،ػاضث عُىاه .و بسث العطوق في ًسًه هعطوق ألاشجاض الصحطاوٍت .ؤكبح هُىال مً
ً
العظام املخىللت .اػخىلى الصحىب على البـطة و جذلى ع ا السم .ؿاظ ؤًوا بلىن ؤدوط هـؽ اللىن املسهف
الصي ع ر به ((ؤوزاز)) و جمحز به ػيان الىهىؾ في جازضاضث و مخذىسوؾ"(.)22
ً
ً
يٗخبر الغاور َظٍ الضعظت اإلاخ٣ضمت مً الؼَض و الخهى ٝو الهىم التي ؤوعزذ الضعويل َؼالا و شخىبا و
ً
ً
ً
ً
امدؿازا و حٛحرا للىهه البكغر بلى ألازًغٞ ،ىػا و مٛىما٦ ،إهما بل ٜصعظت مً الغقي جٟهله ًٖ البكغ ،ؤو مغجبت
جلخ٣ه بال٣ضيؿحن و اإلاغابُحن و ٦باع الؼَاص الظيً ٖغٞتهم الصخغاء ،ختى ناعوا ْاَغيً للٗيان و مٗغوٞحن
بؿيماَم ":العجائع الـوىلُاث و املحترؿاث كطؤن ؿاضة في لىهه املسهف و ؤظمعً على ؤن السضوَف في
كُامه لم ًذالف ػلىن ؤظسازه املطابٌُت (الصًً ًجصبىن و ًوطبىن كسوضهم بالؼياهحن و ًلىمىن على
ً
الٌعام ؿهىضا عىس وكىعهم في العـم لهي) ( )...لم حؼخٌع ؤز ى جلً العجائع و ؤهثرهً د رة بالحُاة و
العـم ؤن جسٌ اللبُلت على مىهى عـم السضوَف :هل هى هللا ؟ ؤم مذلىكت ؤضهُت بائؼت"(.)23
ً
بهه لٛؼ ؤقض ٚمىيا ب٨شحر مىه لضي ؾاب٣يه مً ؤَل الخٟاء و السخغة .خيض ال يم ً٨ألخض ؤن يجؼم
ً
ً
بإمغ في قإن الضعويل ؤو يا٦ض خىله زبرا ؤو يىٟيه جماما ألهه مسلى ١يؿ ً٨الـ (ما بحن) ،بهه مً ؤَل ألاٖغا ٝو
البرػر ال٣اثم بحن الىا٢عي و اإلايخاٞحزي٣ي .في طل ٪الًٟاء الىؾيِ يغؾم ٖىاإلاه و يؿخىحي ؤٗٞاله التي ال يدمل
البكغ خىلها ؾىي الخىٗ٢اث و الٓىىن ،ختى و بن ٧ان َاالء البكغ ؤثمت و ٣ٞهاء ،خيض نغح الغاور ٚحر مغة بإن:
ً
" مام ججىب زائما ػاءة لألولُاء و السضاوَف .و ٌعخلس ؤهل الؼهل ؤن السضوَف ال ًجى حتى بشا كام ألن
املالئىت جخىاله و جٌعمه"(.)24
و ل٩ي يهل مسلى ١مً اإلاسلى٢اث البكغيت بلى َظٍ اإلاغجبت مً ال٣ضاؾت ؾي٩ىن ٖليه اإلاغوع بامخداهاث
ً
ؤعييت يجخاػ ٞحها ؤَىالا و مدً ججبرٍ ٖلى جغ ٥ما في ؤيضر البكغ ،و هجغان َبيٗت خياتهم جماما ٦ما يه٠
(ٕٕ) – إبراىيم الكوين :اجملوس .ص ٕ.ٖٔٛ-ٔٛ
(ٖٕ) – ادلصدر نفسو ص ٖ.ٔٛ
(ٕٗ) – ادلصدر نفسو .ص ٖ.ٔٛ
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ً
الكيش في عوايت املجىغ مٗكغ الضعاويل لؿلُان اإلاضيىت اإلاجىؾيت الظر خاو ٫بىاء الجىت ٖلى ألاعى ٢اثال:
"هحً زضاوَف ال ألهىا هطؿى السدىٌ بلى الـطزوغ ،و لىً ألهىا كاًوىا الحُاة هـؼها بعسم ،بـىاء ،بوُا
ؤبسي اػمه الحطٍت ( )...ما ػبب هصا الخُه الخالس بن لم ًىً جلً املحاولت الجلُلت و الصجاعت في الخذلم مً
الاػخعباز و الؼعي العىُس بلى الـواء"(.)25
بهه ؾعي ظاص هدى جسُي جسىم الُبيٗت البكغيت و الىظىص الٟاوي و جمغص م٩ابغ ٖلى ؾجن الىا ٘٢و ٖضم
ً
ً
الا٦خٟاء بمىايٗاث مىُ٣ه البؿيِ .بن الضعويل ٧اثً يٗغ ٝمىظ البضء ؤهه لم يسل ٤ؤعييا و َى يداو ٫ظاَضا
الخسلو مً ٢يضٍ و سجىه َظا و يٗاه ٤ؤوَاهه الٟى٢يت ،ختى ؤن ؤَل َظٍ ألاعى مً البكغ يدظعون ج٣لباجه و
يديُىهه بمهابت زانت بطا وظض بيجهم " :زمى السضاوَف في معجم ؤهل الصحطاء ،ؤػىؤ مً عسوان اللبائل
الؼازضة ،زمى السضوَف جحطق الللب و البسن ،و ججط البالوي و الىٍالث"( .)26جسىله َظٍ اإلاهابت اإلاخٟغصة بحن
ؤٞغاص ال٣بيلت م٩اهت م٣ضؾت مً خيض بهه":مطابٍ ،ؤو حـُس ملطابٍ ،ححن ًخعطن للظلم ؤو الات ام باللخل ،ؿةن
شلً ًٌلم ًٌلم هبىءة مذخلـت امليـإ"( .)27و بهظا يىٓم الضعويل بلى ٞئت اإلاسلى٢اث ٚغيبت اإلايكإ و الهىعة و
الؿلى ٥و ألاَىاع لي٨مل صاثغة الترؾيمت العجاثبيت لهظا الٗالم الغواجي اإلاخٟغص.
و مً َىا جخطر الهىعة الىمُيت لتراجب َب٣اث الٗالم ال٣هصخي إلبغاَيم ال٩ىوي؛ بط يدخل ٞحها ؤَل
الخٟاء مً ظً و ٖٟاعيذ و ٚيالن و مؿىر ؤٖلى صعظاث الهغم ،بيىما يدخل البكغ الًٟٗاء ؤؾٟلهَ ،
ٞيم يًُل٘
الٗغاٞىن و السخغة و الضعاويل بمغ٦ؼ الىؾاَت بحن الٗاإلاحن يغيىن مً ٞى٢هم مً ؤَل الخٟاء ٞحربدىن
ً
مؿاهضتهم و ٖىجهم ،و ؤخياها سخُهم و اهخ٣امهم بن ؤزُإوا الىهج ؤو ؤزلىا باإلايشا ١الٛلئ الظر ٢يضوا ؤهٟؿهم
به ،و يغيىن مً جدتهم مً البكغ الؿظط الظيً يٛض٢ىن ٖلحهم بإلىان الهضايا و هٟاجـ الخلي و باٌَ ألازمان
التي يبتزوجهم بها .بطا ٧ان اإلا٣ابل َى الخالم مً ؾُىة الجً و ٖضاء ألا٢غان و ٚاعاث ؤَل الخٟاء و ؾىء الخٔ
والُال٘.
و جخضعط الصخهياث العجاثبيت في مضوهت ببغاَيم ال٩ىوي خؿب ٢غاءجىا مخسظة الترجيب الخالي:

(ٕ٘)  -ادلصدر نفسو ،ص ٗٗٗ.ٗٗ٘-
( – )ٕٙإبراىيم الكوين :اجملوس ،اجلزء الثاين ،ص ٕ.ٜٔ
( – )ٕٚمَتال الطحاوي :زلرمات قبلية ،ادلقدس و زبيبلتو يف اجملتمع الرعوي روائياً . ،ص ٕٖٔ.
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أهل
الخفاء

الدراوٌش
العرافون
البشر العادٌون
الـيل -جطاجب الصخلُاث العجائبُت حؼب اللُمت في الىامىغ الصحطاوي عىس ابطاهُم الىىوي
بهظا الك٩ل يغجب ببغاَيم ال٩ىوي ٧اثىاث ٖاإلاه الٛغاثبي اإلامخض مً ؤ٢صخى آٞا ١اإلايخاٞحزي٣ا اإلاازل في ٖالم
الٛيبياث الظر يؿ٨ىه الجً ممشلىن في "ؤهل الخـاء" اإلاؿيُغون ٖلى ًٞاء الصخغاء ظباله و ؾهىله ،وصياهه و
قٗابه ،و يخلىَم في مغجبت زاهيت ؤ٢ل مٟاع٢ت للىاٞ ٘٢ئت السخغة و الٗغاٞىن٧ ،ىجهم مسلى٢اث وؾيُت حٗيل بحن
الٗاإلاحن الخٟي و الٓاَغ ،و جخٗامل م٘ ؤَل الٗاإلاحن و حؿخٟيض مجهما في ً٢اء قاوجها ٞخلخ٣ها مجهما اإلاباع٦ت جاعة و
اللٗىت جاعة ؤزغي .و في مغجبت زالشت يدل الضعاويل و اإلاغابُىن٦ ،مسلى٢اث وؾيُت هي ألازغي ل ً٨م٘ ازخالٝ
َٟي٧ ،٠ىجها حٗيل م٘ البكغ و ال جخٗامل م٘ الٟئخحن الؿالٟخحن ب٣ضع ما جلجإ بلى مداعبتهما و بٖاهت البكغ ٖلى
الخسلو مً قغَما و ٦يضَما ،و هي في ٧ل طل ٪ؤٖلم مً في ألاعى بما يسٟى ٖلى البكغ الظيً حٗيل مٗهم و
جسضمهم صون ؤن يسضمىَا.
ً
ؤما البكغ ٞهم الٟئت اإلاؿخًٟٗت في َظا الٗالم ،خيض يٗخبر مىُ٣ها الٗ٣الوي في خض طاجه زغ٢ا لىامىؽ
الٗالم اإلايخاٞحزي٣ي الظر جدخله و حٗيل ٞيه ب٣يت الٟئاث الٟى٢يت ٖلى ٖالم البكغ مً ؤَل الخٟاء و الٗغاٞحن و
الضعاويل.
ً
زالشا  -ؿواء الخحىالث:
ال ي٨خٟي ال٩ىوي بخ٣ؿيم و جهيي ٠الٟئاث اإلاسخلٟت مً ال٩اثىاث الٛغاثبيت في ًٞائها اإلايخاٞحزي٣ي ،و
يتر٦ها مٗل٣ت و مىٗؼلت في الهىا ٥بل يٗمض في مغخلت جاليت بلى ب٢امت ٖال٢اث ال مىُ٣يت بيجها جهى٘ ٢ىام مىُ٣ها
الٛغاثبي و جىَض ؤوانغ ؤع٧اهه و بيياجه ،و يخمشل ؤؾاؽ َظٍ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن ٖىانغ الٗالم الٛغاثبي و ٧اثىاجه
في زانيت الخدى ،٫بط وكهضَا مسلى٢اث جمل ٪ال٣ضعة ٖلى الخدى ٫و حٛيحر الجيـ باإلاغوع ٖبر مؿال ٪ال ج٣ل
ٚغابت ًٖ الٗاإلاحن اللظيً جمغ بيجهما ؤو اإلاسلى٢حن اللظيً جدل ٞحهما.
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 -1ؿواء العبىض( -ال رظخ).
ً
ً
ً
ًٞاء سخغيا ٞانال بحن ه٣يًحن ؤو خياجحن مخىاً٢خحن ،ي٣ىم بضوع زلي ٤بمىُ٣ت ألاٖغاٝ
يمشل البرػر
ً
الٟانلت بحن الىٗيم و الجخيم ،و بحن الؿٗاصة و الك٣اء ،و بحن الىظىص و الٟىاء ،ي٣ى ٫ؾٗيض الٛاهمي وانٟا َظٍ
اإلاؿاخت الٛغاثبيت الىؾيُت ال٨شحرة الخًىع لضي ببغاَيم ال٩ىوي " :بحن الخحر و الـطً ،ىظس ((ال رظخ)) شلً
الىػٍُ الصي ٌؼخمسه الطوائي مً محرار ابً عطبي اللىفي ،حُض ال رظخ وػٍُ ًاادي بحن هلُوحن .ال رظخ
هى الظلماث الؼائمت بحن الىظىز و العسم ،ؿُما بحن املىث و الحُاة ،في ما بحن الؼُاب و الحوىض ،شلً
الـاكل الخـي الصي ًطض ي دلمحن مخىاظعحن ًىمل ول م ما دط .هىان بشن ضحلت كىامها الاهخلاٌ في
ألاػٌىضة جبسؤ بالسدىٌ في ؤضن ؤهل الخـاء و جىاوٌ الىبخت الخطاؿُت ( )...لُيخهي بلى ماشا؟ بلى املُالز الجسًس و
ً
البعض ،بي بلى ؤن ًىىن ظىِىا .بلى ؤن ًذطط مً ضحم ؤمه مشلما ًذطط الجىحن"( .)28و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظا
الٗبىع يخٗضصٞ ،مىه؛ الٗبىع الغمؼر الظر يمشله ؤلاخؿاؽ بيكىة الاهخ٣ا ،٫و ؾ٨غ الغخلت اإلايخاٞحزي٣يت التي يٗبرَا
اإلاغء صون ؤن يخدغ ٥ظؿضٍ ،في عخلت عوخيت مً الخلم " :حلم بالخالق ،حلم ؿىظ بالحلُلت ،حتى لى وان هصا
الـىظ ال ٌؼخؼطق ػىي ػموت ( ،)...و لىً في الاهخلاٌ ٌؼىً سحط .في اػدبساٌ اللُس بلُس آدط بػىاء ال
ًلاوم .بن مخعت العبىض مً متن بلى متن آدط ( )...ال حعازلها مخعت في السهُا بطػم الخٌط املحسق باملجاظؿت .بن
()...الؼباحت في مُاه ألاعطاؾ ،حعازٌ الؼباحت في مُاه املٌهط املازي بلى هـاؾ الـطزوغ( )...بن بحؼاغ هصه
الىللت هى ما وؼمُه عازة ػعازة"(.)29
بطا ٧ان ل٩ل ٖبىع ٚايت و في ٧ل جدى ٫ميالص نىعة ظضيضة و بٗض ظضيض ،زانت بن ٧ان َظا الٗبىع
ً
عمؼياٞ ،الق ٪ؤن َظا اإلاؿعى يغوم جد٣ي٢ ٤ضع مً الؿٗاصة؛ َظٍ الٗى٣اء التي حؿخد ٤في ٖحن مغيضَا زىى ما
ً
جُلبه مً مساَغ ،و بل٣اء الغوح و الجؿض مٗا في ٚياَب اإلاجهى ٫الظر ال ٢إ له و ال ٢غاع.
ٚحر ؤن َىاٖ ٥بىع ماصر ٞحزي٣ي الخضور ميخاٞحزي٣ي ال٨يٟيت ،يخم ٞيه جدى ٫اإلاسلى ١مً ظؿضٍ ألاو٫
بلى ظؿض زان ،مً نىعجه ألانليت بلى نىعة اإلاؿيست و مً ق٩له ألاولي بلى ق٩له الجهاجي .ل ً٨الٛغاثبيت الخ٣ت ال
ج٨مً في ؤر مً الهىعجحن ب٣ضع ما ج٨مً في ٦يٟيت الخدى ٫و َغاث٣ه و َظا ما ؾجراٍ في الٗىهغ الخالي.
 -2وػائل العبىض (الىبخت الخطاؿُت -آػُاض)
جخضزل الىبخت الخغاٞيت في ٦شحر مً الىهىم الغواثيت إلبغاَيم ال٩ىوي لدؿٖٗ ٠مليت الخدى ٫و حٗبر
بهاخبها بلى الًٟت ألازغي ،و َظا ما وكهضٍ في همىطط لهظا الىؾيِ الخغافي مً عوايت الخبر ،خحن يهاب ألابل ٤و
( – )ٕٛسعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،ادلخيال الصحراوي يف أدب إبراىيم الكوين ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ادلغرب ،الطبعة األوىل ٕٓٓٓ،
ص ٓ.ٛ
( – )ٕٜإبراىيم الكوين :جنوب غرب طروادة  ،جنوب شرق قرطاجة ،ص .ٕٖٛ
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ُ
َى ظمل البُل ؤوزيض ،بالجغب هديجت ه ُؼ ّ ِو ٌِ ٖلى بخضي الىى ١اإلاهابت .خيض يسبرٍ الكيش مىسخى بإن ال ؤمل في
قٟاء ظمله بال بدىاو ٫الىبخت طاث اإلاٟٗى ٫السخغر اإلاؿماة ((آػُاض)) التي َاإلاا ه٣لذ ال٨شحريً مً اإلاىث بلى الخياة
و مً الك٣اء بلى الؿٗاصة و مً صهيا الؼوا ٫بلى صهيا الخلىص و مً الٟىاء بلى البٗض .ل ً٨في ٧ل َظٍ الخاالث يجب
ؤن جمغ َظٍ الىبخت بهاخبها ٖلى ؾغاٍ البرػر ،و حٛمؿه في مياٍ ألاٖغاًٟ٦ ٝاثحن يمشالن ٞجىة الٗبىع الالػمت
بحن الٗاإلاحن الى٣يًحن .و في ٧ل طل ٪مجاػٞت عَيبت يدايثها ال٣ٟضان و بزٟا ١الغخلت و زيبت اإلاؿعى.
ٞبٗض ؤن يدىاو"٫ألابلٖ ٤كبت ((آؾياع)) و يمًٛها ( )...ؾيجً الجمل و ي ُ٘٣ألاوصيت و الىَاص و
ً
الىصيان( )...في َظٍ اإلاغخلت ؾيمغ الجمل ؤوال بمىث عمؼر و ٣ٞضان للىعي في خحن يب٣ى ؤوزيض مدخٟٓا بىٖيه ،و
بٗض طل ٪مباقغة يصخى الجمل و يؿترص وٖيه ؤو ((ٖ٣له)) ،يإحي صوع ؤوزيض ليٛيب ًٖ الىعي"( .)30مما ال يخىٗ٢ه
ال٣اعت َىا ؤن يخجاوػ جإزحر الىبخت السخغيت ظؿض الجمل ليدل في ظؿض ناخبهٞ .يمغ بىٟـ ججغبت الخيىان
بخماٍ زغافي بحن
الٗليل ،و ييخ٣ل بضوعٍ مً خالت الخًىع و الىظىص في الٗالم بلى خالت الٛياب و الٗضم .يخٗل ٤ألامغ ٍ
البكغ و الخيىان بدلى٧ ٫ل مجهما في آلازغ ًٖ َغيَ ٤ظٍ الىبخت اإلاعجؼة التي يكغخها ببغاَيم ال٩ىوي في َامل
عوايخه ٖلى الىدى الخالي ":آؾياع :يٗخ٣ض ؤهه ب٣ايا الؿلٟيىم .و َى هباث ؤؾُىعر يُٗي َا٢ت َاثلت .اه٣غى مً
ً
ليبيا في ال٣غن الشالض ٢بل اإلايالص ،و يجم٘ اإلااعزىن ال٣ضماء ؤهه ٧ان ً
صواء سخغيا ل٩ل ألامغاى اإلاٗغوٞت في الٗالم
ال٣ضيم .و ٧ان ملى ٥ليبيا ال٣ضماء يهضعوهه بلى مهغ و ما وعاء البداع .و يٗخ٣ض ال٨شحرون ؤن ٞيه ي٨مً ؾغ
الخدىيِ بط اؾخسضمه الٟغاٖىت لهظا الٛغى"(.)31
و مً جإزحر اإلاٟٗى ٫السخغر يضزل الجمل في ؾلؿلت مً الخدىالث بلى ٧اثىاث ؤزغي ،خيىما يبضؤ مٟٗى٫
آؾياع في الٗمل":الجلسة الجطباء ػلٌذ في الٌطٍم .ألابلم جحطض مً ظلسجه هما ًخحطض الشعبان"( )32و ال يسٟى
ٖلى ؤخض بإن ":الشٗبان ؾليل ألاؾاَحر ال٣ضيمت ،عمؼ لخجضص الخياة .و َا َى ألابل ٤سٗبان يجزٕ ظلضٍ ،و يؿخ٣بل
الخياة بميالص ظضيض .مغ الجمل بطن بمغخلتي اإلاىث و اإلايالص ،الٛياب و الخًىع"( .)33و في اإلاجمىٖت ال٣ههيت:
ً
"الطبت الحجطٍت" يجيب الٗغا ٝاإلاجىسخي الؼٖيم الخاثه الباخض ًٖ الخ٣ي٣ت ٢اثال ":في صحطائىم شجطة واحسة
حؼخٌُع ؤن جذطظً مً ظلماث اليؼُان :آػُاض! بج ا آػُاض! هل حعطؾ آػُاض؟ هل حعطؾ ماشا ًـعل هصا
ً
الىباث؟ بهه ًمُخً و ًبعشً مً ظسًس حُاً .جعلً جىلس مطجحن ،ابحض عً آػُاض"(.)34

(ٖٓ)  -سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،ادلخيال الصحراوي يف أدب إبراىيم الكوين ،ص ٖ.ٚ
(ٖٔ) – إبراىيم الكوين :الترب ،دار التنوير لبنان -تاسيلي للنشر و التوزيع ،الطبعة ٖ .ٜٜٕٔ ،ص ٕٓ.
(ٕٖ) – ادلصدر نفسو ص ٗٗ.
(ٖٖ) – سعيد الغامني ،ملحمة حلدود القصوى ،ادلخيال الصحراوي يف أدب إبراىيم الكوين  ،ص .ٖٛ
(ٖٗ) – إبراىيم الكوين :الربة احلجرية ،ص ٖٓٔ.
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بهه ؤلاعجاػ الىاجج ًٖ اإلاٟٗى ٫السخغر للىبخت الخغاٞيت التي ظٗل مجها ال٩ىوي في ؤ٦ثر مً عوايت و ٢هت،
وؾيلت جدى ٫بحن وظىصيً مخىاً٢حن ،ؤو الاهخ٣ا ٫بحن ٖاإلاحن مىٟهلحن ال َغي ٤بلى الٗبىع بيجهما بال بٗىانغ
سخغيت جخمشل عجاثبيت وظىصَا في ٧ىجها طاث مهضع َبيعي و مٟٗى ٫ما ٞىَ ١بيعي ،لظلٞ ٪هي جدمل اإلاٟاع٢ت في
٦ياجها ٢بل ؤن جى٣له ًٖ َغيَ ٤ا٢تها السخغيت بلى ب٣يت اإلاسلى٢اث.
 -3العبىض زون وػائل -الخحىٌ املُخاؿحزًلي.
بطا ٦ىا ٢ض قهضها نىعة همىطظيت لٗبىع يخم ًٖ َغي ٤وؾاثِ و ٖ٣ا٢حر طاث مٟٗى ٫سخغرٞ ،ةن
ً
ال٩ىوي في م٣ام آزغ ي٣ضم لىا هىٖا آزغ مً الٗبىع مً ٦يان بلى ٦يان ،و َى ما يُلٖ ٤ليه في لٛت ألاؾاَحر بالخدى٫
[ ،]La métamorphoseخيىما يىلض اإلاسلى ١في ظؿض زم يخدى ٫في مىخه ٠عخلت خياجه بلى ظؿض زان ،و ال يكترٍ في
ً
ً
ً
ٖالم العجيب ؤن ي٩ىن الجؿض مٗغوٞا ؤو مإلىٞا ،بل عبما ي٩ىن ظؿضا لىخل زغافي ال ؤنل له ،ؤو ٦يان مغ٦ب
ً
مً ؤًٖاء خيىاهاث مسخلٟت بمٗاها في حٗميَ ٤ظا الٗالم اإلايخاٞحزي٣ي الخاٞل بال٩اثىاث الخغاٞيت و ٢هو
الخدىالث العجاثبيت ،الٗابغة للظواث.
وفي مٛامغة بدغيت مهىلت ٖلى متن باعظت ٖؿ٨غيت ججىب عوايت "ظىىب ػطب ًطوازة ظىىب ؿطق
كطًاظت" يهجم الٛغاثبي ٖلى عبان الؿٟيىت ٞخُغؤ ٖلى َّر
البداع السجحن ((ويليام عار)) ٖضة جدىالث ججٗله يديه في
ٖالم مجهى ٫يمخض بحن الخلم و الخ٣ي٣ت  ،و طل ٪خيىما وظض هٟؿه طاث ليليت ؤمام ال٣بُان الظر سجىه ،و َا َى
ً
يىٓغ بلى سجاهه مؿخٛغبا " :جٌلع بلُه باؿمئزاظ كبل ؤن ًجس هـؼه و كس جحىٌ في لحظت بلى هخلت حُىاهُت
معمىمت لُصب بلى دىاكه .وـب في هحطه ًسًً جللبذ ؤكابعهما ؿاهللبخا كٌعخحن حسًسًخحن ( )...ال ًملً عل ما
ً
ً
ً
ً
ػلٌاها ،ؤًبم ب ما على الىحط لُلُىه الؼامى بإهه ال ًذىم بوؼاها ،و لىىه ًمحى مً الىظىز مسخا هطح ا
ح سز وؼاهُت بإمط ظلل ،جحظذ عُىا الطحُت املعضٍت و بسؤ اللؼان مً الـم ًدؼلل ،و ًخسلى هإهه الحُت.
ً
ً
حـطط بإهـاغ هـحُح الحُت ؤًوا ،بعس لحظاث بسؤ ًىللب لُخحىٌ بحن ًسًه بلى حُت .جحىٌ بحن ًسًه ؤؿعىاها
ً
حلُلُا ٌؼسز هحىه هظطة ػادطة مً حسكخه الخطاؿُت ،بعس عطان ًىٍل كصؾ املسخ في وظهه بطهاب لعط،
ملعظ ،لُؼمطه ب صا املذاي في وظهه ،في عُيُه ،في مىذطٍه ،في ؿمه الـاػط بالحلس ،و باالؿمئزاظ و الـع "(.)35
جسغط صاللت اإلاكهض مً واٗ٢يت الخضر بلى عمؼيت جغ٦يب نىعٍ الٛغاثبيت التي جدىػ ٖلى ظل اَخمام
ال٣اعت ٦إهما جًُل٘ بضوع آلياث ٢اعت يمجي يؿخجم٘ قخاث اإلاكهض ال٣غاجي و يىظهه هدى ػاويت التر٦يب اإلاكهضر
صون التر٦حز ٖلى خيصياث الهغإ هٟؿه ،و َظا ما يخٗؼػ ؤ٦ثر في اإلاكهض اإلاىالي :خيىما يُالٗىا ٢بُان الؿٟيىت
ً
((بيىبريضط)) الظر يٗيل ججغبت ممازلت خيض " :ؤكبل مٌاضزا بـبح دـي ،لم ًخبُىه في ظلمت السػل ،و لىً
ً
ً
ً
ً
الحسغ ؤوحى له بإهه سعبان .وان امليان م ما ،و الـبح وان م ما ؤًوا ،و ال ط الصي ػاق ؿُه ؿطاضا مً
(ٖ٘) – إبراىيم الكوين :جنوب غرب طروادة  ،جنوب شرق قرطاجة ص ٖٗٔ.ٖٔ٘-
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ً
ً
ً
ً
ً
الـبح وان م ما ؤًوا ،ألهه ما لبض ؤن اهللب بحطا ،زم دوما مخالًما هإهه املحٍُ ( )...لُىدـف بإن املسخ
ً
الخـي الصي ظً ؤهه جذلف ،كس جحىٌ مسخا له ضؤغ جمؼاح ،و ظطم سعبان ،و مؼلً بوؼان .مؼلً بوؼان ؟
ً
في ػُمائه ؤًوا الحظ حوىض ضوح بوؼان ! وان ًحىم حىله بحطواث هإج ا السعابت .وان ًبدؼم بمىط ؤزىاء هصا
ّ
اللهى الصي شهطه على هحى ػامى بلهى الهط كبل ؤن ًلت م الـإض .زم  ..زم بسؤ بسن املسخ ًيخـر .اهخـر ؿعظم
ً
حتى كاض ضابُت ،ؤو ظبال ،ؤو ظعٍطة ،في مخاهت املحٍُ .ػاب ضؤغ الخمؼاح ،و ادخـى بسن الشعبان ،و اهلـعذ
ً
ػُماء وؼان ،لُلحر املذلىق وله ظؼسا .كاض هخلت ظؼس لم ٌعطؾ هُف وظس هـؼه ًذىن في الظلماث و
ً
ًخجىٌ في ظىؿها ،ػبح هىان ظمىا كبل ؤن ًحسزه الهاظؽ بال ظسوي البحض عً مىـص ،ألهه سجحن في بًٌ
الحىث .الحىث ؟( )..و لىً الخالق حل ؿجإة بعلعلت هإج ا الاهـجاض .الاهـجاض الصي زمط اللملم ؿخىـؽ
اللعساء"(.)36
يسغط ال٣اعت مً َظٍ اإلاكاَض الغواثيت بدؿائالث ٖضيضة خى ٫م٨مً الضاللت الىهيت و الخىانيت ،و ٦ظا
اإلاٛؼي التر٦يبي الظر ييكضٍ الغواجي مً وعائها ،و ٦ظا ألاؾلىب ال٣هصخي اإلاٗخمض ٖلى جىىي٘ اإلاكاَض و حٛيحر همِ
الخدىالث وَغاث٣ها ،و٢ض اعجإيىا بلىعة َظٍ الى٣اٍ بك٩ل مسخهغ في زخام َظٍ الضعاؾت.
داجمت:
ال ق ٪ؤن ال٣اعت ألٖما ٫ابغاَيم ال٩ىوي ؾيدهض مً ألاؾئلت ؤلاق٩اليت ؤ٦ثر مما يدهض مً ألاظىبت و
الي٣ييياث ،و ٢ض خاولىا جدليل ظل ؤلاق٩اليت العجاثبيت التي ٖغيذ لىا مً زالَ ٫ظٍ الىماطط الؿغصيت
(ال٣ههيت و الغواثيت) التي جىاولىاَا بالضعاؾت ،الىهي ٜهخاثجىا التي جمسًذ ًٖ جل ٪الدؿائالث في زخام َظٍ
الضعاؾت في الى٣اٍ الخاليت:
 جَ ٘٣ظٍ الخدىالث اإلاسخيت في ٖالم مىاػ لٗالم البكغ ،و ٖاصة ما ٢ض يسُئ الخضؽ بطا وؿبها لٗالم مٗحنً
بهىعة جهاثيت .و ال يٟيض في َظٍ الخا ٫بال جغظيذ ٧ىهه خلما ؤو ٧ابىؾا .نغإ صازلي لصخو مهىوؽ ،ؤو
ُٗ٢ت مً ٢ ُ٘٢هو الخيا ٫الٗلمي التي حؿللذ بلى اإلاسيا ٫الغواجي الظر ما ٞتئ يىىٕ اإلاكهض الٛغاثبي و يىثر
مٛامغاجه ويٗضص ًٞاءاجه و مسلى٢اجه بهىع قتى ،ال جدمل صالالتها في ألاخضار التي حؿٟغ ٖجها اإلاٛامغاث،
ب٣ضع ما جدملها في عمؼيت الخدىالث و هىٖيت جغا٦يب ٖىانغَا.
ً
 يم ً٨ؤن همحز في َظٍ اإلاكاَض اإلاخىىٖت التي جخأػع لخيسج ؤصيم الًٟاء الٛغاثبي ٖىض ببغاَيم ال٩ىوي ،ؤؾلىبايخدضص بىىٖيت الغبِ بحن اإلاكاَض خيض جتر٦ؼ الضاللت في ٧امل َظٍ اإلاكاَض و الهىع اإلاىنىٞت ٖلى مؿخىي
الغوابِ ال٣اثمت بحن الٗىانغ ؤ٦ثر مجها في الٗىانغ طاتها.
( – )ٖٙادلصدر نفسو ،ص ٕ.ٖٙ-ٙ
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 ٦ما جتر٦ؼ ألابٗاص الخىانيت في جغ٦يب اإلاسلى٢اث الٛغاثبيت ال لخدىىٕ و جسخل ٠و ل ً٨لدكتر ،٥و جخسظ مالمذ ونٟاث بًٗها ،في نىعة زال٢ت جىػٕ اإلاٗجى الغمؼر لُبإ البكغ زانت .خيىما يخسظ البكغر محزة خيىان ؤو
ً
ًٖى مً ؤًٖاثه ٞيخه ٠بهٟخه ػياصة في بالٚت الىن ٠و حٗمي٣ا للضاللت الخإويليت التي حٛاصع الؿيا١
مٗان مجاوعة يؼصاص ٖم٣ها باػصياص الهىة و اإلاٟاع٢ت بحن الًٗىيً اإلالخدمحن ،ؤو
الىصخي لخدايض في جىانها ٍ
ال٨ياهحن اإلاخىخضيً.
 ج٣ىم آليت الترمحز ٖلى اؾخضٖاء البٗض الهىفي في عؾم اإلاكهض الٛغاثبي خيىما يٗمض الغواجي بلى اؾخٗما٫٢امىؽ نىفي ص٢ي ٤و طلٖ ٪ىضما يه ٠الغقي مً ألاعضخي بلى اإلايخاٞحزي٣ي ،و يغجب ٧اثىاث الٗاإلاحن ٞيً٘
البكغ في خًيٌ الٗالم الؿٟلي و ب٣يت اإلاسلى٢اث الٛغاثبيت في مغاجب ٞى٢يت.
 ٦ما يٗمض بلى جىْي ٠معجم انُالحي نىفي مً ٢بيل الخلى ،٫الخىخض ،الىظض ،البرػر ،الخدغع ...الخ ،ليخمقغخه و الخمشيل له بالى٢اج٘ الٛغاثبيت ،و اإلاكاَض الخسييليت ال باللٛت الهىٞيت و زلٟياتها الضيييت ؤو
الُغ٢يت.
ً
 جدؿم جهاياث اإلاكاَض و ال٣هو الٛغاثبيت باإلاإؾاويت و َظا ٦ما ط٦غها آهٟا ليـ مً نٟاث الٛغاثبي بل مً٧اٖ ٝلى ؤن ال٩ىوي يؼاوط في مكاَضٍ الخهىيغيت لًٟاثه الغواجي
نٟاث الٛغيب (يىٓغ الخ٣ضيم) .و َظا صليل ٍ
الصخغاور بحن العجيب الظر يمشل ماصة اإلاكهض و ؤنل بىاثه ،ؤيً يل٣ي باإلاىُ ٤الٗاصر اإلاإلى ٝبلى زاهت
الاؾخهجان و ٖضم اإلاالثمت ،خيىما هجض بإن ظل الخُاب الغواجي يدىٟـ عوح الٛغيب في ٧اٞت جٟانيله مما
يجٗلىا وؿخهجً وظىص اإلاكهض اإلاإلى ٝبحن َياث َظا الىىٕ مً الخُاب.
َ
ٞيم جدؿم جهاياث اإلاكاَض و ال٣هو بالٟجاجٗيت ،و هي زهيهت الٛغاثبي ٦إهما ٞغٚىا للخى مً مكاَضة مىٓغ
مإلى ٝؤٞجٗىا بةنابت ناخبه بم٨غوٍ َاعت قىٍ نىعجه ،ؤو خلى ٫مهيبت هاػلت خؿمذ مهحرٍ.
ً
ً
 و جضلل َظٍ اإلاؼاوظت التر٦يبيت بحن العجيب في اإلاتن ،و العجاثبي في زىاجمهٖ ،لى ؤن ال٩ىوي ال يكيض هها عواثياً
ً
ً
ً
بًٟاء عجاثبي عمؼر ٞدؿب ،بل يك٩ل في ههه ٢اعثا ٢اصعا ٖلى اؾديٗاب الخُابحن مٗا ،ممحزا في آن بحن ما
جىهه الىٓغيت الٛغبيت البييىيت و الىْيٟيت للخُاب الٛغاثبي ،و بحن نىٗت الغواجي الٗغبي الظر بةم٩اهه
جإؾيـ ٚغاثبيت ٖاإلاه ال٣هصخي و عؾم مٗالم ؤؾُىعجه الصخهيت في زُاب يخجاوػ بمؿاٞاث مخٟاوجت،
جسىم الخىٓحر بش٣ل مدمىله البالغي و الجمالي و ألاؾُىعر الظر ج٣ىم ٖليه البييت الضالليت لغئيخه للٗالم.
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2015  ًىهُى8  العسز-  العام الشاوي- مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت

 زضاػت في ضواًت" ػطؿت العىاًت املطهعة" لعع السًً ؿىطي:ًشخلُت امليان في الـ
 ملط ـ، ظامعت عحن ؿمؽ،ً ؤػخاش ألازب والىلس املؼاعس ـ ولُت ألالؼ/  ؤحمس ًحيي علي محمس.ز

ملخم بحض
ه شخهيت مً الصخهياث وليـٟ صعاؾخه بىن٫ وجداو،ان في الغوايت٩ َظٍ الضعاؾت ٖىهغ اإلا٫جدىاو
،خه٦ يازغ في نىاٖت الخضر وفي خغ٠ي٦ تٞ في مداولت إلاٗغ،ليضيت له٣ الىٓغة الخ٤ٞمجغص ٖىهغ ظامض زابذ و
ؼة لؤلصيب٦ت الٗىايت اإلاغٞغٚ ي َى عوايت٣ همىطط جُبي٫ مً زال،لي للغوايت٨ يازغ بضالاللخه في اإلاٗجى ال٠ي٦و
غر وججاعب ؤصبيت ؤزغي في٨ابالث بحن ٖمل ق٣ىم بةظغاء م٣ صعاؾتها له ج٫ ومً زال،غر٨اإلاهغر ٖؼ الضيً ق
خه وما يترجب٦ان وصوعٍ اإلاهم في نى٘ الخضر الغواجي وفي خغ٩ ؤزغ اإلا٠ك٨ت الٗاإلايت جٞا٣ زم في الش،خىا الٗغبيتٞا٣ز
ً
تٞةن مٗغٞ ٖمىما؛ لظا
 الجماٖت ؤلاوؿاهيت٫٘ الجماٖت الاظخماعي وًٖ خا٢ مً صالالث حٗبر ًٖ وا٪ٖلى طل
 ؤمغ يغوعر في١ ٖلى ججغبت مبضٕ الىو في صازل َظا الؿياٝى٢ الخاعجي اإلاديِ بالىو الغواجي والى١الؿيا
.ٖمليت الخإويل
This study deals with component location in the novel, and trying to study it as a figure of the characters and not just
a component of a rigid fixed in accordance with the traditional view of him, trying to figure out how it affects the
industry event in the movement, and how it affects Bdalalalth in the whole meaning of the novel, through the model
applied is a novel room intensive Care for the writer Egyptian Ezzedine Choukri, and through the study his conduct
interviews between the work of thanks and the experiences of other literary in our Arab culture, then in the global
culture reveal the impact of the place and its important role in making the event a novelist in his movement and the
consequent implications reflect the reality of the group social and human community in general anyway; therefore,
knowledge of the external context surrounding text novelist and stand on the experience of the iconic text within this
context is essential in the process of interpretation.

47

2015 © جيل البحث العلمي

جميع الحقوق محفوظة لمركز

مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت  -العام الشاوي  -العسز ً 8ىهُى 2015
 مسدليغجبِ ٗٞل ال٨خابت  -بلى خض ٦بحر -بلخٓت ٢غاع بازخياع؛ بط يلي مغخلت الالخ٣اٍ مً الٗالم والخسؼيً في
نىضو ١الىعي عٚبت في جمشيل َظا الظر جم الخ٣اَه وججؿيضٍ في َيئت مٗيىت جدؿ ٤والهىعة الظَىيت له لضي
ََ
اإلالخ ِ٣خًىعيً:
الظاث ال٣اثمت بهظا الٟٗل؛ ألامغ الظر يجٗل لهظا الٗالم
 وا٢عي مغظعي :يدٓى بضعظت ٦بحرة مً الاجٟا ١مً خيض َيئت الٓهىع بحن ؤٞغاص الجماٖت. طاحي طَجي :يٗض وزي ٤الهلت بالَ ،ًٟى مىُ٣ت ٖمله؛ ٟٞي مغآة َظا ألازحر جيكإ خالت مً الخٟاٖلقضيضة الخهىنيت والخمحز بحن َظٍ الظاث الٟغصيت ومٟغصاث الؿيا ١اإلاديِ بها ،ويىجم ًٖ َظا
الخٟاٖل بٖاصة ْهىع لهظا اإلاىيىٕ/الٗالم الخاعجي بهيئت هي مً هخاط وعي الٟغصَ ،ظٍ الٗمليت اإلاٗخمضة
ٖلى ما يم ً٨حؿميخه الاؾخيؿار ج٣يم عباَا مً التراص/ٝالخمازل بحن الٟاٖل الغاجي (َظٍ الظاث)،
واإلاٟٗى/٫اإلاىيىٕ مدل الاَخمام؛ ومً زم يدؿجى الخضيض ٖما يم ً٨حؿميخه ؾلُان الخجغبت وؤزغَا ٞيما
جخم نياٚخه مً ٖىالم ٞىيت جسً٘ في حك٨يلها  -بضعظت ٦بحرة  -لخجغبت الظاث اإلابضٖت وؤزغَا في ٖالم
الخاعط وجإزغَا بما ٞيه ( ) .
وما مً ق ٪في ؤن جهًت الضعؽ اللٛىر اللؿاوي التي ٢امذ مىظ بضاياث ال٣غن الٗكغيً ٖلى يض
اإلا٨ٟغ الؿىيؿغر ٞغصيىان صر ؾىؾحر وٖمله الظر ؤٞاصث مىه ً
٦شحرا الضعاؾاث اللٛىيت الىنٟيت ٦ -خاب
مدايغاث في ٖلم اللٛت الٗام – ٢ض ٢ضم ً
َغخا لهظٍ الً٣يت يخلخو في َظٍ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن َغفي
زىاثيت (الضا ٫واإلاضلى)٫؛ بن الٛال ٝالخاعجي الٓاَغ للٗالم يٗبر ٖىه و ٤ٞعئيت صر ؾىؾحر مهُلر
الضا ،٫بيىما يإحي اإلاضلىً ٫
مٗبرا ًٖ الغوح/اإلاٗجى الظر ييخجه وعي الظاث و ٤ٞمخابٗتها اإلاخإملت لهظا الك٩ل
(الضا )٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤحهما ؤؾبَ ،٤ل الك٩ل؟ ؤم اإلاٗجى الظر ص ٘ٞبلى ازخياع نيٛت ما يخجؿض بها
ليٓهغ ؤمام الٟغص والجماٖت في بَاع بىاء ز٣افي مدضص له لٛت يخم الخىانل بها بحن ؤٞغاصٍ؟ وفي الخضيض
ًٖ اإلاضلى ٫جخدغ ٥اإلاٗالجت اللٛىيت في َغي٣حن:
 َغي ٤اإلاغظ٘ الخاعجي الظر يٗبر ٖىه َظا الضا ٫ويلخ٣ي ٖىضٍ ٧ل ؤٞغاص الجماٖت.ظاهبا ً
خًىعا ً
ً
 َغي ٤الخهىع الظَجي :الظر يدىخى ًمىاػيا يٗ٨ـ ججغبت الظاث
بٗيضا ًٖ اإلاغظ٘ لييصخئ له
()
وخالتها الٗ٣ليت والىظضاهيت في ْل وٖاء ػماوي وم٩اوي قهض ْهىع َظٍ الخجغبت

ٔ  -انظر :د .عز الدين إمساعيل ،الفن واإلنسان ،من ص ٕٔ إىل صٖٕ ،طبعة ٖٕٓٓم ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة..
ٕ  -انظر  :جوناثان كلر ،فردينان دي سوسَت (أصول اللسانيات احلديثة وعلم العبلمات ) ،ترصبة  :د.عز الدين إمساعيل ،من ص  ٔٙإىل ٕٕ ،طبعة
ٕٓٓٓم ،ادلكتبة األكادديية ،القاىرة..
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ً
بطا ٞةن الخضيض ًٖ لخٓت ال٣غاع بازخياع التي جغجبِ بٗمل اإلابضٕ في ٖالم ال ًٟيٗض بمشابت
خ٩ايت بَاع خايىت إلاىخجه الٟجي اإلاخىلض ٖجهاَ ،ظٍ اللخٓت جدضَا وج٨كٖ ٠جها ؤؾئلت يإحي لؿان خا٫
ال ًٟاإلاهىىٕ ً
مجيبا ٖجها بلى خض ٦بحر:
 ما اإلاٗجى/ال٨ٟغة التي يخًمجها َظا اإلاهىىٕ؟ (ؾاا ٫اإلاٗجى). ما اإلاإزىط مً ٖالم الىا ٘٢الظر ؾيخدىٖ ٫لى يض الٟىان في ببضاٖه ًؤيا ٧ان مٓهغٍ بلى ؤصاة/مُيت يغجضرَظا الٗالم مً زاللها ً
زىبا يبحن بجالء َظٍ اللٗبت ألازحرة التي يخمحز بها ال - ًٟبهٟت ٖامت – ؤال وهي
الغمؼ؟ (ؾاا ٫يخهل بٗمليت الا٢خىام مً الىا.)٘٢
 ما هُ٣ت الاهُال ١التي ؾيؿتهل بها َظا ال ًٟوكاَه؟ (ؾاا ٫البضايت) ٦ي ٠يدك٩ل َظا اإلاىجؼ الٟجي مً صازله ؟ (ؾاا ٫ؤلاظغاء ،وفي خ٣ل الؿغص يم ً٨ؤن وؿميه و٤ٞ()
مهُلر مىظىص ٞيه ؾاا ٫الخُاب)
 ما ال٣هض/الٛايت التي ييكضَا اإلابضٕ مً وعاء عؾالخه الٟىيت التي يل٣ي بها في ًٞاء الخضاو٫؟ (ؾاا٫الٛايت/ألازغ).
وجخدغَ ٥ظٍ الضعاؾت بصخبت ؤخض ؤٖما ٫ألاصيب اإلاهغر ٖؼ الضيً ق٨غر ،بجها عوايخه ٚغٞت
2008م ًٖ صاع قغ٢ياث بال٣اَغة جاليت لٗملحن ؾاب٣حن ٖلحهاَ ،ما:
الٗىايت اإلاغ٦ؼة التي نضعث في الٗام
"م٣خل ٞسغ الضيً" التي نضعث في الٗام1995م ،و"ؤؾٟاع الٟغاٖحن" التي نضعث في الٗام1999م،
ويٗ٨ـ وكاَه في خ٣ل الغوايت زُحن مخىاػيحن ،ألاو :٫الٗمل الضبلىماسخي اإلايكٛل به مىظ جسغظه في
1987م ،وبجىاعٍ ٦خابت الغوايت ( ).
٧ليت الا٢خهاص والٗلىم الؿياؾيت ٖام
والخضيض ًٖ ظاهب مً الؿحرة الظاجيت للمبضٕ ي٣ضم للمٗجي بالخدليل والخإويل بؾهاما في ٖمليت
اؾخ٨كا ٝاإلاٗجى زال ٫مٗالجخه لهظٍ الغؾالت الٟىيت؛ بىنَ ٠ظٍ الؿحرة وٖاء حؿٞ ً٨يه ججغبت في
ْغ ٝػماوي وم٩اوي مدضص ،بها يخهل الٗمل الظر جم ببضاٖه ،في بَاع ٖال٢ت ج٣ىم ٖلى الجىاؽ  -باإلٞاصة
مً َظا اإلاهُلر في بالٚخىا الٗغبيت  -بحن َغٞحن :ججغبت قٗىعيت ،حكحر بلى خًىع اإلابضٕ في ٖاإلاه وجإزغٍ
بما يٞ ٘٣يه وجإزحرٍ ٞيه ،وججغبت قٗغيت/ظماليت يمشلها اإلاىخج الٟجي له في ْهىعٍ ؤمام اإلاخل٣ي.

ٔ  -انظر  :انظر  :جَتالد برنس ،ادلصطلح السردي ،ترصبة  :عابد خزندار ،مصطلح ( ،)Discourseصٕ ،ٙالطبعة األوىلٕٖٓٓ ،م ،اجمللس األعلى
للثقافة ،القاىرة....
ٕ  -انظر :عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،بيانات ادلؤلف ،الطبعة األوىلٕٓٓٛ ،م ،دار شرقيات ،القاىرة..
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والضعاؾاث الى٣ضيت بهٟت ٖامت حٗخمض ٖلى ٖىاويً جد٨م ٖمل ؤصخابها والخُىٍ اإلاىهجيت
التي ازخاعوَا في مٗالجت ما يخهضون له مً ببضإ ،ويخى ٠٢ازخياع َظٍ الٗىاويً/الخُىٍ اإلاىهجيت -
ٚالباٖ -لى زهىنيت الٗمل مدل الاَخمام وَىيخه اإلامحزة له ٖلى مؿخىي البىاء التر٦يبي الظر يمشل
مىًَ ظما ٫ؤنيل ٞيه؛ ٞل٩ل ٖمل نيٛت ق٩ليت ْاَغة جاصر ً
صوعا ٞاٖال ً
مازغا في زياعاث مً يخهضي
له بالضعؽ الى٣ضر؛ ومً زم ٞةن ٖلت ازخياع اإلا٩ان لي٩ىن مدىع ٖمل َظٍ الضعاؾت يم ً٨جبريغَا بالىٓغ
بلى البىاء ال٨لي لهظٍ الغوايت:
بن ٖىىاجها "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" ،وهي جخ٩ىن مً ؤعبٗت ٞهى ،٫ل٩ل ٞهل ٖىىان مسهىم،
ً
وج٣ىم في بىائها ٖلى ؤعب٘ شخهياث عثيؿت؛ بن اإلا٩ان بطا بىٓغة ؤوليت ٧ليت يخم الاهُال ١مجها والىباء ٖلحها
م٘ مخابٗت ال٣غاءة حهيمً ٖلى بييتها مً خيض ٖضص الٟهى ٫وٖضص الصخهياث اإلادىعيت اإلاازغة في نىاٖت
الخضر وجُىيغٍ؛ بن الٛغٞت/م٩ان يخ٩ىن مً ؤيالٕ ؤعبٗتَ ،ظٍ الغباٖيت هجضَا جل٣ي بٓاللها ٖلى َظيً
الجاهبحن ؾالٟي الظ٦غ .ول٩ل شخهيت عثيؿت في صازل الغوايت ٌض
م٩ان ممحز جاصر ٞيه صوع الغاور اإلاخ٩لم
بًمحر ألاها ،الؿاعص لبٌٗ مً ججغبخه في الؼمً اإلااضخي ،وفي زىاياَا بقاعاث بلى الٗال٢اث التي جد٨مه
بباقي شخهياث الٗملَ ،ظا اإلا٩ان َى الًٟاء الؿغصر/الٟهل الخام به في الغوايت:
 الٗميض ؤخمض ٦ما ٫في الٟهل ألاو" :٫مىث ؾغيغر" الصخٟي ؤقغٞ ٝهمي في الٟهل الشاوي" :ؤؾمىذ الؿ"٠٣ اإلاداميت صاليا الكىاور في الٟهل الشالض" :وعصة زًغاء ػاَيت ج٩اص ج٩ىن با٦يت" اإلادامي وكإث ٚالب في الٟهل الغاب٘" :ظضاع ال يى٨ؿغ"والضا ٘ٞبلى ٢يامهم بهظا الضوع اإلاخ٨غع ،ؤر الغاور بمًحر اإلاخ٩لم (ألاها) خضر اهٟجاع في م٩ان
طر َبيٗت مغظٗيتَ ،ى ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم،الظر ؤلبؿه ال٩اجب ً
ً
لباؾا ً
مغظٗيا ٖىضما
ػمىيا
1995م ،و٢ض ؤصي َظا الاهٟجاع بلى خهاعَم جدذ ألاه٣اى ،جب٣ى َظٍ الخالت اإلاإؾاويت
عبُه بالٗام
مالػمت لهم صون ؤن جخٛحر بلى ه٣يًها مىظ البضء ختى اإلاىخهى؛ لخٓل الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الٗىىان الظر يٗض
ً
مٓهغا يكحر بلى الخل واهٟغاط الٗ٣ضة ،ؤر ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة وجٟانيل الٗمل مً الضازل ؾمتها
اهٟها ٫ال اجها ،٫في ْل زىاثيت م٩اهيت ال جبرح م٩اجها وال ج٣ٟض ؾُىتها ٖلى َظا الٗالم الٟجي (اإلا٩ان
ألاػمت/ال٣ىهليت اإلاهغيت اإلاجهاعة ،واإلا٩ان الخلٚ/غٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة) ( ).

ٔ  -انظر :عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،الرواية من ص ٙإىل ص.ٕٔٚ
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وحٗخمض الضعاؾت ٖلى جًاٞغ مجهجي ،جخٗاهٞ ٤يه:
بٌٗ م٣ىالث الىٓغيت اإلاٗغٞيت لٗلم الؿغص الخضيض( ) .
 ٖضص مً اإلاهُلخاث اإلاؿخ٣اة مً خ٣ل الضعؽ الى٣ضر الخضيض ٦مهُلر (الخىام) ( ) وفي الضعاؾاثاللؿاهيت الخضيشت مهُلر ؤلاخالت في ٖلم لٛت الىو بىىٖيه :اإلا٣اميت والىهيت( ) والخ٨غاع والخظ ٝفي
()
مجاٖ ٫لم ألاؾلىب ٖلى ؾبيل اإلاشا٫
وانسجاما مع ىذه احلالة اجلمالية اليت يكتسبها كل عمل فٍت بالنظر إىل خصوصية تشكيلو ديكن القول  :إن ادلكان بوصفو أحد مكونات احلكاية األربعة :
الزمان ،وادلكان ،واحلدث ،والشخصيات يشجع على التعامل معو بالنظر إىل ىذا العامل الفٍت لعز الدين شكري بوصفو أحد الفواعل /الشخصيات ادلؤثرة يف
صناعة احلدث احلكائي وتطوره؛ حبكم ارتباطو بتجربة ادلبدع واتصال ىذه التجربة بسياق زماين ومكاين راىن حييل إىل واقع اجلماع ة ادلصرية يف الثلث األخَت
من القرن العشرين والعقد األول من األلفية الثالثة الذي شهد ظهور ىذا العمل لشكري ىذا من جانب ،من جانب ٍ
ثان الروابط التفاعلية امل نعقدة بينو وبُت
باقي أركان ادلنظومة السردية ،وباإلفادة من النظرة احلديثة إىل مفهوم الشخصية اليت مل تعد تقصرىا على ما ىو بشري فحسب ،بل تسمح بتوسعها لتجعل
ٍ
شخصيات تديل بدلوىا يف عملية إنتاج احلدث احلكائي من الداخل
من اجلماد وشلا ىو معنوي رلرد
 انظر Mark Currie, Postmodern Narrative Theory, P.g 36, General Editor, Gulian :Wolfreyes
ٔ  -مثل :مصطلح راوي السَتة الذاتية ،أي الراوي الذي يتحدث عن قصتو وعن اآلخرين وعبلقتو هبم ،ويُطلق عليو سرد الشخص األول؛ لذا يصَت وعيو
وما ينطلق منو دبثابة النبع الذي يتحرك هنر السرد بدءًا منو ،وال خيفى ما تتميز بو ىذه الطريقة يف احلكاية من طبيعة مونولوجية تتسق وأحادية الصوت الناطق،
وىذا النوع من الرواة يشكل السمة األساسية لعملية احلكي يف غرفة العناية ادلركزة
 انظر :جَتالد برنس ،ادلصطلح السردي ،ترصبة :عابد خزندار ،ص.ٜٛدافعا فاعبل
تبعا دلسبب معُت يعد ً
وكذلك مصطلح (االسًتجاع  )Analepsis/الذي يشكل مفارقة زمنية تعيدنا إىل ادلاضي بالنسبة إىل اللحظة الراىنة ً
يستنهض ادلعٍت بالرواية للقيام هبذا الدور ،ويف سرد عز الدين شكري يعد حدث االنفجار وما تبله يف حاضر الشخصيات األربعة دبثابة مث ٍَت خارجي يلقى
بظبللو وبأثره يف صياغة الراوي الذي تعاقب عليو األربعة األساسيون على ىذا الضلو ،أال وىو الراوي ادلتكلم دبضَت األنا .
 انظر :السابق ،صٕ٘.وضعا حامسًا؛ ألهنا تلقي الضوء على داللة الوقائع اليت أفضت إليها ،وتسهم يف استخراج الداللة
ومصطلح (النهاية ،)End /ربتل ىذه ا﵀طة يف عامل السرد ً
الساكنة خلفها ،وتعد  -بدرجة ال بأس  -هبا ترب ًيرا يكشف مسار احلدث الروائي على ضلو معُت.
 انظر :السابق ،صٗ.ٚومصطلح (ادلونولوج )Monologue/الذي يقدم الشخصية واحلدث يف ظل أحادية صوتية ،تنشطر فيها الذات إىل متكلم ومستمع مع انسياب اخلواطر
على وعيها ،يف عملية تعيش فيها ىذه الذات حياة فردية تتنحى فيها جانبًا لتج الس وعيها الناطق حىت وإن كانت حاضرة بشكل مادي ملموس وسط
رلموع.
 انظر :السابق ،ص.ٖٕٔٙ  -مصطلح أطلقو التفكيكيون يف نقد احلداثة ويف مقدمتهم جاك دريدا؛ يعرب عن ذباوز النص حدوده الذاتية وأحادية الصوت الناطق ومن مث الرؤية
بانفتاحو علي أصوات وسياقات ونصوص أخرى؛ دبا جيعل من النص ادلشكل عرب اللغة معادالً جملتمع إنساين حواري صغَت.
 انظر :د .زلمد عناين ،ادلصطلحات األدبية احلديث (معجم ودراسة) ،ص ،ٗٚ ،ٗٙطبعة ٜٜٔٙم ،ادلصرية العادلية للنشر (لوصلمان) ،القاىرة. -انظر :د .عزت زلمد جاد ،نظرية ادلصطلح النقدي ،ص ،ٕٜٛطبعة ٕٕٓٓم ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة.
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 ؤلاٞاصة مً جياع ما يؿمى بالخؿاؾيت الجضيضة ،التي جغبِ بحن الٗاإلاحن الضازلي للظاث والخاعجي في بَاعخالت مً الخضازل والالخدام بحن ما َى طاحي وما َى مىيىعي ،بسال ٝالخؿاؾيت الخ٣ليضيت التي جغبِ
ً
ً
مباقغاٞ ،خٟهله ًٖ ٖاإلاه الظاحي ( ).
ؤلاوؿان بٗاإلاه الىا٢عي اإلااصر عبُا
وجى٣ؿم الضعاؾت بلى مداوع ٖضة:
أ َ -ب٣اث اإلاٗجى في بىاء الٗىىان.
ب  -صواثغ الًٟاء اإلا٩اوي.
ت  -زىاثيت الشابذ واإلاخدغ ٥في حك٨يل اإلا٩ان.
ث  -اهٟخاح الىو الغواجي :يخ٩ىن َظا اإلادىع مً ٨ٞغجحن ،ألاولى :الل٣اء بالخضيض الىبىر
الكغي ،٠الشاهيت م٩ان "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة في م٨خبت الؿغص"
أ ً -بلاث املعنى في بىاء العىىان
ي٣ضم الىٓام اللٛىر في ق٣ه الخام باألصاء ،ؤر في اؾخسضام الٟغص والجماٖت له في ؤق٩ا٫
الخٗبحر اإلاسخلٟت اٞترايحن:

ٔ  -يتصل ىذا ادلصطلح بعلم لغة النص الذي يرصد مقومات التماسك وآلياتو ومظاىره داخل النص اللغوي ،واإلحالة ادلقامية تشَت إىل عبلقة
االنسجام القائمة بُت النص والسياق اخلارجي ا﵀يط بو وتأثره دبا فيو؛ بوصفو نيت جة أو مرادفا صباليا لو ،أما اإلحالة النصية فإهنا تعرب عن أمارات
التماسك اللغوية يف داخل النص ذاتو.
 انظر :زلمد خطايب ،لسانيات النص (مدخل إىل انسجام اخلطاب) ،من ص٘ٔ إىل ص ،ٜٔالطبعة األوىلٜٜٔٔ ،م ،ادلركز الثقايف العريب ،بَتوت.ٕ  -التكرار ظاىرة يف اللغة تشكل آلية يف صياغة الفكرة ويف عرضها دبظاىر تعود يف اختيارىا إىل أولويات ادلؤلف وقناعاتو وعبلقتو دبادتو ادلؤلفة من
جلملة ،أي
جهة ،وبنظرتو إىل عادلو اخلارجي وذبربتو فيو من جهة ثانية ،وال شك يف أن ذلذا التكرار ذبليات منها ،التكرار على مستوى اللفظة أو ا
التكرار اللفظي ،والتكرار على مستوى ادلعٌت/الفكرة ،عندما يتكرر حضورىا يف داخل النص بصياغات متنوعة.
 انظر :د.زلمد عبد ادلطلب ،الببلغة واألسلوبية ،من ص ٕٜٛإىل ص ،ٕٜٛالطبعة األوىلٜٜٔٗ ،م ،ادلصرية العادلية للنشر (لوصلمان) ،القاىرة.أما احلذف فإن البعد اجلمايل ادلميز لو يعود إىل أنو ال يورد ادلنتظر من األلفاظ ،بل يفجر يف ذىن ادلتلقي شحنة فكرية توقظ ذىنو ،وذبعلو يتخيل
ادلقصود ،وعملية التخيل ىذه اليت يقوم هبا ادلتلقي تؤدي إىل حدوث تفاعل من نوع ما بُت ادلرسل وادلتلقي قائم على اإلرسال الناقص م ن قبل ىذا
ادلرسل وتكملة ىذا النقص من جانب ادلتلقي .
 انظر :د.فتح ا﵁ أضبد سليمان ،األسلوبية :مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،من ص ٖٜٔإىل صٔٗٔ ،طبعة ٜٜٔٚم ،مكتبة اآلداب ،القاىرة.ٖ  -انظر :إدوار اخلراط ،احلساسية اجلديدة ،من صٕٔ إىل ص ،ٔٚالطبعة األوىلٜٜٖٔ ،م ،دار اآلداب ،بَتوت.
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ً
م٣هىصا بضاللخه اإلاباقغة التي جتراءي للىَلت ألاولى ؤمام
 ألاو :٫معجمي الُاب٘ ،ؤر ؤن ي٩ىن َظا البىاءالٗيىن اإلاخل٣يت.
 الشاوي :يٗخمض ؾبيل الٗضو/٫الاهدغاٖ ،ٝىضما يسغط ًٖ َظٍ الضاللت الٓاَغة/اإلاباقغة إلا٣انض ؤزغي،ً
جٟخذ الىو ٖلى م٩ىهاث للمٗجى جخُلب في الى٢ىٖ ٝىضَا وكاَا زاعط الىو وصازله ،ومٗها الخدام
ً
بد٣ى ٫مٗغٞيت جخٗامل م٘ َظا الٗضو٧ ٫الضعؽ البالغي الٗغبي الخ٣ليضر وما يخهل به خضيشا ،ؤال وَى
ً
ٖمىما ٖ -لى ازخالٞ ٝىىجها ج٣ىم
الضعؽ ألاؾلىبي ٖلى ؾبيل اإلاشا ) ( ٫وما مً ق ٪في ؤن اللٗبت ألاصبيت -
ٖلى َظا الخغوط/اإلاجاػ ،ويٗض َظا ؤخض م٣ىماث الجماٞ ٫حها ( ).
يٗض جغ٦يب الٗىىان مً ؤواثل ما يهاصٞه ال٣اعت في عخلخه في ٖالم اإلابضٕ الٟجي ،ومً ٖال٢ت
الازىحن ً
مٗا يبضؤ وعي َظا اإلاخل٣ي في الدك٩ل بػاء م٩ىهاث َظا الٗالم الضازليت ،وفي َظا التر٦يب ؤلايافي
ً
"ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" مٗىيان ،ألاو :٫يم ً٨ال٣ى :٫بهه بمشابت صاللت مباقغة ٚحر م٣هىصة نغاخت ،ؤال
ً
وهي َظٍ الٛغٞت اإلاىظىصة في بَاع م٩اوي ؤ٦بر (اإلاؿدكٟى) الظر يىٞغ ْغوٞا اؾخصىاثيت إلاغيٌ بداظت
ماؾت بلى عٖايت ال يخُلبها ٚحرٍ مً اإلاغضخى ،ؤما الشاويٞ :هى بمشابت الضاللت البٗيضة الٗمي٣ت اإلا٣هىصة
بالىٓغ بلى الؿيا ١ال٨لي لغوايت ق٨غر َظٍ؛ بهىا مٗها ؤمام ؤعب٘ شخهياث اجهاع ٞى٢هم مبجى ،وؤضخىا
وؤمؿىا في خهاع جدذ ؤه٣ايه ،والالٞذ للىٓغ ؤجهم ب٣ىا في َظا الىي٘ اإلاإؾاور ولم يخم ه٣لهم بك٩ل
واضر بلى مؿدكٟى ومً زم ٚغٞت ٖىايت مغ٦ؼة خ٣ي٣يت.
ً
بطا هدً ؤمام مُٗى ظماليٞ/جي ي٣ضم للىَلت ألاولى عئيت للم٩ان جخهالر في ْاَغَا م٘ ؤ٤ٞ
جىٗ٢اث ال٣اعت ،ل٨جها في ظىَغَا جخجاوػَا وجسانمها؛ ومً زم جبضو الٗال٢ت بحن َظا اإلاجمل (بىاء
الٗىىان) ،واإلاٟهل (َظا الٗالم الغواجي مً الضازل) ماؾؿت ٖلى ما يم ً٨حؿميخه الخىعيت الضعاميت
التي ج٨ك ًٖ ٠ؾلى ٥مغاو ٙمً ٢بل اإلابضٕ ٖبر الغاور ال٣اثم بٗمليت الؿغص يغسخ لخا ٫الاهٟها ٫بحن
اإلاٗجى اإلاعجمي الٓاَغ للٗىىان واإلاٗجى الٗمي ٤الظر ييخجه ٖالم ال ) ( ًٟبىاء ٖلى خغ٦ت الصخهياث
والخضر مً الضازل؛ بن ؾياعاث ؤلاؾٗا ٝال جهل لىجضة َاالء ألاعبٗت؛ ٞيب٣ى خهاعَم ٖلى خاله؛ وال
يخدى ٫بلى زخام مٛل ٤بٛغٞت ٖىايت مغ٦ؼة يخم ويٗهم ٞحها؛ لخب٣ى الجهايت مٟخىخت ال يهل مٗها اإلاخل٣ي
بلى خالت مً الخُهحر/الخسلو/ؤلاقبإ.
ٔ  -انظر :د.صبلح فضل ،ببلغة اخلطاب وعلم النص ،من صٖ ٙإىل ص ،ٙٛالطبعة الثانية ٜ٘ٔٛم ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة. .
ٕ  -انظر :د.لطفي عبد البديع ،الًتكيب اللغوي لؤلدب ،من ص٘ ٙإىل صٓ ،ٚالطبعة األوىلٜٜٔٚ ،م ،ادلصرية العادلية للنشر (لوصلمان) ،القاىرة.
ٖ  -يقًتب ىذا التصور من الطبيعة ادلرنة أللفاظ اللغة بصفة عامة اليت تعكس قابليتها للتطور على مستوى االستعمال ومن مث ادلعٌت بالنظر إىل مسَت
اللغة يف الزمن عرب الفرد واجلماعة وما يصاحب ذلك من تغَتات.
 -انظر :د.إبراىيم أنيس ،داللة األلفاظ ،الفصل اخلاص بأعراض التطور الداليل ،من صٖٕٔ إىل ص ،ٕٔٙطبعة مكتبة األصللو ادلصرية ،دون تاريخ.
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بطا يهحر اؾخدًاع ؾيا ١اإلا٣ام اإلاديِ بهظا الؿيا ١الٟجي (الغوايت) يغوعة في مداولت ٞهم
الٗلت/ال٣هض الظر يض ٘ٞاإلابضٕ بلى اٖخماص َظٍ آلاليت في نياٚت ٖاإلاه ٖلى َظا الىدى الظر يغسخ ألػمت ويشبذ
ؤع٧اجها٦ ،إهىا في ْل َظٍ الهلت بحن الُغٞحن ،ؤر الٗىىان والٗمل مً الضازل ٖلى مىٖض م٘ وؿ ٤بوكاجي صعامي
يخإؾـ ٖلى الىضاء بُغي٣ت ٚحر مباقغة؛ ٞى ٤ٞالٓاَغ مً الٗىىان ٞةن ؾاٚ ً٦غٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة ججب ػياعجه
ً
ومىاؾاة ؤَله؛ بطا هدً ؤمام لؿان خاٞ ٫جي ييكض مً يؼوع ،وو ٤ٞمؿاع الخضر في الغوايت هجض ؤن َظا
ؤلاوكاء/الىضاء يخسظ مىخى آزغ يمتزط ٞيه الىضاء بالؿاا ٫الباخض ًٖ مى٣ظ لهاالء اإلادانغيً جدذ ألاه٣اى ،بن
َظا اإلاى٣ظ ُيغمؼ بليه ٖىض ق٨غر بٗغبت ؤلاؾٗا ٝالتي لم ج٣م باإلاخى ٘٢مجها ختى الخخام.
وما مً ق ٪في ؤن َظٍ الهبٛت ؤلاوكاثيت ال٩ليت التي يخلىن بها َظا الٗالم الؿغصر جإحي ميسجمت م٘
صاللت ؤزحرة ل٩لمت (ألاصب) ؤال وهي ٨ٞغة الضٖىة ( ) التي يم ً٨الاهخ٣ا ٫بها ب٣ضع مً الخىؾ٘ والخجاوػ في الضاللت مً
ّ
اإلاخإزغ
مجغص الضٖىة بلى الُٗام والكغاب بلى مٗجى الضٖىة لل٣غاءة/الخإمل/الخضبغ ،وم٘ "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" بلى ِ
الظر يغج٣ي ٞى ١خالخه لياصر صوع اإلاى٣ظ الظر يؿهم في بػالت ؤؾباب ألاػمت وبخالت اإلاإؾاة بلى ه٣يًها؛ بهىا بهضص
شخهيت يدخاظها ٖالم ال ًٟلي٨خمل بىائٍ؛ ٞبىيخه الضعاميت بجمىص َظا الىي٘ /ألاػمت ٖلى م٩اهه جضلل ٖلى ؤجها
حٗاوي ه٣ها في شخهياتها بداظت بلى مً يؿضٍ ،في مداولت مً ظاهب ٖالم ال ًٟبلى ازترا ١خضوصٍ ونىال بلى
زاعظه خيض ظمهىع اإلاخل٣حن له ٖسخى ؤن يهاص ٝمجهم مً يجهًىن بهظا الضوع قضيض ؤلايجابيت (اإلاى٣ظ/اإلاسلو)،
َ٨ظا ي٣ى ٫زخام الغوايت اإلاٟخىح ومؿاع الخضر وٖال٢ت الازىحن ً
مٗا التي ال ج٣ىم ٖلى اجها ٫في اإلاٗجى بالٗىىان.
وفي بَاع الخالت الدؿائليت اإلاىٗ٣ضة ً -
ٚالبا  -بحن ال ًٟواإلاؿخ٣بلحن له جيكإ خؼمت مً ألاؾئلت ( ) مً َظا
ً
اإلاؼوع؟ َل ٞغص؟ ؤم ظماٖت؟؛ بطا ٞىدً ٖلى مىٖض م٘ ها٢و في جغ٦يب الٗىىان٢ ،ض ي٩ىن :ؤها في ٚغٞت الٗىايت
اإلاغ٦ؼة ،ؤهذَ ،ى ،هي ،هدً ،ؤهخمَ ،م..في ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة؛ لظا ي٩ىن لؼ ًاما ٖلى مً يجهٌ بضوع
ُ
الؼاثغ/الٟاٖل/اإلاى٣ظ/اإلاسلو مؿئىليت بهجاػ الخٟاث َى بمشابت الخض الٟانل بحن الخياة واإلاىث ،يخدى ٫بها َظا
اإلاغيٌ اإلاؼوع بلى ؾليم ُٖ ِىفي ٢ض بغؤ مً مغيه.
َابٗا ً
ويًٟي ؾغص ٖؼ الضيً ق٨غر مىظ البضايت ٖلى اإلا٩ان ً
ؤهشىيا  ،يٓهغ طل ٪مً اإلاًا ٝواإلاًا ٝبليه
ونٟخه في نيٛت الٗىىان "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" ،وجديل َظٍ الهيئت ألاهشىيت بلى ما َى مىظىص في الىعي الش٣افي
ً
خايىا ل٣يم بيجابيت جخهل بالغخمت والخىان والُٗاء واإلاىذ
الجمعي مىظ ػمً مً عنيض مترا٦م يغي في ألاهثى وٖاء
ٔ  -انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :أدب ،ادلوسوعة الشعرية اإللكًتونية ،إصدار ٖٕٓٓم ،اجملمع الثقايف العريب ،اإلمارات العربية ادلتحدة.
ٕ  -تأيت ىذه احلالة ضمن إطار تفاعلي أكرب ،ي ضم الطرفُت ،يُطلق عليو يف نظرية التلقي اليت قُدِّر ذلا الظهور واالنتشار يف أدلانيا مث يف أمريكا
مصطلح "استجابة القارئ للنص" ومن خبلذلا يتم إنتاج حزمة من الدالالت اليت تأيت موازية حلركة القارئ مع النص وصيغتو الشكلية الظاىرة.
 انظر  :روبرت سي ىول ،نظرية االس تقبال ،ترصبة  :رعد عبد اجلليل عواد ،من ص ٓٓٔ إىل صٖٓٔ ،الطبعة األوىلٜٜٕٔ ،م ،دار احلوار للنشر،البلذقية.
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( ) ويؿخدًغ َظا الخًىع طو الهبٛت اإلاشاليت ٖلى الٟىع ه٣يًه في ؾغص ٖؼ الضيً ق٨غر ،الظر يبضو ظليا في
مٗاوي ال٣ٟض/الاهٟها /٫بحن الصخهياث وؤٗٞالها مً ظاهب ،وٞغصوؾها اإلا٣ٟىص وخلمها الٛاثب ؤو لى قئىا ٢لىا
ً
زان؛ بهىا بطا بهضص خالت مً الخًاص الضعامي ،ي٨كٖ ٠جها م٩ان ؤهشىر الىظىص طو َاب٘ مشالي،
الًاج٘ مً ظاهب ٍ
َى "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" ،وفي مىاظهخه وا/٘٢مًاعٕ ط٧ىعر الُابٖ٘ ،ىىاهه الضاللي (ال٣ٟض/الاهٟها )٫الظر
جىًىر جدخه خغ٦ت الصخهياث ألاعبٗت الغثيؿت التي جٟطخي في الجهايت بلى خهاع جدذ ألاه٣اى ،يك٩ل بييت ٞىيت
ؾُديت ْاَغة جىاعر زلٟها ً
ً
مإػوما.
واٗ٢ا
ب  -زوائط الـواء املياوي
في َظا اإلادىع جخم مٗالجت الخٗضصيت اإلا٩اهيت صازل الؿغص الغواجي ،ليـ بد٨م امخضاصاث الخضر
ٖمىما ًٖ  ًٞال٣هت ،بل ُيًا ٝبلى طلً - ٪
ً
ؤيًا – ما يم ً٨ونٟه َظا الالخدام
وجٟهيالجه التي جمحز  ًٞالغوايت
ً
الظر ييكإ بحن الصخهيت خا ٫مماعؾتها للٟٗل وبَاع اإلا٩ان الظر يك٩ل مؿغخا يخم بهجاػ الٟٗل ٖليه؛ ٨ٞإن
ً
جدضيضا -ي٨دؿب َىيت زانت بد٨م حٗا٢ب الصخهياث ٖليه؛ ومً زم يم ً٨مٗالجت
اإلا٩ان  -مً َظٍ الؼاويت
اإلا٩ان في بَاع زىاثيت (الشابذ واإلاخٗضص) وزلَ ٠ظٍ الشىاثيت باإلم٩ان مخابٗت الخجلياث اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت للم٩ان
()
بالتزامً م٘ الخغ٦ت الضعاميت للصخهياث وجٟاٖلها به وؤزغ طل ٪في َيئخه
زان يسخل ٠في وظىصٍ وفي َغي٣ت جىْيٟه مً ٖمل ٞجي بلى
وبجىاع َظا البٗض ،ؤر الصخهيت واإلا٩ان بٗض ٍ
آزغ َى ج٣اَ٘ ما َى مخسيل بما َى جاعيخي ؤو له خًىع في ؾيا ١الىا ٘٢اإلاٗيل ،وطلٖ ٪ىضما يلجإ الغاور بلى
ً
ؤلاقاعة بلى ؤػمىت وجىاعيش جدىر ؤخضازا لها مىٗ٢ها في الظا٦غة الجمٗيت و٢ض اخخٟى بها ٢لم اإلااعر ،ؤو ي٨خٟي َظا
1995م ،صون عبِ
1990م ،ؤو
1985م ،ؤو
الغاور باإلقاعة بلى ؤػمىت مجغصة مً ؤيت ؤخضار جاعيسيت٦ ،إن ي٣ى ٫مشال:
بحن اإلاظ٧ىع الؼمجي وؤيت بقاعاث لها مغظٗيتها في ٦خب اإلااعزحن٦ ،إن الغاور بظل ٪يضاٖب وعي اإلاخل٣ي لي٣ىم بٗمليت
اؾخضٖاء للمسبىء في طا٦غجه مً ؤخىا ٫ومىا ٠٢جسهه َى جخهل بهظا الؼمً ؤو طا ،٥وبالُب٘ ما يلخ ٤بهظٍ
ً
()
ألاخىا ٫واإلاىا ٠٢مً ؤم٨ىت جخهل بها وحٗض ٢غيىت ٖلحها؛ بطا ٞىدً في َظا البٗض ؤمام (اإلا٩ان والؼمً والخاعيش)

ٔ  -تقًتب ىذه الرؤية للمكان /األنثى يف سرد عز الدين شكري من نظرة أسطورية للمرأة ذات طابع مثايل يف احلضارات القددية؛ فعشتار البابلية،
وعشًتوت الفينيقية ،وأرسبيس اليونانية ،وديانا الرومانية ،والعزى لدى عرب اجلاىلية القدماء صبيعها يشكل انعكاسات ثقافية حضارية لنظرة إىل ادلرأة يف
فردوسا أو مدينة فاضلة ال تفتأ ربرص عليها وربتفي بو ا يف ممارساهتا الفعلية
أزمنة فائتة؛ بوصفها ً
رمزا تأوي إليو قيم نبيلة تتعامل معها اجلماعة؛ بوصفها ً
ادلختلفة وربتفظ بصلة إجيابية معها.
 انظر :د.أضبد أبو زيد ،الواقع واألسطورة ،من ص ٔٚإىل صٖ٘ ،طبعة ٕٕٓٓم ،اذليئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة. دائرة ادلعارف على شبكة ادلعلومات الدولية ،أسطورة عشتارwww.wikipedia.org ،ٕ -انظر :ياسُت النصير ،الرواية وادلكان ،من صٕٖ إىل ص ،ٖٙطبعة ٕٓٔٓم ،دار نينوى للنشر.
ٖ  -انظر :ميخائيل باختُت ،أشكال الزمان وادلكان يف الرواية ،ترصبة :يوسف خبلف ،من صٗٔ إىل ص ،ٜٔطبعة ٜٜٓٔم ،وزارة الثقافة ،دمشق.
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وبلى ظىاع َظيً الازىحن يإحي في ٢غاءة اإلا٩ان بٗض زالض وزي ٤الهلت بالخهميم الظر يٗخمضٍ اإلابضٕ لٗمله
وي٣ىم بدىٟيظٍ مً زال ٫مؿخىي الغوايت ،ؤال وَى ج٣ؿيم الٗمل بلى ٞهى ٫ؤو ٖىاويً ٖلى ؾبيل اإلاشا٫؛ مً َىا
ي٨دؿب اإلا٩ان صاللت مؿخ٣اة مً ًٞاء الىو في ق٩له ال٨خابي ،وجبضو ظليت في ج٣ؿيم الٟهى :٫ألاو ،٫الشاوي،
الشالض..بلخ ؤو مً حؿميت الٗىاويً وهي حؿميت جه ٠خالت ٨ٞغيت ٢ض ج٩ىن هابٗت مً الخضر في خا ٫بهخاظه وفي
مؿاعٍ ألا٣ٞي ٖبر ٖالم الغوايت ( ).
ً
واضخا:
وفي "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" هجض َظا الؿُىٕ اإلا٩اوي اإلاغجبِ بخ٣ؿيم الٟهى ٫وحؿميت الٗىاويً
 الٟهل ألاو :٫مىث ؾغيغر الٟهل الشاوي :ؤؾمىذ الؿ٠٣ الٟهل الشالض :وعصة زًغاء ػاَيت ج٩اص ج٩ىن با٦يت الٟهل الغاب٘ :ظضاع ال يى٨ؿغوفي َظٍ الغوايت يم ً٨مخابٗت َيئاث اإلا٩ان ٖبر هىاٞظ ٖضة يديدها الخضر وخغ٦ت الصخهياث مً
زان الخغوط في ٖمليت جإويل ال ًٟبلى ما َى وا٢عي ،ؤر ػمً الخإلي ٠وما ٞيه مً ْغوٝ
ظاهب ،ومً
ظاهب ٍ
ٍ
ً
ٖمىما؛ ٟٞي الهٟدت التي جلي الٗىىان مباقغة ه٠٣
ومالبؿاث طاث نبٛت ظمٗيت جخٗل ٤بدا ٫الجماٖت/الىًَ
ٖىض َظا الىو:
1995م ،هي ج٣ىم ٖلى زيا ٫مدٌ وؤر حكابه بحن مًمىجها وؤخضار
" ج ٘٣ؤخضار َظٍ الغوايت ٖام
()
وؤشخام وَيئاث ٢اثمت في الىاَ ٘٢ى مً ٢بيل اإلاهاصٞت"..
1995م؛ ومً زم ٞىدً ؤمام:
بن خاصزت اهٟجاع ال٣ىهليت اإلاهغيت ٧اهذ في الخغَىم و٧اهذ في ٖام
 ال٣ىهليت اإلاهغيت :وٖاء م٩اوي ؤنٛغ يىًىر جدذ وٖاء ؤ٦بر (الضولت/مهغ) اإلاضيىت طاث الىظىص اإلاغظعي التي قهضث خهىَ ٫ظا الخضر :الخغَىم.ً
و٢ض ا٢خطخى طل ٪في  ًٞق٨غر خ٨م ججلى في َيئت م٩اهيت هي "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة"؛ بطا هدً بهضص
ؤبجضيت م٩اهيت يخًاٞغ في ج٩ىيجها ما َى مغظعيٞ ،يه :مهغ والؿىصان ،وما َى ظمالي ييضو ً
بضايت بُبيٗت الخا ٫في

ٔ  -انظر :شاكر النابلسي ،صباليات ادلكان يف الرواية العربية ،من صٕ ٜإىل ص٘ ،ٜطبعة ٜٜٗٔم ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت.
ٕ  -عز الدين شكري" ،غرفة العناية ادلركزة" ،ص.ٙ
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صوع ال ًٟوٖمله ألانيل في بٖاصة نياٚت َظا اإلاغظعي ،زم في َظا اإلاخسيل اإلاىظىص ٞيه الظر ب٣ي ٚحر مدضص اإلاالمذ
في َظا الٗالم الٟجي ،ؤال وَى َظٍ الٛغٞت السخغيت اإلاشاليت الُاب٘ "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة".
بن َظٍ ؤلاقاعاث طاث الهبٛت الىاٗ٢يت جإزظها بلى َظا الىو/الٗخبت آلاحي ً
جاليا للٗىىان مباقغة ،وياصر
ً
صوعا في ٖمليت الخدليل والخٟؿحر؛ ٟٞيه َظٍ الٗالمت الىهيت "اإلاهاصٞت" التي يضعي نىث اإلاال ٠وظىصَا في ؤر
ً
حكابه ٢ض ي٩ىن
مىظىصا بحن مًمىن عوايخه وؤخضار ؤو ؤشخام ؤو َيئاث في الٗالم الخاعجي اإلاديِ بالىو؛
وَى ما يخىلض ٖىه ؤؾئلت جيب٘ مً عاٞضيً:
 ألاو٢ ،٫غيب مباقغ :مً اإلاؿئىَ ًٖ ٫ظا الاهٟجاع؟ وإلااطا؟ وَظٍ الىىٖيت ججهٌ بها قغيدت مً اإلاخل٣حن ج٨خٟي مًُ
ببدض ٞيما وعاءَا.
بمٗان ْاَغة ٢غيبت ال ح َٗ ِ ّجي هٟؿها
الىو
ٍ
ٍ
 الشاويٖ ،ميٚ ٤حر مباقغ :ومً يجلؿىن ٖلى قىاَئ َظا ألازحر يضع٧ىن في ا٢ترابهم مً ههىم ال ًٟما جخمحز بهوما جدك٩ل مىه مً عمىػ ،وؤؾئلتهم جإحي مً َظٍ الىماططَ :ل اإلا٣هىص باالهٟجاع الاجهياع والترصر الظر ي٩ىن
هديجت مماعؾاث ؾلبيت ٞغصيت وظمٗيت ججٗل مً وظىصٍ هديجت خخميت؟ َل اإلا٣هىص بال٣ىهليت اإلاهغيت َاَىا
الىًَ/مهغ؟ بهىا في الؿاا ٫ألاو ٫ؤمام نيٛت حؿائليت في ق٩ل اؾخٗاعة جهغيديتٞ ،حها الاهٟجاع بمشابت ٚالٝ
ظمالي للؿ٣ىٍ/الاجهياع ،وفي الؿاا ٫الشاوي هدً بهضص مجاػ مغؾل ٖال٢خه الجؼثيت؛ بط ؤَل ٤ال ًٟالجؼء
(ال٣ىهليت اإلاهغيت) وؤعاص بخىظهه الىا٢عي ال٩ل (الىًَ مهغ)؛ بن ؾىت بنضاع َظٍ الغوايت لك٨غر
2008م ،ؤر
ً
2011م ،وما جالٍ بؼمً وظحز؛ بطا يم ً٨ال٣ى ٫بن ػمً الغوايت
٢بيل ألاخضار التي قهضتها الضولت اإلاهغيت في 25يىايغ
اإلاًاعٕ الظر يخجؿض في خضر الاهٟجاع يخدى ٫في ؾيا ١الىا ٘٢بلى مؿخ٣بل مىخٓغ مجيئه ٖما ٢غيب؛ ليهبذ َظا
ً
قاَضا ٖلى ما َى ٞجي مً ظهت ،ؤر الاهٟجاع وعمؼيخه ،وٖلى ما َى وا٢عي :مىظت زىعيت في بضايت
اإلا٩ان اإلاغظعي
ً
الٗ٣ض الشاوي مً ألالٟيت الشالشت مً ظهت ؤزغي؛ لظا يإحي ٢غيىا لهظا الُغح ؾاا ٫يٗالج مبرعاث وٖلل :إلااطا خضر
َظا الاهٟجاع؟( ) وبطا هٓغها بلى  ًٞق٨غر يم ً٨ؤن هلمذ ٖبر نيٛخه التر٦يبيت ً
ؾٗيا بلى ج٣ضيم م٩ىهاث/ؤظؼاء
لجىاب َظا الؿاا ٫بُغي٣خه  -ؤر باؾخسضام الغمؼ – يبضو طلٖ ٪لى ؾبيل اإلاشا ٫في َظٍ ؤلاؾ٣اَاث الىاٗ٢يت التي
يخم ٖغيها ً
ؾغصيا ٖلى ؤلؿىت شخىم الغوايت ألاعبٗتٌّ ،ل
٧ل في ًٞاثه الؿغصر الخام ،ؤر في الٟهل الظر يخدضر
ٞيه بًمحر اإلاخ٩لم ألاها؛ ويم ً٨الى٢ىٖ ٝلى هماطط لظلٖ - ٪لى ؾبيل اإلاشا ٫ال الخهغ ٖ -ىض ؤخمض ٦ما ٫يابِ
اإلاسابغاث في الٟهل ألاو:٫

ٔ  -حييل ىذا الطرح إىل أمناط القراء والفروق احلاصلة فيما بينهم اليت ذبعل من عملية التفاعل مع النص وادلعٌت ادلولود ادلًتتب عليها أ شكاال شىت
بعضا يف العلم والثقافة واالىتمام والرغبة واذلدف من القيام هبذا السلوك يف حد ذاتو .
تعود إىل تفاوت ىو من ادلسلمات بُت ادلعنيُت بالقراءة وبعضهم ً
 -انظر :د.عبد اذلادي السيد عبده ود.فاروق السيد عثمان ،سيكولوجية القراءة ،من صٓٗ إىل صٗٗ ،طبعة ٜٜ٘ٔم ،دار ادلعارف ،القاىرة.
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"الجى خاع َظا الهباحٞ..خدذ باب الكغٞت وزغظذ ؤع٢ب الىيل ،وعص الىيل يىانل اهدكاعٍ ٖلى ؾُذ
اإلااء...في ٧ل نباح ...وؤها ؤجىاو ٫ال٣هىة..ؤعا٢ب ٖما ٫الؿُداث وَى يؼيلىن الىعصٖ ،ىضما جغاَم مجهم٨حن م٘ َظا
الىباث الكيُاوي ألازًغ جًٓ ؤجهم يٗملىن بهمت ووكاٍ..في البضايت يل٣ىن ب٩ابالث وبغاميل خى ٫مؿاخت مً
الىعص بضٖىي خهاعٍ..الظر يدضر ؤن البراميل وال٩ابالث ال حٗى ١اهدكاع الىعص ،بٗض ؤن يٟغٚىا مً ظمٗه مً
اإلاىُ٣ت اإلادهىعة ،وهي ٖمليت بُيئت ً
ظضا ي٩ىن ٢ض اهدكغ زاعظها؛ ومً زم يبضءون مً ظضيض..صون ؤن يبضو ؤن
الٟكل يازغ ٞحهم٦ ،إجهم آالث ،وفي يىم بل ٜبي الاؾخٛغاب ً
خضا ظٗلجي ؤجهل بإخض ؤنض٢اجي في قغَت اإلاؿُداث
اإلااثيت ،ؤؾإله ًٖ َظٍ الٓاَغة الٛغيبت ،نضي٣ي ُصَل مً الؿاا:٫
 اهذ ما حٗغٞل والال بيه يا ؾياصة الٗميض؟ ال وهللا يا ؾياصة اإلا٣ضم هىعوي. صر ٧لها مىاْغ ،وعص بيه اللي َيكيله؟ َى اخىا ٢ض وعص الىيل؟...وعص الىيل بيٓهغ هديجت ٖىامل ٦شحرة بخإزغ ٖلىً
جيؿي٣ا بحن ٦ميت عَيبت مً الهيئاث..صٍ َيئت البدض الٗلمي ،وبخىٕ الغر
مياة الجهغ ،والؿيُغة ٖلى الىعص جخُلب
والهغ ،ٝواللي ماؾ٨حن الخؼاهاث وال٣ىاَغ واإلاالخت الجهغيت..وٚحرٍ وٚحرٍ...
 وبٗضيً؟ وال ٢بلحن يا باقا اخىا هُل٘ قىيت ٖؿا٦غ ،ووػاعة الغر جبٗذ قىيت ٖما ٫يٗ٣ضوا يٗملىا اإلاىاْغ اللي بدكىٞهاؾياصج ،٪وهشبذ في الضٞاجغ بهىا نغٞىا ٦ظا و٦ظا واقخٛلىا ٢ض ٦ضٍ ،واَى هاؽ بدؿترػ ،١ووٗمل لىا مىٓغ ،واصيىا
()
بغيه بىلم قىيت وعص وؾالمخ"٪
جماٍ م٘ ما َى وا٢عي يٗ٨ـ ًٞيلت جمحز بٌٗ ٖىالم ال ،ًٟؤال
بن َظا الا٢تراب الظر يهل بلى صعظت ٍ
وهي ؤجها جٟخذ للمخل٣ي هاٞظة ٖلى ما في الٗالم الخاعجي مما ٢ض ال ُيخاح بصعا٦ه والى٢ىٖ ٝىض جٟانيله٧ ،لها
ؤوبًٗها؛ بن وعص الىيل ٖبر مٗالجت الغاور له يدمل عمؼيت ؾلبيت حكحر بلى ْىاَغ مغييت في ال٨ٟغ والؿلى٥
مىظىصة في البىاء الاظخماعي اإلاهغر ،يم ً٨وي٘ مدضص لٛىر لها ٖلى َظا الىدى :الاخخٟاء بالك٩ل ٖلى خؿاب
الجىَغَ ،ظٍ الك٩ليت اإلاٗخمضة ٖلى يبِ ؤوعا ١واؾديٟاء زاهاث ها٢هت ٞحها ما هي بال نىعة مهٛغة لخالت
مإػومت ٖلى مؿخىي ؤ٦بر ،ؤال وهي جؼيي ٠الىعي ،وٚياب مىٓىمت ٞاٖلت مً الشىاب والٗ٣اب؛ ً
هٓغا لٛياب ؤلايمان
٧ل صوعٍ صون جٟغيِ ؤو ّ
ب٨ٟغة اإلاؿئىليت وٚياب الاؾدكٗاع بإَميت ؤن ياصر ٌّل
جسل واظباجه ،في م٣ابل َظٍ الجضيت
ٍ
اإلاٟخ٣ضة جإحي خالت جمشيليت ٖبصيت جدل مدلها "...ووٗمل لىا مىٓغ واصيىا بغيه بيؿترػ."١

ٔ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،ص .ٕٓ ،ٜٔ
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بن وعص الىيل َاَىا بمشابت مكتر ٥لٟٓي ظمالي يىًىر جدخه و ٤ٞمىُى ١الؿغص ْىاَغ ؾلبيت مترا٦مت
جديل بلى ؾيا ١اظخماعي زاعجي يٗاوي اإلاغى والهؼا٫؛ بن َظا الشابذ (الىعص) يٓهغ في صازل بَاع م٩اوي طر َبيٗت
ً
خغ٦يت (ماء جهغ الىيل) اإلاخهل في ظغياهه بةَاع م٩اوي ؤ٦بر (مهغ)( ) بهىا بطا بةػاء خغ٦ت ٖلى اإلاؿخىي الجٛغافي ي٣ىم
بها ً
ً
ٞىا الغاور ؤخمض ٦ما٫؛ ٞماء الجهغ اإلاخض ٤ٞمً الكما ٫بلى الجىىب يىاػيه في ؾغص َظا الغاور
مؿحرا بالخضر
يإزظها بلى حٗضصيت م٩اهيت جهُب ٜبهبٛت واٗ٢يت؛ ٞمً الاهٟجاع الظر ٧ان في الخغَىم خيض ال٣ىهليت اإلاهغيت
َىا ٥يهٗض ؤخمض ٦ما ٫ليضيغ مً مىُ٣ت الىعي وٖبر َيمىت نىجه الىاَ ٤بًمحر اإلاخ٩لم (ؤها) ً
خىاعا م٘ الىالضة
ً
الؿا٦ىت في ؤؾيىٍ ،زم يإزظها قماال بلى الجحزة وق٣ت الؼوظيت ومكاَضاجه لىعص الىيل مجها ( ) وم٘ َظا البٗض
ً
ؤؾبابا ؤًٞذ
ٖىاع وٖثراث جمشل
الجٛغافي يإحي بٗض ػمجي يخهل بدغ٦ت الجماٖت اإلاهغيت الخاعيسيت وما قابهها مً ٍ
في الجهايت بلى َظا الترصر/الاجهياع الظر عمؼ له  ًٞق٨غر باجهياع مبجى ال٣ىهليت وما هجم ٖىه مً اهٟجاع..
ً
ً
ً
مخٗل٣ا بالبٗض
ظاهبا
مؿببا آزغ ،الا٢تراب مىه يإحي ليُٛي
َىا ي٣ضم ؤخمض ٦ما ٫بمىُى٢ه
الؼمجي/الخاعيخي في مؿحر الجماٖت اإلاهغيت؛ ٟٞي وكاٍ الغاور الاؾترظاعي هخى ٠٢في الخاعيش ال٣غيب م٘ خغب
1973م ،وبالخدضيض م٘ يىم الغاب٘ ٖكغ مً ؤ٦خىبغ زم سٛغة الضٞغؾىاع:
" 14ؤ٦خىبغ ،اليىم َى الغاب٘ مً ؤيام الاهخٓاع الُىيل ومً ألاوامغ اإلاخًاعبت والخ٨هىاث والدؿائالث
والخىجغاث والًٛىٍ ،نضعث ألاوامغ بليىا بخدغي ٪ال٣ىاث ٖلى الجبهت في اججاٍ اإلاًاي٧ ،٤اهذ َظٍ ألاوامغ ٧اعزت
مد٣٣ت؛ ٞاث الى٢ذ وهدً وٗلم طل ،٪والخ٣اعيغ الىاعصة مً الجبهت ج٣ى ٫طل٧..٪ان مٗٓم ال٣اصة اإلاىظىصيً في
مىُ٣ت الٗملياث م٣خىٗحن بإن الى٢ذ ٢ض ٞاث إلاشل َظا الخدغ ،٥ل ً٨الخُإ طل ٪الخُإ الظر يؿبذ في م٩ان ما،
ً
طل ٪الٟحروؽ الٛامٌ الظر يىسغ في ٖٓامىا ال يؼا ٫وكُا..نمخىا مغة ؤزغي ،وابخلٗىا ٚهت الخل ،٤واخخملىا
ي ِٛالضم الظر يغج ٟ٘في عءوؾىا وهٟظها ألاوامغْ..للىا َىا ٫اليىم واظمحن ،في ٚغٞت الٗملياث هخل٣ى ألاهباء
ال٩اعزيت آلاجيت مً الجبهت٦...ىا ه ُ٘٣لخمىا بإيضيىا وصمىا يجز...ٝمً الظر يإزظ ال٣غاعاث؟ ً
وبىاء ٖلى ماطا؟...ظميٗىا
ضخايا ومظهبىن...في اليىم الخالي ٧اهذ ؤهباء سٛغة الضٞغؾىاع ٢ض بضؤث في الىنى ٫للمغ٦ؼ ،وم٘ بضايت ٢هت الشٛغة
ً
بضؤث جهايتي بىنٟي يابُا ،وعبما جهايتي بك٩ل ٖام ،وٖلى الغٚم مً الشٛغة واحؿاٖها اإلاتزايض...بضث خغ٦خىا بٗيضة
ًٖ الخسُيِ الٗ٣الوي...بضث ال٣غاعث مخًاعبت..ؤها الظر مذ في الضٞغؾىاع ،بٗضَا لم يٗض ؤر شخئ مشلما ٧ان،
ماث الخلم وماجذ ال٣ضعة..ي٨خبىن ما ي٨خبىن ،ي٣ىلىن اهخهغها ،وي٣ىلىن اجهؼمخم٧..ل طل ٪ؤنبذ ٚحر طر
()
مٗجى..اهٟجغ ٢لبي صازلي ،زم ؾ ً٨الٛباع واهخهى ألامغ"
ٔ  -تكرر ذكر ورد النيل عرب منطوق داليا الشناوي يف الفضاء السردي اخلاص هبا يف الفصل الثالث من الرواية ،وجاء ذكره شلزوجا كذلك بإشارات سلبية.
 انظر :عز الدين شكري" ،غرفة العناية ادلركزة" ،ص.ٕٜٔ ،ٕٕٔٚ  -انظر :السابق ،صٕٔ.ٕٖ ،ٕٕ ،
ٖ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،صٔ٘ .٘ٗ ،ٕ٘ ،
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بهىا َاَىا بهضص وٖاءيً عمؼيحن:
 وعص الىيل سٛغة الضٞغؾىاع٦الَما و ٤ٞمىُى ١الغاور ي٣ضم هٟؿه بىنٟه مً مؿبباث ؤػمت ؤصث في جهايت اإلاُا ٝبلى
الاهٟجاع/الاجهياع ،ومً الىاضر بالىٓغ بلى وكاٍ الغاور والخٟاجه مً الجٛغاٞيا/وعص الىيل بلى الخاعيش/سٛغة
الضٞغؾىاع ؤهه ي٣ضم صاثغة بصاهت مخ٩املت ،يً٘ ٞحها ال٩ل الجمعي في زاهت اإلاداؾبت ،وفي ؾبيل جغؾيش طل ٪الٟهم
ً
ؤؾلىبيا بلى َظٍ الهياٚت "ظميٗىا ضخايا ومظهبىن"؛ بهىا بةػاء ٖمليت ج٣ضيم وجإزحرٚ ،غيها جغؾيش
هغاٍ يلجإ
وظهت هٓغ مدضصة وجإ٦يضَا بلٟذ الاهدباٍ بلحها؛ لظا ٞةن خغ٦ت الضاللت التي جيكإ ً
ظىبا بلى ظىب م٘ ظهض الغاور
جً٘ ؤمام اإلاؿخ٣بل لٗالم الؿغص ً
ٖضصا مً الشىاثياث ،اإلاؿئى ًٖ ٫بهجاػ َغٞحها الى٣يًحن ٞاٖل واخض ( :الٓالم
ً
ً
ومد٩ىما
خا٦ما
واإلآلىم)( ،الجالص والطخيت) ،و(اإلاٗخضر واإلاٗخضي ٖليه)َ ،ظا الٟٗل َى (هدً)؛ بهه الجماٖت
ً
اوٗ٩اؾا
ب٩ل م٩ىهاتها التي جلخ٣ي ٖىض هُ٣ت جمازل يجلحها الغاور في َظا اإلا٣ى ٫ؾال ٠الظ٦غ؛ ٞةطا ٧ان وعص الىيل
لخالت ؾلبيت مإػومت يُل الغاور اإلاخ٩لم بًمحر اإلاخ٩لم ألاها/الٗميض ؤخمض ٦ما ٫يابِ اإلاسابغاث مً هاٞظة الًٟ
ً
ظظوعا في اإلااضخي ال٣غيب؛ بجها الشٛغة التي حؿمذ و ٤ٞمٗالجت الغاور لها بضالالث جخجاوػ
ٖلحها ٞةن لهظٍ الىيٗيت
ً
1973م بلى ٧ىجها ٖىىاها لبىاء اظخماعي وخًاعر بضؤث جضب ٞيه
مجغص ازترا ١جم في ظبهت الجيل اإلاهغر في خغب
وجضإ جمشل سٛغاث يىٟظ مجها ؤٖضاء ليؿىا بالًغوعة طا َاب٘ بوؿاوي؛ بن الغاور الٗاثض للىعاء يضيً
ؤماعاث يٗ٠
ٍ
ً
ً
شخىنا ،يٓهغ طل ٪في مىُى٢اث جغج ٟ٘بٗم ٤مًمىجها ٞى ١الخام
ؤهماَا في ال٨ٟغ والؿلى٢ ٥بل ؤن يضيً
اإلاخهل بؿيا ١ػماوي وم٩اوي مٗحن ،مشل:
 "ل ً٨الخُإ طل ٪الخُإ مجهى ٫الهىيت ،الظر يؿبذ في م٩ان ما ،طل ٪الٟحروؽ الٛامٌ الظر يىسغ في ٖٓامىا الً
يؼا ٫وكُا"
 " ؤها الظر مذ في الضٞغؾىاع"بن خًىع اإلا٩ان في ؾغص ٖؼ الضيً ق٨غر يغجبِ بضاثغجحن:
 صاثغة مغظٗيت :جخهل بما َى وا٢عي جاعيخي ،وٞحها هخىٖ ٠٢ىض ٖالمخحن م٩اهيخحن عثيؿخحن :مهغ والؿىصان ،وفيَظٍ ألازحرة ج٣ب٘ ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم التي يٗخمض ٖلحها خضر الغوايت ،الظر ي٣يم ٖالم "ٚغٞت الٗىايت
ً
ظؿىعا للهلت بيىه وبحن اإلاخل٣ي ٖبر خاؾت ْاَغة هي الؿم٘؛ بد٨م َبيٗت َظا الخضر/الاهٟجاع ،ويبضو
اإلاغ٦ؼة"
ً
ؤهه في صازل َظٍ الضاثغة ٢ض اؾخُإ ؤن ي٣يم ٖىا٢ا وعبُا مىُ٣يا بحن وعص الىيل مً ظهت ،وسٛغة الضٞغؾىاع مً
ظهت زاهيت ،بىنٟهما ي٣ضمان ً
بَاعا ألػمت يإحي نىث الاهٟجاع في صازل الغوايت خخميت مترجبت ٖلحها.
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 صاثغة ٞىيت :جخهل بما َى ظمالي ،وٞيه هخىٖ ٠٢ىض الٗالمت اإلا٩اهيت/الخل ،ؤال وهي ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة التيً
ٖىىاها لٗمله َظا؛ بجها جإزظ مىٗ٢ها في وعي اإلاخل٣ي مىظ اللخٓاث ألاولى لضزىله َظا الٗالم،
يجٗلها اإلابضٕ
ً
اوكُاعا ٞىيا للٛغٞت ألام
ويؼصاص حٗل٣ه الظَجي والىٟسخي بها م٘ ولىظه ؤ٦ثر في ٚغٞاث الغوايت ألاعبٗت التي حٗض
في الٗىىان ،ل ً٨صون اوسجام واجٟا ١بحن الازىحن ٖلى مؿخىي اإلاٗجى؛ بن ألاعبٗت الظيً خىنغوا جدذ
ألاه٣اى لم جخٛحر خالتهم؛ ٞلم يٓهغ َظا اإلا٩ان بك٩ل ملمىؽ؛ بهىا ال وٗغ ٝم٘ الغاور في ؤيت مؿدكٟى َى،
ً
ولم يً٘ ؤمامىا آلياثَ/غ٢ا جىضر ٦يٟيت الىنى ٫بليه؛ ليٓل الاهخٓاع ٖلى م٩اهه ،ؤر اهخٓاع ألاعبٗت في
مخل ٤باخض ًٖ جُهغ إلاكاٖغٍ واؾخ٣غاع لخالخه الىظضاهيت.
صازل الغوايت ومٗها ٍ
ً
بطا هي عٚبت مً ٢بل ال ًٟالظر يمشله ق٨غر في حك٨يل واٖ ٘٢لى َغي٣ت زانت يٗاوي خالت
اهٟها ٫مؼمىت بحن م٩ان/ؤػمت ،وم٩انٚ/ايت/خلَ ،ل يٟغى َظا الىا ٘٢اإلاهىىٕ حؿائال مٟاصٍَ :ل هٟخ٣ض
م٣ىماث مً قإجها بػالت ما هدً ٞيه؟ َل هٟخ٣ض الجضاعة بإن هخٛحر باالهخ٣ا ٫بلى وا ٘٢ه٣يٌ هغظىٍ وجٟغى
ٖليىا مإؾاة الخايغ ؤن هدلم به؟ َل ألهىا ٖلى اإلاؿخىي الٟغصر ومً زم الجمعي اإلاتر٦ب مىه واإلاترجب ٖليه
لم وٛحر مً ؤوياٖىا ومً ؤهٟؿىا ومً َغاث٣ىا في ال٨ٟغ ومً ؤؾاليبىا في الٟٗل لظا ٞب٣اء الخاٖ ٫لى ما َى
ٖليه يٗض ً
ؤمغا مىُ٣يا لهظٍ اإلادىت التي ناٚها ال ًٟبصخىت زياليت ٖاليت ال٨شاٞت؟
بن ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة (اإلا٩ان/الخل/وا ٘٢مشالي مبخػى) ليـ باألمغ اليؿحر بصعا٦ه بال بكغوٍ يبضو ؤجها
ليؿذ مىظىصة بٗض؛ ومً زم يم ً٨ال٣ى :٫بن مؿاخت َظا اإلا٩ان/الٗ٣اب الظر يخجؿض ظماليا في الخهاع جدذ
ً
ألاه٣اى حٗض ٢ابلت لالحؿإ لدكمل ٧ل طاث مخل٣يت مخلبؿت بٗيىب ومشالب جازغ ً
ؾلبا في ٖاإلاها اإلاٗيل؛ ٦إهىا بطا في
حك٨يل اإلا٩ان بضاثغجيه اإلاغظٗيت والٟىيت ٖلى مىٖض م٘ نىث ؤ٦ثر ً
ٖم٣ا يؿ ً٨زل ٠نىث الاهٟجاع الٓاَغ َى
مخل ٤جُاله ؤصلت اتهام وبصاهت.
ناٞغة بهظاع يُل٣ها ؾغص ق٨غر جضور في هٟـ ٧ل ٍ
مىاػ لخغ٦ت الخضر ولهظٍ الخٗضصيت اإلا٩اهيت يب٣ى لخجغبت اإلاالْ ٠اللها؛ ٞازخياع اإلا٩ان طر
وفي زِ ٍ
الُبيٗت الىاٗ٢يت (ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم) يديل بلى خياة ق٨غر اإلاهىيت؛ بىنٟه مكخٛال في وػاعة الخاعظيت
1966م ٦ما
بضعظت ؾٟحر َظا مً هاخيت ،مً هاخيت زاهيت ميالصٍ في ٚحر وَىه ٦ظلٞ ،٪هى مً مىاليض ال٩ىيذ ٖام
حكحر ؾحرجه ٖلى ٚال ٝعوايخه َظٍ؛ بن ق٨غر خاو ٫ؤن يكيض بَاع اإلا٩ان في ق٣ه اإلاغظعي َظا ً
مٟيضا مً خىاصر
ً
ٖمىما ،ويبخٗض بها
واٗ٢يت خهلذ بالٟٗل ،ل٨ىه ؤٖاص نياٚتها بما يغضخي مىُ٣ت الخيا ٫التي يخه ٠بها الًٟ
ً
1996م خضر بالٟٗل جٟجحر للؿٟاعة اإلاهغيت في بؾالم اباص ببا٦ؿخان ،لً٨
صعظت ٖما َى جاعيخي مدٌ؛ ٟٞي ٖام
1995م) ٦ما ج٣ى٧ ٫لمت الغوايت اإلاٟخاخيت ،ويدىخى ً
ظاهبا
اإلابضٕ في مغاوٚت مىه وجلميذ وعاءٍ جهغيذ يسخاع ؾىت ٢بل (
ً
باإلا٩ان لخ٩ىن الخغَىم بضال مً بؾالم ؤباص.
ً
ومً الىاضر بطا في بَاع ما يم ً٨حؿميخه قغا٦ت مىٗ٣ضة بحن مغؾل الٗمل ومؿخ٣بله في بهجاػ الىو
ؤن الٛاثب/اإلاؿ٩ىث ٖىه في بىاء الٗىىان وؿخُي٘ نياٚخه بالىٓغ بلى َظٍ اإلاؿاٞت الجماليت بحن اإلا٩ان/ألاػمت،
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ً
واإلا٩ان/الخل لي٩ىن ٖلى الىدى آلاحي مشال ( :الُغي ٤بلى ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة لم يدً بٗض) ؤو(الُغي ٤بلى ٚغٞت
الٗىايت اإلاغ٦ؼة َىيل) ؤو(َل مً باخض ًٖ ؾبيل بلى ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة؟) ؤو (ما ق٩ل ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة؟)
ؤو(ما َىيت ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة؟).
ً
بٗيضا ًٖ ٧ىن َظٍ الاٞتراياث التي جخٗامل م٘ اإلادظو ٝصازل الىو زبريت ؤو بوكاثيت ٞةن َظا
الىا ٘٢الخهامي الاٚترابي الظر يم ً٨وٗخه باإلاخىجغ وججليه خغ٦ت الصخهياث الضعاميت يب٣ى قاٚال َظٍ
اإلاؿاخت الٟانلت بحن اإلا٩اهحن في ٖالم الغوايت.
ت -زىائُت الشابذ واملخحطن في حـىُل امليان
في لٗبت الؿغص ٢ض يهبذ اإلا٩ان ؾلُت جٟغى هٟؿها ٖلى بٌٗ م٩ىهاث الٗمليت الخ٩اثيت التي يكغٝ
ٖلحها في مجملها الؿاعص الغثيـ ،وبالىٓغ بلى عوايت ق٨غر َظٍ هجض ؤن ؤيت ٚغٞت بهٟت ٖامت جخ٩ىن مً ظضعان
ؤعبٗت ،و٢ض جغ٦ذ َظٍ الغباٖيت ؤزغَا في ٖضص ٞهى ٫الغوايت ألاعبٗت ،وفي ازخياع الصخهياث التي يٖ ٘٣لى ٖاج٣ها
مهمت بهخاط الخضر وجُىيغٍ وٖضصَا؛ بهىا م٘ ؤعب٘ شخهياث عثيؿت حٗض بمشابت ؤصاة ٞىيت ووؾيلت حصخيو
ظماليت ل٨ٟغة مخهلت بالبىاء ال٨لي للغوايت ،ؤال وهي ٨ٞغة الاهٟها/٫الخسلي/ابخٗاص الظاث ًٖ ٞغصوؾها اإلا٣ٟىص
وظها ً
الظر حؿ٨ىه بالُب٘ ٢يم مشاليت جمىذ َظٍ الظاث ً
َيبا بطا ما الخدمذ بها وويٗتها ههب ٖيىحها ،لً٨
ً
باوؿالزها مجها ومماعؾاتها الٟٗليت بمىإي ٖجها جخدى ٫بلى الًض؛ بطا ٞىدً ؤمام خياة ٞىيت يٗيكها ٧ل واخض مً
َاالء ألاعبٗت ؾمتها الاوكُاع؛ لظا يإحي نىث الاهٟجاع وما يليه مً جبٗاث بمشابت لخٓت جى٠٢
ظماليت/ؾ٩ىن/مغاظٗت/اٖتراٖ/ٝىصة للىعاء (اؾترظإ) بٛيت الىٓغ بلى ما ٧ان ( ) و٧ان مضٖاة بلى ما َى ٧اثً
ً
ً
آلان ،وال ق ٪في ؤن زُاب الخ٩ايت ٖىض ق٨غر يمىذ الغاور
ظمٗيا؛ بهه يخ ٪٨ٟبلى ٦ياهاث ؤعبٗت:
وظىصا
 ؤخمض ٦ما٫ ؤقغٞ ٝهمي -صاليا الكىاور

دبثاب أوعية حاملة للمعٌت
ٔ  -يتسق ىذا ادلوقع الفاعل للمكان وأثره يف منظومة السرد بالوضعية الرمزية ادلميزة لعامل الفن بصفة عامة ،اليت ذبعل من مفرداتو ة
ولؤلحوال ا لنفسية والذىنية ادلنتشرة بُت ربوعو اليت ذبمعها دببدعو ودبكونات ذبربتو يف عادلو اخلارجي صلة؛ ومن مث فإن ادلكان بوصفو أحد أجزاء ىذا العامل
ادلؤسس على الرمز يكتسب طبيعة حركية؛ حبكم ما ينضاف إليو من أدو ًارا تكسب ىذه الكلمة ادلعربة عنو (مكان ) دالالت خاصة بإزاء ىذه اليت لو يف
الواقع ،كأن الفن إذًا يؤدي دور صانع ادلعجم لكن بذوق سلصوص يعيد قراءة كلمات اللغة اليت يستعُت هبا يف تكوينو ماضلًا إياىا مدلوال ت تضاف إىل ما ىو
معلوم ذلا قببلً ،أوقد تتعارض معها وتنقضها.
 انظر :شاكر عبد احلميد ،الفن والغرابة ،ص ،ٜٔٓطبعة ٕٓٔٓم ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة. -انظر :د.سيد قطب وآخرون ،فلسفة الرمز ،من صٗ ٙإىل صٕ ،ٚالطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىـٕٕٓٓ ،م ،دار اذلاين ،القاىرة.
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 وكإث ٚالبظمٗحها ياصر َظا الضوع بخىْي ٠ؤؾلىب ؤزحر ،ؤال وَى الؿغص بًمحر اإلاخ٩لم اإلاٟغص ( ) بهىا ؤمام ما يمً٨
ونٟه بإجهاع خ٩اثيت ٖضة ،مىبٗها ،ومهبها َظا اإلا٩ان /ألاػمت (ؤه٣اى ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم) ،بيجها هىٕ مً
الخمازل الضعامي ،ؤو بمهُلر ؤَل اللٛت (جغاص )ٝجٟغيه وخضة الخالت الجامٗت بيجها في بَاع اإلا٩ان الظر ُو ِظضوا
ٞيه ،واإلاهحر الظر اهتهىا بليه؛ ٞباإلم٩ان وي٘ ٖىىان لهظٍ الخالت يخم جبريغٍ ص اميا ً
و٣ٞا لخُىع الخضر ولٗمل
ع
الغاور في ج٣ضيمه ،ؤال َى (الىعي الهاص ١والىعي الؼاث) ( )٠؛ ٞداصزت الشٛغة باليؿبت بلى الٗميض ؤخمض ٦ماٖ – ٫لى
ؾبيل اإلاشا – ٫حٗ٨ـ ً
ً
مٟهليا بحن ما ٧ان في ج٩ىيىه و٢ىاٖاجه وما َى ٧اثً بٗض طل ،٪و٢ض ظاء مىُى٢ه "ؤها
خضا
الظر مذ في الضٞغؾىاع" مغآة ٞىيت ٖا٦ؿت خالت مً الكغر/الاوكُاع؛ ٞالخضيض ًٖ اإلاىث َاَىا يإحي يمً عئيت
ً
مجاػيت ججٗل الصخهيت ً
وٖاء خامال ل٣يم ،جخسلو مً اإلاًحئ/الجميل ٞحها لهالر ٚحرَا؛ بهه اإلاىث اإلاٗىىر بطا؛
ومً زم ٞةن ٖالم ال ًٟي٣ضم نىعة ظماليت بهظٍ اإلاٗالجت جخمشل في مجاػ مغؾل ٖال٢خه اإلادليت ،في بَاع الخٗامل
ً
ً
ؤخياها
ؤخياها والُ٣يٗت
م٘ زىاثيت (ؤلاوؿان وخؼمت ال٣يم/اإلاباصت التي ي٣يم بيىه وبيجها نالث ؾمتها الخهالر
ؤزغي).
وَاهي طر شخهيت ؤخمض ٦ما ٫في ًٞائها الؿغصر الخام/الٟهل الشاوي" ؤؾمىذ الؿ "٠٣جدىاو ٫في
ٖؼلتها جدذ ألاه٣اى في ْل خالت مً الخض ٤ٞال٨ٟغر ً
ظاهبا مً ؾحرتها التي ججؿض لخٓت الاهٟجاع/الخهاع ٞحها
صاٗٞاً /
مؿببا ألصائها َظا الضوع ٖلى مؿخىي الؿغص؛ لخخدى ٫بظل ٪قإجها قإن البا٢حن في صازل الغوايت مً مى٘٢
اإلاٗايل للخضر والهاو٘ له بلى مى ٘٢الغاور له:
"عؤيذ ٧ل شخئ مً البضايت ،زغظذ ٞلم يؿمٗجي ؤخض ،لىخذ بظعاعي ٞلم يغوي ؤخض..عؤيذ ٧ل شخئ مً
البضايت ،لً ً٨
ؤخضا لم يىدبه لي ولم يُلب قهاصحي ،ولم يؿإلجي ،والظر ؾإلجي لم يؿم٘ بظابتي ،والظر ؾمٗجي لم
ً
ظميٗا يهغزىن في وظهي ..يىٗخىهجي ب٣لت ؤلايمان..ألوي ؤقغث بلى َظا البا٦ؿخاوي الظر بضؤ يهلي
يٟهمجي٧..اهىا
ً
ً
نباخا في ؾاخت ال٣ىهليت٢ ،لذ لهم بهه بعَابي ،وبوي ؤٖغٞه..وؤها ؤنغر في وظه يابِ ألامً
ٞجإة في الٗاقغة

ٔ  -تضع ىذه الصيغة يف السرد ادلضمون ادلسرود يف دائرة ملؤىا مرىون بادلتدفق من وعي ادلتكلم وما تفرضو وسبليو عليو حالتو الذىنية والنفسية ،وال يبتعد
ذلك عن ىذه العبلقة التفاعلية اليت تتصل بادلقام الذي يبث إليو ىذا الناطق رسالتو.
 انظر :د .زلمد قاسم عبد ا﵁ ،سيكولوجية الذاكرة ،من صٕٕ إىل صٕ٘ ،طبعة ذي القعدة ٖٕٗٔىـ ،فربايرٕٖٓٓ ،م ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت.ٕ  -انظر :زلمود أمُت العامل ،الوعي والوعي الزائف ،من صٕٔ إىل ص٘ٔ  ،إصدارات منتدى مكتبة اإلسكندرية ،دون تاريخ.
.
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ٖىضما ؤ٦مل ٖ٣غب الض٢اث ٤صوعجه وجمذ الؿاٖت الٗاقغة جسلخل الهىاء ٢ليال وماٖذ ألاقياء في و٢تها زم جبٗثرث
()
وجُايغث..واهٟجغث واجهاعث ومؤل الٛباع الهىاء"
بن بَاع اإلا٩ان َاَىا ي٣ضم هٟؿه بىنٟه ً
وٖاء خامال لخضر مدىعر ،مىه جيخ٣ل الصخهيت مً مضاع
ناو٘ الخضر بلى مضاع ناو٘ الخُابٞ ،يه جغجضر زىب الغاور اإلاخظ٦غ/اإلاؿخدًغ مً ًٞاء ػمً ٢ض مطخى ،مً
َظٍ الىاخيت جهحر الٗال٢ت الىاقئت بحن اإلا٩ان والصخهيت مٗخمضة ٖلى جباص ٫اإلاىا ٘٢في ْل زىاثيت (الٟاٖل اإلاازغ
واإلاٟٗى ٫اإلاخإزغ)؛ ٨ٞالَما ياصر الضوعيً ً
مٗا  ،ويدخٖ ٟٔالم "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" بهىيت زانت يجلحها َظان
الخيُان اللظان يغبُان بيىه وبحن الجمهىع اإلاخل٣ي ،ؤال وَما خاؾخا الؿم٘ والبهغ؛ ألاولى جخهل بالهىث الىاظم
ً
ٖمىما  -ل٨جها في ؾغص ٖؼ الضيً ق٨غر
ًٖ الاهٟجاع ،والشاهيت يم ً٨ال٣ى :٫بن خًىعَا ج٣ليضر في ؤر ٖمل ٞجي -
ً
اجهاال ً
وزي٣ا بلىن الضم ،الظر زلٟه َظا الاهٟجاع م٘ الطخايا الىاظمحن ٖىه؛ ومً زم ٞةن ال٣اعت ً
ظىبا بلى
جهل
ظىب م٘ شخىم الغوايت ياؾـ وٖيه ؤلاصعا٧ي بدياة ما بٗض الاهٟجاع ً
جبٗا ليكاٍ َاجحن الخاؾخحن.
وَاَى طا ؤقغٞ ٝهمي يٗىص بلى اإلااضخي مً جدذ ألاه٣اى في ْل خالت ؾمتها اإلاٟغص الظر جغجضر ٞيه
ً
الصخهيت زىب اإلاخ٩لم ألاها ،جىُ ٤مدضزت هٟؿها:
ٖاما وؤها ؤٞغ مىه ،وَى يالخ٣جي ؤيىما ٦ىذ ،زالزىن ً
" ال شخئ يؼخؼح َظا الخؼن البٛيٌ ٖجي ،زالزىن ً
ٖاما
وَى يدخل نضعر ويسى٣جي مً ع٢بتي ،هجخذ وجإل٣ذ وابدؿمذ ،وؤخببذ وجؼوظذ وَل٣ذ ،وزىذ وزاهىوي،
خاعبذ واهخهغث واجهؼمذ واه٨ؿغث وٖضث واهخهغث..عؤيذ الىاؽ والضهيا مً ٧ل ػاويت وع ،ً٦وفي ٧ل طل ٪لم
يىما ً
يٟاع٢جي الخؼن ً
واخضا ، ،مىظ صزل الُ٣اع بي ال٣اَغة ،مىظ جغ٦ذ ؤمي وآزغ خ٣ى ٫بلضجىا الهٛحرة ،وٖبرث
الىيل ٖلى ٧ىبغر بجها الخضيضر الباعص ،وظئذ لٗكل الهٟيذ ،والؼاويت الخمغا ومدُت عمؿيـ...مىظ زُىث
ً
مىصٖا
زُىاحي ألاولى اإلاترصصة في ؾاخت ٧ليت ؤلاٖالم..مىظ ب٨يذ بدغ٢ت في ليل ٚغٞتي اإلاىخل بٗض ٖىصحي مً اإلاُاع
ؤبي اإلاؿاٞغ لليمً الؿٗيض الظر ؤحٗـ ؤمي وؤب٩اَا لياليا لم ؤٖض ؤٖضَا..مىظ وكب اليإؽ ؤْاٞغٍ في ٢لبي ومجى
ججم٘ ؤقياءَا ..وجمطخي وفي يضَا ابىتي ،مىظ طَىلي ألاو ٫ؤمام مضيغ الخدغيغ وَى يبي٘ يمحرٍ لغثيـ الخدغيغ ٧ي
يٓل ً
مضيغا..مىظ ماث يدحى ببغاَيم مً الخٗظيب في ؤمً الضولت ،مىظ ٢ا ٫لي هانغ الخًغر بهه مؿاٞغ بلى ٚحر
عظٗت...ناع الخؼن ً
ظضاعا مً الؼظاط الؿمي ٪بحن ٢لبي والضهيا ،ؤعي مً زالله وؤؾم٘ ،ل٨جي ال ؤقٗغ ال بالٟغح وال
باأللم وال بالٛم وال بالىهغ..نٗضث ختى ناع ٢لبي مً ػظاط...نغث ؤ٦ثر مً صخٟي ،نغث ماؾؿت ٧املت ،وػاعة
()
بٖالم مؿخ٣لت ،عؤيذ ٧ل شخئ مً البضايت ووظٗخجي ٖيىار مما عؤيذ"

ٔ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،ص٘.ٙ
ٕ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،ص.ٙٚ ،ٙٙ
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بن اإلاىث اإلاٗىىر الظر يكحر بليه ؤخمض ٦ما ٫مىظ سٛغة الضٞغؾىاع يغاصٞه صع ً
اميا الخؼن الظر لم يٟاع١
ؤقغٞ ٝهمي مىظ زالزحن ً
ٖاما ،وَاهي طر "مىظ" حك٩ل مُيت ػمىيت جخدغٞ ٥ى٢ها َظٍ الصخهيت لخ٣ضم مً زال٫
بييتها الخ٨غاعيت َظٍ مؿبباث خالتها الىٟؿيت الؿلبيت (الخؼن) التي حؿ ً٨في وٖاء اإلااضخي الظر ج٣ىم باظتراعٍ،
حهيمً ٖلحها خالت مً الاوكُاع/الاهٟها/٫الاٚتراب ،وما الاهٟجاع وما هخج ٖىه مً خهاع جدذ ألاه٣اى بال لخٓت
ًّالا
جضعيجيا ،ومً الىاضر
طعوة ؤو بمشابت ٖ٣ضة ونلذ ٞيه َظٍ الخالت الؿلبيت بلى ٢مت ا٦خما ٫جيخٓغ بٗضَا ه٣هاها
ؤن خضر الغوايت ومؿاع الؿغص بىاؾُت َظٍ الصخهياث ألاعبٗت ال٣اثمت بضوع الغاور يغسخ لهظا الىي٘/الٗ٣ضة
وال يؿحر باججاٍ لخٓت جىىيغ ج٣ليضيت يخىٗ٢ها اإلاخل٣ي؛ ً
٢ياؾا ٖلى ُظل ألاٖما ٫الخ٩اثيت التي حٗ٣ب ٞحها َظٍ الٗ٣ضة
ٖمليت  ٪ٞلخيىَها؛ لظا يب٣ى في ؾغص ٖؼ الضيً ق٨غر اإلا٩ان/ألاػمت بمشابت ؾلُان مهيمً يٟغى قغوَه ويملي
بعاصجه ويً٘ زهاثهه ٖلى ٧ل ما ٞيه ومً ٞيه.
ً
وامخضاصا لخالت الخمازل الضعامي جإحي شخهيت زالشت لدؿ ً٨ال٣الب هٟؿه في مىٓىمت الؿغص؛ بجها
اإلاداميت صاليا الكىاور في ًٞائها الؿغصر الخام/الٟهل الشالض مً الغوايت "وعصة زًغاء ػاَيت ج٩اص ج٩ىن
با٦يت":
" ٧ل ما خىلي جغاب و ُ٘٢نٛحرة مبٗثرة مً ألاؾمىذ..زم ؤيذ ؾلمان ؤخمض ً
واٟ٢ا يهلي في الهالت،
ع
()
٣ٞضث التر٦حز زاهيت ؤو زاهيخحن وؤها ؤهٓغ لؿلمان ؤخمض ،وخحن بغ٢ذ ؤلاظابت في طَجي ؤْلمذ الضهيا مً خىلي"
٧ل مً ؤقغٞ ٝهمي وصاليا الكىاور ٢ض عؤي اإلاٟجغ اإلاؿئىَ ًٖ ٫ظٍ الىديجت التي حٗ٨ـ الٛال ٝالٟجي
الٓاَغ للم٩ان ألاػمت ،ؤقغٞ ٝهمي ي ٠٣بىا ٖلى ونٟه (با٦ؿخاوي بعَابي) ،وصاليا الكىاور حٗغٞىا باؾمه "ؾلمان
ً
ؤخمض"؛ بطا هدً في ٢ىهليت مهغ بالخغَىم ؤمام مكهض الخخام وؾبب ٢غيب اإلاإزظ ،بعَابي با٦ؿخاوي اؾمه
ؾلمان ؤخمض ياصر َظٍ الٗمليت؛ جغي َل َى جىاعص زىاَغ في طًَ ٖؼ الضيً ق٨غر له ْالله في وا ٘٢وجاعيش ليـ
ببٗيض؟ بن ؤلاقاعة بلى الصخهيت مىٟظة الهجىم "با٦ؿخاوي" حؿاٞغ بغنيض اإلاخل٣ي اإلاٗغفي بلى خاصزت جإزظ م٩اجها في
1996م في بؾالم ؤباص ٖانمت با٦ؿخان ،ل ً٨ال ًٟمً الىاضر ؤهه ال ي٨ترر بهظا
٦خاب الخاعيش ٧اهذ في الٗام
الٟاٖل ال٣غيب الظر يجٗله بمشابت بييت ؾُديت ْاَغة جإور وعاءَا بييت ٖمي٣ت يؿ٨جها ٞاٖل خ٣ي٣ي يٟدل ٖىه
ال ًٟويغمؼ بليه مً زال ٫الصخهياث ألاعبٗت الغثيؿت والضوعيً ألازحريً اللظيً ياصحهما ٧ل واخض مً ألاعبٗت:
نىاٖت الخضر ومٗايكخه زم عوايخه بُغي٣ت مخ٨غععة ،هي الغاور اإلاخ٩لم اإلاؿخدًغ للٟاثذ مما يسو ججغبخه َى.
ًبطا ٞىدً ؤمام مسُِ عؤسخي للم٩ان يهل صازل الىو بساعظهٞ ،يه َب٣خان للم٩ان ٖلى مؿخىي
الضازل الغواجي

ٔ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،صٕٔٔ.ٕٕٔ ،
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 ْاَغة :اإلا٩ان/ألاػمت/ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم/الاهٟجاع/اإلاؿئىٖ ٫ىه بعَابيىن يمشلهم َظا البا٦ؿخاويً
ؾلمان ؤخمض ،في جلميذ ٚحر بٗيض ٖما َى في الؼمً ال٣غيب ً
1996م(اهٟجاع الؿٟاعة اإلاهغيت
جدضيضا في
واٗ٢ا،
في بؾالم ؤباص).
 باَىت :اإلا٩ان/ألاػمت/الىًَ مهغ/الاجهياع/اإلاؿئىٖ ٫ىه ٞاٖل ظمعي جمشله الجماٖت وَغاث ٤في ال٨ٟغومماعؾاث ؾلى٦يت ؾلبيت/يغمؼ بلى َظٍ الجماٖت ً
ٞىا :ؤخمض ٦ما ،٫ؤقغٞ ٝهمي ،صاليا الكىاور ،وكإث
ٚالب.
وبالٗىصة بلى مىُى ١صاليا الكىاور هجض ؤجها ججٗل مً َظا اإلاًاعٕ اإلاخىجغ الظر حٗيكه (اهٟجاع
ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم) هُ٣ت اهُال ١وؿاٞغ مجها مٗها وهغي بٗيىحها ً
ظاهبا مً ؾحرتها الظاجيت:
" ؤعيض ؤن ؤٖغ ٝما خضر ألخمض ٦ما..٫بن ٧ان َىا ٥ما يؿخدَ ٤ظٍ اإلايخت ٞهى طل ٪اإلاغيٌ بتهظيبه
الؼاث ،٠بابدؿامخه الباعصة وَضوثه ؤلاظغامي٧ ،ان اإلآغو ٝألانٟغ مل٣ى ٖلى اإلاىًضة بييىا وؤها ؤهٓغ بليه
ً
و٦لي ًٚب م٨خىم٦ ،ىذ ظالؿت ٖلى مٗ٣ض خضي٣ت الى٣ابت ؤجهبب ٖغ٢ا وؤخاو ٫ؤن ؤجماؾ..٪هٓغث للٗميض
ؤخمض ٦ما ٫وعاٖجي ؤن ؤعاٍ يبدؿم ،ؤها آؾ ٠خًغج ٪اللي ايُغجيىا ل٨ضٍ..
مضصث يضر للمٓغو ٝوٞخدخه٧ ،اهذ ألاوعا ١بالٟغوؿيت ،مؿدكٟى بيذ الغب بباعيـ ،هٓغث
الؾمي اإلاضون ٖليه ،ولخى٢ي٘ الُبيب اإلاسخو ٧لىص بيمييه الظر ٧ان يىلضوي...
جخدغ ٥الؿياعة مبخٗضة ًٖ ٢ؿم الكغَت وجإزظ الُغي ٤الٗمىمي٧ ،ان الكاب ٢ض حٗغى للًغب
َيلت الليل...ؤبلٛجي وؤها مٗه ٖلى اهٟغاص في صازل ال٣ؿم عؾالت ألخملها ألخض ألازىة..وآلان ماطا ؤٗٞل؟ لً
ؤؾلم َظٍ الغؾالت وال ٚحرَاٖ ،لى مً ازخاعوا ال٣خا ٫ؤن يخضبغوا ؤمغَم صون جىعيُي ؤها ،ؤها مداميت ولؿذ
م٣اجلت..
٧ان اؾمه ببغاَيم مٗتز ببغاَيم...الخ٣يخه بباعيـ زال ٫صعاؾتي وما ٦ىذ ألهجؼ اإلااظؿخحر صون
ً
َبيٗيا..جؼوظىا في مهغ بٗضَا بشالزت ؤقهغ...
مؿاٖضجهَ...لب مجي الؼواط بضا لي ألامغ
1971م:
باعيـ ،يىهيى
ٖؼيؼر وكإث ،ؤجمجى مً هللا ؤن يهل ٪زُابي َظا ٢بل ؾٟغً ،٥
ق٨غا ٖلى بٖاصج ٪لخُاباحي
الؿاب٣ت٧...ي ال ي٨دك ٠ػوط اإلاؿخ٣بل ؤوي ٦ىذ مخيمت بغظل آزغ،عظل ع ٌٞؤن يٛحر مباصثه ولى مغة مً
ؤظلي..
زم ظاءث ً٢يت الاخدؿاب ال٨بري يض ؤقغٞ ٝهمي٧...ان َىا ٥وكإث ٚالب وَى مدامي ؤقغٝ
ٞهمي...ما ٢اله ؤقغ ًٖ ٝالضيً والضولت ؤمغ ٦غعٍ ٦شحرون وال يخًمً بالًغوعة ما يشبذ ؤهه ٢ض ٟ٦غ باهلل
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ؾبداهه وحٗالى...ل٣ض ؤصاع ؤقغ ٝمٗغ٦ت ظيضة ،صزلىا ٧لىا في مٗغ٦ت مهاعٖت عوماهيت بال ٢ىاٖض ،لُسىا
()
بًٗىا بالُحن وب٩ل ما اؾخُٗىا"...
ً
قاَضا ً
ٞىيا ٖلى حٗضصيت في
بن اإلا٩ان اإلاىُل/٤ؤه٣اى ال٣ىهليت اإلاهغيت ي٣ضم هٟؿه بىنٟه
ألاما ً٦والصخهياث يُغخها الخضر اإلاخدغ ٥في وعي اإلاٗجي بالؿغص ،حٗض َظٍ الخٗضصيت بمشابت مىلىصاث
ظماليت لهظا اإلا٩ان ،يًا ٝبلى طل ٪ؤمغ مهم َى ؤن ٧ل واخض مً ألاعبٗت ليـ بمٗؼ ًٖ ٫آلازغٞ ،بيجهم
عوابِ وٖال٢اث جخجم٘ في الجهايت ٖىض َظٍ الىُ٣ت اإلادىعيت التي حٗض بظعة جسل ٤مجها َظا الٗالم الغواجي
بغمخه؛ بجها َظا اإلا٩ان طو الهبٛت اإلاغظٗيت (ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم) ،وال جخ٨كَ ٠ظٍ الغوابِ التي
جٓهغ الصخهيت في خياة ظمٗيت جٟاٖليت بال مً زالَ ٫ظٍ الخياة الٟغصيت قضيضة الخهىنيت التي حٗيكها
ً
الظاث وج٣يم ٞحها ً
ؤخاصيا يخضٞ ٤ٞيه ما َى ٧امً في نىضو ١الىعي؛ بهىا همغ ٖلى َظا الهازب في خياة
خىاعا
الصخهياث مً بىابت نمذ يٗاصله ً
ٞىا َظا الخضيض الخظ٦غر مً جدذ ألاه٣اىَ ،ىا يدباصع ؾااَ :٫ل ٧ان
مم٨ىا مٗغٞت َظٍ الخٟانيل وَظٍ اإلاسبىءاث لى لم جهاص ٝالصخهيت َظا اإلاهحر؟ َل ٧ان مً اإلام ً٨ؤن
ً
وخاؾما في ص ٘ٞالظاث بلى الاٖتراٝ
ههاص ٝنيٛت خ٩اثيت ؤزغي ٚحر َظٍ؟ َل ألاػمت حٗض ٖامال مهما
وبياءة اإلآلم في سجلها الخياحي ٞخ٩ىن َظٍ بضايت خيىيت في َغي ٤الخسلو مً مغى؟ َل هدً بهضص
ُمٛدؿل ؾغصر ججليه َظٍ اإلاىُى٢اث ألاعبٗت مىهىلىظيت الُاب٘ التي ه ٠٣ؤمامها مىهخحن م٘ ٧ل واخض مً
شخىم الغوايت ألاعبٗت؟ بن اإلا٩ان وَ ٤ٞظٍ الخؼمت الدؿائليت يبضو بما ظغي ٞيه بمشابت خ٩ايت بَاع/ظظع
ظمالي جىبذ ٞيه َظٍ الٟغوٕ الؿغصيت اإلاخٗضصة ب٩ل ما يخٗل ٤بها مً ؤوعا٨ٞ ١غيت وهٟؿيت وجاعيسيت.
ً
يىءا ٖلى لٗبت الؿغص و٦ي ٠جخم بصاعتها مً ٢بل الؿاعص الغثيـ
بن َظا اإلا٩ان اإلاىُل ٤يؿلِ
اإلاؿئىٖ ٫جها( ) والصخهيت ً
و٣ٞا لظل ٪جٓهغ ٖبر مضاعيً:
 -ألاها :هٓغتها بلى هٟؿها في مغآة مىُى٢ها في ْل ما يم ً٨ؤن وؿميه (ؤصب الاٖترا.)ٝ

ٔ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،من ٕٔٔ إىل ص.ٜٔ٘
ٕ  -احلديث عن السارد حييل بصفة عامة إىل العبلقة الفاصلة بُت ادلؤلف يف الواقع وىذه األداة ادلصنوعة يف الفن ،أال وىي الراوي ،وبالنظ ر إىل موقعو يف
الرئيس ( Main
سرد شكري صلده مشغوالً هبؤالء األربعة ،الذي يتلبس بو ضمن موقع زلدد ،ىو الفصل اخلاص بو يف داخل الرواية ،أما عن السارد
 )narratorفإنو ادلسئول عن العملية السردية برمتها.
 انظر :جَتالد برنس ،ادلصطلح السردي ،ترصبة :عابد خزندار ،ص.ٕٔٙوديكن أن نطلق عليو لقب راوي الرواة ،وعليو تقع مهمة وضع ىذا التصميم الذي خيرج من خبللو عامل احلكاية يف شكلو النهائي ،إنو دبثاب ة إسقاط على
أثرا ال يُرى لو أماكن بُت جنبات ىذا العامل من
احلالة ادلهيمنة على ادلؤلف خبلل قيامو بعملية اإلبداع وإصلاز ذبربتو يف الكتابة وما سبليو عليو من إرادات تًتك ً
داخلو.
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 الٛحر :هٓغة آلازغ بلحها ؤزىاء ٖمليت الاؾخضٖاء التي يجغحها لجؼء مً ؾحرجه؛ بد٨م خًىعَا في مدُت ؤو ؤ٦ثرمً مدُاث ؾحرجه.
ً
بهىا بطا بهضص بييت ج٨غاعيت صعاميت ،جبضو ٖبرَا الصخهيت في ًٞائها الؿغصر الخام بشىب ألاها
َّر
اإلاخدضر ٖىه) ( ) في ْل ما يم ً٨حؿميخه مغآجحن ؤو
الخا٧ي ،وفي ؾغوص الشالزت ألازغياث في زىب الٛاثب َى (
ً
ً
زهىنا ؤن
هاٞظجحن ؾغصيخحن جمىدان الٗحن اإلاخل٣يت خٓىْا واٞغة في مخابٗت الخضر بهياٚاث مخٗضصة؛
بَاع اإلا٩ان الظر يلخ٣ي ٖىضٍ مهحرَم ختى الخخام واخض ،وال ق٦ ٪ظل ٪في ؤن َظا الخ٨غاع للصخهياث
بالغصاءيً ألاها والهى يىُىر ٖلى بخاالث ههيت٢ :بليت وبٗضيت ججٗل مً الىباء الؿغصر لخمت واخضة و٦ال
ً
مخماؾ٩ا ( ) ٞهىث ألاها الؿاعصة في الٟهل ألاو" ٫الٗميض ؤخمض ٦ما "٫وجىاوله لٗال٢خه بٛحرٍ مً
الصخهياث :ؤقغٞ ٝهمي ،صاليا الكىاور ،وكإث ٚالب يديل بلى ما بٗض ،وَى ما ْهغ في الًٟاء الؿغصر
الخام بإقغٞ ٝهمي في الٟهل الشاوي ،وفي ؾغص صاليا الكىاور في الٟهل الشالض.
و٦ظا يبضو الخا ٫الٟجي في ؾغص اإلادامي ال٣بُي وكإث ٚالب في الٟهل الغاب٘ "ظضاع ال يى٨ؿغ":
"ؾ٣ىٍ الجضاع..ماطا ؾيدضر؟ ؾإظلـ َىا في َظٍ الٛغٞت التي ناعث بال مساعط ومضازل ٦ؼهؼاهت
مد٨مت ؤلاٚال..١ؾيإحي وال عيب ٖما ٫ؤلاه٣اطٞ ،ىدً في الُاب ٤ألاعضخي وال٣ىهليت مً َاب٣حن ،والجضعان
ً
ج٣غيبا..ؾخ٨خب الجغاثض اإلاهغيت..وؾخيكغ الصخيٟت ألا٦ثر بزاعة
مخماؾ٨ت ولم جخٟخذ وبهما َىث ب٩املها
ً
جد٣ي٣ا ًٖ عصوص الٟٗل لضي ٦باع ألا٢باٍ خى ٫م٣خل وكإث ٚالب في الخٟجحر الظر ٢ام به ؤنىليىن
()
مؿلمىن"
ومً اإلاًاعٕ بلى اإلااضخي يماعؽ وكإث ٚالب الضوع هٟؿه الظر ٢ام به ؾلٟه:
" ً
ؤخياها جسخلِ ٖلى ألامىع ،ؤخاو ٫اؾخٗاصة الؿبب الظر مً ؤظله جغ٦خجي صاليا..لم ي٢ ً٨ض مطخى
ٖلى ونىلي باعيـ ؤ٦ثر مً ؤؾبىٕ ،و٧اهذ صاليا م٣يمت في باعيـ مىظ خىالي الٗام..عؤيتها بالهضٞت..وْللىا
واٟ٢حن صون خضيض لٟترة..زم مكيىا ختى قاعٕ مىهباعهاؽ..وٟ٢ىا ؤمام البيذ زم ٢الذ ٞجإة وؤها ؤَم بالغخيل
"مل ٖايؼ حكغب ٢هىة مً بيضر؟"..وظلؿذ ٖلى ؤعي٨ت نٛحرة..زم ا٢تربىا ؤ٦ثر ،وؾ٨ىتها وؾ٨ىخجي وهمىا ختى
الهباح..

عاب خزندار ،ص . ٜٛ
ٔ  -يراجع يف آلية الرواية بضمَت الغائب (ىو) جَتالد برنس ،ادلصطلح السردي ،ترصبة :د
ٕ  -انظر  :كبلوس برينكر ،التحليل اللغوي للنص ،ترصبة  :د.سعيد حسن حبَتي ،من ص ٕ ٚإىل ص ،ٚٙالطبعة األوىلٕٓٓ٘ ،م ،مؤسسة ادلختار،
القاىرة.
ٖ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،صٔ.ٔٚ
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٦ي ٠اجهاعث ألامىع في مهغ بلى َظٍ الضعظت؟ ٦ي ٠يغبذ الٟىضخى وؤلاَما ٫والدؿيب والاهدضاع وؾىء
الٟ٨اءة ٧ل شخئ بهظٍ الؿغٖت؟ مً الغ٢ابت ٖلى الٛظاء ،بلى ٞكل الُب..وجضَىع مؿخىي الش٣اٞت..وبٖالء ٢يمت
اإلاا..٫واجهياع صوع الضولت في بصاعة الكئىن الٗامت..ؤبي وؤمي والجيل الظر يمشلىهه يلىمىن الشىعة واؾديالء الًباٍ
ٖلى الؿلُت..وؤلاَاخت بالُب٣ت الىؾُى..وػمالجي بالجامٗت ممً صعؾىا معي يلىمىن الؿاصاث والاهٟخاح وؾ٣ىٍ
اإلاكغوٕ ال٣ىمي وج ٪٨ٟاإلااؾؿاث الاظخماٖيت الظر هخج ًٖ الاجهياع اإلاٟاجئ لل٣ىاهحن واإلاٗايحر..ؤخياها ؤ٨ٞغ ؤهىا لى
ً
اجهياعا إلاجخم٘ وويٗىا ٧ل ٢ضعاجىا في َظا ألامغ إلاا هجخىا في بخضار اجهياع ممازل إلاا ظغي في مهغ
ؤعصها ؤن هىٓم
()
بهظٍ الؿغٖت"
٦ما ً
هسلو مما ؾب ٤بلى ؤن َىاْ ٥اَغة عواثيت الٞخت وخايغة ً
و٦يٟا في ٖالم "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" بجها
ج٨غاع اإلا٩ان ألاػمت وخضر الاهٟجاع اإلاهاخب له ،ويخسظ َظا الخ٨غاع مٓاَغ ٖضة حٗض بمشابت جى٦يض ظمالي لخالت
الخمازل الضعامي ال٣اثمت بحن شخىم الٗمل:
 امللحر :ألاعبٗت خىنغوا جدذ ألاه٣اى. الحالت الىـؼُت٧ :ل شخهيت حٗاوي خالت اهٟها ٫واٞخ٣اص لخلم مشالي في مؿحرَا الخياحي. الطواًت٧ :ل واخض مً َاالء ألاعبٗت يجهٌ بضوع ال٣ام الظر ي٣ىم بٗمليت اؾترظإٖ/ىصة للىعاء يضٗٞه بلحها ًصٗٞا
وا ٘٢مًاعٕ يٗيكه.
 اللُؼت الـىُت للصخلُت٧ :ل واخض مً َاالء ألاعبٗت يدىاوب ق٩لحن ،ألاو ( :٫ألاها) اإلاخ٩لم في ًٞاثه الؿغصرالظر زههه له الؿاعص الغثيـ ،الشاوي (يمحر الٛاثب َى) في ؤًٞيت آلازغيً الؿغصيت؛ لظا يم ً٨الخضيض ًٖ ؤن
البُىلت في ؾغص ق٨غر ظمٗيت وليؿذ ً
خ٨غا ٖلى ؤخض بٗيىه( ).
 الىاكعُت الطوماوؼُت :بن َظا الخماؽ الكضيض م٘ وا ٘٢مإػوم بالىٓغ بلى َظٍ الىٞغة في الخىاعيش وألاػمىت وألام٨ىتً
ظميٗا بهظا اإلاهحر اإلاإؾاور (الاهٟجاع والخهاع جدذ ؤه٣اى ال٣ىهليت اإلاهغيت
طاث اللىن الىا٢عي واجهالها
بالخغَىم) يإحي في صازل ٖالم ٖؼ الضيً ق٨غر مً بىابت عوماوؿيت ،جخجلى بىيىح في َظا الخًىع لؤلها في
قٗىعَا باالهٟها ًٖ ٫خلمها واٚترابها مً ظاهب ،وفي مماعؾتها لٟٗل الؿغص في ْل خالت مىهىلىظيت هي ٞحها
ً
زان ،ويإزظها َظا اإلآهغ في الخ٨غاع بلى َظا الخىظه ألاصبي (الخؿاؾيت الجضيضة)
اإلاخ٩لم واإلاؿخم٘ مٗا مً ظاهب ٍ
ٔ  -السابق ،من ص ٔٙٚإىل صٕٓٓ.
ٕ  -يف الفصل اخلاص بأحمد كمال ذكر للثبلثة الباقُت ،على سبيل ادلثال صفحات  ،ٙٓ ،ٜ٘ ،ٖٗ ،ٕٗ ،ٖٜ :ويف الفصل ادلتعلق بأشرف فهمي ذكر
لرفاقو الفنيُت أضبد كمال ،داليا الشناوي ،نشأت غالب ،على سبيل ادلثال صفحات  ،ٕٔٔ ،ٔٓٚ ،ٜٛ ،ٜٙ :وكذا احلال يف فصل داليا الشناوي ،على
سبيل ادلثال صفحات  ، ٕٔٙ ،ٔ٘ٙ ،ٕٔٙ :وبادلثل نشأت غالب يف الفصل الرابع الذي خصصو لو السارد الرئيس ،على سبيل ادلثال صفحات ،ٕٔٚ :
ٗ.ٕٓٚ ،ٔٚٛ ،ٔٚٚ ،ٔٚٙ ،ٔٚ
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ً
ً
مباقغا ٞخٟهله ًٖ
والٟغ ١بيجها وبحن الخؿاؾيت الخ٣ليضيت؛ ٞهظٍ ألازحرة جغبِ ؤلاوؿان بٗاإلاه الىا٢عي اإلااصر عبُا
ٖاإلاه الظاحي الخام وًٖ حؿائالجه وؤقىا٢ه وعٚبخه في مجاوػة خضوص َظا الٗالم اإلااصر ،ؤما الخؿاؾيت الجضيضة
ٞخٗيض بلى الظاث الضازليت م٩اجها اإلامحز وجغبِ بحن الٗالم الضازلي والخاعجي ً
مٗا؛ ومً زم ظاء َظا اإلاؼط بحن
الىاٗ٢يت والغوماوؿيت في هٓغيت واخضة جضع ٥زهىنيت الظاث الٟغصيت في اؾخٗما ٫خىاؾها والخٟاٖل م٘ الٗالم
()
بها
 الخىطاض ألاػلىبي :في زىايا َظا الٗالم ٖباعجان جخ٨غان ٖلى ؤلؿىت شخهياث ٖضة ،يبضو ؤجهما يٗ٨ؿان ًمىٟ٢ا

ًّالا
٨ٞغيا ي٣هضٍ اإلاال ،٠ألاولى "عؤيذ ٧ل شخئ"( ) ،والشاهيت "ٞاهٟجغ ٧ل شخئ في وظهي"( ) بن البُىلت الجمٗيت في
"ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" حُٗي َظا اإلاهحر الٟجي (اجهياع ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم) مى ٘٢الىديجت اإلاؿئى٫
ٖجها ليـ ً
ٞغصا ،بل ظماٖت؛ ومً زم ٞةن َظٍ الجماٖت الٟىيت اإلا٩ىهت مً ؤعب٘ شخهياث حؿ ً٨مىٗ٢حن،
ألاو :٫الٟاٖل/الٓالم/الجالص الظر عؤيٖ/غ٣ٞ ٝامذ ٖليه الدجت٨َ ،ظا ج٣ىٖ ٫باعة "عؤيذ ٧ل شخئ" ،الشاوي:
اإلاٟٗى/٫الطخيت الظر ٖليه ؤن يخجغٕ مغاعة َظا اإلاهحر بد٨م مؿئىليخه ،يٗبر ًٖ طلَ ٪ظٍ الهيٛت
الجماليت "ٞاهٟجغ ٧ل شخئ في وظهي" ،ولٗل مىُى ١ؤخمض ٦ما ٫في ًٞاثه الؿغصر الخام "ظميٗىا ضخايا
ومظهبىن" الظر ؤقاع مً زالله وٖالج مدىت سٛغة الضٞغؾىاع يٗض بمشابت جلخيو وبظما ٫لهظا اإلاٟهل الظر
مٗا؛ بن ألاها الغاثيت التي ججلحها جاء الٟاٖل في " ُ
يخجؿض في َظيً ال٣ىلحن ً
ؤيذ" جًٗىا في ماى يٗض ً
وٖاءً /
عخما
ع
ٍ
ً
خايىا إلاىلىص/ؤػمت ؾخدي ٤بهظٍ الظاث وهي في مى ٘٢بٗيض ًٖ الٟاٖل ،وؾخد٩ي هٟؿها بها ومٗها وهي
مخىظٗت٨َ ،ظا حكحر ياء اإلاخ٩لم في "وظهي"؛ بن الجهاػ ؤلاصعا٧ي يٗىً ٫
٦شحرا ٖلى َظٍ اإلاىُ٣ت ،ؤر الىظه ،وما
ٞحها مً ٖ٣ل َى مىاٍ ال٨ٟغ ،وخىاؽ مؿاٖضة هي الؿم٘ والبهغ ،واللؿان ؤصاة الخظو ١وال٨المَ .ىا يدباصع
ً
مجاػا
ؾااَ :٫ل حك٩ل َظٍ الغباٖيت ٖلى مؿخىي الصخهياث بالىٓغ بلى ؾيا ١الىا ٘٢اإلاديِ بالٗمل
ً
مغؾال ٖال٢خه الجؼثيت؟ َل يُل ٤الؿاعص الغثيـ الجؼء ويغيض زاعط الىو ال٩ل ،ؤال وَى الجماٖت اإلاهغيت
1952م ،ختى َظا الخاعيش ألاػمت اإلاخهل بدضر الغوايت
وخغ٦تها الخاعيسيت مىظ الشالض والٗكغيً مً يىليى
1995م ،زم ػمً جإلي ٠الغوايت هٟؿها ؤال وَى الىه ٠الشاوي مً الٗ٣ض ألاو ٫مً ألالٟيت الشالشت؟ بن الى٢ىٝ
ٖىض مىُى ١وكإث ٚالب في الٟهل ألازحر مً َظٍ الغوايت يا٦ض خالت الالخدام الخانلت بحن الخاعيخي
واإلاخسيل في ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة؛ ٞدؿائالجه خى ٫اجهياع ألامىع في مهغ والدؿيب والٟىضخى وؤلاَما ٫ومً
اإلاؿئىٖ ٫جهاَ ،ل زىعة يىليى في خض طاتها وما هخج ٖجها؟ ؤم الؿاصاث وؾياؾاث الاهٟخاح وما ؤٞغػجه مً
جضاٖياث اظخماٖيت وؾياؾيت وا٢خهاصيت وجسليه ًٖ مكغوٕ ٖبض الىانغ الخلم بال٣ىميت الٗغبيت ووخضة

ٔ  -انظر :د.سيد قطب وآخرون ،اإلدراك اجلمايل ،صٕ٘ ،ٕٙ ،طبعة ٖٕٗٔىـٕٖٓٓ ،م ،دار اذلاين ،القاىرة..
ٕ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،على سبيل ادلثال صفحات.ٕٚ ،ٙٚ ،ٙ٘ ،ٙٗ ،ٖٙ:
ٖ  -السابق ،على سبيل ادلثال صفحات.ٙٔ ،ٜٗ ،ٔٚ:
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قٗىبها؟ جًٗىا ؤمام ٢ىاٖت مٟاصَا ؤن البظعة ؤو لى قئىا ال٣ى :٫الخليت الىهيت التي جسل٣ذ مجها َظٍ
الصجغة الؿغصيت "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" ،ؤال وهي ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم ٢ض زغظذ مً خايىت
واٗ٢يت جخمشل في َظا اإلاىُى ١الدؿائلي الظر ؤهجؼٍ الؿاعص الغثيـ مً زال ٫ؤخض شخىم الٗمل "وكإث
ً
ٚالب"؛ ٦إهىا بطا بهضص مٟٗى ٫ظمالي (عوايت ق٨غر َظٍ) لٟاٖلحن يخٗاوهان ٖليه ،ألاو :٫مغظعي يبضو في َظا
1952م ،ختى ػمً جإليَ ٠ظٍ الغوايت ،الٟاٖل الشاويٞ:جي (اهٟجاع
اإلاىدجى الهابِ للىًَ/الجماٖت مىظ يىليى
ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم)؛ بن َظا اإلاهضع الخماسخي (الاجهياع) في مىُى ١وكإث ٚالب الظر يخهل بما
َى مغظعي وجاعيخي يديل بلى مهضع زان ٖلى مؿخىي ال ًٟزماسخي ً
ؤيًا ،ؤال وَى (الاهٟجاع) الظر يم ً٨وٗخه
ٍ
بماصة لٛىيت زام جم جهيي٘ َظا اإلاىخج الؿغصر مجها.
الخىطاض على مؼخىي الل جت  :للهجت الٗاميت اإلاهغيت اهدكاع الٞذ في ؾغوص الصخهياث ألاعبٗت في
صازل الغوايت ،ويشحر طل ٪مؿإلخحن يم ً٨مٗالجتهما في بَاع بوكاجي اؾخٟهامي؛ ألاولىَ :ل يدؿَ ٤ظا الاهدكاع م٘
جىظه وا٢عي واضر يؿم ٖؼ الضيً ق٨غر في عوايخه؛ ومً زم ٞةن الؿيا ١الاظخماعي الظر يًٗه ٖالم الغوايت في
باعة اَخمامه يؼصاص ظالء ليـ  ِ٣ٞبٗالماث ػماهيت وم٩اهيت وشخهياث مغظٗيت (ٖبضالىانغ ،الؿاصاث ٖلى
ؾبيل اإلاشا ،)٫لً ً٨
ؤيًا بخىْيَ ٠ظا اإلاؿخىي في الاؾخسضام اللٛىر اإلاىدكغ ٖلى ؤلؿىت ؤَله في الىا٘٢؟ و٢ض
يؿخضعي َظا الخهىع ما ؤقاع بليه الؿٗيض مدمض بضور في ٦خابه "مؿخىياث الٗغبيت اإلاٗانغة" خيض ؤوضر ؤن
َىا ٥زمؿت مؿخىياث للٛت بالىٓغ بلى اإلاجخم٘ اإلاهغر اإلاٗانغ ٖلى وظه الخدضيض:
 ٞهخى الترار ٞهخى الٗهغ ٖاميت اإلاشٟ٣حن ٖاميت اإلاخىىعيً ٖاميت ألاميحنوجغجبِ َظٍ اإلاؿخىياث بك٩ل وزي ٤باألوكُت الاظخماٖيت اإلاٗانغة؛ ٞالٟهخى الترازيت جبضو في َغي٣ت
اؾخسضامها وفي ؤلٟاْها ؤ٦ثر ميال بلى الك٩ل التراسي م٣اعهت بالٟهخى اإلاٗانغة التي ج٣ترن بإلٟاّ وجغا٦يب بيذ
الؼمً الخالي ،بلى ظاهب َبيٗت اإلاىيىٖاث التي جخًمجها..ؤما الٗاميت ٞخخضعط مً خيض اإلاؿخىي الاظخماعي والش٣افي
وزهىنيت اإلاًمىن الظر جدمله ،ؤواجهاٞه بُاب٘ الٗمىميت والكمى ،٫وَبيٗت ألالٟاّ والٗباعاث اإلاخضاولت بلى
َظٍ اإلاؿخىياث الشالزت؛ ٞخبضؤ باألعقى (ٖاميت اإلاشٟ٣حن)..وجيخهي باألصوى (ٖاميت ألاميحن) ( ) وبالىٓغ بلى الكغيدت
ٔ  -انظر :د.السعيد زلمد بدوي ،مستويات العربية ادلعاصرة يف مصر ،من ص ،ٜٛإىل صٕ ،ٜطبعة دار ادلعارف بالقاىرة ،دون تاريخ.
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الاظخماٖيت لصخهياث ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة هجض ؤن همِ اللهجت اإلاؿخسضم ٖلى ؤلؿىتهم يم ً٨بصعاظه و٤ٞ
جهيي ٠ص .الؿٗيض بضور جدذ ما يؿمى بٗاميت اإلاخىىعيً ،وَظٍ هماطط ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫ال الخهغ:
 في الٟهل ألاوَ " :٫يب وليه مًُغ ما اخىا مم ً٨لؿه هالقي خل"( ) "والبالور صر محن اللي()
اؾخلمها؟"
 في الٟهل الشاوي" :يا ظماٖت ياللي َىا آلى" ( ) "جيجي م٩اوي؟ َى في الخ٣ي٣ت يا عيذ وٛحر اإلا٩ان ٧له"()

 في الٟهل الشالض " :مل ٢ىر ٦ضٍ يا ماما ؤها مل ٖاوػة ؤٖ٣ضَم زلحهم بغاختهم"()
خًغج ٪اللي ايُغجيىا ل٨ضٍ"

()

"ؤها آؾ٠

 -في الٟهل الغاب٘" :مخيؿاف بوي اخىا ؤ٢ليت في البلض صر" ( ) "آٍ بهذ َىا؟"

()

ً
وفي ْل َظٍ اإلاؿإلت يم ً٨ال٣ى :٫بن َظا الخىْي ٠للٗاميت اإلاهغيت ي٣يم جماؾ٩ا ٖبر مؿخىيحن ،صازل
الىو :مً زالَ ٫ظا الخ٨غاع لخٗبحراث ٖاميت ٖلى ؤلؿىت شخىم الغوايت ألاعبٗت ،ويىًاَ ٝظا الىمِ بلى
م٣ىماث الخماؾ ٪ألازغي ؾالٟت الظ٦غ ،اإلاؿخىي الشاوي :بحن صازل الىو وزاعظه :بالىٓغ بلى َظا الخًىع لىظه
()
الجماٖت اإلاهغيت اإلاٗانغة الظر يم ً٨عئيخه في مغآة الؿغص بىاؾُت َظا الاؾخسضام للٗاميت اإلاهغيت
لَ ً٨ظٍ الضاثغة الش٣اٞيت الًي٣ت مدليت الُاب٘ في مٗالجت مضلى ٫الغوايت ال حٗض الىخيضة في ًٞاء
الضاللت الخام بها؛ ٞالخالت الاٚترابيت للصخهياث ،الىابٗت مً قٗىعَا باالهٟها ٫بحن مىُ٣ت اإلاشا ٫في صازلها
ً
ً
م٣ٟىصا ومماعؾاتها الٟٗليت ٖلى ؤعى الخايغ وما جغجب ٖليه مً مهحر ماؾ ٠حٗض بمشابت
ٞغصوؾا
التي جمشل
خالت بوؿاهيت ٖامت ال ج٣خهغ ٖلى ظماٖت لٛىيت وز٣اٞيت وال ٖلى ٖغ ١بٗيىه؛ ٞال٨بض ؤلاوؿاوي ومىدجى الصخهيت
ً
خيىا في ؾلم اإلاشاليت والهابِ ً
الهاٖض ً
مكتر٧ا ًّالا
بكغيا يلخ٣ي جدخه ٧ل ؤٞغاص َظا الجيـ؛
خيىا بلى صع ٥مً ال٣بذ يٗض
ومً زم ٞةن ٚغٞت ق٨غر طاث ألاع٧ان ألاعبٗت جخُىع في صاللتها مً ال٣غيب الجمالي في ال ًٟاإلاخمشل في َظٍ الغباٖيت
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
-ٚ
-ٛ
-ٜ

عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،ص٘ٔ.
السابق.ٔٙ ،
السابق ،صٗ.ٚ
السابق ،ص .ٚٛ
السابق ،صٕٗٔ.
السابق ،ص.ٕٔٙ
السابق ،صٗ.ٔٚ
السابق ،صٓ.ٔٛ
يراجع يف ظاىرة التكرار وعبلقتها بقضية سباسك أجزاء النص ،زلمد خطايب ،لسانيات النص( مدخل إىل انسجام اخلطاب) صٖٕ.ٖ٘ ،ٕ٘ ،
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الصخهيت في الغوايت بلى البٗيض في الىا ٘٢في بقاعة بلى اإلا٩ان اإلاإػوم مهغ في ؾيا ١ػماوي وم٩اوي مدضص بلى ألابٗض
٧ى٦ب ألاعى باججاَاجه ألاعبٗت الخايً ل٩ل ؤٞغاص الٗىهغ البكغر ( ).
اإلاؿإلت الشاهيت التي يشحرَا َظا الاؾخسضام الالٞذ للهجت اإلاهغيت يم ً٨جدضيضَا ً
ؤيًا بهيٛت بوكاثيت
حؿائليتَ :ل يٗىص َظا الخىْي ٠بلى اإلا٩ىن الش٣افي لل٩اجب هٟؿه ومضي ا٢ترابه مً معجم اللٛت و٢ضعجه ٖلى
جىْي ٠مٟغصاتها وجغا٦يبها في اإلاؿخىي ألاٖلى لها ،ؤر اإلاؿخىي الٟهيذ؟ بن لٛت الغوايت في مجملها هي مؼيج مغ٦ب
مً ٞهيذ ييخمي في مٟغصاجه ً
و٣ٞا لخهيي ٠ص .الؿٗيض بضور بلى الٗهغ اإلاٗيل ،وٖامي يخهل بما َى قاج٘ ٖلى
ؤلؿىت الجماٖت اإلاهغيت في صٞتر يىمياتها.
هسلو مً ٧ل ما ؾب ٤بلى ؤن ْاَغة الخ٨غاع ب٩ل ججلياتها في ٖمل ٖؼ الضيً ق٨غر جىًىر جدذ ما
يم ً٨حؿميخه ٢اهىن بىاء الغوايت (البييت الك٩ليت التي اٖخمضَا ال٩اجب لٗاإلاه التي جسخل ٠مً عوايت بلى ؤزغي
بد٨م عئيت ٧ل ؤصيب وزهىنيت ٧ل ججغبت جض ٘ٞناخبها بلى بهجاػ ببضإ )؛ ٞاجهاال بٓاَغة الخ٨غاع َظٍ في "ٚغٞت
الٗىايت اإلاغ٦ؼة" وما جىم ٖىه مً صالالث هجض ؤن الخالت الىٟؿيت اإلاخ٨غعة (الكٗىع باالهٟها ًٖ ٫الخلم والاٚتراب
الظاحي) وَغي٣ت الصخهياث في الخ٩ي اإلاخ٨غعة ً
ؤيًا اإلاٗخمضة ٖلى جض ٤ٞالخىاَغ في وٖحها في ْل خالت مىهىلىظيت
حكترٞ ٥حها ظميٗها يبرعَا ويدؿبب ٞحها صع ً
اميا اؾتهال ٫الغوايت ":نمذ مٟاجئ يٛل ٠اإلا٩ان٦ ،إن الخياة جىٟ٢ذ،
ؤو ٦إن ً
ؤخضا صاؽ ٖلى ػع ٖؼ ٫الهىث" ( ) بن الخضيض ًٖ ٖلل ظماليت جيب٘ مً صازل الىو طاجه لخالت الوٗؼا٫
ً
ظميٗا ٌّل
٧ل في ًٞاثه الؿغصر الخام بضوع الؿاعص/الغاور مً جدذ ألاه٣اى
٧ل شخهيت ًٖ ألازغي خا٢ ٫يامهم
في ْل خالت مىهىلىظيت يخدضر ٞحها بخٗبحر مجاػر الٗ٣ل والىظضان وال يىُ ٤اللؿان حٗض بمشابت جٟانيل ؤو لى
قئىا ال٣ى ٫مىلىصاث ٞىيت ٢ض زغظذ مً َظا الجظع ؤو الغخم ال٩اثً في ؤوَ ٫ظا الٗالم الؿغصر؛ بهه الهمذ في
الاؾتهال٫؛ هدً بهضص مهضع ال يٗبر ًٖ خضر وال ػمً ،مىه يكخ ًٞ ٤ق٨غر الٟٗل والٟاٖل و ٤ٞعئيت ٞغيها
ٖلى ببضاٖه ( )؛ بهىا ؤمام ٗٞل " َ
ن َم َذ" يخٗا٢ب في مماعؾاجه ٞىاٖل ؤعبٗت :ؤخمض ٦ما ،٫ؤقغٞ ٝهمي ،صاليا
الكىاور ،وكإث ٚالب ،بالىٓغ بلى َظا الخ٩ي بًمحر اإلاخ٩لم ألاها ،يم ً٨جدضيضَا ً
لٛىيا في َظٍ الترا٦يب:

ٔ  -ىذه الرؤية ادلرنة حركية الطابع يف تفسَت النص من خارجو ،أي من خبلل العامل ا﵀يط بو يف ذبليو الثقايف واالجتماعي وما قد يستتبعو ا من توسيع يف
كثَتا من ادلنهج االستقرائي يف القراءة واحلكم الذي
ادلعاجلة يسمح بقدر من التعميم الذي يتوجو إىل سلاطبُت (أنتم) ديثلون األسرة اإلنسانية يف رلملها تقًتب ً
تبعا ذلا.
يعرج من اجلزئيات والتفاصيل ادلتعلقة هبا إىل الكليات اليت تًتكب منها وتكتسب ىويتها ووصفها ً
 انظر :د.مسَت سعد حجازي ،نظريات معاصرة يف تفسَت األدب ،من ص ٕٛإىل صٕٖ ،الطبعة األوىلٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٔ ،م ،دار اآلفاق العربية ،القاىرة.ٕ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،ص.ٚ
(التحفيز ) اليت ترسم مبلمح البيئة الفنية فيما يتعلق
ٖ  -ينسجم ىذا احلضور لبلستهبلل مع وظيفة سردية ينجزىا فضاء الرواية أال وىي
باحلدث/البطل/الزمان/ادلكان؛ وىو ما يساعد على الرحلة الواعية من قبل ادلتلقي بإزاء ىذا العامل اجلمايل الذي يتعامل مع مفرداتو ..والرائد ذلذا ادلصطلح ىو
فيكتور شكلوفسكي واحد من ادلنتمُت إىل مدرسة الشكليُت الروس ..
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 ؤها ؤخمض ٦ما ٫ؤخضر هٟسخي مً جدذ ألاه٣اى ؤها ؤقغٞ ٝهمي ؤخضر هٟسخي مً جدذ ألاه٣اى ؤها صاليا الكىاور ؤخضر هٟسخي مً جدذ ألاه٣اى -ؤها وكإث ٚالب ؤخضر هٟسخي مً جدذ ألاه٣اى

ً
بن الهمذ لخٓت ؾ٩ىن ٢ض ي٩ىن للخإمل وفي َظٍ اللخٓت يخىٞ ٠٢حها ًٖى اللؿان ًٖ ال٨الم جاع٧ا
اإلاجا ٫ل٨يان آزغ ياصر َظٍ اإلاهمت؛ َظا ما جٟصر ٖىه صع ًّالا
اميا البييت الك٩ليت للغوايت التي يإحي زخامها بم٩ىهاجه
ً
مخدالٟا م٘ اؾتهاللها لياصر ً
صوعا في ال٨كَ ًٖ ٠ظا اإلاًاعٕ/الخايغ/ألاػمت
ألاعبٗت بالىٓغ بلى جهايت ٧ل ٞهل
الظر يٗض بمشابت ٖ٣ضة بال لخٓت جىىيغ جبضص مٓاَغَا:
 زخام الٟهل ألاو ٫الخام بإخمض ٦ما " :٫ؤخاو ٫مغة زاهيت وزالشت وؤل ،٠ألالم يٛمغ عؤسخي ،ال يىء ،ال شخئ ،ؾىي()
الٓالم"
 زخام الٟهل الشاوي الخام بإقغٞ ٝهمي " :ما ػلذ ؤعي يىء ؾياعاث ؤلاؾٗا ٝيإحي مً بٗيض ،وؤ٧اص ؤؾم٘ ؤنىاث()
ٖما ٫ؤلاه٣اط يدى ٫بيجي وبيجهم َظا ألاؾمىذ"
 زخام الٟهل الشالض الخام بضاليا الكىاور " :زم يإحي طل ٪الهٟحر اإلاخ ،ُ٘٣ونىث َٟلت با٦يت ،زم الهىاء مغة()
ؤزغي يٛمغوي ٞجإة.. ،وؤها ؤجغهذ ونىث ؾياعاث ؤلاؾٗا ٝيإحي ويٛيب"
 زخام الٟهل الغاب٘ الخام بيكإث ٚالب" :ازترث ؤن ؤْل َىا ،ؤن ؤْل ًواٟ٢ا وؾِ الخغاثب..ؾإ٢ىً ٫
يىما ما عبما
()

ٖىض مماحي ،عبما آلان جدذ َظٍ ألاه٣اى وفي َظٍ ألاوعا :١بوي ازترث ؤن ؤٖىص لىًَ جغ٦جي ومطخى"

بن َظٍ الهىعة اإلاإؾاويت التي يخٗاه ٤في عؾمها :الاؾتهال ،٫والخغ٦ت الضعاميت للصخهياث التي حٗض
جٟهيال له ،والخخام جً٘ البىاء ال٨لي لٛغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة في ٢الب بوكاجي اؾخٟهامي (ماطا بٗض؟)؛ ٞةطا ٧اهذ بييت
صإ ومضٖى ،ػاثغ ومؼوع ؛ ٞةن جهايت الغخلت بهظا الٗمل
الٗىىان في ٞدىاَا جىُىر ٖلى جغ٦يب بوكاجي/هضاءٞ ،يه ٍ
جإزظٍ بلى مدُت بوكاثيت زاهيت في َيئت حؿائليت جيكض ج٩ىيً نىعة/ماَيت للمؿخ٣بل زاعط خضوص َظا اإلاخسيل
الظر جمشله الغوايت.
 انظر :د .مراد عبد الرضبن مربوك ،آليات ادلنهج الشكلي يف نقد الرواية ،من ص ٗٚإىل ص ،ٜٗالطبعة األوىلٕٕٓٓ ،م ،دار الوفاء ،اإلسكندرية.ٔ  -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،صٕ.ٙ
ٕ  -السابق ،ص.ٜٔٔ
ٖ -عز الدين شكري ،غرفة العناية ادلركزة ،ص٘.ٔٙ
ٗ  -السابق ،ص.ٕٔٚ
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بن َظٍ الخالت ؤلاوكاثيت بك٣حها :الىضاء والاؾخٟهام جً٘ "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" لك٨غر في زىب
ً
ً
اصٞا ًّالا
ًّالا
جلميدا ؤ٢غب للخهغيذ؛ بًٟل َظٍ
ظماليا لىا ٘٢يلمذ بليه اإلابضٕ
عمؼيا
اؾخٗاعر جمشيلي يجٗل مىه مغ
الٗالماث اإلاغظٗيت مً جىاعيش وؤػمىت وؤم٨ىت وؤخضار وشخهياث لها م٩اجها في خ٣ل الخاعيش ،في جالخم بحن الازىحن
ً
يهبذ الٟهل بيجهما ً
ٖؿحرا ،يضلل ٖلى طل ٪اإلا٩ان اإلاىُل/٤ألاػمت (ؤه٣اى ال٣ىهليت اإلاهغيت بالخغَىم) الظر
ؤمغا
مىه يؿتهل الؿغص وكاَه وٖىضٍ ييخهي؛ بهه يدخمل الىظهحن ،الخ٣ي٣ت :بط َىا ٥بالٟٗل م٩ان يدمل َظٍ الدؿميت
في مضيىت بالٟٗل بهظا الاؾم ،والخياٞ :٫دضر الخٟجحر وما جالٍ مً جبٗاث جخمشل في الصخهياث ،ؤؾمائها وما ظغي
لها وما ٢امذ به جديل ظميٗها بلى مىُ٣ت الخيا ٫في وعي اإلابضٕ ،ويضلل ٖلى طلً ٪
ؤيًا بخضي شخهياث َظا
اإلا٩ان ؤال وهي وكإث في ٚالب في مىُى٢ها ًٖ اجهياع ألامىع في مهغ( ).
ث  -اهـخاح الىم الطوائي
ؤوال :الللاء بالحسًض الىبىي الـطٍف
في زاجمت َظٍ الضعاؾت جىاو ٫لخجاوػ الخجغبت الجماليت للمبضٕ خضوصَا الظاجيت با٢ترابها وجمازلها م٘
ؾيا٢اث ؤزغي في بَاع ما يم ً٨ؤن هُلٖ ٤ليه الترا٦م اإلاٗغفي لضي ناو٘ الٗمل الظر يٟيض مىه في ؤزىاء ال٨خابت،
َ َ ْ
َ ْ َ
وبالىٓغ بلى "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" يدبحن اؾخلهام مالٟها لهظا الخضيض الىبىر الكغيَ " ٠خ َّرضز َىا ؤ ُبى ال َي َم ِان  ،ؤز َب َرها
َّر
ُ َ ْ ٌض َ ُّش ْ ّ َ َّر َ َ ُ ْ ُ َ ْ َّر َ َّر َ ْ َ َّر ْ َ ُ َ َ َ َ َّر
الل ُه َٖ ْى ُه َ ٢َ ،
اَ : ٫ؾ ِم ْٗ ُذ َع ُؾى َ ٫الل ِه
قٗيب  ًِ ٖ ،الؼَ ِغ ِر  ،خضز ِجي ؾ ِالم بً ٖب ِض الل ِه  ،ؤن ٖبض الل ِه بً ٖمغ ع ِضخي
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ َّر َّر
َ
َ َ َ ُ ْ
ان َْ ٢ب َل ُْ ٨م َ ،خ َّرتى َؤ َو ْوا اإلاب َ
الل ُه َٖ َل ْيه َو َؾ َّرل َم َ ،ي ُ٣ى ُْ " : ٫اه َُ َل ََ ٤ز َال َز ُت َ َِْ م َّرم ًْ ََ ٧
ىٍ ٞ ،اه َد َض َع ْث
يذ ِبلى ٚا ٍع ٞضزل
نلى
ِ
ع ٍ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َّر
ُ
ْ َ ْ ُ َّر
َ ْ َ ٌض َ َ َ َ َ َّر ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
َّر ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ
الل َه ب َ
َّر ْ َ
ه ِال ِر ؤ ْٖ َم ِالْ ٨م
صخغة ِمً الجب ِل ٞؿضث ٖلح ِهم الٛاع ٣ٞ ،الىا ِ :بهه ال يى ِجي٨م ِمً َ ِظ ٍِ الصخغ ِة ِبال ؤن جضٖىا ِ
ُ َ َ ْ َ َ َ ً َ ً َ َ
َ َ َ َ ُ ٌض ْ ُ ْ َّر ُ َّر َ َ َ
َ َ َ
ََ َ
ان ِلي ؤ َب َى ِان ق ْيس ِان ِ ٦ب َحر ِان َ ،وْ ٦ى ُذ ال ؤِ ٚب ُْ ٢ ٤بل ُه َما ؤ َْال َوال َماال َ ٞ ،ىإي ِبي ِفي َل ِب شخ ْي ٍء
٣ٞ ،ا ٫عظل ِمجهم  :اللهم ٧
ٔ  -حييل ىذا التصور إىل الطابع االستعاري ادلميز لسياق الفن – بصفة عامة – عندما تعتمد الذات ادلبدعة منظورا للرؤية يتيح ذلا قدرة أوسع على احلركة
(ادلناورة/ادلراوغة) يف تقدًن موقف فكري يوظف آليات تنتمي إىل ىذا السياق؛ وىو ما يضع مساحة فاصلة بُت االثنُت  :الواقع من جانب ،والفن من جانب
آخر ديارس فيها فضاء التلقي نشاطا تأويليا مقارنا مستو االستكشاف.
 انظر  :زلمد عبد ادلطلب ،الببلغة العربية  :قراءة أخرى ،بنية االستعارة ،من ص ٓ ٔٙإىل صٕ ،ٔٙطبعة ٜٜٔٚم ،ادلصرية العادلية للنشر (لوصلمان )،القاىرة.
 انظر :زلمد عبد ادلطلب ،مناورات الشعرية ،من صٕٗ إىل ص ،ٕٙالطبعة الثانيةٔٗٔٙ ،ىـٜٜٔٙ ،م ،دار الشروق ،القاىرة.ويتضح من ذلك سطوة مص طلح (االستعارة ) على وعي الذات الفنانة بصفة عامة وىي تقيم عماد عادلها الفٍت على مستوى اإلجراء بإزاء سياق ادلرجع
ا﵀يط ..ومن مث فإن احلديث عن ماىية الرموز يف عامل الفن عموما على تنوع أشكالو ديثل مرحلة الحقة ..إن ىذا التضافر يعتمد على اقًتاب من الصيغة
الشكلية اليت يبدو عليها ىذا العامل وتسكن يف خلفيتها آثار/نتائج تفرزىا ذبربة ادلؤلف مع سياق اخلارج فتبحث ذلا عن آليات تشكيل يف فضاء اإلبداع..
 انظر :جَتارد ستُت ،فهم االستعارة يف األدب ،ترصبة :زلمد أضبد ضبد ،من ص ٛٚإىل صٕ ،ٜطبعة ٕ٘ٓٓم ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة..
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ََ ُ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ ً َ ً
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َي ْى ًما ٞ ،ل ْم ؤ ِع ْح َٖل ْح ِه َما َخ َّرتى ه َاما َ ٞ ،دل ْب ُذ ل ُه َما ُ ٚبىُ ٢ه َما َ ٞى َظ ْض ُت ُه َما ها ِث َم ْح ِن َ ،وِ ٦غ َْ ُذ ؤ ْن ؤِ ٚب َْ ٢ ٤بل ُه َما ؤ َْال ؤ ْو َماال ،
َ ْ
ُ
َّر
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َّر َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َّر َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
اؾد ْيٓ٣ا ٞك ِغَبا ُ ٚبىُ ٢ه َما  ،الل ُه َّرم ِب ْن ْ ٦ى ُذ َٗ ٞل ُذ
ٞل ِبصذ وال٣ضح ٖلى يضر ؤهخ ِٓغ اؾ ِدي٣اْهما ختى بغ ١الٟجغ ٞ ،
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ً
ْ
َّر
َ
ْ
يٗىن الخ ُغ َ
الص ْخ َغة َٞ ،اهَ ٟغ َظذ قيئا ال ي ْؿخُ ُ
َطْ ٥َ ٫اب ِخ ََ ٛاء َو ْظه َّ َٟ َٞ ، ٪غ ْط َٖ َّرىا َما َه ْد ًُ ِِ ٞيه م ًْ ََ ِظٍ َّر
وط َ ٢ ،
ا ٫الى ِب ُّشي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّر َّر ُ َ َ ْ َ َ َّر َ َ َ َ ْ َ ُ َّر ُ َّر َ
ْ
َ
َ
الىاؽ ب َل َّري َ َٞ ،إ َ ْص ُت َها َٖ ًْ َه ْٟؿ َها ْ َٞ ،ام َخ َى َٗذْ
ْ
ُ
ْ
َّر
َ
َ
ّ
َّر
نلى الله ٖلي ِه وؾلم  :و٢ا ٫آلازغ  :اللهم ٧اهذ ِلي ِبيذ ٖ ٍم ٧اهذ ؤخب
ع
ِ
ِ ِ
َ
َ
ّ
ّ َ َّر َ َ َّر ْ َ َ َ ٌض َ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
يً َو ِماثت ِصيى ٍاع َٖ ،لى ؤن جس ِل َي َب ْي ِجي َو َبحن هِ ٟؿ َها ،
الؿ ِىحن ٞ ،جاءج ِجي ٞإُٖيتها ِٖك ِغ
ِم ِجي ختى ؤإلاذ ِبها ؾىت ِمً ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّر
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
ه َغ ْٞذُ
ُ
ْ
ْ
َ
ٌ الخاج َم بال ب َد٣ه ٞ ،خ َد َّرغ ْظذ م ًَ ال ُى٢ىٕ َٖل ْح َها ٞاه َ
ََ َٗ َٟ ٞل ْذ َخ َّرتى ب َطا ََ ٢ض ْع ُث َٖ َل ْح َها ٢َ ،الذ  :ال ؤ ِخ ُّشل ل ٪ؤن جَّ ٟر
ِ ِ ِِ
َ ِ
ِ َ ْ ِ
َ َّر َ َ َ ْ ُ َّر َ َ َّر َ ْ َ ْ ُ َ َّر ُ َّر ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
ُ ْ َ َّر َ َ
َ
َّر
ُ
ْ
َ
َ َْ َ َ َ
ْ
َ
ُّش
اؽ ِبلي وجغ٦ذ الظَب ال ِظر ؤُٖيتها  ،اللهم ِبن ً٦ث ٗٞلذ اب ِخٛاء وظ ِهٞ ٪اٞغط ٖىا ما هدً ِِ ٞيه ،
ٖجها و ِهي ؤخب الى ِ
َّر ْ َ ُ َ ْ َ َ َّر ُ ْ َ َ ْ َ ُ َن ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّر ُّش َ َّر َّر ُ َ َ ْ َ َ َّر َ َ َ َ َّر ُ َّر ّ
َ ْ
ا ٫الش ِالض  :الل ُه َّرم ِب ِوي
ٞاه ََ ٟغ َظ ِذ الصخغة ٚحر ؤجهم ال يؿخ ُِيٗى الخغوط ِمجها ٢ ،ا ٫الى ِبي نلى الله ٖلي ِه وؾلم  :و٢
َ َ َ َّر َ ُ َ َ َ َ َ َ َّر ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّر َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ
َ
ُ
ْ ْ
ََ َ
َ
ألا ْم َى ُ
ا، ٫
اؾ َخإ َظ ْغ ُث ؤ َظ َغ َاء ٞإ ُْٖ ْي ُت ُه ْم ؤ ْظ َغ َُ ْم ْ ٚح َر َع ُظ ٍل َو ِاخ ٍض جغ ٥ال ِظر له وطَب ٞشمغث ؤظغٍ ختى ٦ثرث ِمىه
َ
َّر َ َ َ
ْ
َ ْ َ ُ
َْ
َ
ْ َ
ََ ٞج َاء ِوي َب ْٗ َض ِخحن َ ٣َ َٞ ،
اَ : ٫يا َٖ ْب َض الل ِه  ،ؤ ِ ّص ِبل َّري ؤ ْظ ِغر ٣ُ ٞ ،ل ُذ ل ُه ُّ ٧ :شل َما ج َغي ِم ًْ ؤ ْظ ِغ َِ ٥م ًَ ِؤلا ِب ِل َ ،وال َبِ ٣غ َ ،والَ ٛى ِم ،
ٍ
َ َ َ َ َ ْ َ َّر َ َ
َ ُ ْ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ُت َ َ َ َ َ ُ ُ َّر ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ
ً
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َّر
ي٣ٞ ، ٤ا : ٫يا ٖبض الل ِه  ،ال حؿته ِؼت ِبي ٣ٞ ،لذ ِ :ب ِوي ال ؤؾته ِؼ ِبٞ ٪إزظٍ ٧له ٞ ،اؾخا٢ه ٞلم يترِ ٥مىه قيئا ،
والغ ِِ ٢
َّر َ ُ َ ْ َ
َ ْ
َّر ْ ُ َ َ
َ
َ
َ ْ
َ ْ ُ َ ()
الصخ َغة ٞ ،س َغ ُظىا يمكىن"
الل ُه َّرم ِ ٞة ْن ْ ٦ى ُذ َٗ ٞل ُذ ط ِل َْ ٪اب ِخَ ٛاء َو ْظ ِه َٞ ، ٪اُ ٞغ ْط َٖ َّرىا َما ه ْد ًُ ِِ ٞيه ٞ ،اه ََ ٟغ َظ ِذ
بن ٨ٞغة الخهاع/اإلادىت وما ٢ض هجم ٖجها مً اؾخضٖاء إلاا َى في الؼمً اإلااضخي جمشل خل٣ت ونل ٢ىيت
جغبِ الٖ ًٟىض ق٨غر بؿيا ١الخضيض؛ ٟٞي الازىحن زغوط/ؾٟغ زم ونى ٫بلى م٩ان ،زم خهاع وما اؾخدبٗه،
ل ً٨في مًمىن الخضيض هجض ؤن خ٩ايخه جهل بلى لخٓت جىىيغ/اهٟغاط للٗ٣ضة/ػوا ٫لؤلػمت يؿاٖض ٖلحها ٖمل
نالر ،صٖا ٧ل واخض مً الشالزت به عبه ٩ٞان ً
ؾببا لىجاة ال جخد٧ ٤٣املت وال حكمل بمٓلتها الجمي٘ بجهض ٞغصر،
ً
ظميٗا؛ ٞلىال نالح الشالزت واٖتراٞهم وهضمهم ما زغظىا ٧لهمٖ ،لى الٗ٨ـ في ٖ ًٞؼ الضيً ق٨غر
بل بخٗاون مجهم
ً
ً
جب٣ى ألاػمت ٖلى خالها ،في اخخياط ؤ٦يض إلاسلو ظمعي ،وليـ واخضا بٗيىه ياصر َظٍ اإلاهمت؛ بطا في الل٣اء بحن
الازىحن:
 ؤػمت/خهاع ٢يام ٧ل واخض بضوع الغاور اإلاؿترظ٘ لخجغبت زانت ٧اثً في الؼمً اإلااضخي.ً
زاهُا :ميان "ػطؿت العىاًت املطهعة" في مىخبت الؼطز
ومً ؾيا ١الخضيض الىبىر جخدغ ٥ججغبت ٖؼ الضيً ق٨غر الٟىيت لخٗاه ٤ؤزىاث لها في ٖالم الغوايت؛ بن
الخىظه الىا٢عي لها والخخام اإلاٟخىح اإلاترجب ٖلحها الظر يٟطخي بلى ؾاا ٫ييكض اإلاؿخ٣بل (ماطا بٗض؟) يًٗها في
1945م والغباٖيت التي ج٣ىم ٖلحها
مىُ٣ت الخ٣اء م٘ "ال٣اَغة الجضيضة" لىجيب مدٟىّ؛ ٞبالى٢ىٖ ٝىض ػمً جإليٟها
أجَتا فًتك اإلجارة ،حديث رقم ٕٕٔٔ ،موسوعة احلديث النبوي
ٔ  -البخاري (زلمد بن إمساعيل) ،صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب من استأجر ً
الشريف اإللكًتونية.www.islamweb.net/hadith ،
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شخهياتها :مذجىب ٖبضالضايم ،مإمىن عيىان ،ؤخمض بضيغٖ ،لي َه ،وم٘ خغ٦ت الؿغص واإلاىدجى الهابِ لٗضص
مً شخهياجه ،ؤمشا :٫مذجىب ٖبضالضايم ،واإلاغؤة بخؿان شخاجت ( ) هجض ؤن الٗملحن ً
مٗا في اجهالهما بؿيا١
وا٢عي يخمشل في البيئت الاظخماٖيت اإلاهغيت في ْغ ٝػماوي مدضص ي٣ضمان ما يم ً٨حؿميخه ً
ًّالا
اؾدبا٢يا ؤو
ؾغصا
ً
بعَانا إلاا ؾيإحي بٗض ( ) ٣ٞاَغة مدٟىّ الجضيضة اإلاىظىصة في ٖىىاجها جسالً ٠
جماما جٟانيل ٖاإلاه الٟجي مً
1952م
صازله؛ بجها حؿعى بلى اإلايالص والخغوط مً عخم ما في الخايغ ومالبؿاجه الؿلبيت؛ وفي جاعيش ٢غيب َى يىليى
ً
وظىصا في صازل ٞىه وب٣يذ
حؿعى َظٍ ال٣اَغة الجضيضة بلى ؤن ج٩ىن ،وٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة ٖىض ق٨غر لم هجض لها
خبيؿت الٗىىانَ ،ظٍ الٛغٞت جخٛيا البىاء وجغظى الىظىص في ػمً ٢غيب و ٘٢بٗض زغوط َظا الٗالم الٟجي بشالر
2011م؛ بن الهىعة الاؾخٗاعيت ال٩ليت ًبطا التي ي٣ىم ٖلحها َظا الٗمل يإحي ً
مىاػيا لها ق٩ل
ؾىىاث؛ ؤر في 25يىايغ
()
ؾغصر ؾمخه الاؾدبا ١يغسخ له زخام الٗمل اإلاٟخىح ،وَظا التر٦يب الاؾخٟهامي اإلاخىلض ٖىه (وماطا بٗض؟) الظر
يبدض ًٖ مؿخ٣بل بمسلو يؼيل ً
آزاعا ؾلبيت في اإلاًاعٕ/الخايغ وفي اإلااضخي  ،وَظٍ مٟاع٢ت؛ ٗٞلى الغٚم مً ٢يام
شخهياث الغوايت ألاعبٗت بضوع واخض َى الغاور اإلاؿخدًغ مً ػمً مطخى ٞةهىا هجض ؤن َظا الٗالم الٟجي في ق٩له
ال٨لي ي٣ضم ما يم ً٨حؿميخه ظغؽ بهظاع لهاوعي ألاػمت في الخايغ ،وطل ٪بالخدامه الكضيض مٗه زاعط خضوص
الًٟ؛ ٞخضَىع ألاويإ ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىياث مً اظخماٖيت وا٢خهاصيت وز٣اٞيت وحٗليميت الظر يكحر بليه وكإث
ٚالب في الٟهل الغاب٘ يا٦ض خالت الالخدام ال٣اثمت َظٍ؛ لظا ٞةن َظا ال ًٟيغجضر زياب اإلاخىبئ بغص ٗٞل مخى٘٢
ً
2011م.
2008م الظر ْهغث ٞيه الغوايت في يىايغ
خضوزه مؿخ٣بال ،وَظا ما خهل بٗض ؾىىاث مٗضوصاث مً الٗام
وجمشل َظٍ الهيٛت الاؾخٟهاميت (وماطا بٗض؟) ٦ظل ٪خل٣ت ونل ججم٘ ق٨غر ب٩ل مًٚ :اصة الؿمان في
عوايتها "بحروث ، ) ("75وزحرر قلبي في عوايخه "مىث ٖباءة"( )  ،وحٗض "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" ٖلى ما يبضو مهضع
جإزحر في ٖمل ؤحي بٗضَا َى "ؤيام الىىاٞظ الؼع٢اء" لٗاصٖ ٫همذ ( ).
بن الخغ٦ت الضعاميت لصخهياث "بحروث "75الخمؿت جً٘ ٖملها في مها ٝعئيت ٞىيت عمؼيت إلاا يمً٨
حؿميخه ألاؾباب/اإلا٣ضماث التي ؤونلذ بلى ٖا٢بت مإؾاويت جمشلذ في الخغب ألاَليت اللبىاهيت التي صاعث عخاَا مىظ

ٔ  -انظر :صليب زلفوظ ،القاىرة اجلديدة ،طبعة دار هنضة مصر بالقاىرة ،دون تاريخ.
ٕ  -اإلرىاص ( )Foreshadowingوسيلة يتم هبا التلميح إيل واقعة أو موقف سوف حيدث يف ادلستقبل.
 انظر :جَتالد برنس ،ادلصطلح السردي ،ترصبة :عابد خزندار ،صٓ.ٜٖ  -يراجع بشأن االستباق ( )Prolepsisجَتار جينيت ،خطاب احلكاية ،ترصبة :زلمد معتصم وآخرون ،ص  ،ٚٚ ،ٚٙالطبعة الثانيةٜٜٔٚ ،م ،اجمللس
األعلى للثقافة ،القاىرة .
ٗ  -انظر :غادة السمان ،بَتوت ٘ ،ٚالطبعة اخلامسةٜٔٛٚ ،م ،منشورات غادة السمان ،بَتوت.
٘  -انظر :خَتي شليب ،موت عباءة ،طبعة ٕٓٓٓم ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة.
 - ٙانظر :عادل عصمت ،أيام النوافذ الزرقاء ،الطبعة األوىلٕٜٓٓ ،م ،دار شرقيات ،القاىرة.
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1975م ،ؤر بٗض ٖام واخض  ِ٣ٞمً جإليٚ ٠اصة لغوايتها ( ) ،ؤما زحرر قلبي في "مىث ٖباءة" ٞةهه ي٣ضم
الٗام
مٗالجت ها٢ضة للمجخم٘ اإلاهغر وما َغؤ ٖلى الصخهيت اإلاهغيت مً ٖىامل ؾلبيت ؤنابتها مىظ الىه ٠الشاوي مً
ً
ًّالا
مٟهليا جغً ٥
ؤزغا ٢ىيا في جماؾ ٪ألاؾغة اإلاىظىصة في
ظاٖال مً مىث ظماٖ ٫بضالىانغ خضزا
ال٣غن الٗكغيً،
ٍ
صازل الغوايت ،ؤال وهي ؤؾغة خكلت التي يغمؼ بها بلى الجماٖت اإلاهغيت في ؾيا ١الىا ،٘٢و٢ض ؾلِ ٖبر عاويه الًىء
بكضة ٖلى ألاػمت/الٗ٣ضة ،ؤال وهي الخالت الؿياؾيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت اإلاهغيت في الؿبٗييياث مً ال٣غن
اإلااضخي وؾياؾاث الاهٟخاح التي ؤ٢غَا وباع٦ها هٓام الؿاصاث آهظا ٥وؤًٞذ في جهايت اإلاُا ٝبلى ج٦ ٪٨ٟيان َظٍ
ألاؾغة ،التي لم يٗض لها ؤزغ في صازل الغوايت وال نىث ُيؿم٘؛ لم يٗض با٢يا مجها بال بيذ ٞاع ٙليـ به ؤخض ،يبضو
ً
مكابها مىُى ١وكإث ٚالب في ٞهل "ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة" ألازحر وخضيشه ًٖ
َظا الخ ٪٨ٟفي زخام ٖمل قلبي
ً
اجهياع البىاء الاظخماعي اإلاهغر؛ ٦إهىا بطا ؤمام هُ٣ت نٟغ ،ولخٓت نمذ جاقغ إلاا بٗضَا ،في بَاع ٖمل َغفي
()
زىاثيت (الٟٗل وعص الٟٗل)
وال يبخٗض ٖاصٖ ٫همذ في "ؤيام الىىاٞظ الؼع٢اء" ًٖ َظا الخماؽ م٘ الىا ٘٢اإلاهغر ،الظر ظٗل مً
ؾخيىياث ال٣غن اإلااضخي هُ٣ت اهُال ١له ،ومً خضر مٟهلي في صازل ٖاإلاه الظر ؤبضٖه مدُت ٖبىع بلى مإؾاة
ب٣يذ جل٣ي بٓاللها ٖلى ألاؾغة الٟىيت التي ٧اهذ حؿ ً٨بخضي مضن الضلخاَ/ىُا؛ ٞبالىٓغ بلى نىث الغاور
1970م -
اإلاخدضر بًمحر اإلاخ٩لم (ؤها) هجضٍ يؿلِ ؤيىاء ؾاَٗت ٖلى مىث الخاٞ ٫ااص في خغب الاؾخجزا ٝؾىت
وهي الؿىت التي ماث ٞحها ظماٖ ٫بضالىانغ -ويىٓغ بلى َظا الخضر بىنٟه ٢انمت ْهغ في خياة ألاؾغة وفي
1967م وو٢ذ ؤلاٚاعاث التي ٧اهذ
جماؾ٨ها ٞيما جال طل ٪مً ؤخضار ،وجب٣ى الىىاٞظ الؼع٢اء التي حكحر بلى خغب
ماى يؿخظ٦غٍ
جض ٘ٞبلى َظا الؿلى ٥بٛيت الخمىيه ٖلى الٗضو اإلاٛحر بقاعة عمؼيت وواٗ٢يت في الى٢ذ طاجه ٖلى ػمً ٍ
2009م ،وٞحها ٦ما في عوايت
ويؿخدًغٍ طل ٪البُل اإلاخ٩لم بًمحر ألاها؛ بن ػمً زغوط َظٍ الغوايت بلى الىىع َى
قلبي مى٨ٞ ٠٢غر ها٢ض مً الىىٕ اإلاهاظم إلاىٓىمت ألا٩ٞاع وال٣يم التي َٛذ ٖلى وا ٘٢الجماٖت اإلاهغيت مىظ
ؾبٗييياث ال٣غن اإلااضخي ،م٘ صعظت مً الاهدياػ الًمجي لؼمً ؾابٖ ٤لحها ،ل ً٨بالىٓغ بلى ٖؼ الضيً ق٨غر هجضٍ

ٔ  -انظر :عبد العزيز شبيل ،الفن الروائي عند غادة السمان ،صٖٖ ،الطبعة األويلٜٔٛٚ ،م ،دار ادلعارف ،تونس.
ٕ  -إن الوصول إىل ىذه احلالة الصفرية اليت تنشأ فنًا تعٍت – إىل حد كبَت – أن سياق الفن قد استكمل عملية اذلدم ذات ادلنطلق الثوري؛ إنو يفكك /يفند
سلاصما سلبياتو لصاحل مستقبل منشود ،ىذه العدمية (الصفر ) اليت تتغيا حضورا (بناء ) ديكن أن نرمز إليو بالرقم (ٔ) الذي ديثل داللة وجود تقرب
احلاضر
ً
ىذا الفن شلا ديكن تسميتو بأدب الثورة الذي يعتمد منط ًقا ىجوميًّا على مكونات اللحظة احلاضرة يف سبيل التأسيس لواقع جديد مغاير ،و يدخل مع ىذه
اللحظة يف عبلقة تقوم على الضد يف معظم ذبلياتو..
 انظر  :سيد البحراوي ،قضايا النقد واإلبداع ا لعريب ،من ص ٕ٘٘ إىل ص ،ٕ٘ٚطبعة ٕٕٓٓم ،سلسلة كتابات نقدية ،اذليئة العامة لقصور الثقافة،القاىرة.
.
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و ٤ٞمىُى ١وكإث ٚالب يً٘ الخ٣بت الىانغيت والؿاصاجيت في محزان الى٣ض؛ يضيجهما ً
مٗا ويىٓغ بلحهما بىنٟهما
يخدمالن وػ ًعا في َظا الاجهياع الظر ؤناب الجؿض اإلاهغر وبل ٜطعوجه بالخإ٦يض في الٗ٣ض ألاو ٫مً ألالٟيت الشالشت.
ً
بطا ٞةن الهيٛت الىاٗ٢يت لٛغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة وجماؾها م٘ الخالت اإلاهغيت وخغ٦تها الخاعيسيت في الىه٠
الشاوي مً ال٣غن الٗكغيً وابخٛاءَا مؿخ٣بال لم يإث بٗض يٟخذ هىاٞظ َظا الٗالم الٟجي ٖلى ججاعب ٞىيت جخ٣اعب
مٗه ليضزل الازىان ً
مٗا ٞيما يم ً٨حؿميخه ٖال٢ت حكبيه ظماليت ،بحن َغٞحها مؿاخاث اجٟا ١ومىاَ ٤ازخالٝ
ً
جبٗا لخهىنيت ٧ل ججغبت:
 مكبهٚ :غٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة. مكبه به" :ال٣اَغة الجضيضة"" ،بحروث" ،"75مىث ٖباءة"وهي في الى٢ذ هٟؿه حٗض مكبها به باليؿبت بلى ٖمل جا ٫لها مً خيض ػمً الٓهىع:
 مكبه" :ؤيام الىىاٞظ الؼع٢اء" -مكبه بهٚ" :غٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة".

ً
بن َظٍ الٗالمت الغواثيت بطا جخسظ مىٗ٢ها/م٩اجها في هو الؿغص الٗغبي وٞهمها ييب٘ مً َبيٗتها الخٗال٣يت،
ؤر في اجهالها بالؿابٖ ٤لحها ً
ػمىا والالخ ٤آلاحي بٗضَا ،وم٩اجها َظا يخدضص مً زال:٫

 ق٩ل الخياع ألاصبي الظر جيخمي بليه ،ؤال وَى الخياع الىا٢عي. البييت التر٦يبيت لها ٖلى اإلاؿخىي الك٨لي ممشلت في آليت الاؾترظإ اإلاٗخمضة مً ٢بل الغاور واإلااصيً لضوعٍ؛ بط جإحيبىنٟها ً
مهاصا َّر
ٞىيا لهيٛت حؿائليت جيكإ مً مىُ٣ت الخل٣ي ،وجإزظ بلى مؿخ٣بل ي ٘٣زاعط خضوص َظا الٗالم الٟجي،
ؤال وَى (ماطا بٗض؟).
ً
بن َظا الخيِ الىانل بطا بحن الك٩ل (آليت الاؾترظإ صازل الغوايت) واإلاًمىن (ؾاا ٫اإلاؿخ٣بل :ماطا
بٗض؟ آلاحي مً مى ٘٢اإلاخل٣ي) يجٗلىا بهضص ما يم ً٨حؿميخه خ٣ل ؾغصر  -باإلٞاصة مً مهُلر الخ٣ى ٫الضالليت
في ٖلم الضاللت  -جىبذ ٞيه ؤشجاع ؾغصيت ٖضة جيخمي بلى َظا الخياع الىا٢عي مً ظاهب ،وجً٘ البيئت الاظخماٖيت
الخاعظيت ال٣غيبت بهياٚاث واضخت صازل ٖىالم ال ًٟفي صاثغة مٗالجاتها الجماليت مً ظاهب آزغ ؛ لخٟغػ بٗض
طل ٪في وعي ال٣اعت َظٍ الهيٛت الدؿائليت ال٣ل٣ت التي جيكض اإلاؿخ٣بل ً
جبٗا إلاُٗياث الٗمليت الؿغصيت ومالبؿاتها
مً الضازل.
وبالٗىصة بلى ٚغٞت ق٨غر للٗىايت يدبحن ؤن حٛييبها اإلاخٗمض في ٖاإلاه الٟجي باإلنغاع ٖلى َظٍ الخاجمت
اإلاٟخىخت يجٗلها الصخهيت الخامؿت التي يم ً٨ونٟها بإجها الخايغ ق٨ال ٖلى مؿخىي الهيٛت اللٛىيت الٓاَغة
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في ًٞاء الغوايت ،ل٨جها الٛاثب بالٟٗل وبالخإزحر ؤر باإلاًمىن؛ بن ؾلى ٥ألاعبٗت وؤخالمهم ومهحرَم يضٖى بلى
الخ٨م ٖلى َظٍ الخالت الؿغصيت بإجها ها٢هت ٚحر م٨خملت ،و٦مالها ال ي٩ىن بال بىظىص َظٍ الصخهيت الغمؼ وؤصائها
ً
لضوعَا ،ؤال وهي ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة؛ بطا هدً بهضص مًاعٕ ها٢و/مإػوم في صازل ال ًٟيخُل٘ بلى مؿخ٣بل
زاعظه ي٨خمل به ،وفي جُلٗه َظا عخيل ب ًٟق٨غر بلى ما َى ٖالمي؛ بهه يٗاه ٤نمىيل بي٨يذ في مؿغخيخه ألازحرة
"في اهخٓاع ظىصو"؛ بن جىاو ٫مؿاثل الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص ،واٞخ٣اص الخلم ،ووعَت الىا ٘٢ومدىخه التي ججلذ ً
ٞىا في
ً
ً
مٗاصال ً
ٖغبيا لصخهيت
ٞىيا ز٣اٞيا
الخهاع ،واهخٓاع ما ال يإحي يجٗل مً ٚغٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة
ظىصو/الخلم/اإلاسلو في ٖمل نمىيل بي٨يذ ،وعبما ٧ان في نياٚت َظٍ اإلاؿغخيت في ال ًٟالٗالمي اؾخلهام إلاا َى
صيجي ؤنيل في الش٣اٞت اإلاؿيديت يٗالج ويٗيت اإلاؿيذ ومٗخ٣ض اإلاىدؿبحن بلى َظٍ الكغيٗت ججاَه؛ بىنٟه في وي٘
اإلاى٣ظ/اإلاسلو الظر يٖ ٘٣ليه مؿئىليت جد٣ي ٤الغاخت والؿٗاصة للبكغيت ،يبضو طل ٪في جُل٘ شخىم اإلاؿغخيت
بلى الؿماء في ٖمل بي٨يذ ،وما يىُىر ٖليه طل ٪الؿلى ٥مً عمؼيت واضخت ،حكحر بلى َبيٗت َظٍ الىٓغ لىبي هللا
اإلاؿيذ في مٗخ٣ضَم الخالي ،ويكحر ٦ظل ٪بلى جُل٘ الٗىهغ البكغر بلى ظىخه اإلا٣ٟىصة التي زغط مجها ويدً بلى
الٗىصة بلحها ً
َغبا مً ٚغبت واٗ٢ه ٞى٧ ١ى٦ب ألاعى ( ).
كائمت امللازض واملطاظع
 - 1ص.ببغاَيم ؤهيـ ،صاللت ألالٟاّ ،الٟهل الخام بإٖغاى الخُىع الضاللي ،مً َبٗت م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت ،صون
جاعيش.
2002م ،الهيئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت ،ال٣اَغة.
 - 2ص.ؤخمض ؤبى ػيض ،الىا ٘٢وألاؾُىعةَ ،بٗت
1993م ،صاع آلاصاب ،بحروث.
 - 3بصواع الخغاٍ ،الخؿاؾيت الجضيضة ،الُبٗت ألاولى،
 - 4ص.الؿٗيض مدمض بضور ،مؿخىياث الٗغبيت اإلاٗانغة في مهغَ ،بٗت صاع اإلاٗاع ٝبال٣اَغة ،صون جاعيش.
 - 5البساعر (مدمض بً بؾماٖيل) ،صخيذ البساعر  ،مىؾىٖت الخضيض الىبىر الكغي ٠ؤلال٨تروهيت،
www.islamweb.net/hadith
 - 6ظىهازان ٧لغٞ ،غصيىان صر ؾىؾحر (ؤنى ٫اللؿاهياث الخضيشت وٖلم الٗالماث) ،جغظمت :صٖ.ؼ الضيً بؾماٖيل،
2000م ،اإلا٨خبت ألا٧اصيميت ،ال٣اَغة..
َبٗت
1997م ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت،
 - 7ظحراع ظيىيذ ،زُاب الخ٩ايت ،جغظمت :مدمض مٗخهم وآزغون ،الُبٗت الشاهيت،
ال٣اَغة .
ٔ  -انظر :صمويل بيكيت ،مسرحية "يف انتظار جودو" ،ترصبة :فايز إسكندر ،نسخة إلكًتونية على موقع الكتب اإللكًتونية على شبكة ادلعلومات الدولية
www.4shared.com
.
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2005م ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت،
 - 8ظحراعص ؾخحنٞ ،هم الاؾخٗاعة في ألاصب ،جغظمت :مدمض ؤخمض خمضَ ، ،بٗت
ال٣اَغة.
2003م ،اإلاجلـ ألاٖلى
 - 9ظحرالض بغوـ ،اإلاهُلر الؿغصر ،جغظمتٖ :ابض زؼهضاع ،مهُلر  ،الُبٗت ألاولى،
للش٣اٞت ،ال٣اَغة.
2000م ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.
 - 10زحرر قلبي ،مىث ٖباءةَ ،بٗت
1992م ،صاع
 - 11عوبغث سخي َى ،٫هٓغيت الاؾخ٣با ،٫جغظمت :عٖض ٖبض الجليل ٖىاص ،مً  ،الُبٗت ألاولى،
الخىاع لليكغ ،الالط٢يت.
2001م ،صاع آلاٞا١
َ1421ـ،
 - 12ص.ؾمحر ؾٗض حجاػر ،هٓغياث مٗانغة في جٟؿحر ألاصب ،الُبٗت ألاولى،
الٗغبيت ،ال٣اَغة.
 - 13ؾيض البدغاورً٢ ،ايا الى٣ض وؤلابضإ الٗغبيَ ،بٗت2002م ،ؾلؿلت ٦خاباث ه٣ضيت ،الهيئت الٗامت
ل٣هىع الش٣اٞت ،ال٣اَغة.
2002م ،صاع الهاوي ،ال٣اَغة
َ1423ـ،
 - 14ص.ؾيض ُ٢ب وآزغونٞ ،لؿٟت الغمؼ ،الُبٗت ألاولى،
َ1423ـ2003،م ،صاع الهاوي ،ال٣اَغة.
 ؤلاصعا ٥الجمالي ،الُبٗت ألاولى،1994م ،اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ،
 - 15قا٦غ الىابلسخي ،ظمالياث اإلا٩ان في الغوايت الٗغبيتَ ،بٗت
بحروث.
2010م ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة
 - 16قا٦غ ٖبض الخميض ،ال ًٟوالٛغابتَ ،بٗت
1985م ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب،
 - 17ص.نالح ًٞل ،بالٚت الخُاب وٖلم الىو ،الُبٗت الشاهيت
ال٣اَغة.
 - 18نمىيل بي٨يذ ،مؿغخيت "في اهخٓاع ظىصو" ،جغظمتٞ :ايؼ بؾ٨ىضع ،وسخت بل٨تروهيت ٖلى مى٘٢
ال٨خب ؤلال٨تروهيت ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضوليت www.4shared.com
2009م ،صاع قغ٢ياث ،ال٣اَغة..
ٖ - 19اصٖ ٫همذ ،ؤيام الىىاٞظ الؼع٢اء ،الُبٗت ألاولى،
1987م ،صاع اإلاٗاع ،ٝجىوـ.
ٖ - 20بض الٗؼيؼ قبيل ،ال ًٟالغواجي ٖىض ٚاصة الؿمان ،م ،33الُبٗت ألاولي،
1995م ،صاع اإلاٗاع،ٝ
 - 21صٖ.بض الهاصر الؿيض ٖبضٍ وصٞ.اعو ١الؿيض ٖشمان ،ؾي٩ىلىظيت ال٣غاءةَ ،بٗت
ال٣اَغة.
2003م ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت
 - 22صٖ .ؼ الضيً بؾماٖيل ،ال ًٟوؤلاوؿان ،مً م 21بلى مَ ،23بٗت
لل٨خاب ،ال٣اَغة..
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2008م ،صاع قغ٢ياث ،ال٣اَغة.
ٖ - 23ؼ الضيً ق٨غرٚ ،غٞت الٗىايت اإلاغ٦ؼة ،الُبٗت ألاولى،
2002م ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.
 - 24صٖ .ؼث مدمض ظاص ،هٓغيت اإلاهُلر الى٣ضرَ ،بٗت
1987م ،ميكىعاث ٚاصة الؿمان ،بحروث.
ٚ - 25اصة الؿمان ،بحروث ،75الُبٗت الخامؿت،
 - 26صٞ.خذ هللا ؤخمض ؾليمان ،ألاؾلىبيت :مضزل هٓغر وصعاؾت جُبي٣يتَ ،بٗت1997م ،م٨خبت
آلاصاب ،ال٣اَغة.
٦ - 27الوؽ بغيى٨غ ،الخدليل اللٛىر للىو ،جغظمت :ص.ؾٗيض خؿً بدحرر ،مً الُبٗت ألاولى2005،م،
ماؾؿت اإلاسخاع ،ال٣اَغة.
1997م ،اإلاهغيت الٗاإلايت لليكغ (لىهجمان)،
 - 28ص.لُٟي ٖبض البضي٘ ،التر٦يب اللٛىر لؤلصب ،الُبٗت ألاولى،
ال٣اَغة.
 - 29مدمض زُابي ،لؿاهياث الىو (مضزل بلى اوسجام الخُاب) ،الُبٗت ألاولى1991،م ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
الٗغبي ،بحروث.
 - 30ص.مدمض ٖبض اإلاُلب ،البالٚت وألاؾلىبيت ،الُبٗت ألاولى1994،م ،اإلاهغيت الٗاإلايت لليكغ
(لىهجمان) ،ال٣اَغة
1997م ،اإلاهغيت الٗاإلايت لليكغ (لىهجمان) ،ال٣اَغة.
 البالٚت الٗغبيت٢ :غاءة ؤزغي ،بييت الاؾخٗاعةَ ،بٗت1996م ،صاع الكغو ،١ال٣اَغة.
َ1416ـ،
مىاوعاث الكٗغيت ،الُبٗت الشاهيت،
1996م ،اإلاهغيت الٗاإلايت لليكغ
 - 31ص .مدمض ٖىاوي ،اإلاهُلخاث ألاصبيت الخضيض (معجم وصعاؾت)َ ،بٗت
(لىهجمان) ،ال٣اَغة.
2003م ،ؾلؿلت ٖالم
َ1423ـٞ ،برايغ،
 - 32ص .مدمض ٢اؾم ٖبض هللا ،ؾي٩ىلىظيت الظا٦غةَ ،بٗت طر الٗ٣ضة
اإلاٗغٞت ،ال٩ىيذ.
 - 33مدمىص ؤمحن الٗالم ،الىعي والىعي الؼاث ،٠بنضاعاث مىخضي م٨خبت ؤلاؾ٨ىضعيت ،صون جاعيش.
2002م ،صاع الىٞاء،
 - 34ص .مغاص ٖبض الغخمً مبرو ،٥آلياث اإلاىهج الك٨لي في ه٣ض الغوايت ،الُبٗت ألاولى،
ؤلاؾ٨ىضعيت.
2003م ،اإلاجم٘ الش٣افي
 - 35ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،ماصة :ؤصب ،اإلاىؾىٖت الكٗغيت ؤلال٨تروهيت ،بنضاع
الٗغبي ،ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة.
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1990م ،وػاعة الش٣اٞت،
 - 36ميساثيل بازخحن ،ؤق٩ا ٫الؼمان واإلا٩ان في الغوايت ،جغظمت :يىؾ ٠زالَ ،ٝبٗت
صمك.٤
 - 37هجيب مدٟىّ ،ال٣اَغة الجضيضةَ ،بٗت صاع جهًت مهغ بال٣اَغة ،صون جاعيش.
2010م ،صاع هيىىي لليكغ.
 - 38ياؾحن الىهحر ،الغوايت واإلا٩انَ ،بٗت
Mark Currie, Postmodern Narrative Theory, General Editor, Gulian Wolfreyes - 39
 - 40صاثغة اإلاٗاع ٝالٗاإلايت ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضوليتwww.wikipedia.org ،
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الاعتران العى ري وؤزطه في السضاػاث الىحىٍت
ز.ؤػامت محمس مىس ى عبسالطظاق  /ظامعت مام محمس بً ػعىز ػالمُت ـ الؼعىزًت ـ
امللخم
ل٣ض ؤزظث الضعاؾاث الىدىيت ؤهماَا مسخلٟت في ٖغى ؤؾاليبها وؤق٩الها مجها:آلاعاء والاٖتراياث الىدىيت التي
٧اهذ لها ؤَميت ٦بحرة في بزغاء الضعؽ الىدىر  ،وطل ٪إليًاح ما وَم ٞيه اإلاخ٣ضمىن ومىا٢كت آلاعاء الىدىيت
وجغظيدها م٘ الاؾخضال ٫الٗ٣لي ؤو الى٣لي.
ٌض
ؤمغ ٌض
ويالخٔ ؤن حٗضص ألاوظه في بٌٗ اإلاؿاثل الىدىيت ،وجدليل ؤخض الٗىانغ التر٦يبيت ٌض
قاج٘ ومإلى ٝفي الضعاؾاث
الىدىيت ،ومً َىا اٖخاص الباخض ؤو ال٣اعت ؤؾاليب الجىاػ والاٖتراى ٖىض الىداة ،وَ٨ظا قإ الجىاػ في جدليلهم
و٦ثر ألازظ والاٖتراى بالترظيذ والخًٗي ٠والغ ٌٞفي خىاعَم.
وؾبب الاٖتراى والخٗضص في الخدليل الىدىر ٖىض ٦شحر مً الىداة ألمغيً:
ّ
الؿيا٢يت التي يدك٩ل مجها اإلاٗجى.
اإلاُٗياث
َبيٗت اإلاخل٣ي مً خيض الخ٩ىيً الُٟغر واإلا٨دؿب.
ولهظا ٧ان الٗلماء ألاواثل يٗخمضون ٖلى الؿمإ ٦مهضع ؤؾاسخي ٩ٞ ،ان ظلهم يإزظ به ويٗخمض ٖليه في بزباث
حجخه لؤلخ٩ام الىدىيت ٞيسخاع ما يغاٍ صخيدا ويٗترى ٖلى ما ال يغى به
ؤَميت الاٖتراى وؤزغٍ في الضعاؾاث الىدىيت:
الاٖتراى في اللٛت مهضع للٟٗل الخماسخي ( اٖترى ) وعص مٗىاَا في اإلاٗاظم اللٛىيت بمٗان ٦شحرة ؤَمها  :الخاثل،
واإلاى٘ ،والغص .
٢ا ٫الجىَغر (  " :)1واٖترى الصخيء ناع ٖاعيا ٧الخكبت اإلاٗتريت في الجهغ ،ي٣ا : ٫اٖترى الصخيء صون الصخيء ؤر
خا ٫صوهه .واٖترى الٟغؽ في عؾىه لم يؿخ٣م ل٣اثضٍ " .

( ) 1اجلوىري،إمساعيل بن ضباد ،الصحاح  :من ض-ي  ،دار احلضارة العربية ـ بَتوت ،م ٕ.ٜٛ/
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و٢ا ٫ابً ٞاعؽ في مجمل اللٛت (  ":)1واٖترى ٞالن ٖغضخي ،بطا وٞ ٘٢يه  .وحٗغى ٞالن لي بما ؤ٦غٍ وحٗغى
إلاٗغوفي .وحٗغى الصخيء بطا ٞؿض وَى ٢ى ٫لبيض:
ْ ُ َ ْ َّر َ ْ ُ
كغ وانل ُز َّرلت َ
َول ُّش
ن َّرغ ُامها ( )2
نل ُه
ٞا ُ٘٢لباهت مً حٗغى و
ِ ِ
و٢ا ٫الٟحروػباصر (  ":)3والاٖتراى اإلاى٘  ،واٖترى الٟغؽ في عؾىه  :لم يؿخ٣م ل٣اثضٍ".
ومً زال ٫الخٗغيٟاث الؿاب٣ت هجض ؤ٦ثرَم مجمٗحن ٖلى اإلاى٘ والغص في حٗغي ٠الاٖتراى لٛىيا.
وٖلى َظا وؿخُي٘ ؤن وٗغٞه انُالخا:عص الخ٨م الىدىر لخىييده ؤو جدؿيىه ؤو لخى٦يض ال٨الم.
و٢ض ٖغٞها بٌٗ الىداة " :بإجها التي حٗترى بحن قيئحن مخالػمحن لخى٦يض ال٨الم ؤو جىييده ؤو جدؿيىه  ،وج٩ىن
طاث ٖال٢ت مٗىىيت بال٨الم الظر اٖتريذ بحن ظؼؤيه وليؿذ مٗمىلت لصخيء مىه " ( )4
والاٖتراى له ؤزغ بال ٜوؤَميت ٦بحرة في الضعاؾاث الىدىيت لي٨ؿبها جهغٞا في ال٣ى ،٫ومغوهت في ألاؾلىب وحؿهيال
ٖلى الضاعؾحن والباخشحن للىنى ٫بلى مٗغٞت ه٣اٍ الازخال ٝوجضاعؾها بإؾلىب ؾهل ومبؿِ.
وفي طل ٪ي٣ى ٫ابً ظجي ثَ 392ـ  " :اٖلم ؤن َظا ال٣بيل مً َظا الٗلم ٦شحر ٢ ،ض ظاء في ال٣غآن  ،وٞهيذ الكٗغ،
ومىشىع ال٨الم.وَى ظاع ٖىض الٗغب مجغي الخإ٦يض ٞ ،لظل ٪ال يكى٘ ٖلحهم وال يؿدى٨غ ٖىضَم ،ؤن يٗترى به بحن
الٟٗل وٞاٖله ،واإلابخضؤ وزبرٍ ،وٚحر طل ٪مما ال يجىػ الٟهل ( مىه ) بٛحرٍ بال قاطا ؤو مخإوال)5 ( .
ويٗض الاٖتراى مً اإلاهُلخاث ؤو اإلاىيىٖاث اإلاهمت في الضعاؾاث الىدىيت اإلاٗانغة لضعاؾت اٖتراياث وآعاء
الٗلماء الىدىيحن وؤؾباب الخالٞ ٝيما بيجهم ٖلى الضليل الىدىر وَى ما يمى٘ به اإلاٗترى اؾخضال ٫اإلاؿخض٫
بضليله .
ومً ؤٚغاى الاٖتراى في ٧ل طل ٪ج٣ىيت ال٨الم ؤو جدؿيىه وطل٧ ٪الخىعيت في ٢ىله حٗالى  ":ويجٗلىن هلل
البىاث ؾبداهه ولهم ما يكتهىن ")6 ( .
( ) 1فارس ،أضبد بن فارس بن زكريا اللغوي  ،رلمل اللغة  :تح :زىَت سلطان ،ط ، ٔ/مؤسسة الرسالة ،م ٖ. ٜٙ٘/
2
طماس ،دار ادلعرفة  ،بَتوت،طٕٕٓٓٗ ،م ،ص ٜٔٓ
( ) البيت من الكامل التام لـ لبيد بن ربيعة .يف ديوانو :اعتٌت بو وشرحو :ضبدو ّ
( ) 3الفَتوزبادي ،رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب ،القاموس ا﵀يط ،دار الفكر  ،بَتوت  ٖٜٔٛ ،ىـ،م ٕ.ٖٖٙ-ٖٖ٘/
( ) 4ابن الحاجب،أبو عمرو جمال الدٌن عثمان بن أبً بكر بن ٌونس ،الكافٌة فً النحو :دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1982 ،
م،م.258-257/2
والسٌوطً ،أبو الفضل عبدالرحمن بن أبً بكر بن محمد جالل الدٌن  ،همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع فً علم العربٌة:
دار المعرفة  ،بٌروت،م.247/10
( ) 5ابن جنً،أبو الفتح عثمان بن جنً ،الخصائص:تح :محمد علً النجار ،دار الكتب المصرٌة،الناشر :دار الكتاب العربً،
بٌروت،م .335/1
( ) ٙسورة النحل .)٘ٚ( :
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والاٖتراى ٦ما ي٩ىن بال٩لمت ي٩ىن بالجملت وي٩ىن في اإلاىاي٘ الخاليت :
" بحن الٟٗل ومغٞىٖه ـ بحن الٟٗل ومٟٗىله ـ بحن اإلابخضؤ والخبرـ بحن ما ؤنله اإلابخضؤ والخبرـ بحن الكغٍ وظىابه ـ بحن
اإلاىنى ٝوالهٟت ـ بحن اإلاىنى ٫ونلخه ـ بحن ؤظؼاء الهلت ـ بحن اإلاخًايٟحن مشل َ ( :ظا ٦خاب وهللا مدمض ) ـ بحن
الجاع ومجغوعٍ ـ بحن الخغ ٝالىاسخ ومضزىله ـ بحن خغ ٝالخىٟيـ الٟٗل ـ بحن ٢ض والٟٗل ـ بحن خغ ٝالىٟي ومىٟيه ـ
بحن ظملخحن مؿخ٣لخحن .والجملت اإلاٗتريت في ٧ل مىاٗ٢ها ظملت ال مدل لها مً ؤلاٖغاب  ،ويابِ وظىصَا صخت
ؾ٣ىَها صون ازخال ٝفي اإلاٗجى والتر٦يب مٗا ")1 ( .
وَظا يجٗلىا ه٣ى :٫بن الاٖتراى واعص ٖلى ٖلماء الىدى ال يى٣و مً ٢يمتهم ؤو عؤحهم ؤو يبُل حجتهم ؤو يسل
بٟؿاص مٗجى الغؤر ٩ٞل له عؤيه وحجخه وصليله صون حٗؿ ٠ؤو حٗهب بال ما هضع.
ويب٣ى مٟهىم الاٖتراى ٖىض الىدىيحن مؿخ٣غا بسال ٝما َى ٖىض البالٚيحن ٣ٞض ٧ان مًُغبا ٗٞىضَم بمؿمياث
مسخلٟت مجها  :الالخٟا ،ٝوالاختراؽ ،والخخميم ،والخ٨ميل ،والخكى...
ومً ؤمشلت الاٖتراياث الىدىيت اٖتراى الغضخي ٖلى ؾيبىيه ٞ ":لم يشبذ بىدى ْ
ؤؾىص ؤن الىنٟيت ألانليت حٗخبر
بٗض ػوالهاٞ .ال حجت بطن لؿيبىيه في مى٘ نغ ٝؤخمغ اإلاى٨غ بٗض الٗلميت ٦ما ؤهه لم يشبذ بإعب٘  :ؤن الىنٟيت
الٗاعيت ال حٗخبر ")2 ( .
ّ
ٞىسلو مً َظا ؤن الاٖتراى الىدىر ولض مضاع ؽ هدىيت ولٗل وكإتها ٖىضما ٧ان الخال ٝفي واي٘ ٖلم الىدى
بحن ههغ بً ٖانم و٢يل الليثي و٢ا ٫آزغونٖ :بضالغخمً بً َغمؼ وؤ٦ثر الىاؽ ٖلى ؤبي ألاؾىص الضئلي ٞظَبىا بحن
مايض ومٗاعى.
وبٗض ؤن ْهغ الخليل بً ؤخمض ويىوـ بً خبيب ا٦خمل الىدى في جل ٪اإلاغخلت وؾميذ " مغخلت الىطج" ٞهاع َظا
مجهاط الىداة مً بٗضَم .
ووؿخيخج مً َظا ؤن الىدى وكإ بالبهغة وج٩املذ ؤع٧اهه زم ْهغ هداة بال٩ىٞت جخلمظوا ٖلى هداة البهغة وبٗضَا
ْهغ زال ٝبحن اإلاضعؾخحن البهغة وال٩ىٞت وطل ٪لٗىامل ٖضة :
ٖ )1امل اإلاىٞ ، ٘٢البهغة ٢غيبت مً الباصيت وال٩ىٞت بٗيضة ٖجها.

( ) 1الدجٌنً  ،فتحً  ،الجملة النحوٌة نشأة وتطورا وإعرابا :مكتبة الفالح ـ الكوٌت ط 1408 ، 2/هـ  ،ص. 106
(ٕ ) ادلالكي  ،زلمد عبدا﵁ ،اعًتاضات الرضي على سيبويو يف شرح الكافية :رسالة ماجستَت ،جامعة أم القرىٕٔٗ٘ ،ىـ ،ص.106

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

87

مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت  -العام الشاوي  -العسز ً 8ىهُى 2015
 ) 2مىهج اإلاضعؾخحن :
ٞإَل البهغة اٖخمضوا وجمؿ٩ىا بالؿمإ ،وحكضصوا ٞيه ٞال ي٣بلىن بال مً ٖغ ٝباألنالت والٟهاخت.ختى ؤجهم
٧اهىا يإزظون مً ٢باثل مٗيىت صون ٚحرَا ممً ٧ان لهم اخخ٩ا ٥باألمم ألازغي .
ؤما ال٩ىٞيىن ٩ٞاهىا ال ي٨خٟىن باألزظ مً ٞصخاء ألاٖغاب بل مً ؾ ً٨مً الٗغب في خىايغ الٗغا)1( .١
ولٗل مؿإلت الؼهبىعيت هي بضايت الخال ٝالىاؾ٘ بحن اإلاضعؾخحن والاٖتراى الخ٣ي٣ي لخل. ٪و٧ان لهظا الخال ٝؤزغ
٦بحر في بضايت الضعاؾاث الىدىيت ٞ ،ظَب ٧ل ٖالم هدىر بلى نىعة بٖغابيت ؤو مٗجى ؤصاة ؤو مهُلر هدىر لىٟؿه
ؤو يىخى إلاىهج مضعؾخه ويخٗهب لها ومً ؤمشلت طل ٪ما ط٦غٍ ؤبى الب٣اء الٗ٨برر في خض الاؾم (  )2خيض ي٣ى":٫
ازخلٟذ ٖباعاث الىدىيحن في خض الاؾم وؾيبىيه لم يهغح له بدض .
٣ٞا ٫بًٗهم :الاؾم ما اؾخد ٤ؤلاٖغاب في ؤو ٫ويٗه.
و٢ا ٫آزغون :ما اؾخد ٤الخىىيً في ؤنل ويٗه.
و٢ا ٫آزغون :خض الاؾم ما ؾماٍ بمؿماٍ ٞإوضخه و٦ك ٠مٗىاٍ.
و٢ا ٫آزغون :الاؾم ٧ل ل ٟٔصٖ ٫لى مٗجى مٟغص في هٟؿه  "...الخ.
وَىا ٥زال ٝواٖتراى بحن جلميظ وؤؾخاطٍ في بَاع مىهج اإلاضعؾت الىاخضة ٖلى ما هجض مً مسالٟت ؾيبىيه ؤؾخاطٍ
الخليل وألازٟل للخليل وؾيبىيه.
و لهظا الخال ٝوالاٖتراى مٓاَغ مخٗضصة ؤَمها -:اإلاىاْغاث واإلاجالـ
ْهغث مهىٟاث و٦خب جضوع خى ٫الخال ٝبحن اإلاضعؾخحن وعصوص واٖتراياث وجىييذ الخالٞاث مما ؤزي
بلى جىؾ٘ الضعاؾاث وألابدار في طل ٪ومً جل ٪ال٨خب (  : )3ـ
َ291ـ )
 1ـ ازخال ٝالىدىيحن لشٗلب (
َ320ـ ) و٢ض عص ٞيه
 2ـ اإلاؿاثل ٖلى مظَب الىدىيحن مما ازخلٞ ٠يه البهغيىن وال٩ىٞيىن البً ٦يؿان اإلاخىفى ؾىت(
ٖلى سٗلب.
َ347ـ ).
 3ـ الغص ٖلى سٗلب في " ازخال ٝالىدىيحن " البً صعؾخىيه اإلاخىفى ؾىت(
( ) 1ضٌف ،شوقً ،المدارس النحوٌة :دار المعارف ،مصر ،ص.160
(ٕ ) العكربي  ،أبو البقاء زلب الدين عبد ا﵁ بن احلسُت،التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت والكوفيُت  :ربقيق  :د .عبدالرضبن العثيمُت ،مكتبة
العبيكان ٕٔٗٔ ىـ،ص ٕٕٔ .
(ٖ ) البقعاوي ،نورة سليمان عبيد ،مسائل اخلبلف النحوية بُت ابن مالك وأيب حيان :رسالة ماجستَت،جامعة اإلمامٔٗٔٔ.ىـ ،صٔٔ.ٕٔ-

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

88

مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت  -العام الشاوي  -العسز ً 8ىهُى 2015
 4ـ الخبيحن ًٖ مظاَب الىدىيحن البهغيحن وال٩ىٞيحن ألبي الب٣اء الٗ٨برر.
َ577ـ).
 5ـ ؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال ٝبحن البهغيحن وال٩ىٞيحن ألبي البر٧اث ألاهباعر اإلاخىفى(
 6ـ الخال ٝبحن الىدىيحن للغماوي اإلاخىفى ؾىت (َ 384ـ ).
 7ـ الخال ٝبحن ؾيبىيه واإلابرص للغماوي ؤيًا.
 8ـ ؤلاؾٗا ٝفي مؿاثل الخال ٝالبً بياػ اإلاخىفى ؾىت (َ681ـ ).
.)597
 9ـ مؿاثل الخال ٝفي الىدى البً الٗغؽ ٖبضاإلاىٗم بً مدمض الٛغهاَي اإلاخىفى ؾىت(
وبٗضَا ظاءث مغخلت الىطج وال٨ما ٫والتي ٧اهذ جمشلها اإلاضعؾت البٛضاصيت بٗض مىخه ٠ال٣غن الشالض الهجغر
بؿبب هؼوخهم بلى بٛضاص ليجهلىا مً ٖلمائهاٞ ،ضعؾىا ال٣ىاٖض واللٛت ،وٞهلىا الهغ ًٖ ٝالىدى ،وازخهغوا ما
َا ،٫وقغخىا ما ؤظمل ،وؤظاػوا ما مى٘ وم٘ طل ٪اه٣ؿمذ اإلاضعؾت البٛضاصيت بلى زالر َىاث: ٠
 1ـ َاثٟت مالذ بلى اإلاضعؾت ال٩ىٞيت.
 2ـ َاثٟت حكبصذ بأعاء البهغيحن.
 3ـ َاثٟت ججم٘ وحٗخض ٫بيجهما.
و٧ان لهظٍ الُاثٟت ألازحرة مىخى ٢ىر في حٗضص ألاوظه اإلاخبايىت وآلاعاء الىدىيت الجضيضةٞ ،جمٗذ الدكدذ والخٟغ،١
ٞخىنلذ بلى عؤر ؾضيض بٗيض ًٖ الخدحز والخٗهب .و٧ان مً ؤقهغَم قيسىا ؤبى الب٣اء الٗ٨بررٞ ،هى يٗض مً
اإلاضعؾت البٛضاصيت اإلاخإزغة.
وٖلى ؾبيل اإلاشا ٫بلي ٪ؤَم اإلاؿاثل التي وٞ ٘٢حها الخال ٝبحن البهغيحن وال٩ىٞيحن ٦ما وعصث في ٦خاب الخبيحن
للٗ٨برر ( )1
 1ـ الٟٗل مكخ ٤مً اإلاهضع ٖىض البهغيحن  ،و٢ا ٫ال٩ىٞيىن اإلاهضع مكخ ٤مً الاؾم)2 ( .
 2ـ ٗٞل ألامغ مبجي ٖىض البهغيحن  ،ويغي ال٩ىٞيىن ؤهه مٗغب)3 ( .
 3ـ وٗم وبئـ ٗٞالن ماييان ،و٢الىا اؾمان )4 ( .
(ٔ ) العكربي  ،التبيُت ( الرأي األول للبصريُت والثاين للكوفيُت )
(ٕ ) التبيُت  :صٖٗٔ .
(ٖ ) التبيُت  :ص.ٔٚٙ
(ٗ ) التبيُت  :صٗ. ٕٚ
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 4ـ ال يبجى ٗٞل الخعجب مً ألالىان ،و٢الىا يبجى مً الؿىاص والبياى )1 ( .ِ٣ٞ
 5ـ زبر(ما) الدجاػيت ييخهب بها ،و٢الىا بدظ ٝخغ ٝالجغ)2 ( .
 6ـ ال يجىػ صزى( ٫الم) الخى٦يض ٖلى زبر (ل )ً٨و٢الىا يجىػ )3 ( .
 7ـ ال ج٩ىن ( بال ) بمٗجى ( الىاو ) و٢الىا ج٩ىن )4 ( .
 8ـ ال يجىػ بياٞت الىي ٠بلى الٗكغة  ،و٢الىا يجىػ)5 ( .
 9ـ ؤلاٖغاب ؤنل في ألاؾماء ٞغٕ في ألاٗٞا ،٫و٢الىا ؤنل ٞحهما )6 ( .
 10ـ ؾىي ال ج ٘٣بال ْغٞا  ،و٢الىا جْ ٘٣غٞا وٚحر ْغ)7 ( .ٝ
و٧ان ْهىع الٟاعسخي وجلميظٍ ابً ظجي بيظاها بٓهىع الىؾُيت الؾخيباٍ آعاء ظضيضة  .وؤن يخإزغ بهما هداة آزغون،
وٖٟ٨ىا ٖلى مهىٟاتهم ،وصعاؾتها و٧ان ؤوؾٗهم قهغة :الؼمسكغر ،وابً الصجغر ،وؤبى البر٧اث ألاهباعر ،وؤبى
الب٣اء الٗ٨برر ،وابً يٗيل ،والغضخى الاؾتراباطر.
" و٧ان ؤبى الب٣اء الٗ٨برر ـ له نلت بالكيسحن ؤبي ٖلي الٟاعسخي وابً ظجي جخطر في قغخه إليًاح ألاو ٫وإلا٘ الشاوي
ٞ ،يخى ٠٢مغاعا لحرص ويٗترى ٖلى ال٩ىٞيحن بٌٗ وظىَهم في ؤلاٖغاب و٧ان يسخاع لىٟؿه ؤخياها مً آعاء ال٩ىٞيحن "
( )8
وَظٍ ؤمشلت مً مؿاثل الىدى الاٖتراييت  ،والتي جبحن بىيىح ٦ثرة اٖترايهم والغصوص بما باألصلت الى٣ليت ؤو الٗ٣ليت
في جغظيذ آعائهم وطل ٪خؿب اإلاضاعؽ التي ييخمي بلحها بًٗهم.
مؿإلت (:البىاء ؤو ؤلاٖغاب في اؾم ال الىاٞيت للجيـ بطا ٧ان مٟغصا )
ازخل ٠الىداة في مؿإلت اؾم ال اإلاٟغص ؤمبجي ؤم مٗغب هدى ٢ىله  " :ال عظل في الضاع " خيض جم الازخال ٝفي خغ٦خه :
َل هي خغ٦ت بىاء ؤم خغ٦ت بٖغاب ؟
(ٔ ) التبيُت :صٕ.ٕٜ
(ٕ ) التبيُت :صٕٖٗ .
(ٖ ) التبيُت :صٖٖ٘.
(ٗ ) التبيُت  :صٖٓٗ .
(٘ ) التبيُت :صٕٖٗ.
( ) ٙالتبيُت :صٖ٘ٔ .
( ) ٚالتبيُت :ص. ٜٗٔ
( ) ٛادلدارس النحوية :ص.ٕٜٚ
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ً
وهجضٍ َظا الازخالْ ٝاَغا في ٢ى ٫ؾيبىيه خيض ؤ٦ض ٖلى بىاء اؾم ال اإلاٟغص اإلاىٟي في ْاَغ ٢ىله  ( " :ال) حٗمل
ٞيما بٗضَا ٞخىهبه بٛحر جىىيً ،وههبها إلاا بٗضَا ٦ىهب " بن" إلاا بٗضَا  ،وجغ ٥الخىىيً إلاا حٗمل ٞيه الػم؛ ألجها
ظٗلذ وما حٗمل ٞيه بمجزلت اؾم واخض هدى  :زمؿت ٖكغ؛ وطل ٪ألهه ال يكبه ما يىهب وَى الٟٗل ،وال ما ؤظغر
ُمجغاٍ؛ ألجها ال حٗمل بال في ه٨غة ،و " ال " وما بٗضَا في مىي٘ ابخضاء ٞلما زىل ٠بها ًٖ خا ٫ؤزىاتها زىل٠
بلٟٓها ٦ما زىل ٠بسمؿت ٖكغ )1 (" ...
ولهظا طَب مٗٓم البهغيحن بإن َظٍ الخغ٦ت خغ٦ت بىاء ومجهم ألازٟل( )2واإلااػوي(  )3واإلابرص(  )4وؤبى ٖلي
الٟاعسخي (  )5وحجتهم في طل ٪لبىاء الاؾم بٗض ال بإن ( ال ) مغ٦بت م٘ اؾمها والتر٦يب يىظب البىاء ٦سمؿت ٖكغ
َ
َ
وبيان ؤجها مغ٦بت م٘ الاؾم ؤجها بطا ٞهل بيجهما ؤٖغب ٣٦ىله حٗالى  [ :ال َِ ٞحها ْ ٚى ٌض )6 ( ]٫وبطا لؼم الٟخذ م٘ الىنل
وػا ٫م٘ الٟهل صٖ ٫لى ؤهه خاصر للتر٦يب والتر٦يب يىظب البىاء)7 (.
وؤيًا اؾخضلىا ٖلى بىاثه لخًمىه مٗجى " ِم ًْ " الاؾخٛغا٢يت ؛ ألن ألانل في ٢ىل " : ٪ال َ
عظل في الضاع "  :ال مً عظل
في الضاع  ،ألهه ظىاب مً ٢اَ : ٫ل مً عظل في الضاع  )8 ( .واؾخضلىا ؤيًا بٓهىعَا ؤر مً الاؾخٛغا٢يت في ٢ى٫
الكاٖغ :
َ َ
٣ٞام َي ُظ ُ
الىاؽ ْ
َ
َ
و٢ا :٫ؤال ال ِم ًْ َؾ ِب ٍيل بلى َِ ْى ِض ( )9
ٖج َها ِب َؿ ْي ِِ ٟه
وص
والكاَض في طل : ٪في ٢ىله  " :ؤال مً ؾبيل " خيض ْهغث " مً " بٗض " ال " وَظا يضٖ ٫لى ؤن اؾم ال بطا لم جٓهغ
مٗها مً ٞهى يخًمجها ٦ما ظاء في البيذ الؿاب)10 ( .٤
ومظَب ال٩ىٞيحن في اؾم ال اإلاٟغص الى٨غة مٗغب مىهىب بها ( ٞ )1الخغ٦ت ٖىضَم خغ٦ت بٖغاب ال خغ٦ت بىاء  ،وؤما
ً
ً
ً
الخىىيً ٣ٞض خظ ٝجسٟيٟا ؛ وطل ٪بؿبب ؤجها ظٗلذ م٘ ها بٗضَا قيئا واخضا ُٞا ٫الاؾمٞ ،س ٠ٟبحصؾ
الخىىيً مىه)2 ( .
(ٔ ) سيويو  ،عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب  :ربقيق وشرح :عبدالسبلم ىارونت ،دار اجليل ،بَتوت ( ،ط) ٔ ٔٗٔٔ ،ىـ ،مٔ. ٖٗ٘/
(ٕ ) أبو حيان ،األندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب :ربقيق :مصطفى أضبد النماس ،مطبعة ادلدين ،ط( ٔ ) ٔٗٓٛ ،ىـ ،مٕ.ٔٙٗ/
(ٖ )ادلصدر السابق ٕ. ٔٙٗ/
(ٗ ) ادلقتضب ٗ. ٖ٘ٛ/
(٘ )الفارسي ،أبو علي ،ادلسائل ادلنثورة  :تح :مصطفى احلدري ،مطبوعات رلمع اللغة العربية ،دمشق ،صٗ. ٛ
الصاَفات.ٗٚ:
(ّ ) ٙ
( ) ٚالتبيُت . ٖٖٙ :
( ) ٛاإلنصاف ٔ. ٖٙٚ/
( ) ٜالبيت من الطويل ببل نسبة لقائلو يف أوضح ادلسالك ٕ. ، ٖٔ/واجلٌت الداين . ٕٜٕ :
(ٓٔ ) ابن ىشام  ،أبو زلمد عبدا﵁ صبال الدين األنصاري،أوضح ادلسالك  :دار اجليل ،ط ( ٘ ) بَتوتٖٜٜٔ ،ىـ ،م ٕ.ٖٔ/
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ومً واَ ٤ٞظا اإلاظَب ؤن الاؾم الىا ٘٢بٗض " ال " مٗغب َى الجغمي (  )3وؤبى اسخا ١الؼظاط (  )4والؿحرافي ( )5
والغماوي ( )6
واخخجاط ال٩ىٞيحن بظل ٪مً ٖضة ؤمىع :
ٌض
ٌض
ٌض
ٖا٢ل ،
ؤوال  :ؤن " ال " بمٗجى " ٚحر " وٚحر َىا بمٗجى " ليـ " ؤال جغي ؤه ٪ج٣ى " : ٫ػيض ال ٖا٢ل وال ظاَل " ؤر ٚ :حر ٍ
ً
ػيضا " وَى في اإلاٗجى ٢ام ال٣ىم ُ
ػيض ٞ ،لما ؤقبهذ ال٩لماث الشالر " ال " و " ليـ " و "
وج٣ى٢ " :٫ام ال٣ىم ليـ
ٚحر ٍ
َ
ٞدم َلذْ
جىهب ٧ان خملها ٖلى " ليـ" ؤولى؛ ألجها ٚحر ظاعة وهي مشلها في الىٟي ُ
ُ
ٚحر " و٧اهذ "ٚحر" ج ُجغ  ،و " ليـ "
ِ
الىهب)7 ( .
ٖلحها في
ِ
ً
زاهيا ٢ :الىا  " :ال َ
عظل وٚالما ٖىض " ٥والىاو هاثبت ًٖ "ال" ( ٞ )8لى لم ي ً٨مٗغبا إلاا صر الُٖٗ ٠لى لٟٓه
باإلاٗغب وال ونٟه وؤلازباع ٖىه به ،وٖملها ٞحها واخض)9 ( .
زالشا  :ؤن "ال" مدمىلت ٖلى " َّر
بن " مً ٢بل ؤن ٦ال مجهما يضزل ٖلى اإلابخضؤ والخبر ،وؤهه ال يٗمل ما ٢بلها ٞيما بٗضَا
( ٦ . )10ما ؤن " َّر
بن" لخى٦يض ؤلازباث و"ال" لخى٦يض الىٟي والٗغب جدمل الصخيء ٖلى يضٍ ٦ما جدمله ٖلى هٓحرٍ٨ٞ ،ما
ُ
بن" جىهب ٦ظل" ٪ال" ٞغٖا ٖلى " َّر
ؤن " َّر
بن" في الٗمل ؤؾ ِ٣مٗها الخىىيً ليىدِ الٟغٕ ًٖ صعظاث ألانل ( )11
واخخج البهغيىن ٖلى ال٩ىٞيحن ب٩ىجها مبييت ال مٗغبت مً ٖضة مؿال: ٪

(ٔ )االرتشاف ٕ ، ٔٙٗ/واإلنصاف ٔ. ٖٙٙ/
(ٕ )شرح التسهيل ٕ. ٘ٛ/
(ٖ ) ادلوصلي ،ابن القواس ،شرح ألفية ابن معطي  :تح.د.علي موسى الشوملي ،ط(ٔ)  ،مكتبة اخلرجيي ،الرياضٔٗٓ٘ ،ىـ ،مٕ.ٜٖٛ/
(ٗ )السَتايف ،أيب سعيد ،شرح كتاب سيبويو  :تح :د .رمضان عبد التواب .زلمود فهمي حجازي ود .زلمد ىاشم عبدالداًن .مصر :اذليئة العامة ادلصرية
للكتاب،م ٖ. ٕٛ/
(٘ )ادلصدر السابق ٖ. ٖٛ/
() ٙاالرتشاف ٕ. ٔٙٗ/
( ) ٚالتبيُت . ٖٙ٘ :
( ) ٛاللباب ٔ. ٕٕٜ/
( ) ٜشرح ألفية ابن معطي ٕ. ٜٗٓ/
(ٓٔ )التبيُت. ٖٙٙ ، ٖٙ٘ :
(ٔٔ ) أسرار العربية. ٕٗٚ ،ٕٗٙ :
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اإلاؿل ٪ألاو: ٫
٢ىلهم  :بن "ال" ٢ض ههبذ ألجها ظاءث بمٗجى "ليـ" للٟغ ١بيجها وبحن التي بمٗجى " ٚحر " ،وَظا مغصوص ٖلحهم بإهه لى
٧ان ٦ظل ٪لغ ٘ٞبها ٖلى ال٣ياؽ ولم يىهب بها والٗغب جغ ٘ٞبها بطا ٧اهذ بمٗجى "ليـ " (  )1ووؿخضٖ ٫لى طل٪
ب٣ى ٫الكاٖغ :
ٞإها ْاب ًُ َْ ٢يـ ال َبغ ُ
َم ًْ َ
اح ( )2
ن َّرض َٖ ًْ ِه َحر ِاج َها
ٍ
اإلاؿل ٪الشاوي :
َ
ؤما ًٖ ٢ىلهم لى لم ي ً٨مٗغبا إلاا صر الُٖٗ ٠لى لٟٓه باإلاٗغب وال ونٟه وؤلازباع ٖىه باإلاٗغب ُ ٞغ َّرص ٖلحهم بإن
اإلاُٗى ٝلم ُيبن  ،الهخٟاء ؾبب البىاء ٖىه وألهه مٗاعى بُٗ ٠اإلاٗغب ٖلى اإلابجي ٦ما في الىضاء هدى ( :يا ُ
ػيض
َ
وٖبضهللا ))3 ( .
اإلاؿل ٪الشالض :
وؤما ًٖ ٢ىلهم يدمل "ال" ٖلى " ّ
بن "  :لى ٧ان الاؾم مٗغبا َّر
لخٗحن ب٣اء الخىىيً ال خظٞه ؛ ألن الخىىيً ليـ مً ٖمل
ً
" ّ
بن " بل َى شخيء اؾخد٣ه الاؾم في ألانل  ،وبطا ٞال صاعي لخظٞه ليىدِ الٟغٕ ًٖ صعظت ألانل؛ ألن اهدُاٍ
الٟغٕ بهما ي٩ىن في ما ٧ان مً ٖمل ألانل ،وبطا لم ي ً٨الخىىيً ٦ظل ٪وظب ؤن ي٩ىن زابخا م٘ الٟغٕ ٦ما ٧ان زابخا
م٘ ألانل ( )4
وؤعي الٗ٨برر يىا ٤ٞمظَب ظمهىع البهغيحن ويٟؿض مً ٢اَ : ٫ى مٗغب ؤهه لى ٧ان ٦ظل ٪لىىن ٦ما يىىن اؾم بن
ٞ ،ةن ٢يل :بهما لم يىىن  ،ألن " ال " يٟٗذ بط ٧اهذ َ
ٞغٕ ٞغٕ ٞغٕ  ،وطل ٪بن " ٧ان " ٌض
ٞغٕ في الٗمل ٖلى ألاٗٞا٫
ِ ٍ
ؤن " ٞغٕ ٖلى " ٧ان " و " ال " ٞغٕ ٖلى " َّر
الخ٣ي٣يت  ،و" َّر
بن " ٞلما يٟٗذ زىل ٠باؾمها ب٣يت اإلاٗغباث ( )5
َ
ٖكغ ،
والظر ؤعاٍ في َظٍ اإلاؿإلت ؤن الاؾم اإلاٟغص بٗض ال الىاٞيت للجيـ مبجي للتر٦يب بيجهما ٦تر٦يب زمؿت
َ
َ
والتر٦يب ٦ما وٗلم يؿخىظب البىاء .ولى ٞهل بيجهما ألٖغب ٦ما ظاء ٢ىله حٗالى [ :ال َِ ٞحها ْ ٚى ٌض)6 (]٫

(ٔ ) اإلنصاف ٔ. ٖٙٚ/
(ٕ ) البيت من رلزوء الكامل لسعد بن ثعلبة يف الكتاب ٔ ، ٕٛ/وادلقتضب ٗ ، ٖٙٓ/وشرح ادلفصل ٔ، ٔٓٛ/
(ٖ ) شرح ألفية ابن معطي ٕ. ٜٗٓ/
(ٗ ) أسرار العربية . ٕٗٚ
(٘ )اللباب ٔ. ٕٖٓ/
الصاَفات.ٗٚ:
(ّ ) ٙ
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وؤؾخضٖ ٫لى ّ
ؤن اؾم ال مبجي بإهه لى ٧ان مٗغبا ل٩ان بٖغابه بٟٗل مدظو٦ ٝما لى ٢لىا في مشل " :ال َالب في
اإلاضعؾت "  :ال ؤخض ؤو ال ؤعي  ،وَظا الخ٣ضيغ بٗيض ،أله ٪ج٣ى " :٫ال بله بال هللا " وليـ ج٣ضيغٍ  :ال ؤظض وبال ل٩ان
الىٟي ميؿىبا بلى وظضاه .٪وَظا ٚحر ُمغاص ،بل اإلاٗجى ؤن ٖضم آلالهت ٚحر هللا ً
إلاٗجى في اإلاىٟي هٟؿه ،وَى ٖضم
جهىعٍ  ،ال ٖضم وظضاه)1 ( . ٪
مؿإلت ( ٖامل الىهب في اإلاٟٗى ٫مٗه )
َظٍ اإلاؿإلت زالٞيت بحن البهغيحن ؤهٟؿهم ٧الؼظاط وال٩ىٞيحن مً ظهت ؤزغي  ،واوكٖ ٤جهم ألازٟل
ً
ؤيًا ٞ.ظَب البهغيىن بلى ؤهه مىهىب بالٟٗل الظر ٢بله بخىؾِ الىاو ( . )2
ً
ٞجري ؤن مظَب ؾيبىيه واإلاد٣٣حن في هانب اإلاٟٗى ٫مٗه ؤهه الٟٗل اإلاظ٧ىع ٣٦ ،ىل٢ ( : ٪مذ وػيضا )
ٞالىانب ( ٢مذ ) ألن الاؾم مىهىب ،والىهب ٖمل  ،وال بض للٗمل مً ٖامل ،و ( الىاو ) ٚحر ٖاملت للىهب ،وال
شخيء َىا ٥يهلر للٗمل بال الٟٗل ( . )3
ٞهظا َى مظَب ؾيبىيه وواٖ ٤ٞليه ؤ٦ثر البهغيحن وازخاعٍ ٦شحر مً اإلاخإزغيً .
ٚحر ّ
وحجت البهغيحن في طل٢ ٪ىلهم  " :بهما ٢لىا بن الٗامل َى الٟٗل وطل ٪ألن َظا الٟٗل وبن ٧ان في ألانل َ
مخٗض
ٍ
ً
ْ
بال ؤهه ٢ى َر بالىاو ٞخٗضي بلى الاؾم ٞىهبه ٦ما ُٖ ِّض َر بالهمؼة في هدى " ؤز َغ ْظ ُذ ْػي َضا " و٦ما ُٖ ِّض َر بالخًٗي ٠هدى "
َ
َز َّرغ ْظ ُذ َ
اإلاخإ " و٦ما ُٖ ِّض َر بدغ ٝالجغ هدى " ز َغ ْظ ُذ ِب ِه " بال ؤن الىاو ال حٗمل ؛ ألن الىاو في ألانل خغ، ٠ُٖ ٝ
وخغ ٝالُٗ ٠ال يٗمل )4 ( " ..
وطَب ؤبى اسخا ١الؼظاط مً البهغيحن بلى ؤهه مىهىب بخ٣ضيغ ٖامل في ٢ىله (:واؾخىي ُ
اإلااء
َ
َ
الخكبت ) وما ؤقبه طل ٪؛ ألن الٟٗل ال يٗمل في اإلاٟٗى ٫وبيجهما الىاو ( َّ . )5ر
والخك َب َت)والخ٣ضيغ(:والبَـ َ
ويٗ٠
ـ
الٗ٨برر (  )6عؤر الؼظاط ؛ ألن الٟٗل اإلاظ٧ىع بطا صر ؤن يٗمل لم ُي ْج َٗل الٗمل إلادظو ،ٝو٢ض َّر
صر بما ج٣ضم .
وؤما الىاو ٖىض الٗ٨برر في عؤر الؼظاط ٛٞحر ماوٗت لىظهحن :
ً
ؤخضَما  :ؤن بها اعجبِ الٟٗل باالؾم ٞإزغ ٞيه في اإلاٗجى ٞال يمى٘ مً جإزحرٍ ٞيه لٟٓا .
(ٔ ) التبيُت  ( . ٖٙٗ ، ٖٖٙ :بتصرف يسَت ) .
(ٕ ) اإلنصاف ٔ. ٕٗٛ/
(ٖ ) الكتاب ٔ. ٕٜٚ/
(ٗ ) اإلنصاف ٔ. ٕٜٗ ، ٕٗٛ/
(٘ ) اإلنصاف ٔ. ٕٗٛ/
( ) ٙاللباب ٔ. ٕٛٓ/
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ً
ػيضا وٖم ًغا ٞ ،الىانب لـ ( ٖمغو ) الٟٗل اإلاظ٧ىع ال الىاو  ،وال ٌض
ٗٞل
والشاوي  :ؤجها في الُٗ ٠ال جمى٘ ٣٦ىل : ٪يغبذ
مدظو. ٝ
ً ً
وهغي عؤيا زالشا لؤلزٟل ب٣ىله :
ًً
ٚحرا ) في الاؾخصىاء
" ييخهب اهخهاب الٓغ٦.ٝما ييخهب" م٘ " في هدى " ظئذ مٗه " ألهه هاب ًٖ (م٘ ) ٦ ،ما ؤن (
حٗغب بٖغاب الاؾم الىا ٘٢بٗض ( بال ) ( . )1
َّر
ويٗ ٠الٗ٨برر عؤر ألازٟل وطل ٪بؿبب بٗض ما بحن َظٍ ألاؾماء وبحن الٓغو)2 ( ٝ
ٗٞلل الٗ٨برر ؾبب عجؼ واو اإلاٗيت ًٖ الٗمل ٣ٞا " : ٫لم يب ٤في الىاو مٗجى الُٗ ٠ؤال جغي ؤه ٪بطا ٢لذ ْ :
٢م
ً
ً
ؤهذ ٌض
آمغ لهما  .وبطا ٢لذْ :
وػيض ٧ان اإلاٗجى ؤهٌ ٪ض
٢م ؤهذ وػيضا ٦ .ىذ آمغا للمساَب صون ػيض ،وبهما ؤمغجه بمخابٗت ػيض
ختى لى لم ي٣م ػيض لم يلؼم اإلاساَب ال٣يام " ( )3
ويٗ ٠ابً يٗيل وابً ألاهباعر عؤر ألازٟل ٣ٞا ٫ابً يٗيل  " :وؤما ما طَب بليه ألازٟل ًٗٞي )4 ( " ٠ومما
٢اله ابً ألاهباعر مًٟٗا عؤر ألازٟل ب٣ىله " :وؤما ما طَب بليه ألازٟل مً ؤهه ييخهب اهخهاب " م٘ " ًٗٞي٠
َ
َ
ً
والخكبت  ،وظاء ُ
ؤيًا ؛ ألن " م٘ " ْغ ، ٝواإلاٟٗى ٫مٗه في هدى " اؾخىي ُ
البرص والُيالؿت " ليـ بٓغ ٝوال
اإلااء
يجىػ ؤن يجٗل مىهىبا ٖلى الٓغ)5 ( " ٝ
َ
وطَب ال٩ىٞيىن بلى ؤهه  :ييخهب ٖلى الخال )6 ( ٝوحجتهم في طل " : ٪ألهه بطا ٢ا " ٫اؾخىي ُ
اإلااء والخكبت " ال
يدؿً ج٨غيغ الٟٗل ٞي٣ا :٫اؾخىي اإلااء واؾخىث الخكبت ٞ ،لما لم يدؿً ج٨غيغ الٟٗل ٦ما يدؿً في  " :ظاء ٌض
ػيض
وٖمغو " ٣ٞض زال ٠الشاوي في ألاوٞ ،٫اهخهب ٖلى الخال٦ ٝما بيىا في الٓغ ٝهدى ٌ " :ض
ٌض
ػيض زل " ٪ٟوما ؤقبه طل( ٪
. )7

بيُت  . ٖٜٚ :واإلنصاف ٔ ، ٕٗٛ/واللباب ٔ. ٕٛٓ/
(ٔ ) الت
(ٕ ) اللباب ٕٔٛٓ/
(ٖ ) التبيُت . ٖٕٛ :
(ٗ ) شرح ادلفصل ٕ. ٜٗ/
(٘ ) اإلنصاف ٔ. ٕٜٗ/
( ) ٙالتبيُت . ٖٜٚ :
( ) ٚاإلنصاف ٔ. ٕٗٛ/
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ويؿخضلىن ٖلى صخت ٢ىلهم ؤيًا ب٣ىلهم  " :والظر يضٖ ٫لى ؤن الٟٗل اإلاخ٣ضم ال يجىػ ؤن يٗمل ٞيه ؤن هدى
اؾخىي وظاء ٌض
ٗٞل الػم ،والٟٗل الالػم ال يجىػ ؤن يىهب َظا الىىٕ مً ألاؾماء ؛ ٞضٖ ٫لى صخت ما طَبىا بليه " (
)1
اإلاٗىيحن هدى ٢ىل " : ٪ما ٢ام ػيض ْ
ْ
ولٖ ً٨مغو ،
وؤبُل ابً ألاهباعر ٢ى ٫ال٩ىٞيحن ب٣ىله  " :ؤن الُٗ ٠يسال ٠بحن
وما مغعث بؼيض ل ً٨ب٨غ ،وما بٗض ل ً٨يسال ٠ما ٢بلها  ،وليـ بمىهىب ٞ ...لى ٧ان ٦ما ػٖمخم لىظب ؤال ي٩ىن ما
بٗضَا بال مىهىبا إلاسالٟخه ألاو)2 ( " ٫
وؤٞؿض الٗ٨برر ٢ى ٫ال٩ىٞيحن ب٣ىله  ":و٢ض ؤٞؿضهاٍ في باب ( ما ) ومٗجى ٦المهم ؤن الاؾم الشاوي ٚحر
مكاع ٥لؤلو ٫في الٟٗل اإلاظ٧ىع ٞلم يغ ٘ٞلظل ،٪بل ههب ٦ما يىهب اإلاٟٗى ٫للخال. )3 ( ٝ
ً
وزالٟهم ابً يٗيل في طل ٪مٗتريا ٖلحهم بٗضم ظىاػ طل ٪ب٣ىله  " :لى ظاػ ههب الشاوي ألهه مسال٠
ً
لؤلو ٫لجاػ ههب ألاو ٫ؤيًا ألهه مسال ٠للشاوي" ( )4
َ
وَىا ٥مظَب عاب٘ وؿب للجغظاوي (  )5بلى ؤجها هانبت للمٟٗى ٫مٗه في هدى " اؾخىي ُ
اإلااء والخكبت " ويٟٗه
وبي َ
اإلاغاصر ؛ ألن الىاو لى ٧اهذ ٖاملت الجهل بها الًمحر  ،في هدى ُ " :
ؾغث َّر
ا. " ٥
والصخيذ ؤن اإلاٟٗى ٫مٗه مىهىب بما ٢بل الىاو مً ٗٞل ؤو قبهه  ،بىاؾُت الىاو ( )6
وؤٞؿض اإلاغاصر ٢ى ٫ال٩ىٞيحن ب٣ىله  " :وَى ٞاؾض ؛ ألن الخال ٝمٗجى  ،واإلاٗاوي اإلاجغصة لم يشبذ الىهب بها " ( )7
وهسلو مً َظا ؤن الهىاب وألا٢ىي ما طَب بليه ؾيبىيه وظمهىع البهغيحن وواٖ ٤ٞلى عؤحهم في طل ٪ابً
الؿغاط (  )8وؤبى ٖلي (  )9وابً ألاهباعر (  )10والٗ٨برر (  )1وابً يٗيل (  )2والغضخي (  )3والؿيىَي (  )4واإلاغاصر ( )5

(ٔ ) ادلصدر السابق ٔ. ٕٗٛ/
(ٕ ) ادلصدر السابق ٔ. ٕ٘ٓ/
(ٖ ) اللباب ٔ. ٕٛٓ/
(ٗ ) شرح ادلفصل ٕ. ٜٗ/
(٘ ) ىو عبدالقاىر بن عبدالرضبن اجلرجاين ،واضع أصول الببلغة  ،تويف سنة ٔ ٗٚىـ  .ينظر الكتيب ،زلمد شاكر ،فوات الوفيات  :تح :د .إحسان
عباس ،دار صادر ،بَتوت،م ٔ. ٕٜٚ/
( ) ٙاجلٌت الداين . ٔ٘٘ :
( ) ٚادلصدر السابق . ٔ٘٘ :
( ) ٛاألصول ٔ. ٕٖ٘/
() ٜاإليضاح . ٜٖٔ :
(ٓٔ )اإلنصاف ٔ. ٕٜٗ ، ٕٗٛ/
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وامخضح الض٦خـىع مهـضر اإلاسؼومـي الخال ٝوٖض ألازظ به وؾيلت مً وؾاثل الخيؿحر في الىدى ( )6
( اإلاؿــإلــت الؼهبىعي ــت )
طَب البهغيىن بلى طل ٪وحجتهم  :بهما ٢لىا بهه ال يجىػ بال الغ٘ٞ؛ ألن ( َى ) مغٞىٕ باالبخضاء وال بض للمبخضؤ مً زبر
ً
 ،وليـ َا َىا ما يهلر ؤن ي٩ىن زبرا ٖىه  ،بال ما و ٘٢الخال ٝمىهٞ ،ىظب ؤن ي٩ىن مغٞىٖا وال يجىػ ؤن ي٩ىن
بىظه ما ؛ ٞىظب ؤن ي٣اٞ " ٫ةطا َى هي " ٞهى  :عاظ٘ بلى الؼهبىع ألهه مظ٦غ  .وهي  :عاظ٘ بلى الٗ٣غب ألهه
مىهىبا ٍ
ماهض ( )7
وحجت ال٩ىٞيحن مً وظهحن :
ؤخضَما  :ؤن ظماٖت مً الٗغب قهضوا ٖىض يدحى بً زالض خحن اظخم٘ ؾيبىيه وال٨ؿاجي وؤصخابه ب٣ى ٫ال٩ىٞيحن
.
والشاوي  :ؤن ( بطا ) التي للمٟاظإة يجىػ ؤن يغج ٟ٘ما بٗضَا بإهه مبخضؤ وزبر ،وؤن ييخهب ٖلى بيماع ( ؤخض ) وٖلى
طل ٪ظاءث الخ٩ايت )8 ( .
وَىا ٥عؤر زالض لشٗلب ٢ )9 ( :اَ " : ٫ى ٖماص  ،ؤر وظضجه َّرؤياَا (  )10وههبذ " بطا " ألجها بمٗجى وظضث )11 ( .
واٖترى الٗ٨برر ٖلى ال٩ىٞيحن ب٣ىلهم ًٖ الخ٩ايت مً وظهحن :
ً
ؤخضَما  :ؤن الظيً اظخمٗىا بباب يخي بً زالض مً الٗغب بظ ٫لهم ؤصخاب ال٨ؿاجي والٟغاء ماال ٖلى ؤن ي٣ىلىا
بما يىا٢ ٤ٞىلهم  ،ولم يكٗغ بظل ٪ال٨ؿاجي والٟغاء .

(ٔ )التبيُت  ، ٖٜٚ :واللباب ٔ. ٕٛٓ/
(ٕ )شرح ادلفصل ٕ.ٜٗ/
(ٖ )شرح الكافية ٔ. ٜٔ٘/
(ٗ )اذلمع . ٕٜٔٔ
(٘ ) اجلٌت . ٔ٘٘ :
() ٙادلخزومي ،مهدي ،مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو  :ط(ٖ) دار الرائد العريب ،بَتوتٔٗٓٙ ،ىـ ،ص .ٕٜٚ
( ) ٚاإلنصاف ٕ. ٚٓٗ/
( ) ٛاللباب ٔ. ٜٗٛ/
( ) ٜثعلب  :ىو أبو العباس أضبد بن حيي بن يسار ( ت ٕٜٔ :ىـ ) إمام الكوفيُت يف النحو واللغة  .ينظر :الذىيب ،سَت أعبلم النببلء  :ط( )ٜمؤسسة
الرسالة ٖٔٗٔ ،ىـ ،م ٗٔ.٘/
(ٓٔ ) اللباب ٔ. ٜٗٛ/
(ٔٔ ) اإلنصاف ٕ. ٚٓٗ/
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والشاوي :ؤن طل ٪مً قظوط اللٛت٦ ،ما قظ ٞخذ الم الجغ  ،والجغ بـ ( لٗل ) والجؼم بـ ( لً ) وٚحر طل)1 ( . ٪
وقاَض الجغ بـ لٗل :
ُْ
َ
َّر ْ َ ْ ً
ْ
لٗل ؤبي اإلا ْٛىاع ْ
مى٢ ٪غيب ( )2
صٖ َىة
٣ٞل ُذ ْاصٕ ؤزغي واع ِ٘ ٞالهىث
َ ِ ِ
ومً الٗغب مً يجؼم بـ ( لً ) حكبحها لها ب ( لم ) ألجها للىٟي مشلها  ،وؤن الىىن ؤزذ اإلايم في اللٛت ٢ا ٫الكاٖغ :
َ ْ
َ َْ ْ
ُ
مىٓغ ( )3
ض٥
ٞلً يد َل للٗ ْيىح ِن بٗ ِ
وابً َكام له عؤر في طل ٪ب٣ىله ٞ " :الٗاملت للجغ م٨ؿىعة م٘ ٧ل ْاَغ هدى لؼيض ولٗمغو بال م٘ اإلاكخ٣اث
ُْ َ ََ َ َ ُ ّ
هللا ِل ُي َٗ ِظ َب ُه ْم](
اإلاباقغ ليا ٞمٟخىخت هدى ( يا هللا )...ومً الٗغب مً يٟخذ الالم الضازلت ٖلى الٟٗل،وي٣غؤ[:وما ٧ان
)4
ويؿخُغص الٗ٨برر اٖترايه ٖلى َظٍ اإلاؿإلت ب٣ىله  " :وؤما الىهب بٗض ( بطا ) ٞال ي٩ىن بال ٖلى الخا ٫و ( َّربيا ) ال
ً
ي٩ىن خاال  ،وال يصر الىهب بـ ( يجض ) ألجها جٟخ٣غ بلى مٟٗىلحن  ،وليؿا في ال٨الم ٖلى ج٣ضيغ طل ٪ال صليل ٖليه  .وال
يصر ظٗل ( َى ) ٞهال ألن االٟهل ي٩ىن بحن اؾمحن  ،وليؿا َىا " ( )5
ٌض
واؾدىض ؾيبىيه في ٢ىله " ٞةطا َى هي " بإهه َظا َى وظه ال٨الم مشل ٞ :ةطا هي بيًاء " و " ٞةطا هي خيت " وؤما "
ٞةطا َى َّربياَا " بن زبذ ٞساعط ًٖ ال٣ياؽ واؾخٗما ٫الٟصخاء ٧الجؼم بـ " لً " والىهب بـ " لم " والجغ بـ " لٗل " .
وؾيبىيه وؤصخابه ال يلخٟخىن إلاشل طل ٪وبن ج٩لم بٌٗ الٗغب به )6 ( .
َّر
ووظ َه ابً َكام ؤلاٖغاب في ( ٞةطا َى َّربياَا ) زمؿت ؤوظه جلخو في :
ً
ؤوال  :بطا ْ :غٞ ٝيه مٗجى وظضث وعؤيذ ٞ ،جاػ له ؤن يىهب اإلاٟٗى. ٫
ً
زاهيا  :بياَا  :يمحر ههب اؾخٗحر م٩ان يمحر الغ. ٘ٞ
ً
زالشا  :بياَا  :مٟٗى ٫به  ،والخ٣ضيغ ٞ :ةطا َى يؿاوحها .
ً
عابٗا  :بياَا  :مٟٗى ٫مُل ، ٤والخ٣ضيغ ٞ :ةطا َى يلؿ٘ لؿٗتها .
(ٔ ) اللباب ٔ. ٜٜٗ ، ٜٗٛ/
(ٕ ) البيت من الطويل ببل نسبة يف رصف ادلباين . ٖٗٙ :
(ٖ ) البيت من الطويل ببل نسبة يف رصف ادلباين . ٖ٘ٚ :
(ٗ ) األنفال.ٖٖ:
(٘ ) اللباب ٔ. ٜٜٗ/
( ) ٙادلغٍت ٔ. ٔٓٙ/
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ً
زامؿا  :خا ٫مً الًمحر في الخبر اإلادظوٞ ، ٝةطا َى زابذ مشلها )1 ( .
و٢ض َّرعص ابً َكام بًٗها وؤظاػ بًٗها .
وؤما ما ظاء به سٗلب ٞهى باَل ٖىض ال٩ىٞيحن والبهغيحن ؛ ألن الٗماص ٖىض ال٩ىٞيحن الظر يؿميه البهغيىن
الٟهل يجىػ خظٞه مً ال٨الم  ،وال يسخل مٗجى ال٨الم بدظٞه ولى خظَ ٝا َىا مً ٢ىلهم ٞ " :ةطا َى َّربياَا "
الزخل مٗجى ال٨الم وبُلذ ٞاثضجه )2 ( .
وؤعي ما طَب بليه ؾيبىيه ؤهه ال يجىػ ٞيه بال " ٞةطا َى هي " ألن ( َى ) مغٞىٕ باالبخضاء ٞىظب ؤن ي٩ىن مغٞىٖا
ً
وال يجىػ ؤن ي٩ىن مىهىبا ٞهى عاظ٘ بلى الؼهبىع ؛ ألهه مظ٦غ و ( هي ) عاظ٘ بلى الٗ٣غب ؛ ألهه ماهض .
وما ظاء به ال٩ىٞيىن ٞمغصوص ٖلحهم ٞ ،هى مً الكاط الظر يسغط ًٖ ال٣ياؽ  ،وما عور ٖجهم ؤجهم ؤُٖىا ٖلى
ً
مخابٗت ال٨ؿاجي ُظ ْٗال ٞ ،هظا ال ي٩ىن لهم حجت ٞيه .
اإلاغاظ٘ واإلاهاصع
 ابً ظجي،ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي ،الخهاثو:جذ :مدمض ٖلي الىجاع ،صاع ال٨خب اإلاهغيت،الىاقغ :صاع ال٨خابالٗغبي ،بحروث.
 ابً الخاظب،ؤبى ٖمغو ظما ٫الضيً ٖشمان بً ؤبي ب٨غ بً يىوـ ،ال٩اٞيت في الىدى :صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث، 1982م.
 البٗ٣اور ،هىعة ؾليمان ٖبيض ،مؿاثل الخال ٝالىدىيت بحن ابً مال ٪وؤبي خيان :عؾالت ماظؿخحر،ظامٗتَ1411ـ.،
ؤلامام.
َ1399ـ.
 ابً َكام  ،ؤبى مدمض ٖبضهللا ظما ٫الضيً ألاههاعر،ؤوضر اإلاؿال : ٪صاع الجيل ) 5( ٍ ،بحروث، ؤبى خيان ،ألاهضلسخي ،اعحكا ٝالًغب مً لؿان الٗغب :جد٣ي :٤مهُٟى ؤخمض الىماؽ ،مُبٗت اإلاضوي) 1(ٍ ،َ1408ـ.
،
 الجىَغر،بؾماٖيل بً خماص ،الصخاح  :مً ى-ر  ،صاع الخًاعة الٗغبيت ـ بحروث .َ 1408ـ.
 الضظيجي ٞ ،خخي  ،الجملت الىدىيت وكإة وجُىعا وبٖغابا :م٨خبت الٟالح ـ ال٩ىيذ ٍ، 2/َ1413ـ.
 الظَبي ،ؾحر ؤٖالم الىبالء  )9(ٍ :ماؾؿت الغؾالت ،(ٔ ) ادلصدر السابق ٔ. ٔٓٚ ، ٔٓٙ/
(ٕ ) اإلنصاف ٕ. ٚٓٙ/
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 ؾيىيه ٖ ،مغو بً ٖشمان بً ٢ىبر ،ال٨خاب  :جد٣ي ٤وقغحٖ :بضالؿالم َاعوهذ ،صاع الجيل ،بحروث، 1)ٍ ( ،َ1411ـ .
 الؿحرافي ،ؤبي ؾٗيض ،قغح ٦خاب ؾيبىيه  :جذ :ص .عمًان ٖبض الخىاب .مدمىص ٞهمي حجاػر وص .مدمض َاقمٖبضالضايم .مهغ :الهيئت الٗامت اإلاهغيت لل٨خاب.
 الؿيىَي ،ؤبى الًٟل ٖبضالغخمً بً ؤبي ب٨غ بً مدمض ظال ٫الضيً َ ،م٘ الهىام٘ م٘ قغح ظم٘ الجىام٘ فيٖلم الٗغبيت :صاع اإلاٗغٞت  ،بحروث.
 يي ،٠قىقي ،اإلاضاعؽ الىدىيت :صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ. ٖبضال٣اَغ بً ٖبضالغخمً الجغظاوي ،واي٘ ؤنى ٫البالٚت  ،جىفي ؾىتَ 471ـ  .يىٓغ ال٨خبي ،مدمض قا٦غ،ٞىاث الىٞياث  :جذ :ص .بخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع ،بحروث.
 الٗ٨برر  ،ؤبى الب٣اء مدب الضيً ٖبض هللا بً الخؿحن،الخبيحن ًٖ مظاَب الىدىيحن البهغيحن وال٩ىٞيحن :َ 1421ـ.
جد٣ي : ٤صٖ .بضالغخمً الٗشيمحن ،م٨خبت الٗبي٩ان
 ٞاعؽ ،ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦غيا اللٛىر  ،مجمل اللٛت  :جذ :ػَحر ؾلُان ، 1/ٍ ،ماؾؿت الغؾالت . الٟاعسخي ،ؤبى ٖلي ،اإلاؿاثل اإلاىشىعة  :جذ :مهُٟى الخضعر ،مُبىٖاث مجم٘ اللٛت الٗغبيت ،صمك.٤َ 1398ـ.
 الٟحروػباصر ،مجض الضيً ؤبى َاَغ مدمض بً يٗ٣ىب ،ال٣امىؽ اإلاديِ ،صاع ال٨ٟغ  ،بحروث ، اإلاال٩ي  ،مدمض ٖبضهللا ،اٖتراياث الغضخي ٖلى ؾيبىيه في قغح ال٩اٞيت :عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤم ال٣غي،.ٌ1425
َ1406ـ.
 -اإلاسؼومي ،مهضر ،مضعؾت ال٩ىٞت ومىهجها في صعاؾت اللٛت والىدى  )3(ٍ :صاع الغاثض الٗغبي ،بحروث،
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجعائطٍت املىخىبت باللؼت الـطوؼُت في الىلس الـطوس ي
الطواًت
ؤ – ػىُ ـ ّـت هبُ ـ ـ ــط  /ظامعت ّ
محمس البـحر بطاهُمي – بطط بىعطٍطٍ –
ّ
امللخم :
ّ
ّ
ّ
ألاصبيت ،مجها ّ
الغوايت التي بلٛذ مؿخىي ٖاليا مً خيض الك٩ل
ظضص ألاصب الجؼاثغ ّر الخضيض في ٦شحر مً ألاهىإ
الٟىيتٞ ،جظبذ بلحها ّ
الى٣ض الٛغبي الظر ّع٦ؼ في مٗٓم ّ
واإلاًمىن ،ومً خيض اإلاى ٠٢الٟلؿٟي واإلاباصت ّ
الضعاؾاث
ّ
ٖلى ّ
الٟغوؿيت.
الغوايت اإلا٨خىبت باللٛت
ّ
الغوايت الجؼ ّ
ّ
اثغيت ٦شحرة م٣اعهت ّ
الضعاؾاث التي اقخٛلذ ٖلى ّ
اإلاٛاعبيت ،مجها اإلاالٟاث وألاهُىلىظياث
بالغوايت
الٟغوؿيت ٢ض خٓيذ باَخمام ّ
واإلا٣االث اإلاد٨مت ،هٓغا ّ
الغوايت الجؼ ّ
ّ
ألن ّ
الى٣ض الٛغبي ألؾباب
اثغيت اإلا٨خىبت باللٛت
بيضيىلىظيتٞ ،اليؿاع الٟغوسخي ؾاهض ّ
ألجهم ٧اهىا ي٨خبىن ًٖ زىعتهم ّ
ال٨خاب الجؼاثغيحن ّ
ّ
ّ
ّ
الٟغوؿيت،
الامبرياليت
يض
ّ
وبالخالي ٞضٖمهم لهاالء ّ
ّ
اإلاخُغ ٝللكٗىب اإلاؿخٗمغة ،بط صٖمهم واٖخبر
ال٨خاب َى بقاعة بلى ْلم اليمحن
ههىنهم ونٟا ص٢ي٣ا للمإؾاة التي حٗيكها الجؼاثغ في ّ
ْل الاؾخضماع الٛاقم ،و٢ض خاو ٫مٗٓم َاالء الى٣اص
ا٦دكا ٝممحزاث جل ٪ألاٖما ٫ؤلابضاٖيت التي ال ّ
ج٣ل ؤَميت ًٖ ألاٖما ٫ؤلابضاٖيت الٛغبيتّ ،
وؤ٢غ ٥زحر مجهم بإجها
ّ
اإلاخُغٝ
عواياث خضازيت مً خيض جىْيٟها للؼمً والًٟاء والصخهياث والخبئحر ،في اإلا٣ابل خاو ٫ه٣اص اليمحن
ّ
الخٗخيم ٖلى مًامحن جل ٪الغواياث التي اٖخبرَا عواياث ٞغوؿيت هاججت ًٖ ؾياؾت الخدًحر التي اهخهجتها ٞغوؿا
م٘ الكٗب الجؼاثغر.
ّ
الغوايت الجؼاثغيت اإلا٨خىبت باللٛت الٟغوؿيت ،الى٣ض الٟغوسخي ،الى٣ض ّ
اإلاٟخاخيتّ :
الغواجي  ،مالٟاث،
ال٩لماث
ؤهُىلىظياث ،مجالث ،ؤلايضيىلىظيا.
ّ
ّ
بوؿاهيت٦ ،خبذ خىالي ٖام150م وحٗغ ٝفي اإلاهاصع
حٗخبر عوايت "الخماع الظَبي" للى٦يىؽ ؤبىليىؽ ّؤو ٫عوايت
ّ
ّ
ّ
الخدىالث ؤو اإلاسخ ،وٖغٞذ ؤيًا باؾم "الجخل الظَبي" Assinus
الخدى ٫ؤو
ال٣ضيمت باؾم Metamorphoses
ّ
 Aureusوطلّ ٪
ّ
ّ
ألن ؤبىليىؽ اجب٘ في ٦خابتها ؤؾلىب ال٣هانحن الظر ييخخي ؤخضَم ظاهبا مً الؿى ،١ويهيذ
ّ
ّ
ليجم٘ اإلاؿخمٗحن "اُٖجي ُٗ٢ت مً ّ
وؾإ٢و ٖلي ٪خ٩ايت ّ
ّ
طَبيت"٩ٞ ،لمت الظَبي ؤو الظَبيت بطن ٧اهذ
الىداؽ

ّ
لل٣هت ٞهاعث ونٟا لجخل ؤبىليىؽ.
ونٟا
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ّ
ّ
ق٩لذ عوايت ؤبىليىؽ هىٖا ؤصبيا ظضيضا ّ
يم مجمىٖت مً ال٣هو يغوحها اإلاال ٠هٟؿه بًمحر اإلاخ٩لم ،وَىا٥
الغواياث الخضيشت واإلاٗانغة التي ٦خبذ بالُغي٣ت هٟؿها ،وخملذ ّ
الٗضيض مً ّ
الهٟاث هٟؿها في ٞتراث جاعيسيت
مسخلٟت.
لي٣ضم زضمت ؤزغي لؤلصب الجؼاثغر الظر ّ
و٢ض جغظم ؤبىالٗيض صوصو عوايت "الخماع الظَبي" ّ
٢ضم له ال٨شحر ،وليٟخذ
َامت هي ّ
ألاطَان بلى خ٣ي٣ت ّ
ؤن ؤلاوؿان الجؼاثغر ال يم ً٨خهغ ببضاٖه في بٗضيً لٛىيحن الٗغبيت ؤو الٟغوؿيت ،بل
يم ً٨ؤن ّ
ّ
وألاَم َى ؤن يبضٕ ،وعبما ظاءث جغظمخه للغوايت ّعصة ٗٞل ٖلى َاالء الظيً يٗيبىن
جخٗضص لٛاث ببضاٖه
ّ
حٗلم لٛخه ّ
ألام وٞغيذ ٖليه لٛت ؤنبدذ لٛت
ٖلى الجؼاثغر ؤهه ي٨خب باللٛت الٟغوؿيت ،في و٢ذ خغمخه ٞغوؿا مً
ببضاٖه وصٞاٖه ًٖ ّ
َىيخه .
ّ
ّ
 ملحت عً ّالـطوؼُت :
الجعائطٍت املىخىبت باللؼت
الطواًت
يغظ٘ ّ
،1891
اإلااعر والباخض "ظان صيجى" ّ Jean Déjeuxؤو ٫هو ؤصبي ٦خبه ظؼاثغر باللٛت الٟغوؿيت بلى ؾىت
وَى ٖباعة ًٖ ٢هت بٗىىان "اهخ٣ام الكيش" ،مؿخ٣اة مً الخ٣اليض الاظخماٖيت الجؼاثغيت٦ ،خبها "مدمض بً عخا،"٫
ؤن الباخض بٗضَا يظ٦غ ّ
ّبال ّ
ؤن ٖمليت اإلاسر الكامل التي ٢ام بها للجغاثض واإلاجالث التي ٧ان يهضعَا الٟغوؿيىن في
1920م ،بدشا ًٖ ههىم ؤزغي لجؼاثغيحن آزغيً ،لم حؿٟغ بال ٖلى هخاثج َؼيلت،1
1880م و
الجؼاثغ ،في الٟترة مابحن
ويظ٦غ صيجى اؾم( ؤخمض بىعر) الظر وكغ ؾىت1912م في ظغيضة "الخ "٤عوايت مؿلؿلت بٗىىان "مؿلمىن
ّ
الغوايت ّ
ّ
ويٗلٖ ٤لى ّ
اإلاخٗمض للمالٖ ٠لى جىاً٢اث الىا،٘٢
بإجها ٦خبذ بماء الىعص٦ ،ىايت ٖلى الٟ٣ؼ
ومؿيديىن"،
خيض يهىع الٗال٢ت بحن الٟغوؿيحن والجؼاثغيحن في ٚايت الاوسجام والىثام.
ل٣ض اؾخُإ الاؾخٗماع الٟغوسخي هديجت للمضة الؼمىيت الُىيلت التي ً٢اَا في الجؼاثغ ،ولخمغ٦ؼ آلياجه الا٢خهاصيت
وؤظهؼجه ؤلايضيىلىظيت ّ
الخٗليميت وؤلاٖالميت ؤن يسخب مً بىعظىاػيت "ألاَالي" (  )les indigéneطاث الجزٖت
ماؾؿاجه ٧ىؾُاء بحن ّ
ألاعؾخ٣غاَيت التر٦يت اإلاضيييت ،ؤبىاءَا ليمضظهم في ّ
الؿلُت الجضيضة وبحن ألاَالي ،وألن َظا
ؾي٩ىن َغي٣ا لبروػ "ألاهضظيىا اإلاضظىت" (ألاَالي اإلاضظىحن) والتي ؾخٗ٨ـ اللخٓاث الخاعيسيت ألاولى لبضايت الخاعيش
الُىيل الٚتراب ّ
اإلاشٟ٣حن الجؼاثغيحن ،وحٗ٨ـ في الى٢ذ هٟؿه مغخلت "مدا٧اة" آلازغ في ّ
 ًٞزام بهَ ،ى "ًٞ
الغوايت" ،و٢ض ّ
 )1945وٞحها ْهغث ؤنىاث
-1920
خضص ؤمحن الؼاور ٞترة اػصَاع الخُاب الغواجي الاهضماجي ما بحن (
عواثيت خاولذ مدا٧اة آلازغ ؤصبيا . 2

1

- Jean Déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais,Edition Naaman ,
Canada, p18
ٕ ـ ـ أمُت الزاوي :صورة ادلثقف يف الرواية ادلغاربية ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب  ،اجلزائر  ،دط  ،دس (،ص  ،ص ) (ٓ.)ٜٔ،ٜ
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1891م وؾىىاث الٗكغيىاث مً ال٣غن الٗكغيًٞ ،ةن "ظان صيجى" يخسظ ؾىت
وهٓغا للٟغا ٙاإلاسجل بحن ؾىت
1920م ٧اهُال٢ت خ٣ي٣يت لهظا ألاصب الىاشخئ ،ويٗض ال٣ايض بً الكغي ،٠اإلاىؾىم بـ "ؤخمض بً مهُٟى ال٣ىمي"
بضايت جل ٪الاهُال٢ت . 1
والخ٣ي٣ت َىاٖ ٥ىامل وؤؾباب ٖضيضة ّ
ؤرعث ْهىع ّ
ّ ًٞ
الغوايت بلى ٚايت بضايت ال٣غن الٗكغيً ؤبغػَا ؾياؾت
ّ
ّ
الٗضوان التي ؤهخجها الاؾخٗماع َىا ٫اخخالله للجؼاثغ الصخيء الظر ظٗل الٗال٢ت بحن اإلادخلحن وؤَل البلض ٖال٢ت
ّ
وجىجغ ،مىٗذ ّ
ؤر اخخ٩ا ٥بحن الُغٞحن.
خغب
ّ
عواثيت خاولذ مدا٧اة آلازغ ؤصبيا وجغصيض ؤَغوخاجه الاهضماظيت ؾياؾيا ل٣ض ٧اهذ ججغبت
و٢ض ْهغث ؤنىاث
ال٨خابت الغواثيت اإلاكتر٦ت بحن ّ
٦خاب مً ألاَالي وبحن آزغيً مً الٟغوؿيحن ،بضايت الخٗبحر ًٖ ػواط ؤصبي وعوحي ،بحن
َظٍ ألاهخلجيؿيا (ألاَليت) وبحن مشيلتها (اإلاؿخٗمغة)ٞ ،األٖما ٫الغواثيت التي ٦خبها ٧ل مً (عوهيه بىجيه ،)rené pottier
و(ؾليمان بً ابغاَيم) م٘ بجيان صيييه  ، etienne dinetؤبغػ اإلاغخلت الضيضا٦خيت الغواثيت التي اخخل ٞحها الغواجي ألاَلي
2
مى ٘٢الخلميظ.
 1930زمؿت ؤٖما ٫ؤصبيت ؤقغها مً ٢بل بلى بًٗها ،وهي مجمىٖت ؾالم
-1920
وٖلى َظا الىدى ْهغث في ٖكغيت
ال٣بي الكٗغيت ،والؿحرة الظاجيت لل٣ايض بً الكغي ،٠وهًي ٠بلحهما عوايت "ػَغاء" " امغؤة اإلاىجمي" لك٨غر زىظت
1929م ، 3وواضر ّ
ؤن َظا الٗضص
1928م ،والٗلج "ؤؾحر بغبغوؾا" لل٩اجب هٟؿه التي نضعث ؾىت
التي نضعث ؾىت
ّ
ّ
ال٣ليل مً ألاٖما ٫ألاصبيت ال يك٩ل ٖامل ٞسغ بطا ٢يـ بُىٞ ٫ترة الاخخال ،٫زهىنا ؤن ٞغوؿا ٢ض ّ
خًغث
بٖالميا خضر اخخٟالها بالظ٦غي اإلائىيت الخخال ٫الجؼاثغ ،وشجٗذ ٖلى مشل جل ٪ألاٖما ٫ؤلابضاٖيت لخٓهغ ؤمام
ّ
الغؤر الٗام الٗالمي ّ
و٦إجها ٗٞال ٢ض خملذ عؾالت خًاعيت بلى َظا البلض اإلاخسل ،٠و٢ض هجخذ جل ٪الغؾالت بضليل
ّ
ّ
حٗلم لٛت ّ
ؾيضٍ.
جل ٪ألاٖما ٫التي يٓهغ ٞحها الجؼاثغر ٖلى ؤهه ٢ض
ّ
ق٩ل ْهىع عوايت "الضاع ال٨بحرة" إلادمض صيب1952م ،مىُٟٗا خاؾما في ّ
جُىع ألاصب الغواجي اإلا٨خىب
و٢ض
ّ
ّ
ّ
بالٟغوؿيت ٖلى مؿخىي اإلاًمىنٞ ،ؤلو ٫مغة جخجاوػ ٞيه َظٍ الغوايت نالىهاث اإلاشٟ٣حن ومىا٢كاتهم ال٣ىميت ًٖ
الؿلمي بحن "ألاَالي" واإلاٗمغيًَ ًٖ ،غيّ ٤
ْل الخ٨م الاؾخٗماعر ،ووَم الخٗايل ّ
الٗضالت واإلاؿاواة في ّ
الضٖىة بلى
ّ
الاهضماط ،لخجز ٫بلى الُب٣اث الضهيا مً اإلاجخم٘ وجخدضر ًٖ َمىم الىاؽ البؿُاء مً ٖامت الكٗب ،وجه٠
ّ
جخدضر ًٖ الىًا ٫الؿياسخي
ؤخىالهم اإلاٗيكيت ال٣اؾيت ،ومٗاهاتهم مً الجىٕ وال٣ٟغ وال٣هغ ،وألو ٫مغة
الجؼاثغر ، 4ؤما َغي٣ت ال٩اجب في ٖغى جل ٪الهىع ٞخض ٘ٞبال٣اعت ؤن ّ
يدب َظا الكٗب وؤن يكٗغ بمإؾاجه،
déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p30 Jeanـ
ٕ
الرواية ادلغاربيّة  ،ص (ٔ.) ٜ
 أمُت الزاوي  :صورة ادلث ّقف يف ّ3
-déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p30 Jean.
4
-déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p35 Jean
1
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ّ
ّ
وبىٓغة زا٢بت جخٛلٛل في ؤٖما ١هٟىؽ ؤولئ ٪البؿُاء لخد٩ي ّ
٢هت والصة الىعي الُب٣ي والكٗىع بمإؾاة الخياة،1
ّ
ّ
ّ
1957م ٣ٞض ٦كٟذ ألاولى ًٖ ٖالم
1994م ومهىت الخيا٦ت
الخىظه في ؤٖما ٫ال٩اجب الالخ٣ت "الخغي"٤
و٢ض جإ٦ض َظا
الباؽ في الغي ،٠ومٗاهاة الٟالخحن مً ال٣ٟغ اإلاض ٘٢والاؾخٛال ٫الٟاخل ،و٢هغ اإلاٗمغيً لهم ٧لما خاولىا ؤن
ّ
ّ
يدخجىا ٖلى ويٗهم اإلاؼعرّ ،
ونىعث الشاهيت خياة الخغٞيحن في اإلاضن التي لم ج ً٨جسخل ًٖ ٠خياة الٟالخحن،
ّ
وْهغث في الٟترة هٟؿها ؤٖما ٫عواثيت ؤزغي ّ
ل٨خاب آزغيً حؿحر في الاججاٍ هٟؿه الظر ؾاعث ٞيه ؤٖما ٫مدمض
 1956ل٩اجب ياؾحن "مً
 1955إلاىلىص مٗمغر ،و"هجمت"
صيب ألاولى ،هظ٦غ مجها ٖلى الخهىم عوايت "هىم الٗض"٫
 1961إلاال ٪خضاص ،و"ؤَٟا٫
 1960و"عني ٠ألاػَاع لم يٗض يجيب"
 1962لضيب ،و"الخلميظ والضعؽ"
يظ٦غ البدغ"
 1967لخؿحن
 1965إلاىلىص مٗمغر و"ؤناب٘ الجهاع الخمؿت"
 1962آلؾيا ظباع ،و"ألاٞيىن والٗها"
الٗالم الجضيض"
 1969لهالر ٞالح .2
بىػاَغ و"ؤؾال ٥الخياة الكاث٨ت"
ّ
بن ههىنا بهظا الثراء الجمالي والهض ١الخاعيخي الاظخماعي ،ال يم٨جها ؤن جىلض مً ٞغا ،ٙل٣ض ٧اهذ الشىعة الجؼاثغيت
َؼة صازل ّ
بمإؾاتها وؤخالمها وصمها وٖىٟها وقمىليتها ٟ٦يلت بسلّ ٤
اإلاش ٠٣اإلابضٕ اإلاىَىب ،وَى بالٟٗل ما خهل،
ّ
ّ
الغوايت الجؼاثغيت ّ
ّ
اإلاٛاعبيت بك٩ل ٖام ،و٢ض خبؿذ ّ
زانت ّ
ْال ٦بحرا ٖلى ّ
الغوايت
والغوايت
بط جغ٦ذ الشىعة الجؼاثغيت
الخدغيغيت ال٨بري" بلى ٚايت نضوع عوايت " ّ
هٟؿها في مىيىٕ "الخغب ّ
 1969لغقيض بىظضعة ،وبهضوعَا
الخُلي"٤
الغوايت الجؼاثغيت ًٖ ظيل ظضيض ومغخلت ظضيضة مً مٗاهاة ال٨خابت ،ويجحئ نضوع " ّ
ّ
حٗلً ّ
،1982
اإلادى"٫
الجهغ
ّ
للُاَغ ّ
 1984لغقيض ميمىوي ،و"ازترإ ّ
 1986لٗبض ال٣اصع
ظٗىٍ ،و"مىؾم الدجاعة"
1986
الصخغاء"
و"َمبحزا"
ّ
خ٣ي.3
واإلاالخٔ ٖلى الغواياث التي ْهغث بٗض ؾ٣ىٍ هٓام الغثيـ بً بلت ،و٢يام الىٓام البىمضييجي ؤجها ٧اهذ حٛلب ٖلحها
ّ
ّ
،1968
الجزٖت الؿياؾيت الاهخ٣اصيتٞ ،إٖما ٫مدمض صيب التي ْهغث في الٟترة ما بحن وعوايت مغاص بىعبىن "اإلااطن"
و" ّ
 1980لىبيل ٞاعؽ٩ٞ ،ل َظٍ ألاٖما٫
 1970لغقيض بىظضعة و"مىث نالر بار"
 ،1969و"يغبت قمـ"
الخُلي"٤
يجمٗها ٢اؾم مكتر ٥واخض يخمشل في الى٣ض الكضيض اللهجت لؤلويإ الؿياؾيت والاظخماٖيت في الجؼاثغ ،وفي مُل٘
الدؿٗيىاث ،وم٘ نٗىص ّ
اإلاض ؤلاؾالمي ،وصزىله ب٣ىة مٗتر ٥الؿياؾت في َظٍ الٟترة ،ؤزظث جٓهغ ؤٖما ٫عواثيت
جيخ٣ض َظا ّ
اإلاض ه٣ضا الطٖا ّ ،
زم م٘ الٗكغيت الخمغاء بغػث ؤٖما ٫عواثيت حسجل لهظٍ اإلاغخلت الؿىصاء في جاعيش
الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال ،٫وؤبغػ الغواثيحن الظيً ْهغوا مدمض بىإلاؿهى ٫اإلاٗغو ٝباؾم "ياؾميىت زًغة" و٢ض ونل
بةبضاٖاجه بلى الٗاإلايت.

ٔـ ـ ـ سعاد زلمد خضر :األدب اجلزائري ادلعاصر ،منشورات ادلكتبة العصرية صيداء ،بَتوت ،ٜٔٙٚ ،ص( ٔ٘ٔ) .
2
-Jean Déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p35
ٖ -أمُت الزاوي :صورة ادلثقف يف الرواية ادلغاربية ،ص(٘.)ٜ
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ّ
ّ
 ّالجعائطٍت املىخىبت باللؼت الـطوؼُت في الىلس الـطوس ي :
الطواًت
ّ
 ّؤوال :مالفLe roman algéren de langue française : Charles Bonn , edition L/ Harmattan ,Paris , 1985
ّ
يخ٩ىن ال٨خاب مً 351نٟدت٢ ،ؿمه ال٩اجب بلى مضزل وزالزت ٞهى ،٫اإلاضزل بٗىىان :ؤر خىاع! Quel dialogue
ط٦غ قا لـ بىن ّ
ؤن الضاعؽ للغوايت اإلاٛاعبيت اإلا٨خىبت باللٛت الٟغوؿيت يجض هٟؿه في جىا ،ٌ٢زهىنا ّ
الغوايت
ع
ّ
الجؼاثغيت اإلا٨خىبت باللٛت الٟغوؿيت ،ألن الىا٢ض ال يؿخُي٘ ؤن ي٩ىن خياصيا زهىنا اججاٍ ً٢يت اؾخسضام
الغواثيحن للٛت آلازغ ،ويغي ّ
ؤن الغواجي الجؼاثغر ٢ض وظض هٟؿه مجبرا ٖلى اؾخسضام لٛت ليؿذ لٛخه ،لٛت الٗضو
الظر اؾخلب ؤعيه . 1
يغي الىا٢ض ّ
ؤن ألاصب الجؼاثغر اإلا٨خىب باللٛت الٟغوؿيت في ظؼء ٦بحر مىه َى جل ٪الغ٢هت التي جدضر ٖجها الغواجي
ّ
اإلاٛغبي "ٖبض ال٨بحر الخُيبي" ،ع٢هت عٚبت ٢اجلت ؤمام مغآة مهىىٖت مً َغ ٝالٛغب ،مغآة ال هخىًٖ ٠٢
ج٨ؿحرَا وبٖاصة جغ٦يبها ختى ههل بلى جهايت هُالب ٞحها باالٖترا ٝبىا و٢ض ؤوعص ّ
الىا٢ض ٢ىٖ ٫بض ال٨بحر الخُيبي :
.

- (Quand je danse devant toi , Occient , sans me dessaisir de mon peuple

جىنل الىا٢ض بلى ّ
ؤن اللٛت الٟغوؿيت باليؿبت للغواجي ؤو الىا٢ض ماهي بال وؾيلت ،والغوايت بالغٚم مً وظىص الكٗغ
٦مىاٞـ لها بال ؤجها ج٣ضمذ بؿغٖت ،وفي ْغ٢ ٝهحرٞ ،هي الىىٕ ألاصبي ألا٦ثر اهدكاعا وألا٦ثر جد٨يما للً٣ايا
الش٣اٞيت والؿياؾيت.
ي٣ترح الىا٢ض في َظٍ الضعاؾت جىييذ ٦يٟيت ّ
ّ
ج٩ىن ًٞاء ّ
الٟغوؿيت في الجؼاثغ بٗض
للغوايت الىَىيت باللٛت
ّ
الاؾخ٣ال ،٫و٢ض جىاو ٫ؤٖماّ ٫
 )1976عابذ بلٗمغر ،مال ٪بً هبي،
-1913
الغواثيحن آلاجيت ؤؾمائَم :الُاوؽ ٖمغوف(
ّ
عقيض بىظضعة ،مدمض صيب ،الُاَغ ظاووث ،آؾيا ظباع ،هبيل ٞاعؽ مىلىص ٞغٖىن ،مال ٪خضاص٧ ،اجب ياؾحن،
مىلىص مٗمغر ،عقيض ميمىوي ،ليلى نباع ،خبيب جاوٛىع خؿان ّػَاع.
ّ
٢ضم الىا٢ض زاجمت بٗىىان "الًٟاء وؤلاهخاظيت ألاصبيت"٩٦ ،ل آلاصاب التي حٗخبر مجمىٖت مخخاليت مً الىهىم
صازل ًٞاء ز٣افي مٗحنٞ ،ةن ألاصب الجؼاثغر اإلا٨خىب باللٛت الٟغوؿيت ٢ض التزم مىظ البضايت به٣ل ًٞاثه الضاللي
2
م٘ جاعيسه الىَجي ،وختى ال٣غاءاث التي جىاولذ َظا ألاصب ٢ض عبُخه بالىا ٘٢الخاعيخي والؿياسخي للجؼاثغ.

) Ch Bonn : Le roman Algérien de langue française , édition L Harmattan , Paris , 1985 , p(5ـ ـ
-Ch Bonn , Le roman algérien de langue française , p(323).
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و٢ض ٧ان ألاصب ؤخض الىؾاثل التي ّ
جهضي بها الجؼاثغيىن لالؾخٗماع ،بط جبيذ الغواياث الجؼاثغيت ؤلايضيىلىظيا
الؿاثضة ،ويشجي الىا٢ض ٖلى بٌٗ الغواياث الجؼاثغيت اإلا٨خىبت بالٟغوؿيت واٖخبرَا عواياث ّ
ماؾؿت مجها عوايت
"هجمت" ل٩اجب ياؾحن.
والجضيغ بالظ٦غ ؤن الىا٢ض قاع ٫بىن له ّ
ٖضة صعاؾاث خى ٫ألاصب الجؼاثغر هظ٦غ مجها:
La littérature algérienne de langue française et ses lectures, imaginaire et discours d idés 1.

1-

2- Problématique spatiale du roman algérien2.
3- Lecture presente de Mohamed Dib 3.
ّ
 زاهُا  :مالفMohammed Dib-écrivain Algérien- par Jean Dejeux, edition Naaman Canada, 1977.يٗخبر ظحن صيجى  Jean Dejeuxمً ؤ٦بر اإلاهخمحن باألصب الجؼاثغر اإلا٨خىب باللٛت الٟغوؿيت ٖامت ،وبالغوايت زانت،
٦خاب (مدمض صيب٧ ،اجب ظؼاثغر) همىطط ّ
يبحن اَخمامه وبعجابه بهظا ألاصب.
يغي صيجى ّ
اإلااؾؿحن للغوايت الجؼاثغيت ،ؤٖماله مٗغوٞت في ٖضص ٦بحر مً ّ
ؤن مدمض صيب واخض مً ؤ٦بر ّ
الضو ،٫ازىا

ّ
 ،(1977وجٓهغ
٢ههيت وزالر مجمىٖاث قٗغيت و٦خابان مىظهان لؤلَٟا) ٫ختى ؾىت
ٖكغ عوايت ومسخاعاث
ّ
ّ
ّ
ؤٖماله ٧اؾخ٨كا ٝمؿخمغ حهخم بةوؿاهيت ؤلاوؿان ،ويغ٦ؼ اَخمامه ٖلى التراب الجؼاثغر ،وؤلاوؿان الجؼاثغر
اإلاؿخٗمغ باألمـ ،بوؿان ّ
مخجه بلى خخميت ؤ٦بر بٗض الاؾخ٣ال ٫وهي مغخلت البىاء.

َظٍ ألاٖما ٫هي عخلت بدض ًٖ بوؿاهيت مخهالختٞ ،مىظ الخمؿيىاث ٢ام مدمض صيب بالخٟغ ًٖ خ٣اث ٤بوؿاهيت
في بلضٍ ختى وبن ٧ان يٗيل باإلاهجغ مىظ الٗضيض مً الؿىىاث ،اٖتر ٝالىا٢ض ؤيًا ّ
بإن مدمض صيب يدخل م٩اهت
عا٢يت في ألاصب الجؼاثغر اإلا٨خىب باللٛت الٟغوؿيت ،وبضون قٞ ٪ةن ٖضيض الجىاثؼ التي جدهل ٖلحها ومجها ظاثؼة
٢ 1966ض جىظذ ؤٖماله ،وبطا ٧اهذ جل ٪الجىاثؼ ج٨غيما لشالزيخه اإلاكهىعة ٞةن الىا٢ض
بجداص ال٨خاب الجؼاثغيحن
يضٖى بلى الاَخمام بباقي عواياجه ّ
ألن لها بٗضا بوؿاهيا ختى وبن لم جدىاو ٫الً٣يت الجؼاثغيت ،ألجها مضزل بلى جهىعّ
شخصخي بسهىم ظؼاثغر اليىم و٦ظل ٪اإلاجخم٘ ومجمل ألاؾئلت الجىَغيت التي يُغخها ؤلاوؿان . 4
ّ
ملخو بيبليىٚغافي لخياة مدمض صيبّ ،
وؤَم ألاخضار التي ٖانغَا ،لحربِ بٗض طل ٪جل ٪ألاخضار
٢ضم الىا٢ض
زم ّ
بال٩اجب ؤر جإزحرَا ٖلى بهخاظه ألاصبيّ ،
٢ضم هبظة جاعيسيت بٗىىان" :مً الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة بلى الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت"،
- Sherbrouke , Naaman , Canada, 1974 .
-Entrprise nationale du livre , Alger , 1986.
3
-Entrprise nationale du livre , Alger , 1988.
4
(- Jean Dejeux : Mohamed dib, écrivian Algérien, edition Naaman, Canada, 1977, p) 10
1
2
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ّ
جُغ ١بلى ٖضيض ّ
الغواياث ،بط ّ
لخو زالزيت مدمض صيب ،وما ٢يل في جلّ ٪
الى٣اص الظيً صعؾىا عواياث مدمض صيب
زم
مجهم :ظىن بغيً  ،Jean Bruneمدمض ؤٖغاب  ،Mohamed arabناص ١هجغؽ  Sadek Hadjerésلىيـ ؤعاٚىن louis
 ،Aragonع .ظيؿترابى.R.Justrabo
ّ
و٢ض ٦خب ؤلبحر٧امي بٌٗ الاهُباٖاث خى ٫عواياث مدمض صيب ؾلمها بلى الغواجي هٟؿه ،ومً ظاهبه ٧ان مدمض
صيب ي٨خب ؤيًا اهُباٖاجه خى ٫ؤٖما ٫ؤلبحر٧امي ويؿلمها بليه ،وبٗض وٞاة ؤلبحر٧امي ؤعؾل مدمض صيب اهُباٖاجه
ّ
بلى ظغيضة "ؾيمىن"  ،Simonبط ٦خب مدمض صيب ًٖ ؤلبحر٧امي ؤهه ٢ض ظاء بلى ٖالم مدُمٖ ،الم مً ؤه٣اى،
ّ
ْل بوؿان َحروقيما ،ول ً٨ؤلبحر٧امي اججه بلى ما ّ
بإهه حي ول٨ىه ّ
بظوّ ١
حهمه
الغماص ،ؤيً ال يم ً٨اٖخباع ؤلاوؿان
وججاَل بٗماء الخ٣اث ٤التي يٗيكها ؤلاوؿان الجؼاثغر ،ل٣ض ٧ان ؤلبحر٧امي يدب٘ ا٦دكاٞاث صوؾخىٞؿ٩ي بمىث
ّ
ؤلاله ،ل٣ض ٧ان اججاَا ٞلؿٟيا وجىاسخى مىث ؤلاوؿان الجؼاثغر ؤمام ٖيييهٞ ،إلبحر٧امي خؿب مدمض صيب ٧ان
ي٨خب الخٟائ ٫ول٨ىه ي٨خبه لىٟؿه  ،ِ٣ٞفي ْل اؾخضماع ٖظب ؤلاوؿان الجؼاثغر . 1
اٖخبر ظىن صيجى ٦خاباث "مدمض صيب" بإجها هضاء ومكغوٕ خياة ي٩ىن خ٣ي٣ت اهخهاعا ٖلى اإلاىث في ؤعى ألاخياء . 2
 زالشا  :ؤهٌىلىظُا Anthologie de la littérature algérienne , Charles Bonn , librairie générale française , Paris , 1990قاعلـ بىن ؤؾخاط في ظامٗت  Villetaneuseبكما ٫باعيـ ،يت ّرؤؽ ٞغي ٤بدض ّ
م٩ىن مً ؤ٦ثرمً زمؿحن باخشا مهخم
باألصب اإلاٛاعبيَ ،ب٘ ٖضيض ال٨خب ط٦غها بًٗها ؾاب٣ا.
ظاء في م٣ضمت ٦خابه ّ
ؤن َىا٦ ٥خابا ظؼاثغيحن ٢ض ججاوػوا مىظ ػمً خضوص الجؼاثغ ،وججاوػوا الٗال٢اث اإلاخىجغة التي
يٗيكها البلض م٘ ٞغوؿا بازخياعَم للٛت الٟغوؿيت وؾيلت لئلبضإ ،و٢ض ٦خبىا ؤصبا خضازيا ،ؾىاء في ّ
الؿغص ؤو في
الكٗغ.
٢ؿم الىا٢ض ٦خابه بلى زالزت ؤ٢ؿام ،ال٣ؿم ّ
ّ
ألاو ٫بٗىىان :ألاصب الجؼاثغر والاؾخٗماعّ ،
ويم زالزت ٖىانغ ؤيًا :
 وكف ؿيالُتUne description problématique :sang .

 Mouloud Feraoun : Le fils de pauvre, La terre et le
 Mouloud Mammeri : La colline oublié
 Mouhamed Dib : La grande maison, L’ incendie

- Jean Déjeux , Mohamed Dib écrivain Algérien , p) 11 (.
(- Ibid, p) 44

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

1
2

107

2015  ًىهُى8  العسز-  العام الشاوي- مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت
 Reda Houhou : Un entretien avec l’âne d alhakim
Le procés de l hummanisme :ـ ـ الاججاه وؼاوي
 Malek Hadad : Le malheur en danger
 Mouloud Feraoun : Les chemains qui montent
 Mouloud Mammeri : Le sommeil du juste
 Assia Djebar : Les impatients
le grand texte fondateur

:ـ ـ الىم الخإػِس ي الىبحر

 Kateb yacine : Nedjma
: ـ ـ ؤما اللؼم الشاوي ؿيان بعىىان
Les questionnements de l indépendance
ّ يم ٖىىاهحن
:يسهان الغوايت
 Les romanciers et la guerre .
 Ville , mémoire et indentité dans les romans des années 70
Pérspéction actuelles :ـ ـ ؤما اللؼم الشالض ؿيان بعىىان
اص٣شحرا مً الى٦ غ ؤن٦ و الجضيغ بالظ. وعقيض بىظضعة، وآؾيا ظباع،اجب ياؾحن٧ يه ًٖ بٌٗ عواياثٞ جدضر
ض ويٗىا ؤهُىلىظياث لهظا ألاصب و هًغب مشاال٢ غوؿيتٟت الٛخىب بالل٨والباخشحن في ألاصب الجؼاثغر اإلا
ّ بالجؼ
Anthologie de la littérature " خابا بٗىىان٦ ذٟ التي ؤلAchour Christiane " غيؿديان ٖاقىع٦ " اثغيت
1
.algérienne de langue française
Œuvres et critique,édition Jean – Michel,Paris,1979  مجلت: ضابعاٍ َظ،Wolfgang Leiner  جدذ بصاعةJean michel ل ؾخت ؤقهغ ًٖ ميكىعاث٧  هي مجلت جهضعŒuvres et critiques
ًايا٢ ً جىاولذ في ؤٖضاصَا الٗضيض م،ض ألاصبي ؤيًا٣ ألاصبيت وجبدض في الى٫اإلاجلت مخسههت في صعاؾت ألاٖما
: اآلحي٧ ٍ وزههذ ؤٖضاص،ض الٗالمي٣ألاصب والى
1

-Christiane Achour , Anthologie de la littérature algériennne de langue française , ENAP
BORDAS , Paris , 1990 .
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N :1 De Jodelle à Guilleragues .
N :2 De Ronsard à Molière .
N :3 Prose romanesque du XXe siecle .
N :4 Rezeption asthetik , contributions allemandes récentes à une nouvelle approche critique , L esthétique de la
réception .
N :5 Lectures des ( Confessions ) de J, J Rouseau .
N :6 Réception critique de la littérature africaine et antillaise d expression française .
ّ
وهٓغا ألٍ ميت ؤلابضإ الغواجي اإلاٛاعبي اإلا٨خىب باللٛت الٟغوؿيتّ ،
زههذ طاث اإلاجلت ٖضصا ٧امال لخىاوَ ٫ظا
ٖضة ػوايا وبخُبي ٤مىاهج ّ
الى٣ض الخضازيت ٖلى ّ
ألاصب ،مً ّ
ٖضة عواياث مٛاعبيت ،بط جًمىذ اإلاجلت ؤعبٗت ٖكغ
صعاؾت ،واخضة جسو عوايت بصعيـ قغايبي مً اإلاٛغب ألا٢صخى ،وؤزغي جسو الغواجي الخىوسخي َيضر بىاعور،
والب٣يت ّ٧لها ع٦ؼث ٖلى ؤلابضإ الغواجي الجؼاثغر اإلا٨خىب باللٛت الٟغوؿيتَ ،ظٍ ّ
الضعاؾاث ؤهجؼَا ه٣اص مً مسخل٠
الجيؿياث.
 في م٣ا ٫بٗىىانSur Nedjma de Kateb Yacine par Jacqueline Arnaud :ّ
اؾتهلذ الىا٢ضة م٣الها بداصزت عوتها ًٖ ٧اجب ياؾحن ،ج٣ى": ٫بٗض اهتهاء الخغب واإلاىٟى ،الخ٣ى ٧اجب ياؾحن في
مضيىت ٖىابت بدال ١قبه ّ
ؤمي ،ؾإله الخال :١إلااطا ٦خبذ هجمت ،ؤها ٦ىذ ؾإ٦خبها ؟"
ّ
يًٟل َظا الىىٕ مً ّ
ألهه ال ّ
اإلاخل٣حنٞ ،هم ال يجيضون اللٛت الٟغوؿيت ،وال
لم حهخم ٧اجب ياؾحن ب٨الم الخال،١
ي٣غئون ٖاصة بال ؤوعا٢ا مً عوايخه ؤو ي٨خٟىن بالٗىىان . ِ٣ٞ
ّ
حهخم بأ اء ّ
اإلاشٟ٣حن والى٣اص اإلاغمى٢حن ألجهم يٟهمىن ههىنه ويدللىجها بك٩ل
ج٣ى ٫الىا٢ضة ":بن ٧اجب ياؾحن ّ ع
ّ
بيجابي".
َظٍ الخ٩ايت ّ
ّ
ّ
الٟغوؿيت ،زهىنا في
ؤلاق٩اليت التي يٗاوي مجها ال٩اجب الظر ي٨خب باللٛت
حٗض بمشابت ج٣غيغ ًٖ
الٟترة مابحن  1956-1950ختى ؾىت  ،1960بط ؤهه يساَب ظمهىعا ال يٟهمه – َظا مً ظهت – ومً ظهت ؤزغي ،
ٞةن ٧اجب ياؾحن ٢ض ٖاوي ٦شحرا بٗض نضوع عوايخه "هجمت" بؿبب الى٣ض الٟغوسخي الظر اجسظ مىه مىٟ٢ا ٖىض
ّ ّ
ّ
نضعوَاّ ،
يهىع الشىعة الخدغيغيت ال٨بري ،والٗاصاث الجؼاثغيت،
ألن مدخىي الغوايت يمشل ٖاإلاا ٚغيبا ٖىهٞ ،هى
ل٨ىه مً الهٗب ٖلى ّ
الٟغوؿيتّ ،
ّ
ّ
الٟغوسخي ؤن يُٗي قبه اؾخدؿان ّ
للغوايت
الىا٢ض
وبالغٚم مً بظاصة ال٩اجب للٛت
ّ
الشىعةٞ ،بٗض ّ
ألاو ٫مً نوٞمبر  ٫ّ٥ 1945ه٣ض – ؤعاص طل ٪ؤم لم يغص – ٞهى يخمى ٘٢في نغإ
مباقغة بٗض اهضالٕ
بيضيىلىجي بحن الجؼاثغ وٞغوؿا .
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في اإلا٣ابل َىا ٥ه٣ض اٖتر ٝبميالص ٧اجب اؾمه " ٧اجب ياؾحن" بٗض بنضاعٍ لغوايخه " هجمت ".
ّ
مجلت ّ Figaro littéraire
بإهه بٗض نضوع عوايت " هجمت "،
مً َاالء الىا٢ض ؤهضعر عوؾى  André Rousseauxبط ٦خب في
1
ّ
ه٣غ بميالص ٧اجب ظضيض .
 مً ّالى٣اص الظيً ٦خبىا ًٖ عوايت " هجمت " ل٩اجب ياؾحن :
ّ
مجلت ّ Le monde
ّ
ّ
بإن "هجمت" جغمؼ بلى ّ
الٗغبيت التي هي
الىَىيت
الغوح
 بيميل ؤوعيى  : Emile Henriotبط ٦خب فيّ
والخ٩ىن ّ
2
ّ
يضها ( ي٣هض يض الامبرياليت ) ،وحؿاءَ" ٫ل يم ً٨جهييٟها في زاهت عوايت ّ
الغمؼ؟".
بهضص الدك٩ل
ٞالىا٢ض  Emile Henriotال ّ
ي٣ضم في صعاؾخه لغوايت هجمت ه٣ضا مىهجيا  ِ٣ٞبل ّ
يمغع هٓغجه ال٩ىلىهياليت التي ال
حؿخدؿً ؤلايداءاث التي ظاءث في عوايت ل٩اجب مً بلض " جاب٘ ؤو مؿخٗمغة ".
 مىعيـ هاصو  : Maurice Nadeauجغي الىا٢ضة ّبإن مىعيـ هاصو يىٓغ بلى مؿإلت الخضازت ألاصبيت بدؿاؾيت ٦بحرة،
ٞي٣غ ّ
بإن خضازت ألاصب ٖىض ٧اجب ياؾحن هاججت ًٖ جٓاٞغ خضازخحن :خضازت ّ
ّ
الؿغص وخضازت ألا٩ٞاعٞ ،مىظ البضايت
ّ
ل ً٨مىعيـ يظ٦غ ّ
ال٨الؾي٨يتّ ،
ّ
ّ
الكاب ٖلى ٢ىاٖض ّ
ّ
الٗغبيت
بإن ٧اجب ياؾحن ييبظ اللٛت
الغوايت
جمغص َظا ال٩اجب
ويهٟها ّ
بإجها لٛت ّ
ميخت .
بكضة ،وج٣ى٧ " ٫ان ٖلى مىعيـ هاصو ؤن يًيّ ٠
وجيخ٣ض َ Jacqueline Arnaudظا اإلاىّ ٠٢
بإن ٧اجب ياؾحن ال يٗغٝ
ّ
ّ
ي٨ٟغ بالٗغبيت ّ
الضاعظت
اللٛت الٗغبيت ألاصبيت (الٟهخى) ،وؤهه يؿخد ٤الاخترام للجهض الظَجي الظر يبظلهٞ ،هى
3
وي٨خب بالٟغوؿيت الٟهخى ،وَى يميل في ببضاٖه اللٛىر بلى ٧ا٩ٞا  Kafkaوٞىل٨ىحر  Faulknerوظىيـ . Joyce
ّ
ّ
٦ما ج٣ى ٫الىا٢ضة ّ
يخ٩لم ّ
و٦إجها الجؼاثغ ،البلض ّ
الخغ.
بإن هاصو خحن ج٩لم ًٖ البُلت هجمت ٧ان
 ظيييٟيا ٝناعو  : Geneviève Serreauحؿاء ٫في مجلت  Les lettres nouvellesخى ٫البييت ّالؿغصيت لغوايت هجمت،
ي ّ
بإهه مً ّ
ّ
ّ
الىاٗ٢يت ّ
الهٗب
والغمؼيت ،ويغ
زانت َغي٣ت اهخ٣اء الصخهياث ،وطل ٪ألاؾلىب الظر يجم٘ بحن
ّ
ّ
ٖاَٟيت .
الخٗبحر ًٖ مإؾاة الجؼاثغ في الٟ٨اح بهظٍ الُغي٣ت الغاجٗت التي جمشل مييشىلىظيا
 ؤوليٟحي صماهحي ّ : Olivier Demagnyيهى ٠عوايت "هجمت" ٖلى ّؤجها جيخمي بلى الغوايت الجضيضة ،بلى ظاهب عواياث
ّ
ظىيـ وٞىل٨ىحر ،وي٣ىّ ٫
ّ
ّ
الىاٗ٢يت ،وحكحر
شخهيت هجمت ألاؾُىعيت للخٗبحر ًٖ الجؼاثغ
بإن ال٩اجب وْ٠
ّ
الخظ٦حر ّ
بإهه يجب ّ
بإن َظٍ ّ
ّ
الباعيؿيت .
الضعاؾت ألازحرة ؤظغيذ بٗيضا ًٖ اإلاسابغ
ناخبت اإلا٣ا٫

1

- Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p37.
- Ibid, p38
3
- Ibid, p38.
2
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ّ
 بحرهاع صوع ٦ : Bernard dortخب في مجلت  Cahier de sudبإن عوايت هجمت هي خ٣ي٣ت الٗالم ،واٖخبرَا عوايت اعجباٍال٩اجب بإعيه ،عوايت ّ
الغمؼيت جىا٢ل مإؾاة الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة .1
 ٖبض ال٨غيم الخُيبي :في عؾالخه لىيل الض٦خىعاٍ صعظت زالشت بجامٗت الؿىعبىن والتي نضعث في ٦خاب ٖام 1968ّ
ّ
زهو ّ
اإلاٛاعبيت "ّ ،
ّ
جدذ ٖىىان" ّ
الىا٢ض ٞهال ألصب ٧اجب ياؾحن ،اؾتهله ب٩لمت مازغة ًٖ ال٩اجب الٗغبي
الغوايت
اإلاخُغّ ،ٝ
الشاثغ الظر ؾاهضٍ اليؿاع الٟغوسخي ،ووظض ٞيه مكغوٕ قغا٦ت ؾياؾيت ّ
ّ
وٖضص الخُيبي
يض اليمحن
ّ
ّ
ببضاٖيا باؾخسضام ّ
الغمؼ ،و٢ض ج٩لم ًٖ البُلت
محزاث عوايت" هجمت"ٟٞ ،حها ظما ٫ألاؾلىب ،وبٖاصة بهخاط الىا٘٢
ألام الجؼاثغ" ٦ ،ما ؤقاص ّ
ومغة " البلض ّ
مغة "امغؤة مٗكى٢ت" ّ
ّ
بالخىْي ٠الجيض للخيماث ولخىٓحراث باعث في الغوايت ، 2
ّ
واإلاالخٔ ٖلى صعاؾت الخُيبي – بالغٚم مً ؤهه باخض ٖغبي – جغ٦حزٍ ٖلى جمٓهغاث الخىٓحراث الٛغبيت للؿغص صازل
عوايت هجمت ألن البدض ؤظغر صازل الجامٗت الٟغوؿيت.
٢ؿم ّ
 مً الى٣اص الظيً ج٩لمذ ٖجهم  Jacqueline Arnaudالىا٢ض  Jean Déjeuxبط ّجُىع الغوايت الجؼاثغيت اإلا٨خىبت
ّ
ّ
خُىا ّ
الغخا٫
جمهيضيت جمشلذ ٞيما ٦خبه الٟغوؿيىن الظيً
باللٛت الٟغوؿيت بلى مغخلخحن عثيؿيخحن ؾب٣تهما مغخلت
بالجؼاثغ ، La litérature éxotiqueو٧ان الضا ٘ٞلظلَ ٪ى الاهبهاع ال٨بحر باألعى الٗظعاء ،والُبيٗت اإلاسخلٟت والٗاصاث
ّ
الٟغوؿيت ٞ ،ىجض عوايت  ( Khadra, La danseuse de Ouled Nailزًغاء ،عا٢هت ؤوالص
والخ٣اليض اإلاٛايغة لىمِ الخياة
هايل )  ،إليديان صيييه ؾىت ع٣ٞت ؾليمان بً بغاَيم ّ ،1910
زم ما ٦خبه بيؼابيل ببغَاعصث وٚحرَماّ ،
٧ل َظٍ
الغواياث التي ٦خبها ٞغوؿيىن لم ّ
ّ
ّ
الىَىيت وال للكٗىب اإلاؿخٗمغة باؾخصىاء ٚىصيه مىباؾان
للً٣يت
ج٣ضم قيئا
الظر ّ
٢ضم خ٣اث ًٖ ٤الاؾخٗماع باٖخباعٍ ٧ان صخٟيا و٦خاباجه لم ي ً٨صاٗٞها ج٣ضيم الضٖم للكٗىب اإلاؿخٗمغة .
الغوايت الجؼ ّ
زم جإحي مغخلت ؤزغي للغوايت في الٗكغيىاثّ ،
يجؿضَا عاثض ّ
اثغيت ال٣ايض بً الكغي ،٠بغوايخه "ؤخمض بً
مهُٟى ال٣ىمي"  Ahmed Ben Mostafha le gourmierؾىت  ،1920بياٞت لئلزىة ػهاحي ،ؤخمض وعابذّ ،
زانت عابذ
 1943وَى
ػهاحي بغوايت ( بىلىىاع ) وَى مىا ٫والء جاما لٟغوؿا ،والخاثؼ ٖلى الجاثؼة ألاصبيت ألاولى في الجؼاثغ ؾىت
ال٣اثل " ؤصيً ّ
ب٩ل شخيء لٟغوؿا "  ،وٚحرَما ٦شحرون .
اإلاغة مً َغ ٝظؼاثغيحن اؾخسضمىا لٛت اإلاؿخٗمغ ،صاٗٞها ّ
مما ّمحز عوايت الٗكغيىاث ؤجها م٨خىبت َظٍ ّ
ألاوَ ٫ى
ّ
ّ
الظاث مشلما ي٣ىّ " Jean Déjeux ٫
الضاّ ٘ٞ
ّ
الٟغوؿيت بضون ؤزُاء
ألاوَ ٫ى بزباث ؤهه بةم٩اهىا ال٨خابت باللٛت
بزباث
ؤن ؤٚلب ّ
الٛغبيت باٖخباع ّ
ّ
ّ
هدىيت "  ،عوايت الٗكغيىاث ٧اهذ ّ
٦خابها مً زغيجي اإلاضاعؽ
مجغص ج٣ليض ؤٖمى للغوايت
اؾيت ٩ٞاهذ عواياتهم نىعا ّ
م٣غعاتها الضع ّ
ّ
الٟغوؿيت جهلىا مً ّ
مكىَت ًٖ الىا. ٘٢

- Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques, p39 .
- Ibid,p40
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ّ
ّ
باػصواظيت الخُاب  ،زُاب اإلاىالاة لٟغها وجمجيض ما ج٣ىم به  ،ؤر
اإلاحزة ألاؾاؾيت في َظٍ الغوايت هي ؤجها احؿمذ
ّ
ّ
جمجيض ّ
مخسل ، ٠زهىنا م٘ ؾلُت ّ
الغ٢ابت اإلاٟغويت ٖلى َظا
ؤلاوؿاهيت الىبيلت في ه٣ل الخًاعة بلى بلض
مهتها
ّ
ّ
الغواياث ومىٗها مً ّ
الىىٕ مً ّ
اإلاصدر الٟغوسخي الظر يؿمذ بمغوع الخُاب الظر يسضم
الهضوع و٦ظا ؾلُت
مهالخه  ،ِ٣ٞالخُاب الشاوي َى زُاب عمؼر هديجت عجؼ َاالء ّ
ال٨خاب ًٖ ببضاء عؤر نغيذ خى ٫ؤلاصماط (
ّ
ّ
ٞغوؿيت ،خيض يدبجى ال٩اجب بُال يضزل في مٛامغة بصماظيت ٚالبا ما
بصماط الكٗب الجؼاثغر ) و٣ٞا إلا٣ىلت الجؼاثغ
ج٩ىن هديجتها اإلاىث ؾىاء اإلاىث البيىلىجي ؤو اإلاىث الاظخماعي ؤو الؿياسخي ؤو الش٣افي. 1
ّ
ّ
بطن ٞهظٍ ّ
الغوايت خؿب صيجى هي عوايت هجيىت مىلضة٢ ،ىبلذ بدى٨غ ٦بحر مً َغ ٝالى٣ض الٛغبي الظر ونٟها "
باألصب ؤلازىىاٚغافي " ٢ ، litérature ethnographiqueض جبضو َظٍ الدؿميت ّ
ألوّ ٫
مغة حؿميت بغيئت ل٨جها جدمل ٖاعا
ّ
٦بحرا لهظٍ ّ
الغوايت ،ألجها جديل بغمؼيتها بلى ؤن الكٗب الجؼاثغر قٗب مخسل ٠بٗيض ًٖ الخًاعة  ،بيىما جمجض
بُىالث ٞغوؿا ألام وحكيض بمهمتها ؤلاوؿاهيت في ه٣ل الخًاعة بلى قٗب باجـ.
ومما يشبذ ؾىء ّ
الىيت في بَال ١حؿميت ألاصب ؤلازىىٚغافي ٖلى مغخلت مً الغوايت الجؼاثغيت اإلا٨خىبت باللٛت
الٟغوؿيت ،باٖخباع ؤجها جدىاو ٫ز٣اٞت قٗب مً هاخيت الٗاصاث والخ٣اليض وهمِ الخياةَ ،ى ّ
ؤن َىا ٥في ألاصب
الٟغوسخي عواياث واٗ٢يت مكابهت لم يُلٖ ٤لحها َظا الاؾم ٧ ،ال٩ىميضيا ؤلاوؿاهيت لبلؼا ، ٥والتي جدمل بحن َياتها
خىالي حؿٗحن ٖىىاها مً مالٟاث بلؼا ًٖ ٥اإلاجخم٘ الٟغوسخي ،وبالخالي ٞةن ؤخضا مً الى٣اص الٛغبيحن لم يجغئ ٖلى
جهيي ٠الغوايت البلؼا٦يت ٖلى ّؤجها عوايت بزىىٚغاٞيت .2
بن الخٟؿحر الىخيض للخى٨غ الظر واظهخه َظٍ الغوايت َى ّ
ّ
ؤن عصوص ٗٞل الى٣ض ٧ان مً نميم الؿياؾت الٟغوؿيت
ؤلاؾخضماعيت ،التي تهض ٝبلى بيٗا ٝآلازغ مً ؤظل الؿيُغة ٖليه ،مً َىا ٧ان لؼاما ٖلى ّ
ال٨خاب والغواثيحن
باٖخباعَم نٟىة اإلاجخم٘  ،اللجىء بلى هىٕ مً الىعي ،ومً زالَ ٫ظا الىعي جبضؤ عوايت ؾىىاث الخمؿييياث في
الٓهىع ،و٢ض بغػث هديجت ٖاملحن ؤؾاؾيحن وَما الٟكل الظر واظهخه عوايت الٗكغيىاث ووالءَا الخام للمؿخٗمغ،
ّ
زانت ّ
ّ
وؤن َاجه ّ
الغوايت التي جيخدهغ بحن 1954-1945
والىعي الؿياسخي الظر بضؤ بالدك٩ل لضي الجؼاثغيحن
ّ
ّ
اخخلذ خحزا مهما بحن خضزحن جاعيسيحن َما  :ؤخضار  8مار  1945واهضالٕ الشىعة الخدغيغيت ،وما ناخبها مً جىامي
الىعي الؿياسخي ،وبالخالي ّ
ٞةن َاجه ّ
الغوايت ابخٗضث قيئا ٞكيئا ًٖ جمجيض الاؾخٗماع بلى َغح ؤؾئلت وظىصيت مهمت
٧اهذ بضايتها  :مً ؤ٧ىن؟
ّ
والضا ٘ٞلهظا الؿااَ ٫ى مٗاهاة ّ
الصخهيت هديجت اهخماثه لش٣اٞت مىعوزت ًٖ
الغواجي الجؼاثغر مً اهٟهام
ّ
الىظىصر الظر يٗ٨ـ حؿائالث قٗب
ألاظضاص ،وز٣اٞت م٨دؿبت هي ز٣اٞت آلازغ ،اإلاؿخٗمغ مً َىا يبضؤ الؿاا٫
بإ٦مله.
- Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p45
- Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques , p46.
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ّ
الغوايت بسانيت اإلا٩ان الظر ٚالبا ما ي٩ىن في ق٩ل مؼصوط ؤر م٩اهحن مسخلٟحن :البيذ الٗاثليّ ،
جمحزث َاجه ّ
الخي بط
يمجضَما ال٩اجب ويًٟي ٖلحهما َابٗا مشاليا ٦ما في عوايت ابً ال٣ٟحر إلاىلىص ٞغٖىن ،ؤو الضاع ال٨بحرة إلادمض صيب،
زم ّ
ّ
جخٛحر نىعة اإلا٩ان بٗض زغوط الىو ّ
الغواجي لٗالم ؤ٦بر ٚالبا ما ي٩ىن اإلاضعؾت ،خيض ي٩ىن ٖلى البُل بظ٫
مجهىص للخإ٢لم م٘ ْغوٞه الجضيضة .
و٢ض ّ
ؤ٢غ الىا٢ض بإن عوايت هجمت جديل ٖلى الىا ٘٢الجؼاثغر مً زال ٫عمؼيتها والصخهياث والؼمً وجىْي ٠الترار
الكٗبي الجؼاثغر .
 في صعاؾت  Marc Gontard ٫بٗىىان  Nedjma de Kateb Yacine, Essai sur la structure formelle du romanنضعث ٖامالؿ ّ
وحٗم ٤في صعاؾت البييت ّ
 1975م ،طَب الىا٢ض بٗيضا في الخدليل ّ
غصيت للغوايت ،ليهل في الجهايت بلى ّؤجها ق٩ل مً
ّ
ؤق٩ا ٫الٟاهخاػياٞ ،ي٣ى ٫بإن ٖمل ٧اجب ياؾحن ال يمشل ؾىي ٞاهخاػيا ،اؾخدًغث الخاعيش وعبُخه باإلاىعور
ّ
ّ
الغمؼ ٖىض ٧اجب ياؾحن ّ
جى٦ ٠٢شحرا ٖىض جىْيّ ٠
وٖضٍ الؿبب الظر ظٗل الغوايت جٟلذ مً
الكٗبي الجؼاثغر ،و٢ض
الغوايت ّ
الغ٢ابت ،و٢اعن بحن الؼمً الىا٢عي ،اإلاغظعي والؼمً الغواجي٦ ،ما ونّ ٠
بإجها ج٨ك ًٖ ٠الالوعي الجماعي
الظر ْهغ في ببضإ ٧اجب ياؾحن٦ ،ما ي٣غ الىا٢ض ّ
بإن الغوايت حٗخمض ٖلى ج٨غاع ألاخضار وػلؼلت ألاو٢اث واؾخسضام
الؼمً بُغي٣ت خلؼوهيت جماما ٦ما َى مىظىص في الغوايت الٛغبيت .1
 ّجُغ٢ذ الىا٢ضة ؤيًا بلى م٣ا Antoine Raybaud ٫ ٫بٗىىان Roman algérien et quéte d'identité - l'ecriture - délire
 ، de Kateb Yacine et Nabile Farésج٣ى:٫
ّ
ّ
وؤ٦ض ّ
الغوايت جدخىر ٖلى الىا ٘٢وليـ ّ
بإن َظٍ ّ
مجغص
ازخاع الىا٢ض ؤن يدلل وْيٟت ال٨خابت ٖىض ٧اجب ياؾحن،
الضالالث التي جٓهغ ّ
ٞاهخاػيا ،و٢ام باإلا٣اعهت بيىه وبحن ٧اجب ظؼاثغ ّر آزغ َى هبيل ٞاعؽ٦ ،ما ٢ام باؾخسغاط ّ
بإن
مما ي٨ك ٠مٗاهاة ّ
٧اجب ياؾحن يُغح ّ
ههه خىّ ٫
ٖضة بق٩الياث مً زالّ ٫
الهىيت ،والاهخماء ،والاٚترابّ ،
اإلاش٠٣
2

الجؼاثغر .

 في م٣ا ٫بٗىىان Les Lettres Françaises et la literature algérienne 1954-1962 par Yvonne Llavador . :ّ
ؤؾبىٖيت  Les Lettres Françaisesبخ٣ضيم ّ
الشىعة الجؼ ّ
ّ
الىهىم
اثغيت ،التزمذ
وعص ؤهه في الٗام الظر اهضلٗذ ٞيه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الظر جدىاو٫
اإلادخل .
الاؾخٗماعيت٦ ،ما اوٗ٨ؿذ في ألاصب اإلاٛاعبي ،و٦ما يٗبر ٖجها ٦خاب الجؼاثغ البلض
الىيٗيت

- Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p46.
-Ibid, p48.
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ّ
و٢ض ٧اهذ َظٍ الجغيضة ّ
الكٗبي وقهغة َا٢مها ّ
جخمخ٘ بكهغة ٦بحرة ،هديجت ّ
اإلاؿحر الظر ّ
يًم ٖلى ؾبيل
جىظهها
اإلاشا ٫ال الخهغ Aragon, Elsa Triolet, Vercors :و مخابٗتها ليكاَاث الاجداص الىَجي لل٨خاب الٟغوؿيحن ،ؤيً ييكِ
ّ
 Jean Paul Sartre, Guillevic, Maurice Druonالظيً يىٓمىن مهغظان "اخخٟا ٫ال٨خاب" ؤو "ال٣غاءة في اخخٟا "٫الظر
مدمض صيب ٖامر  1955و 1961م ،ومالّ ٪
قاعٞ ٥يه ّ
خضاص ٖامي  1959و 1961م.1
ّ
وق٩لذ ٢اٖضة ّ
إلاشٟ٣ي اليؿاع ّببان الشىعة الخدغيغيت
َظٍ الجغيضة زغظذ مً عخم اإلا٣اومت ( م٣اومت الىاػيحن )
الجؼاثغيت ،وَ٨ظا نضعث هضاءاث ّ
يض جى٢ي Robert Barrat ٠في 1955م Georges Arnaud ،في 1960م،
مدمض ٖبضلي) ّ ،
ّ ( Mohammed Abdelli
ويض ّ
الغ٢ابت التي مىعؾذ ٖلى ؤٖما. La Gangrène, Le Déserteur ٫
ّ
الشىعة بٟترة ٢هحرة٢ ،ام  Anne Villelaurبخدليل عوايتي ابً ال٣ٟحر  Le fils de pauvreوألاعى ّ
والضم La
٢بل اهضالٕ
الغوايخحن جٓهغ ّ
 ، terre et le sangوالخٔ الىا٢ض بإهه مً اللخٓت ألاولى التي جُال٘ ّ
وَىيت مىلىص ٞغٖىن واهخماءٍ
ّ
ّ
ّ
الىَىيت ؤًٚبذ الاؾخضماع ألجها ٧اهذ مباقغة بٗيضة ًٖ
الٟغوؿيت في ال٨خابت ،وجل٪
بالغٚم مً اؾخسضامه للٛت
ّ
الغمؼ .2
ّؤما باليؿبت ألعاٚىن ٣ٞ Aragonض ٦خب ًٖ ّ
مدمض صيب م٣اال َىيال ،وونٟه بإهه  Un Jean Christophe algérienلم
ّ
ّ
يسغط بٗض مً َٟىلخه ،وناع ّ
مدمض صيب ال٩اجب الجؼاثغر
ٞغوؿيت"  ،ووكغوا له
اإلاًٟل لضي ظغيضة "آصاب
م٣ضمت ّ
1961م ،و٦خب ّ
الضيىان ؤعاٚىن .
٢هاثضٍ التي ظمٗذ في صيىان ٖام
ٖضة م٣االث خى ٫عواياث مسخلٟت مجهاّ " :
٦ما وكغث ّ
الضاع ال٨بحرة"" ،الخغيّ "٤
إلادمض صيب" ،هجمت" ل٩اجب ياؾحن،
الٟغوؿيت والخٗليٖ ٤ليه ّ
ّ
بالخىاػر م٘
وَ٨ظا ٞةن َظٍ الجغيضة ٢ض ٢امذ باؾخ٣غاء ألاصب الجؼاثغر اإلا٨خىب باللٛت
ّ
ؤخضار الشىعة ،و٧ان طل ٪الى٣ض واٗ٢يا في مجمله .
ّ
وا٢عي ملتزم بً٣يت الىًَ ،ومىاػيا للخُاب
و٢ض وظضث الجغيضة في ألاصب الجؼاثغر ما اهخٓغجه مىه ٞ ،هى ؤصب
الؿياسخي الظر خاو ٫ج٣ضيم خلى ،٫لظل٧ ٪اهذ الجغيضة ًٞاء عخب ّ
لل٨خاب الجؼاثغيحن ،مً زالٖ ٫ضص اإلا٣االث
ّ
الً٣يت الجؼ ّ
ّ
وملخهاث ألاٖماّ ٫
اثغيت واضخا مً زالَ ٫ظٍ
ألاصبيت ،و٧ان مى ٠٢اليؿاع الٟغوسخي اججاٍ
اإلايكىعة،
ّ ّ
ّ
ّ
اإلادخل .
يض الكٗب
الاؾخضماعيت
الجغيضة ،بط ع ٌٞاإلاماعؾاث
 في م٣ا ٫بٗىىان:La coline oubliée 1952 de Mouloud Mammeri, un prix littéraire, une polémique politique par Jean Déjeux .

- Yvonne Llavador, Les ettres françaises et la littérature algérienne, Œuvres et critique, p51.
- Yvonne Llavador, Les ettres françaises et la littérature algérienne, Œuvres et critique, p52.
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ّ
ط٦غ الىا٢ض ّ
الخدغيغيت ال٨بريّ ،
جىضر ّ
ّ
الغواثيت الجؼاثغيت ّ
بإن ألاٖماّ ٫
ممحزاث اإلاغخلت وآما٫
الهاصعة في ٞترة الشىعة
ألاصبيت التي باؾخُاٖتها الخٗبحر ًٖ مٗغ٦تهم ،بجها ّ
ّ
ّ
الىَىيت اإلاكضوصة بلى ّ
جىضر ٦ظل ٪يٗ٠
٧ل ألاٖما٫
الُب٣ت
ّ
ّ
ّ
الغواياث بىجاح ٞغوؿا في جش٣ي ٠الكباب الظيً ييخمىن بلى ما ّ
ال٩ىلىهياليت التي ّ
جبرع هجاح جلّ ٪
حؿميه
الؿلُاث
"مضعؾت الجؼاثغ" .
الٟغوؿيت  ،بط ّ
ّ
٢ضمذ ّ
ؤقاص الىا٢ض ٦شحرا بغوايت " ّ
الغوايت ٖلى ؤجها
الغبىة اإلايؿيت "  ،واهخ٣ض ما ٢امذ به مُبٗت Plom
الؿىىاث ّ
ؤماػيٛيت في ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الهٗبتّ ،
ٞالغوايت
اليىميت ل٣غيت
الٟغوؿيت  ،وهي جد٩ي ًٖ الخياة
ؤماػيٛيت باللٛت
عوايت
ّ
ّ
يمشلىن ٖغب الجؼاثغ ،وَىا ؤقاع  Jean Déjeuxبإنّ
خؿبهم ال جخ٩لم ًٖ الجؼاثغ بهما ًٖ مجخم٘ ألاَالي ،وألاماػي ٜال
1
ال٣اثمحن ٖلى اإلاُبٗت ييخهجىن ههج الؿياؾت الٟغوؿيت " ّ
ٞغ ١حؿض".
اإلاالخٔ ٖلى الى٣ض الٟغوسخي للغوايت الجؼ ّ
ّ
الٟغوؿيت ؤهه مى٣ؿم بؿبب ؤلايضيىلىظيا بلى
اثغيت اإلا٨خىبت باللٛت
٢ؿمحن٢ ،ؿم يىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ؤصب وَجي ظؼاثغر يدا٧ي اإلاإؾاة الىَىيت ،واللٛت الٟغوؿيت ٧اهذ يغوعة هٓغا
لٗضم بج٣ان َاالء ال٨خاب للٛت الٗغبيت الٟهخى بؿبب ؾياؾت الاؾخضماع وٚالبا ي٩ىن طل ٪الى٣ض َى ه٣ض اليؿاع
الٟغوسخي ،وه٣ض آزغ يىٓغ بلحها ٖلى ّؤجها عوايت ٞغوؿيت ّ
ألن َاالء ال٨خاب َم هخاط اإلاضعؾت الٟغوؿيت ،و٦شحرا ما
جدامل ّ
الى٣ض اليميجي ٖلى جل ٪الغواياث بطا الخٔ ّؤجها جيخ٣ض الؿياؾت الاؾخضماعيت الٟغوؿيت .
داجمت :
ّ
ؤَم الىخاثج التي ّ
بن مً ّ
جُغ ١بلى ّ
جىنلىا بلحها مً زال ٫اؾخ٣غاثىا للى٣ض الٟغوسخي الظر ّ
الغوايت الجؼاثغيت اإلا٨خىبت
ّ
الٟغوؿيت ما يلي:
باللٛت
 الى٣ض الٟغوسخي اه٣ؿم بؿبب ؤلايضبىلىظياٞ ،اليمحن الٟغوسخي ّيهى ٠جل ٪الغوايت ٖلى ؤجها عوايت ٞغوؿيت ،وؤخياها
ّ
يٗلل ؤؾباب اؾخسضام ٦خابىا للٛت الٟغوؿيت ّ
الٗغبيت لٛت ّ
ّ
ميخت ،وفي مٗٓم ألاخيان يؿلُىن
بإجهم يغون اللٛت
ّ
ؤماػيٛيت .
الغ٢ابت ٖلى الغواياث التي جيخ٣ض الؿياؾت الاؾخضماعيت ،ؤو يداولىن جهيي ٠جل ٪الغوايت ٖلى ؤجها عوايت
ؤما اليؿاع الٟغوسخي ٣ٞض ؾاٖض جل ٪الغواياث ٖلى الٓهىع في الؿاخت ألاصبيت الٗاإلايت بؿبب عًٞه للٓلم الٟغوسخي
وبغع اؾخسضام ّ
للكٗىبّ ،
الغواجي الجؼاثغر للٛت آلازغ بٗضم بج٣ان َظا ألازحر للٛخه ألام الظر خغمه الاؾخضماع مً
ّ
حٗلمها .

Jean Déjeux , La coline oubliée 1952 de Mouloud Mammeri, un prix littéraire, une polémique -1
politique, Œuvres et critique, p70.
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ً
ؤهمىشظا"
كىضة الحطب في الـعط الجاهلي املـولُاث "
السهخىض زامط ببطاهُم محمس امللاضوة ؤػخاش ألازب والىلس الحسًض املؼاعس/ظامعت الجىؾ  /اململىت العطبُت
الؼعىزًت/ولُت العلىم و زاب باللطٍاث /كؼم اللؼت العطبُت.
ّ
ملخم
ُ
ُ
الخغب ومٟغصاتها الىاعصة في مسخاعاث اإلاًٟل الٓبي اإلاؿماة
نىعة
ججليت
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى
ِ
ِ
ِ
ً
بـ(اإلاًٟلياث)مٗخمضا الىن ٠الخدليلي والضاللي لهظٍ الضعاؾتٞ ،خ٨كٟذ لي نىعة الخغب ٛ٦ى ٫وعحى وها٢ت وهاع،
ُ
وبٌٗ الهىع ألازغي ٦هىعة ال٨غاَيت للخغب ،وما لها مً مظاّ ١
وصعؾذ بٌٗ اإلاٟغصاث ؤو
مغ ولٓى خاع،١
ً
الٗىانغ التي جبضث للخغب في ههىم اإلاًٟلياث٧ ،الخماؾت والٟسغ ونٟت الجيل واإلا٣اجلحن مٗغظا ٖلى
ألاؾلخت التي اؾخسضمذ في ؾاخت ال٣خا ٫باإلياٞت بلى ط٦غ الخيل وصوعَا في جل ٪الخغب واإلاٗاع. ٥
اليلماث املـخاحُت :اإلاًٟل الًبي ،نىعة الخغب ،ألاؾلخت ،الخغب .
Abstract
The image of war in old poetry " Almufadhaliyat" as a sample
This study aims at clarifying the image of war which is stated in the selections of "Almufadhal Al dhabee" in
)his book (Almufadhaliy
The method of this study was analatical in its nature , so the image of war appeared like a monster and like a
distructive grinder , and also like a female camel which is a fertile one, that only gives birth to male camels which
have sharp teeth.
In addition to other images like the discusting image of war, which has a bitter taste, and a burning touch .

امللسمت :
الخمض هلل ّ
عب الٗاإلاحن ،والهالة والؿالم ٖلى زاجم الىبيحن ،وٖلى آله وصخبه ؤظمٗحنّ ،ؤما بٗض :
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ُ
جبدض في الىو الجاَلي ال٣ضيم ،وهخج ًٖ َظا الخٗضص ُّش
حٗض ٌضص في آلاعاء
٣ٞض حٗضصث الضعاؾاث التي
واإلاىيىٖاث ،ومً بحن اإلاىيىٖاث التي اؾتهىججي "نىعة الخغب في الكٗغ الجاَلي" ٗٞمضث لضعاؾت َظا
ً
ؤهمىطظا الؾخجالء َظا اإلاىيىٕ؛ ألجها مً ؤَم
اإلاىيىٕ ،مخسظا مً مسخاعاث اإلاًٟل الٓبي اإلاؿماة بـ"اإلاًٟلياث"
اإلاىخسباث الٗامت التي ظمٗذ ؤقٗاع ٖضص ٦بحر مً الجاَليحنٞ ،هي جدخىر ٖلى ماثت وؾذ وٖكغيً ٢هيضة جؼيض
في بٌٗ اليسخ ؤعب٘ ٢هاثض ٞخهبذ ماثت وزالزحن ٢هيضة.
وبهجي ألعظى مً وعاء َظا الجهض اإلاخىاي٘ ،ؤن ُيٟيض َالب الٗلم ٖامت وباخض ألاصب الجاَلي زانت ،وؤن
بك٩ل ٖام ونىعتها اإلاخبضيت ٞيه
ُيك٩ل هُ٣ت في بدغ مً ؾب٣ىا في الخضيض ًٖ مىيىٕ الخغب في الكٗغ الجاَلي
ٍ
ً
ً
ظاَضا بلى ؤلاخاَت بجىاهب َظا اإلاىيىٕ ،مداوال اؾخسالم ؤبغػ الهىع الىاعصة للخغب
بك٩ل زام ،و٢ض ؾٗيذ
ٍ
ّ
ّ
في (اإلاًٟلياث)ٖ ،لى ؤهجي اٖخمضث ٖلى ٖضص مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ بال ؤن ؤولها وؤؾاؾها ٦خاب "اإلاًٟلياث"
للمًٟل الٓبي .
وفي الجهايت ؤجمجى ؤن ؤ٧ىن ٢ض و٣ٞذ في الىنى ٫بلى الُغي ٤الصخيذ الظر ُيطخيء ظىاهب َظا البدض ،وبن
ؤزُإث ٞهي خ٣ي٣ت ال٩ىن وَبيٗت الىظىصٞ ،هظا الجهض ظهض البكغ ،وبن لم يىظض ٞيه الخُإ لم ّ
يٗض ً
ظهضا
ً
بكغيا ،وهللا اإلاى. ٤ٞ

مالمح كىضة الحطب في املـولُاث :
ً
ً
مٗيىا مً الخياة ٖلحهمُٞ ،بيٗت الخياة
الَ ٣ضم ٞغيذ همُا
بن َبيٗت الخياة التي ٖاقها الٗغب في ِ
ً
الصخغاويت وما جىاٞغ ٞحها مً ؤؾباب الجضب وال٣ٟغ والجىٕ ،ؤوظضث همُا مً الٗال٢اث بحن ال٣باثل ي٣ىم ٖلى
الجزاٖاث والخغوب" ،ومما ال قٞ ٪يه ؤن ألاؾباب الا٢خهاصيت٧ ،اهذ في ٦شحر مً ألاخيان ،وعاء َظٍ الخغوبٞ ،ةطا
ٖم اإلادل والجضب عاح الجاَلي م٘ ؤٞغاص ٢بيلخه وٞغؾاجها يبدض ًٖ مؿا ِ٢اإلااء ،ومىا ٘٢ال٨ؤل"(.)1
ً
وفي صعاؾت مىيىٕ ـ نىعة الخغب في اإلاًٟلياث ـ هجض "ؤن زمت ٞغ٢ا بحن الخغب في الىا ٘٢اإلاٗايً اإلاىٓىع
ْ
والخغب في الخيا ٫الكٗغر ،و٢ض اؾخمض الكٗغاء ججغبتهم َّر
اهماػث ٖىه؛
الٟىيت في جهىيغ الخغب مً واٗ٢هم ول٨جها
َّر ْ
ّ
ّ
جإويلي ٍت"( ،.)2بمٗجى ؤجها حك٩لذ بهىعة ظضيضة وبصعا٥
لٛىيت
ؾيا٢اث
مضَل ٖبر
ٞجي
ٍ
ٍ
ٍ
ألجها جدىلذ بلى حك٨يل ٍ
بصخيء ظضيض(ٞ ،.)3مً الُبيعي ؤن ال
ظضيضٞ ،هي بظلٖ ٪مليت ب٦ما ٫إلاا ٢ض يكىب طا ٥الىا ٘٢مً ه٣و ؤو بعَام
ٍ
يؿخٛجي الٗ٣ل ؤلاوؿاوي ًٖ الهىع ومٗغٞتها ،وجخإحي َظٍ اإلاٗغٞت مً زال ٫اإلاماعؾت والخجغبت ،والىاَ ٘٢ى
(ٔ( الشحادة ،عبد العزيز زلمد ،الزمن في الشعر الجاهلي ،دائرة ادلكتبة الوطنية ،د.طٜٜٔ٘ ،م ،ص .ٕٚ

(ٕ( الرفوع ،خليل عبد سامل ،صورة الحرب في الشعر الجاهلي ،رللة جامعة قطر لآلداب ،ع  ،ٕٓٓٙ ،ٕٛالدوحة ،ص ٖ. ٜ
(ٖ( انظر :مقدمة في نظرية األدب ،دار الثقافة ،بَتوتٜٖٔٚ ،م ،ص ٕٓٔ ،نقبلً عن ادلرجع السابق ،ص ٗ. ٜ
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ُ
ألاعييت التي جبجى ٖلحها الهىع وألازيلت اإلاؿخدضزت ،ولٗلىا وكبه طل ٪بٗمليت الىالصةٞ ،الىاَ ٘٢ى ألام ؤو الغخم
والهىعة هي اإلاىلىص الجضيض .
ّ
ولٗل صعاؾت مىٟغصة ج٣ىم به
بن الخضيض ًٖ الهىعة الكٗغيت ؤو الغمؼيت ٢ض يُى ٫في َظا اإلاجا،٫
ّ
الؾخجالء مٓاَغَا مً زال ٫الىهىم الكٗغيتّ ،ؤما خضيثي َىا ٞؿي٩ىن ًٖ بٌٗ نىع الخغب التي ج٨كٟذ
مً صعاؾت ههىم اإلاًٟلياث .
كىضة الحطب

غول

ناقة

نار

حيوان

حيوان

عنصر من

أسطوري

رحى

طاحونة

إقليم األرسو

صحراوي

تحوالتها

حجر

كريهة

مذاقها

الحطب ػىٌ :
ُ
حٗخبر نىعة الٛى ٫مً الهىع الخغاٞيت وألاؾُىعيت التي اؾخدضثها الٗ٣ل البكغر ،و٢ض يغظ٘ طل ٪بلى
ُ
البيئت التي همذ ٞحها َظٍ ال٨ٟغةٞ ،مجابهت اإلاىث واإلاساَغ ؤوخذ للٗ٣ل بهظٍ ألامىع ،التي جشحر الخى ٝوالٟؼٕ ،وما
٦ؿالح إلاىاظهت َظٍ اإلاساو ،ٝوالكاٖغ الجاَلي ابً البيئت
يترجب ٖلى طل ٪مً قضة الخظع والخماؽ الصجاٖت
ٍ
يإزظ مجها وجإزظ مىه الهىع وألالٟاّ الجضيضة .
ً
ٚىال يٛخا ٫ألاهٟـ وي٣طخي ٖلحها ،ومً طل٢ ٪ى ٫ؤبي ٢يـ بً ألاؾلذ ألاههاعر
و٢ض نىع الكٗغاء الخغب
ً
مخدضزا ٖما جدضزه الخغب مً جإزحراث في ٞغؾاجها وم٣اجلحها .)1(:
ْ
٢الذ،
(ٔ(

ولم

َ
ج ِْ ٣ه ْض

ِل ِِ ٣يل

َ
الخ َىا

ً
َم ْهال

َ
ْ ٣ٞض

َ َْ
ؤ ْبلَ ٛذ

َ
ؤ ْؾ َـم ِاعي

()1

الضيب ،ادلفضل ،المفضليات ،ربقيق :أضبد شاكر وعبد السبلم ىارون ،دار ادلعارف ،طٜٜٔٚ ،ٙم ،مفضليو (٘ ،)ٚص ٗ ،ٕٛب ٔ. ٕ ،
ّ
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جج
َْ َ
ؤهْ ٨ـغِج ِه:
ط

َ
ج َى َّرؾ ْـم ِخه

ِخ َحن

ُٚى ٌض٫

َ
والخ ْغ ُب
ط

َط ُ
اث

َؤ ْ
ظإ
و
ِ

ط

يخدضر الكاٖغ ًٖ ػوظه التي ؤه٨غجه بٗض ػمً زايه في الخغبٞ ،اإله٩اع ٧ان خهيلت حٛحراث ؤخضزتها
الخغب في اإلا٣اجل ،لظل ٪يؿمها ـ الخغب ـ بالٛى ،٫وهي نىعة جىحي بالىخكت التي يل٣اَا اإلا٣اجلىن في اإلاٗاع. ٥
ّ
ٞيدغى الكاٖغ ٢ىمه
وفي مىي٘ آزغ جدك٩ل نىعة الخغب بالخىاصر التي جظي ٤ؤلاوؿان الهىان والظ،٫
ٖلى الخهضر لهظا الٛى ،٫ما صامذ ال٣ىة مىظىصة واإلاىث ٌض
ؤمغ مدخم ال بض مىه ،وَى ما ي٣هضٍ قامت بً ٖمغو(*) في
٢ىله .)2( :

ٞةن
وال
ط
ط

لم

ْ
يً٨

َ
جُ ٗ٣ـضوا

َ
ُ ٚحر
ُ
ِوبْ ٨م

ِبخضاَما
ٌض
ُم َّرىـت

ط
َ
ِ ٞؿ ُحروا
َ
َٟ ٦ى

بلى

اإلاىث
ِ

ـىاصر
بالخ ِ

َؾ ْح ًرا
ـغء
للم ِ

ً
ظميال
ُ ً
ٚىال

بن جهىع الجاَلي لهىعة الٛىٌ ٫ض
هاب٘ مً البيئت والٓغو ٝاإلاديُت به ،والخغب ٌض
ؤمغ وا٢عي ٖاقه وزاى
ّ
ٚماعٍ" ،وما ٚىله في الخ٣ي٣ت بال الٓمإ الظر يكىر خكاٍ ،والجىٕ الظر يٟغر ؤمٗاءٍ ،وو٢ضة الهاظغة التي جهب

(ٔ( إِمساعي :وردت بفتح اذلمزة :صبع مسع ،وبكسرىا مصدر .
(*)
معقدا وال ولد لو ،كانت غطفان تستشَته إذا أرادت الغزو ،للم زيد
وىو بشامة بن الغدير ،شاعر زلسن مقدم ،وىو خال زىَت بن أيب سلمى ،ولد ً
ينظر :الضيب ،مفضليو (ٓٔ) ،ص ٘٘ ،وينظر ،ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص ٕ. ٜ
(ٕ( المرجع السابق ،مفضليو (ٓٔ) ،ص  ،ٜ٘ب ٕٖ. ٖٖ ،
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ٖلى ؤؾه ً
ً
مؿخٗغا مً خغاعة الكمـ ،والىخضة ال٣اجلت التي جؼيض في وخكخهٞ ،هى يخلمـ الخالم مىه"(.)1
ؤجىها
ع
ً
ّ
بكتى الىؾاثل ،و٢ض وظض في الكٗغ مخىٟؿا لهظٍ الخلجاث التي حٗخمل في هٟؿه ظغاء طل ،٪و٧اهذ نىعة الخغب
ال٣الب الظر يؿ٨ب ٞيه جل ٪الخهىعاث.
الحطب ضحى :
الغحى  :الدجغ الٗٓيم وهي اهثى ،وهي التي يُدً بها ،وعخيذ الغحى ٖملتها وؤصعتها ،ي٣ا ٫صاعث عحى الخغب
اطا ٢امذ ٖلى ؾا٢ها ،وؤنل الغحى بطا ٢امذ ٖلى ؾا٢ها ،وؤنل الغحى التي يُدً بها.2
والغحى ،والُاخىهتٖ ،ملها َدً الخبىب وجدىيلها بلى َدحن ٦ما جٟٗل ؤاليغاؽ صازل ٞم ؤلاوؿان،
جُدً الُٗامُ٦ ،دً الخغب للغظا ٫وجدىيلهم الى مجغص ؤؾماء ،ومشلما جإحي الغحى ٖلى الخبىبٞ ،خٛحر مٗاإلاها،
٧اهذ جٟٗل الخغوب طل ،٪خيض جمدى مالمذ ألاقياء مً زال ٫ال٣خل والخسغيب والخضمحر التي جإحي ٖلى ٧ل شخيء
ً
ً
ً
ؾىاء ٧ان اوؿاها ؤو خيىاها ؤو ظماصا.
ُ
اؾخٗاع الكٗغاء مٟغصة الغحى للضاللت ٖلى الخغب؛ لٗامل مكتر ٥بيجهما في ألاصاءٞ ،الغحى حؿخسضم لسخ٤
وَبيٗت ،ومٗجى الُدً الظر هيِ
وخيىان
بكغ
ٍ
ٍ
وَدً الخبىب الؼعاٖيت ،والخغب جُدً ما يٗخمل ٞحها مً ٍ
بالخغب عاظ٘ إلاا جسلٟه الخغب مً ٢خلى وصماع في ألاعى والخغر٨ٞ ،إجها بظل ٪حسخ٣هم لخٗيضَم بلى التراب ،وفي
َظا اإلاٗجى ي٣ى ٫عبيٗت بً م٣غوم .)3( :
َ
وؾاْ ٢ذ
ط
ََ ٞض ْ
اعث
جج

َ
ل َىا

ْ
َمظ ِح ٌضج
َ
َعخاها

ُ َ
بال٨ال ِب
ُ
ؾاج ِه ْم
ِبْ ٟـغ ِ

ط
َّر
َ
َّر
واله ِـم َيمـا
٧ل َـها
ىالي َـها
م ِ
ط
َ
َ
ُ
ُ َٗ ٞاصوا٦ ،إ ْن لم ي٩ىهىاَ ،ع ِم َيمـا

ط
ط

(ٔ( الدسوقي ،عمر ،الفتوة عند العرب أو أحاديث الفروسية والمثل العليا ،مكتبة هنضة مصر ،الفجالة ،د.ط ،د.ت ،ص ٖٔٔ.
( ) 2لسان العرب :مادة (رحا) .
(ٖ( الضيب ،المرجع السابق ،مفضليو ( ،)ٖٛص ٗ ،ٔٛب ٕٖ ـ ٖٗ .
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ٖٓام باليت مُدىهت ،ويه ٠الكاٖغ ٦ي٧ ٠اهذ ٖمليت الُدً،
ٞالخغب َىا عحى جُدً الٟغؾانٞ ،خديلهم بلى
ٍ
ً
وطل ٪بالًُٗ و٢خل ال٨شحر مً ألاٖضاء؛ ليهبدىا ظششا َامضة ،وهي هديجت خخميت لىيالث الخغب ،وما جلخ٣ه
يخم بةعاصة ؤلاوؿان ال٣ىر ّ
و٧ل َظا َّر
السخُّ ٤ش
بمديُها مً زغاب وصماعُّ " ،ش
ٌض
جضمحر لجىَغ
اإلاضمغ الظر َى في الخ٣ي٣ت
ّ
ٌض
وػوا ٫مد٣٣حن"(.)1
الخياة وجدىيل إلاؿاعاتها مً الىماء الٛغيؼر بلى ؤٞى ٍٍ ٫
ُ
دغػ بً
خيىان
ويخُىع ون ٠نىعة الخغب مً زال ٫الغحى،بلى
ٍ
ٍ
مٟترؽ ي٣خل ويضوؽ مً يٗترى َغي٣ه ،ي٣ى ٫م ِ
َُ
ُ َ
( )2
َّر ُّش (*)
ً
مٟخسغا بما ٧ان مً ٢ىمه يىم ال٨الب الشاوي . :
ٗبر الًبي
اإلاِ ٨
َص َاع ْث

َ
َعخاها

َ ً
ِ ٢ليال

َ َّر
ْل ْذ

ي َب ُ
إ
ِ

َْ
اث
ُمجح َر ٍ

ُ
ؾاعوا

َ
بليىا

َخ َّرتى
َّر
ْل ْذ

ُ ُ ُ
زظ َّرهت
َج ُض ُ
وؽ

ُ
وَ ْم

ُ
ز َّرم

ُْ
َيلظ َن

َب ِجي

ِب ِه ْم

ُع ُئ ُ
وؾ ُه ُم

ن ٌض
يض
ِ
َْ
هخـ ُغ ْ٥

َ
ل ْم

َ َ
ن ّبـ َد ُه ْم

ِبها

َ
ٍ ْٗ ٦ـب

َ
ي ْغ ٌضب

ُي ّ
هي ُذ
ِ

َوؤ ْل َخ ُ
مىَ َّرً
ْ
٣ٞض

َ
ي ُب ًٗا

َّر
بال

َ َ
ِب٩لِ ٩لها

َ
وَ َّرـم

ِم ْى ُه

َلها

َ
ؤ َّرر

ِبلخ ِـام

ُله ْـم

ً
يىما

ََ
٦إ ّيـ ِام

مـً

لى
ِق ِ

َ
ضام
ِمِ ٣

َج ْه ٍض

َ
بةْـالم

ِم ْى ُـه ْم

ظٗ َـلىا
َظ َـؼ ٌضع
َي ْـى ُم

َّر ُ
ِظلت

َ
اله ِام

َبىِـي

ً
٣ٞىله "صاعث عخاها" ٦ىايت ًٖ بضء الخغب وصوعاجهم ٞحها ،وهلخٔ ؤن صوعاجها ٧ان ٢ليال ؤو بُيئا زم اػصاص
الٗغ ُ
اٞ ٥يه؛ ليؿم٘ نىث الُدً والًغب ً
مغصصا نيداث عئوؽ ال٣خلى وهي جتهاوي في اإلاٗغ٦ت ،لخديل جل٪
الغئوؽ بلى َٗام ج٣خاث مىه الًبإ والىخىف ّ
البريت ،والكاٖغ َىا ي٣يم ٖال٢ت م٣ابلت بحن الخبىب الؼعاٖيت

(ٔ( الرفوع ،صورة الحرب في الشعر الجاهلي ،ص ٓٔٔ. ٔٔٔ ،
(*) ىو ُزل ِرز بن ادلكعربالضيب ،من ولد بكر بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر ،وزلرز مل يلحق يو م
الكبلب ،ومسى ادلكعرب؛ ألنو ضرب قوماً بالسيف ،للمزيد ينظر :الضيب ،مفضليو (ٓ ،)ٙص ٕٔ٘ .
(ٕ( نفسه ،مفضليو (ٓ ،)ٙص ٕٕ٘ ،ب ٖ ـ . ٚ
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َٗاما ُيا٧ل ،وجخٛحر نىعة الخغب ً
ً
قيئا ٞصخيء لخهبذ خيىان ما يضوؽ ما يىاظهه مً
والغئوؽ٨ٞ ،الَما يهبذ
البكغ بهضعٍ ،وَىا حصخي ؾاخت اإلاٗغ٦ت ٞيهبذ لها "٧ل٩ل" ؤر نضع يُدً وي٣خل .
ً
ً
َ ٌض َ ُّش
بحن ق َٗغاء الجاَليتٞ ،هظا ػَحر بً ؾلمى يهىع الخغب جهىيغا عاجٗا،
ٞهظٍ اإلاٗاوي ٧لها مإلىٞت قا ِجٗت
ً
َ
ٞاهٓغ بلى َظٍ الدكبحهاث التي جؼصخم ،ختى ي٩اص بًٗها ؤن ي ْغ٦ب بًٗا :
َ َ ْ َ ْ َ ً َّر ُ ْ ً ْ ُ
ََ ٞخ ْٗ ُغ ُْ ٨ُ ٦م َٖ ْغ ََّ ٥ر َ
دئم
شٟالها
الغحى ِب ِ
وجل٣ذ ٦كاٞا زم جيخج ٞخ ِ
ُْ ْ ََْ
ل٨م َ ٚ
َ ْ
َ َْ ْ
لمان َؤ ْق َإم ُّش٧ل ْ
ُم
هم
٦إخ َمغ ٍ
ٞخيخج ْ ِ
ٖاص زم جغي٘ ٞخِ ٟ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ْ
خِ ٛل ْل َل ْ
ْ َ َ ْ
َم
٨م ما ال ح ِٛل ِأل َْ ِلها
ٞ
٢غي ِبالٗغ ِاِ ١مً ٍ ِٟ ٢حز و ِصع ِ
ٞمً الىو جٓهغ "الخغب ُم َك َّربهت َّر
بالغحى ،وهي مكبهت بالىا٢ت ،وهي مكبهت بالىاع ،وهي مكبهت باألعى
ً
الخهبت التي حٛل ألَلها الٛلت اإلاىٞىعة ،و٧ل َظا في ل ٟٔظؼ ٫وؾهل مٗا"(.)1
الحطب هاكت :
اعجبُذ الىا٢ت في الكٗغ الجاَلي بمىايي٘ ٖضيضة جمشل خياة ؤلاوؿان الجاَلي في جل ٪الٟترة ،ويدباصع بلى
ؤطَاهىا في الخضيض ًٖ الىا٢ت ٦مٗاص ٫مىيىعي للخغب "٢هت ها٢ت هبي هللا نالر ـ ٖليه الؿالم ـ"( ،)2وما جغمؼ بليه
م٩اهت صيييت٣ٞ ،ض اعجبُذ بالٗظاب والهال ٥الظر َّر
خل بإ٢ىام باثضة ـ ٖاص وزمىص ـ ّ
ظغاء الاٖخضاء ٖلى الىا٢ت،
مً
ٍ
3
خيض شجٗذ ٖلى ٖ٣غَا امغؤة باعٖت الجما ٫وَبذ ظؿضَا بلى"٢ضاع" ٖا٢غ الىا٢ت ،ظؼاء ٖلى ما ٖ٣غَا"( ) ،ومً
َىا جٓهغ لىا اإلاغؤة بىظهها ألاؾىص ،عاٖيت للخغوب صاٖيت القخٗالها .وَظا ما يجٗلىا هغي الىا٢ت نىعة مً نىع
ٖكخاع عبت الخغب والضماع.
و٦ظل ٪جضزل ؤلابل في ؤؾاَحر الٗغب "٦غمؼ للٟىاء ألابضر الظر َى ؤنل في صوعة الخياة اإلاخجضصة لظل٪
ظٗلىا مً الىا٢ت ما يكبه الؿٟيىت في اإلاالخم ال٩ىهيت ال٣ضيمت ،جدملهم بلى الٗالم الشاوي ،وَى ْاَغ في مٟهىم
"البليت" التي ٧اهىا يغبُىجها ٖىض ٢بر اإلايذ ؾاٖت صٞىه ،والبليت ها٢ت حٗ٣ل بلى ظاهب ال٣بر ختى يضع٦ها اإلاىثٞ ،ةطا
ً
ُ
جهٌ اإلايذ مً ٢برٍ وظضَا ٢غيبت مىه وامخُاَا ٖابغا ٖلحها بلى الٗالم آلازغٞ ،هي بطن حكحر في بٌٗ مٗاهحها بلى
ال٣ضاؾت الضيييت ،لظلٞ ٪ال عجب ؤن ُ٦ثر الخضيض ٖجها في الكٗغ الجاَلي ٌض
ؾىاء بالىن ٠ؤو الدكبيه ؤو اإلا٣ابلت،
ومً َىا ْهغث نىعة الخغب اإلاؿخ٣اة مً الىا٢ت وما يخهل بها مً ؤمىع ؾاٖضث ٖلى ج٨شي ٠الهىعة الخغبيت
وجىييدها.
( ) 1حسٌن ،طه :حدٌث األربعاء ،ج ،1هنداوي للتعلٌم والثقافة ،مصر ،القاهرة2012 ،م ،ص . 94
ٍ
عذاب قريب ،فعقروىا فقال سبتعوا يف داركم ثبلثة
(ٕ( قال تعاىل  ﴿:ويا قوم ىذه ناقة ا﵁ لكم آيةً فدروىا تأكل يف أرض ا﵁ وال سبسوىا بسوء فيأخذكم ٌ
أيام ذلك وعد غَتُ مكذوب ﴾ ىود /آية. ٙ٘،ٙٗ:
( ) 3جاد المولى ،محمد أحمد وآخرون :أٌام العرب فً الجاهلٌة ،دار الجبل ،بٌروت1981 ،م ،ص . 208
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ٞالخغب جل٣ذ ٧الىا٢ت ،وٖمليت ؤلال٣اح جض ٫في ؤبؿِ مٗاهحها ٖلى الخهب والىماء ،ؤو جضٖ ٫لى الىالصة
يؿُ ٟغ
والخياة ،ل ً٨الٗمليت َىا ازخلٟذ مً خيض الىظهت وبن لم جسخل ٠مً خيض اإلاٗجىٞ ،اإلاغاص َىا جل٣يذ ٢خاِ ٫
ُ
َ ُّش
الظ ْب ُّش
ياوي (*) .)1( :
ًٖ صماع وزغاب ،ويٓهغ طل ٪مً زال٢ ٫ى ٫اإلا َؼ ّ ِع ُص بً ِيغ ٍاع
َ
ُ
َْ ُ ََ ُ َ
ىب َّر
الخُ ُ
الؼ َالػ ُ٫
ان ج َّرلَ ٣د ْذ وؤ ْب َض ْث ََ َى ِاصحها
وٖىضر ِبطا الخغب الٗى
يض ٫الخل٣يذ ٖلى اإلاٟاٖلت واإلاُاوٖت ،وجل٣يذ الخغب له صاللخان ،صاللت ؤلازًإ وصاللت الاهخ٣ام
وؤلاباصة(.)2والضاللت ألاولى جسو الؿيُغة ٖلى مجغياث الخغب ومداولت بمؿا ٥ػمامها؛ لىيل الىهغّ ،ؤما الضاللت
الشاهيت ٞهي الىالصة ،ؤر هخاثج اإلاٗغ٦ت.
َّر
وَظا ُ
يؼيض بً الخظا )*(١يؿخٗض لل٣خاٞ ٫يهيء ؾالخه وٞغؾه (الكمىؽ) التي خٓيذ باَخمام بال ،ٜبط ظٗل ؤلبان
ببله ظميٗها ً
خؿبا ٖلحها :
َ
ؤال

ََ ْل

()3

َؤ َ
جاَا

َ
ؤ َّرن

َّر َ
ِق٨ت

خاػ ٍم
ِ

َّر
َل َض َّررَ ،وؤوي ٢ض َ
ن َى ْٗ ُذ الكمىؾا

َ
وص َاو ْي ُتها

َّر
ختى

ََ
قد ْذ

ً
َخ َب ِك َّريت

َ
٦إ َّرن

ََ ٢
ه ْغها

ٖلحها

َ
ئ
باإلا ِِ ٣

ل ََ ٣
اخ َىا
ِ

َ ً
باٖ َـيت
ع ِ

ٖليـها

ً
ُؾ ْى ُضؾـا
ً
وب ِـاػال

وؾ ُض َ
َ
وؾا
وؾـض َ
َ
يؿا
ِ

ؤزظ ؤلال٣اح نىعة ظضيضة جسو مٟغصاث الخغب ،وهي الٟغؽٞ ،الخل٣يذ خضر بُغي٣ت ٚحر مباقغة،
ٌض
٣ٞهغ ؤلبان ؤلابل ٖلى الخيل صاللت ٖلى شخظَا بال٣ىة والُا٢ت التي جم٨جها مً جل٣يذ الخغب باٖخباع الٟغؽ ؤصاة
٢خا ٫عثيؿيت ،بطن ٞاإلاؼاوظت وؤلال٣اح خانلت في مٟغصاث الخغب ً
ؤيًا .

(*) وىو يزيد بن ضرار بن حرملة بن صيفي ،يرجع نسبو إىل غطفان ،وىو شاعر وفارس مشهور ،أدرك اإلسبلم فأسلم ،واشتهر بكثرة اذلجاء وخبث
اللسان ،للمزيد ينظر :الضيب ،ادلفضليات ،مفضليو (٘ٔ) ،ص ٘ ،ٚو اللسان. ٗٛٗ /ٗ ،
(ٔ( الضيب ،المرجع السابق ،مفضليو ( ،)ٔٚص ٘ ،ٜب ٘ٔ .
(ٕ( انظر :الرفوع ،المرجع السابق ،ص ٘. ٜ

(*) ىو يزيد بن اخلذاقالشٍت العبدي ،من بٍت شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ،وىو شاعر
جاىلي قدًن ،للمزيد انظر :الضيب ،مرجع سابق ،مفضليو ( ،)ٚٛص ٘. ٕٜ
(ٖ( المرجع السابق ،مفضليو ( ،)ٜٚص  ،ٕٜٚب ٔ ـ ٖ ،الرباعية والبازل والسديس :من أسنان اإلبل .
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وبٗض ٖمليت ؤلال٣اح ي٩ىن الخمل ؤو الىخاثج التي حؿٟغ ٖجها الخغب مً ههغ ٢ىر وَؼيمت للٗضو الًٗي،٠
ّ
ُ
ً
()1
ومشاَ ٫ظٍ الهىعة ٢ى ٫الخاعر بً ِخ ِلؼة اليك٨غر ،مخدضزا ًٖ جهايت ال٣خا ٫وزمىص ٖمليت ؤلال٣اح:
َ
ول ِ ْن

َ
لذ
َؾإ ِ

ْ
َ
َوَ٘ ٢
بذ
وخ ِؿ ِ
َ
ّال ُ
ل٣اح
ِوبطا
ِ

َ
ِبطا

َ
ؤ ْج َخ َم ْذ

َ َ
وج َب َّريىـ ْذ

ُ
ِب ُغوئ ِؾ ِه ْم
ب ِٗ َّر
ـكي ٍت
ِ

َو َ
٘٢
ْ
َعج َ٪

َ ُ
الِ ٨خ َيبت
ُؾ ُيى ِٞىا
َج َـغ َّرو ْ
خذ

ُ
ِع َٖـت
َّر َ
اب
السخ ِ
َّر
ـٗام،
الى ِ

َ
ـبان
الج ِ
َ
َٖلي
بلى

ّ
اٝ
الُ َغ ِ
ِ
َ
ـ٠
ِ ٦ىي ِ

َ
ألاَ َـىط
ُْ
اإلاك َغ ِط
َ
الٗ ْـغِ ٞج

ْ
وعبِ بٌٗ الكٗغاء الخغب ّ
ولضث بٗض بُجها ألاولى"( ،)2والخغب
وقضتها بالىا٢ت الٗىان ،وهي "الىا٢ت التي
الٗىان هي التي ٢ىجل ٞحها مغة بٗض مغة ،وبلهاَ ١ظٍ الهٟت بالخغب ُّش
يضٖ ٫لى ال٣ىة والاؾخمغاعيت لل٣خل وؾ٪ٟ
()3
الضماء ؾىاءؤ٧ان طل ٪في آهيت الخضر ؤم في ٚحرَا مً اإلاٗاع ٥الكضيضة ،ي٣ى ٫اإلاؼعص في َظا اإلاٗجى :
َ
ُ
َْ ُ ََ ُ َ
ىب َّر
الخُ ُ
الؼ َال ِػ ُ٫
ان ج َّرلَ ٣د ْذ وؤ ْب َض ْث ََ َى ِاصحها
وٖىضر ِبطا الخغب الٗى
هلخٔ ؤن الكاٖغ ٢ىي نىعة الخغب الٗىان بالخل٣يذ ،وي٣ابلها بهىعة الؼالػ ٫وهي ألامىع الٗٓيمت التي
ّ
جهيب الىاؽٞ ،يًٟي بظل ٪نىعة ظليت لخغب ٖخيت ال يسىيها بال الغظا ٫ألاقاوؽ الظيً ّجمغؾىا ال٣خا٫
ّ
وٞىىههٞ ،هي مىث ال ُيسغط مىه بال مً ٢ضع ٖليه باإلاغاؽ والضعبت واإلاهاعة .
وجدخاط َظٍ الخغب ـ الٗىان ـ بلى ّ
ٖضة وٖخاص ،لظلً ٪
ٚالبا ما يخىاعص َظا الىن ٠م٘ ط٦غ ؤؾلخت ال٣خا ٫التي
ُ
حٗحن الٟغؾان في ال٣خاٞ ،٫هظا سٗلبت بً ٖمغو الٗبضر يٟسغ بإؾلخخه ٧الضعٕ وال٣ىؽ والغمذ والؿي ،٠ويٗ٣ب
()4
ؤجها ٖخاص الغظل ال٣ىر اإلا٣ضام اإلاؿتهحن باإلاىث الظر جدىيه الخغب الٗىان :
ُ
ََ ُ
الَ ٣ىي
امغ ٍت في الخغب ال َو ِاَ ًِ
ٖخاص َ ِ
الٗ َـى َ
َ
قه ُض الخ َ
ب ِه ؤ َ
ان بطا َب َـض ْث
ـغب
ِ

وال َى
َ ُ
ه َى ِاظظَا
ط

ُ
ُ
َّر
ناعٝ
هللا
ٖما َي ِْ ٣ض ُع
ِ
َّر ُ
ْ
الُ َىا ِث٠
مجها
واخ َم َّرغ

(ٔ( نفسه ،مفضليو (ٕ ،)ٙص  ،ٕ٘ٙب  ٚـ . ٜ

فارض
يبُت لنا ما ِى َي قال إنو ُ
يقول ّأهنا بقرةٌ ال ٌ
(ٕ( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "عون" ،وقد ورد ىذا ادلعٌت يف قولو تعاىل  ﴿ :قالوا ُ
ادع لنا ربك ّ
بكر عوا ٌن بُت ذلك فافعلوا ما تؤمرون ﴾ البقرة /آية . ٙٛ
وال ٌ
(ٖ( الضيب ،مفضليو  ،ٔٚص ٘ ،ٜب ٘ٔ .
(ٗ( نفسه ،مفضليو ٗ ،ٚص ٕ ،ٕٛب ٔٔ. ٕٔ ،
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واخض ٚحر الهىعة التي
"وٚجي ًٖ البيان ؤن الهىعة التي ج٨خٟي بمجغص اإلا٣ابلت بحن َغفي الدكبيه في ٍ
بيذ ٍ
جىإي ًٖ الصخيء وقبحهه وجسغط بلى آٞا ١ؤعخبّ ،
وجى٣ل ال٣اعت بلى ؤظىاء هٟؿيه ٚحر مدضوصة بمضلىالث ألالٟاّ
الخغٞيت"(ٞ ،)1اؾخٗاعة نٟت الٗىان للخغب جىحي بمضلىالث ؤ٢ىي لًغاوة ال٣خا ،٫ونٟخه اإلاخ٨غعة ٖىض الٗغب في
الجاَليت .
ولٗال٢ت ؤلابل الىزي٣ت بالخغب اؾخٗاعوا للخغب نىعة الىا٢ت الًغوؽ الًٗىى التي ال جلض ٚحر الظ٧ىع،
ال٨شحرة الخىاؾل ؤو اإلاُ٣ىٖت ألازال ٝؤو ٚحرَا مً ؤخىالها الؿيئت( ،)2و٢ىلهم ها٢ت يغوؽ ؤر ؾيئت الخل،٤
ً
َ
ُ ُ
اػم(*) مخدضزا ًٖ ال٣خا ٫في (يىم اليؿاع) :
ووٗذ الخغب بظل٪؛ صاللت ٖلى نٗىبتها وقضتها ،ي٣ىِ ٫بكغ بً ؤبي ز ٍ
() 3
َ ُ َ
َّ
ُ
ُّش ْ
الؿ َ
يإث َّر
ضاص َز ُ
ُيبها
٢بـلي بلى
الغق ِض ،لم ِ
ـىاػن ؤ ِ
و٦ىـا ِؤطا ٢لـىا َ :ـ ِ
َّ
َ َ َ َُ َ َ
الً ُغوؽ َ
َُّ ٠ر
مً اإلاَال ب َك َ
الًـ َغ َاء َع ُِ ٢يبها
هباء ال َيمصخي
ُٖٟىا لهم ٖ
ِ
ِ
والكغ اإلاغاصة في َظٍ الخغب وَى َىا ّ
ّ
قغ قضيض
ا٢ترن الَُٗ ٠ىا بـ(الًغوؽ)؛ لخ٨شي ٠نىعة اإلا٨غوٍ
ّ
اوجهّ ،
ولٗل الكاٖغ ؤحى بهظا اإلاٗجى مً باب الاٞخساع بكضة ٞغؾان ٢بيلخه في
مٗلً ،ال شخيء يسٟيه لجض ِجه ويغ ِ
ّ
ّ
الخغب الكضيضة ،التي ال يسىيها بال ال٣ىر وال ييخهغ ٞحها بال الصجإ الظ٧ي بإٞاهحن ال٣خا. ٫
ً
َّر
وجمخض نٟت الىا٢ت الًغوؽ بلى ؤؾلخت الخغب ً
ؤيًا ،مشلما ي٣ى ٫يؼيض بً الخظا ١مخدضزا ًٖ يىم الغوٕ
ّ
()4
ٖمله في ألاٖضاء بال٣خل وال: ُ٘٣
وؾيٟه الظر ؤٖضٍ وَى يغوؽ في ِ
ً َ
ُ ُّش َ ْ َّر ْ َ ْ ً ُ َ َ ً
وطا َْ ٚغب َؤ َخ َّرظ َ
ي ُغ َ
وؾا
ِصالنا
ايت
و ِٗض ِليى ِم الغو ِٕ ػٟٚا مٟ
ٍ
وللخغب ٖىض الجاَليحن ؤهياب ،والىاب في الخيىان وؾيلت مً وؾاثل الب٣اء ٖلى ٢يض الخياة مً ظهت ،وبقاعة بلى
ال٣ىة مً ظهت ؤزغيّ ،
ولٗل جهىيغ الخغب بديىان له ؤهياب يؼيض مً وخكت الهىعة ،والخغب التي ه٣هضَا َىا

(ٔ( العشماوي ،زلمد زكي ،النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية  ،دار النهضة العربية ،بَتوت ،طٕٜٔٛٓ ،م ،ص ٕٗ٘ .
(ٕ( أبو سويلم ،المرجع السابق ،ص . ٔٗٙ

(*) شاعر فارس فحل جاىلي قدًن ،شهد حرب أسد وطيء ،وشهد ىو وأبنو نوفل بن بشر احللف بينهما ،للمزيد ينظر ،الضيب ،ادلفضل ،ادلرجع
السابق ،مفضليو ( ،)ٜٙص . ٖٕٜ
(ٖ( الضيب ،مفضليو ( ،)ٜٙص ٖٖٔ ،ب . ٔٓ ،ٜ
نعد) و (يُ ُّد
(ٗ( نفسه ،مفضليو ( ،)ٜٚص  ،ٕٜٛب ٘ ،وردت ( ُّد
عد) ،والزغف :الدرع .

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

126

مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت  -العام الشاوي  -العسز ً 8ىهُى 2015
ّ
ُ
ُ ّ
ظض ُّش
بال ؤجها بطا َّر
ظضَا ج٨ك ًٖ ٠يغاوة ووخكت
٨ك ُغ ًٖ ؤهيابهاٗٞ ،لى الغٚم مً َبيٗت الىا٢ت ألاليٟت
هي ها٢ت ج ِ
َ
مهضصا ّ
بً ٖمغو بً َمغزض(*) ً
كغ ُ
()1
٢اجلت ،حٛخا ٫مً ي٣ترب مجها ،ي٣ى ٫ب ُ
ٖضوٍ بدغب قٗىاء :
ٍ
ِ
ِ
َ
ُ ُ
الؿاعي بظ َّرمخه ؤبك ْغ َ
ُ ْ
بد ُ ُّش َّر َ ّ
بالغي ِـ٤
البً ٧لش ٍىم َّر ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
٢ل ِ
غب ح ِٛو الكيش ِ
ُ
ن ُ
ىٗم َ
وناخ َبيه ٞال َي َ
ُ
الخغب ًٖ َؤ ِ ُّش
و١
ِبط َّ ٞرغ ِث
باخ ُهما
ِ ِ
هيابها الغ ِ
ً
جخجلى الخغب في البيخحن الؿاب٣حن بإن لها ً
ؤهيابا ،وليؿذ مجغص ؤهياب ٖاصيت بل ظٗلها " ّعو٢ا" ؤر َىيلت٧ ،ل
ُ
مً يغاَا يغجابه الغٖب والخى ،ٝويؼيض مً ٦شاٞت الخهىيغ بكضتها التي جسي ٠ختى الكيش اإلاجغب البهحر بالخغب،
ُ
ُّش
ؾيماء زى ٝجٓهغ ٖلى ؤلاوؿان الٗاصر ٨ٞي ٠بالٟاعؽ الصجإ ؤن يساٝ
يٛو بغي٣ه ،وهي
ٞي٩اص لكضتها ؤن
()2
لهىلها!! ،وَظا اإلاٗجى يٓهغ في بيذ ؾاب ٤في نٟت الٗىان ،وَى ٢ى ٫سٗلبت بً ٖمغو الٗبضر :
َّر ُ
َ ََ َ
َ َُ
ان بطا َب َضث َه َىاظ ُـظَا ْ
واخ َم َّرغ مىـها الُ َـىا ِث٠
ِ
ِب ِه ؤقهض الخغب الٗى ِ
ُ
ىجى وال ُ
خا ٫امغت ٢ض ْؤي ََّ ًَ ٣ر
الض َْ َـغ َؤهـه م ًَ اإلاىث ال َي ُ
َِ ٢
اإلاىث َظا ِه٠
ِ
ِ
ٍ
بن اؾخسضام الكاٖغ ؤهياب الىا٢ت في ون ٠خغبهّ ،يضٖ ٫لى ٨ٞغ وٖ٣ليت واٖيت بما خىلها وما َظا
ّ
بال هٓام ٨ٞغر في صازل ال٣هيضةُ ،ي ُ
بضٕ صاللت ٖمي٣ت ؤ٢غب بلى ابخالٕ خيىاهاث ؤزغي"(ٞ ،)3ىدً وٗلم
الخىْي" ٠
ُ
ّ
ٌض
ؤن الىا٢ت خيىان مؿالم وخيىان ي٣خاث ٖلى ؤٖكاب ألاعى وؤقىا٦ها ،بال ؤن الخهىيغ اإلاؿخٗاع باألهياب بهما ٢هض
ُ
ً
ً
مٟترؾا ،زل٘ نىعجه ٖلى الىا٢ت التي حكاع ٥في مياصيً ال٣خا ٫بدمل ألامخٗت ؤو باٖخباعَا ؤصاة ٢خا٫
خيىاها
به
مؿاهضة للخيل .
اؾخسضم بٌٗ الكٗغاء هىر الىا٢ت بُغي٣ت جسضم الخغبٞ ،مً اإلاٗغو ٝؤن ّ
الىىر َى بغو ٥الىا٢ت وليـ
ٞيه ؤر بقاعة بلى ال٣خل ؤو الضماع ،ل ً٨مسيلت الكٗغاء وْٟذ َظا ّ
الىىر إلاٗاوي الضماع والخد٨يمٞ ،الخغب جبر٥
ُ ُ
اقت ُ
ُّش ()4
بً ٖمغو الٗبسخي :
ٖلى ألاٖضاء وج٣طخي ٖلحهم٣٦ ،ى ٫زغ
َ َ َ َ
َْ َ َ
ُ ََْ
َ َّر ْ
َ ُ ََْ َ
لب ِظ َغ ًاها و٧ل٨ال
وٖظعة ٢ض خ٨ذ بها الخغب بغ٦ها وؤل٣ذ ٖلى ٍ ٧

(*) ىو بشر بن عمرو بن مرتد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ىنب بن أفصي
بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ،وللمزيد انظر  :األغاين ،ٚٚ /ٛ ،ولبشر بيتان آخران يف ضباسة البحًتي ٔ ٔٛومساه "بشر بن عمرو
بن مرتد الشيباين" .
(ٔ( الضيب ،مفضليو (ٓ ،)ٚص ٗ ،ٕٚب ٔ ـ ٕ .
(ٕ( نفسه ،مفضليو (ٗ ،)ٚص ٕ ،ٕٛب ٕٔ ـ ٖٔ .

(ٖ( اخلطيب ،عماد ،الصورة الفنية في المنهج األسطوري لدراسة الشعر الجاهلي ،مكتبة الكتاين وادلكتبة األدبية ،طٕٕٔٓٓ ،م ،ص . ٔٗٚ
(ٗ( الضيب ،مفضليو (ٕٔٔ) ،ص  ،ٗٓٙب ٗٔ .
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الحطب هطح ت :
ٌض
ؤمغ َبيعي ؤن جىؾم الخغب بال٨غحهت٣ٞ ،خل ألاهٟـ وَال٦ها بياٞت لخضمحر الخياة والُبيٗت ،ليـ باألمغ
الهحن ،ول ً٨الخغب في بٌٗ ألاو٢اث ؤو بن َّر
اإلادبب ؤو ّ
صر حٗبحرر في ؤٚلبها في طا ٥الى٢ذ مً الؼمً  -الٗهغ
ِ
ً
الجاَلي ٌ -ض
ؤمغ ال مىام مىهٞ ،الب٣اء ٖلى ٢يض الخياة يخُلب ٢بى ٫جل ٪ال٨غاَيت ،بل بن ال٣بى ٫يخدى ٫ؤخياها بلى
َ ُ
ُ ّ (*) ()1
جدبب واٞخساع خحن يكٗغ ؤلاوؿان بلظة الاهخهاع ،ي٣ى٫
ال٨لخ َبت الٗغوي :
َ َ َ َّر
َ َ َ َ
بطا ُ
ِخ ُ
اإلاغء لم َي َْ ٛ
باُ ٫
اله َى ْي َىا بالٟتى ؤن جَٗ ُ٣ــا
ل ال٨غحهت ؤ ْوقْ ٨ذ
ٞسىى اإلاهاٖب وألاَىا ٫التي حؿببها الخغب؛ ؾبب ّبما لب٣اء ؤلاوؿان ٖلى ٢يض الخياة ،ؤو َال٦ه ومىجهٖ ،لى ؤن
(*) ()2
ّ
زىيها ال َّربض مىهٞ ،اإلاىاظهت ٌّل
خخمي ،والىهغ مغجبِ بمً يسىى ِٚماعَا ،ي٣ى ٫الخاصعة :
ؤمغ
َ
ُّش َ ُ
ْ
ُ
َوه َس ُ
ىى َْ ٚم َغ َة ّ
ٟىؽ وْ ٚى ُمها ِلؤلش َج ِـ٘
ج ِغصي الى
غحهت
يىم ٍ ٦
ِ
٧ل ِ
ل٣ض صاعث ؤٚلب مهُلخاث ال٨غحهت ،خى ٫ججغبت الخغب ومٗغٞت زباياَا ،وهي صعبت اإلا٣اجلحن ومماعؾتهم ال٣خا٫
(*)
ً
مٟخسغا
والخغبٞ ،يٟسغون بإجهم ؤَل خغب وليؿىا ممً لم يجغب الهٗاب ويسبرَا ،ي٣ىٖ ٫ىن بً ُٖيت
()3
بمماعؾخه الخغب َى و٢ىمه:
َ َ َ ُ
َل ْ َ َّر َ ُ َ
غحه ِت ُ ٚحر ْ ٚم ِغ
اّ وفي يىم ال٨
ٗم ُـغِ ٥بهجي ألزى ِخٍ ٟ
ي٣ىصها الخضيض ًٖ ٦غاَيت الخغب ،للىلىط بلى َٗم الخغب ومظا٢ها ،وؤر مظا ١ؾي٩ىن للخغب ؟! .
الحطب مصاق:
جض٧ ٫لمت (طاٖ )١لى مٗغٞت الصخيء وزبرٍّ ،
آث مً مٗغٞت ما َى َيب مً الُٗام وما
ولٗل اعجباَها بالُٗام ٍ
ّ
ؤال ّ
الكضة وال٣ؿىة واإلاغاعٞ ،هي
َى عصرء ؤو ٚحر مؿخدؿً لؤل٧لّ ،ؤما اإلاظا ١باليؿبت للخغب ٞال زياع ؤو لىن له
(*) الكلحبة :ىو صوت النار وذليبها ،وىذا لقب للشاعر وىو ىبَتة بن عبد مناف ابن عرين بن ثعلبة ويصل نسبة لبٍت سبيم ،فهو أحد فرساهنا
وساداهتا .

(ٔ( الضيب ،مفضليو (ٕ) ،ص ٕٖ ،ب  ،ٚوللمزيد انظر :زراقط ،عبد اجمليد ،الفرد والجماعة في الشعر الجاهلي ،رللة الفكر العريب ،لبنان ،العدد

ٗ٘ ،ٜٔٛٛ ،ص  ٜٙوما بعدىا ،و طريفي ،زلمد نبيل ،الشعر الجاهلي وقضايا المجتمع العربي القديم  ،رللة الًتاث العريب ،سوريا ،دمشق،
العدد ٖ٘ و ٜٜٔٛ ،ٖٙم ،ص ٗ وما بعدىا .
(*) احلادرة :لقب ،وأصلو احلادر دبع ىن الضخم ،وامسو قطبة بن زلصن بن جرول بن حبيب بن عبد العزى بن خزدية بن رزام بن مازن بن ثعلبة بن
سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ،وىو شاعر جاىلي مقل ،للمزيد ينظر :الضيب ،مفضليو ( ،)ٛص ٖٗ ،و اللسان. ٖٙٙ /٘ ،
(ٕ( نفسو ،مفضليو ( ،)ٛص ٘ٗ ،ب ٕٔ .
ِ
الربَاب ،وقع خبلف يف إسبلمو واألرجح أنو جاىلي مل يسلم ،ينظر :الضيب ،صٖٕٚ
(*) ىو عوف بن عطية بن اخلزِع
التميمي من َسبيم ِّ
ُّد
(ٖ( نفسو ،مفضليو (٘ ،)ٜص  ،ٖٕٛب ٔ ،الغمر :الذي مل جيرب األمور .
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ُ
ٌض
ؾىاء ؤ٧ان الظو ١بدؿضيض
ؾبب للىيالث وؾ ٪ٟالضماءُ ،ويٗغ ٝمظا٢ها مً زىى ميضاجها ،ومكهض ال٣خل ٞحها
()1
الُٗىاث ؤو بخل٣حها ،ي٣ى ٫ؤبى ٢يـ بً الاؾلذ ألاههاعر :
َ ْ َ
ُ
ُم ًّالاـغاَ ،وج ْ ُ َ ْ
ـجإ
يجض َ ْٗ َم َها
مً يظ ِ ١الخغب
ِ
دبـؿه ِبجٗ ِ
ومً نىع الخغب ألازغي التي جخٗل ٤بمظا٢ها ،جهىيغ الخغب ب٨إؽ مظا٢ها ٌّل
مغ ال يؿدؿا ٙو٧ل مً يددؿيه
ٍ
ي٨غَه ٞهى ٧الٗل٣مّ ،
ولٗل َظٍ الهىعة جخٗال ٤ونىعة الخمغة التي حؿلب الٗ٣ل وحٛيبه ًٖ الىا ،٘٢وفي عؤيي ؤن
َظا الخهىيغ يصخي بيخاثج الخغب وويالتها التي حؿلب الخياة وج٣خل ألاعواحٟٞ ،ي ٧لحهما الخغب والخمغة مظا١
الؿلب وؤلاػالت .
()2

وطل٣٦ ٪ىِ ٫بكغ بً ؤبي زاػم :
ْ
َْ َ
َّر
َم ُْ ٨غ َ
ختى َؾ َْ ٣ي ُ
وَ ٍت َح ُُ َ
٧الٗلِ ٣م
ؽ ُُ َو ُاتها
ىاَ ْم ب٨إ ٍؽ ُم َّرغ ٍة
ُ ّ َّر (*) ()3
ويغص اإلاٗجى هٟؿه ٖىض ِؾىان بً ؤبي خاعزت اإلا ِغر :
َ َ َ ُ ُّش َ َ ْ َ
َ ْ َّر
ْ ً ُ َُ َ َ ْ َْ َ
الٗلِ ٣ـم
هُ ِب ْذ ٦إؾا نبابتها ُٗ٦م
جل َ ٤ال ِظر القى الٗضو وج
الحطب هاض :

ُ
َّر
ً
ألاَبت وؤلاهظاع(٢ ،)4ا ٫البٛضاصر(٧ :)5اهىا بطا ؤعاصوا ً
خغبا ؤو جىٗ٢ىا ظيكا ،وؤعاصوا الاظخمإ
وحؿمى هاع
ً
ُّش
ؤو٢ضوَا ليال ٖلى ظبلهم لخجخم٘ بلحهم ٖكاثغَمٞ ،ةطا َظضوا وؤعجلىا ؤو٢ضوا هاعيحنٞ ،ال عجب بطن ؤن جغجبِ الىاع
()6
بهىعة الخغب ،وؤن يخىاعص َظا الاعجباٍ بظ٦غَا في ؤقٗاعَم ،ي٣ى ٫بكامت بً ٖمغو:
ً ُ
ً
وخ ُّشكىا ُ
ُ
غوب بطا ُؤوَ ٢ض ْث ع ً
الخ َ
ماخا َِىالا وزيال ٞدىال
ِ
ِ
ِ
(ٔ( مسّاىا البغدادي (نار األىبة ) ،أنظر  :اخلزانة ،ج  ،ٚص ٕ٘ٔ ،ومسّاىا النويري (نار احلرب ) ،قال  :وتسمى "نار األىبة واإلنذار " ،أنظر  :هناية
األرب ،جٔ ،ص ٔٔٔ ،وانظر  :احليوان ،جٗ ،ص ٗ ،ٗٚوالقلقشندي ،صبح األعشى ،ج ٔ ،ص  ،ٜٗٓنقبلً عن  :أبو سويلم ،أنور ،مظاهر من
عمار ،د.طٜٜٔٔ ،م ،ص ٔ٘ٔ .
الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ،دار ّ
(ٕ( الضيب ،المرجع السابق ،مفضليو ( ،)ٜٜص  ،ٖٗٛب ٕٕ .

(*) شاعر فارس شريف جاىلي ،لو مواقف مشهودة يف أيام العرب ،يف يوم داحس والغرباء ،ويف يوم شعب جبلو ،ويف يوم الرقم وغَتىا ،وابنو ىرم بن
ِسنان من أجواد العرب ،للمزيد ينظر :األغاين. ٔٗ٘ ،ٔٗٗ /ٜ ،
(ٖ( الضيب ،مفضليو (ٓٓٔ) ،ص  ،ٖٜٗب ٕ .
عرب بكر بن وائل وامسو "زلرق"،
صنم عكف عليو ُ
(ٗ( البغدادي ،خزانة األرب ،ج  ،ٚص ٕ٘ٔ ،نقبلً عن السابق ،ص ٔ٘ٔ ،ولقد كان ىناك ٌ
للمزيد ينظر :اخلطيب ،عماد ،المرجع السابق ،ص ٕٖٓ .
(٘( البغدادي ،المرجع السابق ،ج ،ٚص ٕ٘ٔ .
( (ٙالضيب ،مفضليو (ٓٔ) ،ص  ،ٜ٘ب ٖٗ .
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ٞالخغب بهظا اإلاٗجى جى٢ض ٧الىاع ،وخُبها َىا هي الغماح الُىا ٫والخيى ،٫وهي صاللت اؾخٗضاص لبضء الخغب ،و٦إجها
َّر
ُ ّ
مؼ ُ١
الكغع الظر حؿخٗغ به الخغب ،وال ييؿا ١الاقخٗاٖ ٫لى ؤؾلخت الخغب بل ٖلى الجيل بإ٧له٦ ،ما في ٢ى ٫اإلا ِ
(*) ()1
الٗبضر :
ّْ ُ َ
هاع َ
والَ ٛ
ٞلما َؤحى مً ُ
َ
والخ ْذ لها ُ
َّر
الِ ٟغ َيِ ٣حن َج ْب ُر ُ١
ًا
الغمض
ها
وج
ص
ِ
ِ
ِ
َ َ َّر َّر َ َ َ
َ َّر َ ً َ ْ
يً َخ ْـىل َىا ل ْى ُح َك ّ ِـغ ُ١
بالصهـا ووص ال ِظ
ووظ َـه َها ْ ٚغب َّرـيت ٖـً ِ
ً
جدىال للىاع بلى بغ ١وهي صاللت اؾخٗاعَا واج٣اصَا ،لضعظت ّ
ؤن مً في الكغ ١يخمىىن لى جخجه َظٍ
هلخٔ َىا
الخغب نىب الٛغب ،ويخمجى مً في الٛغب لى جخجه هدى الكغ ،١وَظا اإلاٗجى قبيه ب٣ى ٫بكغ بً ؤبي زاػم ،خحن
()2
يظ٦غ اؾخٗاع َظٍ الخغب في ظبلي َيء وَما ؤظإ وؾلمى :
َ
وق َّرب ْذ ََ ّح ُئ َ
الج َب َلحن َخ ْغًبا َته ُّشغ ل َص ْجىَا مجها ُ
ص َخ ُـاع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞالخغب قضيضة لضعظت ؤن البالص البٗيضة جٟؼٕ وجسا ٝمً لهيبها الظر يم ً٨ؤن يمخض بلحها .
بعى مـطزاث الحطب في املـولُاث
مـطزاث الحطب

(*) ادلمزق بفتح الزاء وكسرىا كما نص عليو اللسان ،وامسو شأس بن هنار بن أسود بن جزيل بن حيي بن عساس بن حيي بن عوف بن سود بن
عذرة بن منبو بن نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس ،وىو ابن أخت ادلثقف العبدي ،للمزيد ينظر  :ادلفضل ،مفضليو (ٓ ،)ٛص  ،ٕٜٜو
ادلرزباين ،الشعراء ،ص ٘. ٜٗ
(ٔ( الضيب ،مفضليو (ٔ ،)ٛص ٕٖٓ ،ب  ٛـ . ٜ
(ٕ( نفسه ،مفضليو ( ،)ٜٛص ٖٔٗ ،ب ٕٗ ،صحار :منزل األمراء بعمان ،وىي ببلد أزد عمان .
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امللاجلىن والجِف :
يٗخبر اإلا٣اجلىن ؤو الٟغؾان ألاصاة ألاولى لخىى اإلاٗاع ٥وبضء ال٣خا ،٫ول٣ض اَخمذ ال٣باثل في الجاَليت ب٨ثرة ٖضص
ٞغؾاجهاٞ ،هم خماة الضياع الظيً يدٟٓىن الٗغى وألاعى ويظوصون ًٖ خياى ٢بيلتهم ،ومً زال ٫صعاؾت ههىم اإلاًٟلياث
وظضث لهظٍ الٟئت اإلاؿاخت الىاؾٗت الغخبتٞ ،هم يترصصون في مجا ٫الٟسغ ؤو الهجاء ؤو الغزاء ،ولٗلىا هجض لهم الظ٦غ ال٨شحر في
ُ
الخضيض ًٖ ؤيام الٗغب التي ٧اهىا يسىيىجها ،ومً طل٢ ٪ىَ ٫س ْٗ َلب ُت ُ
(*) ()1
بً ُ
ن َٗ ْح ِر بً ز ِؼا ّ ٍر اإلااػوي :
َخ َّرتى
ٛحرة
ُوم ٍ
ط

َ َّر
ج َىلى
َؾ ْى َم

َ
َوج َغ َّرو ُخىا
َي ْى ُم ُه ْم
َ
َ
َوػ ْٖ ُتها
اصط
الجغ ِ

ال
٢بلَ
ط

َ
َ
َي ْىص ُىى َن
َمِ ٣ا٫
بلى
َّ
َّر
كيئ ٍان
الهب ِاح
ِب ِ

َّر
الؼ ِاظ ِغ
َ
ي ِام ِغ

يخدضر الكاٖغ ًٖ ٦ثرة َاالء الٟغؾان وَى يٟخسغ بهم ،وَم ٖلى ظياصَم ال٣ىيت التي جباصلذ م٘ ٞغؾاجها نٟت ال٣ىة .
ُ َ
()2
زاػ ٍم ي٣ى: ٫
وهجض نىعة ؤزغي للم٣اجلحن ٖىض الكاٖغ ِبكغ بً ؤبي ِ
َّر
ُ
َ
ّ
ْيى ُض ُ
ِٞئ ُام
ِم ُجه ْم
َم َدل ٍت
بّ ِ ٩ل
ولًْ ٨
الىاصر
وَ ُم
وما
ِ
ُ
ْ
َ
ٌض
ُ
َ
ُ
ًٞى ُ٫
ِن َي ُام
ُمل َج َمت
الخ ْي ِل
ولًْ ٨
ِعظال ُه ُم
ح ْؿ َعى
وما
ِ
ط
هالخٔ ؤن نىعة اإلا٣اجلحن َىا قبحهت بالهىعة الؿاب٣ت ٞهم يملاون الىاصر ب٨ثرتهم وَم ً
صاثما يغ٦بىن الخيل ،وجخ٨غع
الهىعة ٖىض بكغ ً
()3
ً
وزهىنا ٦ثرة اإلا٣اجلحن ،وَى في ألابياث الخاليت يكبههم بالسخاب الظر ججغٍ عياح ظىىبيت ،ي٣ى:٫
ؤيًا
َ َ
َ َ
ْ َ
َّر
الًغ ُو ِؽ ِم ًَ اإلاال
ُٖ َْ ٟىا ل ُهم َُٖ٠
َ َ
ّ
الي َؿاع َّر
٦إهىا
ٞل ّما َعؤ ْوها ِب
ِ
ط

باء ال َيمصخي َّر
ب َك ْه َ
الً َغ َاء َع ُ
٢يبها
ِ
ُ ُّش
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّر
ُ
َّر
َّر
َ
وكام الثريا َيجتها ظىىبها
ط

ً
وحكبيه الجيل بالسخاب مخىاٞغ بك٩ل ظلي في الكٗغ الٗغبي ال٣ضيم( ،)1وَظا الدكبيه يًٟي ٖلى الهىعة الخغبيت ٢ىة
ً
ً
ً
جضمحريت وه٣مت ٖاعمتٞ ،ةيغاصَا بهظا ألاؾلىب ي٣لب الهىعة التي ييبػي ؤن ج٩ىن ٖلحها وهي ؤلاخياء ،لخهبذ َىا ٖىهغ مىث
وجضمحر لئلوؿان وألاعى والخغر (.)2

(*) شاعر جاىلي قدًن ،قال األصمعي  " :ثعلبة أكرب من لبيد " ،وقيل " ثعلبة بن أيب صعَت " وىو الذي رجحو الدارقطٍت وغَته ،للمزيد ينظر ادلفضليات ،مفضلية
(ٕٗ) ،ص.ٕٔٛ
(ٔ( ادلرجع السابق ،مفضلية (ٕٗ) ،صٖٔٔ ،الشيئان ،بتشديد الياء ادلكسورة  :الشديد النظر الكثَت االشًتاف ،وأراد بو الفرس .
(ٕ( نفسو ،مفضلية ( ،)ٜٚص ،ٖٖٙب ٕٗ.ٕ٘-
(ٖ( نفسو ،مفضلية ( ،)ٜٙصٖٖٔ.ٔٔ ،ٔٓ ،٘ ،
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ُ
ومً الدكبحهاث التي زلٗذ ٖلى الجيل واإلا٣اجلحن ،حكبحههم باألؾض ال٣ىيت التي جؼؤع في الٛابت ،وهي َىا اإلاٗغ ،٥وطل ٪في
()3
٢ى ٫ؤبي ٢يـ بً ألاؾلذ ألاههاعر:
ُهظ ُ
وص َُ ْم
َّر
٦إج ُه ْم
ط

ُؤ ٌض
ؾض

َٖ َّرىا

َ
ل َضي

َ
ِب ُم ْؿد َّرى ِت
َؤ ُ
قب ٍل

ُ َّر
وصِ ٞإ
ْ
وؤظؼ ِإ

َٖ َغ ُ
اهحن
ٍِ ٚيل
في

طاث
ِ
َي ْجه ْتنَ
ِ

ويه ٠اإلاش ٠٣الٗبضر ٦خيبت الجيل بالٗ٣بان التي جشحر الغٖب في ٢لىب َغاثضَا ،والٗ٣اب َاثغ ٢ىر ٧اؾغ ٞسل٘ َظٍ ال٣ىة
()4
مىه وويٗها في ٦خيبت الجيل بما جمشله مً ٞغؾان وؤؾلخت ،ي٣ى: ٫
ْ
َ
وظإ َو َاء ٞحها ٧ىُ ٦ب
َ ٌض
ْ
يدىر
لها َ ٞغٍ
ط

َ
ْ
مت
اإلاى ِث ٞس ٍ
َّر
ّ
الج َ
٦إه ُه
هاب
ِ

ُي ََّ ٣رم ُ
و
َلى ِام ُ٘

َ
ُ
الَ ٟ
وثيضَا
ً ِاء
في الغى
َ
ْ
ُ
َُ
َ ِغيضَا
وٕ
بان
ٍِٖ ٣
مغ ٍ

وكف الخُل :
ّ
بال وجظ٦غ مٗه الٟغوؾيت والصجاٖت ،و٢ض ال ؤطَب ً
بٗيضا بن ٢لذ ؤن الخيل اؾخإزغث بدب
ما ي٩اص ُيظ٦غ مىيىٕ الخيل
ؤلاوؿان لضعظت ونل ٞحها َظا الخب وَظٍ الٗىايت مغخلت ؤؾُىعيت ،بل ّ
بن ج٨ٟحرر يظَب بي بلى ال٣ى ٫بإن ال٣خا ٫والخغب وما
يدبٗهما مً ٞىىن ٢خاليت بلهام مً خب َظا الخيىان ،ومً طل٢ ٪ى ٫ؤبي صئاص ؤلاياصر(:)5
ً
َ
ُّش
خب ٢لبي وليضا
الخيل
َٖ ِل٤
َّر
بهً ٞما يمـ
ٖل٣ذ َمتي

وبطا
ـى٘

زاب
مجي

ٖىضر
َّر َ
ألاٖىت

ُ
ؤلا٦شاع
ؤلا٢خاع

(ٔ( انظر  :أبو سبام ،ديوان احلماسة برواية أيب منصور اجلواليقي ،شرحو وعلّق عليو  :أضبد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط ٔ ٜٜٔٛ ،م ،صٖ،ٙٗ ،ٙ
عمار ،عمانٜٔٛٚ ،م ،ط ،ص .ٜٔٛ ،ٔٛٙوديوان اذلذليُت ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاىرةٜٔٙ٘ ،م-ٛٗ/ٔ ،
وأبو سويلم ،ادلطر يف الشعر اجلاىلي ،دار ّ
٘ .ٛودلزيد من التفصيل ينظر :الرفوع خليل ،صورة السحب يف الشعر اجلاىلي ،رللة مؤتة ،رللدٕ ،عدد ٖ ،ٕٓٓٙ ،صٖٗ.ٗٗ ،
(ٕ( انظر :الرفوع ،خليل ،ادلرجع السابق ،صٗٗ.
(ٖ( الضيب ،ادلرجع السابق ،مفضلية (٘ ،)ٚص٘ /ٕٛبٖٔ.ٔٗ ،
(ٗ( نفسو ،مفضلية ( ،)ٕٛصٕ٘ٔ ،ب ٕٔ ،ٕٕ ،وذبر اإلشارة أن عبلقة اإلنسان اجلاىلي بالطَت شليّزة يف رلال احلرب ،وقد كثرت ادلقاببلت الشعرية بُت الفرسان
وعتاق الطَت أو جوارحها ،ويف رلال االرتباط بُت اإلنسان والطائر يف وصف احلرب ،صلد مقارنة واسعة عقدىا الشعارء بُت الطَت ولواء اجليش ،للمزيد ينظر  :اخلطيب،
ادلرجع السابق ،ص ،ٕٖٛ-ٕٕٚوينظر  :الرباعي ،عبد القادر ،الطَت وادلعتقد يف الشعر اجلاىلي ،اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكويت ،م ،ٛعٜٔٛٛ ،ٕٜم،
ص.ٔ٘ٙ ،ٔٔٙ
(٘( األندلسي ،علي بن عبد الرضبن بن ىذيل ،جلبة الفرسان وشعار الشجعان ،ربقيق  :زلمد عبد الغٍت حسن ،دار ادلعارفٜٔ٘ٔ ،م ،صٕ ،ٔٛقبلً عن الدقس،

كامل سبلمة ،وصف الخيل في الشعر الجاهلي ،دار الكتب الثقافية ،الكويت( ،د.ط) ،ٜٔٚ٘ ،ص.ٖٚ
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ال٣ضم (:)1
وي٣ى ٫بكغ بً ؤبي زاػم في ط٦غ اَخمام الٗغب بالخيل مىظ ِ

وظضها
ط

في

٦خاب
ِ

بجي

جميم
ٍ

"

َ
ؤ َخ ُّش٤

الخيل
ِ

ّ
ٌ٦
بالغ ِ

ُ
اإلا َٗ ِاع"

ّ
ّ
ّ
جُلبذ الخغوب ال٨شحرة التي قيذ بحن الٗغب ؤن يٗىىا بإصواث الٟٓغ وال٣خا ،٫ومجها الخيل ،بل بهه يٗخبر ؤولها ٞاٖخىىا
ّ
الخدمل والهبر؛ الخخما ٫اإلاٗاع ٥التي ٧اهىا يسىيىجها(.)2
بخضعيبها ٖلى
ً
وال عجب ؤن هجض ؤٞغاؽ الكٗغاء مشال ظميٗها مشاليتٞ ،هي وؾيلت الكاٖغ للٛؼو مً ظهت ووؾيلت مً وؾاثل مىاظهت
ً
و٦شحرا ما جدضر الى٣اص ًٖ ون ٠الخيل
الؼمً ونٗىباجه ،وليؿخٗض لظلٗٞ ٪ليه بٖضاص ٞغؾه زحر بٖضاص لهظٍ اإلاىاظهت (،)3
وؤقاصوا ببٌٗ ألاٞغاؽ ،والخٔ الباخشىن اإلاخ٣ضمىن ؤن بٌٗ الكٗغاء ؤٖلم بالخيل٩ٞ ،ان َٟيل الٛىىر يل٣ب باؾم َٟيل
الخيل لجىصة ونٟه بياَا (.)4
اخخىث اإلاًٟلياث ٖلى ٖضص وٞحر مً ألابياث وال٣هاثض التي جخدضر ًٖ الخيل وؤَميتها في طل ٪الى٢ذ وؤوناٞها
ّ
الخانت ٌض
ؾىاء اإلاخٗل٣ت بالخغب ؤم ٚحرَا ،ومً ألاونا ٝالتي ونٟذ بها الخيل ٖىض الٗغب في الجاَليت ،الصجاٖت والجغؤة ومً
ُ ّ ُّش ()5
الخمام اإلا ِغر :
طل٢ ٪ى ٫الخهحن بً
ِ
َ
ََ
ُ ً
ُ
الليل ما َجغي
ل ُضن ْ ٚض َوة ختى ؤحى
َّر
وؤظ َ
ّ ْ
ْ
َ
الىضي
ًغُب ُه
غص
ِ
٧الؿغخان ي ِ
ْ
َ
َ
ال٣خلى ومً ََ ٢
هض الَ ٣ىا
يُإ َن ِمً
ِ
ٌ ٞض
ُ
َّر
ُم َد ّ ِغ ٌض١
٦ؿاَ ْم
خيان
ٖلحهً
ِ

ّ
ًّالا
زاعظيا
الخيل بال
ِمً
ِ
ً
ّ
َق َّر٣اءَ
٧الؿ ِض
ومدبى٦ت
ِ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ز َب ًاعا ٞما يج ِغيً بال
َ
و٧ان بطا َيْ ٪
ؽ ُُو ؤظا
ط

ُم َؿ َّرىما
ْ
ِنل ِض َما
َ ُّش
ج َجك َما
ْ
وؤَ ٦غما

يه ٠الكاٖغ هٟؿه وٞغؾه بالصجاٖت والجغؤة وألانالت وهي هابٗت مً الظاث صون ؤن ي٩ىن لها ؤنى٢ ٫ضيمت ،وٞيما
ّ
مٗلمت بٗالمت باعػة ّ
جمحزَا ًٖ ٚحرَا في الخغب ،وهي مسلى٢ت بةخ٩ام وص٢ت وؤجها ُ
ن ً
نىٗذ ً
ىٗا حؿخُي٘ مً
يسو الخيل ٞهي
ّ
زالله ججكم الهٗاب وال يغ٦بهً بال اإلالى ٥ويخاب٘ الخهحن في ونٟها بالصجاٖت وال٣ىة .
جدا ،وىو الذي حكى بشر أنّو وجده يف كتاب بٍت سبيم ،فروى شطره األخَت ،وانظر :
(ٔ( الضيب ،مفضلية ( ،)ٜٛصٖٗٗ ،ب ٔ٘  .والظاىر أن ىذا البيت قدًن ً

شرح المرصفي ،على الكامل.ٕٔٛ ،ٔٓٛ/ٗ ،

(ٕ( انظر  :الدسوقي ،المرجع السابق ،صٔٗ.
(ٖ( انظر  :الشحادة ،ادلرجع السابق ،ص.ٜٔٛ
(ٗ( انظر  :الشحادة ،ادلرجع السابق ،ص.ٜٔٛ
(٘( ناصف ،ادلرجع السابق ،ص٘.ٚ
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ً ً
وي٣ضم لىا ؾىيض بً ؤبي ٧اَل اليك٨غر ونٟا عاجٗا للخيل ،بط ي٣ىٞ ٫حها (:)1
َ
َ ٞغ ِ٦بىاَا

َٖلى

َ
جهىلها
م ِ

الب
ِب ِه ِ

َ
عى
ألا
ِ

َ َ
٧اإلاٛالي

ٞاث
ٖاع ِ
ِ

ُ
للؿغي

َ
ٟاث
ُمؿى ِ

ََ
ٞتراَا

ُ ُ ً
هٟا
ٖ

َي َّرضع َ
ًٖ
ِ

َ
الل َ
يل

َح َ
هىيً

ً
ِٚكاقا

خىاو َ
ََ ٞ
لً

ٞحه َّرً
ِ

َ
ش َج٘

َ
لم

َ
جىقم

َ
ِبالي َؿ٘

ُ ََ ً
ىٗلت
م

َ
ٗا٫
ِبى ِ

َ
الِ ٣حن

َيٟ٨حها

ََ
الى٘٢

ِبىا

َ
َ ٦هىي

ُ
ضع
الِ ٨

ن َّرب َ
َ
دً

َ
الك َغٕ

ً
َم َجهال

ُ
ز َّرم

ألعى
ِ

ُ
ج َيخ َج٘

َو َّرظ َ
هً

ُ
نالب الخىاٞغ ٢ىيت وَظٍ الخىاٞغ هي ؤعيها ،ومً قضة وكاَها ُوؾمذ بالجىىن وهي
ٞالخيل مً زالَ ٫ظٍ ألابياث
ّ
مخدملت
باإلياٞت بلى طل ٪يامغة وعقي٣ت مما يؿاٖضَا ٖلى الجغر الؿغي٘ٞ ،هي بظل٧ ٪الؿهام ،وم٘ َظٍ اإلاخاٖب ٞهي نبىعة
إلاكا ١الليل والجهاع.
ً
وجإحي نىعة الخيل َّر
ج٨شيٟا لهىعتها الخغبيت ،خيض َّر
جهىع ناثمت وُٖصخى وخىاٞغَا مىشلمت وقٗغَا مٛبر ٞهي
ؤقض
قٗشاء ولكضة ٖضوَا وقٗثها ٞكٗغَا ٢اثم مىخهب ،وهي يامغة حكبه الجالح وَى الججي ،وَظٍ الىنا ٝمً ؤَم ؤوناٝ
زيل الٗغب ،ي٣ى ٫في طل ٪بكغ بً ؤبي زاػم (:)2
َ
حؿعى
َوما
َ ًَ
َ َ
ليلت
ٞباجذ

ُ
ِعظال ُه ُم
َو َؤ َ
صيم

َ
َول ًِ٨
َي ٍىم

ََ ّ َ ََ
ُ
باح
ن
طر
ً
م
ذ
ل
ٞلما ؤؾه
ِ
ِ
ََ
ؤزغ َن

َ َ ً
جاظت
ع

ََ ٞس َغ َ
ظً

ِمجها

ُ َ ٌض
َ
ًُٞى ُ٫
لج َمت
م
الخ ِيل
َ
َ
ُي َج ُّشؼ لها
َٖلى اإلامهى
َو َ
ؾا٫
َ
٦ما
ط

َ
اإلاضا ُِ٘ ٞ

ِبها
َ
ز َغ َظذ

ِم ًَ

ََ
ى
الٛغ ِ

ن ُ
يام
ِ
َ
الشٛامُ
َوؤلا ُ
٧ام
ِ
الؿ ُ
هام
ِ

(ٔ( نفسو ،مفضلية (ٓٗ) ،صٖ/ٜٔٗ ،ٜٔب ٕ٘.ٕٜ-
(ٕ( السابق ،مفضلية ( ،)ٜٚص/ٖٖٙ،ٖٖٚب ٕ٘.ٖٓ-
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ُ
ِبّ ِ ٩ل
ط
بطا

َ
٢غ َاع ٍة
َ
ز َغ َظ ْذ

ِمً

ُ
َخيض

َ
ظالذ

ُ
ؤوا ِثل ُه َّرً

ُ ً
ق ْٗشا

ُ
َع َِّ ٦ريت
ط
ّ
ً
َ َ َ
،هىان َحها
مج ِلخت ِ

ُؾ ُيب ٍ٪

ٞحها

ِاه ِش ُ
الم
ُ
٢يام

وونٖ ٠ضو الخيل ومكحها في الخغب في ؤ٦ثر مً مىي٘ مجها٢ ،ى ٫بكغ بً ؤبي زاػم (:)1
َ ُ
َ
ُّش
ال٣او ِو َ
ىٝ
ـ
و ْٗلى
بالؿ ُي ِ
ََ
ُ
َ ُْْ َ
ْ
باع
يسغظً مً زل ِل الِ ٛ

َ َ
وو ْٗت ِزي
َ
ىاب ًؿا
ٖ ِ

َ ُ ُ َ ُ
َّر
َ
ُّش ُ
ىع
الض ِم
مً
والخيل مكٗلت الىد ِ
ُ
ْ َ
َ َ
َ
ي ْيِ ٛم
الؿبإ ِبّ ِ ٩ل ؤ٧ل٠
ز َب َب
ِ

ٞالخيل َىا ملُست بالضماء ألجها ٦غحهت اإلاىٓغ ويغظ٘ طل ٪؛ للجهض الظر جبظله في الخغب ،ويه ٠لىا الكاٖغ ٖضوَا بـ
(زبب الؿبإ ) ،وط٦غ الخيل جىن ٠باإلقغا ١في ظغحهاّ ،ؤما ؤلاهار ٞخىن ٠بالخًىٕ ،وَى ما يىعصٍ الجميذ في ؤبياجه الخاليت
(:)2
يىٗى َن
ِمً

َ
هًلت
ُ
ّ ِ ٧ل

ّ
ماح
ِ
بالغ ِ
َ
رٝ
ُمكت ٍ

ٖلى
ُوم َ
ضم َج ٍت

ُظ ٍغص

ََ
جَّ ٨رضؽ

َ
٧الِ ّ ٨غ

ِمً

ََ
كيت
ِم
ُ
مذ
ٍ ٦

ومً
ِ

ُ
هم
الٗ ِ
ُ
َم
ص ِ

ألاػلحت -:
ً
ً
ً
ً
ٌض
يغجبِ ون ٠ألاؾلخت اعجباَا وزي٣ا بالخضيض ًٖ الخيل٨ٞ ،إجهما خضيض واخض م٩ىن مً ٖضة ؤظؼاء ج٩ىن ظؿضا واخضا
ً
وَى اإلاٗاع ٥وال٣خا ،٫وفي اإلاًٟلياث هجض خًىعا ألؾلخت ال ي٣ل ٖما ؾب ٤مما يخهل بالخغب ٧الخماؾت والٟسغ والخيل
وٚحرَا مما يسو خضيصىا ًٖ الخغب .
"ٖغ ٝالٗغب مً ؤصواث الخغب في ٖخيٖ ٤هضَم مشلما ٖغٞذ ألامم َظٍ ألاصواث في ٢ضيمها ،ول ن ٧ان ل٩ل ؤمت ٖخي٣ت َغاػ
مً الؿالح٢ ،ض ال يكبه ظميٗه ما ٖىض ٚحرَا مً ألاممٞ ،ةن الٗغب و٢ض جمغؾىا بالخغب ؤٖضوا لها ٖضتها مً آلت مً الخضيض
ومُايا الجزا ،٫ول٣ض ؤخاَىا بإونا ٝالؿالح وٖضة الخغب بما لم جدِ به ؤمت مً ؤمم الخغبٞ ،دظ٢ىا ال٨الم ٖلحها وؤظالىا
البيان في ون ٠آالتها وؤ٦ثروا مً الٗىايت بخهىعَا وجهىيغَا ،ختى ؤإلاىا بض٢اث٣ها وؤق٩الها ،و٧ان َظا الكٗغ الىان ٠للٗضة
ً ً
والؿالح قٛل قاٚل قٗغائهم الكاٚل  ....ختى ناع ما ٢الىٍ في ؤونا ٝالؿالح وٖضة ال٣خا ٫جغازا ؤصبيا في قٗغها الٗغبي ه٩ازغ
()3
ٞيه آصاب الكٗىب".

(ٔ( نفسو ،مفضلية ( ،)ٜٜص ،ٖٗٚب ٔٔ.ٕٔ-
(ٕ( نفسو ،مفضلية ( ،)ٜٔٓص ،ٖٙٚب .ٔٓ-ٜ
(ٖ( ا﵀اسٍت ،المرجع السابق ،ص٘ٗٗٙ ،
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ً
ومً ؤونا ٝالؿالح ٦ما وعصث في ههىم اإلاًٟلياث٢ ،ىُ ٫
الجميذ وانٟا عمده:

في
ط

َ ٌض
ل ْضهت

َ
ِ ِّٟ ٦ه

ٌض
ُم َّرشَٟ ٣ت

ُم َد َّرغ ًُ ٌضب

ؾ ٌض
ىان
ِ

ٞحها

()1

َ
ل ِخ ُم

ط
ٞالكاٖغ يىٗذ عمده ( ،)2بإن " ٢ىاجه ليىت وم٣ىمت " وَى ٦ىايت ًٖ ٚىاثه وبال ٜؤزغٍ٦ ،ما ؤن لُى ٫الغمذ ؤَميت ٦بحرة في
ً
()3
اإلاٗغ٦ت ،وي٩اص بكامه بً ٖمغو في ونٟه له ان يجٗله و٢ىصا للخغب حؿخٗغ به :
َ ُّش
وخكىا
ط

ُ
الخ َ
غوب

َ
بطا

ُ
ؤو َِ ٢ضث

ع ً
ماخا
ِ

ً
َىالا

ً
وزيال

ُ ً
ٞدىال

ط
ً
ومً ألاونا ٝالتي ون ٠بها ؤيًا ،ؾمغة ٢ىاجه ،باإلياٞت بلى ما ؾب ٤مً ؤهه مش ٠٣نلب الٗىص ،ناع الىهل له ؾىان
٧اللهب٣٦ ،ى ٫الخهحن بً ُ
ُ َّر ُّش ()4
الخ َم ِام اإلاغر :
َح ُه ُّشؼ َ
ون

ُؾ ْم ًغا

ِمً

عماح
ِ

ُع َص ْي َى ٍت

بطا

ُخ ّغ ْ
٦ذ
ِ

َب َّر
ً ْذ

ُ
َٖ َى ِاملها

َص َما

ُ
والغماح الغصيييت مً ؤظىص ؤهىإ الغماح وؾميذ بهظا الاؾم " وؿبت بلى امغؤة حؿمى عصيىت اقتهغث بخ٣ىيم الغماح وبنالخها
َ
"( ،)5وججضع ؤلاقاعة ؤن نىعة الغماح الغصيييت التي جًُغب ٖىض اَتزاػَا مً ؤ٦ثر ؤهىإ الغماح وعوصا في الكٗغ الجاَلي ( ،)1ومً
()2
ألاونا ٝالتي ون ٠بها الغمذ الغصيجي ون ٠ؾىان الغمذ بهٟاء ؾىا الىاع ،ي٣ىُٖ ٫محرة بً َظٗل (*) في طل: ٪
(ٔ( الضيب ،مرجع سابق ،مفضلية ( ،) ٚص ٔٗ ،بٕ
(ٕ( فالرمح ىو سبلح ادلشاة واخليالة الذي يوظَّف يف مهاصبة العدو ،انظر  :ربابعة ،حسن ،من أدب الحرب عند المتنبي ،مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر ،طٔ،
ٕٗٓٓ م ،صٖٔ

(ٖ( السابق ،مفضلية (ٓٔ)،صٖٗ

(ٗ( نفسه ،مفضلية(ٕٔ)،ص،ٙٙبٔٙ

(٘( عبلم ،علي ،المفضليات وثيقة لغوية وأدبية ،دار أهبا للثقافة والنشر ،الرياض ،ط ٗٔ،ٜٔٛم ،صٕٕٕ ،ويذىب ياقوت احلموى إىل أن "ردينة " جزيرة ترفأ إليها
ادلرانّ ،أمأ أسنتها فقد هنض
الوشيج و ّ
السفن ،للمزيد ينظر  :احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ٗٔ/ٖ ،والرماح كانت تصنع من األخشاب ،وباألخ ص من أشجار َ

بصناعتها القيَّون ،للمزيد ينظر :اجلندي ،علي ،شعر الحرب في العصر الجاهلي ،مكتبة اجلامعة العربية ،طٖٜٔٙٙ ،م ،صٕٗ.
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َظ َم ْٗ ُذ

ُع َص ْي ًّالاييا

َّر
٦إن

َ
ِؾىاه ُه

َ
ل َه ٍب

َؾ َىا

َ
ل ْم

َي ْؿ َخ ِٗ ًْ

ُ
زان
ِبض ِ

ومً ؤهىإ الغماح اإلاكهىعة ٖىض الٗغب واإلاؿخدبت في ال٣خا" ٫الغماح الحزهيت" وهي ميؿىبت بلى طر يؼن اإلال ٪ويُلٖ ٤لحها
ّ
(*) ()4
آلاػهيت " ( ،)3وي٣ى ٫ؤو طئيب :
اؾم آزغ َى " ِ
ُ
و٦الَما

في

َ
ِ ِّٟ ٦ه

ٌض
َي َؼِه َّريت

ؾ ٌض
ىان
ِ

ٞحها

٧اإلاَ َ
ىاع ِة

َْ
ؤنل ُ٘

الؼُىؾ :
َّر
وجغخاله ؤو ِؾ ِلم ِه وخغبه ،وي٩اص ال يٟاع٢ه ختى
يٗض الؿي ٠ؾالح الٗغبي ألاقهغ في الجاَليتٞ ،هظا الؿالح ال يٟاع٢ه في خله
ِ
في و٢ذ هىمه٨ٞ ،إهه ظؼء مً ظؿضٍّ ،
قاَض ٖلى طل٪
ويٗض في ؤٚلب ألاخيان مً ج٣اليض وػيىت الجاَلي في طل ٪الى٢ذ ،وزحر
ِ
وؤوناٞه ومىاًَ الاٞخساع به وٚحرَا مً
٦ثرة ط٦غٍ في ؤقٗاعَم ،وجؼزغ اإلاًٟلياث ب٨م ليـ بال٣ليل يخدضر ًٖ الؿي٠
ِ
ألامىع .
ومما يضٖ ٫لى مدبتهم للؿي٦ ٠ثرة ألاؾماء وألال٣اب الضالت ٖليه ،ختى بل ٜما يم ً٨ؤن يدصخى مجها اإلااثت ،ومً ؤظىص
ً ()5
ؾيىٞهم اإلال٣بت بـ (الهىضيت)٦ ،ما في ٢ى ٫اإلاؼعص في مجا ٫ون ٠الؿي ٠ؤيًا :
ٌض
ُؾالٝ
ْ
وؤم َل ُ
ـ
بطا ما
َ
ؤل ْؿ َذ
ُخ ٌض
ؿام

اُ ٫خ ُ
َخ ِض ٍيض ما َيؼ ُ
ؿام ُه
َِ ْى ٌّل
ضر متى َي ْٗ ُل َخ ُّشض ٍُ
َ
َٖ َضا الٗاصر ِبه ه ْد َى ِْ ٢غِه ِه
ُّش
يَ ٤
٣يا ما ُجل ُ
ِه ًّالا
الظعي
ب٪
ِ
َ
َ
ٌّل
الله
زٟي الج ْغ ِؽ ٖىض اؾ ِخ ِ

َ
َ ْ
ُ
الُ ٣
ألاوا ِث ُل
غون
وَّ ٢رضج ُه
ط ِل ًي٣ا
َ ُ
ُ
َْ
ال٩ىاَ ُل
ٌ ال ح ْؿل ْم ٖليه
ِ
طعي البي ِ
َ ُ َْ ً
َ
ََْ َ
اي ُل
و٢ض ؾامه ٢ىال ٞ :ضج ٪اإلاى ِ
ُّش
ْ
ْ َ ْ
َ
هاُ ٧ل
وال ؤهذ بن َالذ ب ٪الِ ٠٨
َ
ن َ
ّ
َّر
اله َيا ُِ ٢ل
ج َى َّر٣ى
مما
ٟيد ُخ ُه
ِ

(ٔ( انظر ادلبيضُت ،ماىر أضبد علي ،مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهلي ،دار عمان للنشر والتوزيع ،عمان ،طٔ،ٕٓٓٙم ،صٔ.ٔٛ
(*) ىو ُعمَتة بن ًجعل بن مالك بن احلرث ويصل نسبو إىل بٍت نزار شاعر جاىلي ،للمزيد ينظر:الضيب ،مفضليو (ٖ )ٙص.ٕ٘ٚ
(ٕ( الضيب ،مفضلية (ٗ ،)ٙص ،ٕٜ٘ب.ٜ
(ٖ( الضيب ،مفضلية ( ،)ٕٔٙص ،ٕٗٛوينظر :ادلبيضُت ،مرجع سابق ،صٕ.ٔٛ

(*)أبو ذؤيب كنيتو اشتهر ،وامسو خويلد بن خالد بن زلرث بن زبيد ،ويصل نسبو إىل نزار وىو احد ادلخضرمُت شلن ادرك اجلاىلية واإلسبلم ،أسلم فحسن إس
للمزيد ينظر  :الضيب ،مفضلية ( ،)ٕٔٙص.ٜٗٔ

المو،

(ٗ( السابق ،مفضلية ( ،)ٕٔٙص ،ٕٗٛب ٕ.ٙ
(٘( نفسو ،مفضليو(،)ٔٚص ،ٜٜبٗ٘،ٜٗ
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ط
ط
ُ
ٌّل
َىضر ؤر ميؿىب للهىض " مما يىحي بإن مشل َظٍ الؿيى٧ ٝاهذ ججلب مً الهىض؛ لىظىص الٗال٢اث الخجاعيت
ٞهظا الؿي٠
ّ
والهىضاور واإلاهىض(.)1
بحن الٗغب في قبه الجؼيغة الٗغبيت والهىض ،ومً َىا ج٨غعث نىعة الؿي ٠الهىضر ِ
و٢ض اخخٟذ اإلاًٟلياث بإبياث الدكبيه الخانت بالؿي٣ٞ، ٠ض قبه في مىاي٘ مسخلٟت بالٛضيغ ،وباإلالر ،وباإلاسغا،١
(*) ()2
وبإطهاب نٛاع الب٣غ٦ ،ما قبه وٗ٢ه ٖلى ألاٖضاء بى ٘٢اإلاُغ ،ومً ألامشلت ٢ى ٫الكىٟغي ألاػصر :
َ
َ
ّ
بإبيٌ
َاع ْث
بطا ِ ٞؼ ُٖىا
َ
ُ
ناٝ
ؿام ٧لى ِن ا ِإلالر
ٍ
خ ٍ

ناع ٍم
ِ
ُ
خضي ُه

َّر
ُ
َ
وعام ْذ بما في َظ ِْ ٟغَا ز َّرم َؾل ِذ
ُ
الٛضيغ اإلا َّرى٘ َُ ِث
٦إُ٢إ
ُظ َغ ٍاػ
ِ
ِ

يىٗذ الكىٟغي ؾيٟه بإهه ٢اَ٘ وؾبهه في ُٗ٢ه ؤظؼاء اإلااء في الهىاء التي جٞ ُ٘٣يبضو بغي٣ها٦ ،ما يكبه بغي٣ه بلىن اإلالر
مغجى بالضماء بإطهاب الب٣غ الهٛحر خيىما جدغ٦ها ٖىضما جغي
ٞهى
ٍ
ناٖ ٝظب اإلاٗضن ،ويخاب٘ حكبحهه للؿيٞ ٠يكبهه وَى ِ
()3
ؤمهاتها:
َ
ج َغاَا

٦إطهاث
ِ

َ
الخ ِؿ ِيل

َ
ن َى ِاص ًعا

و٢ض

َ
َج ِهل ْذ

ّ
ماء
الض ِ
ِ

ِم ًَ

َ َّر
وٖل ِذ

ومً ؤهىإ الؿيى ٝالتي اؾخسضمها اإلا٣اجل في الجاَليت (الؿيى ٝاإلاكغٞيت) اإلايؿىبت بلى اإلاكاع ،ٝو٢يل " :هي ٢غي مً
ُ
ّ
()5
()4
ّ
اإلال٣ب بماجت الظر ٢خل به ظٟٗغ بً ؤبي َالب وؤصخابه:
اإلابرص بلى ؤن اإلاكاع ٝهي اإلاىي٘ ِ
ؤعى اليمً"  ،وطَب ِ
بً قهاب اليك٨غر ً
ومً الاٞخساع بالؿيى ٝاإلاكغٞيت ٢ى ٫عاقض ُ
()6
مهضصا ٢يـ بً مؿٗىص الكيباوي:

وال

ُ ّ
ىٖ َض ِوي
ج ِ

َّربهجي

بن

ُ
جال٢جي

معي

ْ
َمك َغ ِف ٌّلي

في

مًاعِبه
ِ

ََ ٢
ً ْم

(ٔ( ادلبيضُت ،المرجع السابق ،ص.ٔٛٚ

(*)الشنفرى شاعر جاىلي من بٍت احلرث بن ربيعة بن اإلواس بن احلجر بن اذلن بن األزد بن الغوث ،وقد ضرب ادلثل بو يف العدو فقيل " أعدى من الشنفرى " للمزيد
ينظر  :الضيب ،مفضليو (ٔ) ،ص ،ٕٚوينظر ،مفضليو (ٕٓ) ،صٓٔ.
(ٕ( الضيب ،مفضليو ( ٕٓ) ،ص ٔٔٔ ،ب ٕ٘.ٕٙ ،
(ٖ( نفسه ،مفضليو (ٕٓ) ٔٔٔ ،ب .ٕٚ

ادلربد ،أبو العباس زلمد بن يزيد ،الكامل في اللغو واألدب ،ربقيق  :زلمد أضبد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،ط ٕٜٜٖٔ ،م ،ٕٔٙ/ٖ ،نقبلً عن السابق،
(ٗ( ِّ
ص.ٔٛٙ
(٘( الضيب ،مفضليو ( ،)ٛٙص ،ٖٓٛب٘.
( (ٙالضيب ،مفضليه (ٕٔٔ) ،ص ،ٗٓٙبٖٔ.
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هالخٔ مما ؾب ٤مضي اَخمام الجاَلي بؿيٟه ،ختى بل ٜألامغ ط٦غٍ في مىاًَ الٛؼ ٫واليؿيبٞ ،يظ٦غ ُٗ٢ه وخضجه
ً
ؾاب٣ا ٧الهىضر واإلاكغفي :باإلياٞت بلى الؿيىُ " ٝ
وظىصة نىٗه والاٞخساع بإنله وهىٖه٦ ،ما ّ
الؿغيديت"(،)1
مغ
وؾيىْ "ٝ
بهغي"( ،)2وٚحرَا مً ألال٣اب والهٟاث التي زلٗها الكٗغاء ٖلى الؿي ٠في خضيثهم وؤقٗاعَم٦ .ما ط٦غ ناخب
َُ ُ
ال٣امىؽ اإلاديِ ؤن ؤؾماء الؿي ٠جي ِّيٖ ٠لى ؤل ،٠وليـ ألامغ ٦ظلٞ ،٪ةن ٦ثرة اؾماثه ظاءجه مً َِ ٢بل ؤهه ٢ض ييؿب الى
ناوٗه ؤو م٩ان نىاٖخه ،ؤو بلى َمًا ِثه وؤزغٍ وٞاٖليخه ؤو الى ق٩له وحجمه٦ ،ما َى مىضر في الجضو ٫الخالي:
الؼُف ؤػمائه وزالالجه
ما ظاء مً ظهت م٩ان ما ظاء مً ظهت ؤزغٍ ما ظاء مً ظهت حجمه ما ظاء مً ظهت ناوٗه
وق٩له
وٞاٖليخه
نىٗه
والهىضواوي
الهىضر
واإلاهىض ،و٢ض يًا ٝؤلحها
ٞي٣ا ٫ؾيى ٝالهىض،
وهي وؿبت بلى الهىض
اليماوي وؿبت بلى اليمً

اإلاكغفي ،وؿبت
مكاع ٝالكام

الى

البهغاور اإلايؿىب الى
بهغي بالكام

والهاعم
الخؿام
واإلاسؼم
والباجغ
وال٣غياب واإلااضخي
ً
والهمهام
والخاص
َ
واإلاغَ ٠والًٗب،
وَظٍ ٧لها ؾيىٝ
٢اَٗت خاصة ،ومجها :
َ ُ َ
ً ُم َ
والْ ٣
والٌ ٟضل
ال٨هام
ُ ً
واإلا ْٗ َ
ً ُض وَظٍ مشلمت
ِ
ٚحر ٢اَٗت.

َ
ُ
الؿ َغ ّ
يجي (وؿبت بلى ْ ٢ح ٍن
(الٗغيٌ)
الهٟيدت
ُ
واإلا ََّ ٟر٣غ (في مخىه خؼوػ) يؿمى ُؾغيج)
(اللُي)٠
والً٣يب
ْ
وا ِإلاك َمل (نٛحر يكخمل
ٖليه الغظل بشىبه).
الهال٩ي (وؿبت بلى الهال٪
بً ٖمغو)
َ
الحزوي (وؿبت بلى طر يؼن)
َّر
الخبعي (وؿبت بلى الخدباٖت
ملى ٥اليمً)

اللس ُّيي ّ
والؼهام:
ً
اؾخسضم الٗغب مىظ ال٣ضم َاجحن ألاصاجحن لغمي ؤٖضائهم مً بٗيض ٦ما ؤن اؾخسضامهما ٧ان مازال ب٨ثرة في ٖملياث الهيض
ً
التي ٧اهىا ي٣ىمىن بها زهىنا نيضَم الخيىاهاث اإلاٟترؾت التي ال يؿخُيٗىن مىاػلتهاٞ ،هما بطن مً ؤصواث ال٣خا ٫والخغب
ً ً
التي حؿاٖض اإلا٣اجل ٖلى ٢خل ٖضوٍ صون الالخدام به ،مما ظٗل للغماة صوعا مهما في اإلاٗاع ٥والخغوب ( ،)3ومً البضيهي ؤن يغجبِ
(ٔ( نفسه ،مفضليو (ٕٔٔ) ،ص ،ٗٓٙبٖٔ.
(ٕ( نفسه،مفضليو (ٕٔ) ،ص ،ٙٙب٘ٔ.

(ٖ( اخلطيب ،علي أضبد عبد اذلادي ،فن الوصف من خبلل الشعر اجلاىلي ،مطبعة األمانة ،القاىرة ،طٜٜٔٔٓ ،م،صٗ ،ٕٖٙ،ٕٙوينظر  :ادلبيضُت ،ص ٜٔٙوما
بعدىا.
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ً
ً
خضيض الكٗغاء بهما مٗا في ؤٚلب ألاخيان ،ومشا ٫طل ٪اؾخٗغاى طر ؤلانب٘ الٗضواوي(*) ،ؤؾلخخه الخغبيت مٟخسغا بها ومً بيجها
()1
ال٣سخي ّ
والؿهام ،ي٣ى: ٫
ّ ِ
َّر
َج َغ ْر
قِ ٨تي
ِبما
َ
والغمذَ
ْ
َّر
ُّش
الؿي٠
َ َ َ
َ
ٞىا٢ها
ؤ
َّ ٢رى َم
َ
َ
َّر
ؤ َخ َّرم
َ ٦ؿ َاَا
زم

َ
ؤبي
ُع َم ْي َذ
ََ
والـ
والَ ٨ىاهت
ِ
َوج َّرغنهاَ
َ
َؤ َ
ْ ٞيـ
ؾى َص

َؾ ْٗ ٍض
َّرـى ْب َل
َ
ؤ َهب ُل
َـى ًاها

َ
ََ ْ
الؿ َ
ّ
َم َٗا
الح
خم ُل
ِ
٣ ٞض ؤ ِ
َ ُ ًَ
ظ ً
ُ
ن ُى َٗا
ىعة
مدك
ياصا
ِ
َٖ ْض َوانَ
ن َىٗاَ
َ
ُِّ ٧لهاَ
َّر َ
َ
َّر
والخ َب َٗا
الشالر
و٧ان

يٟخسغ طو ؤلانب٘ بجىصة نى٘ ؤؾلخخه٩ٞ ،ان يخسحر لها ؤظىص ؤهىإ الخضيض ٞيما زو الؿيى ٝوالىها ،٫وؤظىص
ألازكاب ٞيما يسو ال٣سخي والؿهام .
ؤػلحت الىكاًت والحماًت :
اؾخسضم اإلا٣اجل بٌٗ ألاصواث التي حؿاٖضٍ ٖلى اإلادآٞت ٖلى هٟؿه ؤزىاء ال٣خا ،٫ومً َظٍ ألاصواث  " :الضعٕ" و" الترؽ
"و" الدؿبٛت "و" البيًت " ،والىاْغ في خغم الجاَلي ٖلى خمايت خياجه يؿخيخج مضي الهغإ الظر ٧ان يجابهه في جل ٪مً خياة
البكغيت .
السض -:
٧ان اإلا٣اجلىن يلبؿىن الضعوٕ ( ،)2لخل٣ي الُٗىاث ال٣اجلت ،ويغجر بًٗهم وؿبتها بلى صاووص ٖليه الؿالم ،وفي َظٍ ؤلاقاعة
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّر َ ْ َ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ َّر
الُ ْح َر َو َؤ َل َّرىا َل ُه ْال َخض َيضَ ،ؤن ْ
اٖ َم ْل
صاللت واضخت ٖلى ِ٢ضم اؾخٗمالها (٢ ،)3ا ٫حٗالى (ول٣ض آجيىا صاوص ِمىا ًٞال يا ِظبا ٫ؤ ِو ِبي مٗه و
ِ
ِ
ّ
َ ُ َ
َؾاب َّ َ َ ٛ
الؿ ْغص َو ْ
ٌض ()4
اٖ َم ُلىا َ
ن ِال ًخا ِبوي ِب َما ح ْٗ َملىن َب ِهحر)
ِ ٍ
اث وِ ٢ض ْع ِفي َّر ِ
ُ ّ ُّش (*) ()5
َويغص َظا اإلاٗجى في ٢ى ٫الخهحن بً الخمام اإلا ِغر :
(*)امسو ُح ْرثان ،بضم احلاء ،وسكون الراء ،ومسي ذا اإلصبع؛ألن حية هنشت إهبام قدمو فقطعها ،وقيل ألن كان يف رجلو إصبع زائده ،وىو ابن احلرث بن زلرث بن
شباث بن ربيعو بن ىبَتة بن ثعلبو بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان ،شاعر فارس قدًن جاىلي ،لو غرات كثَتة يف العرب ووقائع مشهورة ،للمزيد ينظر
 :الضيب ،مفضلية ( ،) ٕٜصٖ٘ٔ.
(ٔ( نفسو ،مفضليو ( ،)ٕٜصٗ٘ٔ ،ب. ٔٓ-ٚ
(ٕ( ويعترب الدرع من ضمن أسلحة الوقاية واحلماية للبدن وذلا أنواع عديدة منها  ( :الدالص الزغف ،واجلوشن ،والسربال ،والسابغات ) ،للمزيد انظر  :ربابعة ،ادلرجع
السابق ،ص ٖٛ
(ٖ( ادلبيضُت ،ادلرجع السابق ،ص.ٜٔٛ
(ٗ( سبأ آية ٔٔ.ٔٓ،
(*)
يعد من أوفياء
ىو احلصُت بن احلمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن وائلة بن سهم بن مرة بن عوف لل سعد بن ذبيان بن ريث بن غطفان ،كان سيداً شاعراً
العرب ،للمزيد ينظر  :الضيب ،مفضليو ( ٕٔ ) ،صٗ.ٙ
(٘( السابق ،مفضليو (ٕٔ) ،صٗ.ٙ
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َ َ
ن َٟاث َذ

َؤ ْز َل َ
ه ْت َها

ُب ْ
ه َغي

ُُ ٢
يىجها

َّر
ُومُ ِغ ًصا

ِمً

َ
و ْس ِج

َ
صاووص

ُم ْب َه َما

ّ
اإلاُغص" الظر ليـ ٞيه ازخال ،ٝؤر ؤجها ال ٞخٞ ٤حها واإلا٣هىص بها ّ
الضعوٕ ،واٞخساعَم بيؿبها بلى صاووص –
وؤعاص الكاٖغ بـ "
ٌض
ٌض
ٖليه الؿالم  -؛ صاللت واضخت ٖلى اَخمامهم البال ٜفي نىاٖتها ،واإلادآٞت ٖلى التزام اعجضائها في مٗاع٦هم وخغوبهم ،ويظ٦غ ؤجهم
خغنىا ٖلى نىاٖتها ٖلى َب٣خحن ؤو خل٣خحن ،وَظا اإلاٗجى ٌض
واعص في ٦شحر مً ؤقٗاعَم ،ي٣ىُ ٫
()1
الجميذ :
ًَ
َعْيُت

ُم َّرض ِع ًٖا

ويهٟها اإلاؼعص ب٣ىله :

ُ َ َ ً
اٖ َٟت
مً

٧ال َّرىهي
ِ

َّر
َوفى

َؾ َغ َاع ٍُ

ّ
الغ ََ ُم
ِ

()2

ُ َّر َّر ٌض
َ ْ َ َ ٌض
َ ْ ُ َ ٌض
ٗيت
جب
ايت
ًٟٞ
ىخت
ومؿٟ
َ
ُّش
ُ
ِص ٌض
ؿخُيٗها
الىى ِن ال َي
الم ْ ٓ٦ه ِغ
ُ
َّر ٌض
َب ٌض
َخ ِبي٨ها
َص ٍان
يًاء
ُم َىش َخت
َ
َ ٌض
ُ
َ
هدىَا
ناب ُ٘
ج ْد َجى
ُمك َّره َغة
ألا ِ

َ
الِ ٣خ ُحر
َو َآَا
َ
ؾ َى ٌض
جل٪
ان وال
ِ
َب ْٗضَ
َخ َلٌ٤ض
لهاَ
َ
بىم
بطا ُظ ِم َٗ ْذ

َ
َ
اإلا ِٗ ِاب ُل
ج ْج َخ ِىحها
َ
َّر
الض َو ِز ُل
الخٓ ُاء
ِ
َ
ٞايلُ
ألاهامل
ِ
َ
َ
باق ُل
الخِ ٟ
ِ
اّ الِ ٣

ً
هلخٔ مً ألابياث الؿاب٣ت ٞىا في ون ٠الضعٕ ،وهي صاللت ٖلى بال ٜؤَميتها في خياتهم الخغبيت ،لظل ٪خغنىا ٖلى ظىصة
ُ
نىٗها ٞهي ٖىضٍ " اإلاؼعص" مهبىبت بك٩ل ظيض ،ومً ممحزاتها ؤجها واؾٗت ،وهي ميؿىبت بلى ّجب٘ ؤخض ملى ٥اليمً ،ويكبهها
بالؿم٨ت في مالؾتها وليجها ،وعٚم طلٞ ٪هي ٢ىيت ال حؿخُي٘ الؿهام ؤو ٚحرَا الىلىط ٞحها ،ولهظٍ الجىصة يكاع بلحها باألناب٘ .
الترؽ -:
وَى مً ؤصواث الضٞإ  ،و" ٧ان الٗغبي ُيديِ به ظؿمه؛ ليهض به واٚل الىبل والؿهام التي جإجيه مً ٧ل ظهت ونىب وَى
ً
ٖجها ٚاٞل ،ولهظا ٧ان الترؽ ؤز ٠خمال مً الضعٕ وال يٗى ١البؿه ًٖ الخغ٦ت الؿغيٗت الخٟيٟت " (. )3
ي٣ىٞ ٫يه اإلاؼعص:

()4

َ
َّر
وظ ْى ُب ُي َغي
٧الكم ِمـ

في

َ ْ
َس َي ِت

ُّش
الض َجى

َوؤ ْب ُ
يٌ

ماى
ٍ

في

َّر
الً ِغ َيب ِت

ُ
٢انل

(ٔ( نفسو ،مفضليو ( )ٚصٕٗ ،ب.ٜ
(ٕ( نفسو ،مفضليو ( )ٔٚص ،ٜٛب.ٗٔ-ٖٛ
(ٖ( اخلطيب،فن الوصف من خبلل الشعر اجلاىلي ،ص ٕ٘٘ ،والدسوقي ،ادلرجع السابق ،ص ٘ ،وعبلم ،ادلرجع السابق ،ص ٕٕٗ ،وخليف ،مي ،القصيدة اجلاىلية
يف ادلفضليات ،مكتبة غريب ،الفجالة ،د .ط ،ص ٕٖ .
(ٗ( الضيب ،مفضليو (  ،) ٔٚص ،ٜٜبٗٗ
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والج ْىب َى الترؽ وقبهه َىا بالكمـ التي ُحك٘ في ال٣خام ،وي٣ى ٫ؤبى ٢يـ ُ
َ
ألاؾلذ ألاههاعر في الترؽ :
بً
ِ
َ
ن ْض ٍ١

ُ
ؿام
خ ٍ

َو ِاص ٍ١

ُّش
خض ٍُ

َؤ َ
ؾم َغ

ُوم ْج َى ٍاء

()1

َ
َّ ٢رغ ِإ

والترؽ َىا ؤحى بلٟٓت " ُم ْج َى ٍاء" وظٗله ؤؾمغ؛ ألجهم ٧اهىا يخسظون الترؽ مً ظلىص ؤلابل .
الدؿبٛت والبيًت -:
ج٩اص َاجان ألاصاجان ؤن ج٩ىها ؤصاة واخضة ؛ لخمايت عؤؽ اإلا٣اجل مً يغباث الؿيى ٝوعقّ ٤
الؿهامٞ ،الدؿبٛت " وؿيج ي٩ىن مً
ِ
()3
خل ٤يلبـ جدذ البيًت اإلاؿخضؾغة "( ،)2يى ٫اإلاؼعص في طل: ٪
َ َ ٌض
وح ْؿ ِبٛت

في

َ َ
ج ْغٍ ٦ت

ِخ ْم ِحرَّري ٍت

َج ْغ َُّ ٞش
ٌ

ُصالم َ
ه ٍت
ِ

ٖجها

َ
الج َى ِاص ُ٫

َ
ً ً
وٖاصة ما ج٩ىن الدؿبٛت ؾهلت ليىت ؛ ألن طل ٪ؤظىص مً اؾخسضامها وليؿهل خملها ٖلى الغؤؽ ،قغيُت ؤن ج٩ىن ٢ىيت
جخدمل الًغباث واإلاساَغ .
ّؤما البيًت (ٞ )4هي٢ :ليؿىة مً خضيض ،وهي حكبه ما يؿمى اليىم ب ـ "الخىطٍ " التي يلبؿها الجىضر ٖلى عؤؾه في ال٣خا،٫
ُ
خياجه ،و٢ض ؤحى ط٦غ " البيًت " ٖلى لؿان
و٢ض مطخى الظ٦غ ؤجها جلبـ ٞى ١الدؿبٛت ،ومً طل ٪هلخٔ مضي خغم الجاَلي ٖلى
ِ
ً
()5
ألازيـ بً قهاب الخٛلبي(*) ،مٟخسغا ب٣خل ال٣اثض ؤو عثيـ ال٣ىم :
َ
ل َي ْب ُر َُ ١ب ْي ُ
الْ ٨ب َ
َُ ُم َيًغبى َن
ً ُه
ْ
َؾ َغ َ
ٖاج َها
ِو ْع ُصَا
َيىٟي
ِب َجإ َو َاء

ٖلى

وظه ِه
ِ

َ
مً

َ
٦إ َّرن
ط

َوي َ
يذ
ِ

َْ
ٌ
البي ِ

ّ
الضماء
ِ

َؾ َبا ِث ُب

ٞحها

َ
الَ ٩ى ِاُ ٦ب

ً
ً
َ ٫
الخ َ
ه ُّش ُ
ٖام ٌضغ
ومً عجيب ٢خاله ؤيًا لجىئَم بلى الدجاعة ؤخياها في بٌٗ ٢خالهم ،و٢ض وعص طل ٪في ٢ى
داعب ،واؾمه ِ
ٟي بً م ٍ
ُّش (*) ()1
اإلاداعبي :
ِ
(ٔ( نفسو ،مفضليو (٘ ،)ٚص٘ ،ٕٛب. ٛ
(ٕ( نفسو ،مفضليو ( ،) ٔٚص.ٜٛ
(ٖ( نفسو مفضليو (  ،) ٔٚص ،ٜٛبٕٗ
ضها اجلندي مصفوفةً على الدروع ،بلباس ادلعركة الكامل ،انظر :ربابعة ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٚ
(ٗ( ىي من ذبهيزات ادلعركة اليت يع ِر ُ
(*)ىو األخنس بن شهاب بن شريق بن شبامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل ،وىو شاعر جاىلي قدًن قبل اإلسبلم ب
خبلف أىو صحايب أم ال ،ولفب باألخنس؛ ألنو رجع ببٍت زىرة من بدر ،للمزيد ينظر :الضيب ،مفضليو (ٔٗ) صٖٕٓ.
(٘( السابق ،مفضليو (ٔٗ) ،ص،ٕٓٚبٖٕ ،ٕٕ،وللمزيد ينظر  :اخلطيب ،عماد ،ص٘.ٕٚ
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َوي ْى َم
ُ
هغ ِاو ُح

َ
َ
َظ ْم َ٘ َ ِ ّح ٍيء
ن َّرب َدذ
ُع َظ ٍيج
َ
َّر ْ
ُع ُئ َ
ألا َ
وؾ ُه ْم
ن ِ ّم
بالصخ ِغ

َي ْدم َ
الىق َ
َٖ َى ُ
َ
يج
لً
اظيج
ِ
ِ
ََ
َ
ُّش
ٖجها
وم ُّشي
ال٣ل ُ٘
ِبطا
الغ ِ
ط

َُ
اإلاَّ ٣رى َما
َ َّر
جشل َما

ً
وال ُ
ؤعيض الٛلى ٦شح ًرا في َظا اإلاىيّ٘ ،
ولٗل الاؾخسضام َىا ظاء عمؼيا ،يضٖ ٫لى يغاوة ال٣خا ٫وقضجه ٞاؾخسضم الكاٖغ
الدجاعة لدكاع ٥في ال٣خا ،٫وهي عصة ٗٞل إلاا ؤناب الؿي ٠مً جشلم ّ
ظغاء  ُ٘٢ألاًٖاء والغئوؽ .
ٍ
الخاجمت :
بٗض َظا الٗغى اإلابؿِ إلاىيىٕ َظا البدض ـ كىضة الحطب في املـولُاث ـ هجض ؤن الخضيض ًٖ الخغب ونىعتها التي
جمشلذ في الىهىم الكٗغيت ٢ض اخخلذ مؿاخت ٦بحرة مً مسخاعاث اإلاًٟل الٓبي ،وباألزو ؤقٗاع الكٗغاء الجاَليحنّ ،
ولٗل
َ
طل ٪يغظ٘ في عؤيي بلى ؤن هُ٣ت الخمغ٦ؼ ال٣بلي ما جؼا ٫في ؤوط ٢ىتها ،وزالنت ال٣ى ٫بن مىيىٕ الخغب ؤخخل مؿاخت واؾٗت في
الكٗغ الجاَليٞ ،اجهٟذ اللٛت ٞيه بٟسامت الل ٟٔو٢ىة الخٗبحر٦ .ما ؤن نىعة الخغب ْهغث ٖىض الكٗغاء الجاَليحن مً
ؤصخاب اإلاًٟلياث مُاب٣ت إلاُٗياث طل ٪الٗهغٞ ،كاَضها نىعتها ٧الٛى ٫بىظهه البك٘ اإلاسي ،٠ؤو ٧الغحى التي جُدً
الخبىب ،ؤو ٧الىا٢ت ،عبت الخغب والضماع ،ومل٣دت ألاؾىت والغماح ،الىمىطط ألاٖلى لل٣خل والخغاب وٚحرَا مً الهىع التي
جخماشخى وعوح الٗهغ وز٣اٞت الكٗغاء .وال ٚغابت في ؤن نىعة الخغب جخٗل ٤وجدىاٚم في اإلاًٟلياث الجاَليت م٘ الخىالج الىٟؿيت
التي َّر
مغ بها الكٗغاء في خياتهم ٞاجسظوا مً قٗغَم وؾاثل جىٟيـ ٖما يٗخمل في ؤهٟؿهم مً مكاٖغ وؤخاؾيـ .بل يم ً٨ؤن
ً
ه٣ى ٫بن مٗٓم الهىع الكٗغيت اؾخمض ماصجه مً البيئت الاظخماٖيت للكاٖغ الجاَليٞ،اؾخُاٖذ َظٍ ألاقٗاع ؤن جشبذ ٨ٞغا
وهؼٖت مىُ٣يت جإمليت حٗخمض ٖلى الهىع الكٗغيت اإلاخ٩املت الىابٓت الخيت.
ً
والبض مً ال٣ى ٫ؤزحرا بإن الكٗغ الجاَلي ظاء مغآة للمىعور الاوؿاوي ،بط اعجبُذ اإلاغؤة بالخغب ،واإلاغؤة بالىا٢ت والٛىلت
والخيىان والىاع ،والغحى ،واإلااء ٞجميٗها حٗىص الى خًً ألام ال٨بري ٖكخاع ،ول ً٨ليـ في وظهها ألابيٌ اإلاطخيء ،بل في وظهها
ألاؾىص اإلا٣يذ.
كائمت امللازض واملطاظع
ً
ؤوال :املعاظم .
ّ
1990م) ،لؼان العطب ،اإلاجلض
َ1410ـ ـ
 .1ابً مىٓىع ،الٗالمت ؤبي الًٟل ظما ٫الضيً مدمض بً م٨غم ألاٞغي٣ي اإلاهغر (
الخاؾ٘ ،الُبٗت ألاولى ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ ،بحروث .
 .2مجم٘ اللٛت الٗغبيت ،اليكغ (بال) ،ظمهىعيت مهغ الٗغبيت ،اإلاعجم الىؾيِ ،الجؼء ألاو ،٫صاع الضٖىة.
(*)اختلف يف امسو وىويتو وورد أكثر من نسب لو ،للمزيد ينظر  :الضيب ،ص.ٖٔٛ
(ٔ( السابق  ،مفضليو(ٔ ،)ٜص ،ٖٜٔبٓٔ.ٜ،

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

144

مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت  -العام الشاوي  -العسز ً 8ىهُى 2015

ً
زاهُا :املالـاث .
.1

1981م .
ابً الهمت ،صعيض ،السًىان ،ظم٘ وجد٣ي :٤مدمض زحر الب٣اعي ،صاع ٢خيبت ،ص،ٍ.

.2

1979م .
ابً الُٟيلٖ ،امغ ،السًىان ،عوايت ؤبي ب٨غ مدمض بً ال٣اؾم ألاهباعر ًٖ سٗلب ،صاع ناصع ،بحروث ،ص،ٍ.
ّ
ؤبى جمام ،زًىان الحماػت ،بغوايت ؤبي مىهىع الجىالي٣ي ،قغخه وٖلٖ ٤ليه :ؤخمض خؿً بسج ،صاع ال٨خب
1998م .
الٗلميت ،بحروث،1ٍ ،

.4

ؤبى ؾىيلم ،ؤهىع ٖليان ،بل في الـعط الجاهلي "زضاػت في هىء علم املُشىلىظُا والىلس الحسًض" ،صاع الٗلىم
1983م .
للُباٖت واليكغ ،الغياى،1ٍ ،

.5

1987م.
ؤبى ؾىيلم ،ؤهىع ،املٌط في الـعط الجاهلي ،صاع ٖماعٖ ،مان،

.6

ؤبى ؾىيلم ،ؤهىع ،مظاهط مً الحواضة واملعخلس في الـعط الجاهلي ،صاع ّ
1991م .
ٖماع ،ص،ٍ.

.7

ألالىسخي ،مدمىص ق٨غر ،بلىغ ألاضب في معطؿت ؤحىاٌ العطب ،جد٣ي :٤بهجذ ألازغر ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث،
ٍ ،2ص.ث.

.8

ألاهضلسخيٖ ،لي بً ٖبض الغخمً بً َظيل ،حلُت الـطػان وؿعاض الصجعان ،جد٣ي ٥ ٤مدمض ٖبض الٛجي خؿً،
1951م .
صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،

.9

1965م .
البؿخاوي ،بُغؽ ،الـعط الجاهلي ،صاع اإلاٗلم بُغؽ البؿخاوي ،ص،ٍ.

.3

 .10البُلٖ ،لي ،اللىضة في الـعط العطبي حتى آدط اللطن 2هـ ( زضاػت في ؤكىلها وجٌىضها) ،صاع ألاهضلـ ،بحروث،
1983م .
ٍ،3
1981م .
 .11ظاص اإلاىلى ،مدمض ؤخمض وآزغون :ؤًام العطب في الجاهلُت ،صاع الجبل ،بحروث،
1966م.
 .12الجىضرٖ ،لي ،ؿعط الحطب في العلط الجاهلي ،م٨خبت الجامٗت الٗغبيت ،بحروث،3ٍ ،
2012م .
 .13خؿحنَ ،ه :حسًض ألاضبعاءَ ،ىضاور للخٗليم والش٣اٞت ،ال٣اَغة ،ط،1
1990م .
 .14الخُيبٖ ،لي ؤخمض ٖبض الهاصر ،ؿً الىكف مً دالٌ الـعط الجاهلي ،مٌبعت ألاماهت ،اللاهطة ،ي،1
 .15الخُيبٖ ،ماص ،اللىضة الـىُت في املى ج ألاػٌىضي لسضاػت الـعط الجاهلي ،م٨خبت ال٨خاوي واإلا٨خبت ألاصبيت،
2002م .
ٍ،1
 .16زٟاجي ،مدمض ٖبض اإلاىٗم ،الـعط الجاهلي ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ،بحروث ،1ٍ ،ص.ث.
 .17الضؾىقيٖ ،مغ ،الـخىة عىس العطب ؤو ؤحازًض الـطوػُت واملشل العلُا ،م٨خبت جهًت مهغ ،الٟجالت ،ص ،ٍ.ص.ث .
1975م.
 .18الض٢ـ٧ ،امل ؾالمت ،وكف الخُل في الـعط الجاهلي ،صاع ال٨خب الش٣اٞيت ،ال٩ىيذ ،ص،ٍ.
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 .19الضليميٖ ،بض الغػا ١زليٟت ،هاظؽ الخلىز في الـعط العطبي حتى ج اًت العلط ألامىض ،صاع الكاون الش٣اٞيت
الٗامت ،بٛضاص2001 ،1ٍ ،م .
 .20الغبابٗت ،خؿً مدمض ،مً ؤزب الحطب عىس املخىبي،
2004م .

ماؾؿت عام للخ٨ىىلىظيا وال٨مبيىجغ ،ألاعصن،1 ٍ ،

 .21الصخاصةٖ ،بض الٗؼيؼ مدمض ،العمً في الـعط الجاهلي ،صاثغة اإلا٨خبت الىَىيت ،ص1995 ،ٍ.م .
ّ
الًبي ،اإلاًٟل ،املـولُاث ،جد٣ي :٤ؤخمض قا٦غ وٖبض الؿالم َاعون ،صاع المٖاع1979 ،6ٍ ،ٝم .
.22
 .23يي ،٠قىقي العلط الجاهلي ،زاض املعاضؾ ،اللاهطة ،ي 1994م .
 .24عبس الطحمً ،عـُف ،الكٗغ وؤيام الٗغب ،ؿطهت الـجط العطبي ،بحروث ،ز.ي1981 ،م.
 .25الٗكماور ،مدمض ػ٧ي ،الىابؼت الصبُاوي مع زضاػت للللُسة العطبُت في الجاهلُت  ،صاع الجهًت الٗغبيت ،بحروث،
ٍ1980،2م .
٩ٖ .26اقت ،مدمىص ،الحىم اللبلي في العلط الجاهلي ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت ،ال٣اَغة ،ص2002 ،ٍ.م .
ٖ .27المٖ ،لي ،املـولُاث " وزُلت لؼىٍت وؤزبُت " ،صاع ؤبهى للش٣اٞت لليل ،الغياى1984 ،1ٍ ،م.
ٖ .28لي ،ظىاص ،املـلل في جاضٍر العطب كبل ػالم ،ظامٗت بٛضاص ،2ٍ ،ط1993 ،5م .
ّ
اإلابرص ،ؤبى الٗباؽ مدمض بً يؼيض ،اليامل في اللؼت وألازب ،جد٣ي : ٤مدمض ؤخمض الضالي ،ماؾؿت الغؾالت،
.29
ِ
بحروث1993 ،2ٍ ،م.
 .30اإلابيًحن ،ماَغ ؤخمض ٖلي ،مٓاَغ الخًاعة اإلااصيت في الكٗغ الجاَلي ،زاض عماض لليـط والخىظَع ،عمان ،ي ،1
2006م .
 .31اإلاداؾجي ،ػ٧ي ،ؿعط الحطب في ؤزب العطب "في العلطًٍ ألامىي والعباس ي بلى عهس ػُف السولت
اإلاٗاع ،ٝمهغ 1970 ،2ٍ ،م .

" ،صاع

 .32هان ،٠مهُٟى ،كطاءة زاهُت لـعطها اللسًم ،صاع ألاهضلـ ،بحروث ،ص ،ٍ.ص.ث .
 .33الىهغ ،بخؿان ،العلبُت اللبُلت وؤزطها في الـعط ألامىي ،صاع اليٓ٣ت الٗغبيت ،اإلاُبٗت الخٗاوهيت اللبىاهيت،
ص1963 ،ٍ.م .
 .34الىٗيمي ،ؤخمض بؾماٖيل ،ألاػٌىضة في الـعط العطبي كبل ػالم ،ؾيىا لليكغ ،ال٣اَغة1995 ،1ٍ ،م.
ً
زالشا  :ألابحار امليـىضة .
.1
.2

الغباعيٖ ،بض ال٣اصع ،الٌحر واملعخلس في الـعط الجاهلي ،اإلاجلت الٗغبيت للٗلىم ؤلاوؿاهيت ،ظامٗت ال٩ىيذ،
م1988 ،29ٕ ،8م.
الغٞىٕ ،زليل ٖبض ؾالم ،كىضة الحطب في الـعط الجاهلي  ،مجلت ظامٗت ُ٢غ لآلصابُ٢ ،غٖ،ضص
2006م.
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.3

الغٞىٕ ،زليل ٖبض ؾالم ،كىضة السحب في الـعط الجاهلي ،مجلت ماجت ،ألاعصن ،مجلض ٖ ،2ضص  2006 ،3م
.

.4

ػعاٖ ،ِ٢بض اإلاجيض ،الـطز والجماعت في الـعط الجاهلي ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي ،لبىان ،الٗضص . 1988 ،54

.5

َغيٟي ،مدمض هبيل ،الـعط الجاهلي وكواًا املجخمع العطبي اللسًم  ،مجلت الترار الٗغبي ،ؾىعيا ،صمك،٤
الٗضص  35و 1989 ،36م .
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ً
حلب في ألازب التروي الحسًض مالـاث علي هماٌ همىشظا
ؤٖ.بض الؿخاع الخاط خامض ً /الب زهخىضاه ألازب التروي الحسًض في ظامعت ؤولىزاغ/بىضكا ،محاهط في ولُت ألازاب/
ظامعت اػٌىبىٌ.
ملخم

ُ
ُّش
الت ّ
ٖلي ٦ما ٫عواجي وصخٟي وؾياسخي ّ
1889م
ر٧ي الخضيض .هٟي بلى خلب ٖام
جغ٧ي مً ؤبغػ اإلا٨ٟغيً وألاصباء في ألاصب
ُ
ً
1922م .ؤ٢ام ٖلي ٦ما ٫في واليت خلب ّ
ؾذ ؾىىاثٖ ،مل زاللها في وْاث ٠مسخلٟت،
وؤٖضم ميضاهيا بؿبب مىاٟ٢ه الؿياؾت ٖام
ً
و٦خب في جل ٪الٟترة عوايخحن جضوع ؤخضاثهما في ؾىعيتُ .ؤجيدذ له ٞغنت ّ
الخٗغٖ ٝلى الىاليت ومىاَ٣ها اإلاسخلٟت .ؤُٖى خحزا ال
ّ
ّ
الؿياؾيت
بإؽ به لىاليت خلب في مالٟاجه ،وال ؾيما في مظ٦غاجه وعواياجه٢ .ضم ال٩اجب مٗلىماث ٢يمت حؿلِ الًىء ٖلى الخياة
والش٣اٞيت لىاليت خلب في الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن ّ
ّ
ّ
ّ
الخاؾ٘ ٖكغ .جدضر ًٖ ؤلايجابياث التي عآَا في
والا٢خهاصيت
والاظخماٖيت
الىاليت ولم حهمل ط٦غ ؾلبياتها٦،ما ؤوعص بٌٗ الخ٩ايت الٛغيبت اإلاخٗل٣ت بإَلها.
ّ
ّ
التر٧ي الخضيض ،واليت خلب،مظ٦غاث.
ال٩لماث اإلاٟخاخيتٖ :لي ٦ما ،٫ألاصب
ملسمت:
ّ
ّ
الت ّ
الٗشماهيت،
1839م م٘ نضوع مغؾىم الخىٓيماث** في الضولت
ر٧ي الخضيض ،الظر ياعر لبضايخه بٗام
ؤُٖى ألاصب
ً
ً
ّ
الٗشماهيتٞ .ىاليت خلب ٧اهذ مً ؤ٦بر وؤَم
وبك٩ل زام في الٟترة التي ٧اهذ ٞحها جدذ ؾيُغة الضولت
م٩اهت َامت لىاليت خلب،
ٍ
الىالياث الٗشماهيت ،إلاىٗ٢ها الاؾتراجيجي ،وؤَميتها ؤلا٢خهاصيت ،خيض ٧اهذ حكمل ٧ل مً بصلب والغ٢ت وصيغ الؼوع وخماة في
ؾىعيت ،بياٞت بلى ؤهُا٦يت و٧لـ وٖييخاب الىاٗ٢ت يمً خضوص الجمهىعيت التر٦يت.
ً
زمت ٢ؿم ال بإؽ به مً ألاصباء ألاجغاٖ ٥اقىا ٢ؿما مً خياتهم في واليت خلبٞ ،مجهم مً ٖاف َٟىلخه ٞحها ،مشل
ّ
الغواثيت وال٩اجبت ٞاَمت ٖاليت ظىصث ،والغواجي مدمض ظال ،٫ومجهم مً مغ زاللها ،مً ؤمشا ٫الكاٖغ والُبيب اإلاكهىع ظىاب
ُ
ّ
ّ
ّ
والؿياسخي ال٨بحر ٖلي
والغواجي هابي ػاصة هاْم ،ومجهم مً هٟي بلحها ،مشل ال٩اجب
والغواثيت زالضة ؤصيب ؤصواع،
قهاب الضيً،
ّ
والغواجي عٞي ٤زالض ٢ايا .لظل٧ ٪ان مً الُبيعي ؤن ُيٟغص َاالء ال٨خاب لخل ٪البالص في ٦خاباتهم ،وال ؾيما في ظيسخي
٦ما،٫
ً
ّ
1
الغوايت واإلاظ٦غاث ،خحزا ال بإؽ به.
-1844
بن ؤو ٫عوايت جىاولذ خلب في ألاصب التر٧ي عوايت "ٞلؿٟهء ػهان" (ٞلؿٟت اليؿاء) لل٩اجب ؤخمض مضخذ ؤٞىضر (
ً
 ،)1912وؾبب خضيض ال٩اجب ًٖ خلب َى حٗحن ؤخض شخهياث الغوايت مدؿً باقا واليا ٖلى خلب ،ومغا٣ٞت بُلت الغوايت
ػ٦يت زاهم له بلى مضيىت خلب .في َظٍ الغوايت جدضزذ ػ٦يت زاهم ًٖ خلب مً الىاخيت الجٛغاٞيت في ؤو ٫عؾالت ؤعؾلتها ألَلها في

** مرسوم أصدره السلطان عبد اجمليد عام  ٖٜٔٛيتضمن إصبلحات واسعة يف الدولة يف صبيع اجملاالت على النمط الغريب

Kefeli, Emel, Edebiyat Coğrafyasında Akdeniz. İstanbul: 3F Yayınevi, 2006. S148,153,164.
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ً
بؾُىبى ،٫وجىاولذ في خضيثها خغاعة الهي ٠في خلب التي ججٗل الىاؽ ٞحها يىامىن ٖلى ؾُىح مىاػلهم َغبا مً الخغ 1.وفي
ً
عوايخه "ؤماهخجى" (ناخب ألاماهاث) ؤيًا ي٣ىم بُل الغوايت بجلب ألاماهاث مً خلب وبعؾالها بلحها.
 )1934في ٦خابه "ؾىعيت م٨خىبلغ" ( عؾاثل ؾىعيت) ًٖ مضيىت
-1870
٦ما جدضر الُيب والكاٖغ ظىاب قهاب الضيً (
ً
خلب التي ػاعَا بضايت ال٣غن الٗكغيً طا٦غا ٢لٗت خلب ،وم٣برتها ال٨بحرة ،وبيىث ٢غاَا التي ليـ لها هىاٞظ ،وٞالحي جل ٪ال٣غي
2
الظيً يٗملىن بجض إلخياء ؤعايحهم.
٣ٞ )1931ض ؤٞغص نٟداث ًٖ خلب في مظ٦غاة التي ظمٗذ في ٦خاب
-1860
ؤما الُبيب والؿياسخي قغ ٝالضيً مٛمىمي(
"بغ ٖشماهلى ص٦خىعه ٪ؤهلغي" (مظ٦غاث َبيب ٖشماوي) ،خيض ػاع اإلاضيىت م٘ مجمىٖت مً ألاَباء في ٞترة اهدكاع وباء ال٩ىلحرا في
ً
ً
ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ .جدضر اإلاٛمىمي ًٖ مضيىت خلب بالخٟهيل م٣اعها ؤؾىا٢ها بإؾىا ١بؾُىبى ،٫مبضيا بعجابه
ً
ً
ب٣لٗتها ،وبمىٗ٢ها الاؾتراجيجي ،مخظمغا مً يي ٤قىاعٖها ،وهمِ بىاء بيىتها ،طا٦غا ؤَم مىتزَاتها ومؼاعاتها ومٗابضَا ومؿاظضَا
3
واإلاغ٦ؼ الٗلميت ٞحها.
 1922وؤنضع ٞحها
 )1965الظر هٟي بلى خلب
-1888
ومً الغواثيحن الظيً جىاولىا خلب في عواياتهم الغواجي عٞي ٤زالض ٢ايا(
ظغيضة٦ ،ما َب٘ بٌٗ عواياجه ٞحهاٟٞ .ي عوايت (اإلاىٟى) التي ججغر ؤخضثها في بؾُىبى ٫وخلب وبحروث خيض يؿاٞغ خلمي ؤٞىضر
ً
بُل الغوايت بلى بحروث جاع٧ا ابيخه وػوظخه في بؾُىبى ٫بٗض نضوع ٢غاع هٟي بد٣ه ،لييخ٣ل بٗض ٞترة مً الؼمً بلى خلب التي
ظاءث بلحها ابيخه للٗمل في هاص ليلي ٞحها ،وج٣ىص الهضٞت خلمي بلى َظا الىاصر م٘ مجمىٖت مً اإلاؿاولحن ،ليهاب بجلُت ٢لبيت
4
ٖىضما عؤي ابيخه في الىاصر.
ياسخي ّ
في َظا البدض ؾيخىٖ ٠٢ىض مالٟاث ؤَم َاالء ال٨خاب ،وَى ال٩اجب ّ
والؿ ّ
والص ّ
خٟي اإلاكهىع ٖلي ٦ما ،٫الظر
ً
ؤصيبا وقاٖ ًغا ٖاف في خلب ما ي٣اعب ّ
ؾذ ؾىىاث في الٟترة مابحن ٖامي
ج٨مً ؤَميخه في ٧ىهه عظل ؾياؾت و٨ٞغ ،بياٞت ل٩ىهه
 1895م٦،ما ٦خب عوايخحن؛ "ألازخان"و"مٛامغة في الصخغاء" جضوع ؤخضاثهما في واليت خلب ،وازخاع شخهياث َاجحن
-1889
ّ
ؾىعيت.
الغوايخحن مً الؿ٩ان اإلادليحن واإلاىْٟحن ألاجغا ٥في
-1

حُاة علي هماٌ وآزاضه

الؿ ّ
ولض ٖلي ٦ما ٫في حي ُّش
ٚىيت ،وطاث نلت ب٨باع اإلاىْٟحن في ٢هغ
ليماهيت ؤخض ؤ٢ضم ؤخياء بؾُىبى ٫في
 1869م ألؾغة ٍ
ً
ً ً
ً
مخضيىا ،يمجض ّ
ّ
ّ
ّ
الٗشماهيت ،ؤما ؤمه ٣ٞض ٧اهذ ظاعيت
الؿلُان والضولت
الٗشماوي٧ .ان والض ٖلي ٦ما ٫جاظغا ٦بحرا ،وعظال
الؿلُان
الغقضيت بال ؤهه ،وبؿبب مكا٧له ال٨شحرةَ َُ ،
ّ
ّ
غص بٗض ؾىىاث مً ِالخدا٢ه به ،بٗضَا الخد٤
ظغ٦ؿيت .صعؽ ٖلي ٦ما ٫في م٨خب
َ
بض٧ان والضٍ م٘ مىاْبخه ٖلى مخابٗت الضعوؽ في ظام٘ ّ
الؿ ّ
اهدباٍ بٌٗ
ليماهيت ،ظظب ٖلي ٦ما ٫الظر ٧ان ناخب ط٧اء
ِ
َ
ّ
نلت بىالضٍ ٞخىؾُىا له ،وؤٖاصوٍ بلى اإلا٨خب .جخلمظ ٖلى ٦ما ٫في م٨خب اإلال٨يت ٖلى ؤيضر
اإلاؿالحن في ال٣هغ الظيً ٧اهىا ٖلى ٍ

Ahmet Midhat Efendi, Felsefe-i Zenan; Letaif-i Rivayat, hzl: Fazıl Gökçek,İstanbul, Çağrı yayınları,
2001.S 85
2
Cenap Şahabettin, Suriye Mektupları, haz, Top, Baki, 1991.
3
Şerafettin Mağmumi, Bir Osmanlı doktorunun anıları yüzyıl önce Anadolu ve Suriye; çev. Cahit Kayra,
İstanbul, Büke Yayınları, 2001. S. 224-235
4
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1

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

150

مجلت ظُل السضاػاث ألازبُت والـىطٍت  -العام الشاوي  -العسز ً 8ىهُى 2015

ّ
ّ
ّ
الكاٖغ ّ
الت ّ
1885
والىا٢ض مٗلم هاجي ،والكاٖغ وال٩اجب عظاجي ػاصٍ مدمىص ؤ٦غم ،في ٖام
ر٧ي ،مً ؤمشا٫
ؤؾاجظة ِ٦باع في ألاصب
ّ
ّ
ؤنضع ٖلى ٦ما ٫بغ٣ٞت ؤنض٢اثه في م٨خب اإلال٨يت ؤو٫
ظغيضة له ،ولم يخجاوػ يىمها الؿابٗت ٖكغة مً ٖمغٍ ،وكغ ٞحها بىا٦حر
ٍ
َّ 1887ر
ؾىت
ؤقٗاعٍ وبٌٗ ٦خاباجه .وفي ٖام
٢غع م٘ نضي ٤له الهغب بلى ٞغوؿا إلاخابٗت صعاؾخه َىا ،٥بال ؤهه ما لبض ؤن ٖاص بٗض ٍ
ً
ً
اإلال٨يت ٦خلَ٪
بؿبب وٞاة والضٍَ .
ّ
ظيضة خملها مٗهٞ ،إعاص ؤن ياؾـ ظمٗيت َالبيت في م٨خب
بإ٩ٞاع
ٖاص ٖلي ٦ما ٫مً ٞغوؿا
ٍ
ِ ِِ
ٍ
ُ
ّ
ّ
الؿغر الشاوي الظر ٧ان يترؤؾه في مجزله ،وبٗض
التي عآَا في ٞغوؿا ،ل ً٨مالبض ؤن ٢بٌ ٖليه م٘ ػمالثه ؤزىاء اظخمإ الجمٗيت ِ
ُ
1889م .خًغ ٖلي ٦ما ٫بلى خلب بغ٣ٞت ٖاثلخه الهٛحرة
الخد٣ي ٤مٗه سجً إلاضة ؾخت ؤقهغ هٟي بٗضَا بلى واليت خلب في ٖام
ً
ً
ً
ً ً
َ
ُ
لخلب٦ ،ما ٖمل ٞترة مً الؼمً مضعؾا
يجىب اإلاىاَ ٤واإلاضن اإلاجاوعة
ليٗمل ؤوال ٧اجبا في الىاليت زم مٟدكا وظابيا للًغاثب
ّ
ّ
الت ّ
ّ
ؤلاٖضاصر في خلبٖ ،غٖ ٝلي ٦ما ٫بحن ػمالثه بجزاَخه وبخٟاهيه في ٖمله .في ٖام 1895م ٖاص بلى
ر٦يت في اإلا٨خب
للٛت
َ
ً
ظضيض بلى ٞغوؿا ،خيض صعؽ الخ٣ى ١والؿياؾت٦ ،ما ٖمل زال ٫جل ٪الٟترة مغاؾال
بؾُىبى ،٫ل٨ىه مالبض ؤن ٚاصعَا مً
ٍ
ً
ّ
َّر
واهًم بلى نٟى ٝخغ٦ت "ظىن جغ "٥اإلاٗاعيت بال ؤهه ٚاصع نٟىٞها ؾغيٗا ل٣ىاٖخه
ؤلاؾُىبىليت في باعيـ،
لجغيضة "ب٢ضام"
ِ
ً
ّ
1900م جىظه بلى مهغ خيض ٖمل مضيغا في
٧اجب في ؾٟاعة الضولت الٗشماهيت في ؾىيؿغا .في ٖام
بٗضم ظضواَا ليلخد ٤بىْيٟت ٍ
َ
ٌض
1908م ليٗىص بلى
مؼعٖت ألخض باقىاث الٗشماهيحن َىا ،٥ول ً٨خضزذ مك٩لت بيىه وبحن ناخب اإلاؼعٖت ٞتر ٥مهغ ٖام
ٍ
ّ
به٩لحزيت حٗغٖ ٝلحها ٖىضما ٧ان ي٣طخي ُٖلخه في بغيُاهيا .بٗض ٖىصجه بلى
بؾُىبى .٫في ٞترة ب٢امخه في مهغ جؼوط بٟخاة
بؾُىبىٖ ٫مل عثيـ جدغيغ في ظغيضة "ب٢ضام" ،ول ً٨وبؿبب به٣الب 31ؤطاع ٚاصع اؾُىبى ٫بلى ؤوعوبت ،ولم يٗض بلحها بال بٗض
ً
1912م بٗض ؤلاَاخت باإلجداصيحن الظيً ٧اهىا ؾببا إلاٛاصعجه بؾُىبى .٫بٗض ٖىصجه ؤنضع ظغيضة الهباح،
بنضاع ٖٟى ٖام
ً
ً
ً
ّ
1919م قٛل مىهب وػيغ اإلاٗاع ٝإلاضة قهغيً ،زم قٛل
وؤؾـ خؼبا ؾياؾيا٦ .ما ٖحن مضعؾا في ظامٗت بؾُىبى ،٫وفي ٖام
1
ّ
الضازليت بًٗت ؤقهغ.
بٗضَا مىهب وػيغ
ً
للؿلُت٣ٞ ،ض اهخ٣ض ؾياؾاث ّ
َ
مٗاعيا ُّش
واهًم بلى مٗاعييه ٞترة مً
الؿلُان ٖبض الخميض،
ٖلي ٦ماٖ ٫اف خياجه
ً ً
ّ
َ
ّ
ّ
لخغ٦ت الاجداص والترقي ،وللخغ٦ت الىَىيت ب٣ياصة مهُٟى ٦ما ٫ؤجاجىع ،٥خيض اهخ٣ض َاجحن
الؼمً٦ ،ما ٧ان زهما ٢ىيا
ِ
ً
ّ
الىَىيت في الىنى٫
الخغ٦خحن في ٦خاباجه ألامغ الظر ؤصي إلٖضامه ميضاهيا صون
 1922م بٗض هجاح الخغ٦ت
مدا٦مت في بػميذ ٖام
ٍ
بلى بؾُىبى.٫
ً
ٖلي ٦ما ٫وبن ٧ان ٢ض ٖاعى بٌٗ ؾياؾاث الضولت الٗشماهيت واهخ٣ضَا في م٣االجه ،بال ؤهه ب٣ي َىا ٫خياجه مضاٗٞا
ُ
ً
ّ
ّ
 )1961ي٣ى":٫الؿياؾت الٗشماهيت ؤٖضمذ ميضاهيا م٘ ٖلي
-1899
الغواجي بيامي نٟا(
الٗشماهيت ،ألامغ الظر ظٗل
ًٖ الخالٞت
2
٦ما ٫في بػميذ"
َّ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
وؤلاه٩لحزيت ،وزل ٠الٗضيض مً ال٨خب والغواياث ؤَمهاُٖ :مغر (مظ٦غاث
والٟغوؿيت
والٗغبيت
التر٦يت
يخٖ ً٣لي ٦ما٫
ً
ّ
وكغَا ٖلى ق٩ل م٣االث في ظغيضة الهباح ؤوال زم ُظمٗذ في ٦خاب بٗض وٞاجه) ،نٟدت الخاعيش ،ألازخان(عوايت) ،مٛامغة في
َّر
الصخغاء(عوايت)ٞ ،ترث(عوايت) ،عظا ٫الازخال ،٫نٟدت الكباب ،جىوـ ،عاقض ماعر ؤم قاٖغٖ ،لم ألازال ،١بياٞت لٗضص مً

Uzun, Mustafa, “Ali Kemal” DİV, Türkiye Diyanet Vakfı, c.2. İstanbul 1989, s. 405-407
Gezgin, Faruk, Ali Kemal Bir Muhalifin Hikâyesi, İsis yay. İstanbul 2010. S 238.
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ّ
1000م٣التٖ ،غ ٝمً زاللها بإؾلىبه
والؿياؾيت التي جؼيض ًٖ
ال٨خب التي جغظمها ًٖ الٟغوؿيت ،هاَي ًٖ ٪م٣االجه ألاصبيت
ُ
ّ
الٟغوؿيت.1
ال٣ى ّر وظغؤجه٦.ما جغظمذ بٌٗ ؤزاعٍ بلى اللٛت
-2

حلب في مصهطاث علي هماٌ

وظاب للًغاثب ؤجيدذ له ٞغنت الخجى ٫في
٦مٟدل
1895م ،وبد٨م وْيٟخه
 1889و
ٖاف ٖلي ٦ما ٫في خلب بحن ٖامي
ٍ
ٍ
مسخل ٠مىاَ ٤الىاليتّ ،
والخٗغٖ ٝلى الؿ٩ان اإلادليحن والبضو ،بياٞت للمىْٟحن والىالة ألاجغا ٥الظيً ٧اهىا يٗملىن َىا،٥
و٢ض جدضر في مظ٦غاجه اإلاؿماة " ُٖمغر" بصخيء مً ّ
الخٟهيل ًٖ واليت خلب.
 - 2.1الحُاة الؼُاػُت.
 - 2.1.1والة حلب
ً
ً
ّ
وا ٫مً َاالء الىالة ،طا٦غا ؤَم
جدضر ال٩اجب في مظ٦غاجه ًٖ والة خلب الظيً ٖانغَم مبرػا ؾلبياث وايجابياث ٧ل ٍ
ً
نٟاتهم وؤٖمالهم التي ٢امىا بها في الىاليت ،مبيىا الؿياؾاث التي اهخهجىَا في بصاعة الىاليت واهُباٖاث ألاَالي ٖجهم .مً الىالة
ً
ً
ً
الظيً جدضر ٖجهم ال٩اجب ظميل باقا الظر يبضو في مظ٦غاث ال٩اجب واليا شجاٖا ناعما ،ال يٟغ ١بحن ألاقغا ٝوٖىام الىاؽ،
ً
اؾخُإ جد٣ي ٤ألامً والاؾخ٣غاع في الىاليت٦ ،ما وي٘ خضا لخضزل ال٣ىانل في قاون الىاليت ،و٢ام بخىؾي٘ مضيىت خلب بةوكاء
الجميليت وؿبت لهظا الىالي ،لَ ً٨ظا الىالي ٧ان ُيضيغ الىاليت بُغي٣ت ّ
ّ
الخي اإلاٗغو ٝختى يىمىا َظا ّ
٦يٟيت بٗيضة ًٖ
بخي
ً
ال٣اهىن ،مما ظٗله ٖغيت لك٩اور ألاَالي ،ألامغ الظر ؤصي لٗؼله.
ً
ً
ً
وهؼحها ،ال يإزظ الغقىة ،يمطخي ّ
ظل و٢خه في ٢غاءة ال٣غآن ال٨غيم ،ومشىىر ظال٫
ؤما خؿً باقا ٞيبضو واليا مخضيىا
ً
الضيً الغوميُ ،يدب الؿلُان ٖبض الخميض الشاوي ٦شحرا ،بيض ؤهه يٗي ٠بلى صعظت ؤهه ال يؿخُي٘ ٖؼ ٫اإلاىْٟحن الٟاؾضيً في
الىاليت٦ ،ما ؤهه يسا ٝمً ألاظاهب الظيً يٗيكىن في اإلاضيىت ،ويىجؼ ؤٖمالهم بؿغٖت.
ً
ً
ً
ّ
ؤما ٖاع ٝباقا ٞيبضو في مظ٦غاث ٖلي ٦ما ٫واليا ٞاؾضا يٗيٟا ،ليـ لضيه زبرة في بصاعة ؤمىع الىاليت٣ٞ ،ض َٖ َّرمذ
الٟىضخى الىاليت في ٞترة واليخه ،ولم يؿخُ٘ جىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع في الىاليت ،ألامغ الظر ظٗله ٖغيت لك٩اوي ألاَالي ،وفي
ّ
ال٩ىا٦بي.
م٣ضمتهم ٖبض الغخمً
 - 2.1.2ػلبُاث واًجابُاث السولت العشماهُت
ً
ً
يظ٦غ ٖلي ٦ما ٫ؤَم ّ
الؿلبياث للضولت الٗشماهيت في واليت َ
ُ
خلب ،يغي ال٩اجب الظر ٖمل مٟدكا وظابيا للًغاثب في
ً
قاجٗت بلى صعظت ؤن ّ
ؤَم ّ
الىاليت ؤن الغقىة والٟؿاص مً ّ
الىاؽ لم يٗىصوا يخهىعون
الؿلبياث في الىاليت٣ٞ ،ض ٧اهذ الغقىة
ً
مىْٟا ال يإزظ عقىةٞ ،دتى اإلاخضيىحن مً اإلاىْٟحن ٧اهىا مغحكحنٖ .لى الغٚم مً جدغيم الضيً وال٣اهىن الغقىة بال ؤجها ب٣يذ
مىدكغة في الىاليت الهدكاع الٟؿاص .وبؿبب َظا الٟؿاص ٧اهذ الضولت جسؿغ ال٨شحر مً ألامىاّ ،٫
ٞالؿ٩ان ٧اهىا يتهغبىن مً ص٘ٞ
الًغاثب للضولت ًٖ َغي ٤بعقاء اإلاىْٟحن ،ؤما ما ٧ان ُيجم٘ مً ؤمىا ٫الًغاثب ٞيؿغ٢ ١ؿم مىه مً ٢بل اإلاىْٟحن
ّ
الٟاؾضيً ،و٧ان يخم طل ٪بك٩ل ّ
ٖلجي صون زى ٝؤو وظل ،ل ً٨ال٩اجب يٗىص وي٣ى ٫في م٩ان آزغ مً مظ٦غاجه ؤن اإلاىْٟحن ٖلى
ً
ُ
الغٚم مً طل٧ ٪اهذ مساٞت هللا ومساٞت الؿلُان حؿ٢ ً٨لىبهمٞ ،ال يخماصون في ؤزظ الغقىة والٟؿاص ٦شحرا.

Ali Kemal, Ömrüm-Ali Kemal, haz Kayahan Özgül, Hece yay. Ankara, 2004. S .248-247
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ّ
ويىعص ال٩اجب في مظ٦غاجه بٌٗ الخ٩اياث اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص اإلاىدكغ في الىاليت ،بٌٗ جل ٪الخ٩اياث ظغي ؤمامه ٖيىه،
ً
وبًٗها آلازغ ؾمٗه مً الىاؽٞ .مً خىاصر الٟؿاص التي ٧ان قاَضا ٖلحها خاصزت ؾغ٢ت يغاثب ألاٚىام في ً٢اء "الباب"،
خيض ؤعؾل للخد٣ي ٤في َظٍ الً٣يت٣ٞ ،ض ٧اهذ بٌٗ ال٣باثل البضويت جدِ عخالها في َظا الً٣اء ،ألامغ الظر يىظب ٖلحها
ص ٘ٞيغيبت للضولت ،ل ً٨ال٣اثم م٣ام ومضيغ اإلاا ٫وؤمحن الهىضو ١في ً٢اء الباب اج٣ٟىا ٖلى ؾغ٢ت ٢ؿم ٦بحر مً الًغاثب،
وطل ٪مً زال ٫بُٖاء بيهاالث للبضو باإلابال ٜالتي صٗٞىَا ،وحسجيل واخض باإلائت مً جل ٪اإلابال ٜفي صٞتر ؤلايها.٫
ومً ألامىع التي ؤقاع بلحها ال٩اجب ٚياب جُبي ٤ال٣اهىن ٖلى اإلاخىٟظيً .ومً خ٩اياث حؿلِ ألا٢ىياء ٖلى البؿُاء التي
يغور ال٩اجب خ٩اياث اإلاخىٟظ خؿً بي ٪ػاصٍ الظر ٧ان يتهغب مً ص ٘ٞالًغيبت ،بياٞت بلى جهغٞه و٦إهه َى الخا٦م في الىاليت.
ً
ّ
مؿيخي مغ عا٦با ٖلى ٖغبت يجغَا بٛل بال٣غب مً ؤخض بؿاجحن اإلاخىٟظ خؿًٚ ُ٘٣ٞ ،هً مً
ومً َظٍ الخ٩اياث خ٩ايت قاب
ً
ؤٚهان شجغة صعا ١ليؿخٗمله ٦غباظا ،وفي جل ٪ألازىاء عآٍ البؿخاويٞ ،إزظٍ بلى اإلاخىٟظ خؿً الظر بضؤ بدؿاب ٢يمت الشماع
التي ٧ان ؾييخجها َظا الٛهً في الؿىىاث ال٣اصمتٞ ،ىخج ًٖ َظا الخؿاب مبل٦ ٜبحر مً اإلاا ٫يؿاور زمً البٛل والٗغبت
ّ
ٞإزظَما وزلى ؾبيل ناخبهما.
ويظ٦غ ال٩اجب خ٩ايت ؤزغي مً خ٩اياث َظا اإلاىخٟظ ؾمٗها مً الىاؽ ،وال يٗغ ٝمضي ِص َّرختها ،ج٣ى ٫الخ٩ايت ؤن
ً
٢ليال ،و٧ان بجاهب البيذ ٌض
ٌض
نٛحر لحهىصر
بيذ
خؿً بي٧ ٪ان ٖىضٍ بيذ ٦بحر بمداطاة حي بدؿيخا ،وؤعاص ؤن يىؾ٘ َظا البيذ
ً
٣ٞحر٣ٞ ،غع خؿً بي ٪ؤزظ َظا البيذ ليىؾ٘ بيخه ،ل٨ىه لم يغص ص ٘ٞاإلاا ٫م٣ابل طلٞ ،٪ىظض خيلت اؾخُإ مً زاللها
ّ
الهيٟي ،لم يؿخُ٘
الاؾديالء ٖلى البيذ ،خيض َلب مً ظاعٍ الحهىصر ال٣ٟحر الاٖخىاء بضظاظاجه ألهه ؾيظَب بلى مجزله
ً
الحهىصر عص َلب خؿً بي ٪زىٞا مىه ،وألهه ٣ٞحر لم ي ً٨يؿخُي٘ بَٗام الضظاظاث ،في جهايت اإلاُا ٝايُغ بلى بيٗها ،وبٗض
ً
ؾىىاث َلب خؿً بي ٪مً الحهىصر الضظاظاث ٢اثال "ٞحن ظيجاث ٞحن بيًاث" ( ؤيً الضظاظاث وؤيً البيًاث) ،ولً٨
الحهىصر ٧ان ٢ض ؤيإ الضظاظاثٞ ،بضؤ خؿً بي ٪بدؿاب زمً الضظاظاث وزمً الٟغار التي ٧اهذ ؾخ٣ٟـ مً البيٌٞ ،ىخج
ً
1
٦بحر مً اإلاا ٫يٗاص ٫زمً مجزله الهٛحرٞ ،اؾخىلى ٖلى َظا اإلاجز.٫
بمبلٍ ٜ
ًٖ َظا الخؿاب ؤن الحهىصر ؤنبذ مضيىا لخؿً بيٍ ٪
ً
وٖلى الغٚم مً الٟؿاص اإلاؿدكغر في الىاليت بال ؤن الضولت ٧اهذ جىلحها اَخمام ٦بحرا ،ألَميتها باليؿيت للضولت
ً
ّ
الٗشماهيت ،يخدضر ال٩اجب في مظ٦غاجه ًٖ َظا الاَخمام طا٦غا ؤَم اإلايكأث التي ُبىيذ في الىاليت في طل ٪الى٢ذ ،ومً ؤَمها
ً
ً
اإلا٨خب الاٖضاصر (زاهىيت اإلاإمىن خاليا) الظر لم ي ً٨له مشيل ختى في بؾُىبى٣ٞ ،٫ض ُظلب ؤزازه زهيها مً باعيـ ،باإلياٞت
بمؿإ مً مضيغ الؼعاٖت واَان ؾىعيييان.
ججغيبت جم اوكائَا
مؼعٖت
بلى
ٍ
ٍ
ٍ
 - 2.1.3العالكت بحن الـعب والسولت العشماهُت
ّ
الٗشماهيت ،الخٔ ال٩اجب ؤن الؿ٩ان ٧اهىا يدبىن ّ
ّ
الؿلُان ٖبض الخميض الشاوي،
في ما يخٗل ٤بٗال٢ت الكٗب م٘ الضولت
ُ
ّ
ّ
الٗشماهيت ،ويٓهغون َظا الخب ،ويداولىن ؤن ُيُب٣ىا ؤوامغ الؿلُان ٢ضع اإلاؿخُإ ،وٖىضما ٧اهىا يخٗغيىن للٓلم
والضولت
ّ
الؿلُان ٖلى اللجىء بلى ّ
٧اهىا يًٟلىن مغاظٗت ّ
الؿالح ؤو الشىعة.
٦ما ٧ان ؤقغ ٝال٣ىم مً الخلبيحن يتهاٞخىن للخهىٖ ٫لى وْيٟت في الخ٩ىمت اإلادليت في خلب ،ألجهم بدهىلهم ٖلى
وْيٟت يؿخُيٗىن حؿيحر ؤمىعَم ،وؤٖمالهم صازل الىاليت بيؿغ وؾهىلت ،ؤما الظيً ال يدهلىن ٖلى وْيٟت في الضولت ٞيٗاهىن
ٔ ادلرجع السابق ص169-170 :
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َ
مً نٗىبت حؿيحر ؤٖمالهمٞ ،البٗض ًٖ الخ٩ىمت ؤقبه باإلاىث باليؿبت ألقغا ٝالخلبيحنَ ٞ .ه ُّشم مٗٓمهم َى الاؾخٟاصة مً
الٟؿاص اإلاخٟصخي في الضولت للخهىٖ ٫لى الثروة واإلاا .٫و"٧ان ألاقغا ٝيخُلٗىن للخهىٖ ٫لى هيكان ؤو زىاء مً ّ
الؿلُانٞ ،اطا
1
خهل الىاخض مجهم ٖلى زىاء ؤو هيكان مً الؿلُان ٧ان ُيجً مً الٟغح".
- 2.1.4

اللىللُاث

بن اإلاى ٘٢الاؾتراجيجي لخلب ظٗلها مغً ٦ؼا ل٣ىهلياث الضو ٫اإلاخ٣ضمت في طل ٪الى٢ذّ .
بن ٦ثرة ال٣ىهلياث في خلب ؤزاعث
اهدباٍ ال٩اجب واهضَاقه ،وٖلى خض حٗبحرٍ "ختى البرحٛا٧ ٫ان لها ٢ىهليت في خلب" .ؤما الٗاملحن في َظا ال٣ىهلياث ٣ٞض ٧اهىا
ٖلى ٢ؿمحن ٢ؿم مجهم ٢ضم مً البلضان ألاظىبيت٦ ،ما َى الخا ٫في ٢ىهلياث به٩لترة وٞغوؿا وعوؾيا وبيُاليا .ؤما ال٣ؿم الشاوي
٩ٞان مً الخجاع ألاظاهب الؿا٦ىحن في خلب مً ٚحر اإلاؿلمحن مىظ مئاث الؿىحن ،و٧اهىا يتهاٞخىن للخهىٖ ٫لى وْيٟت في َظٍ
ال٣ىهلياث لالؾخٟاصة مً الامخياػاث اإلامىىخت للٗاملحن ٞحها ،وؤَمها ؤلاٖٟاء مً الًغاثب.
ل٣ض ٧ان لل٣ىهلياث صوع ٦بحر في الخياجحن الؿياؾيت والاظخماٖيت٣ٞ ،ض ٧ان ال٣ىانل يخضزلىن في قاون الضولت
مؿخٟيضيً مً الامخياػاث اإلامىىخت لهم ،وفي َظا الهضص ي٣ى ٫ال٩اجب ":بن ال٣ىانل في َظٍ الىاليت اٖخاصوا ،ومىظ ػمً بٗيض،
ٖلى الخضزل في ٧ل شخيء مؿخٟيضيً مً الٗهىص ال٣ضيمت"٦ ،2ما ٧اهىا ي٣ىمىن بيكاَاث اظخماٖيت ٦ة٢امت الخٟالث واإلاؿامغاث
بك٩ل صاثم في ٢ىهلياتهم٦ ،خل ٪التي ج٣ام في ؤوعوبت٣ٞ .ض ٧ان ال٣ىهالن البريُاوي والغوسخي ي٣يمان في يىمحن مسخلٟحن مغة ٧ل
ً
ً
ؤؾبىٕ خٟلت  ،يضٖىان بلحها ؤ٧ابغ ال٣ىم في خلب ،ؤما ٢ىهل الىمؿا الحهىصر ٩ٞان هاصعا ما يضٖىا الىاؽ للخٟالث ،ول٨ىه خٟالجه
٧اهذ ممحزة.
 .2.2الحُاة الاظخماعُت
 - 2.2.1البيُت الؼياهُت
ّ
ً
ً
ً
٦بحرة للتر٦يبت ّ
ُ
الؿ٩اهيت إلاضيىت خلب طا٦غا ؤَم الُىاث ٠التي ٧اهذ حؿَ ً٨ىا ٥وؤقهغ الٗىاثل في
ال٩اجب ؤَميت
ؤولى
ُ
ّ
ّ
واإلاضعؽ والكغي ٠والؿباعي ،ويخدضر ًٖ وي٘
الخلبيت اإلاؿلمت مً مشل الجابغر و٦يسيا
اإلاضيىت .يظ٦غ ال٩اجب ؤَم الٗىاثل
ً
٧ل ٖاثلت مً َظٍ الٗىاثلٞ ،يظ٦غ ؤن ٖاثلت الجابغر هي ألا٦ثر ٖضصا ،و٧ان ػٖيم َظٍ الٗاثلت "خجي ؤٞىضر" والض ها ٘ٞؤٞىضر
الجابغر الظر ٧ان يبل ٜالشماهحن مً ٖمغٍ  ،ل٨ىه ٧ان ٢ىر البييتٟٞ ،ي الى٢ذ الظر ٧ان يؼوط ٞيه ؤخٟاصٍ ٧ان ٖىضٍ ولض في
ً
ً
ً
ً
اإلاهض .ؤما ها ٘ٞؤٞىضر الجابغر الظر اهخسب ًٖىا في مجلـ اإلابٗىزان ٧ان ط٦يا صاٖيا مً صٖاة الخغيت ،مداعبا لالؾدبضاص.
ؤما ٖاثلت ٦يسيا التي جتر٦ؼ مٗٓم ؤمال٦ها في مىُ٣ت خاعم٣ٞ ،ض ٧ان عثيؿها ؤخمض ؤٞىضر الظر ٧ان يمل ٪الٗضيض مً
الخاهاث بجىاع ال٣لٗت مليئت بالسجاص والخد ٠ال٣ضيمت ،باإلياٞت ل٣هغٍ ال٨بحر ،ؤخمض ؤٞىضر ٧ان يٗغ ٝبإزال٢ه الخميضة
ً ً
ً
وجضيىه٣ٞ ،ض ٧ان ًٖىا مؿخ٣يما هؼحها في مجلـ الىاليت ال يٗغ ٝالخمل ،٤و٧ان ال حهاب الانُضام م٘ الىالة في ؾبيل الخ ،٤بال
ً
و٣ٞا لؤلنى ٫ال٣ضيمت وال ُيدب ّ
الخجضيض.
ؤهه ٧ان ُيغبي ؤوالصٍ
ً
ؤما ٖاثلت ّ
اإلاضعؽ ٣ٞض ٧اهذ ؤٚجى الٗىاثل في اإلاضيىت٧ ،ان عثيـ َظٍ الٗاثلت ػ٧ي بي ٪الظر ٧ان ًٖىا في مجلـ
ً
ً
ً
ً
ً ً
ؤلاصاعة٧ ،ان ٚىيا ظضا وما٦غا ومخمل٣ا .ػ٧ي بي٧ ٪ان ٧اجبا نٛحرا ل ً٨بضَاثه ؤنبذ ؤخض ؤًٖاء مجلـ الىاليت٧ .ان يدب هٟؿه
ٔ ادلرجع السابق صٜٖٔ :
ٕ ادلرجع السابق صٔٚٗ :
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ً
٦شحرا ٟٞي الٟترة التي اهدكغث ال٩ىلحرا في خلب اهؼوي في مؼعٖت له ،ولم يٗض يسالِ الىاؽ٦ ،ما ٧ان يغجضر مُٟٗه في قهغ آب
زكيت البرص.
ّ ّ
اإلاؿيديت الث ّريت الٗىاثل الخاليت :مغ٧ىبىلي ،نىال ،خمصخي ،زياٍٚ ،ؼالي وؤهُا٧ي٧.اهذ
ويظ٦غ ال٩اجب مً الٗىاثل
ّ
ٖىضَم ٢هىع وممخ٩اث ٖٓيمتٞ ،ممخل٩اث َظٍ الٗىاثل جتر٦ؼ في مضيىت خلب٣ٞ ،ض الخٔ ال٩اجب ؤن ؤ٦ثر ألامال ٥في اإلاضيىت
ؤبىاء َظٍ الٗىاثل يٗمل في ال٣ىهلياث ألاظىبيت ٣٦ىهل ٞسغر ؤو ٦مترظم.
٧اهذ في ٖهضة اإلاؿيديحن .و٧ان ٢ؿم مً ِ
ويغي ال٩اجب ؤن للحهىص م٩اهت زانت في خلب ٖلى الغٚم مً ؤن مٗٓمهم مً ال٣ٟغاء٣ٞ ،ض الخٔ ال٩اجب ؤجهم يٗيكىن
في حي "بدؿيخا" الخام بهم ،وؤقاع بلى صوعَم ال٨بحر في الخياة الا٢خهاصيت للىاليتٞ ،يظ٦غ مً َاالء ميسخي الخاظغ الحهىصر
ً
ً
ّ
الظ٧ي الظر ٧ان ُي٣غى نىضو ١ما ٫الىاليت ٖىضما ي ٘٣في ياث٣ت ،م٘ طل٧ ٪ان يٓهغ جىايٗا ٦بحراٗٞ ،ىضما يدًغ بلى ٚغٞت
ً
ً
ُ
1
الىالي ٧ان يجلـ في آزغ اإلاجلـ الويا ٖى٣ه ،هاْغا بلى ألاعى و٦إهه ؤيٗ ٠مسلى ٍٖ ١لى وظه ألاعى.
لٗل ب٢امت ٧ل َاثٟت مً َىاث ٠اإلاضيىت في حي ال يؿ٨ىه بال ؤٞغاص َظٍ الُاثٟت َى ؤٚغب ما الخٓه ال٩اجب في مضيىت
خلب ،ي٣ى " ٫بهه ؤمغ عجيب في َظٍ البالص الُىاث ٠الشالزت اإلاؿلمىن واإلاؿيديىن والحهىص يٗيكىن بك٩ل مىٟهل بًٗهم ًٖ
ً
ً
بًٗهم آلازغ ما ؤم ً٨طل ،٪وال يىظض ٖال٢اث وزي٣ت بيجهمّ ،
ٞالخٗهب في َظٍ الُىاث ٠يٟهل بًٗهم ًٖ بٌٗ ٞهال ٧امال .
ي٣خهغ ٖلى الخلبيحن ؤما ٚحر الخلبيحن مً اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن ٞال يهلىن لهظٍ اإلاغجبت مً ّ
ُ
الخٗهب ٞهم
لَ ً٨ظا ألامغ
2
يسخلُىن ببًٗهم ؤ٦ثر مً ؤَل اإلاضيىت".
جدضر ال٩اجب في مظ٦غاجه بك٩ل مٟهل ًٖ اإلاىْٟحن واإلاىٟيحن ألاجغا ٥الظر ٧اهىا يك٩لىن مجمىٖت ٦بحرة في خلب،
خيض يٗمل مٗٓم َاالء ٦مىْٟحن بال ؤجهم ٧اهىا يً٣ىن ّ
ظل و٢تهم في اللهى٧ ،ان بًٗهم ي٣ىم بٟٗالياث ؾياؾيت ٦ىي٣ىال
ّ ٫
ألهه ٧ان يٗمل في "ؾالح قىع" ّ
الؿلُان مغاص٧ ،ان هي٣ىال ٢ض
َاظغ بي ٪اإلاىخمي بلى ٖاثلت مؿيديت ٚىيت ،هٟي مً بؾُىبى
ً
ً
ّ
ّ
للماؾىهيت،
ؤؾـ مدٟال ماؾىهيا في خلب اؾمه "هجمت ؾىعيت" ،و٧ان ٖلى نلت ب٨باع اإلااؾىهيحن في ؤوعوبت ،هظع ماله وخياجه
3
٧ان يداو ٫ما بىؾٗه لًم ؤٞغ ٍاص ظضص بلى مدٟله.
- 2.2.2

وهع املطؤة

ّ
ّ
ؤما ٞيما يخٗل ٤بىي٘ اليؿاء في الىاليت ٞيظ٦غ ال٩اجب "ؤهه ختى اليؿاء ٚحر اإلاؿلماث في َظٍ البالص يغجضيً الكغاق٠
ّ
(اإلاالءاث) ؤزىاء الخجى ،٫ويبضون ّ
و٦إج ّ
4
هً حهغبً مً الغظا ٫في الكىاعٕ"
 .2.3الحُاة الشلاؿُت والعلمُت
 - 2.3.1الخعلُم
ّ
مظ٦غاجه ًٖ الخياة الش٣اٞيت والٗلميت في الىاليت في طل ٪الى٢ذٞ ،خدضر ًٖ َّر
ّ
الخ٣ليضر خيض
الخٗليم
جدضر ال٩اجب في
٧ان الُالب يضعؾىن ٖلى ؤيضر الٗلماء ال٨باع في اإلاضيىت ،مً مشل الكيش بكحر الٛؼ ّر الظر ٧ان له ًٞل ٦بحر ٖلى ال٩اجب في
ٔ ادلرجع السابق صٜٔٛ :
ٕ ادلرجع السابق صٜٔٛ :
ٖ ادلرجع السابق صٔٙٗ:
ٗ ادلرجع السابق ص.ٜٔٚ:
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ّ
الضيييت ،خيض ٧ان يلخد ٤بدل٣ت الكيش الٛؼ ّر في حجغجه الهٛحرة ،لم ييـ ال٩اجب ًٞل َظا
مجا ٫حٗلم اللٛت الٗغبيت والٗلىم
ً
الٗالم ٖليه٣ٞ ،ض وظه ق٨غا له في م٣ضمت ؤخض ٦خبه.
ُ ّ
خمشل في اإلا٨خب ؤلاٖضاصر الظر ٖمل ٞيه ٖلي ٦ما٫
بلى الجاهب الخٗليم الخ٣ليضر ٧ان َىا ٥الخٗليم الخضيض الـم ِ
ً ّ
ّ
ّ
ّ
التر٦يت
ؤلاٖضاصر ٧اهىا ؤط٦ياء ومجتهضيً٣ٞ ،ض حٗلمىا اللٛت
التر٦يت .ل٣ض الخٔ ال٩اجب ؤن مٗٓم الُالب في اإلا٨خب
مضعؾا للٛت
زال ٫ؾىىاث ٢ليلت بك٩ل ممخاػ ،و٢ض ؤنبذ مٗٓمهم في مىا ٘٢ممخاػة ،ألامغ الظر ظٗل ال٩اجب يكٗغ بالٟسغ بهاالء الُالب
ّ
ً
الظيً ٧اهىا يٓهغون له الاخترام والخ٣ضيغ صاثما.
- 2.3.2

الـعطاء واملـىطون

ً
ٖلي ٦ما ٫قاٖغ بضؤ ٦خابت الكٗغ في بضايت قبابه ،وَى يدب الكٗغ الٗغبي ٦شحرا ،ويؿدكهض به قي م٣االجه٣ٞ ،لما هجض
ً
قٗغ ٖغبي ؤو خ٨مت ؤو مشل ،و٦شحرا ما ٧ان يؿدكهض بإ٢ىا ٫اإلاخىبي واإلاٗغر في م٣االجه
م٣الت مً م٣االث ال٩اجب جسلى مً بيذ ٍ
ً
و٦خبه .لهظا ليـ مً الٛغيب ؤن يمىذ الكٗغ الٗغبي خحزا في مظ٦غاجه٣ٞ ،ض الخٔ ال٩اجب ؾياصة الكٗغ في ألاصب الٗغبي ،وج٣ضمه
ٖلى ب٣يت الاظىاؽ ألازغي في جل ٪الٟترة٦ ،ما الخٔ ٦ثرة الكٗغاء ألامغ الظر صٗٞه لالٖخ٣اص بإن هٓم الكٗغ ٖىض الٗغب ؾهل.
ويغي ال٩اجب ؤن % 80مً اإلا٨ٟغيً اإلاؿيديحن في خلب وبحروث يىٓمىن الكٗغ ،بال ؤن مٗٓم ؤقٗاعَم ٖباعة ًٖ ؤلٗاب لٟٓيت
ٖلى خض حٗبحرٍ  .ويغي ال٩اجب ؤن ؤًٞل الكٗغاء الٗغب في جل ٪الٟترة َم الكٗغاء الظيً وكإوا في بحروث ومهغ ،ويظ٦غ مجهم
ّ
الكيش هاني ٠الياػجي وابىه ببغاَيم الياػجي ،ويغي ؤن ؤقٗاعَما جهل بلى مغجبت ال٨ما ،٫ؤما قٗغاء خلب مً ؤمشا٢ ٫ؿُا٧ي
الخمصخي وظبراثيل الضالٞ ٫ال يهلىن بلى اإلاغجبت التي ونل بلحها قٗغاء لبىان ومهغ.
ويظ٦غ ال٩اجب مً اإلا٨ٟغيً الخلبيحن الظيً الخ٣ى بهم في خلب ٖبض الغخمً ال٩ىا٦بي الظر ٧اهذ ٖضاوة والي خلب
ٖاع ٝباقا ججم٘ بيجهما٣ٞ .ض ٧اها يجخمٗان ل٨خابت ق٩ىي للباب الٗالي ّ
َ
ُ
ال٩اجب بظ٧اء ال٩ىا٦بي
ؤعجب
يض الىالي ٖاع ٝباقا .ل٣ض
ّ
مظ٦غاجه ّ
بغ٢يت ق٩ىي بٗض بها ال٩ىا٦بي بلى الباب الٗالي ُي ِّبحن ٞحها وي٘ اإلاضيىت في ػمً الىالي ٖاعٝ
وبغاٖخه .ويىعص ال٩اجب في
1
باقا ،يظ٦غ ٞحها ال٩ىا٦بي ؤن الىاليت ونلذ بلى صعظت ال يم ً٨جدملها مً اوٗضام ألامً بؿبب ؾىء بصاعة الىالي.
- 2.3.3

الطكابت

جدضر ال٩اجب ًٖ الغ٢ابت ٖلى ألاصباء في الىاليتٞ ،يخدضر ًٖ سجً وهٟي الكاٖغ اإلامخاػ ٖلى خض حٗبحرٍ ظبراثيل
الضال ٫بؿبب ٢هيضة "الٗغف والهي٩ل" التي هٓمها في ؤيام قبابه٦ ،ما ط٦غ ال٩اجب في م٣الت له ّ
ّ
ؤن الىلي خؿً باقا ٧لٟه
ّ
ّ
بخض٢ي ٤ؤقٗاع قاٖغ ّ
ظضر
شخيء
ؤعمجي ؤل٣ي ال٣بٌ ٖليه ،بال ؤن ٖلي ٦ما ،٫وبٗض جض٢ي ٤الكٗغ جبحن له ؤهه اليىظض ٞيه ؤر ٍ
يؿخىظب ّ
2
الخى٢يٖ ،٠ىضَا ؤمغ الىالي بةَال ١ؾغاح الكاٖغ.

ٔ ادلرجع السابق صٕٔٛ-ٔٛٔ :
Ali Kemal, “Tûl-i Emel” Peyam, nr. 129, 31 Mart 1914, s.1. 2
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.2.4

الل جت املحلُت

جٟاظإ ٖلي ٦ما ٫الظر ٧ان ٢ض صعؽ اللٛت الٗغبيت الٟهخى في بؾُىبى ،٫بالٟغ ١الكاؾ٘ بحن الٗغبيت الٟهخى
ّ
الٗغبيت مً اإلاٗاظم و٦خب الىدى
واللهجاث الضاعظت في اإلاضن الٗغبيت التي ػاعَا .وبدؿب عؤر ال٩اجب ؤن مً يخٗلم اللٛت
1
والهغ ٝلً يؿخُي٘ ؤن يخ٩لمها في بالص الٗغب ،ولً يخم ً٨مً جىنيل مغاصٍ.
ل٣ض الخٔ ال٩اجب ؤن الىاؽ في واليت خلب يسلُىن في ٦المهم بحن اللٛخحن الٗغبيت والتر٦يت ،ويظ٦غ خاصزت َغيٟت ظغث
له ٖىضما ٧ان يجبي الًغاثب مً الٟالخحن في ٢غي ؤهُا٦يتٗٞ ،ىضما ؾإ ٫ال٩اجب الٟالح ًٖ اإلادهى ٫ؤظابه الٟالح بـ "٢لضعوا"
َ
خاو ٫ال٩اجب جدليل ال٩لمت بىاء ٖلى ماحٗلمه مً مٗلىماث ّ
ّ
ونغٞيت في اإلاضعؾت ًٓٞ ،ال٩لمت مً ظظع "٢ى ،"٫ل ً٨ج َّربحن
هدىيت
ً
ً
في جهايت ألامغ ّ
ّ
التر٧ي "٢لضعم "٤الظر يٗجي "الخمل ؤو الغ "٘ٞملخ٣ا ٖغبياٞ ،ي٩ىن مٗجى ال٩لمت
ؤن الٟالح ؤصزل ٖلى اإلاهضع
ً
"خملىَا" .ويظ٦غ في َظا الهضص ّ
ؤن ؤَالي خلب ي٨ثرون مً اإلاؼط بحن اللٛخحن التر٦يت والٗغبيت في ؤزىاء خضيثهمٞ ،ي٣ىلىن مشال
"ما بجاليل" و "ما ب٣اعف" ؤر "ال ؤٖمل" و"ال ؤجضزل" مضزلحن خغّ ٝ
ّ 2
الىٟي ٖلى الٟٗل التر٧ي.
.2.5

العمطان

وج٣ضم للمضيىت.
جدضر ال٩اجب في مظ٦غاجه ًٖ ألاَميت الاؾتراجيجيت إلاى ٘٢واليت خلب ،وما ظلبه َظا اإلاى ٘٢مً زغ ٍاء
ٍ
َ
ً
ً
ً
ل٣ض ؤنبدذ مغ٦ؼا ججاعيا وممغا يغبِ الكغ ١بالٛغب٣ٞ ،ض َٖ َّرض ال٩اجب مضيىت خلب ؤًٞل مضيىت في ؾىعيتٞ ،هي مخٟى٢ت مً
ً
هاخيتي الٗمغان والثروة ٖلى ٧ل مً صمك ٤وبحروث .بال ؤن ال٩اجب عؤي ٖيبا في مضيىت خلب ،بال وَى ٖضم جىؾي٘ َظٍ اإلاضيىت،
ً
ً
ً
مدهىعة صازل ؤؾىاعَا ٞترة َىيلت مً الؼمً ،بلى ؤن ظاء الىالي ظميل باقا الظر ّ
ق ٤قاعٖا ظضيضا في الجهت
٣ٞض ب٣يذ
ً
ً
ّ
ّ
الٛغبيت مً اإلاضيىت ،وؤؾـ ّ
ّ
الجميليت ،وبجي ٞحها بيىجا و٢هىعا ٖلى الُغػ
ألاوعوبي ،ويغي ال٩اجب ؤن ؤلا٢امت في حي الجميلت
حي
والًي٣ت التي لم يعجبه ٖلى ما يبضو َغػ بىائها٣ٞ ،ض ٧ان ُ
ؤًٞل ؤل ٠مغة مً ؤلا٢امت في خاعاث اإلاضيىت ال٣ضيمت اإلاٛل٣ت ّ
َغػ
ً
مضٖاة الؾخٛغاب ال٩اجب ،خيض ي٣ى ٫في َظا الهضص " ّ
بن الىمِ اإلاٗماعر لبيىث اإلاضيىت عجيب،
بىاء البيىث في خلب ال٣ضيمت
ً
ّ
ٞهي ّ
مبييت بهىعة ال َجد ٟٔؾ٩اجها ال مً البرص واإلاُغ ً
واخض مجها يدىر في وؾُه ٞسخت
قخاء وال مً الخغاعة نيٟا ،ألن ٧ل ٍ
ً
3
(خىقا) م٨كىٞت مً ألاٖلى ال لؼوم لها"
.3

حلب في ضواًاث علي هماٌ

٦خب ٖلي ٦ما ٫عوايخحن جضوع ؤخضاثهما في واليت خلبَ ،ما"ألازخان" ،و"مٛامغة في الصخغاء" ،ؾىٖ ٠٣ىضَما الجٟهيل.
َّر
الكباب" ي٣ى ٫ال٩اجب َّر
ؤن
حٗخمض َاجان الغوايخان ال٣هحرجان ٖلى مكاَضاث ال٩اجب في مضيىت خلبٟٞ ،ي م٣ضمت ٦خابه "نٟدت
ً
ً
َاجحن الخ٩ايخحن خ٣ي٣يخانَّ ،ر
4
وؤن ؤخضاثهما ٢ض ظغث ؤمام ٖيييهٞ ،خإزغ ٦شحرا لضعظت ؤهه ؤخـ هٟؿه مجبرا ٖلى ٦خابتهما.

Ali Kemal,“Seyahat Hatıraları. Tunus Araplar ve Arapça ” İkdam, nr.1871, 819, Eylül 1899, s.3.
Ali Kemal, Ömrüm-Ali Kemal, s 201-202
ادلرجع السابق ص172 :
4
Ali Kemal, Bir Safha-ı Şebâb, İkdam Matbaası, Dersaadet 1329/1913,s.3
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.3.1

ألادخان

1894م في مضيىت خلب ،ووكغ ظؼء مجها في ظغيضة "م٨خب" في الٗام
اهخهى ال٩اجب مً ٦خابت َظٍ الغوايت في خؼيغان ٖام
1898م.
هٟؿه  ،وَبٗذ بك٩ل ٧امل ألو ٫مغة ٖام
- 3.1.1

ؤحسار الطواًت

1890م بحن مجمىٖت مً اإلاىْٟحن ألاجغا ،٥ومجمىٖت مً البٛايا ٢ضمً مً
جضعو ؤخضار الغوايت في مضيىت خلب ٖام
صمك ٤بلى خلب ،بياٞت بلى ٞخاجحن ٚحر مؿلمخحن حٗيكان في خلبٞ ،الغوايت حُٗي نىعة للخياة ؤلاظخماٖيت في خلب في ؤوازغ
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مً وظهت هٓغ ال٩اجب.
جبضؤ ؤخضار الغوايت ٖىضما يهاص ٝال٩اجب بُل الغوايت في ؤزىاء ججىله في ؤوؾ٘ قاعٕ في مضيىت خلبٞ ،خاجحن قابخحن
َما "ويىا" و "ؾلٟيا" ،وَما جخمكيان َىا ،٥وبضا لل٩اجب ؤجهما حٗيكان خياة ٦غيمت وؾٗيضة ،وال يٗىػَما شخيء .وبٗض ٞترة
وظحزة مً مغوع َاجحن الٟخاجحن ٚحر اإلاؿلمخحن جمغ في الكاعٕ هٟؿه ٢اٞلت ٢اصمت مً صمك ،٤يلٟذ اهدباٍ ال٩اجب في َظٍ ال٣اٞلت
ٞخاجان قابخان ؤعَ٣هما الؿٟغ ،بىٓغاتهما وضخ٩اتهماَ ،ما "قغيٟت" و"ػهىب" ،بضا لل٩اجب ؤجهما حٗيكان خياة نٗبت وٚحر
مؿخ٣يمت ،حٗ٣بهما بىٓغاجه لٟترة زم اههغ ٝبٗضَا بلى بيخه ،ل٨ىه ْل ي٨ٟغ في اإلاكهضيً اإلاخبايىحن اللظيً عآَما في قاعٕ اإلاضيىت.
بٗض ٞترة مً الؼمً ُيضعى ال٩اجب بلى خٟلت باليه ؤ٢يمذ في ؤخض بيخىث الخجاع ألاوعوبيحن اإلا٣يمحن في خلب ،في الخٟلت
يلخ٣ي بالٟخاجحن اللخحن قاَضَما ،وَما جخجزَان في الكاعٕ ،ويضوع خضيض بيىه وبيجهما ،ل ً٨الٟخاة ال٨بحرة "ويىا" ججظب اهدباَه
َ
ال٩اجب بالٟخاجحن
ؤ٦ثر مً ؤزتها الهٛحرةٞ ،حر٢و مٗها ،ويخدضر مٗها ختى ؾاٖاث الٟجغ ألاولى .ل٣ض ط٦غث َاجان الٟخاجان
ألازغجحن اللخحن ناصٞهما في اإلا٩ان والؼمان هٟؿه٣ٞ ،غع الؿااٖ ٫جهماٞ ،ظَب بلى نضي ٤له ي٣طخي ّ
ظل و٢خه في اللهى والؿ٨غ،
وؾإله ٖجهما ٞىظض ٖىضٍ مٗلىماث ٧اٞيه ٖجهما٦ ،ما جُىٕ نضي٣ه بةيهاله بلى اإلا٩ان الظر حؿ٨ىان ٞيه ،وطَب م٘ نضي٣ه
بٗض جغصص بلى بيتهما الظر ي ٘٣في ؤخياء اإلاضيىت ال٣ضيمت ،حٗغٖ ٝلحهما وٖلى ٖمتهما التي ٧اهذ حؿ ً٨مٗهما ،خيض جبحن لل٩اجب ؤن
ُع٢يت ٖمت الٟخاجحن ج٣ىم بدكٛيل ابىتي ؤزحها ػهىب وقغيٟت في الضٖاعة واللهى ،وؤن نضي٣ه يدب قغيٟت ،وؤن قغيٟت ؤ٦ثر قهغة
مً ؤزتها ػهىبٞ ،هي ٞخاة لٗىب ج٣ىم ب٩ل ما يم٨جها ال٣يام به لالي٣إ بالكباب في ٞسهاٖ ،لى الٗ٨ـ مجها ؤزتها ػهىب التي ال
جدب َظٍ ألاٖما ٫ل٨جها مغٚمت ٖلى ٗٞلها.
ال٩اجب الظر ٧ان يًٟل خًىع الخٟالث التي ي٣يمها ألاظاهب في خلب ويسخل ٠بلحها ،يٗىص ويلخ٣ي بىيىا وؾيلٟا في
ً
بخضي الخٟالث اإلا٣امت في بخضي ال٣ىهلياث ألاظىبيت ،جبحن له زال ٫الخٟلت ؤن ويىا ٢ض زُبذ وؾختزوط ٢غيبا ،يخإزغ مً
ؾمإ َظا الخبر.
جدبل قغيٟت مدبىبت نضي ٤ال٩اجب مً ؤخض ألاٚاواثٞ ،خسُِ ٖمتها ُع٢يت إلؾ٣اٍ الجىحنٞ ،خإحي بضايت حهىصيت ،جبضؤ
الضايت بالٗمل ٖلى بؾ٣اٍ الجىحن ،بٗض زالزت ؤيام مً اإلاداوالث الٟاقلت ،جىجر َّر
َّر
الضايت بةؾ٣اٍ الجىحن ،ل ً٨قغيٟت جهاب
ً
ً
ٖضص
بجزي ٠ياصر بلى وٞاتها .يكتر ٥ال٩اجب ونضي٣ه الظر خؼن خؼها قضيضا ل٣ٟض مدبىبخه في الجىاػة التي لم يكهضَا ؾىي ٍ
ً
ظضا مً الىاؽ ،وبٗض الاهتهاء مً مغاؾم َّر
الض ًٞفي اإلا٣برة التي ج ٘٣زاعط ؤؾىاع اإلاضيىت ال٣ضيمت ،يمغ ال٩اجب مً ؤمام
٢ليل
ٍ
ً
َّر
بخضي ال٨ىاجـ ٞحري الىاؽ مدخٟلحن بٗغؽ "ويىا" ٞيدؼن ٦شحرا.
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نضي ٤ال٩اجب وبٗض وٞاة قغيٟه يهاب باإلاغى ألهه يدىاو ٫ال٨دى ٫ب٨مياث ٦بحرة ،في يىم مً ألايام يظَب ال٩اجب
لؼياعجهٞ ،يجض ٖىضٍ مجمىٖت مً اإلاىْٟحن ألاجغا ٥يلٗبىن ال٣ماع ،يداو ٫مٛاصعة البيذ ل٨جهم يهغون ٖلى ب٣اثه لخىاو ٫الُٗام
مٗهم .وبٗض ؾاٖاث مً اللٗب جدضر ُمك٩لت ي٣غع اللٗبىن بٗضَا بجهاء اللٗبت ،ويبضئون بدىاو ٫اإلاكغوباث والُٗام ،وبٗض ؤن
ٖىص حهىصر ليٗؼ ٝلهم ،ل٨جهم ال يًٗهم ال ي٨خٟي بظلٞ ٪ي٣غع الظَاب بلى
يإزظ الؿ٨غ مجهم ٧ل مإزظ يغؾلىن لجلب ٖاػٍ ٝ
بخضي ؤما ً٦اللهى بدلب إل٦ما ٫ؾهغتهم َىا .٥نضي ٤ال٩اجب بٗض ٞترة ٢هحرة يهاب بالىَم ألامغ الظر ياصر به بلى الاهخداع.
في يىم مً ألايام ،وفي ؤزىاء مغوع ال٩اجب مً ؤمام ٢لٗت خلب يهاص ٝع٢يتٞ ،خُلب مىه ؤن يُٗحها ٖىىان بيخه ،زم
جؼوعٍ في اليىم الشاوي ،وجضٖىٍ لؼياعتها ،يلبي ال٩اجب الضٖىةٞ ،يظَب في اليىم الخالي بلى بيذ ع٢يتٞ ،حري ؤن ػهىب ٢ض ؤنيبذ
ً
بمغى ظٗلها جبضو يٗيٟت ظضا٢ ،ضم لل٩اجب اإلاكغوباث بٗضَا ظاء مجمىٖت مً الٗاػٞحن ،بضؤث ػهىب بالٗؼٖ ٝلى الٗىص م٘
ً
ً
الٗاػٞحن ،ل ً٨ؤخض الٗاػٞحن بضؤ بٛىاء ؤٚىيت جضوع ٧لماتها خى ٫قغيٟت ،ألامغ الظر ظٗل ػهىب جخإزغ ٦شحرا وجىٟجغ با٦يت،
ٞسغظذ مً الٛغ ٝخاملت ٦إؽ البحرة في يضَا لخجلـ في باخت البيذ ،ل ً٨بٗض ٞترة ؾم٘ ال٩اجب والظيً يجلؿىن مٗه في
الٛغٞت ؤهيجها ٞسغظىا لحروا ػهىب و٢ض ٦ؿغث ال٨إؽ وظغخذ يضَا مداولت الاهخداع ،وبٗض ؤن ؾاٖض ال٩اجب ع٢يت ٖلى عبِ
الجغح الظر ؤخضزخه ػهىب في يضَا ،ؤُٖى ع٢يت بٌٗ اإلاا ٫وٖاص بلى بيخه ليجض ٖلى م٨خبه صٖىة مىظه له مً والض ويىا وؾلٟيا
يضٖىٍ ٞحها لخًىع خٟل ػٞا ٝابيخه الهٛغي ؾلٟيا.
 - 3.1.1حلب في الطواًت
املجخمع الحلبي
- 3.1.1.1
في َظٍ الغوايت ال٣هحرة التي جضوع ظمي٘ ؤخضاثها في مضيىت خلب ي٣ضم ال٩اجب لىا زالزت َب٣اث اظخماٖيت حٗيل في
اإلاضيىت ،اإلاجمىٖت ألاولى جخمشل باإلاىْٟحن والخجاع ألاظاهب الظيً يٗكىن في خلب ،اإلاجمىٖت الشاهيت هي ظؼء مً الؿ٩ان
اإلادليحن الجاَلحن الظيً ي٣ىمىن بإٖما ٫ال ؤزال٢يت ،وؤما اإلاجخم٘ الشالض ٞهى مجمىٖت اإلاىْٟحن واإلاىٟيحن ألاجغا ٥الٛاع٢حن في
اللهى والؿ٨غ.
ال٩اجب ي٣اعن بك٩ل صاثم بحن اإلاجمىٖت ألاولى والشاهيتٞ ،هى ي٣اعن بحن ػهىب وقغيٟت مً ظهت ،وويىا وؾلٟيا مً ظهت
ً
ً
ً
ً
ؤزغيٞ ،كغيٟت وؤزتها حٗيكان في وؾِ يسخل ٠جماما ًٖ الىؾِ الظر حٗيل ٞيه ويىا وؤزتها اظخماٖيا وم٩اهيا وز٣اٞيا.
 - 3.1.1.1.1الؼيان املحلُىن
قغيٟت وؤزتها حٗيكان خياة نٗبت و ٢ظعة٣ٞ ،ض جىفي والضاَما ،وَما في ؾً نٛحرة ،ووكإجا في ٦ىٖ ٠متهما ع٢يت التي
ً
٧اهذ جؼاو ٫ؤٖماال ال ؤزال٢يت في صمك ،٤ل٨جها بٗض ؤن قازذ بضؤث بدكٛيل الٟخاجحن الهٛحرجحن .ع٢يت َمها ألا٦بر ظم٘ اإلاا٫
بإر وؾيلت ،ال حهمها صخت ؤو ؾمٗت ابىتي ؤزحها٦ ،ما َّرؤجها جخٓاَغ َّر
بالخضيًٞ ،هي جغجضر الدجاب ،وجدمل ؾبدت في يضَا٦ ،ما ؤجها
ً
جاصر الهالة ؤخياها .مً اإلاالخٔ ؤن َظٍ الصخهياث ظاَلت لم جىل ؤر خٔ مً الٗلم ؤو الش٣اٞت.
ٖلى َامل َظٍ الصخهياث الشالزت جىظض بٌٗ الصخهياث الشاهىيت التي جيخمي للمجخم٘ اإلادلي .مً َظٍ
الصخهياث شخهياث حهىصيت ،مً مشل الضايت وٖاػ ٝالٗىص .مً اإلاالخٔ ؤن الصخهيت الحهىصيت في الغوايت ؾلبيت ؤيًا،
وجخه ٠بهٟاث ؾيئت ،وج٣ىم بإٖما ٫بؿيُت ؤو ٚحر ٢اهىهيت.
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 - 3.1.1.1.2ألاظاهب
ؤما الٟخاجان ألاظىبيخان ٞهما شخهيخان بيجابيخانٖ ،لى الٗ٨ـ مً قغيٟت وػهىب ويىا وؤزتها حٗيكان خياة مغٞهت
وؾٗيضةٞ ،هما جدبان اإلاىؾي٣ى ،وحٗؼٞان ٖلى البياهى ،وجدًغان الخٟالث التي ج٣ام في ال٣ىهلياث ،ؤو التي ي٣يمها الخجاع
ً
ألاظاهب في خلب ،جدبان ألاصب وال٣غاءة ٦شحرا ،وَما مشٟ٣خان جخدضزان في مىايي٘ جخٗل ٤باألصب ،جخجزَان في قىاعٕ خلب،
وج٣ىمان بالخجى ٫في الغيٖ ٠لى الخيل ،بازخهاع َما ال جىاظهان ؤر مهاٖب في الخياة.
 - 3.1.1.1.3املىظـىن ألاجطان
ل٣ض ٢ضم ال٩اجب اإلاىْٟحن واإلاىٟيحن في خلب بهىعة ؾلبيت في الغوايتٞ ،هىالء يخمخمىن بهٟاث ؾيئتٞ .هم مىٛمؿىن
في اللهى ،يً٣ىن ظل و٢تهم في ؤما ً٦الدؿليت ولٗب ال٣ماع ،وبؿبب جىاولهم لل٨دى ،٫ولٗبهم لل٣ماع يٗاهىن مً مكا٧ل
ً
ب٢خهاصيتٞ ،غواجبهم ال جٟ٨حهم ،وفي بٌٗ ألاخيان يإزظون صيىها مً الىاؽ ل٨جهم ال يؿخُيٗىن بيٟاءَا بل ويخظمغون مً
مُالبت ؤصخاب الضيىن لهم.
- 3.1.1.2

امليان

ً
ً
ال٩اجب ي٣ضم لىا في الغوايت م٩اهيحن مسخلٟحن جماما في مضيىت واخضة٧،ل م٩ان يسخل ٠جماما ًٖ اإلا٩ان ألازغي ،اإلا٩ان
ألاوَ ٫ى اإلا٩ان الظر حٗيل ٞيه ع٢يت وابىتي ؤزحها ،يخمشل في الخاعاث الًي٣ت واإلاخٗغظت صازل ؤؾىاع اإلاضيىت ال٣ضيمتَ ،ظٍ
الخاعاث ٚحر هٓيٟت ،قىاعٖها وؤعنٟتها مليئت بدٟغ الهغ ٝالهخي ،وؤ٧ىام الدجاعة ،وٚاع٢ت في الٓالم الضامـ ،بيىتها نٛحرة
ً
ومداَت بجضعان ليـ لها هىاٞظ ؤو قغٞاثٞ ،البيذ الظر حؿ٨ىه ع٢يت ؤقبه ما ي٩ىن بالؿغصاب ٞيه خىف نٛحر ظضا .ؤما
اإلا٩ان الظر حٗيل ٞيه ويىا وؤزتها ٞيخمشل باألخياء التي ج ٘٣زاعط الؿىع ،البيىث ٞحها واؾٗت ولها قغٞاث٦ ،ما ؤجها مداَت
باألشجاعٞ ،البىاء الظر ج٣ام في الخٟالث ألاؾبىٖيت ،بىاء ٢اٖاجه ٦شحرة ،وواؾٗت لها هىاٞظ وقغٞاث واؾٗت مداَت باألشجاع
ال٨بحرة.
يٟهم مً ٦الم ال٩اجب ؤن خلب ٧اهذ حعج بمغا٦ؼ الدؿليت واللهى التي ج٣ضم زضماتها للغاٚبحن بها ختى ؾاٖاث مخإزغة
مً الليلٞ ،باإلياٞت بلى ؤم٩ان الدؿليت والخٟالث التي ي٣يمها ألاظاهب في خلب يم ً٨ؤن هًيَ ٠ظا الخىاع الظر صاع بحن ازىحن
مً اإلاىْٟحن ألاجغا٧ ٥اها يغٚبان في الظَاب بلى ؤخض ؤما ً٦اللهى:
ً
" -الؿاٖت ج٣ترب مً الغابٗت نباخا
1

ال يؼاَ ٫ىا ٥و٢ذَ ،ىا ٥و٢ذ ،ؤوال هظَب بلى (ع٢ىف) بطا لم هجضَا هظَب بلى (ؾلىم) زاع٢ت خلب زاع٢ت".- 3.1.1.3

الشلاؿاث والعازاث

ً
ً
يجض ال٣اعت للغوايت هٟؿه ؤمام مجخمٗحن مسخلٟحن ز٣اٞيا جماما ،يخجلى َظا الازخال ٝفي اللباؽ وألاصواث اإلاىؾي٣يت
ً
والدؿليتٞ ،غ٢يت وابيخا ؤزحها يغجضيً ُٚاء الغؤؽ واإلاالءة ،ؤما ويىا وؤزتها ٞترجضيان ؤزىابا ملىهت نٟغاء وخمغاء بياٞت ٢بٗاث.
مً اإلاالخٔ ؤن الخٟالث الهٛحرة التي ج٣ام في بيذ ع٢يت يٗؼٞ ٝحها ٖلى الٗىص والؼيل بياٞت بلى الُبلت الهٛحرة ،وهي آآلث
قغ٢يت .ؤما الخٟالث التي جدًغَا ويىا وؤزتها ٞيٗؼٞ ٝحها ٖلى آلاآلث اإلاىؾي٣يت الٛغبيت مً مشل البياهى وال٣يشاع اإلاىضوليىا،
ٔ ادلرجع السابق ،صٜٓ :
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ويٛجى ٞحها بالٟغوؿيت واليىهاهيت بياٞت بلى الٗغبيت .والوؿجى ؤن هظ٦غ ؤن ػهىب ٖاػٞت ممخاػة ٖلى الٗىص ،ؤما ويىا ٞهي ٖاػٞت
ماَغة ٖلى البياهى.
ل٣ض جدضر ال٩اجب في الغوايت ًٖ بٌٗ الٗاصاث الؿاثضة في اإلاضيىت في طل ٪الى٢ذٞ .مً طل ٪خضيشه ًٖ خٟلت الباليه
التي ؤ٢يمذ في بيىث ؤخض الخجاع ألاظاهب في خلبَ ،ظٍ الخٟلت ؤقبه ماج٩ىن بالخٟالث التي ج٣ام في ؤوعوبت و٢خئظ ،خيض يكتر٥
ٞحها الغظا ٫واليؿاء ،ويغ٢و اإلاضٖىن ع٢هاث "والـ" و"٢اصعيل" ٖلى وٛماث البياهى ،جخسلل َظٍ الغ٢هاث ٞتراث اؾتراخت
للُٗام والكغاب وجباص ٫ؤَغا ٝالخضيض.
ً
ً
ومجها ؤيًا الاظخمإ الظر ٧ان ي٣ام نيٟا ببىاء بخضي ال٣ىهلياث ألاظىبيت الٟازغة الىاٗ٢ت زاعط ؤؾىاع اإلاضيىت
ال٣ضيمت واإلاداَت باألشجاع ال٨بحرة ٟٞ ،ي َظٍ ال٣ىهليت يجخم٘ الغظا ٫واليؿاء مغة ٧ل ؤؾبىٕ بٗض الٓهغ في اظخمإ ؤقبه ما
ي٩ىن بدٟلت يٗؼٞ ٝحها ٖلى البياهى وال٣يشاعة ،ويٛجى ٞحها بالٗغبيت واليىهاهيت والٟغوؿيت ،ومٗٓم عواص َظٍ الاظخماٖاث مً
اليؿاء.
ظى مً اإلاغح وحؿليت الًيى٦ .ٝظلٖ ٪اصة
ومً الٗاصاث التي ط٦غَا ال٩اجب ظلب الٗاػٞحن واإلاٛىحن بلى البيىث لخلٍ ٤
اجبإ الجىاثغٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن قغيٟت ٞخاة ليـ لها ؤر ؤ٢غباء في اإلاضيىت بال ؤن بٌٗ الىاؽ مً الاج٣ياء قاع٧ىا في خمل
الجىاػة ،والهالة ٖلحها ،عٚم ؤجهم اليٗغٞىجها.
.3.2

مؼامطة في الصحطاء

1898م ،زم
1895م في مضيىت خلب ،ووكغث ؤظؼ ًاء في ظغيضة "زغوث" ٖام
اهخهى ال٩اجب مً ٦خابت َظٍ الغوايت في ٖام
ُ
1899م .جضوع ؤخضار الغوايت خىٞ ٫خاة بؾُىبىليت اؾمها سخغ ،ايُغث
َبٗذ في الٗام هٟؿه  ،وجغظمذ بلى الٟغوؿيت ٖام
للؿٟغ م٘ ولضَا الظر هٟي بلى مضيىت جضمغ التي ٧اهذ جابٗت لىاليت خلب آهظا ،٥نغح ال٩اجب في م٣ضمت الغوايت ؤهه عؤي سخغ
وؤن ؤخضار الغوايت خ٣ي٣ت وبن ٧ان ٞحها شخيء مً الخيا.٫
 -3.2.1ؤحسار الطواًت
جبضؤ ؤخضار الغوايت م٘ ونى ٫سخغ وػوظت ؤبحها نٟىث بلى ميىاء اؾ٨ىضعون ٢اصمخحن ٖلى متن بازغة مً بؾُىبى٫
ّ
ً
للخا ١بهبخي ؤٞىضر الظر ٖحن مضيغا إلاملخت جضمغ.
سخغ ٞخاة في الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمغَا ،ولضث في بؾُىبى ٫ؤلخد٣ذ بم٨خب حٗليم الٟخياث في اؾُىبى ،٫حٗغٞذ
ٖلى مجمىٖت مً الٟخياث في اإلا٨خب ،وؤنبذ ٖىضَا نضي٣اث ،ماث والضٍ سخغ وهي في ؾً نٛحرة ٖلى بزغَا جؼوط والضَا
ً
بهٟىث الٟخاة الكابت التي ٧اهذ حٗمل في بيتهم .سخغ جدب عٞي٣اتها ومضيىت بؾُىبى٦ ٫شحرا ،بال ؤجها جًُغ إلاٛاصعة بؾُىبى٫
بؿبب حٗحن والضَا في مضيىت جضمغ.
نبخي ؤٞىضر عظل في الخامؿت والخمؿحن مً الٗمغ ،مهمل لٗمله ،ألامغ الظر ؤصي بلى حٗييىه في جضمغ بٗض مدا٦مت
ً
صامذ ؾىىاث .نبخي ؤٞىضر يدب ػوظخه الكابت ٦ثرا ،ل٨ىه لم ي ً٨ي٨ترث بإمغ ابيخه سخغ وؤزتها الهٛغي هىبغٖ .ىضما ونلذ
ٖاثلت نبخي ؤٞىضر بلى ميىاء بؾ٨ىضعون ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ي٩ىن باهخٓاعَا عظل ؤعؾله نبخي ؤٞىضر النُدابهما بلى خلب،
ومجها بلى جضمغ .وإلاا ؤن الغظل لم يدًغ ايُغث الٗاثلت للظَاب م٘ ٖاثلت بؾُىبىليت ٢اصمت بلى خلب ،يٗخ٣ض ؤن َظٍ الٗاثلت
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هي ٖاثلت ،خيض ب٣يذ ٖاثلت نبخي ؤٞىضر في خلب ّ
ٖضة ؤيام ،ؤ٢امذ زاللها في مجز ٫الٗاثلت الاؾُىبىليت في خلب٢ ،بل ؤن ج٨مل
َغي٣ها بلى جضمغ.
في البضايت سخغ قٗغث باإلالل الًي ٤مً َظا الؿٟغ٦ ،ما ؤجها لم جدب َبيٗت البالص الصخغاويت ،وال ؤزاع مضيىت جضمغ
التي ٧اهذ جًٓ ؤجها ؾخ٩ىن ظميلت وممخٗت ،ألجها ٧اهذ ٢ض ٢غؤث م٣الت خىلهاٞ ،األوعوبيىن يُٗ٣ىن اإلاؿاٞاث الكاؾٗت لغئيت
َظٍ ألازاع ال٣ضيمت .سخغ ٧اهذ حٗيل مىٗؼلت ًٖ مديُها٦ ،ما ٧اهذ ػوظت ؤبحها ج٨غَها ،لظل٧ ٪اهذ ج٣طخي ظل و٢تها بغ٣ٞت
ؤزتها الهٛغي "هىبغ" بحن ؤزاع اإلاضيىت ال٣ضيمت التي بضؤث جدبها ،ل٣ض ٧اهذ هىبغ طاث الخمـ ؾىىاث نضي٣ت سخغ الىخيضة ،بال
ؤجها جهاب بمغى ياصر بلى وٞاتهاٞ ،خب٣ى سخغ وخيضة في الصخغاء ال يىظض ما يؿلحها ؾىي الغؾاثل التي ٧اهذ جدباصلها م٘
نضي٣تها زحريت.
بٗض ٞترة مً الؼمً يٗحن في اإلاملخت ٧اجب اؾمه عظب ؤٞىضر ،وَى قاب جغ٧ي وؾيم ،ل٣ض ؤخبخه سخغ ٖىضما ؾمٗذ
ً
ٖىه ،ختى ٢بل ؤن جغاٍ ،وبضؤث جيسج ؤخالم الؼواط مً َظا الكاب الىؾيم ،عظب ؤٞىضر ؤيًا لم ي ً٨يسٟي عٚبخه في الؼواط
مً سخغ ،ول ً٨في بخضي الليالي ٖىضما ٧ان عظب ؤٞىضر يؿ٨غ م٘ مدمض عثيـ الخغاؽ في اإلاملخت بضؤ يخ٩لم ب٨الم ؾحئ يىم
ًٖ زؿاؾخهٞ ،الغظل لم ي ً٨لي٨خٟى بالخضيض ًٖ سخغ ،بل ؤٞصر ًٖ عٚباجه خى ٫نٟىث ػوظت نبخي ؤٞىضر ،ألامغ الظر
ً
ؤًٚب مدمض ،وظٗله يجهاٖ ٫ليه يغبا ،ألامغ الظر ؤصي بلى اظخمإ ٧ل مً في اإلاملخت .وَ٨ظا ْهغ وظه عظب ؤٞىضر الخ٣ي٣ي
ؤمام الجمي٘ .وبٗض ؤيام ظاءث عؾالت مً صمك ٤بلى نبخي ؤٞىضر جُلب مىه ؤن يغؾل ال٩اجب ألزظ ػوظخه التي جغ٦ها في صمك٤
لىخضَا ،خيض بضؤث ألاقاٖاث الؿيئت جىدكغ خىلها.
سخغ ؤنيبذ بسيبت ؤمل ٦بحرة بٗض َظٍ الخاصزت٣ٞ ،ض بلٛذ الٗكغيً مً ٖمغَا ولم جتزوط٦ ،ما ػاصث مًاي٣اث
ػوظت ؤبحها التي ٧اهذ جغيض ؤن جخسلو مجها٩ٞ ،ان جُلب مً ػوظها بك٩ل صاثم ؤن يؼوط سخغ ،بذجت ؤجها ٢ض ٦برث .وبٗض ٞترة
ً
وظحزة يإحي مضيغ هاخيت ظضيض بلى جضمغ م٘ ٖاثلخه ،ابً مضيغ الىاخيت الجضيض قاب في الٗكغيىاث مً ٖمغٍ ،ل٨ىه لم ي ً٨وؾيما
ً
ؤبضاَ ،لب يض سخغ ٞىا٣ٞذ ٖلى الؼواط مىه ،بؿبب الًٛىٍ اإلاتزايضة ٖلحها مً ٢بل ؤبحها اإلاغيٌ وػوظخه .جم جدضيض مىٖض
الؼواط ل ً٨مً خؿً خٔ سخغ ،وبؿبب الٓغو ٝالصخغاويت ْهغث ؤٖغاى مغى الٟغهٖ ٪لى الكاب الظر ٧ان يسٟي
بنابخه بهظا اإلاغى اإلاٗضرٞ ،إبُل الؼواط.
وبؿبب بلخاح نٟىث في جؼوط سخغ ٢غع نبخي ؤٞىضر ؤن يهُدب ابيخه بلى مغ٦ؼ اللىاء صيغ الؼوع ٖله يؿخُي٘ ؤن
ً
يؼوظها إلاىْ ٠مً اإلاىْٟحن َىا .٥قٗغ سخغ بدؼن قضيض ظضا ،ألن والضَا يغيض الخسلو مجها ،وجؼوظها ألر شخو ٧ان،
٨ٞخبذ له عؾالت نٛحرة مٟاصَا ؤهه ؤبىَا وؤن مً واظبها بَاٖخه ،ل٨جها ال حؿخُي٘ ؤن حؿخىٖب ؤن والضَا الظر حٗب في جغبيتها
يؼوظها بهظٍ الُغي٣ت لغظل ال يٗغٞه في م٩ان ال يٗغٞه.
ً
ع٢ ١لب نبخي ؤٞىضر خيىما ٢غؤ الغؾالت ،وب٩ى ٢ليال ،ل ً٨انغاع ػوظخه ،وهجغَا له يغٚماهه ٖلى َظا الٟٗل ،ومً
خؿً خٔ سخغ عًٞذ ؤلاظاػة التي ج٣ضم بها نبخي ؤٞىضر ل٩ي يإزظ ابيخه بلى صيغ الؼوع ل٩ىهه َلب الاظاػة في مىؾم ٖمل
اإلاملخت.
سخغ ٧اهذ ج٣طخي ظل و٢تها بحن ؤزاع مضيىت جضمغ ال٣ضيمت ؤو جهٗض بلى ؤخض الخال ٫اإلاديُت بها جخإمل ٖالم الصخغاء
مً خىلها ،وفي ؤخض ألايام ايُغث للٗىصة بلى البيذ بٗض زغوظها مىه بغب٘ ؾاٖت بؿبب خغاعة الجى ،ول٨جها ٖىضما ٖاصث بلى
ً
ً
البيذٞ ،ىظضث باب البيذ مٟخىخاٞ ،دؿللذ بلى ٚغٞتها ،ل٨جها ؾمٗذ نىجا في البيذٞ ،ىٓغث مً ق ٤البابٞ ،غؤث "خؿً"
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ؤخض خغاؽ اإلاملخت يسغط مً ٚغٞت نٟىث ،لم ج٨ض جهض ١ما عؤث٣ٞ ،ض ؤنيبذ بهضمت ظٗلتها جب٣ى في ٚغٞتها َىا ٫اليىم،
وهي ج٨ٟغ ٞيما ؾخٟٗل ،في الجهايت ٢غعث الؿ٩ىث ،ألن ؤباَا لً يهض٢ها ،وختى لى نض٢ها الٞاثضة مً طل ،٪بل ٖلى الٗ٨ـ بن
َظا الخبر ٢ض يؿبب وٞاة والضَا اإلاغيٌ ،ل٨جها ٢غعث ؤن ال جسغط مً البيذ في ٞترة جىاظض والضَا في الٗمل.
في يىم مً ألايام زغظذ سخغ بلى ؤزاع اإلاضيىت ،وبيىما هي ٚاع٢ت في جإمالتها ْهغ ؤمامها ٞجإة مجمىٖت مً البضو
ً
يخ٣ضمهم قاب وؾيم ،جٟاظإ بضوعٍ ؤيًا بغئيت سخغ .جهًذ سخغ مً م٩اجها ،وٚاصعث اإلا٩ان ،ل ً٨زيا ٫الكاب لم يٟاع٢ها
لخٓت واخضة َىا ٫جل ٪الليلت.
في اليىم الخالي ظاء مضيغ الىاخيت لحز ٝالبكغي لهبخي ؤٞىضر ،ل٣ض َلب مً الكيش ؾُٗان ؤن يُلب يض سخغ البىه
ً
هبهان الظر عؤَا ظالؿت في مضيىت جضمغ ال٣ضيمت ،وؤزبرٍ بإن الكيش ؾُٗان ؾيض ٘ٞله 200لحرة مهغا لسخغ .سخغ عًٞذ َظا
ً
ً
ألامغ عًٞا مُل٣ا٨ٞ ،ي ٠لٟخاة وكإث في بؾُىبى ٫ؤن حٗيل م٘ البضو في وؾِ الصخغاء .ل ً٨والضَا ؤُٖاَا مهلت للخ٨ٟحر
ً
ختى نباح اليىم الخاليْ ،لذ سخغ ج٨ٟغ َىا ٫اليىم بظل ٪الكاب البضور ،و٨ٞغث ؤيًا بىيٗها في البيذ الظر خىلخه ػوظذ
ؤبحها بلى جخيم ال يُا ،١وفي خا ٫ػميالتها في الضعاؾت الالحي جؼوظً في بؾُىبى ٫بـإػواط في مىخهى الؿىء والاهدُاٍ٣ٞ .غعث
ال٣بى ٫بالٗيل م٘ َظا الكاب البضور الكهم في وؾِ الصخغاء ،وهجغث ٖالم اإلاضيىت بلى ألابض.
بٗض عخيل سخغ م٘ ػوظها البضور ًٖ جضمغ حٗغى والضَا لهضمت ٦بحرة ؤصث لىٞاجه خيىما عؤي خاعؽ اإلاملخت في بيخه
م٘ ػوظخه التي َغبذ م٘ خاعؽ اإلاملخت خؿً بلى صمك ٤بزغ وٞاة ػوظها.
 -3.2.2امليان
جضوع ؤخضار الغوايت في بؾُىبى ،٫وفي جضمغ الخابٗت لىاليت خلب ،وفي الُغي ٤بحن َظيً اإلا٩اهحن .اإلا٩ان ألاو٫
بؾُىبى ٫اإلا٩ان الظر ولضث وٖاقذ ٞيه سخغ م٘ ٖاثلتها ،لهظا اإلا٩ان م٩اهت زانت في هٟـ سخغٞ ،ةؾُىبى ٫هي الىًَ الظر
يدىر ط٦غياث الُٟىلت بلى ظاهب ظماله الُبيعيٚ ،اصعث سخغ َظا اإلا٩ان الجميل م٨غَت للخا ١بإبحها اإلاىٟي في وؾِ
الصخغاء .لَ ً٨ظا اإلا٩ان ما يلبض ؤن ي٣ٟض بغي٣ه في ٖيجي سخغ بؿبب ما ٧ان يهلها مً ؤزباع مىه مً ظهت ،وبؿبب الصخغاء
التي بضؤث جدبها ،وحٗخاص ٖلى الخياة ٞحها .بؾُىبىٖ ٫لى الغٚم مً ظمالها الُبيعي باجذ مىًَ الٟاؾضيً واإلاىدُحن مً الغظا٫
باليؿبت لسخغ.
ً
ً
ؤما اإلا٩ان الشاوي ٞهى الصخغاء التي ي٣ضم لىا ال٩اجب لها جهىيغا ص٢ي٣ا ه٣خُ ٠مىه َظٍ اإلا ُ٘٣الظر يهىع مىُ٣ت
جضمغ.
"واص الجهايت له ،يجغر في وؾُه ظضو ٫ماء بهضوء ،ازًغث ألاعى ٖلى َغٞيه ،ختى ؤن بٌٗ الؼَىع الىاصعة الهٟغاء
ً
ُ
بضث ٖلى ألاَغا .ٝحؿحر ُٗ٢ان الجما ٫في جهايت َظٍ الىاصر ؤٞىاظا .بطا هٓغ بلى الخيام واليؿاء التي ٞى٢ها ،والخيل والغظا٫
1
الظيً يديُىن بها جبضو ٦بلض ٦بحر يؿحر"...

ٔ ادلرجع السابق صٔٛٙ-ٔٛ٘ :
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لٗل ؤ٦ثر شخيء اؾترعى اهدباٍ سخغ ليالي الهي ٠اإلا٣مغة الؿا٦ىت التي اليٗ٨غ نٟىَا شخيء ،خيض ٧اهذ جهٗض بلى
ًَبت بال٣غب مً آزاع جضمغ لخخإمل َظا مىٓغ الؿماء والىجىم الجميل الظر ٢الذ ٖىه في عؾالت ٦خبتها بلى نضي٣تها في
1
بؾُىبى ٫ؤهه ؤظمل ما في بالص الٗغب.
ً
ل٣ض بضث الصخغاء في َظٍ الغوايت م٩اها يؿ٨ىه الُيبىن والكغٞاء ،ليـ ٞيه م٩ان للٟاؾضيً واإلاىدُحن ،بلى ظاهب
ً
ً
طل ٪بضث الصخغاء لٛؼا وؾغا يغيض ال٩اجب ؤن ي٨دك ٠ؤقياء ظضيضة ٖىه.
 -3.2.3البسو والبازًت
مً الُبيعي ؤن ي٩ىن للبضو والباصيت م٩ان مغ٦ؼر في عوايت جضوع ؤخضاثها في باصيت واليت خلب ،ل٣ض عؾم ال٩اجب في َظٍ
الغوايت نىعة بيجابيت للبضو ولخياة الصخغاءٞ ،البضو في الغوايت يخمحزون بهٟاث ظيضة ،وؤزال ١خميضةٞ .هم هجباء وؤٖٟاء
وقغٞاء اليٟٗلىن ألاٗٞا ٫ال٣بيدت ،يىُ٣ىن بالهضٖ ،١الوة ٖلى طل ٪وظىَم ،وؤظؿامهم ظميلتٞ .هظٍ الهٟاث الخميضة
ظٗلذ سخغ جدبهم ،وجميل بلحهم ،وجخدضر ٖجهم في الغؾاثل التي ٧اهذ جبٗض بها بلى نضي٣تها اإلا٣يمت في بؾُىبىٟٞ ،٫ي بخضي
جل ٪الغؾاثل جخدضر لهضي٣اتها ًٖ ظماٞ ٫خاة بضويت عؤتها في جضمغ .وفي عؾالت ؤزغي جدضزذ ًٖ قهامت البضو ،واخترامهم
لآلزغيً .وفي م٩ان آزغ مً الغوايت يخدضر ال٩اجب ًٖ وؾامت الكاب البضور الظر عؤجه سخغ ؤزىاء وظىصَا في مضيىت جضمغ
ال٣ضيمتٞ ،هىعة َظا الكاب الىؾيم الطخى ٥طو الٗيىحن الؿىصاوجحن ،والغمىف الُىيلت لم جٟاع ١طًَ سخغ َىا ٫اليىم.
ل٣ض ؤقاع ال٩اجب بلى الٛجى اإلااصر الظر يخمحز به ػٖماء ال٣باثل البضويتٗٞ ،ىضما َلب الكيش ؾُٗان سخغ ػوظت
ً
ً
ً
البىه ،شج٘ مضيغ الىاخيت نبخي ؤٞىضر ٖلى ٢بىَ ٫لب الؼواط مكحرا بلى ؤن الكيش ٚجي ظضا ،وؾيُٗي لهبخي ؤٞىضر مبلٛا
ً
٦بحرا مً اإلاا٦ ٫ما ؤن سخغ ؾى ٝحٗيل في بدبىخت مً الٗيل َىا ٫خياتها.
ً
ل٣ض ًٞل ال٩اجب البضو ٖلى اإلاىْٟحن ألاجغا ٥طور ألازال ١الؿيئت في ؤ٦ثر مً مىي٘ في الغوايت٨ٞ ،شحرا ما يجغر
ال٩اجب ٖلى لؿان شخهياجه م٣اعهت بحن البضو واإلاىْٟحن ألاجغا ٥في اإلاملخت ،ويسلو بلى ؤن البضو ال يم ً٨ؤن جىظض ٞحهم
الهٟاث ال٣بيدت اإلاؿدكغيت في اإلاىْٟحن ألاجغا ٥مشل الضهاءة و٢لت الكغٞ ،ٝم٩ان َظٍ الهٟاث الؿلبيت جىظض نٟاث
بيجابيت ،مشل الؿماخت والصجاٖت والهٟاء.
الخاجمت
ل٣ض جىاو ٫ألاصباء ألاجغا ٥خلب في عواياتهم ومظ٦غاتهمٞ ،خدضزىا ًٖ جل ٪الىاليت ،مبرػيً ؤَم ظىاهبها وزهاثهها.
ّ
ّ
ّ
ومً َاالء ألاصباء ٖلي ٦ما ٫الظر ٢ضم في آزاعٍ لل٣اعت
والاظخماٖيت
الؿياؾيت
التر٧ي نىعة ًٖ واليت خلب حٗ٨ـ الخياة
ّ
ّ
والش٣اٞيت ٞحها في الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ.
والا٢خهاصيت
ً
ل٣ض لٟذ الخىىٕ الش٣افي في خلب اهدباٍ ال٩اجب واوٗ٨ـ طل ٪في ٦خبهٞ ،بضث خلب ٞحها م٩اها مخٗضص الش٣اٞاث،
ً
َ
وألاٖغا ،١وألاصيان ،ج َخالقى ٞيه الش٣اٞاث اإلاسخلٟت ،وجخٗايل ظىبا بلى ظىب ،خيض يٗيل ٞحها اإلاؿلمىن واإلاؿيديىن والحهىص
والٗغب والتر ٥وألاعمً وألاظاهب.

ٔ ادلرجع السابق صٔٔٗ :
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٦ما بضث خلب مىٟى للمٗاعيحن للؿلُت واإلاهملحن ألٖمالهم مً ألاجغا ،٥خيض ي٨ثر ٞحها اإلاىٟيىن مً مغ٦ؼ الضولت
الٗشماهيت ،وال ٚغابت في طل ،٪ألن ال٩اجب ٖاف في ٞترة ٧اهذ ٞحها ؾياؾت الىٟي ُم َّر
٦بحر ،و٧اهذ خلب مً ؤَم اإلاىافي
ُب٣ت
ٍ
بك٩ل ٍ
ً
باليؿبت لؤلجغ .٥ؤما اإلاىٟيىن بلى خلب ٣ٞض ٧ان مٗٓمهم ؤشخانا ؾلبيحن.
ً
بن الخىىٕ الش٣افي في اإلاضيىت ،واؾخُ٣ابها ألاظاهب مً ٧ل ؤهداء الٗالم ،بياٞت بلى ٧ىجها مغ٦ؼا للمىٟحن ألاجغا ٥ظٗل
مغا٦ؼ الدؿليت واللهى ٞحها ٦شحرة٣ٞ ،ض بضث خلب في آزاع ال٩اجب مضيىت حعج بإما ً٦اللهى والدؿليت اإلاخىىٖتٟٞ ،حها ج٣يم
ال٣ىهلياث ألاظىبيت ،والخجاع ألاظاهب الخٟالث ألاؾبىٖيت ،بياٞت ألما ً٦الدؿليت واللهى التي يغجاصَا اإلاىٟيىن مً ألاجغا،٥
والؿ٩ان اإلادليىن.
َّر
وؤخب الخياة ٞحها ،ؾ٩اجها اإلادليىن بؿُاء ،وألاظاهب ٞحها ؤزغياء يٗيكىن في ٢هىع ٖاليت
خلب ٖلي ٦ما ٫التي ؤخبها
مداَت باألشجاع ،و٣ٞغائَا يٗيكىن في بيىث نٛحرة ج ٘٣صازل الؿىع ،ؤما البضو الظيً بٗيكىن في باصيتها ٞهم هجياء يخمخٗىن
َ
ُ
بجما ٫زل٣ي وزل٣ي.
امللازض واملطاظع:
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ػُمُاء البحط وبًحاء الخىطاض كطاءة في (مسًح الظل العالي ) للـاعط محمىز زضوَف
ألاػخاشة  :عاًب ؿاًمت العهطاء ً /البت زهخىضاه /ظامعت جبؼت  /الجعائط
امللخم:
حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى الى٢ىٖ ٝلى جغنض ؾيمياء ٖالمت "البحط" في " ملحمت مسًح الظل العالي" للـاعط محمىز
زضوَف  ،خيض ّ
يٗض الخىطاض بظل ٪بدشا ًٖ اإلاهاصع ّ
اإلا٩ىهت لىو ال٣هيضة ظماليا  ،و٨ٞغيا ًٖ َغي ٤ال٣بٌ ٖلى ؤَم
ؤلاخاالث ال٣ابٗت في اإلالخمت الكٗغيت إلاا ٞحها مً ؾغص جاعيخي  ،وما جدمله مً نغإ بحن ؤها اإلا٣اوم الباؾل والهامض ،و دط
اإلاؿدبض اإلاماعؽ ل٩ل ؤهىإ ال٣م٘ .و٢ض ّ
جم اٖخماص الؼُمُاء بىنٟها بظغاءا لل٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع صٞيىت يغيض الكاٖغ البىح
ّ
بها ٖبر ج٨غاع ٖالمت " البحط " الهاوٗت في ٧ل مغة مٟاع٢ت ؤؾٟغث ًٖ اقخٛاّ ٫
خضة الهغإ ال٣اثم في م٩ان ق٩ل باعة
ّ
ّ
الخدى ٫إلاا زلضٍ مً ؤخضار صعاميت
اليلماث املـخاحُت  :البحط  ،ملحمت  ،الخىطاض ،الؼُمُاء.
امللسمت
ّ
يٗض الكٗغ الخضيض واإلاٗانغ جغظمان ٨ٞغ الكاٖغ في ٢الب ٞجي ظميل بط ّ
يٗبر ٞيه ًٖ مىاٟ٢ه  ،ويٟصر
ُ ُ
بلٛخه ًٖ زلجاجه وم٨ىىهاجه ،ويهحر الىو الكٗغر مخىٟؿا وعوخا جبض للمخل٣ي ٖبر مجمىٖت ال٩لماث ؤو
الجمل اإلاترابُت مً خيض اإلاٗجى واإلابجى  ،والتي جاصر صاللت م٨خملت ٢اثمت بظاتها ،وؤمام َظا الخدضر الهاعر
للكاٖغ وٖال٢خه الخميمت بالىعّ ١
جم ازخياع ملخمت الكاٖغ مدمىص صعويل " مسًح الظل العالي " إلاا خملخه مً
مٗاهاة قاَضَا ٞإخؿً ونٟها ٩ٞ ،اهذ ٧لماتها ّ
مٗبرة ومىخيت  ،وٖليه حٗتريىا ظملت مً الدؿائالث َ :ل هدً
ؤمام ملخمت ؤؾُىعيت ؟ ؤم ٢هيضة صعاميت ؟ ؤم ملخمت قٗغيت ؟
 بن ظملت ما يضوع مً ؤ٩ٞاع خىَ ٫ظٍ الدؿائالث ججٗلىا وؿايغ حؿميت " ملحمت " ٧ىجها ٢هيضة َىيلت ؾغصٞحها الكاٖغ بُىالث الكٗبحن الٟلؿُيجي  ،واللبىاوي بىٟـ ملخمي  ،وط٦غ اإلا٣اومت التي ؤبضاَا ٧ل مجهما
 بػاء الخغب ،والخهاع الظر قيخه بؾغاثيل ٖلى بحروث ،وال٣اعت لهظٍ ال٣هيضة يجضَا مخىىٖت اإلاىيىٖاث مًجم َغخها مؿخٗيىا ببٌٗ الطمىظ ،الللم ،والطواًاث التي ّ
زال ٫ألاخضار الىاٗ٢ت التي ّ
جىم ًٖ ؤٖما٫
البُىلت وبظل" :٪ؿةن امللحمت في ؤبؼٍ ؤؿيالها ما ي بال حعبحر عً جىق ؤو جٌلع ؤو ًمىح ؤعلى ؤو ي حعبحر
عً الـطز باعخباضه ممشال للـعب مً ؤظل حُاة ؤهثر اػخلطاضا ،ؿيل ما ًطاق في امللحمت مً زم  ،بن هى بال
معازٌ ملا في هـؽ كاوع امللحمت مً ؤمل ًسؿعه هحى عالم ًيـس وٍخىق بلُه  1".اهُال٢ا مً ؤلا٢غاع ببُىلت
ألاخضار الضعاميت اإلاغويت اإلاخٗل٣ت في ٧ل مغة باإلا٩ان بحروث اؾخٗىا بالؼُمُاء بىنٟها مىهجا للم٣اعبت الخدليليت
بط هي ألاوؿب لخبب٘ ٖالمت " البحط" التي ج٨غعث في ٧ل مغة خاملت مٗاوي زٟيت  ،و٢بل اٖخماصَا في الضعاؾت
ؾيخُغ ١بعجالت إلاٟهىم مهُلر الؼُمُاء بط هجض َظا اإلاهُلر " الؼُمُاء" ؤو " الؼُمُائُت " ؤو "علم

ٔ -ناصر علي  :بنية القصيدة يف شعر زلمود رويش  ،دار العودة  ،بَتوت  ،طٕٔٓٓ ،ٔ،ص ٔٛ
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الؿمت وألاماعة وألازغ ّ
العالماث " يخ٣اعب مٟهىمها م٘ مٟهىم ّ
والضليل و٢ض وعص في ال٣غآن ال٨غيم ؾذ ّ
مغاث مجها
كىله حعالى (حعطؿهم بؼُماهم ال ٌؼإلىن الىاغ بلحاؿا ) .1
ّ
يخٗلّ ٤
واعجبُذ الؿيمياء ٖىض الٗغب ّ
بالضاللت  ،وهظ٦غ ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫ال الخهغ عؤر الجطظاوي
ب٩ل ما
في ٢ىله "هىن الص يء بحالت ًلعم مً العلم به العلم بص يء آدط "2ؤر ؤهه يغبُها بمٟهىم ألاماعة وألازغ ٦ما
يظَب ؤبى هالٌ العؼىطي في َظا ألامغ خحن ٧ان بهضص الخضيض ًٖ الٗالمت والضاللت " ًمىً ؤن ٌؼخسٌ ب ا ،
ؤكلس ؿاعلها شلً ،ؤو لم ًللس والـاهس ؤن ؤؿعاٌ ال ائم جسٌ على حسث ا  ،ولِؽ لها كلس على شلً ..
وآزاض اللم جسٌ علُه  ...وهى معطوؾ في عطؾ اللؼىٍحن ًلىلىا اػخسللىا علُه بإزطه،ولِؽ ؿاعل ألزطه مً
ّ
كلس "3وٖليه ٞالضاللت وألازغ وألاماعة ٧لها جخ٣اعب م٘ مٟهىم الؼُمُاء خؿب آعاء الى٣اص ال٣ضامى ،وهٓغا لهظا
ٞجهىص الى٣اص الٗغب ٧اهذ ٦شحرة ومٗخبرة ،ول ً٨بىٓغة اؾخ٣غاثيت للترار الٗغبي ٞةن اإلاجهىصاث اإلابظولت لم جً٨
ممىهجت  ،ولم جاؾـ هٓغيت مخماؾ٨ت  ،ولظلٞ ٪البدىر الٛغبيت هي التي ؤؾؿذ للمهُلر ّ
وَىعجه ًلىٌ
مباضن حىىن " بال ؤن جلً ضاء الؼُمُىلىظُت التي احخوىت ا مجاالث معطؿُت عسًسة  ،بلُذ مععولت عً
ّ
بعوها البعى  ،ومـخلسة لبيُت هظطٍت جاًطها ولها  ،وبلُذ عاظعة ؤهذ جدبنى لىـؼها هُاها جلىضٍا ،
ّ
4
ويٗض ػىػحر ؤو ٫مً بكغ بميالص َظا الٗلم في
ووؼُجا هظطٍا مؼخلال بلى ؤن ظاء ول مً ػىػحر وبىضغ "
ّ
 1916بط ٢ا " ٫اللؼت هظام مً العالماث التي حع ر عً ألاؿياض"ٞ5هى يغي ؤن الؿيمياء هي
مدايغاجه الهاصعة
الٗلم الظر يضعؽ خياة الٗالماث ؤيا ٧ان مهضعَا في بَاع الخياة الاظخماٖيت و٢ض ظٗله م٣خهغا ٖلى صعاؾت
الٗالماث في صالالتها الاظخماٖيت مما يٟهم البكغ بًٗهم بًٗا باٖخباع اللٛت هٓاما مً الٗالماث ".6
وم٘ جُىع البدىر في َظا اإلاجا ٫ناعث الؼُمُاء ٖلما ٢اثما بظاجه بًٟل ظهىص الغاثض ألامغي٩ي بىضغ
ٞالٗالمت خؿب وظهت هٓغٍ جمشل صوع الضا ٘ٞواإلادغ ٥للؿحروعة اإلاىخجت للضالالث  ،وَظٍ الخغ٦ت ؤَلٖ ٤لحها
الؼُمُىظ التي عبُها باإلاىُ " ٤بن الؼُمُىظ هى املؼاوٌ عً بكامت العالكت الؼُمُائُت االطابٌت بحن املازىٌ
واملىهى ع ر ؿعل الخىػٍ لعامي الصي ًلىم به املاوٌ  ،وعلى هصا ألاػاغ ؿةن الؼُمُىظ ًخحسز
باعخباضه ػحروضة ٌـخؼل مً داللها ش يء ما هعالمت ".7
و٨ٞغة جإويل الىو ؤلابضاعي ال يم ً٨ؤن يخم ُّبال بطا اعجبِ بم٣ىالث الؿيمياء ( اإلاىُ ) ٤ؤر ؤن الغابِ
ّ
8
ال٣اهىوي َى اإلااَغ لصخت الٗالمت ومٗ٣ىليتها ألن الخإويل يىبش ٤مً خغ٦ت ؤلاخاالث التي جىلض الٗالمت"

 . 1سورة البقرة :اآلية ٚٙ
 . 2العسكري أبو ىبلل:الفروق يف اللغة ،دار اآلفاق اجلديدة ،بَتوت ،لبنان ،ط ٗ ،ٜٖٔٙ ،صٖٔ
 . 3مبارك حنون ( :السيميائيات بُت التوحد والتعدد)  ،احلوار األكادديي واجلامعي ،العددٕ  ،فرباير، ٜٔٛٛ،صٛ
 . 5جون كلود كوكي  ،السيميائية مدرسة باريس  ،ترصبة  :رشيد بن مالك  ،دار الغرب للنشر والتوزيع ( ،د ط)  ، ٕٖٓٓ ،صٛ
 . 6ينظر بنكراد سعيد  :مدخل لسيميائيات ش س بورس  ،ادلركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب  ،طٔ ، ٕٓٓ٘ ،صٔٙ
 . 7ادلرجع نفسو ص ص ٜٓٔ - ٜ
 . 8ينظر ادلرجع نفسو ص ٔٙٚ
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وَ٨ظا يدؿلر ال٣اعت الخاط ١بمىُ ٤الخإويل مىخجا ٢غاءة مىُل٣ت مما ؤٞغػٍ الىو مً اهؼياخاث مداوال
٦ك ٠الخبايا اإلاىٚلت في البييت الٗمي٣ت  ،وبظل ٪لم ي ً٨ازخياع ملخمت الكاٖغ محمىز زضوَف اٖخباَيا ،
وبهما ظاء هديجت نض " ١العاًـت الىظساهُت الىاعي ،والخجاوب مع املـىالث الُىمُت التي جىاظه العطبي في
ظل احخالٌ كهُىوي "ٞ 1اهٟٗا ٫الكاٖغ بخل ٪ألاخضار الىاٗ٢يت اإلااإلات ٧ان ؾببا في ٦خابت عاجٗخه "مسًح الظل
العالي" التي حٗضث الخٗبحر بلى الخإعيش ٩ٞاهذ " بمجزلت الخٌاب الؼُاس ي للمجلؽ الىًني حُض اوعلس في
زمـم في بساًت الشماهِىاث "ّ 2
ٞهىع الكاٖغ ما ٖايكه مً مٗاهاة في ملخمخه الكهحرة التي ج٨غعث ٞحها الٗالمت
"بحط" في ٦شحر مً م٣اَٗها ٞاجدت آٞا ١ؤلايداءاث اإلاخىالضة.
و٢بل اإلا٣اعبت الخدليليت هىعص بعجالت مٟهىم الخىطاض لٛت وانُالخا زم بىنٟه ْاَغة ٞىيت في الكٗغ
هط ّ
هطض ؤو ّ
الخضيض واإلاٗانغ .ؤ  -الخىطاض لؼت :هى ملسض الـعل ّ
وهطض الص يء وهطضه ،ؤعازه مطة بعس ؤدطي،
والىط ّ
ّ
الىطاث ،وٍلاٌّ :
املطة والجمع ّ
والىطةّ :
ّ
الطظى على الص يء
هطضث علُه الحسًض وهطهطجه بشا ضززجه،
3
ومىه الخىطاض"......
 ب -الخىطاض اكٌالحا  :يٗغٞه اللاض ي الجطظاوي في ٦خابه الخعطٍـاث " عباضة عً زباث بص يء بعس مطةؤدطي" 4وَىا يُٗيه صوع الخإهُس ٚحر ؤهىا هجض الؼُىًي عبُه بمداؾً الٟهاخت اإلاغجبِ باألؾلىب  ،وَظا ما
وعص في ٦خابه اإلجلان ب٣ىله  " :ؤبلؽ مً الخىهُس  ،وهى مً محاػً الـلاحت " 5وٖمىما لم يخىؾ٘ الى٣اص
ُ
ال٣ضماء في صعاؾت ْاَغة الخىطاض بط اٖخبرث ؤؾلىبا زاهىيا ل٨جهم ظٗلىا له مٗاوي مسخلٟت جسخل ٠م٘ خاظت
الكاٖغ وٚغيه.
 ط – الخىطاض في الـعط الحسًض واملعاكط  :بغػ الخىطاض في الكٗغ الٗغبي الخضيض واإلاٗانغ بك٩ل ملخىّ ،وناع ٖىهغا ؤؾاؾيا في ال٣هيضة مما ؤجاح للىا٢ض ٞغنت ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗاوي  ،وؤلاخاالث الهاعبت اإلاخسٟيت ٦،ما
ّ
وق٩ل وؾيلت مً وؾاثل الخإزحر " بش ّ
ًخمحز الخىطاض في
ؤنبذ وؿ٣ا حٗبحريا مهما في بييت ال٣هيضة الٗغبيت ،
الـعط الحسًض عً مشُله في الـعط التراسي بىىهه ح سؾ بلىضة عامت على اهدـاؾ املـاعط السؿُىت  ،وبلى
باهت عً زالالث زادلُت ؿُما ٌـبه البض ًحائي  ،وبن وان الخىطاض التراسي ًجز ح سؾ بلى بًلا دٌابي
6
مخىظه بلى الخاضط  ،ؿةن الخىطاض الحسًض ًجز بلى ببطاظ بًلا زضامي"
 يىْ ٠الخىطاض بىنٟه ْاَغة ظماليت في الكٗغ الٗغبي الخضيض واإلاٗانغ ٞيبٗض الاهٟٗا ٫في هٟؿيت اإلاخل٣يمما يجٗله يسىى ٚماع البدض ٖما وعاء ال٩لماث ٞي٩ىن  -زاؿعا زاللُا  -ألن "جلاعس الخىطٍط ًلىز بلى
 . 1نشاوي نسيب  :مدخل إىل دراسة ادلدارس األدبية يف الشعر العريب ادلعاصر ،ادلؤسسة الوطنية الفنون ادلطبعية  ،اجلزائر  ،طٗ،ٔ،ٜٔٛ
 . 2ابن منظور :لسان العرب  ،ج٘  ،دار صادر  ،بَتوت ،لبنان،طٔ، ٜٜٔٚ ،ص ٖٜٓ
 . 3رجاء عيد  :لغة الشعر ( قراءة يف الشعر العريب احلديث )  ،منشأة ادلعارف  ،االسكندرية  ،مصر  ( ،د ط)  ، ٜٔٚ٘،صٓٙ
 . 4بنيس زلمد  :الشعر العريب احلديث بنياتو وابداالتو  ،دار توبقال للنشر  ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،طٕ  ،ٕٓٓٔ ،صٕ٘ٔ
 . 5الغريف حسن  :حركية اإليقاع يف الشعر العريب ادلعاصر  ،إفريقيا الشرق  ،الدار البيضاء  ( ،د ط)  ، ٕٓٓٔ،صٕ.ٛ
 . 6ادلبلئكة نازك  :قضايا الشعر ادلعاصر  ،دار العلم للمبليُت  ،بَتوت  ،لبنان  ،طٔ ، ٜٖٔٛ،صٕٗٙ
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ّ
جلاعس الخىى الساللي1 ».و٢ض بدض الى٣اص في َظا اإلاجا ،٫وع٦ؼوا ٖلى زالر ؤهىإ جىطاض الحطؾ وجىطاض اللـظ
وجىطاض العباضة.
ّ
ؾيخم
وؾدؿلِ الضعاؾت الًىء ٖلى جىطاض اللـظ ألهىا بهضص عنض ػُمُاء البحط وبًحاء الخىطاض لظا
حٗغيٟه باٖخباعٍ همُا مً ؤهماٍ الخ٨غاع الكاجٗت وَى " جىطاض ولمت حؼخؼطق امللٌع ؤو الللُسة " 2ول٨ىه
ييبػي الخظع مىه ألهه يدمل بٗضا ظماليا بيداثيا يخُلب ز٣اٞت وطو٢ا مً َغ ٝالضاعؽ ج٣ى ٫هاظن املالئىت " ال
جطجـع هماشط هصا اللىن مً الخىطاض بلى مطجبت ألاكالت  ،والجماٌ بال على ًس ؿاعط مىهىب ًسضن ؤن املعىٌ
في مشله ال على الخىطاض هـؼه  ،و بهما على بعس اليلمت املىطضة " .3وهٓغا إلاا ػزغث به ملخمت الكاٖغ محمىز
زضوَف مً ج٨غاع ٖالمت "البحط" بىنٟها ج٣ىيت ظماليت٧ ،اهذ الؼُمُاء هي ألاوؿب في الضعاؾت التي ا٢خهغث
في الجاهب الخُبي٣ي ٖلى ٖىهغيً :
 ؤ – ؿعطٍت العىىان ب – ػُمُاء البحط وبًحاء الخىطاض امللاضبت الخحلُلُت ؤوال ؿعطٍت العىىان  :يدخل العىىان الهضاعة بىنٟه الٞخت ومٟخاخا ؤوليا  ،ولبىت ؤؾاؾيت لؿبر ؤٚىاع الىو ،وجإويله ٞهى الغخم الخهب الظر يىمى ٞيه -ؿمسًح الظل العالي -يبضو ظملت مًٛىَت ٞهى مً الىاخيت
الىدىيت ظملت اؾميت زبرَا في اإلاتن  ،مسًح مبخضؤ مٗغ ٝباإلياٞت والعالي نٟت مجغوعة ؤما باليؿبت للمٗجى
ؿاملسًح مً الٟٗل مسح بمٗجى ق٨غ وؤزجى ،ل ً٨الخىا ٌ٢يبضو نغيدا م٘ الهٟت اإلايؿىبت للمضح ٞالٓل
ّ
مخٗل ٤باألزغ ال ألانل ٞخخجلى املـاضكت ٟٞي الٗاصة همضح  -الصاث الـاعلت  -ال ألازغ الخاب٘ ٞ ،يهحر الهجاء مٗجى
مخسٟي يُغح ظملت مً الدؿائالث ّ
ؤر سخغيت م٣هىصة يا جغي ؟ وما ٖال٢ت ج٨غاع البحط بالٗىىان ؟ ومً
ّ
اإلا٣هىص بالهجاء ؟ وإلااطا جسٟذ الظاث الٟاٖلت بٓلها ؟ ٧،ل َظٍ الدؿائالث جدمل ؤؾغاعا جخجلى في اإلاتن الكٗغر
الظر ج٨غعث ٞيه ٖالمت "البحط" خاملت بيداءاث زٟيت ؾىدخبٗها .
ّ
 ب – ػُمُاء البحط وبًحاء الخىطاض  :يك٩ل الىو مجمىٖت مً ال٩لماث  ،ؤو الجمل اإلاترابُت مً خيض اإلاٗجىواإلابجى  ،والتي جاصر صاللت م٨خملت ٢اثمت بظاتها  ،و٢ض ّ
ٖبر الكاٖغ بلٛت اهؼياخيت ًٖ ؤشجاهه مىْٟا ج٨غاع ٖالمت
" البحط" الخاملت مً وعائها ال٨شحر مً ؤلايداءاث .

 . 1درويش زلمود  :مديح الظل العايل  ،دار العودة ،بَتوت  ،لبنان  ،طٕ ، ٜٔٛٗ،صٗ٘
 . 2سليمان خالد :ادلفارقة واألدب (دراسات يف النظرية والتطبيق ) ،دار الشرق للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن  ،طٔ ،ٜٜٜٔ ،صٕٜٔٔ
 . 3سرجي نيلوس  :اخلطر اليهودي ( بروتوكوالت حكماء صهيون )  ،ترصبة  :زلمد خليفة التونسي  ،شركة االستخراج الصناعي والصور ادليكانيكية  ،تونس  ( ،د ط)  ( ،د
ت)  ،ص ٖ
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 ًلىٌ الـاعط :بحط ألًلىٌ الجسًس ،دطٍـىا ًسهى مً ألابىابّ
 بحط ليـُس ّاملط  ،هُإها لبحروث الللُسة ولها
 بحط ملىخلف ال اضّ
 بحط لطاًاث الحمام ،لظلىا ،لؼالحىا الـطزي1

 -بحط لعمان املؼخعاض

ّ
ّ
جخ٨غع الٗالمت "بحط" في اإلالخمت خاملت ٢ل٣ا صالليا مك٩لت مغاوٚت جؼصخم ٞحها الضالالث ،وجخجلى مٟاع٢اث
ٖضيضة جخ٣اَ٘ ٞحها ؤلايداءاث باخشت ًٖ سخغيت مخسٟيت جدمل ال٨شحر مً اإلاخىاً٢اث  ،والهغاٖاث ،
واملـاضكت في ؤبؿِ حٗغي" ٠ؿيل مً ؤؿياٌ اللىٌ ٌؼاق ؿُه معنى ما في ححن ًللس مىه معنى آدط  ،ػالبا
ما ًىىن مذالـا للمعنى الؼٌخي الظاهط" 2وٖليه ُٖضث ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الاهؼياح جىحي في الٛالب بالسخغيت ،
وَظا ما يخ٣اَ٘ صالليا م٘ الٗىىان الظر يسٟي هجاء مً وعاء مضح .
جخ٣مو الٗالمت "بحط " في اإلا ُ٘٣الكٗغر صوع الخغب الىاضخت اإلاٗالم م٩اجها بحروث ٦دحز ظٛغافي،
ّ
وػماجها جهاع واضر للٗيانٞ ،خًغب َظٍ الخغب ٧ل ظهىص الؿالم والاؾخ٣غاع ،مما يك٩ل مٟاع٢اث ؾازغة
جخسٟى في البييت الٗمي٣ت للىو  -ؿالبحط  -اإلاٗلً ٖىه الٛايب ا٢ترن باليكيض ل٨ىه اهؼاح ًٖ وْيٟت الترويذ
ّ
مك٨ال مغاعة مٗؼوٞت يكهضَا الٗالم ٧له بجها  -ػُمـىهُت  -الخؼن ّ
اإلاٗبر ٖجها باأللم واإلاىث والخؿغة
ٞ،األوكىصة اإلاٗؼوٞت جسو لبىان التي جدىلذ ل٣هيضة الخؼن م٘ ٢ضوم َظا "البحط" الضمىر اإلا٣غون بالضماع،
وبالخمام الغامؼ للؿالم ٩ٞاهذ الضَكت  -عىىاها للمىث  -بض ٫الهضوء والاؾخ٣غاع ،بهه الىا ٘٢الكاَض واإلااعر
ٞال ؾالم م٘ لٛت الضماع اإلاامىت بال٣خل ٞ ،خخدض لٛت الكاٖغ بدبرٍ وانٟت "البحط" اإلاديل لخغب مضمغة
ّ
ٖايكها ٞخخ٣اَ٘ ال٩لماث اإلاخالٖبت بالخغو ٝمك٩لت ٖضم الخىاػن  :بحط – حطب – ح ر ٞالٗالمت ألاولى بحط
جديل للخغب اإلاباٚخت التي ؤعزها الكاٖغٞ ،خخ٣ابل الهٟاث اإلادكابهت للٗالماث الشالر ،ؿالبحط واؾ٘ وزاثغ
وٚايب ،والحطب َىيلت وْاإلات وٚايبت ،وح ر الـاعط قاَض ؤيًا ومٗاهض ٞ ،الحهىص الهاوٗىن للمكهض
ّ
ق٩لىا خغبا قبحهت بالبحط ٞؼعٖىا الضماع واإلاىث ّ
اإلاإؾىر
ليبيىىا للٗالم م٣ىلت ؤوػياض لُـي "هحً ال ىز لؼىا
بال ػازة العالم ومـؼسًه  ،ومحطوي الـتن ؿُه وظالزًه " ، 3وَظا ما يٟؿغ زىعة الًٛب في بحروث اإلاؿاإلات
4
التي ٢اٖ ٫جها هعاض كباوي " بحروث مشل الٌـىلت ومشل ألاهىزت ومشل الللُسة ومشل ضػائل الحب ألاولى"
ّ
ول ً٨اإلاالم في طل ٪ؤن الخغب حكهض الؿالح الٟغصر  ،والٓل الىَمي ٞخخجلى السخغيت مً ٖغب جالخٔ ؾا٦ىت
وال جضا.٘ٞ
 . 1قباين نزار :وحيدا على القمة ،دار األمُت :مصر ،طٔ ،ٕٓٓٔ ،ص ٕٚ
 . 2درويش زلمود :مديح الظل العايل ،ص 6
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يىحي ج٨غاع البحط بطن ل٣ؿىة الخغب ٞالجمل الاؾميت الٓاَغة ٞىهىلىظيا حٗ٨ـ في بييتها الٗمي٣ت ظملت
ّ
ّ
الخىاً٢اث ٞهي جضٖ ٫لى الٓلم الخانل مً َغ ٝالٗضو  ،والؿ٩ىث اإلاميذ مً الٗغب بىنٟهم بزىة
وؤنض٢اء ٞيهحر البحط الىاؾ٘ والجاعٖ ٝىىاها للمٗاهاة يٛغٞ ١يه الكٗب اللبىاوي والٟلؿُيجي صوهما خغا٥
للٗغب .
 وجخىانل الغخلت الخإويليت م٘ م ُ٘٣قٗغر آزغ هع ؿيلىا للبحط ،هع هِؽ العىاكف عىس ؤوٌ صخطة واحمل ؿطاػً  ..واهىؼاضيّ
 يٗلً الكاٖغ ًٖ بلؼاميت م٨غعة ٖبر الٗالمت "هع " مساَبا اإلا٣اوم آمغا ّبياٍ ؤن يك٩ل بدغٍٞ.يخىلض مًالخُاب َغٞا ه٣يطخي ل٩ل حطبه ؤر بحطه .وازخياع اإلاؿاع يٗىص للىا ٘٢اإلاغ اإلاٗاف ٞ ،الخغب اإلاٗلىت ججاوػث
٧ل ما َى مخى ، ٘٢وؤلؼمذ زل ٤الخًاص ٞ ،كخان بحن بدغ زاثغ َاثج مضٖىم بإ٢ىي ألاؾلخت  ،وبحن بدغ يؿبذ
ٞيه اإلآلىم بيض واخضة ال ؾاٖض له بال شجاٖخه ٞ ،ال٨يـ الٟاع ٙيديل لٗغب حؿاٖض ٢ىال ال ٗٞال  ،وهي بهظا
ّ
حٗض مٟاع٢ت ؾازغة لبدغ ال يهىٗه بال م٣اوما يٗيل اإلاغاعة ؤمام ؤمت ٖغبيت جامً بالٟغاٞ ، ٙال٣ى ٫ال يجضر
هٟٗا ؤمام ٖانٟت البدغ ؤلاؾغاثيلي الهاثج .وؤمام َظٍ الخيبت يجيء ؤلاٖالن الهغيذ ٞدغب امللاوم الٟلؿُيجي،
واللبىاوي ّ
م٩ىهت مً بنغاعٍ ،وَمخه وخضٍ صون بزىجه.
 وٖليه يدمل "البحط" ٞغاٚا ال مجضيا نىٗه الخظالن الٗغبي الظر ظؿضٍ خبر الكاٖغ الٛايب الكاَض،واإلا٣اعن بحن البدغيً ،وجخىانل صعاميت ألاخضار م٘ ٦ك ٠صالالث " البحط " التي جتزاخم م٘ ٚحرَا مً الٗالماث
ّ
مك٩لت ؤػواظا مً الشىاثياث اإلادكا٧لت خيىا  ،واإلاخ٣ابلت خيىا آزغ ٞ ،هىعة البحط ج٣ابل مغة بكاٖت الحطب ،
وؤزغي ج٣ابل ح ر الـاعط عاؾمت صعاميت ؾازغة إلاكهض ٖغبي يسظ ٫لبىان اإلا٩ان ٞ ،خخىخض نىعة "البحط" م٘
خبر الكاٖغ ّ
م٩ىهت ٢هت زالضة هي ظؼء مً ؤخضار الخاعيش ٞ .غٚم زياهت الٗغب اإلاامىت بال بالٟغا ٙوالاه٨ؿاع
ؿبحط امللاوم في ؤعيه يىحي بشىعة الًٛب يض ظبروث البدغ ؤلاؾغاثيلي الضمىرٞ ،ماء البحط ال٣اصم نىٗه
ّ
ّ
الٗضو بالضماء التي نىٗذ ملخمت صعاميت .وَ٨ظا ق٩ل الخىطاض في َظا اإلا ُ٘٣الكٗغر ٞىيت الٞخت ومازغة
ّ
نىعث اجهؼاميت الٗغب ؤمام ُٚغؾت خغب مضمغة.
 -وحؼخمط حياًت امللاوم العاظم مع ح ر الـاعط الىاكف "البحط" املباػذ:

.
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 بحط ظاهع مً ؤظلىا ز ظؼمً السامي ًلـم للخطٍف املط ؤظطاػاّ
يهىع الكاٖغ ؤشجاهه – ؿالبحط -اإلاديل للخغب الًغوؽ ٢ضع مدخىم البض مً زىيه ٞ ،خ٨غاع الٗالمت ٧ل
مغة ٞيه جظ٦حر لًغوعة اإلاىاظهت  ،والخهضر ٞما ٖلى اإلا٣اوم الشاثغ بجؿمه وعوخه  ،والكاٖغ الشاثغ بدبرٍ بال
ّ
ؤن يك٨ال مٗبرا للخىى  ،وخؿً الؿباخت َاإلاا ؤلازىة الٗغب لم حهمهم الٓلم الخانل ٞ ،الهىعة اإلاإؾىيت
حكهض البدغ الىاؾ٘ والشاثغ اإلاديل للٛغ ١و اإلاىث .وجغؾم ؤظغاؽ الخهٟي ٤مٟاع٢ت ؾازغة جدمل ظىىن خغب
ال جغخم ػاصَا الهمذ الٗغبي ؤإلاا وظغاخا .ويسجل الخاعيش طل ٪بخهٟذ بيان ؤنضعجه الجماٖت ؤلاؾالميت في
لبىان بخاعيش 16جمىػ ظاء ٞيهً ":إحي الاحخالٌ ػطائُلي الُىم وؿم دٌت ؤعست ا ؤمطٍيا  ،وهـصت ا بػطائُل
،وكابلها الاجحاز الؼىؿُتي حتى ن باالػدىياض لِؽ بال ،وػىخذ ع ا ألاهظمت العطبُت التي باضهذ ػلـا
هخائجها مما وهعىا هحً املؼلمحن في لبىان  ،واملىظمت العطبُت بياملها ؤمام مطحلت ظسًسة  ،ؿ ا ول الت سًس
2
والخٌط على ملحرها  ،ومؼخلبل بالزها و ؤظُالىا".
 حؿخٟؼها الٗالمت "بحط" في ٧ل مغة خاملت بيداءاث زٟيت لخغب مضمغة ّنىعَا الخبر ٦إصاة لصخظ الهمم،
والضٞإ ًٖ الىٟـ يض ْلم خانل ؤمام نمذ ٢اَغ .وجب٣ى لٛت زُاب الكاٖغ مىظهت للم٣اوم الٟلؿُيجي
واللبىاوي صاٖيت ّبياٍ بٗضم الاؾدؿالم لهظٍ الخغب.
 وجخ٨غع الٗالمت "بحط" في ٧ل مغة خاملت مٗاوي زٟيت ّمهىعة الىا ٘٢اإلاٗاف ؤزىاء خغب يغوؽ.
 بحط ألًلىٌ الجسًس وؤهذ بًلا الحسًس جسكني سحبا على الصحطاءّ
يٗبر الكاٖغ بلٛت اهؼياخيت ًٖ بَاللت ؤزغي  -للبحط -اإلايؿا ١في ػمً ليـ ٩٦ل ألاػمىتٞ ،إيلى ٫بضايت
ٞهل الخغي ٠الٛايب الظر ّ
جخٗغي ٞيه ألاشجاع مً ألاوعا ١وتهاظغ ٞيه الُيىع ؤو٧اعَا٨ٞ ،إهما و٢ذ الخغب
يىحي بضماع خانل م٘ بدغ يدمل يغوعة الهجغة والٟغاع ٞ،اإلاىث ناع ٖىىاها للمٗاهاة وعٚم طل٣ٞ ٪ىة البدغ
ّ
لم جتر ٥مجاال للهغوب ٞما ٧ان مً اإلا٣اوم بال ؤن يىاظه بالؿلى ٥الٟٗلي لخ٨خمل الضعاما م٘ لٛت الكاٖغ اإلاسلضة
ّ
بال٣لمٞ ،خدك٩ل ألاخضار اإلاغويت ٞخهحر اإلا٣اومت لٛت خضيضيت واٗ٢يت يغوحها الغاور الكاَض اإلاخٟاثل عٚم نمذ
الٗغب بصجاٖت جلىح بٗيضا مشلما جخمجى الصخغاء ال٣اخلت مجيء ألامُاع بغئيت السخب .
 يىحي الخ٨غاع اإلاؿخسضم للٗالمت بحط بًغوعة لٟذ الاهدباٍ لؤلخضار الخانلت ٞالخ٣اَ٘ الضاثغ للٗالمت "بحط "ّ
يدمل في َياجه نمىصا زٟيا إلاىاظهت الخغب ٞ،خدك٩ل ال٩لماث مً الخغو ٝهٟؿها٩ٞ ،لمت بحط جدمل ال٨شحر
مً ؤلايداءاث اهُال٢ا مً حٛيحر الخغو ٝفي ٧ل مغة ٞخهبذ اللٗبت م٨كىٞت.

 . 1درويش زلمود :مديح الظل العايل ،صٙ
 . 2يكن فتحي  ،القضية الفلسطينية من منظور إسبلمي  ،بناية صمدي وصاحلة  ،بَتوت  ،ط ٖ ،ٜٜٔ٘ ،ص ٜٗ
 . 3درويش زلمود :مديح الظل العايل ،صٙ
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-

للؼسض والؼطق وحطب جحُل

بحط ًحُل

للمىث والسماض
ًسعى للملاومت ضػم كىة البحط
ًيخظط الاهخلاض ضػم ػٌطػت ال ىز

ّ
وٍلىض
بامللابل ح ر الـاعط ًلف

ّ
 وحؿخمغ خ٩ايت اإلا٣اوم م٘ َى ٫الخغب اإلاك٩لت مً صم بدغ ال يغخمػلٍ الؼلىي  ،و ؤهذ حعلى
-

ؿىطة

-

وٍسا

-

و  ..ؿاما

-

ال بط بال ػاعسان
ال بحط بال الؼامى الىحلي ؿًُ

جخطر السخغيت الىاضخت ٞ ،الؿاُ٢ىن َم " العطب " الهاعبىن مً بدغ يٗىحهم ٞ ،خخ٣ابل ٧لمت "ػلٍ"
بىنٟها خالت للخظالن الجماعي الٗغبي م٘ ه٣يًها الٟغصر اإلاجؿض في " امللاوم " الظر يٗلى مبرَىا ًٖ ٨ٞغة
ً٢يخه  ،وؾابدا في بحطه الشاثغ بيضيه عاؾما آزغا ال جيسخى ٞ ،خهحر اإلاٟاع٢ت لٗبت م٨كىٞت ٞ ،البر و البدغ
ّ
٦الَما يك٨الن مىٟظا لهظا اإلا٣اوم ٞ .يخد ٤٣بغ آلامان بصجاٖخه ٞال مؿاهضا له  ،وال بدغ بىنٟه بخالت لخغبه
اإلاٗاقت بال بالٛمىى  ،واإلاجهى ٫الظر ييخٓغٍ ٞ.يض ٫الخ٨ٟحر اإلاىهب هدى " البحط" ًٖ الؿٟغ والهغوب ،
والظر لً يخد ٤٣ؤيًا ألهه يدمل مجهىال ٦دليا ٞ،الخغب خهاع ال مٟغ مىه ؾىي اإلاىاظهت .
وَ٨ظا يهبذ البحط باعة جإويليت جخهاٖض مً زاللها ظملت الىبىءاث ٞ ،االمخضاص الكاؾ٘ يديل للهجغاث
اإلاخىاليت والٗم ٤مغ٦ؼ ص ًٞألاؾغاع اإلاجهىلت ،ؿالبحط لُاإلاا ٧ان ملهم الكٗغاء وم٩ان البىح ٖما يسخلج في
ّ
ليخدىَ ٫ظٍ اإلاغة  -مىًَ اإلاجهى - ٫الظر
الهضع لظل٧ ٪ان مالط الكاٖغ إلٖالن ظملت ما يؿدكغٞه مؿخ٣بال
ؾيؿٟغ ًٖ عخيل صاثم ماصام الؿالم ٚحر ميكىص والهضوء خلم ٖابغٞ ،خخ٣اَ٘ ألاخالم اإلاؿخ٣بليت م٘ خايغ
ّ
الخغب اإلاضمغة مك٩لت اهؼياخا صالليا ٖبر جىطاض يىحي بمهحر مجهى ،٫وجىانل الظاث الكاٖغة عوايتها ًٖ "بحط
" يدمل ال٨شحر مً الٛمىى لحرجبِ َظٍ اإلاغة بٗمليت ّ
الىبىة الىابٗت ًٖ ٖمليت الخبهغ.
 حسكذ في هـي ألبلط ما وضاء البحط جلً وػُلتي لخبلط ألاؿُاء . 1درويش زلمود :مديح الظل العايل ،ص ٕٕٓٔ-
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 -بحط – زم بحط – زم بحط مً ضآوي عس ؤهـاوي وػٌى ظطحىم وي ٌـتري ظبال وٍباعا اللطاعا1

ً -ا ؤهل لبىان ...الىزاعا

 يؿدكغ ٝالكاٖغ ّ٦ىبي اإلاؿخ٣بل لحري ما وعاء "البحط" الضا ًٖ ٫الخغب ٞيدبهغ ٖبر الخىطاض بىنٟه
ظماليت ببضاٖيت بحط – زم بحط – زم بحط ًٖ جىالي هجغاث ظغاء خهاع خانلٞ ،يخدؿغ ٧ل مغة مً ؤػمت
الالهخماء ٞ ،األعى الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص ٖىىاجها صوما خغوبا ال جخى ، ٠٢وٖليه ٞال مالط بال الغخيل ٖبر " البحط"
الخامل ألؾغاع خىحن يخض ٤ٞم٘ ؤمىاظه ّ
اإلاٗبرة ًٖ ًٚب زاثغ يبدض ًٖ َىيت مؿلىبت  ،ويٗلً الكاٖغ
الهامض عٚم صٖىجه للصجاٖت ًٖ وصاٖه ٞال مالط للب٣اء ٞ،اإلاىث ؾبيل البدغ ال٣اصم الظر ؤؾٟغ ًٖ ظغاثم
قييٗت يهٗب ونٟهاٞ ،يىحي "البحط" ٧ل مغة ًٖ بكاٖت اإلاكاَض ومغاعة الضماع الخانل لخ٩ىن بحروث
ّ
ٞيخدض ال٣لم ويهبذ صما يجزّ ٝ
مهىعا بغ٧اها صمىيا
ال٣هيضة الخحز الجٛغافي الكاَض ًٖ الىخكيت اإلاغج٨بت ،
ّ
ّ
ظغٞه البدغ الكاؾ٘ ٞخخجلى اإلاٟاع٢ت الؿازغةٞ ،اإلااء ؾغ الخياة ومىب٘ الهٟاء جدىٖ ٫بر الخ٨غاع للمىث ،
ٞالضوـ والخ٣ض الحهىصر ٧ان ؾببا للٛت واخضة ٖىىاجها اإلاىث ٞ،لم يجض الكاٖغ ّ
اإلاٗبر بال٣لم مً مالط ؾىي
ُ
اؾدكغا ٝالهجغاث اإلاخىاليت ؤمام زظالن ٖغبي يامً بال٨الم الٟاع ٙمخىاؾيا ؤن لٛت  -البحط الجاضؾ  -ج٨خب
بالؿالح وٖليه ٧ان الخ٨غاع اإلاخىالي  -للبحط ٞ -يه سخغيت مخسٟيت لخغب عجؼ الكاٖغ ًٖ ونٟها مٗلىا وصاٖه ،
٩ٞاهذ عؾالت الىصإ ٖبر البدغ الظر ّ
ّ
اإلاهىع
ٖبر في ٧ل مغة ًٖ خا ٫اإلا٣اوم ،وَى يؿبذ في صماثه ؤمام الٗالم
صوهما خغا. ٥
 الخاجمت: خاو ٫الكاٖغ محمىز زضوَف قاٖغ اإلا٣اومت ،واإلاضا ًٖ ٘ٞوَىه بدبرٍ ٖبر عاجٗخه "مسًح الظل العالي " ؤنيُٗي للٗالمت " بحط " صالالث مخٗضصة في ٧ل مغة  ،ظاٖال مجها مغج٨ؼا جإويليا للخٗضص ما اؾخٟؼها لخدب٘ الضالالث
ؤلايداثيت لخ٨غاعَا مؿدىضيً ٖلى الؼُمُائُت بىنٟها بظغاءا للخدليل.
 واهُال٢ا مً ال٣غاءة الخإويليت لٗبذ الٗالمت "بحط " صوعا ٗٞاال في ببغاػ مضي جإزغ الظاث الكاٖغة في الىن٠والؿغص لؤلخضار اإلاغويت ،بط ؤبغػث ؤػمت الهىيت والخغيت اإلاؿلىبت  ،ومضي مٗاهاة قٗب ؤٖؼ ٫ؤمام ٢ىة مخُٛغؾت
وْاإلات  ،وؤؾٟغ البدض ظملت مً مهام الخ٨غاع وهدً وؿخ٨ك ٠ؤؾغاع البييت الٗمي٣ت في ٧ل مغة والتي ؤؾٟغث
ٖما يلي :

 . 1درويش زلمود :مديح الظل العايل ،ص ٓٓٔٔٓٔ -
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 ؤوالّ -كىض جىطاض العالمت "بحط" اج عامُت العطب مً دالٌ كمت م.
ّ
 زاهُا – ؿيل جىطاض العالمت "بحط" ؤزاة باضظة مً ؤزواث جحلُم املـاضكت التي ؤحالذ لسخطٍت مخذـُت لعطبؿاهسة زوهما حطان وهإج ا جخـطط مؼطحُت زضامُت .
 زالشا  -بطظ الخىطاض بىكـه ؿىُت ظمالُت هــذ بطاعت اللؼت املؼخذسمت مما ؿخح باب ّحعسز السالالث ؿيان
بحط ال ىزي الؼاكب سجال لحلس زؿحن ًىـف اوعسام وؼاهُت بظاء ملاوم لم ٌؼدؼلم.
ّ
 ضابعا – جلاًع ح ر الـاعط مع "البحط" لىكف الحطب ؿلىع ؿىُت عالُت ؤوضحذ زوض الللم الصي ؿيلّ
ؿلىض ؿهازة جحيي مما كىع زضامُت ألاحسار عىس جىظُف الخىطاض ول مطة.
ػالحا الشعا
ّ
العسو ؿعمل بـيل مباؿط
 دامؼا – ؤهس جىطاض "البحط" بـاعت الحطب مً دالٌ الىكف البـع لهمجُتبىكـه ؿىُت ظمالُت على ببطاظ ألاحسار بملساكُت.
ّ
امللىضة امللاومت
 ػازػا  -بطظث ؤهمُت جىطاض عالمت "البحط " في الخإزحر على هـؽ املخللي بخعسز السالالثالـطزًت ؤمام ػٌطػت ح ىزًت محملت باملىث ّ
والسماض.
 ػابعاّ :جحىٌ البحط بلى بىابت هحى املجهىٌ مً دالٌ زالالجه على ال جطاث وعسم الاػخلطاض
 اإلاهاصع واإلاغاظ٘ الٗغبيت-

ؤ – امللازض:
 -1ال٣غآن ال٨غيم
 -2صعويل مدمىص :مضيذ الٓل الٗالي ،صاع الٗىصة ،بحروث ،لبىان1984 ،2ٍ ،
ب – املطاظع العطبُت:
 -3الؿيىَي ظال ٫الضيً  :ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن  ،ط  ، 3جد٣ي : ٤مدمض ؤبى الًٟل ببغاَيم  ،اإلا٨خبت
الٗهغيت  ،بحروث  ،لبىان 1988 ،
 -4الٗؿ٨غر ؤبى َال ،٫الٟغو ١في اللٛت ،صاع آلاٞا ١الجضيضة ،بحروث ،لبىان1963 ،4ٍ ،
 -5الٛغفي خؿً  ،خغ٦يت ؤلاي٣إ في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ  ،بٞغي٣يا الكغ ، ١الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب 2001 ،
 -6ال٣اضخي الجغظاوي  :الخٗغيٟاث  ،جد٣ي : ٤ههغ الضيً الضيً الخىوسخي  ،قغ٦ت ال٣ضؽ للخهىيغ ،ال٣اَغة ،
مهغ 2007 ،1ٍ ،
 – 7اإلاالث٨ت هاػً٢ : ٥ايا الكٗغ اإلاٗانغ  ،صاع الٗلم للماليحن  ،بحروث  ،لبىان 1983 ، 7ٍ ،
 -8بى٨غاص ؾٗيض :الؿيمياثياث والخإويل  ،مضزل لؿيمياثياث ؽ ف بىعؽ  ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،الضاع
البيًاء  ،اإلاٛغب 1،2005ٍ ،
 -9بىيـ مدمض  :الكٗغ الٗغبي الخضيض بيياجه وببضالا جه ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ  ،الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب ،2ٍ ،
2001
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  -10زالض ؾليمان  :اإلاٟاع٢ت وألاصب ( صعاؾاث في الىٓغيت والخُبي ،) ٤صاع الكغوٖ ، ١مان  ،ألاعصن ،1 ٍ ،2001
 ٖ -11يض عظاء :لٛت الكٗغ ( ٢غاءة في الكٗغ الٗغبي الخضيض ) ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ ( ،ص ٍ )،1975
 ٢ -12باوي هؼاع :وخيضا ٖلى ال٣مت ،صاع ألامحن ،مهغ2001 ،1ٍ ،  -13هانغ ٖلي :بييت ال٣هيضة في قٗغ مدمىص صعويل ،صاع الٗىصة ،بحروث ،لبىان2001 ،1ٍ ،  -14وكاور وؿيب  ،مضزل بلى صعاؾت اإلاضاعؽ ألاصبيت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ  ،اإلااؾؿت الىَىيت الٟىىناإلاُبٗيت  ،الجؼاثغ 1984 ،1ٍ ،
  -15يٞ ً٨خخي :الً٣يت الٟلؾُيييت مً مىٓىع بؾالمي ،بىايت نمضر ونالخت ،بحروث ،لبىان1995 ،3ٍ ، املطاظع املترظمت :  -16ظىن ٧لىص ٧ى٧ي  :الؿيمياثيت مضعؾت باعيـ  ،جغظمت  :عقيض بً مال ، ٪الجؼاثغ  ،صاع الٛغب  ( ،ص ٍ ) ،2003
  – 17ؾغجي هيلىؽ  :الخُغ الحهىصر ( بغوجى٧ىالث خ٨ماء نهيىن )  ،جغط مت  :مدمض زليٟت الخىوسخي ،قغ٦تالاؾخسغاط الهىاعي والهىع اإلاي٩اهي٨يت  ،جىوـ  ( ،ص ٍ)  ( ،ص ث )
 املجالث والسوضٍاث:  -18مجلت الٗغبي ،وػاعة ؤلاٖالم ،ال٩ىيذ ،الٗضص  ،493صيؿمبر 1999  – 19الخىاع ألا٧اصيمي والجامعي ،الٗضص  ،2الؿىت ٞ ،1برايغ 1988 اللىامِؽ: -20 -ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ط  ،3صاع ناصع ،بحروث ،لبىان1997 ،
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