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املـطٛت الٔامت  :ز .ػطوض ًالبي
املإػؼت وضةِؼت الخحطٍط :أٗ .عالن هاؿمي
هُئت الخحطٍط:

الخٔطٍ:ٝ
مجلت ٓلمُت زولُت مح٥مت جلسض ؿهطٍا ًٓ
مط٣ع حُل البحث الٔلمي وحٔني بالسضاػاث
ألازبُت وال٥ٜطٍت باؿطا ٚهُئت جحطٍط ولجىت
ٓلمُت زابخت مـ٦لت مً أػاجصة وباحثحن مً ٓسة
زو ٨وهُئت جحُ٥م جدـ٦ل زوضٍا في ٤ل ٓسز.
اهخماماث املجلت و أبٔساها:
ًىٜخح الخٌاب ال٥ٜطي وألازبي ٓلى ٓسة
آخباضاث ،وٍخمىهٕ همً ػُا ٞػىػُىز٠افي
وػُاس يً ،جٔل مً جمثالجه جأدص مىهُٔاث
مخباًىتٛ ،بحن الجمالي وال٥ٜطي مؼاٛت جماغ
…وبحن الىاٟعي والجمالي ه٠اي الخ٠اء ج٥ـٜها
ً
املىا،…ٟٝوئًماها مىا بأن الحط ٚالتزام
ومؼإولُت ،وبأن ال٦لمت وعي واضج٠اءٛ ،ان مجلت
حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت املجلت
ألا٤ازًمُت السولُت املح٥مت والتي جذخم بيـط
البحىر ألازبُت وامل٠اضباث الى٠سًت وال٥ٜطٍت
حؼعى ألن ج٠سم حسًسا ئلى الؼاحت ال٥ٜطٍت
الٔطبُت.
ألاهسا:ٚ
ـ وـط املٔطٛت ألاكُلت ،وحٔعٍع الحىاض الٔلمي
الٔ٠الوي مً دال ٨وـط الطأي والطأي املذال.ٝ
ـ جلبُت حاحاث الباحثحن وًلبت الٔلم ػىاء مً
هاحُت الا٣خٜاء املٔطفي في مىاهُٕ محسزة
جخماش ى وهس ٚاملجلت أم مً هاحُت اليـط
وحصجُٕ البحىر الطكِىت واملبخ٥طة.
ـ دل ١وعي ٟطاتي حسوزه الخمُحز بحن ال٦لمت
ألاكُلت وال٦لمت املبخصلت التي ال ج٠سم حسًسا في
ُل اػدؼها ٨اليـط مٕ املخاحاث الال٥ترو هُت.

أ.ز .ؿطٍ ٝبمىس ى ٓبس ال٠ازض ،حامٔت أبي ب٥ط بل٠اًس جلمؼان،الجعاةط
ز.ملٌٜى ال٘طافي ،حامٔت ٓبس املال ٧الؼٔسي  /امل٘طب
ز .أحمس ضؿطاؾ حامٔت ًطابلؽ ،لُبُا
ز.دالس ٤اُم حمُسي وظٍط الحمُساوي ،حامٔت الىج ٝألاؿط / ٚالٔطاٞ

ضةِؽ اللجىت الٔلمُت :أ.ز .الٌاهط ضواًيُت ،حامٔت باجي مذخاض /الجعاةط
اللجىت الٔلمُت :
أ.زٓ .بس الحمُس ٓبس الىاحس،حامٔت كٜاٟؽ،جىوؽ
أ.ز .هُاء ٗني لٜخت الٔبىزي ،شي ٟاض،الٔطاٞ
أ.ز.مىخلط ال٘وىٜطي حامٔت املىكل الٔطاٞ
أ.ز .ئحؼان ٌٔ٠ىب حؼً السً ،٧حامٔت الىجاح الىًىُتٛ،لؼٌحن
أ .ز .ػلُمت لى٤ام ،حامٔت محمس الـطٍ ٝمؼآسًت،الجعاةط
ز.محمس ػطحان ٣ما ،٨حامٔت املىلىضة،ملط
ز .زًً الٔطبي ،حامٔت الس٣خىض مىالي الٌاهط ػُٔسة  -الجعاةط
ز٣.طٍم املؼٔىزي حامٔت ال٠ازػُت الٔطاٞ

ز.ملُ٥ت هآُم ،حامٔت ال٠طوٍحن -امل٘طب

أٓواء لجىت الخحُ٥م الاػدـاضٍت لهصا الٔسز:
أ.ز .ػٌمبى ٨هاكط ـ حامٔت وهطان  -1أحمس بً بلت -الؼاهُا -الجعاةط
أ.ز .محمس حىاز حبِب البسضاوي ـ حامٔت املىكل ـ الٔطاٞ
ز .بـطي ٓبس املجُس جاٜ٣طاػذ ـ حامٔت ال٠اض ي ُٓان  /مطا٣ف  -امل٘طب
زٓ .بس الح ١بلٔابس ـ حامٔت ٌٟط
ز .دلُل ؿ٥طي هُاغ ـ حامٔت املىكل ـ الٔطاٞ
زٓ .بسال٠ازض بً ٛطح ـ حامٔت ػىػت ـ جىوؽ
زٛ .اهل ٓبىز الخمُمي ـ حامٔت زًالي ـ الٔطاٞ
ز .محطق وضزة ـ حامٔت جلمؼان ـ الجعاةط
ز .أمحن ملطوي ـ حامٔت جلمؼان ـ الجعاةط
زٓ .لي دل ٝحؼحن الٔبُسي ـ حامٔت زًالي ـ الٔطاٞ
ز .حطٍى ٛاًمت ـ حامٔت ٓبس الحمُس بً بازٌؽ ـ الجعاةط
ز .ضٍان بً ًىػ ٝـ حامٔت ٟؼىٌُىت  1مىخىضي ـ الجعاةط
ز .مىمني بىظٍس ـ حامٔت محمس اللسً ١بً ًخي ـ الجعاةط
ز .حاػم ٛطٍح الترابي ـ الجامٔت إلاػالمُت  /الىج / ٝالٔطاٞ
ز .لحؼً ٓعوظ ـ الـهُس حمت لخوط الىازي ـ الجعاةط
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ؿطوي اليـط
مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت مجلت ٓلمُت زولُت مح٥مت جذخم بيـط البحىر ألازبُت وامل٠اضباث
ً
زوضٍا ًٓ مط٣ع حُل البحث الٔلمي ،باؿطا ٚهُئت جحطٍط مـ٦لت مً أػاجصة وباحثحن
الى٠سًت وال٥ٜطٍت ،جلسض
وهُئت ٓلمُت جخأل ٝمً هذبت مً الباحثحن وهُئت جحُ٥م جدـ٦ل زوضٍا في ٤ل ٓسز.ج٠بل املجلت ألابحار وامل٠االث التي
جلتزم املىهىُٓت واملى جُت ،وجخىاٛط ٛح ا ألاكالت الٔلمُت والسٟت والجسًت وجحترم ٟىآس اليـط الخالُت:
• أن ً٥ىن البحث امل٠سم همً املىهىٓاث التي حٔنى املجلت بيـطها.
• أال ً٥ىن البحث ٟس وـط أو ٟسم لليـط ألي مجلت ،أو مإجمط في الىٟذ هٜؼه ،وٍخحمل الباحث ٤امل املؼإولُت
في حا ٨ا٣دـا ٚبأن مؼاهمخه ميـىضة أو مٔطوهت لليـط.
• أن جحخىي اللٜحت ألاولى مً البحث ٓلى:
 ٓىىان البحث. اػم الباحث وزضحخه الٔلمُت ،والجامٔت التي ًيخمي ئلح ا. ال رًس إلال٥ترووي للباحث. ملخم للسضاػت في حسوز ٤ 150لمت وب جم دٍ .12 ال٦لماث املٜخاحُت بٔس امللخم.• أن ج٥ىن البحىر امل٠سمت باحسي الل٘اث الخالُت :الٔطبُت ،الٜطوؼُت وإلاهجلحزًت.
• أن ال ًعٍس ٓسز كٜحاث البحث ٓلى (  )20كٜحت بما في شل ٧ألاؿ٦ا ٨والطػىماث واملطاحٕ والجساو ٨واملالح.١
• أن ً٥ىن البحث ً
دالُا مً ألادٌاء الل٘ىٍت والىحىٍت وإلامالةُت.
• أن ًلتزم الباحث بالخٌىي وأ جامها ٓلى الىحى حي:
 الل٘ت الٔطبُت :هىْ الخٍ (  )Traditional Arabicو جم الخٍ (  )16في املتن ،وفي الهامف هٜؽ الخٍ مٕ جم(.)12
 الل٘ت ألاحىبُت :هىْ الخٍ (  )Times New Romanو جم الخٍ (  )14في املتن ،وفي الهامف هٜؽ الخٍ مٕ جم(.)10
 ج٥خب الٔىاوًٍ الطةِؼُت والٜطُٓت ب جم  18هٌ٠ت مٕ جطخُم الخٍ.• أن ج٥خب الحىاش ي بـ٦ل هِامي حؼب ؿطوي بطهام  Microsoft Wordفي اًت ٤ل كٜحت.
• أن ًط ١ٛكاحب البحث حٔطٍٜا مذخلطا بىٜؼه ووـاًه الٔلمي والث٠افي.
• ٓىس ئضػا ٨الباحث ملـاض٣خه ٓ ر ال رًس الال٥ترووي ،ػِؼخ٠بل مباؿطة ضػالت ئؿٔاض بصل.٧
• جذوٕ ٤ل ألابحار امل٠سمت للمجلت لل٠طاءة والخحُ٥م مً ٟبل لجىت مذخلت وٍل٠ى البحث ال٠بى ٨الج اتي بٔس
أن ًجطي الباحث الخٔسًالث التي ًٌل ا املح٥مىن.
• ال جلتزم املجلت بيـط ٤ل ما ًطػل ئلح ا و ي ٗحر ملعمت بخ٠سًم م رضاث.
ً
• جطػل املؼاهماث بلُ٘ت ال٥تروهُت حلطا ٓلى ٓىىان املجلت:

literary@jilrc-magazines.com
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"ألازبُت" في ل٘ت إلآالم ..ج٠اضٍط ماحس ٓبس الهازي ،همىشحا ،ز .أػامت ٓثمان ،مـط ٚأ٤ازًمي ٗحر مخٜطٖ في

109

حامٔت ال٠سغ املٜخىحت ـ ٛلؼٌحن


ّ
لصة الىم في الخٌاب الى٠سي ال٘طبي ،أ.حُاة لصح ٝـ حامٔت الس٣خىض –ًخي ٛاضغ-باملسًت (الجعاةط)

135



ّ
ػُمُاةُت الخىُُ ٝاللىوي في ؿٔط ٔ٣ب بً ظهحر ،ألاػخاش مـطاز بـىظ٣ـىض ـ حامٔت حُجل/الجعاةط

149

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

6

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

الاٞخخاخيت
بؼم هللا الطحمً الطحُم
هٌالٕ في هصا الٔسز مىاهُٕ أزبُت مذخلٜت جى٠ؼم ئلى محىضًٍ  :محىض داق بالطواتي الٔطبي
الٌُب كالح ،ومحىض ٓام ػمخه الادخال ٚاملىهىٓاحي .وأما املحىض الخاق ٠ٛس ٣ىا ػاب٠ا
أٓلىا ًٓ ٓسز ٤امل مذلم لهصا الطواتي في ش٣طي وٛاجه احخٜاء بمىجعاجه ئال أن ٓسز
البحىر في هصا املىهىْ لم حؼخى ٚماهى مٜترن في ٤ل ٓسز ،لصا اضجأث هُئت الخحطٍط جأحُل
الاحخٜاء لهصا الـهط ،وأما املحىض الٔام ٠ٛس أ زضحىا بحىزا ٓامت مذخلٜت جىاولذ أزبُت ل٘ت
إلآالم ولصة الىم في الخٌاب الى٠سي ال٘طبي وػُمُاةُت ألالىان في ؿٔط ٔ٣ب بً ظهحر ...
الٔسز جمحز بالثراء وجىىْ املىهىٓاث بل وجىىْ الخُماث املـخ٘ل ٓلح ا في املحىض الخاق
بالٌُب كالح ،هاهُ ًٓ ٧مـاض٣ت ٓطبُت وئػالمُت مذخلٜت  .هأمل أن ً٥ىن في مؼخىي ًمىح
ال٠اضب الٔطبي داكت وأهه ٤ان زمطة حهىز مذخلٜت مً باحثحن وهُئت جحطٍط ولجىت ٓلمُت
ولجىت جحُ٥م .في ألادحر وـ٥ط ٤ل مً ػاهم في كسوض هصا الٔسز .

ضةِؼت الخحطٍط :أٗ .عالن هاؿمي
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جذلي أػطة جحطٍط املجلت مؼإولُت ا ًٓ أي اهت ا ٢لح٠ى ٞامللُ٥ت ال٥ٜطٍت
ال حٔ ر ضاء الىاضزة في هصا الٔسز بالوطوضة ًٓ ضأي ئزاضة املط٣ع
حمُٕ الح٠ى ٞمحٜىُت لمض٣ع حُل البحث الٔلمي © 2016
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زىـاةُت ّ
الطحىلت وألاهـىزـت في ضواًـت " مىػم ال جطة ئلى الـما "٨للٌُب كالح
أ.زٓ .بس الـ٠ازض ؿـطٍ ٝبـمىس ى ،أػخاش الخٔلُم الٔالي ب٠ؼـم اللـ٘ت الٔـطبُت وآزابـها٤ ،لُت زاب والل٘اث ـ حامٔت
جلمؼـان ـ الجــعاةــط

ملخم:
بالغٚم مً مغوع زمؿحن ؾىت ٖلى نضوع عوايت " مىؾم الهجغة بلى الكما "٫للغواجي الؿىصاوي الغاخل الُيب نالح
ّال
بإ ّالؤجها إ جؼاُ ٫تح ّال
ٗض مً َغ ٝالى٣اص بخضي ؤًٞل الغواياث الٗغبيت
،)1966
(نضعث الغوايت مدؿلؿلت في مجلت الحىاع ؾىت
وؤٖىٟها التي جىاولذ ٖال٢ت ألاها الٗغبي باآلزغ الٛغبي يمً مىيىٕ الهغإ الحًاعر بييىا وبحن الٛغب.
ومً هىا ظاءث هظه الضعاؾت لخميِ اللشام ًٖ ظاهب مسٟي آزغ مً ظىاهب هظه الغوايت الغمؼ .جُغح عوايت "
اإلاىؾم" بحن نٟداتها بيضيىلىظيخحن مخًاصجحن جخهاعٖان ٞيما بيجهما وجدباصإن مغا٦ؼ ال٣ىة والًٗ :٠بجهما زىاثيت الغظىلت
وألاهىزت .بل ّال
بن هظه الغوايت ج٣ىم بخجىيـ الٗال٢اث الحًاعيت بحن الٛغب والكغ ١لخجٗل مً الكغ ١عظال ومً الٛغب ؤهثى ؤو
بهار ،خيض يهبذ ال٨ظب والجيـ هى اإلاد ٪بيجهما.
ّال
ل ً٨الجيـ في « مىؾم الهجغة بلى الكما » ٫يسخلّ ٠ال
ٖما هى مىظىص في الغواياث الحًاعيت ألازغيٞ .هى في هظه
الغوايت ٖباعة ًٖ مكغوٕ اهخـ٣ام .الجيـ هى ٖامل هضم للىظىص وبٞىاء ،بضإ مً ؤن ي٩ىن ٖامل بىاء وب٣اء؛ بل ّال
بن الجيـ هىا
هى مٗاص ٫للمىث ،بهه ؤ٢صخى صعظاث الٗى ٠في هظا ّال
الهغإ ألاػلي بحن الكغ ١والٛغب في الغوايت الٗغبيت الحًاعيت.
ال٦لماث املٜخاحُت :
مىؾم الهجغة بلى الكما – ٫الُيب نالح – عظىلت – ؤهىزت – نغإ خًاعر – عوايت خًاعيت
ّال
ُترٖخبر ّال
الُيب نالح مً الغواثيحن ال٣الثل الظيً خاولىا ج٣ضيم عئيت إقٗىعيت خ٣ي٣يت ًٖ الٗال٢ت بحن الكغ ١والٛغب؛ هظه
ّال
ومسلٞاجه ّال
الغهيبت ٖلى بلضاهىا
الغئيت اإلاىظىصة في إقٗىعها الجمعي (هدً الٗغب واإلاشٟ٣ىن) ًٖ آزاع الاؾخٗماع الٛغبي
ي٣ضم لىا عوايخه " مىؾم الهجغة بلى الكماّ ،" ٫ال
بنما ّال
الكغ٢يت .ولهظا ٞهى خيىما ّال
ي٣ضم لىا عوايت ًٖ إقٗىعها الجمعي
عوارة جد٩ي ّال
٢وة نغإ بحن إقٗىعيً ظمإريً :قغقي
( )InconscientCollectifفي مىاظهت إقٗىع ظمعي للٛغبيحن ٦ظلٞ .٪هي ـ
وٚغبي.
ؤن ؤعى اإلاٗغ٦ت هظه هي الٛغبّ ،ال
وبما ّال
ٞةن البُل ّال
اإلاش ٝ٤يداوّ - ٫ال
ب٩ل ما يدمله مً مىعر خًاعر وز٣افي قغقي –
الغظىلت باألهىزت ؤؾاؽ ّال
ؤن ُتيؿ ِ٣بيضيىلىظيخه الكغ٢يت ّالالتي جغي في ٖال٢ت ّال
٧ل الٗال٢اثٖ ،لى ٖال٢خه م٘ الٛغب؛ ٞيهبذ
ّال
ّال
اؾخٗماع
هـى– ٖلى اإلاؿخىي الالقٗىعر  -عمؼا لغظىلت الكغ ١جهاعٕ ؤهىزت الٛغب وجخٛلب ٖلحها ِاهخ٣اما إلاا ٢ام به هظا ألازحر مً
ٍر
وجهب لدحراجه واؾخٗب ٍرـاص لكٗىبه.
للكغٍ ١ر
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وؤوظه؛ بل ّال
الغظىلت وألاهىزت في هظه الغوايت بلى ؤ٢هاه ّال
بن هظا ّال
يهل ا٫نغإ بحن ّال
الهغإ ٫يهل بلى صعظت الٗى٠
وال٣خلّ .ال
ولٗل هظا ما يجٗل عوايت " مىؾم الهجغة بلى الكما " ٫جسخلّ ًٖ ٠ال
الغواياث الٗغبيت الحًاعيت ،زهىنا ِازخالٞها
ومهما في جغظيذ ّال
ٟ٦ت ّال
مً خيض َغخها الٗىي ٠لً٣يت ّال
الهغإ الحًاعر؛ بط يلٗب الجيـ صوعا باعػا ّال
الهغإ بحن الكغ١
والٛغب ،بحن ّال
الغظىلت الكغ٢يت وألاهىزت الٛغبيت.
ّال
الدانت للى٢ى ٝفي وظه الحًاعة الٛغبيت وفي وظه الٗى ٠ألاوعوبي
ل٣ض ٧ان الجيـ َغي٣ت البُل مهُٟى ؾٗيض
ّالالظر ماعؾخه به٩لترا ّال
يض بالصه الؿىصانّ .ال
ل ً٨هظا الجيـ ٦ -ما ؾجري٧ -ان ظيؿا مغجبُا بٗى ٠قضيض بل بكهىة ال٣خل ّالعصا
ٖلى ٖىٟهم ججاه قغ٢ه .ظاءهم ٚاػيا في ٖ٣غ صاعهم (لىضن) ،ظاءهم ٚاػيا في وؿاءهم وفي ؤهىزتهم .ه٨ظا ؾييخ٣م لـمحمىز وز
ّال
أحمس الظر هؼمه ٣دـىـط.1
ّال
ّال
ّال
ويخٗضاه بلى ه٣ض
ويخدضر في الضيً والٟلؿٟت ،ويى٣ض الغؾم،
٧اهذ زُخه مد٨مت لحغبه هظه ٧ :ان ي٣غؤ الكٗغ،
ال ،ًٟوي٣ى٦ ٫الما ّال
٧ل شخيء ّال
ّال
ختى ؤصزل اإلاغؤة في ٞغاشخيّ ،ال
مل٣ٟا ًٖ عوخاهياث الكغ... « ،١ؤٗٞل ّال
زم ؤؾحر بلى نيض آزغ ».2
وَبٗا ٧ان إ ّالبض لهظا ّال
الهغإ ،بحن عظىلت مهُٟى ؾٗيض وؤهىزت اليؿاء الٛغبياث ،مً ميضان يجغر ٖليه .ولم يً٨
ًا
ّال
هظا اإلايضان ؾىي ٚغٞت هىم البُل في ٢لب لىضن٧ .اهذ ٚغٞخه و٦غا لؤل٧اطيب ،و٢ض بىاها وؤزثها ؤ٦ظوبت ؤ٦ظوبت ٢... « :ىاعب ٖلى
جسب ّال
نٟدت اإلااء ؤقغٖتها ٦إظىدت الحمام ،وقمىؽ حٛغب ٖلى ظبا ٫البدغ ألاخمغ ،و٢ىاٞل مً الجماّ ٫ال
الؿحر ٖلى خضوص
ّال
اليمً ...وٞخياث ٖاعياث مً ٢باثل الؼاهضر والىىيغ والكل ،٪خ٣ى ٫اإلاىػ والبن في زِ الاؾخىاء ،واإلاٗابض ال٣ضيمت في مىُ٣ت
الىىبت ،ال٨خب الٗغبيت اإلاؼزغٞت ألاٚلٟت م٨خىبت بالدِ ال٩ىفي ّال
اإلاىم.3» ...٤
٧اهذ هظه الٛغٞت ٖباعة ًٖ م٣برة ،خيض ّال
بن ّال
٧ل ٞخاة جضزلها ،جدٟغ ٢برها بيضها :صزلتها آن همىسٞ ،ىظضوها ٞ -يما
ّ
بٗضّ -ال
ميخت في بيتها اهخداعا بالٛاػ ومٗها عؾالت ج٣ى « : ٫مؿتر مهُٟى لٗىت هللا ٖلي .4» ٪والحاصزت هٟؿها وٗ٢ذ ِلـ ؿُال
ٗطٍىىز وئًعابُال ػُمىض.
ّال
الهغإ؛ ّال
ّال
ّال
اإلاًٟلت في ّال
ويىٗ٢هً في خباثله٧ ،ان إ ّالبض له مً
ٞدتى يخٛلب ٖلى ؤلاهار الٛغبياث
٧اهذ هظه َغي٣خه
ّال ّال
اؾخٗما ٫ؾالح [ال٥ـصب] يكهغه في وظىههً ٧لما ؾىدذ الٟغنت بظل٧ .٪ان ؤمطخى ؾالح يمل٨ه ،و٢ض اؾخٗمله بٟ٨اءة هاصعة.
ّال
يخجلى لىا طل ٪في ؤبهى نىعه ٞيما عواه إليؼابيال ؾيمىع  « :ؾإلخجي وهدً وكغب الكار ًٖ بلضر .عويذ لها خ٩اياث ّال
مل٣ٟت ًٖ
الغما ،٫وؤصٚا ٫جخهايذ ٞحها خيىاهاث إ وظىص لها٢ .لذ لها ّال
ؤن قىاعٕ ٖانمت بالصر ّال
حاعر طهبيت ّال
حتع باألٞيا ٫وألاؾىص،
وجؼخٖ ٠لحها الخماؾيذ ٖىض ال٣يلىلت.5» ...

 اللـورد " كتشنر " ىو قائد اجليش اإلنكليزي الذي ىزم جيوش ادلهدي يف معركة " أتربا " الشهَتة ،مشال اخلرطوم عاصمة السودان سنة  1898حيث سقطأكثر من 20ألف جندي سوداين ربت رشاشات " كتـشنر "؛ فكان ذلك بداية اهنيار خالفة ادلهدي بالسودان و بداية االحتالل الربيطاين -ادلصري لو.
 - 2الطيّب صاٌف – موسم اذلجرة إىل الشمال – الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (اجلزائر) ودار اجلنوب (تونس)  - 1979ص .52
 - 3ادلصدر نفسـو  -ص .137
 - 4ادلصدر نفسـو  -ص .53
 - 5ادلصدر نفسـو  -ص 57و.58
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ّال
ّال
ووؿخمغ في ٦ظبه طل ٪بلى صعظت ؤهه يامً هى بهض٦ ١ظبه في بٌٗ ألاخيان؛ ٞيسبرها بمىث والضيه ٚغ٢ا في الىيل
مغصصة ّالبياها بىىٕ مً اليكىة ،يضع ٥مهُٟى ؾٗيض ّال
ٖىضما ٧ان ٖلى متن ػوع .١وخيىما حؿم٘ ٧لمت " هـُل" وجهيذ ّال
ؤن هظه
َّ
الك َغ٥؛ ُتحٗلمىا ّال
الغوايت بما يجى ٫بىٖيه في جل ٪اللحٓت  « :الُاثغ يا مؿتر مهُٟى ٢ض و٘٢
ألاهثى الٛغبيت ٢ض وٗ٢ذ ؤزحرا في
ّال
ّال
جدىلذ بلى امغؤة .وما هى بإ يىم ؤو ؤؾبىٕ ّال
الكغ .٥الىيل طل ٪ؤلاله ألاٞعى٢ ،ض ٞاػ بطحيت ظضيضة .اإلاضيىت ٢ض ّال
ختى ؤيغب
في
زيمتي وؤٚغؽ وجضر في ّال
٢مت الجبل ».1
ّال
هظا هى ؤمطخى ؤؾلحخه وؤقغؾها ،به ي٣خىو ٞغاجؿه ّال
ٖلحهً بٗض طلٞ .٪ةطا ٧ان الاؾخٗماع الٛغبي  -بما
زم يجهؼ
خؿؿه بسهاثه الش٣افي والحًاعر في ٖ٣غ صاعه (الؿىصان) ،بط « مً الؼاويت ال٨ٟغيتّ ،ال
يمل٨ه مً خًاعة عا٢يت ٢ -ض ّال
ٞةن
ّال
ّال
ِاؾخمضاص اإلاٗغٞت مً الٛغب ،هى هىٕ مً الاٚخهاب ٦ظل ،٪والظر يجلى ٞدىلت الٛغب ؤمام قغ ١إ يجيض بإ الاؾتهال ٥بض٫
ّال
ألا٢ل  -مً الجاهب الظ٧ىعر؛ بل ُت
ؤلاهخاط »ٞ .2لي٣لب اإلاٗاصلت ُت
ًّ
ّال
وليـصبذ لهظا الٛغب ولىٟؿه
مسهيا ٖ -لى
وليـصبذ له ؤهه ليـ
ّال
ّال
ر ّال
ّال
ألهه ط٦غ ٞدل ّال
بإ امغؤة ؤو ؤهثى  -اإلاضن ٖىضه ّال
جخدى ٫بلى وؿاء -
وؤن الٛغب يٗي ٠ألهه في الح٣ي٣ت ما هى
٦ظل ،٪ؤهه ال٣ى
ّال
زايٗت له جخلظط بؿلُخه ٖلحها.
ّال
ّال
ويخمضص ٖلى الؿغيغ لخإحي آن همىس جضل ٪نضعه وؾا٢ه
ولٗل هظا ما ٧ان يجٗله يىدصخي خيىما يلبـ ٖباءة وٖ٣اإ
وع٢بخه و٦خٟه؛ بل ّال
مما يؼيض في وكىجه  -بٗض ؤن يإمغها ٢اثال " حٗالي "  -هى بظابتها له  « :بهىث زٟيٌ " ؾمٗا وَاٖت يا
ج٣بل ٢ضميه وج٣ى " : ٫ؤهذ مهُٟى مىإر ّال
مىإر " .وؤن ّال
وؾيضر ،وؤها ؾىؾً ظاعيخٞ .3» " ٪اٖترا ٝآن همىس بؿلُت
ّال
ّال
اإلادؿلُت مً ظهت ،وؤهشىيتها الدايٗت
مهُٟى ٖلحها وبسًىٖها له ،بهما هى ٖ -لى مؿخىي آزغ  -اٖترا ٝبظ٧ىعجه وعظىلخه
ِ
ّال
ّال
بإجها هي ألايّٗ ٠ال
اإلاؿخ٨يىت مً ظهت ؤزغي ،هى اٖتراّ ٝال
ألجها ؤهثى وؤهه هى ألا٢ىي ألهه ط٦غ وعظل.
وهى ٖلى اإلاؿخىي الغمؼر  -والالقٗىعر الجمعي إلاهُٟى ؾٗيض  -اٖترا ٝباهخهاع عظىلت الكغٖ ١لى ؤهىزت الٛغب؛
ّال
يٟؿغ بدض البُل ّال
ْ
وهظا ما ّال
َ
َّ
اٝ
واإلاًُهض
اإلاؿخٗ َمغ
الضاثم  -م٘ ؤهه هى
واإلاسصخي ز٣اٞيا مً الٛغب ٍ ًٖ -ر
بزباث لغظىلخه واٖتر ٍر
ّال
يدـ ّال
بها مً ألاهثى الٛغبيت ،بل واٖتراٞها بؿيُغجه اإلاُل٣ت ٖلحها .ولهظا ٧ان ّال
ب٣مت الُغب خيىما جىاظيه ئًعابُال ػُمىض ٢اثلت :
« ؤهذ بلهي ،وإ بله ٚحرِ .٥اخغ٢جي في هاع مٗبضّ ٥الؤحها ؤلاله ألاؾىصِ .اٚخلجي ّالؤحها الٛى ٫ؤلاٞغي٣ي .صٖجي ّال
ؤجلىي في َ٣ىؽ نلىاج٪
الٗغبيضة اإلاهيجت ».4
بخؿاؽ البُل بغظىلخه وٞدىلخه؛ ٦ما ّال
ٞاإٚخيا ٫هىا ّالبهما يغمؼ بلى اإلاماعؾت الجيؿيت ّال
ال٣ىيت ،وهظا ّال
َ
ؤن
مما يًاٖ٠
الاٚخيا ٫مً نٟت ال٣ى ّالر وليـ الًٗيٞ ،٠ال٣ى ّالر هى ّالالظر ي٣ىم بٟٗل ال٣خل بيىما ّال
يخل٣ى الًٗي ٠هظا الٟٗل.
ومً هىاّ ،ال
ّال
ٞةن مهُٟى ؾٗيض بخإ٦يضه ّال
وزًىٖهًّ ،البهما يداو٫
٢ىة عظىلخه وظبروجه ويٗ ٠ؤهىزت اليؿاء الٛغبياث
ّال
ؤهميت  :يٗ ٠الٛغب اإلاؿخٗمغ ؤمام ّال
يا٦ض ٖلى م٣ىلت ؤزغي ؤ٦ثر ّال
َ
٢ىة الكغ١
اإلاؿخٗمغٞ .هى يداو ٫ؤن ييخ٣م  -إقٗىعيا -
ؤن
ِ

 - 1ادلصدر نفسـو  -ص .59
 - 2نور الدين صدوق – الغرب يف الرواية العربية  :قنديل أم ىاشم منوذجا – دار الثقافة للطباعة والنشر– الدار البيضاء (ادلغرب)
– الطبعة األوىل –  – 1995ص .42
 - 3الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .137
 - 4ادلصدر نفسـو  -ص .133
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لكغ٢ه الًٗي ٠خًاعيا بما هى ٢ى ٌّير ٞيه ،ؤر الجيـٞ .الجيـ هى ؤصاجه لالهخ٣ام مً الٛغب خيض يؿمذ له بة٢امت ٖال٢ت
ّال
حؿاو إقٗىعيت في جل ٪اإلاٗاصلت الهٗبت بحن ؿطٗ/ٞطب وحيؽ/حواضة والتي ؾى٣ىم بخدليلها إخ٣ا.
ٍر
ّال
ّال
وبي٣اٖهً في الٟش٧ .ان
ٖلحهً
ه٨ظا بضؤث مٗغ٦خه م٘ اليؿاء ألاوعوبياث ،ولم يٗضم الىؾيلت والٟغنت لالهً٣اى
ًا
ُت
الخجمٗاث ،ومً ظمهىع جهاعه ٧ان ّال
ّال
يخسحر ضحايا ليلهَّ ٦ .ـً بهازا جبدثن ًٖ عظىلت ػاثضة ،وٞدىلت
يدايغ في مضاعط الجامٗت وفي
ّ
ّال
مخىهجت .آن همىس ٧اهذ َالبت جضعؽ اللٛاث الكغ٢يت في ؤو٦ؿٟىعصّ .الؤما ؿُال ٗطٍىىز ٣ٞض ٧اهذ زاصمت بمُٗم ،وفي الليل
ّال
ّال
انُاصهً في ع ً٦الدُباء في
٧اهذ جىانل الضعاؾت في البىليخ٨ىي .٪بيىما ٧اهذ ئًعابُال ػُمىض بخضي الٟغاجـ اللىاحي
خضي٣ت "هاًس باض."٢
ُت
٧ل شخيء ّال
ختى ؤصزل اإلاغؤة في ٞغاشخيّ ،ال
٦شحرا ما ؤزبرها ب٣ىله ... « :ؤٗٞل ّال
ظلبذ اليؿاء بلى ٞغاشخي
زم ؤؾحر بلى نيض آزغ.
مً بحن ٞخياث ظيل الدالم ،وظمٗياث ال٩ىي٨ؼ ،ومجخمٗاث الٟابياهيحن* ،1خحن يجخم٘ خؼب ألاخغاع ؤو الٗما ٫ؤو
ُت
ؤؾغط بٗحرر وؤطهب ».2
اإلادآٞحن ؤو الكيىٖيحن،
ّال
ّال
ّال
الدانت مً الاؾخٗماع الظر ِاؾخٗمغ بالصه واؾخٗبض ؾ٩اجها٧ .ان يشإع لحًاعجه
٧ان مهُٟى ؾٗيض يشإع بُغي٣خه
اإلاىضزغة بؿبب هظه الحًاعة الٛغبيت ّالالتي يجهل مً مٗاعٞها ووؿ ً٨مىَجها وخىايغها؛ ولم ي ً٨مً ؾالح يمل٨ه إلاىاظهت ّال
٧ل
هظا ،ؾىي الجيـ٧ .اهذ عظىلخه وٞدىلخه  -في هٓغه  -وؾيلخه اإلاجضيت الىخيضة إلاىاظهت الٛغب والاهخ٣ام مً الحًاعة الٛغبيت.
ل٣ض ٧اهذ ٚغٞت هىمه ٖباعة ًٖ مٗبض ٖغبي الضي٩ىع ،بٞغي٣ي الُ٣ىؽ ،مشلها مشل البُل بط لم يٖ ً٨غبيا ؤو بٞغي٣يا،
ول٧ ً٨ان الازىان مٗا « :وظهي ٖغبي ٦صحغاء ّال
الغب٘ الدالي ،وعؤسخي بٞغي٣ي َي ُتمىع بُٟىلت قغيغة ».3
ولٗل هظا ّال
ّال
ّال
الخىىٕ في ظيؿه ّالؤهله لي٩ىن
الهياص الىمىطجي والظ٦غ اإلاشالي إلي٣إ ؤلاهار الٛغبياث في خباثله .هاإء
ظيؿهًُ ،تَّ ٦ـً يٗخ٣ضن ّالؤج ّال
ّال
هً ؾيجضن الخٗىيٌ
الهاعباث مً خًاعة اله٣ي٘ والحضيض والهاعباث مً البروصة الجيؿيت في بجي

ّال
جخدىلً بلى مضن ؤوعوبيت وخىايغ
ٖىض هظا الٟدل مهُٟى ؾٗيضّ .الؤما هى٣ٞ ،ض ٧اهذ اليؿاء ألاوعوبياث باليؿبت بليه
ّال
ّال
متروبىليت يٛؼوها ويٟخدها مشلما ّال
جخدى ٫هظه اإلاضن بلى اليؿاء٩ٞ .لما امخُى امغؤة ٨ٞإهما امخُى مضيىت ؤوعوبيت وٚؼاها ،ومً
ّالزمت جيخهي ّال
مهمت جل ٪املطأة  /املسًىت ،ليبدض ًٖ ٞخذ آزغ.

1
رسامون نُقاد وأدباء من بينهم فرجينيا ُوولف وزوجها وآخرون،
*  -رلتمعات الفابيانيُت  :مجعية أدبية فنية كانت مشتو رة بُت احلربُت ،كان من أعضائها ّ
ينظر:
Encyclopeadia universalis. Presses universitaires de France. France 1985 – p 1112 ; v :18.
الفهم
وزه وسيط روحي ،ولكنّو ُ
 كـويكـرز  :فرقة مسيحية ،أنشأىا يف القرن السابع عشر يف إنكلًتا جورج فوكس .تعتق ُـد اجلماعة أ ّن اإلنسان ال ُيع ُيبلغ َ
واذلدى عن طريق ( النور الداخلي ) الّذي مينحو الكتاب ادلقدس .ينظر :
رلموعة من النقاد  -موسوعة ادلصطلح النقدي  -ترمجة  :د .عبد الواحد لؤلؤة  -ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر -بَتوت -الطبعة الثانية  ( -1983ص
.) 404
 - 2ادلصدر نفسـو  -ص .52
 - 3ادلصدر نفسـو  -ص .58

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

12

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

ٞها هى طا يسبرها بظل ٪خيىما ؤو ٘٢بيؼابيال ؾيمىع في قغ٦ـه  « :الُاثغ يا مؿتر مهُٟى ٢ض و ٘٢في الكغ .٥الىيل
ّال
بإ يىم ؤو ؤؾبىّٕ ،ال
طل ٪ؤلاله ألاٞعى٢ ،ض ٞاػ بطحيت ظضيضة .اإلاضيىت ٢ض ّال
ختى ؤيغب زيمتي ،وؤٚغؽ
جدىلذ بلى امغؤة .وما هى
وجضر في ّال
٢مت الجبل ».1
ّال
٧اهذ بيؼابيال ؾيمىع مغيًت بالؿغَان خاولذ ؤن حؿخمخ٘ بما ّال
جب٣ى لها مً ّالؤيام في هظه الضهياّ ،ال
ل ً٨الحٔ لم
حٗغٞذ ٖلى مهُٟى ؾٗيض ّالالظر لم يّ ً٨ال
يدالٟها بط ّال
حهمه ؾىي الشإع؛ لهظا ؤجهذ خياتها -مشل ألازغياث  -باإهخداع.
وه٨ظا ؤنبذ الجيـ في هظه الغوايت ٖىىان اإلاىث ّال
والضماعٞ .بض ٫ؤن ي٩ىن مىلض الحياة وبٗثها ؤنبذ ُتمٗضما لها و٢برا
ّال
ّال
لها .وه٨ظا ّال
٨ٞإهما ٚؼي
جخدى ٫اإلاضن باليؿبت للبُل بلى وؿاء ؤوعوبياث٩ٞ .لما ؤو ٘٢امغؤة في قبا٦ه وص ٘ٞبها بلى الاهخداع،
مضيىت وٞخدها؛ بط « ما صامذ ٖال٢ت الغظل باإلاغؤة ٢ض ُت
مغ الٗهىعٖ ...لى ّالؤجها ٖال٢ت ٚؼو وٞخذٞ ،ال ْ
ن ّالىعث ٖلى ّال
ٚغ َو ؤن جإزظ
اإلاضيىت اإلاٟخىخت نىعة " ٞسظيً مٟخىخخحن " ،وإ ْ
ٚغ َو ؤن يُل ٤مهُٟى ؾٗيض نيدت خغبه  " :ظئخ٨م ٚاػيا ...اإلاضيىت
ّال
جدىلذ بلى امغؤة " ...2وليـ مً ٢بيل اإلاهاصٞت ؤيًا ؤن ي٩ىن مهُٟى ؾٗيض ٢ض عؤي ال٣اهغة في نىعة امغؤة ؤظىبيت ،هي
اإلاؿؼ عوبيؿىنٞ ...هظا ّال
ألن ال٣اهغة الدضيىيت ٧اهذ يىمئظ قغي٨ت لىضن في خ٨م الؿىصان ».3
ّال
مدُت الُ٣اع بال٣اهغة ٢اثال  « :وؤخؿؿذ ّال
ّال
٦إن ال٣اهغة ،طل ٪الجبل ال٨بحر
يٗبر لىا البُل ًٖ طل ٪خيىما ونل بلى
ّالالظر خملجي بليه بٗحرر ،امغؤة ؤوعوبيت ،مشل مؼع ضوبيؼىن جماماّ ،ال
جُى٢جي طعاٖاها ،يمؤل ُٖغها وعاثدت ظؿضها ؤهٟي »٧ .4ان
ًا
ّال
يغي في ّال
الدانت اإلالخىيت ؤر بظ٧ىعجه
٧ل امغؤة ؤوعوبيت وظها مً وظىه الٛغب الاؾخٗماعر٩ٞ ،ان يشإع لكغ٢ه مجها بُغي٣خه
وٞدىلخهّ .ال
الغظىلت وألاهىزت  -في هظه الغوايت  -يبلّ ٜال
ل ً٨هظا ّال
الهغإ بحن ّال
ؤوظه م٘ ححن مىضغ .
ّال
الهياص اإلادترّ ٝالالظر يهُاص مً صون ٖىاءّ .ال
ّال
ّال
ول ً٨هظه
ٖغٞهً ٢بلها َغاثض ؾهلت ،وهى
٧اهذ ظمي٘ اليؿاء اللىاحي
اإلاغؤة " ظحن مىعؽ " لم ج ً٨نيضا ؾهال؛ بل ّالبجها ٢لبذ اإلاٗاصلت ٞإعٚمخه ٖلى ؤن يلهض وعاءها وؤن يهبذ ٞغوؿت بضّ ٫ال
الهياص،
ٞلم يجض له مسغظا  « :لم ج ً٨لي خيلتُ .ت
٦ىذ نياصا ٞإنبدذ ٞغوؿت ،لبصذ ؤَاعصها زالزت ؤٖىام » ،5ل ً٨صون ظضوي .بل
ؤنبدذ هظه ألاهثى ٦ -ما ؤؾماها باػص اء ّالؤو ٫ما الخ٣اها  -هي ّالالتي جُاعصه وهى الٟغوؿت .و٢ض خاو ٫ؤن ّال
يخجىب ل٣اءها ويبخٗض
ع
ّال
ّال ّال
ّال
ّال
ًٖ ألاما ً٦التي جغجاصها ،بإ ؤهه ٞكل في طلٞ ٪كال طعوٗا٧ .ان يجضها ؤمامه قامست إ جساٞه ،ل٨جها جخمى٘ ٖليه وجىبل
ؤْاٞغها ٞيه ُ « :ت
٧ل خٟل ؤطهب بليهّ ،ال
٦إجها ّال
٦ىذ ؤظضها في ّال
جخٗمض ؤن ج٩ىن خيض ؤ٧ىن لتهيىجي ».6
يدـ البُل ّال
بإن هظه ألاهثى ليؿذ ٧اإلهار ألازغياثّ .البجها ّال
ّال
مغة مىظ وَئذ ٢ضمه لىضن ّال
ألوّ ٫ال
جخدضي عظىلخه وٞدىلخه
جمىٗها ٖليه٩ٞ ،ان إ ّالبض مً ا٢خىانها وبزًاٖها٧ .ان يٗغّ ٝال
بل تهيجها مً زالّ ٫ال
ؤن زمً طل ٪ؾي٩ىن باهًاّ ،العبما خياجه ... « :

 - 1ادلصدر نفسـو  -ص .59
 - 2ادلصدر نفسـو  -ص .100
 - 3جورج طرابيشي  -شرق وغرب ،رجولة وأنوثة  :دراسة يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية العربية – دار الطليعة للطباعة والنشر – بَتوت – الطبعة الثانية
– شباط (فرباير) –  -1979ص .151 – 150
 - 4الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .47
 - 5ادلصدر نفسـو  -ص .146
 - 6ادلصدر نفسـو  -ص .144
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ّال
ّال
ّال
ؤها الٛاػر الظر ظاء مً الجىىب ،وهظا هى ميضان اإلاٗغ٦ت الجليضر الظر لً ؤٖىص مىه هاظيا .ؤها اإلاالح ال٣غنان وظحن مىعؽ
هى ؾاخل الهال.1» ٥
ولً ج٩ىن  -باليؿبت بليه  -ؤخؿً وؾيلت إلزًاٖها وا٢خىانها ؾىي بقهاعه لؿالح الجيـ؛ ل ً٨م٣ابل هظا
ّال
٧ل ما ّال
ؤلازًإ ٧ان إ ّالبض مً ص ٘ٞالشمً .ؤُٖاها  -وهي في بيخه ٖاعيت طاث ليلت ّ -ال
جخمىاه وجُلبه  :ػهغيت زميىت هكمتها،
ّال ّال
مسُىٍ هاصع ّال
وبالغٚم مً ّال
مؼ٢خه ،مهالة مً خغيغ ؤنٟهان ؤخغ٢تهاّ .ال
٧ل هظه الخىاػإث بإ ؤهه لم يشبذ لها عظىلخه ،بط ؾغٖان
ما ٧ان ظؼاءه ،ع٧لت ٖىيٟت بغ٦بتها بحن ٞسظيه ظٗلخه يٛيب ًٖ الىظىص.
الغظىلت وألاهىزت ييخهي ٚالبا لهالح الُ٣ب ّال
بطا ٧ان ّال
الهغإ بحن ّال
ألاو ،٫ؤزىاء ٖال٢ت البُل بالٟخياث ألاوعوبياث
ألازغياثّ ،ال
ٞةن هظا ّال
ّال
بمجغص ػواط مهُٟى بجحن مىعؽ.
الهغإ ّاليخسظ مجغي آزغ
ًْ ٦ظلّ ٪ال
ًْ ّال
ؤن ػواظه بهظه ألاهثى هى الؿبيل الىخيض إلزًاٖها واؾدؿالمها له بٗض َى ٫اهخٓاع ،بل ّال
ل٣ض ّال
ؤن هظا
الؼواط ؾي٩ىن اهخها ا آزغ ٖلى ألاهثى الٛغبيت يًيٟه بلى ٢اثمت اهخها اجه ال٨شحرة؛ ل ً٨هظا الؼواط ظاء لحزيض مً ّال
خضة
ع
ع
ّال
ّال
يدـ بةطإ ٫عهيب لغظىلخه مً َغ ٝؤهثى هي ػوظخه إ ٚحرٞ .مً الليلت ألاولى التي ّال
الهغإ بيجهما .هظا الؼواط ظٗله ّال
يمهما
ّال
ْلذ قهىعا ٖلى جل ٪الحالت ّال
جخمى٘ ٖليه وفي « ّال
٧ل ليلت ج٣ى : ٫ؤها مخٗبت .ؤو ج٣ى : ٫ؤها
ٞغاف واخض ،لم جضٖه ي٣غبها .بل
ّال
لخخدىٚ ٫غٞت هىمه بلى ؾاخت خغب يغوؽ جبضؤ به ٟ٘بًٗهما البٌٗ وبتهكيم ظحن مىعؽ ّال
٧ل ما ججضه في
مغيًت »،2
َغي٣ها ٧اإلاؼهغياث الشميىت وخغ ١اإلاسُىَاث وما بلى طل.٪
ّال
ّال
بن ؤ٢صخى صعظاث بطإ ٫هظه ألاهثى لغظىلت مهُٟى ؾٗيض لم ج ً٨في ٖضم جم٨يىه مً هٟؿها م٘ ّالؤجها ػوظخه ،وبهما
ّال
هب ّال
٧ل مً ّال
ظاءث بُٗىه في قغٞه وٖغيه٣ٞ .ض ٧اهذ مىمؿا في ؾلى٦ها ُتحٛاػّ ٫ال
ٞيدصج٘ البٌٗ
وصب ،وهي مٗه في الُغ٢اث،
مجهم ّال
ويغص ٖلحها بٗباعاث بظيئت .هىا حٛلي ّال
خمى ّال
الغظىلت في البُل ٞيىض ٘ٞيدكاظغ مٗهم بيىما هي جطح ٪وتهؼؤ به .ويسبره ال٨شحر
ّال
جؼوط مىمؿا ّال
مً هاإء ّال
بإجها بن ٧اهذ ػوظخه ٣ٞض ّال
ألجها هي التي جبضؤ بمٛاػلت آلازغيً.
٧ان طل ٪ؤ٢صخى صعظاث ؤلاطإ ٫للغظىلت الكغ٢يت وؤ٢صخى ما ّال
يخدمله عظل قغقي مشل مهُٟى ؾٗيضٞ .ال ج٨خٟي هظه
ّال
ّال
جم٨ىه مً هٟؿها  ،ِ٣ٞبل ّالبجها ّال
جخٗضي بلى ما هى ؤصهى وؤ ٘ٓٞمً طل٪؛ ٞهي إ
ألاهثى التي جؼوظها بإن جسغط ًٖ َىٖه وإ
ّال
ألر ؤخض آزغ ػياصة في جد٣حرها له ،و٢ض ٧ان يٗغ ٝطلُ « : ٪ت
جخىاوى ًٖ حؿليم ظؿضها ّال
و٦ىذ ؤٖلم ّالؤجها جسىهجي٧ .ان البيذ ٧له
يٟىح بغيذ الدياهت ».3
ؤهم مالخٓت هسغط بها مً هظا الخدليل ج٨مً في ّال
لٗل ّال
ّال
ؤن مهُٟى ؾٗيض لم يٞ ً٨غصا واخضا ؤو عظال واخضا ،ِ٣ٞ
ّال
ّال
مل مُاعصجه لـجحن مىعؽ ّال
مضة زالزت ؤٖىام ،ول٩ان ٢ض ّال
ألهه لى ٧ان ٦ظل ،٪ل٩ان ٢ض ّال
مل طل ٪الهضوص واإلاظلت بل والدياهت
ّال
الؼوظيت مجها .ولهظا ّال
الغظىلت الكغ٢يت ّال
جمشل بيضيىلىظيا ّال
٩٦ل في مىاظهت بيضيىلىظيا ألاهىزت الٛغبيت؛
ٞةن شدهيخه ٧اهذ
عظىلت قغ٢يت جغي ّال
ٖلحهً  -بٗض الؼواط  -ؤن ّال
ّال
ي ً٨زايٗاث لغظل واخض
ؤن لها الح ٤في ؤن جًاظ٘ مً حكاء مً اليؿاء بيىما
مؿدؿلماث له.
 - 1ادلصدر نفسـو  -ص .147
 - 2ادلصدر نفسـو  -ص .53
 - 3ادلصدر نفسـو  -ص .148
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ّال
الغظىلت الكغ٢يت ّال
ّال
يمشل هظه ّال
ب٩ل ٢ؿىتها وُٚغؾتها بل وباؾخئشاعها بإ٦بر ٖضص مً ؤلاهار؛ ٟٞي
ولٗل البُل ٧ان
ّال
ٚغٞت هىمه ٧ان يً٘ ٖلى ظض اجها « مغايا ٦بحرة ّال
ختى بطا ما ياظ٘ امغؤة ،بضا ٦إهه يًاظ٘ خغيما ٧امال في آن واخض ».1
ع
مخدغعة ّال
ظضا ،جغي ؤن إ جدضيض ّال
ّال
بيىما ٧ان هىا ٥في م٣ابل هظه ّال
لحغيت اإلاغؤة الجيؿيت؛ ٞلها ؤن
الغظىلت ،ؤهىزت ٚغبيت
ٗضص مً ٖال٢اتها الجيؿيت م٘ عظا ٫آزغيً ّال
ُتح ّال
ختى وبن ٧اهذ ّال
متزوظت.
ّال
ممشلخحن في مهُٟى ؾٗيض وظحن مىعؽ -صّ ٘ٞال
بالهغإ بحن ّال
الغظىلت
وهظا الخىا ٌ٢الهاعر بحن ؤلايضيىلىظيخحن -
وألاهىزت بلى صعظت مً ّال
الحضة والٗى ٠إ هجضهما في ّال
الغواياث الٗغبيت الحًاعيت ألازغي ٦غوايت " ٖهٟىع مً الكغ " ١لخىٞي٤
ّال ّال
الح٨يم وعوايت " ٢ىضيل ؤم هاقم " ليخي ّال
الهغإ صازل " املىػم " ٧ان الجيـ هى ّال
خ٣يٟٞ .ي هظا ّال
الٟخـا ٥الظر اهخهى
الؿالح
بال٣خل واإلاىث ّال
والضماع.
ّال
وبهما ٧اها ٖاإلاحن ٖ :الم ّال
الغظىلت وٖالم ألاهىزتٖ .اإلاان
لم ج ً٨ظحن مىعؽ ومهُٟى ؾٗيض شدهيخحن ؤو ٞغصيً
ّال
مخىاً٢ان إ يم ً٨ؤن ّال
واجداصهما بلى ج٩امل ،بل بلى صماع وجضمحر ؤخضهما آلازغ .ل٣ض ٧اها ْ
ٖاإلاحن مسخلٟحن
ياصر الخ٣اءهما
ّال
ومخبايىحن ٖ :الم عظىلت وٞدىلت ٢اهغة وٖالم ؤهىزت قغؾت٧ .ان خضيض الٛؼ ٫بيجهما  :ؤها ؤ٦غه .٪ؤ٢ؿم ؤهجي ؾإ٢خل ٪يىما ما.2
و٧اهذ ججيبه ٦ظل " : ٪ؤها ؤيًا ؤ٦غهـّ ٪ال
ختى اإلاىث." 3
ّال
ّال
الهغإ وٖىٟه ّال
ومما اص مً ّال
خضة ّال
وجظله بظل٪؛ ّال
ٞالغظىلت ٖىضها
ؤن ظحن مىعؽ ٧اهذ صاثما حك ٪٨في عظىلت البُل
ّال ػ
الغظىلت ّال
ليؿذ  ِ٣ٞظيـ ،بل ٢ضعة ٖلى الٟٗل وال٣يام بهٞ .هي جغي في َع ُتظلها هظا ّالؤهه إ يغج٣ي بلى مهاّ ٝال
وبالخالي إ يغقى في
ّال
ّال
بإ بطا ٢ام ب٣خلها وهظا ما ٧اهذ ّال
جلح ٖليه مً ظهت ،وحك ٪٨في ٢ضعجه ٖلى ال٣يام بظل ٪مً ظهت ؤزغي.
هٓغها ٦إهثى،
ولم جضم هظه اإلاٗاهاة َىيال؛ بط ّال
بن البُل ا٢خى٘ ؤزحرا بظل ٪وخضر ال٣خل والجيـ مٗا في بخضي ليالي ٞبرايغ
ّال
الجليضيت 4خيض ونلذ صعظت الحغاعة بلى ٖكغ جدذ الهٟغ .في الى٢ذ الظر ياظٗها ،وي٘ الدىجغ بحن جهضحها ويٖ ِٛليه
ّال
بهضعه ّال
بكضة وببِء .في الى٢ذ الظر امخل٨ها ٞيه ٦غظل ،ؤياٖها ٦إهثى لؤلبض ٢ :ـخـلها.
ؤخبها بهضّ ١ال
ْ
بدبها ،واٖتر ٝهى ٦ظلّ ٪ال
ناص٢حن ّ :ال
الغهيبتِ ،اٖترٞذ له ّال
في جل ٪اللحٓت ّال
ألجها
بدبه ،و٧ان ٦الهما
ّال
ويدبهاّ .ال
باؾدؿالمها له وزًىٖها ؤنبدذ في هٓغه ألاهثى الكغ٢يت ّالالتي ٧ان يغيضها في ؤٖما٢ه ّال
وؤخبخه بهض ١ألهه ب٣يامه بٟٗل
الغظل ال٣ى ّالر ّال
ال٣خل ِاعج٣ى في هٓغها بلى مهاّ ٝال
والغظىلت الح٣ي٣يتٞ « .لم ج ً٨هىاَ ٥غي٣ت ؤزغي إمخال ٥ظحن مىعؽ ٚحر
َ
الٗاإلاحن مً ؾبب ٚحر ّال
الهغإ والٗى.5» ٠
اٚخيالها ...ظحن مىعؽ ٧اهذ ٖاإلاا ،ومهُٟى ؾٗيض ٧ان ٖاإلاا ،ولم ي ً٨بحن هظيً

 - 1ادلصدر نفسـو  -ص .52
 - 2ادلصدر نفسـو  -ص .147
 - 3ادلصدر نفسـو  -ص .147
4
لعل من غرابة الصدف أن ميوت كاتب الرواية الطيب صاٌف يف شهر فرباير دبستشفى بلندن من سنة  ،2009وىو الشهر وادلكان ذاهتما اللّذان ماتت
و ّفيهما بطلة الرواية جُت مورس على يد زوجها مصطفى سعيد.
 - 5جورج طرابيشي  -شرق وغرب ،رجولة وأنوثة – مرجع سابق  -ص .167
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ّال
ؤظل ّال
الغظىلت في ّال
يمشل ّال
٢ىتها وؾيُغتها وٞدىلتها ،بيىما ٧اهذ ظحن مىعؽ ٖ -لى الى٣يٌ مً طل– ٪
ل٣ض ٧ان البُل
ّال
وخغيتها وٖضم زًىٖها واؾدؿالمها .ولهظاٞ ،بضإ مً ؤن يدضر ّال
ّال
جمشـل ألاهىزت في ؤ٢صخى صعظاث مكا٦ؿتها ّال
والخىخض
الخ٩امل
بل٣ائهما ،خضر الٗ٨ـ.
ّال
ٞى ٤ٞبيضيىلىظيت قغ٢يت  -ممشلت مً زال ٫الالقٗىع الجمعي
٧ان ل٣ائهما ه٣مت ٖلحهما وزهىنا ٖلى ظحن مىعؽِ .
للبُل  -جغي ّال
بإن ّال
الهغإ بحن ّال
الغظىلت وألاهىزت يجب ؤن ييخهي خخما باهخهاع ألاولى واجهؼام الشاهيت ،ظاءث هظه الغوايت لخيخهغ
لهظه ؤلايضيىلىظيتٞ .اهخهغث ّال
الغظىلت ٖلى ألاهىزت باهخهاع البُل ٖلى ظحن مىعؽ و٢خله لها وصٗٞه بالٟخياث ألازغياث بلى
الاهخداع.
يدب آلازغ بُغي٣ت ما .وؾجري ّال
ٞم٘ ّالؤجهما ٧اها ي٨غهان بًٗهما البٌٗ ّال
٧ل واخض مجهما ٧ان ّال
ختى اإلاىث ،لّ ً٨ال
بإن
ّال
ّال
ُت
هٓغث بلى
ظغيمت ال٣خل وخضها هي التي خملذ للُغٞحن قيئا مً ؤلاخؿاؽ بالحميميت واللظة اإلاكتر٦ت ،بن ّالح الخٗبحر « :
ُت
نضعهاٞ ،ىٓغث هي ؤيًا بلى خيض و ٘٢بهغر ٖلى نضعها ّال
٦إجها ؤنبدذ مؿلىبت ؤلاعاصة ّال
هٓغث بلى
جخدغ ٥خؿب مكيئتي.
بُجها ٞخابٗخجي وبضا ؤلم زٟيٖ ٠لى وظههاُ .ت
ّال
٦ىذ ؤبُئ ٞخبُئ ّال
ٞختجل ».1
وؤعجل
ّال
ّال
٨ٞإن الُغٞحن إ يلخ٣يان بإ ٖلى خاٞت اإلاىث ،خحن حهل٪
« مشل هظه اإلاكاع٦ت مٗضوم في جاعيش الٗال٢ت بإ٦ملها،
2
حٗم٣ذ اإلاكاع٦ت بيجهما  « :ويٗذ الدىجغ بحن جهضحهاّ ،ال
حٗمٗٞ ٤ل اإلاىث بيجهما ّال
ؤخضهما آلازغ ،وؾى ٝهغي ّالؤهه ّال٧لما ّال
وقب٨ذ
ُت
يُٛذ ببِء ٟٞخدذ ٖيىحهاّ .ال
ؤر وكىة في هظه الٗيىن .وبضث لي ؤظمل شخيء في الىظىص٢ .الذ بإلم  :يا
عظلحها خىْ ٫هغر،
ُت ّال
ْىيذ ؤه ٪لً جٟٗل هظا ؤبضا٦ .ضث ؤيإؽ مى.3» ٪
خبيبي .
هخبيجها مً هظا الخدليل هي ّال
ؤهم مالخٓت ّال
لٗل ّال
ّال
ؤن هظه الغوايت بخجىيؿها للٗال٢اث الحًاعيت مً زال ٫جظ٦حرها
ّال
ّ ١ال
يمشله مهُٟى ؾٗيض ّال
والغاور) وجإهيثها للٛغب (جمشله ظحن مىعؽ واليؿاء الشالر اإلاىخدغاث) م٘ بُٖاء الٛلبت للظ٦غ
للكغ (
ّال
الغمؼر باإهخ٣ام مً الٛغب ّال
ّال
الكغقي ٖلى ألاهثى الٛغبيتّ ،البهما ج٣ىم هظه الغوايت ٖلى اإلاؿخىي ّال
اخخل
الهليبـي الاؾخٗماعر الظر
ّال
ّال
ٞخُىع هى ،بيىما ّالؤصي طل ٪بلى جضهىع الكغ.١
واؾخٛل زحراتها
بالص الكغ ١واؾخٗبض ؤهلها
ّال
للكـغ ١اإلا٣هىع  -مً زال ٫إقٗىعه الجمعي -و٧ان ٖليه ؤن ي٣ىم ّال
بمهمت
ل٣ض ٧ان مهُٟى ؾٗيض الخلميظ الىفي
الاهخ٣ام زحر ٢يـام .ول٦ ً٨ي ٠ي٩ىن هظا الاهخ٣ام؟ّ ...ال
وبإر وؾيلت ؟...
ّال
يخضزل إقٗىعه الجمعي ّال
اإلادمل باإليضيىلىظيت الكغ٢يتٞ ،ي٣يم ٖال٢ت مؿاواة بحن يٗ ٠الكغ ١خًاعيا
مً هىا
ّال
ّال
ّال
و٢ىجه الجيؿيت الظ٧ىعيت مً ظهت ،وبحن ٢ىة الٛغب خًاعيا ويٟٗه الجيسخي ألاهشىر .وبما ؤن ألاهثى هي ألايٗ ٠والظ٦غ هى
ألا٢ىي مً الىظهت الكغ٢يت؛ بطن ّال
إبض ؤن يىاظه  -مً مىُ ٤جىاػن ال٣ىي ّ -ال
٢ىة الٛغب الحًاعيت بما هى ؤ٢ىي في بيئخه  :ؤر
ّال
بهً بلى الاهخداع .لً ي٩ىن ؾالخه ّال
الجيـّ .ال
ٞالبض ؤن ي٣يم ٖال٢اث ظيؿيت ٦شحرة م٘ بهازه ويضّ ٘ٞال
يض الٛغب ؾىي ً٢يبه الظر
ّال
ّال
ّال
ّال
اإلاٛخه َبت ّال
َ
٢ىجه ّال
يا٦ض ٖلى ّال
و٢ىة الكغ ١الظر يمشله .وباإلا٣ابل ُتيشبذ يٗ ٠الٛغب مً
وبالخالي
به يا٦ض ٖلى عظىلخه وٞدىلخه
ّال
ومىتهً.
زال ٫بزباث ؤهىزخه واؾدؿالم وؿاثه
 - 1الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .150
2
ادلعربة  -دار الطليعة – بَتوت -ط -1980 –1ص.11
 زلي الدين صحبي  :أبطال يف الصَتورة :دراسات يف الرواية العربية و ّ - 3الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .150
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هظا ما ؤعاصه مىُ ٤الغوايت واهخهى بليه؛ ٞباهخهاع عظىلت الكغٖ ١لى ؤهىزت الٛغب ،اهتهذ ّال
مهمت مهُٟى ؾٗيضٞ ،لم
مبرع لىظىصه في البيئت الٛغبيت .ولهظا لم يلبض ؤن ٖاص بلى بيئخه ألانليت ّالالتي ولض بها وهىا ٥اهخهى هظا ّال
يٗض له ّال
الهغإ.
ّال
بن الجيـ في « مىؾم الهجغة بلى الكما » ٫يسخلّ ٠ال
ٖما هى مىظىص في الغواياث الحًاعيت ألازغيٞ .هى في هظه
الغوايت ٖباعة ًٖ مكغوٕ اهخـ٣ام .الجيـ هى ٖامل هضم وبٖضام للىظىص بض ٫ؤن ي٩ىن ٖامل بىاء وب٣اء؛ بل ّال
بن الجيـ هىا هى

مٗاص ٫للمىث ،بهه ؤ٢صخى صعظاث الٗى ٠في هظا ّال
الهغإ ألاػلي بحن الكغ ١والٛغب في الغوايت الٗغبيت الحًاعيت.
ّال
وقيال ٚغيىىص وبيؼابيال ؾيمىع ٢ض ّالؤصث ّال
ٞةطا ٧اهذ ٖال٢ت مهُٟى الجيؿيت م٘ ّال
بهً بلى الاهخداع،
٧ل مً آن همىض
ّال
ٞةن هظه الٗال٢ت م٘ ػوظخه ظحن مىعؽ جإزظ مجغي مإؾاور ٓٞي٘.

ّال
اإلاخمىٗت ٖليه ول ً٨في الى٢ذ هٟؿه ٧ان يغيض ؤن ي٣خلها لي٣خل الٛغب
ل٣ض ٧ان مهُٟى ؾٗيض يغيض ػوظخه
ِ
ّال
ّال
ّال
الاؾخٗماعر ٞحها والظر إ يم ً٨ؤن يمديه مً طا٦غجه الجماٖيت٧ « .ان يغيض ؤن يًاظٗها وي٣خلها مٗا وبهٟت ؤص ١بن وٖيه
ّال
لٟي نغإ بحن ٢خلها وامخال٦ها .وإقٗىعه ّال
يدخم ٖليه هيل ؤهىزتها والخم ً٨مجها ٢بل ٢خلها ».1
ّال ّال
ّال ّال
ها٦ض ؤيًا ّال
ها٦ض ٖلى ّال
ؤن ٖمليت مًاظٗت مهُٟى ؾٗيض لجحن مىعؽ
ؤن الجيـ هىا يدمل اإلاىث ِ٣ٞ؛ ٞةهىا
وختى
ّال
بإ ٖمليت ٢خل ظيسخي  ،ِ٣ٞؤر ّال
مجغص ٖمليت ظيؿيتٞ .ل٣ض ّال
بن ال٣خل يٛضو في هظه الغوايت ّال
جم
و٢خلها مٗا ما هي في الح٣ي٣ت
ّال
ال٣خل بىاؾُت زىجغ وليـ بىاؾُت ّال
بإ ّال
الغمؼ الىٟسخي لًٗى الظ٧ىعة ووْيٟخه ال٣خل وبَٟاء
مؿضؽٞ .الدىجغ ما هى
الكب( ٤قب ٤اإلاغؤة) مٗا .مً ظهت ؤزغي ّال
بن اإلاؿضؽ ي٣خل ؾغوٗا ،بيىما الدىجغ ي٣خل ببِء مشل الٟٗل الجيسخي ّالالظر ّال
يخم
ببِء ّال
ّال
اإلاؿضؽ.
ختى جدضر اليكىة ،وهظا ما إ يم ً٨خضوزه بىاؾُت
ّال
ججليـاجه ٓٞاٖتٞ .بض ٫ؤن ّال
ياصر بلى بهخاط زمغة (ظىحن) ج٩ىن هُ٣ت الخ٣اء بحن
ٞالجيـ هىا ٢ض بل ٜؤ٢صخى صعظاث ِ
الُغٞحن؛ هغاه في هظه الغوايت ّال
ياصر بلى اإلاىث وبٖضام الىظىصّ .ال
ولٗل هظا يٗخبر صإلت عمؼيت ٖلى ٖضم الخ٣اء الكغ ١بالٛغب
وٖضم ج٩املهماَ ،اإلاا ّال
ؤن الكغ ١إ يم٨ىه ؤن ييسخى ما ٢ام به الٛغب مً اؾخٗماعه وبطإله واؾخٗباصه.
ٞمهُٟى ؾٗيض ّالالظر هى لؿان هظا الكغ ١اإلاىخ٣م ّال
يهغح ٖلى امخضاص نٟداث هظه الغوايت مً وظىص "ظغزىم
ّال
مغى ًٖا " ،" ٫ظغزىم مغى ّال
ٞخا " ٥له مً الٗمغ ؤلٖ ٠ام « .وليـ مهُٟى ؾٗيض هى الظر ص ٘ٞبأن همىض وقيال ٚغيىىص
ّال
ّال
ّال
ؤنابتهً مىظ ؤل٠
بلى الاهخداع ،وليـ مهُٟى ؾٗيض هى الظر ٢خل ظحن مىعؽ ،وبهما هي الٗضويٖ ،ضوي الجغزىم ال٣اجل،
ٖام ».2
ّال
يد ٤لىا ؤن هدؿاء :٫إلااطا ؤلٖ ٠ام بالظاث ؟! ..ماطا خضر في جل ٪الٟترة ؟! ..وما هي هظه الٗضوي ؟!..
ّال
ّال
بن الٗضوي هىا هي ٖضوي الٗى ٠ألاوعوبي ّالالظر ّال
نضعه للكغ ١مىظ ؤلٖ ٠ام ،هي الحغوب الهليبيت والحمالث التي
ؤجذ مً بالص الٛغب بلى الكغ ١ج٣خل وحؿلب وحؿخٗمغ .ولهظا ٣ٞض ٧ان مهُٟى ؾٗيض ٚاػيا يإزظ بشإع جاعيذي ،له مً الؼمً
ؤلٖ ٠امٞ .هى الًمحر الجمعي للكغّ ١الالظر ُتل ّالىر بجغزىمت الٗى ٠وال٣خلٞ ،إنبذ يؼعٕ اإلاىث ّال
والضماع ؤيىما ّال
يدل.
ِ

 - 1فوزية الصفار -أزمة األجيال يف الرواية العربية ادلعاصرة  :دراسة يف رواية موسم اذلجرة إىل الشمال للطيب صاٌف – نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرمي
عبداهلل – تونس – د.ط – د.ت  -ص .128
 - 2جورج طرابيشي  -شرق وغرب ،رجولة وأنوثة – مرجع سابق  -ص .167
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ّال
« ٞمهُٟى ؾٗيض لم يٞ ً٨غصا بل يمحر ّالؤمت وممشل ظيل .وظغيمخه ج٣ٟض مٗىاها وصإلتها بن لم جدخل م٩اجها في
ّال
وبهما مً خيض ّالبجها ٖالم »٨ٞ .1شحرا ما ٧ان ّال
يغصص الٗباعة :
ؾيا ١نغإ خًاعرٞ .هى لم ي٣خل ظحن مىعؽ مً خيض ّالبجها امغؤة،
ّال
« وخملجي الُ٣اع بلى مدُت ٨ٞخىعيا ،وبلى ٖالم ظحن مىعؽ » .2ل٣ض ٧اهذ جمشل ٖالم الٛغب الاؾخٗماعر وٖالم ألاهىزت ٖلى
وظه الدهىم؛ ٞهى ب٣خله لها يشإع لغظىلت الكغ ١اإلاهاهت مىظ ٢غون َىيلت.
ل٣ض ؤ٢ام في إقٗىعه ّ -ال
ختى ي٣طخي ٖلى طل ٪الكٗىع بالى٣و ججاه الحًاعة الٛغبيت  -هىٖا مً اإلاماهاة ؤو اإلاؿاواة
يخىهم ّال
) (Identificationبحن قغ٢ه والٛغب مً زال ٫اهخ٣امه مً وؿاثه الٛغبياث؛ وهي هُ٣ت الًٗٞ ٠يه ٦ما ّال
اإلاش ٠٣الكغقي:
ّال
ّال
اإلاخٗضصة ...وبطا ٧اهذ الحًاعة هي عمؼ ّال
« ٣ٗٞضة الى٣و هي ٖال٢ت بحن َغٞحن يدباصإن عمىػ ّال
ال٣ىة لٟاٖليت
والًٗ٠
ال٣ىة
حٗبر ًٖ اؾخمغاع الحياةّ .ال
٢ىة لٟاٖليت بكغيت ّال
بكغيت ّال
ٞةن الجيـ بضوعه عمؼ ّال
حٗبر ًٖ اؾخمغاع لهظه الحياة .الحًاعة ٖمغان
ال٩ىن باإلااصر .والجيـ ٖمغاهه البكغر ،و٦الهما قهىة ال٨يىىهت ».3
َ
واإلاؿخٗمغ ،صزل مهُٟى ؾٗيض في
اإلاؿخٗمغ
مً زال ٫هظه اإلاىُل٣اث ،ومً ٢اٖضة الٗال٢ت بحن ال٣ى ّالر والًٗي،٠
ِ
ال٣ىة والظ٧ىعة في الكغّ ١ال
يض الحًاعة ،عمؼ ّال
مٗاصلت حٗاص ٫ال٣ىي .و٢ض ؤ٢ام مٗاصلخه بما هى ٢ىر ٞيه ،وهى الجيـ عمؼ ّال
ال٣ىة
في الٛغب .واإلاٗاصلت ٦ما ظاءث بها الض٦خىعة يمجى الٗيض هي ٖلى الهيٛت الخاليت: 4
اإلاؿخىي اإلا٩اوي (البيئي)
الحًاعة
الجيـ

الكغ١
يٗ٠
ّال
٢ىة

الٛغب
ّال
٢ىة
يٗ٠

ّال
اإلاالخٓت ألازغي ّالالتي يجب ؤن هظ٦غها في جدليلىا لهظه الغوايت هى ّال
ؤن هظا الٗى ٠الظر ٧ان يدمله مهُٟى ؾٗيض بلى
جؼوظها ّال
الٛغب ،وظض له م٩اها آزغ يىدكغ ٞيه٣ٞ ،ض ػعٖه البُل في ػوظخه " خؿىت بيذ مدمىص " ّالالتي ّال
مضة زمـ ؾىىاث بٗض
واؾخ٣غ ب٣غيت ّال
ّال
الغاور.
ؤن عظ٘ مً الٛغب
ل٣ض خاو" ٫وص الغوـ " وهى قيش بل ٜالؿبٗحن مً ٖمغه ؤن ّال
يتزوط خؿىت بيذ مدمىص بٗض ٚغ ١ػوظها مهُٟى ؤو
ازخٟاثهّ .الل٨جها عًٞذ ّال
ألجها لم حٗض جل ٪ألاهثى ّالالتي جغضخ للغظل وجدمض هللا ٖلى ّالؤجها وظضث مً يتزوظها .ل٣ض ّال
حٛحرث بؼواظها
ِ
ّال
ّال
ّال
مً مهُٟى ؾٗيضٞ ،إنبدذ ؤهثى ؤزغي جهاعٕ عظىلت مؿدبضة في شدو " وص الغوـ " ،بل وجغي ؤن ّال
الحل الىخيض  -ختى إ
ّال
مجغص مخإ ظيسخي للغظل  -هى ؤن ج٣خل هظه ّال
حٗىص بلى ؤٚاللها وبلى ّال
اإلادؿلُت وج٣خل هٟؿها بٗض طل.٪
الغظىلت
ِ
ٞبٗض ؤن ٞغى ٖلحها بزىتها الؼواط مً " وص الغوـ " ،امخىٗذ ٖليه ؤؾبىٖحن ٧املحن لم جضٖه ي٣غبها .وفي ليلت مً
ّال
ّال
1
ّال
ّال
ّال
يٟغًٖ ٙ
الليالي خاو ٫ؤن يىا ٫خ٣ه مجها ٖىٟا وٚهبا  ٌٖ « :خلمت جهضها ختى ُٗ٢ها وزضقها في ٧ل قبر في ظؿضها » ٧ .ان ِ
 - 1ادلرجع نفسـه  -ص .171
 - 2الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .50
 - 3ميٌت العيد  -يف معرفة النص :دراسات يف النقد األديب– منشورات دار اآلفاق اجلديدة (بَتوت) ط – 3شباط  -1985ص.254
 - 4ينظر  :ادلرجع نفسـو  -ص .254
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ّال
الكضيض ججاه ظؿضها ،بيىما هي ّالعصث ٖلى ٖىٟه بٗىّ ٠ال
ؤقض وؤ٢صخى٣ٞ ،ض ٢خلخه و٢خلذ هٟؿهاَٗ .ىخه« ؤ٦ثر مً ٖكغ
٦بخه
َٗىاثَٗ .ىخه في بُىه وفي نضعه وفي مدؿىه ».2
ّال
ّال
الغظىلت في ؤؾىؤ ّال
يمشل ّال
ججلياتها  -ول ً٨ػاصث ٖلى طل ٪بإن بترث ً٢يبه
ٞهي لم ج٨خ ٠ب٣خل وص الغوـ  -الظر
ّال
ّال
وُٗ٢خه .وب٣يامها بهظا الٟٗل ألازحر ّالبهما ويٗذ بظلّ ٪ال
خضا جهاثيا إلاا ٧ان يمشل عمؼ اؾخٗباصها وعمؼ مظلتها ومهاهتها.3
ّال
الغظىلت وألاهىزت هى الٛغب  ،ِ٣ٞبل ّال
لم ي ً٨مؿغح ّال
والظر اهخهى بال٣خل ،بحن ّال
حٗض ُتاه بلى ٢لب البيئت
الهغإ الٗىي،٠
ّال
ّال
و٦إن الغوايت جغمؼ بلى ّال
الكغ٢يت ،خيض ألاهىزت هىا ٥ما جؼا ٫جغؾ ٠في ألاٚالّ .٫ال
ؤن ظيل اإلاشٟ٣حن الظر مشله مهُٟى ؾٗيض -
ّال
ّال
ّال
الخهىع الظهجي لؤلهىزت الجضيضة ،وهظا ما ؤ٦ضث ٖليه ػوظت مهُٟى ؾٗيض.
بٗض ٖىصجه  -ؤزغ في ؤبىاء بيئخه وزهىنا في
مً ظهت ؤزغي يم ً٨لىا ؤن ه٣ىّ ٫ال
بن ّال
ٖمليتي ٢خل مهُٟى ؾٗيض لجحن مىعؽ و٢خل خؿىت بيذ مدمىص لـ"وص الغوـ
ّال
ّال
زانت باألهثى مً ظهت ؤزغيٞ .الجيـ في هظه
" بهما هما ٢خ ٌلـل لالؾخٗباص ألاوعوبي مً ظهت ،و٢خ ٌلـل لٗ٣ليت عظٗيت قغ٢يت
ّال
الغوايت هى م٣ابل للمىث ،وإ يم ً٨ؤن ي٩ىن هظا اإلاىث ٞغصيا وإ مً ي٣ىم به ٦ظل ،٪وبإ ؾخ٣ٟض الغوايت صإلتها وعمؼيتها.
ّال
ّال
جمشل ظيال مً ؤبىاء الؿىصان ّال
اإلاشٟ٣حن
ٞمهُٟى ؾٗيض ليـ شدهيت ٞغصيت ٖاصيت؛ بل بهما هى شدهيت خًاعيت
ّال
ّال
الظيً عؤوا الىىع م٘ بضايت الٟخذ الاؾخٗماعر لبلضهم ،والظيً يدملىن طا٦غة ظماٖيت إ يم ً٨ؤن جيسخى ظغاثم ال٣ىاث
ؤلاه٩لحزيت الكييٗت ومداوإتها اؾخٛال ٫زحراث بالصهم وزغواتها.
ّال
وليضمغ وحهضم ٦ما ٗٞلىا هم مً ٢بل .وم٘
بهظه الظا٦غة الجماٖيت ؾاٞغ البُل بلى لىضن لييخ٣م مً خًاعة ؤلاه٩لحز
ّال
ّال
ّال
اإلاخٗضصة في الا٢خهاص والتي هضٞذ ظميٗها بلى حٗغيت الىظه
ؤهه واظه ال٨ٟغ الٛغبي ال٣اثم ٖلى الاؾديالب ،مً زال٦ ٫خاباجه
ّال ّال
الح٣ي٣ي للحًاعة الٛغبيت ؤلامبرياليت والٗىهغيت و٦كٟه ،4بإ ؤهه لم ي٨خ ٠في خغبه هظه م٘ الٛغب بهظه الُغي٣ت  ،ِ٣ٞبل
ّال
ًا
وبعياء له .ل٣ض بض ظغزىمت اإلاىث في اليؿاء
ابخضٕ َغي٣ت ؤ ٘ٓٞوؾالخا ؤمطخى٧ ،ان مً هخاط إقٗىعه الجمعي الكغقي
ّال
ّال
اللىاحي اعجبِ ّال
بهً .ل٣ض ٧اهذ الكهىة الجيؿيت ٖىضه مغجبُت بكهىة ال٣خلٞ ،مٗٓم اليؿاء اللىاحي اعجبًُ
ألاوعوبياث
ّال
ّال
ّال
ٞمجهً مً اهخدغن
٢خلهً بىٟؿه؛ وإ وؿدشجي مً هاإء اليؿاء ػوظخه
ومجهً مً
بمهُٟى ؾٗيض اهتهحن جهاياث مٟجٗت وصاميت.
خؿىت بيذ مدمىص.
بن الكهىة الجيؿيت ٖىض مهُٟى ؾٗيض جؼصوط بكهىة ال٣خلٞ :هى يؼعٕ اإلاىث خيشما ٚغػ وجضهّ ...ال
« ّال
بن ٖهابه
ّال
)٧)Névroseان باألخغي خًاعياٞ .هى ّال
يخمجى في ٚىع إوٖيه ؤن ّال
يضمغ ٖحن الحًاعة التي يكخهي امخال٦ها » .5ولهظا ٞهى لم ي٣خل "
ّال
ّال
ّال
ّال
يمشل ٖالم الكغ١
ظحن مىعؽ " بضا ٘ٞالٛحرة ،ألهه لم ي ً٨شدهيت ٞغصيت ٦ -ما ؤؾلٟىا مً ٢بل  ، -بهما ٗٞل طل ٪ألهه ٧ان
ّال
ّال
الظ٧ىعر اإلاىخ٣م مً ٖالم الٛغب ألاهشىر الظر ٧اهذ جمشله ظحن مىعؽ.
 - 1ينظر  :الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .122
 - 2ادلصدر نفسـو  -ص .122
 - 3جورج طرابيشي  -شرق وغرب ،رجولة وأنوثة – مرجع سابق  -ص .176
4
بكل صور العنف
 ودبا أ ّن مصطفى سعيد ليس شخصية فردية فقط ،وإّمنا ىو شخصية حضارية ،أو دبعٌت آخر ىو رمز جلانب من الثقافة الشرقية ّاحململة ّ
األورويب والعدوان واالستغالل؛ فهو يف صراعو ثقافيا مع الغرب يُنتِـج ثقـافة سلالِـفة لو ،ثقـافة تقول لالستعمار ( :ال) ،بدل (نعم) بلغتو .ىذه الثقـافة ادلغايرة تتمثّل
يف كتـب مصطفى سعيد " :اقتصاد االستعمار" " ،الصليب والبارود " " ،االستعمار واالحتكار" " ،اغتصاب إفريقيا " .ثقافة مغايرة دلا كان يريده الغرب منو.
 - 5ادلرجع نفسـو  -ص .152
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و٢بل ؤن هيخهي مً هظه الضعاؾت ،إ ّالبض لىا مً ؤن هٖ ٠٣ىض ظاهب آزغ مً هظا ّال
الهغإ الحًاعر جُغخه عوايت
ّال ّال
وجا٦ض ٖليه في مسخلٞ ٠هىلها ،م٘ ّال
ّال ّال
ؤن ّال
الغواياث الحًاعيت ألازغي ؤٟٚلخه
وط٧ي
"مىؾم الهجغة بلى الكما "٫بك٩ل ٞجي ٖالي ٍر
ّال
ولم جىدبه بليه  :هظا الجاهب هى ؤ٦ظوبت ّال
الهغإ الحًاعر بحن الكغ ١والٛغب ،وؤ٦ظوبت الاهخ٣ام مً الٛغب والخٛلب ٖليه
وامخال٦ه.
ل٣ض ا٦دك ٠مهُٟى ؾٗيض  -ب٣خله لـجحن مىعؽ ّ -الؤهه لم يمخل٨ها ،م٘ ّال
ؤن ؤلايضيىلىظيت الكغ٢يت جٟغى امخال٥
ّال
الغظل للمغؤة وزًىٖها له؛ ّال
ل٨ىه ب٣خله لها ٣ٞضها ولم يمخل٨ها .وه٨ظا ٣ٞض ا٦دك ٠خ٣ي٣ت ؤ٦ظوبخه :ؤ٦ظوبت ؤهه ظاء لييخ٣م
مً الٛغبّ .ال
ولٗل هظا ما صٗٞه بإن يهغر ؤزىاء مدا٦مخه ٖلى ٢خله لؼوظخه "ظحن مىعؽ" ٢اثال  « :هظا اإلاهُٟى ؾٗيض إ
ّال
ّال
وظىص له .بهه وهم ،ؤ٦ظوبت .وبهجي ؤَلب مى٨م ؤن جد٨مىا ب٣خل ألا٦ظوبت ».1
ّال
ليدخل الكما .٫ؤ٦ظوبت اإلاٗاصلت ّال
ّال
الهٗبت
ّالبجها ؤ٦ظوبت اجهؼام الٛغب ؤمام الكغ .١ؤ٦ظوبت الٛاػر الظر ظاء مً الجىىب
ّالالتي ابخضٖها إقٗىعه الجمعي ّال
الهغإ بحن ّال
و٢ىة/يٗ ...٠ؤر اإلاؿاواة في ٖمليت ّال
ونض٢ها هى  :اإلاؿاواة بحن ظيـ/خًاعة ّال
٢ىة
ّال
و٢ىة الحًاعة الٛغبيتّ .ال
جبحن لىا هظه الغوايت ؤ٦ظوبت ّال
الجيـ الكغ٢يت ّال
الهغإ بحن ّال
الغظىلت وألاهىزت ،ألهه إ يم ً٨ججىيـ
ّال
الٗال٢اث الحًاعيت بحن الٛغب والكغ ١بخإهيض ّال
ألاو ٫وجظ٦حر الشاوي؛ بهما هظا هخاط زيا ٫الُالب الكغقي ؤو بمٗجى ؤ ّالح مً
هخاط إقٗىعه الجمعي ّال
اإلادمل بهىع الٗى ٠ألاوعوبي ٖلى مضي ٢غون.
ل٣ض ٧ان مهُٟى ؾٗيض  -مشل و٦غ ؤ٧اطيبه ؤر ٚغٞخه  -يٗلم ّال
٧ل هظا ّال
بإن ّال
الهغإ ّالبهما هى ّال
مجغص ؤ٦ظوبت .ؤ٦ظوبت ؤن
ّال
ييخهغ الكغٖ ١لى الٛغب .ؤ٦ظوبت ؤن ج٩ىن ٚغٞخه ملخ٣ى ظىىب بكما .٫و « ؤ٦ظوبت ٦ظلٚ ٪غٞت ؤ٧اطيب مهُٟى ؾٗيض التي
ّال
جخىهم هٟؿها م٣برة للكمالياث .وؤ٦ظوبت ؤزحرا الاهخهاع ٖلى آن همىض وقيال ٚغيىىص وبيؼابيال ؾيمىعّ .ال
ٞهً ظميٗا بد٨م
ييخدغنّ ،ال
اإلايخاث ّال
ضهً مهُٟى ؾٗيض بلى ّال
وختى ولى لم ُتيّ ٣ال
ّال
ْ
التهل٨ت » .2اٖتر ٝبظل ٪البروٞيؿىع " ما٦ؿىيل
ختى ولى لم
ٞؿتر٦حن " ؤمام اإلاد٨مت ّ « :ال
ب٩ل ؾبيلّ ،ال
بن آن همىض وقيال ٚغيىىص ٧اهخا ٞخاجحن جبدشان ًٖ اإلاىث ّال
وؤجهما ٧اهخا ؾخيخدغان ؾىاء
٢ابلخا مهُٟى ؾٗيض ؤو لم ج٣اباله » .3وظاء ػوط " بيؼابيال ؾيمىع " بلى اإلاد٨مت ليضاٖ ٘ٞىه وليـ ّال
ليتهمه بض ٘ٞػوظخه بلى
ٖلي ؤن ؤ٢ىّ ٫ال
مبرثا مهُٟى ؾٗيض ب٣ىله  « :ؤلاههاّ ٝال
ّال
يدخم ّال
بن بيؼابيال ػوظتي ٧اهذ حٗلم
الاهخداع٣ٞ .ض و ٠٢ؤمام اإلاد٨مت ِ
ّال
ّال
بإجها مغيًت بالؿغَان٧ .اهذ في آلاوهت ألازحرة٢ ،بل مىجـها ّال
باإلاتهم٢ .الذ ّالبجها ّال
ّال
ؤخبخه .وؤهه إ خيلت لها.
بإيام اٖترٞذ لي بٗال٢ـتها
بإر مغاعة في هٟسخي ،إ هدىها وإ هدى ّال
ؤخـ ّال
بالغٚم مً ّال
٧ل شخيء إ ّال
وؤها ّال
اإلاتهم ».4
ّال ّال
ّال
ؾيدغع بٞغي٣يا بمماعؾت الجيـ م٘
يخىهم ؤهه
وه٨ظا جتهاوي ألا٧اطيب قيئا ٞكيئا ؤمام البُل مهُٟى « ل٣ض ٧ان
ّال
ّال
ّال
اؾخٛلذ به٩لترا بالصه مً ٢بل » .5ل٨ىه ؤصع ٥ؤزحرا ؤن ّال
٧ل هظا ٧ان ّال
مجغص ؤ٧اطيب،
ؤظؿاصهً ٦ما
ألاوعوبياث باؾخٛال٫
ّال
ّال
واؾخٗاص وٖيه ؤزحرا وٖال٢خه بالىا ٘٢الخاعيذيّ .ال
ولٗل هظا ما ص ٘ٞبه بلى ؤن يهغر في اإلاد٨مت بإهه ؤ٦ظوبت وؤن « ُٖيال ؤ٦ظوبت،
ّال
ؤر ّال
ؤن الٗال٢ت بحن الٛغب والكغ ١ليؿذ ٖال٢ت ٚغاميت ٞغصيت عوميؿيت ٧التي بحن ُٖيل ألاؾىص وصيضمىهت البيًاء ،وإ هي
 - 1الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .85
 - 2جورج طرابيشي  -شرق وغرب ،رجولة وأنوثة – مرجع سابق  -ص .161 – 160
 - 3الطيب صاٌف  -موسم اذلجرة إىل الشمال  -ص .54
 - 4ادلصدر نفسـو  -ص .55
 - 5فوزية الصفار  -أزمة األجيال العربية ادلعاصرة – مرجع سابق  -ص .124

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

20

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016
ّال
ّال
ؤيًا ٖال٢ت ٖضواهيت ٧التي بحن مهُٟى ؾٗيض واليؿاء ألاوعوبياثّ .البجها ٖال٢ت قاث٨ت .وبن اخخاظذ بلى مد٨متٞ ،يجب ؤإ
ج٩ىن مد٨مت الغظل ألابيٌ ّالالتي ّال
يٗضها للغظل ّال
اإلالىن ُتلخًٟي قغٖيت ٖلى ؾلى٦ه ».1
ؤهم مالخٓت هسغط بها مً جدليلىا لـ " مىؾم الهجغة بلى الكما ،" ٫هي ّال
لٗل ّال
ؤن الجيـ ٞحها يسخل ٠ازخالٞا ّال٧ليا ّال
ّال
ٖما
ّال
هى ٖليه في الغواياث الحًاعيت ألازغيٞ .هى وبن ٧ان هىٖا مً الخىٟيـ ًٖ الحغمان الجيسخي ألبُا ٫الغواياث ألازغيٞ ،ةهه
ّال ّال
باليؿبت لغوايت " اإلاىؾم " ؤصاة ّال
جدغ .٥بهه ُ٢ب
ٗٞـالت لالهخ٣ام مً الٛغب الاؾخٗماعرٞ :هى مغاص ٝللمىث يؼعٖه ؤيىما
ًا
م٣ابال ّال
ؤؾاسخي في اإلاٗاصلت الهٗبت اإلاىظىصة بحن الكغ ١والٛغبٞ ،هى يضزل في هظه اإلاٗاصلت مً مىُّ ٤ال
٢ىجه ٖىض الكغ١
ال٣ىة
الهغإ  :الكغ ١والٛغب .ومً هىا هغي ّال
الحًاعيت للٛغب ّال
ختى ي٩ىن هىا ٥ج٩اٞـا بحن ُ٢بي ّال
ؤن هظه الغوايت ٢ض ٦كٟذ لىا ًٖ
وزٟي للجيـ يلٗبه في ّال
ظاهب ّال
ّال
الهغإ الحًاعر لم ج٨كٖ ٠ىه الغواياث الحًاعيت ألازغي.
مهم
امللازض واملطاحٕ املٔخمسة في هصه السضاػت:
 – 1امللازض :
* ّ -ال
.1979
الُيب نالح – مىؾم الهجغة بلى الكما – ٫الكغ٦ت الىَىيت لليكغ والخىػو٘ (الجؼاثغ) وصاع الجىىب (جىوـ)
 – 2املطاحٕ الٔطبُت :
*  -ظىعط َغابيصخي  -قغ ١وٚغب ،عظىلت وؤهىزت  :صعاؾت في ؤػمت الجيـ والحًاعة في الغوايت الٗغبيت – صاع الُليٗت للُباٖت
.1979
واليكغ – بحروث – الُبٗت الشاهيت – قباٍ (ٞبرايغ) –
* ٞ -ىػيت الهٟاع -ؤػمت ألاظيا ٫في الغوايت الٗغبيت اإلاٗانغة  :صعاؾت في عوايت مىؾم الهجغة بلى الكما ٫للُيب نالح – وكغ
وجىػو٘ ماؾؿاث ٖبض ال٨غيم ٖبضهللا – جىوـ – ص – ٍ.ص.ث .
*  -مجمىٖت مً الى٣اص  -مىؾىٖت اإلاهُلح الى٣ضر  -جغظمت  :صٖ .بض الىاخض لالاة  -اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ-
بحروث -الُبٗت الشاهيت.1983
.1996
*  -مدمض قاهحن  -ألاصب وألاؾُىعة – اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ– بحروث – الُبٗت ألاولى–
ّال
.1980
واإلاٗغبت  -صاع الُليٗت – بحروث–1ٍ -
*  -مخي الضيً نبخي :ؤبُا ٫في الهحروعة :صعاؾاث في الغوايت الٗغبيت
*  -هىع الضيً نضو – ١الٛغب في الغوايت الٗغبيت ٢ :ىضيل ؤم هاقم همىطظا – صاع الش٣اٞت للُباٖت واليكغ– الضاع البيًاء
.1995
(اإلاٛغب) – الُبٗت ألاولى –
.1985
*  -يمجى الٗيض  -في مٗغٞت الىو :صعاؾاث في الى٣ض ألاصبي– ميكىعاث صاع آلاٞا ١الجضيضة (بحروث) ٍ – 3قباٍ
 -3املطاحٕ ألاحىبُت :
* - Encyclopeadia universalis. Presses universitaires de France. Paris 1985. v :18.

 - 1زلمد شاىُت  -األدب واألسطورة – ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر– بَتوت – الطبعة األوىل–  -1996ص .119 – 118
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هبوت املطأة ي هبوت املجخمٕ – ٓالم املطأة ٓىس الٌُب كالح
Dr. Haseena. P Post Doctoral Fellow Department of Arabic University of Calicut Kerala - India

ّ
ملخم السضاػت
نياٚت الصدهياث هي ظؼء إ يخجؼؤ مً حك٨يل الىو ألاصبي والٟجي ،ويخم اؾخسضام هظه الصدهياث وؾيلت
٫جد٣ي ٤ؤهضا ٝاإلاال ٠ألاصبيت والٟىيت .و٢ض ؤبضٕ الغواجي الُيب نالح ٖضيضا مً الصدهياث مً البكغ والحيىان والُبيٗت
التي جيبٌ بيبًاث الحياة والحغ٦ت وؤُٖى ّال
ل٩ل مجها صوعا جلٗب به ؤزىاء مجغي ؤخضار عواياجه و٢ههه .ومً ؤبغػ مالمذ
الُيب نالح ألاصبيت ؤن ٖضصا ٦بحرا مً هظه الصدهياث جٓهغ ؤمام ال٣غاء في مسخل٢ ٠ههه وعواياجه خؿب م٣خطخى اإلا٩ان
والؼمان .وهظه الصدهياث ومغ٦ؼيتهم والخُىعاث التي زًٗذ لها ٞهي ٧لها جغمؼ بلى حٛيحراث التي خضزذ في اإلاجخم٘ الؿىصاوي
زانت بٗض الدمؿيىاث مً ال٣غن الٗكغيً .ومً الباعػ و٢ض زل ٤الُيب نالح شدهياث ؤهشىيت ٖضيضة في ؤٖماله الغواثيت
وال٣ههيت الالحي جلٗب صوعا باعػا في ؾيل ؤخضار ببضاٖاجه ألاصبيت .و٢ض ّال
٢ضم الُيب نالح هظه الصدهياث ألاهشىيت م٘
جُىع ؤخىا ٫اليؿاء في اإلاجخم٘ الؿىصاوي اإلا٣يض بالخ٣اليض والٗغ ٝوالىٓم التي ٚالبا ّال
هٓغجه الدانت التي جىٓغ بلى ّال
حؿض الُغي٤
ؤمام خغ٦ت اليؿاء وجهًتها في ألاؾغة واإلاجخم٘.
ال٦لماث املٜخاحُت
الُيب نالح هى عواجي خؿاسخي ناخب مىهبت ببضاٖيت التي ّالجىظذ ناخبها بخاط "ٖب٣غر الغوايت الٗغبيت" وؤنبذ
عواثيا ٖغبيا بل ٖاإلايا بةبضاٖاجه ألاصبيت الٗمال٢ت و الثريت ليـ بٗضصها ول٨مً بثراء مًمىجها ،اإلاًمىن الظر إلاـ هٟىؽ
ال٣غاء الحؿيت وهبًاتهم الحيت وزياإتهم الدهبت وٖىاَٟهم الجياقت وؤ٩ٞاعهم الحاعة .اؾخسضم الغواجي الُيب نالح
٢لمه الؿيا ٫وجُ٣غث مىه ُ٢غاث مً ال٩لماث والٗباعاث واإلاٗاوي اإلاليئت بديىيت ؤلاوؿان الؿىصاوي مً الظ٦غ وألاهثى وبيئتهم
مً الضٝء والىيل والىسل والضومت والخمغ واإلاغوؿت والحماع والبُيش والٟى ٫والٗضؽ بلخ ....وزلِ الغواجي هظا الٗالم
الىا٢عي في بلضه بٗاإلاه الديالي والٗاَٟي .ه٨ظا ّال
٢ضم ال٩اجب ٖضيضا مً الصدهياث في خٟىت مً ٢ههه وعواياجه.
البحث
الُيب نالح هى ؤصيب ؤإلاعي ّال
جمؿ ٪ال٣يم ؤلاوؿاهيت َى ٫خياجه وخاو ٫ليكغ هظه ال٣يم مً الحب واإلاىصة والاخترام
زال ٫ؾُىع ؤٖماله ألاصبيت٧ .ان عظال يدترم اإلاغؤة ّال
٧ل الاخترام و٧ان ؤبا خىىها لبىاجه الشالزت .و٢ض هٓغ بلى اإلاغؤة هٓغة ٞلؿٟيت
وخًاعيت التي جخمحز بالحب والاخترام وؤلا٦غام .ولظل ٪عؾم الغواجي عؾىما مً شدهياث ؤهشىيت في ٢ههه وعواياجه م٘ عئيت
زانت وخلم ٖمي ٤وبيمان ٧امل خيض ؤهه ّال
٢ضم ؤمام ال٣غاء مغؤة ؤنبدذ عمؼ الحياة الغٞي٘.
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٢ىيت التي ّال
شدهياث ّال
ّال
ّال
جدبىؤ م٩اها ٧اٞيا في اإلاجخم٘
بصدهياث ؤهشىيت في ٚالب ؤٖماله ألاصبيت؛
و٢ض ؤحى الُيب نالح
الؿىصاوي .وبخ٣ضيم مشل هاإء الصدهياث ٧ان الغواجي عاظيا ومخمىيا ًٖ حٛيحر اإلاجخم٘ الؿىصاوي وججضيضيه ّال
وجُىعه زانت
في هٓغة اإلاجخم٘ هدى اليؿاء .و٢ض ؤحى لهظا الهض ٝبٟخياث جغ٢ ٌٞىاٖض اإلاجخم٘ الؿىصاوي وج٣اليضه الباليت .
"بن اإلاغؤة ٖىض الُيب نالح ّال
٢ىيت ظضا وطاث بصاعة نلبت و٢ضعة ٖلى الازخياع في ٧ل ألامىع وبالظاث في ما يخهل بإمىع
ّال
ّال
والحب ،واإلاغؤة في ؤصب الُيب نالح ؤيًا جخُل٘ صاثما بلى ألامام ،وجسخاع ألاخؿً وألاًٞل ،وجدلم ؤخالما ػاهيت ًٖ
الؼواط
اإلاؿخ٣بل .هظه اإلاغؤة ال٣ىيت ناخبت ؤلاصاعة والخُل٘ في ؤصب الُيب نالح ،إ ٖال٢ت لها باإلاغؤة اإلاتهال٨ت الًٗيٟت الخابٗت
واإلاسحى٢ت والتي حكب٘ نىعتها في ؤصبىا اإلا٨خىب ًٖ الغي ٠الٗغبي" .1جخمحز اإلاغؤة في خ٩اياث الُيب نالح بؿلى٦ها وؤزال٢ها في
ّال
مجخم٘ يؿيُغ ٞيه الغظل .يغؾم الُيب نالح اإلاغؤة ّال
مخدٟؼة باألخؿً .اإلاغؤة في ٖالم الُيب نالح
٢ىيت ظغيئت ٦شحر ال٨الم
ّال
الٟغصيت والاظخماٖيت في اإلاجخم٘
حٗاع ٥صاثما ٖلى ؤخىا ٫اإلاغؤة الؿاثضة في اإلاجخم٘ وجداو ٫ؤن ج٩ىن لها هٟىطا في الحياة
الؿىصاوي خيض ٧ان الخٗليم وألامىع وال٣غاعاث ألازغي في ؤيضر الغظاٞ .٫تهاظم ٖلى هظه الؿيُغة ٞخياث ٖىيضة مشل ‘خؿىت
بيذ مدمىص’ و‘وٗمت بيذ خاط ببغاهيم’ و‘ٞاَمت ظبر الضاع’ و‘مغيم’ و‘خىاء الٗغيبي’ وٚحرهً ختى ؤنبدً هماطظا ٞغيضة في
ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ.
حؼىت بيذ محمىز وبصضة الثىضة الاحخمآُت
‘خؿىت بيذ مدمىص’ هي التي جلٗب صوع البُلت في عوايت الُيب نالح الٟظة "مىؾم الهجغة بلى الكما ."٫هظه الٟخاة
٢غويت ّال
٢غويت ؾىصاهيت في اإلاجخم٘ الؿىصاوي الحضيض بٗض الاؾخٗماع البريُاوي .هي همىطط قابت ّال
هي عمؼ لكابت ّال
جٟى٢ذ ٖلى
ّال
مخمؿ٨ت بخ٣اليضها و٢ىاٖضها وهٓمها اإلاخىاعزت٢ .بل ػواظها مً مهُٟى ؾٗيض
ؤ٢غاجها .خؿىت هي بيذ ولضث في ٢غيت ؾىصاهيت
٧اهذ ٖىضها جل ٪الهٟاث التي ّال
جخمحز بها بيذ ٢غويت مُيٗت ألوامغ الغظا ٫ال٨باع في ؤؾغتها ومجخمٗها م٘ ؤن هظه ألاوامغ ٧اهذ
وعبما لظلّ ٪ال
ٚحر مدبىبت لهاّ .ال
ؤن خؿىت بيذ مدمىص ؤَاٖذ لؼواظها مً عظل ٚغيب الظر يٗضه ؤهل ال٣غيت مً الٛغيب وهم إ
ّال
يٗغٞىن مً مٗلىماجه بإ ألا٢ل .ول ً٨ػواظها مً مهُٟى ؾٗيض ظٗلتها مخٛحرة ختى جضزلذ بلحها بٌٗ الهٟاث التي لم جً٨
ٖىض ٞخاة ٢غويت ؾىصاهيت ّال
ختى ؤنبدذ مشل مغؤة مضهيت .وهظا ألامغ واضح في ٢ى ٫محجىب ؤخض ؤهضاصها في ال٣غيت "الح٣ي٣ت
ّال
حٛحرث ّال
ل٨جها هي زهىنا ّال
يخٛحرن بٗض الؼواط ّال
٧ل اليؿىان ّال
ؤن بيذ مدمىص ٢ض ّال
حٛحرث بٗض ػواظها مً مهُٟى ؾٗيضّ .ال
حٛحرا إ
جىن٦ .٠إجها شدو آزغ ختى هدً ؤهضاصها الظيً ّال
٦ىا هلٗب مٗها في ّال
الخي ،هىٓغ بلحها اليىم ٞجراها قيئا ظضيضا .هل حٗغٝ؟
٦يؿاء اإلاضن".2
ٖاعيذ خؿىت ٢ىاٖض اإلاجخم٘ وؾيُغة الغظا ٫خيض ؤجها لم جغص ؤن ّال
جتزوط زاهيا لغظل آزغ بٗض مىث ػوظه
مهُٟى ؾٗيض .هظه ؤلاعاصة ؤو ال٨ٟغة ٧اهذ ٚحر ؾاثضة في اإلاجخم٘ الؿىصاوي ولظل ٪ؤنبدذ ٨ٞغتها ٨ٞغة مٗاصيت لىٓم
اإلاجخم٘ الؿىصاويٖ .ىضما َلب ّال
وؤنغث ٖلى بعاصتها ّالؤإ يضزل ٖلى ّال
ّال
ؤر
وص الغوـ الكيش التجىػ بالؼواط مجها ٞغًٞذ هظا ألامغ
عظل آزغ بٗض ػوظه وؤن جىٟغص لتربيت ؤوإصها وً٢اء خاظاتهم م٘ ؤجها ٧اهذ قابت في م٣خبل ٖمغها .وضحذ مىٟ٢ها في ػواط
آزغ م٘ ٧ل الٗىاص وؤلازباث خيىما ؤصع٦ذ بة٦غاه والضها وبزىتها ٖلى ػواظها مً هظا الغظل التجىػ .خيىما ؤْهغث مىٟ٢ها ٧ان
نىتها مشل ههل خاص "بطا ؤظبرووي ٖلى الؼواط ٞةهجي ؾإ٢خله وؤ٢خل هٟسخي" .هظا ال٣ى ٫لم ج٣له مدًا بٛحر بعاصة .ول٧ ً٨ان
 )1مريود قصيدة يف العشق واحملبة ،رجاء النقاش ،الديب صاٌف دراسات نقدية ،د\ حسن أبشر الطيب ،ص 22 -
 )2موسم اذلجرة إىل الشمال ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 110 -
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٢ىإ هب٘ مً ٢لبها اإلاهغ ٖلى بعاصتها ووٖحها ٚحر اإلاُىإ ؤمام ؤوامغ الغظا ٫اإلاؿيُغيً ٖلى ٨ٞغ اليؿاء وبعاصتهً .ولظا لٗىتها
ّال
ّال
قيُاهيت ٖىضما ؤظبرث للؼواط م٘ الكيش وص الغوـ ٣ٞخلخه و٢خلذ هٟؿها بٗض الؼواط.
ال٣غيت ٧لها وعؤتها مغؤة
ّال
وعصث ؤطاها بإطي ؤزغي وويٗذ ّال
ججغؤث خؿىت ٖلى ع ٌٞالخ٣اليض الاظخماٖيت ّال
ه٨ظا ّال
خضا لخسل ٠بىاث وخاولذ
ّال
لخدُيم ظضاع الخ٣اليض اإلاىعوزت في ّال
لجاث الجهل والخسل ٠ال٨ٟغر .وبخهىيغ خؿىت وزىعتها خاو ٫الغواجي لبظع بظوع زىعة
اظخماٖيت نالحت لخٛيحر ؤخىا ٫اليؿاء في اإلاجخم٘ الؿىصاوي.
ؤمت بيذ حاج ئبطاهُم وحطٍت إلادخُاض
و٢ض ّال
٢ضم الُيب نالح ‘وٗمت بيذ خاط ببغاهيم’ بُلت عوايخه ألاولى "ٖغؽ الؼيً" ٞخاجا ٢اصعة ٖلى بزخياع مؿدب٣لها
وخياتها خؿب بعاصتها وليـ و ٤ٞبعاصة ال٨باع التي حٗاعى بعاصتها وجمىحها .يغؾمها الغواجي مسخلٟت مً بىاث ؤزغي في البلض.
٧اهذ ظغيئت مىظ َٟىلتها ختى نٟٗذ ٖلى وظه امغؤة نٟٗت ٢اؾيت خيىما خاولذ اإلاغؤة ؤن ّال
جًم وٗمت الُٟلت بلى حجغها.
ّال
وٖىضما ؤنبدذ بيخا ؤظبرث ؤباها إللحا٢ها في ال٨خاب لخٗلم ال٣غآن .و٧اهذ هي البيذ الىخيضة بحن ألاوإص في الى٢ذ الظر ٞيه
ّال
حٗلمذ ال٣غاءة وال٨خابت في قهغ واخض وخٟٓذ بًٗا مً ال٣غآن ال٨غيم .ول٨جها لم ّال
جًٟل
لم جظهب البىاث بلى اإلاضعؾت.
بالخٗليم الحضيضٖ .ىضما شجٗها ؤزىها ألن حؿخمغ صعاؾتها وج٩ىن َبيبت ٣ٞالذ له وفي وظهها طل ٪ال٣ىإ ال٨شي ٠مً الى٢اع
ّال
ّال
"الخٗليم في اإلاضاعؽ ٧له َغَكتٟ٦ .ايت ال٣غايت وال٨خابت ومٗغٞت ال٣غآن وٞغايٌ الهالة".1حٗلمذ م٘ ألاوإص في مضعؾت ألاوإص
بط ؤن اإلاجخم٘ الؿىصاوي ع ٌٞالخٗليم للبىاث.
وٖىضما ؤنبدذ قابت ظميلت ٧اهذ قابت ظاصة واٖيت بدياتها ومؿاوليتها ٞحها ومضع٦ت بعاصة هللا اإلاخٗالي في ؤمىع
خياتها٧ .اهذ قابت في مىخهى الجما ٫ختى "ؤنبدذ عئوؽ اليؿاء والغظاٖ ٫لى الؿىاء جلخٟذ بلحها خحن ّال
جمغ بهم في الُغي."٤
ول٨جها لم تهخم بجمالها ولم جإبه له .ختى الؼيً ألابله الظر يٛاػ ٫م٘ ّال
٧ل اليؿىان في ال٣غيت ووٗبض مٗهً لم ي٣ترب مً وٗمت
ّال
ابىت ٖمه٧" .ل هظا وفي الخي ٞخاة واخضة إ ّال
يخدضر الؼيً ٖجها ،وإ يٗبض مٗهاٞ .خاة جغا٢به مً بٗض بٗيىن خلىة ٚايبت٧ ،لما
عآها م٣بلت يهمذ ويترٖ ٥بشه ومؼاخه ،وبصا عآها مً بٗض ّال
ٞغ مً بحن يضحها وجغ ٥لها الُغي٧ .2"٤اهذ وٗمت جماو٘ الؼيً مً
اإلاٛاػلت م٘ اليؿاء ّال
ووؿبه ٖلى هظا ألامغ "٧ل هظا وفي الخي نبيت خلىة و٢ىعة اإلادياٚ ،ايبت الٗيىحن ،جغا٢ب الؼيً في ٖبشه
ّال
يًاخ٨هً ٗ٦اصجهٞ ،اهتهغجه ٢اثلت :ما جسلي الُغَكت وال٨الم الٟاع ٙجمصخي
ومؼاخه وهؼاعه .وظضجه يىما في مجمىٖت مً اليؿاء
حكى ٝؤقٛال .٪وخضظذ اليؿاء بٗيىحها الجميلخحن .ؾ٨ذ الؼيً ًٖ الطح ٪وَإَإ عؤؾه خياء زم اوؿل بحن اليؿاء ومطخى
في ؾبيله".3
٧اهذ وٗمت ٢اصعة ٖلى اجساط ٢غاع خاؾم زابذ في ؤمىع خياتها ّال
زانت في ؤمغ ػواظها .ؤزبدذ في ٢غاعها وميىلها في ّال
٧ل
ّال
ألامىع اإلاخٗل٣ت بىٟؿها وبدياتها ولم جمل بلى ؤخض وإ بلى ميىلهمٖ .ىضما بلٛذ في ٖامها مً الؿاصؾت ٖكغةٞ ،خ٣ضم ٦شحر مً
ّال
الغظاَ ٫البحن يضحها للؼواط ّال
خبها هدى الؼيً ابً ّال
وؤ٦ضث ّال
ٖمها.
ول٨جها عًٞذ ٧لهم

 )1عرس الزين ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف  ،ص 213 -
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صازلي بلى ؤلا٢ضام ٖلى ؤمغ إ يؿخُي٘ ؤخض ؤن ّال
ّال
يغصها ٖىه٧ .اهذ قضيضة الىاٖيت ًٖ
٧اهذ وٗمت مضٞىٖت بةيٗاػ
ّال
الؼوظيت ومؿاولياتها ٞحها .و٧اهذ ي٨ٟغ ٞحهما صاثما وجامً ؤن ػواظها ؾيدضر ٖلى ً٢اء هللا .ول ً٨لم جٖ ً٨ىضها ّالؤيت
الحياة
ّال
نىعة ؤو زُِ ّال
ّال
ّال
وخياتهً اإلاؿخ٣بل .ي٣ى ٫الغواجي
ػوظهً
م٣ضمت ًٖ ػوظها ال٣اصم بلى خياتها ٦ما جسُِ الٟخياث ألازغي ًٖ
ّال
جدـ ؤن ػوظها ؾيجيئها مً خيض إ جددؿب.
"٧اهذ وٗمت خحن جٟغ ٙبلى هٟؿها وؤ٩ٞاعها ،وجسُغ بلى طهجها زىاَغ الؼواط،
٦ما يً٢ ٘٣اء هللا ٖلى ٖباصه ،مشل ٦ما يىلض الىاؽ ويمىجىن ويمغيىن ،مشل ما يٟيٌ الىيل وتهب الٗانٟت ويشمغ الىسل ٧لّال
ٖام٦ ،ما يىبذ ال٣مذ وحهُل اإلاُغ ّال
وجدبض ٫الٟهى٦ ٫ظل ٪ؾي٩ىن ػواظها٢ .ؿمت ّال
٢ؿمها هللا لها في لىح مدٟىّ ٢بل ؤن
ّال
جدـ بٟغح ؤو بسى ٝؤو ؤسخى خحن ج٨ٟغ في هظا
جىلض ،و٢بل ؤن يجغر الىيل ،و٢بل ؤن يسل ٤هللا ألاعى ػماها ٖلحها .لم جً٨
ّال
ّال
ول٨جها ٧اهذ حكٗغ بمؿاوليت ٦بحرة ؾخىي٘ ٖلى ٦خٟحها في و٢ذ ما٢ ،ض ي٩ىن ٢غيبا و٢ض ي٩ىن بٗيضا"٧ .1اهذ ج٨ٟغ ًٖ ػوظها
ّال
ال٣اصم ّالبما ي٩ىن متزوظا له ؤبىاء ،ؤو عظل ٚحر ّال
مخٗلم ،ؤو مؼاعٕ مً ّال
ٖامت ؤهل البلض
متزوط مً ٢بل ،ؤو ي٩ىن قاب وؾيم
"مك ٤ٟالٟ٨حن والغظلحن ،مً ٦ثرة ما زاى الىخل ويغب باإلاٗى٧ ."٫اهذ َبيٗت وٗمت ٖىيضة و٧اهذ حكى ١بلى ّال
الحغيت في
الغؤر .و٢ض ؤنغث ٖلى ٢غاعها لؼواظها م٘ الؼيً م٘ ّال
ؤن والضحها وبزىتها عًٞىا هظا ألامغٖ .ىضما عًٞذ زُبتها مً عظل مً
ؤٖيان الغظا" ٫اخخض خاط ببغاهيم في ٦المه مٗها ّال
وهم بهٟٗها .ول٨ىه جىٞ ٠٢جإة .شخيء ما في جل ٪الٟخاة الٗىيضة ٢خل الًٛب
ّال
ّال
لٗله الخهميم الغػيً ٖلى وظهها .و٦إهما ؤخـ الغظل ّال
بإن هظه الٟخاة ليؿذ ٖا٢ت وإ ّال
مخمغصة.
في نضعه .لٗله حٗبحر ٖيىحها،
ّال
ّال
ّال
صازلي بلى ؤلا٢ضام ٖلى ؤمغ إ يؿخُي٘ ؤخض ّالعصها ٖىه .ومً يىمها لم ي٩لمها ؤخض في ؤمغ الؼواط".2
ول٨جها مضٞىٖت بةيٗاػ
وهجحذ في ب اصتها ال٣ىيت في ازخياع خياتها ومؿخ٣بلها اًٞا ؤوامغ الغظا ٫في بيتها " ّال
وبن وٗمت ،بما ٞحها مً ٖىاص واؾخ٣ال ٫في
ع
ع
٢غعث ؤن ّال
الغؤر ،وعبما بىاعٕ الك٣ٟت ٖلى الؼيً ؤو جدذ جإزحر ال٣يام بخطحيت ،وهى ؤمغ ميسجم م٘ َبيٗتهاّ ،ال
جتزوط الؼيً.
ويغجح ؤن مٗغ٦ت ٖىيٟت صاعث في بيذ خاط ببغاهيم بحن ألاب ّال
وألام في َغ ٝوالبيذ في الُغ ٝآلازغ٧ .ان بزىتها ٚاثبحن ٨ٞخبىا
لهم .وي٣ا ٫ؤن ألازىيً ال٨بحريً عًٞا البخت وؤن ألار ألانٛغ ٢بل و٢ا ٫في ظىابه ألبيهّ :ال
بن وٗمت ٧اهذ صاثمت ٖىيضة في عؤحها.
وآلان و٢ض ازخاعث ػوظها بىٟؿها ٞضٖىها وقإجها".3
ؤنغث ٖلى عؤحها ٢ضمذ بلى بيذ الؼيً وَلبذ مً ؤمه ؤن ّال
وٗمت التي ّال
يؼوط ػيً مجها ٦ما طهبذ خؿىت بيذ مدمىص في
حٗض ّال
عوايت مىؾم الهجغة بلى الكما ٫بلى بيذ الغاور وَلبذ مً ؤمه يض الغاور .هظا الىىٕ مً الخهغٞاث ٧اهذ ّال
يضا لؿلى٥
ّال
ول ً٨الُيب نالح ٢ض ؤُٖى خغيت ٧املت لصدهياجه إزخياع خياتهً ومؿخ٣بلهً.
اإلاجخم٘ الجاعيت آهظا.٥
وه٨ظا ظٗل الُيب نالح هظه البيذ بيخا ٚحر ٖاصيت مً البىاث ألازغي في ال٣غي الؿىصاهيت مىظ َٟىلتها خانلت
ّال
ٖلى الخٗليم في اإلاضعؾت التي حٗض ٚحر ٖاصيت وفي قبابها ؤنبدذ قابت ؤ٦ضث جمىحها ؤن جتزوط مً الؼيً الصدو الىاصع في
٢غيتها.
ّال
يهىع الُيب نالح وٗمت امغؤة ظضيغة بالخ٣ضيغ والاٖخباع .وهي همىطط ألاهثى الجميلت ؤلاٞغي٣يت والؿىصاهيت الىاٖيت
الحاػمت .جغ ٌٞؾيُغة الغظا ٫في اإلاجخم٘ الؿىصاوي م٘ ّالؤجها لم جدهل ٖلى الخٗليم الحضيض ؤو ؤجها ٗٞلذ ه٨ظا بضون ّال
ؤر جإزحر
مً آلازغ ٦ما خضر في ؤمغ خؿىت بيذ مدمىص في عوايت "مىؾم الهجغة بلى الكما ."٫هي امغؤة جلي ٤بلى نىعة امغؤة التي ج٣ىم
 )1عرس الزين ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف  ،ص 214 -
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في زيا ٫الغواجي؛ اإلاغؤة التي جغ ٌٞؾيُغة الغظا ٫في اإلاجخم٘ ،وهي اإلاغؤة التي حٗاعى ٖلى الخ٣اليض وال٣ىاٖض والىٓم التي ج٣ىم
جُىعها ّال
ّال
ؾضا ؤمام ّال
وج٣ضمها.
ٛاًمت بيذ ح ر الساض وحطأة ؿٌُاهُت
ّال
وفي هظا اإلاجمىٕ مً الٟخياث جإحي "ٞاَمت بيذ ظبر الضاع" في عوايت "بىضع قاه" .وهي مً ؤ٢ىي
شدهياث اإلاغؤة التي
ّال
ؤبضٖها الغواجي الُيب نالح٧ .اهذ ٞاَمت ؤيًا ظغيئت وخاؾمت مىظ َٟىلتها .حٗلمذ م٘ ألاوإص وخٟٓذ ال٣غآن .وهي عمؼ
للٟخياث التي جغظى ًٖ ّال
الخٛحراث في اإلاجخم٘ الؿىصاوي الظر يخمؿ ٪ب٣ىاٖضها وهٓمها.
وؤ٢ل الجماّ ٫ال
٧اهذ ٞاَمت نٛحرة ؤزىاتها ّال
مجهً .وبن ٧اهذ هديٟت في الداعط ٧اهذ ٢ىيت في الضازل وبن ٧اهذ ٢بيدت
في الٓاهغ ٧اهذ ؤ٦ثر ظميلت في الباًَ٧ .اهذ ناخبت ٖ٣ل ٢اَ٘ و٢لب نلب٧ .اهذ هي البيذ الىخيضة التي خٟٓذ ال٣غآن مً
ال٣غيت في جلّ ٪ال
ألايام٢ .غؤث م٘ ألاوإص ختى ٚلبذ ٖلى ألاوإص في الجغر والٗىم وَلىٕ الخمغ م٘ ؤن ؤباها ٧ان يمىٗها مً هظه
ألاٗٞا ٫ب٩ىجها بيخا .لم حٗل خياتها مشل خياة اليؿىان ألازغي في ال٣غيت ،و٧ان ألاوإص والغظاّ ٫ال
يًٛىن ؤبهاعهم بالدىٝ
وجغصهم ّال
ٖىضما جىٓغ ّال
ّال
وجهغٞاتها
بدض َغ ٝهٓغتها٧ .اهذ جغ٦ب وجؼعٕ وجدغر في اإلاؼاعٕ والح٣ى ٫مشل الغظل .وبؿبب ؾلى٦ها
هظه ٧ان ؤبىها ي٣ى ٫صاثما "هللا ؾبداهه وحٗالى ؤُٖاوي ؤعبٗت بىاث ،خليمت ومغيم وميمىهت وهللا ليىا  -هللا ليىا هى ولضه عظب
ؾاع ٖليه ل٣ب هللا ليىا بؿبب زىٞه  -وؤوٗم ّال
ٖلي بىلض واخض هى ٞاَمت".1
٧اهذ ٞاَمت ٞخاة واٖيت ًٖ مؿاوليت اإلاًيٟت وخ٣ى ١الًي ٠ختى ٧اهذ جغعى "يى البيذ" الغظل الٛغيب الظر
َهغ في الىيل و٢ضم بلى ؤهل ال٣غيت .ولٞ ً٨اَمت عٖذ هظا الغظل ّال
٧ل عٖايت وٞدهخه خيىما ٧ان ٞا٢ض الىعي لكهغ واخض .عٖذ
ّال
ّال
يى البيذ وحٗبذ ٚايت الخٗب في ٖالط طل ٪الغظل الٛغيب ختى ؤٞا ١مً ٚيبىبخه وٖىضما ؤٞا ١الغظل ٗٞلمخه ال٣غآن واللٛت
ّال
الٗغبيت.
وٖىضما عؤي الىاؽ عٖايتها ومالخٓتها هدى يى البيذ ٧اهىا ي٣ىلىجها ٩ٞاهيا "الغاظل صا يمٟٖ ً٨غيذ ما هى بجي آصم.
بطا زُ ٪ٟؤو زؿ ٠بي ٪ألاعى ؤو ٖمل ل ٪مهيبت" .ول٨جها ّالعصث لهظه ألا٢ىا ٫بةظابت خاؾمت "بطا ٧ان هى الكيُان ٞإها
جدبه ّال
ببليـ طاجه ٦بحر الكياَحن" .2ولٖ ً٨ىضما ٞغٚذ مً ٖالظها وعٖايتها لًى البيذ ؤصع٦ذ ّالؤجها ّال
خبا ٖمي٣ا وٖىضما ؾإلها
ؤبىها ًٖ عؤحها في ّال
جؼوظها مً يى البيذ وا٣ٞذ ٖليه ب٣لب خاؾم .ه٨ظا ّال
نىع الُيب نالح ٞاَمت بيذ ظبر الضاع امغؤة
ظغيئت حؿاور م٘ الغظل في ّال
٧ل ألامىع في اإلاجخم٘.
مطٍم والٔالت بحن الجيؽ
"مغيم" هي شدهيت ّال
٢ضم الغواجي نىعتها في عوايت "يى البيذ" بك٩ل نٛحر وفي عوايت "مغيىص" بك٩ل ٦بحر زال٫
ط٦غياث الغاور ٖجها .مغيم ،هي ؤزذ محجىب نضي ٤الغاور مديميض وهي ّالؤم الُغيٟي الظر ؤنبذ ٢اثض اإلاجخمّ٘ .ال
يهىعها
جُىع الضولت الؿىصاهيت ّال
الغواجي عمؼا لكابت ؾىصاهيت ج٨ٟغ ًٖ ّال
جُىعا قامال يكمل ٢غي بلضها ختى يدؿ٘ هُا٢ها بلى ّال
٧ل مىاَ٤
الصدهيت ّال
ّال
ج٣ضم الغواجي ؤخالمه وؤ٩ٞاعه ًٖ اإلاغؤة الؿىصاهيت زانت واإلاغؤة الٗغبيت ٖامت في هُا ١واؾ٘.
البلض .وزال ٫هظه
 )1ضو البيت ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 380 -
 )2ضو البيت ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 380 -
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ّال
ي٨ٟغ ًٖ اإلاغؤة ؤن جخ٣ضم بلى ألامام م٘ الغظا ٫في ّال
٧ل ألامىع وؤن إ جسً٘ ؤمام ال٣ىاٖض الاظخماٖيت الهالحت
وهى الظر ٧ان
ّال
لخ٣ضم الغظا .ِ٣ٞ ٫و٧ان يغيض مجها ؤن جشىع ٖلى ؾيُغة الغظا ٫و٢ىاهيجهم التي حؿض الُغي ٤ؤمام جد٣ي ٤آما ٫اإلاغؤة وؤمىياتها
اليؿىيت الالحي ّال
ّال
ّال
جخمؿ ٪بهظه الدهاثو ّال
اإلاهمت.
شدهياث الُيب نالح
وؤخالمها .وهظا واضح في مٗٓم
جدب ؤزاها ّال
ومغيم ؤزذ محجىب ٧اهذ ّال
خبا ٖمي٣ا ختى ٧اهذ جٟازغ به ٞسغا ٖٓيما .وٖىضما زاع ابجها َغيٟي ٖلى
وؤيضجه ّال
محجىب وؾلُخه في ال٣غيت لم ج ٠٣م٘ ابىه ّال
ول٨جها وٟ٢ذ م٘ ؤزحها محجىب ّال
يض ابجها وجغ٦ذ الضاع وؤ٢امذ ٖىض
محجىب.
٢ىيت جغٚب في خضور ّال
مغيم هي ٞخاة جغظى بلى جىميت ال٣غي الؿىصاهيت ووكإتها .وهي شدهيت طاث بعاصة ّال
الخٛحراث في
اإلاجخم٘ الؿىصاوي ّال
اإلا٣يض بالخ٣اليض والٗغ .ٝوهي ليؿذ بيخا مشل البىاث ألازغي في ال٣غيت الؿىصاهيت .ؤصع٦ذ مىظ َٟىلتها ًٖ
ٖضم اإلاؿاواة بحن الجيـ  -بحن الىلض والبيذ  -في اإلاجخم٘ الؿىصاوي واؾخىٖبذ واٖيت ّال
ؤن هظا الٓلم الظر ّال
يُب٣ها الغظاٖ ٫لى
ّال
ّال
شدهيتهاٞ .غًٞذ مغيم البيذ الهٛحرة ؤوامغ الىٓام ألابىر
ؾيؿض الُغي ٤ؤمامها في جد٣ي ٤عظاءها وؤملها واعج٣اء
اليؿاء
ّال
ّال
الخ٣ليضر الظر ي٨بذ اإلاغؤة ويًُهضها .حٗلمذ في اإلاضعؾت م٘ ألاوإص و٧اهذ جضعي ًٖ ٖضم الٟغ ١بحن ألاوإص والبىاث في
ّال
جإ٦ض ّال
بد ٤اإلاغؤة في ع ٘ٞمؿخىاها وم٩اهتها في اإلاجخم٘ .يظ٦غ الغاور في هظا الهضص "ؤها
الحهىٖ ٫لى الٗلم والخٟىٞ ١يه .و٧اهذ
ؤعي مغيم َٟلت صون الغابٗت ،ج٣غؤ مٗىا ال٣غآن في زلىة خاط ؾٗضٗٞ ،لذ طل٢ ٪ضعة وا٢خضاعا ،إ ع ّالاص لغٚبتها الٗاعمت في ّ٪ٞال
ّال
ّال
٨ٞإهىا ؤَل٣ىا ّال
ظىا مً ٢م٣م .ؤزظث ج٣غؤ
َالؾم الحغو .ٝججحئ ٞىُغصها ٞال جىُغصٞ ،ايُغعها ؤها ومحجىب ؤن وٗلمها،
ّال
وجد ٟٔوجٟهم ،ختى لح٣ذ بىا و٧اصث جٟى٢ىا .وناعث ج٣اعٖىا آلايت باآليت والؿىعة بالؿىعة ،ختى ي٣ىا بها طعٖا .وإلاا صزلىا
ّال
اإلاضعؾت ؾٗضها ؤهىا هخٗلم ؤقياء إ جٟهمها ،وهغظ٘ وه٣غؤ لها الخاعيش والجٛغاٞيا والحؿاب ،وٛيٓها بظلٞ .٪إزظث جمالئىا
ّال
حٗلمذ الٗلىم اإلاسخلٟت ّال
بكضة قٟٛها وعٚبتها وؤعاصث ؤن جلخد ٤باإلاضعؾت .ول ً٨اإلاضاعؽ
وحؿخُٟٗىا لىإزظها مٗىا" .1ه٨ظا
ّال
ّال
الخٗهب بحن الجيـ ٢الذ
آهظا٧ ٥اهذ حٗلم ألاوإص " ِ٣ٞاإلاضعؾت لؤلوإص .ما في بىاث في اإلاضعؾت" .وٖىضما ٞهمذ ًٖ هظا
بجغؤة ٖؼيمت "ؤيه الٟغ ١بحن الىلض والبيذ؟ ...زالم ما صامذ الح٩ىمت إ ج٣بل ٚحر ألاوإص ؤنحر ولض ...ما صامذ الح٩ىمت ما
ج٣بل ّالبإ ألاوإص ؤلبـ ظالبيت ّال
وٖمت وؤمصخي مٗا٦م ،مخلي مخل٨م .مافي ؤر بوؿان يٗغ ٝؤر خاظتّ .ال
ؤر الٟغ ١بحن الىلض
والبيذ؟" .2ؤزحرا وا ٤ٞؤزىه محجىب ومديميض ٖلى عؤحها وبعاصتها الحاؾمت ووظهت هٓغها ًٖ خياة اإلاغؤة " .لم ج ً٨خجلت.
واظهخىا بٛختٞ ،غؤيىا ؤيىاء طل ٪ألا ٤ٞالبٗيضّ ،ال
جخىهع ٖلى ظبهتها وخىٖ ٫يىحها .هٓغها بًٗىا بلى بٌٗ ٧اإلاسحىعيً .و٢لىا ؤها
ّال
ومحجىب بهىث واخض ،و٢ض بضؤ طل ٪ألا ٤ٞالبٗيض يتراجى لىا هدً ؤيًا :حيذ .ليل إ" .3وه٨ظا الخد٣ذ باإلاضعؾت وحٗلمذ
م٘ ألاوإص وهجحذ في بعاصتها ّال
ال٣ىيت وٖؼمتها الٟغيضة.
٧اهذ اإلاضيىت في هٓغ مغيم م٩اها إث٣ا لخد٣ي ٤ؤخالمها في الخٗليم خيض عؤث ٞحها ٞغنت مدؿاويت بحن الجيـ  -بحن
وج٣ضمه .ي٣ى ٫واثل خؿً " ّال
الظ٦غ وألاهثى  -في ؤظل الخٗليم ووظضث هىا ٥مؿدكٟياث و٦هغباثيت جلي ٤بدضازت اإلاجخم٘ ّال
بن
يخدضر ًٖ عًٞها ال٣غيت وعٚبتها وقى٢ها في اإلاضيىت .وإ ججؿض هظه الغٚبت في ّال
يض الىٓام ألابىر ّال
وجمغصها ّال
ٖهيان مغيم ّال
جمىحها
للحهىٖ ٫لى ؤمىع خضيشت  ِ٣ٞبل في ّال
ال ٪ٟمً ال٣يىص التي يجبرها ٖلحها اإلاجخم٘ الؿىصاوي الخ٣ليضر ٖىضما جىمى بلى امغؤة
 )1مريود ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 461 -
 )2مريود ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص – 463 - 462
 )3الصدر السابق ،ص – 465 - 464
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٧املتّ .ال
ألن مغيم الُٟلت جغي ال٣غيت وص خامض متراصٞت للخ٣اليض ال٣ضيمت خيىما جىٓغ بلى اإلاضيىت جمشيال للحضازت" .1و٧اهذ مغيم
ّال
جغظى بلى خضور ّال
وججضصها في ّال
٧ل مجا ٫خياة ؤلاوؿان مشل خياة الىاؽ في اإلاضن.
الخٛحراث في ٢غيتها وعٚبذ في ج٣ضم ال٣غيت
ّال
جمىذ ؤن ججض مضعؾت ظضيضة في ٢غيتها التي ّال
حؿهل ٞغنت لٗلم البىاث٣ٞ .يل لها "مشل مضعؾت وص خامض؟" ٣ٞالذ في زىعة "وص
خامض حُٛـ في ألاعى .مضعؾت ٦بحرة مً الحجغ والُىب ألاخمغ وؾِ الجىايً"٢ .الذ إلاديميض الظر ٧اهذ ّال
يدبه "وؿً٨
البىضع .اإلاىيه باألهابيب والىىع بال٨هغباء والؿٟغ ؾ٨ت خضيض ٞاهم؟ ؤجمبيالث وجُىعاث .ؤؾبخالياث ومضاعؽ وخاظاث
وخاظاث .البىضع ٞاهم ،هللا يلًٗ وص خامض .بدم وعماصٞ .حها اإلاغى واإلاىث ووظ٘ الغؤؽ .ؤوإصها ٧لهم يُلٗىا ؤٞىضيتٞ .اهم؟
ّال
ػعاٖت ؤبضا .وخياة محجىب ازىر ػعاٖت ما هؼعٖها ؤبضا" .2وفي هظا ال٣ى ٫جىضح مغيم ًٖ عًٞها في ج٣لو خياتها في ٢غيت وص
خامض جىا ٫الٗيل بؿبب الؼعاٖت ول٨جها جمىذ ؤن ي٩ىن ؤبىائها ٧لهم مً ألاٞىضيحن يكخٛلىن في مسخل ٠مجا ٫الٗيل.
وألظل طل ٪اهخمذ مغيم بالخٗليم اهخماما ٦بحرا .ألجها عؤث اإلاضاعؽ ؤبىابا بلى هجاح الحياة٧ .اهذ جغظى ؤن ج٩ىن لها
ّال
ّال
ٖكغة ؤوإص وؤن ججٗلهم مىْٟحن يدىاولىن مىانبا ٖاليت في اإلاجخم٘ مً مضيغيً ومدامحن ومهىضؾحن وهاْغيً ومٗلمحن
وخ٨ماء.
ّالؤما ؤخالم مغيم لم جخد ٤٣ألجها ّال
جؼوظذ ب٨غر ليـ الغاور الظر عؤث ٞيه ٖماصا لخد٣ي ٤ؤمىياتها .ماجذ مغيم وصٞىذ
ّال
جم٨ىذ مغيم ؤن جغي ألاخالم ًٖ ّال
ّال
اإلاخمؿ ٪بال٣ىاهحن
الخٛحراث في اإلاجخم٘ الؿىصاوي
ؤخالمها ًٖ اإلاؿخ٣بل اإلاكغ ١م٘ ظؿضها.
والىٓمّ ،ال
ول٨جها عجؼث في ججؿيضها خيىما ؤه ٌ٣اإلاىث ٖلى ؤماهحهاّ .ال
ولٗل هظا اإلاهحر ي٨ك ٠لىا ًٖ بخؿاؽ الُيب نالح
في ؤٖما٢ه ؤن ؤخالم مغيم لم ّال
جم صٞجها ّال
جخد ٤٣ختى آلان ،وٖاصث مغيم بٗض مىتها بلى باًَ ألاعى ،وٖىضما ّال
ٞخم ص ًٞؤخالمها،
ٞاآلن هظه ألاخالم مىظىصة في باًَ ألاعىٞ ،ال ّالبض لؤلعى ؤن حٗيض وجلض مغيم مً ظضيض ّال
وجد ٤٣هظه ألاخالم اإلاضٞىهت.
ّال
ّال
جهىع الغوايت مىث مغيم ٞغنت الاجداص الغوحي والٗاَٟي بحن الىاؽ .اقتر٦ذ ال٣غيت ٧لها في اإلاسجض لهالة ظىاػتها.
٧ل ال٣غيت ّال
اظخمٗذ ّال
ختى الٟغي ٤مً الغظا ٫اللظيً لم يضزلىا ّال
مغة واخضة في اإلاسجض في خياتهم ختى آلان .عؾم الُيب نالح
مكهض مىث مغيم في نىعة عاجٗت ظميلت ،ليؿذ نىعة مىث مً الحؼن وال٨أبت واإلاإجم ّال
ول٨جها ؤنبدذ مشل نىعة مكهض
ّال
٢غعث ؤن جغخل ٞجإةّ .ال
ٖلت ولم جلؼم ٞغاقها ٚحر يىم واخضّ ،ال
٦إجها ّال
٦إن ٧ل
الٗغؽ مً البهع والغوه .٤ي٣ى ٫الغاور "لم ج ً٨بها
الظر خضر لم يدضر .هى (محجىب) ٖلى يميجها وؤها ٖلى يؿاعها ،وخضها مٗها٦ ،ما ؤعاصث٧ .اهذ زًلت مشل ٖغوؽ ،ليـ بها
ّال
خباث الٗغٖ ١لى ظبهتها٧ .ان وظهها مخإل٣ا وٖيىاها جخالمٗان مشل البروّ " .3"١ال
شخيء ،ؾىي بٌٗ ّال
صٞىاها ٖىض اإلاٛيب ٦إهىا وٛغؽ
هسلت ،ؤو وؿخىصٕ باًَ ألاعى ؾغا ٖؼيؼا ؾى ٝجخمسٌ ٖىه في اإلاؿخ٣بل بك٩ل مً ألاق٩ا٧ " .4"٫اهذ مشل َاثغ ،عٗٞها
محجىب مً وٗكها ٞكه ٤يىء اإلاهابيذ ٖلى خاٞت ال٣بر ،وؾمٗذ هبىب ؤمكحر جىاصيجي بلؿان مغيم٦ .ىذ زٟيٟت مشل ٞغر
َاثغ وؤها ؤؾحر بها في َغيَ ٤ىيل ّال
يمخض مً بلض بلى بلض ومً ؾهل بلى ظبل .لم ي ً٨خلما ؤبضا٧ .اهذ مغيم هاثمت ٖلى ٦خٟي".5
وه٨ظا عؾم الغواجي الُيب نالح شدهيت مغيم في ؤخلى نىعة في خياتها ومىتها خيض ظٗلها الغواجي عمؼ الحياة اإلاليئت

 )2مريود ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 457 -
 )3مريود األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 466 -
 )4ادلصدر السابق ،ص 456 -
 )5ادلصدر السابق ،ص 469 -

Tayeb Salih ideology and craft of fiction, Wail Hasan, p: 167
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باألخالم التي ّال
ج٨ؿغ الحضوص وال٣يىص التي ج٣ىم مشل الؿضوص ؤمام الخجضيض والخدضيض ،وهي التي ٧اهذ جغيض ؤن جؼيل ألاحجاع وؤن
جميِ ألاطي مً الُغي ٤لخد٣ي ٤ؤمىع ظضيضة مخىىٖت في خياة ؤلاوؿان ولُلىٕ ٖالم ظضيض ّال
مخٛحر ؤمامه.
حىاء بيذ ٓطٍبي وحىاهت ألام
وهىاٞ ٥خاة ؤزغي "خىاء بيذ ٖغيبي" في ‘مغيىص’ التي بزخاعث ػوظا الظر ّال
ؤخبخه؛ بال .٫وهي مشل خؿىت بيذ مدمىص
لم حٗل م٘ ّال
ؤر عظل آزغ بٗض مىث ػوظها٧ " .اهذ في وص خامض امغؤة ناٖ٣ت الحؿً جضعى خىاء بيذ الٗغيبي ،هبدذ مً صياع
ال٨بابيل م٘ ؤبىحها في ؾىىاث ٢دِ وظضبٞ .ماجا ٖجها ،وب٣يذ وخضهاـ جيكِ وحٛؼ ٫وحٗمل في صوع اإلايؿىعيً في البلض.
وونٟىا ؤن وظهها ٧ان ٟ٦ل ٤الهباح ،وقٗغها ؤؾىص ٧الليل مؿضٞ ٫ىْ ١هغها بلى عجحزتها .وؤجها ٧اهذ ٞغٖاء لٟاءَ ،ىيلت
عمىف الٗيىحن ،ؤؾيلت ّال
الدضيً٧ ،ان في ٞمها مكخاع ٖؿلّ ،ال
وؤجها ٧اهذ م٘ طل ٪قضيضة الظ٧اءّ ،ال
٢ىيت الٗحن ،مهظاعا ،خلىة
الحضيضّ ،ال
مخبرظت ،في خضيثها شخيء مً جٟدل وحٛىجٞ .إعاصها ال٨شحرون .ومجهم بٌٗ ٖغاة ؤهل البلضٞ ،خمىٗذ واٖخهمذ ولم
ج٣بل مجهم َالب خال ٫وخغام"ّ .ال
ؤخبذ بال ٫وؤزبرجه ًٖ عٚبتها ٞيه ول٨ىه لم يإطن خيض ؤهه ٧ان مً الهىٞيحن يبٗض مً ؤمىع
الضهيا .وإلاا ؤٖيتها الحيلت لخيخه مً مداولتها ا٢تربذ مً الكيش ههغ هللا وص خبيب ،قيش بال ٫وق٨ذ له وؤزبرجه ًٖ خاظتها.
ٞإقاع الكيش ٖلى بال ٫ؤن ّال
يتزوظهاٞ .تزوظها بال ٫واظخمٗا ليلت واخضة وخبلذ مىه جل ٪الليلت هٟؿها وؾغخها بال .٫ؤبذ ؤن
ّال
جتزوط ؤر عظل آزغ بٗض ؤن ؾغخها بال ،٫ول٨جها اههغٞذ لتربيت ابجها .ي٣ى ٫ابجها َاهغ "ما عؤيذ ّال
خبا مشل ّال
خب جل ٪ألام .وما
قٟذ خىاها مشل خىان جل ٪ألام .ملئذ ٢لبي باإلادبت ختى نغث مشل هب٘ إ يىًب".1
ه٨ظا ّال
يهىع الغواجي الُيب نالح هظه الصدهيت ألاهشىيت ٦إجها هاجحت في بعاصتها وخهلذ ٖلى ؤمىع ؤعاصتها في خياتها
ّال
ب٣ىة بعاصتها وٖؼمتها وؤنبدذ همىطظا إلوؿان ٧امل الظر يٗيل خؿب زُخه في الحياة إ خؿب زُت آلازغيً ٦ما ٢ا ٫عظاء
الى٣اف "بجها همىطط لئلوؿان ال٩امل ،بطا اٖخبرها ؤن ؤلاوؿان ال٩امل هى الظر يٗيل خؿب زُخه ،إ خؿب زُت آلازغيً،
ؤو بٗباعة ؤزغي هى طل ٪ؤلاوؿان الظر يٗيل ٦ما يامً ووٗخ٣ض إ ٦ما يامً آلازغون ووٗخ٣ضون".2
شدهياث ؤزغياث
وًٞال لهاإء الصدهياث ألاهشىيت و٢ض ؤحى الُيب نالح شدهياث ؤهشىيت ؤزغي مشل البيذ عباب في ٢هخه "يىم
مباعٖ ٥لى قاَئ ؤم باب" وبيذ مجظوب وؤم مهُٟى ؾٗيض في "مىؾم الهجغة بلى الكما ."٫و٦ظل ٪ؤحى الُيب نالح
بصدهياث ؤهشىيت ؤوعوبيت مشل ظحن مىعؽ وآن همىض وقيال ٚغيىىص وبػبال ؾيمىع ومؿؼ عوبيؿً في هظه الغوايت و٢ض ؤحى
ّال
الغواجي بهظه الصدهياث م٘ مٗاوي خاؾمت في خياتهً وبن مشلذ مٗٓمها بإؾلىب ؾلبي.
بن ال٣هت "يىم مباعٖ ٥لى قاَئ ؤم باب" هي ٢هت جلٗب ٞحها شدهيت ؤهشىيت صوعا مغ٦ؼيا .البيذ عباب هي في
الخاؾٗت مً ٖمغها ول٨جها جسو بصدهيتها الكاطة الٟظة التي جدؿم ب٣ضعة زاع٢ت ٞى ١الُبيٗتّ .ال
يهىعها الُيب نالح بيخا
ّال
جخمحز بٗلمها الٗمي ٤وؤلابضاٖيت وال٣ياصة وؤلايمان والهىٞيت.
ّال
ّالؤما والضة مهُٟى ؾٗيض في مىؾم الهجغة بلى الكما ٫هي امغؤة ؤعملذ مب٨غا .هظه اإلاغؤة ؤنبدذ م٘ ولضها مهُٟى
ؾٗيض ّالؤما خىىها م٘ مؼايا ؤبيه الٛلئ الظر ّال
يٗحن لىلضه خغيت الازخياع وعظىلخه .ولظل ٪خيىما ّال
٢غع مهُٟى ؾٗيض ؤن يظهب
 )1مريود ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 455 -
 )2مريود قصيدة يف العشق واحملبة ،رجاء النقاش ،الطيب صاٌف دراسات نقدية ،د\ حسن أبشر الطيب ،ص 22 -
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بلى مهغ لضعاؾخه الٗليا ٣ٞالذ ّالؤمه ه٨ظا م٘ هبرة ٢اَ٘ "لى ان اباٖ ٥اف ما ازخاع لٚ ٪حر ما ازترجه بىٟؿ ،٪اٗٞل ماحكاء،
ؾاٞغ او اب ٤اهذ وقاه ،٪اجها خياج ٪اهذ خغ ٞحها ،وفى هظه الهغة ما حؿخٗحن به٧ ،ان طل ٪وصاٖىا إ صمىٕ وإ ٢بل وإ
يىياء مسلى٢ان ؾاعا قُغا مً الُغي ٤مٗا زم ؾل٧ ٪ل مجهما ؾبيله" .1هىا ؤنبدذ هظه اإلاغؤة ألاعملت وؤم الىلض ؤبا ظغيئا
يدٟؼ ابىه إجساط ال٣غاع ٖلى هٟؿه لخٗيحن َغي٣ه في خياجه.
وشدهيت ؤزغي في هظه الغوايت هي "بيذ مجظوب" .هي شدهيت ٢ىيت في ؾبٗحن مً ٖمغها ول٨جها ظميلت في هظا
جبيجها الغواجي ظغيئت بٛحر خياء وخجل ختى ّال
الٗمغّ .ال
جدضر م٘ عظا ٫ال٣غيت ًٖ ؤمىع الجيـ م٘ ؤػواظها ؤو ألامىع اإلاؿ٩ىث ٖجها
في اإلاجخم٘ زانت بحن اليؿاء٧ .ان عظا ٫ال٣غيت واليؿاء ٞحها يدؿابٖ ً٣لى الؿىاء لؿمإ خضيض هظه اإلاغؤة إلااٞيه مً ظغؤة
جدغط وخجل٧ .اهذ جضزً السجايغ وحكغب الدمغ وجدل ٠بالُالّ ١ال
وٖضم ّال
٦إجها عظل .و٧اهذ حكخٛل في ؤ٦الم الغظاًٖ ٫
ّال
الجيـ وجبىح ججغبتها وآعائها في ألامىع
الجيؿيت مشل الغظا٢ .٫الذ لىص الغوـ وهي حسدغه ٖىضما و ٠٢ػواظه مً اليؿاء
لٗامحن "ما بال ،٪لٖ ٪امان وؤهذ م٨خ ٠بؼوظت واخضة؟ هل يٟٗذ همخ٪؟".2
وهىا ٥في الغوايت شدهيت "مبرو٦ت" ػوظت وص الغوـ الاولى التي ٧اهذ جدلم بالخٛيحر وحًٛب ٖلى ّال
جهغٞاث الغظا٫
ال٣ؿىة هدى اليؿاء في اإلاجخم٘ الؿىصاويّ .ال
يهىعها الغواجي جهىيغا ٩ٞاهيا خيىما جهٟها هاثمت م٘ الُٛيِ في و٢ذ خضور
ال٣خل والهغار والىبل بحن ػوظه وبحن خؿىت بيذ مدمىص .خيىما ؾإلتها بيذ مجظوب ًٖ هظا ألامغ ٢الذ ٦إجها في ب٢ىإ ٧امل
في ٢خل ػوظها ٖلى ؤيض خؿىت ٦إن ٞخياث ال٣غيت ؾلمً مً ؤيض هظا التجىػ الظر يبض ٫اإلاغؤة ٦ما يبض ٫خماعه٢ .الذ بيذ
مجظوب للغاور ًٖ ّال
جهغ ٝمبرو٦ت في و٢ذ هظه الحاصزت "التجيب في ألامغ ؤن ػوظخه ال٨بحرة مبرو٦ت لم جصح مً هىمها َى٫
هظه اإلاضة ،م٘ ؤن الهياح ظظب الىاؽ مً َغ ٝالحلت .عخذ بلحها وهؼػتها ٞغٗٞذ عؤؾها و٢الذ :بيذ مجظوب ،ماطا ظاء ب٪
في هظا الى٢ذ؟ ٢لذ لها٢ :ىمي ،خهلذ ٢خلت في بيخ٨م٣ٞ .الذ٢ :خلت مً؟ ٢لذ لها :بيذ مدمىص ٢خلذ وص الغوـ و٢خلذ هٟؿها.
٣ٞالذ :في ؾخحن صاهيت .ووانلذ هىمها .و٦ىا وهدً هجهؼ بيذ مدمىص وؿم٘ شدحرها .وإلاا ٖاص الىاؽ مً الض ًٞوظضهاها
ظالؿت حكغب ٢هىتها .بٌٗ اليؿاء ؤعصن ؤن يب٨حن مٗها ٞهغزذ ٞحهً :يا وؿاء ٧ل واخضة جغوح في خالها .وص الغوـ خٟغ ٢بره
3
بيضه .وبيذ مدمىص باع ٥هللا ٞحها ،زلهذ مىه ال٣ضيم والجضيض"
ّال
واليؿاء ألاوعوبياث في هظه الغوايت ٧لهً ّال
جمشلً ٞحها م٘ نٟاث ّال
جخمحز بهٟاث ظغيئت ّال
ؾلبيتٞ .مشال
جمغصيت م٘ ؤجهً
لجغاح هاجح ّال
ّال
شدهيت بػبيال ؾيمىع ٧اهذ ػوظت ّال
ػوظيت ؾٗيضة و٧اهذ
وؤما لبيخحن وابً التي ً٢ذ ؤخض ٖكغ ٖاما في خياة
٧ل ّال
ّال
مامىت بالضيً اإلاؿيخي وجظهب بلى ال٨ىيؿت في نباح ّال
ظمٗياث ّال
البر .واإلاغؤة ألازغي قيال
ألايام ألاخض باهخٓام ٖاملت في
ّال
ٚغيىىص ّال
نىعها الغواجي مخمشلت لُب٣ت اليؿاء الٗامالث في اإلاجخم٘ البريُاوي وهي حٗمل زاصمت في مُٗم في و٢ذ الجهاع وجىانل
الض اؾت في البىليخ٨ىي ٪في و٢ذ الليل .و٧اهذ جامً " ّال
ؤن اإلاؿخ٣بل في الٗالم ؾخُل٘ للُب٣ت الٗاملت ،وؾيجحئ يىم جىٗضم ٞيه
ع
ّال
الٟغو ١ويهحر الىاؽ ٧لهم بزىة" .4وآن همىض هي َالبت ؤعؾخ٣غاَيت جضعؽ ألاصب الٗغبي وهي مٗكى٢ت لٟلؿٟت الكغ ١و٧اهذ

 )1موسم اذلجرة إىل الشمال ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 27
 )2موسم اذلجرة إىل الشمال ،األعمال الكاملة الطيب صاٌف ،ص 87 -
 )3ادلصدر السابق ،ص130-129 -
 )4ادلصدر السابق ،ص 146 -
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ّال
ّال
جخدى ٫بلى البىطيت ؤو ؤلاؾالمّ .الؤما ظحن مىعؽ ٞهي ناخبت ط٧اء ما٦غ ّال
حٗض ؤن ّال
خاص الظر جم٨ىذ بهظا الظ٧اء ؤن حهحن مهُٟى
ؾٗيض الظر ٚلب ٖلى اليؿاء ألاوعوبياث ألازغياث.
ّال
هظا هى ٖالم اإلاغؤة ٖىض الُيب نالح وه٨ظا ق٩ل مٗالم ٖىالم الصدهياث ألاهشىيت في عواياجه و٢ههه .وهظا
الٗالم مليء بٟخياث عاجٗاث مً ال٣غي الؿىصاهيت .و٢ض ؤحى الُيب نالح بهظا الىىٕ مً الٟخياث وهى يغؾم نىعة ٚحر واٗ٢يت
مً الحياة الغيٟيت آهظا ٥في الؿىصان م٘ عظاثه الالم٘ ّال
لخٛحر وا ٘٢الحياة في مجخم٘ بلضه.
ٞمً الىاضح ّال
ؤن الُيب نالح له وظهت هٓغ زانت هدى اإلاغؤة .و٧ان يىٓغ بلحها هٓغة بختراميت و٧ان يٗخبرها ناخبت
ز٣اٞت و٢يم بوؿاهيت .ليؿذ هي ٚاع٢ت في مٓاهغ الخسل ٠وليؿذ بٗيضة ًٖ الخ٣ضم والخٛيحر٧ .ان الغواجي يامً بيماها ٖمي٣ا
ّال
يا٦ض زال٦ ٫خاباجه ؤن اإلاغؤة ّال
ًٖ ٢ىة اإلاغؤة وجإزحرها في بخضار ّال
ججضص خياة
ج٣ضم الحياة وظٗلها خياة زهبت عاجٗت .و٧ان الغواجي
ّال
جخ٨ؿغ
ؤلاوؿان وخياة اإلاجخم٘ وخياة البلض ،ألجها هي ناخبت ٢لب بهحر وعٚباث مكخٗلت وزىعة مخمغصة ٖىيضة ختى ؤن
الحىاظؼ وال٣يىص والحضوص التي ّال
حؿض ؾبيلها في هيل الحياة.
ّ
الٔطبُت
امللازض واملطاحٕ
 ،2004بحروث.
) ألاٖما ٫ال٩املت  -الُيب نالح ،صاع الٗىصة،
ّال
 ،2009بحروث.
الٗغبيت للٗلىم،
 )2الغوايت والخدليل الىصخي ،خؿً اإلاىصن ،الضاع
 )3ق٩ل الخٗبحر الضيجي في عواياث الُيب نالح ،ص .ببغاهيم مدمض ػيً ،هيئت الدغَىم والصحاٞت واليكغ،2008،
الدغَىم.
 )4الُيب نالح  -صعاؾاث ّال
 ،2001بحروث.
ه٣ضيت ،الض٦خىع خؿً ؤبكغ الُيب ،عياى الغوـ لل٨خب واليكغ،
ّال
الٗغبيت ،ؤخمض ؾٗيض مدمضيت ،ظال ٫الٗكغر ،عظاء الى٣اف ،ؾيض ٞغٚليٖ ،بض
 )5الُيب نالح ٖب٣غ ّالر الغوايت
 ،1984بحروث.
الجالبٖ ،شمان خؿً ؤخمض ،صٖ.لي الغاعي ،هضي الحؿجي ،صاع الٗىصة،
 ،2011بحروث.
ٚ )6غبت ال٩اجب الٗغبي ،خليم بغ٧اث ،صاع الؿاقي،
 ،2011ؾىعيت.
 )7في ألاصب الؿىصاوي الحضيضٖ ،بض اإلاىٗم عجب الٟيا ،صاع هيىىر للضعاؾاث واليكغ والخىػو٘،
ّال
ّال
 ،1985ال٣اهغة.
ال٣هت ال٣هحرة صعاؾاث ومسخاعاث ،ص .الُاهغ ؤخمض م٩ي ،صاع اإلاٗاع،ٝ
)8
ُ٢ ،1986غ -الضوخت.
ً٢ )9ايا في ألاصب والى٣ض ،الض٦خىع ماهغ خؿً ٞهمي ،صاع الش٣اٞت،
 ،2005بحروث.
 ) 0وَجي الؿىصان ،الُيب نالح ،عياى الغوـ لل٨خب واليكغ،
ّ
ّ
السوضٍاث واملجالث الٔطبُت
)
)2
)3
)4
)5
)6
)7

.1997
ظغيضة الىًَ ،الٗضص ،730ؾبخمبر
.2009
ٞ ،11041برايغ
الكغ ١ألاوؾِ ،الٗضص
ّال
ّال
ّال
.6130
ؾياؾيت  -مؿخ٣لت ،اإلاجلض ،20الٗضص
ال٣ضؽ الٗغبي ،يىميت -
ّال
اإلاجلض الؿاب٘ ٖكغ ،الٗضص ّال
٧ ،1986ىيذ.
ألاو ،٫وػاعة ؤلاٖالم،
ٖالم ال٨ٟغ،
ّال
٧ ،1988ىيذ.
ٖالم ال٨ٟغ ،اإلاجلض الشامً ٖكغ ،الٗضص الغاب٘ ،وػاعة ؤلاٖالم،
ّال
ّال
ّال
ّال
٦ ،2009كمحر.
الٗغبيت بجامٗت ٦كمحر،
الٗغبيت ،اإلاجلض ،7الٗضص٢ ،7ؿم اللٛت
مجلت الضعاؾاث
ّال
ّال
اإلاجلض ّال
ّال
الٗغبيت ،ظامٗت ٧الي٩ىث٦ ،حرإ.
ألاو ،٫الٗضص الشاوي٢ ،ؿم
مجلت ٧الي٩ىث،
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لحرة ٓىس الٌُب كالح "زضاػت في ما وضاء الؼطز ـ (أٗىُت٠لت ال٠ػُمُاء الٔطبي وال٘طبي في ال
"الحب) أهمىشحا ـ
 وًالب ماحؼخحر – حامٔت ػىهاج – ملط،ًٓلىي أحمس امللجمي ـ مُٔس بجامٔت البُواء – الُم.أ

:ملخم
ىيتٚهت (ؤ٢  وفي.غيخه وعاء الؿغص٣ت التي يسبئها بٗب٣هحرة ٖىض الُيب نالح بمٗاهحها ؤلايداثيت الٗمي٣هت ال٣جخمحز ال
ْ ُت
ًائها الىصخي اإلاخمشل في ٖالماثٞ و،هت بٗىىاجها٣الٞ يت؛ٟغبي ٖبر مٗاهحها ؤلايداثيت الدٛهت ؾيمياء الٗغبي وال٣خب) جٓ ِه ُتغ ال
. وعجؼ الصدهيت الٗغبيت وجغصصها،غبيت ومباصعتها وخؼمهاٛيم والبياى والؿىاص جىحي بجغؤة الصدهيت ال٢التر
ت؛٣ مٗاوي بيداثيت في بييتها الٗمي٪هظه البجى جمخلٞ ،هت٣ت للبجى الىهيت في ال٣غاءة الٗمي٣ضها ال٦وهظه اإلاٗاوي جإ
ً وفي الؼماهيت يؿيُغ الؼمً اإلااضخي والؼم،ٓيت للىو جىحي بؿلبيت البضايت والجهايت باليؿبت للصدهيت الٗغبيتٟالبييت اللٞ
ًا
بن بييتيٝ ،غ الصدهياث نغاخت٦ان الىو لم يظ٧  وبطا.بل٣غبي باإلاؿخٛغص شدهيت الٟ وجى،الحايغ ٖلى شدهيت الٗغبي
٘اب٢ ، وهى ٖغبي مترصص ٖاظؼ خاثغ،ًغبيت ظغيئت مباصعة إ جدب الترصص وإ اإلاترصصيٚ هيٞ ؛٪لخا بظلٟ٨ض ج٢ ان والصدهياث٩اإلا
.في آإم ماييه وخايغه
. ؾيمياء – الضإلت ؤلايداثيت – ما وعاء الؿغص:اجذٟلماث اإلا٩ال
Summary
The story of (Altaib Saleh) is distinguished by its deep and connotative meanings that are hidden in its genius narrative.
In his song called (The Song of Love) , the story explores the Arab and the Western semiotics through its connotative hidden
meanings, so the story with its title and the textual space that is represented in the punctuation marks, whiteness and blackness
indicate to the boldness of the western character with its intiative and determination, yet the disability and the hesitation of the
Arab character. All these meanings are emphasized through the deep readings to the textual structures do have connotative
meanings in their deep structures, so the verbal structure of the text negatively refers to the negative beginning and the negative
ending of the character. In the respect of time, the past tense dominates over the present tense regarding the Arab character
whereas the Western character is distinguished with the future. Even if the text doesn't mention the characters frankly, the
structure of the setting and the characters are able and adequate to refer to that, so the Western characters are bold, enterprising
and they don't like to be hesitant nor they like those who are hesitant. The Arab character is always confused and hesitant which
is still lying in the pains of the past and present.
Key words: Meta fiction - Semiotics – connotative.
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م٠سمت:
ال٩لمت ٖىض الُيب نالح ؤصاة حٗبحر ًٖ ال٨ٟغة ،وألاصب حٗبحر ببضاعي ًٖ الٗالم الظر يٗايكه ،والؿغص ٖىضه ْاهغه ال٣هو
البريئت واإلاٗاوي اإلاباقغة ،وباَىه الٗالم ب٩ل نغاٖاجه الحًاعيت والش٣اٞيتَّ .
بن ٖب٣غيت الُيب نالح ظٗلخه يبجي ههه بظ٧اء؛
ٞىهىنه الؿغصيت جمل ٪بىيخحن :بخضاهما ؾُديت ،وألازغي ٖمي٣ت ،بديض إ يكٗغ ال٣اعت باهٟها ٫البىيخحن ًٖ بًٗهما،
ٞاإلاٗاوي اإلا٣هىصة ليؿذ في ؾُذ الىوٞ ،يضع٦ها َّ
٧ل ؤخض ،ول٨جها في البييت الٗمي٣ت ،ويىظض في البييت الؿُديت ما يىحي بها.
الىو ٖىض الُيب نالح هى مغآة الٗالمٞ ،هى يدب ٪زيىٍ الٗالم اإلادكاب ٪صازل الىو؛ ٞيٛضو الىو مشل الٗالم
ًا
ًا
الظر يهىعه مدكاب ٪الديىٍ؛ لظلَّ ٪
ٞةن ٢غاءة ؾُديت إ يم ً٨ؤن ج٨ك ًٖ ٠مغاصه .بن ال٨خابت الىاٖيت جدخاط بلى ٢غاءة
و٢اصع ٖلى  ٪ٞقٟغاتها ،والٛىم في ؤٖما٢ها؛ إؾخسغاط مٗاهحها
ماهغ
ٍر
واٖيت ،والىهىم اإلادبى٦ت والٗمي٣ت جدخاط بلى ٢اع ٍرت ٍر
ؤلابضاٖيت الدٟيت.
وال٣غاءة الىاٖيت للىهىم الحضيشت والٗمي٣ت ،التي حك٩ل ُت
طاث اإلابضٕ ًا
ظؼءا مجها  -وفي م٣ضمتها ههىم الُيب نالح
ًا
ًا
ًا
– جخُلب ٢غاءة قاملت للىو ل٩ل بىاه الىهيت واإلاىاػيت ،بما في طل ٪الًٟاء الىصخي الظر ْهغ ٞيه الىو٦ .ما جخُلب ٢غاءة
ًا
وجى٣يبا ًا
ًا
ظاصا ًٖ مٗاوي الىو ؤلايداثيت الدٟيت ،ومٗغٞت واؾٗت بسلٟياث الىو وٖالماجه اللؿاهيت والش٣اٞيت .ومً
ٖمي٣ت،
ًا
باخشا ًٖ اإلاٗجى وليـ ًٖ الجما٫؛ بط ؤن لظة الىو وظماله ٌل
هخاط ًٖ
هظا اإلاىُل ٤ؾدىاو٢ ٫هت "ؤٚىيت خب" للُيب نالح،
ًا
بصعا ٥مٗىاه .ومٟدكا في ٧ل بجى الىو ألانليت واإلاىاػيت ًٖ اإلاٗجى ؤلايداجي الٗمي٤؛ ألنل بمجمىٖها بلى اإلاٗجى ال٣هضر
للىو.
الىم:
أٗىُت حب
ًا
ُت
وكاػا ،ولم ؤؾخُي٘ ًا
صاثما ؤوص ؤن ؤٚجي .ل ً٨نىحي ٧ان ًا
٦ىذ ًا
ؤبضا ؤن ؤظيض وٛمت واخضة ،لؿىء خٓي .بلى ؤن الخ٣يتها٢ .الذ لي
ًا
ّال ًا
ٗٞلي بطا ؤن ؤٚجي ،مهما ٧ان و ٘٢نىحي.
بن ؤعصث ٗٞال ؤن ؤٚجي،
٢لذ" :ل ً٨نىحي وكاػ".
٢الذّ " :ال
 ًٖ ًٚالحب .الىاؽ حؿتهىحهم ؤٚاوي الحب الحؼيىت".
ّال
ؤٚاوي٧ .اهذ ٖيىاها زًغاويً و٧ان ٞمها
وه٨ظا بضؤث .لم يدٟل الىاؽ بي ؤو ٫ألامغ .زم ؤزظوا يهٛىن .بل بن بًٗهم ؤخب
ًا
واؾٗا وخاظباها هبيلحن م٣ىؾحن بغوٖت٧ .اهذ جدبجي وجدب الٗالم ٧له ،ما ٖضا اليابان٢ ،خل الياباهيىن ؤزاها في الحغب
ألازحرة.
وم٘ هظا ٣ٞض جغ٦خجي ألهجي جغصصث.
ؤمغ مدؼنً ،ا
()1
هىٖا ما ،ألوي وبن ٦ىذ ؤخب ؤن يؿم٘ الىاؽ ٚىاجيٞ ،ةوي ؤٚجي لها زانت.
( )1صاٌف ،دومة ود حامد ،صـ.87
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 .1ئًحاء البنى املىاظٍت:
 .1.1الٔىىان:
يٗض الٗىىان مً ؤهم الٗخباث الىهيت اإلاىاػيت ؤو اإلاديُت بالىو الغثيـ؛ ٞهى اإلاٟخاح إؾخ٨كا ٝمٗاهيه الدٟيت،
وؾبر ؤٚىاعه ،والىلىط بلى ؤٖما٢ه .ويم ً٨ؤن ي٩ىن هى الخمٓهغ اإلا٨ش ٠واإلاغ٦ؼ ل٣هض الىو ،زانت في الٗىاويً التي يجتهض
ًا
ج٨شيٟا بضإإتها الدٟيت ،وَا٢اتها ؤلايداثيت .و٢ض جيبه (ظحراع ظيىيذ) بلى الىْيٟت ؤلايداثيت
ؤ حابها في ببضاٖها ،وظٗلها ؤ٦ثر
للٗىاويً ،وعؤي ؤن الجمهىع اإلاٗانغ ؤنبذ يؿتهىيه ؤلايداء ألاؾلىبي للٗىىهت ؤ٦ثر مً الخٗيحن الخ٣جي للٗىىهت الظر بضؤث
جتزخؼح ٢يمخه ؤو لى٣ل ٢اعبذ ٖلى الاهتهاء ؤمام الٗىىهت ؤلايداثيت ( " .)1بإ ؤن هظه اإلااهالث ؤلايداثيت للٗىىهت ،ليؿذ بهظه
ًا
البؿاَت؛ ٞهي ؤ٦ثر حٗ٣يضا ،ألجها عبما ؤزظث جغجيباث ؤزغي مً زالَ ٫غ٢ها اإلاخٗضصة"(.)2
ووٗغ ٝالٗىىان بإهه "مجمىٖت الٗالماث اللؿاهيت ،مً ٧لماث وظمل ،وختى ههىم٢ ،ض جٓهغ ٖلى عؤؽ الىو لخض٫
ٖليه وحٗييىه ،حكحر إلادخىاه ال٨لي ،ولخجظب ظمهىعه اإلاؿتهض )3(."ٝو٢ض اهخمذ الؿيمياثياث بٗخباث الىو ؤو الىو اإلاىاػر،
ًا
ًا
ًا
وؤ٣ٞيا
ولؿاهيا،
بهغيا
وفي م٣ضمت هظه الٗخباث الٗىىان؛ ٞهى ؤوٖ ٫خبت يُاها الباخض ،و٢غاءة الٗىىان حٗجي اؾدىُا٢ه
ًا
وٖمىصيا؛ بهض ٝالىنى ٫بلى صإإجه ؤلايداثيت ،ومٗاهيه الدٟيت .والٗال٢ت بحن الٗىىان والىو ٖال٢ت مخيىت ،و"هي ليؿذ
بالٗال٢ت الاٖخباَيت ،بجها ٖال٢ت َبيٗيت مىُ٣يت؛ ٖال٢ت اهخماء صإلي"(ٞ ،)4هى ٖباعة ًٖ جغ٦حز لضإلت الىو ،والىو ٖباعة ًٖ
جمُيِ لضإلت الٗىىانٞ" ،الٗىىان لظل ٪هى مٟخاح الىو الظر يجـ الؿيمياجي مً زالله َ
ٖالم الىو ٖلى اإلاؿخىيحن:
ًا ()5
الضإلي والغمؼرٞ .هى مٟخاح بظغاجي به جٟخذ مٛال ٤الىو ؾيمياثيا".
يخ٩ىن الٗىىان في ال٣هت مدل الضعاؾت مً ٧لمخحنٞ ،هى يخ٩ىن مً مًا ٝومًا ٝبليه .وهما بقاعجان جىخيان
بال٨شحر مً اإلاٗاويٞ ،مً زال ٫ال٣غاءة الٗمي٣ت لل٣هت التي ؤوحى الٗىىان بمٛؼاها ؤو بإٚلبه ٞةن الٗىىان يخ٩ىن مً ٖالمخحن:
ؤخضهما "ؤٚىيت" وهي جىحي بإن لضي الصدهيت الغثيؿيت ؤقياء خلىة وظميلت ،ل٨ىه جغصص في بْهاعها ،وبٗض ٦شحر مً ؤلانغاع
ؤْهغها ،ل٨جها ظاءث مخإزغة.

( )1بلعابد ،عتبات جَتار جينيت من النص إىل ادلناص ،صـ83
( )2ادلرجع السابق ،صـ 83ـ 84
( )3ادلرجع السابق ،صـ67
( )4تاوربريت ،و محادي ،السيميائية يف اخلطاب النقدي ادلباشر ،صـ.219
( )5دفة ،علم السيمياء والعنوان يف النص األديب ،صـ.39
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والٗالمت ألازغي " :خب" وهي جىحي بالٗاَٟت التي جمل٨ها جل ٪الصدهيت ،وهى خب خؼيً ياجـ؛ ألجها جغ٦خه .وفي
هها ًا
الخئامها م٘ ما ٢بلها حك٩ل ٖالمت ههيت ؤو ًا
مىاػيا للىو (الٗىىان) يىحي بإن ألاٚىيت/ألاقياء الحلىة ـ التي يمل٨ها ـ إلاا ظاءث
ًا
مخإزغة ،لم جٟضه قيئا ،بل بهه زؿغ بؿببها؛ ٞهى إ يٛجي ألظل الٛىاء ،بل ألظل ؤقياء زانت/ألظلها ،و هظا الحب ٚحر وا٢عي
ٞهي لم حٗض تهخم به بؿبب جغصصهٞ ،هى يٛجي لها بٗض ٞىاث ألاوان ،ويدبها و٢ض جغ٦خه ،بن ؤٚىيت الحب ٖىضها ؤن يٛجي للٗالم
بمدٟؼ ٖاَٟي ،ويب٣ى مٗل ٤بظل ٪اإلادٟؼ.
٧له؛ ٞهي جدب الٗالم ٧له ،ؤما ؤٚىيت الحب ٖىضه ٞهي خب خؼيً باجـ ،إ جإحي بإ
ٍر
بهه الخٗل ٤باإلااضخي والحايغ وييإ اإلاؿخ٣بل ،وال٣ىٗ٢ت في ألاقياء الخاٞهت .وٖلى طلٞ ٪الٗىىان باليؿبت لصدهيت الغظل
يضٖ ٫لى ييإ وخؼن٦ .ما هى في الك٩ل آلاحي:
ٞاألٚىيت باليؿبت لصدهيت الغظل  -إلاا جغصص  -ناعث ؤٚىيت خب ياجـ ،و ألاقياء الحلىة بطا ظاءث مخإزغة ٞةجها جظهب
في الٟغا . ٙؤما باليؿبت لصدهيت الٟخاةٞ ،ةجها حٗجي الحب وؤلاعاصة والُمىح.
 .1.2الٜواء الىص ي:
الؼىاز والبُان:
.1.2.1
ؤُٖذ الضعاؾاث الى٣ضيت الحضيشت ؤهميت ٦بحرة إقخٛا ٫الًٟاء الىصخي ،والًٟاء الىصخي هى ٖباعة ًٖ الك٩ل
ال٨خابي ؤو الُباعي للىوٞ ،هى الخجلي البهغر للىو الظر جٖ ٘٣ليه ٖحن ال٣اعت؛ لظلٞ ٪هى يٗخمض في ٢غاءجه ٖلى البٗض
البهغر .ووكمل ٧ل الٗالماث البهغيت ؤو ٚحر اللٛىيت اإلاىظىصة م٘ الىو (ٖالماث التر٢يم ،والبياى والؿىاص ،وجىػو٘
ألاؾُغ ٖلى الهٟدت ،والغؾىماث وألاق٩ا ٫والغمىػ).
ٞخ٣ىيت البياى والؿىاص جسل٢ ٤ضعة بيداثيت حؿاٖض ال٣اعت ٖلى بصعا ٥الضإإث اإلاخسٟيت للىو ،وجىليض بم٩اهاث
ًا
ؾىاء ٖلى مؿخىي ال٣ٟغة ؤو
مخٗضصة لل٣غاءة ،إلاا لخىػو٘ البياى والؿىاص ٖلى الىع٢ت مً ؤهميت في جىػو٘ الًٟاء الىصخي،
الجملت؛ إلاا له مً صوع في بْهاع الضإإث ؤلايداثيت للىو.
ٟٞي ٢هت (ؤٚىيت خب) جؼصخم ألاؾُغ بال٩لماث ،ووؿىص الؿىاص ٖلى البياىٞ ،خإحي الجمل مخهلت إ يٟهلها ًٖ
بًٗها بإ ٖالماث التر٢يم ،وطل ٪الاػصخام يًٟي صإإث بيداثيت ،بدؿاعٕ واػصخام ألا٩ٞاع في عؤؾه و٦إهه يغيض ؤن يخسلو مً
ًا
ًا
مترصصا ،ؤو جل ٪الظ٦غياث ألاليمت .ويى ٠٢هظا الخض ٤ٞبياى يٟهل بيىه وبحن نىجه ظىابا ٖلحها
طل ٪اإلااضخي الظر ٧ان ٞيه
ؾُغ ويتر ٥الىه ٠آلازغ ،و٦إهه يسجل بمؿخىي الؿىاص و البياى مٗاصلت بحن وؿبت
"ل ً٨نىحي وكاػ" ليدخل هه٠
ٍر
ًا
ًا
عٚبخه في الٛىاء وجغصصه .ويإحي ظىابها ليدخل ؾُغا و ظؼءا مً الشاوي ٞهي مليئت باإلعاصة ،مؼصخمت باأل٩ٞاع .ل٨جها جتر٥
ًا
ًا
بياياٞ/غاٚا؛ ليلخ ِ٣ؤهٟاؾه.
وفي ال٣ٟغة التي جلحها ،والتي جخابٗذ ٞحها الجمل وألاؾُغ ّال
لخ٩ىن ؤعبٗت ؤؾُغ وهه ٠الؿُغ ،جؼصخم ؤ٩ٞاعه وط٦غياجه،
ْ ًا ُت ُت ًا
و٦إهه إ يغيض ؤن يخى ًٖ ٠٢الحضيض ٖجها ،ختى ي٨مل ؤوناٞها زل٣ا وزل٣ا .وفي مىخه ٠الؿُغ الدامـ يى ُ٘٣هٟؿه
ًا
ًا
ُتوو ّال
كىف ُت
٨ٞغه؛ بط جظ٦غ ؤمغا خؼيىا ؤٖاصه بلى ٞغاٚه٣ٞ ،ض جغ٦خه.
ٞمما ؾب ٤هالخٔ ؤن مؿخىي الؿىاص يك٩ل اإلاؿخىي ألاٖلى في الًٟاء الىصخي لهظا الىو؛ وطل ٪يىحي بؿىصاويت
ماييه ومؿخ٣بله .والبياى اليؿحر الظر هل٣اه في مىخه ٠الىو ،بقاعة بلى طل ٪الىىع اليؿحر الظر بؼ ٙفي خايغه ،والظر
مشلخه هي بٗؼيمتها و جدٟحزها له.
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.1.2.2

ٓالماث الترُٟم:

جضزل ٖالماث التر٢يم يمً الًٟاء الىصخيٞ ،هي ٖالماث بهغيت ٚحر مىُى٢ت؛ ٞـ"التر٢يم ٢ىامه مجمىٖت ٖال٢اث إ
ؤزغ لها ؤنال في ؾلؿلت ال٨الم ؤزىاء ال٣غاءة بهىث مغجٟ٘؛ بجها إ جبرػ ٦إصلت نىجيت ،ول ً٨ؤزغها يبرػ ٦إصلت يابُت للىبر
 .)1("ِ٣ٞويم ً٨الىٓغ بلحها بىنٟها ٖالماث ؾيمياثيت جاصر صإإث مٗيىت في خالت الحًىع والٛياب ،و٢ض ؤقاع مغاص مباع٥
ؤهميت ٖالماث التر٢يم في اللٛت اإلا٨خىبت في ٦ك ٠صإإث الىو ألاصبي(ٞ .)2هي وبن ٧اهذ نامخت مً ظهت ال٣غاءة ،بإ بجها هاَ٣ت
ًا
ججؿيضا لل٨خابت الحضازيت ،التي إ جخ٩لم بال٩لماث
وٞاٖلت مً ظهت الضإلت .وهي ٖالماث م٨خىبت ل٨جها ٚحر مىُى٢ت ،ما يٗجي
 .ِ٣ٞوٖلى طلٗٞ ٪الماث التر٢يم "جبيذ ًا
نىجا ٚحر م٣غوء خيض يتزامً هظا الهىث م٘ ظؿض ال٨خابت "(.)3
ًا
ًا
ًا
واضحا؛ ٞهي حك٩ل ًا
ظؼءا مً الضإلت ألاؾاؾيت للىو،
ٖالماث التر٢يم في ال٣هت مدل الضعاؾت جخسظ َابٗا بيداثيا
وؤخض ؤظؼاثه اإلا٩ىهت لضإلخه الجهاثيت .وج٨دؿب الٟانلت في ٢هت (ؤٚىيت خب) صإلت بيداثيت هٟؿيت ٞهي جضٖ ٫لى خالت
ًا
ًا
ًا
الاعجبا ٥وال٣ل ،٤التي يٗيكها شدهيت الغظلٞ ،يدىٟـ جىٟؿا ؾغوٗا ،لخخىانل ٦المخه" ،لم ي ً٨نىجه وكاػا ،ولم ؤ."... ً٦
ًا
ًا
وفي هٟـ الدِ الضإلي يإحي اؾخسضام الٟانلت في الجمل التي جلتها٢" ،الذ بن ؤعصث ٗٞال ،ؤن ؤٚجي ٗٞلي بطا ؤن ؤٚجي ،مهما
٧ان و ٘٢نىحي"؛ لخىحي بدالت مً الًٛب ٚحر اإلاٗلً الىاجج ًٖ به٩اعها إلاىٟ٢ه اإلاترصص؛ مما ؤصي بها بلى جدٟحزه بجمل مدؿاعٖت
ُت
ِ ٞه َل بيجها بالٟانلت ليض ٫طلٖ ٪لى هظا الحالت٦ .ما هى مبحن في الك٩ل آلاحي:

ًا
وفي ٦ال الحالخحن ـ ٚالبا ـ حؿيُغ الؿغٖت في ال٨الم  ،وجخاب٘ ألاهٟاؽ ٖلى اإلاخ٩لم .و٢ض اؾخسضم الؿاعص الٟانلت في جهايت
ال٣هت ليض ٫بها ٖلى اعجضاص البُل بلى خالخه ألاولى ٢بل ؤن جسغظه مجها الٟخاة.
اؾخسضمذ الىُ٣ت في ال٣هت مدل الضعاؾت لالهٟها ٫والاهٟهام والازخال ،ٝوهى اهٟها ٫ػمجي :وييخج هظا الاهٟها٫
ًٖ َغي ٤وي٘ الى ِ٣بحن الجمل؛ ليىحي ؤجهما جسخلٟان في ػمً الحضور ،م٘ ٖضم ْهىع طلٖ ٪لى البييت الؿُديت .وفي ٢هت
ًا
ًا
(ؤٚىيت خب) ي٨ثر وعوص الىُ٣ت ،وجإحي ٚالبا للضإلت ٖلى ا٦خما ٫اإلاٗجى وؿبيا ،ل ً٨وْيٟتها ؤلايداثيت ألاؾاؾيت هي الضإلت ٖلى
ًا
ًا
وظىص ٞانل ػمجيٞ .الىُ٣ت التي ويٗذ بحن الجملخحن " ٦ىذ صاثما ؤوص ؤن ؤٚجي .ل ً٨نىحي ٧ان وكاػا" يىحي بإهه لم ي٨دك٠
بإن نىجه ٌل
وكاػ بإ بٗض مضة ليؿذ بال٣هحرة ،ويا٦ض طل٧( ٪ان) في ٢ىله " ٧ان وكاػا"؛ بط حكحر (٧ان) بلى اإلااضخي ،وهظا اإلااضخي
ًا
هى ما ٢بل الىُ٣ت " ٦ىذ صاثما ؤوص ؤن ؤٚجي".

( )1ادلاكرى ،الشكل واخلطاب حنو ربليل ظاىرايت ،صـ .240
( )2مبارك ،من الصوت إىل النص حنو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،صـ.45
( )3ساعد ،ذبليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ والسكُت للشاعر عبداهلل محادي ،صـ . 226
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وحؿيُغ الضإلت الؼماهيت ٖلى اؾخسضام الىُ٣ت في ال٣هت زانت جل ٪التي جٟهل بحن ظملخحن نٛحرجحن بيجهما اعجباٍ
في اإلاٗجى؛ بط ٧ان بةم٩ان الؿاعص الاؾخٗايت ٖجها بالٟانلت ،وهي ألانل .ل٨ىه ظاء بالىُ٣ت ليضٖ ٫لى ٞانل ػمجي بحن خهى٫
الحضزحن.
 .2ئًحاء البنى الىلُت:
 .2.1البيُت اللُِٜت:
ًا
ًا
ُت
بن ؤهم بجى الىو وع٦حزجه الغثيؿيت ٢ضيما وخضيشا هي البجى اللٟٓيت ،والبدض بط َييكض صإلت الىو وبيداثيخه ٞال بض له
مً الى٢ىٖ ٝىض هظه البييتٞ ،ـ "ؤصاة الضإلت هي الل ٟٔؤو ال٩لمت ،وج٩اص ججم٘ اإلاٗاظم الٗغبيت ٖلى ؤن (ألالٟاّ) جغاصٝ
(ال٩لماث) في الاؾخٗما ٫الكاج٘ اإلاإلى )1(."ٝوألن الىو إ يخجلى بإ ب ٪ٟعمىػه اللٛىيت ،واؾدىُا ١ألالٟاّ ًٖ مضلىإتها.
ًا ًا
ٞلل٩لمت في الىو ألاصبي "َبيٗت زانت ،حٗخمض اٖخماصا ٦بحرا ٖلى ألالىان والٓال ٫اإلاسخلٟت التي جشحرها ال٩لماث "(.)2
وبطا ٧اهذ ال٣غاءة الؿُديت للىهىم إ جٟ٨ي وإ ج٨ك ًٖ ٠مغاص الىو وصإلخه ٞةن الىهىم التي بحن ؤيضيىا لها
زهىنيت ؤٖم ٤و بييت ههيت مٗ٣ضة؛ ٞـ"البييت الؿُديت والضإإث الحغٞيت والخٟؿحراث الضازليت ،ليؿذ ٧اٞيت وخضها
إؾخ٨ىاه م٣هضيت (الٗالمت صازل) الىو ،وبهما هىا ٥بييت ؤزغي ٖمي٣ت طاث صإإث بقاعيت وجإويالث زاعظيت" )3(.ويؼصاص
ًا
ًا
ألامغ حٗ٣يضا ٖىضما حٗضصث ال٣غاءاث و الخإويالث ،ؤو ٖىضما ي٩ىن اإلاٗجى ٢ابال أل٦ثر مً ٢غاءة ،يًي٘ بيجها ٢هض ناخب
الىو ،ليضزل ال٣اعت في ٖىامت ٖٓيمت مً الاعجبا ٥بحن صإلت الل ٟٔو٢هضيت ال٩اجب.
يكخٛل الؿغص في ٢هت (ؤٚىيت خب) ٖلى اللٗب ٖلى اللٛت ،باٖخباعها ؤصاجه التي يدك٩ل مجها ،وهى لٗب اإلادتر ٝالحاط١
ًا
ًا
ًا
مخ٣لب،
بهىٗخه؛ لخإحي ألالٟاّ في الىو مىْٟت جىْيٟا ص٢ي٣ا .يبخضؤ الؿغص بٟٗل ال٨يىىهت في ػمً اإلااضخي؛ ليىحي بدا٫
ٍر
ٞالجملت الٟٗليت جضٖ ٫لى الخدى .٫ووؿخمغ طل ٪الخدىَ ًٖ ٫غي ٤اؾخسضام ألاٗٞا( ٫لم ؤ ً٦ـ ّال
 ًٚـ ابخضؤث ـ يهٛىن ـ َّ
ؤخب ـ
ِ
ُت
جغصصث ـ ٦ىذ ؤخب) وهظه الخدىإث ما جلبض ؤن حؿخ٣غ في جهايت ال٣هت "ٞةهجي ؤٚجي لها زانت" ،وهي ظملت اؾميت جض٫
جغ٦خجي
ٖلى الشبىث والاؾخ٣غاع .وهظا الاؾخ٣غاع ظاء بٗض مداوإث مجها لخٛيحره ،وم٘ الخدىإث والخٛحراث التي َغؤث ٖليه ٞةن
ًا
اؾخ٣غاعه هظا يبضو ؾلبيا؛ ألهه ظاء بٗض ؤٗٞا ٫وظمل ؾلبيت (جغ٦خجي ـ جغصصث)( ،ؤمغ مدؼن) مما يىحي بؿلبيت الجهايت التي صلذ
ٖلحها ؾلبيت الشبىث ٖلى ؤمغ مدؼن٦ .ما هى مىيىح في الك٩ل آلاحي:

دالل األلفاظ ،صـ.38
( )1أنيس ،ة
( )2السعران ،علم اللغة ،صـ.271
( )3جاب اهلل ،التشاكل والتباين يف المية العرب ،صـ 94
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وحكحر الجملخان (٦ىذ ؤوص) في ؤو ٫الىو ،و(٦ىذ ؤخب) في جهايخه بلى طل ٪الخدى ٫الؿلبي٣ٞ .ض ٖاص بلى ٦يىىهت اإلااضخي
اإلاخبىٖت بٟٗل اإلاًاعٕ للضإلت ٖلى الخمجي ،و٦إهه ٖاص بلى خالخه ألاولى جل ،٪وبن ٧ان في الحالت ألاولى ٢ابل للخدى ٫والخٛحر،
ٞةهه في ألازغي ٚحر ٢ابل لظل٪؛ ٣ٞض زخم الىو بجملت ؤؾميت جضٖ ٫لى الشبىث والاؾخ٣غاع .وهظا الك٩ل يبحن مؿاع الؿغص في
الىو ،وخالت الخٛحر والخدى ٫التي حٗغيذ لها الصدهيت الغثيؿيت ،والتي ؤوضحتها البييت اللٟٓيت في ال٣هت.

كنت أود

غن

أخذوا يصغون
ابتدأت

بعضهم أحب أغاين

تركتٍت

كنت أحب

فإنٍت أغٍت ذلا

ق٩ل عؾم جسُيُي لبيان البييت اللٟٓيت لحالت شدهيت الغظل في الشبىث والخدى٫
.2.2

العمان:

بن ؤهميت الؼمان إ جيب٘ مً وظىصه الًغوعر بىنٟه ؤخض ؤع٧ان الٗمل الؿغصر ،بل مً وظىصه الضإلي بىنٟه بييت
ههيت لها صإإتها ؤلايداثيت .وهظه البييت الىهيت ؤصاة إلهخاط الضإلتٞ ،هي مىظهت ومسخاعة بٗىايت ،بك٣حها الؼمان الٟلؿٟي،
والؼمً اللٛىر )1(.بإ بهىا هلحٔ ًا
ٚيابا للؼمان الٟلؿٟي في ال٣هت ،وهي ؾمت في ال٣هت ال٣هحرة ٖىض الُيب نالحٞ ،هي جسلى
مً الخىاعيش ؤو ؤر بقاعة جضٖ ٫لى الؼمً ال٣ياسخي ،بإ ؤلاقاعاث اليؿحرة ًا
ظضا.

( )1ىناك زمنان  :الزمن الكوين أو الفلسفي الكمي والزمن اللغوي ،فاألول ىو الذي يعد قياساً لكمية رياضية ،ويعرب عنو بالتقومي واإلخبار بالساعة ،والثاين ىو
الوقت النحوي الذي يعرب عنو بالفعل وما شاهبو .ينظر :توامة ،زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنو وجهاتو ،صـ.1
ويفرق الدكتور سبام حسان بُت مصطلحي "الزمان" و"الزمن" فالزمان عنده للزمن الفلسفي  ،ويقابل يف االجنليزية  ،Timeوالزمن للزمن اللغوية ،ويقابل يف
االجنليزية  ،Tenseفهما غَت مًتادفُت؛ ألن "الزمان" يدخل يف دائرة ادلقاييس ،وال يدخل يف ربديد معٌت الصيغ ادلفردة ،وال يف ربديد معٌت الصيغ يف السياق،
وليس لو ارتباط باحلدث  ،خبالف "الزمن" فهو يدخل يف دائرة التعبَتات اللغوية ،ويدخل يف ربديد الصيغ ادلفردة أو يف السياق؛ إذ لو ارتباط باحلدث ،فالزمن
النحوي يعد جزءاً من معٌت الفعل .
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ُٗاب العمان الٜلؼٜي أو الُ٠اس ي في ال٠لت ال٠لحرة ٓىس الٌُب كالح  .ملاشا ؟
ًا
يداو ٫ال٩اجب ؤن يٟغ٢ ٙههه ال٣هحرة مً الؼمان ال٣ياسخي ؤو الٟلؿٟي  Timeجاع٧ا اإلاجا ٫للؼمً اللٛىر  Tenseليٗمل
ٖمله؛ ولٗله ؤعاص ؤن يٗبر ًٖ َباج٘ مىظىصة و و٢اج٘ مؿخمغة ممخضة في ٧ل ألاػمان ٞ ،ال يم ً٨ؤن يدضها ػمان .بن ما يغمي بليه
الؿغص إ يخ٣يض بؼمان مدضص ،وبهما هي خالت ٧اهذ وج٩ىن وؾخ٩ىن ،وج٣ييضها بؼمان مٗحن يسغظها ًٖ مغاص ال٩اجب "ٞالغاور
ًا
ًا
يخٟجن في ؾغص ما يدضر :ي٣ضم ويازغ ٗٞال ٖلى ٗٞل ،ويلٗب و ٤ٞما يغاه مىاؾبا للمؿاع الظر يبجي"()1؛ لظل ٪وعصث ال٣هت ـ
مدل الضعاؾت ـ زاليت مً ؤر بقاعة ػماهيت ؤو جاعيسيت ،ختى بهه إلاا ظاء ٖلى ط٦غ جبريغه ل٨غه الٟخاة للياباهيحن جسلو مً الخ٣ييض
باؾدبضاله (الحغب الشاهيت) بـ (الحغب ألازحرة ) وبظل ٪اؾخُإ ؤن يٟغ ٙال٣هت مً ؤر بقاعة جاعيسيت مدضصة.
ؤٚلب الهي ٜالؼماهيت اللٛىيت في ٢هت (ؤٚىيت خب) حكحر بلى الؼمً اإلااضخي بط يٗبر الؿاعص بٟٗل ال٨يىىهت في اإلااضخي ،و
يُػى اإلااضخي ٖلى ال٣هت ختى جهايتها؛ بط يؿيُغ الٟٗل اإلااضخي (جغ٦خجي)٦( ،ىذ ؤخب) ٖلى الجهايت اإلادؼهت لبُل ال٣هت الظر
ًا
يمشل َغٞا ز٣اٞيا آزغ (ٖغبي) ٚحر جل ٪الٟخاة ألاوعوبيت.
ويبرػ الحايغ في اللحٓاث اإلاهمت في خياة طل ٪البُل ٟٞ ،ي بضايت ٚىاثه بٗض جغصص ؾيُغ ٖليه اإلااضخي يخجلى الحايغ
ًا
ُت
ابخضؤث) ٖلى خاله ليشبذ خًىعه في الؼمً الحايغ٦ ،ما يبرػ جاعة ؤزغي ٖلى خاله في جهايت الؿغص (ؤٚجي) ليخ٣ى ٘٢بٗضها في
(
طل ٪الؼمً مً صون ؤر بقاعة بلى ؤر ججاوػ لخل ٪الىُ٣ت الؼمىيت.
واإلاؿخ٣بل الىخيض في ال٣هت هى الٟٗل ألامغ الظر يض ٫بهيٛخه الُبيٗيت ٖلى الاؾخ٣باّ " ٫ال
 ."ًٚوهظا الؼمً ٗٞل
ِ
٦المي لها ـ اإلاغؤة ألاوعوبيت ـ ٞهي حؿيُغ به ٖلى اإلاؿخ٣بل ،بيىما يب٣ى هى ٢اب٘ في خايغه وماييه.
 .2.3امل٦ان:
للم٩ان صوع هام في بىاء الٗمل الؿغصر؛ بط يٗض الٗمىص ال٣ٟغر الظر يغبِ ؤظؼاء الٗمل بًٗها ببٌٗ٦ ،ما يٗض
ألاعييت التي جخدغٖ ٥لحها ألاخضار؛ ٞاألخضار وجدغ ٥الصدهياث إ يدضر في الٟغا ،ٙبل يدٟه ػمان وم٩ان .واإلا٩ان الظر
ؾىاء ُت
ًا
نغح به ؤم زبئ في بقاعاث اللٛت و
هدىاوله هىا بييت ههيت صالت ومىخيت مىظىص في الٗمل ؾىاء ْهغ ؤم لم يٓهغ ،و
ٖالماتها.
واإلا٩ان في الٗمل الؿغصر ليـ مجغص ظٛغاٞيا ججغر ٖلحها ألاخضار ،ل٨ىه ظؼء مً البىاء الضإلي للىو .بهه ظؼء مً
مسيلت ال٣اعت ،وؤصاة مً ؤصواجه لئليداء ب٣هضهٞ ،اإلا٩ان ليـ هى اإلا٩ان اإلادؿىؽ وخؿب ،وبهما هى ؤيًا "م٩ان ز٣افي ؤر ؤن
ؤلاوؿان يدى ٫مُٗياث الىا ٘٢اإلادؿىؽ ويىٓمها إ مً زال ٫جىْيٟها اإلااصر اإلاٗيصخي  ِ٣ٞبل مً زال ٫بصزالها في هٓام
وجدل ّال
ّال
مدله ،وهظه الٗمليت ليؿذ
اللٛتٞ ،اللٛت هي اإلا٣ابل الالمدؿىؽ لٗالم اإلادؿىؾاث ،وهي جىىب ًٖ ٖالم الىا٘٢
()2
ٖمليت ؾلبيت ؤو بغيئت ،ول٨جها مكبٗت بال٣يمتٞ ،األقياء حؿمى ول ً٨في الى٢ذ طاجه خاملت لضإإث بيجابيت ؤو ؾلبيت" ،
وبقاعاث بيداثيت.

ينظر :حسان ،مناىج البحث يف اللغة ،صـ . 245
( )1العيد ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء ادلنهج البنيوي ،صـ.86
( )2مجاعة من الباحثُت ،مجاليات ادلكان ،صـ . 64
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في ٢هت (ؤٚىيت خب) إ جىظض بقاعة ظٛغاٞيت واخضة٣ٞ ،ض ججاهل الؿغص اإلا٩ان ماٖضا بقاعة واخضة ٚحر نغيدت،
حكحر بإ بجها مً الٛغب؛ (٧اهذ جدبجي وجدب الٗالم ٧له ،ماٖضا الياباهيحن٢ ،خل الياباهيىن ؤزاها في الحغب ألازحرة)( .)1وبطا ٧ان
واخض مجهما مً ظٛغاٞيت و ز٣اٞت
الؿاعص ٢ض ؤٟٚل اإلا٩ان مً هظه ال٣هت ٞةن جهغٞاث ونٟاث بُلي ال٣هت حكحر بلى ؤن ٧ل ٍر
مسخلٟت ٞ ،هي ـ ٦ما ٢لذ ـ ٚغبيت ،وهى ٖغبي؛ بط يبجى الؿغص ٖلى يمحر اإلاخ٩لم اإلاباقغ بضون ع ٍراو بقاعة بلى ؤن بُل ال٣هت هى
ؤها ال٩اجب/الؿاعص الجمعي.
 .2.4الصخلُاث:
ًا
ًا
ّال
ّال
ال٣هتٞ ،هي مىب٘ الحضر والكٗىعٞ ،شمت ٖال٢ت وَيضة بيجها والحضر،
حٗض الصدهيت ظؼءا ؤؾاؾيا في بىاء
ّال
ال٣هت ألاؾاسخيٟٞ ..ي ال٣هت
"ٞالصدهيت هي ناخبت الٟٗل والضاٗٞت بلى الحضر ،وهي مهضع اإلاكاٖغ التي جمشل لباب
ال٣هحرة – مهما ٧ان حجمها – ٞغنت ما٦ضة لبيان ألاخاؾيـ اإلاًُغبت والدلجاث اإلاخىظؿت ،واإلاكاٖغ ؤلاوؿاهيت في ٧ل
خاإث الىٟـ التي حؿدكٗغها في ٧ل مى ٠٢ؤو مإػ ،)2("١وعؾم مالمذ الصدهيت ،وبيان ؾماتها اإلاسخلٟت مؿإلت ٖلى صعظت
ٖاليت مً ألاهميت ،ومً الحؿاؾيت الٟىيت ،التي إ يبرٕ ٞحها ٦شحرون )3(.بديض جمخل ٪الصدهياث بإؾمائها ونٟاتها وزلجاتها
َا٢اث بيداثيت ،وصإإث مٗيىت.
جإحي الصدهيت في ال٣هت مدل الضعاؾت .وج٩اص ج٩ىن ؾمت ٚالبت ٖلى ال٣هت ال٣هحرة ٖىض الُيب نالح ـ مبييت ٖلى
شدهيخحن عثيؿيخحن  ،ِ٣ٞوجسخٟي الصدهياث الٟغٖيت بإ ما هضع .وهى إ يؿمي شدهياجه بإ بطا ٧ان الاؾم يًٟي صإلت
ًا
ًا
ًا
ظضيضة وعثيؿيت في ال٣هت ،ول٨ىه م٘ طل ٪يه ٠شدهياجه ونٟا ص٢ي٣ا بديض ج٩ىن نٟاث الصدهيت ظؼءا مً الضإلت؛
بط إ يم ً٨بصعا ٥اإلاٗجى الٗام الظر ؤعاص الؿاعص ؤلايداء به.
جدخىر ٢هت (ؤٚىيت خب) ٖلى شدهيخحن  ِ٣ٞهما1:ـ الكاب اإلاترصص الظر يغيض ؤن يٛجي2.ـ الٟخاة التي هصحخه بإن
ًا
يٛجي وإ يترصص .والصدهيت ألاولى ظاءث بًمحر الؿاعص/اإلاخ٩لم ،وهي شدهيت مترصصة جدخاط صاثما بلى الض ٘ٞوالخدٟحز مً
شدهيت ؤزغي ،وهي شدهيت جًي٘ الٟغم زم ج٣طخي الى٢ذ في الب٩اء ٖلحها والٛىاء لها٢ ،ابٗت في ؤخؼاجها وآإمها ومايحها.
بيىما الصدهيت الشاهيت (الٟخاة) ظغيئت ومباصعة وط٦يت ،وهي م٘ طل ٪ظميلت وجدب الٗالم ٧له ،ل٨جها إ جيسخى ظغاخها؛ ٞهي إ
جدب اليابان؛ ألجهم ٢خلىا ؤزاهاٞ ،هي شدهيت خاػمت وإ جدب اإلاترصصيً.

( )1صاٌف ،دومة ود حامد ،صـ.87
( )2قنديل (فؤاد) ،فن كتابة القصة ،اذليئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة2002 ،م ،صـ.210
( )3ادلرجع السابق ،صـ.213
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داجمت:
َ
يكحر ٖىىان ال٣هت بلى صإلت الىو ال٣هضيت ؤو الٗمي٣تٞ ،م٘ جّ ٩الىهه مً ٧لمخحن  ،ِ٣ٞبإ بهه ؤقاع بلى ٞغا ٙيٗاوي
مىه الٗغبي خاو ٫ؤن يمؤله بٗاَٟت الحب ،بإ بهه ختى الٗاَٟت لم يٟلح ٞحها .ووك٩ل الًٟاء الىصخي ًا
عصيٟا للىو في الخإ٦يض
ٖلى مٗىاه ؤلايداجي؛ ٞخ٣ىيت البياى والؿىاص في الىو حكحر بلى ؤلاعاصة التي جخمحز بها شدهيت الٛغبيت ،في م٣ابل التجؼ
والححرة التي يٗاوي مجها الصدهيت ألازغي (الٗغبي) .وهى ما ؤ٦ضجه اإلاٗاوي ؤلايداثيت إؾخسضام ٖالماث التر٢يم ،بلى ظاهب صإلت
ًا
الاهٟها ٫الؼمجي الظر يىحي به اؾخسضام الىُ٣ت بضإ مً الٟانلت ،وهى ما يضٖ ٫لى جغصصه اإلاخ٨غع والُىيل.
ًا
و٢ض ظاءث بيداءاث البجى اإلاىاػيت مدؿ٣ت م٘ بيداءاث البجى الىهيت؛ ٞالبييت اللٟٓيت جىحي بؿلبيت البضايت والجهايت
لصدهيت الكاب (الٗغبي) ،وبيجهما جدى ٫بيجابي حؿببذ ٞيه الصدهيت ألازغي (الٛغبيت) بجغؤتها وبعاصتها .وبؿبب جغصصه
جغ٦خه؛ ليٗىص بلى ؾلبيخه ألاولى ًا
زابخا ٖلحها .وهى ما ٦كٟذ ٖىه بييت الؼمانٞ ،م٘ ٚياب الؼمان الٟلؿٟي ؤو ال٣ياسخي في ال٣هت؛
َّ
ألن هظه الدهاثو ليؿذ م٣يضة بؼمان ،بإ بن الؼمً اللٛىر ٦ك ًٖ ٠مٗجى الىو؛ ٣ٞض ؾيُغث الهي ٜالؼمىيت للماضخي
ًا
والحايغ ٖلى ؤٗٞا ٫الصدهيت ألاولى (الٗغبيت) ،وٚاب ٖجها ػمً اإلاؿخ٣بل ،الظر ٧ان ٗٞال للصدهيت الٛغبيت ،وهى ما يٗجي
ؾيُغتها ٖلى اإلاؿخ٣بل ،و٢ىٗ٢خه في اإلااضخي والحايغ.
جسلى ال٣هت مً ؤلاقاعاث اإلا٩اهيت (الجٛغاٞيت) ،ما ٖضا بقاعة واخضة حكحر بلى ؤن ؤخض بُلي ال٣هت (ألاهثى) ٚغبيت .و٢ض
بجى الُيب نالح ٢هخه ٖلى شدهيخحن عثيؿخحن :ؤخضهما شدهيت الكاب اإلاترصص ال٣اب٘ في ماييه ،و٢ض ظاء بًمحر
اإلاخ٩لم/الؿاعص؛ مما يجٗله يديل ٖلى الصدهيت الٗغبيت .وألازغي شدهيت الٟخاة ،وهي ظغيئت ومباصعة ،وجىحي بقاعاث الىو
بإجها ٚغبيت.
وٖلى طلٞ ،٪ةن الىو يبرػ ؾيمياء الٗغبي وؾيمياء الٛغبي؛ ٞصدهيت الغظل (الٗغبي) مترصصة ٢ابٗت في مايحها
وخايغها اإلاليء باآلإم وألاخؼان ،بيىما شدهيت اإلاغؤة (ألاوعوبيت) ظغيئت ومباصعة وٖابغة بلى اإلاؿخ٣بل .ويم ً٨ؤن ي٩ىن الك٩ل
ًا
جلديها إلاا ؤوحى به الىو:
آلاحي
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ٟاةمت املطاحٕ:
.1984
 .1ؤهيـ (ببغاهيم) ،صإلت ألالٟاّ ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت – ال٣اهغة،5ٍ ،
 .2بلٗابض (ٖبضالحٖ ،)٤خباث ظحراع ظيىيذ مً الىو بلى اإلاىام ،ميكىعاث الازخال ٝو الضاع الٗغبيت للٗلىم
2008م.
(هاقغون) ـ الجؼاثغ،1ٍ ،
 .3جاوعبغيذ (بكحر) ،و خماصر (ٖبضهللا) ،الؿيمياثيت في الدُاب الى٣ضر اإلاباقغ ٖالماث (الىاصر ألاصبي – ظضة)،
.2005
مج ،15ط ،57ؾبخمبر
 .4جىامت (ٖبض الجباع) ،ػمً الٟٗل في اللٛت الٗغبيت ٢غاثىه وظهاجه  ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ـ الجؼاثغ ( ٍ  :م )،
1994م .
 .5ظاب هللا (ؤخمض) ،الدكا٧ل و الخبايً في إميت الٗغب ،ؤٖما ٫اإلالخ٣ى الىَجي الشاوي ،الؿيمياء والىو ألاصبي15ـ16
 . 2002ميكىعاث ظامٗت مدمض زًحر – بؿ٨غة  -الجؼاثغ.
ببغيل
.1988
 .6ظماٖت مً الباخشحن ،ظمالياث اإلا٩انٖ ،يىن اإلا٣اإث  -الضاع البيًاء،1ٍ ،
1980م.
 .7خؿان (جمام) ،مىاهع البدض في اللٛت  ،ظاع الش٣اٞت ،الضاع البيًاء ،
 .8صٞت (بل٣اؾم)ٖ ،لم الؿيمياء والٗىىان في الىو ألاصبي ،اإلالخ٣ى الىَجي الاو ٫في الؿيمياء والىو الاصبي 8-7هىٞمبر
 2000ميكىعاث ظامٗت مدمض زًحر – بؿ٨غة  -الجؼاثغ.
 .9ؾاٖض (ؾاميت عاجح) ،ججلياث الحضازت الكٗغيت في صيىان البرػر والؿ٨حن للكاٖغ ٖبضهللا خماصرٖ ،الم ال٨خب
الحضيض.٢٠١٠ ، 1ٍ ،
 .10الؿٗغان (مدمض)ٖ ،لم اللٛت ،صاع الجهًت الٗغبيت – بحروث( ،ث :م)
 .11مباع( ٥مغاص ٖبضالغخمً) ،مً الهىث بلى الىو هدى وؿ ٤مجهجي لضعاؾت الىو الكٗغرٖ ،الم ال٨خب – ال٣اهغة،
.1993
.1990
 .12الٗيض (يمجى) ،ج٣ىياث الؿغص الغواجي في يىء اإلاىهع البييىر ،صاع الٟاعابي ـ بحروث ـ لبىان،1ٍ ،
٢ .13ىضيل (ٞااص)٦ ًٞ ،خابت ال٣هت ،الهيئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت ،ال٣اهغة٢٠٠٢ ،م.
.1995
 .14اإلاا٦غي (مدمض) ،الك٩ل والدُاب هدى جدليل ْاهغاحي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  -الضاع البيًاء،1ٍ ،
1997م.
 .15الُيب (نالح) ،صومت وص خامض ،صاع الجيل – بحروث،1ٍ ،
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بيُت الاوؼُاب الؼطزي في ضواًاث الٌُب كالح ٓ( ...طغ العًٍ ـ بىسض ؿاه ـ مطٍىز) همىشحا
 ...زضاػت هلُت
ز  /هبُل حمسي الـاهس أػخاش البالٗت والى٠س وألازب امل٠اضن
الجامٔت الٔطبُت املٜخىحت لـما ،٨أمطٍ٦ا.
بؿم هللا الغخمً الغخيم
جىًئت
إ يؿخُي٘ ٢اعت عواياث الُيب نالح ؤن ي٨خٟي ب٣غاءة بخضي عواياجه ليد٨م ٖلى ٖاإلاه ال٣هصخي بالٟهم والخدليل.
بل إبض مً ٢غاءة ؤٖماله م٨خملت للدغوط بغئيت قاملت مخ٩املت  ،وطل ٪ألن الٗالم ال٣هصخي في ؤٖما ٫الُيب نالح يدك٩ل
ًا
ًا
و٣ٞا لغئيت بييىيت حٗخمض البىاء الهغمي في الخُىع والدك٨يل ؛ ٞال٣اٖضة الهغميت في البىاء جدك٩ل و٣ٞا لىٓغيت الٗغى الترا٦مي
ًا
ًا
الظر ياؾـ لىمى الح٩ايت وجهاٖضها ٖبر زىابذ ومخٛحراث  ،جٓل في خالت ظض ٫صيال٨خي٩ي يىمى قيئا ٞكيئا ٞ ،ما ؤن جيخهي
الغوايت ألاولى ـ والتي ي٩ىن الغاور مً زاللها ٢ض بظع آلياث خ٨يه اإلاخٗضصة ـ ختى ي٩ىن الغاور ٢ض بجى ظضاعا ٖ ،لى ال٣اعت الًُٟ
ؤن يخاب٘ ال٣غاءة في باقي الغواياث ختى يدؿجى له اؾخ٨ما ٫الجضعان البا٢يت  ،لخ٨خمل ؤمامه الهي٩ليت ال٣ههيت في الغوايت
ألازحرة  .وؤًْ ؤجها لً ج٨خمل  .لً ج٨خمل الغئيت في ؤٖما ٫الُيب نالح التي جدؿ٘ ؤمام الىا٢ض احؿإ الغئيت التي جًي ٤بجاهبها
الٗباعة ٦ما ٢ا ٫الىٟغر ٧ :لما احؿٗذ الغئيت يا٢ذ الٗباعة .
إ جد٨م ؤٖما ٫الُيب نالح هُ٣ت جهايت يخىٖ ٠٢ىضها الحضر ؛ ٞالغواياث ؤقبه بلىخاث جمخلئ باإلاكاهض  ،وهى
ًا
جخًاٞغ في مجمىٖها لغؾم ظضاعيه ججٗل ال٣اعت ؤيىما وظض يديا في جل ٪اللىخت التي ؤنبذ ظؼءا مجها  ،ألن عوح الحياة ،
وماهيت الىظىص  ،وؾغ ألاؾغاع  ،يؿغي في صماء الصدهياث التي ؤهُ٣ها بمىهبخه الُيب نالح لخمصخى في وص خامض  ،مخداوعة
مخهاعٖت وهى ؤمام ؤٖييىا وٗغٞها وحٗغٞىا.
ولٗل اعجباٍ عواياجه مجخمٗت بدبل ؾغي يجٗل عوايخه ؤقبه بجهغ يخض ٤ٞوييؿاب مً مىبٗه في الهٟدت ألاولى لـ
(ٓطغ العًٍ ) وختى مهبه في الهٟدت ألازحرة في (مطٍىز) .التي جيخهي و٢ض ؤنبدذ عواياجه ٦خله واخضه  ،إ ظؼعا مىٗؼلت .
ولظل ٪يغي الباخض ؤن هظه الغواياث ما هي بإ عوايت واخضة  ،م٨خىبت في ٖضة ؤظؼاء  ،بضؤث بٗغؽ الؼيً زم " ٧اهذ بىضع قاه
جهايت الشالزيت الغيٟيت اإلاخمحزة  ،و٦إجها الجظع والؿا ١في الغوايت الؿىصاهيت و٦إجها اؾخمغاع للغوايخحن الؿاب٣خحن  ،مً زال٫
وخضة اإلا٩ان  ،وؤلاقاعة بلى ٖضص مً الصدهياث  ،وؤزغ الؼمان والخُىع الاظخماعي ٞحها  ،هظا م٘ اؾخ٣ال ٫الخ٩ىيً الٟجي  ،وم٘
اٖخباعها ظؼءا مغجبُا بالغوايت الخاليت مغيىص "( . )1بجها ؤقبه بشالزيت الغواجي الجؼاثغر مدمض صيب (الضاع ال٨بحرة ـ الحغي ٤ـ الىى)٫
الىى ، )٫ؤو زالزيت الغواجي اإلاهغر هجيب مدٟىّ (بحن ال٣هغيً ـ ٢هغ الكى ١ـ الؿ٨غيت)  ،ؤو زماؾيت ال٩اجب الٟغوسخي
عوظيه ماعجان صر ظاع (آ ٫جيبى)  ،ؤو زماؾيت ٖبض الغخمً مىي( ٠مضن اإلالح) .
( )1د  /زلمد حسن عبد اهلل  :الريف يف الرواية العربية ـ عامل ادلعرفة ـ العدد  143ـ ط  1989ـ ص  .300وقد خصص ادلؤلف الفصل الثامن لدراسة الريف
السوداين من ص  297إىل ص 332
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ًا
ًا
ًا
ًا
ولٗل الىٓغة الى٣ضيت التي جغي في الٗالم الغواجي للُيب نالح ٖاإلاا مخ٩امال مترابُا ،حك٩ل ٞيه ٧ل عوايت عاٞضا
ًا
خ٩اثيا يضٖم جهغ الحياة الؿغصر بإخض ؤهم عواٞضه لخدك٩ل في الجهايت بييت خ٩اثيه ٦بري  ،يم ً٨مً زاللها الح٨م ٖلى ؤٖماله
 ،هي التي ظٗلخجي ؤٖخمض بييت الاوؿياب باٖخباعها بييت مؿخمضة مً َبيٗت الىو الغواجي للُيب نالح هٟؿه  ،وهى بييت لم
جٟغى ٖلى الىو لخلىي ٖى٣ه وجُىٖه خؿب هٓغياث ومىاهع ه٣ضيت ٢ض جسل ٤هىة مٗغٞيت بحن الىو وال٣اعت  ،ول٨جها جدؿ٤
ًا
ًا
ًا
وَبيٗت البىاء في ههىم الُيب نالح  ،زانت و٢ض اٞتريىا ؤن هظه الىهىم حٗض هها واخضا وبن لم يجمٗها ق٩ليا
حؿلؿل زالسي ؤو عباعي ؤو ما بلى طل . ٪ولٗل ٖضم الجم٘ هظا هى ما ٢ض يجٗل بٌٗ الضاعؾحن يىٓغون هٓغة يي٣ت لهظا الٗالم
الغخب  ،الظر جيؿاب ٞيه الح٩ايت مهىعة شدهياث وًٞاءاث في لحٓاث جإػم وايُغاب  ،مخسظه مً اإلاهاثغ ؤلاوؿاهيت
هُ٣ت اعج٩اػ وجدىٖ ، ٫بر ؤػمىت ؾغصيت جغنض الىا ٘٢الٗيجي بما يخًمً مً ؾلبياث وبيجابياث يتجؼ الخاعيش الغؾمي ًٖ
ؤلاخاَت بها .وهي جخسظ مً الُى ٫والضاثغيت وَغي٣ت الحب٨ت الٟىيت وجهىيغ الىا ٘٢الىٟسخي للصدهيت  ،باإلياٞت بلى ٚلبت
الجزٖت ؤلاوؿاهيت بإؾلىب جخ٩ازٞ ٠يه اللٛت الكٗغيت الخهىيغيت  ،ؾماث ججٗلها البييت الغثيؿت لضعاؾت ؤٖما ٫الُيب نالح
الغواثيت.
أوال :بيُت الـ٦ل الاوؼُابي في ضواًاث الٌُب كالح
يم ً٨جدضيض بييت الك٩ل الاوؿيابي في عواياث الُيب نالح مً زال ٫الىٓغة الكمىليت لغواياجه التي يبل ٜمجمىٕ
نٟداتها زالزماثت وؤعب٘ ٖكغة وع٢ت  .وهى بهظا الك٩ل حٗض عوايت َىيلت ٦ ،بحرة الحجم  ،بيض ؤن ج٣ؿيمها ألظؼاء ؤو لغواياث
مىٟهلت مشلما ؤعاص لها ٧اجبها ؤن جسغط  ،يجٗلها ؾهلت الخ٣ؿيم ٢ ،غيبت اإلاىا ٫إلاً ؤعاص ؤن يسغط بىٓغة ؾغوٗت ٖلى ؤٖماله .ووٗض
هظا الُى ، ٫وجل ٪ال٨ثرة في ٖضص الهٟداث ـ بالىٓغ إلاجمل ألاٖما٨٦ ٫خلت واخضة ـ مً ؤهم نٟاث البييت الاوؿيابيت "ومهضع
الُى ٫إ يغظ٘ بلى ؾبب مً م٣ضاع اإلاؿاخت الؼمىيت التي جىاولتها الغوايت ؤو مضي اإلاؿاخت الجٛغاٞيت التي جهىع بيئتها
الاظخماٖيت  ،وبهما يغظ٘ بلى زانيت الاؾخ٣هاء في الىن ٠والض٢ت اإلاخىاهيت في الخدليل والاؾخٛغا ١في جلىيً ألاؾلىب وبزغاثه
بالىٓغياث وججميله باللٛت الكٗغيت  ،وهظه ٧لها ؾماث جخًاٞغ م٘ ٚحرها لخ٩ىن زهاثو هظا اللىن الغواجي"(. )1
ًا
بطا ٞاإؾخ٣هاء في الىن ٠نٟت ؤؾاؾيت في بييت الغوايت الاوؿيابيت  ،و٢ض اٖخمض الُيب نالح هظه الخ٣ىيت في
ً
ون ٠الصدهيت  ،ومً طل ٪ونٟه للؼيً "٤ان وحه العًٍ مؼخٌُال  ،هاحئ ِٓام الىحىخحن وال٥ٜحن وجحذ الُٔىحن .ح خه
ً
ً
باضظة مؼخسًطةُٓ ،ىاه ك٘حرجان محمطجان زاةما ،م جطاهما ٗاةطان مثل ٣هٜحن في وحهه .ولم ًٓ ً٥لى وحهه ؿٔط ئًالٟا.
لم ج ً٥له حىاحب وال أحٜان  ،وٟس بل ٙمبل ٙالطحا ٨ولِؼذ له لحُت أو ؿاضب .جحذ هصا الىحه ضٟبت ًىٍلت ( .مً بحن
ألال٠اب التي أًل٠ها اللبُان ٓلى العًٍ العضاٛه) .والطٟبت جٓ ٝ٠لى ٣خٜحن ٟىٍخحن جج سالن ٓلى الجؼم في ؿ٦ل مثلث.
الصضآان ًىٍلخان ٣صضاعي ال٠طز .الُسان ٗلُِخان ٓلح ما أكابٕ مسحىبت جيخهي بأُاٛط مؼخٌُلت حازة (ٛالعًٍ ال ً٠لم
ً
ً
أُاٛطه أبسا) .اللسض مجى ،ٚوالِهط محسوزب ٟلُال ،والؼاٟان ض٠ُٟخان ًىٍلخان ٣ؼاقي ال٥ط٤ى .أما ال٠سمان ٠ٛس ٤اهخا
ًا
مٜطًحخحن ٓلح ما آزاض هسوب ٟسًمت (ٛالعًٍ ال ًحب لبؽ ألاحصًت)"( . )2في اإلا ُ٘٣الؿاب ٤يه ٠الغاور ظؿم الؼيً ٧امال،
ّال
يبضؤ الىن ٠مً ؤٖلى ألؾٟل  ،مً الىظه بلى ال٣ضمحن  ،يخدب٘ الىن٧ ٠اٞت الخٟانيل التي جم ً٨ال٣اعت مً عؾم بىعجغيه
ص٢ي ٤للصدهيت .و٢ض اؾخٗان الغاور في ونٟه باإلاهُلحاث الهىضؾيت مً ٢بيل (مؿخُيل ـ مؿخضيغ ـ مدضوصب ـ مشلض) ،
( )1د  /أمحد سيد زلمد  :الرواية االنسيابية ( وتأثَتىا عن الروائيُت العرب ) ـ دار ادلعارف ـ ط  1985ـص .77،78
( )2الطيب صاٌف :عرس الزين ـ دار العودة ـ بَتوت ـ ط  988ـ ص . 12
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و٦ظل ٪اؾخٗان باإلاهُلحاث اللىهيت .وهى في ونٟه يماهي بحن اإلاكبه واإلاكبه به بإونا ٝخيىاهيت ؛ ٞالؼيً ٧الؼعاٞت في َى٫
الغ٢بت  ،و٧ال٣غص في َى ٫الظعإ ،و٧ال٨غ٧ي في َى ٫الؿا.١
ولم ي٨خ ٠الغاور بهظا اإلا ُ٘٣إلل٣اء الًىء ٖلى ون ٠الصدهيت الغثيؿت في الغوايت  ،بل جابٗه بىن ٠اإلالمذ اإلاهم
لضيه ب٣ىله ٣ " :ر [ أي العًٍ ] ولِؽ في ٛمه ٗحر ػىحن  ،واحسة في ٥ٛه ألآلى وألادطي في ٥ٛه ألاػٜل .وأمه ج٠ى ٨أن ٛمه
ً
ً
٤ان ملُئا بأػىان بُواء ٤اللإلإ .وملا ٤ان في الؼازػت شهبذ به ًىما لعٍاضة ٟطٍباث لهاٛ ،مطا ٓىس مُ٘ب الـمؽ ٓلى
ً
دطابت ٌـاضْ أ ا مؼ٥ىهت .وٛجأة حؼمط العًٍ م٦اهه وأدص ًطجج٣ ٝمً به حمى ،زم كطخ .وبٔسها لعم الٜطؾ أًاما .وملا
ً
ٟام مً مطهه ٤اهذ أػىاهه حمُٔا ٟس ػٌ٠ذ ،ئال واحسة في ٥ٛه ألآلى ،وأدطي في ٥ٛه ألاػٜل"(. )1
يٗض الؿىان البا٢يان في ٞم الؼيً مً ؤهم مالمده الك٩ليت ،ألجهما يًٟيان ٖليه نٟت جٟغص  ،هخجذ له مً خاصزت
زغاٞيت٦ .ما ؤجهما يمضاهه ببٗض صمامت  ،ما يلبض ؤن جدىله الصدهيت إلاىًَ ظما ٫بطح٨ها اإلاؿخمغ للحياة والىاؽ
ً
"ِٛؼخل٠ي ٓلى ٜٟاه هاح٦ا ،زم ًوطب ألاضن بُسًه وٍط ٕٛضحلُه في الهىاء وٍِل ًطح ٧بٌطٍ٠خه الٜصة شل ٧الطح٧
ًا
ال٘طٍب الصي ٌـبه ُ ١الحماض"( . )2و٢ض ّال
ٖض ٫الغاور مً هيئت الؼيً الضميمت لهيئت ؤزغي ؤخؿً خاإ "وملا ٓاز العًٍ مً
ً
املؼدـٜى  .في مطوي حُث ُل أػبىٓحن ٤ان وحهه هُِٜا ًلمٕ  ،وزُابه بُواء هاكٔت .وضحٛ ٧لم ًط الىاغ ٣ما ٓهسوا
ً
ً
ػىحن كٜطاوًٍ في ٛمه  ،ول٥ج ما ضأوا كٜا مً ألاػىان الالمٔت في ٥ٛه ألآلى  ،وكٜا مً أػىان ٣أ ما مً كس ٚالبحط
في ٥ٛه ألاػٜل .و٣أهما العًٍ جحى ٨ئلى شخم آدط .ودٌط لىٔمت و ي واٜٟت بحن كٜى ٚاملؼخ٠بلحن أن العًٍ في الىإٟ
ال ًذلى مً وػامت"(. )3
و٢ض ٦كٟذ هظه الهيئت الجضيضة ًٖ حٛيحر هٓغة اإلاديُحن بالؼيً  ،وزانت مً وٗمت التي بغعث لىٟؿها بٗض هظا
ّال
َ
الخٗضيل ؤن الؼيً إ يسلى مً وؾامت جم٨ىه مً الاعجباٍ بها .بل بن الغاور هٟؿه عؤي هظه الدل٣ت في ؤخؿً خاإتها ظماإ
و٢ذ ػٞاٞه "و٤ان العًٍ ًبسو مثل السً ،٧ال بل أحمل مثل الٌاووغ"( .)4و٢ض ؤيا ٝالغاور لهظه ألاونا ٝدمؼت ؤوناٝ
ؤزغي ،ظٗلها ٖالماث ٞاع٢ه في شدهيخه  ،وهي في ٧ل ألاخىا ٫إ جسلى مً عبِ مباقغ م٘ ألاونا ٝالك٩ليت التي ط٦غهاها ،
و ي:
1ـ ٣ثرة الحط٣ت ٞ :الؼيً "٤ان ال ٌؼخ٠ط في م٦ان  ،ماًعا ٨سحابت اضه ػاةحا في البلس مً أٟلاها ئلى أٟلاها"(ٞ .)5إهذ جغاه
مغه ٖىض ٖغب ال٣ىػ  ،ومغه زل٦ ٠شبان الغمل يخاب٘ الؿياعاث الٗاثضه مً ؤم صعمان  .و٢ض حكاهضه بجاهب البئر يٗابض اليؿاء
ًا
وألاَٟا ، ٫ؤو في ألاٞغاح بحن الضيىان والخ٩ل ؤو مخىؾُا لٟغي ٤محجىب ٖىض ص٧ان ؾٗيض .ل٣ض ٧ان ٖلى خض حٗبحر الغاور
ًا
٦غوخا ٢ل ٤ليـ له مؿخ٣غ ٞـ "ٛؼاٟاه ال ج٥الن ًٓ حمل حؼمه ئلى أًطا ٚالبلس"( . )6و٢ض ؾاٖضجه ٖلى جل ٪الدٟت ؾا٢اه
الىديلخان  ،الُىيلخان  ،و٢ضماه اإلاٟغَدخان اللخان إ يٗغٞان َغي٣هما للحظاء .ولٗل ع٢هاث الؼيً اإلاخخاليت في مٗٓم ألاٖغاؽ
( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص. 11
( )2ادلصدر السابق  :ص . 13 ، 12
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 43
( )4ادلصدر السابق  :ص . 96
( )5ادلصدر السابق  :ص . 22
( )6ادلصدر السابق  :ص . 23
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اإلا٣امت في وص خامض جضٖ ٫لى ػياصة اليكاٍ الحغ٧ي ،و٢ض بلٛذ جل ٪الغ٢هاث مضاها في ٖغؾه الصدصخي  ،الظر ْل يدى٣ل ٞيه
ًا
عا٢ها بحن اليؿاء والغظا ٫في خل٣اث اإلاضيذ وخٟالث الغ٢و الٟغصر والجماعي.
ً
2ـ الج م للٌٔام ٣ٞ :ض ٖغ ٝالؼيً بجهمه الكضيض بالُٗام "٤ان مٔطوٛا بالج م ،ئشا أ٤ل ال ٌـبٕ وفي ألآطاغ ححن جأحي ػٜط
الٌٔام وٍخحل ١الىاغ حل٠اث ًأ٤لىن ً ،خحاش ى ٤ل ٛطٍ ١أن ًجلؽ العًٍ مٔهم ،ئش ئهه حُيئص ًأحي في ملح البلط ٓلى ٤ل
ًا
ً
ما في هُت  ،وال ًتر ٢أ٣ال آل٤ل"( . )1ووٗض جهم الؼيً للُٗام مً ؤخض ؤهم ؤؾباب ٦ثرة خغ٦خه  ،ألهه صاثما ما يبدض ًٖ
ألاٖغاؽ ؤيىما وظضث ُتليؿ ً٨هظا الجىٕ ألابضر بىظبت َٗام يؿغ٢ها زلؿت مً ؤ حابها.
ّ
3ـ ال٠ىة الخاضٟت  :وهي ٢ىة إ جدىاؾب م٘ ٢لت وػهه  ،وهداٞت ظؿمه "ٛسخط[أي الٔمسة] العًٍ في أٓما٣ ٨ثحرة ؿاٟت ٌعجع
ً
ٓج ا الجً٣ .ىذ جطي العًٍ الٔاؿً ١حمل حىظ املاء ٓلى ُهطه في ٓع الِهط ،في حط جئن مىه الحجاضة ،مهطوال هىا وهىا،٢
ً
ً
ً
ٌؼ٠ى حىِىت الٔمسة .وجطاه ماػ٦ا بٜأغ أضخم مىه ً ٌٕ٠شجطة أو ً٥ؼط حٌبا .وجطاه مج م٦ا ًجمٕ الٔل ٝلحمحر
الٔمسة ودُىله وعجىله"( . )2و٢ض اؾدشمغ الغاور هظه ال٣ىة الداع٢ت في نغاٖه م٘ ؾي ٠الضيً  ،ليا٦ض ٖلحها مً زال ٫بٗض
ً
عجاثبي "جس٠ٛذ في حؼم العًٍ الىحُل ٟىة مطَٔت حباضة ال ًاٟه ألحس ب ا .أهل البلس حمُٔا ٌٔطٛىن هصه ال٠ىة الطهُبت
ً
وي ابى ا ،وأهل العًٍ ًبصلىن حهسهم حتى ال ٌؼخٔملها العًٍ هس أحس .ئ م ًطحٔسون ضوٓا ٤لما ش٣طوا أن العًٍ أمؼ٧
ً
مطة ب٠طوي زىض حامح اػخٜعه في الح٠ل ،أمؼ ٧به مً ٟطهُه وضٔٛه ًٓ ألاضن ٣أهه حعمت ٟف وًطح به زم أل٠اه أضها
مهـم الِٔام ،و ُٝ٣أهه مطة في ٛىضة مً ٛىضاث حماػه ٟلٕ شجطة ػىٍ مً حصوضها و٣أ ا ٓىز شضة٤ .لهم ٌٔلم أن في
ًا
هصا الجؼم الواوي ٟىة داضٟت لِؼذ في م٠سوض بـط"( . )3ول٣ض ظٗل الغاور مً هظه ال٣ىة ٖىيا ًٖ صمامت الدل٣ت ٦ ،ما
ظٗلها مىاػيت لجما ٫وٗمت  ،ختى جخٗاص ٫مىاػيً ال٣ىي بحن ألاَغا.ٝ
4ـ ػالمت الصو : ٞوهى نٟت ا٦دؿبها الؼيً مً هيماهه اإلاؿخمغ باليؿاء الجميالث "ومهما ٟا ٨الىاغ ًٓ العًٍ ٛا م
ً
ً
ً
ٌٔترٛىن بؼالمت شوٟهٛ ،هى ال ًحب ئال أضوْ ٛخُاث البلس حماال وأحؼج ً أزبا وأحالهً ٣الما"( . )4و٢ض صلل الغاور ٖلى
ؾالمت هظا الظو ١بٗغيه لشالر ٢هو  ،ي:
أـ ٢هت خبه ألاو ٫م٘ ٖؼة ابىت الٗمضة.
ب ـ ٢هت خبه الشاوي م٘ خليمت ألاٖغابيت .
حـ ـ ٢هت خبه الشالض م٘ ٖلىيت ابىت محجىب.
وفي ٧ل ٢هو الحب يهيذ الؼيً بالػمخه اللٛىيت التي ج٨ك ًٖ ٠مضي هيامه بمدبىبخه (الؼيً م٨خى ٫في خىف [الٗمضة ـ
ٞغي ٤الٟىػـ خىف محجىب]) .وهظه الالػماث اللٛىيت ججٗلها شدهيت مؿُدت يؿخُي٘ ال٣غاء جظ٦غها ـ ألجها ٖلى خض حٗبحر ب
 0م ٞىعؾتر " جبٗض الؿغوع في هٟىؾىا ٖىضما هظ٦غها في ؤخضاثها الؿالٟت  ،وهٓل هظ٦غها بٗض ؤن ييخهي ال٨خاب الظر ؤوظضها

( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 13
( )2ادلصدر السابق  :ص . 21 ، 20
( )3ادلصدر السابق  :ص . 46
( )4ادلصدر السابق  :ص . 19

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

50

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

"( . )1و٢ض ؤخؿً الُيب نالح نىٗا بجٗلها شدهيت ٧ىميضيت ألن الصدهياث اإلاؿُدت " ج٩ىن في ؤخؿً خاإتها بطا ٧اهذ
شدهيت ٧ىميضيت ٞ .الصدهيت اإلاؿُدت بطا ٧اهذ ظاصة ؤو جغاظيضيت ٞةجها جهبذ مملت"( . )2و٢ض اػصاص نيي٘ الُيب نالح
نىٗا بجٗله يً٘ الصدهياث اإلاؿُدت في ٖم ٤اإلاؿغح الغواجي م٘ الصدهياث اإلاؿخضيغة  ،بط بانُضام الىمُحن ؤم ً٨له
جهىيغ الحياة بض٢ت .
 5ـ ضهاٛت الؼمٕ وحسة اللىث ٞ :هىجه ٦ما يهٟه الغاور مبدىح خاص "اضج ٕٜكىجه املبحىح الحاز ٣ما ًطج ٕٜكىث
ًا
السًٓ ٧ىس ًلىْ الٜجط"( . )3وهظا الهىث صاثما ما يجلجل بالطح٩اث التي حكبه جهي ٤الحمحر لخبٗض ٖىه ؤر قبهت ًٚب
"لم ً ً٥في كىجه ٗوب٤ .ان كىجه أٟطب ئلى مطحه الٌبُعي مىه ئلى ال٘وب"( . )4وللؼيً ؤطن خؿاؾت لؤلنىاث  ،وبسانت
ألنىاث اليؿاء وهى جؼٚغص في ألاٞغاح  .يؿم٘ الؼيً نىث الؼٚغوصة ٞ ،يٗغ ٝمُل٣تها وم٩اجها " جلخ ٍ٠أشهه بحؼاػُت هازضة
ً
ظٗاضٍس اليؼاء ٓلى بٔس أمُاُٛ ،٨وٕ زىبه ٓلى ٣خٜه وي طو٣ ٨أن ؿِئا ًجصبه ئلى ملسض اللىث  ...وَؼخٌُٕ العًٍ أن
ًمحز اليؼاء ،أًت امطأة ظٗطزث"(. )5
ووٗض الاػخ٠لاء في الخحلُل مً ؤهم آلياث البييت الاوؿيابيت في عواياث الُيب نالح .الظر " يغؾم شدهيخه بض٢ت
حؿاٖض ٖلى بصعا ٥وظىصها والخٗغ ٝبلحها في الىا ٘٢الٟٗلي  ،بىٟـ اإلاالمذ والهٟاث والُبإ والؿلى . ٥ؾىاء في طل٪
الصدهياث الغثيؿيت ؤو الصدهياث الشاهىيت  .و٧ل شدهيت ٖىضه جغمؼ بلى مغخلت ؤو بلى مجزٕ ما"( . )6و٢ض ؤ٦ؿب هظا
ًا
ًا
الاؾخ٣هاء ال٨شحر مً اإلاكاهض الغواثيت َىإ واضحا ؛ ٞالغاور في هظه اإلاكاهض يخمخ٘ بُى ٫الىٟـ الح٩اجى .ألامغ الظر صٗٞه
إلاداولت ؤلاإلاام ب٩اٞت جٟانيل اإلاكهض  ،ؾىاء مً هاخيت الك٩ل ؤو اإلاًمىن .
ٞمً الىاحُت الـ٦لُت اٖخمض الغاور ٖلى الاؾخٗاهت بُغاث ٤الؿغص في الح٩اياث الترازيت مً ٢بيل (ػٖم ـ خ٩ى)  .ؤو
بهي ٜؤلاؾىاص في الحضيض الىبىر  ،وطل ٪ليُٗى لىٟؿه الح ٤في ؾغص الغواياث اإلاجغوخت  ،وطل ٪مً ٢بيل (خضر ـ عوي)  .و٢ض
ًا
يٗلى الغاور مً ٢يمت الغاويت باؾخسضامه إلاهُلحاث الغوايت اإلاخىاجغة  ،وطل ٪مً ٢بيل ط٦غ عاور الح٩ايت مصحىبا بالخإ٦يض
ٖلى ٖضالخه مشل "أما ئبطاهُم وز ًه ،وهى ضاوٍت ز٠ت في جاضٍر وز حامس ُٛ ،إ٣س أن بالال. )7("....
ًا
ومً هاحُت املومىن يٗخمض الغاور ٖلى بَال ١الٗىان لدياله ّال
ليدضر مؿخٟيًا خى ٫الحضر الىاخض عواياث حُٗى
لىٟؿها الح ٤في جدب٘ وج٣صخى ألامغ مً ٧اٞت ظىاهبه .ولىىٓغ بلى خ٩ايت الُاهغ وص الغواسخي الظر جغ ٥له عاور الح٩ايت في عوايت
ًا
(مطٍىز) زيِ الؿغص ليد٩ي مؿترؾال ٢هت خياجه  ،ؤو باألخغي ٢هت خياة والضه "و٣صل ٧مط ى الٌاهط وز الطواس ي ًيسج

( )1إ  0م فورسًت  :أركان القصة ـ ( ترمجة ) كمال عياد جاد ـ مكتبة األسرة ـ ط1ـ2001ـ ص . 95
( )2ادلرجع السابق  :ص . 99
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 20
( )4ادلصدر السابق  :ص . 48
( )5الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 42 ، 41
( )6د /سيد حامد النساج  :بانوراما الرواية العربية احلديثة ـ ط  1985ـ مكتبة غريب ص  339ـ وقد خصص ادلؤلف الفصل اخلامس لدراسة الرواية العربية يف
السودان من ص  327إىل ص . 324
( )7الطيب صاٌف  :مريود ـ دار العودة ـ بَتوت ـ ط  1987ـ ص . 55
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مً دُىي الٜجط العاح ٝهحىها وؼُ ٟلت حُاجه"( . )1و٢ض امخضث هظه الح٩ايت لدؿخىٖب ٖكغيً نٟده ٧املت جبضؤ مً
نٟدت ( )44وختى الهٟدت ( . )66و٢ض ؤوعص الغاور في هظه الهٟداث الٗكغيً ٢هت خياة اإلاضٖى (خؿً ؤو بال ٫ؤو الغواسخي)
مً زال ٫مىاػاة خ٩اثيت م٘ شدهيت (بىضع قاه)  ،الظر ٖغى الغاور عواياث جخدب٘ خياجه وجغبُها بصدهيت بال ،٫و ي:
ؤ ـ عوايت ؤهه ٧ان مل٩ا ههغاهيا مً ملى ٥الىىبت .
ًا
ب ـ عوايت ؤهه ٧ان مل٩ا وزييا .
ًا
ًا
ج ـ عوايت ؤهه ٧ان ؤمحرا خبكيا يضعى مىضعؽ .
ًا
ز ـ عوايت ؤهه ٧ان عظال ؤبيٌ  ،وٞض ٖلى وص خامض ؤوازغ ؤيام ملى ٥ؾىاع .
هـ عوايت ببغاهيم وص َه  ،والتي جا٦ض ؤن بالإ هى الابً الشاوي ٖكغ لٗيسخى اإلال٣ب ببىضع قاه ابً يى البيذ .وهظه الغوايت
هي التي جغبِ بحن شدهيتي بال ٫وبىضع قاه .
ويغي الباخض ؤن آليت الاؾخ٣هاء والخدغر وؤلاخاَت ال٩املت ب٩اٞت جٟانيل الحضر مً ؤهم آلالياث الخ٣ىيت التي اٖخمض
ًا
ٖلحها الُيب نالح في عواياجه .وهي زهيهت ججٗل مً عواياجه ٖمال قبه ؤ٧اصيمي  ،ألامغ الظر يًٗ ٠مً ٞىيت الٗمل
ًا
ًا
الغواجي ؛ ٞالخهيي ٠الغ٢مي الظر يٗخمضه الغاور مؿخ٣هيا الحاصر ٖ ،لى ما له مً ؤهميت  ،يجٗل مً اإلاكهض الغواجي ٖمال
ؤ٢غب بلى البدض ألا٧اصيمي .
ولىىٓغ بلى مكهض اه٣ؿام ؤهل وص خامض خىٖ ٫ال٢تهم بةمام اإلاسجض  ،وهى مكهض م٘ ما له مً ٢يمت جٟؿحريت  ،بإ بن
نيٛت الخهيي ٠الغ٢مي  ،واإلاباقغة في الخ٣ضيم  ،جباٖض بيىه وبحن الٟىيت التي يغاص مجها الخدلي ٤في ؾماء ؤ٢غب بلى الديا ٫مجها
ًا
بلى الىاٗ٢يت الخىزي٣يت .ل٣ض ؤعاص الغاور ؤن يؿخ٣صخى ـ مدلال ـ آعاء ؾ٩ان وص خامض خىٖ ٫ال٢تهم بةمام اإلاسجض ٞ ،ظ٦غ ؤجهم في
طل ٪ؤعب٘ مٗؿ٨غاث ،و ي :
أ ـ املٔؼ٥ط ألاو( ٨م٘) :وهى مٗؿ٨غ اليمحن  ،ويًم اإلاايضيً لئلمام "٤اهذ البلس مى٠ؼمت ئلى مٔؼ٥طاث واضحت املٔالم ئظاء
إلامام  .....مٔؼ٥ط أٗلبه مً الطحا ٨ال٥باض الٔ٠الء ً ،تزٓمه حاج ئبطاهُم (أبى ؤمت) ٌٔامل إلامام مٔاملت وز ٌـىبه
جح. )2("ّٜ
ب ـ املٔؼ٥ط الثاوي (هس)  :وهى مٗؿ٨غ اليؿاع  ،الىاٖ ٠٢لى َغ ٝالى٣يٌ مً اإلاٗؿ٨غ ألاو ، ٫وهى مٗؿ٨غ "أٗلبه مً
ً
الـبان زون الٔـطًٍ ٌٔازي ئمام املسجس ٓساء ػاٛطا  ....وال ًحٜل بطحل كىآخه جص٣حر الىاغ باملىث"(. )3
ً
ج ـ املٔؼ٥ط الثالث  :وهى مٗؿ٨غ الىؾِ " وٟس ٤ان أ٣ثر املٔؼ٥طاث وظها"( . )4ويىًم جدذ لىاثه محجىب وٖهابخه .
ًا
ز ـ املٔؼ٥ط الطابٕ  :وهى مٗؿ٨غ إ يًم ؾىي الؼيً  ،الظر يب ٌٛؤلامام بًٛا

( )1ادلصدر السابق  :ص . 43
( )2الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 75
( )3ادلصدر السابق  :ص . 76
( )4ادلصدر السابق  :ص . 76
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ًا
ظما  ،في م٣ابل اهخماثه الضيجي لٟغي ٤اإلاخهىٞت  ،الظر يمشله الىلي الهالح الحىحن "٤ان العًٍ في مىهىْ إلامام مٔؼ٥طا
ٟاةما بصاجه"(.)1
ولى ؤن الُيب نالح اٖخمض في ٖغيه لهظه آلاعاء ٖلى اإلاىهع الظر اجبٗه في ٖغى وظهت هٓغ ؾ٩ان وص خامض لٟغي٤
محجىب وعٞا٢ه  ،ؤو لٟغي ٤اإلاضعؾت الىؾُى بُالبها وهاْغها  ،ؤو لٛحرها مً الجماٖاث والخ٨خالث اإلاُغوخت ٖلى َى٫
ًا
الغوايت  ،ل٩ان طل ٪ؤًٞل  .بط يجٗل هظا اإلاىهع ال٣اعت مكاع٧ا في بهخاط الىو  ،وطل ٪بملئه للشٛغاث الح٩اثيت٦ ،ما يجٗله
ًا
ًا
مىخجا لىو يٗغى ٞيه الغاور ؾُىعا لي٨مل هى نٟداث .
ويى البيذ مً ؤهم الصدهياث التي جدبٗها الُيب نالح  ،وهى مً الصدهياث التي جُغح ألاؾئلت ؤ٦ثر مما ججيب
٣ٞ .ض وٞضث هظه الصدهيت ٖلى وص خامض بُغي٣ت ٞاهدؿدي٨يت وٚابذ ٖجها بُغي٣ت ٞجاجٗيت  .خملخه ؤمىاط الجهغ بلى وص خامض
في ليلت مً ليالي ؤمكحر اإلاخ٣لب  ،ليٓهغ ٧الٟٗغيذ ؤمام خؿب الغؾى ، ٫وهى يؿ٣ى ؤعيه في الؼمً البٗيض  ،اإلاىٚل في ال٣ضم
وال٣ٟغ " وب٘خت ػمٕ حط٣ت في املاء ٣أن جمؼاحا ًٜا  . )2( " ....يٓهغ يى البيذ بإوناٞه الك٩ليت التي يستزلها الغاور  ،مشلما
يستز ٫ون ٠مٗٓم الصدهياث  ،بىن ٠الىظه باٖخباعه مجم٘ خىاؽ ؤلاوؿان " ضأًخه واٜٟا أمامى ال ٌ٘باوى أبُى اللىن
ً ،ىٍل ال٠امت ُٓ ،ىهه دوط " ( . )3يلٟذ الىٓغ في الىن ٠التر٦حز ٖلى اللىن باٖخباعه الٗىهغ الٟاع ١بيىه وبحن ٧ل ؤهل
الؿىصان ؛ ٞبياى البكغة وزًغة الٗيىحن نٟاث لىهيت جمحز ؾاللت بكغيت ٚحر الؿاللت التي ييخمي بلحها ؤهل الؿىصان ٞ .هل
هى اإلاؿخٗمغ ألاوعبي خًغ واٞضا ومخسٟيا صون مضٗٞه وبىض٢يخه ؟  .هظا ؾاا. ٫
خًغ يى البيذ مدايضا صون اؾم ؤو صيً ؤو ػوط ؤو ختى وًَ يىدؿب بليه  .بال ؤر مغظٗيت وبال ؤَغ جدضص هىيخه ،
ٞهل هى الؿىضباص البدغر الظر يخجى ٫بدشا ًٖ الجضيض والتجيب  .ؤم هى وظه ؾىصاوي اهمخى في َب٣اث الخاعيش و٢ض خل
ؤوان ْهىعه؟ .ولم ي ً٨م٘ هظا الىاٞض ؾىي ٖلبت ؤلا٦ؿحر /الضزان الظر خمله ٦غوؿخىٞغ ٧ىإلابىؽ وهى يٛؼو ألامغي٨خحن .
وم٘ ٧ل ما في هظا الحًىع مً ؤؾئلت يهٗب ؤلاظابت ٖلحها  .اؾخ٣بله ؤهل وص خامض ب٩ل ما في ؤهل الؿىصان مً ؾماخت
وحؿامذ " أهال وأل ٝمطحبا  ،بالوُ ٝال٘طٍب الجابى مً بالز هللا "( . )4بل واُٗ٢ىه ظؼءا مً ؤعايحهم لحزعٖها  ،وبيخا مً
بىاتهم ليتزوظها  ،وؤصزلىه في صيجهم بٗضما ؤهُ٣ىه الكهاصجحن ليهحر واخضا مجهم  .وٖاف يى البيذ واخضا مً ؤهالي وص خامض
زمؿت ؤٖىام " ٓمل ٛح ا ما ال ٌٔمله الىاغ فى الٔمط ٤له"( .)5زم عخل والىاؽ يىاصون " مً م٦ان ئلى م٦ان ومً ؿاًئ ئلى
ؿاًئ ئلى أن كاضث السهُا ٤لها جىازي في حى الِالم هى البِذ " ( . )6وعٚم ؤن يى البيذ عخل بال عظٗت  ،بإ بهه زل ٠مً
وعاثه بىضع قاه ـ الظر ٖاف ضحيت ألبيه وابىه ـ الظر زل ٠مً وعاثه بخضي ٖكغ ولضا  ،ومغيىص  /الحٟيض الظر ؤنبذ بك٩له
ونٟاجه ٖىصا ٖلى بضء ٨ٞ ،إهه بىظىصه يمشل هٓغيت الٗىص ألابضر  ،ال٣اثل بها هيدكه  .وهى مً الىٓغياث التي يؿخٗحن بها ٦خاب

( )1ادلصدر السابق  :ص . 78
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ دار اجليل ـ بَتوت ـ ط  1ـ  1997ـ ص . 111
( )3ادلصدر السابق  :ص . 114
( )4ادلصدر السابق  :ص . 114
( )5ادلصدر السابق  :ص . 143
( )6ادلصدر السابق  :ص . 142
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الغوايت الاوؿيابيت  ،الظيً يدبىن الاؾخٗاهت بىٓغياث الٗلىم والتربيت والٟلؿٟت مً ؤظل بزغاء ؤٖمالهم ألاصبيت  .وما يلٟذ
الاهدباه في شدهيت يى البيذ وؾاللخه هى بخاَخه بشالر قٟغاث حؿخضعى الخى ٠٢والىٓغ  ،وهى :
أ ـ ؿٜطة الحوىض  :ويمشلها يى البيذ  ،الظر هبذ مً الٗضم .
ب ـ ؿٜطة الُ٘اب  :ويمشلها الاهُ٣إ الحضسى خى ٫شدهيت بىضع قاه .
ج ـ ؿٜطة العجاةبى  :وحؿخضٖحها ألاخضار اإلاخٗل٣ت ببىضع قاه ومغيىص  ،وهى ؤخضار جخماؽ م٘ ػم٩اهياث ؤؾُىعيت  ،وجىاناث
صيييت ـ وبسانت ٢هت يىؾ  ٠ـ وؾلى٦ياث مًُغبت مً ٢بيل ألاٗٞا ٫الؿاصيت التي يىٗ٢ها بىضع قاه ٖلى ٖبيضه وظىاعيه "
هعْ الجىس الثُاب ًٓ الطحا ٨ألاحس ٓـط  ،وأدصوا ًجطو م واحسا وضاء واحس ئلى مطٍىز ُٛ ،جلس ٣ال مج م  ،والجالؽ ٓلى
الٔطؾ ٌؼمٕ وٍطي  ...ػالذ السماء أ اضا مً ُهىض أولئ ٧الطحا ٨ألاحس ٓـط  ...حلسوهم حتى أٗمى ٓلح م ٛؼٌ٠ىا ٗطقى
في زماءهم  ...زم كٛ ١ٜجاء الخسم بأباضٍ ١الـطاب ٛلبىا مج ا لبىسض ؿاه وكبىا ملطٍىز  ...وك ١ٜبىسض ؿاه مطة زالثت
ٛسدلذ ال٠آت ٛخُاث ٓاضٍاث باضظاث اللسوض جترحطج أٛذاشهً وأعجاظهً . )1( " ...بن صوا ( ٫الٗضص ـ ألازار ـ الجؿض )
باإلياٞت للخىػو٘ الحغ٧ي للصدهياث ؾاعث مصحىهت بُا٢اث جإويليت حؿخضعى بؾ٣اَاث ٖلى ال٨شحر مً مىاَ ٤الضيً
والدغاٞت والالوعي  .وهى مىاَ ٤ظٗلها الُيب نالح جيؿاب ٖلى َى ٫الدِ الغواجي في عوايتي ( بىسض ؿاه ـ مطٍىز ) لخسل٤
زُا باَىيا ٖمي٣ا يخىاػي م٘ الدِ الٓاهغر الؿُخي.
وحٗض البيُت الساةطٍت واخضة مً ؤ٦ثر آلالياث التي اٖخمض ٖلحها الُيب نالح في عواياجه ،وهي آليت جا٦ض اوؿيابيت
البييت الغواثيت لضيه .وحٗخمض هظه آلاليت ٖلى وظىص "شدهياث جٓهغ زم جسخٟي زم حٗىص بلى الٓهىع مً ظضيض ٞيما يكبه
الحغ٦ت الضاثغيت"( .)2وللضاثغيت وْيٟت ٞىيت م٣هىصة  ،بط باؾخسضامها يدضر "ظظب زٟي وج٩ىيً نالث خميضة بحن ال٩اجب
وال٣غاء الظيً يخٗاملىن م٘ شدهياث ؾب ٤لهم مٗغٞتها مً ٢بل في ٖمل ؾاب.)3("٤
ٞمً الصدهياث التي ْهغث ولم يٗض لها وظىص ؤو ط٦غ ٖلى مضاع الخجغبت الغواثيت شدهيت ( العًٍ – ملٌٜى
ػُٔس)  .وهي شدهياث لٗبذ صوع البُىلت اإلاُل٣ت في عواياث (ٓطغ العًٍ – مىػم ال جطة) ويغي الباخض ؤن ٖضم ٖىصة
هظه الصدهياث للٓهىع مغة ؤزغي يغظ٘ بلى ػببحن  :أولهما ؤجها بلٗبها لضوع البُىلت  ،ؤنبذ مً الٗؿحر ٖلحها ؤن حٗىص بك٩ل
هامصخي في باقي الغواياث  .والثاوي ؤجها ٢ض اؾدىٟظث في هاجحن الغوايخحن ٧اٞت َا٢اتها الٟىيت  ،وؤنبذ ؤمغ الٗىصة بلحها مغة ؤزغي
خكىا إ ٞاثضة مىه.
وحٗض شدهيت الحىحن مً الصدهياث التي ْهغث إلاغة واخضة في عوايت (ٓطغ العًٍ ) ولم حٗاوص الٓهىع مغة ؤزغي .
ويغي الباخض ؤن ٖضم مٗاوصتها للٓهىع يٗىص بلى َبيٗت الضوع الظر لٗبخه هظه الصدهيت ؛ ٞهي شدهيت نىٞيت حكبه
الىمًت الىىعاهيت التي ج٨خٟي بةخضازياتها ال٨كٟيت للجىاهب اإلايخاٞحزي٣يت .
ؤما م جىب وضٛاٟه ٞهم الصدهياث التي حك٩ل همؼة الىنل  ،وظؿىع الٗبىع للك٩ل الاوؿيابي في عواثيت الُيب
ًا
ًا
نالح  .يلٗبىن بإصواعهم الشاهىيت صوعا مهما في حك٨يل الٗالم الغواجي للُيب نالح ٞ ،هم يٓهغون ويسخٟىن زم يٗاوصون
( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 58
( )2د  /امحد سيد زلمد  :الرواية االنسيابية ـ مرجع سابق ـ ص . 71
( )3د  /امحد سيد زلمد  :الرواية االنسيابية ـ مرجع سابق ـ ص . 43
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الٓهىع مغة ؤزغي ليا٦ضوا ٖلى ٖم ٤الخىانل الاوؿيابي بيجهم وبحن ال٣غاء  ،الظيً ؤلٟىهم وؤلٟىا مٗهم وص خامض ٖبر ؤػمان
خياتهم  .في (ٓطغ العًٍ ) يىضح الغاور مضي ٢ىتهم وز٣لهم في الغوابت "ٛطٍ ١م جىب وٓبس الح ُّٜوالٌاهط الطواس ي
وٓبس اللمس وحمس وز الطَؽ وأحمس ئػمآُل وػُٔس٤ .اهىا مخ٠اضبي ألآماض  ،بحن الخامؼت والثالزحن والخامؼت
ً
وألاضبٔحن  ،ئال أحمس ئػمآُل ٠ٛس ٤ان في الٔـطًٍ ل٥ىه بح٥م مؼئىلُخه وًطٍ٠ت ج٥ٜحره ٣أهه واحسا مج م  .هإالء ٤اهىا
الطحا ٨أصحاب الىٜىش الٜٔلى في البلس٤ ،ان ل٦ل واحس مج م ح٠ل ًعضٓه  ،في ال٘الب أ ٣ر مً ح٠ى ٨بُ٠ت الىاغ  ،وججاضة
ًذىن ٛح ا ٤ ،ان ل٦ل واحس مج م ظوحت وأوالز ٤ .اهىا الطحا ٨الصًً جل٠اهم في ٤ل أمط حلُل ًحل بالبلس ٤ .ل ٓطغ هم
ال٠اةمىن ٓلُه ٤ ،ل مأجم هم الصًً ًطجبىهه وٍىِمىهه ٌ٘ؼلىن املُذ ُٛما بُج م .وٍدىاوبىن حمله ئلى  ٟره  .هم الصًً
ًحٜطون التربت  ،وٍجلبىن املاء  ،وٍجزلىن املُذ في  ٟره  ،وي ُلىن ٓلُه التراب  ،زم ججسهم بٔس شل ٧في (الٜطاؾ) ٌؼخ٠بلىن
ًا
املٔعٍحن  ،وٍسًطون ٓلح م ٛىاححن ال٠هىة املطة  .ئشا ٛان الىُل أو  . )1("....وصاثما ما يجخم٘ محجىب وعٞا٢ه بجىاع ص٧ان
ؾٗيض  ،بًٗهم يجلـ ٖلى ال٨ىبت  ،وبًٗهم يٟترف ألاعى  ،وهم في ٧ل ألاخىا ٫خل٣ت مىٛل٣ت ٖلى هٟؿها  ،إ يٟهمهم بإ مً
صزل خىػتهم  ،ولظل ٪ازخلٟذ آعاء ؤهالي وص خامض خىلهم ؛ ٞبحن مً يهٟهم بالًاخ٨حن  ،وبحن مً يهٟهم بالهامخحن ،
يٓل الغٞا ١مدآٞحن ٖلى مؿاٞت ٞانلت بيجهم وبحن باقي ألاهالي  .وعٚم الخىا ٤ٞقبه ال٩امل لهظه الصحبت التي يٗلى مً
قإجها الُاهغ الغواسخي ب٣ىله" :إلاوؼان ًا محُمُس ....الحُاة ًا محُمُس ما ٛح ا ٗحر حاحخحن ئزىحن  ....اللساٟت واملحبت  ،ما
()2
واخض مجهم َابٗه الدام  ،ونٟخه اإلامحزة  .و٢ض ا٦خٟى عاور (ٓطغ
ج٠ىلي ال حؼب وال وؼب  .ال حاه وال ما . "٨يٓل ل٩ل ٍر
العًٍ) بةظما ٫هظه الهٟاث في مكهض يًم هظه الٗهابت وهم مجخمٗىن خى ٫ص٧ان ؾٗيض "أحمس ئػمآُل بح٥م ػىت
ً
٤ان أمُلهم ئلى املطح ولم ًً ً٥بالي ئشا اهدص ى بالخمط في املىاػباث و٤ان أحؼج م ضٟلا في ألآطاغ .وٓبس الح٤ ُّٜان
أ٣ثرهم مجاملت للىاغ  ....و٤ان ػُٔس أحؼج م في محاحاة الح٦ام  ....و٤ان حمس وز الطَؽ شا أشن حؼاػت ألدباض الٜواةح
 ....و٤ان م جىب أٓم٠هم وأهطجهم٤ ،ان مثل الصخطة املسٛىهت جحذ الطمل جلٌسم ب ا ئشا ٓم٠ذ في حٜط.)3("٢
ؤما ػُٔس ال٠اهىوي  ،ناخب الض٧ان ٞ ،هى باعة الضاثغة ْ .ل ٖالمت باعػة في وص خامض  .يٟغ ٙؤقياء مً نىاصي٤
ويًٗها ٖلى الغٞى ، ٝوهى يبي٘ ووكترر في ص٧اهخه التي إ جؼيض ؤو جى٣و  ،ألن عوخه جسلى مً الُمىح .وهى ٖلى ٖهضه مىظ
ًا
ؤعبٗحن ؾىه يإ٧ل ويلبـ ويخبرم ووًٛب ويطح ،٪ولم يؼص ٖليه قيئا يظ٦غ ؾىي وظىص خٟيض له ْهغ في (بىسض ؿاه) ليؿاٖضه
في خغ٦ت البي٘ والكغاء م٘ مجمىٖت ؤخٟاص يخىلىن زضمت ظضهم بٟغف ألابؿُت ٢بالت الض٧ان.
و٢ض لح ٤الخٛيحر بؿٗيض مشلما لح٧ ٤ل شخيء في وص خامض ،وإ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً حٛيحر ل٣به مً ؾٗيض (ال٠اهىوي)
لؿٗيض (املـىؿط)  ،وطل ٪بٗض ما ؤ٢صخى ؤوإص ب٨غر ٖهابت محجىب ًٖ م٣اليض الح٨م في وص خامض "ال٠ىاهحن هللا ًٌطي
ظما ا بالخحر .زلىٟذ أوالز ب٥طي ً٠ىلىا ّ
ٓلى ػُٔس املـىؿط .اً ٨بحث ًٓ ح٠ه العمً زه ً٠ىلىا ٓلُه مـىؿط"(. )4
ًا
ومً الصدهياث التي جسخٟي وحٗىص للٓهغ مغة ؤزغي شدهيت ٓبس الح ُّٜالظر ْهغ في (بىسض ؿاه) قيسا يجاوػ
ًا
الؿبٗحن  ،يضاوم ٖلى خًىع نالة الجماٖت بيىما ٧ان في (ٓطغ العًٍ) قابا في م٣خبل الٗمغ  ،يلخ ٠خى ٫بٗ٣ت الًىء في
( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 77 ، 76
( )2الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 40
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 85 ، 84
( )4الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 14
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ص٧ان ؾٗيض وهى يطح٧ ٪الُٟل "ٓبس الح ُّٜمً ًىم ما ٓطً ٚطٍ ١الجامٕ اػخ٠ا ٨مً ٤ل ش يء وهٜى ًسه"( .)1وحٗض
وٞاة ابيخه في ( بىسض ؿاه ) الًغبت اإلاىظٗت التي ٢ؿمذ ْهغه  ،وظٗلذ مؿاع خياجه يخٛحر بال٩ليت .
وحٗض شدهيت ئبطاهُم وز ًه مً ؤهم الصدهياث التي يدغم الغاور ٖلى حٛييبها لٟترة َىيلت  ،زم ما يلبض ؤن
يٗيضه ٞجإة ليدحى الؿغص الح٩اجي بٗباعة ٞاع٢ت ؤو بمى ٠٢اعج٩اػر  .هى في (ٓطغ العًٍ) ػٖيم قىاط اإلاٗؿ٨غ اإلاايض لئلمام ،
وعٚم ٦بر ؾىه بإ بهه "ال ًللى وال ًلىم وال ًع٤ي وال ٌٔتر ٚبىحىز إلامام"( .)2وهى ال٣اثل في (بىسض ؿاه ) " ًا وز الطواس ي
أججىب هاغ السٟىن والؼبح ما ًجُ ٧مً وضاهم ئال الـط"( . )3وهى الغاور الش٣ت في (مطٍىز) لح٩ايت بال ٫اإلااطن.
ؤما أحمس ئػمآُل الظر ٧ان ؤنٛغ الٗهابت ؾىا في ( ٓطغ العًٍ )  ،ناع في (بىسض ؿاه ) ؤبا لبىاث ٚلبذ ٦ثرتهً
ٖلى اؾمه ختى ؤنبذ يل٣ب بىظىصهً  .وهى ل٣ب مٗيب  ،و٧اق ًٖ ٠مضي جبجى اإلاجخم٘ الؿىصاوي للىٓغة الظ٧ىعيت  ،التي
حٗلى مً قإن ظيـ الغظا ٫في م٣ابل الاهدُاٍ الضووي لجيـ اليؿاء.
والٌطٍٜي مً ؤهم الصدهياث التي اٖخمض الُيب نالح ٖلحها فى بىاء صاثغيت الاوؿياب الؿغصر  ،ألهىا بطا ٖلمىا ؤن
هظا الُٟل الهٛحر لم يىؾم في (ٓطغ العًٍ) ؾىي باإلا٨غ ،وهى وؾم ٖغضخي إلاده الىاْغ في ٖيييه وهى يد٩ى زبر ٖغؽ
الؼيً "و٤اهذ حلت الىاُط
"ًا ولس ًا حماض .أًت أدط٢؟.
وملٕ امل٥ط في ُٓني الٌطٍٜي :
ًا ٛىسي ػمٔذ الخ ر
د ر بخاْ أًه ًا ولس ًا ً ُم؟"

()4

و٢ض ٖاص الغاور مغة ؤزغي  ،وبٗض ؾخحن نٟدت  ،ليا٦ض في هٟـ اإلاكهض اإلاُ٣ىٕ مً ٢بل ٖلى هظه الهٟت " حلؽ
الٌطٍٜي دلؼت في مٔ٠سة ،بٔس أن حسر الىاُط بذ ر ٓطغ العًٍ ،حلؽ دلؼت ٓلى ًط ٚمإدطجه ٣أهه ًت ُأ للهطوب في
أًت لحِت ٠ٛ ،س ٤ان في ػمخه وًبٔه ش يء مً ػمذ الوبٕ وًبٔه .وهِط حىله بُٔيُه املا٣طجحن  .وهمؽ في أشن حاضه
مً الُمحن  :هجىا اللُلت مً الج٘طاُٛا ،أؿاضً ٧الىاُط ما ًخم الحلت"( .)5بن اؾخسضام الغاور لخ٣ىيت الخىاجغ الخ٨غاعر .
ومٗىاه ٦ما يظ٦غ ظحراع ظىذ ؤن "ًطوي مطاث ال مخىاهُت ما و ٕٟمطة واحسة (ح ن  . )6(")ٞ/جضٖ ٫لى إػمت ؤؾلىبيت جخٗضي
مجغص ؤلازباع ًٖ الٟاثضة بلى إػم الٟاثضة  .وإػم الٟاثضة اإلاخد ٤٣في ج٨غاع اإلالٟىّ الؿغصر للحضر الح٩اجي يديل ٖلى ؤنالت
إ مدضوصة  ،وٞىيت إ جهاثيت للُيب نالح  ،الظر ٧اهذ الاوؿيابيت خايغة في طهىه لحٓت ٦خابت الغوايت ألاولى (ٓطغ العًٍ)
( )1ادلصدر السابق  :ص . 53
( )2الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 76
( )3الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 21
( )4الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 5
( )5ادلصدر السابق  :ص . 65
( )6جَتار جينت  :خطاب احلكاية ( حبث يف ادلنهج ) ـ ( ترمجة ) زلمد معتصم  ،عبد اجلليل األزدى  ،عمر حلى ـ اجمللس األعلى للثقافة ـ ط 2ـ  2000ص
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ألهه مً زال ٫هظه اللٟخاث ال٣ليلتـ م٘ الخإ٦يض ٖلى جإزحرها ـ لصدهيت ٚحر مازغة في الغاويت  ،اؾخُإ الُيب نالح ؤن يجظع
مٗاإلاها الٟىيت التي جدؿ ٤وَبيٗتها الحياجيت في عوايت (بىسض ؿاه) .
بن اإلا٨غ الالم٘ فى ٖحن الُغيٟي  ،وهيئت ظلىؾه اإلاخإهبت واإلاتهيئت للهغب ،بط في ؾمخه م٨غ الًبإ  ،نٟاث ؤهلخه
لخ٩ىيً ؤو ٫ظبهت مٗاعيت وخغ٦ت جمغص في جاعيش وص خامض " ًتزٓم هى الخٌأ وٍىا ٨الٔ٠اب ٗحره ٣أهما ألاٟساض ٤اهذ حٔسه
ًا
ًا
لهصا السوض"( . )1و٢ض ظٗل الغاور مً خاصر الاه٣الب والخمغص الظي ٢ام به الُغيٟي ٖلى زاله محجىب  ،خاصزا ؾُديا يسٟي
في ٖم٣ه عٚبت الُغيٟي في الاهخ٣ام والشإع ل٨غامخه التي ؤهاجها محجىب "أًام ٓطغ العًٍ  ،أو٤له م جىب بخىٛحر الٔلٝ
لحمحر الوُٜان ،و٤ان هى أمُل ئلى جىٛحر الخمط للـاضبحن  ،وملا اهدبه م جىب  ،وحس الحمحر بال ٓل ٝوبحثىا ًٓ
الٌطٍٜي ٛىحسوه ٌؼ٥ط مٕ الؼ٦اضي .م جىب أهت طه وكٜٔه لم ٌؼ٥ذ الٌطٍٜي ول٥ىه كطخ في وحه م جىب وٟا ٨له
(أهذ جٜخ٥ط هٜؼ ٧محن؟) وجط ٢الٔطغ ولم ٌـاضُٛ ٢ه .....و٤ان م جىب ً٠ى ٨ألبُه في املجالؽ الٌطٍٜي ولس ٢ضبىا
ًُٜ٥ىا ؿطه"( .)2بطا ٞما ولض في (ٓطغ العًٍ) مً م٨غ وزضإ ونغإ ٣ٞ ،ض ؤزمغ في (بىسض ؿاه) زإعا واهخ٣اما وحٛيحرا.
٧ان الُغيٟي وص ب٨غي ٦ما يا٦ض الغاور في "الثاهُت ٓـطة في ٓام ٓطغ العًٍ"( . )3وفي (بىسض ؿاه ) ناع في "الؼازػت
ًا
ًا
والثالزحن أو الؼابٔت والثالزحن"( .)4في (ٓطغ العًٍ) لم ي ً٨الُغيٟي بإ َٟال نٛحرا إ صوع له  ،وها ٢ض مغث ألايام وصاعث
صوعتها وؤنبذ الُغيٟي صاٖيت الخٛيحر في وص خامض"السهُا الظم جمص ي لي ٟسام مف لي وضا"( . )5ولظل ٪خمل الُغيٟي لىاء
الخٛيحر  ،وٖ٣ض ؤو ٫اظخمإ ٖام للجمٗيت الخٗاوهيت  ،بٗض زالزحن ٖاما ٖلى جإؾيؿها إل٢هاء محجىب وٖهابخه .وما يلٟذ
الاهدباه في صوع الُغيٟي في الغوايخحن أمطان مهمان :
1ـ عٚبت الُيب نالح في الخإ٦يض ٖلى صوع الٗلم في بخضار الخٛيحر اإلايكىص ؛ ٞاإلاضاعؽ "ًلٔذ أوالز ب٠ىا ًخٜاصحىا"( . )6وهم
آلان الظيً يضٖىن إلخضار ه٣لت هىٖيت في َبيٗت اإلاماعؾاث الؿياؾيت في وص خامض /الؿىصان .ولظلٞ ٪هم الظيً اؾدبضلىا
مبضؤ ال٠بى ٨بمبضؤ الٔلم "مبسأي اهدـا ٨البلس زي مً وهسة الخذل ٝوالخأدط الظم هماش ي ض٣ب الحواضة .الٔلط ٓلط
ٓلم وج٥ىىلىحُا"( .)7بن الٟغ ١بحن مبضؤ ال٣بى ٫الظر جبىاه محجىب وٖهابخه  ،ومبضؤ الٗلم /الخٛيحر الظر جبىاه الُغيٟي
وع٣ٞخه  ،هى الٟغ ١بحن الخ٨ٟحر البضاجي ال٣اثم ٖلى الٗاَٟت  ،والخ٨ٟحر الٗلمي ال٣اثم ٖلى الؿببيت .وهى هٟؿه الٟغ ١بحن ما
٧ان ٢اثما زابخا  ،وبحن ما هى ٧اثً وؾي٩ىن .
ً
2ـ جإ٦يض الُيب نالح ٖلى يغوعة الخباص ٫الؿلمي للؿلُت "٤ل ش يء مىحىز وػُِل مىحىزا  .لً جيـب حطب ولً حؼ٧ٜ
زماء .ػى ٚجلس اليؼاء بال ألم  .واملىحى ػىً ٚسٛىىن بال ب٦اء ،وػىً ٚحسر الخُ٘حر ٣ما جخ٘حر الٜلى ،٨في مىاخ

( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 101
( )2ادلصدر السابق  :ص . 102 ، 101
( )3ادلصدر السابق  :ص . 99
( )4ادلصدر السابق  :ص . 99
( )5ادلصدر السابق  :ص . 100
( )6الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 53
( )7ادلصدر السابق  :ص . 104
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مٔخسٛ ،٨لل وضاء ٛلل٤ ،ل في ٛلٌ ٧ؼبحىن ،واللُل ال ٌؼب ١الج اض"( .)1بن الخىام الحاصر م٘ آر ال٣غآن ال٨غيم ﴿ال
ً
الـمؽ ًيبغي لها أن جسض ٢ال٠مط وال اللُل ػاب ١الج اض و٣ال في ٛلٌ ٧ؼبحىن﴾(*) يا٦ض ٖلى يغوعة الخٛيحر  ،باٖخباعه آليت
خخميت مً آلياث الدل .٤ومهما ي ً٨مً ؤمغ ٞةن "م جىب أزي زوضه واهخهى"( . )2و٢ض خان الى٢ذ ألن ي٣ى ٫الىاؽ "م جىب
وحمآخه بطه .الٌطٍٜي وٓـا الباًخاث حىه"( .)3بن الخ٣اَب الحاصر بحن الضزى ٫والدغوط والهٗىص والهبىٍ يصخي
باإلٞهاح ًٖ نغزت اإلاال ٠الًمجي بًغوعة الخمؿ ٪بالضيم٣غاَيت ،بط بن ألامغ ببؿاَت ٦ما ي٣ى ٫ؾٗيض البىم "الح٦اًت
ضض ي وادخُاض"( .)4وَاإلاا ؤن اإلاٗاعيت ٢ض اؾخُ٣بذ ظمىٕ الىاؽ وؤنبذ لها قى٦ه جم٨جها مً ٖمل اإلآاهغاث  ،مُالبت
بالخٛيحرٞ ،ليـ ٖلى ناخب الؿلُان بإ ؤلاطٖان لهظه اإلاُالب "م جىب ،بٔسما ًطبى ٓلى ضبٕ ٟطن مً الؼلٌان املٌل،١
ً
وحس هٜؼه وحها لىحه أمام ؿٔب وز حامس ً٠اهىهه الحؼاب .....هل جلسً ٞا محُمُس أن أوالز م جىب كىجىا هسه؟
وأن البىاث ٓملً مِاهطة في وز حامس وهخ ًٜبؼ٠ىي م جىب وؿلت الحطامُت "(. )5
وحٗض شدهيت ػُٔس البىم مً الصدهياث الغثيؿت في صاثغيت الٗمل الغواجي ٖىض الُيب نالحٞ .هظه الصدهيت
طاث ألازغ الًٗي ٠في (ٓطغ العًٍ ) ّالهماها الُيب نالح في (بىسض ؿاه) ّال
وَىعها لخدبىؤ م٩اهه ٚحر التي ٧اهذ ٖلحها .ولم يً٨
ًا
ًا
ًا
ازخياع الُيب نالح لهظه الصدهيت ازخياعا اٖخباَيا  ،ب٣ضع ما ٧ان ازخياعا ٖمضيا وٞىيا.
لم ي ً٨ؾٗيض في (ٓطغ العًٍ) شدهيت باإلاٗجى اإلاٟهىم للصدهيت  ،ألهه لم يؼص ٖلى ٧ىهه ٦خلت مً ال٨خل اإلاخدغ٦ت
ًا
في الٗالم الغواجي .واخضا مً ال٩ىمباعؾاث اإلاىىٍ بها ملء سٛغاث في الٟغا ٙالح٩اجي لٗالم (ٓطغ العًٍ)  .لم ي ً٨ؾٗيض واخضا
ًا
مً ٣ٞغاء وص خامض وٟ٦ى ،بل ٧ان واخضا مً الظيً يٗيكىن في الضع ٥الاظخماعي ألاؾٟل ل٣ٟغاء وص خامض٧ .ان ؤظحرا في البيىث
الٛىيت  ،وبسانت في بيذ الىاْغ الظر ٧ان يؿخٛله " في حلب الحٌب واملاء لبِخه ،و٤ان ػُٔس ًبُٕ حٌب الىٟىز وٍذسم في
البُىث وٍسدط ماله ٓىس الىاُط"(٦ .)6ما ؤهه ٧ان ؤضحى٦ت يدىضع بها محجىب وعٞا٢ه في ؤو٢اث ٞغاٚهم بؿبب ػوظه  ،التي
ًا
٧ان إ يمؿها  ،وٖاف مٗها ٢غيبا مً الحلى ٫ـ ٖلى خض حٗبحر الغاور ـ بط ٧ان يغاها ظيٟت  ،ألجها "إ جخٌٔط وال جتزًً ٣بُ٠ت
اليؼاء ....وملا ٟاضٓخه ال٥الم كٜٔها ٓلى وحهها وٟا ٨أمص ي أدسي زضوغ مً بىاث الىاُط" ( .)7وفي (بىسض ؿاه) حٗضي ؾٗيض
ؾٗيض صوع ال٨خلت  ،ليهبذ شدهيه مخ٩املت ،شدهيت جض ٫صإلت واضحت ٖلى خالت الخٛيحر والخُىع الظر ؤناب وص خامض ،
٦ما ؤنابه  .و٢ض ؤنابه الخٛحر مً ٖضة ظهاث.
ًا
ٛمً هاحُت الاػم لم يٗض ٦ما ٧ان  ،ؾٗيض البىم  ،ألهه اقتري بجىحهاجه الٗكغ اؾما ظضيضا ؤَل٣خه ٖليه اإلاٛىيت
اإلاكهىعة ُٞىمت "ٓـطة حىُه ٓاٟله وحُاة دىجً ٧ا محُمُسٟ .لذ لها أمؼمعي ًاولُه ،املثل ً٠ى ٨أزي ال٘ىاي وٓسه،

( )1ادلصدر السابق  :ص . 70
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( )4ادلصدر السابق  :ص . 67
( )5الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 35 ، 25
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وأزي املساح وٓـه .بسوض مى ٧اػمً ،يس ى أهل وز حامس ئلى أبس بسًً ٣ىُت ػُٔسة البىم .حىىىها هللا ًطض ى ٓلُ....٧
البىم ....البىم ً ٌٕ٠ً ..اضي مٟ .لذ لي :وٟذ الساضة حٔمط والطُٟم ي ُ حـىٗ ُٝ٣ ٚىا ٌٛىمت"( .)1ل٣ض ؤعاص ؾٗيض ؤن
يمدى ٖىه الهىعة ال٣ضيمت ال٣ابٗت في طا٦غة الىاؽ  ،وإ شخيء يا٦ض هظا الخٛيحر ؾىي الاؾم ؛ ٞالبىم الظر هى ل٣ب إ ٦ىيت ـ
٦ما يظ٦غ ؾٗيض بجهل ـ يخٗمض الغاور الخإ٦يض ٖليه ليىضح ؤهه حٛيحر ق٨لي إ ظىهغر ـ يضٖ ٫لى الكام والىدـ في اإلاجخم٘
ال٣غور ـ ومً ؤظل طل ٪اقتري ؾٗيض بالجىحهاث الٗكغة  ،وهى مبل ٜمالي ٦بحر في طل ٪الى٢ذ  ،ومً ٞم مٛىيت مكهىعة  ،إ
جإحي بإ في ألاٖغاؽ ال٨بحرة  ،الاؾم الجضيض (ٓـا الباًخاث).
ومً هاحُت املهىت اؾدبض ٫ؾٗيض مهىخه ال٣ضيمت ( ؤظحر في الح٣ى ٫ـ يبي٘ الحُب) بمهىخحن حسًسجحن  ،جم٨ىاهه م٘
حٛيحر الاؾم مً مدى الهىعة ال٣ضيمت ٖىه.
ً
املهىت ألاولى :خيض ٖمل مإشها للمسجض  ،عٚم ظهله بمساعط الحغو ، ٝوٖلىم الهىجياث " ٤ان ػُٔس ٓـا
ً
البُاجاث ٟس وكل في آشاهه ئلى (حي ٓلى الٜالح ٛمط ى ٌٔاُلها مخٔؼطا ٣ؼُاضة شحً ٌٗؼذ في الطمل ً ،ذترْ حطو ٚمس
لِؼذ مىحىزة  ،وَ٘ى الٌط ًٓ ٚاملىحىز مج ا"( .)2بل وعٚم ؾىء نىجه الظر هى مً ؤهم نٟاث اإلااطهحن "اهخ ذ ٛجأة
ً
ً
للىث املإشن (حي ٓلى اللالة حي ٓلى الٜالح)٤ .ان كىجا أدط ٞهُٜٔا ٛاٟس الطهحن ػألذ ٓىه ٠ٛ ،آ ٨بس الحُّٜ
ًا
ػُٔس"( .)3ويغي الباخض ؤن ازخياع الغاور إلاهىت اإلااطن ٧ان ازخياع له صإإث ٦بحرة ؛ ٞهي ؤوإ مهىت لها اخترامها وو٢اعها
وبسانت في مجخم٘ ٢غور وبؿيِ ٦مجخم٘ وص خامض ٞ ،ةطا ما جىإها واخض مشل ؾٗيض ٞةن نٟاث اإلاهىت ؾخيخ٣ل بالًغوعة
إلامتهجها  ،وهظا ما يغٚب ٞيه ؾٗيض ٦ .ما ؤجها مهىت صيييت ،وؤ حاب اإلاهً الضيييت ٢ليلىا الٗضص  ،ولظلٞ ٪هي مهىت حُٗي
ناخبها قهغة وطيىٕ نيذ بحن ألاهالي ،وهظا ما عٚب ٞيه ؾٗيض ،بط باهدكاع نيخه ٖ ،بر نىجه  ،يمدى ما لح ٤به  ،ويٓهغ ما
يغيض بْهاعه .وبطا ٖلمىا ؤن ؾٗيضا ٢ض جدى ٫خاله  ،وؤنبذ مً ألاٚىياء ؤ حاب الثرواث  ،ؤم ً٨لىا ؤن ه٣ى :٫ؤن وْيٟت
ًا
اإلااطن ـ وهي وْيٟت ٦ما ط٦غ ؾٗيض هٟؿه ،ؤهه إ يخ٣اضخى ٖجها ؤظغـ حٗض جماهيا بحن ما هى صيجي وما هى صهيىر" شان ؿً
ُٛه ....أها ٓامله ّ
ٓلى الحطام حؼىت لىحه هللا حٔالى ،واكله حمس ٟاٛ ٨تر مً ًلىْ املُسهت ٤ل ًىم"(. )4
املهىت الثاهُت :أمحن كىسو ٞالجمُٔت الخٔاوهُت ،وهي مهىت قغٞيت  ،جىإها ؾٗيض في هىظت الاه٣الب اإلاُيذ بمحجىب
ًا
وٖهابخه  ،ليا٦ض الُيب نالح مً زاللها ٖلى ٖم ٤الخٛيحر الحاصر في وص خامض ؛ ٞها هي ألايام جضوع ويهبذ ؾٗيض واخضا مً
عئوؽ الحغبت اإلاىظهت إلاحجىب .ولم ي ً٨لؿٗيض في هظه الىْيٟت َمىح مالي ب٣ضع ما ٧ان يغيض مً زاللها حٛيحر الهىعة التي
له٣ذ ٖىه في ٖ٣ى ٫الىاؽ "الـ٘ل في اللجىت ٗحر الج جهت والخالجل ما وضاه ٛاًسه حملت ألاًمانً ،ىم اللُلت ،أها ال ػاةل
في لجىت وال مـطوْ وال حتى ػاةل في ح٥مساض املسًطٍت"(.)5

( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 32 ، 31
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ووٗض صزى ٫ؾٗيض في هظه اللجىت ه٩ايت لٓلم ٢ضيم ؤوٗ٢ه محجىب ٖليه "م جىب ضاحل حبابه ٓـطه .ضاحل ما
ًخٜول ٓلُ٥م دسم البلس وػط ٞو ب .باْ لي ال رػُم الحىن بحن دمؼحن ٟطؾ ٟلذ له أؿاض ٧٣في الب٠طة ٟا ٨ؿطا٣ت
مف ٓاوظٟ ....ا[ ٨ػُٔس] وهى ً٦از ًذخى ١مً الطح :٧٥أزًذ ٤ل ئوؼان ح٠ه ٓ .س ٨وال مى ٓس.)1("٨
ًا
ًا
ومً هاخيت املط٣ع الاحخماعي جدى ٫ؾٗيض لىاخض ممً يكاع بلحهم بالبىان  ،وها هى آلان يجلـ مخداوعا ومكاع٧ا م٘
محجىب ومديميض والُغيٟي وٖبض الحٟئ والُاهغ الغواسخي وؾٗيض ال٣اهىوى والىاْغ  ،وهم الظيً ٧اهىا يهٟىهه
"بالىسخان الٜٔىان"( . )2بل وها هى يىاَذ الىاْغ بيؿبه وخؿبه ،مٗتزا بظاجه ومخٟازغا ب٣ىمه  ،وهى يتزوط ابيخه "ٟلذ له
هُح اٛخح اهاه ٧ظًٍ .أها ػُٔس وز ظاًس وز حؼب الطػىٓ .٨طبي حطّ .
ٓلى الُمحن أهلي في ػىز ضي ً جبى هى الـمؽ.
مالي أها ؟ مؼلم مىحس باهلل"( . )3في هظا اإلا ُ٘٣الخٗغيٟي يبضؤ ؾٗيض ٢ىله بأها .ؤها الىٟـ والظاث  ،أها ال٣ىة والجبروث  ،التي
جغي في هٟؿها َب٣ا إلاٗياع الدؿلؿل الٗاثلي  ،طاجا ٖغبيت مً ٢بيلت بضويت  ،جىٓغ لٛحرها هٓغة صوهيت "ٛهم ٌٔخ رون أهٜؼهم
ً
ٓطبا دللا"( .)4باإلياٞت ل٩ىهه مً هاخيت الضيً مؿلم  ،يغج٨ؼ ٖلى ز٣اٞت جضٖى إلاٗاملت بالدؿاور ٞ ،ال ٞغٞ ١حها بحن ٖغبي ٢ذ
ًا
 ،وبضور ظل ، ٠وؤعجمي زؿيـ ؛ ٞالىاؽ ؤمام هللا ٦إؾىان اإلاكِ  ،إ يٟغ ١بيجهم بإ الخ٣ىي .وبيماها بألياث الخٛيحر
ً
ًا
الاظخماعي الجضيض نى٘ ؾٗيض ٖغؾا "دلى هاغ هالبلسة جيس ى ٓطغ العًٍ  .اػأ ٨أًا مً ٤ان ً٠ى ٨ل ٧الٔطغ ٓطغ ػُٔس
وئال بالؾ"(. )5
ومً هاخيت املط٣ع املالي ؤنبذ ؾٗيض مً ؤزغي ؤزغياء وص خامض"هاُط ؿىى؟ أها ٛاض ي في الىاُط وال حتى في الٔمسة.
أها ٓىسي ال٠طوؾّ .
ٓلى الحطام في الُىم الٔلُىا زا أن ضزث بذ الٔمسة أدسها"( . )6و٢ض ط٦غ الغاور ػببحن لهظه الثروة :
ًا
ؤخضهما واٟعي وهى ألا٢غب للح٣ي٣ت  ،و٧ان بًٟل ٦ضه وظضه وحٗبه لٗكغاث الؿىحن التي ً٢اها بحن الح٣ى ٫ؤظحرا  ،وفي
ًا
ًا
البيىث زاصما  ،وفي ألاؾىا ١باجٗا .ويضٖ ٫لى طل ٪جل ٪اللٟخت اللُيٟت التي ؤوعصها الغاور ؤزىاء خىاعه م٘ مديميض وهى يد٩ي
ًا
ًا
له ٢هت ػواظه مً بيذ الىاْغ٣ٞ .ض و ٠٢ؾٗيض ياخ٩ا مىخهبا ٢ ،اَٗا زِ الؿغص ب٣ىله " :الظم امص ي أحلل الؼىٞ
ح٦اًت ال٠طوؾ أح٥ح ا وٟذ جاوي"( . )7بن الصدهيت التي حُٗي الى٢ذ خ٣ه  ،وجدترم ؤؾباب عػ٢ها (الؼى )ٞإبض وؤن جىجح
ًا
٧ل هظا الىجاح .ولىىٓغ بلى جاعيسه اإلاالي الظر بضؤ بجم٘ ٢غوف ٢ليلت ْ ،ل يغا٦مها في حجغ الىاْغ ختى بلٛذ ؤلٟا "وال بٔسًً
وال ٟبلحن ً .مٛ ً٥ى ٞػبٔت ػىت وأها أؿخ٘ل ظي الحماض٤ .ل ما أحمٕ دمؼت ٟطوؾ أو ٓـطة أو ٓـطًٍ حىُه ،أمص ي لي
ًا
ًا
صحبي أبى البىاث ًُ٠سه لي في زٛتر  ،وأمص ي أزي ا الىاُط"( . )8وجض ٫ؤيًا اللٟخت الض٢ي٣ت في اإلا ُ٘٣الؿاب ٤ؤن ؾٗيضا ٧ان
ًا
ص٢ي٣ا في خؿاباجه اإلااليت  ،لضعظت ؤهه ٧ان يىز ٤خؿاباجه بال٨خابت والكهاصة مٗا  ،وطل ٪ختى يخم ً٨مً اإلاُالبت بد٣ى٢ه
اإلااليت مً الىاْغ بٗض طل.٪
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( )3الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 36
( )4الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 22 ، 21
( )5الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 31 ، 30
( )6ادلصدر السابق  :ص . 39
( )7ادلصدر السابق  :ص . 39
( )8الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 34
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ًا
ًا
ؤما الؼبب الثاوي لثروة ؾٗيض ٣ٞض ٧ان ؾببا ؤؾُىعيا  ،وسجه ؾٗيض بسيىٍ مً بغوصة الكخاء  ,وخلم ال٣ٟغاء ،
ً
وهبىءة الٗاعٞحن "الـخاء الٜاث في أمـحر .السهُا بطز وهبىب بحن الٔـا والٜجط .ما ج٠ىلى حلم ،أبسا  .ؿىُٓ ٚا ٨ظي ما أها
ؿاً٥ٜم هالؼآه ....ؿُذىا الحىحن اللهم اضض ي ٓىه  ....امف ال٠لٔه  .جل٠ي ٟلطٟ .لذ له ٟلط مىى؟ ٟا ٨لي ٟلط بىسض
ؿاهٟ .لذ له ٟلط بىسض ؿاه ًب٠ى مىى؟ ٟا ٨لي واحس مً ػالًحن السهُا العاةلت ....ازدل اػخلم ألاماهت وأمط ....ٞألاماهت
ما .٨مال ٧حالل .٧بىسض ؿاه ًُ هٜؼه ًطر ألاضن ومً ٓلح ا .ألاضن أضه ٧وأضن الؤٜاء بٔس ....٢زا واضر وًالب
ح ....١ػلمه ألاماهت ودلُه ًىلط ٚبال ؿط .الىلس ػلمني كطة أدصت ا ومطٟذ ظي ما زدلذ ال ػالم وال ٣الم وال بم وال بٜم
ٛ ....خحذ اللطة لُ٠ذ أؿ٦ا ٨وألىان ٣ ،أ ا ٣ىىظ املل ٧ػلُمان"( . )1جيسع ألاؾُىعة مالمدها مً الخماهي م٘ هبىءة الىلي
الهالح /الحىحن الظر ٧ان في ٖام الؼيً بكاعة زحر ل٩ل مً صٖا له بالدحر "ولم ٌٔس زمت ؿ ٧في شهً أحس حتى م جىب ،وهم
ًطون املعجعة جلى املعجعة  ،أن مطز شل٤ ٧له أن الحىحن ٟا ٨ألولئ ٧الطحا ٨الثماهُت أمام مخجط ػُٔس شاث لُلت ( :ضبىا
ًباض٥ُٛ ٢م ضبىا ًجٔل ال ر٣ت ٥ُٛم)"( . )2وها هى يؼوع ؾٗيضا ويسبره بد٣ه وخ ٤ال٣ٟغاء الًٟٗاء مً ؤمشاله في جغ٦ت بىضع
ًا
قاه .وما لبض ؾٗيض ؤن ؤَإ الىلي  ،وطهب مىٟظا ؤوامغه  ،في ال٣هغ الديالي  ،ليدؿلم ألاماهت التي خىلخه بحن ٖكيت وضحاها
لؿٗيض الؿٗيض.
٧ل هظه اإلاخٛحراث ؤزمغث ًٖ جدى ٫ؾٗيض لُ٣ب الغحى ـ ٖلى خض حٗبحر الغاور ـ في الليلت اإلاًيئت لاله٣الب الؿلمي
ٖلى ٖهابت محجىب  ،بل ولخدىله بلى مغ٦ؼ الش٣ل الجضيض في وص خامض "أًه ضأً٥م ه٠ىم ٤لىا هحوط كالة الٜجط وأكله
الُىم ًىم حمٔت بٔس اللالة ٤ل٥م مٔعومحن ٌٛىض ٓىسي في زًىان حىاب الىاُطٓ .ىسي حمل ٓسًل هسبحه وهخبؼٍ
ٓلُه"( . )3بل ول٣ض ونل الخدى ٫لظعوجه بةٖالن الٗهض الجضيض في وص خامض ٖهضا لؿٗيض ٖكا البياجاث "زلىٟخيي ًا ػُسي هحً
هحً في ٓهس ػُٔس ٓـا البُاجاث"( . )4ليخىاػي هظا الٗهض ٖلى ٢ضم وؾا ١م٘ الٗهض الباثض إلاحجىب وعٞا٢ه ،ؤو الٗهض الهالح
للحىحن  /الىلي ؤو الٗهض الٟغح للؼيً وٖغوؾه ،ؤو الٗهض ألاؾُىعر لبىضع قاه  ،ؤو الٗهض الٟجاجي لًى البيذ .وازتر ؤهذ ؤحها
ال٣اعت ال٨غيم لٗالم الُيب نالح  ،ؤر الٗهىص يخىاػي ؤو يخًاص مٗها الٗهض الجضيض لؿٗيض ٖكا البياجاث ،وؤيا ٧اهذ ٢غاءج٪
ٞةجها ؾخ٩ىن حيدت ألن ال٨شاٞت الٟىيت للٗىالم الغواثيت للُيب نالح حؿخضعي ٧ل هظه الٗىالم وػياصة.
زاهُا :وأُٟت الٌُب كالح جلخ٠ي في مؼاضاث الىأُٟت الاوؼُابُت
جدكاب ٪واٗ٢يت الُيب نالح م٘ واٗ٢يت الغواثيت الاوؿيابيت بك٩ل ٦بحر؛ ٞىاٗ٢يت الغوايت الاوؿيابيت التي ّال
جبىاها
ًا
ًا
الُيب نالح حٗض "سجال ناص٢ا وؤنيال لخاعيش اإلاجخم٘ ب٩ل ؤبٗاصه مً ؤ٩ٞاع مدليت وٖاصاث ومٗخ٣ضاث وج٣اليض وهٓم
ؾياؾيت وا٢خهاصيت ،وما يٗغٞه ًٖ ٚحره مً اإلاجخمٗاث والكٗىب ألازغي في جل ٪الٟترة الخاعيسيت اإلادضصة في الغوايت،
ومٓاهغ لً حٗىص بلى الىظىص بٗض ٞىاث و٢تها وإ يدٟل بها ٖاصة اإلااعزىن ؾىاء اإلاهخمىن باألخضار ؤو الحًاعاث ،وؤخضار ؤو
ًا
ؤقياء نٛحرة ظضا يلخُ٣ها ال٩اجب الىاعي ووُٗحها م٩اهتها في سجله ال٨بحر لخهىيغ مجخم٘ ما مً اإلاجخمٗاث"( . )5وما ٗٞله
( )1ادلصدر السابق  :ص  73ـ  . 78بتصرف
( )2الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 60
( )3الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 80
( )4ادلصدر السابق  :ص . 13
( )5د  /أمحد سيد زلمد  :الرواية االنسيابية ـ مرجع سابق ـ ص . 79
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الُيب نالح مً جىزي ٤جاعيذي ـ ٚحر عؾمي ـ ي٣ىم ٖلى ٖىهغ الازخياع الىاعي  ،يٗض جهىيغا ؤميىا  ،ونىعة واضحت اإلاٗالم
للمجخم٘ الؿىصاوي  ،الظر عجؼث وؾاثل ؤلاٖالم الٗغبي  ،و٦خب الخاعيش ألا٧اصيمي ًٖ جهىيغه ؤو جىنيله لٛحر الؿىصاهيحن في
الٗالم الٗغبي .لظل ٪جضزل ألاٖما ٫الغواثيت للُيب نالح بىنٟها ؾغصياث حٗخمض اإلادليت  ،في ججاوػ ٖ٣بت الخىانل
والخىنيل  ،في جإعيش ما ليـ جاعيسا  ،و٦كٟا إلاا هى مؿ٩ىث ٖىه في الىا ٘٢الؿياسخي والاظخماعي .
ل٣ض اٖخمض الُيب نالح اإلادليت ب٩ل ؤَياٞها وحك٨التها  ،إليماهه بإجها ليؿذ  ِ٣ٞخ٣ا ٖليه ٦خابتها ؤو ألجها ملهما
ظضيضا لل٨خابت الؿغصيت التي اؾدىٟظث َغاث ٤خ٨حها الب٨غ ،ول ً٨ألن الؿغص "يتجؼ ًٖ بلى ٙالٗم ٤والكمىليت بضون اهخماء
ٚجى في اإلاىعور واإلادليت ٞ :الضعايت الىاؾٗت باألنى ٫وجٟانيل الحياة هي وخضها التي جديذ للمىهبت الاهدكاع في ألاهماٍ
ألانليت واإلاٗاوي ؤلاوؿاهيت ؛ ٦ماإ ؤجها وخضها التي جمىذ ال٨خابت ه٨هتها اإلامحزة"( . )1و٢ض اجسظ الُيب نالح مً ؤلاَاعيً
الاحخماعي والؼُاس ي مخ٨ئا يٗخمض ٖليه في عنض الىا ٘٢مً زال ٫بٗض صعامي يكٗغ ٥وؤهذ ج٣غؤ ؤن ما يغنضه الغاور ٢ض صؽ
ٖغيا  ،عٚم ؤهه م٣هىص خخما .
 1ـ إلاًاض الاحخماعي
ًا
اجسظ الُيب نالح مً ٢غيت وص خامض همىطظا يغنض مً زالله وا ٘٢ألاؾغة الؿىصاهيت مً ٧اٞت الاججاهاثٞ .مً
هاحُت الٌٔام خٟلذ اإلاكاهض الغواثيت للُيب نالح بظ٦غ الٗضيض مً الُ٣ىؽ الاظخماٖيت اإلاغجبُت باإلاُٗىماث .
ولٗل ؤبغػ هظه الُ٣ىؽ هى اظخمإ ؤهل البلض في ألاٖغاؽ لؤل٧ل في خل٣اث "وفي ألآطاغ ححن جأحي ػٜط الٌٔام
وٍخحل ١الىاغ حل٠اث . )2(".وٚالبا ما جٟهل هظه الحل٣اث الغظا ًٖ ٫اليؿاء ؛ ٞالغظا ٫يخدل٣ىن في صيىان البيذ  .واليؿاء
يخىلحن بٖضاصه في ؤما ً٦زانت (الخ٩ل) صازل البيىث "٤ان العًٍ ٟس أو٤ل بى٠ل الٌٔام في ٓطغ ػُٔس ٦ٛان ًمص ي حُئت
وشهابا بحن السًىان حُث احخمٕ الطحا ٨والخ٦ل في زادل البِذ حُث ج٠ىم اليؼىة بالٌهي"(. )3
وفي ألاٖغاؽ وبسانت ال٨بحرة جظبذ البهاثم ب٦غاما للًيى ٝالُامٗحن في ألا٧ل ختى الكب٘ "هحطث إلابل وشبحذ
الثحران وو٣ئذ ٌٟٔان مً الوأن ٓلى حُىب ا ٤ل أحس حاء أ٤ل حتى ؿبٕ وؿطب حتى اضجىي"( . )4ويه ٠الغاور بخٟهيل
ص٢ي ٤ؤهىإ الُٗام اإلا٣ضم و٦يٟيت ج٣ضيمه وٚحر طل ٪مً الخٟانيل اإلاخٗل٣ت به "ًأ٤لىن السحاج املحمط ،وامللىدُت باملط،ٞ
والبامُت امللىىٓت في الٌاحً  .في ٤ل لُلت ًصبح أحسهم ئما ؿاة ك٘حرة ،وئما حمال .وَ٘سو ٓلح م أًٜالهم بمعٍس مً
ً
ً
ألا٤لً ،جز ٨الصحً ملُئا وما ًلبث أن ًطجس ٛاضٗا  .هصا الىٟذ مً اللُل هى ٟمت ًىمهم ؛ ملثل هصا حٔمل ظوحات م مً
ًلىْ الـمؽ ئلى ٗطوب ا بأجح م املط ٞفي صحىن ٓمُ٠ت واللحم املحمط في صحىن بُواوٍت واػٔتً .أ٤لىن ألاضظ ود زا
ػمُ٦ا مً ال٠مح ،وٌٛاةط ض٠ُٟت جلىٕ ٓلى كاحاث ملؼاء مً الحسًسً .أ٤لىن الؼم ٧واللحم والخواض ،والبلل
ًا
ًا
والٜجل"( . )5اإلا ُ٘٣الؿاب ٤يٗض متجما زانا بإنىا ٝاإلاإ٧ىإث التي يم ً٨م٣اعهتها باأل٦الث ألا٦ثر ٢ضما  ،والتي ٧اهذ

( )1د  /زلسن جاسم ادلوسوى  :انفراط العقد ادلقدس ـ ( منعطفات الرواية بعد زلفوظ ) ـ اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ـ ط  1999ـ ص . 259
( )2الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 13
( )3ادلصدر السابق  :ص . 13
( )4ادلصدر السابق  :ص . 96
( )5الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 89
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ؤؾاؾيت في و٢تها "الـ ٓىسه جمط الـ ٓىسه ل ن والـ ٓىسه لىبُا والـ ٓىسه ٓلُسة"( . )1وهي في مٗٓمها ج٣ضم ماصة مٗلىماجيت
واؾٗت ًٖ ؾلى٦ياث وآصاب الُٗام  ،وَغ ١ج٣ضيمها في اإلاجخم٘ الؿىصاوي.
ومً هاحُت الـطاب يغنض الُيب نالح وا ٘٢اإلاكغوباث ال٣ضيمت (زً ٧ألاًام ما ٣ىا ٓطٛىا الـاي وال ن ،وـطب
الحلبت بالل ن والخمط والؼمً"( . )2زم خضر الخُىع في اإلاجخم٘ ،وفي اإلاكغوباث ٞ ،ضزل الـاي باٖخباعه اإلاكغوب ألاو ٫الظر
ي٣ضم مباقغة ٖ٣ب جىاو ٫الُٗام "وححن جطجس ألاواوي ٛاضٗت ًإحي بالـاي ُٛملئىن أ٣ىاب م"( . )3والكار مكغوب ؤؾاسخي
ي٣ضم في ٧ل .الاظخماٖاث واإلا٣ابالث .يدمله ؾٗيض لًيىٞه في اإلاخجغ (وحاء ػُٔس ًحمل الـاي"( . )4يُلبه الؼيً مسخلُا
باللبن " دلي املطة حٔمل ؿاي موبىي بالل ن"( . )5ليكغبه في دب وهى يمهه مها "وؿطب العًٍ في صخب ٔ٣ازجه ًمم
ً
ً
ًا
الـاي ملا له ظةحر"( . )6وهى آزغ ما يجز ٫ظىٞه ٖ٣ب ٖىصجه للضاع ٞجغا "وححن ًإشن املإشن للالة الٜجط ًٜ٠ل ٓاةسا ئلى
أهله ُٛى ّٟأمه لخلىٕ الـاي"(.)7
وللكار ؤهىإ وؤو٢اث ي٣ضم ٞحها "ٛالـاي الؼازة بالىٔىاْ ئشا ٤ان الىٟذ هخى والـاي الثُ٠ل بالل ن ئشا ٤ان
ً
الىٟذ ٓلطا .وبٔس الـاي ًإحى بال٠هىة بال٠طٛت والح ان والججزبُل ػىاء ٤ان الىٟذ هخى أو ٓلط"(.)8
ًا
ويضزل الٔطقي واخضا مً اإلاكغوباث اإلادليت الهى٘  ،التي ط٦غها الُيب نالح ،وهى زمغ مهىىٕ مً البلح بُغي٣ت
بضاثيت  ،ج٣ضمه الجىاعر للكبان في الىاخت "ٟؼم الىاحس ٌـطب ٟعاظة الٔطقي ًب٠ى ظي ػمه مىى زا؟ ؿهبىسض وال بىسض
ؿاه"(.)9
وحٗض ألآطاغ مً ؤهم اإلآاهغ الاظخماٖيت التي خغم الُيب نالح ٖلى عنضها وجهىيغهاٞ .األٖغاؽ في وص خامض
جإزظ ق٩ل الاخخٟا ٫ال٨غهٟالي الظر يُػى ويُٟى ٖلى ٧ل الاخخٟاإث  ،ولها مً اإلآاهغ ما ظٗل الغاور يٟغص لها ؤعب٘ ٖكغة
نٟدت مخهلت في عوايت (ٓطغ العًٍ)  .وأو ٨هظه اإلآاهغ ألانىاث الحى٨يت التي جُل٣ها اليؿاء بىاؾُت جدغي ٪اللؿان بحن
ظاهبي الحى ٪بؿغٖت قضيضة "أو ٨مً ظٗطزث أم العًٍ "( . )10وإ ي٣خهغ ؤمغ الؼٚاعيض ٖلى وؿاء الٗغؽ  ، ِ٣ٞبل يمخض ألامغ
لدكاعٞ ٥يه ٧ل اليؿاء اإلاضٖىاث "وه٥صا اهٌل٠ذ ٓ٠حرة أم العًٍ بالعٗاضٍس وٗطز مٔها ححرا ا وأحبائ ا وأهلها وٓـحرت ا

( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 116
( )2ادلصدر السابق  :ص . 115
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص 90
( )4ادلصدر السابق  :ص . 88
( )5ادلصدر السابق  :ص . 87 ، 86
( )6ادلصدر السابق  :ص . 88
( )7الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ . 42
( )8ادلصدر السابق  :ص . 24
( )9الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 79
( )10الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 91
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و٤ل مً ًخمنى لها الخحر" ( . )1وبخًاٞغ ؤنىاث اليؿاء بالؼٚاعيض يٗلى الهىث مغجٟٗا مٗلىا وظىص الٗغؽ ألبٗض مضي ممً٨
"ٛاشا أُٟم حٜل ٓلى بٔس مُلحن حؼمٕ ظٗاضٍسه"(. )2
ًا
ًا
ومً مٓاهغ الٟغح الؿىصاوي ص ٘ٞاليؿاء لؤلمىا ٫مخٟغ٢ت ٖ ،لى ؤمل ججميٗها يىم ؤن ج٣يم في صاعها ٖغؾا ممازال
ً
"وظواج العًٍ مىاػبت حؼترز ٛح ا هساًاها ألهل البلس في ظواج أبىائ م وبىات م و٤ان الىاغ أحُاها ًخعجبىن وهم ًطو ا
حؼاضْ بس ٕٛضبٕ الجىُه وهل ٝالجىُه في إلآطاغ"( . )3وهظا الُ٣ـ ماػا ٫مىدكغا في الخ٣اليض الاظخماٖيت اإلاهغيت  ،ووؿمى
بـ ( الىُ٣ت ) .
ًا
ومً اإلآاهغ اإلاهمت ؤيًا في بجمام مغاؾم الؼواط  ،ئجمام الٔ٠س في اإلاسجض بدًىع ولي الٗغوؽ  ،الظر ي٣بٌ مهغ
ابيخه مً ولى الٗغوـ  ،بدًىع ظم٘ ٟٚحر مً الىاؽ  ،فى حً اإلاسجض  .ويخىلى ؤلامام ببغام الٗ٣ض الظر يجهيه باإلاباع٦ت
ونالح الضٖىاث ل٨ال الٗغوؾحن "أحطي ألامام مطاػُم العواج في املسجس ،هاب حاج ئبطاهُم ًٓ ابيخه وهاب م جىب ًٓ
العًٍ ولم جم الٔ٠س ٟام م جىب وز ٕٛاملهط ًٓ صحً حتى ًطاه ٤ل أحس...أمؼ ٧إلامام ًسه وؿس ٓلح ا ب٠ىة وٟا ٨بلىث
مخأزط م رو ٢ضبىا ًجٔله بِذ ما ٨وُٓا. )4("٨
وجخٗضص مٓاهغ الٗغؽ لدكمل بَال ١الغناناث مً البىاص" ١وأًل ١الٔمسة مً بىسُٟخه دمؽ ًل٠اث"( .)5ومً
ًا
()6
اإلآاهغ ؤيًا جىاٞض ظمي٘ الُىاث ٠وال٣باثل "ألامت ما لُ٠ىا محل هحـطها ٟ .باًل ٟباًل ٤ل ٟبُلت حؼىي الص يء الٜالوي"
الٜالوي"( . )6ويدحى الٗغؽ اإلاٛىياث والغا٢هاث  ،بمكاع٦ت الٗاػٞحن وياعبي الضٞى" ٝجيء بأحؼً امل٘ىُاث وأحؼً
الطاٟلاث هاضباث الس ٚوٓاظفي الٌىابحر"(.)7
ًا
وٚالبا ما يكاع ٥الهىاة مً الغظا ٫واليؿاء في خل٣اث الغ٢و والٛىاء "و ٟٝالطحا ٨في زاةطة ٣بحرة جحٍُ بٜخاة
جطٟم في الىػٍ زىب ا أهحسض ًٓ ضأػها ،وكسضها باضظ لألمام ،و ساها هاٛطان .جطٟم ٣ما جمص ي الاوظة  .وشضآاها ئلى
حاهبح ا هحط٣ها في جىاػ ١مٕ ضأػها وكسضها وضحلح ا .وٍل ١ٜالطحا ٨وٍوطبىن ألاضن بأضحلهم ،وٍحمحمىن بحلىٟهم
وجوُ ١الساةطة ٓلى الٜخاةٛ ،ترمي ؿٔطها املمـٍ املٌٔط ٓلى وحه أحسهم .زم جدؼٕ الساةطة .وجخماوج العٗاضٍس ،وَـخس
الخل . )8("١ُٜوه٨ظا جسخلِ ؤنىاث الؼٚاعيض بإنىاث الخهٟي ٤طي ؤلاي٣إ الغا٢و ٖلى ؤوٛام الٗاػٞحن واإلاٛىيحن
والغا٢هحن مً الجيؿحن.
يبضؤ الاخخٟا ٫بخجمٗاث مدضصة ومدضوصة ؛ ٗٞغب ال٣ىػ في خل٣ت  ،وؤ حاب الٗاهاث في خل٣ت  ،واإلاكايش و٦باع
الؿً في خل٣ت  ،والكباب والؿ٩اعي في خل٣ت  ،واليؿاء في خل٣ت ،وألاٖيان في خل٣ت ٚ ،حر التي جًم اإلاىْٟحن والخجاع
( )1ادلصدر السابق  :ص . 93
( )2ادلصدر السابق  :ص . 33
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 91
( )4ادلصدر السابق  :ص . 95
( )5ادلصدر السابق  :ص . 96
( )6الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 31
( )7الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 97
( )8الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 98
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والٟالخحن وؤلاظغاء .زم ما يلبض الاخخٟا ٫في الخهاٖض ختى جدكاب ٪الحل٣اث وجخضازل ٞال حؿخُي٘ ؤن جٟهل ؤخضها ًٖ آلازغ
"احخمٔذ الى٠اةى جل ٧ألاًام ..حىاضي الىاحت ٗىحن وضٟلً جحذ ػمٕ إلامام وبلطه و٤ان املـاًر ًطجلىن ال٠طآن في
بِذ والجىاضي ًطٟلً وَ٘ىحن في بِذ واملساحىن ً٠طٓىن الٌاض في بِذ .والـبان ٌؼ٥طون في بِذ ٤ .ان ٛطح ٣أهه
ًا
مجمىٓت أٛطاح"( .)1وٚالبا ما يكاع ٥الٗغوـ في ٧ل الحل٣اث ؾىاء بالحًىع ٞحها ؤو باإلاؿاهمت في جيكيُها "وهىا اػدبس به
الٌطب ٛى ٟٝوهطب بطحله وٜٟع وهع بُسه ٣أهه في حل٠ت ضٟم"(.)2
ومً اإلآاهغ الاظخماٖيت التي خغم الُيب نالح ٖلى عنضها في عواياجه (الخخان)  .وؤهل وص خامض في الؿىصان
يدخٟلىن بالدخان اخخٟالهم بالٗغؽ .هٟـ اإلآاهغ وبن ٧اهذ بك٩ل ؤ٢ل "وٛجأة جس٠ٛذ في مذُلخه كىضة ٤املت واضحت
لُىم دخاهه٤ .ان في الؼازػت جص٣ط الطجت ووحىه الطحا ٨واليؼاء ًسدلىن وٍذطحىن في السوض والصباةح والعٗاضٍس وجص٣ط
وحسه ممؼ٦ا به والؼ٥حن"(.)3
في خٟل الدخان يخماهى اإلاسخىن بالٗغوـ ٚ ،حر ؤهه إ ٖغوؾت يؼ ٝبلحها وجؼ ٝبليهٞ ،هى خٟل مً ظاهب واخض .وعٚم
٧ل مٓاهغ الاخخٟا ٫جب٣ى ط٦غي الؿ٨حن و ُ٘٢ظؼء خؿاؽ مً ظؿض الغظل ٖالمت ٞاع٢ت بحن الحٟلحن  ،الظر ييخهي ؤخضهما
بمىخهى اللظة وييخهي آلازغ بمىخهى ألالم "اػدُِ٠ذ البلس مب٥طة ٓلى حؽ العٗاضٍس في بِذ محمىز وبِذ ابً ٓمه وكهطه
ح ر الساض ،و٤ان الطحاٟ ٨س كلىا الٜجط حمآت ولبثىا ًيخِطون ٓىس الـطو ٞشبح العجل في ٛىاء املسجس ،وػاٞ
محمىز "هى البِذ" مً شضآه وٓساهٛ ،ى ٞالعجل الصبُح ،ومٜخاح الخعهت ي خ" ٝابـطوا بالخحر ،ابـطوا بالخحر" ٤ .ان
ً
ً
هى البِذ ًىم شا٣ ٢مل ٧وػٍ الطُٓت ،البؼا ٌٜٟاها أدوط مً الحطٍط ،وًاُٟت حمطاء ،وٓمت ٣بحرة بُواء ،مخلٜٔا
بـا ٨معض٣ف ألاًطا ،ٚوحصاؤه ألاحمط ًلمٕ في الوىءً ،ىِط الىاغ ئلى هُئخه وٍطح٥ىن ٛطححن٠ٛ ،س ٤ان مج م مً
ًلبؽ دطٟه حى ٨وػٌه ،واملدسخ الثُاب ،واملمع ٞالثُاب ....أحلؼىه ٓلى ٟسح الحطاظ ال٥بحر املىٜ٥ئ ،محمىز ًمؼ٧
بُمُىه ،وٓبس الخال ١بِؼاضه  .شحص ضحمت هللا وز ال٦اؿ ٝػُ٥ىه ،وفي لحِت ٤ان السم ٟس ػا ،٨وٟط ى ألامط ،ومٜخاح
ً
ً
الخعهت ي ع وٍبـط ،والطحاً ٨طح٥ىن ػطوضا وعجبا ٣ما لم ًطح٥ىا مً ٟبل .وػمٔذ اليؼىة حلبت الطحا ٨وهً في
أ٣ىاخ الٌحن وال٠ف املخىازط حى ٨املسجسٛ ،ىازًً بالعٗاضٍس"( .)4وما يلٟذ الىٓغ في خٟل الٗغؽ وخٟل الدخان هى مٗاملت
اإلادخٟى به مً ٢بل ألاهالي مٗاملت اإلال ٪اإلاخىط  ،وإ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً الدكابت ال٩امل بحن مالبـ الؼيً في ٖغؾه ومالبـ يى
البيذ في زخاهه.
وجضزل َ٣ىؽ املىث في الُ٣ىؽ الاظخماٖيت التي صقجها الُيب نالح في ٖاإلاه الغواجي  .ومً طل٣َ ٪ـ جىػو٘
الهض٢اث بٛيت ايها ٫خؿىاتها للمخىفى "وشاث ًىم والىاغ ماظالىا ٓلى ٛطاؾ الب٦اء وٟس ٛطٗىا لخىهم مً ئٟامت اللسٟت

( )1ادلصدر السابق  :ص . 98 ، 97
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 33
( )3ادلصدر السابق  :ص . 62
( )4الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 132 ، 131
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ًا
زدل ٓلح م ػُ ٝالسًً"( .)1ومً طل ٪ؤيًا َ٣ـ الٔعاء الظر يخم بحن ؤ٢اعب اإلايذ وباقي الىاؽ  ،الظيً يخىاٞضون ٖلى
ؾغاص ١الٗؼاء اإلا٣ام لهظا الُ٣ـ "زم ججسهم بٔس شل ٧في الٜطاؾ ٌؼخ٠بلىن املٔعًٍ "(.)2
واإلاىث في ؤصب الُيب نالح يإزظ جهىعاث وحك٨الث مهمت ٞ ،هى يك٩ل ٖاإلاا "مً ؤ٦شٖ ٠ىالم عواياجه ٨ٞ .شحر مً
شدىنه جٓل مٗل٣ت بسيِ مً زيىَه يدغ٦ها في مجغي ألاخضار  ،جاعة ج٣غب مً اإلاىث بلى خض يجٗلها جلخدم به وجضوع في
ٞل٨ه  ،وؤزغي جبخٗض ٖىه ختى جبضو مبخىجت الهلت بضهياواجه  .ول ً٨جهايت الغوايت صاثما حك ٠ـ بىظه ؤو بأزغـ ًٖ مٗجى مً
مٗاوي اإلاىث ؤو بظابت لؿاا ٫يخهل به ؤو مداولت إؾخ٨ىاه ؾغه ومٛؼاه  .ويلٟذ الىٓغ ؤن اإلاىث في ؤصب الُيب نالح ي٠٣
مىٟغصا وقامسا م٣ابل ٧ل الح٣اث ٤ألازغي في الىظىص  .وهى يضوع خى ٫مدىعيً هما
أ ـ مىث ألاهثى  /الدُيئت ب ـ مىث الغظل  /الٗلىر "(. )3
والعضآت بُ٣ىؾها مً اإلاالمذ اإلاهمت التي عنضها الُيب نالح في عواياجه ؛ ٞالٟالخت هي اإلاهىت ألا٦ثر اهدكاعا بحن
٧اٞت اإلاهً  .هي بُبيٗت الحا ٫ألا٦ثر اهدكاعا في ْل اإلاجخم٘ الؼعاعي الظر إ يٗغ ٝقيئا ًٖ الهىاٖت ومىجؼاتها " ظمان ملا
البادطة جِهط الىاغ ًخلمىا جحذ السوامت وٍخٜطحىا ٓلح ا ٣أ ا املعجعة " ( . )4وجب٣ى مالخٓت ؤن الغاور إ ّال
يٗغ ٝالصدهيت
بمهىتها بإ بطا ٧اهذ جمتهً مهىت ؤزغي ٚحر الٟالخت ٞ .الٟالخت هي ألانل الؿاثض  ،هي مهىت الٗمضة والؼيً ومحجىب وعٞا٢ه ،
ختى يى البيذ الظر وٞض ٚغيبا ٖلحهم اهًم ٖامال في الح٣ى ٫التي جدؿ٘  ،ولظلٞ ٪الغاور ل٩ي يٟغ ١بحن هظه ألاٚلبيت ال٩ازغة
وٚحرها ممً قظ ًٖ ألانل يلجإ بلى حٗغي ٠الكاط بمهىخه ٞةصعوـ الظر عٚب في زُبت وٗمت يٗغٞه الغاور بإهه يٗمل مضعؾا ،
والىاْغ إ يٗمل بإ في اإلاضعؾت وؤهل اإلاضيىت يٗملىن في الح٩ىمت مىْٟحن  ،وهاإء الكىاط إ جغبُهم في ألانل عوابِ ٦خل٪
التي يغجبِ بها ألانل هٟؿه  ،ألن الٟالخحن ججمٗهم اهخماماث زانت مشل الؿاا ًٖ ٫مىاٖيض الؼعاٖت  ،و٦يٟيتها  ،وَغ١
الاهخمام بها وؤهىإ اإلاؼعوٖاث اإلاغجبُت بالٟهى ٫الؿىىيت وآلاٞاث و٦يٟيت م٣اومتها و٦يٟيت جسؼيً اإلادانيل وم٣اومت
الٟيًان  ،وما بلى طل ٪مً مىيىٖاث جضزل في صاثغة اهخماماتهم وجبخٗض ًٖ اهخمامماث ٚحرهم مً الكىاط " " ً٠ى ٨ل٧
امل جىب ئشا ػألخه ًٓ ئمام املسجس أهه ( ضاحل كٔب  .ال ًأدص وال ًسي ) .مٔنى شل ٧اهه لم ًٌ ً٥ؼاًطهم أو ًذىن
مٔهم في أحازًث م  ،لم ًٌٔ ً٥ىُه ٣ ،ما ٌٔىح م  ،أوان ظضآت ال٠مح وػبل ضٍه وػمازه ؤٌٟه أو حلازه  .لم ً ً٥ي مه
هل مىػم الصضة في ح٠ل ٓبس الح ُّٜهجح أم ٛؼس وهل البٌُر في ح٠ل وز الطَؽ  ٣ر أم ك٘ط؟ ٣م ػٔط ئضزب الٜى٨
()5
في الؼى ٞ؟ هل هبٍ ػٔط البلل ملاشا جأدط ل٠اح الىذل؟ ٤اهذ جل ٧أمىض ًىٜط مج ا بٌبٔه وٍحخ٠طها بؼبب حهله ب ا "
ووؿخسضم الٟالخىن في ػعاٖتهم آلاإث الؼعاٖيت الخ٣ليضيت ؛ ٞالٟإؽ والؿا٢يت واإلاىجل واإلادغار ؤصواتهم التي إ
يٗغٞىن ؾىاها  .ويؼعٕ الٟالخىن في وص خامض ال٣مذ والظعة والكٗحر والٟى ٫والىسل والبهل والب٣ىلياث وٚحرها مً اإلادانيل
الؼعاٖيت الخ٣ليضيت التي جدىاؾب وخالت الاؾخ٣غاع اإلاجخمعي التي ؤلٟها مً يٗيكىن ٖلى ظاهبي الىيل  ،ولظلٞ ٪ىجئ الٟالخىن
( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 56
( )2ادلصدر السابق  :ص . 77
( )3د /عبد الرمحن عبد الرؤوف اخلاجنى  :رؤية ادلوت وداللتها ىف عامل الطيب صاٌف الروائى من خالل روايىت موسم اذلجرة للشمال و بندر شاه ـ حوليات كلية
اآلداب ـ رللس النشر العلمى ـ جامعة الكويت ـ احلولية اخلامسة عشر ـ  1995ـ ص . 11
( )4الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 101
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الىا ٝالٛغيب الظر ػعٕ مدانيل الكخاء في الهي ٠والٗ٨ـ  ،وؤصزل في
ص
بالشىعة الؼعاٖيت التي ؤخضثها يى البيذ  ،هظا
ؤعايحهم ػعاٖت مدانيل لم يٗغٞىها " ٤ان ًعضْ محاكُل الـخاء في اللُ ٝوالـخا ٓ .....لم ألاضن جىبذ الخيبا ٢وٓلمىا
ظضآت ال رج٠ا ٨واملىظ"( . )1والخمبا ٥ؤهم ما لٟذ هٓغ وص خامض مً هظه اإلاؼعوٖاث  ،ألهه الصخيء الىخيض الظر ٧ان في ظٗبت
يى البيذ لحٓت خًىعه .
و٢ض اهدكغث ػعاٖت الضزان في وص خامض لضعظت ؤجها ناعث مكغوبا ؤؾاؾيا إ يٟاع ١ؤناب٘ الغظا " ٫وَـٔل ٤ل
واحس مج م ػُجاضة " ( . )2يلتهمها الؼيً لحٓت الًٛب "وأمؼ ٧العًٍ الؼُجاضة  ...وأدص ًىٜر ٛح ا بُّ٘ " ( . )3ووٗخاص
محجىب ٖلى قغائها مً ص٧ان ؾٗيض " زدل م جىب ز٤ان ػُٔس ووهٕ ٌٟٔت ه٠س ٓلى الٌاولت ٛأدصها ػُٔس في كمذ
واهع ٨مً الطٓ ٚلبت سجاًط بحاضي " (. )4
ويغي الباخض ؤن الترابٌاث الٔاةلُت اإلاا٦ضة إؾخمغاعيت الك٩ل ال٣بلي في مجخم٘ وص خامض واخضة مً ؤهم اإلآاهغ
الاظخماٖيت التي ط٦غها الُيب نالح في ٖاإلات الغواجي  .و٢ض خغم الُيب نالح ٖلى ٢غجها بىٓغه مخٗاليت مخجظعة بد٨م
ج٩ىيجها ل٩ل ما هى ط٧ىعي "مهما ً٥ىن الطاحل ضاحل واملطة مطة .وأهآ ٚبس اللمس( :والبذ بذ ٓمه ٓلى ٤ل حا )٨كمذ
الىاُطٛ ،اهه لم ًجس ما ًجابه به ٓلى ٣المهما مً الىاحُت الـ٦لُت ٓلى ألاٟل٥ٛ ،ىن بيذ الٔم البً الٔم جت لِؽ
بٔسها جت في ٓط ٚأهل البلس .ئهه ج٠لُس ٟسًم ٓىسهم  ،في ٟسم ٗطٍعة الحُاة هٜؼهآ ،عٍعة للب٠اء وح ّٜالىىْ"(. )5
وعٚم الدكاب٩اث الٗاثليت ال٣اثمت ٖلى ؤؾـ ٢بليت في اإلاجخم٘ الؿىصاوي  ،بإ بن الُيب نالح حٗمض بل٣اء الًىء
عانضا ٞئاث وججمٗاث إ حك٩ل ال٣غابت ٞحها ٖىهغا ياما وظامٗا .ومً هظه الٟئاث أصحاب الٔاهاث  ،الظيً اهمخى
حؿلؿلهم الٗاثلي واهدؿبىا لٗاهاتهم باٖخباعهما الٗىهغ الخٗغيٟي الىخيض الباقي لهم في وص خامض "ٌٔخ رهم أهل البلس مً
ً
الـىاش ،مثل مىس ى ألآطج  ،وهجُب الصي ولس مـىها ،لِؽ له ؿٜت ٓلُا ،حىبه ألاٌؼط مـلى.)6("٨
ًا
ومً هظه الٟئاث ؤيًا ط٦غ الُيب نالح ٞئت (الخسم) وهً الجىاعر الالجي مل ً٨خغيتهً مً ؤؾغ الغ ١ول٨جهً
ً
ع ًًٞالاؾخ٣غاع والاهضماط م٘ ؤهالي وص خامضٞ ،سغظً بلى خاٞت البلض ،في الصحغاء ليٗيل خياة الخمغص " ً٣ض٠ُٟا أٌٓى
حطٍخه  ،بٔوهً هاحطن مً البلس وجعوحً بُٔسا ًٓ مىًً ضٟهً  .وبٔوهً جعوحً الط ١ُٟاملٔخ٠حن في البلس وٓـً
حُاة ٣طٍمت ،بُج ً وبحن ػازت ً الؼاب٠حن وز وجىاكل وبٔوهً لم حؼت ىي ً حُاة الاػخ٠طاضٛ ،ب٠حن ٓلى حاٛت الحُاة في
البلس  ،محٌا لٌالب الهىي واللصة .والح ١أن مجخمٕ الجىاضي هصا ٤ان ؿِئا ٗطٍبا ُٛ ،ه ضوح امل٘امطة والخمطز والخطوج
ٓلى املألى . )7("ٚومشلما اٖخبر ؤهالي وص خمض ؤ حاب الٗاهاث قىاطا زاعظحن ًٖ صاثغتهم  ،اٖخبروا ؤيًا مجخم٘ الىاخت قاطا
قاطا وزاعظا  ،ولظلٞ ٪هم يؿخىظبىن الُغص والٗيل زاعط البلض بإ٦ملها "ها ٞب ا أهل البلس ٛأحطٟىها ل٥ج ا ٓازث ئلى
( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 143
( )2الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 90
( )3ادلصدر السابق  :ص . 86
( )4ادلصدر السابق  :ص . 81
( )5الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 69 ، 68
( )6ادلصدر السابق  :ص . 26
( )7ادلصدر السابق  :ص . 54 ، 53

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

67

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

الحُاة مثل هباث الحلٜا .ال ًمىث وًطزوا ػ٦ا ا وٓصبىهم بـتى الؼبل ل٥ج م لم ًلبثىا أن ججمٔىا مً حسًس ٤الصباب
الصي ًحٍ ٓلى ب٠طة مُخت"(. )1
والحل ٝواخض مً اإلآاهغ الاظخماٖيت في اإلاجخم٘ الؿىصاوي  ،وله نيٛخان إ يسغط ٖجهما ٞ ،ةما ي٣ؿم الحال٠
مؿخسضما نيٛت ( ّال
ٖلى الحغام) ؤو بهيٛت (ٖلى اليمحن ـ ٖلى الُال . )١وهي مً الهي ٜالضالت ٖلى ؤن الحال ٠عظل طو قإن ٞهى
مً اإلاتزوظحن الظيً يجب ٖلى اإلا٣ؿىم ٖليه ؤن يبر ٢ؿمه  ،ختى جٓل خياجه ألاؾغيت مؿخ٣غة  .وحؿخسضم هظه الهي ٜللخإ٦يض
ٖلى حت ال٣ى" ٫وححن أكبحذ بني آزم حلٜخ ٧بالٌالً ٞا زوب أكبح لح ا مٔنى"(. )2
واملٔخ٠ساث السًيُت مً ؤهم ألاقياء التي يمجها الُيب نالح في ٖاإلاه الغواجي ،عانضا مً زاللها ؾغيان اإلاٗخ٣ض
الضيجي في هٟىؽ ؤهل الؿىصان  ،الظيً جخجاطبهم الُٟغة الى٣يت لئليمان باإلؾالم "هل أهذ مؼلم أو هلطاوي أو ي ىزي؟ أًطٞ
ً
ً
م٥ٜطا ٤األولى  ،وبٔس مطة ٟا٤ :٨ان ٓىسي زًً  ،البس .ال أٓلم ػأله ٓبس الخال ١وز حمس بعٓل و٤ان زاةما أػطٓىا ئلى
ال٘وب "ًا بني آزم .هل في ئوؼان ما ٓىسه زًً؟ حاًع ج٥ىن ٓابس هاض أو ٓابس ب٠ط أو ٓابس ضماز؟ ٛهمىا "(.)3
وؤلاؾالم هى الضيً الىخيض في مجخم٘ وص خامض  ،وختى بن ٧اهذ هىا ٥ؤصيان ؤزغيٞ ،ةن الغاور ٢ض ؾ٨ذ ًٖ ط٦غها
م٨خٟيا باإلؾالم صيىا وخيضا وواخضا  .وٖلى ؤيت خا ٫جٓل نيٛت الاؾخٟهام ؤلاه٩اعر ًٖ خ٣ي٣ت وظىص بوؿان بال صيً صليال ٖلى
بيمان اإلاجخم٘ الؿىصاوي بىظىص بله لهظا ال٩ىن .وجض ٫خاصزت صزى ٫يى البيذ في ؤلاؾالم ٖلى ؾماخت وحؿامذ ؤهل وص خامض
في حٗاملهم الضيجي"حُىا بٔس زا ٢ملىهىْ السًًٓ ،مي محمىز ٟا ٨له ًا هى البِذ .هحً هاغ مؼلمحن  .ل ً٥ما ٓىسها
حـسز في مىهىْ السًً ٤ل هٜؽ بما ٣ؼبذ  ،وهللا مذحر في ٓبازه  .ولى ٣ىا ؤلم ل ٧ملت لتر٣ىآ ٢لى ملخ .٧أما وأه ٧ال
حٔط ٚأهذ مً أي زًً ٛاًه ضأً ٧هسدل ٧مٔاها ملت إلاػالم ،هحً ه٥ؼب زىاب وأهذ جىجى مً ٗوب هللا  .وَؼهل ٓلُ٧
ًا
الخٔامل مٕ هاغ البلس ئشا حبِذ حؼخ٠ط مً هاحُت العواج واللهط"( .)4وبمٗاها في الخإ٦يض ٖلى صزى ٫يى البيذ لحٓحرة
ؤلاؾالم ٖ٣ب هُ٣ه بالكهاصجحن ٢ ،غع ؤهل وص خامض جُبيُٞ ٤غة ؤلاؾالم بسخان يى البيذ "ًا حمآت كلىا ٓلى الىبي .هحً
ٓاملحن احخٜا ٨مىلس ،مف هخأ٣س أو ٨الطاحل أٗل ٝوال مٌهط" ٣ـٜىا ٓلى هى البِذ ٛىحسهاه وٍا للخؼاضة ،أٗل.ٝ
لٛ ً٥طحىا بسدىله إلاػالم ما ه٠م ،وٓ٠سها الٔعم أن ؤمل له دخان باحخٜا٣ ٨بحر وًبل وظمط وٗىاء ومسًح"( .)5و٢ض
ًا
ّال
م ً٨ؤلاؾالم يى البيذ مً اإلاُالبت بالؼواط ،وهى وبن ٧ان مُلبا ٖاصيا بإ بهه وفي ْل مجخم٘ مدا ٔٞومخد ٟٔهدى الٛغباء
ّال
٢ىبل الُلب بالضهكت والاؾدى٩اع والهمذ ختى ط٦غهم الحاط مدمىص ؤن يى البيذ بضزىله ؤلاؾالم ناع واخضا مجهم
"الخىة واحسة مى اجىحن  ،والسًً واحس ما هى اجىحن ،ال ًىحس زًً للحُاة وزًً للمىث ،وكساٟه في الـ٘ل وفي العواج ال.
ً
هى البِذ أكبح ظٍىا ومخلىا ٓلى الخحر والـط في الحاضة والباضزة .وما زام ًلب ملاهطجىا ٓلى ػىت هللا وضػىله ٛأهال
ً
وػهال بُه"( . )6وؤهل وص خامض في ٖال٢تهم بالضيً ،يهىٟىن لٜطٍ٠حن:
( )1ادلصدر السابق  :ص . 54
( )2الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 97
( )3الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 117
( )4ادلصدر السابق  :ص . 125
( )5الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 126
( )6ادلصدر السابق  :ص . 130
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 1ـ الٜطٍ ١ألاو :٨وهى الٟغي ٤اإلاىداػ للضيً الغؾمي  ،ويمشله بمام اإلاسجض و٦باع الؿً اإلاىاْبىن ٖلى خًىع الهالة في
اإلاسجض وي٨خٟىن مً ؤمىالهم بهض٢ت الُٟغ وج٣ضيم ظلىص ألاياحي لل٣ٟغاء.
 2ـ الٜطٍ ١الثاوي :وهى الٟغي ٤اإلاىداػ للضيً الكٗبي  ،ويمشله ؤولياء هللا الهالحىن مً ؤمشا ٫الحىحن وبال ٫اإلااطن.
ول٩ل ٞغي ٤مىاٞؿىن يىانبىهه الٗضاء ؛ ٛالٜطٍ ١ألاو ٨يٗاصيه الٗهاة مً الكباب صون الٗكغيً ومٗهم الؼيً "لم
ًسدل املسجس في حُاجه"( . )1والٜطٍ ١الثاوي له مٗاعيىه ممً يى٨غون ال٨غاماث والىإيت  ،وٖالم الغوخاهياث  ،وؤقهغهم في
طل ٪ؤلامام ومحجىب .
ًا
وباجساط الُيب نالح مً الصدهياث طاث ال٨شاٞت الغمؼيت مدىعا في عواياجه  ،ظىدذ الٗضيض مً ألاخضار لال٢تراب مً
الُاب٘ اإلالحمي الظر يىدى بلى التهىيل والخٟسيم وؤلاج٩اء ٖلى الٗىالم الدياليت والٛيبيت  ،وهظا الجىىح ألاؾُىعر اإلاؿخمض مً
اإلاالخم ؤلاٚغي٣يت يٗض واخضا مً ؤؾـ الاعج٩اػ في بييت الغوايت الاوؿيابيت .
و٢ض صقً الُيب نالح في ٖاإلاه الغواجي هظا الديِ الٛيبي ،وهى ؤخض الديىٍ التي جضٖ ٫لى حٛلٛل الجاهب الغوخاوي في
اإلاجخم٘ الؿىصاوي  ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤الاؾخٗاهت بصدهياث صيييت طاث بٗض قٗبي  ،ولظلٗٞ ٪اإلاه الغواجي يخمحز" ب٣ضعة ٞاث٣ت
ٖلى مؼط الىا ٘٢بالدغاٞت وألاؾُىعة والح٩اياث الكٗبيت اإلاخضاولت  ...هدً في عواياجه وكٗغ و٦إهىا ؤمام ٖالم ٞغيض  ،وهى مؼيج
مً الغئي وألاخاؾيـ والى٢اج٘ وألاخضار والجال ٫والجما ٫والبؿاَت  .بهه يىٓغ بلى ألاخياء وألاقياء هٓغة مخٗم٣ت نىٞيت
ً
ً
ً
في ؤؾاؾها"( .)2وؤو ٫هظه الصدهياث هى الكيش الحىحن الظر ٧ان "ضحال كالحا مىٌٔ٠ا للٔبازة ُ٠ً .م في البلس ػخت أؿهط
ً
في كالة وكىم زم ًحمل ئبطٍ٠ه وملالجه وٍوطب ملٔسا في الصحطاء  ،وَُ٘ب ػخت أؿهط زم ٌٔىز وال ًسضي أحس أًً
ً
شهب ول ً٥الىاغ ًدى٠لىن ٟللا ٗطٍبت ٓىه"( .)3ومٗٓم ؤهالي وص خامض يكٗغون بىٟـ الكٗىع الظر يكٗغ به محجىب
هدى هاإء اليؿا" ٥وأحؽ م جىب بذٜت دُٜت في ٟلبه٤ .ان ُٛه ضهبت زُٛىت مً أهل السًً ،داكت اليؼا ٢مج م أمثا٨
الحىحن٤ .ان ي اب م وٍبخٔس ًٓ ًطٍ٠هم .وال ًخٔامل مٔهم .و٤ان ًحاشض هبىءات م وٍحؽ بالطٗم مً ٓسم اهخمامه الِاهطي
ً
ً
ً
بأن لها أزطا ٗاموا  ( .هبىءاث هإالء اليؼا ٢ال جصهب هسضا "( .)4و٢ض ٧ان لىظىص الحىحن ٦بحر ألازغ ٖلى شدهياث الغوايت
ٞىبىءاجه وصٖىاجه ؤزمغث هديجتها بؿغٖت قضيضة "بٔس شل ٧جىلذ الخىاض ٞمعجعة جلى معجعة ،بـ٦ل ًأدص باللب لم جط
ً
ً ً
البلس في حُات ا ٓاما ضدُا مباض٤ا مثل ٓام الحىحن ٣ما أدصوا ٌؼمىهه"(.)5
بن جإ٦يض الغاور ٖلى خضور اإلاتجؼاث اإلااصيت اإلادؿىؾت  ،ؾىاء للصدهياث ؤو للبلض بٗامت يضٖ ٫لى جىٚل الخ٨ٟحر
الٛيبي في اإلاجخم٘ الغيٟي  ،وهى الخ٨ٟحر الظر يغبِ بحن اإلاخٛحراث الؿياؾيت والا٢خهاصيت  ،بل والٟغصيت وبحن ال٨غاماث
الهىٞيت لىلى هللا اإلا٣ضؽ .ويا٦ض هظا الخىٚل للخ٨ٟحر الدغافي ٖلى عٚبت باَىيت مً اإلاال ٠الًمجي لغًٞها وَغصها وبػاختها ،
مً زال ٫جهىيغها وعنضها  ،وبٞؿاح اإلاجا ٫ؤمامها للٓهىع والخجلي  .وٍم ً٥ج٠ؼُم هصه املعجعاث ئلى :

( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 102
( )2د  /سيد حامد انساج  :بانوراما الرواية العربية ـ مرجع سابق ـ ص . 341
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 25
( )4ادلصدر السابق  :ص . 49
( )5ادلصدر السابق  :ص . 61
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1ـ معجعاث ٓامت :وجخمشل في الخٛيحراث الا٢خهاصيت التي ؤإلاذ بىص خامض ٖ٣ب مىجه ،ومجها ؾماح الح٩ىمت لؤلهالي بؼعاٖت
ًا
ال ، ًُ٣وبىاء مٗؿ٨غ للجيل ٖلى ؤَغا ٝالبلض؛ باإلياٞت لبىاء مؿدكٟى ومضعؾت زاهىيت وؤزغي ػعاٖيت  ،وؤزحرا ال٣يام
بمكغوٕ ػعاعي يٗخمض ما٦يىاث اإلاياه وؾيلت للغر .
2ـ معجعاث داكت :وجخمشل في خالت الخٛيحر الظر لح ٤بصدهياث ما ٧ان لها ؤن جخٛحر ؛ ٞمً طل ٪الخٛحر الجظعر في شدهيت
ّال
ؾي ٠الضيً  ،الظر جدى ٫بحن ٖكيت وضحاها مً ؾ٨حر م٣امغ  ،ػيغ وؿاء  ،لغظل نالح إ يٟاع ١اإلاسجض  ،ووؿعى ل٩ل ٗٞل
زحر "وبِىما البلس بأزطها جطج مً شل ٧البالء الصي اػمه ػُ ٝالسًً ئشا به ٛجأة بٔس حازر الحىحن ًخُ٘حر ٣أهه ولس مً
ًا
حسًس"( . )1ومً طل ٪ؤيًا ػواط الؼيً الهبيل الٛكيم ـ ٖلى خض ون ٠آمىت ـ مً وٗمت بيذ الحاط ببغاهيم وطل ٪جىٟيظا ألوامغ
الحىحن في عئيت مىاميت لىٗمت "ؤمت ضأث الحىحن في مىامها ٠ٛا ٨لها ٓطس ى الصًً اللي حٔطغ العًٍ ما جىسم"(. )2
3ـ معجعاث ًبُُٔت :وإ ؾبب مىُ٣ي يضٖى لحضوثها ؤو لخٟؿحرها ؾىي ؤجها خضزذ في ٖام الحىحن اإلابرو٣" ٥الم ٧صحُح
ً
حىاب الىاُط ٔٛ .ال اليؼىان ال٠ىًٔ مً الىالزة ولسن .الب٠ط وال٘ىم حابذ الاجىحن والخالجت .وواكل حاج ٓلى حٔساز
املعجعاث التي حسزذ شل ٧الٔام( :جمط الىذُل ٣خحر ال مً ٗلُىا مً الـىالاث اليـُلت ٛح ا .الخلج هع .٨زا ٣الم! الخلج ًجز٨
مً الؼما في بلس الصحطاء ظي زي"(. )3
و٢ض اؾخسضم الغاور وػُلخحن لضخٌ هظا الخ٨ٟحر وعًٞه ؛ ٞهى ؤوإ ٢ض ؤٞسح اإلاجا ٫له ليدضصه ويديِ به  ،بل
وليجٗل مً بٞغاص مؿاخت وع٢يت ٦بحرة له وؾيلت لخ٣ىيًه وهً٣ه.
وزاهُا ؤهه ظٗل مىه وؾيلت للدؿليت ليـ بإ  ،ولظل ٪ظٗل نىث الٗ٣ل ـ وبن بضا ـ زاٞخا يٗلً بىيىح ؤؾبابا مىُ٣يت
إلاٗٓم هظه الحىاصر ؛ ٞؿي ٠الضيً ّال
حٛحر ألهه "وكل الؼٜاهت حسها و٤ان البس أن ًخ٘حر في ًىم مً ألاًام"( . )4ووٗمت ٢بلذ
الؼواط مً الؼيً إلاا "ٛح ا مً ٓىاز واػخ٠ال ٨في الطأي  ،ضبما بىاظْ الـ٠ٜت ٓلى العًٍ أو جحذ جأزحر الُ٠ام بخطحُت وهى
أمط ميسجم مٕ ًبُٔت ا"( .)5ولم يخٗمض الغاور بُٖاء جٟؿحراث مىُ٣يت ل٩ل الٛغاثب  ،وطل ٪ختى يُٗي مؿاخت لل٣اعت ألن
يٗمل ٨ٞغه الصدصخي وٖلمه لحرص ٖمليا ٖلى هظه الدغاٞاث التي يخمجى الُيب نالح اظخشاثها مً بلضه.
ويغي الباخض ؤن شدهيت بال ٫اإلااطن مً ؤهم الصدهياث التي اؾخسضمها الُيب نالح في ٖاإلاه الغواجي لخجؿيض
الجاهب الٛيبي  ،وببغاػ البٗض الغوخاوي في مجخم٘ وص خامض "ش٣طوا أن أوٓ ٨هسه بملاحبت الـُر هلط هللا وز حبِب ٤ان
ً
وهى ٛتى ًاٛ ٕٛى ٞالخامؼت ٓـطة وزون الٔـطًٍ ،ضبما ٤ان ًوطب بُٔسا في الخالء ًخٜىذ وٍخٔبس ،هللا وحسه ٌٔلم ،ألهه
٤ان ٗحر واضح في البلس٣ ،أهه لِؽ مىحىزا ٛح ا باملطة"(. )6

( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 58
( )2ادلصدر السابق  :ص . 92
( )3ادلصدر السابق  :ص . 67
( )4الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 60
( )5ادلصدر السابق  :ص . 92
( )6الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 58
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والصدهياث الهىٞيت في ٖالم الُيب نالح حٗيل في ٖؼلت بٗيضا ًٖ الىاؽ .حٗبض هللا في الدالء ،وإ جهاخب بإ
ألاج٣ياء ٞالحىحن "ًجخمٕ بط٠ٛت مً ألاولُاء الؼاةححن الصًً ًوطبىن في ألاضن ًخٔبسون"( .)1وبال ٫يلبى هضاء ُ٢به ومغيضه
الكيش ههغ هللا "أهذ الٌ٠ب أهذ  .أهذ كاحب العمان وأها ٓبس ٢ومملى .)2("٧٣وبال٧ ٫الحىحن في الٓهىع والدٟاء  ،ولً٨
بطا ٧ان الحىحن يٓهغ ويسخٟي ٖلى مضاع الٗامٞ ،ةن بالإ ْهغ ٞجإة وازخٟى ٞجإة "ومً عجب أهه ؿب ٣أهه هعٛ ٨جأة مً
الؼماء  ،أو اوـ٠ذ ٓىه ألاضن  ،أو أهه ًلٕ مً الىُل  ،شخلا ٤امل الهُئت والخ٥ىًٍ ٛ ،ال ئوؼان مً أهل البلس ًص٣طه
ًٜال وال أحس ٌٔلم مً ضباه  ،وال أحس ً٠ى ٨ل ٧ضأًذ بالال أو ػمٔذ بالال ئلى أن ُهط ٛجأة وهى ٛتى ًا.)3("ٕٛ
وٖمىما ٞةن الُيب نالح اٖخمض ٖلى ببغاػ الجاهب الغوحي في وص خامض  ،مً زال ٫جهىيغه لصدهياث نىٞيت ،
حٗيل ظىبا بلى ظىب م٘ الصدهياث الٗاصيت  .ولم ي ً٨الُيب نالح في طل ٪مبالٛا ؤو ٞاعيا لىظىص هظه الصدهياث ٖلى
مجخمٗها ٞ ،هي شدهياث مً بٞغاػ البيئت والىا ٘٢الؿىصاوي الظر حؿدكغر بحن َب٣اجه ؤ٩ٞاع زغاٞيت  ،ومٗاع ٝصيييت
ّال
قٗبيت .و٢ض ٚظي وظىص هظه الصدهياث ـ جاعيسيا ـ ؤن ال٨شحر مً الٟغ ١الهىٞيت ٢ض اجسظث مً الؿىصان مىُل٣ا ليكغ
ؤلاؾالم والضٖىة بليه في مجاهل ؤٞغي٣يا.
 2ـ إلاًاض الؼُاس ي
ًا
لم يخٗغى الُيب نالح في عواياجه ٦شحرا للىا ٘٢الؿياسخي  ،بل ولم ج ً٨الؿياؾت حك٩ل في ؤٖماله زلٟيت مغظٗيت
مشل الدلٟيت الاظخماٖيت التي خغم ٖلى جهىيغها مً ؤ٦ثر مً ػاويت .ول٨ىىا لم وٗضم بٌٗ ؤلاقاعاث التي يم ً٨مً زاللها
اؾخ٨كا ٝعئيخه الؿياؾيت.
يى٣ل الُيب نالح ٖلى لؿان الغاور هٓغة ؤهالي وص خامض للح٩ىمت ،التي هي في اٖخ٣اصهم مشل (الحماع الحغون) ،
والحماع الحغون في الخٗبحراث الكٗبيت  ،هى الحماع الظر إ يؿحر و٣ٞا لهىي ناخبهٞ ،هى يٟٗل ما يدلى له و٢خما يغيض
"وصحُح أًوا أن الح٥ىمت  ،هصا املذلى ٞالصي ٌـ ىهه في هىازضهم بالحماض الحطون ٟطضث ل٘حر ما ػبب ُاهط اًوا أن
جبنى في بلست م – زون ػاةط بلسان الجعء الـمالي مً الٌ٠ط ،وهم ٟىما ال حى ٨لهم وال ًى ،٨وال هٜىش وال كىث ًخحسر
باػمهم في محاٛل الح٦ام – ٟطضث الح٥ىمت أن جبنى في بلسهم زٔٛت واحسة ،مؼدـٜى ٣بحرا"(.)4
اإلا ُ٘٣الؿاب ٤يىضح ؤن ٖال٢ت ؤهالي وص خامض ـ وهم في طل ٪مشل ٧ل ؤهالي الؿىصان ـ بالح٩ىمت ٖال٢ت مُ٣ىٖت البخت
 ،ألجهم إ يجضون مً يمشلهم بغإلااهيا لحر ٘ٞمُالبهم ويُالب بد٣ى٢هم ،ولظل ٪جإحى ٢غاع الح٩ىمت مً َغ ٝواخض  ،بط ليـ
للكٗب الح ٤في الازخياع ؤو الاٖتراى .ولظل ٪اؾخ٣ا ٫مديميض ـ ؤو ؤخيل للخ٣اٖض ـ ألن الهغإ بحن الضيً والضولت صاثما ما يٟغػ
ًا
خ٩ىماث حؿحر في ؾياؾتها َب٣ا للهىي  ،و٢ض هخج ًٖ طل ٪ـ في خالت جضٖى للطح ٪والٟؼٕ ـ ؤن ٖاوى الؿىصان مً حٗا٢ب
ًا
لح٩ىماث مضهيت  ،وه٨ظا صواليٞ ،٪ما بحن الضولت والضيً يدكغطم الؿىصان "أحالىوي ٓلى الخ٠آس ألهني
خ٩ىماث صيييت زلٟا
ٍر
ال أكلى الٜجط في الجامٕ  ،ػُ٠ى ٨وز الطواس ي (هل هصا حس وال هعاض) ؟ ػُ٠ى ٨محُمُس (ٓىسها ن في الخطًىم ح٥ىمت

( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 25
( )2الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 61 ، 60
( )3الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 57
( )4الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 62
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مخسًىت ،ضةِؽ الىظضاء ًللى الٜجط حاهطا في الجامٕ ٤ل ًىم وئشا ٣ىذ ال جللى أو ٣ىذ جللى وحس ٢في زاض،٢
ٛؼُت مىه ٧بٔسم الحماغ للح٥ىمت .ئن جحا ٨للمٔاؾ ٣طم مج م).
ًسهف وز الطواس ي وٍ٠ى( ٨أما عجاًب).
وػُ٠ى ٨له محُمُس (بٔس ٓام أو ٓامحن أو دمؼت ػخجُئىا ح٥ىمت مذخلٜت .لٔلها ٗحر مخسًىت .وٟس ج٥ىن ملحسة .ئشا
٣ىذ جللى في زاض ٢أو في الجامٕ ٛا م ػُحُلىه ٧للخ٠آس )
ػِؼأ ٨وز الطواس ي بسهـت ُِٓمت (بأي ت مت)؟ وػحرز ٓلُه محُمُس ٟاةال (بت مت الخىاًإ مٕ الح٥ىمت الؼاب٠ت)"(.)1
يا٦ض خىاع ومديميض ؤن لٗبت الؿياؾت في الؿىصان ٢ض حٗضث ٧ل ألاَغا ٝالؿياؾيت  ،وؤنبذ ألامغ ٞحها هظعا ؾازغا "ٟا٨
الٌاهط ( :ح٦اًت وظٍط هُىت العمً زا أًا مً ٤ان ممً ً٥ب٠ى وظٍط .حملت ألاًمان الٌطٍٜى وز ب٥طي ئشا ما ب٠ى وظٍط ،ما
أب٠ى أها وز أبىي).
وٟا ٨محُمُس( :مً وًٍ ًجُبىا له وظاضة ؟ البلس ما ٛول ٛح ا حيؽ وظاضة.
وٟا ٨الٌاهط:
(ما بُ٘لبى حُلهٌٔ .ملىه وظٍط الجمُٔاث الخحرًت أو وظٍط ألاحصداهاث أو وظٍط الىابىضاث .أي ش يء مً حيؽ الل٘اوٍم
البيؼمٕ بح ا"(.)2
ًا
ًا
ًا
ل٣ض ؤنبذ ألامغ مؿدباخا ل٩ل مً هب وصب  ،ولظلٞ ٪ليـ ٚغيبا ؤن حؿم٘ بحن ٖكيت وضحاها ؤن ٞالها ؤو ٞالها ٢ض
ًا
ًا
ؤخضر اه٣البا  ،وؤنبذ عثيؿا لضولت بحجم الؿىصان.
بن الُغاٞت ال٣اثمت في الحىاع جضٖى للب٩اء إ للضهكت  ،ألن ما ي٣ىله الُاهغ هى ٖيىه ما يدضر ٖياها بياها "وٟا٨
الٌاهط (أهذ جٜخ٥ط الح٦اًت بالٜ٥اءة ؟ املىهىْ ٤له أوهٌه في أوهٌه .املهم جب٠ى ٛلُح لؼان وٟلُل ئحؼان .بؽ ٣تر مً
ًحُا ؤَِف .ؿى ٚالحعب ال٠ىي ازدل ُٛه .ش ى دٌب وش ى ٓىاظٍم وش ى بطاًُل .ؿىٍخحن جل٠ى هٜؼ ٧بُ٠ذ هاًب فى
ال رملان .بٔس زا ٢أضٟس ٜٟىٟ .ا ٨له محُمُس:
(وئشا ٤ان بٔس ما زدلذ ال رملان ما ٓملى ٢وظٍط؟ حٔمل ؿىى؟
ٟا ٨وز الطواس ى:
(ئشا ما ٓملىوى وظٍط حملت ألاًمان آمل ٓلح م اه٠الب)
ٟا ٨م جىب:
"وبٔسًً؟"

( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 48 ، 47
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 89
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ٟا ٨الٌاهط:
"وبٔسًً ٣مان ؿىى؟ ما دالق .أضٟس ٜٟى .أي حاحت ٓاوظها أهطب الجطغ .أزدل ًاٛالن وامطً ٞا ٓالنٛ .الن ُٓ ،يخ٧
ح٥مساضٛ .الن ػىٍخ ٧باؿمٜدفٛ .الن ح٦اًخ ٧باًِه مٔاي ،زدلخ ٧السجًٛ .الن ما جىضٍنى دل٠خٛ .٧الن حباب٧
ٓـطه .وٟخحن امط ٞبالٔطبُت الـٜطلُذ وػٍ البلس الىاغ ت خٌِٔ ،ٝف الٌاهط وز الطواس يً .حُا الٌاهط وز الطواس ي.
دالق بُ٠ذ حا٣م ٓام"( .)1ل٣ض ؤوظؼ الُيب نالح ٞإوفى ،ألهه لم يٗض مً اإلاؿخديل ؤن يخدى ٫وص الغواسخي باه٣الب
ؤ٦غوباحى لحا٦م ٖام  ،يًٖ ِٛلى الؼع ّال
ليٗحن هظا  ،ووٗؼ ٫هظا  ،ووسجً هظاٞ .الؿياؾت ؤنبدذ جد٨مها الٗهبيت ال٣بليت ،
ب٩ل ما ٞحها مً دب و٦غم وهٟا ، ١وخيض إ م٩ان للٟ٨اءة ٖلى ؤلاَال. ١
زالثا  :الٜواء الاوؼُابي في ضواًاث الٌُب كالح
ًا
ًٞاء ظٛغاٞيا جخدغٞ ٥يه الصدهياث وجديا ٞيه ألاخضار  .و٢ض خاو ٫الُيب
ظٗل الُيب نالح مً ٢غيت وص خامض
نالح بكتى الُغ ١الٟىيت ؤن يجٗل مً هظا الًٟاء واٗ٢ا خيا  ،مهىعا ومكاهضا في لىخاث ٢ههيت .والًٟاء الجٛغافي لىص
خامض يخدضص بمشيىلىظيا م٩اهيت جخدضص مٗاإلاها ألاؾاؾيت بٗالماث م٩اهيت إ يبرح ال٣اعت ؤن يكاهضها ؤيىما خل ؤو اعجدل .
وهظه الٗالماث خلذ بضيال وٖىيا ًٖ اإلا٣اَ٘ الىنٟيت التي ججاوػها الُيب نالح .لهالح هظه الٗالماث التي وعصث
ؤيًا مًمىت بضازل اإلاكهض الغواجي  ،ولظل ٪إ يؿخُي٘ ٢اعت عواياث الُيب نالح ؤن يخجاوػ نٟداث ؤو ؾُىع مً بخضي
عواياجه  ،ألجها ج٨خٟي بالىنٖ ٠لى خؿاب الؿغص  ،بط بن الؿغص خايغ في الىن ٠خًىع الىن ٠في الؿغص طاجه .ومً أهم
هصه الٔالماث امل٦اهُت
 1ـ الؼى :ٞوجهله خيىما ججخاػ صعبا ٦بحرا ياصي بليه "٤ان ٟس احخاظ السضب ال٥بحر املإزي ئلى الؼى .)2("ٞيٟض ٖليه الىاْغ
ليكغب ٢هىجه  ،ويخٗغ ٝؤزباع البلض .به ص٧ان الكيش ٖلى .وهى اإلا٩ان ألاؾاسخي لؿٗيض ٖكا البياجاث  ،الظر ظم٘ مً زال٫
ب٣اثه ٞيه ؤمىالا َاثلت .يظهب بليه ؾٗيض بدماعه (ال٩ىعجاوي)  ،في خحن يضزله ؤوإص ب٨غي بؿياعتهم التي ؤخضزذ هىٖا مً
الطجيج والخٛيحر"أوالز ب٥طي مً ًىم ما حابىا ٓطبُت م مسخىا ٓلُىا زدى ٨الؼى٤ . ٞل ز٠ُٟت وزاهُت جىث جىث ٓ ،ملىا
لىا كساْ"(. )3
2ـ البئر :وهى ي ٘٣في مىخه ٠وص خامض ٨ٞ ،إهه مدىعها ومغج٨ؼها ،جغصه اليؿاء لخمؤل الجغاع ٢اٞلت بها ٖلى البيىث "٤ان العًٍ
ٓلى البئر في وػٍ البلس ًمأل أوُٓت اليؼاء باملاء"(. )4
 -3الٌطٍ :١وهى الدِ الىانل بحن وص خامض واإلاضيىت  .ي ٘٣زل٦ ٠شبان الغمل ،زاعط البلضة "وأحُاها ٌؼٌٕ الىىض ٛجأة مً
وضاء ٣ثبان الطمل ححن حٔىز الؼُاضاث آجُت مً امسضمان"(. )5

( )1ادلصدر السابق  :ص . 91 ، 90
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 15
( )3الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 29
( )4الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 9
( )5ادلصدر السابق  :ص . 41
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 -4الؼاُٟت :وهى ٖالمت م٩اهيت باعػة في وص خامض  ،وهى مً ألاهميت بديض ؤن جدضيض الاججاهاث في وص خامض ّاليىهب ٖلحها ،ولظل٪
ٞالصدهياث ٚالبا ما جظ٦غ ؤجها ٧اهذ بجىاع الؿا٢يت  ،ؤو هاخيت الؿا٢يت  ،ؤو في اججاه الؿا٢يت.
والؿا٢يت جلٗب صوعا ؤؾاؾيا في مجخم٘ عيٟي ٦مجخم٘ وص خامضٞ ،هي التي جغ ٘ٞاإلاياه لدؿ٣ى ألاعى اإلاغجٟٗت "٤ان وحسه
ٓلى الؼاُٟت ٌؼحر وضاء زىضه الىحُس الاٟى ٞزم ًجطي لُحبؽ املاء ًٓ حىن امخالء وٍٜخح مجطاه في حىن ٛاضٖ"(. )1
وبطا ٧اهذ الؿا٢يت جمشل الىظه ال٣ضيم للغر ٞ ،ةن ما٦يىاث ع ٘ٞاإلاياه الجضيضة التي وٞغتها الح٩ىمت ٢ض ُٚذ ٦ ،ما
ّال
ُٚذ ال٨شحر مً وؾاثل الخ٨ىىلىظيا الحضيشت ٖلى الىؾاثل ال٣ضيمت  ،بل وظٗلتها في صاثغة اليؿيان ٖ ،الماث ٖلى ٖهض ولى
وٞاث "كىث ٗىاء في معٍاْ ....هىء ػُاضة ً٠ترب وٍخطح ؤَلى وٍٜىث ،م٥ىاث املاء ٓلى الـاًئ"(ٞ . )2ها هى نىث
الًٟاصٕ يخىاعي في الليل لحؿاب نىث اإلاظيإ  .وها هى الؿياعاث التي ٧اهذ حؿحر مسخبئت زل٦ ٠شبان الغما ، ٫ؤنبدذ
جمغ ١بإنىاتها وؤيىائها في ٧اٞت الاججاهاث .وها هي ما٦يىاث اإلاياه جضوع عاٗٞت "٣مُاث ال ج٠ىي ٓلح ا ٓـطاث مً ػىاٟح م
في ٓـطاث ألاًام  ،وئشا باألضن ٓلى احؼآها مً هٜت الىُل ئلى ًط ٚالصحطاء ٌ٘مطها املاء  ،بٔوها أضان لم جط املاء
مىص أٟسم الؼىحن"(.)3
 5ـ شجطة الؼُا :٨وهى مً الٗالماث الباعػة في وص خامض ٖ .ىضها ٧ان يجخم٘ ألاَٟا٣ٖ ٫ب زغوظهم مً ال٨خاب "هجخمٕ بٔس
السضغ جحذ شجطة الؼُا ٨ال٥بحرة املىحىزة ئلى ًىمىا هصا"( . )4وهى مً ألاهميت بديض بن ٖىضها اظخم٘ ؤوإص ب٨غي  ،ومً
جابٗهم لٗؼٖ ٫هابت محجىب ًٖ عثاؾت اللجان الخىٟيظيت في البلض "جحذ الؼُالت ال٥بحرة  ،وػٍ البلس  ،هم الج اض ،
م جىب ا عم"( .)5والصجغة في اإلاجخم٘ الؼعاعي لها ؤهميت ٦بحرة ؛ ٞهي مً الٗالماث اإلا٩اهيت التي جدضص الاججاهاث٦ ،ما ؤن
زمغها له ٞىاثض ظليلت في مجخم٘ مٟ٣غ ٦ ،مجخم٘ وص خامض .وهى جلٗب ب٨شاٞت ٞغوٖها  ،وٚؼاعة ؤوعا٢ها الىْيٟت ألا٦بر في
م٣اومت ٢ئ الهي ٠الحاعٓ" ١ىس مىٌٔ ٝالسضب حصاء الجسو ٨ال٥بحر ٤اهذ حـمح شجطة حطاظ ضخمت مٔطؿت"(. )6
ويب٣ى الىسل ٖالمت م٩اهيت ؤنلها زابذ وٞغٖها في الؿماء .ي ٠٣قاهضا ٖلى ٧ل مخٛحراث وص خامض ٖلى مضي الؿىحن "ضأي
الىذلت ٓىس ج٠إً السضوب"(. )7
ّ
٦خاب ال٣غيت اإلا٩ان الىخيض لخٗليم ألاَٟا٢ ٫بل ؤن حٗغ ٝاإلاضاعؽ َغي٣ها لىص خامض .في ّال
٣خاب ال٠طٍتْ :ل ّال
٦خاب الحاط ؾٗض
6ـ
حٗلم ٧ل ألاَٟا ٫خ ٟٔال٣غآن وال٨خابت ٦ك٩ل وخيض للخٗليم ٢بل ؤن جخىلى اإلاضاعؽ الابخضاثيت والشاهىيت مهمت ٖملها .في
ال٨خاب هبٛذ وٗمت بيذ الحاط ببغاهيم  ،وٞاَمت بيذ ظبر الضاع  ،لضعظت ؤجها البيذ الىخيضة التي ؤجمذ خ ٟٔال٣غآن "أُج ا
البيذ الىحُسة مً ٟبلى ئلى بحطي الحاِٛت ال٠طآن ٟ ،طأث مٕ ألاوالز في دلىة حاج ػٔس"( .)8و٦ظل ٪هبٛذ مغيم ؤزذ
( )1الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 111
( )2ادلصدر السابق  :ص . 15
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 63
( )4الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 41
( )5ادلصدر السابق  :ص . 54
( )6الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 13
( )7ادلصدر السابق  :ص . 15
( )8الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 120
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محجىب  ،هٟـ هبىٞ ٙاَمت ٚ ،حر ؤجها جُلٗذ إلاؼيض مً الخٗليمٞ ،اخخالذ ٖلى طل ٪بالخسٟي في ػي ألاوإص .لخضزل اإلاضاعؽ
التي ٧اهذ خ٨غا ٖلى الهبيان "وملا زدلىا املسضػت ػٔسها أهىا هخٔلم أؿُاء ال جٜهمها وهطحٕ ٛى٠طأ لها الخاضٍر والج٘طاُٛا
والحؼاب  ،وُِ٘ها بصلٛ ، ٧أدصث جمالئىا وحؼخٌٜٔىا لىأدصها مٔىاٟ .لىا لها ( :املسضػت لألوالز .ما في بىاث في
املسضػت)"( . )1و٢ض حٛحر الخٗليم في وص خامض ٦شحرا  ،وزانت بٗض ما اٞخخدذ الح٩ىمت مضعؾت زاهىيت وؤزغي للؼعاٖت.
 7ـ املسجس :ؤيا ٧اهذ ٖال٢ت ؤهل وص خامض بةمام اإلاسجض  ،بإ بن ٖال٢تهم باإلاسجض هٟؿه إ جىٞ ، ُ٘٣هى ٖالمت ٖلى بيماجهم
الُٟغر  ،ولظلٞ ٪هى ي ٘٣في مىخه ٠ال٣غيت التي جلخ ٠خىله و٦إجها جُى ٝبه .و٢ض ٧ان اإلاسجض في ٖهضه ال٣ضيم "ٗطٛت
واحسه مً الٌحن محىي بؼىض مً ال٠ف"( . )2وإلاا جُىعث وص خامض ا٢خهاصيا واظخماٖيا ع٦ب اإلاسجض مىظه الخٛيحر ٖلى
يض يى البيذ "الجامٕ بىِىاه مً حسًس ووػٔىاه وٛطؿىاه بالسجاز والبؼاي هسًت مً هى البِذ"( .)3بن خالت الخ٣اَب
الخ٣اَب الحاصزت في اإلاسجض بحن ال٠سًم (الًي ٤ـ الًٗي ٠ـ اإلاىس ، )ٌٟوالجسًس (الىاؾ٘ ـ اإلاخحن ـ الٗالي ـ اإلاٟغوف) جض٫
صإلت واضحت ٖلى ٧ل خاإث الخ٣اَب والخٛيحر التي مغث بها وص خامض ٖلى مضاع الؿىحن  .وهظا ما ص ٘ٞالُيب نالح للٗىصة
والتر٦حز ٖلى ألام٨ىت اإلاغجبُت بالُٟىلت واليكإة  ،ألجها ؤم٨ىت الحىحن التي جخسٟى في ٢بى الظا٦غة  ،ولظل٣ٞ ٪ض ٣ٞضث هظه
ألاما ً٦ويىخها٣ٞ ،ضجه ألجها ؤما ً٦مإلىٞت ج ٘٣في مىُ٣ت وؾُى بحن الداعط ًٖ الظاث الٟؿيذ والضازل في الىٟـ
الًي ، ٤وبحن الضازل والداعط ي٩ىن الاه٣ؿام " ٞاإلا٩ان الظر هدبه يغ ٌٞؤن يب٣ى مىٛل٣ا بك٩ل صاثم بهه يخىػٕ ويبضو
و٦إهه يخجه بلى مسخل ٠ألاما ً٦صون نٗىبت  ،ويخدغ ٥هدى ؤػمىت ؤزغي وٖلى مسخل ٠مؿخىياث الحلم والظا٦غة"(. )4
ول٣ض صزل الغاور اإلاسجض مً الضازل ليمغ ٖلى عصهاجه وهىاٞظه ومدغابه ومئظهخه  ،ليىضح مضي ؤهميخه اإلا٩اهيت مً هاخيت ،
ومضي اهخمام ؤهل وص خامض به مً هاخيت ؤزغي  ،ألهه ليـ  ِ٣ٞم٩اها إل٢امت الكٗاثغ  ،ب٣ضع ما هى م٩ان مىظىص ومخىاظض
في ال٣لىب وألاخضار التي جمغ بإهل ال٣غيت ؛ ٞهى خايغ و٢ذ ٖ٣ىص الؼواط  ،وو٢ذ حكيي٘ الجىاػاث  ،وو٢ذ ٖ٣ض اإلااجمغاث
والىضواث والاظخماٖاث ،بل هى م٩ان إؾخًاٞت الٛغباء واإلاغضخى "احوطها له ػطٍط في املسجس وٟمىا ٓلى جمطٍوه ؿهط
بٌىله"(. )5
هظا هى ؤلاَاع اإلا٩اوي الٗام لىص خامض ،ؤما ًٖ بيىث ومؿا ً٦ؤهل وص خامض ؤهٟؿهم ٣ٞ ،ض ؤوضح الغاور ؤجها مغث
بمطحلخحن ،مغخلت وص خامض ال٠سًمت  ،في م٣ابل وص خامض الجسًسة .
في املطحلت ال٠سًمت ٧ان ألاهالي يؿ٨ىىن بيىجا مً ال٣ل  ،و٧ان البيذ ٖباعة ًٖ ٚغٞت واخضة  ،وإلاا جُىعث ألاخىا٫
الا٢خهاصيت وػاصث اإلادانيل الؼعاٖيت بٟٗل الخىؾٗاث الح٩ىميت  ،اؾدبضلذ بيىث ال٣ل ببيىث الُحن "بىِىا بُىث
الجلىق بس ٨ال٠ف ا٤ ٨ان ٓىسه ٗطٛت ٓمل زالجت وا ٨ما ٓىسه حىؾ ٓمل حىؾ"( .)6ووٗض الخدى ٫مً بيىث ال٣ل لبيىث

( )1الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 75
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 116
( )3ادلصدر السابق  :ص . 143
( )4غاستون باشالر  :مجاليات ادلكان ـ ( ترمجة ) غالب ىلسا ـ ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بَتوت ـ ط 2ـ 1984ـ ص . 72
( )5الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 120
( )6ادلصدر السابق  :ص . 143
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لبيىث الُحن  ،ه٣له هىٖيت في َبيٗت اإلاباوى .ويغظ٘ الًٟل في هظه الى٣لت لًى البيذ الظر ؤوظض بىظىصه  ،ػعاٖاث ومدانيل
وججاعاث ما ٧ان ألهل وص خامض ؤن يخىنلىا بلحها.
وجب٣ى البيىث ٖالمت م٩اهيت ٞاع٢ت ٖلى الُب٣يت الٟانلت بحن ألاٚىياء وال٣ٟغاء؛ ٞبيىث ألاٚىياء ججاوػث مغخلت البىاء
بالُحن لخبجى بالُىب ألاخمغ "ػخسدل [أم العًٍ] شل ٧البِذ ال٥بحر املبنى مً الٌىب ألاحمط (ٛلِؽ ٤ل بُىث البلس مً
الٌىب ألاحمط)"( . )1بن جضزل الغاور بٗباعاجه الاٖتراييت  ،يض ٫صإلت واضحت ٖلى مضي جمحز بيذ الحاط ببغاهيم اإلابجى
بالُىب ألاخمغ  ،في خحن ؤن ؤٚلب بيىث ؤهل البلض مبييت بالُحن .وصاع الحاط ببغاهيم جخمحز باإحؿإ "زاض حاج ئبطاهُم ٓلى
ػٔت ا امخألث"( . )2وهى صاع بها ٖضة صواويً ،ؤخضها للغظا٦ ، ٫خل ٪التي ظلـ ٞحها ؤلامام "٤ان إلامام حالُا مٕ حمآت  ،في
زًىان حاج ئبطاهُم الصي ٌـطٓ ٚلى ٛىاء الساض"( .)3وؤزغي لليؿاء ٦خل ٪التي صزلها ؾي ٠الضيً ٖلى ؤمه  ،ومً مٗها مً
الحغيم "وملا وكل الىبأ ب٠سومه ئلى أمه في الجىاح دط مً البِذ و ى وػٍ الحطٍم"( .)4وفى الضيىان ؤظؼاء ٞؿيدت جدؿ٘
إؾخ٣با ٫الًيى٦ ، ٝما في ( بغهضة ) الضيىان التي يؿخ٣بل ٞحها ؤخمض بؾماٖيل مديميض .
ؤما بُىث ال٠ٜطاء ٞمٗٓمها ٞهي وبن ػاص احؿاٖها  ،و٦ثرث ؤخىاقها بإ بجها ما جؼا ٫مبييت بالُحن  ،وهى في ٧ل ألاخىا٫
ؤخؿً خاإ مً بيىث اإلاٗضمحن  ،مً ؤ حاب الٗاهاث  ،الظيً يخسظون مً بيىث ال٣ل وظغيض الىسل م٩اها يإوون بليه "وبنى
له [أي ملىس ى ألآطج] بِخا مً حطٍس الىذل"( .)5وهى وؤخؿً مً بيىث الدضم ال٣ابٗحن "في ًط ٚالصحطاء بُٔسا ًٓ الخي
ج٠بٕ بُىت ً امللىىٓت مً ال٠ف"( . )6و٧ل بيىث البلض جسهو م٩اها لُهي وَبش الُٗام فى (الخ٩ل) " الحطٍم فى الخ٦ل"(.)7
ويخم الُهي في ٢ضوع جى٢ض جدتها ألازكاب والحُب  ،الظر ي ٠٣الؼيً ّال
لي٨ؿغه بٟإؾه  .و٢ض عاظذ هظه الخجاعة م٘ ؾٗيض ٖكا
البياجاث الظر اقتهغ ببيٗه.
وفى ْل هظا الخجلي الىاضح للًٟاء الغيٟي اهمخى الًٟاء اإلاضيجى  ،بإ مً قظعاث ْ ،لذ مخأ٧لت لحؿاب الًٟاء
الغيٟي  ،الظر همى وجطدم  ،ليخدى ٫بُال وخيضا في الٗالم الغواجي للُيب نالح.
وحٗض بُىلت اإلا٩ان واخضة مً ؤهم ألاؾباب الضاٖيت لخبجى ٨ٞغة الاوؿياب الؿغصر في ؤٖما ٫الُيب نالح  ،ألن
اؾدب٣اء ًٞاء واخض  ،باٖخباعه الشابذ ،في م٣ابل شدهياث وؤخضار جلٗب صوع اإلاخٛحر  ،يجٗل البييت الاوؿيابيت مي٩اهؼم
ّال
يؿخضعى الحًىع والدؿائ .٫و٢ض اؾخضعى ًٞاء وص خامض اإلاضيىت ليدؿ٘ الًٟاء ؤمام ال٣اعت .وهى لم يسغط ًٖ ٧ىهه ًٞاء
اؾخضٖاء  ،إ ًٞاء خًىع وجىاظض ؛ ٞاإلاضيىت يخم اؾخضٖاءها باٖخباعها ًٞاء جخىاٞغ ٞيه زضماث يسلى مجها ًٞاء وص خامض.
يظهب بلحها الؼيً للٗالط والخضاوي مً الجغح الٗمي ٤الظر ؤخضزه ؾي ٠الضيً في وظهه "لبؼىوى هسوما هِا ... ٚالؼطٍط

( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 91
( )2ادلصدر السابق  :ص . 94
( )3ادلصدر السابق  :ص . 99
( )4ادلصدر السابق  :ص . 56
( )5ادلصدر السابق  :ص . 37
( )6ادلصدر السابق  :ص . 54
( )7ادلصدر السابق  :ص . 14
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ًطٟف .املالًاث بُى ظي الل ن .والبٌاًحن والبالي ًعل ١ال٥طاْ"( . )1ما يلٟذ الىٓغ في عئيت الؼيً هى خالت الىٓاٞت
الكضيضة في مؿدكٟى مغوي  ،التي ؤٖاصث هٓاٞتها الٓاهغيت للؼيً هيئت ظضيضة  ،مدذ ٖىه الهيئت ال٣ضيمت ال٣بيدت .بطا
ٞاإلاضيىت حؿخضعى الجما ٫في م٣ابل ال٣بذ الظر جطع ٞيه ومىه وص خامض.
ومشلما حؿخضعى اإلاضيىت الجماٞ ، ٫ةجها ؤيًا حؿخضعى الخٛيحرٞ ،لى لم يدًغ مٟدل الخٗاون مً مغوي ليكهض اظخمإ
ّال
الجمٗيت الخٗاوهيت  ،إلاا جم ً٨ؤوإص ب٨غي ومً هانغهم مً ٖؼ ٫محجىب وٖهابخه "واهخهى ألامط باؤ٠از الجمُٔت بطةاػت
باؿمٜدف الخٔاون الصي حاء دلُلا مً مطوي لصل ٧الُىم املـهىز"(. )2
وجٓل املسًىت في ؤٖما ٫الُيب نالح ًٞاء إؾخُ٣اب الىىاب ٜمً اإلاخٗلمحن في وص خامضٞ .ما ؤن يخم الصدو
حٗليمه ويهبذ طا قإن في ٢غيخه  ،ختى يٟاع٢ها ٖامال و٢اَىا في اإلاضيىت  ،ولظل ٪هجض ؤوإص الحاط ببغاهيم يٟاع٢ىن وص خامض
للٗمل في (الح٩ىمت) .والح٩ىمت في اإلاٟهىم الغيٟي حٗجي اإلاضيىت واإلاغ٦ؼ .
واإلاضيىت هي مغ٦ؼ الدضماث  ،وٗ٦بت ال٣ٟغاء الظيً يدلمىن بالٗيل ٞحها "وؼ ً٥البىسض ػامٕ البىسض .املىٍه
باألهابِب والىىض بال٥هطباء والؼٜط ػ٥ت حسًسٛ .اهم؟ اجمبُالث وجٌىضاث .اػبخالُاث ومساضغ وحاحاث وحاحاث.
البىسضٛ .اهم؟ هللا ًلًٔ وز حامس .بحم وضمازٛ .ح ا املطن واملىث ووحٕ الطاغ .أوالزها ٤لهم ًٌلٔىا اٛىسًتٛ .اهم؟ ظضآت
ابسا .وحُاة م جىب أدىي ظضآت ما هعضٓها ابس.)3(".
ل٣ض ّال
ٖبرث مغيم فى اإلا ُ٘٣الؿاب ًٖ ٤الجضليت ال٣اثمت بحن اإلاضيىت والغي ٠بحن  ،الؼعاٖت والهىاٖت  ،بحن الدضماث
اإلاخاخت وألازغي اإلاٗضومت ،بحن اإلاؿخ٣بل الظر يبضو مكغ٢ا لؤلوإص  ،وبحن الغي ٠الظر يدمل ظيىاث اإلاغى واإلاىث ووظ٘
الغؤؽ .ول ً٨هل يغضخى بظل ٪مديميض .مديميض الظر ٢غع الٗىصة جاع٧ا اإلاضيىت والٗمل في الح٩ىمت  ،مضٞىٖا للٗىصة بلى وص
خامض  ،خيض مىًَ الظ٦غياث  ،مدؿاثال ًٖ "ٗابت الٌلح ال٥ثت التي ٤اهىا ًلٔبىن ٛح ا أًام الٌٜىلت"( .)4وم٩ان الىىعط ؤيام
الحهاص ،والغواثذ الٗب٣ت التي ماػلذ جشحره "ضاةحت الخ ن .ضاةحت ال٠مح .ضاةحت ضور الب٠ط .ضاةحت الل ن أو ٨ما ًحلب .ضاةحت
الىٔىاْ .ضاةحت اللُمىن"( . )5ول٨ىه يٟاجئ بدالت الخٛيحر التي نضمخه ٦ ،هضمت ٖباعة ؾٗيض ال٣اهىوي "ئهذ ٛا٣ط وز حامس ى
وز حامس ا ٨ئهذ ٓاضٛها"(. )6
ل٣ض ؤعاص مديميض ؤن يغي وص خامض ٦ما جغ٦ها  ،ول٨ىه  ،ويا لؤلؾ ، ٠لم يجض ٞحها ٖلى خاله  ،ؾىي ٦ىبت ؾٗيض ،التي
ب٣يذ ٖلى خالها ؤمام الض٧ان "السهُا ٤لها ج ٥ر وال٥ىبت زي فى حالت ا"( . )7بن عٚبت مديميض في الٗىصة بلى الٗم ، ٤بلى ال٩ىر ،

( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 44
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 52
( )3الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 70
( )4ادلصدر السابق  :ص . 13
( )5ادلصدر السابق  :ص . 14
( )6ادلصدر السابق  :ص . 12
( )7الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 16
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عٚبت صٞيىت ألهىا " هخى ١بلى الٗيل بٗيضاًٖ البيىث اإلاؼصخمت  ،وًٖ همىم اإلاضيىت  .جهغب بالديا ٫لىٗثر ٖلى مإوي خ٣ي٣ي "(.)1
ًا
ًا
ٖاص مديميض باخشا ًٖ الح٣ي٣ت التي جغ٦ها ٧ل هظه ألاٖىام  ،ليجض ؤن نغاٖا بضازله ييكب  ،بحن ما ٧ان وما ؾي٩ىن
ًا
"وز حامس التى حملها فى دُاله ٤ل هصه ألآىام وٓاز ن ًبحث ٓج ا مثل حىسي فى حِف مهعوم"( .)2وها هى يٗخهغ آلان ؤإلاا
وهى يخظ٦غ ؤيام الٟغح ألاولى في وص خامض "٣ىذ ٛطحان فى وز حامس اظضْ بالج اض وأٗنى للبىاث باللُل .اؿط ٢للٌحر وأبلبٍ فى
الىُل ظي ال٠طهتى ال٠لب ٛاض ى وضاض ى"( . )3بن الٟغح الُٟىلى الظر يٗيكه مديميض وهى يؿخٗيض ٢يم آلالٟت الجاطبت لؤلخالم
لؤلخالم اإلا٣ىٗ٢ت بضازلىا  ،يجٗل ؤخالم اليٓ٣ت جُٟى ٖلى ؾُذ الؿغص ألن هظه ألاخالم "جخمحز باإ٦خٟاء الظاحي بط يؿخمض
مخٗت مباقغة مً وظىصه طاجه  ،ولهظا ٞةن ألاما ً٦التي ماعؾىا ٞحها ؤخالم اليٓ٣ت حٗيض ج٩ىيً هٟؿها في خلم يٓ٣ت ظضيض .
ًا
وهٓغا ألن ط٦غياجىا ًٖ البيىث التي ؾ٨ىاها وٗيكها مغة ؤزغي ٦دلم يٓ٣ت ٞ ،ةن هظه البيىث حٗيل مٗىا َيلت الحياة"(. )4
ل٣ض ؾ٨ىذ وص خامض في ٢لب مديميض  ،ولظل ٪ؤنبذ زغوظها مىه يٗجى اإلاىث  .وص خامض التي حٗجى الُٟغة والى٣اء
والُبيٗت والجما ٫الدالو .وص خامض التي حؿ٨جها الظ٦غياث وؤيام الُٟىلت والحب الٟٗي .٠وص خامض التي جسلى مً الصدب
والطجيج والاه٣الباث والخٗييىاث .وص خامض التي جإ٧ل ٞحها ختى الكب٘  ،وجىام ٞحها ٢غيغ الٗحن ٖلى (الٗى٣غيب)  ،بٗضما ج٩ىن
ًا
٢ض نليذ في اإلاسجض .وص خامض التي جمصخى في صعوبها  ،وبحن بيىتها ٞ ،تري هاؾا َيبحن  ،يسغظىن مً الح٣ى ٫خبا وٖؿال خلى
اإلاظا .١وص خامض  ،الؿيا ، ٫والحغاػ  ،والؿا٢يت  ،والبئر  ،وال٨خاب  ،وبيىث ال٣ل  ،والحىحن وبال ، ٫والٟغح الؿغمضي اإلاغؾىم
ٖلى وظه الؼيً وهى يٗضو  ،ومً زلٟه ألاَٟا ٫واليؿاء و٢ذ الٛغوب .وص خامض صاع آلاباء وألاخباب "ٓاوظ أضوح لى أهلى زاض
حسي وأبىي .أظضْ وأحطر ظي بُ٠ت دل ١هللا .أؿطب املىٍه مً ال٠لت وآ٤ل ال٥ؼطة بالىٍلت الخوطاء مً الجطو .ٚأضٟس ٓلى
ٜٟاي باللُل فى حىؾ السًىان أٓاًً الؼماء ٛى ٞكاُٛت ظي العجب وال٠مط ًلهلج ظي صحً الٜوتٟ .لذ لهم ٓاوظ
ًا
ًا
أٓىز للماض ى أًام ٤ان الىاغ هاغ والعمان ظمان"( .)5وإ يٗغ٢ ٝيمت هظا الجما ٫بإ مً زبره ؾىيىا َىيلت  ،وٖاف بٗيضا
ًا
ٖىه خاإلاا بالٗىصة بليه .
وم٘ طلٞ ، ٪هي في هٓغ الُاهغ الغواسخي  ،الحالم باإؾخضٖاء اإلاضيجى يغاها "مسجمت ومطٟسة  .فى اللُ ٝحطها ما
ًخٔ٠س ،وفى الـخاء بطزها أحاض ٢هللا .الىمتى وٟذ ل٠ىح الخمط ،والوبان وٟذ ًلىْ املطٍٛ .١ح ا السباًب والٔ٠اضب ومطن
املالضٍا والسػيخاضٍا .حُات ا ٣س وه٥س ومـا٤لها ٟسض ػبِب الطاغ .اػألىا هحً دابطٍج ا ظًٍ"(. )6
ل٣ض ويٗىا الُيب نالح بػاء حؿائ ٫ؤ٦بر مً ؤن هجيب ٖليه ،ألهىا بما ؤن ه٩ىن في ٖهض ؾٗيض ٖكا البياجاث الظر
ؤنبذ ٞيه "العًٍ مً ألآُان وػُ ٝالصًً ٓلى وؿٌٔ ٧مل هاةب فى ال رملان"( . )7ؤو ؤن ه٩ىن في بٗ٣ت الًىء ٖلى ٦ىبت وص
البهحر.
( )1غاستون باشالر  :مجاليات ادلكان ـ مرجع سابق ـ ص . 56
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 55
( )3ادلصدر السابق  :ص . 94
( )4غاستون باشالر  :مجاليات ادلكان ـ مرجع سابق ـ ص . 38 ، 37
( )5الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 96
( )6ادلصدر السابق  :ص . 98
( )7ادلصدر السابق  :ص . 12
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ضابٔا  :بيُت العمً الاوؼُابي في ضواًاث الٌُب كالح
بط ح لىا ؤن ه٣ى ٫بن بييت الاوؿياب الؿغصر اإلاؿخمضة مً ؤٖما ٫الُيب نالح ؤؾاؾها اإلا٩ان  ،باٖخباع ؤن ؤخضار
عواياجه اإلاضعوؾت جدضر ظميٗها في وص خامض ٞ ،ةهه مً ألا ح ؤن ه٣ى :٫ماطا خضر في وص خامض ٖلى مضي الؿىحن؟  .وطل ٪ألن
الُيب نالح لم يجٗل مً وص خامض م٩اها زابخا وزكبت مؿغح ججغي ٖلحها ألاخضار و٦إجها صي٩ىع باهذ ؛ ٞبٟٗل الؼمً ؤنبدىا
ؤمام مخٛحراث حؿحر في اججاه مخٛحراث.
ًا
لم يضقً الُيب نالح ٦ما هى مٗخاص ـ خضزا يىمى ويخُىع ٖلى مضي الغواياث والؿىحن  ،بل ظٗل في عواياجه ؤخضازا
ًا
مً ٞى ١ؤخضار  ،وؤخضازا جىاػي ؤخضازا  .وؤخضازا جى ُ٘٣لخبضؤ ؤخضار مً خيض اهتهذ ألاولى  ،بل بهه ظٗل في عواياجه
ًا
ًا
اإلاضعوؾت ٧لها خضزا واخضا  ،ول٨ىه مهىع مً وظهاث مسخلٟت  .ولظلٞ ٪براٖت الُيب نالح ج٨مً في جهىيغه للؼمً الؿغصر
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
الظر اوؿاب ٖبر عواياجه ،ليسل ٤مٗماعا خ٩اثيا وهي٨ال ؾغصيا  ،يؿخُي٘ الغاور مً زالله  ،ؤن يجٗل مً ٗٞل الح٩ى ٗٞال
ًا
لظيظا ًا  ،إ يمل ال٣اعت مىه وإ يؿإم  .وٍم ً٥زضاػت العمً الؼطزي مً دال ٨املومىن والـ٦ل.
1ـ ٛمً هاحُت املومىنً :م٥ىىا ئزاضة ال٠واًا جُت:
أ ـ ال٠سض :وهى مي٩اهؼم اؾخمضه الُيب نالح في مٗالجت بٌٗ الً٣ايا مً وا ٘٢البيئت الؿىصاهيت  ،التي جغي في ال٣ضع
بلؼاما لٟٗل إ عاص له .ووٗض العواج واخضا مً هظه الً٣ايا ٞ ،هى يخم متى خل ألاوان "و٤اهذ ؤمت حُث جٜطٖ ئلى هٜؼها
وأ٦ٛاضها وجذٌط ٓلى شهج ا دىاًط العواج ،جحؽ أن العواج ػُجُئ ا مً حُث ال جحدؼب٣ .ما ًٟ ٕ٠واء هللا ٓلى ٓبازه.
مثل ما ًىلس الىاغ وٍمىجىن وٍمطهىن .مثل ما ًبُى الىُل ،وت ب الٔىاك ،ٝوٍثمط الىذل ٤ل ٓام٣ ،ما ًىبذ ال٠مح
وي ٌل املٌط وجدبس ٨الٜلى٣ ٨صل ٧ػُ٥ىن ظواحهاٟ ،ؼمت ّ
ٟؼمها هللا لها في لىح محٜىَ ٟبل أن جىلس ،وٟبل أن ًجطي
الىُل ،وٟبل أن ًذل ١هللا ألاضن وما ٓلح ا"( . )1ل٣ض ؤعاص الُيب نالح ؤن يهىع لىا ٦ي ٠ي٨ٟغ ؤهل الغي ٠الٗغبي ٖمىماـ
والؿىصان زهىنا ـ في الً٣ايا الدُحرة التي جمـ خياتهم ؛ ٞؼواط وٗمت مً الؼيً ؾيدضر خخما  ،ألهه مشل ٧ل الً٣ايا
الحخميت الُبيٗيت (الٗىان ٠ـ الشمغـ اإلاُغـ حٗا٢ب الٟهى )٫والً٣ايا البكغيت (اإلاغى ـ اإلايالص ـ اإلاىث) والً٣ايا الضيييت (ألاػ٫
ـ الدل. )٤
ًا
ًا
وجمخض يض ال٣ضع لخجٗل مً ٗٞل الحًىع والىظىص ٗٞال ٢ضعيا "واهذ ًا ٓبس هللا حُدىا مً حُث ال هسضي٠٣ ،واء
هللا وٟسضه ال٠ا ٢املىج ٓلى أبىابىا"(ًٞ . )2ى البيذ خًغ لىص خامض في اللحٓت ٖ ،حن اللحٓت  ،اإلامازلت لحًىع الحىحن
و٢ذ ؤن ؤَب ٤الؼيً ٖلى ع٢بت ؾي ٠الضيً .
ًا
ًا
وال٣ضع ليـ خالت ػمىيت ج ٘٣في الؼواط  ِ٣ٞبل يمخض لي٩ىن ٗٞال ػمىيا يؿيُغ ٖلى اإلاهحر ؤلاوؿاوي بإ٦مله "أٛىسي
ًا
بال٘لٍ  ،معاضْ ظي ما ٟلذ  ،هام ٓلى وحهه وضحٕ لىٌ٠ت البسء"(ٞ .)3مديميض ؤعاص لىٟؿه ؤن ي٩ىن مؼاعٖا  ،ول ً٨ال٣ضع
ًا
٧ان له عؤي آزغٞ ،جٗله ؤٞىضيا حهيم ٖلى وظهه َ ،ب٣ا إلاكيئت إ صزل له ٞحها  .ومحجىب هب ٜفي اإلاضعؾت و٧ان اإلاؿخ٣بل في
الدغَىم ييخٓغه ػٖيما لىإ ال٣ضع الظر ؤعاص له قيئا آزغ " أها ٣ىذ أظ٤ى واحس في الٜلل  .محُمُس ٤ان وضا أبىي ضحمت
( )1الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 38
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 123
( )3ادلصدر السابق  :ص . 98
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هللا ٓلُه ٟاٜ٣ ٨اًت .بالؾ مساضغ و٣الم ٛاضٖ  .الؼىت زً ٧ال٠مح الىاغ ٗلبى فى حـه ٟ .اً ٨اهلل اجعضْ مٔان ظٍ٧
ظي ٗحر. )1("٢
(ب) امللاةط :يضزل الؼمً في جدضيض اإلاهحر ؤلاوؿاوي  ،مً زال ٫جماهى اإلاهحر الٟغصر باإلاهحر الجماعي  .ولىىٓغ لًى
البيذ الظر ٖاف في وص خامض بحن الىاؽ مشل الُي ، ٠ومطخى مشل الحلم مطحيا بغوخه ٞضاء لحؿب الغؾى٣" ٫ىا
هخصا٣ط ماشا حلل ٓىس املُ٘ب شا ٢الُىمٓ .مى محمىز ٟا ٨ئهه ًص٣ط اهه ملح .هى البِذ ٣أهه مٔل ١بحن الؼماء
وألاضن وٍحٍُ به وهج أدوط .بٔس شل ٧ال ًص٣ط ئال أهه وحس هٜؼه ٓلى الـاًئ ٣أهه ٌؼدُ ّ٠مً حلم ،والىاغ
ًخلاًحىن وٍجطون مـدخحن ها هىا وها هىا .وٟا ٨حؼب الطػى ٨ئهه ًص٣ط وهى بحن املىث والحُاة أهه ضأي هى
البِذ و٣أهه فى ٟلب الـ ١ٜألاحمط ً ،بخٔس وٍبخٔس  ،وٛجأة امخسث ًس ماضز مً حمطة الـ ١ٜواهتزٓخه وحسٛذ به
ٛاشا هى ٓلى الـاًئ .اػدُٛ ّ٠اشا الٔالم ُالم والسهُا جلطخ "هى البِذ"( . )2بل بن اإلاخٛحراث ال٨بري في خياة
الجماٖت يخىإها ؤهاؽ ما ٧ان لهم ؤن ي٣ىمىا بهظا الضوع  ،لىإ ال٣ضع الظر ازخههم لل٣يام بهظا الضوع "زاةما ًٜٔل هى
[أي الٌطٍٜى] الخٌأ وٍىا ٨الٔ٠اب ٗحره٣ .أن ألاٟساض ٤اهذ حٔسه لهصا السوض"(. )3
(ج ) الخحىالث :لٗل ؤبغػ مالمذ الخإزحر الؼمجي ج٨مً في الخدىإث .وحٗض عواياث الُيب نالح زحر مشا ٫في جهىيغ هظه
الخدىإث  ،التي جُى ٫الصدهياث وألاما ً٦؛ ٞبٟٗل الؼمً جدى ٫ؾي ٠الضيً وجدى ٫ؾٗيض البىم وجدىٖ ٫بض الحٟئ
ووص الغواسخى ومحجىب وؾٗيض ال٣اهىوي  ،وٚحرهم مً الصدهياث التي جابٗها الُيب نالح ٖلى َى ٫الدِ الؼمجي.
و٢ض َالذ الخدىإث هٟؿها وص خامض التي يهىع خالتها خؿب الغؾى ٫ب٣ىله ٣":ىا أٟاضب بُىجىا حىب حىب"( . )4وهظا
ال٣ى ٫يضٖ ٫لى مضي بخؿاؽ ال٣غابت الىٟؿيت والحؿيت التي يخإسخى ٖلحها الُيب نالح  ،الظر يمشله نىث مديميض ،
الظر يٗىص بلحها و٢ض هاله مضي الخٛيحر الظر هسغها ٦ما يىسغ الؿىؽ الٗٓم.
 2ـ مً الىاحُت الـ٦لُت
ٞغ ١الك٩ليىن الغوؽ بحن اإلاتن الح٩اجى واإلابجى الح٩اجى " بهىا وؿمى مخىا خ٩اثيا مجمىٕ ألاخضار اإلاخهلت ٞيما بيجها
والتي ي ٘٣بزباعها بها زال ٫الٗمل  ...في م٣ابل اإلاتن الح٩اجى يىظض اإلابجى الح٩اجى الظر يخإل ٠مً هٟـ ألاخضار بيض ؤهه يغاعى
هٓام ْهىعها في الٗمل ٦ ،ما يغاعى ما يدبٗها مً مٗلىماث حٗيجها لىا"( .)5وبىاء ٖلى هظه ال٣ؿمت ؤنبذ لضي ال٣اعت ؤخضار زام
حؿاوي في ػمً خضوثها ػمً خ٨حها  ،ويم ً٨لل٣اعت جهىعها بم٣ابلتها م٘ ػمً خ٩ايتها  ،ومً زال ٫هظه اإلا٣ابلت يم ً٨جهىع
ًا
خالت الدكىحهاث الؼمىيت الجماليت في بىاء الؼمً  .ووٗض يبِ هظه الٗال٢ت بحن ػمً و٢ىٕ ألاخضار م٘ ػمً خ٩ايتها ماقغا
واضحا لخدضيض مٓهغر هظه الٗال٢ت وهما ( الاؾترظإ ـ الاؾدبا . ) ١وما ييبػي مالخٓخه في يبِ هظه الٗال٢ت ؤن الغاور في
عواياث الُيب نالح يٗمض بلى بخضار هىٕ مً ٖضم الخُاب ٤بحن الؼمىيحن  ،ولظلٞ ٪دالت الخىاػن اإلاشالي بحن ػمً و٢ىٕ
( )1الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 94
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 144
( )3ادلصدر السابق  :ص . 101
( )4ادلصدر السابق  :ص . 116
( )5توماشفسكى  :نظرية ادلنهج الشكلي ـ رلموعة كتاب  :نظرية ادلنهج الشكلي ( نصوص الشكالنيُت الروس ) ـ (ترمجة) إبراىيم اخلطيب ـ الشركة ادلغربية
للناشرين ادلتحدين  /مؤسسة األحباث العربية ـ ط 1ـ 1982ـ ص .180
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ألاخضار م٣اعها بؼمً خ٩ايتها م٣ٟىص جهاثيا ،بط إ يدؿ ٤جىالى ٖغى ألاخضار الدام م٘ ػمً خ٩ايتها بخاجا .و٢ض هخج ًٖ هظا
الاهُ٣إ الؼمجي اؾخسضام ج٣ىيت الاؾترظإ بك٣حها الضازلي والداعجي  ،وطل ٪ألن الُيب نالح اٖخمض ٖلى جهىيغ الحضر
ؤ٦ثر مما اٖخمض ٖلى جُىيغه وهمىه ٞ ،هى يخسظ مً هُ٣ت بضايت الحضر مىُل٣ا لخهىيغه مً ػوايا مسخلٟت وٖبر شدهياث
ل٩ل مجها ٖال٢ت بضعظت ؤو بإزغي بظل ٪الحضر .وإ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً ٖغيه لحاصزت خًىع يى البيذ في جهايت عوايت ( بىسض
ؿاه )  ،عٚم ؤن ٧ل ألاخضار اإلاخ٣ضمت ٖليه وعصث مخإزغة ٖىه.
دامؼا  :ؿٔطٍت الل٘ت 00هحى همىشج مٜخىح في الؼطز الاوؼُابي
حٗخمض بييت الاوؿياب الؿغصر في عواياث الُيب نالح اللٛت الكٗغيت بضيال ًٖ اللٛت الؿغصيت .ويغي الباخض ؤن
اٖخماص الُيب نالح ٖلى اللٛت الكٗغيت ظاء هديجت الُى ٫الىاضح في الغواياث وهى الُى ٫الظر اؾخٗاى ٖىه الُيب نالح
بلٛت قٗغيت ج٨ؿغ ٞخىع ال٣اعت وجمى٘ ؾإمه  .و٢ض حٗضي الُيب نالح بلٛخه الكٗغيت  ،اللٛت اإلاٗياعيت التي حٗخمض ٖلى ؤلازباع
والخىنيل  ،باٖخباعه ؤؾاؽ الٗال٢ت بحن اإلاغوي واإلاغوي له  ،ومً ّال
زم زغط الُيب نالح مً صاثغة اإلاٗخاص بلى الالمٗخاص  ،ومً
اإلاإلى ٝبلى الالمإلى ،ٝألن قٗغيت اللٛت اإلاخبىاه في ٖاإلاه الغواجي ؤنبدذ مخٗضصة الضإلت  ،ػازغة بال٨شحر مً الغمىػ ،
ومخماؾت م٘ اإلاىاَ ٤اإلاصحىهت بالخإويل وال٨ك ، ٠إؾدبُان البيياث الٗمي٣ت في ال٨ٟغ والكٗىع.
ل٣ض ط٦غث مً ٢بل ؤن الؿغص لضي الُيب نالح لم يٗض خامال للحضر الظر يىمى ويخُىع ٖبر الهٟداث  ،وطل ٪ألهه
اهؼوي لحؿاب الُا٢ت الكٗغيت اإلاٟٗمت بصدهياث ٞلؿٟيت وعئيىيت حؿدىٟغ الحضؽ اإلاٗغفي والٗاَٟي  .و٢ض ٧ان إٖخماص
الُيب نالح هظه اللٛت ؤن جىىٖذ َغاث ٤الح٩ى ومؿخىياجه ؛ ٞخاعة يؿغص الغاور ًٖ طاجه  ،وجاعة يؿغص ًٖ ٚحره  ،وجاعة ؤزغي
ًا
ّال
يؿغص ٖىه وًٖ الٛحر في آن واخض ،لخٓل اللٛت الكٗغيت صوما باخشت ًٖ الٗالم والىاؽ وألاقياء  ،وهى في خالت ٞىعان وحك٩ل
صاثم  ،ألجها اؾخدىطث ٖلى مؿاخت مً الاهدغا ٝاللٛىر ٖلى ٚحر ٖاصة لٛت الح٩ى اإلادضصة الضإلت  ،واإلاد٩ىمت بسِ ؾحر
يؿعى صاثما للحٟاّ ٖلى همى ألاخضار.
وفى ؾبيل جل ٪الُا٢اث الكٗغيت الدال٢ت ٧ ،اهذ اللٛت الخهىيغيت اإلاغج٨ؼة ٖلى اإلاجاػ والاؾخٗاعة "مأل كسضه بالهىاء
 .وجط ٢وحهه ٌ٘دؼل بيؼُم الٜجط  .ل ً٥ضوحه لم جيخٔف  .جطٍث ٟبل أن ًىحسض في ألاضن املؼىاة املمخسة .وضاءها ٗاباث
الىذل ووضاء شل ٧الج ط ً ،لىح هىا وهىا بحن ٛطحاث الصجط .املىِط ٣ ،أن محُمُس ًطاه أدط مطه  .وحهه مخىجط ٣أهه ً٠اوم
ضٗبت حاضٛت للب٦اء"(. )1
بن الخجغيض الظر يداو ٫عؾمه الُيب نالح مً زال ٫الالخضر يٟطخى بلى جبجى ق٩ل ظمالي وبي٣إ قٗىعر  ،يٗخمض
اإلاجاػاث والاؾخٗاعاث  ،التي يمدى بها ٢بذ الىا ٘٢بدشا ًٖ ظمالياث م٣ٟىصة في الُٟىلت ،خيض الضٝء والحىحن  ،وه٨ظا
يهبذ الحضر الظر هى لب الٗمليت الؿغصيت حك٨يال ظماليا مهىعا باللٛت "٤اهذ السوامت التى ٌؼمى ا "ال٥ىهُت" ملخ٠ى
جُاضاث ضهُبتً ،خجى ا أًى ٨الؼباححن بآا .ئن املىث وال ؿٌ ٧ؼ ً٥في جل ٧البٔ٠ت مً الج ط ،مثل حُىان دطافي مطوْ.
ومٕ الخى ٚبسأ ًحؽ لصة الخٌط .زم جماػٓ ٧لى هٜؼه وٟس وًً هٜؼه ٓلى الخىن فى املذاًطة حتى املىث٤ .ان حسه
ًىِط ئلُه وفى ُٓيُه شل ٧ال رً٤ .١ان وحهه م٠ىٔا ب٠ىاْ املىثُٛ .ما بٔس ،ححن  ٣ر ،وأكبح أٟسض ٓلى الٜهم ،أزض ٢أن
الـٔىض الصي ضبٍ بِىه وبحن حسه فى جل ٧اللحِتٟ ،بُل الـطوٓ ،ٞلى ؿاًئ الج ط٤ ،ان ؿٔىضا بال٥طاهُت مثل لهب
( )1الطيب صاٌف  :مريود ـ مصدر سابق ـ ص . 13
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الىاض"(ٞ .)1اإلاكهض الظر يبضؤ مً (٤اهذ السوامت) ختى (أًى ٨الؼباححن بآا) مكهض ؾغصر  ،يمتزط لحٓت خغ٦ت الصدهيت في
الجهغ ،بدغ٦ت لٛىيت جهىع اإلاىث والحيىان الدغافي ،ممتزظا باإلاكاٖغ ؤلاوؿاهيت الٟيايت  ،مشل الدى ٝالظر يلم٘ في خض٢اث
الٗحن ٖبر قاَئ الجهغ .هدً بطا ؤمام لىخخحن :بخضاهما ؾغصيت  ،وألازغي لٛىيت .وه٨ظا يبجى الُيب نالح مكهضه الغواجي ،
ٖبر الغؾم بالحغ٦ت الؿغصيت مً هاخيت  ،والحغ٦ت اللٛىيت مً هاخيت ؤزغي .
ولم يسل بالكٗغيت اٖخماص الُيب نالح ألؾاليب ؤو حٗابحر مدليت ،ألن طل ٪ؤُٖى لغواياجه اإلاؼيض مً الالخها١
باإلادليت  ،التي ؾاٖضجه ٖلى حٗضص اإلاؿخىياث اللٛىيت  ،وبزغاء للٗغبيت  ،ال٣اصعة بد٨م مغوهتها ٖلى اؾديٗاب جل ٪اإلاؿخىياث
لضمجها بالٟهخى.
و٢ض ٧ان الُيب نالح مسلها لبيئخه بى٣له لهظه الخٗبحراث  ،وبسانت في الحىاعاث التي جًمىذ ؤلٟاْا مً ٢بيل
(ػو ٫ـ قىىٖ -ى٣غيب ـ يكل٘ ـ هؿ٘ ـ الضإلي ٪ـ ؤععو ٥ـ جغمهيو ـ اإلاغي ٤ـ سجم)  .ؤو بخًميىه لبٌٗ ألاٚاوي الكٗبيت لخ٩ىن
هىٖا مً اؾخدًاع اإلااضخي الجميل وألالي ٠الظر جخى ١بليه الظاث  ،ألهه يمشل مغخلت الُٟىلت التي حهغب بلحها مً الىا٘٢
اإلاتهغت .ومً طل ٪ألاٚىيت التي حٛىذ بها ُٞىمت في ٖغؽ ؾٗيض البىم.
"وٟخحن الخ ر حاوى

الخمِؽ الٜاث

ضٗطزث وٟسح ل٧

ًا ادى الادىاث

أضٍسً ٢ا ػُٔس

ًا ٓـا الباًخاث"(. )2

ومً طل ٪ؤيًا وكيض اإلاضاخحن في ٖغؽ الؼيً
"ؤم الٔباز وحازا
بى ػهل ال٠طَف ؿا ٚالٔلم هازي
ظاض حس الحؼحن
ٛطؿى له العبِب والخحن والحبحب
ٛطؿىا له ٤اػاث مً حمُاث ٟالىا له ها ٢اؿطب
ظاض حس الحؼحن "(.)3
ٟاةمت امللازض واملطاحٕ
ال٣غآن ال٨غيم
ؤوإ  :اإلاهاصع

( )1ادلصدر السابق  :ص . 21
( )2الطيب صاٌف  :بندر شاه ـ مصدر سابق ـ ص . 32
( )3الطيب صاٌف  :عرس الزين ـ مصدر سابق ـ ص . 101
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ً
ال٠اضب وآلُاث ئهخاج الساللت في املح٦ي الطواتي مىػم ال جطة ئلى الـما ٨ئهمىشحا
م.م أػامت أحمس حاػم٤ /لُت إلامام ألآِم الجامٔتٟ /ؼم أكى ٨السًً في البلطة ـ الٔطاٞ

امللخم:
ًا
ًا
ًا
ًا
َّ
بن اإلاد٩ي الغواجي مهما ٧ان بىائه الضازلي إ يخى٧ ًٖ ٠٢ىهه زُابا ،يٟترى مخ٩لما ومؿخمٗا  ،واهُال٢ا مً هٓغيت
ًا
ًا
ومؿخمٗاَّ ،
بىٟيؿذ التي جغي "في ظمي٘ اهىإ الدُاب َّ
ألن ألاها
ؤن اإلاخ٩لم ؤو اإلاؿخم٘ يخجليان في ٧ل جل ٟٔيٟترى مخ٩لما
جٟترى بالًغوعة ؤهذ" وجخدى ٫الٟاٖليت الاعؾاليت اإلاغا٣ٞت للدُاب بلى ٖمليت جضليل ٖبر خ ً٣الٗالمت بُا٢ت جدٟحزيت
ًا
حؿخضعي صوعا لل٣اعت خاإلاا يباقغ الىو ويمىي٘ وٖيه ٞيه ،ويخجلى الخىانل م٘ اإلاد٩ي الغواجي بخماهي ٞاٖليت ال٣غاءة
ًا
بٟاٖليت الخدٟحز ،ووٛضو جمشيال لضوع ال٣اعت في بهخاط اإلاٗجى .ي٨دؿب الخىانل ؤصبيخه ٞيه مً زال ٫جدغي ٠مؿاع الدُاب مً
ٖمليت بض عؾالت بلى ٖمليت حٗخيم الغؾالت وحٛييبها ،لهالح اهجاػ عؾالت مً ٢بل ال٣اعت ،الظر يخ٨ك ٠صوعه وجيهئ له ٞغنت
بٖاصة الدُاب بلى الىو زم جل٣يه مً ظضيض ،وهظا ما جداو ٫الضعاؾت ال٨كٖ ٠ىه وهي ج٣اعب عوايت الُيب نالح مىؾم
الهجغة بلى الكما.٫
ال٦لماث املٜخاحُت :الكٟغة ،ال٣اعت -الخسييل -ؤلايداء -الشىاثيت الًضيت -الضإلت.
مسدل:
يغي بمبرجى اي٩ى ؤن وْيٟت الىهىم الجماليت هي بزغاء الكٟغاث "ألاهٓمت اللٛىيت" التي وؿخسضمها ،وهي جاصر
وْيٟتها هظه باؾخٗماٖ ٫مليت قٟغة اياٞيت ،جخإل ٠بضوعها مً ػياصة الكٟغة وه٣هان الكٟغة ،والٗمليخان ؤقبه باإؾخيباٍ
هىؾ٘ ًٖ َغي٣هما الكٟغاث الحايغة لدكمل ْغوٞا ظضيضة ،وػياصة الكٟغة يٗجي اؾخسضام الاٖغا ٝالتي لها وظىص مؿب٤
ٖلى خاإث ظضيضة ؤو جسهيو ٢يم اياٞيت لديىٍ جغاها الٗحن اإلاجغصة مً حٗابحر الكٟغة في الحضوص الضهيا٧ ،الخمشيل
آلاي٣ىوي ؤو الهىعر ،ؤما ه٣هان الكٟغة ٞيدضر خحن إ جخىاٞغ ٢ىاٖض زابخت يم ً٨الاٖخماص ٖلحهاٞ ،جزٖم ؤن بٌٗ الاظؼاء
ًا
اإلاغثيت بالٗحن اإلاجغصة مً ٞهى ٫مٗيىت بهما هي ما٢خا وخضاث مً الكٟغة التي هي في صوع الخ٩ىيً).(1
وجبرػ ؤهميت ٖملياث الدكٟحر في الاصبٖ ،ىضما جخجاوػ مجغص الدكٟحر اللٛىر اإلاباقغ لدكمل حكٟحر البياهاث
الجماليت ب٣هض جىنيلها للمخل٣ي ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ صعظت الىعي الكٗىعر بهظه الٗمليتٞ ،ان الؿماث الٟىيت للٗمل الاصبي
جمشل لٛت صازل اللٛت ،وتهض ٝبلى ؤصاء وْاث ٠ظماليت ،وويٗها بهظا الىمِ في الىو هى ٖمليت الدكٟحر طاتها ،وخييئظ ٖليىا
ؤن همحز بحن مؿخىياث الًغوعة والحغيت في هظا الدكٟحر ،مما يترجب ٖليه مغاٖاة مؿخىي اإلاغوهت واليؿبيت في الكٟغة الاصبيت).(2

( )1ادلعٌت االديب من الظاىراتية إىل التفكيكية  ،ص . 143
( )2بالغة اخلطاب وعلم النص  :ص . 131
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َّ
َّ
ابضاٖيت ٞغيضةٞ ،هي ٢ابلت للخجضص والخٛحر والخدى ،٫ختى وبن ْلذ صازل
وبهظا اإلاٗجى جمخل ٪الكٟغة زانيت
ؾيا٢ها .ووؿخُي٘ ٧ل ظيل ؤصبي ؤن يبضٕ قٟغجه اإلاخمحزة ،بل َّ
بن اإلابضٕ هٟؿه ٟ٦ -غص ٢ -اصع ٖلى ابخ٩اع قٟغجه التي جدمل
ًا
زهاثهه هى ظىبا بلى ظىب م٘ زهاثو قٟغة الؿيا ١الدانت بجيؿه الاصبي الظر ابضٕ ٞيه ،وهظه الازحرة هي خالت الخمحز
الٗليا التي إ يد٣٣ها الا ٢الثل مً اإلابضٖحن الظيً يٛحرون مجغي الاصب ،ويُىعوهه بلى مض ببضاعي ظضيض).(1
وحؿمذ الكٟغة الاصبيت بخد٣ي ٤اجها ٫بالىو مً ٢بل ال٣اعت ،مً زال ٫الجمل والاٗٞا ٫ال٨الميت ؤو اؾتراجيجياث
الىو ،م٘ اٖخباع وظىص ٢ىاٖض للضإلت جازغ في هظه الىخضاث الاولى التي هغبِ ٞيما بيجها مً اظل الىنى ٫بلى خاإث ٗٞليت ؤو
مدخملت ،وهيخ٣ل بظل ٪مً الٗالمت بلى الىو الظر ي٣ضم جغا٦يب هٓميت صإليت ناصعة ًٖ ٢ىاٖض الىو.
ًا
ًا
ويٓهغ مجا ٫الخىانل مً زال ٫بييت الىو والٟٗل الظاحي مً ال٣اعت ،خيض حٗض البجى الىهيت م٩ىها بييىيا مً
م٩ىهاث الىو الاصبي ٦ما يد٣٣ه ال٣اعت وٗٞاليت لل٣اعت ٦ما يدٟؼها الىو ،ويخىلى الخىانل مهمت اهخاط البجى الىهيت مً
زال ٫قٟغاث الىو واخضار اؾخجابت لها في آن واخض.
هظه الٗمليت اإلادكاب٨ت جمشل قٟغة الىو الٟغٖيت ،وجًم هظه الكٟغة ٢ىاٖض اللٛت الام التي يٗخمض ٖلحها الىو
وال٣ضعة الاصبيت الدانت التي يإحي بها ال٣اعت بلى ال٣غاءةًٞ ،ال ًٖ ال٣ىاٖض التي جخد٨م في الخٟاٖل الدام بحن قٟغة ال٣اعت
وقٟغة الىو ،الظر يدضر في ازىاء ٢غاءة طل ٪الىو ،وبمٗجى آزغ بن ال٣ضعة الًغوعيت ٖلى ٢غاءة هو مٗحن ليؿذ مجغص
مجمىٕ قٟغجحن زاعظيخحن ،بل هي هديجت ٖمليت اوكاء بييت في ؤزىاء ٗٞل ال٣غاءةٞ ،الىو الظر يخه ٠بالخىٓيم الجيض
ًا
يٟترى ؾلٟا همىطظا لل٣ضعة يإحي مً زاعط الىو ،وي٣ىم مً ظاهب آزغ ببىاء مشل هظه ال٣ضعة باؾخسضام وؾاثل الىو
خؿب ،ووٛضو الىو بىنٟه قٟغة ٞغٖيت هخاط ٢غاءجه ،ؤر اوكاء بييت ٖابغة في ٖمليت إ جهايت لها ،ؤما ٗٞاليت ال٣اعت ٞهي
الحضر الىاجج مً جُىع جل ٪الكٟغة الٟغٖيت).(2
وفي الى٢ذ الظر يؿخدًغ ٞيه الىو الاصبي ٢ىاٖض اللٛت الام ٞاهه يسالٟها بكٟغاجه اإلاىيىٖيت والجماليت والخ٣ىيت،
ًا
بدك٨يل هٓام ٞجي ظضيض ،مٟاع ١لكٟغة اللٛت والش٣اٞت اإلاإلىٞت ومترا٦ب ٞى٢ها في آن .مؿخسلها لىٟؿه ٢ىاٖض ظضيضة
مخٗل٣ت بكٟغاجه ألاصبيت طاث ألابييت الضإليت والىْاث ٠الجماليت وٗٞاليت جمشيليت ظضيضة).(3
ًا
ًا
وبظل ٪يىٓغ بلى الكٟغاث ٖلى اجها "ال٣ىي التي جهى٘ اإلاٗجى") ،(4ومً زاللها يمىذ ال٣اعت صوعا ووْيٟت واؾهاما
ليىجؼ اإلاٗجى ،وجغجبِ بما يؿميه باعث بالىهىم ال٨خابيت التي جُلب مىا ؤن هىٓغ بلى َبيٗت اللٛت هٟؿها وليـ مً زاللها بلى
ًا
ٖالم خ٣ي٣ي َّ
م٣ضع ؾلٟا .وهي بهظا جغبُىا وهدً مايىن في ال٣غاءة بٟٗاليت زُغة مشحرة لدلٖ ٤اإلاىا آلان ؾىيت م٘ اإلاال،٠
ًا
قيئا وإ حٗتر ٝباهخ٣ا ٫ميؿىع وؾهل مً ّال
الضا ٫بلى اإلاضلىٞ .٫هي مٟخىخت للٗب الكٟغاث التي وؿخٗملها
وهي إ جٟترى
لخ٣غيغها).(5

( )1اخلطيئة والتكفَت  :من البنيوية إىل التشرحيية  :د.عبد اهلل الغذامي  ،ص . 9
( )2ادلعٌت االديب من الظاىراتية إىل التفكيكية  :ص . 151
( )3شفرات النص  :د.صالح فضل  ،ص . 51
( )4البنيوية والتفكيك  ،تطورات النقد االديب  :س  .رافيندران  ،ترمجة  :خالدة زلمد  ،ص . 70
( )5البنيوية وعلم االشارة  :ص . 105
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وجخجاوػ الكٟغة ٖىضما جغجبِ بالخىانل الاصبي مجالها اإلاخٗل ٤بىٓام مً الام٩اهاث بلى ما يم ً٨ؤن جاصيه جل٪
ًا
الكٟغة خاإلاا يىٓغ الحها ٧ىْيٟت جىانليت ،مغص طل ٪بلى ؤن الىو الاصبي إ يى٣ل مٗاوي مباقغة ،ألهه ياؾـ طاجه ؤوإ بدك٨يل
بييت زياليت طاث وْاث ٠ظماليت ،ل٨ىه وفي الى٢ذ هٟؿه إ ي ًٖ ٠٨اصٖاء ؤهه يغيض ٢ى ٫شخيء ما ،يبرعه بهياٚاجه وؤظىاثه
وبىاه الىهيت .جؼخ ٠الكٟغة ٖىض هظا اإلاىُٗ ٠وجىًم بلى الخىانل بك٩ل جسً٘ ٞيه لؿلى٦ه ،وحٛضو الكٟغة الٟٗاليت التي
حكغٖ ٝلى البجى الىهيت ،بمٗجى بغوػ ٖىانغ ؤصبيت مىصٖت صازل الىخضاث الىهيت ،يىٓغ لها بمشابت اتهام يىظه الى الىو ؤهه
ًا
ػوع خ٣ي٣ت اعاصجه للخىانل ألهه ظٗل ٚحر اإلا٣ى ٫مبُىا صازل م٣ى ٫يؼٖم ؤهه اإلا٣هىص.
واطا ٧ان الىو الاصبي قٟغة ٞغٖيت ،جدىىٕ مً ٧اجب بلى آزغ وٖىض ٧اجب واخض  ،بط يم ً٨ؤن يٛحر قٟغجه مً ٖمل بلى
آزغٞ ،ان هظه الكٟغاث جٟخذ الُغي ٤امام حٗضص ال٣غاء ،ومً زم اؾخُالت في ٖمليت الخىانل الاصبي ،خيض يخٟلذ الىو مً
ًا
٢غاءة م٣ىىت ؤو ؤٖغا ٝزابخت ،وبال٨ٟغة هٟؿها ،جىتزٕ الكٟغة هىا مً مٗىاها البييىر بىنٟها ؤوؿا٢ا لىٓام جدتي ٢اع ،و٦ظل٪
مً مدخىاها الؿيمياجي بىنٟها ؤهٓمت إوؿا ١صالت جً٘ ٢ىاٖض صإليت ،بلى ٗٞاليت اقاعيت مىلضة ًٖ جدغي ٪البييت الجماليت
ًا
ًا
ًا
بلى مدٟؼاث لل٣غاءة ب٣هض الخىانل الاصبي ،وٖىض هظا اإلاؿخىي جدىخى الكٟغة ًٖ ٧ىجها هٓاما مً الام٩اهاث ؤو وؿ٣ا ق٩ليا،
وجلخبـ بدالت ازغي ٖىضما حٗمل ٦ىخىء مً ْال ٫اإلاٗجى ؤو ؾغاب مً البجى ،حكخٛل بمهاخبت الىو وهى يغ٦ب وخضاجه
ّال
وي٩ىن بىيخه ال٨بري ،وصازل هظا ال٨يان اللؿاوي اإلاجؿض لبييت زياليت جبرػ الكٟغة ٦سهيهت ظماليت جترشح مً حك٨يالث
الديا ٫واللٛت ألاصبيت ،وه٨ظا جيخ٣ل ٗٞاليت الى٣ل اإلاؼٖىمت في الخىانل بلى ؤظىاء الىو بىنٟها مداوع الخىانل٦ ،ما جخدغ٥
ًا
البييت الدياليت هٟؿها ٦خمشيل هصخي لضوع ال٣اعت ،ما صام ؤن اإلاٗجى ٢ض جم اؾدبٗاصه ؾلٟا ،واؾدبض ٫ببجى ههيت جضعي ؤجها
مداولت إزخال ١صوع لل٣اعت ،ألهه ؾى ٝيخىاػي م٘ هظه اإلاك٨الث البييىيت ،ووؿخ٣بلها ٦ةعهام هصخي باججاه اإلاٗجى الظر
ؾى ٝيداو ٫م٣اعبخه بك٩ل مٗ٩ىؽ.
ًا
َّ
بن الكٟغة الاصبيت بىنٟها هٓاما مً الٗالماث الدانت طاث الُغاػ اإلاغظعي اإلاغتهً بلى و٢اج٘ زياليت ميؿىظت بلٛت
ؤصبيت ،ؾمتها ام٩اهيت الايداء بمٗان مخٗضصة ،خاإلاا جىْ ٠في الخىانل ألاصبي ،هيخ٣ل بلى ام٩اهيت نياٚاث للجمل الؿغصيت
بهض ٝؤصاء وْاث ٠جىانليت ،ل ً٨ألامغ إ يدضر بهظا الىيىح ،إن الكٟغة الاصبيت ٚالبا ما ج٩ىن ٚحر مكتر٦ت بحن اإلاغؾل
واإلاخل٣ي ،زانت في الىهىم اإلاٗ٣ضة او الحضازيتٞ ،خ٩ىن الهياٚت جل ٪قٟغة جىانليت ،ألجها حٛضو ٖمليت بض الغؾالت و٤ٞ
وؿيج مٗحن ٦مباصعة ؾغيت مً الىو لٟخذ ٢ىاة جىانليت ،وهظه َبيٗت الخىانل الاصبيٞ ،الىو جم اْهاعه بهظه الُغي٣ت،
٣٦يمت ٞىيت يم ً٨بلىعتها ٗ٦مليت جىانليت ٖلى ق٩ل مً الاعؾاليت اإلابُىت مً الىو ،وبىىٕ مً الاٞتراى مً ظهت ال٣اعت
اإلاخىٞغ ٖلى زبرة اصبيت ٢اصعة ٖلى مخابٗت الخىانل اإلا٣ضم مً الىو ،اإلاخدغ ٥بسٟاء جدذ مخىالياجه وبىاه.
بن الكٟغة الخىانليت حٗجي َّ
َّ
ؤن البجى ألاصبيت اإلاكغٞت ٖلى ٖالم صإلي جم اهخاظها بٟٗاليت اصبيت طاث ٢يمت ظماليت مً
ظهت ومٗضصة للمٗجى مً ظهت زاهيت ،هظه الٟٗاليت ليؿذ مًمىها لٗالم الديا ٫ؤو آليت ؾغصيت ،بل هي ٗٞل جىانلي ظغي
ج٣ضيمه بىمِ الدك٨يل ألاصبي للبجى الىهيتٟٗ٦ ،اليت هي اعؾاليت مىا٦بت للغؾالت الؿغصيت الدياليت ،والكٟغة الخىانليت بهظا
اإلاٗجى ليؿذ هي الىو بل اظغاءاث اصبيت حؿدك ٠مً جىظه الىو بلى اإلاخل٣ي مً زال ٫اخخمالها آلزاع حؿخضعي اؾخجاباث
مً ال٣اعت ،وهظا يٗؼ ٫الكٟغة الخىانليت ًٖ البجى الضإليت التي جالخٔ في مدىع الىو ،بمٗجى ؤن الكٟغة جخًمً مىُ٣ت
مخازمت ل٩ل مً الؿغص والدُاب والىو ٦مداوع للخىانل اإلاٟٗل ٖبرها ،وهظه الىيٗيت اإلامحزة مترجبت ٖلى َبيٗت الى٣ل
ًا
ًا
اإلاؿدبٗض للمٗجى في الىو الاصبي الغواجي ،ألهىا ههُضم ؤوإ بالٗالم الديالي الظر يبييه الؿغص ،ممخل٩ا لىظىصه اإلاىيىعي ،زم
هى٨كٖ ٠لى ٖالم صإلي يترشح مىه ،زم ههُضم مً ظضيض باإلاٗجى الظر إ ي٨خمل للىو ألاصبي ،وٖىض هظه الىُ٣ت يخجلى صوع
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الكٟغة الخىانليت التي حكحر بلى ام٩اهيت جدىيل الٗالم الديالي والضإلي بلى وؾاثل بيض الىو ٦ىىٕ مً الاعؾاليت الؿغيت ،
جٟؿغ البجى الاصبيت مً زاللها ٖلى اجها باع للخىانل  ،بىنٟها جىلذ مهمت اخخما ٫مٗجى  ،وٞخدذ ٞغنت لٓهىع مىا ٘٢في
الىو يجغر مً زاللها ٢غاءة ما وعاء الخجؿيض اللؿاوي لٗالم زيالي يهى٘ بييت صإليت  ،مخدغ٦ت بُغي٣ت ٚحر ٢ابلت للخدضيض ،
هظه اإلاىا ٘٢هي ٖمليت الدكٟحر التي جٟؿغ بها البجى الىهيت ٧ىْاث ٠جىانليت يد٣٣ها الىو ٖبر اؾخدالت ؤن يخم الغ٧ىن بلى
مٗجى واخض زابذ  ،وييبػي ٖىض طل ٪ازخياع لحٓاث مً الىو يىٓغ لها ٦مداولت جىانليت ججلذ في جدغي ٪الىو باججاه
جدىيله بلى قٟغاث جىانليت.
املبحث الاو :٨الخذُُل
يغجبِ الخسييل بىنٟه قٟغة خاملت لٟاٖليت جىانليت ههيت بُبيٗت الخسيل الظر يهىعه الىو  ،مما يٓهغ في بجى
الديا ٫والى٢اج٘ التي ييسجها الىو بك٩ل يد ٤٣نلت بىٓام اصعا٦ىاٞ ،ىدً هجض في ٖالم الغوايت و٢اج٘ مؼيٟت هضع٦ها
٦إقياء إ وظىص لها في خياجىا  ،هظه الحالت التي جهاصٞىا في الغوايت  ،ج٣ترح نىعة للضوع الظر ييؿبه اإلاال ٠بلى ٖاإلاه
الغواجي ،ومً هظه البىابت همىي٘ اهٟؿىا ٣٦غاء إلاا يداو ٫الىو ٢ىله مً وعاء هظا الخسييل الظر يمخض بلى ٢هضيت للىو
 ،جدخمل اعؾاليت إلاال ٠إ يم ً٨ؤن يدبضي ٦خجؿض لؿاوي  ،ويمدىع الىو وخضاجه ٦مؿعى بلى جد٣ي ٤جل ٪الاعؾاليت .
ًا
ومً هظه الؼاويت إ يىٓغ بلى الٗالم الديالي ٖلى اهه ٚحر مغظعي ،بل ب٩ىهه زُابا مٗخبرا ٦خىانل ،وهى يٗمل بُغي٣ت
ما ٦ما يٗمل الدُاب الىنٟي الخإ٦يضر ،ووٗجي طل ٪ؤهه إ بض ؤن يٗمل بىاؾُت ج٣ضيم اإلادخىي الظر يم ً٨ؤن ههض٢ه او
ًا
ًا
مدا٧اجه  ،وييبػي ؤن ي٩ىن اإلادخىي زبريا  ،ولى ٧ان ٚحر مباقغ او يمىيا . (1) ِ٣ٞ
ًا
يٗمل الخسييل ٦كٟغة جىانليت مً صازل الٗالم الديالي الظر يسل٣ه اإلاال ٠مغتهىا بلى الىو الظر يسٟي زلٟه
مغظٗيت طاجيت حٗؼي بلى مى ٠٢اإلاال ٠في ٖاإلاه  ،وًٖ َغي٢ ٤غاءة هظا اإلاى ٠٢الظاحي بىنٟه ظؼء مً الىو ييبػي ؤن يخدغع
ال٣اعت مىه ليٗيض ج٩ىيً الؿيا ١له ظىبا بلى ظىب م٘ ب٣يت الىو  .وهظا يضٖىها بلى ؤن " هخٗامل إ م٘ الٗالم ،واهما م٘ شخيء
آزغ في الٗالم  ،شخيء نىٗه بوؿان " ). (2
يخجلى هظا الهى٘ في بوكاء همِ زام مً الديا ،٫يخم ٞيه ازخياع و٢اج٘ زياليت ،حك٩ل آلت جسييليت ،وجىظض الكٟغة في
َبيٗت جل ٪آلاليتٞ ،ل٩ي يٛضو الديا ٫قٟغة جىانليت ،إ بض مً جدغي٨ه بلى ٞاٖليت جمشيليت يىٟٗل مً زاللها الخىانل
ًا
وي٩ىن ؤصبياٖ ،ىضما يخدى ٫الديا ٫اإلاكخمل ٖليه الٗالم الغواجي بلى وْيٟت لدل ٤الخىانل ،هظا الخدى ٫هى ما يؿم
الخسييل ب٩ىهه قٟغة جىانليت ،ي ٠٣زلٟها مغؾل ؤوصٕ هيخه في اعؾا ٫مٗجى في الضوع الظر جًُل٘ به الؿمت الخسييليت
٦مدىع في الىو ،وٞغنت لبٗض صوع ال٣اعت ليضزل في ٖال٢ت جىانليت م٘ الٗالم اإلاٗغوى في الىو.
هخٗغٖ ٝلى الٟاٖليت الخىانليت للخسييل ٦كٟغة مً زال ٫الٗمليت الخمشيليت التي ج٣ىم ٖلحها الغوايت بىنٟها ق٨ال
ًا
ٞىيا "يمخل ٪مؿخىيحن :مؿخىي الخٗبحر ،ومؿخىي اإلاًمىن؛ ؤر الخمشيل واإلامشل")ٞ ،(3البييت الغواثيت اإلا٩ىهت مً و٢اج٘ زياليت
إ جإحي بك٩ل زام ،بل هىا ٥ؾغص يخىلى مهمت جمشيل الح٩ايت ٖبر الؼمان مضازال مٗها آلياجه وج٣ىياجه وؤق٩ا ٫ج٣ضيم الح٩ايت،
وما يهاخب طل ٪مً حٗلي٣اث ونٟيت او ؤيضيىلىظيت  ،جىًم بلى اإلااصة الح٩اثيت٦ .يؿيج مىخض يٗخمل في صازله ا٦ثر مً
( )1نظريات السرد احلديثة  :واالس مارتن  ،ترمجة  :حياة جاسم زلمد  ،ص . 249
( )2ادلصدر نفسو  :ص . 243
( )3شعرية التأليف  :بوريس أوزبنسكي  :ترمجة  :سعيد الغامني  ،وناصر حالوي  ،ص . 11

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

88

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016
مؿخىي اعؾالي خؿب َبيٗت الجيـ الغواجي اإلاكخمل ٖلى وظىص مىيىعي إلاًمىن مغتهً بلى الديا ،٫وٖلى هظا اإلاؿخىي
"ليؿذ الاخضار التي يخم ه٣لها هي التي تهم ،اهما ال٨يٟيت التي اَلٗىا الؿاعص بها ٖلى جل ٪الاخضار").(1
هظه ال٨يٟيت ليؿذ مجغص ٢ىاة جىانليت بحن الؿاعص واإلاؿغوص له ،ؤر إ يم ً٨خهغ صوعها في مداولت ه٣ل الغؾالت
بلى اإلاؿغوص له ٧ي جد ٤٣جإزحرا ٖليه .بل هي ظؼء مً الٟٗل الخىانلي الظر يدؿغب بلى الىو ب٩امله ٖلى ق٩ل مً ال٣هضيت
الخىانليت ،بهظا اإلاىٓىع ،جؼخ ٠الى٢اج٘ الدياليت اإلاخضاولت بحن الؿاعص واإلاؿغوص له مً ٧ىجها هٓاما ٢اثما بظاجه بلى مدىع
جىٓيمي للٗمل الاصبي باججاه ؤن يخدى ٫بلى هو ،وما جدخمله هظه ال٨يٟيت مً مؿخىياث إ جىظض بك٩ل ٖمىصر يم ً٨الاهخ٣ا٫
ٞيه مً ظؼء بلى آزغ ،بل هي لحٓت م٨شٟت امام ال٣اعت الظر ؾى ٝيىٟخذ مً زاللها ٖلى اإلاٗجى.
ًا
ويإحي الخسييل ٦كٟغة جىانليت واخضا مً مجاإث جد ٤٣هظه ال٨يٟيت ،وهظا ما يؿم الخىانل الاصبي ،بىنٟه ليـ ٖمليت
ضخ يم ً٨ؤن جستزجها ٢ىاة جُغح مدخىاها بطا ما قٛلذ ،بل هى ٖمليت اهٟٗاليت باإلاٗجى الٟلؿٟي ،جبرػ في بجى الىو
ًا
وؾحروعجه ،وبظل ٪يٛضو ٧ل مً ال٣اعت واإلاال ٠اصواعا للخىانل بهٟخه الاصبيت ،بمٗجى اجهما إ يخىانالن مً مغا٦ؼ زابخت ؤو
ابخضاء ،ي٣ترح طل ٪الىو الاصبي الغواجي الظر إ يم ً٨اصٖاء ؤهىا هخل٣ى مًمىهه بك٩ل مىيىعيَّ ،
ًا
ألن الىو
وؿ ٤مكتر٥
يهب ٖليىا مجمىٖت طواث ،وباإلا٣ابل هدً ههب ٖليه طواجىا ،يدضر طل ٪مً زال ٫الٗالم الديالي والدُاب ألاصبي
الىىعي.
همىشج جحلُلي  :شخلُت ملٌٜى ػُٔس
ججىض عوايت (مىؾم الهجغة بلى الكما )٫ظمي٘ ٖىانغ الؿغص لخىييذ مٗالم الصدهيت ومىدها ا٦بر ٢ضع مً البروػ
ولٛغى خًىعها في ظمي٘ اإلاىا ،٠٢و٦ما ي٣ى ٫ظان عي٩اعصو ؤن الغوايت لم حٗض ٦خابت مٛامغة بل مٛامغة ٦خابت ،وهدً لم وٗض
)(2
هخاب٘ في هظه الغوايت جُىع بُل عواجي ؤو جُىع َاثٟت اظخماٖيت بل اهخاط هو واؾخداإث شدهياث زانت بالًماثغ
وججم٘ شدهيت مهُٟى ؾٗيض ٧ل الٗالم الديالي الحها ،ومجها جهضع الاخضار ،و٦إن الغوايت حؿعى بلى بىاء هظه الصدهيت
و٢غاءتها في آنٞ ،هى مىظىص في الٛغب خيض طهب الغاور للضعاؾت ومىظىص في ال٣غيت خيض ٖاص ،ويتراءي قبده في ٢هت الغوايت
ّال
٦مدغ ٥له مً
وفي الىن ٠الكٗغر لٗىانغ في الُبيٗت وؤم٨ىت الغوايت وؤػمىتهاٞ ،هى يؿحر صازل الٗالم الغواجي ووٗمل
ًا
َّ
َّ
ويخ٨ي٠
الضازل .وهظا يجٗلها "شدهيت عواثيت مغ٦بت الى خض الخىاٞ …ٌ٢هى يٗيل في ٖاإلاحن صاثماٖ ،الم ال٣ىإ يٗيل ٞيه
له ،وٖالم آزغ هى ٖالم الىا ٘٢الظر يجض ٞيه هٟؿه").(3
َّ
ّال
الخسيل الظر يبييه الغواجي في طهىه يؿخلم وظىصه مً ؤوظه شدهيت مهُٟى ؾٗيض ،اإلا٩ىن البييىر ألاؾاسخي في
بن
الغوايت ،ل ً٨طل ٪إ يدضر بالىيىح الظر يم ً٨ؤن يخهىع ألو ٫وهلت ،بط بغاٖت الغواجي جم٨ىه مً جدىيل مًمىن زيالي
ًا
ًا
مىيىعي بلى ْل إلاهُٟى ؾٗيض٦ ،ما َّ
ؤن مهُٟى ؾٗيض هٟؿه يب٣ى ْال هى ؤيًا ٖىضما ي٩ىن الحضيض ٖىه ؤو ي٣ىم
ٍر
ًا
بدضر في الغوايت ؤو يخىلى مهمت ج٣ضيم الح٩ايت بىنٟه ؤنبذ ؾاعصا ،يدضر طل ٪بمؼيض مً قٗغيت البىاء والىن ٠وخب٨ت

( )1مقوالت السرد االديب  :تزفيتان تودوروف  ،ترمجة  :احلسُت سحبان وفؤاد صفا  ،رللة آفاق – ادلغرب ، -عدد (، )9-8سنة  ، 1988ص . 31
( )2عامل الرواية  :ص . 177
( )3صراع الشخصية بُت القناع والواقع يف موسم اذلجرة اىل الشمال للطيب صاٌف  :د .حسُت يوسف  ،رللة اداب الرافدين  ،كلية االداب – جامعة ادلوصل ،
عدد ( ، 1993 – )25ص. 90
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ًا
ًا
ًا ًا
مخإل٣ت ،ويد ٤٣هظا مبضؤ مهما في قٗغيت الىهىم ألاصبيت ،خيض ج٣ى ٫قيئا وحٗجي آزغ ،ؤو ج٣ى ٫قيئا يم ً٨له ؤن ي٣ى٫
ًا
ًا
ؤقياء ؤزغي ،ؤو ج٣ى ٫ؤقياء ٦شحرة بك٩ل َّجضعي ٞيه ؤه ٪لم ج٣ل بإ قيئا واخضا.
ٖلى هظا اليؿيج الغواجي اإلاخماؾ ٪يم ً٨مٗايىت الٗالم الديالي ٦كٟغة جىانليت جبرػ مً زال ٫الخسييل الظر يٓهغ
م٘ همِ الازخياع والاوكاء لٗىانغ طل ٪الٗالم ،جٓهغ ٣٦ىة جٟٗيليت لضوع ال٣اعت وقغٖيت مكاع٦خه في بياءة الىو .يغور
مهُٟى ؾٗيض ٢هخه بىٟؿه ٞي٣ى:٫
ًا
"بجها ٢هت َىيلت ل٨جي لً ؤ٢ى ٫ل٧ ٪ل شخيء .وبٌٗ الخٟانيل لً تهم٦ ٪شحرا ،وبًٗها … اإلاهم اهجي ٦ما جغي ولضث
ًا
في الدغَىم .وكإث يديما٣ٞ ،ض ماث والضر ٢بل ؤن ؤولض ببًٗت ؤقهغ ،ل٨ىه جغ ٥لىا ما يؿتر الحا٧ .٫ان يٗمل في ججاعة
الجما .٫لم ي ً٨لي بزىةٞ ،لم ج ً٨الحياة ٖؿحرة ٖلي وٖلى ؤمي .خحن اعظ٘ آلان بظا٦غحي ؤعاها بىيىح ،قٟخاها الغ٢ي٣خان
مُب٣خان في خؼم ،وٖلى وظهها شخيء مشل ال٣ىإ .إ ؤصعر٢ .ىإ ٦شي٦ ،٠إن وظهها نٟدت بدغ ،هل جٟهم؟ ليـ له لىن واخض
ًا
بل ؤلىان مخٗضصة ،جٓهغ وحٛيب وجخماػط .لم ي ً٨لىا ؤهل٦ .ىا ؤها وهي ،ؤهال بًٗىا لبٌٗ٧ .اهذ ٦إجها شدو ٚغيب ظمٗخجي
ًا
ًا
به الٓغو ٝنضٞت في الُغي .٤لٗلجي ٦ىذ مسلى٢ا ٚغيبا ،ؤو لٗل ؤمي ٧اهذ ٚغيبت").(1
يدك٩ل الٗىهغ الديالي ٦كٟغة جحجب ٞاٖليت جىانليت مً ظهت الىو ،في الى٣و الظر جٓهغ به الصدهيتٞ ،األب ٚحر
ًا
ًا
ابخضاء ،وهظا يٗجي صإلت ؾلبيت إن الاؾغة لً جمخل٦ ٪ياجها اإلا٨خمل ،هىاٚ ٥ياب لالب يجٗل الُٟل يديما ،ل،ً٨
مىظىص
الٛياب ليـ طا وظه وخيض ،بل ؾى ٝيجغ ٝمٗه ٧ل ما يم ً٨ؤن يدًغ بطا وظض ألاب ،وهيخ٣ل بظلٖ ٪لى مؿخىي
ًا
الخسييل الى ٖمليت حٛييب ،وباإججاه هٟؿه يخدى ٫الٗىهغ الديالي بلى قٟغة جسييليت جٟخذ مجاإ جىانليا ،يدًغ ٞيه
ال٣اعت ليٗ٣ض ن٣ٟت م٘ الىو ،مٟاصها ؤن ٦ال مجهما ؾى ٝيؿهم مً ؤظل عؾم نىعة إلاا وعاء الىو.
حٛييب ألاب ًٖ الاؾغة التي ؾييكإ ٞحها مهُٟى ؾٗيض مداولت مً الىو ل ُ٘٣ؤر نلت للصدهيت ًٖ ألاب ،مما
ًا
ًا
ًا
يٗخم ق٩ل الٗال٢ت مٗه ،وييسحب ٖلى مهُٟى الظر لً وٗلم قيئا ًٖ ٧ىهه ابىا يدمل في ٦ياهه امخضاصا لجظع ؤو اهخماء بلى
مدىع ،ومً زم ؾى٣ٟض ال٣ضعة ٖلى مالخٓت ؤيً ؾييكض وبإيت ٦يٟيت ،وبطا ٧ان ألاب يمشل ؾلُت بك٩ل مً ألاق٩ا ٫في مجخم٘
َّ
خل مً جل ٪الؿلُت ،هظه الٗمليت في اْهاع الصدهيت خغ٦ت مً الىو باججاه جدىيل
ؤو آزغ ٞان مهُٟى ؾٗيض في ٍر
َّ
الٗىهغ الديالي بلى َّ
آليت جسييليت مبُىت بٟاٖليت جىانليت.
ًا
ؤيًا إ امخضاص لهاَّ ،
و٦إجها
حؿخمغ ؾلؿلت بتر مهُٟى ؾٗيض ًٖ اهخماثه ألاؾغر ،ختى ٖىضما جدًغ ألامٞ ،هي
يب ٤ؾىي ٌلؤم لها وظه ل ً٨مً صون ٦يانٌ ،ل
زغظذ مً اإلاجهى٧ ،٫ل ما يخٗل ٤بها مدظو ،ٝولم َ
وظه إ يم ً٨جدضيضه بؿهىلت،
ّال
مهُٟى ابجها مٗض ليا٦ض َّؤهه إ ٖال٢ت له بها ٖلى الغٚم مً ٧ىجها قازهت ؤمامه بض٢ت٧ ،ل ما يغاه مجها يهغ ٖلى ؤن إ يىحي له
ًا
ًا
ًا
ممخضة بلى ما إ جهايت َّ
٦شيٟاَّ ،
٦إن وظهها مضي البدغ خيض إ هُ٣ت جغج٨ؼ
َّؤجها ؤم وجدضيضا ؤمه ،يغاها ٚامًت و٦إجها جلبـ ٢ىاٖا
ًا
ٗٞالٞ .إخض ُ٢بي ألاؾغة ٚاثب ٦مجهى٫
ٖلحها الٗحن ،وفي الح٣ي٣ت يمًٗ مهُٟى في اؾخجها ٫ؤن ج٩ىن ؤمه بغٚم َّؤجها ٦ظل٪
والشاوي خايغ ٦هىعة لٛياب مؿخمغ في الحًىع.

( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :الطيب صاٌف  ،ص . 23
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ويس ٤ٟمهُٟى ؾٗيض في الٗشىع ٖلى شخيء يىدؿب له في وظه ؤمه ،وٖىضما يٟكل في طلَّ ٪
ٞةهما يٗلً ًٖ زىاء طاجه
ًا
ًا
مخدىإ بلى ٞىعان ؤهىر ججاه ٣ٞضان ؤلاخؿاؽ َّ
بإجها ؤمه،
ًٖ ؤر عابِ يكضه بلحها ،ووٛضو بصعا٦ه ألمه هىٖا مً اؾخمغاء ٚغبخه
ًا
وبطا ٚاب طل ٪ؤلاخؿاؽ ظغ ٝمٗه بم٩اهيت ؤن ي٩ىن ابىا ،وإ يب٣ى له ؾىي بخؿاؽ بالٛغبت ،وٖال٢ت ٞاجغة إ عوح ٞحها.
ّال
و٦إهما يغاص مىه ؤن َّ
يخجغص مً ٧ل ؤبجضياث الحياة
بهظه الُغي٣ت جم جسييل مهُٟى ؾٗيض مً الضازل والداعط،
ومىٓىمت ال٣يم الؿاثضة ،ليضزل في ٖماء ؤو يضوع في ٞغا ٙويبدض ًٖ شخيء ما يجهل ما هى ؤو ختى ٞغم الحهىٖ ٫ليه،
ًا
َّ
حكٟحريت ،ويٓهغ همِ الخىانل ٖىضما ي٩ىن ؤصبيا ،ؾمخه ٗٞاليت في الى٣ل،
وجدذ هظا الٗىهغ الديالي يؿحر الىو بلى ٖمليت
َّ
َّ
اهٟٗاليت ،بمٗجى ؤن الٗىهغ الديالي يمخل٪
ل ً٨ليـ بإصواث مخازمت للمًمىن اإلاى٣ى ،٫بل الٗ٨ـ مً طل ،٪و ٤ٞآليت
ًا
ّال
مىيىٖيخه وفي الى٢ذ هٟؿه ي٩ىن مىٟخدا ٖلى طاجيت حٗؼي بلى ال٣اعت بدىٓيم مً الىو ،وهى ؤمغ مً زهىنيت الجملت
ّال
ّال
الغواثيت ،خيض هٖ ٠٣لى مًمىن مدضص ؤمامىا ،ل٨ىه يمشل بىابت إلاًامحن ؤزغي ممتزظت ٞحها ،م٩ىهت ٦شاٞت في
الؿغصيت
ًا
الى٣ل ،وفي لحٓت واخضة ،يغؾل الجمي٘ ،والٗالم اإلاىيىعي الديالي اإلاى٣ى ٫يبضو ٢انضا إلاًمىهه ،ل ً٨ما ٚحر اإلاى٣ى ٫يب٣ى
ًا
ًا
مٗل٣ا في زىاياه ٖلى ق٩ل مً ٢هضيت الىو اإلابإعة في ه٣اٍ مىه ،يخم مً زاللها الاؾخمغاع في بعؾا ٫الٗالم الديالي خاويا ٖلى
َّ
َّ
الخىانليت .
الٟاٖليت
واإلادىع الظر يكخمل ٖلى الكٟغة الخىانليت في اإلا ُ٘٣الؿاب ٤جمشل في هؼٕ مهُٟى ؾٗيض ًٖ اهخماثه ألاؾغر
ًا
واعجباَه بىظىص بكغر مدضص مً الداعط ،وبن ٧ان هظا الىي٘ ظؼءا مً الٗالم الديالي الظر جخ٩ىن مىه الغوايت ،بإ َّؤهه ظؼء -
وفي الى٢ذ هٟؿه  -مً الضوع الخمشيلي إلاا يداو ٫الىو ٢ىله ،ومً زم يلخبـ طل ٪اإلاًمىن بىْيٟت جىانليت ؤصبيت ٖىضما يٟخذ
لىا اإلاجا ٫للٗبىع بلى ما وعاء الىو.
وخحن ي٨خمل الىظىص اإلاىيىعي للٗالم الديالي يدؿ٘ صوع الىو في بزاعة قٟغجه الخىانليت٦ ،ما هى باعػ في
َّ
اإلاىانٟاث ال٨الميت الحاصة التي يخدضر بها مهُٟى ؾٗيض ،وج٨دؿب "ؤهميت َّ
اإلاىيىٖيت
ٞىيت ٦بحرة لدل ٤نىع الىاؽ
واإلاىجؼة ،و٧لما ٧اهذ الصدهيت جدؿم ب٣ضع ؤ٦بر مً اإلاىيىٖيت بغػث سحىتها ال٨الميت بضعظت ؤ٦بر مً ّال
الحضة").(1
ًا
ل ً٨هظه الهىعة اإلاىيىٖيت إ يم ً٨ؤن ج٩ىن ّال
مدضصة بلى الجهايت "ختى ٖىضما ي٩ىن الغاويت واخضا مً ألابُا٫
ًا
وي٨خٟي بإن يإزظ ٖلى ٖاج٣ه ًا
ظؼء مً ال٣هت ،خؿب ،خ٣ا ؤن ما يشحر اهخمام اإلاال ٠في الغوايت ليـ  ِ٣ٞؤؾلىبه الىمىطجي
والٟغصر في الخ٨ٟحر ،واإلاٗاهاة ،والحضيض بل بالضعظت ألاولى ؤؾلىبه في الغئيت والخهىيغ ،هىا ج٨مً وْيٟخه اإلاباقغة بىنٟه
عاويت يىىب ًٖ اإلاال .٠ولهظا ٞةن مى ٠٢اإلاال ،٠مشلما يدضر في ج٣ليض ألاؾاليب ،يخٛلٛل صازل ٧لمخه ويجٗلها وؿبيت.
بضعظت ؤ٦بر ؤو ؤ٢لَّ .
بن اإلاال ٠إ يٗغى ٖليىا ٧لمت الغاويت (بىنٟها ٧لمت مىيىٖيت زانت بالبُل) .بل يىْٟها مً الضازل
لدضمت ؤهضاٞه ،بياٞت بلى َّؤهه يجبرها ٖلى ؤن هدـ بجالء باإلاؿاٞت ال٣اثمت بيىه وبحن هظه ال٩لمت").(2
يؿخمغ بىاء شدهيت مهُٟى ؾٗيض ٗ٦مليت جسييليت ،والى٣و الظر حٗاوي مىه خياجه الاظخماٖيت والٛمىى الظر
ًا
ًا
يل٦ ٠ياهه الضازلي ،إ بض ؤن يهى ٙوظىصا زانا له ،ي٣ى:٫

( )1قضايا االبداع الفٍت عند دوستوفسكي  :ميخائيل باختُت  ،ترمجة  :مجيل نصيف  ،ص . 266
( )2ادلصدر نفسو  :ص . 278
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ًا
ًا
"و٦ىذ ،ولٗل ٪حتجب ،ؤخـ بخؿاؾا صاٞئا بإهجي خغ ،بإهه ليـ زمت مسلى ١ؤب ؤو ؤم ،يغبُجي ٧الىجض بلى بٗ٣ت
مٗيىت ومديِ مٗحن٦ .ىذ ؤ٢غؤ وؤهام ،ؤزغط وؤصزل ،ؤلٗب زاعط البيذ ،ؤحؿ ٘٨في الكىاعٕ ،ليـ زمت ؤخض يإمغوي ؤو يجهاوي .بإ
ؤهجي مىظ نٛغر٦ ،ىذ ؤخـ بإهجي… ؤهجي مسخل .٠ؤ٢هض ؤهجي لؿذ ٦ب٣يت ألاَٟا ٫في ؾجي ،إ ؤجإزغ بصخيء إ ؤب٩ي بطا يغبذ،
إ ؤٞغح بطا ؤزجى ّال
ٖلي اإلاضعؽ في الٟهل ،إ ؤجإلم إلاا يخإلم له البا٢ىن٦ .ىذ مشل شخيء م٩ىع مً اإلاُاٍ ،جل٣يه في اإلااءٞ ،ال يبخل،
جغميه ٖلى ألاعى ٞيٟ٣ؼ").(1
يٓهغ هىا الىظه آلازغ إلاهُٟى ؾٗيض بٗض ؤن ٞهم ًٖ اهخماثه ألاؾغر ،وظه إ مالمذ ٞيه ؤو ماقغاث بلى ٦يىىهت
ًا
ًا
صازليتَّ ،
٦إهما ؤنبذ ٧اثىا لم حٗغ ٝهىيخه بٗض ،يماعؾإاٗٞاإ بكغيت مٟغٚت مً مدخىاها ؤلاوؿاوي ،ويُىٖ ٝلى ألاقياء لً٨
ٌل
بخؿاؽ وخيض يضوع في نضعه وإ
طاجه مً الضازل إ جالمؿهاٞ ،خب٣ى ٖاظؼة ًٖ مؼامىت ؤٗٞاله ومىدها طاث٣ت بخؿاؾيت،
يجاوعه شخيء آزغ ،بهه بخؿاؽ بالحغيت ،يم ً٨مً زالله ؤن يُل الىو ٖلى ٗٞل جىانلي ،ألن هظه الحغيت لم جيخج في ؾيا١
مإلى ،ٝي٩ىن هديجت مىُ٣يت لخل ٪الحغيت ،خيض لم جاؾـ ٧ىعي يى٣ل الاوؿان بلى مها ٝعئي ظضيضة جٟاع ١الؿاثض مً
َّ
َّ
َّ
يجغ
الش٣اٞت ،بجها خغيت في بَاع مً الٗبصيت ؤو الهمجيت ،خغيت بمٗجى الازخالٚ ٝحر اإلاٟؿغ ًٖ آلازغ٦ ،إجها ماهيت في الظاث لم ِ
ٖلحها حٗضيل ؤو جدىيغٞ ،اهُل٣ذ ظامدت حٗبر ًٖ هٟؿها بإق٩ا ٫مخٗضصة.
َّ
الحاصة هى ٖمل مً الكٟغة الخىانليت ،التي جمغ مً زال ٫الٗالم الديالي ٦ىخىء
ببغاػ مهُٟى ؾٗيض بهظه الهياٚت
يدك٩ل م٘ ْهىع الىو في وؿيج مً اإلاخىالياث الؿغصيتٞ ،الى٣و في ٦يان ألاؾغة والاهٟهام ًٖ ألام إ بض ؤن يىنلىا بلى
خغيت ّال
مخٗضصة ألاوظه جبدض لها ًٖ ججلياث في مضي ٚحر مدضوص في الىا.٘٢
يمحز بحرسخي لىبى ٥بحن وؾيلخحن لدل ٤الصدهيت ؤو جمشيلها ،بحن ؤلاْهاع وؤلازباع ،ؤر بحن ؤن يغي ٪ؤو يسبر،٥
ًا
ٖمىما ؤلاْهاع ٖلى ؤلازباع ٧ىؾيلت لل٨ك ًٖ ٠الصدهيت ،يكٗغون َّ
ّال
ؤن هظه الىؾيلت ج٨ك ٠خياة
ويًٟل الى٣اص
ِ
َّ
الصدهياث ؤ٦ثر مما حٗالجها٦ ،إقياء ٞا٢ضة للحياة .بلى ظاهب طلٞ ٪ىدً وكٗغ ؤهىا ه٣غع ما ج٩ىن ٖليه الصدهيت ٖىضما
هغا٢بها وهي جخهغ ٝؤمامىا ،خيض باإلاؿخُإ اؾخسضام هٓغجىا الى٣ضيت ،ومٗغٞخىا بالبكغ للىنى ٫بلى ج٣ييمها ،بيىما ٖىضما
هسبر بإمغ ما َّ
ٞةهىا بما ؤن ه٣بله ؤو هغًٞه ،وليـ َّزمت مجا ٫إؾخجاباث مسخلٟت).(2
ًا
ًا
ويجغر ال٨ك ًٖ ٠شدهيت مهُٟى ؾٗيض بإؾلىب ؤلازباع م٣ضما مً الصدهيت هٟؿها بىنٟها ؾاعصا
وشدهيت في آن واخض ،ل٨ىه ليـ بزبا ًاعا مباق ًاغا ي٣ضم مٗلىماث ًٖ الصدهيت ومً زم جخطح نىعتها ؤمامىا ،بل َّ
بن َبيٗت
َّ
َّ
ّال
حٛغب الصدهيت بلى خض ؤهىا ه٣ٟض ال٣ضعة ٖلى عبُها بإشدام في الىا ،٘٢لخىدضع بلى ٖمليت ججغيضيت
ؤلازباع ببهاميت ،ألجها ِ
جىىر الصدهيت بها ؤن ج٩ىن ممشلت لصخيء ما ؤو ٨ٞغة مٗيىت ،مً هظه الىاخيت يكغٕ الىو بةصإء قٟغجه الخىانليت التي
جضٖىها بلى الخإمل والخ٨ٟحر في مىانٟاث جل ٪الصدهيت ،وٖىضما هٟٗل طل ٪هيخٓغ مً الىو ؤن يضزلىا في هظه اإلاهمت ،ي٣ى٫
الؿاعص بهضص صزىله نٟى ٝالضعاؾت:
"اإلاهم ؤوي اههغٞذ ب٩ل َا٢احي لخل ٪الحياة الجضيضة .وؾغٖان ما ا٦دكٟذ في ٖ٣لي م٣ضعة عجيبت ٖلى الحٟٔ
والاؾديٗاب والٟهم .ا٢غؤ ال٨خاب ٞحرسخ ظملت في طهجي .ما ؤلبض ؤن ؤع٦ؼ ٖ٣لي في مك٩لت الحؿاب ختى جخٟخذ لي مٛال٣ها،
جظوب بحن يضر ٦إجها ُٗ٢ت ملح ويٗتها في اإلااء .حٗلمذ ال٨خابت في اؾبىٖحن ،واهُل٣ذ بٗض طل ٪إ ؤلىر ٖلى شخيء٣ٖ .لي ٦إهه
( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 24-23
( )2مدخل لدراسة الرواية  :جَتميي ىوثورن  ،ترمجة  :غازي درويش عطية  ،ص  ، 50وينظر  :صنعة الرواية  :برسي لوبوك  ،ترمجة  :عبد الستار جواد  ،ص62
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مضيت َّ
خاصة ،ج ُ٘٣في بغوص وٗٞاليت ،لم ؤبا ٫بضهكت اإلاٗلمحن وبعجاب ع٣ٞاجي ؤو خؿضهم٧ .ان اإلاٗلمىن يىٓغون َّ
بلي ٦إهجي
ِ
ًا
ًا
متجؼة ،وبضؤ الخالميظ يُلبىن ّال
وصر .ل٨جي ٦ىذ مكٛىإ بهظه آلالت التجيبت التي ؤجيدذ لي .و٦ىذ باعصا ٦د٣ل ظليض ،إ يىظض في
الٗالم شخيء حهؼوي").(1
َّ
َّ
طاث مهُٟى ؾٗيض اإلاُٗلت ًٖ الخىانل الاوؿاوي ،ي٣ابلها ٖ٣ل مخدٟؼ ممىىح َا٢ت م٨شٟت لدكٛيله ،ل٨ىه يٗمل
ُت
ًا
ه٣يا َّ
٦إهما هى ظهاػ ؤهخج للخى ،يضوع بٟ٨اءة جامت ،ويدٟل بخ٣ىيت
بمٗؼ ًٖ ٫الظاث ؤو ؤها جىظهها مًامحن مٗيىت ،يبضو ٖ٣له
مخ٣ضمت ،يىض ٘ٞبه بلى خ٣ل الحؿابٞ ،يجض ٞيه يغاوة ٞاث٣ت ،هظا اإلاؿاع في شدهيت مهُٟى مداولت مً الىو لىثر بظوع
الٟاٖليت الخىانليت بدىىو٘ الخسييل ٦كٟغة٣ٞ ،ىي الحياة اإلاٗىىيت مخمشلت بالٗال٢اث الاوؿاهيت ٖلى مؿخىي آلازغ والاؾغة
مٗضومت ،و٢ىي اإلااصة مؿدىٟغة بلى ا٢صخى صعظت ممشلت بالٗ٣ل اإلاىضل٘ لهًم ٧ل ما يغص اليه و ٤ٞآليت مىُ٣يت ناعمت ،ججض
َّ
اإلاًٟل في ٖالم الحؿاب وألاع٢ام.
مجالها
ًا
هظه الهىعة إلاهُٟى ؾٗيض هي صوع جمشيلي ٖبر الديا ٫إلاا يؿعى الىو بلى ٢ىله ،يازغ ٚحر اإلا٣ى ٫ويُل ٤م٣ىإ
ًا
ًا
يخٓاهغ ؤهه م٣هىص لظاجه يمخل ٪مًمىها زياليـا ،ويتر ٥الٗىهغ الديالي يخدغ ٥بُغي٣ت إ يم ً٨الا٦خٟاء بمىيىٖيتها ،وفي
الى٢ذ هٟؿه إ يدؿجى لل٣اعت ؤن ي٣ى ٫الىو بؿغٖت ،وهظه ؾمت الكٟغة الخىانليت في الجملت الؿغصيت الغواجية م٣ضمت في
بَاع الخسييل للٗىهغ الديالي ٦أليت لخمشيل اإلاٗجى وصوع ال٣اعت في آن.
شدهيت مهُٟى ؾٗيض ٦مجا ٫لخدغ ٥الكٟغة الخىانليتٚ ،غبذ ًٖ الىا ٘٢الظر وكإ ٞيه ،مما ؾيجزٖه مىه بلى
ًا
ًا
باهخمام
وا ٘٢آزغ ،عبما يجض ٞيه اوسجاما صازليا ،لخلخ٣ي ٞيه طاجه اإلاسخلٟت م٘ وا ٘٢آزغ مسخل ،٠وهظا يبرع َّؤهه خٓي
ٍر
وعٖايت مً هماطط طل ٪الىا ٘٢اإلاسخل:٠
"ونلذ ال٣اهغةٞ ،ىظضث مؿتر عوبيؿً وػوظخه في اهخٓاعر٣ٞ ،ض ؤزبرهما مؿتر ؾخ٩ى ٫ب٣ضومي ،ناٞدجي الغظل
و٢ا ٫لي٦ :ي ٠ؤهذ يا مؿتر ؾٗيض؟ ٣ٞلذ له" :ؤها بسحر يا مؿتر عوبيؿً" .زم ٢ضمجي بلى ػوظخه .وٞجإة ؤخؿؿذ بظعاعي اإلاغؤة
ّال
جُى٢اهجي ،وبكٟخحها ٖلى زضر .في جل ٪اللحٓت ،وؤها واٖ ٠٢لى عني ٠اإلادُت ،وؾِ صوامت مً الانىاث وألاخاؾيـ ،وػهضا
اإلاغؤة ّال
ملخٟان خىٖ ٫ى٣ي ،وٞمها ٖلى زضر ،وعاثدت ظؿمها ،عاثدت ؤوعبيت ٚغيبت ،جضٚض ٙؤهٟي ،ونضعها يالمـ نضعر،
ًا
ٖاما بكهىة ظيؿيت مبهمت لم ؤٖغٞها مً ٢بل في خياحي ،وؤخؿؿذ َّ
٦إن ال٣اهغة ،طل٪
قٗغث وؤها الهبي ابً الازجي ٖكغ
ًا
الجبل ال٨بحر الظر خملجي بليه بٗحرر ،امغؤة ؤوعبيت ،مشل مؿؼ عوبيؿً جماما ،جُى٢جي طعاٖاها ،يمؤل ُٖغها وعاثدت ظؿضها
ًا
ؤهٟي٧ .ان لىن ٖيىحها ٧لىن ال٣اهغة في طهجي ،عماصيا ،ؤزًغ ،يخدى ٫في الليل بلى وميٌ ٧ىميٌ الحراٖت").(2
ًا
ًا
جمشل الٛغيؼة الجيؿيت الجؼء آلازغ مً ٢ىي الحياة اإلااصيت في طاث مهُٟى ؾٗيض ،خيض جدخمل وكاَا مخدٟؼا،
ّال
مغصه بلى جىهع الٛغيؼة ب٣ىة إ قغٍ ٖلحها ؤو ٢يضٞ ،خبرػ في خالت مدًت ،خاإلاا جلخ ِ٣ماز ًاغا مً الداعطَّ ،
ل ً٨هظه الكهىة
ليؿذ خالت خيىاهيت ٞدؿب ،بل يٗترحها ببهام ٖىضما جخدؿؿها الصدهيت ،هظا الخلىيً ٞحها مً ٖمل الكٟغة الخىانليت ،ألن
ّال
ٞحها ػياصة ٚحر َّ
اإلاب٨غة مً ظهت ،وٚمىيها لضي الصدهيت مً ظهت زاهيت ،يمّ ً٨ال
جلمـ بٗض هظه
مٟؿغة ،جٓهغ في ٞاٖليتها
ّال
الؼياصة في الُغ ٝاإلادغ ٥لها ،وهي اإلاغؤة ألاوعبيت ،التي جىجظب بلحها الغٚبت ب٣ىة وٚمىى في آن ،وحك٩ل هظه الٗال٢ت الجؿضيت
ملخ٣ى إلاهُٟى ؾٗيض مً الضازل م٘ َغ ٝزاعجي لم يٗهض ٖال٢ت به مً ؤر هىٕ ،ويىىٕ الؿاعص مدخىي الصدهيت الضازلي،
( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 26
( )2موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 29-28

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

93

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

ويمضه بلى اإلا٩ان (ال٣اهغة) ،ليترشح مً هظا اؾخُالت طاجه ٖىضما جدخ ٪بالٛغيؼة ،صإلت ٖلى اوؿياب الصدهيت زل ٠هظا
مىظهاث ّال
الكٗىع الؿازً ٦لحٓت م٨شٟت جمىط ٞيما ّال
مخٗضصة.
ٍر
ٍر
ٖىض هظه الىُ٣ت الحغظت جدخضم اإلاماعؾت الضازليت ل٨يان الصدهيت ،الظر ْل ؤمام خاإث ٦شحرة حؿخضعي
اؾخجاباث مخىىٖت ،وفي الى٢ذ هٟؿه يخدغ ٥الىو نىب ٞاٖليخه الخىانليت ،لىٖ ٠٣لى الحغ٦ت الضازليت للىو وآليت
جضازل مؿخىياث الٗالم الغواجي في وؿيجه اإلا٣ضم في ملٟىّ واخض ،يم ً٨ؤن يًم جلٟٓاث ؤزغي في صازلهٞ ،هظه الٛغيؼة
الىخكيت اإلابهمت حؿدي ٔ٣في طاث مهُٟى ؾٗيض خاإلاا جمغ ٖلحها امغؤة ؤوعبيت ،ومً صون مالخٓت ؤيت خالت لخل ٪اإلاغؤة جمىع
الغٚبت ٦إزُبىٍ يجم٘ ؤقالءه إخخىاء شخيء ما ،وحٛضو اإلاغؤة ألاوعبيت مٟخخذ طاث مٛل٣ت ،وفي الح٣ي٣ت ،يؿحر جدذ طل ٪جياع
خغ٦ت الصدهيت مً بيئتها في الكغ ١بلى بيئت ؤزغي في الٛغب ،وم٘ هظه الحغ٦ت يم ً٨مالخٓت مؿاع طاث مهُٟى ؾٗيض
و٢ىة الجظب التي ؾخهى ٙوظىصه هىا ٥ب٨يٟيت ما.
هظه ال٨يىىهت الدانت إلاهُٟى ؾٗيض ،جخدغ ٥بها الكٟغة الخىانليت ،وؾى ٝجى٣ل بلى وا ٘٢آزغ هى الٛغب،
وباإلا٣ابل ؾىيخ٣ل بلى ظؼء آزغ مً الىو وهى يماعؽ جىانله ألاصبي ،ي٣ى ٫مهُٟى ؾٗيض٧" :اهذ لىضن زاعظت مً الحغب
ومً وَإة الٗهض ال٨ٟخىعرٖ ،غٞذ خاهاث حكلسخي ،وؤهضيت هامبؿخض ،ومىخضياث بلىمؼيغر .ا٢غؤ الكٗغ وؤجدضر في الضيً
والٟلؿٟت ،ؤٗٞل ٧ل شخيء ختى ؤصزل اإلاغؤة في ٞغاشخي .زم ؤؾحر بلى نيض آزغ").(1
٧اهذ الصدهيت في بيئتها جٟخ٣غ بلى الخىانل الضازلي بحن الىعي والظاثَّ ،
وألهه بال مدىعْ ،لذ طاجه مٗؼولت ،تهيج ٖ٣له
و ُ٘٢ؤقىاٍ الضعاؾت بى٢ذ ٢ياسخي ،وب٣يذ الظاث باعصة حؿىصها الالمباإة ،والب٣اء ٖلى نىعة واخضة زابخت مً الغ٧ىص،
ًا
في الاٖلى في ٖ٣له َا٢ت جهغ ٝبال هىاصة وفي الضازل جغ٢ض ظشت مدىُت ،الٛغيؼة الجيؿيت هٟسذ عوخا في جل ٪الجشت،
وحك٩ل وؿ ٤بحن الىعي والظاث ،جدغ٦ه ٖال٢ت ٚامًت ،وؤنبدذ ٢ىي الٗ٣ل َّ
مىظهت مً صازل الٛمىى الظر ي٨خى٠
الكهىةْ ،هىع ال٨يىىهت بهظه الهياٚت يد ٤٣وْيٟت جىانليت ،جدٟؼ ال٣اعت باججاه ٢غاءة الٛمىى ٖبر مؿحرة الىو
الظر يضازل ٖالماث مً َب٣اث ز٣اٞيت مسخلٟت ،يم ً٨ال٣يام بترجيبها اهُال٢ا مً ٖالمت (الهيض) ،خيض جىْ ٠الش٣اٞت
ّال
والخمضن مً ؤظل ؾلى ٥بضاجي يخمشل في الهيض الحاور ٖلى بقٗإ صإلي ص٢ي ،٤يديل بلى البيئت التي وكإث ٞحها
ّال
اإلاكىه ،ومً هظا اإلادىع يم ً٨عئيت الكٟغة الخىانليتٞ ،مٓاهغ
الصدهيت ،واؾخ٣غث آزاعها ٦مًامحن ٚاثغة في إ وٖيه
اإلاضهيت والش٣اٞت ممشلت بالىا ٘٢الٛغبي جىْ ٠مً ؤظل ٚغيؼة في خالتها البضاثيت .هظا البىاء الضازلي للٗالم الغواجي هى ؤزغ
ّال
ّال
٣٦هضيت للىو.
للٟٗل الخىانلي اإلاخجلي
ًا
الهيض ٦مماعؾت بضاثيت ي٣ىم بها الاوؿان في الُبيٗت اإلاخاخت له ،مؿخسضما آلت ؤو وؾيلت ما ،للحهىٖ ٫لى خيىان
ًا
يخسظه َٗاما ًا له ،يدىله مهُٟى ؾٗيض بلى نيض آزغ يخمشل باإلاغؤة ،ووؿخسضم آلت ؤزغي هي الش٣اٞت ،ل٨ىه يب٣ى مىظها مً
ّال
ًا
ٚغاثؼه ألاوليتٞ ،إمام الحهىٖ ٫لى لحم إلَٟاء ٚغيؼة الجىٕ ،يمخل ٪ظؿضا إلعواء ٚغيؼجه الجيؿيت ،وعٚم الش٣اٞت التي يخدلى
بها مهُٟى ؾٗيض ،ومىا٦بخه ّال
لخمضن الٛغب ،واقخٛاله ٦إؾخاط في الا٢خهاص ،بإ َّ
ؤن اهجظابه بلى ٚغيؼجه ،وجىْيٟه ل٩ل
ماهالجه الش٣اٞيت مً ؤظلها يجٗله يىًم بلى مها ٝؾلى ٥بضاجي.
يٗمل الخسييل ٦كٟغة جىانليت في هظه اإلاٟاع٢ت التي جىُىر ٖلحها شدهيت مهُٟى ؾٗيض ،ومً زاللها هضزل م٘
الىو في ٖال٢ت جىانليت مً الىىٕ ألاصبيّ ،ال
جىظه اهدباهىا بلى هظه اإلاٟاع٢ت وجسُِ اؾخجابدىا ال٣اصمت:
( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 33
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"ٚغٞت هىمي م٣برة جُل ٖلى خضي٣ت ،ؾخاثغها وعصيت مىخ٣اة بٗىايت ،وسجاص ؾىضسخي صافئ والؿغيغ عخب مسضاجه مً
عول الىٗام .وؤيىاء ٦هغباثيت نٛحرة ،خمغاء ،وػع٢اء ،وبىٟسجيت ،مىيىٖت في ػوايا مٗيىت .وٖلى الجضعان مغايا ٦بحرة ،ختى
ًا
ًا
بطا ياظٗذ امغؤة ،بضا َّ
٦إهجي ؤياظ٘ خغيما ٧امال في آن واخض .حٗب ٤في الٛغٞت عاثدت الهىض ٫اإلادغو ١والىض ،وفي الحمام
ُٖىع قغ٢يت هٟاطة ،وٖ٣ا٢حر ٦يمياويت ،وصهىن ،ومؿاخي ،٤وخبىبٚ .غٞت هىمي ٧اهذ مشل ٚغٞت ٖملياث في مؿدكٟى .زمت
ُت
ًا
بغ٦ت ؾا٦ىت في ؤٖما٧ ١ل امغؤة٦ .ىذ ؤٖغ٦ ٝي ٠ؤخغ٦ها .وطاث يىم وظضوها ميخت اهخداعا بالٛاػ ووظضوا وع٢ت نٛحرة باؾمي،
ليـ ٞحها ؾىي هظه الٗباعة ،مؿتر ؾٗيض .لٗىت هللا ٖلي.(1)"٪
جبضو ٚغٞت مهُٟى ؾٗيض ُتم َّ
ٗضة باهخمام بال ٜإلي٣إ الٟغوؿت في الٟش ،وهي مؼيىت بُغي٣ت ،يم ً٨ؤن حؿتهىر ٧ل
ؤهىإ الٟغاجـٞ ،حها بقاعاث بلى همِ خياة الٛغب٦ ،ما جًم ؤظىاء قغ٢يت ،ويمًٗ مهُٟى ؾٗيض في عئيت طاجه جماعؽ الٟٗل
الجيسخي مً زال ٫اإلاغايا التي ٖلى الجضعان ،ل ً٨هظه الٛغٞت إ حٗضو ؤن ج٩ىن م٣برةٞ ،إر امغؤة ُتح َ
ؿخضعط بلحها ٣ٞض ا٢تربذ مً
خخٟها ،ل ً٨هظا إ يدضر باإلاٗجى اإلااصر لل٣خل بل هى ٢خل لظاث اؾخيك٣ذ صٝء الحياة لبرهت زم صاهمها الؿغاب ،وٖىضها لم
حؿخُ٘ الٗىصة بلى البضايت ،خيض ٧اهذ ٢اوٗت بدياة باعصة.
ٖلى اهخداع ٧ل امغؤة يهيضها مهُٟى ؾٗيض يىدضع الىو بلى ٞاٖليخه الخىانليتٖ ،ىضما يكٟغ خضر الاهخداع
بىنٟه ؤز ًاغا لؿلى ٥مهُٟى ؾٗيض البضاجي ،وهجخاػ مؿخىي الٗالم الديالي بلى مؿخىي جسييل اإلاٗجىٖ ،ىضما َّ
ججغص اإلاغؤة مً
ؤهىزتها وحٛضو مجغص ظؿض ،ووؿخدىط ٖلحها بخؿاؽ بالٟكل الظعو٘ ؤن جمخل ٪جل ٪ال٨يىىهت التي جىهجذ ٞجإة زم ؾاص الٓالم،
يٟٗل طل ٪مهُٟى ؾٗيض خاإلاا يدى ٫الش٣اٞت بلى آلت نيض ويًٗها جدذ زضمت ٚغيؼجه الجيؿيت ،وجهبذ اإلاغؤة التي جدىٗم
َّ
بدغيتها في مجخم٘ خضيض َغيضة ،يٗيحها نياص ماهغ ،مضوـ باه٣ؿام صازلي يٗبر ًٖ هٟؿه بٛغيؼة وخكيت.
ًا
الجؼء اإلاخٗل ٤بالٛغيؼة الجيؿيت في شدهيت مهُٟى ؾٗيض يمشل لحٓت م٨شٟت لٟاٖليت الكٟغة الخىانليت جىٞغ جسُيُا
ًا
ًا
ص٢ي٣ا ل٣غاءة ما وعاء الىو ،هىا ٥جغ٦حز ٚحر ٖاصر ٖلى هظه الشيمت يجٗل ال٣اعت يخىانل م٘ الىو مكاع٧ا في بىاثه ٦ما
يضٖىه الىو هٟؿه ،وٖىضما يبجي الىو ٖاإلاه مً زال ٫الى٢اج٘ الدياليت َّ
ٞةهه ي٣ترح وؾيلت ؤمام ال٣اعت لي٣ىم هى ببىاء
ًا
ٖاإلاه ؤيًا ،ويخد ٤٣طل ٪مً زال ٫الكٟغة الخىانليت اإلابرػة لشيمت الٛغيؼة ٖىض الصدهيت ،والترشحاث الضإليت التي
جدؿا ِ٢مجها في ٧ل ظملت ؾغصيت مً الىو.
املبحث الثاوي :إلاًح ــاء
يٗجي ؤلايداء بؾىاص وْيٟت ؤزغي بلى الصخيء ٚحر وْيٟخه ألانليت ،وهى بظل ٪صإلت جُبٖ ٤لى ألاقياء ٞخسغط مً
ًا
خ٣ل اللؿاهياث .وهظه الضإلت الشاهىيت ليؿذ اٖخباَيت وإ ج٣ىم ٖلى بعاصة ٞغص مً الىاؽٟٞ ،ي ٧ل مجخم٘  -مخسيال ٧ان ؤو
ًا
ًا
ًا
خ٣ي٣يا -جال ٠ألاقياء هٓاما صإليا ولٛت).(2
ًا
يغجبِ ؤلايداء بما هى زاعط الهىعة اإلاٟهىمت لل٩لمت وي٩ىن ٢يما مخمحزة ًٖ اإلاٗجى؛ ألن ال٣يم ٖباعة ًٖ مكتر٧اث
ّال
ٞى ١صإليت ،وباٖخباعها مخمحزة ًٖ اإلاٗجىَّ ،
ٞةجها حك٩ل مىيىٕ صعاؾت زانت هي ألاؾلىبيت .وجىدؿب ال٣يم ألاؾلىبيت بلى
همىطظحنٞ :مً ظهت هىا٧ ٥لماث وؤق٩ا ٫حٗبر ًٖ اهٟٗاإث ،وعٚباث ،وم٣انض اإلاخ٩لم .ومً ظهت ؤزغي حؿخضعي ال٩لمت
( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 35
( )2االدب والداللة  :تزفيتان تودوروف  ،ترمجة  :زلمد ندمي خشفة  ،ص . 26
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ًا
ًا
ًا
مٗيىا ،وإ يؿخسضمها ٧ل الىاؽ ،ؤو بطا قئىا َّ
ٞةن بًٗهم يؿخسضمها في خالت مٗيىت  .ِ٣ٞوهي مكتر٦ت ؤيًا م٘
وؾُا
مجمىٖت وخالت اظخماٖيت جيخمي بلحها ٖاصة ،ووؿخسلو مً هظا وظىص ٢يم حٗبحريت ،وؤزغي اظخماٖيت ؤو اظخماٖيت ؾيا٢يت).(1
وٖىضما جدضر حؿميت حٗبحريت لصخيء َّ
ٞةهما يٗجي طل ٪جمحزه باليؿبت إلاً يخ٩لم ،وحٗبر ًٖ ال٣يمت الكٗىعيت ،والخمجي،
وال٣يمت الجماليت وألازال٢يت التي يٗمض اإلاخ٩لم بلى ونٟه بها ،وليـ اإلا٣هىص مً هظا هى الخد ٤٣مً هىيت اإلاىيىٕ ،ولً٨
اإلا٣هىص هى الخٗبحر ًٖ ال٣يم الىاٗ٢ت زاعط اإلاٟهىم والتي ج٩ىن اإلاٗجى في الى٢ذ هٟؿه).(2
وييخمي ألاصب بلى ال٣يمت الخٗبحريت بجضاعة ،والى ٖملياث ؤلايداء؛ َّ
ألهه يؿىض وْاث ٠ظضيضة لؤلقياء التي يدىلها بلى

٧لماث وظمل ؤصبيت ؾغصيت .وهى بظل ٪يد ٤٣زغ ًااء لؤلهٓمت اللٛىيت ،ومً هىا هىٟخذ ٖلى ؤلايداء ٦كٟغة جًمغ ٞاٖليت
جىانليت ،حٗمل بمىاػاة الٗالم الضإلي الظر يبييه الىو الغواجي في ٖىانغه الٟىيت واإلاًمىهيت ،وهي مخازمت لترشحاث
الضإلت ٖىض ٧ل م ُ٘٣مً م٣اَ٘ الىو
يجغر ؤلايداء م٘ الؿمت الخمشيليت التي جُب٘ ألاصب الغواجيٞ ،هظا الٗالم الديالي مهىىٕ بُغي٣ت جاصر بلى ؤن ي٣ى٫
ّال
ًا
مٗجىٞ ،إمام حٗغٞىا ٖلى وا ٘٢مخسيل يتر٦ب مً ؤخضار وشدهياث هخٗغ ٝوفي الى٢ذ هٟؿه ٖلى اقخٛا ٫جل٪
الىو
ًا
الٗىانغ إلهخاط ًا
مٗجى مخٗايضا م٘ ال٣اعت الظر يمىذ صوعه مً زال ٫اليؿيج الجمالي للىو ،ويبرػ ؤلايداء ٦كٟغة في مداولت
ًا
ًا
الىو ازاعة ال٣اعت بلى هيخه في ٢ى ٫مٗجى ما ،لي٨دؿب الٗالم اإلاى٣ى ٫بليه جىانال ؤصبيا ،ويم ً٨جدضيض مغ٦ؼيً في الىو
الغواجي إهبشا ١الكٟغة ؤلايداثيت :الاو ٫يخدغ ٥مً زال ٫ج٣ىياث الؿغص وؤونا ٝوحٗلي٣اث الؿاعص وزُاب الصدهياث،
والشاوي مً َغي٣ت اهبىاء الٗالم الديالي والُغي٣ت التي يٗمل بها الىو.
هظا الؿلى ٥الىصخي يم ً٨مٗاييخه ٟ٦اٖليت جىانليتٞ ،الكٟغة جضٖم ال٣اعت في اإلاكاع٦ت م٘ الىو ،ل٨جها في الى٢ذ
ًا
هٟؿه إ جم٨ىه مً ال٣بٌ ٖلى مٗجى ظاهؼ ،ويٓهغ هىا َاب٘ الخىانل ألاصبي مخد٣٣ا مً زال ٫الكٟغة التي جاقغ ٖلى هظه
الىيت الًمىيت ٖىض الىو ،وحٗبر ٖجها بةظغاءاث ؤصبيت.
ووٗض ؤلايداء ٦كٟغة مجاْ ٫هىع مٗان يمىيت ،خيض حؿدشمغ ؤلاقاعاث وومًاث اإلاٗجى ،التي جىلضها صإإث مٗيىت،
وفي ال٣غاءة يًٟي ال٣اعت الشيماث ٖلى الىو ،ويالخٔ َّ
ؤن بٌٗ ايداءاث ال٩لماث والٗباعاث في الىو يم ً٨ؤن جًم بلى
ايداءاث مكابهت ل٩لماث وٖباعاث ؤزغيٞ .ما ؤن هخٗغٖ ٝلى هىي مكتر٦ت لئليداءاث ختى هًٟي ٖلى الىو زيمت ،وما ؤن
جخٗلٖ ٤ىا٢يض ؤلايداء باؾم ٖلم مٗحن ختى هخٗغٖ ٝلى شدهيت طاث نٟاث مٗيىت).(3
ًا
ًا
وٖىضما يىدؿب ؤلايداء ٦كٟغة بلى الخىانل الاصبي َّ
ٞةهه يميل باججاه ؤن ي٩ىن صوعا لٗمليت ه٣ل اإلاٗجى ،ويؼخ٢ ٠ليال هدى
وْيٟت جمشيليت لىيت اإلاال ٠في الضٖىة بلى مٗجى مً زال ٫الىو ،وبطا ٧ان ؤلايداء يخدغٖ ٥لى اإلاؿخىي الضإلي للٗالم
الديالي َّ
ٞةهه ٗ٦ىهغ في الٗمليت الخىانليت ؾى ٝييخ٣ل بلى صوع إعجباٍ ال٣اعت بالىو ،وهىا ي٨مً مٗجى ؤلايداء ٦كٟغة
جىانليت ،ومً هظه الىاخيت ليـ ؤلايداء ٖمليت م٣ىىت يم ً٨يبُها ب٣ىاٖض ،بل هى مخٛحر باؾخمغاع؛ َّ
ألهه عهً ؤؾلىب
ال٩اجب وَغي٣ت الخسيل التي يهى٘ بها ٖاإلاه الغواجي ،ومً ظهت زاهيت جخم مٗاييخه مً زال ٫الدبرة ألاصبيت التي يخىٞغ ٖلحها
الىا٢ض ٣٦ضعة ٖلى جد٣ي ٤اؾخجابت للُغي٣ت التي يٗمل بها ألاصب الغواجي.
( )1علم الداللة  :بيَت جَتو  ،ترمجة  :منذر عياشي  ،ص . 100
( )2ادلصدر نفسو  :ص 102
( )3السيمياء والتأويل  :روبرت شولز  ،ترمجة  :سعيد الغامني  ،ص . 169
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همىشج جحلُلي ٓ :الٟت الطاوي بملٌٜى ػُٔس
جمخاػ عوايت (مىؾم الهجغة بلى الكما )٫بإؾلىب بيداجي مشحر ،يخسلل مٟانل الٗالم الديالي ،ؾىاء في الدُاباث التي
يىجؼها الغاور والصدهياث ؤم ال٣هت التي جضوع بها الغوايت ،وفي الحالخحن يد ٤٣ؤلايداء جغؾباث صإليت متزايضة ،وومًاث
ّال
مٗجى مخٗضصة ،ويخٗم ٤ؤلايداء ٖىضما يخٗل ٤بالغاور وهى يضع ٥مهُٟى ؾٗيض ؤو ي٨ٟغ ٞيه ؤو يكاهضه في ٗٞل ي٣ىم به ؤو
ًا
يهٟه ؤو يداوعه ؤو يخسظ مىٟ٢ا مىه .ومىظ البضايت هىدبه بلى الححرة التي جسامغ الغاور وهى ي٣ترب مً مهُٟى ؾٗيض ،ويبضو
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
وز٣اٞت ،بإ َّ
ؤن الغاور يضع٦ه في خالت
له لٛؼا ؤو ؾغاٞ ،غٚم وظىص مهُٟى ؾٗيض في ال٣غيت واهخماثه بلى اإلاجمىٕ خياة وؾلى٧ا
ًا
زانت ووٗؼله ًٖ آلازغيً ٖبر جهىعه ،ويمًٗ في التر٦حز ٖلى َّؤهه ليـ مشلهم ،عٚم جبضيه ٦ظلٗٞ ٪ال .يضع ٥الغاور مهُٟى
ؾٗيض في ؤو ٫ل٣اء بيجهما ًٖ ٢غب بالُغي٣ت آلاجيت:
"وإلاا ع ٘ٞوظهه ؤزىاء الحضيض ،هٓغث بلى ٞمه وٖيييهٞ ،إخؿؿذ باإلاؼيج الٛغيب مً ال٣ىة والًٗ ٠في وظه الغظل.
ًا
عزىا ،و٧اهذ ٖيىاه هاٖؿخحن ،ججٗالن وظهه ؤ٢غب بلى الجما ٫مىه بلى الىؾامت ،ويخدضر بهضوءَّ ،
ل ً٨نىجه واضح
٧ان ٞمه
٢اَ٘ .خحن يؿ ً٨وظهه ي٣ىي .وخحن يطح ٪يٛلب الًٖٗ ٠لى ال٣ىة .وهٓغث بلى طعاٖيه٩ٞ ،اهخا ٢ىيخحنٖ ،غو٢هما هاٞغة،
ًا
َّ
ل ً٨ؤنابٗه ٧اهذ َىيلت عقي٣ت ،خحن يهل الىٓغ بلحهما بٗض جإمل الظعإ واليض ،جدـ بٛخت ٦إه ٪اهدضعث مً الجبل بلى
الىاصر").(1
يخلمـ الغاور الىظه الٟحزي٣ي إلاهُٟى ؾٗيض بض٢ت وخؿاؾيت مٟغَت ،ويغا٢ب ؤيت خغ٦ت جهضع مىه باهدباه قضيض،
ّال
ويلح ٖلى ٖضم ٢ضعجه ٖلى جدضيض نىعة واضحت إلاهُٟى ؾٗيض ،هىا ٥زىاثيت جغا٧ ٤ٞل ملمذ ٞيه ،بديض جب٣ى نىعجه
مخدغ٦ت عٚم َّؤهه خايغ ٦صدو واخض مدضص ،بصعا ٥الغاور إلاهُٟى ؾٗيض بهظه ال٨يٟيت يىحي بالٛمىى الظر ي٨خى ٠وعي
الغاور خاإلاا يخماؽ مٗه ،ومً هىا هجز ٫بلى َب٣ت ؤبٗض في الىو ،ووكاهض ٦ي ٠يخدى ٫ؤلايداء بلى قٟغة جىانليتٞ ،مهُٟى
ؾٗيض يشحر ٦يىىهت الغاور الضازليت ويهضمه بظاجه التي يبضو َّؤهه يىإي ٖجهاٞ ،ا٢ترابه مً مهُٟى ؾٗيض ؤقبه باجهمام صازلي،
ُت
ّال
خيض يؿخٛغٞ ١يه َّ
٦إهما يُال٘ لىخت ٞىيت ؤو ي٨ٟغ في ؤحجيت ،ويجزل ٤طهىه في ؤزىاء هظه الٗمليت بلى جهىعاث اٖخباَيت٦ ،ما
في بخؿاؾه َّؤهه يىدضع بٛخت مً الجبل بلى الىاصرٖ ،ىضما يخاب٘ الجزو ٫بٗيييه مً الظعإ بلى ألاناب٘ ،وهى ٖىضما يداٍ
ًا
بٛمىى الصدهيت ٖليه ،يمطخي في بخؿاؾه اإلاؿخجهل بلى مماعؾت لٗبىيت َّ
٦إهما ٢ض ؤنبذ َٟال.
يخدغ ٥ؤلايداء ٦كٟغة جىانليت في مداولت الىو ب٢امت ٖال٢ت للغاور مً هىٕ زام بمهُٟى ؾٗيض ،هظه الٗال٢ت
إ يغاص لها ؤن ج٩ىن ّال
مدضصة ؤو واضحتٞ ،الٛمىى في بصعا ٥الغاور إلاهُٟى هى في الح٣ي٣ت ؾحروعة مً الىو لٗ٣ض بق٩اليت
في جل ٪الٗال٢ت ٞيما يسو الُغٞحن ،جخىلض مً الخلىن الظر يتراءي للغاور في مهُٟى ؾٗيض ،والشىاثيت الًضيت التي جُب٘
شدهيخه٦ ،ما يٗخ٣ض الغاور ،وٞى ١هظه الٗال٢ت ؾى ٝجيبٗض ٖملياث ؤلايداء ومً صازلها ؾى ٝهالخٔ ٞاٖليت الكٟغة
الخىانليت ،وٞغم ال٣اعت في ٖ٣ض اجٟا٢يت م٘ الىو.
وؤؾلىب ؤلايداء الظر جُغخه الكٟغة الخىانليت في ٖال٢ت الغاور بمهُٟى ؾٗيض ،يخ٩ىن مً مالخٓخه اإلاؿخٛغبت لهيئت
مهُٟى ؾٗيض و٦المه ،واؾخجابخه اإلاؿخٛمًت ٦إزغ لخل ٪اإلاالخٓت ،ي٣ى:٫

( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 12-11
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ًا
"وإلاا ؤونلخه للباب ٢ا ٫لي وهى يىصٖجي ،والُي ٠الؿاخغ ؤ٦ثر ويىخا في ٖيييه " :ظض ٥يٗغ ٝالؿغ" .ولم يمهلجي ختى
ًا
ًا
ؤؾإله "ؤر ؾغ يٗغ ٝظضر؟ ظضر ليؿذ له ؤؾغاع" .ول٨ىه مطخى مبخٗضا بسُىاث وكيُت مخدٟؼة ،عؤؾه يميل ٢ليال بلى
اليؿاع").(1
ًا
ًا
اؾخمغاعا م٘ عئيت الغاور إلاهُٟى ؾٗيض شدهيت مخٟغصة في مجخم٘ همُي ،يب٣ى مىخٓغا مىه قيئا ٚحر مخى ،٘٢وٖىضما
ًا
ًا
ًا
ًا
حهم مهُٟى بال٨الم يض ٤٢الغاور في مالمده مٗخ٣ضا َّؤهه ؾي٨ك ٠ؾغا له ،مىخيا بإهميت ما ؾي٣ى ٫جبٗا إلاىٗ٢ه الدام.
َّ
ل ً٨اإلاٟاع٢ت جدضر ٖىضما يديل مهُٟى ؾٗيض بلى الجض ،اإلامشل ألا٦بر للشباث والىيىح ،وييؿب بليه مٗغٞت ّال
الؿغ،
يؿبب هظا ألامغ نضمت للغاور َّ
ألهه يستر ١هىٖيت الٗال٢ت التي ياؾؿها م٘ مهُٟى ؾٗيض ،جل ٪الٗال٢ت اإلادؿمت
بالٛمىى وما هى زام بهما ٞ ،ِ٣ٞالغاور ُّن
يًٓ َّؤهه الىخيض اإلاهيإ لالعجباٍ الصدصخي بمهُٟى إلاىٗ٢ه اإلامحز في اإلاجخم٘،
ًا
اإلاٗاص ٫لخمحز مهُٟى ٦ما يغي ،وجإحي ٧لمت ّال
الؿغ يغبا ٖلى وجغ الٗال٢ت اإلاٟتريت ،ل ً٨اليكاػ يبرػ في خًىع الجض،
ِ
ّال
خيض إ جىجح جل ٪الٗال٢ت ما صام الُغ ٝآلازغ مهُٟى ؾٗيض ٢ض جباصلها م٘ شدو مخىَض في خياة ال٣غيت مؿخ٣غ ٖلى
مىٓىع ٢ضيم.
خغ٦ت ّال
ًا
بيداء باهدباه مهُٟى ؾٗيض بلى م٣انض الغاور،
الؿغ مً مهُٟى بلى الغاور ٖبر الٗال٢ت التي جغبُهما جد٤٣
ِ
ًا
َّ
ّال
الؿغ بلى الجضٞ ،الغاور يٗخ٣ض ؤن مهُٟى يسٟي ؾغا
وفي الى٢ذ هٟؿه حكحر بلى تهميل جهىع الغاور إلاهُٟى ٖىضما يٗؼي ِ
وهى ييخٓغ ؤن يبىخه له بىنٟه اإلاغشح إؾخ٣باله ،وٖىضما ي٣ترب مً جهىعه طل ،٪يهُضم َّ
الؿغ ٌل
بإن ّال
مخاح للجض الظر يبٗض
ِ
مؿاٞت ٦بحرة ًٖ الخىاظض في مشل هظه الحالت .وبهظه الهياٚت لئليداء هخىظه نىب الكٟغة الخىانليت للىو ظاعيت مً زال٫
ؤلايداءٗٞ ،ال٢ت الغاور بمهُٟى جب٣ى مجاٚ ٫مىى والخباؽ ،وحٛضو عهً مالبؿاث ٦شحرة ،يٓهغ شخيء مجها ٖىضما ي٣دم
الجض ٞحها ،لي٣صخي الغاور ًٖ اخخ٩اع مهُٟى ؾٗيض ٖلى طاجه ،ومً زم هىٟخذ ٖلى ججغبت الغاور هٟؿهاٗ٦ ،مليت ججاطب م٘
ججغبت مهُٟى ؾٗيض ،والٗال٢ت التي ي٣يمها الغاور مٗه َّبهما هي ٖال٢ت ججغبت بإزغي بيجهما ٢ىاؾم مكتر٦ت ؤو جدايشاث ،ؤو
ٖمليت اوٗ٩اؽ ؤخضاهما في ألازغي.
٧لمت ّال
الؿغ ٗ٦المت مىخيت ،جستزن ٞاٖليت جىانليت مً زال ٫حكٟحرها لٗال٢ت الغاور بمهُٟى ؾٗيض بغابِ الجض،
ِ
َّ
ّال
والؿغ الظر يُمذ الغاور الحهىٖ ٫ليه مً مهُٟى ،يخلىن بمٗجى آزغ ٖىضما يكترٞ ٥يه الجض ،ألهه ي٨دؿب صإلت ٖامت،
ِ
الؿغ ،ألههَّ
الؿغ ٖىضما يخٗل ٤بمهُٟى ؾٗيض ،ومً زم يًُٗ الغاور في بم٩اهيت ؤن حهًم ّال
ججهٌ اٖخ٣اص الغاور بسهىنيت ّال
ِ
ِ
ًا
ّال
ظؼءا مً ّال
الؿغ الظر يُىيه مهُٟى ؾٗيض ،ويلىح له بُغي٣ت مغب٨ت ،تهيإ الغاور للؿحر بلى اإلاإػ.١
مضٖى بلى ؤن يك٩ل
ِ
ًا
ًا
وٖىضما يمىث مهُٟى ؾٗيض في ٞيًان الىيل اإلاٟاجئ ،صون ؤن يٗلم ؤخض هل خضر طلٚ ٪غ٢ا ؤو اهخداعا ،يؿض٫
الىو الؿخاع ،وجدبسغ ٞغنت الخٗغٖ ٝلى مهُٟى ؾٗيض ،وج٩ىن بق٩اليت ٖال٢ت الغاور به ٢ض َّ
جإنلذ ،ومً ظهت زاهيت
اهٟخذ الغاور ٖلى ججغبخه في الٛغب" :ؤما ؤهاَّ ،
ٞةهه يسامغوي طل ٪الاخؿاؽ ليلت ؾمٗخهٞ ،جإة وٖلى ٚحر اؾخٗضاص مجي ،ي٣غؤ
ًا
ًا
ًا
ًا
قٗغا اه٩لحزيا ،وهى ممؿ٦ ٪إؽ الدمغ بيضه ،صاٞىا ٢امخه في ال٨غسخي ،ممضصا عظليه ،يىء اإلاهباح يىٗ٨ـ ٖلى وظهه،
بلي في آٞا ١صازل هٟؿه .والٓالم خىلىا في الداعط َّ
وٖيىاه ؾاعخخان ٦ما زيل َّ
٦إهه ٢ىي قيُاهيت جخًاٞغ ٖلى زى ٤يىء

( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 15-14
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ًا
ًا
ًا
بَال٢اَّ ،
وؤهه ٗٞال ا٦ظوبت ،ؤو َي ٠ؤو خلم،
اإلاهباح .ؤخياها جسُغ لي ٞجإة جل ٪ال٨ٟغة اإلاؼعجت ؤن مهُٟى ؾٗيض لم يدضر
ؤو ٧ابىؽَّ ،
ؤلم بإهل ال٣غيت جل ،٪طاث ليلت صا٦ىت زاه٣ت ،وإلاا ٞخدىا ؤٖيجهم م٘ يىء الكمـ لم يغوه").(1
ٚياب مهُٟى ؾٗيض ًٖ مؿغح الحياة ،يى٣ل ٖال٢ت الغاور به بلى مغخلت ظضيضةٞ ،مً بق٩اليت مٗغٞت ما وعاء هظه
ُت
ًا
الصدهيت يخدى ٫الغاور بلى ٖال٢ت جإػم؛ َّ
ألن اإلاهمت ؤهيُذ به صون ؤيت مؿاٖضة ،وٖليه ؤن يؿحر في َغي ٤مجهى ٫باخشا ًٖ
ًا
شخيء َّ
مًبب ،يخُىع جضعيجيا بلى ْالم صامـ ،ويبضؤ الغاور ج٨ٟحره بمهُٟى ؾٗيض بؿلبيت م٨شـٟت ،وفي الح٣ي٣ت يٗلً ًٖ
ًا
َّ
ٖى٢ه ؤمام ٞهم جل ٪الصدهيتٞ ،هى ٚحر ٢اصع بَال٢ا ٖلى ج٣ضيم ٞدىي ًٖ مهُٟى ؾٗيض ،وفي الى٢ذ هٟؿه إ يخم ً٨مً
سحب طاجه مً ؤلاهؼإ ١بلى صوامت البدض ًٖ ًا
مٗجى لىظىص مشل هظا ال٩اثً في ٢غيت مخىٟ٢ت ٖىض خض مهمل زابذ مً الحياة.
بيداء الٗى ١اإلاغجبِ بالغاور بسهىم مهُٟى ؾٗيض هى اإلاجا ٫الظر جخىلض مىه الكٟغة الخىانليتٞ ،خجغبت
الغاور في الاَالٕ ٖلى اإلاجخم٘ الٛغبي بإبٗاصه الش٣اٞيت والاظخماٖيت والؿياؾيت مً زال ٫الضعاؾت هىا ٥ج٣ابلها ججغبت
مهُٟى ؾٗيض في ؤلاَاع هٟؿه ،و٢بل صزى ٫الغاور ٞحها ،ألاو٧ ٫ان يؿعى بلى الخٗلم زم الٗىصة بلى الىًَ وجىْي ٠ما حٗلمه
في مجخمٗه ،والشاوي ٖاص بلى ال٣غيت ل٨ىه ؤٟ٢ل مل ٠ججغبخه وحجبها ًٖ الٓهىع ؤو اإلاكاع٦ت في خياة ال٣غيت ،ووؿب بهجاػاجه
ٞحها بلى ط٧اثه وخبه للىاؽ وؾٗيه بلى مؿاٖضتهم.
ًا
ًا
الغاور يجض خًىعا م٩اٞئا له مً زال ٫مهُٟى ؾٗيض ،ل٨ىه يٟكل في الدؿاو ١مٗه في همِ الخجغبت التي
يدمالجها ،وؤزىاء مداوإجه ل٣غاءة مهُٟى ؾٗيضَّ ،
ٞةهما يؿعى بلى عئيت طاجه مً زالله ،ومً هظه الشىاثيت هىٟظ بلى الكٟغة
الخىانليت التي يبىحها الىو ٖبر ٖال٢ت الغاور بمهُٟى ؾٗيض ،و٧ل صوعان الغاور بسهىم مهُٟى ؾٗيض َّبهما هى ججاطب
بحن الخُاب ٤م٘ مهُٟى ؾٗيض ؤو الخ٣اَ٘ ؤو الٗشىع ٖلى مسغط آزغ ،وجهلىا بخضازياث هظا الخجاطب بمخابٗت الغاور لترار
مهُٟى ؾٗيض  ،خيض يىىء بغٚبخه في الاهتهاء بلى ٢غاع خى ٫مهُٟى ؾٗيض  ،وفي الى٢ذ هٟؿه حٗمل الكٟغة الخىانليت التي
جخاب٘ ججغبت الغاور مً زالٖ ٫ملياث ؤلايداء.
ًا
ًا
ويإحي ؤلايداء في ون ٠الغاور إلآاهغ الُبيٗت ،خيض " َّ
بن الاهٟٗا ٫يهبذ مىٓغا َبيٗيا واإلاىٓغ الُبيعي ييكإ مً
َّ
ّال
ي٩ىهان
الاهٟٗا ...٫بن ما هى ْاهغ يٗاص ٫الاهٟٗا ٫بهىعة ٧املت؟ يىظض هىا هىٕ مً الكٟغة الجماليت :الاهٟٗا ٫وما هى ْاهغ ِ
مؿاو لآلزغٞ .الظر ي٣ى( ٫اهٟٗا )٫ي٣ى ٫بطن (مىٓغ َبيعي) والظر ي٣ى( ٫مىٓغ َبيعي) إ بض له ؤن يٗغٝ
مٗاصلت ،واخضاهما
ٍر
(الاهٟٗا .(2)")٫ي٣ى ٫الغاور:
"بهما ؤها لم ؤجيء بلى هىا أل٨ٞغ في مهُٟى ؾٗيضٞ ،ها هي طر بيىث ال٣غيت اإلاخالن٣ت مً الُحن والُىب ألازًغ
حكغثب بإٖىا٢ها ؤمامىا ،وخمحرها جدض الؿحر ألجها قمذ بسياقيمها عاثدت البرؾيم والٗل ٠واإلااء .هظه البيىث ٖلى خاٞت
ًا
الصحغاءَّ ،
٦إن ٢ىما في ٖهض ٢ضيم ؤعاصوا ؤن يؿخ٣غوا زم هًٟىا ؤيضحهم وعخلىا ٖلى عجل .هىا جبضؤ ؤقياء .وجيخهي ؤقياء.
ومىُ٣ت نٛحرة مً هىاء باعص عَب يإحي مً هاخيت الجهغ ،وؾِ هجحر الصحغاءَّ ،
٦إهه هه ٠خ٣ي٣ت وؾِ ٖالم مليء
باأل٧اطيب .ؤنىاث الىاؽ والُيىع والحيىاهاث جدىاهى يٗيٟت بلى الاطن ٦إجها وؾاوؽ ،وَ٣ُ٣ت م٨ىت اإلااء اإلاىخٓم ج٣ىر
ؤلاخؿاؽ باإلاؿخديل .والجهغ ،الجهغ الظر لىإه لم ج ً٨بضايت وإ جهايت ،يجغر هدى الكما ،٫إ يلىر ٖلى شخيء٢ ،ض يٗتريه ظبل
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ًا
ًا
ًا
ًا
ٞيخجه قغ٢ا ،و٢ض جهاصٞه وهضة مً ألاعى ٞيخجه ٚغبا ،ول٨ىه بن ٖاظال ؤو آظال يؿخ٣غ في مؿحره الحخمي هاخيت البدغ في
الكما.(1)"٫
ججغر الكٟغة ؤلايداثيت مً زالٖ ٫مليت الاهخ٣ا ٫مً مهُٟى ؾٗيض بلى مٓاهغ ال٣غيت ،وبطا ما اعجبِ الغاور
ًا
ًا
طهىيا ٖبر الخ٨ٟحر َّ
ٞةهه ي٣ٟض جىاػهه مباقغةٞ ،مهُٟى باليؿبت للغاور ازخال ٫هٟسخي،
بمهُٟى ؾٗيض ماصيا في الىا ٘٢ؤو
وٖلى ٖ٨ؿه ال٣غيتٞ ،غنت إلاداولت الغاور إؾخٗاصة الخىاػن ،وٖىضما يخىظه الغاور بلى ون ٠ال٣غيت َّ
ٞةهما يداو ٫امخال٥
بخؿاؽ باإؾخ٣غاع والحيىيت والاؾخمغاع ،وفي الى٢ذ هٟؿه يداو ٫اهتزإ هٟؿه مً مهُٟى ؾٗيض ٧اوكضاص بلى ججغبت
مكابهت ،والاهضماط في ال٣غيت بالغٚم مً خمل الغاور لخجغبت جلح ٖليه ،ومهُٟى ؾٗيض يمشل بىابت اهٟخاح الخجغبت في طاث
الغاور ،و٧لما ا٢ترب مىه وخاو ٫الخماصر في ٖال٢خه مٗه ا٢ترب مً ٞىهت الخجغبت التي ؾخهيبه بٟايغوؽ الاه٣ؿام ٖلى
الىا ،٘٢و٧لما ابخٗض ًٖ مهُٟى ؾٗيض وجسلل في خياة ال٣غيت هإي ًٖ الاهجغا ٝزل ٠وا ٘٢آزغ مٛايغ لىاٗ٢ه.
ًا
مترظغظاَّ ،
٦إهما يداو ٫ؤن يىدكل هٟؿه مً شخيء ما،
بخؿاؽ الغاور الظر يجغر في ونٟه لُبيٗت ال٣غيت ،يبضو
ٞمغة يكخض وؤزغي يظبل ومغة يترادى ،البيىث اإلاخالن٣ت جبضو ٢ىيت مخماؾ٨ت ،والحمحر جيكِٞ ،خىحي ال٣غيت بالحيىيت ،الغاور
يدـ في هظا اإلاكهض باإؾخ٣غاع والخ٩اج ٠في ال٣غيت ،وهى ي٣ترب بظل ٪مً الخىاػن ويضٖ ٘ٞىه قبذ مهُٟى ؾٗيض ،ويداو٫
اٚال ١الخجغبت التي جديل بلى واٚ ٘٢غبيَّ ،
ل ً٨هظا ؤلاخؿاؽ إ يهمض ؤمام ٢ىي الجظب التي حكض الغاور بلى ٢إ طاجه مخمشلت
ٍر
بمهُٟى ؾٗيض ،وؾغٖان ما جًي ٤ال٣غيت في ٖيييه بهاظـ الحياة الىاؾٗت التي اَل٘ ٖلحها في الٛغبٞ ،خبضو جل ٪البيىث في
الصحغاء مٗؼولت ًٖ ؤر شخيء ،جديل بلى ٖهض ٢ضيم ،وٖىضما ججغر م٣اعهت في وعي الغاور بحن خياة الٛغب وخياة ال٣غيت إ جمشل
له ال٣غيت ؾىي ٖهض ٢ضيم لم يب ٤له مً وظىص ،ويخلىن اخؿاؽ الغاور خؿب الًٟاء الىٟسخي ال٣ل ٤الظر يضوع ٞيه ،ويغي
الىاؽ في ال٣غيت ٢ىما مً ٖهىع ٚابغة ،وهى في الح٣ي٣ت ملٟى ٝبةخؿاؽ الاٚتراب الظر يغيض ؤن يؿخٟدل في طاجه.
٢ىة الخجاطب الضازلي في طاث الغاور ،بُغٞحها ،الىا ٘٢في الٛغب ٦ما زبره وال٣غيت التي ييخمي بلحها ،جخدغ ٥مً زال٫
مهُٟى ؾٗيض الظر زاى الخجغبت وونلذ به بلى جهايت مجهىلت ،وٖىضما يسخٟي مهُٟى ؾٗيض ًٖ وعي الغاور يغجذي الكض
وتهمض الظاث ،ويجخاػ الغاور بلى آليت اصعا ٥ا٢غب بلى الىيىحٞ ،ال٣غيت لها اقياء زابخت ،إ بض لها ؤن جبضؤ مهما ي ،ً٨وإبض
ألقياء ؤزغي ؤن ج٣ٟض ظضواها ٖىض الاخخ٩ا ٥بال٣غيت ،يميل بخؿاؽ الغاور ٖىض هظا الحض بلى اليإؽٞ ،ال٣غيت جُمغ ألاقياء
ًا
الجضيضة وإ ججهٌ بها ،وبطا ؤعاص الغاور ؤن يؿخمغ هىا ٞال خٔ له في جدغي ٪طاجه التي خملذ قيئا آزغ ،ومهُٟى ؾٗيض
هٟؿه اهخهى ٖىض هظه ال٣غيت.
حٗمل الكٟغة الخىانليت مً صازل بيداءاث الىن ٠الظر يًم جدذ ٢ىاٖه بخؿاؽ الغاور ونغاٖه الضازلي
اإلاخدغ ٥مً زالٖ ٫ال٢خه بمهُٟى ؾٗيض ،وٖىضما هٖ ٠٣لى جلىهاث طاث الغاور َّ
اإلا٣ضمت في بَاع الىن ٠ؤلايداجي لل٣غيت
َّ
ٞةهما هخٗغٖ ٝلى ٞاٖليت جىانليت ،يهىٗها الىو في جإعجح الغاور بحن اوكضاصه بلى مهُٟى ؾٗيض و٣ٞضان الخىاػن ال٨ٟغر
والىٟسخي ،وٖىصجه بلى ال٣غيت وؤلاخؿاؽ بالخىاػن ،وٖبر هظا البىاء الىصخي للكٟغة الخىانليت يم ً٨لىا ؤن وؿخٛغ ١في الىو
ًا
مخمإػ٢اَّ ،
ؤ٦ثر وهغي مً الضازل ألاػمت التي يٗيكها الغاور ،وال٣ل ٤الظر يل٦ ٠ياهه ،بديض يٓهغ الغاور
ألهه ٚحر ٢اصع ٖلى
اإلايالن بلى ظهت وجغ ٥ألازغي ؤو الخىٞي ٤بيجهما ،ومً زم يسلض بلى الاٖترا ٝبدحرجه وحؿىص طاجه وعئيخه الٟىضخى ،وي٣غؤ الاؤقياء
ًا
ًا
٦ما جيخج في ًٞاثه الىٟسخي َّ
اإلالبض ،ويى٣ل خغ٦ت طاجه بلى خغ٦ت الجهغ ،مؿدكٗغا في طلَّ ٪ؤهه ؾي٣ٟض ال٣ضعة ٖلى الخىاػن ،مىخيا
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ًا
َّؤهه في خالت اوؿياب زل ٠شخيء ما جماما مشل الجهغ ،وٖىض هظا الحض جىٗ٣ض الٟاٖليت الخىانليت ،وي٣ىصها الىو بلى ٞهم ججغبتي
٧ل مً الغاور ومهُٟى ؾٗيض٦ ،ما يغشح ؤلايداء ٦كٟغة جىانليت ،ومً زالٖ ٫ال٢ت الغاور بمهُٟى ؾٗيض ،ويماعؽ
الىو ٞاٖليخه الخىانليت بالًغب ٖلى وجغ هظه الٗال٢ت ،ويدضر جىىوٗاث ٖلى اللحً الاؾاسخي ،اإلاخمشل بةزٟا ١الغاور في
بياءة ٖال٢خه بمهُٟى ؾٗيض ،ي٣ى ٫الغاور:
ًا
"ؾئمذ ٢غاءة ألاوعا .١إ قَّ ٪
ؤن زمت ؤوعا٢ا ؤزغي صٞيىت في هظه الٛغٞت٦ ،إظؼاء مً لٛؼ خؿابي ،يغيض مهُٟى
ُت
ًا
ؾٗيض مجي ؤن ؤ٦دكٟها وؤيٗها ظىبا بلى ظىب ،وؤزغط مجها نىعة مخ٩املت ج٩ىن في نالحهَّ .بهه يغيض ؤن ي٨دك٦ ٠إزغ جاعيذي
له ٢يمخه .إ ق ٪في طل .٪وؤها ؤٖلم آلان َّؤهه ازخاعوي ؤها لهظا الضوع.لم ج ً٨نضٞت َّؤهه ؤزاع خب الاؾخُالٕ ٖىضر ،زم َّ
٢و َّ
ٖلي
ًا
٢هت خياجه ٚحر ٧املت ل٩ي ؤ٦دك ٠ؤها ب٣يت ال٣هت .لم ج ً٨نضٞت ؤن جغ ٥لي عؾالت مسخىمت بالكم٘ ألاخمغ ،بمٗاها مىه في
ًا
ّال ًا
اما إ ٩ٞا ٥مىهَّ ،
شحظ زياليَّ ،
وؤهه جغ ٥لي مٟخاح مخد ٠الكم٘ هظا .إ َّ
خض ألهاهيخه
ونيا ٖلى ولضيه ليلؼمجي بلؼ
وؤهه ظٗلجي
ًا
وٚغوعهٞ .هى عٚم ٧ل شخيء يغيض ؤن يسلضه الخاعيشَّ ،بهما ؤها إ ؤمل ٪مدؿٗا مً الى٢ذ للمطخي في هظه اإلاهؼلت .يجب ؤن ؤههي هظه
ًا
اإلاهؼلت ٢بل َلىٕ الٟجغ ،والؿاٖت آلان ظاوػث الشاهيت نباخا ٖىض َلىٕ الٟجغ ؾـخإ٧ل ؤلؿىت الىاع ٧ل هظه الا٦ـاطيب").(1
يؿدبض الٟكل بالغاور ،ووٗخ٣ض اهه لً يهل بلى جهايت مغييت في ٖال٢خه بمهُٟى ؾٗيض الظر بضؤ يخدى ٫بلى ٖبء
ًا
َّ
اؾخٛل اهخمامه به
ز٣يل يغػح هى جدخه ،وإ يمل٩ٞ ٪ا٧ا ٖىهٞ ،يىدغ ٝبصعا٦ه إلاهُٟى ٞحراه في مى ٘٢اإلاٛغوع اإلاساصٕ الظر
جهاجي بةزٟا ١الغاور مً زال ٫جٟؿحر ٖال٢خه بمهُٟى ؾٗيض َّبجها مهؼلتَّ ،
ٌل
بيداء ٌل
زانت بٗض مىجه،
وؤ٢دمه في اللٗبت ،ويإحي
هٟؿيت
هىبت
ٍر
وم٘ هظا ؤلايداء وؿخُل٘ الكٟغة الخىانليت ،وهي حٗمل مهاخبت لخلىهاث الٗال٢ت٣ٞ ،ض ؤنبذ الغاور ٖلى خاٞت ٍر
ٖاجيتَّ ،
ألهه ونل بلى جهايت اإلاداولت و٣ٞض الٟغنت في الخٗغ ٝبلى مهُٟى ؾٗيض ،ومً َّ
زم بٖاصة الخىاػن بلى طاجه ،وبطا ٧ان
ٞةن ٞكله في ّال
مهُٟى يمشل ما هى ٧اثً في ٖ٣ل الغاورَّ ،
 ٪ٞلٛؼ مهُٟى َّبهما هى ٞكل في بجهاء الهغإ الضازلي الظر يمؼ١
ِ
الخلبـ به ووا٢ ٘٢ضيم ُّن
طاجه ،بحن وا ٘٢ظضيض جغيض ألاها ّال
يكض ألاها بلى ٢ىي الالوعي الجماعي ،بحن هىيت ٞغصيت جخدغ ٥هدى
ًا
الدك٩ل مؿدىضة بلى وا ٘٢آزغ ؤ٦ثر اهٟخاخا وخيىيت وبحن هىيت ظماٖيت جبل٘ الهىياث الٟغصيت ؤو ججهٌ جمسًها ًٖ ٦يىىهت
ؤزغي.
بهظه الُغي٣ت ٧ان ؤلايداء يبرػ ٟ٦اٖليت جىانليت ،ومً زال ٫ظغياهه ٞىٖ ١ال٢ت الغاور بمهُٟى ؾٗيض ٦ىا وؿحر
ًا
ًا
م٘ الىو باججاه مخابٗت ال٨يٟيت التي يغيض بها ؤن ي٣ى ٫قيئا ،ماؾؿحن جىانال م٘ الىو يؿمذ لىا ؤن وؿخ٨مل مباصعجه في
الخسُيِ لى٣ل اإلاٗجى ،وٖبر الاؾدىاص بلى ؾحروعة ٖال٢ت الغاور بمهُٟى ؾٗيض بىنٟهما مجاٖ ٫مل ؤلايداء ٦كٟغة جىانليت
جداو ٫جمشيل ما يىص الىو ٢ىله ٟ٦اٖليت جىانليت ّال
مٟٗلت لضوع ال٣اعت للمكاع٦ت في بهخاط اإلاٗجى.
املبحث الثالث :الثىاةُت الطمعٍت (الوسًت)
يدضص مىعييه الغمؼ بإهه ٌل
شخيء مدؿىؽ ُتيسخاع للضإلت ٖلى بخضي نٟاجه اإلاؿيُغة٧ ،اإلاياه ٞهي عمؼ الاه٣ياص والليىهت
والكٟاٞيت والخُهحر واإلاٗمىصيت ،ويىُل ٤لىٚىعن في بدشه للغمؼ مً جدضيض إإهض ال٣اثل َّ
بإن الغمؼ هى الظر يمشل قيئا آزغ
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بم٣خطخى ٖال٢ت اإلاكابهت .وبٗض ؤن يا٦ض ٖلى ٖال٢ت اإلاكابهت وليـ ٖلى ٖال٢ت اإلاجاوعة في ٖمليت الاهخ٣ا ٫مً الغمؼ بلى اإلاغمىػ
َّ
زان هى الصخيء اإلاغمىػ بليه).(1
اليه ي٣ى :٫يم٨ىىا ال٣ى ٫ؤهه إ يىظض عمؼ ٖىضما يٗمل اإلاضلى ٫اإلاٗياعر لل٩لمت ٦ضا ٫إلاضلىٍ ٫ر
و ٤ٞهظا إ يسغط الغمؼ ًٖ الدِ الغثيـ الظر حؿل٨ه الهىع اإلاجاػيت ،بن مً خيض الا٦خٟاء باإلاضلى ٫الاو ٫ومً
زان هى الٛايت في الخٗبحر ،او مً ظهت وظىص ٖال٢ت جغبِ وج٣يض هظا الاهخ٣ا،٫
زم الاهخ٣ا ٫مً هظا اإلاضلى ٫الاو ٫بلى مضلىٍ ٫ر
ًا
ؾىاء ؤ٧اهذ ٖال٢ت مكابهت ام مجاوعة).(2
ووٗض الغمؼ في الاصب وؾيلت حٗبحريت ظماليت مً ظهت و٢ىة ههيت جهى٘ اإلاٗجى مً ظهت زاهيت ،وجغجبِ هاجان
الىْيٟخان للغمؼ بٗال٢ت ظضليتٞ ،البىاء الغمؼر للىو يؿخضعي ٦شاٞت ظماليت ،جبرػ في جدٟؼ الضوا ٫إلاٟاع٢ت مضاليلها اإلاغظٗيت
هدى اهخاط مضاليل ظضيضة جترشح مً اإلاؿخىي الٟجي َّ
للىو ،واطا هٓغها بلى الغمؼ ٦كٟغة ه٣ترب مً اإلاٗجى الظر يؿخسضمه باعث
للغمؼ ،خيض "يٗخمض ٖلى ٨ٞغة ؤن اإلاٗجى يإحي مً الخًاص او الخمايؼ الشىاجي الاولي ،وؾىاء ٧ان ٖلى مؿخىي جدى ٫الانىاث بلى
ٞىهيماث في بهخاط ال٨الم ،ؤو مؿخىي الخ٣ابل الىٟسخي – الجيسخي ،الظر يخٗلم مً زالله الُٟل ؤن امه واباه يسخلٟان ًٖ
ًا
ًا
بًٗهماَّ ،
مخمازال م٘ ؤخضهما ومسخلٟا ًٖ آلازغ في الى٢ذ هٟؿه ،ؤو ٖلى مؿخىي
وؤن هظا الازخال ٝهى الظر يجٗل الُٟل
ًا
ؤؾُىعيا .وفي َّ
الىو اللٛىر يم ً٨حكٟحر هظا الىىٕ مً
ٞهل الٗالم الش٣افي البضاجي بلى ٢ىي ؤو ٢يم مخ٣ابلت يم ً٨حكٟحرها
الخًاص الغمؼر بمجاػاث بالٚيت مشل الُبا ،١الظر هى مجاػ ؤزحر في هٓام باعث الغمؼر").(3
وحك٩ل هظه الكٟغة خ٣ل الخجميٗاث ؤو الاق٩ا ٫اإلاخ٨غعة باهخٓام وبهي ٜووؾاثل مخٗضصة في َّ
الىو ،بط جىلض هظه
الىؾاثل في الجهايت الك٩ل اإلاؿيُغ٦ ،ما هى ألامغ م٘ (السجاصة) ؤر اإلاٗاوي الدٟيت).(4
وجخمخ٘ الشىاثيت الغمؼيت بةم٩اهيت جدضيض (الشيمت) وا٢تراح الا٩ٞاع ،خيض جؼوص الح٣ل الالػم إجساط ال٣غاع بكإن
ًا
ًا ًا
الشيمت .ولهظا ييبػي ؤن ّال
واٗ٢يا ،وعبما يم ً٨جدضر ال٨ٟغة التي ج٣ىَّ ٫
وٗض ّال
بن بم٣ضوع ال٩لماث
ؤر ؾغص ،له زيمت ،ؾغصا عمؼيا إ
ّال
حك٩ل الشيمت ،وال٣ىَّ ٫
َّ
ؤن الكٟغاث ؤصواث مدا٧اة حٗمل بالخٗاون م٘ الٗ٣ل لهى
جمشيل الىا ٘٢بطا ٢غعها ؤن الشىاثياث الغمؼيت ِ
ؤمغ يىٟي وظىص الؿغص الىا٢عي).(5
َّ
تهخم الشىاثيت الغمؼيت باإلاٗجى الباعحي باألُ٢اب والُبا٢اث التي حؿمذ بالخ٩اٞا اإلاخٗضص وبم٩ان ال٣لبٞ ،هي جازغ
َّ
َّ
والىٟؿيت التي ٢ض يضزلها الىاؽ) ،(6وبهظا الىن ٠حٛضو الشىاثيت الغمؼيت ٖمليت جىليضيت للمٗجى،
الجيؿيت
ؤهماٍ الٗال٢اث
َّ
وجخىلى مهمت الٟاٖليت الخىانليت ٖىضما جدخل بٗ٣ا مً الىو ،وجٟؿغ ٦ةظغاءاث إلاماعؾت آليت جىانليت بىنٟها بعؾاليت
الىو ،ججض ٞغنتها في الٓهىع مً زال ٫اجها ٫ال٣اعت َّ
خاويت إلم٩اهيت ه٣ل مٗجىٗ٦ ،مليت زٟيت مً َّ
بالىو ،وهىا جٓهغ

( )1الداللة اجملازية يف احلكاية الرمزية والرمز  :صبحي البستاين  ،رللة الفكر العريب ادلعاصر  ،عدد( ، 1986 – )38ص . 17
( )2ادلصدر نفسو  :ص . 17
( )3السيميائية والتأويل  :ص . 170
( )4البنيوية وعلم االشارة  :ص . 108
( )5البنيوية والتفكيك  :ص . 78
( )6النظرية االدبية ادلعاصرة  :رامان سلدن  ،ترمجة  :سعيد الغامني  ،ص . 118
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الكٟغة ٟ٦اٖليت جىانليت طاث َبيٗت َّ
ؤصبيت ،خيض "ؾخسل ٤بم٩اهياث ٦شحرة للمٗجى خحن يخابٗها ال٣اعت زال ٫الىو .وليـ
هىا٢ ٥اعثان يدخمل ؤن يدغػا الىخاثج هٟؿها ٖىض اؾخسضامهما لهظه الُغي٣ت").(1
َّ
ٞالشىاثيت الغمؼيت ٣٦ىة جىليض مٗجى حٛضو وْيٟت للخىانل ألاصبي ،خاإلاا جضٖى ال٣اعت بلى اإلاؿاهمت الٟٗالت في نى٘
مٗجى ،وٖىض هظا الحض هخجاوػ اَاع ج٣غيغ الشىاثيت الغمؼيت إلاٗجى بلى عئيت جغاجبيت الٗالم الغواجي خيض يتر٦ب مً و٢اج٘ زياليت
وؤهماٍ زُابيت ومٗها يخىلض ٖالم صإلي ،جغبِ بيجهما ظماليت ال٨خابت الاصبيت ٦مؿاٞت بحن بييت الىو الؿُديت وبىيخه
الٗمي٣ت ،وٖىضما هداو ٫الاهخ٣ا ٫مً الاولى بلى الشاهيت ه٨دك ٠اهىا لم هٟٗل طل ٪بك٩ل مىيىعي َّ
ألن طواجىا جضزلذ في ال٣غاءة
والٟهم ،وٖلى هظا اإلاؿخىي وٗ٣ض جىانلىا م٘ الىو ٦ما جضٖى الشىاثيت الغمؼيت ٦كٟغة جىانليت حٗمل مً صازل اإلاؿاٞت
الجماليت اإلاغجبُت ببييتي الىو الؿُديت والٗمي٣ت في آن ،وجداو ٫ج٣ضيم ٗٞل جىانلي يىظه البىيخحن إليجاص صوع لل٣اعت
بهضص اإلالاع٦ت في نى٘ اإلاٗجى.
ّال
الًضيت اإلاخٗضصة التي يىمى ٞى٢ها اإلاٗجى ،بإ َّ
وٖلى الغٚم مً َّ
ؤن مً الًغوعر
ؤن الشىاثيت الغمؼيت جيخمي بلى الشىاثياث
الىو ،ألن هظا يُٗي ٞغنت ؤ٦بر إلاٗايىت ٦ي ٠يخدى ٫بلى ٞاٖليت جىانليت جستزن ٢هضيت َّ
مالخٓت وكىء الغمؼ في َّ
الىو في
ًا
الايها ٫بلى مٗجى وٖبر ال٨يٟيت التي يغيض بها الىو ؤن ي٣ى ٫قيئا.
همىشج جحلُلي  :زىاةُت ؿطٗ /ٞطب
الشىاثيت الغمؼيت ال٨بري في عوايت (مىؾم الهجغة بلى الكما )٫هي زىاثيت قغٚ /١غب ،ومٗها يىمى َّ
الىو وجتر٦ب ؤظؼائه
الىهيت في بَاع هظه الشىاثيت ،وهي بمشابت مدىع يؿخُ٣ب ؤبٗاص َّ
وجخضازل اإلا٣اَ٘ َّ
الىو ومضياجه ،وفي الى٢ذ هٟؿه يخد٨م في
الغمؼيت مً زاللها نىعة إلاا يغيض َّ
خغ٦تها ووؿهم ب٣ىة في نياٚت الك٩ل الجهاجي َّ
َّ
َّ
َّ
للىو َّ
الىو ؤن
الشىاثيت
ظماليت جيسع
٦أليت
ي٣ى. ٫
يخمشل الكغ ١بٗالم ال٣غيت بىنٟها جديل بلى خًاعة ٖغبيت طاث ظظوع جاعيسيت بٗيضة ،ويغمؼ الٛغب بلى خًاعة
ؤوعبيت مخٟى٢ت وهمِ خياة ظضيض وز٣اٞت مدؿٗت ،ويٓهغ ؤن "٧ل ػاويت جخٗغى لل٣اء خًاعر جيخهي بٟاظٗت ج٣ىم ٖلى ؾىء
َّ
َّ
الشىاثيتً٣٦ ،يت اإلااصة والغوح ؤو
الشىاثيت همخض م٘ زيماث مخٗضصة مغجبُت بُغ ٝمً َغفي
الخٟاهم") ،(2ومً زال ٫هظه
َّ
َّ
َّ
الشىاثيت خغ٦يتها مً زال ٫ججغبت ابً ال٣غيت في هؼوخه ؤو هجغجه بلى الكما.٫
اإلايخاٞحزي٣يت ،وج٨دؿب هظه
الٗ٣الهيت ؤو
ووكخمل ٖىىان الغوايت ٖلى هظه الشىاثيت ،ووكحر بلى خغ٦ت الكغقي بلى الٛغب بُغي٣ت جىحي بدخميت هظا اإلاؿاع،
هضع ٥طل ٪بطا هٓغها بلى مؿخىوي الٗىىان "مؿخىي يىٓغ ٞيه بلى الٗىىان باٖخباعه بييت مؿخ٣لت لها اقخٛالها الضإثلي الدام،
ّال
ّال
َّ
الضإليت لهظه البييت خضوصها مخجهت بلى الٗمل ،ومكدب٨ت م٘ صإثليخه صاٗٞت ومدٟؼة
الاهخاظيت
والشاوي مؿخىي جخسُى ٞيه
اهخاظيتها الدانت بها").(3

( )1نظريات السرد احلديثة  :ص . 217
( )2موسم اذلجرة اىل الشمال بُت عطيل ومَتسو ،زلي الدين صبحي ،يف كتاب :الطيب صاٌف ،عبقرية الرواية العربية ،اعداد وتقدمي :امحد سعيد زلمدية،
ص. 40
( )3العنوان وسيميوطيقا االتصال االديب  :د.زلمد فكري اجلزار  ،ص . 8
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َّ
بؼمً يخ٨غع ٧لما ٖاص ػمىه ،ويُٟى ٖلى الؿُذ اإلاماعؾت
ٗٞل
ٖلى اإلاؿخىي ألاو ٫حكحر ٖالمت (مىؾم) بلى ٍر
ٍر
مسهو ٍر
ًا
ًا
َّ
التي ججغر في اإلاىؾم ،وجؼصاص ؤهميخه ٖلى الغٚم مً َّؤهه ٧ان مهمال في ػمً آزغ ،الضإلت َّ
ألاوليت للمىؾم ؤهه يخًمً ٗٞال ليـ
ًا
ًا
َّ
زابخا َّ
وبهما هى خغ٦ت بحن الازىحن ،يدضر ٦إزغ لبروػ صواٖيه ،هظا الٟٗل يخمشل بالهجغة بلى الكما ٫الظر يغمؼ بلى
َاعثا وإ
الٛغب بطا هؼلىا بلى اإلاؿخىي الشاوي للٗىىان ،وجض ٫الهجغة بك٩ل واضح ٖلى حٛحر في الا٢امت واإلاىًَ يؿببه ْغ٢ ٝاهغ ،وجدمل
َّ
التر٦يبيت
صإلت ؾلبيت ٖىضما جغجبِ باإلاٟاع٢ت الايُغاعيت للمىًَ .واطا عبُىا صإلت ٧ل مً اإلاىؾم والهجغة مً زال ٫الٗال٢ت
بيجهما مما يىضعط يمً مدىع الازخياع طر الاججاه الٗمىصر ،عؤيىا بىيىح اإلاٟاع٢ت الضازليت التي يىُىر ٖلحها الٗىىان،
ٞاإلاىؾم بضإلخه الايجابيت ٦غمؼ للحيىيت والخجضص ي٣ترن بالهجغة بضإلخه الؿلبيت ٦مٛاصعة ايُغاعيت للم٣ام.
وٖلى اإلاؿخىي الشاوي في الٗىىان هالخٔ َّ
ؤن ال٣اثم بالهجغة هى مهُٟى ؾٗيض ب٩ل مالبؿاتها وججلياتها ،وهى
شدهيت عمؼيت مً قإجها " َّ
ؤن الغواجي يميل بلى اْهاع خ٣اث ٤زالضة") (1مً زاللها ،وؾى ٝوكاهض ٦ي ٠جمشل الصدهيت
الهجغة في اَاع اإلاىؾميت بمٗجى ؤن الٗىىان يٛضو طا َا٢ت اهخاظيت مخطدمت ألجها جستز ٫الخجغبت بغمتها ،وحٗمل ٣٦غاءة َّ
للىو
ؤو جإويل له.
َّ
َّ
الشىاثيت وهي
ألاؾاؾيت التي جخدغ ٥بها
ول٩ي ه٣ترب ؤ٦ثر مً زىاثيت قغٚ/١غب ؾى ٝه٣ىم بازخباعها مً زال ٫الشيمت
ؤن الشىاثيت جًم بلحها ؤ٩ٞا ًاعا مخٗضصة بإ َّ
زيمت الجيـ ،وبغٚم َّ
ؤن الخجم٘ ألا٦بر لها يدبضي في الجيـ وخغ٦خه في الٗالم الديالي
الظر يبضٖه الغواجي ،و٦ما ي٣ى ٫باعثَّ " :
بن الجؿض هى اإلاىي٘ الظر جخ٣ابل ٞيه اإلاًاصاث الغمؼيت").(2
ؾلى ٥مهُٟى ؾٗيض الجيسخي ٦خىىو٘ ٖلى زىاثيت قغٚ/١غب ،يهل باعجه في مُاعصجه لجحن مىعؽ التي جماعؽ خغيتها
الٟغصيت بمىخهى الاهٟخاح ،ويهُضم مهُٟى ؾٗيض ب٣ىة مماوٗتها للخىانل الجؿضرٖ ،لى الغٚم مً َّ
ؤن همِ خياتها
وؤٗٞالها يجٗلها ؤ٢غب بلى اهتها ٥يؿحر .ي٣ى ٫مهُٟى ؾٗيض " :وٟ٢ذ ؤمامي ٖاعيت .هحران الجحيم ٧لها َّ
جإججذ في نضعر
٧ان إ بض مً اَٟاء الىاع في ظبل الشلع اإلاٗترى َغي٣ي .ج٣ضمذ هدىها مغحٗل الاوناٞ ،٫إقاعث بلى ػهغيت زميىت مً
اإلاىظىصة ٖلى الغ٢ .ٝالذ :حُٗيجي هظه وجإزظوي .لى َلبذ مجي خياحي في جل ٪اللحٓت ل٣ايًتها بياها .ؤقغث بغؤسخي
ًا
مىا٣ٞا .ؤزظث الؼهغيت وهكمتها ٖلى الاعى وؤزظث جضوؽ الكٓايا ب٣ضمحها ختى خىلتها بلى ٞخاث .ؤقاعث بلى مسُىٍ
ًا
ٖغبي هاصع ٖلى اإلاىًضة٢ .الذ :حُٗيجي هظا ؤيًا .خل٣ي ظا .ٝؤها ْمأن ي٩اص ي٣خلىجي الٓمإ .إ بض مً ظغٖت ماء مشلجت.
ًا
مىا٣ٞا .ؤزظث اإلاسُىٍ ال٣ضيم الىاصع ومؼ٢خه ومؤلث ٞمها ب ُ٘٣الىع ١ومًٛتها وبه٣تهاَّ .
٦إجها مًٛذ
ؤقغث بغؤسخي
٦بضرّ ،ال
ول٨جي إ ؤبالي .ؤقاعث بلى مهالة مً خغيغ ؤنٟهان ؤهضججي بياها مؿؼ عوبيؿً ٖىض عخيلي مً ال٣اهغة ،ؤزمً شخيء
ِ
ًا
ّال
مخدٟؼة ؤمامي،
ٖىضر وؤٖؼ هضيت ٖلى ٢لبي٢ .الذ :حُٗيجي هظه ؤيًا زم جإزظوي .جغصصث بغهت ول٨ىجي هٓغث بلحها مىخهبت
ِ
ًا
ٖيىاها جلمٗان ببري ٤الدُغ وقٟخاها مشل ٞا٦هت مدغمت إ بض مً ؤ٧لها .وهؼػث عؤسخي مىا٣ٞاٞ ،إزظث اإلاهالة وعمتها في
ّال
هاع اإلاضٞإة ووٟ٢ذ جىٓغ مخلظطة بلى الىاع جلتهمها ٞاوٗ٨ؿذ الؿىت الىاع ٖلى وظهها .هظه اإلاغؤة هي َلبخجي وؾإإخ٣ها ختى
الجحيم .مكيذ بلحها وويٗذ طعاعي خى ٫زهغها وملذ ٖلحها إ٢بلها .وٞجإة ؤخؿـؿذ بغ٧لت ٖىيٟت بغ٦بتها بحن ٞسظر.
وإلاا ؤ٣ٞذ وظضجـها ٢ـض ازخٟذ").(3
( )1الرواية االدلانية على أثر اجلنون ادلنظم  :سيغفريد ماندل  ،ترمجة  :امحد الباقري  ،رللة الثقافة االجنبية  ،عدد ( ، 1995 – )4-3ص . 103
( )2نظريات السرد احلديثة  :ص . 218
( )3موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 159-158
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ّال
وجمشل صوع الٟغوؿت بةج٣ان،
ظحن مىعؽ بىنٟها َغيضة إلاهُٟى ؾٗيض جسغ٢ ١ىاٖض اللٗبت ،وجظهب مسخاعة بلى
اإلاُاعصِ ،
ِ
بالهيض ،وٖلى الغٚم مً ٧ىجها ٞغوؿت َّ
بم٩اهيت ٢يام مهُٟى ؾٗيض َّ
َّ
ل٨جها جب٣ى مال٨ت ل٣ياص اإلاى ٠٢وجخهغٝ
مٗلىت ًٖ
َّ
ًا
الُغيضة بك٩ل مً الاق٩ا ٫ألههَّ
بمىُ ٤ال٣ىة َّ
والؿيُغة ،هىا جى٣لب اإلاٗاصلت عؤؾا ٖلى ٖ٣ب ووٛضو مهُٟى ؾٗيض هى
ّال
يمشل مى ٠٢الًٗ ٠والخىاػ ٫بٗض ؤن انُضم بصدغة اإلاماوٗت ال٣ىيت مً ٢بل ظحن مىعؽ.
ؤنبذ ِ
ًا
ًا
ًا
ًا
ُت
هظا الىي٘ الظر آ ٫اليه اإلاىُ ٠٢تي ْد ِضر جلىيىا ممحزا ٖلى زىاثيت قغٚ/١غب ،ويًٟي جمىظا وٛميا ٖلى بي٣اٖاث
َّ
الىو الهاصعة باهخٓام واوسجامٞ ،جحن مىعؽ ٦إهثى ٚغبيت َّ
جلبؿذ بهيئت مً هيئاث اإلاغؤة الكغ٢يت ٖىضما ٢ضمذ مماوٗت
نلضة ،وفي الى٢ذ هٟؿه ؤْهغث مماوٗتها في بَاع ؾلى ٥ييخمي بلى الحياة الٛغبيت ،هظا الخًاص في ٗٞل ظحن مىعؽ خغ٥
البييت الضازليت اإلاكىهت إلاهُٟى ؾٗيض ٞاهجظب بلى إ وٖيه الكغقي ،مخسليا ًٖ هًمه للحياة الٛغبيت ومغاؾه في الهيض،
ومً هىا وٗغط ٖلى الشىاثيت الغمؼيت ٟ٦اٖليت جىانليتٞ ،جاهب ال٣ىة الظر يكىب ؾلى ٥مهُٟى ؾٗيض في ازترا٢اجه
َّ
الٟدىليت لجؿض اإلاغؤة الٛغبيت ،يخدى ٫بلى عيىر ؤمام ٞكله في الحياػة ٖلى ظحن مىعؽ ،وٖىض هظا الحض ي٣ٟض ٢ىجه ووٗغى
هٟؿه هظه اإلاغة لالهتها ،٥ويغضخى ؤن يدىاػ٧ ًٖ ٫ل ما يكضه بلى قغَّ ٢ـيخه م٣ابل الاخخىاء الجؿضر.
ًا
ٖلى هامل اإلاماوٗت يكهض مهُٟى ؾٗيض بضايت اخؿاؾه بٟكل مكغوٖه في اخخىاء الجؿض الٛغبيٞ ،يهبذ م٣خاصا
ًا
للمغؤة مسظوإ باإلاماوٗت التي ججهٌ ٞغنت جمشيل الاخخىاء ٞخهاب الٟدىلت بالدؿغان .هظا الخٗغط في الشىاثيت الغمؼيت هى في
َّ
ٗٞل جىانلي ،يضٖى ال٣اعت بلى الخ٨ٟحر بُغي٣ت حؿعى بلى البدض ًٖ ج٣ىيم جهاجي لخجغبت
الح٣ي٣ت جدغ ٥مً الىو بلى ٍر
مهُٟى ؾٗيض ،مما ؾيٟخذ الباب هدى ما يغيض َّ
الىو ؤن ي٣ىله ًٖ َغي ٤جسُيِ هي٩ل ل٣غاءة ما وعاء الىو ،يإحي ٖبر
ًا
ًا
ًا
الشىاثيت الغمؼيت ٦كٟغة جىانليت حٗمل صازل خ٣ل ال٨يٟيت التي يغيض بها َّ
الىو ؤن ي٣ى ٫قيئا ،مد٣٣ا جىانال طا ؾمت ؤصبيت،
ًا
ألن خغ٦ت هظه الكٟغة ٚحر ْاهغة ؤؾاؾا خيض ّالبجها إ جيخمي بلى ٖال٢اث اللٛت الحايغة ،بل جاؾـ هٟؿها ٗ٦ال٢ت ٚياب ٢اب٘
زل ٠اليؿيج اللٛىر َّ
للىو ،وهظا يؿخضعي ٟ٦اءة ؤصبيت مً ال٣اعت إؾخسغاط ٖال٢اث الٛياب مما يدَ ٤٣بيٗت الخىانل
الاصبي بىنٟه مؿاهمت مً الىو وال٣اعت.
ويم ً٨مٗايىت خغ٦ت الشىاثيت الغمؼيت ٟ٦اٖليت جىانليت في الجمل الىنٟيت اإلاغا٣ٞت إلاجغياث جدٟؼ مهُٟى إظخياح
الجؿض واإلاماوٗت ؤو اإلا٣ايًت التي جماعؾها ظحن مىعؽ ،هظه الجمل حٗمل ٧لىاػم "جٟيض في جدغي ٪اإلاىيىٖاث الشاهىيت زال٫
الغوايت  ،وفي قغح ما في ؤطهان الصدهياث ًٖ َغي٢ ٤ىة الهىعة والغمؼ؛ باٖخباعها عوابِ ق٩ليت حؿاٖض ٖلى جماؾ ٪مىاص
الكٗىع اإلابٗثرة و٧ل هظه اللىاػم جمشل بقاعاث لل٣اعت ختى َّ
يىدبه إلااصة مخهلت باإلاىيىٖاث").(1
يٗبر مهُٟى ؾٗيض ًٖ جلهٟه لحياػة ظؿض ظحن مىعؽ ،بٗض َى ٫مُاعصة بدخميت ؤن يُٟئ الىاع في ظبل الشلع اإلاٗترى
َغي٣هٞ ،مكغوٖه في نيض الاظؿاص ٢ض حٗغى لٗثرة او بٖا٢ت امام مماوٗت ظحن مىعؽ  ،وهى إ يٗتر ٝباألع٢امَّ ،
ألهه يىىر
ّال
الاهخ٣ا ٫مً نيض بلى آزغ صون
وباإلادهلت إ حٗجي له اإلاغؤة الٛغبيت مهما ٧ان مىٗ٢ها الاظخماعي والش٣افي
جى ٠٢ؤو هىاصة،
ٍر
ِ
الكغ٢يت ،وظحن مىعؽ اٖتريذ َغي٣ه هظا ،وهىٟخذ في هظا الجؼء مً َّ
َّ
الىو
بإ ٞغنت لخجؿيض الهياٚت الٛغبيت لظاجه
َّ
الشىاثيت الغمؼيت وهي حٗمل ٦كٟغة جىانليت ،خيض ييخ٨ـ مهُٟى ؾٗيض بلى قغ٢يخه ؤمام اإلاماوٗت التي ججهٌ
ٖلى
بالى٣و لئلهاهت التي َّ
عٚبخه في مماعؾت الاخخىاء ،ويلخبـ بةخؿاؽ َّ
جل٣تها ٞدىلخه.
ٍر

( )1تيار الوعي يف الرواية احلديثة  :روبرت مهفري  ،ترمجة  :د .زلمود الربيعي  ،ص . 119 ، 116
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يدؿاٖ ِ٢ىض هظا الحض الخإؾيـ ألاهىر للٛغيؼة في طاث مهُٟى ؾٗيض ،وي٣ٟض في لحٓت واخضة ٧ل ممحزاجه ٦كغقي
ّال ًا
والًيإَّ ،
يا ؤقياءه الشميىت َّ
للخلَّ ٠
َّ
بخؿاؽ
ل٨ىه ؤمام
مٗغ
ٍر
اؾخىٖب الحياة الٛغبيت ،ويضزل في ؾلؿلت مً ج٣ضيم الخىاػإثِ ،
يخجغص مً الٟلؿٟت التي يدغ ٥بها الٛغيؼة ،ووٛضو مجغص مىظه بٛغيؼة مدًت .ويى٣لىا هظا الخسُيِ َّ
بالٟكل َّ
الىصخي مً
الشىاثيت الغمؼيت بلى الٟاٖليت الخىانليت خيض ه٣غؤ مً الضازل ٦ي ٠يخدٟؼ َّ
الىو للخمسٌ ًٖ مٗجى يغتهً نىٗه بلى ال٣اعت
ّال
اإلاخل٣ي لخدٟحزاث َّ
الىو ،مً زال ٫اللىاػم اإلاهاخبت إهجظاب مهُٟى ؾٗيض بلى ظحن مىعؽ ،وٖىضما يخسلى ًٖ ؤقياثه
الشميىت م٣ابل خلمه باإمخال ٥الجؿضر َّ
ٞةهما ي٣ٟض ٧ل نلت بالكغ ،١ويضزل في مًماع ص ٘ٞالشمًٛٞ ،غيؼجه التي ٧اهذ
ًا
ؾالخا َّ
يضه آلان ،ويغا ٤ٞج٣ضيمه للخىاػإث إػمت (خل٣ي ظا ،ٝؤها ْمأن ي٩اص ي٣خلجي
ؾالخه في مٗغ٦خه اإلاٟخٗلت ؤنبدذ
ًا
َّ
الٓمإ) .وهي اإلاغخلت التي يؿلم الامىع ٞحها بلى ظحن مىعؽ ٧اقٟا ًٖ الحالت الضازليت للٛغيؼة بٗض ؤن ٧اهذ مٛلٟت بهياٚت
ٚغبيت لها ،وفي الحالخحن إ ييخهي به ألامغ بإ بلى الدؿغان.
ًا
وحؿخجز ٝظحن مىعؽ ؤقياء مهُٟى ؾٗيض وي٩ىن هى ٢ض ونل بلى جهايت ج٣ضيمه للخىاػإث ،ماعا بؿلؿلت مً
ًا
الدؿاثغٟٞ ،ي ٧ل م٣ايًت مً ظحن مىعؽ ٧ان هى ي٣ٟض قيئا مً عوابُه الكغ٢يت ،ختى ٣ٞض ؤٖؼ ما يمل( ٪اإلاهالة)،
وحكخض خغ٦ت الشىاثيت الغمؼيت في هظا الحض ،وجدخضم ٞاٖليت الكٟغة الخىانليتٞ ،اإلاهالة ٦غمؼ عوحي مً مخٗل٣اث الكغ١
ًا
٢ضمذ بلى مهُٟى ؾٗيض مً ؤهثى ٚغبيت جميل بلى الاظىاء الكغ٢يت ،بٖالها بدٟاوتها به خحن يمشل جل ٪الاظىاء ،ل ً٨مهُٟى
ًا
ًا
ؾٗيض اهجغاٞا زلٚ ٠غيؼجه ٦غمؼ للماصيت يسؿغ اإلاهالة جىاػإ مىه ًٖ ٢يمت في طاجه ،وهظا الاؾخضعاط يإحي ٖبر ؤهثى ٚغبيت
ًا
الخدٟحز َّ
ؤيًا ،ل٦ ً٨غمؼ للماصيت الهغٞت ،وخؿب هظا َّ
الىصخي هٖ ٠٣لى الٟاٖليت الخىانليت ظاعيت ٖبر الشىاثيت الغمؼيت،
ًا
ٞاإلاماوٗت التي جبضحها ظحن مىعؽ ٟ٦يلت ؤن حُٗل مهُٟى ؾٗيض ٦ظاث ووعي ختى يٛضو مٟغٚا مً ؤر مدخىي ،وي٣بل بإر
ا٢تراح جمليه ٖليه ظحن مىعؽ.
الكٟغة الخىانليت اإلاخجليت بصىاثيت قغٚ/١غب مسخبرة بصيمت الجيـ ٧ىهذ ٞاٖليت جىانليت ٦شيٟت ٞخدذ لىا اإلاجا٫
ًا
لل٣يام بضوع في اؾدىُاَّ ١
الىو ٖبىعا باججاه نى٘ مٗجى ٦شمغة لجهىص الخىانل الاصبي ،وامخل٨ذ زىاثيت قغٚ/١غب خيىيتها مً
الٗال٢ت الدانت بحن مهُٟى ؾٗيض وظحن مىعؽ٦ ،خىىو٘ جهاجي ٖلى ؾلى ٥مهُٟى الجيسخي ،ويبضو ؤن ظحن مىعؽ
ؤظهًذ مكغوٕ الاخخىاء الظر يىٟظه مهُٟى ؾٗيض َّ
ألجها ؤبُلذ مٟٗى ٫ؤؾلىبه في الهيضَّ ،
وٚحر هظا مؿاع مهُٟى ؾٗيض
في الٟٗل الظر ي٣ىص بلى الجيـٞ ،غضخي ،وألو ٫مغة ،بٗال٢ت ػواط ،عٚم طل ٪لم يؿخُ٘ ؤن يماعؽ صوعه ٦غظل ،زم وظض هٟؿه
ؤمام زياهت ػوظيت ٞلم يؿخُ٘ ٗٞل شخيء ،وصازل هظه الٗىانغ الدياليت ٧ان َّ
الىو وٖبر الشىاثيت الغمؼيت يًُل٘ بىْيٟت
جىانليت ؤصبيتٞ ،جحن مىعؽ هؼٖذ آلت الهيض الش٣اٞيت التي يؿخسضمها مهُٟى ؾٗيض في ا٢خياص اليؿاء بلى ٚغٞخه التي هي
بمشابت ؾاخت خغب ؤو نالت ٖملياث ٦ما ي٣ىٗٞ ،٫لذ طلَّ ٪
ألجها امغؤة ٚحر مباليت ٦ىمىطط ٚغبي مؿمىح له ؤن يجاوع حكٗباث
ًا
الحياة في مجخم٘ ٚغبي ،وٖىض هظا ٣ٞضث مداوإث مهُٟى ؾٗيض ظضواها ،وانبذ مخازما للح٣ي٣ت الضازليت التي ج٣ى ٫اهه
ًا
ما ػا ٫قغ٢يا عٚم ٧ل شخيء ،وهى يهُضم بما هى ا٦ثر قغ٢يت ٖىض انُضامه بجحن مىعؽ التي همكذ ؾلى٦ه الاهخ٣امي
خيض بضا ٗٞال جاٞها إ يم ً٨له ؤن يُا ٫هٓام الحياة والش٣اٞت اإلادؿٗت في الٛغب ،وٖىض خضور اإلاىاٗ٢ت الجيؿيت ييخهي ألامغ
بال٣خل:
"ها هي طر ؾٟجي يا خبيبتي جبدغ هدى قاَئ الهال .٥ملذ ٖلحها و٢بلتها .ويٗذ َّ
خض الدىجغ بحن جهضحها ،وقب٨ذ هي
عظلحها خىْ ٫هغر ،يُٛذ ببِء .ببِءٞ .خدذ ٖيىحهاّ .ال
وكىة في هظه الٗيىن .وبضث لي ؤظمل مً ٧ل شخيء في الىظىص.
ؤر
ٍر
ًا
٢الذ بإلم :يا خبيبيْ ،ىيذ َّؤه ٪لً جٟٗل هظا ؤبضا٦ .ضث ؤيإؽ مى .٪ويُٛذ الدىجغ بهضعر ختى ٚاب ٧له في نضعها بحن
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جهضحها .وؤخؿؿذ بضمها الحاع َّ
يخٟجغ مً نضعها .وؤزظث ؤصٖ ٪نضعها بهضعر وهي جهغر مخىؾلت ،حٗا ٫معي .حٗا .٫إ
جضٖجي ؤطهب وخضر.
ًا
و٢الذ لي :ؤخبٞ - ٪هض٢تها -و٢لذ لها :ؤخب ٪و٦ىذ ناص٢ا .وهدً قٗلت مً اللهب ،خىا ٝالٟغاف ؤلؿىت مً هحران
الجحيم وعاثدت الضزان ؤقمه بإهٟي وهي ج٣ى ٫لي :ؤخب ٪يا خبيبي ،وؤها ا٢ى ٫لها ؤخب ٪يا خبيبتي .وال٩ىن بماييه وخايغه
ومؿخ٣بله اظخم٘ في هُ٣ت واخضة ليـ ٢بلها وإ بٗضها شخيء").(1
مكهض اإلاىاٗ٢ت الجيؿيت الظر ييخهي ب٣خل مهُٟى ؾٗيض لجحن مىعؽ هى في الح٣ي٣ت مداولت لُغح خل إلاًٗلت
زىاثيت قغٚ/١غب ،بأليت اػصواظيت جضازل الٟٗل الجيسخي بٟٗل ال٣خل ،مما إ يؿمذ اإلا٣ام بخدليله .هظا اإلاكهض ي٣غب الغوايت
ًا
ًّ
ًا
ًا
مً الغؤر الظر ي٣ىَّ " ٫
ؤن الغوايت الحضيشت ٖمىما جُغح خال ٢ههيا مخسيال لخىاً٢اث اظخماٖيت وا٢خهاصيت ٗٞليت ججغر في
ٖالم خ٣ي٣ي").(2
ٍر
امللازض واملطاحٕ
1996م.
-1ألاصب والضإلت ،جؼٞيخان جىصوعو ،ٝجغظمت :مدمض هضيم زكٟت ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الحًاعر ،خلب،1ٍ ،
-2الاؾُىعة والغوايت ،ميكيل ػيغاٞا ،جغظمت :نبخي خضيضر ،صاع ٢غَبت للُباٖت واليكغ والخىػو٘ ،الضاع البيًاء،2ٍ ،
1986م.
1996م.
 -3بالٚت الدُاب وٖلم الىو ،ص.نالح ًٞل ،صاع هىباع للُباٖت ،ال٣اهغة،1ٍ ،
2002م.
-4البييىيت والخ٨ٟي ،٪جُىعاث الى٣ض الاصبي ،ؽ .عاٞيىضعان ،جغظمت :زالضة مدمض ،صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت،1ٍ ،
1986م.
-5البييىيت وٖلم الاقاعة ،جغوـ هى٦ؼ ،جغظمت :مجيض اإلااقُت ،صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت ،بٛضاص،1ٍ ،
1975م.
-6جياع الىعي في الغوايت الحضيشت ،عوبغث همٟغر ،جغظمت :ص .مدمىص الغبيعي ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اهغة،2ٍ ،
1985م.
-7الدُيئت والخٟ٨حر :مً البييىيت بلى الدكغيديت ،صٖ.بض هللا الٛظامي ،الىاصر ألاصبي الش٣افي ،ظضة،1ٍ ،
1986م.
 -8الضإلت اإلاجاػيت في الح٩ايت الغمؼيت والغمؼ ،نبخي البؿخاوي ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغٖ ،ضص( ،)38لؿىت
 -9الغوايت ألاإلااهيت ٖلى ؤزغ الجىىن اإلاىٓم ،ؾيٟٛغيض ماهض ،٫جغظمت :ؤخمض البا٢غر ،مجلت الش٣اٞت الاظىبيت ،بٛضاصٖ ،ضص (-3
1995م.
– )4
1994م.
 -10الؿيمياء والخإويل ،عوبغث قىلؼ ،جغظمت :ؾٗيض الٛاهمي ،صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػوٖ٘ ،مان،1ٍ ،
1999م.
 -11قٗغيت الخإلي ،٠بىعوـ ؤوػبيؿ٩ي ،جغظمت :ؾٗيض الٛاهمي ،وهانغ خالور ،الهيئت الٗامت لكاون اإلاُاب٘ ألامحريت،
1995م.
 -12قٟغاث الىو :صعاؾت ؾيميىلىظيت في قٗغيت الىو وال٣هيض ،ص.نالح ًٞل ،صاع آلاصاب ،ال٣اهغة،1ٍ ،

( )1موسم اذلجرة إىل الشمال  :ص . 167-166
( )2االسطورة والرواية  :ميشيل زيرافا  ،ترمجة  :صبحي حديدي  ،ص . 55
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-13نغإ الصدهيت بحن ال٣ىإ والىا ٘٢في مىؾم الهجغة الى الكما ٫للُيب نالح ،ص .خؿحن يىؾ ،٠مجلت آصاب الغاٞضيً،
1993م.
٧ليت آلاصاب – ظامٗت اإلاىنلٖ ،ضص (– )25
1981م.
 -14نىٗت الغوايت ،بغسخي لىبى ،٥جغظمتٖ :بض الؿخاع ظىاص ،صاع الغقيض ،بٛضاص،1ٍ ،
1991م.
ٖ -15الم الغوايت ،عوإن بىعهى ،ٝعيـا ٫ؤوهيلييه ،جغظمت :جهاص الخ٨غلي ،صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت ،بٛضاص،2ٍ ،
1988م.
ٖ-16لم الضإلت ،بيحر ظحرو ،جغظمت :مىظع ٖياشخي ،صاع َالؽ ،صمك،1ٍ ،٤
1998م.
-17الٗىىان وؾيميىَي٣ا الاجها ٫ألاصبي ،ص.مدمض ٨ٞغر الجؼاع ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اهغة،1ٍ ،
ً٢-18ايا الابضإ الٟجي ٖىض صوؾخىٞؿ٩ي ،ميساثيل بازخحن ،جغظمت :ظميل ههي ،٠صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت ،بٛضاص،
1986م.
ٍ،1
1996م.
 -19مضزل لضعاؾت الغوايت ،ظحريمي هىزىعن ،جغظمت ٚاػر صعوول ُٖيت ،صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت ،بٛضاص،1ٍ ،
-20اإلاٗجى ألاصبي مً الٓاهغاجيت بلى الخ٨ٟي٨يت ،وليم عار ،جغظمت :يىثيل يىؾٖ ٠ؼيؼ ،صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت ،بٛضاص،
1987م.
ٍ،1
-21م٣ىإث الؿغص الاصبي ،جؼٞيخان جىصوعو ،ٝجغظمت :الحؿحن سحبان وٞااص نٟا ،مجلت آٞا – ١اإلاٛغبٖ -ضص ( ،)9-8ؾىت
1988م.
1969م.
 -22مىؾم الهجغة بلى الكما ،٫الُيب نالح ،صاع الٗىصة ،بحروث،2ٍ ،
 -23مىؾم الهجغة الى الكما ٫بحن ُٖيل ومحرؾى ،مخي الضيً نبخي ،في ٦خاب :الُيب نالحٖ ،ب٣غيت الغوايت الٗغبيت ،اٖضاص
1976م.
وج٣ضيم :اخمض ؾٗيض مدمضيت ،صاع الٗىصة بحروث،2ٍ ،
1998م.
 -24هٓغياث الؿغص الحضيشت ،والاؽ ماعجً ،جغظمت :خياة ظاؾم مدمض ،الهيئت الٗامت لكاون اإلاُاب٘ ألامحريت،1ٍ ،
1996م.
 -25الىٓغيت الاصبيت اإلاٗانغة ،عامان ؾلضن ،جغظمت :ؾٗيض الٛاهمي ،صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػوٖ٘ ،مان،1ٍ ،
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ً
"ألازبُت" في ل٘ت إلآالم ..ج٠اضٍط ماحس ٓبس الهازي ،همىشحا
ز .أػامت ٓثمان ،مـط ٚأ٤ازًمي ٗحر مخٜطٖ في حامٔت ال٠سغ املٜخىحت ـ ٛلؼٌحن
َ
ّال
نٟت " َّ
ٞاألصبيت جخجاوػ مجغص
ألاصبيت" مىُل٣ا للبدض ،وهي التي لم حٗض م٣خهغة ٖلى اإلاٗجى البالغي ال٣ضيم،
إ ٚجى ًٖ جدضيض ِ
ُت
ْ ًا
الؿماث َّ
الى َ
وجىانلي ٍرت َّ
َّ
جماؾ٨ي ٍرت َّ
َّ
ه َّ
َ
وجىًيض لٛى ّال ٍرر ،وٚحر طل،٪
صإلي ٍرت
لٟٓي ٍرت
اهيت مً
ؤن ج٩ىن ِخليت وق٨ال؛
ٍر
لخهل بلى بٌٗ ِ ّال ِ
باإلياٞت بلى جٟٗيل َّ
الخىام بمٟهىمه الىاؾَ٘ ،وو َ
ّال
ُّن
َّ
ّال
الاظخماٖيت ،ومؿهما في
الخدىإث
ومخدى ٍر ٫م٘
بٖالمي ُتمجز ٍراح
زُاب
٤ٞ
ِِ
ٍر
ٍر
ِ
جدىإتها ٦ظل.٪
بخضار
ِ
ولم يٗؼب ًٖ ٦باع البالٚيحن الٗغب وًٖ ج٨ٟحرهم ألاؾلىبي ألانيل ٦شحر مً اإلاٗاوي الى٣ضيت الحضيشت ،وبن لم يخ٣ٟىا م٘
ّال
اإلادضزحن ،بالُب٘ ،في صعظت الخدضيض ،ؤو في ص٢ت اإلاهُلح.
البالٚت و" ّال
ألاصبيت"
ُت
َ
بجملت مً الؿماث التي يخُلبها الىو ألاصبي٧ ،الٗىايت باإلاجاػ وال٨ىايت مً آلياث الديا ،٫والاهخمام بالترابِ
جغ ُِ ٞتضها البالٚت
ٍر
الؿب "٪و" َّ
الىصخي ؤو " َّ
الىٓم" والخجاوـ الهىحي ،والخىاؾ ٤التر٦يبي ،ول٨جها جسخل ٠م٘ "ألاصبيت" في ٖضص مً الؿماث ،بل ٢ض
َّ
جدىا٦ ،ٌ٢ما في ؾمت ؤلايًاح وهٟي الل ْبـ ؤو الاخخما.٫
ٞهٟت الىيىح ٧اهذ َاٚيت ٖىض الجاخٔ ،مشال ،بلى صعظت ّال
َ
ؤلازال ٫بظلٖ ٪يبا يىافي البالٚت...ومً ؤظل طل٧ ٪ان ييبػي
ٖضه
ِ
َّ
مغاٖاة ؤ٢ضاع اإلاؿخمٗحن ،واهخ٣اء اإلاٟغصاث اإلاالثمت ،وبخإزحر مً طل ٪ؤيًا حٛيذ البالٚت ؤلا٢ىإ هضٞا ؤوليا ويغوعيا .في خحن
ؤن اإلاٟاهيم الى٣ضيت الحضيشت إ ج٨خٟي بهظه الؿمت التي ٧اهذ مدىعيت ٖىض ال٣ضامى ،وإ جغي الىو يٛخجي بخىخض الضإلت ؤو
ي٨خٟي مً خيض الخل٣ي وؤزغه في اإلاخل٣ي باإل٢ىإ ،وبن ٧ان إ بض حهض ٝبلى ظظب اإلاخل٣ي ،وبزاعة اهخمامه ،وختى بصماظه في
الىو؛ ليٛضو مكاع٧ا بيجابيا في حك٨يله ؤو بٖاصة بهخاظه .واؾخدًغ ه٣اص آزغون اللظة ؤزغا مهما للىو ألاصبي.
ؾماث اللٛت ّال
ألاصبيت
"ألاصبيت" وبن ٧اهذ مهُلحا خضيشا ،بإ ؤن البالٚيحن الٗغب ّال
ٞغ٢ىا بحن ألاؾلىب الٗاصر وألاؾلىب البلي ،ٜؤو ما ناع يؿمى
بالىثر الٟجي.
وإ حؿخٛجي "ألاصبيت" ٖىض البالٚيحن الٗغب ال٣ضامى ًٖ نٟاث الىيىح وؤلاباهت٢ .ا ٫الجاخٔ في مٗغى اؾخضإإجه ٖلى
ؤهميت ؤلاباهت وؤلاٞهاح -بٗض بيغاصه ٢ىله حٗالى ":وما ؤعؾلىا مً عؾى ٫بإ بلؿان ٢ىمه ليبحن لهم" ": -ألن مضاع ألامغ ٖلى البيان
ؤبحن ٧ان ؤخمض٦ ،ما ؤهه ٧لما ٧ان ال٣لب َّ
والخٟهم .و٧لما ٧ان اللؿان َ
ُّن
ُّن
ؤقض اؾدباهت ٧ان ؤخمض" ()1
والخبحن وٖلى ؤلاٞهام
زم ٞهل في مىي٘ آزغ ":وٖلى ٢ضع ويىح الضإلت ونىاب ؤلاقاعة وخؿً الازخهاع وص٢ت اإلاضزل ي٩ىن بْهاع اإلاٗجى ,و٧لما
٧اهذ الضإلت ؤوضح وؤٞصح و٧اهذ ؤلاقاعة ْؤب َح َن َ
وؤهىع ٧ان ؤه ٟ٘وؤهج٘ .والضإلت الٓاهغة ٖلى اإلاٗجى الدٟي هى البيان الظر
(  )1اجلاحظ ،عمرو بن حبر :البيان والتببُت ،ربقيق :عبد السالم ىارون ،مكتبة اخلاجني -القاىرة( ،ط ،)4بال تاريخ ،ج ،1ص 11
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ؾمٗذ هللا ٖؼ وظل يمضخه ويضٖى بليه ويدض ٖليه .بظل ٪هُ ٤ال٣غآن ،وبظل ٪جٟازغث الٗغب ،وجٟايلذ ؤنىاٝ
التجم"()1
وهى هىا ؤيًا إ يسغط ًٖ مدىعيت الىيىح وؤلايًاحٚ ،حر ؤهىا هلمذ جٟهيالث ظضيضة٦ ،ما مشال ٖىض ٦المه ًٖ اؾخسغاط
اإلاٗجى الدٟي بالل ٟٔالجلي.
وهىا هٖ ٠٣لى ٞاثضة مهمت بط حكٛل ال٣يمت ؤلايًاخيت م٩اها ؤزحرا لضي اإلاغؾل واإلاخل٣يٌّ ،ي
٧ل بدؿب صوعه .وبطا ٧اهذ ؾمت
الاخخماليت مً الؿماث التي ي٣غعها مدضزىن للٛت ألاصبيت ٞةن الجاخٔ يىٟي هظه الهٟت ًٖ البالٚت في ٢ىله -مٗل٣ا ٖلى ٢ى٫
ؤلامام ببغاهيم بً مدمض " هى ببغاهيم بً مدمض بً ٖلي بً ٖبض هللا بً الٗباؽ بً ٖبض اإلاُلب ،ؤزى الٗباؽ ؤبي الٗباؽ
الؿٟاح عؤؽ الضولت الٗباؾيت"  ":يٟ٨ي مً خٔ البالٚت ؤن إ ُتياحى الؿام٘ مً ؾىء بٞهام الىاَ ،٤وإ ياحى الىاَ ٤مً ؾىء
ٞهم الؿام٘ ":ؤما ؤها ٞإؾخدؿً هظا ال٣ى ٫ظضا"(  ) 2واهبجى ٖلى هظه ال٣يمت ؤلايًاخيت في البالٚت ٢يمت ٚاثيت ،وهي ؤلا٢ىإ.
ولم ي٣خهغ الجاخٔ في جٟهيله اإلاحزاث البالٚيت ٖلى الىيىح بل ؤيا ٝالخماؾ:٪
ُت ّال
الكٗغ ما َ
مخالخم ألاظؼاء ؾهل اإلاساعطٞ ،خٗلم بظل ٪ؤهه ٢ض ُتؤٞغ ٙبٞغاٚا واخضا ُت
َ
وؾب ٪ؾب٩ا واخضا ٞهى يجغر
ؤيخه
ع
" وؤظىص ِ
ّال
الضهان" () 3
ٖلى اللؿان ٦ما يجغر ِ
َ ُت ًا ُت
ُت
ؤوله بأزغه ،ومُاب٣ا هاصيه َ
لت ُتج ِؼه ،وإ جخسال ٠ؤَغاٞه وإ
وؤ٦ض الٗؿ٨غر هظه الؿمت ب٣ىله ":ييبػي ؤن ججٗل ٦الم ٪مكبها
جدىاٞغ ؤَغ ُتاعه ،وج٩ىن ال٩لمت مىه مىيىٖت ٖلى ؤزتها وم٣غوهت ِبل ْ٣ِ ٟها " ()4
ُت
وَىعها ٞيما ُتؾمي ّال
الؿ ْب ٪هظه ّالؤ٦ضها الجغظاويّ ،ال
بالىٓم ٢ .ا " :٫واٖلم ؤن مما هى ؤنل في ؤن ِيض َّ ١الىٓغ ،ووٛمٌ
وؾمت َّ ِ
ّال
َ
ؤن َ
ٖغٞذ ْ
جخدض ؤظؼ ُتاء ال٨الم ،ويضزل ُت
بًٗها في بٌٗ ،ووكخض اعجباٍ زان مجها بإو) 5( "٫
جىدي اإلاٗاوي التي
اإلاؿل ٪في ِ
ؤن ليـ الىٓم بإ ْ
الىٓم ب٣ىله ":واٖلم ْ
ٞؿغ َّ
ؤن َ
جً٘ َ
٦الم ٪الىي٘ الظر ي٣خًيه ُت
الجغظاوي َّ
ُّن
ٖلم الىدى ،وحٗمل ٖلى
و٧ان
٢ىاهيىه وؤنىله" ()6
َ
٦ما ؤهه يكحر بلى نٟت الخماؾ ٪والخىانل الضإلي في ٢ىله ":واٖلم ؤن مً ال٨الم ما ؤهذ جغي اإلا َّؼيت في هٓمه والحؿً ٧األظؼاء
ويىًم ُت
ُّن
بًٗها بلى بٌٗ ،ختى ج٨ثر في الٗحن" ()7
مً الهب ٜجخالخ،٤

)  )1نفسو ،ج ،1ص 75
) ) 2نفسو ،ص 87
) ) 3نفسو ،ص 67
) ( 4العسكري ،أبو ىالل :الصناعتُت ،ربقيق :علي زلمد البجاوي ،وزلمد أيب الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية( ،ط ،1952 ،)1ص 14
(  )5اجلرجاين ،عبد القاىر :دالئل اإلعجاز ،صحح أصلو :زلمد عبده وزلمد زلمود الًتكزي الشنقيطي ،دار ادلعرفة -بَتوت 1978 ،م ،ص73:
) ) 6نفسو64 :
) ) 7نفسو70 :
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ؤلا٢ىإ في البالٚت
َ
وإ وٛاصع الؿماث ألاؾلىبيت لؤلصب ٢ضيما ٢بل ؤن هدىاو ٫الٛايت التي جغمي بلحها بٌٗ ألاهىإ ألاصبيت٧ ،الدُابت وؾىاها ،وهي
ؤلا٢ىإ ،و٢ض عبُىا البالٚت بمىا٣ٞت ال٨الم إلا٣خطخى الحا ،٫ومغاٖاة ؤ٢ضاع اإلاؿخمٗحن ،ومساَبت الىاؽ ٖلى ٢ضع ٖ٣ىلهم؛ ما
ُتيكٗغ بإهميت ؤلا٢ىاٖيت بهٟت ٖامت.
وهظا ؤمغ حكترٞ ٥يه اللٛاث وآلاصاب ٖمىما ظاء في ٦خاب "ألاؾلىبيت" لبيحر ظحرو" :جدخىر البالٚت ٖلى ؤ٢ؿام ؤعبٗت ،وطل ٪ما
ْهغ في ال٨خاباث الغاجٗيت ألعؾُى وقيكغون و٧اٞخيليان:
الابخضإ ،ؤو البدض ًٖ البراهحن والحجع لخُىيغها. الترجيب ؤو البدض ًٖ الىٓام الظر يجب ؤن ج٩ىن هظه الحجع مىخٓمت ٞيه. الخٗبحر ؤو َغي٣ت الٗغى ،وطل ٪بالك٩ل ألا٦ثر ويىخا وألا٦ثر بصهاقاٖ ،لى ؤن ج٩ىن هظه الحجع والبراهحن مىٟهلت فيبوكائها.
الٟٗل الظر يٗالع ال٣هض في ؾغٖت الىُ ٤والحغ٧اث وحٛيحراث اإلاالمذ وؿخيخج مً هظا ؤن اإلا٣هىص هى  ًٞؤلا٢ىإ ،وؤن
البالٚت حكٗغ صاثما بإنىلها)1( "..
ٚايت ألاصب
جُغ٢ذ الضعاؾاث الحضيشت بلى ألاصب مً خيض الٛاثيت ،ولم يخى ٠٢جٟؿحر الضا ٘ٞؤلابضاعي ،قٗغا ،ؤو هثرا ظمالياٖ ،لى
اإلادا٧اة ؤو الالخظاط بها٦ ،ما ٧ان ؤعؾُى ي٣ى ،٫وبهما ججاوػها ليهل بلى ؤهضا ٝؤ٦ثر بوؿاهيت وعوخيتّ ،ال
مخٗضيا اإلادا٧اة بلى
ًا
بخؿاؾاث ممخٗت ًٖ َغي ٤زل ٤ؤق٩ا ٫لها ْاهغ الحياة" ()2
الدل ٤وؤلابضإ .ي٣ى ٫هيجل " :بن م٣هض ال ًٟؤن يىٞ ٔ٢يىا
ٍر
م٘ ؤهه يٗلٖ ٤ليه بإهه " ليـ زمت شخيء ؤ٦ثر ببهاما مً هظا الخٗغي )3( "٠بإ ؤن هظا اإلا٣ياؽ يلحٔ ألازغ ؤلاوؿاوي.
َ
اإلاكتر ٥بيىه وبحن الضيً
م٣هض لل ًٟهى طا٥
ويىٟظ هيجل بلى مىُ٣ت ؤلابضإ مً مالخٓت م٣هضه ومىبٗه ":بن ؤؾمى
ٍر
والٟلؿٟتٞ .هى ٦هظيً ألازحريً همِ حٗبحر ًٖ ؤلالهي ًٖ ،ؤع ٘ٞصعظاث الغوح وؤؾمى مُالبه ...ل٨ىه يسخل ًٖ ٠الضيً
والٟلؿٟت ب٩ىهه يمخل ٪اإلا٣ضعة ٖلى بُٖاء جل ٪ألا٩ٞاع الغٞيٗت جمشيال خؿيا يًٗها في مخىاولىا" ()4
وألاصب مً خيض الٛايت يُٗي للٗالم والحياة مٗىاهاٞ ،هى ؤله ٤بلى ؤلاوؿان ":بيىما ألاصب م٘ الاخخٟاّ بىْيٟخه الضاثمت
والتي جخجلى في بُٖاء الٗالم مٗىاه ٣ٞض ه٣ل مىٓىعه ليدضص لىٟؿه مً آلان ٞهاٖض مهمت الخٗبحر ًٖ ججغبت البكغ" ()5

) ) 1جَتو ،بيَت :األسلوبية ،ترمجة :منذر عياشي ،مركز اإلمناء احلضاري للدراسة والًتمجة والنشر -حلب( ،ط ،1994 ،)2ص 19
) ) 2ىجيل ،جورج :ادلدخل إىل علم اجلمال ،ترمجة :جورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباعو والنشر -بَتوت ،1988 ،)3( ،ص 20
) )3نفسو ،ص20
) (4نفسو ،ص23
) )5جَتو :ادلرجع السابق ،ص36
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وؤما مهضع ألاصب وال ًٟبدؿب هيجل ٞهى الغوح ٞـ "الجما ٫الٟجي...ؤؾمى مً الجما ٫الُبيعي؛ ألهه هخاط الغوح ٞما صام
الغوح ؤؾمى مً الُبيٗت ٞةن َّ
ؾمىه ييخ٣ل بالًغوعة بلى هخاظاجه ،وبالخالي بلى ال ...ًٟوالحا ٫ؤن الٟاع ١بحن الجما ٫الٟجي
والجما ٫الُبيعي ليـ مدٌ ٞاعّ ١ال
٦ميٞ ،الجما ٫الٟجي يؿخمض جٟى٢ه مً ٧ىهه يهضع ًٖ الغوح" ()1
و٧ىن ألاصب والٖ ًٟمىما هخاط الغوح إ يٗجي اٞخ٣اعه بلى البٗض الٗ٣لي ،ؾىاء للخىٓيم الٟجي والخهيي٘ ،ؤو إل٦ؿاب الىو
َ
مًامحن ٖ٣ليت٦ ،ما هى الكٗغ الغئيىر ،خضيشا ،الظر يُمذ ٖبر ظهض مهىُ ٫تومٗ٣لً بلى مداولت الىٟاط بلى اإلاؿخ٣بل ،ؤو
ْ
الح٨مي٢ ،ضيما٦ ،ما ؤبى جمام واإلاخىبي ،وٚحرهما.
الحضؽ به ،وجىٗ٢ه٦ ،ما ٧ان قٗغاء ٖغب يٛلب ٖلى قٗغهم الُاب٘ ِ
وهظه الغوح التي جخىؾل ال ًٟوألاصب إلْهاع م٨ىىهاتها ،جخُلب الديا ،٫وم٘ ؤن ؤهميت الديا ٫لم جٚ ً٨اثبت ًٖ البالٚيحن
الٗغب ،بإ ؤهه في الٗهغ الحضيض باث ؤ٦ثر مدىعيت ،ي٣ى ٫الٗ٣اص ":الهىع الدياليت واإلاٗاوي الظهىيت (ؤر ألا٩ٞاع ألاصبيت) هي
ألانل في ظما ٫ألاؾاليب" ()2
وليؿذ الٗال٢ت بحن الغوح والديا ٫مً ظهت والٗ٣ل والىا ٘٢مً ظهت ؤزغي ٖال٢ت يضيت حٗا٢بيت ،بل بجهما يجخمٗان ٞيما
يؿمى بالىاٗ٢يت السحغيت التي ٖغ ٝبها ألاصب الالجيجي ،واقتهغ به عاوثيىن ؤمشا ٫ؤليسى ٧اعبيخحر و بىعزيـ وزىان عول٠
وٚابغييل ٚاعؾيا ماع٦حز ،وهي "حٗجي في ؤبؿِ حٗغيٟاتها الجم٘ بحن ٖىهغيً مهمحن هما :الىا ٘٢والٟاهخاػيا خيض يدك٩ل مً
هظا اإلاؼط ٖالم زغر يخجاوػ اإلاإلىٞ ،ٝالىاٗ٢يت السحغيت ليؿذ ه٣يًا للىاٗ٢يت ،ؤو اهُ٣اٖا ًٖ الىا ،٘٢بل هي بزغاء له،
وطل ٪بالؿماح بةصزاٖ ٫ىهغ ظضلي في بييتها؛ ؾٗيا بلى ج٩ىيً وا ٘٢ظضيض جدكابٞ ٪يه ٖضة ٖانغ مٗ٣ىلت وإ مٗ٣ىلت،
مىُ٣يت وإ مىُ٣يت ،بديض جىضمج ٖىانغ الىا ٘٢م٘ الٗىانغ الدياليت اإلاخمشلت في السحغ والدىاع ١وألاؾاَحر والحلم
والٟاهدياػيا" ()3
ّال
وال ًٟمً الىاخيت الىٟؿيت والاظخماٖيت ّال
يُهغ ويلُ٦ ،٠ما ٢ا ٫هيجل ٞةن ":جل ٪الىخكيت ٢ىة ؤلاوؿان الظر حؿيُغ ٖليه
ِ
ّال
يمشل ال ًٟلئلوؿان ألاهىاء طاتها  ،الٛغاثؼ وبىظه ٖام ،ؤلاوؿان ٦ما هى .
ؤهىائه مً اإلام ً٨جلُيٟها بال ،ًٟوطل ٪بم٣ضاع ما ِ
وبط ي٨خٟي ال ًٟبٗغى مكهض ألاهىاء ،ختى لى صاهجها وجمل٣هاٞ ،ةهما يٟٗل طل٪؛ ٧ي يٓهغ لئلوؿان ما هى ٧اثً ٖليه ،و٧ي
ّال
اإلالُ٠؛ ألهه يً٘ ؤلاوؿان ٖلى هظا الىدى في خًغة ٚغاثؼه٦ ،ما لى
يجٗله يعي ٦يىىهخه جل .٪وفي طل ٪جدضيضا ي٨مً جإزحره ِ
ؤجها مىظىصة زاعظا ٖىهّ ،ال
ويمدًه بد٨م طلَ ٪
بٌٗ الحغيت خيالها" ()4
ِ
ّال
يى٣ي صوازلىا وٖىاإلاىا الداعظيت بإؾلىب ظمالي بوؿاوي ،لٗل اإلاكاٖغ اإلاخىلضة مً طل ٪جس ٠ٟمً ال٣بذ
ٞال ًٟوألاصب ِ
الضازلي ،ومً الكغ الداعجي.
ؾماث " َّ
ألاصبيت" خضيشا
ًا
وؤلاخ٩ام بما يىٟي ٖجها الدال ،ٝي٣ى٫
يؿخجم٘ مهُلح "ألاصبيت" مجمىٖت مً الؿماث ،م٘ الٗلم ؤجها ليؿذ مً الهغامت ِ
َىصوعو ": ٝو٧ىهىا هغظ٘ صاثما مً ؤظل جبيان هظه اإلاٟاهيم بلى هٟـ ألاٖما٧ ٫اإللياطة وال٨خاب َّ
اإلا٣ضؽٞ ،ةن طل ٪إ ّال
يٛحر مً
ِ
) )1ىيجل :ادلرجع السابق ،ص8،9
)(2عياد ،شكري زلمد :مدخل إىل علم األسلوب ،ادلشروع للطباعة -القاىرة( ،ط ،1992 ،)2ص 18
) )3فوزي ،عيسى :الواقعية السحرية يف الراوية العربية ،دار ادلعرفة اجلامعية -القاىرة ،2012 ،ص 3
) )4ىيجل :ادلرجع السابق ،ص51 ،50
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ّال
مخىاه مً الدهاثو ،و٧ل ُتمىٓغ يم٨ىه – ٖلى مؿخىي الىٓغيت -ازخياع جل ٪التي
ألامغ قيئاٞ ،ىٟـ اإلاىيىٕ له ٖضص إ
ٍر
جىاؾبه ،جاع٧ا الدهاثو ألازغي ظاهبا" ()1
ّال
الٗلمي ألاؾلىب ،ليـ مً خيض ٚاثيت ٧ل مجهما ومىبٗه ،ول ً٨ؤيًا مً ظهت
بإ ؤهه بةما٦ىىا الخميحز بحن الىو ألاصبي والىو
ِ
ُت
َ
َ
ُل٣يت ،وليـ ّال
الاهخمام باإلا ّال
آلاهيت ،و٣ٞا للغوماوؿيحن٦ ،ما هجض ٞحها الاخخماليت،
الؿماث الٛالبتٞ ،ىدً واظضون في " ألاصبيت"
َ
واؾخٗهاءها ٖلى الترظمت٦ ،ما يىماػ الىو ألاصبي بـ"الاهؼياح" ألاؾلىبي ،وإ ٚجى في ألاصب ٦ما في الكٗغ ًٖ الخىام والخداوع
ّال
ي٣غبها مً الدلىص ،وهظا ُٖٟا ٖلى اهخمامها باإلاُل ٤مً زحر وخ٤
م٘ ههىم ؾاب٣ت ،بياٞت بلى جُلبها مؼيضا مً الهىٗت ما ِ
َّ ْ
الىٓم وألاوؿا١
بيداء ومجاػيت ،و٢هضيت
وظما ،٫و٢غيب مً هظا جإحي ال٣هضيت والاهخ٣اء الىاعي للمٟغصاث التي إ جسلى مً
ٍر
٦ظل ،٪ونىإ بلى الجماليت واللظة ؤزغا ،في اإلاخل٣ي٦ ،ظل ٪يدؿم الىو ألاصبي٦ ،ما الكٗغر ،بالخٛغيبٞ ،الكٗغ ٦ما ألاصب
ًا
يٗمل ٖلى الخٛغيب " :وهظه الٟغو ١في (الكٗغ) مشال ،هي الٟغو ١التي يخًمجها الخٗاعى الظر بحن اللٛت الٗاصيت ،واللٛت
الكٗغيت ،ؾيما وؤن (الكٗغ) مً َبيٗخه يٗمل ٖلى (الخٛغيب) ،ؤر ع ٘ٞألالٟت التي بييىا وبحن ألاقياء )2 ( "..وهظا يكبه
َّ ُّن
ٖغٞه ؤبى هال ٫الٗؿ٨غر ":ؤن جخلُ ٠للمٗجى الحؿً ختى َّ
لُٖ "٠ىض البالٚيحن الٗغب ال٣ضامى ،وهى ٦ما َّ
جهجىه ،واإلاٗجى
"الخ
الهجحن ختى جدؿىه" (  " )3وؤما (الخٛغيب)ٞ ،هى مٟهىم ي٣هض مىه٦ ،ما ي٣ى( ٫ق٩لىٞؿ٩ي) :هؼإ ألالٟت م٘ ألاقياء التي
ؤنبدذ مٗخاصة ،ؤر هى( )2مًاص إلاا هى مٗخاص" ()4
وهظا الخٛغيب يؿخٗحن بإصواث لٛىيت وبي٣اٖيت ختى يخد ،٤٣بط " وظض الك٨الهيىن الغوؽ ؤهٟؿهم مًُغيً بلى الٗىايت
بالدهاثو الك٩ليت ،وزانت (ألاصواث)٧ ،ال٣اٞيت ،وؤلاي٣إ ،والجغؽ ،واإلاٟغصاث ،والبيياث ،واللٛت ٖامت ،وهي في هٓغهم
الىؾيلت ألاؾاؾيت لخد٣ي( ٤الخٛغيب))5( "..
ٌل
و٢غيب مً الخٛغيب "الاهؼياح" او "الاهدغا ٝاإلاٗياعر" ال٣اثم ٖلى اؾخسضاماث زاعظت ًٖ مإلى ٝال٨الم؛ "ٞال َّبض للكاٖغ مً
ؤن يهضمىا مغة بٗض مغة بإق٩ا ٫مً اللٛت ٚحر مخىٗ٢ت ،ختى وعي ما يغيض ؤن ي٣ى .٫ول٩ي هىدبه بلى هظه ألاق٩اٚ ٫حر اإلاخىٗ٢ت
يجب ؤن ه٩ىن مُمئىحن –ابخضاء -بلى ؤن هظا الغظل يخ٩لم لٛخىا .بٗباعة ؤزغي :إ يم٨ىىا ؤن ه٨دك" ٠الاهدغاٞاث" التي يغج٨بها
الكاٖغ ،بن لم وؿخُ٘ ؤن ه٣يـ هظه الاهدغاٞاث بم٣ياؽ اللٛت الٗاصيت اإلاكتر٦ت بييىا وبيىه" () 6
و ال٨الم ختى يهبذ "هها" يخُلب مٗايحر مٗيىت ،ومً ّال
ؤهم الخٗغيٟاث التي اؾخىٞذ جل ٪اإلاٗايحر حٗغي( ٠وصر بىظغاهض
ِ
ٌل
ُت
َّ
وصعوؿلغ) اللظيً ي٣ىإن " بن الىو خضر جىانلي جخد ٤٣ههيخه بطا اظخمٗذ له ؾبٗت مٗايحر هي :الغبِ والخماؾ٪
وال٣هضيت واإلا٣بىليت وؤلازباعيت واإلاىٟ٢يت والخىام" ()7

) )1طودوروف ،تزيفطان :الشعرية ،ترمجة شكري ادلبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال -الدار البيضاء( ،ط ،1990 ،)2ص11
) )2نفسو ،ص26
) )3العسكري ،أبو ىالل :الصناعتُت ،ربقيق :علي زلمد البجاوي وزلمد أبو الفضل إبراىيم ،ادلكتبة العصرية -بَتوت ،ص 427
) )4طودوروف :ادلرجع السابق ،ص 26
) )5نفسو26 :
( )6عياد :ادلرجع السابق ،ص67
) )7سعد حسن حبَتي ،علم لغة النص (ادلفاىيم واالذباىات) الشركة ادلصرية العادلية للنشر ،لوجنمان ،القاىرة،ط ،1995 ،1ص146 :
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ولٗل مً ؤهم م٣ىماث الىو الخىانليت الترابِ والخماؾ ،٪وهي اإلاهُلحاث التي جخ٣اَ٘ م٘ " َّ
الىٓم" ٦ما َّ
ٞهلها ٖبض ال٣اهغ
الجغظاوي٦ ،ما ج٣ضم ؤٖاله.
م٩ىن مً ّال
و"الخماؾ ٪في ٖلم اللٛت الحضيض يٗجي الخالخم بحن ؤظؼاء الىو الىاخض ،بديض جىظض ٖال٢ت بحن ٧ل ّال
م٩ىهاث الىو
وب٣يت ؤظؼاثهٞ ،يهبذ وؿيجا واخضا ،جخدٞ ٤٣يه ٖال٢اث ال٣هض والدلٟيت اإلاٗغٞيت باإلابضٕ واإلاخل٣ي" ()1
ُّن
وبطا اهخبهىا بلى الىهىم اإلاخضازلت في الىو ألازحر ٞةن ٖمليت الدك٩ل الىصخي إ حٟٛل اإلا٩ىهاث الىهيت التي جداوعث
واهضمجذ في الىو" ٞالخدليل الىصخي يضٖى بلى جهىع الىو باٖخباعه وؿيجا ...وظضيلت مً ؤنىاث مسخلٟت وؤوؿا ١مخٗضصة،
هي في آن واخض مدكاب٨ت ،وإ م٨خملت" ()2
وإ يسٟى ؤن الخىام ي٣خطخي ط٧اء وهٟاطا بلى جل ٪الىهىم التي جىاؾب ٖهغ الدُاب الجيض ،وإ جؼا٢ ٫اصعة ٖلى اؾدشاعة
٨ٞغه ووظضاهه ،وإ جؼا ٫جدخ ٟٔبمىٗ٢ها ألازحر في الظا٦غة الجماٖيت
" ويم٨ىىا ؤن ّال
َّ
ؤخاصر ال٣يمت ( .وهى بضوعه إ يمً٨
وؿمي هظا الدُاب الظر إ يؿخدًغ "ؤؾاليب في ال٣ى "٫ؾاب٣ت ،زُابا
ِ
ّال
ّال
بٖما ٫ال٨ٟغ ٞيه بإ باٖخباعه خضا) ؤما الدُاب الظر ي٣ىم بهظا الاؾخدًاع بك٩ل نغيذ وؿبيا ٞيؿميه زُابا مخٗضص
ال٣يم٩ٞ...لماث الدُاب اإلاخٗضص ال٣يم جديل ٖلى وظهخحن ازيخحن ،وججغيضه مً هظه ال٣يمت ،ؤو جل ٪يٗجي ؤهىا لم هٟهمه" ()3
ٞالخىام يٛجي الىو ،وي٨ؿبه خىاعيت وظضليت ٨ٞغيت مخٗضصة الاججاهاث ،ووؿخدًغ ؤػمىت ماييت جخٟاٖل م٘ مُٗياث
الؼمً الحايغ٦ ،ما جخٟاٖل اإلاىاص في الخٟاٖل ال٨يماور.
وؿميه عص ٗٞل ٖلى ألاؾلىب ألاصبي الؿابَ ٤
ٞبازخحن " يجؼم بإن "ٖىهغا مما ّال
يىظض في ٧ل ؤؾلىب ظضيض .بهه يمشل ٦ظل٪
َ
وؤؾلبت مًاصة مسٟيت ،بن ح الخٗبحر ألؾلىب آلازغيً .وهى ٖاصة ما يهاخب اإلادا٧اة الؿازغة الهغيدت()...
سجاإ صازليا
والٟىان الىازغ يىمى في ٖالم مليء ب٩لماث آلازغيًٞ ،يبدض في زًمها ًٖ َغي٣ه  ...بن ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء اإلاجمىٖت
الىاَ٣ت إ يجض ٧لماث "لؿاهيت" مدايضة ومخدغعة مً ج٣ىيماث آلازغيً وجىظحهاتهم ،بل يجض ٧لماث حؿ٨جها ؤنىاث ؤزغي" ()4
()4
ًا
ٞهىا يهبذ الخىام في اللٛت ألاصبيت ؾلُت ٢اهغة ؾىاء وعى اإلابضٕ طل ،٪ؤم لم ِي٘ .وبٗض طل ٪يم ً٨الخالٖب مً زال ٫الخىام
بىظهت الىو ،بل يمُ ً٨ت
٢لبه مً الى٣يٌ بلى الى٣يٌ؛ طل " ٪بهه لٟي مىخهى الؿهىلت ًٖ َغي ٤الخالٖب بالىو ؤن هؼيض مً
صعظت مىيىٖيت ٦الم آلازغ ،مدضزحن بظل ٪عصوص ٗٞل مغجبُت باإلاىيىٕٖ .لى هظه الكا٧لت يؿهل ؤن ّال
ههحر اإلالٟىّ ألا٦ثر
ٍر
ِ
ِظ ِّالضيت ملٟىْا مطح٩ا٨ٞ .الم آلازغ ،و٢ض ؤصعط يمً ؾيا ١زُاب ما ،ي٣يم م٘ الؿيا ١الظر يخًمىه ،إ نلت آليت ،بل
مؼيجا ٦يماويا ( ٖلى نٗيض اإلاٗجى والخٗبحر)" ()5
) )1ابن الدين ،خبولة :التماسك النصي بُت الدراسات البالغية القدمية والدراسات اللسانية احلديثة ،رللة عود الند ،العدد  ،80السنة -72 :7
http://www.oudnad.net/spip.php?article668:83
) )2بارت ،روالن :التحليل النصي ،ترمجة :عبد الكبَت الشرقاوي ،دار التكوين للتأليف والًتمجة والنشر-دمشق،2009 ،ص 115 -114
) )3طودوروف :ادلرجع السابق ،ص 40
) )4نفسو :ص 42
) )5باختُت ،ميخائيل :اخلطاب الروائي ،ترمجة :زلمد برادة ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع -القاىرة( ،ط 1987 ،)1ص107
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َ
وعبما لم يبال ٜباعث خحن ظٗل الخىام هى الظر ّال
ي٩ىن الىهىم ،هاٞيا ًٖ الىو ألاصبي نٟت الاوٛال ،١خحن ٢ا " :٫ما ي٣ىم
في ؤؾاؽ الىو ،ليـ بييت صازليت مٛل٣ت٢ ،ابلت للحؿاب ،بل َم ْى َٟظ هو ٖلى ههىم ؤزغي ،وؤوؿا ١ؤزغي ،وٖالماث ؤزغي؛
َّ
ي٩ىن الىو هى الخىام" (  )1وهظا ّال
ما ّال
يهٗب ٖلى اإلابضٕ الاخخٟاّ باألنالت والخٟغص٦ ،ما ج ًُٟبلى طلٖ ٪ىترة ٢ضيما ،خحن
٢ا" :٫هل ٚاصع الكٗغاء مً ّال
مترصم؟
ُت
٧لي ٌلت لـ " ّال
مالمذ َّ
ألاصبيت"
َ
ِل٩ى ِن
٧ليت ٧الدلىص واللظة ،مً خيض ألازغ ،والهىاٖت ،مً ظهت ؤلابضإ،
ألاصب يىضعط في الٞ ًٟةهه يكتر ٥مٗه في مالمذ ٍر
ِ
والجما ٫والكٗغيت ،بمٗىاها الغخب.
َّ
ُت
ؾلِ َّ
الً ْىء ٖلى ً٢ايا مُل٣ت٧ ،الح ٤والدحر والجما .٫ي٣ى ٫بازخحن ":لً٨
قٛل ألاصب ،وإ ؾيما الغوماوسخي بالدلىص ،بط
الخهىعاث الىٓغيت لهظه الحغ٦ت الغوماوؿيت جٓل مدضوصة " وجابٗت" ل٨ٟغتهم ألاؾاؾيت ًٖ اإلاُل ٤ألاصبيٞ :هم إ ي٣بلىن
الغوايت بإ بىنٟها "ظيؿا" للحغيت الظاجيت وللخٗبحر ًٖ الجزواث في ؤق٩ا ٫ػزغٞيت .لظلٞ ٪ةن هٓغيتهم ًٖ الغوايت ٧اهذ
الالم َّ
مخجهت ؤ٦ثر هدى طل" ٪الالمىخهي" ُت
دضص ،الظر يخسايل لهم في ؤ ٤ٞجُلٗاتهم ألاصبيت لخجاوػ ال٣اثم وجد٣ي ٤اإلاُل ٤ليـ في
ألاصب وخضه ،وبهما في "بهخاط" ؤلاوؿان لىٟؿه ٦ظل)2( " .٪
وإ يسٟى ؤن زلىص ال ًٟوألاصب ٖالمت ٦بري ٖلى اهُىاثه ٖلى مًامحن بوؿاهيت با٢يت ناصٞذ زهاثو ؤؾلىبيت مالثمت.
ُت
دضزه لضي اإلاخل٣ي ،وهى ؤزغ بيجابي ،بالُب٘،
وهظه الهٟت التي هالها ألاصب الغٞي٘ ،وهي الدلىص ،وزي٣ت الهلت باألزغ الظر ي ِ
ُتيكغ ٥اإلاخل٣ي في بهخاط الىو٦ ،ما يبٗض ٞيه اللظة .ي٣ىَ ٫ىصعوٞ " :ٝمً اإلاا٦ض ؤن هظا الاؾم [ألاصب] ؤو ما يجغر مجغاه
اؾخٗمل صاثما للضإلت ٖلى ٦الم يبٗض اللظة ؤو يشحر الاهخمام لضي ؾامٗه او ٢اعثه وي٩ىن الدلىص مهحره ،وبىاء ٖلى طلٞ ٪هى
٢ى ٫ؤ٦ثر نىاٖت مً ال٨الم الٗاصر)3(" .
وألاصب مً ُت
صازل في مٟهىم "الكٗغيت" ٖىضما يدؿ٘ هظا اإلاٟهىم لضي بٌٗ ألاؾلىبيحن وألالؿييحن ،ووكمل َّ
ٌل
٧ل ما هى
٢بل
ٌّي
ظمالي٦ ،ما ي٣ى ٫ظىن ٧ىيً ":ل ً٨اليىم وٖلى ألا٢ل ٖىض ظمهىع اإلاشٟ٣حن ؤزظث ال٩لمت [الكٗغيت] مٗجى ؤ٦ثر احؿاٖا ٖلى ؤزغ
جُىع يبضو ؤهه بضؤ م٘ الغوماهدي٨يت ،ويم ً٨جدليله بهٟت ٖامت ٖلى الُغي٣ت آلاجيت..ه٨ظا ؤنبدذ ٧لمت" الكٗغ" حٗجي الخإزحر
الجمالي الدام الظر جدضزه "ال٣هيضة" .ومً هىا انبذ قاجٗا ؤن هخدضر ًٖ "اإلاكاٖغ" ؤو "الاهٟٗاإث الكٗغيت" بٗض هظا،
ومً زال ٫جغصص اؾخسضام هظه اإلاهُلحاث ؤنبدذ ٧لمت "الكٗغ" جُلٖ ٤لى ٧ل مىيىٕ يٗالع بُغي٣ت ٢ىيت عا٢يت ،ويمً٨
ؤن يشحر هظا اللىن مً اإلاكاٖغ ،ؤَل ٤ؤوإ في الٟىىن (قٗغ اإلاىؾي٣ى ،وقٗغ الغؾم..بلخ) زم
ٖلى ألاقياء الُبيٗيت ٦خب ٞالحري  : Valeryهدً ه٣ى ًٖ ٫مكهض َبيعي  :بهه قٗغر ،وه٣ى ٫طل ٪ؤيًا ًٖ بٌٗ مىا٠٢
الحياة ،وؤخياها ه٣ى ًٖ ٫شدو ما :بهه قٗغر ،ولم يخى ٠٢اإلاهُلح ًٖ الاحؿإ مىظ جل ٪اللحٓت ،وهى يُٛي اليىم لىها
زانا مً ؤلىان اإلاٗغٞت ،بل بٗضا مً ؤبٗاص الىظىص" ()4
) (1بارت :ادلرجع السابق ،ص 79
) )2باختُت :ادلرجع السابق ،ادلقدمة للمًتجم ،ص 8
) )3طودوروف :ادلرجع السابق ،ص 10
) )4كوين ،جون :النظرية الشعرية ،ترمجة :أمحد درويش ،دار غريب للنشر والتوزيع -القاىرة( ، ،ط ،2000 ،)4ص29
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وباإلياٞت بلى ألاصب يم ً٨ؤن يؿخٓل بهظه اإلآلت ال٨بري ُّن
٧ل ما هى ظميل ،ؤو ما يم٨ىه ؤن يخدلى بمسحت مً ظما.٫
وبٗض هظه الهٟت الجماليت الٗامتٞ ،ةن ألاصب يكتر ٥م٘ الكٗغيت في ؾمت ؤ٦ثر زهىنيت جخٗل ٤بأليت الازخياع والخإليٞ ،٠ـ
"الىْيٟت الكٗغيت حؿ ِ٣مبضؤ الخٗاص ٫اإلادىعر لالهخساب ٖلى مدىع الخإليٞ )1 ( "٠هىا اهخ٣اثيت في اإلاٟغصاث و٢هضيت في
الخإلي ٠و ٤ٞاليؿ ٤اإلاٗخمضٞ .ـ"اللٛت ألاصبيت زانت مدملت ب٣هضيت صاثما .واإلا٣هىص ليـ ؤن ه٣ى ٫ألاقياء  ،ِ٣ٞول ً٨ل٩ي
هيخج اهُباٖا ظماليا وقٗغيا وظظابا" ()2
وجسً٘ لهظا الازخياع والخإليٖ ٠ىانغ لٛىيت نىجيت وجغ٦يبيت جغاعي الضإلت وج٣هض بلى الجما.٫
و٧اص ألاصب ،ؤو ٧ان بهظا الاخخٟا ٫الجمالي يتر٧ ًٖ ٘ٞل ما هى زاعجي م٨خٟيا بظاجه وهٓامه اإلادؿ ،٤ي٣ىَ ٫ىصعو " :ٝل٣ض
جىٟ٢ذ مٟاهيم الخمشيل والخ٣ليض ًٖ صوعها اإلاهيمً ّال
لخٗىى في ٢مت الهغم بالجميل ،و٧ل ما اعجبِ به مً ٚياب الٛاثيت
الداعظيت والاوسجام اإلاخىاٚم بحن ؤظؼاء ال٩ل وٖضم ٢ابليت الٗمل للترظمت ٧ل هظه اإلاٟاهيم اججهذ هدى اؾخ٣الليت ألاصب
وؤًٞذ بلى حؿائ ٫خى ٫ممحزاجه الدانت)3( "..
ُت
ّال
ال٣ابليت للترظمت ،ليـ بمٗجى ؤن ألاٖما ٫ألاصبيت إ يجىػ ؤن جترظم ،ولً٨
وهىا هخىٖ ٠٢ىض ملمذ مهم في ألاصبيت ،وهى ٖضم
ُت
بمٗجى ؤجها ج٣ٟض ٢ليال ؤو ٦شحرا مً ؤصبيتها خحن جترظم ،إ مدالت.
ألاصبيت ٖلى الترظمت مً اإلاٗايحر َ
ّال
الٟغ٢يت٢ ،غيبا مما اٖخمضه الك٨الهيىن الغوؽ الظيً اؾدبٗضوا
وهظا اإلاٗياع ،وهى اؾخٗهاء
ًا
ًا
ٞغ٢يا ،وؤههّ - :ال
وٖغٞىا ألاصب حٗغيٟا ْ
ظمي٘ الخٗاعي ٠التي جه ٠ألاصب بإهه (حٗبحر) ،ؤو (مدا٧اة) ؤو مؼيج بيجهماّ ،ال
يخ٩ىن مً
الٟغو ١التي بيىه ،وبحن هٓم الىا -٘٢؛ وؤن ٖلمه ،ؤو صعاؾخه هي مجمىٖت مً (الٟغو ،)١هي ٦ما ي٣ى ٫ايسىباوم (الدانياث)
التي جمحز ألاصب ًٖ ؤيت ماصة
ؤزغي" ()4
وٞيما ٖضا هظه الٟغو٢اث ٞةن ألاصب َو٣ٞا للك٨الهيحن الغوؽ يم ً٨ؤن يخهالح م٘ ٖىانغ ٚحر ؤصبيتٞ ،هم" ٦ما ْلىا
ًا
يخجىبىن مىا( ٠٢ال ًٟلل ،)ًٟوالتي ٧اهىا يغوجها مخهلبت ،ما٦ضيً صاثما ٖلى (ألاصبيت) ،وؤجها حؿمذ بمهاٞدت ٖىانغ ٚحر
ؤصبيت ،صون ؤن ياصر طل ٪بلى هبظ الدهىنيت التي لهظه ألاصبيت ،اإلاهم هى اؾخ٣ال ٫الىْيٟت ألاصبيت ،هظا الاؾخ٣ال ٫الظر
ّال
يؿى٢ ٙيام ٖلم ؤصبي")5(.
وفي هظا الجؼثيت التي جخىدى الىنل بحن ألاصب وٚحره " ُتيضعط [َىصوعو ]ٝالكٗغيت يمً الٗلىم التي تهخم بالدُاباث ،وجخسظ
الضليل في مسخل ٠ججلياجه مىيىٖا لضعاؾاتها .زم يا٦ض ٖلى نلت ألاصب مً خيض هى زُاب مخمحز بالدُاباث واإلاماعؾاث

) )1جَتو :ادلرجع السابق ،ص 121
) )2نفسو  :ص146
) )3طودوروف :ادلرجع السابق ،ص 14
) )4ابن ذريل ،عدنان :النص واألسلوبية بُت النظرية والتطبيق -منشورات ارباد الكتاب العرب -2000 -ص 26
) )5ابن ذريل :ادلرجع السابق ،ص 28
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الغمؼيت ألازغي مشل الدُاباث الٟلؿٟيت والؿياؾيت والضيييت واإلاىُى ١اليىمي والؿيىما واإلاؿغح ،بلخ  ..ويههغ َّ
٧ل طل ٪في
بَاع اإلاكغوٕ الكٗغر الٗام :بهخاط ٖلم الدُاباث مهما حٗضصث ،وٖلم قغوٍ بهخاط اإلاٗجى مهما بضث مخٛحرة" ()1
ًا
ًا
ًا
وخهيلت لهظه الٗىانغ الخٗبحريت ألاصبيت جترب٘ "الاخخماليت" ؤو" الخٗضصيت" ؾمت مهمت ،وهديجت م٣هىصة للمبضٕ" ،خيض يجهٌ
الىو بلى ؤبٗض مً مؿخىياث جغ٦يبه اللٛىر والبالغي بلى حٗضص ّال
٢ابلياث جإويله ،ؤو اهٟخاخه ٖلى مغظٗياجه ومٟغصاجه الٛاثبت)2(".
َ
نٟت الدلىص ،و "جهبذ مؿإلت الخٗضصيت باإلا٣ابل واعصة م٘ َّ
ؾماه ال٣ضماء
وبهظه الاخخماليت ي٨دؿب الىو  -م٘ ٖىامل ؤزغي-
بالخٟؿحر اإلاجاػر( وما وؿميه ببؿاَت:الى٣ض) ٩ٞ ...ل ٖمل حٗاص ٦خابخه مً َغ٢ ٝاعيء يٟغى ٖليه مىٓىعا جإويليا  ...هظا
الخإويل مً خيض هى جغظمت وٞهم هى قغٍ لب٣اء الىو ال٣ضيم ٖلى ٢يض الحياة ،ول٨ىه ؤيًا قغٍ لب٣اء الدُاب الحالي،
ومً زم إ ي٩ىن الخإويل حيدا ؤو زاَئا ،ل ً٨ي٩ىن ٚىيا ؤو ٣ٞحرا زهبا ؤو ٖ٣يما ٞاجىا ؤو إ ) ()3
الضا ٫الهاص ٝبلى اإلاضلىَّ ٫
همحز بحن َّ
وبهظا ّال
والضا ٫الظر يخىدى مضلىإ ؤوإ يٟطخي بضوعه بلى مضلى ٫زان ،وطلَ ًٖ ٪غيً٢ " ٤ايا
ِ
4
ؤلايداء والاؾخٗما ٫اللٗبي للٛت واٖخماص الاؾخٗاعة" ( ) وًٖ َغي ٤ال٨ىايت ،وبيداءاث ألالٟاّ.
ولهظه ألاؾباب التي هي ّالبما في الىو مخٗمضة ٧اإلاجاػّ ،ال
وبما زاعظه ٧الؿيا٢اث اإلاسخلٟت والىهىم الؿاب٣ت اإلاسخلٟت التي
ُت
واخخماإجه .بن الىو ألاصبي بطن ،يديذ ل٣اعثه ؤن ج٩ىن
جخضزل ٖلى هدى ؤو آزغ في ٞهمه وجإويله ،جخٗضص صإإث الىو ألاصبي
٢غاءجه ٞاٖلت ،وؤن ي٩ىن ٢اعثا ٞاٖال ،مكتر٧ا في زل ٤الضإلت ،إ ؾلبياِ ،مغآويا .ونٟا مدًا لؤلٖما.٫
َّ
ويىماػ الىو ألاصبي بىنٟه ّال
باليؿ ٤الظر إ ي٣خهغ ُت
صوعه ٖلى الىاخيت الجماليت بل يىضٚم في بىاء
ٞىا مً الٟىىن بالٗىايت

الىو الضإلي ال٨لي والجؼجي" ،و٢ض ٢ام عومان يا٦بؿىن بالضعاؾت ألاص ١للىٓام اإلا٩اوي َّ
ٞبحن في جداليله للكٗغ ؤن ٧ل َب٣اث
ًا
اإلالٟىّ بضءا مً الٟىهيم وؾماجه الخميحزيت وونىإ بلى اإلا٣ىإث الىدىيت واإلاجاػاث يم ً٨ؤن جىضعط في اهخٓام مغ٦ب خؿب
َّ
جىاػ بلخ...مك٩لت بمجمىٖها بييت ًٞاثيت خ٣ي٣يت)5( " .
جىاْغ ؤو جضعط ؤو جىا ٌ٢ؤو ٍر

ومً الخ٣ىياث الك٩ليت اإلاهمت الجضيغة بالخدليل اٞخخاخيت الىو ،وج٣ابلها الداجمت ،و "بن ً٢يت اٞخخاح الدُاب ً٢يت
ُت
هامت٦ ،كٟذ ٖجها وٖالجتها ظيضا ٖلى اإلاؿخىي الخضاولي البالٚت ال٣ضيمت وال٨الؾي٨يت :ل٣ض ٢ضمذ ٢ىاٖض ٚايت في الض٢ت
إٞخخاح الدُاب .وفي عؤوي ؤن هظه ال٣ىاٖض مغجبُت باإلخؿاؽ بىظىص ُتخ ْبؿت مخإنلت في ؤلاوؿان ،وؤن ال٨الم نٗب ،وؤهه عبما
ليـ هىا ٥ما ُتي٣ا ،٫وهديجت لظل ٪يلؼم مجمىٕ مً الترجيباث وال٣ىاٖض ٖما ييبػي ٢ىله .بن الاٞخخاح مىُ٣ت زُغة في الدُاب:
ابخضاء الدُاب ٗٞل ٖؿحر؛ بهه الدغوط مً الهمذ" ((6
وؤما الداجمت ٞةجها ج٨دؿب ؤهميتها مً ٧ىجها آزغ ما يتر٦ه اإلابضٕٞ ،هى يغجطخي بٗضه الهمذ ،صإليا وظماليا ،وهى مً ظاهب
اإلاخل٣ي آزغ ما يُغَ ١
ؾمٗه ،ؤو ُّن
ي٣غ في طهىه.
) )1طودوروف :ادلرجع السابق ،ص6
) )2ابن ذريل :ادلرجع السابق ،ص 6
) )3طودوروف :ادلرجع السابق ،ص18-17
) )4نفسو ،ص33
) )5نفسو،ص64
) )6بارت :ادلرجع السابق ،ص 37 -36
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ؤهميت اللٛت ؤلاٖالميت في ج٨غوـ الظاث٣ت اللٛىيت وال٨الميت
٢ض ي٩ىن مً ُّن
ُت
الخٟهيل في ؤهميت ؤلاٖالم لل٨الم اإلاىُى ١واإلا٨خىب؛ هٓغا لكيىٕ جإزحر هظه الدُاباث ؤلاٖالميتٖ ،لى
التزيض
خؿاب ال٣غاءاث ألازغي مً ٖلميت وؤصبيت ،ومً بحن جل ٪ألاق٩ا ٫ؤلاٖالميت يُػى "الخلٟؼيىن" ٖلى ِمؿاخت واؾٗت لضي
اإلاخل٣حن ،بد٨م َبيٗت الىؾيلت التي يٗخمضها ؤوإ ،وهي الهىعة ،زم ال٩لمت اإلاغا٣ٞت للهىعة .ي٣ى ٫الٛظامي ":ول٣ض ظاءث
الهىعة لخ٨ؿغ طل ٪الحاظؼ الش٣افي والخميحز الُب٣ي بحن الٟئاثّ ،ال
ٞىؾٗذ مً صواثغ الاؾخ٣با ٫وقمل طلَّ ٪
٧ل البكغ ،ألن
اؾخ٣با ٫الهىعة إ يدخاط بلى بظاصة ال٣غاءة ،وهى في الٛالب إ يدخاط بلى ال٩لماث ؤنال" ()1
و"طهب ٢ؿم مً اللٛىيحن اإلاٗانغيً بلى ؤن وؾاثل ؤلاٖالم بهٟت ٖامت ،والصحاٞت بهٟت زانت ٧ان لها صوع في ججضيض
اللٛت الٗغبيت " ،ومً هاإء ًٖى مجم٘ اللٛت الٗغبيت ٖبض هللا ٦ىىن الظر ؤل٦ ٠خابا ٖىىاهه " الصحاٞت وججضيض اللٛت" ؤقاع
ٞيه بلى ؤن ؤ٦بر جُىع ٖغٞخه لٛخىا الٗغبيت في ٖهغها الحايغ ٧ان ٖلى يض الصحٟيحن ومدغعر الصح ،٠وهظا الخجضيض في
اللٛت الظر هجضه في ٖمل الصحاٞت٦ ،ما يكحر بلى طل٦ ٪ىىن ،هى جُىيغ لها باخخًان ما َّ
ظض مً اإلاٗاوي وألا٩ٞاع مً ٚحر
جبضيل وإ حٛيحر في ال٣ىاٖض وألاخ٩ام ..وجل ٪هي البراٖت في ألاصاء واإلا٣ضعة في الخٗبحر اللخحن ؤوظضتهما الصحاٞت ولٛت
الصحٟيحن" ()2
ُت
ُت
ُت
وفي اإلا٣ابل جىظع لٛت الٗهغ الحضيض ،وفي ال٣لب مجها لٛت ؤلاٖالم ،بايمدال ٫مٟغصاث اللٛت وٚياب سحغها ،والا٢خهاع ٖلى
مٟغصاث مؿتهل٨ت ومبخظلت.
ألاميت الجضيضة َّ
ي٣ى ٫ؤوسخي الحاط  ":بحن ّال
َّ
واإلاضهيت الؿمٗيت البهغيت والاهدُاٍ
اإلا٣ىٗت بحجع الؿغٖت والخ٨ىىلىظيا

الًٗىر الظر يٟترؽ اللٛت جهل هظه بلى خاٞت الايمدال .٫الايمدالّ ٫ال
ال٨مي -بط ٦شحر مً اللٛاث بن لم ي٧ ً٨لها يكهض
ِ
َّ
جًائإ مُغصا في مٟغصاتها اإلاؿخٗملت -والايمدال ٫الىىعي ،خيض ٣ٞضث ال٩لمت ما ٧ان لها مً خيىيت وٗٞل هاهي ٪بالسحغ.
ويسصخى بطا لم يٗالع مض ألاميت الجضيضة ؤن يجيء يىم إ حٗىص ٞيه ؤطن ؤلاوؿان حؿم٘ مً ٦الم "قٗغ ّالر" ٚحر طل ٪اإلا٣ضم في
ؤلاٖالهاث الخلٟؼيىوي مجها بىىٕ زام" ()3
ٞم٘ هظا الاحؿإ في هٟىط وؾاثل ؤلاٖالم ،وإ ؾيما ؤلاٖالم الحضيض واإلاغجي ،واػصياص الدُىعة ٖلى ظمالياث اللٛت وزغائها
الضإلي وؤلايداجي ،جؼصاص الحاظت باإلا٣ابل بلى اؾدى٣اط اللٛت مً البرمجت ؤلال٨تروهيت التي جإحي ٖلى قٗغيتها بمٗجى الكٗغيت
الىاؾ٘؛ ختى إ جيخ٣ل الٗضوي بلى الضما ٙالبكغر ٞيخبرمج وي٣ٟض َا٢خه ؤلابضاٖيت اإلاخجضصة واإلاضهكت " .ي٣ى ٫البروٞؿىع
"هىعي٩اوا"  ":بن الخلٟؼيىن ٢ض َّ
خل مدل ألاصب والخ٨ٟحر ،وبالخالي اؾخُإ ؤن ي٣لو اليكاٍ ال٨ٟغر ،بهه ي٣ضم خلىإ ظاهؼة
لجمي٘ مك٨الث الحياة" ()4
ُّن ّال َ
ٚاثيت هظا الدُاب وزهىنياجه.
هدً بداظت ،بطن ،بلى جإصيب الدُاب ؤلاٖالمي ،بما إ يمـ

) )1الغذامي ،عبد اهلل :الثقافة التلفزيونية ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء( -ط ،2005 ،)2ص10
) )2الشريف ،سامي ،وندا ،أمين منصور :اللغة اإلعالمية – ادلفاىيم األسس التطبيقات ،2004 ،ص33
))3احلاج ،أنسي :كتاب خوامت ،رياض الريّس للكتب والنشر -لندن ،قربص( ،ط ،1991 ،)1ص11
) )4بيجوفيتش ،علي عزت :اإلسالم بُت الشرق والغرب ،دار الشروق -القاىرة( ،ط ،2013،)3ص118
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ؤلاٖالم واللٛت وق٩ل الٗال٢ت
َ
اللٛت الٗغبيت في الى٢ذ الغاهً بإػيض مما َي َ
زمت مً يغي بإن ؤلاٖالم ُتي ُت
سً ُت٘ لها ،ي٣ى ٫الض٦خىع ٖبض الٗؼيؼ الخىيجغر":
سً٘
ًا
ٞةن اللٛت في ؤلاٖالم جسخل ،٠مً وظىه ٦شحرةٖ ،جها في جل ٪الح٣ى ٫مً الخسههاث ظميٗاٞ ،هي في مى ٠٢يٗ ٠ؤمام ٢ىة
ؤلاٖالم وظبروجه٣ٞ ،لما جٟغى اللٛت َ
هٟؿها ٖلى ؤلاٖالم ،وبهما ؤلاٖالم هى الظر حهيمً ٖلى اللٛت ،وي٣خدم خغمها ،ويىا ٫مً
ّال
م٩ىهاتها وم٣ىماتهاٞ ،خهبذ ؤمام ٖىٟىاهه وَٛياههّ ،ال
َيٗت ليىت ،حؿحر في ع٧ابه ،وجسً٘ إلعاصجه ،وجسضم ؤهضاٞه ،وإ جمل٪
ًا
بػاءه ؾلُت وإ هٟىطا)1( ".
م٘ ؤن هظا الغؤر إ يٗضم الضإثل مً حٗبحراث لٛىيت زاَئت ٧ان ؤلاٖالم الؿبب في قيىٖها ،بإ ؤن الٗغبيت ،بما جىُىر ٖلحها
ٌل
٢اصعة ٖلى وي٘ ّال
خض لهظا الدًىٕ الؿلبي ،بل ،بجها ٢اصعة ٖلى ٖ٨ـ اججاهه ،بلى جإزحرها
مً م٣ىماث الب٣اء والخجضص الظاحي،
ٍر
هي ٞحها .وهىا يضٖى الباخض ُت
هٟؿه بلى الاهخٟإ اإلاخباص ٫بحن اللٛت وؤلاٖالم .ي٣ى ":٫ول ً٨هظه الدُىعة إ جمى٘ مً مٗالجت
الدلل وجُهحر البيئت اللٛىيت مً الخلىر ،وبٞؿاح اإلاجا ٫ؤمام جىميت لٛىيت ُتيٗاص ٞحها الاٖخباع بلى الٟهخى ،وحؿخ٣يم ٞحها خا٫
اللٛت ،بديض ج٣ىم الٗال٢ت بيجها ،وبحن ؤلاٖالم ٖلى ؤؾاؽ ؾليمٞ ،يدباصإن الخإزحر في اٖخضا ٫وفي خضوص مٗ٣ىلتٞ ،ال يُػى
َغٖ ٝلى آزغ ،بديض جب٣ى اللٛت مدخٟٓت بصدهيتها ،ويٓل ؤلاٖالم ياصر وْيٟخه في الخىىيغ والخش٣ي ٠والترٞيه الىٓي،٠
ًا
ٞيخ٩امل الُغٞان وييسجمانٞ ،خهبذ اللٛت في زضمت ؤلاٖالم ،ويهبذ ؤلاٖالم صاٖما إلاغ٦ؼ اللٛت)2( ".
ول ً٨الخىيجغر ٧ان مً الضاٖحن بلى الحٟاّ ٖلى مؿاٞت بحن لٛت ألاصب وؤلابضإ ،مً ظهت ولٛت ؤلاٖالم مً الجهت ألازغي،
ؾماه "الكغوٍ اإلاىيىٖيت لخىميت اللٛت" " و٧ان مجها " ْ
َّ
ٞخدضر ٖما َّ
ؤن ُتيدخ ٟٔبمؿاخاث مٗ٣ىلت بحن لٛت الدُاب اليىمي
ًا
ًا
ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم ظميٗا ،وبحن لٛت ال٨ٟغ وألاصب وؤلابضإ في مجاإتهما ،بديض ي٩ىن هىا ٥صاثما اإلاشل ألاٖلى في اؾخٗما٫
اللٛت ،يخُل٘ بليه اإلاخدضزىن ّال
وال٨خاب ٖلى ازخالَ ٝب٣اتهم ،ووؿٗىن بلى الا٢خضاء به ،ويجتهضون لالعجٟإ بليهٞ ،ةطا ٖضم هظا
مشل ؤصوى ٢يمت وؤخِ صعظت ،إ ّال
خل مدله ٌل
اإلاشل الغاقي َّ
يغبي مل٨ت ،وإ يه٣ل مىهبت ،وإ يداٖ ٔٞلى اللٛت ،بن لم يسخىء بلحها
ِ
ويٟؿضها)3( " .
ًا
زم هى يكغح الىديجت الؿلبيت اإلام٨ىت مً اهدكاع اللٛت ًٖ َغي ٤ؤلاٖالمٞ ،ي٣ى ":٫وبيان طل ٪ؤن زمت هىٖا مً الدضإ في
ّال
الٓاهغة مىي٘ البدض[ الاهدكاع اإلاؿخمغ للٛت الٗغبيت] ،ألن لها مؿخىيحن؛ ؤولهما بيجابي ،وزاهحهما ؾلبيٞ ،اإليجابي يخمشـل في
اهدكاع اللٛت الٗغبيت ٖلى ؤوؾ٘ هُا ١في هظا الٗهغ ،والؿلبي ي٨مً في ؤن الغيا بمؿخىي اللٛت والغ٧ىن بلى ويٗها الحالي،
يىعزان خالت مً الاَمئىان وال٣بى ٫والدؿليم باألمغ الىا ،٘٢مما َّ
يدؿبب في الٗؼو ًٖ ٝجغار اللٛت والؼهض في عنيضها ٖلى
الىدى الظر ٢ض ياصر ،بطا ما اؾخمغث الحاٖ ٫لى ما هي ٖليه اليىم ،بلى ما يكبه الُ٣يٗت م٘ الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت في
مهاصعها وؤنىلها)4( ".

)(1التوجيري ،عبد العزيز بن عثمان :مستقبل اللغة العربية ،منشورات املنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ  ،2004ص7
) )2نفسو :ص11-10
) )3التوجيري :ادلرجع السابق،ص 12
) )4نفسو ،ص14
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ُت
ٌل
ُت
مضٞىٖت بسكيت ْ
ٞضٖىة الخىيجغر هىا بلى ؤب٣اء ّال
اللٛت ؤلاٖالميت َّ
مدل ألاصب
ؤن جدل
الحض واضحا بحن لٛت ألاصب ولٛت ؤلاٖالم
ِ
ٞلؤلصب َم ُّن
ُت
ٓاهه التي جلبي طاث٣ت اإلاخإصبحن ،وجٟي
ؤو جحجبه ،وهي بال عيب وإ ظض ،٫إ جهلح لهظه اإلا٩اهت ،وإ حؿض هظا الدلل؛
باخخياظاث ألاصباء اإلابضٖحن.
ُت ّال
َّ
ول٨ىىا هدخاط بلى ؤلا٢غاع ،ؤوإ ،بداظت اللٛت ؤلاٖالميت بلى ٢ضع مً " ّال
ُٗل ،ؤو
ألاصبيت" وؤن هظا اإلا٣ضاع يجب ؤن يىًبِ بما إ ي ِ
ييخ٣و مً وْيٟتها ؤلاٖالميت ،وخييئظ ٦ظل ٪لً ُتيسصخى ٖلى الىْيٟت ؤلاٖالميت  ،ِ٣ٞبل بهه لً يسصخى٦ ،ظلٖ ،٪لى ألاصب ؤن
ُت
متر٢يت ُتوم ّال
ّال
اللٛت ؤلاٖالميت ،ؤو جحجبه .ولظلُّ ٪ن
غ٢يت للظو ١اللٛىر؛ هٓغا لهظا
جمـ الحاظت بلى لٛت بٖالميت مخإصبت
جخ٣مهه
الكيىٕ والخإزحر الىاؾ٘ الىُا.١
َ
وفي مغوهت الٗغبيت وٚجى زهاثهها الداصمت لئلٖالم ،والحاميت للٛت هٟؿها مىه٦ ،ظل ،٪يٟيض البدض بيغ ُتاص ما ٢اله الض٦خىع
ٖلي ٖبض الىاخض وافي في ٦خابه "٣ٞه اللٛت بلى ؤن اللٛت الٗغبيت جخىاٞغ ٖلى ٖاملحن ،لم يخىاٞغا لٛحرها مً اللٛاث الؿاميت:
ُت
ٞـ"٢ض اخخٟٓذ الٗغبيت بإ٦بر ٢ضع مً م٣ىماث اللؿان الؿامي ألاو ،٫وب٣ي ٞحها مً جغار هظا اللؿان ما َّ
ؤزىاتها
ججغصث مىه
ًا
الؿاميتٞ ،خمحزث ٖجها بًٟل طل ٪بسىام ٦شحرة ،يغظ٘ ؤهمها بلى ألامىع الشالزت آلاجيت -1:ؤجها ؤ٦ثر ؤزىاتها اخخٟاْا باألنىاث
ًا
ظميٗا ،وؤص٢ها في ٢ىاٖض الىدى والهغ -3..ٝؤجها ؤوؾ٘ ؤزىاتها زغوة في ؤنى ٫ال٩لماث
الؿاميت -2..ؤجها ؤوؾ٘ ؤزىاتها
واإلاٟغصاث)1( "..
ًا
اث ؤؾلىبيت ٖضة ،يخم ً٨بها مً الخٗبحر ًٖ
ٞاللٛت الٗغبيت جدؿم بمغوهت ؤؾاليبها ،وٚجى مٟغصاتها؛ ما يديذ للمخ٩لم بها ،زياع ٍر
ّال
ٖا ٫وعٞي٘ ،إ يؼا ٫ؤزاطا وظظابا ،وٖلى عؤؾه
مسخل ٠ألا٩ٞاع والحاإث الىظضاهيت .واللٛت ٦ظل ٪جخىٞغ ٖلى جغار لٛىر ٍر
ال٣غآن ال٨غيم ،زم الترار الكٗغر والىثرر الٟجي الخي مً لضن ٖهغ ألاصب الجاهلي مغوعا بالٗهغ ؤلاؾالمي وألامىر
والٗباسخي ،وختى اليىم.
ٌل
بيئت لٛىيت ٞهيدت ٞةن طل ٪يؿهم في حٗميم هظا اإلاؿخىي ال٨المي لييخ ٟ٘به ٚحر اإلاخسههحن بها ،ؤيًا  .ي٣ى٫
ٞةطا جىٞغث
الض٦خىع ببغاهيم مهُٟى وػمالئه ":بن ؤًٞل َغي٣ت لخٗليم اللٛت وؤيؿغها وؤ٢غبها بلى مؿايغة الُبيٗت ،هي ؤن وؿخم٘ بلحها
ٞىُيل الاؾخمإ ،وهداو ٫الخدضر بها ٞى٨ثر اإلاداولت ،وه٩ل بلى مىهبت اإلادا٧اة ؤن جاصر ٖملها في جُىو٘ اللٛت وجمل٨ها،
وجيؿحر الخهغ ٝبها ،وجل ٪ؾىت الحياة في ا٦دؿاب ألاَٟا ٫لٛاتهم مً ٚحر مٗاهاة وإ ب٦غاه وإ مك٣تٞ ،لى اؾخُٗىا ؤن ههى٘
ًا
هظه البيئت التي جىُلٞ ٤حها ألالؿً بلٛت ٞهيدت حيدت ،وؿخمٗها ٞخىُب٘ في هٟىؾىا ،وهدا٦حها ٞخجغر بها ؤلؿىدىا ،بطا
إلال٨ىا اللٛت مً ؤيؿغ َغ٢ها ،و َّإلاهض لىا َّ
٧ل نٗب في َغي٣ها)2(".
ه٣اٍ الاٞترا ١في الدُاب ؤلاٖالمي والدهىنيت
ٞما زهىنيت الدُاب ؤلاٖالمي؟ وما الؿماث ألاصبيت التي بٗض اؾخصىائها يم ً٨له الخىاشع بها والخضازل م٘ اللٛت ألاصبيت،
وؤلاٞاصة مً مُٗياتها؟
٢ض ي٩ىن الدُاب ؤلاٖالمي ؤ٢غب بلى بٌٗ الؿماث اإلاهمت في البالٚت ال٣ضيمت ،وهي ؤلايًاح وؤلا٢ىإ ،مخباٖضا ًٖ ٖضص مً
وج٣هض الخٟاوث في الدُاب بلى ؤن يهل بلى ُّن
ُّن
الىسبىر٦ ،ما يدباٖض ألاصب والكٗغ
الؿماث٧ ،اإخخماليت والخٛغيب والٛمىى،
) )1وايف ،علي عبد الواحد :فقو اللغة ،دار هنضة مصر للطبع والنشر -القاىرة ،ط ،8ص165 -164
) )2مصفطى ،إبراىيم ،وزمالؤه :ربرير النحو العريب ،دار ادلعارف دبصر ،1958،ص 3
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ًٖ لٛت ؤلاٖالم جباٖضا واؾٗا في اهُا٧ ١ل مجهما ٞىُا ١ألاو ٫هى الديا ،٫وإ خغط ٖليه مهما ؤوٚل في الديا ،٫ول ً٨مجا٫
الشاوي هى الىا ،٘٢م٘ صعظاث مدخملت مً الديا ٫ؤخياها ،ي٣ىَ ٫ىصوعوٞ " :ٝليـ ألاصب ٦الما يم ،ً٨ؤو يجب ؤن ي٩ىن،
زاَئا بسال٦ ٝالم الٗلىم .بهه ال٨الم الظر يؿخٗصخي ٖلى امخدان الهض .١إ هى بالح ٤وإ هى بالباَل .وإ مٗجى لُغح هظا
الؿااٞ .٫ظل ٪ما يدضص مجزلخه ؤؾاؾا مً خيض هى " ُّن
جسيل" ()1
وعؾالت ؤلاٖالم بٗيضة ،مً خيض الُبيٗت ًٖ ،عؾالت الكٗغٞ ،اإلٖالم عؾالخه زاعظيت ،ؤما الكٗغ وألاصب ٣ٞض يىًٖ ُ٘٣
َ
الٛايت الداعظيت ،وي٨خٟي بظاجه؛ ٞي٨دؿب نٟت الٛمىى ،ي٣ى ٫عومان يا٦بؿىن ":بن الٛمىى زانيت صازليت ،وإ حؿخٛجي
ٖجها ٧ل عؾالت جغ٦ؼ ٖلى طاتها ،وبازخهاع ٞةهه ملمذ إػم للكٗغ" ()2
ّال ًا
ل ً٨م٘ طلٞ ،٪هظا الح٨م ليـ باجا؛ طل ٪ؤن اإلاىاص ؤلاٖالميت مخىىٖت ،مً الدبر بلى الخ٣غيغ بلى ال٣هت الصحٟيتٞ ،ما إ
يخ٣بله الدبر ٢ض يخ٣بله الخ٣غيغ ،ؤو ال٣هت الصحٟيت.
ًا
وفي البضء ي ٠٣ؤلايًاح لضي الصحٟي ،والاجًاح ٖىض اإلاخل٣ي ٢يمت ؤوليت في الدُاب ؤلاٖالمي ٞـ" الىيىح -الض٢ت والغمىػ
سبر الصحٟي ُت
مهمان ظضا ٦إصواث حؿاٖض ٖلى قغح ألامىع ،ول ً٨الكغٍ ألاؾاسخي لل٣ضعة ٖلى الخىييذ هى ؤن يٟهم اإلاُت ُت
هٟؿه
ألامغ الظر يداو ٫بيًاخه" ()3
ٚحر ؤن هظه ال٣يمت ؤلايًاخيت مٟخ٣غة ٦ظل ٪بلى الجاطبيت " وي٣هض بها ؤن ج٩ىن ال٩لمت ٢اصعة ٖلى الح٩ي والكغح والىن٠
ّال
بُغي٣ت خيت ُتوم َّ
زا ٫مً ٖىامل
ؿليت
ومكى٢تٞ ،ال وظىص لجمهىع يخى ١بلى الاؾخمإ ؤو اإلاكاهضة ؤو ال٣غاءة إلاًمىن ظاٍ ٝر
ِ
الجاطبيت والخىقي)4( "٤
وهىا ٥ب٢غاع بإهميت ألاصواث اإلاجاػيت وال٨ىاثيت للٛت ؤلاٖالميت ،يا٦ض هظا اإلاٗجى ٞكديليىؽ ٖىض خضيشه ًٖ ال٨ىايت واإلاجاػ "
ٖلى الصحٟي ْ
ؤن يخٗلم ٦يٟيت الخٗامل م٘ ألاصواث ال٨الؾي٨يت للبالٚت ،ختى ٖىضما ُّن
يٗض ٣ٞغاث بزباعيت ٢هحرة .ال٨ىايت ظؼء
يمشل ال٩ل .إ يمٖ ً٨غى ٧ل شخيء ٖلى قاقت الخلٟؼيىن ،بل بهىا وٗغى ؤظؼاء يترظمها اإلاكاهض بلى ٧ل .بهىا هدض بىاؾُت
الهىث والهىعة ٖلى بٖاصة نياٚت الىا)5( ".٘٢
وهظا يخ٣اَ٘ م٘ الىٓغيت ألاصبيت التي جخٗمض َ
جغ ٥مؿاخت للمخل٣ي الىاعي؛ ٧ي يكاع ٥في حك٨يل اإلاٗجى ،وبٖاصة بهخاظهٚ ،حر ؤن
ّال
اإلاىظهاث ؤلاٖالميت ؤ٦ثر جدضيضا ،بُبيٗت الحا ،٫بسال ٝألاصواث ألاصبيت والكٗغيت التي إ جخإزغ ،مهما حٗضصث ال٣غاءاث ؤو
ِ
ُت
جباٖضث ،بل بجها حٗجى بظل.٪

) )1طودوروف :ادلرجع السابق ،ص 35
) )2ياكبسون ،رومان :قضايا الشعرية ،ترمجة :زلمد الويل ومبارك حنوز ،دار توبقال للنشر -الدار البيضاء( ،ط،1988)1ص51
) )3فشتيليوس ،أريك :الوصايا العشر للصحافة ،تصميم وتنفيذ مؤسسة ناديا للطباعة والنشر واإلعالن والتوزيع -رام اهلل ،2001 -ص 54
)(4الشريف :ادلرجع السابق ،ص 39
) )5فشتيليوس :ادلرجع السابق ،ص 53
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َّ ٌل
ومما يٟيض في جىييذ خاظت الدُاب ؤلاٖالمي بلى " َّ
ألاصبيت" التي جخجاوػ َّ
مٗىيت
مجغص ؤلايًاح وؤلا٢ىإ ،ؤن الغؾالت ؤلاٖالميت
َّ ٌل
مٗىيت بةصامخه ٞـ" نيٛت ب٢امت الاجها( ٫التي ٦كٖ ٠جها يا٦بؿىن) ووْيٟتها هي اؾترٖاء الاهدباه والحٟاّ ٖلى
بالخىانل ،بل
الاجها )1("٫وؿ ٤ؾغصر مهم ،وهي في الى٢ذ هٟؿه في نلب الغؾالت ؤلاٖالميت ،ويخىزاها الدُاب ؤلاٖالمي.
ًا
وهظه الٛايت ،وهي الحٟاّ ٖلى اؾترٖاء الاهدباه ،وٖلى الاجها ٫جخُلب ٞى ١الدبرة اإلاكتر٦ت والىؾِ الش٣افي اإلاكتر ،٥لٛت
ظاطبت ٖلى مؿخىياتها ٧اٞت.
و" ؤنبدذ اللٛت ؤلاٖالميت جًٟل ؤن ج٩ىن مٟغصاتها زاليت مً اػصواط اإلاٗجى والٛمىى" ( ٟٞ ) 2ىىن الخىعيت و الهاإث
الاهٟٗاليت خى ٫ألالٟاّ وٚحرها مً ٞىىن ألاصب التي جاصر اإلاٗاوي وزانت في الكٗغ بٗيضة جماما ًٖ لٛت ؤلاٖالم؛ ألجها جُ٘٣
جياع الاجها ٫الظر يجب ؤن يٓل مجغاه ناٞيا همحرا ،بدؿب الض٦خىع ٖبض الٗؼيؼ قغ.ٝ
وبٗض جإ٦يض الىْاث ٠الغثيؿت للٛت ؤلاٖالميت ،وهي" ؤلازباع ؤو ؤلاٖالم والخٟؿحر ؤو الكغح والخىظيه ؤو ؤلاعقاص والدؿليت ؤو
ؤلامخإ والدؿىي ٤ؤو ؤلاٖالن والخٗليم ؤو الخيكئت الاظخماٖيت" (  )3يم٨ىىا ؤلاٞاصة مً صعاؾاث ٖلم اللٛت٦ ،ما ّال
يٟهل قغ،ٝ
ِ
٢اثال  " :وهسلو مما ؾب ٤بلى ؤن اللٛت ؤلاٖالميت يم ً٨ؤن جٟيض مً صعاؾاث ٖلم اللٛت بٟغوٖه اإلاسخلٟت ،وما تهخضر بليه مً
ْىاهغ لٛىيت ،وما ج٨كٟه مً بدىر ٞىيت جٟيض في صعاؾت لٛت ؤلاٖالم وتهظيب ؤلٟاْها وجىؾي٘ هُا٢ها ،وجغ٢يت مٟغصاتها
وبصزا ٫مٟغصاث ظضيضة ٖلى مٟغصاتها ،وجضٖيم زهاثو هظه اللٛت ؤلاٖالميت مً جبؿيِ وؾالمت وويىح وا٢تراب قضيض مً
لٛت الحضيض الىا ٘٢الخي اإلاش ٠٣صون بؾٟا ٝؤو هبىٍ بلى الٗاميت ..واؾخسضام اللٛت الٗمليت التي حٗبر ًٖ الحياة والحغ٦ت
والٗمل وؤلاهجاػ هي اللٛت ؤلاٖالميت اإلاازغة خ٣ا" ()4
بل بهه يخىؾ٘ في ؤلاٞاصة مً الٟىىن بهٟت ٖامت٧ ،ىن اللٛت ؤلاٖالميت  ًٞمً الٟىىن ،وجخداوع م٘ زُاباث مٗغٞيت مخىىٖت":
وليؿذ اللٛت ؤلاٖالميت مغجبُت بٗلىم اللٛت والاجها ٫بالجماهحرٞ ،دؿب ،بل بن بدىثها مخهلت ٦ظل ٪بكىاهض وؤصلت
مخ٩املت ج٣ضمها اإلاهاصع الٗضيضة في الٟلؿٟت وٖلم الىٟـ والٟىىن والبالٚت وألاصب وٖلم الاظخمإ والؿياؾت وٖلم الىٟـ
الُبيعي والىماطط الىٓغيت وآزاع الاجها ٫وهخاثجه" ()5
ُّن
ُتويجمل ببيان هىٕ الٗال٢ت بحن اللٛت ؤلاٖالميت وٖلم اللٛت بإجها" ٖال٢ت جإزحر وجإزغ)6( "..
ّال
جٟغٍ الصحاٞت بمالمدها ،وإ ؾيما لهالح ما يم ً٨ؤن وؿميه ق٩لياث البالٚت ،ي٣ىٟٞ ": ٫ي
ل" ً٨قغ "ٝيغ ٌٞؤن ِ
الصحاٞت اإلاهغيت الحضيشت هالخٔ ؤجها وعزذ ٖىض ْهىعها في ال٣غن الشامً ٖكغ ًٖ ال٣غون الؿاب٣ت ؤؾلىبا ٖخي٣ا يميل بلى

) )1بارت :ادلرجع السابق ،ص 89
) )2شرف ،عبد العزيز :ادلدخل إىل علم لغة اإلعالم ،ادلركز الثقايف اجلامعي -القاىرة ،1980 ،ص 100
) )3نفسو ،ص 110
) )4نفسو ،ص 110 -109
) )5نفسو ،ص110 :
) )6نفسو ،ص 110
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الخ٩ل ٠ولٛت ع٦ي٨ت جميل بلى البهغظت ،زم ؤزظ هظا ألاؾلىب يخسلى قيئا ٞكيئا ًٖ هظا الخ٩لٞ ...٠ىظضها َ
ؤهٟؿىا ؤمام ٦خاب
ّال
يمحزون بحن ألاؾلىب ألاصبي وألاؾلىب الصحٟي ،وؤزظ ال ًٟالصحٟي في الخبلىع والخُىع ،ختى و٢خىا الحايغ)1( ".
ِ
وهظا إ يٗجي  ُ٘٢الهلت بحن لٛت الصحاٞت وألاصبيت بمٗىاها الجمالي الٗمي ،٤بل هى يخداشخى الؿماث الؿُديت التي جش٣ل
الىو ؤلاٖالمي ٦ما جش٣ل ختى الىو ألاصبي بطا لم ج ً٨م٩ىها ؤنيال مً م٩ىهاث الهىعة ،ؤو عاٞضا مً عواٞض الخإزحر وؤلايداء.
ومما يا٦ض َ
َ
الجاهب اإلاٗغفي الظهجي،
نلت إػمت بحن لٛت ؤلاٖالم وألاصبيت ،ؤو ختى الكٗغيت ؤن ؤلاٖالم يساَب في ؤلاوؿان
ب٣اء ٍر
٦ما يساَب الجاهب ؤلاوؿاوي الىظضاوي ،وهى في اللٛت الٗغبيت يساَبه بلٛت إ ُّن
جى ًٖ ٪ٟالكٗغيت ،واإلاجاػ ،ختى طهب ابً
ظجي بلى ؤن اللٛت ُت
ؤ٦ثرها مجاػ ،وون ٠الٗ٣اص الٗغبيت بإجها لٛت قاٖغة٩ٞ ،ل ماصة ج٨خب بها َّ
مٗغيت بضعظت ؤو بإزغي بلى هظه
الكاٖغيت ،ي٣ى " :٫بن اللٛت الٗغبيت ُتونٟذ ٢ضيما وخضيشا بإجها لٛت قٗغيت ،زم ٢لىا بن الظيً يهٟىجها بهظه الهٟت ي٣هضون
بها ؤجها لٛت ي٨ثر ٞحها الكٗغ والكٗغاء ،وؤجها لٛت م٣بىلت في الؿم٘ يؿتريذ بلحها الؿام٘٦ ،ما يؿتريذ بلى الىٓم اإلاغجل وال٨الم
اإلاىػون٦ ،ما ي٣هضون ؤجها لٛت يخالقى ٞحها حٗبحر الح٣ي٣ت وحٗبحر اإلاجاػ ٖلى هدى إ يٗهض له هٓحر في ؾاثغ اللٛاث" ()2
ؾماث " َّ
ألاصبيت" في ج٣اعيغ ٖبض الهاصر
٧ان الباخض ٦خب م٣اإ بٗىىان " اللٛت وؤلاٖالم بحن الىٞا ١والك٣ا "١صٖا ٞيه بلى مؼيض مً الخٟٗيل للٛت ،بما جىُىر ٖليه
مً زهاثو الخجضص والجاطبيت ،في الدُاباث ؤلاٖالميت)3( .
٦ما لٟذ الباخض ٞسغر نالح في م٣ا ٫له بٗىىان ":الخ٣غيغ الصحٟي واحؿإ خضوص ألاصب" بلى جُىع ؤؾلىب الخ٣غيغ الصحٟي
ي٨خ ٠بخ٣ضيم ظغٖت مً اإلاٗلىماث والى٢اج٘ ،بل ناع حهخم
الظر جبشه الًٟاثياث الٗغبيت ،وؤن بٌٗ ؤلاٖالميحن لم يٗض
ِ
باألؾلىب واللٛت الغمؼيت والُا٢ت اإلاجاػيت التي جطخيء الحضر وجىؾ٘ ؤ٣ٞه ،وحؿلِ الًىء ٖلى اإلاٗجى الغمؼر الظر يخًمىه
الحضر ،ويغب ؤمشلت ٖلى طل ٪بخ٣اعيغ ماظض ٖبض الهاصر وػياص بغ٧اث)4( .
َ
ُت
حؿليِ َّ
ؾماث ؤصبيت ظماليت جىٞغث في ج٣اعيغ الصحٟي في ٢ىاة الجؼيغة
الً ْىء ٖلى
واؾخمغاعا لهظه الاججاه يداو ٫البدض
ٍر
الًٟاثيت ماظض ٖبض الهاصر.
ُت
ويدىاو ٫البدض زالزت ج٣اعيغ لٗبض الهاصر ،ألاو ًٖ ٫الؿىعيحن الظيً ٢خلىا بالٛاػ ال٨يماور٦" ،إجهم هيام" ()5

) )1نفسو ،ص 111
) )2العقاد ،عباس زلمود :اللغة الشاعرة ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع -القاىرة ،1995 ،ص4
) )3ينظر :عثمان ،أسامة :اللغة واإلعالم بُت الوفاق والشقاق ،موقع اإلسالم اليوم -15 ،كانون الثاين /يناير2008 -م :
http://mail.islamtoday.com/albasheer/artshow-56-11386.htm
) )4ينظر :صاٌف ،فخري :التقرير الصحفي واتساع حدود األدب ،جريدة الدستور 18 ،أيلول /سبتمرب 2011م:
http://www.addustour.com/16246/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B
1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D
8%B3%D8%A7%D8%B9%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A
3%D8%AF%D8%A8.html
) )5ينظر :عبد اذلادي ،ماجد ،قناة اجلزيرة الفضائية ،يوتيوب http://www.youtube.com/watch?v=Ox18P24sWto :
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والشاوي ًٖ ألاؾغي الٟلؿُيييحن ،لضي الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي )1( ،والشالض ًٖ ؤؾباب ٢يام "الشىعة الؿىعيت" ()2
ًا
يم ً٨ؤن هلحٔ في ج٣اعيغ ٖبض الهاصر مجمىٖت مً الؿماث ألاصبيت ،آزظيً ؤو ظامٗحن بحن الؿماث ال٣ضيمت والحضيشت.
ؤلايًاح
ؤلايًاح ّال
ُت
َّ
يدبضي في هبرة الهىث ،وفي ازخياع
ولٗل مً ؤبغػ جل ٪الؿماث ؤلايًاح ،وهي الؿمت اإلاغ٦ؼيت في لٛت ؤلاٖالم ،هظا
صإإتها بلى ٖامت ّال
ُت
اإلاخل٣حن ،وهظا ؤلايًاح اإلايسحب ٖلى الترا٦يب
اإلاٟغصاث الىاضحت الضإلت والبؿيُت اإلاإهىؾت التي جهل
والجمل البؿيُت ٚحر اإلاٗ٣ضة والجمل ال٣هحرة التي إ يدباٖض ٞحها َغٞا ؤلاؾىاص مً ٗٞل وٞاٖل ؤو مً مبخضؤ وزبره٦ ،ما في
الخ٣غيغ ألاو ":٫هل ٢ا :٫يا عب ؟ هل ٢ام ٗٞال؟ ؤم جغاه ماث ٦ما ماث مئاث ؾىاه؟" والشاوي ":الٗض ٫هى اإلاُلىب ،إ مً الضولت
خملت ججهمغ ٞحها صمىٕ مضعاعة ،وجدؿ٘ ؤيًا
اإلادخلت ،بل مً الٗالم ،ي٣ى ٫ألاؾغي الٟلؿُيييىن ،ومً يخًامىىن مٗهم في
ٍر
ّال
لبٌٗ ٧ىميضيا" وفي الشالضَّ ":
جلٟذ ألاب اإلاٟجىٕ خيجها؛ بدشا ًٖ َى ١هجاة إلاؿخ٣بل ؾلُخه ،وجظ٦غ َّ
ؤن له ابىا زاهيا يضعؽ
الُب في لىضن؛ ٞإمغه بالٗىصة بلى صمك٤؛ ليدل مدل ق٣ي٣ه ال٣ضيم ،ه٨ظا َّ
حٗغ ٝالؿىعيىن ٖلى بكاع ألاؾض".
وفي الشالض ؤيًا ":جض ٤ٞالكبان الى الكىاعٕ مُالبحن باإلنالح؛ ٞىاظهتهم الؿلُت بالغنام ،و٢خلذ اإلائاث مجهم"ٞ .ىدً
ؤمام ظمل بؿيُت ،واضحت الٗال٢اث ،جدىىٕ بحن اؾميت وٗٞليت يٛلب ٖلحها الدبريت ،بالُب٘ ،وإ جسلى مً بٌٗ ظمل
بوكاثيت.
ًا
وٖلى الغٚم مً ؤن ٢ؿما مً الجمل ٧اهذ جُى ٫وؿبيا بإ ؤجها ْلذ بٗيضة ًٖ الخٗ٣يض ،و٧اهذ جدؿلؿل َوٖ ٤ٞال٢اث هدىيت
خاليت ؤو ونٟيت ما يجٗلها قضيضة الاجها ،٫وؤخياها جغ ٘ٞصعظت الخى ٘٢والتر٢ب٦ ،ما في  ":ج٨دك ٠الُٟلت ،وهي جدذ و٘٢
هلىؾاث الٛاػ ال٨يماور الظر ّال
حؿغب بلى عثخحها وعؤؾها ،ؤجها ما ػالذ ٖلى ٢يض الحياة" ٞهىا جىؾُذ الجملت الحاليت ":وهي جدذ
و ٘٢هلىؾاث الٛاػ ال٨يماور الظر َّ
حؿغب بلى عثخحها وعؤؾها" بحن الٟٗل والٟاٖل مً ظهت واإلاٟٗى ٫به مً الجهت الشاهيت ،ولً٨
هظه الجملت الحاليت التي جٟيض الغ ّال
اهىيت ،وجهىع هيئت الُٟلت اإلاإؾاويت البالٛت الخإزحر ،إ ج ُ٘٣الجملت بإ لخُيل ؤمض اإلاٟاظإة
ّال
اإلادؿببت ًٖ جهضيغ الجملت بالٟٗل الكاث ":٤ج٨دك."٠
ِ
وؤخياها ٧اهذ جُى ٫الجمل؛ ألجها جىُىر ٖلى ظمل نٛحرة جدمل مٗجى يغوعيا ،ظضليا ،ؤخياهاُ ،تيؿهم في ب٦ؿاب الىو خغ٦يت
ٌل
ألا٢ل ًٖ ،الاهخهاع لح٣ى٢هم ،بل َ
ل٣يمه ؤلاوؿاهيت الىٓغيت
وخيىيت ":ويخىاَإ مٗها اإلاجخم٘ الضولي ،ؤو يخساط ٫و ٤ٞعؤحهم في
ولًمحره الٛاثب ٖمليا"
و٦ظل " :٪بل ألن قغوٍ ما ّال
يؿميه الؿاؾت باللٗبت الضوليت في خايغ الٗالم الظر يؿمي هٟؿه بالحغ ،ما ػالذ جدى ،٫ختى
آلان ،صون الىنى ٫بلى هىا للخد٣يٞ ٤يما يدضر" ٞهىا جخمازل اللٛت بجملها اإلاخضازلت م٘ الىا ٘٢اإلاترا٦ب اإلاٗ٣ض.
وإ يسٟى الىيىح ٖلى نٗيض اإلاٟغصاث اإلاسخاعةٞ ،هي جىاؾب الٟئاث اإلاسخلٟت ز٣اٞيا ،وما جًمىخه مً ٦ىاياث ؤو اؾخٗماإث
مجاػيت مٗغو ٝلٗامت الىاؽ٦ ،ما في ٢ىلهَّ ":
جلٟذ ألاب اإلاٟجىٕ خيجها؛ بدشا ًٖ َى ١هجاة إلاؿخ٣بل ؾلُخه".

) )1ينظر :ينظر :عبد اذلادي ،قناة اجلزيرة الفضائية ،يوتيوبhttp://www.youtube.com/watch?v=QBNosNOIxuk :
) )2ينظر :عبد اذلادي :قناة اجلزيرة الفضائية ،يوتيوبhttp://www.youtube.com/watch?v=5XdTkEqAa9E :
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الاٞخخاخياث
يم ً٨ؤن هبضؤ بالجمل الاٞخخاخيت؛ إلاا لها ٦ -ما َّ
ج٣ضم -مً ؤهميت صإليت وظماليت٦ ،ظل ٪يم ً٨ؤن هلحٔ ٖىايت ٖبض الهاصر
بالجملت الاؾتهالليت التي لها ٌل
صوع مهم في ق ٤الهمذ ،وظظب الؿام٘ واإلاخل٣ي ،و٦ما ٢ا ٫باعث ًٖ اإلا٣ضمت وؤهميتها ٢ضيما
وخضيشا وزُىعتها وٖىايت اإلابضٖحن وألاصباء بها.
ٟٞي الخ٣غيغ ألاو ٫بضؤ ب٣ىله ":ج٨دك ٠الُٟلت ،وهي جدذ و ٘٢هلىؾاث الٛاػ ال٨يماور الظر حؿغب بلى عثخحها وعؤؾها ؤجها ما
ٌل
جهضيغ بالٟٗل اإلاًاعٕ ألا٢ضع ٖلى اؾخدًاع اإلاٗجى والحضر
ػالذ ٖلى ٢يض الحياة" وفي الجملت ألاولى ":ج٨دك ٠الُٟلت"..
بغاهىيخه وَؼاظخه ،هظا مً خيض الك٩ل ،وؤما مً خيض الضإلت ٞةن (الا٦دكا )ٝيٟخذ َ
ؤ ٤ٞالخى ،٘٢ويًٟي ٚمىيا
وحكىي٣ا ،وجإحي اإلاٟاع٢ت خحن هٖ ٘٣لى ألامغ الظر ج٨دكٟه :ج٨دك ٠ؤجها "ما ػالذ ٖلى ٢يض الحياة" بضايت جدؿاو ١م٘ الحضر
الجلل ،وم٘ الهىعة التي حٗغى َٟلت بحن الحياة واإلاىث ،جدؿاء ،٫ؤو جا٦ض لىٟؿها ":ؤها ٖايكت! ؤها ٖايكت!"
ويبضؤ الخ٣غيغ الشاوي بـ " زلٚ ٠باع البدض الهازب ًٖ زالزت مؿخىَىحن بؾغاثيليحن م٣ٟىصيً في ألاعاضخي الٟلؿُيييت ّال
حٛيب
ِ
َ
بؾغاثيل مٗاهاة هدى زمؿت آإ ٝؤؾحر ٞلؿُيجي يجزٞىن ؤٖماعهم في سجىجها" مؿتهال بجملت جهىيغيت خغ٦يت حؿخجم٘
َ
ٖىهغ اإلا٩ان واللىن والهىث ،صون ؤن جٟغٍ بال٣يمت الدبريت للحضر ،مؿخدًغة الخًاص :الٟلؿُيىييىن ألاؾغي وبؾغاثيل
اإلادخلت ،مىتهيت بجملت مجاػيت بالٛت ألالم  ":يجزٞىن ؤٖماعهم" بالٟٗل اإلاًاعٕ اإلاؿخمغ " يجزٞىن" وبضإلتها الاهؼياخيت خيض
ألاٖماع هي التي ججز ٝهؼٞا إ يخى.٠٢
ُت
ُت
وؤما الشالض ":إ جغوي ٢هت الشىعة في ؾىعيت صون ؤن جغوي ٢هت ؾىعيت ؤألؾض".
َ
يبضؤ بجملت ؾغصيت خ٩اثيت جداو ٫ؤن ّال
ال٣هض اإلاٗىىر ،وهى ؤؾباب الشىعة الؿىعيت ،جل ٪ألاؾباب اإلامخضة بدؿب عؤر
جلبي
ِ
ٖبض الهاصر مً لضن الىالض ،خا ٔٞألاؾض بلى ابىه ،بكاع ،هظه الجملت الؿغصيت ججم٘ مً ؤولها اإلاٟاع٢ت في اإلاماهاة بحن ؾىعيت
ُت
الىًَ ،وؾىعيت ألاؾض؛ لدصخي هظه الجضليت بمغ٦ؼ الهغإ ،ؤو بالؿبب اإلاهيمً للشىعة ،وهى قٗىع الكٗب الؿىعر
بالتهميل ،ليـ بتهميكه هى  ،ِ٣ٞبل بتهميل بلضه ب٩ل ما يىُىر ٖليه مً ؤبٗاص خًاعيت ووظضاهيت يهٗب ازتزالها في ؤر
ؤمغ؛ ٞما بال ٪في ازتزالها في شدو مٗحن ،ؤو ؤؾغة ،ؤو هٓام؟!
الدىاجم
ّال ًا
مضويت في طا٦غة اإلاخل٣ي جخٟاٖل
وبٗض اؾخٗغاى البضاياث ،يخُلب البدض ،باإلا٣ابل ،اؾخٗغاى الجهاياث؛ ألجها هي التي جب٣ى
٨ٞغيا ووظضاهيا وػمىيا ب٣ضع ٞاٖليتها اللٛىيت وؤلاٖالميت.
الخ٣غيغ ألاو " :٫ماطا ًٖ الدُىٍ الحمغ التي عؾمها البيذ ألامغي٩ي لؤلؾض؟! يؿإ ٫طوو الطحايا ؤو مً ّال
جب٣ى مجهم ،ويجيبىن
بالترخم ٖلى ؤبىائهم ،وٖلى يمحر ؤلاوؿاهيت في آن مٗا"
هظه الدخاميت مٟخخدت باإؾخٟهام الاؾدى٩اعر الختجبي الظر ِيغص ٖلى ؤلؿىت الطحايا ،وهي جمتزط بىبرة الحؼن واإلاغاعة التي
جٟطخي بلى الترخم ٖلى يمحر ؤلاوؿاهيت ،م٘ الترخم ٖلى ؤعواح ابىائهم الظيً إ ُتمىه ٠لها .وفي ؤزىاء هظه الدخاميت إ حٛيب
ّال
الجضليت مً زال ٫الترصص اإلا٣هىص بحن الب٣اء واإلاىث" ،يؿإ ٫طوو الطحايا ؤو مً جب٣ى مجهم" وٞغ طل ٪خغ ٝالُٗ "٠ؤو"
الظر ؤٞاص الدك٨ي ٪اإلاخٗمض.
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ُت
ُت
حابها لئلؾغاثيليحن  :ؤبىائ٦م الشالزت الظيً ٣ٞضجم ؤزحرا ليؿىا مسخُٟحن بل
الشاوي ":وجدؿ٘ ؤيًا لبٌٗ ٧ىميضيا ،ي٣ى ٫ؤ
مدبؿىن بصاعياّ .ال
هيا ّال
ظغبىا الاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعر".
هظه الجهايت اإلاته٨مت جىحي ببٌٗ اهخهاع ّال
وجدض .وهي جشحر ظض ٫الخٗغيٟاث الظر ُّن
يغجض الدال ٝخىلها بلى ازخال ٝالغئي ال٩ليت
ٍر
ال٨ٟغيت والؿياؾيت خى ٫ؤنل الهغإ ،بحن الٗغب واإلاؿلمحن مً ظهت وبحن "بؾغاثيل" والضو ٫الٛغبيت التي جىداػ لها مً
الجهت ألازغي٦ ،ما في مشل مٟغصاث " الكهيض" ؤم "ال٣خيل" " ٖمليت اؾدكهاصيت" ؤم "اهخداعيت" و"مىايل" ؤم " " بعهابي"
و"ؤعاى مدخلت" ؤم " مخىاػٕ ٖلحها" ،وهىا صوع ؤلاٖالم ب٣ضع ٢ىجه ؤن يٟغى ،ؤو ّال
ي٨غؽ الدؿمياث التي يغيضها.
ٍر
والشالض ":جض ٤ٞالكبان الى الكىاعٕ مُالبحن باإلنالح ٞىاظهتهم الؿلُت بالغنام ،و٢خلذ اإلائاث مجهم٦ ،ما هٓمذ مؿحراث
تهخ ٠بكٗاعاث :هللا ؾىعيت بكاع وبـ وهى ما َّعص ٖليه هاإء ٢اثلحن " :هللا ؾىعيت خغيت وبـ" ٢بل ؤن يغصصوا الهخا ٝالٗغبي
ألازحر  :الكٗب يغيض بؾ٣اٍ الىٓام".
ويم ً٨ؤن هلحٔ ٦ي ٠اهخهى الخ٣غيغ الشالض الظر اٞخخذ بٗال٢ت ظضليت بحن ؾىعيت الىًَ وؾىعيت الغثيـ ؤو الىٓام ،بط
ظاءث الجهايت مغجضة بلى البضايت ٦ما ُّنعص ألاعجاػ ٖلى الهضوع ،ؤو ٦ما الهضي الظر جغصص في آزغ الخ٣غيغ ،ول ً٨هىا ُتم َّ
جؿضا في
ُت َّ ًا
ّال
جؿضا ٖلى
خغ٦يت هاميت ٞاٖلت ":جض ٤ٞالكبان بلى الكىعإ "..وْهغ الاه٣ؿام الٗمىصر مؿببا ًٖ عئيت ٧ل َغ ٝلؿىعيت ،م
اإلاؿخىي اللٟٓي بٗض الٟٗلي  ":هللا ؾىعيت بكاع وبـ" ي٣ابله":هللا ؾىعيت خغيت وبـ"
َّ
ؤؾلىبيت الؿغص
خ٩اثيا يٛخجي بؿلُت الؿغص ،ويؼيض مً ّال
ّال
حكهي الىو ،ي٣ى ٫باعث ":بن
يٗخمض ٖبض الهاصر ٖلى ج٣ىيت الؿغص؛ ما يىٞغ للىو ظىا
ِ
مىم٣ت" وهظه "الضٖايت اإلاىم٣ت" هظا "اإلاُت ّال
الؿغص ؾلٗت ي٩ىن ٖغيها مؿبى٢ا بـ "صٖايت َّ
كهي" هى ٖىهغ مً ٖىانغ اليؿ٤
ِ
الؿغصر (بالٚت الؿغص))1( .
ُت
وي٨ثر في ج٣اعيغه ٖبض الهاصر الاٖخماص ٖلى يمحر الٛاثب الظر يغي باعث ؤهه [الٛاثب] يٟى ١يمحر اإلاخ٩لم ،وطل ٪بد٨م ؤن
ألاو ٫ؤ٦ثر ؤصبيت وٚيابا" ()2
والٟٗل اإلااضخي اإلاغجبِ بًمحر الٛاثب ،وهي الهيٛت الؿغصيت الخ٣ليضيت ،وألا٦ثر قيىٖا في الؿغص ،وهظا الًمحر الٛاثب
" ُت
ؤيؿغها اؾخ٣باإ لضي اإلاخل٣حن وؤصهاها بلى الٟهم لضي ال٣غاء؛ ٞهى ألاقي٘" ( .)3وهظا يدىاؾب م٘ لٛت الخ٣اعيغ ؤلازباعيت اإلاىظهت
لٗامت اإلاكاهضيً.
َّ ُت
ّال
َ
الؿاعص مً ؤن يٛخضر ؤظىبيا ًٖ الٗمل الؿغصر ،و٦إهه مجغص ع ٍراو له.
يمً٨
ومؼيت هظا الًمحر الٛاثب٦ -ما ي٣ى ٫مغجاى -ؤهه ِ
َّ ٌل
( )4وم٘ ؤن الحضيض هىا ًٖ ّال
ب٣يت ظىهغيت .وفي هظه
 ًٞالغوايت ،بإ ؤن زهاثو يمحر الٛاثب م٘ الٟٗل اإلااضخي يب٣ى مجها
ِ
ْ َ
1
ُت
الُغي٣ت الؿغصيت ما ٞحها مً خمل اإلاخل٣ي ٖلى الخهضي ٤بدضور ما يجغر ،وؤهه ؤصزل في الخاعيش والىا) ( .٘٢

) )1بارت :ادلرجع السابق ،ص83
) )2ينظر :مرتاض ،عبد ادللك :يف نظرية الرواية ،عامل ادلعرفة -الكويت ،1998 ،ص186
) )3نفسو ،ص177
) )4ينظر :نفسو ،ص 177
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وهىا جخٗايض هظه الُغي٣ت الؿغصيت م٘ ؾاثغ الىؾاثل ألاؾلىبيت الهاصٞت بلى ؤلا٢ىإ والخإزحر في اإلاخل٣ي ،ؤو اإلاكاهض.
ابخضاء يدؿغب ُّن
الح ُّن
٩اجي ،ؤو يإحي نغيدا في ٚحر مىي٘ مً ج٣اعيغ ٖبض الهاصر٦ ،ما ي٣ى ٫في الخ٣غيغ الشاوي ":يهٗب ٖلى
الجى ِ
ؤر شخيء طا ؤزغ ٗٞلي  .إ ألن الح٩ايت الحؼيىت وٗ٢ذ في مجاهل َّ
ؤخض ؤن يٗغ ٝؤيًا َّ
٢هيت طاث خغب ٧ىهيت ٚابغة٦ ،ما ٢ض
ُت
ُت
ُت
يًٓ اإلاغء زُإ للىهلت ألاولى" .و٦ما في ٢ىله في الخ٣غيغ الشالض" ":إ جغوي ٢هت الشىعة في ؾىعيت صون ؤن جغوي ٢هت ؾىعيت
ألاؾض ".
ُت
ُت
وي٨ثر اؾخسضام الًمحر الٛاثب م٘ الٟٗل اإلااضخي ٦ظل٦ ،٪ما في ٢ىله في الخ٣غيغ ألاو ":٫ل ً٨آزغيً ٦ثر ؤ٦بر مجها ؾىا وؤنٛغ
٧اهىا في اللحٓت هٟؿها يهاعٖىن مىجا زاه٣ا باعصا ٢اؾيا وإ ٩ٞا ٥مىه" ٚحر ؤهه هىا يلجإ بلى الٟٗل اإلااضخي اإلاؿخمغ ،ؤو الظر
َاُ ٫ت
ػمىه في اإلااضخي٧ ":اهىا يهاعٖىن" وليـ "ناعٖىا" وهظه الضإلت هي اإلاؿخٟاصة مً هظه الهيٛت في اللٛتٞ:ـ" ٢ض يإحي بىاء
َّ
(يٟٗل) وهدىه مؿبى٢ا بـ (٧ان) للضإلت ٖلى ؤن الحضر ٧ان مؿخمغا في ػمان ماى .ومجيء (٧ان) بلى ظىاع الٟٗل يال ٠مغ٦با
ياصر هظه الٟاثضة ،وطل ٪هدى ٢ىلىا٧ :ان الىبي يىصخي بمٗاملت الجاع بالحؿجى" ()2
ل ً٨الخ٣غيغ هىا يكحر بلى خضر ٢غيب خهل في اإلااضخي ال٣غيب الظر إ يؼا ٫ؾازىا .وٖبض الهاصر خغيو ٖلى اؾدب٣اء هظه
السدىهت في الحضر ":في اللحٓت هٟؿها".
وي٣ترب الؿغص في الخ٣غيغ ألاو ٫مما ُتي َّ
ؿمى بـ الؿغص الضاثغر اللىلبي خيض" جبضؤ ال٣هت وحٗىص في الجهايت بلى هُ٣ت بضايتها ،ولً٨
ه٩ىن ٢ض اهخ٣لىا بلى مغخلت مخ٣ضمت مً الكٗىع )3( ".
ٞهى يبضؤ في ال٣ٟغة ألاولى بٗغى اإلاكهض الهاصم لُٟلت إ ّال
جهض ١هي ُت
هٟؿها ؤجها إ جؼاٖ ٫لى ٢يض الحياة ،مٟهال بٗض طل،٪
ِ
َ
الٗالم الٛاثبت واإلاُت ّال
ٛيبت لآلما ":٫ؤم جغاه ماث ٦ما ماث مئأث ؾىاه ،و٦ما ماث مٗهم ؤمل ماليحن البكغ في هظه
عصة ٗٞل
بةيغاص ِ
ِ
البٗ٣ت مً الٗالم بةم٩اهيت به٣اطهم ؟" ويىهي ب٣ىله ":ماطا ًٖ الدُىٍ الحمغ التي عؾمها البيذ ألامغي٩ي لؤلؾض؟! يؿإ ٫طوو
الطحايا ؤو مً َّ
جب٣ى مجهم ،ويجيبىن بالترخم ٖلى ؤبىائهم ،وٖلى يمحر ؤلاوؿاهيت في آن مٗا" .
و٦ظل ٪يٟٗل في الخ٣غيغ الشاوي خيض بضؤه بخٛييب "بؾغاثيل" هدى زمؿت آإ ٝمٗخ٣ل ٞلؿُيجي ،وزخمه ب٣ىله ":ؤبىائ٦م
الشالزت الظيً ٣ٞضجم ؤزحرا ليؿىا مسخُٟحن بل مدبؿىن بصاعيا .هيا ّال
ظغبىا الاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعر".
ُّن
ّال
بخ٣هض الغبِ اإلاتر ِ٢ب ،باإٖخماص ٖلى ؤصواث لٛىيت جىٞغ طل٦ ،٪ما في ٢ىله في
وؿميه
وإ جسلى ؤؾاليبه الؿغصيت مما يم ً٨ؤن ِ
َ
ّال
وجدضر ًٖ خاظت البالص ِإلاا ونٟه لضيم٣غاَيت جىبش ٤مً
الخ٣غيغ الشالض ":وما بن ؤل٣ى الغثيـ الكاب زُاب ال٣ؿم،
ز٣اٞخىا ،ختى بؼ ٙعبي٘ صمكٖ ٤بر جإؾيسخي مىخضياث خىاعيت".
ّال
الخىام:
ويمّ ً٨ال
ج٣صخي هىٕ الخىام الظر ي ٘٣في ج٣اعيغه ،ومضي جىٞي٣ه في ازخياعاجه الخىانيت..مً خيض قيىٕ الىهىم التي يجغر
ِ
مٗها خىاعه ،ؤو مً خيض هىٖيت مًاميجها بن ٧اهذ صيييت ؤو ؤصبيت ؤو قٗبيت ٧األمشا.٫
) )1ينظر :نفسو ،ص178
) )2السامرائي ،إبراىيم :الفعل زمانو وأبنيتو ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -بَتوت( ،ط ،1983،)3ص 34 -33
) )3أرصغلي ،علياء :التقارير الوثائقية ،منشورات مفتاح( ،ط ،2002،)1ص 36
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ٞمً ألاو ":٫خيض جغا٦مذ ظشض اإلائاث مً الىاؽ عظاإ ووؿاء قيىزا وؤَٟاإ ،بال ظغوح ،وإ هؼٝ؛ ختى بضوا ٦إجهم هيام":
ِ
وهى هىا يدىام م٘ ٖىىان عوايت الغواجي اللبىاوي بلياؽ زىعر " ٦إجها هاثمت" التي جد٩ي ؾىىاث الحغب والهغإ التي ٖاقها
الٟلؿُيييىن ،زال ٫ألاٖىام ألازحرة مً ألاعبٗيىاث ،خيض ؤظبر اإلااليحن مجهم ٖلى الغخيل مً وَجهم ،والًمحر يٗىص في الغوايت
بلى ميليا ػوظت مىهىع الظر حٗغٞذ ٖليه في بحروث وٖاقذ مٗه في الىانغة ،وهظه الٗباعة ونٟذ خالتها ٖىض مىتها ،لخض٫
ٖلى حكابه اإلاىث والىىم...وهى جىام مالثم لحالت ألاَٟا ٫الظيً ٢خلىا بالٛاػ ال٨يماور ،بما يىحي بالحياة ٖلى وظه الُٟىلت،
واإلاىث الهامذ.
ومً ألاو٦ ٫ظل " :٪وؤيا ما ٧ان ألامغٞ ،ةن بٗشت اإلاٟدكحن الضوليحن اإلا٣يمت ٖلى بٗض بًٗت ٦يلىمتراث مً مؿغح الجغيمت لم
جداوٗٞ ٫ل شخيء" خيض يدىام في "مؿغح الجغيمت" م٘ اللٛت ال٣اهىهيت الجىاثيت ،ما يىحي بدًىع ٨ٞغة ال٣اهىن ّال
اإلاٛيب ٗٞليا
ًٖ اإلاخابٗت والخ٣صخي اإلاٟطخي بلى مٗا٢بت اإلاجغم الجاوي.
ٌل
َ
وفي ٢ىله  ":ويخىاَإ مٗها اإلاجخم٘ الضولي ،ؤو يخساطَ ٫و ٤ٞعؤحهم في ألا٢ل ًٖ ،الاهخهاع لح٣ى٢هم ،بل ِلَ ٣ي ِمه ؤلاوؿاهيت الىٓغيت
ولًمحره الٛاثب ٖمليا" يدىام م٘ اللٛت َّ
الىدىيت ،ويمحر الٛاثب؛ ليدًغ مىه مٗجى الٛياب ،ول٨ىه ٚياب الًمحر ؤلاوؿاوي،
إ الىدىر ،في مداوعة جخجاوػ َ
ٖلم الىدى بلى ألا ٤ٞؤلاوؿاوي الباهذ.

ويلحٔ الباخض ؤن مىاي٘ الخىام ظاءث مدضوصة ،و٧لما َّ
٢ل الخىام ا٢ترب الىو مً ؤن يهبذ هها ؤخاصر ال٣يمت ،وم٘ ؤن
ُت
طل ٪إ ُّن
يسل بجماليت الىهىم ،وهي ههىم بٖالميت حٗجى باللٛت ؤلابالٚيت باإلا٣ام ألاو ،٫بإ ؤن جىانا ؤ٦ثر م٘ آياث ٢غآهيت،
ًا
ؤو ؤخاصيض هبىيت قغيٟت ،ؤو ؤمشاٖ ٫غبيت ،ؤو ؤبياث قٗغيت ،مً قإهه ؤن يىؾ٘ صاثغة ّال
الخل٣ي ،وؤن ي٨ؿب الىو ؾلُت صيييت
ؤو ؤصبيتًٞ ،ال ًٖ اؾدشاعة مسبىءاث الضإإث اإلاغ٧ىػة في جل ٪ألا٢ىا ٫الدالضة؛ إلاا لها مً خًىع في الظا٦غة الجماٖيت.
الشىاثياث الًضيت
ُت
ُت
الشىاثياث الًضيت واإلا٣ابالث؛ ما يًٟي ٖلحها ظضليت خغ٦يت جخُلبها اللٛت ؤلاٖالميت ،وإ ؾيما في هظا الىىٕ،
حكي٘ في الخ٣اعيغ
خيض اإلااصة ؤلاٖالميت جخجاوػ الدبر بلى ٖغيه مداَا بإظىاثه ،وبٌٗ زلٟياجه ،وبٌٗ وظهاث الىٓغ التي جهل بلى الخىا.ٌ٢
ُت
ؤههاعها ومخدضزىن ٚحر عؾميحن باؾمها اتهاماث للمٗاعيت
ٟٞي الخ٣غيغ ألاو ":٫ا٦خٟذ ٢ياصة ظيكها بالىٟي ،بيىما عصص
اإلاؿلحت باإلاؿاوليت ًٖ اإلاظبدت التي ػاص ٖضص ضحاياها ٖلى ؤل..." ٠في اإلا٣ابل ٢ا ٫ؤههاع اإلاٗاعيت بجها لى ٧اهذ جمل ٪ألاؾلحت
ال٨يماويت ٗٞال ،وؤعاصث اؾخسضامها إؾخسضمتها يض اإلاىاَ ٤اإلاىاليت لىٓام خ٨م الغثيـ بكاع ألاؾض في عي ٠الالط٢يت إ يض
اإلاىاَ ٤اإلاىاليت لها هي ،والدايٗت لؿيُغتها في عي ٠صمك"٤
ّال
الخل٣ي الىاعي ٖىض
وإ يسٟى ؤن هظا ألاؾلىب ٞى ١ما ٞيه مً مٟاع٢ت ومً بزاعة لغوح الخ٣ابل بحن الى٣يًحن واإلاداوعة لخٟٗيل ِ
ًا
اإلاخل٣يٞ ،ةهه يًٟي ٖلى الىو بهظه الجضليت خغ٦يت وٞاٖليت وخيىيت.
وفي الخ٣غيغ الشاوي ":ي٣ى ٫ألاؾغي الٟلؿُيييىن ،ومً يخًامىىن مٗهم في خملت ججهمغ ٞحها ٌل
صمىٕ مضعاعة ،وجدؿ٘ ؤيًا لبٌٗ
ٍر
٧ىميضيا "...وهىا الخ٣ابل بحن الضمىٕ اإلاضعاعة و"ال٩ىميضيا" حٗ٨ـ السدغيت الالطٖت مً مى ٠٢الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وحٗامله
الٛغيب م٘ الٟلؿُيييحن بٗامت ،وً٢يت ألاؾغي بسانت.
ٌل
وٞيه ؤيًا ":ويخىاَإ مٗها اإلاجخم٘ الضولي ،ؤو يخساط -٫و ٤ٞعؤحهم في ألا٢ل ًٖ -الاهخهاع لح٣ى٢هم ،بل ِلَ ٣يمه ؤلاوؿاهيت
الىٓغيت ولًمحره الٛاثب ٖمليا" خيض َ
٢ابل بحن "الىٓغيت" والٗمليت ،وهي اإلاٟاع٢ت الكضيضة الضإلت والخ٨غاع في مىا ٠٢الضو٫
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الٛغبيت مً الهغإ الضاثغ في ٞلؿُحن بحن َغٞحن ،الٟلؿُيجي اإلاهًىم الح٣ى ،١و"ؤلاؾغاثيلي" اإلاًٛىى ًٖ مماعؾاجه
الاخخالليت والٗىهغيت.
ُت
ُت
ُت
وفي الشالض" :إ جغوي ٢هت الشىعة في ؾىعيت ،صون ؤن جغوي ٢هت ؾىعيت ألاؾض " و" ل ً٨ممل٨ت الهمذ ٖاصث بٗض هدى ٖكغ
لخسغط َّ
ؾىىاث؛ َ
مجضصا ًٖ نمتها مخإزغة بشىعاث الغبي٘ الٗغبي" وهىا اإلا٣ابلت بحن " ؾىعيت" ٖلى بَال٢ها الٛجي ،وبحن " ؾىعيت
ألاؾض" بهظا ال٣يض ،و٦ظل ٪بحن " مم٩لت الهمذ" وهي ٦ىايت ًٖ ؾىعيت وقٗبها ،وبحن الدغوط ًٖ الهمذ ":لخسغط مجضصا ًٖ
نمتها".
٨ٞما وعص آهٟا ٞةن صوع هظه آلاليت ألاؾلىبيت إ ي٣خهغ ٖلى الجاهب الجمالي الجاطب ،بل يخٗضاه بلى جُىيغ ال٨ٟغة والىعي ًٖ
َغي ٤بزاعة الجض ،٫وجمديو وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت ،وم٣اعهت الحجع ُّن
والضٞىٕ.
الخىانليت والترابِ
٦ظل ٪زمت ؾمت مهمت ،وهي هظا الضمج بحن اإلاٗلىماث ؤلاٖالميت الًغوعيت واللٛت الؿغصيت ،بديض يٛضو الخ٣غيغ مؿخٟيضا مً
زانيت الخماؾ ٪الىصخي ،ؤو ما ٧ان يؿمى ٢ضيما بالؿب ٪ؤو الىٓم بمٗىاه الغخب ،ؤو ما ؤيخى يؿمى باليؿيجيت ،بديض
ؤنبذ الىو ؤقبه بالجضيلت ؤو الًٟحرةٗٞ ،لى الغٚم مما يبضو مً اٚتراب بحن اللٛت ألاصبيت والبٗض ؤلازباعر ،بإ ؤن ٖبض
الهاصر هجح في مىاي٘ ٖضة في الضمج بيجهما٦ ،ما في ٢ىله في الخ٣غيغ ألاو ":٫يهٗب ٖلى ؤخض ؤن يٗغ ٝماطا خل بالغيي٘ الظر
٧ان له ؤب وؤم وؤزىة وبيذ وػظاظت خليب .يهٗب ٖلى ؤخض ؤن يٗغ ٝؤيًا ؤر شخيء طا ؤزغ ٗٞلي  .إ ألن الح٩ايت الحؼيىت
وٗ٢ذ في مجاهل ٢هيت طاث خغب ٧ىهيت ٚابغة٦ ،ما ٢ض يًٓ اإلاغء زُإ للىهلت ألاولى .بل ألن قغوٍ ما يؿميه الؿاؾت
باللٗبت الضوليت في خايغ الٗالم الظر ّال
يؿمي هٟؿه بالحغ ما ػالذ جدى ٫ختى آلان صون الىنى ٫بلى هىا للخد٣يٞ ٤يما يدضر،
ِ
وهىا هظه ليؿذ بإ بًٗا مً عي ٠الٗانمت الؿىعيت صمك ،٤هىا هظه حٗجي ٖحن ٦غما وػمل٩ا وظىبغ ومٗٓميت الكام ،خيض
ُت
جغا٦مذ ظشض اإلائاث مً الىاؽ عظاإ ووؿاء قيىزا وؤَٟاإ بال ظغوح وإ هؼ ،ٝختى بضوا ٦إجهم هيام.":
يلحٔ الباخض هىا هظه الخىانليت بحن الجمل اإلاخالخ٣ت ختى يهٗب اظتزائها ،ؤو الخىٖ ٠٢ىض ؤخضها صون اؾخ٨ما ٫ؾاثغ
ُّن
جيؿل مً ؾاب٣تها ،يهٗب ٖلى ؤخض ؤن يٗغ ٝماطا خل بالغيي٘ "...جخلىها ":يهٗب ٖلى
خل٣اث الؿلؿلت ،وهىا هجض ظملت
ؤخض ؤن يٗغ ٝؤيًا ؤر شخيء  "..صون خغ ،٠ُٖ ٝل٢ ً٨ىة الاجها ٫حٛجي ًٖ الُٗ.٠
ويلحٔ الباخض ؤيًا ال٣ضعة ٖلى الضمج بحن ال٣يمت الدبريت وال٣يمت الجماليت ٖىض ٢ىله ":بل ألن قغوٍ ما يؿميه الؿاؾت
يؿمي َ
باللٗبت الضوليت في خايغ الٗالم الظر ّال
هٟؿه بالحغ ما ػالذ جدى ٫ختى آلان صون الىنى ٫بلى هىا للخد٣يٞ ٤يما يدضر،
ِ
وهىا هظه ليؿذ بإ بًٗا مً عي ٠الٗانمت الؿىعيت صمك ٤هىا هظه حٗجي ٖحن ٦غما وػمل٩ا وظىبغ ومٗٓميت الكام ،خيض
ُت
جغا٦مذ ظشض اإلائاث مً الىاؽ عظاإ ووؿاء قيىزا وؤَٟاإ بال ظغوح وإ هؼ ٝختى بضوا ٦إجهم هيام.":
ويلحٔ الباخض مما له نلت بالٓاهغة الؿاب٣ت ْاهغة الخدى ٫في اليؿ ٤مً ؤؾلىب ٧الؿغص بلى آزغ ٧اإؾخٟهام مشال؟
حٗغ ٝالؿىعيىن ٖلى بكاع ألاؾض الظر ُت
ٞمً الشالض ":ه٨ظا َّ
ؾيٗاص حك٨يل شدهيخه بإيضر زبراء ؾياؾيحن وٖؿ٨غيحن،
2000؛ ٧ي يالثم ؾىه الهٛحرة آهئظ ٖلى قغٍ جىلي الغثاؾت  .إلااطا ْ
مشلما ُت
لم
ؾيٗاص حك٨يل صؾخىع الضولت ٖ٣ب وٞاة والضه ٖام
ييخ ٌٟالؿىعيىن يىمها جىىو٘ ٖلى جدىيل بالصهم بلى ظمهىعبت وعازيت؟ ٞهىا ؤؾلىب ال " ُ٘٣إلااطا ْ
لم ييخ "..ٌٟبٗض الُٗ.٠
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وهظا يلٟذ الاهدباه ،ؤيًا بخدىله مً الدبر بلى الاؾخٟهام الظر يشحر اإلاخل٣ي ،خحن يل٣ي ال٨غة في ملٗبه ٞجإة؛ ٞيمىذ اإلاٗجى
الجضيض باليؿ ٤الجضيض اإلاخدى٢ ٫ضعا مً الاهخمام.
ُت
ًا
الهىعة والاهؼياح واإلاجاػ :حؿخٗحن لٛت الخ٣اعيغ ببٌٗ الهىع مٗخمضة ٖلى ؤصواتها مً اؾخٗاعاث ؤو مجاػاث ؤو اهؼياخاث "
ُت
ٟٞي الخ٣غيغ ألاو ":٫ل ً٨آزغيً ٦ثر ؤ٦بر مجها ؾىا وؤنٛغ ٧اهىا في اللحٓت هٟؿها (يهاعٖىن مىجا زاه٣ا باعصا ٢اؾيا وإ
٩ٞا.")٥
وفي الخ٣غيغ الشاوي ":يجزٞىن ؤٖماعهم" ٚ " ،باع البدض الهازب" ويم ً٨ؤن هلحٔ الخهىيغ في الخ٣غيغ الشالض ٦ ":ما لم يٗض
مؿخٛغبا (ؤن يؼصهغ ال٣م٘) ،وؤن يىدكغ في البالص (ظجرالاث ما ٫وخيخان ٞؿاص) يىدضعون ٚالبا مً ٖاثلت ألاؾض"
مً الشالض " :وما بن ؤل٣ى الغثيـ الكاب زُاب ال٣ؿمّ ،ال
وجدضر ًٖ خاظت البالص إلاا ونٟه لضيم٣غاَيت جىبش ٤مً ز٣اٞخىا
(ختى بؼ ٙعبي٘ صمكٖ )٤بر جإؾيسخي مىخضياث خىاعيت ووكغ عؾاثل وبياهاث مً مشٟ٣حن ومٗاعيحن جُالب بإن إ جٓل (ؾىعيت
ممل٨ت نمذ)"
ومً الشاوي ":إ يجض اإلاٗخ٣لىن الٟلؿُيييىن ما ّال
يغصون به ٖلى َّ
سجاهحهم ومدخلي ؤعيهم ؾىي ؤلايغاب ًٖ الُٗام ،بهه
ُت
ؾالخهم الظر َاإلاا ؤقهغوه؛ لىيل خ٣ى ١بوؿاهيت مؿلىبت .وها هم يمدك٣ىهه آلان لٟترة ٢اعبذ الكهغيً "
وهىا زيا ٫مدضوص ٢غيب يخالءم ولٛت ؤلاٖالم ،ول٨ىه يس ٠ٟمً ظهامت الح٣ي٣ت ،واللٛت اإلاباقغة.
ؤؾلىب السدغيت
ْ
ووٗخمض ٖلى السدغيت التي إ جسلى مً لظٕ ،ابخضاء مً اإلاؿخىي الهىحي والخىٛيم ،مغوعا باألؾاليب اللٛىيت البالٚيت،
٧اإؾخٟهام الؿازغ،وٚحره.
ُت
ومً ؤوضح مىاًَ السدغيت الالطٖت ٢ىله في جهايت ج٣غيغه ًٖ ألاؾغي ٖلى لؿان الداَٟحن ،ؤو (آلاؾغيً) بدؿب عؤيه":
ؤبىائ٦م الشالزت الظيً ٣ٞضجم ؤزحرا ليؿىا مسخُٟحن ،بل مدبؿىن بصاعيا .هيا ّال
ظغبىا الاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعر ".وفي ألاو ٫اؾخٟهام
ُّن
ته٨مي ؾازغ ّال
ومىضص ":ماطا ًٖ الدُىٍ الحمغ التي عؾمها البيذ ألامغي٩ي لؤلؾض؟!
ِ
َّ
وفي الخ٣غيغ الشالضَّ ":
جلٟذ ألاب اإلاٟجىٕ ،خيجها؛ بدشا ًٖ َى ١هجاة إلاؿخ٣بل ؾلُخه ،وجظ٦غ ؤهه له ابىا زاهيا يضعؽ الُب في
َّ
َّ
مدل ق٣ي٣ه ال٣ضيم .ه٨ظا حٗغ ٝالؿىعيىن ٖلى بكاع ألاؾض" هلحٔ الته٨م
ليدل
لىضن ٞإمغه بالٗىصة بلى صمك٤
َّ
والاؾخسٟا ٝفي ٢ىله ":وجظ٦غ ؤهه له ابىا زاهيا يضعؽ الُب في لىضن ٞإمغه
بالٗىصة" زم في ٢ىله مٗ٣با ٖلى َغي٣ت اهخ٣ا ٫الح٨م في ؾىعيت ":ه٨ظا حٗغ ٝالؿىعيىن ٖلى بكاع ألاؾض" ٞالحا٦م الجضيض
ّال
(الىلض) مجهى ،٫ؤو في خ٨م اإلاجهى٫
واإلايسخي في هٓغ الحا٦م الؿاب(٤الىالض) ،وهى مجهى ،٫مً باب ؤولى ،في هٓغ الكٗب الظر
ؾيد٨مه ،وَغي٣ت حٗغٞه ٖليه مؿخٛغبت!
أهم الىخاة
جسلو هظه الىع٢ت البدشيت بلى مجمىٖت مً الىخاثج ،وهي:
ُت
ٌل
مخد٣٣ت في ّال
الكٗغيت بمٗىاها الٗام الغخب  ،وألاصبيت ٌل
ّال
ظمالي في الىظىص.
٧ل
ظؼء مجها،
ِ
ٍر
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-7
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-9

ٌل
ُت
ُت
َّ
ألاصبيتٖ ،لى جٟاوث ،بدؿب اإلاجا٫
ججىذ بلى الاؾخٗماإث
واللٛت الٗغبيت لٛت قاٖغة بُبٗها ،و٦شحرة اإلاجاػ؛ ٞهي
ٌّي
ظمالي مدٌ.
الىثرر ،جإليٟي ،مىيىعي ،ؤم ٞجي
و٦ما يم ً٨للٛت الكٗغيت وألاصبيت ْ
ؤن جهاٞذ ٖىانغ ٚحر قٗغيت وؤصبيت يم ً٨للٛت ؤلاٖالميت ؤن جٟيض ،بل حٗؼػ
َ
َ
ووْيٟتها بؿماث لٛىيت ؤصبيت.
طاتها
إ يم ً٨للٛت ؤلاٖالميت ؤن جخ٣بل الؿماث الكٗغيت وألاصبيت ظميٗا ،وبهما ما إ يخٗاعى م٘ َبيٗتها ؤلابالٚيت،
َ
اإلاؿتهض.ٝ
وَبيٗت ظمهىعها
والؿماث ألاصبيت اإلام ً٨حًٗيض اللٛت ؤلاٖالميت بها ليؿذ ظميٗها ٢ابلت للخالقي م٘ اللٛت ؤلاٖالميتٞ .الىؾاثل
الاخخماليت ،ؤو ّال
اإلاؿخٛل٣ت ،ؤو البٗيضة ،والؼزغٞاث الك٩ليت التي جش٣ل َ
مؿبباث الٛمىى ،والخىعيت والغمىػ
٧اهل
ِ
ِ
َ
ُت
َ
َّ
اللٛت ؤلاٖالميت التي جغوم الىٟاط اإلاباقغ والبؿاَت ،ليؿذ مما يٟيض اللٛت ؤلاٖالميت ،بل بهه يخٗاعى مٗها.
٦ما ييبػي الخٟغي ٤في م٣ضاع الاهخٟإ ؤلاٖالمي باألصب ،بدؿب هىٕ اإلااصة ؤلاٖالميتٞ ،الدبريتْ ،ؤم َي ُتل بلى اللٛت الٗاصيت،
ؤو ما ُتي َّ
ؿمى بالىثر الٗملي .ول ً٨ال٣هت الصحٟيت ،والخ٣غيغ ؤ٦ثر ج٣بال للؿماث ألاصبيت.
هجح ماظض ٖبض الهاصر في ج٣اعيغه الخلٟؼيىهيت في ؤلاٞاصة مً بٌٗ الؿماث ألاصبيت ٧الهىع والاهؼياخاث ألاؾلىبيت
والؿغص والخىام والشىاثياث الًضيت ،واللٛت اإلاخىانلت ،والسدغيت الالطٖت ،ؤو الدٟيٟت ،وبغاٖت الاٞخخاح ،والدخام،
مىْٟا جل ٪الخى٣ىياث في حٗؼيؼ ظاطبيت الخ٣اعيغ ،وحٗمي ٤جإزحرها في اإلاخل٣ي.
جىْيٟه لخل ٪الؿماث بإ٢ضاع مىاؾبت ٚالبا ،بديض لم َ
ُت
جُٖ ٜلى وْيٟت الخ٣غيغ ؤلاٖالمي؛ ٞجاءث الهىع الٟىيت
ظاء
ٍر
َ
مدضوصة الديا ،٫وفي مخىاو ٫الظاث٣ت الٗامت.
جدبٗها الباخض ،ؤن َ
وٖلى نٗيض بٌٗ الؿماث ٧ان بةم٩ان ٖبض الهاصرَ ،و ٤ٞاإلااصة التي َّ
يؼيض مً الخىام الىاجح؛ إلاا
َا٢اث صإليت ووظضاهيت م٨شٟت.
يىٞغه مً
ٍر

أهم الخىكُاث
-

-2
-3

-4

هاب٘ مً الهىعة -مً
جإ٦يض الضٖىة بلى حٗؼيؼاؾخٟاصة
الدُاب ؤلاٖالمي ،وإ ؾيما الخلٟؼيىوي -بما له مً جإزحر ٍر
َّ ُت
وال٨الميت ٖىض ظمهىع مً الىاؽ ٢ض جخىايُ٘ت
َّ
َّ
ع ٘ٞمؿخىي الظاث٣ت اللٛىيت
الؿماث ألاصبيت اإلام٨ىت؛ ٞظل ٪مٓىت ِ
ُت
َا٢اتهم ال٣غاثيت.
الىٓغ في ٞغم ػياصة الجغٖاث اللٛىيت والبالٚيت وألاصبيت لُالب ّال
٧لياث ؤلاٖالم.
ُت
َ
يغوعة الاهدباه بلى َّ
ُت
َ
ؤن َّ
الىهىم
٢ضعة لٛىيت جمىذ
ؤ٢ل ما يم ً٨ؤن جٟيضه الضعاؾاث اللٛىيت وألاصبيت الىنى ٫بلى ٍر
َّ َ
َّ
ُت
نٟاث الخماؾ ٪والبيان ،بٗيضا ًٖ الخٗ٣يض والحكى ،وألاٚالٍ التر٦يبيت التي جٟطخي بلى الل ْبـ ،و٢ض
ؤلاٖالميت
ِ
ُت
جض ٘ٞبالىو ؤلاٖالمي هدى ؤلازٟا.١
حٗؼيؼ الضعاؾاث الى٣ضيت ؤلاٖالميت ،وإ ؾيما َّ
 ًٞال٨خابت للهىعة ،بخٗاه ٤اإلاٗاع ٝؤلاٖالميت ،واإلاٗاع ٝاللٛىيت
والبالٚيت وألاؾلىبيت.
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ّ
لصة الىم في الخٌاب الى٠سي ال٘طبي
أ.حُاة لصح ٝـ حامٔت الس٣خىض –ًخي ٛاضغ-باملسًت (الجعاةط)

امللخم
يدؿم متجم الدُاب الى٣ضر الٛغبي بال ِٛجى والخىىٕ ،وازخال ٝالُبيٗت واإلاهاصع ،وهى مؼيج بحن ألانالت مً الش٣اٞت
الٛغبيت والٗغبيت ًا
مٗا ،والىاٞض مً الش٣اٞاث ألاظىبيت .وهى جبٗا لظلٖ ٪باعة ًٖ ؤصٚا ٫مً الىٓغياث واإلاهُلحاث .يدخاط
الضاعؽ بلى ظهض ٦بحر وو٢ذ َىيل لخدبٗها وٞدهها ،وال٨كٖ ٠جها ،مً ؤظل اؾخسالم َبيٗتها وؾماتها وؤنىلها وجُىعها،
واإلاازغاث ٞحها واإلاخإزغاث بها ،وجميحز ؤنيلها مً وا ِٞضها.
ال٦لماث املٜخاحُت:
الخإويل و الهغميىىَي٣ا,ال٣غاءة,جدليل الدُاب,الخضاوليت,الخىانل,الى٣ض اإلاٛغبي اإلاٗانغ ,ما بٗض البييىيت.

Summary:
A glossary of Arab critical discourse richness and diversity, and differences of nature and sources, a
combination between the originality of Western and Arab culture together, and newcomer of
foreign cultures. It is accordingly a jungle of theories and terminology. Student needs a big effort
and a long time to track and inspected, and disclosed, in order to draw their nature and
characteristics and origins and evolution, and the effects and affected by it.
Keywords:
Interpretation and hermeneutics ,lecture,analysof discourse, pragmatics, communication, critic
of Morocco, post-structuralism.

 -1الخٌاب ل٘ت:
َ َ
الدُاب ( :1)Discoursبهه مهُلح مٗغفي ،زمت عابِ بحن ؤنله اللٛىر ومٗىاه الانُالحي .ألن لٟٓت (زُ َب) مً الجظع
[ر ٍ ب] وزُب الىاؽ وٞحهم وٖلحهم ،ؤر ؤل٣ى زُبت ،وزاَبه مساَبا وزُابا٧ :اإلاه وخاصزه ،ؤر ّال
وظه بليه ٦الما ،و٢ض ٢يل
٢ضيما :زاَبه في ألامغّ ،ال
خضزه بكإهه.2
َ َ َ ْ َ ُت ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب ﴾(ؾىعة م ،)20:و
والدُاب :ال٨الم ،وجغصصث هظه اإلاٟغصة في ال٣غآن ال٨غيم هدى﴿ :وآجيىاه ال ِح٨مت وٞهل ال ِدُ ِ
ْ َ
َ َ َ َ ْ ُت َ ْ ُت ُت َ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
اَ ٞ ٫ما زُ ُتبْ ٨م ؤ ُّنح َها اإلا ْغ َؾلىن﴾(ؾىعة الحجغ.)57:
اب﴾ (ؾىعة م٢﴿ .)23:
﴿٣ٞا ٫ؤِٟ ٦ل ِىحها وٖؼِوي ِفي ال ِدُ ِ
 - 1يُنظر :عيسى عودة برىومة" ،سبثالت اللغة يف اخلطاب السياسي" ،رللة عامل الفكر ،العدد  ،1اجمللد  36يوليو -سبتمرب  ،2007ص.118 :
 - 2لسان العرب ،وادلعجم الوسيط ،خطب.
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والخساَب :ألامغ الكضيض الظر ي٨ثر ٞيه الحضيض ،والدُيب :هى اإلاخدضر ًٖ ٢ىمهُ ،تويغاص مً اإلاهضع اإلاكخ٤
َ ْ
َ
في﴿َ ٢
اَ ٫ما
(زُ َب) بؿ٩ىن الُاء :الكإن والٛغى .وهظا اإلاٗجى جغصص في ال٣غآن ال٨غيم زمـ مغاث في زمـ ؾىع هدى ما ظاء
َ َ َ ْ ُت
َ ْ ُت ُت َّ ْ َ َ ْ ُت َّ ُت ُت َ
َ
اَ ٫ما زُ ُتبَ ٨ما﴾ (ؾىعة ال٣هو.)23:
ىؾ ًْ َٖ ٠ه ِْ ٟؿ ِه﴾(ؾىعة يىؾ )51:٠و ﴿٢
زُبِ ً٨بط عاوصجً ي
َ َ
َ َ
َ َ
ُت
ومً ألاٗٞا :٫زُ َب وزاَ َب ،اإلا٣هىص مجها ٦الم خامل الكإن وطا ٥الٛغىٞ ،ىعص في ال٣غآن "زاَ َب" مغجحن ٢هض به
َّ َ َ َ
ْ ُت َ
َ ْ َ ْ ُت ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُت َ
يً ْل ُتمىا ِب َّج ُته ْم ُتمَ ٛغ٢ىن﴾(ؾىعة هىص ،)37:وفي
اَ ْب ِجي ِفي ال ِظ
مجغص ال٨الم٢ ،ا ٫حٗالى﴿ :وانى ِ٘ الٟلِ ٪بإٖ ُتي ِيىا ووخ ِيىا وإ جس ِ
َ َ َ َْ
فَص ْصها ُتملُ ٨ته
ؾىعة الٟغ٢ان باإلاٗجى هٟؿه ،ؤما في ؾىعة (م) ٞجاءث بةياٞت شخيء ظضيض وهى الىٟىط والؿلُت٢ .ا ٫حٗالى﴿ :و
َ َ َ ْ َ ُت ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب ﴾ (ؾىعة م.)20:
وآجيىاه ال ِح٨مت وٞهل ال ِدُ ِ
ٞةن مٗجى الدُاب هى بهجاػ الكإن ؤو الٛغى وبن له ل٣ضعة جغبىيت ،وجإزحرا في الؿامٗحن ،لظل ٪ي٣ترن صاثما بالؿلُت.1
َ ْ َ ْ َ
اب﴾حٗجي ؤهه ٢اصع ٖلى الخٗبحر ًٖ ٧ل ما يسُغ في البا ٫ويدًغ في الديا ،٫بديض إ يسخلِ شخيء
وآلايتٞ ﴿ :هل ال ِدُ ِ
بصخيء ،ويىٟهل ٧ل م٣ام ًٖ م٣ام .2وجدذ ٖىىان "ل٩ل م٣ام م٣ا٦ "٫خب الؿ٩ا٧ي " :إ يسٟى ٖلي ٪ؤن م٣اماث ال٨الم
مخٟاوجت  ...وظمي٘ طل ٪مٗلىم ل٩ل لبيب ،و٦ظا م٣ام ال٨الم م٘ الظ٧ي يٛايغ م٣ام ال٨الم م٘ الٛبي ،ول٩ل مً طل ٪م٣خطخى ٚحر
م٣خطخى آلازغ".
-2ألاكل ال٘طبي للخٌاب:
في ألانل ألاظىبي ٧لمت ( )Discoursوؤنلها الالجيجي هى ( )Discursusوٗٞلها ( )Discurureوحٗجي الجغر هىا وهىال .٪وحٗبر
ًٖ الجض )Dialectique( ٫و"الٗ٣ل" ؤو "الىٓام" (٦ )Logosما هإلٖ ٠ىض ؤٞالَىن.3
 ،1943في خحن لم يكغ ألاواثل مً
ؤو ٫مً َغح مؿإلت الدُاب في الضعاؾاث اللؿاهيت هى بيؿىوـ (ٖ )Buyssensام
اللؿاهيحن اإلادضزحن ؤمشا :٫صر ؾىؾىع ،ظا٧ىبؿىن ،هلميؿلي ٠بلى مٟهىم الدُاب.
ٞـ "بى ٫عي٩ىع "Paul Ricoeurاؾخسضم مٟهىم الدُاب ٖىيا ًٖ ال٨الم واؾدبضا ٫زىاثيت "صر ؾىؾىع" اللؿان /ال٨الم
بصىاثيت اللؿان /الدُاب .و٢ض وي٘ بضإ مً ال٨الم ،ليـ ليا٦ض زهىنيت الدُاب  ِ٣ٞبل ليٟغ ١بحن ٖلم الضإلت
والؿيمياء ،ألن الؿيمياء في هٓغه جضعؽ الٗال٢ت بحن ٖلم الضإلت يضعؽ الدُاب ؤو الجملت.4
ويظ٦غ ماه٩ىهى ( " )Maingueneauؤهه ييبػي وهدً هخدضر ًٖ الدُاب ؤن ه ُ٘٣ال٨الم في ؾيا ١جل ٟٔمٟغص ،وؤن
هخدضر ًٖ هو وها٦ض ما يهى٘ الدُاب وظضجهٞ ،الىو في الح٣ي٣ت ٌّي
٧ل وليـ مجغص مخخاليت مً الجمل".5
وبهظا ي٩ىن الدُاب هها مٟخىخا مً ظهت ويٗياث الخىانل ؤو ٖلى ؾيا ١الخٗامل بال٣ى ،٫ومً ظهت ؤن يجٗل
الىو مىضعظا في وؿ ٤ؤ٦بر مىه وهى الجيـٞ ،الىهىم مسخلٟت جغجبِ بالدُاب اعجباَها بالجيـ [اعجباٍ الىىٕ بالجيـ]؛
لظا يمّ ً٨ال
ٖض الدُاب ظيؿا مً ؤظىاؽ يدىر بضوعه ظؼيئياث ٞغٖيت ،وهظه ألاظىاؽ الٟغٖيت جدك٩ل في نىعة ههىم،
 - 1يُنظر :الزواوي بغوره" ،مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشال فوكو".
 - 2عبد اذلادي الشهري" ،اسًتاتيجيات اخلطاب" ،ص.35 :
 - 3يُرجع إىل :الزواوي بغوره" ،مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشال فوكو" ،ص.90 :
 - 4بول ريكور" ،نظرية التأويل" ،ترمجة :سعيد الغامني ،ص.11 :
 - 5توفيق قريرة" ،التعامل بُت بنية اخلطاب وبنية النص" ،رللة عامل الفكر ،ص.183 :
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و٧ل ظيـ ٞغعي مً ألاظىاؽ الدُابيت له بىيخه الدُابيت الدانت٦ ،ما يغي طل" ٪هاليضار  "Hallidyؤر ؤن ل٩ل هو بىيخحن:
بييت طاجيت هي التي ٞيه ،وبييت يكترٞ ٥حها م٘ ٚحره هي بييت الدُاب ٦ما يلي:
بييت لؿاهيت نٛغي
Micro Linguistique
بييت ههيت
وؿيج Texture

بييت لؿاهيت ٦بري
Macro Linguistique
بييت زُابيت
صإلت

وهظا البىاء ييخج وؿيج اإلااصة الدُابيت ،ألهه ماصة قاملت لجمي٘ اإلاىاص – ٦ما ؾل ٠الظ٦غٖ -باعة ًٖ ؤظىاؽ مخ٩املت
جخضازل بها ههىم ومىاص وؤنىاث وخغ٧اث وبيماءاث وبيداءاث صازل الدُاب ٦ما في ؤٖما ٫باعر ( )R.Barthesوهى اإلاٗجي
باألمغ في هظا الخدليل ؤ٦ثر مً ٚحره وؤٖما" ٫ظيىيذ" ( )G.Genetteمً هظه الٓاهغة الخضازليت ٞؿميذ بـ " "Intertexteوبٛحرها.
عوإن باعر ي٣ى ًٖ ٫هظا٧ " :ل هو بهما هى جضازل بحن الىهىم (ٟٞ )Intertexteيه جدًغ ههىم ؤزغي في
مؿخىياث مخىىٖت وجدذ ؤق٩ا٢ ٫ابلت وؿبيا ألن جخظ٦غ ،ههىم الش٣اٞت الؿاب٣ت وههىم الش٣اٞت اإلاديُت٩ٞ ،ل هو هى
وؿيج ظضيض مً الكىاهض اإلاخُىعة".1
وبهظا بغػث ْاهغة الخىام ،الىابٗت مً جضازل اإلاٗاوي وحكابه ألاٚغاى وألاٚغاى وألاؾاليب اإلاٗبرة ٖجها وًٖ مٗاهحها.
وٖىض م٨ضوهيل٧ :ل شخيء يض ٫ؤو يدخىر ٖلى مٗجى يم ً٨ؤن ُتي ّال
ٗض ظؼءا مً الدُاب.2
ؤما ؾاعه ميلؼ (٣ٞ )Sara Millsض ؤقاعث في ٦خابها ( " )Discourseالدُاب" بلى حٗضص الدُاباث بخٗضص الىهىم اإلا٩ىهت
لها ،زهىنا بطا ما ؤصع٦ىا ؤن الدُاب هى الخهىع اإلاجغص الٗام بيىما الىو هى اإلاخد ٤٣الٟٗلي له ،وحٗتر" ٝميلؼ" بهٗىبت
الٗشىع ٖلى مٗجى بؿيِ وواضح للدُابٞ .3إر وؿ ٤مً الجمل إ بض ؤن يترابِ ل٩ي يهى٘ زُابا.4
ويظ٦غ بىٟييؿذ ( " :)Benvenisteؤن ٧ل ٢ى ٫يٟترى مخ٩لما ومؿخمٗا ،وي٩ىن لضي اإلاخ٩لم م٣هض الخإزحر في آلازغ ٖلى
هدى ما" ،5وي٣غع ؤن "الدُاب ي٣ابل اللٛت ،والجملت ببضإ ٚحر مدضص لخىىٕ إ خض له ،وهي الحياة الىاٗ٢يت ل٨الم الىاؽ في
الخداوع".6
ٞالدُاب هى الهيٛت اإلاسخاعة لخىنيل ألا٩ٞاع بلى آلازغيً ،والهيٛت التي هخل٣ى بها ؤ٩ٞاعهمٞ ،يىبش ٤مً اإلاٟهىم
الًي ٤بلى الغخب ،ليضٖ ٫لى ما يهضع ًٖ اإلاغؾل مً ٦الم ؤو بقاعة ؤو ببضإ ٞجي.7
نية النص" ،رللة عامل الفكر ،ص.183 :
 - 1توفيق قريرة" ،التعامل بُت بنية اخلطاب وب
 - 2يُنظر :ديان مكدونيل" ،مقدمة يف نظريات اخلطاب" ،ترمجة :عز الدين إمساعيل ،ص.133 :
3
- Sara Mills, "Discourse", pp: 22 -26.
 - 4ميشيل فوكو" ،نظام اخلطاب" ،ص.30 :
 - 5ادلرجع نفسو ،ص.37 :
 - 6يُنظر :الزواوي بغوره" ،مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشال فوكو".
 - 7يُنظر :مسَت شريف استيتية" ،اللغة وسيكولوجية اخلطاب" ،ص.15 :
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و٢ض ّال
ٞؿغه "هىضؽ" و"هحرؾذ" ٖلى ؤهه ؤ٩ٞاع ُتويٗذ في هٓم مدضصة مً الخٗا٢ب ،مىخجت آلزاع مدضصة (َغح
الً٣ايا ،ه٣ضها ،خلها) وهي بمجزلت هديجت لظل ٪الىٓام.1
ووٗخ٣ض "ٖؼ الضيً بؾماٖيل" ؤن ما ّال
ٖغٞه "هىضؽ" و"هحرؾذ" بهما هى ٖباعة ًٖ ؾيا ١مً اإلاٗاوي وي٣خهغ ٖلى
الدُاب بظماإ ووكغخاهه بإهه ال٨الم وال٨خابت.
وؤما ميكيل ٞى٧ى الظر يٗخبره وكاَا بوؿاهيا بال ٜألاهميت وإ يؿخُي٘ الٟغص الاؾخٛىاء ٖىه٣ٞ ،ض ّال
ٖبر ٖىه ب٣ىله" :هى
مهُلح لؿاوي ،يخمحز ًٖ الىو وال٨الم وال٨خابت وٚحرها ،ووكمل ل٩ل بهخاط طهجي ،ؾىاء ٧ان هثرا ؤو قٗغا ،مىُى٢ا ؤو م٨خىبا
ٞغصيا ؤو ظماٖيا ،طاجيا ؤو ماؾؿيا .وللدُاب مىُ ٤صازلي واعجباَاث ماؾؿيتٞ ،هى ليـ هاججا بالًغوعة ًٖ طاث ٞغصيت
يٗبر ٖجها ؤو يدمل مٗىاها ؤو يميل بلحها ،بل ٢ض ي٩ىن زُاب ماؾؿت ؤو ٞترة ػمىيت ؤو ٞغٕ مٗغفي ما".2
والدُاب ؤيًا ٖمليت ٖ٣ليت مىٓمت مدؿ٣ت مىُ٣يا ،ؤو ٖمليت مغ٦بت مً ؾلؿت الٗملياث الٗ٣ليت الجؼثيت ؤو حٗبحر
ًٖ ال٨ٟغ بىؾاَت ؾلؿت مً ألالٟاّ والً٣ايا التي يغجبِ بًٗها ببٌٗ.3
ُتوو ُّن
ٗض "ميكيل ٞى٧ى" اإلا٨ٟغ الٟغوسخي ؤو ٫مً اوكإ هٓغيت في ون ٠اإلا٣ا ٫في ميضان مؿخ٣لٞ ،ةهخاط الدُاب هى
بضا - :٘ٞجد٣ي ٤الظاث والىٟـ و الخداوع و ا٦دكا ٝاإلاجهى.٫
ويترصص ل ٟٔالدُاب باإ٢تران بىن ٠آزغ٧ :الدُاب الضيجي ،الٟلؿٟي ،الؿياسخي ،الش٣افي ،الٗلمي ،الهىفي ،ألاصبي...
والى٣ضر.
-3دٌاب ًىضًٗ هابطماغ:
ْ ُت
ول َخ ً٨البضايت م٘ "يىع ًٚهابغماؽ  4"Habermasالٗالمت الٛاع ١في الحياة الٟلؿٟيت واللٛىيت ألاإلااهيت اإلاٗانغة – ٦ما
٢يل ٖىه – وعبما ألهه الهىث اإلامحز بٟٗاليت واإلاازغ بكضة ٖلى الحياة الش٣اٞيت ألاإلااهيت مىظ ؤ٦ثر مً زمؿحن ٖاما ٣ٞض ُتٖ ّالض
عاثضا للدُاب الى٣ضر – وهى اإلاهم لضيىا -زم في الدُاب الٟلؿٟي – 5ؾيخجاوػه . -
ّالل٣به وػيغ الداعظيت ألاإلااوي يىق٩ا ٞيكغ ول٣به بـ "ٞيلؿى ٝالجمهىعيت ألاإلااهيت الجضيضة" ٞهى طو هؼٖت ه٣ضيت وليضة
الُٟىلت والٓغو ٝالؿياؾيت آهظا ٥جإزحر ًٞي٘ ٖلى جيكئخه الاظخماٖيت ،صٗٞخه بلى ون ٠هٟؿه بإهه " :هخاط بٖاصة التربيت"
و٢ض حٗل٣ذ هٓغجه الى٣ضيت "بالضٞإ الٗ٣الوي ًٖ ٢يم واهجاػاث ٖهغ الخىىيغ وجدغيغ الظاث آلاصميت مً الٗهبيت ال٣ىميت
والخُغ ٝوالخٗهب".6

 - 1يُنظر :ديان مكدونيل" ،مقدمة يف نظريات اخلطاب" ،ترمجة :عز الدين إمساعيل ،ص.133 :
 - 2ميشيل فوكو" ،نظام اخلطاب" ،ص.09 :
 - 3ميشيل فوكو" ،نظام اخلطاب" ،ص.09 :
 - 4كارل أوتو آبل" ،التفكَت مع ىابرماز ضد ىابرماز" ،ترمجة وتقدمي :عمر مهيبل ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بَتوت ،لبنان ،ومنشورا االختالف ،اجلزائر،
وادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،وبَتوت ،لبنان ،ط ،2005 ،1ص:
 - 5لؤي ادلدىون" ،ىابرماس:أولية النقد يف الدفاع عن قيم التنوير" ،رللة احلافة.2007-04-14 ،
 - 6ادلرجع نفسو .
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وبما ؤهه اخض ؤُ٢اب "خغ٦ت ؤلانالح ألاإلااوي الى٣ضيت" [ٞ ]1973- 1950ةهه مً اإلاؿاهمحن في جإؾيـ ٖلم الاظخمإ
والٟلؿٟت وٖلم الىٟـ في الجامٗاث ألاإلااهيت مً ؤظل خغيت الظاث ألاإلااهيت .ولغبما ؤقض جإزحره ؤوظه مً زال ٫ؤَغوخخه
"الدُاب الى٣ضر الدالي مً الهيمىت" ،وبن ٧اهذ ٞلؿٟيت في مٗٓمها بإ ؤهه يم ً٨اؾخيباٍ مجها هىٕ الدُاب الهابغماسخي ٞهى
ٗٞل جىانلي خغ بالضعظت ألاولى ٢اثم ٖلى ؾلُت الٗ٣ل اإلاخدغعة بىاء ٖلى ٢ىله" :الٟٗل الخىانلي يمشل في الىي٘ اإلاشالي زُابا
هاجحا ختى في خالت اوٗضام ؤر مماعؾت إ حؿدىض بلى ؤر بظمإ".1
وؤٖخ٣ض ؤن ؤولى ؾماث زُاب"هابغماؽ" هي الضٖىة بلى الحىاع البىاء الخىا٣ٞي واإلاشمغ وبي٣ا ٝآلياث بهخاط ألا٩ٞاع
الىمُيت اإلاهيمىت واإلاؿدبضةٞ ،سُابه صيمى٢غاَي ولٛخه صيمى٢غاَيت ٦ي ٠وإ ؤؾاؽ الى٣ض ؤن جىظه بلي ٪ؤناب٘ ؤلاعجاب
َّ
والاتهام ٦ما جىظهها ؤهذ آلازغ .وهظا ما ؤقاع بليه في جهغيده" :إ يم ً٨الىنى ٫بلى اهٟخاح للظهىياث بإ ٖبر جدغيغ الٗال٢اث
والخٗاَي اإلاىيىعي م٘ ؤلاق٩الياث اإلا٣ل٣ت"ٞ .2ةطن الش٣ت مً قغوٍ الخىانل والىٓغ بلى الظاث في مغآتها اإلاىٗ٨ؿت مً
ألاولىياث الدُابيت الى٣ضيت البىاءة والًغوعيت.
ُتوح ّال
ٗض ٦ال مً هٓغيت الٟاٖليت الخىانليت وألازال ١والخىانل ٦خبا للخإؾيـ للىٓغيت الهابغماؾيت ،وهابغماؽ يخجىب
اؾخٗما ٫الٗ٣ل باٖخباعه ظىهغا مىيىٖيا ؤو طاجيا وبهما يىٓغ بليه بىنٟه مدمىإ وبالخالي ٞةن ما يكٛله هٓغيا ليـ الٗ٣ل في
طاجه ،بل ما هى ٖ٣لي ؤر ؤهه يسخاع الحضيض ًٖ الٗ٣لىت بض ٫الٗ٣ل ،وجخجؿض ٖىضه في ألاشدام والخٗبحراث الغمؼيت٦ ،إوي بها
مؿإلت بظغاثيت ؤو مؿُغة ( )Procédureما مٗىاه ؤن ألاشدام ال٣اصعيً ٖلى ال٨الم والٟٗل ،مً زال ٫حٗبحراتهم اإلاُى٢ت صازل
ؾيا ١جىانلي يؿخُيٗىن جبريغ وه٣ض الً٣ايا ؤو ؤٗٞا ٫ال٨الم اإلاخلٟٓت ؤو اإلالٟىْت ،وبالٗ٨ـ ٞةن ٧ل ً٢يت ؤو ٗٞل لل٨الم
يغ ٌٞج٣ضيم حججه وي٣اوم الى٣ض ٞةهه يُغص هٟؿه مما هى ٖ٣لي .3ومً ؤهم محزاث زُاب هابغماؽ ما يلي:
 يغ٦ؼ ٖلى اٖخباع بٖاصة البىاء ( )Reconstructionفي ٢غاءجه وجإويليه للترار الٟلؿٟي والؿياسخي والاظخماعي.
 هٓغيت الٟاٖليت الخىانليت ،هٓغيت مم٨ىت في ٧ل الؿيا٢اث واإلاجخمٗاث وبن اهخمذ بلى ما يُلٖ ٤ليه "اإلاجخمٗاث
الهىاٖيت الحضيشت" ،وإ يٗجي ؤبضا ؤن جد٣ي٣ها م٣غون با٦خما ٫جُبي٣ها صازل ٖالم مٗيل مٗ٣لً.
 جغ٦ؼ هٓغيت الٟٗل الخىانلي ٖلى اللٛت ،اإلاىُ ،٤الدُاب وجدمل في َياتها ٞلؿٟت اللٛت.
 مٟهىم الٗ٣الهيت الخىانليت ،يىُل ٤ويغظ٘ بلى الخجغبت اإلاغ٦ؼيت ل٣ىة الدُاب البرهاوي ال٣اصع ٖلى زل ٤اجٟا ١وبظمإ
بضون يٛىٍ.
واهُال٢ا مما ؾبٞ ٤ةن بق٩اليت الخىانل في مىٓىمت هابغماؽ الدُابيت ،جدبلىع مً زال ٫مٟاجيذ هٓغيت مخٗضصة حٗض
بمشابت اؾخ٨كا ٝللبييت ال٨ٟغيت ،وهي حٗاوي بعهاناث حك٩لها ألاولي .وهى ما يؿميه "الخ٩امل الجضلي" وهى حهض ٝمً وعاثه بلى
بْهاع ألاصواع اإلاخباصلت بحن "الىدً" و"آلازغ".4

 - 1ادلرجع نفسو.
 - 2عمر مهيبل" ،إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة" ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط.2005 ،1
 - 3كارل أوتو آبل" ،التفكَت مع ىابرماز ضد ىابرماز" ،ترمجة وتقدمي :عمر مهيبل.
 - 4عمر مهيبل" ،إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة" ،ص.376 :
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زُاب هابغماؽ الخىانلي هى ٖال٢ت خىاعيت خغة بحن ٞئاث اإلاجخم٘ اإلادضصة ( )...ججٗل الخ٣ضم الخ٣جي واإلاٗغٞت في
زضمت ؤلاوؿان .1وه٣ضه للٗ٣الهيت اإلاٗانغة يبرعه بإن الٗ٣ل ليـ ظىهغا مىيىٖيا ؤو طاجيا ،ول٨ىه ٞاٖليت ٢اثمت بظاتها ،وهظا
ما ؤُٖى مٟهىم الخىانل ٖىضه ٧ل ؤهميخه اإلاٗغٞيت واإلاىهجيت.
-4دٌاب ضوالن باضر:
وإ يمّ ً٨ال
بإر خا ٫مً ألاخىا ٫ججاوػ الح٣ي٣ت التي مٟاصها ؤن الىا٢ض الٟغوسخي ( 2)R. Barthesيإحي في َليٗت الخ٨ٟي٨يحن
وبن ٖغٞذ آعائه ج٣لبا واضحا ٖلى يٟا ٝمىاهع ٖضة ،وؤًٞل ما يمشل مغخلخه الخ٨ٟي٨يت م٣اله ًٖ "مىث اإلاالٖ "٠ام
 ،1953وهدى  ٪ٞؤٚال ٫ال٩لمت لخىُل ٤خغة ختى جهل بلى صعظت
 ،1968و٢ض جىظه في ٦خابه "ال٨خابت في الضعظت الهٟغ" ؾىت
( 1970وهى ٖباعة ًٖ صعاؾت لغوايت ٢هحرة ٚحر مكهىعة و٢ض ٢ؿمها بلى 561وخضة
الالمٗجى ،وجىاو ٫في ٦خابه ( )s/zالهاصع ٖام
٢غاثيت) ويمجها ٦خابه الظر بل 200ٜنٟدت وهي ،٠و٧ان هظا ال٨خاب هى الٗمل الظر اقتهغ به زاعط ٞغوؿا ،3وجدضر في ٦خابه
 ًٖ ،1973الىو باٖخباعه ج٨ٟي٩ا لؤلؾماء وٞيه ٞغ ١بحن "اإلاخٗت واللظة".4
"لظ ة الىو"،
٦ما اهخم ظضا بجماليت ال٣غاءة وما جشحره مً عٚبت واقتهاءٞ ،الىو صا ٘ٞلالٞخىان والخلظط والاهجظاب لسحغه ،وه٣ض
باعر هى زُاب مىاػ للىوَ ،
ؤماث اإلاالَ ٠
وؤخيا ال٣اعت ٞال وظىص لحضوص الضإإث الىهيت وإ لحضوص ال٣غاءاث والخإويالث في
ٍر
5
ؤ ٤ٞال٣غاءة الباعزيت التي جىلض ٖال٢ت جهىٞيت "بيغوؾيت" .
أ-

ؿ٦ل ًىضح آلُت الاجلا ٨والخىاكل والخحلُل للخٌاب:

- Voir: Jürgen HABERMAS, La modernité projet inachevé, Critique, N°413, pp 980 – 985.
 - 2بشَت تاوريريت" ،رواج التفكيكية يف التجربة النقدية املعاصرة" ،عرض ونقد.
 - 3يُنظر :جون سًتوك" ،البنيوية وما بعدىا :من ليفي شًتاوس إىل ديريدا" ،ترمجة :زلمد عصفور ،اجمللس الوطٍت األعلى للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
ط ،1996 ،1ص.103 :
 - 4ادلرجع نفسو ،ص.100 :
 - 5زلمد خرماش" ،فعل القراءة وإشكالية التلقي" ،رللة عالمات ،العدد . 1998 ،10
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ب -مٜهىم الى٠س ٓىس ضوالن باضر:1
 1963في " "Times litterary supplementبٗىىان "ما الى٣ض؟" وهى
زهو "باعر" لخدضيض مٟهىمه للى٣ض م٣اإ وكغ ٖام
 ،1964بلى ظاهب ٦خابه "ه٣ض وخ٣ي٣ت Critique
اإلا٣ا ٫الظر ؤٖاص وكغه يمً ٦خابه "م٣اإث ه٣ضيت  "Essais critiqueالهاصع ؾىت

 .1964و٢ض خضص الى٣ض ب٤وله " :الى٣ض هى خُاب خى ٫زُاب ،لٛت زاهيت ؤو لٛت وانٟت ()Métalangage
 "et véritéالهاصع ؾىت
٦ما يٗغٞها اإلاىاَ٣ت يدىاو ٫اللٛت ألاولى ؤو "اللٛت -اإلاىيىٕ .2"Langage objetوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن باعر ،وهى يٗيض الخ٨ٟحر في
الى٣ض٢ ،ام بمغاظٗت للى٣ض ال٣ضيم ومٟهىم الى٣ض هٟؿه و٦ظا ٢ىاٖض ٦خابخه٦ ،ما خهغ ال٣ىاٖض التي جدضص ٖمل الىا٢ض
والباعػة في اإلاسُِ آلاحي في زالر ه٣اٍ :اإلاىيىٖيت و الظو ١و الىيىح .

ويغي باعر ؤن اإلاىيىٖيت والظو ١والىيىح ،هي ؤ٢اهيم زالزت م٣ضؾت يخٗل ٤بإهضاٞها الىا٢ض ال٨الؾي٩ي ،ويدىاوٖ ٫لى
ؤؾاؾها الٗمل ألاصبي٦ ،ما يٗض الى٣ض ٖمليت نٗبت ،ج٣ىم في ظىهغها ٖلى خل الكٟغة اإلاىظىصة صازل الىو.
ط -أهىاْ الخٌاباث ٓىس باضر:
اللظة والاقتهاء.
هؿهؿت اللٛت.
زُاب الٗك.٤

 - 1يُنظر :حليمة الشيخ" ،مفهوم النقد األديب عند روالن بارث" ،ادلوقف األديب.

 - ىناك من يًتمجها لغة اللغة.

- Roland Barthes, Essais Critiques, coll, "tel quel", Seuil, Paris, 1964, p: 225.
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 دٌاب الٔـ:١
عوإن باعر واخض مً الظيً يىٟىن الؿلُت ،ويضٖىن بلى ال٣ليل مً اإلاٗغٞت والح٨مت وبلى ال٨شحر مً الى٨هت .1وللى٨هت
ٖال٢ت مترابُت باللظة والاقتهاء والترٚيبٞ ،ما يٗغٖ ٝلميا هى ؤن الجؿض البكغر خحن يؿخدم باإلااء لىخضه يُٗي الجؿم
عاثدت َبيٗيت له وهي ما حٗغ ٝبالى٨هت وؤْىه ي٣هض ها هىا ه٨هت اللٛت.
بهه مً صٖاثم وع٧اثؼ ألاصب في ٞغوؿا هاهي ًٖ ٪الى٣ض و٢ض ؤزغاهما َّؤيما إلزغاء وؾاهم بٗم٦ ٤بحر ولٗل مً ابغػ ؤٖماله
ُت
الى٣ضيت التي جغظمذ ٦شحرا وؤزحر خىلها ظض ٫ؤ٦بر ما يلي:
 قظعاث مً زُاب الٗاق.٤
.)1973
 اثخال ٝالازخال( ٝ
.)1973
 لظة الىو (
 ؽ /ػ :ال٨خابت في صعظت الهٟغ ؤو  s/zخ٩ايت نٛحرة لبلؼا ٥ومٗىاها ؾاعاػيً.
 ؾاصٞ ،ىعوي ،إيىإ ،ظم٘ باعر بحن الكيُان ؾاص والُىبار الٗٓيم ٞىعوي ،و٢ضيـ الجؼويذ إيىإٖ ،لى هٟـ
اإلاىىا ٫الؿاب.٤
و٢ض ٢ؿمذ خياة باعر الى٣ضيت بلى زالزت مغاخل ،ؤهجبذ الىاخضة مجها ٦ما مً ٦خب الى٣ض ولٗل ؤزهبها اإلاغخلت الشالشت
والتي َغخذ مٟهىم اللظة ٦بضيل ابيؿديمىلىجي 2وخىلذ ال٨خابت مً صعظت الهٟغ بلى صعظت اإلاىث.
وزُاب الٗك ٤هى ٦الم ٖلى الحب ،في الى٢ذ هٟؿه وٖلى مىيىٕ الغٚبت ؤو الترٚيب ؤر ٖلى اإلادبىب واإلاٗكى ١وإ
ٌل
مهضع للحب ومبضؤ مً
ؤْىه هىا ؾىي اللٛت ٞهي مهضع ؤلالهام وهي اإلاجؿضة له .وماصامذ مل٨ت بوؿاهيت ٞهي ٧اإلوؿان
خب ؤلاوؿان لىٟؿه ،يخىؾُه َّ
مباصثه وما مأ ٫الٗك ٤بلى ُّن
خب ٚحره.3
وبن ٧ان الىٓغ في ججغبت الحب والٗك ٤هى جإمل ؤلاوؿان في وظىصه وخالت ٢هىي مً خاإث الكغٍ البكغر ،وق٩ل
مً ؤق٩ا ٫مماعؾت ؤلاوؿان لظاجه وب٣اثه ٞةن الخٗم ٤والخى٣يب في خُاب الٗك ٤هى جإمل في اللٛت وجإو ٫للىظىص وٖ٣له
ّال
وبالخالي ٌل
الح٣ب.4
زلىص
وصم ٧ان يجغر مهما ٖضث الؿىىاث وجىالذ ِ
و٢لب ٧ان ييبٌ ٍر
مبضٕ ٍر
لضماٍ ٙر
ٍر
والح٣ي٣ت ؤن هظه الحالت ؤلاوؿاهيت (الٗك٢ )٤ض ججلذ في ؤصبىا الٗغبي و٨ٞغها ؤلاؾالميُ ،ت
وٖ ِّالبر ٖجها بةهخاظاث وزُاباث
ُت
ٞغصث للحب ومٗاهيه ،وجىاولذ بالبدض ؤهله وؤزباعهم وؤخىالهم وهىاصعهم وؤصبهم وؤقٗاعهم،
٨ٞغيت ؤٞغػث مالٟاث ٦شحرة ؤ ِ

1
قليل من ادلعرفة ،قليل من احلكمة ،وأكثر ما يكون من النكهة ].
 يُنظر :روالن بارث ،الكوليج دي فرانس [ ،1978 ،ال سلطةٌ ، - 2يُرجع إىل :زلمد خَت البقاعي" ،تلقي روالن بارث يف اخلطاب العريب والنقدي واللساين والًتمجي :كتاب لذة النص منوذجا" ،رللة عامل الفكر ،اجمللس األعلى
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،اجمللد  ،27العدد  ،1يوليو-سبتمرب  ،1998ص.40 :
 - 3علي حرب" ،احلب والفناء :تأمالت يف ادلرأة والعشق والوجود" ،دار ادلناىل للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1990 ،1ص ص.8- 7 :
 - 4نفسو ،ص ص.8-7 :
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ّال
وبن ٧ان ؤٚلبه خبا مخهىٗا مٟخٗال لم ي ً٨الهض ٝمىه ؾىي بعياء الحاظت ألاصبيت ؤو الكٗغيت اإلاٗغوٞت ،لظا ٣ٞض زل٠
ظؼءا ٦بحرا مً ؤصبىا وقٗغها الٗغبي.1
وإ بإؽ مً ط٦غ بٌٗ اإلاالٟاث  ِ٣ٞللخإ٦يض ٖلى ؤن الدُاب الٗغبي ٢ض ٧ان َّ
ؾبا٢ا لبٌٗ الٓىاهغ التي ييؿبها
بٌٗ اإلاؿدكغ٢حن للٛغب ويىٟىجها ٖىه ،ؤر الدُاب الٗغبي ،وؤهمها ما يليَ" :ى ١الحمامت" إبً خؼم ألاهضلسخي (ث 454هـ)،
و"بخياء ٖلىم الضيً" للٛؼالي ؤبي خامض (ث 505هـ) ،و"عويت اإلادبحن" إبً ال٣يم (ث 751هـ) و"الحيىان" 2للجاخٔ (ث 255هـ).
والٟاعابي (ث 339هـ) وابً ؾيىا (ث 428هـ) في هٓغيتهما في "الؿٗاصة والاجها "،"٫ابً َٟيل" (ث 571هـ) في مؿعى بُله "حي بً
 1089هـ)
يٓ٣ان" وؤبي َالب اإلا٩ي (ث 380هـ) وؤبي ٢اؾم ال٣كحرر (ث 465هـ) وابً ٖغبي( 3ث 638هـ) ،وابً الٟاعى (ث
و"الؼهغة" لئلمام ألانٟهاوي ؤبى ؾليمان مدمض بً صاوص الٓاهغر (ث 295هـ) و"الٓغ ٝوالٓغٞاء"" ألبي الُيب مدمض بً
بسحا ١يديا الىقاء "مً ؤصباء ال٣غن الشالض الهجغر ،زم "اٖخال ٫ال٣لىب" ألبي ب٨غ مدمض بً ظٟٗغ الؿامغر الدغاثُي (ث
 327هـ) و"ياؾمحن الٗكا "١ألخمض الٛؼالي (ث 520هـ) ق٣ي ٤حجت ؤلاؾالم .و"مهاعٕ الٗكا "١الظر ويٗه" ؤبى ب٨غ البٛضاصر
الؿغاط" ( ث 509هـ) في ازىحن وٖكغيً ظؼءا ،والظر يٗخبره ألاصيب وماعر ألاصب والحب مٗا "مهُٟى ناص ١الغاٞعي" في
٦خابه "ؤوعا ١الىعص" ؤهه ؤنل ل٩ل ما وي٘ بٗضه مً ٦خب في مىيىٕ الحب مشل "مىاػ ٫ألاخباب" لكهاب الضيً ؤبي الشىاء
مدمىص بً ٞهض الحلبي (ث 725هـ) ،و"صيىان الهبابت" إبً حجغ ؤبي حجلت اإلاٛغبي الحىبلي (ث 776هـ) و"ؤؾىا ١الٗكا"١
 1008هـ)
إلبغاهيم بً ٖمغ الب٣اعي (ث 885هـ) و٦خاب "جؼيحن ألاؾىا ١بخٟهيل ؤقىا ١الٗكا "١لضاوص ألاهُا٧ي اإلاخُبب (ث
و"عويت الٗاق ٤وهؼهت الىام "٤ألخمض بً ؾليمان ال٨ؿاجي الكاٞعي (ث 635هـ) و"الىاضح اإلابحن في ط٦غ ما اؾدكهض مً
اإلادبحن" للحاٖ ٔٞالء الضيً ؤبي ٖبض هللا مٛلُاور (ث 762هـ) و"طم الهىي" ألبي الٟغط ٖبض الغخمً بً الجىػر زم "ُٖ٠
ألال ٠اإلاإلىٖ ٝلى الالم اإلاُٗى "ٝألبي الحؿً ٖلي بً مدمض بً زٟي( ٠ث 371هـ) و" ُتظمدت الجها ًٖ إلادت الـمها" لٟسغ
الضيً ؤبي ٖبض هللا مدمض بً ببغاهيم بً َاهغ الدبرر الٟحروػ آباصر (ث 642هـ) و"مكاع ١ؤهىاع ال٣لىب ومٟاجيذ ؤؾغاع
الٛيىب" ألبي ػيض مدمض ألاههاعر ال٣حرواوي اإلاٗغو ٝبابً الضبا( ٙث 696هـ) و٦خاب "٢اٖضة في اإلادبت" لكيش ؤلاؾالم ؤلامام
 1089مـ)اإلال٣ب ب"ؾلُان الٗاق٣حن" و"عويت الخٗغي٠
ج٣ي الضيً ؤخمض بً جيميت (ث 728هـ) وقٗغ ٖمغ بً الٟاعى (ث
بالحب الكغي ٠للؿان الضيً بً الدُيب" (ث 776هـ) وٚحرها.
ُت ّال
٧اهذ جل٨م لٌٗ اإلاالٟاث ٖىض ال٣ضماء ،ؤما ٖىض اإلادضزحن ّال
ٞدضر وإ خغطٞ ،الجؼاثغ 4وخضها ؤ ِلٞ ٠حها ال٨شحر هاهي٪
ًٖ ب٣يت الضو ٫الٗغبيت ألازغيٞ ،جبران زليل ظبران واإلاىٟلىَي ومهُٟى ناص ١الغاٞعي زحر مشا ٫وهم ٞالؾٟت الحب بال

 - 1عبد احلميد خطاب" ،إشكايلة احلب يف احلياة الفكرية والروحية يف اإلسالم" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2004 ،ص ص 24 :و.32
 - 2عاًف فيو سلتلف الظواىر السلوكية الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية للحيوان ،ومنها ظاىرة احلب عند الفقريات ،باعتبارىا ظاىرة تفصح عن غريزة التناسل
الزاوج لديها ،بتصرف عن ادلصدر نفسو ،ص ،146 :ولديو أيضا يف رلال اجلب" ،رسالة القيان ورسالة العشق والنساء" ولعلهما أول تأليف وصل يف
وفطرة ت
ادلوضوع.
" - 3ترمجان األشواق".
 - 4يُنظر :زلمد عبد القادر قلعي" ،احلب أخالق فن ..وحياة" ،من تقدمي :إبراىيم الفقي ،دار اخللدونية.2006 ،
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مىاػٕ ،وؤما الٗمل الظر ي٣ترب مً ٦خاب باعر "زُاب الٗاق "٤في اٖخ٣اصر هى "ٞخىت ال٩لماث" لٗبض الؿالم اإلاؿضر مً
جىوـ ألن ٦الهما هاثم باللٛت وٞحها ،في خحن جبلىعث ظمي٘ اإلاهاصع الؿاب٣ت خى ٫الخهى.1ٝ
ولٗل مً ابغػ الدُاباث الٗك٣يت في الىًَ الٗغبي هى ما عصصجه الصح ٠ومجها ظغيض الدبر الىَىيت اليىميت ليىم
 2000ؤزباعا وؤخاصيشا ًٖ ؤخض ؤٖالم ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي الباعػيً اإلاٗانغيً ،بمىاؾبت وٞاة ػوظه التي ججؿض
الشالزاء/9/5
ٞحها ب٣ىة مىي٘ خبه ،وهى الكيش الجليل الض٦خىع "مدمض ؾٗيض عمًان البىَي" 2ألاؾخاط بجامٗت صمك ،٤والظر زل٠
مجمىٖت ٢يمت وهامت مً اإلاالٟاث والضعاؾاث في مسخل ٠ظىاهب ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،وهى ًٞال ًٖ طل٣ٞ ،٪يه مجتهض مد٤٣
وؤصيب مخمحز باعٕ ،ي٨خب بغ٢ت وعقا٢ت وؤها٢ت.3
ُت
ؤظهل
جظ٦غ هظه الصحيٟت ؤههٖ ،ىضما ُتؾئل –وهى الكيش الجليل الى٢ىع ًٖ -مٗغٞخه َٗم الحب ؤظاب جل٣اثيا٦" :ي٠
َ َ
ُت
ُت
ًا
اقخ َٗل ؤ َو ُتاع ُته بحن يلىعي مىظ ٧اهذ هظه
مٗجى الحب ،و٢ض َعَبا ػهغة في ٢لبي مىظ وٗىمت ؤْاٞغر ،و٦ي ٠ؤه٨غ َٗمه ،و٢ض
الًلىٕ ليىت ًٚت إ جدخمل ْ
وه َج ُته؟".
ومما ظاء في عزاء ػوظه ؤمحرة " :ؤمحرة...لم يب ٤لي مً وٗيم ُتصهيار بٗض ٥بإ الظ٦غياث التي حكضوي هدى ٥والب٣ايا التي

جيخمي بلي ،٪الىاؽ يٟغون مً ط٦غياث مهاثبهم وؤخؼاجهم بلى ؤؾباب اإلاغح واليؿيان ،ؤما ؤها ٞال َيب لي بإ ؤن ّال
ؤٞغ مً ؤؾباب
مٗ...٪ماطا
ٖى ،٪وإ يُغبجي بإ اؾترظإ ؤيامي الدىالي ِ
اإلاغح واليؿيان بلى ط٦غياث مهابي وؤخؼاوي؛ إ ياوؿجي بإ الحضيض ِ
َ
ُت
اٞخ٣ض عيداهت ٢لبه ؾىي ؤن يكم مً بٗضها ٖبحر التربت التي هبدذ ٞحها ،ووؿخيك ٤الهىاء الظر ٧ان يُى ٝمً
يٟٗل مً
ُت ْ
ُت
ؤخببذ ٞي ٪مجغص ّال
وق٩ل ظميل،ول٣ض مىد ٪هللا مجهما الصخيء ال٨شحر ،وما ِ ٞخي ُتذ مى ٪بمجغص ؤهىزت مما
٢ض مٗخض٫
خىلها ...ما
ٍر
ٍر
ّال
ُت
حهٟى بليه الغظا ،٫ول ً٨الظر ٖل٣جي بٞ ٪ى ١طل٧ ٪له ،بهما هى نٟاء عوخُ ،٪ت
وؾ ُتم ّالى بخؿاؾ ،٪وبقغا٢ت ٢لب.4"...٪
حٗم ُت
ُت
ؤَلذ الحضيض ًٖ زُاب الٗك ٤الٗغبي وعبما ّال
حٗضيذ ال٣ضع اإلاُلىب ول٨جي ّال
ضث هظا ٞمً الٗيب ؤن
وؤٖخ٣ض ؤوي
ُت
ُت
ؤمغ والجضيض الظر إ ُتمىاٞـ له والٗمل ال٩امل
هبهغ بما يإحي به آلازغون وهخٗامل مٗه بٗيىن الضهكت وؤلاعجاب و٦إهه ؤبضٕ ٍر
ًا
الٗب٣غيت وفي زًم طهىلىا وفي ٚماع صهكدىا ُتج ّالهمل ؤنال ٚىيا ُت
وهضوؽ جغازا ٖمي٣ا ٞىٓلم هظا ووؿاهم في بزغاء آلازغ وقهغجه

ٞخٛيب اإلا٣اعهت الكٟاٞت ُتويىلض الى٣ض الٗىهغر.
 دٌاب اللصة و الاؿت اء:

بن مىا ٘٢الٟهم "الباعزيت" ،وجدذ ؾُذ ايُغاب الخإويل الخىاْغر ،بحن "الغٚبت والٗك ،5"٤ج٣ىم بخدُيم الضإلت
اإلادايشت للٛت زُاب الىو و٦ظا الىسغ في ظى ٝالٗالمت زم ملاها ب٨شاٞت الحًىع ،وبالغٚبت والٗك ٤يخم ملء الكغور التي
 - 1احلب اإلذلي والنشوة اإلالىية ،يُنظر" :هتذيب األخالق" البن مسكويو (ت  421ىـ) ،يف ىذا العصر ،يُنظر :األمَت عبد القادر متصوفا.
 - 2ورد يف كتاب الضوء ادلشرق على سلم ادلنطق لألخضري للشيخ العالمة زلمد بن زلفوظ بن ادلختار قال الشنقيطي يف الصفحة  14بأن زلمد رمضان
وعرف بو أميا تعريف.
البوطي قد ترجم لبديع الزمان وفصل حياتو ّ
 - 3يذكر عبد احلميد خطاب يف "إشكالية احلب يف احلياة الفكرية والروحية يف اإلسالم" يف الصفحة  28بأنو تشرف دبحمد سعيد رمضان البوطي عضوا يف
جلنة ادلناقشة اجلامعية دلوضوع حبثو للماجستَت يف الفلسفة اإلسالمية.
 - 4عبد احلميد خطاب" ،إشكالية احلب يف احلياة الفكرية والروحية يف اإلسالم" ،ص ص.30-29-28 :
 - 5يُنظر :عمارة ناصر" ،اللغة والتأويل :مقاربات يف اذلرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسالمي" ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،دار الفااريب ،منشورات
االختالف ،ط 1428 ،1ىـ ،2007 ،ص ص.120-116 :
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يسلٟها ال٨ٟغ البييىر اإلاخ ُ٘٣ؤزىاء جمٟهله بحن ٞهمه للبجى اللٟٓيت والٗباعيت واؾخٗابه للمٗاوي والضإإث ومىه بلى ٖالم
الدياٖ ،٫الم بم٩اوي بال صليل.
ويإزظ الخمشل في"الخإويليت الٗك٣يت" ق٨ال جىاْغيا ،بط جخدى ٫م٩ىهاث اللٛت لحٓت الخإمل بلى خيض جبضؤ الغٚبت
اإلاىٟلخت مً خضوص ال٣ىاٖض الدُابيت ،بل بن اللٛىر هى مً ييخج الدُاب ؤزىاء نمذ ال٣غاءةٞ ،خدىاْغ الٗىامل خيجها
مستر٢ت الؿم ٪الحانل مً الىؾاثِ اإلاخظايخت قيئيا في ال٨خابت ؤو الهىعة ،وٖبر الؿمإ يخم ج٨ٟي ٪ال٨خابت بلى الكٟاهت
وفي الكٟاهت يخم ػعٕ "الغٚبت والٗك "٤في بييت الدُاب لخديله بلى ٖاإلاها خيض يسخٟي الؼمان واللٛت.
وٖمل "اللظة" ٗ٦مل الخىاْغ في "الخإويل الٗك٣ي" يدهل بُغي٣ت مخىاهيت في الخظايذ خيض يٗمل اللٛىر ٖلى بٚغا١
اللٛت في الالػمان الظر يسخل" ٤اإلاسيا ٫الغٚاثبي" والحًىع اإلاخ٩از ٠للظواث ،و٦ظا في الجهت الخىاْغيت ألازغي يٗمل ٖلى
بٚغا ١الؼمان في الاللٛت التي جسخل٣ها وخضة زياليت "لغٚبت" جٟترى وظىصها ٢بل الدُاب لٗٓم "اإلادبت" اإلاىتهيت في لحٓت
ال٨خابت خيض جهب ٜلحٓاث الخاعيش ٧لها بهٟت ٦خابيت صون مجاوػة هظه اإلادبت خضوص ال٨خابت.
وفي ال٨خابت "مبضؤ الظو ١ؤو مبضؤ الضليل" بطا لم ي ً٨مدخاظا م٘ ال٨خابت بزباجا ومىه ٧ان ايُغابه ٞهما ل٨خابخه
واؾخٗاصة هظه الحا ٫إ ي٩ىن بإ بالظو.١
ٞد٣ل اللٛت مجا ٫مٛل ٤ؤلاقاعياث ،وٞخده إ يخم بإ ٖبر جدغيغ الىهىم مً اهتهاءاث اللٛت الٗباعيت" ،والخإويل
مدى ألقياء الٗالماث التي يٟغػها الدُاب وخغ٦ت بقاعاجه.
الٗك٣ي" هى ٢غاءة ٍر
يٗمل "عوإن باعر" ٖلى الخدغع مً زباث ال٨خابت وهىاة ج٣غيغ اإلاٗجى صازل الىو ،مً زال ٫جدىيل خ٣ل اؾخ٣باله مً
ٞهم مىظه بلى ٦ك ٠يىٟلذ مً جغ٦يبت الٗباعة خيض يخم الاؾخ٣با ٫الجهاجي "بال٨خابت" بما هي "صعظت الهٟغ" واهسغاٍ في
"ججغبت اإلاىث اإلاالٟي".
بن ما يمحز "ال٨ٟغ الباعسي" في جاعيش ال٣غاءة الٛغبيت للدُاب هى ٧ىهه صاثم البضايت باؾدشاعجه إلاغاظ٘ ظضيضة جماما مً
خيض مٗاوي خياصيت إ حؿمذ بىٟىط اللٛت وإ وبخدغيٌ الٟٗل اللٛىر ،ولئن ٧ان الىو ؾاب٣ا ٖلى الٟهم في اإلاىايٗت
الؼمىيتٞ ،ةن الىعي باإلم٩ان يٟخذ اللٛت ٖلى ٖالم جًُغب ٞيه اإلاغاظ٘ ألاؾاؾيت لضإإث ال٩لماث وإ جخم ً٨الٗالماث مً
الخضليل ٖلى ق٩ل ٦خابتها وهى ما يؿمذ للظهً بةوكاء قغور صازل نىعة اللٛت اإلاىظهت ب٣هىص اإلاٗجى الًغوعر للىو،
وٖبرها يخم بوكاء اللٛت الجضيضة والخألٟي لٛت بخاليت وفي ؤلاخالت جىضعط خ٣ي٣ت لحالت ؤلام٩ان.
ل٩ي يىٟلذ "باعر" مً خضوص ال٩لماث وألاقياء يٟخذ هامكا ٖلى هو اللٛت ليٗمل ٖلى جدغي ٪ظمي٘ ؤلاقاعاث هدى
الهىع وفي ٖالث ٤لهىع يبجي لٛخه الجضيضة خيض الاؾخ٣با ٫هى م٣اعبت وم٣ابلت نىع ال٩لماث ؤلاوؿاهيت بهىع "الظاث
اإلادبىبت" ومىه يم ً٨الخدضر ًٖ اهتهاءاث الىو ٖىض خضوص الهىعة ليىُلٗٞ ٤ل جسييلي طاحي يم٨ىه جىْي ٠مٟاهيم
الخٗغيت والاهُال ١في الخإويل.
ٞاإلاجا ٫اللٛىر هى اإلاجا ٫اإلااهل لخ٣غيغ بم٩اهاث "الٗك ،"٤وخضوص ٖالم الهض ١وال٨ظبٖ ،الم ما ٢بل اإلاىُ٤
والخاعيش .بن "ال٨خابت" لضي "الٟهم الباعسي" ّال
ججل لهىع الح٣ي٣ت اإلاُل٣ت ،والح٣ي٣ت طاثبت في الىو ومىههغة ٞيه ،لظا ٞالخإويل
ٍر
لضي باعر "للدُاب" هى بهخاط لىىٖحن مً الىهىم:
هو الخجغبت الظو٢يت ًٖ َغي ٤اإلاالخٓت.
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هو ال٨خابت ؤلاقاعيت لخىزي ٤صإإث الكى.١
وجىَحن "اإلادبت" هى آزغ مغخلت في ٖمليت الخإويل ،زم "الٟىاء" ،جليه الٗىصة بلى الىو مً خيض هى التزام باإلاضلى٫
اللٛىر للح٣ي٣ت واهخٓاع صاثم في قى ١ال٨خابت في "صعظت اإلاىث".1

اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبيت:
 "جغظمان ألاقىا."١ الحب ؤلالهي واليكىة ؤلاإهيتُ ،تيىٓغ " :تهظيب ألازال "١إبً مؿ٩ىيه (ث 421هـ) ،في هظا الٗهغُ ،تيىٓغ :ألامحر ٖبض ال٣اصعمخهىٞا.
 الؼواور بٛىعه" ،مٟهىم الدُاب في ٞلؿٟت ميكاٞ ٫ى٧ى". الؼواور بٛىعه" ،مٟهىم الدُاب في ٞلؿٟت ميكاٞ ٫ى٧ى". اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.100: بكحر جاوعيغيذ" ،عواط الخ٨ٟي٨يت في الخجغبت الى٣ضيت اإلاٗانغة"ٖ ،غى وه٣ض. جىٞي٢ ٤غيغة" ،الخٗامل بحن بييت الدُاب وبييت الىو" ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،م.183: جىٞي٢ ٤غيغة" ،الخٗامل بحن بييت الدُاب وبييت الىو" ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،م.183: خليمت الكيش" ،مٟهىم الى٣ض ألاصبي ٖىض عوإن باعر" ،اإلاى ٠٢ألاصبي. خميض لحمضاوي" ،ال٣غاءة وجىليض الضإلت". زليل خماف" ،اللٛت والحًاعة" ،م.38: صر ؾىؾىع. - 1عمارة ناصر" ،اللغة والتأويل :مقاربات يف اذلرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسالمي" ،ص ص.120-117 :
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 صيان م٨ضوهيل" ،م٣ضمت في هٓغياث الدُاب" ،جغظمتٖ :ؼ الضيً بؾماٖيل ،م.133: صيان م٨ضوهيل" ،م٣ضمت في هٓغياث الدُاب" ،جغظمتٖ :ؼ الضيً بؾماٖيل ،م.133: ؾمحر قغي ٠اؾخيخيت" ،اللٛت وؾي٩ىلىظيت الدُاب" ،م.15: نالح ًٞل" ،بالٚت الدُاب وٖلم الىو" ،ن.21٪ ٖالع ٞيه مسخل ٠الٓىاهغ الؿلى٦يت الٟؿيىلىظيت والىٟؿيت والاظخماٖيت للحيىان ،ومجها ْاهغة الحب ٖىض ال٣ٟغياث،باٖخباعها ْاهغة جٟصح ًٖ ٚغيؼة الخىاؾل وُٞغة التزاوط لضحها ،بخهغ ًٖ ٝاإلاهضع هٟؿه ،م ،146:ولضيه ؤيًا في مجا٫
الجب" ،عؾالت ال٣يان وعؾالت الٗك ٤واليؿاء" ولٗلهما ؤو ٫جإلي ٠ونل في اإلاىيىٕ.
،2004
 ٖبض الحميض زُاب" ،بق٩اليت الحب في الحياة ال٨ٟغيت والغوخيت في ؤلاؾالم" ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ،م م 24:و.32
 ٖبض الحميض زُاب" ،بق٩اليت الحب في الحياة ال٨ٟغيت والغوخيت في ؤلاؾالم" ،م م.30-29-28: ٖبض الهاصر الكهغر" ،اؾتراجيجياث الدُاب" ،م.35: ،1990م م7:
 ٖلي خغب" ،الحب والٟىاء :جإمالث في اإلاغؤة والٗك ٤والىظىص" ،صاع اإلاىاهل للُباٖت واليكغ والخىػو٘،1ٍ ، ٖ -ماعة هانغ" ،اللٛت والخإويل :م٣اعباث في الهغميىىَي٣ا الٛغبيت والخإويل الٗغبي ؤلاؾالمي" ،الضاع الٗغبيت للٗلىم هاقغون،.120
 ،2007م م-116:
 1428هـ،
صاع الٟااعبي ،ميكىعاث الازخال،1ٍ ،ٝ
.120
 ٖماعة هانغ" ،اللٛت والخإويل :م٣اعباث في الهغميىىَي٣ا الٛغبيت والخإويل الٗغبي ؤلاؾالمي" ،م م-117: ٖمغ مهيبل" ،بق٩اليت الخىانل في الٟلؿٟت الٛغبيت اإلاٗانغة" ،م.376:.2005
 ٖمغ مهيبل" ،بق٩اليت الخىانل في الٟلؿٟت الٛغبيت اإلاٗانغة" ،ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ،1ٍ ، ،2007م:
 ٖيسخى ٖىصة بغهىمت" ،جمشالث اللٛت في الدُاب الؿياسخي" ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،الٗضص ،1اإلاجلض 36يىليى -ؾبخمبر.118
 ٧اع ٫ؤوجى آبل" ،الخ٨ٟحر م٘ هابغماػ يض هابغماػ" ،جغظمت وج٣ضيمٖ :مغ مهيبل ،الضاع الٗغبيت للٗلىم هاقغون ،بحروث، ،2005م:
لبىان ،وميكىعا الازخال ،ٝالجؼاثغ ،واإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البيًاء ،اإلاٛغب ،وبحروث ،لبىان،1ٍ ،
 ٧اع ٫ؤوجى آبل" ،الخ٨ٟحر م٘ هابغماػ يض هابغماػ" ،جغظمت وج٣ضيمٖ :مغ مهيبل..2007
 لار اإلاضهىن" ،هابغماؽ:ؤوليت الى٣ض في الضٞإ ًٖ ٢يم الخىىيغ" ،مجلت الحاٞت-04-14، لؿان الٗغب ،واإلاتجم الىؾيِ ،زُب.. 1998
 مدمض زغمافٗٞ" ،ل ال٣غاءة وبق٩اليت الخل٣ي" ،مجلت ٖالماث ،الٗضص،10 ميكيل ٞى٧ى" ،هٓام الدُاب" ،م.09: -ميكيل ٞى٧ى" ،هٓام الدُاب" ،م.09:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

147

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

 ميكيل ٞى٧ى" ،هٓام الدُاب" ،م.10: ميكيل ٞى٧ى" ،هٓام الدُاب" ،م.30: ميكيل ٞى٧ى" ،هٓام الدُاب" ،م.37: وعص في ٦خاب الًىء اإلاكغٖ ١لى ؾلم اإلاىُ ٤لؤلزًغر للكيش الٗالمت مدمض بً مدٟىّ بً اإلاسخاع ٢ا ٫الكى٣يُي فيالهٟدت 14بإن مدمض عمًان البىَي ٢ض جغظم لبضي٘ الؼمان وٞهل خياجه ّال
وٖغ ٝبه ؤيما حٗغي.٠
 يظ٦غ ٖبض الحميض زُاب في "بق٩اليت الحب في الحياة ال٨ٟغيت والغوخيت في ؤلاؾالم" في الهٟدت 28بإهه حكغ ٝبمدمضؾٗيض عمًان البىَي ًٖىا في لجىت اإلاىا٢كت الجامٗيت إلاىيىٕ بدشه للماظؿخحر في الٟلؿٟت ؤلاؾالميت.
 ُتيغظ٘ بلى :الؼواور بٛىعه" ،مٟهىم الدُاب في ٞلؿٟت ميكاٞ ٫ى٧ى" ،م.90:.2006
 ُتيىٓغ :مدمض ٖبض ال٣اصع ٢لعي" ،الحب ؤزال.. ًٞ ١وخياة" ،مً ج٣ضيم :ببغاهيم ال٣ٟي ،صاع الدلضوهيت، :ظىن ؾترو" ،٥البييىيت وما بٗضها :مً ليٟي قتراوؽ بلى صيغيضا" ،جغظمت :مدمض ٖهٟىع ،اإلاجلـ الىَجي ألاٖلى للش٣اٞت ،1996م.103:
والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىيذ،1ٍ ،
بى ٫عي٩ىع" ،هٓغيت الخإويل" ،جغظمت :ؾٗيض الٛاهمي ،م.11: [ ،1978إ ؾلُتٌ ،ل
٢ليل مً اإلاٗغٞت٢ ،ليل مً الح٨مت ،وؤ٦ثر ما ي٩ىن مً الى٨هت].
عوإن باعر ،ال٩ىليج صر ٞغاوـ،مدمض زحر الب٣اعي" ،جل٣ي عوإن باعر في الدُاب الٗغبي والى٣ضر واللؿاوي والترظمي٦ :خاب لظة الىو همىطظا" ،مجلت ٖالم ،1998م.40:
ال٨ٟغ ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىيذ ،اإلاجلض ،27الٗضص ،1يىليى-ؾبخمبر
املطاحٕ بالل٘ت ألاحىبُت:
- Jürgen HABERMAS, La modernité projet inachevé, Critique, N°413, pp 980 – 985.
-Roland Barthes, Essais Critiques, coll, "tel quel", Seuil, Paris, 1964, p: 225.
Sara Mills, "Discourse", pp: 22 -26.
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ّ
ػُمُاةُت الخىُُ ٝاللىوي في ؿٔط ٔ٣ب بً ظهحر
ألاػخاش مـطاز بـىظ٣ـىض ـ حامٔت حُجل/الجعاةط

امللخم:
بن خًىع ألالىان في الكٗغ ال٣ضيم ٖامت وفي قٗغ ٗ٦ب بً ػهحر زانت ،ليـ ؤمغا اٖخباَيا ،زانت مً الىظهت
الؿيمياثيت ،ألن اللىن يمخل ٪ؾيمياء حك٨يليت زانت وهىٖيت ،جماعؽ هىايتها في بهخاط لٗبت اإلاٗجى بحن ي ِٛالحجب واهٟخاح
الخجلي٦.ما ؤن اللىن في الىو الكٗغر يٗض بمشابت وؿ ٤ببضاعي طا َب٣ت ؤصاثيت ٖاليت ،يجهٌ بمهمت ؤصاء الغؾالت
الكٗغيت.وال٣اعت اإلاخمحز هى ألا٢ضع ٖلى  ٪ٞقٟغاث هظه الغؾالت.
ّال
ّال
ّال
الغمؼّ ،ال
اللىنّ ،ال
الؿيمياءّ ،ال
الضإلت ،الكٟغة ،اليؿ ،٤ألاي٣ىن.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت:
ّال ّال
ٖغٞذ ّال
الضعاؾاث ّال
ال ًٟالدك٨يلي
الؿيمياثيت لؤللىان َٟغة هىٖيت في الٗهغ الحضيض ،خيض هجض لها جُبي٣اث في
ّال
ّال
ّال
والكٗغ.وجمخل ٪ألالىان َا٢اث ّال
والؿيىما واإلاؿغح وؤلاقهاع وٞىىن ال٣ىّ ،٫ال
صإليت وبيداثيت وعمؼيت هاثلتٞ ،اللىن
٧الغوايت
ّال
ّال
ؤؾاسخي في ال٩ىن ،وهى مً اإلاضع٧اث البهغيت"(.)1وللىن الىاخض "ؤ٦ثر مً صإلت ،و٢ض ج٩ىن له صإإث عمؼيت
"ٖىهغ
مخٗاعيت"(.)2
ّال
ال٣اعة ّال
الكٗىب وألامم ،ومً ؤمشلت طل٢( ٪ىلهمّ :ال
الؿمغاء والبدغ ألاؾىص ،والبدغ ألاخمغ،
٦ما ٦ثر جىْي ٠ألالىان في خياة
ّال
ّال
والبدغ ألابيٌّ ،ال
والضاع البيًاء ،والبيذ ألابيٌ ،والجبل ألازًغ٦...ما وْٟذ صإإث ألالىان مجاػيا٣ٞ ،الىا:الحٔ ألابيٌ،
ّال
ّال
والحٔ ألاؾىص ،وال٣لب ألابيٌّ ،ال
والظهب ألاؾىص ،وال٨خب ّال
الهٟغاء ،والاه٣الب ألابيٌ،
والضعهم ألابيٌ لليىم ألاؾىص،
وال٨خاب ألازًغ ،وال٨خاب ألابيٌ...
ويغي ٖلماء ّال
الىٟـ ؤن لؤللىان جإزحر مباقغ ٖلى خياة ؤلاوؿان)(ٞ.)3اللىن "ظؼء إ ّال
يخجؼؤ مً ز٣اٞت ؤلاوؿان وطا٦غجه وعئيخه
وخلمه ،وؾيا٢اث حٗبحره ًٖ طاجه وًٖ ألاقياء"(.)4
ّال
ّال
ّال
الىٟسخي لؤللىان ،يغجبِ باإلاسؼون ّال
الضوع ّال
وجبايً ّال
الخاعيذي وْغو ٝاليكإة وألاخضار والظ٦غياث واإلاؿخىي الش٣افي والاظخماعي
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
الُا٢تّ ،ال
واللىن ألانٟغ ّال
ٞاللىن ألاخمغ مشالّ ،ال
الظ٧اء والح٨مت ،واللىن
يضٖ ٫لى
ويجضصها اللىن البرج٣الي
يدغ٥
للٟغص واإلاجخم٘،
ّال
ّال
ّال
ألازًغ يد ٟٔاهًباٍ الظهً٦ ،ما يبٗض ٖلى ّال
الغاخت والاؾترزاء ،واللىن ألاػع ١يٗحن ٖلى اإلاىاظهت ال٨ٟغيت ،واللىن ألابيٌ
ّال
يضٖ ٫لى ّال
الغوح ؤلايجابيت وألاؾىص صإلخه ؾلبيت)5(...
( )1سليم عباسي ،اللون (تأثَته يف الناس) رللة بناة األجيال ،العدد  ،39سوريا ،ص 120وما بعدىا .
( )2زلمد فتوح أمحد ،الرمز والرمزية يف الشعر ادلعاصر ،ط ،2دار ادلعارف ،القاىرة ،1978 ،ص.222
( )3ينظر:أسعد علي ،مسرح اجلمال واحلب والفن يف صميم اإلنسان ،ط ،3دار الرائد ،بَتوت ،1981 ،ص.85 ،84
( )4فاتن عبد اجلبار جواد ،اللون لعبة سيميائية ،ط ،1دار رلدالوي ،عمان ،2010 ،ص .44
( )5ينظر:شاكر عبد احلميد ،التفضيل اجلمايل ،عامل ادلعرفة ،العدد  ، 267مارس ،2001الكويت ،ص.270
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ّال
ّال
مدضصة ويغوعيت ،مشلٖ":م ٤الدبرة و٦شاٞت ّال
اللىن في ّال
الكٗغر قغوٍ ّال
الخجغبت وَبيٗت البيئت
الىو
ول٣غاءة صإإث
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
وخؿاؾيت الخ٨ٟحر ،وؤهمىطط ّال
الغئيت هي التي جهى٘ للىن عمؼه وبٗضه الضإلي و٢يمخه
الش٣اٞيت ،واؾتراجيجيت حك٩لها
ّال
الؿيمياثيت"(.)1وهي قغوٍ مىهجيت ،حؿخجيب لها آلياث الخدليل الؿيمياجي.
ّال
وبالٗىصة بلى قٗغ ٗ٦ب بً ػهحر ،الكاٖغ اإلاسًغم ،الظر ٖاف في الجاهليت وؤلاؾالم ،هجض ؤهه قاٖغ حهخم اهخماما بالٛا
ّال
ّال
ّال
اللىهيت ،وبإبٗاصها ّال
ّال
الضإليت في ّال
بالهىع
مسيلخه ؤو في مسيلت اإلاجخم٘ الظر يٗيل ٞيهٞ ،هى يىْ ٠اللىن ٦إصاة حٗبحريت،
الىٟؿيت وًٖ ؤبٗاصه ال٨ٟغيت ّال
الؿخاع ًٖ ؤٚىاعه ّال
لي٨كّ ٠ال
والخإمليت ،وًٖ مىاٟ٢ه وعئاه ،ؾىاء ٢بل ؤو بٗض بؾالمه ،وصيىاهه
ّال
الكٗغرّ ،ال
يبحن طل ٪بىيىح.
ّال
ّال
ّال
اللىن في صيىان الكاٖغ ٢بل بؾالمه ،ل" ٟٔلىن" الظر ّال
يًم ٢يمت لىهيت طاث بٗض صإلي وبيداجي،
وؤو ٫ماقغ لؿاوي ًٖ
ّال
ي٨كٟه ّال
الخإويل ،ي٣ى ٫الكاٖغ وانٟا َغي ٤عخلخه(:)2
ّال
ّال ّال
الىىع الظر ياصر وْيٟت ّال
الًىء ؤو ّال
اللىن" يكبه ّال
ٖبر الكاٖغ ًٖ
الخىييذ والبيان وال٨ك ،٠لظا
٣ٞىله ًٖ الُغي" ٤واضح
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
باإلاجغة اإلاًيئت ،و٦إن الكاٖغ جخمل٨ه عٚبت ٖمي٣ت في ّال
الُغي )٤الىاضح اإلاٗالم ،باللىن الىاضحّ ،ال
ّال
جلمـ مٗالم الُغي٤
وقبهه
(
ّال ّال
في هظه الحياة ،مً زال ٫صإإث الىيىح والخجلي اللىوي.
ّال ّال
ّال
جلي ،يغمؼ ٦ظلّ ٪ال
وبطا ٧اهذ ألاقياء ّال
للخُٛيت ّال
اللىن ،ب٣ضع ما يغمؼ ّال
والؿتر
للغٚبت في ال٨ك ٠والخ
جخمحز بإيضاصهاٞ ،ةن
ّال
ّال
َ
والح ْج ْب ،ي٣ى ٫الكاٖغ ًٖ الُغي ٤في عخلت ؤزغي(:)3
ّال
ّال
ٞهظا الُغيّ ٤ال
والٓلمت وؤلايدافّ ،ال
الخُٛيت ّال
الؿىاص) ٖالمت لىهيت ٖلى ّال
الليل ،و( ّال
ختى حكدبه
والخٗميت وٖضم الىيىح
يلٟه ؾىاص
ّال
ّال
ّال
الغئيت ٖلى الكاٖغ/ؤلاوؿان (ٞاقخبها)ٞ.ى ٤ٞزىاثيت (ال٨ك/٠الحجب) ؤو (الدٟاء/الخجلي) ،جخمٟهل ؾيمياثيت اللىن في قٗغ
ٗ٦ب بً ػهحر.
ّال
ّال
ومً ؤ٦ثر ألالىان خًىعا وؤ٦شٟها صإلت في صيىان الكاٖغ:اللىن ألابيٌ ،و٢ض جىاجغ ط٦غه لٟٓا وبقاعة ؤعبٗىن ()40
ّال
ّال
الُهاعة ّال
الؿياّ ١ال
اللىن ٢يمت عمؼيت ٦شحرة ّال
الخضاوٟٞ ،٫ي ّال
ّال
والىىع والٛبُت والٟغح
الخضاولي الٗام ،يغمؼ ألابيٌ إلاٗاوي":
مغة.ولهظا
ّال
الهٟاء وه٣اء ّال
والؿالم"(٦)4ما يغمؼ إلاٗاوي " ّال
والىهغ ّال
ّال
الؿغيغة والهضوء وألامل ّال
الخ٣يض
وخب الدحر والبؿاَت في الحياة وٖضم

( )1نفسو ،ص.44
2
اجملرة:منطقة يف السماء قوامها جنوم كثَتة يراىا البصر بقعة
( ) كعب بن زىَت ،ال ّديوان،ح ّققو وقدم لو علي فاعور،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،صّ .28
بيضاء.ادلور:الًتاب تذروه الرياح.
( )3نفسو ،ص.41النشاز:ما ارتفع من اأرض.
( )4زلمد يوسف مهّام ،اللون ،ط ،1مطبعة االعتماد ،القاىرة ،1930 ،ص07
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ّال
ّال
اللىن (ألابيٌ) في قٗغ ٗ٦ب في مغخلخه الجاهليت ،بخل ٪اإلاٗاوي ّال
الخٟائليت ،أي ّ
الطٗبت في ئًجاز املذطج مً
والخ٩ل.)1("٠ويإحي
مأظ ٞالحُاة املِلمت٦ ،ما في ٢ىله يهَ ٠غيّ ٤ال
الغخلت(:)2
ّال
ّال
ّال
الهٟاء ّال
الشىب ألابيٌ مً صإإث ّال
٣ٞض ّال
والى٣اء
قبه (الالخب) ؤو الُغي ٤بـ (الدى )٠وهى:الشىب ألابيٌ ،وإ يسٟى ما في
ّال
الؿحر ٖلى الُغيّ ،٤ال
ٞيٗض ٖالمت ؾيمياثيت ٖلى ويىح الُغي ٤وؾهىلت ّال
الغؾم" الىاجج ًٖ ٦ثرة ّال
ؤما ّال هظا " ّال
الؿحر
والىيىح.
الغئيا ّال
والحغ٦ت ٞيه ،ما يٗجي ويىح ّال
والغئيت.و٢ىله يه ٠ها٢خه(:)3

ّال
ّال ّال
الىاعجاث) هي ؤلابل زالهت البياى ،والبياى في ّال
و( ّال
الصدهيت ّال
والصجاٖت ّال
والغٚبت في الاهخضاء ٖلى
والهبر
الىا٢ت ،يٗاص٢ ٫ىة
ّال
الُغي ٤والىنى.٫وفي ؾيا ١الحضيض ًٖ اللىن ألابيٌ٦ ،ضا ٫ؾيمياجي في الحيىان ،هجض ٖالماث (البياى) خايغة في مٗغى
ّال
الكاٖغ ّال
للغاخلت بالحماع الىخصخي٣٦ ،ىله(:)4
حكبيه

و٢ىله(:)5

ّال
ّال
ظلل ؾغاجه وبُىه(.)6و( ُت
الْ ٣مغ) هي البيٌ البُىن مً
ي٣ى ٫الكغاح في مٗجى البيذ ألاو:٫بن ٖليه بيايا مً لىهه ٢ض
الحمحر.ويؼصاص ّال
الخ٨شيّ ٠ال
الضإلي للبياى في الحماع الىخصخيٖ ،ىض اعجباَه بالحجاعة البيٌ (ألاٖابل) وهي ٖالمت ؾيمياثيت طاث
ّال
ّال
لىوي باعػ ٖلى الىيىح ّال
والغئيا والاهخضاء (يبرم ؤمغه)ٞ ،ؿمت البياى٦-إزغ ّال
ؤزغ ّال
جخًمً جلميدا بلى
الىخصخي،
لىوي -في الحماع
مٗاوي :ال٣ياصة والح٨مت وؾضاص ّال
الغؤر.

( )1فرج عبود ،علم عناصر الفن ،ج ،1دار الفن ،ميالنو ،إيطاليا ،1982 ،ص.137
( )2الديوان ،ص.46العامالت:الدائبات يف السَت.الرامسات:يرمسن يف سَتىن.األحزة:ما غلظ من األرض.
( )3نفسو ،ص.72الناعجات:اإلبل.الذميل:ضرب من السَت.النجاء:السرعة.
( )4نفسو ،ص.16
( )5نفسو ،ص.77اجلرير:الزمام من اجللد.ينتحي:يعتمد.ادلسحل:العَت.سراة اليوم:أولو.يربم:يصرف يصرفو.البحاء:موضع.
( )6نفسو ،ص. 16
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ّال
ووٗبر

(ألابيٌ)

ًٖ

مٗاوي

بيجابيت،

ٖىض

اعجباَه

بمٓاهغ

الحؿً

في

اإلاغؤة،

٣٦ىله(:)1

ّال
ن ّال
الٛغ) ؤر قضيضة البياىٞ ،هي ٧األ٢احي ّال
الىًغة التي ّال
ٞاللىن ألابيٌ هىا ،ي٣ترن بلباؽ اإلاغؤة ( ّال
الشىايا ّال
جغوي
البرصيخان) وي٣تر بـ(
ّال
ّال
والهٟاء ّال
الٛغّ ،ال
يٗض ٖالمت ْاهغة ٖلى الحؿً ّال
ّال
وبالشىايا ّال
والى٣اء والجما٫
بالبرصيخحن
مً "ٖغوٚ ١الٚل".وا٢تران اللىن ألابيٌ
عظا ،ٝهاَلّ ،ال
والؿحر (جسُى) وباإلاُغ (ؤهاييبّ ،ال
والاؾخىاء٦.ما ؤن اعجباٍ البياى بالحغ٦ت ّال
جغوي) يىمي خالت الحغ٦ت،
ّال
ّال
ويا٦ض ؾمت الىيىح في الُغي ،٤وهي صإإث بيجابيت.
ّال
ّال
ّال
الدكائميت مً ّال
اللىن ألابيٌ يدمل مٗاوي ؾلبيت ،حٗ٨ـ ّال
الؼمً
الغوح
وفي اإلا٣ابل ،وخحن يغجبِ البياى ب(الكيب) ٞةن
ّال
الكباب ّال
وال٣ىة والجما٣٦ ،٫ىله(:)2
والحياة ،ألهه بقٗاع بؼوا ٫وٗمت

وٟىله(:)3
ّال
الكيب) يىبئ ب٣هغ ّال
ٞالبياى في ٢ىلهّ (:ال
ابي ّال
الؼمً وٖضواهيخه والتجؼ ؤمام
ٌ مى ٪اإلاؿاثذ ،هه ٠عؤسخي واضح،
ّال
يمشل الاهخٓاع ّال
الؼماوي واإلا٩اوي ٖلى الُغي ،٤وهظا الاهخٓاع ظمىص وٞىاء ومىث واهخٓاع
ظبروجه.و٢ىله"ماػلذ جغظى"
ّال
ّال
ّال
ّال
للمؿخديل ،وعٚم اعجباٍ الُغي ٤باإلاغؤة (ؾٗضي) بإ ؤهه اهخٓاع ٚحر مجض ،لظل ٪هجض الضإلت ّال
الؿلبيت لـ(البياى) في الٓبي،
ّال
ّال
ّال
وجخإ٦ض جلّ ٪ال
ألهه ّال
الضإلت في زىاثيت
يض ٫في الش٣اٞت الٗغبيت ؤخياها ٖلى هؼاله( )4والهؼا ٫ماقغ ؾيمياجي ٖلى الكيسىزت واإلاىث.
ّال
ّال
(ؾييذ/باعح) التي جىٟخذ ٖلى زىاثياث (الدحرّ /ال
الكغ ،الحياة/اإلاىث ،الكباب/الكيسىزت).ؤما ٢ىله "هه ٠عؤسخي واضح" ٞةن
ّال
ّال
الىيىح هىا يدمل في ّال
َياجه مٗجى الالويىح ،إعجباٍ البياى بالٟىاء واوؿضاص الُغي ٤و٣ٞضان ألامل واإلاىث.
ّال
ّال
ّال
وفي يىء ّال
الغئيت ؤلاؾالميت للكاٖغ ،يإحي اللىن ألابيٌ مصحىها ،بلى ظاهب الجما ٫الجؿضر اإلااصر الٓاهغ ،بالجما٫
الغوحي واإلاٗىىر الباًَ ،ويدمل ال٣يم اإلاٗغٞيت ،مشل ٢ىله يه ٠وظه ّال
ّال
الى ّالبي (م)(:)5

( )1ادلصدر السابق ،ص.75،74األىاضيب:الدفعات من ادلطر.الرجاف:ادلصوت كالرعد .تفًت:تبتسم.الغالغل:من تغلغل ادلاء يف الشجر:زبلّلها.
( )2نفسه ،ص.14ادلسائح:شعر جانيب الرأس.السنيح:ما مر عن اليمُت.البارح:ما مر عن الشمال.
( )3نفسو ،ص.14
( )4ينظر:اجلاحظ ،احليوان ،ج ،1ص.349
( )5الديوان ،ص.18
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ّال
الى ّالبي (م) ،بقاعة بلى خؿىه ،وجلميذ بلى ٦غم ّال
ٞاللىن ألابيٌ في وظه ّال
والغؾالت ،وقغ ٝألانل وه٣اء ّال
الى ّالبىة ّال
الؿغيغة وبكاثغ
ّال
ّال
قامٟٞ ،ي لؿان الٗغب( )1ؤوكض ابً ألاٖغابي للىجاشخي:
الدحر.وٖلى الى٣يٌ مً طل ،٪جظ٦غ الىظىه اإلاٛبرة ٦ىظيغ ٍر
ْ ْ
هم البُى أ ْٟـس ًاما وزًبـاج أ ْوح ٍهـه ٣ـط ٌم
ام ئشا اٗبـطث وحـىه ألاؿاةـم
ّال
ّال ّال
بالجما:)2(٫
ومٗجى هظا البيذ ،يا٦ضه ٗ٦ب في ٢ىله ماصخا ؤههاع الىبي (م) ،خيض يغجبِ البياى ِ
ٞىن ٠الكاٖغ ألاههاع في مكيتهم بالجماّ ٫ال
الؼهغ ،ؤر:البيٌٞ ،يه بقاعة بلى ٦غمها ،و"ألاػهغ" هى "مً ٧ان بيايه ٖخي٣ا ّالهحرا
خؿىا وهى ؤخؿً البياى"(ٞ.)3البياى اإلاغجبِ باإلوؿان ؤو الحيىان و ٤ٞما ؾب ،٤يٗاص٦ ٫غم ألانل وقغ ٝاإلاٗضن ّال
وٖلى
الؿىاص ّال
ٖغص ّال
اإلا٩اهت ،في خحن يغجبِ ّال
بالٟ٨اع ( ّال
الؿىص) ،وهي مٗان مؿخ٣اة مً ال٨ٟغ ؤلاؾالمي.
ّال
ّال
ّال
ّال
وبطا ط٦غ اللىن (ألابيٌ) ط٦غ اللىن (ألاؾىص) لخالػمهما ،و٢ض جىاجغ ط٦غ اللىن ألاؾىص في الضيىان ٢بل بؾالم الكاٖغ وبٗضه،
ّال
ّال
لٟٓا ؤو مٗجى ،مىٟغصا ؤو مسخلُا م٘ ؤلىان ؤزغي ؾب٘ وٖكغون (ّ )27ال
مغة ،ووٗبر اللىن ألاؾىص في اإلاغخلت الجاهليت للكاٖغ ًٖ
ّال
مٗان ّال
٧الهغإ والٛلبت ،التي ّال
مخٗضصةّ ،ال
جمحز الحياة الجاهليت ،ي٣ى ٫الكاٖغ ًٖ زهمه(:)4
ّال
ّال
اللىن ألاؾىصٖ ،اصة ،بلى مٗاوي "الدى ٝمً اإلاجهى ٫واإلايل بلى ّال
الخ٨خم ،ول٩ىهه لىن ّال
ؾلبي في الخضاو ٫الش٣افي واإلاٗغفي،
ويغمؼ
ّال
باٖخباعه ّال
الٗضميت والٟىاء"(.)5
يضٖ ٫لى
ّ 6ال ّ ٫ال
والغػاهت والى٢اع والٗٓمت ّال
الكاٖغ" ّال
ويغمؼ في اإلا٣ابل ،في ؤلاَاع الاظخماعي ،إلاٗاوي "الح٨مت ّال
ؤظم ؤؾىص"
وٖلى اإلا٩اهت"( ).ؤما ٢ى
ّال
الغظىلت ّال
اللىن ألاؾىص هىا ،صإلت اظخماٖيت ّال
الغظل بال ؾالح ،وجلٖ ٪المت ٖلى ٖضم ّال
ٞيىمئ بلى ّال
ؾلبيت ،جىبئ ًٖ
والًٗ.٠وفي
الؿىاص) مغجبُا ّال
الغظل وزؿاؾخه.وفي م٣ام آزغ ،يإحي ( ّال
وياٖت ّال
بالىا٢ت(:)7

( )1ينظر:ابن منظور ،مجال الدين زلمد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،دار صادر ،ج ،3بَتوت ،د.ت.مادة (دبج).ديباج ة الوجو:حسن بشرتو.
2
عرد:جنب.التنابيل:القصار.
( ) الديوان ،صّ .67
( )3أمحد سلتار عمر ،اللغة واللون ،ط ،2عامل الكتب ،القاىرة ،1997 ،ص.46
( )4الديوان ،ص.11شريتو:بعتو عالنية.األجم األسود:التيس الذي ال قرن لو.
( )5أمحد سلتار عمر ،اللغة واللون ،ص.186
( )6فارس مًتي ظاىر ،الضوء واللون ،حبث علمي مجايل ،ط ،1دار القلم ،بَتوت ،1979 ،ص.55
( )7الديوان ،ص.28
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ّال
ّال ّال
الغب) ّال
الكاٖغ َ
الٗغ َ ١بالُ٣غان ؤو ( ّال
لكضة ؾىاصه.والُ٣غان في الش٣اٞت الٗغبيت ،جُلى به ؤلابل للكٟاء مً الجغوح
و٢ض قبه
و٢ىة الىا٢ت ونالبتها.ؤما ًٖ ّال
الؿٟغ ّال
وقضة الخٗب ّال
ومسخل ٠ألامغاى ،وفي طل ٪صإلت ْاهغة ٖلى َىّ ٫ال
الضإلت الٗمي٣تٞ ،ةن
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
ال٣ىيت في ّال
ْ
ّال
الحجب (حجب ّال
الخدضر
الغئيت) في الُغي٦ ،٤ما ؤهه يىبئ ًٖ شدهيت الكاٖغ
اللىن (ألاؾىص) هىا يا٦ض مؿاخت
واإلاجابهت وؤلانغاع٦.ما يإحي اللىن (ألاؾىص) مغجبُا بالحماع الىخصخي٣٦ ،ىله(:)1

و٢ىله(:)2

ّال
ّال
ٞالؿىاص يغجبِ هىا بـ(الجىن).و هى٦ ،ما ي٣ى( ٫ابً ٞاعؽ) في (مجمل اللٛت)":الجىهت اؾم مً ؤؾماء الكمـ٣ٞ ،ا٢ ٫ىم
ّال
ّال
ّال
الىخصخي الظر في لىهه ٚبرة ياعبت بلى
اؾىصث"(.)3و(الجىن) هىا هى الحماع
ؾميذ لبيايها ،و٢ا ٫آزغون ألجها بطا ٚابذ
ّال
الغخلت.وهى ما ّال
الغاخلتّ ،ال
الؿىاص ،و٢ض ّال
ولٗل في طل ٪بيظاها بكام هظه ّال
قبهذ به ّال
هخبيىه مً زال ٫نىعة (الٛباع) الظر جشحره ألاجً
ّال
ّال
والظر يكبه في ٦شاٞخه ( ّال
الضزان ألاؾىص) وهي ٦ىايت ًٖ جىجغ الٗال٢ت بحن الحماع وألاجً ،وفي طل ٪جإ٦يض ٖلى
في وظه الحماع،
قام ّال
الغخلت واإلاهحر اإلاجهى ٫واإلاسي.٠وفي ٢ىله وانٟا لىن الىٗام(:)4

الؿىاص) هىا صإلت بيجابيت ،وؤماعاث ؤلايجاب في ( ّال
الؿىصان وصإلت ( ّال
و٧لمت "هىبيت" ميؿىبت للىىبت ،وهم ظيل مً ّال
الؿىاص) ّال
ظليت
مً زال ٫خؿً الٗال٢ت بحن ّال
الىٗامت والٓليم ،وهى ما ّال
جبيىه هظه الضوا( ٫جغاعي ،ػوظهاَ ،باهما ،ظؼٕ ،ؤمغٕ ،ؾغبه،
ّال
ّال
ّال
مهيى ،ٝمكٗىّ .)ٝال
والىص.و٢ض يمتزط اللىن ألاؾىص باللىن ألانٟغ ؤخياها٣٦ ،ى ٫الكاٖغ
ٞالؿىاص هىاٖ ،ىىان للدحر وألامً
ّال
مكبها ّال
الغاخلت (الىا٢ت) باألجان(:)5

الؿىاص ،وفي طل ٪جلميذ ّال
الؿىاص في نٟغة ،للمبالٛت في ّال
قضة ّال
الصحماء) اؾم ألاجان ،وهى اؾم مكخ ٤مً لىن ّال
و( ّال
لكضة ّال
الغاخلت
الؿىاص ،وشحىبها ّال
وقضة حٗبها لُى ٫اإلاؿحر ،مً ظهت ّال
و٢ىتها ومىٗتها و٢ضعتها ،مً ظهت ّال
ّال
الهٟغة.
( )1نفسو ،ص.16اجلون:احلمار الوحشي.الرباعي:سقطت رباعيتو.الرجا:اسم موضع.األفايح:اسم موضع.
( )2نفسو ،ص.95الدواخن:الدخان.اإلرين:السحاب.
( )3ابن فارس ،رلمل اللغة ،دراسة وربقيق زىَت بن احملسن سلطان ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،1986 ،مدخل (جون).
( )4الديوان ،ص.52الزوج:الظليم.طباه:دعاه وصرفو إليو.اجلزع:ما انثٌت من الوادي.أمرع:كثر نبتو.سربو:مسرحو.ادلصيوف:أصابو مطر الصيف.ادلشعوف:اجملنون،
الولو.
( )5ادلصدر السابق ،ص .51األقتاد:عيدان الرحل.الشوار:متاع الرحل.التسويف:الشم.
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ّال
ّال
ؤلابضاعي ٖامت،
و٢ض يغص اللىهان (ألابيٌ) و(ألاؾىص) في ؾيا ١واخض ،وهما مخالػمحن ،مً ؤ٦ثر ألالىان خًىعا في الح٣ل
الخإويل ّال
الخضليل وظضإ في ّال
وؤ٦ثرها ٦شاٞت في ّال
والخضاو٣ٞ ،٫ض ؤعظ٘ "بليىىؽ الح٨يم ظمي٘ ألالىان بلى اللىهحن ألابيٌ
ّال
ّال
ّال
والؿىاص"( .)2وفي هظا ال٣ى ٫بقاعة بلى هيمىت اللىهحن
وألاؾىص"(.)1وي٣ى ٫الجاخٔ " :اللىن في الح٣ي٣ت ،بهما هى البياى
ألابيٌ وألاؾىص ٖلى ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي.
ّال
ّال
ّال
اللىهحن في ّال
للكاٖغ ،ي٨ك ًٖ ٠زىاثيت ّال
الضا ٫اإلاغ٦ؼيت(:ؾىاص/بياى).وهي زىاثيت صالت ،ج٨ك٠
الخجغبت الكٗغيت
وخًىع هظيً
بضوعها ًٖ ظملت مً زىاثياث اإلاضلى(:٫الخٟائ/٫الدكائم)(،الدحر/الكغ)(،الحب/الب ( )ٌٛالجما/٫ال٣بذ)( ،الحياة/اإلاىث)ٟٞ...ي
ّال
٢ى ٫الكاٖغ يه ٠ظما ٫اإلاغؤة(:)3

ّال
هجض ؤن صإإث ّال
الؿاب٣ت ،ج٨كٖ ًٖ ٠ال٢ت لىهيت ج٩امليت بحن البياى ّال
الشىاثياث ّال
والؿىاصّ ،ال
وحٗبر
الحض ألاو ،٫ؤلايجابي ،مً
ّال
الخمغ٦ؼ ّال
ًٖ لىخت ظماليت آؾغة ،بًٟل هظا ّال
َ
والحىع ٖالمت جىبئ ًٖ ؤلاٚغاء وؤلاٚىاء ،وؤزغ
والخ٨شي ٠اللىوي في ل( ٟٔخىعاء)
ّال
اٚبر ،ؤوؾىاص بطا ٧ان ًا
اإلاخمى٘) وهى الىٖل الظر في يضه بياى بطا ّال
ؤبيًاٞ ،هى ؤيًا إ
هظا ؤلاٚغاء واضح في اؾخجزا( ٫ألاٖهم
ّال
ّال
يسلى مً هظه اإلاسحت الجماليت.ؤما ّال
الؿلبي ،مً الشىاثياث ّال
خض الشىاثيت الشاويّ ،ال
الؿاب٣تٞ ،خ٨كٖ ٠ىه الكىاهض الخاليت ،ومجها
٢ىله(:)4

()5
و٢ىله(:)6

ّال
اللىهحن (ألابيٌ) و(ألاؾىص)ّ ،ال
حكٗغها ّال
الخجغبت هىا ،بىىٕ مً اإلاٟاع٢ت َّ
ختى جغقى لخسل ٤نغاٖا وجىاَدا
الهغيدت بحن
ّال ّال ّال
ّال
ّال
اللىويّ ،ال
صازليت ّال
قغها ،إ ّال
ّال
ّال
بيجهماّ (:ال
الدصديو والخدى٫
ختى
مخإػمت ،ي٨كٟها ؤؾلىب
هٟؿيت
الىص ،إ اللُٟا) ٞيكٗغ بدغب
ّال
ّال
ّال
اللىن ألابيٌ ؤي٣ىهت ّال
للًيٚ ٠حر ّال
الكاٖغ صون ؤن ّال
يؿميه (الظر ٧ان
اإلاغخب به ،م٣اعهت باللىن ألاؾىص الظر ؤقاع بليه
يٛضو

( )1زلمد هبجت األثري ،األلوان يف الفصحى وال ّدراسات العلمية واللغوية ،رللة اجملمع العلمي العراقي ،1993 ،ص.18
( )2اجلاحظ ،احليوان ،ج ،1ص.59
( )3ال ّديوان ،ص.50العيطل:الناقة الطويلة.النجاد :ما ارتفع من األرض.احلوراء:اليت اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادىا.
( )4نفسو ،ص.45
( )5ادلسائح:ما نبت على نواحي الرأس.
( )6ادلصدر السابق ،ص.68
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ّال
ّال
ّالؤوّ )٫ال
ولٗل ٖضم حؿميخه بقاعة بلى الحؿغة ٖلى طهابه ،ألهه مٗاص ٫للكباب والحياة.وفي م٣ام آزغ ،يغجبِ اللىهان (ألابيٌ)
ّال
و(ألاؾىص) ّال
بالغاخلت اإلا٣ترهت بالشىع٣٦ ،ىله(:)1

و٢ىله(:)2

ؤو الٓليم٣٦ ،ىله(:)3

ّال
الظ إ.و( ّال
الىمىع) زياب مً نىٞ ٝحها ؾىاص
و(الدهٞ )٠يه لىهان:ؾىاص وبياى ،ؤما (الىقىم) ٞهي ؾىاص في ع
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
الهبٛت اللىهيت اإلاىقاة بالبياى
وبياى.و(الىقم) ٖالمت لىهيت في ظلض الشىع ،وحؿخدًغ نىعة الشياب طاث
ّال
اإلالم٘ ،الظر ازخلٟذ ؤلىاهه وزالُتها زُىٍ ؾىص.وخًىع ( ّال
الله )٤هى ألابيٌ ّال
الؿىاص) في الحيىان ٖالمت ٖلى ؤهه
والؿىاص.و(
ّال
ّال
ّال
الؿىاص بال٣ىاثم والٓهغ وهما مً مٓاهغ ّال
وؤقض ؤؾغا وٖهبا"(.)4ويا٦ض طل ٪اعجباٍ ّال
"ؤ٦ثر ّال
ال٣ىة الجؿضيت في
٢ىة ونبرا
ّال
الشىعّ .الؤما ألابيٌٞ ،اعجباَه بالكمـ في ٢ىله(:)5

ٖالمت ٖلى ّال
الًياء والىيىح.والدُىٍ البيًاء في (الشىب) ،بقٗاع ٖلى ويىح َغي ٤الغخلت.
ّال
ّال
ٖامت ،هٓغا ّال
الكٗغر ّال
ل٣ىة جإزحره في مؼاط ؤلاوؿان،
ؤما اللىن (ألازًغ) ،وهى ؤيًا مً ؤ٦ثر ألالىان جضاوإ في الدُاب
ّال
ّال
بالغاخت"(.)6وهى يض ،٫ؾيمياثياٖ،لى مٗاوي " ّال
بالُبيٗتٞ ،هى لىن "مىٗل عَبّ ،ال
مهضت ،يىحي ّال
الىمى وألامل
واعجباَه الكضيض
ّال
اللىن ألازًغ بلى مٗاوي "الحياة ّال
والدهىبت ّال
والىبل"(.)7وفي ّال
الغوحي ّال
والخجضيض والاهبٗار ّال
والغبي٘"(.)8
الؿيا ١ألاؾُىعر ،يغمؼ
ّال
والالٞذ في قٗغ ٗ٦ب بً ػهحر ،ؤن (ألازًغ) لم يغص لٟٓا ،ؾىي ّال
مغة واخضة ،ول ً٨هظا إ يٗجي ٚياب الازًغاع في قٗغه،
ّال
ّال
ّال
ُت
الُبيٗيت ّال
بالدًغة ،و٢ض ؤخهيىا في هظا ّال
الؿيا ١ؾبٗا وٖكغيً
الىباجيت اإلاىخيت
ألن الكاٖغ يؿخٗيٌ ًٖ الل ،ٟٔبالٗىانغ
( )27بقاعة ّالللىن ألازًغ ،الظر يغص مغجبُا ،في اإلاغخلت الجاهليتّ ،البما باإلوؿانّ ،ال
ليضٖ ٫لى نغإ الحياة واإلاىث٣٦ ،ىله(:)1
( )1نفسو ،ص.29الوشوم:غرز اإلبرة يف اجللد وذر النيلج عليو.الشوى:القوائم.
( )2نفسو ،ص.101السراة:الظهر.طاوي ادلصران:خاوي البطن.
( )3نفسو ،ص.47الرحل:ما جيعل على ظهر البعَت.العريكة:السنام.اجلورف:الظليم.
( )4اجلاحظ ،احليوان،ج ،1ص.252
( )5الديوان ،ص.29
( )6حيِت محودة ،نظرية اللّون ،دار ادلعارف ،القاىرة ،1975 ،ص.136
( )7زلمد يوسف مهام ،اللّون ،ص.11
( )8سعيد عبد الرمحن قلج ،مجاليات اللون يف السينما ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،1975 ،ص.44
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ليضٖ ٫لى مٗاوي َ
ؤو ّال
الج َما ٫و ألامل٣٦ ،ىله(:)2

ّال
ليضٖ ٫لى زىاثيت (الدهب/الجضب)٣٦ ،ىله ًٖ ّال
ؤو مغجبُا بالحيىانّ ،ال
الىٗامت والٓليم(:)3

و٢ىله(:)4

و٢ىله ؤيًا ،يه ٠و ٘٢مىاؾم ّال
الىا٢ت ٖلى الُغي:)5(٤
ّال
الؿاب٣ت ،ي٨ك ًٖ ٠زىاثيت (الدهب/الجضب) التي جد٨م الحياة ّال
ٞاللىن ألازًغ في ألامشلت ّال
ّال
الجاهليت
الصحغاويت والحياة
ّال
َ
والدكاب ٪بحن نىعة ّال
ٖامت ،مً زال ٫اإلاؼط ّال
الْ ٛ
ًبى) في ّال
الىا٢ت ّال
ّال
الصحغاء ّال
اإلاٛبرة وو ٘٢ؤ٢ضامها الظر يكبه
الؿغوٗت (
والخضازل
ّال
ّال
والٓليم ّال
ّال
ازًغث ؤهىٞهما) وؾِ اإلا٩ان اإلااجي الدهب.و٦إن الكاٖغ يبدض ،مً
والىٗامت و٢ض (
و ٘٢ال٣ضوم بـ(ًٚغة ألاٞىان).
ّال
ّال
ّال
ّال
الؿٟغ في ّال
ٚم "الكهباء" و"شحىب" ّال
اللىن ألازًغ ًٖ ،الهضوء والُمإهيىتٖ ،له يؿتريذ مً ّال
الصحغاء/الحياةّ .الؤما في
زال٫
ّال
اإلاغخلت ؤلاؾالميتٞ ،ىجض اللىن (ألازًغ) في ٢ىله(:)6

و٢ض وعص هظا البيذ في ٢هيضة (البرصة) التي ي٣ى ٫في مُلٗها(:)7

( ) الديوان ،ص.56
( )2نفسو ،ص.12يروعك:يعجبك.ال ّدل:الكالم.
( )3نفسو ،ص.52اجلزع:ما انثٌت من الوادي.أمرع :كثر نبتو.سربو:مسرحو.مصيوف:أصابو مطر الصيف.
4
ب.
( ) نفسو ،صّ .48
الشري:شجر احلنظل.شجر لو حب صغار كحب اخلروع.نقف:نقبو ،شقو واستخرج احلَ ّ
( )5نفسو ،ص.100
( )6ادلصدر السابق ،ص.64يركضن:يضربن بقوائمهن.قيلوا:اسًتحيوا يف القائلة.
( )7نفسو ،ص.60
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ُت
ّال
ظاهبي في َغيّ ٤ال
الغخلت م٘ ال٣ىم ،وهى مكهض ( ُتو ْع ُت ١الجىاصب) ؤر الجىاصب (الدًغاء)
خيض ْيمض ُت  ٫ؤمام ال٣اعت هىا ،مكهض
ّال
اللىوي لؤلزًغ وؾِ هظه ّال
التي جغ ٌ٦الحصخى ،وؾِ ّال
ّال
ّال
الصحغاء قضيضة ّال
الحغ.وؾيمياثيت الحًىع
واإلاٛبرة
الحاعة
الصحغاء
ّال
ّال ّال
الغٚبت في ّال
يمشل ألامل في ججاوػ الحياة الجاهليت ّال
يمشل ّال
الخجضيض والبدض ًٖ الحياة
ب٩ل ؾلبياتها و٢ؿاوتها٦ ،ما
وال٣اخلت،
ّال
ّال
اإلاسًغ" في ٦ىّ ٠ال
ّال
الضيً ؤلاؾالمي ،ألن ٢هيضة (البرصة) جمشل "عخلت"
ألازغي البضيلت ًٖ خياة الجاهليت ،خياة يمشلها ألا" ٤ٞ
ّال
واهخ٣اإ ّال
وجدىإ ظظعيا للكاٖغ مً الجاهليت بلى ؤلاؾالم.
ّال
اللىن (ألاخمغ).وهى لىن يٗ٨ـ مسخل ٠الحاإث ّال
ال٣ىيت ّال
الخإزحر وال٨شيٟت ّال
ّال
الىٟؿيت مشل "الٗىاَ٠
الضإلت:
ومً ألالىان
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
وال٣ىة واليكاٍ وهى عمؼ الىاع اإلاكخٗلت"(.)1ووؿخٗمل ؤخياها للضإلت ٖلى خالت "الًٛب وال٣ؿىة
والحب اإلالتهب
الشاثغة
ّال
الؼياصة واإلابالٛت في ّال
يضٖ ٫لى ّال
والدُغ"(٦)2ما ّال
الخٗبحر ًٖ مٗاوي "الٛجى والٟغح ويغمؼ ؤيًا بلى ال٣خا ٫والكضة"(.)3و٢ض جىاجغ
ّال
ّال
والكضةّ ،ال
مغة ،وهى يغجبِ في اإلاغخلت الجاهليت ،بمٗاوي ّال
اللىن (ألاخمغ) في قٗغ ٗ٦ب زالر ٖكغة (ّ )13ال
زانت ٖىض خحن
ال٣ىة
ّاليخهل بالٟغؽ٣٦ ،ىله(:)4

و٢ىله(:)5

ُت
الَ ٨م ُت
يذ) مً ؤؾماء الٟغؽ ،وهى مكخ ٤مً لىن الحمغة التي يسالُها ؾىاص ،وٞيه بقاعة بلى ّال
ال٣ىة وألانالت.و(ظال )٫الٟغؽ
و(
بلىهه (ألاخمغ) عمؼ ْاهغر للجماّ ٫ال
وألابهت ،خيض يكاع ّال
لؤلبهت والهيلمان في ؤلاوؿان الظر "ٖليه زياب ٞازغة وٖلى عؤؾه ٖمامت
ّال
ّال
الهلبت والحًىع ّال
الظاجيت وؤلاعاصة ّال
ال٣ىر ،مشلما يدمل
٦بحرة خمغاء"(٦.)6ما يغمؼ اللىن (ألاخمغ) في (ظال )٫الٟغؽ ،للم٣ضعة
ّال
ّال
ٞاللىن ألاخمغ اإلاغجبِ بالٟغؽّ ،ال
ّال
ال٣ياصيت ّال
ّال
ّال
ّال
اإلااصرٞ ،هى يمشل ػزم
يٗض هُ٣ت اهُال ١الجؿض
والخٟى،١
والؿيُغة
الهٟاث
الباَىيت ّال
وال٣ىة ّال
الحياة في الجؿض وص ٤ٞالٗاَٟت ّال
ّال
والخد٨م في ؤلاعاصة وجىظحهها٦.ما يغجبِ (ألاخمغ) في اإلاغخلت
الىٟؿيت والُا٢ت
ّال
ّال
الجاهليت للكاٖغ ،بالشىع٣٦ ،ىله(:)7

( )1زلي الدين طالو ،الرسم واللون ،مكتبة أطلس ،دمشق  ، 1961 ،ص.72
( )2نفسو ،ص.72

( )3زينب عبد العزيز العمري ،اللون في الشعر العربي القديم ،مطبعة األجنلو ادلصرية ،القاىرة ،1979 ،ص.19
( )4الديوان ،ص.24ادللبون:الفرس ريب باللنب.نضت:نزعت.األدمي:الًتاب.
( )5نفسو ،ص.10
( )6أمحد سلتار عمر ،اللغة واللون ،ص.212 ، 211
( )7الديوان ،ص.30األرطى :شجر عروقو محر.الواشجات:الداخالت يف األرض.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

158

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

وبالُحر٣٦ ،ىله(:)1
ّال
ّال
و٧لها ٖالماث الحياة ،يكحر بلى مٗان البضاياث والبٗض ّال
والُحر ّال
والخ ّال
ٞاألخمغ ،اإلاغجبِ بالشىع
جضص،
والىباث (ألاعَى واإلاٛض) واإلااء،
َ
ّال
ّال
ْ
ُت
ّال
ّال
ألن ّال
جدغ ٥الشىع ٧ان مُل٘ الٟجغ٦.ما ؤن (الكٗ )٠هى ؤو ٫ما يىبذ مً عول الٟغار.و(اإلاٛض) هى (ؤو ٫ما يىبذ بالحجاػ،
ّال
ّال
َّ
الكٗغ ّال
الصجغ)(ٞ.)2مٗاوي (البضاياث) باعػة بىيىح في هظه ّال
الؿيا٢اث.
وؤو ٫جىعي٤
و"الدؿبيض" ّالؤو ٫هباث
ّال
ّال
ّال
اللىن (ألاخمغ) هىا ،بلى ظضليت الحياة :الحياة في ؤوط ّال
٢ىتها وٖىٟىاجها ،ويمشلها الشىع ،والحياة في يٟٗها وهؼالها
٦ما يكحر
ّال
ّ ٫ال
ّال
3
وجٟخدها ،وجمشلها الٟغار.وزال ٝهظا اإلاٗجى٢ ،ى الكاٖغ يه ٠عخلت له( ):

ٞاألخمغ هىا ،يغمؼ للبدض ًٖ ّال
ّال
ؤوالهىعٞ ،التجلت في اإلاؿحر ٖلى َغي٤
الىىع والهضايت في الُغي ،٤والاؾخئىاؽ باألقباح
الؼمًٞ ،اخمغاع ّال
يضٖ ٫لى البدض ًٖ اإلاسغط ؤو الهغوب مً ّال
الغخلتّ ،ال
الجهاع/الحياة ٖالمت ٖلى جهايخه وخلى ٫الٓالم/اإلاىث ،وهي
ّال
ّال
عئيت جمشل عوح ظاهليت ٢ل٣ت لضي الكاٖغ.
ّال
ّال
الك ّالضة ّال
وال٣ىة خايغة في اللىن (ألاخمغ)٦ ،ما في ٢ىله ماصخا ألاههاع(:)4
ّالؤما في اإلاغخلت ؤلاؾالميتٞ ،ىجض مٗاوي
ّال
يا٦ض صإلت ّال
ال٣ىة في اللىن (ألاخمغ) ،وهى ٢ى ٫ابً ّال
مياصة:
و٢ض وعص في ٦خاب (الحيىان)( )5ما
وٓ ْىــس الٜـعاضي الٔـطاقي ٓـاض ٌم
ن ٣أن ُٓـىن الْ ٠ـىم في ه ْبوت الج ْمـط
٢غقيا  ِ٢ؤخمغ ٖغو ١الٗيىحن ،بإ ٧ان ّال
ّال
ؾيضا
وٞيه ؤيًا ٢ى ٫الجاخٔ":ويُالٗىا يىوـ بً خبيب بإهه لم يغ
ّال
الحّ ٤ال
٢ىة ّال
والك ّالضة ،ول٨جها ّال
ّال
وقضة ٖلى ألاٖضاء ،ؤٖضاء
وال٣ىة
شجاٖا"(ٞ.)6اخمغاع الٗيىحن لضي (ألاههاع) ٖالمت ٖلى الًٛب
ؤلاؾالم.
ّال
ّال
ووؿهم اللىن (ألانٟغ) مً ظهخه ،في بهخاط اإلاٗجى الكٗغر.ولؤلنٟغ صإإث مخىىٖت ومخىاً٢ت ؤخياهاٞ ،هى يىحي باإلاغى
ّال
ّال
والؿ٣م٦ ،ما ّال
جىلض الٟؼٕ والباؽ ّال
والكيسىزت والاؾخجزاّ .ٝال
يٗبر (ألانٟغ) ًٖ بعهاناث اإلاىث والٟىاء،
والهٟغة في الىظه

( )1نفسو ،ص.47ادلغد:شجرة تشبو القثاء.التسبيد:أن ينبت الشعر بعد أيام.الشعف:أول ما ينبت من الريش.
( )2ينظر:كعب بن زىَت ،الديوان ،ق ّدم لو الدكتور:حنا ناصر احليت ،طبعة دار الكتاب العريب ،بَتوت ،2008 ،ص.77
( )3الديوان ،ص.25الغشاش:شدة اخلوف.
( )4ادلصدر السابق ،ص.19الكليلة:الضعيفة.
( )5ينظر:اجلاحظ ،احليوان ،ج ،2ص.242
( )6نفسو ،ج ،5ص.333
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ْ
ً
ْ ً
اما وفي دطة ٓص ٌم
اب
لّ ٜطا زم ً٥ىن حٌ
مشلما حكحر بليه آلايت ال٨غيمت٣«:مثل ٗ ُْ ٍهث أ ْعجب الٜ٥اض هباجه زم ي ُ ٛتراه م
ؿس ٌمًس وم ْٜ٘ط ٌمة مً هللا وض ْ
هى ٌم
ان»()1
ّ
والٛل"(.)2ويغمؼ إلاٗاوي "الدُغ ّال
اللىن ألانٟغ ،مً ظهت بلى " ّال
ّال
ّال
والدؿت والدياهت
والضهاء والجبن
الًٗت والدضإ
وٍطمع
ّال
والؿ٣ام ّال
الضاثم"(.)3ويغمؼ مً ظهت ؤزغي إلاٗاوي "ؤلازالم والكغ ٝوألامل ونٟاء ّال
وٖضم ألاماهت واإلاغى ّال
الؿ ّالغيت"(٦.)4ما
ْ ً ً
هٟسخي ٢ىر في ّال
ّال
الىٓغ٣٦ ،ىله حٗالى«:كٜطاء ٛاٌ ٟمٕ ل ْى ا حؼ ُّرط الىاُطًٍ»(.)5
لؤلنٟغ جإزحر
مغاثّ ،ال
و٢ض وعص اللىن ألانٟغ في ّال
الضيىان زمان (ّ )08ال
ويخهل في اإلاغخلت الجاهليت ،بمٗاوي الحؿً والجما ٫الجؿضر٣٦ ،ىله
في ون ٠الحؿىاء(:)6

ّال
ٞاألنٟغ في اعجباَه بالجؿض ،يدخمل َا٢ت ٖاَٟيت ّال
ّال
٢ىيت ،يهاخبها اهٟٗاّ ٫ال
وعوحي٣ٞ ،ض اقخ ٤اؾم اإلاغؤة هىا مً اللىن
طهجي
ّال
الُيب ّال
والخإل ٤وؤلاقغا ،١ومٗغو ٝفي الش٣اٞت الٗغبيت ؤن "الجاعيت ّال
الهٟغاء جمضح بلىجها"( )7بل
ألانٟغ (نٟغاء) وطل ٪مً
ّال ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
حٗضي ؤزغ الحؿً ّال
ّال
خاؾت البهغ ،ليكمل خاؾت الكم.وه٨ظا يًم اللىن ألانٟغ نىعجحن مٗا.وفي اإلا٣ابل ،يؿخجهٌ الكاٖغ
ّال
مًاصة٣٦ ،ىله ًٖ ّال
الهياص(:)8
في (ألانٟغ) صإإث

و٢ىله(:)9

و٢ىله وانٟا ال٣ىؽ(:)10

( )1احلديد.20:
( )2زلمد يوسف مهام ،اللون ،ص.08
( )3نفسو ،ص.136
( )4فرج عبود ،علم عناصر الفن ،ج ،1ص.137
( )5البقرة.69:
( )6الديوان ،ص.50الغليل:العطش.ادللهوف:ادلكروب.
( )7أمحد سلتار عمر ،اللغة واللون ،ص .218
( )8الديوان ،ص.88الطليح:الصائد.التسعاء:من السعي.أسأرهتا:أبقت فيو بقية.سالمل:حصن خبيرب.
( )9نفسو ،ص.97النبعة:شجرأصفر العود.
( )10نفسو ،ص.88شكتها:دخلتها.األسرة:اخلطوط.الكامت:ال تصوت.
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ّال
ّال
الهٟغاء) وهي (ال٣ىؽ) ّال
الهاثض (َليذ) وؤصاة ال٣خل ( ّال
ٞاللىن ألانٟغ ،يخٗل ٤ب"ال٣اجل" ؤو ّال
وختى الصجغ اإلاهىىٖت مىه
ّال
( ّال
باللىن ألانٟغ.ويخٟاٖل (ألانٟغ) م٘ (ألاخمغ) ،لييخج عئيت قٗغيت جىظع باإلاىث وٖالماجهّ :ال
الحمى وؤلاعها١
الىبٗت) مكىبت
ّال
ّال
الُليذ) هى ّال
الهاثض الظر شحب لىهه مً الهؼا ٫والجىٕ.وه٨ظا يىٟخذ اللىن ألانٟغ ٖلى مٗاوي
واإلاغى والحغم والجك٘(ٝ.
ّال
والك٣اء ألاػليّ .ال
وجخمضص ؾماث (ألانٟغ) لدكمل اإلا٩ان اإلااجي(:)1
الدىٝ

يإظً َ
يخلىن باألنٟغ (آلاظً) وظاء في مضزل "ؤظً" في متجم مجمل اللٛت "ؤظً اإلااء ُت
ٞاإلااء ،هب٘ الحياة وعمؼها ّال
ألاوّ ،٫ال
ويإظً،
ّال
الصخيء ،وهي ٢بىله ّال
بطا ّال
ّال
ّال
حٛحر ُتؤ ُتظىها ،وهى آظً"(ّ )2ال
ٞخخدى ٫صإلخه مً
للخٛحر،
زانيت في
ولٗل مشل هظه اإلاضازل ،ج٨ك ٠لىا ًٖ
مً ّال
الهالح بلى الٟؿاص ،ومً الحياة بلى اإلاىث.
ن ّال
ّال
ّال
التراب (ألاصيم)ّ ،ال
ويترصص ط٦غه زمـ (ّ )05ال
مغاث ،ويمشل عئيت الكاٖغ في الجاهليت ،للحياة
ويىبش ٤مً بحن ؤلىان الُبيٗت ،لى
والىظىص ،ي٣ى ٫وانٟا ّال
الحغ في ّال
قضة ّال
الصحغاء:
()3
وي٣ى:)4(٫

وي٣ى ٫ؤيًا(:)5

ّال ّال
ّال
ّال
٣ٞض ّال
اقخ٣ذ ؤؾماء ال٩اثىاث مً (التراب)ٞ ،اليٟٗىع هى"الٓبي الظر لىهه ٧لىن التراب"(.)6وألاٖٟغ ؤيًا هى الظر حٗلى بيايه
ّال
ّال ن ّال
الؿيا ،١مً الىاخيت ّال
الترابي) في هظا ّال
الؿيمياثيت ،يمشل لىن ألاعى ،ويغمؼ للحياة والُبيٗت والُٟغة والىظىص،
خمغةٞ.اللى (
ّال
الهىعة الكٗغيت اإلاغ٦بت ،يؿخضعي ألالىان ّال
ول٨ىه في ّال
الؿماويت مشل:ألانٟغ ،ألاؾىص ،ألاخمغ ،ألاػع ١و عمىػها ( :الكمـ،
ّال
ّال
الٓهحرة ،الحغوع ،ال٨الب).و٢ض ؤقاع الجاخٔ بلى ؤن (البياى) " ّال
ميإ مٟؿض لؿاثغ ألالىان"( )7ما يجٗل اللىن الترابي ،يىحي
هىا بىىٕ مً نغإ ؤلا اصاث ّال
ألاعضخي ّال
ّال
والؿماو ّالر وبحن اإلاىث والحياة.
والخجاطب بحن
ع

( )1نفسو ،ص.24خايل اجلبا:ال أنيس بقربو.السفرة:دلو من جدلد.اآلجن:ادلاء تغَت لونو وطعمو.
( )2ابن فارس ،رلمل اللغة ،مدخل (أجن).
( )3الديوان ،ص.28صام النهار:انتصف.احلرور:الريح احلارة.يلوح:ينضج.اليعفور:الظيب.
( )4نفسو ،ص.40أنضاء:ىزل.السريح:الذي تشد بو احلذمة فوق رسغ البعَت.
( )5نفسو ،ص.24اإلران:كناس الوحش.انضرحت:انبسطت يف جريها.
( )6ابن منظور ،لسان العرب ،ج.4مادة (عفر).
( )7اجلاحظ ،احليوان ،ج ،5ص.56
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ّال
ّال
باللىن (ألاقهب) الظر ّال
جغصص ط٦غه ؤعب٘ ( )04في اإلاغخلت ؤلاؾالميت،
و٢ض ج٨دؿب (ألاقياء) ٢يمتها الضإليت مً الدؿميت
ّال
وألاقهب مؼيج مً ( ّال
الؿىاص) و(البياى) ،ي٣ى ٫الكاٖغ ماصخا ألاههاع(:)1

ّال
ّال
ّال
ٞاللىن ألاقهب في ألابياث ّال
الؿاب٣ت ،يخٗل ٤بشالزت صوا ٫بهيٛت الخإهيض (الكهباء ،الٟالة اإلاٟ٣غة ،اإلاىث).
ّال
ّال
ّال
ّالؤما هظه ّال
اللمٗانّ ،ال
الهبحرّ ،ال
الضوا(:٫اإلاغهٟاثّ ،ال
والؿىاص مً ؾىاص الليل.و٧ل
الؿىاعر) ٞةن البياى ٞحها ،يخإحى مً نىعة
وال٣ىة وألازغ ّال
ّال
ّال
ّال
الضواّ ٫ال
الٗضو) وهي عئيت بؾالميت ،حٗ٨ـ
الىٟسخي(:جسىي٠
الؿاب٣ت ،حكتر ٥في مضلىإث مخ٣اعبت وهي:الٛلبت
ٚلبت ال٣يم ؤلاؾالميت ٖلى ال٣يم الجاهليت.
ّال
ّال
ّال
اللىن ( ّال
الغماصر).وهى لىن (يخىؾِ بحن اللىهحن ألاؾىص وألابيٌ ،مٟخ٣غا بلى
٦ما ٢ض يمتزط ألاؾىص وألابيٌ ليك٨ال مٗا،
الحيىيت وب٣ضع ما يهبذ ٚام٣اٞ ،ةهه ّال
ّال
يخىظه هدى اليإؽ ويهبذ لىها ظامضا)(.)2
ّال
ّال
الصدهيت ،مىاَٟ ،٤ٞيلي ،مضاهً"(٦.)3ما ؤهه عمؼ " ّال
الغماصر) ،ؾيمياثيا ،لىن "ٚامٌّ ،ال
واللىن ( ّال
الضهاء ولىن
ؾلبيٖ ،ضيم
ّال
ّال
الخدظيغ مً الٗمغ والدى.)4("ٝو٢ض جىاجغ ط٦غه زالر (ّ )03ال
مغاث ،واعجبِ هظا اللىن في قٗغ ٗ٦ب ،في مغخلخه الجاهليت،
قبهها ّال
بالغاخلت ؤو بالىا٢ت التي ّال
ّال
بالىٗام٣٦ ،ىله(:)5

و٢ىله (:)6

و٢ىله ؤيًا(:)1
1
الشهباء ىي:كتيبة اجليش.الوديقة:شدة احلر.يسفع:حيرق .ادلعاقم:اذلالك.األوار:شدة
( ) الديوان ،ص .20نطاة:اسم ألرض أو حصن خبيرب.الفيلق:اجليش العظيمّ .
السحب اليت تأيت ليال ،ألن برقها يكون أش ّد دلعانا.
السيوفّ .
السواري:ىي ّ
السحاب األبيضّ .
الصبَت ىوّ :
السيف.ادلرىفات ّ
احلرب.الظبة:مضرب ّ
( )2ينظر:فارس مًتي ظاىر ،الضوء واللون ،ص.56
( )3عبيدة صبطي ،جنيب خبوش ،الدالة واملعٌت يف الصورة ،ط ،1دار اخللدونية ،اجلزائر ،2009 ،ص.53
( )4زلمد صابر عبيد ،مجاليات القصيدة العربية احلديثة ،منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق ،2005 ،ص .309
( )5الديوان ،ص.40العواسل:ادلضطربة يف سَتىا خلفتها.الرعيل:اجلماعة.السي:اسم موضع.الشل والتنفَت:الطرد.
( )6نفسو ،ص.48تربي:تعرض.العقلة:الفتية من النعام.ادلخلولة:من خل الكساء:مجع أطرافو خبالل.القطرف:القطيفة اليت ذلا مخل.الشرف:
الشرف:ارتفاع األرض.اجلؤجؤ:الصدر.السكاء:الدرع الضيقة احللق.
ّ
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الغماص.و(الدغظاء) هي ّال
الغبض) هي ّال
الىٗامت التي ٞحها بياى وؾىاص.ؤما (الدهيٞ )٠هى لىن ّال
الىٗام بلىن ّال
و( َّ
الغماص ،ألهه مؼيج مً
ّال
ّال
للىا٢ت ؤو ّال
الىٟؿيت ّال
الؿيا٢اث ،مٗاص ٫ؾيمياجي للحالت ّال
الغماصر في هظه ّال
البياى ّال
واللىن ّال
الىٗامت ؤو الظاث ،وهي في خالت
والؿىاص.
ّال
ّال
اللىن ّال
ّال
الغماصر
مؿخ٣غة في الٟيافي والٟ٣اع ،التي هي مٗاص ٫للحياة ،وهظا الايُغاب والالؾخ٣غاع ،مؿخىحى مً
مًُغبت وٚحر
ّال
ّال
اإلاخ٣لب بحن البياى والؿىاصٞ ،الىٗامت زاثٟت ٞؼٖت (ؤٞؼٖها) ومًُغبت في ؾحرها ،مُاعصة مً ؤعيها ،إ جمل ٪مهحرها ،وجل٪
ّال
هي خالت الظاث الكاٖغة ٢بل ؤلاؾالم.
ّال
ّال
ّال
اللىن (ألاػعٝ ،)١ي٣ترب في مٗاهيه ّال
الؿلبيت مً اللىن ألاؾىص في الش٣اٞت الٗغبيت ،و"لم يغص بإ في حٗبحراث ٢ليلت ٖىض
ؤما
الٗغب"( )2ألهه لىن ٦غيهٞ ،ضإإجه وعمىػه ّال
الؿيمياثيت ،جخمدىع خى ٫اإلاىث واإلاغى والحؼن وال٨أبت ،ولظلّ ٪ال
٢ل ج٨غاعه في
ّال
اإلاٟؿغون في آلايتْ ً«:ىم ً ْىٜر في ُّر
مغاث .ِ٣ٞو٢ض عؤي ّال
الضيىان ،خيض وعص زالر (ّ )03ال
اللىض وه ْحـط امل ْجطمحن ً ْىمئ ٍهص ظ ْضٟا»()3
ّال
الؼع٢ت لىن ؤلانابت بدغوّ ١ال
الىاع ؤو لىن ٖيىجهم ،ألن ّال
بإن ّال
الؼع٢ت م٨غوهت ٖىض الٗغب.و(ألاػع )١في مهضعه الُبيعي لىن
الؿماء اإلااء"(.)4ويبٗض في ّال
" ّال
الىٟـ ؤخياها "عوح اليإؽ"(.)5وظاء في (لؿان الٗغب) حؿميت ألاؾىت":ػع٢ا ،والدمغ
ّال
ّال
ػع٢اء"(.)6ويخٗامل الكاٖغ م٘ اللىن ألاػع ١في اإلاغخلت الجاهليت ،مً زال ٫مغظٗيت اإلاىخسب الجؿضر (الٗيىحن)٣٦ ،ىله ًٖ
٦الب ّال
الهياص(:)7

و٢ىله ًٖ الباػر(:)8

ّال
الك ّالغ وال٣خل.و٢ض (وعص ألاػعّ ١ال
ٖضة ّال
مغاث مكحرا
ٞاألػع ١اإلاغجبِ باألؾىت وبالٗيىن (ٖيىن ال٨الب وٖيىن الباػ ّالر) يغمؼ إلاٗاوي
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
والهغإ
ولل٣ىة الٟخا٦ت،
للجً٦ ،ما ي٣ا:٫جهاع ٥ؤػع ،١ووٗىىن ؤؾىص ،لليىم اإلاملىء بالك ّالغ)(ٞ )9األػع ١يغمؼ هىا ،للك ّالغ
ّال
ّال
مخدضزا ًٖ ّال
الهياص(:)10
باألؾىت ،ي٣ى ٫الكاٖغ
والٗضاثيت واإلاىث والٟىاء.و٦ما اعجبِ ألاػع ١بالٗيىن ،اعجبِ ٦ظل٪

( )1نفسو ،ص.51اخلرجاء:ذات لونُت .جوفها بلغ جوفها.العفاء:الوبر.
( )2أمحد سلتار عمر ،اللغة واللون ،ص.78
( )3طو.102:
( )4حيِت محودة ،نظرية اللون ،دار ادلعارف ،القاىرة ،1975 ،ص.136
( )5نفسو ،ص.136
( )6ابن منظور ،لسان العرب ،ج.3مادة (زرق).
( )7الديوان ،ص .30ادلقعيات:القاعدات على أقفائها.اليفاع:ما أشرف من األرض.
( )8نفسو ،ص.58الشهم:الذكي.يكب:يصرع.
( )9ينظر:أمحد سلتار عمر ،اللغة واللون ،ص.218
( )10الديوان ،ص.35الثاوي:ادلقيم.رمها:أصلحها.القُت:احل ّداد.احلشور:اللطيفة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

163

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  17ماضغ 2016

والؿهام صا ٫ؾيمياجي زان ًٖ ألاٖحنٞ ،األٖحن "ؾهام" ؤيًا ،ألن ّال
ٞالؿهام حؿخدًغ مكهض (ال٣ىو/اإلاىث)ّ .ال
ّال
الؿهام بال "ؤٖحن
ػعٖ ،"١مياء ،إ جهيب الهض.ٝ
ّال
ّال
ّال
ومشلما يإحي ّال
الخٗبحر باللىن الىاخض واللىهحن ،جترا٦م ألالىان وجتزاخم في اإلاكهض الىاخض.والحكض اللىوي في مىُ٣ت قٗغيت
ّال
الدك٨يليت ّال
والؿيمياثيت والجماليت"(.)1خيض "يدهل ٢ضع ٖا ٫مً
واخضة "يشحر ٖلى نٗيض حك٨يل اإلاٗجى ،ظملت مً اإلاؿاثل
ّال
ّال
ّال
ّال
ىوي الٗامل ،والحكض ّال
2
الل ّال
ّال
الخىاػر
الضإلي اإلاىخج"( ).وه٨ظا جخىاشع البييت الضإليت في اإلاكهض ٧له ،وييخج
البىاجي بحن الحكض
ّال
ّال
الضيىان ،ومً ؤيغب هظا ّال
مغاث في ّال
اللىويّ ،ال
ّال
اللىوي حؿ٘ (ّ )09ال
اإلاٗبر ًٖ
الخماػط
اإلاخىىٖت.و٢ض جىاجغ الحكض
اإلاٗجى بدك٨يالجه
ّ ٫ال
ّال
الغئيت في اإلاغخلت الجاهليت٢ ،ى الكاٖغ ًٖ الحؿىاء:
()3
ّال
الىا٢ت ّال
مكبها ّال
و٢ىله ّال
بالىٗامت والٓليم(:)4

ّال
ّال
جخٗل ٤بٗىهغ ( ّال
يمشلها ّال
ّال
٧ل مً ( ّال
البىٟؿجي ،ألاؾىص،
الغوى) و(الدُبان) الظر يجم٘ ؤلىان
الىباث) و
ٞاأللىان اإلاسخلٟت،
ّال
ّال
ألازًغ ،ألابيٌ.والىباث ،ؾيمياثيا ،هى عمؼ الدهب والحياة وألامل والخجضص .وجدمل ٖباعة "مسخل ٠ألالىان" ،و٦ظا
ّال
ّال
الٓليم ّال
والىٗامت ،وهى مكهض ّال
يتع بالحغ٦ت والاهضٞإ بلى الحياة ،مٗاوي بيجابيت جٟائليت ٖلى ّال
الكٗغر
الهٗيض
مكهض
والٗاَٟي٨ٞ ،ثرة ألالىان ّال
وجىىٖها في ( ّال
الغوى والدُبان) ٖالمت ٖلى الحؿً والجما ٫والبهاء وؤلاقغا ١والاوكغاح.وي٣ى٫
ّال
ّال
مخدضزا ًٖ ّال
الغخل(:)5
الكاٖغ

( )1فاتن عبد اجلبار جواد ،اللون لعبة سيميائية ،ص.171
( )2نفسو ،ص.172
( )3الديوان ،ص.39احلزن:طريق.ممطور:انصب عليها ادلطر يف الصباح.
( )4نفسو ،ص.49اخلاليان:اللذان يقطعان اخللى وىو الرطب من النبات.صوبا:ماال بفؤوسهما للقطع.نقف الشيء:شقو واستخرج حبّو.اخلطبان :ىو نبتة أطرافها
رقاق تشبو البنفسج ،أو أش ّد منو سوادا ،وما دون ذلك أخضر ،وما دون ذلك إىل أصوذلا أيبض.
( )5نفسو ،ص.25النقيش:الرحل ادلنقوش ادلوشى.ادلسمر:ادلشدود بادلسامَت.
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ّال
ّال
و( ّال
الغخلت ( ّال
ّال
الشباث في ّال
الى٣يل) هى ّال
اإلاؿمغ) وألامل في
جخًمً مٗجى
الغخل اإلاى٣ىف ،اإلاىشخى باأللىان ،وهى ٖالمت لىهيت ْاهغة،
ّال
ّال
وجخإ٦ض ّال
الضإإث ّال
الؿاب٣ت لؤللىان اإلاسخلٟت في اإلاكهض الكٗغر الىاخض ،مشلما حٗ٨ؿه نىعة (الُ٣ا) و٢ض
الىنى( ٫آزغ الليل).
هاظمه الباػر في ٢ىله(:)1

ّال
َّ
ُت
نٟغ ُت
الٓهىعُ ،ت
الحلى ،١مسخًب ألاْٟاع.والُ٣ا بهظه ألالىان
والُ٣ا ال٨ضع ّالر ،وهى يغب مً الُ٣اٚ ،بر ألالىانُ ،تع٢ل
اإلاتربو بها.بيىما جإحي ّال
والؼيىت ،يغمؼ لهغإ الحياة بإلىاجها ّال
اإلاٟٗمت بالحياة ّال
الضإإث ّال
الؼاهيت ،يض اإلاىث (ال٣اجم) ّال
الؿلبيت
لؤللىان اإلاسخلٟت في الغئيت الجاهليت ،في ٢ىله ًٖ ٞغا ١الحبيبت(:)2

و٢ىله ؤيًا(:)3

ّال
الكاٖغ بـ ( ْ
ّال
الٗحن َّ
اإلالمٗت) ؤر التي ٞحها ب ٘٣جسال ٠ؾاثغ لىجها ،وفي
ٞالؿيا ١هىا ،هى ؾيا ١الاهٟها ٫م٘ الحبيبت ،و٢ض عمؼ لها
طل ٪صإلت ؾلبيت ،ي٣ى ٫الجاخٔ " ّال
الخب٣ي٘ هجىت"( )4ؤر ما ٧ان ٞيه ْهٞ ،٘٣هى هجحن ٚحر ؤنيل ،وبظل ٪جغمؼ ألالىان
ّال
ّال
ّال
والظم ،و٦إجها امغؤة ّال
مخى٨غةٚ ،حر ّال
وٞيت ،وٚحر ؤنيلت.ويا٦ض هظا اإلاٗجى في جبايً ألالىان،
مخلىهت،
اإلاسخلُت في اإلاغؤة إلاٗاوي الهجاء
ّال
في مغخلت اهخ٣ا ٫الكاٖغ مً الٟ٨غ بلى ؤلايمان٢ ،ىله ًٖ (ؾٗاص) في ٢هيضة (البرصة):)5(:

ّال
والخدىّ ٫ال
ٞخٗضص ألالىان في (الٛى )٫عمؼ ّال
ّال
ّال
والى٨غان والدضإ والدكدذ.و٢ض
الخًليل ،ؤو في (ؾٗاص) ٖالمت ٖلى خالت الاهٟها٫
ّال
الغئيت ويهٗب ّال
جخٗ٣ض ّال
الهىعة وجدكابّ ٪ال
الخإويل ،خيىما جسخلِ ألالىان (ألاؾىص ،ألاخمغ ،ألابيٌ) ٞخ٨دؿب جل ٪ألالىان،
ّال
ػياصة ٖلى صإلتها الظاجيت ،صإإث بياٞيت٣٦ ،ىله يه ٠الحماع الىخصخي و ألاجان(:)6

وٟىله(:)7
( )1نفسو ،ص.58الشهم:الذكي.يكب:يصرع.
( )2نفسو ،ص.10األطالء:األوالد الصغار.العُت :بقر الوحش.الشوى:القوائم.
( )3نفسو ،ص.99تن ّكرت:ساء خلقها.
( )4اجلاحظ ،احليوان ،ج ،2ص.78
( )5الديوان ،ص.61الغول:السعالة.
( )6نفسو ،ص.32السمحة:ادلواتية ،السهلة اخللق.السمحج:الطويلة الظهر.طمرت:وثق خلقها وأدرلت.
( )7نفسو ،ص.32دأب:استمر.الدميك:التام.يكدمان:يرعيان.الغمَت:النبات اليابس يصيبو ادلطر.
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ّال
ٞالؿىاص يغجبِ بالحماع الىخصخيْ ( ،
ّال
الجىن) ؤما البياى ٞحرجبِ باألجان (الح٣باء) وهي التي في خ٣بها بياى ،وهى ما يك٩ل ،بييت
ّال
ّال
الظ٦غ/ألاهثى) ؤو(البياىّ /ال
زىاثيت ّال
ّال
وظىصيت ،ج٩امليت إ جًاصيت ،ألن نىعة
الؿىاص).وهي زىاثياث
لىهيت بحن (الحماع/ألاجان) ؤو (
ّال
ّال
ؤخضهما في اإلاكهض ،حؿخضعي خًىع الُغ ٝالشاوي٦.ما اعجبِ اللىن باإلا٩ان (ألاعي٩ان) وهما:ظبالن ،ؤخضهما ؤؾىص وآلازغ
والغئيت ّال
الغئيا البهغيت في ّال
الصحغاء ّال
ؤخمغ.و(الجبل) ٖالمت ؾيمياثيت ٖلى ّال
الخإمليت وال٨ٟغيت في مسيا ٫الكاٖغ ،ألن الجبا٫
الغئيا ّال
جخسظ ٖاصة "بىنلت" في الُغي ٤الصحغاور.وباٖخباع وظىص ظبلحنٞ ،الجبل (ألاؾىص) ،يحجب ّال
والغئيت ،والجبل (ألاخمغ)
ّال
ّال
ّال
ّال
ي٨كٟهما.زم يدؿ٘ الٟيٌ اللىوي ليٛمغ اإلاكهض ٧له ،ويخٛلٛل في لٗبت الشىاثيت(:قهغيً ،ؤعي٨حن ،ي٨ضمان).وه٨ظا جتراءي لىا
ّال
الخًاصّ /ال
اللىن ،مً زال ٫زىاثيت (الحجب/ال٨كّ ( ،)٠ال
الخ٩امل).
لٗبت
ّال
ّال
ّال
ّال
الكٗغر ًٖ َغيّ ٤ال
ّال
الخٗضص اللىويٖ ،ىض الكاٖغ في اإلاغخلت الجاهليت ،وجدضيضا في مكهض الظثب ،خيض
ووؿخمغ البىاء
ّال
ّال
يهاص ٝالكاٖغ الظثب وهى في َغي ٤عخلخهٞ ،يهٟه ٢اثال:
()1

ّال
للظثب ،وهى ؾمت للىهه قضيض ّال
الؿىاص ،و٢ض زالِ لىهه هظا" ،صزان ّال
الغمض" وٞيه (بياى) حكىبه (ٚبرة)
و(ألاَلـ) اؾم
ّال
ماثلت بلى ( ّال
الؼع٢ت).وهظا الدليِ مً ألالىان (ألاؾىص ،ألابيٌ ،ألاػع )١جإ٦يض ٖلى ّال
قغ هظا الظثب وقامهٞ ،هى طثب مسي،٠
ّال
ّال
مخ٨ي ٠م٘ الىؾِ ،إ ج٩اص جبهغه ألاٖحن لبراٖخه في ّال
والظثب ،بهظه ّال
ّال
مخلىن ،مساجل ،باعّٕ ،ال
الؿماث اللىهيت ،يغمؼ
الخسٟي.
ّال
ّال
الكاٖغ في اإلاغخلت الجاهليتّ ،ال
الظثب ،يٗاص ٫يبابيت ّال
الغئيت ،واإلاهحر اإلاجهى ٫في الُغي،٤
وحٗضص ألالىان في
للمىث والٟا٢ت ٖىض
ّال
حٗضص ؤلىان الظثبّ ،ال
٦ما يٗاصّ ٫ال
حٗضص ؤؾباب اإلاىث اإلاكاوم ،ومساجلخه لئلوؿان والحياة.
ّال
ّال
ٗٞاّ ،٫ال
ّال
ببضاعي ّال
ّال
ّال
ّال
ّال
ؤؾاؾيت ،ووك٩ل ،في
وٖالميت
حٗبحريت
ياصر وْيٟت
ؾيمياجي ووؿ٤
في الدخام يم ً٨ال٣ى ،٫بن اللىن ٖىهغ
ّال
ّال
قٗغ ٗ٦ب بً ػهحر ،هٓاما ّال
زانا ،يمً قب٨ت ؤوؿا ١ؤزغي ،جال ٠لحمت البىاء الكٗغر.ويغجبِ ألاصاء البهغر
ههيا
ّال
ّال
ّال
والؿيميىلىجي للىن ٖىض الكاٖغ ،بمسؼوهه الش٣افي والاظخماعي وال٨ٟغر ،خيض ج٨ك ٠ألالىان ،مٟغصة ؤو مجخمٗتًٖ ،
ّال
مخٗضصةْ ،اهغة وباَىت ،ويسخل ٠خًىع ألالىان ّال
٦ما وصإلت٦ ،ما جسخلَ ٠غي٣ت جىْي ٠ألالىان وصإإتها،
صإإث ومٗاوي
ّال
ّال
بحن اإلاغخلخحن اللخحن ٖاقهما الكاٖغ ،ؤر الجاهليت وؤلاؾالم:
ّال
اللىن ألابيٌ ،وهى ؤ٦ثر ألالىان خًىعاّ ،ال
بالىىع ،ليىحي ّال
بالغٚبت في ٦ك ٠الحجب وجبضيض
ـ ٟٞي اإلاغخلت الجاهليت ،يغجبِ
ّال
ّال
الٓالم الظر ّالمحز الح٣بت الجاهليت ،و٢ض يديل ٖلى اإلاىث والٟىاء ٖىضما يغجبِ بالكيبّ .الؤما ألاؾىص ٞيديل في اإلاغخلت الجاهليت
مً ّال
ّال
الىاخيت ّال
والهغإ والخىجغ ،ومغجبت ّال
الؿلبيت ٖلى حجب ّال
الغظا ،٫ويديل مً الىاحيت
الغئي ،ويضٖ ٫لى مٗاوي الٛلبت
ؤلايجابيت ٖلى مٗاوي الخالخم والاوسجام وال٣ىة واإلاىٗت والجما.٫ووٗ٨ـ ألازًغ ،زىاثياث الحياة واإلاىث والدهب والجضب،
ّال
ّال
ّال
اللىن (ألازًغ) بغمىػه ّال
والُمإهيىت التي َاإلاا بدض ٖجهاّ ،ال
زانت في ٞترة
الىباجيت ،بدشا ًٖ الهضوء
٦ما يؿخٗيٌ الكاٖغ ًٖ
( )1ادلصدر السابق ،ص.70 ،69يعسل:ميضي مسرعا.
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الاهخ٣ا ٫مً الجاهليت بلى ؤلاؾالم.ويىحي (ألاخمغ) بمٗالم الظاث وَا٢اتها الىٟؿيت وم٩اهتها الاظخماٖيت.ويىحي (ألانٟغ) باإلاغى
ّال
ّال
واإلاىث والكيسىزت والباؽ ،ويدمل في اإلا٣ابلَ ،ا٢ت ٖاَٟيت إعجباَه باإلاغؤة.وبطا اعجبِ باألخمغ ؤهظع باإلاىث.واللىن (الترابي)
ّال
ّال
يٗبر ًٖ ّال
الهغإ بحن بعاصة الحياة وخخميت اإلاىث.وؤما (ألاػعٞ )١حرمؼ للك ّالغ والٗضواهيت واإلاىث.و٢ض جمتزط ألالىانٞ ،خخضازل
ّال
والخالػميت ّال
الشىاثياث الخ٩امليت ّال
الضإإثٞ ،تزاوط ألالىان ي٣ابله جؼاوط ّال
الغئي وجدكابّ ٪ال
ّال
والخًاصيت ،والغئيت
الضإلت ،خيض جىبش٤
البهغيت والغئيت ال٨ٟغيت وال٨ك ٠والحجب...
ّال
ّال
الكاٖغ ،بًٟل ّال
ـ وفي اإلاغخلت ؤلاؾالميتّ ،ال
اللىهيت ،إه٨كاّ ٝال
ي٣ل جىْيّ ٠ال
الغمىػ
الخٗاليم ؤلاؾالميت التي ؤياءث
الغئيت لضي
ّال
جدىإ ّال
باإلاؿببابٞ ،ىجض ّال
ظظعيا في جىْي ٠ألالىان وصإإتهاٞ.األلىانٖ ،لى
الىظىص ال٩ىوي ،و٦كٟذ الحجب ،وعبُذ ألاؾباب
ّال
ّال٢لتهاّ ،ال
حٛحرث عمؼيتهاٞ ،األبيٌ مشال ،ؤنبذ يغمؼ لجماليت ال٣يم الضيييت وؤلاقغاّ ١ال
الغوحي ولل٣يم اإلاٗغٞيت و الهضايت والىىع
والخأدي.
الضالت ٖلى ّال
ـ وجالقذ ألالىان ّال
ّال
الخ ّال
والهغإ واإلاىث الظر َاإلاا ّالمحز الحياة الجاهليت ،زانت ألاؾىص
ٗهب والح٣ض وال٨غاهيت
الغئيتّ .ال
وألاخمغ وألاػع ١وألانٟغ٦ ،ما جالقذ مٓاهغ ّال
الغخلت والُغي ،٤إه٨كاّ ٝال
الؿىصاويت في ّال
ٞالؿىاص ؤنبذ مغجبُا بإٖضاء
ّال
وجدى ٫ألاؾىص بلى ألاقهب ،ليىحي
ؤلاؾالم ،ؤما البياى والحمغة٣ٞ ،ض اعجبُا باإلاؿلمحن ،وبالضٞإ ًٖ ال٣يم ؤلاؾالميت،
ّال
بالهغإ بحن الح( ٤ؤلاؾالم) والباَل (الٟ٨غ).
*مهاصع ومغاظ٘ البدض:
ال٣غآن ال٨غيم.
.1986
1ـ ابً ٞاعؽ ،مجمل اللٛت ،صعاؾت وجد٣ي ٤ػهحر بً اإلادؿً ؾلُان ،1ٍ ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث،
2ـ ابً مىٓىع ،ظما ٫الضيً مدمض بً م٨غم بً ٖلي ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث ،ص.ث.
.1997
3ـ ؤخمض مسخاع ٖمغ ،اللٛت واللىنٖ ، 2ٍ ،الم ال٨خب ،ال٣اهغة،
.1981
4ـ ؤؾٗض ٖلي ،مؿغح الجما ٫والحب وال ًٟفي نميم ؤلاوؿان ،3ٍ ،صاع الغاثض ،بحروث،
.1996
5ـ الجاخٔ ،الحيىان ،ط ،1ط ،2ط ،5جد٣يٖ:٤بض الؿالم هاعون ،صاع الجيل ،لبىان،
.1979
6ـ ػييب ٖبض الٗؼيؼ الٗمغر ،اللىن في الـٔط الٔطبي ال٠سًم ،مُبٗت ألاهجلى اإلاهغيت ،ال٣اهغة،
.1975
7ـ ؾٗيض ٖبض الغخمً ٢لع ،ظمالياث اللىن في الؿيىما ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اهغة،
8ـ ؾليم ٖباسخي ،اللىن (جإزحره في الىاؽ) مجلت بىاة ألاظيا ،٫الٗضص ،39ؾىعيا.
.2001
9ـ قا٦غ ٖبض الحميض ،الخًٟيل الجماليٖ ،الم اإلاٗغٞت ،الٗضص ،267ال٩ىيذ ،ماعؽ
.2009
10ـ ٖبيضة نبُي ،هجيب بسىف ،الضإة واإلاٗجى في الهىعة ،1ٍ ،صاع الدلضوهيت ،الجؼاثغ،
.2010
11ـ ٞاجً ٖبض الجباع ظىاص ،اللىن لٗبت ؾيمياثيت ،1ٍ ،صاع مجضإورٖ ،مان،
.1979
12ـ ٞاعؽ مترر ْاهغ ،الًىء واللىن ،بدض ٖلمي ظمالي ،1ٍ ،صاع ال٣لم ،بحروث،
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.1982
13ـ ٞغط ٖبىصٖ ،لم ٖىانغ ال ،ًٟط ،1صاع ال ،ًٟميالهى ،بيُاليا،
.1997
14ـ ٗ٦ب بً ػهحر ،الضيىان،خ٣٣ه و٢ضم له ٖلي ٞاٖىع،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث،
.2008
15ـ ٗ٦ب بً ػهحر ،الضيىانَ( ،بٗت زاهيت)٢ ،ضم له الض٦خىع:خىا هانغ الحتيَ ،بٗت صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث،
16ـ مدمض بهجذ ألازغر ،ألالىان في الٟهخى والضعاؾاث الٗلميت واللٛىيت ،مدايغاث الىضواث اإلاٟخىخت ،مجلت اإلاجم٘ الٗلمي
.1993
الٗغاقي،
.2005
17ـ مدمض نابغ ٖبيض ،ظمالياث ال٣هيضة الٗغبيت الحضيشت ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت الؿىعيت ،صمك،٤
.1978
18ـ مدمض ٞخىح ؤخمض ،الغمؼ والغمؼيت في الكٗغ اإلاٗانغ ،2ٍ ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اهغة،
.1930
19ـ مدمض يىؾ ٠همام ،اللىن ،1ٍ ،مُبٗت الاٖخماص ،ال٣اهغة،
.1961
20ـ مخي الضيً َالى ،الغؾم واللىن ،م٨خبت ؤَلـ ،صمك،٤
٢١ـ يدحى خمىصة ،هٓغيت اللىن ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اهغة.١975 ،
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