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خطاب السرد ومقوالته
 سيد دماج: (خلف الشمط خبمط) للكاتب:دراصة يف قصة
:ملخص
٘ اْتدب يٟقـ ايصٛـ ايٝظٍٛ ت٬خ

 (خًـ١ع خّٓاب ايػطز يف قكٝشي

ت٫ٛـ املكٝظٛتٚ .شدّاٛ صي٠ع املطأٛنَٛ

 اؾػط١عُٛايؿُؼ غُؼ) نُٔ ف

 سيا٠ املدتاض١ٝ يف ايُٓاشز ايٓك١ٜايػطز

٘ سيعاؾت،س زَازٜ يًهاتب ظ١ٝايككك

 يف١إشا ناْت ايًػٚ.ٌخيسّ اـّٓاب نه

اٜيكها

ِّا إزي ايتُطزُٝٓ نٛ تسعٟٖصا ايٓل ايػطز

ت يف٬كسّ املؿهٜ ْ٘نأٚ ،اجملتُع

 ؾإٕ خّٓاب،٘تٜتعطٚ اقعٛبعس نؿـ اي

، يف ايتُطز١ًهلا املتُجًٛسٚ ،١ٜ ايكط٤ؾها

٢ً إزي ايتُطز ع١ قطاسٛسعٜ ١ ايًػٖٙص

اقعٛظـ اـّٓاب يهؿـ ايٚ نُا

 َع١قس تعاًَت ايسضاغٚ ،ًَ٘ؿانٚ اقعٛاي

٤ٍ بٓا٬ َٔ خ،٘ يٟاظٛاقع املٛايٚ ،ًٞاحمل

١ْٛ أْٗا بعٓاقطٖا امله٢ً ع١ٜ ايػطز١ايًػ

،ع ايؿكطاتٜظٛتٚ ،١ػٝ٥ ايط١ٝايؿدك

.اسسّاٚ ِّاٜؾهطٚ ِّاٝهلا شيجٌ خّٓابّا ْؿػ

عٜظٛ ت٠إعازٚ ،زٚهٌ املػطٖٝ بٝتطتٚ

١عٛٓاملت

١ٝعاتٛنٛاملٚ

١ٝٓايؿ

َٔٚ ،١ٜ غطز١َٝٓ ظ١ٝٓ يف بّٞٓايعَٔ اـ

Abstract:
The narrative speech has been
characterized in the story of
(behind the Sun by five) , by it
Technical processing and various
thematic treatment issues of
community and solutions. The
speech has been used to discover
the local situation and the parallel
of it, through build the main
character, distribute the passages,
Structuring
the
story,
redistribution of time, using
description which chose women
as a model, the narrative speech

م2016 ) يناير12( ) المجلذ9( العذد

of this language calls to rebellion
against reality and its problems.
In this research puts solutions
for the situations that the Muslim
faced as difficulties that can’t
fulfill as the religion has request
him order or forbid either an
individual or group, in any field
of the fields of life, worshiping,
creed, dealing or of the family
Fiqh (jurisprudence) ,criminal or
others.
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المقذمة :
تتػٝا ٖص ٙايسضاغ ١سيٓٗذٝتٗا ايكا ١ُ٥عً ٢ايكطا ٠٤ايتشً ١ًٝٝاختباض قسم ا٫ؾرتاض
ايصٜ ٟؿرتن٘ ايباسح َٔ إٔ عٌُ ايػاضز ٚتكطؾ٘ يف عٓاقط ايػطز ٖٝٚهً ١املػطٚز
يٝؼ عًًُا بطّ٦ٜا; بٌ ٖ ٛعٌُ َككٛز َٔٚ ،ثِ ؾً٘ ز٫ي ٖٛٚ ،١خّٓاب غٛا ّ٤أنإ َٔ
سٝح ايًػ ١أّ َٔ سٝح ايتكطف يف ايتعاٌَ َع تكٓٝات ايػطزٚ .نإ َٔ امل ٌَ٪إٔ
تؿٌُ ايسضاغ ١اجملُٛع ١ايككك ١ٝاملعٓ ١ْٛبـ(اؾػط) يًهاتب :ظٜس زَاز ،إ ٫إٔ غري
ايسضاغ ١اقته ٢ايٛقٛف عً ٢قكٚ ١اسس ٠يًتشًٚ ٌٝايسضاغ ٖٞٚ ،١ايكك ١املٛغ١َٛ
بـ(خًـ ايؿُؼ غُؼ)ٚ .قس تعاًَت ايسضاغَ ١ع ايعٓاقط املدتاض ٠يًتشً َٔ ٌٝأنجط
َٔ ظا ١ٜٚيتذس أْٗا طيٝعّا تكب يف خسَ ١غطض خّٓابٚ ٞاسس ٜسع ٛإزي ايتشؿٝع
ٚايتُطز عً ٢ايٛاقعٚ ،قس أَهٔ َٔ خ ٍ٬تتبع تًو ايتذًٝات ايتكٓٚ ١ٝايٓك،١ٝ
ٚتطابّٓٗا اـّٓابٚ ٞقسٚضٖا عٔ َؿهاٚ ٠اسس ٠إٔ ًْشغ غّٓٝطَ ٠ؿٗ ّٛايتُطز،
ٚانتؿا ٤اـّٓاب بايٛقـ ز ٕٚايسع ٠ٛايكطحي ١يًتُطز ،أ ٟز ٕٚإٔ ٜتذً ٢خّٓاب
ايتُطز يف عباضْ ٠ك ١ٝقطحيٚٚ .١نٛح ايتٓاظع ايؿطزٚ ٟاؾُعٚ .ٞقس ٚظـ ايػاضز
عسزّا َٔ ايتُٝات أ ٚاملساخٌ ،يعٌ أنجطٖا سهٛضّا َٖ ٛسخٌ اؾٓؼ َٔ خ :ٍ٬املطأ٠
ٚصيٛشدٗٝا املتُطزَ ( ٜٔاملكٗٚ ،١ٜٛاـازَ /١ايػُطاٚات)،نُا اغتجُط ايهاتب
ايتعبريات املٛس ١ٝباؾػس يف غٝام ايطغبٚٚ ١ظؿ٘ سيا خيسّ غطض اـّٓابٚ.مل ٜهٔ
َسخٌ ايؿًهًٛض ايًباغ ٞبعٝسّا عٔ اؾٓؼ َٔ خ ٍ٬امل٦عض احملسز سيا بري ايػط٠
ٚايطنب.١
تمهيذ وإطار نظري:
تتسؾل يػ ١ايهاتب /ايػاضز( )1تسؾكًا غًػّا تت٬سل ٚتت٬سِ ؾ ٘ٝا٭ؾهاض
ٚا٭سساخ يتؿهٌ خّٓابّا ثكاؾِّٝا ٚتجكٝؿِّٝا قبٌ إٔ ٜه ٕٛعًًُا غطزِّٜا أ ٚخّٓابّا يػِّٜٛا

1

) للياثببم مجعى ببة مببل ألا عبباٌ الشواشيببةو وببا ؾ ا ى ببا 1191م .العلببشب 1191م .الش ينببة 1191م .ا جعببش 1191م .أحبضا الت ببد مياظببة
1111م .الانبهاس والذ ؽة هحاب ظشدي مل الزاهشة 1111م .املذفع ألاـفش1111م .املذسظة ألاحعذية.
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ؾِّٓٝا،إ ٫أْ٘  ٫تسضى َكاقس ايٓل إ " ٫بايكطا ٠٤ايتشًٖ ;١ًٝٝص ٙايكطا ٠٤اييت تعري
اٖ٫تُاّ إزي املٛانعات ايؿٓ ١ٝاييت قٝؼ بٗا ايٓل"(.)2
ٚملا نإ ايهاتب /ايػاضز سيا تتٝش٘ ي٘ ايهتاب ١ايػطز َٔ ١ٜؾػش ١ظََٓ ١ٝتػُ١
باـً َٔ ٛاؿهٛض املاز ٟيًُتًك ٞأثٓا ٤ايهتاب ،١ضيهٓ٘ خ٬هلا ايؿشل ٚاملطادع١
ٚإعاز ٠ايٓعط َٔٚ ،ثََِّ ؾإْ٘ ٜػتؿٝس َٔ تكٓٝات ايػطز بّٓطٜك ١إبساع ١ٝيف ايتكطف
ايًػٚ ٟٛايتكطف بايعَٔ ،ؾٗ ٛخيًدٌ ايكٛض ٠اـّٓ ١ٝامله ١ْٛيسٜٓا عٔ ايبٓا ٤ايٓكٞ
َٔ خ ٍ٬تهػري ٙـّٓ ١ٝايعَٔٚ ،تطتٝب٘ يؿكطات ايػطزٚ ،بٓا ٘٥يًؿدكٝات،
ٚتهُ ٘ٓٝيًػ ١احملً ١ٝأ ٚغري شيو ،نٌ شيو جيعٌ َٓٗا عًًُا َككٛزّا (ٖ .)3هصا
ضيهٔ ؼً ١٦ٖٝ ٌٝتطنٝب ايٓل ٚتتابع ايؿكطات ٚايتعاٌَ َع تٛظٜع ايعَٔ اـّٓ ٞيف
ظَٔ غطزٚ ٟؼً ٌٝاملك٫ٛت اـّٓاب ١ٝاملعَع ايٓعط إيٗٝا عً ٢أْٗا طيٝعّا عٌُ َككٛز،
ٚإٔ نٌ عٓكط َٓٗا ضيجٌ خّٓابّا ٜػِٗ يف بٓا ٤اـّٓاب ايطٝ٥ؼ يًٓل.
ٚملا نإ ايػاضز ٖ ٛايعٓكط ايؿاعٌ يف ايعَٔ ٚبٓٝت٘ ايػطز ١ٜزاخٌ املػطٚز ؾإٕ
ٖصا ٜعين إٔ ايتكسٚ ِٜايتأخ ري ش ٚؾاعًَ ١ٝككٛز " ،٠ؾٗ ٛاعرتاف بأَُٖ ١ٝا تكسّ،
ٚؾاعًَ ١ٝا تأخط ،بٛقؿ ١تعبريّا عٔ اؿاد ١إزي عطض بٓ ١ٝغطز ٫ ،١ٜتهُٔ يف إعاز٠
ايتتابع ملا سسخ ظَّٓٝاٚ ،ؼسٜس زٚض ايطا ٟٚيف َجٌ ٖصا ايتتابع ايعَين ٚتػٝريات٘ ،سٝح
جيط ٟتكس ِٜعطض يًػٝاقات ايعَٓ ١ٝيًدط ايكككٚ ٞايّٓطم اييت تػّٓٝط بٗا
ايتػريات يف ٚدٗ ١ايٓعط عً ٢إزضانٓا"(.)4
 َٔٚثِ ؾإْٓا مًٌ ايبٓ ١ٝايػطزْٚ ،١ٜتتبع ايػطز باعتباض ايػطز نُا نتب٘ ايػاضز
ٖ ٛايصٜ ٟعٓٓٝا ٖٛٚ ،ايعَٔ ْؿػ٘ بػض ايٓعط عٔ ايتكٛض ايبػٝط يًعَٔ ،شيو أْ٘ إشا
نإ يًػاضز اؿل يف ايت٬عب بايعَٔ اـّٓ ٞنُا ٜأيؿ٘ ايٓاؽ  ٖٛٚ -ايعَٔ ايصٟ
تكع ؾ ٘ٝا٭سساخ ٚؾل تطتٝب ٚقٛعٗا أ ٖٛ ٚتٛقٝت ٚقٛع اؿسخ َطتبّٓا بسٚض ٠ايًٌٝ
ٚايٓٗاض ٚسطن ١ا٭ؾ٬ى ٚايؿكٍٛ؟  -ؾعً ٘ٝؾإٕ ايعَٔ ايػطز ٖٛ ٟايعَٔ ايؿعًٞ
يًكل ٚيًػطز ،ؾايػاضز ٜتعاٌَ َع ؾكطات ايكل ٚؾل ض ١ٜ٩ؾٓٚ ١ٝغطض ٜتٝشإ ي٘
1

) دمحم مفحاح ،النص من القراءة إلى التنظير ،ه،1الذاس التيماء ،ؼشهة املذاسط لل ؽش والحىصيع1111 ،م91،
3
) دمحم ثحشيش ي ،أدوات النص،دراسة .دمؽم ،م ؽىسات اثحاد ألادباء والىحاب العشب1111،م119،
1
) ظلعا كاـذ ،املوضوع والسرد ،مقاربة بنيوية ثكوينية في ألادب القصص ي،أس ذ  ،ألاسد  ، ،داس الىنذي1111 ،م191 ،
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إعاز ٠تطتٝب ؾهط ٖٞ ٠يف أشٖإ ايٓاؽ أقطب إزي اؿكٝك ١أ ٚسكٝكًَّٓ ١ك ٫ ١تكبٌ
ايتػٝري ،باعتباض إٔ ايعَٔ ظطف يٛقٛع اؿسخٚ ،أْ٘ سيذطز سسٚث٘ ئ ٜعٛز َٔ سٝح
ٖ ٛظَٔ ٚتٛقٝتٚ ،إٕ عاز َٔ سٝح ٖ ٛسسخ ؾػٝعٛز بعَٓ٘ اؾسٜسٚ ،ضسيا عٛاٌَ
أخط ٣غري ايعٛاٌَ ايػابك ١يف ايعَٔ ا٭.ٍٚ
ٚتأغٝػّا عً ٢إٔ ايٓل ا٭زب َ٘ٓٚ ٞايككٚ ١ايػطز ْل ثكايفٚ ،إَّٔ اـّٓاب يف
ايعٌُ ا٭زب ٞيٝؼ َا ٜتذً ٢يػٚ ً١سػب غٛا ٤أنإ ايتذً ٞعً ٢يػإ املطغٌ أّ عً٢
يػإ ؾدكٝات٘ َٚا ٜتدصَ َٔ ٙعاز٫ت ي٘ ،ؾإٕ ٖص ٙايسضاغ ١غتٓعط إزي اـّٓاب يف
ٖص ٙايكك ١يف ػًٝري :ايتذً ٞا٭ :ٍٚعاّ ٚتكين ٜتعًل بايػطزٚ ،ايتذً ٞايجاْٜ ٞتعًل
بُٓاشز َٔ ايتذًٝات ايًػٚ ١ٜٛايتعبري ١ٜزاخٌ ايتذً ٞايعاّ; ٚيصا ؾػٓٝعط ايبشح يف
ٖص ٜٔايتذًٝري ايتكين /ايػطزٚ ،ٟايٓك /ٞايًػ ٟٛعً ٢أُْٗا َككٛزإ ٚيٝػا بط٦ٜري،
ٚعً ٢أُْٗا ضيج ٕ٬خّٓابّا شا ز٫يٚ ،١غٝسضغُٗا غري َػتكًري عٔ ايعَإ ٚاملهإ.
ٚيف ايتذً ٞايعاّ /ايتكين اختري خّٓاب ايػطز َهتٓؿًا يف ضساب٘ :خّٓاب ايتكابٌ،
ٚخّٓاب ايعَٔٚ ،خّٓاب ايٛقـَٚ ،هُّٓا يف ثٓاٜاٖا ايؿدكٚ ١ٝاملهإٚ .يف
ايتذًٝات ايًػ ١ٜٛاختريت ث٬خ َك٫ٛت اتػُت بايؿاعً ١ٝاملًشٛظ ١عً ٢تّٜٓٛط ايػطز
ٚبٓا ٤اـّٓابٚ ،بإَهاْ ١ٝضبّٓٗا سيطدعٝات ثكاؾ ١ٝنُا اتػُت بايتهطاضَٚ .عاًَتٗا
نعٓاقط ثكاؾٚ ،١ٝأٜها يهْٗٛا دعّ٤ا َٔ ب ١ٓٝاـّٓاب ايػطز ٟايًػٚ ،ٟٛتٓؿتح عً٢
َهْٛات ثكاؾ ١ٝكتًؿَٚ ١تٓٛع ١نا٭َجاٍ/ا٭قٛاٍ ايؿعبٚ ،١ٝايؿك٘ٚ ،ايعٚاز
ٚا٭عطاف ٚايع٬قات ا٭غطٚ ١ٜايعٌُ ٚا٫غرتاب ٖٞٚ .فتُع ١تتػاٚم َع غّٓٝطَ ٠ؿّٗٛ
ايتُطز عً ٢ايٛاقع املعاف ٚايسع ٠ٛإيٚ.٘ٝنؿـ ايٛاقع ٚتعطٜت٘ يف َػاض :ٜٔاـط
ا٭قً ( ٞؾها ٤ايكطٚ )١ٜاـط املٛاظ ( ٟؾها ٤خًـ ايؿُؼ غُؼ).
ٚغٝتعاٌَ ايتشًَ ٌٝعٗا بٛقؿٗا تكٓٝات بٓاٚ ١ٝ٥ؾٜٓ ١ٝتعاٌَ ايػاضز َعٗا ٚبٗا يػطض
َككٛز ٚيٝػت جملطز ؼكٝل بٓ ١ٝغطزٜٚ ،١ٜسضنٗا املتًك ٞعً ٢أْٗا َككٛزٚ ٠أْٗا
شيجٌ ضغايٚ ١خّٓابّا ٜتػٝا ايتأثري ؾ.٘ٝ
ٚ٭ْٗا نصيو ؾإَّٕ ؼًًٗٝا ٜعس نؿؿًا يؿهط اجملتُع ٚعازات٘ ٚتكايٝسٚ ٙتكٛضات٘
ٚض٩ا َٔ ٙخ ٍ٬ايؿدٛم أ ٚتعاًَٗا ايًػ ،ٟٛأ ٚاغتدساّ ايػاضز يًػ ١ايٛاقؿ ١بٛقؿٗا
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ػًٝات يػ ١ٜٛقازض ٠عٔ شات عاقًٚ ،١عً ٘ٝؾإَّٕ ؼًًٓٝا يتًو ايتذًٝات عً ٢تٓٛعٗا
ٚأْٛاع إبساعٗا ٜػِٗ يف ايهؿـ عٔ ايصٖٓ ١ٝايؿدك ١ٝايعطب.)5(١ٝ
أوالً :خطاب الضزد
تؿهٌ ٖٝهٌ املػطٚز َٔ  25ؾكطَ ،٠تعسز ٠ايؿها٤ات ايػطزٖٚ ،١ٜصا ايتعسز
أتاح يًكاض ٨ايتأٌَ ؾكس اغتدسّ ايػاضز تعسز ايؿها ٤يًُكاضْ ١بري ايؿها٤ات ايػطز١ٜ
ٚايٛاقعٚ ،١ٝؾل ايتؿع ٞاملٓعِ ـّٓ ١ٝايعَٔ نُا غٝعٗط َٔ تٛظٝـ ايتكابٌ بري
ايؿكطات( )6يف تطتٝب ٚبٓاٖٝ ٤هٌ ايٓل ،ؾايعَٔ اـّٓٚ ٞايعَٔ ايػطز ٟبُٗٓٝا بٕٛ
غري ٜػري َٔ ايتباعس ٚاملكاضْ ١يف اٯٕ شات٘ٚ ،نصا يًُكاضْ ١بري ايعَٔ يف نٌ ؾها٤
َع اٯخط.
ٜبسأ ايػاضز بتكٓ ١ٝايتصنط يًبس ٤يف فطٜات ايػطز  :تٮ٭ت يف دؿَٓٚ ٘ٝهات
ايٓذِ ايُٝاْ ...ٞؾاؾتام إزي َٛطٓ٘ ..شيو ايٛطٔ اؾبٌ ايهبري عذِ ايسْٝا نًٗا..
اْػهبت َٔ َكًت ٘ٝزَٛع آغَٓ ..١ػشٗا بأْاًَ٘ ايػًٝع ١اييت ؽتعٕ ا٭ٚغار
أظاؾطٖا ...نإ ٫بس ي٘ إٔ ٜعٛز ...تصنط ضس ً٘ٝايص ٟنإ ٖطٚبّا َكشٛبّا باـٛف
ٚاؾدي َعّا:
َا بايو غاضح َٗب.)7(..ٍٛ
ثِ بسأ ٜتصنط ٜٚػطز يٓا اؿسخَ :ع أخ َٔٚ .٘ٝايّٓبٝع ٞأْٓا ْؿعط شياَّا إٔ َا
حيكٌ أَآَا ٖ ٛايتٓاظع بري ظَٓري :ظَٔ اؿانط بٛقؿ٘ ؿع ١ايػطز اٯْٚ ،١ٝظَٔ
املان ٞاملػرتدع ٖٛٚ ،ظَٔ غٝهٛيٛدْ ( ٞؿػ )ٞيف أغًب٘ بٛقؿ٘ شيجًًٝا يصٖٔ
ايؿدكٜٛٚ .)8(١ٝظـ ايػاضز املًؿٛظ ايتعبري ٟاملعٓ ٕٛب٘ قكت٘ ( خًـ ايؿُؼ
غُؼ) يف آخط ايؿكط ٠ا٭ٚزي يتبسأ ايطسً ١اـّٓٚ ١ٝايػطزَ ١ٜعّا بعسٖا:
5

) ينظ ببشو ظ ببعيذ يلىب ب  ،الك الالال وا ،م الالر ،مقدم الالة ل س الالرد ال ر ال ال  ،ه،1ال ببذاس التيم بباء – املغ ببشب ،ب ببروت – لتن ببا  ،املشه ببض العل ببا العش ب ب ،
1119م19 ،
 )1ثم الا حعباد ب ثجضشبة الفلبشات لبج الحجضشبة املىتعيبة ال بي ثففبق بب الفلبشات بعؼباسات ثبذٌ لبج رلبً .و بزا اظ ص
بخنادا بج أ ؼبيق البنق ب
الىسق ى عق ملفىد ص
أيما.
9
) صيببذ مىي ببع دمببا  ،ا،جس الالر مجعى ببة كفف ببية) ال ببيعل ،م ؽببىسات وصاسة العلاف ببة و ب م1191،م ..19 ،وظ ببيىحف التاح ب ب ببزهش ن ببىا
حاالت املشجعية لج امحذاد الذساظة .ح أ اللفة املنحختة للذساظة ه اللفة املعنىنة بخلف الؽعغ بخعغ لعل
املجعى ة
املجعى ة اللففية و (ا جعش)
9
) ظليعا واـذ ،املىلىع والعشد311 ،
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 إزي أٜ ٜٔا فٓ..ٕٛ؟ قًت يو إزي عكب. ٚترتنين. غتذس غري.ٟ ٚا٭ضضٚ ..ايبٝتٚ ..ايبكطٚ ٠ايجٛض؟! نًٗا يو..()....
ٚقُت بطٖ ١ثِ قاح بكٛت غانب:
 انطب خًـ ايؿُؼ غُؼ. َاشا قًت..؟ خًـ ايؿُؼ غُؼ..ٚأداب٘ بإؾاض ٠قبٝشٜ َٔ ١سٜٛ ٖٛٚ ..ٙانب غري ٙايػطٜع(.)9
ٜٓ ٫ٚػ ٢ايػاضز إٔ ًٜتكط ايًشع ١اهلاضب ١بصنط اإلؾاض ٠ايكبٝش ١بايٝس ،إ ٫أْ٘
تطى ايس٫يَٛ ١اضبَ ١ؿتٛس ١يًُتًك ،ٞنٌ سػب ثكاؾت٘ ٚؽ .ً٘ٝؾٗص ٙاإلؾاض ٠غري
قسز ٠بايتؿاقٖٚ ،ٌٝصا جيعًٗا َٓؿتش ١عً ٢تأ ٌٜٚايكاض ٨سػب اإلؾاضات املتعاضف
عًٗٝا عٓسٚ ،ٙجيعٌ نٌ َتًل ٜتد ٌٝاإلؾاض ٠اييت ٜؿُٗٗا ٖ ٛيف عطؾ٘ ا٫دتُاع ٞأٚ
ٚؾل ايتكايٝس ا٫دتُاع ،١ٝؾٗص ٙاإلؾاضٚ ٠ظؿت عً ٢أْٗا خّٓاب يتكسَ ِٜعإٍ يكَ ٍٛا٫
ٜكاٍ .ثاّْٝا :أْٗا عٌُ غاخط ٜكٛض ايؿدك ١ٝبتؿاق ٌٝزقٝكَٚ ١ككٛز ٠شات ز٫ي ;١ؾكس
ناْت ضغايٚ ١زاع تٗهُ ٞاظزضاٜ ٞ٥كابً٘ املًؿٛظ ايتعبري( :ٟخًـ ايؿُؼ غُؼ).
َٚع إٔ ٖصا ايتكٜٛط قس ٪ٜ ٫زَ ٟباؾط ٠إزي تعكٝس املٛقـ ْٚػر اؿبه ١إ ٫أْ٘ ٫
ؾو ٜكٛض املٛقـ املتأظّ َٚا ٚقٌ إيٖ ٘ٝصا ا٭ر َٔ ايهٓو ٚايهٝل .ثايجّا :إٔ ٖصا
ايتكٜٛط (أؾاض بٝس ).. ٙسيجاب ١ؾاقٌ بري اؿٛاض املتٓاَٚ ٞسطن ١ا٭سساخ اؾاض،١ٜ
ٚبصيو ٜػتُتع املتًك .ٞضابعّا :إَّٔ تكُّٛض املتًك ٞهلص ٙاإلؾاض ٠ئ ٜؿاضم كًٝت٘ ست ٢بعس
اْ٫تٗا ٤يٝؼ َٔ قطا ٠٤ايكك ١ؾشػب ،بٌ َٔ قطا ٠٤اجملُٛع ١ايككك ١ٝ٭ٕ ٖصٙ
1

) صيذ مىيع دما  ،ا جعش11 ،
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اإلؾاض ٠بسٜعٚٚ ١اقعَٚ ،١ٝأيٛؾ ١ادتُاعٝا (نٌ سػب ؾُٗ٘ ٚقطا٤ت٘)  ٖٞٚغري َتٛقع١
يف َٛقعٗا َٛٚنعٗا ،بٌ غري َتٛقع ١أقًًا ٜ ٫ٚتٛقع املتًك ٞإٔ تطز يف ثٓاٜا ايػطز،
 ٖٞٚتؿٝس َؿاضنٚ ١دساْ ١ٝبري املتًكٚ ٞايؿدكٝات زاخٌ ايككْ ;١عطّا ٭َّٕ اإلؾاض٠
هلا بُعس نٓاٚ ٞ٥ز٫يٚ ٞادتُاعٚ ٞؾل ا٭عطاف يف نٌ بًس ٠عً ٢سس ٠ؾٗ ٞشات بعس
ثكايفَٚ .جٌ شيو ايعباض ٠املعٓ ٕٛبٗا ايكك( :١خًـ ايؿُؼ غُؼ)ٚ ،ايؿاضم بُٗٓٝا إٔ
ٖص ٙا٭خريًَ ٠ؿٛظٚ ١تًو َكٛضَٚ ٠ط ١ٝ٥غطزّا َٚتد ١ًٝتًكِّٝا .ؽ ٌٝاإلؾاض ٠ايبسٜع١
جيعٌ املتًكٚ ٞنأْ٘ ٜؿاٖس َكّٓعّا َكٛضّا ملؿٗس قً ٞقس ٜه ٕٛايكاض ٖٛ ٨قاسب٘
يف ؿعَ ١ا أَ ٚطت عً ٘ٝػطب ١مماثً ،١إٕ نإ ي٘ ػطب ١غابكَ ١ع ٖص ٙاإلؾاض ٠أٚ
ضٜ٩تٗا تٓؿص َٔ قبٌ ؾدل آخط ي٘ أ ٚيػريٚ .ٙايتكاط ايهاتب /ايػاضز ايًشعات اهلاضب١
مل ٜكتكط عًٖ ٢ص ٙايًشع َٔٚ ،١شيهإٔ ايػاضز ٜٓكٌ يكّٓ ١غاخطَٛ ٠س ١ٝعاٍ ايبًس
ٚغانٓ ;٘ٝإش ٖٜٛ ٛقـ ْعٜـ ايسّ َٔ قسَ٫ ٘ٝضتّٓاَُٗا باؿذاض ٠بايب ٍٛعًٗٝا
نع٬ز َ٪قت ٜػتعًُ٘ زاُ٥ا (ٚ .)10ايع٬ز امل٪قتٚ ،ا٫غتعُاٍ ايسا ،ِ٥تعبريإ
ٜٛسٝإ بايتٓاقض يف ايتهطاض ايعَين ؾُا ٜه٪َ ٕٛقتّا ٜ ٫ه ٕٛزاُّ٥ا ،يهٔ ٖصا ٖٛ
اؿاٍٜ .هُٔ دٖٛط ا٭َط يف إٔ غدط ١ٜايهاتب شيتس إزي ايعٛاٖط املٓتؿط ٠نٌ
اْ٫تؿاض ٚاملأيٛؾ ١يف سٝا ٠ايٓاؽ عً ٢أْٗا ظاٖط ٠عاز ٫ ١ٜضيهٔ تكٛضٖا غري شيو،
ؾايؿٝذ – َجٜ ٫ - ً٬ك ٍٛإ ٫سكًّاٚ ،إَ ٫ا جيب ؾعًٜ٘ ٫ٚ ،كح إٔ ُٜدائّـٜ ٫ٚ ،كح
ا٫ستهاّ إزي ايسٚي ١ؾه ً٬عٔ ا٫ستهاّ إزي ؾدل غري ايؿٝذ.
ؾايػاضز َُٗ ّٛبٛاقع ايبًس ٚأبٓاٚ ٘٥املؿاضق ١ايعَٓ ١ٝاييت ٜعٝؿٗا ٖصا ايبًس َكاضْ١
سيا ٜعٝؿ٘ اٯخط ٕٚيف ؾها٤ات أخط َٔ ٣ايعاملًٜ ،تكط َٛنٛعات غطٜب ١ملعاؾ١
قهاٜا أغاغَ ١ٝجٌ ايؿطٜعٚ )11( ١ايػكٚ ٞايػطبٚ ١ايػُػطٚ )12( ٠مٖٛا ،أقطب إزي
تػذٚ ٌٝقا٥ع سٝاتَٗٓ ١ٝا إزي اـٝاٍٚ ،املؿٗس ايتكٜٛط ٟعٓس ٙزقٝل ٚيّٓٝـٚ ،جيعًٓا
ْعاٜـ شيو اؾٜٚ ،ٛكـ ؿع ١ايًكا ٤بسق ،١إْ٘ ٜ ٫عتُس نجريّا عًَ ٢ا ٜػُْ٘ٛ
ايعكسٚ ٠ايصضٚ ٠ٚاؿٌ ،بٌ ٜعتُس عً ٢ايٛقـ ٚاؿٛاضٚ ،اقتٓام ا٭سساخ اؾاْب١ٝ
11

) صيذ دما  ،ا جعش11 ،
11
) الؽشيعة يلفذ بها اللهجة امل ليةو الترافع أمام اللماء.
11
) العععببشة ب اللهجببة امل ليببة تبباسة ببل مت ببا ل ببج الىشك ببات الششةعببة بععابببة ن بضٌ للععببافشيل ولببشواحلهم ،ويلببذم اولاببً ببذمات الغببزاء
بحعم ميانات ثلً ا لتة ،وما صاٌ لها آثاس يؤمها العياح ،ومنها ظععشة النحاط مذينة ـنعاء اللذيعة.
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ٚاملتؿطق ١اييت تتآظض يتذػٝس اؾٚ ٛاإلسػاؽ ب٘ َٔٚ.خ ٍ٬يػ ١اـّٓاب ايػطزٟ
ٜهؿـ ايهاتب /ايػاضز بتكٓ ١ٝؾٓ ١ٝعٔ ايؿدك ١ٝإٕ ناْت ؾدك ١ٝحيهٞ
عٓٗا ،أ ٚأْٗا ؾدكٝت٘ أيبػٗا قُٝكّا غطزِّٜا ،ؾايهاتب  ٫ضيهٓ٘ ايتشًٌ ْٗاِّٝ٥ا َٔ
ْؿػٝت٘ ٚشاتٝت٘ أثٓا ٤ايهتاب ،١ست ٢ي ٛنإ فطز ْاقٌ ٭سساخ سكٝك ١ٝؾإْ٘ ٜكٛغٗا
ٜٚطٜٗٚا قًُ ١بؿدكٝت٘ ٖ.ٛ
٬ْ ٚسغ إٔ ايهاتب /ايػاضز مل ٜعذي بصنط أمسا ٤ايؿدٛم يف اـّٓاب،
٫غُٝا ايؿدكٝات ايؿاعً ١يف ٖص ٙايككٚ ١يف اييت قبًٗا املعٓ ١ْٛباؾػط ٖٞٚ -
ايكك ١ا٭ٚزي يف اجملُٛعٚ ١بٗا عْٓٛت اجملُٛعٚ - ١نإٔ بُٗٓٝا ع٬قَ ١ا :ؾايص٫ ٟ
ٜٗادط بػبب ايؿكط ٖادط بػبب ايكٗط (ٚ.)13يعٌ عسّ اٖتُاَ٘ نجريا بأمسا٤
ايؿدٛم ٚانتؿا ٘٥بصنط ٚظا٥ـ ايؿدكٝات ٫غُٝا :ايؿكٚ ،٘ٝاملكٗٚ ١ٜٛايعاٌَ
ٚٚن ٌٝايؿطٜعٚ ،١ايكبّٓإ ،أ ٚايػُات :ايػٛز ا٭يٛإ ،ايػُطاٚات٪ٜ ...نس اعتٓاٙ٤
سيا ٜعاؾ٘ اـّٓاب ايػطزٚ ،ٟإَّٔ اـّٓاب ايػطزٜ ٟكب يف اٖ٫تُاّ ٚايعٓا١ٜ
باملؿاٖٚ ِٝيٝؼ بتكٓٝات ايػطز َٗٓٚا ايؿدك.١ٝ
شيتعز ايؿدك /١ٝاملؿٗ ،ّٛبايؿدك ١ٝايؿطز /ايها ٔ٥اؿ ،ٞؾدك ١ٝاملؿّٗٛ
تتذً ٢يف ايٛاقع ٚايك ِٝاييت تعٝؿٗاٚ ،ايٛاقع ٚايك ِٝاييت ٜٓبػ ٞتبٓٗٝا ؿٌ َؿه٬تٗا.
ٚتتذً ٢ؾدك ١ٝايؿطز يف ايًػ ١ايٛاقؿ ١يًٛاقع ٚيًؿدكٚ ١ٝغٝكاْ٘ ٚبعٚؽ ايسّ ٚسايت٘
يف ايػُػطٚ ٠يف اؾطٕ ٚم ٛشيو ،يف تهاؾط ز٫يٜ ٞؿه ٞإزي إٔ ٜٛنح اـّٓاب
ايػطزٚ ٟاملك٫ٛت ض ١ٜ٩ايؿدك ١ٝايكاقٚ ١ؾهطٖا ٚأبعازٖا اؾُايٚ ١ٝايؿهطٚ .١ٜ٭ٕ
ضٖ ١ٜ٩ص ٙايؿدك ١ٝاملُتعد ١بايؿطز ٚباملؿٗ ّٛتتبٓ ٢ض ١ٜ٩ايتُطز عً ٢ايٛاقع ا٫دتُاعٞ
ؾكس قّٕـّْسََت ايؿدكٖٓ – ١ٝا  -عً ٢أْٗا  ٫تؿهط يف قُت بٌ إْٗا تؿهط بايعٌُ،
أ ٟباملػاَطٚ ٠ايتذطبٚ ١شيو بتٓؿٝص ؾعٌ ا٫غرتابٚ ،ؾعٌ ايعٚاز املدايـ يعازات٘ يف
ايكط ،١ٜشيو ايؿها ٤املهاْ ٞايػانٔ اؾاَس .ثِ ايعٛز ٠إزي ايب٬ز ٚا٫غرتاب َط٠
أخطٚ .٣نأْ٘ ضياضؽ غبب ١ٝزٚض.١ٜ

13

) مل مظا ش الترابي ب اللفح و ثحابع وسود عا املجعى ة ،و عبن الحلباب ت أو املىاصنبات ،و ب ولحبا اللفبح نجبذو النهبش والعباكية ،و ب
ولحا اللفح غياب دولة ،فها ى يش ي ب العاكية وا جعش ،و ا خادمة والععشاء ،و كهش العلىة وكهش الغش ة وكهش الؽيخ.
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نُا ٜٛنح خّٓاب ايػطز ض ١ٜ٩ايؿدك ١ٝايػاضز َٔ ٠خ ٍ٬شاتري :ا٭ٚزي شات ا٭ر
ايكابع يف املهإ ٚايعَإ املتُٝع ٜٔبايػهٚ ٕٛاؾُٛز ،ؾٗ ٛمل ٜتذاٚظ إغاض ايؿطٜع١
ٚايبِطِنٚ ١ا٭ضض ايكاسًَٚ ١ؿانٌ أّ ايعٝاٍ ٚايعذع عٔ إعايتَِٗ ٖٛٚ،ا تؿكح عٓ٘
ايؿكطتإ ا٭ٚزي ٚا٭خري َٔ ٠ايٓل املػطٚزٚ .مل ٜهٔ يًهاتب /يًدّٓاب نبري عٓا١ٜ
بٗص ٙايؿدك ١ٝؾكس شُنِطَت يف َٛنعري :ا٭ ٍٚيف بسا ١ٜايػطزٚ ،ايجاْ ٞيف خاشيت٘،
ٚيف ن ٬املٛنٛعري مل ٜتػري نَٗ٬ا َّٓٓ ٫ٚكٗا  ٫ٚتؿهريٖا ضغِ تؿاٚت ايعَإ
َٚطٚضٚ .ٙا٭خط ٣ؾدك ١ٝا٭ر املتُطز ايصٜ ٟعتين ب٘ ايهاتب دٌ ايعٓا.١ٜ
ٚغتعٗط تًو ايعٓا ١ٜبايؿدك ١ٝاملتُطز ٠دًِّٝا يف تٛظٝـ ايهاتب يتٛظٜع ايعَٔ
اـّٓٚ ٞؼ ًٜ٘ٛإزي ظَٔ غطزٚ ،ٟبتٛظٝـ ايهاتب يًتكابٌ بٛقؿ٘ خّٓابّا ٚيٝؼ
بٛقؿ٘ فطز تكٓ ١ٝغطز ١ٜأ ٚآي ١ٝنتاب ١ؾهًٚ ،١ٝشيو يهؿـ ايؿدكٚ ١ٝتؿػري
أعُاهلا يف كتًـ َطاسًٗا.
ايبٓ ١ٝاملعُاض ١ٜيًدّٓاب ٚتطتٝب ايٓل:
اخلط األصلي واخلط املواسي :
ٜٛظـ ايهاتب ايتكابٌ يف ايبٓ ١ٝايٓك ١ٝيًككٚ ،١نإَّٔ ايتكابٌ يٝؼ فطز تكٓ١ٝ
يبَٓ ١ٝعُاض ١ٜبٌ ٖ ٛخّٓاب يف سس شات٘ ،أ ٟأْ٘ يٝؼ عًًُا ؾِّٓٝا ٚتكٓ ً١ٝغطز ;١ٜبٌ ٖٛ
أٜهّا ٚغ ١ًٝخّٓاب ١ٝشات ز٫يٖٚ" .)14( ١هصا ؾشٝجُا ْط ٣ايهاتب ٜػع ٢بككس إزي
ا٫غتؿاز َٔ ٠اإلَهاْات ايهتاب ١ٝاملتاس ،١ؾإْ٘ َٔ املٓاغب – ؾُٝا ٜبس - ٚإٔ ْعترب
شيو ايتٛظٝـ دعّ٤ا ٜ ٫تذعأ َٔ ايٓل"(.)15
ٚقس ٚظـ ايتكابٌ يف ايسع ٠ٛإزي ايتُطز عً ٢ايٛاقع ايػانٔ أ ٚاؾُٛز ايصٟ
ٜػهٔ شيو ايؿها ٤املهاْ ٞاملطَٛظ ي٘ بايكطٚ ١ٜبعض ؾها٤اتٗا ايهٝك ١نايربن١
ٚايػاقٚ ١ٝاؾطٕ ...ثِ ايػُػط... ٠ؾٜٗٛ ٛظـ ٖصا ايتكابٌ يف ايسع ٠ٛإزي ايتُطز
ٚنؿـ ايٛاقع ٚتكٜٛطٚ ،ٙتكٜٛط ثكاؾت٘ٚ ،ؾهح غه.ْ٘ٛ
11

) اظحخذم الياثم الحلابق وظيلة للىؽف أهثر مل كفة لبج ظبليق املعباٌو ب ا جعبش ،و ب املجنبى  .هعبا وببف ا خىباب املبى بالعبيى
وا جعىد وا جهق كفة (املجنى ) و كفة (التذة) لعل املجعى ة اللففية ( ا جعش) وفيها جعيعا يذ ى ص
لعنا ج الحعشد.
15
)  .ب .ب بشاو  ،و  .يببىٌ،ثح يالالا ا ،بالالاب ،ثشجعببة وجعليببمو دمحم لىف ب الضليىنببي ،ومن ببر التريي ب  ،كؽببش جامعببة امللببً ظببعىد ،املعلىببة العش يببة
الععىدية1119 ،م1 ،
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ٚايتكابٌ مل ٜهٔ بري أيؿاظ َؿطز ٠نُا قس ضيهٔ إٔ لس ٙيف ايؿعط أ ٚيف
اـّٓب ٚايٓكٛم ايٓجط ،١ٜأ ٚنُا ْتكٛض ٙايتكٛض ايػاشز ايكطٜبٚ ،إصيا ٜتُعٗط َٔ
خ ٍ٬ايكطا ٠٤ايتشً ١ًٝٝيف اغتد٬م املؿٗ /ّٛايؿهط َٔ ٠اـّٓاب ،املهٕٛ
يًُٛنٛعري أ ٚايكهٝتري َٛنٛع ايتكابٌَ ،ج : ٬ايػٛزاٚات يف ايب٬ز ٚيف أٚضٚبا (خًـ
ايؿُؼ)( ،)16ايع٬ق ١باملطأ ٠يف ايب٬ز ٚيف (خًـ ايؿُؼ) أٚضٚبا ،ايربنٚ ١ايٓٗط،
امل٦عض ٚايبسي ،١ايػاقٚ ١ٝايبشط ٚاملٓٝا ،٤املدا ٚيٝؿربٚ ٍٚعكب ،ايبّٓاطا يف ايب٬ز ٚيف
يٝؿطب....ٍٛاخل.
ٚضيهٔ إٔ ْهع ايٓل يف غٝام ادتُاع ٞتاضخي ٞباعتباضٚ ٙثٝك ١ادتُاع ١ٝتاضخي;١ٝ
إش ضيهٔ – أسٝاْا – ايٓعط إزي ايعٌُ ا٭زب ٞباعتباض ٙأسساثّا تعهؼ فتُع ايهاتب
ٚعكط .)17( ٙؾايٛقـ ضيهٔ ايٓعط إي ٘ٝعٓكطّا ظَِّٓٝا أَٛ ٚسّٝا بايعَٔ .ؾكس شيٝع
ايٛقـ يف بعه٘ بأْ٘ ٜٛس ٞعاي ١ايػهٚ ٕٛاؾُٛز ،اإلغتاتٝها ،يف سري إٔ
ايسٜٓاَٝه ١ٝشيٝع بٗا ٚن ٌٝايؿطٜعٚ ١ؾعٌ ا٫غرتاب.
ؾايكط ١ٜمل ٜتػري ؾٗٝا ؾ َٔ ،٤ٞسٝح ايبٓٝإ ٫ٚ ،ايػهإ ،بٌ ست ٢ايه٬ب،
ٚايربن ١املكههٚ ،١ثكاؾ ١امل٦عض ايككريٚ ،غٝاغ ١ايؿطٜعٚ ١ايعاٌَ،
ٚايعػهطٚ .)18(ٟيعً٘ قس ؾػط ٖصا اؾُٛز بايرتنٝع عً ٢امل٦عض ايككري نُا نإ
ٜٛق ِٗٝايؿكٚ ،٘ٝبصنط ايربن ١املكهه ١املتعؿٓٚ ،١ايكطاع عً ٢ايػكٚ .ٞضيهٔ إٔ
لعٌ ٚن ٌٝايؿطٜع ١ضاَعّا يػٝاب ايسٚي ١امل٪غػٚ .١ٝقٓسٚم ايّٓطب يًذٌٗ املّٓبل،
ٚاغتكباٍ ن٬ب ايكط ١ٜي٘ ضَعّا يبكا ٤ايكطٚ ١ٜأًٖٗا يف ساي ١املٛات ايص ٟغازضِٖ عً،٘ٝ
مل ٪ٜثط ؾ ِٗٝايعَٔ إ ٫بعٜاز ٠ايطتابٚ ١ايكطب أنجط َٔ املٛت اؿكٝكٜٛ ٫ .ٞدس أ١ٜ
إحيا ٤بايتّٓٛض يف ايكطٚ ١ٜاجملتُع ،أ ٚيف تعع اييت ناْت شيجٌ عاقُ ١ثاْ ١ٝيًبًس.
أَا املدا ايص ٟنإ املٓٝا ٤ايتاضخيٚ ٞاؿ ٟٛٝيًبًس شات  ،ّٜٛؾأزضى ٜ ٖٛٚتػهع
يف أظقَ ١سٜٓت٘ أْ٘ غسا َٓٝا ٤يًتػهع ٚايتٗطٜب ؾأْٗا ؾإٔ عكب( )19إ ٫إَّٔ عكب
11

) ظةحم الحعامق مع الحعت ر اللفظ و ( لف الؽعغ بخعغ) لج أنه مععق لظشف مياك و ةاة صمانية وثلافية واجحعا ية.
19
) ديفيذ بؽ تذس ،نظرية ألادب امل اصروقراءة الش ر،مفش ،الهياة املفشية العامة للىحاب1115 ،م119 ،
19
) ينظشو صيذ دما  ،ا،جسر .19 ،يلفذ بالعامقو مذيش املذيشية أو سشةغ كعبم الؽبشوة .الععبىشيو املب مىس امليلبف بعحمباس ولبتي املتبرافع
أو أحذ عا.
11
) املفذس العابم11 ،
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َٓؿتش ١عً ٢ايعامل ٖٛٚ ،ؾها ٤يٝؼ بايبعٝس عٔ املداإْ٘ يف اؾٗ ١املكابً َٔ ١ايؿاط.٧
املؿاضق ١إٔ ايعَٔ ايبعٝس هلص ٙاملٓٝا ٤قس غاعسٚ ٙنإ غببّا يف ظٚاد٘ َٔ تًو ايؿتا٠
اييت تعطَّف عًٗٝا يف املّٓعِ ٖٛٚ ،مل ٜطٖا ٚمل ٜعطؾٗا َٔ قبٌ(ٚ،)20حيسخ ايتػٝري يف
ثكاؾٚ ١ساٍ ايؿدك ١ٝبٛقٛي٘ إزي يٝؿطبٚ ٍٛاْؿتاح ع ٘ٝٓٝعً ٢ثكاؾ ١مل ٜعٗسٖا .يف
بعسإ ايبّٓاطا يهٓٗا يف يٝؿطب ٍٛبّٓطٜك ١أخط ،٣ايسخإ يف بعسإ زخإ َّٓابذ
ايبٛٝت ،يهٓ٘ يف يٝؿطب ٍٛزخإ املكاْع ٚايػؿٔ ،ايطشاش يف بعسإ ٚايهباب يف
يٝؿطب ...ٍٛإٕ اـّٓاب ٖٓا ٜهؿـ َا ضيٝع ايؿها ٤ايػطز ٟاملتعًل ببًس ايؿدك ١ٝعً٢
أْ٘ قاؾغ عً ٢إغتاتٝهٝت٘ ٚنأْ٘ ٜعٝـ يف ظَٔ غري َتشطىَ ،كابٌ زٜٓاَٝه١ٝ
ايعامل .ؾٗ ٛتكابٌ يف ا٭ظَٓٚ ١اؿطن ،١ظَٔ ايكط ١ٜغه ْٞٛداَسٚ ،ظَٔ (خًـ
ايؿُؼ) زٜٓاَٝه ٞقاخب.
 َٔٚسطن ١ايؿدك ١ٝايطٝ٥ػ ١يف ايؿها٤ات ٚتعاًَٗا زاخٌ تًو ايؿها٤ات لس
تكابَ ٬ؿاُِّٖٝٝا ٚثكاؾِّٝا :ايعازات ٚايتكايٝس َكابٌ اْ٫ؿتاح ..ايتكٝس َكابٌ اؿط،١ٜ
نبت ايطغبَ ١كابٌ ٜػط اؿك ٍٛعًٗٝاٚ ،نإٔ اـّٓاب ٜتبَّٓ ٢ايتٓاظع ايٓؿػ ٞإطاضّا
ؾعٛضِّٜاٚ ،ايتكابٌ إطاضّا بٓاِّٝ٥ا َٛٚنٛعِّٝا يف بٓا ٤ايٓلٚ .ايتكابٌ تكَٓ ١ٝعُاض ١ٜيف بٓا٤
ايٓل ٚتطتٝب ؾكطات٘ َٚا ؼت َٔ ٜ٘ٛاملهاَري ٚايس٫٫ت.
أَا ايتٓاظع ؾؿعٛض ْؿػ ٖٛٚ ،ٞتًو اؿاي ١ايؿعٛض ١ٜبايطغب ١يف أَطٍ َا ًٜ ٫بح إٔ
تهبح طياس٘ ايعازات ٚايتكايٝس املطغ ،١َٛيف سري أْ٘ ٜط ٣بأّ ع ٘ٝٓٝإَهاْ ١ٝايتشطض
َٓٗا ؾَٗ ٛجكٌ بطٚاغبٗا ٚتٓاظع٘ ْؿػ٘ إؾباع طُٛسات٘ ٚضغبات٘ اييت ٖ ٞبايهس َٔ
ضٚاغب ايجكاؾ .١عً ٢إٔ ايصٜ ٟكٓع ايعازات ٖ ٛاجملتُع ايصنٛض ٟثِ ٜعاقب عًٗٝا،
 ٖٛٚيف ايٛقت شات٘ ٜتٛم إزي نبح تًو ايعازات أَاّ ضغبات٘ٚ .أعتكس إٔ ايتٓاظع ايصٟ
ٜتُعٗط يػِّٜٛا يف ايٛقـ يف بعض َٛاطٔ ايػطزقس اغتدسَ٘ ايهاتب تعٜٛهّا عٔ
املْٛٛيٛزٚ ،نأْ٘ ٜسَر بري ؾدك ١ٝايػاضز ٚؾدك ١ٝايػطزَ ٖٛٚ ،ا ٜهؿـ يٓا عٔ
ض ١ٜ٩ايؿدك ١ٝايػاضز ٠ػا ٙا٭ؾهاض ٚاؿٝا ٠نُا تهؿـ يف اٯٕ شات٘ عٔ

11

) املفذس العابم19 ،
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ؾدك /١ٝؾدكٝات ايػطز ،ؾٗص ٙايؿدك ١ٝتٓعط إزي ايتُطز نأَٓٚ ١ٝغا ;١ٜؾٗٞ
تتُٓ ٢إٔ تًُؼ تًو اـازَٚ ،١تكـ َبٗٛض ٠أَاّ طياٍ املكٗٚ ١ٜٛعصٚب ١قٛتٗا.
تهتٌُ بٓ ١ٝاملػطٚز بايؿكط ٠اـاَػٚ ١ايعؿط ٜٔغٛا ٤يف ايعَٔ ايػطز ٟأ ٚايعَٔ
اـّٓ ٞبعس إعاز ٠تطتٝب املػطٚز ،إ ٫إٔ امل٬سغ إٔ ايٓٗا ١ٜتؿهٌ ْكّٓ ً١يًبسا.١ٜ
ؾايبسا ١ٜناْت ايؿكط بػبب ٚن ٌٝايؿطٜعٚ ١املاٚ ٤ايػك ٞثِ اهلطٚب إزي عكبٖٞٚ ،
ْؿؼ املؿه٬ت املهُٓ ١يف ايؿكط ٠ا٭خريٚ ٠باملًؿٛظات ْؿػٗاَ .ع إَهاْ ١ٝاملٛاظْ١
ؾكس اْػابت َٔ ع ٘ٝٓٝزَعتإ آغٓ ٖٛٚ ،١اٯٕ تٓػاب قسَا ٙم ٛايػآٖ ،١ً٥اى (خًـ
ايؿُؼ) ٜكطض ايعٛزٖٓٚ ٠ا( يف ايكطٜ )١ٜكطض املػازضٖٓ ،٠اى ٜتسثط باملعّٓـٖٓٚ ،ا ٚدس
ْؿػ٘ تًكاِّٝ٥ا سي٦عض  َٔٚايػط ٠إزي ايطنب ١نُا عًَُّ٘ ايؿك ٘ٝيف ايعَٔ ايػابط،
ٚاْػابت قسَا ٙم ٛايػا ١ً٥ايععُ ٢نُا سسخ ي٘ يف املان ..ٞتصنط ّٜٛ
ضسٚ..ً٘ٝقاح ب٘ أخ:ٙٛ
-

إزي أٜ ٜٔا فٓ..ٕٛ؟

ٚشيٌَّٗ قً ٚ ٬ٝيف كًٝت٘ مسػط ٠ايػبٚ ٌٝقاسبتٗا ٚابٓتٗا اؾُ ١ًٝاييت نإ ٜٛز
إٔ ته ٕٛظٚدّا ي٘ ( .يعًٓا ًْشغ ايؿعٌ(:نإ ٜٛز) عٓس اؿسٜح عٔ ابٓ ١املكٗ ١ٜٛأٚ
اـازَ ،١أَا عٔ ايؿتا ٠يف يٝؿطب ٍٛؾكس تعطف عًٗٝاٚ ،تعطف عً ٢ايػُطا )٤قاٍ
فٝبّا:
-

عكب.

-

عكب؟

-

ْعِ.

-

يكس اْتٗت عكب َٓص غٓري.

-

مل تٓت٘ ٜا فٓ.ٕٛ

ٚايتكؿت٘ ضٖب ١اؾباٍ املؿطؾ ١عً ٢ايٛازٚ ٟمسع قٛت أخٜ ٘ٝك ٍٛبكٛت َبشٛح:
-

11

خًـ ايؿُؼ غُؼ (.)21

) املفذس العابم19 ،
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تكابٌُ ايؿكطات ا٭خري ٠يف ايعَٔ ايػطزٚ ٟايعَٔ اـّٜٓٛ ٞس ٞبتأنٝس ايػاضز عً٢
نؿـ أغباب ايػطب ١ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٭سٛاٍ املعٝؿ ١ٝاييت تتُٝع بايطنٛز
ٚاـٛا ;٤إش عاز َٔ غطبت٘ ٚمل ٜتػري ؾ ،٤ٞؾكس ضسبت ب٘ ن٬ب ايكطٚٚ ،١ٜدس ٚنٌٝ
ايؿطٜع( ١احملاَٚ ،)ٞايعاٌَ ( املأَٛض)ٚ .يف شيو نؿـ يًدط ا٭قًٚ ٞاـط املٛاظ.ٟ
خطاب الشمن وفعل اإلضاءة والكشف :
ضغِ عسّ خّٓ ١ٝايعَٔ ايػطز ٟإ ٫أْ٘ ضيهٔ َ٬سعٚ ١دٛز شياغو يف بٓ ١ٝايعَٔ
ايػطز ;ٟؾايػاضز /اـّٓاب ٜٛظؿ٘ يٝعٌُ عً ٢نؿـ سسخ غابل أ ٚإنا٤ت٘ ،ؾعً٢
غب ٌٝاملجاٍ يف ايؿكطٜ)12( ٠تعٚز ايبٌّٓ َٔ َػٓ ١ٝمسطا ٤تعطَّف عًٗٝا ٖٛٚ ،ايصٟ
امشأظت ْؿػ٘ إٔ إسس ٣بٓات ايكط ١ٜتعٌُ َكٗ ١ٜٛيف ايب٬زٚ ،يهٔ سيا أْٗا ضغب١
قسضيٜ ١هٗ٦ٝا ايعَٔ املٝت ايصٜ ٟؿػط ٙايػاضز يف ؾكط ٠اؿكاز (ايؿكط ٠ضقِ :)13
" ٚنِ ناْت ضغبت٘ يف إٔ ًُٜؼ ايؿتا ٠ايػٛزاَ ٤هتٓع ٠ا٭ْٛث ١ملػ ١ؾكط ،ؾه ٬عٔ
إٔ قسٜك٘ يف عكب قس أخرب ٙإٔ ايعٚاز بايػُطاٚات ٜع ٌٜطيٝع ا٭ٚداع ،ؾٗا ٖ ٛايّٛٝ
سط طًٝل يف بٜ ١٦ٝػٌٗ عً ٘ٝايتعاٌَ َع ايػُطاٚات".
ٚيعٌ ٖصا ايتػري يف ايتؿهري نإ بػبب اْتكاي٘ َٔ فتُع إزي فتُع ،ؾاْتكاٍ
اجملتُع َٔ فتُع ٜتعاٌَ َع ايب ١٦ٝنُا ٖ ٞيف ايكشطاَ ٤جًًا إزي ب ١٦ٝقٓاع ١ٝيف
املسٕٖ ،صا ا٭َط ٪ٜثط يف ايٓعاّ ا٫دتُاعٚ ٞايؿهط ٟيف ن ْ٘ٛعاًًَا َػاعسّا عً٢
ايتشطض يف اختٝاض صيط اؿٝاٚ ٠املعٝؿٚ ١ايؿٔ( .)22ؾبعس إٔ نإ ٜؿُ٦ع َٔ إٔ تهٕٛ
املكٗ َٔ ١ٜٛأغطت٘ ٖا ٖٜ ٛتعٚز َػٜٓ ٫ ١ٝعطف عٓٗا ؾّ٦ٝاٚ ،تًو ايب ١٦ٝاييت سطَت٘ َٔ
ايعٚاز ممٔ حيبٚ ،دس ْكٝهٗا يف ايب ١٦ٝاؾسٜس ٠ؾكس تعطَّف عً ٢ؾتات٘ ا٭ٚزي يف
املّٓعِٚ ،تعطَّف عً ٢ؾتات٘ ايػُطا ٤يف املطقل.
إشٕ ؾاي عَٔ ٚايت٬عب ب٘ ٚتٛظٝؿ٘ نذع َٔ ٤ايبٓ ١ٝاـّٓاب ١ٝيًٓل; قس أنا٤
يًُتًكٚ ٞاقع ١مل تهٔ َتٛقع َٔ ١ايؿدك ١ٝايكط ١ٜٚشات ايب ١٦ٝاحملاؾع ،١ؾايعٚاز َٔ
املػٓ ١ٝايػُطاٜ ٤كـ ٚضاٖ٤ا ضغب ١غابك ١يف َٛغِ اؿكازٚ ،يف عكب سري أخربٙ
قسٜك٘ قُٝٝس أْٗٔ ٜعئ طيٝع ا٭ٚداعٜٓٚ .بػ ٞايتػً ِٝإٔ ايؿدكٝات اؿكٝك١ٝ
11

) ديفيذ اكغل ز ،جى غعى  ،سوسيولوجيا الفن ،طرق ل رواية ،ثشجعةو ليلج املىظىي ،دولة اليىيد ،املجلبغ البىوني للعلافبة والفنبى ،
الم املعشفة ،العذد 1119 ،311م111 ،
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أنجط َٔ فطز أزٚات يًشبهٚ ،١أْٗا تؿعٌ يف َا تؿعٌ يػطضٍ َا; بػبب زٚاؾعِٗ اييت
تتػاٚم َع فٌُ شاتٝتِٗ املُٝع;)23(٠إش ْ ٫ػتّٓٝع ا٫زعا ٤بايتعطف عً ٢ايؿدك/ ١ٝ
ايؿدكٝات سيذطز ظٗٛضٖا ايًػَ ،ٟٛؿرتنري إٔ َا ْطا ٙؾعًَّٝا يف ؿعَ ١ا ٖ ٛطيً١
ا٭َط ،بٌ إٕ َا ٜعٗط يٓا َٔ املٛنٛع ٜ ٫ه ٕٛي٘ َعٓ ٢إ ٫يف ن ٤ٛتهؿؿ٘
ايتاضخي ،ٞأ ٟبايٓعط إي ٘ٝيف املانَٚ ٞاشا غٝه ٕٛعً ٘ٝيف املػتكبٌٚ ،إٔ ٖصا ايتّٓٛض
ايتاضخي( ٞايتٛغٝع) املػتكٌ عُا ٜعٗط َٔ أؾعاٍ املٛنٛع ٖ ٛايصٜ ٟؿهٌ تًو ا٭ؾعاٍ
ٚحيسزٖا ٜٚهؿ ٞعًٗٝا َعٖٓ ،٢صا ايتّٓٛض ايتاضخيٜ ٞكػِ ايعامل إزي غاس ١أَاَ١ٝ
ٚغاس ١خًؿ ،١ٝأ ٟإزي َا ْػتّٓٝع َؿاٖست٘ َباؾطَٚ ،٠ا ْسضى ٚدٛز ٙيف َا ٚضاَ ٤ا
ْؿاٖسٚ .ٙبكسض َا ٜه ٕٛملٛنٛع َا يف إسس ٣ايككل عُل ؾهطٜ ٟه ٕٛي٘ عُل
زاخًٜ ،ٞتُجٌ يف ؾدك ١ٝضيهٔ إزضانٗا يف املعاٖط ٚايتعبريات اـاضد ;١ٝيصا ؾإٕ
عُل املٛنٛع يف ايكك ١ضيهٔ ايتؿهري ؾ ٘ٝبٛقؿ٘ ؾدك ١ٝاملٛنٛعٚ ،نصيو
بٛقؿ٘ غري ٠شات ١ٝيًُٛنٛع يف ن ٤ٛتّٓٛضٖا عرب ايعَٔٚ ،عً ٘ٝضيهٔ تؿب ٘ٝثكاؾ١
اجملتُع ٚتاضخي٘ بؿدك ١ٝايؿطز ٚغريت٘ ايصات.)24(١ٝ
ٚايعَٔ املٝت ٜؿب٘ املٓٗر اـؿ ٞايص ٟي٘ أثط يف بٓا ٤ؾدك ١ٝايؿطز ،يف سري إٔ
ايعَٔ اؿَ ٞجٌ املٓٗر ايعاٖط ،أ ٟاملسضغ ٞايص ٟضيهٔ قٝاغ٘ ٬َٚسعت٘ َباؾط–٠
إٕ قح ايتعبري ٜٚ ،-عٌُ ايعَٔ املٝت بؿاعً ١ٝق ١ٜٛخؿ ،١ٝؾايعازات املهتػب ١يف
ايعَٔ املٝت ٖ ٞاييت ػعٌ ايعطبَ ٞتكؿا بايهطّ(عً ٢غب ٌٝاملجاٍ) ،أَ ٚػرتٜبّا يف
ْعطت٘ يًُطأ ٠اييت غازضت أًٖٗا ،يتٓػر سٛهلا اؿهاٜات اؾٓػٚ ;١ٝا٭سازٜح
اؾٓػ ١ٝعاز ٠تجري ؾٗ ١ٝايتدٚ ٌٝايهصب.
ٜٛ ٖٛٚظـ اؾٓؼ نٓاِّٝ٥ا بّٓطٜك ١تبس ٚعؿ٫ ١ٜٛيتكاط٘ يػ ١ايؿاضع املأيٛؾ ١يكطبٗا
َٔ ؾِٗ اجملتُع احملً٫ ،ٞغُٝا يف ايهٓاٜات اييت ؼسثت عٔ بٓت املكٗ ،١ٜٛتًو
اؿهاٜات اي يت ٜػ ٌٝهلا ايًعابٚ ،ايك ٍٛاملؿتٗط عٔ ايػٛز بأْٗٔ ٜعئ طيٝع
ا٭َطاض ٜٚرب ٔ٥طيٝع أٚداع املعسٚ ،)25(٠نأْ٘ يف َػت ٣ٛبعٝس َٔ اـّٓاب ٜٓاقـ
13

) جىصيف.م.بىجض .فن الفرجة على ألافال ،ثشجعةو وداد تذ هللا ،مفش،الهياة العامة للىحاب1115 ،م53 ،
11
) ديفيذ اكغل ز ،سوسيولوجيا الفن111 ،
15
) صيذ دما  ،ا،جسر 11 ،لعق ا حياس الياثم /ا خىاب ملشك الىلج ،وأوجاع املعذة ا حياس ملفىد؛ ففيه حالة ج الىاكع الفح املعاػ.
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ايهبت ٚاؿطَإ ٚايتٓاظع بري ايطغبٚ ١ايعازٚ ٠ايتكايٝس َٔ دٗٚ ،١ايٓعط ٠ايػًب ١ٝػاٙ
ا٭ْج َٔ ٢دٗ ١أخطٚ .٣يصيو مل ٜكطح بكسض َا ٚقـ يٓا َا ألعت٘ ؾدكٝت٘ بتكٓ١ٝ
ايػطز; ؾؿ ٞخًـ ايؿُؼ ٖا ٖ ٛقس تعٚز ب ٬قٛٝز  ٫ٚأعطافٚ ،غاؾط ب ٬اغت٦صإ،
ٚأٜهّا َٔ خ ٍ٬ؼ ٌٜٛايػُطا ٤إزي ا٭صيٛشز ايصٜ ٟكاؽ عً ٘ٝاؾُاٍ ٚا٭ْٛث ،١بعري
ايطغب ٫ ١بعري ايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭ْعُ ١املتبع ١تكًٝسِّٜا ..أ ٚيٓكـــٌ أْٗٔ أصيٛشز ٜكاؽ
إي ٘ٝا٭ْٛث ٖٞٚ ١غا ١ٜضغب ١ايطداٍ قبٌ اؾُاٍ(ٜ ٫ٚ ..)26رتى ايكام أثطّا يتعبري املطأ٠
بًػاْٗا إ ٫يف غٝام ؼكٝل ضغب ١ايطدٌ سري نًُت٘ املكٗٚ )27( ١ٜٛاـازَ،)28( ١
ٚتًو املطأ ٠املً ١ْٛاييت تعطف عًٗٝا ٚتعٚدٗا (ٚ .)29إشا نإ اؾٓؼ ضغبٚ ،١ا٭سازٜح
عٓ٘ َؿٛقَٚ ١جري ٠يًدٝاٍ ،ؾًُاشا ايتكل بايػٛزاٚات أنجط َٔ غرئٖ؟ ٚملاشا ًٜتكل
باملطأ ٠أنجط َٔ ايطدٌ؟ َع إٔ املطأ ٖٞ ٠ايعٓكط ايػا٥ب زَّٚا عٔ فايؼ ايطداٍ،
 ٖٞٚيف ايٛقت ْؿػ٘ َاز ٠اؿسٜح ايؿٗ ٞإٕ مت ايتؿعب إي ،٘ٝؾٌٗ ايػٛزاٚات شات
تطنٝب آخط ،أّ إٔ عاٌَ ايٓعط ٠ايّٓبك ٖٛ ١ٝايػبب؟ ٖٓٚا ٜعٗط تٓاظعْ غطٜبْ إٔ
ٜه ٕٛاملبػٛض يف ايعاٖط (ايػٛزاٚات)َ ،طغٛبا يف ايباطٔ ست ٢إْٗٔ قطٕ ع٬دّا
ست َٔ ٢أَطاض املعسٚ ،٠ايع٬ز غا ١ٜايطغب.١
ٖٚص ٙاإلساي ١إزي ايعَٔ املان ٞاييت آتت أنًٗا ،مل تهٔ ٚيٝس ٠ؿع ٖٞ ٫ٚ ١أَط
غري َؿتٗط َٔ ٚ ،ثِ ؾٗ ٞشيجٌ تطانُّا سٌ بايعَٔ املتعًل بتاضٜذ ايؿتا ٠املدكٛق ١يف
ايٓلٚ ،أٜهّا بايٚ٬ع ٞاؾُع ٞاملتعًل بٓعط ٠اجملتُع يتكطؾات املطأ ٠يف ٖص ٙايعباض٠
ايٝػري ٠عٔ املكٗ ١ٜٛاهلاضب ;١ؾكس ناْت سها ١ٜؼه ٢عًَ ٢ا ٜصنط َٔ قػط،ٙ
ْٚػٗٝاْٚ ،ػتٗا ا٭غط ،٠بٌ ٚايععي ،١ثِ بعسإ ( )30بأنًُٗاٚ ،أقبشت أغّٓٛض٠
ؾعبَ ١ٝتساٚي ١نأغّٓٛض ٠ايسٚزسَٚ .)31(١ٝا ٖصا ايعاٖط يف ٚقـ ايكام إ ٫ططف
َٔ اَتساز املانٚ ،ٞنإٔ ايعَٔ اؿ ٞاْتداب يعَٔ قسز أ ٚيًكّٓات قسزَٔ ٠
11

) ينظشو املفذس العابم11 ،
19
) ينظشو املفذس العابم15 ،
19
) ينظشو املفذس العابم31 ،
11
) ينظشو املفذس العابم19 ،
31
) بعذا حذي مناوم محافظة ب.
31
) صيذ دما  ،ا،جسر15 ،
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ايعَٔ َطتبّٓ ١بايؿدكٚ ١ٝسيهْٛات ايػطز ا٭خط ٣نايٛقـ ٚقس ناْت أنجط
ت ١ُٝمت اإلساي ١إيٗٝا يف كتًـ املطاسٌ ٖ ٞاملطأ.٠
خطاب الوصف ( املزأة):
ٚظَّـ ايهاتب تكٓ ١ٝايٛقـ بكؿتٗا عٓكطّا َٔ ايعٓاقط ايؿٓ ١ٝيًبٓ ١ٝايًػ١ٜٛ
يًدّٓاب بّٓطٜك ١ػعٌ َٔ ايعػري  -يف تكسٜط - ٟايؿكٌ بري ايؿدك ،١ٝنْٗٛا
ؾدك ١ٝغطز ١ٜخايكٚ ،١بري إٔ ته ٕٛايؿدك ٖٞ ١ٝايؿدك ١ٝايػاضز ،٠ضغِ إٔ
ايهاتب /ايػاضز ٜسع ٞاؿٝاز ايتاّ; إش مل ٜػتدسّ نُري املتهًِ أَ ٚا ٜٛس ٞب٘ عً٢
اَتساز ايكك.١
ٚغرتنع ايسضاغ ١عً ٢املطأ ٠نُٛنٛع اعتٓ ٢ب٘ ايهاتب َٔ خ ٍ٬ايٛقـٚ ،إٕ
مل ٜهٔ املٛنٛع ايٛسٝس ايص ٟاغتدسّ ايٛقـ تكٓ ١ٝغطز ١ٜي٘ ،إ ٫أْٗا أنجط ت١ُٝ
ٚضزت يف املػطٚز َُػِتَدِ َس ََ ً١بعٓا َٔ ١ٜايهاتب نُا غٝعٗط َٔ خ ٍ٬ايسضاغٖٚ ،١صٙ
ايتذع ١٥ػع ١٥إدطاٚ ،١ٝ٥ؽسّ طيٝعٗا غطض ايػاضز ٚؾهطت٘ٚ ،تسعِ تٛدٗ٘ ايساعٞ
إزي ايتُطزٚ .قس قّٕسَّّْ َٛنٛع املطأَ ٠تُج ً٬يف اـازَات ،ثِ املكٗٚ ١ٜٛبٓاتٗا ،ثِ
ايػُطاٚات ،ثِ ايعٚد ١ايكط ،١ٜٚنُٓٛشز ٚيٝؼ فطز ؾدك ١ٝغطز ١ٜأ ٚسكٝك،١ٝ
ؾعٓاٜت٘ نُا غبل ايك ٍٛسيا ٜعاؾ٘ ايػطز  ٫بايػطز شات٘.
قسَّّ ايهاتب املطأ ٠يف ث٬ث ١صياشز َطتبٖٓ- ١ا  -سػب أٚيٜٛتٗا عػب
نجطٚ ٠ضٚز اؿسٜح عٓٗا يف ايكك:١
اخلادمة /الضمزاوات ( :احلزية واالنطالق )
ٜعٗط اـّٓاب املٓذع يػ َٔ ١قبٌ ايهاتب /املطغٌ ،ايػٛزاٚات يف غٝام قؿات
ا٭ْٛث ٫ ،١نُا تطٜسٖا ا٭ْج ٢أ ٚاجملتُع ٫ٚ ،نُا ٖ ٞعً ٘ٝيف ايٛاقع ،بٌ نُا
ٜطٜسٖا ايطدٌ ،ايطدٌ ايصٜ ٟكٓع ايعازات ٜٚعاقب َٔ خيايؿٗا .ؾكس أغبؼ عًٗٝا َٔ
ايكؿات ٚايػُات ايكطحيٚ ١ايهَُٓ ١ٝا دعًٗا َٛنع اإلبٗاض ٚاإلزٖاف ٚاإلعذاب.
ٚبٗصا تطتك ٞايػٛزاٚات /ايػُطاٚات إزي َطتب ١ا٭صيٛشز ا٭ْج ٟٛايصٜ ٟطٜسٜٚ ٙتػٝاٙ
ايهاتب /املطغٌ ؾٜٗ ٛطٜس ايتشطض َٔ ايعازات سيا خيسَ٘ ٖ ،ٛايتشطض َٔ ايتكايٝس/
َٔ ايٓعط ٠ايس...١ْٝٚاخل .أمل ٜهٔ ٜتُٓ ٢إٔ ًُٜؼ إسسأٖ ٚجيؼ دػسٖا املهتٓع
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باؿٚ ١ٜٛٝايٓابض بايٓؿاط ٚاملطح! (ٚ )32سري ٚاتت٘ ايؿطق ١مل ٜسعٗا تؿًت َٔ
ٜس َٔٚ .)33(ٜ٘ثَِّ ؾًعً٘ مل ٜتعٚز ايػُطا ٤املػٓ ١ٝيعؿك٘ ايػُطاٚات ٚمل ٜكؼ عًٔٗٝ
اؾُاٍ يصاتٗٔ; بٌ إْ٘ تعٚز تًو ايطغب ١اييت ناْت َهبٛتَٓ ١ص ظَٔ يف اؾطٕ ،ست٢
إْ٘ سري تعٚز اَطأ ١ًَْٛ ٠مل ٜػتكط َعٗا بٌ تطنٗا ٚأ٫ٚزٖا َع بكاي ١هلِ ٚآًّْل
عطَ ١ٜع ايػُطا ٤املػٓ ،)34( ١ٝأيٝػت ايػُطا ٤تؿب٘ اـازَات يف ب٬زٙ؟ تًو اؿ١ٜٛٝ
ٚا٬ّْٓ٫م اؿط ،ايكٛت ايكازح باملطح .أّ أْٗا ايطغب ١ايكسضي١؟ ضيهٔ ايك ٍٛإْ٘
بعٚاد٘ َٔ ايػُطا ٤املػٓ ١ٝيف ايعطف املهاْ ٞاحملسز باملطقلٖٓ ،اى (خًـ ايؿُؼ)
قس سكل ضغبت٘ اييت نّٕبـِتـَت يف ايّٓطف املكابٌ ـًـ ايؿُؼ (ايكط ١ٜبؿهاٗ٥ا احملسٚز
غطزِّٜا باؾطٕ) ٚػاَٚظَ تًو ايطغب ١املُٓٛع ١عهِ ايعازات ٚايتكايٝس يف إٔ ٜؿهط يف
ايعٚاز بإسس ٣بٓات املكٗ ،١ٜٛإْ٘ ٜتعٚز ايتُطز.
املقهوية ( :حتقيق الذات والعمل)
شيجٌ املكٗ ١ٜٛاملطأ ٠املتُطز ٠عً ٢ايعازات ٚايتكايٝس ،ايػاع ١ٝإزي إثبات شاتٗا َُٗا
ناْت ايتهش ،١ٝنُا شيجٌ ايٛظٝؿ ١اييت شيتٗٓٗا ضَعّا يًعٌُ اؿطٚ ،ضَعّا يجكاؾ١
اجملتُع ػا ٙايعٌُ اؿط ٚاـسَات ٞيًطداٍ ؾهًًا عٔ ايٓػا ،٤ؾاَتٗإ خسَ١
املػاؾط ٜٔيف ْعهلِ املػُ ٢بايػُػطٚ ،٠تكس ِٜخسَات ايّٓعاّ يًُػاؾطٚ ٜٔيساٚبِٗ،
ٚخسَات اإلٜٛا ،٤تعس َٗٓ ١قتكط ٠يس ٣اجملتُع احملًٚ .ٞغٓ٬سغ َٔ خ ٍ٬ؾدك١ٝ
ايكك ١نٝـ إٔ اجملتُع سري ٜػاؾط ٜٚتٓكٌ ٜ ٫ؿبع إ ٫عٓسٖاٜ ٫ٚ ،طت َٔ ٟٛايكٗ٠ٛ
إٜ َٔ ٫سٜٗاٜٝٓ ٫ٚ ،ذ ضسً٘ إ ٫يف ضسابٗاٚ ،يف ْؿؼ ايٛقت َٖ ٞكُٜٗٓ ١ٜٛعّٔط إيٗٝا
بٓعط ٠ا٫ظزضاٚ .٤ملا ناْت املطأ ٠غايبّا "تكسّ عً ٢أْٗا اؿاَ ١ٝيًك ِٝا٭غاغ١ٝ
يًُذتُعٜٚ ،كبح ػاٚظ ٖصا ايسٚض أَطّا غري َطغٛب ؾ ٘ٝغٛا ٤بايٓػب ١إزي املطأ ٠أّ إزي
ايطدٌ" ( ;)35ؾًصا مل لس َباضن َٔ ١ايٓػا ٤يتُطز املكٗٚ ..١ٜٛمل لس شيطزّا إَٔ ٫
داْب املكٗ ١ٜٛتًو اييت شيطزت عً ٢اجملتُع يتشكٝل شاتٗا َٔٚ ،ثَِّ عاقبٗا اجملتُع
بايتربَٗٓ ٩اٚ ،بايععٍ ا٫دتُاعٚ ،ٞبايتِٗ املدً ١بايؿطف; ٭ْٗا ناْت غرتغِ عً٢
31

) ينظشو صيذ دما  ،ا،جسر31 ،
33
) املفذس العابم39 ،
31
) املفذس العابم11 ،
35
) دمحم ثحشيش ي ،أدوات النص ،دراسة111 .
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ايعٚاز ممٔ  ٫ؼب ؾرتنت ايكطٚ ،١ٜخطٚدٗا َٔ ايكط ١ٜدعٌ اؿهاٜات تٓػر
سٛهلا ،ؾهِ مسع عٓٗا ٚعٓ٘ ايهجري َٔ اؿهاٜات املػ ١ًٝيًعاب٘ يف ايكط.)36( ١ٜ
إ ٫إٔ املؿاعط  ٫تعطف اؿسٚز ،ؾايؿدك ١ٝايصنٛض ١ٜاييت بسأت أٚزي خّٓٛات
ايتُطز ٖا ٖ ٞأَاّ تًو املطأ ٠املتُطز ٠اييت عاقبٗا اجملتُع ،قس ؾعطت مٖٛا بؿعٛض
غطٜب ،ؾعٛض تٓاظعَ ٞكابٌ ؾعٛض غطٜب،أته ٕٛإسس ٣قطٜبات٘ َكٗ َٔ ِٖٚ ١ٜٛنباض
ايعضاع /ايطع١ٝ؟! ..أَا ْؿػ٘ ؾكس اغتٗٛتٗا هلذ ١تًو ايؿتا ٠ابٓ ١املكٗٚ ١ٜٛسٜٛٝتٗا ٖٞٚ
تًٛى ايكات (َ )37كابٌ ؾشٛب٘ ٚنُٛضٜٚ .ٙتٓاظع٘ ايطغب ١يف اؿسٜح ٚايٓعط
ٚاَ٫ت٬ى ،بٌ إٕ ايصانط ٠قس أَست٘ سيا ٜػ ٌٝي٘ ايًعاب َٔ ا٭سازٜح اييت ناْت
تسٚض عٓٗا يف ايكطٚ .)38( ١ٜيٛدٛز ٖصا ايتٓاظع عٓس ايطدٌ ٚعٓس املطأ ٠ؾإَّٕ ٖصا ٜٛيِّس
قطاعّا بري ايكٖٚ ،ِٝصا ايكطاع قس ٜٛيس "ضغبٚ ١تؿٛقًّا إزي اؿطٜ ١ٜعرب عٓٗا بايػؿط،
أ ٚاهلطٚبٚ ،تأت ٞا٭عُاٍ اإلبساع ١ٝيرتقس ٖص ٙايطغب ١يف ايتشطض ٚاْ٫عتامٚ ،يعٌ
ايػ٪اٍ املِٗ ٖٗٓا ٌٖ :اغتّٓاعت ٖص ٙا٭عُاٍ اإلبساع ١ٝإٔ ت٪ثط عً ٢ايكاضٚ ٨تجري
َؿاعط ،ٙأ ٚأْٗا انتؿت عس ا٫غتٓهاض ايعٓٝـ يٮٚناع غري احملتًُ.)39("١
ٚقس شنطت املكٗٚ ١ٜٛبٓاتٗا يف أنجط َٔ َٛنعَٗٓ ،ا أْ٘ تصنطٖا ٖٓ ٖٛٚاى:
خًـ ايؿُؼ (ٚ )40نأْ٘ ٜسضى إَهاْ ١ٝإٔ ته ٕٛاملطأ ٠يف ايّٓطف املكابٌ املتُجٌ
يف ايكط ،١ٜناملطأ ٠يف خًـ ايؿُؼ.
الشوجة القزوية ( الضلبية):
مل تصنط نؿدك٪َ ١ٝثط ٠يف ايػطز أ ٚيف تّٓٛض ٙإ َٔ ٫سٝح زٚضٖا يف انتُاٍ
ز٫ي ١اـّٓاب ايساع ٞإزي ايتُطزٚ ،ؾل ض ١ٜ٩ايهاتب ػا ٙايٛاقع عاَٚ ١ػا ٙاملطأ٠
ٚٚاقعٗا عً ٢اـكٛمٚ ،قس ٚقؿٗا بأْٗا نجري ٠ايتربّ ٚايتؿهٚ ٞايًّٓبات ،عادع٠
عٔ تٓع ِٝأغطتٗا ٚتطب ١ٝأ٫ٚزٖا ٚنإَّٔ َُّٖٗا إثكاٍ ناٌٖ ظٚدٗا يٜ ٬٦ؿهط يف ظٚد١
ثاْ .١ٝمل تصنط ظٚد ١أخ ٘ٝإَ ٫طٚ ٠اسس ٠يف غٝام ٚقـ غًيب ٚناْت ممجً ١يكٛض٠
31

) صيذ دما  ،ا،جسر13 ،
39
) ينظشو املفذس العابم11 ،
39
) ينظشو املفذس العابم15 ،
31
) دمحم ثحشيش ي ،أدوات النص113 ،
11
) ينظشو صيذ دما  ،ا،جسر11 ،
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املطأ ٠ايػًب ١ٝاملؿته ١ٝاييت  ٫تػاعس ظٚدٗا بكسض َا تػع ٢إزي إثكاٍ ناًٖ٘
بايًّٓبات ٫ٚ ..تػاعس عً ٢اغتكطاض ا٭غط ٫ٚ ٠عً ٢ؼػري ٚنعٗا ا٫قتكاز ٟؾه٬
ٚؾ ً١ٝبرتب ١ٝا٭٫ٚز ٚتٓع ِٝايٓػٌ(.)41
عٔ إٔ تهَّ ٕٛ
ٚنإٔ ايهاتب /اـّٓاب جيعٌ املطأ ٠ايكابع ١يف ٚظٝؿتٗا ا٫عتٝاز ١ٜايتكًٝس١ٜ
َتػُ ١بإتعاب ايعٚز ٚإضٖاق٘ يف سري أْ٘ ٚغِ املكٗٚ ١ٜٛبٓاتٗا باؾُاٍ ٚتؿذط اؿ١ٜٛٝ
ٚا٭ْٛثٚ ١ايكٛت ايعصب ا٭خاش (ٚٚ ،)42غِ اـازَات ٚايػُطاٚات باؿ .١ٜٛٝنُا
ٚغِ ايػُطاٚات بكؿ ١عاَ ١باؿٚ ١ٜٛٝقسَََّّٗٔ عً ٢أََّّْٗٔ صيٛشز َعٝاض ٟيٮْٛث.)43( ١
ضيهٔ ايك ٍٛإٕ :ايهاتب /املطغٌ اختاض َٔ ٚنع املطأٚ ٠ع٬قتٗا باجملتُع ٚع٬ق١
اجملتُع بٗا َا خيسّ اغرتاتٝذٝت٘ يف خّٓاب٘ ايساع ٞإزي ايتُطزٚ ،ايهؿـ عٔ ايتٓاظع
ايٓؿػٚ ٞا٫دتُاعٚ ،)44(ٞنؿـ اـط ايٛاقع ٞيف ايكطٚ ،١ٜاـط ايٛاقع ٞاملٛاظٟ
ي٘ يف ضسً ( ١خًـ ايؿُؼ غُؼ) بسّ٤ا َٔ ايػُػطٚ ٠اْتٗا ٤بايعٛز ٠إيٗٝا َٔٚ .ثِ
ؾاـط املٛاظ ٟيًُطأَٛ ٠دٛز يف ايكط (١ٜاـازَات) ٚيف ايػُػط ( ٠املكٗٚ ١ٜٛبٓاتٗا) إ٫
أْ٘ خط  ٫ضيهٓ٘ ايتعاٌَ اؿط َع٘.
خ٬ق ١ا٭َط إٔ اـّٓاب املتعًل باملطأ ٠خيسّ ٚدٗ ١ايٓعط اييت تسع ٛيًتُطز ،اييت
ٜتبَّٓاٖا ايػاضز ٜٚسيٌ عًٗٝا اـّٓاب يف املػطٚزٚ ،ضيهٔ َ٬سع ١شيو:
ٜػتبسٍ ايػاضز تعبري اـازَ /١اـازَات املػتدسّ يف ؾها ٤ايكط ١ٜبتعبري مسطا/٤
ايػُطاٚات ،إْٗا إؾاض ٠نُٜٓ ١ٝتبٓاٖا اـّٓاب عً ٢غًب ١ٝاملهإ ايص ٟغازضٙ
ٚإجياب ١ٝاملهإ ايصٖ ٟادط إي ٘ٝست ٢يف اغتدساّ ايتعبري; إش ضيهٔ َ٬سع ١إٔ
ايػاضز قس أت ٢بايٛقـ احملً٪َ ٞنسّا عً :٘ٝا٭خساّ ،ايػٛز ا٭يٛإ ،خازَ ١غٛزا،٤
أَا يف ايعطف املهاْٚ ٞايجكايف املتُجٌ غًـ ايؿُؼٖٓ ،اى يف يٝؿطبٚ ٍٛايرباظٌٜ
ٚغريُٖا ؾًػٔ خازَات بٌ مسطا ،٤مسطاٚاتٚ ،يٝػٛا أخساَّآٖ َٔٚ .ا ؾٓشٔ ًْشغ

11

) ينظشو املفذس العابم19 ،
11
) ينظشو املفذس العابم11 ،
13
) ينظشو املفذس العابم ،الففحاتو.11 ،11 ،11
11
) ينظشو دمحم ثحشيش ي ،أدوات النص131 ،
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ايس٫ي ١ايػًب ١ٝاييت تهؿ ٞيف اَتساز خّٓاب ايٓل عً ٢غًب ١ٝاملهإ ٚعازات٘
ٚتعاَ٬ت٘ ٚست ٢تػُٝات٘ يٮؾٝاٚ ،٤شيو يف ايّٓطف املكابٌ ـًـ ايؿُؼ.
ٜجبت اـّٓاب إٔ اـط املٛاظ ٟيًُطأَٛ ٠دٛز يف ايكط ( ١ٜاـازَات) ٚيف ايػُػط٠
( املكٗٚ ١ٜٛبٓاتٗا) إ ٫أْ٘ خط  ٫ضيهٓ٘ ايتعاٌَ اؿط َع٘ .ؾكس دا٤ت اـازَات
ٚاملكٗ( ١ٜٛيف ايعطف املهاْٚ ٞايػٝام ايجكايف احملًٚ )ٞايػُطاٚات (يف ايعطف
املهاْٚ ٞايػٝام ايجكايف خًـ ايؿُؼ) يف غٝام ٜتٓاغب َع ا٭ْٛثٜٚ ١تٛاؾل َع ايطغب١
ايصنٛض ١ٜاملتُطزٜٚ ،٠تكازّ َع ايك ِٝا٫دتُاعٚ ١ٝايعازات.
ظٗطت املكٗ ١ٜٛيف ايٓل عً ٢أْٗا شيتٗٔ َٗٓ ١غري َطغٛب ١فتُعِّٝا يًصنٛض ؾه٬
عٔ اإلْاخ ،إ ٫أْ٘ ٚبكطا ٠٤اـّٓاب ناَ ٬لس إٔ اـّٓاب أظٗطٖا نُّٓا  ٖٞٚتعٌٝ
ْؿػٗا ٚأغطتٗا ٚبٓاتٗا; ٭ْٗا شيطزت ٚتطنت املهإ ٚعازات٘ ٚمل ٜهطٖا شيوٚ ،مل
ٜؿط ايػطز إزي نطض ؿل بٗا ،بٌ ٚعازاٖا اجملتُع ٚعازت٘ ظاٖطِّٜاٚ ،أق ٍٛظاٖطِّٜا ٭َّٕ
ٖصا اجملتُع ايص ٟعاقبٗا ٚمل ٜعرتف بٗا بكؿتٗا ؾطزّا َٔ أؾطاز فتُع٘ مل ٜػتّٓع إٔ
ٜكسّ خسَات ايّٓطٜل يٓؿػ٘; تًو اـسَات اييت تكسَّْٗا املكٗ ١ٜٛيف ايػُػط ،٠بٌ ٖا
ٖ ٛايطع ٟٛايهبري ًٜذأ إيٗٝا إلؾباع بّٓٓ٘ ٚتسؾ ١٦دػسٚٚ ،ٙقاْ ١ٜؿػ٘ َٔ
اؿٛٝاْات ،بٌ ٜٚؿعط ظاشب ١ٝم ٛإؾباع قًب٘ ٚعاطؿت٘ ،نٌ ٖصا جيس ٙايطعٚ ٟٛغريٙ
َٔ ايطع ١ٝعٓس تًو املتُطز ٠عً ٢ايكط ١ٜاييت تربأ َٓٗا أًٖٗا ثِ أخٛتٗا ثِ ايععي ،١إْ٘
أسس َٔ ؾأ إيٗٝا ٚنٌ َٔ ضيط بايػُػطٜ ٠أنٌ َا تكسَ٘ ي٘ يف تٛزز أْجٜ ٟٛكابٌ
بٓعطات شنٛض ١ٜؾاسك.)45(١
أ ٟإٔ ايهاتب ْعط إزي املطأ َٔ ٠ظا ١ٜٚايٓاقس يٛنعٍ َا; ٚيصا ؾٗ ٞيٝػت أنجط َٔ
ٚغ ١ًٝيًٓكس ا٫دتُاعْٚ ٞكس ايعازاتٚ ،نأْ٘ اؽص َٔ اؿسٜح عٓٗا خّٓابّا َككٛزّا
ع ٠ٚ٬عً ٢ن ْ٘ٛدعّ٤ا َٔ ايػطز ،ؾٗ ٛمل ٜتّٓطم يًٛظا٥ـ اإلجياب ١ٝيًُطأ ٠يف اجملتُع
ايصٜ ٟكّْٛضٚ .ٙاؽصٖا ٚغ ١ًٝـسََ ١ا ٜتػٝا َٔ ٙاـّٓاب ايساع ٞيًتُطز عً ٢ايٛاقع،
ٚنؿـ ٖصا ايٛاقع ٚاـط املٛاظ ٟي٘ٚ ،نأْ٘ ٜعطض املؿهًٜٚ ١تّٓطم يٛدٛز ٙسًٍٛ
هلاٜ ٖٛٚ .عٗط ٙخّٓاب املك٫ٛت املتذًْ ١ٝكِّٝا يف املك٫ٛت املدتاض.٠
15

) ينظشو صيذ دما  ،ا،جسر15 ،11 ،
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ثانيا :خطاب املقوالت
ملا نإ بٓا ٤اـّٓاب /بٓا ٤اإلبساع تطنٝيب ؾٗ ٛضيتاظ بايتهجٝـ ٚتؿعب
اإلحيا٤ات ٚاستُاي ١ٝايتأ ،ٌٜٚأَا ايٓكس ؾٗ ٛإبساع ؼً َٔٚ ،ًٞٝثِ ؾإْ٘ غٝعُس إزي
تؿهٝو اـّٓاب ٚإبطاظ َ٬ق٘ اؾُايٚ ١ٝع٬قات٘ ايجكاؾٚ ١ٝايؿٓ ١ٝبػ ١ٝإنا٤ت٘ٚ ،إٕ
ناْت اإلنا ٠٤قس تػاٜط أ ٚؽايـ َا قكس إي ٘ٝاملبسع( ،)46ؾًٝؼ َٔ غطض ايٓكس
ؾشل َك٫ٛت ايٓاقس إٕ ناْت َٖ ٞا تػٝا ٙاملبسع َٔ ٫ٚ ،غطض ايٓاقس إٔ ٜتتبع
ٜٚػتكك ٞأغطاض املبسع إ ٫سيا ٜتٝػط ي٘ َٔ عًُٝات ايكطا ٠٤إش ٜعبَّط عٓ٘ بكٛي٘ :إٕ
املبسع يف تعبري ٙقس أضاز نصا ٚنصا.
إٕ ايًػ /١ايٓل ساٌَ ٖٛٚ ،يف ايٛقت شات٘ ػطب ١يف ايهتاب ١ؼتؿٌ بايًػَٔٚ ١
أدٌ ايًػ ،)47(١شيو إٔ تعبري اإلْػإ عٔ ْؿػ٘ َٔ َؿاعط ٚأساغٝؼ ٚاضتباطات
ثكاؾٜٓ ١ٝعهؼ إزي ايٛاقع عٔ ططٜل ا٭غايٝب ايؿٓ ١ٝنايطغِ ٚايٓشت ٚايًػ،١
ٚناْت ايًػ ٖٞ ١ايٛغٝط ا٭نجط ضٚادّا ٚخسَ ١تعبري ;١ٜؾايًػ ١بّٓبٝعتٗا ت٪زٟ
ٚظٝؿتري :إسساُٖا ايتٛاقٌ ٚا٭خط ٣ايتعبري(ٖٓ َٔٚ ،)48ا ؾإْٓا غٓكطأ ايطغاي/١
املك٫ٛت ملهُْٗٛا ٚؾهًٗا َٔٚ ،ثِ ؾإٕ َكاضبٖ ١ص ٙاملك٫ٛت غٝػتُس َازت٘ ٚتكٛضٙ
ٚإدطا٤ات٘ َٔ َكازض ؾت َٔ ٢ايػطزٜات ٚايرتاخ ٚايؿؿٚ ١ٜٛؼً ٌٝاـّٓاب ٚايسضاغات
ايؿٓ.١ٝ
تتٓٛع ايكٛض ٠ايتعبري ١ٜأ ٚايًػ ١ٜٛيف ايٓل املػطٚز يتؿهٌ طيٝعّا بٓ ١ٝخّٓاب١ٝ
َتُاغه ١ؽسّ غطض ايهاتب /املطغٌ املتُجٌ يف ايسع ٠ٛايهُٓ ١ٝإزي ايتُطز عً٢
ايٛاقع بعس نؿؿ٘ ٚتعطٜت٘ َتكابًًا َع اـط املٛاظ َٔ ٟايٛاقع أٜهّاٖٚ ،صا ايتٓٛع
ٜتذًْ ٢كِّٝا يف ايًػٚ ١إَهاْاتٗا ٚتٛظٝؿٗا َٔٚ ،ايكٛض ايًػ:١ٜٛايػطز ٚ ،ايٛقـ،
ٚاؿٛاضٚ ،يػ ١ايؿدٛم ايػطز َٔٚ .١ٜثِ ؾإْٓا لس ايًػ ١ايؿٓ ١ٝيف ايػطز ٚايٛقـ،
ٚايًػ ١املٓتُ ١ٝإزي ايه ّ٬احملً ٞيف اؿها ١ٜايؿعب ١ٝاملدتعي ١يف عباضٜ ٠ػري ٠عٔ
11

) ينظ ببشو أو ببرة ببذي ،مص الالبال الش ال رية عن الالد
وسكلة ،ا جضاشش1111 ،م ،امللذمة ؿ أ.
19
) ينظشو دمحم ثحشيش ي ،أدوات النص5 ،
19
) ينظشو أو رة ذي ،مصبال الش رية عند بن
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ايػٛزاٚاتٚ ،لس َك٫ٛت ايؿك٘ َتُجً ١يف امل٦عض ٚغرت ايعٛض ،٠نُا لس املٛضٚخ
ايًػ ٟٛاملؿرتى ؾٗٝا ٚيف املكٛي ١ايؿعب ١ٝاملتُعٗط ٠يف ايعٓٛإٖٚ .ص ٙاملك٫ٛت تٓتُ ٞإزي
َٛضٚخ ثكايف َؿرتىٚ ،هلصا ايتٛظٝـ يًُٛضٚخ املؿرتى املٓتُ ٞإزي أنجط َٔ عٓكط
ثكايف ز٫يت٘ يف اـّٓابٚ ،نإٔ ايطغاي / ١اـّٓاب َٔ خٖ ٍ٬ص ٙاملك٫ٛت املٓتُ ١ٝإزي
املٛضٚخ ٚتٛظٝـ املٛضٚخ املؿرتى ٜهؿـ يٓا عٔ طبٝع ١اجملتُع ايجكاؾٚ ١ٝططٜك١
تؿهريْٛٚ ٙع تكٛضاتَ٘ٚ ،ػت ٣ٛطُٛسات٘ َٓٚتٗ ٢غاٜات٘.
ٚقس ٚظـ ايػاضز َكٛي ١اغتعاض َٔ ١ٜا٭زب ايؿعيب يته ٕٛعتبْ ١ل ايطغاي١
َٚطتهعا هلا ٚيس٫٫تٗاٚ .يف إٔ ته ٕٛعتب ١ايطغاي َٔ ١ايرتاخ ؾإْ٘ شيو ٜعين أْ٘ قٌ
قبٚ ٍٛأيؿٚ ١تكبٌ ادتُاع ٖٞٚ ،ٞيف اٯٕ شات٘ زاخٌ ايػطز /ايطغايَ ١كٛي ١غطز١ٜ
َظؿّٔ ١يف خّٓاب ايتُطز عً ٢ايٛاقع.
ََّ ٛ
ٜ ٫ٚععِ ايباسح إٔ ٖص ٙاملك٫ٛت ٖ ٞاملك٫ٛت ايٛسٝس ٠اييت ضيهٔ إٔ ٜهؿـ َٔ
خ٬هلا ايتأ ٌٜٚزاخٌ ْل ايطغايٜٚ ١ه ٤ٞدٛاْب٘ ٚظٚاٜاٖا ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝايٓك١ٝ
ٚايؿهط .١ٜنُا ٜ ٫ععِ إٔ إدطا ّ٤نٗصا يف زضاغ ١ضغايْ ١كٛم ايػطز إدطا٤
نؿ ٌٝبإٜؿا ٤ايتشً ٌٝسك٘ ٚإٕ َٔ ظا ١ٜٚقسز ،٠ؾًهٌ ْل أزٚات٘ اإلدطا ١ٝ٥اييت
ٜكرتسٗا يهٌ قطا ٠٤تتعاٌَ َع ايٓل /اـّٓابٚ ،تتعاٌَ با٭زٚات ٚاإلدطا.٤ؾايًػ١
ٚايػٝام نؿ ٕ٬ٝبإٔ ٜطؾسا ايكاض /٨املتًك ،ٞايٓاقس ،إزي تٛد ٘ٝعًُ٘ يف ايتشًٌٝ
ايٛدٗ ١اييت تبسَّٓٓ ٚكْ ١ٝكسِّٜاَٚ ،عَّٓٓٓ ٢كْ ١ٝكسِّٜا أ ٟإٔ حيتًُٗا ايتأ ٫ٚ ٌٜٚؽطز
إزي ايؿّٓط  ٚايتُشٌ ،أ ٚتطنٔ إزي اؾُٛز ٚايرتٌٖ.
مقولة :خلف الشمط خبمط
خًـ ايؿُؼ غُؼَ ،كٛيَ ١جــَّــًت ث٬ث ١اْتُا٤ات (،املٛضٚخ ايؿعيب ،ايػطز،
ايؿدٛم) يهٌ اْتُا ٤ز٫يت٘ ايؿٓٚ ١ٝاـّٓاب:١ٝ
ؾٗص ٙاملكٛي ٖٞ ١عٓٛإ ايكك ١ايجاْ ١ٝيف تطتٝب اجملُٛع ١املعٓ ١ْٛبـ( اؾػط)ٚ ،هلصٙ
ايكك( ١خًـ ايؿُؼ) اتكاٍ نُين بايكك ١اييت قبًٗا ( اؾػط) ،ؾهُٖ٬ا َعاْا٠
زؾعت إزي اـطٚز َٔ ايبًسٚ ،نُٖ٬ا بّٓـ ٚقٗطٚ ،تتؿانٌ بٓٝتُٗا ايٓكَٔ ١ٝ
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سٝح املعُاض يف نُْٗٛا ٜكَٛإ عً ٢ايتكابٌٚ ،عسّ اٖ٫تُاّ بصنط أمسا ٤ايؿدٛم
ايطٝ٥ػ.١
ٖٚصا ايعٓٛإ َػتُس َٔ املٛضٚخ ايؿعيب َٚػتدسّ يف ايتعبري احملًٜ ،ٞكسض عٔ
املهً ّٛاملعاْس ،يًتعبري عٔ ايَ٬باٚ ٠ايتشكري يًؿعٌَ ،ع إٔ ايٛاقع ايٓؿػ ٞغري شيو.
ؾـ(خًـ ايؿُؼ) يف املٛضٚخ ايؿعيب خّٓابْ تًؿعُٜ ّّٞػتَدسَُّ تٗهُّا ٚاْتكاقّا ٭َط َٔ
ٜٗسز بايطس ،ٌٝأ ٚبايػؿط ٚا٫غرتاب ،أ ٚيعسّ إظٗاض ايعٓا ١ٜبؿأْ٘ ؾٗ ٛممٔ ٪ٜ ٫ب٘
يػٝاب٘ ،ؾًٝػاؾطٚ ،مل ٜهتـ بايػؿط ٚا٫غرتاب ٚايطسٚ ٌٝايػٝاب ،بٌ ايبُعس :خًـ
ايؿُؼ غُؼٖٓ ،اى بعٝسّا دسّا ( ،)49ؾهؿـ بصيو عٔ ز٫ي ١غًب ١ٝهلا َطدع
َػتُس َٔ ايرتاخ ايؿعيب اؿهاٚ ٞ٥ايًػ ٟٛيًُذتُع .إشاً ؾاختٝاض ايهاتب يًعباض:٠
(خًـ ايؿُؼ) ٚتٛظٝؿٗا يتهَ ٕٛطتهعّا تهجٝؿِّٝا يًككٚ ١يًس٫ي ١ؾٗ ٛاختٝاض ٚاع
َٚككٛزٚ .إش ٖ ٛنصيو َٛ -ضٚخ ؾعيب  -ؾٗ ٛتطاخ َؿرتى ضيجٌ ب ١٦ٝادتُاع١ٝ
ٚؾهطٚ ١ٜتعبري.١ٜ
ٚقس ػًت ٖص ٙاملكٛيْ ١كِّٝا يف غٝاقري :ا٭ ٍٚغطز ٟتكين ٜتُجٌ يف ايعٓٛإ،
ٚايجاْ :ٞغطز ٟيػٜ ٟٛتُجٌ يف ن ْ٘ٛػًْ ٢كِّٝا عً ٢يػإ ؾدك ١ٝزاخٌ ايػطز ،أٟ
أْ٘ َكٛي ١غطزٖٚ .١ٜصا ايتذًٝإ ضيج ٕ٬اْتُا ٤املكٛي ١ايجاْٚ ٞايجايح.
ٚظؿّٔت يته ٕٛعتب١
َٚكٛي( :١خًـ ايؿُؼ غُؼ) إش شيجٌ عٓٛإ ايكك ،١ؾإْٗا قس ِّ
ايٓل ا٭غاغ ١ٝاييت ضيهٔ إٔ ُٜدِتَعٍَ ؾٗٝا َهٓ ٕٛأغطاض ايٓل ٚسطنت٘ ٚاْؿتاس٘
ٚتأ ًٜ٘ٚيف ٖص ٙايطغاي ١املتُجً ١يف ايككٚ ،١قس ظيًَّ٘ ايهاتب /املطغٌ بؿشٓات
تعهؼ َٛقؿ٘ َٔ ايٛاقع املعاف يف قطٜت٘ اييت ٖ ٞأصيٛشز يًب٬ز عاَ.١نُا ػً ٢يٓا
يف تٛظٝؿ٘ ايتكابٌ بري ططيف املهإ ٚايعَإ يف ايعطف املهاْ ٞاحملًٚ ٞايعطف
املهاْ ٞاملكابٌ ي٘ يف خًـ ايؿُؼ – عً ٢اعتباض إٔ خًـ ايؿُؼ ضيجٌ ظطؾًا
َهاِّْٝا ٚ -نُا يف بٓ ١ٝايتكابٌ اؿسٜح عٔ املطأ.٠
ٚعً ٢ايطغِ َٔ أْٗا َكٛي ١اغتعاض ١ٜشيج ١ًٝٝؾإْٗا  ٫ت ٍٚ٪غطزِّٜا ٚؾل ايتأٌٜٚ
ايب٬غ ٞعً ٢أْ٘ قٜ ٍٛــُـطاز ب٘ ايتعبري عٔ أَطٍ َا يف َٛقـٍ َا ؾشػبٚ ،إصيا عًٓٝا
 )11ولعبق بزا مببشثتي ا
ثلافيبا بببال وي بحيايبة الؽببعغ ب كفببة ري اللبشن
حعاة)).
مغشب الؽعغ وجذ ا جغشب
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ضبّٓ٘ بهاٌَ ايٓل ٚإعاز ٠قطا٤ت٘ يف ن ٤ٛايتأ ٌٜٚاملتآظض ايص ٟضيٓش٘ اْؿتاح ايتأٌٜٚ
ٚتآظضٚ ،ٙيف ن ٤ٛأْ٘ فاظ غطز ٟتعٗط ع٬قات٘ زاخٌ ايٓل ايػطز ٟايصٚ ٟضز
نُٖٓ٘ٓ ٖٛٚ ،ا عتبت٘ ايٓك ٖٛٚ ،١ٝأٜهّا َكٛي ١غطز ١ٜيؿدك ١ٝيف ايػطز.
-

إزي أٜ ٜٔا فٓ..ٕٛ؟

-

قًت يو إزي عكب.

-

ٚترتنين.

-

غتذس غري.ٟ

-

ٚا٭ضضٚ ..ايبٝتٚ ..ايبكطٚ ٠ايجٛض؟!

-

نًٗا يو..
()....

ٚقُت بطٖ ١ثِ قاح بكٛت غانب:
-

انطب خًـ ايؿُؼ غُؼ.

-

َاشا قًت..؟

-

خًـ ايؿُؼ غُؼ..

ٚأداب٘ بإؾاض ٠قبٝشٜ َٔ ١سٜٛ ٖٛٚ ..ٙانب غري ٙايػطٜع (.)50
ٚنأْ٘ بٗصا املًؿٛظ ايتعبري ٟاملػتعاض ٜٛدٗ٘ َٔ سٝح ٜ ٫سضٚ ٟقس غاعست٘ يف
شيو اؾباٍ ايؿاك ١املتربَ َٔ ١ايػهٚ ٕٛاؾُٛز املػّٓٝط عً ٢املهإ ٚايعَإ
بّٓطٜك ١ضاَع ٠تعٗطٖا ايؿكط ٠ا٭خري َٔ ٠املػطٚز يف َٓاغب ١ايتًؿغ بـ(خًـ ايؿُؼ
غُؼ) يًُط ٠ايجاْٚ ١ٝا٭خري ٠سػب ايٓلٚ ،سػب َسي ٍٛاـّٓاب:
ٚايتكؿت٘ ضٖب ١اؾباٍ املؿطؾ ١عً ٢ايٛازٚ ٟمسع قٛت أخٜ ٘ٝك ٍٛبكٛت َبشٛح:
-

خًـ ايؿُؼ غُؼ (.)51

ٚإشا نإ َٔ طبٝع ١اؾباٍ إٔ تطزز ايكس ٣ؾإَّٕ شنط شيو يف ايػطز ٜ ٫أت ٞخسَ١
يًٛاقع بٌ تٛظٝؿًا ي٘; ؾتٛظٝـ ايهاتب /املطغٌ يعٓكط طبٝع ٞأ َٔ ٚاإلطاض ايّٓبٝعٞ
51

) صيذ دما ،ا،جسر11 ،
51
) املفذس العابم19 ،
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يف قٛض ٠يػ ١ٜٛي٘ إحيا ٙ٩ايعُٝل(ٚ .)52ايؿها ٤ايّٓبٝعٜ ٞتُجٌ يف اؾباٍ َٚا ٜتعًل بٗا
َٔ ايكطٚ ٣ايػٛاقٚ ٞاملعاضع ٚا٭ؾذاضٚ ،قس خل ايهاتب اؾباٍ بتٛظٝؿٗا ٖٓا َطزز٠
يًُكٛي ١خًـ ايؿُؼ غُؼٚ ،قؿع ٠يًؿدك ١ٝعً ٢اـطٚز ٚعسّ ايرتادع .إشّا
ؾاغتدساّ اؾباٍ يف ٖصا ايتعبري شَ ٚسيٛيري يًدّٓاب ،ا٭ :ٍٚاإلساي ١إزي ايّٓبٝع١
نُا ٖٚ ،ٞايجاْ ٖٞ :ٞإٔ ايّٓبٝع ١قاضت ْاؾطٖ َٔ ٠صا اإلْػإ ايػهٚ ،ْٞٛنأْٗا
ؼؿع ٙيًدطٚز َػطعّا َٔ اؾُٛز.
ؾُٔ دٗ ١ؾٗصا ايكس ٖٛ ٣أثط يًٛاقع نُا ٖ َٔٚ ،)53(ٛدٗ ١أخط ٣ؾإَّْ٘ تٛظٝـ
ََٛدَّ٘ ٜعٗط ٙغري ا٭سساخ ٚتكابًٗا نُا بٓاٖا ايهاتب/املطغٌ يف َعُاض ٙايٓكٞ
املؿهٌ يًدّٓاب ٖٛٚ ،املعُاض املبين عً ٢ايتكابٌ يف تطتٝب ايؿكطات ٚايتٛاظ ٟيف
املهُ.ٕٛ
ثبت اـّٓاب /ايػاضز ٖص ٙاملكٛي ١يف ث٬ث ١أْػام أغاغ ١ٝيف ايٓل /اـّٓاب،
ا٭ :ٍٚعتب ١ايٓل /ايعٓٛإٚ ،ايجاْ :ٞيف املّٓٓٛم ا٭ ٍٚهلا يف ايؿكط ٠ا٭ٚزي َٔ ايكك،١
ٚايجايح :يف املّٓٓٛم ايجاْ ٞهلا يف ايؿكط ٠ا٭خري َٔ ٠ايككٚ .١نإَّٔ اـّٓاب ٜأب ٢إ٫
اؿهٛض املػتُط امل٪ثط هلص ٙاملكٛيٚ ١خّٓابٗا عً ٢اَتساز ايػطز ٚعً ٢اَتساز ايٛاقع
ٚعً ٢اَتساز سٝا ٠ايؿدكٚ .١ٝأض ٣إٔ عٛز ٠ايؿدك ١ٝإزي ايسٜاض َا ٖ ٞإ ٫س ١ًٝغطز١ٜ
يتأنٝس غه ١ْٝٛاملهإ ٚايعَإ يف ايكطٚ ،١ٜسٜٛٝت٘ يف خًـ ايؿُؼٚ ،يهؿـ
اـط املٛاظ ٟيًٛاقع ايػانٔ خسَ ١ـّٓاب ايتُطز;يصا عازت ايؿدك ١ٝإزي َكطٖا
ا٭ ٍٚيتتًك ٢املكٛيٚ ،١تبسأ ايطسً َٔ ١دسٜس .أ ٚبتعبري أنجط زق ١يت٪نس ٚظٝؿ ١املكٛي١
 ٚخّٓابٗا.
ٚيتأنٝس سهٛض املكٛي :١خًـ ايؿُؼٚ ،أثطٖا َع إَهاْ ١ٝاملٛاظْ ١ؾكس "اْػابت
َٔ ع ٘ٝٓٝزَعتإ آغٓ ٖٛٚ ،١اٯٕ تٓػاب قسَا ٙم ٛايػآٖ ،١ً٥اى ٜكطض ايعٛزٖٓٚ ٠ا
ٜكطض املػازضٖٓ ،٠اى ٜتسثط باملعّٓـ ٖٓٚا ٚدس ْؿػ٘ تًكاِّٝ٥ا سي٦عض  َٔٚايػط ٠إزي
ايطنب ١نُا عًُ٘ ايؿك ٘ٝيف ايعَٔ ايػابطٚ ،اْػابت قسَا ٙم ٛايػا ١ً٥ايععُ ٢نُا
سسخ ي٘ يف املان ...ٞتصنط  ّٜٛضسٚ...ً٘ٝقاح ب٘ أخ:ٙٛ
51

) ينظشو دمحم مفحاح،النص من القراءة إلى التنظير ،ه ،1الذاس التيماء املغشب ،ؼشهة املذاسط لل ؽش والحىصيع1111 ،م11 ،
53
) ينظشو ج راس جينةد ،خباب ا،حكاية ،بحث في املنهج ،ثشجعةو دمحم معحفم وآ شو  ،ه ،1مفش ،املجلغ ألا لج للعلافة1119 ،م191 ،
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إزي أٜ ٜٔا فٓ..ٕٛ؟

ٚشيٌٗ قًٚ ٬ٝيف كًٝت٘ مسػط ٠ايػبٚ ٌٝقاسبتٗا ٚابٓتٗا اؾُ ١ًٝاييت نإ ٜٛز
إٔ ته ٕٛظٚدا ي٘ .قاٍ فٝبا:
-

عكب.

-

عكب؟

-

ْعِ.

-

يكس اْتٗت عكب َٓص غٓري.

-

مل تٓت٘ ٜا فٓ.ٕٛ

ٚايتكؿت٘ ضٖب ١اؾباٍ املؿطؾ ١عً ٢ايٛازٚ ٟمسع قٛت أخٜ ٘ٝك ٍٛبكٛت َبشٛح:
-

خًـ ايؿُؼ غُؼ (.)54

ٚسيطادع ١ايؿهٌ املٛنح ؿطن ١ايعَٔ ٚع٬قت٘ سيكٛي :١خًـ ايؿُؼ غُؼ،
ٚع٬قت٘ باـّٓاب غٓ٬سغ أْ٘ قس َجــٌ ْكّٓ ١ايتكا ٤ايبساٚ ١ٜايٓٗا ١ٜعٓس ْكّٓٚ ١اسس٠
بعس سطن ١طٚ .١ًٜٛيعٌ ايػاضز ٜط ٣إٔ املهإ ٖ ٛايصٜ ٟبين ايؿدك ،١ٝؾٗصٙ
ايؿدك ١ٝتّٓٛضت يف ايػُػط ٠ثِ يف ايبشط ثِ يف عكب ثِ يف يٝؿطب ٍٛثِ ّٜٛٓف
ايعاملٚ ،سري ٜعٛز إزي املهإ ا٭ ٍٚعاز إزي َا نإ عً ،٘ٝست( ٢امل٦عض); يٝبسأ زٚض٠
دسٜس َٔ ٠ايعٌُٖٓ ،اى تّٓٛض تؿهريٚ ٙعازات٘ ْٚعطت٘ إزي ايػٛزاٚ ،٤عٓسَا عاز إزي
ايكطٚ ١ٜدس ْؿػ٘ ٜعٛز ٜؿهط بتؿهري ايكط ١ٜيف ايػاقٚ ١ٝايؿطٜعَٚ ١ؿانٌ
ا٭غطٚ.٠نإٔ ايؿهاَٚ ٤ا ٜهتٓؿ٘ َٔ ايب ١٦ٝايجكاؾٚ ١ٝا٫قتكاز ١ٜت٪ثط تًكاِّٝ٥ا يف
غانين ٖصا ايؿها ٤أ ٚشاىٚ .نإٔ هلصا ايؿها ٤ايكسض ٠عً ٢إعاز ٠زض ٠ٚايعَٔ
ٚغهاْٗٝا إزي ايٛضا.٤

51

) صيذ دما  ،ا،جسر19 ،
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الضوداوات /الضمزاوات:
َجًت َكٛي( :١خًـ ايؿُؼ غُؼ) املٛضٚخ ايًػ ٟٛاملؿرتىٚ ،شيجٌ ايًػ ١املتعًك١
بايػُطاٚات سها ١ٜايطغب ١املُٓٛعٚ ١نُٖ٬ا َٛضٚخ َؿرتى ،إ ٫إٔ َكٛي ١خًـ
ايؿُؼ أنجط ؼسٜسّا; يهْٗٛا ًَؿٛظ َتؿل عً ،٘ٝأَا سها ١ٜايطغب ١ؾَٗ ٞتؿعب١
ستٚ ٢إِٕ َجًَّّٔٗا ًَؿٛظٌ َتؿل عًٚ ٘ٝشيو بػببٍ َٔ َٛنٛعٗاٚ .٭َّٕ ايطغبٚ ١ايتُطز ططؾا
ْكٝض يف ظٌ ايعازات ٚاؾُٛزٚ .أض ٣إٔ ايًػ ١اييت اغتدسَٗا ايهاتب يف عطض
َٛنٛع ايػُطاٚات أنجط تعبريّا عٔ ؾدك ١ٝايػاضز ٚأنجط اْؿتاسّا ز٫يِّٝا عًَ ٢ا
ٜتػٝاٚ ،ٙأنجط قسض ٠عً ٢إنا ٠٤ؾدكٝت٘ ٚض٩ا ٙػا ٙايٛاقع َٛٚنٛعات٘ بكؿت٘
غاضزّا  -ناتبّاَ/طغ ٬أ ٚبكؿت٘ ؾدك ١ٝغطزَٚ ..١ٜهُ ٕٛاؿسٜح عٔ ايػٛزاٚات
ٚإٕ نإ آِّْٝا يف املػطٚز ؾإْ٘ َرتغب يف ايصانط ٠ؾاؿسٜح عٓٗٔ ضيجٌ ضغب ١قسضي١
يف سٝا ٠ايؿدك ،١ٝشيو أْ٘ سري غَّٓت٘ اـازَ ١املهتٓع ٠ؾبابّا ٚس ١ٜٛٝنإ َٖٔ ٛ
اْتب٘ هلا ٚناؾأٖا سػب املكاّ ٚايكسض ٠عؿٓات َٔ اؿبٛب أنجط َٔ غريٖا ،يهٓ٘
مل ٜػتّٓع أٜهّا سػب املكاّ ٚايكسض ٠إٔ ٜهاؾ ٧عاطؿت٘ ٚضغبت٘ بًُػٗا ٚدؼ
دػسٖا( .)55أَا تًو ايػُطا ٤اييت ايتكاٖا يف خًـ ايؿُؼ ؾكس نإ أٜهّا املػتُع

55

) صيذ دما  ،ا،جسر31 ،
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ايٛسٝس هلا ،يهٔ املهاؾأ ٠اختًؿت سػب املكاّ يف شيو املهإ ٚايعَإ ،ؾكس تعٚدٗا
ٚغاؾطا غِّٜٛا ٚدابا أقّٓاض ا٭ضض (.)56
ٚبايٓعط إزي دس ٍٚإعاز ٠تطتٝب ايعَٔ ايػطزَ ٟع ايعَٔ اـّٓٚ ٞأٜهّا ايعَٔ
ايػطز ٟتكاعسِّٜا ٚتٓاظيِّٝا – عً ٢أغاؽ إٔ تٛظٝـ ايعَٔ ايػطز ٫ ٟضيجٌ فطز تكٓ١ٝ
غطز ١ٜبٌ ضيجٌ دعّ٤ا َٔ ايٓل  َٔٚثََِّ اـّٓاب  -لس تكاطعّا ضيهٔ إٔ ضيجٌ يٓا
إنا ٠٤يًؿدكٚ ١ٝيٮسساخ َٔ َسخٌ ْؿػ ٞيًؿدك ،١ٝايتكاطع يف ايؿكط ٠ايجايج١
عؿط:
يف َٛغِ اؿكاز ٜ ..كبٌ إزي ايكط ١ٜا٭خساّ ايػٛز ا٭يٛإ ٜ ..أخص َٔ ٕٚايطع١ٝ
ايػُبِط َا جيٛز ٕٚبّٜ٘ٓ ..بًٜٚ ٕٛعَطٜٚ ٕٚطقكْ..ٕٛػاٚ ّ٤ضدايًا ٚأطؿايًاٚ ..ناْت ؾتا٠
خازَ ١غٛزا ٤ايً ٕٛتطقل سػب ايعاز ٠عطنات أثاضتَ٘ ..هتٓع ٠اؾػِ ق ١ٜٛايبٓ،١ٝ
شات سٚ ١ٜٛٝطاقٖ ١ا ..١ً٥تهاز ا٭ْٛث ١تتؿذط ؾٗٝا إشا َا ملػت ..نِ اؾتًَُٗ ٢ػٗا
ايٓاعِ ٚأْٛثتٗا ايكاضخ )57(.١ايػٛزاٚات ٖٓ-ا  -يػٔ فطز ْػ ٠ٛظئً قبػ١
ايػٛاز; بٌ إْٗٔ اـط املٛاظ ٟيًتكايٝس املتبع ١يف ايعٚاز ٚاؿؿُٚ ١ايتٓكٌ.
ٜٚت٬عب ايػاضز بايعَٔ اـّٓ ٞيٝذعٌ ٖص ٙايؿكط ٠تؿػريّا يًؿكط ٠ايػطز ١ٜقبًٗا
ٚتسعُّٝا ـّٓاب اـط املٛاظَٛ ٟظؿًا يًتكابٌ بٛقؿ٘ دعّ٤ا َٔ اـّٓاب نُا غبل:
تعطف شات  ّٜٛعً ٢اَطأ )...(.١ًَْٛ ٠ناْت ايػُطا ٤تػين بكٛت ؾذ )...(ٞناْت
ايػُطا ٤تػين بري قدب ايػهاضٚ ٣عسّ اٖتُاَِٗ بٗا ..يهٓ٘ نإ املٓكت ايٛسٝس
تكطٜبا(ٚ .)58ؼع ٢ايػُطاَٚ ٤ا ٜتعًل بايػُط بعٓا ١ٜايهاتب ؾكس اؾتًَُٗ ٢ؼ تًو
اـازَٖٚ ،١ا ٖٜ ٛتعطف عً ٢ضاقك ١مسطاٜٚ ،٤كطض ايعٚاز بٗا٫ ،غُٝا إٔ قسٜك٘
قُٝٝس نإ قس أخرب ٙيف عكب بإٔ ايٓػا ٤ايػٛزاٚات ٜعئ َطض ايهًٜٚ ،٢ربٔ٥

51

) املفذس العابم11 ،39 ،
59
) املفبذس العبابم ،31 ،يعىبل م حظبة أ العباسد ب ببزا العبياق كبذ التبزم بالىـبف امل لب و ألا ببذام ،العبىد ألالبىا  ،ادمبة ظبىداء ،أمبا ب
ظبياق الظبشف املحععبق بخلبف الؽبعغ ب ليفش بىٌ والغراصيبق وغ ر عبا فلعبل ادمبات بببق ظبعشاء ،ظبعشاوات ،ولةعبىا أ ص
بذاما ،الحب الذاللببة
العلتية ال ي ثمفى امحذاد ىاب النق ظلتية لج امليا و اداثه وجعام ثه وح جععياثه لألؼياء.
59
) املفذس العابم 39،
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طيٝع أٚداع املعسٚ .. )59(٠جيٛب َع ايعٚد ١ايػُطا ٤عسزا َٔ أقّٓاض ايعامل(ٚ )60ضأ٣
يف بٓات ايرباظ ٌٜأْٗٔ أنجط أْٛث ١ست َٔ ٢ظٚدت٘ ايػُطا.)61(٤
ٚقس أؾاض ايهاتب /املطغٌ نُِّٓٝا إزي ٖصا ايعٓكط( ايطغب ١املهبٛت )١يف بسا١ٜ
ايطغاي ١ايػطز ،١ٜسري شنط إٔ ظٚاز ايؿدك ١ٝتأدٌَّ بػبب ايؿطٜع( ١ايرتاؾع
ايكها )ٞ٥اييت أزت إزي تأد ٌٝايعٚاز ،بٌ إزي إْٗا٪ٜٚ .)62(٘٥نس ايهاتب /املطغٌ
ؾاعًٖ ١ٝصا ايعٓكط سيعاٚز ٠ايصنط ٣املهجؿ ١يكٛض ٠ابٓ ١قاسبَ ١كٗا ١ٜمسػط٠
ايػب... ٌٝتًو اؿً ٠ٛاييت شيَّٓ ٢إٔ ته ٕٛظٚدت٘( .)63ست ٢قبَ ٌٝػازضت٘ ايجاْٖٛٚ ،١ٝ
ٜتٌُٗ قبٌ إٔ جيٝب أخاٜ ٖٛٚ ٙتصنط ابٓ ١املكٗ ١ٜٛاييت نإ ٜتُٓاٖا ظٚدّا ي٘( )64تًو
ايؿتا ٠اييت ناْت تًٛى ايكات ٚاؿ ١ٜٛٝتهاز تٓؿذط َٔ نٌ دػسٖا(َٔٚ .)65
املعً ّٛأْٗا ئ تهٚ ٕٛأْ٘ ئ جيط ٩سٓٝصاى إٔ ٜتهًِ يف أَطٖا! نٝـ ٖ ٖٞٚاضب١
َٚكٗ !١ٜٛبٌ ٜ ٫عكٌ إٔ ته ٕٛإسسْ ٣ػا ٤أغطت٘ َكٗ ِٖٚ ،١ٜٛضع ،١ٝطٛاٍ
ايسٖط( .)66ثِ ٜػ ٌٝيعاب٘ ٭سازٜح عٔ املكٗ ،١ٜٛيٝكٌ إزي ايصضَ ٠ٚػتؿٝسّا َٚػتجُطّا
َعّٓٝات اـط املٛاظٖٓ ٟاى (خًـ ايؿُؼ) َٚا ٜتٝش٘ َٔ ؾطم يُٝاضؽ ايتُطز
بايعٚاز َٔ ضاقك ١مسطا ٤ز ٕٚا٫نرتاخ يعازات٘ اييت تٓعط إزي املطأ ٠املتُطز ٠بٓعط٠
ايطٜبٚ ١ايؿو.
ٚنُا نإ يًطغب ١ايسؾ ١ٓٝبًُؼ اـازَ ١أثطٖا يف إنا ٠٤سطن ١ايؿدك ١ٝزاخٌ
ايؿها ٤ايعَين ٚايػطز ،ٟؾإَّٕ ثكاؾ ١امل٦عض ايككري ٚطيٛز ايؿهط أٜهّا ناْت َطاؾك١
يًؿدك ١ٝيف نجري َٔ ايؿها٤ات:
51

) املفذس العابم11 ،
11
) املفذس العابم11 ،
11
) املفذس العابم11 ،
11
) املفذس العابم19 ،
13
ّ
ص
) املفذس العابم 11 ،نا لعلنا نل أ الياثم لم يعم العععشة وال ميانها ،مع أ املعشوف أ ليق ظععشة اظبعا جؽبرهش ببه ،و ب جعبعيرها
باظ ببم ظععببشة الع ببليق ،م ببا ي ببى أ العناي ببة بىبيفر ه ببا ال باظببعها وميانه ببا ،و ب ا حي بباس العببليق جع ببعية م ببا يؽ ب ر ـ بشاحة ببج الفلببش امل ببذكع
للعحيي .فالعليق ادة يىـف به املؽشوع ا خ ري غ ر الش ح  ،هعلايات املاء الؽىاسع فعنها جعم ظليق.
11
) املفذس العابم19 ،
15
) املفذس العابم11 ،
11
) املفبذس العببابم ،15 ،الش يببةو جعبع س ببىي باللهجببة امل ليبة ،ومعنا ببا املبضاسع ،وكبذ جعببحخذم للعتالغببة ب امببح ن لببخق مبا ملهبباسات الضسا ببة
وامح هه اسك صسا ية أهثر مل غ ره محيىه.
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مقولة :املئشر
إْ٘ شيو ايػّٓا ٤املًٌٗٗ ،٭دػاز عاض ٫ ١ٜؼٌُ َا ٜػرتٖا َٔ ايطظم َٔ ٫ٚ
ايتؿهريٚ .يعٌ يف ايتػُ ١ٝؾّ٦ٝا َٔ ايتٗهِ; ؾامل٦عض يؿع ١عطبَ ١ٝػطق ١يف ايؿكاس١
ٚتتٓاغب َع َطدعٝتٗا ايؿكٗٚ .١ٝقس ٚضز اؿسٜح عٓ٘ عً ٢غب ٌٝاؿهاٚ ١ٜاؿٛاض
ٚايتصنطٖٚ ،صا ٜتػاٚم ٜٚتٓاغب َع َكاّ ايؿك٘ ٚتٛاضث٘.
 ٖٛٚخّٓاب َرتغب يف ايصانطٚ ٠تتذسز اؿها ١ٜعٓ٘ ،ست ٢إَّٕ ايعاَ ١ظٓت إَّٔ
ايٛن ٖٛ ٤ٛنٌ ايؿك٘ ٚإَّٔ ا٫غتٓذا ٤بٛاب ١ايٛنٚ ،٤ٛايٛن ٖٛ ٤ٛنٌ ايّٓٗاضٚ ٠نٌ
ايتُٗٝس يًعبازٚ .٠نأْ٘  ٫ز ٫ٚ ٜٔتس ٜٔإ ٫امل٦عض ٫ٚ ،عٛض ٠إ ٫عٛض ٠اؾػس ،أَا عٛض٠
ايؿهط ٚايعازات ٚايتكايٝس ؾًٝػت شات أُٖ ،١ٝبٌ  ٫عٛض ٠هلا يف تكٛض ايػهٕٛ
ٚاؾُٛز .ؾامل٦عض يٝؼ شيو ايػاتط ،سػب ايؿكٚ ،٘ٝايؿك ٘ٝيٝؼ شيو ايؿدل املعطٚف
ايصٜ ٟعتً ٞاملٓرب يٝدّٓب اؾُع ،١إَُّْٗا ايٛظٝؿ ١ايػا٥ب ١يًؿكٚ ،٘ٝاحملكٛضٚ ٠املبايؼ
ؾٗٝا يًُ٦عض ،إْٗا تًو ايتكايٝس اييت قس تُشٌَُِ ٚتُـتـًَكَّ ٢عً ٢أْٗا ايسٚ ٜٔايتس ٜٔنً٘،
ٚنأْ٘  ٫تٛدس َؿانٌ أخط ٣حيتاز اجملتُع َعاؾتٗا َٔ خ ٍ٬ايؿك ،٘ٝؾًِ جيس
َٛنٛعّا إ ٫امل٦عض ٚايعٛضٚ ٠غرتٖاٚ ،غرت ايعٛض ٠غٝعٛز بٓا َط ٠أخط ٣إزي ايتٛظٝـ
ايهٓا ٞ٥يًذٓؼ .ؾايتأنٝس عً ٢ايػطٚ ٠ايطنب َٔ ١خ ٍ٬ايتكطٜح باملًؿٛظ َع عسّ
ٍّ يًعٛض ،٠ؾإٕ ٖصا جيعٌ َٔ إٜطازٙ
اؿاد ١املاغ ١إي ٘ٝيهَ ْ٘ٛعطٚؾًا عٓس اجملتُع نشس
عًًُا َككٛزّا َٔ سٝح ايتٗهِ  َٔٚسٝح اـّٓاب اؾٓػ ٞايهُين; ؾُا بري ايػط٠
ٚايطنب( ١ؼت اؿعاّ) ٖ ٛخ٬ق ١أسازٜح املكٗٚ ١ٜٛايػٛزاٚات ٚايػُطاٚات
ٚاْ٫ؿتاح ايصٜ ٟعٝؿ٘ غانَٓ ٛا خًـ ايؿُؼ.
ُٜٚصِنّٔط امل٦عض يف غٝام تٗهُ ٞيف أنجط َٔ َٛنع ،نُا ٜٛظؿ٘ ايػاضز تٛظٝؿًا
خيسّ ايتُطز عً ٢ايٛاقع:
"ناْت قسَا ٙايعاضٜتإ تسٚغإ عً ٢ا٭ؾٛاى ز ٕٚأمل!ٚ ،قس مشَّط سي٦عض ٙايبايٞ
املتػذ ايصٜ ٫ ٟعطف ايػػٌ إ ٫ي ١ًٝايعٝس ;)67(..يٝعرب سي٦عض ٙايككري ايبشط ٜػرتَ ٙا
بري ايػطٚ ٠ايطنب ،١نإ املعًِ ايؿك ٘ٝيف قطٜت٘ ٜك :ٍٛايعٛض َٔ ٠ايػط ٠إزي ايطنب،١
19

) صيذ دما  ،ا،جسر11 ،
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ٚنإ حياؾغ عً ٢شيو ٜٚ )68(...تٓسض أسسِٖ بإؿاح ايؿك ٘ٝعً ٢تؿك ٌٝغرت ايعٛض٠
َٔ ايػط ٠إزي ايطنب ١بإٔ ايؿك ٘ٝقس ؾكٌَّ ايعٛض ٠بكسض َا ضيًه َٔ ٕٛثٝاب(ٚ .)69يف
ٖصا ايتٗهِ بٝإ ٚانح يط ١ٜ٩ايهاتب /اـّٓاب ػا ٙايٛظٝؿ ١اييت نإ ٜٓبػ ٞإٔ
ٜهًّٓع بٗا اـّٓٝب /ايؿكٜٚ .٘ٝػتُط َع٘ امل٦عض ايككري يف عكب; إش ٜتػهع ؾٗٝا
نهًبٍ ناٍٍ  ٫ضيًو أ َّٟؾ ٍ٤ٞغ٦َ ٣ٛعض َٔ ٙايػط ٠إزي ايطنبٜٚ )70(١تؿادأ
سيكابً ١قسٜك٘ قُٝٝس :
-

نٝـ سايو؟

-

نُا تط ٫ ..٣أًَو ؾ٦ٝا غ٦َ ٣ٛعضٖ ٟصا ايصٜ ٟػرت عٛضت َٔ .. ٞايػط٠
إزي ايطنب.)71( ١

ٜٚه ٕٛهلصا امل٦عض ايؿهٌ يف إْكاش ٙأثٓا ٤قاٚيت٘ ايػطقَ ١ع قسٜك٘ يف عكب،
ؾكس ناز ٜتعجط أثٓاَ ٤ػازضتُٗا ايكاعس ٠ؾاضَّ ،ٜٔبعس إٔ تابعتُٗا ا٭نٛا ٤ايهاؾؿ١
املبٗط ٠يًٓعطٚ ،ي٦َ ٫ٛعض ٙايطخ َٔ ايػط ٠إزي ايطنب ١يكبض عً ٘ٝنُا قّٕبِض عً٢
قاسب٘(.)72
ٜٚبس ٚإٔ ايهاتب /املطغٌ قس تعُس إثبات ايؿهٌ هلصا امل٦عض يف ٖص ٙايًشعات عً٢
ٚد٘ اـكٛم ،ضسيا يٝجبت ٚدٛز ٚظا٥ـ أخط ٣يًُ٦عض ايككري غري غرت ايعٛض ،٠ؾٗصا
امل٦عض ايككري املعرب عٔ بطا ٠٤ايؿدكٚ ١ٝؾكطٖا ،قس أْكص ٙيف عكبٚ ،غٝه ٕٛي٘
ٚظٝؿ ١ايؿعٛض بايًص ٠سري تٓتٗ ٞضسً( ١امل٦عض) يتبسأ َٔ دسٜس:
ؾكس باع نٌ َا نإ ضيًه٘ َٔ غطبت٘ ،ست٬َ ٢بػ٘( ٖٞٚاييت يٝؼ بٗٓٝا
امل٦عض ٖٞٚ ،أ ٜهّا دع ١ٜٖٛ َٔ ٤خًـ ايؿُؼ غُؼ) ،يٝػسز ز ٕٜٛأخ ٘ٝاييت غطَٗا
بػبب ٚن ٌٝايؿطٜعٚ ،١أسؼ بًص ٠عٓسَا ٚدس ْؿػ٘ تًكاِّٝ٥ا سي٦عض  َٔٚايػط ٠إزي
ايطنب ١نُا عًَُّ٘ ايؿك ٘ٝيف ايعَٔ ايػابط(ٚ .)73يعً٘ نإ َككٛزّا َٔ ايػاضز إٔ
19

) املفذس العابم31 ،
11
) املفذس العابم31 ،
91
) املفذس العابم31 ،
91
) املفذس العابم39 ،
91
) املفذس العابم11 ،
93
) املفذس العابم19 ،
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ٜجبت ٖص ٙايتًكا ١ٝ٥يف ؾها ٤ايكطٚ ،١ٜنإٔ ايؿهاَٚ ٤ا ٜهتٓؿ٘ َٔ ايب ١٦ٝايجكاؾ١ٝ
ٚا٫قتكاز ١ٜت٪ثط تًكاِّٝ٥ا يف غانين ٖصا ايؿها ٤أ ٚشاىٚ .نإٔ هلصا ايؿها ٤ايكسض٠
عً ٢إعاز ٠زٚض ٠ايعَٔ ٚغهاْٗٝا إزي ايٛضا.٤
خاتمة:
ضيهٔ ايك :ٍٛإٕ خّٓاب ايػطز يف قك(١خًـ ايؿُؼ غُؼ) ٚنُا ػً ٢يف
ػً َ٘ٝٝايتكين ٚايٓك ٞقس أَسْا باٯت:ٞ
ـّٓاب ايػطز ٚعٓاقط ٙايتكٓٚ ١ٝايٓك ١ٝايكسض ٠عً ٢إْتاز ز٫٫ت َٚؿاٖ ِٝتكطبٓا أٚ
تًّٓعٓا عً ٢ايٛاقع ايص ٟقٝػت ؾ ٘ٝايطغاي ٚ ١تؿهٌ ؾ ٘ٝاـّٓاب :ايكٗطٚ ،اؿطَإ،
ايهبت ،ايػهٚ ٕٛاؾُٛز َكابٌ اؿطنٚ ١اؿطٚ ١ٜايتذاضٚ ٠ايهذٝر ٚايكدب
ٚاْ٫ؿتاح ب ٬سسٚز .ؾاـّٓاب نؿ ٌٝبتٛنٝح ايبٚ ١٦ٝاجملتُعٚ ،عازات٘ ٚتكايٝسٙ
(ايجكاؾٚ ١ايؿهط) ،ض٩اٚ ٙأؾهاضٚ َُٖ٘ٛ( ٙتًّٓعات٘).
انتؿ ٢اـّٓاب يف ايٓل املعٓ ٕٛبـ(خًـ ايؿُؼ غُؼ) بتعط ١ٜايٛاقع ٚنؿـ
اـط املٛاظٚ ،ٟمل ٜػتٓهط قطاس ،١ؾهأْ٘ ٜعتُس عً ٢إزضاى ايكاضٚ ٨ؾُٗ٘ يف
تعسٚ ٌٜدْٗ ١عط ٙػا ٙايٛاقع َٔ خ ٍ٬املهُ ٕٛايساع ٞإزي ايتُطز زع ٠ٛغري قطحي،١
ٚا٫غتذاب ١هلص ٙايسع .٠ٛؾايتكطٜح ٜكه ٞعً ٢طياي ١ٝايػطز ٜٚهعـ َٔ ايك١ُٝ
ايس٫ي ١ٝيًٓل عٓس املتًك.ٞ
بتهُري ايػطز ٖص ٙاملك٫ٛت شات ايكطب احملً ٞؾإْ٘ قس أؾطى املتًك ٞيف قٓع ز٫ي١
ايٓل ٚتأ٬ٜٚت٘ٚ ،بصيو ٜتُهٔ ايكاض َٔ ٨املؿاضن ١يف قٓاع ١اؿسخ ٚتأٌٜٚ
اـّٓاب ايهُين ٚاـّٓاب املّٓٓٛم( .)74اـّٓاب ايهُين املسضى َٔ خ ٍ٬تٛظٝـ
ايتكٓٝات ايػطز ١ٜنايتكابٌ ايس٫ي ٞبري ايؿكطاتٚ ،تٛظٜع ايعَٔٚ ،ايتسضز ؾٝهؿـ
ؾهط ايؿدك ١ٝيف كتًـ َطاسًٗاٚ .اـّٓاب املّٓٓٛم َٔ خ ٍ٬اْ٫ؿتاح ايتأًٜٞٚ
ايص ٟتػُح ب٘ ٖص ٙاملك٫ٛت بػبب قطبٗا ايتعبريٚ ،ٟظيٛيتٗا ايس٫ي ١ٝاملٓؿتش ١سػب
ثكاؾَٚ ١طدعٚ ١ٝػطب ١ايكاض /٨املتًكٖٚ ،ٞص ٙاـكٛق ١ٝاؾُاي٫ ١ٝعتُازٖا عً٢
اؿُٛي ١اإلحيا ١ٝ٥يبعض ايتعبريات املتُٝع ٠بهجط ٠ايتسا ،ٍٚأ ٚ٭يؿتٗا يف اجملتُع.
91
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 ٖٞٚظيٛي ١بكسض َا تعهؼ ايٛاقع ؾٗ ٞامله ٕٛيًدّٓاب ٚامله ١ْٛيًؿدك١ٝ
ؾإْٗا أٜهّا ظيٛي ١تعهؼ أ ٚضيهٔ ايك ٍٛإْٗا تعهؼ يٓا َٛقـ ايهاتب /املطغٌ
َٔ ٖصا ايٛاقع ،ؾاـّٓاب ايػطزٚ ٟا٭زب ٞعاَ ١يٝؼ خّٓابّا بطّ٦ٜاٚ ،مما شيجً٘ ٖصٙ
اـّٓابات اؿاًَ ١إَّٔ ايبًس مل ٜعس ايبكا ٤ؾ ٘ٝفسِّٜا  ٫يًؿطز  ٫ٚيًذُاع ،١إشّا ؾجُ١
َهإ ٚظَإ خًـ ايؿُؼ ؾَ ٘ٝا ٜؿٝس; إش َا ؾا٥س ٠املهإ إٕ مل ٜهٔ ا٫غتكطاض
ايٓؿػٚ ٞايػصاٚ ٞ٥ا٫دتُاع ٞعٓٛاْاً ي٘.
اّْٛٓ٫ا ٤عً ٢ايصات ٜ ٫ؿٝس بكسض َا ٖ ٛقٝس عً ٢اؿطٚ ١ٜايجكاؾ ١ٝايتكًٝس ،١ٜؾٗٞ
مل تديِ ٚطّٓاٚ ،مل تؿبع دا٥عّاٚ ،مل ؼُ٘ َٔ ايؿٛى َٔ ٫ٚ ،ايربزَٛ َٔ ٫ٚ ،ز
ايبشط ،بٌ نازت ته ٕٛغببّا يف إٔ ٜسخٌ ايػذٔ يف ايػطب ،١يف سري إٔ اـط
املٛاظ ٟيًُ٬بؼ (ايبسي )١يف عكب قس أظٗطت إسس ٣ايؿدكٝات املٛظؿ ١يف اـّٓاب
يف َعٗط ايؿداَ ،١إ ٫أْٗا مل تػتّٓع إٔ تتش ٍٛإزي ؾدكْ ١ٝاؾع ١ؾانتؿت باملعٗط
ٚاَتٗٓت ايػطقٚ ١ا٫ستٝاٍ َٔٚ .ثِ ؾإٕ ٖص ٙايؿدك ( ١ٝقُٝٝس) مل تتدًل َٔ
ضٚاغب ايجكاؾ ١ايبًس ١ٜإ ٫يف َعٗطٖا ؾكطٚ ،بكٝت أسازٜجٗا َتكً ١بايؿكَ ،٘ٝع إٔ
ايهاتب /اـّٓاب ٜٛظؿٗا يف غٝام ايتٗهِ ٚايػدطَٚ ،١ٜتكً ١بايطغبَ ١تُجً ١يف
اؿهاٜات عٔ َعاؾط ٠ايػٛازاٚات; ؾٗٔ ٜعئ ا٭ٚداع.
ٜتآظض ايتأ ٌٜٚسيا جيعٌ اـّٓاب أنجط ٚنٛسّا ،ؾدًـ ايؿُؼ يٝؼ فطز تًؿغ
يػ ٟٛأ ٚاغتعاض ٠يتًؿغ ؾعيب ،إْ٘ تعبري يػ ٖٛٚ ،ٟٛظطف َهإ ٚظَإ ٪ٜثطإ يف
غانُٓٗا ،ؾاملهإ ٜؿتٌُ ايعازات ٚايتكايٝس ٚايبؿط سيدتًـ عازاتِٗ ٚطبا٥عِٗ
ٚأؾهاهلِ ٚأيٛاِْٗ ٚ َِٗٓٗٚاٖتُاَاتِٗ; ٚيصا ؾدّٓاب ايعٓٛإ ٚاملكٛي( ١خًـ ايؿُؼ
غُؼ) قس َجــَّـٌ َا بعس ;ٙإش خيتعٍ خّٓاب خًـ ايؿُؼ غُؼ سًْ ٍٍٛادعْٚ ١ادش١
ملؿانٌ ايؿدك ( ١ٝاملؿٗ )ّٛيف ايكط( ١ٜاملؿٗ ّٛاملُجٌ يًب٬ز)ٚ ،إٔ ثكاؾ( ١خًـ
ايؿُؼ) ضيهٔ إٔ تؿٝس أٌٖ ايكطٚ ١ٜؽطدِٗ مما ِٖ ؾ ،٘ٝنُا إٔ (خًـ ايؿُؼ)
ضيجٌ ايب ١٦ٝاملهاْٚ ١ٝايعَٓٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيًدط املٛاظ .ٟإ ٫إٔ ايتذع ١٥املتُجً ١يف
ايػُطاٚات ٚامل٦عض أنجط نؿؿًا أ ٚتعط ١ٜيًٛاقعٚ ،اْؿتاسّا يتأ ٌٜٚاـّٓاب :خّٓاب
ايػُطاٚات /اـازَات ،خّٓاب امل٦عض ٚايؿكٚ ،٘ٝخّٓاب ايعٓٛإ خًـ ايؿُؼ ،ؾهٌ
ْل َٔ ٖص ٙايٓكٛم ٜعهس ايتأ ٌٜٚايص ٟضي ٌٝإي ٘ٝايكاض ٨نْٗٛا َككٛزٚ ٠قسضت
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عٔ َؿهاٚ ٠اسس ;٠ؾتأ ٌٜٚنٌ ْل /خّٓاب ٜه ٕٛسيجاب ١تسع ِٝيًدّٓاب اٯخطَ ،ا
جيعٌ اـّٓابات ايج٬ث ١شيجٌ خّٓابّا ْؿػِّٝا ٚاسسّا.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ املتًكٜ ٞتًكْ ٢كِّا نتابِّٝا إ ٫إٔ خّٓاب٘ ٜتذً ٢شِّٖٓٝا ٚنأْ٘
قٛض ٠ؾؿ ١ٜٛأَ ٚؿٗس ؾؿُٜ ٟٛؿاَٖس َٔ خٖ ٍ٬ص ٙايًػ ١املٝػط ٠يف تٓاغل ٚتػاٚم َع
َٛنٛع ايتُطز عً ٢ايبٚ ،١٦ٝنأْٓا ْ ٫تًكْ ٢كِّا قاَتّا بٌ ْكِّا ؾؿِّٜٛا ْعٝـ سطنت٘
ٚظ٬ي٘ ،ؾكٛت اـّٓٝب جيًذٌ يف اٯشإٚ ،سطن ١امل٦عض ٚؾهً٘ٚ ،ايكٛت اجملًٌ
يًذباٍ تطزز ايعباضٚ ،٠تًو اـازَات بأقٛاتٗٔ ايٓس ،١ٜنٌ ٖصا ٜػتذًب إزي ايصٖٔ
قٛض ٠قٛتٚ ١ٝبكط ١ٜس ،١ٝستٚ ٢إٕ ناْت كعْ ١يف ايصانطْ ٠عطّا يكطبٗا ايؿسٜس
َٔ املتًكَٚ ٞؿاٖست٘ هلا ،نُا اغتجُط ايهاتب ايتعبريات املٛس ١ٝباؾػس يف غٝام
ايطغبٚٚ ١ظؿ٘ سيا خيسّ غطض اـّٓاب.
المصادر والمراجع :
 )1إْػًٝع ،زٜؿٝس ،دٖ ٕٛػػ ،ٕٛغٛغٛٝيٛدٝا ايؿٔ ،ططم يًطٚا ،١ٜتططي :١ي٢ًٝ
املٛغ ،ٟٛزٚي ١ايهٜٛت ،اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾٚ ١ايؿٓ ،ٕٛعامل املعطؾ ،١ايعسز
.ّ2007 ،341
 )2بطا ،ٕٚز .ب ٚ .ز،ٍٜٛ .ؼً ٌٝاـّٓاب ،تططيٚ ١تعًٝل :قُس يّٓؿ ٞايعيّٓٝين،
َٓٚري ايرتٜهْ ،ٞؿط داَع ١املًو غعٛز ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.ّ1997 ،١ٜ
 )3بؿٓبسض ،زٜؿٝسْ ،عط ١ٜا٭زب املعاقط ٚقطا ٠٤ايؿعطَ ،كط ،اهل ١٦ٝاملكط١ٜ
ايعاَ ١يًهتاب.ّ2005 ،
 )4بٛدع .دٛظٜـ .ّ.ؾٔ ايؿطد ١عً ٢ا٭ؾ ،ّ٬تططيٚ :١زاز عبس اهللَ ،كط ،اهل١٦ٝ
ايعاَ ١يًهتاب.ّ2005 ،
 )5ؼطٜؿ ،ٞقُس ،أزٚات ايٓل ،زضاغَٓ .١ؿٛضات اؼاز ا٭زباٚ ٤ايهتاب
ايعطب ،زَؿل ،غٛضٜا .ّ2000
 )6دٝٓٝت ،درياض ،خّٓاب اؿها ،١ٜعح يف املٓٗر ،تططي :١قُس َعتكِ
ٚآخط ،ٕٚطَ ،2كط ،اجملًؼ ا٭عً ٢يًجكاؾ.ّ1997 ،١
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 )7زَاز ،ظٜس َّٓٝع ،اؾػط( فُٛع ١قكك ،)١ٝايَٓ ،ُٔٝؿٛضات ٚظاض ٠ايجكاؾ١
ٚاإلع.ّ1986 ،ّ٬
 )8قاقس ،غًُإ ،املٛنٛع ٚايػطزَ ،كاضب ١بٓ ١ٜٛٝته ١ٜٝٓٛيف ا٭زب ايككك،ٞ
أضبس ،ا٭ضزٕ ،زاض ايهٓس.ّ2002 ،ٟ
َ )9ؿتاح ،قُس ،ايٓل َٔ ايكطا ٠٤إزي ايتٓعري ،ط،1ايساض ايبٝها ٤املػطب،
ؾطن ١املساضؽ يًٓؿط ٚايتٛظٜع. ّ2000 ،
ٖ )10س ،٣أٚبريَ ،٠كًّٓح ايؿعط ١ٜعٓس قُس بٓٝؼ ،اؾعا٥ط ،ضغايَ ١ادػتري غري
َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاٯزاب ٚايًػات ،داَع ١قاقسَ ٟطباحٚ ،ضقً ،١اؾعا٥ط.ّ2012 ،
ٜ )11كّٓري ،غعٝس ،ايهٚ ّ٬اـربَ ،كسَ ١يًػطز ايعطب ،ٞط ،1ايساض ايبٝها– ٤
املػطب ،بريٚت – يبٓإ ،املطنع ايجكايف ايعطب.ّ1997 ،ٞ
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