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زامي ؤبى ػهاب الدهخىز ألاطخاذ 

 حامػت كؼس
 29/5/2018: مالتسالا خيرات
 17/11/2018 :لوبقلا خيرات

 

 

 : وؤلادزان ػمىلُتجىىًٍ الىص،   

ىه، قىدً بصدد ايخىاٍ  ،الىص زش زصىصُت َرٍ اإلاهازبت مً ػبُػتجب هص طسدي طحري وجٍٍى

ت آطُا حباز بػىىان للٍاجبت  اث " الجصاثٍس ولًٌ  ،جابها الري صدز بالكسوظُتالري ٌػّد جسحمت لَ" بىابت الريٍس

ولػل غىىان الٌخاب ألاصلي ٌػّد ؤشد صالخُت لالجصاُ بإػسوخت ". ال مٍان لي في بِذ ؤبي" مؿاًس، َى  غىىانب

ها والراث مً حهت، وآلازس مً حهت ؤزسي، َرا البدث مً خُث الخإيُد غلى الػالنت الخهابلُت الهاثمت بحن ألا

اغُت بلى ايدشاف، ومػاًىت الػالم بؿُت بدزاى بصُؿغها الدازلُت الهلهت الّع " ألاها"قثمت الؼسف ألاُو ؤي 

ا، في خحن َس  باألبؤن الؼسف الثاوي ًخددد باآلزس الري  حَى
ً
 لسئٍت الػالم،  ًخددد ؤوال

ً
الري ٌشٍل مسيصا

ً ألاها لراتها، وقهمها إلاا خىلها ،ي ماطلبتبالخىاشي مؼ ذواث ؤزس .   ؤطهمذ في جٍٍى

ب بإن ، قالخدلُل اإلاػجي بالهُمت الىصُت ؤو ند وسخخه الكسوظُت الٌخاب في  ال ٍز
ً
 دالا

ً
خمل غىىاها

جصسح  والدواقؼ التي حػلذ ألاهاًىؼىي غلى ؤطئلت جخػلو باألطباب  للػىىان بىصكه غخبت ؤولىالداللُت 

، ًىهىا ؤصبدىا مخىزػحن بإطئلت دازلُت مما ًىهلىا بلى مظخىي جدلُل غمُوبكهدانها إلاىطػها في بِذ والدَا، 

اغتراقاث  مىزطذ مً نبل، وهمىذحهاة اغتراقُت، وهي صُؿت طسدًت جخإطع غلى وطػُت ذاث ػبُؼ

نها الجىدزي  ،ؾحر ؤن آطُا حباز جبدو في هصها َرا غلى وعي وبدزاى غمُهحن .ؤوؾظؼُىىض وبىحه زاص جٍٍى

ت في َرا الػملزصُت غلى اغخباز ؤن الّل  را ؤطهم ال ؤهثى اإلاسيٍص  ( ؤي الصخصُت)صىؾها ب، َو
ً
نها ُ جبػا جٍٍى

 مً قدظب البُىلىجي
ً
 اهؼالنا

ً
في  طُمىن دي بىقىاز طُانها الاحخماغُت بىصكها ؤهثى يما ؤشازث، بهما ؤًظا

ً ألاهثى ُىت طُاناث  جكظحر ذلَ، ولػل 1طُانُت  شبٌتطمً  مػسض جدلُلها لخٍٍى ٌػىد بلى ؤن ألاهثى َز

                                                      
. 67، 2008، غمان، الداز ألاَلُت، 1طُمىن دي بىقىاز، الجيع آلازس، غ 1
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سُت ، وألاَم مً ذلَ جظاقس َرا البػد مؼ وشىء وعي هكس ي ًخصل بٍل ما ًدُؽ بها، واحخماغُت زهاقُت وجاٍز

 جخظاقس قُما بُنها، وفي مهدمغها جىظحراث الدزض الثهافي ههدًت مسيبت ومً َىا، قةهىا هخىطل جؼبُو مهىالث

ٍىز، باإلطاقت بلى  ت، وبالؼبؼ زؼاب ما بػد بخهاػػه مؼ جىظحراث بُى ٍز ًان، والٌخابت اليظٍى حاى ال

.  الاطخػماز

ا   غً اهدشاَز
ً
نها اللؿىي اإلابدجي، قظال  غلى ما ٌػسف بةدزاى الراث غبر جٍٍى

ً
جخإطع مهازبدىا مىهجُا

ز الري هدىاوله في َرٍ الىص مً زالُ غدة في ؤقو آلار" الصخصُت  –ألاها" حػالج غلى شٍل دواُ  في الىص

اث .  مظخٍى

اث "  آطُا حباز في هصها السواجي الظحري السواجي جىؼلو ت مً  مً" بىابت الريٍس بدزاى ذاتها ألاهثٍى

ًامىتمسخلت الؼكىلت اإلابٌسة التي جخٌّل  ت بما جدمله مً مسحػُت هكظُت  . ف غبر مجمىغت مً الدواُ اللؿٍى

ًان غلى ؤنها املجاُ الري جخٍىن قُه الراث، ؤو جيص ئ صىزتها  َرٍ اإلاسخلت ًىظس لها الباخث الكسوس ي حاى ال

را ًبر ،1في اإلاسآة" ألاها" ؤو غً هكظها   جهدًم جكظحراث لٌُكُت ظهىز بخظاطىا ز بمداولت الخدلُل الىكس ي َو

دىا الىىغُت   مً غالنت ألاها، بُد ؤهىا هظُل بػدا آزس ًخددد ب2الصخص ي بهٍى
ً
خجلى َرا هصُا  مؼ آلازس، ٍو

ًامىت مما ٌشٍل اهدساف الراث غً صُؿغها الؼبُػُت ت  بلى صُـ  زالُ ؤوظام زهاقُت ذاث ػبُػت طلؼٍى

را ًخجاوش الخكظحر البُىلىجي لألهىزت هدى الخدزج الؼبُعي اليدشاف الراثقهدان ؤزسي، وبػبازة ؤزسي  ، َو

خحن ًخػصش َرا هدُجت الخىادر التي جيشإ مً مٍىهاث واهؼباغاث، جخكو في  ، في3ؤزس  اإلاظخىي الاحخماعي

مػظمها غلى ؤن مكاَُمىا ججاٍ الراث زبما جخػسض لالهغهاى، ولًٌ َرا مستهً باآلزس، ومظلٌه، بما في ذلَ 

حن ماطلبي ن، قثمت ألام، وألاب، والػشُو، والصدًهت، باإلطاقت بلى املجخمؼ الري ًخػسض َى آلازس بلى مظخٍى

ًاقت الػىاصس الظابهت ،اإلاظخػِمس واإلاظخػَمس ت التي جخسلل  .   بما في ذلَ ؤلاشٍالُت اللؿٍى

جٌمً ؤَمُت َرٍ اإلاهازبت مً زالُ ندزتها غلى جهدًم نساءة حدًدة للىص السواجي الظحري الري  

 إلاىؽ
ً
عي الراث، بالخظاقس مؼ م الخلهي، وال طُما بُان اإلاٍىهاث التي صاؾذ وًىؼىي غلى ذزاثس هصُت جبػا

دي، مما ٌػجي بإن زمت خالت مسيبت ؤو مظاغكت  ً ألاهثىي اإلاسيب واإلاػهد في طُام اطخػمازي جاٍز الخٍٍى

ل الهُمىت، والازخالف، والهشاشت
ّ
مهابل وعي آزس،  جخػاطد مً نبل طلؼت الخؼاباث التي حظعى بلى جمث

                                                      
1 Jacques Lacan, Ecrits, translated by Bruce Fink, New York. W.W. Norton & company, 2006, P.94.  

ت، جسحمت طهام غبد الظالم، غبام مىزَع،  2 .  152، ص 2002، الهاَسة، املجلع ألاغلى للثهاقت، 1ألادب واليظٍى
. 154بام مىزَع، اإلاسحؼ الظابو، ص  3
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ع، ؤو  ظت باالؾتراب الجيس يلو بإن الراث مػالجت الخداغُاث الىكظُت، مً مىؽًداُو جهٍى ؤو الثهافي،    مٍس

.   ؤو الاحخماعي، وبرلَ قهي ال حشكى بال باللؿت يما شاع في الدزاطاث الىكظُت

 بدُث ٌشمل الرواث   
ً
بت مً غالم الصخصُتآلازس في يخاب آطُا حباز، ًبدو مخػددا ، الظازد -الهٍس

لُت نُمت حما"  ألام"لتي حشٍل غالم الؼكل ألاولي، ؤي بىصل ا" ألام"بذ ًىؼلو الىص مً حػالهاث غمُهت مؼ 

ل ً غىالم الؼكلت، بدُث جدُى حػسطذ للهدم، ؤو الدشَى ، قظال غً ألاب الري ًخسر صىزة حدلُت في جٍٍى

بي لىعي الراث،  ؤطل بلى ما طبو ألانسان ؤو ألاصدناء، وؾحر ذلَ مً الصخصُاث  َى آلازس بلى وظو جسٍس

، بذ ًدظؼ لُؼاُ التي حػمل باغذ
ً
 صؿحرا

ً
ا دواُ، حظهم في مػسقت ألاها، ولًٌ َرا الىهج ال ٌشٍل بال جكصُال باَز

 " الظُانحن الصمجي واإلاٍاوي 
ً
سُا مً بدزاى ذاتها، " قاػمت"  الظازدجمًٌ  ًل مسآةحشَُ غىامل بىصكهما" جاٍز

ت  ت الاطخػماٍز  في الهٍس
ً
ىا هدخٌم بلى ؤقو ما بػد"شسشاز" وجددًدا  الخداغُاثًىلىهُالي، بالخجاوز مؼ  ، َو

نها مؼ ؤيثر مً مٍّىن، ومىه ألاشد ألاَمُت بيساَاث ألاهىزت  الصخصُتالىكظُت غلى  التي جخهاػؼ في جٍٍى

ا   مما ٌػمو  -ؤي ألاهثى –بشهيها الجظدي والثهافي باغخباَز
ً
 وزهاقُا

ً
ؤلاخظاض جيخمي بلى اإلاهُمً غلُه احخماغُا

.   الىحىدي ٍزباإلاشٍل ؤلاوظاوي بمظه

 ًمًٌ ؤن ًسخبر
ً
مً خُث جإطِظه لىمىذج  ، ولًٌجدشٍل اللؿت في مجاُ الػالناث الالشػىزٍت نؼاغا

نها الشػىزي والىكعبمً اإلاالمذ  ي، جىؼلو مً بجى ال خُث جخدُى اللؿت بلى مىكر، قالراث الظازدة في جٍٍى

را ما هداُو ؤن التي اوػٌظذ في بيُت الىصث زظػذ لػدد مً ؤلايساَا ذاتها، ؾحر ؤنها واغُت في حشُِد ، َو

ً اللؿت، والبيُاث الىصُت  ، وال طُماغدة هىاقر مىهجُت َرٍ اإلاهازبت الهاثمت غلىهايدٍ مً زالُ  في جٍٍى

ًان،حاى ن الثهافي، ولهرا وظخػحن بإقٍاز اإلاخػالهت بالخٍىي  ، وما ًدبؼ ذلَ مً طُما مكهىم اإلاسآة الو ال

 غلى الذ1بحن ألاشخاصؤلادزاى اإلاخبادُ 
ً
بُى ؤطِع الراحي، بالخظاقس مؼ مىظىز ، ووشىء اللؿت بىصكها دالا

ت الظسدًت ًٍىز الري ًمحز بحن مكهىمحنز والخؿحر، وبرلَ قةن  الثباثمً هاخُت  ، وبىحه زاصًخصالن الهٍى

ت في قهم الىص؛  لخظلُلالبدث ٌشمل اإلاىؼلهاث  ىاث اللؿٍى ُ اإلاظاخت الداللُت، والخٍٍى َرا قةن الظسد التي و

ًبدؤ في  ًىضر بالخػبحراث الالشػىزٍت ججاٍ غاإلاها الريفي هص آطُا حباز  -شخصُت قاػمت  –جظؼلؼ بها ألاها

مؼ ػكىلغها، ومً زم وػّسج غلى البجى الشػىزٍت للراث، وغالنغها مؼ آلازس، الىص مً مسخلت مبٌسة، ووػجي 

 ،اغُاجه غلى الراث التي ًدظس وحىدَا في طُام اإلاٍىن الٍىلىهُاليوجد ،بُان ألازس الٍىلىهُاليؤلاشازة بلى 

 مً اإلاسآة التي جىػٌع مً زاللها الازخالقاث بحن الراث الػسبُت ؤو اإلاظلمت والراث و
ً
الري ٌشٍل حصءا

                                                      
م، اإلاشسوع، الهاَسة، املجلع  1 ًان وبؾىاء الخدلُل الىكس ي، بغداد وجسحمت غبد اإلاهصىد غبد الٌٍس ي، حاى ال مالٍىم بَى

. ٨٤ص ، 1999ألاغلى للثهاقت، 
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غلى الري هخبىاٍ ندزة ا آلازس باإلاؼلو، قكي َرا الىهج يم( اإلاظخػمسة)ألازسي، ووػجي ألاوزوبُت ؤو واإلاظُدُت 

سُت .  جىخي البُيُت بما في ذلَ الدالالث املخخلؼت التي جدىاشغها مٍىهاث الراث الىكظُت والثهاقُت والخاٍز

  

ٍىز ند طعى اليخىاٍ الراث ؤلاوظاهُت مً  حشحر مىطىغت طخاهكىزد للػىم الكلظكُت بلى ؤن بُى ٍز

ً،  الراث غُنها،َرٍ في ؤوشؼت جبرش ندزتها غلى ؤن جٍىن  اهسساػهاوحهت  بالخىاشي مؼ بدزاى غالنغها مؼ آلازٍس

، وبحن َرًً اإلاٍىهحن للصخصُت جبرش 1ًمًٌ ؤن هكهم ذاجىا خحن هخمًٌ مً قهم الػالم الري خىلىا ،ومً َىا

جصاخب الراث في " والتي جخإطع غلى هىاة زابخت  ،"الصخصُت"مكاَُم جخػلو باإلاكهىم الظسدي للراث 

را ٌػجي بإن 2" دًت، ؤي ذان الري ًلدز ؤن ًسوي كصت خُاجه بإهملها الصمان، واإلايان، وجصبذ هىٍت طس ، َو

 مً ؤلاطاقاث والخرف 
ً
ت الػُيُت، وبهرا ُزمت حشٌُال ت الراجُت والهٍى زلو هىع مً اإلاىحى الجدلي بحن الهٍى

، "متقاغ"في هص آطُا حباز َرا الجدُ الري طػذ الٍاجبت بلى جهدًم ذاث شخصُغها  هخلمعقةهىا هداُو ؤن 

في خالت بدزايها الهصىي، ؤي بػبازة ؤزسي الراث ؤو  ألانولًٌ مهابل غالنخه مؼ آلازس، وؤزس ذلَ غلى حشٌُل 

تالتي الراجُت   مً التي حػد " غُنها "  وشدد غلُه مً زالُ ًلمتما ًمًٌ  ؤي ،3جهدم صُؿا مخػددة للهٍى
ً
حصءا

را ما ٌػادُ اإلاخؼابو الري ال ًخؿحر مؼ الصمً  مً الجصثُت . 4مىطؼ الدظاُئ ؤو الٌُىىهت ؤو الىحىد ؟ َو

 هٌخىه هص آطُا حباز في يخاب طحري طسدي، غلى السؾم مً ؤن الػمل ممٍى بػبازة 
ً
 "زواًت"الظابهت جددًدا

ي الذ" آطُا حباز" ا جؼابهاث بحن مالل الىص ؾحر ؤهه ًبدو ؤنسب بلى هص طحرة ذاجُت، وال طُما بذا ؤنمً

جدمل اطم قاػمت، وبرلَ قةن زمت بهٍاز لألها، وقػل شخصُت ، في خحن ؤن اُ"قاػمت" واطمها الخهُهي 

ت حدًدة اح في جثبُذ الراث وجهدًس ٍَى .  اهٍص

 ُ زئٍت وعي ػكىلي، ًستزن مشاَداث الرواث ألازسي في مدي اُ في الػمل بىاطؼت ًسظؼ الداُ ألاو

ً اللؿىي في بىاء ألاها  ألاب،  طمً جٍىن غالماإلابدجي، قال عجب ؤن هجد في الكصُى ألاولى ما ٌص ي بهرا الخٍٍى

ًباإلطاقت بلى آلازس ُ ، بذ 5" ألاب وآلازسون"و " ألام الشابت: ًً طمً غىاٍو  جخضر مً زالُ َرٍ الكصى

                                                      
1 Pellauer, David and Dauenhauer, Bernard, "Paul Ricoeur", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 

2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ricoeur/>. 

ىاحي، بحروث، مسيص دزاطاث الىخدة الػسبُت، بحروث،   2  ٍىز، جسحمت حىزج ٍش ًأزس، بُى ٍز مهدمت مترحم يخاب الراث غُنها 

.  ٥١، ص 2005
ٍىز، اإلاسحؼ الظابو، ص  ًىظس 3 .  ٧٠بُى ٍز
. ٧١اإلاسحؼ هكظه، ص   4
اث، جسحمت دمحم ًدُاجً، الجصاثس، طُدًا،  5  .٤٧، ص ٢٠١٤آطُا حباز، بىابت الريٍس
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ًامىت داللُت، جخػلو ب مػالم بت التي جهؼ في مدُؽ الؼكلت ؤي ُآزاز  " الظازد،" َرٍ الرواث، وال طُما الهٍس

ىاث الىكظُت  ًىنها  -في الىنذ غُىه" -اإلاظسود غنها" والرواث  حظخدعي ازخباز آلُت الىعي باألها غبر الخٍٍى

ل الراث، ولًٌ في خدود الرواث اإلاها  مً حػٍس
ً
بلت، ؤو بىصل الثاهُت بخالت بلى مسايص الازخالف اهؼالنا

ا حػمل غىاصس مجخمػت والػشُو،  ،اإلاىشاًت، قاألم وألاب والجدة وألانسان ؤطهمذ مىؼلهاث مبدثُت باغخباَز

 غلى الىعي هدُجت الخمازل في 
ً
صىؽ وعي ألاها، قاألم جسمص بلى نُم حمالُت، ولٌنها مظخلبت مما ٌشٍل طؿؼا

 لألم
ً
 غلى السؾم مً ؤنها حشٍل في وحداهه (طلبُتاُ) الجىدزي، قالكخاة ال جسؾب في ؤن جٍىن امخدادا

ً
 ا همىذحا

 
ً
، ؤو مثالُا

ً
ى مما الحمالُا قاجىا . اإلااطلبت قُما بػدًدظو مؼ الظُام الري ًدىغ ألام  ، َو

 

بت  ًصزس الىص بجصثه ألاُو بظسد ًؼاُ   ،"آلازس" الرواث الهٍس
ً
خمدىز خُى  ألام بىصكها غاإلاا ٍو

ا ههُا   " ؤهثٍى
ً
، ولٌىه طسغان ما ًخالش ى ؤو ًتراحؼ خظىزٍ في الىص، ؤو في الىخداث الىصُت الالخهت، "بًجابُا

ت    للصخصُتخُث جؼغى الراث ألاهثٍى
ً
 وااخا

ً
ىا هسي امخثاال لخؿُِب ألام في الىص، وال  غلى ألام، وجذججها، َو

را ًيخج بكػل  طُما في باقي ألاحصاء ، َو
ً
ت ماطلبت، قال حسم ؤن جتراحؼ طسدًا بىصكها بخالت بلى نُمت ؤهثٍى

ً ألاهثىي الػام في الىص  الراث غُنها، وألام، والصدًهاث، ولًٌ طمً هؼام نىة " اطدباقي ألطلبت الخٍٍى

ىه الشسقي، غالوة  ، ومً زم الػاثلت، واملجخمؼ ألاَلي،"الظلؼت اإلاؼلهت"ؤوَسمها ألاب  نمتمخػالُت ٌػخلي  بخٍٍى

 للمسحػُت الاحخماغُت 
ً
 لخػمُو َىة الازخالف جبػا

ً
ت التي جدُذ وظها جهابلُا غلى ألانسان مً الرواث ألاهثٍى

 الػشُو "اإلاظخػمس" والثهاقُت، ومً زم ًإحي املجخمؼ ألاوزوبي 
ً
ذلَ الكتى الري ًجظد " ػازم " ، وؤزحرا

ً داثسي إلاػجى ا،  املخؼت ألازحرة في جٍٍى ت في الىص، وانهُاَز ت للصخصُت اإلاسيٍص ؤي جإطِع قهم الراث ألاهثٍى

اث، ؾحر  را ًإحي ولًٌ في ظالُ آلازس، اإلاخػدد الخظىز، واإلاظخٍى بىصكه الخلهت ألازحرة مً جدمحر الراث، َو

غىل َرا مما ٌػمو  ،ؤن اإلاالخظ بإن الراث في ناع ؤلادزاى حظخػُد صىزة ألاب، في خحن جخالش ى باقي الػىامل

اإلاٍىن في جٌَسع الكهم ألاهثىي لراتها ؤلاوظاوي والىكس ي، ومً زم الثهافي، قال عجب بذن ؤن ًىؼىي الػمل 

  بػىىان 
ً
، جكضر اإلاٌىىن الداللي، قىجد قصىال ً قصُى ، "ألام الشابت"، و"ألاب وآلازسون" غلى غىاٍو

.  خدود السئٍت الراجُت بمىاحهت آلازس، وهي مجخمػت حص ي باهٌشاف الراث ب"لػبت اإلاساًا"والدزاحت، و

 (ماطلبهمىذج )اإلافازِكت  –ألاهثى اإلاخمازلت 

 اليدشاف الراث، حص ي اقخخاخُت الىص بمدىزٍت غالم الؼكىلت المُم 
ً
طخػاد مً الرايسة، بذ ٌػّد مكخاخا

ٍىز  ؾحر ؤهه طسغان ما ًايد غلى غامل آزس ًخصل بىحىد  ،1"الصخص بملداز ما ًخرهس " قٌما ًهُى ٍز

                                                      
ًأزس، ص  1 ٍىز، الراث غُنها   ٢٧٠ٍز
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س ؤو الىكع س الري 1 (الثباث) الجَى  لظُاناث مػُىت، ي، َرا الجَى
ً
 ؤو غلى هدى آزس، ووػجيحشٍل جبػا

ٌرا جخسر الٌخابت في َرا زاصُت  هسؤ بال بىعي الاطخػادة، َو
ُم
، والتي زبما ال ًمًٌ ؤن ج

ً
ألاطساز اإلاىظمت زؼابُا

 
ً
 للمظٍىث غىه، ؤو اإلاهجىز اإلاظخىي قػال

ً
ًاجه اإلاصاخبت في  ، وال طُما َاجٍا بػد ؤن جسلصذ ألاها مً ازجبا

 َرا اإلاظعى الىص ي. زواجي وطحري : مٍىهحن، وبرلَ جخددد بيُت الىص ؤلاشٍالُت الػالهت بحن ؤشمىت اههظذ

ٌص ي بالسؾبت في اللػب بهدف زلو اإلاٍىن الداللي، وؤلاخالت اإلاسحػُت للىص بحن الىانؼ والخسُُل، قثمت مىنل 

بُد ؤن  ،ًً الظحرة والسواًتبثم الهامً مىؼلو الخدازل  خدًد البيُت ألاحىاطُت للىصمتردد مً الخظم في ث

تمسخلب الهاطم اإلاشترى ًخددد في جددًد الخىحهاث اإلاظخهبلُت إلاظالَ  ة الؼكىلت التي حػّد نُمت مسيٍص

الصخصُت، وزئاَا، قثمت ؤمىز ال ًمًٌ ؤن جٍىن خاطمت الداللت، بهما هي في خالت بزحاء مً مىؼلو الكهم 

لي :  وص، قال عجب ؤن ًبدؤ الىص بمهىلتلألشمىت، وألاخدار والصخ الخكٌٍُي الخإٍو

"     2جسي هل الؼفىلت طس خفي ال ٌظمؼ ؤم غباز الصمذ؟ "

ًان الىص ًبدؤ بكصل ًدمل غىىان  قةن َرا ٌص ي بىمىذج بعجاب واقخخان باألم، " ألام الشابت" بذ 

 
ً
را ما ًخكو جماما نها ألاهثىي الػمُو، ولٌىه ًخػسض لالهغهاى هدُجت غىامل مخػددة، َو مؼ الخدلُل  وجٍٍى

 )زؾم مً بدزاى الؼكلت الىكس ي الري ًسي بإن الكخاة في مسخلت الؼكىلت جخماهى مؼ ألام غلى اُ
ً
بإن ألام ( الخها

ومؼ ؤن بيُت البدث في الخؼاب . 3جهؼ في مسجبت ؤدوى مما ٌػمو قُما بػد خالت الجرحظُت، ومبدؤ الىدبت

، غالوة غلى َدم بىِخه الٌسهىلىحُت، ؾحر  ذ الىص، وجكٌَُ غىاصٍس اجه ًخؼلب حشٍس الظسدي بخػدد مظخٍى

اث الداللُت في  ؤن َرا الىص بالخددًد ال ًمًٌ لىا اث في جكٌَُ ؤوظانه، قاإلاظخٍى ؤن هخجىب جدازل اإلاظخٍى

. بػع ألاخُان جلخدم قُما بُنها، بدُث ًصبذ مً الصػىبت قصلها

ج  ت، جمخذ مً ذايسة مُثىلىحُه غمُهت، وهي اقخخاح داللي لخخٍى ٌظدىد خظىز ألام بلى نُمت زمٍص

ً ألاهثىي للىص، قاألم في اإلاٍىن ألاطؼىز  را الٍامً في زخمها، ي حػّد نُمت مخىخشت جبخلؼ الريس الخٍٍى َو

، 4" ألانىػت الجيظُت" غهاب ٌظحر بمىاشاة الؼبُػت بىصكهما غاإلاحن مخؼابهحن يما حاء في يخابٌػّد قػل 

  : ولىخإمل َرا الىص للخإيُد غلى نىة الخظىز ألاهثىي 

                                                      
ٍىز، اإلاسحؼ الظابو، ص  1 . ٢٧٠ٍز
اث ًىظس 2 .   آطُا حباز، بىابت الريٍس
ت، ص  3 .  156بام مىزَع، ألادب واليظٍى
بت، غ ًىظس 4 ، الهاَسة، 1ًامُلُا بالُا، ؤنىػت حيظُت؛ الكً والاهدؼاغ مً هكسجُجي بلى بمُلي دًٌيظىن، جسحمت زبُؼ َو

.  36، ص .2015ش الهىمي للترحمت، اإلاسى
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في  –ليظاء وؤهثرهً بزازة للسغبت التي باجذ غىدي ؤحمل ا –ؤخع باالفخخاز، ذلً ألوي ؤولج ؤمي 

اإلادًىت ولها بل الػالم كاػبت، ؤػػس ؤن ؤولئً الرًً ؤعجبىا بها كد ػسغىا في الحىم غلُىا، وؤنهم 

  .1... " ًترصدوهىا بدافؼ الخؼُت والحرز 

ؾحر ؤن َرا البػد اإلاخهدم في الىص مً هاخُت السجبت الظسدًت طسغان ما ًغهاوي في ؾالالث الظػل 

ت زئٍت الكخاة الذ " قاػمت" ي جٌظى شخصُت ألام غبر الخمثُالث اإلاظخمدة مً بجى الرايسة، والتي حػخمد شاٍو

 التي جظؼلؼ في جهدًم وحهت الىظس في الكػل الظسدي، مما ٌص ي بدب
ً
لُا إلاػجى ألاهىزت ثحر ؤخادي، ٌػخمد مبدؤ جإٍو

ًت لهرا اإلاأُ، خُث جصسح الكخاة بدٌمها غلى التي جىغهَ؛ ولهرا هجد ؤن جخمت الىص الظابو جدمل نُمت جىبئ

ًان بالػالم مً مىظىز ؤهثىي زالص  را ًجػل مً الاهخهاُ الري ؤخدزه حاى ال خُث جخؼابو ذاتها مؼ ألام، َو

س ؤقٍاز قسوٍد صالخا للخؼبُو، قاألُو ًسبؽ ؤلا دزُى الؼكل بلى دزاى الراحي لالزخالف ألاهثىي بفي جؼٍى

 2يالىظام اللؿىي، والسمص
ً
را ما هساٍ مازال لت الؼل: د بحن ذاجحنفي الىص غبر اطخسدام الظماثس التي جىّح  ، َو

را ما 3دزُى الؼكل بلى الىظام اللؿىي، والسمصي  بالتزامً مؼ ،"هدً" الظمحر  غبر اللجىء الطخسداموألام  ، َو

 
ً
" .  هدً" الظمحر  وبالخددًد الؼكلت وألام،: حي جىخد بحن ذاجحنفي الىص غبر اطخسدام الظماثس اُ هساٍ مازال

بلى الاغخلاد بإن بةمياوي مىاحهت هاالء ( وبن وان ذلً كد جم بػد ذلً بىثحر)خصل لي ؤن ذهبذ " 

 4! مً ؤحلها ومً ؤحلىا هدً –اإلاخلصصحن 

وجمدىزاجه الداللُت طِص ي باغخماد مظخىي لؿىي ٌػمد بلى زلو حػابحر  ،بن الخإمل في بجى الىص

تجدخكي باالجداد  را ًدظؼ لِشمل اإلاٍىن ألاهثىي باإلاؼلو، في مخمازلت بحن ألام والابىت بىصكهما ذواث ؤهثٍى ، َو

ىا بخالت مظمسة بلى مجخمؼ ذًىزي، ؤو زبما شسقي ًخدبؼ اإلاسؤة؛  خحن ؤن َرا ًإحي بمىاحهت غالم مخلصص، َو

" طخدىاذ غلى الجظد ألاهثىي ولهرا ال بد مً مىاحهخه، ؤطل بلى ذلَ خظىز مهىلت الاشغهاء ؤو السؾبت باال

را ٌػبر غىه مً زالُ زطم صىزة لسؾباث السحاُ ألاوزبُحن بالٌشل غما " اإلاظخػَمس مً نبل اإلاظخػِمس، َو

ًَ شِئا مً ؤلازازة غلى حظد ألام في جىحهها هدى وزاء الخاًَ مً حظد مػصوُ، مهىؼ، بدُث ؤطكى الخا

  : الخمام الخهلُدي

                                                      
اث، ص  1 .  ١٦آطُا حباز، بىابت الريٍس
ت، ص 2 . 159بام مىزَع، ألادب واليظٍى
. 159بام مىزَع، اإلاسحؼ الظابو، ص 3
اث، ص  4 .  ١٧آطُا حباز، بىابت الريٍس
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لم ؤجفؼً بلى ؤن ؤمي حظدثحر بعجاب السحاٌ بظبب هرا الحاًً الحظسي، الري ًظفي غليها " 

جػلها ملىػت ولىنها ذاث هُئت ؤهُلت، وؤها هما الػادة مدؼبثت بىزهها، ؤها   ؤبُع ذا ػُاث بِىت، ٍو
ً
ػُفا

ظساث السحاٌ البيذ الصغحرة التي لم حػد جصلح هظماهت فدظب بل ؤًظا هدماًت، لم ٌػد ألامس ًخػلم ن

  .1" الػسب، هما في خُىا، بل هىان هظساث ألاوزبُحن الجالظحن في ػسفاث خاهاتهم 

ت مبٌسة إلاػجى طسغان ما ( الكخاة التي جخدُى بلى امسؤة)هي قاػمت ؤو ألاهثى  جلخهؽ بشازاث لؿٍى

ولًٌ يُل جٍىن ألام شابت؟  وما . آزاٍز غلى ألام الشابتب ًلهيالازخالف الجىدزي، ولًٌ في غالم ذًىزي 

ل حاء مً  اإلاظمس في َرٍ الػبازة؟ ال شَ بإن ألام جمثل الىمىذج ألالُجىزي لألهىزت، وما مكسدة الشابت بال جإٍو

 لؼكلت
ً
 غلى الىطؼ الؼبُعي ؤو اإلاىؼهي شابت، ًىنها ؤما

ً
ؤن ال شَ ب. لدن الؼكلت، قاألم ال بد ؤن جٍىن نُاطا

مىظىز الشابت الجمُلت الري زلػخه الصؿحرة غلى ألام ٌظدىد بلى جكظحر هكس ي ألابػاد، ووػجي حػالي ألام 

 مً الاجداد، ؤو الاجصا
ً
ت، قػالنت الابىت مؼ ألام حظخىحب هىغا ُ، ؤو ذاى الخماهي بىصكها ؤهثى حمُلت، خٍُى

هخلمع ن وانؼ ألام في الصكداث ألاولى، بذ وغلى ما ًبدو، قةن َاحع جهدًس الراث ًخإحى م ،الري ؤشسها له

د بالخاًَ، ما ًدمل اإلاىظىز بلى قػل مً ؤقػاُ الخهىُؼ، للمٍىن ألاهثىي املجّع زبؽ ألام الجمُلت اإلاذجىبت 

:  باألم التي جبدو حمُلت، ولٌنها مذجىبت ؤو مظخترة خُث حاء

ؤزػدها هما ًدصل إلاػبىد ! اآه لىم ؤطدؼػس فخسا حما وؤها بجاهبه. إلاظذ بُدي كماغ الحاًً" 

ب ؤها ابىتها بل خادمتها ؤو ختى هفُلها بِىما جخجه ببؽء، وهي جبخػد غً بِذ ؤمها، صىب مجٌز غائلي : غٍس

  . 2"آخس 

:  وفي مىطؼ آزس، ههسؤ

س الىاصؼ، بدُث ال ًمىً للمسء ؤن ًسي طىي غسكىبيها ؤو غُىيها "  الظائسة غازكت جدذ الحٍس

ً ؤغلى الؼ   .3" حازالظىداٍو

ٌرا، قثمت ً،  ، ولًٌألاهثىي لألمؤو الجماُ ؤلاعجاب بكخىت الجظد  َو املخخجب ؤو اإلاهىؼ غً آلازٍس

ىا هلمذ  بلى غالنت  "قاػمت" ًهىد في طىء َرا الدجاب وؤلانصاء الري نىة دقؼ طسدي لهساءة الراث َو

 جهىػه زاصت جسجبؽ بإهىزغها، وجمىطؼ حظدَا، وجددي
ً
 غً " وحجبه" دا

ً
مؼ مٍىنها  جسابؼهغً الػالم، قظال

ىكصل الخماهي هدُجت طلبُت ألام، وطػكها، وغدم ندزتها الكٌسي اإلاػصوُ،  ؤلاوظاوي وبهرا جخدهو اإلاكازنت، ٍو

                                                      
.  ٩١اإلاصدز الظابو،  1
.  ١٦، ص اإلاصدز هكظه 2
اث، ، آطُا حباز 3 . ١٥ص بىابت الريٍس
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سيُت، ولهرا قةهه طسغان ما   غىد وحهت جخدُى الكخاة بلى غلى مىاحهت الظلؼاث املجخمػُت البؼٍس
ً
ألاب هصوال

ًاهُت   .اإلاكاَُم الال

ألاب اللاهىن ألابدي 

" قاػمت -الصخصُت" حه بػد ؤن جخػسض جمثُالث ألام في الىعي الؼكىلي اإلاىخج لهُمت ماطلبت، جذ

ىا جخدُى اللؿت وظو طلؼىي "هدى ألاب بىصكه نُمت بًجابُت، ولٌنها طسغان ما جٌدشل بإهه ًيخمي بلى  ، َو

ت خُث إلاتن الظسدي اطخدظازاث ألاب، ومىظىزٍ ججاٍ جىدشس في ا الظسدًت بلى جىحع مً َرٍ الظلؼت ألابٍى

 بددود حظدَا الري ٌشٍل ( اإلاسؤة) الابىت التي جسخبر في جدىالتها مً ػىز الؼكلت بلى ػىز الشابت 
ً
 مسجبٍا

ً
وغُا

نىد غىد زئٍت ابيخه الصؿحرة، وهي اإلاخصلب لها غهدة ؤو نُمت بشٍالُت، قىهسؤ في السواًت غً مىنل ألاب 

ً الجظد مما ًدظبب باهٌشاف طانيها، ًل َرا ًخٍىن في وعي ػكلت،  دزاحت الهىاثُت ؾحر ؤن َرا الىعي بخٍٍى

 
ً
 في قهم غالنت الصؿحرة بجظدَا، مما ًكظس الٌثحر مً امبٌسا

ً
إلاىانل اإلاظخهبلُت في وعي ند ؤخدر شسزا

.  الراث، وجدىلها

ؤقو طبابي، وال طُما في مظغهل الىص، ولٌىه طسغان  الاث جمثُل ألاب في وعي الؼكلت طمًججسي ح

 
ً
ًان ناثما غلى الػخبت الىصُت املجظدة  ما ًخضر لُظكي غلى الػمل مدلىالث غمُهت، بل بن الػمل في ؤصله 

 "ال مٍان لي في بِذ ؤبي" بػىىان 
ً
را ًإحي هصوال را ًىهلىا بلى مػاوي الىبر  ، َو غىد مبدؤ ناهىن ألاب ألابدي، َو

) لكظاء حؿسافي آمً  ؾت الكسوظُت جىؼىي غلى بخاالثهىان الٌخاب باللولػل مكسدة اإلاٍان في ع. اءوؤلانص

 بدسف هكي (اإلاٍان في بِذ ألاب
ً
را(ال) ولٌىه حاء مظبىنا ئيد حدلُت الراث في هكيها زازج خدود ًي ي ، َو

ة، واإلادزطت، واإلادًىت، والىػً، يالهس: ، وألامٌىت، والظُاناث الػامتاإلاهسبحن مإلىقها بما في ذلَ ألاشخاص

 ب ًدظببهمؽ ماطلب  هدىًلها جمض ي 
ً
حشػس باؾترابها غً قشِئا خدودَا، و جبدًد الراث التي جكهد شِئا

 ،
ً
، وغً املخُؽ زاهُا

ً
 وذاتها ؤوال

ً
ت الداُ َرا ٌػجي شٌال ى ما " الهظِب" مً ؤشٍاُ الكهد لسمٍص اإلاخػالي، َو

 ؾحر مٌخمل،  ًىن الكخاة جهسؤ ،1ٌػجي الخسمان
ً
ًاثىا ؤو لالبىت شدًد قاألب ٌشٍل للكخاة ذاتها بىصكها 

ت، ؤو الري ًاػس ابيخه غبر حظدَا بىصكها بخالت بلى يُىىهت مدسمت،  الهاهىن الخظاطُت  هانصت، مشَى

.  لت ههاءًيبغي ؤن ًبهى في خامهدطت 

ؤنسب بلى زحل  ًيخمي بلى قئت مثهكت مخىىزة، ًبدو ألاب الري جيشإ صىزجه بىصكه ؤطخاذا ال شَ بإن

، يما مخدظس، 
ً
ت والظٍان قهى ٌػمل مؼ الكسوظُحن مدزطا لدًه الٌثحر مما ًخكىم به غلى الٌثحر مً ؤَل الهٍس

جصدم الكخاة في َرا لم ًدظىا بهدز يبحر مً ججسبت الخىىز، بُد ؤن الدشهو ًخدهو خُىما  ًىنهم ملخلُحنا

                                                      
ت، ص  1 . 166بام مىزَع، ألادب واليظٍى



ت اإلااطلبت خؼاب  د زامي ؤبىػهابؤ  2ج 30مجلت اللغت وألادب الػدد  .....الهٍى

 2018دٌظمبر                                                                                                                                                                                                                        

 2حامػت الجصائس                                                                                                                                                                                                                       

 

127 
 

لػلها املخُؽ، ؤو في غبازة ؤزسي، ًسظؼ لهُم مجخمػُت، و ال جسخلل غًلها صىزة مؼابهت،  ألاب الري بدا

هت ؤو بإزسي باإلاىظىزاث الشسنُت التي  جخإطعنابػت في الالوعي  نُم را ما ًخصل بؼٍس َُمىت بداثُت ما، َو

 
ً
 غً الازخالغ مً الخػل جٌمً في ال وعي السحل، غلى السؾم مً ؤهه زبما ًٍىن ند امخلَ ججسبت وخظا

ً
ًم، قظال

ً، وألاوزبُحن غامت ًاإلاظخػمٍس  
ً
.  باألنىام ألانل جدكظا

 زم ؤصبذ ٌػٌى "
ً
هرا الصوج مخصلب وهى الري ًظؼلؼ بدوز الصوج الحامي، الابً الري ولد فلحرا

 . ؤمه وؤخخه
ً
شاًا زغم ؤفيازه وبًماهه بالثىزة الفسوظُت، والم. ودوز ألاب؟ بهه ًدبدي في هرا الدوز جددًدا

ه، زغم هره اإلاجزلت بىصفه ؤبا  ًصبذ زاهُت، زغما غىه ؤو دون  -بشاء ابيخه ألاولى –البِىت للخػلُم له ولرٍو

م. " غلمه .  1" خازض الحٍس

ولًٌ الظلبُت طلىى ألاب غلى ألام الشابت الجمُلت،  حشحر الجملت ألازحرة مً الىص الظابو بلى

قى هدبت في ذايسة الكخاة الصؿحرة، جب خادزت الدزاحت التي طىفؤغمو غبر ولًٌ َرا ًخضر بصىزة الخاطػت، 

 ًخإلل مً هاخُت ألاب واملخُؽ الاحخماعيقهى شدًد الخػهُد، باث جدزى بإنها وانػت طمً وظُج زهافي قهي 

 إلاػجى الجظد، ولًٌ  . غلى هدى مسيب ومػّهد، وشدًد الخىظُم
ً
ًا ىب الدزاحت ند شٍل بدزا مىظىز  مًقًس

ا، ألاب، ؤي  را ما شٍل قُما بػد ؤو بزكاءَا، بىصل الجظد غالمت ًيبغي مدَى طسدًت جخصل بددر  دالتَو

 مداولت الاهخداز
ً
الشاب الري ؤخبخه، وبهرا " ػازم " بػد الصدمت التي جدههذ هدُجت جصسف  ، وجددًدا

ًامل .  حظخكسد خادزت الدزاحت بكصل 

ىه في الىعي، ولًٌ مما ال شَ قُه بإن خادزت الدزاحت  ند شٍلذ صىزة مبٌسة لألب، ونلو جٍٍى

اإلاشاحسة التي وشبذ بحن ألاب  وؤلاشازة َىا بلىمؼ آلازس الكسوس ي،  لألب الري ًخىاحهًخػالو مؼ صىزة ؤزسي 

 ججاٍ آلازس الكسوس يمخعجسفوولي ألامس الكسوس ي، قاألب ظهس " زضاإلاد"
ً
ي، ا ، والخٍسص غلى بُان الىمىذج التًر

ٌرا قهد بدا ألاب في مخسُل الؼكلت ،وببساٍش في اإلالبع والخػامل ، قهى همىذج للخؼىز غلى  َو
ً
ا  نٍى

ً
شخصا

هت التريُت، ؾحر ؤن ألاب الري ناوم الؿسوز الكسوس ي بجسؤة هدُجت جملٌه الهدز ة غلى الخساػب بالكسوظُت الؼٍس

ًإهه همىذج بًجابي، ولٌىه ما لبث ؤن شسع ي ت لألب يما في ؤجأًل، بةجهان بدا  و ًخظاءُ هدُجت الصىز الظلؼٍى

  خادزت الدزاحت، وهظسجه للجظد ألاهثىي؛ مما
ً
باإلطاقت بلى طلظت مً الازخالالث في الخمثُل، ؤخدر ازخالال

ٌرا ، (ؾحر ألاب) ألازسي التي صاؾذ مكهىم الراث غبر غالنغها مؼ آلازس قهد ؤطحى َىاى حداز بحن َو

وللخثبذ مً ذلَ لراث في همؽ مً الهلو، وقهدان بػع مً زصاثص الاػمئىان، الؼكلت وألاب، مما ؤدزل ا

:  صىزة ألاب يما اوػٌظذ في وعي الؼكلت طمً بػاز زازجي ههسؤ

                                                      
اث، ص 1 . ٤٩٦-٤٩٥آطُا حباز، بىابت الريٍس
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 "ً ظحن وغُىحن خظساٍو  حدا، ذا هخفحن غٍس
ً
، ػىٍال

ً
 ػابا

ً
ما هػُجي هره  -وان ؤبي زحال ً وإبُه، ؤو ٍز شزكاٍو

.  1"يهاالتي لم ؤحػسف بٌ( مً ؤمه)الجدة 

:  الصىزة اإلاثالُت لألب ند ؤغؼبذ هدُجت خادزت الدزاحت يما ًٌشل الىص ومً زم هالخظ يُل ؤن

 في ذهجي هدسكت، وهى بمثابت " 
ً
زمت مؼهد خصل في فىاء الػمازة الخاصت باإلادزطحن ظل غاللا

 
ً
 مبرما

ً
. 2" لىزت في صىزة ألاب اإلاثالُت، ؤخرث ؤػُدها زغما غجي، ألهه غائب غُابا

 للخساب الري ػاُ همىذحُت ألام الجمُلت، ولًٌ اإلاظُؼس ولػل 
ً
الصىزة اإلاثالُت لألب جبدو امخدادا

ىب الدزاحت بمظاغدة شاب مً الجحران،  .مً خُث طػكها، ونلت خُلغهاغليها  وبِىما جخػلم الكخاة الصؿحرة ًز

 
ً
زاحت، ود الدمبمشاَدتها، وهي ثبذ ًصل ألاب، قخدًس الكخاة العجلت ججاٍ ألاب مػخهدة بإهه طٍُىن قسخا

 للصسار في وحهها دازلطسغان ما ًخظاَس بخجاَلها، ومً زم ًهىم بمىاد ولًٌ ألاب
ً
ُ  اتها، جمهُدا :  اإلاجز

د "  د، هال ال ؤٍز  ألمي التي هسغذ صامخت هي ألاخسي  –ال ؤٍز
ً
د ؤن جظهس ابىتي  -هسزها غالُا ال ؤٍز

.  3"طاكيها وهي جسهب الدزاحت

طؼذ اإلاكسداث في الىص الظابو ًدخكي ببػع اإلااشساث التي جدُل بلى ؤقػاُ الؼمع ؤو ال شَ بإن 

را ًخأشز   ًيبغي ؤن ًبهى في مظخىي الالمسجي، مذجىب، َو
ً
املخى للراث، قالجظد باث نُمت مسقىطت، وشِئا

":  طانيها"م، وجىاػئها ججاٍ دالت الجظد بصمذ ألا

 آخس؟  هل ؤبي: " ؤخالجي كلذ لىفس ي ألٌو مسة" 
ً
لم " ال ًصاٌ هى ؤبي؟ زبما ؤصبذ فجإة شخصا

.  4"طاكيها" ؤخخفظ مً حملخه الىابظت، مثل طهم هداس ي ًتردد صداه بُيىا، بال بهرا اللفظ الػسبي؟ 

 " طانيها"ًلمت 
ً
، غالوة غلى ًىهه ند ازجبؽ بهُمت ماطلبت ؤزسي، بالٍلُت للىحىد ألاهثىي  بدث ازتزالا

 مً ؤقػاُ الخالشم بحن 
ً
ل َىة، وقػال

ّ
ووػجي ًىن َرٍ الٍلمت ند وزدث في خدًث ألاب باللؿت الػسبُت، ما زل

 في الراث، 
ً
، ألام ألاب :الىالدًًبُت والجظد، ؤطل بلى بحن اللؿت الػس ووػجي الانترانزالزت غىاصس بدث شسوزا

  . الصامخت

                                                      
اث ص  1 .  54آطُا حباز، بىابت الريٍس
.  60اإلاصدز الظابو، ص  2
.  63اإلاصدز هكظه، ص  3
.  63اإلاصدز هكظه، ص  4
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صمذ الخحرة ججاٍ الخدُى في شخص ألاب، و ؤطئلت ػالذحظائالث غمُهت  َرٍ الخادزت اهؼىث غلى

غّمو الشسر في الراث لُذ، 1صدمت الكخاة وألاهٍى مً ذلَ ؤنها لم حعي ألام، وغدم ندزتها غلى الاخخجاج

.  2بالجسح الىخُد الري حظبب به ألاب قال حسم ؤن جىػخهالصؿحرة، 

 إلاىؼو الخدلُل الىكس يًٍىن ؤلاعجاب بفي طً الخامظت 
ً
ُ ، ؾحر ؤن ألاب جبػا  بىادٍز ثبدؤ الخدى

ًانجمًٌ مً جددًد الازخالف والىهص يما بّي بخمثُل لؿىي  بػد ؤن اغخهدث الؼكلت بإن يال ، ف3ن حاى ال

 هدوبجسى َرا الىمىذج، بل  ، وطلبُت ألام، ند ؤغؼبا، ؾحر ؤن الجظد ألاهثىي للؼكلتالىالدًً مثالُحن
ً
غلى  ا

  ةًدظبب بػد طذ َرا الخدر طىف .4وػخذ بىشمالراث ختى ؤنها 
ً
 طُما بػد، وال بظلىى اهخهامي غشس غاما

  ،بإن الجظد في البِذ واإلادزطت الدازلُتالكخاة ؤن جدزى 
ً
، بهه مؿلوٌػجي مىطىغا

ً
ما حشسع ببىاء ، ولهرا خٍس

.  بدُث ًهظُان الىنذ بالخددر، والخجٍزغالنت مؼ شاب 

را مما ٌػمو الكجىة بحن دون الخىاصل بحن الابىت وألابجدُى ناثمت جبهى مخخالُاث الجدزان  ، َو

ىحن الراجُحن، وال طُما في  ٌراخُث ًىلطُام املجخمؼ َرًً الخٍٍى ًجػلها  ي ألاب الابىت مً خدود غاإلاه، َو

را ًخظاف  -، والكٌسةزبما الجىدزي الهاثم غلى الجظد -حظدشػس ازخالقها  طُام احخماعي ًداصس ز مؼ َو

ًان مً و ،وال طُما خحن حػُد جريس مشهد وصىلها مً اإلادزطت بالخاقلت هثى،ألا الصؿحرة  لكخاجهججىب ألاب ما 

ل اإلابخىز َرا الخىاصل الجظدي  .الازجماء بدظىهخاولذ  غىدما طُادي في مىاطؼ ؤزسي بلى جىجس الخػٍس

اطخجابت لخمثُالث الجظد الىبر وؤلانصاء، قهى ؤقػاُ قػل مً ؤو ، بلى مدسمالجظدي لألهثى، بىصكه بخالت 

ًسانب ًيبغي ؤن اإلاجزلي، قالٍل  الىظامبما في ذلَ  ،جىظُم شدًدة الشسنُت، قاألب ًسظؼ غاإلاه ُفي الثهاف

ًاجه، ؾحر ؤن الكخاة حظدشػس خظىزَا الخازجي  ا ًهترب مًخس غها بىصل مظهَس حػشو  قخاة ؤوزوبُت خٍس

ُ  شسقي ، ولًٌ وانػها، وغمهها الدازلي ًسظؼ لخىظُماإلاىطُهى، والٌخب :  آزس خُث جهى

ؤي حمُؼ  –في طً بخدي غؼسة طىت، فازىتي غؼسة طىت، ًخػحن غلي في الخساج ؤمام اإلاأل "

ؤبدو خُيئر، ومً  –فصُلت الرهىز مجخمػت  -، ؤوالد وزحاٌ فدظب"وذوي " الفسوظُحن هىخلت واخدة 

ة ألاولى، واطخثىاء، ؤها صاخبت اإلاظهس ألاوزبي دون ؤن ؤهىن هرلً ؤن ؤلجم خسواحي ختى وبن وان الىهل

. 5"الؼازع خالُا باإلاصادفت

                                                      
اث، ص  ًىظس 1 .  64آطُا حباز، بىابت الريٍس
.  66اإلاصدز الظابو، ص  ًىظس 2
ت، ص  ًىظس 3 . 165بام مىزَع، ألادب واليظٍى
اث، ص  4 .  66آطُا حباز، بىابت الريٍس
اث 5 . 150، ص آطُا حباز، بىابت الريٍس
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، قاألب ًبهى جىاصل ألاب مؼ ابيخه مددود
ً
 َرا ًخػمو في طً اإلاساَهت، وو، 1ًهي هكظه بدزعا

ً
 جددًدا

قخاة شابت،  ؤاخذند بإنها خُنها جٌدشل ضًي جسجدًه في ؤخد ألاغساض قظخان  الكخاة بازخُاز غىدما تهّم 

 مً اإلاشٍلت، وبىحه زاص غىدها
ً
  ألام جمازض وبإن حظدَا باث حصءا

ً
، زنابت، غلى الجظد الري بدا ًاوػا

 وال طُما خحن ًٍىن جسخاز الكخاة قظخاها غازي  مً نبل الػاثلت، واملجخمؼ، ًخػسض للمسانبتولهرا قال بد ؤن 

، ًخمثلغلى مظع، َرا ألامس ألام  وبِىما جخهبلالٌخكحن، 
ً
بهمُص " قاػمت" جدخكظ بإن  ؾحر ؤنها جظؼ شسػا

 خحن جسسج ُقظكاض، وال طُما 
ً
:  ألابؾظب مً  لشازع زىقا

ت الىخفحن بهرا الفظخان: ؤغدن ًا ما   "2! لً ًسي ػِئا! لً ؤظهس ؤمام ؤبي غاٍز

ت وطُلت الخالص مً السنابت الػلُا،  ،هىغا مً الخلمًيخج َرا الخصاز  قتري الكخاة هكظها هاثمت غاٍز

س،  س الجظم مً 3غُىن اليظاء اإلاظىاث والسحاُ والخُىاهاث مجسنص ؤمابحن ؤؾؼُت الظٍس ، بنها زؾبت بخدٍس

مً َرا الخٌمُه للخظىز ألاهثىي املختُز بلى حظد قدظب، وبهرا هجد مً ؤقػاُ الخلصص، وؤو زنابت، اُ

 
ً
، وبهرا جصؼىؼ 4ًجد مسسحه بالسنصطسغان ما بجظدَا الري  في اإلاتن الظسدي خُى غالنت الكخاة جمدىزا

 للخسوجلراتها الصخصُت 
ً
حظدَا جىاشنها، ؤو جصالخها مؼ  مً الخصاز املجخمعي والػاثلي، مما ٌػُد مػبرا

.  صىػغها طُاناث مخػددةالري جسي قُه غالمت ماطلبت 

ًان خُى الجزغت   غلى الهاثمت بن مكهىم ال
ً
الىص، قهى جدلُل غلى  بدزاى الراث غبر اإلاسؤة ًبدو ػاؾُا

 امسؤة هااجتغىدما جخدُى بلى قالكخاة ، قهالٌشل غً مٌىىهاث قهم الراث، وازخالُبخالت طاقسة ًمثل 

خُث حػبر غً طُهها مً مددودًت وحىدَا، وازخىانها مىه في  ،حػُد نساءة َرا الهلو بيظو اطترحاعي

هت ما، قالسنص يًبدو مخُنها، ؾحر ؤن بدزايها لراتها ؤو اإلاساَهت، مسخلت الشباب،  ، بؼٍس
ً
ؤحي لها ومػؼىبا

 غً مداولت 
ً
:  نلهتاُجددًد ذاتها ولٌنها جبهى ؤطحرتها ؤو ججاٍ  َرٍ الاوػٍاطاث في اإلاساًا، جبدًدحػبحرا

وكد هىذ ؤغخلد في ذلً الصمً، ؤن )غىدما هىذ مساهلت، هىذ في زكصتي اإلاىفسدة : ؤحل ؤجرهس" 

ؤزجمي في ؤلاًلاع زاكصت ختى ؤجخُل بإن الظسغت كد خىلخجي، زم وكد ( ؤطسازي الصغحرة واهذ زلُلت حدا

ي واهذ جبهسوي الخصم وحهي بةخدي اإلاساًا ؤزاوي ؤبيي، وحهي مظؼذ ومؼىه في كصدًس اإلاساًا الىبري الذ

. 5" غىدما هىذ ػفلت صغحرة

                                                      
 151اإلاصدز الظابو، ص 1
.  248اإلاصدز هكظه، ص 2
.  247، ص اإلاصدز هكظه 3
.  256اإلاصدز هكظه، ص  ًىظس 4
اث 5 . 257، ص آطُا حباز، بىابت الريٍس
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ت التي اهؼلهذ  الجظد الري  مًجبهى صىزة ألاب خاطسة، قهى ًمثل همىذحا إلاصادزة الهُمت ألاهثٍى

دزل في مسخلت الىضج، وال طُما في اإلادزطت الدازلُت، وخُنها جبدؤ في اطخدغاء صىزة ألاب غىد البدء 

النغها لجإث بلى الخُل ًي حظدثمس عؾحر ؤنها َرا الكػل مً نلو، وزىف، خمله بمساطلت الشاب ػازم، وما 

ج وحىدَا ألاهثىي   " قٌسة"  مؼ ؤناطخدظاز قٌسة الىبر، غهدة ألاب، وولًٌ مؼ طُؼسة ال شػىزٍت ب ،في جخٍى

 الػشُو ؤو الخؼُب يما جؼلو غلُه، ند قخذ لها ؤبىاب
ً
 ًدظس قهرا الػشُو الؾحر مسثُت مً الػالم الخازجي،  ا

 ، بهما َى داللت 
ً
 ذًىزٍا

ً
تللخمسد، " قٌسة " ؤو بىصكه حيظا جإّولها قهي  ،ولهرا قةن الهبل طدخسر وطػُت زمٍص

  بهما، قدظب واجصالها بسؾباجه ،ال مً مىؼو الكهم الرًىزي
ً
مً ؤشٍاُ الخدسز، والاجداد مؼ  جسي قيها شٌال

را زبما ًخكو مؼ اُ  ش اللؿىي في الخؼيزمثالػالم، َو
ً
غً الخدسز، يما في  بحر غً السؾبت بسسم املخسماث بدثا

 زؾبت مدسمت بالرَاب بلى الكىاز غلى ؤهه  -بخدي شخصُاتها -الكتى زؾبت  حشحر بلىقسحُيُا وولل التي  زواًت

.  1الكػل زقع ألاب لهرا هدُجت

  
ً
ت زابخت، ما ًيبػث في السؾبت بن صساغا س الجظد السوح بىصكها غالماث غلى ٍَى ولًٌ مؼ ألاب  لخدٍس

 
ً
  الري ٌشٍل حدازا

ً
ا  وؤجٌمً في اإلاخسُل ججػل منها خالت طلبُت يما التي زظػذ لخدزل ألاب  قيشإتها، مػىٍى

 وطدشػس بإنهاطخخجل مً هكظها،  وبرلَ قةنهاالخؼُب، بهرا مً قهم غالنغها  قاألب لً ًخمًٌالالوعي، 

ٌرا قلً ًٍىن لها مً مٍان في بِذ ؤبيها م .   2هبىذة، َو

ا ًخمسيص خُى خحن حؿسم في خىاز دازلي الت ايخىاٍ الراث في مىظىز ألاب جخظاغل ح  اهٌشاف ؤمَس

قخىبثو قٌسة الاهخداز زىقا مً  ،، وبىحه زاص مً زالُ ؤخد مػازف والدَاؤزىاء حظٌػها مؼ الخؼُب

  :ألابَا ؤمام اهٌشاف غدم ههات

.  3" بن غلم برلً ؤبي طإهخدس" 

 جخصلمهُمىت قٌسة طؿؽ  مؼإلاىاحهت بحن ألاب والابىت، اود الطخٌماُ زطم صىزة اومً زم حؼ

، وذايسة  ،حدلُت الجظدب
ً
 ،لبثذ في غمو الػهل الشسقيلؼاإلاا ومػجى اإلادوع واإلاهدض، بذ حظخدعي مخسُال

  . طلبُتمىنكه مً الجظد ألاهثىي بىصكه نُمت  وجخددد في

هىض )هُف ؤخبره بإن حظدي بىس ! بن اطخدغاوي ؤبي لالمخثاٌ ؤمام مدىمخه فلً ؤغاود الظهىز " 

!( التي لم جازس فّي، ولىً الخسق والحظس ؤزسا في ؤًما جإزحر)وبإوي لم ؤكبل بال اللبالث  ( –مجخمػىا مىر كسون

                                                      
ت، ص  1 . 167بام مىزَع، ألادب واليظٍى
اث، ص  ًىظس 2  .476آطُا حباز، بىابت الريٍس
. 482اإلاصدز هكظه، ص  3
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ة ؤمام ألاب؟ وفي ول مسة جإحي خالصت هُف ؤحسئ ختى غلى الخلدم في هرا اإلاُدان املحظىز مً كبل الػف

:  لخخخم اإلاػظلت

. 1" بن اطخدغُذ لالمخثاٌ ؤمام مدىمت ألاب طإهخدس"

ًامً هدُجتزمت في الوعي الصخصُت  طُاناث ألاب واملجخمؼ،  ججظد فيوعي شسقي جمثل  زىف 

ت في مخسُل ألاب ججاٍ ابيخه، مدىزٍتمً قالخىف  وال طُما غىد اشخداد  الىهاء الجظدي، ؤي مػجى الػرٍز

تاإلاسا ت جبدو غصُت غلى ال شَ بإن  .والتي حػّد ناثمت ومشسوغت َهت، وما ًؼسؤ مً زؾباث بالخٍس َرٍ الخٍس

ً  مً زهاقت مجخمؼ زاطؼ الطخػماز، ولٌىه زاطؼ ؤًظا لتراجبُت ػبهُت وطُاقهي  ،الخٍٍى
ً
طُت لِظذ حصءا

 َا، قالخب ٌشٍل مػظلت ًىههجكهد الٌثحر مً خهىم ، يما في مجخمػها ألاهثى واحخماغُت دازلُت خُث جتراحؼ

ت زبما ًهىد بلى شٍىى خُى  را جىحه مشترى بحن الػهُى الرًىزٍت التي غرٍز جسي في الػالنت بحن الجظد، َو

 القخهاد غىصس الىهاء، وشِئا ًدوع الجظد ألاهثىي بىصكه بال شاب وقخاة 
ً
:  مصدزا

خُيئر . لبدث غً ازجُاد الفظاء الحس والخدٌى وجىطُؼ ألافمولىً ما بن ؤصبدذ مساهلت؟ طخىاصل ا"

بل باألخسي الؼىىن التي كد ! ؤجخش ى خىمه؟ ال. لم ًدظً لهرا اللُام برلً بال بػُدا غً ؤهظاز ألاب

تها ه خٌى هصاهتها وغرٍز   .2"حػتًر

ب بإن السؾبت في    ند مثلذالخسوج بلى البدس، والدظٌؼ في شىازع اإلادًىت ال ٍز
ً
 في بيُت  َاحظا

ً
طاثدا

الػشُو، قثمت زكت، وجدسز،  التي جهىم بها مؼالسخالث  الخس هدُجتاإلاصاج  قهرا الكػل ًسلو، الخدر الظسدي

ىا  ، 3يما بحن بام مىزَع لخسلص مً الهُمىت الرًىزٍت التي جدعي مػسقت الخهُهت والػهالهُتحظعى الكخاة َُو

   : قاػمت َرا الهاهىن غبر غدد مً اإلامازطاث حسم ؤن جسسم ألاب، قال َرا الادغاء ًجظدٍ

ا " الترامىي "لهد ؤجذ مداولت الاهخداز غلى   مً مداولت اباغخباَز
ً
لخؼهحر، وبقىاء الراث لصالر حصءا

  وؤالري شٍل مػظلت  ألاب
ً
جخدازل وجدشابَ هدُجت غىامل  ما قخئذقاَُم لم الدشظي والازجباىمً  هىغا

ت بىصكها  ًاقت الػىاصس التي حص ي بىمىذحُت ألاب الظاٍَس ت وزهاقُت، قػلى السؾم مً  ت وخظاٍز اطخػماٍز

 ،
ً
 شوحا مدبا

ً
 غصامُا

ً
 زمت هىعؾحر ؤن ، وزحال

ً
 مً ؤشٍاُ لٍىهه ٌػجيمً ؤلاعجاب باألب  ا

ً
الخماًت، ولًٌ  شٌال

هدُجت حشظُه بحن حشهو الىحىد ألابىي بخمظهٍس ؤلاوظاوي والثهافي زمت زشُت مً الخصاز الري ًتزامً مؼ 

وغمهه الشسقي، وبرلَ قثمت حشهو بحن الراث التي جىكصل بلى  ،زهاقخه اإلاٌدظبت مً الكسوظُت : زهاقخحن

                                                      
اث، ص 1 . 482آطُا حباز، بىابت الريٍس
.  ٤٩٦اإلاصدز الظابو، ص  2
ت،  3 .  167بام مىزَع، ألادب واليظٍى
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ٍىز ب وبىاء غلُهذاجحن،   ال ًخدهو الثباث الري ؤشاز له ٍز
ً
ً مكهىم الراث مما ٌػمو خظىز اخثا غً جٍٍى

ت   . التي جٌدظجها شخصُاث َرا الػمل، وال طُما قاػمت الظسدًت الهٍى

والدَا الري ًخدسى بحن غاإلاحن زهاقحن، جمثُل ًسجبؽ خظىز ألاب الهلو في ذايسة الؼكلت خحن جهازب 

را ًدظم بخػدد الؼبهاث في اليظو اإلاظلٍي بحن ألاب  ؤو لىهل بحن شخصِخحن هدُجت ألازس الاطخػمازي، َو

ى م حنوابيخه، َو ، ومً زم بدزاى بإن (ػكلت)ألاُو الخػامل مؼ الابىت بىصكها ابىت : ا ًمًٌ ؤن هجػله في مظخٍى

 
ً
َرٍ الؼكلت لم حػد صؿحرة بهما ؤاخذ امسؤة، والثاوي ًخمثل باالهخهاُ اللؿىي بحن الكسوظُت والػسبُت جبػا

 األابىي في وظو الخىاصل مؼ ألانللمىنل، وفي َرا اإلاظخىي، هجد ؤن الؼكلت جلجإ بلى جدلُل َرا الاطؼساب 

ت التي حػٌع اطؼساب ألاب، وحشدخه بحن  ًاهذ ػكلت، ؤو امسؤة، بل بهه َرا ًخضر غبر الهىاة اللؿٍى طىاء ؤ

 ال ٌػٌع خهُهت السوح الٍامىت في غمو زحل 
ً
غاإلاحن، غالم اإلاظخػِمس، وغالم اإلاظخػَمس، قاألُو ٌػجي وحها

هاع بىصكه ؤداة جدُذ له الىحىد في غالم مدٍىم بهُمىت الهىي، والاطخالب؛ شسقي، ؾحر ؤهه ًدخاج بلى َرٍ الو

ولهرا ًلجإ بلى الكسوظُت خحن ًسؾب في ؤن ًٍىن طمً هؼام الهىة، ؤو في غمو الخإزحر الٍىلىهُالي اللؿىي، 

ت يما بحن نها الثابذ، ؤو الهٍى را ما ًىهلىا مسة ؤزسي بلى الاطؼساب الري ٌظًٌ الراث في جٍٍى  غىد َو
ً
ا طابها

ىا هظؼس بلى الاطدشهاد  ٍىز لهرا اإلاكهىم، قالكخاة جٍىن مىظىزَا لهرا ألاب في طىء وغيها، َو جىاُو ٍز

:  بمهؼػحن ًكّصالن لىا َرٍ ؤلاشٍالُت مً وحهت هظس طسدًت جظؼلؼ بها الكخاة خُث حاء في الىص

ً ًا ابىتي  ... ؤجٍس

. ال ػً بإهً جرهسث بغذ غمسي وػسغذ بلهجت ؤبىٍت، ولىً فُما بػد وإهً هىذ جخىحه بلى امسؤة

  .1" لى ؤنها اخخالٌ للخىاشن واطدباق –ؤخع بهره الجِدة 

 ُ :  وفي الصكدت غُنها جهى

بدث لً كد هبرث، وؤها )غؼُت الدخٌى اإلادزس ي، كلذ بذن البيخً ذاث ألازبؼ ؤو الخمع طىىاث " 

للدز اليافي الري ًجػلجي ؤدزن وؤها في مىاحهت هفس ي وال ػً ألهه ال ًمىىً الخددر بلي، آلان هرلً با

  –بالفسوظُت فإهذ جىؼف غً ذاجً 
ً
ذلً ؤن الحدًث بالػسبُت، هره الػسبُت التي ججػلً . آه حصئُا

ً الخإزس ال ججدي هفػا  .  2...( " جخلػثم خحن ٌػتًر

                                                      
اث، ص  1 .  96آطُا حباز، بىابت الريٍس
.  96اإلاصدز هكظه ص  2
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، ؤو يما شاع في ألادبُاث ما بػد 1نىة، ؾىُمت مً اإلاظخػمسجظهس اللؿت الكسوظُت بىصكها مصدز 

 مً نبل غاثلت ألام الىبُلت، قهرٍ 
ً
 مً ؤطباب نبُى ألاب خحن حاء زاػبا

ً
ًاهذ اللؿت طببا الٍىلىهُالُت، لهد 

 
ً
ىا ههسؤ جثمُىا للسبؽ بحن ألاب واللؿت والكظاء الٍىلىهُالي الهىي 2اللؿت جىقس مظخهبال آمىا .    ، َو

شَ بإهه غلى مظخىي اللؿت، جبدو الػالنت حلُت في بىاء وطؼ جىاظسي بحن ألاب والىمىذج اإلاثالي، ال 

بن هبرة الٌخابت . قاألب الهاثم بحن لؿخحن، ؤو ذاى الري ًظؼسب ؤمام ابيخه غىد الخدًث بػسبُت ال حظػكه

را ما ًجػل غالنغها مستهىت ػىا ُ الػمل بظلؼت ألاب، وغىاإلاه التي جدُل بلى نُمت مخإشمت بحن الكخاة وألاب، َو

ا بال بػد شمً، وبىحه زاص خحن ؤدزيذ ؤن خدود غاإلاها ؤيثر  لم جخمًٌ الكخاة مً بدزاى جداغُاتها، وآزاَز

ً ت مظخػمسة، وطادة مظخػمٍس   . احظاغا مً غالم مددود نىامه مجخمؼ، وغاثلت، ونٍس

 

(  آلاخسون)اإلااطلب الفظاء 

 
ً
اث وااخا  ٌشٍل آلازس حصءا حصءا  ند صاؽالتي حػخهد ؤنها  َرٍ الراثمً زؼاب ومخػدد اإلاظخٍى

غي،  ،آلازس الػسبي" قهىاى  مخػدد،مً قهمها لراتها، وآلازس  ىا هسي ػبهاث " واإلاظخػمس ،واإلاظلموألاماَش َو

ب مً الػاثلت ممثال ،البىاء مؼ آلازس وظو غلىًاملت مً الدالالث التي جؼكى  بالجدة،  بما في ذلَ الجصء الهٍس

ىاتهم الثهاقُت مً خُث جمثُل اإلاسؤة وجمىطؼ اإلاسؤة في وعي َرٍ  ،في خكالث ألاغساضًإحي يما  ،وألانازب، وجٍٍى

 
ً
  املجامُؼ التي جمخلَ ندزا

ً
اإلاهبُى واإلاسقىض، وال طُما خحن ًخػلو ألامس بالخظىز ألاهثىي قلظكت مً  يبحرا

ىا ًيبغي اطخدغاء الرايسة  ت الؼكىلُت للراث الظازدة في متن الىص، ولٌىيىا في َرٍ ؾحر اإلاٌخمل، َو ألاهثٍى

وظغهدف قهم آلازس بىصكه الاحخماعي، ومً زم وػمل غلى زبؼه بالكظاء الثهافي والداللي الري  ،الجصثُت

 لخهاػػاث الدوز  ،ًخٍىن شِئا قشِئا
ً
 ال جبػا

ً
قهرٍ   -قدظب قهىم بسوب واإلاىظىز ألالظجي للصخصُتلم جبػا

 ؤدواز ث لِظذالروا
ً
   -احخماغُت حظغهدف زلو صىزة مخٍاملت ألخدار  ا

ً
  بهما هي حػٌع قهما

ً
خهُهُا

جددد نافي والاحخماعي في َرٍ البِئت، يما ألاوظام التي جاػس الراث في جمىطػها الثجلَ لإلشٍالُت الػمُهت ؤو 

 
ً
ومً زم ، مً ؤلاهاث ألانسان َما: الظسدًت مً زالُ مٍىهحن ؤطاطُحن ألادواز ألازسي لهرٍ الرواثؤًظا

الصدًهاث اللىاحي ًخىاحدان في قظاء شدًد ألاَمُت، ووػجي  ألانسان مً الجيع املخالل، ألاُو ًدلىا بلى

                                                      
زامي ؤبى شهاب، السطِع واملخاجلت؛ زؼاب ما بػد الٍىلىهُالُت في الىهد الػسبي : ًىظسطتزادة خُى َرا اإلاىطىع لال  1

.  ١٠٥-٨٩، ص٢٠٠٣اإلاػاصس، بحروث، اإلااطظت الػسبُت للدزاطاث واليشس، 
اث، ص  2 . 121آطُا حباز، بىابت الريٍس
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، ًسظؼ لخىظُم مػحن، يما ؤهه ٌػٌع خالت صؿسي للىػً 
ً
ا اإلادزطت الدازلُت التي حشٍل قظاء اطخػماٍز

ت . وظو مهازن  الهاثم غلىجىؼىي غلى الٌثحر مً الخباًً  ،الري ًسظؼ إلاخػالُت احخماغُت وػبهُت ولؿٍى

  ... اإلااطظت الىىلىهُالُت 

 ؤجتراحؼ  ،بىصكها ماطظت ًىلىهُالُت في اهخهاُ الراث الظازدة بلى اإلادزطت
ً
ألاب، يما  دوازطسدًا

نها هدى بنامت خالت مً ولًٌ  ، ووغيها الجدًد،"قاػمت" خظىز ألام، وألاطسة، لخخدُى بلى الراث  في جٍٍى

قثمت صدًهاث . وؤغجي اإلادزطت، ةًىلىهُالي اللىاحي ًسظػً إلااطظتالخهابل مؼ ألانسان، ؤي الصدًهاث 

مخمثالث بالظً، وزمت مً ًَ ؤيبر، ؾحر ؤنهً ًيخمحن بلى مسحػُاث زبما مخباًىت، مً هاخُت اللؿت، والدًً، 

 غً اإلاسحػُت الػاثلُت اُ
ً
ىا حظعى والػسم، قظال ً الثهافي ألطسة ًل قخاة، َو  وزُها بالخٍٍى

ً
حي جسجبؽ ازجباػا

غها الخاصت ً ٍَى غالم ججد ازخالقها غبر ايدشاف بذ خدد بصخصُت ممحزة، والتي جذ ،الراث الظازدة بلى جٍٍى

 
ً
  الٌخب الري ًظُل لها بػدا

ً
، قظال

ً
جدُى دون ال مؼ ذلَ وجثمُنها، ولٌنها  وخدتها،غً هصغت لخهدًس  حدًدا

شٍل في مسخلت ى الػالنت مؼ بخدي الصدًهاث طىف ثالصدًهاث، ولػل جل جىاصلها مؼ آلازس، وال طُما

 
ً
 غلى مظخىي الخبٌت، وظُكُا  الخهت دوزا

ً
غً قاػمت ذاث بلى قصل  َرٍ الصدًهت بدُث جاديؤو طسدًا

ماطلبت في الىعي، وبهرا هسي ؤن زمت باجذ نُما  ،الاهخداز، مما ٌػجي بإن ألانسان قػل مما ًهىدَا بلىوغيها، 

 في 
ً
.  ًىنها جهُم في وانؼ شدًد الهلو والاطؼساب ،وعي الكخاةحشهها

" غلى مظخىي الهُم الثهاقُت اإلاخصلت بالراث الصؿسي الكخاة ًدُذ جدازال ًًالخظ بإن قظاء اإلادزطت 

ت الجمػُت التي ثالظاغُت بلى الخدسز  "ألاهثى بىصكها قخاة مظلمت ؤي  ،َاُيبهخمي ، والراث الٌبري ؤي الهٍى

، بليها جإمالث الظسد الظحري الري جظؼلؼ به قخاة مساَهت ًً اإلاٍىهحن جىبثو حظائالث جدملىاوبحن َر غسبُت،

ً، والظػل، قكي ، ودازلي، وزازجي :غاإلاحنجيشؿل بةدزاى  ًاهذ الخدود بحن الػاإلاحن شدًدة الَى لؼاإلاا 

، وفي ؤخُان يثحرة ًخهاػػان وؤبػع ألاخُان ًخدازالن، 
ً
  . زبما ًمتزحان مػا

ا، بشٍالُت الخػلم بلؿت ؾحر اللؿت ألام، ووػجي اللؿت الكسوظُت التي  مً مالمذ حشهو الراث، وحؿاًَس

الشػس الكسوس ي بىمؽ مهُب، وهي اإلاػخادة غلى جلهي آًاث  ؤن جخلهىشٍلذ غاإلاا صادما ًىن الكخاة لم حػخد 

م   للؿت، والاطم، واإلاالمذ،  ًالخظ اهدشازطسغان ما التي ي اإلادزطت ف. 1الهسآن الٌٍس
ً
نُم الازخالف، جبػا

ا، قُخدُى َرا اللؿت الكخاة  جخلهى .زز، ومظخػَم والىحه، وختى اإلااا ي اإلاخىجس بحن مظخػِم  الكسوظُت بسخَس

 الجدًد الهدز 
ً
ًاهذ قُه جصدح ؤصىاث جسجل  مً ؤشٍاُ شٌال م الاهدساف غً اإلااا ي الري  . 2الهسآن الٌٍس

                                                      
اث، ص  ًىظس 1 . 132آطُا حباز، بىابت الريٍس
. 134اإلاصدز هكظه، ص  ًىظس 2
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 مًولػل َرا الاهدساف ًمثل 
ً
في ف .وعي الؼكلت التي ججزاح غً غاإلاهاالاوشهام غً الهُم اإلاظخهسة في  حصءا

مداولت نت في قهم الراث، وزبما حشظيها، بالخجاوز مؼ ًدقؼ بلى بشٍالُاث غمي زمت ماَرا الكظاء الجدًد 

را ًيسخب غلى الػسبُت ، ومً ذلَ اللؿتٌع بػظهاجهدمً زالُ الجزوع بلى  مترض زلل بػع الهُمالذ ، َو

، ذويهاوحهت هظس  مبجلت مًالري ٌػجي نُمت " قاػمت "الاطم مػجى الازخالف غً الصمُالث بالشٍل، وختى 

: ولهرا جظؼسب الراث، وحشػس بخمصنها بحن مٍىهحن ال ًخمخؼ بهرا الهدز مً الخبجُل،، ولٌىه َىا 1 وغاثلغها

وؤها ... إلاا ؤدزهذ ؤن الجماٌ واخد ومخػدد، وبإن آلاًت اللسآهُت لها سجػها و ؤصبذ بخإزس حم" 

.  2"ؤطخمؼ، ؤػػس بإوي في اللظم وخازحه في آلان هفظه، هش يء كد ؤخر في الاحظاع وجمصق وهبر 

ع مػلمت لؿت غسبُت ُ اإلادزطت حلببن زقع  حػّد الىخُدة التي قظلذ ؤن جإزر  ًىنها قاػمتجدَز

ن الراث التي باجذ مجزوغت غنها، مما ٌػجي بإند ن اللؿت الػسبُت ٌػجي بإذلَ َرٍ اللؿت بىصكها لؿت زاهُت، 

ت بىصكها  جٍىهذ في وطػها الؼكىلي، ند باجذ آلان في وطؼ ماطلب، ولهرا ًكسض غليها دزاطت اللؿت ؤلاهجلحًز

ىا جىكصل غً م ىاتها، اللىاحي ال ًخػسطً لهرٍ ألالؿت زاهُت، َو ت، قهي جخمجى ؤن جدزٍز ض لؿت ؤمها طلبت اللؿٍى

الشدًد خهو في َرا الكظاء الٍىلىهُالي، يما وؤحدادَا، بما في ذلَ الشػس الػسبي الهدًم، ولًٌ َرا لً ًذ

ىاجه، خُث والخىظُم الخصىصُت،  ؾت غسبُت الػسبُت ألادبُت، مما ٌػجي لِع زمت ُ ًهص يفي نُمه وجٍٍى

.   3لألَالي

مثلذ اإلادزطت ججسبت حدًدة بما جىؼىي غلُه مً بطاقاث بوظاهُت بما في ذلَ اإلاػسفي والجمالي، لهد 

ب  بما في ذلَ ؤحىاء اإلاىطُهى التي جدظم بؼابؼ ؤوزوبي، مػصوقاث البُاهى التي حػمو نُمت حدًدة في حؿٍس

را ًخضر مً زالُ ؤلاشازة بلى  الراث ووغيها، خُث جهترب مً حمالُت ما جٌمً في َرا ألاوزبي املخخلل، َو

ؤي الكخُاث " ومنها غلى طبُل اإلاثاُ الخىمُؽ والخىصُل بحن الكسوظُاث ؤو ألاَلُاث  ،غىامل ؤزسي 

ًاهذ جسقع ؤن ثُم "املخلُاث ًان الؼالباث اإلاخددزاث صىل، ؤو ثُم ، قكاػمت  خظب غلى يال الؼسقحن، طىاء ؤ

نها بالكسوظُت، ؤو بالػسبُت، و را مما ٌػجي ؤن الراث حػاوي مً جٍٍى ًاهذ بلى خد ما ؾحر احخماغُت، َو لهرا 

و الراث والبدث غً جصىز حدًد، ولػله ٌػجي  را ٌػجي جمٍص ؤو ؤن الصكاث الراجُت ببىصكها ال مىخمُت، َو

ت ند باثالثابخت  ً الهٍى ا باالزجُاح ثفي جٍٍى ًان ٌشػَس  
ً
 واخدا

ً
خمثل  ،في مىطؼ نلو، ولًٌ زمت ؤمسا ندزتها بٍو

                                                      
اث ًىظس 1 .  134، ص آطُا حباز، بىابت الريٍس
. 134، ص اإلاصدز الظابو 2
.  163، ص اإلاصدز هكظه ًىظس 3
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ازة والديها ًل ًىم طبذ مما ٌػجي بإن زمت غىدة بلى الخاطىت الثهاقُت ، 1وإلادة ًىمحن ،غلى ؤن جرَب لٍص

ً، قال حسم ؤن ًسخلؽ  ؾحر ؤنهااملخلُت،  جهترب مً الكخُاث ألاوزبُاث اللىاحي ًهظحن ؤًام ألاخاد مؼ ؤطَس

عي بالهُم زهافي مسخلؽ، وبىحه زاص مً خُث الىحي همىذج خُاًً غسقي، باإلطاقت بلى غاإلاها بحن مٍىن 

ًاألدب واإلاىطُهى  حمالُت غلُا الؿسبُت 
ً
يما  في حى مىهظم وشدًد الثىاثُتولًٌ ًل َرا ًإحي ، بىصكها نُما

  . في اإلادزطت، مؼ خظىز ألازس الاطخػمازي، وجداغُاجه الظلبُت

تي اللىاحي هً مثلي ًلظحن ؤًام ألاخد مؼ ؤطسهً "  هىذ ؤغخبر مدظىظت، بِىما مؼ ؤوزوبُاث كٍس

 
ً
.  واهذ اخخالفاجىا جصداد احظاغا

. 2"ومؼ ذلً، في هرا الػالم اإلاىلظم بلى حصؤًً، ؤهثر مما هى غلُه مجخمؼ الخازج

ًان الػسبي  مً ؤشٍاُ بدزاى ؤو البربسي ؤو ألاوز  اإلاظلم، حشٍل املجمىغاث املخخلكت ؤ
ً
بي شٌال

را ًمًٌ ؤن وع  غً بخظاض بمىنؼ جساجبي زهافي، َو
ً
ت، قظال جسلصه مً وانؼ الازخالف، وجساحؼ مدي الخٍس

ً،  اللؿت التي ما جبرح وهدً، واإلاظخػمسون، والكخاة الكسوظُت،  ،الحي اإلاظخػمسومنها جريس مكسداث اإلاظخػمٍس

م،  ُمىخه غلى ما غداٍ، ولًٌ زمت اهكخاح قظاء اإلاظخػمس، ونىجهوبما في ذلَ مسادقاث داللُت جخصل بَو ، َو

خمثل ب ،زال وعي اإلاظخػَم ًامً في  خظد اطخػمازي  في اإلاهابل قظاءاث  مً مىؼلو ؤنخهدٍ غلى آلازس، ٍو

،  ، وغىاإلاهزاإلاظخػِم 
ً
، ولػلها ؤيثر جهدًسا

ً
الكخُاث ألاوزبُاث ًخمخػً بهدز  يما ؤنجبدو ؤيثر جىظُما وحماال

ت في  بدظسة آلازس وال طُما ، غلى ؤهه ًيخمي بلى قظاء زاص وقسدي وقهمه ،الجظد الخػاػي مؼيبحر مً الخٍس

  قاػمتؤي الريس، قالكخاة 
ً
ًالري جخمخؼ به الكخُاث ألاوزبُاث في اإلادزطت  ال جمخلَ َامشا ت  مً الخٍس

التي حػِل شِئا مً الكصام بحن املخلُت َا الٍاجبت، ومً ذلَ الكخاة َىاى غدة هماذج جدُل بليالدازلُت، ف

 ي الري ًكسض غليها ازجداء الخاًَمً َُمىت املجخمؼ الرًىز وبحن زؾبغها باالوػخام والخدسز  ذاتها اإلاههىزة،

 ز، ؤو الراث التي حػاوي مً غهدة ههصالري ٌشٍل مظاخت مً الخؼاب الظسدي بىصكه غالمت غلى اإلاظخػَم 

ًامىت في الخؼاب ما بػد الٍىلىهُالي  حػّد ال شَ بإن مكسداث الخظد والىهص  .ؤمام الخدسز ألاوزوبي مكسداث 

را ما 3ؤُو مً ؤشاز لها خحن دزض الكظاءاث الىانػت بحن اإلاظخػمس واإلاظخػمسقاهىن خُث ٌػد قساهص  ، َو

عي هكس ي مما ًجػل مً الراث مدزيت هٍاد هساٍ بىطىح في َرا الػمل الري ًدبجى زؼابا ًخصل بىمىذج ال و

  .آلازسالزخالقها في خدود 

                                                      
. 168، ص دز هكظهاإلاص ًىظس 1
. 169اإلاصدز هكظه، ص  2
  http://al-taleaa.net: وسخت الٌتروهُت. ٢١قساهص قاهىن، مػربى ألازض، جسحمت طامي الدزوبي وحماُ ألاجاس ي، ص  ًىظس  3
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ىا ههل غلى بشازة جبدو شدًدة ألاَمُت مً خُث جهدًس نُمت الخظد مً نبل اإلاظخػَم  ز غلى َو

ا مً الكخُاث الػسبُاث الالجي يً ٌؿبؼً َىدام ألاوزوبُاث خُث لم ًًٌ اإلاظخػِم  ز خُث جبرش قاػمت جرمَس

ىغهً  ًان ٌظخجلب ؾحرة الكخُاث اإلاظلماثًدظً بزكاء ٍش ىا ًبرش 1جدذ مئززًَ ألاشزم الىظامي، مما  ، َو

ت إلاصادزة قظاء ػبُعي لخددًد مىظىز الجظد بىصكه خالت جمخلَ زصىصُغها ًىنها  ،الخاًَ بىصكه زمٍص

  وعي الراث، ال وعي ًداُو ؤطلبخه جيخمي بلى
ً
را شٍل همىذحا ت لخكسخ الراث ألا غبر هبرٍ، وػمظه، َو في هثٍى

ال ٌػاوي مً بشٍالُت الجظد خُث ًمخلًٌ ألاوزبُاث الهدزة غلى البىح بؿسامُاث، ولػل َرا وطؽ زهافي 

س صدًهت ؤو قخاة مً ألا الكصل بحن الجظد، والػالم شٍل مػظلت مً نسان ووػجي زقُدة التي زالُ جصٍى

  ،(زازج اإلادزطت) غاإلاها الخازجيإلاىؼو الخاًَ غىد الخػامل مؼ زظػذ 
ً
ًاهذ جبدو ؤيثر جدسزا خُىما  في خحن 

،ًدمل ا باث مئزز اإلادزطت الكظاء الٍىلىهُالي اإلامثل باإلادزطت الدازلُت، ولهر ًاهذ جهؼ
ً
قهى  مكهىما مصدوحا

ت للكخاة اإلاظلمت ًي جخسلص بمثابت  ؤهه مً الخاًَ، في خحن  خٍس
ً
را ًتزامً  شٍل لألوزبُت ظال زهُل الظل، َو

ً غلى الصواج، ؤو ندزتهً املخلُاث ء الكخُاث مؼ نساءة مظخهبل َاال مً خُث َُمىت الػاثلت مً زالُ بحباَز

 
ً
.  السنابت والخىف غىد الخسوج واإلاص ي في اإلادًىت اثغً قظاء غلى بجمام لخػلميهً، قظال

ىا جبرش اإلاالمذ الخازحُت لىن الشػس، ومػجى ذلَ الخمازل الري اهؼىث غلُه زؼاباث ما بػد  َو

را ًستهً بلى نُمت جساجبُت، جنهع غلى زىاثُت الؿالب واإلاؿلىب، ولهرا لُتالٍىلىهُا غُت ال وا ةهصع جبرش، َو

 خظب جىصُل ابً زلدون الشاجؼبالسؾبت بالخماهي مؼ الؿالب 
ً
شٍاُ الخظد مً ؤ ، ولٌنها َىا جبهى شٌال

را ًخضر في شٍل مً ؤشٍاُ الخمثُل  ، َو
ً
مً الصدًهاث  لألنسانججاٍ اإلاخػالي ألاوزبي وممثال بالجظد جددًدا

ًإنها اُ ًص بجظد اطخثىاجي، غالوة غلى سخىغهاووػجي مىحرة التي جخم ،اللىاحي ًدزطً في اإلادزطت الدازلي قاجدت 

را  قخُاث ألاَلُاث زازج طسب املجمىغت مً اُ قهي جصىلزبي، ًجػلها جهترب مً الىمىذج ألاوما شهساء، َو

: ؤو املخلُاث 

مما ًروي زغبت اإلاظخػمس في ؤن ٌؼػس، غلى ألاكل مً خُث اإلاظهس الجظماوي، بإهه ًيخمي بلى "  

. 2" شمسة الغالب 

 

ألاكسان  ...  آلاخس

                                                      
اث ص  ًىظس 1 .  169آطُا حباز، بىابت الريٍس
اث، آطُا حباز،  2 .  ٢٧٢ص بىابت الريٍس
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مخمازل، ولًٌ مسخلل شٍل خظىز ألانسان، ووػجي الصدًهاث اإلاىخمُاث بلى جصيُل بُىلىجي لهد 

ً نُم زباتها، ومً جلَ الصخصُاث  ؤطهم في زلخت قهم الراث، وجٍٍى
ً
 ماطلبا

ً
 همىذحا

ً
دة  زهاقُا بخدي  قٍس

 مىذحا الكخُاث املخلُاث في اإلادزطت، والتي حػّد ن
ً
ت ؤو اإلااطلب بسصىص جمثُل  مظؼسبا قهم الراث ألاهثٍى

 " املخلُت" ؤو َلُت ألا
ً
 زاز)اإلاظخػمسة طُاطُا

ً
ت بكظاء مً  ًخمخؼمً نبل ألاوزبي الري ( حُا  ًكخهدَا خٍس

الهُم والخدود الشسنُت في خصاز اإلاٍىن ، ووػجي (دازلي)هىع آزس ز مً اطخػماخحن ًىحد في لشسقي، ا

  ،وغالماجه ،ألاهثىي 
ً
دة زازج الكظاء الٍىلىهُالي جسجدي خاًٍا  ومنها الجظد طمً نساءة طُمُىلىحُت، قكٍس

 
ً
بإن حشدد والدَا  بلى الاغخهادقاػمت  ولػل َرا ما دقؼلدشدد ألاب،  مً الصىف، مؼ حىازب صىقُت، هظسا

دة  دة َرٍ جظهس1ًٍاد ال ًهازن بدشدد بىالد قٍس ً  ، ؾحر ؤن قٍس  غشٍس
ً
لهد  .، ولًٌ في ؤوزوباامسؤة مخدسزةغاما

دة في وعي قاػمت همىذحا للصشٍل ت ازث قٍس  مً لدن ؤب ًخىحع مًاإلاسانبت  الهاثمت غلىاملجخمػُت مت ألابٍى

ت التي ججظدٍ  ا ابيخه، قال حسم ؤن جسي الجظد والسوح ألاهثٍى
ً
: للخالصفي الخػلُم طبُال

جىالذ الظىىن بػد ذلً مً ؤحل الدزاطت واإلاػسفت، وهرلً مً ؤحل الخلدم الحس في الخازج " 

. 2!" والجظد اإلاىؼىف ذاث ًىم

دة جهترب مً جمثُالث الكخاة ؤو الػسوض التي حؿخصب ؤخالمها الػرزاء جمثُالث الخاصت اُن ب بكٍس

، َرٍ ؤلاخدازُاث الظسدًت شٍلذ يما خدزدىا غنها قاػمت في ألاحصاء ألاولى مً الػمل هدُجت نُمت مجخمػُت

 قً
ً
ت دازلُتؤو صاؾذ نُمها،  بدُثطُا حباز ًا لدي آوغُا  مىنكها مً غاإلاها الري امخثل لهُم طلؼٍى

ت  وزازحُت غلى خد طىاء، ألاولى جخمثل باإلاىزور املجخمعي والخهلُد، في خحن ؤن الثاهُت جمثلذ بهُمت اطخػماٍز

قاألب الري ًهُم خدودا شسنُت حػلخه في مسجبت ؤدوى، ن الاطخالب غلى ألازض وؤلاوظان، بل قسطذ هىغا م

ػمل مػه هت ؤو بإزسي في َدم وبرلَ قةن يال الً، 3غلى حظد ابيخه، ًسدم اإلاظخػمس، َو هجحن ند ؤطهما بؼٍس

 للراث، مما اوػٌع غلى غالنغها مؼ ذاتها، 
ً
سا نها الػُجي، ؤو مػجى الثبىث بىصكه حَى الراث التي قهدث جٍٍى

 
ً
.  وآلازس ؤًظا

ًاهذ التي  "حاًلحن"ًالكخاة  زمت صدًهاث شٍلذ نُمت مهابلت إلاػجى الاوػخام والخدسز ألاوزبي، ولهرا 

ىا ههترب مً مػجى حظخمؼ قاػمت  لصدًهغها ألاوزوبُت، وهي حظسد لها مؿامساتها غً الخب، واإلاداغباث، َو

الظسد البُجي، قالخٍي مً نبل حاًلحن شٍل بزازة غالم مخسُل، ؤو ؤهه ند جدُى بلى زؾبت مبؼىت بخروم َرا 

                                                      
اث ًىظس 1 .  191، ص آطُا حباز، بىابت الريٍس
. ١٩٦ص اإلاصدز الظابو،  2
. ١٩٩اإلاصدز هكظه، ص  ًىظس  3
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ً
ذًَ قاػمت مً  طسب بلىند ثشسقي ججاٍ ألاوزبُت  الػالم، والاطخدىاذ غلُه، غلى السؾم مً ؤن زمت مخسُال

ب ؤن َرا الخٌم النهاجي والهؼعي  .1اإلاسؤة الكسوظُت بإنها جكخهس بلى الػكت  الري ًصلزالُ مجخمػها  ال ٍز

الجظد، والخباًً الثهافي بحن غاإلاحن  الهدم لكهموألانسب بلى همىذج الاطخؿساب ًىؼىي غلى ش يء مً مػجى 

را مما  حػت جهدًس اإلاىنل مً الراث بحن الػكت اإلاشسنُت اإلاهدطت، والم هىغا مً ألاشمت في ٌػجيمسخلكحن، َو

مً وحهت هظس الظازد  -ًاث وصل الشسم الؿسبُت اإلاخدللت مً الهُىد، ؾحر ؤن زؼاب الىص ًرَب بلى 

.  2مً ٌظخدههً ؤلاشكام غلى ؤهكظهً  بإنهً( قاػمت)

صىزة ألاب، ومػاوي ؤن جدظس  ،الخدًث غً الهبالث والهمعغىدما حشسع الصدًهت ألاوزوبُت ب

را مما  جٍىن غصُت غلى اإلاظاض، مما ٌػجي ؤن زمت مظاقت جكصل بحن اإلاكاَُم ججاٍ الجظد، ومػجى الخب، َو

ً الظسدي للظحرة التي طدخػسض بلى جؼبُو قلظكي لكهدان مػجى الىهاء، وبىحه زاص بػد ؤن  ٌػمو الخٍٍى

غلى ؤن  بصساٍززالُ  نكه الرًىزي والشسقي مًجدبادُ الهبالث مؼ الخؼُب الري ًهىم بخصسف ٌػٌع مى

 " غامال مػايظا" والتي ًمًٌ الىظس لها بىصكها   "-مىحرة الشبيهت باألوزبُاث " حػخرز قاػمت لصدًهغها 
ً
هصوال

ماض طىي خحن خاولذ ؤن حظخإزس  جصسقذ بظلىى ؾحر غلى السؾم مً الثاهُت ند  -3غىد مهىالث ؾٍس

بجسح دازلي ؤصاب الػشُو  لهد حظبب مظلَ، في حلظت حمػذ زالزغهم بالػشُو، وججاَل وحىد قاػمت

 . اجصل بػمو وحىدَا الكلظكي، وزهغها بهرا الػالم ، بلقاػمتغمو 

 خُث حشازيذ" مام"ومنهً  ،بن بػع الصدًهاث
ً
 بًجابُا

ً
 ذاث ألاصُى ؤلاًؼالُت، ند مثلذ غىصسا

بزساج ألاولى مً نىنػغها، ودقػها بلى غىالم حدًدة، ، وخب الهساءة، مؼ بطهام الثاهُت بمػها الٌخب قاػمت

را ٌػّد ومً ذلَ   جدىاُو خلىي ممصوحت بمشسوب السوم، َو
ً
طلؼت "زي مً ؤقػاُ الخسم لألزس الرًى قػال

قهرا الخدر ًظؼلؼ بدوز طسدي، ولًٌ نُمت الخريس لهرٍ  الدًيُت، وبرلَ" طلؼت املجخمؼ" و" ألاب

تث، بذ طُصاب بػؼب بػد طىىاالصخصُت  ت  ،جدظاءُ قاػمت غً دوز الخسب الجصاثٍس والكترة الاطخػماٍز

. 4في َرا حػمُو الخدود بحن الصدًهخحن

                                                      
. ٢٢٩، ص اإلاصدز هكظه ًىظس 1
. ٢٢٩اإلاصدز هكظه، ص  ًىظس 2
ى ًمازل لدي بسوب الخاثً، ؤو البؼل الصاثل، ؾحر ؤن غامل ؤو   3 ماض، َو دوز ؤطاس ي غلى مظخىي البيُت الػمُهت غىد ؾٍس

 
ً
 مظاغدا

ً
ماض قُما بػد ند غدٍ طمً البيُت الظؼدُت بىصكه دوزا خىوي، معجم مصؼلخاث ههد  ًىظس. ؾٍس لؼُل ٍش

. ١٢٣، ص ٢٠٠٢السواًت، بحروث، مٌخبت لبىان هاشسون، 
اث، ص  ًىظس 4 .  176آطُا حباز، بىابت الريٍس
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ً
في ال وعي قاػمت، قكي الخكلت اإلاىطُهُت زمت هىع  ال شَ بإن الظاؾؽ الاطخػمازي ما شاُ خاطسا

 ولًٌ ذلَ ال ًكلذ ومً الشػىز الٍامً باإلاشٍل الاطخػمازي  ،مً يظس الخدود
ً
 ، ولهرا جبدو اإلاظسخُت هىغا

 مً الهدهت خُث ججخمؼ َرٍ الرواث املخخلكت، ولًٌ زمت شػىز 
ً
ا  ما بإن َرا الىمىذج ٌػّد اطخػماٍز

ً
غلى  ا

 مؼ ذلَ ولًٌ  ،السؾم مً جساحػه
ً
غلى الىعي الدازلي مما ٌص ي بإن الراث ال ًمًٌ لها ؤن جدظم  ًبهى مظُؼسا

: بىىع مً ؤهىاع الخصالر الثهافي

حن الفسوظُحن، ماذا حئىا " الدزحت الثاهُت" وهدً مساهلى : لذ في هفس يق"  بحن ؤبىاء البرحىاٍش

هفػل في صلب خياًت اللسوٍحن اإلاسطىمحن بؼيل طاخس، واإلااداة مً كبل غؼس بىاث وغؼسة فخُان، حصء 

ت ووإنها  ذ، بدث اإلاظإلت الاطخػماٍز " طخخف خدتها؟ منهم ؤهالي مهاهىن، بدُث ألٌو مسة وبدغىي الاوبٍس
1 .

َرا ًسجبؽ بدشٌُل طابو ؤو مخصل بثُمت الجظد، ًخصل مىطىع ألاوزبي بٍىهه ٌص ي بيظو مهابل، و

الجظد بال الخاًَ ٌػجي غدم الاخترام في مىظىزها، في خحن ؤن ذاث الػسي فمىبىذ في املجخمؼ الشسقي، قالػسي 

 
ً
. 2املجخمؼ املخلي  التي جدُل بلى( هدً)ا دًس مً نبلًًدظى باالخترام والخوقةهه  خحن ًٍىن ؤوزوبُا

ها، بحن غاإلاهم وغالمؤو الجداز الهاثم لكاصل بدزاى ُ ُهخهاُ بلى اإلادزطت ند شٍل غامال شَ بان الا

ىا جٌمً الراث في طُام آلا ٍىز، قاألػكاُ مً الػالم اإلاظخػمس زس خظبَو  "املخلي"  الخػبحر الري ؤشاز له ٍز

م قهساء ت، َو را ًٍاد ًخصل بظُاناث ما  ،ال ًخهىىن اللؿت ؤلاهجلحًز وبُىتهم مخداغُت جكخهس بلى الٌهسباء، َو

، قهد "مػربى ألازض"قساهص قاهىن في يخابه  دند ؤقاض الباخثىن بالخدًث غنها، وبالخددي ،بػد ًىلىهُالُت

زي، حص ي باهكصام ؾحر ؤن َرا اإلادزطت خملذ مػها ذى .3ؤشاز بلى السؾبت بامخالى ما لدي اإلاظخػِمس ألاوزبي 

ؾحر ؤن الجاثصة التي  ،هدوبا غلى الرايسة، قكي ًىم يسمذ الكخاة بجاثصة ًىنها ألاولى بحن غاإلاحن، قهد جسيذ

ًاهذ   غلى ؾالقه صىزة اإلاازشاُ الكسوس ي، وبِىما 
ً
ًاهذ يخابا جلىح به ؤمام والدَا مكخسسة، زقػغها بانخداز 

َران الػىصسان اإلاٍىن شٍل لهد . 4شػسث بإن ؤباَا ابدظم ابدظامت هصل طازسة طسغان ماولٌنها 

اوػٍاطا ؤو نلها لكهم الراث مً بىصكه الاطخػمازي، وجهاػػه مؼ ألاب الري لم ًسم له َرا ألازس الٍىلىهُالي 

                                                      
.  ٢٧٥ص ، اإلاصدز الظابو 1
اث ًىظس 2 . 69ص  ،آطُا حباز، بىابت الريٍس
ما مً : " ًهُى قساهص قاهىن خُى َرٍ الظاَس التي جسلص قػل الامخالى والاطخدىاذ غلى غالم ألاوزبي مً نبل املخلي 3

دلم مسة في الُىم غلى ألانل، ؤ يما ٌشدد غلى الكىازم الانخصادًت بحن غالمي . ”ن ًإزر مٍان اإلاظخػمسمظخػَمس بال ٍو

 . ٢٢قساهص قاهىن، مػربى ألازض، ص : ًىظسلالطتزادة . اإلاظخػِمس واإلاظخػَمس
اث، 4 .  41ص  آطُا حباز، بىابت الريٍس
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 ف .، وشدًدي الخػهُدزالُ الجمؼ بحن غاإلاحن مخىاقظحن
ً
زطت قسوظُت، مؼ في مد ألاب الري ٌػمل مػلما

ًاهذ خدودَا ٌ بسُباث ؤمل مخخالُت ػالذ اٌُألزس الٍىلىهُالي، غالوة غلى حشبيالخهدًس ُ قخاة الصؿحرة التي 

 الاطخػادًت ؤلادزايُت ناصسة، ولٌنها ؤدزيذ ؤبػاد ألاشُاء مً زالُ الرايسة
ً
 ، وبرلَ قةن الظسد ًبدو مخػالها

ل فيشمىُحن، شمً الخادزتمؼ  ُ  ، وشمً الخإٍو . طىء الظُاناث التي بدث ؾحر حلُت في الصمً ألاو

ًان وحىد    " قاػمت"لهد 
ً
ً ججسبت جنهع غلى مػجى الخمازل ُ  ؤزىاء الدزاطت في الػاصمت مبػثا جٍٍى

ًان ًدقؼوالدظٌؼ باألوزبي جبػا للمظلَ، قاإلاص ي  را  مدُؼها املجخمعي وخدَا  ألن ٌػخهد بإنها ؤوزوبُت، َو

ًان ًدترمَ نبل نلُل ًيبغي ؤن جىداش بلى اإلاهدض ألاوزبي،  ًتزامً مؼ اللؿت التي خُى بلى غدواوي طِذقمً 

وبرلَ قةن َرا الاهغهاى للهُمت الثهاقُت والػسنُت للػسبُت باث وؤهذ جخددر الػسبُت، غىدما ًخػسف غلَُ 

، وبرلَ قةن محزة الخٌم غلى الصخص ال
ً
ٍس بهما جٌمً مً زالُ مجاال ماطلبا  ،غسنه جٌمً مً زالُ حَى

را ًخدهو في املجخمؼ الشسقي الري ًساف ألاوز  جخدُى بلى " املخلُت" ويهابه، ولًٌ اإلاسؤة غُنها بي، وولؿخه، َو

غها التي جبددث، ، وحظحر وخدَا في الشازع، قهي جدخاج بلى1ال جسجدي الخاًَ ًىنهاقاحسة،   نىاع ًي جؼمع ٍَى

ت جسظؼ للمصاج الثهافي والاحخماعي وقهدث زبا :  تها، بنها ٍَى

بِىما في الخازج هىهً لغخً ألام، وحش ي بً ! ، وػم، ملىػت باللغت ألاحىبُت"ملىػت" ولىً ؤًظا 

.  2" بل ًياد ٌؼاز بلًُ بالبىان

 

الرهىزة اإلااطلبت ...  جدمحر ألاها

 مً غىامل بدزاى الراث، ومدي ال زبىجُيها " الىمىذج الجىدزي اإلاهابل "ػازم "ًمثل الشاب 
ً
ؤو غامال

به غً َشاشغها  ىا جبرش بشٍالُت َرا آلازس الري جسؾب في ؤن جسظػه إلاىؼهها، ؤو قػل حؿٍس ؤمام آلازس، َو

جثمحن  بهدفًً مدُؼها، ولهرا قةنها جخيبه بلى ؤنها لم حػد جدزى ذاتها، لهد خدر جدُى مما ًهترب مً جكظحر

 
ً
  للخمثُل الٍامً لىمىذج ألاب غالنت ألاهثى مؼ الريس الري ًبدو مكازنا

ً
، ولٌىه مً حهت ؤزسي ًظكي مبدثُا

 
ً
  غلى الراث شٌال

ً
اح هصوال ٍىز  مً ؤشٍاُ الاهٍص بن مشهد الخجٍز مؼ َرا الشاب ند ؤطاف . غىد جىظحراث ٍز

 
ً
  للكخاة شػىزا

ً
:  حدًدا

م، ججمد الىالم ألاصُل في صلب مجخمػىا ، "هرا لِع ؤها. " بػد اهلظاء فصل الجيظحن الػٍس

. 1" كلذ في هفس ي هره اإلاسة 

                                                      
اث، ، آطُا حباز ًىظس  1 . ٣٩٦ص بىابت الريٍس
.  ٣٩٧، ص الظابواإلاصدز  2
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، ًهؼ في طُام مجخمؼ مخدكظ، ولهرا ًخسر َرا اللهاء َرا اللهاء بحن ذاجحن مً حيع مسخلل

 ،
ً
خه وانػا مسخلكا   قهيٌظهم في جدُى الراث، واؾترابها غً هكظها،  بذبظٍس

ً
با غً  جسؾب ؤًظا في ؤن ججػله ؾٍس

جٌمً في اإلاخسُل، وهي صىزة ألاحىبي الري ًساٍ طاؾؼت ، ؤو صىزة ما مجخمػها ًي جخسلص مً خسج زهافي

داثما بصىزة الجمُل، ولهرا ال بد ؤن هدظاءُ غً َرٍ الصىزة الػمُهت في جددًد " املخلي " املجخمؼ ألاَلي 

، في خحن ؤن املخلي ؤو ألاَلي في غمو وغُه، ًسي هكظه ؤنل آلازس ألاحىبي بىصكه همىذحا بي
ً
 ال ماطلبا

ً
حابُا

 
ً
:  زبما ًكخهد بلى نُم حمالُت ال ًخمخؼ بها طىي ألاحىبي  وؤ ،حماال

 حماٌ ألاحىبي داخل مجخمػىا ألاهلي . خدزجي غً مدًيخه في الجىىب" 
ً
ػا .   2"هل ؤطبغذ غلُه طَس

ًامً ٌص ي ببيُتولٌنها حػاػذ مؼ ػلب الهبلت الا زهاقُت ومخسُل غمُو، مما ٌػجي  ولى بمىؼو شسقي 

تبإ :  ن زمت هىغا مً الدشظي بحن الراث الثهاقُت، والراث ألاهثٍى

. 3" ؤما ؤها الػفُفت، ظلذ زدة فػلي، في ذهساي، مبالغا فيها بؼيل سخُف" 

 غىدما إلاع الشاب ًدَا، قالجظد ند حػسض للخدهِع ،لهد غاودث الخكٌحر بجظدَا
ً
مً  وجددًدا

 مىظىز قاػمت
ّ
ًان ند حؿر ي غلى مىزور زهافي، ومجخمعي، وغاثلي، ًخصل ، َرا ؤلادزاى الشػىزي للجظد 

ظه الريس لخازػت  –املجخمؼ  –بهساءة ألاب   الجظد ألاهثىي، وجٌَس
ً
  بىصكها شِئا

ً
،  مخػالُا

ً
ًجب ؤن ًبهى ههُا

، ولهرا نسؤث في البداًت ػلب
ً
 نلت اخترام لراتها، قهي ناثمتغلى ؤهه  الهاثم غلى السؾبت بخهبُلها الشاب ال مسثُا

سي غلى  ٌرا قهد احخماعي ؤو زهافي مٍىن بىحىدَا الجَى بهُذ َرٍ غمُو بىصكها بىصكه قخاة مظلمت، َو

.  بػد ؤن ؤمظذ في ألازبػحن مً الػمسختى  ،الخظىز في ذايستها الخادزت مظخمسة

اث غىدة اللؿت التي جدظس في غالنغها مؼ َرا الػاشو، قهي   ًالخظ في طُام الخدازل بحن َرٍ اإلاظخٍى

ا لؿت خب، قهي ال جٍاد حشػس بإزس الٍلماث الكسوظُت التي بدث  جكظل الػسبُت غلى الكسوظُت باغخباَز

 خُادًت، في خحن ؤنها بالػسبُت بدث جٍىي 
ً
را مما ٌػمو جدازل آ ها زس، قهي لؿت ألاحداد، والشػس الػسبي، َو

اث الداللُت غبر ؤيثر مً مٍّىن  ًامً في الىعي نؼاغاث اإلاظخٍى .  بهدف زلو همىذج لؿىي ماطلب 

نغها مً ؤلاًهاع بُنها لهد نادث َرٍ الػالنت بلى اطؼساب في قهم الػالم بسمخه، قدحن جمٌىذ صدي

ي مىدخه بًاٍ بداعي الخب مما لىر ههاءَا ببػع الهبالث الذ َرا الكتى املخلي الريػازم،  وبحن الػشُو

غها حظبب بشسر غمُو ػاُ الراث  مً ألام  ؛التي قهدث زبىث ٍَى
ً
 بدءا

ً
هدُجت غىالم آلازس الري بدا ماطلبا

                                                                                                                                                                           
. ٢٩٣، ص اإلاصدز هكظه 1
. ٢٩٣، ص هكظهاإلاصدز  2
اث 3  .٢٩٧، ص آطُا حباز، بىابت الريٍس
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ً
 مجخمػُت ماطلبت اهغهاء بالػشُو، والصدًهت، ؤطل ب باألب، ولًٌ لِع مسوزا

ً
بالٍلُت، لى ذلَ نُما

مما ؤطكى غلى َرا الػمل نُمخه في بُان انهدام ( اإلاظخػِمس واإلاظخػّمس)في ههُع ًخهاطمها مجخمػان غلى ػس

.  ألاها ونلهها هدُجت ؤوظام زهاقُت مخدازلت ومدشابٌت

 

خاجمت 

 في هرا الػمل الظحري  وظخيخج في الخخام،
ً
بإن ألاها التي خاولذ آطُا حباز ؤن ججظدها جمثُال

  ،ائيالسو 
ً
كد احظمذ بفلدانها للُم الثبىث، هىنها كد خظػذ الوظاق ماطلبت ؤفلدتها وخدتها، فظال

غً حؼظيها، واهخالغها غً مإلىفها الثلافي الري ػُدجه بىعي ػفىلي، ولىىه طسغان ما فلد خصائصه، 

ىىز التي وبرلً حؼيلذ هىٍت طسدًت مظؼسبت ا جىظحراث حان مؼ  ثجظافسهؼالكا مً ملىلت بٌى ٍز

الػالكاث التي جىصُف هخلل بلى هظام لغىي، وال طُما في التي ثالىعي الؼفىلي لألها الوان اللائمت غلى 

ؤطف  وبُنهما جلبؼ ألاهثى بجظدها، وجىىٍنها املخخلف، طادث بحن ألاب وألام بىصفهما غاملحن ماطلبحن،

لى اللغت، واملجخمؼ، وألازس الىىلىهُالي ، غالوة ع"الػؼُم الرهىزي"و "الصدًلاث" بلى ذلً ألاكسان 

  فال حسم ؤنوهىرا، اإلامثل باألوزبي اإلاظخػمس، 
ً
طحرة آطُا حباز غلى  ًظؼسب الخىىًٍ الراحي لألها كُاطا

اطدبدلذ اطم فاػمت  خصائص ذاتها الػلمُت خحنشغذ آطُا حباز خُث ن ةالىاكعيبىاء غلى مسحػُتها 

 بأطُا، واللغت الػسبُت باللغت الف
ً
بحن هلد طلبُت  ًساوح زوظُت، غحر ؤن حىهسها الفىسي بلي بػيالُا

 املجخمؼ املحلي، وخصائصه الثلافُت، باإلطافت بلى طلبُت اإلاظخػمس، ومظاولُخه غً هرا الاطؼساب

ت الثابخت .   اإلاخػدد اإلاظخىٍاث في حؼىُل ألاها الجىهٍس
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