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الملخص
تؼس حلطيحّٔ فٓ حلؼػط حلطحَه مه أَم حألضنخل يحلقًحلذ حلقػػّٕ يَٓ تػًٔط ػه حلحٕخِ
حلًحقؼّٕ للؼػط حلصْ متزت فٍٕ ي َٓ تزطرّ أزرٕةّ تػةًرض رةخلىخط حٕةخِ مزمًػةّ مةه
حلطرػٕخت تتفخػل مزتمؼٍ لتئلف اقخضحً ػخمخً مترٕالً قطٔزخً ممرخ ٔحسث فٓ حلًحقغ حلةصْ
ٔؼٕص فٍٕ حلنختذ .أمخ حلىقس فقس زذل فٓ مؼظم أمًض حلحٕخِ سةًح فٕمةخ ٔتؼلة رىقةس
حألضرخظ أي حٖضح أي حالتزخَخت يزذل أٔؿخً فٓ حلىتخد حألزرٓ مه مقخالت يمتذ يقػع
يضيحٔخت لإلضخزِ رمخ أؾخفتٍ الٓ حألزد يتػحٕح مخ رخزت فٍٕ فٓ حةسيز حألذةال ،ألنّ
حلمقػًز رخلىقس أؿخح حلحقٕقّ يتؼسٔل حلركؤٔ .حخيل َصح حلمقخل أن ٔقخضد فتطِ ظمىٕةّ
مه حٕخِ مػط حلسٕخسّٕ يحالرتمخػّٕ مه حلتٓ تؼسر قػةّ مفخحٕةّ ػخقفٕةّ حةًل فتةطِ
تخضٔرّٕ مه حٕخِ مػط حلسٕخسّٕ يحإلرتمخػّٕ مه ذالل ضيحّٔ «فةٓ حلظةال » حلتةٓ تؼةسر
قػّ مفخحّٕ ػخقفّٕ حًل فتطِ تخضٔرّٕ مه حٕخِ مػط أْ سىّ  . 1952 -1947ي قةس
متزُخ حلنٕالوٓ فٓ ظمه حػتقخلٍ سىّ . 1957
الکلمات الذليليةة :وزٕذ حلنٕالوٓ حلطيحّٔ حلطرػٕخت حلسطز يحلحًحض حألسةلًد حةًضِ
ًٔلًٕ . 1952

* ذطٔزّ مخرستٕط مه رخمؼّ آظحز حإلسالمّٕ فٓ مطد.
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المقذمة
انَّ حألزد حلقػػٓ شي مزخل يحسغ رسحً لؼطؼ حألفنخض رنخفّ أوًحػُةخ مىُةخ حلفلسةفّٕ
يحلسٕخسّٕ يحالرتمخػّٕ يحلخقخفّٕ يغٕطَخ فٓ غًضِ مًحّٕ رسحً رحٕج ان حلقخضة حةٕه
ٔقطأ لُصح حلىًع مه حألزد ال ٔطؼط رؤْر ملل يتؼذ؛ يحألزد حلقػػٓ ٔطمل أوًحػخً ػسٔسِ
مىُخ حلطيحّٔ يحلقػّ يحألقػًغّ يحلقػّ حلقػٕطِ ي ...يحلطيحّٔ َٓ مه حألػمخل حلممٕعِ
فٓ حألزد حلؼطرٓ حلمؼخغط .فُىخك حلنخٕط مه حلنتّخد ظُطيح فٓ مزخل متخرّ حلطيحٔةّ فةٓ
حلزالز حلؼطرّٕ مخل قٍ حسٕه يرطرٓ ظٔسحن يمحمًز تٕمًض يتًفٕ حلحنٕم يمحمس
حسٕه َٕنل؛ يقس تؤحطت حلطيحّٔ حلؼطرّٕ مىةص وطةؤتُخ يتكًضَةخ رخلطيحٔةّ حلغطرٕةّ اش انّ
حلؼسٔس مه مخقفٓ حلؼطد مخوًح ٔتطززين الٓ أيضيرخ يتؤحط حلنخٕط مىُم رخقخفّ تلل حلزلسحن
فؤقزلًح ػلٓ متخرّ حلقػّ يحلطيحّٔ.
يمخوت مػط ضحثسِ فٓ متخرّ حلقػّ يحلطيحّٔ فٓ حلؼخلم حلؼطرٓ يظُط مزخض حلطيحثٕٕه فٓ
َصح حلزلس مىُم وزٕذ حلنٕالوٓ.
ٔؼسر وزٕذ حلنٕالوٓ( ) 1995 -1931مه مزخض حلطيحثٕٕه حلمؼخغطٔه فٓ حلؼخلم حلؼطرٓ
يلٍ أػمخل ػسٔسِ فٓ مزخل حلقػّ يحلطيحّٔ .تؼسر ضيحٔتٍ «فٓ حلظال » قػّمفخحّٕ ػخقفّٕ
زحضت أحسححُخ فٓ حلفتطِ مخ رٕه  1952 -1947؛ يتخٕط ػسزحً مه حلقؿخٔخ حلسٕخسّٕ مىُخ
حلقٕخ ؾس حلىظخ حلملنٓ يحستقطحض حلىظخ حلزمًُضْ فٓ مػط .يقس حخيلت َصٌ حلسضحسّ
أن تقخضن حٕخِ مػط يفتطِ مه حٕخِ وزٕذ حلنٕالوةٓ أْ حلمطحلةّ حلعمىٕةّ رةٕه-1947
 1952مقخضرّ وقسّٔ مه ذالل ضيحّٔ «فٓ حلظال ».
ان حلسزذ حلطثٕسٓ الذتٕخض َصٌ حلطيحّٔ للزحج ًَ أيالً انَّ َصٌ حلطيحّٔ لم تؼطؼ ألْ
زضحسّ وقسّٔ حخوٕخً ػىًحوُخ حلمخٕط حلصْ حستًقفىٓ لقطح تُخ غخثػّ فٓ أػمخقُخ حةم رةسرِ
حلطيحّٔ يرمخلُخ يرطيظَخ مه ذالل تىخيلُخ قؿّٕ حًضِ ًٔلًٕ  1952مفنطِ لُخ.
يمخن حلمىُذ فٓ اػسحز َصح حلزحج حلمىُذ حالستقطحثٓ حلتحلٕلٓ حلىقسْ رحٕج تمت
قطح ِ حلطيحّٔ قطح ِ متفحػّ مغ حلتطمٕع ػلٓ حلزًحوذ حلتٓ تىخيلُخ ذالل حلزحج.
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التعريف بالمؤلف واالديب االسالمی وجيب الکيالوی
يلس وزٕذ حلنٕالوٓ فٓ أيل حعٔطحن)ًٔوًٕ( ػخ  1931رقطٔةّ ضطضةخرّ مةه أسةطِ
تؼمل فٓ حلعضحػّ فٓ حلطٔف حلمػطْ يفٓ سه حلطحرؼّ زذل منتذ تحفٕظ حلقطآن حٕج
تؼلم حلقطح ِ يحلنتخرّ يحلحسخد يقسضحً مه حألحخزٔج حلىزًّٔ يسٕطِ حلطسةًل(ظ) يقػةع
حألوزٕخ يقػع حلقطآن(حلنٕالوٓ  : 1987د )28 :1حمر حلتح رخلمسضسّ حأليلٕةّ رقطٔةّ
سىزخـ حمر حوتقل الٓ مسضسّ حإلضسخلّٕ حألمطٔنّٕ حالرتسحثّٕ رقطّٔ سىزخـ حلتٓ تزؼس ػةه
قطٔتٍ ذمسّ مٕلًمتطحت يفٓ َصٌ حلمسضسّ تؼلّم حللغةّ حإلوزلٕعٔةّ فخسةتكخع أن ٔىةخل
ضُخزِ حلمطحلّ حالرتسحثٕةّ(حلمػةسض وفسةٍ )38 :حةمر لمًحغةلّ زضحسةتٍ حلتحة رمسضسةّ
«مطل حلخخؤًّ» رمسٔىّ ظفتٓ حلتٓ تقغ ػلٓ ضخقت وُط حلىٕل يلنه لم تكل اقخمتٍ فٓ
ظفتٓ سًْ فتطٍِ التتزخيظ ضُطٔه(حلمػسض وفسٍ )111 -106 :يحوتقل الٓ مسضسّ حخؤًّ
ركىكخ ػخغمّ محخفظّ حلغطرّٕ(حلمػسض وفسةٍ )110 :يقؿةٓ حلنٕالوةٓ َىةخك حلمطحلةّ
حلخخؤًّ حم حلتح رنلّٕ حلقػط حلؼٕىٓ (رخمؼّ حلقخَطِ) ػخ  1951يفةٓ حلسةىّ حلطحرؼةّ
رخلنلّٕ ػىسمخ سخفط الٓ قطٔتٍ أيحذط ًٔلًٕ  1955حػتقل يوقل الٓ حلقخَطِ يقسر َىةخك
للمحخممّ فٓ احسْ حلقؿخٔخ حلسٕخسّٕ يحنم ػلٍٕ رخلسزه ػطةط سةىًحت يفةٓ تلةل
حلفتطِ رمغ زًٔحوٍ حلطؼطْ حأليل «أغخوٓ حلغطرخ » حمر حوتقل الٓ حلسزًن حلمتؼةسزِ مىُةخ
أسًٕـ يقؿٓ أٔخ ازحوتٍ َىخك يفٓ سزه أسًٕـ رسأت حلمطحلّ حلخخوّٕ مه حٕختةٍ أْ
مطحلةّ متخرةّ حلطيحٔةّ(حلنٕالوٓ  )21 : 1985يمتةذ َىةخك ضيحٔتةٍ حأليلةٓ «حلكطٔة
حلكًٔل» يأٔؿخً ضيحٔتٍ حلتخضٔرّٕ حأليلٓ «قالثغ حلفزط» .فٓ َصٌ حلفتةطِ مةه حٕختةٍ قةس
حخظت آحخضٌ حلمرتلفّ رزًحثع فٓ حلمسخرقخت مىُخ:
ضيحٔتٍ «حلكطٔ حلكًٔةل» حلتةٓ فةخظت رزةخثعِ يظحضِ حلتطرٕةّ يوطةطتُخ يظحضِ حلخقخفةّ
يحإلضضخز آوصحك يقسرمُخ لٍ يظٔطَخ حلمطحً فتحٓ ضؾًحن يمتخرٍ «اقزةخل حلطةخػط حلخةخثط»
فخظ رزخثعِ حلتطحرم يحلسٕط ػخ ( 1957حلقخػًز .)82 : 2007
يفٓ مزخل حلسضحسخت حلىفسّٕ يحالرتمخػّٕ فخظ متخرٍ «حلمزتمغ حلمطٔؽ» يًَ زضحسّ
متمٕعِ ػه مزتمغ حلسزًن يفٓ مزخل حلطيحّٔ فخظت قػرّ «فةٓ حلظةال » رزةخثعِ يظحضِ
حلتطرّٕ يحلتؼلٕم ممخ فخظ رزخثعِ رطٔسِ حلطزخد حلمسلمٕه يأٔؿخ فةخظ رزةخثعِ حلمىتةسْ
متّخد حلطيحّٔ يحألزرخ يوخل رخلمسحلّٕ حلصَزّٕ حلمُةسحِ مةه حلةسمتًض قةٍ حسةٕه .قؿةٓ
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حلنٕالوٓ رخالث يوػف مه أٔخ ازحوتٍ حمر حوكل مه حلسزه يػخز الٓ ملّٕ حلكذر إلممخل
زضحسختٍ يرؼس شلل تطك مػط يشَذ الٓ أرً ظػزةل لمؼخلزةّ حلمؼتقلةٕه حلةصٔه مةخوًح
ٔؼملًن َىخك فٓ سنّ حلحسٔس(حلمقطْ حإلزضٔسٓ .)11 : 1996
حستمط حلنٕالوٓ فٓ متخرّ حلطيحّٔ فٓ حلزخمؼةّ يفةٓ أرًظػزةل يفةخظت ضيحٔتةٍ «حلٕةً
حلمًػًز» رزخثعِ حلمزلس حألػلٓ للفةه يحألزد يتفةًر ،رؤذةص حلزةخثعِ مةه ٔةس رمةخل
ػزسحلىخغط(حسه ػزسحهلل  .)32 :1996فٓ ػخ  1965قمؼت حنًمّ رمخل ػزسحلىخغةط
حعد حإلذًحن حلمسلمٕه مطِ أذطْ يحزس أػؿخ َخ يمىُم وزٕةذ حلنٕالوةٓ .يحسةتمطّ
حلنٕالوٓ وطخقٍ حألزرٓ فٓ حلسزه حتٓ أقل مىٍ رؼس سىّ يوػف ي مخن َصح حإلقال،
حوتُخ أٔخ حػتقخلٍ الٓ حألرس.
ػخز حلنٕالوٓ الٓ يقىٍ رؼس ػططٔه ػخمخً فخستمطّ رىطخقٍ حألزرٓ رؼس ػًزتٍ الٓ مػط
يلنه مطؾٍ غةخض سةززخً للحةسر مةه وطةخقٍ حألزرةٓ« .حُغةٕذ رسةطقخن حلنزةس أُزذةل
حلمستطفٓ حلترػػٓ رخلطٔخؼ ػلٓ حسخد ذخز حلحطمٕه حلططٔفٕه يفٓ حلرخمس مه
ضًحل  ،1415حلمًحف للسخزس مه آشحض  1995تًفٓ حلسمتًض حألزٔذ وزٕذ حلنٕالوٓ
يزفه رمػط.
لٍ  41ضيحّٔ ي 7مزمًػخت قػػّٕ ي 4مسةطحٕخت ي 8زيحئةه ضةؼطّٔ ي 28زضحسةّ
وقسّٔ يأزرّٕ يتطرم مخٕط مه ضيحٔختٍ ال حللغخت حلمرتلفّ.
رواية «فی الظالم» دراسة فی الشکل
أحذاث الرواية
انّ حلحسث ٔؼتزط حلؼمًز حلفقطْ فةٓ حلطيحٔةّ اش حلحةسث ٔطسةم حةخالت حلطرػةٕخت
يمطخػطَخ يرتىًع حألحسحث يتكًضَخ ٔرًؼ حلقخضة فٓ قطح ِ حلطيحّٔ؛ يرؼس سطز حألحسحث
ٔزقٓ أحط تتطمٍ حلقػرّ فٓ وفس حلقخضة يَصح حألحط ًَ حلؼىػط حلسةخثس فةٓ حلقػرةّ يقةس
تنًن حلسٕخزِ لألحسحث أي حلطرػٕخت أي حلزٕجّ أي حلفنطِ .اشن ٔطتزف حلحسث رخلطرػّٕ
فةٓ حألػمةخل حلقػػةّٕ حضتزةخـ حلؼلةّ رةخلمؼلًل يػلةٓ َةصح« :فةبن حلطيحٔةّ تسةخيْ
حلفؼل(حلحسث) ػاليِ ػلٓ حلفخػل(حلطرػّٕ)؛ حلحةسث اشن ضةٓ َالمةٓ ال أن تطةنلٍ
حلطرػّٕ  -رحسذ حطمختُخ -وحً مسخض محسز ُٔسف الٍٕ حلنختذ»(يحزْ .)28 :1992
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فٓ َصٌ حلطيحّٔ زحضت حألحسحث فٓ قطّٔ ضطضخرّ رمػط يتسيض أٔؿخً أغلذ أحسححُخ فٕمخ
رؼس فٓ حلسزه حلحطرٓ فٓ فتةطِ مةخ رةٕه  1952 -1947فتةطِ حَتةعحظ فةٓ حلقةٕم
يحؾكطحد فٓ حلمفخَٕم يحضتزخك فٓ ضتٓ حلطئين حلسٕخسّٕ يحالرتمخػّٕ يحلًرسحوّٕ.
تزسأ حلقػّ ػىسمخ ػع فطٔس يًَ ضرػّٕ حلطيحّٔ حألغلّٕ ػلٓ حلةصَخد الةٓ حلقةخَطِ
اللتحخقٍ رؤغسقخثٍ حلصٔه مخوًح ٔؼملًن ػلٓ اسقخـ حلىظخ حلملنٓ ياقخمّ رمًُضّٔ مػطّٔ
مستقلّ .مخن فطٔس مه أَخلٓ ضطضخرّ ٔسضس فٓ ملّٕ حلحقةً ،رخلقةخَطِ أرةًٌ حلحلةًحوٓ
ٔؼمل فطحضخً فٓ حلمسضسةّ حأليلٕةّ رخلقطٔةّ مىةص سةىًحت ػةسرِ يػةطف ذاللُةخ رخألمخوةّ
يحإلذالظ فٓ ػملٍ؛ أمخ أ فطٔس حمٕسِ فُٓ مخوت تؼمل فٓ رٕةًت حلمةطفُّٕه يتغسةل
مالرس حلىخس.
فٓ رسحّٔ حألمط يحرٍ فطٔس مرخلفّ أمٍ لؼعمٍ ػلٓ حلةصَخد الةٓ حلقةخَطِ يلنىّةٍ ضغةم
مرخلفّ أمٍ مخن الرسر أن ٔصَذ مغ غسٔقٍ ػزسحلمزٕس الٓ حلقخَطِ ألَمٕرّ حلمًؾًع لنىٍّ
قزل أن ٔصَذ الٓ حلقخَطِ حؾكطّ رؤن ٔركةذ وُٕةطِ لىفسةٍ ألسةزخد ػةسِ حةمر شَةذ
ػزسحلمزٕس وفسٍ الٓ حلقخَطِ يقطضر فطٔس فٕمخ رؼس أن ٔصَذ الةٓ حلقةخَطِ يمخوةت أذتةٍ
ضٔحخوّ مؼٍ لٕزس سطٔطحً ذخلٕخً فٓ حلقػط حلؼٕىٓ يتتخح لُخ فطغّ للؼالد ألنّ أذتٍ رةع
حسخسخً مه رسمُخ مخن قس أغٕذ رخلسةطقخن؛ حةمر تمةطّؼ فطٔةس ضٔحخوةّ فةٓ فطحضةُخ
يحوػطف الٓ حلطٕد رسكًٔسٓ يأغسقخثٍ حٖذطٔه حلصٔه مخوًح ٔؼملًن ػلٓ اسقخـ حلىظخ
حلملنٓ ضخضحخً لُم ملّ مخ حسث لٍ فٓ ضطضخرّ.
مؿٓ ػلٓ يرًز فطٔس حلحلًحوٓ فٓ حلقخَطِ أسزًع حتٓ حلتقٓ رخلؿخرف فطحخت حلصْ
مخن لٍ حلؼتخد حلؼىٕف يحللً حلحخز ػلٓ غفلتٍ ياَمخلٍ ػه تنخلٕفٍ يتؤذٕطٌ ػه حلحؿًض
فٓ حلقخَطِ فٓ حلمًػس حلمقطّض .فٓ حلًٕ حلصْ مخن فطحخت ٔةتنلّم مةغ فطٔةس فةٓ رٕةت
رسكًٔسٓ حًل يظخثفٍ حلرخغّ زذل ػزسحلمزٕس الُٕمخ يمخن ػلٓ غٕط ػخزتٍ مؿةكطرخً
مػفط حلًرٍ يغخغت ػٕىخٌ رخلسمًع يقف فطٔس رخمسحً لمطآٌ رٕىمخ تقسر الٍٕ فطحخت فٓ
ذكًحت حخرتّ رخحخخً ػمخ حسث فٓ يرٍُ يأحخض حضتزخمٍ؛ فةٓ حلزسحٔةّ ظةهّ فطحةخت رةؤن
رسكًٔسٓ لؼلٍ ٔنًن قس قزؽ ػلٍٕ ألوٍ لم ٔؼس مه مُمتٍ مىص حلػزخح؛ أمخ ػزسحلمزٕس
فٕرزطٌ رؤن أذت فطٔس ضٔحخوّ قس مختت فٓ حلمطتطفٓ؛ مطّ وػف سخػّ ػلٓ َصح حلرزةط
حلمفزغ يفطحخت يػزسحلمزٕس يفطٔس رلسًح ٔسرطين أمط ضححلّ ئفنطين فٓ قطٔقّ وقلُخ
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الٓ ضطضخرّ لنه َىخك ؾزّ يحؾحّ يذكًحت متالحقّ سطٔؼّ تسرد ػلٓ حلسلم يضغم
شلل فخلخالحّ ال ُٔتمًن مخٕطحً رمخ ٔسمؼًن اوُم مستغطقًن فٓ حلمػةٕزّ حلتةٓ حلّةت
رفطٔس؛ ففتح رخد حلطقّ رؼىف يزذل رىًز الٓ ضقّ رسكًٔسٓ ألن رسكًٔسٓ مخن قس
حػتقل .حوفلت رؼؽ حلزىًز َىخ يَىخك ٔفتطًن حألحةخث حةمر ػخةطيح ػلةٓ رؼةؽ حأليضح،
حلرخغّ.
تم حػتقخل فطحخت يرسكًٔسٓ يفطٔس يػزسحلمزٕس؛ مخن فطٔس ٔزلس فٓ رةً حلسةزه
حلنجٕذ فٓ ضزٍ شًَل ئُمس فٓ حعن« :حلحطّٔ ....حٖن حستكٕغ أن أَتف رُخ فٓ ضةً،
يالحخف يتقسٔط لحقٕقتُخ» اوٍ لم ٔستكغ أن ٔتحمل حلسٕخـ حلتةٓ مخوةت تُةًْ ػلةٓ
قسمٍٕ يػلٓ رسسٌ يحلمفخرآت حلتٓ يحرًٌُ رُخ؛ اوُخ حلمئحمطِ حلنزطْ حلتٓ سمرًَخ ؾةسر
حلملنّ .فٓ ًٔ شَذ فطٔس الٓ منخن تحقٕ حٕىمخ يغل الٓ حزطِ حلتحقٕ أحةخقًح
رٍ حلمحققًن فًقف رٕىُم مىنس حلطأس ممع ،حلخٕخد؛ حمر وظط أقةطحف حلحزةطِ لؼلةٍ
ٔطْ أحسحً مه ظمالثٍ فًرس رسكًٔسٓ ٔقف فٓ أقػٓ حلغطفّ يحلس ٔلًث حٕخرٍ يحلؼىةخز
يحإلغطحض ٔطتسم ػلٓ يرٍُ يفٓ ػٕىٍٕ؛ أمخ ػزسحلمزٕس فقس حضتمٓ أضؾخً يقس حظزحز ضحًرخً
يوحًالً يلنه فطحخت لم ٔنه مًرًزحً َىخ .أذص حلمحققًن ٔسةؤلًن فطٔةس غٕةط أوةٍ لةم
ٔؼتطف رطٓ يػىسمخ ضأْ فطٔس تؼصٔزخت فً ،قخقتٍ حػتطف رنلّ مخ سجل ػىٍ فٓ أحىخ
حلتحقٕ رٕىمخ رسكًٔسٓ ٔسؼٓ أن ٔمىؼةٍ ػةه َةصح حلؼمةل حةمر فةٓ حلسةزه مةخت
ػزسحلمزٕس ػلٓ أحط حضتفخع فٓ زضرّ حطحضتٍ يػلةٓ أحةط حلتؼةصٔزخت حلتةٓ يحرُُةخ أحىةخ
حلتحقٕ .
فٓ حلىُخّٔ تؤلفت لزىّ قخوًوٕةّ للىظةط فةٓ حلقؿةخٔخ حلسٕخسةّٕ يتقطٔةط حلؼفةً ػمةه
ٔستح  ...يأذٕطحً أقلقًح حلمسزًوٕه حلسٕخسٕٕه مةه حلسةزه .مةخن فطٔةس قةس وسةٓ
شمطٔخت وُٕطِ حلتٓ مخوت سزذ رىًوٍ يمطنالتٍ فٓ حلسزه يتطمت فٓ قلزٍ رطحةخً...
يأذٕطحً حوكل مل يححةس مةه حألغةسقخ الةٓ زحضٌ مةغ ذكةًحتُم حلمزتؼةسِ يػةًحقفُم
حلزٕخضّ ٔحسًن رطٓ سحطْ غخمؽ ٔزصرًوُم ئزمؼُةم ػىةس وقكةّ يححةسِ اوُةخ
شمطٔخت حألٔخ حلقخسّٕ حلطَٕزّ يقػرّ حلقًٕز حلؼختّٕ حلتٓ أشحرتُخ حطحضِ حإلغطحض يحإلٔمخن.
ٔالحظ أنّ حألحسحث تؤتٓ فٓ حلطيحّٔ ػلٓ تسلسل مىكقٓ يتسلسل حألحسحث رػةًضِ
مىكقّٕ تسلّ ػلٓ يرًز حلحزنّ حلفىّٕ للطيحّٔ يفٓ َصٌ حلطيحّٔ أحةطت حألحةسحث تةؤحٕطحً
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ذخغخً ػلٓ ضرػٕخت حلقػرّ ذخغًّ ػلٓ فطٔس حلطرػةّٕ حألغةلّٕ يمةه َةصٌ حألحةسحث:
حخزحّ مًت أذت فطٔس فٓ حلقػط حلؼٕىٓ؛ حخزحّ حػتقخل فطٔس يأغسقخثٍ يحلحنةم ػلةُٕم
رخلسزه لمسِ ػطط سىًحت؛ حخزحّ مةًت ػزسحلمزٕةس فةٓ حلسةزه يفةٓ احةط تؼةصٔزخت
ضسٔسِ؛ حخزحّ قال ،وُٕطِ مه فطٔس يظيحرُةخ مةه ػزةسحلطحمه أفىةسْ يمخوةت َةصٌ
حلحخزحّ قخسّٕ ػلٓ فطٔس.
شخصيات الرواية
ضرػٕخت حلقػّ «َم حلصٔه ٔسيض حًلُم حألحسحث أي َم حلةصٔه ٔفؼلةًن حألحةسحث
ئئزيوُخ»(ظغلًل سال  .)14 :1973اشح أضحز حلنختذ أن ٔؼزرط ػه قؿخٔخ مزتمؼٍ الرسر لٍ
مه حسترسح ضرػٕخت ضيحثّٕ ئستمس حلنختذ ضرػٕختٍ مه ػسز مه مػةخزض ئترةص
َصٌ حلطرػٕخت مه حلزٕجّ حلتٓ ٔؼٕص فُٕخ أي «اوٍّ قس سمغ رُخ يلم ٔطَخ أي قطأ ػىُةخ
فٓ غفحخت حلنتذ يحلمزالت يقس تنًن مترٕرلّ التؼٕص االّ فٓ ذٕخل حلنختذ فحسذ
يقس ٔستقُٕخ حلنختذ مه ضرػٕتٍ رحٕج تمخّل رخوزخً أي أمخط مىُخ يقس تؼنس وظطتةٍ
للحٕخِ يالرسر للنختذ أن ٔطخضك ذٕخلٍ فٓ ضسم حلطرػٕخت»(ًٔسةف وزةم -75 :1979
.)76
انّ َىخك وًػٕه مه حلطرػٕخت وزسَخ فٓ رمٕغ حلطيحٔخت يَٓ :حلطرػّٕ حألسخسّٕ
يحلطرػّٕ حلخخؤًّ .أمخ حلطرػّٕ حألسخسّٕ أي حألغلّٕ فُٓ محًض لنل مخ ٔقغ فٓ حلقػرّ
مه حألحسحث يَٓ أٔؿخً «حلطرػّٕ حلتٓ التزسي للقخضة فٓ حلػفحخت حأليلٓ رل تتنطف
ضٕجخً فطٕجخً يتتكًض رتكًض حلقػرّ يأحسححُخ يتىمً مغ تغٕٕةط حألحةسحث ئنةًن تكًضَةخ
غخلزخً وتٕزّ تؼخملُخ مغ َصٌ حلحًحزث»(يحزْ .)27 :1992
أمخ حلطرػّٕ حلخخؤًّ فُٓ يظٕفتُخ اممخل حإلقخض حلقػػٓ يضرف حألرعح رؼؿُخ رزؼؽ
يمسخػسِ فٓ حلمًحقف حلمرتلفّ .يللطرػةٕخت حلخخؤًةّ فخثةسِ مزٕةطِ فةٓ وظةط حلنختةذ
يحلقخضة يممخ ٔسُل ػمل حلنختذ زين ضل ألوٍّ ٔستكٕغ رلمسّ يححسِ أن ٔقةٕم رىةخ
َصٌ حلطرػّٕ حلتٓ ترس فنطتةٍ قةًحل حلقػرةّ يَةٓ التحتةخد ال تقةسٔم تفسةٕط...
يحلقخضة ٔزس فٓ مخل َصٌ حلطرػٕخت رؼةؽ أغةسقخثٍ يمؼخضفةٍ حلةصٔه ٔقةخرلًوُم مةل
ًٔ »(ًٔسف وزم .)101 :1979
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ي مه ٔقطأ ضيحّٔ «فٓ حلظال » ٔتؿح لٍ مزخضطِ أنّ فطٔس َةً حلطرػةّٕ حألغةلّٕ فةٓ
حلطيحّٔ حٕج أنّ حألحسحث لُخ تسيض حًلٍ يًَ محًضَخ ألن حلطيحّٔ رةسأت رفنةطِ ضحٕلةٍ
الٓ حلقخَطِ اللتحخقٍ رؤغسقخثٍ حلصٔه مخوًح ٔؼملًن ػلٓ اسقخـ حلىظخ حلملنٓ.
أمخ حلطرػٕخت حلخخؤًّ فٓ حلطيحّٔ فنخوت مخٕطِ مؤ فطٔس يأرٍٕ حلصْ مخن ٔظُط تخضِ
حم ٔرفٓ؛ يضرػّٕ ػزسحلطحمه أفىسْ حلصْ مخن سةززخً فةٓ قةال ،وُٕةطِ مةه فطٔةس.
يمصلل ضرػّٕ رسكًٔسٓ حلصْ مخن غسٔقخً لفطٔس يػزسحلمزٕس.
السرد والحىار
ٔؼسر حلسطز يحلحًحض مه أَم ػىخغط حلؼمل حلقػػٓ فٓ حلحقٕقّ حلحسٔج ػةه حلسةطز
يحلحًحض ٔنًن رمؼىٓ حلحسٔج ػه حلًػخ حللغًْ حلصْ ٔحتًْ ػلٓ مل ػىخغط حلقػرّ .انّ
َصح حلؼىػط مه ػىخغط حألسلًد حلقػػٓ ذكٕط رةسحً يَةً ٔحتةًْ ػلةٓ مةل حلؼىخغةط
حلمُمّ زحذل حلطيحّٔ مه حألحسحث يحلطرػٕخت يحألمنىّ يحألظمىّ فةٓ اقةخض حللغةّ لُةصح
«ٔىزغٓ أن ٔسٕط أسلًد حلسطز مًحظٔخً رسقّ لمستًْ حطمّ حلحسث يحلمسةتًْ حلفنةطْ
للطرػّٕ ألنّ حلنختذ ٔىًد فٓ حلسطز ػه ضرػٕختٍ رؼزخضِ أذطْ ٔػف رخلىٕخرّ ػىُم
مخ ٔفؼلًن يمخ ٔسيض حةًلُم »(يحزْ  .)1992:40اشن للغةّ يللؿةمخثط حلتةٓ ٔسةترسمُخ
حلطيحثٓ فٓ سطز حألحسحث زيض َخ يغخلزةخً ٔسةترس حلنختةذ حلؿةمخثط رػةٕغّحلمةتنلم أي
حلغخثذ.
أمخ سطز حألحسحث رػٕغّ ؾمٕط حلغخثذ فًُ أفؿل أسلًد ػىس أمخةط حلنتّةخد يمةىُم
وزٕذ حلنٕالوٓ يػىس قطح ِ ضيحّٔ «فٓ حلظال » ٔتؿح لىةخ أنّ حلنٕالوةٓ ٔسةترس ػةخزِ
ؾمٕط حلغخثذ فٓ سطز أحسحث ضيحٔتٍ ممخ ٔزسأ ضيحٔتٍ رًغف حخضِ فطٔس حمر ٔىكل مىُخ
حلنختذ ئسذل الٓ حًحزث حلطيحّٔ ئقسمُخ رؤسلًرٍ حلرخظ.
يحلحًحض ًَ مخ ٔسيض مه حلحسٔج رٕه حلطرػٕخت فٓ حلقػرّ أي حلمسطحّٕ فًُ حةسٔج
رٕه ضرػّٕ يضرػّٕ أي رٕه ضرػٕخت يضرػٕخت أذطْ زحذل حلؼمل حلطيحثٓ ٔنطف
حلنخٕط مه حألحسحث يأػمخ ،حلطرػٕخت ٔزلًض حلمًحقف ئكةطح حلتسةخإالت يحلتػةًضحت
ئزسس فٓ مل حألحًحل يسخثل حلحطمّ يحلىمةًر حلطيحثةٓ .يلٕةئزْ حلحةًحض زيضٌ حلةًظٕفٓ
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رىزخح «ٔزذ أن ٔىسمذ فٓ غلذ حلقػرّ حتٓ الٔظه حلقخضة أوٍ زذٕل ػلُٕةخ ئنةًن
قزٕؼٕخً سلسخً ضضٕقخً مىخسزخً للطرػّٕ يللمًقف»(ًٔسف وزم .)97 :1979
يمه ذالل حستقطحثٓ لُصٌ حلطيحّٔ ظُط لٓ حلحًحض مؼزطحً ػةه ضرػةّٕ قخثلٕةٍ -مةه
ذالل حًحض مغ حلغٕط -يزحفؼخً لألحسحث يمػًضحً لألفنخض يحلمطخػط.
السمان والمکان
«رٕجّ حلقػّ َٓ حقٕقتُخ حلعمخوّٕ يحلمنخوّٕ أْ مل مةخ ٔتػةل رًسةكُخ حلكزٕؼةٓ
يرؤذال ،حلطرػٕخت يضمخثلُم يأسخلٕزُم فٓ حلحٕةخِ»(ًٔسةف وزةم  .)108 :1979اشن
فزٕجّ حلقػّ َٓ ظمخن يقًع حألحسحث يمنخوٍ يتػًض َصٌ حلزٕجّ حلكزٕؼّٕ يقطٔ حٕةخِ
حلطرػٕخت يأػمخلُم يأذالقٕختُم يأٔؿخً حلعمخن حلصْ ٔؼٕطًن فٍٕ.
السمان
ٔؼتزط حلعمخن ػىػطحً رىخثٕخً َخمةخً فةٓ رمٕةغ فىةًن حلقػةع فؼلٕةٍ تتطتةذ ػىخغةط
حلتطًٔص يحالستمطحض يغٕطيضِ حألحسحث حلطيحثّٕ حلمتتخرؼةّ يمةه مىظًمةّ لغًٔةّ مؼٕىةّ
تؼتمةس ػلةٓ حلتطتةذ يحلتتةخرغ يحلتةًحتط يحلساللةّ حلعمىٕةّ رغٕةّ حلتؼزٕةط ػةه حلًحقةغ
حلمؼٕص(مزطيك .)10 :1998
فٓ ضيحّٔ «فٓ حلظال » ٔتزلّٓ ػىػط حلعمه رػًض متؼسزِ يَصح حلعمه محسيز يمؼخغطٌ
للنختذ تقطٔزخً ئقًل حلنختذ وفسٍ فٓ مقسمّ حلطيحّٔ رؤنّ أحسحث َصٌ حلطيحّٔ حلنفخحٕةّ
تتىخيل فتطِ ظمىّٕ مخ رٕه  1952 -1947؛ يفٓ تػًٔط حلعمه فُٕخ حٕه ٔؼٕره حلنختذ
وقكّ رسحّٔ حلقػرّ ٔمؿٓ فٓ ضسم أحسحث حلطيحّٔ مه ذالل حلعمه رطنل تسضٔزٓ ممخ
أنّ حطمّ حلعمه فُٕخ ٔزسأ رصَخد فطٔس الٓ حلقةخَطِ اللتحخقةٍ رؤغةسقخثٍ .حلمالحةظ فةٓ
حلطيحّٔ أنّ حلنختذ ٔسترس لتػًٔط حطمّ حلعمه ػزخضحت تسلّ ػلٓ تقس حلعمه فُٕخ مىُخ
غطيد حلطمس يًَ ٔػفٍ رػًضِ رمٕلّ فٓ رسحّٔ حلطيحّٔ يغسحً يفةٓ حلٕةً حلتةخلٓ يمةه
حلخخلخّ رؼس حلظُط يَصح حألسزًع يحللٕلّ حلمخؾّٕ يػىس حلفزط يحلطُطٔه ي . ...
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المکان
حلمنخن ًَ ػىػط مه ػىخغط حلزىخ حلقػػةٓ يلةٍ أَمٕةّ مزٕةطِ فةٓ حلقػرةّ اش َةً
«حلمحٕف حلصْ حألحسحث تزطْ فٍٕ يتتحطك حلطرػٕخت ذاللٍ»(مطٔسن .)28 :1980
ٔرتلف حلطيحثًٕن فٓ ضسم حلزٕجّ حلمنخوّٕ لطيحٔختُم «مىُم مه ٔئحط حلًغةف حلةسقٕ
مزطظحً أز ،حلتفخغٕل مه ضًحضع يرًٕت يأظقّ يأحخث يمالرس ممخ فٓ شلل مه حلنطةف
ػه حٕخِ حلطرػّٕ حالرتمخػّٕ يرُؼسَخ حلفنطْ يحلخقخفٓ يمىُم مه ٔصمطَخ شمةطحً ػةخرطحً
»الُٔتمر ررػخثػُخ ئنتفٓ رخلًغف حلؼخ حلسطٔغ»(ًٔسف وزم  .)91 :1979ي رخلىسةزّ
لًغف حلمنخن فٓ مخٕط مه حلطيحٔخت ٔتؤضرح حلنتّخد لقػػُم حألمنىّ يحألحٕخ حلطؼزّٕ
مقطّٔ أي مسٔىّ ممخ وزس مىُخ فٓ ضيحٔخت وزٕذ حلنٕالوٓ.
لقس حذتخض وزٕذ حلنٕالوٓ فٓ ضيحّٔ «فٓ حلظال » حألمنىةّ حلمرتلفةّ لًقةًع أحةسحث
ضيحٔتٍ مىُخ ضطضخرّ يحلقخَطِ يحلقػط حلؼٕىٓ يحلسزه حلحطرٓ يمستطفٓ حألمطحؼ حلؼقلّٕ؛
يلنه ٔالحظ أنّ قسمخً رٕطحً مه أحسحث ضيحّٔ «فٓ حلظال » تزطْ فٓ حلقخَطِ يفٓ حلسزه
حلحطرٓ حلصْ حػتقلًح فٍٕ أػؿخ حلحعد حلصْ مخوًح ٔؼملًن ؾس حلىظخ حلملنٓ.
دراسة فی المضمىن
ٔؼًز حَتمخ حالوزلٕع رمػط الٓ يقت مزنط رسحً ػىسمخ مخوت حإلوزلٕع سٕسِ رحخض رال
مىخظع يمخوت تزخضتُخ ضحثزّ فٓ رىًد ضط ،آسٕخ يحلُىس يمخوت قطقُخ حلتزخضٔةّ تمةطّ
ػزط حألضحؾٓ حلمػطّٔ .يظحز حَتمخ حإلوزلٕع رخلمىكقّ أمخط رؼس حفط قىخِ حلسًٔس.
يقس رسأت حالوزلٕع رؼس ذطيد حلفطوسٕٕه مه مػط سةىّ  1801تركةف الحةتالل
حلزالز يسخػستُخ قؿّٕ حلسًٔن حألرىزّٕ حلتٓ تًضـ فُٕخ حنخ مػط مه أسطِ محمس ػلٓ
ػلٓ تىفٕص ذكتُخ تسضٔزٕخً حتٓ تمنىت أذٕطحً مه رسةف وفًشَةخ ػلةٓ حلمىكقةّ سةىّ
. 1882
يػىس قٕخ حلحطد حلؼخلمّٕ حأليلٓ حوتُعت حالوزلٕع فطغّ زذًل تطمٕخ حلحطد ؾةسَخ
فٓ وًفمزط  1914يأػلىت يؾغ مػط تحت حمخٔتُخ رتخضٔد  18زٔسمزط  . 1914يقةس
يحرٍ حلطؼذ حلمػطْ َصح حالحتالل رمرتلف حألسخلٕذ يوطةكت حلحطمةّ حلًقىٕةّ حلتةٓ
تمخلت ذخغّ فٓ «حلحعد حلًقىٓ» حلصْ أسرسةٍ مػةكفٓ مخمةل سةىّ  1907ي«حةعد

ضيحّٔ فٓ حلظال لىزٕذ حلنٕالوٓ فٓ ؾً حلىقس 41 /

حلًفس» مغ غحًِ حلطؼذ فٓ حًضتٍ حلنزةطْ رعػخمةّ سةؼس ظغلةًل سةىّ ( 1918ضةلزٓ
 .)521 :1986يقخمت َصٌ حألحعحد رتؼزجّ حلطؼذ حلمػةطْ ؾةس حالحةتالل حالوزلٕةعْ
يتًرٍ َصح حلىطخـ رقٕخ حًضِ ًٔلًٕ  1919حلتٓ مخوت تكخلذ رخالستقالل حلتخ يرزةال
حلزٕص حالوزلٕعْ(حلمػسض وفسٍ.)396 :
يحستمطّ حلىؿخل حتٓ حػلت مػط ػلٓ حػتطحف حالوزلٕةع ربلغةخ حوتةسحرُخ ػلةٓ مػةط
رمًرذ مؼخَسِ . 1936
ممخ تؼتزط َصٌ حلمؼخَسِ وقكّ تحًل حخسمّ فٓ تخضٔد مػةط حلمؼخغةط ممةخ مخوةت
رسحّٔ حالوُٕخض حلسٕخسٓ حلصْ رؼل قٕخ حًضِ  1952حتمّٕ تخضٔرّٕ.
حىرة  34يىليى  2593م ،أسبابها وعىاملها
ػطفت َصٌ حلخًضِ فٓ حلزسحّٔ رخلحطمّ حلمزخضمّ حمر أقل ػلُٕخ فٕمخ رؼس لفظ حًضِ 23
ًٔلّٕ« .مخوت حًضِ 23تمًظ فٓ مػط ػخ  1952تطنل مىؼكفخً تخضٔرٕخً لُصح حلزلس يفةٓ
تخضٔد حلًقه حلؼطرٓ»(ضؼٕذ  )273 :2005يلقس مخوت «حسةتزخرّ قزٕؼٕةّ لًرةًز أظمةّ
حرتمخػّٕ سٕخسّٕ حخزِ فٓ زحذل مػط»(حلمػسض وفسٍ.)275 :
َىخك ػسِ ػًحمل سٕخسّٕ يحقتػخزّٔ يحرتمخػّٕ سخػست ػلٓ قٕخ حلخةًضِ حلمػةطّٔ
 1952أَمُخ:
.1حستمطحض حالحتالل حإلوزلٕعْ لمػط يحلتسذّل فٓ ضئين مػط حلسحذلّٕ رؼةس مؼخَةسِ
. 1936
َ.2عٔمّ مػط فٓ حطد فلسكٕه ػخ  1948يأحطَخ ػلٓ ضؼذ مػط.
.3حستزسحز يظلم حلملل فخضي ،يفسخز حلحنم.
.4سً أيؾخع مػط حالقتػخزّٔ يحالرتمخػّٕ.
َصٌ حلظطيف حلسٕخسّٕ يحالقتػخزّٔ يحالرتمخػّٕ مخوت مخفّٕ لقٕةخ حلخةًضِ يمًحرُةّ
حلسٕكطِ حلسحذلّٕ حلمستغلّ مه وخحّٕ يحلسٕكطِ حلرخضرّٕ حلمؼتسّٔ مه وخحّٕ أذطْ.
ي رؼس حطد  1948ي ؾٕخع فلسكٕه فٓ ٔىةخٔط ػةخ  1950مزمًػةّ مةه ؾةزخـ
حلزٕص رخسم حلؿزخـ حألحطحض حرتمؼت الذتٕخض ضثٕس لُم يتمر حذتٕخض حلةطثٕس رمةخل
ػزسحلىخغط ضثٕسخً رخإلرمخع حمر قخ رخلخًضِ رعػخمّ رمخل ػزسحلىخغط.
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قخمت حًضِ  1952ػلٓ مزخزة ستّ فُٓ مخوت ػمخز سٕخسّٕ للخًضِ يَٓ:
.1حلقؿخ ػلٓ حإلستؼمخض يأػًحوٍ
.2حلقؿخ ػلٓ حإلقكخع يسٕكطِ ضأس حلمخل
.3حلقؿخ ػلٓ حالحتنخض
.4اقخمّ ػسحلّ حرتمخػّٕ سلٕمّ
.5اقخمّ رٕص يقىٓ قًْ
.6اقخمّ حٕخِ زٔمقطحقّٕ سلٕمّ(ضلزٓ .)343 :1986
َصٌ حلمزخزة يحألَسحف حلستّ حلتٓ غخغُخ رمخل ػزسحلىخغط َٓ حلتٓ حةسزت مؼةخلم
حلكطٔ أمخ حًضِ ًٔلًٕ ييؾؼت حلحلًل للمطخمل حلقخسّٕ حلتٓ مةخن ٔؼخوُٕةخ حلمزتمةغ
حلمػطْ ػىس قٕخ حلخًضِ يتىقل مػط مه ػُس حإلقكةخع يحالسةتغالل الةٓ ػُةس تسةًزٌ
حلمزخزة حإلضتطحمّٕ يمزخزة حلحطّٔ يحلؼسحلّ حالرتمخػّٕ يرصلل مخوت حًضِ  1952فةٓ
رًَطَخ يحقٕقّ أمطَخ حًضِ سٕخسّٕ حرتمخػّٕ.
ٔػًرض حلنٕالوٓ مه ذالل ضيحّٔ «فٓ حلظال » أيؾخع مػط قزل قٕخ حًضِ ئػًرض أٔؿةخً
مزمًػّ مه حلًقىٕٕه حلصٔه ٔؼملًن رخَسٔه لتغٕٕط حلىظخ حلملنٓ ياقخمّ حلزمًُضٔةّ
حلمػطّٔ حلمستقلّ.
ملك لشعب مصر
کاى حلملل حلحخمم ػلٓ مػط ملنخً فخسسحً مزىًوخً ٔسيس أقُةط حلمقسسةخت ئؼزةج
رؤسمٓ ئكؤ أوزل حلؼًحقف اوٍّ مخن ٔزٕغ أمتٍ ئسط ،حلعيرخت يمخن ٔحمةٓ حللػةًظ
يحلرًوّ يحلمطتطٕهٔ .ػًرض لىخ حلنٕالوٓ حٕخِ َصح حلملل مه ذالل حًحض ضرػٕخت ضيحٔتٍ
يتتزسرس ضإّٔ حلطؼذ حلمػطْ تزخٌ حلملل فٓ حًحض رطت رٕه فطٔس يػزسحلمزٕس:
 حسث رخألمس أن ضأٔت غًضِ ػخرطِ قس تنًن تخفُّ يلنىُخ ٔخ ػزسحلمزٕةس قةسلفتت وظطْ الٓ حقٕقّ َخمّ.
 مخشح حسث؟ حطحطِ أقفخل ػلٓ ضخقت حلتطػّ .أحسَم ٔقًل :مه مىنم ٔستكٕغ أن ٔقفع َصٌحلتطػّ؟

ضيحّٔ فٓ حلظال لىزٕذ حلنٕالوٓ فٓ ؾً حلىقس 43 /

 فطزر ػلٍٕ آذط :مستحٕل يال ملل. فطزر حخلج :حلملل اوٍ ٔستكٕغ أن ٔقفعَخ يرل أمزط مىُخ.حمر زحض حسٔج رٕه حألقفخل ػلٓ وحً مرتلف رالوظخ أي مىظة ممتعرةخً رػةطٔرُم
يؾحنُم:
 مم رىُٕخً مطتذ حلملل ٔخ أحمس؟ مخثّ رىٍٕ! ألف رىٍٕ ٔخ ػزٕف. اوٍ ٔؤمل فٓ مل أملٍ ذطيفخً ...يلزس حلملل رًخ يحطٔط... مه ٔغلذ؟؟ حلملل أ ضرىخ؟ مه ٔغلذ؟؟ حلملل أ ضرىخ؟ ال أػطف. ضرىخ الرسر يأوٍ ٔغلذ حلملل ٔخ ػزٕف(حلنٕالوٓ .)19-18 :1957حلمالحظ مٕف سٕكط حلًَم ػلٓ ػقًل أرٕخل ضؼذ مػط انّ مىك ًَال حألقفةخل
فٓ سصحرّ يرسخقّ لًُ حلحقٕقّ رؼٕىُخ َم أرىخ حلطةؼذ حلزةخثغ حلؼةخضْ حلةصْ ٔئلمةٍ
حلملل ئطَزٍ ضَزّ ضسٔسِ .وؼم مخن ضؼذ مػط آوصحك ضؼذ مسنٕه الٔصمط حلملةل
االّ يشمط
مؼٍ حلزًخ يحلحطٔط يحألمالت حلسسمّ يحلسٕخف حلصْ ٔفػل حلطقخد ػه أرسخزَخ.
مذاهىة زعماء االحساب فی مصر
انّ مه حلمطخمل حلُخمّ حلتٓ مخن سزذ قغٕخن حلملل يحستُخضٌ فٓ أمًض حلةزالز َةٓ
حستؼمخض يحستقطحض حالوزلٕع فٓ مػط يذخغّ فٓ مىكقّ حلقىخل زين أْ مرخلفّ مه وخحّٕ
ظػمخ حألحعحد ممخ مخن لًُال حلعػمخ سٕخسّ مسحَىّ أمخ َصٌ حلقًحت اوُم ممخ ٔقةًل
حلنختذ فٓ «فٓ حلظال » مةه لسةخن أحةس ضرػةٕختٍ ٔقزلةًن حألحصٔةّ حلتةٓ تةطملُم
ئتمسحًن رخلٕس حلتٓ تػفؼُم مخزحمت تىخط لُم حلصَذ يتىؼم ػلُٕم رخلسلكّ حلمًًَمّ
حلتٓ ٔؼلمًن رُخ حلطؼذ مٕف ٔؤلف حلصل يحلًُحن(حلمػسض وسٍ.)69 :
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فقذان العذالة االجتماعية
مسؤلّ فقسحن حلؼسحلّ حالرتمخػّٕ فةٓ مرتلةف ضةئين حٕةخِ ضةؼذ مػةط َةٓ مةه
حلمؿخمٕه حلُخمّ حلتٓ تزطظ ذالل حلطيحّٔ ٔمنه أن ٔطْ ومًشد مىُخ فٓ محخممّ فطٔةس
فٓ حلسزه رؼس اوزخظ ػملٍ حلممىًع يًَ مخن ٔقؿةٓ ػةسرِ أٔةخ فةٓ حلتؤزٔةذ حوتظةخضحً
للمحؿط يحلؼقخد حلصْ سٕطز مه حلسًٔحن أمخ أوٍ فنخن قس ٔىسٓ أنّ ملمّ قخوًن ال يرًز
لُخ االّ فٕمخ ٔئذص مىٍ أمخ ػىسمخ ٔكخلذ رح مه حلحقً ،فال قخوًن يال الثحّ رل حلزلس
يحلؿطد يحإلَخوّ حلزسوّٕ يحلىفسّٕ ...يَنصح رلسيٌ أحط مه حالحىٓ ػططِ رلسِ حلتٓ حنم
ػلٍٕ حلمحؿط.
الجهل بيه الىاش
مخن يحؾحخً مه ذالل حلطيحّٔ انّ مه أَم أمطحؼ حلمتفطّّٕ رةٕه حلىةخس فةٓ تلةل
حلفتطِ َٓ حلزُل رخلىسزّ الٓ حألمةًض يحلحةًحزث حلتةٓ مخوةت تزةطْ حةًلُم يوزٕةذ
حلنٕالوٓ ٔػًض َصح حلمؿمًن مه ذالل سطزٌ فٓ حلطيحّٔ يَةٓ يحؾةح فةٓ حةًحض فطٔةس
يرسكًٔسٓ:
 أرل ٔخ فطٔس وحه وؼٕص فٓ حلظال ئزذ أن تنًن َةصٌ حلحخلةّ مةسػخِ الةٓاغطحضوخ يتؿحٕختىخ حتٓ وحمل حلمطؼل لطؼزىخ ...يػلٓ ؾً َصح حلمطؼل سٕىظط حلىخس
حلحقٕقّ.
 أتؼتقس أنّ َىخك مه ٔزُلًن حلحقٕقّ؟ ال ضل أنّ حلزُل أذكط حألزيح فٓ رلسوخ. ٔئسفىٓ ٔخ رسكًٔسٓ أن أقًل لل اوىخ فٓ أمّ مٕتّ تطْ حلح حمر تحٕس ػىٍزين حستحٕخ أي ذزل ٔسٕطَخ حلًػس يحلًػٕس.
 اول تُصْ يال ضل مٕف سًلت لل وفسل أن تىك رمخل َصح حلنال ؟ اوُخ حلمطحضِ حلتٓ وقخسةُٕخ فةٓ ضةتٓ مطحفة حٕختىةخ حلسٕخسةّٕ يحالرتمخػٕةّيحالقتػخزّٔ!
 اوٓ أيمه مؼل رؤنّ َصٌ حلمطحضِ مطؼ قخضة يلٕست زح أغٕالً(حلمػةسض وفسةٍ:.)112
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َنصح مخوت فتطِ  1952 -1947حلتٓ زحضت فُٕةخ أحةسحث َةصٌ حلقػةّ حلنفخحٕةّ
حلؼخقفّٕ فتطِ حَتعحظ فٓ حلقٕم يحؾكطحد فٓ حلمفخَٕم يحضتزخك فةٓ حلطةئين حلسٕخسةّٕ
يحالرتمخػّٕ يحلًرسحوّٕ يلنه حلحقٕقّ حلنزطْ َٓ انّ حلطؼذ حلمػطْ مخن ضةؼزخً حٕرةخً
يمخن مُػطّأً ػلٓ حلىػط لُصح رسأ مفخحٍ ػلٓ أسخس يحع فخَم لمطخمل يأذص ٔتلمس مل
قطٔ ٔلُج رحخخً ػه حلىًض يمه حٕخِ أفؿل يًَ مخن وخرحخً فٓ شلل.
وتيجة البحج
لقس تًغل َصح حلمقخل مه ذالل أرعحثٍ الٓ وتخثذ أَمُخ مخ ٔلٓ:
أ.قس ػخش وزٕةذ حلنٕالوةٓ فةٓ مزتمةغ مفؼةم رخألحةسحث حلسٕخسةّٕ يحالقتػةخزّٔ
يحالرتمخػّٕ لصلل فبنّ َصٌ حألحسحث يحلقؿخٔخ زفؼتٍ الٓ متخرةّ َةصٌ حلطيحٔةّ يضيحٔةخت
أذطْ تىزم ػه ظطيف حلمزتمغ حلسٕخسّٕ يحالقتػخزّٔ يحالرتمخػّٕ فةٓ تلةل حلفتةطِ
حلعمىّٕ.
د.انّ حلمزتمغ ػىس حلنٕالوٓ ذالل سىًحت ػسٔةسِ مةخن ملٕجةخً رخلفسةخز يحألمةطحؼ
حلمرتلفّ يظلم يقغٕخن حلىظخ حلملنٓ رسالً مه حلكمؤوٕىّ يحلُسي يحلطةؼذ فةٓ شلةل
حلعمه ٔؼخوٓ مه متخػذ مخٕطِ ال حسيز لُخ.
د.مخن وزٕذ حلنٕالوٓ فٓ تقسٔم رىخ ضيحٔتٍ «فٓ حلظال » وخرحخً ممخ مخن وخرحخً فٓ
تقسٔم حلطرػٕخت مه حلزؼس حلسحذلٓ يحلرخضرٓ يتحسٔةس حألمةخمه يحألظمىةّ ياوّةٍ قةس
ضيحٔتٍ رلغّ رسٕكّ يأسلًد فخذط.
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