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الملخص
ٗؼس الوٌفلَؿٖ هي النتبة الوظطٗ٘ي فٖ ثساٗٔ القطى الؼشطٗي ٍمبى ؤرلّ اّتوبههِ فهٖ
متبثبتِ القؼبٗب االرتوبػ٘ٔ ٍالفنطٗٔ .فطثوب ٌٗجغٖ ؤى ًؼسُ هفنطاً قجل اػتجبضُ ؤزٗجب ح٘هج
مبًت هالفبتِ ٍال تعال هَػغ اّتوبم األزثبء ٍالقطاء ٍرل ّصا االػتٌبء ٌٗظتّ ػلٖ الٌبح٘ٔ
الفنطٗٔ ٍالوؼبه٘ي الوـطٍقٔ فٖ قظض ّصا األزٗت فإّول الزبًت الفٌٖ لْب ضغن اتظبف
متبثبتِ ثحسي الظ٘بغٔ ٍرعالٔ الٌض ٍروبل التؼج٘ط؛ ٍ لطثوب مبى رصٍض ّصا اإلغفبل فهٖ
الطؤٕ السبئس ثبلٌسجٔ ٙحبض ّصا األزٗت ؤًِ ال تزوغ فْ٘ب ػٌبطط القظٔ .فحخٌب األههط ػلهٖ
الق٘بم ثسضاسٔ ًقسٗٔ تحل٘ل٘ٔ لـطف هي قظظِ فهٖ متبثهِ «الؼجهطا » فبذتطًهب القظهض
الوالفٔ ػلٖ ٗسُ ح٘ج تونّي هي التؼطف ػلٖ ؤسلَثِ ٍه٘عا ػولِ الفٌٖ .تتبثغ الوقبلهٔ
ّصُ ثبتجبع الوٌْذ التحل٘لٖ الَطفٖ زضاسٔ ًقسٗٔ تحل٘ل٘هٔ لْهصُ القظهض موهب تحهبٍل
االستقظبء ػي الوٌْذ الصٕ اتجؼِ الوٌفلَؿٖ فٖ ط٘بغٔ ّصُ القظض.
الکلوات الذلیلیة :الوٌفلَؿٖ ،الؼجطا  ،القظض الوَػَػٔ ،ال٘ت٘ن ،الحزبة ،الْبٍٗٔ.

*
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ؿبلجٔ السمتَضاُ فٖ فطع اللغٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب.
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ػؼَ ّ٘ئٔ التسضٗس ثزبهؼٔ الوصاّت اإلساله٘ٔ.
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المقذمة
ٗؼتجط القض في ًخطٕ هتو٘ع ،ػجبضٓ ػي هزوَػٔ هي األحساث تتٌهبٍل حبزحهٔ ٍٍاقؼهٔ
ٍاحسٓ ،ؤٍ ػسٓ ٍقبئغ ،تتؼلق ثشرظ٘ب بًسبً٘ٔ هٌْب ٍؤذطٕ هرتلفٔ –غ٘ط بًسهبً٘ٔ .ههبزٓ
القظض ؤٍ هَاػ٘ؼِ؛ هتؼسزٓ ٍهتٌَػهٍٔ ،شلهل ثغ٘هٔ التسهل٘ٔ ٍالوتؼهٔ ،ؤٍ حتهٖ الهَػ
ٍاإلضشبز ،ؤٍ شس الْونٍ ،مبى الؼطة ٗستوس قظظْن ٍهَاػ٘ؼْن ههي ح٘هبتْن ،ههَاقفْن،
ًعاالتْنٍ ،هَضٍحْن الخقبفٖ هوب تٌبقل بلْ٘ن ػجط الطٍاٗٔ هي األسهالفٍ .لنهل قظهٔ ػٌظهط
سبئس ٗو٘عّب ،فنل قظٔ ًقطئّب قس تتطك فٖ الهٌفس ؤحهط ًا ؤٍ اًـجبػهب ههب ،قهس ٌٗهتذ ػهي
األحساث ؤٍ الشرظ٘ب ،ؤٍ ػي فنطٓ هب ...شلل االًـجبع َّ الؼٌظط السبئس ٍَّ الوحطك فٖ
القظٔ ٍَّ ،ال ٗوني تحسٗسُ ثسقٔ .ؤهب ػٌبطط القظٔ ّٖ الحجنٍٔ ،األحهساثٍ ،الشرظه٘ٔ،
ٍالحَاضٍ ،العهبى ٍالونبى (اًظط; ثلَافٖ هَحوس)ٌٍّ .بك ؤًَاع هرتلفٔ هي القظٔ فٖ ًبح٘هٔ
الوَػههَع ٍاألسههلَة ٍالوسههبحٔ ،فٌْههبك قظههض ارتوبػ٘ههٔ ٍس٘بسهه٘ٔ ٍقظههض الحههت
ٍالوغبهطا  ،موب حؤ قظض ٍاقؼ٘ٔ ٍضٍهبًس٘ٔ ٍضهعٗٔ ٍٍ ،..تٌقسن القظٔ حست هسهبحتْب
بلٖ الطٍاٍٗٔ ،القظٍٔ ،القظٔ القظ٘طٍٓ ،القظٔ القظ٘طٓ رسا.
ؤهب قظض الوٌفلَؿٖ التٖ اترسًبّب هَػغ السضاسٔ فتٌهسضد ػهوي القظهض القظه٘طٓ
الَاقؼ٘ٔ التٖ تؼتٌٖ ثبلقؼبٗب الفنطٗٔ االرتوبػ٘ٔ .اػتٌٖ الوٌفلَؿٖ ثبلزبًهت الفنهطٕ فهٖ
هزتوؼِ ٍحبٍل هي ذالل متبثبتِ حج ؤثٌهبء شهؼجِ بلهٖ األذهص ثتقبل٘هسّن ٍهؼتقهساتْن
السٌٍٗ٘ٔ ،ػسم الرؼَع ٍاالستسالم لوب زاّوتْن هي األفنبض الغطث٘هٔ التهٖ هل الوزتوهغ
الوظطٕ َٗارْْب فٖ ًْبٗب القطى التبسغ ػشط ثؼس ؤى مبى ذبػؼب لحنهن األتهطاك لوهسٓ
ؿَٗلٔ؛ ّصا هي ربًت ٍهي ربًت آذط ثصل ّصا النبتت رَْزُ لتؼسٗل الفنط السٌٖٗ لهسٕ
ؤثٌبء شؼجِ ٍتؼطٗفْن ػلٖ التهطاث الهسٌٖٗ الجؼ٘هس ػهي الؼظهج٘ب ٍ ،الهصٕ ٗهإهط ثبلؼسالهٔ
االرتوبػ٘ٔ ٍ ٌْٖٗ ػي لن الحنبم ٍػ٘ن الغٌهٖ للفق٘هط الجهبئس ٍٗحهج ػلهٖ السهلَك
الحسي ٍالحت ٍالتخق٘ف.
ؤهب فٖ الجحج ػي السضاسب الوطتجـٔ ثوَػَع الوقبلٔ ّصٍُ ،رهسًب ؤؿطٍحهٔ ربهؼ٘هٔ
تحت ػٌَاى «تطروِ ًٍقهس الؼجهطا » ههي تهإل٘ف له٘ال اسهوبػ٘لٖ ،حهن هقبلهٔ «ثهسثٌٖ٘
هٌفلَؿٖ» لزَاًطٍزٍٕ ،هقبلٔ «ثسثٌٖ٘ ٍ ثبظتبة آى زض آحبض هظهـفٖ لـفهٖ هٌفلهَؿٖ»
هي بػساز هظفط امجطٕ هفبذط ٍ ،ؤؿطٍحٔ ؤمجط سل٘وٖ تحت ػٌَاى «هؼهبه٘ي اذالقهٖ ٍ
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ارتوبػٖ زض آحبض هٌفلَؿٖ»؛ موب استؼٌّب فٖ التؼطف ػلٖ الزبًت الفنهطٕ للنبتهت ثوقبلهٔ
«هظـفٖ لـفٖ الوٌفلهَؿٖ؛ األزٗهت االشهتطامٖ» ههي بػهساز هحوهس شهلجٍٖ ،مهصلل
«الوٌفلَؿٖ؛ مبتجب س٘بس٘ب» لوحوس شجلٖ ،غ٘ط ؤى ّصُ الوظبزض تطمّع ػلٖ هَػَػب غ٘ط
هب ػلِ٘ اٙى ٍالٗعٍزًب ثوب ٗؼتهسّ ثهِ ههي اٙضاء الٌقسٗهٔ فهٖ هزهبل هوبضسهٔ فهي النتبثهٔ
القظظ٘ٔ فٖ ّصا النتبة فبستؼٌب ثبهلل فٖ ذـَ ؤٍل ذـَٓ فَْ ًؼن الؼَى.
ٍقجل مل شٖء ٌٗجغٖ التؼطف ػلٖ ح٘بٓ الوٌفلَؿٖ األزث٘ٔ ػوي الوَػَع التبلٖ;
حیاته األدبیة
هظـفٖ لـفٖ الوٌفلَؿٖ ( )6:91-6981ؤحهس متهبة هظهط الهصٗي ػلهت شهْطتْن
ٍػظن تإح٘طّن فٖ الطثغ األٍل هي القطى الؼشطٗيٍ ،قس ل ؿَال ح٘بتهِ األزث٘هٔ هؼهطٍف
الونبًٔ شبهد الشرظ٘ٔ ثطغن هب ٍرِ بلٖ ؤزثِ هي ًقس ٍاًتقبص ،هي ربًت ثؼهغ النتهبة
الجبضظٗي الصٗي ػبططٍُ هخل األسبتصٓ ؿهِ حسه٘ي ٍالوهبظًٖ ٍغ٘هطّنٍ ،مهبى الوٌفلهَؿٖ
ٗوخل بلٖ حس مج٘ط ؤفنبض ػظطٍُٗ ،ظَض فهٖ متبثبتهِ هشهبػطُ ٍمهبى ههي النتهبة الهصٗي
ٗتَذَى اإلطالح رْسّنٍٗ ،حبٍلَى تؼطف الؼلل التٖ فتت فٖ ؤػؼبز ؤهتْن ٍقظط ثْهب
ػي ً٘ل الوطاغت ٍتحق٘ق اٙهبل ٍالوـبلتٍ ،مبى ٗطههٖ ثنتبثبتهِ بلهٖ السهوَّ ثهبلؼَاؿف
ٍتفز٘ط ٌٗبث٘غ الطحؤ فٖ القلَةٍ ،الحج ػلٖ فؼل الر٘ط ٍٗحبٍل ثقلوِ ؤى ٗنهف ػبزٗهٔ
الفقط ٍٗقلن ؤ فبض الزْلٍٗ ،حٌَ ػلٖ الجبئس٘ي الوؼصث٘ي ٍالوظبث٘ي ٍالوٌنَث٘يٍٗ ،سهتسض
لْن الؼـف ٍٗل٘ي لْن القلَة القبس٘ٔ الوتحزطٓ ٍٗستطػٖ األًظبض بلٖ هب ٗؼبًَى ههي ّهن
ٍمطةٍ ،هب ٗتزطػَى هي غظض ٍآالمٍ .مبى ٗظطح فٖ متبثبتِ ثإًِ ال ْٗوهِ ؤههط الربطهٔ
ٍال ٗحفل ثطػبّن ٍال ٗجبلٖ سرـْن ،فَْ ٗنتت ل٘ظلح الفبسس ٍٗقَم الوؼَد ٍٗؼبلذ الؼلٔ
ٍٗعٗل الجاس ٍٗحبضة األفنبض العائفٔ ٍالؼقبئس الفبسسٓ.
الذراسة التحلیلیة
المىضىع
قظٔ «ال٘ت٘ن» تتحسث ػي هظ٘ط شبة هظطٕ ٗؼ٘ش فهٖ ث٘هت هزهبٍض لج٘هت مبتهت
القظٔ موب ٍطف لٌب الوشْس .فتٖ ٗت٘ن ػشق اثٌٔ ػوِ ٍلني لن ٗظطح ثْصا الحت بش مهبى
ٗطٕ فقطُ هب ٗوٌؼِ هي العٍاد هي اثٌٔ الؼن الخطٗٔ ،فتطمْب بحط ؿلت ظٍرهٔ الؼهن الوتهَفٖ
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هٌِ ،شلل زٍى ؤى َٗزع اثٌٔ ػوِ ٍ ٗنشف ػي ذهَالذ طهسضُ لْهب .حهن ؤغهطه ًفسهِ فهٖ
السضاسٔ ّطٍثب هي شمطٗبتِ الحلَٓ فٖ ث٘ت ػوِ بلٖ ؤى ؤذجط ثَفبٓ اثٌٔ الؼن شهَقب لعٗبضتهِ
ٍحعًب ػلٖ فطاه الحج٘ت .فةًْب مبًت تنيّ الثي ػوْب حجب زٍى ؤى تٌجس ثِ ،فوب الشهبة
تجؼب لسوبع الرجطٍّ .نصا ًزس ؤى القظهٔ تطمهع ػلهٖ هؼبلزهٔ بحهسٕ هشهبمل الوزتوهغ
الوظطٕ ٍم٘ف ٗحَل الفقط زٍى سؼبزٓ الٌبس ثل ٗسَقْن بلٖ الوَ الحهعٗي فهٖ ضث٘هغ
ؤػوبضّنٍ ،م٘ف ٗازٕ ال٘تن بلٖ شقبء شبة هََّة زئٍة ٍؤًهِ له٘س ٌّهبك ههي ٗقهَم
ثشإى األٗتبم ح٘ج ٗسبػسّن فٖ ح٘بٓ ؿ٘جٔ ٍٗوْس لسؼبزتْن.
ؤهب قظٔ «الحزبة» فتسٍض حَل ؤفنبض ضرل هتغطة قبزم هي اٍضثب ٗطٕ حزهبة الوهطؤٓ
سسا زٍى حؼبضٓ الوزتوغ; «فطؤٗت ؤى ؤمَى ؤٍل ّبزم لْصا الجٌهبء الؼهبزٕ القهسٗن الهصٕ
ٍقف سسا زٍى سؼبزٓ األهٔ ٍاضتقبئْب زّطا ؿَٗال»(الوظسض ًفسِ;  ،)11مصلل تٌقهل بلٌ٘هب
القظٔ ؤفنبضا زٌٗ٘ٔ تشزغ الحزبة طًَب لنطاهٔ الوطؤٓ ٍحفظب لٌظبم األسطٓ ٗلقْ٘ب النبتهت
ثظفتِ طسٗقب للطرل الوتغطة ف٘تحسث فٖ هزبل الحزبة هي هَقهف ػهبلن زٗهي ٗؼهطف
ظٍاٗب ضػَخ الش٘ـبى بلٖ قلَة الٌبس فٌ٘صضّن بٗبّب.
القظٔ هستوسٓ الٌَآ هي ٍاقغ الوزتوغ الوظطٕ فٖ ثساٗٔ القطى الؼشطٗي ح٘ج ػبشْب
الوٌفلَؿٖ النبتتٍ ،ػبًٖ الظطٍف الزسٗسٓ الـبضئٔ ػلٖ الوزتوغ ٍالتهٖ مهبى ٗطاّهب غ٘هط
طبلحٔ ألثٌبء شؼجِ فإثسٕ آضاءُ ٍ ثصل رْسُ فٖ بضشبز األهٔ ٍتٌجْْ٘ب لؼَاقت اتجبع الخقبفٔ
الغطث٘ٔ فتٌسضد القظٔ ػوي القظض النالس٘ن٘ٔ.
القظٔ الخبلخٔ الوَػَػٔ فٖ متبة «الؼجطا » ػٌَاًْب «الْبٍٗٔ» ٍّٖ قظهٔ ضرهل ظلهت
ؤقساهِ ػلٖ شفب حفطٓ ّبٍٗٔ ،ثوؼبشطٓ شبضة ذوط اترصُ طسٗقب ل٘نَى ًسٗوِ فٖ هزبلس
لَُْ ،فٌعل هوب مبى ػلِ٘ هي الشطف ٍالؼعٓ ث٘ي األّل ٍفٖ الوزتوغ ٍقس ؤزّٕ ثهِ الروهط
بلٖ اإلغفبل ػي األّل فبًتْٖ األهط بلٖ هَ العٍرٔ ٍؿفلتِ الطػه٘ؼٔ التهٖ قتلْهب ثهَؿ
طسضّب ٍتشطز ؤٍالزُ ٍتق٘س ًفسِ هغلَال فٖ الوبضستبى.
ؤهب «الؼقبة» ٍّٖ القظٔ الوَػَػٔ األذ٘طٓ فٖ متبة «الؼجطا » ترتض ثقؼ٘ٔ الظلهن
الوَرِ بلٖ الوظلَم هي ربًت الحبمن الظبلن .اسهتوس الوٌفلهَؿٖ ًهَآ ّهصُ القظهٔ ههي
ذ٘بلِ فْٖ حنبٗٔ ضئٗب حلن ثِ ،حن الحلن ّصا لِ ػسٓ هشبّس .الوشْس األٍل ٗظهَض سهبحٔ
هحنؤ ٗظسض فْ٘ب القبػٖ ؤحنبم بلؤ ثشإى الصٗي رطٍا بلٖ الوحنؤ ثظفٔ الوزهطه٘ي
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ٍهب ّن ثوزطه٘ي فٖ الحق٘قٔ بش سطه ؤحسّن لسس رَع ؤحفبزُ الزبئؼ٘ي األٗتبم ثؼهس ؤى
حطهِ النبّي هي التظسه ػلِ٘ ثإضغفٔ ذجع؛ ٍاٙذط فتٖ قتل هي تؼهطع لشهطفِ ٍػطػهِ
ٍاألذطٕ فتبٓ اتْوَّب ثتْؤ العًب ٍؤهط القبػٖ ثقتل الزو٘غ ففؼلَُ.
الوشْس الخبًٖ ٗقض ػلٌ٘ب قظٔ بلقبء القجغ ػلٖ الش٘د الوهتْن ثتْوهٔ السهطقٔ م٘هف
اػـط بلٖ السطقٔ ثؼس ؤى ٗإس هي التوتغ ثظسقٔ النبّيٍ ،م٘ف قتهل هظلَههب ٍّهصُ ههب
حنتِ للنبتت ظٍرتِ الؼزَظ التٖ حؼط رٌبظتِ لتَاضِٗ تحت التطاة .حهن تٌتقهل القظهٔ
بلٖ الوشْس الخبلج ٍشاك مسبثقِ قظٔ حؼَض ؤّهل الو٘هت ػلهٖ رٌبظتهِ لسفٌهِ ثؼهس ؤى
طلجَُ ػلٖ رصع الٌرلٍ ،تطمَُ قت٘ال غبضقب فٖ زهِ ٗوَ فٖ سج٘ل الهسفبع ػهي ػطػهِ
ٍالوشْس األذ٘ط ٗحنٌ٘ب قظٔ الفتبٓ الوطرَهٔ م٘ف قتلت ثطٗئٔ ثتْؤ العًب.
الشخصیة
ثـل القظٔ فٖ قظٔ «ال٘ت٘ن» فتٖ شبحت ًح٘ل هٌقهجغ ٗهسضس فهٖ ؤحهس الوؼبّهس
ٗؼبًٖ الفقط ٍال٘تن ح٘ج ٗظف ًفسِ; «ؤًب فالى ثي فالى هب ؤثٖ هٌص ػْس ثؼ٘سٍ ،تطمٌهٖ
فٖ السبزسٔ هي ػوطٕ فق٘طا هؼسهب»(الوٌفلهَؿٖ; ٍ ،)61الوالحه فهٖ ّهصا الَطهف ؤى
الجـل لن ٗسن ثبسن ذبص تطم٘عا ػلٖ فقطُ ٍٗتوٍِ ،ؤًِ ال ٗرتلف ؤثٌبء الجشط هي مبًَا بشا
سزلَا فٖ ػساز الفقطاء ٍاألٗتبم فةى هظ٘طّن ال ٗرتلف مخ٘طا ػي ّصا الجـل ح٘ج ٌٗتْٖ
ؤهطّن بلٖ الشقبء ٍضثوب بلٖ الوَ الحعٗي.
بى الشرظ٘ب فٖ ّصُ القظٔ ملْب حبثتٔ فال ًزهس تغ٘٘هطا فْ٘هب ح٘هج ال ٗجهصلَى ؤٕ
رْسا لتغ٘٘ط الظطٍف بلٖ هظبلحْن ثل ٗرؼؼَى للوظ٘طٍ ،ال ٗرتلهف شلهل ههي الشهبة
الفق٘ط بلٖ الفتبٓ الخطٗٔ فنل هٌْوب هحجَس فٖ سزي التقبل٘س التٖ ال تسوح لْوهب ثبلجهج
ثوب فٖ القلت .فٌزس الشبة قس اًْوط فٖ السضاسٔ ثسافغ ًس٘بى الوبػٖ; «ٍؤى ؤستؼ٘ي ػلٖ
ًسهه٘بى الوبػههٖ ثبرتٌههبة هَؿٌههِ ٍهظههبّطُ فلعهههت غطفتههٖ ٍهسضسههتٖ ؤزاٍل ثٌْ٘وههب
الؤفبضقْوب»(الوٌفلَؿٖ;.)92
فلن ٗقطض فٖ ًفسِ هخال ؤى ٗزتْس فٖ السضاسٔ آههالً فهٖ هسهتقجل ؤفؼهل ثهل اترهص
السضاسٔ ٍس٘لٔ لٌس٘بى اٙالمٍ .ػز٘ت ؤى الحت سبه مال الفت٘٘ي بلٖ الوَ فْهصا الحهت
مبى هو٘تبً ثسل ؤى ٗنَى هَلسا .مإى النبتت ال ٗزس فٖ حقبفٔ هزتوؼِ ًْبٗٔ لقظٔ ّهصٗي
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بال الصٕ ضسوِ ٍَّ ثصلل ٗظَض الوزتوهغ الوظهطٕ ربههسا ؿجق٘هب ،ال سهج٘ل ف٘هِ لطفهغ
الوستَٕ هي ؿجقٔ بلٖ ؤذطٕ ؤػلٖ ٍ الوهطؤٓ ٗطسهوْب النبتهت هحجَسهٔ فهٖ سهزي ههي
التقبل٘س القبس٘ٔ التٖ التسوح لْب ثبلحسٗج ػي ًفسْب ٍػوب ٗسٍض فٖ قلجْب ٍلَ ألهْب.
ؤهب ثبلٌسجٔ لشرظ٘ب قظٔ «الحزبة» فٌْبك ضرل هتغطة ثسٍضُ ههسافغ ػهي اتجهبع
القسٍٓ الغطث٘ٔ فٖ الح٘بٓ ٍَّ ،هي الشرظ٘ب الطئ٘س٘ٔ ٍالصٕ ًشبّس تـَضُ ح٘ج ٗرتلهف
فٖ ًْبٗب القظٔ ػوب مبى ػلِ٘ فٖ ثساٗبتْبٍ ،شلل ثؼس ؤى ؿطؤ ػلِ٘ حهبزث ذلهَ ظٍرتهِ
ثظسٗقِ فإزضك هغعٕ مالم طسٗقِ ٍطسّقِ .حن ٌّبك الظسٗق ؤٍ الوالف الصٕ ٗلؼهت زٍض
الوطشس السٌٖٗ ٍٗسافغ ػي الحزبة فٖ حسٍز ؤفنبضُ .مصلل ٌّبك شرظ٘ٔ ّبهش٘ٔ ٍّٖ
ظٍرٔ الطرل الوتغطة فةًْب هْوب مبًت القؼبٗب تهسٍض حَلْهب ثظهفتْب ههطؤٓ شهطق٘ٔ تلتهعم
ذسضّب ٍلني ال ًزس لْب حؼَضا ٍاػحب فٖ القظٍٔ ،ال ػزت فٖ شلل فةى الطربل ٗقهطضٍى
الوظ٘ط لٌسبء ّصا الوزتوغ الصٕ ضسوِ لٌب الوالف ٍطَضٓ ّصُ العٍرٔ طَضٓ اهطؤٓ حوقهبء
ربهسٓ الفنطٓ هتحزطٓ ٍّٖ .شرظ٘ٔ تتغ٘ط هي اهطؤٓ هلتعهٔ بلهٖ اههطؤٓ سهبفطٓ تنهبز ؤى
تنَى ػبّطٓ حن ٗقؼٖ اهلل لْب ثبلفالح فتؼَز بلٖ ضشسّبٍ ،لني مل ّهصُ التغ٘٘هطا له٘س
لْب فْ٘ب زذل ثل ّٖ تبثؼهٔ لتحهَال ؤفنهبض الهعٍد ٍههي ّهصُ الٌبح٘هٔ فهال تغ٘٘هط فهٖ
شرظ٘تْب فةًْب تجقٖ هي الجساٗٔ بلٖ الٌْبٗٔ فٖ طَضٓ هَرَز تجؼٖ له٘س لهِ بال تـج٘هق
ؤفنبض اٙذطٗي ٍال فنطٓ لِ.
ٍهي الوالح فٖ ّصُ القظٔ ؤى الطرل الوتغطة فٖ ثساٗٔ األهط ال ٗطٕ سهج٘ل الوهطؤٓ
السبفطٓ بلٖ الفؼ٘حٔ ٍالؼبض ،بال بشا مبًت ٍػ٘ؼٔ ال طلٔ ثٌْ٘ب ٍثه٘ي الشهطفٍ ،فهٖ ًْبٗهٔ
القظٔ ػٌسهب ٗزس ظٍرتِ ٍطسٗقِ ػخط ػلْ٘وب فٖ هنبى ضٗجٔ ٍفٖ حبل غ٘ط طبلحٔ ٗتحَل
هي ؤسبس ٍَٗرِ ضؤس سْبم اللَم بلٖ ًفسِ ٍٗطٕ ًفسِ السجت ف٘وب حسث لعٍرتهِ بحهط
ذلغ الحزبة ٍّصا تحَل فزبئٖ ال ًٌتظطُ ،ألًِ مبى ٗؼتقس ؤى سجت ػْبضٓ الوهطؤٓ ًفسهْب
ٍػؼتْب حن ٗطرغ ػي ّصا الوؼتقس الصٕ مبى ٗجسٍ ضاسرب فِ٘ ٍٗتْن ًفسِ ٍٗستغفط لصًجِ.
ٍفٖ قظٔ «الْبٍٗٔ» فةى الشرظ٘ٔ الطئ٘سٔ َّ الطرل الصٕ تسٍض القظٔ حَلِ ٍّهَ فهٖ
ثساٗٔ األهطٍ ،قجل اًقـبػِ ػي الوالف  -الصٕ ٗحنٖ القظٔ ثظفتِ طسٗق الطرهل الشهقٖ-
مبى ؤثب ضح٘وب ٍظٍرب مطٗوب ٍضرال ًج٘ال شطٗفب غَ٘ضا ػٌٌ٘ب ثؼطػِ ٍشطفِ سبشرب ارتوؼت
فِ٘ ذالل الر٘ط .فإذطرتِ فٖ طَضٓ هي طَض النوبل اإلًسبًٖ فٖ ٍرِ بًسبى حهن تحهَل
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بلٖ ؤة قبس ٍظٍد سل٘ؾ ٗؼطة األٍالز ٍٗشهتن العٍرهٔ ٌٍٗتْطّهب ٍشهبضة ذوهط هقهبهط
هستْتط هٌقـغ ػي األّل ٍاألٍالز ٍالوٌعل ال ٗحتشن ٍال ٗتقٖ ػبضا ٍال هإحوب.
ؤهب ثبلٌسجٔ لؼٌظط الشرظ٘ٔ فٖ قظٔ «الؼقبة» فةًْب حبثتٔ ٍغ٘ط فبػلٔ ح٘هج ال هزهبل
لْب للتغ٘٘ط ٍالتحَل فٖ الوشبّس التهٖ ضسهوْب النبتهتٍ ،قظهس ثْهب اإلشهبضٓ بلهٖ الَػهغ
الوس٘ـط ػلٖ الؼبلن آًصاك ح٘ج تفؼل األهن القبّطٓ فٖ السٍل الؼؼ٘فٔ هب تشبء.
المشهذ
تسٍض قظٔ «ال٘ت٘ن» زاذل الوسٌٗٔ ٍقطٗجب هي ث٘ت النبتت هوب َٗحٖ ثإى الفقط ٍالغٌهٖ
تَؤهبى ٍالجاس ٍالسؼبزٓ قطٗجبى هي ثؼغ قطة الز٘طاى.
ٍالعهبى فٖ القظٔ هستسٗط ح٘ج ٗؼَز النبتت ثؼس سطز قظٔ التقهبءُ ثبلشهبة الوشهطف
ػلٖ الوَ  ،بلٖ ضٍاٗٔ قظٔ الحت الوبػٖ الصٕ ٍقغ فِ٘ الشبة هي اثٌٔ ػوِ .حن ػبز بلهٖ
العهي الحبػط حبً٘ٔ فإمول حنبٗٔ هظ٘ط الشبة الفق٘ط فٌزس فْ٘ب ًَػب هي االستطربع.
لقس ؤفبز النبتت هي ؤلَاى فبتحٔ هتألألٓ ،لإلشبضٓ بلهٖ السهؼبزٓ ٍالطذهبء ٍؤلهَاى زامٌهٔ
هظلؤ للتلو٘ح بلٖ الجاس ٍالشقبء ،لني الغلجٔ لأللهَاى الغبهقهٔ بش الحهسٗج ػهي الجهاس
الحبػط الوق٘ن ٍالسؼبزٓ العاّقٔ الجبئسٓ.
ؤهب العهبى فٖ قظٔ «الحزبة» فرـٖ تسلسلٖ ٗجسؤ ثهعهي فهٖ الوبػهٖ ٍٗوتهسّ بلهٖ
العهي الحبػط ٍاألحساث هتتبثؼٔ.
تحسث قظٔ «الْبٍٗٔ» فٖ هَؿي الوالف هظهط ٍظهبًْهب قطٗهت ههي الحبػهط؛ فةزههبى
الطربل ٍؤح٘بًب الٌسبء قؼ٘ٔ مٌب ٍهب ًعال ًؼبلزْهب موشهنلٔ ػظ٘وهٔ تْهسز م٘هبى األسهطٓ
ٍتؼطع هستقجل األٍالز ألذـبض رس٘ؤ ف٘وني اتظبف القظٔ ثبلشوَل٘ٔ ،حن حجت ؤى زٍض
الوطؤٓ ّبم فٖ تَرِ٘ هظ٘ط األسطٓ ٍبضشبز األثٌبء.
ؤرَاء ّصُ القظٔ ٍؤلَاًْب ملْب زامي هظلن هي الجساٗهٔ بلهٖ الٌْبٗهٍٔ ،بشا ٍرهسًب ػهَء
ف٘ؼَز ّصا الؼَء بلٖ ػقس سبثقٍ ،لن ٗجق لِ احط فهٖ الحبػهط ٍشلهل ػٌهس الوَاقهف التهٖ
ٗتصمط الوالف ؤٍ العٍرٔ هبػْ٘وب هغ الشرظ٘ٔ الطئ٘سهٍٔ .مهصلل ٗحهسث مهل األحهساث
الوطٓ الوالؤ فٖ الل٘ل الوظلن الوَحٖ ثبلْبٍٗٔ.
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ٍتحسث قظٔ «الؼقبة» فٖ الم الل٘ل ٍّصا الظالم ٍاللَى األسَز الوس٘ـط ػلٖ فؼهبء
القظٔ ٗعٗس الشؼَض ثبلظلنٍٗ ،جؼج هشبػط الغؼت فٖ ًفس اإلًسبى ثبذتالؿِ ههغ احوهطاض
زهبء الوقتَل٘ي األثطٗبء.
العهبى فٖ ّصُ القظٔ النالس٘ن٘ٔ الَاقؼ٘ٔ ٍالجؼ٘سٓ ػي الر٘بل تسلسهلٖ ذـهٖ ًزهس
فْ٘ب تتبثغ األحساث ٍاحسٓ تلَ ؤذطٍٕ ،تجسؤ هي قظٔ اثتؼبز الظسٗق٘ي ػي ثؼهغ ٍتٌتْهٖ
ثطقَز الظسٗق الشطٗف سبثقب ٍالوسهي حبل٘ب فٖ الوبضستبى ٍهَ ظٍرتهِ ٍؿفلتهِ ٍتشهطز
ؤٍالزُ.
العهبى ٍالونبى فٖ القظٔ غ٘ط هحسزٗي فةى النبتت ًهعل فهٖ هٌبههِ هسٌٗهٔ ال ٗؼهطف
اسوْب ٍال ٗؼطف هَقؼْب ٍال ٗؼطف فٖ ؤٕ ػظط ٍَّّ ،صا َٗحٖ ثبلشوَل٘ٔ ذبطٔ ؤًِ ٗظَض
الٌبس ًبؿق٘ي ثإًَاع اللغب ٍ ي ؤى السً٘ب قهس اسهتحبلت بلهٖ الوسٌٗهٔ; «مهإًٖ ّجـهت
هسٌٗٔ مجطٕ ال ػلن لٖ ثبسوْب ٍال ثوَقؼْب هي الجالز ٍال ثبلؼظط الصٕ ٗؼ٘ش ؤّلْهب ف٘هِ،
فطؤٗت ؤرٌبسب هي الجشط ٌٗ ..ـقَى ثإًَاع هي اللغب الحظط لْب ،فر٘ل بلّٖ ؤى الهسً٘ب قهس
استحبلت بلٖ هسٌٗٔ(»..الوظسض ًفسِ;  .):1حن ؤموهل ّهصُ الطئٗهٔ الؼبلو٘هٔ بلهٖ الظلهن
ٍالفسبز ثصمط تبضٗد َٗم استفبقتِ هي الطئٗب التهٖ سهطزّب ٍشلهل ٗتهعاهي بػهالى الحهطة
الؼبلو٘ٔ األٍلٖ.
الحىار
ثٌ٘ٔ الحَاض فٖ قظٔ «ال٘ت٘ن» ػلٖ الوًََلَد فةى الشبة َّ الوتنلن ٍحسُ هي ثهساٗب
القظٔ بلٖ ًْبٗبتْب ،بال فٖ ثؼغ الفقطا التٖ تسٍض ثٌِ٘ ٍث٘ي النبتت حَاض قظه٘ط ٍمهصلل
ًزس فٖ ثؼغ الفقطا حَاض ًفسٖ; «ٍ قلت بى الفتٖ هطٗغ ٍال َٗرس ثزبًجهِ ههي ٗقهَم
ثشإًِ ٍقس ثلغ األهط هجلغ الزس فالثسّ لٖ هي الوظ٘ط بلِ٘»(الوظسض ًفسِ; .)61
الحَاض فٖ قظٔ «الحزبة» زٗبلَد لنٌِ ؤشجِ بلهٖ الوًََلهَد ألى الوالهف ؤؿهبل فهٖ
اإلربثٔ ػلٖ ساال طسٗقِ; «ؤتٌنط ٍرَز الؼفٔ ث٘ي الٌهبس »(الوظهسض ًفسهِ;  )14فنإًهِ
ٗلقٖ هحبػطٓ فٖ هزبل الؼفٔ ٍالحزبةٍ ،لِ فٖ قظٔ زٍض ضئ٘سٖ ٍفبػل بش ٌٗقل الوالهف
آضاء رؤ فٖ هزبل الحزبة ٍ الؼفٔ ثبإلفهبزٓ ههي ّهصُ اٙل٘هٔ؛ آل٘هٔ الحهَاض الهصٕ ٗشهجِ
الرـبة لـَل حسٗج الوالف.
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ٍفٖ قظٔ «الؼقبة» ٗسذل النبتت ثؼس ٍطف الوشبّس ملْهب فهٖ حهَاض ًفسهٖ ح٘هج
ٗسضس القؼبٗب التٖ شبّسّب فٖ هٌبهِ ٍبًِ ثصلل ٗسذل فٖ ططاع زاذلٖ ث٘ي ٍاقغ الح٘بٓ
ٍ ث٘ي الظطٍف الوخبل٘ٔ ٍْٗسف ثصلل تقج٘ح الظلن ٍاإلًصاض ثبلٌسجٔ لٌتهبئذ الظهوت هقبثهل
الظبلن.
المنظىر القصصی
«بى هب ٗطهٖ بلِ٘ الٌقبز هي ٍضاء هظـلح الطئٗٔ السطزٗٔ ،مشف الـطٗقهٔ التهٖ تهسضك
ثْب الحنبٗٔ هي قجل الطإٍٍ ،ثؼجبضٓ تَزٍضٍف; «ٗؼنس الؼالقٔ ث٘ي ػو٘ط الغبئت (َّ( فهٖ
القظٔ ٍث٘ي ػو٘ط الوتنلن (ؤًب( فٖ الرـهبة؛ ؤٕ الؼالقهٔ ثه٘ي الشرظه٘ٔ الطٍائ٘هٔ ٍثه٘ي
السبضز»(ظٍظًٍ ،قال ػي تعفتبى تَزٍضٍف" ،هقَال السطز األزثٖ").
بى القظض الوَػَػٔ فٖ متبة الؼجطا تن سطزّب ههي الطئٗهٔ الساذل٘هٔ فهبلطإٍ ّهَ
الوشبضك ؤٍ الوظبحت لجـل القظٔ ٍالشرظ٘ب زاذلْب.
فؼال ػي شلل فلسطزُ ه٘عا ؤذطٕ فٌزسُ فٖ قظٔ «ال٘ت٘ن» ال ٗظف لٌب هشبّس هي
ح٘بٓ ؤحس هَاؿٌِ٘ ،ثح٘ج ٗظَض لٌب األحهساث ٍٗسهوؼٌب حهَاضّن ف٘زؼلٌهب ًتهبثغ الحهسث
هتعاهٌب هغ ٍقَػِ حتٖ ًظل هغ ثـل القظٔ بلٖ ًْبٗب ؤهطُ؛ ثهل ٗحنهٖ ههب حهسث فهٖ
ظهي لن ٗوغ ػلِ٘ بال قل٘الً ٍٗجٌٖ ؤسلَثِ ػلٖ حنبٗٔ الحسث هي لسهبى ثـهل القظهٔ بى
طح التؼج٘ط ػٌِ ثبلجـل ٍهي ؤسلَثِ ؤًِ ثٌفسِ زاذل القظٍٔٗ ،ازٕ زٍض سهبهغ األحهساث
ٍالصٕ ٗصضف الؼجطا ؤسفب ػلٖ هب فب ًٍإذص ػلٖ الفتٖ ؤًهِ تهطك ًفسهِ مبلطٗشهٔ فهٖ
هْت الحَازثٍ ،لن ٗحعم ؤهطُ ٍٗقبٍم ٍال ٗطٍقٌب ّصا اللهَى ههي ؤلهَاى الحهت الوستسهلن
الؼبضع ٍالوستن٘ي الربػغ.
ٍفٖ قظٔ «الْبٍٗٔ» ال ًزس للوالف ٍَّ الصٕ ٗلؼت مبلؼهبزٓ زٍض الظهسٗق الهطإٍ لهِ،
زٍضا ؤسبس٘ب فال ٗوخل زٍض الوطشس موب فؼل شلل فٖ قظٔ «الحزبة» ،ثهل ٗنهَى سهبهؼب
ٍهشبّسا للَقبئغ ٍاألحساثٍٗ ،ستغٌٖ ػي الٌظح النخ٘ط ٍاإلضشبز الوتتبثغ ثصمط هظ٘ط ّهصا
الطرل الشقٖ الوسهي ػلٖ الروط مٖ ٗؼتجط اٙذطٍى.

 / 78دراسات األدب المعاصر ،السنة السادسة ،خریف  ،3131العدد الثالث والعشرون

الصراع
بى الظطاع فٖ قظٔ ال٘ت٘ن زائط ث٘ي القسض ٍاالذت٘بض ٍث٘ي الفقط ٍالغٌهٍٖ ،ثه٘ي السهؼبزٓ
ٍالشقبٍٓ ،فٌطٕ الشبة الفق٘ط فٖ ططاع هستوط هغ هب ضآُ هقهسضا لهِ ثسهجت ٗتوهِ ٍفقهطُ
فإطجح فبشال فٖ ّصا الظطاعٍ ،تطك السبحٔ ل٘ستقط فٖ ؤحؼبى الوَ ٍضؤٕ هظ٘طُ الوهطّ
ًت٘زٔ فقطُ ٍٗتوِ؛ ٍلني ٗزس الوتلقٖ ثوطارؼهٔ قظهٔ اثٌهٔ الؼهن الؼبئشهٔ ًؼه٘ن التهطٍٕ
ٍالطفبّ٘ٔ ؤًْب ؤٗؼب ذـت ذـب اثي ػوْب بلٖ َّٓ القجط هوب ٗزؼهل الوتلقهٖ ٗهطٕ الهصًت
ػلٖ ػبتق فقط الوزتوغ الؼق٘سٕ الصٕ ٗهطٕ السهؼبزٓ فهٖ الغٌهٍٖٗ ،هطٕ الظهبلح الغٌهٖ
الوتٌؼن.
ٍفٖ قظٔ الحزبة ًزس الظطاع ططاػب ث٘ي التقل٘س ٍالتزسزٍ ،ث٘ي االلتعام ثبلق٘ن السٌٗ٘ٔ
االرتوبػ٘ٔ ٍاألفنبض الغطث٘ٔ الوربلفٔ للق٘ن االساله٘ٔ فبلظطاع ذبضرٖ.
ٍالًزس فٖ القظٔ ططاػب ثبلوؼٌٖ الحق٘قٖ للنلؤ فال ٗستف٘ق العٍد هي ػاللِ بال فهٖ
ًْبٗٔ القظٍٔ ،ثؼس هَ العٍرٔ ٍالـفلٔ الطػ٘ؼٔ ٍلني ال تهازٕ ثهِ ّهصُ االسهتفبقٔ بلهٖ
تغ٘٘ط فٖ سلَمِ ٍتشز٘ؼِ إلػبزٓ ثٌبء األسطٓ ،ثهل بلهٖ التق٘هس ثهبألغالل فهٖ الوبضسهتبى
فبلوالف ٗسع شرظ٘ٔ قظتِ ٗسقؾ فٖ ّبٍٗٔ اإلزهبى .حن ٗإسهف ػلهٖ ههب فهب ٍٗشهفق
ػل٘ههِ; «فههَا ضحوتههبُ لههِ ٍلعٍرتههِ الشههْ٘سٓ ٍلـفلتههِ الظههطٗؼٔ ٍألٍالزُ الوشههطزٗي
الجاسبء»(الوظسض ًفسِ; ٍ .)96الًإذص ػلِ٘ شلل ألًِ ضسن لَحهٔ ههي ٍاقهغ الح٘هبٓ لهسٕ
ثؼغ الٌبس الصٕ ال ٗوٌؼْن شٖء هي االستوطاض فٖ سج٘ل الرـإ حتهٖ ٗالقهَى الوهَ ،
ح٘ج ال سج٘ل بلٖ الرالص ،ف٘ونٌٌب القَل ثإى الظطاع فٖ ّصُ القظهٔ ٗهسٍض ثه٘ي الر٘هط
ٍالشط ٍث٘ي اإلًسبى ٍالظطٍف الوح٘ـٔ ثِ الساػ٘ٔ لِ بلٖ الشط ٍالْالك.
الخیال
بى الوٌفلَؿٖ ٗترس ػبزٓ هبزٓ قظتِ هي الَاقغ ٍٗنتهت قظهتِ هٌـجقهٔ ػلهٖ هؼهبٗ٘ط
القظٔ الَاقؼ٘ٔ ،فال ًطٕ فٖ ؤػوبلِ لًَب للر٘بل ٍهغ شلهل ًزهسُ فهٖ قظهٔ الؼقهبة التهٖ
تٌسضد ػوي القظض الطٍهبًس٘ٔ استؼبى ثقَٓ ذ٘بلِ ،ح٘ج تَسغ هسٕ ذ٘بلِ فهٖ ًْبٗهب
ّصُ القظٔ بش ًـق هي لسبى الوطٗد الْبثؾ بلٖ األضع الغبػهت ههي هشهبّسٓ ههب حهسث
لألثطٗبء الخالحٔ الوقتَل٘ي ػ٘وب ٍ لوب ٍشنب قهَٓ الظهبلن ٍػهؼف الوظلهَمٍ ،قهسضٓ الغٌهٖ
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ٍهسنٌٔ الفق٘ط ٍذ٘بًٔ األهطاء ػْس اهلل ٍؿوغ القؼبٓ ٍػيّ ظػوبء السٗي ثبلٌعض القل٘ل ػلهٖ
الفقطاء ٍبػبًٔ الٌبس للظبلو٘ي ،حن ضؤٕ هظ٘ط مل ّصُ بلٖ الفسبز ٍزػب ػلٖ األضع  -التٖ
تؼن ؤضربئْب الظلهن الزهبئط -ثهبلرطاة; «لتسهقؾ الؼهطٍٍ ،،لتْهسم الوؼبثهسٍ ،للتتقهَع
الوحبمن ٍل٘ؼن الرطاة الوسى ٍاألهظبض ٍالسَْل ٍاألٍػبض ٍالٌزبز ٍاألغهَاض ٍلتغهطه األضع
فٖ ثحط هي الهسهبء ْٗلهل ف٘هِ الطرهبل ٍالٌسهبء ٍالشهَ٘خ ٍاألؿفهبل ٍاألذ٘هبض ٍاألشهطاض
ٍالوطروَى ٍاألثطٗبء «ٍ هب لوْن اهلل ٍلني مبًَا ؤًفسْن ٗظلوَى»(الوٌفلَؿٖ; .)669
النظرة الکینىنیة لذی الکاتب
السؼادة والشقاء
سجق الصمط ؤى ًظطٓ الوٌفلَؿٖ تتظف ثبلتشبئم قجهبل الح٘هبٓ بش ػهب ،هطٍف التهٖ
ؤط٘ت ثلسُ ثبستؼوبض األتطاك حن الفطًس٘٘ي ٍثسا ثطٗق السؼبزٓ لِ ثؼ٘سا ػي الوتٌبٍلٍّ ،صا
التشبئم هب ًزسُ ٍاػحب فٖ القظض الصٕ ًحي ثظسزّب ؤٗؼب ح٘ج ًطاُ فهٖ قظهٔ ال٘ته٘ن
ٌٗظط بلٖ الح٘بٓ ًظطٓ هتشبئؤ؛ ٍمإًِ ٗطٕ هظ٘ط الر٘ط بلهٖ الؼهسم فنلوهب ٗتحهسث ػهي
األحجبة الوتؼلؼ٘ي ػلٖ الحت ٍالنهطم ٍالجهط ٍاإلحسهبى ٍالؼـهف ٍالحٌهبى ،سهطػبى ههب
ٗساّوٌب ثوَتْن .فبألم ٍاألة ٍّوب هظسضا الحت ٍالشفقٔ ػلٖ األٍالز ه٘تبى هي ثساٗٔ األهط
فٖ السٌَا األٍلٖ هي ح٘بٓ الشبة ٍالػزت فةى ػٌَاى القظٔ «ال٘ت٘ن».
حن ٗتَفٖ الؼن الصٕ مبى ٗسػوِ ٍٗحوِ٘ ٍمإى الوأسٖ هلوهٔ ثهبل٘ت٘ن ٍبشا مهبى حوهٔ
ػَء ؤهل فٖ الح٘بٓ فةًِ اًـفب قجل ؤى ٗف٘سٍ .قؤ ٗإس النبتت ؤًِ ٗظي سؼبزٓ ال٘ت٘ن فٖ
ًعٍلِ بلٖ غ٘بّت القجط ثؼس ؤى لن ٗتوني هٌْب فٖ ػه٘بء القظهط; «ٍّنهصا ارتوهغ تحهت
سقف ٍاحس شاًل الظسٗقبى الَف٘بى اللصاى ػبه ثْوب فٖ ح٘بتْوب فؼبء القظط ،فَسهؼتْوب
ثؼس هَتْوب حفطٓ القجط».
ًٍزس ًفس الوظ٘ط للر٘ط فٖ قظٔ «الْبٍٗٔ» ح٘ج ٗطٕ النبتت الوتشبئن سج٘ل الحهت
ٍالحٌبى ٍالـْبضٓ بلٖ الوَ بش ًطٕ العٍرٔ الحًٌَٔ الظجَضٓ توَ ٍالـفلٔ الجطٗئٔ توهَ
ثؼسّب ٍهب ٗجقٖ َّ التشطز ٍالزٌَى.
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الؼلم والؼلماء
ٍّصا التشبئم ٍاػح الوؼبلن فٖ ًظطٓ النبتت بلٖ الؼلن ٍالؼلوهبء ؤٗؼهب ًظهطٓ هتشهبئؤ
ح٘ج ٗقَل هي لسبى الشبة فٖ قظٔ «ال٘ت٘ن»; «الوسضسٔ فٖ ّصا الجلهس حهبًَ قهبس ال
تجبع فِ٘ السلؼٔ ًس٘ئٔ ٍالؼلن فٖ ّهصُ األههٔ هطتهعه ٗطتهعه هٌهِ الوطتعقهَى ،ال هٌحهٔ
ٗوٌحْب الوحسٌَى»(الوظسض ًفسِ; .)96
ٍمصلل ًزس النبتت ٗسٖء الظي ثبألؿجبء ؤٗؼب ٍّصا هب شبّسًبُ فٖ قظٔ ؤذطٕ لِ .بًهِ
ٗصم األؿجبء ملوب ٗإتٖ السٍض ؤى ٗتحسث ػٌْن ٍفٖ قظٔ الْبٍٗهٔ ؤٗؼهبف ف٘ؼهطثْن فْ٘هب
ثس٘بؽ الصم قبئال; «لن تزس ؿج٘جب ٗتظسه ػلْ٘ب ثؼالرْب ،ألى الجلس الصٕ الٗستحٖ ؤؿجبئُ
ؤى ٗـبلجَا ؤّل الوطٗغ ثؼس هَتِ ثإرطٓ ػالرْهن الهصٕ قتلهِ ،ال ٗونهي ؤى َٗرهس فْ٘هب
ؿج٘ت هحسي ؤٍ هتظسه»(الوظسض ًفسِ;.)92
الؼالم الغربی والثقافة الغربیة
ٍثبلٌسجٔ للؼبلن الغطثٖ ٍالرلق الغطث٘ٔ فال ٗطحت ثْب الوٌفلَؿٖ ٍٗطاّب شطا ؤطبة ؤثٌهبء
شؼجِ ،فٌزس قظٔ «الحزبة» تَحٖ ثبًـجبع سلجٖ لسٕ النبتت تزبُ الغطة ح٘ج ٗنتهت;
«شّت ثَرِ مَرِ الؼصضاء ل٘لٔ ػطسْب ٍػبز ثَرهِ مَرهِ الظهرطٓ الولسهبء تحهت الل٘لهٔ
الوبؿطٍٓ ،شّت ثقلت ًقٖ ؿبّط ٗإًس ثبلؼفَ ٍٗستطٗح بلٖ الؼصض ٍػبز ثقلت هلفف هسذَل
ال ٗفبضقِ السرؾ ػلٖ األضع ٍسبمٌْب ٍالٌقؤ ػلٖ السوبء ٍذبلقْب ٍ ...ػبز ثهطؤس مهطؤس
التوخبل الوخقَّت ال ٗولاّب بال الَْاء الوتطزز»(الوظسض ًفسِ; .)14
ٍثبلٌسجٔ لطئٗتِ بلٖ هَػَع الحزبة ًزسُ ٗـلؼٌب ػلٖ تٌبقغ فٖ ؤفنهبضُ حهَل ّهصُ
القؼٍ٘ٔ ،شلل ضغن شٍزُ ػي الحزبة ،ف٘سافغ ػي الحزبة حٌ٘ب ٍٗطاُ ؤسبس الؼفٍٔٗ ،طٕ
رصٍض ّصُ الؼفٔ فٖ الجلِ حٌ٘ب آذط; «ال ؤًنطّب(ٗقظس الؼفٔ) ،ألًٖ ؤػلن ؤًْب هَرَزٓ ثه٘ي
الجلِ الؼؼفبء ٍالوتنلف٘يٍ ،لنٌٖ ؤًنط ٍرَزّب ػٌس الطرل القبزض الورتلت ٍالوطؤٓ الحبشقهٔ
الوتطفقٔ بشا سقؾ ثٌْ٘وب الحزبة ٍذال ٍرِ مل هٌْوب لظبحجِ»(الوظسض ًفسِ; .)14
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الرجل والمرأة
ثبلٌسجٔ لٌسجٔ ح الوطؤٓ ٍالطرل هي الؼقل ٍاإلزضاك ،ف٘ؼتقس النبتت ؤى الطرل ؤٍفهط
ػقال هي الوطؤٓ; «ل٘ست الوطؤٓ ثإقسض ػلهٖ بطهالح ًفسهْب ههي الطرهل ػلهٖ بطهالحْب».
ٍثشنل ػبم ذبضد ًـبه ّصا الونتَة ٗؼتقس الوٌفلَؿٖ ؤى ح الوطؤٓ هي الؼقل ؤقل هي
الطرل ،ف٘طٕ ؤى هي حنن اإلًظبف ٍالؼسل ؤى ٗزؼلَا ػقهبة الطرهل فهَه ػقهبة الوهطؤٓ
ف٘ؼلق ػلٖ قَلِ ّصا قبئال; «ٍلنٌِ لن ٗفؼل ألى ضربلِ لؤ ربئطٍى ٍألى ًسبء سهبشرب
ٗظسقي الطربل فٖ ؤقَالْن»(حسٌٖ٘; .)991
ٍ ثشنل ػبم ًزس هي ذالل هـبلؼٔ آضاء النبتت ؤًِ ٗطٕ الوطؤٓ الوظطٗٔ ػؼ٘فٔ سبشرٔ
ال تستـ٘غ اهتالك ًفسْب بشا ثطظ للطربلٍٗ ،طٕ ؤى شهاٍى الوهطؤٓ الثهس ؤى تنهَى ث٘هس
ضربل ؤّلْب .هي ربًت آذط ٗزت تخق٘ف الطربل ٍتؼل٘وْن الوهٌْذ الظهح٘ح فهٖ هؼبهلهٔ
الٌسبء حتٖ ال ٗتجطهي هي الرؼَع للطربل فٖ رو٘غ الوزبال ٍبػـبئْن الر٘بض فٖ بزاضٓ
شاًٍْي هْوب مبًت! ٍالطرل ػلِ٘ ؤى ٗطافق الوطؤٓ ؤٌٗوب شّجت ل٘حوْ٘ب ح٘بل ههي ٗطٗهس
ثْب سَءا موب ٗطاػٖ الشبٓ ضاػْ٘ب ذَفب ػلْ٘ب هي الصئت!
اإلدمان وأسبابه
ٍالٗترص الوالف الوتوخل فٖ شرظ٘ٔ الظسٗق ٍال العٍرٔ ٍال ؤحس آذط هَقفهب حبسهوب
هي شلل السبقؾ فٖ ّبٍٗٔ اإلزههبى إلذطارهِ ههي الَضؿهٍٔ ،قظهبضٕ ضزٍز ؤفؼهبلْن بظاءُ
اإلشفبه ػلِ٘ ٍتقسٗن الٌظبئح لِ ٍالجنبء ػلِ٘ ٍّصا هب ٗسلٌب ػلٖ ضئٗهٔ الوالهف بظاء قؼه٘ٔ
اإلزهبى ؤًِ هي سقؾ فٖ ّصُ الَضؿٔ .فوظ٘طُ ال هحبلهٔ بلهٖ الشهقبء ؤٍ بلهٖ الزٌهَى ٍال
سج٘ل إلػبًتِ ٍبػبزتِ بلٖ الح٘بٓ الـج٘ؼ٘ٔ ٍالسهج٘ل الَح٘هس الوونهي للٌزهبٓ ؤى ال ٗهسًَ
اإلًسبى هي َّٓ اإلزهبى .فةى ظلت قسهبُ ػٌسّب فال ؤهل فٖ الٌزبٓ موب قبل الطرهل شلهل;
«ٍقس ظلت قسهٖ ػي حبفٔ الَْٓ فال قسضٓ لٖ ػلٖ االستوسبك حتهٖ ؤثلهغ قطاضتْهبٍ .قهس
شطثت ؤٍل رطػٔ هي رطػب الح٘بٓ الوطٗطٓ فالثس لٖ ؤى ؤشطثْب حتٖ حوبلتْب ٍالشٖء هي
األش٘بء ٗستـ٘غ ؤى ٗقف فٖ سج٘لٖ بال شٖء ٍاحسّ ،هَ ؤى ال ؤمهَى قهس شهطثت النهإس
.
األٍلٖ قجل الَ٘مٍ ،هب زهت قس فؼلت ،فال ح٘لٔ لٖ ف٘وب قؼٖ اهلل»(الوظسض ًفسِ; )89
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ؤٍ موب قبلت العٍرٔ; «ؤػلن ؤى ؿطٗق الشط ٍاحسٓ ،فوي ٍقف ػلهٖ ضؤسهْب الثهسّ لهِ ؤى
ٌٗحسض فْ٘ب حتٖ ٗظل بلٖ ًْبٗتْب»(الوظسض ًفسِ; .)81
الظلم والؼذالة
ٍقس تـطه النبتت لزصٍض ثؼغ الزٌح ٍؤسجبة اضتنبثْب ،فلطثوهب حجتهت الزٌحهٔ ٍلنهي
اذتفت األسجبة الووْسٓ لْب ذلف حزبة ٗزت ضفؼِ للنشف ػي الحق٘قٔ ٍهي حن تحقهق
الؼسالٔ فٖ األحنبم التٖ تظسض فٖ شإى الوزطه٘ي .فبألهخلٔ التٖ هخل ثْب ملْب هي ػطٍة
ّصُ الزٌح فبلش٘د الْطم مبى سبضقب ٍالشبة مهبى قهبتال ٍلنهي ؤٕ سهجت ؤزٕ ثْوهب بلهٖ
اضتنبة رطٗؤ السطقٔ ؤٍ القتل لن ٗفتش القبػٖ ٍال الحبمن ػهي ّهصُ األسهجبة فقؼه٘ب
ػلْ٘وب ثبلؼقبة زٍى ؤى ٗنَى ػلْ٘وب شًت غ٘ط االػهـطاض ٍالهسفبع ػهي الشهطف ٍّهصا ههب
ٗصمطًب ثِ النبتت ؤى ًٌظط بلٖ هبٍضاء الحقبئقًٍ ،سضس الزصٍض ػسٖ ؤى ترتلف ضئٗتٌب بلٖ
القؼبٗب هي ّصا الوٌظبض ٍػسٖ ؤى ٗرتلف الوزطهَى ٍٗظجح هي ثسا هزطهب ثطٗئب ٍهي ثهسا
ثطٗئب هزطهب.
ؤهب ثبلٌسجٔ للفتبٓ الوطرَهٔ ثتْؤ العًب فوشْس هحبموتْب ٍضروْب تـلؼٌب ههطٓ ؤذهطٕ
ػلٖ ػؼفْب ٍهنبًتْب الَػ٘ؼٔ فٖ الوزتوغ الوظطٕ آًصاك ،م٘ف ٗستـ٘غ ؤحهس ؤقطثبءّهب
ؤى ٗلؼت ثوظ٘طّب ٍثح٘بتْب ثنل سَْلٔ ٍٗس٘ـط ػلٖ هبلْب ٍٗرَّ٘ط فٖ تؼ٘٘ي ظٍرْهب زٍى
الٌظط بلٖ ضغجبتْب ٍآهبلْب ٍضػبّب.
األسلىب والتقنیات
هي هَاطفب متبثب الوٌفلَؿٖ الَطف السق٘ق الوـٌت للوشبّس ،فنإًْب لَحٔ ضسهبم
ؤٍ هسطح٘ٔ ٍحتٖ األػَاء هَح٘ٔ ثبلزَ الربًق الوس٘ـط ػلٖ القظٔ ح٘ج األظقهٔ ٍالغهطف
هظلؤ ؤٍ هٌبضٓ ثؼَء ػئ٘ل.
ٍثبلٌسجٔ السترسام تقٌ٘ٔ الطهع الًزس فٖ القظض الوؼٌ٘ٔ فٖ ّصُ السضاسٔ ضهَظا ،ثهل
ّٖ هي القظض الَاقؼ٘ٔ التٖ استوس هغعاّب هي سبحٔ الَاقهغ ٍهوهب ٗحهسث فهٖ ح٘هبٓ
النخ٘طٗي هوي ٗؼ٘شَى ػلٖ ْط ال٘بثسٔ فقطاء ثاسبء.
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ٍقس ؤفبز النبتت هي تقٌ٘هٔ األًسهٌٔ ح٘هج ؤًـهق الوهطٗد ٍرؼلهِ ْٗهجؾ بلهٖ األضع
ٍٗغؼت هي لن الظبلن ٍهسنٌٔ الوظلَمٍٗ ،جسٍ ؤى هب رؼل النبتت ٗرتبض الوطٗد هي ث٘ي
الٌزَم لًَِ األحوط الوتالئن هغ احوطاض زهبء الشْساء ٍالوتٌبست هغ الغؼهت الحهبز «فهةشا
َّ الوطٗد ٗتلْت ٍٗؼـطم مإًِ روطٓ الغ٘ فٖ ؤفئسٓ الوَتَضٗي»(الوظسض ًفسِ;.)662
نتیجة البحث
ٍثؼس ػطع ّصُ القظض للسضاسٔ ًستٌتذ األهَض التبل٘ٔ;
للوًََلَد زٍض فبػل فٖ قظض الؼجطا الوَػهَػٔ ،ح٘هج ؤفهبز الوٌفلهَؿٖ هٌهِ ؤتهن
اإلفبزٓ لٌقل األفنبض بلٖ الوربؿتٍٗ ،تسغ هسٕ فبػل٘ٔ الحهَاض فهٖ ّهصُ القظهض ثح٘هج
تظجح ّصُ القظض الس٘وب فٖ ثؼغ فقطاتِ ؤشجِ بلٖ هقبال ارتوبػ٘هٔ ثهسل ؤى تإذهصًب
هؼْب فٖ فؼبء ذ٘بلٖ قظظًٌٖ ،ـجغ فِ٘ ثـَاثغ فنطٗٔ لـ٘فٔ ذف٘هٔ تْهسٌٗب بلهٖ زضٍس
ح٘بٓ ػو٘قٔ .بى النبتت ٗفؼل ؤى ٗش٘ط بلٖ ّصُ السضٍس ثإتن ططاحٔ ،ثسل ؤى ٗلفْهب فهٖ
ؤٍضاه الر٘بل الصّج٘ٔ ٍٗسػٌب ًفتح ّساٗبُ الفنطٗٔ ثإًفسٌب ٍٗتن التلقٖ ػٌهس مهل هربؿهت
حست ه٘عاتِ الفنطٗٔ ،فل٘س للوتلقٖ زٍض فٖ تفس٘ط الٌض ثل تقتظط القظٔ فهٖ ٍالزتْهب
األٍل٘ٔ الَح٘سٓ ،بش ؤػـبًب النبتت فنطتِ ثشنل ٍاػح زٍى ؤى ًزس فٖ بزضامْب طهؼَثٔ ٍال
ؤى ًَارِ فْ٘ب ؤٕ ػقس ثحبرٔ بلٖ الحلّ.
لظطٍف الج٘ئٔ ًٍفس٘ٔ الوالف ؤحط مج٘ط فٖ قظهض الؼجهطا الوَػهَػٔ بش ؤى النبتهت
ػب ،هطحلٔ ارت٘بظ التقل٘س بلٖ التزسٗسٍ ،مبى هي ؤًظبض تؼسٗل التقبل٘س ٍػهطٍضٓ االلتهعام
ثْب فٖ الَقت ًفسِ ٍٗطٕ الوشنلٔ فٖ سَء فْن الٌبس للتقبل٘س ٍاثتؼهبزّن ػهي حق٘قتْهب
ٍٗؼتقس ؤًْن لَ ػطفَّب حق الوؼطفٔ ٍالتعهَا ثْب ف٘ستغٌَى ػي التزسٗس.
تتظف متبثٔ الوٌفلَؿٖ ثبإلؿٌبة ،فَْ ػٌسهب ٗظف شه٘ئب ؤٍ ٗشهطح ؤههطا ٗهسقق ف٘هِ
ٍٗتؼوق ٍال ٗسع رعء هٌِ بال ٗؼـٖ ٍطفب زق٘قب ػٌٍِّ ،صا هالح فٖ مل قظظِ ٍال فطه
فٖ شلل ث٘ي الر٘بل ٍالَاقغ فةًِ ٗظَض األذ٘لٔ تظَٗطا زق٘قب هـٌجبٍ ،شلل هب ًشبّسُ فهٖ
ٍطفِ لْجَؽ ًزؤ الوطٗد فٖ قظٔ «الؼقهبة» موهب ٗظهَض الَاقهغ هخهل تظهَٗطُ لشهسى
السنبضٕ فٖ ث٘ت الطرل الوسهي ػلٖ الروط.
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اللَى الوس٘ـط ػلٖ فؼبء مل ّصُ القظض َّ األسَزٍ ،القؼهبٗب هؼظوْهب ٗحهسث فهٖ
سَاز الل٘ل هوب َٗحٖ ثبًـَاء النبتت ػلٖ الصا ٍتشبئهِ ٍّصا التشبئم هٌِ الرفهٖ ٍهٌهِ
الزلٖ ٍهخلِ تشبئهِ ثبلٌسجٔ لألؿجبء موب هؼٖ شمطُ.
الوَػَع الؼبم للقظض الوَػَػٔ فهٖ متهبة «الؼجهطا » ّهَ زضاسهٔ ثؼهغ الظهَاّط
االرتوبػ٘ٔ الونطٍّٔ ،هي الُ٘تن بلٖ اإلزهبى ػلٖ الروط ٍاإلغفبل ػهي األّهل ،بلهٖ سهفَض
الٌسبء ٍبؿفبء غ٘طٓ الطربل ٌٍّبك هَػَع س٘بسٖ-ارتوبػٖ ٗتـطه بلِ٘ النبتت فٖ قظٔ
"الؼقبة" ح٘ج ٗطسن لَحٔ هي لن األه٘ط ٍقبػٖ الوسٌٗٔ ٍضربل زٌْٗهب ألثٌهبء الشهؼت
الفقطاء الوؼـْسٗي.
شرظ٘ب قظض الوٌفلَؿٖ ّصُ شرظ٘ب حبثتٔ ال تتغ٘ط ٍال تٌجؼج ثسافغ الَقَف فٖ
ٍرِ لن الج٘ئٔ ف٘خَضٍَٗ ،قَمَ ثبإلطالح ثل ٗقجهل الؼه٘ن ؤٍ ال ٗزهس سهج٘ال للرهطٍد ههي
س٘ـطٓ لن الظبلن ٍرَض الزبئط ،الَح٘س الصٕ اذتلفت ثساٗتِ ػي ًْبٗتِ شاك الهصٕ مهبى
هسافغ سفَض الوطؤٓ حن ػبز ػي هؼتقسُ بال ؤًِ هب بحط ّصا التحَل ٍلن ٗـق حقل التغ٘٘ط.
الونبى ٍالعهبى فٖ ثؼغ ّصُ القظض هحسزاى ٍفٖ ثؼؼْب غ٘ط هحسزٗي ،بال ؤًٌب ًؼطف
ثحؼَض الوالف فٖ القظٔ ثظفتِ ؤحس شرظ٘ب القظٔ ؤًْب تحهسث فهٖ ث٘ئهٔ هظهط ٍفهٖ
الفتطٓ التٖ ػبشْب النبتت.
ّصُ القظض هـجَػٔ ثـبثغ النالس٘ن٘ٔ الَاقؼ٘ٔ غ٘ط ؤى القظهٔ األذ٘هطٓ ترتلهف ػهي
ؤذَاتْب ،فْٖ ؤقطة بلٖ الطٍهبًس٘ٔ هٌِ بلٖ النالس٘ن٘ٔ.
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