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المقذمة
ٍلس ؼسبى وٌفبًٖ ،وبتت ًٍبلس ٍضٍائٖ ٍضبعط ٍضرْ٘س ـرٖ هسٌٗرٔ عىرب سرٌٔ 1936م،
ٍاستطْس سٌٔ 1972م؛ ـَْ ضؼن أزثِ الربظ ٍضٍاٗبتِ الىخ٘طٓ ،لن تعرطؾ ـرٖ ثالزًرب وورب
ٗستحمِ إى ظَْض وٌفبًٖ وأزٗت وبى هع ضٍاٗترِ «ضرربل ـرٖ الطروس»(1963م) ،ـرٖ
هٌبخ حمبـٖ ٍـىطٕ عبم ،ضىلت المؿ٘ٔ الفلسكٌ٘٘ٔ ذلف٘ٔ ثع٘سٓ لْورَم الٌررت الخمبـ٘رٔ
العطث٘ٔ هي ًتبٗذ ًىجٔ عبم 1948م ،وبى ّطٍة الطعت الفلسركٌٖ٘ هري ٍقٌرِ؛ ل٘عر٘ص
الرئ ًب ـٖ أؼلت الكبض الَقي العطثرٖ ًرطٕ ـرٖ ّرصُ ال رطٍؾ عسٗرس ًا هري الؿرحبٗب ـرٖ
الو٘ررساً٘ي االرتورربعٖ ٍالس٘بسررٖ ٍ لررس اًعىسررت ّررصُ ال ررطٍؾ ٍالحرربالت ـررٖ الطٍاٗررٔ
الفلسكٌ٘٘ٔ ثَؾَح وبهل ـٖ غَضٓ ضهَظ ثططٗٔ ٍلعت ؾح٘ٔ ظلن اٙذطٗي ٍتعسفْن
ّصُ الطٍاٗٔ «ضربل ـٖ الطوس» تػؿ ترأح٘طات ًىجرٔ ـلسرك٘ي سرٌٔ 1948م ،علرٖ
الطعت الفلسكٌٖ٘ هي ذالل أضثعٔ ًوبشد هي أر٘بل هرتلفٔ إًْن حربٍلَا الْرطة ٍعجرَض
الحررسٍز الىَٗت٘ررٔ هرري رْررٔ الجػررطٓ ـررٖ رٌرَة العررطاق ورربى سررجت الْررطٍة اٍلئرره
الفلسكٌ٘٘٘ي هي األضؼ الوحتلٔ؛ ألى ول ٍاحس هٌْن ال قبلٔ لِ علٖ الومبٍهٔ ول هٌْن
ٗجحج عي ـطغٔ للعول لىست لمؤ الع٘ص لٌفسِ ٍألـطاز عبئلتِ ٗمطض الطربل ،الْطة ـٖ
ذعاى ضبحٌٔ ٗمَزّب اثَذ٘عضاى ،ـرٖ ًمكرٔ الحرسٍز ٍٗورَت الفلسركٌَ٘٘ى الخالحرٔ؛ ألى
السبئك ٗتأذطٗ ،وَتَى زٍى أى ٗمطعَا رساض الرعاى أٍ ٗطـعَا غَتْن ثبلػطاخ
ّٖ الطٍاٗٔ التٖ إعتوست الطىل األلطة إلٖ الوعبغطٓ ٍلرس لربم ثٌبهّرب الطٍائرٖ علرٖ
حسث ،ؼ٘ط أى شله الحسث لن ٗتكَض تمل٘سٗبً ثح٘ج ًطٕ إلِ٘ ٍَّ ٌٗوَ لح ٔ ثعس لح رٔ
ٍسبعٔ ثعس سبعٔ أهبم أعٌٌ٘ب الطرػ٘بت تتحرسث ـرٖ ظهري ٍاحرس ٍاألهىٌرٔ أٍ األظهٌرٔ،
تتمبقع ٍتتَاظٕ ٍتتَالؿ إى ؼسبى ٗرلك ضرػ٘بتِ ًت٘زٔ هالح بتِ السل٘مرٔ لٌفسر٘بت
ٍأًوبـ سلَن الطرػ٘بت الح٘ٔ التٖ ٗطاّرب ٍٗتعبهرل هعْرب ـرٖ ح٘بترِ العبزٗرٔ ؼسربى
ٗستك٘ع أى ٗرلك ضرػ٘بت شات هالهح ـٌ٘ٔ ،ذبغٔ تزعل الطرػ٘ٔ ذبلسٓ ـرٖ سربحٔ
األ زة الع ٘ن؛ ألى ضرػر٘بت ضٍاٗبترِ تزربٍظت غرفحبت الىترت الٌمسٗرٔ ٍغربض الٌربس
ٗتحسحَى عٌْب ،وأًوب ّٖ وبئٌبت ثططٗٔ عبضت ثٌْ٘ن ثبلفعل
ؼكٖ ؼسبى وٌفبًٖ هطحلٔ ذػجٔ هي هطاحل الٌؿبل الَقٌٖ الفلسكٌٖ٘ ،هري اللزرَ
ٍالتططز إلٖ الومبٍهٔ ؼ٘ط أى تو٘ع وٌفبًٖ عي سبثمِ وبى ـٖ رعلِ التبضٗد هزطز ذلف٘ٔ،
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تسمف علْ٘ب ظالل ضٍائ٘تِ تحطوْب ضٗطٔ ـٌبى هجسع ،ـَْ ٗعبلذ ـتطٓ هب ثعس الٌىجٔ ثزَعْب
ٍثؤسْب ٍتططزّب ،هي ذالل آحبضّب ـٖ ضٍاٗتِ ضربل ـٖ الطروس؛ إش تزجرط ّرصُ ال رطٍؾ
التٖ ال ٗفػل ـٖ الحسٗج عٌْب ،الطرػ٘بت الطئ٘س٘ٔ ـرٖ الطٍاٗرٔ أى تجرسأ ضح٘لْرب إلرٖ
لسضّب الوحتَم ٍا ضبضات التبضٗر٘رٔ الرَاضزٓ ال تمرَل التربضٗدٍ ،لىٌْرب تحربٍل أى تػرٌع
تبضٗرْب الربظ هي ذالل همتجسبت ال تطؽل هسربحبت ٍاسرعٔ علرٖ الرَضق ضرربل ـرٖ
الطوس ل٘ست هزطز ظبّطٓ الجحج ـٖ التططز ٍاالثتعبز عي هىبىٍ ،هحبٍلرٔ الجحرج عري
األهبى ـٖ أهىٌٔ رسٗسٓ إًوب ّٖ تسبهل غطٗح و٘ؿ ٗوَت ـلسكٌٖ٘ علٖ عتجبت التططز
ٍالؿ٘بع هىبى الطٍاٗٔ ذعاى َّ ثىل ثسبقٔ غْطٗذ هب ٍلىٌِ ـٖ ًع الطٍاٗٔ ٌٗكَٕ علٖ
زالالت عسٓ َّ ٗوخل السزي الىج٘ط الصٕ حَغط ـِ٘ الفلسكٌٖ٘ أحط التططز ٍاستالة ول
ضٖ هٌِ ٗوخل الؿ٘بع ٍالتططز ٍـٖ ًْبٗٔ حم٘مٔ هطٓ ٍالعٔ
تٌَٕ الومبلٔ ا ربثٔ علٖ ّصُ األسئلٔ:
 هب َّ الوَؾَع الطئ٘سٖ ـٖ ضٍاٗٔ «ضربل ـٖ الطوس»؟ و٘ؿ تتوخل الطهَظ الورتلفٔ ـٖ الطٍاٗٔ؟ و٘ؿ ٗعىس ؼسبى الَؾع الفلسكٌٖ٘ ٍالمؿ٘ٔ الفلسكٌ٘٘ٔ ـٖ ّصُ الطٍاٗٔ؟الذراسات السابقة
ٗوىٌٌب ا ضبضٓ إلٖ همبلٔ غج٘حٔ عَزٓ ظعطة «ؼسربى وٌفربًٖ ،روبل٘ربت السرطز ـرٖ
الركبة الطٍائٖ» التٖ تسضس ـْ٘ب التحل٘ل الْ٘ىلٖ ـٖ هزوَعٔ المػع لؽسبى وٌفربًٖ؛
ٍاحوسضؾب غبعسٕ ـٖ همبلٔ «تزل٘بت اًكجبع٘ٔ ـٖ ضٍاٗٔ هب تجمرٖ لىرن» لبهرت ثسضاسرٔ
اًكجبع٘ٔ هي الزبًت الٌ رطٕ الرصٕ ٗمرسم ترأق٘طا لوفْرَم اًكجبع٘رٔ ٍظَْضّرب ٍو٘ف٘رٔ
تزل٘بتْب ٍاألزة المػػٖ ٍالزبًت التكج٘مٖ الصٕ ٗحبٍل إلمرب الؿرَ علرٖ أّرن سروبت
التأح٘طٗٔ ٍاالًكجبع٘ٔ ـٖ ّصُ الطٍاٗٔ ٍّىصا غبعسٕ ـٖ همبلٔ أذطٕ «التجئ٘ط ـٖ ضٍاٗٔ هب
تجمٖ لىن» ٗسضس التجئ٘ط ـٖ الطٍاٗٔ هي ٍرْبت ً ط الٌمبز رطاض رٌت ٍترَزٍضؾ هٌْرس
عسًبى غالحبت ـٖ همبلٔ «الجعس التبضٗرٖ ـٖ ضٍاٗٔ الطرْ٘س ؼسربى وٌفربًٖ ضرربل ـرٖ
الطوس» ٗحبٍل استمطا ثعؽ الفمطات هي رسس الطٍاٗرٍٔ ،إسرمبقْب علرٖ التربضٗد الرصٕ
تسجت ثٌىجٔ العبم 1948مٍ ،هي حن هحبٍلٔ أذطٕ سمبـ ظٍاٗب أحساث الطٍاٗٔ علٖ الَالع
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لَ٘ؾح وصله هسٕ عوك ضهٗٔ الطْ٘س وٌفبًٖ ـٖ استمطا الوستمجل لٌعكِ٘ ضهٗرٔ أوخرط
ٍالع٘ٔ ٍأوخط تحل٘ل٘ٔ هحوس ـؤاز السلكبى ـٖ همبلٔ «لػٔ ضرربل ـرٖ الطروس لؽسربى
وٌفربًٖ؛ زضاسرٔ ًمسٗرٔ» تٌربٍل االتزبّربت الفٌ٘رٔ ـرٖ المػرٔ ًحرَ االتزربُ الرَالعٖ،
ٍالطٍهبًت٘ىٍٖ ،الطهعٍٕ ،وطؿ عي األـىبض الىل٘ٔ ٍالزعئ٘ٔ ـٖ المػٍٔ ،هسٕ لطة الىبتت
هي ظهبى ٍهىبى ٍضرػ٘بت المػٌٍّٔ .بن وتربة «رسل٘رٔ الوىربى ٍالحرسث ـرٖ ضٍاٗرٔ
ضربل ـٖ الطوس لألزٗت ؼسبى وٌفبًٖ؛ زضاسٔ أزث٘ٔ أسلَث٘ٔ» لكلعت عجسالععٗع أثَالععم
الرصٕ ضورع علرٖ هٌبلطرٔ ضٍاٗرٔ «ضرربل ـرٖ الطروس» الترٖ تػرَض هحربٍالت ثعرؽ
الفلسكٌ٘٘٘ي الْطٍة هي ٍالعْن الوطٗط إلٖ أٍّبم السفط ٍالخطا ـٖ ثالز الؽطثٔ
غسان کىفاوی حياته الشخصية والدبية
«ٍلس ؼسبى وٌفبًٖ ـٖ هسٌٗٔ عىرب ـرٖ ـلسرك٘ي سرٌٔ1936مٍ ،تلمرٖ زضاسرتِ ـرٖ
هساضس الفطٗط ـٖ هسٌٗرٔ ٗبـرب»(وٌفربًٖ :1987 ،الرؿ) «حرسحت هأسربٓ ـلسرك٘ي سرٌٔ
1948م ،التٖ أضؼوتِ علٖ الٌعٍح هي ٍقٌِ إلٖ لجٌبى لجل أى ٗتن زضاستِ االثتسائ٘رٔ حرن
لحك ثأـطاز أسطتِ ـٖ زهطكٍ ،عبش ـٖ ض ؿ هي الع٘ص ٍلسَٓ هي الح٘بٓ»(السَاـ٘طٕ،
ز ت« )380:ـْ٘ب عول ؼسبى هرع ضرم٘مِ ؼربظٕ ـرٖ ٍظ٘فرٔ "العطؾرحبلزٖ" ٗىتجربى
الطىبٍٕ للفمطا أهبم الوحىؤ؛ لٌ٘ل حمَلْن ضاح ؼسبى ٍضرم٘مِ ٗتبثعربى السضاسرٔ ـرٖ
هسضسٔ ل٘ل٘ٔ ـٖ الَلت الصٕ سبـطت ـِ٘ ـبٗعُ(أذتِ) للىَٗت للعول هعلؤ ٌّبن ؾروي
لبـلٔ تؿن أٍل زـعٔ للوعلوبت الفلسكٌ٘٘بت»(العجبسٖ) 2015 ،
ٍّصُ الطسٓ لن تؿعؿ ععٗوتِ ٍلن تػطـِ عي هَاغلٔ زضاستِ شوط ٍالس ؼسربى ضحورِ
اهلل ـٖ هصوطاتِ« :ثتبضٗد 1953/9/29ثبضط ؼسبى ثعرس حػرَلِ علرٖ الطرْبزٓ ا عسازٗرٔ
العول ـٖ هساضس الَوبلٔ ووعلن لوبزٓ الطسن ـٖ هعْس ـلسك٘ي عول أح٘بًب ووعلن أٗؿب
ـٖ هسضسٔ زٍحٔ الَقي الربغٍٔ ،عول لفتطٓ لػ٘طٓ وطسربم ـرٖ هىترت هزلرٔ ا ًطرب
لػبحجْب ًز٘ت الحفبض»(وٌفبًٖ)110 :2001 ،
«ـٖ عبم 1956م سبـط ؼسبى وٌفبًٖ إلٖ الىَٗت ل٘لحرك ثأذترِ ٍضرم٘مِ ثْرب ح٘رج
عول هعلوبً للتطث٘ٔ الفٌ٘ٔ ٍالطٗبؾ٘ٔ ٍتحسٌت األحَال الوع٘ط٘ٔ لالسطٓ ـٖ ّرصُ الفترطٓ،
ٍحػررل علررٖ هَاـمررٔ السررلكبت للووبضسررٔ هٌْررٔ الوحبهرربٓ ٍورربى هع ررن ظثبئٌررِ هرري
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الفلسكٌ٘٘٘٘ي»(حسي )2015 ،ـٖ ّصُ الفترطٓ الوجىرطٓ هري ح٘بترِ ثرسأ وتبثرٔ المػرٔ
المػ٘طٓ ٍٗعلوٌب وٌفبًٖ أى هَ٘لِ االٍل٘ٔ ٍإّتوبهِ الوجىط وبًت شات قربثع أزثرٖ ٗمرَل:
«إى ح٘بتٖ الس٘بس٘ٔ ًتزت عي وًَٖ ضٍائ٘بً ٍل٘س العىس ،لمس حبٍلت وتبثٔ لػٔ ضعجٖ
الفلسكٌٖ٘ لجل أى تتجلَض أهبهٖ الطٍٗٔ الس٘بسٍ٘ٔ ،لمس ضأٗت أى ٌّبله ض٘ئبً ٌٗمؿرٖ إشا
لن إًرطـ ـرٖ الح٘ربٓ الس٘بسر٘ٔ ٍإًٌرٖ أتؿرب ل وخ٘رطاً لرَ لرن أوري ضٍائ٘ربً ـرٖ ًفرس
الَلت»(ؾوطٓ« )2015 ،ـٖ ثساٗٔ سٌٔ 1960م ،قلت هٌرِ الكج٘رت الفلسركٌٖ٘ ررَضد
حجص الحؿَض إلٖ ث٘طٍت للوسبّؤ ـٖ تحطٗط هزلٔ الحطٍٗٔ ،لس ًػحِ أغسلبهُ الالٗفعل
وًَِ ثحبرٔ إلٖ الوطزٍز الوبزٕ الصٕ تؤهٌِ لِ الَظ٘فٔ ،ـَْ هطٗؽ ثرسا السرىط ٍهطؾرِ
ٗتكلت ًفمبت عالد ثبّؿٔ ٍهع شله لجٖ ًسا الَارت ٍٍزع هٌْٔ التعل٘ن ٍالتحرك ثأذترِ
لعول التعل٘ن ـٖ الىَٗت للوسبّؤ ـٖ اعبلٔ االسرطٓ ٍثرسأ ٗعورل ـرٖ الػرحبـٔ»(ؼسربى
وٌفبًٖ)9-8 :1370 ،
«علٖ غفحبت هزلٔ «الحطٗٔ» ٍلؿ هساـعبً عي المػٔ المػ٘طٓ ٍالطٍاٗٔ ٍالوسطح٘ٔ هي
رْٔ ٍعي هعتمساتِ هي رْٔ حبً٘ٔ «ٍسبـط هطٓ أذطٕ إلٖ ث٘طٍت ـٖ 1960/10/28ثَْٗٔ
عوبً٘ٔ ثبسن ّطبم ـبٗع ٗطتسٕ الىَـ٘رٔ ٍالعمربل ل٘سرتمط ـْ٘رب ًْبئ٘رب»(وٌفربًٖ:2001 ،
 )112وبًت ث٘طٍت الوزبل األضحت لعول ؼسبى ٍـطغتِ للمب ثبلت٘بضات األزث٘ٔ ٍالفىطٗرٔ
ٍالس٘بس٘ٔ «ثسأ عولِ ـٖ هزلٔ الحطٗٔ حن أذص ثب ؾبـٔ إلٖ شلهٗ ،ىترت همربالً اسرجَع٘بً
لزطٗسٓ الوحطض الج٘طٍت٘ٔ ٍالتٖ وبًت هب تعال تػسض أسجَع٘ٔ غجبح ورل إحٌر٘ي»(الج٘ره،
 ) 2015عرربم1961م ،ورربى ٗعمررس ـررٖ َٗؼَسررالـ٘ب هررؤتوط قالثررٖ إضررتطوت ـ٘ررِ ٍـررس
ـلسكٌٖ٘ ٍوصله وبى ٌّبن ٍـس زاًوطوٖ،وبى ث٘ي أعؿب الَـس الرساًوطوٖ ـتربٓ وبًرت
هترػػٔ ـٖ تسضٗس االقفبل ّٖ ،وبًت آًرٖ» وربى ؼسربى ٗكلرت ٗرسّب للرعٍاد ٍلربم
ثتعطٗفْب علٖ عبئلتِ ووب لبهت ّرٖ ثبلىتبثرٔ إلرٖ أّلْرب»(هزوَعرٔ التمرسم االلىتطًٍ٘رٔ،
)2015
حياته الدبية
أزة ؼسبى ٍإًتبرِ األزثٖ وبًب هتفبعل٘ي زائوبً هع ح٘بتِ ٍح٘بٓ الٌربسٍ ،ـرٖ ورل هرب
وتت وبى ٗػَض ٍالعبً عبضِ أٍ تأحط ثِ عبئس إلٖ ح٘فب عول ٍغؿ ـِ٘ ضحلٔ هَاقٌٖ ح٘فرب
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ـٖ اًتمبلْن إلٖ عىب ٍلس ٍعٖ شله ٍ َّ هب ٗرعال قفرالً ٗزلرس ٍٗطالرت ٍٗسرتوع ،حرن
تطوعت ّصُ األحساث ـٖ هر٘لتِ ـ٘وب ثعس هي تَاتط الطٍاٗٔ أضؼ الجطتمربل الحرعٗي لػرٔ
تحىٖ ضحلٔ عبئلتِ هي عىب ٍسىٌبّن ـٖ الع٘طٔ الػعجٔ هَت سطٗط ضلرن  ،12اسرتَحبّب
هي هىَحِ ثبلوستطفٖ ثسجت الوطؼ
ضربل ـٖ الطوس هي ح٘بتِ ٍح٘بٓ الفلسكٌ٘٘٘ي ثبلىَٗت ٍأحط عَزتِ إلٖ زهطك ـرٖ
س٘بضٓ لسٗؤ عجط الػحطا وبًت الوعبًبٓ ٍٍغفْب ّٖ تله الػَضٓ ال بّطٗٔ لألحساث؛ أهرب
ـٖ ّسـْب ـمس وبًت تطهع ٍتػَض ؾ٘بع الفلسكٌ٘٘٘ي ـٖ تله الحمجٔ ٍتحَل لؿ٘تْن إلٖ
لؿ٘ٔ لمؤ الع٘ص هؤوساً علٖ أًْن لس ؾلَا الكطٗك ـٖ ضٍاٗتِ هب تجمٖ لىرن الترٖ تعتجرط
هىولٔ لطربل ـٖ الطوس ٗىتطؿ الجكل قطٗك المؿ٘ٔ ـرٖ أضؼ ـلسرك٘ي ٍوربى شلره
تجط٘طاً ثبلعول الفسائٖ
ضٍاٗتِ «أمسعس» وبًت ولْب هستَحبٓ هي ًبس حم٘م٘ي ـٖ ـتطٓ هري الفترطات وبًرت
الطٍاٗٔ عي حَضٓ 1967م ـٖ ـلسك٘ي ،ـأذص ٗزتوع إلٖ ًربس الور٘وربت ٍٗسرتوع إلرٖ
شوطٗبتْن عي تله الحمجٔ «وبًت لؽسبى ع٘ي الفٌبى الٌفبشٓ ٍحسِ الطفبؾ الوطّؿ ،ـمس
وبًت ـٖ شٌِّ ـٖ الفتطٓ األذ٘طٓ هي ح٘بتِ ـىرطٓ هىتولرٔ لمػرٔ ضائعرٔ إسرتَحبّب هري
هطبّستِ ألحس العوبلٗ ٍَّ ،ىسط الػرط ـٖ وربضاد الجٌبٗرٔ الترٖ ٗسرىٌْب ٍوربى ٌٗرَٕ
تسو٘تْب الطرل ٍالػرط»(العجبسٖ )2015 ،عبلذ ؼسربى الجحرج ٍالمػرٔ ٍالطٍاٗرٔ ٍلىٌرِ
أغسض قبئفٔ هي لػػِ ٍضٍاٗبتِ التٖ عبلذ ـْ٘ب هأسبٓ لَهِ ٍوبضحٔ ثرالزُ ٗمرَل الرسوتَض
احسبى عجبس« :هي ٗمطأ لػع ؼسبى وٌفبًٖ ٗسضن زٍى عٌرب  ،أى اضربغرِ هري أثٌرب
الطعت الجسكب ٍوخ٘ط هٌْن أقفبل أٍ ضجبى ٗعولرَى ثرساـع هري غرسق الفكرطٓ زٍى أى
ٗجلؽَا سي الحىؤٍ ،ل٘س ـْ٘ن هي ٗحبٍل أى ٗفلسؿ السٍض الرصٕ ٗؤزٗرِ أٍ الؽبٗرٔ الترٖ
ٗسعٖ إلْ٘ب ،ـوٌْن هي ٗؿحٖ ثح٘بتِ زٍى أى توط ثربقطُ لن ! ٍهٌْن هي ٗتحول عرت
العبئلٔ الىج٘طٓ التٖ ذلفْب لْب أثَُ ٍالتططز هعبً زٍى أى ٗتصهطٍ ،هع شله ـئًْن ـرٖ هخرل
ّصُ الوَالؿ ل٘سَا سلج٘٘ي ووب أًْرن ل٘سرَا أقْربضاً وبلوالئىٔ(السرَاـ٘طٕ ،ز ت)381 :
«ًبل عبم  1966ربئعٓ أغسلب الىتبة ـٖ لجٌبى عي ضٍاٗتِ «هرب تجمرٖ لىرن» ًربل اسروِ
ربئعٓ هٌ ؤ الػحف٘٘ي العبلو٘ٔ سٌٔ ٍ 1974رربئعٓ اللرَتس  1975هرٌح اسروِ ٍسربم
المسس للخمبـٔ ٍالفٌَى ـٖ عبم (»1990ضبّ٘ي)543/2 :2000 ،
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مىجز رواية رجال فی الشمس
ضربل ـٖ الطوس ّٖ ،الطٍاٗٔ األٍلٖ للىبتت الفلسكٌٖ٘ الطاحل ؼسبى وٌفبًٖ ٍالطٍاٗٔ
تػؿ تأح٘طات ًىجٔ ـلسك٘ي سٌٔ 1948م ،علرٖ الطرعت الفلسركٌٖ٘ هري ذرالل أضثعرٔ
ًوبشد هي أر٘بل هرتلفٔ
أبًالقيس َّ :أٍل الطرػ٘بت التٖ تعطؾْب الطٍاٗٔ ،ضرل ـمس ث٘تِ ٍضرزطات العٗترَى
التٖ ٗولىْب ٍأغجح ٗع٘ص هع ظٍرتِ الحبهرل ٍإثٌرِ الػرؽ٘ط ـرٖ الور٘وربت ٗسرتز٘ت
للؿؽف الصٕ ٗوبضسِ علِ٘ أحس العبئسٗي األؼٌ٘ب ٍحبلرٔ الفمرط الورسلع الترٖ ٗعبًْ٘رب ّرَ
ٍأسطتِ ،ـَ٘زع ظٍرتِ ٍاثٌِ ٍٗسبـط إلٖ العطاق هحبٍالً أى ٗزس ـطغٔ لْ٘طة عجرط الحرسٍز
العطال٘ٔ الىَٗت٘ٔ هي الجػطٓ إلٖ الىَٗت؛ ل٘حػل علٖ الٌمَز التٖ ٗجٌٖ ثْب ث٘تبً ٍٗطرتطٕ
ضزطات ظٗتَى رسٗسٓ
أسعذ :أهب الطرػ٘ٔ الخبً٘ٔ ـٖ الطٍاٗٔ ـْٖ أسعس ٍَّ ،ضبة هٌبؾل تكبضزُ السرلكبت
ثسجت ًطبقِ الس٘بسٖ ،لىٌِ ٗحبٍل الْطة إلٖ العطاق هػرووبً علرٖ عجرَض الحرسٍز إلرٖ
الىَٗت؛ ل٘ستك٘ع أى ٗىَى حطٍٓ ٗطز ثْب الروس٘ي زٌٗبضاً ،التٖ ألطؾْب لِ عوِ؛ ل٘جسأ ثْرب
ح٘بتِ ٍٗتعٍد اثٌٔ عوِ التٖ ال ٗحجْب لىٌْب ذكجت لِ َٗم هَلسّوب
مريان :أهب هطٍاى ،ـَْ ـتٖ ـٖ الوطحلٔ الخبًَٗٔٗ ،ؿكط لتطن الوسضسِ ٍالرصّبة إلرٖ
الجػطُ ،ل٘سذل هٌْب إلٖ الىَٗت ثوسبعسٓ الوْطث٘ي حتٖ ٗعول ٌٍٗفك علٖ أهرِ ٍأذَترِ
الػؽبض
أبًالخيسران َّ :سبئك هبّط ،هْطة ٗعول هع تبرط وَٗتٖ وج٘رط إسروِ الحربد ضؾرب
ٗمجل أثَالر٘عضاى أى ْٗطثْن همبثل عططٓ زًبً٘ط هي ول هٌْن ثعس الَغرَل إلرٖ الىَٗرت
أثَالر٘عضاى عول ـٖ الز٘ص الجطٗكبًٖ ٍعول هع الفسائ٘٘ي ـأغ٘ت ثمٌجلٔ أـمستِ ضرَلتِ
ٍأعكتِ ول هطاضٓ العبلن
حالحِ هي الطربل الفلسكٌ٘٘٘ي حربٍلَا الْرطة ٍتركرٖ الحرسٍز ثر٘ي الرسٍل العطث٘رٔ
للحػَل علٖ لمؤ الع٘ص أهبم أثَاة الوْطث٘ي ـٖ الجػطٓ وبى الخوي ؼبلجبً ذوسرٔ عطرط
زٌٗبضاً لىي أثَالر٘عضاى ٗعطؼ علٖ هطٍاى تْطٗجْن إلٖ الىَٗت ثروسٔ زًبً٘ط أهب الكطٗمٔ
ـْٖ ثَاسكٔ ًبللٔ هب ٗ ،جمَى ـٖ الرعاى ست زلبئك عٌس عجَض الحسٍز العطال٘رٔ الىَٗت٘رٔ؛
أل ى هَظؿ عبثج ٗعكل أثَالر٘عضاى ٍٗػرط أى ٗحىرٖ لرِ السربئك حىبٗترِ هرع الطالػرٔ
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العطال٘ٔ وَوت التٖ تحجِ لسضرٔ العجبزٓ ثسجت ـحَلتِ ثعس ذالظ اثرَالر٘عضاى هري ٗرس
الوَظف٘ي تٌمؿٖ ًػؿ سبعٔ حن ـٖ عطؼ الػحطا ٗفتح اثَالر٘عضاى ثبة الررعاى ل٘زرس
الخالحٔ رخخبً ـٖ زاذلِ ،زٍى أى ٗمطعَا رساض الرعاى أٍ ٗطـعرَا غرَتْن ثبلػرطاخ ٍإًتْرت
الطٍاٗٔ ثىالم أثَالر٘عضاى حٌ٘وب غطخ« :لوربشا لرن ترسلَا ررسضاى الررعاى ؟؟!!»(وٌفربًٖ،
.)8 :2015
دراسة فىية لرواية رجال فی الشمس
ـٖ السٌَات التٖ أعمجت ًىجٔ 1948م ،وبًت ال طٍؾ الح٘بت٘ٔ ٍالٌفسر٘ٔ الترٖ هرطت
ثبلطعت الفلسكٌٖ٘ لبس٘ٔ إلٖ حس رعلِ ٗع٘ص سرٌَات قَٗلرٔ ،ال ٗفىرط إال ـرٖ و٘ف٘رٔ
الرطٍد هي ّصُ ال طٍؾ الوع٘ط٘ٔ المبس٘ٔ أهب العَزٓ إلٖ الَقي ـىبًت الحلن الىبهي ـرٖ
الٌفس ٍضثوب لْصا السجت هطت ستٔ عطط عبهربً ،زٍى أى تطرْس السربحٔ الفلسركٌ٘٘ٔ أٗرٔ
حطؤ هلوَسٔ األحط للرطٍد هي ّصا الرعاى  -الوَت هي ٍسف ّصا الزَ المبترل ذطررت
ضٍاٗٔ ؼسبى وٌفبًٖ «ضربل ـٖ الطوس» ـٖ سٌٔ 1963م؛ لتىَى هحبوؤ ًمسٗٔ لوزول
ّصُ ال طٍؾ الربغٔ ،الطهَظ الجططِٗ العبهلٔ هي ذاللْب
مه حيث أسلًب السرد :ـمس استرسهت ضٍاٗٔ «ضربل ـٖ الطوس» أسرئل٘ت السرطز
الورتلفٔ؛ لتمسم لٌب أحساحبً ٍأـىبضا ً،هطوعُ ظهبً٘بً ٍهىبً٘بً ٍذبغٔ عري قطٗرك ت٘ربض الرَعٖ،
لعل الوؤلؿ ثعولِ ّصا وبى ٗملس ٍعٖ االًسبى ًفسِ
السمان يالمکان :إًٌب ًحس ظهٌبً هىخفبً ـٖ هىبى هحسٍزٗ« ،ؿبعؿ هي زضاه٘ٔ الحسث
ٍتَتطُ هي ذالل أسئل٘ت السطز الورتلفِ :التعبوس ٍالتمربقع ،الترساعٖ ٍالسرطز الوجبضرط
ٍ »(السعبـ٘ي)334 :1987 ،
االسلًبٍ :لس إستفبز ثعؽ الطٍائ٘٘ي الفلسكٌ٘٘٘ي ٍذبغٔ ؼسبى وٌفبًٖ هي اللرَاظم
السالل٘ٔ التٖ ٗم٘س ًفسِ ثْب هي ذالل إعبزٓ ثعؽ التطاو٘ت شات الساللرٔ ثكرطق هرتلفرٔ
ٍٗوىي أى ٗطبض إلٖ ضٍاٗتِ «ضربل ـٖ الطوس» التٖ تىطض عرسٓ تطاو٘رت تعكرٖ للمربضٕ
هفبت٘ح لطا ٓ الطٍاٗٔ
ـوٌص ثساٗٔ الطٍاٗٔ ٗمسم لٌب وٌفبًٖ التطو٘ت اللؽَٕ التربلٍٖ« :وربى حورٔ قربئط أسرَز
ٗحلك عبل٘بً ٍح٘ساً علٖ ؼ٘ط ّسٕ»(وٌفبًٍٖ )8 :2015 ،ثْصا التطو٘ت إستكبع وٌفبًٖ أى
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ٗؿ٘ؿ ض٘ئبً آذط إلٖ ضرػ٘ٔ أثٖ ل٘س الرصٕ ٗسر٘ط علرٖ ؼ٘رط ّرسٕ ـرٖ ثرالز الٌفرٖ
الَاسعٍٔ ،ل٘ؤوس سَاز هستمجل أثٖ ل٘س ٍسَاز ّصا الكبئط ٗىرطض ـرٖ تطو٘رت آذرط ثعرس
ذوسٔ أسكط ـمف« :هبظال الكبئط ٗحَم ٍح٘ساً هخل ًمكِ سَزا ـٖ شله الَّذ الوتطاهرٖ
ـَلِ»(الوػسض ًفسِ )8 :2015 ،حن ٗعَز الطٍائٖ إلٖ ّصا التطو٘ت هرطٓ حبلخرٔ؛ ل٘ؤورس هرب
ثبت هؤوساً ٍَّ حتو٘ٔ إًْعام أثَل٘س ٍهري هعرِ هربزام ذكَاترِ ؼ٘رط الوْتسٗرٔ هزللرٔ
ثبلسَاز« :غَت الطف ْٗسز ٍالجحبضٓ ٗتػبٗحَى ٍالسوب تتَّذ ٍالكبئط األسَز هبظال ٗحَم
علٖ ؼ٘ط ّسٕ»(الوػسض ًفسٍِّ )15 :2015 ،ىصا ـئى ضٍاٗٔ «ضربل ـٖ الطروس» تجرسأ
ثٌصٗط هَت لمس ّ٘أ ؼسبى وٌفبًٖ الوٌػٔ ثتمسٗن ًصٗط الوَت ٍ ،ضوع علرٖ إٗمربع الورَت
هي ذالل تكَض الطٍاٗٔ ٍتكَض لؽتْب
الشخصيات :الطرػ٘بت التٖ ذكت ثْب ّصا الطٍاٍٗٔ ،الع٘ٔ ًطاّب ـٖ الح٘ربٓ ًٍعطـْرب
ـ٘وي ًعطؾ هي الٌبس ـئًْب ٌٗجؽٖ أى تىَى إًسبً٘ٔ ثوعٌٖ أًْب تتػرؿ ثورب ٗتػرؿ ثرِ
ا ًسبى هي ًعٍع إلٖ الر٘ط ٍإلٖ الطط هعبً؛ ٍثوعٌٖ أى الطرػ٘ٔ تمع علرٖ ًمكرٔ هعٌ٘رٔ
هي اللَى الطهبزٕ ـل٘ست الطرػ٘ٔ ،ووب الح ٌب ـٖ الطٍاٗبت ،الوتأحطٓ ثبلصٍق الطرعجٖ أٍ
ثبلطٍاٗٔ الر٘بل٘ٔ الؽطث٘ٔ ،هالئى٘ٔ أٍ ض٘كبً٘ٔ ،ثل ّٖ ووب شوطًب هٌص لل٘لٍ ،الع٘ٔ اًسبً٘ٔ
ٍعلٖ ّصا الٌحَ ـبى الوؤلؿ ال ٗستك٘ع أى ٗمسم لٌب ضرػ٘بتِ زـعٔ ٍاحسٓ ٍإى لسم لٌب هب
ٗطٗس هي هالهحْب الربضر٘ٔ ثْصا األسلَة؛ ثل إًِ ٗىطؿ عي قج٘عتْب ض٘ئبً ـط٘ئبً ،ثح٘ج
ٗتٌبست ّصا الىطؿ هع تكَض األحساث ـل٘س ثَسعٌب أى ًتعطؾ علٖ هب سر٘حسث لح رٔ
ثلح ٔ؛ ثل إى التالحن ث٘ي األحساث ٍالطرػ٘بت ٗفبرئٌب ثبلزسٗس ٍالوسّص ٍالوخ٘ط
«إى ّصُ الطرػ٘بت التٖ تتحطن أهبهٌب ـٖ ّصُ الطٍاٗٔ ضرػر٘بت إًسربً٘ٔ تتػربضع
ـٖ أعوبلْب ل٘ن هرتلفٍٔٗ ،حسز إتزبّبتْب ٍسلَوْب هرؤحطات هرتلفرٔ ًفسر٘ٔ ٍارتوبع٘رٔ
ٍالتػبزٗٔ ٍس٘بس٘ٔ ٍـىطٗٔ ٍلَه٘ٔ ٍزٌٗ٘ٔ ـْٖ علٖ ّصا الٌحرَ ل٘سرت ربهرسٓ سربؤٌ،
ًزسّب ووب عطـٌبّب ّٖ ،زائؤ التؽ٘٘ط تؤحط ٍتتأحط تػٌع األحساث ٍتٌفعل ثْب»(السرعبـ٘ي،
)359 :1987
السرد :الىبتت ووب إًِ ٗعتوس ثطىل وج٘ط علٖ الوًََلَد الساذلٖ ـٖ سرطز األحرساث
ٍٍاؾح أٗؿب أى الىبتت إستفبز هي تمٌ٘ٔ السٌ٘بضَٗ السٌ٘وبئٖ؛ ـحىٖ ضٍاٗتِ ثػرَضٓ لجرل
ول ضٖ آذط «ٍلعل ّصا هي األسجبة الوْؤ التٖ رعلت الورطد الوػطٕ تَـ٘ك غربلح
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ٗتحوس للطٍاٗٔ ٍ ٗمطض أى ٗؿع هٌْب ـ٘لوبً سٌٔ 1965م ،لىٌِ ال ٌٗزح ـٖ شله إال سرٌٔ
1972م ـمس إلتعم الورطد ثبلعول الطٍائرٖ توبهربً ٍثىرل تفبغر٘لِ ٍثطسروِ للطرػر٘بت
ٍتسلسل األحساث ـِ٘ ٍهع شله إستكبع تَـ٘ك غبلح غٌع ـ٘لن هوتبظ حػل علٖ العسٗس
هي الزَاٗع»(العث٘سٕٗ )2015 ،وىي لطا ٓ الطٍاٗٔ ٍالف٘لن لطا ات هتعسزٓ لخطائْورب الفٌرٖ
ٍالفىطٕ ،لىي ت ل إحسٕ الو٘عات الىجطٕ التٖ اهتلىْب الىبتت ٍالورطد ،الطٍاٗرٔ الخبلجرٔ
التٖ تٌجأت ثبلوستمجل أٍ ثططت ثِ أٍزعت إلِ٘ ـحرسحت ا ًتفبؾرٔ ٍأغرجح للفلسركٌٖ٘
غَت ٗسوعِ العبلن ضاؾ٘بً أٍ هؿكطاً !
وهاية الرواية مه الىاحية الفىيةٗ :وىي أى ًمَل ،ضٍاٗبت وخ٘طٓ تمسم ًْبٗت٘ي للطٍاٗٔ
وْصُ الطٍاٗٔ :األٍلٖ تٌْٖ األحساثٍ ،الخبً٘ٔ تٌْٖ الس٘بق الركبثٖ ٍالٗوىي المفع ٌّب عي
ضٍاٗٔ «ضربل ـٖ الطوس» ثَغفْب ٍاحسٓ هي أّن الطٍاٗبت الفلسكٌ٘٘ٔ الترٖ لزرأت إلرٖ
ّصُ التمًٌٍ٘ٔ ،زحت ـٖ استرساهْب ـبلٌْبٗٔ الحسٗخٔ للطٍاٗٔ تمرسم هري ذرالل الركربة
التبلٍٖ« :عبز أثَالر٘عضاى ٗس٘ط إلٖ ح٘ج تطن الزخج ـأذطد الٌمَز هي رَ٘ثْربٍ ،اًترعع
سبعٔ هطٍاى ٍعبز أزضارِ إلٖ الس٘بضٓ هبض٘بً علرٖ حربـتٖ حصائرِ»(وٌفربًٖ)51 :2015 ،
ٍلىي الٌْبٗٔ اللؽَٗٔ للطٍاٗٔ تأتٖ عجط تسبهل ٗكطحِ أثَالر٘عضاى ًفسِ حر٘ي ٗسرأل شاترِ
ٍتطزز الػحطا سؤالِ« :لوربشا ال ترسلَا الزرسضاى؟»(الوػرسض ًفسرِ )52 :2015 ،إى ّرصا
التسبهل ـٖ حم٘متِ غطذٔ ٗكلمْب أثَالر٘عضاى ،الػحطا ٍؼسبى وٌفبًٖ ٍَّ أٗؿب عٌرَاى
هطحلٔ هي الٌؿبل الفلسكٌٖ٘ ؾس لمؤ الع٘ص ٍؾس الم٘بزٓ الفلسكٌ٘٘ٔ ؼ٘ط الفعبلرٔ ـرٖ
إزاضٓ الػطاع ث٘ي الفلسكٌ٘٘٘ي ٍأعسائْن آًصان
الرمز فی الرواية
«ٗعس الطهع ضىالً هي أضىبل التعج٘ط الوزبظٕ ـبلجٌ٘ٔ اللؽَٗٔ الفَل٘ٔ هزطز ؼكرب ـٌرٖ
للجٌ٘ٔ التحت٘ٔ التٖ تحتبد إلٖ لطا ٓ ٍـْن عو٘م٘ي(حكٌٍٖ٘ )208 :1999 ،لرس حولرت
الطٍاٗٔ الفلسكٌ٘٘ٔ ثىخ٘ط هي الطهَظ ٍلىي هع ن ّصا الىخ٘ط وبى ٗأتٖ هألَـبًًٍ ،سكت٘ع أى
ًزس اضتجبقبً ضهعٗبً ث٘ي األم ٍاألضؼ ٍالجحط ٍالؽطثٔ ٍ ؛ ؼ٘ط أى ضهَظاً أذطٕ إسرتكبعت أى
تتزبٍظ الوألَؾ ٍأى تطىل ًػبً هَاظٗبً للطٍاٗٔ شاتْب ٍٗوىي ـٖ ّصا ا قربض أى ًطر٘ط إلرٖ
وخطٓ الطهَظ ٍا سمبقبت ـٖ ضٍاٗٔ «ضربل ـٖ الطوس» ح٘ج حوِ ضهَظ هىطَـٔ
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وبى أثَالر٘عضاى ضهعاً للم٘بزٓ الفلسكٌ٘٘ٔ أٍ ضهعاً حترٖ للطر٘كبى ًفسرِ إى ضرػر٘ٔ
أثَالر٘عضاى تطهع إلٖ ول هي ٗتحول هسؤٍل٘ٔ الؿ٘بع الصٕ عبضرٍِٗ ،ع٘طرِ الفلسركٌٖ٘
ٍلجلِ ؾ٘بع الَقي ٍلس وبى هَح٘بً أى رعلِ ؼسبى وٌفبًٖ ضرالً ـمس ضرَلترِ ٍهرع شلره
هبٗعال ٗتٌكح لم٘بزٓ الطعت الفلسكٌٖ٘ ضؼن أًِ ٗعطؾ عسم لسضتِ(ضرَلتِ) «علرٖ شلره
إى السضاسٔ التبضٗر٘ٔ للم٘بزٓ الفلسكٌ٘٘ٔ ـٖ تله الوطحلٔ أحجتت أى هي أسرجبة عزعّرب
تفى٘طّب السائن ـٖ هػبلحْب الربغٔ الوطتجكٔ ثبالًتساة الجطٗكبًٖ»(أثَهكط)262 :1980 ،
تىَى الطرػ٘بت األضثعٔ ـٖ «ضربل ـٖ الطوس» ّٖ ،الطعت الفلسركٌٖ٘ الوٌىرَة
الوٌفٖ ٍلس سحمتِ الح٘بٓ ثمسبٍتْب ٍث٘أس قبغ ـأذص ٗجحج عي أثَاة الرالظ؛ ل٘طتطٕ
أثَل٘س عطلٖ ظٗتَى ٍؼطـٔ ٍٗعلن أٍالزُ ٍل٘مْط أسعس عصاثبت الكطقٍٗ ،جسأ الح٘ربٓ ورإٔ
ضبة ـٖ عوطُ ٍل٘زعل هطٍاى وَخ الك٘ي رٌٔ لتٌْأ أهِ ٍغؽبضّب
وبى هَظفَ الحسٍز ضهعاً للج٘طٍلطاق٘ٔ العطث٘ٔ أٍ ضهعاً لمػط الٌ ط ٍتعس الػرحطا ضهرعاً
هْوبً هي ضهَظ الطٍاٗٔ الىٌفبًٍ٘ٔ ،لس ثسأ شله ٍاؾحبً ـٖ ضٍاٗتِ «ضربل ـٖ الطروس» ٍهرب
تجمٖ لىن ٍهي الزسٗط ثبلصوط إى الػحطا ـٖ «ضربل ـٖ الطوس» لن توخل ـمف حربرعاً
الثس هي إرت٘بظُ؛ ثل أٗؿبً هىبًبً ٗتسن ثبلحط الالـح أزٕ إلٖ الوَت الفلسركٌ٘٘٘ي الخالحرٔ
زاذل غْطٗذ الوب وبًت الػحطا ضهعاً للعزع ـٖ «ضربل ـٖ الطوس»
«الػحطا الالّجٔ ،التٖ تطسل ثس٘بـ ًبضّب ـتىَٕ رلَز الطربل ،الووتسٓ ثال ًْبٗٔ ،ثال
ظل ٍال ضحؤ ّٖ ،عبلن الفلسكٌٖ٘ ثعس الٌىجٔ ّٖ ،ؼطثتِ ٍهٌفبُ ٗؿطة ـْ٘ب ثبحخربً عري
األهي ٍالسالم عي الطظق ٍا ستمطاض ٍال ٗلمٖ إال ال لن ٍا ؾكْبز ـٖ ّصا الوح٘ف الػعت،
ٍهع ا ًْ٘بض الىبهل لىل الومَهبت االًسبى الح٘بت٘ٔ»(ذل٘ل )95 :1989 ،التسبهل األذ٘رط
ضؼن إًعسام هٌكك ٍضزُ علٖ لسبى أثَالر٘عضاى« :لوبشا لن ٗسلَا رسضاى الرعاى؟»(وٌفربًٖ،
 )52 :2015ـبلطهع الٌمسٕ ـٖ ّصا التسبهل ٍاؾح
ـوبزام الوَت هحرسلبً ثربلوط ٗ ،جمرٖ هري العجرج إسرتمجبلِ زٍى حطورٔ أٍ غرطذٔ أٍ
إحتزبد ٍَّ تسبهل هَررِ للطرعت الفلسركٌٖ٘ الرصٕ وربى ٗسرتمجل الورَت ـرٖ ورل
السبحبت التسبهل ٗعٌٖ إى الوَت الوحسق الثس هي هَارْتِ ـأهرب الٌزربح ـرٖ شلره أٍ
الوَت عٌسئص ثططؾ ٍوطاهرِ إًرِ تسربهل ًمرسٕ ٗعرطٕ هطحلرٔ السرىَت الترٖ هبضسرْب
الفلسكٌٖ٘ آًصان ٍَّ ٗستمجل الوَت لبًعبً
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فلسطيه فی رواية رجال فی الشمس
«ضربل ـٖ الطوس» الطٍاٗٔ األٍلٖ للىبتت ّٖ ،أٍل عول ـلسكٌٖ٘ ٗخ٘ط ؾزٔ وج٘رطٓ
علٖ غع٘س الٌمس ٍاألزة ٍالزوَْض ٍتٌبل استحسبًبً لن ٗسجمْب إلِ٘ عول ضٍائٖ ـلسركٌٖ٘
ـؿل الٌم٘ت ٗػؿ ظَْضّب لبئال« :ـزأُ ت ْط ضربل ـٖ الطوس ،ثطىل ؼ٘ط عبزٕ ٗىتت
عٌْب الٌمبز ٍٗتحسث عٌْب المطا ثبعزبة هتعاٗس الىل َٗوس أًْب عول أزثٖ هوتربظ ،هرب إى
تجسأ ثمطا ٓ ولوبتْب األٍلٖ حتٖ توله عل٘ره ًفسره ٍأحبس٘سرهٍ ،ال تتطوره إال هرع
ولوبتْب األذ٘طٓ»(عجبس ٍآذطٍى)62 :1974 ،
ٍٗمَل ـبضٍق ٍازٕ« :توله الَالع ٍتوله األزآ الفٌ٘ٔ الوتو٘رعٓ ٍتؿربـطّوب الزرسلٖ
لػ٘بؼِ عول ـٌٖ هتمسم ،تحممت للوطٓ األٍلٖ علٖ غع٘س الطٍاٗٔ الفلسكٌ٘٘ٔ ـٖ العورل
الطٍائٖ األٍل لؽسبى وٌفبًٖ «ضربل ـرٖ الطروس» الرصٕ لرسم ضهٗرٔ ـٌ٘رٔ ٍاٗسَٗلَر٘رٔ
ٍس٘بس٘ٔ ،تتزبٍظ الطهٕ الس٘بس٘ٔ ٍاالٗسَٗلَر٘ٔ الوعلٌٔ -ذربضد الرٌع -للىبترت ًفسرِ
ـْصُ الطٍاٗٔ استكبعت أى تستَعت ضطٍـ تبضٗرْب ،هحبٍلٔ ضغس حطؤ ررَّطُ ٍا ربثرٔ
عي أسئلتِ الزَّطٗٔ ٍهي حن قطح السؤال الحبؾط تبضٗر٘بً حَل الفعل الؽبئرت ـرٖ شلره
التبضٗد :لوبشا لن تسلَا رسضاى الرعاى؟»(ذل٘ل)75 :1989 ،
إى إوتفب ؼسبى -ـٖ ّصُ الطٍاٗٔٗ -كطح التسبهل ،وبى هٌكم٘بً للؽبٗٔ هع ٍالرع حطورٔ
الطعت الفلسكٌٖ٘؛ إال إًِ تسبهل ٗحول إربثتِ ـَْ إّبثٔ ثبلطعت أى ٗىؿ عي إسرتمجبل
الوَت لبًعبً سبوتبً ٗىَى هػ٘طُ رخٔ هلمبٓ ثزَاض أوَام الموبهٔ إى ّرصا التسربهل ٗحورل
ـٖ ق٘بتِ ًجَ ٓ وبًت تَلس زاذل الى٘بى الٌفسٖ للفلسكٌٖ٘ ٍسرتزس ّرصُ الٌجرَ ٓ ـرٖ
أعوبل ؼسبى األذطٕ تزس٘ساتْب الوتٌَعٔ ،ووب عبضْب الَالع الحرٖ ثَالع٘رٔ ـٌ٘رٔ رعلرت
الَالع ٍالفي ض٘ئبً ٍاحساً ضؼن تطو٘عّب علٖ الوَلؿ الٌمسٕ ـرٖ ّرصُ الطٍاٗرٔ ،تجمرٖ ـرٖ
إروبلْب غَضٓ غبزلٔ لوس٘طٓ العصاة الفلسكٌٖ٘ ،ذبغرٔ ـرٖ لح بترِ الوأسربٍٗٔ «ٍلرس
استكبع ؼسبى وٌفبًٖ أى ٗؿفٖ علٖ ّصا الَالع إٗحرب ات عرسٓ عري قطٗرك الطهرَظ الترٖ
ؾوٌْب لطرػ٘بتِ ،وٖ تعكٖ الوسلَل األضرول لتلره الوسر٘طٓ ثىرل هرب ـْ٘رب هري ألرن
ٍعصاة»(أثَهكط)265 :1980 ،
ؼسبى ـٖ ّصُ الطٍاٗٔ ٗعكٌ٘ب الَالع الفلسركٌٖ٘ ،وورب ّرَ زٍى أى ٗعورس إلرٖ إعربزٓ
تطت٘جِ إال أى تسبهلِ األذ٘ط ٗعٌٖ ؾطٍضٓ الجس ثئعبزٓ تطت٘ت ّصا الَالع عي قطٗك الخرَضٓ
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علِ٘ ٍـٖ أعوبلِ المبزهٔ سٌزس تزس٘س ّرصا الَالرع ثعرس أى ترَـطت ا هىبً٘ربت الصات٘رٔ
لطهَظُ ح٘ج أغجحت ال تفط ثع٘ساً عي األضؼ ثل ًحَّب ،ال تستمجل الوَت الرصٕ ٗفطؾرِ
علْ٘ب اٙذطٍى لبًعٔ سبوتٔ؛ ثل تتمسم ًحَ الوَت ثزسبضٓ ٍلس هلىت إضازتْرب ٍأٗمٌرت أى
تسَٗٔ االهط تحتبد إلٖ الوَارْٔ
ًىتفٖ ثٌوَشد هي الٌع :أثَالم٘س ٗحسث ًفسِ« :ـٖ السرٌَات العطرط الوبؾر٘ٔ لرن
تفعل ض٘ئبً سَٕ أى تٌت ط لمس إحتزجت إلٖ عطط سٌَات وج٘طٓ ربئعٔ وٖ تػسق ،أًه
ـمست ضزطاته ٍث٘ته ٍضجبثه ٍلطٗته ولْب»(وٌفبًٍٖ )46 :2015 ،ـٖ همترجس آذرط
تمَل ظٍرٔ أثَل٘س تربقجِ «أتعزجه ّصُ الح٘بٓ ٌّب؟ لمرس هرطت عطرط سرٌَات ٍأًرت
تع٘ص وبلطحبش»(الوػسض ًفسِ)47 :2015 ،
ؼسبى َٗاـك تكَض أحرَال الفلسركٌ٘٘٘ي الوطرطزٗي الوٌىرَث٘ي ،الرصٗي هعلرَا ذ٘ربم
التططز ٍسىٌَا ذ٘بم التسضٗت ثعس إًكاللٔ الخَضٓ الفلسكٌ٘٘ٔ عبم 1965م تَؾرح الطٍاٗرٔ
لٌب أى ضرػ٘ٔ أثَل٘س تزس٘س ًوَشرٖ لحبلٔ ـلسكٌ٘٘ٔ ،عورت الوزتورع الرصٕ ـرطؼ
علِ٘ الٌعٍح ضرػ٘ٔ تحول زاذالً ؼٌ٘بً ثصوطٗبت الوبؾٖ الك٘رت الىرطٗن ،هصَّلرٔ أهربم
حبؾط ضطس إـتمست ـِ٘ الم٘ؤ االغ٘لٔ لالًتوب ثفمساى الَقي ٍهع ـمسُ إًسرحجت هري
و٘بًْب ول همَهبت الوساـعٔ ٍالوَاغلٔ ٍالىفبح ضرػ٘ٔ ثبئسٔ تطٗرس الفعرل ٍلىري المرَٕ
الربضر٘ٔ ألَٕ هي إضازتْب تحبٍل هعبلزٔ الحبؾط ٍلس تْ٘أ لْب أى الفمط ٍالجؤس ّوب عسٍاً
ّبـ٘ٔ ٍال تعٖ أى الوعبلزٔ الحم٘م٘ٔ لي تىَى إال ثبلمؿب علٖ هسججبت؛ ٍعلٔ ّصا الحبؾرط
التع٘س ٍـمساى الَعٖ ثزصٍض ٍهىًَبت حبلتْب َّ هي هرلفربت الوطحلرٔ التبضٗر٘رٔ الترٖ
عبضتْب ٍالتٖ تطظح تحت رْل هكجك ثأّن هب ٗزطٕ حَلْب هي أهَض ،هورب سرٌ٘تْٖ ثْرب
حتوبً إلٖ ّصا الوػ٘ط ٍتؽ٘٘ط ّصا التطاون هي الزْل ٍٗحتبد إلرٖ رْرَز أـىربض هسرتٌ٘طٓ
لبزضٓ علٖ وطؿ الحمبئك ٍإظاحٔ ال لوبت ٍالطٍاٗٔ إروبالً هزَْز هي الىبترت ٗحرت ـرٖ
ّصا ا تزبُ
هي ذالل ح٘بٓ ضرػ٘بت الطٍاٗٔ ،ت ْط الوو٘عات الجبضظٓ ـٖ الحبلٔ الفلسكٌ٘٘ٔ لتلره
الوطحلٔ ـىلْب تعبًٖ هي الجؤس ،الؿ٘بع ،الؽطثٔ ،الحبرٔ حتٖ للؿطٍضٗبت(اللمؤ ٍالسىي)،
ا حسبس ثبلصل ٍالجحج ال٘بئس عي الرالظ ٍّصُ الػفبت الوترزظضٓ سرٌٌتْٖ ثْرب إلرٖ
ا ًْ٘بض السلَوٖ ٍثبلتبلٖ ا ًْ٘بض الَقٌٖ؛ ألى الكطق الترٖ ستسرلىْب الطرػر٘بت توخرل
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ٍالعبً ح٘بً توخ٘الً ًوَشر٘بً ٗجلػ حس التبضٗد لفتطٓ ظهٌ٘ٔ هعٌ٘ٔ عبضْب الطرعت الفلسركٌٖ٘
ثعس الٌىجٍٔ ،إستؽطالْب التبم ـٖ ًوَشر٘تْب ٌٗإٔ ثْب عري إٔ تأٍٗرل ضهرعٕ ٍهري شلره
ًلرع إلٖ أى الَالع الوفعن ثأٍؾبعِ الوتطزٗٔ ثؤسبً ٍألوبً ٍحبرٔ لس قؽٖ ثحؿَضُ الورؤحط
ٍأوس ثعوك ٍالع٘ٔ الطرػ٘بت الربلػٔ
«وبى الجكل الؿح٘ٔ هي أٍل الطرػ٘بت التٖ اللت اّتوبهبً ـرٖ الطٍاٗرٔ الفلسركٌ٘٘ٔ؛
ألى األٍؾبع الترٖ أعمجرت الٌىجرٔ أزت ثبلعسٗرس هري األضرربظ إلرٖ أى ٗعربًَا العرصاة
ٍال لن»(أثَهكط )419 :1980 ،ـٖ الو٘ساى االرتوبعٖ ٗىخط َّال األثكبل ؾحبٗب ظرطٍؾ
الٌىجٔ ٍالتططز لسم الىبتت الفلسكٌٖ٘ غَضاً لؿحبٗب الَؾع االرتوربعٖ؛ عٌرسهب ٗتحربلؿ
هعِ الَؾع الس٘بسٖ هوخالً ـٖ ضهَظ األً ؤ الحبوؤ هٌعلٔ الوَت ثبالًسبى الجبحرج عري
إستمطاضُ ٍحطٗتِ ألسٖ ّصُ الػَض تكبلعٌب ـٖ الوَت الوزبًٖ الصٕ لحك ثبلفلسركٌ٘٘٘ي
الخالحٔ ـٖ ضٍاٗٔ ؼسبى وٌفبًٖ «ضربل ـٖ الطوس» ،أثَل٘س ٍهطٍاى ٍأسعس
ْٗطة ول هٌْن هي ظطؾ ذبظ لِ لسَتِ ٍؾؽَقِ ،ظٌَا أى الح٘بٓ الوسرتمطٓ األهٌرٔ
س٘زسًٍْب ـٖ الىَٗت ٗىَى هػ٘طّن هَتبً هزبً٘بً ـٖ غرحطا ذبل٘رٔ هري ال رل ٍالح٘ربٓ
ثسٍى لجط ٗستط أرسبزّن َّال الخالحٔ ؾح٘ٔ هي؟ إًْن ؾح٘ٔ الَؾع االرتوربعٖ الرصٕ
أسلوْن لَؾع س٘بسٖ لبزّن إلٖ هَت ال قبئل هي ٍضائِ لَال غطذٔ أثَالر٘عضاى األذ٘طٓ،
لوبشا لن تسلَا رسضاى الرعاى؟ إى ّرصُ الػرطذٔ ٍحرسّب تعكرٖ لورَتْن ثعرؽ الوعٌرٖ،
ـلىبتت ٗوبضس هي ذاللْب ٍظ٘فٔ ارتوبع٘ٔ لْب ٍلعْب ٍغساّب ،ـَْ ٗػطخ ـ٘وي لن ٗورت
ثعس وٖ ٗىفَا عي استمجبل الوَت ثػوت ٍذٌَع
وتيجة البحث
إستَحت آحبض ؼسبى هي تبضٗد ـلسك٘ي ٍثعس شله إتزرِ الىبترت إلرٖ وتبثرٔ الطٍاٗرٔ
الفٌ٘ٔ ٍالوؿوًَ٘ٔ التٖ تعبلذ الَالع ٍلؿبٗب الوزتوعٍ ،لىي لن ٗمؿ ؼسبى عٌس ّصا الحرس
ثل لكع ضَقبً أٍسع ـٖ وتبثبتِ حتٖ ٍغل إلٖ الوطحلٔ الطهعٗٔ لؽٔ ؼسبى سْلٔ ٍاؾرحٔ
لطٗجٔ هي ـْن المطا ٍلصله رب أسلَة ضٍاٗبتِ ٍاؾحبً لطٗت الوأذص حتٖ أًه تطعط إًرِ
ٗتحسث ثبللؽٔ التٖ ٗتربقت ثْب الٌربس ـ٘ورب ث٘رٌْن؛ ٍلرصله ت ٌْرب هري آحربض التىلرؿ
ٍالتػٌع هي ح٘ج الطىل العبم تمَم الطٍاٗٔ رعئ٘بً علٖ تمٌ٘ٔ رسٗسٓ ،أثطظ هب ـْ٘ب إعتوربز
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اللَحبت الوٌفػلٔ ـٖ تمسٗن الطرػ٘بت الخالحٔ األٍلٖ ،ول ضرػ٘ٔ تمسم علٖ حرسُ ـرٖ
ـػل لبئن ثصاتٍِ ،لىي ّصا العطؼ الوٌفػل للطرػ٘بت ٗتَلؿ عٌس التمبئْب هع الطرػ٘ٔ
الطئ٘س٘ٔ أثَالر٘عضاى ٍإًكاللبً هي ّصا اللمب ٗ ،جسأ الحسث الوحَضٕ للطٍاٗٔ ٍٗأذرص هزرطاُ
الكج٘عٖ ـٖ التكَض ٍالتأظم حتٖ الٌْبٗٔ الفبرعٔ
ـٖ ضٍاٗتِ األٍلرٖ «ضرربل ـرٖ الطروس» ٗحرس ؼسربى ربًرت العرصاة ـرٖ الطحلرٔ
الفلسكٌ٘٘ٔ الوؤلؤّ ،صا العصاة الصٕ ٗمع ثطىل٘ٔ الوعٌَٕ ٍالوبزٕ علرٖ قجمرٔ هعٌ٘رٔ
ّٖ قجمٔ الىبزح٘ي الفلسكٌ٘٘٘ي عوبالً ٍـالح٘ي؛ لصله اذتبض لْصا الزبًت أثكربال حالحرٔ
ّن اثَالم٘س ،أسعس ،هطٍاىَٗ ،ولَى ظهبم ل٘بزتْن إلٖ اثَالر٘عضاى الصٕ ٗوخل ـٖ الطٍاٗرٔ
الم٘بزٓ التمل٘سٗٔ للحطؤ الَقٌ٘ٔ الفلسكٌ٘٘ٔ؛ ٍالتٖ ثحىن تصثصة هَالفْب ٍعرسم رصضٗرٔ
تفى٘طّب أزت إلٖ اًتىبس اؼلت ا ًتفبؾبت الفلسكٌ٘٘ٔ
أضاز الىبتت التٌجِ٘ إلٖ ول الفلسكٌٖ٘ ٍثػ٘حٔ أثَالر٘عضاى «لوبشا لرن ترسلَا ررسضاى
الرعاى؟» تٌتْٖ الطٍاٗٔ ٍـٖ ّصا السؤال ٌٗؿَ الطهع هعٌبُ التٌجِ٘ ٍالتحطٗؽ ٍلىي ؼسبى
وبى ًوَشربً هي ا ًسبى الفلسكٌٖ٘ ،ال ٌٗسٖ ضسبلتِ وبًت إًزبظات ّصُ الطسبلٔ ضٍاٗبترِ
توخل ضٍاٗتِ «ضربل ـٖ الطوس» تعبقفبً هع ؾحبٗب األً ؤ العطث٘ٔ ـئًْب تعس إزأً لْرصُ
األً ؤ ٍتٌَٗطاً لوي تجمٖ و٘ال ٗسمف هٌْن هعٗس هي الؿحبٗب
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