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الملخص
ٗظَض رجطاى فٖ ّصُ الوقبلٔ فئت٘ي الوتؼبزٗي فٖ الوزتون الجشطٕ .فئٔ االٍلٖ ؤٍ ؤثٌبء
النأثٔ ّن ثٌبٓ الحؼبضٍٓ ،فئٔ الخبً٘ٔ ؤٍ ؤثٌبء الوسطاتّ ،من المصٗي تمبضٗرْن ثنبهلمِ ّمَ
تبضٗد الوٌف ٍالحطة ٍالقتل ٍبضاقٔ السهبء .هٌَاى هقبلٔ رجطاى ٗسلّ هلٖ الخٌبئ٘مٔ هفبضقمٔ
ٍتؼبز ث٘ي النبثٔ ٍالوسطات ؤٍ ث٘ي الر٘ط ٍالشطّ .رجطاى فٖ آحمبضُ ٗو٘مل بلمٖ التفبطم٘ل
ٍالزعئ٘بت ٍّصُ هي ه٘عات الفنط التحل٘لًٍٖ .ستٌتذ فٖ ّصُ الوزوَهمِ بى النأثمٔ فمٖ
ضؤٕ رجطاى ًبرؤ هي األلن ٍلنٌِ ؤلمن هجمسم ذلّمب ٍتتظمف ثبلتإهمل ٍالوطاقجمّٔ .مصُ
الوزوَهٔ تحول ضسبلٔ ارتوبه٘ٔ ٍغطع رجطاى هٌْب اطالح الوزتون الجشمطًٕ .الحمق
التَاظى فٖ الوقبؿن ٍفٖ الزولٍ ،االٗقبم فٖ التنطاض ٍفٖ التول٘مل .ضئٗمٔ رجمطاى ذل٘مل
رجطاى تتغّ٘ط ثبلٌسجٔ للوفبّ٘ن هي ظهبى بلٖ آذط.
الكلمات الذلیلیة :الخقبفٔ ،الوزتون ،ثٌبٓ الحؼبضٓ ،هسهّطٍ التبضٗد.

* هؼَ ّ٘ئٔ التسضٗس فٖ قسن اللّغٔ الوطث٘ٔ ٍآزاثْب ثزبهؤ س٘ستبى ٍثلَچستبى ،ظاّساى ،اٗطاى(ؤستبشٓ هسبهسٓ).
Bmohseni1388@gmail.com
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المقذمة
رجطاى ذل٘ل رجطاى ًبثغٔ النتبة الووبططٗي ٍؤحس ضٍاز الٌْؼٔ فٖ الوٌـقمٔ الوطث٘مٔ.
ٗوتجط رجطاى شرظ٘ٔ فطٗسٓ فٖ األزة الوطثٖ الحسٗج ٍمجبض األزثبء الطهعٗ٘ي فٖ الوْزمط
االهطٗنٖ .ؤلّف رجطاى متجب مخ٘طٓ هٌْمب متمبة «الوَاطمف» .اػمـلن ثطسمبالت ارتوبه٘مٔ
بطالح٘ٔ غبٗتْب ،ثٌبء هزتون سبلن تسَزُ الوسالمٔ ٍالحمتٗ ،ؼمنّ ّمصا النتمبة هزوَهمٔ
هقبالت ٍهٌْب هقبلٔ «ًحي ٍؤًتن» .طَض رجطاى فٖ ّمصُ الوقبلمٔ فئتم٘ي هتؼمبزٗي :فئمٔ
االٍلٖ ؤٍ ؤثٌبء النأثّٔ ،ن ثٌبٓ الحؼبضٓ ٍتبضٗد االًسبً٘ٔ ٍهجسهَ الزوبل ٍالوَاؿفِ السبه٘ٔ،
ؤهخبل الوس٘ح الصٕ ًظط الطٍح فظٓلَجِ الَْ٘زٍ ،سقطاؽ الصٕ ؤسس الفلسفٔ فإهسهِ ثبلسمنّ
حنبم ؤحٌ٘بٍ .هلٖ ثي اثٖ ؿبلت شرظ٘ٔ فطٗسٓ ٍؤسَٓ بًسبً٘ٔ فٖ تمبضٗد الجشمطٗٔ ٍالمصٕ
اغت٘ل.
فئٔ الخبً٘ٔ ؤٍ ؤثٌبء الوسطات هقبثل ؤثٌبء النأثٔ ٍالصٗي تبضٗرْن ثنبهلِ َّ تبضٗد الوٌمف
ٍالحطة ٍالقتل ٍبضاقٔ السهبءٍ .هسهطٍا تبضٗد ٍحؼبضٓ اإلًسبً٘ٔ.
رجطاى فٖ هزوَهٔ «الوَاطف» طسٗقبً للٌبس ٗحعى لوب ّمن ف٘مِ همي حمعى ٍػموف
ٍاستنبًٔ لألهط الَاقنٍ ،لن ٗستـن اذفبء ضٍحِ الحعٌٗٔ همي متبثبتمِ ،هبظالم ضٍح الحمعى
تـَف ملوبتِ ،س٘وب فٖ «ًحي ٍؤًتن» ٗسوٖ ّصا الجحج لتومطف هلمٖ شرظم٘ٔ رجمطاى،
افنبضُ ،لغتِ ،حقبفتِ ًٍز٘ت هلٖ ّصُ األسئلٔ:
هب َّ غطع رجطاى األّن فٖ ّصُ الوقبلٔ؟
هب هوٌٖ النأثٔ فٖ ّصا الٌض؟
هي ّن ؤثٌبء النأثٔ؟ ٍهي ّن ؤثٌبء الوسطات؟
ثغ٘ٔ اإللوبم ثزَاًت الجحج ٍاإلحبؿٔ ثبلوَػَم ،حبٍلٌب االهتوبز هلٖ همٌْذ الَطمفٖ-
التحل٘لٖ.
بطاقة جبران
رجطاى ذل٘ل رجطاى شبهط ٍقبصّ ٍفٌبى ٍؤزٗت لجٌبًٍٖ ،لس فٖ ثشطٕ فٖ السبزس هي
مبًَى الخبًٖ1883م .زضس رجطاى في الطسن فٖ الَالٗبت الوتحمسٍٓ ،تووّمق فمٖ زضاسمتِ
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هٌسهب سبفط بلٖ فطًسب ٍمبى بػبفًٔ بلٖ مًَِ فٌبًب ثبضهب ؤزٗجب ٍقبطّب هتو٘عا طبحت هسضسمٔ
ؤزث٘ٔ تحول لًَب ذبطب(الجستبًٖ.)95:1985 ،
المىاخ االجتماعی والسیاسی والفكری
هخّل الج٘ئٔ اللجٌبً٘ٔ الـج٘ؤ ٍاالرتوبه٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ ،الوظسض األسمبس المصٕ اسمتوسّ
هٌِ رجطاى هبزّٓ هٌتزِ االزثٖ ثبللغٔ الوطث٘ٔ ،ثمبلطغن همي مًَمِ لمن ٗومغ سمَٕ سمٌٖ
ؿفَلتِ(.)1894-1983
الج٘ئٔ الـج٘و٘ٔ :توخّل ثشوبلٖ لجٌبىٍ ،السّ٘وب ثشطّٕ ٍهٌـقتْبٍ :ازٕ قبزٗشب ،سلسلٔ
الزجبل الغطث٘ٔ ،ففٖ رجبل لجٌبى التٖ ال ًل٘ط لْب ث٘ي الزجبل تفتح هجقطٗتمِ(ه٘ربئ٘مل
ًو٘ؤ.)17:1995،
الَػن الس٘بسٖ :مبى لجٌمبى فمٖ الوطحلمٔ التمٖ همب فْ٘مب رجمطاىٗ ،رؼمن لٌلمبم
الوتظطفٍ٘ٔ ،قس اقتـو هٌِ هٌبؿق ؿطاثلس ٍهنبض ٍالقلوَى ٍالجقبم ٍث٘طٍت ٍط٘سا(ًج٘ل
ؤَٗة.)195:2006:
الَػن االرتوبهٖ :ذؼن لجٌبى بلٖ الٌلبم اإلقـبهٖ ٍهٌس ٍالزٓ رجطاى ٗرؼمن لٌلمبم
الوتظطفّ٘ٔ .الوفطٍقبت الـجق٘ٔ االرتوبه٘ٔ :األضستقطاؿ٘ٔ ٍالوبهلٔ؛ الغٌ٘ٔ ٍالفق٘طٓ(ّوبى).
الَػن الخقبفٖ ٍالفنطٕ :مبى هولن اللجٌبً٘٘ي هي األه٘٘ي ،بال قلٔ هي الوقتسضٗي همي
ؤثٌبء الحلف اإلقـبهٖ(ّوبى).
ٍال هزت ؤى هجّط هي حجّٔ الوَاطف بش قبل لْب« :ؤٍل لحلٔ هل٘ؤ ؤشمطّب فٖ ح٘مبتٖ
ّٖ الوبطفٔ؛ ٍمٌ َٗهْب اثي حالث سٌَات ،هعّق ح٘بثٍٖ ،ذطر ؤضمغٍ ،ؤهّٖ تلحق ثٖ
ٍقس مبى ٗظطخ :ؤحت الوَاطف ؤحجّْب»(ًج٘ل ؤَٗة.)196:2006 ،
ثقافة جبران

حالث ث٘ئبت هب فْ٘ب رجطاىٍ ،ؤحّطت فٖ شرظ٘تِ ٍؤزثٍِّ ،مٖ لجٌمبى(ؤحجّمِ رجمطاى
حجّب ٗقبضة الْ٘بم) .ؤلن رجطاى ثوٌبحٖ الٌْؼٔ الخقبف٘ٔ ٍاألزث٘ٔ فٖ لجٌبى ٍهب ضافقْمب همي
تإس٘س ربهوبت ٍهساضس بضسبلٍّ٘ٔ ،بطساض طحف ٍهزلّمبتٍٍ ،ػمن هَسمَهبت ٍهومبرن،
ٍمبى لِ هَقف هي الٌْؼٔ ٗلْط ٍاػحب فٖ هقبثلتِ الظحف٘ٔ «هستقجل اللغٔ الوطث٘ٔ» همي
متبة «الجسائن ٍالـطائف» .تٌَّه حقبفٔ رجطاى ٍتوسّزتٍ ،مبً هظسض تنًَّمِ الزمسلٖ؛ بش
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قبه فٖ ؤًبٓ حتٖ ثبت تتٌبظم فٖ شاتِ بح٘بًب ،هي غ٘ط هظبلحٔ ثوؼْب هن ثومغ؛ ٍشلمل
قجل ؤى تتجلَض ٍتنَّى لِ ضئٗتِ الربطٔ بلٖ الوبلن(هتطٕ ثَلس.)294:2009،
الَالٗممبت الوتحممسٓ األه٘طم٘ممٔ :هممب رجممطاى ضزحممب ؿممَٗال هممي هوممطُ فممٖ هسٌٗممٔ
ًََ٘ٗضك( .)1911-1931تؼن ّصُ الوسٌٗٔ ؤمجط ربل٘مٔ لجٌبً٘مٔ فمٖ الَالٗمبت الوتحمسٓ
األه٘طم٘ٔ ففْ٘ب الواسسبت التزبضٗٔ ٍالوـبثن ٍالزطائس ٍالوزالت اللجٌبً٘ٔٗ .لتقمٖ رجمطاى
مجبض الفٌبً٘٘ي ٍالشوطاء االه٘ط فٖ ًََ٘ٗضك .توتبظ ّصُ الوسٌٗمٔ ثمطٍح زٗوَقطاؿ٘مٔ تٌمعم
بلٖ الحطٗٔ ٍالوسبٍآ ٍّٖ ،ؤٗؼب ًقـٔ التقبء ت٘مبضات الفنمط الومبلوٖ همي ٌّسٗمٔ ٍثْبئ٘مٔ
ٍبًنل٘عٗممٔ ٍفطًسممٍ٘ٔ .قممس اسممتـبم رجممطاى ،ثوسممبهسٓ ؤطممسقبئِ هممي األه٘ممطم٘٘ي
الوخقف٘ي(ّوبى).
فطًسب :ث٘ئٔ حبلخٔ ؤحجّْب رجطاى ّٖ الج٘ئٔ الفطًس٘ٔ الجبضٗس٘ٔ .فوي ٗـلن هلمٖ ضسمبئلِ
قجل شّبثِ بلٖ فطًسب ٗسضك هسٕ بهزبثِ ثبلحؼبضٓ الفطًسٍ٘ٔ ،بهزبثِ ثبألزة الفطًسمٖ بش
مبى زائوب ٗلْذ ثإسوبء األزثبء ٍالوفنطٗ٘ي الفطًس٘٘ي مومب ممبى ثمبل اإلهزمبة ثبلوومبضٓ
ٍاٙحبض التبضٗر٘ٔ الفطًس٘٘ٔ هخل الَفط ٍقظط فطسبٗف؛ ٍٗوتجط ثبضٗس هلتقٖ ضٍائن الوبلن فٖ
الطسن ٍالٌح ٍالوَس٘قٖ ٍاألزة ٍالفنط ٍالولن(ؤًـَاى غـبس مطم.)43:1987،
تإحطُ ثبألزة الوطثّٖ القسٗن :اّتن رجطاى ثبألزة الوطثٖ القمسٗن ٍتؼملّن ،فـمبلن ،ؤحٌمبء
زضاستِ فٖ هوْس الحنؤًْ ،ذ الجالغٔ لإلهبم هلٖ ثي ؤثٖ ؿبلتٍ ،متبة «مل٘لمِ ٍزهٌمِ»
إلثي الوقفنٍ ،متبة «األغبًٖ» ألثٖ الفطد اإلطفْبًٖ«ٍ ،هقسهمٔ» الثمي ذلمسٍىٍ ،زٗمَاى
الوتٌجٍٖ ،الجْبء ظّ٘طٍ ،اثي سٌ٘بٍ ،الغعالٍٖ ،اثي الفبضعٍ ،اثي ذلسٍىٍ .فٖ الٌخط فقس تبحّط
ثبلنتبة الوقسّس ٍاألًبر٘ل(رَضد شنَض.)294:2008،
الَهٖ ثبلوٌتزبت األزث٘ٔ ٍالفنطٗٔ :الفبضاثٖ ،اثي سٌ٘ب ،الغعالٖ ،بذَاى الظمفبء ،التظمَّف
الوطثٖ ٍؤهالهِ ،ؤثَالوالء الووطٕ ،اثي الوقفن.
الغٌبئ٘ٔ حبلٔ ٍرساً٘ٔ ٗتفق لزو٘ن الٌبس ؤى ٗوطٍّا ثْبٌٍّ ،بلمل غٌبئ٘مٔ فمٖ اللحمي؛
ٍغٌبئ٘ٔ فٖ الطسنٍ ،قس رون رجطاى فٖ ًخطُ ّبت٘ي الغٌبئ٘ت٘يٍ .شقّ لِ هزطٕ س٘طُ ،ثوس
ؤى مبى ثح٘طٓ ٗستقٖ هٌْب الشوط الوتطاقض هلٖ ػفتْ٘ب .لقس ًفد رجطاى فٖ الٌخط حطممٔ
فٌّ٘ٔ هلٖ ًْذ ؤسلَة هشحَى ثوَاهل التطًّح ٍثْزٔ الغٌبء(حل٘ن ٗبظرٖ.)76:1984 ،
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بطاقة كتاب العواصف
«الوَاطف»(1920م) متبة ٗؼنّ هزوَهٔ هقبالت متج هٌص هب قجل الحمطة الوبلو٘مٔ
االٍلّٖ ،عّت األٍسبؽ األزث٘ٔ فٖ الوبلن الوطثٖ ٍفٖ ؤحٌبئْمب ٍثومسّب ،حتمٖ تمبضٗد الٌشمط.
تٌؼَٕ تح ذوسٔ هحبٍضٗ ،لْط ؤٍلْب :تإحط رجطاى ثٌ٘تشِ ،هخل «حفّبض القجمَض» .الخمبًٖ:
ٗجسٕ هقل٘ٔ الشطق٘٘ي ٍٗسٌْٗب هخل «الورسضات ٍالوجبػن»ٍ .الخبلجٗ :وجط هي آضاء رجطاى
السٌٗ٘ٔ اًـالقب هي األٍػبم فٖ لجٌمب ى هخمل «الشم٘ـبى» .الطاثمنٗ :وخمل هق٘مسٓ رجمطاى
الس٘بس٘ٔ ٍاالرتوبه٘ٔ هخل «الزجبثطٓ ٍالوبطفٔ»ٍ ،الربهس ٗتؼوي هقبالت ٍرساً٘ٔ.
«ًحي ؤثٌبء النأثٍٔ ،ؤًتن ؤثٌبء الوسطات
ًحي ؤثٌبء النأثٍٔ ،النأثٔ كل بلِ ال ٗسني فٖ رَاض القلَة الشطٗطًٓ ،حمي شٍٍا الٌفمَس
الحعٌٍٗٔ ،الحعىُ مج٘طٌ ال تَسٓوِ الٌفَس الظغ٘طٓ.
ؤًتن ال توطفًٌَب ،ؤهب ًحي فٌوطفنن .ؤًتن سبئطٍى ثسطهٔ هن ت٘بض ًْط الح٘بٓ ،فال تلتفتمَى
ًحًَب ،ؤهب ًحي فزبلسَى هلٖ الشبؿئ ًطامن ًٍسوونن.
ؤًتن ال تَؤَى ططاذٌب ألى ػز٘ذ األّٗبم ٗوأل آشاًنن ،ؤهب ًحي فٌسون ؤغبً٘نن؛ ألى ّوس
الل٘بلٖ قس فتح هسبهوٌب.
ًحي ًطامن ألًّنن ٍاقفَى فٖ الٌَض الوللن ،ؤهب ؤًتن فال تطًٌٍب ألًٌب ربلسمَى فمٖ الللومٔ
الوٌ٘طٓ.
ًحي ؤثٌبء النأثًٔ ،حي األًج٘بءٍ ،الشوطاءٍ ،الوَس٘قَ٘ىً ،حي ًَحَك همي ذ٘مَؽ قلَثٌمب
هالثممس اٙلْممٔ؛ فممٌوأل ثحجممبت طممسٍضًب حفٌممبت الوالئنممٍٔ ،ؤًممتن ؤًممتن ؤثٌممبء
غفالت»(رجطاى.)104:1978،

ثىائیة تضاد
هٌَاى هقبلِ رجطاى ٗسل هلمٖ الخٌبئ٘مٔ القبئومٔ هلمٖ ػمو٘ط الطفمن الوٌفظمل لزومن
الوتنلو٘ي(ًحي) هقطًٍب ثؼو٘ط الطفن الوٌفظل لزون الورمبؿج٘ي(ؤًمتن) .هـلمن الوقبلمٔ
ٗامس ؤى الخٌبئ٘ٔ الوولٌٔ فٖ الوٌَاى ّمٖ حٌبئ٘مٔ هفبضقمٔ ٍتؼمبز ثم٘ي النأثمٔ ٍالوسمطات.
ٍالزسٗط ثبلصمط :ؤى النأثٔ تسل هلٖ فطز ٍهَحسّٓ ٍالوسطّات هلٖ رون ٍهتٌَهٔ.
التؼبز ث٘ي الؼو٘طٗي «ًحي ٍؤًتن» مبى تؼبزاً ثٌبئ٘بً فبلوقبلٔ تجسؤ ثْوب ٍتٌتْٖ ثْومب،
ٍبًْوب لشبئوبى ثَفطٓ ث٘ي الجساٗٔ ٍالٌْبٗٔ .هلٖ ّصا األسبس ٗوني اهتجبضّوب همي الخَاثم
فٖ الوقبلٍٔ .مخطٓ هسز الربص ثزون الوتنلو٘ي ٍبظاء ّصا اإللحبح هلمٖ الؼمو٘ط الرمبص

/ 21دراسات األدب المعاصر ،السىة التاسعة ،ربیع  ،6921العدد الثالث والثالثون

ثزون الوتنلو٘ي ًستٌتذ ؤى الَك٘فٔ التوج٘طٗٔ الوطمعّٓ هلمٖ الومتنلن رجمطاى ،ؤٍ الفئمٔ
التٖ ٗوتجط ًفسِ هٌْب،
ؤٍ الزوبهٔ التٖ تٌـق ثبسوْب ،ثل التٖ رولْب تٌـق ثبسوِ ٍتوجط هي هَاؿفِ ٍؤفنمبضُ
ٍضئٗتِ بلٖ اهلل ٍالتبضٗد ٍالوزتون ّٖ ،الَك٘فٔ األسبس٘ٔ فٖ الوقبلٔ.
حقل٘ي هفَْه٘٘يٗ :ونسبى ثٌ٘تْب الوتوبضػمٔ ٍٗسمتقـجبى هفمطزات هتومبٗعٓ ٍلنٌْمب
هتقبضثٔ الووٌٖ.
الحقل االٍل :الربص ثبلنأثٔ ٍهحَضُ النلؤ(مأثٔ) فْٖ األمخط تَاتطا فٖ ّمصا الحقمل اش
تتنطض تسن هطات.
غرض جبران
بى غطع رجطاى األّنّ فٖ ّصُ الوقبلٔ َّ بثساء هب ٗشوط ٍهب ٗفنط فِ٘ مَاحس هي ؤثٌبء
النأثٔ ،ثل موَحّسِ ألثٌبء النأثٔ استٌبزا بلٖ ضئٗتِ الصات٘ٔ .تمَاتط ػمو٘ط رومن الوتنلوم٘ي
الوطتفن َّ تشسٗس هلٖ اًتوبء رجطاى ٍبٗوبًِ ثْصا االًتوبء.
ًحي ًتٌْسٍ ،هن تٌْساتٌب ٗتظبهس ّوس العَّضٍ ،حف٘ف الغظَىٍ ،ذطٗمط السمَاقٖ ،ؤهمب
ؤًتن تؼحنَىٍ ،قْقْٔ ػحننن توتعد ثسح٘ق الزوبرنٍ ،حطتقٔ القَ٘زٍ ،هَٗل الْبٍٗٔ.
ًحي ًجنٖ ٍزهَهٌب تٌسنت فٖ قلَة الح٘بٓ ،هخلوب ٗتسبقؾ الٌسٕ هي ؤرفبى الل٘ل .فٖ
مجس الظجبح ،ؤهب ؤًتن فتجتسوَى ٍهي رَاًت ؤفَاّنن الوجتسؤ تٌْط السمرطٗٔ هخلومب
ٗس٘ل سن األفبهٖ هلٖ رطح الولسَم.

حقل الكآبة
النأثٔ ٍضزت فٖ الٌض للتوج٘ط هي التوبضع ث٘ي ؤثٌبئْمب ٍؤثٌمبء الوسمطات(ثم٘ي مأثتٌمب
ٍسطٍضمن هقجبت)ٍ ،اقتطاًْب ثبإلٗوبى(كل بلِ -األًج٘بء) ٍالفيّ(الشوطاء -الوَس٘قَّ٘ى) ٍّمٖ
هظسض ذ٘ط ٍهوطفٍٔٗ .لٖ "النأثٔ" هي ح٘ج التَاتط الفول(ًجنٖ) فَْ ٗتنطض ذوس همطات.
ؤى الجنبء َّ الولْط الوطئٖ للنأثٔ الوسمتٌطٍٓ ،قمس ٍضز هقتطًمب ثبلٌّح٘مت لتإم٘مس شمستِ.
ٍبكْبض هلتِ ،فسجِ الزَّطٕ األثوس َّ اًتوبء ؤثٌبء النأثٔ بلٖ هبلن الطٍح اإللْٖ ٍاثتومبزّن
ثبلتزسس هٌٍِ ،فٖ ّصا تٌبظم ث٘ي المطٍح ٍالومبزٓ ثم٘ي سمزي ٍحطٗمٔ المطٍح ،ؤهمب سمججِ
األسبسٖ األزًٖ فوشبضمٔ ؤثٌبء النأثٔ للوتبلو٘ي فٖ آالهْنٍّ ،مٖ ؤًمَام همي فقمساى ظٍد
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ٍؤة بلٖ حطهبى هي ػطٍضات ه٘ش ٍهسالٔ حنن(ًوبسٔ األضهلٔ -شقبء ال٘ت٘ن -ؤًّٔ الفق٘مط-
ططاخ الوللَم)ٍ .تتنطض النلؤ "زهَم" حالث هطات ٍالس٘بقبت الخالحٔ تسل تَال٘ب هلٖ األلن
الوـْط ،فبلسهَم تطهع بلٖ األلنٍ ،الٌقبء هطازف الـّْطٍ .اًسنبة المسهَم فمٖ قلمت الح٘مبٓ
ٗفتطع فٖ ّصا الوقبم ،ثلسؤ الزطاحٍ ،ترف٘مف األلمنٍ ،المسهَٓ بلمٖ التفبهمل ٍاإلٗومبى،
فبلح٘بٓ شات هظسض الْٖ ثل ّٖ ثوغ هي شات اهلل.
ٍقس ٍضز شمط الحعى فٖ س٘بق٘٘يً« :حي شٍٍ الٌفَس الحعٌٍٗٔ ،الحعى مج٘مط ال تسمؤِ
الٌفَس الظغ٘طٓ».
حالث س٘بقبت تسل هلٖ هَاضع رسسٗٔ تطافق النأثٔ ٍالحعىً« :ٍّٖ ،حي ًتٌْس ٍهمن
تٌْساتٌب ٗتظبهس ّوس العَّض ٍحف٘ف الغظَى ٍذطٗط السَاقٍٖ ،ؤًتن ال توَى ططاذٌب ألى
ػز٘ذ األٗبم ٗوأل آشاًنن».
ٍلنيّ رجطاى قطى ؤًفبس الوتإلو٘ي ثولبّط الطقٔ فٖ الـج٘ؤٍ ،ططاخ الونتئج٘٘ي ًبؿِ
ثغفلٔ ؤثٌبء الوسطات الًشغبلْن هي ؤلن اٙذطٗي ثظرت المسً٘بً« :حمي ًجنمٖ؛ ألًٌمب ًمطٕ
توبسٔ األضهلٍٔ ،شقبء ال٘ت٘نٍ ،ؤًتن تؼحنَى؛ ألًنن ال تمطٍى غ٘مط لوومبى المصّتً ،حمي
ًجنٖ ألًٌب ًسون ؤًَّٔ الفقطٍٕ ،ططاخ الوللَمٍ ،ؤًتن تؼحنَى؛ ألًنمن ال تسمووَى سمَٕ
ضًَِّٓٔ األقساحً .حي ًجنمٖ؛ ألى ؤضٍاحٌمب هٌفظملٔ ثبألرسمبز همي اهللٍ ،ؤًمتن تؼمحنَى ألى
ؤرسبزمن تلتظق هطتبحٔ ثبلتطاةً .حي ؤثٌبء النأثٍٔ ،ؤًمتن ؤثٌمبء الوسمطات ،فْلوّمَا ًؼمن
هأتٖ مأثتٌبٍ ،ؤهوبل هسطاتنن ؤهبم ٍرِ الشوس».
حقل الوسطّاتٗ :وبضع الحقل الوفْمَهّٖ األٍل(حقمل النأثمٔ) إلكْمبضاذتالف ؤثٌبئْمب
الشسٗس هي ؤثٌبء النأثٔ تتنطض س ّ هطاتٍ .تنطاضّب هتوسز الَك٘فٔ هقطًٍمٔ ثبًومسام المَهٖ
ٍالفـٌٔ ،افتقبز السٗوَهٔ ٍسطهٔ العٍال(مإهوسٓ السذبى).
«ؤًتن ثٌ٘تن األّطام هي روبرن الوج٘س؛ ٍاألّطام ربلسٌٔ اٙى هلٖ الطهبل تحسث األر٘مبل
هي ذلَزًب ٍفٌبئننًٍ .حي ّسهٌب الجبست٘ل ثسمَاهس األحمطاضٍ ،الجبسمت٘ل لفلمٔ تطززّمب
األهن؛ فتجبضمٌب ٍتلوٌنن ،ؤًتن ضفوتن حسائق ثبثل فمَ ّ٘بممل الؼموفبءٍ ،ؤقومتن قظمَض
ًٌَٕ٘ فَ هسافي الجاسبءٍّ ،ب قس ؤطجح ثبثلً ًٌٍَٕ٘ ،لطٕ آحبض ؤذفمبف اإلثمل هلمٖ
ضهبل الظحطاء ،ؤهب ًحي فقس ًحتٌب توخبل هشتطٍت هي الطذمبم ،فزولٌمب الطذمبم ٗمطتوش
ربهساٍٗ ،تنلن طبهتًبٍ ،ػطثٌب الٌْبًٍس هلٖ األٍتبض ،فبستحؼطت األٍتبض ؤضٍاح الحبئؤ فمٖ
الفؼبءٍ ،ضسوٌب هطٗن ثبلرـَؽ ٍاأللَاى ،فغست الرـَؽ مإفنبض اٙلٍْٔ ،األلَاى موَاؿمف
الوالئنٔ.
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ؤًتن تتجوَى الوالٍّٖ ،ؤكبفط الوالّٖ هعق ؤلف ؤلف هي الشمْساء فمٖ هطاسمح ضٍه٘م ِٔ
ٍؤًـبمًٍ٘ٔ .حي ًالحق السنٌٍ٘ٔ ،ؤطبثن السنٌ٘ٔ ًسز اإلل٘مبشٓ ٍسمفْط ؤٗمَة ٍالتبئ٘مٔ
النجطٕ.
ًحي ؤثٌبء النأثٍٔ ،ؤًتن ؤٍالز الوسطاتٍ ،ث٘ي مأثتٌبٍ ،سطٍضمن هقجمبت طموجٔ الوسمبللٔ
ػ٘قٔ الووبثط ال تزتبظّب ذَ٘لنن الوـْؤ ٍال تس٘ط هلْ٘ب هطمجبتنن الزو٘لًٔ .حي ًشفق
هلٖ طغبضتننٍ ،ؤًتن تنطَّى ًحي ًسًَ همٌنن مبألطمسقبءٍ ،ؤًمتن تْبروًٌَمب مبالهمساء،
ٍث٘ي الظساقٍٔ ،الوسآٍ ٌَّٓٓ هو٘قٔ هولَءٓ ثبلسهَم ٍالسهبء.
ًحي ًجٌٖ لنن القظَضٍ ،ؤًتن تحفطٍى لٌب القجَضٍ ،ث٘ي روبل القظطٍ ،كلؤ القجط تسمطٕ
اإلًسبً٘ٔ ثإقسام هي حسٗس.
قس سووتن سقطاؽٍ ،ضروتن ثَلسٍ ،قتلتن غل٘لٍَ ،فتنتن ثولٖ ثي ؤثٖ ؿبلتٍ ،ذٌقمتن
هسح ثبشبٍّ ،االء ٗحَ٘ى اٙى مبألثـبل اللبفطٗي ؤهبم ٍرِ األثسٗٔ ،ؤهب ؤًتن فتو٘شمَى
فٖ شامطٓ اإلًسبً٘ٔ مزخج فَ التطاة ال تزس هي ٗسفٌْب فٖ كلؤ الٌس٘بى ٍالوسم...
ًحي ؤثٌبء النأثٍٔ ،النأثٔ غَ٘م توـط الوبلن ذطٗبًٍ ،هوطفٍٔ ،ؤًمتن ؤثٌمبء الوسمطات ٍهْومب
توبل هسطاتنن فْٖ مإهوسٓ السذبى تْسهْب الطٗبح ٍتجسزّب الوٌبطط.

سیاقات الضحک
َٗاظٕ الؼحل ٍٗتٌَم اشتقبقِ "الوسطات" هي ح٘ج الوسز .قمس ٍضز فمٖ طم٘غٔ اسمن
الفبهل ٍالفول الوؼبضم ٍالوظسض .تطمع س٘بقبت الؼحل هلٖ التٌبقغ ث٘ي ؤثٌمبء الوسمطات
ٍؤثٌبء النأثٔ(ًحمي ًجنمٖ ًٌٍتحمت /ؤْٗمب الؼمبحنَى) ٍاقتمطاى ػمحنْن ثبلقتمل ٍاألسمط
ٍالجنبء(قْقْٔ ػحننن /سح٘ق -قَ٘ز -هَٗل) ٍتج٘بى ؤسجبة ػحنْنٍّ ،مٖ االؿوئٌمبى
بلٖ هبلن الوبزٓ(ؤرسبزمن تلتظق هطتبحمٔ ثمبلتطاة) ٍاًحسمبض الطئٗمٔ(ال تمطٍى) ٍاًحظمبض
السون(ال تسووَى) ٍهسم االّتوبم بلّمب ثبلومبل(غ٘مط لوومبى المصّت) ٍالسمنط(سمَٕ ضًمٔ
االقساح) .ػو٘ط "ؤًتن" ستٔ ٍهشطٍى.
الوظیفة االيعازية
الَك٘فٔاالٗوبظٗٔ ٗطرن بلٖ الوَقو٘ٔ االٍلٖ التٖ ذضّ ثْمب رجمطاى ؤثٌمبء النأثمٔ حم٘ي
طسّض هولن الوقبؿن ثبلؼو٘ط "ًحي" ٍلن ثفمطز لؼمو٘ط رومن الورمبؿج٘ي سمَٕ ؤضثومٔ
هـبلنٍ ،الطئٗٔ الزجطاً٘ٔ التٖ ًلطت بلٖ ؤثٌبء النأثٔ ًلطٓ تإٗ٘سٍ ،قف هي ؤثٌبء الوسمطات
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هَقف تفٌ٘س .بى رجطاى ؤٍهع بلٖ القبضئ ثإى ؤثٌبء النأثٔ ٗفؼلَى ؤثٌمبء الوسمطاتٍ ،ثمصلل
ربءت الَك٘فٔ االٗوبظٗٔ اهتسازا لقسضٓ رجطاى هلٖ اقٌبم القبضئ ثَرْٔ ًلطُ.
ؤثٌبء النبثٔ؟
ؤثٌبء الوسطات؟
االستغطا فٖ الوبزٓ
الٌعهٔ الوبزٗٔ السًَ٘ٗٔ فٖ تبضٗد الحؼبضٓ االًسبً٘ٔ
ّن غبفلَى ترلَ قلَثْن هي ؤٕ هبؿفٔ ًج٘لٔ
ال ْٗتوَى بال ثولبّط الخطاء
تبضٗرْن ثنبهلِ َّ تبضٗد الوٌف ٍالحطة ٍالقتل ٍبضاقٔ السهبء
مبى هَقفْن هي ؤثٌبء النأثٔ هَقف التزبّل
هَقف النطاّ٘ٔ ،هَقف الوساء ،هَقف اإلٗالم هَقف اإلفٌبء ،اًتسبثْن بلٖ هبلن الطٍح(اهلل)
النأثٔ "كل اهلل"
ٗوـفَى هلٖ الووصث٘ي فٖ األضع
ٗاحطٍى السنٌ٘ٔ ٍالَحسٓ
ّن الوجسهَى(الزوبل)
ّن ثٌّبء الحؼبضٓ الحق٘قَ٘ى
الووطاى ٍالفلسفٔ ٍاإلٗوبى ٍالولن ٍالحطٗٔ ٍاألزة ٍالفي هي بًزبظ ؤثٌبء النأثٔ
الوس٘ح ،هلٖ ثي اثٖ ؿبلت ،سقطاؽ ٍ ...
سفط ؤَٗة ،ضثبه٘بت ذ٘بمً ،نجٔ الجطاهنٔ
مه هم أبىاء الكآبة؟
بى االًتسبة بلٖ هبلن الطٍح ،ؤٕ بلٖ اهلل َّ ،الطمي األسمبس فمٖ تحسٗمس َّّٗمٔ ؤثٌمبء
النأثٍّٔ ،صا هب ؤشبض بلِ٘ رجطاى هٌص ثساٗٔ هقبلتِ بش اهتجط النأثٔ "كل اهلل" حنّ هلّل النأثٔ
ثبلتزسّس ،فبألضٍاح التٖ مبً هتّحسا ثبهلل فٖ هبلن الطٍح اًفظل هٌِ هٌسهب تزسمسّت فمٖ
هبلن الوبزٍّّٓ ،صا هب َّ سجت مأثتْبّ ،مصا ّمَ سمجت النأثمٔ الزمَّطّٕ ًحمي ًجنمٖ ألى
ؤضٍاحٌب هٌفظلٔ ثبألرسبز هي اهلل.
رول رجطاى األًج٘بء ٍالشوطاء ٍالوَس٘ق٘٘ي فٖ هطتجٔ ٍاحسٍٓ ،قس ٗجمسٍ بزضارْمن فمٖ
ّصُ الوطتجمٔ هظمـٌوب ،فمبلٌجَّٓ ٗغلمت هلْ٘مب الـمبثن المسٌٖٗ فمٖ حم٘ي ٌٗتومٖ الشموط
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ٍالوَس٘قٖ بلٖ الفي .بى رجطاى ال ٗوّ٘ع الٌجَّٓ همي الشموط ٍالوَسم٘قٖ ،فمبلٌجٖ ٍالشمبهط
ٍالوَس٘قٖ ٌٗتوَى بلٖ هبلن الطٍح ٍهٌِ ٗتلّقَى الَحٍٖ .ضسمبلتْن فمٖ ّمصا الومبلن ّمٖ
ّساٗٔ الٌبس بلٖ هب ٗطٗسُ اهلل هٌْن .بى هول الٌجٖ ٍالشبهط ٍالوَس٘قٖ فٖ ّصا الوبلن ّمَ
هول بلٍْٖ ،لصا ٗنخط فٖ هقبلٔ رجطاى شمط اٙلْٔ ٍالوالئنٔ.
هبلن الطٍح موظسض هي هظبزض الَحٖ فٖ فيّ الوَس٘قٖ القمبئن هلمٖ الوحجّمٔ ٍػمطثٌب
الٌْبًٍس هلٖ األٍتبض فبستحؼطت األٍتبض ؤضٍاح الوحجج٘ي الحبئؤ فٖ الفؼبء.
تلْط الووطفٔ الوستوسٓ هي هبلن الطٍح ثَسبؿٔ الر٘بل الوٌـلق فٖ قَلًِ« :حي ًطافق
الر٘بل ٍؤٗسٕ الر٘بل ؤًعل الووطفٔ هي زائطٓ الٌَض األهلٖ».
ٍالنأثٔ ال تفتطع هَقفب هي هبلن الطٍح فحست ،فْٖ تقتؼٖ ؤٗؼب هَقفب همي اإلًسمبى
فٖ ّصُ السً٘ب.
ؤثٌبء النأثٔ ٗوـفَى هلٖ الووصث٘ي فٖ األضعً :حي ًجنٖ ...
ؤثٌبء النأثٔ ٌٗفطٍى هي الغٌٖ الوستغل ٍالحبمن اللبلن ٍمل هي ال ٗجبلٖ ثتوبسٔ اٙذطٗي
ٍشقبئْن.
ؤثٌبء النأثٔ هتلَّى ثبلـج٘ؤٗ ،ستلْوًَْب فٖ ؤهوبلْنٍٗ ،حمبمَى همب ٗتظمبهس فْ٘مب همي
ؤطَاتً« :حي ًتٌْس »...
ٗاحطٍى السنٌ٘ٔ ٍالَحسٓ «ًحي ًالحق السنٌ٘ٔ»
بى ؤثٌبء النبثٔ ّن الوجسهَى ،هجسهَ الزوبل ًحتب
ًلطٓ رجطاى بلٖ ؤثٌبء النأثٔ ّٖ فٖ حق٘قٔ األهمط ًلمطٓ بلمٖ تمبضٗد االًسمبً٘ٔ ثمل بلمٖ
الحؼبضٓ اإلًسبً٘ٔ ثطهتْب.
ؤثٌبء النأثٔ ّن ثٌّبء الحؼبضٓ الحق٘قَ٘ى :فبلؼوفبء ّن الصٗي ضفوَا حسائق ثبثل.
ٍالجاسبء ّن الصٗي ش٘سٍا قظَض ًٌَٕ٘.
ٍالوج٘س ّن الصٗي ثٌَا األّطام
سقطاؽ ؤسس الفلسفٔ فإهسهِ ثبلسن حنبم ؤحٌ٘ب.
الوس٘ح ًظط الطٍح فظلجِ الَْ٘ز.
شْساء الوس٘ح٘ٔ حجتَا االٗوبى ثسهْن فٖ ضٍهب ٍؤًـبم٘ٔ ٍّنصا فومل ثمَلس الطسمَل بشا
ضرن.
ٍهلٖ ثي ؤث٘ـبلت اش اغت٘ل.
الخَاض فٖ فطًسب ّن هحطضٍا الشوت ٍهسح ثبشب ،ؤثمَ األحمطاض ،سمزي ٍهمبت ذٌقمب فمٖ
تطم٘ب.
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غل٘لَ ؿَض الولَم فبػـْستِ النٌ٘سمٔٗ .ؼمبف بلمٖ شلمل بثمسام الوجمسه٘ي فمٖ األزة:
َّه٘طٍس ٍزاًتٖ فٖ الشوط الولحوٖ .الوولقبت فٖ الشوط الغٌبئٖ
التبئ٘ٔ النجطٕ الثي الفبضع فٖ الشوط الظَفٖ
ّول لشنسج٘ط فٖ الوسطح
سفط ؤَٗة فٖ اإلٗوبى ٍالتقَٕ
فَسِفْط ؤَٗة(هي متت التَضآ ٗطهع بلٖ الرؼَم إلضازٓ اهلل) .مبى هٌسٕ ؤرول هي هعاه٘مط
زاٍزٍ ،هطاحٖ ؤضه٘ب(ؤحس ؤًج٘بء بسطائ٘ل) مبً ؤحمت لمسٕ همي ًشم٘س سمل٘وبىًٍ ،نجمٔ
الجطاهنٔ ؤشس ٍقوب فٖ ًفسٖ هي هلؤ الوجبس٘يٍ ،قظ٘سٓ اثمي ظضٗمق ؤمخمط تمإح٘ط همي
ضثبه٘بت الر٘بم ٍضٍاٗٔ ّول ؤقطة بلٖ قلجٖ هي مل هب متت اإلفطًذ.
بى الووطاى ٍالفلسفٔ ٍاإلٗوبى ٍالولن ٍالحطٗٔ ٍاألزة ٍالفي هي بًزبظ ؤثٌبء النأثٔ.
ؤثٌبء النأثٔ ٗوخلَى الر٘ط الوٌبّغ للشط ٍالنجط الوتومبلٖ هلمٖ الظمغبض ٍالـْمط الوٌمبفٖ
للوْٕطٍّ .ن ؤٍلَ الووطفٔ الٌّ٘طٓ ٍالطئٗٔ الجظ٘طٍٓ ،السون الطّ٘ف.
بًْن األحطاض ٍالوحطضٍى ٍّن الوحجَى السبهَى ٍاألقَٗبء هن لم٘ي ٍالزجمبثطٓ الوٌتظمطٍى
هي زٍى اظزّبء ٍاألثـبل اللبفطٍى الولوبء ٍلْن الرلمَز ٍاألثسٗمٔ ألًْمن همي توبسمتْن
ٗق٘وَى الْساٗٔ(الللؤ الوٌ٘طٓ)...

مه هم أبىاء المسرات؟
هقبثل ضٍحبً٘ٔ ؤثٌبء النأثٔ ٍحعًْن الًفظمبلْن ثبلزسمس همي اهللً ،شمبّس هبزٗمٔ ؤثٌمبء
الوسطات ٍفطحْن ثبالستغطا فٖ الوبزٓ ؤًمتن تؼمحنَى ألى ؤرسمبزمن تلتظمق هطتبحمٔ
ثبلتطاة.
ٗوخل ؤثٌبء الوسطات الٌعهٔ الوبزٗٔ السًَ٘ٗٔ فٖ تبضٗد الحؼبضٓ االًسبً٘ٔ.
ؤثٌبء الوسطات :غبضقَى فٖ شَئى السً٘ب "سبئطٍى ثسطهٔ هن ت٘بض ًْط الح٘مبٓ" ٍ"ػمز٘ذ
األٗبم ٗوأل آشاًنن"...
ّن غبفلَى ترلَ قلَثْن هي ؤٕ هبؿفٔ ًج٘لٔ " :تؼوَى قلَثنن ث٘ي ...
تفتقط ًفَسْن بلٖ الووطفٔ :تطتبحَى ثقطة الزْبلٔ
بًْن الَّى" :هي رَاًت ؤفَاّنن الوجتسؤ تٌْط السرطٗٔ"
ال ْٗتوَى بال ثبلوبل ٍالروطٓ "ال تطٍى غ٘ط لووبى الصّت"
ال ْٗتوَى بال ثولبّط الخطاء :ال تزتبظّب ذَ٘لنن الوـْؤّ ...
ٍّن هج٘س شَْاتْن ٗفسسٍى ثْب الٌسبء :تؼبروَى الشَْات ٍهَاؿمف الشمَْات رطفم
ؤلف هَمت هي ؤضٍاح الٌسبء...
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ؤثٌبء الوسطات اّتوَا ثبلووطاى" :فسوَا بلٖ ثٌبء األّطام للحفبف هلٖ ذلَزّن ثوس الوَت،
ٍزهَا بلٖ ضفن الحسائق الوولقٔ ٍتش٘٘س القظَض لطفبّ٘تْنٍ .لني هي حقق ّصا الوومطاى؟
بًْن الوج٘س ٍالؼوفبء ٍالجاسبء .لقس استغلَا ؤثٌبء النأثمٔ لتحق٘مق همأضثْنٍ ،بى تمبضٗرْن
ثنبهلِ َّ تبضٗد الوٌف ٍالحطة ٍالقتل ٍبضاقٔ السهبء" :قْقْٔ ػمحننن توتمعد ثسمح٘ق
الزوبرن ٍحطتقٔ القَ٘ز"
ؤثٌبء الوسطات مبى هَقفْن هي ؤثٌبء النأثٔ هَقف التزبّمل" :ال توطفًٌَمب"" ،ال تلتفتمَى
ًحًَب ،ال توَى ططاذٌب"
ؤثٌبء الوسطات مبى هَقفْن هي ؤثٌبء النأثٔ هَقف النطاّ٘ٔ" :تنطَّى هلوتٌب"
ؤثٌبء الوسطات مبى هَقفْن هي ؤثٌبء النأثٔ هَقف الوساء" :ؤًتن تْبرًٌَب مبألهساء"
ؤثٌبء الوسطات مبى هَقفْن هي ؤثٌمبء النأثمٔ هَقمف اإلٗمالم" :ؤًمتن تغومطٍى هؼمبروٌب
ثبألشَاك"
ؤثٌبء الوسطات مبى هَقفْن هي ؤثٌبء النأثٔ هَقف اإلفٌبء" :تحفطٍى لٌب القجَض"
الـجب ً :حي ًطامن ألًنن ٍاقفَى فٖ الٌَض الوللن
ؤهب ؤًتن فال تطًٌٍب ألًٌب ربلسَى فٖ الللؤ الوٌ٘طٓ
ًحي ًجنٖ ألًٌب ؤضٍاحٌٌب هٌفظلٔ ثبألرسبز هي اهلل

وتیجة البحث
رجطاى هلوب ثبضظا هي ؤهالم األزة الوطثٖ ٍهلٖ الطغن هي هطٍض ؤضثؤ ٍحوبً٘ي هبهب همي
ٍفبتِ هبظال اسوِ ح٘ب ٍهنبًتِ هحفَكب ث٘ي الشط ٍالغطةّ .صا األزٗت الوجقطٕ قمس لومت
زٍضاً ؤسبس٘ب فٖ تغ٘٘ط اللغٔ ٍاألسمبل٘ت الشموطٗٔ الوطث٘مٔ .رجمطاى فمٖ آحمبضُ ٗو٘مل بلمٖ
التفبط٘ل ٍالزعئ٘بت ٍّصُ هي ه٘عات الفنط التحل٘لمًٍٖ .الحمق فمٖ ّمصُ الوزوَهمِ بى
النأثٔ فٖ ضؤٕ رجطاى ًبرؤ هي األلن ٍلنٌِ ؤلن هجسم ذلّب ٍتتظمف ثبلتإهمل ٍالوطاقجمٔ.
فٖ الَاقن رجطاى فٖ ًخطُ ؤمخط شبهط فٖ شوطُ الوٌلَم ٍرجطاى الٌبحط ؤطمس توج٘مطا همي
رجطاى الشبهطٍ .ؤذ٘طا ًستـ٘ن ؤى ًظف َّ فٖ لحلٔ حسٗج ،مالس٘نٖ ٍٍاقومٖ ٍطمَفٖ
ٍحَضٕ ٍشبهط ٍهظلح ارتوبهٖ.
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