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الخكبة السشدٕ ٍس٘لٔ ّبهٔ إلثشاص األفًبلٍ ،األحبدٗثجٍ ،األفاثبس الشٍاة٘ثٔی ٍَٗرثذ هثي
هَقى الشإٍ ٍالطخػ٘بت الشٍاةٍّ٘ٔ ،زا الوَؾَو قذ حهٖ ثًٌبٗٔ الٌقبد ٍيلوبء األسثلَة
فٖ الًػش الحبؾشٍ ،هي أّن الًلوبء الزٗي تٌبٍلَا ّزا الوَؾثَو ل٘ثتص ٍضثَستٍ ،ئًْوثب
تحذحب يي خوسٔ أسبل٘ت فٖ الخكبة السشدٕ ٍّثٖ التقشٗثش السثشدٍٕ ،األسثلَة ٘ثش
الوجبضشٍ ،األسلَة الحش ٘ش الوجبضثش ،األسثلَة الوجبضثش ،األسثلَة الحثش الوجبضثش فثٖ
استحؿبس األقَال ٍاألفابسٗ .قَم ّزا الوقبل هستوذاً هي الوثٌْذ الَغث ٖ ؾثوي احػثبء
األفابس الشٍاة٘ٔی ثتحل٘ل قشق استحؿبس األفابس فٖ سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ»1990$م #لسثحش
خل٘ ٔی ًتبةذ الجحج تذل يلٖ أى الشإٍ قذ استوذ هي ال اش الوجبضشٍ ،التقشٗش السثشدٕ
لألفابسٍ ،ال اش الحش ٘ش الوجبضش كاقبس لسشدُ الشٍاةٖی ألى ال اش الوجبضثش ٗتث٘ا ال شغثٔ
للطخػثث٘بت كثثٖ تًجثثشٍا يثثي خلزبًثثبت ً َسثثْن فثثٖ هختل ث الوزثثب ت الس٘بسثث٘ٔ،
ٍاإلرتوبي٘ٔ ٍٍ ...استخذام األسلَة الحش ٘ش الوجبضش ٗسجت لاٖ ٌٗتقثل الوَؾثَو هثي
قجل خالل غَت٘ي ئلٖ القبسب :غَت الطخػ٘ٔ ٍغَت الشإٍٍّ .زا األهش ٗإدٕ ئلٖ تأح٘ش
الشٍاٗٔ ثػَسٓ قَٗٔ ئلٖ القبسبٍ .سحش خل٘ ٔ هي خالل ّزُ األسثبل٘ت تشسثن الوزتوثى
ال لسكٌٖ٘ ٍح٘بٓ الوشأٓ فِ٘ ثػَسٓ دق٘قٔ ٍضبهلٔ خالل السٌَات األٍلٖ لإلًت بؾٔ.
الکلمات الذلیلیة :األدة الوقبٍم ،الخكبة السشدٕ ،الشٍاٗٔ ال لسكٌ٘٘ٔ ،سحش خل٘ ٔ.
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المقذمة
الخكبة السشدٕ ٍَّ أسلَةٌ ًقذٕ ْٗتن ثواًَبت السشد ٍتحل٘لْب ٍئثشاص هب فْ٘ثب هثي
روبل لغَٕ ٍد لٖ .ئى أّن هجبحج السشد َّ هب ٗتًلث ثبألسثبل٘ت السثشدٗٔ ستحؿثبس
األقَال ٍاألفابس .فْٖ تٌقسن حست دسرثٔ ّ٘وٌثٔ السثبسد أٍ قلثٔ ّ٘وٌتثِ ئلثٖ خوسثٔ
أسبل٘ت ٍّٖ التقشٗشالسشدٕ ٍاألسلَة الوجبضش ٍاألسلَة ٘ش الوجبضش ٍاألسلَة الحش ٘ثش
الوجبضش ٍأسلَة الحش الوجبضش لألفابس ٍاألقَال.
الشٍاٗٔ الوًبغشٓ تًذ هي ال ٌَى األدث٘ثٔ الْبهثٔ التثٖ تلًثت دٍس ًا ّبهث ًب فثٖ تسثز٘ل
الحَادث الوختل ٔ فٖ الوزتوى الجطشٕ ٍتستك٘ى أى تغَؼ فثٖ أيوثبق الثزات ال شدٗثٔ
ٍاإلرتوبي٘ثثٔ ٍتثثًٌاا هسثثبةل ٍهطثثبكل الح٘ثثبٓ التبسٗخ٘ثثٍٔ ،ا رتوبي٘ثثٔ ٍا قتػثثبدٗٔ
ٍالٌ س٘ٔ ٍ ...لالًسبى الوًبغشٍ .ثسجت أّو٘ٔ الشٍاٗٔ ٍدٍسّب الْبم فٖ الوزتوثى اإلًسثبًٖ
فٖ تشس٘ن الوطبكل الوتًذدٓ ٍهَاكجتْب هى التغ٘٘شات التٖ قشأت يلثٖ الح٘ثبٓ الجطثشٗٔی
لزلک ًطبّذ أى كخ٘شاً هي الشٍاٗبت يوَّشت سٌَات يذٗذٓ يلٖ الش ن هشٍس سثٌَات يذٗثذٓ
يلٖ تأل٘ ْبٍ .ثًؽ ّزُ الشٍاٗبت يجّشت الحذٍد الس٘بس٘ٔ ٍاللغَٗثٔ ٍتشروثَا ئلثٖ اللغثبت
الوختل ٔ .لْزا أغجحت الشٍاٗٔ هي ال ٌثَى األدث٘ثٔ الْبهثٔ فثٖ األدة الجطثشٍٕ ،ئّتوثَا
األدثبء ٍ ،الٌقبد ئلٖ دساستْب ٍتحل٘لْبٍ ،هي ّثزُ األسثبل٘ت ٗواثي اإلضثبسٓ ئلثٖ تحل٘ثل
الخكبة السشدٕ للشٍاٗٔ.
نْشت الشٍاٗٔ فٖ ثذاٗٔ األهش فٖ اٙداة األسٍث٘ٔ حن ًقلت ئلٖ األدة الًشثٖ هي خثالل
التشرؤ ٍالجًخبت الًلو٘ٔ ٍاألدث٘ٔ التٖ أسسلَا ئلٖ الجلذاى األسٍث٘ٔ للذساسٍٔ .هثي الجلثذاى
الًشث٘ٔ التٖ ئّتوت ئلٖ في الشٍاٗٔ ّٖ فلسك٘ي .األدة ال لسكٌٖ٘ يشف في الشٍاٗٔ هٌثز
ثذاٗبت قشى الًطشٗي ٍهي راک الضهي حتٖ الَ٘م الحبؾش لًجثت الشٍاٗثٔ ال لسثكٌ٘٘ٔ دٍساً
ّبهبً فٖ هَاكجٔ التغ٘٘شات ٍالحَادث التٖ قشأت يلٖ الوزتوى ال لسكٌٍٖ٘ .هي الحَادث
الْبهٔ فٖ الوزتوى ال لسكٌٖ٘ ٗواٌٌب اإلضبسٓ ئلٖ هسألٔ اإلحثتاللٍ ،اإلًت بؾثٍٔ ،حثشة
 ...ٍ ،1967التٖ أحشت تأح٘شاً كخ٘شاً فٖ الوزوتثى ٍأغثجحت هثي الوَؾثَيبت الْبهثٔ فثٖ
الشٍاٗبت ال لسكٌ٘٘ٔ .هي الشٍاة٘بت الوًبغشٓ التٖ أّتوت ئلٖ هسألٔ فلسك٘ي فٖ سٍاٗبتْثب
ّٖ سحش يذًبى خل٘ ٔ التٖ أل ت سٍاٗثبت يذٗثذٓ ٍئّتوثت فْ٘ثب ئلثٖ هسثألٔ فلسثك٘ي
ٍالوزوتى ال لسكٌٖ٘ ثال أثًبدٍُ .هي الشٍاٗبت التٖ أل تْب ّٖ سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ» التٖ
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تق يٌذ هَؾَو ا ًت بؾٔ األٍلٖ ال لسكٌ٘٘ٔ .تشسن ّثزُ الشٍاٗثٔ الوزتوثى ال لسثكٌٖ٘
خالل سٌَات اإلًت بؾٔ األٍلٖ ثطال تبم ٍخبغٔ تػَس أٍؾبو ح٘بٓ الوثشأٓ ثػثَسٓ دق٘قثٔ
ٍضبهلٔ ثح٘ج ٗتلقٖ القبسب تػَٗشاً دق٘قبً هي اٍؾبو ح٘بٓ الطًت ال لسكٌٖ٘ خالل تلثک
السٌَات .ثسجت أّو٘ٔ ّزُ الشٍاٗٔ ٍأّو٘ٔ تحل٘ل الخكثبة السثشدٕ فثٖ دساسثٔ الشٍاٗثٔ
ٍكط روبل٘بتْب ٗقَم ّزا الوقبل يثي قشٗث الوثٌْذ الَغث ٖ -التحل٘لثٖ ثذساسثٔ أحثش
اإلًت بؾٔ األٍلٖ فٖ ح٘بٓ الوشأٓ ال لسكٌ٘٘ٔ الٌبثلس٘ٔ خثالل سثٌَات 1987م ٍهبثًثذّب،
لاٖ ٗشسن تػَٗشاً دق٘قبً هي الوزتوى ال لسكٌٖ٘ ئثبى اإلًت بؾثٔ ٍٗاطث يثي الزَاًثت
الوختل ٔ لح٘بٓ الطثًت ال لسثكٌٖ٘ يبهثٔ ٍح٘ثبٓ الوثشأٓ ال لسثكٌ٘٘ٔ خبغثٔ فثٖ نثل
اإلًت بؾٔ .لْزا ٗسًٖ أى ٗز٘ت ئلٖ ّزا السإال:
 ك٘ است بدت سحش خل٘ ٔ هي أسبل٘ت األفابس السشدٗٔ لاٖ تشسن تػثَٗشاً دق٘قثبًٍضبهالً هي الح٘بٓ ال لسكٌ٘٘ٔ فٖ نلّ اإلًت بؾٔ؟
خلفیة البحث
لقذ أل حَل سحش خل٘ ٔ ٍآحبسّب الًذٗذ هي الوقثب ت ٍاألقشٍحثبت الزبهً٘ثٍٔ ،هثي
ثٌْ٘ب ٗواي أى ًط٘ش ئلٖ الجحَث التبل٘ٔ:كتت ثسثبم اثَثطث٘ش ،هقبلثٔ يٌَاًثِ« :روبل٘ثبت
االوابى فٖ سٍاٗٔ "ثبة السبحٔ"»2007$م ،#فٖ هزلٔ الوَق األدثٖ ٍدسس ف٘ثِ الواثبى
ٍٍنبة ِ فٖ ّزُ الشٍاًٗٔ .طثشت هبرثذٓ حوثَد ،هقثبلت٘ي حثَل سثحش خل٘ ثٔ يٌَاًْوثب
«الخكبة الشٍاةٖ يٌذ سحش خل٘ ٔ» ،#1993$فثٖ هزلثٔ الوَقث األدثثٍٖ ،دسسثت فْ٘ثب
يٌبغش الوابىٍ ،الضهبىٍ ،د لٔ الًٌَاى ٍ ...فٖ سٍاٗبت «الػجبس»« ،يجبد الطوا»« ،لن ًًذ
رَاسٕ لان»« ،هزكشات ئهشأٓ ٘ش ٍاقً٘ٔ» ٍ«ثبة السبحٔ»ٍ .هقبلثٔ «الوثشأٓ فثٖ سٍاٗثبت
سحش خل٘ ٔ»ٍ ،#1994$ثحخت فْ٘ب الطخػ٘بت الٌسَٗٔ فٖ الشٍاٗثبت آً ثٔ الثزكش .كتثت
فشاهشص ه٘شصاٖٗ ،هقبلٔ يٌَاًْب «الخػبةع السشدٗٔ ٍروبل٘بتْب فٖ سٍاٗثٔ "الػثجبس" لسثحش
خل٘ ٔ» ،#2011$فٖ هزلٔ ربهًٔ اثي سضذ ،ف٘الدل ٘ب ٍدسس فْ٘ب الخػبةع السشدٗٔ فثٖ
الشٍاٗٔ .ضبسكت كجشٕ سٍضثٌ اش ،فثٖ الوثإتوش الثذٍلٖ الخبلثج فثٖ هبل٘ضٗثب «اإلتزبّثبت
الحذٗخٔ فٖ الذساسبت اللغَٗٔ ٍاألدث٘ٔ» ،ثجحج يٌَاًِ «الخَسٓ الٌسَٗٔ فٖ "هزكشات ئهشأٓ
٘ش ٍاقً٘ٔ»ً .#2011$طش غالح الذٗي يجذٕ ،هقبلٔ يٌَاًْب «تزل٘بت الوقبٍهٔ فثٖ ثًثؽ
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آحبس سحش خل٘ ٔ» ،#1390$هزلٔ الٌقذ األدثٖ ،ثزبهًٔ ضْ٘ذ ثْطتٖ ،اٗثشاىٍ ،دسس فْ٘ثب
هؿبه٘ي الوقبٍهٔ فٖ حٌبة٘ٔ سحش خل٘ ًٔ .طش هحوذ غبلا ضشٗ يساشٕ هقبلثٔ «ه ْثَم
الَقي ٍتزل٘بت الَقٌ٘ٔ ٍالَحذٓ يٌذ سثحش خل٘ ثٔ هثي خثالل حٌبة٘تْثب :الػثجبس ٍيجثبد
الطوا» ،#1390$فٖ هزلٔ اللغٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ثزبهًٔ ئغ ْبى ،ئٗشاى.
قذكتجت حَل سحش خل٘ ٔ ٍآحبسّب يذٓ سسب ت ربهً٘ٔ فٖ ئٗشاى ٍالَقي الًشثٖ ٍهي
ثٌْ٘ب ٗواي اإلضبسٓ ئلٖ سسبلٔ ٍاةل يلٖ قبلا الػوبدٕ ،يٌَاًْب «غَسٓ الوشأٓ فٖ سٍاٗثبت
سحش خل٘ ٔ» ،#2006$فٖ ربهًٔ آل ث٘ت ،أسدى ٍفٖ سٌٔ ً 2010طشت ّزُ الشسبلٔ ،فٖ
كتبة يٌَاًِ «غَسٓ الوشأٓ فٖ سٍاٗبت سحش خل٘ ٔ» فثٖ داس دسٍة ،يوثبىٍ .كتثت ثذٗش
سؾَاى قَالا أقشٍحٔ يٌَاًْب «الوشأٓ فٖ سٍاٗثبت سثحش خل٘ ثِ»ًٍ ،#2006$بقطثْب فثٖ
ربهًٔ ث٘شصٗت ،فلسك٘ي .كتجت هًَب تَسلٖ أقشٍحٔ ،يٌَاًْب «دساسٔ آحثبس سثحش خل٘ ثٔ
$سٍاٗتٖ ثبة السبحٔ ٍهزكشات ئهثشأٓ ٘ثش ٍاقً٘ثٔ ًوَررثبً »#بقطثت ّثزُ الشسثبلٔ فثٖ
الوجحج الًلَم اإلًسبً٘ٔ ٍالذساسبت الخقبف٘ٔ #1387$قْشاى .دسست صّشُ ثبقشپَس فٖ ثحج
ربهً٘ٔ يٌَاًِ «الوشأٓ فٖ حٌبة٘ٔ سحش خل٘ ٔ :الػَّثجَّبس ٍيَجَّثبد الطمثوا» ،#1390$ثزبهًثٔ
تشث٘ت هًلن ،قْشاىٍ ،دسست فْ٘ب دٍس الوثشأٓ فثٖ حٌبة٘ثٔ سثحش خل٘ ثًٔ .ثبقص سٍح اهلل
ٍاحذٕ سسبلتِ الزبهً٘ٔ فٖ هشحلٔ الذكتَساُ ،يٌَاًْب «األسلَة فٖ سٍاٗبت سحش خل٘ ثٔ»
 ،#1391$ربهًٔ ّوزاى ،ئٗشاى.
ثًذ ئهًبى الٌهش فٖ الذساسبت التٖ أل ت حَل سحش خل٘ ٔ ٍآحبسّثب ،فْوٌثب لثنٌٗطثش
حتٖ اٙى ثحج حَل تحل٘ل الخكبة السشدٕ فٖ سٍاٗثبت سثحش خل٘ ثٔ ٍسٍاٗتْثب «ثثبة
السبحٔ»ّ .زا الوقبل ْٗذف ئلٖ دساسٔ ّزا الوَؾَو ،لاٖ ٗشسن تػَٗشاً دق٘قبً هثي ح٘ثبٓ
الطًت ٍالوشأٓ ال لسثكٌٖ٘ فثٖ اإلًت بؾثٔ األٍلثٖ ٍٗثذسس تثأح٘ش اإلًت بؾثٔ يلثٖ ح٘ثبٓ
ال لسكٌ٘٘٘ي.
نبزة عن حیاة سحش خلیفة وآثاسها األدبیة
قبغٔ فلسكٌ٘٘ٔ سحش يذًبى خل٘ ٔ ٍلذت فٖ هذٌٗٔ ًبثلا سٌٔ 1941م .ح٘ج تلقت
دساستْب اإلثتذاةٍ٘ٔ ،الخبًٍَٗٔ ،تبثًت دساستْب الزبهً٘ٔ فٖ ربهًٔ ث٘شصٗت ثبلؿث ٔ الغشث٘ثٔ
هتخػػٔ ثثبألدة اإلًزل٘ثضٕ .حػثلت يلثٖ ضثْبدٓ الوبرسثت٘ش فثٖ األدة اإلًزل٘ثضٕ،
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ٍالذكتَساُ فٖ دساسبت الوشأٓ هي ربهًٔ ئَٗا ثبلَ ٗبت الوتحذٓ ا هشٗا٘ٔ$صٗثذاى:1990 ،
ٍ .#236أغجحت هًشٍفٔ فٖ هذٌٗتْب ثسجت هَق ْب هي هَؾَو تحشٗش الوشأٍٓ .تضٍّرت فٖ
سي هجاشٓ صٍاربً تقل٘ذٗبًٍ ،ثًذ هشٍس حالحٔ يطش يبهبً هي اإلحجبـ ٍخ٘جٔ األهثل قثشست أى
تتحشس هي ّزا الضٍادٍ ،تاثشّس ح٘بتْثب للاتبثٔ$الزَ٘سثٖ .#229 :1997 ،ئًْثب قثذ أل ثت
الًذٗذ هي الشٍاٗبت حَل األدة الوقبٍم ال لسكٌٖ٘ ثح٘ج أغجحت سٍاٗبتْثب هًشٍفثٔ فثٖ
هزبل األدة الًشثٍٖ ،الًبلوٖ .ئًْب حتٖ اٙى ألّ ت يطثش سٍاٗثبت ّثٖ «لثن ًًثذ رثَاسٕ
لاثثن»«ٍ ،#1974$الػثثجبس»«ٍ ،#1976$يجثثبد الطثثوا»«ٍ ،#1980$هثثزكشات ئهثثشأٓ ٘ثثش
ٍاقً٘ٔ»«ٍ ،#1986$الو٘ثشاث»«ٍ ،#2002$غثَسٓ أٗقًَثٔ ٍيْثذ قثذٗن»«ٍ ،#2002$سث٘ثى
حبس»«ٍ ،#2004$أغل ٍفػل»«ٍ ،#2009$حجٖ األٍل».#2010$
هي الالفت للٌهش أى بلج٘ٔ سٍاٗبت سحش خل٘ ٔ تشروثت ئلثٖ أكخثش اللغثبت الًبلو٘ثٔ،
ٍلاي هي الولحَل يي أيوبلْب األدث٘ٔ ّٖ تشرؤ أيوبلْب الشٍاةٖ ئلٖ األلوبً٘ثٍٔ ،اّتوثبم
الذاسس٘ي األلوبى ئلٖ ّزُ الشاٍة٘ٔ$األسثكٔ .#4 :1997 ،لقثذ ًقلثت ًػثَظ سثحش كلْثب،
ثبستخٌبء سٍاٗٔ «لن ًًذ رَاسٕ لان» ئلثٖ األلوبً٘ثٍٔ ،قثذ تشروثت سٍاٗبتْثب ئلثٖ اللغثبت
اإلًزل٘ضٍٗٔ ،اإلٗكبلٍ٘ٔ ،الوبلضٍٗٔ ،ال شًس٘ٔ ٍألخ.
فتًذّ سٍاٗبت سحش خل٘ ٔ رذٗشٓ ثبلذساسٍٔ ،التشرؤ لوب تحولِ هي هؿثبه٘ي ئًسثبً٘ٔ،
ٍحؿبسٍٗٔ ،يبلو٘ٔ هخل الوقبٍهٍٔ ،ا حتاللٍ ،تحشٗش الوثشأٓ ...ٍ ،فلث٘ا هثي الًز٘ثت ئر
تأتٖ ئثذايبتْب فٖ الوشتجٔ الخبً٘ٔ هي ح٘ج التشرؤ ثًذ ًز٘ت هح ثَل ٍ ،سثبى كٌ ثبًٖ
$أثَثط٘ش.#272 :2007 ،
ٍفٖ يولْب الشٍاةٖ تًجّش سحش خل٘ ٔ يي ئٗوبًْب الًو٘ ثأى ٍيٖ الوثشأٓ الٌسثَٕ ّثَ
رضء ٗتزضأ هي ٍيْ٘ب الس٘بسٖ ٍّٖ ،تشٌٗب فٖ سٍاٗبتْبٍ ،ثأسلَة فٌّٖ هقٌثى ،أى ًؿثبل
الوشأٓ ال لسكٌٍ٘٘ٔ ،الوحي التٖ توشّ ثْب ّٖ رضء هي الٌؿبل ال لسكٌٖ٘ الًبم هثي أرثل
التحشّس$الزَ٘سٖ.#229 :1997 ،
سواية باب الساحة ومضمىنها السشدی
سحش خل٘ ٔ ٍاحذٓ هي الشٍاة٘٘ي ال لسكٌ٘٘ي الزٗي كتجَا حثَل فلسثك٘ي ٍالوقبٍهثٔ
ال لسكٌ٘٘ٔ آحبساً يذٗذٓ ٍاضتْش ثًؽ سٍاٗبتْب فٖ الوزبل الذٍلٖ ٍهٌْب ٗواي اإلضبسٓ ئلثٖ
سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ» التٖ قذ تشروت ئلٖ اللغبت الًذٗذٓ ٍقذ دسرثت ؾثوي أفؿثل هبةثٔ
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سٍاٗٔ يشث٘ٔ .تًبلذ ّزُ الشٍاٗٔ ا ًت بؾٔ ال لسكٌ٘٘ٔ التٖ اهتذت يلٖ هثذٕ سثٌَات$هٌز
يبم ٍ #1993 -1987قذ غذست يبم ٍ .1990قذ تجثذٍ الشٍاٗثٔ للَّلثٔ األٍلثٖ ًػثبً يثي
ا ًت بؾٍٔ ،قشاءٓ الشٍاٗٔ تقَل ثطٖء آخش ،فْٖ ًع يي ٍؾى الوشأٓ فثٖ ٍيثٖ الوٌثت ؽ،
فقذ كتجت سحش يي قْش الوشأٓ فٖ لحهبت صهٌ٘ثٔ هختل ثٍٔ ،سأت فثٖ اإلًت بؾثٔ لحهثٔ
صهٌ٘ٔ رذٗثذٍٓ ،يبٌٗثت فْ٘ثب ٍؾثى الوثشأٓ هثي رذٗثذ$حكٌٖ٘http://awu- : :2000 ،
.#dam.net
تذٍس أحذاث الشٍاٗٔ فٖ هذٌٗٔ ًبثلا ،كجشٕ هذى الؿ ٔ الغشث٘ٔ هسبحًٔ ٍسابًبً ٍتشسن
الشٍاٗٔ ّزُ الوذٌٗٔ ئثبى اإلًت بؾٔ األٍلٖ ٍتطالت هي تسثى لَحثبت :أمالطثجبة ،سثابى
الذاس الوطجَّٔ ،آخش الًٌقَد ،ايتقثبل حثذٗج ،هؿثبي  ،هشكثت ،الوطثتبق لألفثبقّ ،ثٖ
الوطذٍدٓ للقكج٘يٍ ،ثَاثٔ .كل لَحٔ تختع ثوَؾَو هب.
تقَل سحش خل٘ ٔ فٖ سجت كتبثٔ ّزُ الشٍاٗٔ :اًكلقثت ا ًت بؾثٔ فثٖ كثبًَى الخثبًٖ
ٌٗ$بٗش  ،#1987فغبدست أه٘شكب ثًذ أسبث٘ى ٍيذت ئلٖ الؿ ٔ ألضْذ هب َٗق ضًش الثشأس.
ًسبء ٍأق بل فٖ الطَاسوٗ ،ؿشثَى ٍٗتلقثَى الؿثشة دٍى أى ٗثشهص لْثن ر ثي .ضثجبة
ٍكَْل فٖ الوًتقالت ٍالجشاسٕ ٍكَْف الزجبلٍ ،سغبظ حٖ ثبلول٘ثبى ٍ ،ثبصات ٍدثبثثبت،
ٍغَت األراى فٖ السوبيبت "اهلل اكجش" ٍاقتحبم الزَاهى ثبلجسبق٘ش ٍالقٌبثلٍ ،األًبض٘ذ هي
كبس٘تبت فٖ كل هابىٍ ،الَاقى سشٗى فٖ الطبسو ٍالذم الحبس .كبًت أٗبم كبألحالم ٍقػثع
التؿح٘بت ٍالجكَلٔ كقػع ًقشأّب فٖ كتت األدة ٍالتبسٗخٍ ،الوشأٓ تخجت لٌثب أى األًخثٖ
ل٘ست ًاشٓ ،ثل قلت ٍيقل ٍهطبيش ٍؾو٘ش حٖ للخَسٓ .هي رلک الحلن ،هي رلک الثضخن،
هي الخكَٓ السشًٗٔ ٍالٌجؽ الحبس ،كتجت ٍيجشت «ثبة السبحٔ»$خل٘ ٔ.#249 :1998 ،
الخطاب السشدی فی الشواية
الخكبة هي الوػكلحبت األلسٌ٘ٔ الحذٗخٔ التٖ استًولت فثٖ د لتْثب الزذٗثذٓ يثي
قشٗ التشرؤ ،يلٖ الش ن هي ٍرَد ّزا الل م فثٖ الًشث٘ثٔ هٌثز فزثش تبسٗخْب$هشتثبؼ،
ٍ .#207 :1991الوشاد هي الخكبة الشٍاةٖ ّٖ الكشٗقٔ التٖ تقذّم ثْب الوبدٓ الحابة٘ٔ فثٖ
الشٍاٍٗٔ .يلٖ ّزا األسبس ْٗتن ثِ يلن السشد .هستَٕ الخكبة السشدٕ ٌٗجثى هثي كثَى
الًول السشدٕ َّ كالم ٍاقًٖ هَرِ هي قشف سثبسد ئلثٖ قثبسبٍ ،يلثٖ ّثزا الوسثتَٕ
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ل٘ست األحذاث التٖ ٗتن ًقلْب ّٖ التٖ تْن الٌبقذ ٍئًوب الا٘ ٘ٔ التٖ ئقلًٌب السثبسد يلثٖ
تلک األحذاث$ثبً ٘لذ.#94 :1998 ،
الذساسبت السشدٗٔ نْشت فٖ الجذاٗٔ فٖ دساسبت الجٌَ٘ٗٔ الطاالً٘ٔ ٍيٌذ كلثَد ل٘ ثٖ
اضتشاٍس  ،حن تٌبهٖ ّثزا الحقثل فثٖ أيوثبل داسسث٘ي ثٌ٘ثَٗ٘ي آخثشٗي ،هثٌْن تضٍتثبى
تَدٍسٍف ،الزٕ ًٗثذُ الثجًؽ أٍل هثي اسثتًول هػثكلا "ًثبساتَلَرٖ"$يلثن السثشد،#
ٍرَل٘بى شٗوبسٍ ،ر٘شالذ ثشًاٍ ،فٖ فتشٓ تبل٘ٔ تًشؼ تغ٘٘شات فشؾْب دخثَل ت٘ثبسات
فاشٗٔ ًٍقذٗٔ أخشٕ ،ئهثب توثت ههلثٔ هثب ثًثذ الجٌَ٘ٗثٔ ،كوثب فثٖ أيوثبل سٍ ى ثثبست
ٍفشٗثثذسٗک ر٘وسثثَى$الشٍٗلثثٖ ٍالجثثبصيٍٖ .#174 :2005 ،فثثٖ الًػثَس الوتثثأخشٓ داهثثت
الذساسبت االسشدٗٔ فٖ الذساسبت األسلَث٘ٔ الحذٗخٔ ٍخبغثٔ يٌثذ كثل هثي سٍرثش فثبٍلش،
ٍثبخت٘يٍ ،ر٘شاس رٌ٘٘تٍ ،ل٘تص ٍضَست ٍ. ...
تٌبٍل األسلَث٘٘ي الزذد السشد هي ح٘ج الًالقٔ ث٘ي هَقى الشإٍ ٍاألسلَة السثشدٕ،
ٍدسسَُ هي يذٓ صٍاٗب ،هي أّوْب دساسبت ل٘تص ٍضَست فٖ كتبثْوثب «»style in fiction
ٍئًْوب تٌبٍ ّزُ القؿ٘ٔ هي صاٍٗٔ الوسبفٔ التٖ ت ػل ثث٘ي السثبسد ٍهَقثى الطخػث٘بت،
فقذ سأٍا أى السبسد ل٘ا ئ ٍس٘كبً ث٘ي الطخػ٘بت ٍالقبسبٍ ،أى دٍسُ ٗقثَم يلثٖ يثشؼ
األحبدٗج ٍاألفابس التٖ تتالن ثْب الطخػ٘بتّ .ثزا السثبسد قثذ ٗتث٘ا للطخػث٘بت حشٗثٔ
كبهلٔ فٖ أى تقَل هب تطبءٗ ٍ ،تذخل َّ فٖ كالهْب أثذاًٍ ،قذ ٗاوثن أفثَاُ الطخػث٘بت
ف٘تحذث َّ ً٘بثٔ يٌْبٗ ٍ ،ت٘ا لْب أٗٔ فشغٔ للتًج٘ش الوجبضش يي راتْبٍ ،قثذ ٗاثَى فثٖ
هشحلٔ هي الوشاحل التٖ ت ػل ث٘ي ّثزٗي القكجث٘ي الوتٌثبفشٗي$الاشدٕ#162 :1996 ،
ٍتٌطأ يي رلک يذٓ أسبل٘ت فٖ يشؼ األحبدٗج ٍاألفاثبس حػثشّب ل٘ثتص ٍضثَست فثٖ
خوسٔ أسبل٘ت ٍّٖ الاالم الوجبضشٍ ،الاالم ٘ش الوجبضشٍ ،الاالم الحثش الوجبضثشٍ ،الاثالم
الحش ٘ش الوجبضشٍ ،التقشٗش السشدٕ لألقَال ٍاألفابس.#Leech &Short, 2007: 255- 279$
ئى سحش خل٘ ٔ قذ است بدت فٖ ّثزُ الشٍاٗثٔ هثي كثل األسثبل٘ت الوثزكَسٓ لألقثَال
ٍاألفابس .ثوب أى حَادث الشٍاٗٔ تذٍس حَل الوسبةل التٖ هشت ثبلوشأٓ فثٖ نثل اإلًت بؾثٔ
ٍالوػبةت التٖ تَارْْب الوشأٓ فٖ سٌَات ا حثتالل ٍا ًت بؾثٔ ،لْثزا السثجت كخ٘ثشاً هثب
ًطبّذ الطخػ٘بت تلزأٍى ئلٖ أفابسّن الوجبضثشٓ ٍ ٘ثش الوجبضثشٓ فثٖ الشاٍٗثٔ ،لتشسثوَا
الوسبةل التٖ هشت ثبلوشأٓ فٖ الوزتوى ال لسكٌٖ٘ آًزاک ٍخالل ا ًت بؾٔ.
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الخطاب السشدی فی سواية باب الساحة
لتحل٘ل الخكبة السشدٕ فٖ الشٍاٗٔ قوٌب ثاحػبء األفابس السشدٗٔ فثٖ الشٍاٗثٔ ٍسسثوٌب
الٌت٘زٔ فٖ الزذٍل يلٖ الٌحَ التبلٖ.
جذيل تزدد إستحضار األفکار فی سواية «تاب الساحة»
ال اش الوجبضش

ال اش ٘ش الوجبضش

ال اش الوجبضش الحش

ال اش ٘ش الوجبضش الحش

تقشٗش األفابس

)(DT

)(IT

)(FDT

)(FIT

)(RT

47

5

5

12

25

يلٖ أسبس الزذٍل السبثقٔ ًطبّذ ئى ال اش الوجبضش ،#"50$أكخش استًوب ً فثٖ الشٍاٗثٔ
ٍثًذّب ٗزٖء التقشٗش السشدٕ لألفابسٍ ،#"27$ال اش ٘ش الوجبضش الحشٍ ،#"13$ال اثش ٘ثش
الوجبضشٍ #"5$ال اش الوجبضش .#"5$ثًجبسٓ أخشٕ األسلَة السشدٕ الزٕ تتخزُ سحش خل٘ ٔ
ئقبساً لسشدّب فٖ الشٍاٗٔ َّ ،ال اش الوجبضش ،حن الاالم تقشٗش األفابس ،حن ال اش ٘ش الوجبضثش
الحشٍ .فٖ ّزا القسن هي الوقبل ًقَم ثتحل٘ل أسبل٘ت استحؿبس األفابس فثٖ الشاٍٗثٔ يلثٖ
أسبس كخشٓ حؿَس األسبل٘ت فٖ الشٍاٍٗٔ ،ثوب أى ال اش الوجبضثش ٗحتثل الوقثبم األٍل فثٖ
الشٍاٗٔ ،فٌجذأ ثِ.
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.1الفکش المباشش
ٍالسبسد فٖ ّزا األسلَة ٗقذم الوبدٓ الوٌقَلٔ ثًجبسٓ تذل يلٖ ثذاٗثٔ ال اثش الوٌقثَل،
ٍئرا كبًت ّزُ الًجبسٓ تأتٖ فٖ أسثلَة الاثالم الوجبضثش يلثٖ ضثبكلٔ الًجثبسات "فامثش"،
ٍ"أخلذ ئلٖ فاشُ" ٍ"تأهَّل" ٍ ٘شرلک ،حن ٗأتٖ ثًذّب هجبضشٓ ال اش الثزٕ داس فثٖ يقثل
الطخػ٘ٔ الو اشٓ$الاشدٕ.#214 :2006 ،
قذ استًولت سحش خل٘ ٔ ،كخ٘شاً هي ال اش الوجبضش فٖ سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ» ،ألى ّثزُ
التقٌ٘ٔ ،تت٘ا ال شغٔ للطخػ٘بت لاٖ تتحذث يي أً سْب ،فتاطث ثَؾثَح يثي يبلوْثب
الذاخلٍٖ ،هَق ْب هي اٙخشٗيٍ ،الًبلن الوح٘ف ثْبًٍ .طثبّذ فثٖ الشٍاٗثٔ تلزثأ كثل هثي
الطخػ٘بت الشٍاة٘ٔ هخل ًضٍّٔ ،سوشٍ ،الس٘ذٓ صك٘ثٍٔ ،حسثبم ئلثٖ ال اثش الوجبضثش لاثٖ
ٗاط َا للقبسب يي فاشّن ٍهَؾًْن أهبم الحَادث ٍالوَاق .
كخ٘ش هي ال اش الوجبضش فٖ الشٍاٗٔ ٗتًل لطخػ٘ٔ الست صك٘ٔ ،القبثلٔ التٖ تؿثكش أى
تزّت هي ث٘ت ئلٖ ث٘ت آخش فٖ الل٘ل ٍالٌْبس ٍفٖ كل أٗبم السٌٔ .الوخبل التبلٖ ٌٗقل لٌثب
فاش الست صك٘ٔ ،ثػَسٓ هجبضشٍّٓ .زا األسلَة ئلٖ ربًت ًقثل الوؿثوَىٌٗ ،قثل للقثبسب
ئحسبس صك٘ٔ ح٘بل الزٌَد اإلسشاة٘ل٘ٔ:
«اثتَسَوَتَٗ :خَبفَُىَ كلم ضٖءٍ حَتٖ الحِقيِ ٍََٗتَََرَّسَُىَ هِي كُلِّ هَخلَُقٍ حَتثٖ
القِكَفِ»$خل٘ ٔ#13 :1999 ،
فٖ ّزا ال اش الوجبضش تسخش الست صك٘ٔ الزٌَد اإلسشاة٘ل٘ٔ ،يلٖ أًْثن س ثن قثذستْن
الهبّشٗٔ ٗخبفَى هي الحقي ٍالقكف ٍّثزا خ٘ثش دل٘ثل يلثٖ هَؾثى الزٌثَد اإلسثشاة٘ل٘ٔ
الجبقلٔ ح٘بل القؿ٘٘ٔ ال لسكٌ٘٘ٔ ًٍ سث٘بتْن الؿثً٘ ٔ .سثشد ّثزا الوَؾثَو ثبألسثلَة
الوجبضش ٗسجت لاٖٗإحش فٖ ً ا القبسب ثػَسٓ قَٗٔ.
ضخػ٘ٔ الست صك٘ٔ ،القبثلٔ ،فٖ الشٍاٗٔ ٍقجً٘ٔ حشفتْب تتكلثت هٌْثب أىتثزّت هثي
ث٘ت ئلٖ ث٘ت ٍهي صقبق ٍحبسٓ ئلٖ صقبق ٍحبسٓ أخشٕ فٖ كل سبيبت الَ٘م ٍفػَل السٌٔ،
فٖ هٌتػ الل٘ل ٍفٖ ثشد الطتبء ٍحبس الػ٘  .ثوب أى فٖ األٗبم األٍلثٖ لإلًت بؾثٔ كبًثت
الوذٌٗٔ ٍحبساتْب هل٘ئٔ ثبلزٌَد اإلسشاة٘لٍ٘ٔ ،ئًْب فٖ كخ٘ش هي األح٘بى تخثبف هثي السث٘ش
الل٘لٍ٘ٔ .ال اش الوجبضش التبلٖ ٌٗقل لٌب ّزا الخَف ٍالتَرا لْب ٍٗػَس الخثَف الثزٕ قثذ
س٘كش يلٖ ح٘بٓ الوشأٓ ال لسكٌ٘٘ٔ ٍالست صك٘ٔ ثػَسُ هجبضشٓ:
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«لَحَوَت خَل َ تٌََکِ الضُّثبلَِٔ خَ٘ب تٍ سَثَداءٍََ .ثَثذَأ قَلجُْثب َٗتَخَثجَّفُ فَاَثبدَت أَى
تُػَبةَ ثٌََِثٍَٔ .هَبرَا لََ سَضَقَُا حَزَشاً؟ هَبرَا لََ قٌٌَََِ٘ٔ هَُلَُتَُفِ؟ هَثبرا لَثَِ اضثتَجَکَ
الكمشَفَبى ٍَِّٖ هَبصَالَت ٍَسفَ الطّبسِوِ»$الوػذس ً سِ#14 :
هخبل آخش هي أفابس الست صك٘ٔ الوجبضشٓ:
«حَََّهَتِ الاَلِؤَُ فِٖ سَأسِْب ٍَدَاسَت :سَوًٌِبَّب .سَوًٌِبّب .سَوًََِّب؟ أًثتَ ٍهَثي؟
أًتَ ٍَُّن؟ ُّن هَي ًَكَُّا يَي سَكحِْب ٍَؾَشَثَُّب؟ ُّن هَي أَ وَذٍُا السِّثاِّ٘يَ فِثٖ
غَذسِ أُهِّْب حَتّٖ الوَقجَؽِ؟ أًتَ هٌُِْن؟
ث ٍَلَن تَزشُؤُ يَلَٖ سُإالِِِ .كبًَت تَخَبفُ هِي كَلِؤِ ًًََن .هَبرا لََ قبلَ لَْب ًًََن؟ هَثبرَا
لََ لَََّحَ ثَِ٘ذُِِ :أًب هَي َٗحاُنُ ٍُٗحبكِنٍَُ ،ثِ٘ذِٕ َّزُِِ؟»$الوػذس ً سِ#43 :
قسن هي األفابس الوجبضشٓ فٖ الشٍاٗٔ ٗتًل لطخػ٘ٔ حسبم ،الطبة الوٌبؾل الزٕ قثذ
رشح أحٌبء اإلًت بؾٔ ٍلزأ ئلٖ ث٘ت ًضّٔ .ئًِ كال سابى الحثبسٓ ٌٗهثش ئلثٖ ًضّثٔ ثًث٘ي
الحقبسًٍٓٗ ،تقذ ئى ًضّٔ تستح الًزاة ٍلثزلک حٌ٘وثب تخثبف ًضّثٔ هثي اإلضثتجبكبت
الل٘ل٘ٔٗ ،تًزت هي ّزا الوَؾَو ٍٗ اش:
«حَذَرَْب كَوب لََ كبىَ ًَُِّٗ٘شُّب :أًتِ تَخبفِ٘يَ؟ أًتِ ًُضَّثُٔ ثٌِثتُ سَثاٌَ٘ٔ ٍَالثذَاسُ
الوَطجََُُّٔ ٍَالًُشَٕ ٍَالوُخَذّساتُ ٍَأيوَبلُ التَزَسُّاِ ،أًتِ تَخَبفِ٘يَ؟ الزُشحُ َُٗرِثىُ
َٗب ثٌتَ ال $»...الوػذس ً سِ#68 :
ٍحٌ٘وب تتالن ٍتتل م ًضّٔ أل بل قزسٓٗ ،تًزت حسبم هٌْب ٍّزا التًزثت قثذ اًتقثل
ئلٖ القبسب ثبل اش الوجبضش:
«نَلم ُٗحَولِ ُ فِْ٘ب هَطذٍَُّبًٍَ :رٌِ ثَشٕءٌٍَ ،لِسبىٌ ثَزٕءٌٍَ ،فًِبلٌ قَزِسٌَٓ! هَي َٗقَُلُ
ئىم ٍَرَْبً كََْزا ثِبستِكبيَتِِِ التَ ََُُُّ ثأقََالٍ كَْزُِِ!»$الوػذس ً سِ#74 :
«ٍَاًتَجََِ ُٗحَولِ ُ فِْ٘ب هَطذٍَُّبً :أًب هًُتَقَلٌٍ ،داسُ سَاٌَِ٘ٔ هًُتَقِلٍَِٖ ،سُقَُـُ ًُضََّٔ
سَزّبًٍَِٖ ،الحبسُّٓ هُكَََّقٌَٔ ثِبلًَساَشٍَِ ،الٌُقكَُٔ ٍَالجََّاثَُٔ الحَذٗثذُ»$الوػثذس ً سثِ:
#77
فٖ ال اش الوجبضش السبث ٗ ،غشق حسبم فٖ أفابسُ ٍٗتٌجِ ٍٗتزكش لٌ سثِ ئًثِ هحجثَس
فٖ ث٘ت ًضّٔ الوطجَّٔ ٍالحبسٓ هل٘ئثٔ ثثبلزٌَد اإلسثشاة٘ل٘ٔ ،ئى ّثزا الوَؾثَو ٍال سثبد
األخالقٖ لٌضّٔ ٗسجت لاٖ ٗحضى ٍّزا األهش ٗزشح قلجِی هَق حسبم ٍاً شادُ فثٖ ث٘ثت
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ًضّٔٗ ،سجت لاٖ ٗلزأ ئلٖ فاشُ الوجبضش ،ألًِ ٗزذ إَّٔ ضخع لاٖ ٗتحذث هًِ ٍلْثزا
ٗلزأ ئلٖ أفابسُّ .زُ التقٌ٘ٔ ٗسجت أى ٗتلقٖ القبسب فاثش حسثبم هجبضثشٓ ٍدٍى ٍسث٘ف
ٍٗلوا هي قشٗت الوسبةل التٖ تَارْْب الطجبة ال لسكٌ٘٘٘ي خثالل سثٌَات ا ًت بؾثٔ
األٍلٖ.
ٍّزا ال اش الوجبضش خ٘ش دل٘ل يلٖ كَى سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ» سٍاٗٔ ٍاقً٘ثٔ ٍتسثز٘ل٘ٔ
ألى تقَل سحش خل٘ ٔ فٖ سجت كتبثٔ ّزُ الشٍاٗٔ« :اًكلقت ا ًت بؾٔ فثٖ كثبًَى الخثبًٖ
ٌٗ$بٗش  ،#1987فغبدست أه٘شكب ثًذ أسبث٘ى ٍيذت ئلٖ الؿ ٔ ألضْذ هب َٗق ضًش الثشأس.
ًسبء ٍأق بل فٖ الطَاسوٗ ،ؿشثَى ٍٗتلقثَى الؿثشة دٍى أى ٗثشهص لْثن ر ثي .ضثجبة
ٍكَْل فٖ الوًتقالت ٍالجشاسٕ ٍكَْف الزجبلٍ ،سغبظ حٖ ثبلول٘ثبى ٍ ،ثبصات ٍدثبثثبت،
ٍغَت األراى فٖ السوبيبت "اهلل اكجش" ٍاقتحبم الزَاهى ثبلجسبق٘ش ٍالقٌبثلٍ ،األًبض٘ذ هي
كبس٘تبت فٖ كل هابىٍ ،الَاقى سشٗى فٖ الطبسو ٍالذم الحبس ...ٍ .هثي رلثک الثضخن ،هثي
الخكَٓ السشًٗٔ ٍالٌجؽ الحبس ،كتجت ٍيجشت "ثبة السبحٔ"»$خل٘ ٔ.#249 :1998 ،
قسن هي ال اش الوجبضش فٖ الشٍاٗٔ ٗتًل لطخػ٘ٔ ًضّٔ:
«ثَحجٌ يِلوٌٖ؟ إُٔ ثَحجٍ يِلوٍَِّّٖ ،بتِ لٌِطَُفَ ضُثَ ثُثذُّکِ هٌِِّثٖ؟ أَك٘ثذٌ ثُثذُّکِ
تًَشِفِٖ لِ٘ص غِشتُ ِّ٘کَ ٍَأَك٘ذٌ ثُذُّکِ تًَشِفٖ لِ٘ص غَبسَ ألهِثٖ ِّ٘ثکٍََ .أَك٘ثذٌ
ثُذُّکِ تًَشِفِٖ لِ٘ص غبسَ لِذاسًِب ِّ٘کَ .ثَحجٌ يِلوٌٖ؟ تَطشمفٌَب ٗثب ثَحثجُ يلوثُّٖ!»
$خل٘ ٔ#98 :1999 ،
ئى ًضّٔ بسقٔ فٖ اً شادّب ٍتشٕ ئى كل الوػبةت التٖ ٍارْتْب فٖ ح٘بتْثب هثي قجثل
اإلحتالل ٍا ًت بؾٔ ٍّزُ ا ًت بؾٔ سججت لاٖ توثَت أهْثبٍ ،تجثذلت ث٘تْثب ئلثٖ الثذاس
الوطجَّٔ ٍلزأ أخَّب أحوذ ئلٖ الج٘بسٕ ٍالزجبلٍ .فٖ سأْٗب ئًزبص الجحثج الًلوثٖ حثَل
ا ًت بؾٔ اهش قبةل لْبٍ .ثوب أى كل هي سوش ٍحسبم هي الوٌت ؿ٘ي فاًْثب تسثتك٘ى
أى تذلٖ ثشأْٗب ثػشاحٔ ٍّزا األهش قذ أدٕ ئلٖ أى تلزأ ئلٖ فاشّب الوجبضش.
قسن هي ال اش الوجبضش فٖ الشٍاٗٔ ٗتًل لطخػث٘ٔ سثوش ،الجبحخثٔ اإلرتوبي٘ثٔ .ئًْثب
تجحج يي أحش اإلًت بؾٔ فٖ ح٘بٓ الوشأٓ الٌبثلس٘ٔ ٍلْزا تزّت ئلٖ ثَ٘ت الٌسبء الوتًثذدٓ
ٍتسأل يٌْن يي أحش اإلًت بؾٔ يلٖ ح٘بتْن الًبةل٘ٔ ٍالطغل٘ٔ .ال اثش الوجبضثش الثزٕ ٗلثٖ
ٗػَس لٌب أٍؾبو الطجبة ال لسكٌ٘٘٘ي:
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«اًذَلًََتِ الذُّهَُوُ ئلَٖ يٌَِٖ٘ سَثوَشَ ٍَاختَلَكَثتِ األثًَثبدُ يَلَْ٘ثب .سَثبهِاٌ ٍَحُسثبمٌ
ٍَأحوَذُ ٍَغَبدِقٌٍَ ،أٗيَ الجَقَُّ٘ٔ ٍَأٗثيَ الطّثجَبةُ؟ سَثبهِاٌ ضَثِْ٘ذٌ ٍَحُسثبمٌ سَثبخِيٌ
ٍَأحوَذُ هُكبسَدٌ ٍَغَبدِقٌ هَحزَُصٌ فِٖ ثَ٘تِِ .الاُلّ هَحزَُصٌ ٍَهُكَبسَدٌ ،الاُلُّ قًَِ٘ثذٌ لَثب
َٗجشَحٍَُ ،هٌُِىَ التَزَّلُ ٍَالٌُقكٍَََُّٔ ،زُ الجََّاثََُّٔ ،زا السَذُّ!»$الوػذس السبث #125 :
هي خالل ال اش الوجبضش لسثوش ٗاتسثت القثبسب تػثَٗش ًا دق٘قث ًب هثي أٍؾثبو الطثجبة
ال لسكٌ٘٘٘ي فٖ نل اإلًت بؾٔ ٍٗ ْن ئى يذد هٌْن قذ استطْذٍا فٖ سج٘ل الثذفبو يثي
الَقي ٍيذد هٌْن قذ حجسَا فٖ سزَى ئسشاة٘ل أٍ فٖ ثَ٘تْن ٍ ٗواي لْن أى ٗخشرَا
هي ثَ٘تْن ٍقسن آخش ضشدٍا فٖ الجشاسٕ ٍالزجبل ٍقسثن آخثش قثذ رشحثَاّ .ثزُ أٍؾثبو
الطجبة ال لسك٘٘ي ٍئى السبسد قذ سسن أٍؾبيْن هي خثالل ال اثش الوجبضثش ٍّثزا األهثش
ٗإدٕ أى ٌٗقل الوَؾَو هجبضشٓ ئلٖ القبسب ٍٗضٗذ فٖ تأح٘ش الوَؾَو ٍئلٖ ربًثت اًتقثبل
الوَؾَو ٌٗتقل ئحسبس ٍهَؾى الطخػ٘ٔ ،سوشٍ ،ئىالقبسب ٗتلقثٖ حثضى سثوش ٍأسث ْب
دٍى الَس٘ف ٍالقبسب ٗطبسک الطخػ٘ٔ فٖ حضًْب ٍأس ْب.
.2تقشيش األفکاس
ًٗتوذ ّزا األسلَة يلٖ أى السبسد ٗتَلٖ ثٌ سِ التًج٘ش يي األفاثبس التثٖ تثذٍس فثٖ
أرّبى الطخػ٘بتٗ ٍ ،ت٘ا لْزُ الطخػ٘بت الو اشٓ أى تذلٖ ثذلَّب هجبضشٓ فثٖ هزثبل
الًشؼ ،فْٖ ٍئى كبًت قذ فًلت ال اش ،ئ أى السبسد َّ الزٕ ٗجذٍ ٍكأًِ َّ الثزٕ فًثل
الَيٖ ثْزا ال اشٍ ،غبٌ ّزا الَيٖ غ٘ب ٔ تخبقت يقثل القثبسب ثأسثلَثِ ّثَ ،إٔ السثبسد
ٍهي صاٍٗٔ سؤٗتِ َّ ،فبلسبسد َّ الزٕ ًٗشؼ ٍَّ الزٕ ٗقَم ّزا ال اثش ث اثشُ ّثٍَّ ،ثَ
الزٕ تهْش غَتِ ٍٗشت ى غَتِ ٍلْزتِ$الاشدٕ.#218 :2006 ،
فٖ ّزا األسلَة ٗقَم الشإٍ ثسشد أفابس الطخػ٘بت الشاة٘ٔ ثأل بنِ ٍيجبساتِ ٍ ٗسوا
للطخػ٘بت الحؿَس فٖ الشٍاّٗٔ .زا األسلَة قثذ ئحتثل الوقثبم الخثبًٖ فثٖ سٍاٗثٔ «ثثبة
السبحٔ» هي ح٘ج كخشٓ الحؿَسٍ .األفابس الوسشٍدٓ فٖ الشٍاٗٔ تتًل ألفابس الست صك٘ثٔ،
حسبمً ،ضّٔ ٍسوش .الوخبل التبلٖ ًوَرد هي أفابس الوسشٍدٓ للست صك٘ٔ:
«ٍفَامشَت ثِبلًَتؤَِ المتِٖ تَخبفُْب خََفَْب هِيَ الًَ بسِٗتِ ٍَالزِثيٍَِّ .فَامثشَت ثِضِٗثبساتِ
اللَّ٘لِ ٍَالطمَاسِوِ ٍتَحَشُّضَبتِ الزَ٘صِ .أكخَشُ هب ُٗخِ٘ ُْب َُّ اللم٘لُ ،اللَّ٘ثلُ ٍَالًَتوَثُٔ
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ٍَاقتِحَبهبتُ الزَ٘صِ ٍَا ضتِجبكبتُ الوُ َبرِئٍََُٔ .رَشحَثٖ الػُّثذفٍََِٔ .األًَاثٖ هِثي
رلِکَ كُلِِّ ،الخََفُ المزِٕ تَحُسُّثِ ٍَ تزثشُؤُ يَلَثٖ الجَثَحِ ثِثٍَِِ .أَح٘بًَثبً ،تَثذفًَُْب
ل ِلإلِختِجثب ِء أٍ
ج هَزثب َ
ف حَ٘ث ُ
ت الهمثش ِ
األَحذاثُ دَفًَبً ٍَتَزِذُ ًَ سَثْب فِثٖ قَلث ِ
التََْشُّةٍَِ .تٌَقَلِتُ أدٍَاتِْب الجَسِ٘كََٔ أدٍَاتِ رَشَاحَثٔ .فَتُخثِّ٘فُ ّثزا ٍتُزَجِّثشُ راکَ
ٍَتَسثتَخشِدُ سَغَبغَثًٔ ٍَتَحقِثيُ ئثثشًَٓ .فَْثَٖ الوُوَشِّؾَثُٔ ٍَالذّاَٗثٍَُِّٔ ،ثَٖ الجَطِثث٘شَُٓ
ٍَالٌَّزِٗشَُٓ َِّٖ ،الحَوَبهٍَُٔالجَُهَُٔ .تَذٍسُ هِي داسٍ لِذاسٍ لٌَِقلِ الجِطَبسَِٓ ٍَخَجَشِ الطُثإمِ»
$خل٘ ٔ#22 ٍ 21 :1999،
ٍهي ٍنبة ّزا األسلَة َّ ًقل الحقبة ٍالحَادث فٖ الًجبسات الوَرضٓ ئلٖ القثبسب.
ٍكخ٘شاً هب ًطثبّذ السثبسد ٗ سثتوذ هثي ّثزا األسثلَة لتشسث٘ن أٍؾثبو الٌثبس ٍالطثجبة
ال لسكٌ٘٘ٔ فٖ نل ا ًت بؾٔ ،كتشس٘ن التغ٘٘شات التٖ قشأت يلٖ ح٘بٓ الوٌبؾثل٘ي ثًثذ
اإلًت بؾٍّٔ ،زَم الزٌَد اإلسشاة٘ل٘ٔ الل٘ل٘ٔ ئلْ٘نٍ ،اضتجبک الزٌَد هى الطثجبةٍ ،فثشؼ
هٌى التزَل للطجبة ال لسكٌ٘٘٘يی ثح٘ج استكبو السبسد أى ٗشسن ح٘بٓ الٌثبس ٍالطثجبة
ال لسكٌ٘٘٘ي ثًذ ا ًت بؾٔ ثال ت بغ٘لْب ٍفٖ يجبسآ هَرضٓ ئلثٖ القثبسب .الوخثبل التثبلٖ
خ٘ش دل٘ل يلٖ ّزا الوَؾَو ،ثح٘ج ًطبّذ ئى السبسد قذ دخل ئلٖ فاش الطخػ٘ٔ ،حسبم،
ٍقبم ثٌقل أفابسُ ئلٖ القبسبٍ ،هي خالل سشد أفابس حسبم ٗلوا القثبسب الوسثبةل التثٖ
َٗارْْب الطجبة ال لسكٌ٘٘٘ي خالل السٌَات األٍلٖ لإلًت بؾٔ فٖ يجبسات قل٘لٔ ٍهاتهٔ:
«لَن َٗزِجْب ٍَنَلّ َبسِقبً فِٖ التَّ ا٘شِ ُٗخَكِّفُ لِلَْشةٍَِ ،لاِي كَ٘ث َ؟ سَثذٍّا فََُّثَٔ
الضُّقبقِ الوُإَدِّٕ ئلَٖ ثَبةِ السّبحَِٔ ثِجََّاثٍَٔ هُسَثلَّحٍَٔ ثِبلحَذِٗثذِ ٍَاإلسثوٌِتِ .فَشَؾُثَا
هٌَىَ التَزَُّلٍَِ ،خِاللِ الوٌَىِ ًَػَثجَُا الجَََّاثثَٔ الوًَُْثَدَِٓ .ثَشاه٘ثلُ هَلَأٍُّثب ثِقِكَثىِ
الحَذِٗذِ ٍَاإلسوٌِتِ الوُسَلّاِ .غَ َُّّب فََقَ ثًَؿِْب حَتّٖ سُذَّت فََُُّٔ الضُّقبقٍَِ .فِٖ
ال ََُِّٔ األُخشَٕ ٍَؾًََُا ًُقكًَٔ َٗتَذَلمٖ هٌِْب يَلَنٌ كًجِ٘شٌ ُٗغَكِّٖ ًََافِزَ الذّاسِ السُث لَٖ
ٍََٗحزُتُ الؿََءَ يَي السُّابىِ .أحَذَ َٗخشُدُ أٍ ًَٗجُثشُ ثِثذٍُىِ تَثذقِ٘ ٍ ثِبلَُِّْٗثبتِ
ٍَتَ تِ٘صٍ»$الوػذس ً سِ#69 :
الًجبسٓ التبل٘ٔ ًوَرد هي أفابس سوش التٖ قذ سشد ثلسبى السبسد:
«ٍَثِسُشئَِ الجَشقِ تَجبدَسَ ئِلَٖ رٌِِّْب كُلُ هب سَوًَِتُِ يٌَُِ .أحوَذُ الكِّ لُ ثِال أق َبلٍ،
أحوَذُ َٗجاَِٖٗ ،حلُنُ ثِبلَْشةِ هِي الَاقِىِ ألَهِ٘شكب ٍَهبدًٍُثب ٍَدا س ،حُثنَّ الوَأسَثبُٓ،
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ٍَاألُمُّ الوَزثَُحَُٔ فِٖ السَّبحًٍََُِٔ ،ضَُّٔ الوَقكَُيَثُٔ هِثي ضَثزَشٍَٓ»$الوػثذس ً سثِ:
#179
سشد أفابس سوش فٖ الًجبسٓ السبثقٔ قذ سسن للقبسب كل الحَادث التثٖ قثذ ٍقًثت فثٖ
ح٘بٓ ًضّٔ ٍأخْ٘ب أحوذ ،الزٕ نل اٙى هكبسداً فٖ الجشاسٕ ٍالزجبل.
.3الفکش غیش المباشش الحش
ٗوتضد فٖ ّزا األسلَة كالم الشإٍ ثاالم الطخػ٘ٔ فٖ يجثبسٓ ٍاحثذٓ ًٍسثتك٘ى أى
ًو٘ض ث٘ي كل هي الػَت٘ي ،غَت السبسد ٍغَت الطخػ٘ٔ غبحجٔ الاالم ،فال ٗلغٖ السبسد
كالم الطخػ٘ٔ ٍ تلغٖ الطخػ٘بت غَسٓ كالم السبسد ٍَّ ،فٖ حق٘قٔ أسلَة ٍسف ث٘ي
التقشٗش السشدٕ ألفًبل الحذٗج ٍاألسلَة الحش الوجبضش$يبهش.#170 :2010 ،
أى ّزا األسلَة قذ احتل الوقبم الخبلج فٖ الشٍاٗٔ حؿَساً .يلٖ سج٘ل الوخثبل ًطثبّذ
فٖ غ حٔ  21هي الشٍاٗٔ ،قذ هضد السبسد كالهِ السشدٕ ثبل اش الوجبضش للطخػ٘ٔ ،السثت
صكًٍ٘ٔ .طبّذ فِ٘ اهتضاد فاشٗي فاش الطخػ٘ٔ الوتحذحٔ الزٕ قذٍؾى الخف تحتِ ٍكالم
السبسد.
ت
ت فِثٖ ال ُاََٗث ِ
ت َص ِكَّ٘ثَُٔ .فامثشَت ِثحُسثب ٍم ٍَ ِثجٌَبتِْثب ال ُو َت َضٍِّرثب ِ
« ٍَ َف ماشَت السِّثث ُّ
ٍَالسًَُُدَِِّٗٔ ٍَيُوبىَ .هٌُزُ ثِذاَِٗٔ اإلًت بؾَِٔ لَن تَسوَى هٌُِْيمٍَ ،قَذ تَسوَىُ هٌُْيم
حَتمٖ ًِْبِٗٔ اإلًتِ بؾٍََِٔ .لاِيَّ ،ل سَتَاَُىُ لإلًت بؾَِٔ ًِْبٌَٗٔ؟ ألِاُلِ ّزا الخَثَفِ
ٍَالقَلَ ِ ٍَالذَّم ِالٌّبصِفِ ًَِْبٌَٗٔ؟»$خل٘ ٔ#1999 ،
ئى الًجبسٓ السبثقٔ تج٘ي لٌب ئى ا ًت بؾٔ سثججت لاثٖ ت ثشق أسثشٓ السثت صك٘ثٔ فثٖ
الجلذاى الًشث٘ٔ الوختل ٔ ٍئًْب لن تسوى ض٘ئبً هي ثٌبتْثب الوتضٍرثبت فثٖ هختلث الثجالد
الًشثٍ٘ٔ ،لْزا السجت تلزأ ئلٖ أفابسّب ٍتٌثبرٖ هثى ً سثْب ٍّثزُ الوٌبرثبٓ قثذ اخثتلف
ثبلتقشٗش السشدٕ للسبسد ٍخل أسلَة ال اش ٘ش الوجبضش الحشٍ .هي ه٘ضات ّثزا األسثلَة
التًذد الػَتٖ الزٕ ٗسجت لاٖ ٍسن السشد ثبلحَ٘ٗٔ ٍالتَّذ ٍالزبرث٘ٔ ٍٗإحش فٖ القثبسب
أكخش فأكخشّ .زُ الًجبسٓ هخبل آخش الزٕ قذ هضد فْ٘ب فاش الطخػ٘ٔ ،حسبم ،هى كالم السبسد:
«ٍَ...سُثَّوب كبًَتِ األَسجَبةُ أكخَشَ تًَقِ٘ذاً هِوّب َٗتَػََّسُ الجًَؽٍَُ ،لاِيم الٌَت٘زَٔ ٍاحذٌٓ
يَلَٖ إِّٔ حَبلٍٍَ .فِٖ ّزا الهَّشفٍَِ ،حِ٘يَ تَحطُشُ فِثٖ الضّاٍَِٗثِٔ لَثي تَزِثذَ الََقثتَ
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لِلُجاِ الوَسوَُحٍِ ٍَ .قتَ لِوَشٗنَ الوَزذَلَِّ٘ٔ ٍَالخذِّ األٗسَشِ .أًتَ اٙىَ فِٖ هأصَقٍ،
ٍَالكَّشٗ ُ هَسذٍدٌ ٍَأًتَ هُكثبسَدٌ .أًثتَ الؿمثحَُّ٘ٔ ٍَالزَلّثبدٍَُ ،ئِرا رَلَثذٍُکَ ثِاث ِّ
الؿَّحَِِّ٘ٔ؟ ؾَاِّ ثِْب هِي أرلِ الغَذِ .ثُذَّ هِي أًقبرِ سَوَشٍٍَ ،لاِي كَ٘ث َ؟»$الوػثذس
ً سِ#99 ٍ 98 :
فٖ الوخبل السبث ٌٗ ،تقل السبسد هَق حسبم ح٘بل الحثَاس الثزٕ ٗزثشٕ ثث٘ي ًضّثٔ
ٍسوش .لْزا األهش قذ استًول ال اش ٘ش الوجبضش الحثشٍ .فثٖ ال قثشٓ ًطثبّذ فاثشٗي :فاثش
الشإٍ الزٕ قذ ربء فٖ القسن األٍل هي الًجبسٓ ٍفِ٘ قثبم السثبسد ثتشسث٘ن أفاثبس حسثبم
ثأل بنِ ٍيجبساتِ .فٖ القسن الخبًٖ ًطبّذ فاش الطخػ٘ٔ حسبم ،الزٕ ٗثزّت السثبسد ئلثٖ
ربًت ٍٗزٖء أفابس حسبم ثػَسٓ هجبضشٓ أهبم القبسب .الًجبسات التٖ قذ سُسن الخثف رٗلْثب
هي ّزا القسن.
هى التأهل فٖ ال اش الوجبضش السبث ً ْثن أى الشٍاٗثٔ «تًثبلذ هَؾثَو ا ًت بؾثٔ هثي
هٌهَس خبظ ،فْٖ سؤٗٔ ًقذٗٔ لالًت بؾٔ ،لاٌْب سؤٗٔ هي الذاخل إٔ هي داخل ا ًت بؾٔ،
ٍَّ هب ٗواٌْب هي الاط ٍتزس٘ذ ق٘ن فٌ٘ٔ تتؿثبفش هثى القث٘ن الس٘بسث٘ٔ ٍا رتوبي٘ثٔ
فتضٗذ فًبل٘تْب»$يضٗض هبؾٖ.#39 :2005 ،
ٍالًجبسٓ التبل٘ٔ هخبل آخش هي ّزا األسلَة ،الزٕ قذ اهتضد فْ٘ب غَت السبسد هى فاثش
الطخػً٘ٔ ،ضّٔ:
«َّوَْوَت ًُضَُّٔ ٍَِّٖ هَبصالَت تُحشِّکُ الطَُّسِثََٔ .الخَ٘شُ ٍالجَشَكَثُٔ! إُّٔ خَ٘ثشٍ ٍَأَّٗثُٔ
ثَشَكٍَٔ؟ ثًَذَ أهِّْب َّل ثَقَِٖ خَ٘شٌ؟ ٍَثًذَ أَحوَذَ َّل ثَق٘ت ثَشَكٌَٔ؟ حُثنَّ َّثزُِِ السَّثتُ
اللِّٖ ٍَ أَلكَ ُ هٌِْب ،هَبرا يَوِلَت لِتُخجِتَ َّزا اللُّك َ؟ حَتمٖ الػَّثجبحِ اسثتَاخَشتُِ
يَلَْ٘بٍَ ،اٙىَ ّب َِّٖ تَحتَلُّ هٌَضِلَْب كَوب احتَلمثُِ اثثيُ أَخِْ٘ثب! ٍَفَثَقَ َّثزا كُلِّثِِ،
الاِجشَُٓ الوَحوَؿَُٔ ٍَضَُفَُٔ الحَبلٍِ .اهللُ يبلٍ! ٗثأكُلَُا أكلَثکِ ٍََٗخِثشٍُّا ثِثزُقٌِکِ ٗثب
ًُضٍََُّٔ .الّب الوََايِمُ ،أَيَُرُ ثِبهللِ! قبلَ فََقٌَب خَشاً ٍتَحتٌَب خشاً ًٍََقُثَلُ سَٗحثَٔ خثشاً.
ٍَهص ًبقَعَ يَلٌَ٘ب ئلّب التمسجِ٘اُ! ٍَلُجسُکِ ٍضَالُکِ ٍقَُلُکِ ٍيِشؾُکِ ٍٗب كَسثشَٓ
قلجِکِ ٗب ًُضَُّٔ! هص ًبقَعَ َ٘شُ َٗلجَسَُکِ ٗبًِا ٍَتٌََُّسِٓ غَالًٍَٓ .سثَ٘ا األفٌذٗثَٔ
هَىَ هِ٘ي ث٘حَاَُا ٍَفِ٘ي قبيِذِٗيَ! داسُ التًّثشٗعِ .اللِّثٖ اًتُثَا فِْ٘ثب داسُ تًَثشٗعٍ.
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ٍاألكلُ اللِّٖ ثِتبكُلَُُ هِي هبلِ التمًشٗعٍَِ .حتّثٖ َّبلطُّثَسِثَُٔ ،ضُثَسِثَُٔ تًَثشِٗعٍ»
$الوػذس السبث #120 :
القسن األٍل فٖ الوخبل السبث قذ سشد ثلسبى السبسد ٍالًجبسات التٖ قثذ خكثت رٗلْثب
قذ ربء ثلسبى فاش ًضّّٔ .زُ التًذدٗٔ الػَت٘ٔ أدت ئلٖ تأح٘ش الوَؾَو فٖ القبسب ثػثَسٓ
قٍَّٗٔ .زُ الًجبسٓ تج٘ي لٌب أى ّزُ الشٍاٗٔ تو٘ضت ثشؤٗٔ ًقذٗٔ لالًت بؾٔ .ثح٘ج اّتوثت
الشٍاٗٔ «ثتزس٘ذ سؤٗٔ الطخػ٘بت الٌسَٗٔ لالًت بؾٔ ٍّٖ ،سؤٗٔ رذٗذٓ ٍهغبٗشٓ للوثألَف.
ٍهى أى هًهن ّإ ء الٌسَٓ هي الوطبسكبت فٖ فًبل٘بت ا ًت بؾٔ ،فاى التشك٘ض ٗتن يلثٖ
تػَٗش الًالقٔ ث٘ي ا ًت بؾٔ ٍأٍؾبو الوشأٓ ٍأحَالْثب ٍسؤٗثٔ الوزتوثى للوثشأٓ فثٖ نثل
ا ًت بؾٔ ٍ #...$ثًجبسٓ أخشٕ أكخش دقثٔ تزسثذ سؤٗثٔ ًسثَٗٔ لوٌهَهثٔ القث٘ن فثٖ نثل
ا ًت بؾٔ»$الَالٖ :2006 ،الوَق األدثٖ.#
قسن هي ال اش ٘ش الوجبضش الحش فٖ الشٍاٗٔ ٗتًل لطخػ٘ٔ حسبم .كبلوخبل التبلٖ:
«ًَهَشَ ئلَْ٘بٍَ ،كبًَت هَبصالَت تُكَشِّصُ كَاُلِّ لَ٘لٍَٔ ،هَشمت أٗبمٌ ٍأَسبث٘ىُ ،حَالحٌَٔ ،أسثًََثٌٔ،
يَطشٌَٓ ،أَضُْشُ ،هب يَبدَ ًَٗشِفُ أٍَ َٗزكُشُ .لاِي ،اٙىَُٗ ٍَََُّ ،قبسِىُ هَثب ثث٘يَ الوبؾِثٖ
ٍَالحَبؾِشًٍَُِ ،ضَُّٔ الََ٘مِ ًٍُضَُّٔ األَهاًَِٗ ،شِفُ كَن قَكَىَ هَسبفَبتٍ .فَثشُ نَ الوَثشَؼِ
ٍسُ نَ الزُشحِ استَكبيَت ًُضَُّٔ أى تَاجُشَ ،أٍ سُثَوب استَكَبوَ حُسثبمُ أى َٗاجُثشَ .فَوَثب
هًٌََٖ َّزا ٍَهًٌََٖ رَاکَ؟ سَاٌٍََُ٘ٔ ،المذاسُ الوَطجٍَََُُّٔ ،سُثقَُـُ الوَثشأَِٓ ٍالجِ٘ئَثِٔ؟
د ئسثاٌَ َذ ِس
ي ال َتًِّْ٘ثشِ؟ سَثاٌ٘ ُٔ الطَثقشا ُء الوَغلَُثَث ُٔ َأ ِم الحثب ُ
ل يَث ِ
ي الوَسثإٍُ ُ
َه ِ
ٍَالوَشثَُـُ؟ هَي هٌُِْن لَن ُٗذِل ثِذَلَُِِ»$الوػذس ً سِ#171 :
فٖ ّزُ الًجبسٓ قذ هضد فاش حسبم هى كالم السبسد .القسن األٍل هي الثٌع قثذ سثشد
ثلسبى السبسد ٍالقسن الخبًٖ هٌِ -الزٕ قذ خف رٗلْب -قذ سشد ثلسثبى أٍ فاثش الطخػث٘ٔ
حسبمٍ .فٖ ّزا ال اش الوجبضش لحسبم ًشٕ ًَو هي التغ٘٘ش فٖ سؤٗتثِ أهثبم ًضّثٔ ٍحسثبم
ثًذ التًشف لٌضّٔ ٍهي قشٗتٗ ،شٕ أى سقَـ ًضّٔ ٍأهْب ل٘ا قذساً ،ثل َّ ًت٘زٔ لت بيل
الهشٍف الوَؾَي٘ٔ الوًقذٓ ٍالًَاهل الزاتٍ٘ٔ .حسبم ٗشٕ ئى الًَاهل اإلرتوبي٘ثٔ ٍالج٘ئثٔ
قذسججت فٖ اًحشاف ًضّٔ ٍأهْب ٍٗزت أى ٗتًبهل هى ّزُ الًَاهل هخثل هثب تًبهثل هثى
ًضٍّٔ .الًجبسٓ السبثقٔ تشٌٗب ئى الشٍاٗٔ قذ تجذٍ للَّلٔ األٍلٖ ًػثبً يثي اإلًت بؾثٍٔ ،قثشاءٓ
الشٍاٗٔ تقَل ثطٖء آخش ،فْٖ ًع يي ٍؾى الوشأٓ فٖ الَيٖ الوٌت ؽ ،فقذ كتجثت سثحش
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يي قْش الوشأٓ فٖ لحهبت صهٌ٘ثٔ هختل ثٍٔ ،سأت فثٖ اإلًت بؾثٔ لحهثٔ صهٌ٘ثٔ رذٗثذٓ،
ٍيبٌٗت فْ٘ب ٍؾى الوشأٓ هي رذٗذ$دساد.#256 :1996 ،
.4الفکش غیش المباشش
ّزا األسلَة قبةن يلٖ التػشٗا فٖ الٌع يلٖ ثذاٗٔ الًجبسات الذالثٔ يلثٖ ال اثش ،هثى
ا حت بل ثؿو٘ش الغبةت$الاشدٕ .#216 :2006 ،استًوبل ّزا األسلَة فثٖ الشٍاٗثٔ قل٘ثل
ٍ ٗتزبٍص يي خوسٔ هشاتٍ ،هي الوَاؾى التٖ قذ استًول ّزا األسلَة ّزُ الًجبسٓ:
«تُسبيِذُّب؟ َِّٖ لَ٘سَت غَغ٘شَٓ سَوَش لِتَحوُلَ األفَابسَ ًٍََاٗب السَّزَدِ ،فََْثزُ أٗثبمُ
ًَحاٍ»$خل٘ ٔ#30 :1999 ،
فٖ الًجبسٓ السبثقٔ فاش الست صك٘ٔ قذ ًقل ئلٖ القبسب هى أل بل ٍيجبسات السثبسد ئلثٖ
القبسب .كوب ًالحم فٖ الًجبسٓ ئى رولٔ "أسبيذّب" قذ ثذلت ئلٖ "تسبيذّب" ٍّثزا األهثش
قذ أدٕ ئلٖ أى ٗجذل ال اش الوجبضش ئلٖ ال اش ٘ش الوجبضش.
الوخبل التبلٖ ًوَرد آخش هي استًوبل ّزا األسلَة فٖ الشٍاٗٔ:
«تَأَهَّلَتْب سَوَشُ ثِزُوَُدٍ ،فَوَبرا ثِبستِكبيَتِْب أى تَ ًَلَ ٍتَقَُلَ ٌُّثب؟ تَ ثتَاُ ًِقبضَثبً
هَىَ ًُضََّٔ؟! ٍَغَوَتت كُلِّ٘بًٍَ ،كَزلِکَ ًُضَُّٔ»$الوػذس ً سِ#106 :
فٖ الًجبسٓ السبثقٔ ،الًجبسات التٖ قذ ٍؾى الخف تحتْب ،كلْب قذ ربءت ثػث٘غٔ الغبةجثٔ
ٍّزا األهش قذ أدٕ ئلٖ تحَٗل ال اش الوجبضش الزٕ ٗزٖء ثػ٘غٔ الوتلان ئلثٖ ال اثش ٘ثش
الوجبضش.
.5الفکش المباشش الحش
ًٍٗذ ّزا األسلَة ،هي أكخش األسبل٘ت السثشدٗٔ اًتطثبساً فثٖ الشٍاٗثبت الوًبغثشٓ رات
الكبثى الٌ سٖ ٍَّ .أسلَة ٗخت ٖ فِ٘ غثَت السثبسد توبهثبًٍ ،تهْثش أفاثبس الطخػث٘بت
هجبضشٓ دٍى ٍس٘ف ،لتًلي يوب ٗذٍس فٖ سبحٔ الزاكشٓ أٍ الزّي أٍ الَيٖ هي غَس ٍأفاثبس
ٍَّارا ،ثكشٗقٔ هسشح٘ٔ خبلػٔ$الاشدٕ.#223 :2006 ،
ٍال اش الوجبضش الحش قذ ٗت٘ا للقبسب أى ٗتلقٖ أفابس الطخػ٘بت هجبضشٓ .ح٘ثج تقثذم
أفابس الطخػ٘بت هجبضشٓ دٍى تذخل الشإٍ ،كوب أًِ ٗجثشص ا تزبّثبت الٌ سث٘ٔ ٍال اشٗثٔ
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الوختل ٔ للطخػ٘بت ٌٍٗقل ت بيل الطخػ٘بت هًبً ٍقذ ٗاط يي دٍافًْب ٍهجشساتْب ٍّثَ
هب ٗقشة الطخػ٘ٔ هي أسؼ الَاقى.
ٍّزا األسلَة ٗسوٖ أٗؿبً الحَاس الثذاخلٖ أٍ الحثَاس هثى الثزات أٍ الوًََلَد$حسثي،
ٍ #57 :2004هي خػبةػِ «َّ الخكبة دٍى هستوى٘ ٍ ،ش الوٌكَق ثثِ ،ثَاسثكتِ تًجثش
الطخػ٘ٔ يي فاشّب األضذ حو٘وٍ٘ٔ ،األقشة ئلٖ الالٍيٖ ،سبثقبً يي كل تٌه٘ن هٌكقثٖ،
إٔ فٖ حبلٔ ٍ دتِ ،يي قشٗ رول هجبضشٓ هختضلٔ ئلٖ الحذ األدًٖ هي التشك٘ت ،ثح٘ج
ًٗكٖ ا ًكجبو ثب ختالـٍ ،يذم اإلخت٘بس»ٍ .يلٖ ّثزا فثاى الثشإٍ فثٖ ّثزا الٌثَو هثي
الخكبة ًٗذل يثي التثذخل فثٖ أقثَال الطخػثٍ٘ٔ ،تغ٘ثت ٍغثبٗتِ السثشدٗٔ يلْ٘ثبی ئر
ثَاسكتِٗ ،تن تقذٗوٌب هجبضشٓ ئلٖ الح٘بٓ الذاخل٘ٔ للطخػث٘ٔ ثثذٍى تثذخل أٍ تًل٘ث أٍ
ضشح ثأٗٔ قشٗقٔ هي ربًت الوإل $السًذٍى.#282 :2010 ،
فٖ الشٍاٗٔ ٗقل استخذام الحَاس الذاخلٖ ثبلوقبسًٔ هى األسبل٘ت األخشٍٕ .ئًِ قذ ئحتثل
الوقبم اٙخش أٍ الشاثى فٖ الشٍاٍٗٔ .أكخش الحَاس الذاخلٖ فْ٘ب ٗتًل لطخػ٘ٔ حسثبمً ،ضّثٔ
ٍسوشٍ .الحَاس الذاخلٖ فْ٘ب ٗتٌبٍل ئ أهَس الح٘بٓ الجس٘كٔ فثٖ حث٘ي تتسثى هسثبحٔ
الوًََلَد فتَؾا آحبس الْضٗؤ ًًٍشف أيوبق الطخػ٘بت هي خاللٍِ .قذ ٗاَى رلک ئضبسٓ
ئلٖ أى الطخػ٘بت فٖ رلک الَقت تش ت فٖ التحبٍس ٍأى كل الطخػ٘ٔ هًٌضلٔ تً٘طثِ
داخل ً سْب أكخش هي اإلًسزبم ٍالتًبٍى هى اٙخشٗي .أٍ قذ ٗاَى فٖ رلثک ئضثبسٓ للزثَ
الس٘بسٖ الًبم الوح٘ف ثبلوزتوى فٖ رلک الَقت.
ال اش الوجبضش الحش التبلٖ ٗتًل لطخػ٘ٔ حسبم .ئًِ ٗغشق فثٖ أفاثبسُ ٍٗتسثبةل يثي
ً سِ حَل ًضّٔ ٍالحبلٔ التٖ قشحت يلْ٘ب أحٌبء الحثشة ٍا ًت بؾثٔ ٍحسثبم ٗسثأل هثي
الوسإٍل يي تًْ٘ش ًضّٔ ٍأهخبلْن؟ ٍّزا الوخبل ٗإٗذ أى الشاٍٗٔ «ًع يي ٍؾى الوشأٓ فٖ
الَيٖ الوٌت ؽ ،فقذ كتجت سحش خل٘ ٔ يي قْش الوشأٓ فٖ لحهبت صهٌ٘ٔ هختل ثٍٔ ،سأت
فٖ ا ًت بؾٔ لحهٔ صهٌ٘ٔ رذٗذٍٓ ،يبٌٗت فْ٘ب ٍؾى الوشأٓ هي رذٗثذ»$دساد#6 :1992 ،
ٍّزا ال اش الوجبضش الحش ٗإٗذ ّزا الوَؾَو.
«اًتَجََِ لٌَِ سِِِ :هَبرا فًََلَت ثٌَِب ا ًتِ بؾَُٔ؟ أِّثَٖ ا ًتِ بؾَثُٔ أَمِ التَّثََتُّشِ ٍَالتَّطَثشُّدِ
ٍَالتَّخَجُّفِ؟ َِّٖ الحَشةٍَُ .األدّٖ هِي رلکَ أَىم الٌّبسَ ًَٗتَجِشًٍَْثب حَشثثبًٍَ .هَثب
ًَحيُ فِِِ٘ هبرا ُٗسَوّٖ؟ لِأًَمٌب ًَُرِىُ الكمشَفَ اٙخَشَ ثَذَأًب ًَُرِثىُ أً ُسَثٌَب .أسفَثىُ
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َٗذٕ يَلَٖ اهشَأٍَٓ؟ ٍَهَبرَا لََ تَكَبٍَلَت يَلَٖ الََالِذِ؟ أ َٗستَحِ ٍَُّ .لاثي لَث٘اَ هِثي
قِجَلِ أَهخبلِ ًُضََّٔ .أَهخبلُ الَالِذِ ٗقحَوَُىَ فِٖ حَِاسٍ كََْزا .ثَخِ٘ثلٌ ًًََثن ،قَثبسٍ
ًًََن ،سَرًٌِّٖ ،أًََبًٌِّٖ ،اًتِْبصٌِّٕ ،هُشاةٍ ،لاٌِمِ لَث٘اَ يَوِث٘الً .فَلثَ٘ َْن َّثزا أَهخثبلُ
ا
ة لَث٘ َ
ن الطمثجَب ِ
ل التِّزثب َسٍَِٓ ،تَسثل٘ ُ
ا لَ٘سَثت كَأيوَثب ِ
ل التَزسُّث ِ
ًُض ََّٔ .أَيوَثب ُ
كَتَسلِ٘نِ الجِؿَبئٍََِ ،ثَ٘ىُ األَسؼِ لَ٘اَ كَجَ٘ىِ سُؤٍسِ الَجطَشِ»$خل٘ ٔ#76 :1999،
ٍقسن هي الحَاس الذاخلٖ فٖ الشٍاٗٔ ٗتًل لطخػ٘ٔ الست صك٘ثٍٔ .ئًْثب تجثذٍ حثبةشٓ
ٍهتًزجٔ حَل الًول الزٕ ٗواي أى ٗشتاجِ حسثبم ٍّثَ قتثل سثاٌ٘ٔ ،أم ًضّثٍٔ ،لْثزا
السجت تلزأ ئلٖ أفابسّب ٍتتسبةل يي ً سْب:
«تَسَبءَلَت :أَهِيَ الوًَقَُلِ أَى َٗاَُىَ ٍاحِذاً هِثٌُْن؟ َّثزا الََرثُِ الٌَثبيِنُ كََُرُثَُِ
الجٌِبتٍَِ ،الًَُُ٘ىُ الٌّبيِسَُٔ ٍَالػََّتُ الْبدِٕءُ .أهِيَ الوًَقَُلِ أى َٗاَُىَ كَوَب ُٗقَبلُ؟
ي الوًَقُثَلِ؟»
ف َيلَثٖ ال ٌَّولَث ِٔ هِثي ًًَلِثِِ ،أهِث َ
ف اهللٍَََٗ ،خثب ُ
ي ٍََٗخب ُ
ل ِا ٌَّ ُِ هُإ ِه ٌ
$الوػذس ً سِ#40 :
نتیجة البحث
ثًذ دساسٔ الخكبة السشدٕ فٖ سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ» ٍغلٌب ئلٖ ّزُ الٌت٘زٔ اى الشإٍ
قذ استخذم هي األسبل٘ت الوختل ٔ ستحؿبس األفابس فْ٘ب .ثح٘ثج احتثل ال اثش الوجبضثش
الوقبم األٍل حؿَساً فٖ الشٍاٗٔ ،حن ٗزٖء التقشٗش السشدٕ لألفابس ٍال اش ٘ش الوجبضش الحثش
اللزاى قذ ئحتال الوقبم الخبًٖ ٍالخبلجٍ .استًوبل ال اش الوجبضش الحش ٍال اثش ٘ثش الوجبضثش
قل٘ل فٖ الشٍاٗٔ ٍ ٗزبٍص يذٓ هشات.
فٖ سجت رلک ٗواي القَل ئى الهشٍف الس٘بس٘ٔ الوَرَدٓ فٖ فلسثك٘ي آًثزاک قثذ
دفى السبسد ئلٖ أى ٗشسن يبلوِ الشٍاةثٖ هثي خثالل ال اثش الوجبضثش أٍ التقشٗثش السثشدٕ
لألفابسٍ .فٖ ثًؽ األح٘بى ٗقَم السبسد ثٌقل أفابس الطخػ٘بت هي خثالل األسثلَة الحثش
٘ش الوجبضش الزٕ ٗختلف فِ٘ كالم السبسد هى فاش الطخػ٘بت.
ئى السبسد ثبألسلَة الوجبضش ستحؿبس األفابس قذ دخل ئلٖ أفاثبس الطخػث٘بت ٍغثََّس
هي خالل أفابسّن الوجبضشٓ الوسبةل التٖ تًبًٖ هٌْب اإلًسبى ال لسكٌٖ٘ی كحجا حسثبم
فٖ ث٘ت ًضّٔ ،سؤٗٔ ًضّٔ السلج٘ٔ ئلٖ الوزتوى ٍالوٌبؾل٘ي ٍالطًت ال لسكٌٖ٘ ،ئً شادّثب
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فٖ ث٘تْب ٍأٍؾبو الطجبة الوٌبؾل٘ي فٖ صهي ا ًت بؾٔ ،كتطشٗذّن فٖ الزجثبل ٍاألٍدٗثٔ،
ٍحوالت الزٌَد اإلسشاة٘ل٘ٔ الل٘ل٘ٔ ئلٖ الوٌبصل ٍالٌسبء ٍاألق ثبلٍ ،اضثتجبک الٌسثبء هثى
الزٌَد اإلسشاة٘ل٘ٔ .قذ سسوت كلْب هي خالل األفابس الوجبضشٓ لسوشٍ .هًبًثبٓ الوثشأٓ هثي
نلن الوزتوى ٍالشربل قذ سسن هي خالل فاش الوجبضش لٌضّٔ ٍاصدٗبد هطبكل الٌسثبء ثًثذ
ا ًت بؾٔ قذ غَست هي خالل أفابس الست صك٘ٔ الوجبضشٓ.
ئى الش ٍإ استوذ هي التقشٗش السثشدٕ لألفاثبس لتشسث٘ن أفاثبس ًضّثٍٔ ،السثت صك٘ثٔ،
ٍحسبمٍ ،سوشٍ .ثًذ دساسٔ هؿبه٘ي ّزُ األفابس السشدٗٔ ثَّ٘ي لٌب ئى اهثَس كخ٘ثشٓ كثبً شاد
الست صك٘ٔ فٖ الح٘بٓ ،الوَق السلجٖ لحسبم ئصاء ًضّٔ ٍتغ٘٘ش هَق ِ ح٘بلْب ،يضلٔ ٍاً شاد
ًضّٔ فٖ الح٘بٓ ٍالوزتوىٍ ،هحبغشٓ الزٌَد األسشاة٘ل٘ٔ الوٌبؾل٘ي ال لسكٌ٘٘ي ٍئلثخ قثذ
سسوت ثْزا ا سلَة.
ئى الشإٍ ثبستًبًٔ ال اش ٘ش الوجبضش الحش قذ غثَّست هسثبةل كخ٘ثشٓ كتػثَٗش ح٘ثبٓ
الست صك٘ٔ حضٌٗٔ ثًذ ا ًت بؾٔ ٍهطبكلْب ٍتغ٘٘ش هَق حسثبم ئصاء ًضّثٔ ،خثَف السثت
صك٘ٔ هي الس٘ش الل٘لٍ٘ٔ ،خَفْب هي حؿَس سوش فٖ ث٘ت ًضّٔ ٍ. ...ئى السبسد ثْزا األسلَة
قذ ربء ثأفابس الطخػ٘بت الو اشٓ ٍحٌ٘وب تتكلثت الشٍاٗثٔ حؿثَس السثبسد ٗسثشد الثشإٍ
ثبلتقشٗش السشدٕ ٍٗؿ٘ التَؾ٘حبت الالصهٔ ئلٖ فاش الطخػ٘بت الوجبضشٓ.
ٍفٖ الختبم رذٗش ثبلزكش ئى سٍاٗٔ «ثبة السبحٔ» ّٖ الشٍاٗثٔ الَح٘ثذٓ التثٖ اًًاسثت
سلج٘بت اإلًت بؾٍٔ ،الابتجٔ قذهت القطشٓ الخبسر٘ٔ لْزُ السلج٘بت ٍلن تحبٍل قشح حلَل
للتخلع هي ّزُ السلج٘بت.
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Abstract
Narrative discourse is an important way to represent the actions, words, and thoughts of a
story that arises from studying the distance between the narrator and the characters of the
story. Leech and Short are among the most important theorists who have divided the
methods of representation into five methods: direct, indirect, free direct, free indirect, and
the narration of words and ideas. The present article analyzes these methods in a descriptive
– analytical method by enumerating the ideas of the novel " Passage to the Plaza " (1990).
The research findings show that the narrator has applied direct thought, thought reporting
and free indirect thought to construct her fictional world; Because direct thinking allows the
characters to express their concerns in various political, social, economic, social and
cultural fields to the reader without intermediaries. In the indirect free method, the voice of
the narrator and the character are mixed and the story is transmitted to the reader through
two voices, enjoying various representations. The author paints a vivid picture of
Palestinian society in the early years of the uprising (Intifada).
Keywords: resistance literature, narrative discourse, Palestinian novel, Sahar Khalifeh.
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چکیذه
گ توبى سٍاٖٗ ضَُ٘ هْوٖ ثشإ ثبصًوبٖٗ كشداس ،سخٌبى ٍ اًذٗطِّبٕ داستبى است كِ
اص هكبلًِ فبغلِ ه٘بى سإٍ ٍ ضخػ٘تّبٕ داستبى ثِ ٍرَد هثٖآٗثذ .لث٘ ٍ ضثشت ،اص
هْنتشٗي ًهشِٗپشداصاى اٗي هَؾَو ّستٌذ كِ ضثَُّ٘ثبٕ ثبصًوثبٖٗ سا ثثِ پثٌذ ضثَُ٘
هستق٘ن٘ ،شهستق٘ن ،هستق٘نآصاد٘ ،شهستق٘نآصاد ٍ سٍاٗت سخٌبى ٍ اًذٗطِّثب سثخي
تقس٘ن كشدُاًذ .هقبلِ پ٘ص سٍ ثِ ضَُ٘ تَغ٘ ٖ -تحل٘لٖ ٍ ثب ضوبسش اًذٗطِّبٕ سهبى
«دس ه٘ذاى»  #1990$ثِ تحل٘ل اٗي ضَُّ٘ب هٖپشداصدٗ .بفتِّبٕ پژٍّص ًطبى هٖدّذ
كِ سإٍ اص اًذٗطِ هستق٘ن ،گضاسش اًذٗطِ ٍ ،اًذٗطثِ ٘شهسثتق٘ن آصاد ثثشإ سثبختي
رْبى داستبًٖ خَد ثْشُ ثشدُ استی صٗشا اًذٗطِ هستق٘ن ثِ ضخػ٘تّب اربصُ هثٖدّثذ
تب د ذ ِّبٕ خَد دس يشغِّثبٕ هختلث س٘بسثٖ ،ارتوثبيٖ ،اقتػثبدٕ ،ارتوثبيٖ ٍ
فشٌّگٖ سا ثذٍى ٍاسكِ دس اخت٘بس خَاًٌذُ ثگزاسًذ .دس ضثَُ٘ ٘شهسثتق٘ن آصاد ،غثذإ
سإٍ ٍ ضخػ٘ت دس ّن هٖآه٘ضد ٍ داستبى اص خالل دٍ غذا ثِ خَاًٌثذُ هٌتقثل ضثَد.
ًَٗسٌذُ ثب است بدُ اص ضَُّ٘بٕ هختل ثبصًوبٖٗ تػَٗشٕ گَٗب اص ربهًثِ فلسثكٌٖ٘ دس
سبلّبٕ اٍلِ٘ اًت بؾِ سا تشس٘ن كشدُ است.
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 %استبدٗبس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت يشثٖ داًطگبُ كَحش ثزٌَسد ،ثزٌَسد ،اٗشاى.
 %%استبد گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت يشثٖ داًطگبُ تشث٘ت هذسس ،تْشاى ،اٗشاى.
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