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 ملخص حبث 
ــح جنيــة حمفوظ

ّ
 اغتــراب الثطـل يف ثـالثي

ُيعػػّج يث ػػف ظجأػػػأ محػػج ماػػع يةػػاب الخ ايػػي العخع ػػي الجج تػػي   عةبػػخ 
الخػػػػ خ ي  – ٜٚ٘ٔقذػػػػخ الدػػػػػؽ  – ٜٙ٘ٔالتبلث ػػػػي  اػػػػ غ ال ذػػػػ خ غ 

( ظغ مفرل الخ ايات العخع ي في  ار خ األدب العخعي،    جـ التبلث ي ٜٚ٘ٔ
كدػػأ مزظػػات الخلػػل الدػػخقي فػػي  اقػػ  يأخػػ    اقػػ  ظثةزعػػ     يػػج  مػػ  

دج جة الةي  لََّجْت ضااخة االغةخاب لجى الأخد  الزثةزػ ،  عػخزت الزأارقات ال
احه الطػااخة اػوػػح  سػج  صػل التبلث ػي "كزػاؿ  بػج الثػػاد" الػح  يدػ  فػي 

ـ فػػي ضػػل لزػػػد الجخيػػي الػشس ػػي،   جػل ػػا ظػػغ ٜٜٔٔل ػػل ظػػا  عػػج ثػػػرة 
 ظعخيي ثػر ي شعب ي إل  قر ي س اس ي.

إل  صخاع س اسػي اػ غ ال ذػخ في  مظ الأةخة يايت التػرة قج  جػلت 
 الػفج  االسةعزار، م  صخاع حدعي ا غ محداب األقمّ ي  حدب األغمب ػي،  قػج 
يد  اح الث ل ميًرا في ضػل  ي  ػخ لػػاخ  فػي العػالع،  يػاف الث ػل الثج ػج 
مكتػػخ قػػجرة ظػػغ م  ل ػػل قبمػػ   مػػ  السأػػاذ إلػػ  العػػالع الحػػارلي  الةػػ ثخ  ػػ  

كزػاؿ »الةػي يايػت ُ جػ ب ابصػل التبلث ػي  الةأا ل ظع ،  اػحه الطػخ ؼ اػ  
،    خت مزظي اغةخا  ،  مزظي اغةػخاب ل ػل حزػل  ػفا مظايػي « بج الثػَّاد

ظػال ي الجرػارة األ ر عّ ػي الزسةذػخة  الزخػةعزخة  يػاف  م ػ  مف  ػدرع ظػا 
 عمػػع فػػي األرض الزذػػخ ي حةػػ  ُيع ػػج اسػػاا حرػػارة اإليخػػاف الزذػػخ   ظزػػا 

  أليسا يدػعخ مف األزظػي الأيخ ػي  الػلجاي ػي  عػس  يحمق  ػاصبًل ا سسا  ع س 
ظػػغ امّ ةسػػا  يزػػاؿ اسػػا  ػػ  ي  صػلةػػ   ػػالزعس  الة ػػّجظي التػػػر  فػػي  ز  ػػجه 

   بد خه    ع اليج.
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االغـااب   لاا البجث في ظ جظػي،  مرعػ  ي ػاب، اػجمت الجػج ث  ػغ
 الطثقي

ّ
 ثػع اية مػت إلػ  الجػج ث  ػغ ،العاطفي للثطل يف إطار الوعي

اـوم ا ونـف مـه اظحيـاج االغا
ّ
 ث ثـي تي

ّ
اب لظحةح ادإدرا  لالتوـو

الثطـل    جػجثت فػي الس صػي األة ػخة  ػغ ،لغرتح الثطل األيذيولوجيح
د ا يتافيزيقي لادإميان تالعلي

ّ
ثػع مي  ػت البجػث  الحا زػي ، تني التمر

  ال ػاظر الةي  جةػ   م  ظخال  البجث.

  أد.  بج الةػاب ظجزػد  بج الةػاب  بج المص
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SUMMARY 

THE ESTRANGEMENT OF THE 

PROTAGONIST IN THE MAHFOUZ'S TRILOGY 

Naguib Mahfouz is considered as one of the leading figures in 

the history of modern Arabic novel. The trilogy (Palace Walk 1956/ 

Palace of Desire 1957 / Sugar Street 1957)ranks as one of the best 

Arabic novels in the history of Arabic literature. The trilogy 

represents the dilemma of the eastern man in the context of his 

society.  It highlights the paradoxes that generated the estrangement 

phenomenon in individuals and the society at large. It is clearly 

delineatedin the character of the protagonist Kamal Abdel-Gawad 

who belongs to the generation of 1919 revolution, at a time of 

stagnation of the national movement when it turned from a popular 

revolutionary battle to a political issue. 

The revolution in this period turned into a political contest 

between the ruling elite, Al-WafdParty and colonization. It was a 

partisan conflict. The same generation witnessed a vital global shift. 

The younger generation was more ready to interact with the outside 

world and to be influenced by it. Such circumstances were the setting 

of the protagonist, which reflected the dilemma of estrangement of  a 

generation which confronted the triumphant European civilization. The 

protagonist had to restructure the Egyptian civilization. It is clear that 

the intellectual and emotional dilemma lies at the heart of our 

problems. The protagonist reflects the progressive and revolutionary 

aspect that heralds the future values. 

The paper is divided into an introduction and four sections. 

Thefirst is the emotional estrangement of the protagonist in the 
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frame of class consciousness. Then, the second section tackles 

estrangement and the moment of recognition and conversion. After 

that, I demonstrated his attitudes towards life and ideological 

estrangement.  The concluding point underlies the protagonist 

between metaphysical rebellion and the belief in science. Finally, 

there are the conclusion and the margins which include all the 

references. 
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قذمح:
ُ
 م
ةػػػػبلؿ ال ػػػػخف العدػػػػخ غ  صػػػػػًرا ظمجػًضػػػػا،  صػػػػػرت الخ ايػػػػي العخع ػػػػي 

 اسػػة صبت ااةزػػاـ ال ػػخاا  الس ػػاد  مػػ  اةػػةبلؼ ظدػػارع ع  ا ثااػػا  ع،  لػػع 
زا فػػػي السذػػػأ التػػػايي ظػػػغ م اةػػػخ ال ػػػخف   ػػػددد ظ اية ػػػا إال رسػػػػًةا ال سػػػ

ت مشػػ ال ا   عػػجدت أػػالزاوػػي، يزػػا  سػ ػػت مسػػال ف    س ػػات يةااة ػػا  اةةم
 ا حةػ  صػارت  خػة ال يعة ػا اػج ػاف العػخب ميػا  ا    ارا  ا  ص غ   جيز

 الثج ج  م  غخار الدعخ الح  ضّل د ػاف العخب ش مي قخ ف  ج جة.

 ظػػا يػػاف لمخ ايػػي مف  جةػػل اػػحه الز ايػػي ظػػغ االاةزػػاـ داةػػل ح ػػل 
اإلاجاع األداي  الأسي  الت افي العخع ي الزعاصػخة اػلػ   ػاـ، لػػال اإليثػازات 
الز زػػي الةػػي ح  ة ػػا  مػػ  ظخػػةػ ات  ػػّجة،   ػػخ بب ار باًشػػا  ث ً ػػا اسػػبس 

فجزمػت اإلي اع الجاةمي لمج ػاة العخع ػي فػي م خػب صػػراا  م  ػج  ثم ا  ػا، 
احلظ محاس ذ اإليخاف العخعي  ايأعاال ػ    رػاياه ال ػظ ػي  الزذػ خ ي فػي 
ظثاالت الخ اسي  االلةزاع،   ل ذلظ ح  ت الخ ايي ار باًشػا  ز ً ػا  زعايػاة 

 تاصَ مُ اإليخػػاف  ظ ااجا ػػ    صمعا ػػ ،  اػػي  ةثخػػج ظػػغ ةػػبلؿ  بلقا ػػ   الُخػػ
 صمعا ػػ  إلػػ   ج  ػػق  الزحةمأػػي الةػػي  يبػػل شاقا ػػ ،   ةيالػػف  م ػػ ،   دػػلّ 

 الج اة الأرم .
ل ج ي رت الخ ايي العخع ي في  ار ح ا ال ذ خ ظ اريي ظ  الدعخ ذ  

 الثة ػا م  الة س ػات الةار خ الصػ ل سػاًا  م  ظخػةػى الزػوػػ ات الةػي 
 األسال ف الةي  ضأة ا في الةعب خ، ل ج ا ػ  ل ػا اػحا الةصػػر الزةج ػق فػي 

  عب خ ػػي مةػػخى،  ػػا  لعم ػػا اػػحلظ   ػػجـ مشػػ ااًل ظخػػ خ  ا ال ذػػ خة ظػػػنبًل ظ س
ازػػذ الدػػارع العخعػػي  فػوػػاه  قم ػػ  العػػاـر  ظحةمػػأ محاس خػػ    ع ػػذ

  شزػحا  .
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لع ي غ ظغ الزز غ مف  سأخد الخ ايي العخع ػي ا ػحه الخػزات  الز اريػي 
ظػ  غ خاػػا ظػػغ األشػ اؿ الةعب خ ػػي لػػػال لزال ة ػا الةعب خ ػػي  مسػػال ب ا الأس ػػي 

ةصػػػر ظػػ  الذػػ خ رة  الة س ػػات الةػػي اسػػةحجظة ا فػػي  ثج ػػج الةػػي ضّمػػت  
  ػالز ا  اي  خع  إل  ظػاكبي  صػر الزثةز  العخعي   جػال  .

ليػػل اػػحه اال ةبػػارات  د ف اليػػس ظػػغ ماز ػػي الزعػػايي  الػػجالالت م  
الجػػب ظػػغ ق زة ػػا لمػػةبلـز الجاصػػل ا س ػػا  عػػ غ األشػػ اؿ، يػػخى مف لة س ػػات 

جيز ا ظاد  ػػا د ًرا يب ػػًخا فػػي الز ايػػي الةػػي صػػارت الخ ايػػي   سػػػع مسػػال ف   ػػ
  جةم ا في  اقعسا األداي.

  ُ عػػج   ُ عػػّج يث ػػف ظجأػػػأ محػػج ماػػع يةػػاب الخ ايػػي العخع ػػي الجج تػػي 
الخػػػػ خ ي  – ٜٚ٘ٔقذػػػػخ الدػػػػػؽ  – ٜٙ٘ٔالتبلث ػػػػي  اػػػػ غ ال ذػػػػ خ غ 

( ظغ مفرل الخ ايػات العخع ػي فػي  ػار خ األدب العخعػي حخػف ا جػاد ٜٚ٘ٔ
،    جـ التبلث ي يدأ مزظات الخلػل الدػخقي فػي  اقػ  يأخػ  (ٔ ب العخبكةا

  اق  ظثةزع     يج  مػ  الزأارقػات الدػج جة الةػي  لَّػَجْت ضػااخة االغةػخاب 
لجى الأخد  الزثةز ،  عخزت احه الطااخة اػوػح  سػج  صػل التبلث ػي "كزػاؿ 

الجخيػي  ـ في ضػل لزػػدٜٜٔٔ بج الثػاد" الح  يد  في ل ل ظا  عج ثػرة 
 الػشس ي،   جػل ا ظغ ظعخيي ثػر ي شعب ي إل  قر ي س اس ي.

في  مظ الأةخة يايت التػرة قج  جػلت إل  صخاع س اسػي اػ غ ال ذػخ 
 الػفج  االسةعزار م  صخاع حدعي ا غ محػداب األقمّ ػي  حػدب األغمب ػي،  قػج 

 العػػالع، ف ػج اشػةّج الذػػخاعفػي يدػ  اػح الث ػل ميًرػػا فػي ضػل  ي  ػػخ لػػاخ  
الػػج لي،  مصػػبا صػػخاً ا اػػ غ الأاشػػ ي  الخمسػػزال ي  الدػػ ػ  ي،  يػػاف الث ػػل 
الثج ج مكتخ قجرة ظغ م  ل ل قبمػ   مػ  السأػاذ إلػ  العػالع الحػارلي  الةػ ثخ 

     الةأا ل ظع .
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  ػزع الث ل الثج ج فػي ظذػخ اػ غ محػداب لج ػجة  ا ثااػات لج ػجة، 
 محداب فاشخة ي  خ ج  ،عخع ي د ج  عث ظثج اإلسبلـ م  ظثج اإلظبخاشػر ي ال

إقاظي فاشخة ي ظذخ ي يزػا يثػا اةمػخ  ظػسػ م سي،  محػداب شػ ػ  ي  خ ػج 
ي ل السطخ ػي الدػ ػ  ي إلػ  ظذػخ،  ا خػزت اػحه األحػداب  رػعأ ا السطػخ  
 األ ػػج ػلػلي، ف ػػي لػػع  خػػةص  مف  بلنػػع ي مةػػ  ظػػغ الحػػارج إلػػ   اقػػ  اػػحه 

حمز ظػغ الزاوػي إلػ  ظخػةػى الببلد،  لع  خةص  مف  خف    ثجد ظػا اسػة
العذخ  ر ح العذخ،   جػؿ الحبلؼ السطخ   الخ اسػي اػ غ اػحه األحػداب 
 الثج جة إل  حخب دانزي ال   جم،   خدت الزخ لي الػشس ي في اا  ي لج جة.

الخزات العاظي الةي يايػت  جػ ب ابصػل التبلث ػي "كزػاؿ  بػج  احه اي
ل ل حزل  فا مظايػي ظػال ػي الثػاد"    خت مزظي اغةخا    مزظي اغةخاب 

ع ي الزسةذخة  الزخةعزخة،  ياف  م   مف  ػدرع ظػا  عمػع فػي   الجرارة األ ر 
 األرض الزذخ ي حة  يع ج اساا حرارة اإليخاف الزذخ .

 االغااب العاطفي للثطل يف إطار الوعي الطثقي:
إف ظد مي "كزاؿ  بج الثػاد"  عج في لػاخاا  ثخ ًجا ح ًّا يا ًرا 

ل ل ظ زـ  احا الث ل الح  لاا ثزخة لزثةز  ظةحمأ،  ياف  م    لزد مي
مف يجزل مظايي الةي  خ، فةحاحات ةصاه ا غ العبث  وخ رة الأعل  ع غ 
السطخ  العزل  ظزا محجث لجي  اغةخاً ا شج ًجا ي ػؿ يزاؿ  اػ  سالي يأخ : 

لع م ج ظغ س اف احا اليػيف، غخ ف ميا   سبيي مف مح ا ح اة »
 .(ٕ "االيخعا

احه  ،احا اإلحخاس الز لع الح  يثعل البصل غخ ًبا في ظثةزع 
اسة بمػا شباا ع  غالزد مي  ال ت اليت خ غ ظغ الزذخ  غ الزت أ غ الح 

ـ،  اع ح ارى م غ يثج ف الزتل األ م  الح  يحمأ ظا ٜٜٔٔ عج ثػرة 
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لع ي غ يزاؿ يزتل يأخ  ال يزتل ل بًل ظغ  (ٖ   جـ ظغ ظتل مسبلف ع العم ا
الزت أ غ     رسالة   حجد د ره، رسع لسأخ  اجايي الصخ ق،  ليغ  ػاظل 
كت خة قج  ػقت ةصػات احا الث ل  ألي ا يايت موحع ظغ قجر   السرال ي 

  م   ي  خ األ واع.

 م  - األزظي العاشأ ي الةي  ذأت   مف يزاؿ   خية  حصاًظا ا  
الةي غ خت ظغ يطخ   لحا    لمعالع الحارلي ي ػؿ يث ف ظجأػأ:  -األرلا

إيي م ة ج مف يزاؿ  بج الثػاد الح   مةزذ ظبخرات   م ي ظا اػ إال »
صجى لزد مة  االلةزا  ي، ل ج يايت ظتال ة  يا عي ظغ حب ، ثع ياف 

، (ٗ «اي  ار   انجه،  ياف  خدي  في الدظ ظةخ ًبا  م  فدل ذلظ الجف
مف الذخاع العاشأي  الدظ الأمخأي الح  اكةػى اساره يزاؿ يايت   ُيبلحظ

ا في ذلظ، ثزخة ل ا سبًبا رن خً  الطخ ؼ االلةزا  ي  الب ئ ي الةي ياف يزاؿ
إذ  ػشجت صبلت الذجاقي ا س   ع غ حخ غ شجاد محج رفاق  في الزجرسي 

يعخؼ عي الح  ال   التايػ ي،  اػ ظغ مسخة ثخّ ي  ع ر  م  األسمػب األ ر 
الةجخ ع الج سي، ف خى يزاؿ في مةت صجي    زظ م   الًزا لج ًجا يحةمأ 
كل االةةبلؼ  غ  الع مسخ  ،  خى ف  ا يزػذًلا لمزخةػى الزع دي الخف   
 الثزاؿ األرسة خاشي،  الت افي الأخيخ ي يذجى الفة ار ا ئة ،  ظغ ثع 

ح اة الجي   أةا قمب   م  شخاز لج ج ظغ العػاشأ  االيأعاالت ييا خ
 ؿ "ف اد الجزدا  ".االعة ق  رفاق  مظت

 احا الخمػؾ يحةمأ يل االةةبلؼ  غ يزب ح ا   الج س ي الةي يد  
 م  ا، ظزا محجث في ح ا   اغةخاً ا ح   ً ا  غ مةبلق ات اإلسبلـ  ظبادن  

    ال جه األص مي.
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حا  يزاؿ في احا الػقت، شاّب ظخمع لع  أخج    ج   الج س ي  عج   ل
ف ج  افت يأخ   مظ العبلقات الجي ئي الةي يايت  ةع ةمخي ظ  فة ات 
ظبةحالت في مقب ي الجي  مفس ي الب ػت الز ثػرة، ليغ لع  مبث مف ايبتق 

 السػر في قمب ، اسالظ  سع  مف يجف  مف يذمي ظًعا.

  زتل آؿ شجاد في التبلث ي األرسة خاش ي الزذخ ي فػالج حخ غ شجاد 
الحج ػ  الخااق  باس حمزي  ضل  م   الن  ل   عخؼ  كاف ظغ ظعّ ي

كزاؿ إل  مصجقان  الثجد، فػلج ا ئي ظيا خة لب ئي س اف ا غ ال ذخ غ، 
 ع خه مسمػب ظع دة ع،  ذااا ع إل  الزذ أ في اإلس سجر ي م  رمس البخ 
ح ث  ب   اػ يذم  يار ال ااخة،  ياف يعثب  ةخ ج األاػ غ ظًعا إل  

 صجقاا.الَزَسازِه  األ

   ل يزاؿ ُي ارف ا غ احا األسمػب ظغ الج اة  ع غ مسخ  ، م غ 
األرسة خاش ي ظغ مظ  "مظ سي" الةي ال  عج  في يطخ ما   لار ي؟  سادي  "يا 
س ج "  ثخ ًزا لمعبػديي    ك ًجا لخمصة ،   بج  ذلظ  اوًجا في الزد ج 

ج في ظ زي الح  يخى ف   الخ ج محزج  بج الثػاد يخافخ إل  اػرسع 
 ثار ي فةةثا ب رغبي األسخة في االيصبلؽ  ةخلت األـ لد ارة الجخ غ، 

 فزاذا يايت السة ثي؟

مظ ا لع  سذ يزاؿ احا الزػقف  ؿل ج ح ع  م  ا  السأي إل  ظسد
رلَّ  ي سي هللا يحم ظ، » اػ صبي،  سجظا  ػسل إل  ما   مف يعأػ  غ مظ  

جة" إي ا  زخ   صجقاا مة  ا حخ غ  ظجبػعة  " ا  (٘ « مشمق ساق   لمخ ا
فة ج  الخبلـ في رقي  عخاشي  في اخااة ظغ  مظ الجػانل الة م جيي الةي 
 أذل فذبًل حاسًزا ا غ الثسخ غ م غ احا ظغ مةة  " اندي"؟ ملع  خفس 
ماػه الرا ب الح    جـ لحصبة ا؟ رفس ةد ي مف ي ـػ  سج البعس ضغ 
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ال محف، ال مر ج »ذا  مزا اد ال  ظس ا. إ الأةا  غ غ احةزاؿ رؤ ة  إلحجى 
مف م صي ااسةي ألحج ل ت خ الدب ات حػؿ سزعةي ال لغ  سة ل ااسةي إل  
ا ت رلل إال إذا ثبت لج  مف دافع  األ ؿ إلّي ظس ا اػ رغبة  الحاصي في 

 .(ٙ «ظذااخ ي ميا .. ميا .. ميا

الح   -الح  ي ةخب ظغ الةزخد- احا يأذا  غ ظجى الةزمزل 
عاي   مسخة الخ ج محزج  بج الثػاد "  دي ذلظ  الزجا الت األ ل  لسخاا  
رلػاز ي الذي خة لمةزخد  م  الػو  الح  ياف يثعل ظغ الب ت سثًسا ػ الب

جف ل،  ف زي ش      ظتم  األ م  ظاذا حجث ل   سجظا اأا قمب  (ٚ ل غ"
أخغ ة  ف ظغ الح خ مفمظخ ع "قػلي ل  مف  ة دب   خةجي   مـد حج ده،   

لجر س " ل ج رمى الخ ج في شمف ف زي يد ة قب جي ال يثػز مف  عةمج في 
يأذ  مز ح ظغ آؿ ا ة ،  ظا ياف  ةذػر مف  ةخخب العػاشأ إل  اس اف 

ظغ الس اا الذاـر  الص ارة ب ت الح  يجخص  م  مف يدف في لٍػ ال
 .(ٛ الزة دأي

حزج ي دأ  غ  لعل احا الخمػؾ األةبلقي الزةدظت ظغ لايف الخ ج م
رلػاز ي  السخج السأخي ل ا ظزتبًل في حخص الخ ج محزج ػ شب عي الصب ي الب

 م  ظط خ الخلل الجاـز الزةج غ الح   بج     مظاـ ذ   ، رغع  لػد احا 
رلػاز ي الةي  جخص  م  ػ الثايف الحأي الزالغ في ح ا   ش ي  ش ف الب

 س ا احه الدحذ ي  الزط خ  إف ةالأ الباشغ، احه الصب ي الةي  ّبخت
اػصأ ا رظدًا لمةساقرات  االزد ال ي في ظػاقأ ا في الج اة " لعل اساؾ صمي 
يأخ ي ا غ لػ الزجافطي الدج جة الح  يجخص  م   في ا ة   الةجخر 

احا الةدظت  (ٜ األةبلقي الحارج  ا ةبار مف محجازا رّد فعل يأخي لآلةخ"
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"الجف" اسةبجاد ل    في اسةبجاد األب  اليبت الح   ت ل ميأاس يزاؿ ظغ 
  الزجبػب " ا جة".

يحخج يزاؿ في يداي إل  ال ـخ في صجبي صجي   حخ غ شجاد 
 مةة   ا جة  مةة  الذيخى اج ر   دي حج ث يزاؿ  ظسالا   لحا   
 اغةخا   االلةزا ي، ف ػ  إف ياف قج شعخ   ي  غخ ف  غ مسخ   فيًخا 

خ  الأػاصل االلةزا  ي، عيخعي الصب  ي،   د  لجاًيا، ف ػ اسا  ػال  ال
    ػؿ ل  حخ غ واحً ا  اػ يجا ره:

 إيظ  ثج دانًزا  راا األظػر إظا هللا،  إظا سعج زغمػؿ. -

 مضغ مي  ال ةبلؼ ا سسا ف زا  ةعمق  األ ؿ. -

دم ظ  م  ذيخه يرأي  م ظ ظخجي د س ي ةاصي ي يظ ظغ   ليغ -
 رلاؿ الج غ  ثع ام ثي  خم ع( ف ع العثف  ميت ظغ حي الج غ؟! 

م يزغ  راا احه الثزمي سحخ ي ظا؟  ال يز غ مف  داري   ا جة في 
سحخ ة ؟  خى ظا رم  زا في الجي ال جيع؟  ع     غ  سطخ العباس ي إل  

ظ الحثل؟ ظ بًل إف حخ غ ال ي اد  بج  ا غ ال ذخ غ  السجاس غ؟ ا ل ظخَّ
 .(ٓٔ ااةزاًظا ظس  م  ااةزاـ  الج غ،  الزعبػدة ف زا  بج  مقلّ 

 األسػػمػب يجزػػل سػػحخ ي     ًزػػا ظػػغ الػػج غ م  ظزػػغ  ةزخػػ ػف  ػػ ، 
 يث ف ظجأػأ في يت خ ظغ ر ايا   ياف يخةحجـ احا األسمػب  مػ  لخػاف 

 الخاةخة ظغ الج غ. شحذ ات ر ايا    بث ظغ ةبلل ا مفياره

فػػي ياضخ ػػ   مػػ  -  سػػج  سػػا ل ع الصعػػاـ اػػجا الصعػػاـ الػػح  لػػاا  ػػ  
 ػػاشبًل ظػػغ حم ػػي األياقػػي فخػػا ره قمػػق  ح ػػاا،   ػػ لع يزػػاؿ  سػػجظا  -األقػػل

 خؼ مف  ا جة  حخػ غ يدػخعاف البّ ػخة   ػ كبلف لجػع الحسد ػخ،  لػع يخػةص  
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  ا ػجة  ازػا يػ كبلف كزاؿ مف ي ػاـ  الخغبػي فػي اسػةخاؽ السطػخ إلػ  حخػ غ 
 زا مظا حخ غ فياف  مة ع الصعاـ د ف ظباالة ي ي  اظل خى ي أ  ةسا الف شع

ظسأػػػخد، غ ػػػخ ميػػػ  لػػػع يأ ػػػج شا عػػػ  الززةػػػاز الػػػح  يزتػػػل فػػػي   سػػػي يزػػػاؿ 
األرسة خاش ي الزجبػعي الزسصم ي  مػ  سػث ة ا، مظػا  ا ػجة ف ػج يدػأت  ػغ 

شب عة ػا الزبلني ػي، سػػاا مسمػب لج ج ظغ الخشاقي  األياقػي  الة ػح ف فػي 
في قص  المجع م  ال بس   شخاؼ األياظل  م  الخسج  ر م  حخيػات التيػخ 

 .(ٔٔ ،  ظر  احا يم  يخ ًخا اّ ًسا ال مثخ لمةيمأ م  ال مق ف  غالزر في

  أذػػا اػػحا الزدػػ ج  ػػغ اةػػةبلؼ مسػػمػب الج ػػاة اػػ غ يزػػاؿ رظػػد 
الب ئػػػي الدػػػعب ي  البػرلػاز ػػػي الةثار ػػػي الذػػػي خة،  الػػػح  يبػػػت ظػػػغ صػػػمف

الزذخ ي  ع غ  انمي آؿ شجاد األرسػة خاش ي  االسػةثا ي الخػمػي ي لمزػقػف 
الػػح   الػػ  يزػػاؿ   يػػج غخعةػػ  ا ػػس ع،  يزػػاؿ اسػػا يخػػثل ظتمبػػي ظػػغ ظتالػػف 
البػرلػاز ي الذي خة،  اي مي ا في ظجا لة ا الةصم  إل  م م ، ُ أسي ذا  ا 

 ةي  سدجاا.في الػسب الثج ج،   ب خاا اخ ق الج اة ال

  سػػجظا صػػارح  حخػػغ سػػم ع  جػػف  ا ػػجة لػػ  آظػػغ قمبػػ    يػػ  ةخػػخ 
الجي ا   اد فا خ الػسأذ ظت ػل ال مػف  ػال سػب،  عػجت الج ػاة فػي ثػػب حػجاد 
" ليػػغ الجػػف الػػح   ّسػػػر قمبػػ  ال يخػػةص ع  محػػج سػػػاه، ف ػػحا اػػػ اظة ػػازه 

، ح ث   أّػق ،  لغ  ةحم   غ حمز  ال جيع   ف يطأخ  زعبػد   في الخزاا
ال فػػػػارؽ ظذػػػصسعي،  ال رمس يب ػػػخ  ال ميػػػأ غمػػػ ظ فػػػي الخػػػزاا، سػػػةيػف 

 .(ٕٔ  ا جة لي  حج   ج ع قػاي غ الخزاا"

،  ازػا ؿ مثساا الزدػادة اليبلظ ػي الةػي يدػبت اػ غ حخػغ سػم ع  يزػا
ح حخػغ اػلػ  ظزة ػ  فمسػج  ا  ػػازف اػ غ ظػا  ا ػجة صػاالزةسافخاف حػػؿ 

دػار اسػا " ػاد ثػانًخا اانًثػا لخ ًجػا ي صػ  قاؿ ااغ الةالخ  ظا قاؿ ااػغ الزخة
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الصخ ػػق  عاشسػػ  يخةدػػعخ  ػػاأللع، شعػػغ فػػي قمبػػ   يخاظةػػ ، ظعبػد ػػ   ما ػػ ، 
 .(ٖٔ فزاذا   ي ل  في الجي ا؟!"

  ا ػػجة اػػل يػػاف ةخ ل ػػا ظػػغ ح ا ػػ  إال يحػػخ ج العزػػػد الأ ػػخ  ظػػغ 
الثخػػع اإليخػػايي  ػػخده ظػػغ  عػػج  ػػػازف   ياظػػل إلػػ  شػػب  لتػػي ياش ػػي م ػػغ 

ف ل الي  سا خ الصػاؿ  اػ دافغ في الػسادة   س   الجاظعة غ إي   ػج ػ  حا
لسار إاخاا ع يػيي اخًدا  تظغ األ زاؽ "الم ع قل ل حا الجف يغ رظاًدا يزا قم

 سبلًظا "  زس  لػ ياف لمجف ظخيػد ظعػخ ؼ فػي اليػانغ البدػخ  لعمػ   بةػخه 
جػػف ظػػغ الزاوػػي كزػػا  بةػػخ العرػػػ التػػانخ  الثخاحػػي؟   صمػػ  إلػػ  ظػػا قبػػل ال

ام أػػي، يزػػا  صمػػ  الخػػث غ إلػػ  ذيخ ػػات الجخ ػػي الرػػانعي، ملػػل لػػع  ةذػػّػر 
شحًذػػا اػػػ مشػػب   جالػػي ظػػغ الخػػثغ غ ػػخ مف قرػػباف الخػػثغ اػػجت مشػػػع 

 .(ٗٔ لمةجص ع  مرؽ مظاـ الدظاف ظغ مغبلؿ الجف األث خ ي"

ي جظػ    في  ـػ   ج ال خاف  حاف يزاؿ ف ثج يأخ  ظسد ً ػا ظ زػبًل ال
 ح غ ياف  ةػؽ إل  الةعخؼ ا ع ظسح زظغ.ي ال  يثـػ الخ اسمحج إل

 قاؿ إسزا  ل لص أ  اػ  ةطااخ  االسة ايي ...

"م  ا لي مكتخ ظغ ظخة مف ملمذ ظ  مصجقاا ماي ظغ مظتاؿ سم ع  ظ 
 حخ غ شجاد  ظ، مؤيج لظ ميظ لغ  ثج لج  ع ظا يخةجق االاةزػاـ غ ػخ مف 

لاا الأارؽ إذف ا غ ااغ الزخةدػار كزاؿ يزري في ظسالا   الجاةم ي م غ 
ظسػ ؟ ملػ ذ اػحا الػد اج   ةخيسي الزجبػعػي   ةػد ج لذي خ  َلعْ  ااغ الةالخ ا

 .(٘ٔ آيي  م  مف ا الا ال ـػ ظغ ش سي غ خ ش سي البدخ"

"  ا عت دقات قمب  الدغار ج حة  ل ث، ثع سز  إسزا  ل   سئ ف س  
اج ره، يايت يل قصخة ظغ دظ   صػخؽ لػجراف  خ قػ  ظ ذيػي  ػ ف يػل شػيا 
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قج اية ػ  شػعخ  اػػ  ةسػا ؿ العمبػي الأػاةخة لعمػ  يػاف م ؿ شػعػر  االر  ػاح 
ا سػةةخؾ  راااػا مثػًخا ةالػجً  ظجبػعةػ يجط     في ذلظ ال ـػ ف ج   ج    ػ ف 

كجب ػػا  مف اػػحا األثػػخ سػػ ب   ظػػا   ػػي اػػػ  مػػ  األرض رظػػدًا لزػػاٍض قخ ػػف 
 حمع سػع ج  فةسػي سػاظ ي رانعػي ثػع لأػ  شػعػر   يػ  وػج ي ا ةػجاا ظسيػخ، 

حخػػغ سػػم ع  ػػرظخ  م ػػ  ال ػػجر،  قػػايػف الػراثػػي  يطػػاـ الصب ػػات،   ا ػػجة   
مف يخػز  ا،   ػخااى لػ  شحذػ  الةعػ ذ  اػػ   قػة ةأ ي غاظرػي لػع يدػ 

... لػغ   ػرسٍ  حجه مظاـ احه ال ػى ظثةزعػ   لخحػ   سػدؼ فػبل يطأػخ يكأ 
ي ةػػػح الج ػػػاة  عػػػج  مػػػظ الدغػػػخ دة الأاصػػػمي ظ ةػػػًحا سػػػ بًل، م   خوػػػ  ف  ػػػا 

 .(ٙٔ  ال خ ف، م   ةخاظا ظع ا  خاظا اليـخ  الذأاا"
  سػػالي يأخػػ : غػػػًجا يخػػافخاف إلػػػ  اخ يخػػل،   سة ػػل ميػػػت ظػػا اػػػ غ 

 ال صج ق، احا لداا ظغ  ةصم  إل  الخػزاا السجاس غ  اليػر ي،  بل حب ف 
 ،سةخدد  ذخؾ ا غ مرياف الزج سػي حػانًخا  لػغ  بػخم   سػاؾ ظػغ لػ ػي الدػػؽ 

عا!، إيخاف يأة ج فػي سػا ي حب بػ   صػجي  ،  أة ػج    ا جة  حخ غ في م ر 
ر حػ  ظعبػداػػا فػػبل  ثػجه   أة ػػج   مػػظ مل أػ  فػػبل يثػػجه، فػي الجػػي العة ػػق 

آف لػظ مف  جذػج  ،يظ صجى حس غ اانع ظسػح مل ػاؿ ع ر  ح ًجا ظ ثػًرا ي 
ظا زر ػت ظػغ محػبلـ قمبػظ اليػخ غػًجا  م ػ  ر حػظ ةػبلا يزػا ل  ػت  ػاألظذ 

الجخػػػ غ، يػػػا ة بػػػي اخظػػػاؿ، الزحمذػػػػف قةمػػػ  مظػػػا ماسػػػاا الحػيػػػي  اخ وػػػ
 .(ٚٔ فخأخاا"

 الػاقػػ  مف ظ سػػاة يزػػاؿ ال  خلػػ  إلػػ  ظتال ةػػ  الزخػػةج مي الةج  ػػق، 
ده  ػػغ لزػػ  ال ػػجرة البلزظػػي لةجػ ػػل الزخػػةج ل إلػػ  قػػجر ظػػا  خلػػ  إلػػ   ثػػ

ح   ػػي، اػػحا العثػػد اػػػ الػػح  يثعمػػ  يأػػدع ظػػغ ا حػػاذ الزػاقػػف،   جج ػػج 
اال ثااػػات  ألف الزػقػػف  اال ثػػػاه يخػػةةبعاف العزػػل،  العزػػػل  السخػػبي لػػػ  
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شيا را ف! اػ ل حا   خب ظغ الزز غ إل  الزخةج ل  ظغ الثدني الخ ل 
خةعذػػي  مػػ  البمػػػغ، اػػػ ااظمػػت آةػػخ ظدػػمػؿ الةج  ػػق إلػػ  الزصمػػق الز

اإلرادة ظدأق ظغ حزل العفا ساةب  م  ال ػجر  أليػ  ةذػ  ا ػحا العػفا 
كزاؿ  جف  وخ بي فادحي  ة اوااا الةار خ ظغ يل ظػغ  ػالػ  ظعخيػي يبػخى 
ف  خر  ارة مف  معف ف  ا د ر "البلظسة ي"   ػارة مةػخى د ر اإليخػاف اليب ػخ 

  السب مػي فػػؽ الزعخيػي فػي الجػالة غ  سػ ى يزػاؿ ال مف، الح   رع   ػاشأ
 ػػغ الزعخيػػي،  الزعخيػػي  عػػس ظسػػ   ػػج ر فػػي داةػػل يأخػػ  يزػػا  ػػج ر فػػي 

ف غخ زػػ  ااػػغ    أل  ػػالخةارل ػػا ملػػع يحخػػخ ااػػغ الةػػالخ فةا ػػ  أليػػ  ااػػغ 
مف  ةعفػأ  ػغ الدػزا ي  ػرؿ شػجاد  ؟ظخةدار؟ ظاذا مفػاد إزاا اػحه الحخػارة

اع الصب ػػات، فػػػارؽ الصب ػػات ح   ػػي دظػػخت   ةخي ػػا ألحزػػج الزأةػػػف  ذػػخ 
 .(ٛٔ ح ا  ،  يمزا حا ؿ مف   خب ظس ا الح ة  في ظػقف  راا آةخ"

ظا دظت قج صبخت »ي ػؿ ف اد الجزدا    عج مف مصبا  ي بًل لمس ا ي: 
حة  ال ػـػ فؤلصػبخ فةػخة مةػخى، مصػبخ حةػ  ُمَرقَّػ  قاوػً ا ظػتبًل ف خػعسي مف 

يزػػػاؿ  اػػػ يحاشػػػف يأخػػػ  يػػا ااػػػغ لز ػػػل مصػػااخ  ز ػػػًخا إذا شػػئت   عمػػػق 
 .(ٜٔ «الجزدا    خ س ظغ صمف  ز خ  حزا  ا ظغ الزب ري

 اػػحا اػػػ اإلحخػػاس الصب ػػي الزةخسػػف فػػي  لػػجاف يزػػاؿ يصأػػػ  مػػ  
الخػػصا  عػػج مف مثار ػػ   صػػػل ي فػػ اد،  قصًعػػا اخف  ع ػػذ  لً ػػا  ع سػػ  ظػػغ 

خ اؿ الزأيػػالعبلقػػات االلةزا  ػػي  ةخػػع  االسػػةعبلا الصب ػػي، فػػسجغ يػػخى يزػػ
  الػػح  ةػػةعػػاشأ ظػػ   بػػج الزػػسعع ااػػغ مةالزتػػالي الزةعػػالي  مػػ  الصب ػػات  

بلحظ ظ م  لمجزمي  م  ف اد  الجب ظػغ قػجره ف ػػ  ػجرؾ ةصػر ػ    أااةػ  يُ 
 في آف  ذلظ  ال  اس إل  .
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 لػػ ذ  ثااػػل يزػػاؿ لػلػػػد الصب ػػات، إال غدػػاًا رق ً ػػا ي دػػأ فػػي 
الةػي فخقػت ا سػ   عػ غ ظػغ محػف،  لػاخه  غ شعػر حاّد  الأػاصل الصب  ػي

 احا الدعػر ض خ في صػرة اسةعبلن ي ظ  "ف اد"  ظغ لايف آةخ فإف احا 
الةثااػػػل لػػػ ذ إال  سػػػ مي مةػػػخى ظػػػغ  سػػػانل ال ػػػخب ظػػػغ الثدنػػػي الخػػػ ل 

ذ اساؾ شب ات ال إيخاي ي  الةج  ق إل  الزصمق الزخةج ل البمػغ ظا داـ ل
ا  خ ػجه يزػاؿ،  ظػا يخػع  إل ػ   اظي، فم ذ ثزي ظجل لمزعخيي  اػحا اػػ ظػ

ل ع ر في سبلـ ظ  يأخ ،  ليغ الػاق  الزج ب      خاؤال   الجانزي   يج 
ل  لز ًعا ز ف اػحا الزعة ػج. إف اػحا ظػقػف ال  ةحػحه إال ظػغ ُحػـخ اإليزػاف 

 .(ٕٓ زسعع  م  إيزاي  الز خ ف  العزل   بج الةل حا يجخج يزاؿ ااغ مة
ة لع إف يدؿ "الزتاؿ ظػغ  م انػ  ف ػػ  يزاؿ ر ظايخي حة  السحاع،  

حد غ ال لأ ج الجب ف فإيظ ظػا شزعػت  ػًظػا فػي اظةبلكػ ،  ليػغ لسد لػ  ظػغ 
 م ػػاا سػػزان  لةزخغػػ  فػػي الػحػػل  عػػج ح ػػاة  خ رػػي فػػػؽ الخػػجاب  أليػػ  

 .(ٕٔ روي لحجه مف ُيّ بل،  لجظ  مف يخأا  لثخجه مف ُ بةحؿ"

زعػالي!، يجخػف الدػخ خ مف   سالي يأخ  " اقمباه م م ق احا العبج  ال
 (ٕٕ الزعبػدة  جبل   ةػحع   سجاح  صس ا   ةيػر ثع يث ئ ا الزحاض فةمػج؟"

 ععػػج مف  ذػػافا يزػػاؿ  إسػػزا  ل  افةخقػػا  ػػاد ثاي ػػي إلػػ  العباسػػ ي ح ػػث 
 ػػخااى لػػ  شػػبا الب ػػت  راا سػػػره العػػالي يال معػػي الرػػحزي فثالػػت   سػػاه 

ظيم ػي ُ َػْصػػص السػػر ظػغ  احتي  غ اجؼ غاؿ حة  اسة خ ا  مػ  يافػحة 
التػػايي  مػػظ غخفػػي الػػج ر ةػػبلؿ ةذاصػػ ا فػػي مقذػػ  الثسػػاح األيزػػغ ظػػغ 

العخس  ةصم  إل  ا شػ بًل، م ؿ األظخ ام أػي، ي يػ  شػانخ ظ ذػػص الثسػاح 
 ةصم  إل   د  فػؽ الدػثخة، ثػع  جػدف  ز ػق ي يزػا  ػخى  ع سػ  ظذػخ   
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فػػي ظسجسػػ  شحذػػ ي  ؿ الثػػحر   ػػالةجػّ  إراػػاص اسػػا  (ٖٕ ف زػػا  راا الي ػػف"
 كزاؿ الأيخ ي  الػلجاي ي.

عبػد   ظتااًل، يأخ ف ػ  ظػغ ر حػ ،  لعمػ  يانًسػا ظل ج ةمق يزاؿ ظغ 
مث خً ػػا يجػػا ؿ مف ُيَجّمػػق حػلػػ  اانًزػػا،  ال  سػػدؿ إلػػ   اقػػ  الزجبػػػب،  رغػػع 
غخاظ  الزخخؼ في الخ ظايخ ي ف ػ ال  ةذػر مف يخخ   م  ميي اظخمة ظغ 

رغع إصخاره  مػ  مف يعدػق ظػغ  ا ػجة الػخ ح،   يأػل ضػااخ فخ ػلػل ي،   
الثخػػج، فإيػػ  ال يخػػةص   مف  ةعػػدَّ  ػػغ ف ػػجاا  ػػ ف يجػل ػػا إلػػ  فيػػخة، ف ػػػ 

سػػى مف يج ػا يصز   خغب ا لسأخ ، رغع ظا  خدده ظغ مي ا الزعبػد الح  ال 
ظع  ح اة الخ ح، ملع ي ل اػ يأخ   عج ذلظ " ال  ةد ج اإليخػاف إال اػجاف  

ي ػػي" ف ػػػ  خ ػػج  ا ػػجة الزػػخمة   ا ػػجة الزتػػاؿ حةػػ  يج ػػق لسأخػػ  ظػػغ األيا
الةػػازف الػلػجايي،  ظػا داـ لػع يجذػل  مػ   ا ػجة الزػخمة، ف ػػ  تػػر ثػػرة 
العالد   سخجف ظػغ الػجي ا    زػل الج ػاة   م ػ   الزتػاؿ إلػ  مغػػار يأخػ  
البل ا  ي  لع يحل احا الجف قّب ظغ الخغبي، فمع يخةص  يزػاؿ مف  خقػ   ػ  
إلػػ  سػػبلظي الةثخ ػػج الياظػػل، فيػػاف  ةح ػػل  ا ػػجة فػػي م وػػاع يت ػػخة  ةذػػل 
 الثسذ،  ةح ل ظا  ج ر في غخفي يػظ ا ل مػي الدفػاؼ،   ةح ػل  صس ػا  قػج 
 يػػّػرت  الجزػػل،  صػػج ا ميػػ   ة ػػدز لةح ػػل اػػحه الزػاقػػف،  ليػػغ شػاف ػػا 
 ح ال  ل  مظخ ذ   اؿ، إي  يزتل رغبي ظ بػ ي لػع يخػةص  مف يحمػز الجػف 
 ظغ حف الحات، فياف ال ظأّخ مظاظ  ظغ مف يبلشي الحات ل  خب ظػغ ظػقػف

 .(ٕٗ إل  األاج احةزال " ال يز غ

رلػاز ػي الذػي خة الةػي ػ فالأدل العاشأي ياف ية ثػي اليةزانػ  إلػ  الب
يزػاؿ   ةػجا  ،  اػحا الةصمػ  اػػ  زا  ا الةصم ، فياف ال اج مف   ػػ  ظغ س

ا العالع الحػارلي، فمػع ي ػغ حبػ ،  اًزػ   غالح  مدى إل  اغةخا    غ ذا   
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" ظػػغ ثػػع إذا  (ٕ٘  ال صػػجى لػػػاع، اػػل يػػاف  مػػ  حػػّج  عب ػػخه "ح ػػاة الج ػػاة"
ايزجػػ  اػػحا الجػػف َفَ ػػَج  الةػػالي إحخاسػػ   ػػالػلػد،  ف ػػجت األشػػ اا اػ ة ػػا 

 .(ٕٙ  دالال  ا"

 ل ذ مدّؿ  م  ةصػرة احا الةجّػؿ   زق لح ره، ظغ مف احا الأدل 
األسباب العز  ي الةػي مدت إلػ  االي ػبلب الػج سي فػي ح ا ػ   ج ػث كاف ظغ 

 ياف ظسةزً ا ظتالً ا.مف غخ ًبا  عج  ،مصبا ظادًيا في  أي خه  عج مف ياف ظتالً ا

في البجا ياف ظةجزًخا لزبادن  الخ اس ي  جاف   س ا، اػصػأ  ظزػتبًل 
الع  ػػجة يخػػةسج رلػاز ػػي الذػػي خة البازغػػي، ثااػػت ػ ألاسػػاا الدػػعف  لمصب ػػي الب

في ذلظ إل  ُمسذ د س ي، ف ػ في احه الزخحمي اادئ في سػخع ، إيػ  يػ ا  
مف يدخب الب خة،    ا  مف ي كل لجع الحسد ػخ غ ػخ مف اػحا االيةزػاا لػع  ػجـ 
شػػػ بًل، ف ػػج صػػجا ظػػغ غ بػعةػػ  الخ ظايخػػ ي  مػػ  ز اج  ا ػػجة ظػػغ صػػجي   

 ا اسػةحجظة  إلثػارة حخغ سم ع،  عخغع مف صجي   إسزا  ل لص أ مةبخه مي
 حخغ  يثجت في الطأخ    إال مي  ثاات في حب . ةغ خ 

    ظغ  ثف األقجار مي  اشةخؾ في  دػ ّ  ظخت م ػاـ  ظا ت  ا جة، 
لساز  ا د ف مف  جر  مي   ػدع ظاوػ   غػادر الزدػخب  اػػ ي ػػؿ لسأخػ : 

  ليغ احا (ٕٚ "إيي حد غ يا  ا جة  أليي لع محدف  م ظ يزا ياف يثجر اي"
 ع ػػج م ػػغ اػػػ ظسػػ   اف  مػػ  قمػػف يزػػاؿ، اػػػ    ػػي ظػػغ ظػػاضٍ ر  األسػػ  الػػح 

ل ج  ػجا   "الزتػاؿ"  عػج مف غػاب  سػ  إلػ  األاػج، ليسػ   ػخؾ  ذػزات  ؟اخف
حأخاػػا فػػي قمػػف يزػػاؿ  فػػي رؤ ةػػ  لؤلشػػ اا ف سػػالي يأخػػ : "لػػػ  مػػع فػػ اد 

   جػػت شػػبلا مد ػػ  الزع ػػػد، ةالجزػدا     ذػػة  ل ػػاؿ لػػ   اػػػ  ػػػار  سػػحخ 
ق  م ػػظ، ف يػػت الػػح  اثخ سػػا ظػػغ ملػػل اػػ الا السػػاس، احة ػػخت قزػػخ الجػػ

 يػػخلذ فػػحؽ اثػػخ اخل ػػي. الخػػزاا م  ال شػػيا اػػحا اػػػ لػػػااي، فمةةػػد ج 
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كزا  جف لغ  طأػخ  جػف يجبػي لػع م ػج ظػغ سػ اف اػحا اليػيػف غخ ػف ميػا 
 .(ٕٛ   سبيي مف مح ا ح اة اليخعاا"

ي، يبلحظ مي   جةل  عجاًل ظغ مف  ةزاسظ يزاؿ   ػال  األزظي العاشأ 
في شخي ي الحات   مأ  ظع ا  ح ػش ػا  مياي ة ػا،  اػحا ظػا يخػمع ظسػ  محزػج 
ااػػغ مةةػػ ، فبعػػج مف فدػػل فػػي حبػػ  لػػع   ػػ س، اػػل ظرػػ  فػػي إيثاا ػػي يجػػػ 

، َ ُظُتمػ ُ   ك ج ذا    اإليزاف  العزل التػر ،   لج ذا   ف زغ  ػ ظغ  زبادنػ  
 الخحزي ل ع يزا ي ػؿ.مظا يزاؿ ف ػ ظزغ  ج ر ف حػؿ ميأخ ع، ف

 الأػاصػػل الصب  ػػي اػػ  الةػػي مزرت   زػػاؿ  عجبػػ ، ف ػػي الةػػي فثػػخت 
األزظي العاشأ ي الةي اكةػى اساراا،  قج  خيت احه الةثخعي في يأخ  ظػخارة، 

 يخاظة  حا ؿ يزاؿ  عج مف فدل في مف  يبخ ااهشعخ   ف الج اة قج لخحت 
أليػػا فػػايصػى  مػػ  ذا ػػ ، يثػػج ذا ػػ  فػػ زغ محػػف، حػػا ؿ مف يجػػةأظ اةياظػػل ا

يثةػػخ فدػػم     ةػػات ازػظػػ ،  ةمػػ   مػػ  يأخػػ  شحذػػ ي الزأيػػخ الزةعػػالي 
  م  الي خ، ف ػ حانخ  سب ظثةز  اا ب.

: 
ّ
 االغااب لظحةح ادإدرا  لالتوو

الةزػا ي فػي   اإليخػافإفَّ الػ ي الحا ي ي ةري الدعػر  ػاخةخ غ، 
م زػاؽ شب عةػػ ،  ايعػػداؿ الػحات ايعػػدااًل ظصمً ػػا  رفرػ ا اال ذػػاؿ  ػػ   شػػيا 
آةػػخ ةارل ػػا  بػػارة  ػػغ ايةجػػار  اػػػ  ػػخ بب  جالػػي ظػػغ العػػحاب  الرػػ أ 

 احه الجالي ظػغ الدػ اا  ةذػل  زػا مشمػق  م ػ   عػس " الة افت  الةزدؽ، 
 ،  لئليخػافالجػجّ  الأبلسأي ظػغ مظتػاؿ "زّظػل"  " الةدػي"  "َيْخػَبخز" الزػقػف

ده   زّ ػده  ػغ يػل شػحز   ػغ شحذػ ة   مصػالة    أػخّ  ؾ اإليخاف ال  جر 
كل شيا إال  سجظا ي ػف  ح ًجا،  إال  سجظا يخةبّج    ذلظ الدعػر الجػد غ 
اليئ ف  ايعدال   الدعػر  العدلي الجادة يز ػل إلػ  مف يثعػل يػل شػيا آةػخ 
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  ي  غخ ف ظةػحج ال  شًسا ر حً ا   بج  غخ ًبا ظعادًيا،  ح سئٍح يدعخ اإليخاف
ل ،  ظغ الحص  ا ةبار العدلي يد ػي ايعدال ػي  إيزػا  مػ  الع ػذ ظػغ ذلػظ ال 

دًفػا لمعػالع الزثػخد يا األةػخى ظخالحات األةخى  األ  ػلج  دلي  إال ياف  لػد ا
يػػا ال  عػػايي  دلة ػػا داةػػل يأخػػ ا ظتمزػػا  عاي  ػػا  سػػب  األ (ٜٕ "الزػوػػػ ي

 العدلػػي الزصم ػػي ال يز ػػغ  ذػػّػراا اػػل ظػػغ  ،ثػػخدظُ  سػػب  ػػالع  ،اخةػػخ غ
الرخ ر  مف  يػف ظ ةخيي دانًزا اػلػد الي ػخ  الػحات األةػخى، ا ػج مف فيػخة 

 ح سزػا يذػبا "أي إل  اال ذػاؿ الخ حػي،  العدلي  أةخض دانًزا الجالي  الم
اإليخاف ظجرًيا لسأخ  اػصأ  شحًذا  ح سزػا  ةصمػ  إلػ   ج  ػق شحذػ ة  

ي  م ػػػػ  مف يعةػػػػخؼ م اًل  عثػػػػده  ػػػػغ االسػػػػةزخار فػػػػي  لػػػػػده  سجنػػػػٍح  سبيػػػػ
الةسخ ي،  مف يعةخؼ ثايً ا  الزذا ف العط زي الةػي  يةسأػ  ظػغ يػل لايػف 
في ظجا لي ال خ ب ظغ  دلة   مف يثعل ظػغ يأخػ  شػ ًئا  احػًجا ظػ  الػحات 

 .(ٖٓ "األةخى  األيَّات األةخى 

 أةػػخض الدػػعػر  العدلػػي ضػػااخة الةزا  ػػي  زعسػػ  ظػػغ الزعػػايي ألي ػػا 
 الػػػحات األةػػػخى  إف مكتػػػخ مشػػػ اؿ العدلػػػي  صخًفػػػا  ير ػػػي اػػػػ ظػػػا يعاي ػػػ   سػػػب 

،  عالعػالع الزػوػػ ي ال " اال ميػا""األيا" ا ذاؿ "الزثةز  في العالع الزػوػ ي 
يجػػّل ظدػػ مي العدلػػي ف ػػحا اال ذػػاؿ يجػػجث يػػل  ػػـػ  ليسػػ  يرػػا ف ظػػغ  دلػػي 
اإليخػػػاف مكتػػػخ ظػػػغ مف يحأأ ػػػا  اػػػحه العدلػػػي ال يز ػػػغ الةيمػػػف  م  ػػػا إال فػػػي 
الزخػػػةػى الػلػػػػد   الة ػػػاا األيػػػا ظػػػ  ميػػػا مةػػػخى  ح سزػػػا  ةثػػػخد ظػػػغ ح ا  ػػػا 

مػػػ ي  االيأذػػاؿ  العدلػػي فإي ػػا ال الثزا  ػػي األ لػػ ،   عػػايي الزػلػػج الزػػ لع ل
 خػػةص   مف  ج ػػق الةياظػػل  االيخػػثاـ  اال ذػػاؿ الخ حػػي  ػػاخةخ غ  ػػ ف  عػػػد 
إلػ  الج ػاة الثزا  ػي فػػي  ػالع فػوػػ  اػل  سبيػػي  م  ػا مف  ثػج ظحخًلػا ظػػغ 

يػا  جػا ؿ مف  ةيمػف العالع الزػوػ ي الح  ال  ػلج ف   م  ا ذػاؿ ر حػي  األ 
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يالزعخفػػػي  الجػػػف  الذػػػجاقي  الج ػػػاة االلةزا  ػػػي  مػػػ   دلة ػػػا اػسػػػانل  ػػػجة 
ز  ػػي إلػػ  مف  الػػحات  عػػايي حالػػي   (ٖٔ " األ زػػاؿ األةبلق ػػي  الأػػغ  غ ػػخ ذلػػظ

ا في ذات مةخى،  مف  ة كج   ةج ق اػاسػصي ذات مةػخى،  سع ذ ايع اًسا ح    ً 
 اي  ةصم  إل  مف  خػز   مف  ػخى  اسػا  يزػغ الجاللػي العز  ػي لمجػف " العدلػي 

لسة ثػػي الزباشػػخة لمرػػيب الػػح  يأخوػػ  العػػالع الصب عػػي  االلةزػػا ي  مػػ  اػػ  ا
الدحذػػ ي لةجػ م ػػا إلػػ  ظػوػػػع،  ليػػغ لمدحذػػ ي  ض أػػي ةال ػػي  م  ػػا مف 
 زارس ا في الج اة االلةزا  ي  اليػي ي،  ظػغ الساح ػي الخ ح ػي ال يز ػغ  ػدؿ 

لػدًا الدحذ ي  ألي ا  أةخض  لػد اخةخ غ د ف مف  ذبا في الػقػت يأخػ  
 .(ٕٖ م   س مي"

"إف ال  زػػي األةبلق ػػي لؤلفعػػاؿ   ػػاس  زػػا  ػػػحي  ػػ  إل سػػا ظػػغ شاقػػي، 
ف الجف  بًعا لتخ ة األفيار  الزبادرات الةي  بةعت ا ف سا،  كحلظ يج ع  م  ش

مف  -ظػػغ ةػػبلؿ الجػػف- رعزػػا مظ ػػغ  (ٖٖ  الصاقػػات الياف ػػي الةػػي  ػقط ػػا"
، م   م  الع ذ، ؽييةدأ اليانغ ذا   في حخيي ح ا   في ظخة بم  الحبلَّ 

 في ال ايةزان     ز  يزا حجث ظ  يزاؿ.

المجػػػغ  -الأذػػػل األرععػػػػف  الػػػحات-  خػػػثل ي ايػػػي قذػػػخ الدػػػػؽ 
 الثساند  لج اة يزاؿ الزتال ي    ذف " إي اع" لج ج اػ في لػاخه " سػ عات"

ج مف عػ م  الأمخأي الزاديي إذ يكأ يزاؿ غخ ًبػا  ػغ ذا ػ    ػغ الزثةزػ   
 صل إل  لجطي اإلدراؾ  اي المجطػي الأخ ػجة الةػي يكػأ ف  ػا الزػخا  ح ػًجا 

ع  عػػػج مف ف ػػػج إيزايػػػ    ػػػل ال ػػػ -ااؿ  قػػػج مدرؾ ح   ػػػي يأخػػػ ، اػػػجم  ةخػػػ
  غ اليايي ظغ  لػده في احه الجي ا. - األش اا

ال      إال لزػغ "يدػعخ  العدلػي  الزثةزػ  فػي  –  لجطي اإلدراؾ احه
آف  احج،  قج  بج  احا غخ ًبا أل ؿ  امي، إذ  ةسافخ العدلي  ػادة ظػ  الػخ ح 
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االلةزا  ػػي،  اػػحا السػػػع يرػػّع الزبػػج  غ  الزثػػجد غ  الزذػػمج غ  مصػػجاب 
التػرات الخ ح ي    ػف في صخاع دانع ظ  الزثةز  الج سي م  االلةزػا ي، 

 .(ٖٗ ػف في ايخثاـ ظ  الب ئي االلةزا  ي م  الخم  العاـ" قّمزا ي 

  عخؼ يػلغ  لخػف اليخ ف م  البلظسةزي: "إي  اإليخػاف الػح   ػجرؾ 
ظػػػا  ػػػس س  م ػػػ  الج ػػػاة اإليخػػػاي ي ظػػػغ مسػػػاس  اٍه،  الػػػح  يدػػػعخ  ػػػ ف 
االوصخاب  الأػوػ ي ازا م زق  ثحًرا ظغ السطاـ الح    ظغ    قػظ  إيػ  

،  ػػػػخى مكتػػػػخ  م زػػػػق ظزػػػػا يثػػػػف  اػػػػػ ال  ػػػػخى إال كزػػػػا ي ػػػػػؿ  ػػػػارعػس
 .(ٖ٘ الأػو "

ا، "ف ػػ الا    ةزّ ػػد الثػػػ الػػح  يج ػػا ف ػػ  اليخ ػػف   يػػ  لػػػ يخ ػػ  لػػجًّ
ظػػػس ع، إف  األشػػػحاص ال  خفرػػػػف الج ػػػاة فجخػػػف،  إيزػػػا يعاد  ػػػا اليت ػػػخ

ع، اػػػ  ػػالع مشػػحاص  ػػالي غ،  الأػػخؽ اػػ غ  ػػالع  ػػالز ع الزثػػخد ظػػغ ال ػػ 
أاؿ، اػ محج الأخ ؽ الخن خي ا غ  ػالع ال ػخف العدػخ غ البالي غ   الع األش

  الع ال خف الةاس   دػخ ل ػج يػاف ال ظسةزػي ال ػخف الةاسػ   دػخ شأػبًل ال 
 سةطخ ظس  مف ي ػػف ظةدػانًزا،  لػع يخػةص  ال ظسةزػي ال ػخف الةاسػ   دػخ 
مف يعة ػج مف الحصػػ  يػػاظغ فػي الصب عػػي اإليخػػاي ي  ألف الأمخػأي الةػػي يايػػت 

ذلػظ العذػخ يايػت   ػػؿ  ػ ف اليزػاؿ اإليخػايي شػيا يز ػغ مف  غالبي  م 
 .(ٖٙ  ةج ق   ل حا ف ج ضغَّ مف الحص  ي زغ ف  

ظػغ يػػع ةػاص،  لػ ذ يػاغةخاب  ؿ  سبيي مف يبلحظ مف اغةػخاب يزػا
اإليخاف األ ر عي، الح  يعج ثزخة م  إفخازًا لزثةز  اػرلػاز  اجم ف ػ  الأػخد 

ظثةز  ف ج الأخد ف   إيزاي   الػج غ  ،ليخع ييد ػ ظغ ُيُحْر  جا ي الجرارة ا
  الع ل  ايصمق يالد اب الزجةخؽ غخ ًبا  عج مف اقةم  لح ر شثخ   ا جي .
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  ػ د مظا يزاؿ فاغةخا    ةّػلج ظغ ايةزان  إل  ظثةز  شػخقي ظخػمع، 
اإلسػػبلـ ف ػػ  د ًرا صػػمًبا يذػػعف اقػػةبلع لػػح ره، فػػالز خاث الجرػػار  الػػح  

ؿ، يػػػاف ظ خاًثػػػا إسػػػبلظً ا، فػػػي حػػػ غ مف الػاقػػػ   خسػػػف فػػػي ال شػػػعػر يزػػػا
االلةزػا ي يػاف يصػخح سػ ااًل يصمػف اإللا ػي  اػػ: ي ػأ يخػةػ ف اإليخػػاف 
الدػػخقي الزخػػمع الجرػػارة اليخع ػػي  اػػػي حرػػارة  مزاي ػػي   بلي ػػي  خػػػةسج 
مساًسا إل  العمع  الةيسػلػل ا؟ ي أ  ةزتل احا العصاا الجرار  اإلسبلظي؟ 

اف مف يذػل إلػ  الةػػازف اػ غ الػحات  الػاقػ  الزةي ػخ  ال يز غ ل ػحا اإليخػ
 أعل الدخارة الجرار ي الةي ي خعت ظذػخ  غّ ػخت  ل  ػا، د ف مف  ةحمػ  
 ػػغ الػػج غ،  اػػػ لػػّف ظ خاثػػ  الػػح  يػػاف يزتػػل فػػي  ػػـػ ظػػا ظجػػػر السطػػخ 

 لؤلش اا؟

  زرػي يزػاؿ فػػي رحمػي البجػػث  ػغ الةجػػّػؿ العطػ ع الػػح  شػخم  مػػ  
 األظذ يػاف  ساوػل اليخ ػدة  الػج غ  ععا ػجة، مظػا  ،زخمةح ا   ف ةعخؼ إل  ال

لميخ ػػدة الثػػػ، غ ػػخ مف ثزػػي حػػافدًا آةػػخ لمزيػػاظخة،  اػػػ مف  ةػػبلاخف ف ػػج 
ي ةدػػأ الزػػخمة ذلػػظ الزحمػػػؽ اليػػاظس الػػح   سصػػػ   ا ػػجة يأخػػ ا  جػػت 
لسخ   لػ يخه، لعل في ذلظ  ػداًا  ػغ الخػ اد  الػجظػع الزصػػ  سػخاا فػي 

اخف يخةص   مف ي ػؿ إي  ةخج ظػغ زيدايػي االسةخػبلـ  ،ـلػؼ الم ل الز ةػ 
ظجأػًفػا ل حصػ الحصػة األ ل  في شخ ق الحبلص،  إف ي غ شخ ً ػا ظحزػػًرا 

س  فياف يجةأل  زػلج إحخاس لج ج،  سأث حػخارة شا الد ػات  الز اره مظا  
  صبػة، فةا ع  ظخةخمًزا يزا  ةا   ييزي حمػة.

 ثخعػػي لػػ  ظػػ  "الثػػسذ"؟ ل ػػج  اقػػت  ؿليػػغ ظػػا األثػػخ الػػح  ةمأةػػ  م 
يأخ  في احه المجطي إل  الةص خ  االيعداؿ  الة ظل،  حغَّ إل  ذيخى الج ػاة 

، ثع اجا  ي ي  آظغ   خػة الج   ي إلػ  الزجبػعيالةي  اش ا ظعحً ا في ضل 
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إذا يايػت الج   ػي قاسػ ي،  ،ميثعل ظغ اإل خاض  غ الج   ي ظحابػ "األاج. 
الج   ػػػي قاسػػػ ي،  ليػػػغ االيأػػػبلت ظػػػغ الث ػػػل ظػػػ لع فاليػػػحب ذظػػػ ع ل خػػػت 

رض  األلع حة   حمػق االج   ي حة   س ص  ظسظ األيأاس، الِخ راا .كػالدة
يأخظ ظغ لج ج احه الزعايي  جةاج إل   زخ السة عاا ا،  زػخ ظػغ الةعػف 

 .(ٖٚ  ةحمم  سػ عات ظغ الحزخ

اة يزػػخ يزػػاؿ امجطػػي الػػػ ي  الػػحات  الػػػ ي  ػػاخةخ  ةيدػػأ لػػ  الج ػػ
 غ مش اا ياف يث م ا فخاات يأخ  ظس ا،  إف  يغ قج ص خ   "  ظل احه 

ماػػؾ شػ خ ظػالغ، اػل ثزػي ح   ػي  غ ػخ  ،العثانف ميت   اس غ  ةدارعاف
ح   ي؟! ظا  بلقي الػاق   زا في رؤ سسا؟! ظا ق زي الةار خ؟ ميا يأخي ظػا 

جظ حةػػ  وػػاميػػا؟ لزػػاذا   لزػػت ذلػػظ األلػػع الػحدػػي الػػح  لػػع ماػػخم ظسػػ   عػػج؟ 
 .(ٖٛ أقسْ  ُ 

 الجاف  الج   ي  راا احا األلع شعػره  الحيف  حس س  الجاةمي لمعػدة 
 إل  الج غ  يد    الصااخة الس ّ ي.

ال  اػػػ الا البلظسةزػػػ غ: "إف ظدػػػ مة ع اػػػي   ػػػػؿ يػػػػلغ  لخػػػغ  ػػػغ 
ح   ػػي ح ػػا  ع،  اػػع  ػػجريػف ذلػػظ فعػػبًل حػػ غ ي ػػػف سػػبًبا فػػي إيبلظ ػػع، إال 

جر اػػحا األلػػع، إف اػػحا العػػالع اال ة ػػاد  يأ ػػج ق زةػػ  مي ػػع ال  ػػجريػف ظذػػ
 السخبي إل  ع،  ال  ةع الج اة  صا   اليػااػس م   زػا يدػب  شاشػي الخػ سزا 

 جرؾ ا الا األشحاص فثػ ة مف ظػا يػايػا يدػااج ي  إذ ح سزا  يػف ا راا 
ظغ آظاؿ  رغبات ال يعج  ف مًزا ظذػًرا  مػ  الداشػي، ف خػ لػف ظػغ يجػغ؟ 

 ص  س ل حػادث ػا العخ رػي  س  اسا؟  ع سزا  سة ي  اع الداشي   ظاذا يذس
 ظذػػادفا  ا فثػػ ة يثػػج ف ميأخػػ ع  لً ػػا لػلػػ  مظػػاـ حخ ػػي ظخ بػػي   عبػػخ 
سار خ  غ ذلظ   ػل : "إي ع ظج ـػ  م  ع  الجخ ي" إف البل ظسةزي اسا اػػ 
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ذلظ الدحز الح  ال يخةص   مف ي بل الج ػاة يزػا اػ ،  الػح  ال يخػةص   
يعةبػػخ  لػػػد م  فػػخد آةػػخ وػػخ رً ا،  ا ػػحا فالزدػػ مي ظػػا  ػػداؿ ظدػػ مي مف 

 .(ٜٖ  عب خ ذا ي"

  ة ظل يزاؿ اليخ ف شخ ب ح ا  ،  بلقة    ظ   ما    صاحبة    بلقةػ  
اخعػػ  ي ػػأ يايػػت،  ي ػػأ مصػػبجت،   عػػػد ظخةػحًدػػا شػػ اًكا، غخ ًبػػا فػػي ظسأػػاه 

ل ػي إيػ  الث ػل اػػ  ميػت يػا مظػي ال  جزم ػي فػي   »الأيخ ، ف تػر  م  مظ  
لسا ةظ ماي اػ الأطاضي الثاامػي  ميػت الخقػي الثاامػي،  سػػؼ مضػل ظػا ح  ػت 
وج ي اح غ الرج غ،  ل ظ ميًرا اػ الح  ظؤل ر حي  األساش خ ف يت ازػدة 
الػصل ا سي  ع غ  الع الي ػؼ،  يع مش   ال ـػ فػي سػب ل الةجػخر ظػغ آثػاره 

 .(ٓٗ كزا س ش   غًجا في سب ل الةجخر ظغ ماي

الخػػ ج محزػػج  بػػج الثػػػاد ف  ةدػػأ يزػػاؿ ميػػ  مةػػػ صػػبػة  همظػػا ماػػػ 
 شخب،  حم أ يػ س    ػخ،  اػػ فػي ثػر ػ   مػ  ما ػ   ةزػخد  مػ  الث ػل 
الػػح  سػػبف  ػػػ خ العبلقػػي ا س زػػا  لػػحا ي ػػخه الث ػػل مكتػػخ ظػػغ م  شػػخ فػػي 
الج اة، ف ػػ ظأخػج ليػل شػيا حةػ  األاػػة الز جسػي ... غ ػخ ميػي ظػا زلػت 

ظ حةػ   عػج مف زا مةػظ صػأات األلػا ػي الةػي  ػازة ػا ف زػا محبظ  م ثػف  ػ
ظر    سا  الزخجػر اف ملل لع  عج قػ ظ إال مسصػرة  ليػغ لخػت  حػجؾ 
الػػح   ي ػػػخت فيخ ػػ  إيػػػي قػػج قػػػخرت مف موػػ  حػػػًجا السػػةبجادؾ ال  الةجػػػج  
 العذ اف، فإيظ مكـخ  م  يأخي ظغ مف مفعل لػظ اػحا،  ليػغ  ػال ثخة ملػل 

 ةظ حاؿ مقف  م  قجظي م جر  ظاذا يايػت  ػاقػف حبػي لػظ ظغ ا أُلاالخفَّ 
رغع اسةبجادؾ اي؟ ميي  بػجت ظخػةبًجا آةػخ، شالزػا ضمزسػي  طػااخه  عاشسػ  

 بج   ظغ م زاقي،  ال زلت م بجه، ف يت م ؿ ظخ  ؿ  غ  ،ظًعا، اسةبج اي
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 احا اإلحخاس يعزق ظغ مةج د االيأذاؿ ا غ يزاؿ  ع غ  (ٔٗ حبي   حااي
 دداد شعػًرا  يخعة  فيًخا   لجاًيا.مسخ   ح ث  

ظذػػ خه  ،يكػػأ يزػػاؿ  ح ػػًجا، غخ ًبػػا  عػػج مف مدرؾ مف يػػل شػػيا االػػظ
الأسػػاا ظرػػ  ظػػجفػً ا اػػخ ح الباحػػث  ػػغ الج   ػػي يػػل شػػيا  يّ ػػخ ظجلػلػػ  
 ظعساه" هللا ... آدـ  ... الجخػ غ ... الجػف ...  ا ػجة يأخػ ا ... الحمػػد؟ 

خى  م  ف زي ... م حيخ الةثخعػي الةػي يعع، ف زا يثخ   م  الجف  ف زا ل
قزػػت ا ػػا  ميػػت فػػي التاي ػػي  دػػخة ظػػغ  زػػخؾ لةعػػخؼ ظذػػ خ الزث ػػػؿ؟ يػػا 
لمحيخى الزجديي، اقةسذت  ذأػرة ظػغ  دػ ا ثػع ةس ة ػا  حأػخت ل ػا قبػًخا 
صي ًخا في فساا الب ت  م  يتف ظغ البئخ ال جيع ثع دفسة ا ف    ععج مياـ م  

الثتي، فزاذا رم ت  ظاذا شػززت؟  ذابػت إلػ  مساا   يبدت ال بخ  مةخلت 
مظظ  اكً ػا فخػ لة ا  ػغ ظذػ خ الز ػت،  ظذػ خ ف زػي ةاصػي، فمػع يذػجؾ 
 س ا إال إفجاظ ا في الب اا، فزاذا   ي ظغ ف زي  عج سب  سػسػات؟  ظػاذا 

 .(ٕٗ س ب   ظغ الجف"

 ظغ الز يػج مف ظ سػاة يزػاؿ،  إف يػاف الجػف يجخي ػا   ػةج ع ف  ػا، 
لع يحم  ا في البجايي "إف ح خة يزاؿ   ػخدده  لػجت ظعػ  اػ  ح ػخة فإي  ماًجا 

 الزدػ ج  (ٖٗ ظبعت ا الةعمق  ديا غاظس ظصمق ظث ػػؿ يخػز   الج   ػي"
الخااق يثج يزاؿ  راا احا الدػيا اليػاظس الزصمػق،  ي ػي مف يزخػظ  ػ ، 
  عخؼ يس    لعل  بسي ح ا   ظغ لج ج  م  صحخة الج غ  الأمخأي الزتػل 

ي سب ل إدراؾ الج   ي ةخج يزاؿ في رحمي البجخ اسػةيخقت ح ا ػ  األ م  ف
كم ػػا،  يايػػت  ج ػػ  ف  ػػا: "رمس يب ػػخ  ميػػأ وػػحع  حػػف ةانػػف،  مظػػل فػػي 

اػػػ يأيػػخ فػػي   ػػج ظػػ بلد لج ػػج "  ػػل قػػج شػػخب ظػػغ ظس ػػل    (ٗٗ الزػػخض"
 االأمخأي الزاديي حة  ملع في ش خ غ  زا  زحس  س   أي خ اإليخاي ي قخًيػ
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ظر    ج البيراا،  لجق  ،ظغ العزخ  خعي  دخ  اًظا ظغ الدظاف ظر 
 الجػف يزةمػػظ مشػػػاًقا يت ػػخة إال مف  ، ػ  الع ػػج الػػح  يايػت  ػػ رخ ف ػػ  الج ػػاة

 .(٘ٗ الزجبػب ظث ػؿ اليس  ف ػ يعخؼ الج   ي  ظخخة الج اة  يػر العمع"

 :ا ونف مه اظحياج لغرتح الثطل األيذيولوجيح
لع يعج يثج رف ً ا  عج ظخ ر  اـ لج ج  ة ظل يزاؿ ظػقأ  ظغ الج اة 

يجا ره  ز سػف ر ح  فا حح ظغ ر ح  صجيً ا،  ظر   سال  ا   جا راا: 
ال مةأي  سظ ميي قج و ت  األساش خ ذرً ا، غ خ ميي في ةرع الزػت »

العا ي  تخت  م  صحخة ظتمتي األوبلع س د ػاا ظغ اخف فذا ًجا صحخة 
 ال   ل إف الأمخأي يالج غ مسصػر ي الزداج، العمع  الأمخأي  الزتل األ م ، 

ظغ العمـػ   ةث  ا ا إل  غا ة ا، مظا  يفالجق مي ا   ـػ  م  د انع ثااة
ج اة، غ خ مف ظصزجي م عج ظغ الأغ ظسااًل  لمالأغ فزةعي ساظ ي،  اظةجاد 

ألي  ال  خ ػ  إال  الج   ي،  الأغ  ال  اس إل  الج   ي  بج  ل ًػا ميتػً ا، 
  خ لسي ال مؤظغ  الجف ف ل ف:   ف الجف لع  بخح ف اد   عج، فبل 
يخعسي إال مف مقخ  ج   ة  اإليخاي ي،  ظ  مف لح ره يايت ظدةب ي  ثح ر 
الج غ  األساش خ، فإف ي ػض الزعااج الز جسي لع  د دع مرياي  م  ي مل 

 ل ذ الحمػد إال مسصػرة، لعل ،ةصػرة ش ي  مال زلت   ظغ  حمػد الجف
لع  ةخدد -ج  ا جة اي ل شيا في احه الجي ا،  قج اي ر  ز   َخ سْ الجف  ُ 

خرت  صػر ظقصعت شػًشا في شخ ق السخ اف،  -ه  اسز اقبل الةأػّ 
 ،   م  صِّ  َ ةَ زُ الثسػف، فصػر الحاػؿ، فصػر األلع الجاد، ثع شػر األلع ال

مظخ  ج ت مؤظغ   يي س  اصل الج اة  بل  ا جة،  ظ زا ي غ ظغغم  حاؿ 
فخ ظ ت ظا ح  ت األسخ،  م دق الجخ ي الزصم ي سع ج ظغ ال يأيخ في 
االيةجار، م   ةزس  الزػت، سع ج ظغ  ةػاج في قمب  شعمي الجزاس، 
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حي ظغ  ة ثخ   ةاب الح اـ،  ي س  ، ةالج ظغ يعزل م   ة    صادًقا لمعزل
  ظعدػؽ،  حخبظ مف غخاظظ  الدخاب يخ خ س ًخا حخسا،  مف إقبالظ  م

الزخمة ال  عةخو    بات ظغ   دز م  يأػر مظا حس سظ ظغ ح غ خةخ إل  
 .(ٙٗ الص خ الزة دأ، فمعم     ي ظغ د سظ ال جيع"

يجا ؿ يث ف ظجأػأ قص  الذمي الةاّظي ا غ يزاؿ  ثػاات الج غ 
ه الثػاخ الخبف األساسي  ح ث  ةعاظل يث ف ظجأػأ ظ  الج غ   عج 

لُزجخظي  الزخمة م  ُشخب الحزخ،  يمزا  حمز لمدعػر  الحيف في  بلقا   ا
اإليخاف ظغ   ال ج الج غ يمزا مصبا مكتخ ايخثاًظا في الةعاظل ظ  
الزجخظات،  احه اخراا ال ُ زتل شحذ ات الخ ايي   جر ظا  زتل يث ف 
ظجأػأ يأخ ، فربًل  غ مي ا آراا  مزاي ي  جخص  م   دؿ الج غ  غ 

 كل شئػف الج اة.

ي غخعةػػ ، ي ػػػف فػػي قزػػي إحخاسػػ   أخد ةػػ  العال ػػي،  يزػػاؿ فػػي قزػػ
 عػلػػػده الأػػخد  ال  لػػػده االلةزػػا ي "قػػج مكػػػف ظعػػحً ا حً ػػا  ليسسػػي حػػي 
إيخاف حي،  لغ  يػف ح اة اإليخاف الحم  ي ا حا االسع  بل ثزغ، اػحا اػػ 
العػػحاب الػػح   جفعػػ  اليخ ػػف لػػداا سػػمب ة    ػػخدده  مياي ةػػ   ػػغ الزدػػاريي 

ظػػي  وػػس  اسأخػػ   ػػغ مف يثعم ػػا فػػي ةجظػػي الزثزػػػع فػػ   اإليخػػاي ي العا
 إي ا ح اة قاحمي    زي. ،ح اة  مظ

مف يعػػػدؼ يزػػػاؿ  ػػػغ الػػػد اج، إذ إيػػػ  شػػػعخ  ػػػ ف الزثةزػػػ    شب عػػػي
 السطاـ االلةزا ي ال انع  م  الأػاصل الصب  ػي قػج حخظػ  ظزػغ محػف  ظػغ 
ثع محذ   ف العالع الحارلي قج ا ةػجى  مػ  يخاظةػ  فايخػجف ظػغ الزعخيػي 

 .(ٚٗ ظ ةأً ا  اخظاؿ  م ث  راااا
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لةػػػازف الػلػػجايي، ه ظجا لػػي لبليةزػػاا  الةياظػػل  اخ ا الػػد اج اػػػ فػػي لػػػ 
  ذػػػر يزػػاؿ مف الزأيػػخ ال  ةػػد ج  ظػػا  سبيػػي لػػ ،  ميػػ  شالزػػا ار رػػ  لسأخػػ  
صأي الزأيخ، فبل  سبيي ل  مف يأيػخ م   ةصمػ  إلػ  االسػة خار، يػاف  ةصمػ  إلػ  
فػػػؽ،   طػػغ مف الػػد اج سػػ جزم   مػػ  السطػػخ إلػػ   جػػت،   مػػّح ليزػػاؿ مف  ةحػػح 

غ االيجظاج في ظ  اي   ػي الج ػاة،  إيػ  ظػقف الزدااج الزة ظل   جر ظا  سأخ ظ
 رػ  ْ  ُ  ةل رغ  جخ ة  يزا يرغ البح ل  زال ،  الزخمة  سجه لع  عج سػى شػ ػ 

في يل شيا  الد اج يػع ظغ اإليزػاف،  قػج  جاةم  الدظّ  ُ  فػؽ احا ف ػ حانخ 
م رث  الدظ  خدًدا  ح خة ف ػػ  ػخى الػد اج دانًزػا فػي ظخيػد  ث ػف اػ غ الجسػ غ 

 االشػػزئداز ظػػغ ياح ػػي مةػػخى، مظػػا فػػي ي ايػػي العزػػخ فمػػغ  ثػػج إال ظػػغ ياح ػػي 
 .(ٛٗ الػحجة  الير ي"

  ةعارض ظػقف يث ف ظجأػػأ ظػغ الزػخمة  الػد اج  عارًوػا  اظًّػا ظػ  
الػػج غ الػػح  يػػـخ الزػػخمة ز لػػي  مًظػػا  ااسػػي،  لعػػل ظػػغ الػػد اج سػػ ًسا  ظػػػدة 

االلةزا ي  السأخي، ح ث  رحزي،  يحلظ  ةعارض  عارًوا ُيم َّا ظ  الثايف 
،    يػػج  مػػ  د ر الزػػخمة البػػارز فػػي يعػػّج الػػد اج اسػػة خاًرا يأخػػً ا  الةزا ً ػػا

   جـ الزثةز .

شعخ يزاؿ مف يل شيا ظغ حػل   ةجا  ،  مي  افة ػج صػج ق ر حػ  
الزعح ي، ي ػؿ لذاحب   اػ يجا ره: " ذػر مف  يخؽ حة  قزي رمسػظ فػي 

 قةػػػظ  ػػػال خ ش  الزبللػػػ ع مف  زخػػػي ازػػػـػ الج ػػػاة ال ػظ ػػػي مف يجخػػػف 
شػػا خ ي الج ػػاة وػػ اع  قػػت إف الػػح  ي خعػػ  اخف ميػػ   ػػات ظ ػػجًدا  الػحػػجة 

 .(ٜٗ الزخ بي ظخة مةخى يزا  اي    ف اةةأاا حخ غ شجاد ظغ ح ا  "

 يزاؿ  ةدػؽ إل  االيةزاا،  ظغ ثع ف ػ يخع  إل  ظزارسػي ح ا ػ  
خمة حةػػ   ةػػػفخ الخػػ  سي ليسػػ  الػلجاي ػػي  الع م ػػي ظزارسػػي إيثاا ػػي ظػػ  الزػػ
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ظصجػػػف اػػ غ الةػػخدد  الدػػظ  لػػحا ف ػػػ  ػػخدد  ذػػخه اػػ غ محزػػج   بػػج الزػػسعع 
شػيت في إ ثاب ظ خ ف  اليبصػي "إف الث ػل الثج ػج يدػق سػب م  العخػ خ 

إيػػػ   (ٓ٘ إلػػ  اػػػجؼ اػػػّ غ د ف شػػظ م  ح ػػػخة،  ػػػخى ظػػػا سػػخ دانػػػي الػع ػػػل؟"
الخػبف األصػ ل لػحلظ،  ااؿ  غ سخ  خدده  ش  ،  اػ يعمع  مػع ال  ػ غخة 

اإليزػػاف لػػ ذ  ػػالةزسي  إيزػػا ظػػا  قػػخ فػػي ال مػػف  صػػجق   إف ظدػػ مة  اػػي
العزػػل، اػػػحا اإليزػػػاف اػػػ اإليزػػػاف الػػػح  ف زػػػ  محزػػج   بػػػج الزػػػسعع،  مػػػ  

 ةخؼ    يزػاؿ "الزدػ مي اػ  ي ػأ اةةبلؼ ا ثااا  زا األ ج ػلػل ي،  ظا ا
 دػيا "مصػبا  خ ػاب أليأخسا اػحا اإليزػاف" ليػغ يزػاؿ لػع يعػج  ػ ظغ يحمق 

مح اًيػػا فػػي ق زػػي ظػػا ي ةػػف،  رعزػػا ار ػػاب فػػي ار  ا ػػ  يأخػػ ،  سػػخ اف ظػػا 
ا ةػػخؼ ف زػػا ا سػػ   عػػ غ يأخػػ    يػػ  قػػج وػػاؽ   ػػل شػػيا ذرً ػػا،  مف الػػجي ا 

 ا حا  زرػي ح ا ػ  يالصاحػيػي  (ٔ٘  بج  مح اًيا يمأطي قجيزي ايجثخ ظعسااا"
  ج ر  اػ يزجاا اسأخ  الجق ق.

ًعا  ػػغ الدػػعف   ػػغ ز  زػػ  فػػي حػػخارة ف ػػػ ي ػػػؿ كػػاف يزػػاؿ ظػػجاف
لذجي   إسػزا  ل لص ػأ: "ميػت ال   زػظ الخ اسػي فػي شػيا، ليػغ ظدالػظ 

 غ  م  الزذخ  غ، ي يظ ياشق خػعيأذا مح اًيا  غ ظػقف "فئي" ظغ الزج
امخاي ع، يخااع يانخ غ ظغ ي ػض الػشغ، ي س االحة ار  الةعػالي ال يػ س 

 .(ٕ٘ ي ألشزا  ع ال ةدلػاا يزا  أعل ميتالصزػح  لػال الخ اسي ظص ّ 

 يث ػػػف ظجأػػػػأ يجػػػخص فػػػي اػػػحا العزػػػل الأسػػػي مف يخػػػثل اإلي ػػػاع 
ػ ػػي ظػػغ زل ػػج ا رػػا مف ظث"الةػار حي لمػاقػػ  الخ اسػػي فػػي ظذػػخ ف  ػػػؿ: 

 ظػػ   ػػجلي  الزمػػظ  زظبلنػػ  ماسػػاا الػػح ات  الصب ػػي العم ػػا يػػايػا وػػج سػػعج،
الجدع ي اليت خة سػػا الطػغ  إل  يأخي ظغ احه الحذػظات  اإليثم د  خخبَ 

ل ػػحه الصب ػػي األرسػػة خاش ي ل ػػج اػػجمت مشػػعخ مف ل ػػع ظػقًأػػا ةاًصػػا اػػػ فػػي 
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الس ايي غ خ ظػقف الدعف    ةخب يت ًخا ظغ ظػقف الخخا   اإليثم د،  احا 
اخوػػػ  الزمػػػظ إال  يػػػػف لػػػغ شػػػيا شب عػػػي لػػػًجا، فزذػػػمجي اػػػحه الصب ػػػي 

 .(ٖ٘  اإليثم د  ل ذ الدعف"

 احا اال ثاه يجػ االلةجاـ  الدعف،  بخز ظغ ةػبلؿ الزساقدػات الةػي 
دارت اػػ غ يزػػاؿ  عػػ غ رفاقػػ  األرسػػة خاش  غ، يػػايػا  ةعػػالػف  مػػ  الدػػعف 
  ػػػجافعػف  ػػػغ الجػػػدب الػػػح   سةزػػػػف إل ػػػ   ا ةبػػػاراع مصػػػجاب الزذػػػمجي 
الج    ي في احا البمج، ا حا  ةذػر ف،  اع في الػاق  آةخ ظغ  سطخ إلػ  

ي الػػشغ  الزذػمجي الج    ػي  سػجاع اػ  ظذػمجة ع الحاصػي، إي ػع ظذمج
غخ ػف مظػا يزػاؿ ظزتػل  شعفإذا ظا  يمزػا  غ الدعف في يزا  ةيمزػف  غ 

الدعف األصػ ل فيػاف  ػجاف   ػغ ح ػػؽ الدػعف،   ػغ ز  زػ  سػعج زغمػػؿ 
 ج ػػث يذػػبا ظسػػج ب سػػعج،   ذػػبجػف اػػع ظسػػج عي  ػػجلي  ثػػخ ت    

 ظجزػد.

الذػػػخاع الصب ػػػي، اػػػل ازػػػا   ػػػغ ي ال  سأذػػػل اسػػػا الذػػػخاع الخ اسػػػ
 ل ػػاف لج   ػػي  احػػجة  اػػ  الزدػػ مي االلةزا  ػػي، م    ػػػؿ آةػػخ ظدػػ مي 
العجالي االلةزا  ي، ف زا ظغ مش اؿ البساا الأػقي لمزثةز ،  اي الزدػ مي 

اسػا األرسػة خاش ي   ػل ث م ػا  يأػذاػا، ظزتمػي فػي  ،الةي احةػت ح اة يزػاؿ
رلػاز ػي الزذػخ ي البازغػي   ػل ػ سػم ع  سػاقر الب رفاؽ حخ غ شجاد  حخػغ

يػػػـخ األصػػػل  شػػػخؼ   شزػح ػػػا  آظال ػػػا ظزتمػػػي يزػػػاؿ،  ظجػػػػر الذػػػخاع، 
الزسبػػت،  الأػاصػػل االلةزا  ػػي اػػ غ الصب ةػػ غ   ةػػ ـز الذػػخاع حػػ غ يأذػػا 
كزاؿ  غ حب  لعا جة،   خػحخ  ا ػجة ظػغ م ااظػ     ةػخف  ػااغ الزخةدػار 

 ال د زػي اسػا  دػي ا د زػي الدػعف  ،لةػالخة   مػ  ااػغ امَ َر فَ  ،حخغ سم ع
ف ي في  عجاا األة خ اد زػي الةزا  ػي فػي ظرػزػي ا،   عػج ي صػي  جػّػؿ 
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وحزي في ةػب الخػ خ السأخػي ليزػاؿ،  سا ل ػا يث ػف ظجأػػأ يبجايػي ألثػخ 
 الذخاع الصب ي في مزظي ل ل سااق  اش في ظثةز  ظخ س.

غ الزدػػ مي  يزػػاؿ يأخػػ  شػػعخ  ػػ ف ظدػػ مة  الدحذػػ ي ال  سأذػػل  ػػ
اللةزا  ي صػرة ظ بػخة اااللةزا  ي لػشس   ظغ  ثف مي    لج في الج اة 

لج ا   فياف يصال  ميباااا في الذجأ،  ي يزا يصػال  ظػاقػف ظزػا ظػخَّ  ػ  
في ا غ ال ذخ غ م  العباس ي احا سعج زغمػؿ شب  سث غ  اجؼ لمصعسػات 

 -اػ  سعج-يبلازا الباغ ي  الجزبلت الطالزي،  ة ايي األصجقاا  غجراع   
ي ااػػجاف محداًيػػا ظػػغ ا ذػػال زا   يػػاس  مػػػا   رسػػة خاش ة ع  سػػأمػا  أعػػال ع، 
  زز شحز الػد  ع فػي يػجره، يزػا   زػز حػاؿ الػػشغ فػي ق ػخه،  يػاف 
يبلقػػي الزػقػػف الخ اسػػي  ظػقأػػ  الدحذػػي  عاشأػػي  احػػجة  ايأعػػاؿ  احػػج، 

ه الزعاظمػػي في يزػػا يػػاف يعسػػي يأخػػ ، ي ػػػؿ  ػػغ سػػعج زغمػػػؿ: "م م ػػق اػػح
الطالزي ل حا الخلل الزحمز  ي يزا ياف يعسي حخغ سم ع    ػؿ  غ ز ػر 
ةاف األظي  اسةجّل ال ب ا في سب ل االسػة بلا  مػ  الج ػظػي،  ي يزػا يػاف 
يعسي  ا جة  اػ ي ػؿ  غ ظذخ: "ال  حمت  غ رلم ػا األظػ غ  اػػ  ػح د 

 .(ٗ٘  غ ح ػق ا؟

ي الزذػػخ ي  ظػقأ ػػا ظػػغ ثػػػرة  الػاقػػ  الةػػار حي لمبػرلػاز ػػي الدرا  ػػ
ـ ي دأ  غ شب عي الج ر الزعػؽ لمجخيي الػشس ي  لمتػرة  ز  ز ا ٜٜٔٔ

سػػعج زغمػػػؿ، إذا يايػػت الصب ػػي البػرلػاز ػػي الدرا  ػػي قػػج آزرت التػػػرة فػػي 
ـ ٜٗٔٔـ إلػ  ٕٛٛٔ عس ظخاحم ا ثع  حمت  س ا  ااديت االحػةبلؿ ظسػح 

ظسا نػي لمجخيػي الػشس ػي، فػإف ألظػي  الثزع ػي الةدػخ ع ي ا  خيدت في حػدب 
ـ  يايػت ظػغ ٜٜٔٔاحه الصب ي قج محخت  رخ رة الةذج  لتػػرة الدػعف 

العساصخ الةي س صخت  م  ق ادة التػرة ظسح اجا ة ا ف ج يدأ سػعج زغمػػؿ 
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ـ ح   ػػي اػػحه الصب ػػي، ل ػػج رم سػػااع ٕٜٔٔ سػػا خ  ٕٔفػػي ةصػػاب مل ػػاه فػػي 
وػػ أ الس رػي الػشس ػػي  ي  خػاظي، يػػل ةبػخ  ػػجؿ  مػ ي ػاامػف اػلػػه  اّشػػ

 فةػػر ال زػػع  ايجػبلؿ ال ػػػى. إف حػػدب األظػي  ػػاد إلػػ  اجا ةػ   اية ػػ  إلػػ  
غا ة ،  قج م اف سعج زغمػؿ  غ دةػؿ التػرة في ظخحمي ل جة ار أعت إلػ  

ـ  ياف  قػػده العزػاؿ ٜٜٔٔس الػ ي ال ػظي الح   أثخ ظسح ظار  ظخةػى 
آالؼ ظػغ الدػ جاا  الرػجايا، غ  الصمبي   يايت ية ثةػ   الأبلح غ  الزت أ 

كزػػػا موػػػاؼ إلػػػ  قرػػػ ي االسػػػةأبلؿ قرػػػ ي الةسػػػاقس الصب ػػػي م   جػػػالأ 
اػػحه الصب ػػي البػرلػاز ػػي الز اسػػف اليت ػػخة  خػػبف التػػػرة   مػػ   ،الصب ػػات

اا ا  قػػػج ايع خػػػت اػػػحه الخػػػ صخة االقةذػػػاديي  مػػػ  الزسػػػاخ الخ اسػػػي خػػػح
حػػػةبلؿ  مػػػ  ي ظػػػ  قػػػػات اال ػػػفةػػػرظخت الخػػػخا   مصػػػجاب الزذػػػالا الج   

اإلشاحػػي  الج ػػاة الس اا ػػي  ال رػػاا  مػػ  الجسػػةػر،  ظزارسػػي الج ػػع إراااً ػػا 
ـ، ف ج  زحرت  غ  عب خ ٖٕٜٔمظا الجخ ات العاظي الةي  رزس ا دسةػر 

ملػؼ لعجالي ش م ي، فالجخ ي ذر عػي الصب ػي الزخػةيمي،  ال شػ ف لمثزػاا خ 
،  ا حػحت  قايػي السطػاـ اليادحي ظغ الزسةث غ  الجخ ي  ال شػ ف لمجخ ػي ا ػا

االلةزػػػػػا ي  سػػػػػ مي ليػػػػػبا لزػػػػػاح اخراا الةػػػػػي يايػػػػػت  سدػػػػػج "العجالػػػػػي 
،  اػػحا الةجم ػػل لمػاقػػػ  االلةزػػا ي لمبػرلػاز ػػي الدرا  ػػػي، (٘٘ االلةزا  ػػي"

ُ م ػػي موػػػاا  مػػ   ثخعػػي يزػػاؿ األ ج ػلػل ػػي اػصػػأ  ظزػػتبًل لث ػػل ظػػ زـ  
  ظعبًخا  غ ال ػى الدعب ي الػشس ي.

السأػػي  التػػػرة »غمػػػؿ ف  ػػّد ظػ ػػ  يزػػاؿ ظػػغ األ زػػاؽ   زػػػت سػػعج ز 
 الجخ ػػي  الجسػػةػر ظػػات صػػاحب ا ي ػػأ ال يجػػدف  ة ػػخ ظػػا فػػي ر حػػ  ظػػغ 

يػػػاف ظػػػػت سػػػعج زغمػػػػؿ  زتا ػػػي يعػػػي لع  ػػػجة يزػػػاؿ  (ٙ٘ « ح ػػػ    خع ةػػػ 
الخ اسػػ ي  عجايػػي الغةخا ػػ  األ ػػج ػلػلي "ل ػػج ف ػػج فػػي الذػػجظي األ لػػ  حبػػ  
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لتاي ي حب  ال ػظي،  يبلازا يػاف ي صػي ار يػاز العاشأي،  ف ج في الذجظي ا
ظػل ػػي ألاػػخز ايصبلقػػات الخػػمػؾ الأيػػخ   الزػػػقأي  السخػػبي إلػػ  شحذػػ ي 

 -ظػػت حبػ  ال ػػظي  حبػ  العػاشأي-كزاؿ في الخ خ ي،  ل ج اػّد ظػ  زػا 
لايًبا يب ًخا ظغ ق ع  لػده: األظل،  الةأاؤؿ،  الحصػة الداحأي إل  الزخػة بل 

 صزػح  الت ي  السأذ.فػؽ ظعبخ ظغ ال

اسػػةزّخ يزػػاؿ اليخ ػػف الدػػ اؾ فػػي ظسأػػاه الأيػػخ  يدػػارؾ فػػي األ  ػػاد 
ا ظرػ  اػجم الدػظ جخارة  ال ػػة الةػي يػاف  م  ػا ف زػالػشس ي  ليغ لػ ذ  ػال

 دحأ  م  إيزاي   ال  ع ف  داا فػي  ز  ػا الزخػةيغ فػي صػجره  الزةيميػل 
لمصيػاة فػي سػمب ي في حسايػاه،  ظرػ   ةخػااؿ ماػحا الدػعف الػح  اسػةياف 

ظت خة اػ ذلظ الدعف الح  ياف يل ااةزاظػ   سذػف  مػ  ظدػ مي الجسػةػر 
 األزظي االقةذاديي  الزػقف الخ اسػي  ال رػ ي الػشس ػي ليػغ يزػاؿ مصػبا 
يدعخ مف يل شيا  بج  ال ق زي ل   يمزا  ال  احا الدظ في ح ا   ز د   

 عالةػالي ظػػغ  ال مػق، ليػغ لػػ ذ اسػاؾ ظػوػ  فػػي ح ا ػ  يحمػػ ظػػغ  سػاقس
قمػػق إف إيزايػػ   الدػػعف اػػجم يعةخ ػػ  الدػػظ "إف قػظػػ  فػػي حالػػي دانزػػي إلػػ  
التػػرة ل  ػػا ظػا ظػلػػات الُصيّ ػاف الةػػي  ةخصػػج سػب ل ي رػػة ع ال ػػـػ  ػف ػػق 
يخػػػ ع  مظػػػذ إسػػػزا  ل صػػػجقي  م ؿ مظػػػذ   ظجزػػػػد   مػػػظ الخمخػػػمي 

مف غخ   قّػ   الزد  ظي ظغ الصياة الةي  زةج إل  ظا قبل الةار خ يل ااغ ي
 .(ٚ٘  د ع لسا مي  الػصي  مف الدعف قاصخ"

 ظغ ةبلؿ احا الةخث ل السأخي  الةار حي  ةحح يث ف ظغ شحذػ ي 
 صمػػ  "كزػػاؿ" إحػػجى البلفةػػات الزرػػ ئي الةػػي  دػػ خ إلػػ  ظسعصأػػات الػػجر ب 
اال ثاا ػػي  السخػػبي إلػػ  ل ػػل اػػجمت ةصػا ػػ   اػػي ثااةػػي ثػػع اية ػػت  اػػي 
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سمجي الز ا ظي لع ي ػغ ظةيافًئػا ظػ  رصػ ج م جانػ  ظةعتخة  ألف رص جه ظغ م
 ظغ مسمجي ال ز   اإلرااب.

إفَّ يزاؿ في حالي إل  اإليزاف الز خ ف  العزل حة  يذل إل  درلي 
الةػازف الػلجايي  الع مي  احا اإليزاف الران  اػ ُلّف غخعي يزاؿ ليغ  زػا 

  ي، ف ػػ فػي احه ا  الزد مي، إيػ  ال  بجػث  ػغ ال  ػ غ الز ةػاف د  .  ظغ
شػػظ ظػػغ الػػج غ ليػػغ  لػػج محزػػج   بػػج الزػػسعع شػػػيت شخ   زػػا إلػػ  ال زػػ غ 
 ال خػػػار م  االيةزػػػاا لمػػػج غ  االيعصػػػاؼ يجػػػػ االشػػػةخاك ي العزم ػػػي فمخػػػأي 

اػحا اإليزػاف  سمػًيا ليغ يزاؿ الد اؾ في ظسأاه الأيخ  ي ػأ يحمػق لسأخػ  
  مبػ   إف يػاف   مػ   اػ الزةزخد الجانخ إل  األاج "كاف  ػ ظغ  ج ػػؽ الدػعف 

ال  جر  م غ الزأخ،   م  ي ػؿ: مح اًيا ح ػػؽ اإليخػاف  ح ًسػا آةػخ ي ػػؿ: "اػل 
الب ػػاا لؤلصػػما  ظػػا الثزػػاا خ إال قص ػػ "  رعزػػا قػػاؿ: "الدػػ ػ  ي مل خػػت  ثخعػػي 

 .(ٛ٘ "؟لج خة  االةةبار

إلػ      ػؿ ر اض: "إف اإليزاف إرادة ال  مع" ظػا ظعسػ  اػحا إي ػا  مز جػي
افة ار يزاؿ ال جرة  مػ  االية ػاؿ ظػغ السطػخ إلػ  العزػل، ظػغ ال ػػؿ إلػ  الأعػل، 
ظػػغ الأيػػخ إلػػ  الػاقػػ ، ليػػغ يزػػاؿ لػػع  ػػخزؽ ذلػػظ الةػػدا ج العطػػ ع اػػ غ اخراا 
 األفعػػاؿ الػػػح   ابػػ  مةػػػػه ف زػػي ف ػػػػ ي رػػي ح ا ػػػ  ي ًبػػا لدػػػة  العػاشػػػأ 

عاشأي اػػ الخػبف األصػ ل الػاق  مف احا الةزدؽ  إف ياف الأدل ال  الزةرارعي 
لمػقػع فخ خي إال ميسا يثج اجايات الج خة في ظػقأػ  األ ؿ  اػػ حػجث صػي خ إذ 

خرت حػػادث يػػلسػػػداع فػػي الدػػارع، ثػػع   ؽيخػػف اإليثم ػػد فػػي الب ػػت   ذػػاد
ال خب ظغ رصاص الزعةج غ ظخ  غ في ح ا ػ  لثػ  فػي الزػخة األ لػ  إلػ  ديػاف 

إلػػ  ظ  ػػ  ضػػل ف ػػ  سػػا ات حةػػ  زاؿ   ػػان  البخبػسػػي  لثػػ  فػػي الزػػخة التاي ػػي
ةصػػخ الزػػػت، فحػػخج ظػػغ الز  ػػ   اػػػ يجػػا ؿ مف  ةػػحيخ اسػػع  ػػان  البخبػسػػي 
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الػػح  لثػػ  إل ػػػ   اػػػ شأػػل ظعسػػػ  اػػحا مف يزػػػاؿ يػػاف ظػػغ  ػظػػػ  ي ًبػػا لدػػػة  
 .(ٜ٘ العػاشأ الزةرارعي"

د دع األرياف ظُ  ؾي ػؿ ل  ر اض: "إيظ  عايي مزظي فخ جة، يل ظا  سج
، يراؿ مل ع ظ  مسخار الج اة  الػسأذ،  ظمػل  سػ ع إيػي  بث  قبس الخ ا

مرث  لظ   ر أ قانبًل إيظ  ػحي لي  دحذػ ي الخلػل الدػخقي الجػانخ اػ غ 
  سػالي  (ٓٙ الدخؽ  اليخب، الح  دار حػؿ يأخ  يت ػًخا حةػ  مصػا   الػج َّار

كزاؿ يأخ : " ةيمع  غ الدخؽ  اليخب،  ليغ ظغ م غ ل  مف يعػخؼ  ا ػجة؟ 
 .(ٔٙ لخعادة ظةعجدة الثػايف"قج  يػف ا

 يزاؿ ي ػؿ: "إي  ظغ الزخةجخػغ دانًزػا مف  ة ظػل اإليخػاف ظػا  ػخا د 
يأخ  ظغ محبلـ  م  ذلظ، فالةذػؼ اخ ب يزا مف اإليزػاف الخػمبي  ػالعمع 
اخ ب،  إذف فبل اج ظغ  زل،  ال اج لمعزل ظغ إيزاف،  الزخػ لي اػ  ي ػأ 

 قاؿ ل  محزج شػيت قبل ي مػ  إلػ   (ٕٙ يحمق أليأخسا إيزاًيا لج ًخا  الج اة؟"
الزعة ل،  اػ في سثغ ال خع: إف الج اة  زل  ز اج   الف إيخػايي  ظػا 
ذلظ الػالف اإليخايي العاـ إال العزل الجانف  م   ج  ق إرادة الج اة ظزػتبًل 
في  صػراا يجػػ الزتػل األ مػ ،  قػج ف ػع يزػاؿ اػحا ال ػػؿ  مػ  ميػ  د ػػة 

مًيػا يػاف ظدػخع . مدرؾ ميػ  ظػغ العخػ خ مف يعػ ر  لئليزاف  العزػل اإليثػااي
الزػػخا فػػي قز ػػع مياي ةػػ  ثػػع ي ػػػف سػػع ًجا فػػي الػقػػت يأخػػ ، ضمػػت ظدػػ مي 

ي تػر  قانزي اج ف حّل "ال  خػحخ ظسػاإليزاف اإليثااي الزةزتل في العزل ال
إف ظد مي اإليزاف ظا زالت قانزي اج ف حّل،  غايي ظا مسةص   مف م د     

زعخيي لع  سة ،  لغ  سة ي  لػ لع  بق ظغ  زػخ  إال ثبلثػي يأخي اػ مف ال
 .(ٖٙ مياـ"
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ف الزعخيي لع  سة   عج   م  حػ غ قصػ  محزػج  إف يزاؿ يعد  يأخ   
الجخيػػي  العزػػل ف ػػج قػػخر السػػد ؿ إلػػ    ػػغيزػػاؿ  ةالػػ الع ػػجة الةػػي  دػػّل 

ع تم الزعخيي، إذ إي    ظغ  الج اة  الساس،   خى يأخ  ظمدًظا  التػة  مػ  ظػ
السيػص  غ ذلظ ة ايي،  احا اػ ظعسػ  التػػرة  ظا داـ يعة ج مي ا الجق، إذ

محزػج: " قػج  خػ ؿ ظػا   سػالي يزػاؿ يأخػ   اػػ يعمػق  مػ  قػػؿ  (ٗٙ األاجيي
الجػػق؟  ظػػا الباشػػل؟  ليػػغ لعػػل الدػػظ يػػػع ظػػغ ال ػػخ ب يالةذػػػؼ  اإليزػػاف 

لً ػػػا  ثػػػانًخا لً ػػػا  ز ًلػػػا ظتاالخػػػمبي  ػػػالعمع، ف ػػػل  خػػػةص   مف  يػػػػف ظجرًسػػػا ظتا
 .(٘ٙ ا"ماجيًّ 

 يخ  يزاؿ مف ظعايدي الةثخعي شػيا،  ظخاقبة ػا ظػغ الحػارج شػيا 
آةخ،  احا اػ ظا  ثد  غ الػصػؿ إل   رغع      اإليخايي   ، إف محزج 
ي ػؿ: "إف اإليخاف قج يخعج  زػا اػػ ز ج م  ظػضػأ م  مب م  ااػغ،  ليػغ 

خػػاف  سػػػاا مقرػػي ظس رػػي  م ػػ   الزةا ػػف م   ػػالزػت يأخػػ   زػػا اػػػ إي
 م    الخثغ احه الزخة مـ مشمق سخاح  فباب الخثغ اليم ظ الزػةث ع، اػػ 
ظػػا  ةػػخااى لع س ػػ  فػػي مفػػق ح ا ػػ ،   ػػاد  ةخػػااؿ: ظػػاذا  ػػجفعسي فػػي اػػحا 
الخب ل الحصخ البااخ إال مي  اإليخاف الياظغ في م زػاقي، اإليخػاف الػػا ي 

،  إف ظ دة اإليخاف  م  سانخ لحا   الزجرؾ لزػقأ  اإليخايي الةار حي العاـ
الزحمػقات ا  مي  يخةص   مف ي ري  م  يأخػ   ػالزػت  زجػس اةة ػاره 

 احا الزأ ـػ  ػغ الػالػف اإليخػايي ال يي ػف  ػغ يزػاؿ،  إيزػا  (ٙٙ  رواه"
 يذاب  الجذخ  سجظا يعثد  غ مف  ةجػؿ ظغ الأيخ إل  الػاق  العزمي.

  



 
 اغرتاب البطل يف ثالثية جنيب حمفوظ

ٜٜٙ 

 تالعلي:الثطل تني التمرد ا يتافيزيقي لادإميان 
  بجم مزظي يزاؿ الأيخ ي اةزخده  مػ  رغبػي ما ػ  فػي إلجاقػ   زجرسػي 

ح ػػػث يثػػػج ف  ػػػا  (ٚٙ الج ػػػػؽ  إصػػػخاره  مػػػ  االلةجػػػاؽ  زجرسػػػي الزعمزػػػ غ
ظةسأًخا ألشػاق  الخ ح ي  الأيخ ي الةػي ةمػق ف  ػا  اػػ ي ػخم الأمخػأي، ف ػػ 

فػي  ػالع   ظغ   ف ح اة  يخس لمأيخ ل ػي ملػّل ح ػاة،  يػاف يعػ ر   مبػ  
،  لع  مبث مف يدػف صػخاع فػي (ٛٙ الزتاؿ، يزا  سع ذ  م  صأجات اليةف

يأػػذ يزػػاؿ اػػ غ الةػػخاث الػػج سي  عػػ غ ظػػا  م ػػاه  حذػػم  ظػػغ ثزػػار الأمخػػأي 
قمبػ  ظأعػع  ػاأللع "ملػع   العمز ي الجج تي، في د اظي احه األزظي  ػاش يزػاؿ 

الخا ػف اػ غ  الجف الحانػف  ملػع الدػظ  ملػع الع  ػجة الزةجرػخة، إف الزػقػف
ل ػػج ثبةػػت  (ٜٙ الػػج غ  العمػػع محخقػػظ  ليػػغ ي ػػأ يخػػ   ػػاقبًل مف  ةسيػػخ لمعمػػع

   ج   شػاؿ العاظ غ الزاوػ  غ مظػاـ  ػاصػأ الدػظ الةػي مرسػم ا الزعػخ  
، ل ػج  عػحب ي فيايػت ال اوػ ييػاـ حة  اػت  م  ا قبري العمع الجج ج الح َّ 

سػػاش خ  الحخافػػات الةػػي كت ػػًخا،  ليسػػ  لػػغ ي بػػل مف يأػػةا قمبػػ  ظػػغ لج ػػج لؤل
،  يػػر هللا  ش خه ظس ا، يأ   حاً ا  ةجاً ا، لغ  عبث اػي األ اػاـ  عػج ال ػـػ

، فزا اإليزاف الج   ي إال العمع،  لػ  عث األيب اا ظا مل ذ اػ يػر الج   ي
 .(ٓٚ اةةار سػى العمع رسالي ل ع"

س ل  إسزا  ل لص أ: "ةبخيي مالزلػت  ذػمي؟  اػل  سػػ  مف  ذػـػ 
،   عمػق (ٔٚ ال ادـ؟ لع م ج ظغ الزذم غ،  لغ مكػف ظغ الذانز غ" رظراف

إسػزا  ل يسػت ظةػج ًسا  ز ً ػا،  ميػت اخف ظمجػج  س ػأ، دانًزػا  س ػأ، قمػػق 
ك يظ ظخ  ؿ  غ البدخ ي، الج اة م خب ظػغ اػحا يمػ ، ظخيػد فػي الج ػظػي 
 خوػػي الػػسأذ،     ػػئ ظخػػةػى ال  ػػ س  ػػ  ظػػغ الزع دػػي اسػػةزةاع امػػحات 

، اسةزخػاؾ   ػجر ظػغ ال ػػة  اال ةػجاد الج ػاة    مػف ظةأػةا ةػاؿ ظػغ ال زػـػ
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 سػػج المػػدـ  يرػػزغ لػػظ اليخاظػػي  الأػػػز فػػإذا  اف ػػت اػػحه الج ػػاة الػػج غ فب ػػا 
 يعزت،  إال فحيب   م  لسب " ليغ احا ال ػؿ ي   ظغ يأػذ يزػاؿ اليخ ػف، 
ظػقًعػػا غخ ًبػػا ف سػػالي يأخػػ : "الج ػػاة م زػػق  م ػػخض ظػػغ مف  سجذػػخ فػػي 

احػج  لػػ ي ػػف الخػعادة يأخػ ا، المػحة ظػبلذ ،  ليػغ ار  ػاا الثبػاؿ شيا   
مةػػخى   ػػل ظػػا الػػ خة سػػ طل ظصمبػػي،  ا ػػجة ذابػػت ف ثػػف مف مةمػػق  ا ػػجة 
 .(ٕٚ  خظد إل   ظغ ظعاف،  إال فمةحاف الج اة غ خ ظ سػؼ  م  ا"

    ي يزاؿ ل جزل  م  يةأ   ال زـػ الأيخ ي لث م ،  اػػ اسػا يعبػخ 
خ ي لمػاقػ  الزذػخ ، ليػغ لػ ذ اػحا يافً ػا لةأخػ خ االي ػبلب  غ األزظي الأي

الػػج سي م  الز ةػػاف د  ي فػػي ح ػػاة يزػػاؿ الخ ح ػػي، اػػل اسػػاؾ  ػاظػػل يأخػػ ي 
 عزق ظغ ف زسػا لعّمػي اػحا الةجػػؿ الحص ػخ،   مة ػي فػي الػقػت يأخػ ، ظػ  

 الة ار العمزايي الح  اجم  دحأ  م  الج اة الع م ي في ظذخ.

ظػػػجى  زػػػق الثػػػحر  -غ ةػػػبلؿ ظعايدػػػةسا ليزػػػاؿظػػػ- قػػػج  بػػػّ غ لسػػػا 
العػػاشأي الزةيميػػل فػػي حسايػػا قمػػف يزػػاؿ،  قػػج يػػاف ذلػػظ ظػػغ العػاظػػل الةػػي 

ظػػغ وػػزػر اػػحا الدػػعػر الػػج سي، ثػػع  امحػػجثت االي ػػبلب الػػج سي  سػػجه، اػػجاً 
ذاػل   ظػ    زاًظا في قمف يزاؿ،  إحبلؿ "العمع" اجيبًل ي ـػ  الػض أػي الةػي 

 كاف ي ـػ ا ا "الج غ".

يذس  يث ف ظجأػأ  ساقًرا زانًأا ا غ الػج غ  العمػع  ج ػث يثعػل يػبًل 
 العمػػع يزػػا - ظس زػػا ي  ًرػػا لآلةػػخ، فالػػج غ  سػػجه ُظػػخ بب  الحخافػػي  الث ػػل

ظرػاّد  ُظعػػاكذ  ظػالػ  لمػج غ،  الج   ػي مفَّ العمػػع  - ػجَّ ي يث ػف ظجأػػأ
مصػػل  ظػػغ مصػػػؿ الػػج غ حػػثَّ  م ػػ  فػػي يت ػػخ ظػػغ آيػػات ال ػػخآف  األحاد ػػث 
الدػػخ أي، ف ػػػ ي ػػ س  زانػػأ   ػػجؼ ظػػغ  رااه يث ػػف ظجأػػػأ إلػػ   دػػػ   
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، يزػػػا  بػػػخز آراؤه ظعبػػػخة  ػػػغ فيػػػخه ظخػػػةةًخا ةمػػػأ شحذػػػ ات صػػػػرة الػػػج غ
 ر ا ة .

الأػخد،  ي ظعمـػ مف  صػر الدػعػر الػج سي  ػةع فػي إشػار  صػػر يأخػ ّ 
قػػة د ساظ   ػي فػي     حاؿ  غ  صػر الدحذ ي ظغ ح ث اػي ال  سأذل  

 يزػاؿ  (ٖٚ ظثةز   سصػ   مػ  ظثزػ ػي ظػغ ال ػػى الج ساظ   ػي الزةدػا  ي
ل ذ شاً ا  ادًيا اػل ظزػغ    زػػف  ػالأيخ  عػالسطخ فػي األشػ اا  اػػ ظزػغ 

إلػػ  الػصػػػؿ إلػػ  الةػػػازف الػلػػجايي  الع مػػي اػػ غ ذ ا  ػػع  عػػ غ   ةصمعػػػف 
 العالع الحارلي.

ـّ لػلػػد هللا،   الزخلا مف يزاؿ لع  س مف فػي إلجػاده إلػ  اإلييػار الةػا
إذ إيػػػ    ػػػي ي ًبػػػا لذػػػخا ات ظةرػػػارعي اػػػ غ الةزػػػخد الز ةػػػاف د  ي  اإليزػػػاف 

شػ   فػي يػل شػيا  العمع، ثع الدظ في العمع  الأمخأي ظًعػا، اػل مظعػغ فػي 
حةػػػ  فػػػي ظااّ ػػػي الج ػػػاة،  غا ة ػػػا،  يزػػػا مف لمحبػػػخات الصأم ػػػي األل زػػػي 
 األحجاث الخااسي مثخاا في  د  ظ الزػ ظغ فػي   انػجه  ايج ػازه إلػ  السد ػي 
البلد س ي، فإف لمت افي العمز ي  الأمخأي مثًخا ال ي ػل شػ ًيا فػي إثػارة الدػ ػؾ، 

ب ال   غ ظػا يخػةع س  ػ   ػغ   ر ا  د ػفخ لمزخااق ظغ الزتل العم  ف ي قج
 ُظُتْل مةخى.

 ليسسا يبلحظ مف الةجػػؿ  ػغ الػج غ ال يخػ خ  خػخ ي الة ػجـ العمزػي، 
إيزا ليل ظس ػا إي ا ػ  الحػاص، إف اخراا العمز ػي  يػد  م ؿ ظػا  يػد    ػل 
الزخا،  ال  ةيميل في ي اي  االيأعالي إال  عج  قػت لػ ذ  ال م ػل،  ح ػث إف 

ةيميل في ح ا ػ ،  لػح ره  ةدػبث  لجى الأخد  ار ًحا شػ بًل، لمدعػر الج سي 
   زػػاؽ يأخػػ ،   مػػ  الزخػػةػى العمزػػي ظػػا مف ي ػػ   مػػ  ظبػػجم  مزػػي م  
ظحاف فمخأي  خوي شمعةػ   يد ةػ  إلػ  الةجػخر حةػ   ػةجزذ لػ   جزًخػا 
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اػ مقخب إل  الةعذف ظس  إل  اإلقسػاع العمزػي الػخز غ، فػإف يػاف يأ ػج ظػغ 
ي الزػوػػػ  ي م  األفيػػار الأمخػػأ ي الزةجػػخرة، ف ػػػ ال يأ ػػج الت افػػي العمز ػػ

   ً ا في الةأي خ، ال يأ ج ظس ا ظا    ج شزػحػ  إلػصا ثاًاا ظػوػ ً ا م  ظس
 م سػػا ايةدػػار يةػػف  آراا  ع س ػػا  حػػاؼٍ    ػػجة ظصم ػػي،  رم  ي ػػاني "لػػ ذ  

اؿ دار ف، ا غ لز ػر الزخاا  غ في الدصخ األة ػخ ظػغ الزخاا ػي، ظػغ مظتػ
حػاؼ يػحلظ، ي ػأ مف يةا ػات اػ الا يايػت لػجى ي ةد ،  ظاريذ،  ل ذ    

 عػػس الزػػخاا  غ  زتا ػػي يةػػف ظ جسػػي  جةػػل فػػي يأػسػػ ع ظػػا  جةمػػ  اليةػػف 
. اػػحا الةجم ػػل  م ػػي الرػػػا (ٗٚ الزخػػا  ي لػػجى الزػػ ظس غ ظػػغ ظ ايػػي رف عػػي"

  م  االي بلب الج سي  سج يزاؿ.
ر ػػاض: " ةبعػػت ظ اال ػػظ ظسػػح سػػسػات ف دريػػت ميػػظ ظػػ رخ، ا ػػج  سػػ ل 

ميسي حا لت  بًتا مف ماةج  إل  ظػقأظ ميت ظزا  يةف،  م  فمخػأي  سة ػي 
 إل  ا..."

سػػانا فػػي ظةجػػأ ال مظمػػظ ف ػػ  شػػ ًئا، ظػػ رخ  يقػػاؿ يزػػاؿ: "إيػػ
 فجخف، ال مدر  م غ مقف ...

ظػقأػظ اػحا قػاؿ  ف اؿ ل  ر اض ... "ملع  عخؼ ملػاًيا ظغ اإليزاف قبػل
كزػػاؿ: يػػاف لػػي إيزػػايي الػػج سي، ثػػػع إيزػػايي  الج   ػػي مذيػػخ ميػػظ  خوػػػت 

ع ملبػػث مف الأمخػػأي الزاديػػي  جزػػاس  ػػج ػ لمخ بػػي يػػاف حزاًسػػا صػػادًقا ثػػع لػػ
 ػػا الأمخػػأي الع م ػػي، ثػػع لػػع ملبػػث مف حخيػػت رمسػػي حخيػػت رمسػػي ظخ اً ػػا لعم

  اسالػػظ سَ  ْ ا لمُخػػظخ اً ػػا، الأمخػػأات قذػػػر لز مػػي اادنػػي،  ليس ػػا ال  ذػػم
العمع فمعم  يثا ظغ ش ظ إي  دي ا ظيم ي ح السػا ال يعػخؼ إال  عػس يةانث ػا 
اليخ بي، ثع اشمعت  م  آراا يحبي ظغ العمزاا  خ ااػف في ظصا  ي الج   ي 

ي  آةػخ غ  سػاػػف   ػايػف االحةزػاؿ،  غ ػخاع ظزػغ  ػالعمز ي لمج   ػي الػاقع
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مف حخيت رمسي ظخ اً ا، فااةخع ر ػاض   خالعػا  غ اد اا الج   ي فمع ملبث
د ف مف  سبذ فعاد اخةػخ ي ػػؿ: "حةػ  الزيػاظخات الخ ح ػي الجج تػي  سقمج

  جرػػ خ األر اح غخقػػت ف  ػػا حةػػ  مذيػػي  دار رمسػػي  ظػػا زاؿ  ػػج ر فػػي 
مح اًيػػا مشػػعخ  ي؟ إيػػا؟ ظػػا م  شػػيفرػػاا ظح ػػأ، ظػػا الج   ػػي؟ ظػػا ال ػػ ع
 .(٘ٚ    سج الػقػع في الدخ"اة ي ف وز خ لأعل الح خ يالح  مشعخ  

 ظػػغ  ثػػف مف يزػػاؿ  اػػػ الػػح  يػػاف  ةخػػااؿ ي ػػأ يخػػ   ػػاقبًل مف 
 ةسيخ لمعمع  ياف العمع  قػًدا لد ِّ  ظتل الػج غ  الأمخػأي الزاديػي،   بػج  مف 

ظةػػ ثًخا  ز ػػخاث  - مػػ  األرلػػا-ظأ ػػـػ الػػج غ  العمػػع،  اػػحا الزأ ػػـػ لػػاا 
األ ر ع ػي  ػغ العمػع  الػج غ إذ يػاف  رلػاز ػيػ الجرارة األ ر ع ي  الأيخة الب

الج غ الزخ جي فػي اػحه الجرػارة مقػخب إلػ  األسػصػرة  الي ب ػات  األسػخار 
الةػػي  سػػج  ػػغ الع ػػل،  يػػاف العمػػع ف  ػػا حػػاظبًل لػػػاا الة ػػجـ،   اوػػًعا مسػػذ 
الع بلي ي  الةثخ ف العمزي،  ظغ ثع ياف الةعارض ا س   ع غ الةػخاث الػج سي 

-العذػر الػسص ،  ظغ اسػا ار بصػت البػرلػاز ػي الزخ جي الزسججر ظغ 
عػػػؽ  ػػغ الة ػػجـ   أليػػ  ظػػغ لايػػف آةػػخ يزتػػل ظُ   ػػل ظػػا اػػػ  - السخػػبي لػػ 

سمصي اليس خي، فالتػرة  م  الج غ ثػرة  م  اليس خي  ا زسة ا  مػ  الع ػل 
 األ ر عي.

ظأ ػػـػ يزػػاؿ  ػػغ العمػػع  الػػج غ،  فػػق ظػػا سػػبق ظأ ػػـػ اػرلػػػاز  
اػػ غ  الجرػػارات الدػػخق ي ال جيزػػي فمػػع ي ػػغ اسػػاؾ  عػػارضم ر عػػي مظػػا فػػي 

مسػػاس العمػػع  ا ًتػػا  مػػ  البجػػث العمزػػي  يػػاف الػػج غ  العمػػع اػػل يػػاف الػػج غ 
العمع اػ الزج ق ليايات الج غ يزا  جؿ  م  ذلػظ حةػ  فػي  خاثسػا ال ػجيع ال 

 .(ٙٚ  ػلج  عارض ا غ الج غ  العمع
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إلػ  قزػي غخعةػ  اػ   احه الزخاحل الةي ظخ ا ػا يزػاؿ إلػ  مف  صػل 
ظجا لػػي ل  ػػخ العدلػػي، ي ػػػؿ اخديػػان أ: "إف اشػػة اؽ اإليخػػاف إلػػ  الزعخفػػي 
 عب خ  غ ظجا لة  لمةيمف  م  العدلي،  شمف الزعخفي  سصػ   م  اشػة اؽ 
لمػػحات األةػػخى،  لآلةػػخ غ،   سصػػػ   مػػ  اظةػػجاد غ ػػخ  ػػاد  ظػػغ الػػحات 

 .(ٚٚ  الػ ي"

    ػؿ  بج العد د ظحاشًبا يزاؿ:

م ػدب فػي فيػػخؾ يزػا ميػت م ػدب فػػي ح ا ػظ،  ايةبػ  يزػاؿ إلػػ   "ميػت
مـ الع ػػذ اػػػ  ه  ية ثػػي لأيػػخ اػػحه الزبلحطػػي العػػااخة  ااةزػػاـ،  ػػخى م د عُةػػ

. اػػػحه الزبلحطػػػي مشػػػب  (ٛٚ الذػػػج ا، مـ مف االثسػػػ غ ية ثػػػي لدػػػيا ثالػػػث
 الز  خ ف مع لج اة يزاؿ الةي  دسااا ظع ، فالأيخ األ ػدب  الج ػاة العدعػاا 

ف مع يػػػخى ظػػػغ ةبللػػػ    خ   ػػػي  احػػػجة اػػػ  "االغةػػػخاب"  اػػػي ظ  ػػػلج   ل ػػػاف
الزسجس  الدحذي ليزاؿ  ظا شخم  م  ،   م  الزثةز  الزذػخ  ظػغ  ي  ػخ 
في الأيخ  الػلجاف  الخ اسػي  الدػعػر الصب ػي ل ػج اػـد يزػاؿ فػي صػخا   

  فػػي صػػخا  –الصب ػػي وػػج  ا ػػجة،  اػػـد الدػػعف  عػػج  فػػاة سػػعج زغمػػػؿ 
ػخثم د  الخخا   البػرلػاز ي اال ػظي وج اإلي  لدرا  ي اليب ػخة، ثػع رم سػا  أث 

مزظة  العاشأ ي  الع م ي  بًعا لحلظ،  ظػغ لايػف آةػخ  يدػأت ليزػاؿ ح ػانق 
مصااة   عد ؼ  ػاشسي  ػغ الزدػاريي اإليخػاي ي فػي ظثةزػ  سػاده الةحمػأ 

 ه.االلةزا ي  االيجبلؿ الحم ي. ل ج مدرؾ مف الت افي ال يخاظي ل ا في امج
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 : خامتح
 اػي فػي الجػق -إف ظد مي اغةخاب البصل في ثبلث ي يث ػف ظجأػػأ 

 -ظد مي يل ظتكأ يعي ذا    ال ي ةأي  الػ ي ال يجا ؿ ةمق اػحه الػحات
 ةثخػج فػػي "ال مػػق" قمػػق الزت أػػ غ  عجااػي ال يز ػػغ السطػػخ إلػػ  لػػح ر مزظػػي 
الزت أػػ غ إال ظػػغ ةػػبلؿ الػاقػػ  الةػػار حي الزعاصػػخ،  ا ةبػػاراع  سةزػػػف إلػػ  

ا  ال  ػداؿ  عػػايي غ  بع ػي د ؿ ظخػػةعزخة  جػخًرا س اسػػ ًّ د ؿ ياظ ػي  جػخرت ظػػ
اللةزػا ي ال ػا ب ظغ الةبع ي االقةذاديي، فزا   ث خ احا الػاق  االقةذاد  ا

 م  الزتكأ م   م  الأخد  زػًظا   وع  االلةزا ي،   م  شب عي ظػقأ  
ظغ العبلقات االلةزا  ي الخانجة في ظثةزع ؟  ع  سبػئ اػ الا األ صػاؿ  ػغ 

  اقع ع الزاد  م   اق  ظثةزع ع؟

 الصخ ق شػ ل  شاؽ إل ػادة صػ اغي الزثةزػ   زػا ي أػل  ج  ػق الةػػازف 
ع ػػي الخ اسػػ ي  االقةذػػاديي   ج  ػػق العجالػػي االلةزا  ػػي،  اػػػ  الةجػػخر ظػػغ الةب

 ػػجرؾ ميػػ  غخ ػػف فػػي داره  مف االسػػة بلؿ الخ اسػػي لػػ ذ لػػ  ظرػػزػف ظػػا داظػػت 
 بلده  ا عي لج ؿ مةخى  حصب ل ا مسمػب ح ا  ا في  أي خاػا  م ػج ػلػل ة ا، يزػا 
ف مدرؾ الزتكػػػأ مف الجيز خاش ػػػي لػػػ ذ ل ػػػا ث ػػػل ظػػػاد  ظمزػػػػس، ظػػػا لػػػع   ةػػػخ

  إلخااات رف  الزخةػى الت افي  االقةذاد  لمدعف.
د ؿ ظةحمأػي  - ظس ػا ظذػخ-الع ػج  االسػة بلؿ  ي احه الج ؿ الجج ت

اقةذػػػػادًيا  ال  بعػػػػج اقةذػػػػاداا يت ػػػػًخا  ػػػػغ االقةذػػػػاد ال بػػػػل رمسػػػػزالي م  
إف لػع - في يت ػخ ظس ػا ال  بعػج السطػاـ الخ اسػي فػي لػػاخه  (ٜٚ اإلقصا ي

طػػاـ اإلقصػػا ي،  قػػج حػػجد ذلػػظ شب عػػي العبلقػػات  ػػغ الس -ي ػػغ فػػي شػػ م 
االلةزا  ي الةي يعػج الأػخد إفػخازًا الةزا ً ػا ل ػا،  اسػا  بػخز  ض أػي الزتكػأ 
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فػػي ظثةزعػػ ،  اػػػ اإليخػػاف ذ  االاةزاظػػات  ال رػػايا االلةزا  ػػي العاظػػي 
 لزثةزع   الح  يججد لسأخ  ظس ا ظػقًأا.

  ػأ الخ اسػي يػل ذلػظ ،  الةد الدػ ميإف العثد الزػاد ،  االسػة بلؿ 
دفػػ  اسأػػػس الزذػػخ  غ إلػػ  االحةػػخاؽ فػػي م ػػػف االغةػػخاب  َشػػَعخ الزذػػخ  
ية ثي السةبلب الزخةعزخ لجخ ة  الخ اس ي  لتخ    االقةذاديي   ي  غخ ف 

 في  شس .

 ظزا زاد ظغ قمق الزتكأ الزذخ    زدق  ميػ  يػاف ي ػاـ  الزخػةعزخ 
 بلده في دانخة الجرػارة الجج تػي     ع ملسب    ألي  ياف  خغف في مف  جةل

في  لػد فثػة  هذات الذبيي األ ر ع ي اليالبي  ظغ اسا يد  قمق ظغ  أي خ 
ث اف ي ا س   ع غ الدعػب الةي يصزا إل  ا  إحخاس  األل ع   ي   ا  ،  مي  
ظ زا يّج  الة ج ال يز ػغ مف يذػل إلػ  الزخػةػى الت ػافي الػح   صػل إل ػ  

الزتكأ مف يعالج شعػره  الس ز،  ليس  اػجاًل ظػغ مف  ؿالزخةعزخ " قج حا 
ي ػف ذا ً ا في ظجا لة ، قمج الزخةعزخ في شخ  ػي ح ا ػ ،  مسػمػب  أي ػخه، 

 .(ٓٛ الةيخ ف"ا خزت الج اة  حة   بمغ ظخةػاه فداجت ق زة ،  ظغ اسا 

 ل ػػػج ةمأػػػت الزخػػػافي الت اف ػػػي الػاسػػػعي الةػػػي  أذػػػل اػػػ غ الزتكػػػأ 
ليػخ ر إذ ي ػ ذ يأخػ   ػادة  ػالزثزػع الػح  يعػ ر  لزاا خ الدعف آفي ا

 ف  ، إي  يعة ج مي   صل إل  م م  درلي ظغ اليأايي  الزعخفي.

 قجـ يث ف ظجأػػأ  صػل التبلث ػي يزػاؿ  بػج الثػػاد  مػ  ميػ  البصػل 
 شس ،  اػحا الزأ ػـػ ال ييأػل اإليخايي الزديػؿ  ال ّع العاـ الزيةخب داةل 

  ػج ػ  - الةػي  عةذػع  الع ػل  العمػع-ع الأيخ ي الةي  ّبخ  س ػا يزػاؿ ال  
إل  الع بلي ي، احه ال  ع آ ت ُمُكم ا في ح س ا في الث ل الةالي ليزاؿ، ل ػل 
محزج شػيت،  احا الزأ ـػ ال ي ةذخ  م  السطخ إل  ال  ع الأيخ ي الػا جة 



 
 اغرتاب البطل يف ثالثية جنيب حمفوظ

ٔٓٓٗ 

جانف  غ الةػػازف ال  ةرزغ الةعب خ  غ ظد مي اإليخاف الخ ح ي  عجت  ال
الػلػجايي  الع مػي،  اػحا الزأ ػـػ يحمػػق  ػاصػبًل ا سسػا  عػ غ البصػل "كزػػاؿ"  
أليسا يدعخ مف األزظي الأيخ ي  الػلجاي ي  عس ظػغ ام ةسػا  يزػاؿ اسػا  ػ  ي 

 ع اليج.ظي التػر  في  ز  جه   بد خه     صػلة   الزعس  الة ج
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َ خّ ي: يث ف ظجأػأ، ص (ٕٚ   .ٖٔٚالخ 
 .ٖ٘٘قذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (ٕٛ 
الُعدلي  الزثةز : اخديػان أ  ي  ػػال (،  خلزػي: فػ اد ياظػل، الس رػي  (ٜٕ 

 .ٕٗٓـ، صٜٓٙٔالزذخ ي، 
 .ٕٙٓالزذجر يأخ ، ص (ٖٓ 
 .ٕٚٓالزذجر يأخ ، ص (ٖٔ 
 .ٕٙٔالزذجر يأخ ، ص (ٕٖ 
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ظاريخ ي ال خف العدخ غ: ر ل   لار د ،  خلزي: يد   الج  ع، دار  (ٖٖ 
 .ٕٛٔـ، صٜٚٙٔاخداب، ا خ ت، 

 .ٜٕٔالُعدلي  الزثةز : اخديان أ  ي  ػال (، ص (ٖٗ 
البلُظسةزػػػي: يػػػػلغ  لخػػػغ،  خلزػػػي: ميػػػ ذ زيػػػي حخػػػغ، دار ي رػػػي  (ٖ٘ 

 .ٚـ، صٜ٘ٙٔظذخ، 
 .ٛالزذجر يأخ : ص (ٖٙ 
 .ٜٖ٘قذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (ٖٚ 
 .ٛالزذجر يأخ ، ص (ٖٛ 
 .ٖٜالبلُظسةزي: يػلغ  لخغ، ص (ٜٖ 
 .ٕٔٗقذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (ٓٗ 
 .ٕٓٗالزذجر يأخ ، ص (ٔٗ 
 .ٓٔٗالزذجر يأخ ، ص (ٕٗ 
 .ٕٚٙدراسات في الخ ايي الزذخ ي:  مي الخا ي، ص (ٖٗ 
 .ٕٛٙالزخل  يأخ ، ص (ٗٗ 
 .ٕ٘ٗقذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (٘ٗ 
 .ٕٙٗالزذجر يأخ : ص (ٙٗ 
 .ٕٛٗالزذجر يأخ ، ص (ٚٗ 
َ خّ ي: يث ف (ٛٗ   .ٙٗٔظجأػأ، ص الخ 
 .ٖٕٛالزذجر يأخ : ص (ٜٗ 
 .ٗ٘ٔالزذجر يأخ : ص (ٓ٘ 
 .ٔٙالزذجر يأخ : ص (ٔ٘ 
 .ٔٚٔا غ ال ذخ غ: يث ف ظجأػأ، ص (ٕ٘ 
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 .ٜٕـ، صٜٜٙٔماخ ل،  ٜٚظثمي اليا ف: العجد  (ٖ٘ 
 .ٖٕ٘قذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (ٗ٘ 
 .٘ٔـ، صٜٜٙٔظثمي اليا ف: ف اد مظ غ،  جد ماخ ل،  (٘٘ 
 .ٗٙٗقذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (ٙ٘ 
َ خّ ي: يث ف ظجأػأ، ص (ٚ٘   .٘ٗالخ 
 .ٕ٘ٔالزذجر يأخ : ص (ٛ٘ 
 .ٓٛٔالزذجر يأخ : ص (ٜ٘ 
 .ٕٕٚالزذجر يأخ : ص (ٓٙ 
 .ٕٕٚالزذجر يأخ : ص (ٔٙ 
 .ٜٖٔالزذجر يأخ : ص (ٕٙ 
 .ٖٜٖالزذجر يأخ : ص (ٖٙ 
 .ٕٜٖالزذجر يأخ : ص (ٗٙ 
 .ٜٖ٘الزذجر يأخ : ص (٘ٙ 
 .ٖ٘ٛالزذجر يأخ : ص (ٙٙ 
 .ٗ٘قذخ الدػؽ: يث ف ظجأػأ، ص (ٚٙ 
 .ٙ٘الزذجر يأخ : ص (ٛٙ 
 .ٖٔٚالزذجر يأخ : ص (ٜٙ 
 .ٖ٘ٚالزذجر يأخ : ص (ٓٚ 
 .ٖٓٛالزذجر يأخ : ص (ٔٚ 
 .ٖٙٛالزذجر يأخ : ص (ٕٚ 
 صّػر الدعخ الج سي  سج الصأل  الزخااق:  بػج الزػسعع الزم ثػي، دار  (ٖٚ 

 .ٖٛٔصـ، ٜ٘٘ٔالزعارؼ، ظذخ، 
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 .ٜٕٚالزذجر يأخ : ص (ٗٚ 
 .ٕٙٔ – ٕٗٔالخ خ ي: يث ف ظجأػأ،  (٘ٚ 
ظثمػػػي الأيػػػخ  الةثج ػػػج  الةخد ػػػج فػػػي الأيػػػخ الػػػج سي: حخػػػغ حسأػػػي، (ٙٚ 

 .ٖٗ – ٖٖص ـ، ٜٓٚٔالُزعاصخ،  جد ماخ ل، 
 .ٕٔٔالُعدلي  الزثةز : اخديان أ  ي  ػال (، ص (ٚٚ 
َ خّ ي: ص (ٛٚ   .ٕٙٔالخ 
ؿ الجج تػػي االسػػة بلؿ: لػػػرج ماػػي صػػعف، ظثمػػي الجيز خاش ػػي  (ٜٚ   الػػج َّ

 .ٓٙـ، صٖٜٙٔحػار، العجد التايي،  سا خ، 
 صػػر الس ػػج  الةأي ػخ األداػػي الجػػج ث فػي ظذػػخ فػي الخعػػ  األ ؿ ظػػغ  (ٓٛ 

، ٜٙٙٔ، ٔال ػػخف العدػػخ غ، حمزػػي  مػػي ظػػخز ؽ، دار الزعػػارؼ، ب
 .٘ٔص
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