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تزرعٖ ًوَد ًْ٘٘ل٘غن در رهاى «ؽكغتخَردگاى» ّاًٖ راّة
احودرضا ح٘درٗاى ؽْزٕ ،ؿاِ٘٥بك مثبٖ  ٚاؿث٥بت ٣لث ٣ؿاٍِ٘ب ٜفلؿِٟٔ ٣ًٚـ
هٌ٘زُ سٗثاٖٗ ،ؿاَ٘آٔٛؽت ١مثبٖ  ٚاؿث٥بت ٣لث ٣ؿاٍِ٘ب ٜفلؿِٟٔ ٣ًٚـ

چك٘دُ
٘٤ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥ب ٌ٘٥تاٍ٘بك ٢وٕٛ٤ٔ ٝالً ثلا ٢ت٥ٓٛف ٔقٞت ٘فّٜٔ ٣ك ٔ٣آ٤ـ٥٤ٗٚ ،ت٣
كٚاٖ ُٙبؽت ٣اًت و ٝؿك آٖ ٔٙ٤ب ٢م٘ـٌٌٞ ،٣ت ٚ ٣ثٛؿٖ ام ؿًت ٔ٣كٚؿ  ٚاٗٚب٣٣
اٜٗلاةآفل٤ ٚ ٗ٤أىآٚك ثل اٌ٘بٖ عبوٓ ٌٔ٣لؿؿ .أ ٗ٤ىتت پي ام پ٥ـا ٣٤ؿك ك ،ٝ٥ًٚؿك ٘ت٥ز١
٤ٚلا٘ٞ٣ب ٢عبُٓ ام ؿ ٚر ًٙرٟب٘ ٣كُـٌٌ ٢تلؿ٤ ٜبفت؛ ثٍٝ٘ٛا ٢و ٝتفىلات ٌ٘٥ّ٥ٟ٥تى ثٝ
ٔلٚك ؿك وب٘ ٖٛتٛرٌٙ٤ٛ٘ ٝـٌبٖ ٣لة للاك ٌلفتٞ .ب٘٣كاٞت ام ٌ٘ٙ٤ٛـٌبٖ ٌ٘ٛلا٤ٔ ٢بٓل
ًٛك ٢ؿك كٔبٖ «ُىٌتؽٛكؿٌبٖ» ث ٝتٔ٤ٛل ٤ى ٣ام ُبؽٞٝبٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ٢؛ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ٣ٙ٤٤
اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥ت ٣ؿك افىبك  ٚاف٤بَ لٟلٔب٘بٖ كٔبٖ ٔ٣پلؿامؿٔ .مبِ ١پَ٥ك ،ٚث ٠ٛ٥ُ ٝت٥ٓٛف-٣
تغّ ٣ّ٥ثً ٝجت ك٤ٚىلؿ ٌ٘ٙ٤ٛ٘ ٛـ ٠كٔبٖ  ٚلبثّ٥ت تٜج٥ك ٔإِفٞٝب ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ٢ثل كٔبٖ ٣٤ً ،ؿك
ٚاوبٕٛ٘ ٢ٚؿٞبٌ٥ّٟ٥٘ ٢ت ٣ؿك آٖ ؿاكؿ .ثلاًبى ٤بفتٞٝب ٢پوٌٙ٤ٛ٘ ،َٞٚـ ٜص ٖٛم٘ـٌ ٣و٣٘ٛٙ
كا ؿك صبكصٛة ارتٕبٍ٘٣ٔ ١لؿ  ٚاٍ٘٥نٜٞب كا ثب آماؿ ٢اٌ٘بٖ ؿُٕٗ ٔ٣ثٙ٥ـ ،آٖ كا تّؼ  ٚپٛس
ٕٔ٘٣ب٤ـ  ٚكاٜعُ كا ؿك كٞب ٣٤ام تبك  ٚپٛؿٞب ٢ارتٕبِ٘ ١بٖ ٔ٣ؿٞـ؛ أب ٥ٔ٣بٖ ُؾٔ٥تٞب ام
آ٘زب ٣٤و ٝتغ٥٥ل ٢ؿك ٚلب ٢٤ربك ٢ربٔ ٝ٤ا٤زبؿ ٕ٘٣وٙـ ثِ ٝزبٌٌْ٥ؾتٍ ،٣پٛص ،٣ثٞ٣ـفٚ ٣
ث٣حجبت ٣آ٘بٖ ٔٙتٌ٣ٔ ٣ٟلؿؿ.
کلوات کل٘دٕ :رهاىّ ،اًٖ راّةًْ٘٘ ،ل٘غن ،ؽكغتخَردگاى ،عص٘اى.

 -تارٗخ درٗافت هقالِ 1392/04/17 :تارٗخ پذٗزػ ًْاٖٗ1393/01/16 :

ًؾاًٖ پغت الكتزًٍ٘كٖ ًَٗغٌدُheidaryan@ferdowsi.um.ac.ir :
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 .1هقدهِ
 1-1ت٘اى هغألِ
ٌ٘٥٘( ٌٓ٥ّ٥ٟ٥تاٍ٘بك )٢وٕٛٞ ٝاك٤ ٜى ٣ام ؿغـغٞٝب ٢فىل ٢اٌ٘بٖ ثٛؿ ٜث ٝوٕه آحبك
ؿاًتب٘ ٣ث ٝاؿث٥بت غلة كا٤ ٜبفت .ثب ٚكٚؿ ا٘ـِٞٝ٤ب ٢غلة ثُ ٝلق ام ٛل٤ك تلرٕ ٚ ٝآُٙب
ُـٖ فالًف ٚ ٝاؿ٤جبٖ ثب آٖ ،تفىلات پٛسٌلا٤ب٘ ٝث ٝاؿث٥بت ٣لة ٘٥ن كؽ ٝٙولؿ .اٗٚب١
ً٥بً ،٣ارتٕب ٚ ٣٣التٔبؿ٘ ٢بثٌبٔبٖ عبوٓ ثل رٟبٖ ٣لة ث٤ـ ام ر ًٙرٟب٘ ٣ؿ ،ْٚثٌتل٢
ٔٙبًت كا ثلاٌ ٢لاٌٙ٤ٛ٘ َ٤ـٌبٖ ٣لة ث ٝتفىلات پٛسٌلا٤ب٘ ٚ ٝتأحل ام تفىلات
اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥ت ٣فلإٛ٘ ٓٞؿٞ .ب٘ ٣كاٞت ٤ى ٣ام ٌ٘ٙ٤ٛـٌبٖ ًٛك ٢اًت و ٝام اٗ٤
تفىلات أحل پق٤لفت .كٔبٖ «إِٟنُ :ٖٛٔٚىٌتؽٛكؿٌبٖ» ا ٚو ٝؽّك آٖ ٔٔبؿف ثب ٌٌتلٍ
 ٚكٚاد ا٘ـِٞٝ٤ب ٢غلث ٣ؿك ٔ٥بٖ ٌ٘ٙ٤ٛـٌبٖ ثٛؿ٣ٔ ،تٛا٘ـ ٕ٘ٝ٘ٛا ٢ام ثبمتبة تفىلات
ٌ٘٥ّ٥ٟ٥ت ٣ؿك ؿاًتبٖٞب ٢ؿُٔ ١ٞت ًٛك ٝ٤ثبُـ؛ أب ثلاًبى ثلكًٞ٣ب ٢ا٘زبْ ُـ ،ٜتبوٖٛٙ
٥ٞش ٔمبِ٤ ٝب پو ٣ِٞٚث ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ١ٛٗٛٔ ٝؿك ؿاًتبٖٞب ٢اٌٙ٤ٛ٘ ٗ٤ـ٘ ٜپلؿاؽت ٝاًت؛ ٔخال
ٜٔٔف٣ ٣جـاِغ ٣ٙؿك وتبة «االذباه القومي يف الرواية» ،ث٤ ٣ّ٣ٛبً ٗ٥ؿك وتبة «االدب واالديولوجيا
يف سوريو» ،ك٤بٕ ٕٔ٣ت ؿك «الصوت والصدي»  ٚاِ٥ناثت فٛت ٝ٥ؿك وتبة «االبداع الروائي ادلعاصر
يف سورية»ٞ ،ل٤ه ٓفغبت ٣كا ث ٝؿاًتب٘ ٣ام كاٞت اؽتٔبّ ؿاؿٜا٘ـ ٍ٘ ٚب ٣ٞث٘٤بً وّ ٣ثٝ
ٔغتٛا ً ٚبؽتبك كٔبٖٞب ٢ا ٚؿاك٘ـ.
رٌتبك پ َ٥ك ٚثلآٖ اًت تب ثب ٚاوب ٢ٚاحل ٤بؿُـِ٘ ٜبٖ ؿٞـ وٌٙ٤ٛ٘ ٝـ ٜتب ص ٝا٘ـام ٜام
ٔٛد اٌنٌ٤تبٌ٘٥بِ ٚ ٌٓ٥پٛسا٘ـ ٣ِ٤و ٝام اكٚپب ث ٝرٛأ٣ ٢لثً ٚ ٣پي اؿث٥بت آ٘بٖ كا٤ ٜبفت،
أحل پق٤لفت ٚ ٝص ٝا٘ـام ٜتٛاٌ٘ت ٝؿك كٔبٖ ؽٛؿ ،كٚاد آٖ افىبك كا ؿك ٔ٥بٖ لِل رٛاٖ ربٔ ٝ٤ث٤ٛوٜ
ؿاِ٘ز٤ٛبٖ تجٕ٘ ٗ٥٥ب٤ـ .ثلا ٢كٕٛ٘ ُٗٚؿٖ ا ١ٛٗٛٔ ٗ٤پي ام ٍ٘ب ٣ٞث ٝفٌّف ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ١ؿك
اكٚپب ً ٚپي اُبك ٜثٌٌ ٝتلٍ ٘ ٚفٛف ؿ٤ـٌبٜٞب  ٚتفىلات آٖ ث ٝاؿث٥بت ٣لة  ٚآحبك ؿاًتب٘٣
ٔ٤بٓل ًٛك ،ٝ٤ث٤ٔ ٝلف ٚ ٣ؿك ٌبْ ث٤ـ ٚاوب ٢ٚكٔبٖ «ُىٌتؽٛكؿٌبٖ» ٞب٘ ٣كاٞت پلؿاؽتٝ
ُٔٛ٣ؿ تب ؿك ٟ٘ب٤ت ثب ؽٛاَ٘ ثؾَٞبٔ ٢ؾتّف ٣ام كٔبٖ ،ام كٍٞقك كاثٜٞٝب ٢ؿكٖٔٚتٚ ٣ٙ
ف٘ب ٢ؿاًتبٖ ،اٜ٘جبق ٔإِفٞٝب ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ٢ثل آٖ ٌٔ ّْٛ٤لؿؿ.
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ً .2گاّٖ تِ تارٗخ پ٘داٗؼ ٍ ع٘ز تحَل ًْ٘٘ل٘غن در غزب
٘٤ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥ب ٥ٞشاٍ٘بك ٢ثلٌلفت ٝام ٚاه ٠الت »nihil« ٗ٥ثٙ٤ٔ ٝب٥ٞ« ٢شص٥ن» ،فٌّف٘ ١ف ،٣كؿ ٤ب
ا٘ىبك ث٤ ٣٘٤ب تٕبٔ ٣رٛا٘ت ا٘ـ٤ ِٝ٤ب ع٥بت اًت( .ولاًج »ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘« )107 :ٍ1383 ،٣ؿك
ت٤ل٤ف ٣ؿٍ٤ل٥٤ٗٚ ،ت كٚاُٖٙبؽت٤ٔ ٚ ٣لفتُٙبؽت ٣اًت و ٝؿك آٖ ٔٙ٤ب ٢م٘ـٌٌٞ ،٣ت،٣
ثٛؿٖ ،ؽٛؿ  ٚع٥بت ام ؿًت ٔ٣كٚؿ  ٚؿك پ ٣آٖ ُلا ٣ٜ٤اٜٗلاةآفلً ٚ ٗ٤لؿكٌٕ ٣كٚع٣
ا٤زبؿ ُٔٛ٣ؿ( .مٔب٘٥بٖٔ )90 :ٍ1385 ،ف ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ْٟٛو« ٝث٥بٖ ث٣اكمٍ ُـٖ تٕبْ
اكمٍٞبًت» (غفٛك )39 :ٍ1379 ،٢ك٤ٚىلؿ ٢اًت ا٘تمبؿ ٢ث ٝتٕبْ اكمٍٞب ،ؿ ،ٗ٤اؽالق،
ٔلي ٥٘ ٚ ...ٚن ك٤ٚىلؿ ٢اًت ٤أىآٚك ٘ ٚبأ٥ـوٙٙـ ٜث ٝم٘ـٌٚ ،٣رٛؿ  ٚؽبِك ٌٞت ٣وٝ
فٌّٛ٥ف كا ؿك ا٘ىبك  ٚتلؿ٤ـ للاك ٔ٣ؿٞـ« .ثلا٤ ٢ه ٌ٘٥ّ٥ٟ٥ت ٘ٝتٟٙب رٟبٖ  ٚم٘ـٌ٣
ثٙ٤ٔ٣بًت ،ثّى٘ ٝبأ٥ـ ام ٤بفتٗ ٔٙ٤ب ت ًٚٛا٤ـئِٛٛهٞ٢ب  ٚا٘ـِٞٝ٤بٔ ٢تبف٥ن٤ى ٣اًت».
(مٔب٘٥بٖ )92 :ٍ1385 ،ؿك ٚال ٢ؿك رل٤بٖ ٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥اٌ٘بٖ ثٔ ٝلعّٝا٣ٔ ٢كًـ و ٝاكمُ ٣ثلا٢
ص٥ن ٢لبئُ ُٕ٘ٛ٣ؿ؛ صلاوٞ ٝل اكمُ٘ ٣نؿ ا ٚكً٘ ٔ٣ثبمؿ.
آٜالط ٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥ؿك اكٚپب ؿك اٚاؽل ًـٞ ٠زـ ٚ ٓٞاٚا ُ٤للٖ ٘ٛمؿ ٓٞثٛٛ ٝك پلاوٙـ ٜؿك
ُ٘ٛتٞٝب ٢فٌّف٥ً ،٣بً ٚ ٣اؿث ٣اًتفبؿُ٣ٔ ٜـ .ؿك آٖ ؿٚكاٖ ،ا ٗ٤آٜالط ٌب ٣ٞثلا ٢اُبكٜ
ث ٝاِغبؿ ٘ ٚبتٛا٘٣ّ٣ ٣اِ٠بٞل آٖ ،ثلا ٢فلا ٓٞولؿٖ تىٌٝ٥ب ٣ٞثلا٤ٔ ٢لفت  ٚاؽالق ٤ب ٞـفٕٙـ
ٕ٘ٛؿٖ م٘ـٌ ٣اٌ٘بٖ ثىبك ٔ٣كفتٌ .ب ٣ٞثٞ ٝلٌ ٝ٘ٛؿ٤ـٌبُ ٜىبوب٘٤ ٝب ٔأًٛ٤ب٘ ٝثٚ ٝرٛؿ اٌ٘بٖ
اٛالق ُٔ٣ـٌ ،ب ٣ٞث ٝپ٥لٚاٖ وب٘ت ٌ ٚب٥٘ ٣ٞن ث٥ًًٛ ٝبٌِ٥تٞب  ٚآُٛثٍلاٖ ٌفتُ٣ٔ ٝـ؛
(ولاًج )107 :ٍ1383 ،٣أب آٜالط ٔقوٛك ام ؿٞٝٞب 1862 ٢تب  .ْ1970ثُ ٝىُ ٔىتج٣
فٌّفٕ٣ ٚ ٣ـ ٜؿك ُ٘ٛتٞٝبٌٙ٤ٛ٘ ًٝ ٢ـ :ٜاٛ٤اٖ تٛكٌٙ٥ف ( ٚ )ْ1883-01818فئٛؿٚك
ؿاًتبًٛ٤ى )ْ1881-1821( ٣ك ٚ ٣ًٚفلؿك٤ه ٘٥ض ١إِٓبٟ٘ )ْ1900-1844( ٣بٞل ٌِت.
ٌ٘٥تاٍ٘بك ٢ؿك ًبَ  .ْ1862ؿك كٔبٖ ِٟٔٛك «پـكاٖ  ٚپٌلاٖ» تٛكٌٙ٥ف  ٚام ٛل٤ك
ُؾٔ٥ت «ثبماكف» ٚاكؿ ٣لٓ ١اؿث٥بت ُـ  ٚفٌّٛ٥فبٖ ؿٍ٤ل ص ٖٛؿاًتبًٛ٤ى٥٘ ٚ ٣ض ٝث ٝآٖ
ؿأٗ مؿ٘ـ  ٚثل افىبك فٌّٛ٥فبٖ  ٚاؿ٤جبٖ ٔ٣ٓٞل ٔ ٚتأؽل ٗ٤پي ام ؽٛؿ تأح٥ل ٟ٘بؿ٘ـ ٍ٘ ٚب ٜآ٘بٖ
كا ٌ٘جت ث ٝم٘ـٌ ٣تغ٥٥ل ؿاؿ٤ ٚ ٜأى ٘ ٚبأ٥ـ ٢كا ثل افىبك آ٘بٖ عبوٓ ٌلؿا٘٥ـ٘ـ .ثلؽ ٣ام
ُمٛق ٔؾتّف ُ٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥بُٔ ٘٤ٔ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥لفتُٙبؽتٔ ،٣بث٤ـاِٜج ،٣٤٥اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥ت،٣
فلااؽالل٥ً ،٣بًُٛ٣ٔ ...ٚ ٣ؿ  ٚثب٤ـ ٌفت وً« ٝلٌلؿا٘ ،٣تِ ٚ َ٤ٛا٘ٛا ١آً٥تٞب٢
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كٚاُٖٙبؽت ،٣عبُٓ ٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥ت )existential nihilism( ٣اًت و ٝم٘ـٌ،٣
ٌٞت ٚ ٣رٟبٖ كا فبلـ ٔٙ٤ب  ٚا٣تجبك فاتٔ ٚ ٣ب٣ٔ ٢ٛٞؿا٘ـ( ».مٔب٘٥بٖ )100 :ٍ1385 ،اٌٝ٘ٛٗ٤
ام ٘- ٌٓ٥ّ٥ٟ٥وً ٝبكتل ٔ٤لف آٖ ثٔ ٝلؿْ ثٛؿ -تٟٙب تفبٚتَ ثب ٘٥٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥ض ٝؿك ٘غ ٠ٛآُىبك
ًبؽتٗ ا ٗ٤ا٘ـ ِٝ٤ثٛؿ؛ ثـٙ٤ٔ ٗ٤ب و ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ٝرـِ٥٘ ٣ض ٝث ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘« ٝا٘ف٤بِ »٣ؿك افىبك ًبكتل
تجـٌِ ُ٤ت( .لجبؿ ٚ ٢تٔٛبد٘٥ب )41 :ٍ1386 ،ثٙبثلاً ٗ٤ت٥ن ُٛ ٚكٍ ٞ ٝ٥ّ٣لص٥ن ٢و ٝام
پِٔ َ٥ؾْ  ٚپق٤لفتُٝـ٘ ،ٜم ١ٜتالل ٣اٌنٌ٤تبٌ٘٥بِ ٌٓ٥ثب ٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥ثُٕ ٝبك ٔ٣آ٤ـ .فٌّٛ٥فبٖ
ٚرٛؿٌلا ٕٔٛ٤ال ثل  ٢ٗٚعبوٓ ُٔٛ٣ك٘ـ ٕٞ ٚضٌ٥ّ٥ٟ٥٘ ٖٛتٞب ؿك ثٌ٥بك ٢عٛمٜٞب ثب ٔلار٢
ٔمجُ ٚ َٛلا ٢٤تمّ٥ـً٣ٔ ٢ت٥ن٘ـٚ« .رٛؿٌلا٤ب٘ ٣و ٝثٌ٥٘ ٝتاٍ٘بك٘ ٢نؿ٤ه ُٔ٘ٛ٣ـ ثٝ
ؽّٔت ٔٛلت ٣آٖ پ٣ٔ ٣ثل٘ـ ٣ٔ ٚوُٙٛـ ام آٖ ؿٚك ُ٘ٛـٔ( ».هوٛاك )25 :ٍ1377،٢ثٝ
٣م٥ـ ٠آ٘بٖ ثب ؿكن پٛص ٣رٟبٖ  ٚثٛؿٖ ،وبك تٕبْ ُٕ٘ٛ٣ؿ .ثب٤ـ ثتٛاٖ ام آٖ ٌقك ولؿ  ٚفلاتل
كفت .ا« ٗ٤پِت ًل ٟ٘بؿٖ پٛص »٣ؿك ٘٠ل ًبكتل ث٤ ٝبك ٢آفل َٙ٤ث٤ٛو ٜآفلٙٞ َٙ٤لٕٔ ،٢ىٗ
اًت(.اعٕـ)541 :ٍ1383،٢
ٍ .3رٍد ًْ٘٘ل٘غن تِ ادت٘ات هعاصز عزب ٍ داعتاىّإ عَرِٗ
عٛاؿث ث٤ـ ام ر ًٙرٟب٘ ٣ؿٌٔ ،ْٚأِ ٝفٌّ ،ٗ٥ٜمٚاَ ًٜ٥لٌٔ ٠تم ٓ٥أپل٤بِ ٌٓ٥ؿك ؿٞٝٞب٢
پٙزبُٔ ٚ ٜت للٖ ثٌ٥تٓ ٟٟٛ ٚك پـ٤ـ ٠اًتٕ٤بك ُ٘ ،ٛـت ٌلفتٗ ٔجبكمات ً٥بًٚ ٣
ا٤ـئِٛٛه٤ه  ٚت٘بؿ ث٣ ٗ٥متٔب٘ـٌ ٣وِٛكٞبُ ٢لل٣ ،٣لث ٚ ٣تٕـٖ پِ٥لفت ١غلثٚ ٕٝٞ ،٣
ٌ ،ٕٝٞلا َ٤ث ٝاؿث٥بت پٛصٌٍِٕ ٚ ٣تٍ ٣كا ؿك ٔ٥بٖ ٌُ٘ رـ٤ـ ام ٌ٘ٙ٤ٛـٌبٖ ٣لثٌٌ ٣تلٍ
ؿاؿ و ٝتلرٕبٖ اٜٗلاة٘ ،بآكأ ،٣اعٌبى پٛص٘ ٚ ٣بأ٥ـّٔ ٢ت ٣لة ٔ ٚتٙبًت ثب اٗٚب١
٘بثٌبٔبٖ ً٥بً ٚ ٣ارتٕب ٣٣آ٘بٖ ثٛؿ .ؿك  ٗ٥ٕٞثل ،ٝٞؿك ًٛك ٝ٤ث ٝؿ٘جبَ ف٘ب ٢ثبم ً٥بًٚ ٣
تغ٥٥لات ارتٕب ٚ ٣٣فل ٣ٍٙٞا ٗ٤وِٛك ث٤ـ ام اًتمالَُٕ ،بك ثٌ٥بك ٢ام آحبك اؿث ٣غلة و ٝثب
رل٤بٖ ٞب ٢اٌنٌ٤تبٌ٘٥بِ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ٚ ٌٓ٥ؿك اكتجب ٙثٛؿ ،ثً ٝل٣ت تلرٕ ٚ ٝؿك ؿًتلى ْٕٛ٣
للاك ٌلفت  ٚثِ ٝغب ٝفىل ٚ ٢ؿك ثٔ٤ـ فل ٚ ٣ٍٙٞارتٕب ٣٣ثل آعبؿ ٔلؿْ ث٤ٛو ٜلِل رٛاٖ تأح٥ل
ٟ٘بؿ .ثـٗ٤تلت٥ت ٥ٞپٌ٣ل ٚ ٢پٛسٌلا ٣٤ثٍٝ٘ٛا ٢كٚاد ٤بفت  ٚت٤ج٥لات ،آٜالعبت ،افىبك ٚ
ا٘ـِٞٝ٤ب ٢اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥تٌٌ ٣تلٍ پ٥ـا ٕ٘ٛؿ .ؿك مٔٛ٣ ١ٙ٥أُ ٌٌتلٍ تفىلات ٌ٘٥ّ٥ٟ٥ت٣
ؿك ًٛك ،ٝ٤ثب٤ـ ٛ٣أّ ٣صُ ٖٛـتٌلفتٗ ؿكٌ٥لٞ٢ب ٢ا٤ـئِٛٛه٤ه ؿك ؿ ١ٞپٙزب( ٜاِؾ٥ٜت،
ُ ،)92 :ْ1991ىٌت تزلثٚ ١عـت ٔٔل ًٛ ٚك ٚ ٝ٤رـا ُـٖ ؿ ٚوِٛك ام  ٓٞؿك ًبَ
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ُ ،ْ1961ىٌت ٣لةٞب ام اًلائ٥ٔ ٚ ُ٥ـاٖ ٤بفتٗ تزبكة فلؿ٘ ٢نؿ٤ه ث٣ٙ٥ٌُِ٘ٝٛ ٝ
(اِؾ٥ٜت٥٘ ٚ )142-140:ْ1998 ،ن اٗٚب ١التٔبؿ٘ ٢بثٌبٔبٖ ًٛك ٝ٤ؿك ؿُٔ ١ٞت كا ٘٥ن ثٝ
ٔٛاكؿ پ ٗ٥ِ٥افنٚؿ.
ؿك ص ٗ٥ٙاٗٚبٌٙ٤ٛ٘ ٣٣ـٌبٖ ؿك ؿاًتبٖٞب ٢ؽٛؿ ث ٝتٔ٤ٛل اعٌبًبت ٣ص ٖٛث٥ناك٥ٔ٣ ،٢بٖ
 ٚث٥بٖ عبِت ٌٍِٕتٍ ٚ ٣ثٍ٥بٍ٘ ٣و ٝث٤ٛو ٜلِل تغّٔ٥ىلؿ ٚ ٜكُٙٚفىل ؿك ؿُٔ ١ٞت ام آٖ
ك٘ذ ٔ٣ثلؿ ،ك ٚآٚكؿ٘ـ( .األٛلٍٛ )290 :ْ1982 ،لط وّ ٣ؿاًتبٖٞب ٢آ٘بٖ ،تٔ٤ٛل ثـث،٣ٙ٥
اعٌبى پٛص ٚ ٣رـاَ ؿك ٣٘ٚاٌ٘بٖ ثب ؽ َ٤ٛاًت و ٝؿك ٟ٘ب٤ت ثً ٝلُ٘ٛت «ً٥ن٤فٙٔ »٣زل
ُٔٛ٣ؿ .كاٞت و٤ ٝى ٣ام اٌٙ٤ٛ٘ ٗ٤ـٌبٖ اًت ام ً ٣٤ٛثٚ ٝاً٘ ٜٝبٌٛاكٞ٢ب ٢مٔبٖ ؽٛؿ،
فبّٓٞٝبٛ ٢جمبت٥ٌ ٚ ٣ل ٚؿاكٞب  ٚام ً ٢ٛؿٍ٤ل ثً ٝجت تأح٥لپق٤ل ٢ام اؿث٥بت غلة  ٚآحبك
اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥تٌ٥ّ٥ٟ٥٘ ٚ ٣ت ،٣فٌّف ١پٛص ٣ؿك آحبكٍ ثبمتبة ٤بفت.
ٞب٘ ٣كاٞت ( )ْ2000-1939كٔبٖ٘٤ٛي ٌ٘ٛلاًٛ ٢ك٤ ،٢ى ٣ام ا ٗ٤ؿاًتبٖ ٌ٘٤ٛبٖ ٣لة
اًت و ٝثب كؿ ُ ٠ٛ٥والً٥ه ٌ٘ٙ٤ٛـٌ ٣ربٍ٤ب٤ٚ ٣ٞو ٜؿك رٟبٖ ٣لة  ٚؿاًتبٖ٘٤ٔ ٣ٌ٤ٛبٓل
ًٛك ٝ٤ث ٝؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿ .ا ٚك٤ٚىلؿ ٢تبم ٜؿك كٔبٖ٘ ٣ٌ٤ٛپٌ َ٥لفت  ٚام ٜٔبِ٤بت ؽٛؿ
ؿك اؿث٥بت رٟب٘ ٚ ٣فلًٞٙٞبٔ ٢ؾتّف ثٟل ٠فلاٚاٖ ؿك آحبك  ٚتأِ٥فبتَ ثلؿ .وبكٞب ٢ا ٚؿك ا٤بْ
ع٥بت ُبُٔ تـك٤ي اؿث٥بت اٍٍّ٘٘ ،٣ٌ٥بكٍ كٔبٖ ،ؿاًتبٖ٘ ،مـ اؿث ،٣تلرٕ ٚ ٝتأِ٥ف وتبث٣
ؿكثبكُ ٠ؾّٔ٥ت ٌٓ٥٘ٛ٥ٟت ؿك كٔبٖ اٍّ٘ ٣ٌ٥اًتِٞ .ت كٔبٖ ام رّٕ« ٝإِٟن:ٖٛٔٚ
ُىٌتؽٛكؿٌبٖ»ُ« ،لػ ف ٣تبك٤ؼ ُ :ُ٤ٛٛىبف ٣ؿك ٤ه تبك٤ؼ و« ٚ »ٟٗالف ليلة و ليلتافٞ :ناك
 ٚؿُ ٚت» ٔ ًٝ ٚزٕ ٝ٣ٛؿاًتبِٖ «ادلدينة الفاضلة :آكٔبِٟ٘ل»« ،رلائٓ ؿ ٖٚوِٛ٥ت :رٙب٤تٞب٢
ؿٖٔوِٛ٥ت» « ٚؽ٘لاء وبِّ٤مًٓ :جن ص ٖٛتّؾه» ُبٞىبكٞب ٢ث ٝرب ٔب٘ـ ٜام اًٚت.
 .4تحل٘ل رهاى «ؽكغتخَردگاى»
 4-1خالصٔ رهاى
ا ٗ٤كٔبٖ ،ؿاًتبٖ ؿاِ٘ز ٣٤ٛاًت و ٝثلا ٢تغٔ ُ٥ؿك ؿاٍِ٘ب ٜام كًٚتب ٢ؽٛؿ ؿك الفل ٝ٥ثٝ
ؿِٔك ٔ٣آ٤ـ؛ وٌ ٣و ٝتب پ َ٥ام ا٘تمبَ ثلاؿك افٌلٍ ث ٝلبٞل ،ٜثب إٌٞ ٚ ٚلٍ م٘ـٌ٣ٔ ٣ولؿ.
ؿك وٙبك ُىٌتٞب٣ ٢بٛف ٣پ٥بپ ٣و« ٝثِل» ؿك رل٤بٖ م٘ـٌ ٣ؿك ؿِٔك ثب آٖ ٔٛارُٛ٣ٔ ٝؿ،
آكٔبٖٞب٥ً ٢بً ٚ ٣ا٘مالث ٚ ٣كؤ٤بٞب ٢ؿٍ٤ل ا٥٘ ٚن ثب ُىٌت ا٘مالةٞب٣ ٢لث٘ ٕٝٞ ٣مَ
ثلآة ٌٔ٣لؿؿ« .ثِل» و ٝثّ٣ ٝت ثٔ َٙ٥ـكٌ٘٥ت٣اٍ ربٔ ٝ٤كا ث٣اكمٍ ٔ٣ثٙ٥ـ ،ؿك ثلاثل

 / 50تزرعٖ ًوَد ًْ٘٘ل٘غن در رهاى «ؽكغتخَردگاى» ّاًٖ راّة

اكمٍٞب  ٚآؿاة  ٚكً ْٛعبوٓ ثل ربٔ٥ٔ٣ ٝ٤بٖ ٔ٣وٙـ؛ أب ٚلت٣ٕ٘ ٣تٛا٘ـ ربٍ٤ن ٣ٙ٤ثلا٢
ً٣ ٚ ٗٙلف لـ ٓ٤ث٥بثـ  ٚتغ٥٥ل ٢ؿك ٚال٥٤تٞب ٢ربك ٢ربٔ ٝ٤ا٤زبؿ ٕ٘ب٤ـ ،ؿصبك پٛصٚ ٣
ثٟٛ٥ؿٌُٛ٣ٔ ٣ؿ تب اٙ٤ى ٝث٘ٝبصبك تٗ ؿاؿٖ ثٚ ٝال٥٤ت ٔٛرٛؿ ث ٝاكتِ٣ٔ ٣پ٘ٛ٥ـؿ ؤ ٝـتٞب
ثلا ٢عف ٞآماؿ ٢ؽ ،َ٤ٛؿك ثلاثل ٤ٛ٘٣ت آٖ ٔمبٔٚت ٕٔٛ٘٣ؿ.
ؿك ا ٗ٤كٔبٖ وٓ ٝجغ ١تفىلات ًبكتلٌ٥ّ٥ٟ٥٘ ٚ ٢ت ٣كا ٤ىزب ؿاكؿٌٙ٤ٛ٘ ،ـ ٜتٔ٤ٛل ُفبف ٣ام
 ٢ٗٚؿاِ٘ز٤ٛب ٖ ؿك آغبم اتغبؿ ٔٔل ًٛ ٚكِٔ ٚ ٝ٤ىالت ٔؾتّف فىل٥ً ،٢بً ،٣ارتٕبٚ ٣٣
اؽالل ٣آ٘بٖ اكائ٣ٔ ٝؿٞـ .ؽّك ا ٗ٤احل كا ٔ٣تٛاٖ ل٥بًٔ ٝ٥ّ٣ ٣جه ٔٛكٚح ٣كٔبٖپلؿام ٢ؿك
كٚمٌبك ٌ٘ٙ٤ٛـ ٚ ٜآغبم كا ٣ٞرـ٤ـ ٛ٘ ٚآٚكا٘ ٝؿك عٛم ٠لبِت ٔ ٚغتٛا ٢كٔبٖ ؿاٌ٘ت.
ً 4-2وَد ًْ٘٘ل٘غن در رهاى «ؽكغتخَردگاى»
 4-2-1تٖتَجْٖ تِ ارسػّإ اجتواعٖ ٍ عص٘اى در تزاتز جاهعِ ٍ عاختارّإ حاکن
ام ٘٠ل ًبكتل٥ٞ ،ش كاث ٢ٜٝاٌ٘ب٘٤ ٣بفت ُٕ٘ٛ٣ؿ و ٝؿك رل٤بٖ آٖ ٤ى ٣تٕب ُ٤ث ٝص٥لٌ ٣ثل
ؿٍ٤لٔ ٚ ٢غـٚؿ ولؿٖ آماؿ٘ ٢ٚ ٢ـاُت ٝثبُـ( .ثل.ن :اعٕـ )222 :ٍ1383،٢ا ٗ٤عي
تّٕه  ٚتٔبعت ،ام ٕٞبٖ آغبم ،ؿٍ٤ل ٢كا كٚؿككٚى اٌ٘بٖ  ٚآماؿىاٍ للاك ٔ٣ؿٞـ .ؿك رل٤بٖ
كٚاث ٚارتٕب« ٣٣ؿٍ٤لُٛ ٣ٔ ٣٣ٛٗٛٔ »٢ؿ و ٝاٌ٘بٖ ثلا ٢ث ٝؿًت آٚكؿٖ آماؿ ٚ ٢عف ٞآٖ،
ٕٛٞاك ٜؿك ثلاثل تّٕهر ٣٤ٛأ ٚمبٔٚت ٕٔ٘٣ب٤ـ  ٚاربم٣ٕ٘ ٜؿٞـ و« ٝؿٍ٤ل »٢ا ٚكا ث٥ُ ٝئ٣
ثـَ ًبمؿ .ثٙبثلاٛ ٗ٤ج ٣٤٥اًت و ٝؿك كٔبٖ «ُىٌتؽٛكؿٌبٖ»ٛ ،غ٥بٖ ٥ٔ٣ ٚبٖ ؿك ثلاثل ربٔٝ٤
و ٝتجّٛك ٢ام «غ٥ل» « ٚؿٍ٤ل »٢اًت ،تفىل ٔغٛك ٢لٟلٔبٖ كٔبٖ للاك ٌ٥لؿ« .بِ ْشر» وٝ
ؿاِ٘ز ٢ٛاؿثّ٥بت اٍّ٘ ٣ٌ٥اًت ،ؿك رب ٢رب ٢كٔبٖ ٔخال ؿك ٌفتٍ ٛثب ؿًٚتَ «ؿٔك٤ـ» ثبكٞب ثٝ
ث٣اكمُ ٣ربٔ ٝ٤اف٣بٖ ٔ٣وٙـ« :سنسافر إيل أمريكا لنكمل دراستنا ونعود ذلذه اجلامعة ...اجملتمع صفر ال
زبف عليو .إين أفهم كل ما يدور حويل :ثنٚؿ ٢ثلا ٢اؿأ ١تغٔ ُ٥ث ٝآٔل٤ىب ًفل ٔ٣و ٚ ٓ٥ٙث٤ـ ثٝ
 ٗ٥ٕٞؿاٍِ٘ب ٜثبمٌٔ٣لؿ ...ٓ٤ربٔ ٝ٤تٌ٥ٟتٍ٘ ،لاٖ آٖ ٘جبٍ! ٔ٣ؿا٘ٓ اٛلافٓ صٌ٣ٔ ٝقكؿ».
(اِلاٞت)243 :ْ1988 ،
لٟلٔبٖ ثب ث٣اكمٍ  ٚث٣ا٣تجبك ِ٘بٖ ؿاؿٖ ربٔ ،ٝ٤آٖ كا ث ٝؤّّ ٣غى٣ٔ ْٛوٙـ .ام ٘٠ل اٚ
اٌ٘بٖ ٔ٥٤بك  ٕٝٞاكمٍٞبًت  ٚؿك ا ٗ٤ؽٔ٠٘ ّٛلٍ كا و٤ ٝبؿآٚك ٌفتٞٝبً ٢بكتل اًت ،ثب
رلأت ٓ ٚلاعت ث٥بٖ ٔ٣وٙـ« :إف اجملتمع و الدين ال شيء ،الشيء الوحيد ىو أنا :عين تنبع ادلثل العليا
وبالنسبة يل تق ّدر قيم األشياء :ربٔ ٚ ٝ٤ؿ٥ٞ ٗ٤شا٘ـ .تٟٙب ص٥ن ٢وٚ ٝرٛؿ ؿاكؿ ٔٗ ٌٞتٓ١ٕٞ :
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اكمٍٞب  ٚفّ٘٥تٞب ام ٔٗ ًلصِٕ٥ٌ ٣ٔ ٝلؿ  ٚفم ٚثب ٚرٛؿ ٔٗ  ٚؿك كاث ٜٝثب ٔٗ اًت وٞ ٝل
ص٥ن ٢اكمٍ پ٥ـا ٔ٣وٙـٕٞ( ».بٖ)150 :
اٙ٤ى ٝآؿاة  ٚكً ٚ ْٛللاكؿاؿٞب ٢ارتٕب٤ ٣٣ى ٣ام ٔٛا٘ ٢آماؿ ٢اٌ٘بٖ ؿك فٌّفٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘ ١
اًتٗ ،لٚكت ثل٤ـٖ ام ربٔ ٝ٤كا آُىبك ٔ٣وٙـ« :االنفصاؿ عن اجملتمع ليس معجزة وال شيئاً خارقاً .إنو

البد لكل من ديلك سلاً وسليخاً أف ينفصل عن ىذا اجملتمع الذي نعيش فيو عقلياً و روحياً ،وينقلب ضد كل شيء:

ثل٤ـٖ ام ربٔ ،ٝ٤وبك٣ ٢ز٥ت  ٚؽبكق اِ٤بؿٌ٥٘ ٜتٞ .لو٣ ٝبلُ ثبُـ  ٚا٘ـن ؽلؿ ٢ؿاُتٝ
ثبُـ ،ثب٤ـ ام ٘٠ل كٚع٣ ٚ ٣مّ ٣ام ا ٗ٤ربٔٝ٤ا ٢و ٝؿك آٖ م٘ـٌ٣ٔ ٣و ،ٓ٥ٙوٙبك ٜثٍ٥لؿ  ٚثل
 ٕٝٞص٥ن ثِٛكؿٕٞ( ».بٖ٥ٔ٣ )150 :بٖ ؿك ثلاثل ربٔٝ٤ا ٢و ٝغلق ؿك ٔفب ٓ٥ٞوٚ ٟٝٙ
ٚاپيٌلاًت ٣ ٚبؿتٞب ًٙ ٚتٞب ٢پ٥ًٛـٌ ٜقُتٍبٖ آٖ كا ام ٞل ً ٛاعبٕٛ٘ ٝٛؿ ٚ ٜثٌ ٝفت١
لٟلٔبٖ كٔبٖ اكمُ٤ٔ ٣بؿَ ٓفل ؿاكؿ ،تفىل آّ ٣عبوٓ ثل ف ٚ ٗٞا٘ـٌٙ٤ٛ٘ ١ِ٤ـ ٚ ٜرٛا٘بٖ
كٚمٌبك ا ٚثٛؿ .ص ٝثب رٙجَٞب ٢ا٘مالث ٚ ٣ص ٝام ٛل٤ك افىبك ٌ٘٥ّ٥ٟ٥ت ٣و٣ٔ ٝؽٛاًت
م٤لًبؽتٞب ٢ارتٕبًّٙ ٣٣ت ٣كا ٤ٚلاٖ وٙـ  ٚم٤لًبؽتٞب ٢رـ٤ـ ث٥ٙبٖ ٟ٘ـ.
ؿكًت اًت وٚ ٝاثٌتٍ ٣ث ٝللاكؿاؿٞب ٛٗ ٚاث ٣ٕٔٛ٣ ٚربٔٙٔ ٝ٤بف ٣آماؿ ٢اًت ٞ ٚللـك
و ٝاٌ٘بٖ ثتٛا٘ـ ؽٛؿ كا ام اٛ٣ ٗ٤أُ ؽبكرٌٔ ٣تمُتل ًبمؿ آماؿتل ؽٛاٞـ ثٛؿ؛ أب اٞ ٗ٤لٌن ثٝ
ٔٙ٤ب ٢رـا ٚ ٣٤ؿٚكٌ ٢ن٤ـٖ ام ربٌٔ٥٘ ٝ٤ت؛ م٤لا ثٌ ٝفت٤ ١بًپلى «آماؿ ٢ؿك ا٘نٚا  ٚتٟٙب٣٤
ٚرٛؿ ٘ـاكؿ  ٚفلؿ ٔٙن ٢ٚآماؿ ٢ثٔ٣غتٛا ؿاكؿ»ٔ٘( .ل )212 :ٍ1375 ،٢لٟلٔبٖ ثّ٣ ٗ٥ٕٞ ٝت
ٕ٘ ٣پق٤لؿ و ٝكٚاث َٜكا ثب ربٔ ٝ٤لٕ٘ ٢ٜب٤ـ؛ م٤لا تٙفّل  ٢ٚام ربٔ ٚ ٝ٤تٕب َّ٤ث ٝا٘مالة ٝ٥ّ٣
آٖ ،ثٛ٠ٙٔ ٝك تغمك  ٚكً٥ـٖ ثٞ ٝـفً ٣بم٘ـ ٜاًت« :ولست أعين باالنفصاؿ االنقطاع السليب بل الوجو
الثاين حملاولة التغًنٛ٠ٙٔ :ك ٔٗ ام ثل٤ـٖ ام ربٔ ،ٝ٤ثل٤ـٖ ٔٙفٌ٥٘ ٣ت ،ثّى ٝك ٢ٚؿٍ٤ل تالٍ ثلا٢
ا٤زبؿ تغ٥٥لات ٕٜٔظ ٘٠لْ اًت(».اِلاٞت )150 :ْ1988 ،پي ٞـف ٣و ٝؿ٘جبَ ٔ٣وٙـ ،تغ٥٥ل
ربٔ ٝ٤ث ٢ًٛ ٝثٟتلٞٗ٤ب  ٚا٘ـاؽتٗ آٖ ؿك ٌٔ٥ل آماؿ ٚ ٢م٘ـٌُ ٣لافتٔٙـا٘ ٝاًت.
ؿك رب ٣٤ؿٍ٤لٓ« ،بِظ» ُؾٔ٥ت ؿٍ٤ل كٔبٖٚ ،اثٌتٍ ٣ثٙٞ ٝزبكٞب ٢ارتٕب ٣٣كا ٔب٘٣٤
ثلا ٢علوت  ٚكُـ اٌ٘بٖ ٔ ٣ؿا٘ـ  ٚا٣ت٥بؿ رٛا٘بٖ ثٛٔ ٝاؿ ٔؾـك كا ٤ى ٣ام اُىبَ ا٘مالة ٝ٥ّ٣
ربٔ ٝ٤ثلُٕٔ٣لؿ« :إذا كاف قدراً أف نستمر دائماً بتعاطي سل ّدرات رلتمعنا ،فال أقل من أف حناوؿ الثورة عليو:
اٌل تمـ٤ل ا ٗ٤ثبُـ و ِٝ٥ٕٞ ٝثب ٔٔلف ٔٛاؿ ٔؾـك ؿك ربٔٔٝ٤بٖ م٘ـٌ ٣و ،ٓ٥ٙا ٗ٤وٕتلٗ٤
وبك ٢اًت و٣ٔ ٝتٛا٘ ٓ٥ثلا ٢ا٘مالة  ٝ٥ّ٣ربٔ ٝ٤ا٘زبْ ؿٕٞ(».ٓ٥ٞبٖ )145 :اٌل لٟلٔبٖ كٔبٖ
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ٔ٣ؽٛاٞـ ربٔ ٝ٤كا تغ٥٥ل ؿٞـ  ٚثلٗـ آٖ ا٘مالة وٙـ ،ث ٝاّ٣ ٗ٤ت اًت وًٙ ٝتٞب ٢وٚ ٟٝٙ
ثمب٤ب  ٚكًٛثبت ٌقُت ٝام التـاك  ٚآماؿ ُٕ٣ ٢ا ٚوبًت ٝاًت  ٚا ٚلٔـ ؿاكؿ ا َّٚؽٛؿ ً ٚپي
ربٔ ٝ٤كا ام ا ٗ٤ل٥ـٚثٙـٞب ثلٞب٘ـ.
ؿك ربٔٝ٤ا ٢وٌٙ٤ٛ٘ ٝـ ٜؿك ا ٗ٤كٔبٖ ث ٝتٔ٤ٛل ٔ٣وِـ اٌل ثٔ ٝلؿاٖ ا٘ـن فلٓت ٣ثلا٢
تغلّن  ٚف٤بِ٥ت ؿاؿُٛ٣ٔ ٜؿ  ٚتب عـ ٢ام آماؿ ٢ثلؽٛكؿاك٘ـ؛ م٘بٖ ث ٝوّّ ٣ام ا ٗ٤ؿٔ ٚغلْٚ
ا٘ـ .ام ا ٗ٤ك ،ٚا ٚام ًتٓ ،اًتجـاؿ  ٚاؽتٙبق ث ٝثـتلُ ٗ٤ىُ ك٘ذ ٔ٣ثلؿ ثـ ٖٚآ٘ىُٛٙ ٣ٌُٛ ٝا
عتّ ٣ث٘٤بً ام ً ٢ٛؽب٘ٛاؿ ٢ٜؽٛؿ ث٥بثـّٔ« .ه» ؿٓكِ ٌ ٣ُٛثب «بِ ْشر» ؿك ٔٛكؿ ٌٕٞبٝ٤اٍ
ٓغجت ٔ٣وٙـ« :ىذه زوجة احلالؽ ...إنو يضرهبا ويع ّذهبا كل يوـ .ولقد مسعتو أمس ،بعد أف عاد من اجلامع

الرز! :ا ،ٚمٖ آكاٍِ٤ل اًتُٞٛ ...لٍ ا ٚكا ٞل كٚم
يشتمها شتماً فظيعاً ،ألهنا تأخرت يف تسخٌن ّ
وته ٔ٣م٘ـ ُ ٚىٙز٣ٔ ٝؿٞـ .ؿ٤لٚم ٚلت ٣ؤ ٝلؿ ام ٌٔزـ ثبمٌِت٥ُٙ ،ـْ و ٝث ٝمَ٘ صٖٛ
پّٔ ٛكا ثٛٔ ٝلٌ ٢لْ ٘ىلؿ ٜثٛؿ ،ؿُٙبْٞب٘ ٢بُبٌ٤ت٣ٔ ٣ؿٞـٕٞ(».بٖ )22 :مٖ ٞلٌب ٜام ؿًت
ُٞٛلٍ ث ٝؽب٘ٛاؿ ٜؽٛؿ پٙب ٣ٔ ٜثلؿ ،پـك ثب ٔمٔل ؿاٌ٘تٗ  ،٢ٚا ٚكا ؽٛاك  ٚفِ ُ٥ث ٝؽبُ٘ٞٛ ١ل
ثبمٌٔ٣لؿا٘ـِ ،قا ث٘ ٝبصبك ًتٓ  ٚمٚكٌُٞٛ ٣٤ٛلٍ كا ثب عمبكت  ٚوٛتب ٜآٔـٖ تغُّٕ ٔ٣وٙـ.
٘ىت ١عبئن ا٥ٕٞت ٣و ٝؿكثبك٥ٔ٣ ٠بٖ ؿك ثلاثل ربٔٚ ٝ٤رٛؿ ؿاكؿ  ٚثب ؿلت ؿك ٚاهٌبٖ كٔبٖ ثٝ
آٖ ثلٔ٣ؽٛك ،ٓ٤ا ٗ٤اًت وٌٙ٤ٛ٘ ٝـٌ ٜب ٣ٞث ٝرب ٢وبكثلؿ ٚاه« ٠ثورة» و «نثور» و ٝغبِجب ام آٖ
ثلا ٢ث٥بٖ ُٛكٍ  ٚا٘مالة ثلٗـ ربٔ ٝ٤اًتفبؿ٣ٔ ٜوٙـ ،ام ٚاهٙ٘« ٠فٖ» ثٌَ ٣ٙ٤ٔ ٝلؿٌ٥لٚ ٢
تىب٘ـٖ ٌلؿ  ٚغجبك ثٟل٥ٌ٣ٔ ٜلؿ« :حنن خنتلف فائز منبعاً ومصبّاً ...لكنين أعرؼ أننا جيب أف ننفض ىذا

اجملتمع :فبئن! ٔب ام كٔ ٚ ِٝ٤جٙب ثب  ٓٞاؽتالف ؿاك ...ٓ٤أّب ٔ٣ؿا٘ٓ و ٝثب٤ـ ٌلؿ  ٚغجبك كا ام صٟل٠
ربٔ ٝ٤ثنؿإٞ( ».ٓ٥٤بٖ)208 :

ُب٤ـ اٙ٤ىٌٙ٤ٛ٘ ٝـٌ ٜب ٣ٞام وّٕ« ١ننفض» ثلا ٢ث٥بٖ ا٘مالة  ٝ٥ّ٣ربٔ ٝ٤اًتفبؿٕٛ٘ ٜؿٜ
اًت ،لٔـ ؿاُت ٝتب ام اٛ ٗ٤ل٤ك ؿُٛاك ٢ا٘مالة  ٚا٤زبؿ ؿٌلٌ ٣٘ٛؿك ًٜظ ربٔٝ٤اٍ كا ِ٘بٖ
ؿٞـ؛ م٤لا اعٌبى ٔ٣وٙـ وٌ ٝلؿٌ٥ل ِ٢ص ٗ٥ٙربٔٝ٤ا ٢ؿُٛاك  ٚكا٘ َٞبٕٛٞاك اًت؛ أب ثب
ٚرٛؿ  ١ٕٞؿُٛاكٞ٢ب ثب٤ـ لٟلٔبٖ كٔبٖ ثلا٘ ٢زبت ربٔ ٚ ٝ٤ا٤زبؿ تغ٥٥ل  ٚتغ َٛؿك آٖ ثىُٛـ:
«البد من أف يشق أحدنا الطريق األوؿ بأعصابو ...وقد يكوف بكرامتو ولكن ينبغي أف نشق طريقاً ..ينبغي٤ :ى٣
ام ٔب ثب٤ـ ا ٗ٥ِّٚكا ٜكا ثب تٕبْ ٚرٛؿٍ ثبم وٙـُ ...ب٤ـ ٔزجٛك ُٛؿ و ٝثب ع٥خ٥تَ ا ٗ٤وبك كا
ثىٙـ؛ أّب المْ اًت و ٝكا ٣ٞثٍِب ...ٓ٥٤ثب٤ـ [ص ٗ٥ٙوٕٞ( ».]ٓ٥ٙبٖ)208 :

فصلٌاهٔ لغاى هث٘ي(پضٍّؼ ادب عزتٖ) عال ّفتن ،دٍرُ جدٗد ،ؽوارُ ت٘غت ٍ ٗكن ،پاٗ٘ش53 / 1394

ؿك كٔبٖ «ُىٌتؽٛكؿٌبٖ» ،فلؿ ؿك تغمك ثؾِ٥ـٖ ث ٝؽٛاًتٞٝب ٚ َ٤ؽٛؿًبم ٢ؽَ٤ٛ
٘بتٛاٖ اًت .ا ٗ٤ثٙ٤ٔ ٝب٘ ٢ـاُتٗ آماؿ ٢ؿك ا٘تؾبةِ ٘مَ ٘ ٚجٛؿ أىبٖ ؽّك ؽ َ٤ٛام ٛل٤ك
ا٘تؾبة اًتُ ٣٤ٌٛ .ؾٔ٥تٞب ؿك رٟب ٖ ٚ ٣ٙ٥٣ال٥٤ت تً ًٚٛبؽتبك ربٔ ٝ٤ؽّك ُـ ٚ ٜاٗ٤
آؿاة  ٚكًًٙ ،ْٛتٞب٥٤ٔ ،بكٞب  ٚاكمٍٞب ٢ام پ َ٥تُ ٗ٥٥٤ـ ٜاًت و٘ ٝمَ آٖٞب كا ِٔؾْ
ٔ٣وٙـ  ٚم٘ـٌُ٣بٖ كا كلٓ ٔ٣م٘ـ .ص ٗ٥ٙؽّك ُـ٘ ٣ت ًٚٛؿٍ٤لٌٞ ،٢ت ٣اٌ٘ب٘ ٣آ٘بٖ كا ثٝ
٤ه ٌٞتً ٣بٚٝ٤اك  ٚغ٥لآماؿ تجـ٣ٔ ُ٤وٙـ .ام اٗ٤كًٚت و ٝلٟلٔب٘بٖ ٌ٘ٙ٤ٛـ٣ٔ ٜؽٛاٙٞـ ؽٛؿ
كا ام ل٥ـ  ٚثٙـ ربٔٝ٤ا ٢ثٌت ٝو ٝثً ٝجت ر٣ ٚ ُٟمتٔب٘ـٌ٣اٍ ك٘ذ ٣ ٚقاة ثٌ٥بكٔ ٢تغُّٕ
ُٔ٘ٛ٣ـ٘ ،زبت ؿٙٞـ .آ٘بٖ ثب اُت٥بق ثٌ٥بك ،٢آماؿ ٚ ٢كٞب ٣٤ام ثٙـٞب كا ٔ٣رٙ٤ٛـ.
 4-2-2آسادٕ ٍ رّاٖٗ اس ق٘د ٍ تٌدّا
٘ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥ؿك رٙج ٝاحجبت ٣اٍ ٔـ ٣٣اًت وٟٟٛ ٝك  ٚثلٚم اٌ٘ب٘٥ت اٌ٘بٖ ؿك ا٘تؾبة اًت  ٚثب٤ـ
ث ٝاٌ٘بٖٞب ثٛٛٝك ٘بٔغـٚؿ ٔ٥ـاٖ ا٘تؾبة  ٚأىبٖ  ٌٕٝ٘ٛٝٞكُـ ؿاؿُٛ ٜؿ (غفٛك:ٍ1379 ،٢
 ٚ )77ثـٛ٠ٙٔ ٗ٤ك ٞل أل -٢ؤٕ ٝىٗ اًت ٔغٛ٠ك٤ت ٣ؿك ثلاثل ا٘تؾبة ا ٚثبُـ -عقف
ٌلؿؿ .ثٙبثلا٥٤ٔ ٗ٤بكٞب ٢آبِت ٔب٥ٞت ٚ ٣ام لجُ ت٤ل٤ف ُـ ،ٜعقف ُٔ٘ٛ٣ـ تب اٌ٘بٖ ثب
ا٘تؾبة  ٚاثـا ١ؽٛؿ كاٜٞب ٢تبم ٜؽ٥ل اؽالل ٚ ٣ارتٕب ٣٣كا پ٥ـا وٙـٛ٘( .اِ1379،٣ق )30 :اٌل
ام لجُ كا ٣ٞثلا ٢اٌ٘بٖ ت ٚ ٗ٥٥٤ؽ٥ل ُ ٚل ِٔؾْ ُـ ٜثبُـ ،ؿك اٛٓ ٗ٤كت تج٥٤ت ام ؽ٥ل ثٝ
ٛٛك لجّ ٣ام اٌ٘بٖ ؽٛاًتُٛ٣ٔ ٝؿ؛  ٣ٙ٤٤تىّ٥ف ا ٚام پُ ٗ٥٤ٔ َ٥ـ ٜاًت ،ؿك ٘ت٥ز ٝآماؿ٢
اٌ٘بٖ ٔغـٚؿ ث ٝاٛب٣ت ام آٖ ؽ٥ل ُٔٛ٣ؿ و ٝؽٛؿ ٘بلٖ آماؿ ٢اًت؛ م٤لا ؽٛؿ اٌ٘بٖ ؿك
ا٘تؾبة كا ٜؽ٥ل ُلوت ٘ىلؿ ٜاًت.
ؿ ٚ ٗ٤ربٔ ٝ٤ثب ٔ٥٤بكٞب ٣٤اؽالل ٚ ٣ارتٕب -٣٣و ٝث ٝاٌ٘بٖ تغٕ٣ٔ ُ٥وٙٙـ -ثلا ٢لٟلٔبٖ
كٔبٖ ل٥ـ  ٚثٙـُ٘ٛ٣ٔ ٢ـ و٣ ٝلٓ ٝكا ثل ا ٚتٕ٘٣ٔ ًٙبٙ٤ـ« .ثِِْل» ٕ٘٣تٛا٘ـ ٥ٞشٌٔ ٝ٘ٛزٛم٢
ثلا ٢ا٘تؾبة إ٣بَ  ٚكفتبك ؽٛؿ ام رب٘ت «غ٥ل» ث٥بثـ؛ م٤لا ث٣ ٝم٥ـ ٠ا٥ٞ ٚش اكمٍ ٔت٤بِٚ ٣
٥ٞش لب٘ ٖٛاؽالل ٣اِناْاٍ٘٥ن وّ ٣و ٝثؾٛاٞـ ثل ٛجك آٖ  ُٕ٣وٙـ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ا ٚؽٛؿ كا ؽبِك
ً ٚبم٘ـٜا٣ٔ ٢ؿا٘ـ و ٝاكمٍٞب ٢ؽٛؿ  ٚلب٘ ٖٛاؽالل٤ٚ ٣و ٜؽٛؿٍ كا ٔ٣آفلٙ٤ـٙ٥ّ٣« :ب اٖ ٘ج٣ٙ
اؽاللٙب ثب٘فٌٙب :ثب٤ـ ؽٛؿ ،اكمٍٞب ٢اؽاللٔ٣بٖ كا ا٤زبؿ و( ».ٓ٥ٙاِلاٞت )127 :ْ1988 ،ثٙبثلاٗ٤
ثب  ١ٕٞتٛاٖ ثلا ُ٥٘ ٢ث ٝآماؿ٣ٔ ٢وُٛـ ،ث ٝأ٥ـ اٙ٤ى ٝام ل٥ـ  ٚثٙـٞب ٢وِٙـٜا ٢كٞب٤ ٣٤بثـ وٝ
ؽالل٥ت كا ام ا٥ٌ٣ٔ ٚلؿ  ٢ٚ ٚكا ثًٕ ٝت كوٛؿ  ٚرٕٛؿ ٔ٣وِب٘ـ.
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«ًغبة» ٘٥ن ث ٝاؽالل٥بت  ٚاكمٍٞب ٢ؽبكر ٣ت٤ل٤ف ُـ ٜام ً ٢ٛربٔ٣ٔ ٝ٤تبمؿ  ٚآٖٞب
كا پٛس  ٚث٣اكمٍ ٔ٤لف٣ٔ ٣وٙـ .ث٠٘ ٝلٔ٣آ٤ـ و ٝاًبً٣تل ١ٛٗٛٔ ٗ٤ؿك پِت ص ٗ٥ٙا٘ـٚ ِٝ٤
اعٌبًٕ ٞ ،٣بٖ ٞلاى ٚ ٚعِت ام ؿًت ؿاؿٖ لـكت اكاؿ ٚ ٜاؽت٥بك اٌ٘ب٘ ٣اًتً« .غبة»
ص ٖٛآماؿ ،٢فلؿ٤ت ٌٞ ٚت ٣آماؿِ ؽٛؿ كا ك ٚث ٝمٚاَ ٌ٥٘ ٚت٣ٔ ٣ثٙ٥ـ  ٝ٥ّ٣عٔبكٞب ٢م٘ـٌٚ ٣
آفل٥ٔ٣ َٙ٤بٖ ٔ٣وٙـ« :إين أشعر دائماً أف كل ما جاء بو البشر حيت اآلف ،ليس إال تفاىة مغرقة يف

الضحالة .لقد قضي ادلفكروف أجياؿ الزمن الغابر وىم حياولوف أف يقيّضوا البشر بلعنات مسّوىا أخالقاً .ولكن أحداً
منهم مل حياوؿ أف يفهم أف البشر دوافع ،وكتل عاطفية تقيّدت جسداً ،وال ترغب يف أف تتقيّد روحاً ،التريد ىذه
السجوف احلمقاء أف تكبّلها ِٝ٥ٕٞ ٗٔ :اعٌبى ٔ٣و ٓٙو ١ٕٞ ٝؿًتبٚكؿٞب ٢اٌ٘بٖ تبو ،ٖٛٙثغب٤ت
٘بص٥ن  ٚوٓاكمٍ ثٛؿ ٜاًتٔ .تفىّلاٖ ٚلت٣ٔ ٣و٥ُٛـ٘ـ ثِل كا ثب ٘فلٞٗ٤ب ٣٤ث٘ ٝبْ اؽالق

ٞـا٤ت  ٚكٞجل ٢وٙٙـ ،ؿك عم٥مت ٌُ٘ٞبٌ ٢قُت ٝكا ٘بثٛؿ ٕ٘ٛؿ٘ـ؛ أّب ٥ٞش٤ه ام آ٘بٖ ٘ى٥ُٛـ
تب ثفٕٟـ ثِل ٣جبكت ام اٍ٘٥نٜٞب  ٚتٛؿٜٞب ٢اٌ٘ب٘ ٣ثلؽٛكؿاك ام اعٌبًٌٞ ٣تٙـ و ٝرٌِٕبٖ
ؿك ثٙـ ُـ٣ٕ٘ ٚ ٜؽٛاٙٞـ كٚعِبٖ ٘٥ن ث ٝاًبكت ؿكآ٤ـ٣ٕ٘ .ؽٛاٙٞـ ا ٗ٤م٘ـاٖٞب ٢اعٕمب٘ٝ
ؿًت  ٚپبِ٤بٖ كا ثجٙـؿٕٞ(».بٖ)290:
ث ٝثبٚك ُؾٔ٥ت آّ ٣كٔبٖ ،ؿ ٗ٤ؿك ُلا ٣ٜ٤و ٝربٔ٥٘ ٝ٤بمٔٙـ تغ٥٥لات ث٥ٙبؿ ٗ٤اًت ،رن
ا٤زبؿ ٔب٘٥ٞ ،٢ش وٕى٣ٕ٘ ٣وٙـ .ث٠٘ ٝل  ،٢ٚؿ ٗ٤ثب٤ـ ؿك ثلاثل تغ٥٥لات اٜ٘٤بفپق٤ل ثبُـ« :إ ّف
الدين احلقيقي ما ّليب حاجات الناس ،ال ما منعهم عنها :ؿٚ ٗ٤ال ٣٤ؿ ٣ٙ٤اًت و ٝپبًؼٌ٥٘ ٢ٛبمٞب٢
ٔلؿْ ثبُـ ٘ ٝآٖو ٝآ٘بٖ كا ام ٘٥بمٞبِ٤بٖ ثبمؿاكؿٕٞ( ».بٖ)153 :
ِٔىُ آّٚ ٣رٛؿ  ٗ٥ٕٞل٥ـٚثٙـٞب ٘ ٚـاُتٗ آماؿ ٢اًت .آماؿٕٛٞ ٢اك ٜثلا ٢اٌ٘بٖٞب
آكٔبٖ ٌِٕـٜا ٢ثٛؿ ٜو ُ٥٘ ٝث ٝآٖ ثِل كا ؿك ٞل ؿٚكٔ٣ ٚ ٜل ٢ث ٝتىبپٚ ٛاؿاُت ٝاًت .ثلا٢
لٟلٔبٖ كٔبٖ و ٝرٟبٖ كا آوٙـ ٜام ًتٓ  ٚاًتجـاؿ  ٚاؽتٙبق ٔ٣ثٙ٥ـ ،آماؿ ٢پٔلثٟبتل ٗ٤ص٥ن ٚ
ثلؿًٌ ٣ؾتتل٥ٔٔ ٗ٤جت ث٠٘ ٝل ٔ٣آ٤ـ« :كانت ليلي تدور يف البيت بنوع من العبودية الذليلة لفراغ
أيامها ،فراغ ال تعرؼ لو سبباً وال هناية .إهنا تبحث عن عمل تؤديو يف البيت فالذبد٥ِ :ال ث ٝؽبٛل ث٥ىبكٚ ٢
پٛص ِ٣كٚمٞب ،َ٤ثب ٘ ٣٣ٛثلؿٌ ٣عمبكتثبك ؿك ؽب٘٣ٔ ٝصلؽ٥ـ؛ پٛص٣ا ٢وّّ٣ ٝ٘ ٝتَ كا
ٔ٣ؿا٘ـ  ٝ٘ ٚپب٤ب٘ ٣ثلا ٢آٖ ٔتٔٛك اًت .ا ٚؿك ؽب٘ ٝؿ٘جبَ وبكٌ٣ٔ ٢لؿؿ و ٝا٘زبْ ؿٞـ أب
وبك٤٣ٕ٘ ٢بثـٕٞ(».بٖ )194 :إٝ٘ٛ٘ ٗ٤ا ٢ام ثلؿٌ ٣اٌ٘بٖ اًت و ٝثً ٝجت ٔغـٚؿ٤تٞب٢
ربٔٔ ١٤لؿًبالك ثلا ٢رٙي مٌٖ ،ل٤جبٌٖ٥ل ؽٛاٞل ُؾٔ٥ت آّ ٣كٔبٖ ٌٔ٣لؿؿ.
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تٕبٌ ٚ ُ٤لا َ٤اٌ٘بٖ پٛس ا٘ـ َ٤ث ٝآماؿ ،٢ا ٚكا ٚأ٣ؿاكؿ تب ؽٛؿ كا ام ل٥ـ فِبكٞب٢
ؽبكر ٣و ٝاكمٍٞبٔ ٢بٚكأ ،٣٤غ ٚ٥ارتٕب٣ ٚ ٣٣بؿات ًٙ ٚتٞب ٕ٘بؿٞب ٣٤ام آٖ ٌٞتٙـ،
ثلٞب٘ـ  ٚثب پبن ًبم ٢كًٛثبت اؽالل ٚ ٣ارتٕب ٣٣ثلربٔ ٢ب٘ـ ٜام كٚمٌبك و ،ٟٗث ٝؽّك ؽٛؿ ٚ
اكمٍٞب ٢ؽ َ٤ٛؿًت ٤بمؿ .اٗ٤ربًت وُ ٝؾٔ٥تٞب ٢كٔبٖ ثّ٣ ٝت ٔٔ ُ٥فل ٣ٛو ٝثٝ
آماؿ ٢ؿاك٘ـ ثب ٘بؿ٤ـٌ ٜلفتٗ ٞلٌ ٝ٘ٛلب٣ـٗ ٚ ٜبث ١ٜپ ٣ٙ٥ِ٥ث ٝاٌ٘بٖٞبٞ ٣٤لد ٔ ٚلدّٛت ثـَ
ٌٔ٣لؿ٘ـ .ا٤ٚ ٗ٤وٌ ٣ؿك آ٘بٖ ٌب ٣ٞث ٝعـّ ِزبٌٌْ٥ؾتٌٍ ،٣ل٤ن  ٚپِت پب مؿٖ ث ٕٝٞ ٝص٥ن
ٔ٣كًـ؛ صٙب٘ىُ ٝؾٔ٥ت ٔغٛك ٢كٔبٖ ٕ٘٣ؽٛاٞـ ث ٝؽـٔت اكتَ ؿكآ٤ـ .عتّ ٣ام ؿؽتل ٢وٝ
ؿًٚتَ ؿاُت ،ؿًت ٔ٣وِـ؛ ؿؽتل ٢و٣ٔ ٝؽٛاًت «ثِِْل» ثب افٌل ُـَ٘ٔ ،بٔ ١٤جبٞبت ٚ
ًلثّٙـ ٢ا ٚؿك ثلاثل ً ٚ ًّٗٓٞبالَ٘ ٌلؿؿٔ .مبٔٚت «ثِِْل» ؿك ثلاثل ٚكٚؿٍ ث ٝاكتَ تٟٙب ٤ه
ّ٣ت ؿاكؿ و ٝؿك ٔٙبًجتٞبٔ ٢ؾتّف ،آٖ كا ثلاِٛ٤ٔ ٢لٝاٍ ت٥ٗٛظ ٔ٣ؿٞـ« :الأستطيع التطبّع
حبياة اجليش ،وأف نظامو فوؽ مستوي فوضي الروح اليت تعيش يب٣ٕ٘ :تٛا٘ٓ ؽٛؿ كا ثب م٘ـٌ ٣ؿك اكتَ
ًبمٌبك و ٚ ٓ٠٘ .ٓٙلب٘ ٖٛاكتَ فلاتل ام ث ٚ ٣ٕ٠٘٣آُفتٍ ٣كٚع ٗٔ ٣اًت [ٞ ٚلد ٚ
ٔلدّٛج٣اْ كا ثلٕ٘٣تبثـ]ٕٞ(».بِٖ )182 :زبٌٌْ٥ؾتٍ ٣لٟلٔبٖ ثب٣ج ُٔٛ٣ؿ و ٝا ٚؿك ٕٝٞ
ص٥ن :ؿك اتبق ُؾٔ ،٣كٚاثِ٣ ،ٚك  ٚتغٔ َّ٥فلؿ ث ٚ ٓ٠٘٣آُٛثٍلا ٣٤ثبُـ .اٌل ٌٕٞبٝ٤اٍ
«حلّ٤ب» اتبلَ كا ٔلتّت ٘ىٙـ ،ث ٣ٕ٠٘٣ؿك آٖ ث٥ـاؿ ٔ٣وٙـ .كٚاث ٚپ٥ض٥ـ ٠ا ٚثب ؿٍ٤لاٖ ٕ٘ٛؿ ٢ام
ٞلد ٔ ٚلد ،آُٛة  ٚآُفتٍ ٣ؿك ٖٚاًٚت  ٚكفتبك  ٢ٚ َٙٔ ٚؿك رٕ ٢ؿًٚتبٖ ٛ ٚلم
ثلؽٛكؿٍ ،ث٘٤بً رّٜٛا ٢ام پب٤جٙـ ٘جٛؿٖ ثٔ ٝملّكات ٤ب كًًّٙ ٚ ْٛتٞب ٢ربٔ ٝ٤اًت.
 4-2-3گزاٗؼ تِ خَؽٖ ٍ تَْ٘دگٖ تِ ًؾأً اعتزاض
 ٣ّ٣كغٓ فملٔ ،غلّ٥ٔٚت ُ ٚلا ٚ٤ؿُٛاك ٢و ٝلٟلٔب٘بٖ كٔبٖ ؿك آٖ ثً ٝل ٔ٣ثل٘ـ ُ٥ٔ ،ث ٝكٞب٣٤
ام ل٥ـٚثٙـٞب ٢ارتٕب ٚ ٣٣ؿٚك ك٤ؾتٗ  ١ٕٞلٛ٥ؿ تغُٕ ُ٥ـ ٜثل آ٘بٖ ،ؽٔٓٛبً ؿك مٔ١ٙ٥
كفتبكٞب ٢ارتٕب ،٣٣آ٘بٖ كا ٚأ ٣ؿاكؿ و ٝآٖ ل٥ـ  ٚثٙـٞب كا ثب ثٟٛ٥ؿٌِٛ ،٣ؿٌ ٚ ٣الل٥ـ ٢ث٠ٛ٥ُ ٝ
ؽبّ ؽٛؿ ؿك ُ ٓٞىٙٙـ.
«ٓبِظ» ٔ ٣وُٛـ ثب ؿكُ ٓٞىٌتٗ ف٘ب ٢رـ٤ت ٔ ٚتب٘ت٥ٔ٣ ،بٖ ؽٛؿ كا ؿك لجبَ ٢ٗٚ
إيل ضاحكاً .مد أصابعو ربت إبطي وأخرج الشبّابة ووضع مق ّدمتها يف فمو« :يا اهلل
ٔٛرٛؿ ِ٘بٖ ؿٞـ« :تق ّدـ ّ

أبا البشر» وأخذ يرقص الدبكة .وهنض دريد فتأبّط يده وأخذا يدوراف يف الغرفة .وهنضت بدوري فرقصت منفرداً
وفم الشبابة يف فمي .وال أدري كم مضي من الوقت قبل أف ننطرح علي الكنبات ثانية ،ورؤوسنا تدور ،نلهث،
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ونتأمل بعضنا بإمعاف :ثب ؽٙـ ٜثًٕ ٝت ٔٗ[بِ ْشر] آٔـ .اٍِ٘تبَ٘ كا م٤ل ثغّٓ ولؿ  ٚفّٛت كا ؿكآٚكؿ
ً ٚل آٖ كا ؿك ؿٞبٖ ؽٛؿ للاك ؿاؿ [ ٚثب ؽٛا٘ـٖ آٚامِ] «يا اهلل ،أبا البشر» ُل ١ٚث ٝكلِْ ؿٓثىٝ

ولؿ« .ؿٔك٤ـ» ثلؽبًت  ٚؿًتَ كا م٤ل ثغَّ ثلؿ ٞ ٚل ؿُ ٚل ١ٚث ٝصلؽ٥ـٖ ؿك اتبق ٕ٘ٛؿ٘ـ.
ٔٗ  ٓٞثٛ٘ ٝث ١ؽٛؿ ثّٙـ ُـْ  ٚؿكعبِ٣و ٝفّٛت ؿك ؿٞب٘ٓ ثٛؿ ث ٝتٟٙب ٣٤كلٔ٥ـْ٣ٕ٘ .ؿا٘ٓ
صمـك  َٛٛوِ٥ـ و ٝؿٔ ٚلتج ٝك ٢ٚوب٘بپٞٝب افتبؿً .ٓ٤لٔبٖ ٔ٣صلؽ٥ـ٘ ،في ٘في ٔ٣مؿ ٚ ٓ٤ثب
ؿلّت ث٤ ٝىـٍ٤ل ؽ٥لُ٣ٔ ٜـٕٞ( ».ٓ٤بٖ)78 :
ا ٣٣ٛ٘ ٗ٤ا٣تلإ ث ١ٕٞ ٝاُىبَ ًؾتٌ٥ل ٚ ٢رـ٤ت ٣اًت ؤ ٝغـٚؿّ٤تٞب ٢ارتٕب٣٣
ثل اٌ٘بٖ تغٕ٣ٔ ُ٥وٙٙـ ٌٙ٤ٛ٘ ٚـ ٜلٔـ ا٣الْ  ٚث٥بٖ آٖ كا ؿاكؿ .ثلاًبى اً ٗ٤ؾتٌ٥لٞ٢ب،
اٌ٘بٖ ٘جب٤ـ ثللٔـ ،آٚام ثؾٛا٘ـ  ٚفّٛت ثن٘ـ ث ٝا ٗ٤ؿِ ُ٥وٛ ٝجك ٔ٥٤بكٞب ٢ارتٕب ٣٣صٗ٥ٙ
كفتبكٞبُ ٣٤بٌ٤ت٤ ١ه اٌ٘بٖ ٔغتلْ  ٚثبُؾٔ٥ت ٌ٘٥ت.
ؿك تٔ٤ٛل ٢ؿٍ٤ل ام اؽالقٌل٤نُ ٢ؾٔ٥تٞب ،ؿًٚتبٖ ُجب٘٥ٌ ٝذ  ًٙٔ ٚؿك ؽ٥بثبٖٞب
پلً٣ٔ ٝم٘ٙـ  ٚآٚام ٔ٣ؽٛا٘ٙـ« .ثِِْل» فّٛت ٔ٣م٘ـ  ٚآ٘بٖ كلْ  ٚپب٤ىٛث٣ٔ ٣وٙٙـ .ثلا ٢م٘بٖ
ٔناعٕت ا٤زبؿ ٕٔ٘٣بٙ٤ـ ،ث ٝآٖٞب ٔتّه ٔ٣پلا٘ٙـ ،عتٌّ ٣ب ٣ٞثب ٔلؿاٖ ؿكٌ٥ل ُٔ٘ٛ٣ـ.
ٕٞضٚ ،ٗ٥ٙاكؿ ثبٞ٥ب ُٔ٘ٛ٣ـ ،ك ٢ٚصٕٗٞبً ٢جن غّت ٔ٣م٘ٙـ٥ِٜ ،ف ٝثلا٤ ٢ىـٍ٤ل ت٤ل٤ف
ٔ٣وٙٙـ ٥ٔ ٚبٖ آ٘بٖ ًؾٙبٖ كو٥ه كؿ  ٚثـَ ٌٔ٣لؿؿ .ا ٣٣ٛ٘ ٗ٤ث٣تٛر ٣ٟث ٝاكمٍٞب ٢اؽالل٣
اًت و ٝثٔ ٝلم پٛسٌلا٣ٔ ٣٤كًـ و ٝؿك كٚمٌبك ٌ٘ٙ٤ٛـ ٜؿك ربٔ ٝ٤كا٤ذ ثٛؿ.
ٓغٞٝٙب ٣٤ام ا ٗ٤ؿًت ؿك كٔبٖ ثٌ٥بك تىلاك ُٔٛ٣ؿ ِ٘ ٚبٖ ٔ٣ؿٞـ وٌٙ٤ٛ٘ ٝـ ٜث َ٥ام
آ٘ى ٝثؾٛاٞـ كلْ  ٚآٚام كا ثٕ٘ ٝب َ٤ثٍقاكؿ ،لٔـ ؿاكؿ ك٤ ٢ٚه آُ ّ٥٤ٗٚ ٚت تأو٥ـ وٙـ.
آّ ٣وٌٙ٤ٛ٘ ٝـ ٜلٔـ تأو٥ـٍ كا ؿاكؿ ٔج ٗ٥آٖ اًت و ٝلٟلٔب٘بٖ ا ٚثٔ ٝغـٚؿ٤تٞب ٣٤وٝ
ربٔ ٝ٤ثلا ٢اٌ٘بٖ  ٚآماؿ ٢ٚ ٢لبئُ ٌِت ٝاًت ٌ٣ٕ٘ ٚقاكؿ و ٝاٌ٘بٖ ؽٛؿ ،ؽبِك ؽٛؿ ٚ
اكمٍٞب ٢ؽ َ٤ٛثبُـ٤ٔ ،تلٕا٘ـ ٣ٔ ٚوُٙٛـ ثب ؽلٚد ام صبكصٛةٞب ٢كفتبكِٔ ٢ؾْ
ُـ ٜت ًٚٛربٔ٘ ٚ ٝ٤بؿ٤ـٌ ٜلفتٗ ٙٞزبكٞب ٢ارتٕب٥ٔ٣ ،٣٣بٖ ؽٛؿ كا ؿك ثلاثل ا ٗ٤ل٥ـ  ٚثٙـٞب
ِ٘بٖ ؿٙٞـ.
 4-2-4پَچٖ ٍ تّٖدفٖ
ا٘ـ٥ِ٤ـٖ ؿكثبك ٢ٗٚ ٠ثِل ٔ ٚغى٥ٔٛتٞب٘ ٢بُ ٣ام آٖ ٔب٘ٙـ تِٛـٔ ،لي ،مٌ٤تٗ ٔ٥بٖ ؿٍ٤لاٖ،
ك٘ذ وِ٥ـٖ ٌٙ ٚب ٜو٤ ٝبًپلى فٌّٛ٥ف إِٓب٘ )ْ1969-1883(٣آٖٞب كا «٥٤ٗٚتٞب ٢عـّ٤ ٢ب
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ث٥ٙبؿ٘٣ٔ »ٗ٤بٔـ ،م٘ـٌ ٣كا ؿك ٘٠ل اٌ٘بٖ پٛس  ٚت ٚ ٣ٟثٙ٤ٔ٣ب ًٔ٣بمؿُ .ؾٔ٥تٞب ٢كٔبٖ،
م٘ـٌٚ ٚ ٣اثٌتٍ ٣اٌ٘بٖ ث ٝلٛا٣ـ ٛٗ ٚاث ٚآٖ كا غُ  ٚم٘ز٥ل٣ٔ ٢ؿا٘ٙـ و ٝكٚط اٌ٘بٖ كا ثٝ
ثٙـ ٔ٣وِـ ٌ٣ٕ٘ ٚقاكؿ و ٝآماؿ م٘ـٌ ٣وٙـ؛ اٌ٘ب٘ ٣وٛ ٝج٤٥تَ ُ٥فت ١آماؿ ٢اًت  ٚرٞٛل٠
ٚرٛؿٍ اًبًب ثب ٞل ل٥ـ  ٚثٙـ ٢ؿك ًت٥ن اًت .اماٗ٤كًٚت وُ ٝؾٔ٥تٞب ٢كٔبٖ ثلا٢
كٞب ٣٤ام ل٥ـ  ٚثٙـٞب ٥ٔ٣بٖ ٔ٣وٙٙـ؛ أب ٚلت٥ٔ٣ ٣بٖ ؿك ثلاثل ٔقٞت ،ؿ ٚ ٗ٤ربٔ ٝ٤حٕل٢
ٕ٘٣ؿٞـ ُ ٚؾٔ٥تٞب ٕ٘ ٣تٛا٘ٙـ تغ٥٥ل ٢ؿك  ٢ٗٚربٔ ٝ٤ا٤زبؿ ٕ٘بٙ٤ـ  ٚربٍ٤ن ٣ٙ٤ثلا٢
ًٙت ٞب ٣ ٚلف لـ ٓ٤ث٥بثٙـ ،ؿصبك پٛص ٚ ٣ثٟٛ٥ؿٌُ٘ٛ٣ٔ ٣ـ .ص ٗ٥ٙاعٌبً ٣ؿك عبِت ٌٔت٣
ث« ٝؿك٤ـ» ؿًٚت لٟلٔبٖ كٔبٖ ؿًت ٔ٣ؿٞـ« :اقرتح دريد :ىيا بنا دنسح الشوارع .دفعنا احلساب وانطلقنا

يف شارع بًنوت ..يف شارٍع ما سألين صاحل :ألديك الشبّابة؟ مث ربسس إبطي األيسر فأخرجها :ىات فالوقت
وقلت لدريد :ما بك؟
وقفت عن النفخ ُ
مساء ..ولتبدأ بالشيطاف ،ولكن أمسعين بعد ذلك مقطوعيت .بعد دقائق ُ

فأجاب مطرقاً :حنن تافهوف :ؿٔك٤ـ پِٟٙ٥بؿ ولؿ :ث٥ب ثل ٓ٤ٚؽ٥بثبٌٖلؿ .٢پِٔ[ َٛلٚة] كا عٌبة
ولؿ ٚ ٓ٤ؿك ؽ٥بثبٖ ث٥لٚت ث ٝكا ٜافتبؿ ..ٓ٤ؿك ؽ٥بثب٘ ٣ثٛؿ ٓ٤وٓ ٝبِظ ام ٔٗ پلً٥ـ :فّٛت ؿاك٢؟
ًپي ؿًت م٤ل ثغُ صپٓ ثلؿ  ٚفّٛت كا ث٥ل ٖٚآٚكؿ :ثنٖ! اُ ٖ٦ت اًت ...ا َّٚام ٘غٕٜ٥ُ ١بٖ
ُل ١ٚوٗ ٣ِٚ ،ث٤ـ ام آٖ ،لٛٔ ١٤ٜكؿ ٣اللٝاْ كا ثٛٙام .صٙـ ِغ ٝ٠ث٤ـ ،فّٛت كا ام ؿٞب٘ٓ ث٥لٖٚ
آٚكؿْ  ٚث ٝؿٔك٤ـ ٌفتٓ :صُ ٝـٜ؟ ؿكعبِ٣وً ٝلٍ كا پب ٗ٥٤ا٘ـاؽت ٝثٛؿ ،پبًؼ ؿاؿٔ :ب ث-٣
اكمُٕٞ( ».ٓ٥بٖ)64-63 :
اعٌبى پٛصٚ ٣رٛؿ ،مٔب٘ ٣پل كً٘تل رّ٣ٔ ٜٛوٙـ و ٝلٟلٔبٖ كٔبٖ كا ثٍٙٞ ٝبْ اعت٘بك
ٔبؿك فبلـ اعٌبًبت ٛ٣ ٚاٛف اٌ٘ب٘٤٣ٔ ٣بث .ٓ٥ا ٚثب آ٘ىُ ٝبٞـ ربٖوٙـٖ ٔ ٚلي ٔبؿكٍ اًت؛
أب ٕ٘٣تٛا٘ـ ا٘ـ ٗ٥ٍٞٚثبُـ« :فشاركت بالعمل آلياً ،مل أكن أدرؾ ماذا حيدث .ولست أدري إذا كاف من
ادلخجل أف اعرتؼ أف احلزف مل يكن شعوري الغالب يف تلك اللحظات :ؽٛؿ ث ٝؽٛؿ ؿك ا ٗ٤وبك (كٚثٝ
لجّ ٝولؿٖ ٔبؿك) ُلوت ٕ٘ٛؿْ٣ٕ٘ .تٛاٌ٘تٓ ثف ٕٟٓو ٝص ٝص٥ن ٢ؿك عبَ ٚل ١ٛاًت ٣ٕ٘ ٚؿا٘ٓ
آ٤ب ُلْآٚك اًت و ٝا٣تلاف و ٓٙث ٝا ٗ٤و ٝا٘ـ ٜٚؿك آٖ ِغ٠بت ،عيّ غبِت ٔٗ ٘جٛؿٕٞ( ».بٖ:
 )195أ ٚب٘ٙـ «ٔٔلً »ٛلٟلٔبٖ كٔبٖ «ثٍ٥ب٘ »ٝاحل کاهَ اٌ٘بٖ پٛص ٣اًت و ٝثب ٛ٣اٛف ٚ
اعٌبًبت ؽٛؿ ام ربٔٞ ٚ ٝ٤لص ٝث ٝآٖ ٔلثٚ ٚ ٙٛاثٌت ٝاًت ،ثل٤ـ ٜتب ثٛٓ ٝكت ٤ه «ِٔٓٗ»
كٞب ٌِٕ ٚـ ٜؿك ٥ٞب ٢ٛٞم٘ـٌ ،٣ثِنٓ٤ـ.

 / 58تزرعٖ ًوَد ًْ٘٘ل٘غن در رهاى «ؽكغتخَردگاى» ّاًٖ راّة

ُؾٔ٥ت آّ ٣كٔبٖ ؿك ا٘ـ ١ِ٤كٞب ٣٤ام لفي پٛص ٣ثِ٣ ٝك پٙب٣ٔ ٜثلؿ .ا ٚثٕٞ ٝىالً٣
استلقيت
ّٜٔمٝاٍ «ًغبة» ٔ٣ا٘ـِ٤ـ  ٚث٣ٔ ٢ٚ ّٝ٥ًٚ ٝؽٛاٞـ ث ٝم٘ـٌ٣اٍ ٔٙ٤ب ثجؾِـ« :
ُ
وتأملت ادلأذنة الرمادية العتيقة تنطلق دقات يف الفضاء اخلارجي الفارغ مكفهرة إيل األبد .كانت
علي السريرّ ،
ذبتث أصوؿ الفراغ والعدمية من
الساعة ترسبي فوؽ صدري ثقالً كبًناً حائراً .امرأة ما ...ساحرة ادللقي وادلبسمّ ،
دقائق األياـ :ك ٢ٚتؾت ؿكام وِ٥ـْ  ٚث ٝؿلت ثٌّ ٝـًت ١ؽبوٌتل٢كً٘ و ٟٝٙصِٓ ؿٚؽتٓ.

ت٥هتبن ٞب ٢ت٥لٌ ٚ ٜلفت ٝؿك ف٘ب ٢پٛس ث٥ل ٖٚث ٢ًٛ ٝاثـ٤ت ٔ٣كفتً .ب٣ت ٚم٘ ١ثنكي ٚ
ًلٌلؿا٘ ٣كٝٙ٥ً ٢ٚاْ ا٘ـاؽت ٝثٛؿ .م٘ ...٣ثب صٟلِ ٚ ٜجؾٙـٌٔ ٢غٛك وٙٙـ ،ٜكِٞٝ٤ب ٢ؽأل ٚ
پٛص ٣كا ام ِغِ ٝ٠غ ٢ٝ٠كٚمٞب ث٥ل٣ٔ ٖٚوِـٕٞ(».بٖ)95:
«ثِِْل» و ٝثُ ٝـت اعٌبى ؽأل ٔ٣وٙـ  ٚعي ثٟٛ٥ؿٌ ٚ ٣پٛص ٣م٘ـًٌ ٣لتبًل ٚرٛؿٍ
كا فلاٌلفت ،ٝثلا ٢كٞب ٣٤ام ٥٤ٗٚت ثغل٘ذ ؽٛؿ ،ث ٝم٘ ٣ثب ٤ٚوٌٞ٣ب ٢ؽبّ ٔ٣ا٘ـِ٤ـ تب ؿك
وٙبك ا ٚؽأل ٚرٛؿٍ كا پل ٕ٘ب٤ـ .ثٞ ٝل ُىّ٣ٔ ٣ؽٛاٞـ ام ٔغل٥ٔٚتٞب  ٚؽٛاًتٞٝب٢
ًلوٛةُـ ٚ ٜاٗٚب ١ؽفمبٖآٚك ٢و ٝؿك آٖ ثً ٝل ٔ٣ثلؿ ؽالٓ٤ ٣بثـ .ص ٗ٥ٙاٌ٘بِٖ غٚٝٛٛك
ؿك پٛص ٣م٘ـٌٞ ،٣ـف ٣كا ؿ٘جبَ ٕ٘٣وٙـ .اٙ٤ى ٝصلا م٘ـ ٜاًت؟ ص ٝغب٤ت ٣ؿك پٓيِ ثٛؿٖ
اًٚت؟ ث ٢ًٛ ٝوـأٞ ٗ٥ـف ثب٤ـ علوت وٙـ؟ ًإاالت ٣اًت و ٝثلا ٢ا ٚث٣پبًؼ ٔب٘ـ ٜاًت.
«ثِِْل» لٟلٔبٖ كٔبٖ ،اعٌبى ٔ ٣وٙـ و ٝص٥نٚ ٢رٛؿ ٘ـاكؿ وً ٝناٚاك ثبُـ ث ٝآٖ إ٤بٖ  ٚا٣تمبؿ
ؿاُت ٝثبُـ ٤ب اٗ٤و ٝاكمٍ آٖ كا ؿاُت ٝثبُـ و ٝآٖ كا ًلِٛع ١ؽ َ٤ٛللاك ؿٞـ  ٚثلا٢
أي ىدؼ ...ومع ذلك فإين مازلت أوثر أف أؤمن بشيء:
تغمّمَ ثىُٛـ« :أعتقد أنو لن يكوف يل ىدؼّ ..
فىل ٔ٣وٞ ٓٙـف٘ ٣ؾٛا ٓٞؿاُت٥ٞ ..ش ٞـف ...٣ثب اٗ٤عبَ ،تلر٥ظ ٔ٣ؿ ٓٞو ٝث ٝص٥ن ٢ا٣تمبؿ
ؿاُت ٝثبُٕٓٞ(».بٖ)24:
ؿكعم٥مت اُ ٗ٤ؾْ ٕ٘٣تٛا٘ـ ث ٝص٥ن ٢ا٣تمبؿ ؿاُت ٝثبُـ ٤ب ٞـف ٣ؿك م٘ـٌ ٣ؿاُت ٝثبُـ.
ا ٚؤ ٝبؿكٍ ام كٔٚبت ٌٓ٥ك٘ذ ٔ٣ثٓلؿ  ٚثلاؿكاَ٘ غلق ؿك ِٔىالت ٌٞتٙـ  ٚؽٛؿٍ ؿك ؽب٘١
ثلاؿكٍ م٘ـٌ٣ٔ ٣وٙـ٣ٕ٘ ،تٛا٘ـ ث٠٘ ٝبْ  ٚلب٘ ٣٘ٛپب٤جٙـ ثبُـ و ٝاٌ٘بٖٞب ث ٝآٖ ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ .آٖ
 ٓٞث ٝاّّ٣ ٗ٤ت و ٝثِ ٝزبْ ٌٌ٥ؾتٍ ٣ؽٌٛلفت ٝاًت  ٚؿك م٘ـٌ ٣ا ٚرب ٣٤ثلا ٚ ٓ٠٘ ٢لبٖ٘ٛ
ٌ٘٥ت« :إين أثور ألقل مضايقة ،وألوي خط سًني أماـ أية عقبة ،أو ما خييل يل أنو عقبة .وال أستطيع أف أغفر
إلنساف إال إذا أحببتو ،ىذا شيء من طبيعيت الينالو النظاـ ٗٔ :ؿك ثلاثل وٛصهتل ٗ٤فِبك ٔ ٚناعٕتً ٣ل
ث٥ٔ٣ ٝبٖ ثلٔ٣ؿاكْ(ام وٛك ٜؿكٔ٣ك ٚ )ْٚؽ ٣ِّٔٚاْ كا ؿك ثلاثل ٞل ٔب٘٤ ٣٤ب ؿك ثلاثل ٞلص ٝثٝ
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٘٠لْ ٔب٘ ٢ث٥ب٤ـ تغ٥٥ل ٔ٣ؿ٣ٕ٘ ٚ ٓٞتٛا٘ٓ اٌ٘ب٘ ٣كا ثجؾِٓ ٍٔل اٗ٤و ٝا ٚكا ؿًٚت ؿاُت ٝثبُٓ.
ا ٗ٤رنئ ٣ام ٛج٤٥تٓ اًت و ٝلب٘ ٖٛث ٝآٖ كا٘ ٜـاكؿ(لبٖ٘ٙٔٛـ ٌ٘٥ت)ٕٞ( ».بٖ)25 :
ؿلت ؿك ٌفتٍٞٛب٥ٔ ٢بٖ لٟلٔبٖ  ٚؿًٚتبَ٘ ،ثٞ٣ـف ٚ ٣پب٤جٙـ ٘جٛؿٖ آ٘بٖ كا ثِ٥تل ِ٘بٖ
ٔ٣ؿٞـ؛ ٔخال ؿك رب ٣٤ام كٔبٖٓ« ،بِظ» ٛٙ٣اٖ ٔ٣وٙـ و ٝآٖٞب ٌلٌٞ ٣ٞٚتٙـ و ٝللاك اًت
ف٤بِ٥تٞب٣ ٢بٛف ٣كا ٔغٛك وبك ؽٛؿ للاك ؿٙٞـ« :شلّة غرانق ستجدد ىذا العاـ ،وبدالً من العمل
احلب باطناً ،ومالحقتهن
السياسي،
سنتحوؿ إيل العمل العاطفي .ىدؼ الشلّة مناصبة الفتيات العداء ظاىراً و ّ
ّ
بالشاتو ...حنت جديد لشاي وكاتو :ؿًت« ١ؿٔك٘ب»ٞب أٌبَ وبك ؽٛؿ كا ؿٚثبك ٜام ًلٔ٥ٌ٣لؿ .ثزب٢
ف٤بِ٥ت ً٥بً ٣ث ٝف٤بِ٥ت ٣بٛف٣ٔ ٣پلؿامٞ .ٓ٤ـف اٌ ٗ٤ل ،ٜٚثٟ ٝبٞل ؿُٕ ٣ٙثب ؿؽتلاٖ ٚ
ؿكعم٥مت اٟٟبك ٔغجّت ث ٝآٖٞب  ٚت٤م٥جِبٖ ث ١ّ٥ًٚ ٝصبت ٛاًت ...تلو٥ج ٣رـ٤ـ ام ؿ ٚوّٕ١
صب٥ُ ٣٣ٛ٘[ ٚ ٢ل ٣ٙ٤ث٘ ٝبِْ] وبتٕٞ( ».ٛبٖٛ )62 :ج ٣٤٥اًت و ٝتب مٔب٘ ٣وٞ ٝـف ٌل ٜٚاٗ٤
ثبُـ ،ث ٝاٙ٤ٔ ٗ٤بًت و ٝآال ٞـف٘ ٣ـاكؿ.
ث٠٘ ٝل ٔ٣كًـ و ٝؿكن ُؾٔ٥تٞب ٢كٔبٖ ام  ٢ٗٚؽٛؿٚ ،اثٌتٍٞ٣ب ٢ارتٕبُ ٚ ٣٣ىُ
م٘ـٌُ٣بٖ و ٝؽٛؿ ٘مِ ٣ؿك آٖ ٘ـاك٘ـ ٌٞ ٚت ٣آ٘بٖ كا تغت فلٔبٖ ٚ ُ٥ٔ ،اكاؿٜا ٢ؿٍ٤ل للاك
ٔ٣ؿٞـ  ٚآماؿُ٢بٖ كا ٘ف٣ٔ ٣وٙـ ،ثب٣ج پٛص ٚ ٣ثٟٛ٥ؿٌ ٣آ٘بٖ ُٔٛ٣ؿ .آٖٞب ٔ٣ؽٛاٙٞـ ام
ثٟٛ٥ؿٌ ٣ثلا ِٝ٥ٕٞ ٢كٞب٤ ٣٤بفت ٚ ٝثلا ٢ؿاُتٗ م٘ـٌ ٣ثبِ٘بٙتل ث ٝاكاؿ٥٘ ٚ ٜل ٣٤ٚؿًت ٤بثٙـ
و٥ٞ ٝش اكتجب ٣ٛثب اكمٍٞب  ٚآكٔبٖٞبٔ ٢تـا٘ َٚـاُت ٝثبُـ  ٚص ٗ٥ٙص٥ن ٢رن ثب افلا ٙؿك
تٛر ٝث ٝؽٛؿ ث ٝؿًت ٕ٘٣آ٤ـ .ثٙبثلإٞ ٗ٤ضٌ٥ّ٥ٟ٥٘ ٖٛتٞب  ٚثٌبٖ اٌ٘بٖ ٚرٛؿٌلاً ِ٢بكتل
ثلا ٢ؽّك اكمٍٞب ٢تبم ٜؽٛؿ ،ل٥ـٚثٙـٞب كا وٙبك ٟ٘بؿ ٚ ٜثٞ ٝل٘ٗ ١ٛبث ٚ ٜٝلب٘ ٣٘ٛپِت
ٔ٣وٙٙـ .ؿك٘ت٥ز ٝثِ ٝزبٌٌْ٥ؾتٍ٘ ٚ ٣بٙٞزبك ٢ؽ٥ٌ٣ٔ ٛل٘ـ  ٚا٘ـنا٘ـن  ٕٝٞص٥ن اكمٍ
ؽٛؿٍ كا ام ؿًت ٔ٣ؿٞـ  ٚپٛص ٚ ٣ثٙ٤ٔ٣ب ٣٤م٘ـٌ ٣ثِ٥تل ثلا ٢آ٘بٖ ٤ٛٞـا ٌٔ٣لؿؿ.
اٙ٤زبًت و ٝؿ٘٥ب ٢آؿٔ ٣ؽبِ ٣ام ٔٙ٤ب ُٔٛ٣ؿ  ٚؽٛاًتٗٞب  ٚكغجتٞب  ٚاٞـافَ كً٘ ٔ٣ثبمؿ.
 4-2-5تٖثثاتٖ ٍ تشلشل ارادُ
اٌ٘بٖ آٍ٘ب ٜو ٝثٔ ٝلم پٛص ٚ ٣ثٞ٣ـف ٣ٔ ٣كًـ  ٚؿِ ٣ّ٥ثلا ٢ع٥بت ٌٞ ٚت ٣ؽٛؿ ٕ٘٣ثٙ٥ـ،
تبث ٚ ُ٥ٔ ٢كغجت ؽٛؿ ُٔٛ٣ؿ  ٚؿك ثلاثل تٕب٤الت ٣و ٝؿك ٤ه ِغ ٝ٠ثل ا ٚص٥لٌ٣ٔ ٜلؿؿ،
ؿٌلٌ ٚ ٖٛتٌُّٛ٣ٔ ٓ٥ؿ  ٚثً ٝل٣ت ٔ ٢ٗٛؽٛؿ كا تغ٥٥ل ٔ٣ؿٞـ؛ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٕ٘« ٝ٘ٛثِِْل» ثٝ
ٛٛك وبٔال تٔبؿف ٣ؿك ؽ٥بثبٌٕ٘ٞ ٣بٝ٤اٍ كا ٔ٣ثٙ٥ـٌٕٞ .ب ٝ٤ا ٚكا ثلإ٘ ٢بم ؿٛ٣ت ٕٔ٘٣ب٤ـ ٚ
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ٔ ٣وُٛـ ثب ثلُٕلؿٖ فٛا٤ـ ٕ٘بم ٛٙ٣ ٚاٖ ٕ٘ٛؿٖ ٘نؿ٤ىٌٔ ٣زـ ٌ٘ ٚجت ٣و ٝثب أبْ رٕب٣تَ
ؿاكؿ« ،بِ ْشر» كا ثب ؽٛؿ ٕٞلاً ٜبمؿ .لٟلٔبٖ كٔبٖ ٣ّ٣كغٓ اٙ٤ىٕٛ٤ٔ ٝالً ٕ٘بم ٕ٘٣ؽٛا٘ـ  ٚثٝ
ص٥نٞب ٣٤ام ا ٗ٤لج ُ٥آالً ثبٚك ٘ـاكؿ ،پي ام ٔمبٔٚت ثٌ٥بك ًلا٘زبْ ثب إٞ ٚلاٌ٣ٔ ٜلؿؿ؛ أب
ٗ٥ٕٞو ٝثٌٔ ٝزـ ٔ٣كًٙـ ٘٠لٍ ثً ٝل٣ت تغ٥٥ل ٔ٣وٙـ« :شبة كاف رجاؿ دبالبسهم العربية وسراويلهم
الفضفاضة الطويلة الذيوؿ ،يتمتموف كالماً اليفهم ...وقفت بعينٌن ضيّقتٌن ،فتأملت ادلأذنة مث رمقت جاري،
فأطلقت ابتسامة مذنبة ،وأمعنت يف تأملو ،مث قلت فجأة :كالّ لن أصلّي :ؿك آٖرب
أطرقت .ىتف يب «اُدخل»
ُ
و ُ
ٔلؿا٘ ٣ثٛؿ٘ـ ثب ِجبىٞب٣ ٢لثُّٛ ٚ ٣اكٞبٌِ ٢بؿ  ٚثّٙـ وً ٝؾٙبٖ ٘بٔف ٣ٟٔٛمٔنٔ٣ٔ ٝولؿ٘ـ...
ثب ؿ ٚصِٓ ؽ٥ل ٜث ٝآٖٞب اٌ٤تبؿْ ٌّ ٚـًت ٝكا ٘٠بك ٜولؿًْ .پي ٍ٘ب ٣ٞثٌٕٞ ٝبٝ٤اْ ولؿْ ٚ
ًلْ كا پب ٗ٥٤ا٘ـاؽتٓ .ا ٚثل ًلْ فل٤بؿ مؿ« :ؿاؽُ ُِ .»ٛجؾٙـ ٌٙبٜآِٛؿ ٢مؿْ  ٚا٘ـو ٣ث ٝا ٚؽ٥لٜ
ٌِتٓ٘ .بٌٟبٖ ٌفتٓٞ ..ٝ٘« :لٌن ٕ٘بم ٕ٘٣ؽٛإ٘ٓٞ(».بٖ)9:
ا ٗ٤تغ٥٥ل ٣م٥ـ ٚ ٜؿٌلًٌ ٣٘ٛل ٢٤ؿك آغبم ً ٚپي ؿك پب٤بٖ٤ ،ى ٣ام ٤ٚوٌٞ٣ب ٢اًبً٣
ُؾٔ٥ت پٛس ٌلاًت و ٝثب اِٟبْ ام «ؽٛؿ»  ٚؽٛاًتٞٝب ٢مٚؿٌقكٍ ٣ٔ ُٕ٣وٙـ؛ ٞل وزب وٝ
ثبؿ ثٛمؿ ثٕٞ ٝبٖ ًٕت كٌٞپبك ٌٔ٣لؿؿ .ا ٚحجبت ٘ـاكؿ؛ صلا وٛ ٝجك ٤ه ثل٘بٔ٣ٕ٘ ُٕ٣ ٝوٙـ ٚ
ث٠٘ ٝبٔ ٣پب٤جٙـ ٌ٘٥ت ثّى ٝوبك ٢كا ا٘زبْ ٔ٣ؿٞـ و ٝتغتتأح٥ل ٛ٣أُ اٍ٘٥نُٔ ٣ؾتّفٚ ُ٥ٔ ،
ؽٛاًتٝاٍ ث ٝا ٚؿ٤ىت٣ٔ ٝوٙٙـ .اِجت ٝثٌ٥بك پ٣ٔ َ٥آ٤ـ و ٝا ٗ٤ؽٛاًتٞٝب ٢آ٘ ٚ ٣مٚؿٌقك ثٝ
ًل٣ت ؿٌلٌُ٘ٛ٣ٔ ٖٛـ! «ثِِْل» ؿك اٌ٤تٍب ٜاتٛثٛى ٕٞىالً٣اٍ «ٚؿ »ٝ٤٤كا ٔ٣ثٙ٥ـ  ٚصٖٛ
٥ٞش تّٔٛك ٢ام وبك ٢و٣ٔ ٝؽٛاٞـ ا٘زبْ ؿٞـ ،ؿك ف٘ ٗٞـاكؿ  ٚآال ٕ٘٣ؿا٘ـ و ٝص ٝوبك٢
ٔ٣ؽٛاٞـ ثىٙـ ،ؿ٘جبَ «ٚؿ »ٝ٤٤كا٣ٔ ٜافتـ ٕٞ ٚلا ٜاًٛ ٚاك اتٛثٛى ُٔٛ٣ؿ .ؿك وٙبكٍ ٔٙ٥ِ٘٣ـ
ً ٚل ٓغجت كا ثب ا ٚثبم ٔ٣وٙـ« :أيسبب حرجاً أف أذىب معك؟ اُىبِ ٣ؿاكؿ اٌل ٕٞلا٣ٞات
وٓٙ؟»(ٕٞبٖ )13:ؿؽتل پبًؼ ٔ٣ؿٞـ« :أجل فهذه سابقة مل يألف أىلي مثلها :ثّ ،ٝؽب٘ٛاؿٜاْ ا ٗ٤لجُ٥
ٌٔبئُ كا ٕ٘٣پٌٙـ٘ـٕٞ(».بٖ )14:أّب «ثِِْل» ثب پبفِبك ٢ثٌ٥بك ا ٚكا ٕٞلا٣ٔ ٣ٞوٙـ .ث ٝؽب٘ٝ
«ٚؿ٘ »ٝ٤٤لً٥ـ ٜثٛؿ٘ـ و٘ ٝبٌٟبٖ «ثِِْل» ام ٕٞلا ٣ٞؿؽتل ٔٔٙلف ُـ ٚ ٜثبمٌٔ٣لؿؿٕٞ .بٖٛٛك
و ٝؿك صِٓ ثل ٓٞمؿ٘ ٣تٕٔ ٓ٥ثٕٞ ٝلاٚ« ٣ٞؿٌ »ٝ٤٤لفت ،ثٕٞ ٝبٖ ًل٣ت  ٓٞام تٕٔ ٓ٥ؽٛؿ
ثبمٌِت.
ٔ ١ٛٗٛتغ٥٥ل ٣م٥ـ٘ ٠بٌٟب٘« ٣ثِل»  ٚث٣حجبت٣اٍ ؿك تٕٔ٥ٌٓ٥ل ٢عت ٣ؿك ٔٛكؿ ٌٔبئُ ٟٔٓ
 ٚرـ ٓٞ ٢اتفبق ٔ٣افتـ .ؿك رب ٣٤ام كٔبٖٚ ،لتٟٔ ٣برلت ث ٝپب٤تؾت ُلُ ١ٚـ ٜثٛؿ« ،ثِِْل» ٚ
ؿ ٚؿًٚتَ «ٓبِظ» « ٚؿٔك٤ـ» تٕٔ٥ٌ٣ٔ ٓ٥ل٘ـ و ٝث٣ ٝلاق ثل٘ٚـ .پي ام ٔ٥ٟب ُـٖ ث ٝتلٔٙ٥بَ
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ٔ٣ك٘ٚـ؛ أّب ٍٙٞبٔ ٣و ٝاتٛثٛى آٔبؿ ٜعلوت ُٔٛ٣ؿ ث٘ ٝبٌٟبٖ ٘٠ل «ثِِْل» تغ٥٥ل ٔ٣وٙـ .اٚ
ّ٥٤ٗٚت كا اٛٛٗ٤ك ُلط ٔ٣ؿٞـ« :تزحلقت الدواليب هبدوء ،وتق ّدمت السيارة هبدوء .مسكة ...شكواله،

ومر احملرؾ من أمامي ،فالباب ،النوافذ،
أستاذ .سبطّت السيارة ببطء ،مث أطلقت ىدرة مشبعة بالدخاف وانطلقتّ .
وسرت وسارا معي :صلػٞب
الوجوه ...ادلؤخرة .امت ّدت من عيين صاحل نظرة مبتسمة تفيض حرجاً .ىززت رأسي
ُ
ث ٝآكأُ ٣ل ١ٚث ٝصلؽ٥ـٖ ولؿ٘ـ ٔ ٚبُ ٗ٥ث ٝآٌٞتٍ ٣علوت ولؿ .آلب! اغقُ ...ٝ٤ىالت.
ٔبُ ٗ٥ث ٝوٙـ ٢علوت ولؿً ،پي غلُّ ٣ؿٚؿآِٛؿ ولؿ  ٚكا ٜافتبؿٛٔ .تٛك ،ؿك ،پٙزلٜٞب ،صٟلٜٞب
 ٚا٘تٟبٔ ٢بُ ٗ٥ام رّ٣ ٗٔ ٢ٛجٛك ولؿ٘ـ .تٔ٤ٛل ٢ثٟ ٝبٞل ُبؿ ؿك صِٕبٖ ٓبِظ ٘مَ ثٌتٝ
ثٛؿ وً ٝلُبك ام ا٘ـ ٜٚثٛؿ؛ ًلْ كا تىبٖ ؿاؿْ  ٚكا ٜافتبؿْ  ٚآٖٞب ٘٥ن ث ٝؿ٘جبِٓ آٔـ٘ـٕٞ(».بٖ:
 )262آٖ ٞب ثً ٝل٣ت تٌٕٔ ٓ٥لفتٙـ و ٝث٣ ٝلاق ثل٘ٚـ  ٚثب ٕٞبٖ ًل٣ت ٘٥ن ٔٔٙلف ُـ٘ـ.
إٞ ٗ٤بٖ حجبت ٘ـاُتٗ ًٌ ٚت اكاؿٌ ٣اًت.
آؽل ٗ٤ؿٌلٌ ٣٘ٛو ٝث٘ ٝبٌٟبٖ ؿك ُؾٔ٥ت «ثِل» ٟبٞل ُٔٛ٣ؿ  ٚثٌ٥بك ًلُ٘ٛتًبم ٚ
عبئن ا٥ٕٞت اًت ،تغ٥٥ل ٢اًت و ٝؿك ؿك ٖٚا ٚپـ٤ـ ٔ٣آ٤ـ  ٢ٚ ٚكا ٔٙمّت  ٚؿٌلٌٖٛ
ًٔ٣بمؿ .ا ٚلجال ٕ٘٣ؽٛاًت ث ٝؿاِ٘ىـ ٠افٌل ٢ثلٚؿ ص٠٘ ٖٛبْ عبوٓ ثل آٖرب ثب ٛج٤٥تَ ؿك
ت٤بكٕ ثٛؿٛ .ج٤٥ت آُفت ،ٝپلِ٤بٖ ِ ٚزبٌٌْ٥ؾت ٢ٚ ١ام ٌ٘٣ٔ ٓ٠ل٤ؾت؛ أّب ث٤ـاً ؿك پب٤بٖ
كٔبٖ َ٤ٗٛٔ ،كا تغ٥٥ل ٔ٣ؿٞـ« :سرت خبطا ثقيلة مطمئنة إيل دائرة الربيد ،ودفعت يف الشباؾ دبغلّف
إيل بدىشة مث قالت :ولكن الكلية العسكرية مل
أصفر كبًن إيل آنسة وقفت يف اجلانب الثاين .وسرعاف ما نظرت ّ
تعلن بعد عن بدء دورة ىذا العاـ.
 ال بأس ...إنو مل يبق شبة رلاؿ لالنتظارثب ٌبْٞب ٚ ٗ٥ًٍٙ ٢اًتٛاك ثًٕ ٝت اؿاك ٠پٌت علوت ولؿْ .پبوت مكؿكً٘ ثنكٌ ٣كا ؿك
ثبر ٝث ٝؽبٕ٘ ٣و ٝؿك ٛلف ؿٍ٤ل اٌ٤تبؿ ٜثٛؿ ،ؿاؿْ .ص٥نٍ٘ ٢قُت و ٝثب ت٤زّت ثٍ٘ ٗٔ ٝب٣ٞ
ا٘ـاؽت ٌ ٚفت ٣ِٚ :ؿاِ٘ىـ ٠افٌلٛٙٞ ٢م آغبم ؿٚك ٠أٌبَ كا ا٣الْ ٘ىلؿ ٜاًت.
 اُىبِ٘ ٣ـاكؿ ...ؿٍ٤ل فلٓت ٣ثلا ٢ا٘ت٠بك ثبلٕ٘ ٣ب٘ـ ٜاًتٕٞ(».بٖ)302:«ثِِْل» و ٝثب «ًغبة» ثل٘بٔٝك٤ن ٢ولؿ ٜثٛؿ و ٝثلا ٢اؿأ ١تغٔ ُ٥ث ٝآٔل٤ىب ثل٘ٚـ  ٚپي ام
وٌت ٔـكن ؿوتل٤ ٢ب وٌت ٔمبْ اًتبؿ ٢ؿاٍِ٘ب ٜثبمٌلؿ٘ـ ،او٣ٔ ٖٛٙؽٛاٞـ ٚاكؿ ؿاِ٘ىـ٠
افٌلُٛ ٢ؿ .ا ٗ٤تغ٥٥ل ٣م٥ـ٘ ٠بٌٟب٘ ٣ث٥بٖوٙٙـ ٠ؿٔـٔٔ ٣نار ٣لٟلٔبٖ اًت و ٝاًبى م٘ـٌٚ ٣
تٕٕٔ٥بتَ كا تِى٣ٔ ُ٥ؿٞـ .ثً ٝجت اعٌبى پٛصٍ٘ ٚ ٣ب ٜت٥لٙٔ ٚ ٜف« ٣ثِل» ث ٝم٘ـٌ،٣

 / 62تزرعٖ ًوَد ًْ٘٘ل٘غن در رهاى «ؽكغتخَردگاى» ّاًٖ راّة

 ٕٝٞص٥ن ؿك ٘٠ل ا ٚام اكمٍ ٙ٤ٔ ٚب تٌ٣ٔ ٣ٟلؿؿٞ .ـفٞب كً٘ ٔ٣ثبم٘ـ  ٚتىبپ ٢ٛا ٚثٝ
ثٗثٌت ٔ٣كًـ ٣ٕ٘ .ؿا٘ـ و ٝؿٍ٤ل ؽٛاًتَ ام م٘ـٌ ٣صٌ٥ت  ٚآ٤ب ؿك ؿ٘٥ب ٢ثٙ٤ٔ٣ب ص٥ن٢
ٌٞت و ٝؿًت٥بث ٚ ٣كً٥ـٖ ث ٝآٖ اكمٍ و ٚ َُٛتمال ؿاُت ٝثبُـ؟ ص٥ٌٔ ٖٛل ٞ ٚـف ؽبٓ٣
كا ؿ٘جبَ ٕ٘٣وٙـ ،افٌبك م٘ـٌ ٣ؽٛؿ كا ث ٝؿًت عٛاؿث  ٚاتفبلبت ًٔ٣پبكؿ  ٌٍٛ ٚث ٝفلٔبٖ
ؽٛاًتٞٝبُٛ٣ٔ ٣٤ؿ و ٝث٣ؽجل  ٚثٛٛ ٝك ٘بٌٟب٘ ٣ثً ٝلاغَ ٔ٣آٙ٤ـ  ٚص ٝثٌب ثً ٝل٣ت ٓٞ
ؿٌلٌٌ٣ٔ ٖٛلؿ٘ـ .ؿك ٘ت٥ز ٝؿك تٕٕٔ٥بتَ اًتٛاك ٌ٘٥ت ٞ ٚل آٖ ٕٔىٗ اًت ٘٠لٍ تغ٥٥ل وٙـ
 ٚتٕٔ ٣ٕ٥تبم ٜثٍ٥لؿ .ؿك عم٥مت ؽٛؿٍ ٣ٕ٘ ٓٞؿا٘ـ و ٝص٣ٔ ٝوٙـ؟  ٚث ٝوـأ٣ٔ ًٛ ٗ٥كٚؿ؟
صٞ ٖٛـف ِٔؾٔ٘ ٣ـاكؿ و ٝث ٝم٘ـٌ٣اٍ ٔٙ٤ب ٤ٛٞ ٚت ٣ثؾِـ.
ًت٘جِگ٘زٕ
ام اُٛ٘ ٗ٤تبك ثلٔ٣آ٤ـ و٣ٔ ٝتٛاٖ ؿك كٔبٖ «ُىٌتؽٛكؿٌبٖ» ٞب٘ ٣كاٞت ٤ٚوٌٞ٣ب ٢تفىل
پٛصٍلا٤ب٘ ٝكا ِٔبٞـٕٛ٘ ٜؿ .اٌٙ٤ٛ٘ ٗ٤ـ٥٘ ٜن ٕٞضً ٖٛبكتل اٌ٘بٖ كا ٔ٥٤بك  ١ٕٞاكمٍٞب ٔ٣ؿا٘ـ
ُ ٚؾٔ٥تٞب ٣٤ؽّك ٔ٣وٙـ و٥ٞ ٝش اكمٍ ٔت٤بِ٥ٞ ٚ ٣ش لب٘ ٖٛاؽالل ٣اِناْثلاٍ٘٥ن وّ ٣كا -
و ٝثؾٛاٙٞـ ٛجك آٖ  ُٕ٣وٙٙـ -ث ٝكًٕ٥ت ُٕ٘ٙ٣بًٙـ ٣ٔ ٚوُٙٛـ تب ثب ا٘تؾبة  ٚاثـا ١ؽٛؿ
ؿك صبكصٛة آماؿ ،٢اؽالل٥بت  ٚاكمٍٞب ٢ؽٛؿ كا ا٤زبؿ ٕ٘بٙ٤ـ.
آماؿ ٢ؿك ا ٗ٤كٔبٖ ثٔ ٝخبث ١آة ع٥بت ٣اًت وُ ٝؾٔ٥تٞبٌٙ٤ٛ٘ ٢ـ ٜثلا ٢ؿًت٥بث ٣ث ٝآٖ
ؿك ثلاثل  ١ٕٞفِبكٞب ٢ؽبكر ٣ا ٓ٣ام ؿ ،ٗ٤ربًٔٙ ،ٝ٤تٞب ٞ ٚل آُ  ٚلب٣ـ ٠پ٥ٔ٣ ٣ٙ٥ِ٥بٖ
ٔ ٣وٙٙـ تب ثب ا٘ىبك وبُٔ ٣مب٤ـ ٥٤ٔ ٚبكٞبٔ ٢ت٤بكف ٔ ٚلً ،ْٛأىبٖٞب ٣٤تبمٔ ٜتِٛـ ُٛؿ  ٚثٝ
اكمٌٍقاك ٢ؿٚثبك ٜاكمٍٞب ٓٛكت ٌ٥لؿ .ا٥ٔ٣ ٗ٤بٖ  ٚا٣تلإ و ٝثب عقف ٔفبًٙ ٓ٥ٞت،٣
ؽلٚد ام صبكصٛةٞب ٢كفتبك ٢پق٤لفت ٝؿك ربٔ٘ ،ٝ٤بؿ٤ـٜاٍ٘بكٙٞ ٢زبكٞب ٢ارتٕب ٚ ٣٣م٤ل پب
ٟ٘بؿٖ للاكؿاؿٞب ٢ارتٕب ٚ ٣٣ثٛ٠ٙٔ ٝك ٔٙ٤ب ثؾِ٥ـٖ ث ٝم٘ـٌٌ ٚ ٣قك ث ٝآٖ ً ٢ٛپٛص٣
ٓٛكت ٔ٥ٌ٣لؿ؛ ص٣ٕ٘ ٖٛتٛا٘ـ تغ٥٥ل ٢ؿك ٚلب ٢٤ربك ٢ربٔ ٝ٤ا٤زبؿ ٕ٘ب٤ـ ،ثِ ٝزبٌٌْ٥ؾتٍ،٣
ا٘غٜب ٙاؽالل ،٣پٛص ،٣ثٞ٣ـف ٚ ٣ث٣حجبتُ ٣ؾٔ٥تٞب ٢كٔبٖ ٔٙتٌ٣ٔ ٣ٟلؿؿ.
٣مب٤ـ ُؾٔ٥تٞب ٢ؽّك ُـٌٙ٤ٛ٘ ٠ـ ٜؿكثبة پٛص ٚ ٣ثٞ٣ـف ٣م٘ـٌٌ ،٣ب ٜث ٝافىبك
پ٥لٚاٖ ٔىتت اٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥ت ٘نؿ٤ه ٌٔ٣لؿؿ؛ ثب ا ٗ٤تفبٚت و ٝاٌنٌ٤تبٌ٘٥بٌِ٥تٞب،
«پٛسٌلا »٣٤كا پّ ٣ثلاٌ ٢قك ام م٘ـٌ ٣ثٙ٤ٔ٣ب ث ٝم٘ـٌ ٣ؿاكاٙ٤ٔ ٢ب ٔ٣ؿا٘ٙـ؛ أب ُؾٔ٥تٞب٢
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كٔبٖ كاٞت ٕ٣ال ثل ك ٢ٚا ٗ٤پُ ؽبً٘ ٣ٔ ٝبم٘ـ ٛٔ ٚفك ثٌ ٝقك ام آٖ  ٚپِت ًل ٟ٘بؿٖ اٗ٤
تزلثُ٘ٛ٣ٕ٘ ٝـ.
هٌاتع ٍ هآخذ
اِف) ٔٙبث ٢فبكً٣
 .1آلبثؾِ ٛٙ٥ٔ ٚ ٣ّ٣ ،٣افِبك ٢كاؿ .)ٍ1383( .فزٌّگ علَم ع٘اعيٖ؛ صابح ُِآ ،تٟالاٖ:
صبپبك.
 .2مكُٙبىُٟ ،ل٤بكًْ٘٘ .)ٍ1385( .ل٘غن؛ صبح ا ،َٚتٟلاٖ :وب٘ ٖٛا٘ـ ِٝ٤رٛاٖ.
ً .3بكتل ،هاٖ پُ .)ٍ1353( .اصيَل فلغيفِ اگشٗغتاً٘غال٘غين ٗيا اصيالت اًغياى؛ تلرٕا١
پنُىپٛك ،تٟلاُٖٟ :ل٤بك.
ً .4جن٤بٖ٥٤ً ،ـ ٥ٔ ٚلرالَاِـ ٗ٤ونام .)ٍ1388( .٢فزٌّگ ًظزِٗ ٍ ًقيد ادتيٖ؛ صابح ا،َٚ
تٟلأٖ :لٚاك٤ـ.
 .5غفٛكٗ .)ٍ1379( .٣ّ٣ ،٢ادداؽتّاٖٗ درتارٓ ًْ٘٘ل٘غن؛ تٟلاٖ :ؿفتل ِ٘ل فل ًٙٞاًالٔ.٣
 .6وبؿٖ ،ر.٣ا .)ٍ1380( .٢فزٌّگ تَص٘فٖ ادت٘ات ٍ ًقد؛ تلرٕا ١واب ٟٓف٥لٚمٔٙاـ ،تٟالاٖ:
ِ٘ل ُبؿٌبٖ.
 .7و٥بٔ ،وٌبًْٖ٘٘ .)ٍ1379( .ل٘غن ٍ تيأث٘ز آى تيز ًقاؽيٖ هعاصيز؛ صابح ا ،َٚتٟالاِٖ٘ :ال
تٙـ٤ي.
ٔ .8هوٛاكى ،ربٖ .)ٍ1377( .فلغفِى ٍجَدى؛ تلرٕٔ ١غٕـ ً٥٤ـ عٙاب٤ى وبُاب٘ى ،صابح
ا ،َٚتٟلاٖٞ :لٔي.
٥ٔ .9لٓبؿل ،٣رٕبٍَ .)ٍ1377( .اصًُاهٔ ٌّز داعتاىًَٗغٖ؛ تٟلاٖ :وتبة ٟٔٙبم.
ٔ٘ .10ل٣ ،٢جـاهلل .)ٍ1375( .خدا ٍ اًغاى در فلغفِ ٗاعپزط؛ صبح ا ،َٚثا٣راب :ا٘تِابكات
آفكؽَ.
ٛ٘ .11أِ ،٣غٕاٛؿ .)ٍ1379( .فلغفِّإ اگشٗغتاًظ ٍ اگشٗغتاًغ٘ال٘غن تطث٘قٖ؛ صابح ؿ،ْٚ
تجل٤ن :ا٘تِبكات ؿاٍِ٘ب ٜتجل٤ن.

 / 64تزرعٖ ًوَد ًْ٘٘ل٘غن در رهاى «ؽكغتخَردگاى» ّاًٖ راّة

ة) ٔٙبث٣ ٢لث٣
ٔ .ابراىيم ،زكريأٜٖٙ( .ـ) .مشكلة الحرية؛ القاىرة :مكتبة مصر.
ٕ .االطػػرش ،زلمػػود إب ػراىيمٜٕٔٛ( .ـ) .اتجاى ااال ال فااة ي ااع ااربية عا ااة الح اار الاال ااة ال ا ااة؛ دمشػػق:
السؤاؿ.
دار ّ
ٖ .اضبدي ،بابكٖٖٔٛ( .ش) .ابتر كو مع رشت؛ چاپ اوؿ ،هتراف :نشر مركز.

ٗ .اخلطي ػػب ،حسػ ػػاـٜٜٔٔ( .ـ) .ا ا ال ؤثرالاالجن ة واشا ااكاليا يعال فةالسا ااربية؛ ط٘ ،دمشػ ػػق :مطػ ػػابع
االدارة السياسية.

ٜٜ٘ٔٛ( .--------- .ـ) .ال فة ال ف رة يع ربية؛ طٔ ،دمشق :دارعالء الدين.
 .ٙالراىب ،ىاينٜٔٛٛ( .ـ) .ال يزومرن(بواية)؛ الطبعة الثانية ،بًنوت :دار اآلداب.
 .ٚولسوف ،كولنٕٓٓٗ( .ـ) .الالّمنتمي؛ ترصبة أنيس زكي حسن ،الطبعة اخلامسة ،بًنوت :داراآلداب.
ب) هقالِّا
ٔ .حسن ،شاكر فريدٕٕٓٔ( .ـ)« .قراءة يف الروائي السوري ىاين الراىب»؛ رللة اصوات الشماؿ.
 .2ؿاّ٘ااـا ،٢ولاًااجٌ٥ّ٥ٟ٥٘« .)ٍ1383( .٣اآ»؛ تلرٕاأ ١غٕااٛؿ ِٜفاا ،٣فصييلٌاهٔ فزٌّييگ،
ُٕبك.111-106 ْٓ،54ٜ
 .3مٔب٘٥بٖ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥٘« .)ٍ1385( .٣ّ٣ ،ام ا٘ىبك تب ٚال٥٤ت»؛ فصلٌاهٔ راّثزدُ ،إبكٓ ،40٠اْ
.114-87

 .4العقباين ،عليٕٜٓٓ( .ـ)« .ىاين الراىب الكاتب اجملػدد الػذي اختػار ىويػة ادلثقػف اإلشػكايل»؛ مجلاة ازو ،
العددٖٚ.

 .5لجبؿ ،٢عٌ ٚ ٣ّ٤ٙ٥تٔٛابد٘٥اب ،رٕابَ اِاـ« .)ٍ1386( .ٗ٤اؿث٥ابت  ٚثغالاٖٞاب ٢فىالٚ ٢
ارتٕب ٣٣ؿك للٖ ثٌ٥تٓ ثب تبو٥ـ ثل ٘ ٚ ٌٓ٥ّ٥ٟ٥اٌنٌ٤تبٌ٘٥بِ»ٌٓ٥؛ کتاب هياُ ادت٘ياتُ ،إبك،2٠
پ٥بپ.44-36ْٓ ،116٣

فصلنامة لسان مبیه(پژوهش ادب عربی)
(علمی – پژوهشی)
سال هفتم ،دورة جدید ،شماره بیست و یکم ،پاییز 4931

دبا ة مظاىر الاةمّة يع بواية «ال يزومرن» ليا ع الراىب



اح ةبضا ح ةبيان شير ،أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربيّة وآداهبا جبامعة الفردوسي ،مشهد
خريج مرحلة الدکتوراه يف قسم اللغة العربيّة وآداهبا جبامعة الفردوسي ،مشهد
من ره زي ايیّ ،

ال ل ّخص
أي
العدميّة أو الالوجودية اليت تأيت عاد ًة لتصف مذىب الرفض ادلطلق ،عبارة عن موقف نفسي يضيع فيو ّ
معىن للحياة و الوجود و الكينونة ،و تسود اإلنسا َف ظروؼ مربكة و سليِّبة لآلماؿ .نشأت ىذه ادلدرسة يف
ً
روسيا يف القرف الػ  ،ٜٔوأخذ نطاقها يتّسع إثر الدمار الناتج عن احلربٌن العادليّتٌن اتِّساعاً بالغاً وجعلت
األفكار العدميّة مطمح أنظار الكتّاب العرب .يُعترب ىاين الراىب من الكتّاب اجمل ّددين السوريٌّن ادلعاصرين،
يصور فرعاً من فروع العدميّة أو بعبارة أخرى ،العدميّة الوجوديّة يف أفكار
الذي أخذ يف روايتو «ادلهزوموف» ِّ
وتصرفاهتم.
أبطاؿ الرواية ّ
ديثّل ىذا ادلقاؿ حبثاً ربليليّاً -وصفيّاً ،حناوؿ من خاللو التنقيب يف الرواية ع ّما يتمتّع بو الكاتب يف ىذا
توصلنا إليو خالؿ البحثَّ ،
أف الكاتب
العمل من
منحى حديث ،ديكن تطبيق عناصر العدميَّة عليو .وشلّا ّ
ً
صورىا شيئاً ُمّراً عبثاً .ويصف
يرى احلياة احلاليّة يف إطار اجملتمع ويعترب احلوافز ّ
حلريّة اإلنساف ،في ّ
عدواً ّ
سبرد الشخصيّات ال ُحيدث تغيًناً يف األحداث الراىنة
باحلل الناجع لذلك .وأل َّف ّ
التخلّص من قيود اجملتمع ّ
للمجتمع ،فإنّو يسفر عن تف ّككهم وعبثيّتهم وعدـ استقرارىم هنائيّاً.
سبرد.
الكل ال الةل ل ة :الرواية ،ىاين الراىب ،العدمية ،ادلهزوموفّ ،
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