االدرتاتقجقات ذاملعمؿدة ذيف ذؽمابة ذاؾرواقة ذ -ذاملشفدذ
اإلبداعيذوتداعقاتذاؾرؤقاذ–
األخضرذابنذاؾداقحذ
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 إذا معو محبــو ميف مسالضي ماٌؾدع مبوظرواؼي مويف معظوػر متػوسؾه معع ماظـص ماظلردي،مغؾػي مايؽوؼي م موضد متشؽؾً مأوّل معرّة مخؾؼو مػشّو مضعقػو ،متؾدأ معضغي مصعؾؼي محؿىم
تؽؿؿلمظؿؾدمسـدماالدؿواء.مرواؼيمسربماظؽؿوبي.ممم م
وٌومطوغًماظرواؼيمتؾدأمعنمحقٌماغؿفًمإظقهمايؽوؼيمؼؿقؼّقماظؿػوسلمبنيماظؽوتىم
واظـصماإلبداسي،موحيدثماظؿؿودكماظـصّيمسؾىمعلؿوىماظلقّوقمبنيماظؾقظيماآلغقيم
(وضً مطؿوبي ماظرواؼي) موبني ماٌوضي م(عوضي مايؽوؼي) موػي ميظي محومسي معن مسؿرم
اظػعلماظ لرديمؼلؿوجىماحؽومماظلقطرةمبوصػفومسوعالمتؼـقومبـّوءمحومسوميفمنوحم
اظرواؼيممأومصشؾفو.م
عنمػـومؼلوػممهؾقلماًطوبمبكظقوتهمايوضرةميفمظغيماظـصماظلرديموبـوئهميفم
تػعقلمحرطقيماظلردموادؿـؿورماظرؤؼومماظيتمميؾؽفوماٌؾدع.م م
واظـصماظروائيمطؿومؼالحظمعشقونمبطوضيمتوتّرمسوظقيمصقهمخرقمووووزمواغزؼوحم
ظؽـريمعنماظرعوزماٌلؿؿدّةمعنمايؿوظيماٌعرصقيمظؾؿؾدعموثؼوصؿه.م م
 ػذه ماظـؼوصي ماظيت متػعّل م(اٌؿكقّل) موصق مسؿؾقي مطقؿقوئقي مؼؿػوسل مصقفو ماظؿداخلماظؾـوئيمبنيماظصورةمواظرعزمواظؿضودمواظؿلوؤل.م م
ػذهماظؿقوالتمومتوجفوتفوماٌكؿؾػيمػيماظيتمتشؽّلماظرواؼيمسربمغواتفوماظدالظقيم
وايؽوئقي مووصق مظعؾي ماٌواضع مبني ماظلرد ماظعؿودي مواألصؼي مواآلخر ماٌرطى مبقـفؿو،م
ؼؿشؽّلماظعؿلماظلردي.ذذذذذذذذذذذ ذ
إذامطونماظشعرمدؼوانماظعربمصقؿومعضى،مصوظرواؼيمػيماظدّمماظؾؽرماىدؼدمومرؿوحم
ال مؼردّ ،مضدعً مإظقـو مطشؾّول مسشى ،مأروت مزؿل ماظعومل موخوضً ميف مختوعه مودروبهم
وسواٌهمماظؾّوعـؿفقي،مصزرسًماظضّوءميفمطفوصه،موعشًمإديماظذّاتموإديماظغدماآلتي.م م
صوظرّواؼيمخرجًمعنمرطومماظؿقوّلمظمظمةمرورمريوعفومصوقمدؼفماظلؿوءماألخرية،م
وتـودؾًمعـفومأدرابمرريمأمسعؿـومأصواتمأدالصـومعوضقوموحوضرا.م م
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وملمتعدماظرواؼيمجمرّدمأحفقيمأومحؽوؼيمسوبرةمعنمايؽوؼوتماظيتماسؿدغومسؾقفوم
يفمتراثـوماظعربي،مأومجمرّدمجمؿوسيمعنمايوادثموضعًميفمزعونموعؽونمععقّن،مأوم
عشفدمعنمعشوػدمايقوةماظيتمتػؼدممسؿؼفومودالظؿفوميفماٌلؿؼؾل،مبلمهوّلماًطوبم
اظلرديمطؽلمإديمرؤؼو مظؾعومل ،موماظرّؤؼومػيماظؼدرةمسؾىماظؽشفموماًؾقمومإزاظيمعوم
حفؾؿهمسـوماألظػيموماظعودة.م م
عنمػـومهرّرتماظؾغيمعنمععفؿفوموموووزتماٌعـىماٌؼقّدمبؼقودماظؽؾؿيموعوتوحيمم
بهمومتشريمإظقهمإديمدالظيمعؿقرّرةمعػؿوحيماألصقمومعؿفووزةمظؾؿؽونموماظزعونمواٌـودؾي،م
وهوّلمععفوماًطوبماظلرديمإديماًؾقموماإلبداع.م م
صؾقلً ماظرّواؼي مرمسو مظؾؿشوػد مطؿو موضعً مأو مإسودة مظؾقؽوؼي معـؾؿو محؽقً مبلم
وووزتفو مإدي معو مؼلؿح مبؿشؽقل مسـوصر ماظواضع ميف مدقوق مغصّي معػورق ،محؼّق مظذّةم
اظؼراءة،مبـؿومظذّةماٌؿكقلماظـصّي.م م
ومسربماظـّؾشميفمخمزونماًطوبماظلرديموماظؿّؿؾعمحملوصؾهماإلبداسقي ،ماظؼصصقيم
عـفوموماظروائقّي،مطوغًمظـوموضػيمعع ذاؾرّؤقاذاظيتمترطًمبصؿؿفوموومشفومسؾىمجلدم
اًطوبمومأضوصًمغؽفيمجدؼدةمعغوؼرةمػذهماظـّؼؾيماظـّوسقيممتـلمجزءامصوسالمومراصدام
يفماظـؼوصيماظعربقيمومآدابفومرشممرراوةمسودػومومحداثيموجودػو.مم م
مػذهماظرؤؼومػيماظيتمدوػؿًميفمغلٍمسالضوتمدالظقيمشريمعلظوصي،مألنممحرطقيماٌعرصيمتلوؤّلمووووزموطشفمومتـوؼر،مطؿومدوػؿًمػذهماظرؤؼوميفمخؾقمصورمدردؼيم
هلومطقوغفوماٌؽـّفمظؾطوضيماظدالظقيمواىؿوظقي.مم م
عن مػـو متدّخؾً مآظقوت ماإلزاحي مواظؿؽـقف معن مادؿعورة موتشؾقه موجموز موخرقم
ٌلّظوفماظؾغيماظعودؼيمحنيمريّؾًمبلصداءمدالظقيمإضوصقي،مألنماظعؿؾقيمتؽؿنميفماظؼؾضم
سؾىمعومالمميؽنماإلعلوكمبه،مصؽونماالتّؽوءمسؾىماظؿؽـقفماظؾغويماظذيمؼرضىمبوظؾغيم
اظروائقيمإديمعلؿوؼوتماظؾغيماظشعرؼيمصؽونماغدصوع ماظؾغيمدمومعـورقماجملفول،موطلنم
اظرؤّؼومأخرجًماظـصماظروائيمعنمدالظيماظؼصدمإديمصريورةماٌعـى.م م
طؿومأدلً مظؾـقيمروائقيمعػؿوحيموعؿقوّظي ،مالمتؼؾلمضراءةمواحدة،مبلمػيمعزوّدةم
بدالالتماحؿؿوظقيمعضوسػي.م م
تطؾعمسؾقـومرواؼيم"عودمماهلفرةمإديماظشؿول"1موطلغفومضطعيمأثرؼيمغودرة،مخرجًم
عنمذعوبماظؿورؼخموبدّدتماظشكّمبوظقؼنيمحولمبؼوءماظرؤؼوموزوالماٌعـى.م

 1اظطقى،مصوحل،معودممػفرةمإديماظشؿول،ماظشرطيماظورـقيمظؾـشرمواظؿوزؼعماىرد.
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االدرتاتقجقاتذاملعمؿدةذيفذؽمابةذاؾرواقةذ-ذاملشفدذاإلبداعيذوتداعقاتذاؾرؤقاذ–

صوظرواؼي معن مأوهلو مإدي مآخرػو مال متؼوس مبعواٌفو ماظلردؼي موعشوػد مذكصقوتفوم
وأحداثفو،موػلمػيمحؼقؼيمأومخقول،مطؿومالمتؼوسمبػوسؾقيماظلوردماظعؾقم،موصوسؾقيم
اظشكصقيماظيتمهؽيمضصّؿفومأومضصيمشريػو،مرشممتلثرغومبوٌشفدماظلرديماحملؾوّكم
واٌمّثر ماظذي مبـوه معمظف ماظرواؼي م مظؿؿرؼر مرؤؼؿه مظؾققوة ماٌلؿؼؾؾقي مظإلغلون ماظعربيم
اٌربوطمحبضورتنيموثؼوصؿنيمخمؿؾػؿنيمصالمػومبوظشرضيموالمػومبوظغربيمصلعلكماظعصوم
سنماظودط.م
بوخؿصورمطوغًماظرواؼيمتؾقٌمسنماهلوؼيمودطمسؾٌمسوملمتداسًمرعوزهموضقؿه،م
طؿو مطوغً متؾقٌ مسن مدرّ ماالزدواجقي ميف ماظشكصقي ماظعربقي موعظوػر ماالشرتابم
اٌوجودةمصقفو.م م
م ورشممطونماظـصمغلقٍمدرديمميؾكمدؾطيمظغوؼيمعفقؿـيميفمصضوءماظؼراءةمطـرتم
صقفو ماظرعوز ماٌشعّي ماٌؿعدّدة ماظؿلوؼل ،مإدي مأن مػذا معو مؼػؿّش مسـه ماٌؿؾؼي ماظذي مصعّلم
دؾطي ماظرشؾي ميف ماظؽشف مواظؿلوؼل ،مورشم مضدم ماظرواؼي مصؿوزاظً متطؾع موتؼرأ مضراءاتم
خمؿؾػي،مغظرامظؽـوصيماظدالالتماظيتمتلدرك،موعوممتؾكمعنمآظقوتمادؿطوعممبوجؾفوم
اظؽوتىمهرؼكمذفونماظرشؾيمسـدماٌفؿممبوظؿقؾقلماظـصي.مم م
وعن مؼؼرأ مرواؼي ماملودم مؼؽؿشف مأذقوء مجدؼدة ممل مؼؽؿشػفو مبعد معؿعؾؼي مبوظوجودم
واظؽونمواإلغلونمواظلقوديمواجملؿؿعممبومصقفوماظعالضوتماإلغلوغقيمواظدوظقيموسالضيم
اظشرقمبوظغرب،م وطؾؿومدسًماظضرورةمإديمضراءتفوموأحقوغوماظرشؾيماٌؾقّيميفماطؿشوفم
أشوارػو،مؼؽؿشفمذؽالمآخرمودالظيمأخرىمورؤؼيمملمؼلؾقماظوصولمإظقفومسـدمأوّلم
ضراءة،موطلنماظـص مهولمإديمطوئنمسؾويمجمـح،مؼعقش ميفمسوملمعػورقمالمؼالعسم
األرضم.ممألنماظـصمعؽؿـزمبعالعوتمدردؼيمتلوػمميف مبـوءمصريورتهماٌؿفدّدةموتػفّرم
عنمجوغىمآخرمعدظوالتمعوازؼيممتؿقؽّمميفماظـصموتلؿدسيماظؿلوؼل.مم م
م وهلذامصلغومأذػىمإديمأنم"ضوةمطلمغصمػيميفمحفؾهموخموتؾؿهمالميفمإصصوحهم
وبقوغه،ميفماذؿؾوػهمواظؿؾودهمالميفمأحؽوعهمأومإحؽّوعه،ميفمتؾوؼـهموماخؿالصهمالميفم
وحدتهموووغله ...موطؾؿومازدادمايفى،مازدادمإعؽونماظؽشفموتـوّسًماحؿؿوالتم
اظؼراءةم".2مم م
ػذا مػو ماظـص ماألدبي ماظذي مميؾك مدؾطي مسؾى ماظؼورئ مػي مدؾطي مدالظقي معمدلّيم
وعوجّفيمظؾؿعـىماظـصّي.م م

2

حرب،مسؾي،ماظـصموايؼقؼي،ماٌرطزماظـؼويفماظعربي،ممص.81.
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موماٌؿلعّلمظؾؿلورماظلرديماظعربيمجيدمرواؼوتمطـريةمدؾؼًم"املودم"مغذطرمعـفوم
سؾىمدؾقلماٌـولمالمايصرمرواؼيم"عصػورذؿنذاؾشرق"مظؿوصققمايؽقم.3م م
ثممبعدمحؼؾيمعنماظزعنمجوءتمرواؼيم"احليذاؾالتقين"مظلفقلمإدرؼس ،4مومطؾّفوم
رواؼوتمبوػؿيمبالمػوؼّيمروحقّي،مومتؽودمالمخترجمسنماظػضوءماظؿؼؾقديماظعؿققماظذيم
ؼؿّلممبوظـؾوتموماٌراوحيمألنمػذهماظرواؼوتماصؿؼرتمإديماظرؤّؼو،مومعوظًمإديماًطّقيم
اظيتمالمختؿؾفمطـريامسنماًطقيميفمدردماألحداثمطؿوموضعً،مطؿومطوغًمذكوصفوم
ػوعشقيمأومعفؿّشيمتغصّممبؾوحيمايقوة،م مصقغدومعوءماظؼصّمبدورهمعويومومروصقوم
صوضدامٌوئقؿهمومذػوصقؿه.م م
و ماظؼورئ مظؾرواؼوت ماظلوبؼي مجيدػو مدردا ميوادث مطؿو موردت ،مصفي مأضرب مإديم
اظل ريماظذاتقيماظيتمترتؾطمبوظزعونموماٌؽونمومتعؿؿدمسؾىماًطّقيميفمدردماظوضوئع،معنم
ػـومصؼدتمدالظؿفوميفماٌلؿؼؾلمألغفوممأسؿولم"واؼعقة" مبوٌعـىماظشوئعمظؾؽؾؿي،مأيم
االضرتاب معنماظواضعماظعوديمومأحداثفومتؿؽرر ماٌؽوت ماٌرّات ،مطؿومادؿكدعً ماظؾغيم
وصؼو مظدالالتفوماٌلظوصيمو مػذامغؼقضمظؾكطوبماظلرديماٌعوصرماظذيمؼػرغماظؽؾؿيمعنم
ععـوػوماظعؿققمومؼشقـفومبدالظيمجدؼدة،مهؿلمروضيمترعقزؼيمعؿعدّدةماظدالظيمعـؾؿوم
ندميفمرواؼيم"املودم"مصعظؿؿفومملمتؼؿصرمسؾىمغؼلماألحداثموماظوضوئعمطؿومووضعً،م
بلمدوػؿًمبنضوصيمجدؼدمعومؼعؾّرمسنمرؤؼومتشؿلمايقوةمطؽل،مألنماظؽوتىمملمؼعؿؿدم
تصوؼر مسوامل مأخرى مسؾى مأغؼوض ماظواضع ماظرتقى ،مبل مأرتؽز مسؾى ماظذات مواهلوؼيم
واظؿورؼخموماظالذعور،مومعزجمبنيماظؾغيماظوصػقيمايقودؼيموماظؾغيماالغػعوظقيماظؿـؿقـقيم
وصقمظغيماالدؿؾطونماظذاتيماظؼوئممسؾىمتؼـقيماالغشطورموماظؿواظدميفماحملؽيماٌؿكقّلم
واظؾغي مععو .م و مضد مادؿطوع ماظؽوتى ماظوصول مإدي مػؿوم ماظذات ماظعربقي ميف مأبعودػوم
اظشكصقيموماظوجودؼيمعلؿػقدامعنمعؽـوغوتماظذاطرةممومخقؾوتمماظؿورؼخ.م م
و ماظػضل مؼعود مإدي ماؾرؤقا ماظيت مميؿؾؽفو ماظؽوتى مػذه ماظرؤؼو ماظيت مأخرجؿه معنم
اىزئقيمومأدخؾؿهميفماظطرحماظػؽريماظؼوئممسؾىمطؾّقيماظؿفربيماإلغلوغقيماظغريمضوبؾيمم
ظالغشطور.م م
م ومظعلمأضعفماألسؿولماظلردؼيمػيماألسؿولماظؼوئؿيمسؾىماظدضيميفمغؼلماألحداثم
ومربطفومبزعوغفومومعؽوغفومومعـودؾيمحدوثفومألغفومتػؿؼرمإديماظرؤؼومصؽونماظلردمأضربم
إديماظردمموماحملوطوة.م م

3
4

ؼـظرمايؽقم،متوصقق،مرواؼيمسصػورمعنماظشرق.
ؼـظر-مإدرؼس،مدفقل،ماييماظالتقين.
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"صوٌػروضميفماظـصمأغهمؼعؾّرمسنمومجدان مذعى،مومظقسمجمرّدمتـضقدمرتقىم
ظؽؾؿوتمخوظقيمعنمأؼيماغػعوالتمجدؼدة،مأومإسودةمظؾـوءمطونمحدودهمععروصيمبشؽلم
دوبقمومالمؼضقفمهؼّؼهمأيمذيء" .5م
صوظعؿل ماألدبي مػو مسؿل مال مخيؾوا معن مررح مصؽري ،موسظؿي مػذا ماظعؿل موبؼوءهم
ووددّهمتؽؿنميفمعومؼؾطّنموراءهمعنمرؤؼومهلذاماظعومل.ممم م
ػذهماظرؤؼومػيماظيتممتدّغومبوظؾصرية،موموعؾـومغؽؿشفمعومملمؼؽؿشف.مومظقسم
بوظضرورةمأنمتؽونمػذهماألسؿولمخطّقيميفمغؼلمايؼوئقمعـطؼقيميفمخطوبفوموميفمغؼؾفوم
ظؾوضوئع،مصوًطّقيمػيماًطلمبعقـه.مألنماًطقي متؽرّرمذاتفومومتؽرّرمشريػو مبدونم
إضوصيمجدؼدمعو.مصوألحداثماظصغريةمال مععـىمهلومإالمإذامضوعًمسؾىمطؾقيماظؿفربيم
اإلغلوغقي.م م
صوًطوبماظلرديماٌعوصرموووزماظلطحموماظـؼلماٌؾوذرمٌعطقوتماألذقوءمومأتّفهم
إدي ماظعؿق مو ماظغوص ميف مجوػر ماألذقوء ..مأي مأن مغغوص ميف ماألذقوء موراء مزواػرػو..مم
صوٌعـىماىوػزموماظؿعوبريماٌعؾّؾيماىوػزة،موماٌعطقوت ماٌؿوصرةمتعؿربمأذقوءمعلؿفؾؽيمم
أطؾؿفوماألظػيموماظعودة،مصالمضقؿيمهلومألغّفومدخؾًميفماظؿؽدؼسموم"اظؿؽدؼسمالمؼؾينم
حضورةمحلىمعؼوظيمعوظكمبنمغيب" 6م
وطم مجرت ماظعودة ميف مأؼوعـو مػذه مأن مغؿكػّى موراء موابل معن ماٌصطؾقوت ماظـؼدؼيمم
واٌػوػقممواٌؼوالتماٌلؿفؾؽيمبودممسؾؿقيماألدبممأومسؾؿقيماظـؼد،موضدمهولمػذامإديم
طوبوسمعزسٍمأرػقمطوػلماظؼورئ،موطلّمػذامؼعؾّرميفمحؼقؼيماألعرممسنمتصقّرمصطريم
ؼزحفمبالمػوادةمميفمذيعمػذهماٌصطؾقوتمموتؽدؼلفوميفمحبوثمغظرؼيمتػؿؼرماديم
اٌرجعقيممواظؿشكقص.م م
"وماظؼقؿيمايؼقؼقيمظؾـؼدماىدؼدمماظوصولمإديمحؼوئقمملمتؽنمعؿوضّعيمعـذماظؾداؼي،م
صوظؽشف مسن مخطوروت معوجودة مبشؽل مدوبق ميف ماظـص ،مأو متعقني مأذقوء مال مدخلم
ظؾذاتماظؼورئيمصقفومال مميؽن مأنمؼـؿٍمسـهمذيءمذو مضقؿي محؼقؼقي،مصوظـصميفمػذهم
ايوظيمؼػؼدمػوؼؿهمألغهمظنمؼؽونمعصدرامأليمعؿعي...مإنماٌؿعيميفماظؾـوءمالميفماٌعطىم
اىوػز" .7م

 5بنمطراك ،مدعقد م( ،)2006م"علوظكماٌعـى،مدراديميفمبعضمأغلوقماظـؼوصيماظعربقي ،مط ،مدورؼوماظالدضقي ،مدارم
ايوارمظؾـشرموماظؿوزؼع.م م
ٌ 6زؼدمعنماٌعؾوعوتمؼـظرم:معوظكمبنمغيبمايضورةم م
7
مبنمطراد،مدعقد،ممعلوظكماٌعـى،مص.م34
33

األخضرذابنذاؾداقح

ظؼد مدأبًماألسؿولماظرتاثقيمسؾىماظردممعنماظواضع،موتؽودمتؽونماألسؿولماإلبداسقيم
رمسومأومعشفدامؼلؿؿدّمحؼقؼؿهمعنماظواضعماٌعوشموعنمػـومهوظًمماظصورةمإديمتشؾقهم
أومادؿعورةموػيميفماظعودةمتشؾقهمحذفمأحدمرطـقه،مصؿقوّظًمسؾىمعدارماظزعنمإديم
اظـؾوت مآو ماظؿقفر مألغفو ماظؿصؼً مبوٌعـى ماًورجي ماظذي مارتؾط محبودثي مععقـي مأوم
زعونمععنيمومبفردمعرورمايودثي،ممترمػذهماظؼصقدةمأوماظـصميفمريماٌوضي.م م
طذظكماظرواؼوتماظيتماسؿؿدتمسؾىماٌعطىماىوػزمهوّظًمإديمجمردموثقؼيمتلفّلم
ظػرتةمزعـقيمععقـيموتـؿفيمبوغؿفوءمتؾكماظػرتة.م م
هضرغيمرواؼيم"بانذاؾصلح"مأو م"ـفاقةذاألؿس"مأو م"غداذقومذجدقد"مظؾروائيم
اىزائريمسؾدمايؿقدمبنموػدوضي .8م
اظذيمؼؼرأمػذهماظرواؼوتمطلغهمؼؼرأمرواؼيمواحدةمالمخترجمسنممنطمزعينمعؼلّممبنيم
اٌوضي موايوضر مواٌلؿؼؾل ....ماٌوضي مزعن ماالدؿعؿور مواإلضطوع مو ماظظؾم ..موايوضرم
زعنمايرؼيمواالذرتاطقيمواظـورةماظزراسقي.م م
دراعقيماظرواؼيموتػعقؾفومؼظفرمعنمخاللماظعوئقماٌوجودمبنيماًريمواظشرموتغؾّىم
غزسيماًريميفمآخرماٌطوف ...م
إن مغزسي ماٌـطق ماًطوبي مواألصؼقي ميف متـوول ماألذقوء موعؾـو مغدور ميف معشوػدم
علؿـلكيمعؽرّرة،مطؿوموعلماظلردمتؼرؼرؼومذومشوؼيمخورجقيمحمدّدة،مالمتصلمإديم
جوػر ماألذقوء ،مبل متؿـوول مزوػرػو موعو ماظظوػر مإال مزلّ مظؾؾورن مصـقن مغؾقٌ مسلم
اظـلكيموغـلىماألصل.م م
"ظؼدمطونمػـوكممإحلوسمدائممبونماظظوػرمخيػيمذقؽوموراءهموأنماظـلكيمالموجودم
هلومإالّميفمارتؾورفومبلصلمؼربرموجودػوموأنماٌؿقؼّقمجزءمعنمعـولمالمميؽنمإدراكم
درّه ،مواٌعرصي مذاتفو مال مميؽن مأن متؼود مإدي مجوػر ماألذقوء ،مإغفو مدؾقل مإدي ماظعرضم
واظزائل مواٌؿفدد ،مأعو ماىوػر مصلر معن مأدرار ماظؽون موػذا معو مجعل ماظـوس مؼؿغـّونم
بوألصلميفمطلمذيءميفماظعرقمواألصؽورمواٌعدنمواآلالتموشريػو".9م م
إن ماظرواؼي مايؽوؼي ،مأو ماظرواؼي ماألحفقي مػي مرواؼي مال متعؽس مذقؽو موال متوحيم
بشيءمألغفومعؼقدةمبوظواضع،مصؿقوّظًمإديمزوػرةمعلؿـلكيمعؽررةمعؾؿذظيموعلظوصي.م
بقـؿوماظرواؼيمجيىمأنمتؽؿشفموتعرّيمعومالمؼؼدرمبصرغوماظوصولمإظقه.م م

 8ؼـظرم"األسؿولماظؽوعؾي"مظنبمػدوضي،مسؾدمايؿقد،ماىزائر،ماظشرطيماظورـقيمظؾـشر .م
9
مبنمطراد،مدعقد،ممعلوظكماٌعـى،مص.13.
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"ألنماظـصماظلرديماظؼصصيمظقسمصورةمهوطيماظواضعماٌرجعي،محؿىمسـدعوم
تؽونمحؽوؼؿهمحؽوؼيمسنماظواضع،مذظكمأنماظـصمخطوبمظغويمأيمغظوممعنماظعالعوتم
دال ،موعن مثمّ معػورق مظواضعه ماٌرجعي ماظذي مضد مال مؼؽون معوجودا ميف مإدراطـو مإالّ معنم
خاللمجلدهماظؾغوي" .10م
إنماظـصماظروائيمالمؼؿشؽّلمعنماٌعـىماٌؾوذرمطؿومؼرمسهماٌشفدماظلرديموإمنوم
ؼؿشؽلمعنم"اؾرؤقا" مصوظرؤؼومػيمذاطرةماًطوبمواظؽؿوبيموسؾىمضوئفومتؾدأمجدظقيم
اظلردمواظػؽرموايوجيمإديماالغػالتمطؿومغؾؿسمتؼـقيماالغشطورمواظؿواظدميفماحملؽيم
واظؾغي مععو ،مصؿؽـر ماإلدؼوروت ماظؿورخيقي ،موؼؼرأ ماظرتاث مضراءة متـوؼرؼي ،مطؿو مغؾؿسم
صعوداميفمعدارجماًقولمواظؿقررمعنمضقودماٌـطق.م
إنماؾرؤقامػيماظيتممتدّماٌؾدعمبػعوظقيمعشفدؼهموبصرؼّي،ممؼؿقولماظلردمععفومإديم
جفوز ماظؿؼوط موعراضؾي مؼؼظ موذطي ،مؼلوسد ميف متؽـقف ماظلرد موذقـه مبوظرعوزم
واظدالالت،مصؾممؼلؿـلخموملمجيرتّمغػلهمبلموعؾهم"اؾرؤقا"مؼؿفددموؼؿواظدمبودؿؿرارم
عػؿؿقوميفمطلّمعرّةمأصؼومجدؼدامظؾؿلعّلمواظؿكقّلمواظؼول.م
ػاؾرؤقا مػي ماجملول مايقوي مأليّ معوػؾي مدردؼي ،مبفو مؼؿقوّل ماظـص مإدي محمػلم
إبداسيموظغويمميورسماظؽوتىمعنمخالظهمصعلماظؽؿوبيمعلؿلؾؿومظغواؼيماظؾغيموصؿـؿفو.م
المجيوزمإذنمأنمؼؽونماظؿؿققزمبنيماٌعـىمواظرؤؼومخوضعومٌعقورماظواضع،مأومععقورم
ايؼقؼي مواًقول ،مبل مصقؿو مؼصل مبصرغو مإظقه مبنزاظي ماظغشووة مسن مأبصورغو موجيعلم
اظرؤؼيمأطـرموضوحوموبعدا.مواٌؿؿؾعمٌلورماظرواؼيماظعربقيماٌعوصرةمؼؾؿسمػذاماظؿقوّلم
اظذيمؼـؾهممبرحؾي معن معراحلماظؿفؾّي ماٌعريفمظؾذاتمواظعوملمطؿومؼلوػمميفمتوجقهم
عـظورماظرؤؼومظقؽونمظألذقوءمبعدػوماٌغوؼرمبعقدامسنماظـظرةماٌلظوصيمظؾقؼوئقماًودسي.مم
تلؿوضػـو مرواؼيم"اؾغد ذواؾغضب" 11مظؾؽوتؾيماٌغربقيمخـوثيمبـوغيموطقفماسؿؿدتم
سؾى م"اظرؤؼو" ميف مهرؼك مسؿؾقي ماظلرد ،موهوؼل ماإلدراك ماٌعريف مظؾؿؿؾؼي ميف ماووهم
جدؼد،مدوػمميفمتوجقهمعـظورماظرؤؼيماظلردؼيمظقؽونمظألذقوءمبعدػوماٌكؿؾف.م
واظعـوان مػو مأوّل مسؿؾي مغصّقي ممتفّد محملؿوى مرواؼؿفو ،موٌو مطون ماظعـوان م"بـقيم
صغرى،متشريمإديمبـقيمطربىم(غص)موبـقيماظـصماظؽربىمذيوظقيمعؿكقؾي" 12م
 10مؼعؼوب ،مغوصر م( ،)2004ماظؾغي ماظشعرؼي مووؾقوتفو ميف ماظرواؼيماظعربقي ،ماٌمدلي ماظعربقي مظؾدرادوت مواظـشر،م
ص.م .34م
11
خـوثي،مبـوغي،مماظغدمواظعضى،ماٌغرب،مرواؼيمعـشوراتمدارماآلصوقماىدؼدة،ممرؾعيماظـوغقي،مص18.
 12ؼعؼوب،مغوصر (،)2004ماظؾغيماظشعرؼيمووؾقوتفوميفماظرواؼيماظعربقي،ماٌمدليماظعربقي،مص.م.801م م
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أعؽــومإدراكمايػلماظدالظيماظذيمدوفمتؿودؾهم"اؾداردة"معنمخاللم"عوضوسي"م
اظعـوانمحبقٌمالمخترجمسنمععفؿقيماظغضىممواظؿؿردمواظـورةمعنمأجلمشدمأصضل،م
وعلؿؼؾل محومل مظؾؿرأة ماٌطقوغي ماظيت متغوظى ماظزعن مبشيء معن ماظؼؾق مواٌكوررةم
واظؿوجّس مواألمل مو م"خـوثي مبـوغي" ميف مسوٌفو ماٌؿكقّل ،معلوصرة ،معغوعرة ميف مأسؿوقم
اظذات ،ميف ماٌؿوػوت ،مويف ماظعوامل ماظؾورـقي مال ماٌؿـوػقي مترتاوح ماظلوردة م"ػدى" ميفم
أجوائفومبنيمذكصقوتمعؿـوضضيمحملن ...مدعد ...ماظلوردة ..مػدى ...ماالدوتذة...مم
دؾؿون ...ميفمظؼوءموحوارموإغصوت،مالمؼـؼطعمسنماظذات،موسنمسوٌفوماظؿكقؾي،موصقم
ظعؾيماظضؿوئر،موظعؾيماٌراؼوماٌؿؼوبؾي،متمذّرمسؾىمإغػؿوحمجدؼد،مؼشرتكمصقهماظػؽرمععم
اظػعل،مواظؿفربيمايقوتقيمععماظؿفربيماظؽؿوبقيمعنمخاللمادؿدسوءماظـؼقضماظغوئىم
ععمادؿـؿورمبورعمظؾؿلوؼالتموهػقزمعؿؿؽنمظؾعـوصرم(اظغوئؾي،مايوضرة)مسؾىمأدوسم
اظؿؿوثل..متؼولماظلوردةم"ػدى" ..م
".....األداتذةذتمحوّلذإديذأدماذات ذوأداتذة ،ذواألداتذةذإديذتـظقم ،ذواؾمـظقمذ
إديذزجمرةذواؾزجمرةذإديذحقاة.....احلقاةذختر ذؿنذػؿيذيفذيقا ،،ذوأـاذأمحؾقذيفذ
األرضذواؾدؿاء..ذاحلرقة.....ذ؟ذاحلرقة.....ذ؟ ذاألبذؽانذحرّاذباؾوفم،ذوأـاذأرقدذ
حرقةذؿطؾؼة،ذوفؤالءذقرقدونذحرقةذؿوضوعة..ذاؾؼرب ذاملوت،ذاألبذؼدذوؾّدذؿوتهذ
احلقاة ذيف ذعروق ذاؾرتبة ،ذواؾي ذأقن ....ذ؟ ذاؾػوضى ذواؾضرب ذواملؼاوؿة ،ذواؾعروقذ
تمػجّرذيفذاألرضذواؾـاسذؾوذؽانذاألبذحقا،ذػؿاذاحلرقةذاؾيتذؽانذؾهذأنذقطاؾبذ
بفا ....ذ؟ذاحلرقةذؼقؿة ،ذواؾعلدذؿنذخيـؼفا ،ذأوذقؾفوذبفا .ذ ذػحرقيت.....ذأقنذ
في ....ذ؟ذاألضؾعذتمػجرذيفذاؾزجمرةذوؾرتحل ذأـتذقاذدؾؿان ،ذوأبذخيدم ذؿوتهذ
احلقاةذغريذؿقّت.ذاألبـقةذواألؼواس،ذواألومسةذواهلقاؽلذيفذخطر...ذوذخصذالذ
قغضب ،ذجيب ذأن ذقؼرب .....ذدؾؿى ذعؾى ذاالؽماف ،ذوغضلفا ذدقػجر ذاؾغدذ
ؾؾجّؿوع .13".....ذ
اظؿـظقمماظـوري،ماظصراخ،ماظؿؿرّد،ماظغضىمػوماٌـؼذمايؼقؼيميقوةماظلوردةمػدىم
اظيتمأرادتمعنمخاللماظرؤؼيماظػؽرؼيماظعوعيموعـظورػومظألذقوءمعنمحوهلومأنمتغقّرم
احملقط،موتزؼلمششووةماظعنيماظيتمأخػًمايؼقؼي،مودؾؾًماٌرأةمحرؼؿفو،مصوظصراخم
ػو مايقوة ،مواظصؿً مػو ماٌوت ،موإذا ماظؿزعً ماٌرأة ماظصؿً مود ماظؾدؼل ميف مصراخم
اظؾغيم.م م
 حنيمغصغيمهلذاماظـصمومغلؿشعرمذظكماإلؼؼوعماظلرؼعمواٌؿقرّكمحنيمحيضرماظػعلمظؽلرماىؿودمواظرطودموؼعدمتشؽقلماظالتوازنمػذاماظصقوحمواظصراخمػومصوتم
13
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االدرتاتقجقاتذاملعمؿدةذيفذؽمابةذاؾرواقةذ-ذاملشفدذاإلبداعيذوتداعقاتذاؾرؤقاذ–

اإلغلون ماٌؼؿوع ،مصوت ماظلوردة ماٌؿربم معن ماظوضع ماٌؿقفّر ،موعظوػر ماظؿفؿقشم
واإلظغوء.مشريمأغـوموجدغومبعضماظؾذّةميفمذظكمطونماظصّقوحمدظقالمسؾىماظوجودموايقوة،م
صوظصقوحمحنيمؼؿوحّدموؼؿصوسدمؼصؾحمثورةموأداةمظؾؿغري ..مؼغريمعنموضعماٌرأةموعنم
غظرةماظـوسمإظقفوموحيؼّقمهلومايرؼيماظيتمتطؿحمإظقفو.م
عومغالحظهميفمػذهماظرواؼي،مػومتلؾحماظؽوتؾيم"بوظرؤؼو"موػيمروضيمطوعـيميفماظرواؼيم
مسقًميرطقيماظلردمسـدػومبوظؿغقّرمواٌرورمواظؿفدّدمحنيمادؿطوسًمأنمتؼؾضمسؾىم
اظؽونمبلدرهمبعقدامسنمايودثيماٌؿؿـّؾيميفماظواضع.مم م
ػذامعومؼظفرمجؾقوميفمدردم"خـوثيمبـوغي"موعشفدؼيمعؼطعفوماظلرديمظؾطوظؾيمػدىم
وػيميفماٌطعمماىوععيمحنيمادؿوضػؿفومصؽرةم"ماؾؼضمم".م م
" ......ذتطؿرـي ذاأليوات ذاملدمفزئة ذواؾضجقج ذاملعدـي ذيف ذؾعلة ذاؾشلابذ
اؾؼطقع....جرقت .....ذجرقت ...ذأرػض ذان ذأؽون ذأقة ذواحدة ذيف ذأي ذؼطقع ذؿفقأذ
ؾؼضم ذؿا ،ذؿن ذأدـان ذاؾشلاب ذأو ذأدـان ذاحلقاة ،ذأػرّ ،....ذأػرّ ....ذاحلقاةذ
تالحؼين ......ذاألدـان ذتوؾد ذؿن ذؽل ذذيء ....ذاؾضجقج ذواؾدؽاؽني ذاؾؼضم،ذ
اؾـفم ....ذاحلؽم ذاألبقد ...ذؾمدؼط ذاؾشارات ذواألومسة ذوؼاعة ذاألضراس ذاملغؾوبة،ذ
وأـا ....ذاؾطـني ....ذاؾعامل ذيف ذاؾطـني ذواؾطـني ذيف ذاألدػؾت ،ذواحلقاة ذتػقض ذعؾىذ
املداحاتذواألبعاد....ذواملطعمذيفذؽلذزاوقة...ذوؿنذاؾزواقاذتطؾعذاألضراس...وؽلذ
ضرس ذقـفش ذحلؿي ....ذاألضراس ذواألػواه ....ذواؾؼضم ذفو ذاحلقاة ....ذوؽل ذػمذ
ضدّي14".....م م
 إنماظذيمؼلؿوضفميفمػذاماٌؼطعمتؾكماٌؾػوزوتماظداظّي،معـلم:اظؼضم،مؼـفش،ماألضراس،ماألصواه،ماألدـون....موطلنماظلوردةم(ػدى)موضعًميفمرعولمعؿقرّطي،مودطم
صقراء معفؾؽي ،مؼلؿققل ماظـفوة معـفو مصؿققطفو ماظذي موجدت مصقه مال مؼعرف مإالم
اظؼضم....مم
وطلغو مبوظلوردة ،موعن مورائفو معمظػي ماظرواؼي متعرف محرية ماٌرأة ،موتدرك مسؿقم
ععوغوتفو.مم م
ظؼدمأرتؽزماٌشفدماظلرديمسؾىمصعلم"اؾؼضم"ماظذيمأدفمميفمإسطوءمتؾكماظصورم
اٌـودؾي ماظيت مرعّؿً ماٌشفد مبدصؼي مختققؾقه مزادت ماٌعـى مضوة موسـػو ،مصوألصواهم
عػؿوحي،موطلمذيءمععدمظؾؼضممدؾػو،مصالمدؾقلمظؾـفوةمأوماًالص.م م
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"واؾؼضم"مػـومعمذّرمظػظيمؼؽرّسمصؽرةماظؾؼوءموايقوةمبلمإغهمػومايقوة،موععـىم
أنمتؼضممػومأنمتعقش،موهوصظمسؾىمبؼوئك،موادؿؿراركموإالمطونماظؼضممػوماٌوتم
واهلالكمواظؽوتؾيمبنيمػذاموذاك،ممتورسمرؼوسماظؿعرؼيماظػؽرؼيمواظـػلقي،مبودؿدسوءم
اظوجفنيمطؾقفؿوموصوالمإديمجوػرمصؽرتفوماظواضعقيم"أنمتؽونمظكمأدـون" م
عومؼالحظمسؾىم"خـوثيمبـوغي"معزجفومبنيماظعوملماًورجي،مومتوثؾهمععمسوٌفوم
اظداخؾي مأثـوء مصعل ماظؽؿوبي ،محقٌ مؼوظّد ماظرؤؼي معن متؼوبالت ماألذقوء موتـوضضوتفوم
أحقوغو مذظك مأن م"اظؽؿوبي مضراءة مؼطل معـفو ماظغوئى مواٌؿؿـع ،موعو ممل مؼػؽر مصقه،م
واهلوعشي مواٌـػي ،موعو ممل مؼؿكؾّق مجلدا مسؾى ماحملؿؿل مواٌؿؽن مواظؽوئن معن مشريم
ابؿداء،مواظصوئرمعنمشريماغؿفوء 15م
إنمحمووظيمادؿؼراءمإذوراتماظـصمحبـومسنماظذاتماظلوردةم"ػدى"متلؼطمذيقعماٌربّراتماألخرىماظيتموعلماٌرأةمعؿؼوسليميفمرؾىمحؼّفومأومعؿكوذظيمسـهمهًم
روئل ماظعودات مواظؿؼوظقد ،موضلوة ماجملؿؿع ماظػقوظي ماظذي مال مؼعرتف محبق ماٌرأةم
وحرؼؿفوم.موعنمػـومتطوظىماٌرأةمبوم"األدـون"ماظيتمتـفشمعنمؼعرتضمدؾقؾفو.مم م
صفوػي ماظلوردة م"ػدى" مبعد مأن مإسرتضً مدقؾؾفو متؾك ماألصواه ماظػوشرة ماٌفقلةمظؾؼضم،متؼولم :م
"....ذالذؿػر...ذالذؿػرذقاذأػواهذاحلقاة،ذوقاذػؿي....ذاؾطـنيذاملعدـيذيفذؼاعةذ
األؽلذخيػت،ذوؾؽـّهذخيؾفذؾّيذأدـاـي،ذتطاحـفاذاحمقاجفاذملاذتؼرضهذػمحؼّقذيفذ
إػمؼارفا ذاـمصار ذذرعقة ذاحلقاة ذ ،ذػأـا ذذؾك ذاملطعم ذ ذبأؽؿؾه ذ...بأيوات ذاؾدؿار،ذ
ودرؿدقة ذاالػمؼار .....ذبؽل ذتؾك ذاألػواه ذاملدؾّطة ذعؾى ذاؾصحون ذواملدىذ
واملخاؾب .....ذوؽل ذتؾك ذاملػافقم ذاجملمؿعة ذيف ذؿػفوم ذواحد ذؽلّ ذقأؽل ذؽؾه ذأذ
وبعضه....ذػأوؾككذقأؽؾوـين.....ذوأـاذآؽؾفمذػقؿاذفمذقأؽؾوـين،ذوؿنذحيقا،ذجيبذ
أنذقأؽلذ:ذرلؼهذأوذؿراػؼهذأوذعضوه 16م
سؾىمشرارمػذهماظـلقفقي،متؼدمماظصورةماٌشفدؼيمحؿؿقيماٌواجفيماظيتمؼػرضفوم
حىماظؾؼوء ،موضرورةماٌؼووعيم،حقٌماٌمذّرماظدالظيماٌؾوذرمؼؿقولمإديمعدظولمآخرم
شري معؾوذر م" ....ذاؾطـني ذاملعدـي ذيف ذؼاعة ذاألؽل ذخيػت ذوؾؽـه ذخيؾف ذؾيذ
أدـاـي" ....مأصؾقًماظدالظيماظلردؼيمتؾؿقققيموإحيوئقيمؼلؿشػّفوماظؼورئمعنموراءم
اظلطور.م م
15
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االدرتاتقجقاتذاملعمؿدةذيفذؽمابةذاؾرواقةذ-ذاملشفدذاإلبداعيذوتداعقاتذاؾرؤقاذ–

إنم"اظرؤؼو"ماظيتمتوزّػفوم"اظلوردة"موعنمورائفومعمظػيماظرواؼيمدوسدتميفمتـوؼرم
األذؽولمواألصؽورموريؾفومعنماظواضعمادي ماٌؿكقّل ..م مصوألصواهماٌػؿوحيمآطؾيمأممعلطوظيم
المبدمعنمصمموأضراسموطل مذيءمميؽنمأنمؼؿقوّلمإديمأضراس مغوػشي..ماظلؽوطنيم
واألدواتمايدؼدؼي موشريػو،....موعنمػـومادؿطوسًماظؽوتؾيمأنمودماٌعودلماظػـّيم
ظؾؼضمموػومايقوة،مصؿنمأجلمأنمهقو،مجيىمأنمتؼضمموعنمأجلمأنمتؼضممجيىم
أن مؼؽون مػـوك مأضراس" ،مواظـؿقفي ماظـفوئقي ماظيت مال معػرّ معـفو ...مأن مايقوة مػيم
اظؼضم،مواألضراسمواألطل.م م
صققزماظصداممواظؿػوسلمواظردّمواظؿقولمػومرؤؼيماٌرأةميفمتػوسؾفومععمحمقطفوماظذيم
ؼؾزعفومبوٌؼووعيم،طؿومؼؾزمماٌرأةماٌؾدسيمأثـوء مصعلماظؽؿوبيم،أن مهوصظمسؾى ماٌلورم
اٌؿصوسد ،محني مؼؿعؾق ماألعر مبوجود ماٌرأة موطراعؿفو ،موأن متلؿـفض ماظطوضي مظؾقرطيم
واظؿفدّد،معنمخاللماظؿؽـقفماظعوظيمإلؼؼوعماظذاتم" ....ذأـاذذؾكذاملطعمذبأؽؿؾه....ذ
"أـاذآؽؾفم "...ذ".....ذاضغطيذقاذأضرادي "....موتؽرارمضؿريم"أغو مبؿوجفّه"ماظذيم
حيضر،مبوسؿؾورهمتؼـقيمتوزفمدالظقومظؿعزّزماظػعل،موتمطدمسؾىمصوسؾه"17موظقسمشرؼؾومم
ػوػـومأنمغؾؿسمحرطقيماألصعولمواظوضوئعمواعؿداداتفو مميفمسوملماألصؽورمواألذقوء ،معـلم
تقؿيم"اؾؼضم"ماظيتمتؿقوّلمإديموسوءمحيؿضنمذيؾيماٌشوػدماظلردؼيماٌؿـودؾي،مصؿغدوم
دالظي م"اظؼضم" مصقه مصضوء مسـؽؾوتقو متشؽّل مخقوره مػـددي مغصّقي محمؽؿي مبؾورتم
تػوسالتماظذاتمأثـوءماظؽؿوبي.م م
ػذهمايرطقيمتلؿؼطرماٌعـىموتمطّدهمعنمعمذرمظػظمواحدمؼلؽنمذيؾي،مظقؿقوّلم
إدي معؼورع مدردؼي معؿؿوظقي مهؽم مبـوء ماظـص ميف مرحم مخموض مثؼويف مؼعزّز ماظؽؿوبي،م
وؼدصعفومإديماالغػالت،مسنمررؼقمتؼـقيم"االدؿؾطون"موم"اظؿؿـل" .م
صوجودماظلوردةم"ػدى"ميفماٌطعمموعالحظؿفومظألصواهماٌػؿوحيم م
واظؼضمماٌلؿؿر،موربطهمبويقوةمحؿىمتصلمبؼوهلوم"....ماضغطيذقاذأضرادي"...ذ
ـمقجةذحمؿقةذؾؾلؼاءذواؾوجود.ذذ ذ
إن ماإلبداع مسن مررؼق م"اؾرؤقا" محيلن مختصقى ماىؿل ماظلردؼي ماظيت مهوّلماألظػوز مإدي مإذورات مظغوؼي مشـقّي مبوإلدؼوروت ماظرعزؼي ماٌوازؼي مظؾواضع ،مطؿو مؼدصعم
بوٌمظف مإدي ماعؿالك متؾك مايرطقي ماظؼوئؿي مسؾى ماالظؿقوم مبوظؾغي مواظوظوج مصقفو ،موصقم
اٌرتؽزات ماٌعرصقيمظؾؿؾدعم،حقٌمإنماؾرؤقا مواؾـص مؼؾؼى ميفمتػوسل معـؿٍمظدالالتم
جدؼدة،متؿقوّلمصقهماٌػردةماظواحدةمإديمغصمدرؼعماالغشطور،محيؼقمعـوبعماظػقضم
يف ماإلبداع معـل مصعل م"اؾؼضم" ماظذي مهوّل م مادي مدالظي مطوغقي ممتسّ مايقوة مواظوجودم
17
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واظؽون ،مبل مهوّل ماظػعل مإدي مػؾدػة ذورؤقا مال مميؽن موزئؿفو مسن مبؼقي ماظعـوصرم
األخرىموهوّلماظػعلم"ؼضم"مإديمرعزمعشقونمبوظدالالتماظالغفوئقيمومطونموضعهمسؾىم
اظـصمطلقلمعنماٌطرماٌػوجه،مالمؼلؿفؿعم.م م
 مػذهمػي م"اظرؤؼو"ماظيتمتلوسدميفمبـوءماظـص ،مطؿومتـػذمإديماظؾوارنمًؾكؾيماٌلؾؿوت،مطؿومهؿلمدالالتمظقلًمعـؿفقيماظؿشؽقلموععؾوعيمايدود.م م
صوظرؤؼو مػي ماظـواة ماٌؿقرّطي ماظيت مؼؾين ماٌؾدع مسؾقفو مغلقٍ ماظـص ،مطؿو متؿقوّلم
اٌػرداتماٌرتؽزةمسؾىموزقػيماظشػراتماظـؼوصقيمأزرارامتلؿدسيماظؿلوؼلمبقـؿوم"املعـى"م
ثوبًمدوطنمؼػؿؼرمإديمايرطي،مألنمايؼقؼيماظيتمحيؿؾفوماٌعـىمػيمحؼقؼيماظواضعم
طؿوموضعًمبدونماطؿشوفموجهماظعوملماٌكؾوء،موػيمجزئقيمعـػصؾيمسؿومضؾؾفوموعوم
بعدػوموطلنّماظعوملممجمؿوسيمأجزاءمعؿـوثرةمعلؿؼؾيمسنمبعضفوماظؾعض.م م
 مإن ماألسؿول ماإلبداسقي ماظيت مترطّز مسؾى ماٌعـى متصؾح مػشّي مضعقػي مأصؼقي ميفممبـوئفو معلؿـلكي مألحداث مواضعفو ،مصؿػؼد مجدؼدػو موجدّتفو موتؿقوّل مإدي مردوم مأوم
أذؽولمأومجمرّدمحؽوؼوتممتمػضؿّفومدؾػو.م م
 م إنمسصرمايداثيموعومبعدمايداثي،مهولمصقهماًطوبماظلرديمإديماظؽشفمواظرؤؼو ،مومترّد مسؾى مطل ماألذؽول مواٌضوعني ماٌوجودة مدؾػو ،مطؿو موووز ماظظواػرم
واظوضوئعمطؿومارتلؿًميفماظذاطرةماظؿورخيقيموحوّهلومإديمعومػومأودعموأسؿق.م م
مإنمسصرم"اظرؤؼو"مػوماغؿؼولمعنمصنمضواعهماظواضعقيمواًطّقيمواًطوبقيماٌـطؼقيموايؼقؼيماٌوجودةمدؾػومإديمصنمضواعهماظؿلوؤلمواظؿغقّرمواظؿطوّرموايرّؼيمواًؾكؾيمظؽلم
اٌلؾؿوتماٌوروثي.م م
"ػاؾرؤقا" مػي ماظيت مهدّد ماٌواضف ماٌصريؼي مسن ماظزعون مواظؽون موععضالتماظوجود ،موعن مػـو مهوّل ماًطوب ماظلردي مإدي مأغفور مجوصقي معن ماظدالالت ،مطؿوم
اغػؿقً ماظؾغيمسؾىمأغواعماإلذوراتمظؿلؿوسىمأصقماالغػؿوحمواظؿعدّدمواظـؼدمواٌلوءظي،م
ومتؾؼىمايوجيمإديمتـوؼرماألذؽولممواألصؽور،موتؾؼىم"اؾرؤقا"ماظعوعلماألطـرمصعوظقيميفم
تـوؼرماظػؽرموايلودقوتموعنمثمماظؿقوؼل..
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