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ؼلؿقمّماظلردمبعؾقماألغـىمأزػورامورؼوحني،مصػيمجلدػومؼلؿقؼظماٌشؿفىمسؾىم
غداءماظرشؾيماٌؿّؼدة .م
صوىلد مػو مغؾع ماظلرد ماظـلوئي موظذّته ،مويف ماظقـوبقع مؼؽـر ماٌوء موؼورق ماظلردم
وؼزػر .م
صوىلدمميـّلمشواؼيمدقرؼيمظلردماٌرأة،محقٌمؼؿقوّلمإشممبمرةمحؾؾىمبوظدالظي،م
ؼشؽّلميفمغفوؼيماألعرمهلىماظعؿؾقيماإلبداسقي،موزػرتفوماٌكؾّدة،موغورػوماٌوضدة .م
ػذا ماظوسي ماٌشؾّع مبويس ماىلدي مواظؼودر مسؾى مادؿقعوب مايرطي ماظؽوغقيم
اظشؿوظقيمأثرىماظلردماظـلوئي،موجعؾهمعطرّزامبعواعلماإلثورةمواإلشراء .م
صػي محضرة ماىلد متؿفووز ماظؽؾؿي مايرّة مسشؼفو ميرؼي ماالغػالت معن معدظوهلوم
اٌعفؿيمإشممسشؼفومظؾػعلماظشعريمودقوضوتهماظذػـقي،محقٌمتؿفووزماظدالظيمخقولم
اٌؿؾؼيماظؾوحٌمسنمعؽوعنماٌعـىميفمدطحماظـص .م
إنمحضورماىلدمبلبعودهموسـوصرهمحقـو،موبغقوبمبعضمسـوصرهموإبعودػومأحقوغوم
أخرىمؼوضضمطواعنماٌؿؾؼي،موؼؾؼىمؼؾقٌمسنمعؽوعنمابؿؽورماٌعـىماظذيمؼغقىموالم
ؼؿالذى،مصقشدّماظؼورئممظقـؿؼلمبهممعنمأحودقلهماظذاتقيمإشممصضوءماظعومل .م
طؿوبيماٌرأةمػيمأدؽؾيماألغـىمععمذاتفوموععماظعوملماحملقطمبفو،مطؿومتؾؼىماظؾغيم
ػي مظؾوس ماٌرأة موصضوءػو ماظذي مال مسمرج مسن معدار ماىلد ماٌمغٌّ ،محقٌ مغصقىم
األغـى مخمؾوء ميف مغلؼفو ماظؾغوي ماٌؿؼن مآلظقوت ماظؿورؼي مواٌواربي مسـد ماظؿعؾري مسنم
ايؼقؼي،مذظكمأنماظؾغيمحفرةمعغؾؼي،مظؽـفوماظـوصذةماظيتمتلؿحمهلومأؼضوميفماًروجم
عنماظعؿؿي .م
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وممومزمؼّقمظذّةماظلردمسـدماٌرأةمادؿعوغؿفومبؼـوعماجملوزماظذيمؼوظّدمذراػيماظػضولم
عن مزوػرة ماًػوء مواظؿفؾّي مظؿؾؼى ماألغلوق ماظؿعؾريؼي ميف ماظؽؿوبي ماظـلوئقي معوازؼيم
يوالتماإلشالقمواظؿؼػقل،مطؿومأنمأظػوزفوماظداظّي،متؿفهميفمتؾكمايرطيماالغدصوسقيم
بوووه ماظضوء مواظؽشف ،موطلن مدرد ماٌرأة مرقف مذؾقي مؼغودر مجلده مظقؿوحّد ميفم
اآلخر .م
هلذه ماألدؾوب موظغريػو مارتلؼـو ماظؾقٌ مسن معؽوعن مظذّة ماظلرد مسـد ماٌرأة موسواعلم
اإلثورةمواإلشراءمسـدػوممعرطزؼنمسؾىماظـصموالمذيءمشريماظـص.ممممممممم م
.1مسرد اجلسد وما يتوػّر عليه من غواية وإغراء.م م
اظرشؾيمطؿون ماالغؿظور،مهوصظمسؾىمحوظؿفو مشريماٌـؿفقي،متلؿؼطىمعؽوت ماظصورم
اظذػـقيماظيتمتلؿدسقفوماٌمثراتماظـػلقي ماٌرتؾطيمالمذعورؼومبوىلد،حقٌ م ماظغواؼيم
ايلقّي ماظؽوعـي ،مو م(اظذات) ماٌمغّـي ،مو(اىلد) ماٌشؿفى ،مو(اآلخر) ماٌذطّر ماٌـري،م
عوظّدمصعل ماٌقالدمواظؾعٌ .موػذاماٌذاقماظذيمؼـريه ماىلد ،مؼلؿـري ميفمذػنماٌؿؾؼيم
تداسقوت ،متػفّر ميف مخقوظه مصورا معذػؾي ،متوجّه معـظور م(اظرؤؼي) مسـده مإشم ماووهم
جدؼد،مهؼّقمظألذقوءمبعدػوماٌغوؼر،مصؿفدّمماظـظرةماٌلظوصيمظؾقؼوئقماًودسي .م
صوٌكقولماظلرديم(اظـلوئي) ،مؼؽؿلىمصوسؾقؿهمعن م(اآلخر ماٌذطر)مضربومأومبعدا،م
وػوؼّيم(اظذاتماٌمغـي)مضرؼـيماألذقوءماٌعودظيمهلو،موسؿؾقيماظؿالحممواالخرتاق،متصؾحم
ععودالمعوضوسقوميوظيماظذات،ماٌرتؾطيمالمذعورؼومبفذاماآلخرماٌػفّرمظؾطوضيماًقوظقيم
واٌعؿّقمهلو،مبلمإنّماظلردماألحودي،مؼؿقوّلمإشممحوارمثـوئي،مخترجمصقهماظذاتمسنم
سزظؿفو،مصؿـفذبم-معنمخالظهم-مإشمماظؿلعّلمواظؿدبريميفمأبعدماألعور .م
إنّماىلدماألغـويماٌشؿفى مالمؼؾؼىمراضدامدوطـو،مبلمهرّطهماظؾغي،مصؿعقدمإظقهم
حقوؼؿهمواغطالضوته،موتؿقوّلمحرطقيماظلردمصقهمإشممسؿؾقّيمعغرؼي،مغؾؿسمصقفوماظغواؼيم
واإلشراء ،مواألغوضيماظيت مهؼّقمظؾـصمظذّته،مووضعهماٌشؿفى .مصوىلدم َظؾوس ماظؾغيميفم
اظؽؿوبي ماظـلوئقي ،مؼؿلؿـري معؽوعـفو ،موؼلؿقٌّ مصورػو ماٌؽؾوتي ،مزمؿّؾفو مرعزؼيم
تلوؼؾفو م ماظـؼويف ماٌمثّر ،مصقؿقوّل ماظلرد مإشم مذقـوت مسورػقي ،مميؿزج مصقفو ماٌشفدم
ايلّيم(اٌرئي)مبوٌعوغيماظذػـقيم(اجملرّدة)،مطؿومؼؿقوّلماظلردمعنماٌرئيمإشممأبعودم
جمردةمأطـرمدالئؾقي .م
صوىلد مرمعل ماظلرد محقوؼو ،مميدّه مبؿؾك ماظصور ماٌؿعدّدة ماألبعود ،ماحملؿؿؾيم
اظدالظي ،مخوصي مإذامطوغًماظؽؿوبيم"سؾىمدمومخوص،مظقلًمحموؼدةمأومبوردة،مبلم
ػي معرآة مبؾورؼي مصؼقؾي ،موؾو مخواجل موعـوزع مصوحؾفو ،موتعؽس مبصؿؿه موػوؼؿه،م
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وغؾضمروحهموجلده،معنمحقٌماحؿلىمأم مملمزمؿلى" .1مواٌرأةماٌؾدسي،ممتؾكم
اظؼدرةمسؾىماظرتحولميفمدضوئقماألذقوءموتػوصقؾفوماظيتمادؿلثرتمبوظعماألغـى،مصفيم
متؾكمعنمودوئلمماظؿكؾؽيمواظؿورؼي،موعواربيماظؼصد،موحمووظيمتلؿقيماألذقوءمبغريم
أمسوئفو ،معو موعل مغصوصفو معؿؿقّزة معذػؾي ،موػذه ماألضـعي ،مأو ماظؾؾوس ماظـصفم
اظشػوف،مزمؼّقمعنماٌؿعيمواإلشراءمعومملمزمؼّؼهماظعوريماٌؽشوف،مػذامعومهلـهم
اٌرأةماٌؾدسيماظذيمميـّلمسـدػوماظوترماظذيمتضربمسؾقهميفمهؼققماظؾمرةماظلوخـيم
احملؼّؼيمظؾذّةماظلردموشواؼيماظـص .م
وظقسمشرؼؾومأنمندمجلّماٌؾدسوتماٌغوربقوتمؼضربنمسؾىمػذاماظوترمايلّوس،م
حقٌماظـظورةمواىؿولمواإلشراء،معػؿوحماٌرأةمظؼؾىماظرجل،موحقٌموضعماىلدميفم
اظلرد ماظـلوئي ،ماحملؼّق مظؾؽـوصي ماىؿوظقي ماٌصوحؾي مظؾشقن ماظعورػقي ماظؼودرة مسؾىم
االجؿذابماظػـّيماآلدر .م
ؼعؿؿد ماظلرد ماظـلوئي مسؾى ماٌواربي مواظؿكػّي ،مؼؿكّذ معـفو معدخال مالدؿـطوقم
اٌؽؾوتمواظلوطن.مصوٌواردماٌردؾي،متظفرمغصفمعومختػي،مصفيمتؿؿؿّعممبؼدارمطؾريم
عنماظرعزمواظؿلوؼل،مرمعؾفومضودرةمسؾىماظؿطوافميفمشوبوتمزاخرةمعنماٌعوغي،موالم
منؾكمعنمػذهماظػـقيماظدضقؼي،ميفمغصوصـوماظـلوئقيماٌغوربقيمإالمضؾقالمعنمعرتؽزاتفوم
وسال عوتفو،مميؽنمأنمغلؿـريمبفومسـدماظؿقؾقلمواظؿؿـقل،مطويوارماظذيمجرىمبنيم
اظلوردةم"صويي"مو"حمؿود"مسربماهلوتف :م
" ..................م
معومػيمسالضؿكمبوظؼفوةم؟م م..مأتوضفمسنمايرطيممتوعو،موميؿؾهمصدريمبذظكماإلحلوسماظعفقى،ماٌؿزوجم
بوًوف،مواظعذوبي،مواىؿول،موايقوءماظذيمطـًمأغؾضمبه،موأغومأتؾؼّىمجوابهميفم
اظؿؾقػون :م
مسالضيمأخوؼّي!! م..مصلدلظه..م م
موعؿىممتورسمػذهماألخوّة؟م مميفمأيّموضً ..م..مثممادؿطردمعلؿدرطو:م م
 1اظعويف،منقى،مسواملمدردؼيم(عؿكقّلماظؼصّيمواظرواؼيمبنيماٌغربمواٌشرق)،ماظربوط،مدارماظـشرماٌعرصههم،مط،1.م
،0222مص .122.م
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ميفماظوضًماٌـودى ..م..مأعلكمبطرفماظؽالممعوزحي:م م
موظؽـه،مضدمالمؼؽونموضؿومعـودؾومسؾىماإلرالق،مسـدعومؼؽونميفماظلوبعيمصؾوحومعـال ..م
..مؼـػيمبنصرار..متؿكذمععهمخمورجمايروفموضعومضودقومظؾغوؼي:م م
مال..مالمبدّمأنمؼؽونمعـودؾومدائؿو!ممميفمطلّماظظروف؟ ممغعم..ميفمطلماظظروف،معفؿومطوغً..م م ..مأحسّ مأغه مصور مبنعؽوغي مأن مأدخل ميف ماٌزؼد معن ماظؿػوصقل مبـؼي موذفوسي،م
تؼرتبمبيمعنمعـطؼيماظوضوحماظؽوعل :م
 مبعد مأن مسرصً ماظؾعد ماظزعين مظعالضي ماألخوّة مػذه ،مػل مظي مأن مأسرف مبعدػوماٌؽوغي؟م م
..موضؾلمأنمرمقى،مأضقفمدماالمذؾهمصرؼح:م م
مأؼنممتورسمأخوّتكمظؾؼفوة؟م مؼؼولمدومنومتؽؾّف:م م
ميفمأيمعؽون..م م..مأدؿغرقميفمحوظيماظـؼيماظيتمطوغًممتـحمصوتيمبعضماإلذراقماظضوحك،موأضولم
مبزؼٍمعنماىدؼّيمواهلزل،موضدمضصدتمذظك؛مألحػظمظـػليمخطماظرجعيمصقؿومظومطونم
جوابهمدؾؾقو :م
معومرأؼكمظومذورطؿكمػذهماألخوّة؟ م..مرمقىمسؾىماظػور :م
م–مؼومرؼً .2"..!!...م
هوولماظلوردة،ميفمػذامايوار،مأنمهوصظمسؾىماٌلوصيمبنيماظظلّمواظعؾن،مبنيم
اظؿكؾؽيمواٌؽوذػي،موتلؿعنيميفمذظكمبوظؽـريمعنماٌواربيمواجملوزمواظؿورؼي؛مصوظلوردةم
ررحًماظؽـريمعنماظؿلوؤالتمواإلحوالتماظيتمتؽشفمسنمعؽوعنماالدؿـورةمواظوظع،م
صفيمتعؾّرمسنمدالظؿفوماىـلقيمبشيءمعنماظؿؾؿقحمدونماظؿصرؼح،معؿّؽؽيمسؾىماظؾغيميفم
2مذالبي،مصوزؼيم(،)1541مرجلمظرواؼيمواحدة،مررابؾس،مظقؾقو،ماٌـشلةماظعوعيممظؾـشرمواظؿوزؼعمواإلسالن،مط،1م
ص.م .22-20م
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درتمايؼوئق.موظعلّمغصقىماألغـىمخمؾوءميفماظـلقماظؾغويماظؽـقف،محقٌمتؿكّذمعنم
اظؾغيميوصوموشطوءميفمحفىمايؼوئق .م
ػذهماظؿغطقيماٌوطرة،متوظّدميفمدردماٌرأةمذراػيماظػضول،موذفوةماٌعرصي،محقٌم
متدّماظـصمبػوسؾقؿهماظػـقي.موظومأسدغومضراءةمايوارماظذيمجرىمبنيماظلوردةم"صويي"م
و"حمؿود"مظالحظـوماظؿوظي :م
تواترمذطرماظعؾوراتماظؿوظقي:م"..مسالضؿكمبوظؼفوةمسالضيمأخوؼي/مممورديمػذهم
األخوةم...ميفماظوضًماٌـودى/مأؼنممتورسمأخوتكمظؾؼفوةم...ميفمأيمعؽون/معومرأؼكم
ظومذورطؿكمػذهماألخوّةم...مؼومرؼً "..م
تشرتك ماظصقوشوت ماظداظّي م– ميف مععظؿفو م -مسؾى ماٌؿوردي ،موسدم ماالدؿــوء،م
واظؼؾولمبوظطرفماآلخر.م م
سؿؾقيماٌدّمواىزرمادؿلثرتمبوػؿؿومماٌرأةمأطـرمعنماظرجل .م
اسؿؿود م"اظلوردة" مسؾى مبعض ماظظواػر مايلقّي ،ماٌعودظي مظؾدالظي ماظيت مترؼدم
تؾؾقغفو،موػيمغؽفيماظؼفوةمومموردؿفو،مػذهماظـؽفيماظيتمهؿلمذراػيم"اظلوردة"م
وزؿلػو مإشم م(ضفوة) ممموثؾي ،متؼؿل مجوسفو موحوجؿفو ،موضد موجدت مزوظّؿفو مسـدم
"حمؿود"ماظذيمػوميفمحوجيمإشممػذاماظطعممذاماظـؽفيماظػرؼدة،موعذاضهماٌوازيمٌذاقم
اظؼفوةماظيتمأصؾقًمعؿوسومعؿوحومظؾطرصنيمسؾىمحدّمدواء:م"...معومرأؼكمظومذورطؿكم
ػذهماألخوّة؟..ممرمقىمسؾىماظػور:م"ؼومرؼًم ."...م
تؿقول ماظعؾورات مإشم م(أزرار) متلؿدسي ماظؿلوؼل ،ميف مادؿؽشوف ماٌـػذ ماظذيم
أرادتهماظلوردة،موضدمأدفؿًمػذهماألزرارميفمبـوءماآلصوقماظؼرائقيماحملؿؿؾي .م
إنمسؿؾقيماظؿعدؼلمواالضرتاح مواالخؿقورموايلم،ممتـّلمضوغوغو مترتضقهماظذاتم
اظلوردةماظيتمتؿقوذىماٌواجفيماظعؾـقيمطيمهوصظمسؾىماٌلوصيمبنيماظذاتمواآلخر .م
إنّماظؼرائنماٌصوحؾي،متلوسدميفمإرمودمعومػومخمػي،معـلماىؿؾيماظلردؼيم
اظالحؼي:م"...موؼللظين:م"ػلمتوجدميفمسؿورتؽممذؼيمخوظقي...؟!.3"..م م
إنّ مػذه ماألضـعي ،ماظيت مػي مظؾوس ماٌرأة ،مهؼّق محواصز معـرية مظؾؼراءة ،مواظؿػلريم
واظؿلوؼل،معـؾؿومتػؿحمأبوابماظؾقٌمواٌلوءظيماٌـطؾؼيمعنماظذاتمواىلد،مظؿصلمإشمم
اآلخر،مسنمررؼقماظؿكّػيمتورة،مواظؿفؾّيمواٌشوػدةمتورةمأخرى.م م

3ماٌصدرماظلوبق،مص .21.م
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و(أحالم معلؿغومني) متوزّف ماىلد ،موتـؾش ميف مخؾوؼوه موتػوصقؾه ،مدواء مصقؿوم
سمصّماظذات،مأومسمصماآلخر،موصقمإشراءات،مغطؾقمسؾقفوم"عراؼو"ماظـصماألغـوؼيم
وهوالتهماظطرؼػي،موضدمادؿعرغومعصطؾحماٌراؼومظؾفؿعمبنيمغؼقضني:ماظعؿؾيمواظـور،م
اظظلّمواظعؾن،ماظؿكػّيمواظؿفؾي.موػذهمأضـعيمهلـفوماٌرأةمسربمتلؿقيماألذقوءمبغريم
علؿقوتفو.موردمسؾىمظلونماظلوردةم"حقوة":م م
"...مرحًمأدؿعقدمأغػودي،مأتـؾّهمظؾـوبماظذيمأتصؾّى مهؿهمسرضو،موأغومأراهم
سمؾعمجوطقؿه..مؼشعلمدقفورة،مورمؾسمسؾىمتؾكماألرؼؽي؛مالحؿلوءمضفوة.
سوودتين مأدؽؾيت ،موأغو مأغظر مإظقه ..مطؿو متؼرأ مشفرؼّي ماظؽف ،مرحً مأضرأ مػقلتهم
حبدديموحواديمصؼط،مالمؼعـقينماظؾقظيمأنمأطؿشفمعوضقه،مبؼدرمعومؼعـقينمأنم
أروظع مضدري معؽؿوبو مسؾقه ،مضدرا معؿعى ماظشػوه ،مصوضوي ماظشعر ،مطلول ماظؽؾؿوت،م
عربكماظؾؿلوت،معؾوشًماظؼؾالت،معؿـوضصماظرشؾوت،مطرجلميفماألربعني .م
ؼللظين:م"صقممتػؽّرؼن؟ ."..م
أجقى:م"أحىّماظرّجولميفماألربعني."..مم م
ؼؾؿلم..مؼردّ:م"وظؽـينمظلًماظرّجلماظذيمتؿوػؿني! ."..م
ؼؾؼي مبرعود مدقفورته ميف ماٌـػضي ،موميدّ مدموي مؼده :م"تعوظي ..ماجؾلي مضرؼؾوم
عينّ."..م م
أتردّدمبعضماظشيءمضؾلمأنمأسرتف:م"إغيمأتصؾّىمسرضو،مأغومأرتديمػذهماظعؾوءةم
عـذمدوسوت ."..م
أتوضّعمأنمؼؼول:ماخؾعقفو معـال،مظؽـهمؼؼول ،موػومؼلقؾينمإشممجواره:م"أحىم
رائقؿك..مظؼدمأحؾؾًمدائؿومظغيمجلدك ."..م
ثممؼواصل،موطلغّهمؼطؿؽـين:م"إنمجلدامالمرائقيمظهمػومجلدمأخرص. "...م م
تلؿعريم(أحالممعلؿغومني)ماظواجفيماألعوعقيماٌؽشوصيمظؾفلد،موتلؿقضرماظدالظيم
اًؾػقي ماظيت متشؽّل مبفو مسواٌفو ماٌضقؽي ،معن مخالل ماظؾؼطوت ماظشعرؼي ماظيت متؿّؽهم
صقفومسؾقهمبؿؼـقيمطؿوبقيمصرؼدةموعؿؿقّزة.مصقرطقيماظلرد،موشواؼؿه،متؿودّلمبوىلدم
عنمأجلمتـوؼرماظلقوقماظذػينمظؾؼورئ،محبقٌمتؿعوعلمععمإذورةماىلد؛مظؿـريمذقؽوم
خورجمذاتفو،موخورجماىلدمغػله.م م
4

4معلؿغومني،مأحالمم(،)1554مصوضىمايواس،مبريوت،مدارماآلداب،مط ،1مص .140-141.م
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وتؿقوذى م(أحالم معلؿغومني) ماٌعـى ماظصرؼح مواظـوبً؛ مظؿؿرّ مإشم مدالالت مأخرىم
شريمحمدودة،مػيمغؿوجمسالضيموعوضعمودقوق.مسؾىمػذاماألدوس،م"ؼعؿربم(شرميوس)م
أنماظعومل ماٌلؿّىم"حملودو" مسوملماظؾقٌمسنماظدالظي؛مإغّهمؼؿؿظفر ،مبوسؿؾورهمصؼطم
إعؽوغقي مععـى ،موظؽي مؼؽؿؿل مععـوه ،مال مبد معن مأن مسمضع مظشؽل مععني .مصوظدالظيم
ميؽـفومأنمتؿوارىموراءمطلماٌظوػرماحمللودي،مإغّفومتوجدمخؾفماألصواتمواظصورم
واظروائح،مشريمأغّفومظقلًميفماألصواتمأوماظصور،مبوسؿؾورػومعدرطوت".5مم م
إنّمعـوحيماظؾعٌمواٌلوءظيموايوارماظيتماغؿففؿفوم(أحالممعلؿغومني)،متـطؾقم
عن ماىلد؛ مظؿصل مإشم ماآلخر ،موطلغفو متردم مبوظؽؾؿوت ،مضؿن مصلقػلوء مجلدؼي،م
ظؿقؼّقمبذظكمظذّةماظؿشؽقل،موعؿعيماالبؿفوجمحنيمتلؿفقىمظـداءماىلد،موهوصظ،م
سؾىماظرشممعنمذظك،مسؾىمتؾكماٌلوصيمبنيماىلدموزؾّه؛مإلثورة ماٌؿؾؼي،موإلبؼوئهم
سؾىمتؾكماظصورةماىلدؼيماٌرشوبمصقفو:م"...مبقــومعلوصيمأغػوسموضؾؾي،موظؽـهمملم
ؼؼؾؾين.6"...م م
صلسضوءماىلدماألطـرمترعقزا،متلوسدميفمادؿؼطوبماألبعودماظدالظقي،معـؾؿومتؿؿقّزم
بلقرماٌالحؼي،موتورقدماىلورمبنيماظؾوثمواٌؿؾؼي؛م"صعالضيماىلدمبوظـص،متؽؿنم
يفمذظكماظؿداخلماظؾلوغيمواظواضعيمبنيماٌنتمواىلد؛مأيّ:ميفماظعالضيماظؿؽوؼـقيماظيتم
ؼـلففوماىلدمععماظـص،مصقفؾهمصقفومطلمععطقوتهماإلدراطقي:مختققالموعؿكقال،م
ثمميفمطوغهمؼشؽّلماظـؿوذجماٌؾوذرمظؾـصماظؿكققؾي .م
اىلدم–مإذا-معوضوعماظـص،موعـؾعمععطقوته،موعـؿفه،موعؿؾؼقهميفماآلنمغػله،م
إغّهمؼشدّماظـصمإشممعللظيماظوجود،مطيمؼصغيمهلو،موؼـؿففومختققالميفماظوضًماظذيم
سمؿزن مجمؿل ماٌعطقوت ماٌؿكقّؾي ماٌغذّؼي مظؾؽؿوبي مايؽوئقي ،مبشؽل مذعوري موالم
ذعوري" .7م
يفمدردم(أحالممعلؿغومني)،مؼؿقوّلماىلدمإشممذؽلمػالعي،مميدّماظـصمبػقضم
المذعوريمعنماظدالالت؛مصفومؼغقىموال مؼؿالذى،موؼعوودمحرطؿهماالدؿؽـوصقي،مبنيم
عدّ موجزر ،معؿّكذا معن ماظؾغي مضـوسو ميف مطقػقي مطؿوبي ماىلد مظؾذات ،موطؿوبي ماظذاتم
ظؾفلد.مصوىلدمػومروضيماظـصماظؿكققؾقيميفماظلردماظـلوئي،محقٌمؼلؿحمبؿؾودلم
األدوار مواظوزوئف ،مطؿو مؼلؿح ميرطقي ماٌشوسر مواهلواجس مواألصؽور ،مأن متدبّ ميفم
اظؾغي،مومتؿؾكمعواضعفو،موتػعّلمروضؿفو،مداخلماىلدماظـصّي.م م
5ماظزاػي،مصرؼد،ماظـصمواىلدمواظؿلوؼل،ماظدارماظؾقضوء،مأصرؼؼقوماظشرق،مص .02.م
6معلؿغومني،مأحالم،مصوضىمايواس،مص .142.م
7ماظزاػي،مصرؼد،ماظـصمواىلدمواظؿلوؼل،معرجعمدوبق،مص .02-15.م
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وػذامعومتوزّػهم(زػورمطرام)،محنيماتّكذت معنماىلدمعطقّيمظؾؾقٌمواظؿلوؤلم
واٌراجعي،مممومجعؾفومخترجمسنماالغلقوق،مواظؿؼؾقدميفماظؿعوعلمععماىلد،مطؿعقورم
أوّل،موطؼقؿيمصـقّي،متلؿطقعمعنمخالظه،متؽـقفمحرطقيماٌعرصي،مبعقدامسنماظـلخم
واظؿؽرارمواالدؿفالك.موردمسؾىمظلونماظلوردة:م م
"...مدخؾًماظغرصي،مأصؿّشمسنمغػليماظيتمطوغًمعلؿؾؼقيميفماألبقض،مهؿليم
سطرماظؾؼوء،موهؾّقمرريا،مصـعهماظطػلمعنمورقماظدصرت..مػذهماٌرّة،موجدتمغػليم
بلرسي..مسودةمطـًمأصؼدػومبعفوظي،مطوغًم"اظعؿهي"متؿؼدم مطوٌؿقوة،متزؼلمأيمأثرم
ظؾـػسماظؿواضيمظؾعشق..مدلظؿينمعرّةمسـّي.ممصؿؾعـؿً؛مألغيمحقـفو،مطـًمأصؼدغيميفم
حضرتفو.م م
ػذهماٌرّة،مأسدتينمبلرسيمإشممذعري..مأرؾؼؿه..مأدخؾًمأغػيمصقه،موادؿـشؼًم
ذعري ،مطون محوضرا ..معوجودا ..مطون مػـو ..مػو ماظذي مضول مظي مال متؼصقّه ،ماترطقهم
ؼؿقرّكمص وقمزفرك،مدسقهمؼرضصمطؾؿوماػؿزتمخطواتك..مإغهمدظقلمسؾىمأغكمسؾىم
عؼربي معن ماألشـقي ..ممتـقً مظو مطون مذعري مأطـر مروال ..مظو مشطّى مطلّ مجلدي ..مظوم
رضصمصوضي،مومتوػىمععمجلدي..م م
موضػًمأعومماٌرآةمأرؾىمروظه..مطونمروؼالمبعضماظشيء..مبعضماظشيءمصؼط،م
واٌرآة مال متؽذب ،متضعين مأعوم محؼقؼؿه ،مظؽين مأحلّه مأرول مممو مأراه ..ماإلحلوسم
بوظشيءمأػممعنمرؤؼؿه . "...م
تعؿؿدم(زػورمطرام)مسؾىمتـوؼرماظلقوقماظذػينمظؾؼورئ،ماظذيمرمدهمخمزوغوميفمعنتم
اظـص،محقٌمتوحيمبهماظؽؾؿيماظيتمهوّظًمإشممإذورةمبؾعدؼفو:ماظواضعيمواظرعزي.م
طؿومأنّم(زػورمطرام)متؾعىمسؾىمدؾطيماظعـوصرماٌؿػوسؾي:م"األبقض/ماظؼرغػل/ماظؿقؾققم
واظطريان /مرول ماظشعر موتغطقؿه مظؾفلد /ماظرضص /ماظؿؿوػي /ماإلحلوس مبوظطول."...م
وػذهماظؽؾؿوتماٌؿواترة،ممتؾكمروضيمإزموئقيمجمـّقي،مخترجمسنماظؿؼرؼرؼيمواٌؾوذرةم
يفمصـعمايدثماٌؿشظّي،ماظذيمؼػفم،معنمخاللماظؼرائنماٌصوحؾي،مظؿقدؼدماألبعودم
اٌعرصقيمواالجؿؿوسقيمظؾقدثماٌرطزيماظـوعيميفماظرواؼيم(عؼووعيمجؾّيماظعؿّيموخرضفو).م م
حنيمغؼرأماظـص،موغصغيمظوحداتهماظلردؼيمأطـر،مغشعرمبؿؾكماألدخـيموايرائقم
اٌؿعدّدةماٌصودر،متعقشفوماظؾطؾيماظلوردةمداخلمجلدػو،مػذاماىلدماظذيمؼؾقٌم
بالمػوادةمسنمتلطقدموجوده،موػوؼؿه،موإثؾوتمحضوره،مجلداموذاتومؼـؾغيمظًخرمأنم
ؼعرتفمبفو،محرّة،محمرّرة،مشريمعؼقّدة.م م
8

8مطرام،مزػورم(،)0220مضرغػل،مضالدة،ماظدارماظؾقضوء،مدارماظـؼوصيمظؾـشرمواظؿوزؼع،مط،1مص.م.121-120م م
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ظؼدمتعوعؾًم(زػورمطرام)،معنمخاللم"اظلوردة"،سؾىمجعلماىلدمعرطزمإذعوعم
وادؿؼطوب موإثورة ،موػذا مبدوره مصؿح مآصوضو معغوؼرة موعػؿوحي مٌؿوردي ماظلرد .مصوىلدم
اٌلؿقضر،موعومزمؿلمعنمخمقّؾيمووجدانموذاطرة،مرصعمعنمعلؿوىماظلردمإشمماظؽؿوبيم
اظشعرؼيماظشػوصي،ماٌـلفؿيمععمرؾقعيماٌرأةماألغـىماظيتمتؾقٌمسنمذاتفوماٌػؼودة،م
عن مخالل محرطقي ماظلرد ماٌوظك مظؼدرة ماظؿفووز مواظؿفدّد ،موسدم ماالدؿؽوغي مظؾفوػزم
واٌؿعورفمسؾقه .م
إنّّماظـصمعؽونماظذات،مودؽنمهلو،مواظلردمسـدماٌرأة،مػومضراءةمظؾذاتمواىلد،م
ؼـؾً مطقـوغؿفو موػوؼؿفو .مصوٌرأة ،محني متؽؿى مغصّفو ،متؽون مضد مطؿؾً مجلدػوم
بعالعوتهموإذوراتهموأجبدؼوتهمودواظه،م"وميؽنماظعودةمإشمماىذرماظؾغويمظؽؾؿيمضراءة،م
يف مععوصمـو ماظعربقي ،محؿى مغدرك مأنّ ماظؽؾؿي معؿعؾّؼي مبوظضم مواىؿع ،مهؿل ماٌعـىم
اي لي،مبلماٌعـىماىـليماظواضح،موذظكمزمقؾـومعرّةمثوغقيمإشممسالضيماظؾغيمجبلدم
اظعومل ،موجلد ماٌرأة ،مصوٌعـى ماظعؿقق ،ماٌؿعؾّق مبوظؼراءة ،معؾؿصق مبوظرحم ،موعرتؾطم
جبلد ماألغـى موصقزؼوظوجقؿفو ماألغـوؼي ماًوصّي ،محقٌ ماظؼرء مودالالته ،موحقٌم
االحؿواء موضمل ماظـطف مواألجـّي،طلّ مذظك ،مرمعل ماٌرأة /ماىلد ،مواىلد /ماظـصم
حوضـيماًصىمواالدؿؿرارمواًؾود" .م م
9

.2مظالل احلجب ،أو األؼنعة النصف الشػّاػة :م
تُؾـى محرطقي ماظلرد ماظـلوئي مسؾى مصوسؾقي ماألغـى م"اظلوردة" ،موجعؾفو ميف معوضعم
اٌراوغماظذيمؼلؿكدمماظؽـريمعنماألضـعيموايفىماظشػوصي،مظقكػيمأطـرمممومؼظفر،م
وؼلرتمأطـرمممومؼؽشف.م"صوظؼـوعماظشوف،مأيماظؼـوعماظذيمؼعرّفماظواضع،مالمتؼؿصرم
وزقػؿه ماظػـقي مسؾى مدالالته ماٌـرية ،ميف مإرور مسؿؾقي مايى ،موعو مؼؿشعى معـفو ،مأوم
ؼؿدصقمإظقفو،مبلمؼمديم-م-مأؼضوم-موزوئفمأخرىمصموظقيموصؽرؼي" .مممم م
صوٌرأةماٌؾدسي،مهوّلماٌؾوحماٌعرّىمإشممأضـعي،ميفمادؿكداعفومظألظػوز،مطؿمذراتم
توحي مبوظؾعد ماىـلي ،مأو متؿكذػو مأغـى ماظرواؼي مدؾقال مظؾؾوح مسن مبعض معواجعم
األغوثي ،معلؿػقدة معن مذاطرة ماظؽؾؿوت ،موضموالتفو ماظـؼوصقي ،مصؿؿقوّل ماٌػردات مإشمم
أزرار ،متلؿدسي ماظؾعد ماىـلي ،مطودؿكدام ماٌرأة ماٌؾدسي مظؾؼػل مواٌػؿوح ،موظذّةم
االخرتاق مواالظؿقوم مبوآلخر ماٌذطّر ،مطؿو متلؿكدم مصعل ماالعؿطوء مواظرطوب مواظـزول،م
10

9ماظوػقيب،مصورؿيم(،)0221ماٌؽونمواىلدمواظؼصقدة،ماٌرطزماظـؼويفماظعربي،مط ،1ص .13.م
 10مصوحل،مصالح م( ،)0222مدردماآلخرم(األغومواآلخرمسربماظؾغيماظلردؼي)،ماظدارماظؾقضوء ،ماٌرطزماظـؼويفماظعربي،م
ط،1مص .121.م
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واظدخولمواًروج،مواٌػؿوحمواٌغؾق،مواظؼؾممواظورق،موطلّمعومؼـدرجمهًمسؿؾقوتم
االخرتاق،موإضوءةماٌكؾوءميفمعؽوعنمايفرماظلرؼيماٌعؿّؿي.
تشؽّل مػذه ماإلذورات ماظؾغوؼي معـوبع مصقض ،متؾٍ مبفو ماىلد ،مصؿقؼّق مذغفم
االظؿقوم ،مععؿؿدة مسؾى ماظؾغي ،ميف مارهوهلو مإشم معؽوعن ماظلرّ ،ميف مطفوف ماىلدم
اظداخؾقي،محقٌمودمظغيمعوازؼيمظؾغيماىلد،متلؿكدعفومطلضـعيمعشقوغيمبدالالتم
شوئؾي،مؼشؽؾّفوماٌؿؾؼيميفموجوهمخمؿؾػي.مصؿؿقوّلماظذاتماظلوردة،ميفماظرواؼي،مإشمم
أتون معشؿعل ،متؼؿقم ماٌؿـوسوت ،موتؼذف ماظؽؾؿي ميف ماتّلوسفو موضؾوبقؿفو ،مظؿقضرم
اظدالظيماٌـشودةماظيتمزمدّدػوماظلقوق .م
تؽؿىماٌرأةمخؾفماظلؿوئرماظضؾوبقي،مخوصّي،مإذامتعؾّقماألعرمجبلدػوموجبوسفوم
اىـلي،موبضراوةماظرشؾي.مصوٌرأةماظعربقي،معومزاظًمتؿؽؾّممعنموراءمحفوب،موطلغفوم
عومزاظًمضربوغومظؾػؽرماظؼؿعي،موضققيمظؾلؾطيماٌلؿؾدة،مصقؿّىماٌؿقرراتمعـفن،م
ؼؾفلنمإشممعدارمأطـرماتلوسوموضؾوبقي،محنيمؼؿعؾّقماألعرمبوىـسموايىّمواظرشؾي،م
وضدمتلعىماٌرأةماٌؾدسيمإشممأنمتؽؿىمخؾفماظلؿوئرماظضؾوبقي؛مظؿقؼققماٌؿعيماظػـقّي،م
وذدّماغؿؾوهماٌؿؾؼي .م
وردمسؾىمظلونماظلوردة،ميفمرواؼيم"ذمىمايقوة"مظهم(آعولمخمؿور):م م
"...مملمؼعدماظؾالطمؼؽنمهؿـو،مبلمطونمؼصرخ..مطـًمأحؾممبلنمؼؿؽلّر،موغلؼطم
عنمضؿّيمعؿعؿـوميفماظػضوء،موغطري.مغلؼطمعنمجدؼد،موإذامبـوميفماظؾقرمغؿالرممبنيم
األعواج،مبلجلودمعؿشؼؼيمسطشو.موظنمغعرفمطقفمغرتوي،مغظلمغؿؼوذفمعوءماٌؿعي،م
غرتاذق مبه ،مغرذػه ،مغؾصؼه ،ممنؿصّه ،مغؿؾؿظّه ،مغلؾح مصقه ،موغؿكؾّط ،مثمّ مغفؿدي،م
وغشرب،موالمغرتوي.م م
غلؼط ،موإذا مبـو ميف ماألدشول ،مغـطّ مسؾى ماألشصون ماظضكؿي ماظغؾقظي ،مغؼػز مسؾىم
اىذوع ماظضوربي ميف ماظعؿق ،منؾس ماظؼرصصوء مهً ماظػيء ،مغؿؿدّد مسؾى ماألوراقم
اظعرؼضي،مغؼضمماظـّؿرماظغفري،مؼغطسمػوميفمجوزماهلـدماٌشؼّق،مميؿصّمرحقؼه،م
وؼلطلميؿه،موأظؿفمممثرماٌوزمبـفممخرايف،موالمغشؾع. "...
إنّ ماٌودة ماظؾغوؼي ماىلدؼي ،متؿقرّك ميف مصضوء ماظعومل ،مبؽـري معن ماظدالالتم
االحؿؿوظقيماظيتمالختضعمظدالظيمواحدة.مصؼدمتواترمذطر:م"اظػضوءمواظطريان/مواظؾقرم
واألعو اج/مواظؼذف/مواظؿكؾّط/مواظلؾوحي/مواألدشولمواألشصونمواىذوع/مواظؼضم/مواظـؿرم
اظغفري/موجوزماهلـدمواٌوز/مواظرحقق/مواألطلمواالظؿفومم ."..م
11

11مخمؿور،مآعولم(،)1552مذمىمايقوة،مبريوت،مدارماآلداب،مط،1مص.م .12-10م
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صوألظػوز مضد مهرّرت معن مصقغؿفو ماظـفوئقي ،موضمؾً مضوبؾقي ماظؿشؽّل ميف موجوهم
خمؿؾػي ،موظؽن ،معن مخالل ماالغلفوم مواظؿـوشم ماظداخؾي ميف ماظـص ،متـػؿح مدالالتم
األظػوزمسؾىماىـس،مصالمختطؽه،مظقؿفلّدمسـػوانماالظؿقوممبنيماظعوذقمواٌعشوق،م
وظؿؿقوّل ماىؿل ماظلردؼي مإشم مدوحي مشواؼي مودقر ،مواظؿفوب مجلدي ،متعدّىم
(إؼرودقي)ماألذقوء .م
ظؼد مرمسً ماظؽوتؾي ماىلد ،موػو ميف مأذدّ مسـػواغه موصوراغه ،معلؿكدعي مايرطقيم
اظرعزؼي ،متدصع ماىلد مإشم مضول معو ممل مؼؼل ،معػفّرة ماظصورة مايلقّي مإشم مسـوصرم
انذاب مواهود .مصوىلد ،ميف ماظرواؼي ماظـلوئقي ،مؼؿقوّل مإشم معلؿؼؾل مظؾقواصزم
واٌـريات مايلقّي ،ممتورس ماٌمظػي معن مخالظه مظذّة ماظؿعؾري ،موظذّة ماظؿشؽقل ،مظقؿقهم
اٌؿؾؼّيمععماإلذوراتمواإلميوءاتماٌضوسػيمظؾدالظي،ماٌؼوّؼيمظؾؿلوؼل .م
عن مػـو ،متؿقؼّق مظذّة ماظلرد موعؿعؿه ،موؼؿقوّل مإشم مودقؾي مشواؼي موإشراء ،متؿواردم
اظدالظي مإشم معداره ،متلتي ميف مصور مطـقػي معػوجؽي ،موؼلؿققل ماظلرد مععوىي مرعزؼيم
صـقّي،مبلدؾوبمذوسريمصمقل،مشينّماجملوز،مروصحماظشوسرؼي،مؼزوّدماظـصمبػوسؾقيم
اظؿؾؼيماظيتموعلماٌؿؾؼيمؼؿؼؾّلماٌؾػوزوت،موؼصطـعماإلزموءاتمهلوموظـػله،معـؼّؾوم
يفمبـقيماظـصماظلطققي،مظقؽوّنمأصؼومدالظقومعوظّدامظؿشوبؽوتماظـصميفمبعدهماظعؿقق،م
اظذي مدقؿؿوػى مصقه مبعد مذظك ،معؽرّدو مصورة ماٌرأة ماظيت م"تربط مايى مبوىلد،م
اغطالضو معن مذؽل متعوعؾفو معع معؽوّغوت م ماظعومل ،مواظيت متؼدّم مغظرة مجدؼدة مظؾفلدم
اظـلوئيماظذيمحضرميفمجمؿلماإلبداسوتمواظؽؿوبوت".12م م
وضدمؼؿقوّلماظلردماظـلوئيمإشممػؿليمعلؿوسي،مأومذرّةمعرئقي،مأومرائقيمخػقّي،م
تؿؾؿّسمررؼؼفو،معؿوبعيمحرطوتم(اآلخر)معلؿشػّيمدالالته،محقٌمؼؿفؾّىم(اآلخر)ميفم
عرآةم(األغـى)ماظؽوتؾي،مزمؼّقمتؾكماظؾغيماٌشقوغيممبلوصوت ماظؿوتر.م"صوظؽؿوبيمترصميم
إلؼؼوع ماىلد مبؽلّ متردموته موتوتّراته ،موتلفقل مظؾؿؽؾوت ،موتػفري مظه ،ميف مظغي مالم
تؽفمسنمإسالنماظعشقمواٌؿعي،مواظػرحمواٌوت".13م م
وطعودتفو ،مهلن م(أحالم معلؿغومني) مردم ماظظالل مسؾى ماألذقوء مبؿػوّق ،موػيم
تؾؾس ماظؾغي ،مظؿغطّي مجلد ماظلوردة ،مصؿلؿققل ماظؾغي ماٌوزّػي مظغي محؾؾى مبوظدالظيم
اظرعزؼيماٌوزّسيمسؾىمعدارماظـص،موتغدوماظصورةماظشعرؼيماظيتمؼغؾىمسؾقفوماجملوز،م
إحدىماألضـعيماظيتّمتؿقؽمّممبكقؾّيماظؼورئميفمصـعماٌعـىماٌؿؿـّعماظذيمالمؼفىمغػلهم
بلفوظي .م
12ممطرام،مزػورم(،)0220ماظلردماظـلوئيماظعربي،ماظدارماظؾقضوء،مذرطيماظـشرمواظؿوزؼع،مط،1مص.م .20م
13مأصوؼي،محمؿدمغورماظدؼن،ماهلوؼيمواالخؿالف،مإصرؼؼقوماظشرقماظدارماظؾقضوء،مط،1مص.م.114م م
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ظؼد موّزػً ماظؾغي مهً مورلة ميظوت ماالذؿعول ماىلدي ،مصؽوغً مأظػوزفوم
وسؾوراتفو مضذصو مبرطوغقّو ،مميورس ماجؿقوحه ماٌؾؿفى مسؾى متضورؼس ماظـص ،معلؿقدثوم
علوحوتمجدؼدةمصقه.موردمسؾىمظلونماظلوردة:م م
"...مزمدثمظؾغيمأنمتؽونمأصملمعـّو،مبلمدمنمغؿفؿّلمبوظؽؾؿوت،مذمؿورػومطؿوم
ذمؿورمثقوبـو،محلىمعزاجـوموغواؼوغو.مػـوظكمأؼضو،متؾكماظؽؾؿوتماظيتمالمظونمهلو،م
ذات ماظشػوصقي ماظػوضقي ،مطوعرأة مخورجي متوّا معن ماظؾقر مبـوب مخػقف معؾؿصقم
جبلدػو،مإغفوماألخطرمحؿؿو،مألغفومعؾؿصؼيمبـومحدّمتؼؿصـو.موػذاماظرجلماظذيمطونم
ؼصّر مسؾى ماظصؿً ...معو مزال مؼربؽين ميف مطلّ محوالته ،محؿى مسـدعو مسمؾع مصؿؿه..م
وؼؾؾسمصوتيموطؾؿوتيماٌؾؾؾي.14"...م م
إنّماظؾغي مسـدم(أحالممعلؿغومني)مالمتؼؿصرموزقػؿفومسؾىماظؾقونمواظؿؾقني،موإمنوم
توظّدماٌعـىمعن مرحمماظـص ،مووصقمروضؿفوماإلزموئقيماظرتعقزؼي،مػذهماظؾغيماظيت مالم
تؾؼى مذرغؼي مظؾؿعوغي؛ موإمنو متصؾح مإذعوسو مظؾؿػلري مواظؿلوؼل ،مضؿن ماظدالالتم
اٌكؿؾػي ،ماٌـؿفي مظؾؿلور ماظلردي ماظذي مزمؿل ميف مأحشوئه مبذرة مايقوة ،مواظرشؾيم
اظؽوعـيميفماظؿقوّل،مسربمعلؿوؼني:ماٌلؿوىماظلردي،مواٌلؿوىمايدثي.م م
إنّ م"اظلوردة" ،محني متلعى مظؾؿلطقد مسؾى مرؤؼؿفو معن مخالل مايدث ،مصنغّفو م–م
أؼضوم-م تلفمميفممنوّماظلرد،موغلٍمصريورتهماظدالظقي،محنيمميؾكمروضؿهمسؾىمتغقريم
اظدالالتماألصؾقيماٌشقوغي مصقه.مصوظلرد،محنيمزموصظمسؾىمععـوهماًػي،ماٌلؿرتم
وراء ماظؽؾؿوت ،مصنغّه ،مبوٌؼوبل ،مزمؿل مبمرة مدالظقي معرادصي ،موعؾه مأطـر مذػوصقي،م
وأطـر مسرؼو .موبفذه ماظطرؼؼي مهؼّق ماظؽوتؾي مذظك ماإلشراء ،موتؾك ماظغواؼي ماظيت مالم
زمؿوؼفومصػوتماظؽالمماظعودي،مأوماٌعوغيماٌؾوذرة .م
صك ظقيماظؿقرّكماظرعزيميفماظلردماظـلوئي،متؿّؽهمسؾىماٌعـىماٌرتؽزمسؾىموزقػيم
اظشقػراتماظـؼوصقي،مذظكمأغهمؼلؿقضرماٌوجودميفماظذاطرةماىؿعقي.موعنمػـو،مؼؿقوّلم
اظـصمإشممشوبي عنماظرعوزماٌشعّي،ماظؼودرةمسؾىمحموورةمسوملمعؿعدّدماظوجوهمواظرؤى.م
إنّمعومبنيماىلدماظـصيمواىلدماألغـويمسالضيمحمؾوطي،معشػّرةميفماظلردماظـلوئي،م
رمعلماٌرأةمصعال،موصوسال،موظغي،موأمنوذجو .م

14معلؿغومني،مأحالم،مصوضىمايواس،مص.م .20م
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 .3اإلضاءات احملدودة م
توظّد م(اإلضوءة ماحملدودة) ،ميف ماظـصوص ماظلردؼي ،ماظرشؾي ميف ماٌعرصي ماظؽوعؾي،م
حقٌ متصعّد معن مسؿؾقي ماظرتضّى مواإليوح ،موتوظّد ماظػضول ماظـّفم مظؽشف معو ممل مؼؿمّم
ادؿؽشوصه،موععرصيمعومتالذىمعنمحؼقؼيماظػعلماإلبداسي.م م
صوظـص ماألدبي ماظذي مزموصظ مسؾى متؾك م(اإلضوءة ماحملدودة) مشري ماظؽوذػي ،مؼدصعم
بوٌؿؾؼيمإشمماضؿـوصماظؾعدماًػيماظراذحميفمثـوؼوماظـص،مذظكمأنّماإلبداعمايؼقؼيمػوم
اظذي مؼؼؿقم ماٌؿؾؼي ،مصققؿؾه مسؾى مصـع مغص معوازٍ ،مغصٍ مجدؼدٍ معؿفدّدٍ ،مبػعلم
اظؿلوؼل ،مؼشطح مبه ،ميف محدود مأبعود ماظؼراءة ،موظؽن معع مإبؼوء متؾك ماٌلوصي ماظرصقعيم
اظػوصؾي،محػوزومسؾىمإرورماظـصماظعوم،مبفذهماظؽقػقي،متؿقؼّقمظذّةماظـصموعؿعؿه،م
ذظكمأنّماظـصمالمؼؼدممغػلهمبلفوظي،مبلمؼؿؿـّعموميؿـع،موؼؽوبرموؼشوطس .م
إنّماإلبداعمايق،مػو ماظؽقونماٌوظودمبعلرمآالمماظؽوتؾي،مظقسمعنماظلفلموووزهم
دون ماإلععون ميف مغظره ،مواإلصغوء مإظقه ،معّؿو مؼوظّد محوصزا مظدى ماٌؿؾؼي ميف ماظؿلعلم
واظؾقٌ،مواإلصغوءمظؿؾكماٌـورقماظظؾقؾي،محمووالمرصدػو،موتعقنيمدالالتفوماهلوربيم
اٌؿقوّظي،مضصدمإدخوهلومإشممبؼعيماظضوء،موإخراجفومعنمدػوظقزػوماًؾػقي.م م
ظؽن ماظـص ماإلبداسي مؼؾؼى معلؿعصقو مسؾى ماإلعلوك مبه ،مطؿو مؼؾؼى متلوؼؾه مدماالم
ؼمدّسمألدؽؾيمطـريةمتطرحفومطلّمضراءةمجدؼدةمظه،مو"اظـصماظذيمؼؾدموؼـؿٍ،مػو،م
بوظضرورة ،مغصو مأغـوؼو" ،15مواٌرأة مبطؾعفو متؿؿـّع؛ مال متػرغ مذقـؿفو موتوتّرػو مدصعيم
واحدة،ممبلمتؾؼىمحموصظيمسؾىمعلوصيم(اظظلّ)،مصالمتؽشفمصمقعمأوراضفو.م م
واٌرأةماٌؾدسيمهوصظمسؾىمخطّماظرجعي،موسؾىمعـورؼفوماًؾػقيمعنماظضوء،موسؾىم
درادؼىمغصّفومعنماٌؽوذػيمواظؿفؾّي،مطؿومهوصظمسؾىمتؾكمايرطيماٌراوِشي،معؿكذةم
عن ماظؾغي مظؾودو ،موعن ماجملوز مودقؾي ،ممتورس معن مخالهلؿو مايرطوت ماظؿقوؼؾقيم
اٌؾوشؿيماظدائؾيمسؾىماحؿضونمادؿعؿوالتمصـقيمجدؼدة .م
توزّفماظؽوتؾيمأدواتمشريموثوضقي ممسـدمررحماألحداث،متعؿلمسؾىمضمؾـومسؾىم
اإلحلوس مبفو ،موبؿؾك ماألذقوء ماظؾلقطي ،مواظدصع مبفو مًؾق محؾؽي مصـقي متعؿؿدػوم
طعـصرمحمػّزمبلقطماإلثورة،موطلغفومهوولماظؿعرؼفمبظروصفو ،موايػوزمسؾىمذاتفوم
اٌمغّـيمعنماالغؽلور،مظذا،مصفيمتلعىمإشممأنمتؼرأمذاتفومضؾلمطؿوبؿفوموتوثقؼفو.م م

15ماظغذاعي،مسؾدماهللم(،)1552ماٌرأةمواظؾغي،ماٌرطزماظـؼويفماظعربي،مط،1مص.م .21م
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صه م(اظذوات ماظلوردة) ،ميف ماظرواؼي ماظـلوئقي ،مهضر مطشكصقوت مرئقلي ،موطلّم
ذكصقيمتؾقٌمسنمحؽوؼيٍمٌالعحِموضعفوماظـػلي،موضدمتصلمإشممحقـقوتمالمهىّم
أنمتعؾنمسـفو،مصؿؾفلمإشم ماٌراوشيمواجملوزموـّؾومظؾؿؽوذػيماظعؾـقي،موهؼقؼومظعـصرم
(اظؿشوؼق) ماٌمدّي مإشم مسـصر م(اظؿقػقز) ،ميف مضراءة مايؽوؼوت ،موعؿوبعؿفو مبشغفم
وصضول .م
حنيمغؾؿػًمإشمم(زػورمطرام)،مندػومعنماٌؿؼـوتمظػعلماٌراوشي،ماٌؿؿؽـوتمعنم
اظؿصعقدماٌذػلمظؾدالظي،مبعقدامسنمدائرةماظضوء،مهلذا،مندػومتوزّفمطلّماٌؾؿؽراتمم
اظؾغوؼيماظيتموعؾفومعودؽيمبزعومماظلرد،مصوسؾيميفماىذبمواألدر،معلؿكدعيمتؼـقيم
اجملوزات ،مواٌكوظػي ميف مإرجوع ماظضؿوئر ،موختصقى ماظـص مبوظـؼوط ماٌؿؿوبعي ماظيتم
وعؾفومعنمعفؿيماظؼورئ/ماٌؿؾؼي،ميفمإطؿولماٌعـى،موادؿكراجماظدالظي.موظؿؼرؼىمػذام
اظزسم،مغـظرمإشممػذاماظـص :م
" ...مطوغً متؾؽي ..مصورؿي متؽود متؽلر مضؾوسي ..مطوغً متؾؽي ..مترطؿفو متػعل،م
وأغو مأدوسدػو مسؾى ماإلغغراس مبني مضؾوسي ..مترطؿفو متغلل مداخؾفو ..مورفم
احملظور ..مخترج معع ماظدعوع مآػوت ..متؽؾؾين ..متعؿق مجرحي ..متلطؾين ..متوضظم
مترّدي مسؾى م"اظعؿّي" موأعـوهلو ،مسؾى مصوحل موأذؾوػه ،مسؾى مطل معن مصـع معؽوغو ميفم
اظطوبور؛مؼلرقمدورا،مواظؿورؼخمبريءمعـه،مؼشفدمأغّهمطونمغوئؿو..م م
حنيمشـّىمأبيماألشـقي،مصلزسفؿفم،مصوظّوامػوربني،معؿعـّرؼنميفمأذؼوهلم،مختـؼفمم
رائقيماألشـقي..مطوغًمصوّاحي..ماألشـقي ..م
أبيمعومرؾىماظؾطوضوت..مػلمغطؾىمعؽوصلةمسنماظعشق،مطونمؼؼول:م"ػلمضموؼيم
اظؾؾدموزقػي"..مطونمؼؼول:م"عـهمتعؾؿًّمأجبدؼيماظعشق..موأدرطينماظعشق،موأغوم-م
بعد م– مصغرية ،مأخطو مخطوات مضصرية ،مصلجدغي مأضف ..مأتلعّل موردة معؿػؿّقي..م
تشدّغيمإظقفو..متلطؾينماظرشؾيميفمضطػفو..موأغومصغرية..م م
حني مأضرتب معن ماظوردة ،متغؿرغي مدعودة مخورضي ..مأتراجع مخطوتني مإشم ماظوراء،م
صلبؿلممهلو..مظؾوردةماٌؿػؿّقيماظيتمطـًمأرشىمميفمضطػفو،مصعدظًممسنماألعرمحنيم
شؿرتينمدعودةمخورضي..مأغومػـو16..مممممم م
متـّلماظلوردةميفماظرواؼيمعمذّرامدالظقومسؾىمغوسقيماظوسيماظذيمهؿؾهماظؽوتؾيميفم
ػذاماظـص،محقٌمزلّماٌعفمماظلرديمحمصوراميفماظذاتم"اظلوردة"ماظيتمتلعىمإشمم
تػعقلمايرطيمعنمأجلماًروجمعنمجؾّيم"اظعؿّي"،موعنمثمّ،ماًروجمعنمػذاماظطوّقم
16مطرام،مزػور،مضالدةمضرغػل،مص .101 -100.م
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اظذي مصرضه ماجملؿؿع ،مبعوداته موتؼوظقده ماظيت متلدّلً مسؾى ماالغؾطوح مواإلذسونم
واظؿلؾقم،مدونماحرتاممحرؼّيماآلخرؼن،مبل،مواحرتاممحرؼّيماظػرد.مػذهماظرّواؼيمتعؾّرم
سن ماظذات ،موحدود موسقفو مبـػلفو ،موبوآلخر ،معن مخالل متـؾقً ماظؿقوّل موضؿونم
دميوعيمحرطؿهماظيتمالمتلؿؽنيمإشمماىوػز،مأوماٌؿعورفمسؾقه .م
صـصم(زػورمطرام)مػومغصماالخرتاقمواظؿفووز،متلعىمصقهم"اظلوردة"موعنمورائفوم
عمظػيماظرواؼي،مإشممصقوشيماظرجلمدماال،معنمعـطؾقماظوسيمبوظشروطماحملدّدةمظواضعم
اظعالضي مبني ماىـلني ،مصطؾقعي ماٌـظور ماظلردي مػي مرؾقعي مرؤؼي ماظلوردة ،مإذم
"اظلوردة"،معنمخاللمضراءتفومظذاتفو،مضرأتمتورؼخماظذاطرةمواجملؿؿعمصقفو،مصؽوغًم
حقوؼيماظلردمغوصميمعنمحقوؼيماٌعرصي،موحرطقيمدماهلو.م م
ػذامعومغؾؿلهميفماظؾقوضمأوماظـؼوطماٌؿؿوبعيماظيتمتعؾّرمسنمأحدمعؽوّغوتماظؿكصقىم
اظدالظيماظيتمتغقىموالمتؿالذى،مؼصـعفوماٌؿؾؼيمعنمرحمماظـص،مألنمايرطيماظيتم
تػفّرػومتؾكماظـؼوطماٌؿؿوبعي،متؾؼىمغوبضيميفماًػوءمإؼؼوسو،موحرطي،مودالظي.موػيم
ختؾقمبذظكمثؼوصيمعغوؼرة،متؿؿرّدمسؾىماظواضعماالجؿؿوسيماظظومل.م م
صوظؽؿوبي ماظلردؼي محمؽوعي مبؼـوع مرعزي ،مأدفم ميف مإثراء مإذؽوظقي ماظؾقٌ معؾـىم
وععـى ،مصؽوغً مػذه ماظرواؼي معطقّي مظؾٌ ماظوسي ماظػطري ماظعوجز مسن ماٌواجفي مععم
اآلخر ،مطؿو مطون محضور ماٌرأة ،مبوصػفو مصوتو مرئقلو ،موصوتو مبطوظقو ،ممترّدا مسؾىم
اظؽـريمعنماظؼقودماالجؿؿوسقي.مإنم"اظؽؿوبيم-مإذًام–مطلمالمرمرّمجرحهمبدونمتوضف،م
تلعىمبلملمطؾريمإشمماظؿواصلمععماظؼورئ،معنمخاللمجمؿوسيمعنماإلزموءات،محقٌم
تعفزماظؾغيمسنمإسالنماظوضوح".17مم م
إنّماظؿـوّع،معنمحقٌماظرؤؼي،موعنمحقٌماٌـظور،مرؾقعيمصطرؼيميفماٌرأة،مصرضؿفوم
دفقّي ماالخؿالف ،مذظك مأن م"صؽر ماالخؿالف مظقس محمرّعو ،مأو مإمثو ،مبل مػو مغداءم
ظؾؿفووز مواإلبداع ،موايوار ماٌؿقرّر ،مألن مجمؿؿعو مال مغعرتف مصقه مبوخؿالصوتـو ،موالم
منورسمصقهماظـؼدمطؿفؿّيمصؽرؼيمجذرؼي،مػومجمؿؿعمزموصرهماٌوتمعنمطلّمجوغى،م
واشؿقولمظؾكقولمواظػعلماإلبداسيماٌؿقرّر".18ممم م
وإذامطوغًماٌرأةماٌؾدسيمضدمأثْرتمصضوء ماالخؿالف،مصنغّـومغشعرمبذبذبوتمػؿلفوم
اٌؿػفّر،مورؼوسمرؼوحفوماٌشقوغيمبلصواتمجدؼدة،محقٌم(اظؿقؿوت)ماظلردؼيمشريم
اٌلظوصي،مواظشعرؼيماٌؿفذّرةميفماظذاتماظـلوئقي .م
17مأصوؼي،محمؿدمغورماظدؼن،ماهلوؼيمواالخؿالق،معرجعمدوبق،مص.114.م م
18ماٌرجعمغػله،مص.م .113م
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و(زػورمطرام)مصوتمجدؼدمشريمعؿؿوثل،مومعؽرّرمععمشريه،مغؾؿسمصقهماضؿقوعوم
ظؾقدودماظوػؿقيماٌؿوارثي،محقٌمعػوػقمماظؿوازنمواظشراطي،مالمعػوػقمماظغؾؾيمواهلقؿـي.م
صوظؽوتؾي مأحلـً ماالغػؿوح مسؾى ماظداخل ماألغـوي ،مو مسؾى مايؿقؿقي ماظـلوئقي ،معنم
خاللمصموظقوتماظلرد،موصؿـيماظؾغي.موردمسؾىمظلونماظلوردة،ماظيتمنقًميفمتؼوؼمم
اظذات ،متؼوؼم ماآلخر ،مواخرتاق مجؾّي م"اظعؿّي" ،مأغقلفو ميف مذظك م"سطر ماظؼرغػل"،م
و"اآلخرماٌـؿظر":م م
" ...ميف ماظصؾوح ،محني مادؿقؼظً ،موأغو مأشلل موجفي موأجػػه ،مرصعً مرأدي،م
صصدعؿينماظـدبيمعـعؽليمسؾىماٌرآة..متلطدتمأغّفوماظضرؼؾيماألوشممسنمأمسوءمأصؾقًم
هلو مأرجل ،مثم مابؿلم ،موأخذ ماظؼالدة مإشم مأغػه ،موأشؿض مسقـقه ،مواعؿص ماظرحقق،م
واعؿصين.موضؾّلماظؼالدة،موضؾّؾين،مثمّمضول:م"إغّـومسؾىماظعفدمدوئران".م م
وعنماظعفىماٌدػشمأنماظؾؼوءماحؿضـهمعذاقمشرؼى،مضطرةمسللمصوفمإغلوبًمم
بنيمذػؿقـو،متشفدماظؼالدةمأنماظؼؾؾيماغؿصرتمسؾىماظـدبي،موػزعًماظؾقظي،مورددتم
أشـقيمصوسدةمعنماظروحمتؼول:م"إغـومملممنؿفنمظغيماًقوغي" .م
رربًمغػلي مبفو،موأخذتمأردّدػوميفمصؿيتمحؿىّمالمأحرّكمذػيت،موأطؿشفم
ذوبون مضطرة ماظعلل ..مأعلك مبـػلي ،موأدرب مأشوار مروحي ،موأشؿض مسقين ،مصلصلم
سوامل موؿد ماظزؼف مصقفو ..مإغي معفقلة ماآلن مظؾؿقؾقق ،موعلء ماألجواء مسؾريا ..موردمم
عالعح ماظوجود ميف ماظػضوء ماظرحى ..مأن مأرري ..موأرري ..موأغلٍ موجودي ،مبلغي معوم
خضعً مظؾفؾّي ..معو مػودغً ماظعؿّي ..موأدؿعفل مجميء ماٌطر مألشؿلل محؿىم
اٌوت .19"...م
يف مػذا ماٌؾػوز ،مغؾؿس ميف محرطقؿه ماظلردؼي مبعض ماٌػردات ماظلوطـي ميف مععؾدم
اظروعوغلقي:مطوالحؿضون،مواظعلل،مواظشػي،مواظؼالدة،مواظؾقظي،مواألشـقي،مواظروح،مم
واظؿقؾقق ،مواظعؾري ،مواألجواء ،مواظطريان ،مواٌطر ..مطؿو مغؾؿس متؾك ماظؾغي ماظؾورـقيم
اٌؿعؾؼي مبروح مخػقي ،موطلغفو معشقوغي مبلصوات مداخؾقي ،ممتدّ ماظـص مبطوضي ماظػعلم
واظؿفووزمواالغؿصور،ممبلوسدةماآلخرماظذيمميـلمدميوعيمايرطي،موهوّلمايقوة .م
إنّماظلردمسـدم(زػورمطرام)مذؾؽيمعؿداخؾيمعنماًؾػقوتماٌؿعؾؼي مبوٌرأةموسوٌفو،م
ػذاماظعوملماظذيمؼرؼدمخرقماظػضوءماألرضيماٌؿغطرس،ماظذيمالمؼؿفووبمععمعؿطؾؾوتم
ايقوة ،موضرورة ماظواضع .مصوظلوردة ميف م"رواؼي مضالدة مضرغػل" معؿؿرّدة مسؾى ماظواضعم
االدؿالب؛مادؿالبماٌرأةميفمحرطقؿفو،موسالضؿفومبوآلخر.م م
19مطرام،مزػور،مضالدةمضرغػل،مص.م.135م م
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وإذا مطوغً م"اظلوردة" مال متلؿطقع مإسالء مصوت ماألغـى ،مصنغفو مادؿطوسً مإسالءم
"سطر ماظؼرغػل" ماظذي موزّػؿه مطؿفوز مظغرصؿفو ،موسذرؼؿفو ،موسشؼفو ،مصؽوغً مروضيم
اجؿؿوسقيمععطؾي،مسوضؿفومبهم(اظؼرغػل)موسطرهماظػواحماظذيمطونمدظقالمسؾىم(اآلخر)م
اظذيموووبمععه .م
إذا ،مظؼد مأحلـً م(زػور مطرام) ماًػوء ،مواهلروب معو مبني مايرف مواظؽؾؿي،م
وتوزّف ماظػواصل مواظؿعفى موسالعوت ماالدؿػفوم؛ مطدالالت مضؿـقي ،متؿشؽّل مبغريػوم
يف مغظوم ماظعالضوت ماظداخؾقي مظؾلرد ،مصؿؿربسم مهً ميوئفو مدالالت مأخرى متؼؾع ميفم
داخلماظـص،موؼلؿوظدػوماٌؿؾؼيمخورجماظـص،مظؿضوفمأصواتمودالالتمأخرىمالم
هصى،موؼؿقوّلماٌعـىمإشممرقفمرؾقق،مؼغودرمجلدماظرواؼي،مظقؿوحّدمععمشريه،ميفم
حرطيمغورؼيمهوؼؾقيمعؿفووزةمظدالظؿفوماظظوػرةماٌؾوذرة،مواالغطالقميفمصضوءماٌؿعدّدم
واظال محمدود ،مؼغذّؼفو ماظصعود ماظؿكققؾي ماظذي ممتؿفـه ماظلوردة موعن مورائفو معمظّػيم
اظرواؼي.م م
وغؿقفيمهلذا،مغؾؿسمدعيمصضوءماالخؿالفميفماظرواؼيماظـلوئقيم -مضوّةموضعػومم-م
صعوداموػؾوروم-م تؾعومٌلؿوىماظؽوتؾي،موضموظؿفوماٌعرصقي،موعوػؾؿفو،مسؾىماظرشممعنم
اظظواػرماظػـقّيماٌؿؿوثؾيمواٌؿؽرّرة .م
وػومػيماظؽوتؾيماظؾقؾقيم(صوزؼيمذالبي)مضدمأحلـًماٌراوشيمودطمتؾكماظضؾوبقيم
اظيت متغقى موال متؿالذى .مصؼد مورد مسؾى مظلون ماظلوردة م"صويي" ،ميف محموورتفو مٌهم
"ضمود":مم م
"...متؼدّمميفمشرورهماظعؾينماٌعؿود،مطونمأغقؼو،معـؾؿومػومدائؿو،معؾؿلؿو،معؿؽؾؿوم
يفمادؿعراضقيمواضقي،محووظًمأنمأووػؾه،موأتظوػرمبوالغشغولمبوظؿقدّثمإشممدومل،م
اظذيمطونمميشيمسؾىمميقين!..مممممم م
مأػالمصويي ..ماظؿػًمإظقهمعدػوذي،ميفمحمووظيمظؿصـّعمدورماٌلؿغربماٌػوجل :م
محمؿود...؟! مميدّممؼدهمدومنومسـوء،مصقؿوممتؿدّمؼديمبؿـوضلمبودمألصوصقه،مثمّمأدؾىمؼديمعنم
ضؾضؿهماظيتمهوّظًمصقفومأصوبعهمإشممضضؾونمضوػرة،مػيمعزؼٍمعنماظعـفموايـونم
واظشوق !..م
-مطقفمحوظك..؟!
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أجقؾه،موأغوم– مبعدم -معـفؿؽيميفمدؾىمؼدي،موإرمودمععـىمظرتوؼؽيماظعـف،م
وايـون،مواظشوقماظيتمأدؿفؿعفوميفمتؾكماظؾقظيماحملدودة،ماٌؾوشؿي،ماظعؾـقي:مم م م
معوذي،مايؿدمهلل !..مأروظعماظلؿوءماظوادعي..مضؿرمختدذهمخطوطمبوػؿي،مضؿرمؼـووشماألرض،مصؿؿػؿًّم
يفماظضوء .م
سوذقمؼؾوح/محبرمػوجعميفماظوظه/مصقراءمتــرمذعرػوماظػضيميفماألدودماظداطن،م
صقغرق ماظردوعون ميف ماالغؿشوء ،مضؿر مؼصؼل موجفه ،مصؿـغرز مسقينّ ميف مغظرات محمؿودم
اظرمسقي ...مؼـلؽى ماظؾقل مصوق متػوصقل ماٌشفد ،مثؼقال /مشوعؼو /مصعؾو /مروؼال/م
طلوال...م م
ؼؾمماظطرؼقمبعضه،موؼػرّمػوربو،مخمؾّػومحػرةموادعي..متؿصؾىمضدعوي..م م
ؼعربدميفمداخؾيمدماظيمضؾؼو..مزمرقمسقينمخقطومعنماظعرقماظشدؼدمايؿوضي،م
اٌؿػفّرةميفمجؾفيت،مصلشؿضفومضؾقال ..م
ؼؼفم"حمؿود"مسؾىمايوصيماٌؼوبؾيمظؾقػرة،مميدّمسصوهماٌؿعفرصي،موؼؼول:م"ػقوم
اعلؽيمبفو!..مػقومظؿعربيمبلالم !..م
ؼغؿّينمصدىمصوتهماٌرتدّدميفمجوفمايػرة:م"..مآم !..مآمم!م..مآم ...م
ؼؿقرّ كمجلديمطؾّهمدصعيمواحدة،مراصضومػذهماظعصو/ماألصعىماظيتمتؼطرمأغقوبفوم
مسّو.20"...م م
صعؾى ماعؿداد مػذه ماىؿل ماظلردؼي ماٌؿواترة ،مزؾًّ ماظلوردة م"صويي" ،متراوحم
عؽوغفو،معنمخاللماىؿلماظضؾوبقيماظيتمترطًماٌودّةماظلردؼيميفمريّماظؽؿؿون،مبدونم
أنمتػصحمأومتعؾن.مواضؿصرتمسؾىمردّماظػعلماظـػليماظذيمغؼؾؿهمعنمجموظهمايلّيم
إشممجموظهماظـػلي،مصؿقوّلماظلردمإشممحوظيمغػلقيمعؾغّؿي،موضـؾؾيموجداغقيمعوضوتي،م
نفلمصقفو معومزمدث ،مطلّمذظك،مؼؿمّمبوادطي ماظـفوى،موتؾورؼحماظوجعماألغـويم
اظذيمالمغؾؿلهمإالّمعنمخاللماهلؿلوتماظيتمتوحيمبفوماٌؼورعماظصوتقيماٌؿواترة.م م
صوظؽوتؾيمتلرفميفماظؿشػقف،موطلغفومبنيماظؼقدمواالغعؿوق،مخوصّي،مصقؿومؼؿعؾّقم
بوظرشؾي مواىـس ،متؾفل ماٌرأة ماٌؾدسي مإشم ماظؿلوؼل؛ موضد متـزظق ميف معؿوػي ماجملوزاتم
غؿقفيمإذؽوظقوتفوماٌؿـوضضيمععماآلخر،مصؿؾفلمإشممطؾحمصموحماظدالظيمسؾىماظؽشف،م
وطلغفو متغوظى مذقطون ماظؾغي ،موووبه مدؾطؿفو موػقؿـؿفو ،مصؿدخل ميف ماظؿعؿقمم
واظغؿوض ،معؿفـّؾي ماظؿعرؼي ماىلورة ،مواظوسي ماظؽوذف مدون مايلم ميف ماألذقوء،م
20مذالبي،مصوزؼي،مرجلمظرواؼيمواحدة،مص .112.م
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وطلغفومهوصظمسؾىماألذقوءمأنمتؾؼىميفماظظلّ،مأوميفمبؼعماظؾقوض،مبعقدامسنماظؾون.م
ػذامعومؼظفرمجؾقوموواضقوميفماٌؼطعماظلرديماٌواظي:م م
"...مؼؿػفّر مجلديمبوظعرق،مأتػقصه،مصلطؿشفمذظكماظعريماظذيمرمرّدغيمعنم
طربؼوئيموسـودي،مصلبدومأعومم"حمؿود"مواضقي/مسؾـقي/مممؿؾؽيمبوظعشقمحؿّىمأضصىم
حدودماإلبداع!..مم م
 مظنمؼفزعنمػذاماظعري!..م..مأشؿغم،مثمّمعومؼؾؾٌمصوتيمأنمؼرتػعمصودحو:م"ال!..م..مال!..م..مال!..مواغدصعمدمومايػرة ،مصقؿومتؿالذىمععوملموجهم"حمؿود"م
اظواضفمسؾىمحوصؿفوماٌؼوبؾي .م
رمذبين م"دومل" معن مذراسي ميف مادؿققوء مواسؿذار :م"اغؿؾفي !..مظؼد مطـً مسؾىم
وذكماظؿعـّرميفمصـدوقماظؼؿوعي!!..م .21"...م
إنّ معوارن مايضور ماظطوشي مظًخر ،ماظذي ماضؿقم ماٌؿـوسوت مواحملرّعوت مبؽلّم
جرأة،مواظرشؾيماظيتمسوتميفمجلدماظلوردة،مواظوسيماظذيمصفّرمدقالمعنماألدؽؾيم
واظشؽوك،مطلّمػذهماظعواعل،موظّدتماظؽـريمعنماظصراسوتماٌكؾّلةميفماألسؿوق،مظؿكرجم
إشمماظلطحمعؼـّعي،مسوجزةمسنماٌواجفيمععماآلخر.م م
إنّ ماٌرأة ،ميف مصراع معع مذاتفو ،موسؼؾفو ،موجلدػو ،ممبو مؼػرضه مػذا ماىلد معنم
سالضوت مذرسقي موشري مذرسقي ،محووظً مأن متؼقم ماظؿوازن ،معن مخالل مدقطرة مصوتم
اظعؼلمسؾىمصوتماىلدماظذيمغؾؿلهمعنمخاللماظؼرائنماٌصوحؾي:م م
"ماغؿؾفي..مظؼدمطـًمسؾىموذكماظؿعـّرميفمصـدوقماظؼؿوعي ."...م
إنّ مػذه ماظؿؼـقي ماظلردؼي ماظيت متػعّل ماظوزقػي ماإلزموئقي ،ماظؼوئؿي مسؾى مخؾكؾيم
اظؿصورات مواظدالالت ماٌؾوذرة؛ مظؿفعل ماٌعوغي ماٌؾـوثي مشري معدرطي مبطرؼؼي مسؾـقيم
عؾوذرة،معنمذلغهمأنمؼزرعماظـصمبعواعلماإلثورةمواإلشراء،موزمؼّقمعؿعيماظـصموظذّتهم
اظؼوئؿي مسؾى ماظؾقٌ مواظؿـؼقى مسن ماظدالظي ماهلوربي ماٌلؿعصقي ،محني متؿقدّد مدؾلم
اإلضوءة،موتؿقوّلماظؾغيمإشممدؽنمسمؿػيمصقهماٌعـىموالمؼؾني.م م
ؼمدّي مػذا ماظـوع معن ماظلرد مإشم مإشراء ماٌؿؾؼي ميف مصـع ماٌعـى ماظغوئى .مو م"اٌرأةم
ظقلًم-مطلمحنيم-م ععـقيمجبلدػو،مظقلًمطلمحنيمتؾؾسمظؾوسماإلشراءمواظػؿـي،م
ضدمتـشرمسطرػو،متؾٌّمأررمفو،موهؿلماظؽؾؿوتمحالوةمذفدػوميفمعواضفمتلغقٌم
اظروحمووؿقلماألغوثيم ..م
21مذالبي،مصوزؼي،مرجلمظرواؼيمواحدة،مص.م.110 -112م م
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ظؽـّفو ،ميفمعواضفمأخرى،مػيماإلغلونماظشفوعماظذيمؼؼفمضدّماظظؾم،مػوماظذيم
المؼـظرمإشممايقوةممبـظورماظذطورةمواألغوثيمصؼط،مبلمؼؿؿوذىمععمذظكماٌوضفماظذيم
ؼعؾن مػذا ماظوجود ماظذي مؼؼؿقؿه ماظذطر مواألغـى مظققؼّق مظوجوده مععـى مايقوة ،مذظكم
اٌعـى ماألغـوي م"بوسؿؾور متلغقٌ مظػظ مايقوة" ،مظقؿم ماظؿواظد مصقه مواإلخصوب ،موظقسم
بوظؿالضحماظػطريمصقلى،مبلمبوظؿالضحماظذيمؼـشلميفمععؿلماظػؽرمواظؿكقّل،مظدّىمطلّم
عنماظذطرمواألغـى،متدخلماألغـىماظؽؾؿوتموسواٌفومػذاماٌعؿل،مصقؿممصقهماإلخصوب،م
وؼلتيماظػعلماظؽوتىماظذيمظؼحماظؽؾؿوتموسواٌفو،مصوظّدماإلبداعميفمععؿلماإلخصوبم
ظدىماٌرأةماظيتمملمتـظرمصقهماظذطرمظقؾؼحمهلومإبداسفو،مبلمصـعًمٌعؿؾفومغواةمذطورؼيم
عنمذاتفوم".22مم

22ماظؼرذي،مسوظيم(،)0222مغصماٌرأةمعنمايؽوؼيمإشممطؿوبيماظؿلوؼل،مدعشق،مدارماٌدىمظؾـؼوصيمواظـشهرم،مط،1.م
ص.م.22
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