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ظُمفىهُت  الخىحن والؽىق وألاهثى  وألاخضان في اللفت الّشاكُت 

 جّفش هماٌل كففُت كشاءة هلذًت  في مجمىِت: اإلاّاـشة

 دمحم ِبذ الشخمً ًىوغ /د

 َىلىضا ، هاثب عثِـ ظامٗت ابً عقض

 ملخق البدث 

ّٗض  
ُ
ال٣هت ال٣هحرة الٗغا٢ُت اإلاٗانغة، مً ؤَم جُاعاث ال٣هت الٗغبُت، عئٍت ح

٨غة ومًمىها، وحك٨ُما ظمالُا، ٖلى مؿخىي الؿغص والخىاع، والخىّىٕ في  ٞو

اؾخسضام ألاػمىت وألام٨ىت، ابخضاء مً الٗغا١ بلى ؤوعوبا ختى ظمُ٘ صو٫ اإلاهجغ 

عوا بلضاجهم، هدُجت الخغوب، ألازغي، التي ٌِٗل ٞحها ؤصباء الٗغا١، بٗض ؤن ٚاص

مذ في بيُت الٗغا١ مىظ زمازحن 
ّ
وألاػماث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت، والُاثُٟت التي جد٨

ٞهىا٥ حٗضصًت واضخت و٦بحرة في اؾخسضام ألام٨ىت  ؾىت ؾاب٣ت، وختى و٢خىا الغاًَ.

ت وألاػمىت، وج٣ىُاث الؿغص اإلاٗانغة اإلاؿخُٟضة مً ج٣ىُاث الؿغص في ال٣هت ألاظىبُ

ىا٥ ؤًًا حٗضصًت في  . َو ٨ٍغ لى بَمٕا صاثم ٖلى ز٣اٞت ألازغ ٞو اإلاٗانغة،  ٧ىن ؤصباء الٗغا١ في جغخا٫ صاثم، ٖو

اها، 
ّ
مذ في بِىت املجخم٘ الٗغاقي، ؾ٩

ّ
ت التي جد٨ اث الخُاب ؤلاًضًىلىجي، وؤَغوخاجه ال٨ٍٟغ اؾخسضام مؿخٍى

ٟها ٢انى وز٣اٞت، وؾُاؾُت. ومً ؤَّم مًامحن الخُاب ال٣هصخي في ال
ّ
٣هت الٗغا٢ُت اإلاٗانغة، والتي ْو

الٗغا١، ؾىاء ؤ٧اهىا صازل الٗغا١ ؤم زاعظه: الترخا٫ والٛغبت  والخىحن، وألاخؼان، وؤلاخؿاؽ بالٟاظ٘ الخاص، 

تهم و٦غامتهم في  جهم الٗغا١ الظي مّؼ٢خه الخغوب واإلاظاَب الُاثُٟت مً ظهت، وألّجهم ٣ٞضوا خٍغ وبإّجهم ٣ٞضوا َو

وباإلياٞت بلى طل٪ جإزظ اإلاغؤة ألاهثى، ًٞاء واؾٗا في َظا  ٓمت الؿُاؾُت التي خ٨مهم، مً ظهت ؤزغي.ّْل ألاه

ً الٗغا١، وفي  ُا لخاالث الاؾخماب التي ٌِٗكها ؤصباء الٗغا١ صازل الَى ل مٗاصال مىيٖى
ّ
الخُاب، ٧ىجها حك٩

ت التي ًغجدلىن بلحها، والتي هي باليؿبت لهم، لِؿذ  ُّ تراب والخمُحز الضو٫ ألاظىب بال مىافي ٌٗاهىن ٞحها الٚا

إحي  الٗىهغي يضَم. ّٗض مً ؤَم  ٣ا٫اإلاَظا ٍو
ُ
ت ٢ههُت ح لُضعؽ ؤَم َظٍ اإلاًامحن آهٟت الظ٦غ، في مجمٖى

ت اإلاىؾىمت بــ  ِخبذ في اإلاىٟى، وجدضًضا في مضًىت لىضن، وهي املجمٖى
ُ
اث ال٣ههُت اإلاٗانغة التي ٦ املجمٖى

 اٖغ وال٣ام والغواجي والىا٢ض الٗغاقي ظٟٗغ ٦ما٫، اإلا٣ُم في لىضن مىظ ٞترة بُٗضة. (الخبز خبر ال٨مام) للك

ت جخضاعى في  ت قٗغٍّ ، ألاخؼان واإلاىاظ٘، والهمىم )0(بٗىىان "الٗهاٞحر وؤٚهان الخٍغ٠"جٟٗغ ٦ما٫ لمجمٖى

ت ُّ ت وؤلاوؿاه ُّ ى ت والَى ُّ خه ال٣ههُت ألاولى "الخبز خبر ال٨مام" .ال٣ىم ى في مجمٖى ٌُٗض الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع  )،3(َو

ىت ت ٢غاءة ؤولى،  جىُل٤ مً  .خٍؼ ىا  هداو٫ ؤن ه٣غؤ َظٍ املجمٖى ت بخضي ٖكغة ٢هت ٢هحرة، َو جًّم املجمٖى

 الىّو ال٣هصخي هٟؿه، وما ًم٨ً ؤن ٣ًىله َظا الىو، ؤو ًُغخه، ؤو ٌكحر بلُه بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ.

                                                           
 م.ٜٜٗٔمن إصدارات دار النافذة للطباعة والنشر، أثينا/ اليوانن، الطبعة األوىل،      ٔ
 .ٜٜٙٔ ،) رلموعة قصصّية(، دار الكنوز األدبّية، بَتوت، الطبعة األوىل جعفر كمال، اخلبز حرب الكالم      ٕ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  00

___________________________ 

11 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ا٫"، ٌ ا٫"، في ال٣هت ألاولى: "الُٗض قبا٥ ٍٞغ ؿخدًغ الخُاب ال٣هصخي، الُٗض وؤٞغاخه مً زما٫ قبا٥ "ٍٞغ

ؿخدًغ مً زما٫ ألاهثى  ٌُ ت، وب٩ّل خاالجه، ومىانٟاجه الاظخماُٖت،  ت وؤلاقاعٍّ ٞالُٗض ب٩ل ؤبٗاصٍ البيٍُى

باث اإلا٨بىجت وألاخمام  ا٫" التي ٣ًّضمها الخُاب ال٣هصخي، ٖلى ؤجها خلم ظمُل، َظا الخلم اإلاخٟجغ بالٚغ "ٍٞغ

ت. ا ُّ ه اإلاغؤة اإلالُئت بالجما٫ وهًاعة الكباب، وال٣اصعة ٖلى بج٣ان ٞىىن الٗك٤، واهضٞاٖاجه الخؿ
ّ
لبُٗضة، به

٣ًى٫ الغاوي: "وحعجبذ في هٟسخي ٠ُ٦ حؿخُُ٘ َظٍ ألاهثى طاث الٗىص الُغي مً ؤن جىنل لي ٧ل َظٍ اإلاٗاوي 

ظا ما بضا  ً ٞىىن الجمُلت، مً زما٫ ؤلاقاعة والابدؿامت والخإّوٍ، َو مً ؤّن ناخبتي الؿمغاء مً الماحي ًدتٞر

ت". ُّ وبطا ٧ان الخُاب ال٣هصخي ٌكحر بك٩ل زٟي بلى ؤن َظٍ الؿمغاء، لِؿذ  الٛؼ٫ وجّٟجغاجه الىٟؿُت والخؿ

ً ٞىىن الٛؼ٫ وجّٟجغاجه الىٟؿُت والجؿضًت"،  طاث ؾلى٥ ه٠ُٓ ٖلى مؿخىي الجؿض، ألجها: "مً الماحي ًدتٞر

اث  ٞةنَّ طل٪ ال ٌُٗبها خه الىٟؿُت للخب والجما٫ والهبىة، بل بّجها ج٣ىصٍ بلى اؾترظإ ط٦ٍغ في خلم البُل، وعٍئ

ٍغ بىظه قابه ؤلُٟت، ملُئت بالُهاعة، بط ًهٟها الغاوي بالؼهب٣ت البًُاء، التي جًٟي ٖلى 
ّ
ظمُلت ٖظبت، بجها جظ٦

هُا ٖلى الخدضًضخُاة البُل وػماهه وم٩اهه، خًىعا َاُٚا، ؤلُٟا مدببا، ملُئا بالجما٫  .، ٖو

، َاَغة ٧الؼهاب٤ البًُاء، مالئت اإلا٩ان والؼمان بٗب٣ها، لخب ألاولى في خُاة الغاوي ؤلُٟتوبطا ٧اهذ خاصزت ا

٤ م٩لما بالٟغح، مؿاٞغا به زاعط خضوص الًٟاء ا
ّ
تها، َظا ال٠ُُ الظي ًجٗل البُل ًدل ٠ُ قاٖغٍّ إلا٩اوّي َو

ى٠ُٓ، الظي ًمؤل الظا٦غة والىظضان، نبابت ٖم٣ُت، وجى٢ا ًخجاوػ جى١ ، والٗك٤ الوالؼماوّي، ملُئا بالش٣ت

ُىن واهسُاٞاتهم، بطا ٧اهذ نىع الخب ألاولى جمّغ مدّملت ب٩ّل طل٪، ٞةّن َظٍ الهىعة حؿخدًغ زاهُت  الهٞى

اجه الجمُلت، وامخ ا٫ في الخايغ، هي اإلااضخي ب٩ّل ط٦ٍغ ا٫" لخهبذ ٍٞغ ت "ٍٞغ ت الٍُغ ُّ ضاصَا نىب ؤمام اإلاغؤة الكه

ع 
ّ
ً ٞىىن الٛؼ٫"، بل هجضَا جخجظ الخايغ، وال ٌُٗبها في مؿخىي الغئٍت ال٣ههُت ؤن ج٩ىن مً "الماحي ًدتٞر

ت في الظا٦غة والغوح، ٠َُ عبُ٘ مدّمما بإوؿام مىٗكت، حٗه٠  ، لخمؤلَا ٖك٣ا هبُما: " والُىم ما بالظاث٢ٍى

ٗه٠..، ًجّضص ؤلاخؿا بت جضوع في إلاغؤي َظٍ املخلى٢ت ٌٗه٠ بي، َو ؽ بُغاوة  الكباب ألاو٫؟ قٗغث بٚغ

ُصخي، ألخًً ٞحها الًُاء، وألالٟت،  ؤٖماقي، ألن ؤخخًً َظٍ املخلى٢ت ..، ؤزٟحها بحن نغادي ووخضحي ٖو

ا٫ اإلالُئت قهىة وقبابا  . )0(والُٗض" والؿاا٫ الظي ًم٨ً ؤن هُغخه: إلااطا َظا الخًىع الُاغي لهظٍ اإلاغؤة ٍٞغ

بتها للجؿض الخلم اإلابخػى ؟.ًٚا، و٢ىة ٢اصعة   ٖلى ؤن حٗه٠ بالظاث ؤلاوؿاهُت وجدخىحها، وجّٟجغ ٞحها ٚع

لي عمؼا ُّ ا٫" وفي اإلاؿخىي ؤلاقاعي والخس للخلم والكٟاُٞت، ول٩ّل ما َى  وجهبذ اإلاغؤة في ٢هت "الُٗض قبا٥ ٍٞغ

ت والجما٫ؤهىزت، ٌٗجي خًىع ظمُل هبُل، ٞدًىعَا الجمالي بجؿضَا الىًغ اإلاليء ظاطبُت و  ىضما الخٍغ ، ٖو

ؿخدًغ الُٗض  ُكه، ولُٗاًً الًُاء وألالٟت، َو ا٫ ٞةّن البُل ٌكخٗل ٞغخا، لُبضص بها وخضجه ٖو جدًغ ٍٞغ

ٓلُّ الخُاب ال٣هصخي مٟخىخا،  ت، مً ٞغح وظما٫ وؤقُاء ؤزغي، ٍو ُّ بما حٗىُه لٟٓت الُٗض في بيُتها الؿُمُاث

ص. ٞهل اؾخُإ البُل ؤن ًد٤٣ خالت وظض، وجدضًضا خالت جىانل خامما لٗضص ال مىخِه مً الضالالث وألابٗا

ت وعوصَا الخمغاء، التي 
ّ
تها وقٟاُٞتها بال ع٢

ّ
ا٫ خلما قُٟٟا َامؿا، ال ٌٗاص٫ ع٢ ا٫؟ ؤم جب٣ى ٍٞغ ظؿضي م٘ ٍٞغ

"ْهغ لي جهضاَا هه٠  جمُغ بها ٢لب البُل، ٞخدغ٥ ُٞه ؤٖم٤ مىاظ٘ الٗك٤ والهبىة والىظض؟..٣ًى٫ الغاوي:

حن، ؤط٦غ ؤهجي ٢مذ مً ٖلى ال٨غسخي، وجىّظهذ في مكُتي نىبها.. اعحٗكذ زُىاحي ... ملخذ في ُٖىحها ؾاالا  ٖاٍع

جي ٖلى اإلاطخي بلحها.. َظي عاثدت الىعوص والخكاجل اإلاىبٗشت مً الجى املخُِ"
ّ
 .و٢ل٣ا ... ج٩اج٠ ٧ّل ما خىلي ًدش

                                                           
1

 ٕٖ نفسو، ص       
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لخؼن ٖم٣ُا لحهبِ ٖلى بُل ال٣هت الظي ا٢خلٗخه ْغوٝ وفي ال٣هت الشاهُت اإلاىؾىمت بـ "ٖلبت هبُظ" ًخّجؿض ا

اثه و٦غامخه، ولُُل٤  ؾىصاء، وه٣لخه بلى ًٞاء م٩اوي، ًدّضصٍ الغاوي بمضًىت لىضن، ل٣ُٟض َىا٥ بخؿاؾه ب٨بًر

ٖلُه اؾم الجئ، وفي َظا الًٟاء ال٩ابىسخّي ٌٗاوي البُل ٚغبت و٢هغا، بط ٣ًىصٍ عظل ؤمً للخد٤ُ٣ مٗه باٖخباٍع 

با مام ألاوعوبُت واخت  ومىي٘ قبهت. ٍٚغ وفي َظٍ ال٣هت ال ًبضو الٛغب الخًاعي الظي جهىعٍ وؾاثل ؤلٖا

 ٘ ت والخى١ الجمُل، والخًاعة التي جٞغ ب ال٣اصم بلُه ُٞئا وؤماها، ٞهى لِـ ًٞاء للخٍغ زًغاء، حُٗي الٍٛغ

الٗغبي ٖما٢ت جًاص وجىاٞغ و٦غاَُت  لىاء ؤلاوؿان وجخّٛجى به، مً َىا جبضو الٗما٢ت بحن الٛغب الخًاعي والكغ١ 

ت، بدُض بّن م٣ىالث الغقي والخ٣ّضم اإلاٗغفي والخًاعي واخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان و٦غامخه، َظٍ  ضاوة ٖىهٍغ ٖو

ما٢اجه ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، جبضو باَخه  غي في بىاٍ الضازلُت ٖو ٘ في َظا الٛغب ٦مبضؤ ظَى ٞغ
ُ
اإلا٣ىالث التي ج

اء.. بط جخج ت، ظٞى
ّ
ّؿض ٖضاوة الٛغب للكغ١، مً زما٫ مٗاملت البىلِـ في لىضن لبُل ال٣هت، الباخض ًٖ َك

غاقي زاهُا. ه ٖغبي ؤوال ٖو
ّ
 الّٓل وألامان، بط ٣ًىصٍ َظا البىلِـ الظي ًهّب ٖلُه ٖضاوجه الخ٣لُضًت، أله

ُّل اإلااضخي ألاؾىصـ ماضخي ىا حٗىص الظا٦غة بالبُل بلى الٗغا١ وجدضًضا بلى السجىن، ٍو السجىهـ  مً ٖلى  َو

اث بُٗضة. َا ت الخايغ في لىضن، والبُل ٚاع٢ا في ط٦ٍغ هي سجىن الٗغا١ جخ٣ّضم مازلت ؤمام سجاوي لىضن،  قٞغ

ت نٛحرة جبضو ٦ٛٝغ الٗؼ٫، ػطَّ بي  كىن البُل ألهه مضان ومكدبه به: "اهٟخذ الباب ألاوجىماج٩ُي في ٚٞغ
ّ
م ًٟد َو

ت الٍٗغ٠ في السجً الاهٟغاصي، ٖكغون ٖام ٞغ ت ألامـ ٚو ا، ٧إجها لم جمّغ، عّبما َى وظه الكبه بحن ٚٞغ

مّؼ١ ٚغبخه  .)0(الُىم" ، وج٤ًُ ؤؾىاع السجىن ٢ٟها ٖلى الغوح والظا٦غة والجؿض، ٍو
 
مّغ الؼمان عجِبا ٍو

ىن، الٗغا١" ت لِٛ ؤنىاث بصاهت مخضازلت: "البىلِـ.. الخلٍٟؼ ُّ . بطا ال٣ًُت لِؿذ ٢ًِخه )3(ال٩ابىؾ

ه ؤّمت وخًاعة، وألّن الٛغب ألاوعوبي الظي الصخهُت، و 
ّ
ت الخد٤ُ٣ ألهه شخو بُٗىه، بل أله ال ٣ًاص بلى ٚٞغ

د٣ض  وؿمُه ٖىضها في الكغ١.. الٛغب الخًاعي واإلاخ٣ّضم واإلاخمّحز، ٌٗاصي البُل و٢ىمه، وخًاعجه ال٣ضًمت، ٍو

غ اإلاخإنل لهظا الكغ١، ال ٌؿخُُ٘  َظا الٛغب بن ٌٗامل الٟغص الٗغبي، ٖلحهم. ومً َظا الكٗىع الٗضاجي اإلاٍغ

ت، التي جد٨م بماصٍ، بل َى مضان ٧ىهه  ه شخو مؿالم ال ٖما٢ت له بالؿُاؾت، وال باألهٓمت الؿلٍُى
ّ
ٖلى ؤه

ى في ويُٗت ٧ىهه مضاها، ال ٠٣ً مؿخلبا ؤمام خًاعة الٛغب، بل ًغي هٟؿه هضا لها  .ٖغا٢ُا وهماخٔ ؤن البُل َو

٣ت مؤل نُتها الضهُا: "ؤها ابً ؤولى الخًاعاث". َظٍ الخًاعة التي ومخٟى٢ا ٖلحها ؤًًا، ألهه  ًيخمي بلى خًاعة ٍٖغ

اب و..." ُّ   ).2(ؤهجبذ " ؤبىاء هؼاع، وعبُٗت واإلاخىبي، وظلجامل والؿ
 
٣ت التي اخخًيذ املجض ؤبا بجها الخًاعة الٍٗغ

ت، بّجها خًاعة "هؼاع وعبُ ُّ س ت والخاٍع بر نحروعتها الخًاعٍّ اب"، ؤي ؤّجها ًٖ ظض، ٖو ُّ ٗت واإلاخىبي وظلجامل والؿ

ت والكٗغ وألاصب، واإلاماخم والبُىالث، ولِـ ؤمام الٛغب الخًاعي بال ؤن ٨ًٍغ َظٍ  خًاعة ألانالت واإلاٗٞغ

 ٖلى ٦ٍغ الٗغب، 
 
ع في هٟىؽ بما ٌؿمى خًاعة الٛغب التي ٢امذ ٧لُا

ّ
الخًاعة، ٣ًى٫ الغاوي: "بان الًٟٗ اإلاخجظ

ش الاؾخد٣اقي للىظىص ؤلاوؿاوي" والٗغا١ بك٩ل زام ل الخاٍع
ّ
 .)1(الظي ًمش

لها اإلاىهىلىظاث والخضاُٖاث، ًضٞ٘ ال٣ام ظٟٗغ ٦ما٫ ٢اعثه بلى بّىاباث الٛغب، 
ّ
ىت قُٟٟت جخسل بر لٛت خٍؼ ٖو

لها ًٖ خًاعة َظا الٛغب، ولُُٗض نُاٚت ٖما٢خه م٘ َظا الٛغب، 
ّ
لُُٗض الىٓغ في مٟاَُمه اإلاؿب٣ت التي ق٩

ش  ئ َظا ال٣اعت حٗاَٟا ٖم٣ُا، وخبالُمخلومً زم  مت وال بؾاءة لخاٍع لبُله البريء، الظي لم ٣ًتٝر ظٍغ
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ٟا، ولى في  ، ٌؿعى ألن ٌِٗل قٍغ
 
ش َظا الٛغب، بل ًبضو َظا البُل بوؿاها م٩اٞدا وهبُما ؤلاوؿاهُت، وال لخاٍع

تراب: "به٪ جخى٢٘ في الخُاة ؤ ن جدهل ٖلى ؤصوى ْغوٝ الِٗل، ؤبؿِ ْغوٝ الِٗل، اإلاّٛمؿت بالخٗب والٚا

"
 
ٗا جإة ًهبذ الخٝى مً ٣ٞضاجها مَغ  .)0(ٞو

وفي ٢هت: "الخبز خبر ال٨مام" ،ال جبضو خا٫ البُل بإًٞل مً خاله في ٢هت "ٖلبت هبُظ"، بل ًخٍى في ًٞاء 

٤ الاججا  ؤّجها ٍَغ
 
٣ا ْاها ت الاججاَاث الؿلُمت، بط ٌؿل٪ ٍَغ ٍ الصخُذ، لىضن، لُجض هٟؿه ٚحر ٢اصع ٖلى مٗٞغ

ان ما ٨ًدك٠ ؤهه ٌٗىص بلى الى٣ُت  هٟؿها التي اهُل٤ مجها، ٞاإلا٩ان الكاؾ٘ اإلاخضازل بؿاخاجه،  زم ؾٖغ

ب الظي ال ٌٗٝغ ؤًً ًخجه.. ؤهي الٛغبت ب٩ل ججّؿضاتها   للٍٛغ
 
 و٢ل٣ا

 
ا ه، واججاَاجه، ًهبذ مىٟى وزٞى وقىاٖع

ا، وؤخمامها املخبُت الهاعبت ؤبضا؟.٣ًى٫ الغاو  ي: " َبُا ؾمالم الى٤ٟ الظي ًاصي بهما بلى الغن٠ُ ومٓاََغ

٤ الخغوط)) ...  آلازغ، وظض هٟؿه في ؤخًان مضًىت زاهُت، ػاٚذ ُٖىاٍ .. ملر ٖضة مىاٞظ م٨خىبا ٖلى واظهتها((ٍَغ

ه وظض هٟؿه زاثٟا مماما، وعوخه مىضاة بٗلل و٧ىاعر ٨ٞم ظّغب خٓه في مىاٞظ 
ّ
 ؤه
ّ
اإلا٩ان واؾ٘ وؾ٘ الخُه.. بال

ت، وحهحن الظاث...))خُ ت مخىّىٖت، ولم ًٟٓغ بٛحر الخُبت والاعجماء بإخًان مىٟى ًمّؼ١ ونا٫ اإلاٗٞغ ُّ  ).3(اج

ًبضو ؤّجها ٚغبت الغوح والجؿض، ٞالٛغبت ًٖ اإلا٩ان ألانل ـ الٗغا١ ـ  والغخُل بلى "ًٞاء لىضن" ؾدىسغ هي ألازغي 

غبت م٘ طا بت ًٖ في ؤٖما١ الظاث، لُهبذ ؤلاوؿان ٖلى ٢ُُٗت ٚو جه، ومً زما٫ َظٍ ال٣ُُٗت جبضو الغوح ٍٚغ

. وؤمام الًٟاء اإلاخىاجي في الىخضة والًُإ والخغمان، ًىٟغ البُل  ب بحن الكىإع الجؿض، ٦ما الجؿض ٍٚغ

ت، ٚحر  ب مً َظا الًٟاء ب٩ل ٖما٢اجه و٢ُمه، بل َى ًىٟغ مً ؤظمل شخيء ُٞه، وجدضًضا مً اإلاغؤة الاه٩لحًز الٍٛغ

ه ؾ٩ُىن جىّ 
ّ
ا٢ا لىنا٫ اإلاغؤة الٗغبُت في َظا الًٟاء ٦ما ٌكحر الخُاب ال٣هصخي في ٚحر مىي٘ . ٞةطا ٧اهذ ؤه

ً وألام وألازذ والخبِبت،  ل الخى١ والخمُمُت والَى
ّ
ما٫ ال٣ههُت والغواثُت الٗغبُت جمش اإلاغؤة في ٦شحر مً ألٖا

الًاّط بالكهىة، ٞةّن اإلاغؤة ٚحر والهض٣ًت التي ًدخمي البُل بجهضحها الُاٞدحن، وظؿضَا ألال٠ُ املخبب 

ا  ا وظمالُتها، بل باٖخباَع اج٨ت، ال بسخَغ ب جهبذ باعة للىباء، بط جهبذ ٖاَغة ٞو ت في َظا الًٟاء الٍٛغ ُّ الٗغب

خاملت لٟاًغوؽ "ؤلاًضػ" ال٣اجل، ٦ما ج٣ى٫ ال٣هت: "هي اإلاغؤة ال٣برنُت البضًىت، وابىتها الٗاَغة املجاهُت التي ال 

ًّ ؤّن مغى ؤلاًضػ ججّؿض في وظه ٧ّل ٞخاة في َظٍ البماص  ًٟاع١ الٗل٪ قض٢حها، ابدؿمذ له ؤقاح بىظهه ٖجها ْ

خىتها، لظا جغاٍ ًجٟل مً اليؿاء" تراب،  .)2(اإلاسخىعة بجىىن اإلاغؤة ٞو ت اإلالّىزت  في ًٞاء الٚا ُّ وم٣ابل اإلاغؤة ألاظىب

، اث التي ًلىط بها  جلىح اإلاغؤة الخبِبت، الٗاب٣ت ببلر الكغ١ وجىابله وسخٍغ وجدًغ خبِبت ؤلُٟت مدّملت بالظ٦ٍغ

ب الظي: " ٌِٗل ٖلى ط٦غي ؤخمام مدبىبخه في الكغ١"  ).1(الٍٛغ

 في 
 
ا  ٢ٍى

 
ت، ُٞدًغ اإلااضخي الظي ًبضو ؤل٣ا ُّ تراب، جدًغ ألام بإلٟتها وه٣ائها، نىعة خلم ومً زما٫ ًٞاء الٚا

َى في آن ًدباًً ًٖ الخايغ، الظي ٌٗجي الٛغبت والُإؽ، الظا٦غة، ألّن َظا اإلااضخي ٌٗجي ألاَل وألاخّبت، و 

وؤلاخباٍ في بماص الٗالم. ٣ًى٫ بُل ال٣ّهت: "ؤهذ ًا ؤمي ؤو٫ اوسجام، وآزغ ا٢خدام للىّص، ٦ىذ ؤماػخ٪ 

٧الٗك٤ُ.. والطخ٪ ًجّمل صواثغ الهىاء.. ٠ُ٦ ؤهذ آلان؟ ؤ٦ُض ؤّن الظ٦غي جدغ١ ٦بض٥ الجغيء .. وا ؤؾٟاٍ، 

 .ُا وخايغا"ؤب٨ُخ٪ ماي
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وفي ال٣هت "جىىع خؿً" ًى٣ل بلُىا ال٣ام لىخت ؾاخغة لًٟاء الٍغ٠، ملُئت بالى٣اء والكٟاُٞت والغوماوؿُت، 

ماتها الجمالُت ألاولى، وال ًيسخى 
ّ
بضو الٍغ٠ مً زمالها نبىة للخلم، ومغحٗا زهبا للُٟىلت بى٣ائها، وحك٨ ٍو

ا ججؿُضا ظمالُا  ل٨شحر مً ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الىبُلت، ٞهي وظه الهٟاء والخىان الغاوي ؤن ٣ًّضم ألام باٖخباَع

ل ألام في الخُاب ال٣هصخي اإلاٗانغ جُمت وبيُت عثِؿت، وهي 
ّ
مىما حك٩ والُهاعة، اإلاخٟاهُت في مدبت ؤبىائها. ٖو

ص حٗخبر مً ؤَم الخُماث ألاؾاؾُت في َظا الخُاب، ولظا هجضَا ؤ٦ثر الصخىم اليؿاثُت امخضاصا في خغ٦ت الؿغ 

ما٫ ال٣ههُت ال٣هحرة التي  ت، ٞـ "شخهُت ألام هي ألا٦ثر خًىعا في مجمل ألٖا والىن٠، والغئٍت ال٨ٍٟغ

، ٩ٞاهذ في ال٣هت ٦ما هي في الىا٢٘ مشاال للُٗاء والخطخُت والىًا٫"
 
ا  ؤو زاهٍى

 
 .)0(َغخذ اإلاغؤة ٖىهغا عثِؿُا

مه بمُُٗاث اإلاضعؾت ٖىضما ًه٠ ال٣ام الٍغ٠ ونٟا عوماوؿُا ملُئا باألخمام واإلاج ّٗ ى الجمُلت، ٞةهه ًُ

الىا٢ُٗت في ألاصب، بط ًُٟض بٞاصة واضخت مً مُُٗاث َظٍ اإلاضعؾت، وجإزحراتها في آلاصاب والٟىىن، ٣ُّٞضم لىا 

ًاءاجه، و٦ُُٟت حٗامل ؾ٩اهه م٘ َظٍ الًٟاءاث، و٢بل ؤن ٣ًّضمه ٞةهه ًيهئ  ت، ٞو الٍغ٠ بُبُٗخه السخٍغ

 ُّ ٠، اإلاليء جإل٣ا وبقٗاٖا جدذ يىء ال٣مغ، هٟؿه وؤصواجه اإلاٗٞغ ت في ال٨خابت، ل٩ي ج٩ىن مخٗاَٟت م٘ َظا الٍغ

ض ال٣ام َظا الىيىح ٞةهه 
ّ
ما٢اجه، ويىخا مُل٣ا، ول٩ي ًا٦ اإلاّٛمـ بسًاب الىاع الُاَغة، الىاضر في بىاٍ ٖو

اء، ٣ًى٫ الغاوي: "ومشلما ٌؿخسضم لٟٓت "الٗغي" التي حكحر في بخضي صالالتها الؿُمُاثُت بلى الىيىح والى٣

 .)3(ظائوا بلى الضهُا ٖغاة ٌٛاصعوجها ٖغاة، ومابحن الٗغي والٗغي ؾتر مهُى٘.. ختى الخىىع ٖاع"

ا ٣ًترب الامخدان" جبضو اإلاغؤة هي البيُت قبه ال٩لُت، التي جخد٨م في مٟانل الخضر والؿغص  وفي ٢هت "ٖاٍع

بضو خًىعَا َاُٚا،  مدىع خىلها الغئٍت الٗامت للخُاب ٗها في باعة الؿغصألّن ال٣اّم ًًوالخىاع، ٍو ، ٍو

ٞبُلت ال٣هت امغؤة جيخمي م٩اهُا بلى ًٞاء الٍغ٠ ال٣برصخي، وجدضًضا بلى بخضي ال٣غي، ال ًدضص  ال٣هصخي.

ت. ا، جمخلئ قهىة وظؿضا َاٞدا، جٟغى خًىعَا  ال٩اجب اؾما لهظٍ ال٣ٍغ ً مً ٖمَغ امغؤة قابه في الٗكٍغ

ٟي اإلاخسل٠ "باعة ق٪" بطا  املخ٠ُ ٖلى ًٞاء مجزلها هٓغا لكهىاتها الٟاثغة اإلاخإججت، وألن البيذ في اإلاٟهىم الٍغ

ما ب٣ُذ في البِذ ٖلى خض حٗبحر الغاوي، ٞةّن ؤّمها وؤزاَا ًد٩ُان ماامغة لتزوٍجها مً عظل ال جدبه "ابً ٖمتها". 

بُلت ال٣هت هٟؿها ٢اثلت: "٦ىذ في  ٖىضَا جدمل جى١ ظؿضَا، وج٣غع الهغوب بلى لىضن ٖبر البدغ. جه٠

ت الكباب. وفي طاث لُلت  ُّ ٤ ٞحها زمغ ألاهىزت، وؤنبدذ جشحر قه
ّ
ً مً ٖمغي، هطجذ ؤ٩ٞاعي، جضٞ الٗكٍغ

ؾمٗذ ؤدي ًدكاوع م٘ ؤمي في الخمام مجي وجؼوٍجي ال بً ّٖمتي، ((البيذ في البِذ باعة قّ٪))، خًيذ 

غي، ُُٚذ عؤسخي وهدب غبذ بلى ؾٍغ ت ؾبُل، قه٣تي، َو ه ًىم ججز٫ الىىاػ٫ خُض لِـ للخٍغ
ّ
ذ في ؾغّي، به

 ).2(ٞغاثدت اإلاؿاومت ج٣ترب بٗضواهُتها لخ٣ظٝ بإوعاصي بلى بدحرة آؾىت. ما ؤظمل الهغوب!"

لت ألاولى جد٨م ٖلحها الغئٍت ال٣ههُت بإن ج٩ىن ٖاَغة، بط ج٣ّضم ظؿضَا ل٣بُان البازغة، م٣ابل ؤن  ومىظ الَى

بلى لىضن، وهي التي ج٣ترح ٖلى ال٣بُان َظا الٗغى، ٞحرضخى الغظل بى٣لها، مسالٟا ٢ىاهحن ًى٣لها في بازغجه 

ًذ ابً ٖمتها الظي  م مً ؤّن اإلاغؤة ٞع لى الٚغ ٌّ ب٩اعتها، ٖو ىا٥ في  "٧ابُيخه" الخانت ًٟخ الؿٟغ والترخا٫، َو

٠ ال جدّبه، ٞةجها عيِذ بملء بعاصتها ؤن جمىذ هٟؿها ل٣بُان ال جدّبه ؤًًا، ٢
ّ
بُان مسمىع ٢اؽ، مخسل

غي،  ب واملخضعاث، واٚخهاب اليؿاء. ج٣ى٫ ال٣هت: "حٗالي بلى ٖىضي.. َىا ٖلى ؾٍغ مخىخل، ؤٞجى ٖمٍغ في التهٍغ
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ظا ظؿض البدغ الخكً، ٢ىي وبُيء، وخؿى٪ ؤهىزت ت، َو ُّ . وؾى٨ك٠ ُٞما بٗض، ؤن جإ٦ُض )0("ؤهذ ٞخاة ط٦

غ) الغئٍت ال٣ههُت ٖلى حٗهحر اإلاغؤة، ما َى بال اثُٟت ؤو وؾاثُُت ج٣ىص اإلاغؤة الى مضًىت (صٞو ، Dover بيُت ْو

تراب. ٧اهذ اإلاغؤة حٗخ٣ض ؤّن  غ) ًبرػ البُل عئٍخه اإلاؿب٣ت لهظا الًٟاء اإلاليء بالٗهغ والٚا ومً زّم في ًٞاء (صٞو

ت وألامان والخّب، والًٟاء الظ ، خُض الخٍغ ّ٘ ُاهُا هي الخلم اإلاخّىط ب٩ل ما َى  ظمُل ومك ي ال ٌٗخبر اإلاغؤة بٍغ

"باعة قّ٪" ٦ما في مٟهىم ؤبىاء َُىتها، ٣ٞغعث الهغوب، وبٗضَا ؾُّٓل ال٣بُان ٌٛخهبها ٖلى مؿاخت الؼمً 

غ)، جبضو لها الخُاة والبماص ظمُلت، مكغ٢ت  ( صٞو لى مكاٝع ُاهُا. ٖو الظي حؿخٛغ٢ه بازغجه مً ٢برم بلى بٍغ

ًّ ال٣بُان ا لظي ٌٗٝغ َبُٗت ًٞاءاث البلضان التي ًهلها بسبرجه التي ال ومترامُت، و٧إجها لىخت عاجٗت، ل٨

ُٟت َىا ؾ٨ُخمل مىج٪، ويُاٖ٪، وجب٣حن ٖاَغة بلى ؤبض آلابضًً". ٣ًى٫  ض لها: "ؤًتها اإلاغؤة الٍغ
ّ
جسُئ ًا٦

ت بلى ألابض ٦دلؼوهت اإلااء ألاػع١، ٌكتهُ٪ ٧ل ٖاع، ٞاآلن اإلام٨ً ؤن جغ٦عي  للغصي ال٣بُان لها: "آلان ؾدب٣حن ٖاٍع

ت بإًض ؤزغي" ضا ٖاٍع ت بُضي، ٚو  .)3(والخٗب، ٌؿ٣ِ ظؿم٪ ٧الٗكب اإلاىدجي لهضًغ الكما٫، َا ؤهذ ٖاٍع

ؿدى٣ُها الغاوي  ابت وال وظلت، وجُل٤ الٗىان لكهىاتها اإلاخإججت ؤبضا، َو ُّ غ)، وجتهخ٪ ٚحر َ وتهبِ اإلاغؤة بلى (صٞو

لى مؿام٘ الغظل الكغقي، بُل ال٣هت "نبري  " ؤو٫ مٛامغة ظيؿُت مشحرة لها في مترو لىضن. لتروي لىا، ٖو

ت، لُهبذ الخُاب  وؾُماخٔ ال٣اعت ، ٠ُ٦ ؤن ال٣ّهت ملُئت بالجغؤة، وجسغ١ الخضوص الخ٣لُضًت اإلاإلٞى

ال٣هصخي زُابا بًغوج٨ُُا، بلٛت قب٣ت خاصة، جّىا٢ت مخىهجت، لخد٤ُ٣ الٟٗل الجيسخي، وجبلٜ الجغؤة بهظا 

ٓت اإلا٩ُاه٨ُُت للجؿض في الخها٢ه بجؿض آزغ، وؾُضَل  ال٣اعت ٖىضما الخُاب ال٣هصخي، ألن ًه٠ اللخ

ت جخد٤٣ في ًٞاء اإلاترو الظي ٣ًُ٘ قىإع لىضن، بط جلخه٤ اإلاغؤة بغظل  ُّ ت الجيؿ ُّ ٨ًدك٠ ؤّن اللخٓت اإلا٩ُاه٨ُ

ب لم حكاَضٍ ٢بل طل٪ ؤبضا، ومً زما٫ الاػصخام ًماعؾان الٟٗل الجيسخي، ومً  صون زٝى ؤو ايُغا ب. ٍٚغ

ج٣ى٫ بُلت ال٣هت وانٟت ججغبتها اإلاشحرة: " بٗض ٚضاة ًىم واخض لىنىلي لىضن،٦ىذ في اإلاترو، ؤهخ٣ل مً مغ٦ؼ 

اإلاضًىت بلى قمالها، ٧ان زّمت عظل ٠٣ً زلٟي، ًلخه٤ بي، و٧ان اإلاترو مؼصخما جماما، ؤخؿؿذ بدغ٦ت زُٟٟت 

لخىي بؿغٍّ   ٖلى مازغحي، شخيء ما ًخدّغ١ ٍو
 
 زُٟٟا

 
، في جضّب صبِبا

 
ت، وقِئا ٞكِئا ؤزظ َظا الصخيء ًبضو نلبا

ي وبٗض ٞترة 
ّ
 ؤو
ّ
، ٞاإلاترو ٧ان مؼصخما والىاؽ ًلخه٣ىن بًٗهم في البٌٗ، بال

 
البضء لم ؤٖغ طل٪ ألامغ اَخماما

ـّ بخل٪ الهّؼاث جخ٣ّىي، والىبًاث حؿخٗغ جىعما ختى نغث ؤخّؿها بىيىح.. مّما ؤزظ َظا  نمّذ، نغث ؤخ

ي ًخىانل ٢ىة(...) ُٞىثر اليؿماث اإلاشحرة ٖلى ؤهىزتي، وظضث هٟسخي ؾا٦خت با٢ُت في خًىه، الى٣غ ٖلى مازغح

ظا ما شجٗه ؤ٦ثر وؤ٦ثر ٖلى مىانلت الاَتزاػ والاخخ٩ا٥"  .)2(َو

ت، التي  ُّ غ واإلاتهخ٪ بٗما٢اجه الجيؿ ًّ ئت ؤن ًضًً الٛغب اإلاخد ض ال٣ام في َظٍ ال٣هت الجٍغ ىا هدؿاء٫ َل ًٍغ َو

ُا ججغي ٖلىا،   ومٗاصال مىيٖى
 
وصون وظل؟ ؤم ًضًً همىطظا مُٗىا مً وؿاء عؤًً في التهخ٪ والضٖاعة خما

تراب ألاخم٤ في مضن الًباب ٣ًٟض الصخو ؾىاء  ض ؤن ٣ًى٫: بن الٚا ًّ الٗاَُٟت والا٢خهاصًت؟ ؤم ًٍغ إلاكا٧له

٣ماهِخه، ُٞىضٞ٘ مؿٗىعا بلها اثه ٖو ه الجيسخي اإلاؼمً ٧ان امغؤة ؤم عظما، الب٣ُت البا٢ُت مً ٦بًر ر ظؿضٍ، وظٖى

لىا ؤمام الىاؽ؟. ٣ت متهخ٨ت وبهُمُت، ٖو ض ؤن ٣ًى٫: بّن جٟسخ ال٣ُم،  ألن ًُٟئ َظا الؿٗاع، وبٍُغ ؤم ًٍغ

والٗما٢اث بحن الىاؽ في املجخمٗاث ألاوعوبُت اإلاٗانغة، ًضٞ٘ بهظٍ املجخمٗاث، ألن ال جغي في الجيـ اإلاًٟىح 

ت التي جخد٨م في اليكاٍ ؤلاوؿاوي وجىّظه ؾلى٦ه؟ واإلا٨كٝى ؤي ُٖب ؤو زلل، َاإلاا  َى ؤخض الٛغاثؼ ال٣ٍى
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دمل ٖضصا ال مىتهُا مً الضالالث وألابٗاص، ٞةهىا ًم٨ىىا ؤن  بهىا وبطا اٖخبرها الىو ال٣هصخي هها مٟخىخا، ٍو

ضا مً الا  ُت، ومٍؼ ضا مً الخمىالث اإلاٗٞغ ا ٣ًترب الامخدان" مٍؼ خخماالث هدّمل َظٍ ال٣هت الجمُلت "ٖاٍع

ذ ٖلى ؤوجاع اللٛت الجيؿُت وبجغؤة، عبما جسضف  ماث اإلاخباًىت، وال ٌُٗب َظٍ ال٣هت في ؤجها ٖٞؼ ال٣اثمت، والخإٍو

بٌٗ ؤطوا١ ال٣غاء الخ٣لُضًحن الظًً اٖخاصوا همُا مُٗىا مً ال٣ّو الظي ًبخٗض ًٖ اإلاؿاؽ باملخغماث 

ـّ الاظخماعي ـّ الظي ٌٗخبر  واإلا٣ّضؾاث، م٣ّضؾاث اللٛت، وزُاباث الخ والؿلُىي وم٣ىالتهما، َظا الخ

ىا ًم٨ً ال٣ى٫: بّن ال٣هت ال٣هحرة في بيُتها الٗم٣ُت  الخضًض ًٖ الجؿض والجيـ يغبا مً اإلاغو١ والٟؿاص. َو

"مضزل للخمغص ٖلى سجً زُاباث الؿلُت وبماٚاتها" مٗبر بلى بٖاصة حكُِض ًٞاء عخب ٌؿخُٗض املخُلت 

دخٟل بى٨هت  ت ال٩اقٟتاإلاىئصة، ٍو غاوة اإلاٗٞغ  .اللٛت الُاػظت َو

٠ في 
ّ
، ُٞبضو خًىعَا اإلا٨ش

 
ا ؤل٣ا ُّ دخٟي الخُاب ال٣هصخي باإلاغؤة في ٢هو ظٟٗغ ٦ما٫ اخخٟاء به َظا ٍو

ت ؤن ٌؿٗىا  ُّ اتهم الاظخماٖ لى ألابُا٫ بازخماٝ ز٣اٞاتهم ومؿخٍى مٗٓم ال٣هو، وجهبذ خلما ظمُما، ٖو

، ٞدًىعَا  للىنى٫ بلُه، وجد٤ُ٣ الخىانل مٗه،
 
، ؤم نضا٢ت، ؤم ظيؿا خمُما

 
 بوؿاهُا

 
ؾىاء ؤ٧ان جىانما

ان  ًًٟي ٖلى الًٟاء ال٣هصخي مخٗت وبهجت، ٟٞي ٢هت (( ههٟا ًض)) ٌكاَض بُل ال٣هت امغؤة ظمُلت، وؾٖغ

ه ٌؿدكٗغ 
ّ
ضَا نض٣ًت ؤو ٖك٣ُت، ٣ًى٫ الغاوي: " ًجب ؤن ؤجدّضر مٗها، وبهضوء وظض ؤه ٍغ ا، ٍو ما ًىجظب هدَى

٤ مخٗ
ّ
ت زاّنت، خّغ٥ بضهه، زّم ّٖض٫ مً خًً املجماث التي ٧ان ًخإّبُها.. ٖحن ٖلحها، وؤطن بلى املخايغ، جإل

ه عاٚب ألن ٣ًترب مجها، 
ّ
يخه جل٪ ( الجمُلت) .. وظض ؤه ، في َظٍ اإلاؿاء الظي ػٍّ

 
 ظمُما

 
وكىة، امتزظذ بالغوح ٞٗما

ت ؤو ما َّب وصّب، ؤزظ ًخململ في ظلؿخه مصّجٗا شخهه بالخ٣ُ٣ت.. هي لِؿ ُّ ٣ ت، ؤو بٍٞغ ُّ ٣ ت، ؤو بٍٚغ ذ به٩لحزًّ

ضَا نض٣ًت مش٣ّٟت، َاإلاا هي تهخم بالش٣اٞت، وجىاْب ٖلى  .)0(هي مّىا" ه ًٍغ
ّ
م هٟؿه في بضاًت حّٗغٞه بها ؤه ل٣ض ؤَو

٣ا ووؾُلت للىن ه في خ٣ُ٣ت اإلاى٠٢ ًجٗل مً الش٣اٞت ٍَغ
ّ
ت، ٚحر ؤه ُّ ت والش٣اٞ ى٫ بلى خًىع املخايغاث ال٨ٟغٍّ

ى  ا ؤًًا، َو ُّ ا ظيؿ ب مُدىن اٚترابا و٢هغا ومٗاهاة، ووخكت، وظٖى ى ٍٚغ ظؿض َظٍ اإلاغؤة ( الٛاًت والخلم). َو

 مً خاالث ال٣هغ الٗاّمت في خُاجه.
 
 بداظت بلى َظٍ اإلاغؤة ألّجها جد٤٣ له بضًما ظمالُا

م٨ً ال٣ى٫ بّن الخُاب ال٣هصخي الٗغبي اإلاٗانغ بكتى مضاعؾه ًدٟل بال كحر ٍو دخٟي بها، َو ت، ٍو ُّ لٛت الجيؿ

، ابخضاء مً هجُب مدّٟى وبخؿان ٖبض  بلى م٩امً ظما٫ اإلاغؤة وؤهىزتها وبزاعتها مً صون مىاعبت ؤو زٝى

ؿخىي في طل٪ ال٣ام وال٣اّنت.  ً، َو ـ بلى مٗٓم ال٣انحن والغواثُحن الٗغب اإلاٗانٍغ ىؾ٠ بصَع ال٣ضوؽ ٍو

ت والجما ُّ ل م٩امً ؤلازاعة الجيؿ
ّ
 لضي ؤبُا٫ ال٣هو الخّىا٢حن ال٦دكاٝ َظٍ وحك٩

 
ت ٖىض اإلاغؤة َاظؿا مهما ُّ ل

اإلا٩امً والا٢تراب مجها، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الخلمّي والخسُلي، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الىا٢عي الظي ًد٤٣ لهم بعواء 

ا٫)): " ْهغ لي جهضاَا هه بت اإلاخإججت. ٣ًى٫ الغاوي في ٢ّهت (( الُٗض قبا٥ ٍٞغ حن، لهاظـ َظٍ الٚغ ٠ ٖاٍع

ؤط٦غ ؤهجي ٢مذ مً ٖلى ال٨غسخي وجىّظهذ في مكُتي نىبها.. ملخذ في ُٖىحها ؾاالا و٢ل٣ا.. جما٢ذ هٓغاجىا لؼمً، 

ت" اث مؿمٖى
ّ
ل بلّي ؤّن يغباث ٢لبي ج٩اص جسغط مً نضعي، وؤهٟاسخي ؤزظث جُل٤ خمدماث وؤه ُّ مىما  .)3(ز ٖو

لضَكت والايُغاب والخُاء، وز٣ٟان ال٣لب والخىٝ ًتزامً َظا الخى١ لهظٍ ألاما٦ً اإلاشحرة م٘ خا٫ مً ا

ا٫)): " ؤجلّمؿها وؤه٤ُ ب٩لماث مخ٨ؿغة مخٗثرة.. و الؿبب َى  والخلٗشم. ٣ًى٫ بُل ٢ّهت(( الُٗض قبا٥ ٍٞغ

٤ بلحها بُٗضا"  ).2(٢لبي.. وظضجه ٢بل ٢لُل بُما مٛىاعا، وآلان ناع ٦ٗهٟىع م٨ّؿغ الجىاخحن.. ما ػا٫ الٍُغ

                                                           
1

 ٓٚـ ٜٙاخلبز حرب الكالم، ص     

2
 ٖٓنفسو ، ص      

3
 ٖٔنفسو، ص      



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  02

___________________________ 

17 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

٣ى٫ في ال٣هت غة الخىاء)): " وإلاا جما٢ذ هٓغاجىا َابجي طل٪ الخُاء الظي اٞترف وظهها، ولم  ٍو اإلاىؾىمت بـ ((َػ

ىع في ُٖىحها"  .)0(ؤه٤ُ بصخيء ؾىي ز٣ٟت ؾغث في زٟاًا الٟااص وعاخذ ججهل مً ؤلىان الَؼ

ت هٓغا لُبُٗت الٟهل الخاّصة  ُّ ظٍ خاالث عا٣ٞذ الغظل الٗغبي في ٖما٢خه م٘ اإلاغؤة الٗغب بحن الغظل واإلاغؤة في َو

ت اإلاٗانغة  ُّ املجخمٗاث الٗغبُت املخاٞٓت واإلاتزّمخت، في خحن ؤّن الٟهل بحن الجيؿحن ٌُٛب ًٖ املجخمٗاث ألاوعب

التي ال جً٘ خضا ٞانما في ؤّي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗما٢ت بحن الغظل واإلاغؤة، والتي ال جغي ُٖبا في ٦شحر مً 

ت،  ُّ ت ٚحر الكٖغ ُّ والتي ٢ض جدضر في الكإع ؤو الخض٣ًت الٗاّمت ؤو في صوع الؿِىما، ؤو في اإلاترو، الٗما٢اث الجيؿ

غ ٦ما في ٢هت ت) ؤّن عا٦بي اإلاترو في مضًىت (صٞو ُّ ا ٣ًترب الامخدان))، بط حٗخ٣ض بُلت ال٣هت (ال٣برن ) ((ٖاٍع

ظل الظي ًماعؽ الخب مٗها ؾِؿل٣ىجها بىٓغاتهم الخاّصة واإلاىّبست، واإلاؿخهجىت لؿلى٦ها اإلاكحن، وهي جباع٥ الغ 

ا زلٟافي ٖغبت اإلاترو، ٚحر ؤّجها ا٦دكٟذ ٨ٖـ طل٪، ٞما ؤخض ًإبه بها  ).3(، وال بالغظل الظي ًباقَغ

خه ال٣ههُت: "الخبز خبر ال٨مام" ال ٌؿخسضم حٗبحراث ظاَؼة ل٩ي ًله٣ها بالًٟاء  بن ظٟٗغ ٦ما٫ في مجمٖى

ب غ اإلاؿتهل٨ت، ٍو خٗض ًٖ الهغار ألاًضًىلىجي باهٟٗالُخه الهازبت، و٢ض ال٣هصخي، ٞهى ًبخٗض ًٖ الخ٣اٍع

ؾاٖضجه َظٍ اإلاحزة بضوعَا ألن ال ج٩ىن في ٢ههه خب٨ت باإلاٗجى ال٨ماؾ٩ُي اإلاخٗاٝع ٖلُه إلاٟهىم الخب٨ت، ٞهى 

غ  ّٗ لِـ مٗىُا بإن ًاّػم ال٣اعت في ٖما٢خه م٘ الؿغص والخىاع وألاخضار واللٛت، َظٍ اللٛت التي جبخٗض ًٖ الخ٣

ه لم ٨ًً مهخما بدىمُت الخب٨ت، وح٣ُٗض ألاخضار، ومً زّم لُٗىص في ال
ّ
لٛىّي، ؤو الاٞخٗا٫ البماغي، ومً َىا ٞةه

ّٟ٪ َظٍ الخب٨ت بّما زحرا، وبّما قغا، ؤو لُد٤٣ خالت التراضخي والاوسجام بحن الخُاب  جهاًت ال٣هت ٍو

بُجها ٖلى اإلاؿخىي الؿ٩ُىلىجي  ال٣هصخي، وبحن اإلاخل٣ي لهظا الخُاب مً ظهت، وبحن الصخهُاث ُٞما

ه في ٢ههه ًٟخذ ؤمام ال٣اعت 
ّ
ىُاتها. به والاظخماعي مً ظهت ؤزغي، ٦ما ٖىصجىا ال٣هت ال٨ماؾ٨ُُت في ج٣ىُاتها ٞو

ضٞ٘ بهظا ال٣اعت ألن ًضزل  هىاٞظ قتى مً الًُاء والٓمام، والىظ٘ والخؼن، وألاخمام اإلالٛاة، وألاماوي الٗظبت، ٍو

ت، ومً زما٫ َظٍ الىىاٞظ.ٖبر ًٞاءاجه ال٣ه ُّ  ه
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