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 :ّشبُتفي الشواًت الـىس الزاث وآلاخش 

 سواًت "هُف جشلْ مً الزئبت دون أن حّمً" لّماسة لخىؿ أهمىرحا
 سؼُذ ودًجى

 اإلاٛغب، الغقُضًت، ال٩لُت اإلاخٗضصة الخسههاث، ظامٗت مىالي اؾماُٖل

 

 ؤؾئلت بزاعة في مخمحز عواجي حًٗ٪" هو ؤن صون  الظثبت مً جغي٘ "٠ُ٦ 

 ب٦غاَاث ومجاوػة زغ،وآلا  الظاث لىعي مىه البض الظي الخًاعاث بحن الخىاع

غة ش اإلاٍغ اع جدٟل الغواًت بهىع الظاث وآلازغ، ٠ُ٨ٞ نىعث  .الخاٍع ٟٞي َظا ؤلَا

ه مً  لىا َظٍ الٗما٢ت؟ َل هي ٖما٢ت خىاع؟ ؤم هي ٖما٢ت نغإ؟ َظا ما ؾىٗٞغ

 زما٫ البدض في نىع َظٍ الٗما٢ت في الغواًت.

 هٍشة الزاث لآلخش: -0

خىم ٠ُ٦ ؤن الظاث ال ًىٓغ لآلزغ ٖضوا ؤو هماخٔ في الغواًت ومً زما٫ الص

ضٍ اإلاهاظغ ال٣اصم مً  زهما، وال ًدمل له ؤي خ٣ض ؤو يُٛىت، وظل ما ًٍغ

مت جل٤ُ  اصاجه وج٣الُضٍ، ومٗاملخه مٗاملت ٦ٍغ خه ٖو الجىىب، َى الاؾخ٣غاع والِٗل في ؤمً وؤمان، واخترام ٍَى

 زا وال ٣ًُُها، ٞهل ٌٗجي طل٪ ؤهه ٨ًٍغ ؤلاًُالُحن؟ ًجُب ب٣ىله:بةوؿاهِخه. ٞهظا "باعوٍؼ" ؤلاًغاوي، ٨ًٍغ ؤ٧لت البُت

ا ال هٓحر له، ل٨ً َظا ال ٌٗجي ؤهجي ؤ٦ٍغ ٧ل مً ًإ٧لها! َظٍ اإلاماخٓت في ٚاًت ألاَمُت، ٞلخ٨ً »  ؤها ؤ٦ٍغ البُتزا ٦َغ

ض الِٗل في ؾمام، ).0(«ألامىع واضخت مً البضاًت: ؤها ال ؤ٦ً ؤي ٖضاء لئلًُالُحن ٠ ال٩اجب  بهه ًٍغ ولظل٪ ْو

٣ٞض اعجبِ »عمؼ الخمام الظي ًغمؼ للؿمام، وال ًم٨ً بٟٚا٫ الترمحز الظي لجإ بلُه ال٩اجب، بضءا مً الٗىىان، 

مبجى الغواًت بالخمشُل الش٣افي والغمؼ مً ٖخبت الٗىىان الؿغصًت التي حكحر بلى جغمحز بًُالُا بالظثبت مىظ مغاخلها 

سُت ألاولى اإلاضوهت بل ت بحن الظاث وآلازغالخاٍع   ).3(«ى جغمحز الٗما٢اث الخًاٍع

ض مً آلازغ بال ؤن ًضٖه ٌِٗل في ؾمام، والخهى٫ ٖلى ٖمل ًىاؾبه، ٞهى لم ًٓلم ؤخضا، ولم  بن "باعوٍؼ" ال ًٍغ

٢مت اإلاؿاإلات . ٌكخم ؤخضا، بل بال٨ٗـ ٞهى ٖىضما ًخّٗغى للؿباب والكخاثم مً البىابت في ٧ل مغة، ال ًغص ٖلحها

ظٍ ألازما١ التي ًخدلى بها هجض ؿب وال ًغص، ٌٗجي ؤهه ال ٨ًٍغ َظا آلازغ وال ٌٗاصًه، َو َا ٖىض باعوٍؼ، ؤن ٌكخم َو

م جدامل البىابت  ٟت ؤو مهُىٗت، بل ٢ض جغبى ٖلحها مىظ الهٛغ، ولظل٪ عؤًىاٍ ٨ًٓم ُٚٓه، ٚع لم ج٨ً مٍؼ

ب، ٢لذ لها ٞلىخ٩لم ًٖ البىابت بىضجا التي ال ج٠٨ ًٖ حؿلُ»  ٖلُه، ٣ًى٫: ِ لؿاجها ال٣بُذ وبؾماعي ما ال ؤٚع

ى!" ل٨جها اؾخمغث في  ًّ طاث مغة بٗض ؤن يا١ نضعي وهٟض نبري: ُٖب ٖلُ٪ وؤهذ في َظا الؿً ؤن ج٣ىلي "وا

ى!" ؤي ٧احؿى! بَاهاث َظٍ اإلالٗىهت لِـ لها ؤو٫ وال آزغ، طاث مغة ؾإلخجي بى٢اخت: "َل  ًّ مىاصاحي صون خُاء "وا

                                                           
 .ٓٔ، ص ٕٙٓٓ، ٕخلوص، كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، االختالف، اجلزائر، والدار العربية للعلوم، بَتوت، طعمارة  - ٔ
 .ٕ٘ٔ، ص ٕٛٓٓ، ٗو ٖ، العدد ٕٗعبد هللا أبو ىيف، صورة اآلخر واحلوار بُت احلضارات يف الرواقة العربية، رللة جامعة دمشق، اجمللد  - ٕ
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حن ٖمغ الخُام؟ َل جإ٧لىن لخم ال ٨ماب وال٣ُِ في ؤلباهُا؟". جد٨مذ في ؤٖهابي بمك٣ت و٢لذ لها: "َل حٗٞغ

حن خاٞٔ؟ لؿىا مخىخكحن ختى هإ٧ل ال٣ُِ وال٨ماب! زم ما ٖما٢تي بإلباهُا؟. حٗىصث  حن ؾٗضي؟ َل حٗٞغ حٗٞغ

ٞالؿلم والؿمام و٦ٓم  ).0(«مىظ نٛغي ٖلى اخترام اإلاؿىحن، لظل٪ ٚاصعث اإلا٩ان ٢اثما: "مغسخي ًا ؾيُىعة"

الُٛٔ ز٣اٞت جغبى ٖلحها َظا الكغقي مىظ الهٛغ، ووكإ ٖلحها، وبالخالي ٞهى م٘ الخىاع والؿمام بِىه وبحن آلازغ. 

ولىيخ٣ل بلى شخهُت عواثُت ؤزغي، جمشل الجىىب، بهه البىٛالي "ب٢با٫ ؤمحر هللا" الظي ٌٗك٤ الؿمام والخىاع، 

جض مىخهى ؾٗاصجه ٖىضما ًغي اإلا ً، وطل٪ ٖىضما عؤي ؤمضًى الظي ٧ان ًٓىه مؿُدُا، ٍو ؿُخي واإلاؿلم ٧إزٍى

ى ًه٠ قٗىعٍ ججاٍ َظٍ الٗما٢ت خُض ٣ًى٫: ٖىضما »  وباعوٍؼ ؤلاًغاوي، ال ٩ًاصان ًٟتر٢ان، ٞليؿخم٘ بلُه َو

بالٛبُت ؤعي الؿيُىع ؤمضًى م٘ نض٣ًه ؤلاًغاوي في باع صهضًجي ؤو ؤلخ٣ي بهما نضٞت في ؾاخت ُٞخىعٍى، ٞإقٗغ 

ً؛ ال ٞغ١ بحن ِٖسخى ودمحم، وال ٞغ١ بحن  والاعجُاح. ؤ٢ى٫ في هٟسخي ما ؤظمل ؤن جغي اإلاؿُخي واإلاؿلم ٧إزٍى

بهه ًجؿض لىا مهُلر خىاع ألاصًان وخىاع الخًاعاث،  ).3(«اإلاؿُدُت وؤلاؾمام؛ وال ٞغ١ بحن ؤلاهجُل وال٣غآن!

ؿٗض  لخد٣٣هما في ؤعى الىا٢٘. اللظًً ؤؾاال ال٨شحر مً الخبر، ٞهى ًامً بهما َو

ؿخِىا" حعجب مً اإلاٗاملت الؿِئت التي حٗاملها بها البىابت "بىضجا"، وجدؿاء٫ ًٖ ؾبب  ا ٦َغ ؤما الخاصمت "ماٍع

م ؤن صًىا واخضا ًجمٗهما ، ٞهي وبن ٧اهذ ال ج٨ً خبا لآلزغ، ول٨جها ال حٗاصًه وال جبػي الهغإ  جداملها ٖلحها، ٚع

مئى ض الَا ض مً آلازغ بال مٗه، بجها جٍغ ٣ت ػوط ًٓلل ٖلحها وؤوالص ًمؤلون ٖلحها خُاتها، وال جٍغ ان والِٗل بؿمام ٞع

مئىان ل٨ً اإلاهِبت ؤهجي بما وزاث٤، » ؤن ًتر٦ها حِٗل في ؤمان، ٞها هي جساَب هٟؿها ٢اثلت: ض ؤن ؤقٗغ بااَل ؤٍع

لى ٦ىذ ؤمل٪ وز٣ُت ؤلا٢امت ما بهجي ٧ال٣اعب الهٛحر الظي جدُم قغاٖه وناع جدذ عخمت الصخىع وألامىاط. 

جغ٦ذ البىابت الىابىلُخاهُت حسخغ مجي وحٗحروي ٦ما ًدلى لها، بجها جىاصًجي صاثما: "الٟلبُيُت!". ٢لذ لها ٖضة مغاث 

بوي لؿذ مً الٟلبحن بهما مً بحرو، ؤها مً مضًىت لُما، ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ٌؿخُُ٘ اإلاغء الخلِ بحن الٟلبحن وبحرو! ال 

َى هٟـ الخىظه الظي عؤًىاٍ ٖىض "باعوٍؼ" ؤلاًغاحي و"ب٢با٫" البىٛالي، ). 2(«ٗمض بَاهتي بهظا الك٩ل.ؤٖٝغ إلااطا جخ

وال مً ؤظل ْلم بجها بعاصة الخىاع، وخب الؿلم والؿمام، ٞهظا ال٣اصم مً الجىىب لم ًإث مً ؤظل مداعبت ؤخض 

ض الضزى٫ ،بهما ظاء الظئا في الٛالب، ًدمل مٗه َمىمه ومخاٖبه، و٢ضٍع ؤؤخض ن ٩ًىن مىُٟا، وبالخالي ٞهى ال ًٍغ

ً ألام. ض الِٗل في ؤمً واَمئىان، ختى ًإطن هللا بالغخُل والٗىصة بلى الَى  في مٗاع٥ م٘ آلازغ، بل ًٍغ

 للزاث: آلاخش   هٍشة -7

ً ال٣اصمحن مً الجىىب، وظٗلهم في ؾلت و  اخضة، وهخُغ١ َىا بلى جل٪ الىٓغة الٗضاثُت ٖىض آلازغ ججاٍ اإلاهاظٍغ

اتهم باليؿبت للمجخم٘ ؤلاًُالي ماصامىا  اجهم. ٞما تهم ٍَى م ازخماٝ ؤظىاؾهم وؤَو ومٗاملتهم ٨٦خلت واخضة، ٚع

ظٍ الهىعة  ًهم مً الٛالبُت الٗٓمى مً ؤلاًُالُحن، َو ٨ٟي ؤجهم ٚغباء ًٖ َظا املجخم٘ لُخم ٞع ً، ٍو مهاظٍغ

ش والىا٢٘ي مهضا٢ا لها في الخالتي عؾمها اإلاال٠ في الغواًت، هغ  ، ٩ٞلىا ًغي جل٪ الىٓغة الضوهُت التي جىٓغ بها اٍع

اب.  صو٫ الكما٫ لضو٫ الجىىب، وما ًماعؾه الٛغب يض الكغ١، مً خغوب واتهام له بالخسل٠ وؤلاَع

ً ؾبب  ومً زما٫ الغواًت جدبضي لىا جل٪ الهىعة التي ًدملها آلازغ ًٖ الظاث الجىىبي، ٞهى ًغي في اإلاهاظٍغ

ب ؤن ؤبُا٫ الغواًت، والظًً ًمشلىن آلازغ ٩ًاصون ؤن ًجمٗىا ألاػمت ؤلاًُا ىضخى، والٍٛغ ٣غ ٞو لُت مً بُالت ٞو

                                                           
 .ٕ٘الرواقة، ص  - ٔ
 .ٓ٘ص  واقة، الر  - ٕ
 .ٙٚالرواقة،  ص  - ٖ
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م، ول٨ً ججمٗهم الىٓغة  م وحكاظَغ ا وز٣اُٞا ووُُْٟا، وعٚم جىاخَغ م ازخماٞهم ٨ٍٞغ ٖلى َظٍ الهىعة، ٚع

ً ً، و  .ال٣انغة ججاٍ اإلاهاظٍغ ب مً وظىص اإلاهاظٍغ جسصخى مً الُىم الظي ؾُُغص البىابت "بىضجا" ًخمل٨ها الٖغ

ُٞه َاالء اإلاهاظغون الؿ٩ان ؤلاًُالُحن مً بلضَم، وليؿخم٘ بلحها وهي جبضي خ٣ضَا وخى٣ها ٖلى َاالء الظًً 

ضي َى واخض مً  ؤها مخإ٦ضة مً ؤن ٢اجل الكاب لىعاهؼو »ظمٗتهم الٛغبت في بًُالُا. ج٣ى٫ "بىضجا":  ماهٍٟغ

ً. ًجب ٖلى الخ٩ىمت ؤن جخهغ  ب ؾُُغصوهىا مً بلضها. ٨ًٟي ؤن جخجى٫ بٗض الٓهحرة اإلاهاظٍغ ت. ٖما ٢ٍغ ٝ بؿٖغ

ٟا٫ ؤظاهب مً اإلاٛغب وعوماهُا والهحن والهىض  لبُت الؿاخ٣ت مً ألَا في خض٣ًت ؾاخت ُٞخىعٍى لتري ؤن ألٚا

اصاث مسخلٟت ّٖىا. في بلضاجه م وبىلىهُا والؿىٛا٫ وؤلباهُا. بن الِٗل مٗهم مؿخدُل، لهم صًً وج٣الُض ٖو

ٗاملىن اليؿاء ٧الٗبُض. ؤها  غ٦بىن ٖلى الخمحر والجما٫، َو إ٧لىن بإًضحهم، ٍو ٌؿ٨ىىن في الٗغاء ؤو في الخُام، ٍو

ت، ل٨ً َظٍ هي الخ٣ُ٣ت ٠ُ٦  ..! زم إلااطا ًإجىن بلى بًُالُا؟ ال ؤٞهم، البُالت مىدكغة ب٨ثرة ٖىضها. لؿذ ٖىهٍغ

ضاص اإلابحرة مً اإلاهاظغ ٣وؿخُُ٘ اؾخ ىهُت ًىمُا مً مكاَض ؾًٟ با٫ َظٍ ألٖا ًٍ؟ ال جسلى وكغاث ألازباع الخلٍٟؼ

ا! ُحن الظًً ًدملىن ألامغاى اإلاٗضًت ٧الُاٖىن واإلاماٍع ً ٚحر الكٖغ  ).0(«اإلاهاظٍغ

ت، بن لم ج٨ً ؤمضًى مهاظغ! »ؤقض مجها، ٞليؿمٗها وهي ج٣ى٫:  ؤما "بلؼابخا ٞابُاوي" ٞما ج٣ل ًٖ "بىضجا" ٖىهٍغ

ًَظا ؤمغ عجُب خ٣ا! حك . ؤها ؤ٢ى٫ بهه مً ..هض ؾاخت ُٞخىعٍى مً خحن آلزغ مؿحراث للمُالبت بد٣ى١ اإلاهاظٍغ

الىاظب ؤن هبضؤ بإَل البلض ألانلُحن الظًً ولضوا في بًُالُا وال٨ماب َم مً ؤبىاء َظا البلض. ؤها ال ؤز٤ في 

ً. ٢غؤث مازغا في بخضي الصخ٠ ؤن بؿخاهُا مهاظغا اٚخهب ؾُضة مؿىت ؤُٖخ ه ٧ل شخيء: وز٣ُت اإلاهاظٍغ

ؤلا٢امت، والٗمل، والؿ٨ً، بلخ، َل َظا ظؼاء ؤلاخؿان؟ َل ؾمٗخم في خُاج٨م ًٖ ٧لب اٚخهب ؾُضجه؟ ... 

.ً ً بؿهىلت، ٨ًٟي ؤن هضعب ٦مابىا  ..الخ٣ُ٣ت ؤهىا لؿىا بداظت بلى اإلاهاظٍغ وؿخُُ٘ الاؾخٛىاء ًٖ اإلاهاظٍغ

با ظُضا ً، بل ألاصهى وألامغ "بلؼابخا ٞابُاوي" مىال٣ض ٞا٢ذ . )3(«جضٍع ت وخ٣ضا ٖلى اإلاهاظٍغ َىتها "بىضجا" ٖىهٍغ

ت ألبىاء البلض، وبُبُٗت الخا٫  ؤجها جًٟل ال٨ماب ٖلحهم، وال جغي لهم ؤي خ٤ مً الخ٣ى١، ألجهم ؤٚغاب، وألاولٍى

ممتها ٖلى ٧ل  ٞال٨ماب مً ؤبىاء البلض. وظاءث بداصزت اٚخهاب جىعٍ ٞحها مهاظغ م٘ ؾُضجه في الٗمل، ٖو

ً، وؤَل٣ذ ٖلحهم ٧ل ألاوناٝ الغطًلت مً اٚخهاب واججاع في املخضعاث، وظٗلتهم في ؾلت واخضة  اإلاهاظٍغ

 و٧إجهم نىعة واخضة، ولظل٪ هي ؤًًا َالبذ بُغصَم. 

جي"، الظي ًٟترى ؤن ٩ًىن مُلٗا ٖلى مٗاوي خىاع الخًاعاث، وخىاع  وهإحي بلى ألاؾخاط الجامعي"ؤهُىهُى ماٍع

امذ بحن الكٗىب، ٚحر ؤن َظٍ اإلاهُلخاث ال حٗجي له قِئا، ألن مً ًإه٠ مً الىخضة ؤلاًُالُت ألاصًان، والدؿ

م مً بجي ظلضجه، ال ًم٨ىه بإًت خا٫ ؤن ٣ًبل الخٗاٌل م٘  هب ظام ًٚبه ٖلى ؤَل الجىىب ؤلاًُالي، َو ٍو

ً ً، ولظل٪ إلاا ؤزبر بإن "ؤمضًى" مً اإلاهاظٍغ ؤمضًى مهاظغ! باليؿبت لي »  ، ٢ا٫:آلازغ البُٗض، واإلاخمشل في اإلاهاظٍغ

ً وؤَل الجىىب. ال ؤٞهم ٖما٢ت ؤمضًى بالجىىب، ؤها مماخٔ مخمغؽ، بةم٩اوي الخمُحز بحن  ال ٞغ١ بحن اإلاهاظٍغ

ال٨ؿى٫ واملجتهض. مشما البىابت الىابىلُخاهُت وؾاهضعو صهضًجي وبلؼابخا ٞابُاوي َم عمىػ الجىىب اإلاخمشلت في ال٨ؿل 

اوالثرزغة والخس ت. ؤها لؿذ ٖىهٍغ ٞهظٍ الُٗىاث التي عؤًىاَا، ٧لها  ).2(«ل٠ والىمُمت وؤلاًمان بالكٗىطة والبربٍغ

ت ٖاع في ظبحن ؤلاوؿاهُت، ول٨جهم في هٟـ الى٢ذ ًماعؾىجها في ؤبك٘  ت، ألجها حٗٝغ ؤن الٗىهٍغ جخبرؤ مً الٗىهٍغ

الخعجب، إلاا عؤٍو في َظا اإلاهاظغ مً صمازت  نىعَا، وختى ٖىضما ٌٗلم الىاخض مجهم ؤن "ؤمضًى" مهاظغ، ًخمل٨هم

                                                           
 .ٓٗالرواقة،  ص  - ٔ
 .٘ٙ-ٗٙالرواقة، ص  -ٕ
 .ٙٛ-٘ٛص ص  الرواقة،  - ٖ
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ألازما١، وخؿً اإلاٗاقغة، وخبه لجمُ٘ الىاؽ، وخب الىاؽ له، وجٟاهُه في زضمت املجخم٘، و٧إن َظٍ الهٟاث 

ت بطن مغى  ال ًم٨ً ؤن ًخدلى بها ؤولئ٪ ال٣اصمىن مً صو٫ الجىىب، بل هي خ٨غ ٖلى ؤَل الكما٫، ٞالٗىهٍغ

 .الجمُ٘ هٟسخي ًغي ناخبه ؤهه ٞى١ 

ت ججاَه،  ول٨ً َظا ال ًمى٘ وظىص بٌٗ ؤلاًُالُحن الظًً ٌٗاملىن آلازغ بىص وحؿامذ، ولِؿذ لضحهم ٖىهٍغ

مشل "ؾدُٟاهُا مّؿاعو" الٗاملت في و٧الت ؾُاخُت، والتي جؼوظذ مً "ؤمضًى". ٣ٞض َامذ بالصخغاء الٗغبُت، 

٣ت ؤد»  وحٗل٣ذ بالخىاع١ ج٣ى٫: ي عوبغجى وؤمي وؤبي. ال جؼا٫ عخلخىا بلى الصخغاء مً في َٟىلتي ؾاٞغث ٦شحرا بٞغ

ؤؾٗض ألاؾٟاع، ؤصَكخجي الُىاع١ ٦شحرا وحٗل٣ذ بهم ٦خٗل٤ الغيُ٘ بشضي ؤمه، ٖىضما خان و٢ذ الغخُل، ب٨ُذ 

بذ في الب٣اء َىا٥ بلى ألابض بجها مشا٫ للدؿامذ ومبضؤ الخىاع، ٞهي حٗامل  ).0(«وعًٞذ الٗىصة بلى عوما، ل٣ض ٚع

ا، بل بهىا اإلاها جها، وهي ال جغي في وظىصَم زُغا ًتهضص املجخم٘ ؤلاًُالي، ٦ما ًغي ٚحَر ً ٦ما حٗامل بجي َو ظٍغ

هغاَا جخُٕى وحُٗي مً و٢تها وظهضَا لخٗلُم َاالء ال٣اصمحن مً الجىىب، اللٛت ؤلاًُالُت، ختى ٌؿخُُٗىا 

الدؿامذ ؤًًا في َظٍ الغواًت، هجض ناخب الباع ومً بحن الظًً ًمشلىن  .الاهضماط في اليؿُج الاظخماعي ؤلاًُالي

ً، وألاظاهب، ٞٗىضما ٢ُل له ؤن "ؤمضًى" مهاظغ لم ًهض١،  "ؾاهضعو صهضًجي"، والظي ؤٚلب ػباثىه مً اإلاهاظٍغ

ال ج٣ىلىا بن ؤمضًى مهاظغ، َظٍ اإلاؿإلت » ؤن ٩ًىن مهاظغا، ول٨ً طل٪ ال ٌٗجي ؤهه ٨ًٍغ ألاظاهب، ٣ًى٫ في طل٪: 

ب هاصي عوما ال٨بحر ٞال٩او ؤظىبُا!؟ ؤلم ٨ًً ججلب الهض إ بلى عؤسخي. ؤها ال ؤخ٣ض ٖلى ألاظاهب: ؤلم ٨ًً اٖل

اؾلغ ؤظاهب!؟ َاالء ألاظاهب نىٗىا مجض هاصي عوما ... هدً وٗامل  ٨ؿىن َو ىلغ ولُىضَىلم وبًٍغ ؼو ٞو ؾحًر

ً بمدبت وحؿامذ  ). 3(«اإلاهاظٍغ

ت ودوسها في ِلكت الزاث باآلخش: -3  الهٍى

اصاتهم  اتهم ٖو ً بهٍى ت في الٗما٢اث التي ججم٘ الظاث باآلزغ، وجمؿ٪ بٌٗ اإلاهاظٍغ ىا ؾىدىاو٫ صوع الهٍى َو

ضم ٢بىلهم، ووظض ختى مً  ظا ؾبب لهم مكا٧ل ٖضة ٦هٗىبت اهضماظهم في املجخم٘ الجضًض، ٖو وج٣الُضَم، َو

خه، ؤو خاو٫ بزٟاءَا ٧إمُضًى الجؼاثغي بُل الغواًت، والظ ي ٚحر اؾمه، وؤزٟى ظيؿِخه، واؾخُإ جى٨غ لهٍى

 .ً ىمل ٦ب٣ُت اإلاهاظٍغ بالٟٗل الاهضماط في املجخم٘ ؤلاًُالي، ول٨ً ما بن ا٦دك٠ ؤمٍغ ختى اتهم بال٣خل ٖو

ىى في َظا املجخم٘، ألهه بهغاخت،  اصاجه، ؤو جى٨غ لها وؤزٟاَا ٞهى مٞغ خه ٖو ٞاإلاهاظغ، بطن، ؾىاء اخخٟٔ بهٍى

ت في حك٨ُل نىعة الٗما٢ت بحن الظاث وآلازغ؟ اؾمه مهاظغ. ٠ُ٨ٞ ؾاَمذ   الهٍى

ت، ول٨ً  ت: ل٣ض جىؾ٘ الباخشىن والضاعؾىن، في جدضًض مٟهىم الهٍى َظٍ الخىؾٗاث الخانلت في » في مٟهىم الهٍى

ٟاث، ٣ٞض ٖٝغ مدمىص  ).2(«بيُت َظا اإلاهُلر ظٗل مىه، "مٟهىما بق٩الُا" ول٨ىىا ؾى٣خهغ ٖلى بٌٗ الخٍٗغ

ت ؤمحن الٗالم ا ا الظاجُت الشابخت اإلاىٛل٣ت ٖلى هٟؿها، واإلا٨خُٟت بظاتها»لهٍى ها ؤخمض بً  )،1(«باٖخباَع ٗٞغ َو

ت الهٟاث ؤو الؿماث الش٣اُٞت الٗاملت التي جمشل الخض ألاصوى اإلاكتر٥ بحن ظمُ٘ الظًً »  وٗمان ب٣ىله: مجمٖى

خمحزون بهٟاتهم جل٪ ٖمً ؾىا ىن، ٍو ٗٞغ ٌُ ٞمً ). 2(«َم مً ؤٞغاص ألامم ألازغي ًيخمىن بلحها، والتي ججٗلهم 

                                                           
 .ٚٔٔص  الرواقة،  - ٔ
 .ٓٔٔ-ٜٓٔالرواقة،  ص  - ٕ
 .٘ٓٗدط، دت،  ص أزتد ايسُت السليماين، التجليات الفنية لعالقة األان ابآلخر يف الشعر العريب ادلعاصر، دار الزمان، دمشق، سوراي، - ٖ
 .ٖ٘ٚزلمود أمُت العامل، العودلة واذلوقة الثقافية، رلموعة من الباحثُت، إشراف جابر عصفور، اجمللس االعلى للثقافة، ص  - ٗ
 .ٖٕ، ص ٜٜٙٔمة، اجلزائر، دط، أزتد بن نعمان، اذلوقة الوطنية، دار األ - ٘
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ت مً ال٣ُم واإلاكاٖغ  ت هي مجمٖى ا ًم٨ً ؤن هجملها في َظا الخٍٗغ٠، ٞالهٍى حَر ٠ ٚو زما٫ َظٍ الخٗاٍع

ش والٗاصاث والخ٣الُض،  ت اللٛت والضًً والخاٍع والاججاَاث جمحز ظماٖت ما، ؤو قٗبا ما ؤو ؤمت ما، وجًم َظٍ الهٍى

حها الشابذ واإلاخدى٫.التي وكإ ٖلحها املجخم٘،  ت وخًىعَا ب٣ىة  ووعثها ًٖ ؤؾماٞه، ٞو و٢ض ع٦ؼث الغواًت ٖلى الهٍى

م٨ً ؤن هضعؾها مً زما٫ الٗىانغ الخالُت:  ٖىض الصخىم الغواثُت، ٍو

ً في املجخم٘ الجضًض، ولظل٪ ٞإو٫ شخيء ٞٗله الشلاِت مً اللغت -ؤ : ل٣ض ق٩لذ اللٛت ٖاث٣ا ٦بحرا الهضماط اإلاهاظٍغ

ض ؤن ًغي٘ الظثبت صون ؤن بُل الغ  واًت "ؤمضًى" َى حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، ٣ٞض ؤ٢بل ٖلى حٗلمها بجهم، ؤال ًٍغ

ٞل٣ض عي٘ مً اللٛت بطن ختى جم٨ً مً ؤن ًغي٘  .حًٗه؟ ولظل٪ ٞما ؾبُل له بال ؤن ًغي٘ مً اللٛت ؤلاًُالُت

٣ىلهم، وؤنبذ ٣ً ؿغ، و٦ظل٪ مً الظثبت، ؤو عوما، ولظل٪ ٦ؿب ٢لىب ؤلاًُالُحن ٖو طخي مهالخه بؿهىلت َو

ً، وختى مهالر بٌٗ ؤلاًُالُحن. ً مً ٖضم ٢ضعجه  مهالر اإلاهاظٍغ وزماٞا لظل٪ وظضها "باعوٍؼ" ٖاوى ألامٍغ

ى ٣ًى٫: ٦شحرا ما ٣ًا٫ لي: "ؤهذ ال حٗٝغ ؤلاًُالُت" ؤو "ٖلُ٪ ؤن » ٖلى الخدضر باإلًُالُت، ٞليؿخم٘ بلُه َو

ا٥ اللٛىي مىسٌٟ ظضا"، ... بلخ. ٖاصة ما ؤؾم٘ َظٍ ال٩لماث اإلاهُىت ٖىضما جدّؿً لٛخ٪ ؤوال" ؤو "آؾ٠ مؿخى 

ؼي  ؤبدض ًٖ ٖمل في اإلاُاٖم ٢بل ؤن ؤعمى في اإلاُبش لٛؿل الصخىن! "ًبضو ؤن اللٛت الىخُضة التي جخ٣جها ًا ٍٖؼ

ت مجي. ال ق٪ ؤوي زُبذ ؤملباعوٍؼ هي ٚؿل الصخىن". ٨َظا ًدلى لؿدُٟاجُا اؾخٟؼاػي وال ولظل٪  ).0(«هاسخٍغ

م٨ىىا اإلا٣اعهت بحن َظًً الىمىطظحن، ٞإمضًى ًمشل  وظض باعوٍؼ ال٨شحر مً الٗىاث٤ ؤمامه، ل٣ًاء مهالخه. ٍو

الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞت آلازغ، والضلُل َى ب٢باله ٖلى حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، وخبه أل٧ل البُتزا، ؤما باعوٍؼ ٞهى 

، ٞل٣ض عؤًىا ٠ُ٦ ًجض نٗى  ٌ ز٣اٞت ٚحٍر ت ًٞغ ٨ٍغ البُتزا، التي جغمؼ بلى ٍَى بت في حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، ٍو

خه، ٖىضما  ض الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞت آلازغ، ٞهى ًسصخى ٖلى ٍَى ا، ولِـ َظا ٣ِٞ، بل َى ال ًٍغ بًُالُا وعمَؼ

٣ت الُبش ؤلاًُالي ٌ ؤن ًخٗلم ٍَغ ت، والخٝى مً الاهٟخاح ٖلى آلازغ َى الظي ظٗل. ًٞغ  بهه الخٝى ٖلى الهٍى

 "باعوٍؼ" ؤلاًغاوي ال ًخٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، وبالخالي ٣ٞض واظه اإلاخاٖب واإلاكا٧ل. 

ت، وظؿضث الغواًت الخمؿ٪ به في شخهُت "ٖبض هللا بً الخمعً الذًً -ب : ل٣ض ق٩ل الضًً ؤخض ٖىانغ الهٍى

ٗمل ٖلى ال٣ُام بىاظباجه، ولظل٪ وظضهاٍ ًٟٕؼ إلاا عؤي  ابً بلضٍ، ٌٛحر اؾمه مً ٢ضوع"، ٞهى ًساٝ ٖلى صًىه، َو

ال ؤػا٫ ؤط٦غ املخاٝو التي اؾدبضث بي ٖىضما ؾمٗذ الىاؽ ًىاصوهه »"ؤخمض" بلى "ؤمضًى"، ٣ًى٫ "ٖبض هللا": 

"ؤمضًى"، زكِذ ؤن ٩ًىن ٢ض اعجض ًٖ ؤلاؾمام، لم ؤ٤َ الهبر والاهخٓاع، ٞؿإلخه ب٣ل٤ وجىظـ: "َل اٖخى٣ذ 

ت "٦ما". ٖىضثظ جىٟؿذ الهٗضاء و٢لذ بهىث مغجٟ٘: "الخمض هلل! اإلاؿُدُت ًا ؤخمض؟"، ٞإظابجي بىبرة ناص٢

ٞهى الخىٝ  ).3(«الخمض هلل!". ٧اهذ مساوفي في مدلها ألن مً ٖاصة مً ٌٗخى٤ صًىا ظضًضا ؤن ٌٛحر اؾمه ال٣ضًم

ً طَب بلى الضو٫ ألاوعبُت بؿبب الٟا٢ت والخاظت،  ٖلى الضًً في صًاع الٛغبت، زانت ؤن ال٨شحر مً اإلاهاظٍغ

 ً اث اإلااصة ُٞخسلى ًٖ صًىه. ولظل٪ ًا٦ض ٖبض هللا ؤهه لً ًخسلى ًٖ صًىه، ٖو وبالخالي ٣ٞض ًخٗغى بًٗهم إلاٍٛغ

خه . لٛخه، مهما ٧لٟه طل٪ لٛخه، ختى باؾمه، ٞهى ال ًسٟي قِئا مً طل٪، بل وبضًىه وببن ٖبض هللا مخمؿ٪ بهٍى

ٟسغ ٧ىهه مؿلما ٖغبُا، في خحن ؤن ؤمضًى وعٚم ؤهه ماػا٫ ًدخٟٔ بضًىه، ول٨ىه ال ًٓهغ طل٪، ختى بهه  ٌٗتز ٍو

ضٍ بال ٖلى نىعتها، ختى  ض ؤن ًغي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗه، ولظل٪ ٞهى ًضع٥ ؤجها ال جٍغ ّٚحر اؾمه، ألهه ًٍغ

ً، ٞهى ٢ض اخخًيخه الظثبت وؤعيٗخه، في  جم٨ىه مً الغيإ مجها. ولظل٪ ًٟغ١ "ؤمضًى" بِىه وبحن ب٣ُت اإلاهاظٍغ

ً، ألهه ٖٝغ ٠ُ٦ ًضزل ٖلحها، وبالخالي ٖىاٍئ ًسخل٠ ًٖ ٖىائهمخحن ؤجه ذ آلازٍغ ًّ   .ا ٖ

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔالرواقة، ص  - ٔ
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔالرواقة، ص  - ٕ
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 الّاداث والخلالُذ  -ج 

ً، ٖىضما ًظَبىن بلى بلضان ؤوعبُت، ًدملىن مٗهم ٖاصاتهم وج٣الُضَم، ٞما ٌؿخُُٗىن  ٦شحر مً اإلاهاظٍغ

جخعجب "ؾدُٟاهُا مّؿاعو"، ٞخ٣ى٫ ًٖ الخسلي ٖجها، ٧اللباؽ واإلاإ٧ل، وختى ألاٞمام التي ٌكاَضوجها، ولظل٪ 

لبؿىن اللباؽ البىٛالي » البىٛالُحن: الغظا٫ مىٛل٣ىن بك٩ل ُٞٓ٘، ٧اجهم ٌِٗكىن في ص٧ا، ًإ٧لىن ألاعػ ٍو

ت الُٟضًى، ٚالبا ما ؤحؿاء٫: َل ٌِٗكىن خ٣ا في عوما؟ كاَضون ألاٞمام البىٛالُت ٖلى ؤقَغ وٗم ٞال٨شحر  ).0(«َو

ٚم ؤهه في مجخم٘ مخٟخذ ومخدغع، ٚحر ؤجهم ال ٌؿمدىن ليؿائهم بالخغوط ؤو الخٗلم، مً َاالء البىٛالُحن، ع 

و٧إجهم في بىٛماصاف، ٦ما خهل م٘ "ب٢با٫" البىٛالي الظي ٧ان ًمى٘ ػوظخه مً الخىظه للضعاؾت ٖىض 

٫ "ؤمضًى" "ؾدُٟاهُا"، بذجت ؤن ؤلاؾمام ًدغم الازخماٍ، وبالخالي ٞما ًم٨ىه بعؾا٫ ػوظخه بلى اإلاضاعؽ، ٣ًى 

٢لذ له: َل جخدضر ػوظخ٪ ؤلاًُالُت؟ ٢ا٫ "ال! البىٛالُىن ال ًغؾلىن ػوظاتهم بلى »  مدضزا ًٖ "ب٢با٫":

  ).3(«اإلاضاعؽ ألن ؤلاؾمام ًدغم ٖلُىا الازخماٍ"

ت مٗلما باعػا مً مٗالم الغواًت، بحن مخمؿ٪ بها، ومضاٞ٘ ٖجها، وبحن مخى٨غ لها، وبحن  بطن، ٞل٣ض ق٩لذ الهٍى

اث الظثبت، ولم حؿمذ له مخ ًّ ىؾِ في طل٪، و٢ض عؤًىا ؤن مً جمؿ٪ بها، ولم ًغى الخسلي ٖجها، ٢ض حٗغى لٗ

، ختى  بالغيإ مجها. ؤّما مً جى٨غ لها، ؤو ؤزٟاَا، ٞةهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًغي٘ مً الظثبت، ول٨ً ما بن ًٟخطر ؤمٍغ

تها ؤ٦ثر بًماما و٢ؿىة،  ًّ وبالخالي ٞما ًىٟ٘ في طل٪ بال الخىؾِ في ألامغ، جى٣لب ٖلُه َظٍ الظثبت، وخُجها ج٩ىن ٖ

تر٥ ٞسخت للخٗامل م٘ َظٍ الظثبت، يمً اإلاخدىالث.  ت، الشابذ واإلاخدى٫، ٞلُخمؿ٪ بالشىابذ، ٍو ألن في الهٍى

ل٣ض هجخذ الغواًت، بط، ههجذ ههجها صخُدا وطل٪ في بُٖاء ٢ّغاءَا نىعة ٖملُت ناص٢ت ًٖ ٖما٢اث الىاؽ 

ت ال٣اثم ٖلى جىا٢ًاث ؤؾاؾُت، وما ًخىلض ًٖ طل٪ مً بًٗهم ببٌٗ، واخخض ام الهغإ بحن ألاظىاؽ البكٍغ

  . ْلم في مسخل٠ نىعٍ ؤلاوؿاهُت، وجهإع الخًاعاث في ٢ُمها ومباصئها
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لى للش٣اٞت. .2 ت مً الباخشحن، املجلـ ألٖا ت الش٣اُٞت، مجمٖى  مدمىص ؤمحن الٗالم، الٗىإلات والهٍى
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