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(المرأة/النار)ىفيىالشعر ى
"ىواىهذهىاألنثىى"ىلعثمانىلوصوف ى
 ىنموذجاى-أ،ىتوفوقىلعزرقي ى
أبوىالقاسمىسعدىالله
جامعةىالجزائرى2
اإلاخلصظ:
ًشجبـ مفهىم الىاس نىذها هدً
اإلاعلمحن ،بخلفُت نلذًت وباإلالابل مىه
الجىت ،هزا للىاس اسجباؽ وزُم الىشاةج مو
خُاة ؤلاوعان ،مىز اهدشفذ الىاس مً ظىحن
خلذ كبل اإلاُالد ،ونلم مفهىم الىاس أًػا
بؿبُهت اإلاشانش ،وؾاإلاا كشن الشىق بالىاس
فُما اؾلهذ نلُه مً شهش وهثر العابلحن،
ًػاف ئلى ما رهشث اهذًاح داةشة حعاؤلي بهذ
أن كشأثً" :ا هزه ألاهثى" للشانش الجضاةشي
نثمان لىضُف ئلى نالةلُت اإلالفىقحن
ببهػهما ،وبعإاٌ أحلى :لم جىضف اإلاشأة
اإلادببت بالىاس أو مشخلاتها؟ ،دفهذ ئلى هزا
ؤلاشياٌ وأها أنُذ كشاءة هزه اإلاجمىنت أهثر
مً مشة ،ئر لم جىذ جخلى كطُذة مً مجمىم
كطاةذه هزه ،مً سبـ ًجذٌ (اإلاشأة/الىاس)
شهشا ،واهؿالكا مً هزا وسيبت مجي في
جلصخي هُفُت حشىُل هزه الثىاةُت ،ومً
زمذ اظدشفاف ميامً الذافو ئليها وخالضا
ئلى مػان جأوٍلُت فيها/منها؛ خاولذ هزا
اإلالاٌ الزي ٌهخبر ألاوٌ في بدث هزه الثىاةُت
ـ خعب نلمي ــ.
1ـ الىاس سمضا:
ئن الزي أكطذه بـ :الىاس سمضا ،ال
ًلطش في البهذ الهالمي للىاس هىنها دالا ًدُل
ئلى الىاس اإلاادًت ،التي اسجبؿذ انخباؾُا نلى
سأي ظىظحر بهزا الذاٌ ،ئر بهزا ظدخدىٌ ئلى

مجشد نالمت لًىٍت حشحر ئلى مفهىم نللي
مدؼ( ، )1وإلاا واهذ اللًت " مىكىمت ئشاساث
سمضٍت بالذسحت ألاولى"( )2وان ئمهان الىكش في
مإدًاتها غشوسة لفهم الشمىص التي حشخًل
داخل الىظ ألادبي ،هىهه لًت أوال وآخشا،
وهىا ججذس ؤلاشاسة ئلى أن بحرط ًشي :الشمض يحر
مشجبـ انخباؾُا باإلاىحىدة بل كذ حمو بُنهما
سابـ أكشب ما ًىىن ئلى اللانذة( ،)3والشمض
بهزا ًطبذ مخالفا إلافهىم الهالمت ،خُث أن
" الهالمت باهخمائها ئلى الهالم اإلاادي ،حشيل
ئخالت أدواجُت"( ،)4ال حهخمذ الخأوٍل الهللي
اإلاجشد ،واظدىادا ئلى هزا أحذوي مخفلا مو ما
رهب ئلُه الذهخىس مدمذ فخىح أخمذ في
خػم خذًثه نما ًلطذ بالشمض كاةال " :أن
أضخلح ؾشٍلت لخدذًذه هي حهلبه في كلب
الحلل ألادبي راجه ،ومً داخل الىظ ،دون
مداولت لخحجحره في كالب مً الخهشٍفاث
اإلافشوغت أو اإلافترغت"(.)5
ًطبذ هزا الفهل غشوسة في قل
جػاسب آلاساء خىٌ الخدذًذ الذكُم
للمطؿخلح ،وٍدل الخأوٍل بهزا العبُل ألاكىم
هدى مشاودة الىظ نً دالالجه ،ومىاكشخه في
جشمحزه.
لفهم الىاس خلفُت فلعفُت هجذها
جمثُال في ؾشوخاث الفُثايىسٍحن بهذها مً
أسوان الىحىد( ،)6لخيخلل هزه الفىشة ئلى
أفالؾىن الزي رهب ئلى أن الىاس أضل هىعي
وبزلً فهي جملً ملىماث الصلىد( ،)7بخالف
الهىاضش ألاخشي التي ال جخطف بأضلُت الىىم،
زم وضلذ هزه الفىشة ئلى أفالؾىن فبلىسها
خحن بدث فىشة الهالم في مداوسجه مو
جُماوط صانما أن "حعم الهالم إلاا ششم هللا
ًشهبه أخز هاسا لُجهله مشةُا وجشابا لُجهله
ملمىظا ووغو اإلااء والهىاء في الىظـ"(،)8
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فالىاس نىذه مبهث للشؤٍت وَعخدُل ئدسان
الهالم بطشٍا دونها،
وبزلً جىىن الىاس مخهللت بىحىد
الىحىد في الفىش الفلعفي ألاوٌ ومدُلت ئلى
ضفت الصلىد ،و هزا مهبىدة آلهت كبل وبهذ
صسادشذ في ئًشان والهىذ نلى ظبُل
الخخطُظ( ،)9زم ما اهفىذ عجلت الحػاسة
جذوس ختى يحرث فهىم الىاط وهكشتهم لألشُاء
خاضت في الحػاسة ؤلاظالمُت خحن اسجبؿذ
الىاس بعُاق دًجي شذًذ الاسجباؽ بها ،يحر
هكشة نبادة الىاس ئلى خذ ما ،ولىً جأزحره لم
ًىهىغ نلى معألت خلىدها ،ئر في ؤلاظالم ما
ٌهػذ فىشة الصلىد فيها ،ومً زمذ لها.
 2ـ الىاس وجمكهشاث الجيغ:
ًشي باشالس :أن " اللهب مً بحن
ألاشُاء في الهالم التي حعخذعي ألاخالم ،وهى
واخذ مً أنكم ضاوعي الطىس ،ئن اللهب
ًجبرها نلى الخخُل ،وخاإلاا وششم بالحلم أمام
اللهب فان ما هشاه ًطبذ ال شحئ وعبت إلاا
هخخُله"( ،)10وسيم أن باشالس هىا ًخلـ بحن
مطؿلحي الحلم والخخُُل ئال أن اإلاشترن
بُنهما هى البهذ نً ؤلاوهياط الحلُلي
للىاكو وهما وهلم فالدب هامشه ألاهبر
جخُُل ،وٍمىً اللىٌ اهؿالكا مً كىله أن
الىاس جدخل خحزا هبحرا في خُاة ؤلاوعان ،هىنها
مشجبؿت بما ًفهل الحلم أو الالوعي
ولن الشانش ال ًمىىه أن ٌهِش
في بشج ناجي ًفطله نً اإلاجخمو فهى مخأزش
وعبُا بما ٌهاٌشه فُه هىهه أًػا ئوعاها،
وؤلابذام "الفجي ال ًُخلم اهؿالكا مً سؤٍت
الفىان ،بل ًُخلم اهؿالكا مً أنماٌ
أخشي"( ،)11فالبدث نً ألانماٌ ألاخشي التي
واهذ لها ًذ ؾىلى في خلله واظخهماله للىاس في
شهشه مششوم ،ظىاء واهذ ججاسب ظابلت أو

واهذ اظخجابت لصلفُت كشاةُت مهُىت جبلىس
سؤٍت مخطىضت للىاس ،ومداولت الخأوٍل فيها
مششونت أًػا ختى جخدلم جياملُت الهمل
ألادبي في حشاسهه مو اإلاخللحن لبىاء اإلاهجى.
ًزهب باشالس ئلى دسحت الادناء أن
ولف ؤلاوعان بالىاس فؿشي ،وول مً حعاوسه
ألاخالم بالىاس هى غشوسة شانش( ،)12وٍدُلىا
فشوٍذ ئلى جفعحر أخالم الىاس بالجهاص الخىاظلي
للمشأة( ،)13هزا الشبـ الًشٍب للىاس بالجيغ
دفهجي ئلى جلصخي ألامش في الحػاساث العابلت
فىحذث أن الىاس خكُذ بمهجى الخؿهحر يحر
أن الًالب في الىاس هى ئًداؤها لخلجيغ وجدُل
ألاظاؾحر " التي نشغها فشٍض ـ بشيل واظو؛
وهىخفي باإلشاسة هىا ئلى واخذة منها :في كبُلت
أظترالُت ،حهلم اليعاء وخذهً ضىو الىاس؛
ئنهً ًخفحن ألاسمذة اإلاشخهلت في فشوحهً"(،)14
ًػاف ئلى رلً خذًث هىمحروط
نً بزسة الىاس في ئلُارجه خُث ظماها
) (spermaوهزا الذاٌ ًدُل في أخذ
مذلىالجه ئلى الىؿفت (،) 15وهزا سابـ كىي
ٌهػذ ما رهبذ ئلُه مً سبـ بحن الىاس
والجيغ ،وكذ ًىىن سمض الىاس ئلى اإلاماسظت
الجيعُت مبرسا أهثر ،ئن نلمىا أن كذح الىاس
وان ًخم كذًما بخفهُل الاخخيان بحن خشبخحن
حافخحن ،وفهل الاخخيان مىح لذسحت هبحرة
بالفهل الجيسخي ،وول اهخطاس نلى الىاس هى
اهخطاس حيسخي(.)16
البرودة نىغ الحشاسة ،و جذنُما
لشأَي ألفذ اهدباه اللاسب ئلى مطؿخلح نلمي
وهى:
"البرود الجيسخي" خُث أن" نذم ئخعاط
اإلاشأة بلزة الجيغ ٌعمى نلمُا باظم( البرود
الجيسخي) وهى أهثر ألامشاع الجيعُت
والىفعُت شُىنا بحن اليعاء"( ،)17وال ئخاٌ
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امشأة جشضخى بطفت البرودة جلً ،هزا جشجبـ
ضفت البرودة في زلافخىا بلفل :بشودة
اإلاشانش.
أما الحشاسة فهي مبهث الىاس ،هما
ظبم وأوسدث خىٌ اخخيان الصشب الجاف
ببهػه لخىلُذ الىاس أو أنىاد الصشب نلى
هىم مً الحجاسة اإلاخطىضتً ،خضح مً هزا
أن سمض الىاس لخلجيغ أكشب ،وأن الىكشة
الجيعُت للمشأة جملي نلى ألادًب أن ٌعخهمل
الىاس سمضا ًدُل بادب ألامش ئلى اإلاشأة ،لُفهم
مً الىظ ـ واللشاءة اإلامىىت بىاء نلى ظُاكه ـ
هي ئخالخه نلى الجيغ الطشٍذ ،بدُث ال
جيخفي ؤلاخالت ألاولى لن هزه مً جلً ،والىظ
ًدخمل ،ولعذ أخىم أخالكُا نلى ما حاء في
شهشه ،لن الجيغ هى ظبُل بلاء البششٍت
وأهمُخه بميان ،لىدعاءٌ مً حذًذ هل
اشخًاٌ الشانش نلى الجيغ مشمىصا ئلُه
بالىاس اإلادُلت أًػا نلى اإلاشأة ،جُمت لبلىى
جأوٍل مهحن؟ ،أم أن اإلاشأة مدل اظتهالوي
حيسخي مدؼ مً لذهه؟.
 3ـ ًا هزه ألاهثى/جأوٍل اإلاشأة/الىاس:
كمحن بي كبل أن أباشش هزا الجضء
جبُان اإلالطىد بمطؿخلح جأوٍل الزي هى
نىىان له ،وئن هىذ ال أخبز ظشد الخهاسٍف
وآلاساء ،ال لشحئ ئال لنها أضبدذ نلى كىٌ
الجاخل :مؿشوخت في الؿشق ،وأصا مً رلً
أوضح أن الخأوٍل الزي أها بطذده هى الخأوٍل
الزي "يهخم بما جدمله الىطىص أو نباسة مً
الىظ ،مً ئمياهُت الخهبحر نً مهجى آخش يحر
مباشش ،صٍادة ئلى اإلاهجى الزي حهبر بشيل
مباشش نىه"( ،)18أي أن أخاوٌ جفىًُ ـ لِغ
باإلاهجى الذسٍذي ـ جشاهُب الىظ ومشاودتها نً
اإلاهاوي اإلاخبىءة فيها مً دون الالخفاث ئلى

اإلاهاوي الصؿُت ،باظخهماٌ أخذ الشمضًٍ:
اإلاشأة/الىاس ،وما كذ ًذٌ نليهما مً ألفاف
جيخمي لحلليهما الذاللُحن ،مما ًخؿلب مهشفت
باإلاىسور الىىعي إلاثل هزا الشهش ،وملذسة
نلى جششُذ نىاضش الىظ الًاةبت( ،)19بهذ
الىظ الشهشي ناصفا نلى وجش الًمىع
اإلاإدي ئلى الخىثُف الذاعي لفهل الخأوٍل.
اللطُذة التي ًبذأ بها الشانش
هزه اإلاجمىنت مىظىمت بـ :وخُذ في مىفاي،
لُبذأ كاةال:
"ًا حمش امشأة مً خلم
ًا سخاما هالمي ؤلاًلاناث
ًا ربارب الشفم اإلاًىاج
وٍا نلىدا مً أهجم
()20
جيبجغ مً ظباث اإلااء" ،
جؿىح بىا هزه اإلالؿىنت بطىسها اإلاشهبت في
رسي ألاخالم وفي ئيشاءاث الشفم والىجىم،
يحر أهه ًخم باإلااء وكذ بذأ كىله بالجمش اإلاشأوي
اإلاىبثم مً خلم ،لُزهش ألاهجم التي هي أًػا
هخل مشخهلت ،وهزلً الشفم الزي ًىحي
لىهه بالىاس ،هدً آلان بطذد خلل داللي
ليلمت الىاس هزه الىاس التي اهبجعذ مً ظباث
اإلااء ،فىُف جيبجغ الىاس مً ماء؟،
ًبذو أن اللبىت التي جششذها ئلى
مىغو الللم في اإلالؿىنت ومً زم ئلى جأوٍل
مدخمل حعدشف مً لفكت :اهبجعذ ،هىنها
شذًذة الالخطاق بعُاكها اللشآوي الزي هى
الىظ الًاةب الزي اظخجلبذ مىه ئلى الىظ
الالخم ،وٍمىً أن هدىم بالخىاص الحاضل
بحن اإلالؿىنت واللشآن الىشٍم في كىله
ْ َ َ
ً
َ َّ َ
ََْ
ظبداههَ } :وكؿ ْهى ُاه ُم ازىت ْي َنش َشة أ ْظ َباؾا
َ
ْ َ َ َ
ُأ َم ًما َو َأ ْو َخ ُْ َىا ئ َلى ُم َ
اظد ْعل ُاه ك ْى ُم ُه أ ِن
ىسخى ِئ ِر
ِ
ّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ََْ
ْ
اغ ِشب ِبهطان الحجش فاهبجعذ ِمىه ازيخا
ْ
َ ْ َ َ َ ْ ً َ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ
َ َّ ْ َ
اط َّمش َشَب ُه ْم َوقللىا
ه
نششة نُىا كذ ن ِلم ول أ ٍ
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َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ ْ ُ ُ ْ
العل َىي ولىا
نلي ِهم الًمام وأهضلىا نلي ِهم اإلاً و
َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َ ََ َ ُ ْ
اث ما سصكىاهم وما قلمىها ول ِىً واهىا
ِمً ؾ ُِب ِ
ْ
َ ُ
أهف َع ُه ْم ًَك ِل ُمىن{) ، (21وسد في لعان الهشب أن
الاهبجاط للماء مشادف الهفجاسه (،) 22
وألاهفجاس في زلافخىا آلان في خلل داللت الىاس،
هما أن اليلمت بلُذ مدخفكت بمدمىٌ داللي
ًخظ الفشكت.
وقف الشانش في هفغ اإلالؿىنت
أًػا ولمت سخام والشخام أبُؼ ،فان خاولىا
حمو الهالكت بحن الشخام ألابُؼ والشفم
ألاخمش والىجىم والجمش واهبجاط ول هزا مً
اإلااء الشفاف هىىط بحن نلم الجضاةش أو
الجضاةش بلذا ٌهاوي فشكت هخجذ نً دافو
الهىف اإلاخمثل في الػشب بالهطا هما في
آلاًت الىشٍمت.
أي أن الشانش ًىادي وؾىه في
ضىسة امشأة والهالكت بحن الىؾً واإلاشأة
والشحل ممثال في الشانش هي نالكت خمُمت،
جخؿلب كشبا ٌشبه اللشب الجيسخي مً اإلاشأة،
وهخلظ ئلى أن الاشخًاٌ نلى الىاس هىا واإلاشأة
لم ًىً اشخًاال نلى الجاهب الجيسخي بل وان
ئبذالا للىؾً بهما وججعُذا إلاشانش خاضت
ججاه الىؾً حشاء انخماده نلى اإلادعىظاث
مً كبُل الجمش ،الشخام ،الشفم ،ألاهجم...
ًخىاضل جىقُف الىاس ،لدشذ
اإلاخللي ولمت :الاهطهاس/الاشخهاٌ/الشمغ،
في كطُذة "ظىىهىة" كاةال:
ظىىهىة..
وجدخذم آًاث اإلاعً
فُىطهش الىىن وله
وَشخهل حعذان في دوامت مً شبم
()23
ًخمخؼ نً مالًحن الشمىط!
العىىهى مً الؿُىس اإلاهاحشة وان ًىكش ئليها
في الهطش البروهضي نلى أنها ججش نشبت

الشمغ ومً زم يذث سمضا شمعُا (،) 24
وهطىا ٌعخدػش العىىهى أهثى وبالخالي هي
ظىىهىة ،بما جدمله جاء الخأهِث هزه مً
مذلىالث -هل هي امشأة؟ ،-وأمامها هلؿخان
جذالن نلى أن هىان معىىجا نىه في الجملت،
لىجذ ؾشف خُـ الخأوٍل في كىله" :فُىطهش
الىىن وله" ،الاهطهاس هاجج نً اختراق
والعىىهىة مدخاحت ئلى لفل في العُاق
ًزهب باإلاخللي ئلى البدث في دافو الاهطهاس
الىىوي ،ئرن ًمىً أن هجهل الهباسة هىزا:
ظىىهىة (هاسٍت) ،ومً هاسها ظخدخذم آًاث
اإلاعً ،ومً هاسها (هزه ألاهثى) ظِشخهل
حعذان في دوامت مً الهُجان الجيسخي،
هُجان جىلذ نً مالًحن الشمىط ،نىدة ئلى
زىاةُت (اإلاشأة/الىاس) ،وهىد مجذدا ئلى أن
العىىهى سمض شمسخي والشمغ هىا خاجمت
اإلالؿىنت لِعذ مجشد شمغ واخذة بل
مالًحن منها ،ولفل اإلاالًحن مشجبـ في زلافخىا
بهذد شهذاء الجضاةش،
ئرن ًمىً جأوٍل الشمىط
بالشهذاء ومىه جطحر دوامت الشبم هي الثىسة
التي اشخهل فيها حعذان خُث ٌعخهمل
الجيغ هىا جُمت دالت نلى مذي الحمُمُت
واللشب بحن الجضاةشي أسغه ،أما اإلاعً الزي
ًبذو للىهلت ألاولى ولمت ملدمت في العُاق،
فلِغ هزلً بل هى جىاص خفيٌ ،عخذعي
ئنماال للفىش ختى ٌعتهذي باشاسجه الصفُت ئلى
اإلاخىاص مهه وهى في هزا اإلاىغو الحذًث
َ َ ُ ُ َّ
ض َّلى ُ
الله َ
هللا
الىبىي الششٍف ،ك
اٌ َسظىٌ ِ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
َن َل ُْه َو َظ َّل َمَ « :ما م ًْ َميل ُ ُ
ُل الل ِه
ِ
ِ
ٍ
ىم ًيلم ِفي ظ ِب ِ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َّ ْ ُ َ ْ ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
اللُام ِت وولمه ًذمى ،اللىن لىن
ِئال حاء ًىم ِ
()25
َ
ُ
الش ُ
َ ّ
ٍذ ِسٍذ ِم ْع ًٍ» ٌ ،عخجلب هزا
د ٍم ،و ِ
الخىاص مهه ظُاق الجهاد الزي وسدث فُه
ولمت اإلاعً في الحذًث الىبىي الششٍف في
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ئخالت خفُت ئلى الصلفُت الذًيُت للثىسة
الخدشٍشٍت ،لىدىم أخحرا أن الخأوٍل للىاس
واإلاشأة والجيغ في هاجه اإلالؿىنت ًدلم مشة
أخشي سؤٍت للىؾً لىنها لِعذ ججعُذا هما
في اللطُذة ألاولى ،بلذس ماهي ججشٍذ له.
وفي اللطُذة اإلاىالُت "صهشة
خمشاء" ،حشخهل امشأة لِشخهل بها الشانش
خامال في ًذه صهشة خمشاءً ،لىٌ:
"ها أهذ حشخهلحن نزوبت ونزسٍت
وها أها أشخهل بً
أشخهل
()26
وفي ًذي صهشة خمشاء"
ال ًبرح بىا الشانش مجاٌ الىاس
واإلاشأة ئر جفشع اإلاشأة هىا وحىدا مً خالٌ
اظخهماله إلاطؿخلح :نزسٍت الذاٌ نلى ضفت
حعذًت؛ ًػُف ئليها ضفت مهىىٍت مخمثلت
في الهزوبت ،وهزه اإلاشأة لها مً الهزسٍت
والهزوبت ما ًجهلها حشخهل بهما ،وهأهه ًشاها
شبلت ولزلً ًلشن نزسٍتها باالشخهاٌ،
وهى أًػا ٌشخهل بها بيل جأهُذ،
وهى في رًان الاشخهاٌ ًدمل في ًذه وسدة
خمشاء ،واللىن ألاخمش ًدُل نلى الىاس والذم
هما ًمىً أن ًفهم بأهه داللت نلى وسد نادي،
وخُنها ظىدعاءٌ نً حذوي جىقُف حهبحر
مألىف ،كذ ال ٌهذ شهشٍا مادام نىطش
الخًشٍب ياةبا ،وهىزا جىًلم اإلالؿىنت أمام
مداولت جأوٍل الىسدة الحمشاء،
وبًُت الىضىٌ ئلى مهجى جأوٍلي
ممىً وهُذ اللشاءة فىبذأ بلىله في اإلالؿىنت
ألاولى مً راث اللطُذة:
" هىاسط خػشاء"( ، )27واإلاهلىم أن الىىاسط
لِعذ خػشاء ،ولىىه بخشكه للمألىف خمل
الجملت داللت حذًذة حاوصث داللتها ألاولى،
وبالىكش ئلى ألالىان ،وما أولىا به اإلاشأة والىاس

كبل ،فاميان الخأوٍل أن ًجلي وؾىا أًػا،
ناوى اشخهاٌ خشب ،فأظهفه اإلادب بىسدة
خمشاء مً "ًذه" ،وبزلً ًطبذ ممىىا حًلُب
ًلحن وحىد أزش لىظ ظابم جم حششبه خفُت
دون جطشٍذ ،في كىله" :وفي ًذي صهشة
خمشاء" ،وهى بِذ شىقي اإلاشهىس:
بيل ًذ مػشحت
ولخلحشٍت الحمشاء باب
()28
جذق
بأن الىسدة الحمشاء هي جضحُت اإلادب للىؾً
مً احل الىؾً الجمُل اإلاعخدم للخضحُت
الزي لم ٌعبم أن ملىه اإلاعخهمشون مً
كبل ،وهزا اإلاهجى ًدخمله خذًثه نً الهزسٍت
والهزوبت ،ئر جشجبـ الهزسٍت بالبهذ الجيسخي
خاضت وهي جلى ظُاق ًخاؾب اإلاشأة ،أو هي
سوح الشهُذ التي كذمها كشبان خب للىؾً
هما ًفهل اإلادب خحن يهذي مدبىبه وسدا
أخمش.
ًىاضل شانشها حشىُل وؾىه في
الهُىت التي ظيبدث فيها نً خُـ جأوٍل
ًجاوص بىا مخاهت دًذالىط التي ًػهىا فيها
يمىع اإلاهجى ،لُهض مؿلبه لىما بهؼ
ؤلاشاساث التي ًخلفها هاسج الىظ ،بخلفيها
هىىط بحن اإلاهجى الصؿي ومهجى آخش مدخمل
هفدش فُه نً ئمياهُت ججل وافتراع جدلُم،
ًلىٌ الشانش في كطُذجه؛ ضامخت:
" ضامخت..
وأخبً أها الؿفل اإلاىفطل نً
غلهً
اإلاخدذس مً ياباث نُيًُ
العاؾو بدعِغ أهفاظً
اإلاشبىب بمىاحهً
()29
اإلاضًٍ بجشاخاجً"
ًبذأ اإلالؿىنت بزهش أنها ضامخت وٍشدف رلً
نالماث جذٌ نلى الحزف ،وهزه الطامخت هي
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مدبىبخه بانخباسه ؾفال مىفطال نً غلهها،
وهىا هى ًللب اإلاألىف هىن اإلاشأة هي
اإلاىفطلت نً غلو ،وهى أًػا مخدذس مً
ياباث نُىيها ،وهى هزلً ًلمو بفهل أهفاظها
وَشخهل بمهاهاتها ،ومو رلً ًتزًً بجشاخاتها،
جىدطش الذاللت بحن زىاًا الًضٌ الزي هجأس
ئلُه عجضا نً جخشٍج جأوٍلي ممىً ،ختى ٌهً
لىا أن العُاق ًخدمل جأوٍل اإلاشأة اإلاخاؾبت
بالم لن الهالكت بُنهما نالكت جىالذ ،ومً
زمت هجضم أن الخأوٍل ألاضىب للمشأة اإلاىحه
ئليها الصؿاب ،هى الىؾً مشة أخشي ،هىهه
رهش ياباث نُىيها ،ئًشاده لهزا ًجهل داةشة
البدث نً أزش كىله جىذاح بًُت اظخكهاس
الىظ العابم اإلاعخىنب هىا ،والًالب أهه
مً شهش أمل دهلل وبالػبـ في كطُذجه:
مؿش،
خحن ًلىٌ:
()30
"نُىان يابخا هخُل ظانت السحش"
والسحش في كطذة اإلاؿش فػاء
صماوي ًىحي بالهذوء في خحن حشخي الًابت وهي
فػاء مياوي في ملؿىنخىا بالًمىع ،وٍذنم
العؿشان ألاخحران في اإلالؿىنت ما رهبذ ئلُه
مً جأوٍل اإلاخاؾب بالم ،ئر هُف جىذلو هاس
مً مىاحو ألام ،وختى ئن اهذلهذ فهُىن ألام
ال حشب الىاس في ؾفلها ،وال ًتزًً بجشاخها ،زم
ئن الىاس بما رهشها ظابلا ججزم ضىب البهذ
الجيسخي الزي ًجمو الشانش مو اإلاخاؾبت،
لهه سيم اهفطاله ًبلى مخلذا ظاؾها
بأهفاظها ،و ظِبلى مدشبثا بها أهثر،
ًخيازف هزا اإلاىحى الخأوٍلي لُطب
في بىجلت الىؾً اإلادبىب سيم ما ًشاه الىظ
مهاهاة ال جياد ججذ بطُظ أمل ئال البلاء
نلى الحب ،الزي ٌهاجب هىا مً كبل فشد مً

أبىاةه والزي ٌهبر نً مجمىنت احخمانُت
جشي بمىكىسه الهالم هزلً.
ًبلى الىظ مجاٌ ئميان لخدلم
دالالث مخخلفت خذ الخهاسع لىنها خخما
ظخهخمذ ظبُلحن مهمحن لخىشف نً راتها،
للشاء ًبذؤون اإلاهجى وٍجاوصوهه ئلى قالله،
العبُل ألاوٌ :هى اللًت خُث ال مجاٌ لفً
شُفشة الىظ ألادبي مهما امخلىىا مً كذساث
يحر لًىٍت ،وزاوي العبُلحن هى :الُلحن الخام
أن مً الهبث الحذًث نً هظ مًلم ،أو ال
واجب له خُنها ظىدعاءٌ نً حذوي ؾبو
ألانماٌ ألادبُت ئن وان الهامش الخىاضلي
مخجاوصا ،وئوي كذ خاولذ مً خالٌ نُىاث
مً مجمىنت كطاةذً :ا هزه الاهثى للشانش
الجضاةشي نثمان لىضُف جبُان مجاٌ
اظخهماله لثىاةُتي الىاس/اإلاشأة ووحذث
معتهذًا بما رهشث أنهما جُمخان للىؾً،
فاإلاشأة خُـ اظخمشاس للبششٍت وبالخالي
للكشوف التي حهِشها حمانت مهُىت في
اإلاجخمو ،أما الىاس فخدمل مهجى الجيغ الزي
ًثبذ الاظخمشاس ،ئغافت ئلى مهىاها الصؿي،
زم ًبلى مجاٌ الخأوٍل مفخىخا ئلى أكاصخي
خذود الىظ اإلامىىت بخالف ما رهبذ ئلُه.
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