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اإلالخق:
سواًت نذٌؽت ججشبت أدبُت للٍاجب سابذ ظشٍل،
ٌػبر قحها غً جشار أوالد دساج الالمادي ،ظشدا وخىاسا،
مً خالُ جفىٍش خُاة مجمىغت الصخفُاث،
ًخدشيىن في ئواس وعو احخماعي مدذد الضمان واإلاٍان
( الخمىت الؽشنُت) .غشػ أوالد دساج ،خُث ًىىلو
مً نىاغخه الشاسخت ،والتي حػني له الٌثحر لُدىلها ئلى
هُاًل قىُت ومىنل سواتي بذٌؼ.

ًخأظغ الػىىان مً مجمىغت مً
الػالناث البيُىٍت التي جترابي قُما بُجها
لدؽٍل بيُت الىق وقو مبادةه الخٌىٍيُت
وممحزاجه الخجىِعُت" باإللاقت ئلى وبُػخه
ؤلاخالُت واإلاشحػُت ،ما ًخممً أبػادا جىاـُت
جداوسٍت جٌدؽل بالهشاءة الىاغُت .
مً أحل قخذ مؿالُهه وئلاءة غخمخه،
نفذ ئغادة بىاةه داللُا مً مىظىس أقو
الهاسب ،أحى غىىان الشواًت( نذٌؽت)  :وٍهىُ
غجها الشواتي سابذ ظشٍل ،أسك غىُل جكفل
بحن بلذًتي بشهىم وغحن الخمشاء ،وظمُذ
بهذٌؽت وعبت المشأة ؼاوٍت ،جهىُ ألاظىىسة،
أجها اهخهلذ مً حباُ ألاوساط مؼ أخىاتها (
نىساًت ،ما وهت ،ومىفىسة) ،ونذ هضلذ ًل
واخذة مجهً في أسك واظخىوىذ قحها،
1
والؽاوٍت هم ظٍان في الؽشم الجضاةشي".
وسد الػىىان مً حملت اظمُت ،خزف
مبخذؤها ،وجهذًشها ( هزه نذٌؽت).
ًدمل الػىىان شخىاث داللُت مشيضة،
قهذٌؽت اظم هٌشة ؾحر داُ صاد مً ابهام
الشواًتً ،جػل الهاسب في خالت خحرة ،لُدبادس
ئلى رهىه وىقان ألاظةلت ،بمً ،ومارا،...

والاظمُت قُه أن هىاى ؼِةا ما ،معخهش في
هكعُت الؽاغش ًشٍذ أن ًبىح به.
قلكظت
َّأما مً الىاخُت الفىجُت
( نذٌؽت) .جتريب مً خشوف حػذدث
مخاسحها وـكاتها  ،قدشف (( م) مخشحه مً
الخىَ ألاغلى) ،ؾحر أن خشقا ( د ،ة))،
( الاظخػالء)،
مخشحهما هىعي وـكاتهما
أما خشقا (ي ،ػ) ،مخشحهما شجشي
َ
وـكاتهما ( الاهكخاح واإلا ِذ ًّت)) .وٍالخظ هىا
خمىس الجهش وؾُاب الهمغ ،وٍشمض هزا ئلى
مىاوً الجهش الٌثحرة في الشواًت.
ئن الشؤٍت الترمحزًت في سواًت نذٌؽت التي
أسادها الشواتي سابذ ظشٍل  ،ماهي ظىي داللت
ـىسٍت؛ بمػنى اسجباه الذاللت باوسجام
الػالناث الذاخلُت للىق ،خُث جبهى الشمضٍت
هظام مً الهُم الاحخماغُت ًىحي ئلى وانؼ
بمخُاُ زهافي ( الػشػ) ،خُث ًفىذم بىانؼ
زهافي آخش هى ( الاظخذماس) .وهجذ العالظت
التي جم بها الاهخهاُ العشدي مً الػىىان ئلى
اإلاتن .باجباع خىُت اظخمشاسٍت اإلاػنى مً
الشمض ئلى الخُاُ.
 البهاء  /الاهخماء  :جشبي ئوعان نذٌؽتباألسك اإلاجذبت سابىت سوخُت ،قهي جمثل
العًٌ واإلالجأ ،قهذ ظهاها أحذاده بػشنهم
ودمائهم ودمىغهم ،ولبهاةه غلى نُذ الخُاة
ًدخاج ئلى اإلااء والىػام ،قهى ٌععى بؽتى
الىظاةل اإلاخىاقشة لذًه ،لُلبي هزه الخاحت
الكىشٍت ،الىمىرج " :غلى وشف قُن اإلاهش
اإلادؽهو ،بػذ أن شخذ العماء ظيخحن
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ًاملخحن ،لم جدكل نذٌؽت بهىشة ماء
واخذةً ...ل ش يء ًذُ غلى اإلااء ،ئال أن اإلااء
لم ٌػذ ًذُ غلى هكعه ...،حعمى أسك نذٌؽت
بالخمادة أو الخشؼت ،هظشا لخؽىهتها وـػىبت
خشثها ،وسؾم ًل هزا لم جًٌ هزه الخؽىهت
لخمىؼ أهل اإلاىىهت مً خشثها والخمًٌ مً
2
خحراتها".
نذٌؽت هي الىحىد والفمىد ،الىمىرج:
" مً هىا ًأحي ئخعاط الؽاوػ باهخماةه
للصخشاء والعبب ألايبر ،إلخعاظه هزا أن
الصخشاء حعًٌ أهكاظه ،وفي حضء يبحر مجها
جىحذ القخت ـؿحرة لم ًهشأها مٌخىب غلحها
(( هىا جيخهي الخُاة)) .نذٌؽت هي الفبا
والىِؾ،ـ والىكىلت ،والخلم والخب الػزسي
الىمىرج " أؾمن غُيُه ختى ًخأيذ أن
أخشاػ نذٌؽت أـبدذ صسابي جدذ أنذامه،
قخُاث خشحً للخى مً غشط الجهش مبلالث ال
ٌعترن غىساتهً ٌ ...عخلهحن وَسخشن مً
هجىم جٍاد جىىكئ  ،جخدىُ العماواث ئلى مشآة
لهً ،انترب ٌعأُ ئخذاهً غً ؼٍل خبُبخه
التي حشخها غمشها الثالث غؽش قىم سيبتها".
 3حعذث نذٌؽت الخب والػىاء ،وغٌعذ
وخذة وجالخم أهلها اإلاخُمحن بدبها بأسوع وأبهى
الفىس.
اإلاٍان  /الزايشة ً :كخذ الػىىان للهاسب أقواهخظاس لكهم اإلاتن ،قهى بمثابت سجل مكخىح
لخىزُو الشابىت بحن اإلاٍان والزايشة الثهاقُت
وؤلاًذًىلىحُت لعٍان نذٌؽت .لُجػل الهاسب
ًلملم اإلاخىانماث التي ٌعج بها وانؼ الشواًت،
قالخُاة البذوٍت جهىم قػلُا غلى الىالء لـ:
( الؽاوػ) ،وهزا الىالء ال ٌعخهش غلى خاُ،
ئر جىكذ الفشاغاث اإلاباؼشة وؾحر اإلاباؼشة
غلى العىذ ،لخمُل حػهُذا لخبٌت الشواًت،
وجبرص الخىانماث حلُت بحن مً ًذغىن

ؤلاًمان ،والزًً ًإمىىن بالخشاقت وبشًاث
السخشة والذحالحن ،الزًً ًدعترون وساء
أنىػت غلم الؿُب وؤلاخاوت به ،وبحن
الىامدحن للشةاظت واللهث وساء اإلاىاـب
الضاةلت.
 غخباث الاظتهالُ :نعم الٍاجب سابذ ظشٍلسواًخه ئلى غىىان سةِغ ًخكشع بذوسه ئلى
(الشد ،الشخلت ،الىغلتّ ،
غىاوًٍ مجهاّ :
الذباسة،
العبخت ،غؾ اللُل ،الىانت ،اإلاىش ،جٌملت
الشظالت) .قٍاهذ الشظالت بمثابت الػخبت
الؽاسخت للشواًت بفكت غامت،
والؿاًت التي أسادها الشواتي مً خالله تهُةت
الهاسب ئلى يُكُت الخػامل مؼ اإلاتن الشواتي،
الزي ظُمػه ًذًه ،قهذ أغىى مً خالله
قٌشة اإلاىلىع الزي ظىف ًدىاوله في سواًخه
( نذٌؽت).
و حػخبر الشظالت بمثابت الػخبت الكاجدت
الىفُت البذةُت ،أو ما ٌػشف غىذ الىهاد ،قهي
لِعذ ًلمت جىحذ في أوُ الشواًت يما رهب
ئلُه " ،"Goldensteinبل هي أوظؼ مً رلَ،
قهذ جأحي حملت أو قهشة أو ختى قفال مً
سواًت ،بدُث جىهل الهاسب مً قػل الهشاءة
الخىي لخمػه مباؼشة في قػل العشد
4
الخخُلي".
 الشظالت :الخىحن ئلى اإلااض ي  ،الىمىرج:" (( الـ ....ما)) اللؿض الزي ًمعٌه الؽُخ وال
ٌػشقه الشاوي ،رلَ الزي ٌعًٌ ههىت في
العماء ،بػذ أن ًفل ؼىنه ئلى الشغؽت
الخكُكت التي جضلضلهً ،أوي ئلى الصخشة وٍىام
مبدعما ،ونذ مشس ظاهش يكه الِعشي غلى
5
حبِىه وسقؼ سحال غلى ظام".
الشواتي سابذ ظشٍل ٌػشك في الشظالت،
جلَ اللخظاث والفىس التي هثرها الضمً،
لٌجها ما جضاُ مدكىسة في وحذان الشواتي،
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والىحذان الجمعي لػشػ أوالد دساج ،جلَ
الفىس جهُذ جدشسه مً الخالش ،وجكخذ له
أبىاب اإلااض ي الجمُل ،الىمىرج " :أهذ ال
جكهمحن أبذا ئمٍاهُت دخىُ البِذ ولِغ في
ًذي ساةدت الؽُخ ...،مإلم لَ أن ألػَ
6
والؽُخ غلى خاقت الهلب والشوح" .
هىا جهكض الزيشٍاث الى مىىهت الىعي ،و
جظهش بٍل مالمدها وـىسها وجكاـُلها دون
أن ٌعخذغحها العاسد ،قخخىاجش وجتزاخم في
مداولت مضحُت بحن زىاةُت اإلااض ي /الخالش،
لخيخج ـىسا وسدًتٌ ،عدؽػش بها العػادة
الىحذاهُت ًي ًخجاوص حػاظت ؾشبت الخالش.
ونذ حاءث هزه الػخبت ًاقخخاخُت ظشدًت
جهذم بػن الثُماث التي ظدخىىس قُما بػذ،
و " جىبثو بفكتها ئخذي مشايض الىق
الاظتراجُجُت الخاظمت ،التي جكخذ العبُل إلاا
ّ
وحعىؽ الىق وجهذم ئؼاساث أحىاظُت
ًخلى
وأظلىبُت ،وجبني غاإلاا جخُلُا وجىقش مػلىماث
7
أيثر غً الخٍاًت اإلاشوٍت ".
ّ
وحػخبر هزه الاقخخاخُت بمثابت ّ
مىحه ًظل
الهاسب معخدمشا لها ،ومخمثال إلاممىجها
وقٌشتها الشةِعت و ًىكخذ بها الىق الشواتي،
قهي" حؽٍل بذاًت الخٍاًت والعشد مً خالُ
جكشده بابشاص خفاةق الٌخابت وبػن
أظاظُاتها اإلادخملت ،ئجها أظاظُاث مخػذدة ال
جٌؽل غجها أدواث واـكت ،وئهما جدذدها
ؼشوه جخممجها الخفاةق الىىغُت لخلَ
التريُبت الػامت وحؽؿلها لمً بشهامجها
8
العشدي".
هي بيُت قىُت وأظلىبُت ـاؾها الٍاجب
لجػلها مخمحزة غً بهُت غىاـش الىق وهزه
البِىت آجُت مً أن مدخىي الىق ،هى الزي
ّ
ولذ مكشداجه ،بل هي هخاج الىق واإلاكشداث
جمخذ داخل الىق لخىلذ ـىسا حذًذة .

 الخلم (اإلا ــاء) :نام الشواتي بخٌثُل اللؿتختى ـاسث خبلى بالدعاؤالث التي ًىشخها
الهاسب ،التي جٌؽل غً الفشاع الذاخلي
لصخفُت (الؽاوػ) .مؽاغشها ،ونلهها،
لخبرص لؿت ألاغمام ،قهي خاةكت مً قُمان
ّ
اإلااء وَؿشم أهله ،الىمىرج " :سأي أن اإلااء
نذ قاك غلى لكتي قُن اإلاهش ،وًان أبُما
بلىن السخاب ،الزي ًمىش لم ًٍلل هكعه
غىاء الدعاؤُ ،ألهه ًان خاةكا أن ًفل
خُمخه وَؿشم صوحخه وابىدُه ،الخىف الزي
أقعذ مخػت الكشح باإلااء في رلَ الخلم9" .
قػىذما جأصم الىلؼ وخل الجكاف ظيخحن
لم ًجزُ الؿُث ،هشب الؽاوػ مً ولػه
الفػب ئلى الخلم ساقما وانػه الباتغ ،غبر
غجها الشواتي سابذ ظشٍل بمكشداث دالت غمو
ؤلاخعاط بالهضٍمت و المُاع ،الىمىرج  ":سأي
ؼُخا أبُما ًهىد هانت بُماءً ،ان الؽُخ
ًخهذم الىانت ممعٍا بالفشٍمت،أمعَ الؽُخ
ـشٍمت الىانت بٍلخا ًذًه ونذمها للؽاوػ،
10
ونبل أن ًمعٌها اخخكى الؽُخ.".
ؼٍل الخلم الزي سآه نفت نفحرة
مىمىظت اإلاػالم ،ـػبت الخكٌَُ ئلى لىخاث
مكهىمت ،لػذم خمىغها للترجِب اإلاىىهي،
الغخماد الزهً غلى الدؽكحر اللىوي وؤلاؼاسي،
ألن "خُاة الخالم هي وخذها الهادسة غلى مذه
بمكاجُذ قهم الخلم ،وٍىظش ئلى الخلم غلى َّ
أن
له نُمت في راجهَّ ،
وأن له وظاةل جلهاةُت
11
مىظمت لليؽاه الزهني.
الىمىرج " :اغخذُ الؽاوػ غلى سيبدُه
يما ٌػخذُ داةما أزىاء الهُام مً السجىد
َّ
لدؽهذ العالم ،ؾحر أهه في هزه اإلاشة خٍى لهم
ً
خلماً .ان ًدٍي وٍدني بفشه بحن الخحن
وآلاخش ...غهب ظلُمان الىفلت - ،خحر ئن
ؼاء هللا  ، -هل اظخذغُدىا مً أحل خلم؟ ...
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نام اإلاكتي مً مٍاهه وهى ًهىُ :وهل ًجب أن
هدبؼ ً
خلما؟ ...الخكذ الؽاوػ لخمُذة وجبػه
س ي إلاباسى مخلىف ،بػُيُه لِعخهش بىظشه
غلى الهفاب ،وهل هدخاج ئلى الهفبت ختى
12
ههط ي خاحاجىا؟." ...
 ّالشخلت  :الشواتي سابذ ظشٍل في هزه الشخلت
هى اإلاإلل راجه ،وهزه ئخذي خفاةق
الٌخابت الشخلُت ،قأخُاها ًٌىن خايُا
ومىلىغا للخٍي ،قهى خايُا غىذما ًفل،
وٌٍىن مىلىغا للخٍي غىذما ٌعشد،
ُوٍ ّ
دحن أشخاـه ،قهى ًهذم مػشقت مىلىغُت
أزىاء الىـل ،و ججشبت راجُتَ ،وج َ
جعم رلَ في
شخفُت الؽاوػ ،التي جدمش بهىة في
الشواًت غلى معخىي العُمُاتي ،بل جمثل
البىسة التي جذوس خىلها الصخفُاث ألاخشي،
قٍل اإلاىانل التي حػشك لها ،بهُذ هزه
الصخفُت وقُت إلابادئها ختى الجهاًت ،قٍل
الخىانماث التي واحهتها واغترلذ وشٍهها،
أدخلتها في ـشاع مؼ سحل الذًً ،مؼ اإلاحهىب
الىامذ للشةاظت ،مؼ ؤلاؼاغت ...بالشؾم مً
ًل رلَ ،خاقظذ غلى هذوئها وسصاهتها وٍهُجها
الػهاةذي ،قٍان ئـشاسه غلى جدهُو مىلىع
الهُمت( اخماس الىانت ،وهضوُ اإلاىش).
الىمىرج (( :هزه هانخٌم  ...حػالىا ختى
جكشح نذٌؽت)) ... .ؾذا ظىزهب ئلى ّ
الذباسة
َّ
لزا َّ
أغذ الػذة للشخُل ئلى
وهأحي بىانخىا... ،
13
الذباسة لُلخهي الؽُخ وٍأحي بالىانت.
نام الؽاوػ بخكعحر جلَ الػىالم الؿشٍبت،
التي جبػذ ًل البػذ غً الىانؼ اإلاػِؾ ،و"
اوؿمغ قُه باإلاهاسهت بحن مىظىغخه اإلاػشقُت
اإلاألىقت وبحن اإلاىظىغت الؿشاةبُت"14 .
َّ
ئن جلىُل الٌالم باإلاجاص ٌؽخمل غلى
غىفشًٍ  :غىفش مػلىم لذًىا وغىفش
مجهىُ ،والىكغ جدؽىم بالهذس اإلاػلىم ئلى

جدفُل الػلم بما لِغ مػلىمَّ ،
ويأن الفىس
اإلاجاصٍت التي وظكها الٍاجب سابذ ظشٍل
جماسط غلى الهاسب جأزحرا مخػانبا بحن اللزة
15
وألالم .
الىمىرج " :ظاس الشحالن والكتى زالثهما،
وًان الظل زابخا في وشٍو ٌػشقىجها ،وال
ٌػشقىجهاً ،ان الؽاوػ ًٌدؽل ألاحجاس و
ّ
العذاسي التي في الىشٍو ألوُ مشة ،أخغ
بالؿشبت بػذ أن جخلى غىه ألاغُان  ،لًٌ
الؽاسة الخمشاء في صهذه ألاًمً لم جفكش
16
بػذ."...
الىغلت  :هضع الشواتي سابذ ظشٍل ئلىاظخذغاء هفىؿ مً جشار الخمىت الؽشنُت
( مىىهت أوالد دساج) .وبثها بحن جماغُل
ظشد الشواًت ،قاألظىىسة لها أـل ؼػبي ؾحر
مكٌش لٍاةىاث ؾحر بؽشٍت ،وحعبـ أقػالها أو
مؿامشاتها مػنى سمضي ،ومجها أظىىسة الىغلت،
الىمىرج " :اخخلل الىاط في ًىم مىلذها،
والىشٍهت التي اغخزسث بها الؽمغ غً ـباح
رلَ الُىم ،نُل أن َّ
الجهاس ًان أظىدا ،واللُل
ِ
مً دون هجىم وفي الفباح أؼشنذ ؼمغ
حذًذة ،جخخلل غً ؼمغ ًل الفباخاث،
 ...مشث ناقلت ما ًىما ما غلى ظذساًت
مكمىخت قىحذث سنُت الفؿحرة هاةمت غلى
حعذ أقعى يبحرة ... ،وًان الفُل الزي
ًىشد العٍان ... ،لم جألل سنُت هزا الٍاةً
الجذًذ غلى خُاتها ئال بجهذ ؾشٍب ،حهذ
جبزله معخػُىت بالؽمغ... ،حػلمذ لؿت
الخداوس مؼ البؽشً ،اهذ جبدعم وهي جشٍذ أن
جبٍي ...ـكػتها صوحت الؿشٍب راث ًىم غلى
خذها البٌش ،قؿمبذ الىغلت الفؿحرة في
رلَ اإلاعاء ...خل ظشب مً غفاقحر نذٌؽت
ّ
ّ
وـب اللػىت غلى جلَ اإلاشأة ،واظخػاد سنُت....
صنضنذ سنُت و اخخكلذ نذٌؽت بأمحرتها...،
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غىذما مشث الهاقلت هكعها غلى العذساًت
هكعها ،وحذ أخذهم الىكلت وألاقعى...،
وًاهذ اإلاشأة التي ـكػتها ،نذ أـبدذ
17
صخشة"...
وظل الشواتي سابذ ظشٍل ألاظىىسة
بانخذاس يبحر ،وبأظلىب ؼاةو ًخماقش قُه
الىانعي باألظىىسي ،والخهُهي بالخُالي
لُخشج الهاسب مً نىنػت اإلاػاوي اإلاألىقت
لألؼُاء والفُـ الىمىُت في الخألُل.
يما اظخخذم العشد العجاةبي ،الزي ٌػني
ّ
ّ
ًدعه ًاةً ال ٌػشف ؾحر
التردد الزي
"
ً
الهىاهحن الىبُػُت ،قُما ًىاحه خذزا قىم
وبُعي خعب الظاهش  ،وهى ال ًذوم ئال صمً
التردد؛ ّ
ّ
جشدد مؽترى بحن الهاسب والصخفُت
ّس ّ
أن نىاهحن الىانؼ ّ
جظل ؾحر
الكاغلت ،قارا نش
ْ
َ
وحعمذ لىا بخكعحر الظىاهش
ُم َمأ َظعت
ّ
اإلاىـىقت؛ نلىا  :ئن ألازش ًيخمي ئلى حيغ
ّ ّ
نشس أهه ًيبػي
آخش هى الؿشٍب -وبالػٌغ -ئرا
نبىُ نىاهحن حذًذة للىبُػت  ،وٍمًٌ أن
جٌىن الىبُػت َّ
مكع َشة مً خاللها ،دخلذ في
حيغ العجُب "  18وهزا العشد له وظاةل
ّ
ّ
مخىىغت داخل ألازش ألادبي ،لٌىه ًلخفها
()19
جىدسوف في زالر وظاةل أظاظُت هي:
ّ
ً
ً
ً َ ْ ً
 ًُىلذ العجاةبي أزشا أدبُا خاـا ؛ هىال ًانَ ً
أو خىقا ،لص يء ال جهذس ألاحىاط ألادبُت
ّ
ألاخشي أن جىلذه .
 ًخذم العشد العجاةبي غىذما ًدخكظ لهّ
ّ
بعمت الخىجش  ،خُث ئن خمىس الػىاـش
ً
العجاةبُت ًدُذ جىظُما للخبٌت بفىسة
خاـت.
 ٌعمذ العشد العجاةبي بىـل الػالمالعجاةبي ،الزي لِغ له خهُهت خاسج اللؿت.
قالىـل واإلاىـىف لِعا مً وبُػخحن
مخباًيخحن ،ألجهما مً خُاُ العاسد أو الشاوي

ً
حملت وجكفُال ،وال اهخماء ألي مجهما ئلى غالم
الىانؼ ،الزي ًخخلل غً وانؼ أخمُذة
الهفاب ،الىمىرج " لً أخذزَ ًالؽاوػ
يما ًدذزَ الىاط ،غلَُ أن جكهم لؿتي ،التي
أجدذر بها.
ّ
ّ ّ
ً ...ان ًشي أن اللخً هى اللؿت الىخُذة
لإلوعاهُت ،والتي ججمؼ البؽش غلى مػنى
واخذ (( ...لم ًكهمَ أخذ ًا أخمُذة ...ختى
أها)) .اظخىاع الٍاجب سابذ ظشٍل " أن ًشظم
ـىسا مً الػشقاهُت اإلاخػذدة في غىالم
الخفىف ،التي ال ًفل ئلحها ؤلاوعان ئال بػذ
سخلت وىٍلت مً اإلاػشقت والاحتهاد اإلادعىط،
جدهُها لإلسادة ؤلالهُت ،واوسجاما مؼ اإلاػاوي
والفىس وألاظشاس  ،التي حؽٍل الػالم اإلاىهىُ
20
ئلُه و اإلاٌخظ بالىىس واإلادبت والفكاء".
ّ
الىمىرج " :خبِبتي ئن أخمُذة غىذ أبىاب ًل
اإلاعاحذً ،يخظش ئرا بالذخىُ ،بػذما مىػه
21
اهخهام اإلااُ مً الهفبت".
لهذ سظم الشواتي سابذ ظشٍل ـىس ة
ا ّلشوح ،بما ًخىاقو مؼ غالم ّ
الشوح اإلاخفىس في
الزهً ،أو اإلاخخُل ،خُث الىهش والهذاظت
22
وألاظشاس.
وهىا هجذ الٍاجب سابذ ظشٍل ًىظل
العشد العجاةبي في غذة أمايً مً قفىُ
الشواًت ،وؾاًخه في رلَ جخجه هدى الخُاُ
اإلاعلي ،لخٌىن سخلت الهشاءة ملُةت باإلاؿامشاث
23
الؽاةهت.
 الصخفُاث الخخُلُت :مخخللالصخفُاث التي ال هجذ لها اظما جاسٍخُا
مدذدا ؾحر أن مالمدها نذ جخهاظم مؼ مالمذ
وانػُت ووـكها بالخخُلُت ،نام الشواتي سابذ
ظشٍل بشظمها لؿاًاث خٍاةُت حمالُتَّ ،
وأجها
نادسة غلى خلو اإلاعاقت الجمالُت لبىاء أقو
اهخظاس حذًذ لذي الهاسب << :.شخفُت
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الىغلت >> ،الىمىرج " واظخػاد الىغلت مً
هزا اإلاٍان جثاءب الؽهُلي  ،وسمى غفاه في
ّ
حػشث الىغلت مً زُاب
بىً العبخت...
اإلاؽمؾ الخمشاء الباسدة ،ظمؼ غفاقحر
يثحرة جضنضم في الباُ  ،وًاهذ ّ
سنُت جشنق،
ّ
يأجها لِعذ الىغلت ،اهدؽش اللخً في الخالء
وخشحذ مً العبخت مخلىناث ؾشٍبت،
أحعام هىساهُت وأخشي هالمُت ،وجشاحؼ اإلااء
واإلالح ئلى الخلل مصخىبحن بأهحن وغىاء،
ّ
جٌؽل غمو هاةل ،وقُه جبذي للعاخش
والكتى وشٍو بُماء ،قحها الٌثحر مً آزاس
َ
اله ْ
ف َبت وال
خىاقش الخُىًُ ،ان الكتى ٌعمؼ
ًشها ...جبػا الىشٍو البُماء ئلى ؾاس غمُو،
ًان العاخش خُث جشنذ الهزبت ...،هزا هى ؾاس
َ َ
الى ْغلت ...جضوحذ الؽهُلي وأهجبا مخلىناث
ّ
الىىس ...وسدث ّ
سنُت الىغلت ،وهي مىذظت في
ُ
زُاب اإلاؽمؾ (( يىذ أظمػها ًا ظاخشي،
َ
ُ
ويىذ أحلغ ئلَُ داةماً ،لما أؾممذ
غُيَُ قخدذ غُني مً هىمي الىىٍل ،واجمني
لى أهَ حػضف غلى الذوام ختى ال حؿشب
24
الؽمغ ،وأبهى معدُهمت)).
 الكماءٌ :ػذ الكماء غىفشا هاما في الخٍيّ
بؽٍل خاؿ ،قهى ّ
الخحز الزي ًإوش ألاخذار،
واإلاعشح الزي جخدشى داخله الصخفُاث ،بل
ًخجاوص ئواسها لُفبذ غىفشا قػاال مصخىها
بشمضٍت ايدعبها مً خالُ غالناث الجىهشٍت
25
باإلوعان ويُاهه.
 اإلا ـ ـ ـ ـ ــٍان :خظي اإلاٍان في الشواًت باهخماميثحر مً الذاسظحن؛ ألن " اإلاٍان في الىق
الشواتي ًخجاوص يىهه مجشد ش يء ـامذ ،أو
خلكُت جهؼ غلحها أخذار الشواًت ،قهى غىفش
ً
ؾالب في الشواًت خامل للذاللت ،وٍمثل مدىسا
ً
أظاظُا مً اإلاداوس التي جذوس خىلها غىاـش
الشواًت " 26،وله جأزحره خاسج الىق الشواتي،

ئر ًلػب دوس اإلاكجش لىاناث الهاسب ،خحن
ٌػبر غً مهاـذ الشواتي.
وبالخالي هى بىاء لؿىي ٌؽُذه خُاُ
ّ
ًممىه ًل اإلاؽاغش
الشواتي ،الزي
ّ
والخفىساث التي حعخىُؼ اللؿت خملها،
وللٍاجب وظاةل ؼتى في حؽُِذ اإلاٍان الشواتي،
ًاظخخذامه :الىـل ،والاظخػاسة ،وجىظُل
الشمىص اللؿىٍت ،وؾحر اللؿىٍت ،ولٍل مجهم دوس
قػاُ في الىق الشواتي.
قلما ًلجأ الشواتي ئلى الىـل ،قاهه ًبزُ
نفاسي حهذه للبرهىت غلى نذسجه الابذاغُت،
ً
ْ
أن ًجػلىا هشي ألاؼُاء أيثر ولىخا ،قهى ًشمي
مً وساء رلَ ئلى بث اإلافذانُت قُما ًٌخب،
ً
ُ
قُ َد َّحن اإلاٍان في الشواًت وٍجػله ممازال في
مظهشه الخاسجي للخهُهت ،وأن ٌعدثمش
غىاـشه الكحزًاةُت لخجعُذه وبىؾشاقُا27 .
لهذ ؼؿلذ الػالنت بحن ؤلاوعان وأسله
ً
ً
في بػذها الىكس ي والشمضي خحزا واظػا،
وأخزث الىفِب الٌبحر مً غىاًت الشواتي سابذ
ظشٍل في سواًخه ( نذٌؽت) .خُث ّ
لمذ
مهاوؼ غذًذة ّ
جبحن الؽىم ئلى ألاسك والخػلو
ِ
ً
ً
بها ،وؼٍل اإلاٍان هىا ،وغاء قٌشٍاً ،لػب دوسا
ً
خُىٍا في حؽٌُل الزايشة الجمػُت للمىخمحن
ُ
ئلُه؛ وبىـكه اإلا َػ ِّبر غً الاظخهشاس و
الالظخهشاس ،و ـشاع ؤلاوعان ّ
الذساجي مً
أحل الخُاة الٌشٍمت :الىمىرج ( :الجكاف،
الؽهُلي ،الترخاُ مً الجىىب ئلى الؽماُ،
العبخت ،العذاسي ،الخماده) ،وهى ًبرص
ّ
خمىس ججشبت ّ
(الذساجي) الخمني،
الشحل
بممحزاجه وخفاةفه ،قخاسة ججذه مإزشا في
اإلاٍان وأخشي اإلاٍان مإزش قُه.
وأحي اإلاٍان في الشواًت في الؿالب مكخىخا،
هظشا لىبُػت الخُاة البذوٍت البعُىت ،ؾحر
أجها حؽهذ دًىامُت الكىاغل( الؽاوػ،
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أخمُذه ،الكتى ،الذبشي ،اإلاكتي ،اإلاحهىب،
ّ
إلاباسى مخلىف ،الػعٌش ،الىفلت ،)...مؽٍلت
معشخا لؿذوها وسواخها ،وهزا الخشاى في
ألاقمُت اإلاكخىخت ًجلي مظاهش الخُاة
البذوٍت ،وٍجػل الهاسب ٌعبذ بخُاله إلغادة
حؽٌُلها مً حذًذ ،لخػىى بػذا حمالُا
ٌعاهم في بىاء أقو اهخظاس حذًذ لشواًت
( نذٌؽت).
 ّالضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً :اإلادىس ألاظاس ي والػمىد الكهشي
ّ
ًٌىن أحضاء الخىاب ومادة
في سواًت نذٌؽتِ ،
مػىىٍت مجشدة " ًدؽٍل مجها ئواس الخُاة،
ّ
وخحز ًل قػل وًل خشيتً 28.إوش الشواتي سابذ
ظشٍل شخفُاجه العشدًت ،التي جىكز قُه
بشهامجها العشدي ،وهى يزلَ ًشجبي بػالنت
حذلُت مؼ اإلاٍان " قال ّ
الضمً وال الخحز
ٌعخىُؼ َأ ُ
خذهما أن ًخخز يُىىهخه ئال مً
29
وحىد آلاخش في اهذماج جام مػه ".
 صمً اإلابنى الخٍاتي:ًظهش هزا الضمً مً خالُ اإلابني الخٍاتي،
الزي ٌُػشف بـ "مجمىغت مً الخىاقض ،لٌجها
مشجبت بدعب الخخابؼ الزي ًكشله الػمل
الشواتي"30 .
ً
قالشواتي ًمٌىه أن ًهذم لىا أؼٍاال
مخػذدة للخجلي الضمني في خٍاًخه .ؾحر أن صمً
اإلابنى الخٍاتي ًخخلل غً صمً اإلاتن الخٍاتي،
قاألخذار ال ًشجبها الشواتي وقو وعهها الضمني
في اإلاتن الخٍاتي؛ بمػنى ال ًخمؼ قُه صمً
العشد للخخابؼ اإلاىىهي لألخذار ،قلى اقترلىا
أن نفت ما جدخىي غلى مشاخل خذزُت
مخخابػت مىىهُا ،خذر أ ،خذر ب ،خذر ج
قان ظشد ألاخذار في الشواًت ًخدذر ما
31
ٌعمى بمكاسنت صمً العشد مؼ صمً الهفت.
الىمىرج " :جأمل بػُىحن ال حؽبهان مالمذ
ألاسك نمت نذٌؽت واظخػاد ـىسة آهت

نذًمت ،ومػها اهبعىذ أهكاظه ... ،نبل
ُ
ظيخحن ًاهذ حىباث قُن اإلا ْهش خمشاء في
هزا الىنذ ،ها هم ؼباب نذٌؽت وسحالها
ٌؿىىن للعىابل ،التي حعهي بحن اإلاىجل
32
والُذ".
يما أن جفىٍش الصخفُت التي جفذس غجها
ألانىاُ و ألاقػاُ ال ًٌىن ئال في ئواس صماوي
ومٍاوي مدذد .الىمىرج" هاحي اإلااء ألجىلأ
لهذ انترب ونذ الفالة ،سدث الػاسم وهي
جخشج حجشة الخُمم معخؿشبت ولبه ،اإلااء...؟!
لم ًبو ئال ما وؽشبه ،وظلمخه حجشة الخُمم ،
33
وهي ججلغ ئلُه في سقو ومىدة.
ً
 الاظترحـ ـ ـ ـ ــاع ٌ :عشد الشاوي أخذازا الخٍاًتً
زم ًخىنل ساحػا ئلى اإلااض ي لُخزيش أخذازا
ظابهت مً الىهىت ،التي بلؿها في ظشده،
"مؽٌال مهاوؼ اظترحاغُت جدُلىا ئلى أخذار
جخشج غً خالش الىق لترجبي بكترة ظابهت
34
غلى بذاًت العشد "،
ونذ وظل الشواتي سابذ ظشٍل هزه الخهىُت
في سواًخه بؿُت ئلاءة حىاهب مؿُبت مً
ألاخذار ،الىمىرج " :اظخل خضهه غلى ابىه
خضهه غلى أم ابىه التي لذؾتها أقعى وهي جشلؼ
مدمذا ...أخمُذه الهفاب وخذه مً أغاد
مجشي الذمؼ في غُني الؽاوػ مً قشح
باالظدؽهاد ئلى خضن غلى الكهذ ..بػذها
اخخكى الؽاوػ في ؼاؼُت البرهىط ،ولػل
أخمُذة الهفاب ًان ًذسى أن الؽاوػ
أخشج مً مػىكه نىػت الهماػ التي ًاهذ
جشجذًه باًت خحن لذؾتها ألاقعى ،نبل أن
جمىث ...أسظل هكعا وىٍال ًخىظي آلاهت
35
والضقحر -خعبي هللا ." !...
ّ
ظذ الثؿشاث
نذ غمل هزا الاظترحاع غلى ِ
التي خلكها العشد الخالش ،و ًُمًٌ الهاسب
مً قهم معاس ألاخذار و جكعحر دالالتها .هزه
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الخهىُت الكىُت أغىذ نُمت قىُت سانُت و
حمالُت لشواًت نذٌؽت.
يما اظخخذم الشواتي سابذ ظشٍل الاظترحاع
الذاخلي الىمىرجَّ " :
أن نلبه في ـذس الهزبت،
وها هى ًخزيش نىذوستها البُماء التي ال جدسخ،
وؼػشها الزي لىاإلاا جبػثه في اججاه الشٍذ...،
جزيش غُىحها الذاقةخحن ووحهها الباسد يىػم
اإلاؽمؾً ،اهذ الهزبت جدكض بحجش هاغم حذا
 ،لخخشج الترقاط والشؾلتً ،أيالن ختى حؽبؼ
36
الؽمغ ،وٍضخٍان ختى جىام".
ٌػىد الشواتي سابذ ظشٍل ئلى أخذار
ونػذ داخل صمً الخٍاًت ،للخزيحر ببػن
اإلاىانل التي خذزذ للكتى ًىظل مؼ الهزبت.
 الاظدب ــامٌ :ػني العحر ئلى ألامام prendre ،d'avanceأو يما ٌعمُه حُىِذ prolepse؛
أي الاججاه هدى اإلاعخهبل باليعبت ئلى اإلاشخلت
الشاهىت مكاسنت ًتريها الخالش و الاهضٍاح هدى
اإلاعخهبل ،خُث ًكسح الشواتي سابذ ظشٍل
ً
مٍاها لالظدبام ،الىمىرج ... " :لٌني غلمذ
أن اإلاىش لً ًجزُ مً العماء غً وشٍو هانت
أو خشاقت " ...و" ناُ له العاخش ال أهصخَ
بأن جأخزها !.
 اهصح هكعَ أوال ! خذم الؽاوػ في غُني المابي ،وجأملالعلعلت التي خبأها في حُب ظشواله زم ناُ:
ّ
أغلم أوي هى الؽاوػ ،وهزه الىانت ظخزبذ
في نذٌؽت ،وجىصع غلى ًل بىىن أوالد دساج،
37
وظىف ًجزُ اإلاىش بارن هللا" .
وٍبهى الاظدبام غٌغ الاظترحاع الزي
ًدىامى ـػىدا مً الخالش ئلى اإلااض ي ،لُػىد
ئلى الىساء اظدؽشاقا و ئلى اإلاعخهبل مخىامُا
ً
ـػىدا مً الخالش ئلى ألامام ،مدذزا نكضة
جخخىى الىهىت التي وـل ئلحها العشد.

 الفشاع :جهىم سواًت نذٌؽت غلى زىاةُتالخػاسك ( الخحر /الؽش) ،والزي جأظغ غلى
َ
البؿن ،الخعذ في مدُي نبلي ًهىم غلى
الىالء والىاغت ( للؽاوػ) .الزي له الُذ
ُ
الىىلى في حعُحر ؼإون نذٌؽت.
ونذ اظدثمش الشواتي سابذ ظشٍل هزه
الثىاةُت بامخُاص بىاظىت خلو غالناث
مىىهُت مً نبُل الخهابل والدؽابه بحن
ّ
الفىسٍت،
الصخفُاث وأقػالهم ومعاساتهم
في جكاغلُت ئًجابُت و ظلبُت بحن مشحػُاث
مخخلكت( الذًً /الخشاقت ،الخفىف) ،و (ألاها
 /ألاخش اإلاعخػمش) ،في خاالث هكي وازباث،
قُىمى هزا الفشاع جذسٍجُا ،وٍلخدم هزا
ألاخحر بشؤٍت الشواتي الىكعُت والعُاظُت
والاحخماغُت ألخذار نذٌؽت.
ؼش
خحر

ال ؼش

ال خحر

ولهذ جأظغ هزا الفشاع بحن ( ألاها/ألاخش)،
الىمىرج " :هام اإلاحهىب غلى أخالم الضغامت
واإلاؽُخت  ،ونشس أن ًشيب ـباخاـ وٍخجه ئلى
قلُب الىهُب  ...دخل المابي مٌخبا
مجاوسا ،وساقهه اإلاحهىب ،وًاهذ أوامش
المابي أن ٌػترلىا وشٍو الىانت ...نههه
الىهُب وأؼهش ظالخه ،ظأُ وهى ًخلهى سد
العاخش العاخش ...،وما هزه ؟  ،هل هي
ؾىُمت أم حعىلخمىها لػشؼٌم ؟...،ظمػذ أن
الؽاوػ رهب للعبخت ًي ًدمش هانت ٌعهي
بها نذٌؽت ...،لٌىني غلمذ أن اإلاىش لً ًجزُ
مً العماء غً وشٍو هان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت أو خشاقت
يهزه 38."...
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ومىه ًمًٌ الهىُ أن الفشاع ظاهشة يىهُت
ججعذث في ظلىى ؤلاوعان الخشًي ،أو
الكٌشي في زباتها وبالهذس الزي ًٌىن قُه
الفشاع لشوسة ،جىالبها خخمُت الذقاع غً
الزاث في وحه ألاخش الخفم39.
ونذ وظكه الشواتي سابذ ظشٍل يصخىت
سةِعُت جىهز الىحذان اإلاخػب مً الاظدعالم
أمام ألامش الىانؼ.
 البرهامج العشدي في سواًت نذٌؽت :اظخخذمالشواتي سابذ ظشٍل بشهامجا مخػذد الػىامل
حعاهم ًلها في ججعُذه في مُذان الشواًت ،مؼ
ولؼ في الخعبان ئمٍاهُت جدههه في ـىس
مدعىظت ومذسيت.
 الخدشٍَ :جىدفش مهمخه في ئنامت غالنتجأزحر واظخدىار مً نبل اإلاشظل للخدكحز،
ْ
الىىس ألاوُ للشظم العشدي
وَػخبر الخدشٍَ
غىذ الشواتي سابذ ظشٍل ،خُث ال ًخم بمدن
ئسادة الكاغل( الؽاوػ).
و ًخذخل اإلاشظل ( الؽُخ الذبشي) .في
غالنت بالكاغل ،قهذ سآه الؽاوػ في الخلم و
هى ًأمشه بأن ًأخز الىانت لتروي نذٌؽت،
وهزا ما أدخل الؽاوػ في دوامت ـشاع
لخىكُز البرهامج العشدي لخدهُو هزه الشؾبت،
ُ
قهى اإلاىًل بهذٌؽت وظٍاجها ،ومً زم ًذخل
في غالنت جفادم مؼ اإلاحهىب الىامذ ألخز
مٍاهخه واإلاعخػحن بالمابي الكشوس ي قُلُب.
وٌٍىن الاهخهاُ مً نذٌؽت ئلى الذباسة والػىة
ئلحها في ظشد خىي داةشي .مً أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ.
 ألاهلُت  :جمحزث شخفُت الؽاوػ بالهىة،والػضٍمت وؤلاـشاس غلى جدهُو اإلاىلىع ،وهى
اخماس الىانت وجىصَػحها غلى بىىن أوالد
دساج ،ختى ًجزُ اإلاىش ،وهى ًدمل ـكاث
الهاةذ الىاجح ،واإلاىكز اإلاخدذي لٍل الفػاب

والػشانُل ،التي ـادقخه ،قهذ أدسى مىز
الىهلت ألاولى ما ًشٍذ جدهُهه وئًماهه به.
 ؤلاهجاصٌ :ػخبر ؤلاهجاص الشيحزة ألاظاظُت ،خُث ًكط ي ئلى جدىٍل الخالت  ،قُيخهل
الكاغل( الؽاوػ) .مً ولػه الابخذاتي ئلى
ولػه الجهاتي ،وجبذو خاالث الاهكفاُ غً
اإلاىلىع زم الاجفاُ به غبر خشيُت العشد مً
سؤٍت الخلم ئلى جدهُهه قػلُا.
الجضاءٌ :ػخبر الخلهت الشابػت وجهاًت البرهامجَّ
العشدي ،ئهه ـىسة خىابُت مشجبىت
بالخدشٍَ ،وال ًمًٌ أن ًذسى ئال في غالنخه
به ،بل هى ألاداة التي ًخم غبرها جهُم ؤلاهجاص
ّ
في قػل جهاتي 40،الىمىرج " ئهه سخاب اإلاىش،
ّ
ِئوي أخلو ظخمىش ،وظُيخفش الؽاوػ ،جأمل
العاخش اإلاىظش حُذا ،مأل غُيُه بزلَ
السخاب ألاصسم الػمُو ...،نالذ له
( الىغلت) :وهي جمعٌه مً ًذه ،...جزيش
وـِخه للكتى :ئرا أخععذ أهَ خههذ
41
خلمَ  ،قأدع هللا أن ًشقػَ،...
 ...بُذ أن اإلاحهىب خشحذ صوحخه ،وجبػها
َّ
أوالده الثالزت قشخحن ،ئهه اإلاىش ًا أبي...
اإلاىش ،ناُ الثاوي :لهذ اظخجاب هللا لىا دون
ـالة ،نامذ صوحخه جضؾشد ،أقشح ًاإلاحهىب ،
َّ
ئهه اإلاىش...
ًان ًذوس غلى هكعه أمام دهؽتهم الزًً لم
ًكهمىا مً يالمه ئال ( :الىانت ،خلُكت،
قُلُب)،
...أما المابي قُلُب قهذ ًان مشمُا في
خمً صوحخه ،بػذ قشخت خمشاء بػُذ مُالدها
الخادي والػؽشًٍ ،اهدبه ئلى دوي يأهه جدذ
ظشٍشها ،هب لُىنظ صوحخه ،التي لم جدشى
ظايىا ،...غىذما سقؼ سأظها ،وغُىاها
مكخىخخان ،جذلى سأظها وؼػشها ئلى الىساء
جٌؽكذ سنبتها غلى حشح ؾاةشّ ،
لمها ئلُه،
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ونذ ّ
لمخه الذهؽت ،وخىهذ أهكاظه ،جزيش
العلعلت التي اهدؽلها مً الىانتً ...،ان
ًجىُ أهداء الؿشقت الخؽبُت ،وغُىاه زابدخان
في غىو صوحخه ،وباله ٌعخدمش اللخظت التي
اهدؽل العلعلت مً الىانت " أًً أهذ
42
ًاإلاحهىب ختى اظخل سوخَ".
 جدهُو نُمت اإلاىلىع ( :اإلاىش) " .غىذماظمؼ ـىث اإلاىش جخخلله لخظاث مخهىػت
لخً ّ
الشغذ الزي باث هادةا بػن الص يء:
(( هللا أيبر! هللا أيبر ! )) 43.ئر أن اإلاػاوي
الذاللُت التي جضخش بها سواًت نذٌؽت ،مثلذ
هزه الخجشبت البؽشٍت وأزبدذ أن الهُمت
اإلاخمادة ال ًمًٌ أن جكعش الٌىن ،قذوما
هىاى دوس لإلسادة ؤلالهُت اإلاعحرة له.
 جٌملت الشظالت :خعً الخخلق هى الشيًألاهم في حؽٌُل بيُت الىق ؤلابذاعي ،وله
وهجه ودوسه في جدذًذ معاس الػمل الشواتي
واججاههً ،هىُ خمُذ الخمذاوي " :ومً البذًهي
أن هخفىس الهاسب ونذ أههى نشاءجه للىق،
ونذ وحذ هكعه ال ًضاُ مؽؿىال بػىاإلاه ،مما
ًذُ غلى أن الخاجمت لِعذ بالمشوسة جهاًت
44
اؼخؿاُ الىق".
اجخزث جهاًت سواًت (نذٌؽت) ،ألاظلىب
الخػبحري ؤلابذاعي اإلاػاـش اإلاٌثل الزي
ًختزُ قُه الٍاجب سابذ ظشٍل مجمل أخذار
الشواًت وجكاغالتها .وَػىد هدى البذء،
الىمىرج " :خبِبتي التي أساها آلان في خالت
مخخلكت ،خبِبتي التي في ؼٍل الىغلت ،خبِبتي
التي في ؼٍل الهزبت وسوح نذٌؽت ... ،خبِبتي
ئن أخمُذة غىذ أبىاب ًل اإلاعاحذً ،يخظش
ئرها بالذخىُ بػذما مىػه اهخهام اإلااُ مً
َ
اله ْ
فبت ،أسقن ًل أؼٍاُ الخب الخذًثت،
يما أسقن أن ٌعمى الٌالم الكاسؽ ،الزي
ًبػث بالهىاجل اإلاخدشيت ،وؤلاًمُالث خبا...

ألهه نذ ًدذر أن ًخػشك لكحروط قُمحى
مً رايشة الخاظىب ،بػذ أن ًمحى مً نلب
مذغُه...،
غىذما ظألذ الؽُخ غً الكتى ًىظل ئن
ًان خُا أم ال ...أحاب ً :ىظل ما ًضاُ
ّ
ًيخظش أن ًشقػه هللا ئلُه ،بػذ أن أخغ أهه ال
ًدهو خلمه ..آه ،لى أمهل هللا العاخش ظاغت
ختى ًخػلم ًىظل الػضف،
وأًً هى آلان ًا ؼُخ؟
 هى آلان ًدذزَ ًا ولذي ،قال جلمهئرا سقػه هللا ئلُه نبل أن ًدهو
خلمه.
 وماث الؽُخ الزي ًان الكتىًىظل.
خاجمت :نذٌؽت سظالت لؿىٍت ،جدمل غاإلاا
مخخُال في مُذان وانعي ،ؼٍل الشواتي سابذ
ظشٍل مبىاها ومػىاها ،وـشاغها ،خشى مً
خاللها شخىـه في بِةت بذوٍت غشبُت أـُلت،
جشـذ مً خاللها ظلىًاث أبىاء الػشػ( أوالد
دساج) ،وُبتهم ظزاحتهم ،مٌشهم  ،في ججعُذ
واف ووـل جهشٍشي أخُاها ،وغمُو هكس ي
أهثروبىلىجي صاد مً جماظَ اإلاػماس الىص ي
لشواًت نذٌؽت.
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