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الخطاب الشعري ونمذجة األصوات
من خالل »رماد الشمس«
للشاعر مصطفى ملح

1

أ،د .المهدي لعرج -المغرب
في الشهغ ٖما في يحره مً أحىاؽ
ألاصب والًُ ًجب أن ًدكى البىاء بأهمُت
أؾاؾُت وزاضت .ئن ٖشِ وجدضًض بيُاث
الىطىص وؾبُهت اشخًالها لِـ هى َٓـ ما
ٌهؿي ُْمت للٓغاءة والخلٓي ،بما في طلٚ
مسخلِ أوشؿت الىٓض والطىى الىكغي ،بل
ً
هى أًػا ما ٌهؿي لخل ٚالىطىص هُؿها
ُْمتها الجىهغٍت وألاؾاؾُت .ولً٘ ،ما مهنى
البىاء الُني في هظ مً الىطىص؟ وما خضوص
هظا البىاء؟ بل ما خضوص مُهىم الىظ الُني
هُؿه؟
أؾغح هظه ألاؾئلت ،في هظا الؿُاّ
الخاص ،أي في ؾُاّ الىكغ في صًىان »عماص
الشمـ« للشانغ اإلاًغبي مطؿُى ملح ،عبما
لخٓضًم ئحاباث زاضت ومدضصة ،أو عبما نلى
ألاْل إلزاعة الاهدباه ئلى ما ً٘دؿُه جدضًض
مؿاع ئهخاج اإلاهنى في الىظ مً أهمُت
ً
ْطىي .وفي هظا الؿُاّ أًػا البض مً
ؤلاشاعة والخظٖحر ببهؼ اإلادضصاث:
 /أهمُت الشٙل في ٗل خضًث نً البيُت.َالبيُت ئهما جخمكهغ في الشٙل ؾىاء حهلٔ
ألامغ بشٙل الخهبحر أو شٙل اإلادخىي ،مو
ألازظ بهحن الانخباع أن اإلآطىص بالشٙل لِـ
هى اإلااصة ،بل هى هُٓؼ لها .ئهه ما ًضنىه
ً
لىجمان باإلاىِْ .2وئطا حاػ لىا أن هُٓم هىنا
مً اإلآاعهت مً زال ٛمُاهُم أزغي مجاوعة
َاهىا وؿمي اللًت ماصة أو ؾبُهت وهضنى البىاء
ً
ً
الُني الظي حهخبر اللًت ماصجه زٓاَت أو مىُْا.

ومً هىا ألاهمُت الؿُمُاةُت التي ً٘دؿيها
الشٙل.
 /أن مؿخىٍاث البيُت وججلُاتها ئهما ج٘دؿبُْمتها في البدث لها نً زُـ هاقم .أي أن
ً
َ
ُْمت حهضص هظه اإلاؿخىٍاث ج٘مً أخُاها في
ئعحانها ئلى هىم مً الىخضة .هظه الىخضة ْض
ً
ً
ج٘ىن َ٘غة ما أو مػمىها مهُىا .ئن الشهغ
ً
مهنى ًُبنى بيُت مهٓضةٗ ،ل نىاضغه اإلا٘ىهت
له بيُاث صالت ،بمهنى أنها نباعة نً ئشاعاث
ئلى مػمىن مهحن .وبهباعة أزغيَ ،ان الىظ
بهظا الانخباع ًمً٘ أن ًىكغ ئلُه بدؿباهه
نالمت واخضة حشحر ئلى َ٘غة واخضة مخٙاملت.3
 /أن الخضًث نً اإلادخىي واإلاػمىن ًجبأن ًخم مً زال ٛالشٙلَ .مىِْ الشانغ
لِـ زبرة وال َاةضة مباشغة ًظٌهها في الىاؽ،
ً
ً
وئهما عؤٍت ومىكىعا زاضا .أما هؼنت البدث
نً اإلاػمىن ،والاخخٙإ بالهمل الُني نلى
اإلاؿخىي الُ٘غي صون اإلاهاًىت الخُُٓٓت
ٌ
َُُ٘ل أن ًيخهي
للجهض ؤلابضاعي اإلابظوَُ ٛه،
ئلى ابخظا ٛهظا الهمل ،وؤلاػعاء بُٓمخه ،وهى
ما هبه ئلُه بهؼ الضاعؾحن ،في ؾُاّ صعاؾت
الشهغ الهغبي اإلاهاضغ مىظ الؿخِىاث مً
الٓغن اإلااض ي.4
 /-1خضوص الىظ في الضًىان
بغحىنىا ئلى »عماص الشمـ« ؾىؿغح نلى
أهُؿىا مً حضًض نىاء جدضًض مُهىم الىظ
وخضوصه َُه .ونلى الهمىمَ ،اهىا هُترع،
ٖما أإلادىا ئلى طل ٚمً ْبل أن مجمىم
ً
ً
ْطاةض هظا الضًىان حشٙل هطا واخضا ،أي
بيُت ٗلُت ،ولهظه البيُت الٙلُت ال٘بري بيُاث
ضًغي ،هي ٗل ْطُضة نلى خضة ،وطلٚ
ً
اهؿالْا مً مإشغ الهىىان بشٙل أؾاس ي.
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 الهىىان واليؿٔ:ئط نلى أي أؾاؽ ،ومً أي مىؿلٔ
ً
ًمً٘ أن هخلٓى نىىاها مً ْبُل »:عماص
الشمـ« ،في هظا الؿُاّ؟ الش ٚئطن أن
ألامغ ًخهلٔ هىا بهالمت زاضت ،أي بهىىان
ً٘شِ خالت هىم مً اليؿٔ الؿُمُاتي
الخاص .صخُذ أن أي ْاعب ناصي ًٓو
ال٘خاب بحن ًضًه ؾُهغٍ أن هظه الهباعة هي
نىىان ال٘خاب بغمخه .ولً٘ ،ما مهنى أن
ً
ج٘ىن نباعة ما نىىاها ل٘خاب شهغي ًخ٘ىن
لِـ مً َطى ٛومباخث جيخكمها وخضة
الخطىع اإلانهجي ،وئهما ًخ٘ىن مً ْطاةض؟
ً
ٌ
نىىان لهظه
مهنى هظا ،عبما أهه أًػا
الٓطاةض بغمتها .أي أهه بٓضع ما ٌهض هظا
ً
الهىىان مإشغا ونالمت نلى اإلاجمىم الظي
هى ْطاةض الضًىان ،بٓضع ما ٌهض هظا
ً
اإلاجمىم جُؿحرا لهظا اإلاإشغ وهظه الهالمت.
وهظا ما ًجب أن جبرهً الٓغاءة نلى اوسجامه
وئمٙاهِخه ،والؾُما بالىكغ ئلى ما ًلي:
 /أن هظا الىظ هى هظ شانغ واخض بهُىه،هى مطؿُى ملح ،الظي جخم ؤلاشاعة ئلُه لِـ
َٓـ في يالٍ ال٘خاب َدؿب ،بل في متن
ً
بهؼ الٓطاةض أًػا.5
 /أن هطىص الضًىان جيخمي ئلى ػمً زاص،أْطض ػمً ٖخابتها الخاصٖ ،ما ٌشحر ئلى طلٚ
الشانغ هُؿه غمً مدضصاث الٓغاءة
ونخباتها .6والشانغ في هظا الؿُاّ ٌؿمي
ً
الٓطاةض »هطىضا « ،والضًىان »مجمىنت «،
وهى ٌ
أمغ له صاللخه الهمُٓت َُما هدً بطضصه.
 /أن في نىاوًٍ هطىص اإلاجمىنت ال٘شحر مًاإلاإشغاث اللًىٍت التي ججهلها مخطلت بهىىان
ال٘خابَ ،هباعاث مً ْبُل :مً ؾغّ
الشمـ ،شمـ ؾٓغاؽ ،شمـ عماصًت في

ً
ؾماء بهُضة ،الغماص ،عماص أوعَُىؽ مشال ،جغص
َيها ٗلماث شبيهت بما في الهىىان ألاؾاس ي.7
 /-2نىامل الخجغبت الشهغٍت:
وشحر مغة أزغي ئلى أن هظا الضًىان نباعة
نً مجمىنت مً الىطىص ،وأهىا هىؿلٔ مً
اَتراع أن هظه الىطىص حشٙل وخضة ،وأن
هظه الىخضة جخمكهغ في بيُت جخمحز بالخىىم،
وأن هظا الخىىم لِـ نىطغ جىاْؼ وحشخِذ،
ٌ
ؾبب ًإٖض اوسجامها ووؿُٓتها واهخكامها.
بل
وأن الشانغ ص ٛنلى هظه البيُت/الىظ
بهىىان»عماص الشمـ « .ولظلَ ٚغماص
ً
الشمـ بهظا الانخباع لِـ َٓـ هطا له
بىِخه ولؿاهُاجه الخاضت ،وله اوسجامه
وحمالُاجه اإلاخمحزة .ئهه ْبل طل ٚججغبت
ئبضانُت َىُت زاضت ،ججغبت جيخمي ئلى مجاٛ
ال٘خابت الشهغٍت ،ججغبت هي بمهنى مً اإلاهاوي
ؾحرة شهغٍت جىػبـ إلآىماث الخؿاب
ً
الشهغي ،ل٘نها أًػا ،في هُـ الىْذ حشٙل
ً
ً
مؿاعا ؾغصًا بٙل ما ًىُخذ نلُه مً أبهاص
ً
صعامُت وأؾؿىعٍت .حشٙلذ هظه الخجغبت ؾبها
ً
َُما ؾمُىاه هطا جداو ٛهظه الٓغاءة البرهىت
نلى اوسجامه .ولهل مً مكاهغ اوسجامه
ئمٙاهُت اهخكامه في هىم مً الىمظحت
الؿُمُاةُت ،وطل ٚنلى أؾاؽ جدضًض
نىاملها ألاؾاؾُت ،في الخؿاؾت الهاملُت
الخالُت:8
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خُث ًمً٘ أن هضعٕ ؾبُهت
الهىامل في هظه الخجغبت نلى الشٙل الخالي:
 نامل الظاث :وهُترع أههالشانغ هُؿه.
 نامل اإلاىغىم :وهُترع أههنالم بضون ْبذ.
 نالم اإلاغؾل :الخٔ والىاحب(ٖما ًخم الخهبحر نً طل ٚفي
الشهغ والخطىٍ وألاؾؿىعة.)..
 نامل اإلاغؾل ئلُه :وهُترع أههًخمشل في وغو ؤلاوؿان
اإلاهاضغ.
 نامل اإلاهاعع :ألاشغاع (الضولت،الخ٘ىمت ،الٓبُلت.)...
 نامل اإلاؿانض :أضضْاءؤلاوؿان (الاؾُا ،ٛالشهغاء،
الىاؽ البؿؿاء الؿُبىن.)..
ال ج٘مً أهمُت مشل هظا الىمىطج في
ْضعجه نلى جٓضًغ أهمُت الؿلىٕ ؤلاوؿاوي،
ً
ٖما ٌشحر يغٍماؽ ،9بل ج٘مً أًػا في ْضعجه
نلى ئهخاج اإلاهنى وجىلُض الضاللتٖ ،ما خاوٛ
هى أن ًُهل ،نىضما اْترخه مً ألاؾاؽ،
ً
اهؿالْا مً حهىص بغوب وؾىعٍى وباعث
ويحرهم.
ًمً٘ أن هضعٕ البيُت الهمُٓت لىظ
ً
هظا الهمل الشهغي اهؿالْا مً زؿاؾت هظه
الهىامل ،بانخباعها خطُلت عيبت الظاث في
جدُٓٔ مىغىنها ،هظه الغيبت التي هي
مىغىم الخىاضل ألاؾاس ي بحن اإلاغؾل
ً
واإلاغؾل ئلُه ،وهي م٘خىُت ؾبها بهىامل
اإلاؿانضة واإلاهاعغت ،مو مالخكت أن نىامل
اإلاهاعغت أْىي وأنتى .وهظا ما ًمحز الخؿاب
الشهغي الهغبي اإلاهاضغ بغمخه ،خُث ًٙاص

الشانغ ًِٓ أنؼ ٛئال مً ٗاةىاث ْطُضجه
الهؼالءً ،غججِ ئػاء نالم الشغ والٓبذ.
 1-2نامل الظاث(ضىث الشانغ):
ئهه عبما ضىث مً الضىث له،
ٌ
ضىث في الؼخام ،ضىث البهاء ،ضىث
الجما ،ٛضىث اإلادغومحن وهى ًي مً ألاهىاء.
وجغص ؤلاشاعة ئلى الظاث مباشغة وضغاخت في
اإلاهاصلت الشامىت مً مخخالُت »:مهاصالث
شهغٍت« :
10
ٌ
ْلُل مً الخىث ًُ٘ي
َ
ألنلم أن مظاْ ٚأخلى
الظاث
َأهذ عخُٔ لُاٖهت
ِ
ً
والظاث أؾاؾا هي طاث الشانغ،
ؾىاء ٗان هظا الشانغ هى مطؿُى ملح أو
يحره .في ْطُضة » البرػر« جغص ؤلاشاعة ئلى
الظاث مً زال ٛاإلاخخالُاث الؿغصًت الخالُت:
11
الٓطُضة
أها مطؿُى بً
ِ
ؾُل ًٓىص الؿُُىت هدى اإلاؿاع
آزغ ٍ
الصخُذ،
ِ
ُ
ولضث بمٓغبت مً مؿاع مدمض
الخامـ
في ضبُدت ًىم ؾىٍل
ُ
وخحن ٖبرث
ُ
َٓضث البراءة في ؾغٍٔ الهاوٍت..
ُ
زم شخذ َمذ
ُ
اإلاُذ ُ
الخي ..في البرػر !
وها أهظا
الظي يهم هىا لِؿذ َٓـ اإلاإشغاث
اللُكُت الطغٍدت نلى ؾبُهت الظاث ،بل
ً
ٌ
ؾُل ًٓىص
مإشغاث الغيبت أًػاَ ،الظاث
ٌ
الؿُُىت .هظا ٌ
واضح نلى جدحز الظاث في
صلُل
ضىعة مً ًٓىص عخلت البدث نً جدُٓٔ
عيبت ما .والظاث لِؿذ َٓـ طاث الشانغ،
بل هي طاث ؾُل ،الؿُل ًٓىص الؿُُىت،
ُ
الغيبت هي اؾخهاصة البراءة ،البراءة اإلآُىصة
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واإلاُخٓضة ،في ؾغٍٔ الهاوٍت .البدث نً هظه
البراءة التي هي عيبت الظاث ًجب أن ً٘ىن في
ؾغٍٔ الهاوٍت ،وٍجب أن ً٘ىن هظا الؿغٍٔ
هى ؾغٍٔ الؿُُىت .ولًٌ٘ ُِٖ ،ؿخُٓم أن
ً٘ىن طل ٚهى اإلاؿاع الصخُذٖ ،ما حشحر
حؼةُت مً حؼةُاث الىظ؟ نىضما هؿغح مشل
هظا الؿإا ٛه٘ىن في واْو ألامغ ْض اعجمُىا في
بغٖت الخأوٍل الظي ال خُاة وال وحىص لىظ
بضوهه .وهدً يحر مهىُحن باإلحابت في ٗل مغة
جمـ الخاحت َيها ئلى ؾغح الؿإا ،ٛبٓضع
نىاًدىا ببُان ججلُاث مسخلِ نىامل هظه
الخجغبت التي جخمكهغ هي هُؿها في ئؾاع هظ
ً
ً
ْىامه نشغون ئبضالا ،هى أًػا بمهنى مً
اإلاهاوي بيُت ٗلُت لها مؿخىٍان :مؿخىي
نمُٔ ،ومؿخىي ؾؿخي.
وفي ْطُضة» :اهٓالب« جغص ؤلاشاعة
ئلى الظاث مً زالْ ٛى ٛالشانغ:
12
ُ
ؾاًٖ أعخامها
الغٍذ
أها شانغ ِ
ٗل بغّ ضباحي
و ٗل صم جاج ملٙي،
ً
حهلً الظاث هىا أًػا نً عيبتها في
البدث وجدُٓٔ مىغىنها ،شانغ الغٍذ في
هظا الؿُاّ ئشاعة جغص في مٓابل ؤلاشاعة ئلى
الٓىم الظًً أغانىا بلُل الخضازت ْمطانهم
وْىاصًلهم وأجىا باخشحن نً الخبز واإلااء في لًت
الشانغ .هل ًخم البدث في الشهغ نً الخبز
واإلااء؟ ! طاث الشانغ التي جبدث نً
مىغىنها الظي ؾىِٓ لىخدضر نىه الخٓا
ً
ال تهخم ؾبها بهظه اإلاشايل الطًغي ،لظلٚ
مً الؿبُعي أن ً٘ىن الاوشًا ٛبها ئغانت
ألشُاء ٗان ًمً٘ أن حشٙل بىضلت في عخلت
ً
بدث خُٓٓي وغُانا للهمغ .وٖىن طلْ ٚض
أحى في ئؾاع لُل الخضازت جل ٚمُاعْت ،ال جٓل
نً مُاعْت ُْاصة الؿُُىت هدى اإلاؿاع

الصخُذ ،أي هدى الهاوٍت! ولً٘ ما ًػمً
للظاث في ؾُاّ هظه اإلاخخالُت مً مخخالُاث
الىظ ؾبُهتها الهاملُت ؤَ الخطىع الظي
هبرهً نلُه هى ئهخماؤها ئلى حهت البدث ،مً
زال ٛالٓىة الػغوعٍتْ ،ىة الغٍذ ،بٙل ما
ٌ
ٌ
ًغآَها مً بغّ وصمٗ :ل بغ ٍّ
وْغب
جدٓٔ
وٗل صم ٌّ
ٌ
وامخضاص .ئن نالم الىظ ًدشٙل
مض
ٍ
ً
أًػا في اللًت وبىاؾؿتها ،وعيبت الظاث
جخدٓٔ في هظا الهالم بالظاث .أي في نالم
الىظ.
في هظ» الٓطُضة ألازحرة للمخىبي
ً
«جغص ؤلاشاعة ئلى الظاث أًػا بانخباعها طاث
الشانغ:
ُ ُ
13
شانغ ٌ
ٌ
الشهغ
ضىم ًٓبله عواة
ئوي
ِ
ُ
ُ
ألازحر
الشمـ
شانغ
ئوي
ِ
وَاعؽ اللُل الظي صمهُ
ُ
ِ
ً ً
ْ
يضا ِخبرا لٙل صم الشهغاء...
الظاث هىا هي طاث الشانغ ،والشانغ ضىث،
هى ضىث اإلاخىبي الظي جغصصه الهطىع ،وهى
ً
أًػا ضىث مطؿُى ملح .ال َغّ بحن ضىث
ٗان وبحن ضىث ٗاةً أو ممً٘ .ال َغّ بحن
ضىث الشانغ الٓضًم وضىث الشانغ
ً
ً
اإلاهاضغ ،هما مها ٌش٘الن طاجا واخضة جبدث
زا ٛمً
نً مىغىنها ،نً نالم ٖما ؾجري ٍ
مُهم بالجما ٛوباألمل.
الٓبذ
ٍ
 2-2نامل اإلاىغىم (ضىث البهاء):
واإلاىغىم هى الظي ًجؿض عيبت
الظاث ،بدؿب همظحت يغٍماؽ ،في زؿاؾخه
الشهحرة التي خاو ٛمً زاللها همظحت نىالم
الىطىص والخؿاباث .14لٓض اهؿلٓىا مً
انخباع صًىان » عماص الشمـ« بمشابت لِـ
َٓـ ججغبت شهغٍت لها ؾُاْها الخاعٍخي ولها
ئؾاعها الؼماوي واإلاٙاوي الخاضحن ،ولً٘
ً
بانخباعها أًػا بمشابت ؾحرة أصبُت ،بل
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ً
ً
ً
بانخباعها حشٙل هطا ميسجما حامها ،حهخبر
هطىضه الهشغون مجغص مٓاؾو مىه
وئبضالاث/مخخالُاث له .هظه هي عؤٍدىا التي
هداو ٛأن هبرهً نلى مضي اوسجامها هي
ً
أًػا.
ونلى هظا الانخباع َاهىا هُترع أن
اإلاىغىم في هظا الىظ هى نالم بضون ْبذ.
أي أن عيبت الظاث التي حؿعى ئلى جدُٓٓها
بدؿب مجمىم الىظ وصًىامُت نىاضغه
ومخخالُاجه هي جدُٓٔ الهِش في نالم ًدؿم
بالجما ٛوألامً وال٘غامت ،وٍسلى مً ٗل
مكاهغ الٓبذ :الكلم والخغوب والٓخل
والتهمِش .صخُذ أن الظاث جىاحه الهالم
وجػو هُؿها في مىاحهت ُْمه ،ل٘نها جُهل
طل ٚمً أحل اؾخهاصة هظا الهالم ومً أحل
جدغٍغ الُٓم ،ولظلً ٚإٖض يغٍماؽ وَىهدىيي
نلى أهه ًجضع بىا جطىع "ؾبٓت ئخؿاؽ أولي"
خُث جىحض الظاث ألحل الهالم وٍىحض الهالم
ألحل الظاث ،ؤَ جغابـ وزُٔ .15جل ٚئطن هي
عيبت الظاث الخُُٓٓتَ .لىىكغ ُِٖ جم
الخهبحر ننها ،أي لىىكغ في جمكهغاتها الىطُت
وججلُاتها في ْطاةض الضًىان:
 1-2-2الخىحن:
ً
ٌهض الخىحن واخضا مً أبغػ مكاهغ
الخهبحر الشهغي .ئهه شبُه بدُاع الىعي في
الغواًت .ل٘ىه في الشهغ ،نلى اله٘ـ ،ال
ًإصي َٓـ ئلى حشهُب الخضر وجمؿُـ
ً
الخؿاب َدؿب ،بل ًإصي أًػا ئلى ئهخاج
ً
اإلاُاعْتٌ .شٙل الخىحن في الٓطُضة صاةما
نالمت َاعْت بحن لخكخحن :لخكت اإلااض ي
ً
ولخكت الخاغغ .اإلااض ي لِـ ػمىا مط ى
واهٓط ى ،والخاغغ لِـ مجغص ػمً الؾخهاصة
الىعي .بل ئن الؼمً في هظا الؿُاّ هى الظي

ًُجغ ؾاْت ألاهىاءًٓ .ى ٛالشانغ في اإلآؿو
الشالث مً ْطُضة » مً ؾغّ الشمـ؟« :
َ 16
ؾلل ٗان لي
وئوي ٍ
لبإ نلى ٍ
ُ
الخشبُت ،عاةدت
ٖم أخً ئلى َغس ي
ِ
ٌ
ْ
اإلاؿغ..
الؿحن ممؼوحت بضمىم
ِ
()...
زُمت ٗان ًىْكها الُجغُ
أخً ئلى
ٍ
هىض،
زم أخً ئلى
أؾالٍ ٛ
ِ
َ
َىْهُ
حجغ ٗان مطغنها
ئلى
ٍ
ْ
ْاجله..
بهاؾُت
ٍ
زمت في هظا اإلآؿو خٓل صاللي ٗامل
إلاا ْض هضنىه ؾُمُاةت هىي الخىحن في الىظ
(لبإ ،أخً ،بضمىم ،لهبي ،ضغزت والضحي،
هىض ،أخً ،زم أخً ،مطغنها ،بهاؾُت.)..
ً
الظاث هىا لِؿذ بؿال .وجدُٓٔ الغيبت ال
ً
ًغجبـ بخدُٓٔ بؿىلت ما .واعجباؾا بظلٚ
َالًؼواث في هظا الىظ ئهما هي يؼواث
الؿُىلت البرًئت ،والؿلل الظي ًبهث نلى
البٙاء هى ؾلل نالم حمُل تهضم ،أو هى في
ؾغٍٓه ئلى الؼوا ٛوالخغاب .طل ٚالهالم هى
الظي حؿعى الظاث ئلى حشُِضه وئناصة بىاةه،
ولى نبر الخىحن ،أو نبر الخلم ٖما في اإلآؿو
ألاو ٛمً ْطُضة » مىؾُٓى مُخت« .
 2-2-2الخلم:
ً
ً
الخلم أًػا هىي ،والهىي لِـ
مجغص شهىع وئخؿاؽ واهُها ،ٛبل عيبت.
والغيبت هي مىغىم الظاث الظي حؿعى ئلى
جدُٓٓه .يحر أهه نىضما ًٓى ٛالشانغ في
اإلآؿو اإلاشاع ئلُه:
ُ
17
ٖىذ ُ
أخلم في ضًغي
حضًض ،
بدظاء
ٍ
ٍ
مُظ
بىػعة
ٍ
ضىٍ ٖباقي الخال ِ
ِ
ً
ْ
ُ
بؿاةغة مً وعّ
أخلم أًػا
ٍ
ْ
الهابشه
اللهب
وٖشحر مً
ٍ
ِ
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َلِـ مهنى طل ٚاجساط الظاث
ً
ً
ً
نضاةُا مً اإلااض ي ،ئهه ٌ
خلم
مىُْا ؾلبُا أو
ٌ
ٌ
حمُل ،ج٘غعث مُغصاجه زمـ مغاث
خبِب
ً
أًػا أهه ٌ
خلم أػلي لهالم
في اإلآؿو لخُُض
الؿُىلت ،نالم البراءة والجما .ٛعيبت الظاث
ً
ج٘مً صاةما في حشُِض هظا الهالم .وئطا ٗاهذ
جل ٚالغيبت لم جخدٓٔ في خُاة ألاها أو الظاث
اإلاخٙلمت في هظه اإلاخخالُت مً الىظ َلِـ
مهنى طل ٚأن مىِْ أو عيبت الظاث ْض
خاصث نً مىغىنها .ئن الخؿاب الشهغي
ًخمحز بال٘شاَت والغمؼٍت الشضًضة ،وبالًمىع
ً
أخُاها .وفي مؿهاها ئلى همظحت هظا الىظ،
مً زال ٛأصواث ومُاهُم الىمىطج الهاملي،
وؾُمُاةُاث ألاهىاء هداو ٛأن هغص اإلاسخلِ
ئلى اإلاإجلِ ،والخىىم ئلى الىخضة ،والًمىع
ً
ئلى الىغىحٖ ،ما ؾيبحن الخٓاٖ .ما هغص حملت
اإلا٘ىهاث التي ْض ًبضو طٖغها في الىظ مجغص
وْاتو لؿاهُت ناصًت ئلى بيُاث لها وقاةُها
الشهغٍت الىاضخت واإلاخمحزة.
 /3-2-2الُأؽ:
نامل الغيبت ًطؿضم بهىي الُأؽٖ ،ما ًغص
الخهبحر نً طل ٚفي ْطُضة» :الغماص« :
ُ
ُ
ٌ 18
ًأؽ جؿىٍ بها ؾًُ
ُأعزبُالث ٍ
ْ
أزٓلذ بهؼاةم ْلبي.
 /2-3نامل اإلاغؾل(أو ما ًبضو أهه الخُٓٓت):
جيبو الخُٓٓت في الخؿاب الشهغي مً
م٘ىهاث هطُت ،ولً٘ في حهالٓها مو الُٓم
ً
واإلادخىٍاث ألازالُْت التي يالبا ما ج٘ىن
ؾابٓت نلى أًت ججغبت َىُت أو أي ؾُاّ
ئبضاعيَ .ان الىظ ال ًدٓٔ ياًت حمالُت
ضغَت ،طل ٚيحر ممً٘ الخدٓٔ ،وختى ئطا ما
جدٓٔ َلً ً٘ىن له مً مهنى ،ألن الىطىص
الُىُت  ،ومنها هطىص الشهغ ًجغي جضاولها
ً
هي أًػا في ؾُاّ الخىاضل البشغي .ئن

ً
ألاصب أًػا هكام مً أهكمت الاجطا.ٛ
وبالخاليَ ،لٙي ًدٓٔ الىظ ياًخه الجمالُت
ًجب أن ًدمل في هُـ الىْذ نبء وقُُت
أزالُْت أو ؾُاؾُت أو احخمانُت .وباله٘ـ،
ً
ً
ً
َهى لٙي ًدٓٔ صوعا ؾُاؾُا مهُىا
–نلى ؾبُل الخمشُلً -يبغي أن ًإصي وقُُت
حمالُت.19
ونلى الهمىمَ ،الخُٓٓت الشهغٍت لِؿذ
هي خُٓٓت الشهغ ،وال الخُٓٓت التي ْض
ًدُل نليها هظا الشهغ مخمشلت في مالبؿاث
الىاْو وأخضازه اإلاباشغة .ول٘نها ،في هُـ
الىْذ َيها ش يء مً ٗل طل .ٚئنها الخُٓٓت
ً
ٖما ًخم بىاؤها شهغٍا ،والتي ال جخهاعع مو
خُٓٓت الضًً وخُٓٓت الخاعٍش وخُٓٓت
ألاؾؿىعة ،بما في طل ٚألاؾؿىعة الصخطُت
التي ًداو ٛالشانغ أن ٌشُضها نبر مخخالُاث
هظا الىظ ،مً زال ٛال٘شحر مً اإلاىبهاث
واإلاإشغاث ألاؾلىبُت التي جػُي نلُه لِـ
ً
َٓـ ال٘شحر مً الخؼن ،بل مؿخىي خاصا
ً
أخُاها مً البهض الضعامي الضازلي ،ومً خٓه
عبما أن ًُهل طل .20ٚهظه الخُٓٓت التي ًخم
ً
بىاؤها شهغٍا ،والتي حشٙل في هظ هظا
ً
الضًىان ما هضنىه نامل اإلاغؾل الظي جلبُت
ُ
ُ
جغيب الظاث في امخالٕ مىغىنها،
له
جُؿغها مجمىنت مً الخٓى ٛالضاللُت
اإلاخجاوؿت ،منها ما هبِىه في الجضو ٛالخالي:
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الضًً

الخاعٍش

ألاؾؿىعة

ألاهىاء

الُٓامت ،البرػر ،الُٓهاء،
ًأحىج ومأحىج ،الؿىَان،
الىاع ،صناء اإلاطلحن،
الجخُم ،الغوح ،الؿغاؽ،
آصم ،الشهضاء ،اإلآبرة،
ؾٓغ ،زؿاًا ،ئلهي ،خمم
الجخُم ،ؾبدان الظي،
اإلاشِئت ،نضن ،الؼها ،ؤلاله،
هللا ،هضًَ ،همىث ،الٓضع،
الٓبىع ،أعواخىا ،طو
الٓغهحن ،اإلاىث ،ألابضًت،
نُضً ،ضَىىا ،الضهُا،
ًمىجان ،ؾماوٍت ،الجً،
اإلال٘ىث ،الخؿُئت ،الخُاة،
صناء اإلاطلحن ،حهىم،
ػباهُت.

الخاعٍش ،الٓبُلت ،شهب
الٓباةل،
الشما،ٛ
الخلُُتٗ ،اَىع ،حًلب،
الهمالٓت ،ؾُِ الضولت،
شهىب الجىىب ،ألاعوام،
بىى ألاضُغ ،مطغ ،بىى
خمضان
،الٓغاضىت،اإلاًى،ٛجامؿىا،
مضًىهت ،بغشُض ،نبـ،
نٙاف ،نغب ،الهىض ،بابل،
الخىاعج ،أوعشلُم ،ماػٌَ،
الصخغاءْ ،ىم شهُب،
ؾلل ،الشُهت ،الهىض،
أبى هاشم،
الؿىض،
البابلُىن ،الغوم ،الُغؽ،
الهمالًا ،مدمض الخامـ،
أبى ٌهغب ،اإلااض ي ،الترار،
بًضاص ،أزِىا ،عخل،
هىالٖى ،الٓضؽ.

ؾٓغاؽ ،اإلاخىبي ،الخالج،
ابً عشض ،الًؼالي ،مطؿُى
ملح ،الهىٓاء ،ػعْاء
الُمامت ،امغؤ الِٓـ،
هىض ،أصوهِـ ،هىمحروؽ،
أعؾؿى،
ألاوصٌؿا،
أوعَُىؽ ،الُاعابي ،بىطا،
اإلاىهالحزا ،ؾاةغ الُُئُ،
ألاؾاؾحر ،الٓطُضة ،زىلت.

الظاٖغة ،خىاؽ الًُم،
الالوعي ،الونُىا الباؾني،
اإلاشانغ ،الُغح ،خىحن،
الىعي ،الطبر ،الخىان،
الخغْت ،الىحضان ،خُاعي،
ألالم ،الضهشت ،ج٘خئب،
الخؼن ،الطغار ،خظع،
نىٍل ،أخً ،السخغ،
صمىم ،نؼلتي ،ناؾُت،
جدً ،صمهخحن ،الجزواث،
ناشٓت ،يغاةؼها ،مجىىهت
الظاث ،الخب ،الغنشاث،
أخلم ،هىع الٓلب ،هدُِ،
هاةمحن ،الخٓض ،جبٙي،
ْؿاةً ،أؽ ،هبػاث،
الهخاب ،الخىٍ.

يهمىا هىا أن هإٖض نلى ما حشٙله
هظه الخٓى ٛمً صنم وحهػُض للىمظحت
ً
اإلآترختٗ .ل خٓل ًىمي وٍؿىع َانال
ً
أؾاؾُا ،ومجمىم الُانلحن  Acteursألاعبهت
ٌشٙل الهامل اإلاغؾل .Actant Déstinateur
ً
َالضًً لِـ َانال بانخباعه زلُُت لهامل
الظاث َدؿب ،بل ئهه َانل ٌؿمذ بخؿىٍغ
الىظ وجىاؾله وصًىامُخه في ئؾاع هىم مً
الخىاػي .وٍجضع بىا هىا أن وسجل اإلاالخكاث
الخالُت:
َ /انل الضًً ًُُهم في ؾُاْه الخاعٍخي،وَانل الخاعٍش ًضعٕ في ؾُاْه الضًني .ال
ً
وؿخؿُو ئؾالْا أن هسلظ أًت مُغصة مً
خٓل الخاعٍش مً خمىلتها الضًيُت ،واله٘ـ
ً
ً
أًػا صخُذ .هظا الامتزاج ًخؿىع هطُا في
ئؾاع هىم مً الخىاػي جخم بىِىخه مً زالٛ

مسخلِ اإلاؿخىٍاث الخهبحرًت ،في مخخالُاث
الىظٖ ،ما ًمً٘ أن هسخبر طل.ٚ
ً
ًُ /ضعٕ الخىاػي أًػا بحن َانل الضًًوَانل ألاؾؿىعة ،وبحن َانل الخاعٍش وَانل
ألاؾؿىعة ،وبحن َانل ألاهىاء والُىانل
الشالزت ألازغيَ .الضًً يهظب ألاهىاء
وٍسلٓها ،وال ٌؿدبض ٛأخضهما آلازغ بشٙل
ً
مؿلٔ .والخاعٍش أًػا في وحه مً وحىهه ئهما
هى جاعٍش ألاهىاء ،وألاؾاؾحر في نمىمها
همظحت لألهىاء ،في بهضها اإلاشالي واإلاؿلٔ.
 حشٙل هظه الُىانل ألاعبهتمجخمهت ئطن نامل اإلاغؾل
الظي ًدغٕ الظاث ئلى جدُٓٔ
عيبتها .لً٘ ُِٖ ٌشخًل هظا
الهامل؟ وهل ًمً٘ أن هىمظحه
هى هُؿه؟ نبر اإلاغبو الؿُمُاتي
ً
مشال ًمً٘ أن هضعٕ مسخلِ
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نالْاث هظه اإلا٘ىهاث/الُىانل
ألاعبهت:

َ /خُهم نالْت الضًً بالخاعٍش نلى مدىعً
الخػاص .صخُذ أن الضًً أًػا خُٓٓت
جاعٍسُت ،وأن الخاعٍش حؼء مً الغؤٍت الضًيُت،
لً٘ الهالْت بُنهما ًؿبهها الخىاَغ والخػاص
ً
صاةما ،ألن الضًً عؾالت ئلهُت ْبل أن ً٘ىن
مماعؾت بشغٍت .أما الخاعٍش َُطىو أخضازه
البشغ .الضًً خُٓٓت مؿلٓت ،والخاعٍش
خُٓٓت وؿبُت ،وٗل خُٓٓت مً هاجحن
الخُٓٓخحن مخمحزة في نالْتها باألزغي.
 ومً الىاضح أن ما ٌهخبر مً ْبُل الالجاعٍشوالالصًً ،في ؾُاّ هظه الىمظحت ئهما هى
ألاؾؿىعة .ومً اإلاىؿٓي أن حؿخىي هظه
الهالْت نلى مدىع شبه الخػاص .ئن ؤلاوؿان
ً
ٌهِش أًػا بجىاع ألاؾؿىعة وفي صاةغتها أو
ً
ًطىهها أخُاها :حؿً٘ في ونُه وفي الونُه،
وَؿخهُضها ٗلما مؿذ الخاحت ئلى طل.ٚ
ً
ً
وحهخبر ألاؾؿىعة م٘ىها أؾاؾُا مً م٘ىهاث
الشهغ الهغبي اإلاهاضغ ،وبيُت أؾاؾُت مً
بيُاث هظ » عماص الشمـ« إلاطؿُى ملح.
 /أما َانل ألاهىاء َُدػغ نلى مدىعالخىاْؼ ،ألن مً ؾبُهت ألاهىاء أن ج٘ىن
مخضازلت ملخبؿت مخىاْػت.
ً
ٗاهذ هظه ئطن الُىانل مىكىعا ئليها
ً ً
ومضعٖت ٖال نلى خضة ،وفي نالْاتها ببهػها،
ً
ولً٘ ُِٖ ًخأحى ئصعاٖها مجخمهت بانخباعها
ً
نامل اإلاغؾل ،أي بانخباعها مغؾال ًدغٕ
الظاث ئلى جدُٓٔ عيبتها؟ بل ُِٖ ًمً٘

ئصعاٖها بانخباعها خُٓٓت؟ ًمً٘ الىكغ ئلى
مدىع الخػاص بانخباعه ًمشل مدىع الخُٓٓت،
ً
وهى الظي ًجمو ؾبها الضًً والخاعٍش .أما
مدىع ألاؾؿىعة (الالصًً والالجاعٍش) َهى
مدىع اإلاجاػ .ومً الشُٔ أن الشانغ ٖغع
لُكت الخُٓٓت بانخباعها نالمت صالت زالر
مغاث ،21بل ئهه ًٓابل بحن زىاةُت الخُٓٓت
واإلاجاػ في مخخالُت » الهٓاب« َُٓى:ٛ
ً
ُ
الجخُم،
عأًذ وؿىة ًمغعن مً باب
ِ
ٌ 22
وزلُهً جُجغث ضغزت
ُ َ
نلُا :ؾألىاَ » :
أًً هدً آلان؟« ُْل
لىا» :بمُترّ الخُٓٓت واإلاجاػ،
ٌ
ُ
الغوح ؾُضة« .
هىإ خُث
ولً٘ زمت ٌ
أمغ آزغ أٖثر صاللت ،في هظا
الؿُاّ ،طل ٚأن الشانغ ٖغع لُكت الشمـ
زمـ نشغة مغة ،23والشمـ ٖهالمت هطُت
عمؼ للخُٓٓت وصا ٛنليها .ئنها الخُٓٓت
ً
الىخُضة التي حهخبر مُٓاؾا لباقي الهالماث
وألاشُاء واإلاؿاَاث.
 /وال هدخاج عبما ئلى الخظٖحر بأن مُغصاثالضًً في الىظ جغبى نلى أعبو وأعبهحن،
ومُغصاث الخاعٍش نلى زمؿحن ،وألاؾؿىعة
نلى نشغًٍ ،وألاهىاء نلى زالر وأعبهحن .لً٘
لُكت الخاعٍش هُؿها وعصث ئليها ؤلاشاعة
ضغاخت ومباشغة أضلُت أو مػاَت ،في حؿو
مىاغو .24ما الظي ٌهىُه هظا ألامغ؟ ئن طلٚ
ال ٌهني أهه مجغص ج٘غاع .بل ئهه بانخباعه
ً
نىطغا في بيُت هطُت ًإصي وقُُت ما ،وهظه
الىقُُت هي حؼء مً وؿٔ هداو ٛفي هظه
ً
الٓغاءة أن هىمظحه .ومهنى طل ٚأًػا أن زمت
ً
َغْا في هظه الىمظحت بحن نامل الظاث
ونامل اإلاغؾل .وما نضا طلْ ،ٚض ًُهم أهه
في الخؿاب الشهغي خُث تهُمً عؤٍت
ً
ً
الشانغً٘ ،25ىن الؿُاّ مىاؾبا حضا ألن
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ج٘ىن الظاث هي هُؿها اإلاغؾل ،وئن ٗان طلٚ
ئهما ًدضر ٗلما هؼم الشهغ ئلى الىغىح
والبؿاؾت والًىاةُت الؿؿدُت .أما في الشهغ
الغمؼي طي البهض الضعامي والىًمت الخؼٍىت،
َان الىظ الشهغي ًطبذ أشبه بالخٙاًت
والخغاَت ألاؾؿىعٍت.
 /الهامل الظي ًدغٕ الظاث وٍإزغ َيها ئطنهى نامل الخُٓٓت التي جنهؼ نلى أؾاؽ
الضًً والخاعٍش وألاؾؿىعة ،ونلى أؾاؽ
ألاهىاء التي جدشٙل في الىظ في ئؾاع زىاةُاث
ًٌلب نليها الخػاص ،منها( :الخؼن≠ الُغح،
الخب ≠ الخٔ ،الىعي ≠ الالوعي ،الخىاؽ ≠
الىحضان ،الخىان ≠ ألالم ،الهاؾُت ≠
الجزواث ،الطبر ≠ الخحرة ،ئلخ).
هظه الخُٓٓت نامل في الىظ وهظا الهامل
ً
خُٓٓت في الخُاة ،ولً٘ الخهبحر ننها َىُا
ً
وحمالُا هى ما ٌهؿيها ُْمتها ونمٓها ؤلابضاعي
وأهمُتها في ئهخاج َهل الخُانل ،مو ؤلاشاعة
ً
ئلى أن الظاث بما هي طاث الشانغ أؾاؾا
ً
جكل حؼءا مً هظه الخُٓٓت ،أي مً نامل
اإلاغؾل ،بمهنى أن مشغوم الظاث ًخٙامل مو
مشغوم اإلاغؾل.
نامل اإلاغؾل ئلُه (وغو
3-2
ؤلاوؿان):
نامل الخُٓٓت ًخىاضل بطضص
مىغىم الظاث مو اإلاغؾل ئلُه ،وٍخدضص هظا
الهامل ألازحر في الىظ َُما ْض هضنىه وغو
ؤلاوؿان وشغوؽ خُاجه .مً اإلاهلىم أن
ً
الشهغ الهغبي اإلاهاضغ اهسغؽ مب٘غا في زضمت
ْػاًا ؤلاوؿان اإلاطحرًت والخهبحر نً جؿلهاجه
في الخغٍت وال٘غامت والهضالت الاحخمانُت،
وزلٔ الشغوؽ الػغوعٍت لإلخؿاؽ بالجماٛ
وجٓضًغ ُْمت الخب بحن الىاؽ وخب الخُاة،
والخىُحر مً ٗل ما ًضمغ هظا الخب ويهل٘ه.

وفي مٓابل طل ٚجأحي زىاةُاث :الخٓض
وال٘غاهُت ،الخهضي والكلم ،الٓمو والؿًُان،
ً
وهي ألامىع التي زاع نليها هظا الشهغ نمىما ما
ً
اؾخؿام ئلى طل ٚؾبُال ،وجدمل الشهغاء في
ؾبُل طل ٚمغة أزغي مغاعة الٓمو والسجً
والىُي والٓخل ،والتهمِش وؤلاْطاء والًغبت
واإلاغع والجىم والخضام ويحرها مً آلاَاث
وال٘ىاعر .والشانغ لِـ آلت ضماء مهمتها
ئهخاج ألانما ٛألاصبُت ،بل ئهه هى هُؿه نامل
ً
ًىمظج واْهه ختى ولى لم ًً٘ وانُا بهظه
ً
الىقُُت .مهنى هظا أن الشانغ ً٘ىن وانُا
ً
جماما بضوعه وبىقُُت الىطىص التي ًيخجها.
َهي بالٓضع الظي جخداوع مو يحرها مً
الىطىص لخؿىٍغ الشٙلَ ،انها جخداوع مو
واْهها لخًُحره أو للمداَكت نلُه مً عٍاح
ً
الخًُحر ،أي أنها جخسظ مىُْا ما ًدؿم
ببهضًًٖ ،ما أشغها:
 بهض حمالي ،مً زال ٛبيُتالشٙل الُني.
 وبهض أزالقي ،مً زال ٛاإلاىِْالظي ٌؿدشِ بهظه الؿغٍٓت أو
جل ،ٚأو نلى هظا اإلاؿخىي أو
طإ.
وٍمً٘ أن هُهم وغو ؤلاوؿان في
مٓام أو ٛبانخباعه صنىة غمىُت ئلى ججاوػ
الُىاعّ بحن الىاؽ ،وهى ما ًطغح به الشانغ
ً
أًػا في اإلآؿو الشاوي مً مخخالُت » :البرػر
«:
ُ
الػىء ًىلج في
حمهىها ٖما ًجمو
26
الكل
الهباص
ال ؾبُٓت ال محز ال َغّ بحن
ِ
ُ
ُ
ُ
الشهغاء،
اللطىص ،الٓغاضىت،
ُ
الؼهىج ،بىى ألاضُغ،

233

2018

ُ
الًغباء ،نباْغة الُ٘غ ،أبىاء ماػٌَ،
شهب الشما،ٛ
ُ
ُ
اليؿاء،
شهىب الجىىب ،الغحا،ٛ
الخىاعجْ ،ىم شهُب ،ؾماؾغة
البرإلاان ،الهمالٓت،
الشُهت ،الهغب ،العجم ،الهىض
والؿىض،
والبشغٍت ْاؾبت:
زم المحز ال ؾبُٓت،
ً
ٌّ
ٗل ؾىاؾُت مشل أؾىان اإلاشـ! ..
هظه هي الضاةغة ألاولى أو ؤلاؾاع ألاٖبر
لهامل اإلاغؾل ئلُه في الىظ الظي ؾُجزم بهض
طل ٚئلى الاوشؿاع والترٖحز نلى صواةغ أزغي:
(ؤلاوؿان الهغبي ،ؤلاوؿان اإلاًغبي ،مطؿُى
ملح ،آًت ملح) ،بدُث ًمً٘ أن هضعٕ طلٚ
َُما ًلي:

ونلى الهمىمَ ،اهه ئطا ٗان نامل
اإلاىغىم الظي ٌشٙل عيبت الظاث هى الؿعي
ئلى زلٔ نالم حمُل بضون بشىع الٓبذ وال
مؿاخُٔ الؼٍَِ ،ان نامل اإلاغؾل ئلُه
ً
جدضًضا لِـ هى َٓـ وغو ؤلاوؿان ،بل ئهه
وغو ؤلاوؿان الهغبي بالػبـ ،هظا الىغو
الظي ٌهخبر مطؿُى ملح عبما خؿب مىؿىّ
ومإشغاث هظ الضًىان أًٓىهخه ،إلاا طٖغهاه
ً
ً
ؾابٓا ،وإلاا هظٖغه أًػا َُما ًلي:
 1-4-2ؤلاوؿان والٓبُلت:

حشٙل هظه الشىاةُت نالْت ال جىُطم
نغاها في طاٖغة الشانغ الهغبيَٓ .ض بضأ
ً
الشهغ أو ٛما بضأ مغجبؿا بمطحر الٓبُلت،
ً
وٗان مطحره حؼءا مً مطحرهآً :ىي بٓىتها
وٍػهِ بػهُها .لً٘ اعجباؽ الشانغ
ً
ً
بالٓبُلت ًيبغي أن ً٘ىن أمغا ؾاعةا ،ألن
ً
الشانغ ًيخمي أًػا ئلى الخاعٍش ،وهظه خُٓٓت
ٖما أوضخىا .وعبما ٗان الاهخماء ئلى الخاعٍش
أوزٔ وآٖض مً الاهخماء ئلى الٓبُلت .ألن
الاهخماء ئلى الخاعٍش مهىاه الاهخماء ئلى الضولت
وألامت واإلاجخمو ،الظي جضازلذ َُه اإلاطالح
واإلاىاَو وحشاب٘ذ وحهٓضثَ .ما با ٛالشانغ
ٌهىص مغة أزغي ئلى هبو البضاًاث وسخغ
البؿاؾت؟ ونلى طٖغ الٓبُلت التي جخ٘غع هي
ً
ومػاَاتها ٖشحرا في مخخالُاث هظا الىظ
هجضها خاغغة مىظ ألاؾؿغ ألاولى في هظ
الضًىان:
ْ
ُ 27
هىا خُغث وشمها هىض
والؿحن
والؼٍذ والضمو
بالُدم
ِ
ِ
ِ
أؾال ٛزُمتها ،زم
والخُخذ هدى
ِ
ً
ْالذ وصانا
ٍ (هىض ،الضمو ،أؾال ،ٛزُمتها،
ً
ٌ
مُغصاث مً ِؾُغ الٓبُلت ،ونالماث
وصانا)،
نلى سخىت الشانغ الهغبي الٓضًم .وٍإٖض
ً
الشانغ مبضأ الاهخماء ئلى الٓبُلت أًػا في
ْىله:
َ
بيذ أبي
أها مطؿُى بً نؼٍؼة ِ
28
هاشم
ٍ
مً بؿىن ْباةل بغشُض شغّ
الهىاء
ِ
جخدضص وقُُت الٓبُلت في الىظ
بخأُٖض الاهخماء ،ال يحر .ئن الظاث ال هي مو
الٓبُلت ،وال هي غضها .ول٘نها مو هظه
الخُٓٓت الشازطت :الشانغ ختى وهى ًؿل
ً
نلى الٓغن الىاخض والهشغًٍ ًيخمي أًػا ئلى
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الٓبُلت .وهي ؤلاؾاع عبما الظي ٌشٙل وحضاهه
وٍُؿغ مىاُْه.
 2-4-2ؤلاوؿان واإلاضًىت:
عبما ٗاهذ اإلاضًىت هي الُػاء الظي
سخغ الشانغ الهغبي في بضاًت نطغ الخضازت
ً
الشهغٍت ،وعبما ٗاهذ أًػا مبهث يغبخه
وخؼهه وغُانه وئخؿاؾه باإلاُاعْت .لً٘،
أًً ج٘مً اإلاشٙلت :في الشانغ هُؿه الظي
ًخىّ ئلى اإلاؿخدُل ،أم في اإلاضًىت التي َٓضث
خـ ؤلاوؿاهُت؟ إلااطا ْلما نبر الشانغ الهغبي
ً
اإلاهاضغ نً ألُخه في اإلاضًىت؟ وهىا أًػا ًبضو
ً
ٖما لى أن الشانغ مطؿُى ملح ًخسظ مىُْا
ما مً اإلاضًىتٖ ،ما ًمً٘ أن وؿدشِ طلٚ
مً ْىله:
ُ
ً
ُ
الخطان ججغهُ
عأًذ مضًىت خُث
ْ 29
الهغبه
ٌ
حجغ
وخُث الخب مظبىح نلى
ٍ
ْ
ْضًم..
وغو لإلوؿان في مشل هظه
أي
ٍ
الكغوٍ ،في مشل هظه اإلاضًىت؟ هىا خُث
ُ
وحىص ؤلاوؿان
وقُُت ألاشُاء يحر مم٘ىت.
ً
جبها لظل ٚيحر ممً٘.
 3-4-2ؤلاوؿان والضولت:
ًدغص الشانغ في هظا الؿُاّ نلى
حسجُل مىُْه ،في ْىله:
ٌ
ٌ
ْ 30
نكام الجمجمه
صولت مدمىلت نلى
ِ
ً
ً
وبغ ٌ
إلاان ضاع مخدُا مهاضغا
لهغع الٙلماث اإلاإ ْ
إلاه
الضولت ئهما وحضث لخماًت نكام
الجمجمت ،ولِـ لترٖبها ،ألنها ئطا ٗاهذ
مدمىلت نلى هظه الهكام َانها ؾتهغؾها
وتهل٘ها ،وٖظل ٚجُهل نىضما حهىػها
الضًمىْغاؾُت والهضالت الاحخمانُت واإلاؿاواة.
ٌ
وصخُذ أن البرإلاان مً مٓخػُاث الضولت،

ولً٘ للهىاًت باإلوؿان وجؿىٍغ شغوؽ خُاجه،
ولِـ إلاجغص نغع الٙلماث اإلاإإلات .ألاشُاء
ً
هىا أًػا ال جإصي وقُُتها ،مما ًإصي في
النهاًت ئلى جأػٍم الىغو ؤلاوؿاوي والشغؽ
الػغوعي لىحىصه.
 4-4-2ؤلاوؿان واإلاجخمو:
ًٓى ٛالشانغ في مخخالُت » شمـ
ً
ؾٓغاؽ« مشال:
ُ
الشاعم
ًنهاع الُتى َىّ عضُِ
ِ
الهامغ،31
ِ
ُ
ألاشغاع ًغمىن الخص ى
اإلااعة
بهؼ ِ
ِ
َىّ جمازُل الغزام الطامخهْ
ُ
ُ
ًىًلٔ اإلاىُظ.
خُنها
خحن ًنهاع الُتى/ؤلاوؿان ًجب أن
يهب آلازغون للمؿانضة .لً٘ اإلااعة أشغاع،
اإلااعة الظًً ًطج بهم الشاعم هم أَغاص
اإلاجخمو الالهي ،اإلاجخمو الظي ججغم ؾٓغاؽ
مً أحله الؿم ،صون أن ًضعي أن طل ٚئهما
ٗان مً أحله ،وصون أن ٌهىُه أن طلٌ ٚهىُه.
ئنها طعوة اإلاُاعْت في ئخؿاؽ الشانغ
اإلاهاضغ ،وهى ٌهبر ننها ٗلما أجُذ له طل،ٚ
الؾُما مً زال ٛالغمؼ وألاؾؿىعة .في
اإلاجخمو ،خُث ًجب أن ًدخػً ؤلاوؿان
أزاه ؤلاوؿان زاضت خُىما ً٘بى وَؿٓـ،
جػُٔ الخُلت آلان باإلوؿان ،وخحن ًىًلٔ
اإلاىُظ َان هظا ؤلاوؿان ؾُسخىٔ ال مدالت
وٍمىث.
 5-4-2ؤلاوؿان والهالم:
ًٓى ٛالشانغ في مٓؿو مً مخخالُت
»مىاعة مُٓلت َىْها يغاب« :
32
ال أضضْاء لي
عضُِ في لُالي الخغب
ٌ
ُ
الشلج
ػهغة جمىث في
ِ
ؾغٍغ ِ
ُ
ُ
ُ
الهلٓم
ًسىهه
ؾ٘غ
ؾهم
ٍ
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ُ
ٌ
الصخغاء..
َم
ِ
شانغ ًظوب في ِ
َ
َ
ُ
الهالم؟
اهٓغع
ُِٖ
ً
ً
ُ
ًدؿو ،الهالم أًػا ال
الهالم أًػا ال
ٌ
ُ
ُ
الهالم َ٘غة َٓـ :البهؼ ًضعٖها،
ًىُو،
ُ
والبهؼ ال ًضعٖها .البهؼ ًطضْها،
والبهؼ ً٘ظبها ،ونىضما ٌؿأ ٛالشانغ هظا
الؿإا ٛالهمُٔ ُِٖ» :اهٓغع الهالم؟
«َاهه ال ٌؿدىُغ اهُهاله َدؿب ،بل ٌؿدىُغ
ً
أًػا ئصعاٖه .ئهه بالىكغ ئلى الىغو الٙاعسي
لإلوؿان ،وبالىكغ ئلى الازخال ٛالُكُو في
أشُاء الهالم لِـ زمت ما ًضنى ئلى الش ٚأن
ً
الهالم ْض اهٓغع خٓا واهخهى أمغه .الظي
ًضنى للضهشت والعجب هى ُِٖ وإلااطا خضر
طل .ٚئط ًُترع أن ًدؿو الهالم للخالص،
وٍمخض َُه ألامل وٍسػغ نىع أن ًػُٔ
وٍظوي نىصه.
ونلى الهمىمَ ،اهه بالىكغ ئلى
مإشغاث ونالماث مً ْبُل( :الٓبُلت ،امغؤ
الِٓـ ،اإلاخىبي ،الُاعابي ،ابً عشض ،الًؼالي،
بًضاص ،بغشُض ،جامؿىا ،اإلاًى ،ٛنغب ،ئلخ)،
ً
َان اإلآطىص باإلوؿان جدضًضا هى ؤلاوؿان
الهغبي ،الظي ًجب أن ًسغج مً صاةغة الٓىٛ
ئلى خحز الُهلٖ ،ما ٌؿدشِ طل ٚفي اإلآؿو
ألازحر مً مخخالُت » الخالج« :
في عةت الغاصًى اإلاضوي
ًدىُـ الىُاّ الُلؿُي:
ٌ
نغب ًيخطغون،
َ
َ
ًد٘مىن
الىاؾو
الهالم
َ
َ
ًجبىن
الهىض
البسىع مً بالص
ِ
ًُهلىن ٗل هظه ألاشُاء
في الغاصًى َٓـ !
في هظه اإلاىؿٓت اإلاى٘ىبت مً حًغاَُا
ً
الهالم ًطلح الىُاّ مُٓاؾا للخأعٍش .ونىضما
هٓى ٛئن نامل اإلاغؾل ئلُه ًخدضص في وغو

ؤلاوؿان الهغبي َان طلً ٚيسجم مو عيبت
الظاث الؿانُت ئلى حًُحر هظا الىغو جلبُت
لخاحت اإلاغؾل ،أْطض جلبُت لخاحت الخُٓٓت
ٖما أشغها .والازتزا ٛالخىاػلي لهظا الىغو
ًيخهي ئلى ئصعاٖه في وغهُت الظاث هُؿها ،في
وغهُت الشانغ هُؿه الظي وهخبر هظ هظا
الضًىان بمشابت ؾحرة طاجُت له .ئهه ال ًطهب
نلى الٓاعب اإلاخأمل أن ًالخل مضي ْلٔ
الشانغ ومضي خىِىه وخؼهه وٍأؾه وجمؼْه
ونىُه ،مضي وغىخه خض الخطغٍذ باؾمه
واؾم آباةه وأحضاصه وحظوعه ،ومضي يمىغه
ً
أًػا خض الخىاعي زلِ أْىهت عمىػ وأؾاؾحر
شتىًُ .هل الشانغ ٗل طل ٚلُدٓٔ مؿخىي
ً
ً
نمُٓا ومهٓضا مً الخُانل ،مً زال:ٛ
ً
 /حهل الظاث مىغىنا للغيبتَ .الظاث فيٗل شهغ نمُٔ ًجب أن ج٘ىن بالػغوعة
ً
حؼءا مً الخجغبت الشهغٍت ،ال جِٓ نلى
الهامش منها أو الخُاص.
ً
ً
 /حهل الظاث وآلازغ شِئا واخضا .ولظل ٚمًاإلامً٘ في هظا الؿُاّ أن هستز ٛالىمىطج
ً
الهاملي اإلآترح ،بدُث حشٙل الظاث َانال،
ً
ً
واإلاغؾل ئلُه َانال ،وٖالهما ٌشٙل نامال
للخًُحر .ئن الخهبحر نً الؿعي ئلى حًُحر وغو
ً
ؤلاوؿان ٖشحرا ما ً٘ىن هى هُؿه مجغص شهاع
ْض ًُغَو هىا أو هىإ ،ومجغص صناًت .وختى في
الًُ ،وفي الشهغ لً ً٘ىن له مً مهنى ئال
مً زال ٛالخطاْه بالظاث اإلاخٙلمت ،بهامل
ً
الظاث .وبالخالي ،نلُىا أن هضعٕ أًػا أن مً
ًدخاج ئلى ضىن ٖغامخه والهىاًت الالةٓت هى
هُؿه مطؿُى ملح بانخباعه:
ً
ً
 /شانغا ًٓاوم الخؿىَو جماما مشلما ْاومهاإلاخىبي ،في مطغ ٗاَىع ،وئال اهخهى به اإلاؿاٍ
ً
ً
ً
ً
مضاخا طلُال ومهغحا ممؿىزا .لًُِٖ٘ ،
ًخأحى له أن ًٓاوم آلت هظا الخؿىَو؟ َالشانغ
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آلان أٖثر نؼلت بهضما ججؿض الخؿىَو في آلت
ؤلاهما ٛوالتهمِش اإلاؿلٔ .لِـ زمت مً
ٌؿىم ،ٚمً ًٓى ٛلً :ٚا هظا ،ماطا جٓىٛ؟ !
ً
ً
 /وبانخباعه أًػا ئوؿاها ًأٗل الؿهام وٍمص يفي ألاؾىاّ .زم ئهه ال ًأٗل الخبز بشهغه ،وال
ٌؿخؿُو ،وما ًيبغي له عيم ألاػمت واإلاأػّ.
 - 5-2نامل اإلاهاعغحن (ضىث
ألاشغاع):
ً
ً
ً
ٌهخبر الشغ نامال بيُىٍا أؾاؾُا في الىظ،
ئهه ٌشٙل بيُت اإلاهاعغت التي حهىّ الظاث
نً جدُٓٔ عيبتها .وهظا الطىث مً الٓىة
والخىىم بدُث ًدػغ نلى مؿخىٍاث مخهضصة
ومكاهغ شتى:
 1-5-2اإلاجهى:ٛ
ً
ئط ًخجلى نامل الشغ أخُاها في ضىعة
هىم مً اإلاجهى ٛاإلاغنب الظي ال ًٙاص ًدشٙل
في خحز مهحن ،وال في َ٘غة مدضصة ،بدُث
ُحهغٍ هىٍخه ُوَؿخىنب مضاه .ئهه ٌّ
نضو ًٓو
عبما في اإلاؿاَت بحن الؼمً وَأؽ خؿاب ،أو
عبما خ٘ىمت جؼعم في خضًٓت الظاث شخاةل
اللُل:
ُ 33
أصع ما ًدضر :
لم ِ
في الخلِ ًٌض جضَهني ئلى ألامامْ
ِ
ُ
ًطضمني مغوع ّ
مدشغص
قل
ٍ
ٍ
ٌ
جدـ هدلت َىقي وال ًلؿهني ئال
ْ
الؼمً
ٌ
حؿض ُ
آزغ
ٌؿٓـ مني
ً
أحغي مخجىبا ؾٓىؽ ما جبٓى مني
َ
يلُكت
بمىاْحر
جدبهني أؾغاب ؾحر
ٍ
ُ ْ ُ
َ
التراب
ألاقُاع في
أضُذ أوش ُب
ِ
ٌ
خغب غض َم ًْ؟
َ
أًً الهضو؟
ُ
ْ
ؾاعّ
اإلاهجىعه؟
ألاغغخت
الشمو مً
ِ
ِ
ُ
أعوْت ألاوصٌؿا؟
الغحا ٛخاملى اإلاشهل في
أم
ِ

ُ
ُ
جطِب الىعي
خؿاب
َأؽ
أم
ٍ
والالوعي؟
ٌ
ُ
أم خ٘ىمت جؼعم في خضًٓتي شخاةل
اللُل؟
أم الخل مو اإلاطاصَهْ
هما الهضو؟
أم أها الهضو؟
عبما أها الهضو !
هظا الش ٚاإلاػني وهظا اإلاجهى ٛاإلاغبٚ
ًضَو باألشُاء ئلى الًاًت مً الخىجغ ،بالشٙل
الظي جىٓلب َُه ئلى غضهاَ .الظاث بض ٛأن
جخدطً غض الخؿغ الضاهم ،غض الهضو
الشازظ ،الهضو الظي ْض ًخسظ هظه
اإلاؿمُاث التي في الىظ جتهم هُؿها،
وحؿدؿلم ئلى ئمٙاهُت أن ج٘ىن هي الهضو .ئنها
ْىة اإلاجهى ٛئطن وضىجه اإلاغنب ،في ػمً
ً
ازخلؿذ َُه ألاشُاء والخبؿذ .وجماما مشلما
ٗان ًُهل الشانغ الٓضًمً ،دمل مطؿُى
ملح الؼمً مؿإولُت ال٘شحر مما ًدضر .اإلاخىبي
ً
مشال ،لم ًً٘ ً٘غه الؼمان َٓـ ،بل جاّ ئلى
َ
أن ًسػب ؾُُ ُه مً شهغ مُغْه .34وملح
هىا ،في الىاْو ال ًلؿهه ئال الؼمً ،ألن
ألاشُاء طاث أبهاص ػمىُت ،والٙاةً البشغي
ٌ
ػمني ،والىعي هُؿه ٌ
ٗاةً ٌّ
وعي ػمني .ألاشُاء في
النهاًت ال جٓو في اإلاٙان الظي هخجاوػه بال
هىاصة زم مغة أزغي هأوي ئلُه ،بل جٓو في
الؼمً مً يحر حؿلؿل بالػغوعة وال مىؿٔ.
ولظلٗ ٚان مً الؿبُعي أن ًبضأ الشانغ
مٓؿهه الؿابٔ وهى ًطىى بيُت هظه اإلاُاعْت
بهباعة» :لم أصع ما ًدضر«  ،نلى الغيم مً
أهه نىضما ًخطىع أهه ًضعي َاهه ًلجأ مغة
أزغي ئلى بلؿم اإلااء ،أْطض ئلى البضاًتًٓ .ىٛ
الشانغ في اإلآؿو ألاو ٛمً »مهاصالث شهغٍت
«:
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35

ْلُل مً اإلااء ًُ٘ي
ً
ْ
َ
َ
نشغًٍ ػٍخىهت طبلذ
ليؿٓي
ً
وهىاء ججمض في عةخِىا
ً
َ
بهضةظ ػمىا
ووؿٓي
ٍ
ُ
ْ
ألازحر..
الطباح
وشُض
شار َُه
ِ
ً
ُ
جغي هل ًديي اإلااء ػمىا ،هل ًديي
ُ
اإلااء مشل هظا الؼمً؟ هٓى ٛفي الجىاب :وهم،
ً
وطل ٚبانخباع اإلااء عمؼا لخضَٔ الخُاة وأَٔ
الخطب.
 2-5-2اإلااعة( :زاضُت الىاؾىث)
ً
ٌشٙل ضىث اإلااعةٖ ،ما أشغها ملمدا
مً مالمذ اإلاجخمو الظي جغيب الظاث في
امخالٕ مىغىنها مً أحله .يحر أهه في ؾُاّ
شهغٍت اإلاُاعْت التي حهض أخض أبغػ مالمذ
ً
الشهغٍت الهغبُت اإلاهاضغة ٖشحرا ما ًخم جطىٍغ
الشغ بانخباعه مماعؾت ٗامىت في اإلاجخمو
هُؿه الظي هػخي مً أحله:
36
الهامغ
ًنهاع الُتى َىّ عضُِ الشاعم
ِ
بهؼ اإلااعة ألاشغاع ًغمىن الخص ى
ْ
الطامخه.
َىّ جمازُل الغزام
زمت ٌ
بهض صعامي نمُٔ وضغام مدخضم في هظا
اإلآؿو ،وئن ٗان هظا الطغام يحر مخٙافئ .زمت
ْطت مخٙاملت ألاعٗان:
 شاعم نامغ.َ -تى ًنهاع.

 -بهؼ اإلااعة ألاشغاع.

 وجمازُل الغزام الطامخت.ْض هدؿاء :ٛإلااطا ًنهاع الُتى؟ ! وْض هدؿاءٛ
ً
أًػا :إلااطا بهؼ اإلااعة أشغ ٌاع ،وإلااطا ًغمىن
بالخص ى جمازُل الغزام الطامخت؟ أًً ألازُاع
والؿُبىن؟ وهظا ال يهم ،ما يهم في ؾُاّ
ؤلاشاعة ئلى بيُت الشغ وضىجه هىا ،هى أن
ُ
ُ
ُ
الهامغ نً َهل
الشاعم
وؿأ :ٛإلااطا ٌؿ٘ذ
َ
ألاشغاع؟ إلااطا ًيشغ الؿانىن بطمخه اإلاغٍب؟

 3-5-2الخضام (الخاضُت الؿ ِّمُت):
الخضام شغ ًأحي نلى ٗل ش يءٖ ،ما
في ْطُضة» :شمـ ؾٓغاؽ« :
َ 37
هم زضنىا ألاشجاع
َ
وألاحجاع
َ
وألاَٙاع
وٍخسظ هظا الخضام ضىعة ؾم هاْو
ًجغنه ؾايُت ياشم لٙل الشهغاء الؿُبحن،
ٖما ًغص في هُـ الٓطُضة:
ً
38
هىالٖى ْض اؾدُٓل خاال
َ
َ
ؾٓغاؽ ّ
الشهغاء الؿُبحن.
لٙل
ُؾم
ِ
ِ
نامل اإلاهاعغت هىا يهل ٚنامل
اإلاؿانضة .اإلاؿانضون في الخُٓٓت ال ًمل٘ىن
َهل اإلاؿانضة النخباعًٍ:
مغب ٚمىُخذ
ْاؽ
 /ألنهم ؾُبىن في ػمًٍ
ٍ
نلى اإلاجهىٖ ،ٛما عأًىا ،بدُث ال جضعي الظاث
َُه ما ًدضر ،وئطا ٗاهذ ال جضعي طلَ ،ٚهي
ال حهغٍ بالػغوعة ما الظي ًيبغي أن جُهل.
ٌ
ٌ
 /ألنهم ُؾٓىا الؿم ،وهي زضنت ْضًمت،ً
حشٙل في الىاْو واخضا مً أبغػ مكاهغ
مماعؾت الشغ بحن البشغ.
 4-5-2الخاضُت اإلاٙاهُت:
ً
ً
الشغ ًطبذ أًػا مخدحزا في اإلاٙان ،وٍطبذ
ً
ً
ً
نامال شغٍغا مهاعغا ٌهىّ
اإلاٙان هُؿه
الظاث وَشلها ،وٍٓط ي نلى عيبتها .والشغ
ً
ً
أًػا ًدىاؾل وٍخهضصَُ٘ ،دسح مؼٍضا مً
اإلاىاْوٖ ،ما ًغص في اإلآؿو الشاوي ،مً
ْطُضة« :في الؿابٔ الؿابو مً نماعة
39
الهالم» :في الؿابٔ ألاو ٛمً نماعة الهالم
ُ
ُ
ٌؿً٘ الؿٙاعي واإلاشهىطون
واللطىص !
ً
ٌ
انهُاع ٌ
ٗامل
زمت
لخُمت ُ
ُ
الىعص..
ًىلض َيها
ٍ
َ
ٌ
ٌ
أعغُت
لبٓهت
ياشم
اخخالٛ
زمت
ٍ
ٍ
ُ
ْ
ٗاهذ ُ
الهالم..
جىام َىْها أحىدت
ِ
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ُِٖ ًخسلٔ الشغ في هظا الؿُاّ؟
وإلااطا ًدخل الؿٙاعي واإلاشهىطون واللطىص
الؿابٔ ألاو ٛمً الهالم؟ هظا هى
ٌ
ُُٖل بأن
الؿإا/ٛاإلاُاعْت .نامل الشغ هظا
ًٓؿو ؾبُل وصابغ نامل الخحرَ ،الؿغٍٔ ئلى
باقي الؿىابٔ ًمغ عبما مً هىا.
 6-2نامل اإلاؿانضًً(ضىث
ألاضضْاء):
بامٙاهىا في هظا الؿُاّ أن هسخطغ
الىمظحت ،وهٓى ٛئن ألامغ ًخهلٔ بًُاب هظا
الهامل .مهكم اإلاإشغاث الىطُت جخػاَغ
لخأػٍم وغو الظاث .الهىة بحن اإلاغؾل واإلاغؾل
ئلُه سخُٓت ،والظاث في مأػّ مً أمغ عيبتها،
ج٘خُي بالخلم ،وجخلمل بالُأؽ وؤلاخباؽ،
واإلاهاعغىن أشغاع أشضاء نليهاٖ ،شحرون.
ُِٖ ًٓىي ضىث نامل اإلاؿانضة نلى
مىاحهت هظا الخُاع ئطن؟ ولً٘ ،مو طلَ ٚان
لهظا الطىث الهامل بهؼ ؤلابضالاث التي جخم
ؤلاشاعة ئليها في الىظ.
 /2-6-1ضىث الٓطُضة:
ً
ٌشٙل ضىث الٓطُضة ازخُاعا للظاث
ً
ً
ً
وازخباعا ،ازخُاعا مد٘ىما بالؿحر جلٓاء
ً
اإلاجهى ٛالىاضب ومدُىَا باإلاساؾغ ،عيم أن
طلً ٚخم نلى خؿاب بضاةل أزغيٖ ،ما ًخم
الخهبحر نً طل ٚفي اإلآؿو الشاوي مً
«مىؾُٓى مُخت»:
ُ
ُ 40
وأبي ٗان ًػغبني خحن أزؿئ
ُ
حغاح
بهطاه التي ٗان ًطىهها مً
ًػغبني
ِ
ْ
الصجغ
ُ
ُ
خُنها ٖىذ أػخِ هدى
ْ
صامهه.
ُٖٓشاعة
َغاش ي وأبٙي
ٍ
ُ َ ًّ
ُ
ًىمئظ أنغٍ هللا حضا،
ٖىذ
ٍ
ً
أْى ٛله صةما:ئن هظه
الٓطُضة جخهبني،

ُ
أضهض
يحر أوي ؾأخملها زم
ْ
الٓمغ !
َىّ أنالي
جخدى ٛالٓطُضة ئلى عؾالت
وأماهت لم ٌهغغها هللا نلى الشانغ
ً
ؾبها ،ل٘ىه خملهاٖ ،ما خمل
ؤلاوؿان ألاماهت التي نغغها هللا نلى
الؿماواث وألاعع والجباَ ٛأبحن أن
ًدملنها وأشًُٓ منها وخملها
ؤلاوؿان .41في اللخكت التي ًدٙي ننها
ً
الشانغ ٗاهذ الظاث حهغٍ هللا حضا،
ٖما أشاع .وٗان ًمً٘ أن ًؿلب
ً
ئلهاما آزغ لِـ َُه عخلت هظا
الخهب .وئط ٌهبر نً خمله الٓطُضة
ً
َظل ٚأًػا ئًظان بخدمله جبهاتها،
ألن الطهىص بها ئلى أنالي الٓمغ مشل
ً
ضهىص ؾحزًِ أًػا بالصخغة .هبرة
الُسغ في بيُت الٓطُضة اإلاهاضغة ْض
ً٘ىن لها مهنى الاهجغاٍ في ال٘ىن
ومضلىٛ
والُضاء.
الخطخُت
َالٓطُضة هُؿها مجغص ؾغاب
مىُلذ ،ومؿاَت أزغي في عخلت
البدث الضاةغي والػنى والهظاب.
 2 -6 -2ضىث ألاؾؿىعة:
ولً٘ البؿل اإلاسلظ الظي ؾغّ هاع الُهم
عبما ،وخمل مشهل الٓطُضة وؾاع به ،في
عخلت البدث والطهىص ئلى أنالي الٓمغ،
ً
ؾُجض هُؿه ًخضخغج ئلى الجخُم َاعا مً
ً
ؾُِ ما ،باخشا مغة أزغي نً الٓطُضة
ٍ
والٓمغٖ ،ما في اإلآؿو الؿابو مً مخخالُت
«عماص أوعَُىؽ»:
ً
42
جغٖىا وهاحا جدذ ؾلؿت ٗلبهم
وجضخغحىا
َ
الخلُُت
ؾُِ
َاعًٍ مً
ِ
ِ
َ
ْ
والٓمغ !
الٓطُضة
باخشحن نً
ِ
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ًخم جبئحر البهض الضعامي في هظا اإلآؿو مً
زال ٛؾلؿلت هظه ألاَها ٛجغؾم زاعؾت
الاؾدؿالم .لِـ زمت مً بؿىلت ئطن ،أْطض
أهه لِـ زمت مً بؿىلت جطهض ئلى أنالي
الٓمغ ،ئهما بؿىلت الشٓاء والاهدضاع ئلى
ً
الهاوٍت ،والتي ٌهخبر أوعَُىؽ عمؼا لها ،أي
ً
عمؼا للظي ال ٌؿخؿُو أن ًىٓظ مً ًدب ئال
بالخسلي نىه .لظل ٚأشاع ئلُه الشانغ في
نىىان الٓطُضة ،وخغص نلى مؼٍض مً
الشغح ،نلى هامش الىظ .43جغٕ الىهاج
ٗلب اؾدؿالم،
اؾدؿالم ،وجغٖها جدذ ؾلؿت ٍ
والخضخغج اؾدؿالم ،والُغاع اؾدؿالمَ ،أي
مهنى ؾُ٘دؿُه ئطن البدث نً الٓطُضة،
عبما في الجخُم؟ لإلحابت نً هظا الؿإاٛ
وهىص مغة أزغي ئلى نىىان الٓطُضة التي أشاع
الشانغ َيها ئلى ش يء آزغ« :الغماص»َ ،مً
عماص أوعَُىؽ ،مً عماص ألاؾؿىعة عبما ًىلض
َجغ الٓطُضة مً حضًض ،وجخأجج الغيبت
بالهىُىان.
ولبيُت الاؾدؿالم اإلاغجبـ بطىث
ً
الهامل اإلاؿانض نىضما ً٘ىن أؾؿىعة وعمؼا
ٌ
مكهغ آزغ جغص ؤلاشاعة ئلُه في آزغ اإلآؿو
الشاوي مً ْطُضة «صم الخالج»:
ْ 44
ُ ُ
عشض ماجذ
خ٘مت ابً ٍ
ُ
الخالج حِ
وصم
ِ
ْ
ٗاَىع
واإلاخىبي هام في مسضم
ُ ِ ْ
والهؼالي زضنخه الهىإلات..
ْض ج٘ىن هظه أْىهت لصخطُاث
ً
ً
مهاضغة ،وعمىػا إلاىاِْ مهُىت ،ول٘نها أًػا
شخطُاث خُُٓٓت حؿضث في خُاتها مىاِْ
مشهىصة ،ومً زم جدىلذ في ؾُاّ الشٓاَت
الهغبُت ؤلاؾالمُت ئلى أؾاؾحرًٓ ،اؽ بها وعي
ً
ؤلاوؿان ومىاُْه وشغوؽ خُاجه صاةما،
والؾُما ؤلاوؿان الهغبي ،وؤلاوؿان اإلاؿلم.

َما الظي خضر؟ الظي خضر أن هظه
ألاؾاؾحر زظلذ أهلها وزظلها أهلها ،ومً زم
بؿلذ خ٘متها ،واهخُى َهلها .أضبدذ هظه
ألاؾاؾحر آلان مجغص أؾماءُْ .مت ألاؾؿىعة
ٌ
َهل
أن جخجضص وجخهضصَ .هل ألاؾؿىعة
ٌ
َهل حظع ٌّي ،ال ًُمخى وال
أؾاس ي وحىهغي،
ًجِ ،نحن الٙاةً ألاؾؿىعي ال جىام ،وهى ال
ًَسضم وال ًُسضم .ضىث الٙاةً ألاؾؿىعي ال
ًىجؼ في الىظ َهل اإلاؿانضة وال ٌؿانض نلى
جدُٓٔ عيبت الظاث ،أنني أن هظا الٙاةً
ُ
ٌ
ٌ
مىسضم مُذ
مسضوم
زاةغ الٓىي ،حبان،
ً
ُ
ٌؿخؿُو أًػا أن ًىجؼ َهل
الخ٘مت ،ال
الخطخُت والُضاء ،أْطض ال ٌؿخؿُو أن
ًىجؼ الُهل ألاؾؿىعي اإلاإؾـ والجظعي .ئهه
ً
في النهاًت لِـ بؿال .بل مجغص اؾم ًأحي
ً
طٖغه ،عبما نغغا إلغُاء مؼٍض مً الخىجغ نلى
اإلاُاعْت في الىظ ،وهى باليؿبت للخؿاب
الشهغي ٌ
أمغ في ياًت ألاهمُت والهمٔ.
 3-6-2ضىث ألاضضْاء:
ً
ُ
ُترع أن ً٘ىن هظا الطىث مكهغا
ًُ
ً
باعػا في الهامل اإلاؿانض ،وأن ً٘ىن بالخالي
ً
ً
َانال خاؾما في اإلاؿانضة نلى جدُٓٔ عيبت
الظاث في امخالٕ مىغىنها ،الظي هى حًُحر
الىغو ؤلاوؿاوي مً واْو الخؼن والُأؽ
وؤلاخباؽ والخسلِ ئلى أَٔ الُغح والخألٔ
ٌ
والطهىص ئلى أنلى َأنلى ،وهي عيبت ؾُػُٔ
مضاها لُخدٓٔ هُهها اإلاباشغ ،في الضاةغة
ٌ
وصخُذ أن ضىث ألاضضْاء
الػُٓت للظاث.
ًمً٘ أن ًضزل غمىه ال٘شحر مما جٓضم ،بما
في طل ٚالضًً والخاعٍش وألاؾؿىعة وال٘شحر مً
ً
ألاهىاءٗ ،ل طلً ٚمً٘ أن ً٘ىن نامال
ً
مؿانضا ،ولً٘ الشانغ في ْطُضة «مىاعة
مُٓلت َىْها يغاب»ٌ ،شحر ئلى ألاضضْاء
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ضغاخت في ٗل مٓؿو مً مٓاؾهها الخمؿت،
بالىُي ،وجل ٚمُاعْت أزغي:
45
ال أضضْاء لي
ؤلاؾمىذ
ٖداةـ مً
ِ
ٍ
ْ
يغاب..
مُٓلت ًدـ َىْها
مىاعة
في
ٍ
ٍ
الظاث
الغيبت في الطهىص ئلى أنلى.
الطهىص بالٓطُضة ئلى أنالي الٓمغ.
ٌ
وخُضة.
ٌ
خؼٍىت.
ال أضضْاء لها

جٓىم هظه الهالْتٖ ،ما هى واضح
نلى مبضأ اإلاشابهتَ٘ :ما أن الًغاب ال ًإوـ
وخضة اإلاىاعةٖ ،ظل ٚالظاث ،نلى الغيم مً
نلىها بالٓطُضة ،وؾمىها بالُٓم التي جغٍض
مً زاللها حًُحر الهالم َانها ججض هُؿها
جدلٔ وخُضة يغٍبت خؼٍىت .وبالخاليَ ،ان طلٚ
الهلى ال ًىُهها ،وطل ٚالؿمى ال ٌؿىضها ،ئط
َ
ال بض ل ٚمً أضضْاء ،وخُث ٌُهىػ الظاث
ُ
ألاضضْاء اإلاؿانضون َانها جخدى ٛئلى مجغص
حشتٖ ،ما ًخم الخهبحر نً طل ٚفي اإلآؿو
الشاوي مً هُـ الٓطُضة:
ال أضضْاء لي،46
هىا ..في حشتي ٌهِش ؾاةغ الُُئُ:
ُ
البىم وأشباح ألاؾاؾحر
حؿً٘
ُ
ُ
الؿىصاء،
وحؿً٘ ألاَاعي ..والغؤي
ٌ
حشتي مضًىت بال زاعؾت،
ٌ
ألالًام،
خٓل مً
ِ
ٌ
َ
غُاةغ
عخل ًُدشىن نً
لبضو ٍ
زُمت ٍ
الُجغ
الخبِباث اللىاحي متن ْبل
ِ
ْبل مىلض الشمـ ..بًغَت الجؿضْ.
ِ
ِ
ً
ُ
صاةما ْبُل جدُٓٔ اإلاغاص جدضر الٙاعزت.
َُُما الظاث حؿمى ئلى أنالي الٓمغ ،جخضخغج
ئلى الجخُم ،وَُما الٓطُضة جخىهج لُجغ

في هظه اإلاخخالُت مً هظ الضًىان
جخجلى الظاث في اإلاكهغ الخالي :مىاعة مُٓلت
َىْها يغابٌ .هني هظا ما ًلي:
الظاث = مىاعة مُٓلت َىْها يغاب.
وفي الجضو ٛالخالي ضُاث ومالمذ
هظه الهالْت:
اإلاىاعة
الهلى.
ا الججاه ئلى الٓمغ.
مُٓلت.َىْها يغاب.
الًغاب ٗاةً يحر ضضًٔ.

الُغح جخدى ٛئلى وشُض حىاةؼي إلاضًذ
ً
الُاحهت .وهىا أًػا حؿٓـ الظاث مً أنلى
اإلاىاعة :مىاعة الاهُها ٛوالُهم وؤلاصعإ.
ً
حؿٓـ ضغَهت ،وج٘ىن حشت ٌهِش َيها
وَهشش ما ًظٖغه الشانغ .ضىث ألاضضْاء
ئطن ال ًىجؼ َهل الطضاْت ،ألهه ئهما طٖغ
لخبئحر يُابه ولِـ لخأُٖض خػىعه ،ئهه ال
ًىجؼ بالخالي َهل اإلاؿانضةَ .هل حؿخؿُو
الظاث ئطن جدُٓٔ عيبتها؟
في هظه الخجغبت الشهغٍت ،في ْطت هظا
ً
الىظ ،الظي لِـ زمت ما ًمىو انخباعه أًػا
هظ ْطت ،ألن الشانغ ًجب أن ً٘ىن ضاوو
خٙاًاث وزغاَاث أٖثر مىه ضاوو أشهاعٖ ،ما
ًٓى ٛأعؾؿى ،47جدػغ مالمذ ؾخت نىامل
أؾاؾُت أشغها ئليها ،وَطلىا الخضًث ننها،
جدػغ بانخباعها أضىاث الىظ ،وفي هُـ
الىْذ بانخباعها الىقاةِ التي جىمظحه
ً
ً
بانخباعه ٌشٙل زؿاؾت جمخض بهُضا ونمُٓا
في وحضان الشانغ الظي ال يهمه الجؼتي
والؿاعب بٓضع ما يهمه اليؿٓي وال٘ليٖ ،ما
ً
أشاع أعؾؿى أًػاَ .48الشانغ ٌؿمو وٍغي
ً
ً
وٍدـ ،وهى أًػا ًدب وٍ٘غه ،وٍدٓض أخُاها
وٍدؿامذ ،وٍىضهش ختى ْض ًطاب بالخغؽ.
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ئهه ئوؿان في مجخمو البشغ ،وٍىطذ
ً
أًػا ْغ ٌاء ٌ
نهم
للٙاةىاث ألازغي .والشانغ
للخىاصر والخاعٍشٌ ،هِش في الىاْو ختى
أزمظ ْضًمه ،وفي ألاؾؿىعة .وٗل شانغ
خُٓٓي ٌؿعى لخأؾِـ أؾؿىعجه الصخطُت
الخاضت ،في الخُٓٓت .ولظلَ ،ٚالشانغ بٓضع
اشخًاله نلى جؿىٍغ الشٙل الشهغي ،بٓضع
ً
اشخًاله أًػا نلى همظحت أهىاةه وئصعاٖه.
ومً الخؿأ الُاصح الكً أن الشانغ مجغص
مخٙلم ،أي مىخج لل٘الم مً صازل وؿٔ لًىي
ما ،وباخترام مىؿٔ الجيـ ألاصبي .مىؿٔ
ً
الىظ الشهغي أنمٔ وأشض حهُٓضا مً
ً
مىؿٔ الجيـ ألاصبي ،صاةما .والشانغ ًىمظج
أهىاءه وئصعاٖه بىعي أو في الونُه ،ألن ؾهُه
ً
ئلى حشُِض أؾؿىعجه الصخطُت هى أًػا
ٌ
ؾعي ًخم نلى مؿخىي الالوعي.
زاجمت
ئهىا ال هغٍض أن وؿخسلظ مً هظا الىظ
ً
نبرة ،خؿبىا أهىا هكغها ئلى ْطاةض هظا
ً
الضًىان/اإلاجمىنت بانخباعها حشٙل هطا نلى
حاهب ٖبحر ومهم مً الاحؿاّ والاوسجام.
الغؤٍت الجؼةُت التي ْض جكهغ نلى مؿخىي
ْطُضة ما ج٘خمل في ْطُضة أزغي .ونىامل
الىظ ووقاةُه جكهغ وجسخُي وجمخض ،وهظا في
مجا ٛبىاء الىظ الشهغي ٌ
أمغ مهم.
ولً٘ ختى ئطا ٗان زمت مً نبرة حؿخسلظ
في هظا الؿُاَّ ،اهما هي غغوعة الىكغ ئلى
الىظ في بهضه ال٘لي واإلايسجم ،والدؿاؤٛ
ً
نما ئطا ٗان هظا الىظ أو طإ مهبرا بالُهل
ً
نً لخكخه أو زالٓا لىمىطحه وهمظحخه
وأَٓه؟ َان ُْمت الىطىص ال جخجلى َٓـ
ً
في ْضعتها نلى وضِ الىاْو ،بل أًػا في
ْضعتها نلى حشُِضهَ .ما هى وغو «عماص في
الشمـ» ،في هظا الؿُاّ؟

أَترع أن ألامغ ًخهلٔ بىمظحت
شهغٍت وجطىع حمالي ًىؿلٔ مً ئمٙاهُاث
الظاث وْضعتها نلى ئهٓاط الهالم ،مً الٓبذ،
ؾىاء ٗان هظا الهالم هكغة ؾُل وشهٓخه ،أو
ٗان خغٖت وخغُٖت مجخمو بغمخهْ .ض ً٘ىن
ً
طل ٚأًػا بغهامج خ٘ىمت أو ؾُاؾت صولت ،أو
أٖثر مً طل ٚأو أْل ،ألن الغقي بىغو
ٌ
ػنم ًضنُه
ؤلاوؿان والؿمى بمٙاهخه
ال٘شحرون .ولً٘ ،إلااطا ًغًٍ الٓبذ في ٗل
مٙان؟ هظا هى الؿإا ٛالظًىن ًؿغخه
الشانغ نلى هُؿه ونلُىا ،في هظ هظا
ً
الضًىان .وهظا هى الؿإا ٛالظي خاو ٛأًػا
ً
أن ًجُب نىه بؿغٍٓخه الخاضت ،وهى أًػا
الجىاب الظي ْلىا ئن الشانغ ْضع ئًماهه
بٓضعة الظاث نلى جدُٓٔ عيبتها التي جٓو بحن
غغوعة الخُٓٓت (ؾىاء ٗاهذ هظه الخُٓٓت
خُٓٓت صًيُت أو جاعٍسُت أو أؾؿىعٍت أو
وغو
غغوعة
خُٓٓت أهىاء خُُٓٓت) ،وبحن
ِ
ٍ
وواْو ٗاعسي ،لم ٌهض بامٙاهه الؿ٘ىث نً
ٍ
خغاةٓه .ولً٘ ،بٓضع ئًماهه بظل ٚججض الظاث
هُؿها م٘بلت ،وطل ٚبالىكغ ئلى أمغًٍ
أؾاؾُحن:
 /نامل اإلاهاعغت ،الظي ًخمحز بالٓىةوالشغاؾت ،والخىكُم ،مما ٌهىّ الظاث
بالخالي نً جدُٓٔ عيبتها.
 /نامل اإلاؿانضة ،الظي ال ًٙاص ًىحض ،وئطاما ُوحض َىحىصه ًخمحز بالػهِ والدشدذ.
َاألضضْاء ْلُلىن ،وال٘شحر مً هظا الٓلُل
زان طاجه ،وزان جاعٍسهٖ ،ما ًخم الخهبحر نً
طل ٚضغاخت في اإلآؿو الشاوي مً ْطُضة
«صم الخالج» .في ألاؾؿىعة ًخم الاخخماء
ً
بأوعَُىؽ مشال  ،وهى مشا ٛمً لم ٌؿخؿو أن
ًسلظ مً ًدب ئال بالخسلي نىهٖ ،ما أشغها.
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َهل مهنى هظا مغة أزغي أن الظاث جسلذ
نً جدُٓٔ عيبتها؟
ال ش ٚأن طل ٚش يء خاضل ؤَ
هظه الىمظحت ،ولً٘ زمت ٌ
أمغ آزغ نلى حاهب
ٖبحر مً ألاهمُتَ :الشانغ في جىقُُه
ألؾؿىعة الُُئُ ًىحي بأن الغيبت لم جمذ
ً
جماما ،وأن َانلُت الؿعي ئلى جدُٓٓها ال
ًم٘نها أن جسمض أو جسبى .صخُذ أن الظاث،
عبما ْض ًد٘م نليها أن جدلٔ بمُغصها ،ختى
ولى ججلذ في ضىعة مىاعة مُٓلت َىْها
ً
أًػا في مجا ٛالشهغ ٌ
أمغ
يغاب ،ولً٘ طلٚ
مهمَ .الشانغ نبر مىظ البضاًت نً ش يء مً
هظا الجزوم ،ومً هظا الٓضع ،نىضما أشاع ئلى
أن الٓطُضة وئن ٗاهذ نطُت ضهبت اإلاغاؽ
مخ ِهبتَ ،اهه ؾُدملها َىّ أنالي الٓمغ،
هىإ خُث ؾِخاح له أن ًىكغ وٍغي ٖما لم
ًىكغ وٍغي مً ْبل .زم جؼ ٛهكغجه أو ْضمه،
وٍخضخغج ئلى الجخُم ،أْطض ئلى ألاعع،
ً
وهىإ أًػا ًبدث نً نىامل جدُٓٔ
عيبخه ،في حًُحر وغو ؤلاوؿان وشغوؽ خُاجه،
وفي حًُحر بيُت الشٙل الُني للٓطُضة وأَٔ
ً
جلٓيها ،وهظا أًػا ش ٌيء مهم.
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