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ع ُقِِ "ٛهألدٙب ٞد .شِا ١اهعّعالْ
قراً ٝ١فادّ ٝيف رٗا " ٞٙأَعْ َ


عباط داخى حصّ

---------------------------

"إّْ هفــٗ ٛشــن اهِّقـ  ،باهفّــبع عــرب اع اأــٕ بغُّــٕ هػــٗ ٞحصـ " اهؽّــ٘رٝ
أكثر دقّ ٞهػٗ ًٞرا "ًّٞٚ٢أْ ٙلْ٘ مبفارق ٞـ ّ ،ّٞٙهلّ بغؼاهً٘ ،ٞــ٘عّٚاً ٗذاتّٚـاً،
تارغتّٚاً ٗٗج٘دّٙاً ،كوٚاتّٚاً ٗحتررّٙاً; أاهوّػ ٞاهـ غتتارٓـا اهِّاقـ أْ ٙتخـ ّا بٔـا
هٚصت ٓ  ٞٙاهصٌّا ،١بى ٓٗ ٛاح ً ٝـّ عـ د ًـّ اهوّػـايت اهـ ٙقـ ًّٔا ً٘قعـ ٞيف
اهـسًّّ ٗٓــً٘ ٛـــ٘عّٚاً ،املرحوـ ٞاألخـ ً ٝــّ ت ـّ٘ر تــارغت ّٛهوٌعرأــٗ ٞاألألــار
ٗاهعّــب٘بايت اهفلرّٙــ ٞأُّٔــا ـــرٗرًٗ ،ٝــّ جٔــ ٞأخــر ٠أــنّْ كـىّ ُاقـ غتتــار ٓـ ٖ
اهوّػ ٞاهفّرٗر ّٞٙتبعاً هِصـ ٗجـ٘دً ّٜـا ،ب٘ؼـفٕ ٗشـٚو ٞملٌارشـٗ ٞةٚفـ ٞأداّٚ٢ـٞ
ألر ّٞٙختؽّٕ ٗح ٖ ٗاـعاً يف ٓ ٖ اهعٌوّٚـ ٞذاتـٕ األعٌـ  ،أ ّٜتففـٚالتٕ ًٗتعـٞ
ًقاًٗتٕٗ ،أظلاي ٓ٘شٕٗ ،بٔ ٖ اه ّرٙق ٞعتت٘ ٜاهعٌى اهِّق  ّٜـٌّ ذاتٕ عوـٟ
حــ٘ار بــق ًــ٘قعق تــارغتٚق ٗذاتٚــتق ا ِتــٚقً٘ ،قــن املّهّــا ٗذاتٚتــًٕ٘ٗ ،قــن
اهِّاق ٗذاتٚتٕ ،هلّ ٓ ا اذت٘ار ٙلعا حتّٚساً كـاًالًضت٘ اذتاــر; أاهِّقـ هـٚض
حتٚــ ٞإجــالي تــّد ٠ذتقٚقــ ٞاملاـــ ٛأٗ ذتقٚقــ ٞاذتاـــر ا خــر ،بــى ٓــ٘ ُ ــٍ
ه هم ادتو ٛامل رن يف زًِِا ضتّ"()1
"َأ ْععَقُِِ "2ٛرٗا ٞٙعع ٗح زت٘ش " ; ّٛأُا أح ّ إذْ أُا ً٘جـ٘د" ٗخٚـاي
عوٌــ ٛيف ْ ًعـاً ،تقــن أحـ ا ٔا زًِّٚـاً يف األهفٚــ ٞاهرّابعــٗ ،ٞيف ًلــاْ ازاي اهعوــٍ
عتثّ ارت  ٟهصرب أغ٘ارٖ باه٘ؼـ٘ي إهٚـٕ اشـت ٚإُ ،أتصـتبقٍٔ اهرّٗاّٚ٢ـ ٞشـِا١
اهعّعالْ خبٚاهلا بغْ متصح درب اهتّباُٙٗ ،ٞعٚغ اهعاظ املتخّ٘ي جِصـّٚاً يف أحـ
 أدُ ٙاق ًّ أِوِ ا
 . 1يف األدب ٗاهلتابٗ ٞاهِّق – رٗاْ باريت ترمجٗ ٞتق  ٍٙاه كت٘ر عب اهرمحّ ب٘عو – ٛدار ُ٠ِ٘ٚ
هو ّراشايت ٗاهِّعر – دًع ،2014ؿ.156
ع ُقِِ ،ٛرٗا ٞٙهو ّكت٘ر ٝشِا ١اهعّعالْ .اه ّبع ٞاألّٗىل  .2012اهِاظرًّ :شّص ٞاه٘رّاق هوِّعر
 . 2أَ ْع َ
ٗهوت٘زٙن ،عٌّاْ ،األردْ.
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ك٘اكبــٕ بعـ ارتــالؿ ًــّ شـتّ ٞحــرٗب كُّ٘ٚــ ٞاقتوعــت ا ُصــاْ ًــّ األر
اه ُعٚغ عؤٚا باشت عأ٢ا بع اً كُّ٘ٚـاً خاًصـاً كٌـا تعرأـٕ ببعـ اذتـ ّ بعـ
أْ تعبــت اهبعــرً ّٞٙــّ شــو  ٞاهلرآّٚــٗ ٞاذتــرٗب اه ـ قفــت عوــ ٟأحالًٔــا
ٗ ًاهلا ٗخوّفت اه ًّار ٗاه ّوٍ.
إّْ رٗاٙــَ" ٞأ ْععَ ـقُِِ "ٛرٗاٙــ ٞإظــلاه ّٞٚمبعِــ ٟاهلوٌــ ًِ ٞـ اهعِــ٘اْ األّٗي
اهرّكّ األشاش ّٛهوعٌى اهصّردٗ ّٜعالقتٕ اهتّراب ّٚـً ٞـن اهـِّؾّ اهصّـردٓٗ .ّٜـ ا
أٗقــن كــث ًــّ اهقــراٗ ١اهِّقــاد يف ا ٔٙــاَ املقؽــ٘د ًــّ ه ـ ْ اهرّٗاّٚ٢ــٞ

ــارٝ

شتٚو ٞاهقارئٗ ،إدخاهٕ يف ًتآ ٞاملعًِ ٟؽـرّاً عوـً٘ ٟاؼـو ٞتٔٚـٕ اهوّ ٙـ ; أبـ أ
ٙفتغّ عّ عا ّٞٙ ٢اهفعى "َأ ْععَقُِِ "ٛاملرْٓ٘ باهِّ

ٗاهصّـٌاع ًـث اً اهصّـّاي عِـ

املتوقٓ ٛى "َأ ْععَقُِِ "ٛعا" ٢هألُا" اهصّارد ٝاملتخفٗ ّٞٚرا ١اهِّؾّ " اهلاتب "ٞأَ "ألُـا"
ب ــى أٗ ب وــ ٞاهرّٗاٙــ .ٞإُّٔــا ًتآــ ٞتــث املتعــٗ ٞتصــتفس املخّٚوــ ٞيف اهبخــث عــّ
داايت " َأ ْععَقُِِِٓ ًّٗ ،"ٛا تِعغ "خٚب ٞااُت ار" /أأ اُت ار اهقارئ " املتوقّـ،"ٛ
ٗٙصٌّٓ ٟـ ا اهفـارق بـق كتابـ ٞاملّهـا ٗأأـ اُت ـار اهقـارئ باملصـاأ ٞادتٌاهّٚـٞ
ٗأ ـ "ٙــاٗط" اه ـ عرّأٔــا باهبع ـ اهقــا ٍ٢بــق ةٔــ٘ر األ ــر األدب ـُ ّٛفصــٕ ٗاأ ـ
اُت ـــارٖ عِــ اهقـــارئ ًِــ املــ خى األّٗي "اهعِـــ٘اْ" ٗأّْ عبٚعـــ ٞاهقـــرا ٗ ٝ١هٚـــٞ
اهتّغٗٙى اهـ تصـع ٟهو٘ؼـ٘ي هوفٔـٍ ٗأـ ًـ ارن اهقـارئ " اهفٔـٍ ٙتفـٌّّ داٌ٢ـاً
ب ا ٞٙاهتّفص  ،أ ّٜاهتّفص ؼٚاغ ٞاملعِ ٟت ًج ا دران أٙفاً" ()3
"ٗاهقارئ حـرّ يف أـتح اهعٌوّٚـ ٞاه ّاهّٚـ ٞهوـِّؾّٗ ،إغالقٔـا دْٗ أ ّٜاعتبـار
هوٌ ه٘ي يف شـبٚى ُٚـى ه اتـٕ ًـّ اهـِّؾّٗ ،عوـ ٟضتـ٘ ٙلـْ٘ أٚـٕ قـادراً عوـ ٟخوـ
شٚاقايت ًّتوفٗ ٞشتتوفٗ ،ٞعو ٟظاكو ٞأْ تلْ٘ أٔٚا كـىّ قـرا ٝ١مبثابـ ٞحتـ ّ
ه اكر ٝاهقارئ اه ٙ ٜتابن حق ٙعا ١تقوّبايت اه ّايِٙ ٘ٓٗ ،صاب ًراٗغـا هقبفـٞ

 . 3ااجتاٖ األشو٘ب ّٛاهبِ٘ ّٜيف ُق اهعّعر تغهٚا ع ُاْ حصق قاشٍ – اه ّار اهعرب ّٞٚهوِّعر ٗاهتّ٘زٙن ،ط1
شِ، 2001 ٞؿ.42
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امل ه٘ي ألُّٕ قارئ ميوم ً و اذتر ّٞٙهربع اهِّؾّ بنُصاق ًّ املعِ ٟيف ًِتٟٔ
اهوّ ٗ ٝاملتع ،ٞاألًر اه  ٜميلِّٕ يف إعاد ٝاُتاج املعِ.)4( "ٟ
ٗإّْ اهقـــرا ٝ١اهِق ّٙـــ ٞأل ٜعٌـــى أدبـــ ّٛتصـــع ٟيف اهلعـــا عـــّ األبعـــاد
ادتٌاهّٚــــــٗ ٞرؼــــ ـ ٓا ًعتٌــــ ـ  ٝعوــــــ ٟرؼــــــ ٚاهقــــــارئ" اهِّاقــــ ـ " ًٗعرأتــــــٕ
اهصّ٘ٚش٘ه٘جٗ ّٞٚاهثّقاأٗ ّٞٚإعالعٕ عو ٟامل ارط اهِق  ّٞٙاملختوف ٞهلصر احتلار
اهِّقـ بــاملعِ ،ٟبــى أؼــبح اهقــارئ ًلٌّـالً يف اهؽّــِع ٞارتٚاهٚــ ٞهوـِّؾّ ًــّ خــالي
رؼ ٖ ٚاملعريف ٗ"ُسآتٕ ادتٌاه."ّٞٚ
إذْ ضتــّ يف إزا ١عِــ٘اْ إظــلاهً ّٛــبت عوــ ٟاهتّوػٚــس اه ـ ٙ ٜــث أفــ٘ي
اهقارئ يف تتبّعٕ هو٘ؼ٘ي اىل املعِ ٟاهلاًّ هػّ٘ٙاً أ ;ٕٚألُّٕ عِ٘اْ إعتـاً ّٛ٢تعـ ّد
ااُتصــابٗ ،عوِٚــا تفلٚلــٕ ًــّ خــالي قــرا ٝ١اهرّٗاٙــ ٓ ،ٞـ ٖ هعبــ ٞذكٚــ ٞباًتٚــاز
أرــــتٕ اهرّٗاّٚ٢ـــ" ٞاهعِـــ٘اْ "ٗ ،أجربتِـــا عوـــ ٟاهــ ّخ٘ي إىل املفتتخـــايت اه ّاخوّٚـــٞ
هورّٗاٙــ ٞاه ـ ُلتعــا أُّٔــا رٗاٙــ ٞخٚــاي عوٌ ـ ،ّٛهلِّٔــا ب ـ ايت اه٘قــت رٗاٙــ ٞح ـ ّ
رًٗاُصً ّٛـّ اه ّـراز األّٗيٓٗ ،ـً ٛلت٘بـ ٞبوػـ ٞظـاعر ّٞٙأٔٚـا اُسٙاحّٚـٗ ٞاشـعٞ
ًّ اجملـاز ٗاهرًّسّٙـٗ ٞا ـارٓٗ ،ٝـ ٖ إظـلاه ّٞٚأخـرُ ٠قـا إزآ١ـا; ألُّٔـا تت ّوـ
حفــ٘ر هػــً ٞعةٌّٚــً ٞعرٗأــ ٞعِ ـ اهق ـرّا ١بــارترب ٝاهعاًّــ ٞهوعوــَ٘ اه ّبٚعــٞ
اهفٚسٙاٗ ّٞٚ٢اه ّبٗ ٞٚب ٚٔٙايت اهـسًّّ اهـ ظـلّوت ُسعـاً حـ ّٚاً ٗر ّٙـاً يف اهرّٗاٙـٞ
يف اهسًّـــاْ ٗامللـــاْٗ ،ظـ ـلّى اهعِـــ٘اْ عِؽـــراً ًعـ ـّ٘قاً ٔٙـ ـ ّد اهقـــارئ باهتّعـــ٘ٙغ
"أاهتع٘ ٙإذْ" هع ًن اهبِٚـٗ ،ٞألُّـٕ كـ هم أٌقـ ٗر هـٕ أْ غتـاعر بٔـاٗ ،أْ
ميةّ ٓا -إْ جاز اهقـ٘ي -أٔـ٘ تـ٘تّر حقٚقـ ّٛهوٌـ رنٓٗ ،ـ٘ إذْ ميثّـى اه ِّ ـاَ يف
ٓعاظــتٕٗ ،هـــٚض اهصّوصـــو ،ٞأنُّـــٕ ٙـــتٌٍّ ألـــر ٝاهوّػـــُ ٞفصـــٔا ،أٌٚـــا ٙبــ ٗ ًـــث اً
هوعاعف ٞأكثرٗ ٘ٓ ،األًر اه ٙ ٜب ٗ أكثر ألراً; أاهتع٘ ٙإٌُّا ٙغخ بتالبٚ

ً . 4قاي اه ّكت٘رُ ٝع ٌٞٚشع  ّٞٙكو ّٞٚا داب ٗاهوّػايت – جاًع ٞستٌ خبف –بصلر " ٝاهِّؾّ األدبّٛ
ٗأعى اهقرا – ٝ١قرا ٝ١يف عاظ أوص ق حملٌ٘د درٗٙغ " املقاي ًِع٘ر عو ٟامل٘قن ااهل ُٗ ّٛهوةاًع.ٞ
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اهِّ ــر عــّ

اهتّغٗٙــى املت٘هّـ هـــ أعــى "أَ ْععَـقُِِ "ٛرأط اهـِّؾّ املصــرٗد ٗداهتــٕ املتِــاأر ٝكفعــى
ٙتالع باهقارئ ،هلِّٕ عع هٚض ُرجصّٚاً; ألُّٕ ًـّ أجـى خـر أعـ َ ًـّ اه٘جـ٘د
املـــاد ،ّٜهٔ ٚـــر يف اه٘جـــ٘د اهِّفصـ ـٗ ّٛاهعّـــع٘ر ّٜكٌـــا ُعـــر احقـ ـاً يف أحـ ـ اا
اهرّٗا ٞٙهٚض كععـ "ُل٘رٙصـضُ -ـرجض" اهـ ٙ ٜوقـُ ٛفصـٕ يف اهِّٔـر بعـ أْ
ظآ ؼ٘رتٕ كٌا أخربتِا األش ٘ر ٝاألغرٙق.ّٞٚ
ٗقـ صتخــت اهصّــارد ٝب رٙقــ ٞأٗ بــغخر ٠ب ق ٚـ اهوّػــٗ ٞظــعرُتٔا دْٗ
إربان بِ ٞٚاحملل ٛخ  ٝباذتصباْ اذتفاة عو ٟاملؽـ وخايت اهعوٌّٚـ ،ٞعوٌـاً بـغّْ
اه ـِّؾّ اهعوٌ ـٔ ً ّٛــر ًــّ ً ــآر اهعقــى ٗاه ـِّؾّ األدب ـ ّٛاهصّــردٔ ً ّٜــر ًــّ
ً آر اهعاعف ،ٞكٌا أّْ اهِّؾّ اهعوٌ ّٛأشاشٕ ستت٘ ٠امل٘ـ٘ع ،يف حـق اهـِّؾّ
األدب ّٛأشاشٕ ظلى امل٘ـ٘عٓٗ ،ـ ٖ األظـلاه ّٞٚاهـ حوّتٔـا شـِا ١اهعّـعالْ باهوّػـ،ٞ
ٗصتخــت أٔٚــا ًــّ خــالي متلِّٔــا اهوّػــ٘ٗ ّٜأشــو٘بٔا املعـّ٘قٗ ،أّْ اهوّػــٗ ٞشــٚو ٞيف
اُتاج املعِٗ ٟتفة عاقاتٔا ا عتاٚ٢ـٗ ٞاه ّاهّٚـ ٞرتوـ اهؽّـ٘ر ٝاهصّـرد ّٞٙبػٚـٞ
اه٘ؼـــ٘ي إىل أعوـــ ٟتعـــب عـــّ اهفلـــرٗ ٝااُفعـــاي ادتٌـــاهٗ ّٛترشـــ ٚارت ـــاب
ارتٚــاه ّٛهورّٗاٙــٓٗ ،ٞــ ٛتعــر

عوٚــٕ ًــر  ٝبِٚتٔــا ارتاؼّــ ٞهتّكّ ـ أّْ اهصّــرد

ب٘ؼفٕ أدباً ٙؽِن هػ ًّ ٞظرٗط اهوّػُ ٞفصٔا ب٘ؼفٔا أدا ٝختٚو.ّٞٚ
اه ّايت عِٔٚا كآخر:
ًّ خالي حتّ٘ي ب ى اهرّٗا ٞٙإىل كـاً ّ٢ـسدٗج ادتـِض "ٙععـ " ُفصـٕ
"ذاتٕ" ٔ ٙر جوٚاً هِا دٙاتوتٚم اه٘ج٘د ٗاهعـ َ هوـ ّايت ٗا خـر اهـ  ٜاٙتخقّـ إاّ
ب٘ج٘د أُا أخر ٓٗ ،٠ا اهتِّاق

اه ّآر ٜهـ َأ ْععَقُِِٙ ٛـ خوِا يف ًصـغه ٞأوصـفّٞٚ

هألُا أٗ اه ّايت ٗا خر ٛٓٗ ،كاحتةاج عو ٟاه٘اقن اهلٌةـ ّٛهقتـى ب وـ ٞاهرّٗاٙـٞ
يف حقٚق ٞاألًر أّْ "أُا" اهب ى ًٓ ٛثوـت عِٔٚـا كـآخر حفـار اه٘جـ٘د بلاًوـٕ
 ً . 5خى اىل اهتّخوٚى اهبِ٘ ّٜهوقؽؾ – رٗاْ باريت  -ترمج ًِ ٞر اهعٚاظ – ٛدار ُ ٠ِ٘ٚهو ّراشايت
ٗاهِّعر – دًع ،ؿ.86
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اهتّعــاهقً ّٛــن اه ـ ّٗايت "بــق ٗجــ٘د ا ُصــاْ ب٘ؼــفٕ ح ـرّاً ،أــال ٙتعوّ ـ األًــر ِٓــا
مب٘اجًٔ ٞصغه ٞاميلّ عالجٔـا عالجـاً ًصتقؽـ ٟإاّ عوـ ٟــ٘ ١إٙفـاق دقٚـ
هو٘ج٘د ا ُصاُ ،ّٛبى عوِٚا أْ ُعاجل اذترّ ّٞٙيف ارتباعٔا مبعـلو ٞاهعـ َ ٗباهقـ ر
اهـ ّق ٚاهـ  ٜبــٕ تلــْ٘ ظــرعاً ه ٔــ٘رٖ"( ;)6أٌــ٘يت اهب وــ ٞبقــً ٛتّؽـالً ظــع٘رّٙاً
ك ايت حاـر ٝبععٚقٔا اه  ٜعتٌى جبِِٔٚا بعٌو ٞٚعب.ّٞٚ
إّْ اهــ٘ع ٛبـ اايت اهـِّؾّ ٗتغٗٙوــٔا" ٗاهبخــث عــّ املعِــ ٟاهقؽـ  ّٜاه ـ ٜ
غتفٚـــٕ املّهّـــا يف ًلـــاْ ًـــا ًـــّ ُؽّـــٕ .هــ هم أقــ احتفـــّ اهتّغٗٙـــى اتّةآاتـــٕ
اهفوصفٗ ّٞٚاألدب ّٞٚاه ّاتٗ ّٞٚاهعّخؽـاُ ّٞٚاه ّآراُّٚـ ٞاهـ تٔـتٍّ بـ ٗايت املـّهّفق
يف ستاٗاتٍٔ ه ً ٍٚاملعـاُ ٛاهلاًِـ ٞــٌِاً يف ُؽ٘ؼـٍٔ ،غـ أّْ ٓـ ا اهتّغٗٙـى
تع ّد ٗاُقصٍ)7(" .
ٓ ا ًا ًا أعوتٕ رٗاَ" ٞٙأ ْععَقُِِ "ٛيف تفعٚى ًا ٗرا ١اهتّغٗٙى ٗــ ّ اهتّغٗٙـى
ٗتغٗٙـــى اهتّغٗٙـــى" مبعاُٚـــٕ اهوّػّ٘ٙـــٗ ٞاهِّؽّـــٗ ٞٚاهتّعـــرٙعًٗ ،ّٞٚتآــَ" ٞأ ْععَــقُِِ"ٛ
األخر ٛٓ ٠اهبخث يف ع٘املٔا ًٗصاراتٔا اهسًّاُٗ ٞٚامللاُٗ ّٞٚاه٘ج٘دّٙـ ٞكـىّ ٓـ ٖ
اهعــ٘اب بِتٔــا اهرّٗاّٚ٢ــ ٞب٘اش ـ  ٞخٚــاي عوٌ ـ ّٛاشتعــرايفّ اميلــّ إُلــارًٖ ،ثوٌــا
إع ًت ا حصـاط بـاه٘اقن املـاد ٜهت٘جـ ٖ شـردّٙاً :هِعـٚغ إظـراقايت ذِّٓٚـ ٞتبـ ٗ
أكثــر بعـ اً عــّ ارتٚــاي احملـ

ٗ ،أقــرب إىل اهـتّفل اهعوٌـ ّٛاملــِ ٍّ هؤٌِةّٚــٞ

بت٘قّــن ألح ـ اا املصــتقبى ٗأ ـ اهتّ ـّ٘ر اهعوٌ ـ ّٛاه ـ  ٜتعــٔ ٖ ا ُصــاُ ّٞٚعوٌ ّٚـاً
ٗتلِ٘ه٘جّٚاً.
بق ارتٚاي ٗاهفِتازٙا:
إّْ عرق ب ا٢ى ملعلو ٞا ُصاْ اهٗ َ٘ٚأ ر  ٞٙشرد ّٞٙخٚاهّٚـً ٞت ابقـٞ
ًـــن اختٚاراتـــٕ اهـ ـ ٙتٌِّآـــا ٓـــ ٛاهـ ـ تق٘دُـــا إىل تعـــلٚى اهؽّـــ٘ر ٝاهِّٔاّٚ٢ـــٞ
 . 6اه٘ج٘د ٗاهع َ  -ب٘ي شارتر -ترمج ٞعب اهرمحّ ب ٗ – ٜدار ا داب – ب ٗيت 1966ط، 1ؿ.82
 . 7اهصٌّٚٚاٗ ١اهتّغٗٙى – رٗبريت ظ٘هس ترمج ٞشع ٚاهػامن – ٛاملّشّص ٞاهعرب ّٞٚهو ّراشايت ٗاهِّعر-ب ٗط
، 1994ط، 1ؿ.9
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هوٌصـــتقبى باختٚـــار ٗاعب هوتِبّـــ٘١ايت ٗجتصـــً ٚفٔـــَ٘ ااشتعـــرا اهعوٌـ ـٗ ،ّٛإْ
كاْ ًتغتٚاً ًّ خالي ارتٚاي اهصّرد ّٜاه ٙ ٜب ٗ ًقبـ٘اً ًٗت ابقـاً ًـن ارتٚـاي
اهعوٌ ٓٗ ،ّٛا ٙت ّو ًِا ع َ اه٘ق٘ع يف إظـلاه ّٞٚاملؽـ وح املوتـبض عِـ اهـبع
بق ارتٚاي اهعوٌٗ ّٛاهفِتازٙا.
"ٗاقن األًر أّْ ارتٚاي اهعوٌ ّٛكاْ داٌ٢ا أشاط اهع ٙـ ًـّ ااخ اعـايت
اهبــآرٗ ٝا صتــازايت اهتقِٚــ ٞغـ املصــب٘قًٗ ٞــّ ًّٚــسايت ٓـ ا اهـٌِّع ًــّ ارتٚــاي
امل٘ؼــ٘ بــاهعوٌ ّٛأُّــٕ اٙلــْ٘ خٚــااً ؼــرأاً ًتفوت ـاً ًــّ ك ـىّ ق ٚـ  ،بــى خٚــااً
ًِفب اً ًٗتّؽالً باهعوٍ ُٗ رٙاتٕ" (ٗ ،)8علض اهفِتازٙا اه ٙلْ٘ أٔٚا ارتبـاط
بــاه٘اقن املعــاػ بعــلى أٗ بــآخرٗ ،أْ ٙقــَ٘ عوــ ٟاه ّــ٘آر ارتارقــٗ ٞاملث٘ٚه٘جّٚــا
ٗاألشاع ٗارتراأايت.
اهتّخّ٘ي ادتِص ّٛاٗ املص :
إْ ً٘ـ٘ع اهتّخّ٘ي ادتِصـ ّٛهـٚض جب ٙـ يف اهرّٗاٙـ ٞاهعاملّٚـٗ ٞاهعربّٚـ،ٞ
ًٗ٘ج٘د بلثر ٝيف أها هٚوٗ ٞهٚوٗ ،ٞاهقؾّ اهعاملًِٗ ّٛبن قؽؾ ارتٚاي احمل
ٗاهععـ ٗاهفِتازٙــا بتالِٗٔٙــا مجٚعٔــاٗ .ك ـ هم صتـ ٖ يف األشــاع اهصّــً٘رّٞٙ
ٗاهبابوٗ ّٞٚا غرٙقٗ ّٞٚاهفرعُ٘ٗ ّٞٚقؽؾ اهقر ْ.
ٗاعتٌـ رٗاٙــايت كــث  ٝيف اهعــاب عوــً٘ ٟـــ٘ع حتــ٘ي ادتــِض اهبعــرّٜ
ًّ كا ّ٢إُصاُ ّٛاىل ًص خر كٌا يف رٗاٙـ" ٞأراُتـس كاألـا اهرّا٢عـ" ٞاملصـ "
اه ـ ٙ ٜصــتٚقج هٚة ـ ُفصــٕ ق ـ حتــ٘ي إىل حعــر ٝـــخٌ ،ٞأٗ يف رٗاٙــ" ٞقو ـ
كوـ ـ " هــــ"ًٚخاٚ٢ى ب٘هػـــاك٘ "; حٚـــث تبـ ـ ّّٚهِـــا جتربـــ ٞاهربٗأٚصـــ٘ر برٙـــ٘
براأِصــل ٛبِقــى غـ  ٝطتاعّٚــً ٞــّ رجــى قتــى ح ـ ٙثاً إىل دًــاك كوـ  ،أٚتخ ـّ٘ي
اهلو إىل رجى دًً ٍٚص .

 . 8ارتٚاي اهعوٌ ّٛأَ اهفِتازٙا األشتاذ ستٌ٘د بر - ٜزتو ٞأأ اهؽّادر ٝعّ ًّشّص ٞاهفلر اهعرب – ّٛاهع د
 26يف  1تعر ّٙاألّٗي – ب ٗيت.
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إّْ اختال رٗا" ٞٙأَ ْععَقُِِ "ٛيف حت٘ٙى جـِض اهب ـى إىل اًـرأ ٝحاًـى ب
تلّ قا ٌٞ٢عو ٟاهفِتازٙا بى عو ٟخٚاي عوٌ ّٛمملّ; ألُِّـا ُعـٚغ ذت ـ ٞزًِّٚـٞ
شتتوفــ ٞيف اهتّ ـّ٘ر اهعوٌ ـ ّٛغ ـ ًعٔــ٘د ميلــّ تؽ ـ ً ٙثــى ٓ ـ ا اهتّخ ـّ٘ي ٗهــ٘
بارتٚاي اه  ٜبرّرتـٕ اهرّٗاٙـ ٞكٌـا ذكرُـا اشتعـراأّٚاً ٗعوٌّٚـاّ .دْٗ أْ ُػفـى أْ
ٓ ٖ اهرّٗاٙايت تع ن يف تعر ٞٙاهقٔر ا ُصاُٗ ّٛاه ّوٍ ٗإبراز املعـاعر ا ُصـاُّٞٚ
دران ًعِـــ ٟاه ّػٚـــاْ اهصّـــا ، ٢إُّٔـــا أِتازٙـــا شـــ٘دا ١أاــــخ ٞقـ ـ اشـــتخ ًتٔا
اهرّٗا ّٞٚ٢مبِ ق ٞارتٚاي ااشتعـرايفّ اهعوٌـ ّٛاهؽّـر ٗ ،كاُـت ًقِعـ ٞهوقـارئ
ه٘ع ٛاهلاتب ٞعوً ٟاحتلٗ ٕٚكٚفً ٞا حتلٗ ٛأشو٘ب اذتل ،ٛأٗ كٌا عبّر عِـٕ
ب٘جٕ اه ّق ٞاهرّٗا ّٛ٢اهب ٗيف اهع ً" ٍٚار ٘ٙأارغاط ٘ٙشـا" حـق قـاي" :إّْ قـ رٝ
رٗاٙـــً ٞـــا عوـــ ٟا قِـــاع تلـــْ٘ أكـــرب ،كوٌـــا بـ ـ يت هقارٔ٢ـــا أكثـــر اشـــتقالهّٞٚ
ٗشٚاد ،ّٞٙحق ٘ٙح ٛهٕ كـىّ ًـا عتـ ا أٔٚـا بغُّـٕ عتـ ا مب٘جـ هّٚـ ٞداخوّٚـٞ
هوتّخّٚــى اهرّٗا٢ـٗ ،ّٛهــٚض بقصــر تعصــف ّٛتفرـــٕ إراد ٝخارجّٚــٗ .ٞعِ ـ ًا تعــعر
اهرّٗا ٞٙبغُٔا ًلتف ٞٚب اتٔاٗ ،تتفٌّّ كىّ ًا حتتاج إه ٕٚهل ٛحتٚا ،أنُّٔا تلـْ٘
قـ ٗؼــوت إىل أقؽــ ٟقـ ر ٝعوــ ٟا قِــاعٗ ،متلِّــت ًــّ إغــ٘ا ١قارٔٚ٢ــاٗ ،جعوــٍٔ
ٙؽ ّقْ٘ ًـا ترٗٙـٕ هلـٍٙٗ .ـربع ٘ٙشـا أاعوّٚـ ٞا بـ اع اهرّٗا٢ـ ّٛخباؼـٚتق ٌٓـا:
اهتٌّاشم ٗعابن اهفّرٗر ;ٝأاذتلا ٞٙاه تتفٌِّٔا اهرّٗاٙـ ٞميلـّ أْ تفتقـر إىل
اهتٌّاشم ،هلّ األشو٘ب اه ٙ ٜعبّر عِٔا ا بـ أْ ٙتصـٍ بٔـا ،هلـٙ ٛصـٌح اُعـ اَ
اهتٌاشم ٓ ا باه ّٔ٘ر كٌا ه٘ إُّٔ عبٚعٗ ّٛجس ًّ ١اذتٚا)9("ٝ
ٓ ا ًا ملصتٕ كقارئ هورّٗا ٞٙألكثر ًّ ًر ٝإــاأ ٞإىل كـىّ ًـا تقـ َ
شـغدّْٗ ًالح ــتق أشاشـ ٚملــا أعتقـ ٖ يف تِــاٗي األعٌـاي اهصّــردُ ّٞٙقـ ّٙاً أٗ يف
قراً ٝ١ا ٙلت عّ اهِّؽّ٘ؿ.

 . 9خ٘رخً ٛار ٘ٙأارغاط ٘ٙشا " ً 28ارط  "َ1936رٗا ٛ٢ب ٗيف ٗؼخفٗ ّٛشٚاش،ّٛحاؼى عو ٟجا٢سٝ
ُ٘بى ٗ، 2010ترمجت أعٌاهٕ إىل أكثر ًّ  20هػٗ ٞؼاح حؽاد دت٘ا٢س عامل ّٞٚكث .ٝ
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هــٚض ًــّ اهفّــرٗر ّٜأْ ٙصــرد اهِّاقـ أحـ اا اهرّٗاٙــ ٞأٗ اهقؽّــ ٞهوقــارئ
ق ـ ر اهلعــا عــّ اهعِاؼــر ادتٌاهّٚــٗ ٞاهقــ ٍٚاهفِّّٚــ ٞهوعٌــىٗ ،عوــ ٟاهقــارئ أْ
اظتٔ ُفصـٕٙٗ ،فـٚن ٗقتـٕ مبـا ٙلتـ ًـّ دراشـايت ُق ّٙـ ٞقبـى قـرا ٝ١األعٌـاي
اهفِّٗ ّٞٚاهِّؽّ٘ؿ املِق٘د ،ٝعوٌاً بغّْ هػ ٞاهِّق ا تقىّ ق ٌٞٚعّ هػ ٞاهِّؾّٗ ،قـ
عبّــر عِٔــا رٗاْ بــاريت بـــ "املٚتاهػــا" كٌعــادي "هوٌٚتاشــرد" ٗااشــتٔالي ٘ٙـّــح
ذهم.
" إّْ دٗر اهِّاقــــ ـ يف ٗـــــــن ق راتــــــٕ اه ِّٙاًّٚــــــ ٞيف قــــــرا ٝ١اهِّؽّــــــ٘ؿ
ًٗٚلازٌِٙايت اهبخث يف اكتعا اه ّاايت ا ظلاه ّٞٚاملتِاقف ٞيف حـ ٗد اهعٌـى
ٗأفـا ١تٕٗ ،اميلـّ بـغ ّٜحـاي ًـّ األحـ٘اي أْ ٙلـْ٘ اهِّقـ ٗأـ قـ٘اُق ق عّٚــٞ
كٌـــا ٓـــ٘ اهعوـــٍ; أـــاهفّ ٗاألدب ٙعــلّالْ حاهـــٗ ٞج اُّٚـــ ٞخاؼّـــٙ ٞــ خى اهعوـــٍ
ٗاملعرأ ٞـٌّ ًلُّ٘ٔا ٗتل٘ ّٙاملب ع.
إّْ عٌــى اهِّاق ـ ُــابن ًــّ اهفوصــف ;ٞأٔــ٘ ٙبخــث عــّ ًلــاًّ ادتٌــاي يف
اهعٌــى املِقــ٘دٙٗ ،ؽــبح ًثوــٕ ًثــى اهفٚوصــ٘ ٗؼــالحٚاتٕ اه ـ ت اه ـ اهفِــاْ
بن بــايت ًــاٙقَ٘ بــٕ ٓــى ٓــ٘ عٌــى خ ـ أَ ٗشــٚو ٞإىل ارت ـ ٗ ،ادتٌــاي ٓــ٘ ارت ـ
بعٗ ِٕٚق ٍٚارت ُابع ًّ ٞادتٌاي ذاتٕ.
ٗٓ ـ ا جاجــ ٞإىل إحصــاط  ِٙــ٘ ٜعوــ ٟمجوــً ٞــّ اهع٘اًــى املعرأّٚــٞ
هو٘ؼ٘ي إىل اهوّ  ٝاه ُت٘خآا ًـّ اهقـرا ٝ١حتـ ٟيف "اهِّقـ٘د اهـ ضتـرؿ عوـٟ
قرا ١تٔا دْٗ اُق اع بع قرا ٝ١أ ّٜعٌى أدب ّٛأٗ ًعآ  ٝأعٌـاي تعـلو ّٞٚأٗ أأـالَ
شٌِٚا.ّٞٚ٢
ًٗــّ ِٓــا أــنّْ ًٌٔــ ٞاهِّاق ـ هٚصــت ٗع ّٚــ ٞأٗ دعّ٘ٙــ ،ٞبــى ٓــ ٛجــث يف
ًلـــاًّ اهـ ـِّؾّ اهـ ـ ٙ ٜعـ ـ ّ أشـــاط ارتـــرب ٝادتٌاهّٚـــًٗ ٞؽـ ـ رٓا كٌـــا ٙقـــ٘ي
"كالٙــا بــى " "":عِ ـ ًا ضتــاٗي إدران اهعٌــى اهفِّ ـ ّٛمجاه ّٚـاً ظت ـ عوِٚــا أْ ا
ُت ّٗق أٗ ُق ٍّٚاهعٌى اهفِّٗ ًّ ّٛجٔ ُ ٞر آتٌاًاتِا اهعّخؽٗ ّٞٚاعتقاداتِـا أٗ
ع٘اعفِــا أٗ حتّٚساتِــا اهثّقاأّٚــ ،ٞبــى ًــّ ٗجٔــ ُ ٞــر اهعٌــى ُفصــٕ ٗبِــا١ع عوــٟ
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اهؽّــفايت أٗ اهلٚفّٚــايت اهلاًِــ ٞيف اهعّــلى اه ـ ّاي; أاهعّــلى اه ـ ّاي ٗحـ ٖ ٓــ٘ أشــاط
ارترب ٝادتٌاهًٗ ّٞٚؽ رٓا ،بعبار ٝأخـر ٠أْ ُتـ ّٗق اهعٌـى اهفِّـً٘ ّٛــ٘عّٚاً يف
ذاتٕ ٗألجى ذاتٕ ٛٓ ٖ ٓٗ . . .اهِّسآ ٞادتٌاه )10( "ّٞٚاه ُؽـى ًـّ خالهلـا إىل
أعو ٟدرجايت اهوّ  ٝيف اهقراٗ ٝ١ااُفعاي ادتٌاه.ّٛ
رٗاٙـــَ" ٞأ ْععَـ ـقُِِ "ٛجتربـــً ٞفـــاأ ٞإىل أدب ارتٚـــاي اهعوٌـ ـ ّٛيف اهـــ٘عّ
اهعربـ ّٛاه ـ ٙ ٜعــاًُ ٛــّ اهفقــرٗ ،ب ٘ٙجـ كتــاب بٔ ـ ا اهفّــرب ًــّ اهصّــردّٙايت
اهقؽؽٗ ٞٚاهرّٗا ّٞٚ٢إاّ بع د أؼابن اه ٚاه٘اح .ٝ
ٗيف ةى اهتّ ّ٘ر اهعوٌ ّٛاه  ٜتعٔ ٖ اهبعرٗ ّٞٙاهتّق َّ اهتّلِ٘ه٘ج ّٛضتّ
جاجــً ٞاشّــ ٞإىل ٓ ـ ا اهِّــ٘ع ًــّ اهرّٗاٙــايت خ ـ  ّٙبعــق ااعتبــار أّْ هل ـىّ ُــؾ
ق٘اًــٕ ٗاشــتفرادٖ ب٘ؼــفٕ جتربــ ٞج  ٙـ ً ٝفــاأٗ ،ٞا ب ـ ّ أْ تقــَ٘ ًــّ داخــى
اهصّٚاق اهثّقايفّ ٗااجتٌاع ّٛهوتّةرب ٞا ُصاُ.ّٞٚ

 . 10شق٘ط اهصٌّا ١يف خاْ اهعّابِ ر – عبّاط داخى حصّ  -إؼ ار دار ادت٘آر ٜهوِّعر ٗاهتّ٘زٙن – بػ اد
، 20016ط،1ؿ.15
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