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نطس أفل ايتٛقع يف قؿـ ضٓا ٤ايػعالٕ :صبُٛع" ١اهلسٚب إىل آخس
ايدْٝا" أمنٛذداً
د .غٓاّ ضبُد خكس



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

دبتٗد ٖر ٙايدزاض ١ملعازب ١تكٓ ١ٝنطس أفل ايتٛقع يف "صبُٛع١
اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا" يًكاؾ ١األزدْ ١ٝضٓا ٤غعالٕٚ ،نُا َٖ ٛعً ّٛيد٣
ايكازئ ،إٔ ملفٗ ّٛنطس أفل ايتٛقع درٚزاً قدمي ١تعٛد إىل ايٓكد ايعسبٞ
ايكد ،ِٜيهٔ ٖرا املؿطًح غاع يف ايدزاضات ايٓكد ١ٜاسبدٜج ١اييت ازتبطت
بٓظس ١ٜايتًك ٞاييت اربرت َٔ ايكازئ ضبٛزاً زٝ٥طاً يف دزاض ١ايٓـ األدبٞ
ٚايدزاضات ايٓكد ١ٜاسبدٜج ،١فاختًفت ايٓظس ٠ايكدمي ١اييت تتدر َٔ ايكازئ
َطتًٗهاً يًٓـٚ ،ضادت بفعٌ ٖر ٙايٓظسَ ١ٜفاٖ ِٝددٜد ٠تتدر َٔ ايكازئ
َٓتذاً يًٓـ أَ ٚتفاعالً َع ايٓـ ٚإْٗا ٤ضًط ١ايٓـ عً ٢ايكازئ ٚأؾبح
يًكازئ ضًط ١عً ٢ايٓـ أٜكاً ،إذ ٜعٌُ ايكازئ عً ٢ايدخ ٍٛإىل عُل ايٓـ
ٚفو غفست٘ ٚبفعٌ ٖر ٙايسؤ " ١ٜظٗست بعض املطُٝات َٓٗا :املفادأٚ ٠ايتٛقع
ٚاالْتظاز اشبا٥ب أ ٚاحملٝطٚ ،االعبسافٚ ،ايؿدَٚ ١ايفذٚ ٠ٛايفساغ ٚايتٛتس
َٚطاف ١ايتٛتس ٚأفل ايتٛقعٚ ،نٌ ٖر ٙايعٓاؾس تستبط ازتباطاً ٚثٝكاً
مبػازن ١اي كازئ يف اضتدساج خباٜا ايٓـ ٚايٛقٛف عٓد املدٖؼ ٚاملجري ف،٘ٝ
ٚيريو مل ٜعد دٚزَ ٙكتؿساً عًَ ٢الَط ١ضطح ايٓـ ٚإمنا غدا دٚز ٙنآَاً
يف ايهػف عٔ أعُام ايٓـ بػهٌ جيد تفاعالً خالقاً بني ايٓـ ٚايكازئ"(،)1
ٚظٗست تطُٝات عدٜد ٠ملؿطًح أفل ايتٛقع َٓٗا ((األفل األدب((ٚ ،)2())ٞأفل
االْتظاز))(ٚ ،)3غريٖا َٔ املؿطًخات.
* نً ١ٝايرتب / ١ٝداَع ١تهسٜت /ايعسام.
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َٚفٗ ّٛأفل ايتٛقع "ال ٜتعاٌَ َع دص٦ٜات يف ايٓـ األدب ٞفكطٚ ،إمنا
قد ٜػتٌُ ايٓـ نً٘ فُٝا إذا نإ َٓطذُاً َع أفل تٛقع ايكازئ أّ ال"(،)4
َٔ ٖٓا ْطتطٝع ايك ٍٛبإٔ ايعٌُ األدبٜ ٞكع ايكازئ أَاّ اختباز دبسبت٘
ازبُاي ،١ ٝإذ قد ٜتطابل أفل تٛقع ايكازئ َع ايٓـ األدب ٞفٝخؿٌ اْطذاّ،
ٚزمبا ال ٜهٖٓ ٕٛاى أ ٟتطابل أ ٚاْطذاّٚ ،عدّ ايتطابل ٖرا ٜطُ ٢عٓد ٜاٚع
باملطاف ١ازبُاي.١ٝ
قاَت َعظِ قؿـ ضٓا ٤ايػعالٕ ايكؿري ٠عًٖ ٢ر ٙايتكٓ١ٝ
ٚمتسنصت بػهٌ ٚاقح ٚدً ٞيتذعٌ ايكازئ ٜعٝؼ سبظ ١اإلدٖاؽ
اسبكٝك ١ٝعٓدَا تفاد ٘٦ايػعالٕ باْعطاف ١عًَ ٢طت ٣ٛاألحداخ فتهطس أفل
ايتٛقع عٓدٚ ٙدبعٌ َٔ األحداخ تطري بػهٌ َػاٜس عُّا ناْت عًٚ ،٘ٝنطس
أفل ايتٛقع ٜستبط باسباي ١ايػعٛز ١ٜيًُتًك َٔ ٞطسف ٚبايكؿ ١أ ٚفهس٠
ايٓـ َٔ طسف آخسٚ ،أحٝاْاً خيسج عٓؿس املفادأ ٠يٝػري أٜ ٚفتح ايتأٜٚالت
أَاّ املتًك ،ٞأٜ ٚعط ٞسبظ ١تٜٓٛسٖٚ ،ر ٙايًخظ ١تهَ ٕٛستبط ١أٜكاً بطسفني
أحدُٖا املتًكٚ ٞاآلخس ايكؿ ١أ ٚايفهس.
ٚايبخح ضٛف ٜتعاٌَ َع ايٛظٝف ١ازبُاي ١ٝيهطس أفل ايتٛقع يف
ْؿٛف ضٓا ٤ايػعالٕ ايكؿؿَٚ ١ٝا ٜطسأ عً ٢املهإ ٚايػدؿ َٔ ١ٝقِٝ
مجاي ،١ٝتػري يف املطتٜٛات ايبٓاٚ ١ٝ٥ايك ِٝازبُاي.١ٝ
بٓا ٤املهإ:
تعين ايٛظٝف ١ازبُايَ ١ٝا ٜطسأ عً ٢املهإ َٔ تػريات تتطبب يف إعاد٠
تػه َٔ ً٘ٝددٜد ،إذ ٜتػهٌ يٓا يف بداٜات ايكؿَ ١هاْاً َعٓٝاً ٜطتُس ٖرا املهإ
َُٗٓٝاً بػهٌ أضاع حت ٢ايًخظ ١اييت حيدخ فٗٝا نطس أفل ايتٛقع ،إذ ًْخظ
إٔ املهإ ٜتػري ٜٚعاد تػه ً٘ٝبطسٜك ١ددٜدَ ٠ػاٜس ٠عُّا نإ عً ٘ٝفٗرٙ
اإلعاد ٠يف ايتػه ٌٝذبدخ إقاف ١مجاي ١ٝيف ايعٌُ ايكؿؿ ٞفف ٞقؿ( ١دع٠ٛ
يًخب ٚاسبٝا )٠تسضِ يٓا ايكاؾَ ١هاْاً با٥طاً زتٝباً قدمياً.
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((َٓاَ ١ايٓ ّٛخاؾت٘ َا تصاٍ َعًك ١عً ٢املػذب حٝح اعتاد إٔ ٜعًكٗا
يف نٌ ي ،١ًٝبكعاً َٔ غعسات زأض٘ اير ٟنإ ٜسب ٘ٝيٝطرتضٌ حت ٢ظٗس ٙال
تصاٍ عايك ١يف َػط٘ بعد آخسَ ٙسَّ ٠ػط بٗا قبٌ إٔ ٜطكط غعس ٙاير ٟأحبّ٘
ٜ ٖٛٚطتطًِ باْهطاز يًعالج ايهُٝٝاٚ ٞ٥ايٓ ٟٚٛاير ٟتعسض ي٘ طٜٛالً))(.)5
َٔ خالٍ ٖرا ايٛؾف حملتٜٛات املهإ ْتعسف عً ٢املهإ  ٖٛٚايبٝت
اير ٟنإ ٜطهٓ٘ ايصٚج اير ٟتٛف ٢بطبب تعسق٘ ملسض خبٝحٖٚ ،را ايٛؾف
جيعًٓا ْػعس بإٔ آثاز ايصٚج َا شايت باق ١ٝنُا تسنٗا يف بٝت٘ د ٕٚإٔ ذباٍٚ
شٚدت٘ تػٝريٖا ظٓاً َٓٗا بأْٗا ذبافظ عً ٢حبٗا ي٘.
فاملهإ ٜعهظ يٓا اسباي ١املأضا ١ٜٚاملرتد ١ٜايرٚ ٟؾًت إيٗٝا ٖرٙ
ايصٚد ٖٞٚ ،١تكف خًف زناّ ايرنسٜات ،فهٌ غ ٤ٞيف ايبٝت حيٌُ ذنس٣
ألٜاّ َكتَٚ ،ا إٕ تػريت َطاز األحداخ بعد نطس أفل ايتٛقع اير ٟحؿٌ يف
ايكؿٚ ١املتُجٌ بًكاٗ٥ا بايؿخفٚ ٞاير ٟأعطاٖا دزضاً يف اسبٝاٚ ٠دعًٗا تػّٝس
َٔ تعاطٗٝا يألَٛز اييت حٛهلاٚ .بعد عٛدتٗا َٔ يكا ٤ذيو ايؿخف ٞغعست
بأْٗا حباد ١إىل تػٝري َا حيٝط بٗا َٔ أغٝا.٤
((نريو ٖ ٞيف حاد ١يتػٝري أثاخ املٓصٍ ايهطري ايػازم يف اسبصٕ ايرٟ
طايعت ؾٛزت٘ َٓعهط ١يف املسآٚ ،)6())...٠بريو أعادت يٓا ايكاؾ ١تػه ٌٝاملهإ
عًٚ ٢فل زؤ ١ٜمجاي ١ٝفػعٛز بطً ١ايكؿ ١باملهإ أؾبح طبتًفاًٚ ،هلرا أزادت
تػٝريٖٚ ،ٙرا ايتػٝري يف املهإ مل ٜهٔ يٝخؿٌ يٛال ايًخظ ١اسبامس ١اييت بٓٝت
عًٗٝا ايكؿ ١املتُجً ١بٓكط ١ايتخ ٍٛيف ايٓـ بطسٜكَ ١فاد ١٦نطست بٗا
أفل ايتٛقع عٓد املتًك.ٞ
ٚبعد تػّٝس املهإ أؾبح حذِ ايتأ ٌٜٚأنرب حت ٢أؾبح املهإ ذا غهٌ
َعني ٚتأضٝظ خافٜٚ ،أتٖ ٞرا ايٛؾف ايدقٝل يًُهإ َعبّسا َٛٚقخاً ملا آيت
إي ٘ٝايصٚد ١بعد إٔ ٖذِ املسض عً ٢شٚدٗا ٚمل ٜرتن٘ حت ٢غادز اسبٝا.٠
فاملهإ أؾبح َعًَٛاً يًُتًك.ٞ
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ٚاتؿف املهإ بازبُٛد ٚاالضتكساز ٚايجبات ٚنٌ ٖر ٙاألغٝا ٤دبعٌ َٔ
اسبٝاَ ٠عطً ،١فاْعهطت زتاب ١اسبٝا ٠عً ٢ايػدؿ ١ٝفًِ ٜطُد ٙإال اسبصٕ
ٚاالْػالمٚ ،املتًك ٞيًٓـ ٜطًط شاْ ١ٜٚظس ٙيككٚ ١ٝاحدْٗ ٖٞٚ ٠ا ١ٜايبطً١
املأضا ١ٜٚبعد إٔ أحاطٗا املهإ َٔ نٌ ازبٗات ،إحاطَ ١ؤمل ١باعج ١يًكًل.
ٚتطتُس ٖر ٙاألحداخ بػهٌ ضًظ َٚعتدٍ حتٜ ٢ػعس ايكازئ إْ٘ أَاّ
حادثَ ١أضا ١ٜٚقد تؿٌ هلا بطً ١ايكؿ ،١فتٛقع ايكازئ دا َٔ ٤مجً ١األغٝا٤
اييت تػهًت يف ايٓـ ،يهٔ ايكاؾ ١عًُت عً ٢إحداخ َفادأ ٠يف ايٓـ َٔ
خالٍ َا ذبدث٘ َٔ اْعطاف ١تجري يد ٣ايكازئ عٓؿس ايالَتٛقع فٝخدخ نطس
يف أفل تٛقع٘.
(( ....مسعت أْو ضبتذ ١عًَ ٢كاييت األخري !٠غعست بإ نًُات٘ قد
أزبُتٗاٚ ،تًعجُت  ٖٞٚتك :ٍٛأْا عٓد ٟبعض االحتذاج؟"
ابتطِ ٚقاٍ :احتذاج عً ٢املكاي ١أّ عً ٢دع ٠ٛيًخب ٚاسبٝا٠؟
قايت مبساز :٠احتاج عً ٢املٛتٚ ،عً ٢ايدع ٠ٛيٓطٝإ َٔ أحببٓا،
ٚاالضتُساز يف اسبٝاٚ ،٠نإٔ غ٦ٝاً مل ٜهٔ"
ؾُت ايؿخف ٞاملطذ ٢يف فساغ٘ ،ثِ ابتطِ مبسازٚ ،٠قاٍ هلا :أغعس
باسبس ٌٖ ،ميهٓو إٔ تطاعدٜين بإشاحٖ ١را ايػطا ٤عٔ دطدٟ؟" مل تهٔ تتٛقع
إٔ ٜٓخسف اسبدٜح إىل طًب خدَ ١غسٜب ١نٗر ،ٙيهٓٗا ٚددت ْفطٗا ًَصَ١
باالضتذاب ١يطًب٘ ،أشاحت ايػطا ٤دَ ٕٚباال ،٠فربش دطد ايؿخف ،ٞدرع ؾػري
َٓهُؼ بال أطساف بٌ بسأع ٜتٛضط٘ فِ ال تفازق٘ ابتطاَ ١ضالّ ٚدصعت مما
زأتٚ ،أفًتت َٓٗا ؾسخ ١مل تطتطع إٔ تهتُٗا ،دخظت عٓٝاٖاٚ ،قايت نُٔ
ٜطازد نابٛضاًَ :طتخَ .....ٌٝاٖرا؟
اتطعت ابتطاَ ١ايؿخفٚ ،ٞقاٍ ٚيف ع ٘ٝٓٝحٓإ ٜهف ٞيٓٝبت ٜد،ٜٔ
ٚيٝخت ٟٛخٛفٗا ٚحصْٗا ٚإغفاقٗا" :نٓت يف زحً ١غٗس ايعطٌ َع املسأ ٠اييت
اخرتتٗا دْ ٕٚطا ٤األزض ،تعسقت سبادخ زٖٝب ،فكدت أطسايف ف ،٘ٝأؾبخت
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عاي ً١عًٗٝا ٚعً ٢حبٓا ،مل أعد قادزاً عً ٢إضعاد أ ٟاَسأ ،٠بتُّ يف حاد ١فكط إىل
ممسق ،١فطًكتٗاٖٚٚ ،بتٗا غطس َا أًَو ،متٓٝت هلا ايطعاد َٔ ٠نٌ قًيب،
ٚازذبت عٓدَا ٚددتٗا َع غريَٚ...ٟع ذيو َا أشاٍ أدع ٛإىل اسبب ٚاسبٝا،٠
أيطت ددٜساً حبٌُ يٛاٖ ٤ر ٙايدع٠ٛ؟"(.)7
بعد ٖر ٙاملفادأ ٠اييت حؿًت عًَ ٢طت ٣ٛاألحداخًْ ،خظ إٔ ٖٓاى
أغٝا ً٤قد تػريت يف زضِ املهإ ٚبٓا ،٘٥فإعاد ٠تػه ٌٝاملهإ دا٤ت بعد عًُ١ٝ
نطس أفل املتٛقع ،فايالَتٛقع ٖٓا أضِٗ يف إحداخ ايدٖػٚ ١املفادأ ٠يد٣
ايكازئ ٚدعً٘ ٜتأٌَ ايٓـ دٝداً ٜٚكازٕ بني دالالت املهإ ايطابكٚ ١ايالحك،١
إذٕ َٔ املالحظ إٔ ايكازئ مل ٜٓتب٘ يًُهإ املسض ّٛيف أ ٍٚايكؿ ١نَٔ ْ٘ٛ
األَهٓ ١املتٛقع ١فهٌ َا حيٝط باملهإ َٔ بؤع ٚحصٕ أَس َتٛقع يد ٣ايكازئ،
يهٔ إٔ ٜتخ ٍٛاملهإ بًخظٚ ١احد ٠إىل ايفسح ٚايطعادٖ ٠را َا مل ٜتٛقع٘
ايكازئ فأثاز عٓد ٙتؿادَاً ((َع تسنٝب أ ٚعباز ٠أ ٚفهس ٠أٚ ٚشٕ أ ٚفكاْ ٤ؿٞ
ال ٜتطابل َع َعسفت٘ األٚي.)8())١ٝ
بٓا ٤ايػدؿ:١ٝ
نُا َٖ ٛعً ّٛإّٔ ايػدؿٝات يف ايعٌُ اإلبداع ٞتتٓٛع ٚتتعدد عً٢
ٚفل َٓطًكات فهسٚ ١ٜمجايٜ ١ٝك ّٛعًٗٝا ايٓـٚ ،يف قؿـ ضٓا ٤ايػعالٕ
تتٓٛع ايػدؿٝات فٗٓاى غدؿٝات ذات َسدعٝات طبتًفٚ ١اقعَٚ ١ٝتد،١ًٝ
ٚأخس ٣ذات أبعاد أضطٛزٚ ١ٜزَص ١ٜادتُاعٚ ١ٝتتهٖ ٕٛر ٙايػدؿٝات َٔ
خالٍ األحداخ اييت ذبٝط بٗا.
فف ٞقؿ(( ١دع ٠ٛيًخب ٚاسبٝاْ ))٠الحظ إٔ ايػعالٕ قاَت ببٓا٤
ايػدؿٝات يف ٖر ٙايكؿ ١بٓا ً٤تساتبٝاً فايػدؿ ١ٝته ٕٛذات ؾبػ ١ضبدد ٠ثِ
دبعًٗا تتفاعٌ َع األحداخ ٚتتػّٝس حبطب َكتكٝات األحداخ ،يهٔ ايػعالٕ
دعًت ايتػّٝس ٜه ٕٛعٔ طسٜل نطس أفل ايتٛقع ،إذ إٔ ايكاؾ ١تك ّٛببٓا٤
ايػدؿ ١ٝايكؿؿَ ١ٝس ٠أخسٚ ٣بػهٌ َػاٜس حت ٢تأخر ٖر ٙايتكٓ( ١ٝنطس
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أفل ايتٛقع) بعداً مجايٝاً فايبٓاٜ ٤هَ ٕٛؿخٛباً باألفهاز ٚاملٛاقف اييت تتبٓاٖا
ايػدؿٝات ٚنٝف ١ٝايتخ ٍٛاير ٟحيدخ يف ضًٛى ايػدؿ.١ٝ
ٚبٓا ٤ايػدؿٜ ١ٝتػري بطبب حدٚخ ايالَتٛقع عًَ ٢طت ٣ٛاألحداخ
اييت تطِٗ يف إعاد ٠بٓا ٤ايػدؿ ،١ٝفاملطاف ١ازبُاي ١ٝاييت ترتنٗا ايكاؾ ١يف
بٓا ٤ايكؿ ١دبعٌ املتًكٜ ٞسنص عً ٢أغٝاَ ٤تٛقع ١يهٓٗا ال تطِٗ يف تػٝري بٓا٤
ايػدؿ ،١ٝثِ تُفاد ٤ٞاملتًك( ٞايكازئ) حبدخ ال َتٛقع ٜعٝد تستٝب ٚبٓا٤
ايػدؿ ١ٝبػهٌ ددٜد َٚتفاعٌ َع األحداخ ازبدٜد ٠اييت طسأت عً ٢ايكؿ١
(األحداخ).
تعٝد ايػعالٕ بٓا ٤ايػدؿ ١ٝايبطً ١يف قؿ( ١دع ٠ٛيًخب ٚاسبٝا)٠
بػهٌ مجايٖٚ ،ٞر ٙاإلعاد ٠حؿًت بعد سبظ ١نطس أفل ايتٛقع اييت طسأت
عً ٢أحداخ ايكؿ ،١فبعد إٔ ناْت اَسأ ٠غازق ١يف حصْٗا ٚٚفاٗ٥ا يصٚدٗا
املتٛف ٢تؿبح بًخظٚ ١احد ٠اَسأ ٠عاغك ١ذبب اسبٝا ،٠فٗرا االختالف يف
تٛدٗات ايػدؿ ١ٝدا٤ت بفعٌ عاٌَ ايالَتٛقع اير ٟأعط ٢بدٚز ٙأبعاداً
ددٜدٚ ٠قابً ١يًتػٝري ٚايتأ ،ٌٜٚفاملتًك ٞنإ َتٛقعاً ْٗاَ ١ٜأضا ١ٜٚهلرٙ
ايبطًٚ ١يهٓ٘ ٜفادأ حبدٚخ أغٝا ٤غري َتٛقع ،١فايبٓا ٤ازبدٜد يًػدؿ ١ٝدا٤
بطسٜك ١مجاي ،١ٝفايبطً ١أؾبخت َتفا ١ً٥مبطتكبٌ َػسم ٚحبب ددٜد قادز
عً ٢إعطاٗ٥ا ايطعاد ٠فايبٓا ٤أؾبح غهالً َٚكُْٛاً عٔ ْاح ١ٝايػهٌ.
((ٚٚؾًتْ إىل ايبٝت َتأخسَٚ ٠تعب ،١مل متازع طكٛع دخ ٍٛاملٓصٍ
اييت اعتادتٗا َع شٚدٗا ايساحٌ ،ألْٗا أٜكٓت أّْ٘ زحٌ د ٕٚعٛدٚ ،٠قد إٓ أٚإ
تٛدٜع٘ٚ ،قدّزت أْٗا يف حاد ١إىل تػٝري تطسحي ١غعسٖاٚ ،تػٝري ي.)9())ْ٘ٛ
فإذا تفخؿٓا َا دا ٤يف ٖرا املكطع ظبد ٙحيٌُ دالالت ٚإغازات عً٢
تػٝري منط ٖر ٙايػدؿ ،١ٝفدخٛهلا إىل ايبٝت تػّٝس ،ثِ نًُ( ١أٜكٓت) َٚا
ذبًُ٘ َٔ ٚثٛق ١ٝيًٝكني اير ٟأؾبخت عًٚ ٘ٝنأْٗا ناْت يف غو ٖٚرا
ٜدٍ أٜكاً عً ٢ايتػّٝس اسباؾٌ يف بٓا ٤ايػدؿٚ ،١ٝخيتتِ ايٓـ يف (تػٝري
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تطسحي ١غعسٖاٚ ،تػٝري يٖٚ )ْ٘ٛرا ايتػٝري يف ايػهٌ اْعهظ عً ٢املكُٕٛ
فبدأت تتؿسف عًٚ ٢فل ايسؤ ١ٜازبدٜد ٠اييت حدثت بفعٌ ايالَتٛقع ايرٟ
أحدخ َفادأ ٠عًَ ٢طت ٣ٛاألحداخٚ ،بٓا ٤ايػدؿ ١ٝازبدٜد انتطب ؾف١
مجاي ،١ٝألْ٘ أعاد تػه ٌٝايٓـ تػهٝالً دٖٛسٜاً محٌ يف طٝات٘ أبعاداً تفطري١ٜ
ٚتأ ١ًٜٝٚذات َعإٍ عُٝك ١فاسبب ٖ ٛايعٝؼ بطعادٚ ،٠ايٛفا ٖٛ ٤ايهساَ١
ٚايٓبٌٚ ،اسبٝا ٠أنرب مما ٜتعسض ي٘ اإلْطإ ،أَّا عًَ ٢طت ٣ٛاملكُٕٛ
فًٓخظ٘ َٔ خالٍ تؿسفات ايػدؿٚ ١ٝأفعاهلا ((فتخت دي ٌٝاهلاتفٚ ،أدازت
قسف اهلاتفٚ ،اْتظست سبظات ،ثِ دا ٤ؾٛت َدٜسٖا ايٛض ِٝاألمسس ،قايت
ي٘(( :أْا ئ أحكس غداً إىل ايعٌُ)).
قاٍ باٖتُاّ(( :خري إٕ غا ٤اهلل)).
قايت بابتطاَٚ ١دالٍ(( :أحتاج بعض ايٛقت ن ٞأٖٝأ ْفط ٞسبفٌ
ايصفاف)).
قاٍ بٛد(( :ّٛشٚاج َٔ؟))
قايت مبػانطٚ ١قخه ١زْاْ(( :١حفٌ شفافٓا.)10()).....
فأفعاٍ ايػدؿ ١ٝتػريت ٚأؾبخت َؤَٓ ١حبٝا ٠ددٜد ٠بعد إٔ ناْت
تعٝؼ خًف زناّ َٔ ايرنسٜات ايكاض ١ٝذبت عٓٛإ نبري امس٘ ٚفا٤؟! يهٔ
َا حؿٌ َٔ حدخ غري َتٛقع عًَ ٢طت ٣ٛايكؿ ١أضِٗ يف بٓا ٤ايكؿ ١بٓاً٤
ددٜداً عً ٢املطتٜٛني ايػهًٚ ٞاملكُ ،ْٞٛاألَس اير ٟحكل غا ١ٜمجاي١ٝ
أحدثٗا ايتفاعٌ اسباؾٌ َا بني ايٓـ ٚايكازئ; ألٕ يف ٖر ٙايكؿ ١ايعالق١
ناْت َٛدٗ َٔ ١طسفني.
ٚيف قؿ(( ١سبظ ١عػل)) ًْتك ٞبطٌ ايكؿ ١ايسدٌ املًخد اير ٟال
ٜؤَٔ إال باألغٝا ٤احملطٛضٚ ١نإ ٜطدس َٔ َطأي ١اسبب ٚال ٜؤَٔ ب٘ حت٢
أؾدز نتاباً يف اإلسباد َكدَت٘ عباز(( ٠أُٖ ٜٔا اهلل ٚاسبب))( ،)11فبكٖ ٞرا
ايسدٌ قُٔ ٖر ٙايتٛدٗات حت ٢شحف املسض إىل قسْٝيت عٚ ،٘ٝٓٝاضتُس
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بٓٗذ٘ يف اإلسباد ٚعدّ اإلميإ ال باهلل ٚال باسببٚ ،بعد إٔ أؾبخت حٝات٘
َظًُ ١أحظ حباد ١إىل ايًذ ٤ٛإىل ق ٠ٛعظ ١ُٝامسٗا اهلل ،ثِ داَٛ ٤عد
ايعًُ ١ٝعٓدَا تربعت فتا ٠بكسْٝيت عٗٝٓٝا سبطاب املطتػف ٢ايرٜ ٟسقد ف٘ٝ
قبٌ اْتخازٖا ٚأدس ٣ايعًُٚ ١ٝعادت ايٓٛز إىل ع ،٘ٝٓٝثِ قسز شٜاز ٠أٌٖ ايفتا٠
اييت اْتخست َٚا إٔ دخٌ غسفتٗا
((غعس بسٚح غسٜب ١تطتخٛذ عً ٢إزادت٘ ٚحٛاض٘  ٖٛٚجيًظ يف غسف١
ايػاب ١املٓتخس ،٠ناْت غسفٖ ١ادٜ ،١٥ػًب ايً ٕٛايٛزد ٟعً ٢ضبتٜٛاتٗا ،دًظ
عً ٢نسضَ ّٞهتبتٗا ،ناْت زضاي ١اْتخازٖا َا تصاٍ عً ٢املهتب ،دًطت
ٚايدتٗا املهطٛز ٠بأحصاْٗا عً ٢طسف ضسٜسٖا املستّب إىل داْب طاق ١ايصٖٛز
اييت دا٤ت َع ايكٝف املًخد قايت األّ ناضف ١داَع(( :١ناْت زقٝك١
نبطُ ،١نًٗا حٝاٚ ٠حب ٚتفاؤٍ ،ناْت َؿدز ضعادتٚ ٞاعتصاش ٟال أعسف
مل اْتخست ،نٓت أْتظس َٓٗا ايهجري َٔ ايطعادٚ ٠ايعطا.)12())٤
فاملتفخـ هلرا املكطع َٔ ايكؿ ١جيد إّٔ ٖٓاى أغٝا ٤دبعٌ املتًكٞ
ٜكف عٓدٖا َجٌ (هلا غعٛز ٙبايسٚح ايػسٜب ١اييت اضتخٛذت عً ٢املهإ) ثِ َا
ربًٌ املكطع َٔ عبازات أخس ٣تػري إىل زٚح ايػاب ١املٓتخس ٠ايػفافَ ١جٌ
ايً ٕٛايٛزدٚ ،ٟايػسف ١اهلادٖٚ ،١٥را دي ٌٝعً ٢أْاق ١ايػابٚ ١زَٚاْطٝتٗاٚ ،عً٢
ايسغِ َٔ ذيو فذُٝع ٖر ٙايعٓاؾس دبعٌ ٖٓاى َطافات مجايٚ ١ٝفذٛات
أزادتٗا ايكاؾ ١إٔ ته ٕٛبٗرا ايػهٌ ،ثِ نًُ( ١ايكٝف املًخد) َعٖٓ ٢را إٔ
ايػدـ حت ٢بعد غفاَ َٔ ٘٥سقِ٘ ال شاٍ عً ٢حاي٘ ٚعً ٢إسباد ،ٙفايكازئ
ٜه ٕٛأَاّ تطاؤالت نجريَ ٠ا عالق ١ايػاب ١بايكؿٚ ١بٓا ٤ايػدؿ ١ٝطاملا َا
شاٍ ايسدٌ عً ٢اإلسباد ؟!
((اضتػسقت األّ يف اْتخابٗا ،اْتكٌ حهَ َٔ ِٝهاْ٘ إىل داْبٗا عً٢
ايطسٜسٚ ،أخر ٜهفهف دَٛعٗاٚ ،تطُّس َهاْ٘ ،ناْت عٓٝاَ ٙطًطتني عً٢
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ؾٛز ٠فٛتٛغساف ١ٝإىل داْب ضسٜس املٓتخس ،٠تٓا ٍٚايؿٛز ٠بٝدَ ٜٔتعسقتني
َستعػتنيٚ ،قاٍٖ َٔ(( :ر ٙايطُّسا٤؟)).
أدابت األّ  ٖٞٚتكُد مبٓدًٜٗا ايٛزق ٞض ٌٝطباطٗا املدتًط
بايدَٛعٖ :رٖ ٙب ...١ابٓيت املٓتخس ))٠يكد ناْت ْٖ ،ٞعِ ،ناْت ٖ ٞايطُسا٤
ذاتٗا ال تفازم ؾٛزتٗا ع.)13())..٘ٝٓٝ
بدأت بعد ذيو تتػهٌ أض ١ً٦أخس ٣يد ٣املتًكٚ ٞتهجس عٓد ٙاألغٝا٤
املتٛقع ١إذ ٖٓاى تطابل َا بني َا ذٖب إيٚ ٘ٝبني أحداخ ايكؿٚ ١مل حيؿٌ
غ ٤ٞغري َتٛقع ألٕ حه ِٝبعد إٔ خسج َٔ املطتػف ٢أؾبخت ؾٛزٖ ٠رٙ
ايفتا ٠ال تفازم ْظسٖٚ ٙرا اسبدخ َٓطك ٞبايٓطب ١يًكازئ ٚال ٜدٍ عً ٢أغٝا٤
غري َتٛقعٚ ،١حت ٢شٜازت٘ إىل أًٖٗا ناْت َٔ األغٝا ٤املتٛقع ،١فاضتُساز
ايطسد بٗر ٙايطسٜك ١بدأ ٜعُل ايطؤاٍ ايٛحٝد اير ٟأؾبح ًٜح عً ٢ايكازئ َا
ايػا َٔ ١ٜعُاٚ ٙغفاٙ؟ َٚاذا قدّ يًكؿٚ ١يطري األحداخ طاملا ٖ ٛبام عً٢
إسباد ،ٙالضُٝا ٚعبٔ ْعسف بإٔ أَ ٍٚا طسحت٘ يٓا ايػعالٕ َٔ قكاٜا ٖرٙ
ايكؿَ ١طأي ١اإلسباد ٚعدّ االعرتاف باسبب ؟!.
َٚطأي ١ايؿٛز ٠أحدثت يد ٣ايػدؿ( ١ٝحه )ِٝاضتػساباً هلرا ايتطابل
َا بني اشبٝاٍ ٚاسبكٝك ١األَس اير ٟدعً٘ ٜطًب َٔ ٚايد ٠ايفتاٖ( ٠ب)١
املٓتخس ٠اشبسٚج.
((ؾُت بعُل ،غادزت األّ ايػسف ١اييت بك ٞفٗٝا بعد إ اضتأذٕ بريو،
تعسّف عً ٢نٌ ضبتٜٛاتٗا ،نإ يف دزج َهتبٗا ايهجري َٔ ايسضا ٌ٥املعٓ١ْٛ
بعٓٛاْ٘ ،اييت مل تبعح أبداً ،قسأٖا َسٚ ،٠ثالثاًٚ ،عػساً ،تعسف عً ٢نٌ
ضبتٜٛاتٗا ،نإ فٗٝا حب نبري ،عسف َٔ أٚزاقٗا  َٔٚدفرت َرنساتٗا أْٗا
عًُت َع٘ يعاّ ناٌَ يف املؤضط ١ايؿخف ١ٝاييت ٜعٌُ فٗٝا ْفطٗا ،د ٕٚإٔ
تهًُ٘ٚ ،يهٔ نٌ نتب٘ َٚكاالت٘ ناْت يف َهتبتٗا ،عسف أْٗا أحبت٘ٚ ،عسف
أْٗا ؾُُت بكًبٗا املسٜض ،اير ٟال حيتٌُ االْهطازٚ ،تأند َٔ ًَفاتٗا
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ناْت تتابع حايت٘ ايؿخٚ ،١ٝأْٗا تعسف إٔ أْطذتٗا تٓاضب أْطذت٘ َٔ
ايتخاي ٌٝاملسفك ١بٛثٝك ١حايت٘ ايؿخٚ ،١ٝأْٗا ناْت تعسف إٔ ايدّٚز ي٘ عً٢
ال ١ُ٥االْتظاز آلخر ايكسٜٓتنيٚ ،يف ايً ١ًٝاملٓاضب ١اْتخست.)14())...
يف ٖرا املػٗد ٖٚر ٙايًخظ ١ذبؿٌ املفادأٚ ٠نطس أفل ايتٛقع َٔ
خالٍ ٖرا اسبدخ اير ٟمل ٜهٔ باسبطبإ أ ٚقُٔ األغٝا ٤املتٛقع ١بإٔ تهٕٛ
ٖر ٙايفتا ٠أحبت٘  َٔٚأدٌ اسبب اْتخست يهٜٓ ٞعِ بايٓظس ،فايالَتٛقع
اسباؾٌ عًَ ٢طت ٣ٛاسبدخ أعاد بٓا ٤ايػدؿ ١ٝبٓا ً٤ددٜداً ْاضفاً نٌ َا
نإ عًٗٝا َٔ قبٌ ،فخه ِٝذب َٔ ٍٛغدـ ًَخد ال ٜؤَٔ باسبب إىل
غدـ ضبب ٚعاغل يف سبظٚ ١احد َٔ ،٠ايالَتٛقع أضِٗ إضٗاَاً نبرياً يف
بٓا ٤مجاي ٞيػدؿ ١ٝايكؿ.١
((عًَ ٢هتبٗا زأْ ٣طد َٔ ً١نتاب٘ املػٗٛز ،فتح ايؿفخ ١األٚىل،
نإ َهتٛباً ذبت ايعٓٛإ متاَاً ٚخبط ْطا ٞ٥زقٝل(( :اهلل ٖٓا يف قًيب)).
تٓا ٍٚقًُ٘ ايفاخسٚ ،نتب يف ايؿفخ ١ذاتٗا أعً ٢ايهًُات اييت قسأ
((إىل حبٝبيت ٖب ...١عاغكو إىل األبد حه.))ِٝ
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أقفٌ ايهتاب ٚأضٓد ظٗس ٙإىل ايهسض ٞاشبػيب اير ٟجيًظ عًٚ ،٘ٝفٔ
زأض٘ األغٝب ذا ايػعس املتُٛج بني ٜدٚ ،ٜ٘غعس ألَ ٍٚس ٠بإّٔ اهلل ٚاسبب
ٜطهٓإ قًب٘ ،قا ّٚزغب ١دازف ١يف ايبها ،٤ثِ اضتطًِ هلا د ٕٚخذٌٚ ،قِ
ؾٛزٖ ٠ب ١إىل قًب٘ اير ٟبدأ ٜدم باْفعاٍ ٚق.)15())٠ٛ
اْتكٌ حهًَ َٔ ِٝخد إىل عاغل َٚؤَٔ بفعٌ ايالَعك ٍٛاير ٟأضِٗ
يف إعاد ٠بٓاٖ ٤ر ٙايػدؿ ،١ٝضبدثاً بريو تػٝرياً عًَ ٢طت ٣ٛاملكُ،ٕٛ
فخه ِٝمل ٜعد ذيو ايسدٌ ايعٓٝد ايكاض ٞبٌ أؾبح إْطاْاً ضبباً ؾادقاًٚ ،نأْ٘
غري حه ِٝاير ٟطايعٓا ٙيف بدا ١ٜايكؿٚ ،١نطس أفل ايتٛقع عٓد ايكازئ شاد
َٔ حطاض ١ٝايعالق ١بني ايٓـ ٚاملتًك ،ٞفأؾبح املتًك ٞفاعالً يف ايٓـ غري
َطتًٗو ،إذ قسا ٠٤املتًك ٞحبطب ٖرا املٓظٛز َٔ غأْٗا إٔ تفتح ايٓـ عً٢
تأٜٚالت عدٜد ٠بسؤٚ ١ٜاعٚ ١ٝعُٝكٖٚ ،١را َا أزادت إٔ تؤند عً ٘ٝايػعالٕ
َٔ خالٍ اعتُادٖا عًْ ٢ظاّ املتٛقع ٚايالَتٛقع يف ايٓـ ايكؿؿ.ٞ
ٖٛاَؼ ايبخح:
 .1املتٛقععع ٚايالَتٛقععع ،دزاضعع ١يف مجايٝعع ١ايتًكععَٛ :ٞضعع ٢زبابععع ،١صبًعع١
أحباخ ايريَٛى ،ضًطً ١اآلداب ٚايًػٜٛات ،صبًد  ،15ع (.47 :1997 ،)2
ْ .2ظس ١ٜاالضتكباٍ :زٚبست ضٖٛ ٞيب ،تسمج :١زعد عبد ازبً.77 :ٌٝ
 .3ايتًكٚ ٞايتأَ( ٌٜٚعدخٌ ْظعس :)ٟضبُعد بعٔ عٝعاد ،صبًع ١األحهعاّ ،ع(:)4
.1998
 .4املتٛقع ٚايالَتٛقع.53 :
 .5اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا ،ضٓا ٤ايػعالْٕ ،اد ٟاسبري ٠ايجكعايف ٚاالدتُعاع:ٞ
45 :2006
 .6اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا51/50:
 .7اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا50/49 :
 .8املتٛقع ٚايالَتٛقع48:
 .9اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا50:
 .10اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا51:
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ّ ٕ9:
ّ ٕ12/11:
اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا12:
اهلسٚب إىل آخس ايدْٝا13/12:
ّ ٕ13:
................... ***** ....................
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