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دراص ١يف قؾْ" ١فط أَّار ٠بايعغل" يألدٜب ١د .صٓا ٤ايغعالٕ


بكًِ :را ١ٜٚعاعٛر

--------------------تفتحــ ايهاتبـــ ١صـــٓا ٤ايغـــعالٕ عًـــ ٢رٚح َغانضـــ ١تضـــتفش ايضّـــه،ٕٛ
ٚتُجٝـ ـ داُ٥ـــا رٚحٗـــا اجلُـــٛح ٚايتٓـــاق

بـــن اجلُـــٛح ٚاالصتضـــالّ املغـــزٚ

يًجُاٍٚ .إّٕ ايكارئ هلذ ٙايكؾ ١جي فٗٝا جاْبا فٓٝـا يفظٝـا َٚعٜٓٛـاٚ ،اْعهاصـا
يزٚح َب عتٗٝا امل اعب ١يهٌّ ع ٤ٞغزٜب تعغـك٘ٚ ،جتـ فٗٝـا مجـاٍ احلٝـا ٠بهـٌّ
اْعهاصات٘ ٚافطزابات٘.
فايكؾ ١نُا ٜك ٍٛبع

اي ارصن هلا َا ٖ ٞإال إفزاس اجتُاعٚ ٞب٦ٝـٞ

ْٚفضٚ ٞحقارٚ ،ٟإٕ نإ األَز نذيو ،فٗذ ٙايكؾّٖ ١ـ ٞديٝـٌ تفـتّ ايـٛعٞ
ايجّكايف عٓ صٓا ٤ععالٕ اييت أجادت ايتّعبري عٔ َهْٓٛاتٗـا اي اخًٝـ ١د ٕٚإحـزا
ٚخٛف أ ٚخجٌ ال َهإ ي٘.
ٖٓ َٔٚا أذنز بع

مسات قؾّْ" ١فط أَـار ٠بايعغـل " يف فـ ٤ٛاملـٓٗ

ايّٓفض ،ٞفُٔ ايعتب ١األٚىل يًكؾ ١ب أت صٓا ٤ايغـعالٕ بــ (يـٚ )ٞاْتٗـ بــ (أْـا)
ٖٚــذا  ٜـ ٍ عًــ ٢تق ـدِّ اي ـذّات عٓــ ٖا; فـــ(ايّــذات) يف ايعــزف األدبــٚ ٞايّٓفضــٞ
ذلاٚيــ ١إثباتٗــا يــذاتٗا املتُــزد ٠عًــٚ ٢اقــ َعــاؼ رغــِ رفقــٗا يــ٘ يف بعــ
األحٝإ ٚقبٛهلا هلذا ايعغل يف بع

األحٝإ َٔ خالٍ تهزارٖا يبع

ايعبارات

اييت تجبـ اصتضـالَٗا ٚقبٛهلـا يـ٘ " :يـْ ٞفـط أَـار ٠بايعغـلٚ ،يـ ٞقًـب ال ٜـربّ
بقعف٘ اآلصز"...

1

 را ١ٜٚعاعٛر.
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ٚق ـ أعــبع صــٓا ٤ايغــعالٕ اي ـّٓؿ بايعبــارات ايضّٝاص ـ ١ّٝايــيت جن ـ ٖا يف
أغًـــب أٚؽـــافٗا ٚتعابريٖـــا ،فكـ ـ جعًـ ـ ايـ ـّٓؿ نجٝفـ ـا بـــاملفزدات اايضّٝاصـ ـ١ّٝ
ٚاحلزبّٝــَٚ ،١ــٔ تًــو ايعبــارات ايــيت ذنزتٗــا بغــهٌ ٚاف ـ ٚؽــزَ ٜــٔ ب اٜــ١
اي ـّٓؿ حتــْٗ ٢اٜتــ٘ ايــيت أٚردتٗــا يف قؾــتٗا" :عــّٔ حزب ـاً داَٝــٚ...١اإلع ـ اَات
ٚايٓفٚ...ٞاملدًٛعنٚ...املضجْٛنٚ...رٝ٥ض ١فدزٚ...١ٜدّ األبزٜا"...٤

2

بٌ إّٕ ايشَّٔ ايذ ٟبزس يف املكط األ ٍٚبغـهٌ َهجـ عٓـ ٖا أرادت بـ٘ إٔ
تؤن ـ أْٗــا تعــٝػ احلايــَٚ ،١ضــتُز ٠عًــٖ ٢ــذا ايعغــل ٚايجبــٛت عًٝــ٘ ،فٗــٞ
خافع ١هلذا ايعغل ايالإراد" ٟأَّار " ٠مبعٓ ٢األَـز ،فـاألَز عٓـ ٖا يـٝط بٝـ ٖا،
ٚايكًب ٖ ٛايـذٜ ٟفـز

عًٗٝـا إٔ تعغـلٖٚ ،ـَ ٞضتضـًُ ١ألٚاَـزْٚ ٙبقـات٘" :

ٚي ٞقًب ال ٜربّ بقعف٘ اآلصز"

3

نُــا اْـ َ َـ قؾــتٗا ٚعغــكٗا ايبعـ ايـ ٜيٚ ،تغــابو َـ تؾــزاٗا
حبكٝكٖ ١ذا ايعغل ٚق صٝت٘ ٖٞٚ ،عُ ت إىل ربـ َغـاعزٖا باألبعـاد اي ّٜٝٓـ١
يتؾبغ عغكٗا بٓ َٔ ٛايكبٚ ٍٛايغّزعٜ ٖٛٚ ،١ٝهُٔ يف داخًٗآٜٚ ،ـب
أْــــا ايكاُ٥ــــ ١بـــ َز اهلل يف األر

فٗٝـا" :

ْ ٚ 4بٝــــ ١ايهًُــــ 5١أْــــا ٚرثٝــــ ١نـــٌّ االفتكــــاد

ٚاالحتٝا ٚاجلٚ ٛايغّٗٚ ٠ٛاالرتٛاٚ ٤ايتّٓٗ ات ٚاخلًجات ٚاالرتعاعات"

6

ٚقـ ـ رَـ ـ ايهاتبـــ ١بغـــبانٗا عًـــ ٢اصـــتجُار ايغّـــدٛـ ايكؾؾّـــ ١ٝايغّـــٗري،٠
ٚاصــتجُزتٗا يف قؾّــتٗا; يت ن ـ إّٔ ٖــذا ايعغــل َٛجــٛد َٓــذ األسٍ ايك ـ  ،ِٜفٗــٛ
َعــ ف بــ٘ " ،فاألصــا ري َجــٌ ٚعـــزٚظ ايبحــز  ٚصــٓ رٜال " نًــٗا َفـــزدات
ٚنًُات أن ّت عً ٢ايعغل ايك .ِٜ
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بـن األصـطٛر٠

ٚايٛاق باصتد اَٗا َفزدات  ١َٜٝٛحكٝكًَُٛ ١ٝص " ١عبغب بزتكـاي ٚ...ٞجـرب
أب ٛراٚ...١حضإ اهلبٚ...١ًٝصًُإ أب ٛبزبٛر"...
ٚايكؾ ١تضتعز

7

ثكاف ١صٓا ٤ايغعالٕ ايٛاصع ١بغـهٌ َٓؾـٗز بـذنا٤

يف ايكؾ ;١فف ٞايعً ّٛذنزت " :نزَٛٚصَٛات ٚيغ ١اجلض ٚاملدٓـح ٚاألعـٛر
ٚأليجــــغ "ٚ ،يف ايتّــــار ٜقايــ ـ  " :املــــؤرخن " ٚيف اجلغزافٝــــا قٛهلــــا نًُــــات" :
َٓحٓٝات ٚاْشالقات ".نذيو اصتعزفـ بٛفـٛح ثكافتٗـا اجلٓضـ ١ّٝعـرب ايهـجري
َــٔ ايعبــارات ذات املـ ي ٍٛاجلٓضـَ" :ّٞجــٌ " :عــٗٚ ٠ٛارتعاعــات ٚتٓٗـ ات ٚمجــٛح
ايزجاٍ ٚايفتٓٚ ١قبٌ املكبًن َٚغتٗن ٚدٚار يذٜذ ٚحلظ ١اجتُا رجٌ ٚاَزأ٠
ٚاعتٗ"... ٝ
ٖٚــذا نًّــ٘ ٜــِّٓ عــٔ حت ـزّر صــٓا ٤عــعالٕ اي ـ اخًٚ ،ٞع ـ ّ ٚجــٛد نب ـ
داخًٖٚ ،ٞـَ ٞتحـزرَ ٠ـٔ قٝـٛد ايهبـ ٚايتعؾـب ٚايكٝـٛد ايعُٝـاٖٚ ،٤ـ ٞتزؽـ
ٚاق َعاؼ حب ٚد ايٛاق ٚاملعك.ٍٛ
ٚعهفـ ايهاتبــ ١عًــ ٢اصتحقــار ايٛص ـ االجتُــاع ٞايــذ ٟتٓتُــ ٞإيٝــ٘،
 ٖٞٚمل تبل يف بزجٗا ايعاج ٞأ ٚمل تزد إٔ تهـٔ فٝـ٘ ،بـٌ أحقـزت عاملٗـا املعـاؼ
َـٔ خـالٍ ذنزٖــا" :ايكبًٝـٚ ١أٚالد اجلــريإ ٚاحلـار ٠ايك ميــٚ ١املدـٚ ِٝاألٜتــاّ
ٚايقزا٥ز "
ٜٚهغ ـ ايتبّؾــز يف اي ـّٓؿ ن ٝـ إّٔ صــٓا ٤عــعالٕ تعُ ـ ت صــزد بع ـ
أمســا ٤ايغّدؾــٝات ايعظُٝــ ١ايــيت ثــار أؽــحابٗا عًــٚ ٢اقعٗــِٚ ،محًــٛا أٖ ـ افاً
ققـــاٜا تٗــِّ دلتُعـــاتِٗ ،فٗـــِ يف ْظزٖـــا أعـــداـ غـــري عـــادٜن ،بـــٌ أبطـــاٍ
صطزِٖ ايتارٚ ٜايٛاق  ،يٝؾبحٛا ق ٚات ُٜحتذ ٣بٗـا َجـٌ" :عًـٚ ٞملبـا ٚجٝفـارا
َٚاٚ ٚؽالح ايـ ّٚ ٜٔعـجز ٠ايـ ّر ٚاحلـال ٚمجًٝـ ١بـٛحريد َٚؾـطف ٢ناَـٌ
ٚعًـ ٞايشٜبــل َٚضـزٚر ايضّــٝاف َٚعـزٚف اإلصــهايف ٚجعفـز ايطّٝــار ٚابـٔ عزبــٞ
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ٚدٜو اجلٔ احلُؾٚ ٞفارظ عٛدٚ ٠جـإ دارى ٖٚاْبٝـاٍ ٚإيٝضـار ٚاملتـٓ ٚأبـا
ايعتاٖٝـٖٚ ١ـَٛريٚظ ٚايظـاٖز بٝــربظ ٚفـزاظ ايعجًـٚ ْٞٛايغّـز ٜايزفــٚ ٞ
ْشار قباْٚ ٞعُز أب ٛرٜغٚ ١فٝهتٛر ٖٝج" ٛ

8

ٚصــٓا ٤ايغــعالٕ مل تــذنز أمســاٖ ٤ــؤال ٤عــٔ عبــح ٚفٛفــ ،٢بــٌ أرادت
ت ن ٝإّٔ عغكٗا عُٝل أن ٝعزٜل بك ر عزاقتِٗ َٛٚثٛقٚ ١ّٝجٛدِٖ.
ٚايالف يًّٓظز عٛد ٠ايهاتبـ ١إىل ْفـط األصـًٚ ٛاصـتد اَٗا "يـٚ ٞأْـا "
فــُري املــتهًِ ٚاملًهٝــ ١ايــذٜ ٟــٛح ٞمبغــاعز ْفضــٚ ١ٝافــح ١الإرادٜــ ١تهُــٔ
ب اخًٗاٖٚ ،ذا ايتقدِّ يف ايذات ٜظٗز دٚ ٕٚعَٗٓ ٞاٚ ،بطزٜك ١عف" :١ّٜٛفغ ا
ي – ٞنُضً...١أْا يف ".
ٜٚربس ايتٓاق

املكؾٛد فّٓٝاً بغـهٌ جًـ ٞيف ايـّٓؿٖٚ ،ـ ٛتٓـاق

ٜظٗـز

بغهٌ ٚاف عٓـ تٛؽـٝفٗا يطفٛيتٗـا ملـا حتـبّ َٚـا تهـز " :ٙخٝـٛط ايغّـُط أٍّٚ
َــٔ عغــك ٚثــٛر ٠ايبحــار ٚؽــدب احملٝطــات " ٖٚــذا ايتّٓــاق

جتً ـ ّ٢أٜق ـاً يف

ربطٗا بن َفاٖ ِٝايطّفٛيـ ١املضـامل ١مبفـاٖ ِٝايجّـٛرٖٚ ٠ـ ٛتٓـاق

عفـٖٚ ،ٟٛـذا

اجلُٛح ٚاالصتضالّ عبار ٠تٓاق

يف ذات املب ع:١

ٚنذيو ًْحظ تزنٝش املب ع ١عً ٢األحزف "ظ ؼ ح"ٚ ،غٓ ٢ايـّٓؿ
بٗذ ٙاألحزف; ألّْ٘ خي ّ ايذّات ،فحـزف ايضّـن ميًـو ؽـ  ٣يف داخًـُٖ٘ٚ ،ضـ٘
اي ّاخًَ ٞجٌ "ايضهٚ ٕٛاالحتٝا ٚايغّٗٚ ٠ٛاالرتعاعات".
ٚقـ ـ نغـ ـ ايـ ـّٓؿ عـــٔ املبايغـــ ١يف ايتّؾـــٜٛز ،يف ذلاٚيـــ ١يًُب عـــ١
يتهج ٝاملعٓٚ ،٢تٛؽ ٌٝايغّعٛر املطً ٛيًُتًكٖٚ ،ٞذا َا ًُْض٘ عٓ َا عشَـ
عًٚ ٢ؽ ْفضـٗا ذيـو ايٛؽـ ايـ قٝل" :أخـذت ايغـعز ألجعـ ٚأخـذت اجلضـ
ايقٚ ٌٝ٦أخذت ايع ٕٛٝاحلًش" ١ْٝٚ

9
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ًْٚحظ تهزار نًُ" ١نٌّ" بغـهٌ نـبري يف ايـّٓؿ; يعـٌّ املب عـ ١أرادت
َٔ ذيو بزٚس ايعَُٝٛـات ٚايهًٝـات ،فايعغـل متًهـ٘ نـٌّ ايكًـ ٛايٓابقـ ١عًـ٢
ايــزغِ َــٔ إصــكاط ذيــو عًــ ٢ذاتٗــا ،فٓج ـ ٖا ذنــزت نًُــ "١ن ـٌّ" نــجرياً يف
قؾـــتٗا" :يف نـــٌّ يًٝـــ ١اح قـــ ٚ...نـــٌّ ايجـــا٥زٚ...ٜٔنـــٌّ ايغّـــعزاٚ...٤نـــٌّ
ذلبٛباتٚ...نٌّ ايفاعًنٚ...نٌّ عغاق...ٞ
 ٖٞٚنذيو تزاٚح بن ايذّات/ذاتٗا ٚذات ايغري ٖٛٚ ،إصكاط ملا جيـ ٍٛيف
َهْٓٛاتٗا ٚدٚاخًٗا يف َكارْٚ ١اقعٗا َ ٚاق اآلخز.ٜٔ
ٚبُــي اي ـّٓؿ عًــ ٢أصــاظ اإلنجــار َــٔ اجلُــٌ االمسّٝــٚ ١أعــبا ٙاجلُــٌ،
ٜٚب  ٚذيو َٓذ أ ٍّٚمجً َٔ ١ايكؾ ١حٝح تك " :ٍٛيْ ٞفط أَّار ٠بايعغل"
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ٚدأب ايهاتب ١عً ٢إعالٕ َا َٖ ٛقُز يف ال ٚعٗٝـا َـٔ خـالٍ تهـزار األفعـاٍ
"أخــذت" ٖــذا ايتهــزار ؽــُُ عًٝــ٘ يتــٛح ٞيًُتًكــ ٞعًــ ٢أْٗــا حؾــً عًــَ ٢ــا
تز ٜفٗ ٞعاعك.١
ٚتٓتكـــٌ صـــٓا ٤ايغـــعالٕ ب فعاهلـــا َـــٔ املافـــ ٞإيـــ ٞاحلافـــز ثـــِ إىل
املضتكبٌ; فٗ ٞحاي ١إثبات ٚاصتُزار ١ّٜيف حاي ١ايالٚعَ ،ٞجـٌ :ناْـ ٚنٓـ
ٚأنـٚ ٕٛألنـٖٚ ."ٕٛــ ٞأفعـاٍ ْاصـدْ ١اقؾــ ١عًـ ٢ايـزّغِ َــٔ تٓكّـٌ األسَــإ،
ٚيهٔ احلايٚ ١اح  ٖٞٚ ،٠ايّٓكؾإ ٚع ّ ايهُـاٍ ايـذّات ٞرغـِ ايتّقـدِ املشعـ،ّٛ
ٚيهّٓـ٘ يف حكٝكــ ١األَــز غـري َهتُــٌ يف داخًــٗاٚ ،يهّٓـ٘ َهتُــٌ فكـ عًــ ٢أٚرام
ايعغل ٚأٚراقٗا ٚخٝاهلا.
ٚغًب عًْ ٢ؾٗا "ٜا ٤املتهًِ " ٚن ْٗـا بٗـذا تعـشس ايفزداْٝـَ ١ـٔ خـالٍ "
يٚ ٞبًحظاتٚ ٞغًبي ٖٚشَي "..اييت تضهٓٗا فٗ ٞتعًٓٗا بؾزاح.١
ٜٚتق نذيو ايتّٓاـ بغهٌ ٚاف يف قؾتٗا; ٚيعًّٗا ق اصتعاْ ايهاتبـ ١بـ٘
يتجب ق صٖ ١ٝذا ايعغل ،فٗ ٞتتَُّٓ ٢ـٔ ايعغـام إٔ ال ٜتٛبـٛا عـِّ َـا حـٌ بٗـِ،
ٚيف ٖذا تٓاـ ٚاف َ ق ٍٛايغّاعز ْشار قبّاْ:ٞ
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دراص ١يف قؾْ" ١فط أَار ٠بايعغل" يـ صٓا ٤ايغعالٕ

َا ثب عٔ عغكٚ ٞال اصتغفزت٘
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َا أصد ايعغام إٕ ِٖ تابٛا
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