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ًَشُ ١اذتب ٚايعطؿ  -قضا ٠٤يف اجملُٛع ١ايكقق" ١ٝقافً ١ايعطؿ


ر .صؽٝز بضٖٕٛ

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

ٜغهٔ ايعُأ زتُٛع" ١قافً ١ايعطؿ"ٜٚ ،تًبػ ايعباصٚ ٠ايهًُ،١
ٜٚقٛغ املعٓٚ ٢فل َٓطكَ٘ٓ ،طل ايتؾٛف ٚايتطًع إىل اآلت ،ٞأنإ سًُا
ٚاعزا ،أَٛ ٚمٛع عح َنٔ .إْ٘ باألسض ٣ال ٜبين املعٓٚ ٢يهٔ ٜضعِ ظالال
ٚإحيا٤اتَ ،غتشجا ايكاصئ إٔ مياصؼ يعب ١تضنٝب ايزاليٜٚ .١هار قاصئ
اجملُٛعٚ ،١قز اعتؾعض سضق ١ايعُأ -عٝز ايفنا -٤إٔ ًُٜػ ؽفتٚ ،٘ٝميضص
يغاْ٘ عًُٗٝا ،ايتُاعا يكطضَ ٠ا ،٤عجا عٔ ايزالي ١املتُٓع ،١املرتا ١ٝ٥بني
عطٛص ايكقك ،عطؾا ال ٜضتَ ،ٟٛعٓ ٢ال ٜهتٌُٚ ..قز دف اذتًلٚ ،اْطًكت
آي ١ايتأ ٌٜٚعطؾ ٢تتشضم ظُأ يًزالي ١املغتغض ٠يف ايعالٍ ٚاإلحيا٤ات
ٚايضَٛط .تك ٍٛاجملُٛع ١خريْ ٞبني املاٚ ٤ايعطؿ ،أختاص ايعُأ ...خريْ ٞبني
املعٓ ٢ادتاٖظ ٚعٓا ٤ايبشح عٓ٘ ٚبٓا ،٘٥أحناط ملتع ١ايتُاع٘ نًُ ١فهًُ،١
فٛص ٠فقٛص .٠ع ٌ٦باعهاٍ األرٜب ايفضْغ ٞفاسب "ايتأَالت" أُٜٗا خيتاص،
ايقٝز أّ ايطضٜز ،٠فاختاص ايكٓكٜٓ .فتح ايكٓك عً ٢إَهاْات ايطضا٥ز ،نُا
حي ٌٝايعطؿ عً ٢قافً َٔ ١ايزالالت غري املهتًُ ١يف اجملُٛعٚ ،١عً ٢ايكاصئ
إٔ ٜبين املعٓ ،٢ايتُاعا يكطضَ ٠ا ،٤ععٝا ٚصاْ ٤أَ ١رالي.١
ٜػز ٚايعطؿ إسٕ اعتعاص ٠نربْٛٚ ٣ا ٠رالي ١ٝتضتز إيٗٝا ْقٛل
اجملُٛع ،١نُا إْ٘ ٜٛيز َضارفات٘ ايغٝاقَ ،١ٝتذاٚطا َعٓا ٙايًػ ٟٛاينٝل،
يٝػتين يف املغت ٣ٛايضَظَ ،ٟهتغبا أبعارا ٚدٛرْٚ ١ٜفغٚ ١ٝفهض ١ٜعزٜز.٠
ٜٚبز ٚإٔ أ ٍٚقق ١يف اجملُٛع ،١تًو اييت َٓشتٗا امسٗا "قافً ١ايعطؿ"،
تٓط ٟٛعً ٢أبضط ايعٓافض ٚاملهْٛات املتفضق ١يف ايكقك األخضٜ .٣غتٛقفٓا
* باسح عضب.ٞ
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فٗٝا أٚال ٖش ٙايضسً ١ايعذٝب ١حن ٛاعرترار ْغاَ ٤غبٝاتٚ .بًػ ١ؽعض١ٜ
ؽفٝف ،١جيعًٓا ايغاصر -أ ٚباألسض ٣ايغاصر ،٠نٝف ْتدًك َٔ يػ١
ايشنٛص٠؟ ْعٝؿ َع ايكب" ١ًٝاييت أمٓتٗا املُٗٚ ١اعتفظٖا ايعطؿ" خماٚفٗا
ٚغنبٗا ٚععٗٝا إىل ختًٝك أعرياتٗا .غري إٔ اذتب ي٘ َٓطل آخض ،إْ٘ َٓطل
ايتُضر عً ٢االصتباطات ايزَٚ ١ٜٛايكبًٚ ،١ٝايتعاي ٞعً ٢ايٛؽا٥ر ايبٛٝيٛد١ٝ
ايعضق ١ٝملعاْك ١ق ِٝأخض .٣فاألعري ٠تضفض ايضدٛع إىل أًٖٗاٚ ،تفنٌ ايعٝؿ
َع سبٝبٗا األمسض ايش" ٟأصارٖا َٓش إٔ صآٖا ،نإ عً ٘ٝإٔ ٜفتض مجاٍ
ايٛاساتٚ ،إٔ ٜزصى أصض ايغضاب قبٌ إٔ ٜفرتؽٗاٚ ،يشيو أسبٗا ،أسبٗا خٝال
بض ١ٜال تزصى( " ..ل .)10 .يٓالسغ اَتزارات ايعطؿ بايزالالت ايغابك ١اييت
أؽضْا إيٗٝا يف عباص" ٠ارت ٌٝاييت ال تزصى" ،حنٔ راُ٥ا َع ايكٓك ال ايطضٜز،٠
َع َعاْا ٠ايبشح ٚايغع ،ٞال االَتالى ٚاالْتٗا ٤يف املًُٛى .فنالً عُا تضمس٘
ٖش ٙايقٛص َٔ ٠عالق ١إٜضٚع ١ٝؽبك ١ٝتؾف عٓٗا ايهًُات ٖٞ ،يػ ١ايكبٍٛ
ٚايقز ،ايتباعز ٚايتكاصب ،قبٌ االيتشاّ املؤدٌ إىل َا ال ْٗا ،١ٜإس ر ْ٘ٚايعطؿ
ايشٜ ٟػزٖٓ ٚا صرٜفا يضفض املاٚ ٤االصتٛاٚ ٤إٕ أتٝح ...ايعطؿ اَتزار حن ٛاملُهٔ
ايش ٟال ٜتشكل إال يٝقبح عطؾا آخض َٔ ...ايطبٝع ٞإسٕ إٔ ٜغتبز ايعطؿ
مب نت ايٓك يف ؽهٌ عباصات ْامش ١ؽعضا ٚظُأَ" :ا أمجٌ ايعُأ يف عض١ٜ
ايعؾل"(ل ،)12 .يته ٕٛايٓٗاْ ١ٜؾٝزا َٓتقضا يًعطؿ" :نإ َغُٛسا يًكٛافٌ
إٔ تعطؿ ٚتعطؿٚ ،هلا إٔ متٛت إٕ أصارت ،يهٔ اي ٌٜٛملٔ ٜضت ٟٛيف عِفْض
ايعطؿ األنرب( " .ل.)14 .
ٜٓتقض اذتب عً ٢ايكبٚ ،١ًٝتفنٌ األعري ٠عذاْٗا عً ٢أًٖٗا ،يتأتٞ
ببزعَ" ١ا مسعت بٗا ايعضب َٔ قبٌ ،نٝف تكبٌ سض ٠إٔ ته ٕٛيف ظٌ آعضٖا؟".
إْ٘ عؤاٍ ئ ترترر املغب ١ٝيف اإلداب ١عً" :٘ٝأْا عطؾ( "٢لٜٓٚ .)13 .تقض
اذتب أٜنا عً ٢صداٍ خياف ٕٛايعطؿ ايشٜٗ ٟزر اصتباطاتِٗ ٚصؤاِٖ اينٝك:١
"عٓز أٚ ٍٚاس ١عضاب ١ٝسبح ايضداٍ ايهجري َٔ ْغا ،ِٗ٥ايًٛات ٞصأٚا يف عْٔٗٛٝ
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ٚاسات عطؾٚ ،٢عٓزَا ٚفًٛا إىل َناصبِٗٚ ،أرٚا طفالتِٗ ايقػريات; خٛفا
َٔ إٔ ٜنعفٔ َٜٛا أَاّ عطؾٗٔ" (ل .)13 .تتًفع اذتهآٖ ١ٜا بضرا ٤ايضَظ،
 َٔٚايضَظ ٜٓؾأ تفغري آخض يًتاصٜخ ايضمس ٞايش ٟنتب٘ ايضدٌ" :ايعطؿ إىل
اذتب أٚصخ ايقشضا ٤طكغا قاعٝا َٔ طكٛعٗا ايزاَ ،١ٝأٚصثٗا طكػ ٚأر
ايبٓات ،ايبعض قاٍ إِْٗ ٦ٜز ٕٚبٓاتِٗ خٛفا َٔ ايعاص ،ايبعض اآلخض قاٍ إِْٗ
ٜفعً ٕٛسيو خٛفا َٔ ايفكض ،يهٔ ايضَاٍ ناْت تعضف أْٗا زترب ٠عً ٢ابتالع
مشاٜاٖا ايٓاعُ ١خٛفا َٔ إٔ تضتَٜٛ ٟٛا" (لٚ .)13 .نُا ٜٓتقض ايعطؿ
عً ٢ايكبٜ ،١ًٝطٛح أٜنا مبؤعغ ١ايظٚاز غري ايكا ِ٥عً ٢اذتب ،عٝز ايفنا٤
ايكقق ٞإىل داْب ايعطؿٚ ،صرٜف٘ يف اجملُٛع .١فف ٞقق" ١ايٓافش٠
ايعاؽك ،"١جنز إٔ ايؾدق ١ٝايضٝ٥غ ١حتػ بايرتٌٖ ٚاْطفا ٤األسالّ
"ٚبايتشزٜز َٓش إٔ تظٚدت صدال ال ٜعضف َٔ طكٛؼ ايضدٛي ١إال ذتعات
ايفضاـ ،اييت متض َجٌ ايتكا ٤غضٜبني يف َضفأ عتٝل ،ثِ عضٜعا ًٜٛسإ
يبعنُٗا بايٛراع ر ٕٚأرَْ ٢ؾاعض" (لٚ .)15 .عٓزَا تضٜز ايتعضٜف بٓفغٗا
تك ٍٛإْٗا "َتظٚدٚ ١أّ يجالث ١أطفاٍ ٚأعري ٠يؾ ٤ٞامس٘ طٚز" (ل .)17 .إىل
إٔ تهتؾف ْافشتٗا ايعاؽك ١املطً ١عً ٢ايؾاب ابٔ ادتريإ ايشٜٛ ٟقغ يف
ْفغٗا ايعطؿ إىل اذتٝا .٠ايٓافش ٠ايعاؽك ٖٞ ١إسٕ ْافش ٠ايعطؿ ،تغرتر َٔ
خالهلا املضأ ٠إسغاعٗا بشاتٗاٚ ،بضْٚل عٗٝٓٝا ٚبٓزا ٠ٚبؾضت٘ ،إْٗا ْافشَ" ٠زاّ
بٛفاص "ٟيف صٚا ١ٜغٛعتاف فًٛبري ايؾٗري ،٠ايٓافش ٠اييت تغتؾضف َٔ خالهلا
اذتٝا ٠املٛعٛر  .٠ال ٜتشكل ايًكا ،٤يٝعٌ ايعطؿ قاُ٥اٚ ،يهٔ املضأ" ٠ناْت
ععٝز ...٠ععٝز ...٠ععٝز ٠دزا( " ...لٚ .)19 .يف قق" ١حتكٝل فشف ،"ٞجتجٛ
املضأ ٠عً ٢صنبتٗٝا بني ٜز ٟسبٝبٗا يتك ٍٛي٘ رَٛ ٕٚاصب" :١عٝز ٟايطايب
صدب ،أْا أسبوٚ ،أنض ٙطٚد ،ٞطًكين َٓ٘ٚ ،طٚدين َٓو( " .لٚ .)72 .املٓطل
ْفغ٘ ٜطايعٓا يف قق" ١اسو ي ٞسها ،"١ٜفايؾدق ١ٝايضٝ٥غ ١ال جتز غنام١
يف اإلفقاح عٔ َؾاعضٖا اذتكٝك ١ٝخماطب ١سبٝبٗاٖ" :شا ادتغز ٜٓتعضى َٓش
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تغع ١أعٛاّ ،ست ٢سيو ايظٚز مل ٜغتطع استالٍ ٖشا ادتغز أ ٚاستالٍ ٖشا
اذتب ،يكز نإ قزصا عاخضا ملز ٠تغع ١أعٛاّ ،يكز نإ طٚدا يف فضاؽٚ ،ٞيهٔ
يٝػ يف صٚس ،ٞيكز نٓت يف نٌ ي ١ًٝيو َٚعو ،نٌ ي ١ًٝتضنت يو ايباب
َفتٛسا ،يٝزخٌ طٝفو ايغاسضٚ ،يٝنُين ظٓ( "ٕٛل .)81 .ال ترترر ايكقك
يف ايتُضر عً ٢ايظٚز ٚقز أفبح ؽ٦ٝاٚ ،عً ٢ايظٚاز إس غزا عذٓا ألْ٘ ال ٜٓبين
عً ٢اذتب بٌ عً ٢ايٛادب ٚايضتابٚ ١تفضٜخ األطفاٍ .سيو إٔ اذتب يف
اجملُٛعَٛ ٖٛ ١مٛع را ِ٥يًعطؿ ،ال ٜغًِ َٓ٘ أ ٟنا ،ٔ٥خيتًط بايعذا٥يب
ٚايغشضٚ ٟايٛاقعٜٚ ،ٞفضض َٓطك٘ عً ٢ادتُٝع عٝزا ال صار يهًُت٘ .ففٞ
قق" ١صعاي ١إىل اإلي٘" ،تعرب ايؾدق ١ٝايضٝ٥غ ١عٔ عدطٗا عً ٢اإلي٘ األنرب
طٜٛؼ ألْٗا "تضٜز إٔ تتشضص ،تتُٓ ٢ذتع ١سب ٚاسز ،٠أٖشا نجري عً ٢إي٘
ايغُا٤؟ أنجري إٔ تتُٓ ٢صدال حيبٗا رْ ٕٚغا ٤األصض؟ ٖ ٞتؾتٗ ٞخمافض٠
ست ٢آخض ايعُض ،يكز نفضت بإي٘ ايغُا ٤األفِ ايش ٟال ٜغُع ؽهٛاٖا" (ل.
 .)20يب ٢اإلي٘ طٜٛؼ طًبٗا ،فدًل ٖارٜػ إي٘ املٛت ايش ٟفُِ عً ٢أخشٖا رٕٚ
ْغا ٤األصضٖٓٚ .ا تتٛاىل فٛص ايعطؿ ًَتشُ ١بقٛص ًٜتك ٞفٗٝا اذتب ٚاملٛت
ٚايًش" :٠داَ ٤غضعا ٚعطؾإ ...اَتزت ٜز ٙايغٛرا ٤ايك ١ٜٛإىل تالبٝب صٚسٗا،
عهٔ َا بٗٓٝا َٚا بني دغزٖاَ ،أل ساتٗا ايعطؾ ...٢ناْت سؾضدات املٛت صا٥ع١
يشٜش ...٠ؽعضت بغعار ٠ايعؾلٚ ،قبٌ إٔ تضسٌ َع ٖارٜػ إىل ممًه ١ايعطؿ،
أصعًت طفض ٠ؽهض يإلي٘ طٜٛؼ" (لٚ .)22 .نُا ٜأت ٞاذتب خمتًطا باملٛت يف
"صعاي ١إىل اإلي٘" ،حيٌ ساَال َع٘ اذتٝا ٠يف قق" ١ايفظاع ،"١فبفنً٘ تٓبعح
ايضٚح يف ساى ايها ٔ٥ايفظاع ١ايش ٟال ٜٓتب٘ إي ٘ٝأسز ،مبالبغ٘ ايضثٚ ،١قبعت٘
ايكزميٚ ،١خضٚقٗا ايهجريٚ ٠قزَا ٙارتؾبٝتنيٚ ،فُ٘ املداط عً ٢عذٌ،
ٚدغز ٙاملقًٛب يْٗ ٌٝاصٚ ،قًب٘ املقٓٛع َٔ ايكؿ ،سغب ايٛفف ايش ٟتكزَ٘
ايكقَٚ ;١ع سيو ،فإْ٘ ال ٜغًِ َٔ عز ٣ٚاذتب ،إىل سز أْ٘ يف ْٗا ١ٜايكق١
"اعتذاب يٛدٝب قًب٘ ،تضدٌ عٔ َهاْ٘ٚ ،قطع اذتكٌ ايقػري ،راؼ ر ٕٚإٔ
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ٜكقز بعض سبات ايفضاٚي ١اذتُضا ،٤مل ٜكضع ايباب ،فتش٘ ر ٕٚاْتعاصٚ ،رخٌ
إىل ايهٛذ" (ل ،)30 .ععٝا إىل َٛاعا ٠اذتبٝب ١ايبان .١ٝنٌ ايهآ٥ات يف
ايكقك ممغٛع ١بزا ٤اذتب َٔ ،اإلي٘ طٜٛؼ ست ٢ايفظاع ،١إْ٘ اذتب ايشٟ
ٜقٓع املعذظات فٝذعٌ ايفظاعٜ ١تُضر عً ٢ؽضط٘ املؤْح امسا ،املشنض قًبا،
ادتاَز ٚمعا ،اذت ٞباطٓا.
ميتًو اذتب أٜنا يف اجملُٛع ١فعٌ ايغشض ،فٗ ٛجيُع بني املتٓاقنات
ٚاملتٓافضاتٜٛٚ ،سز بٗٓٝا :ايطبٝب األؽكض ٚايغاسض ٠اإلفضٜك ١ٝيف قق" ١تٝتا";
ٚعظٚط األعٛص ٚادتٓ ١ٝيف قق" ١ايضفز"; ٚايٛع ِٝايضَٚاْٚ ٞاملضأ ٠ايكظّ املغخ
يف قق" ١اَضأ ٠اعتجٓاٚ ;"١ٝ٥ايفٓإ ٖٚادض اجملٓ ١ْٛيف قق" ١عب ٌٝاذتٛصٜات"،
ٖٓٚا ٜػضٜٓا ايٛقٛف عٓز ايزالي ١ايضَظ ١ٜايبعٝز ٠هلشا ايًكا ٤بني ايفٔ ٚادتٓ،ٕٛ
يف إؽاص ٠إىل ايٓبع ايبز ٞ٥األ ٍٚيفعٌ اإلبزاع ٖٛٚ ،ادتٓٚ ٕٛايتُضر ٚخضم
املأيٛفٖ .هشا ،بفنٌ ايتعطؿ إىل اذتبًٜ ،تك ٞايبؾض َٔ نٌ األعضام
ٚاأليٛإٜٚ ،تشز ايعكٌ ٚادتًٜٓٚ ،ٕٛتشِ اإلْػ ٚادتٔ ،يف أَهٓٚ ١فنا٤ات
خيتًط فٗٝا ايٛاقع باألعطٛصٚ ٠ارتٝاٍ ٚاذتًِ .ال غض ٚإسٕ يف ًَشُ ١اذتب
ٚايعطؿ ٖات٘ ،إٔ تٓتٗ ٞايهجري َٔ اذتهاٜات بأفعاٍ تزٍ عً ٢ايبشح ٚايرتقب
ٚايعُأ" :اي ٌٜٛملٔ ٜضت ٟٛيف عفض ايعطؿ األنرب" (ل" ;)14 .تٓٗز ؽٛقا ٚصغب،١
نإ زتْٓٛا َغشٛصاٚ ،مخٔ أْ٘ ئ ٜؾف ٢أبزا" (ل" ;)43 .أقفٌ باب ايهٗف
عً ٢ايضفز" (ل" ،)48 .طػ ٢عًٗٝا فٛت قطاص َٓتقف ايً ٌٝايش ٟغارص
احملط ١يف صسً ١دزٜز( "٠ل" ،)61 .ماعت يف ايقشضاٚ ،٤مل ٜعٔ أسز ْفغ٘
يٝبشح عٔ اَضأ ٠عاؽك ١قز اختفت يف ايقشضا ٤يف َُٗ ١فشف( "١ٝل;)73 .
"عبشت يف عض ع ٖٞٚ ،٘ٝٓٝتػايب ايزَٛعٚ ،قايت ي٘ اسو ي ٞسها( "١ٜل;)85 .
"يف ايطضٜل تٛقف يعؾضات املضات ،سزم يف نٌ ايٛدٚ ٙٛاملٓاظضٚ ،أرصى إٔ َٔ
ْبشح عِٓٗ ِٖ راُ٥ا أَآَا ٚإٔ اذتٝاٜ ٠قبح هلا طعِ آخض عٓزَا ْتٛقف عٓز
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دظٝ٥اتٗاٚ ...ي ٛنإ سيو ايتٛقف عٓز َٛار قط( "١ل َٔٚ" ;)103 .دزٜز عار
حيرتف االْتعاص" (ل.)125 .
ٜأت ٞيف ٖش ٙايٓٗاٜاات /ايبازاٜات صفاز اآلتاٚ ٞتٛقاع سهاٜاات عتٓؾاأ َأ
دٛف ايهٗف صَظا يعُل املد ١ًٝاملٛيز ٠يًشهاٜات ،يف تكابٌ بني احملطٚ ١ايهٗاف
بٛففُٗا فنا ٜٔ٤يالَتزار حنا ٛاألغاٛاص املً٦ٝا ١أعاضاصاٜٚ .ػاز ٚايكطااص ٚايهٗاف
صَظا يًبشح عأ عًُٝا ١اقتٓاال سهاٜاات أخاض ٣تٓغاذٗا املقاارفات ٜٚغاتشجٗا
ايعُأ إىل اذتب ،نُا إٕ فنا ٤االْتعاص ٚاألَاّ ٖ ٛاألفل املؾضع عً ٢اذتهاٜات،
أمل ٜكٌ غابض ٌٜٝغاصعٝا َاصنٝظ ْعٝؿ ن ٞحنه ٞعُا عؾآاٙ؟ تقابح اذتٝاا٠
إسٕ تعًاا ١يًهتاباا ١عٓٗاااٖ ،ااشا َااا تكٛياا٘ ٖااش ٙايكقااك :ايهٗااف ٚايكطاااص ٚطًااب
َباؽااض يغااضر سهاٜاا ١تضٜٗٚااا يٓااا َاأ دزٜااز األرٜباا ١عاآا ٤ؽااعالٕ يف زتُٛعاا١
أخضْٓ ٣تعضٖا عً ٢أسض َٔ ايعطؿ.
هوامش البحث:
 .1قضا ٠٤يف اجملُٛع ١ايكقق" ١ٝقافً ١ايعطاؿ" ،ر .عآا ٤ؽاعالَٕ ،ؤعغا١
ايٛصام يًٓؾض ٚايتٛطٜع ،عُإ ،األصرٕ.ّ2006 ،
................... ***** ....................
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