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ضٝهٛيٛدٝا ايهتاب ١ايٓط - ١ٜٛمناذز شتتاز َٔ ٠نتابات آضٝا دبٍاز ٚيطٝف١
سسباٚ ٟٚضٓا ٤غعٕ٬


ايدنتٛز ٠شزْاد ٞغٗري٠
------------------------------------املًدـ:
إٍٕ ٖر ٙايدزاض ١يٝطت ستاٚي٫ ١خت٬م َعسن ١إٜدٜٛيٛد،١ُٖٝٚ ١ٝ
أَٗٓ ٖٞ ٚذْ ١ٝطع َٔ ٢خ٬هلا يبٓاَ ٤سنصَٛ ١ٜاش ١ٜيًدطاب ايرنٛز.ٟ
بٌ ٖ ٞستاٚي ١إلظٗاز املٓذص اإلبداع ٞايٓط ٟٛداخٌ ا٭دب اإلْطاْٚ .ٞقسا٤ت٘
بطسٜك ١تأ ١ًٜٝٚيفِٗ ضٝهٛيٛدٝا اإلبداع ايعسب ٞعٓد اْ٫جٚ ،٢دٚافعٗا
ايٓفطٚ ،١ٝتأ ٌٜٚضطٛزٖا ايطسدٚ ١ٜفِٗ َا عذٍت ب٘ إَهاْٝاتٗا ايفهس،١ٜ
ٚايفًطفٚ ،١ٝايٓفط.١ٝ
َ .1كدَ:١
يكد أثبتت ايًػ ١ايعسب ١ٝقدزتٗا عً ٢ايتًٍكٚ ،ٞايتفاعٌٚ ،ايتطُّٛز.
فاْبجل عٔ أؾايتٗا فَعٌ سسنَُ ٞتذ٘ ضت ٛاملطتكبٌ املتذدد ٚاملتطٛز ،فهاْت
يػ ١عًَِ ٚسكاز ٠إْطاْ ١ٝتٓبض باإلخؿاب ٚايتٛيٝد ٚايتذدٜد ،اإلبداعٞ
ايٛثٝل ايؿًِّ ١بأؾايتٗا ٚجترزٖا ،فٓتر عٔ ذيو إميإ ق ٟٛبكدزاتٗا عً٢
ايعطاٚ ٤اإلبداع داخٌ َا ٜطُ ٢بعًِ ايتأ ،Herméneutique ٌٜٚ٭ٕ ايًػ١
ٖ ٞاملفعٌِّ اذتكٝك ٞيإلبداعٚ ،إبداع ١ٝايًػَ ١ستبط ١بكٛاْني ايِّٓعاّ ايداخًٞ
يرتانٝبٗا".1
ٜٚك ٍٛيف َٛقع آخس" :فايعسب ١ٝثابت َٔ ١سٝح ُْطكٗا ٚضتٖٛا ٚؾسفٗا،
ٚيهٓٗا ْاَ َٔ ١ٝسٝح أضايٝبٗا َٚفسداتٗا ٚد٫٫ت أيفاظَٗا"ٚ .2تدٚز زسٖ ٢رٙ
ايدزاض ١س ٍٛايطٝهٛيٛدٝا ٚاإلبداع يف زتاٍ ايهتاب ١اإلبداع ١ٝيد ٣ا٭ْج،٢
فٌٗ ُٖٓاى ع٬ق ١بني اإلبداع ٚايٓفط ١ٝ؟
 أضتاذَ ٠طاعد ،٠قطِ اٯداب ٚايًػ ١ايعسب - ١ٝداَع ١ستُد خٝكس بطهس ،٠ادتصا٥س.
1عبد اهلل داد ايهس ،ِٜضٍٝد ٠ايًػاتَ ،اضٍ ٚساقسَٚ ،طتكبٌَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖس ،٠ط ،ّ2009 ،1ف.51
2املسدع ْفط٘ ،ف .71
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 .2دٚافع ايهتاب ١ايٓط:١ٜٛ
إٔ تهتب ا٭ْج ،٢ؾٓاعْٛ َٔ ١ع آخس ،أفهاز ٚتكٓٝات ،مناذز ٚقٛايب
ٚتأ٬ٜٚت ،تٓفس يف زُق ٞايٍٓـ ايطٍسدٚ ٟاإلبداع .ٞإٔ تهتب املسأَ ٠عني ٜٓ ٫كب
َٔ ايٍٓذاسات ٚضسد يًشهاٜا يف أدم ايتٍفاؾ ،ٌٝحتًٚ ،ٌٝتعً ٖٞ ،ٌٝضٝاض١
تطتُس يف تطٜٛسٖاَٚ ،فاٖ ِٝتٓذح يف نػفٗا ٚإظٗازٖا ملتًلٍ نٜٗ ٞػعس
سسٚفٗا ٚؾٓاعتٗاٜ ،فِٗ دٖٛسٖا ٍٚ٪ُٜٚ ،مناذدٗا ٚأساضٝطٗا ايٛدٗ ١اييت
أزادت ٚا٭فهاز اييت طسست.
3
ٚميهٔ إمجاٍ دٚافع ايهتاب ،١أَُ ٚجرياتٗا يد ٣ا٭ْج ٢يف ايٓكاط اٯت: ١ٝ
 -1ايدٍافع ايٓفط ٞحملازب ١املسنص ١ٜايرنٛز.١ٜ
 -2داٖص ١ٜا٭سهاّ ٚاعتباز اٯخس زَصاً يًدطس.
 -3ايٛع ٞاْ٫تكاٚ ٞ٥تُٗٝؼ املػاٜس  ٚإقؿا.ٙ٩
 -4ايكًل ايٛدٛد ٟإشا ٤ايٛقع اهلاَػ.ٞ
 -5ايبشح عٔ املػاٜس ٠يف بٓا ٤اعتبازات َعٝاز ١ٜتٓتٗو ايُٓاذز ايطا٥د ٠يف
اجملتُع.
 -6ايككا ٤أ ٚتٗد ِٜارتطاب ايرنٛز ٟإلعاد ٠ا٫عتباز يٮْج.٢
 َٔٚاملِٗ َعسف ١دٚافع اإلبداع ،فطٝهٛيٛدٝا ايهتاب ١يف ايٛاقع ايٓفطٞ
ٚايٛع ٞا٭ٜدٜٛيٛد ٞنآَ ١يف ذَُٖٓ ١ٍٝتٍكد ٠با٭ساضٝظ تًح عً ٢ؾاسبٗا
زآٖ ١ٝتكُُّـ ساي َٔ ١املػاعسٚ ،اْ٫ط٬م يف ؾُٓع ْـٍ ٜٓبض بايتٓاقكات،
بامل٫ٛٝت ،باإلبداعات ،باإلهلاَات ،رتسم ْطٝر ايًػ ١يف نًُات تٓأ ٣عٔ
اذتكٝك ١إىل املُتد َٔ ،ٌٍٝايجابت إىل املتش َٔ ،ٍٍٛايػا٥ب إىل اذتاقس ،يػاٜات
ٚز ٣٩ددٜد ،٠إلثبات اذتاي ١أْ ٚفٗٝا عرب ضُطٛز َس ،١ٍٜٚسته ،١ٝملتًلٍ ُٜذٝد
ايػٛف ٖ ٛاٯخس يف ٖر ٙايرٍات املُبدع ١إْتاز َا مل ُٜٓتر أ ٚإصتاش َا مل ُٜٓذص
أَٚا ضٝه ٕٛعً ٘ٝايٍٓـ.
إٕ ايهتاب ١إذتاح ضٝهٛيٛد ٞيسغب ١فهس ٫ ١ٜبُدٍ َٔ تٛزٜطٗا يف ْـٍ
َُشهِ اذتًكاتَٓ ،طٛز بأفهاز ْفطٚ ،١ٝإقسازات ذٚقٚ ،١ٝزمبا ناْت
ضٝهٛيٛدٝا ايهتاب ١عٓد املسأ ٠أدمٚ ،أزمٚ ،ا٫ضتعداد ايفطس ٟنأَ َٓر ذاى
ادتسح يف بكاٜا ايٓطٝإ ٭ساضٝظ قد تهٍَُٗ ٕٛدَ ،١يرتانُات ٚأفهاز َهبٛت،١
 3غصٖ ٕ٫امش ،ٞايهتاب ١ايٓط ١ٜٛبني املج ٍٛاملسنص ِٖٚٚ ٟاٜ٫دٚيٛدٝا ا٫ؾطفا ،١ٝ٥زتًَ ١طازات
ادتًف ،١ع  ،ّ2014 ،3ف .48-47
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َٓر آ ّ٫أّ ٖ ٞغٛم يًبٛحٚ ،املسأ ٠يف بٛسٗا ط ٌٜٛباعٗا ،نجري إْتادٗا ،تٓؿٗس
نًُاتٗا يف قٛايب اإلبداع إلْتاز ْؿٛف غدٜد ٠ايهفا ٠٤إلٜؿاٍ ايٓفطَٚ ١ٝا
ٚآزاٖ٤ا.
ٚضٓشا ٍٚيف ا٭ٚزام ايتاي ١ٝإضكاط ٖر ٙايدٍٚافع ايٓفط ١ٝعًَُ ٢بدعات
يف عامل ايهتابٚ ١ايطٍسد.
أ ( .يطٝف ١سسبا :ٟٚبٓا ٤اعتبازات َعٝاز ١ٍٜتٓتٗو ايُٓاذز ايطا٥د.٠
يكد عجت يطٝف ١سسبا ٟٚعٔ املػاٜسَٓ ،٠تٗه ١يف ذيو بٓا ٤ارتطاب
ايطٍسد ٟيف ايٍٓـ ا٭دب َٔ ٞأدٌ بٓا ٤اعتبازات َعٝاز ١ٜتٓتٗو ايُٓاذز ايطٍا٥د،٠
ٚذيو يف قؿاؾات قًكٗا.
إٕ اذتفاظ عً ١ٜٖٛ ٢ا٭َ ١ايجكافٚ ١ٝاذتكازٜ ٫ ،١ٜتأت ٢د ٕٚايٓٗٛض بايًػ١
ايعسبٚ ١ٝطسح املصاعِ ٚا٭ٖٚاّ اييت حت ٍٛد ٕٚا٫عتصاش بٗا قٚ ٫ٛعُ ٬يتطرتد
َهاْتٗا ايطًٍٝب ١بني يػات ايعاملٖٚ .4را اير ٟادتٗدت يف حتكٝك٘ يطٝف١
سسبا َٔ ٟٚخَُٓ ٍ٬ذصٖا اإلبداعٚ ،ٞسطّٗا اإلٜدٜٛيٛد ٞيف زتاٍ ايهًُ.١
ٚيكد أثبتت يطٝف ١سسبا َٔ ٟٚخ ٍ٬تكٜٛكٗا يبٓا ٤ارتطاب ايطٍسدٟ
يف قؿاؾاتٗا إىل إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝقادز ٠عً" ٢ايتًكٚ ٞايتفاعٌ ٚايتهُّٛز ،فاْبجل
عٔ أؾايتٗا فعٌ سسنَ ٞتذ٘ ضت ٛاملطتكبٌ املتذدد ٚاملتطٍٛز ،فهاْت يػ ١عًِ
ٚسكاز ٠إْطاْ ١ٝتٓبض باإلخؿاب ٚايتٛيٝد ٚايتذدٜد اإلبداع ٞايٛثٝل ايؿًِّ١
5
بأؾايت٘ اإلبداع" ١ٝ
ٚعً٘ فكد ْتر َٔ ْـ سسبا ٟٚطاق ١قٚ ،١ٜٛقدز ٠نبري ٠عً٢
اإلبداع ،٭ٕ ايًػ ٖٞ ١املفعٌِّ اذتكٝك ٞيإلبداع ٚإبداع ١ٝايًػَ ١ستبط ١بكٛاْني
ايٓعاّ ايداخً ٞيرتانٝبٗا.
فٗ ٞقؿاؾات يٛزّ ايٛدٝع ،١بدأ أملٗا نبرياً ،أملٌ تعدٍ ٣ادتطد ٚايسٚح
تعدٍ ٣ا٭شَٓٚ ١ا٭َهٓ ٖٞ ،١قؿاؾات أمل يٛطٔ  ٔ٦ٜدسٚسا  ٫تصٖٞ ،ٍٚ
ْؿٛف َُسنبٍَٚ ،١كات َُعٍُك ١يسٚا ١ٝ٥نطست ايكٛاعد باسج ١عٔ املػاٜس،٠
ففسقت ساي ١أخس َٔ ٣ايهتاب ،١يسٚا ١ٝ٥ثا٥س ،٠فههت ايبٓا ٤ايسٚاٚ ٞ٥قٍٛقت٘
يف دٌُُ َُهجف ١تفتح يًكاز ٨أغسع ١ايتأْٛٚ ،ٌٜٚافر املتد ٌٝيف ضطٛز ٜؿعب
عٓدٖا ايبٛح.
 -4ضعٝد أمحد ب ،َٞٛٝأّ ايًػات ،دزاض ١يف خؿا٥ـ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايٓٗٛض بٗاَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖس٠
ط ّ200 ،1ف.55
 5عبد اهلل داد ايهس ،ِٜضٍٝد ٠ايًػاتَ ،اضٍ ٚساقسَٚ ،طتكبٌَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖس ،٠ط ،ّ2009 ،1ف.51
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سسبا 6ٟٚقًِ ْطٜ ،ٟٛع ٞسذِ ايهازث ،١قًِ ٜهتب عٔ قكاٜاْا ا٭خس٣
ٚقؿؿٓا ايٛاقع ١ٝددًا ،ايدٍا٥س ٠س ٍٛسٓني ايبُّعد ٚقط ٠ٛاهلذسٚ ،ي ٌٝاملتأملني
ايط ،ٌٜٛمل تهتب عٔ ادتُاعٓا ٚإغها٫ت٘ عٔ ْفاقٓا املسنب ٚعُكدْا ايٓسدط،١ٝ
عٔ فًطفًٚ ١دٛدْا ايتاٚ ٘٥عٔ ؾربْا ايٛدٝص ٚأَساقٓا ايٓفط ١ٝاملصَٓ ،١عٔ
ؾُداعاتٓا ًًَٓٚا ،أزقٓا ٚأسَٓ٬اْ ،طٝآْا ملا ُ ٫بدٍ َٔ ذنسٚ ،ٙذنسْا ملا  ٫بُدٍ يٓا
َٔ ْطٝاْ٘ ،عٔ سذِ ا٫زتباى بداخًٓا عٔ ؾٛز ٠اٯخس بداخًٓاٚ ،ؾٛزتٓا
املصٜف ،١عٔ ايه ٌٝمبهٝاينيٚ ،اشدٚاد ١ٝاملعاٜري ،فٓٓشين َع ايك ٠ٛا٭قعف َٚع
ايكعٝف ا٭ق.٣ٛ
ٚسسبا ٟٚتُذٝد ايػٛف يف نٌ قكاٜاْا إ ّ٫إٔ دُسح ايٛطٔ ايٍٓاشف يف
قؿاؾات قًلٖ ،اهلا أزادت إٜكاف ايٍٓصٜف بك ٠ٛايطٍسدٚ ،سهُ ١ايد٫ي ،١ظٛد٠
ايطٍبو إلٜكاف ايٛدع أٚإضهات٘ أ زُبٍُا ٜرتع ،سسبا ٟٚبفعٌ ايهًُ ١اضتطاعت
نػف ايًػصٚ ،املػٍ ٞفٛم ايدَٛع ذتايٚ ١طٔ ٜكٝع ،فكد اضتٛطٔ ف ٘ٝاملٛت يف
قؿاؾات َٔ قًل بني سدٜد ْٚاز ،يف َُدُٝات اذتسٚبٚ ،أطفاٍٍ تػٝخْٚ ،طا٤
تُصاْ ٍٚطٝر نٛف ١ٝارت٬فٚ ،زداًٍ تتشطِّ بني ايفٛاؾٌ يف اْتعاز املٛت
ايكادّ َٔ ُٖٓاى.
يف ٖر ٙايكؿاؾات أبدعت سسبا ٟٚفهتدي عٔ اذتصٕ ٚعٔ ايفكدٚ ،عٔ
ايطفٛي ،١عٔ ايُٝتِ ،نتبت عٔ اهلسٚب ٚاهلذس عٔ ايفسس ١اييت تُطسم ،عٔ
ؾُٛز املٛتٚ ،٢أغ ٤٬ا٭سٝاٚ ٤دُجح تتعفّٔ ٚزا٥شَٛ ١ت تؿٚ ٍٛجت ،ٍٛعٔ
قٓابٌ ٚأيػاّ ،عٔ زؾاف سَٚ ٞدافع ،عٔ َٛت اإلْطإ فٓٝا عٔ أساضٝطٓا
ايتا ١ٗ٥ايبازد ،٠عٔ ايعٌِّ اير ٟدرْا عٔ ايصَٔ ايبًٝد ايرْ ٟعٝػ٘ ،عٔ ايػُظ
اييت ؾازت اي٬غ .٤ٞيف شَٔ ايطكٛطُٜٚ ،طٍُ ٢أٜكاً شَٔ ايكبٛز.
قؿاؾات قًل عٓٛإ عُٝل يبطت ف ٘ٝاملعاْ ٞثٛبٗا ا٭ضٛد اذتص،ٜٔ
ٚدايت ف ٘ٝايهًُات داخٌ َطاسات ايفساغ.
قؿاؾات قًل عٓٛإ ٜؿ ٍٛيف َتاٖات ايٚ٬عٜ ،ٞبه ٞقٝاع اهل ،١ٜٛقٝاع
ايعسٚب ،١بػداد ٚضكٛطٗا املتهسز ،دَػل ٚاسرتاقٗا ايفادعَٚ ،١ا بكٚ َٔ ٞطٔ
بكع َآضٚ ٞؾساعات ،فكد َٛزع ف ٘ٝايػكا ٤ضساً ٚعًٓاُ.
ٖ ٞقؿاؾات أدطاد َٔ ٚزم ٚدّ ٚقًل ٚأزقاّ تفرتؽ ايكبٛز ٚايطٍساب،
قؿاؾات قًل ْٛعٌ آخس َٔ اإلبداعٚ ،دٓظ أدب ٞخيتًف عٔ نٌ ا٭دٓاع ٖٛ
 6يطٝف ١سسباَٛ َٔ ٟٚايٝد  1971يف َد ١ٜٓاغتػًت يف ايعدٜد َٔ ايتعاٖسات ايجكافٚ ١ٝاإلبداعَٓ ١ٝر
نتاباتٗا ا٭ٚىل يف دسا٥د  ١َٜٝٛمتهٓت َٔ خ٬هلا إٜؿاٍ أفهازٖا ٚإبداعاتٗا يُٝراع ؾٝتٗا يف ناٌَ
أزدا ٤ايٛطٔ ،هلا ايعدٜد َٔ امل٪يفات ٚايٓؿٛف اإلبداع َٔ ١ٝأُٖٗا زتُٛعتٗا " قؿاؾات قًل".
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ذتع ١إبداع ،تهطس فٗٝا ايكٛٝد ايُٓط ١ٝا٭ٚىل ،تُبعجس فٗٝا نٌ ايؿٍٛز
ايه٬ضٝه ١ٝيتأضٝظ َسسً ١ددٜد َٔ ٠اإلبداع ،قؿاؾات قًل قًِ َبدع ٭ْج٢
شَٔ ايتػٝري ،يكًِ أزاد ايط ّ٬امل٪قت أ ٚايٛغٝو ،أ ٚضًَ٬ا تتػٍٝس فَ ٘ٝؿا٥سْا
ضتٔ ايػعٛب املعً ١َٛاملكٗٛز ،٠غعٛب تُؿً ٢٭دٌ ايبكا.٤
ٚفُٝا  ًٜٞتأنٝد ملا ذٖبٓا إي ،٘ٝفٗا ٖ ٞسسبا ٟٚيف بعض قؿاؾاتٗا تُطف٧
نٌ غ ٤ٞيٓعتصٍ اذتصٕ َعًا:
 يف ايكؿاؾ ١ا٭ٚىل :أؾبشت ا٭سصإ ضٝد ٠املهإ ٚايصَإ. قؿاؾ ٫ :2 ١تُرنَس ِٖٚمبٔ زسًٛا . .فاذتسٚب تأنٌ ادتطد ٚنٌاملػاعس.
 قؿاؾ :3 ١عٓدَا ْكتف ٞآثاز آَٓ٫ا يف عتُ ١أٜآَا فٓف صتد إّ٫بٛؾً ١أسصآْا.
 قؿاؾ :4 ١ايطفٛي ١عامل ٜػٗد إٔ َا غ ٤ٞعباز ٠عٔ فكاع ١نبري٠7
ضسعإ َا تص ٍٚبطبب اذتسٚب.
َُٗا ق ٌٝعٔ ايًػ ١ايعسب ،١ٝبأْٗا ا٭زقٚ ٢ا٭نٌُ ٚا٭بك ،٢فًٔ ٜف ٞنٌ
ٖرا سكٗا . .نٝف  ٖٞٚ ٫يػ ١ايكسإٓ ايهس ،ِٜايًػ ١ايعسب ١ٝايفؿش ٢اييت
نُتبت بٗا سسٚف٘ د ٕٚبك ١ٝيػات يػات ايعامل. . .
" ٚتُعد ايًػ ١ايعسب ١ٝفسعًا َٔ ايًػات ايطٍاَ ،١ٝبٌ إٔ ايعسب ٚايعسب ١ٝأؾٌ
نًّٗا
ايػعٛب ٚايًػات ايطٍاَ ،١ٝبٌ أْٓا ْطتطٝع إٔ ُْطُ ٞايػعٛب ايطٍاَُ ١ٝ
بايػعٛب ايعسبٚ ،١ٝايًػات ايطٍاَ ١ٝنريو بايًػ ١ايعسب ١ٝفٓشٔ منجٌ ادتصع*
8
اير ٟتفصع َٓ٘ مجٝعًا"
" أٍَا فسٚع ٖرا ادتصز** ايعُٝل فتؿٛز ٙيًٗذات ايطٍاَ ١ٝا٭خس،٣
نًّٗا إ ّ٫فسٚعًا
نا٭نادٚ ،١ٜاٯزاَٚ ،١ٝايعَربٚ ،١ٜايفٝٓٝكٚ ،١ٝغريٖا فًٝطت ُ
يًذصز ايعسٜل اير ٖٛ ٟايعسب.9 "١ٝ
ب( آضٝا دباز :ايككا ٤أ ٚتٗد ِٜارتطاب ايرنٛز ٟإلعاد ٠ا٫عتباز يٮْج.٢

10

 7يطٝف ١سسبا ،ٟٚقؿاؾات قًل ،ف.7
ْ 8فتاي ٞفٝدز ،ايتأثريات اإلض ١َٝ٬يف ايعباد ٠ايٛٗٝد ،١ٜايكاٖس ،٠ط ،ّ1965 /ف.4
 9أمحد عًِ ايد ٜٔادتٓد ،ٟيف ايكسإٓ ٚايعسب ،١ٝداَع ١أّ ايكسَ ،٣ه ١املهسَ ،١دط ،ّ1990 /ف.172
*ادتصع :ستٛز ايعذً ١أٚايد٫ٚب.
** ادتصز :ازتفاع ٖٚبٛط أٚقٚ ٠ٛقعف.
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أٚ ٟدٛب سكٛز ( املسأ )٠بعد تػٝبٗا ايطُٖٓٚ ،ٌٜٛا ته ٕٛأدا ٠ايتعسٜف ٚادب١
يًتأنٝدٚ ،يٝطت أ ١ٜاَسأْ ٠هس ٠تتكاذفٗا أقداّ ايعبازات ايسدٛي ١ٝيف زتتُع
باٜسٜازنٖٚ ،11 ٞرا َا اْفسدت ب٘ تكسٜبا نتابات آضٝا دباز
أيك ٢ايدنتٛز أمحد عبد اهلل فسٖادَٓ ،ٟتؿف غٗس َازع  ّ2009ستاقس٠
يف َسنص اإلَازات يًدزاضات ٚايبشٛخ اإلضرتاتٝذ ١ٝبعٓٛإ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف
َٛادٗ ١ايتٍشدٜات ،تٓاٚيت أضباب اضتطاز اٖ٫تُاّ بايًػ ١ايعسب ١ٝيف َٛطٓٗا،
فُٝا ٜعً ٛغأْٗا يف ايػسب َٜٛاً بعد ٚ ّٜٛاإلقباٍ ايهبري َٔ داْب ايطًب ١يف
ايٜ٫ٛات املتشد ٠غًَُ ٢تابع ١دزاضتٗا ،بدعِ َٔ ٚشاز ٠ارتازد ١ٝا٭َسٜه١ٝ
ٚتػذٝع َٓٗا َٔ ،خ ٍ٬املَٓح اييت تُكدَِّٗا ايٛشاز ٠إىل ايساغبني يف َتابع١
دزاض ١ايًػ ١ايعسب ١ٝيف بًدإ عسب ١ٝأ ٚإض ،12١َٝ٬يف ايٛقت ايرْ ٟسٜد ضتٔ
تعًِ ايًػات ا٭دٓبٚ ،١ٝتسضٝدٗا يًٓاغَٓ ١٦ر ضٓٛات ايتعً ِٝا٫بتداٚ ٞ٥نرا
إْػا ِٖ٤نِ ٖا ٚ ٌَ٥زٖٝب َٔ امل٪ضطات يتعً ِٝايًػات ا٭دٓبٚ ١ٝخاؾ١
اإلصتًٝصٖٚ ،١ٜرا َا أندت٘ ايعدٜد َٔ ايهتب ٚاإلبداعات ٚايدزاضات بايًػ١
اإلصتًٝصَٚ ١ٜا نتابات آضٝا دبٍاز إٚ ّ٫اسدَٗٓ ٠ا.
إ ّ٫أْ٘ غٓ٦ا أّ أبٓٝا فايًػ ١ايفسْطَ ١ٝجًٍت  ٫ٚتصاٍ ؾسختٓا يف ٚد٘
ا٫قطٗاد ٚ ،فرت َٔ ٠فرتات أدبٓا ايصاخس ٠ظ َٔ ٌٝايهُتاب اير ٜٔناْٛا ٫ٚ
ٜصاي ٕٛيطإ ادتصا٥س ٚؾٛتٗا"ٖٚ 13را اير ٟأندت٘ نٌ َٔ* " :مج ١ًٝبٔ
سبٝب ،طاٚٚع عُسٚؽ ،فسٜد ٠بًػ ،ٍٛي ٢ًٝؾبازًَٝ ،٠هَ ١كدّٚ ،نرا آضٝا
دباز يف أدبٗٔ ايسٚا ٞ٥اير ٟنُتب بًػ ١اٯخس بًػ ١بًػت أٚدٗا َٔ سٝح
ايػهٌ ٚاملكُ َٔ ،ٕٛسٝح املٛقف ايفًطفٚ ،ٞاملباد ٨ايفٓ ،١ٝبعد إٔ تعسقت
ايًػ ١ا٭ّ ٭غهاٍ َٔ ا٫قطٗاد ٚايتػٚ ،ٜ٘ٛايتدَري ،سُٓٝا فُسض ايٓعاّ
14
ايتعً ُٞٝايهٛيْٝٛاي"ٞ
 10غصٖ ٕ٫امش ،ٞايهتاب ١ايٓط ١ٜٛبني املج ٍٛاملسنص ِٖٚٚ ٟاٜ٫دٚيٛدٝا ا٫ؾطفا ،١ٝ٥ف.48
 11آَٓ ١بًع ،٢املتد ٌٝيف ايسٚا ١ٜادتصا٥س َٔ ١ٜاملتُاثٌ إىل املتدًف.
 12عبد اهلل داد ايهس ،ِٜضٝد ٠ايًػاتَ ،اضٍ َُػسم ٚساقس َٚطتكبٌَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖس ٠ط/ّ2009 ،1
ف .136
 13بٔ عً ٞيْٛظٖ ،هرا تهًِ َايو سدٍادَ ،ا َعٓ ٢إٔ تهتب بًػ ١اٯخس ،عسض ٭بعاد ايط٪اٍ .زتً١
َطازات ،ع  ،ّ2004 ،4ف .45
 14املسدع ْفط٘ ف .42
*
مج ١ًٝبٔ سبٝب ( نٓدا) ناتبٚ ١ؾشف ١ٝتٛفٝت عاّ .ّ1972
طاٚٚع عُسٚؽ (  .)1913فسْطا امسٗا َاز ٟيٜٛص ٠عُسٚؽ.
فسٜد ٠بًػ :1958 ٍٛزس ٌٝا٭ب /ايطٝد ٠فسْطا.
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ٚيكد أْؿف ايعسب ايكداَ ٢يػتِٗ ٚمل ٜصعِ أسد َِٓٗ إٔ ايًػ ١ايعسب١ٝ
ؾعب ٚ ،١إمنا ازتبطت ٖر ٙايدع ٣ٛبا٭طُاع ا٫ضتعُاز ١ٜاييت أدزنت إٔ ايًػ١
ٖ ٞايطًٝع ١ا٭ٚىل ٭ ٟغص ٚثكايف أٚسكاز ٖٞٚ ،ٟايبٍٛاب ١اييت ٜدخٌ َٔ
خ٬هلا ا٫ضتعُاز ،يٝفسض ثكافت٘ ٚق ُ٘ٝيتش ٌٜٛايػعب املػص ٚإىل زتسد تابع
15
ذي."ٌٝ
ٖٚرا بايكبط اير ٟادتٗد يف ته ٜ٘ٓٛاملعُِّس ايفسْط ٞداخٌ ايٓطٝر ايًػٟٛ
ٚاذتكازٚ ٟايجكايف يًذصا٥سٚ ،آضٝا دباز أنرب دي ٌٝعً ٢صتاح ٖرا املدُطط يف
دعٌ ايًػ ١ايفسْط ١ٝيػ ١نتابٚ ١إبداع يد ٟاملجكفني ادتصا٥سٜني قدميا
ٚسدٜجا ٖٞٚ .فاطُ ١ايصٖسا ٤إَ ،ٜٔ٬ناتبٚ ١زٚا ١ٝ٥دصا٥س ١ٜنتبت بايًػ١
ايفسْط ١ٝعدٜد ايسٚاٜات ٚايكؿـ ٚا٭غعازٚ ،املكا٫ت .دزضت اإلغسٜك١ٝ
ايكدميٚ ١اي٬تٚ ،١ٝٓٝاإلصتًٝصٚ ،١ٜحتؿًت عً ٢ايبهايٛزٜا عاّ  .ّ1953دزضت
يف املدز ١ٜايعًُٝا يًبٓاتٚ ،اختازت ختؿـ ايتازٜخ ٚناْت أ ٍٍٚدصا٥س١ٜ
َُطًُ ١تُهٌُ دزاضتٗا يف املدازع ايعًُٝا .يف عاّ  1956غازنت يف إقساب اإلحتاد
ايعاّ يًطًب ١املطًُني ادتصا٥سٜنيٚ ،بٗر ٙاملٓاضب ١نتبت أ ٍٚزٚاٜاتٗا ،ايعطؼ
 ،la Soifحتت اضِ َُطتعاز آضٝا دبٍاز َٔ ٖٛٚ ،أمسا ٤ايسٜػ :١آضٝاٖٞٚ .
ايطًٚ ،la consolation :٣ٛدباز أ ٟايعٓاد ٚ ،l’intransigeanceذيو
16
ن ٫ ٞتُعتِ عاً٥تٗا احملافع١
ٖ ٞآضٝا دبٍاز ناتبٚ ١زٚا َٔ ١ٝ٥ايطساش أ ،ٍٚيكد عاغت ايتشسز ،عاغت
اذتٝا ٠بهٌ أطٛازٖا َٚكاضاتٗا ،عاغت ايجٛاْ ٞبهٌ ْصقٗا ٚتػسدٖا ،ايؿِّبا نًّ٘،
ايػباب َٚا أمجً٘ ،نٗٛي ١ايرتفٚ ،خسٜف ا٭شَٚ ١اْفساز املٛتَ ٖٞ ،دزض١
ملٔ أزاد إٔ  َٔ ٌٜٗٓايسٚا ١ٜايفسْهٛف ١ْٝٛاضتعازاتٚ ،تؿسحيات تفٓٓت يف يػ١
اٯخس ،يػ ١عٓٛاْٗا ُْكر ايفهس ،٠نتبت َٔ ايعطؼ ا٭ ٍٚإىل آخس شأَ ١ٜٚ
أزنإ بٝتُ َ ٫هإ هلا ف.٘ٝ
ضسدت عٔ ايرنسٚ ٣فؿًٍتٗا ،خًؿت يف ا٭خري إىل إٔ نٌ اير ٟأسطٍت٘ نإ
َُذسد غُسب ،١عاغت فٗٝا ٚاْصٚت ٖٓاى َع اٯخس تطسد َٖ ١ٜٛبتٛز ٠يف دطد
اَسأ ٠نإ ٜػُسٖا اذتٓني إىل ايٛطٔ.
ي ٢ًٝؾباز ( 1941 ٠فسْطا) (  ٫أتهًِ يػ ١أب /ٞابين ايعصٜص).
ًَٝهَ ١كدّ َْٛ 1849بً :٘ٝاملُٓٛع /ايسغب /١ايساغب /١أق ٍٛنٌ غ ٤ٞ٭ْطاى.
15ضعٝد أمحد ب ،َٞٛٝأّ ايًػات ،دزاض ١يف خؿا٥ـ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايٓٗٛض بٗاَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖس.٠
ط ّ2002/1ف .54
 16املٛقع اإليهرت:ْٞٚ
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َٔ ذا اير ٟيف أذُْٜ ٞؿػ ٞإىل ؾٛتٞ؟
َٔ ذا ايرٜٓ ٟطل بهًُات َٔ ٞفُٞ؟
َٔ ذا اير ٟيف عٝين ٜطتعري ْعستٞ؟
17
َا ٖ ٞايسٚح إذٕ اييت أْا يباضٗا؟
إذٕ َٔ خٖ ٍ٬ر ٙايعبازات ًُْظ غُسب ١قٚ ١ٜٛعح َطتُٝت عٔ ْكاط
ايسض ،ٛعح نبري َٚتٛاؾٌ عٔ ا٭ْا ،عٔ اهلٖٚ ١ٜٛرا ْفط٘ اير ٟتهًِّ عٓ٘
عبد ايهبري خطٝيب سني قاٍ:
إٕ ايبشح عٔ اهلَ ١ٜٛستبط باملاق ٞبهًُات٘ بعادات٘ املتشٛي ١مبسٚز
ايصَٔ ٭ٕ اإلْطإ َٔ دَ ٕٚاقَ ٘ٝا ٖ ٛإَٝ ّ٫ت َتشذِّس يٝطت يدٜ٘
ايكدز ٠يف اذتٝا،٠
ٖٚرا اير ٟأزادات آضٝا دباز إٜؿاي٘ يٓا ملا نتبت عٔ ضريتٗا ايراتْ ١ٝص ٫ٚعٓد
ق ٍٛفسدٓٝا ٚٚيف.
ي ٛأْهِ  ٫تكٛي ٕٛاذتكٝك ١عٔ أْفطهِ ،فًٔ تطتطٝعٛا قٛهلا عٔ اٯخس،ٜٔ
ٚبايفعٌ متهٓت آضٝا دباز يف ٖر ٙايسٚا ١ٜإٔ تهػف عٔ َٖ ١ٜٛطتٛزٚ ٠غُسب١
ْفطَُ ١ٝسنب ١فكد است ٣ٛنتابٗا عٔ  9فؿ ٍٛصتد يف ادتص ٤ا٭ ٍٚايعٓأٜٚ
اٯت :١ٝايدَٛع ،ا٭ب ،ايدٍزاد ،١يعب ١املساٜا أَا يف ادتص ٤ايجاْ ٞفٓذد :ايؿدٜك١
ا٭ٚىل ،دانًني يف املسقد ،ذتٔ ايٓا ،ٟأَا ادتص ٤ايجايح فكد است ٣ٛعً11 ٢
عٓٛاْا :تًو اييت جتس ٟؾٛب ايبشس يتػسم ،ايسضاي ١ا٭ٚىل ،املٛعد ا٭.ٍٚ
عٓدَا ْهتب عٔ ايرات ٚعٔ جترزٖا ،عٔ ع٬قاتٓاٚ ،عٔ َٔ ِٖ سٛيٓا،
ٚعٔ ثكاف ١غري ثكافتٓا ٚيػ ١غري يػتٓاَ ،اذا ضٝشدخ ٌٖ ضٓػًب ثكافتٓا .أّ
ثكاف ١اٯخس ٌٖ ،ضٓتذسٍأ أنجس ْٚهتب عٔ نٌ ستعٛز َٚطهٛت عٓ٘؟ ٌٖ
ضٝه ٕ ٛايكًِ ض٬سًا قد ٖرا املطتعُس؟ أّ إٍٔ فعٌ ايتٗذني ضٝه ٕٛذٚاباً ف٘ٝ؟
ملاذا نتبت عٔ أضسازٖا؟ عٔ أ ٍٚاْف٬تٗا؟  ٖٞٚابٓ ١ايجايج ١عػس َٔ ٠عُسٖا،
ملاذا فكشت عؿٝاْٗا ا٭بٟٛ؟ نتُت سُبٗاَُ ،ساض٬تٗا ،ؾداقاتٗا؟ ٌٖ ؾدقت
أّ إٔ ٚ٫عٗٝا ٖ َٔ ٛنتب يتدتِ زٚاٜتٗا َ ٫هإ يف َٓصٍ أب ( ٞإٔ يعٓ ١عً٢
املاقٚ ٞايرنسٜات ،فارترب ٠أقطَُ ٞعًُا)
تك:ٍٛ

 17آضٝا دبازَ ٫ :هإ يف َٓصٍ أب.ٞ
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« J’ai utilisé jusque là la langue française comme voile
sur ma personne individuelle, voile sur mon corps. De
femme je pourrais presque dire voile sur ma propre
voix »18
"ٖا أْت تهتبني ٚيهٔ يٝظ ؾدقا ،إذٕ ٖ ٛيعب ٖٛ ،ايهتاب ١بكًب َُتشسٍى ٚيهٓ٘
شتٓٛم".19
" قًًت ٖ٫جْٚ ١اضٚ ،١ٝيهٔ ذيو مل ٜهٔ ٜطا ٟٚضْ ٣ٛطٝإ َُصٜف َٚكؿٛد
ملاذا ْؿف قسٕ َٔ ايهتابٚ ١ايؿٍُت يفٍ اٯٕ ْفط٘ َا ٖرا ايػٝب ايرٜ ٟطهٓين
ٜٚتُصٍم زغُاً عين ُُٜٚصقين ًُٜٚك ٞبأغسط ١فسع.20 "١ْٝٛ
إذٕ مل ٜعد هلا َهإ يف ادتصا٥س َٓصٍ أبٗٝا أؾبشت عدمي ١املهإ ٚايدٖا تٛيف
َٓٗٛنا 21يف بًد ٜكاٍ أْ٘ حتسٍز ،تك " :ٍٛأْا ٖٓاى دَ ٕٚأَٓ ،٣ٚر ذيو اي،22"ّٛٝ
ٚيف ضٝام آخس تك ٌٖ" :ٍٛأْا أعح ٖٓاى د ٕٚنًٌ ،أٜٛ ٜٔدد َٓصٍ أبٞ
ايؿػري ٚاملعًِ"ٖٓ ،23ا غبٗت نٌ ادتصا٥س باملٓصٍ ايؿػري املعًِ تك ٖٞٚ ٍٛيف
قُ ١بأضٗا ٚغسبتٗا ٚدسح سبٗا ايفاغٌ اير ٟقادٖا إىل ستاٚي ١اْ٫تشاز " :مث١
إسطاع ًَتؿل ب ٞبإذتاح ٚقد ٚؾًت إىل ْٗا ١ٜايكؿ ١أزاَْ ٞتأضفْ ١عِ
َتأضف ١يه ٕٛضا٥ل ايرتاَٛا ٟيف ذيهِ ايؿباح مل ٜرتى آيت٘ ايصاسف ١بطسع١
تٛاؾٌ اْط٬قٗا س٦ٓٝرُ ُٜطشب دطد ٟأغ ،ً٤٬بُٓٝا تعٌ عٓٝاٚ ٟسدُٖا
َفتٛستني عً ٢مسا ٤ارتسٜف ايؿاف.24"١ٝ
ضتٔ ايج٬ث ،١ايؿُت أ ٚايطٓٛات ايكبٛز.
تهًُت عٔ أَٗا تًو ا٭ّ املتفٍُٗٚ ١املطتعد ٠يتش ٍُّٛتدزجي ٞئ ٜتٛقف ،إْٗا
اَسأ ٠يف سساى بفكٌ قٛتٗا ارتاؾٚ ١ذناٗ٥اٚ ،يهٔ بفكٌ ا٭َإ ارتفٞ
ايرٜ ٟأت َٔ ٞسُب ايصٚز ،ذيو ا٭ب ايرب أعًٔ املٓع ٚايهبت ،زغِ عؿسْ ١باد١ٜ
Ces vois qui m’assiègent. Ed/ Albin Michel. Paris 1999. P 43.
 19آضٝا دبازَ ٫ ،هإ يف َٓصٍ أب .ٞف
 20املؿدز ْفط٘ ف
21املؿدز ْفط٘ ف
 22املؿدز ْفط٘ ف
 23املؿدز ْفط٘ ف
24املؿدز ْفط٘ ف
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ٚيكب أضتاذ يػ ١فسْط ١ٝمل ُٜجٓ٘ عٔ دٚز سازع اذتس ،ِٜإ ٫إٔ نٌ ٖرا ايهبت
ذتسٍ يتٛضٝع ا٭فل بعٝداُ عٔ أْعاز ٖرا ا٭ب ،أختػ٢
دعًٗا تستاد ايفكا ٤ا ُ
سهُ٘  ،٫بٌ با٭سس ٣ايػهٛى اييت قد تعرت ٜ٘سْ ٍٛصاٖتٗا .تك ٍٛيف ٖرا
ايؿٍدد " :مل تُفازقين ايسغب ١يف ايطريإ ٚايرٚبإ يف ايطُا ٫ ،٤أدز ٟمث ١غ٤ٞ
َا يف ْفط٪ٜ ٞزقينَ ،ع ٞطٛاٍ ايطٍفسٚ ،نأْ ٞأسٝا ْٗاٝ٥ا يف َهإ آخس عٔ
طٛاعَ ١ٝع إدباز ْفط ٞعً ٢ايتٛادد ُٖٓا ،أ٩د ٟايًعب ١ا٫دتُاعٚ ١ٝادتُاي،١ٝ
َٚاذا أٜكا ،ؾٛزتو املصدٚدٚ ،١يهٔ ٖٓاى يف َهإ آخس خًف ا٭فل ،ملاذا جيب
عً ٢إٔ أددْ ٞب ٬سٍٝص يف َٓصٍ أب.25" ٞ
جتد ْفطٗا أٜكا تهتب بًػ ١اٯخس ٚسٓٗٓٝا إىل ايًػ ١ايعسب ١ٝاييت  ٫تفك٘ َٓٗا
غ٦ٝا ٪ٜزقٗا بٌ ُٜٚبكٗٝا دطدا ب ٬زٚح تك:ٍٛ
ز (عاٜد ٠خًد :ٕٚداٖص ١ٜا٭سهاّ ٚاعتباز اٯخس زَصاً يًدطس:
عاٜد ٠خًد ٕٚاَسأ ٠متتًو ايك ٠ٛيف اْ٫ؿٗاز َع اذتٝا ٠يتذطٝد عٝػ ١ايصَٔ
 ٚسكٝك ١إٔ ضتصٕ يف عامل تاٜ ٘٥تِ ف ٘ٝايطٍكٛط فذأ َٔ ٠أعاي ٞايطعاد ٠إىل
ضُفً ١ٝايصَٔ .زٚاٜتٗا زا٥ش ١اذتب ٚيٝد ٠شتاض اذتٝف نتبتٗا بأظد١ٜ
ايرٍات سني تتأمل ،بطًتٗا اَسأ ٠تاٖت بني ممسات ايٛدٛد ،تطسد يٓا غتاتٗا ،زسً١
نٝتٗا ٚٚدعٗا ،تطسد خسافتٗا بني ايٛاقع ٚادتش ،ِٝبني املاقٚ ٞاذتاقس ،بني
ا٭َظ ٚايػد .عً ٢يطإ أبطاٍ ٚغدٛف َٔ شَٔ ايبدا ،٠٤خٝاّ ادتًف١
ٚزا٥ش ١تُساب ايٛطٔ ٚأؾاي ١اْ٫تُاٚ ٤اهل.١ٜٛ
تك ٍٛضاَ ١ٝداٚد ٟيف َكاهلا املسأ ،٠ايٛع ،ٞايجٛزُٜ " :٠عد ايسٍد ايٓطا ٞ٥ستاٚي١
يبٓا ٤يػ ١تُُجٌ ايتشسٍز ،فاملسأ ٠ايهاتبَٗ ١ذٛض ١عً ٢ايدٚاّ بإثبات سل املسأ ٠يف
اذتكٛز ٫ٚ ،تهف عٔ ايتًٜٛح مبكدزتٗا عً ٢اْ٫ف٬ت َٔ قبك ١ايسٍدٌ".26
ضعت ٚتطع ٢عاٜد ٠خًد َٔ ٕٚخ ٍ٬قًُٗا املً ٤ٞبايد٫٫ت ٚا٭ساضٝظ إىل
إثبات ايرٍات ٚايتٍذرز ،ا٭ؾايٚ ١اهلٚ ١ٜٛايعساق ،١تطع ٢إىل إثبات سهِ داٖص
َفاد ٙإٔ اٯخس أ ٟايصٚز ،أ ٚايسدٌ بؿف ١عاََ ١ا ٖ ٛإ ّ٫زَصا يًسٜبٚ ١ايػو
ٚارتطس .يرنٛزَ ١ٜتأشَ ،١تؿٓع ايفػٌ أُٜٓا سًّت ،تؿٓع ارتسٜف زغِ
زبٝع ايعُس ،تؿٓع ايع ّ٬زغِ مشظ اذتل ٚسل ايٓٛز ،اٍْ٘ ايسدٌ يف قاَٛضٗا،
ذيو ا٭ْاْ ٞاير ٟشزع يف املهإ قطٖٚ ٠ٛػٍُايصَإ ،اْتؿس يرات٘ تازنا ادتسح
25
26

آَٓ ١بًعً ،ٞاملتد ٌٝيف ايسٚا ١ٜادتصا٥س َٔ ١ٜاملتُاثٌ اىل املدتًف ،داز ا٭ٌَ يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع
تٝصٚ ٟش ،ٚط ،ّ2011 ،2ف .105
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أعُكا غصٜسا ٚنِ نإ َ٪ملاْٚ . .27طتطٝع تأنٝد َا ذٖبٓا إي َٔ ٘ٝخٍ٬
تك ِٝٝايسٚا ١ٜإىل أسهاّ َتعًك ١باٯخس :
ٚذيو عٓدَا تصٚز ٖرا ا٭ب بأخس ٣أقٌ ضٓاً ٚأنجس مجا " .ً٫املساز٠
غدٍ ٠اذتٓل ،سٓل عً ٢شٚزٍ باع نٌ غٚ ٤ٞاغرت ٣شٚد ١ثاْ،١ٝ
َأتاٖا َ
سٓكًا ٚأضفًا عٔ عُسٍ قاع َٔ أدٌ ٖرا ايسدٌ ،عٔ غباب أغعٌ ي٘
أقٛا ٤ايدْٝا ٚفتح ي٘ أبٛاب اذتب ادتُ ٌٝب ٬غدزٍ بَ ٬ؿاحل. .
سب َُسَُ . . . .سٌ ٜا أَ "28 "ٞؾٛت أَ ٞاذتٓ ٕٛايطٍانٔ أمل
اذتٓإ ميصم ايػسٚم ٚايك ٤ٛخطا خطاً "  " 29أخذٌ َٔ سصٕ ٚثٛز٠
أَ ٞايبا٥ط.30 "١
ايػاٖد
-

-

ايؿفش١

" أِٖ باستكإ أَ ٞتطتدٜس ،تبكٜ ٢داٟ
َُعًّكتني يف ايفساغ ،ملاذا خًكت نٌ ٖرا اذتصٕ ف 68
يف ؾدز ٟأَٜ ٞا أهلل".
" أدسَ ٟرعٛز ٠إىل أَ ،ٞارتٛف داُ٥ا ف71
ٜكٛد ْٞٚإىل أَ."ٞ
" ٜرتا ٣٤ي ٞخٝاٍ أَ ٞغاشتاً َُك٦ٝاً".
ف 71
" أًََ ٞتف ١سْ ٍٛفطٗا يف دًط ١غسٜب١
ف71
تُشان ٞادتُاٍ".
ف71
" تتأٌَ إبًٗا بعٚ ٕٛٝدٜع ١طاغ ١ٝاذتكٛز".
" ٌٖ ٚزاٖ ٤را ايعُل عُلُ ،أّ أْ٘ َُذسد خُساف ."١ف72
" َا أتعظ ايعُس اير ٟأت ٢بعد نٌ تًو ف72
ايبٗذ."١

 27غصٖ ٕ٫امش ٞايهتاب ١ايٓط ١ٜٛبني املج ٍٛاملسنص ِٖٚٚ ٟاٜ٫دٚيٛدٝا ا٫ؾطفا ١ٝ٥ف .48
 28عابد ٠خًد ،ٕٚزا٥ش ١اذتبَٓ ،ػٛزات ف .66
 29املؿدز ْفط٘ ،ف.67
 30املؿدز ْفط٘ ،ف .68
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دُج ١س ١ٍٝتعٝؼ باق ٞايعُُس. .
" عؼ فسسو ٚيًٝو ٜا أبٚ ٞسُصٕ أَٜ ٞتهفٌّ ب٘ اهلل ٚإبً٘" .
 أّ يف فذٝعتٗا َُٚؿابٗا أسطت ي ١ًٖٛبابٓتٗا فساست متطح غعس ابٓ١بان ١ٝملؿاب أَٗا" :متطح دَٛعاً غصٜس ،٠بدأت يف ض ٕ٬ٝدازف" .32ثِ
تكازٕ بني ٚد٘ شٚد ١ا٭ب ادتدٜدٚٚ ٠د٘ أَٗا إٜراْاً بريو ايٛعٞ
اْ٫تكاٚ ٞ٥تُٗٝؼ املػاٜس ٚإقؿاٚٚ .ٙ٤دٗٗا عاد ٟنٛد ٙٛايٍٓطا ،٤أَٞ
33
أمجٌ بهجري بٌ ٚ ٫د٘ يًُكازْ ١عً ٢اإلط٬م ض ٣ٛفازم ايطِّٔ"
31

ٖٚا ٖ ٞا٭ّ تكف غازس٫ ١بٓتٗا أضباب ا٭شَ ١قا:١ً٥
" أبٛى ضٝتصٚز اَسأ ٠تُٓذب ي٘ ايٛيد اير ٟضريخ اذتراٚ "٤زَص ١ٜاذترا٤
عد ذاتٗا يػ ١خٍٛيت هلرا ايصٚز املػ ٞفٛم دساح شٚدت٘.
34
ٖا ٖ ٞتأخر عؿاٖا "ختسز ،تطٛم اإلبٌٚ ،تطسح يف دْٝا اهلل"  ،فاذتٝا٫ ٠
35
تتٛقف إ ّ٫إٔ دش ِٝارتٝاُْٜ ١عًّل غاٖداُ عً ٢قرب ٚدٛدْا"
ٚعًٚ ٘ٝنٌ ٖرا ا٭مل ضبب٘ ا٭ ٍٚقًل ٚدٛد ٟإشا ٤ايٛقع اهلاَػ.ٞ
ايعٓٛإ
ايػاٖد
ف 53
 أَ ٞاْ٘ عسع شٚدو ايً١ًٝف53
 ا٭ٌَ ايؿعب ١املساع زغِ نٌ اذتب ادتٌُٝف56
"اخذٌ َٔ دسح أَ ،ٞأقرتب َٓٗا زغُا عين ،أزٜد
ف57
استكاْٗا ،زغُا عٓٗا ،تًتفت ضت ٟٛأتطُس يف
ف52
َهاْٞ
ف60
 سكٛز أَٜ ٞطػ ٢عً ٢نٌ غ٤ٞف77
 أََ ٞات فٗٝا غ٦ٝا أسط٘ نبرياف77
 أَ ٞأٜتٗا ايبا٥ط ١بجٛبو ايكدٚ ِٜزا٥ش ١اذتًٝب31عابد ٠خًد ٕٚزا٥ش ١اذتب ف 60
32املؿدز ْفط٘ ف61
33املؿدز ْفط٘ ف 64
 34املؿدز ْفط٘
35املؿدز ْفط٘
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ٚزٚخ ادتُاٍ
إْٗا أشَ ١أَٚ ١َٛطفٛي ١بازد٠
سٓٝين إىل أَٜ ٞع ٣ٛيف ؾدز ٟيدزد ١ا٭مل
أير قٗ ٠ٛاغسبٗا َٔ ٜد أٚ ٟأخس فٓذإ
سبو َس ٜا إ ٟأَس َٔ اذتدز ْٛ َٔٚاز ايدفً٢

عابد ٠خًد ٕٚتهتب عٔ ا٭ّ فتبدع ٖرا اإلسطاع تػعس بهٌ سذُ٘ ترنسٙ
بهٌ تفاؾ ً٘ٝتٛزث٘ بهٌ سٓاْ٘ تتفًطف يف حتدٜدٚ ٙت٪ند يًعامل امجع إْٗا آّ
نإ هلا ٚضتبك ٢يًعطا ٤عٓٛاْا
نٌ ٖرا ا٭مل نإ ضبب٘ ذاى ايصٚز ايرُٖ ٟؼ ٖر ٙا٭ّ بسغِ نٌ أؾايتٗا
ٚجترزٖا ٚٚعٗٝا ٚؾربٖا ٚسبٗا ايعع ِٝي٘ إ ٫إٔ تُٗٝػٗا ٖهرا فذأ ٠أساهلا
إىل
ٚسرا٥و ا٭محس ٜا أَ ٞض٪اٍ خيف ٞايهجري َٔ اٯٚ ٙا٭مل
أمل عُٔ دشد نٌ َبر ٍٚإ ٫أْٗا تطتذُع قٛاٖا تًو ا٫بٓ ١اييت تػسبت
خٝاْ ١ا٭ب يف ٚعٗٝا ٚ ٫ٚعٗٝا قا ١ً٥ي٘ بهٌ حتد قع سرا ٤أَ ٞسازض١
36
ايسنٔ املكدع
إذٕ نٌ ٖرا ا٭مل نإ ضبب٘ سهِ دا٥س َٔ قبٌ ٖر ٙا٭ّ ٚابٓتٗا َفاد ٙإٔ ٖرا
ايسدٌ ٚنٌ زدٌ عً ٢غانًت٘ أٚايسدٌ يف نٌ شَإ َٚهإ ضبب ايتعاض١
ٚايػكاٚ ٤ا٭مل اي ٬ستدٚد
د (ضٓا ٤غع : ٕ٬ايكًل ايٛدٛد ٟإشا ٤ايٛقع اهلاَػٞ
ٖ ٞايدنتٛز ٠ضٓا ٤غع ٕ٬ناٌَ أمحد غع ٕ٬أدٜب ١أزدْ َٔ ١ٝأؾٍٛ
فًطط ١ٝٓٝحتٌُ دزد ١ايدنتٛزا ٙيف ا٭دب 37اذتدٜح ساؾً ١عً ٢غٗاد٠
ايدنتٛزا ٙايفدس ١ٜيف ايؿشافٚ ١اإلع َٔ ّ٬ناَربدز َٓر ْٝطإ عاّ ّ2014
ايعكٜٛات ا٭دبٚ ١ٝايجكاف 47 : ١ٝعك ١ٜٛيف أِٖ املٓعُات ٚاملٓتدٜات ايدٚي١ٝ
ٚايًذإ ايعًُ ١ٝإىل َدبس ٠حتسٜس زتًٚ ١دٗات ايعًُ ١ٝاحملهُ١

 36عابد ٠خًد ٕٚزا٥ش ١اذتب ف 106
37ضٓا ٤غع ٕ٬تكاض ِٝايفًططٝين اَٛاز يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ا٫زدٕ ,عُإ ط2015/1
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دنتٛز ٠يف ادتاَع ١ا٭زدْ ١ٝأضتاذ ٠شا٥س ٠ملسسً ١املادطتري داَعَ ١ؿطف٢
ا٫ضطٓبٛي ٞيف ادتصا٥س عاَ. 2015 ،2014 ٞ
هلا أعُد ٠ثابت ١يف ايعدٜد َٔ ايؿشف ٚاجمل٬ت ايجكاف ١ٝيف َععِ ايعسبٞ
(قطس ا٭زدٕ  ,ايطٛدإ  ,اإلَازات  ,ايطعٛد – ١ٜايعسام – اضرتايٝا ) ٚهلا أنجس
َٔ  51دا٥ص ٠عرب شتتًف بًدإ ايٛطٔ ايعسب ٞيف املطسح  ,ايكؿ , ١ايسٚا١ٜ
ٚقؿـ ا٭طفاٍ نُا سهُت أنرب عدد َٔ ا٫ضتشكاقات ٚا٭ٚمسٚ ١ايدزٚع
ٚايتهسميات باإلقاف ١إىل عدد ٖا َٔ ٌ٥امل٪متسات ٚاملًتكٝات ايعسبٚ ١ٝايدٚي١ٝ
اييت غازنت فٗٝا َٔ شتتًف ادتاَعات .أيفت ايعدٜد َٔ املطسسٝات ٚايهتب
ايٓكدٚ ١ٜاجملُٛعات ايٛؾفٚ ١ٝنُا أفسدت هلا دزاضات يف ايسضا ٌ٥ايعًُ١ٝ
نُا قُٓت ْؿٛؾٗا يف املٓاٖر ا٭نادمي.١ٝ
ملاذا استًت اجملُٛع ١ا٭ٚىل اذتؿٍ ١ا٭نرب َٔ اجملُٛعات ٚملاذا ناْت
اجملُٛع ١ا٭خري ٠أقٌ سعاً بـ  4قؿـ زَص ١ٜأضطٛز ١ٜخٝاي.١ٝ
ايٛطٔ ٖ ٛنٌ غ ،٤ٞتكاض ُ٘ٝأغذاز ٚأقداّ ٚأّٚ ،ستسقٚ ١ت ،٘ٝتكامس٘ ثٛب
شفاف ٚقرب ،تكاض ُ٘ٝارتٝاْات ٚايًٗات ٚايؿُِ ،أْ٘ ايٛطٔ سني ٜبدأ عٓد
أٚي٦و ايفًططٝٓٝني ٜٓٚتٗ ٞيف املعتك٬ت يًُدُٝات يًػتات ،يًُٛت ٚايبعح
ٖهرا اختؿست غع ٕ٬زتُٛعتٗا يف ثٓا ٞ٥املٛت ٚاذتبٚ ،قد اْتؿس املٛت
ٚايرٍ ٚاهلٚ ٕٛاملعتك٬ت املدُٝات ٚايػتات ٚارتٝاْات ٚا٭مل ٚايدَٛعٚ ،املكابس،
ٚايسسٚ ،ٌٝاحملسق ،١عٔ نٌ غ ٤ٞآخس ،أْ٘ ايٛقع اهلاَػ ٞاير ٟزأت٘ غعٕ٬
أْٗا تكاض ِٝايعدٚسني ٜه ٖٛ ٕٛاملػتؿب ٖ ٛايعامل ٖ ٛاملسنص ٖ ٛارتاٖٛ ٔ٥
املطتعُس ٖ ٛاملطتٛطٓات ٖ ٛاٯَس ٖ ٛايٍٓاٖ ٖٛ ٞاذتانِ ٖ ٛايرٜ ٟؿدز قٛاْني
املٛت ٚاذتٝا ،٠سني ُٜؿبح ايؿَٗ ١ْٝٛٝايه ١ا٭زض ٚايعسض ْٚه ٕٛضتٔ ِٖٚ
اهلاَؼ املكؿ ،ٞاملٓص ،ٟٚاملري ٍٛاحمله ّٛعً ٘ٝبايدٍَازٚ ،اهل٬ى.
قطٍُت ضٓا ٤غع ٕ٬زتُٛعتٗا "تكاض ِٝايفًططٝين " إىل ضبع ١تكاضٚ ِٝيف
نٌ قطِ زتٛع َٔ ١ايكؿـ ايكؿري .٠أخر ايكطِ ا٭ ٍٚفٗٝا أنرب
زتُٛعَٗٓ ١ا ٚناْت عٓاٜٗٓٚا نا٭ت: ٞ
 1تكاض ِٝايٛطٔ  :أغذاز – أقداّ – إؾاب ١اهلدف – اغتؿاب – ايتٛا ِ٥ا٭زبع.١
...
إٕ أ ٍٚقسا ٠٤هلات٘ ايعٓاٜ ٜٔٚتأند إٔ ايسٚح ايٛطٓٚ ١ٝاذتظ ايجٛزٟ
ٚايتشسز ٟحيهُإ د٫٫ت ايكـ ٚايطسد هلر ٙاملبدع ١فٗا ٖ ٞتطسد بهٌ دق١
شٚاٜا ايكك ١ٝقك ١ٝايعسب ايهرب ٣ا٭شي ،١ٝشٚاٜا َٔ أْني ،تدَري ذتذِ
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زدا٫ت املكا ،١َٚأمل أّ عذِ أٌَ باذتس ١ٜباضتعاد ٠ا٭قؿ ٢نُٛزٚث ١د١ٜٝٓ
يرتاخ عسب ٞخايد يف ايرانس ٠ادتُاع ،١ٝ٭طفاٍ غص ٠أطفاٍ اذتذاز٠
ملدُٝات يف نٌ بكاع ايهَٗ ،ٕٛذس ٕٚيف نٌ غرب يف أزض َٓبٛذٚ ٕٚايكك١ٝ
سكِٗ ٚسل ايعٛد ٠سكِٗ ٚأيؿٜٗ ٕٛٝعٝج ٕٛيف ايصَإ فطادا ٚإضسا ٌٝ٥ناْت
ٚمل تصٍ ازض ملٔ  ٫غسع ١ٝهلِ قٌ ضريٚا يف ا٭زض . .تًهِ ناْت يػتِٗ بعد
إٔ ناْت سكٛقِٗ أنرب َٔ سذُِٗ " إْ ٞفكًتهِ عً ٢ايعاملني "ٖٞ . . .
أزض ايػٗدا ٚ ٤عٓاٜٗٓٚا هلات٘ ايطٓا ٤تكاض ِٝايٛطٔ أغذاز ٙزاضد ١يف ايتازٜخ
ف ٬ظٌ هلِ إ ٫نٛفَٚ ١ٝعذص.٠
 2تكاض ِٝاملعتكٌ ٚ :ناْت عٓا ٜ٘ٓٚاقٌ ٚسذِ ؾدا ٙأععِ ٚأثكٌ  :آَاٍ. . . .
 3تكاض ِٝاملد :ِٝايدزب – تٌ ايصعرت – سٓعً – ١ؾٛز – دداد – ١زنض –
اذتً٠ٛ
 4تكاض ِٝايػتات  :إقاَ – ١ايبشس – ايؿفع – ١ايسضاّ – مسهَ – ١كاٜك.. . . .١
 5تكاض ِٝايعسب ٚ :سؼ – دعِ – دَاَٗٓ – ٤از ددٜد – ؾٗا – ١ٜٓغسف –. . .
 6تكاضِ ايعد : 38ٚشٚد ١ضازم – ؾُت – أغٓ ١ٝعسب – ١ٝايطٛط – ثٛب –
يـ – خدٜع. .١
 7تكاضِ ايبعح  :متجاٍ – ايسٜح ٚايه٬ب – املٓذٌ – ٚساّ – ايكٝاَ١
ناْت د٫يٖ ١ر ٙايعٓاٚ ٜٔٚبٗرا ايرتتٝب ًَدؿا غافٝا ٚنافٝا دتسح أََٔ ١
ٚطٓٓا ايعسب ٖٞ ٞتكاضٚ ِٝطٔ بهٌ أغذازٚ ٙأقداَ٘ باغتؿبات عاغتٗا ٭ّ
تت ٘ٝيف ستسق ١ايتٛازٜخ يتٛاُٗ٥ا ا٭زبعَٓ ١ر فسس ١ثٛب شفافٗا ذتافس قربٖا
ٚاضتُست اذتها ١ٜيتكاضَ ِٝعتكٌ ناْت ف ٘ٝاٯَاٍ ٚايطذٔ ٚايدَٛع ٭ضري
يف إقساب٘ ٜعٝؼ قؿٝد ٠عٝد َ٬ٝدٚ ٙتطتُس تكاض ِٝيف شتُٝات٘ شاٍ ايدزب
يتٌ ايصعرت ذاى املد ِٝيف أيٛاْ٘ ٚنُايٝات٘ عٓد عا٥ػْٗٚ ١سٖا ايبازد تًو
ايتكاض ِٝايعابس ٠يًػتات سني ناْت ايؿفعٚ ١املٛت ٚايك٬دٚ ٠نإ ارتصف
ٚايؿٛت ٚايطابٛز يفُِٗٗ بعدٖا تكاض ِٝايعسب يف  ٫غسف عسٚبت٘ ٚٚسؼ
ٚؾٗٚ ْٞٛٝدٓد ٟتًهِ أٜكا تكاض ِٝايعدٚيف ضٛط ٚخدجيْٚ ١طٝإ ٚازبٞ
د ٞيتدتِ غع ٕ٬بتكاض ِٝبعح ٚزسً ١ذيو ايتُجاٍ يف زٜح ٚن٬ب َٓٚذٌ
يكٝاَْٚ ١طٝإ
38ضٓا ٤غع ٕ٬تكاض ِٝفًططٝين أَٛاز يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع املًُه ١ا٭زدْ ١ٝاهلامش ١ٝعُإ
ط 2015/1ف 97
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اختؿست ضٓا ٤غع ٕ٬نًُ "١فًططني" بهٌ َا حتًُ٘ َٔ د٫٫ت َٔ َٛيدٖا
ْٚػأتٗاٚ ،سٝاتٗاٚ ،عراباتٗا ٚقؿ ١فًططني ختتؿس نٌ قؿـ ايصَإ،
ٚيكد رتؿٍت غع ٕ٬نٌ ذيو يف قٛهلا:
"ٜ ٫عسف تطٜٛكا يعراب٘ إ ٫اْ٘ فًططٝين  ٖٛٚؾػري قايٛا ي٘ إٔ ٚطٓ٘ قد ضسم
٭ْ٘ فًططٝين . . .عاؽ طٛاٍ عُس ٙيف َهعب سكري َٔ ايؿفٝح َؿًٛبا عً٢
قازع ١اْ٫تعاز يف دػسافَٛ ١ٝدًَٓ ١تٓ ١خًف سدٚد ايٛطٔ ٭ْ٘ فًططٝين. . .
 . .عٓدَا نرب تعًِ إٔ حيصٕ ٚإٔ جيٛع ٚإٔ ٜعسٚ ٣إٔ ٜس ٣تكت ٌٝغعب٘ بأّ
ع ٘ٓٝ٭ْ٘ فًططٝين تعٛد إٔ تصدسِ ذانست٘ بأمسا ٤ايػٗداٚ ٤ايسٍاسًني
39
ٚاملدتفني ٚاملبعدٚ ٜٔاملعتكًني ٚايػا٥بني٪َ ،دً ٞايعٛد ٠٭ْ٘ فًططٝين"
 .)3خامت:١
إٔ تهتب املسأ ٠د ٛآخس َٔ اإلبداع ،ضطٛز نجٝفَُ ١تكّد ٠اإلبداع ،سسٚف ثابت١
ملعإٍ تؿٜٛس ١ٜغاًَ ١تتفذٍس إبداعاً ،تٌٍُٗد يًفهسٚ ٠تتكٔ ضسدٜتٗا ،تٛاؾٌ يف
سبهٗا تتأشّ املساسٌ ٚتتٓٛع ايٛدٗات ٚايٓعسات ،متازع سكٗا يف اإلبداع
إلٜؿاٍ فٍّٓٗا َٔ عٓٛاْ٘ ٯخس ْكاط٘ .نتبت آضٝا دباز َٔ ايعطؼ ا٭ ٍٚإىل
آخس شٚاٜا َٔ َٓصٍ أبٗٝا ببطٛي ١تطَُ ١ٜٛطًك ١زتّدت فٗٝا ؾٛز ٠املسأ٠
املتشسزٚ ٠املجكفٚ ١املبدع ١يف مسا ٤بسز اٜفٌ إىل قٛع ايٓؿس َصدت بني
ا٭دبني ايفسْطٚ ٞايعسب ٞادتآًَٖ ٞر َُعًكات٘ إىل أبٝات غصٍ ذتب ْاشف.
 ٚتهتب يطٝف ١سسبا ٟٚبايكًِ ذات٘ ضطٛز قُؿاؾاتٗا َٔ أٚهلا ٯخسٖا َُكٛق١
نٌ ايبٓا٤ات ايطسدٚ ١ٜايٓؿٛف ا٭دب٪َ ١ٝند ٠إٔ ايٛدع يٝطت ي٘ بٓا٤ات
َتػابٗ ١بٌ يف اخت٬فٗا ٜهُٔ اإلبداع .أَا عٔ عابد ٠خًد ٕٚفكد مجعت يف
ْؿِّٗا داٖص ١ٜا٭سهاّ يف إٔ اٯخس نإ ٜ ٫ٚصاٍ زَصا يًدطس مما أد ٣إىل
قًكٗا ايٛدٛد ٟبطًتٗا إشا ٤ايٛقع اهلاَػ ٞاملفسٚض ،إ ّ٫إٔ عاٜد ٠خًد٫ ٕٚ
تطتطًِ ٚ َٔٚزاٗ٥ا بطًتٗا اييت متهٓت َٔ إقؿا ٤اٯخس ٚسرف٘ َٔ ذانس٠
سُبِّٗا.
 )4املسادع
ا .ايعسب:١ٝ
 .1عاٜد ٠خًد ،ٕٚزا٥ش ١اذتب ،داز َ ِٝيًٓػس ،ادتصا٥س ،ط/12016
 39ضٓا ٤غع ،ٕ٬تكاضِ ايفًططٝين ،ف.97
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 .2غصٖ ٕ٫امش ،ٞايهتاب ١ايٓط ١ٜٛبني املج ٍٛاملسنص ِٖٚٚ ٟاٜ٫دٚيٛدٝا
ا٫ؾطفا ،١ٝ٥زتًَ ١طازات ادتًف ،١ع ،ّ2014 ،3ف .48 .47
 .3يطٝف ١سسبا:ٖٞ ٟٚأدٜب ١دصا٥س ١ٜذاع ؾٝتٗا يف مسا ٤ا٫بداع ايعسبٞ
ٚايعامل ،ٞنتبت ايعدٜد َٔ اجملُٛعات ايكؿؿ ،١ٝنُا ْٛٚقػت
أعُاهلا يف ايعدٜد َٔ املًتكٝات ا٫دب.١ٝ
 .4ضعٝد أمحد ب ،َٞٛٝأّ ايًػات ،دزاض ١يف خؿا٥ـ ايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚايٓٗٛض بٗاَ ،هتب ١اٯداب ايكاٖس ،٠ط ،ّ2002/1ف.55
 .5عبد اهلل داد ايهس ،ِٜضٝد ٠ايًػاتَ ،اض ٚساقس َٚطتكبٌَ ،هتب١
اٯداب ،ايكاٖس ،٠ط  ،ّ2009/1ف.51
 .6سسبا ،ٟٚقؿاؾات قًل ،ف31
ْ .7فتاي ٞفٝدز :ايتأثريات اإلض ١َٝ٬يف ايعباد ٠ايٛٗٝد ،١ٜايكاٖس ٠ط 1965/
ف.4
 .8أمحد عًِ ايد ٜٔادتٓد ،ٟيف ايكسإٓ ٚايعسب ،١ٝداَع ١أّ ايكسَ ،٣ه١
املهسَ ،١ط .1990 /ف .172
 .9عبد اهلل داد ايهس ،ِٜضٝد ٠ايًػاتَ ،اض ٚساقس َٚطتكبٌ .ف.51
 .10ضعٝد أمحد ب ،َٞٛٝأّ ايًػات دزاض ١يف خؿا٥ـ ايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚايٓٗٛض بٗاَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖس ٠ط ّ2002/1ف.54
 .11بٔ عً ٢يْٝٛظٖ ،هرا تهًِ َايو سدادَ ،ا َعٓ ٢إٔ تهتب بًػ ١اٯخس،
زتًَ ١طازات ع  ّ2004 /4ف.45
 .12مج ١ًٝبٔ سبٝب ،نٓدا ،ناتبٚ ١ؾشف ١ٝتٛفٝت عاّ .ّ1972
ب .املسادع ا٭دٓب:١ٝ
Ces vois qui m’assiègent. Ed/ Albin Michel. Paris 1999-
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