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ػ
ػطػدطظاض

ػ

 الحمد هلل، وسالـ عمى عباده الذيف اصطفى. وبعد؛

يذا ىو الكتػاب الرابػم مػف سمسػمة المحاضػرات، التػي ألقييػا عمػى طالبػي ف
 في جامعة األقصى بغزة.

بقػػػػدر مػػػػا نالػػػػت الكتػػػػب القالقػػػػة السػػػػابقة مػػػػف قبػػػػوؿ، ترجمتػػػػو اسػػػػتجابات و 
الطالب الالفتة؛ بقدر ما شػعرت بػاتعتزاز، أف ظيػر لػي بوضػوح، أف القػدرة 
عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػم مصػػػػطمحات النقػػػػد الحػػػػديث وأدواتػػػػو متػػػػوفرة، لػػػػد  القسػػػػـ 
األعظػػػـ مػػػف طػػػالب جامعػػػات غػػػزة، رغػػػـ مػػػا يبػػػدو عمػػػى السػػػط  أحيانػػػا  مػػػف 

 قوؿ غير ذلؾ.مظاىر ت

إننػػي أؤمػػف بقػػدرة الطالػػب عمػػى اتسػػتفادة والتطػػور، طالمػػا تػػوفرت القػػدرة 
لػػػد  األسػػػتاذ عمػػػى توصػػػيؿ المعمومػػػة لػػػو، بذفضػػػؿ األسػػػاليب؛ ومػػػا ذاؾ إت 
ألنني ت أزاؿ معتقدا ، أف أىـ واجب منوط باألستاذ، ىو األخذ بذيػد  طالبػو 

تيـ، أو يتراجعػوا عنيػا. فػنحف ليتطوروا، ت تقديـ السيؿ ليػـ ليمكقػوا فػي أمكنػ
 نعمـ أنيـ بناة جيؿ المستقبؿ إف شاء اهلل.

ف كػػاف فيػػو غيػػر  الميػػـ إف كػػاف فػػي ىػػذا خيػػر، فوفػػؽ وسػػدد وخػػذ باليػػد؛ وا 
ذلػػؾ، فخػػذ بناصػػيتي إلػػى طريػػؽ الصػػواب. إنػػؾ تيػػد  مػػف تشػػاء إلػػى صػػراط 

 مستقيـ.
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 وصػػؿ الميػػـ عمػػى سػػيد  ومػػوت  وتػػاج رأسػػي محمػػد بػػف عبػػد اهلل عبػػدؾ
 ورسولؾ، وعمى مف سار عمى دربو إلى يـو الديف.
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ػ
ػاضغصلػاألول
ػدطورػأوضى

ػسيػاضظػدػاألدبيػاضحدغث

ػ

 تطؼغد:

فػػي العقػػود األخيػػرة مػػف  ،ىامػػةتغيػػرات  إلػػى األدبػػيتعرضػػت مفػػاىيـ النقػػد 
ف يػػر  الػػنص لمنقػػد، كػػاالمفيػػـو الكالسػػيكي نحف نعمػػـ أف القػػرف العشػػريف. فػػ

ا. أمػػا ا ف فمػػـ يعػػد ىػػذا المفيػػـو بػػذاتية مكتفيػػو  األدبػػي وحػػدة جماليػػة مسػػتقمة
مقبوت  عمى أحد، خصوصا  بعد توسم العموـ وتداخميا؛ األمر الذ  أد ، فػي 
نيايػة المطػػاؼ، إلػػى سػيادة نظػػرة جديػػدة، تقػػوؿ بػذف النصػػوص األدبيػػة ليسػػت 

 ػػػػ إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ػػػػ ىػػي جػػرد إنتاجػػات جماليػػة تخاطػػب الػػذوؽ فحسػػب، بػػؿم
ة تعبػػر عػف شػػخص معػػيف، فػػي مجتمػم معػػيف، ويتبنػػى مواقػػؼ فكريػػ تنشػاطا

 أيديولوجية وسياسية واجتماعية معينة. 

بػػو مػػا يحػػيط مػػـ يعػػد الػػنص وحػػده موضػػوع الدراسػػة النقديػػة، بػػؿ كػػؿ فوبػػذا 
 كذلؾ. 

كيػػؼ حػػدث ذلػػؾق. الحقيقػػة أنػػو حػػدث بفعػػؿ ظيػػور مػػدارس نقديػػة عديػػدة، 
ػ.بالفمسفة الحديقة ومناىجيا وأساليبيامتذقرة 

ػ
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ػ:(Text)ػاألدبيػواضظصػاضظصبغنػأواًل:ػ

، ألنػو نشػاط لغػو . وىػو نشػاط مػف نػوع خػاصفي األصػؿ النص األدبي 
، فػػػػي كونػػػػو مفػػػػارؽ فػػػػي شػػػػكمو ألنػػػػواع النشػػػػاطات األخػػػػر  العاديػػػػة واليوميػػػػة

 يستخدـ المغة إلنشاء عالـ تخييمي جمالي يحدث متعة.

ت يكوف مطبوعا ، بؿ محفػورا  فػي الػذاكرة، أو مشػاىدا  عمػى  لكف النص قد
لد  المتمقي النص . بمعنى آخر: قد ت يمقؿ الشاشة، أو ممقال  عمى المسرح

كيانػػػا  لغويػػػا  مسػػػتقال  بذاتػػػو؛ بػػػؿ قػػػد ت يكػػػوف كيانػػػا  لغويػػػا  البتػػػة، مقػػػؿ الػػػرقص 
يب والموسػػػيقى. فاتسػػػتعماؿ الحػػػديث لمصػػػطم  الػػػنص، يػػػوحي بضػػػرورة تػػػذو 

الفػػػػوارؽ، بػػػػيف الػػػػنص المغػػػػو  وغيػػػػره مػػػػف النصػػػػوص، طالمػػػػا كػػػػاف محتواىػػػػا 
 . (1)جماليا  

 مصطمحاف:مف ىنا فقد أصب  لدينا 

المغوية إلنتاج جمالي، ييدؼ إلى المساحة : وىو مصطم  النص األدبي .1
 تحقيؽ المتعة. 

إلنتػػػاج جمػػػالي، ييػػػدؼ إلػػػى المسػػػاحة الظػػػاىرة وىػػػو  :الػػػنصومصػػػطم   .2
 تحقيؽ المتعة. 

المنػػػػتد األدبػػػػي إلػػػػى يسػػػػتخدـ البػػػػاحقوف كممػػػػة الػػػػنص، أحيانػػػػا ، ل شػػػػارة و 
 المنتد الجمالي بعامة. المغو ؛ قـ يستخدمونو في سياقات أخر  ليشيروا إلى 

، يمكف لنا القػوؿ بػذف الػنص ىػو  ؛فػي نظريػة األدب الحديقػة ،عمى العمـو
 اتتصػاؿ أو غيرىا مف وسائؿ ػػرسالة مف مرسؿ إلى مستقبؿ، تستخدـ المغة 

                                                 
  116ػػ  115. صية الحديقةمحمد عناني. المصطمحات األدبانظر:  ػػ1
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بيدؼ إحداث تذقير عاطفي قبؿ التذقير الفكر ، الذ  قػد ت يكػوف مقصػودا   ػػ
  لذاتو.

مجمػوع المكتػوب والمسػموع فالنصوص، وفؽ ىذا المفيوـ التقريبي، تمقػؿ 
مػػف األعمػػاؿ الجماليػػة التػػي تخاطػػب الحػػواس، وتنشػػ  اسػػتجابات  ،دوالمشػػاى  

األدبػي  اليومية العاديػة. فػالنص غير تمؾ التي تنشئيا الرسائؿلد  المتمقيف، 
غيػر التػػذمالت و  ،وغيػر الكتػاب العممػػي ،الخطبػة السياسػػيةأو الفنػي ىػو غيػػر 

 ،فالقصة نػص التي ت تخرج مف وعي المبدع إلى المتمقيف. ،الجمالية الذاتية
نشػػػاد والفػػ ،والمسمسػػؿ التمفزيػػوني نػػػص ،والروايػػة نػػص يمـ السػػينمائي نػػص، وا 

.. إلػػ . بػػؿ يػػذىب كقيػػروف إلػػى اعتبػػار الػػرقص قصػػيدة أمػػاـ الجميػػور نػػص.
 ض األزياء نصوصا . و وعر 

ػ(:Literary criticism)ػاألدبيػاضظػدػثاظغًا:

ت شؾ أف النصوص األدبية تنش  ليا متمقيف مف صنفيف: صنؼ يكتفي 
بقراءتيػػا وتحقيػػؽ اتسػػتجابة الجماليػػة ليػػا، دوف أف يرىػػؽ نفسػػو بالبحػػث وراء 

محدداتيا. وصنؼ قاف ت يكتفي باتستجابة الجمالية بواعث ىذه اتستجابة و 
فحسػػب، بػػؿ يحػػاوؿ البحػػث عػػف أسػػبابيا وبواعقيػػا فػػي نفسػػو. وىػػذا الصػػنؼ 

 القاني ىو المشتغؿ بالنقد األدبي. 

األدبيػػة،  نصػػوصلمناقشػػة العقالنيػػة لمالنقػػد األدبػػي إلػػى امصػػطم  يشػػير 
لى النشػاط الػذ  يمكػف أف يشػمؿ بعػض اإلجػراءات التاليػ ة أو كميػا، بنسػب وا 

متفاوتػػػػػػة، مقػػػػػػؿ: الػػػػػػدفاع عػػػػػػف األدب ضػػػػػػد األخالقيػػػػػػيف وأصػػػػػػحاب الرقابػػػػػػة، 
وتصنيؼ عمؿ ما طبقا  لنوعو األدبي، وتفسير معناه، وتحميؿ بنيتو وأسموبو، 
والحكػػػـ عمػػػى قيمتػػػو بالمقارنػػػة بذعمػػػاؿ أخػػػر ، وتقػػػدير تػػػذقيره المحتمػػػؿ عمػػػى 



14 

 

 ػػػػالليػػا لمعمػػاؿ األدبيػػة القػػرار، وتذسػػيس المبػػادئ العامػػة التػػي يمكػػف مػػف خ
أف تُقػيمـ وأف تُفيػـ. وقمػة مػدارس بعينيػا  ػػػ مفردة، وفي فئات، أو بوصفيا كال  

لمنقػػػد تسػػػعى إلػػػى فيػػػـ األدب، مػػػف خػػػالؿ عالقاتػػػو بالتػػػاري  أو السياسػػػة، أو 
قيولوجيػػػػا، أو النظريػػػػة المغويػػػػة، أو يالجنوسػػػة، أو الطبقػػػػة اتجتماعيػػػػة، أو الم

المصػػػطم  يشػػػير إلػػػى فعػػػؿ النقػػػد، أو العمميػػػة النقديػػػة عمػػػـ الػػػنفس... إلػػػ . ف
 . (1)ذاتيا

فػػي العصػػور األخيػػرة إلػػى فحػػص كافػػة النقػػد األدبػػي وقػػد امتػػد نشػػاط ىػػذا 
 .والشفاىية والمصورة النصوص األدبية المكتوبةأنواع 

ػ:ػاضطالشظػبغنػاضظػدػواضطضومػاإلظداظغظ:ثاضثًا

ة التػػي تبحػػث فػػي نشػػاط دراسػػات المختصػػمجمػػوع الالعمػػـو اإلنسػػانية ىػػي 
اإلنسػػػػػاف الػػػػػذىني واتجتمػػػػػاعي بوصػػػػػفو إنسػػػػػانا ، مػػػػػف مقػػػػػؿ: الفمسػػػػػفة وعمػػػػػـ 

 اتجتماع وعمـ النفس والتاري  والمغة واتقتصاد والسياسة والجماؿ... إل .

والتعبيػػػػر. فالشػػػػعور يحيػػػػؿ إلػػػػى  ،األدب والفػػػػف منشػػػػؤىما أمػػػػراف: الشػػػػعور
األقػػػر الفنػػػي إلػػػى العػػػػالـ النشػػػاط الػػػذىني أو الحدسػػػي، السػػػابؽ عمػػػى خػػػروج 

الخػػارجي. أمػػا التعبيػػر فيحيػػؿ إلػػى الشػػكؿ، أو طريقػػة الفنػػاف فػػي إخػػراج ىػػذا 
 الشعور إلى العالـ في شكؿ جمالي.

والشػػعور والتعبيػػر موضػػوعا اتىتمػػاـ، لػػد  العديػػد مػػف العمػػـو اإلنسػػانية. 
عمػـ  بدراسة الشعور، ومػا يتعمػؽ بػو. أمػا ػػكما ىو معمـو  ػػفعمـ النفس، ميتـ 

الجماؿ، فميتـ بدراسة التعبير، ومنشئو، وأقره، عمى الكػائف البشػر . مػف ىنػا 

                                                 
  178. ص63فصوؿ. عدد. انظر: حسف البنا عز الديف. البعد الققافي في نقد األدب العربي ػػ1
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كاف ت بد مف وجود مساحة مشتركة بيف عمـ األدب وىذيف العممػيف، إضػافة 
 إلى عمـو أخر ، كالمغة والتاري  واتقتصاد. 

إف معارفنػػا الجماليػػة مسػػتمدة مػػف مجمػػوع مػػا قرأنػػاه فػػي عمػػـ الجمػػاؿ. أمػػا 
 ا النفسية، فمستمدة مما قرأناه في مباحث عمـ النفس. معارفن

ونحف نعمـ أف الػنص األدبػي ىػو إنتػاج لغػو ، مميػز جماليػا ، ومعبػر عػف 
فكػػػػرة واضػػػػحة، أو إحسػػػػاس غػػػػامض، أو كمييمػػػػا. فػػػػالفكرة مرجعيػػػػا التحميػػػػؿ 

 النفسي، أما اإلحساس فمرجعو عمـ النفس. 

ذا كاف التحميؿ النقد  ميتما  بتفسير كؿ ى ذا، فإف ارتباط ىذيف العمميف وا 
 بدراسة النص األدبي يصب  جميا .  ػػالجماؿ والنفس  ػػ

ػ:ػاضظػدػاضحدغثػورضمػاضضعظ:ػ1ثاضثًا/
 تطؼغد:

ة ومتنوعػة، إت أف أىػـ دإف فضاء البحث النقد  فسي ، والمنافػذ إليػو عديػ
، يحوليػاىػو الػذ  منفذ معروؼ لمناس ىو المغة. إف اتسػتعماؿ األدبػي لمغػة 

مػػػف رسػػػالة لفظيػػػة عاديػػػة، إلػػػى ضػػػرب مػػػف الموسػػػيقى، يحػػػدث فػػػي المتمقػػػيف 
استجابة جمالية. وما ذاؾ إت لما تتميز بو ىذه المغة األدبية مف تركيب غير 
عػػاد ، يخمػػم عمػػى التجربػػة اإلنسػػانية شػػكال  غيػػر متوقػػم، ويقػػدميا فػػي صػػورة 

 .(1)جديدة

ػ

                                                 
 236سانتيانا. اإلحساس بالجماؿ. صانظر: جورج  ػػ1
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ػاضضعظػذصل:/أ:ػ1ثاضثًا:ػ

ىػي  ػػػبمغػة أقػؿ تخصصػية  ػػػفيزيائية. ألف المادة المغة شكؿ وليست مادة 
ما حدث في الواقم أو التصور، أمػا المغػة فيػي بػالغ يحػاوؿ إعػادة تمقيػؿ مػا 
حػػػػدث، مسػػػػتعينا  باألصػػػػوات والرمػػػػوز. ىكػػػػذا يقػػػػرر أبػػػػو عمػػػػـ المغػػػػة الحػػػػديث 

 يقوؿ:  ، إذفرديناند د  سوسير

بط الشيء باللفظ، "فالداللة اللسانية ال تجمع اسماً إزاء مسمى، وال تر
بل الداللة توحد تصوراً مع صورة سمعية. وليست الصورة السممعية 
صوتاً مادياً... بل إنها أثر سيكولوجي نمات  نما الصموت: أل التمثمل 

 .(1)الذل تعطيه إيانا شهادة حواسنا"

فالمغػػة تمقيػػؿ، أو إعػػادة حضػػور. إف الػػتمفظ الصػػوتي بكممػػة ولػػد مػػقال ، ت 
د إلػػى الواقػػم، بػػؿ يصػػور فػػي ذىػػف السػػامم صػػورة لولػػد يحضػػر الولػػد المقصػػو 

مختمػؼ شػكمو مػف متمػؽ  ػػػالػذ  أنشػذتو المغػة  ػػػمػف ىنػا أو ىنػاؾ. وىػذا الولػد 
ىػػو غيػػر الولػػد الػػذ  يحضػػر فػػي  ،فالولػػد الػػذ  يحضػػر فػػي ذىنػػي :إلػػى آخػػر

 . وىكذا دواليؾ..ذىف مستمم آخر

ػ:()اضدالػواضطدضولػواضطرجع/ب:ػ1ثاضثًا:ػ

ف الصػػػورة التػػػي نشػػػذت فػػػي ذىػػػف السػػػامم ىػػػي إف كممػػػة و  لػػػد ىػػػي داؿ. وا 
المدلوؿ. أما الولد الحقيقي عمى أرض الواقػم فيػو المرجػم. و"ت مطابقػة بػيف 
الصورة الذىنية والمرجم، بؿ انزياح ومفارقة بػيف المسػتو  التعبيػر  ومسػتو  

 . (2)الموجودات المادية"

                                                 
 86حاضرات في عمـ المساف العاـ. صفريناند د  سوسير. م ػػ1

 .انظر: مسرد المصطمحات 
 21ت السرد الروائي. صتقنيايمنى العيد.  ػػ2
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كيػاف غيػر مػاد ،  ػػػالمغػة  وىما موضوع عمػـ ػػإف كال  مف الداؿ والمدلوؿ 
فيمػػا المرجػػم وحػػده ىػػو الكيػػاف المػػاد . مػػف ىنػػا نعػػرؼ أف دراسػػة النصػػوص 
األدبيػػة ىػػي دراسػػة فػػي شػػكؿ العبػػارة: كيػػؼ تشػػير العبػػارة، وكيػػؼ تقػػوؿ، ومػػا 
األقر العاطفي والعقمي الذ  تنشئو لد  المتمقيفق. إنيا محاولة "اإلجابػة عػف 

 . (1)رسالة لفظية أقرا  فنيا ق" السؤاؿ التالي: ما الذ  يجعؿ مف

نمػػوذج  (Jacobson Roman) اكتشػػؼ رومػػاف ياكوبسػػوفسػػبؽ أف قػػد و 
اتتصػػاؿ المغػػو  العػػاـ، وحصػػره فػػي سػػتة عناصػػر، ىػػي: المرسػػؿ، والمرسػػؿ 

  .(2")إليو، والرسالة، والسياؽ، والشفرة، وأداة اتتصاؿ

 فالمرسؿ ىو منش  الرسالة. وىو ىنا مؤلؼ النص. .1

  وىي ىنا النص األدبي. ىي ما يقولو القائؿ.الرسالة و  .2
  وىو القارئ. أما المرسؿ إليو فيو مستقبؿ الرسالة. .3
 فيما تشكؿ المغة أداة اتتصاؿ.  .4
أمػػػا السػػػياؽ فيػػػو العالقػػػة المشػػػتركة بػػػيف العبػػػارة ومػػػا حوليػػػا ممػػػا يشػػػكؿ  .5

 مرجعا  يحاؿ إليو المتمقي، كي يتمكف مف إدراؾ المعنى. 
لخصوصية األسموبية لنص الرسالة. وت بد ليا مف أف فيما تعني الشفرة ا .6

تكػػػػوف متعارفػػػػا  عمييػػػػا بػػػػيف المرسػػػػؿ والمسػػػػتقبؿ. فالشػػػػفرة تشػػػػكؿ مسػػػػاحة 
مفاىيمية مشتركة بينيما. وعمى سبيؿ المقػاؿ فػإف العربػي يفيػـ أف عبػارة 
)أكػػؿ قمبػػي عمػػر( تعنػػي: مػػم قمبػػي غيظػػا ، وت يمكػػف لػػو أف يتصػػور أف 

 ريقة حقيقية. المقصود أكؿ القمب بط

                                                 
 24اف ياكوبسوف. قضايا الشعرية. صروم ػػ1

 27ف ياكوبسوف. قضايا الشعرية. صانظر: روما ػػ2
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فالرسػػالة حػػيف تركػػز عمػػى نفسػػيا تصػػب  وظيفتيػػا جماليػػة، أو أدبيػػة. ألف 
اعتناء القوؿ بنفسو يعني عزوفػو عػف المحتػو  النفعػي، أو جعمػو فػي المرتبػة 

 القانية. 

 أما حيف تعتني الرسالة بالمعنى المباشر، فإف وظيفتيا تصب  نفعية. 

الة فػػػي وظيفتيػػػا الجماليػػػػة، أ  والنقػػػد األدبػػػي ييػػػتـ أكقػػػػر مػػػا ييػػػتـ بالرسػػػػ
بالرسػػػالة حػػػيف تركػػػز عمػػػى نفسػػػيا، كمػػػا ييػػػتـ بعالقػػػة ذلػػػؾ بكػػػؿ مػػػف السػػػياؽ 

 . (1)والشفرة، باعتبارىما الرصيد الحضار  لمغة الرسالة

لقد سبؽ لد  سوسير أف قاؿ إف المغة ىي نظاـ مف العالمات. ىػذا فيمػا 
ا يخػص لغػة األدب، فقػد أمػا فيمػ. أدبيػة وغيػر أدبيػة، يتعمؽ بالمغة بوجػو عػاـ

قػػرر د  سوسػػير أف ىػػذا النظػػاـ مػػف العالمػػات ليسػػت ميمتػػو مجػػرد اإلخبػػار 
وسػػيمة تواصػػؿ اجتماعيػػة، تيػػدؼ إلػػى  ػػػػإلػػى جانػػب ذلػػؾ  ػػػػفحسػػب، بػػؿ ىػػو 

؛ فيما تعبر عنػو الػدكتورة نبيمػة إبػراىيـ تحقيؽ اتنسجاـ بيف اإلنساف والمحيط
 بقوليا:

ل توصممل المعنممى، دوا مصمماحبة "فالجملممة فممي سمميام الكمم   العمماد
لعمليممة التلمممل والتمملني ننممد المممتكل  أو ننممد المسممتمع. فمم ذا صمماح  
التعبير باللؽة نمليمة مما التلممل المتملني، فم ا عمذا يعنمي ايبطماء فمي 
العمليمة الفكريمة. والسممب  فمي عمذا ايبطمماء، عمو اسمترجا  المشممانر، 

تقبل... ومعنمى واسترجا  الفكر والخيال، لدى كل مما المبمد  والمسم
عذا أا البحث في اللؽة بوصفها نظاماً، يؤدل بالضرورة إلمى البحمث 
في اللؽة بوصفها إبداناً... ]إا[ العمل األدبي يحيمل اللؽمة مما مجمرد 
كونها نطقاً، وظيفتمه التبليمػ المباشمر، إلمى نظما  وظيفتمه التبليمػ ؼيمر 

 .   (2)المباشر"

                                                 
 11ػػ  9 الغذامي. الخطيئة والتكفير. صانظر: عبد اهلل ػػ1
 33ػػ  32نبيمة إبراىيـ. نقد الرواية. ص ػػ2
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الػػػػػنص، ليبحقػػػػوا فػػػػػيـ حقػػػػػؽ  وىكػػػػذا انطمػػػػػؽ نقػػػػاد األدب، مػػػػػف المغػػػػػة إلػػػػى
 جمالياتو، ولماذا، وكيؼق. 

ػ:ػاضظػدػاضحدغثػورضمػاضجطال:ػػ2/ثاضثًا

وت يكػػػػوف أ   .الجمػػػػاؿ ىػػػػو تحقيػػػػؽ المػػػػذة، فيػػػػو المظيػػػػر الحسػػػػي لمخيػػػػر
. والمػػذة صػػفة فػػي الشػػيء ذاتػػو، لػػذا فػػإف (1)موضػػوع جمػػيال  إذا لػػـ يولػػد المػػذة

 كـ األخالقي. موضوعيا ىو المتعة. أما المنفعة فتتعمؽ بالح

واإلدراؾ الجمػػالي ىػػو حكػػـ األحاسػػيس. أمػػا اإلدراؾ األخالقػػي فيػػو حكػػـ 
المنفعة. فالجماؿ واألخالؽ كالىما خير، لكػف ميػداف كػؿ منيمػا يختمػؼ عػف 
ا خر. أ  أف مرجم األخالؽ ىو الوعي العقمي، في حيف أف مرجم الجمػاؿ 

لجمػػالي ىػػو تحقيػػؽ قيػػؿ إف ىػػدؼ التذمػػؿ افقػػد ىػػو الحكػػـ العػػاطفي. مػػف ىنػػا 
ويسػػػتخدـ البػػػاحقوف فػػػي المتعػػػة، وىػػػدؼ البحػػػث األخالقػػػي تحقيػػػؽ المنفعػػػة. 

( ل شارة إلى عمـ الجماؿ؛ Aestheticsمصطم  األستيطيقا )فمسفة الجماؿ 
 .(2)"ومعناىا: "نظرية اإلدراؾ الحسي، أو التذقرية

نػػػػػاتد عػػػػػف  (Benedetto Croce) واإلدراؾ الجمػػػػػالي عنػػػػػد كروتشػػػػػو
ىػػػػو أحػػػػد صػػػػورتيف لممعرفػػػػة اإلنسػػػػانية: فالمعرفػػػػة إمػػػػا حدسػػػػية أو الحػػػػدس. و 

منطقية. المعرفة الحدسية مستمدة مف الخياؿ، والمعرفة المنطقية مستمدة مف 
العامػػة؛ فػػإف المعرفػػة  المعرفػػة المنطقيػػة منتجػػة لمتصػػوراتإذا كانػػت العقػػؿ. فػػ

اؿ فػػي نمجػػذ لالسػػتعانة بالخيػػت شػػؾ أننػػا . و الحدسػػية منتجػػة لمصػػور الخياليػػة

                                                 
 52سانتيانا. اإلحساس بالجماؿ. ص جورجانظر:  ػػ1

 93، ص53جورج سانتيانا. اإلحساس بالجماؿ. ص: انظر ػػ2
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مػػػف الحقػػػائؽ ت يمكػػػف إدراكػػػو نػػػا أمػػػاـ نػػػوع نشػػػعر بذنحػػػيف حياتنػػػا اليوميػػػة، 
 . (1)بالعقؿ

 يقوؿ جورج سانتيانا:

"يمكننا تصور نال  يتمللؾ مما الفكمر، ويخلمو تمامماً مما ايرادة. فمي 
عذه الحالة ال بد وأا تختفي القيمة تماماً، كما اختفت فمي حالمة انعمدا  

كي يوجد الخير، في أل صمورة مما صموره؛ الوني تماماً. وعكذا؛ فل
ال يلممز  وجممود المموني فحسمم ، وإنممما يلممز  وجممود المموني العمماطفي: 
فالم حظمممة وحمممدعا ال تكفمممي، وإنمممما ينبؽمممي أا يوجمممد التمممذوم إلمممى 

 .(2)جانبها"

. التػػي تػػدركيا حواسػػنا األشػػياءبػػيف  ،وحػػدة العالقػػات الشػػكمية ىػػوالجمػػاؿ ف
ذا أمكف القوؿ بذف المػذة اإلدراؾ الجمالي يتذلؼ مف ذاألف  تي وموضوعي. وا 

شػػعور ذاتػػي، فػػإف تذمميػػا ىػػو الػػذ  يحوليػػا إلػػى موضػػوع. "فالجمػػاؿ ىػػو لػػذة 
 .(3)"أصبحت موضوعا  

قمنا إف المذة صفة في الشيء ذاتو. وىذا يعني أنيا تتحقػؽ بتذمػؿ الشػكؿ، 
 فالفف ميمتو األساسية تحقيؽ المتعة. . ت الموضوع

 يقوؿ كروتشو: 

مممذاع  التممي تنممادل بوجممو  أا يوجممه الفمما النمما  إلممى الخيممر، "إا ال
ويبث فيه  كراعية الشر، وينشمر فميه  المثمل العليما، إنمما عمي تطالم  

                                                 
. وعبػػد العزيػػز حمػػودة. عمػػـ الجمػػاؿ 231ػػػػ231انظػػر كػػال  مػػف: أميػػرة حممػػي مطػػر. فمسػػفة الجمػػاؿ: ص ػػػػ1

 31ػػ  29والنقد الحديث. ص
 56نتيانا. اإلحساس بالجماؿ. صجورج سا ػػ2

 95سانتيانا. اإلحساس بالجماؿ. ص جورج ػػ3
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الفا بوظيفة ليست له، وال يستطيع الفما أا يقمو  بهما أكثمر ممما تقمو  
 .(1)بها الهندسة"

ػاضخالصظ:

التػػي تسػػػتميـ نحػػف نعمػػـ ا ف أف المػػػذاىب النقديػػة الميتمػػة بالشػػػكؿ، ىػػي 
 مقػػوتت عمػػـ الجمػػاؿ، أكقػػر مػػف غيرىػػا. فمنتذمػػؿ فػػي عبػػارة رومػػاف ياكوبسػػوف

 التالية: 

"إا موضو  الشعرية عو، قبل كل شي، ايجابة نا السمؤال التمالي: 
 . (2)ما الذل يجعل ما رسالة لفظية أثراً فنياً؟"

فػي  لندرؾ أننا أماـ نػوع مػف التذمػؿ الجمػالي فػي محتػو  شػكؿ العبػارة، ت
معناىا. ومف ىنا نشذ نوع مف النقد ت يحبذ التواصؿ بيف عممي النقد األدبػي 

 والجماؿ.

 ػػػفي غػالبيـ  ػػيمكف القوؿ إف مف يحبذوف اتىتماـ بالمضموف ت يميموف 
إلػػى الػػربط بػػيف العممػػيف. ومػػف ىنػػا سػػمي النقػػد المنصػػب عمػػى شػػكؿ العبػػارة 

. ()ميػػتـ بػػالمحتو  نقػػدا  موضػػوعاتيا  األدبيػػة نقػػدا  جماليػػا ، فيمػػا سػػمي النقػػد ال
فالرومانسػػػػػيوف والبنيوييػػػػػوف واألسػػػػػموبيوف يحبػػػػػذوف اتسػػػػػتفادة مػػػػػف إنجػػػػػازات 

إلػى اتسػتفادة مػػف  ،بذنواعػو المتعػػددة ()األسػتطيقا، فيمػا يميػؿ النقػػد التػاريخي
 عمـ النفس التحميمي، والتاري  والمنطؽ، وما شابو.

                                                 
 235حممي مطر. فمسفة الجماؿ: ص رةنقال  عف: أمي ػػ1
 24اف ياكوبسوف. قضايا الشعرية. صروم ػػ2
  أحببنػػا ىنػػا اختيػػار موضػػوعاتي ل شػػارة إلػػى المحتػػو ، بػػدت  مػػف موضػػوعي التػػي أصػػبحت تحمػػؿ معنػػى

 الالذاتية. 


 انظر: مسرد المصطمحات. 
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عػػا ، واتسػػتفادة مػػف مباحػػث كػػؿ مػػف أمػػا نحػػف فنميػػؿ إلػػى األخػػذ بػػالرأييف م
 الشكؿ والموضوع، كما كنا قد قررنا في مساقات دراسية سابقة.

 :ػاضظػدػاضحدغثػورضمػاضظغس:ػػ3/ثاضثًا

ػطحاوضظػضضتطرغف:ػػ/أ:ػ3:ػثاضثًا

يعػػػػرؼ مؤلفػػػػا كتػػػػاب )معجػػػػـ مصػػػػطمحات التحميػػػػؿ النفسػػػػي( عمػػػػـ الػػػػنفس 
 :()بذنو التحميمي

أساساً، في تبياا المعنمى ال وانمي  "طريقة في االستقصاء، تتلخص،
لكمم   وأفعممال شممخص ممما، وكممذلا معنممى إنتاجممه الخيممالي، ممما أحمم   
وعواممممات وعمممذيانات. تقمممو  عمممذه الطريقمممة، بشمممكل ر يسمممي، نلمممى 
التممدانيات الحممرة للشممخص، التممي تشممكل ضمممانة صممدم التلويممل. وقممد 

متلمما يمتممد التلويممل التحليلممي النفسممي، ليشمممل إنتاجممات إنسممانية، ال ن
 . (1)تدانيات حرة بصددعا"

 (Sigmund Freudمؤسػس عمػـ التحميػؿ النفسػي ىػو سػيجموند فرويػد )
مميذه ( تCarl Jung(. قـ تاله كارؿ يوند )1939ػػ1856الطبيب النمساو  )
الذ  اعتبر مؤسسا  قانيا ، بسبب أىمية ما  (1961ػػ1875) السويسر  النابغة

ـ. وعمػى ضػوء المقػدمات األولػى، التػي قدمو مف إضافات تمعة في ىذا العم
قدميا ىذاف العالماف الفذاف، تواصمت بحػوث عمػـ الػنفس التحميمػي وتشػعبت، 

 إلى يومنا ىذا.

ف يقوـ جػوىر عمػـ الػنفس التحميمػي عمػى افتراضػات أساسػية أولػى، لعػؿ مػ
. فكبػػت ةىمػػا سػػبب وعمػػة لمقانيػػ. وأوت()(أىميػػا مقػػولتي )الكبػػت( و)الالشػػعور

                                                 


 األوؿ ذا العالقة بيذه الدراسة.التعريؼ في الكتاب مطوؿ، ويشمؿ قالقة جوانب، أخذنا منيا الجانب  

 165جـ مصطمحات التحميؿ النفسي. صجاؾ تبالنش وج. ب. بونتاليس. مع ػػ1
 .انظر: مسرد المصطمحات 
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ل ىػػا فػػي أعمػػاؽ الػػنفس، بعيػػدا  عػػف رقابػػة المجتمػػم، ىػػو أسػػاس كػػؿ ؤ قاالمػػذة وا 
 األمراض النفسية واليذيانات. يقوؿ فرويد: 

نلمى تضمحيات قما   ـمـفي زحمة تنماز  البقماء  ــ"إا الحضارة قامت 
بهمما اينسمماا؛ إذ حممد ممما إشممبا  نزناتممه البدا يممة. وأا عممذا الحرممماا 

مجتممع يعيمد عمذه الملسماة،  موصول أبداً، وإلى حد بعيد: فكل فرد في
ويكرر التضحية بلذاته الؽريزية فمي سمبيل الصمالل العما . والنزنمات 
الجنسية ما أعم  القموى الؽريزيمة التمي يضمَحى بهما نلمى عمذا النحمو. 

وتتجمه نحمو  ــأل أا طاقتها تتجرد ما صبؽتها الجنسية  ــفهي ُتعلَى 
ا البناء المشميد أعداؾ اجتمانية سامية، ليست جنسية الصبؽة. ؼير أ

نلى عذا النحو بناء ؼير مكميا؛ فالنزنمات الجنسمية لمي  مما اليسمير 
ضبطها. وكل فرد يساع  بقسط في بنماء الحضمارة، ُيخشمى نليمه مما 
ثورة عذه النزنات، وما تمردعا، نلى ما أصابها ما تحمول وحيمود 

 . (1)في طاقتها"

ػرالشظػاضظػدػاألدبيػبطضمػاضظغس:/ب:ػ3:ػثاضثًا

 قة عمـ النفس باألدب قديمة، قدـ عمـ النفس ذاتو. إذ إف عال

"يقار  نمر التحليل النفسي الما ة نا ، وكمذلا نممر النقمد التحليلمي 
النفسي. وفي الحقيقة، فلقد استعاا فرويد باألد ، منذ بداياته النظرية 

)أودي  ـمـ، نما ربمط قراءتمه ل1897األولى؛ فهو ل  يكؾ، منمذ نما  
، وعاملمممت شكسمممبير، بتحليمممل حممماالت مرضممماه، ملكممماً( لسممموفوكلي 

وبتحليله الذاتي لنفسه، بؽية إنشاء واحد ما مفاعيمه األساسمية، سممي 
تحديداً )نقدة أودي (. ولقد أضاؾ فرويمد إلمى عماتيا الملسماتيا، فمي 

، رواية لدستويفسكي عي )األخوة كراممازوؾ(. وسمنرى 1928نا  
مكما فصمله نما مثمل عمذه كيؾ أا تاريخ نظرية التحليمل النفسمي ال ي

اللقمماءات أو الع قممات الطويلممة األمممد مممع أسمماطير وحكايممات وأنمممال 
 .(2)أدبية"

                                                 
 11حميؿ النفسي. صسيجموند فرويد. محاضرات تمييدية في الت ػػ1

د دخؿ إلػػػى منػػػاىد النقػػػالنفسػػػي. منشػػػورة فػػػي كتػػػاب: مػػػ ػػػػػمارسػػػيؿ مػػػاريني. مقالػػػة بعنػػػواف: النقػػػد التحميمػػػي  ػػػػ2
 59األدبي. مجموعة مف الكتاب. ص
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ذا كػػاف فرويػػد قػػد فػػتف إلػػى ىػػذا الحػػد بػػاألدب، فمػػا ذاؾ إت إليمانػػو بػػذف  وا 
الكتابػػة اإلبداعيػػة مرتبطػػة بػػذحالـ اليقظػػة كالعصػػاب، سػػواء بسػػواء. فالكتابػػة 

مكبوتػػة، ييػػرب منيػػا صػػاحبيا بػػاإلعالء  اإلبداعيػػة تعبيػػر عػػف رغبػػة مشػػوىة
. ألف المجتمػػم يقبػػؿ منػػو أف يقػػوؿ إبػػداعيا ، مػػا يرفضػػو منػػو فػػي ()والتسػػامي

الكػػػػػالـ اليػػػػػػومي؛ ومػػػػػا ذاؾ إت ألنػػػػػػو "ت يسػػػػػػتطيم أف يتصػػػػػور خطػػػػػػرا  ييػػػػػػدد 
حضارتو، أعظـ مف الخطر الذ  ينجـ عف تحرير النزعػات الجنسػية، وردىػا 

 . (1)إلى ىدفيا األصيؿ"

كاتػػب حػػيف يكيػػؼ أحػػالـ يقظتػػو وخيالػػو، وفػػؽ شػػكؿ مقبػػوؿ لممجتمػػم، فال
يتحرر مف قيد الكبت، ويشعر بنوع مف اإلشباع، كذنو يقارب تجربػة جنسػية، 
كانػػت بػػدوف األدب مسػػتحيمة. لػػذا فػػإف العمػػؿ الفنػػي فػػي نظػػر فرويػػد "يمكػػف 

بحػػػث العصػػػاب، عنػػػدما نعتبػػػره شػػػيئا  يمكػػػف تحميمػػػو انطالقػػػا  مػػػف بحقػػػو كمػػػا يُ 
 .(2)بوتات الشاعر"مك

فػػػي البدايػػػة انتقػػػؿ اإلنسػػػاف مػػػف مبػػػدأ المػػػذة )قػػػد  األـ( إلػػػى مبػػػدأ الواقػػػم 
)الفطػػاـ(. مػػف ىنػػا بػػدأت رحمػػة اإلنسػػاف مػػم الكبػػت. لقػػد كػػاف انتقػػات  أليمػػا  وت 

عػػػيف الرقابػػػة. وألف الكبػػػت ت أشػػػؾ، أىػػػدر الكقيػػػر مػػػف الجيػػػد إلخفائػػػو عػػػف 
إلنساف إلى الحمـ بنوعيػة، حمػـ الميػؿ يستطيم التواصؿ دوف تنفيس، فقد لجذ ا

، فػػي جػػزء كبيػػر منيػػا، العػػاد ، وأحػػالـ اليقظػػة اتسػػتييامية. والكتابػػة األدبيػػة
 ىي نوع مف أنواع أحالـ اليقظة. يقوؿ فرويد: 

المذل لم  يعمد  ـمـ"الفناا كما العصابي، يتصرؾ بعيداً نا عمذا الواقمع 
تكمموا إنجممازاً متخممي ً  إلممى عممذا العممال  ممما الخيممال... ف ثمماره ـممـكافيمماً 

                                                 
 .انظر مسرد المصطمحات 
 11تمييدية في التحميؿ النفسي. ص سيجموند فرويد. محاضرات ػػ1

 247ميمي. صكارؿ يوند. عمـ النفس التح ػػ2
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لرؼا بممه ال وانيممة، تماممماً كممما األحمم  ... لكمما نلممى نكمم  إنتاجممات 
الحل  ال اجتمانية والنرجسية؛ ف ثار الفناا تظل قادرة نلمى أا تلقمى 
قبموالً لمدى ارخمريا، ونلمى إيقمماظ وإشمبا  نفم  الرؼا م  ال وانيممة 

 .(1)لديه "

نػاف مػا ت يقبمونػو مػف غيػره: إنػو ولعؿ ىذا يفسر لماذا يقبػؿ النػاس مػف الف
يـ المشابية، التي ت اتبباتو وحده، ولكنو كذلؾ ينفس عف رغت ينفس عف رغ

يستطيعوف البوح بيػا. ونحػف نالحػظ، فػي حياتنػا اليوميػة، كيػؼ أف كقيػرا  مػف 
المتزمتيف ت يتورعوف عف سماع األغاني واألشعار، التي تحتػو  عمػى كقيػر 

عمنة. إنيـ يكرروف ماضػيا  ت يتذكرونػو، وت يمكػف لػو مما يناقض مبادئيـ الم
أف يتكرر فػي شػكمو األوؿ. لقػد فػرض الواقػم عمػييـ كبػت الرغبػة، فجػاء الفػف 
ليمػػػنحيـ البػػػديؿ. مػػػف ىنػػػا كػػػذلؾ يمكػػػف تصػػػور مبمػػػ  الضػػػرر، الػػػذ  يمحقػػػو 

 بالمجتمم، أناٌس يحاربوف الفف باسـ الفضيمة.

                                                 
 61يؿ. التحميؿ النفسي واألدب. صانظر: جاف بيمماف نو  ػػ1
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ػ
ػاضغصلػاضثاظي
ػدغثظاضطذاعبػاضظػدغظػاضح

ػ

ػ(:Realismاضواشطغظػ)أواًل:ػ

ينػػاد  أصػػحاب المػػنيد الػػواقعي بضػػرورة اتتصػػاؿ بالحيػػاة كمػػا ىػػي، ت 
كمػا يجػػب أف تكػػوف؛ إذ عمػى األدبػػاء والفنػػانيف أف يشػاركوا المجتمػػم ىمومػػو، 
ويعبػػػروا عػػػف تطمعاتػػػو، دوف أف يتخمػػػوا عػػػف تجػػػاربيـ الذاتيػػػة، التػػػي ىػػػي فػػػي 

يػػذا بفػػي مجتمػػم بعينػػو. فالواقعيػػة  ا  نيـ أفػػرادالمحصػػمة النيائيػػة، نابعػػة مػػف كػػو 
التػػػػي اىتمػػػت بالتجربػػػػة  ،تقػػػؼ عمػػػى طػػػػرؼ نقػػػيض مػػػػم الرومانسػػػية المقاليػػػة

 .(1)ـلونذت بنفسيا عف العا ،الفردية

يعػػد المػػنيد الػػواقعي مػػف أكقػػر المنػػاىد ارتباطػػا  بػػالفف القصصػػي، بصػػفة 
فػػف القصصػػي فػػػي وذلػػؾ ألف ال ػػػػكمػػا تقػػرر الػػدكتورة نبيمػػة إبػػراىيـ  ػػػػخاصػػة 

 . فما القصة في الحقيقة إت (2)الحقيقة ىو أقرب األشكاؿ األدبية إلى الواقم

"تعبيراً نما أنمماط مما السملوا اينسماني، لهما مما يقابلهما فمي الحيماة. 
خفيمة فمي  ـمـواالسمتجابة لهما  ـمـولكا بينما تظل دوافع بعض السملوا 

ابة لها، إال فمي نفم  الحياة الواقعية، أو قد تظهر دوا أا تجد االستج
صمماحبها، فتظممل حبيسممة فيهمما؛ نجممد أا العمممل القصصممي يكشممؾ نمما 
الرابطة القوية المتداخلة بيا أنماط السلوا، بحيمث تضمعها فمي بمؤرة 
السممممب  والمسممممِب ، والماضممممي والحاضممممر، ثمممم  فممممي بممممؤرة الرؤيممممة 

                                                 
 131ػػ128. النقد العربي الحديث ومذاىبو. صانظر: محمد عبد المنعـ خفاجي ػػ1

 45نبيمة إبراىيـ. نقد الرواية. صانظر:   ػػ2
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المستقبلية. ويحدث كل عذا، ال في إطار الوني الفردل، بل في إطار 
جممماني. وكلممما كمماا العمممل القصصممي معبممراً نمما المموني المموني ال

 .  (1)الجماني، ازدادت قيمته"

( وبمػػػػزاؾ Gustave Flaubertجوسػػػػتاو فمػػػػوبير )كػػػػؿ مػػػػف ويعتبػػػػر 
(Honoré de Balzac أىػـ مؤسسػيف لمواقعيػة فػي األدب العػالمي. حيػث )

ي فػي انوراما شاممة لممجتمم الفرنسپ ،في كتاباتيما القصصية والروائية ،قدما
القػػرف التاسػػم عشػػر. كمػػا يميػػؿ كقيػػر مػػف البػػاحقيف إلػػى اعتبػػار روايػػة )مػػداـ 

 .(2)بوڤار ( لفموبير أوؿ رواية واقعية تقدـ لمقراء

أما في األدب العربػي فيعتبػر نجيػب محفػوظ أىػـ مػف كتػب روايػة واقعيػة، 
(، 1946(، و)خػػػػػاف الخميمػػػػػي1945: )القػػػػػاىرة الجديػػػػػدة رواياتػػػػػو مػػػػػم صػػػػػدور
القالقية )بيف القصريف، قصر الشوؽ، السػكرية( التػي ( و 1947ؽو)زقاؽ المد
( لعبػػد 1954كمػػا مقمػػت روايػػة )األرض .1957ػػػػ1956يف العػػاميف صػػدرت بػػ

 الرحمف الشرقاو  ىذا اتتجاه أصدؽ تمقيؿ.

وفػػػػػػػػػػػي النقػػػػػػػػػػػد األدبػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػواقعي، بػػػػػػػػػػػرزت كتابػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػدكتور محمػػػػػػػػػػػد 
فنيػػػة، التػػػي ميػػػزت (، بعػػػد أف ىجػػػر النظػػػرة الجماليػػػة ال1965ػػػػػ1917منػػػدور)

كتاباتػػو فػػي البدايػػة، قبػػؿ أف يعػػود إلييػػا فػػي أواخػػر حياتػػو، فػػي كتػػاب )النقػػد 
 . (3)والنقاد المعاصروف(، كما يقوؿ الدكتور محمد عبد المنعـ خفاجي

                                                 
 47نبيمة إبراىيـ. نقد الرواية. ص  ػػ1
 . رابط: 19/1/2111انظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة. بتاري    ػػ2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81

_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1 
 124نقد العربي الحديث ومذاىبو. صانظر: محمد عبد المنعـ خفاجي. ال  ػػ3
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ػ(:Socialist Realismاضواشطغظػاالذتراصغظػ)ػ:ثاظغًا

و يطمػػػؽ اسػػػـ الواقعيػػػة اتشػػػتراكية عمػػػى المػػػذىب الػػػذ  كانػػػت تصػػػدر عنػػػ
المؤلفات األدبية خاصة، واإلنتاج الفني بصورة عامػة، فػي اتتحػاد السػوڤيتي 

كاف الروائي والناقد السػوڤيتي )مكسػيـ غػوركي( ىػو أوؿ مػف صػاغ و السابؽ. 
تعبيػػر الواقعيػػة اتشػػتراكية، كمػػنيد ماركسػػي يسػػتخمص مفاىيمػػو مػػف كػػؿ مػػف 

ة التاريخيػػػة، كمػػػا المػػػنيد الػػػواقعي، الػػػذ  كػػػاف سػػػائدا  فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة، والماديػػػ
فيمتيا الدولة السػوڤيتية فػي مرحمػة السػتالينية. وكػاف سػتاليف ىػو الػذ  عػرؼ 

 ، بذنيـ )ميندسو النفوس البشرية(. 1932الكتّاب، في العاـ 

مػف )تنظر الواقعيػة اتشػتراكية إلػى مجمػؿ اإلنتػاج األدبػي الغربػي العظػيـ 
 (س. إليػػػػوت... إلػػػػ اإلليػػػاذة واألوديسػػػػا، إلػػػى سػػػػوفوكميس، وشكسػػػبير، وت. 

باعتبػػػاره نقػػػدا  لمواقػػػم البرجػػػواز  األوروبػػػي، ولػػػيس تعبػػػرا  عنػػػو. ومػػػف ىنػػػا فقػػػد 
كمفػػت نفسػػيا بالمسػػاىمة فػػي إنشػػاء واقػػم مختمػػؼ، عػػف طريػػؽ دعػػوة األدبػػاء 
والفنػػانيف إلػػى دعػػـ أىػػداؼ الطبقػػة العاممػػة، والعػػالـ اتشػػتراكي، الػػذ  ىػػو قيػػد 

 . (1)النشوء

أف يبشػر بالمسػتقبؿ، ت أف  ،لواقعية اتشتراكيةفي نظر ا ،إف عمى األدب
يكتفػػي بػػالتعبير عػػف الواقػػم ونقػػده، وت أف يظػػؿ حبػػيس النزعػػة الجماليػػة، التػػي 

 تصب جؿ اىتماميا عمى الزركشات األسموبية والصور. 

 نقطتيف:  في دبتحدد الواقعية اتشتراكية موقفيا مف األ

                                                 
انظػػر: إرنسػػت فيشػػر. ضػػرورة الفػػف. دار الحقيقػػة لمطباعػػة والنشػػر. بيػػروت. نسػػخة مسػػحوبة مػػف الموقػػم:  ػػػػ1

   http://www.discover-syria.com/news/71 . رابط:19/1/2111اكتشؼ سورية. بتاري  
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ال النقدل. فاألدي ، في ظل "نقطة المنشل، ونقطة االنتهاء، أو االستقب
ما قنانته بالع قة الحتميمة  ــويج  أا ينطلم  ــتلا الرؤية، ينطلم 

بمميا األد  والواقممع التمماريخي واالجتممماني؛ وأا القانممدة االقتصممادية 
التحتية تحدد طبيعة ووظيفمة الممارسمات الثقافيمة، ومما بينهما األد ، 

نممد التعامممل مممع المنممت  فممي البنيممة الفوقيممة ننممد نقطممة النهايممة: أل ن
النها ي؛ ألا وظيفة الناقد محاسبة المبد  نلى عذا األسا . وقد فعل 

 وفمي مقمدمته  شكسمبير ـمـ النقاد الماركسيوا ذلا مع نشرات الكتا 
 . (1)ما ذلا المنظور المحدد" ــ

ويمتـز منيد الواقعية اتشتراكية، باعتبار النص األدبي مصورا  أمينا  لمبدأ 
الطبقػػػي، بػػػيف العمػػػاؿ والفالحػػػيف )وىػػػـ مصػػػدر الخيػػػر( مػػػف جيػػػة، الصػػػراع 

وطبقػػػػػة الرأسػػػػػمالييف والبرجػػػػػوازييف )وىػػػػػـ مصػػػػػدر كػػػػػؿ الشػػػػػرور( مػػػػػف الجيػػػػػة 
األخػػػر . وميمػػػة األديػػػب حينئػػػذ ىػػػي أف يكشػػػؼ عيػػػوب طبقػػػة الرأسػػػمالييف، 
ويييػػػػ  المجتمػػػػم تنتصػػػػار الطبقػػػػة العاممػػػػة والفالحػػػػيف، الػػػػذ  ىػػػػو مجتمػػػػم 

 مة. الپروليتاريا العام

ت تدعي الواقعية اتشتراكية أنيا تقدـ تعريفا  ألسموب أدبي جديد، بؿ إنيا 
تقػؼ فػي وجػو جميػم المػذاىب التػي تقػوؿ بػرد الفػف  ػػعمى النقيض مف ذلؾ  ػػ

إلى أسموب مف األسػاليب. وىػذه المػذاىب ىػي التػي يجمعيػا النقػد السػوڤيتي، 
قعيوف اتشػػػػتراكيوف بصػػػػورة عامػػػػة، تحػػػػت اسػػػػـ الشػػػػكالنية. ومػػػػم ذلػػػػؾ، فػػػػالوا

يرفضػػوف اإلقػػرار بػػذف مػػذىبيـ ت يكتػػرث بالخصػػائص المتعمقػػة بشػػكؿ العمػػؿ 
يؤكدوف فقط أف الشكؿ وسيمة لمتعبير عػف الفكػرة، ت غايػة فػي ىـ الفني، بؿ 

   .(2)حد ذاتو

                                                 
  231يز حمودة. الخروج مف التيو. صعبد العز  ػػ1
 1978. شػػباط82ة. الموقػػؼ األدبػػي. عانظػػر: جػػالؿ فػػاروؽ الشػػريؼ. القػػورة وقضػػايا األدب والفػػف والققافػػ ػػػػ2

 . رابط: 19/1/2111اتحاد الكتاب العرب. دمشؽ. نسخة مف الموقم بتاري  
http://www.awu-dam.org/mokifadaby/082/mokf082-002.htm 
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وعمػػػػى الصػػػػعيد العربػػػػي، اعتبػػػػر المفكػػػػر المبنػػػػاني حسػػػػيف مػػػػروة أحػػػػد أىػػػػـ 
د أصػدر الناقػد الماركسػي محمػود أمػيف منظر  ىذا المنيد. أما في مصر فقػ

العػػالـ، باتشػػتراؾ مػػم عبػػد العظػػيـ أنػػيس، كتابػػا  نقػػديا  يمكػػف القػػوؿ بذنػػو يمقػػؿ 
ىذا اتتجاه أصدؽ تمقيؿ، ىو )في الققافة المصرية(، وقد حظي ىذا الكتاب 
فػػي حينػػو بتقػػديـ مميػػز مػػف حسػػيف مػػروة، فيمػػا اعتبػػر يوميػػا )بيػػاف الواقعيػػة 

 .(1)النقد المصر  الحديثاتشتراكية( في 

أمػػا فػػػي مجػػػاؿ اإلبػػػداع، فيصػػػعب رصػػػد كتابػػػات عربيػػػة، تسػػػتوحي تعػػػاليـ 
الواقعيػػػػة اتشػػػػتراكية، لصػػػػعوبة التمييػػػػز بػػػػيف الواقعيػػػػة، كمػػػػا يراىػػػػا المفكػػػػروف 
العرب، والواقعية كما يراىػا المفكػروف السػوڤييت. ومػف ىنػا فكقيػرا  مػا انزاحػت 

بقميػػؿ  ػػػقعػي اشػػتراكي. ويمكػف القػوؿ المسػافات بػيف مػا ىػػو واقعػي صػرؼ ووا
إف العديد مػف النػاس كػاف ينظػر، فػي حقبػة السػتينيات ومػا تالىػا،  ػػمف الققة 

إلػػى كتابػػػات )يوسػػػؼ إدريػػػس( و)عبػػػد الػػػرحمف الشػػػرقاو ( و)غسػػػاف كنفػػػاني( 
و)عبػػد الػػرحمف منيػػؼ( و)الطػػاىر وطػػار( ككتابػػات واقعيػػة اشػػتراكية؛ مػػم أف 

صػػرفة. بػػؿ لقػػد حػػدث مقػػؿ ذلػػؾ فػػي العديػػد مػػف آخػػريف يرونيػػا ا ف واقعيػػة 
ػ.(2)روايات نجيب محفوظ ذاتو

ػ(:Russian formalistsاضذصالظغونػاضروسػ):ػضثًاثا

 :، ما يميعف ىذه المدرسة ،تادييو وجاف إييقوؿ الناقد الفرنسي 

"رؼ  ؼرابة األقدار التي نرفتها عمذه المدرسمة، إال أنهما ربمما تكموا 
فممي القممرا العشممريا. فقممد ولممدت أثنمماء الحممر  أكثممر المممدار  إبممداناً 

                                                 
. رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط: 19/1/2111انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني. بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=703 
انظػػر كيػػؼ تػػـ وصػػؼ مػػنيد نجيػػب محفػػوظ فػػي روايتػػو )القػػاىرة الجديػػدة( بذنػػو مػػنيد ديػػالكتيكي. نبيػػػؿ  ػػػػ2

    76لشكؿ الفني عند نجيب محفوظ. صراغب. قضية ا
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العالمية الثانية، لكما سمرناا مما قطعمت الديكتاتوريمة مسميرتها، نما  
. ولمم  ُتعممرؾ بشممكل جيممد، ولمم  تلخممذ قممدرعا ممما التقيممي ، فممي 1930

أوروبا الؽربية وفي الواليات المتحدة، إال بعد نشر كتابيا عاميا عما 
، و)نظرية األد ( 1950ش، نا  )الشك نية الروسية( لڤيكتور إيرلي

الذل يض  نصوصماً للشمك نييا المرو ، جمعهما وترجمهما وقمد  لهما 
، في نف  الفترة التمي قما  فيهما ليڤمي 1965تزفيتاا تودوروؾ، نا  

شتراو  بعمرض أنممال ومروي وياكوبسموا، كمما قما  نيكموال ريڤيمه 
لمى بلول ترجمة لكتما  ياكوبسموا )دراسمات فمي اللسمانيات العاممة( إ

 .(1)"1963اللؽة الفرنسية نا  

فيقػػدـ لنػػا، حػػوؿ ىػػذه المدرسػػة الرائػػدة، أسػػتاذنا الػػدكتور صػػالح فضػػؿ أمػػا 
 :يقوؿ إذبيانا  أكقر تفصيال  ووضوحا ، 

قامت مجمونة مما طلبمة الدراسمات العليما، بجامعمة  1915"في نا  
موسمممكو، بتشمممكيل )حلقمممة موسمممكو اللؽويمممة(، أوالً كحركمممة منظممممة 

ثمار الحركممة الطليعيممة األدبيممة، والقضمماء نلممى المنمماع  تسممتهدؾ اسممت
القديمة، في الدراسات اللؽوية والنقدية. وبعمد ذلما بعما  واحمد، انضم  
إلممى صممفوفه  كوكبممة أخممرى ممما نقمماد األد  ونلممماء اللؽممة، وألفمموا 

(. opojazجمعية دراسة اللؽة الشعرية، التي تعرؾ باسم  )أبوجماز 
ية في عذيا المركمزيا معماً، حيمث كانما وبذلا ولدت المدرسة الشك ن

يلتقياا في مجمونات صؽيرة، لمناقشة المشاكل األساسية في نظريمة 
األد ، خممارن نطممام الجممو األكمماديمي الصممار ، الممذل كمماا يممرعقه  

ما  ــفيما بعد  ــبتكلفه وتحفظه ونقمه. وإذا كانوا قد أصبحوا جميعاً 
ن مممذ زممممرة مممما شمممبا  أشمممهر رواد الفكمممر النقمممدل، فممم نه  كمممانوا حي

الدارسمميا، الممذيا تممدور أنمممارع  حممول العشممريا. وقممد كانممت القمموة 
المحركة، لهذه الجمانة، تنبع مما الطاقمة النظريمة والعمليمة الكبمرى، 
التمممي تنفجمممر مممما بعمممض الشخصممميات األساسمممية فمممي التشمممكيل، مثمممل 
شخصية روماا ياكوبسوا الملحمية، ر ي  الحلقة اللؽوية، الذل كاا 

حين ممذ بالدراسممات الخاصممة بعلمم  األجنمما  السمم  ية والفنمموا  مهتممماً 
الشعبية؛ ولكنه كاا شمديد اينصمات للنمبض العلممي المذل ينبعمث مما 
أوروبا الؽربية، وخاصة في مجال الدراسات اللؽوية والفلسفية. وأخذ 
مع رفاقه في بلورة بعض األفكمار المنهجيمة المهممة، نما لؽمة الشمعر 

                                                 
  21د األدبي في القرف العشريف. صجاف إيو تادييو. النق ػػ1
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والي نشممريا مقمماالً، كانممت ُتكتمم  وُتقممرأ وأسمملو  دراسممتها، فممي حمم
وُتنممماقش وُتنشمممر كلهممما بصمممفة جمانيمممة، وإا حملمممت توقيمممع بعمممض 

 .       (1)األنضاء أحياناً"

التػػػي سػػػوؼ تتبنػػػى قريبػػػا  مػػػذىب الواقعيػػػة  ػػػػػ وىكػػػذا بػػػدأنا نػػػر  فػػػي روسػػػيا
مجموعة تعتبر أف موضػوع عمػـ األدب لػيس األدب نفسػو، "إنمػا  ػػاتشتراكية 

تػػػو: أ  تمػػػؾ العناصػػػر التػػػي تجعػػػؿ مػػػف نػػػص مػػػا أدبػػػا "، كمػػػا يقػػػوؿ ىػػػو أدبي
"ىػو  ػػػكمػا أكػد شكموفسػكي  ػػػ، ألف مبدأ اإلحساس بالشػكؿ (2)ياكوبسوف نفسو

 .(3)الصفة المميزة ل دراؾ الجمالي"

فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة التػػػي شػػػيدت إرىاصػػػات القػػػورة البمشػػػفية فػػػي روسػػػيا، كػػػاف 
ئؿ المعرفػػػة، وسػػػالحا  فػػػي صػػػراع ينظػػػر إلػػػى الفػػػف باعتبػػػاره وسػػػيمة مػػػف وسػػػا

الطبقات؛ األمر الذ  كاف يعني أف األولوية في األدب محفوظػة لممضػموف، 
 ت الشكؿ، الذ  أخذ يناد  بو أصحاب ىذا المذىب الجديد.

، لػػػـ يحتمػػػؿ وجػػػود عقيػػػدة 1917لكػػػف انتصػػػار القػػػورة البمشػػػفية فػػػي العػػػاـ 
نيايػػة المطػػاؼ، إلػػى  مخالفػػة لعقيػػدة الحػػزب الرسػػمية؛ األمػػر الػػذ  أد ، فػػي

حػػػػؿ جميػػػػم المنظمػػػػات األدبيػػػػة، ودمجيػػػػا فػػػػي منظمػػػػة واحػػػػدة، ُأعطيػػػػت ليػػػػا 
السػػػػمطة الكاممػػػػة فػػػػي صػػػػياغة النظريػػػػة األدبيػػػػة الماركسػػػػية. وبػػػػذا فقػػػػد صػػػػار 

إت أحػػػد أمػػػريف: الصػػػمت  ،أنػػػو لػػػـ يعػػػد أمػػػاـ ىػػػؤتء الشػػػباف الجػػػدد ،واضػػػحا  
عػالف والموت األدبي، أو اتعتراؼ الصػري  بخطػئيـ فػي التح ميػؿ األدبػي، وا 
. فػي حػيف ىػاجر (4)التوبة. فاختار شكموفسكي الحؿ القاني، واعترؼ بالخطػذ

إلػى تشيكوسػموڤاكيا. وبعػد أف أسػس البروفيسػور )ڤػيمـ  1921ياكوبسوف عاـ 
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ماتيسػػػػوس( ىنػػػػاؾ )حمقػػػػة بػػػػراغ النقديػػػػة(، انضػػػػـ إلييػػػػا ياكوبسػػػػوف، ليواصػػػػؿ 
 . (1)نشاطو وسط مجموعة تولت استكماؿ تراث زمالئو

ت شػػؾ أف تبػػدد جماعػػة الشػػكالنييف الػػروس، قػػد أحػػزف العديػػد مػػف األدبػػاء 
 والشعراء، الذيف وجدوا أنفسيـ مذسوريف وراء الستار الحديد . 

عمذا الموقمؾ الفماجع، فمي  (كرزانموؾ)"وقد صور الشانر السمو يتي 
، بقوله: لي  بوسمع أحمد 1943بيانه أما  المؤتمر األول للكتا  نا  

يعمممممال  مشممممماكل الصمممممياؼة الشمممممعرية، وأا يقمممممو  بتحليمممممل ارا أا 
رد الفعممل  ،نلممى التممو ،االسممتعارات والصممور واييقمما ، دوا أا يثيممر

التالي: اقبضوا نلى عذا الشك ني. وقمد أصمبحنا مهمدديا جميعماً بملا 
 .(2)ُنته  بجريمة الشك نية"

ف مما سبؽ يمكف لنا مالحظة أف تسمية )شكالنية( ىي تسمية ىجائية، م
  الروسي، في الحقبة الستالينية.شيوعي اختراع الحزب ال

وعمى كؿ حاؿ، فقد أسيمت الشكالنية الروسية في تشكيؿ الفكر البنيو ، 
إذ سػػػوؼ يكتشػػػؼ البنيويػػػوف متػػػذخرا  نصػػػوص الشػػػكالنييف الػػػروس، ويعيػػػدوف 
اتعتبػػػار إلييػػػا. وسيواصػػػؿ العبقػػػر  الروسػػػي رومػػػاف ياكوبسػػػوف، رحمتػػػو مػػػف 

إلػػػى حمقػػػة بػػػراغ، وصػػػوت  إلػػػى تذقيراتػػػو الكبػػػر ، عمػػػى العديػػػد مػػػف الشػػػكالنية، 
 .(3)مؤسسي البنيوية ومنظرييا، مف أمقاؿ كمود ليڤي شتراوس، وجاؾ تكاف

ػ

                                                 
   46قد األدبي في القرف العشريف. صانظر: جاف إيو تادييو. الن ػػ1
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ػ(:Structuralismاضبظغوغظػ)ػ:رابطًا

لػػػػـ ينبقػػػػؽ المػػػػنيد البنيػػػػو ، فػػػػي الفكػػػػر األدبػػػػي والنقػػػػد ، وفػػػػي الدراسػػػػات 
نمػػػا كانػػػت لػػػو إرى اصػػػات عديػػػدة ،تخمػػػرت عبػػػر النصػػػؼ اإلنسػػػانية، فجػػػذة؛ وا 

األوؿ مػف القػػرف العشػريف، ربمػػا كػػاف مػف أىميػػا جماعػة الشػػكالنييف الػػروس، 
 ومدرسة جنيو.  

أما الشكالنيوف الروس، فقػد تحػدقنا عػنيـ. وأمػا مدرسػة جنيػو، فػالمقطوع 
بػػػو أف )فردينانػػػد د  سوسػػػير( العػػػالـ السويسػػػر  الشػػػيير ىػػػو مػػػف مقػػػؿ أىػػػـ 

قر مػػف قػػـ فػػي العديػػد مػػف تالميػػذه حػػوؿ العػػالـ، وتشػػكؿ إنجازاتيػػا، التػػي سػػتؤ 
 لدييـ المنطمقات األولى لمتفكير البنيو . وما ذاؾ إت

"ألا مباد ه التي أم عا نلى ت ميذه، فمي كمور  الدراسمات اللؽويمة 

، كانمت تمثمل البدايمة المنهجيمة للفكمر البنيمول فمي اللؽمة، ()في جنيم 
متقابلمة، التمي يمكما نما طريقهما وذلا نبر مجمونة مما الثنا يمات ال

 . (1)وصؾ األبنية اللؽوية"

( يقوؿ أحد أىـ مػف تكمػـ فػي البنيويػة مػف structureوفي تعريؼ البنية )
 أستاذنا العظيـ الدكتور صالح فضؿ، ما يمي: ػػوربما أوليـ  ػػالعرب 

"إا البنية عمي مما يكشمؾ ننهما التحليمل المداخلي لكمٍل مما؛ والع قمات 
القا مة بينها؛ ووضعها؛ والنظا  الذل تتخذه. ويكشمؾ عمذا والعناصر 

التحليل نا كل مما الع قمات الجوعريمة والثانويمة؛ معتبمراً أا النمو  
ا البنيممة: التممي تعممد عيكممل الشمميء األساسممي، أو  األول عممو الممذل يكممون
التصمي  الذل أقي  طبقاً له؛ والذل يمكا الوصمول إليمه واكتشمافه فمي 

                                                 
 تػػوقػػاـ تالميػػذ د  سوسػػير بجمػػم ىػػذه المحاضػػرات ونشػػرىا فػػي كتػػاب بعػػد مػػوت أسػػتاذىـ. وقػػد تمػػت ترجم 

إلى المغة العربية تحػت عنػواف )محاضػرات فػي عمػـ المسػاف العػاـ(. انظػر قبػت المصػادر والمراجػم فػي آخػر 
 الكتاب. 
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. أل أننا نرى، منذ البداية، ظهمور فكمرة المقارنمة أشياء أخرى شبيهة
للتعرؾ نلى البنية، ألا البنية تتيل الفرصة لمقارنة األشياء المتعمددة 
في الواقع... وربما كاا تعريؾ البنية، نموماً، بلنها: )كلٌّ مكوا ما 
ظواعر متماسكة، يتوقؾ كل منها نلى ما نداه، وال يمكنمه أا يكموا 

ن قتمه بمما نمداه( عمو أبسمط تعريمؾ للبنيمة، حتمى ما عو، إال بفضمل 
 .(1)ارا، يسمل لنا بالتقد  في تحليل خصا صه االصط حية"

مػػف التعريػػؼ السػػابؽ، يمكػػف لنػػا إذف أف نقػػرر، أف المػػنيد البنيػػو  ينظػػر 
إلى النص األدبػي بوصػفو بنػاء  متكػامال ، معػزوت  عػف أ  ظػواىر أخػر ، أ  

الػػذ  يتنػػاوؿ الػػنص مػػف حيػػث ىػػو ذاتػػو، وفػػي  ()أنػو يعتمػػد التحميػػؿ المحايػػث
إت بذدواتػو ىػو، ومػف داخمػو  ػػػ أو تمقيػو أو تفسػيره ػػػو التحاور معػ، ويمنم ذاتو

 ىو، دوف الرجوع إلى مؤلفو أو محيطو اتجتماعي أو آقاره الققافية.

لقد كشؼ التحميؿ الػداخمي، لمعديػد مػف الميتمػيف بالبنيويػة، أف النصػوص 
مف وحدات وظيفية أساسية، يدور النص حوليا، وتحكـ عممية األدبية مكونة 

تحميمو. ورغـ ىذا اتتفاؽ المبدئي بينيـ، إت أف نماذجيـ التي اقترحوىػا ليػذه 
الوحػػدات التحميميػػة قػػد اختمفػػت، بحيػػث ظيػػرت العديػػد مػػف النمػػاذج البنيويػػة، 

كؿ مف التي تبنتيا مجموعات مختمفة. وربما كاف أشير ىذه النماذج نموذجا 
شػػػػػػتراوس(، وعػػػػػػالـ المسػػػػػػانيات  يڤػػػػػػليعػػػػػػالـ األنقروبولوجيػػػػػػا الفرنسػػػػػػي )كمػػػػػػود 

 پ(. روپ الديمير)ڤ الشكالني الروسي

ػػػظطوذجػذتراوس::ػ1رابطًا/

عمػػػى نفػػػس الػػػنمط الػػػذ  قدمػػػو د  سوسػػػير فػػػي عمػػػـ المغػػػة العػػػاـ، قامػػػت 
نظريػػػػة شػػػػتراوس األنقروبولوجيػػػػة، القائمػػػػة بػػػػذف بنػػػػاء الكػػػػوف كمػػػػو يتمقػػػػؿ فػػػػي 

                                                 
 121صصالح فضؿ. نظرية البنائية في النقد األدبي.  ػػ1
 في آخر الكتاب.  انظر مسرد المصطمحات 
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عة مف القنائيػات، التػي تبػدو متعارضػة، مػم أنيػا فػي الحقيقػة متكاممػة. مجمو 
وت يػػتـ التكامػػؿ فييػػا إت مػػف خػػالؿ ىػػذا التعػػارض الظػػاىر )كالحيػػاة والمػػوت، 
واألرض والسػػماء، والرجػػؿ والمػػرأة، واإلنسػػاف والحيػػواف، والققافػػة والطبيعػػة... 

ت الػنص إلػى ىػذه إل (. وميمة التحميؿ البنيػو  عندئػذ سػوؼ تتمقػؿ فػي تفتيػ
الوحػدات القنائيػػة، وضػػـ المتشػػابو منيػػا بعضػػو إلػػى بعػػض، بحيػػث يمكػػف مػػف 
خػػالؿ ذلػػؾ قػػراءة الػػنص األدبػػي، ت وفقػػا  لتسمسػػمو الزمنػػي، بػػؿ وفقػػا  لترتيػػب 
وحداتػػو الدتليػػة. وقػػد اعتمػػد شػػتراوس، فػػي اسػػتخالص منيجػػو ىػػذا، عمػػى مػػا 

 لمجتمعات البدائية.قاـ بو مف دراسات لنشوء األسطورة وتشكميا، في ا

لكف تالميذ شتراوس لـ يكتفوا بما قدمو ليـ األستاذ، إذ اعتبػروا أف ضػبط 
القنائيػػػات وحػػػػدىا غيػػػػر كػػػػاؼل لتحميػػػػؿ بنيػػػة النصػػػػوص. ومػػػػف قػػػػـ فقػػػػد ذىبػػػػوا 
يبحقوف في أنمػاط القصػص الجمعػي لػد  الشػعوب، محػاوليف أف يستخمصػوا 

صػػوص، ليقومػػوا مػػف قػػـ منيػػا الوحػػدات األساسػػية، التػػي قامػػت عمييػػا ىػػذه الن
بتطبيؽ ىذا النموذج، الػذ  سيكتشػفونو، عمػى النصػوص الحديقػة. وقػد تبنػت 

(،  ػػػػالػػدكتورة نبيمػػة إبػػراىيـ  فػػي تحميميػػا لقصػػة نجيػػب محفػػوظ )حضػػرة المحتػػـر
نموذجا  يتكوف مف وحدات وظيفية أربم، ىي:  ػػفي كتابيا الرائد )نقد الرواية( 

 .(1)(نفصاؿ عف المجتمم واتتصاؿ بوات، اتختبار ،العقد، الخروج)

ػ:پروپظطوذجػ:ػ2رابطًا/

معنونػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػتو المميػػػػػػػزة ال ،نموذجػػػػػػػوپ روپ الديميػػػػػػػراكتشػػػػػػػؼ ڤ
عف الوحدات الوظيفية األساسية، التػي  ابحث فيي)مورفولوجيا القصة( التي ػػب

تقؼ وراء بناء القصة الخرافية الروسػية. "وقػد اكتشػؼ ىػذا العػالـ أف وظػائؼ 
خصػػػيات ىػػػي العناصػػػر القابتػػػة والمتكػػػررة، فػػػي القصػػػة العجيبػػػة الواحػػػدة؛ الش
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مرجعيػػا إلػػى  (1)والعػػدد اإلجمػػالي ليػػذه الوظػػائؼ ىػػو إحػػد  وقالقػػوف وظيفػػة"
أربػػػم وظػػػائؼ رئيسػػػية، تشػػػبو وظػػػائؼ شػػػتراوس. وقػػػد قامػػػت الباحقػػػة البنيويػػػة 
 الػػدكتورة يمنػػى العيػػد بإدمػػاج الوظػػائؼ المتقاربػػة، بعضػػيا فػػي بعػػض، لتصػػؿ

الحػؿ( حيػػث دمجػػت  ،العقػػدة ،)الخػػروجبيػا إلػػى قػالث وظػػائؼ رئيسػػية، ىػي: 
ف (2)اتختبار( في وظيفة واحدة ىي: العقػدةو  الوحدتيف )العقد . وىػذا األمػر وا 

أشارت الدكتورة نبيمة إبراىيـ إلى إمكانية حدوقو، إت أنيا قد اعترضت عميو؛ 
 . (3)كونو يغّيب عف التحميؿ بعض الحركات األساسية

ػاضظتغجظ:

ىا نحف إذف نر  البنيوية عمػى حقيقتيػا: منيجػا  وصػفيا  يتميػز بالشػكالنية 
ىمػػػػا التفكيػػػػؾ  ،سػػػػتند إلػػػػى خطػػػػوتيف أساسػػػػيتيف(، ويFormalismالمفرطػػػػة )
لمػػنص، وت بمحتػػواه الققػػافي  تيػػتـ بالمضػػموف المباشػػر. فالبنيويػػة ت والتركيػػب

ض، مػػػػم المنػػػػاىد أو المعرفػػػػي؛ األمػػػػر الػػػػذ  يجعميػػػػا متعارضػػػػة، بشػػػػكؿ ممػػػػ
التاريخيػػػػة، التػػػػي دأبػػػػػت عمػػػػى اتسػػػػتعانة بالخػػػػػارج فػػػػي تحميميػػػػا لمنصػػػػػوص، 

 الواقعي والمنيد التفكيكي... إل .المنيد النفسي والمنيد ك

ومػػم ذلػػؾ، فيجػػب عمينػػا أت ننسػػى أف دراسػػة الشػػكؿ، أمػػر ذو دتلػػة. فمػػا 
الػػػذ   والشػػػكؿ ىػػػو ػػػػػكمػػػا قمنػػػا فػػػي مقػػػررات دراسػػػية سػػػابقة  ػػػػػاألدب إت شػػػكؿ 

 ،اغت الباحقػػػة البنيويػػػةيجعػػػؿ المغػػػة منتجػػػا  أدبيػػػا ، فػػػي المقػػػاـ األوؿ. وقػػػد صػػػ
 : ىذه النتيجة في الكممات ا تية ،الدكتورة يمنى العيد

                                                 
ا مورفولوجيػپ. روپ الديميػرإيڤجيني ميميتنسكي. الدراسة البنيوية والنمطية لمقصة. دراسة ممحقػة بكتػاب: ڤ ػػ1

 211القصة. ص
    33ص. تقنيات السرد الروائييمنى العيد. نظر: ا ػػ2
   83نقد الرواية. صنبيمة إبراىيـ. نظر: ا ػػ3
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"إا البنيوية التي تهت  بالشكل، وتركز نلى عيكل البنيمة، وتهممل مما 
ث  مسللة الموقع؛ قد أنلنت نا ند  كفايتها، وتراجعمت خلمؾ حاجمة 

اا لمعممارؾ ومنمماع  تؤعلممه لممدور حيممول وفانممل فممي محيطممه؛ اينسمم

، ()األمممر الممذل أفضممى إلممى رفممض مقولممة ]مقمموالت[ ممموت المؤلممؾ
 ـمـونهاية التاريخ، وتحويل النص إلى جثة؛ كمما اسمتدنى نمودة النقمد 

إلى المعنى، ولكا ما با  الشكل، بانتبار الشكل داالً،  ــفي معظمه 
طة بفنية الشكل تواص ً... ولعلنا ال ننكر وبانتبار متعة القراءة المنو

 .(1)أا البنية دالة، والشكل يقول"

ػ(:Deconstructionخاطدًا:ػاضتغصغصغظػ)
 تطؼغد:ػػ

التفكيكية مدرسة فمسػفية فػي األصػؿ، تنحػو إلػى القػوؿ باسػتحالة الوصػوؿ 
لمػنص، أيػا كػاف. فعمميػة القػراءة  ػػػأو عمػى األقػؿ متماسػؾ  ػػػإلى فيػـ متكامػؿ 

تفسير ىي عمميػة اصػطناعية محضػة، يقػوـ بيػا القػارئ. مػف ىنػا يسػتحيؿ وال
 في الواقم وجود ذلؾ النص، الذ  يؤد  رسالة واحدة متماسكة ومتجانسة.

انطمقػػت التفكيكيػػة، كمػػنيد فػػي الفمسػػفة والنقػػد األدبػػي، منػػذ اليػػـو الػػذ  قػػرأ 
سػي، ( بحقػو التذسيJacques Derridaفيو الفيمسوؼ الفرنسي جػاؾ ديريػدا )

، بالوتيػػػات المتحػػػدة، تحػػػت 1966فػػػي جامعػػػة جػػػونز ىػػػوبكنز، فػػػي أكتػػػوبر 
عنواف: )البنية والعالمػة والمعػب فػي خطػاب العمػـو اإلنسػانية(، وفيػو قػرر أف 
ىناؾ تفسيريف لمتفسير، أحدىما تقميد  مػف صػنم مركزيػة الموغػوس، وا خػر 
 قمػػػػؽ باحػػػػث عػػػػف تناقضػػػػات الػػػػنص، ويقػػػػرر وجػػػػوب المعػػػػب، دوف أف يحقػػػػؽ

  حضوره الكامؿ.

 فما ىي مركزية الموغوسق.
                                                 

 .انظر: مسرد المصطمحات في آخر الكتاب 
   18... ص7. صتقنيات السرد الروائييمنى العيد.  ػػ1
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ػ:ػطرصزغظػاضضوزوس:1خاطدًا/

مصػػطم  مكػػوف مػػف كممتػػيف،  ()(Logocenterismمركزيػػة الموغػػوس )
(. والموغوس لفظ يوناني يشير Logoc( و)الموغوس Centerىما: )المركز 

عمى نحو ما يتجمى في الكممة  ػػإلى سمطة العقؿ، مف حيث ىو مبدأ لموجود 
أو سػػمطة الحضػػور. وقػػد قػػد اعتبػػر ديريػػدا مركزيػػة الموغػػوس ىػػذه نوعػػا  مػػف  ػػػػ

المقدس الغيبي، الذ  يجب ىتكو، وتبياف تذقيره الطاغي عمى التفكيػر؛ كونػو 
يمقػػػػؿ شػػػػكال  مػػػػف أشػػػػكاؿ األصػػػػؿ القابػػػػت، الػػػػذ  يمكػػػػف الرجػػػػوع إليػػػػو عنػػػػػد 

 .(1)اتختالؼ

ؿ كممة تحيػؿ إلػى معنػى، أف ك ػػقبؿ ديريدا  ػػلقد تقرر في الفمسفة الغربية 
أو عمػػى األقػػؿ تنشػػ  تصػػورا  ذىنيػػا  لػػد  السػػامم، عمػػا يقصػػده المػػتكمـ، بيػػذه 
الصورة أو تمؾ. فعندما نقوؿ )شجرة( تنشذ لد  السامم صورة عف شجرة مػا. 
صػػحي  أنيػػا سػػوؼ تكػػوف مختمفػػة مػػف شػػخص إلػػى آخػػر، لكنيػػا بالتذكيػػد لػػف 

ديديػػة. فمػػا الػػذ  يجعػػؿ السػػامم تكػػوف قصػػرا  أو قطػػارا  يسػػير عمػػى السػػكة الح
ويحمػؿ صػفة تىوتيػة  ،يتصور ذلؾق. إنو حكـ العادة، وىو حكـ مقػرر سػمفا  

 غيبية، سببيا اإليماف بوجود مركز. 

ػ:ػاضتأجغلػواالختالف:2خاطدًا/

، (differance)مصػػطم  آخػػر، ابتكػػره ديريػػدا، ىػػو التذجيػػؿ واتخػػػتالؼ 
( التػػػػػي تعنػػػػػي اتخػػػػػتالؼ، differenceحػػػػػيف عمػػػػػد إلػػػػػى الكممػػػػػة الفرنسػػػػػية )

؛ محمال  (a)( الموجود في المقطم األخير منيا، بالحرؼ eفاستبدؿ الحرؼ )

                                                 
 في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات. 
  216ص كتاب لعدة مؤلفيف بعنواف: البنيوية وما بعدىا. ػػ انظر: جوناقاف كمر.1
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( مػػػػدلوتت تشػػػػير إلػػػػى التذجيػػػػؿ، إلػػػػى جانػػػػب differanceالكممػػػػة الجديػػػػدة )
نفػػػي مبػػػدأ يممتػػػو الكممػػػة األصػػػؿ. وىػػػذا التذجيػػػؿ الديريػػػد  اتخػػػتالؼ الػػػذ  ح

عمػػـ المغػػة الحػػديث: فردينانػػد د  تحقػػؽ الدتلػػة، كمػػا تعودناىػػا لػػد  مؤسػػس 
المغويػػػة تػػػؤد  وظيفػػػػة  ()سوسػػػير. لقػػػد أراد ديريػػػدا التذكيػػػد عمػػػى أف العالمػػػة

مؤجمػػة التحقػػؽ إلػػى مػػا ت ؛ و مختمفػػة عػػف المرجػػم وت تشػػبيو مزدوجػػة؛ فيػػي:
 نياية. 

ت تبػػدأ بكشػػؼ  ػػػػفػػي قصػػيدة مػػا  ػػػػوعمػػى سػػبيؿ المقػػاؿ، فػػإف كممػػة )وردة( 
رؾ أنيا ليست تمؾ الوردة التي نراىا في الواقم؛ بػؿ ىػي المعنى، إت حينما ند

، متحقػػػػؽشػػػػيء آخػػػػر ينبغػػػػي اكتشػػػػافو. وليػػػػذا السػػػػبب فػػػػإف العالمػػػػة نصػػػػفيا 
، أمػػا تامػػة ومتحققػػة. فػػالوردة كػػداؿ ىػػي كممػػة متحقػػؽوالنصػػؼ ا خػػر غيػػر 

فػي نظػر ديػػردا، تحقػؽ الػداؿ، إذف فقػد  تػاـ، فيػو غيػر متحقػؽ.مػدلوليا فغيػر 
 المدلوؿ.  فيما تذجؿ تحقؽ

يسػػػعى إلػػػى تغييػػػر نظػػػاـ العالمػػػة المغويػػػة. فػػػنحف إذف ( differance)ػػػػػفال
نعمػػػـ مػػػف سوسػػػير أف العالمػػػة ىػػػي )الداؿدالمػػػدلوؿ(، أمػػػا ديريػػػدا فيقػػػرر أف 

 العالمة ىي )اتختالؼداإلرجاء(. 

لقػػػد ظػػػؿ نظػػػاـ العالمػػػة السوسػػػيرية يشػػػير إلػػػى التحقػػػؽ واتتفػػػاؽ: تحقػػػؽ 
يف لػػػػػو عميػػػػػو. أمػػػػػا ا ف فقػػػػػد أصػػػػػب  يشػػػػػير إلػػػػػى المعنػػػػػى، واتفػػػػػاؽ المسػػػػػتعمم

اتخػػػتالؼ والتذجيػػػؿ: اخػػػتالؼ الػػػداؿ عػػػف المػػػدلوؿ، ومػػػف قػػػـ تذجيػػػؿ تحقػػػؽ 
وىكذا يتـ ضرب مركز آخر طالما اطمذنت الفمسػفة المعنى إلى ما ت نياية. 

                                                 
 في آخر الكتاب انظر مسرد المصطمحات. 
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. وبػػػذا يقػػػرر ديريػػػدا بػػػذف نظريػػػة المعرفػػػة كميػػػا، وجميػػػم (1)الغربيػػػة إلػػػى قباتػػػو
، إف ىػػي إت صػػي  مػػف نظػػاـ واحػػد قػػديـ، عمينػػا التعامػػؿ أطروحاتيػػا المختمفػػة
 معيا بالطريقة ا تية:

 الرفض المبدئي لمقوتتيا األولى. .1
ومف قـ انتقاء ما تبد منو، مف مقوتت نظرية المعرفػة ىػذه، عنػد الرغبػة  .2

 في فيـ سيرورة نشوء خطاب ما أو تفسيره. 

( مقررا  أنو bricolageويسمي ديريدا ىذا اتنتقاء اتضطرار : )الموالفة 
يسػػػػػػتعير ىػػػػػػذا المصػػػػػػطم  مػػػػػػف ليڤػػػػػػي شػػػػػػتراوس، فػػػػػػي معارضػػػػػػة المصػػػػػػطم  
 الشتراوسػػػػي ا خػػػػر )المينػػػػد س(. يقػػػػوؿ فػػػػي بحقػػػػو الػػػػذ  ىػػػػز أركػػػػاف الفمسػػػػفة

 : الغربية

عمو الشمخص المذل يسمتخد   ـمـفيما يقمول ليڤمي شمتراو   ــ"الموالؾ 
، والتمي عمي )الوسا ل المتاحة(، أل األدوات التي يجمدعا طمو  يمينمه

موجممودة بالفعممل، والتممي لمم  تممدركها نمميا ممما قبممل؛ السممتخدامها فيممما 
بايصممابة  ـممـُتسممتخَد  لممه. و]عممذه األدوات عممي[ التممي يحمماول المممرء 

تكييفهمما، دوا أا يتممردد فممي تؽييرعمما، حمميا يبممدو األمممر  ـممـوالخطممل 
ضرورياً؛ أو يحاول المرء تجربة العديد منهما فمي وقمت واحمد، حتمى 

كلها وأصلها متؽايريا في الخواص. وعل  جراً. ونلى عمذا لو كاا ش
األسمما ، عنمماا نقممد للؽممة فممي شممكل موالفممة. وقممد أصممبل ممما الممكمما 
القول: إا الموالفة عي اللؽمة النقديمة نفسمها... إذا سممى الممرء موالفمًة 
ضرورة استعارة مفاعي  ما ميراث مت ح  تقريباً، أو متهمد ، فيجم  

المذل يضمعه ليڤمي  ـمـموالفمة. إا المهنمد   القول: إا كمل خطما  عمو
يجم  أا يكموا عمو المذل يبنمي  ـمـشتراو  في تعارض مع الموالمؾ 

 . (2)الوحدة الشاملة للؽته، وتراكيبه، ومعجمه"

                                                 
دريػػػدا ونظريػػػة . . وس. رافينػػػدراف377ػػػػػ373ص. انظػػػر كػػػال  مػػػف: عبػػػد العزيػػػز حمػػػودة. المرايػػػا المحدبػػػة ػػػػػ1

 . رابط: 15/9/2119. مجمة أفؽ الققافية. 1التفكيؾ
http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=425   

 239ػػ  238ص. 14. ع11ـ انظر: البنية والعالمة والمعب في خطاب العمـو اإلنسانية. فصوؿ. ػػ2
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فالمينػػد س ىػػو طريقػػة التفكيػػر القديمػػة، أو ىػػو المركػػز ذاتػػو. أمػػا الموالػػؼ 
 يتافيزيقا. فيو آلية التعامؿ المنشود مم نظاـ المعرفة وتاري  الم

فػػإذا كػػاف ت أمػػؿ لػػدينا فػػي الػػتخمص مػػف نظػػاـ المعرفػػة القػػديـ، فالحػػؿ ىػػو 
أف نسػػػػتعير منػػػػو مػػػػا ىػػػػو ضػػػػرور ، قػػػػـ نسػػػػعى إلػػػػى تفكيكػػػػو. فمػػػػا العػػػػالـ إت 

يمكف قراءتو بطريقػة تبػيف تناقضػاتو الداخميػة. سػنقوؿ أنػو يوجػد داؿ  ،خطاب
بػػذا يتذجػػػؿ تحقػػػؽ ويوجػػد مػػػدلوؿ، ولكػػف الػػػداؿ ت يحيػػؿ إلػػػى مػػدلوؿ محػػػدد. و 

العالمة، وينتفي المعنى. مف ىنا توصؿ ديريدا إلى أف ىناؾ طريقتيف لعممية 
التفسير: أف نتوقم حدوث تفسير أو معنى، وىذا مرفوض؛ أو أف نتحرر مف 

 كؿ نظاـ العالمات القديـ، وت نتوقم حدوث معنى بعينو. يقوؿ: 

عما يسمعى إلمى فما "عناا تفسيراا للتفسير، للبنية للع مة للع : أحد
شفرة، يحل  بفا شفرٍة حقيقيٍة، أو أصٍل متحرر ما اللع  وما نظما  

يوجم  اللعم ،  ـمـالذل ل  يعد يتجه نحو األصل  ــالع مة... وارخر 
ويحاول أا يعبر إلى مما يجماوز اينسماا واينسمانية، مما يجماوز اسمَ  

 .(1)اينساا، اسَ  الكا ا الذل حل  بالحضور الكامل"

ػظظرغظػاضتغدغرػرظدػاضتغصغصغغن:ػ:3دًا/خاط

بعػػػػد ىػػػػذا العػػػػرض المخػػػػؿ لنظريػػػػة ديريػػػػدا التفسػػػػيرية، يمكننػػػػا فيػػػػـ طرقػػػػة 
التفكيكييف في تفسير النصوص: إنيـ ينطمقوف مف رفض المسػممات األولػى، 
معتبريف أف ىناؾ تناقضػا  داخميػا  يحكػـ وعػي الػنص الػداخمي. وىػذا التنػاقض 

بيػػػذا يعنػػػي: التػػػدمير،  ()فمصػػػطم  )المعػػػب(ىػػػو مػػػا يسػػػعوف إلػػػى اكتشػػػافو. 
تػػدمير المسػػممات األولػػى، تػػدمير المفيػػـو السػػيؿ لمػػنص، تػػدمير بنيػػة الػػنص 

 يير ماشير : پالظاىرة الميند سة. وفي ذلؾ يقوؿ الناقد التفكيكي 
                                                 

 .244ص .14. ع11ـ فصوؿ.البنية والعالمة والمعب. جاؾ ديريدا.  ػػ1

 في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات. 
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"لممذلا ينبؽممي للمفسممر أا يقممرأ ممما بمميا السممطور، وأا يتحممدث نممما ال 
  نبمارة )مما ال يقولمه العممل( يقوله العممل صمراحة. ونحما ال نسمتخد

عنا لنشير إلى تلا الفراؼات التي قد يتركها الكات  في المنص، نممداً 
أو سهواً، ويقو  القارئ بمل هما وفمم السميام المطمروا صمراحة. إننما 
نعني بهذه العبارة: صرا  المعاني داخل النص، أل صرا  نمدد مما 

ات  أو يحسمه، فمي المعاني المتناقضة. وعذا الصرا  ال يستونبه الك
النهايممة؛ ولكنممه يكشممؾ ننممه فحسمم . وممما خمم ل التفسممير وحممده، يممت  

 .(1)الكشؾ نما ال يقوله النص"

إف األنػػػا موجػػػودة فقػػػط، فػػػي نظػػػر التفكيػػػر التقميػػػد ، الػػػذ  رسػػػ  مقوتتػػػو 
ديكػػارت فػػي قولػػو: )أنػػا أفكػػر، إذف أنػػا موجػػود(. لكػػف األنػػا فػػي الحقيقػػة ىػػي 

فػػي دراسػػاتو المؤسسػػة. فػػنحف نعمػػـ أف فرويػػد محػػؿ شػػؾ، كمػػا أوضػػ  فرويػػد 
كاف قد سبؽ أف قرر أف األنا لـ تعد سيدة بيتيا الخػاص، ألف الالشػعور ىػو 

 . (2)الواقم النفسي الحقيقي

فإذا كاف ذلؾ كذلؾ، فمماذا إذف ننطمؽ مف مقولة األنا، التػي ليسػت سػو  
 ؽ منوق!.خطاب إنساني، ت واقعا  ماديا  يمكف الركوف إليو، واتنطال

في خطاب العمػـو اإلنسػانية. ىكػذا تبػدأ  ()ىكذا يبدأ تاري  ما بعد الحداقة
مرحمة مف التشػكيؾ المنيجػي الواسػم، فػي كػؿ تػاري  النظػاـ المعرفػي الغربػي 
القػػػار، يعمػػػؽ عمييػػػا جوناقػػػاف كمػػػر بقولػػػو: "متعػػػة عظيمػػػة لكػػػؿ أولئػػػؾ الػػػذيف 

وص، تزعػػػػزع أرسػػػػ  تحػػػػدوىـ الرغبػػػػة، ولػػػػدييـ الصػػػػبر، لمتابعػػػػة أفكػػػػار نصػػػػ
 . (3)مقوتت حياتنا الفكرية، أو تقوض أركانيا"

                                                 
كتػاب لمجموعػة مػف المػؤلفيف بعنػواف: التفسػير والتفكيػؾ واأليػديولوجيا ودراسػات  نقال  عف كريسػتوفر بتمػر. ػػ1

 111ػػ  99أخر . ص
   595موند فرويد. تفسير األحالـ. صانظر: سيج ػػ2
 في آخر الكتاب انظر : مسرد المصطمحات. 
   235. صعنواف: البنيوية وما بعدىاجوناقاف كمر: جاؾ ديريدا. كتاب لمجموعة مف المؤلفيف ب ػػ3
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ػ(:Cultural criticismداددًا:ػاضظػدػاضثػاسيػ)
ػتطؼغد:ػػ

يمقؿ النقد الققافي طريقة لمنقد تستفيد مف مجمؿ النتاج الفكػر  اإلنسػاني. 
ويتػػػزود الناقػػػد الققػػػافي فػػػي بحقػػػو بالعديػػػد مػػػف النظريػػػات، القػػػادرة عمػػػى إلقػػػاء 

عمػػى معػػاني النصػػوص، كنظريػػة التحميػػؿ النفسػػي، والنظريػػة األدبيػػة  الضػػوء
 .(1)... إل ()الماركسية، والنظرية السيميولوجية، واتجاىات النقد الجمالي

ولكػػػف قبػػػؿ توضػػػي  معنػػػى النقػػػد الققػػػافي، يجػػػدر بنػػػا فحػػػص معنػػػى كممػػػة 
 ققافة، وعالقتيا بكؿ مف اليوية والنصوص.

ػ:ػاضثػاسظػواضؼوغظ:1داددًا/

مصػػطم  )ققافػػة(، يحيػػؿ إلػػى تعريفػػات ت حصػػر ليػػا، دوف أف يتحقػػؽ  إف
 : . يقوؿ تير  إيجمتوف في ذلؾاتفاؽ حوليا بيف الباحقيف

"يكفي القمول إا عنماا اتجماعيا، فمي تلما التعريفمات، يتنافسماا نلمى 
التفوم: أحدعما ينظمر للثقافمة نلمى أنهما تتكموا مما القمي  والمعتقمدات 

لعقلية، والرموز واأليديولوجيات، وما شاكلها والمعايير والتفسيرات ا
ما المنتجات العقلية. أما االتجاه ارخر فيرى الثقافمة نلمى أنهما تشمير 
إلى المنمط الكلمي لحيماة شمعٍ  مما، والع قمات الشخصمية بميا أفمراده، 

 .(2)وكذلا توجهاته "

ولعؿ محاولتنا تفكيؾ عالقات اتختالؼ ىذه، بيف اتتجاىيف المػذكوريف، 
بػػػيف كػػػؿ مػػػف الحمػػػـ  ػػػػػولكنػػػو عميػػػؽ  ػػػػػتيػػػدينا إلػػػى حقيقػػػة وجػػػود رابػػػط خفػػػي 

                                                 
 قد الجمالي، انظر مسرد المصطمحات في آخر الكتابلمعرفة معنى السيميولوجيا والن. 
 222أيزا برجر. النقد الققافي. ص انظر: أرقر ػػ1
 31مف المؤلفيف. نظرية الققافة. صمجموعة  ػػ2
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الوجػداني والفكػر العقالنػي، فػي المجتمعػات البشػرية المتحضػرة. فالمجتمعػػات 
ت تنظػػر فقػػط إلػػى إمكانياتيػػا؛ ولكنيػػا باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ تحمػػـ بمػػا سػػتكوف 

بتصػػوراتيا عميػػو، أو بمػػا تسػػتحقو، أو بمػػا كانػػت عميػػو وتعتػػز بػػو؛ كمػػا تحمػػـ 
الخاصػػة عػػف عالقتيػػا بػػالمحيط، وعػػالـ الغيػػب الػػذ  تتجػػو إليػػو فػػي لحظػػات 
معينة؛ إضافة إلى استيياماتيا المتعددة التي تدخؿ في صمب تصوراتيا عػف 
نػػػو لمػػػف الميػػػـ لنػػػا محاولػػػة معرفػػػة كيػػػؼ  نفسػػػيا، وتشػػػكؿ ىويتيػػػا الخاصػػػة. وا 

كػاف دائمػا  ىػو نصاحب ىذه األحالـ ونتفيميػا، خاصػة ونحػف نعمػـ أف نفييػا 
حمػػـ كػػؿ اإلمبراطوريػػات الكميانيػػة، السػػاعية لمسػػيطرة عمػػى اليويػػات المتعػػددة، 

 وتذويبيا في أتوف مصنعيا اإلمپريالي الضخـ. 

ولعؿ كؿ ىػذا الػذ  أوردنػاه آنفػا ، كػاف ىػو الػذ  يقػؼ وراء أبػرز تعريفػات 
العػػػاـ الققافػػة، فػػػي بدايػػػة األلفيػػػة الجديػػػدة: أقصػػد التعريػػػؼ الخػػػاص بػػػالمؤتمر 

 لميونسكو. وىذا نصو: 

"إا الثقافممة ينبؽممي أا ُينظممر إليهمما بوصممفها: مجمممل السمممات المميممزة، 
الروحية والماديمة والفكريمة والعاطفيمة، التمي يتصمؾ بهما مجتممع، أو 

 ـمـإلى جان  الفنموا واردا   ــمجمونة اجتمانية. ونلى أنها تشمل 
ي ، والتقاليممممد، طرا ممممم الحيمممماة، وأسممممالي  العمممميش معمممماً، وُنُظمممم  القمممم

 .(1)والمعتقدات"

وىكػػػػذا نالحػػػػظ أف تعريػػػػؼ اليونسػػػػكو قػػػػد اىػػػػتـ بػػػػالجمم بػػػػيف اتتجػػػػاىيف 
المػػػػذكوريف، العقالنػػػػي والوجػػػػداني؛ مػػػػم تركيػػػػز خػػػػاص عمػػػػى عالقػػػػة الققافػػػػة 
باليويػػػة، إذ يقػػػوؿ اإلعػػػالف بعػػػد الفقػػػرة السػػػابقة مباشػػػرة: "ويالحػػػظ أف الققافػػػة 

                                                 
. وقػػػد اعتمػػػد 1ة. صإعػػػالف اليونسػػػكو العػػػالمي بشػػػذف التنػػػوع الققػػػافي. مػػػف أوراؽ وزارة الققافػػػة الفمسػػػطيني ػػػػػ1

  2111نوفمبر 2والقالقيف في باريس.  المؤتمر العاـ لميونسكو ىذا اإلعالف في دورتو الحادية
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لمعاصػػػػرة، بشػػػػذف اليويػػػػة والػػػػتالحـ تحتػػػػؿ مكػػػػاف الصػػػػدارة، فػػػػي المناقشػػػػات ا
 . (1)اتجتماعي، وتنمية اقتصاد قائـ عمى المعرفة"

ولقػػد بػػدا كػػؿ ذلػػؾ واضػػحا  لمفيمسػػوؼ والمفكػػر البريطػػاني تيػػر  إيجمتػػوف، 
عنػػدما ربػػط الققافػػة بػػالوعي الجمعػػي لمحيػػاة المتحضػػرة: ذلػػؾ الػػوعي الخػػافي، 

الذىنيػة، التػي يمكػف  الموجو لسموؾ البشر المتحضريف، بمعزؿ عف العالقات
 ضبطيا، والتحكـ في اندفاعاتيا. قاؿ: 

"الثقافة عي وجه العملة ؼير الواني، بالنسبة إلى الحيماة المتحضمرة: 
عممي مجمونممة المعتقممدات والميممول، التممي ال يمكمما االسممتؽناء ننهمما، 
والتي ال بد مما حضمورعا بشمكل ضممني فمي حياتنما، بمما يمكننما مما 

لثقافة عي ما يصدر ننا بشكل طبيعي، ما ُنفَطر ممارسة فعاليتنا. إا ا
 .(2)نليه؛ ال ما يعيه ذعننا"

وبعد كؿ ذلؾ، لعمنا نستطيم القوؿ: بذف كػؿ تعريػؼ لمققافػة، سػوؼ يحيػؿ 
إلػػى الكيفيػػة التػػي يضػػفي بيػػا األفػػراد معػػاني معينػػة، عمػػى المواقػػؼ واألحػػداث 

ف الطبيعػػػة والموضػػػوعات والعالقػػػات: كيػػػؼ يصػػػؿ النػػػاس إلػػػى اتعتقػػػاد، بػػػذ
الماديػػػة تكػػػوف عمػػػى شػػػاكمة دوف أخػػػر ق. كيػػػؼ تبػػػدو نظػػػرة معينػػػة لمطبيعػػػة 

 البشرية أكقر معقولية مف غيرىاق. 

فالنظريػػػػة الققافيػػػػة ينصػػػػب اىتماميػػػػا، بالدرجػػػػة األولػػػػى، عمػػػػى استكشػػػػاؼ 
مختمؼ الشاشات اإلدراكية، التي يقوـ الناس مف خالليػا بتفسػير عػالميـ، أو 

فيـ العالقات اتجتماعية، التي تجعػؿ رؤ  معينػة  فيمو. كؿ ذلؾ إلى جانب
 . (3)لمواقم، تبدو أكقر مصداقية مف غيرىا

                                                 
 .  1إعالف اليونسكو ص ػػ1
 41. ص63تير  إيجمتوف. صور الققافة. فصوؿ. ع ػػ2
 31ػػ  29انظر: مجموعة مف المؤلفيف. نظرية الققافة. ص ػػ3
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ػ:ػاضثػاسظػرظصرػاختالف:2داددًا/

لقػػد توخػػت حركػػة الققافػػة، فػػي الماضػػي، البحػػث عمػػا يجمػػم بػػيف النػػاس، 
بغية اتلتقاء عمى أرضية مشتركة. ولقد كاف مف البدييي، وفؽ ىذا المفيوـ، 

اف مستفيدا  مف ىذا اتلتقاء )المبارؾ( ىو مجموعة القػو  الكبػر ، أف الذ  ك
التػػي تيػػيمف عمػػى وسػػائؿ اإلنتػػاج فػػي العػػالـ، وعمػػى حركػػة المعمومػػات؛ ألف 

 ىذه القو  في النياية لف تسوؽ إت ما يخدـ مصالحيا. 

"لكا ما أخذ يحمدث، منمذ نقمود مما الزمماا ليسمت بعيمدة... عمو أنهما 
تجمماه حركتهمما، نحممو محورعمما، فبعممد أا كانممت ]أل الثقافممة[ ؼيممرت ا

جزءاً ما الحل، صارت جزءاً ما المشكلة. ولمذا لم  تعمد الثقافمة ارا 
مما  ـمـتعني أرضية لإلجمما ، بمل ؼمدت تعنمي حلبمة للنمزا . فالثقافمة 

ال تعني السمو فوم الهويمة؛ بمل تعنمي تلكيمد  ــمنظور ما بعد الحداثة 
 .(1)عوية، ما نو  أو آخر"

ػ:ػاضثػاسظػواضظصوص:3/داددًا

لقػػػد رأينػػػا كيػػػؼ غػػػزت أنمػػػاط الحيػػػاة األمريكيػػػة اتسػػػتيالكية دوؿ العػػػالـ، 
مستغمة وسائؿ اإلعالـ. وربما كاف خير مقػاؿ عمػى ذلػؾ، طػوابير النػاس فػي 
الصػػػيف، أمػػػاـ محػػػالت بيػػػم اليمبػػػورغر؛ وىػػػذا بحػػػد ذاتػػػو خطػػػاب. كمػػػا رأينػػػا 

وقيميػػا؛ وىػػذا كػػذلؾ نػػوع مػػف الدميػػة )بػػاربي( تقػػتحـ الحػػدود وتفػػرض وجودىػػا 
الخطاب. ولقد مر عمينا وقت كنا نر  فيو البريطانييف يعتبػروف ارتػداء ربطػة 
العنػػػؽ جػػػزءا  ممػػػا يميػػػز ىػػػويتيـ الخاصػػػة، أمػػػا ا ف فقػػػد صػػػرنا نػػػر  الجينػػػز 
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في أكقر شوارع لندف؛ وىذا كذلؾ نص ينبغػي تفكيػؾ  ،األمريكي مييمنا  ودات  
 .()أفاعيؿ ىوليوود وأفالميا شفراتو. وقؿ أكقر مف ذلؾ عف

إف كػػػؿ ىػػػذه الخطابػػػات، العػػػابرة لمقػػػػارات، تيػػػدؼ إلػػػى غػػػرس قػػػيـ القػػػػوة، 
وتسعى إلى فرض ىيمنة مف نوع خفي عمى وعي البشر. فػإذا مػا عممنػا بػذف 
مف يسوؽ ذلؾ ىو الشركات الصناعية الكبر ، أدركنا أف عمينا التوقػؼ عنػد 

لشػػػؾ، حفاظػػػا  عمػػػى مػػػا يميزنػػػػا أف ىػػػذه المنتجػػػات الققافيػػػة وفحصػػػيا بعػػػػيف ا
 يتعرض لمزواؿ. 

ووفقػا  ليػذا التصػور عػف عالقػة الققافػة  ػػػيمكف القوؿ: بذف عمينا منػذ ا ف 
نستمم  ،أف نستمم جيدا  إلى النصوص التي نقرؤىا ػػبالوعي الجمعي واليوية 

إلػى مػػا ت يقػاؿ فييػػا بصػػورة مباشػرة، بػػنفس الدرجػة التػػي نسػػتمم فييػا إلػػى مػػا 
ؿ بطريقػػػػة مباشػػػػرة. ولعػػػػؿ الػػػػذ  لػػػػـ ُيقػػػػؿ يكػػػػوف أكقػػػػر أىميػػػػة ممػػػػا قيػػػػؿ، يقػػػػا

 خصوصا  عندما يتعمؽ األمر باليوية.

أما في حقوؿ إنتاج الدتلة، فتذخذ الققافػة شػكؿ الصػراع بػيف طػرفيف، مػف 
أجػػؿ المعنػػى: إذ تحػػاوؿ أنظمػػة المعنػػى التػػي خمقتيػػا ققافػػة سػػائدة، أف تجعػػؿ 

زءا  مف المعػاني العامػة لممجتمػم ككػؿ. فػي المعاني، التي تخدـ مصالحيا، ج
مضػػػػادةل، تحفػػػػظ لمجماعػػػػة تميزىػػػػا،  جديػػػػدة خمػػػػؽ  معػػػػافل حػػػػيف تحػػػػاوؿ أنظمػػػػٌة 

وتحمي ليا تفردىا واستقالليتيا، عف المراكز العالمية الكبر  لصناعة القرار. 
أ  أنيػػا عػػادت مػػرة أخػػر  إلػػى مفيػػوـ )إرخ أوربػػاخ(، باعتبػػار أف عمييػػا "أف 

 . (1)اني، لصال  األمة والوطف والجماعة واتنتماء"تتعامؿ بحس عدو 

                                                 
  إلدراؾ بعػض مػا يعنيػػو ذلػؾ، يمكػػف لنػا رؤيػة كيػػؼ حاولػت دوؿ أخػػر  طػرح دميػة منافسػػة، وكيػؼ أعمنػػت

 بعض الحكومات العربية الحرب عمييا. وقد بم  ذلؾ حد منم تسويؽ كؿ دفتر مدرسي يحمؿ صورة )فمة(.  
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ػ:ػسيػطذروعػاضظػدػاضثػاسي:4داددًا/

إف الدراسات التي ظيرت متذخرا ، في كؿ مف أوروبػا وأمريكػا، بعػد إخفػاؽ 
قػػػد وسػػػعت مػػػف ، فػػػي الوفػػػاء بوعػػػوده اتجتماعيػػػة ،()مشػػػروع الحداقػػػة الغربػػػي

أبوابيػػػػا عمػػػػى الخػػػػارج مػػػػرة  اتىتمػػػػاـ بالتػػػػذقيرات الققافيػػػػة لمنصػػػػوص، وفتحػػػػت
، أخػػػر ، خصوصػػػا  بعػػػد ظيػػػور التػػػذقير اليائػػػؿ، الػػػذ  تفرضػػػو عالقػػػات القػػػوة

األمر الذ  اقتضػى أف يغيػر التحميػؿ  عمى عمميات إنتاج النصوص وتمقييا.
النقد  مساره، ويوسم آفاؽ اىتماماتو. وبذا فقػد عػاد النقػد فػي مرحمػة مػا بعػد 

ف بشػكؿ جديػدالحداقة، مرة أخر ، إلى مفيوـ تار  ، مػم بعػض يخية الػنص، وا 
اتختالفات واإلضافات، التي تولى النقد الققافي التبشير بيا، بصفتو اتتجػاه 

 العريض الذ  يحتو  كؿ المناىد التي ذكرناىا.

يسعى مشروع النقد الققافي إلى التعامؿ مم النصوص األدبية، مف خػالؿ 
الػذ  أنتجيػا. وذلػؾ عمػى  إعادة وضعيا داخؿ سياقيا السياسي واتجتماعي،

اعتبار أف النص عالمة ققافية، بالدرجة األولى، قبؿ أف يكوف قيمػة جماليػة. 
وىذه العالمة الققافية ت تتحقؽ دتلتيا، إت مف خالؿ سياقي اإلنتاج والتمقي: 

 سياؽ المؤلؼ؛ قـ سياؽ القارئ أو الناقد، الذ  تمقاىا بعد ذلؾ.

أف تحميػػؿ النصػػوص، كػػاف يمػػر بمرحمػػة فمصػػطم  النقػػد الققػػافي، يفتػػرض 
ت تمتفػػت إلػػى محتواىػػا الققػػافي. وىػػذه وضػػعية إشػػكالية، يسػػعى النقػػد الققػػافي 

. وت يػػتـ ذلػػؾ عمػػى أكمػػؿ وجػػو، إت (1)إلػػى تحميميػػا، وصػػوت  إلػػى اقتػػراح الحػػؿ
بػػربط خصوصػػيات النصػػوص، بذبنيػػة وعالقػػػات ليسػػت ىػػي ىػػذه النصػػػوص 

                                                 
 في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات. 
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نما ىي مؤقرة في إن(1)ذاتيا تاجيا، ومتذقرة بمحتواىا الققافي فػي آف واحػد. ، وا 
لػػيس مجػػرد سػػؤاؿ ذاتػػي اسػػتخمص جوابػػو مػػف داخمػػو، بػػؿ ىػػو حػػوار  فػػالنص

 وتجاوب مف الداخؿ إلى الخارج وبالعكس. يقوؿ إدوارد سعيد: 

"إا األد  ال يمكمما أا ُيبتممر نمما التمماريخ والمجتمممع. إا االسممتق ل 
يمة، يقتضمي نونماً مما الفصمل، الذاتي المزنو  لألنممال األدبيمة والفن

يفرض فيما أرى محدودية مضجرة، تلبى عذه األنمال األدبية نفسمها 
 . (2)أا تقو  بفرضها"

ڤنسنت. ب. ىو الناقد األمريكي كاف أوؿ مف طرح مصطم  النقد الققافي 
. أمػػا (3): كمشػروع نقػد  مػػف مشػاريم مػا بعػد الحداقػػة، ومػا بعػد البنيويػةليػتش

رفػػػو بذنػػػو: "أحػػػواؿ مػػػف اتنفعػػػاؿ والتقػػػويـ واإلدراؾ الحّسػػػي تيػػػر  إيجمتػػػوف فيع
نتاج السمطة اتجتماعية" . (4)واتعتقاد، تتسـ جميعيا بذف ليا عالقة برعاية وا 

 ػػػبذنػو: مػا "يمكػف التعبيػر عنػو  ()في حيف يصفو محػررو مجمػة النقػد الققػافي
ممارسػػات عمػػى أنػػو دراسػػة القػػيـ والمؤسسػػات وال ػػػػبذقصػػى قػػدر مػػف الشػػمولية 

والخطابػػػػات الموروقػػػػة، فػػػػي إطػػػػار تكوينيػػػػا، وآقارىػػػػا السياسػػػػية واتجتماعيػػػػة 
 .(5)والجمالية"

نمػا ىػو إلػى  فػالنص لػيس مجػرد شػكؿ جميػؿ، لخيػاؿ ُأحسػنت صػياغتو. وا 
أيػػديولوجيا، كمػػا يقػػوؿ تيػػر  إيجمتػػوف: "ألنػػو أحػػد الوسػػائؿ التػػي جانػػب ذلػػؾ 

تفػػػػػرض سػػػػػمطتيا عمػػػػػى تسػػػػػتخدميا مجموعػػػػػات اجتماعيػػػػػة معينػػػػػة، لتمػػػػػارس و 
                                                 

 256ند ويميامز. طرائؽ الحداقة. صانظر: رايمو  ػػ1
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و"صػػػحي  أف التحميػػػؿ الجمػػػالي أساسػػػي وضػػػرور ، لكنػػػو فػػػػي  .(1)ا خػػػريف"
اسػػتخداـ  ، الػػذ  يطمػػ  إلػػى(2)نيايػػة األمػػر غيػػر كػػاؼ لمشػػروع النقػػد الققػػافي"

مػػػف  ،لمغػػوص فػػي تشػػػعور الػػنص، مػػف أجػػؿ كشػػػؼ المسػػكوت عنػػو ،أدواتػػو
يػده مػػف الػػنص، اإلشػكاتت األيديولوجيػػة وأنسػاؽ التمقيػػؿ، وكػػؿ مػا يمكػػف تجر 

  واعتُبر في مراحؿ سابقة خارجو. 

ولكػػي ت يتحػػوؿ النقػػد الققػػافي إلػػى مجػػرد دراسػػة اجتماعيػػة، فػػإف الػػدكتور 
عبػػػػد اهلل الغػػػػّذامي وضػػػػم الجماليػػػػة شػػػػرطا  لتنػػػػاوؿ أ  نػػػػص بالتفسػػػػير؛ غيػػػػر 
مسػػػتبعد مواصػػػػمة اسػػػتخداـ أدوات النقػػػػد األدبػػػي، إلػػػػى جانػػػب أدوات التحميػػػػؿ 

ف النقػػػػد األدبػػػػي، كعمػػػػـ، صػػػػارت لػػػػو أسسػػػػو الراسػػػػخة اتجتمػػػػاعي. وذلػػػػؾ أل
وامتداده الكوني، خصوصا  بعد استقناء تمؾ التطرفات الشكالنية، التي أشػرنا 

 إلييا سابقا . وىذا العمـ، كذ  عمـ، ت يعرؼ الحدود. 

لكف إضافة النقد الققافي الالفتة، كانت إصراره عمى النظػر إلػى العالقػات 
ص، باعتبارىػػا كقيػػرا  مػػا تؤسػػس لػػوعي زائػػؼ، يطػػرب الخارجيػػة المحيطػػة بػػالن

ذا كانػت المباحػث النقديػة  لما يضره، ويتناقض مم مقوتتو الفمسفية العامػة. وا 
في السابؽ قد ضربت صفحا  عف كشؼ تذقير السياسة في األدب، فػإف النقػد 
الققػػافي يػػرفض التنػػازؿ عػػف حقػػو الطبيعػػي، فػػي كشػػؼ ىػػذا التغمغػػؿ، ورصػػد 

 آقاره. 

جسػػػدا  نصوصػػػيا : فػػػالمؤلؼ بشػػػر مقػػػؿ  ()نقػػػد الققػػػافي يعتبػػػر التػػػاري إف ال
غيػػره مػػف النػػاس، الػػذيف مػػا زالػػوا يتعرضػػوف لعمميػػة إخضػػاع، تصػػوغ طرائػػؽ 

                                                 
 93نقال  عف: ألڤيف كرناف. موت األدب. ص ػػ1
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صػػناعتيـ لمحػػداث، وأىػػـ مػػف ذلػػؾ أنيػػا تضػػعيـ فػػي شػػبكة اجتماعيػػة، وفػػي 
منظومػػػػة عالماتيػػػػة، تفػػػػوؽ قػػػػدرتيـ عمػػػػى إدراؾ فعميػػػػا بيػػػػـ، وتتعػػػػالى عمػػػػى 

ولذا ت يكوف التاري  مجػرد حقػائؽ وأحػداث تقػم خػارج الػنص، بػؿ سيطرتيـ. 
ىو عالماتية ألسنية، تجعؿ كؿ شيء خارج النص مؤقرا ، فػي حػالتي اإلنتػاج 

 والتمقي. 

ىػي عالقػة دياليكتيكيػة منت جػة ومنت جػة فػي إذف، عالقة النص بػالمجتمم، ف
يشػػارؾ ىػػو ، و ()آف: فػػالنص يشػػارؾ فػػي إنتاجػػو المجتمػػم )عالقػػات اإلنتػػاج(

ىػػو  ،فػي إعػػادة إنتػاج المجتمػػم )القػػيـ والسػموكيات(. والنقػػد وفػػؽ ىػذا التصػػور
عمؿ إجرائي شػاؽ، يتخػذ مػف السػؤاؿ الػيقظ منطمقػو الػدائـ، تكتشػاؼ مكػامف 

 األزمة في أفكار النصوص وعالقاتيا. 

ونظرا  ليذا التحوؿ الجديد، مف الشكؿ إلى المعنى، فقد تولػت كػؿ جماعػة 
التبشػػير برؤيتيػػا التفسػػيرية، والمسػػاىمة بيػػا فػػي  ،لنقػػد الققػػافيمػػف جماعػػات ا

ىػػذا التيػػار الجػػارؼ: حيػػث تولػػت جماعػػات الػػدفاع عػػف حقػػوؽ المػػرأة، ميمػػة 
تفسػػير النصػػوص مػػف وجيػػة نظػػر المػػرأة، فيمػػا ُسػػمي بالنقػػد النسػػو . وتولػػت 
جماعػػة الميػػاجريف إلػػى بػػالد المركػػز، ميمػػة نقػػد النصػػوص مػػف وجيػػة نظػػر 

مػػف بػػالد اليػػامش، فيمػػا ُسػػمي بمػػا بعػػد الكولونياليػػة. وكػػذا تولػػت الميػػاجريف 
جماعػػػات السػػػود قػػػراءة النصػػػوص مػػػف وجيػػػة نظػػػر السػػػود فػػػي أمريكػػػا، عمػػػى 
اعتبػػار أف كػػؿ قػػيـ المجتمػػم المؤسسػػية ينتجيػػا الرجػػؿ األبػػيض. وتذكيػػدا  ليػػذا 

  التحوؿ في دراسة النصوص، يقوؿ إدوارد سعيد:

لة النقديمة للتكمويا الفنمي، عمي النظمر "إا إحدى الطرم، لتخيل المسمل
إلى النص نلى أنه ساحة دينامية؛ ال كتلة جاممدة مما الكلممات. وعمذه 

 ـمـالساحة لها سلسلة معينة مما الصم ت: أل منظوممة مما المجّسمات 

                                                 
  في آخر الكتاب المصطمحات، انظر مسرد عالقات اإلنتاجلمعرفة معنى. 
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الكامنة جز ياً، والفعلية  ــ)ص ت التقر ( ــالتي دأبُت نلى دنوتها ب
حالمممة تاريخيمممة، ولؽيرعممما مممما جز يممماً؛ بالنسمممبة للكاتممم  والقمممارئ ول

 .(1)النصوص وللماضي والحاضر، سواًء بسواًء"

ػ:ػاضظػدػاضطؤدديػواضطبػغظػاضثػاسغظ:5داددًا/

بروز الشعبي وتراجم الرسػمي. أمر أخر يحرص النقد الققافي عمى سبره: 
منتشريف جماىيريا ، أكقر  ،كشعباف عبد الرحيـ ،فكقيرا  ما رأينا مغنيف شعبييف

محسوبيف عمى مؤسسة الفف الرسػمية. وأظػف ظنػا  أف شػعباف عبػد  مف مغنيف
الػػرحيـ لػػو توجػػو إلػػى نقابػػة الفنػػانيف ليسػػجؿ نفسػػو عضػػوا ، لمػػا قبمػػوه، مػػم أنػػو 

الػذيف يػدعوف أنيػـ يقػدموف  ،مؤقر ققافي أكقر مف كقيريف مف أعضاء النقابة
 لمجماىير فنا  راقيا .

 ،الشػػعبييف فنػػانيفىػػؤتء الاؿ أمقػػمػػم  ،يقينػػا  أف المؤسسػػة الرسػػمية تتعامػػؿ
ألػؼ ليمػة )ػػػمػم قصػص ك ،فػي سػنوات بعيػدة ،بنفس الطريقة التي تعاممت بيا

ذات  ػػػكمػا سػبؽ أف قمنػا  ػػػ. إف الققافػة !، وروايات إحساف عبػد القػدوس(وليمة
وىػػػذا الػػػوعي العػػػاـ كقيػػػرا  مػػػا حاولػػػت صػػػياغتو  ،عالقػػػة بػػػالوعي العػػػاـ لممػػػة
اـ ىيمنتيا عمى المجتمم. لكػف المجتمػم كقيػرا  مػا المؤسسة، رغبة منيا في دو 

 بوسائمو الماكرة وشديدة التذقير.  ،تحد  ىذه الييمنة

، بػيف ققافػة المؤسسػة وققافػة الجميػور، (الطبقية النقدية)إف ىذا النوع مف 
ىو الذ  جعؿ )ألؼ ليمة وليمة( "مما ت يميؽ إت بالصبياف والنساء وضػعاؼ 

عمػػى إنتاجػػات  ،قػػرر فػػرض نػػوع مػػف الحػػرب الصػػامتة. وىػػو الػػذ  (2)النفػػوس"
كاتػػػب كبيػػػر كإحسػػػاف عبػػػد القػػػدوس، الػػػذ  أعػػػرض النقػػػد الرسػػػمي المصػػػر  

                                                 
 198عيد. العالـ والنص والناقد. صإدوارد س ػػ1
  58ػػ  57عبد اهلل الغّذامي. النقد الققافي. ص ػػ2
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والعربػػػي عػػػف تناولػػػو، أو اتلتفػػػات إليػػػو، طػػػواؿ الحقبػػػة التػػػي تمػػػت قػػػورة يوليػػػو 
، تمشػػػيا  مػػػم الواقعيػػػة اتشػػػتراكية، التػػػي قػػػررت أف كػػػؿ أدب ت ينصػػػر 1952

 رد ء ت يستحؽ القراءة أو اإلنتاج أو المناقشة.  قضايا الفقراء، ىو أدب

لقػػد ظػػؿ ىػػذا التصػػور الرسػػمي بشػػذف ألػػؼ ليمػػة وليمػػة سػػائدا ، إلػػى أف جػػاء 
المستشرقوف في القروف األخيػرة، واىتمػوا بالكتػاب ونشػروه، وترجمػوه إلػى كػؿ 
المغػػػات الحيػػػة. وعندئػػػذ فقػػػط بػػػدأت المؤسسػػػة األدبيػػػة الرسػػػمية تعيػػػد اكتشػػػاؼ 

بدأ األدباء يعيدوف قراءتو بعيوف جديػدة. كمػا ظػؿ التعامػؿ الرسػمي الكتاب؛ و 
وىػػي فػػف  ػػػػمػػم كتابػػات إحسػػاف عبػػد القػػدوس سػػائدا ، إلػػى أف فرضػػت السػػينما 

عمػػػى المؤسسػػػة اتعتػػػراؼ بيػػػا. ولمػػػف شػػػاء أف يسػػػتزيد، فميسػػػذؿ كػػػـ  ػػػػػشػػػعبي 
ي طواؿ العقػود التػعبد القدوس تبت عف إحساف رسالة دكتوراه أو ماجستير كُ 

   !.1952 تمت قورة يوليو

، إف الحقيقػػػة البديييػػػة ظمػػػت واقفػػػة تعمػػػف عػػػف نفسػػػيا، مػػػف وراء المؤسسػػػة
ورغمػػػا  عنيػػػا: إف )ألػػػؼ ليمػػػة وليمػػػة(، وروايػػػات إحسػػػاف عبػػػد القػػػدوس، ظمػػػت 

)البياف والتبييف( أو ػػتجتذب قراء  يفوقوف، أضعافا  مضاعفة، عدد قراء كتب ك
قد وقػم اختيارنػا لضػرب المقػاؿ بالبيػاف روايات يوسؼ إدريس مجتمعة. ىذا و 

والتبييف، لما حظي بو ىذا الكتاب، قديما : مف تبني المؤسسة، والتذليؼ عمى 
منوالو، ووفؽ مفرداتػو؛ قػـ لمػا حظيػت بػو كتابػات يوسػؼ إدريػس مػف تشػجيم 

إلػػى  ػػػػالمؤسسػػة المصػػرية، طباعػػة ونشػػرا  وتسػػويقا  ونقػػدا، باعتبػػاره كاتبػػا  يمقػػؿ 
توجييػػػػات الواقعيػػػػة اتشػػػػتراكية، المسػػػػيطرة عمػػػػى وسػػػػائؿ النشػػػػر  ػػػػػػحػػػػد كبيػػػػر 

  واإلعالـ، طواؿ حقبة الستينيات والسبعينيات.

ف جػػيال  كػػامال  مػػف الشػػباب كػػاف منكبػػا  عمػػى قػػراءة إحسػػاف عبػػد القػػدوس، إ
يستمم فيو إلى أغاني عبد الحميـ حافظ. ومم ذلؾ فقد كاف بنفس النيـ الذ  
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ىذا اتفتراؽ الشعبي عف ققافتيا السائدة، أو  ظمت المؤسسة غائبة عف رصد
ولئف تنبو النقد ما بعد الحداقي إلى ىػذه المفارقػة البائسػة،  اتعتراؼ بوجوده.

وقػػػرر أف يحفػػػر وراء أسػػػبابيا، فمقػػػد يكفينػػػا التذكيػػػد عمػػػى حقيقػػػة نقديػػػة جديػػػدة 
إلػػى  تقػػوؿ: بػػذف األغنيػػة الشػػبابية والنكتػػة واإلشػػاعة والػػدراما التمفزيونيػػة، ومػػا

 . (1)ذلؾ، ىو ما يؤقر فعال  

إدوارد بحجـ  ػػ مفكر كبيرولعؿ مقؿ ىذا التصور ىو الذ  كاف وراء قياـ 
. ومػف !وحياتيا تحية كاريوكالرقص  ،دراسة تحميمية مستفيضةكتابة ب ػػ سعيد

فػػػي  ،كػػاف فػػػي الماضػػػي مسػػتعدا  لمجػػػرد التفكيػػػر بالكتابػػػة عػػف راقصػػػة شػػػرقية
يػػػؼ كػػػاف مػػػف الممكػػػف لناقػػػد أكػػػاديمي وأدبػػػي كبيػػػر . قػػػـ كقكبارييػػػات القػػػاىرة

   .()قأف يترجـ مقؿ ىذه الدراسة لمقارئ العربي( صبحي حديد )ػػك، آخر

وبذا يمكف لنا رصػد مممػ  ىػاـ مػف مالمػ  النقػد األدبػي مػا بعػد الحػداقي: 
بروز الشػعبي، وتراجػم الرسػمي. ومػف ىنػا، فمػيس مػف الغريػب أف نمتفػت إلػى 

منيجػػػي، ونتجػػػاوب معػػػو، مختػػػاريف التعامػػػؿ بالتحميػػػؿ مػػػم مقػػػؿ ىػػػذا التغيػػػر ال
 ظاىرة ققافية مؤقرة كالدراما التمفزيونية.

 

ػ

ػ

                                                 
 15 الغّذامي. النقد الققافي. صانظر: عبد اهلل ػػ1
  موقػػم الكاتبػػػةنشػػر إدوارد سػػعيد ىػػػذه الدراسػػة فػػي كتابػػػو: خػػارج المكػػاف. وقػػػد أمكػػف الحصػػوؿ عمييػػػا مػػف 

   رابط: .3/7/2119. تحديات امرأة حّرة: تحّية كاريوكا. احتفاء براقصة شرقيةبعنواف: 
http://www.alkatiba.com/articles/article1382.htm 
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ػاضػدمػاضثاظي

ػاضطباحثػاضتطبغػغظ
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ػ
ػاضغصلػاضثاضث
ػ()شغصػضصلػاضطغور

ػ

ػتطؼغد:

أود أف أبػػد   (،قفػػص لكػػؿ الطيػػور)قبػػؿ الخػػوض فػػي الكػػالـ عمػػى روايػػة 
 تيف تفتتيف:مالحظ

أف  ػػػ إف لػـ يكػف مػف المسػتحيؿ ػػف الصعب ذف مبظة األولى تقوؿ المالح
مػػػػػف تحميػػػػػؿ نصػػػػػو األدبػػػػػي تحمػػػػػيال  محايػػػػػدا ، وت أقػػػػػوؿ  ،يػػػػػتمكف باحػػػػػث مػػػػػا

الػػػذ   ،موضػػػوعيا . لػػػذا أجػػػدني مضػػػطرا  ىنػػػا إلػػػى اتستعاضػػػة عػػػف التحميػػػؿ
ض ر تعػػػػودت عمػػػػى ممارسػػػػتو مػػػػم نصػػػػوص ا خػػػػريف، بتقػػػػديـ نػػػػوع مػػػػف العػػػػ

أكتبػػو، قبيػػؿ ىجرانػػي لتػػي صػػدؼ أنيػػا أوؿ نػػص روائػػي ا ،ي لمروايػػةنالشػػكال
خػػالؿ المرحمػػة التػػي بػػدأ فييػػا وعيػػي يقػػودني إلػػى أسػػئمة كانػػت فػػي الشػػعر، و 

 السابؽ مف المحرمات.

القسـ األكبر مف )قفص لكػؿ الطيػور( تػـ تذليفػو فػي معتقػؿ النقػب، خػالؿ 
ف بخمػت قنػي عشػر، حػيمالئػي اتالفترة التي تمت إلغاء قرار اإلبعاد بحقػي وز 

 ػػروح رابيف بذف تمن  إفراجا  بعد سنة كاممة مف الحبس والعزؿ غير مبررتيف 
الذ  أصػدرتو حكومػة  ،فيو كاف قد رفض قرار اإلبعاد ػػ عمى األقؿ في نظره

                                                 
 1997. غزة. إصدار خاص. 1خضر محجز. قفص لكؿ الطيور. ط 
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. فممػػػػػػا أف انتصػػػػػػر فػػػػػػي 1991فػػػػػػي نيايػػػػػػة عػػػػػػاـ  ،الميكػػػػػػود برئاسػػػػػػة شػػػػػػامير
لكنػو اسػتدرؾ  قرار سػمفو. لـ يكف أمامو إت إلغاء ،و بما قالوج  ووُ  ،اتنتخابات

لمػػدة  ،يحػػوؿ المبعػػديف اتقنػػي عشػػر إلػػى معتقمػػيف إداريػػيف ،ذلػػؾ بقػػرار جديػػد
 . وتمػؾ مرحمػة تناولػتفػي معتقػؿ النقػب الصػحراو  ،ستة أشير قابمة لمتجديػد

وتحديػدا   ػػػ، التي كتبت في فتػرة متػذخرة روايتي القانية )اقتموني ومالكا (تتمتيا 
  .1997في العاـ  ػػىور بعد عودتي مف مرج الز 

أصػدر رابػيف قػرارا  مػف  ،السػتةالشيور أف تنقضي في معتقؿ النقب، وقبؿ 
نوع آخر: إبعاد أربعمائة وخمسػة عشػر مػف النشػطاء السياسػييف الفمسػطينييف 

وتمػؾ مرحمػػة ولقػد كػػاف مػف نصػيبي أف أكػػوف واحػدا  مػػنيـ. إلػى مػرج الزىػػور. 
التػػػػي كتبػػػػت بعػػػػد )اقتمػػػػوني ومالكػػػػا ( و( ة )عػػػػيف اسػػػػفينقػػػػتناولتيػػػػا الروايػػػػة القال

 .2115 عاـت صدر و 

 ،فيي إعادة تكرار لمػا درج عميػو روائيػوف متعػددوف ،أما المالحظة القانية
بعضػػيـ مػػف توضػػي  ييػػدؼ إلػػى منػػم التبػػاس أو سػػوء فيػػـ: إذ كقيػػرا  مػػا قػػرأ 

. شخصو الكريـ مقصود بالسخرية أف ػػليذا السبب أو ذاؾ  ػػ رواية قـ تصور
أف  منػذ البػدء ذقررفػ ؛توضي  ما ىو واضػ إلى نا فمقد أجدني مضطرا  مف ى

ت يمكػػف  ػػػػومػػا سػػوؼ يتموىػػا إف شػػاء اهلل  ػػػػ )قفػػص لكػػؿ الطيػػور( ومػػا تالىػػا
فالسػيرة الذاتيػة يشػترط فييػا قػدر مػف لشخصػي المتواضػم.  سيرة ذاتيةاعتباره 

فػال يمكػف وتػاري  حدوقػو. وصػفتو  باسػمو ،بما كاف ومف كاف ،البوح الصري 
، ف يالحقني أحدىـ فػي أحالمػيأ ػػالجميمة رغـ أنفي  ػػغزية في واقم الحياة ال

. !فػػػي روايػػػة تخييميػػػة ،بسػػػخرية أو مقػػػت ،لمجػػػرد أنػػػو يتصػػػور أننػػػي قصػػػدتو
( وىو اتختالؽ fictionموـ أف أىـ ما يميز الفف الروائي ىو التخييؿ )فالمع
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سبؽ وقد  .()يترجـ المصطم  كما يحمو لبعضيـ أف ،بعينو، أو الكذب الفني
اعتبػر الفػف الروائػي فػف الكػذب، قػـ عنػدما يير دانييؿ ىوايت، پأف أدرؾ ذلؾ 
 .(1)إلى العرب؛ بصفتيـ جنسا  موىوبا  في الكذبأرجم أصمو 

ػطاػغذبهػاضظص:أواًل:ػ

مػػف لحظػػات معسػػكر جباليػػا  ،مػػف لحظػػة عاديػػة)قفػػص لكػػؿ الطيػػور( تبػػدأ 
نتفاضػة األولػى، حيػث ترصػد عػيف الػراو  سػيارات ليال ، في السػنة األولػى لال

اتحتالؿ، تتحرؾ قادمة مػف مقػر قيػادة القػوات الصػييونية فػي غػزة، تعتقػاؿ 
المناضػؿ الفمسػػطيني. وبعػد أف يقػػبض الجنػود عميػو، يػػدوروف بػو فػػي  ،صػابر

السػيارة، فػػي جولػػة ميمتيػػا إفسػػاح المجػػاؿ ليػػـ ليوسػػعوه ضػػربا ، قبػػؿ نقمػػو إلػػى 
 عمى شاط  البحر. معتقؿ أنصار،

تطوؿ الرحمة ويطوؿ العذاب، ممػا يتػي  لمػراو  التغمغػؿ فػي وعػي صػابر، 
أنػو قػد سػبؽ لػو أف اعتقػؿ قبػؿ ذلػؾ، بطريقػة أخػر ، لػـ تشػيد مقػؿ ىػذا لنعمـ 

التعػػذيب، ألف تعػػذيبا  أشػػد كػػاف ينتظػػره فػػي أقبيػػة التحقيػػؽ بالسػػرايا )المسػػم (. 
الطريػؽ الحػالي، وتعػذيب المسػم   وتكوف الفرصة سانحة لممقارنة بيف تعػذيب

 السابؽ.

فػػي أنصػػار يمتقػػي صػػابر بػػاقنيف مػػف المناضػػميف، الػػذيف سػػوؼ نعػػرؼ أف 
دخؿ بنػػا ، عنػػدما يػػيػػـ إلػػى سػػجف السػػرايامنق، بعػػد وأحػػدىما مرشػػ  ل بعػػاد معػػ

نعػود لتػذكر سػنوات  ػػػمػرة أخػر   ػػػ . ومف داخؿ وعي صػابرإلى ىناؾالراو  
 ،وتكػػوف ىػػذه فرصػػة لجولػػة واسػػعة مػػرة سػػابقة.، فػػي السػجف التػػي قضػػاىا ىنػػا

                                                 
 في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات. 
 35ص تزفيتاف تودوروؼ. الشعرية.انظر:  ػػ1
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العػودة الػراو  واصػؿ في السجف والزنػازيف ونفسػيات المعتقمػيف. وخػالؿ ذلػؾ ي
غرفػة  والتػي تتطػور مػم دخولػ ،إلػى المحظػة الحاليػة ،بيف الفينة واألخر  ،بنا

 .)األمتناه( اتنتظار

ل بعػاد  أف عػدد المرشػحيفتتييذ لنػا الفرصػة، لمعرفػة  ،اتنتظار في غرفة
 ،وحسػػػاف ،وشػػػوكت ،والشػػػي  ذيػػػاب الغضػػػباف ،صػػػابر) ىػػػو سػػػبعة أشػػػخاص

 ،بعػػد ذلػػؾ ،الػػذيف سػػوؼ نعػػرؼ مػػف سػػير األحػػداث( وعػػادؿ ،وزىيػػر ،وجيػػاد
ينتمػػي أفرادىػػا إلػػى تنظيمػػات مختمفػػة: و أنيػػـ مجموعػػة غيػػر متجانسػػة فكريػػا ، 
أمػػػا شػػػوكت مػػػف الجبيػػػة الشػػػعبية، فيمػػػا فصػػػابر والشػػػي  ذيػػػاب مػػػف حمػػػاس، 

 ،مػػف فػػت . األمػػر الػػذ  يتػػي  لمػػراو  فرصػػة تسػػميط الضػػوءفربعػػة البػػاقوف األ
لنكتشػؼ أف ؛ بػيف قػاطني الغرفػة الواحػدة ،وتوافقيػا عمى مػد  اخػتالؼ ا راء

تعػػػاني مػػػف نتػػػوءات كقيػػػرة، وصػػػوت  إلػػػى  ،العالقػػػة بػػػيف صػػػابر والشػػػي  ذيػػػاب
كقػػر منيػػا قػػد تكػػوف أ ،بػػيف المختمفػػيف تنظيميػػا   ،اكتشػػاؼ أف القواسػػـ المشػػتركة

 بيف أبناء التنظيـ الواحد.

تعتػػػرض الشخصػػػيات السػػػبم عمػػػى قػػػرار اإلبعػػػاد، أمػػػاـ المجنػػػة العسػػػكرية 
وبعد أف يصدر قرارىا المتوقػم بتذييػد اإلبعػاد، يمجػذ المناضػموف إلػى . المخولة

محكمة العدؿ العميا بالقدس، حيث يتاح لنا اتنتقػاؿ مػم الػراو  والشخصػيات 
الػػػذ  نعمػػػـ أنػػػو تػػػذخر  ،دة، قبػػػؿ أف يصػػػدر القػػػرارىنػػػاؾ، فػػػي جػػػوتت عػػػإلػػػى 
إلػى صػعود حػزب العمػؿ ستشػيد التػي  ،نتيجة اتنتخابات اإلسػرائيميةل ا  انتظار 

التػػػي أصػػػدرت قػػػرار  ،وسػػػقوط حكومػػػة الميكػػػود، بعػػػد غيػػػاب طويػػػؿ، السػػػمطة
إلػى ، مف خالؿ وعي صػابر، وخالؿ كؿ ذلؾ تعود بنا عدسة الراو  اإلبعاد.

 فو التي عانى منيا في اعتقالو السابؽ. وغر  ،زنازيف السجف
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بعػػاد، اإلقػػراره بإلغػػاء  ػػػرئػيس الػػوزراء ووزيػػر الػػدفاع  ػػػػأصػدر إسػػحؽ رابػػيف 
طػواؿ  ،التي ظمت تمارس بحػؽ الحكومػة اإلسػرائيمية ،نتيجة لمضغوط الدولية
التي كانت قػد انطمقػت قبػؿ ذلػؾ. ولكػف قػرارا  آخػر كػاف  ،فترة محادقات مدريد

بر وزمالئػػو: اتعتقػػاؿ اإلدار  فػػي معتقػػؿ النقػػب الصػػحراو  فػػي انتظػػار صػػا
غػزة بمبعػد  ىنػاؾ، لنشػيد التقػاء مبعػد  ينتقؿ بنا الراو  إلػى ف )كتسيعوت(.

بػػوعي  ،وتبػدأ فتػػرة جديػدة ىنػػاؾ، تييػ  لمػػراو  فرصػة العػػودة. خمسػػةال الضػفة
  إلى فترة اعتقاؿ سابقة ىنا، بعد ترحيمػو مػف غػزة، فػي اتعتقػاؿ الػذ ،صابر

 شيدنا تعذيبو في المسم  والزنازيف. وىنا تنتيي الرواية.

ػثاظغًا:ػاضطرض:
ػاضطخغمػواالرتػال:ػ:1ثاظغًا/

المختصػػػػر ألحػػػػداث )قفػػػػص لكػػػػؿ الطيػػػػور( يمكػػػػف لنػػػػا التقػػػػديـ بعػػػػد ىػػػػذا 
بعػد صػدور نشػرىا التػي في مقالتػو لشاعر أحمد دحبور، اتستشياد بما قالو ا

. )عيد األربعاء( في جريدة الحياة الجديدة عموده األسبوعيفي الرواية بذياـ، 
 قاؿ:

ببضع كلمات. ولكا أل نرض لها لا الرواية يمكا تلخيص أحداث "
يؽنممي نمما قراءتهمما: بمعنممى أنهمما نمممل يسممتمد ثممراءه ال ممما تممراك  

؛ بمل مما تقماطع مما نعرفه في الروايات المللوفمة ،الحوادث أو نموعا
نقممدة مواصمم ت عممذا  الخطمموط والزوايمما، ذاتيممة وموضممونية، فممي

العمل، أننمي داخمل شخصمية صمابر، البطمل والمراول معماً، بذاكرتمه 
وواقعممه وحدسممه، فضمم ً نمما م حظاتممه وتخميناتممه واقتناناتممه التممي 

رؤيمماه البسمميطة والمتمموترة، فمم ذا بالروايممة يصممهرعا جميعمماً فممي بوتقممة 
مسممتوى نمممودل يسممبر شخصمميات ذات أمزجممة ومصممالل وخلفيممات 

اطع مع مسمتوى أفقمي يعمرض لواقمع قطما  ؼمزة، تحمت مختلفة، ويتق
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االحممت ل فممي بممدايات التسممعينات، مممع ذعمما  الممذكريات إلممى ممما يخممد  
 .(1)"رؤية الواقع في ذلا الوقت

  التالي:تبدأ الرواية بالمشيد 

"المخممي  الممذل تعممود نلممى الليممل والخمموؾ، لمم  يعبممل برتممل السمميارات 
ؼزة، بمحاذاة النمادل، قبمل  العسكرية، وعو يقطع الطريم القادمة ما

أا يصل إلى الطعمة والحلي  والصحية والتمويا، ث  مركز الجميش. 
ولممو كمماا الوقممت نهمماراً، لخممرن األوالد إلممى لعبممته  المفضمملة. ولكممنه  

 )...(. ارا يلكلوا األرز مع الم  كة
كاا نلى رتل السيارات أا يقطع عذا الشار  الخطر، دوا أا يعيمم 

ارة، أو إطممارات ملتهبممة، أو كممو  مشممتعل محشممو تقدمممه حمماجز حجمم
بعيمممداا الكبريمممت والمسمممامير، ليمممتمكا مممما الوصمممول إلمممى شمممار  
)اليافاوية/ الهوجة( الذل بر  أوالده في صنانة قنابمل الخمراء، التمي 
يقممذفونها فممي وجمموه الجنممود، الممذيا يصمميبه  عممذا النممو  ممما القنابممل 

 )...(. بالجنوا
 ، مما بركمة أبمو راشمد وسماحة الشمهداء كاا القس  الشرقي ما المخمي

التمي تخلمت للجيمراا نما   ـمـبمحاذاة النادل ؼربماً حتمى سمكة الحديمد 
شرقاً، أشد اشتعاالً ما الجان  الؽربي   ــقضبانها الحديدية وأخشابها 

المذل يمتممد ممما بركمة أبممو راشممد حتممى مدرسمة الفالوجمما أقصممى ؼممر  
الشممرقي: عممذا المركممز  المخممي .  وذلمما لوجممود المركممز فممي عممذا القسمم 

الذل يشكل إؼراًء دا ماً للمتظاعريا، وإق قاً دا ماً لقيادة الجميش، فمي 
ؼزة، لكثرة ما يرسل ما نداءات االسمتؽاثة وطلم  النجمدة، لمواجهمة 

 محاوالت االقتحا  اليومية.
ل  تكا محاولة االقتحا  يو  نيد األضحى الماضي آخمر المحماوالت، 

يزة تحدث ننهما النما  طموي ً، وكتبمت ننهما ولكنها كانت محاولة مم
الصمممحؾ كثيمممراً: تجممممع األوالد فمممي المسمممجد الكبيمممر، القريممم  مممما 
المركز، وانطلقوا بعد ص ة العيد مباشرة إلمى المركمز، ؼيمر نماب يا 
بمحاوالت ايما  الفاشلة الستبقا ه  لسمما  خطبتمه العصمماء: قطعموا 

تحمت وابمل الرصماص  السلا، وشارفوا نلى الوصمول إلمى الثكنمات،
( المنصمو  فموم المبنمى.. لقمد فشملت كمل 500المنهمر ما رشاش )

محاوالت الجنود لمنعه  ما الوصول إلى السلا، بعد معركمة طاحنمة 
                                                 

. عيػػد األربعػػاء. الحيػػاة الجديػػدة. فضػػاء لطيػػور خضػػر محجػػز: روايػػة قفػػص لكػػؿ الطيػػورأحمػػد دحبػػور.  ػػػػ1
  تاري  غير معروؼ. 
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نند أبوا  المسجد؛ استخد  فيها األوالد كمل شميء: الحجمارة، أسميا  
الحديد، طو  البناء، وحتى الؽساالت المسمتهلكة التمي لم  تعمد تصملل 

ء.. كمماا طوفمماا البشممر ال يممرى أمامممه إال المركممز، وكمماا نلممى لشممي
رأ  عذا الطوفاا شاٌ  نص  رأسه بعصابة حمراء، ال يرى أمامه 

 إال الموت.
كاا )خالد األسود( يبحث نا الموت بلل ثما.. لطالما ترصد للموت 
فممي شممار  اليافاويممة، متسمملحاً بكممو  ممما الحديممد، أو بحجممر، أو حتممى 

ولكا الموت كاا يهر  دا ماً منه.. اليو  يصطاُد خالٌد بقنبلة خرا ية، 
 الموَت، في موس  الموت الكبير عذا.

أصمر كمل  ،ذلا الذل جرى بيا خصمميا ،لقد كاا تحدياً حتى النهاية
منهما نلى مواجهة صاحبه أخيراً: س   الموت الهرو  بنذالمة طموال 

المتكمرر فمي الوقت، فقرر المواجهة عذه المرة. كما سم   خالمد الفشمل 
في  ،القبض نلى الخص  العنيد، فقرر أا يؽلم نليه كل منافذ الهر 

عذه الممرة األخيمرة: لم  يكما أمما  أل منهمما مفمر؛ فلما يسممل المموت 
لنفسممه بعممد ارا أا يفقممد جبروتممه، ويتعممرض للسممخرية أممما  كممل أعممل 

فممي مواجهممة ولممد كهممذا، ال لشمميء إال لكونممه يعصمم  رأسممه  ،المخممي 
 ـمـاء، ويمتلا بيا ضلعيه قلباً كلنه الحديد. وخالد بدوره بعصابة حمر

صممار فممي حاجممة ماسممة ألا يثبممت  ـممـبعممد أا فقممد والديممه وأصممدقاءه 
لخطيبته أا عناا ما يفقنهما طهمارة وجمماالً، وأا نليهما أا تستشمعر 

لمجرد أنه ل  يستطع أا يوفر لها ؼرفمة  ،الند  لتعجيلها بفسخ الخطبة
 حقيرة في مخي  فقير.

وترا خطيبته تتحسر. وظل المخي  يتحدث  ،ذع  خالد في ذلا اليو 
 ننه شهوراً طويلة، ونلى وجه الخصوص، كلما حدث اقتحا  جديد.

وحتممممى المعتوعمممموا كممممانوا يمارسمممموا المزايممممدة نلممممى التنظيمممممات، 
ويتقدموا أحياناً الخت م مظماعرة، تبمدأ سماخرة، ثم  تنتهمي بالشمهداء 

لمخي  ال يذكر )تهتمه( المذل تقمد  بم بسمه والجرحى.  وَما ِما أعل ا
 الممزقة وشعره األشعث عاتفاً وقد حمل نصاه:

 قاللو: البدلا.  قاللو: صاحيلا... قاللو: البدلا.  قاللو: صاحيلا... ــ
والتمممؾ حولمممه األوالد يمممرددوا وراءه نفممم  الشمممعار، حتمممى وصممملوا 

فجملة  المركز، وانطلقت النيراا تحصمدع . وسمقط تهتمه، المذل تحمول
 إلى بطل، وتحولت جنازته إلى ثورة.

فممي ؛ عكمذا عممو المخمي : انتفاضممة تنمت  جنممازة، وجنمازة تنممت  انتفاضمة
حلقة مفرؼة لا تنتهي، حتى يتمنى رابيا أا يصحو فيجد البحر وقمد 

 (.25ــ21")صابتلع ؼزة
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مػػف ىنػػا تبػػدأ عمميػػة القػػص: مػػف المحظػػة التػػي يييػػ  فييػػا الػػراو  المتمقػػي 
 قبػػؿ اقتيػػػاده إلػػى السػػػجف والتعػػػذيب. ػػػػػالشخصػػػية الرئيسػػية  ػػػػ تعتقػػاؿ صػػػابر

ذ عيػػػدنا . لكننػػػا ت نجػػػد أنفسػػػنا فػػػي مواجيػػػة لوحػػػة وصػػػفية لممكػػػاف فحسػػػب وا 
ػمميدا  لمحركةالوصؼ الروائي   و ىنػا بتغييػر مػف نػوع مختمػؼ: إف؛ فمقد نواج 

يعمػػػػؿ عمػػػػى  يمكػػػػف لنػػػػا تصػػػور الػػػػراو  الحركػػػػة.مفعمػػػا  بيػػػػذتي ىنػػػػا  الوصػػػؼ
 :؛ فيوصعيديف

مػػف خػػالؿ مالحقتػػو الجسػػدية لحركػػة سػػيارات  ،أوت  يصػػؼ المحظػػة ا نيػػة .1
 وىي قادمة.  ،لقوات الصييونيةا

حيػػث  ،إلػػى لحظػػات سػػابقة ػػػػفػػي مفارقػػة اسػػترجاعية  ػػػػيقودنػػا  وىػػو قانيػػا   .2
في ا  لتي لنا أف نتصور أف صابر كاف مشاركافعاليات أبناء اتنتفاضة، 

 ف السيارات القادـ تعتقالو.صناعتيا، بدليؿ ىذا الرتؿ م

فػػػػي األيػػػػاـ األولػػػػى لالنتفاضػػػػة  ،ينقمنػػػػا ىػػػػذا المقطػػػػم إلػػػػى معسػػػػكر جباليػػػػا
ذا معسػكرنا الػذ  نعػرؼ يتبػد  لنػا فػي  األولى. لكننا نراه بعيوف مختمفة. ىو

تقنيػػػػات إحػػػد  قػػػوب جديػػػد!. كذننػػػا لػػػـ نكػػػف نعرفػػػػو مػػػف قبػػػؿ!. أليسػػػت ىػػػذه 
 ممتعا ، كذننا نراه بعيوف أخر !.  التي تجعؿ مف العاد  خارقا   ،اإلدىاش

اتحتالؿ أمر عاد . والمعسكر الفقير مكاف عػاد . وممارسػة الحػب فػي 
المخيـ أمر يومي. فما الذ  يصنم اإلدىاش ىناق. إنو المزاوجة بيف كؿ ىذه 

 ،مػبس قوبػا  غيػر متوقػم. ومػف منػاتفي شػكؿ جديػد، و  ظيرتالعاديات، بحيث 
وسط خضـ النيػراف  ،ف يجر  الحديث عف الجنسيتوقم أ ،في الكالـ العاد 

 واتعتقاؿ والموت وقنابؿ الخراءق. 

يبدأ بيػا  ،يييئنا الراو  لمفارقة استرجاعية أخر  ،قبؿ نياية الفصؿ األوؿ
 يتجػػػاوز بنػػػا حػػػدود المحظػػػة الزمنيػػػة، حيػػػث فػػػي الفصػػػؿ القػػػانيحركػػػة السػػػرد 
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 ،كػػػانوف. والعالقػػػة لػػػو بالمحظػػة عالقػػػة ،ى زمػػػف سػػػابؽإلػػ، لنقفػػػز معػػػو الراىنػػة
انقيػػػاؿ الجنػػػود داخػػػؿ البيػػػت "مقػػػؿ كومػػػة مػػػف رعػػػب أسػػػود، الػػػذ  يشػػػيد ا ف 

 (. 29دفعيا سيؿ مف سيوؿ كانوف، التي أغرقت بيتو قبؿ أياـ")ص

ػ:تؼذغمػدغرورةػاضزطنػ:2ثاظغًا/

 يفتت  الفصؿ القاني بالمقطم التالي:

وية، والسميوؾ دمرتها االنفجارات المد أُذا ألبوا  السماء أا ُتفتل:"
وسمممالت  ،وفُتحمممت األبممموا  ،الناريمممة الملتهبمممة. تصمممدنت الجمممدراا

األنهار. لعنة هللا نلى كانوا. لعنة هللا نلى تلا الليلة. كانت ليلة أشمد 
لمطممر تتوقممؾ، ننممدما قسموة ممما كممل سممابقاتها، حيممث كانمت عجمممات ا

فسل تؽلم الصنابير أحياناً، كلنها ت كانت الم  كة القا مة نلى الخزاا
المجال لألرض أا تتشر  ما نزل نليها ما ماء. أمما الليلمة، فيظهمر 

طموال  ل كل عذه االنفجماراتأا جدراا الخزاا نفسها قد تشققت، بفع
 مطممر. الليممل، فسممال الممماء فممي عجمممة انتقاميممة مممدمرة: مطممر، مطممر،

نص  نلى الحارة ما كل الجهات. والليل دعر طويل سيول مرنبة ت
فيمممه ممما حيمممث ال يسمممتطيع أا يمممراه، وال أا  متصممل، يدعممممه الهمممول

. منسمو  الميماه يوشما صّ  في بيتمهمنه بشيء. كل السيول ت يحتمي
 (.33صأا يصل إلى حافة البا ، ويدع  الؽرفة ليؽرم كل شيء")

فمػا يضػفيو مػػف : ىػذا الوصػؼ نػابم مػف وعػي صػابرنحػف نػدرؾ ا ف أف 
كمػػػا يصػػػرح بػػػذلؾ  ،نػػػابم مػػػف األضػػػرار التػػػي أوقعيػػػا ببيتػػػو ،لمطػػػرابشػػػاعة 

بػػػػػؿ ىػػػػػو منحػػػػػاز تمامػػػػػا . وت شػػػػػؾ أف ، الػػػػػنص. الوصػػػػػؼ ىنػػػػػا لػػػػػيس محايػػػػػدا  
النصػػػوص األدبيػػػة غيػػػر مطالبػػػة بالموضػػػوعية، لمػػػا ىػػػو مقػػػرر سػػػمفا  مػػػف أف 

ت فمػػف منػػا. األدب تعبيػػر ذاتػػي، أو صػػورة انعكػػاس الخػػارج عمػػى الػػوعي  ػػػػ وا 
تقػػؼ حارسػػة  ،سػػماءقػػادر عمػػى قبػػوؿ أف المالئكػػة فػػي ال ػػػػ فػػي الواقػػم الػػدنيو 

 كسدود الدنيا!.  ،ومعرض لمتشقؽ ،عمى خزاف سماو  ممتم  بالماء
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قبػؿ  ،داخػؿ وعػي صػابر ،لنا أف نتصور أف الراو  سيواصؿ التطواؼ بنا
تمييػػػدا  لمرافقتػػػو إلػػػى  ،التػػػي شػػػيدت اعتقالػػػو ،أف يعػػػود إلػػػى المحظػػػة األولػػػى

يعػود إلػى المحظػة  قـ، القاني ؿفصالسجف. وبالفعؿ يفعؿ الراو  ذلؾ طواؿ ال
طػػواؿ الطريػػؽ مػػف  ،فػػي الفصػػؿ القالػػث الػػذ  يشػػيد تعػػذيب صػػابر ،الحاليػػة

مػؿ إلػى حػيف حُ  ،البيت إلى السػجف، عمػى عكػس مػا حػدث لػو فػي مػرة سػابقة
ىمػا الرابػم  ،تمػؾ المػرة التػي اسػتغرؽ سػردىا فصػميف كػامميف: زنازيف التعػذيب

 والخامس.

فالفصػػػؿ  ، يبمػػػ  مػػػد  بعيػػػدا .، فػػػي ىػػػذه الروايػػػةإف تيشػػػيـ سػػػيرورة الػػػزمف
التػػػي  ،سػػيوؿ المطػػر األوؿ يشػػيد اعتقػػاؿ صػػابر، أمػػا الفصػػػؿ القػػاني فيشػػيد

، فػػي الحػػالي وفيمػػا يعػػود الفصػػؿ القالػػث ليشػػيد تعذيبػػ؛ قبػػؿ أيػػاـ داىمػػت بيتػػو
 ىذا المقطم:. فمنتذمؿ الطريؽ إلى السجف

 "البندقية تدم خاصرته ونموده الفقرل بعنؾ. وعو يتلوه، ولكا لي 
ما الضر ، إنما ما أل  عذا ايزميل الذل يدم في مخه. أحدع  يدم 
بالشاكوش إزمي ً ينخر في مخ صابر. ايزميل مسمتمر فمي دم مخمه 
الممتلئ بالصديد والمد ، ويكماد يفجمره: طما ، طما ، طما .. ايزميمل 
يضر ، والمخ يتمدد ويضؽط نلى جدراا الجمجمة. رأسمه يكماد أا 

ه فع ً. خليط ما الصديد، وفتمات الممخ، يتمدفم يتفجر. آه.. انفجر مخ
 ما داخل رأسه إلى أنفه ويبلل وجهه وم بسه.

تنولمو لنمّوا ريقمع. تنولمو لقيمع  ــعم  الضابط للجنود  ــواتو ڤتعز ــ

 . ()حال
أدرا أنهمم  يريدونممه حيمماً: آه يمما أوالد الكلمم ي. الممموت فممي الطريممم 

أا تمدلي بالمعلوممات. إذا ممنو ي. يمكنا أا تموت في المسلخ، بعد 
بل ، فليكا التحقيمم أل شميء، لكنمه لما  فسيكوا التحقيم جهنمياً. ال

يكوا أسوأ ما عمذا ايزميمل اللعميا. سموؾ يخففموا ارا مما نمذا  
 :صر  صابر الطريم. إذا  فليوقفوا عذا ايزميل.

 إيدل.. ، الكلبشات رّخي، إيدل.. إيدل.. إيدل انقطعت بلقولا ــ

                                                 
 . عبرية بمعنى: اتركوه. دعوه يستري  قميال . دعوه يصؿ حيا 
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 . رد الضابط.اخر ، صوتا طي . وّطي، طي  ــ
ث  تقمد  نحموه، وأمسما بيديمه المتمورمتيا يتحسسمهما، قبمل أا يهمم  

لبث نلى إثمره أا شمعر صمابر بحافمة مقمص  ، مايءألحد مرافقيه بش
 . يمايتتسلل ما تحمت القيمد، مخترقمة لحممه، لمتقص القيمد الجهنممي. آه

عمم  فمي  ـمـهلل  الحمد .س  ي. لقد توقؾ ايزميل نا الضر  أخيراً 
 ولكنه  نادوا بقيد آخر أقل ننفاً. ــسره 

 أنت اكوي ؟. إيش بيوجعا؟. ــ
 الحمد هلل. ــ
 . قال الضابط بحدة.يإيش بتقول ــ
 بلقول: الحمد هلل. أجا  بحدة  أكبر. ــ

 .()اش.. اش. شيكت. قمارنو. سا  ــ
كمم  مممرة مشممى فممي عممذا الشممار ، دوا أا يشممعر بكثممرة عممذه الحفممر 

الوعادي. ارا كل حفرة لها ثما: كلما عوى، تناولتمه األيمدل بعنمؾ؛ و
تقيمه وتلكمه. يظهر أا فتمرة االسمتراحة، التمي أممر بهما الضمابط، قمد 

 انتهت فور بدايتها، ما لحظة أا توقؾ النزيؾ.
ولكممنه  لمما يكفمموا نمما ضممربا طمموال ، يريممدونا حيمماً ، صممابر آه يمما

والطريمم  ـمـبعمدما تصمل  .ةالطريم. حتمى ارا لم  تصمل إلمى السميار
سموؾ تمدور بما فمي كمل الشموار ، قبمل أا تنزلما فمي  ــطويل  إليها

 ـممـحبيبممي  يمما ـممـثمم  بعممدعا ، يريممدوا أا يشممبعوا منمما نهشمماً  .السممرايا
تعليممات أبممو عماني تقمول ذلمما. عمل تمذكر مقابلتمما معمه فممي ي. المسملخ

لحاميمة. النق ي. كانت مناقشة حامية. عذا الضر  ثمما تلما المقابلمة ا
كاا ب مكانا أا تكوا أكثر سياسة. لماذا ل  تحس  حسا  عمذا اليمو  

حاكممما ناكممما. كلهمم  كممانوا يقممابلوا، فلممماذا أنممت  صممابري. اللممي يمما
تقمول ك مماً لمي  فمي األممر شميء: . يوحدا تقرر المواجهة المباشرة

وال تتنازل نا مباد ا، ولكا ال تصرا بهما مباشمرة فمي وجمه  ،ناماً 
قممد. فممالكؾ ال ت طمم  المخممرز. يظهممر أنمما تفقممد أنصممابا عممذا الحا

فعلتمممه  المممذلبمممداخلا.  فهمممل عمممذا  بسمممهولة أمممما  عمممؤالء، فتخمممرن مممما
. صديقا أبو أنهار يقابل ضابط المنطقة دا ماً، وال يحدث لمه يصحيل

. عمو أصم ً أكبمر منما فمي ي. عل أنمت أكثمر منمه بطولمةيما يحدث لا
عا عو يسافر إلى الخارن، يكممل ؟. علالتنظي ، فلماذا ال يفعل مثلما تف

 .؟دراسمماته العليمما.. بعممد شممهور يعممود بالممدكتوراه. وأنممت بممماذا سممتعود
صمابر:  بعشر سنوات سجاي. طز. لكا القضية أكبر مما كمل ذلما يما

. يالوطا، االحت ل. إذا ل  تدفع أنت، ول  يمدفع أبمو أنهمار، فمما يمدفع

                                                 
 .عبرية بمعنى: اسكت. انتيينا. واصؿ المسير 
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السمجا لمي  ؟. ناض ً كبيمراً أال يعتبرونه م .لكا أبو أنهار يدفع كذلا
وربمما  ــلضابط وتضحا معه عو المقيا . فما المقيا  إذاي. تقابل ا

ث  تخرن وتتحدث نا بطوالتا التي ل   ــ ما الصراحة تحدثه بشيء
عمل يسمتطيع  ي.ماذا لو فعلنما ذلما كلنما، فهمل تتبقمى لنما قضميةي. تفعلها
ثم   ،قلمي ً  ويضمحا ،بسيط مثل نماد أا يجلم  ممع أبمو عماني طخيخ
 آخممر فممي داخلمما يمما المقيمما  شمميءأبممو أنهممار لممي  مقياسمماً.  ي.يخممرن

. عمل تتمنمى لمو لمم  يصمابر. عنماا مما دفمع أكثمر منما. عممل أنمت نماد 
ار أا تكموا ناديماً، تعمميش . عمل كنمت تختميتتعمرض لمما تعرضمت لمه

  (.48ــ54صال يمكا")، ال يمكا، خلم هللاي. ال مثل باقي

ػا:اظوراطپ:ػ3ثاظغًا/

ليسػرد  ،اتعتقػاؿ األوؿنياية فتػرة فيعود مرة أخر  إلى  ،ما الفصؿ الرابمأ
مكمػػؼ بتقػػديـ تقريػػر ال ،وضػػابط المخػػابرات تمػػت المواجيػػة بػػيف صػػابركيػػؼ 

 . عنو بعد انقضاء المدة ،قبيؿ اإلفراجالمعتقؿ، عمى  عف تذقير السجف

أىميػا  لػنعمـ أف أحػديقودنا الفصؿ الخامس إلى أسباب اتعتقاؿ الحػالي، 
حػػوؿ اتحػػتالؿ والػػوعي  اء،لمسػػجنيعمميػػا صػػابر كػػاف ألوراؽ التػػي ىػػو تمػػؾ ا

 ضرورة الصمود. و 

ليواصػؿ وصػؼ التعػذيب  ػػػ في الفصؿ السػادس ػػ يعود بنا الراو بعد ذلؾ 
 الذ  بدأه في الفصؿ القالث.  ،في الطريؽ ،الحالي

لتعػػذيب، يتركنػػا الػػراو  مػػذىوليف مػػف شػػدة ىػػذا اف ،السػػابم فػػي الفصػػؿأمػػا 
فػػػي لحظػػػة زمنيػػػة ، زوجػػػة صػػػابرعزيػػػزة إلػػػى فػػػي الفصػػػؿ القػػػامف لينتقػػػؿ بنػػػا 

واجينػػا تحيػػث  ػػػػ أ  اتعتقػػاؿ الحػػالي ػػػػ تمػػي اتعتقػػاؿ القػػاني لزوجيػػا ،متػػذخرة
 :نوراميةالپاىد المشىذه ا
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الشمموار  مزدحمممة بالسمميارات. النمما  يمممألوا الشمموار ، والبانممة "
ال يكمؾ نما قمذؾ األقمراص فمي  ينادوا نلى بضا عه . با ع الف فل

الزيممت السمماخا. األطفممال يؽوصمموا العمميا فممي بركممة األمطممار وسممط 
 الشار . أحدع  ناٍر كما ولدته أمه، التي تصر  منادية:

 أكل. تعال يا مقصوؾ الرقبة.. تعال، وهللا ركلا باسناني ــ
، طفل آخر يتؽموط إلمى جانم  الجمدار. المطمر يشمتد. لقمد تبللمت تمامماً 

المياه إلى نظامها. إا نليها أا تراجع الصلي  مرًة أخمرى، وصلت 
ليسممتعل  لهمما نمما زوجهمما، فقممد أكممدوا لهمما قبممل يمموميا أنهمم  سمميعرفوا 

 سانة. ما أشد البردي. بيت أبيها مازال بعيداً. 48أخباره خ ل 
 لجلت إلى محطة البتمرول القريبمة، نسمى أال يراعما صماح  المحطمة

ألنه نجز نما طمرد النما ،  ،طرد ابنه المشؽول بسرقة الشار ، فقد
الذيا يستتروا بالمحطة ما المطمر. كماا الولمد خجم ً مما تصمرفات 
والده، الذل يزيمد فمي كمل ممرة مما مسماحة المحطمة، نما طريمم دم 
مواسممير، وزرانممة إطممارات السمميارات فممي الشممار ، وبعممد مممدة يبنممى 

ى. كمماا التوسممعة الجديممدة، تمهيممداً ينممادة الكممرة، ونمممل توسممعة أخممر
الرجل مناض ً، ولكنه قرر، بعد خروجه ما السجا، أا يستدرا مما 
فاتممه. وإذ لمم  يتبممم ؼيممر الشممار ، فقممد كمماا ال بممد ممما أخممذه. ال بممل . 
المنطقممة عنمما إسممتراتيجية بممالمعنى التجممارل، وعامممة جممداً، يقيسممونها 
بالسنتيمتر. فجلة رفع المناضل رأسمه، ونظمر إليهما بحنمم شمديد، قبمل 

 ر صارخاً:أا ينفج
. إحنما ممش فاتحينهما سمبيل. عمذا يا اختي روحي، هللا يسمهل نليكمي ــ

 ..با  رزم. دّوريلا مطرا ثاني تتذارل فيه ما المطر
أسمموار المركممز ناليممة. المركممز  لملمممت أذيالهمما، وواصمملت المسممير.

محصا. وأسواره ما األس ا الشا كة والشبا الم م  للسماء. بيا 
الجنممممود م ممممات األمتممممار. قبممممل ذلمممما كمممماا السممممور األول وثكنممممات 

المتظاعروا يقطعوا األس ا في نشوة ثورته  ، ويمدعموا الجنمود. 
وبعممد التوسممعة األخيممرة، مممابيا السمملا والثكنممات، أصممبحت المسممافة 

أنا  كثيروا استشهدوا، بعد أا قطعوا السلا. : العازلة ساحة للموت
وتقمد  واثقماً مما ، نص  المتظاعروا نينمه بجلمدة. حتى الكل  قتلوه

وأخمذ يعموى بشمدة.  ــكعادة ما يعصبوا الجلدة نلى نيونه   ــنفسه 
 دولة نربية. 14دياا عز  ، ؼض  الجنود، فدياا لي  كلباً 

كل  دّوا  عو ارخر قتلوه: كماا يجمرى أمما  المتظماعريا، ويكشمؾ 
له  الشوار ، حتى ال يفاج ه  الجنود. مرات كثيمرة كماا كلم  دوا  

اكتشمفه  لة الؽاز بفممه، ويقمذفها فمي مجمرى المماء )الَعّممال(.يمسا قنب
الجنود واؼتاظوا منه، فلطلقوا نليه الرصاص ممراراً. أطبماء المخمي  
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في كل مرة كانوا يعمالجوا الكلم  الشمهير. ولكنمه فمي الممرة األخيمرة 
جمممرى وعمممو يعممموى نمممواًء ، ممممات، بفعمممل رصاصمممة أصمممابت رأسمممه

 ومات. صاحبه ليدممطوطاً طوي ً، ث  أقعى بيا 
جمموار المركممز مممزدح  بالنسمماء، كلهمما  إلممىمخممزا التمممويا الواقممع 

يتمدافعا ويتصمارخا.  ورا حمة زيمت الصمويا تممأل الشمار . والبانممة 
نواجما يسموم  .شيءويشتروا كل ، ينصبوا موازينه  نلى الطريم

 حممماره المحمممل بلكيمما  الطحمميا. نواجمما يعممرؾ كممل البيمموت، وال
يطممربا    وأصممحابها. يؽممازل النسمماء ال تمميايخطممئ أبممداً فممي األكيمم

شممتيوى ينافسممه فممي نفمم  زلممه، رؼمم  سممخريتها ممما شممكله. ولكمما لؽ
المهنة. حمار شتيوى أقوى ما حمار نواجا؛ فهمو يطعم  حمماره ممما 

مرة رآه أحدع  يطعمه جوافمة، حيمث كانما يتبمادالا القضم  مما . يلكل
ينهممما ن قممة . الع قممة بينفمم  الثمممرة: مممرة شممتيوى، ومممرة الحمممار

الحممممار يوشممموش ، نجيبمممة. رآه أحمممدع  يحدثمممه عمسممماً ويسمممتمع إليمممه
شممتيوى، وشممتيوى يوشمموش الحمممار. ولممما نممض الحمممار ذات مممرة 
إصبع صديقه شتيوى، صر  ما شدة األل ، ولكا ألمه ل  يذعلمه نما 

 الدفا  نا نفسه: لقد نض شتيوى أذا الحمار، وعو يصر :
 إرخينى بارخيا. ــ

ضمممربوه وضمممربوا حمممماره ، للضمممر  مممما الجنمممودنواجممما تعمممرض 
نظما  النما  والحميمر. ، بالهراوات. تلا كانت مرحلة تكسير العظما 

 زنموا أا نواجا يخفي األسلحة بيا أكيا  الطحيا.
أكيا  طحيا الوكالة مرسو  نليها كفاا متماسمكاا، مكتمو  تحتهمما 

ممما نبممارة )لممي  للبيممع أو المبادلممة(. وألا عممذه األكيمما  مصممنونة 
حيمث تمرى  قماش جديد، ف ا سكاا المخي  يصنعوا منهما سمراويله ؛

الواحد منه  يلب  سرواله نلى شاطئ البحر، وقد ُكت  نلي مؤخرته 
والطحيا فاسد. قبمل االنتفاضمة  للبيع أو المبادلة(. القماش جديد)لي  

كمماا كثيممر ممما النمما  يبيعمموا طحمميا الوكالممة، ليشممتروا نونمماً آخممر 
ا يلكلونمه؛ فمالنقود شمحيحة، والطريمم إلمى إسمرا يل أفضل. لكنه  ار

بسب  العمليات العسمكرية. والعممال يمدفعوا  ،مؽلقة في أكثر األحياا
 ممممممممممع ذلممممممممما يؤيمممممممممدوا العمليممممممممماتالمممممممممثما. ولكممممممممما النممممممممما  

  (.116ــ113")العسكرية

عمػػى أبػػواب مقػػر الصػػميب  ،يتركنػػا الػػراو  مػػم عزيػػزة ،فػػي الفصػػؿ التاسػػم
 ومعتقؿ آخر ىو حسف. ، حيث شخصية أخر  ،اهلل لينتقؿ إلى راـ ،األحمر
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المحظػػة فػػي نشػػيد فيػػو تعػػذيب صػػابر فػػي الطريػػؽ، ف ،الفصػػؿ العاشػػرأمػػا 
إلى لحظات اتعتقػاؿ  ،في مفارقة استرجاعية أخر  ،ليعود بنا وعيو ،الحالية
 ، كما يصوره ىذا المقطم:في المسم التعذيب ينتظره حيث  ،األوؿ

 الوجه. "طا .. آه.. ركلة أخرى في
 ،طما .. .. خمذابما الكلم ، وسمخت األرض يما.وّسخت األرض يما  ــ

 موت.، موت يا ابا الكل ، طا 
 آه.. آه.. آه...  ــ

أيما .. ال، بمل انقطمع لسانه منعقمد.، أنفه متور ، إنه ال يستطيع النطم
، لقمد . آهالعممر أخمر ي وعمل أنميش بماقيي. كوا قمد ابتلعتمهي، أألسان

السممقؾ يممدور، والؽرفممة تنقلمم  رأسمماً نلممى . ازلزلممت األرض زلزالهمم
آه، كيممؾ انبطحممت نلممى  إننممي معلممم بالسممقؾ.، نقمم .. إننممي أطيممر

لممماذا تحممول لمموا السممقؾ إلممى ي. عممل تعطممل قممانوا الجاذبيممة، السممقؾ
بل وحمار ، طعمه مالل، . تؾيلماذا ألعم السقؾ، أحمري. السقؾ لزن

ول لموا السمقؾ إلمى لمماذا يتحمل  أذم قبل ذلا سقفاً قط،  كذلاي. إنني
، . لكا ما شملني بالسمقؾ المنهمار، ياهي. عل دعنوه في لحظاتيالسواد

. ال بممد ممما الخممرون ممما عممذه الؽرفممة ولممماذا ال أبحممث نمما البمما ي
ال يوجممد ، . يمماهي. لكمما أيمما البمما م تحممت الممرد المهدمممة، قبممل االختنمما

ة با ي. ماذاي. عمل نقلموه إلمى الجهمة األخمرىي. لكما ال بما  فمي الجهم
ف  توجمد ؼرفمة مخطئ،  . ال شا أننيجهةي ال با  في أل، األخرى

ب  با . وأل ؼرفمة عمذه التمي سمقفها تحمت، وأرضمها فمومي. حسمناً، 
ؼيممر ، إا كنممت نلممى صمموا ، ولنبممدأ بممالمكيؾ. أيمما المكيممؾ فلنممرَ 

معقولي. ال يوجد مكيؾ، وإنما جمدار أسمودي. يظهمر أنهم  قمد أفرؼموا 
وال  ،طفمملوا األنمموار.. ال بمما ، وال خزانممةالؽرفممة ممما محتوياتهمما، وأ

وعمذا ، األرض فوم، والسقؾ تحمتي. طاولة، وال كرسي، وال مكيؾ
السممواد ، الجمدراا تختفممي، السما ل الحممار يمممأل حلقميي. السممقؾ يختفممي

. الحمممم معهممما، فهنممما ال يمممدفعوا ي. البلديمممة قطعمممت الكهربممماءيحالممما
ر مي  البلديممة.. حتممى الكهربماء يسممرقونها. سموؾ يفصمملوا  .الفماتورة

ال بد أا شمركة الكهربماء ايسمرا يلية عمي التمي ، السواد في كل مكاا
لكهربماء فر ي  البلدية ال يجرؤ نلمى قطمع ا؛ قطعت التيار ما المنبع

السمواد  ، ننمدع  مولّمد وال شماي.. لماذا ال يشؽلوا المولّمدنا السرايا
ي: ال في كل مكاا. إنني خفيؾ الوزا، ع ممي الشمكل، ال أطمراؾ لم

كم  ممرة سممعت نجماة  . عل عذا معقمولي.يديا، وال رجليا، وال رأ 
تؽنى: ستصبل األشكال ال شكل لهاي. فهل دخلت نجاة عنا قبمل ذلماي. 
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ال بد أا شي اً ما قد حدث. إنني أنو  في بحر مما السمواد، ال أول لمه 
تتصمارناا . روسيا وأكرانيما آخر، وربما كاا عو البحر األسوديوال 

يريمممد أا يسمممتعيد أمجممماد  (). يلتسمممياطول البحمممر األسمممودنلمممى أسممم
به يتي السابم،  ، يريد األسطول له وحده، درة االتحاد السوالقياصرة

. ، لما رأينا أمريكا. يا ليته وصل إليهاأا يصل إلى المياه الداف ةيحل  
يتي، ونسماند  طوال سمنوات ونحما نمدنو هللا أا يسمقط االتحماد السمو

ولممما سممقط، سممقط فمموم رؤوسممنا، وانفممردت بنمما . ااالمجاعممديا األفؽمم
ثم   ،يقتلمونه  بالممدافع ،وانفمرد المجاعمدوا األفؽماا بخلمم هللا، أمريكا

يتي يرجممع. اللعمميا يلتسمميا عممو  . ليممت االتحمماد السمموشممو يصمملوا بخ
يتي، وارا يريممد مخلفاتممه. أسممطول البحممر  الممذل عممد  االتحمماد السممو

ممالي ولروسميا وأوكرانيماي. ملعموا األسود تنازنه فيه أوكرانيا. لكما 
. أنا ارا أبحث نا أطرافي فمي يلتسيا وروسيا وأوكرانيا جميعاً  أبو

األطممراؾ ليسممت ذات أعميممة ملحممة ارا، ، فلمميكا: عممذا البحممر. حسممناً 
. ال يمكما أا أكموا بم  رأ  حقماًي. يما يفالمه  عو الرأ . أيا رأسي

. كيمؾ  ً بمدوا رأ يأرى فيهما رجم إنهما الممرة األولمى التمي، للعج 
سمملرجع إلممى زوجتممي بمم  رأ ي. ال شمما أنهمما ارا تبكممى. البممد ممما 
الرجو  فوراً، فم  دانمي للمكموث عاعنما أكثمر. لكما كيمؾ سمتعرفني 
زوجتممي دوا رأ ي. وهللا إنهمما لمشممكلة تسممتحم التفكيممر الجممدل، بممدالً 
ممما مشمماكل العممال . يجمم  أا أبحممث نمما رأسممي أوالً. عممل حللنمما كممل 

عممممل حلممممت مشممممكلة فلسممممطيا، ومشممممكلة ؟. العممممال  العربمممميمشمممماكل 
ايسكندرونة، ومشكلة األممريكييا فمي الخلمي ، ومشمكلة االنفصمالييا 
في جنو  السوداا، ومشمكلة الديموقراطيمة فمي العمال  العربمي، حتمى 
نحل مشكلة روسيا وأوكرانياي. فّخمار يكّسمر بعضمه، فرأسمي أعم  مما 

أنمما ، . آهييسممرى فممي أوصمماليكممل شمميء. ممما عممذا الخممدر اللذيممذ الممذل 
أنمود إلمى  ، ؼمداً متع .. سلنا .. سملنا  ارا وؼمداً أبحمث نما رأسمي

  (.144ــ141)"آه.. سلنا .. سلنا .. سلنا..... ، آه .زوجتي

سػػرد ىػػذه  ،العاشػػر والحػػاد  عشػػر ،الفصػػالفواصػػؿ يعمػػى ىػػذا المنػػواؿ 
فػػا  عمػػى بػػاب يػػزاؿ واقالمحظػػة الحاليػػة مػػا المحظػػة اتسػػترجاعية، فيمػػا صػػابر 

 .السجف

                                                 
 يتيڤد السو اتتحاوريس يمتسيف رئيس روسيا بعد تفكيؾ پ. 
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ػ:أرواحػوراءػاضػضبان:ػ4ثاظغًا/

يعػػػود الػػػراو  بنػػػا إلػػػى المحظػػػة الحاليػػػة، فنػػػر  ، فػػػي الفصػػػؿ القػػػاني عشػػػر
فتػػػرة اتعتقػػػاؿ يعػػػود إلػػػى تػػػذكر مػػػا مػػػر بػػػو ىنػػػا فػػػي ، و صػػػابر يػػػدخؿ السػػػجف

صػػػابر يكتػػػب قبػػػؿ أف يقفػػػز بنػػػا إلػػػى الفصػػػؿ القالػػػث عشػػػر، حيػػػث السػػػابقة. 
أحػػػػػػواؿ السػػػػػػجف ورفػػػػػػاؽ النضػػػػػػاؿ وأعاجيػػػػػػب  يػػػػػػاليصػػػػػػؼ ، لزوجتػػػػػػو ورسػػػػػػائم

 وىذه إحد  رسائمو لعزيزة: الشخصيات ودواخميا.

لا أسللا نا أحوالا، فسوؾ أنرؾ ذلا منما شمفهياً فمي الزيمارة. "
ولكننممي أود أا أشممرا لمما شممي اً ممما أحوالنمما عنمما، فممي جنممة اليهممودل 

 الفقير:
يماة بطمرم نندنا في الؽرفة أشكال وألواا ما البشر، تتحايل نلى الح

 مختلفة:
نندنا )ناعض( المناضمل المذل فجمر سميارة جيم  نسمكرية، وينتظمر 
حكممماً ناليمماً، ولكمما روحممه المعنويممة ناليممة جممداً، وعممو ال يكممؾ نمما 
شر  الشمال والحليم  والضمحا وصمنانة مجسممات لقبمة الصمخرة، 
ليرسلها إلى أعله وأصدقا ه في الزيارة. والويل لما يعيقه نما نملمه 

 عذا.
ناعض عذا كاا في الخارن ف حاً، يسكا بيتاً تحوطه األشجار، وألا 

في فناء واسع نظيؾ، فقد كاا مشتاقاً دا مماً ل تكماء نلمى الرممل كمما 
تعود. ولما كاا المطبخ في األسبو  الماضي، قمد وز  نلينما كميمات 
ممما الملوخيممة، لنقطممؾ أوراقهمما تمهيممداً ينممدادعا للطممبخ؛ فقممد اسممتؽل 

ة، وجممع مما نيمداا الملوخيمة حفنمة مما الرممل، ناعض عمذه الفرصم
حفظها داخل قطعة ما القماش، ث  صار يلقيها نلى أرضمية الؽرفمة، 

 منادياً صديقه صبحي:
وهللا ما في أحسا ما ، تعال اركز نلى عالرم ت يا شيخ، صبحي ــ

 القعدة   الرمل.
جا بعمد أا ُضمبط لديمه مخمزا سم ا، وعو مناضل سُ  ونندنا )نطا(

  نليه بالسجا نشر سنوات. ونطا عذا عو مسؤول الطعما  فمي وُحك
الؽرفة )نندنا في الؽرفمة نمدة مسمؤوليا: مسمؤول الطعما ، ومسمؤول 
األما، ومسؤول المكتبمة، ومسمؤول الكنتينمة، بايضمافة إلمى مسمؤول 
الؽرفة( وكماا يحم  أا يممار  سملطاته بصمورة ؼيمر منطقيمة: كماا 
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للؽمد، لمخصصمة للؽرفمة، ويخزنهما ا ،يقو  بتسل  كمية الخبز الطمازن
وفمي الؽمد يفعمل نفم  الشميء: يطعمنما نلى أا يطعمنما خبمز األمم . 

عكذا دواليا، فمي حلقمة . وخبز اليو ، ويخزا الطازن لليو  الذل يليه
جهنمية ما الخبز البارد، بينما الخبز الطازن تحت أنيننا ال نسمتطيع 

ان ألعممل الؽرفممة لقممد كانممت عممذه الطريقممة مثممار إزنممي. الوصممول إليممه
وأنت تعرفيا مبلػ نشقي للخبمز ، ولي نلى وجه الخصوص ،نموماً 

وطالبمت بتوزيمع  ،الطازن. ولما انترضت نلى عذه الطريقة العقيممة
الخبز الطازن، ؼض  وحرد وأنلا استقالته مما مسمؤولياته الهاممة، 

 مؤكداً أنه يرؼ  بالتفرغ لحفظ القرآا الكري ي.
رآا الكري  نندنا، عو أا أكثمر المتصمّديا وإا أطرؾ ما في حفظ الق

لهممذه المهمممة ال يتصممّدوا لهمما إال بعممد حممرد وزنممل وؼضمم ، بحيممث 
أنه ما إا يعلُا شمخص رؼبتمه فمي حفمظ القمرآا  ،صار ما المعروؾ

ولممما كنممت ال  حتممى يسممار  كمموادر التنظممي  إلممى استرضمما ه. ،الكممري 
طمما، فقممد أسممتطيع التضممحية بوجبممة الخبممز الطممازن، ولممو إرضمماًء لع

صممممت نلممى الثبممات نلممى قممرارل، وسمممحت لحفظممة القممرآا بمملا 
يممزدادوا واحمممداً. وال شممما أا سمممكاا الؽرفممة كمممانوا مسمممتريحيا لهمممذا 

ولكا نطا لا يحفظ القرآا،  ما عذا المسؤول الجديد. ،التدبير الجديد
 كما زن .

، وننممدنا )جمم ل(، وعممو أحممد السممجناء نلممى عممامش إحممدى الضممربات
قمد آوى أحمد المناضمليا، بعمد قياممه بعمليمة نسمكرية.  بمعنى أنه كاا

وال شا أا )آوى( عذه فيها مبالؽة، فهو ل  يفعل شي اً أكثر مما تقمدي  
دوا أا يعمرؾ شمي اً نمما فعمل، باسمتثناء  ،كو  ما الشمال للمناضمل

أنممه أحممد معارفممه البعيممديا. ولكمما المناضممل انتممرؾ فممي التحقيممم بعممد 
سحبه معه إلى السجا والتنظي . لهمذا ذلا، نلى ج ل وكو  شايه، ف

فكماا متلففماً  ـمـ نلمى حمد تعبيمر السمجناء ـمـل  يستون  ج ل الحبسة 
دا ماً، ال يكل  أحداً إال نادراً، وال يشارا في األناشيد والممرا. وكماا 
له كوبه الخاص للشال، الذل ال أدرل إلى ارا لماذا كماا يحمتفظ بمه 

يمنممع أجممزاءه ممما  ،ريط الصمممويعتممز، رؼمم  أنممه متشممقم ومحمماط بشمم
. كانت أكوابنا سمرناا مما تقمع وتنكسمر، يالتساقط، وال يشر  إال فيه

فنسممتبدلها بمملكوا  جديممدة )وأكمموا  الكنتمميا ممما النممو  الفمماخر ؼممالي 
فمم  يقممع وال ينكسممر.  وكلممما وقممع  ،الممثما( أممما كممو  جمم ل المجممرذ 

  وقمبض كو  قال أحمدنا: انكسمر الشمر. حتمى ُجما جنموا أحمدنا، فقما
 ،فهشممه تهشميماً  ،نلى الكو  المجرذ ، وقذؾ بمه نلمى بم ط الؽرفمة

 وعو يصر :
 عذا عّوه الشر. بعد ما نكسر عذل الكباية، مش راا تنكسر كبايات. ــ
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وبالفعمممل توقفمممت األكممموا  نممما الوقمممو  واالنكسمممار بعمممد ذلممما. عمممل 
 تصدقيا؟ي.

بالتحقيم  ونندنا شفيم، وعو مسؤول األما في الؽرفة، ويطال  دا ماً 
مممع نطمما، نلممى انتبممار أا لممه حركممات مشممبوعة. وشممفيم عممذا أحممد 
المحاربيا القدماء، وقد ُحك  نشر سنوات يقضمي ارا آخرعما. وعمو 
مهوو  نظافة، ال يسمل ألحد أا يم  سمريره أبمداً، وقمد كماا يكفمي 

 ويضع يده نليه، فيصر : ،الستثارته أا يقتر  أحد ما سريره
 بعد نا السرير. يا س   ما أخؾ دماي.ا. إيش بدا؟، إيش في ــ

عمي  ،التمي مما الممكما أا تشماعدل فيهما شمفيم ،وإا أجمل اللحظات
سانة الدر  األمني، ننمدما يجلم  نلمى رأ  حلقمة مكونمة مما كمل 
شممبا  الؽرفممة، ليدرسممه  درو  األممما، وكيفيممة التصممدل لمممؤامرات 

  كمممماا ومحمممماوالت ايسممممقاط. وألا الممممدر المخممممابرات ايسممممرا يلية
مكروراً مم ً، فقد كنا نحرص نلى التفكه ب ثارة شفيم، حيث ينبمرل 

 أحدنا سا  ً:
 نريد أمثلة.، لنا نا ايسقاط، اشرا يا أ  شفيم ــ

فيبدأ في بسط بعض األمثلة مما حماالت ايسمقاط، ويشمرا حالمة أحمد 
المتساقطيا الذيا مارسوا الجن  مع محارمه ، بلمر المخمابرات. ثم  

ننممدما  ،ويبممدأ بالبصممم والممرف  برجليممه ،أا يفقممد أنصممابه ال يلبممث
يصل إلى ذكر ممارسة المتساقط الجمن  ممع أختمه، الننماً عمذا النمو  
ما البشر الذل تحول إلى حيواا. وفي عذه اللحظات تكوا الؽرفة قد 

طالبممه المسممتمعوا  ،اشممتعلت بالضممحا. وكلممما أراد شممفيم أا يتوقممؾ
 باالستفاضة وزيادة التوضيل.

نليمه ، لكا عناا قصة أخرى، يفضل السجناء أا يسمعوعا ما شفيم
إنهما قصمة انتقالمه، ومما يرويمه مما : أا يرويها، ونليه  أا يصمدقوه

صمممود أسممطورل فممي التحقيممم، أصمما  المحققمميا باليممل  وايحبمماط، 
حتممى تفتقممت أذعممانه  نمما فكممرة سمموؾ تصممبل أسممطورة الكراسممات 

المعتقمل العنيمد، ونصمبوا نينيمه، األمنية في السجوا: لقمد قيمدوا عمذا 
وحملوه في سميارة تنهم  الطريمم المجهمول لممدة يمو  كاممل، قبمل أا 
يسلموه لموظفي الصلي  األحمر، الذيا نقلوه إلمى خيما  الفمدا ييا فمي 

أنه ارا بميا إخوانمه فمي قيمادة  ــلفرحته  ــليكتشؾ ؛ الجنو  اللبناني
وأطلقموا الرصماص  شمال،ذبحوا له الخراؾ، وسكبوا لمه الي. المنظمة

. وقبل أا ينا  كت  قصته كاملة نلمى المورم، لكمي في الجو محتفليا
إلممى  ،ولمما تسممتؽربي إذا ممما قلممت لمما إنممه أضمماؾ) يممت  رفعهمما للقيممادة

ولكنممه اكتشممؾ بعممد (، بطمموالت أخممرى كعممادة المناضممليا ،بطوالتممه
وجنمود سمعد حمداد.  ،لحظات، أنمه كماا يكتم  للمخمابرات ايسمرا يلية
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عجم  نليهما  ،ووضمعوا أوراقمه أماممه ،دما نمادوا بمه إلمى المسملخونن
. ممما يومهمما وشممفيم عممذا .ولكمما لمم  تعممد عنمماا فا ممدة، يمزقهمما بلسممنانه

 يطحا أسنانه طوال الليل.
ونندنا الس ل، وعو أحد الذيا أكل نليه  السجا وشر : فقمد ُسمجا 

 ـمـ  تخريبمي حسم  تعبيمرع ـمـبعد اتهاممه باالنتمماء إلمى تنظمي  مسملل 
، نلمى ولست أدرل أل شيطاا سول للس ل أا يدني المرض المدا  

. لقممد ، نلممى اليهمموديولكمما نلممى ممماأمممل أا ينممال نفممواً وخروجمماًي. 
صاروا كلما قد  تقريراً مرضياً ينقلونمه إلمى سمجا آخمر، حتمى تتكبمد 

ض إلمى االنتقماد زوجته مشام السفر لزيارته. وقد أدى به عذا التمار
صممار يحمماول مقاومممة المممرض بايكثممار ممما اً، وبوجممود المممرض حقمم

حتمى ، كمما يعتقمد، خشية البرد الذل عو أسا  العلل ،ارتداء الم ب 
 أنني سللته مرة نا سب  لؾ يده بشريط الصم كبير دا  ، فقال:

. إنمت نمارؾ إنمي رة ياخو، ما كثر مما بمالب  ب طمياإيدل مكسو ــ
 ب طيا؟. 5الب  

فممم ا ، كمممما يقمممول شمممفيم دا مممماً ، جمممانياوألا المسممماجيا نلمممى وزا م
 لدينا في الؽرفمة ممنه  ث ثمةو ــالس ل مهوو  أما، ي حم األشبال 

ي كل خطرة وحركة، محماوالً تلويمل أل حركمة نفويمة نلمى أنهما ف ــ
ومما مثمل عمذه الحركمات  .فعلّيمة أو مرشمحة، إشارة أمنية للمخابرات

ل بمميا فخذيممه، ننممد التممي كمماا يرصممدعا السمم ل، انتفمما  بنطلمموا الشممب
قيامه للعدد الصباحي، رؼ  أا عذا شيء طبيعي نند القيا  ما النو . 

أل إشارة ما الممكا أا يعطيهما شمبل لرجمل  ،ولست أدرل إلى ارا
 بانتصا  ما بيا فخذيهي. ،مخابرات

ل  أكا الوحيد الذل س   ممارسات الس ل المجنونة عمذه، فقمد سم مت 
 ،الطبية، وأرسلته قبل أيما  إلمى كتسميعوتإدارة السجا كذلا تقاريره 

 حيث ال زيارة وال تقارير، ولي  ث  إال تسيمل.
ونندنا كذلا )أنا( الذل يقضمي السمانات الطموال فمي كتابمة الرسما ل 

 تحيماتي لما ولمألوالد وقب تمي الحمارة. لا، فمي انتظمار يمو  الزيمارة.
 (.189ــ183")زوجا المخلص: صابر

إلػػػى معتقػػػؿ النقػػػب، ليسػػػتكمؿ صػػػابر  ،فينقمنػػػا ،أمػػػا الفصػػػؿ الرابػػػم عشػػػر
قضػػػاء محكوميتػػػو ىنػػػاؾ. وتكػػػوف ىػػػذه فرصػػػة لينتقػػػؿ بنػػػا الػػػراو  إلػػػى لحظػػػة 

لحظػػة  :سػػابقة لالعتقػػاليف الػػذيف جػػاء ذكرىمػػا فػػي الفصػػوؿ السػػابقة ،اعتقػػاؿ
فنشػػيد . فػػي الشػػيور األولػػى لالنتفاضػػة ،فػػي معتقػػؿ النقػػب وقضػػاء فتػػرة سػػجن
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يستشػػػيد فييػػػا العديػػػد مػػػف  ،النقػػػب الصػػػحراو  معتقػػػؿأحػػػداث انتفاضػػػة داخػػػؿ 
 السجناء، عمى يد مؤسس المعتقؿ الجنراؿ الصييوني تسيم . 

عمػى سػاحؿ  ،قبؿ نياية الفصػؿ يقفػز بنػا وعػي صػابر إلػى معتقػؿ أنصػار
قبيؿ نقمو بعد لحظات  ،بحر غزة، حيث وصؿ بعد رحمة التعذيب في الطريؽ

  بعاد.إلبالغو بقرار اإل ،إلى سجف غزة المركز 

تكػػوف ميمػػة الفصػػؿ الخػػامس عشػػر إتمػػاـ مػػا بػػدأه الػػراو  مػػف وصػػؼ قػػـ 
  .2أنصار

ػ:ػاإلصس:5ثاظغًا/

المقػررة ألمقالػو  ،يػدخؿ صػابر غرفػة اتنتظػار ،في الفصؿ السادس عشػر
، فتجػػوؿ عينػػي الػػراو  فييػػا مػػف ممػػف صػػدر بحقيػػـ قػػرار اإلبعػػاد عػػف الػػوطف

رفة أخػر  فػي نفػس السػجف، خالؿ وعي صابر، األمر الذ  يتي  لو تذكر غ
ىػػي غرفػػة اإلكػػس، التػػي يػػدخميا بعػػد انتيػػاء التحقيػػؽ معػػو، فػػي المسػػم ، فػػي 

 فنقرأ ىذا المقطم:، فترة السجف السابقة

يممرى النمما  ويرونممه، ، الممداخل مولممود ممما جديممد ،فممي ايكمم  ،"عنمما
ينمممماموا سمممموياً،  ،يحممممدثه  ويحدثونممممه، يلكممممل معهمممم  ويمممملكلوا معممممه

 ،بعض، ويستنشممقوا فسمماءع  المشممتراويضممرطوا نلممى بعضممه  المم
النممات  نمما ايمسمماا المممزما، والممذل يصممي  جممو الؽرفممة بتشممبع ال 

. وعنا يعرؾ المعتقلموا الخنتريشيخفؾ ما حدته إال دخاا السجا ر 
ضمحكاً متواصم ً مجنونماً، ربمما كماا ، الضحا، ب  حسا  وال سب 

 المممدافع وراءه رؼبمممة داخليمممة فمممي التعمممويض نممما حرمممماا المسممملخ
 والزنازيا.

لحظة واحدة تكؾ فيها األفواه نا الضمحا، وتمتجه  الوجموه، ويعلمو 
يصمعم  ،. لحظمة واحمدة فقمطالقلو ، مثل طبمول أُحسما تسمخينها دم

إنهما لحظمة  ،وايكسمات المجماورة الصمت فيها كل شميء فمي ايكم 
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المذل  ـمـمناداة رق  سجيا ما السجناء؛ ننمدما يملتي السمجاا األحمول 
بالجنوا، ما شتا   المعتقلميا، وممواءاته  المصمطنعة  يصا  كل ليلة

حممام ً كممي  المسمملخ المشممؤو ، ليضممعه فممي رأ  صمماح  الممرق    ـممـ
حيمث الكمل يتوقمع مما ، المطلو ، ويرتفع به إلى المسلخ ممرة أخمرى

مثممل عممذه الزيممارة المفاج ممة، ورود انترافممات جديممدة نلممى الشممخص 
إال بعممد يممو  طويممل، أو  ،المعنممي. وال يعممود ايكمم  إلممى سممابم نهممده

نممودة الشممخص المطلممو ، واكتشمماؾ أا األمممر ال يعممدو كونممه سممؤاالً 
ُيوّجمه إليمه فمي المسملخ، أو تسمجيل الحالمة االجتمانيمة،  ،ؼير ذل بال

 تمهيداً يؼ م الملؾ.
معمتق ً. ولمما  24كاا ندد المعتقليا الذيا يج  أا يتسع له  ايك  

(، فقمد كماا البمد 2.5×3ر مربعة: )كانت مساحته أقل ما ثمانية أمتا
ما ابتكار طريقة تجعله كفي ً باستيعا  عذا العدد، إضافة إلى جردل 
البممول الكبيممر )البمما ( وكممي  الخبممز والقروانممات مممع أكمموا  الشممال 

 . وأل طريقة أفضل ما طريقة نلبة السردياي.يلا الماءجو
حيث ال يمكا  ،ال شا أا تقسي  الؽرفة بهذه الطريقة قد ت  منذ األزل

تصورعا فارؼة أو أقل ازدحاماً: صفاا ما البشر متقاب ا فمي حالمة 
متر طموالً، ال يمكما أا  2.5معتق ً في كل صؾ.  وألا  12 ،النو 

تتسممع لهممذا العممدد، بؽيممر عممذه الطريقممة، فقممد كمماا ال بممد ممما ضممر  
األجساد بعضها ببعض؛ بمعنى أا يضع كل معتقل رأسمه حمال النمو  

رجلممي جمماره متعاكسمميا؛ بحيممث ينمما  الممرأ  الواحممد بمميا إلممى جانمم  
 أربعة أقدا ، تركله طوال الليل، خصوصاً إذا كانت األح   مزنجة.

ثمممة سممب  آخممر يجعممل عممذه الطريقممة فممي النممو  سممي ة جممداً: فمجمماورة 
تجعمل أنفما أقمر  إلمى مؤخرتمه، حيمث الفتحمة  ،رأسا لقدمي جمارا

مثل عذه الحالة وفي مثمل عمذا المعتادة للفساء، الذل سوؾ يكوا، في 
المكمماا، قممول الرا حممة، مصممحوباً بؽممازات خانقممة، ال يرحممما منهمما 
التفاتمما إلممى الجهممة األخممرى، حيممث األمممر مشممابه تماممماً، وال دخمماا 
يممزاح  الرا حممة، ألا المممدخنيا نمما موا. ورؼمم  ذلمما تضممحا طمموال 

 الوقت، في انتظار المجهول.
كممل ممما سممبم، كمماا قمماطنوه كمماا ايكمم  نعمممة كبممرى؛ ف ضممافة إلممى 

لقضماء الحاجمة، وإفمراغ  ،صمباحاً ومسماءً  ،يخرجوا في اليو  ممرتيا
، لما المماء، وحلمم اللحيمة، واالؼتسمال لمما شماءجدلو البول، وشمحا 

 . كمما كماا يوجمدرؼ  أا ذلا سوؾ يكوا بالماء البارد صيفاً وشمتاءً 
ي، تعلوعمما ممرآة مهمتهما تشمويه الرا مم ،إلمى جانم  الممراحيض مؽسملة

وإحداث انوجاجات في وجهه، تتيل له أا يرى نفسه أبشع وأضمعؾ 
إلى جانم  مما  ،. وفي عذه المرآة المشؤومة رأى صابريوأسوأ أخ قاً 
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لقمد شما  شمعره ممرة ، نفسه وقد كبر نشريا ناماً مرة واحمدة ،سبم
وعنما ، . عنا ُيسرم ما اينساا نممرهيواحدة في أقل ما ث ثة شهور

تصابى المناضلوا، بعد خمروجه  مما السمجا، فهم  فه  صابر لماذا ي
 يعوضوا نا شبا  ُسرم منه  دوا أا يشعروا.

نعمة كبرى لسب  آخر: فقد تحول قاطنوه فجلة  كذلا ولقد كاا ايك 
إلممى متممدينيا مصمملّيا مممرة واحممدة، رؼمم  أا نممدد المتممدينيا األصمم ء 

لمم   بيممنه  ال يزيممد نلممى الخمسممة، ورؼمم  أا عممؤالء المصمملّيا الجممدد
إال بعد تدري  وصبر، ورؼ  أنه  كانوا يتضاحكوا  ،ُيحسنوا الص ة

ثم  ال  ،كذلا في الص ة، لمجمرد أا يضمرط أحمدع  ضمرطة صمؽيرة
، رؼ  كل ذلما. يخرن ما الص ة، متعمداً إلقاء التهمة نلى ارخريا

لقمد كانمت . فقد كاا صابر يشعر أا الص ة عاعنما أقمر  إلمى السمماء
تعاطفة تقبل األنذار وتصفل نا األخطاء، حتى ولو قلوبه  متحابة م
 (.244ــ241)"كانت في الص ة

ػ:ػطغرتسػواضغداتغنػوأذغاءػأخرى:6ثاظغًا/

يبػػػدأ الػػػزمف الكرونولػػػوجي فػػػي المسػػػير الفصػػػؿ السػػػابم عشػػػر، مػػػم بدايػػػة 
بعػػػد كػػػؿ ىػػػذه التشػػػظيات المتعػػػددة، ويواصػػػؿ الػػػراو  سػػػرد  ،المنػػػتظـ نوعػػػا  مػػػا

نػػة، فػػي غرفػػة اتنتظػػار، متػػنقال ، بػػيف كػػؿ فصػػؿ والػػذ  أحػػداث المحظػػة الراى
يميو، إلى المحكمة حيث لجنة اتعتراضات العسكرية، قػافزا  مػف غػزة إلػى راـ 
اهلل، ليتابم مشاىد محاكمػة مبعػد  الضػفة الغربيػة. قػـ يعػود بنػا، فػي الفصػؿ 

 الرابم والعشريف، إلى غرفة اتنتظار مرة أخر ، لنقرأ ىذا المقطم:

تمموت األسمد فمي   ـمـصمر  زعيمر بكمل قوتمه  ـمـعا أبمو العمال   يل ــ"
الؽابممات جونمماً/ ولحمم  الضمملا تلكلممه الكمم ُ .. وهللا إذا باصممير طممالع 

 ألحرم العال  حرم.
 ـمـندل عيا، مش تقوللي محادثمات مدريمد، والسم   العمادل اأيوه،  ــ

 هلعموا أبمو السم   العمادل، إذا بمدّ م  ـمـصر  صابر بطريقمة مشمابهة 
 يخلي شبر ما البيارة لليهود.

إيممش جمممع أقصممى ي. إيممش جمما  الشممرم للؽممر ي. رجعنمما للتطممرؾ ـممـ
أنما  ــصر  نادل  ــانخم  ولْه إنت وياه ي. اليميا، مع أقصى اليسار

. ولْه متطرفيا وانتو خليك أنا مع منظمة التحرير، ، مع الس   العادل
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ا اللي نامل ، نداا صابر عذإنت إيش خ ّا صرت متطرؾ، زعير
الز  نفصملا. إيمش لّمما نلمى عاألشمكال اللمي فمّش مما . ناقل؟ حاله

إحنما ، عذول بدع  يحرقوا وينسفوا ويدمرواي. وراعا إال خرا  الديار
 مش صرنا معتدليا يا حماْر؟.

 ندّمر ميا ولْه؟. صر  صابر بنف  الصورة. ــ
 ه  رابميا بمدّ األ؟. المد  بيصمير ميمةْ  تدمروا أوالد نمنا. ميا قماللك  ــ

 يعمل لنا دولة فلسطينية، خ ص.
. احنما بنعمرفش روْا بلّها واشمر  مّيتهما يعمل لا دولة فلسطينية؟. ــ

 لنا دولة إال ما البحر للنهر.
 ازال  كملوعما يما وبعمديا إذا كنمت ، إحنما بنعملهما فمي الضمفة وؼمزة ــ

 شاطريا.
 وهللا ما تقعدوا إال نلى خازوم. ــ
انتمو عمالحيا  ـمـقال حسماا بهدو مه المعتماد  ــواياه  طي  عّدل إنت ــ

 ؟.حالك  واال نسيتو، في الؽرفة
كانت الؽرفة تضيم شي اً فشي اً، حتى تكاد تنطبم نلمى صمدر زعيمر. 

يجم  نممل أل ، يج  الخرون ما عذه العفونة، اللعنة نلى كل شيء
 أل شيء.، شيء

   خزم.اكخلينا نشوؾ عالدنيا ، فتل عا التلفزيوا، انادل ــ
 عال التلفزيوا.، يهما يا أ  زعير وال ــ

ولمممما كممماا التلفممماز يبمممث، فمممي عمممذه اللحظمممة، إحمممدى فقمممرات الدنايمممة 
بحسناوات مثمل نيمداا الخيمرزاا،  حيث ازدحمت الشاشة، االنتخابية

يلبسممما الفسممماتيا القصممميرة، ويرقصممما عاتفمممات باسممم  حمممز  اليسمممار 
 فقد صر  نادل: ؛ ايسرا يلي )ميرت (

 ،ميرت ي.. ميرت  ولْه.. ميمرت .. أمموت فمي ميمرت .. ولمهْ  اه..ي ــ
 يعيش يوسي سريد.، أنا ميرت ، أنا حّولْت خ ص

 عي الفساتيا صؽيرة ليش عيا؟.، ياهي.. ولْه نادل ــ
مما ويما يجيبموا قمماش . ولا يا حمار القماش نندع  ؼمالي. حمرا  ــ

 ..شايؾي.، . بعديا الدنيا حر. مسكيناتيلكل عالبنات
، . مما أرفمع خصمرعا، شوؾ البنيمة المسمكينة مما بتماكلش؟ولْه اطلّعْ  ــ

 . يا هللاي.ويل وممدود زل نود القص  يا خوليالريلي. ط هبتكسر
خصوصاً  ،طول نمرل باح  القص ، أموت في القص  يا خول ــ

 لما يكوا طويل وممدود.
 .يلطيؾ وهللا ؼير ميرت  يكتسل العال . يا ــ
مناضممملياي. نلمممم صمممابر  يا حمممالك نمممامل ؾ كنمممت أنممما نمممارؾ كيممم ـمممـ

 باستفزاز.
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 فصر  زعير:
  يرفضموا ما أيما  مما كمانوا بعمض النما، إحنا مناضليا ما زماا ــ

 صن . تحية العل ، ويقولوا ننه
 بدليل إنها يافا صارت مش ما فلسطيا.، طبعاً  ــ
 شميء. نمرا سمعت نا يا متخلفيا، روحوا تعلموا السياسة ولك  ــ

 .؟تكتيا اسمه
 .؟في التكتيا ، إيش بيعرفنيأنا جاعل، ال ــ
خلّيمممه لنمما، واحنممما بنتكتمما، والز  تطاونونممما. مممش احنممما ، خلممصْ  ـممـ

 لوا متفجرات، بتعملموا. ولمما نقللكم :روحوا انم لما نقوللك :القيادة؟. 
أجمما وقممت السياسمممة، بتسممكتوا. الز  يكممموا فممي نممما  ُنّقممال، ونممما  

 مجانيا.
 لمجانيا.وطبعاً احنا ا ــ
 س مة قيمتا يا طي . عيا فهمت. ــ
عمالي فكماا يعني صاحبا زيداا كاا مجنموا، أمما صماحبا أبمو الم ــ

 مع زيداا واال مع أبو المعالي؟.ناقل. انت مع ميا ناد، 
 هللا يرضى نليا.، دّشرنا ما عالسيرة اللي بتسّد النف ، صابر ــ
 . خذوه معك  ــاا تدخل حس ــإحنا حاسبيا زعير   المجانيا   ــ
 أع ً وسه ً. ــ
. وبكممرة بتقمموللي: قممو  نالصمم ة، تممتطلّعش نالبنممات. ال يمما يأيمموه ـممـ

 (.361ــ385نمي، أنا مع ميرت ")ص

حيػث يػتـ  ،والعشػريف السػابمنقترب مف نيايػة الروايػة، عنػد الفصػؿ وىكذا 
النقػب،  إلى اتعتقاؿ اإلدار  في معتقؿإلغاء قرار اإلبعاد، ويحوؿ المبعدوف 
  .(لتنظيمات القورية)اػػليكتشؼ ىناؾ صابر أنو ت يصم  ل

ػاضخاتطظ:

تطفػ  بالكوميػديا السػوداء، حيػث  (قفػص لكػؿ الطيػور)ال ريب أف وبعد، ف
ىػػذا القػػػب  السػػخرية مػػف الػػػذات وا خػػر معػػا ، بحقػػػا  عػػف عػػالـ أقػػػؿ قبحػػا . إف 

وحػده عمػى تبريػر  ىػو القػادر ،الذ  يواجو النػاس فػي الحيػاة اليوميػة ،الواقعي
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ومػػػػم ذلػػػػؾ، فمػػػػف  طفػػػػ  بيػػػػا الروايػػػػة.تالتػػػػي  ،لنزعػػػػة الكاريكاتوريػػػػةكػػػػؿ ىػػػػذه ا
 والكالـ لمشاعر أحمد دحبور:  ػػالصعب أف يوصؼ ىذا العمؿ بذنو بسيط 

لكاتمم  يعممرؾ كيممؾ يمكممر ويتممدبر: إنممه ينشممئ نملممه نلممى مبممدأ الفصممول ا"ف
يراً خاصاً. وننماويا المستقلة، بل إنه يعطي كل فصل ننواناً مستق ً وتصد

، أو (صممابر يؤجممل البحممث فممي أسممطول البحممر األسممود) :ممما نممو  الفصممول
صمابر يقمرر أا يمبلط أبمو )، أو (حسا يؤجل ح  زوجتمه إلمى يمو  القياممة)

، ممما الممماكرة ألسمماطيا ايبممدا  الحكمما ي تممذكرنا بالعنمماويا (؛جميممل البحممر
ناثممماا سمممويفت جواأللمممماني، ممممروراً ب ثرفمممانت  األسمممباني، إلمممى بريخمممت

التمممي قمممد تكممموا حكممممة ، ولتيمممر الفرنسمممي. أمممما التصمممديراتڤاينجليمممزل، و
أو مقطعاً ما قصيدة مما المقمرر أا يكتبهما صمابر  ،أو جملة دينية ،تاريخية
فهي قد تناس  واقع الحال، وقد ال تناسبه تماماً. ولكا وظيفتها أا ؛ فيما بعد

مع القارئ، الذل يروم له أا ، وأا تنشئ ألفة تضفي نلى العمل جواً شعبياً 
 ممة، فممي ؼضمموا اتتكسممر جهامممة الصممفحات الثممماني والسممبعيا بعممد الث ثم

فصمممول روا يمممة منفصممملة ومتصممملة فمممي آا واحمممد. وعمممي فصمممول مقسممممة 
موضمونياً نلممى ثم ث وحممدات: وحممدة السمرد العامممة، حيممث نقمرأ ممما جممرى 

ث رسمم  لصممابر، ولممما نايشممه  صممابر أو يتممذكرع ؛ ووحممدة التصممنيؾ، حيمم
صممابر لزوجتممه، وللقممراء بالتممالي، ممما خمم ل رسمما له الخممم ، بورتريهممات 

ووحمدة التوثيمم حيمث ... لشخصيات السمجا، بلنمارعما وأمزجتهما المختلفمة
بمموازاة البدا يمة  .. ]و[في المحكممة العسمكرية.يعرض وقا ع خم  جلسات 

يمممر تحكممم  الروايمممَة، مممما بمممدايتها إلمممى خاتمتهممما ؼ، وفمممي خمممدمتها، الوحشمممية
(، حيث يمدخل الكاتم  فمي Naturalismالمنتهية، نزنٌة طبيعيٌة صارخة )

 .(1)"صمي  البشع والمقزز، فيفرزه بمشرط ال يرح 
 

                                                 
   أحمد دحبور. مصدر سابؽ. ػػ1
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ػ

ػاضغصلػاضرابع
ػخطبظػاضؼظديػاألحطرػطاػشبلػاألخغرةػ

ػ()أطامػاضرجلػاألبغض

ػ

ػأواًل:ػاضذارر:ػ

ديث، محمود درويش ىو شاعرنا الػوطني، ومؤسػس مشػروعنا الققػافي الحػ
وصوت فمسطيف الجميمة إلى كػؿ عشػاؽ الحػب والخيػر والجمػاؿ. وفػي شػعره 
يمتزج الحب بالوطف، وتتوحد المرأة باألرض. يعتػرؼ الجميػم بذنػو أحػد أبػرز 
المساىميف في تطوير القصيدة العربيػة. ولػئف تجػرأ أحػد عمػى منازعتػو سػيادة 

كيؾ فػي كونػو سػيد القصيدة العربية الحديقة؛ فمػـ يوجػد بعػُد مػف يسػتطيم التشػ
 الكالـ الفمسطيني شعرا  ونقرا .

الواقعػػة فػػي سػػيؿ عكػػا.  ،فػػي قريػػة البػػروة 1941ولػد محمػػود درويػػش عػػاـ 
ىػػاجر مػػم أسػػرتو إلػػى لبنػػاف. لكنػػو مػػا لبػػث أف  1948ومػػم وقػػوع نكبػػة عػػاـ 

. وتمقى تعميمو القانو  في قريػة 1949تسمؿ عائدا  إلى فمسطيف المحتمة عاـ 
نتسػػػب إلػػػى الحػػػزب الشػػػيوعي اإلسػػػرائيمي، الػػػذ  ضػػػـ فػػػي كفػػػر ياسػػػيؼ، قػػػـ ا

صػػػفوفو عػػػددا  مػػػف النشػػػطاء السياسػػػييف الفمسػػػطينييف، المػػػدافعيف عػػػف حقػػػوؽ 

                                                 
 514 ػػ 497ص. المجمد القاني. ديواف محمود درويش 
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العرب فػي الدولػة الييوديػة. وىنػاؾ تفتحػت موىبتػو، واتسػعت صػحؼ الحػزب 
 لقصائده. وتعرض لالعتقاؿ مرات متعددة.

بمنظمػػػة التحريػػػر مػػػف الدولػػػة الييوديػػػة، والتحػػػؽ  1972ىػػػاجر فػػػي العػػػاـ 
الفمسػػػطينية، وعمػػػؿ فػػػي مؤسسػػػاتيا الققافيػػػة، وغػػػدا مقربػػػا  مػػػف الػػػرئيس ياسػػػر 

. وحصػؿ 1988/ 11/ 15عرفات. وقاـ بكتابة وقيقة إعالف اتستقالؿ، في 
عمػػػى العديػػػد مػػػف الجػػػوائز واألوسػػػمة العالميػػػة والعربيػػػة والوطنيػػػة. قػػػـ أصػػػب  

مسطينية، قبػؿ أف يسػتقيؿ منيػا عضوا  في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف
احتجاجا  عمى توقيم اتفاقية أوسػمو. ولمػا عػاد إلػى راـ اهلل، بعػد قػدوـ السػمطة 
الوطنيػػة الفمسػػطينية، رفػػض تػػولي أيػػة حقيبػػة وزاريػػة، مكتفيػػا  بالمحافظػػة عمػػى 

 عالقتو الخاصة بالرئيس الراحؿ ياسر عرفات. 

فػػػي احتفػػػاؿ رسػػػمي  . ونقػػػؿ جقمانػػػو إلػػػى راـ اهلل2118/  9/8تػػػوفي فػػػي 
وشػػعبي. ونعػػاه الػػرئيس محمػػود عبػػاس، وأعمػػف الحػػداد عمػػى روحػػو مػػدة قالقػػة 

 أياـ. 

ػثاظغًا:ػاضظص:

 عل قلت موتى؟"
 ال موت عناا

 )سياتل زني  دواميش(          "عناا فقط تبديل نوال 
 
 

 ــ1ــ
 

 إًذا، نحا ما نحا في المسيسّبي. لنا ما تبّقى لنا ما األمِ /
 لّسماء تؽّير، والبحر شرقاً لكّا لوا ا

 تؽّير، يا سّيد البيضي يا سّيد الخيل، ماذا تريدُ 
 ما الّذاعبيا إلى شجر اللّيل؟/
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 ناليٌة روحنا، والمراني مقّدسٌة، والّنجو ْ 
 ك ٌ  يضيء... إذا أنت حّدقت فيها قرأت حكايتنا كلّها:

 ولدنا عنا بيا ماٍء وناٍر... ونولد ثانيًة في الؽيو ْ 
 حاّفة الّساحل ال ّزوردّل بعد القيامة... نّما قليلْ نلى 

 ف  تقتل العش  أكثر، للعش  روٌا يدافع فينا
 نا الّروا في األرِض/

 يا سّيد الخيلي نلّ  حصانا أا يعتذرْ 
 لروا الّطبيعة نّما صنعت بلشجارنا:

 آهي يا أختَي الّشجرةْ 
 لقد نّذبوا كما نّذبوني

 ف  تطلبي المؽفرةْ 
 أّمي وأّما.../ لحّطا 

 
 ــ2ــ

 
 ... لا يفه  الّسّيد األبيض الكلمات العتيقةْ 

 عنا، في الّنفو  الّطليقة بيا الّسماء وبيا الّشجر...
 فما حّم كولومبو  الحّر أا يجد الهند في أّل بحر،

 وما حّقه أا يسّمي أشباحنا فلف ً أو عنودا،
 وفي وسعه أا يكّسر بوصلة البحر كي تستقي َ 

 اَء ريل الّشمال، ولكّنه ال يصّدم أّا البشروأخط
 سواسّيٌة كالهواء وكالماء خارن مملكة الخارطةي

 وأّنه  يولدوا كما تولد النا  في برشلونة، لكّنه  يعبدوا
 إله الّطبيعة في كّل شيٍء... وال يعبدوا الّذعْ ...
 وكولومبوُ  الحرُّ يبحث نا لؽٍة ل  يجدعا عنا،

 أجدادنا الّطّيبيا وكاا لهُ ونا ذعٍ  في جماج  
 ما يريد ما الحّي والميت فينا. إذاً 

 لماذا يواصل حر  ايبادة، ما قبره، للّنهاية؟
 ول  يبم مّنا سوى زينٍة للخرا ، وريٍش خفيٍؾ نلى
 ثيا  البحيرات. سبعوا مليوا قلٍ  فقلَت... سيكفي

 ويكفي، لترجع ما موتنا ملًكا فوم نرش الزماا الجديد...
 آا أا نلتقي، يا ؼريُ ، ؼريبيا في زمٍا واحٍد؟ أما

 وفي بلٍد واحٍد، مثلما يلتقي الؽرباء نلى عاوية؟
 لنا ما لنا... ولنا ما لك  ما سماء

 لك  ما لك ... ولك  ما لنا ما عواٍء وماء
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 لنا ما لنا ما حًصى... ولك  ما لك  ما حديد
 تعال لنقتس  الّضوء في قّوة الّظّل، خذ ما تريد

 ا اللّيل، واترا لنا نجمتيا لندفا أمواتنا في الفلام
 وخذ ما تريد ما البحر، واترا لنا موجتيا لصيد الّسماْ 

 وخذ ذع  األرض والّشم ، واترا لنا أرض أسما نا
 وند، يا ؼريُ ، إلى األعل... وابحث نا الهند/

 
 ــ3ــ

 
 ... أسماؤنا شجٌر ما ك   ايله، وطيٌر تحلّم أنلى

 قّية. ال تقطعوا شجر ايس  يا أّيها القادمواما البند
 ما البحر حرًبا، وال تنفثوا خيلك  لهًبا في الّسهول

 لك  رّبك  ولنا رّبنا، ولك  دينك  ولنا ديننا
 ف  تدفنوا هللّا في كتٍ  وندتك  بلرٍض نلى أرضنا

 كما تّدنوا، وال تجعلوا رّبك  حاجًبا في ب ط الملاي
 تروا ما نرى ما فراي خذوا ورد أح منا كي

 وناموا نلى ظّل صفصافنا كي تطيروا يماًما يماما...
 كما طار أس فنا الطّيبوا ونادوا س ًما س ما.

 ستنقصك ، أّيها البيض، ذكرى الّرحيل نا األبيض المتوّسط،
 وتنقصك  نزلة األبدّية في ؼابٍة ال تطّل نلى الهاويةْ 

 كسٌة في الحرو وتنقصك  حكمة االنكسارات، تنقصك  ن
 وتنقصك  صخرةٌ ال تطيع تدّفم نهر الّزماا الّسريع

 ستنقصك  سانٌة للّتلّمل في أّل شيٍء، لُتنِض  فيك 
 سماًء ضرورّيًة للّترا ، ستنقصك  سانٌة للّترّدد ما بيا در ٍ 

 ودرٍ ، سينقصك  يوربيدو  يوماً، وأشعار كنعاا والبابلّييا،
 تنقصك ْ 

 ميَت، سينقصك  سوسٌا للحنياأؼاني سليماَا نا شول
 ستنقصك ، أّيها اٌّلبيض، ذكرى ترّوض خيل الجنوا

 وقلٌ  يحّا الّصخور لتصقله في نداء الكمنجات... ينقصك 
 وتنقصك  حيرةٌ للمسّد : إا كاا ال بّد ما قتلنا

 ف  تقتلوا الكا نات الّتي صادقتنا، وال تقتلوا أمسنا
 ي الّشتاء العقيمةستنقصك  عدنٌة مع أشباحنا في ليال

 وشمٌ  أقّل اشتعاالً، وبدٌر أقّل اكتماالً، لتبدو الجريمة
 ...أقّل احتفاالً نلى شاشة الّسينما، فخذوا وقتك ْ 
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 ــ4ــ
 

 ... نعرؾ ماذا يخّبئ عذا الؽموض البليػ لنا
 سماٌء تدلّت نلى ملحنا تسل  الّروا. صفصافةٌ 
 يتسير نلى قد  الّريل، وحٌش يؤّس  مملكًة ف

 ثقو  الفضاء الجريل... وبحٌر يملّل أخشا  أبوابنا،
 ول  تكا األرض أثقل قبل الخليقة، لكّا شي اً 

 كهذا نرفناه قبل الّزماا... سترول الّرياا لنا
 بدايتنا والّنهاية، لكّننا ننزؾ اليو  حاضرنا

 وندفا أّيامنا في رماد األساطير، ليست أثينا لنا،
 كاا، وليست أثينا لك ،ونعرؾ أّيامك  ما دخاا الم

 الّسّيد اليو  ما أجلنا ــونعرؾ ما عّيل المعدا 
 وما أجل آلهٍة ل  تدافع نا الملل في خبزنا

 ونعرؾ أّا الحقيقة أقوى ما الحّم، نعرؾ أّا الّزمااَ 
 تؽّير، منذ تؽّير نو  الّس ا. فما سوؾ يرفع أصواتنا

 بعدنا إلى مطٍر يابٍ  في الؽيو ؟ وما يؽسل الّضوء ما
 وما سوؾ يسكا معبدنا بعدنا؟ ما سيحفظ ناداتنا

 قال الؽري ، وقال: نبّشرك  بالحضارة.ما الّصخ  المعدنّي؟ 
 أنا سّيد الوقت، ج ت لكي أرث األرض منك .

 .فمّروا أمامي، ألحصيك  جّثًة جّثًة فوم سطل البحيرة
 قال، لتحيا األناجيل، قال، فمّروا، أبّشرك  بالحضارة

 َي الّرّ  وحدل، ف ّا عنوًدا يموتوا خيرٌ ليبقى ل
 لسّيدنا في الع  ما عنوٍد يعيشوا، والّرّ  أبيض

 وأبيض عذا الّنهار: لك  نالٌ  ولنا نال ...
 يقول الؽري  ك ًما ؼريًبا، ويحفر في األرض ب راً 

 ليدفا فيها الّسماء. يقول الؽري  ك ًما ؼريباً 
 ت حديقتنا يا ؼري ؟ويصطاد أطفالنا والفراش. بماذا وند

 بورٍد ما الّزنا أجمل ما وردنا؟ فليكا ما تشاء
 ولكا، أتعل  أّا الؽزالة ال تلكل العش  إا مّسه دمنا؟

 أتعل  أّا الجوامي  إخوتنا والّنباتات إخوتنا يا ؼري ؟
 ف  تحفر األرض أكثري ال تجرا الّسلحفاة الّتي

 ا شعرعاتنا  نلى ظهرعا األرض، جّدتنا األرض، أشجارن
 وزينتنا زعرعا. عذه األرض ال موت فيها، ف 
 تؽّير عشاشة تكوينهاي ال تكّسر مرايا بساتينها

 وال تجفل األرض، ال توجع األرض. أنهارنا خصرعا
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 وأحفادعا نحا، أنت  ونحا، ف  تقتلوعا...
 سنذع ، نّما قليٍل، خذوا دمنا واتركوعا

 كما عي،
 أجمل ما كت  هللّا فوم المياه،

 له... ولنا
 سنسمع أصوات أس فنا في الّرياا، ونصؽي

 إلى نبضه  في بران  أشجارنا. عذه األرض جّدتنا
 مقّدسٌة كلّها، حجًرا حجًرا، عذه األرض كو ٌ 
 رلهٍة سكنت معنا، نجمًة نجمًة، وأضاءت لنا

 الّص ة... مشينا حفاًة لنلم  روا الحصى ليالي
 الهواء، نساءوسرنا نراًة لتلبسنا الّروا، روا 

 تاريخنا كاا تاريخها. كاا للوقت ــيعدا إلينا عبات الّطبيعة 
 وقٌت لنولد فيها ونرجع منها إليها: نعيد إلى األرض أرواحها

 رويًدا رويًدا. ونحفظ ذكرى أحّبتنا في الجرار
 مع الملل والّزيت، كّنا نعلّم أسماءع  بطيور الجداول

 ء وزرقة أبوابناوكّنا األوا ل، ال سقؾ بيا الّسما
 وال خيل تلكل أنشا  ؼزالننا في الحقول، وال ؼرباء

 يمّروا في ليل زوجاتنا، فاتركوا الّنال للّريل تبكي
 نلى شع  عذا المكاا الجريل... وتبكي نليك  ؼدا،

 وتبكي نليك ... ؼداي
 

 ــ5ــ
 

 ونحا نوّد  نيراننا، ال نرّد الّتحّية... ال تكتبوا
 الجديد، إله الحديد، وال تطلبوانلينا وصايا ايله 

 معاعدًة للّس   ما المّيتيا، فل  يبم منه  أحدْ 
 يبّشرك  بالّس   مع الّنف  وارخريا، وكّنا عنا

 نعّمر أكثر، لوال بنادم إنجلترا والّنبيذ الفرنسّي واألنفلونزا،
 وكّنا نعيش كما ينبؽي أا نعيش برفقة شع  الؽزال

 وكّنا نبّشرك  بالبراءة واألقحواا ونحفظ تاريخنا الّشفهّي،
 لك  رّبك  ولنا رّبنا، ولك  أمسك  ولنا أمسنا، والّزماا

 عو الّنهر حيا نحّدم في الّنهر يؽرورم الوقت فينا...
 أال تحفظوا قلي ً ما الّشعر كي توقفوا المذبحْة؟

 أل  تولدوا ما نساٍء؟ أل  ترضعوا مثلنا
 تدوا مثلنا أجنحةْ حلي  الحنيا إلى أّمهاٍت؟ أل  تر
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 لتلتحقوا بالّسنونو. وكّنا نبّشرك  بالّربيع، ف  تشهروا األسلحْةي
 وفي وسعنا أا نتبادل بعض الهدايا وبعض الؽناء

 عنا كاا شعبي. عنا مات شعبي. عنا شجر الكستناء
 يخّبئ أرواا شعبي. سيرجع شعبي عواًء وضوءاً وماء،

 ع باسميخذوا أرض أّمي بالّسيؾ، لكّنني لا أوقّ 
 معاعدة الّصلل بيا القتيل وقاتله، لا أوّقع باسمي

 نلى بيع شبٍر ما الّشوا حول حقول الّذرة
 وأنرؾ أّني أوّد  آخر شمٍ ، وألتّؾ باسمي

 وأسقط في الّنهر، أنرؾ أّني أنود إلى قل  أٌّمي
 لتدخل، يا سّيد البيض، نصرا... فارفع نلى جّثتي

 ّية، واحفر صلي  الحديدتماثيل حّرّيٍة ال ترّد الّتح
 نلى ظلّي الحجرّل، سلصعد نّما قليٍل أنالي الّنشيد،

 نشيد انتحار الجمانات حيا تشّيع تاريخها للبعيد،
 وأطلم فيها نصافير أصواتنا: عهنا انتصر الؽرباء

 نلى الملل، واختلط البحر في الؽي ، وانتصر الؽرباء
 م والكهرباءنلى قشرة القمل فينا، ومّدوا األنابي  للبر
ا، عنا انتصر الؽرباء  عنا انتحر الّصقر ؼّمً
 نلينا. ول  يبم شيٌء لنا في الّزماا الجديد

 عنا تتبّخر أجسادنا، ؼيمًة ؼيمًة، في الفضاء
 عنا تتألأل أرواحنا، نجمًة نجمًة، في فضاء الّنشيد

 
 ــ6ــ

 
 سيمضي زماٌا طويٌل ليصبل حاضرنا ماضًيا مثلنا

 أّوالً، سندافع نا شجٍر نرتديه سنمضي إلى حتفنا،
 ونا جر  اللّيل، نا قمٍر، فوم أكواخنا نشتهيه

 ونا طيش ؼزالننا سندافع، نا طيا فّخارنا سندافع
 ونا ريشنا في جناا األؼاني األخيرة. نّما قليل

 تقيموا نالمك  فوم نالمنا: ما مقابرنا تفتحوا الّطريم
 ات. عذاإلى القمر االصطنانّي. عذا زماا الّصنان

 زماا المعادا، ما قطعة الفح  تبزغ شمبانيا األقوياْء...
 عنالا موتى ومستوطناٌت، وموتى وبولدوزراٌت، وموتى

 ومستشفياٌت، وموتى وشاشات رادار ترصد موتى
 يموتوا أكثر ما مّرٍة في الحياة، وترصد موتى

 يعيشوا بعد الممات، وموتى يرّبوا وحش الحضارات موًتا،
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 وا كي يحملوا األرض فوم الّرفات...وموتى يموت
 إلى أيا، يا سّيد البيض، تلخذ شعبي،... وشعبا؟

 إلى أّل عاويٍة يلخذ األرَض عذا الّروبوُت المدّج  بالّطا رات
 وحامله الّطا رات، إلى أّل عاويٍة رحبٍة تصعدوا؟

 لك  ما تشاؤوا: روما الجديدة، إسبارطة التكنولوجيا
 و

 أيديولوجيا الجنوا،
 ونحا، سنهر  ما زمٍا ل  نهّيئ له، بعد، عاجسنا
 سنمضى إلى وطا الّطير سرًبا ما البشر الّسابقيا

 نطّل نلى أرضنا ما حصى أرضنا، ما ثقو  الؽيو 
 نطّل نلى أرضنا، ما ك   الّنجو  نطّل نلى أرضنا

 ما عواء البحيرات، ما زؼ  الّذرة الهّش، ما
 شيء زعرة القبر، ما ورم الحور، ما كلّ 

 يحاصرك ، أّيها البيض، موتى يموتوا، موتى
 يعيشوا، موتى يعودوا، موتى يبوحوا بالّسّر،

 فلتمهلوا األرض حتى تقول الحقيقة، كّل الحقيقة،
 ننك 

 ونّنا...
 ونّنا

 وننك ي
 

 ــ7ــ
 

 عنالا موتى يناموا في ؼرٍؾ سوؾ تبنونها
 عنالا موتى يزوروا ماضيه  في المكاا الّذل تهدموا

 الا موتى يمّروا فوم الجسور الّتي سوؾ تبنونهاعن
 عنالا موتى يضي وا ليل الفراشات، موتى

 يجي وا فجًرا لكي يشربوا شايه  معك ، عاد يا
 كما تركته  بنادقك ، فاتركوا يا ضيوؾ المكاا

 مقاند خاليًة للمضيفيا.. كي يقرؤوا
 نليك  شروط الّس   مع... المّيتياي
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ػثاضثًا:ػاضتحضغل:ػػ
ػػػاضطػدطظ::ػ1ثاضثًا/

رغػػـ مػػا يحفػػؿ بػػو شػػعر محمػػود درويػػش مػػف حػػب عظػػيـ لػػمرض، إت أف 
شعوره الممض بوطذة الواقم السياسي، تقود وعيو الظاىر )الشػعور( لقػوؿ مػا 
ت يقبمو وعيو الشعر  الخافي )الالشعور(. ورغـ إدراكنا بذف تشعور الشاعر 

كقيػػرا  مػػا  وروح أمتػػو؛ إت أنػػوقيقػػي عػػف روحػػو ىػػو المعبػػر الح ػػػػفػػي مجممػػو  ػػػػ
يقمقنا ىذا التناقض الظاىر ، بيف قولو السياسي وقولو الشعر . فمقد نراه فػي 
شعره رافضا  لكؿ حموؿ التفاوض؛ فيما نراه كقيرا  ما ينقاد، عمى صعيد الحياة 

 اليومية، إلى تصريحات تقوؿ عكس ذلؾ. 

ختمفػيف، فمقػد يصػب  مػف ولئف أوقفنا الشاعر ىكذا أماـ ىذيف الموقفيف الم
الضػػػرور  إذف أف نعيػػػد قػػػراءة قصػػػائده، وفػػػؽ منظػػػوريف مختمفػػػيف كػػػذلؾ، ت 

 لنتفيـ موقفو السياسي، ولكف لنتوصؿ إلى تحميؿ جمالي أعمؽ لقصيدتو. 

انطالقا  مما سبؽ، فإف ىذه السػطور تسػعى إلػى تقػديـ قػراءتيف مختمفتػيف، 
تحمػػػؿ الػػػنص وفػػػؽ منػػػاىد  القػػػراءة األولػػػى :لقصػػػيدة خطبػػػة الينػػػد  األحمػػػر

تاريخية؛ أما القراءة القانية فتتناولو  الحداقة، وىي في جممتيا مناىد نصية ت
وفػػػػؽ منػػػػاىد مػػػػا بعػػػػد الحداقػػػػة، التػػػػي يقػػػػؼ المػػػػنيد التفكيكػػػػي عمػػػػى رأسػػػػيا، 

 باعتبارىا مناىد تاريخية تعيد فت  النص عمى العالـ.

ػػػاضتحضغلػاألول::ػ2ثاضثًا/

التحميؿ، اعتمادا  عمى أننا كنا قد سػبؽ أف قػدمناه  لف نتعمؽ كقيرا  في ىذا
. لكننػا فميعد إليو ىنػاؾ. فمف أراد التوسم قد حديث(ن)أدب و كامال  في مساؽ 
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إذ نشػػػير إلػػػى ىػػػذا الػػػذ  سػػػبؽ، فمقػػػد يكػػػوف مػػػف المناسػػػب أف نقػػػدـ بعضػػػو، 
 ليكتمؿ التحميؿ وفؽ شقيو.

ػاضطظوان:ػترشبػواظتظار:ػ/أ:2ثاضثًا:ػ

ىػذا ىػو . (أمػاـ الرجػؿ األبػيض ػػػما قبؿ األخيرة  ػػألحمر خطبة اليند  ا)
العنػػواف بالكامػػؿ. فمػػا ىػػي ىػػذه الخطبػػةق!. أىػػي خطبػػة الينػػد  األحمػػر، أـ 

 ىي خطبة الفمسطيني التائوق!.

( ىػذه Chief Seattleسػياتؿ عندما خطب زعػيـ قبيمػة دوامػيش الينديػة )
ية المنتصرة عمى الينػود ممقؿ الحكومة األمريك (إيزاؾ ستيفنس)الخطبة أماـ 

يػػػػودع فييػػػػا الكػػػػوف  ،؛ كػػػػاف يريػػػػدىا خطبػػػػة نيائيػػػػة1854الحمػػػػر، فػػػػي العػػػػاـ 
المشيود، قبيؿ مغادرتو إلى عالـ ما وراء الشػيادة. نػدرؾ ذلػؾ مػف قولػو: "لػف 
نعنى كقيػرا  بالمكػاف الػذ  سنقضػي فيػو مػا تبقػى مػف أيامنػا، فيػذه لػف تطػوؿ: 

 . (1)بضعة أقمار أخر ، وبضعة شتاءات"

بعيػد إدراكػو أف ىنػاؾ اتفاقػا  يوشػػؾ أف  ،أمػا عنػدما خطػب محمػود درويػش
فقػػد قػػاؿ ىػػذه الخطبػػة، مؤكػػدا   ،يوقػػم بػػيف منظمػػة التحريػػر والكيػػاف الصػػييوني
سو  أف ىناؾ ما ىو أخيػر  ،أنيا ما قبؿ األخيرة!. فيؿ يعني ما قبؿ األخير

األخيػػرة التػػي أو مػػا ىػػي ىػػذه الخطبػػة ، مػػا ىػػو ىػػذا األخيػػرفلػػـ يحػػدث بعػػدق. 
 سيمقييا محمود درويش، والتي يحيؿ إلييا ىذا العنواف، ومتى ستكوفق.

                                                 
 84ص. 45ع. الكرمؿ. نصوص ىنود أمريكا الشمالية  .صبحي حديد ػػ1
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ػ:()اضطوظوضوجوػاضػظاع/ب:ػ2ثاضثًا:ػ

نجػػػد أنفسػػػنا ا ف أمػػػاـ الشػػػاعر فػػػي ىػػػذه القصػػػيدة يرتػػػد  قناعػػػا : أ  أننػػػا 
مونولوج درامي، يمقيػو بطػؿ مذسػاو  عمػى خشػبة مسػرح، حيػث يتمػبس القنػاُع 

قػػو. فقمػػة ىنػد  أحمػػر يتمػػبس الشػػاعر بالفعػؿ. والقنػػاع ىنػػا لػػيس الممقػؿ  وُينط
(؛ بػػػػؿ ىػػػػو الشخصػػػػية maskمجػػػػرد قطعػػػػة قمػػػػاش يتخفػػػػى وراءىػػػػا الممقػػػػؿ)

ف عمى المسرح"persona) التاريخية ذاتيا ف ميمة ىذا القنػاع ىػي (1)( وا  . وا 
، ألف ولػػـ نقػػؿ الحيػػاد التػػاـ. أف يضػػفي عمػػى صػػوت الشػػاعر مػػا يشػػبو الحيػػاد

؛ الشػػاعر بصػوت الشخصػػية، لػػف يكػػوف تامػا  فػػي كػػؿ األحػػواؿ انػدماج صػػوت
فمقػػد عممنػػا مػػف مجمػػؿ الحيػػاة، أف مػػف تمّبسػػو الجػػف، تمػػر عميػػو أحػػواؿ، يتميػػز 

 فييا صوتو عف صوت مف تمبسو.

يحيمنػا إلػى البطػؿ المذسػاو ، الػذ  و قادـ مف عالـ الدراما،  القناع الشعر 
ا  عمػػى الخشػػبة وحيػػدا ، وقػػد تخمػػت ظمػػت التراجيػػديا اإلغريقيػػة تقدمػػو لنػػا، واقفػػ

عنػػػو ا ليػػػة، يواجػػػو مصػػػيرا  طالمػػػا تحػػػداه، قبػػػؿ أف تقػػػم بػػػو اليزيمػػػة، مناجيػػػا  
يقػدـ مبطػؿ، لالسػقوط المذسػاو  وىػذا نفسو، فػي مواجيػة جميػور المشػاىديف. 

  ،كفاحيا  لممشاىديف أنموذجا  

كا "يطلم أنظ  الطاقات اينسانية، وأرفع البطوالت اينسانية. ول  ي
إال ألا الصممرا  جممرى خوضممه حتممى  ،عممذا التعظممي  لإلنسمماا ممكنمماً 

ملسمممماوياً، إال أا  ()النهايممممة. والحقيقممممة، يهلمممما أنتيؽمممموني وروميممممو

                                                 
 في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات. 
 74ص. 1ع. 16ـ. فصوؿ. تقنية القناع. انظر: خمدوف الشمعة ػػ1


وأنتيغػوني ىػذه ىػي ابنػة أوديػب، التػي قامػت بػدفف . ي بطمة مسرحية لسوفوكميس تحمؿ اسمياأنتيغوني ى 
أخييػػا فولونيقػػوس، عمػػى الػػرغـ مػػف منػػم الممػػؾ كريػػػوف لػػذلؾ، بػػدعو  خيانتػػو لوطنػػو، وقػػد دفعػػت أنتيغػػػوني 

مػوت فػي حياتيػا قمنػا  ليػذا التحػد ، أمػا روميػو فبطػؿ مسػرحية شكسػبير المعروفػة )روميػو وجولييػت( الػذ  ي
     .سبيؿ محبوبتو
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أنتيؽمموني وروميممو، المشممرفيا نلممى الممموت، عممما شخصمماا أنظمم  
وأؼنممممى وأنبممممل مممممما كانمممما، قبممممل أا ُيجرفمممما فممممي دوامممممة التصمممماد  

 .(1)الملساول"

لواقم دنيو ، حػادث بالفعػؿ فػي وعػي الشػاعر، وىػو يسػرد نقوؿ ىذا إقرارا  
قصػػة المشػػابية بػػيف حػػالتي الفمسػػطيني والينػػد  األحمػػر، فػػي ىػػذا المونولػػوج 

 الحزيف.

حتػى وىػػو يتوجػو إلػػى  ػػػػالمونولػوج فػي المذسػػاة ىػو حػػوار مػف طػػرؼ واحػد 
حيث ت يتوقم البطؿ، في المسرح الكالسيكي، ردا  مف الجميور  ػػالمشاىديف 

فالينػػػػد  إذ  ،. أمػػػا ىنػػػا()(Catharsis) لمتوحػػػد معػػػو فػػػي عمميػػػة التطييػػػرا
يوجو خطابػو إلػى الجنػراؿ األبػيض، الػذ  ت يتوقػم منػو ردا ؛ فيػو يقػيـ عالمػا  
ف لػػػػػـ يكػػػػػف متطابقػػػػػا  تمامػػػػػا . والػػػػػذ  منػػػػػم اكتمػػػػػاؿ التطػػػػػابؽ ىػػػػػو  مقاربػػػػػا ، وا 

نػػم إتمػػاـ عمميػػة التػػي قػػررت ىنػػا أف تطػػؿ برأسػػيا قمػػيال ، لكػػي تم ،األيػديولوجيا
لكػـ رّبكػـ ولنػا قػوؿ القنػاع: )اتندماج التطيير  األرسطي حتى النياية. وفي 

فػػال تػػدفنوا المّػػو فػػي كتػػبل وعػػدتكـ بػػذرضل عمػػى / رّبنػػا، ولكػػـ ديػػنكـ ولنػػا ديننػػا
(، مػا يقبػت ذلػؾ، ألف الشػاعر الفمسػطيني فػي 514)ص(كمػا تػّدعوف/ أرضنا

 التاريخية التي يتقنم بيا. ت الشخصية  ،الحقيقة ىو مف يقوؿ ذلؾ

تقػدـ صػورة إذ البنية الداخمية لمقصػيدة بنيػة أخالقيػة؛ مف ىنا فقد بدت لنا 
قيمػػة ومػػا ذاؾ إت ألف  لمػػا ينبغػػي عمػػى الخيػػر أف يفعػػؿ، فػػي مواجيػػة الشػػر.

حتػػػى لػػػو كانػػػت  ،الشػػػر فػػػي دواـ مقارعػػػة ،الخيػػػر تنبػػػم مػػػف وظيفتػػػو األزليػػػة
وقػػؼ العػػالـ كمػػو إلػػى جانػػب قػػوة القػػوة، فػػإف لػػو حتػػى و . النتيجػػة معروفػػة سػػمفا  

مف ىنا يبػرز دور عمى البطؿ أف ت يتردد في الوقوؼ إلى جانب قوة الحؽ. 

                                                 
 133ص. الرواية التاريخية. جورج لوكاش ػػ1


 .في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات 
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عنػػدما تنحػػاز إلػى الشػػر، عمػػى النقػػيض  ،قػب  القػػوةفػػي تبيػػاف مػػد   ،القصػيدة
مف جماؿ الحؽ، عندما ينحػاز إلػى الخيػر. ولػئف بػدا واضػحا ، لػد  الشػاعر، 

عمػػى  ػػػػيػػور المشػػاىديف، فقػػد توجػػب عميػػو أف يقػػرر إلػػى أ  جانػػب يقػػؼ جم
ليسػػػػت ىػػػػي ، التػػػػي تعمػػػف اليزيمػػػػة، أف ىػػػػذه الخطبػػػػة ػػػػػلسػػػاف البطػػػػؿ بػػػػالطبم 

 الخطبة األخيرة!.  

ىػػا نحػػف نػػر  ىنػػا نوعػػا  مػػف اتنزيػػاح، مػػا بػػيف صػػوت الينػػد  الممسػػرح 
وصوت الفمسطيني المضمر. وىػو انزيػاح تصػر القصػيدة عمػى تذكيػده رفضػا  

، التػػي يػػر  الشػػاعر أف ىنػػاؾ نصػػرا  يتبعيػػا، وتمػػوح بػػوادره فػػي األفػػؽ. لميزيمػػة
فػال تػدفنوا المّػو فػي كتػبل وعػدتكـ بػذرضل عمػى نرصد ىذا اتنزياح في قولػو: )

(. فػػنحف نعمػـ أف شػػاحبي الوجػوه لػػـ يػدعوا أمػػاـ الينػػد ، كمػػا تػّدعوف /أرضػنا
ي زمػف آخػػر، فػػ ،أف اهلل وعػدىـ بذمريكػا؛ بػػؿ إف الػذ  فعػؿ ذلػػؾ ىػو الييػود 

 وفي مكاف آخر. 

ػػػولػطظؼجي:ضغلػاضثاظي:ػتحاضتح:ػ3ثاضثًا/
 اضضطبػاضحر:/أ:ػ3ثاضثًا:ػ

يمكف لنا تناوؿ النص مف وجيػة نظػر أخػر ، فنقػرأه قػراءة تفكػؾ مػدلوتت 
كمػػا يقػػوؿ  ػػػػالػػدواؿ، التػػي تعودنػػا عمييػػا سػػابقا . إذ إف ىنػػاؾ تفسػػيريف لمتفسػػير 

ومرتبطػػػة  المعػػػب،فػػػؾ شػػػفرة متحػػػررة مػػػف  أحػػػدىما يسػػػعى إلػػػى ػػػػػجػػػاؾ ديريػػػدا 
بتػاري  الميتافيزيقػػا، الػذ  يفتػػرض لكػػؿ داؿل مػدلوت  مػػف جنسػػو، يفسػره وفػػؽ مػػا 

؛ (Logocenterism) سػػػمطة الموغػػػوس أو يشػػػتيي مركػػػز اإلحالػػػة المتعػػػالي
فيو تفسير "لـ يعد  يتجػو نحػو  ػػوىو الذ  يختاره ديريدا  ػػأما التفسير ا خر 

لمعػػػػػػب" محػػػػػػاوت  أف يتجػػػػػػاوز سػػػػػػمطة اإلحالػػػػػػة المركزيػػػػػػة األصػػػػػػؿ" و"يوجػػػػػػب ا
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(Logocenterism ،ـ  الكػػائف الػػذ  حمػػـ بالحضػػور الكامػػؿ (، باعتبارىػػا "اسػػ
 .(1)طواؿ تاري  الميتافيزيقا"

لقػػد ظػػؿ الػػنص، طػػواؿ مراحػػؿ تفسػػيرنا السػػابقة، منحػػازا  إلػػى رؤيػػة معينػػة، 
لفمسػطيني، ليسػت تقوؿ بػذف الخطبػة التػي يمقييػا محمػود درويػش، نيابػة عػف ا

ىي الخطبػة األخيػرة. وقػد حػدث ىػذا التفسػير بنػاء  عمػى مػا يحيػؿ إليػو تعبيػر 
)ما قبؿ األخيرة( الذ  ُوصفت بو الخطبُة/ القصيدُة، مػم العمػـ بػذف مقػؿ ىػذا 
التعبير قد يحيؿ إلى عكس ذلػؾ تمامػا . وت شػؾ أف تػذمال  قمػيال  فػي نػص أ  

أف الينػػد  الػػذ  ألقاىػػا كػػاف يعتبرىػػا خطبػػة، تسػػتدعييا ىػػذه القصػػيدة، يؤكػػد 
الخطبة األخيرة، التي يودع بعدىا مشيد الصراع، مستكينا  إلى نيايػة يائسػة. 
كمػػػا أف تػػػذمال  مشػػػابيا  لكػػػؿ قصػػػائد ىػػػذا الػػػديواف )أحػػػد عشػػػر كوكبػػػا ( سػػػوؼ 

 تقودنا إلى نفس النتيجة، التي توصؿ إلييا إدوارد سعيد، حيف قاؿ:

الشعرية تنطول نلى نؽمة الكلل وعبوط "والحم أا عذه المقطونات 
 ـمـنند العديد ما الفلسمطينييا  ــالروا، والتسلي  بالقدر؛ والتي تلتقط 

عبطت مما  ــمثل األندل   ــمؤشر االنحدار في أقدار فلسطيا، التي 
ذروة ثقافية كبرى، إلى حضيض فظيع ما الفقد، نلى صعيد الواقعة 

 . (2)واالستعارة معاً"؟

إلى الرؤية القائمػة بػذف محمػود درويػش  ػػخطابا  وتفسيرا   ػػنحياز إف ىذا ات
ت يمكػػػػػف لػػػػػو أف يمقػػػػػي خطبػػػػػة أخيػػػػػرة، عمػػػػػى كػػػػػؿ ىػػػػػذا القػػػػػدر مػػػػػف التشػػػػػاـؤ 
واتستسػػػػالـ لمقػػػػدر؛ يشػػػػكؿ نوعػػػػا  مػػػػف اتلتػػػػزاـ القبمػػػػي، بضػػػػرورة التوافػػػػؽ مػػػػم 
 الميتافيزيقػػػػا، القاضػػػػية بػػػػذف الشػػػػاعر الػػػػوطني ت ييػػػػذس، وت يقػػػػود شػػػػعبو إلػػػػى
اليػػػذس؛ ألف مػػػف واجبػػػو بػػػث روح الحيػػػاة فيػػػو، ودفعػػػو نحػػػو مواصػػػمة الكفػػػاح 
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المرير والمتعب، بيدؼ الوصوؿ إلى الخطبة األخيرة، التي يفترضيا التفسير 
 المتوافؽ مم سمطة الموغوس.

لكػػػف الشػػػاعر إنسػػػاف ىػػػو ا خػػػر. وميمػػػا بمغػػػت بػػػو اعتبػػػارات النيابػػػة عػػػف 
مػػف احتمػاتت الواقػػم السياسػػي شػعبو، فػػإف وعيػو سػػوؼ يظػؿ فػػي حالػػة قمػؽ، 

المرير؛ بحيث أنػو سػوؼ يظػؿ يعػاني مػف التمػزؽ بػيف وعيػيف: وعيػو الػواعي 
)الشػػػػػعور( المنضػػػػػبط بقػػػػػوانيف العقػػػػػؿ والمنطػػػػػؽ، والقاضػػػػػي باسػػػػػتحالة حسػػػػػـ 

ووعيػو  ػػػخصوصا  في الظروؼ الراىنة  ػػالصراع بما يتوافؽ مم أحالـ شعبو 
لػػػة المطمقػػػة، التػػػي ت تسػػػتطيم القبػػػوؿ الخػػافي )الالشػػػعور( المتطمػػػم إلػػػى العدا

بالتنازؿ عف شبر مف البيت، لمجرد أف قوة قاىرة جمست فيو، وغيػرت بعػض 
ف ىذا الصراع بيف الوعييف، ىو الذ  جعؿ كارؿ يػوند يقػوؿ عػف  معالمو. وا 

 األفكار الكامنة في الالشعور:

 "إا عذه األفكار تمثل قوًى عمي مما وراء التبريمر المنطقمي، والتلييمد
األدبي أو األخ قي: عي دا ماً أقوى مما اينسماا، وأقموى مما نقلمه. 
واينساا يؤما إيماناً حقيقياً بلنه عو المذل يصموغ عمذه األفكمار. لكما 
عممذه األفكممار عممي التممي تصمموؼه فممي الحقيقممة، وتجعممل منممه النمماطم 

 .(1)الرسمي باسمها، وعو ال يدرل"

الجمعػػي  ػػػػالالشػػعور إف محمػػود درويػػش نػػاطؽ، فػػي روح قصػػيدتو، باسػػـ 
الػذ  تحكمػػو األحػػالـ الكبػر ، وتصػػورات األمػػة  ػػػػمنػو عمػػى وجػو الخصػػوص 

عف نفسيا، وعما ينبغي أف تكوف عميو. وفي نفس الوقت، يمكف القوؿ بذنػو، 
في تصريحاتو السياسية، نػاطؽ باسػـ الشػعور الػذ  تحكمػو حسػابات المحظػة 

ذ الكقيػر مػف التناقضػات. ومػف الراىنة، ومػوازيف القػو  الدنيويػة. مػف ىنػا تنشػ
 ىنا تبدأ ميمة التحميؿ، وت تنتيي.
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سػػوؼ يكشػػؼ، بالضػػرورة،  ،وفػػؽ اسػػتراتيجيات التفكيػػؾ ،إف تنػػاوؿ الػػنص
ذا كػػػاف  عػػػف كقيػػػر مػػػف ىػػػذا التػػػوتر والتػػػردد واإلغفػػػاؿ المتعمػػػد والتنػػػاقض. وا 
النص ت يستطيم أف يتحدث مباشرة عف دتتتػو؛ فػإف ميمػة المفسػر تتمقػؿ، 

ييػر پعمػى حػد تعبيػر  ػػػئذ، في ضرورة الكشؼ عف صراع المعاني داخمػو حين
ذلؾ الصراع الذ  ت يممػؾ الكاتػب أف يحسػمو، حتػى عنػدما يشػؼ  ػػماشير  

 .(1)نصو عف معنى بعينو، ربما كاف مقصودا  لو في لحظة الكتابة

ػتظاشضاتػاضتػطص:ػػ/ب:ػ3ثاضثًا:ػ

ذا كػػػاف "األدب ت يحػػػدقنا فقػػػط عػػػف ا خػػػريف . (2)، بػػػؿ عػػػف ا خػػػر فينػػػا"وا 
فمػػف المنطقػػي إذف أف نعيػػد قػػراءة محمػػود درويػػش، محػػاوليف الكشػػؼ عمػػا لػػـ 

دوف أف  ػػبالطبم  ػػتقمو القصيدة صراحة، وىو فييا كامف. ولف يتذتى لنا ذلؾ 
نسػػتدعي العنصػػر ا خػػر، الػػذ  طالمػػا أحالتنػػا إليػػو القصػػيدة: خطبػػة الينػػد  

ا مػػف فرويػػد أنػػو "كممػػا ربػػط بػػيف عنصػػريف األحمػػر زعػػيـ دوامػػيش. فقػػد تعممنػػ
تػػػداع ممجػػػوٌج، أو سػػػطحي، فبػػػيف العنصػػػريف أيضػػػا  رابطػػػة صػػػحيحة، أعمػػػؽ 

 .(3)غورا ، تخضم لمقاومة الرقابة"

 وقبؿ ذلؾ سوؼ نتذمؿ في ىذه الغنائية الحزينػة التػي يبقيػا قمػب الشػاعر:
بي. يخّبػ  أرواح شػع/ ىنا كاف شعبي. ىنا مات شعبي. ىنا شػجر الكسػتناء)

خذوا أرض أّمي بالّسػيؼ، لكّننػي لػف أوقّػم / سيرجم شعبي ىواء  وضوءا  وماء
عمػى بيػم شػبرل / معاىػدة الّصػم  بػيف القتيػؿ وقاتمػو، لػف أوقّػم باسػمي/ باسمي

 .(مف الّشوؾ حوؿ حقوؿ الّذرة
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لنػػر  كػػػـ ىػػػي رافضػػة لصػػػم  الفمسػػػطيني مػػػم عػػدوه، لسػػػببيف: أوليمػػػا أنػػػو 
م المسػػتوطف "الغريػػػب"، عمػػى قطعػػػة األرض قاتػػؿ؛ وقانييمػػػا أف أ  صػػم  مػػػ

ذاتيػػا؛ سػػوؼ يقتضػػي بالضػػرورة تنػػازت  عػػف شػػيء منيػػا. الػػرفض ىنػػا حاسػػـ 
وأبػػػد  وت يحتمػػػؿ المراجعػػػة، خصوصػػػا  عنػػػدما يقػػػرف الشػػػاعر األرض بػػػاألـ. 
فػػػنحف نعمػػػـ أف ت أحػػػد يتنػػػازؿ عػػػف أرض منسػػػوبة ألمػػػو، إت أف يمػػػوت قبػػػؿ 

 ذلؾ: )خذوا أرض أّمي بالّسيؼ(. 

ولكػػي ت يتػػرؾ وعػػي الشػػاعر فػػي قموبنػػا أقػػارة مػػف شػػؾ، فػػي تصػػميمو ىػػذا 
عمػػى رفػػض الصػػم ، نػػراه يسػػتبؽ إعػػالف قػػراره، بيػػذه الصػػورة المسػػتوحاة مػػف 
الرموز البدئية، في الالوعي الجمعي لمينود الحمر: إذ يعتقدوف بػذف أسػالفيـ 

عبي. أحياء يطوفوف بيـ ويمنحونيـ البركػات: )ىنػا كػاف شػعبي. ىنػا مػات شػ
 ىنا شجر الكستناء/ يخّب  أرواح شعبي. سيرجم شعبي ىواء  وضوءا  وماء(.  

لكػػف ىػػػذا الػػوعي القاضػػػي بضػػػرورة التمسػػؾ الشػػػديد بػػاألرض، يحمػػػؿ فػػػي 
ذا كػػاف المػػرء مخيػػرا  بػػيف المػػوت مػػم فقػػد األرض، أو الحيػػاة  داخمػػو نقيضػػو. وا 

يمكػػف لػػو أف مػػم القميػػؿ منيػػا، فػػإف القميػػؿ مػػف األرض المتبقػػي بعػػد الصػػم ، 
يسم  لمعاشؽ باسػتمرار حيػاة عشػقو، ولػو عمػى قطعػة أرض أقػؿ. نممػ  ذلػؾ 

وفػي وسػعنا أف نتبػادؿ ) في قولو في السطر الذ  يسبؽ ىذا المقطم مباشػرة:
 .بعض اليدايا وبعض الغناء(

 ػػػبالضػرورة  ػػػإف تقمص الشاعر لشخصػية زعػيـ دوامػيش، يحمػؿ المتمقػي 
ما يقولو نػص خطبػة الػزعيـ الينػد ، المحفػوظ إلى مقارنة خطاب القصيدة، ب
 في أرشيؼ الرجؿ األبيض. 
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 يقوؿ زعيـ دواميش: 

"الليل والنهمار ال يقيمماا معماً. الرجمل األحممر انتبمذ مكانماً قصمياً نما 
الرجل األبيض، مثلمما يفمر ؼمبش الصمباا مما شمم  النهمار. بيمد أا 

انممد فممي بقعممة اقتممراحك  يبممدو نممادالً، وأنتقممد أا شممعبي سمميقبله، ويتق
 . (1)الحجز التي تعرضونها. نند ذ سنجنل إلى الس   كل في مقامه"

أمػػػػا خطػػػػاب القصػػػػيدة، فينطػػػػؽ الينػػػػد  األسػػػػير سػػػػؤالو المريػػػػر، لمبػػػػيض 
في دراساتو األنقروبولوجية في العالـ الجديػد  ػػالمنتصر: أت يحتاج األوروبي 

عمػػػى نػػػوع مػػػف التػػػوازف إلػػػى بقػػػاء القميػػػؿ مػػػف الينػػػود، دلػػػيال  عمػػػى محافظتػػػو  ػػػػػ
ذا مػػػا كػػػاف األمػػر كػػػذلؾ، فمػػػا جػػػدو   البيئػػي، بػػػيف المخموقػػػات الطبيعيػػةق!. وا 
مواصمة كولومبوس لمحرب )لماذا يواصؿ حرب اإلبادة، مػف قبػره، لمّنيايػةق(، 
وقد ظيرت نتيجتيا، نصرا  لـ يبؽ مف الميزوميف )سو  زينة لمخراب، وريش 

 خفيؼ عمى قياب البحيرات(ق!

و أف المشكمة ت تتمقؿ في قبوؿ الينػود لمسػالـ، فيػـ قػد فعمػوا منػذ مؤكدا  ل
زمف، خصوصػا  بعػد ىػذا العػدد اليائػؿ مػف قػتالىـ، ولكػف المشػكمة تكمػف فػي 
ضػػرورة اقتنػػاع المنتصػػر، بمػػن  "سػػالـ القػػوة"، لجماعػػة الينػػود الموشػػكة عمػػى 

... سػيكفي) الفناء: ا ممك ػا ويكفػي، لترجػم مػف موتنػ/ سبعوف مميوف قمػبل فقػذت 
 ػػػػ، فيوقػػم  المقتػػوؿ المقتػػوؿ   حيػػث يمتقػػي القاتػػؿُ ؛ فػػوؽ عػػرش الزمػػاف الجديػػد(

 عمػػى معاىػػدة الصػػم  مػػم القاتػػؿ، ليتقاسػػما األرض والتعػػايش عمييػػا: ػػػػباسػػمو 
، مقممػػا / أمػػا آف أف نمتقػػي، يػػا غريػػُب، غػػريبيف فػػي زمػػفل واحػػدل ) وفػػي بمػػدل واحػػدل

  .يمتقي الغرباء عمى ىاويةق(
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ىنا مد  الفطنة التي تميػز بيػا إدوارد سػعيد، عنػدما تحػظ أف أت نالحظ 
  .(1)"عمى نغمة الكمؿ وىبوط الروح"ق تجربة الشاعر في ىذا الديواف تنطو 

وىكػػػذا تتضػػػ  أمامنػػػا واحػػػدة مػػػف أىػػػـ عالقػػػات التنػػػاقض، بػػػيف مػػػا يقولػػػو 
 الشاعر ىنا، وما كاف قد قرره ىناؾ. األمر الذ  يفسر لنا مػا تحظنػاه دائمػا  
 ، مػػف تعػػارض بػػيف تصػػريحات الشػػاعر السياسػػية ومقػػوتت قصػػائده. وت جػػـر
فػػػنحف نواجػػػو فػػػي ىػػػذه القصػػػيدة حالػػػة مػػػف الصػػػراع العنيػػػؼ، بػػػيف الالشػػػعور 
 الرافض تقتساـ الوطف، والشعور الذ  تحكمو قوانيف الواقم وعالقات القو .

  يقوؿ جاؾ ديريدا:

سممتبدال المضمماميا أو "إا المركممز... عممو النقطممة التممي ال يؽممدو فيهمما ا
الممذل عممو متفممرد  ـممـالعناصممر أو المصممطلحات ممكنمماً... إا المركممز 

يؤسمم  فممي بنيممٍة نفممَ  ممما يحكمهمما، بينممما يفلممت ممما  ـممـبحكمم  تعريفممه 
 .(2)البنا ية"

إف ما يحكـ عالقة محمود درويش بالمحتو  الفمسػفي لقصػائده مركػٌز ىػو 
فػػرد بػػاإلفالت مػػف البنيػػة ا خػػر، نػػوع مػػف أنػػواع سػػمطة الموغػػوس، أسػػطورة تن

التفسػيرية، التػي كانػت ىػي التػي خمقتيػػا وفرضػتيا عمػى كػؿ مسػارات التحميػػؿ 
النصية. وعندما نتجاوز ىذه السمطة المركزية في تفسػيرنا القػاني ىػذا، فػنحف 
ت نقػػػػـو بتوسػػػػيم فضػػػػاءات الػػػػنص فحسػػػػب، بػػػػؿ نحفػػػػر فيمػػػػا تحػػػػت ظػػػػاىره، 

، ظمػػػت الرقابػػػة ت كبتيػػػا حبيسػػػة فػػػي تشػػػعور لنكتشػػػؼ مػػػا يحتويػػػو مػػػف معػػػافل
القصيدة، الذ  صار يتفمت ا ف منيا. فال شؾ أف التحميؿ يستطيم مسػاعدة 

 النص عمى البوح ا مف.
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ػاضتراجغدغظػواضدوغغتغظ:/ج:ػ3ثاضثًا:ػ

يصػػػػؼ إدوارد سػػػػعيد رؤيػػػػة محمػػػػود درويػػػػش السياسػػػػية، بذنيػػػػا "تراجيديػػػػة 
ذا كنػػػػػا نعػػػػػرؼ مػػػػػا يحيػػػػػؿ ت(1)وسػػػػػويفتية" فػػػػػي ذات الوقػػػػػت عبيػػػػػر "الرؤيػػػػػة . وا 

 ػػػػباعتبارىػػا تشػػير إلػػى مواجيػػة الشػػخص لمواقػػم القيػػر  واألقػػدار  ػػػػالتراجيديػػة" 
سوؼ يحتاج منػا إلػى الغػوص فػي أرشػيؼ  (الرؤية السويفتية)فإف فيـ تعبير 

 مف أطمقو: أ  أرشيؼ إدوارد سعيد ذاتو.

ذا كاف واضحا  أف ىذا الوصؼ يستعير اسـ صاحب  ، (رڤرحالت جالي)وا 
في حاجة لمعرفة طبيعة نظرة إدوارد سعيد، ليذا الروائػي اتنجميػز  مػف فإننا 

القػػػرف القػػػامف عشػػػر. وتمػػػؾ نظػػػرة تقػػػوؿ بػػػذف جوناقػػػاف سػػػويفت كػػػاف فوضػػػويا  
رجعيػػا ، يسػػتغؿ براعتػػو البالغيػػة لموصػػوؿ إلػػى مكتسػػبات ماديػػة؛ األمػػر الػػذ  

لدنيويػة، ل ذعػاف لمتسػوية والتصػال ، جػراء ظروفػو ا ػػػبشكؿ مفجم  ػػاضطره "
 .  (2)وجراء ىذا الزماف"

الخػػػالؼ إذف بػػػيف نظرتػػػي كػػػؿ مػػػف إدوارد سػػػعيد ومحمػػػود درويػػػش، إلػػػى 
اتفاؽ أوسمو، كاف خالفا  جذريا  منذ البداية. فنحف نعرؼ أف إدوارد سعيد ظؿ 

 يعتبر ذلؾ اتتفاؽ؛

"مأساا بحق اااحجة عنااجحلاا لحنارةاا حلرعاا الستحملرياامبحذاسااع م السجحجم اا ذح
محذل يلحسقدمحأةهحلرّمحماةدسيحأمسرمحذلفرسطسةسس ،حأ حذلنالحق ل ذتح 

قادححـاـمص مق ًحقصالخ تحذلةصاالحذلا  قاجححــذاسعسالمحذلخ ةعحذلمع للح
س يااااحذلةعسناااجح ذعاااا ،حذلعااايحع يياااا ح مراااجح يسيساااجحمااا حذاساااعةا  ح

ح.(3)مذلمي ممج.حقلحإةا حلمأس بحمإ دذالحمضس ع""

                                                 

 22ص 151. مجمة القاىرة. عإدوارد سعيدانظر: إدوارد سعيد.  ػػ1
 71، 65 ػػ 61، 26صانظر: إدوارد سعيد. العالـ والنص والناقد.  ػػ2
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استقاؿ مف المجنة التنفيذيػة أما محمود درويش، فرغـ أنو رفض اتتفاؽ، و 
 ػػبعد قميؿ  ػػلمنظمة التحرير احتجاجا  عميو، إت أنو لـ يجد مانعا  مف اعتباره 

مؤديػػػا  مػػػف "آخػػػر الزيػػػارة إلػػػى أوؿ العػػػودة: مػػػف رحػػػالت البحػػػر إلػػػى الخطػػػوة 
 .(1)األولى عمى البر"

عمػػػى إحػػػػد   ػػػػػبمنتيػػػػى حػػػدة الػػػذىف  ػػػػػإذف فػػػإدوارد سػػػعيد يضػػػم إصػػػبعو 
 ت اليامة في قراءة خطاب درويش: الشفرا

بطػػؿ تراجيػػد  يتحػػد  الواقػػم القيػػر ، ويػػرفض  ػػػػمػػف ناحيػػة أولػػى  ػػػػفيػػو  .1
اإلقػػػرار ببقػػػاء المحتمػػػيف عمػػػى شػػػبر مػػػف األرض، كمػػػا رأينػػػاه فػػػي قولػػػو: 

 .وعد، يا غريُب، إلى األىؿ... وابحث عف اليند()
لمحتػؿ، ت نفيػـ بتسػاؤؿل موجػول لمغريػب ا ػػػمف ناحية أخر   ػػيفاجئنا لكنو  .2

منػػو إت أنػػو دعػػوٌة لمتعػػايش عمػػى أرض أمػػو، التػػي كػػاف يػػرفض بيػػم شػػبر 
أمػػا آف أف نمتقػػي، )منيػػا، فػػي سػػطور شػػعرية أخػػر ، مػػف نفػػس القصػػيدة: 

، مقممػػا يمتقػػي الغربػػاء  / وفػػي بمػػدل واحػػدل يػػا غريػػُب، غػػريبيف فػػي زمػػفل واحػػدل
 (.عمى ىاويةق

ػشبلػاألخغرة:ػاضخطبظػاألخغرة،ػواضخطبظػطا/د:ػ3ػثاضثًا:

قمنا في التمييد المنيجي لمقراءة بطريقة المعب، بذف مف الممكػف أف يحيػؿ 
تعبيػػػر )مػػػا قبػػػؿ األخيػػػرة( إلػػػى معنػػػى معػػػاكس تمامػػػا : أ  )الخطبػػػة األخيػػػرة(. 
بمعنػػى أنػػو قػػد آف لمشػػاعر أف ييػػذس مػػف كػػؿ مسػػتقبؿ، باسػػتقناء مػػا يبشػػر بػػو 

ظػػػػؿ، حتػػػػى لحظاتػػػػو ا خػػػػر النقػػػػيض. فػػػػرغـ أف صػػػػوت البطػػػػؿ التراجيػػػػد  

                                                 
 27. ص1995. يونيو151. القاىرة. عانظر: صبحي حديد . مجمة القاىرة ػػ1
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األخيػػرة، يعمػػف النفيػػر واسػػتمرارية المواجيػػػة، إت أف صػػوتا  آخػػر ظػػؿ يرافقػػػو، 
 (. زمفل لـ نيّي  لو، بعُد، ىاجسنا) ويعمف في مقابمو استحالة المواجية، في

 فمنذ البدء، يحمؿ صوت البطؿ التراجيد  نقيضو في داخمو، حيف يقػرر:
سنمضػػي إلػػى حتفنػػا، / ا مقمنػػاسيمضػػي زمػػاٌف طويػػٌؿ ليصػػب  حاضػػرنا ماضػػي  )

، فػػوؽ أكواخنػػا / أوّت ، سػػندافم عػػف شػػجرل نرتديػػو وعػػف جػػرس الّميػػؿ، عػػف قمػػرل
وعػػف ريشػػنا / وعػػف طػػيش غزتننػػا سػػندافم، عػػف طػػيف فّخارنػػا سػػندافم/ نشػػتييو

تقيمػػػوف عػػػالمكـ فػػػوؽ عالمنػػػا: مػػػف / فػػػي جنػػػاح األغػػػاني األخيػػػرة. عّمػػػا قميػػػؿ
مػػػر اتصػػػطناعّي. ىػػػذا زمػػػاف الّصػػػناعات. إلػػػى الق/ مقابرنػػػا تفتحػػػوف الّطريػػػؽ

  .زماف المعادف(/ ىذا

وعنػػػد تذممنػػػا فػػػي قولػػػو: )سيمضػػػي زمػػػاٌف طويػػػٌؿ ليصػػػب  حاضػػػرنا ماضػػػي ا 
مقمنػػػا/ سنمضػػػي إلػػػى حتفنػػػا( نالحػػػظ أف ىػػػذا اتسػػػتيالؿ يضػػػم النتيجػػػة قبػػػؿ 
المقدمة: فالنتيجة ىي أف يصب  حاضر الفمسطيني عمى أرضو مجػرد حػدث 

 ، قبؿ أف يذىب إلى موتو المقرر سمفا . في الزمف الماضي

فيػػي فعػػؿ : وتتػػذخر عنيػػا شػػعريا   ،أمػػا المقدمػػة التػػي تسػػبؽ النتيجػػة منطقيػػا  
، فػػػوؽ  المواجيػػػة: )سػػػندافم عػػػف شػػػجرل نرتديػػػو/ وعػػػف جػػػرس الّميػػػؿ، عػػػف قمػػػرل
أكواخنا نشتييو/ وعف طيش غزتننا سندافم، عف طػيف فّخارنػا سػندافم/ وعػف 

 األخيرة(.  ريشنا في جناح األغاني

مواجيػػة أخيػػرة، كالخطبػػػة التػػي ألقاىػػا الينػػػد  األحمػػر أمػػاـ الرجػػػؿ لكنيػػا 
األبػػػػيض: )عّمػػػػا قميػػػػؿ/ تقيمػػػػوف عػػػػالمكـ فػػػػوؽ عالمنػػػػا: مػػػػف مقابرنػػػػا تفتحػػػػوف 
الّطريػػػػػؽ/ إلػػػػػى القمػػػػػر اتصػػػػػطناعّي. ىػػػػػذا زمػػػػػاف الّصػػػػػناعات. ىػػػػػذا/ زمػػػػػاف 

 المعادف(. 
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أف يصػػػب  حاضػػػر مػػػف ىنػػػا كانػػػت ىػػػذه المواجيػػػة غيػػػر مفضػػػية إت إلػػػى 
الفمسطيني ماضيا ، ألنو يشعر أنػو ىػو نفسػو مػاضل مػات وانتيػى: )سيمضػي 

 زماٌف طويٌؿ ليصب  حاضرنا ماضي ا مقمنا/ سنمضي إلى حتفنا(!.   

وبعػػػػد؛ أفػػػػال تكػػػػوف الخطبػػػػة، الممقػػػػاة فػػػػي نيايػػػػة مواجيػػػػةل دارت فػػػػي زمػػػػف 
إليػػػو  متحػػػالؼ مػػػم العػػػدو؛ ىػػػي الخطبػػػة األخيػػػرةق!. ألػػػيس ىػػػذا ىػػػو مػػػا يحيػػػؿ

أمػػػػاـ الرجػػػػؿ  ػػػػػػمػػػػا قبػػػػؿ األخيػػػػرة  ػػػػػػبالفعػػػػؿ تعبيػػػػر )خطبػػػػة الينػػػػد  األحمػػػػر 
 األبيض(ق!.     

ػاضظتغجظ:

كنػػػا قػػػد ابتػػػدأنا البحػػػث بالسػػػؤاؿ؛ عمػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه الخطبػػػة ىػػػي خطبػػػة 
اليند  األحمر، أـ ىي خطبة الفمسطيني التائوق!. ومم نياية ىػذا البحػث ت 

ة الفمسػػػػطيني التائػػػػو، مػػػػا بػػػػيف خياراتػػػػو يػػػػزاؿ السػػػػؤاؿ معمقػػػػا : ىػػػػؿ ىػػػػي خطبػػػػ
المستحيمةق. وىؿ يوافؽ الفمسطيني عمػى تقاسػـ األرض مػم العػدو المنتصػر، 
أـ يواصػػؿ التشػػبث بػػالرفض الحػػالـ، ريقمػػا تتػػذتى ظػػروؼ وعوامػػؿ تغيػػر مػػف 
قػػوانيف المعادلػػةق. ىػػذا مػػا تػػدور فػػي فمكػػو القصػػيدة. وىػػذا مػػا يحيػػر الشػػاعر 

سػؤاؿ القصػيدة التػي ت تقػدـ لػو جوابػا . ومنػذ متػى ويؤرؽ اختياراتو. وىذا ىػو 
 كاف عمى المبدع أف ييجر عالـ السؤاؿ إلى عالـ األجوبة اليقينيةق!.
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ػاضغصلػاضخاطس
ػ()اضحراسغش

ػبغنػاضرواغظػواضدراطاػاضتضغزغوظغظ

ػ

ػػأواًل:ػاضطؤضف:

. وابتػػدأ 1911/ 12/ 11ولػػد نجيػػب محفػػوظ بحػػي الجماليػػة بالقػػاىرة فػػي 
تحولػػػػو إلػػػػػى  1954كتابػػػػة الروايػػػػات التاريخيػػػػة؛ إلػػػػػى أف شػػػػيد العػػػػاـحياتػػػػو ب

الواقعية، مم صػدور روايتػو )القػاىرة الجديػدة(. قػـ مػزج واقعيتػو برمزيػة حػافظ 
 عمييا طواؿ مسيرتو األدبية. 

الحػارة التػي  ()تدور أحداث جميم رواياتػو فػي مصػر، وتتكػرر فييػا قيمػة
كقػػر أديػػبل عربػػي تتحػػوؿ أعمالػػو إلػػى تعػادؿ العػػالـ. ولعػػؿ ىػػذا ىػػو مػػا جعمػػو أ

السػػينما والتمفزيػػوف. ومػػف أشػػير أعمالػػو )القالقيػػة( و)أوتد حارتنػػا(، و)ممحمػػة 
الحػػرافيش(. وىػػي األعمػػاؿ التػػي نوىػػت بيػػا لجنػػة نوبػػؿ حػػيف منحتػػو جائزتيػػا 

 .1988عاـ 

. وعمؿ موظفػا  1931حصؿ عمى ليسانس الفمسفة مف جامعة القاىرة عاـ
قػػـ وزارة الققافػػة. وشػػغؿ منصػػب مػػدير عػػاـ مؤسسػػة دعػػـ  فػػي وزارة األوقػػاؼ

                                                 
 . نجيب محفوظ. الحرافيش. القاىرة. مكتبة مصر. دوف تاري 
 خر الكتابفي آ انظر مسرد المصطمحات. 
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السينما، قـ مستشارا  لممؤسسة العامة لمسينما واإلذاعة والتمفزيوف. وصوت  إلى 
 آخر منصبل حكومي: رئيس مجمس إدارة المؤسسة العامة لمسينما. 

، بدأ نجيب محفػوظ بنشػر روايػة أوتد حارتنػا عمػى حمقػات 1959في العاـ
ىػػراـ، قبػػؿ أف تعتػػرض الييئػػات الدينيػػة عمػػى الروايػػة وتوقفيػػا، فػػي جريػػدة األ

بػػػػػدعو  طعنيػػػػػا فػػػػػي الػػػػػذات اإللييػػػػػة. قػػػػػـ لػػػػػـ تظيػػػػػر )أوتد حارتنػػػػػا( إت فػػػػػي 
، حػيف نشػرتيا دار ا داب المبنانيػة. ولعػػؿ ىػذه السػابقة ىػي التػػي 1976العػاـ

أدت إلػػػػى أف يتعػػػػرض لػػػػو بػػػػالطعف شػػػػاباف مػػػػف جماعػػػػة دينيػػػػة متطرفػػػػة، فػػػػي 
ف أقرت الطعنة عميو طػواؿ مػا 1994أكتوبر . لكف نجيب محفوظ لـ يمت، وا 

 تبقى مف عمره. فيما تـ إعداـ المعتدييف.

، إقػػر قرحػػة نازفػػة ومشػػاكؿ فػػي 2116/ 8/ 31تُػػوفي نجيػػب محفػػوظ فػػي 
 الرئة والكميتيف. 

ػثاظغًا:ػطاػغذبهػاضظص:
ػ:ػاضحصاغظػاألوضى:ػراذورػاضظاجي:1ثاظغًا/

يػػتممس طريقػػو إلػػى  ،عفػػرة زيػػداف ،  األعمػػىفػػي ظممػػة الفجػػر، كػػاف الشػػي
مسػػجد الحسػػيف لمصػػالة؛ عنػػدما تنػػاىى إلػػى سػػمعو بكػػاء وليػػد تخمصػػت منػػو 

فحممو إلى بيتو لترعاه زوجو الطيبة سكينة، وتسميو باسـ أبييا المتػوفى  ،أمو
 عاشور.

نشػػػذ عاشػػػور قويػػػػا  ضػػػخما  طيػػػب القمػػػػب، بعكػػػس درويػػػش األخ األصػػػػغر 
وورث درويػش  ،ورحمػت سػكينة إلػى أىميػا، شي  عفػرةلمشي  عفرة. قـ توفي ال
 وبمسػػػاعدتو فػػػي قطػػػم الطريػػػؽ، إت أنػػػالفتػػػى العمػػػالؽ البيػػػت، وحػػػاوؿ إغػػػواء 
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محاولػػة السػػمب األولػػى؛ فاسػػتفحؿ الخػػالؼ بػػيف اتقنػػيف، وأفشػػؿ عميػػو  رفػػض
 وافترقا.

أمػػػا فػػػػي الحػػػارة، فقػػػػد ازدادت معانػػػػاة الحػػػرافيش مػػػػف ظمػػػـ الفتػػػػوة قنصػػػػوه، 
اشور انتزاع الفتونة منو فػذبى، كمػا رفػض اتنضػماـ إلػى رجػاؿ طمبوا مف عو 

قنصوه؛ وعمؿ لد  المعمـ زيف الناطور ، الذ  أعجب بو، وزوجػو مػف ابنتػو 
زينب. فذنجب منيا قالقة أبناء، بعد أف امتمػؾ العربػة الكػارو التػي كػاف أجيػرا  

ديف. لكػف عمييا. وكمما ضاقت بو الحياة، لجذ إلى التكية التي تػؤو  رجػاؿ الػ
التكية ظمت حريصة عمى أف تغمػؽ أبوابيػا، وتتمفػم بالصػمت واألىػازيد غيػر 

 المفيومة.

إلػى الحػارة، ليبنػي خمػارة فػي أطرافيػا، ، قػـ عػاد درويش مدة طويمػةسجف 
واجتمػػػػب معػػػػو الفتػػػػاة المقيطػػػػة فمػػػػة، لتػػػػرقص وتغػػػػو  الػػػػرواد، غيػػػػر متوقػػػػم أف 

لينجػب منيػا ابنػو شػمس  عاشور سوؼ يحبيا، وينتزعيػا ويطيرىػا ويتزوجيػا،
الػػػديف. وقبػػػؿ أف ييجػػػـ الوبػػػاء عمػػػى الحػػػارة، ظيػػػر الشػػػي  عفػػػرة لعاشػػػور فػػػي 

كذبتػو المناـ، محذرا  وآمرا  بالنجاة إلى الصحراء. فمػـ يصػدؽ أحػد كالمػو؛ بػؿ 
إلػػػػػى ىػػػػػي الوحيػػػػػدة التػػػػػي توافػػػػػؽ عمػػػػػى مرافقتػػػػػو تكػػػػػوف فمػػػػػة . لزينػػػػػب وأبناؤىػػػػػا

ئمػػة إلػػى الحػػارة، لتكتشػػؼ أف أىميػػا الصػػحراء. قػػـ ينحسػػر الوبػػاء. وتعػػود العا
كميػػػـ قػػػد مػػػاتوا. ومػػػف ىنػػػا يطمػػػؽ عمػػػى عاشػػػور لقػػػب )النػػػاجي(، ويسػػػكف دار 
البنػػػاف السػػػامقة الجميمػػػة، ويعػػػيش حيػػػاة األغنيػػػاء، حتػػػى يظيػػػر درويػػػش مػػػرة 

تحقػؽ الحكومػة فيمػا آلػت إليػو . فأخر ، ويحرض السكاف الجدد عمى عاشور
يخػػػرج ويقمػػػده النػػػاس قػػػـ  جف عامػػػا .وتػػػزج بعاشػػػور فػػػي السػػػأمػػػواؿ اليػػػالكيف، 

 قـ يختفي في غموض.  ، فيبسط العدؿ بينيـ مدة، الفتونة

ػ
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ػ:ػاضحصاغظػاضثاظغظ:ػذطسػاضدغن:2ثاظغًا/

ورث شمس الديف عف أمو الجماؿ، وعف أبيو القوة دوف الضخامة. وانتزع 
ليكمؿ سيرة أبيو في نشػر العػدؿ. ورغػـ ذلػؾ فقػد اختمػؼ شػمس ، فتونة الحارة

بسيولة وقوعو في حبائؿ  قمر، األرممة الطروب. ورغـ ذلؾ ، يف عف أبيوالد
عمػى قوتػو  ، ظيػرت فػي محافظتػوممزوجا  باستقامة شبو تامة وفقد ظؿ ضعف

مػػى كػػؿ مػػف تحػػداه. قػػـ مػػات وىػػو فػػي القمػػة، انتصػػاره عالشػػيخوخة، و يػػو تحدو 
 بعػػػد أف أعػػػد ابنػػػو سػػػميماف لمفتونػػػة. فيمػػػا ظمػػػت التكيػػػة حريصػػػة عمػػػى إغػػػالؽ

 أبوابيا، متمفعة بالصمت واألىازيد غير المفيومة.

ػ:ػاضحصاغظػاضثاضثظ:ػاضحبػواضػضبان:3ثاظغًا/

ف كػػػاف دوف  جػػػاء نمػػػو سػػػميماف مػػػذكرا  بضػػػخامة جػػػده عاشػػػور النػػػاجي، وا 
جماؿ أبيو شمس الديف. ولـ ينافسو أحد عمى الفتونة. ورغـ أنػو واصػؿ سػيرة 

األغنيػػػاء؛ إت أف قمبػػػو صػػػار  آبائػػو فػػػي اإلحسػػػاف إلػػػى الحػػػرافيش، وقمػػػم ظمػػػـ
ينازعو إلى حياة أفضؿ. مما قاده فػي النيايػة إلػى الػزواج مػف سػنية السػمر ، 

 ابنة الحسب والنسب، وىجر زوجتو األولى فتحية، شقيقة صديقو عتريس.

وأنجب منيا ولديف. قـ امتػدت يػده ، خمب جماؿ سنية ودتليا لب سميماف
الحػػػرافيش، شػػػيئا  فشػػػيئا  إلػػػى أف إلػػػى اإلتػػػاوات، وصػػػار ينػػػتقص مػػػف نصػػػيب 

تالشى. وكبر الولداف. وتزوج الولد األكبر بكػر مػف رضػوانة، الفتػاة المنحػدرة 
فيمػا رفػض أخػوه خضػر الػزواج. ورغػـ أنػو كػاف يسػر  ،مف طبقػة أمػو المترفػة

رضوانة أخمص ألخيو، ورفض محاوتتو  وفي قمبو حبا  كتيما  لرضوانة، إت أن
فيجػػػر خضػػػر الحػػػارة، قػػػـ تحػػػريض زوجيػػػا عميػػػو.  ، ممػػػا دفعيػػػا إلػػػىهءإغػػػوا

وبػػػدأ يتػػػدرج فػػػي ىاويػػػة اإلفػػػالس. وعنػػػدما عػػػرض ، أىممػػػت رضػػػوانة زوجيػػػا
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أمالكػػو لمبيػػم، ظيػػر خضػػر مػػرة أخػػر  عارضػػا  إنقػػاذه. ولكػػف الػػزوج المخػػدوع 
رفضػت انيػاؿ عمييػا ولمػا رفض المساعدة. وطمب مف زوجتو مغادرة الحارة، 

 لكف رضػوانة لػـ تمػت،السجف. ارة إلى الحبالضرب حتى ظف موتيا. وغادر 
 تظيػػر فتزوجيػػا، وىكػػذا غػػواء خضػػر، إ خػػال ليػػا الجػػو لتعػػاود محػػاوتتبػػؿ 

التكيػة إغػالؽ  تتميػا. وواصػم، فقالحقيقة أماـ عيني أخييا إبػراىيـ الشوبكشػي
 أبوابيا، متمفعة بالصمت واألىازيد غير المفيومة.

ػ:ػاضحصاغظػاضرابطظ:ػاضططارد:4ثاظغًا/

سميماف. وتباعدت الفتونػة عػف آؿ النػاجي، بػؿ إنيػـ صػاروا يػدفعوف مات 
مي. وقنم عميدىـ خضر بالقروة والجاه ورعاية ذرية عاشور. اإلتاوة لمفتوة الفمّ 

ولػػػـ يشػػػذ عػػػف القاعػػػدة إت سػػػماحة بػػػف بكػػػر سػػػميماف شػػػمس الػػػديف النػػػاجي، 
ى رجػاؿ بػدأ باتنضػماـ إلػلػذا فقػد الطام  إلى عيد عاشور في القوة والعػدؿ. 

طالبػػػو بالتنػػػازؿ عػػػف محبوبتػػػو مػػػي ظػػػؿ منػػػو عمػػػى حػػػذر، و . ولكػػػف الفمّ مػػػيالفمّ 
ميمبية. فقػرر اليػرب مػم زوجتػو وأميػا. لكػف الخػوؼ دفػم األـ إلفشػاء السػر. 

مي لمياربيف وقتموا ميمبية، فيما تمكف سػماحة مػف اليػرب إلػى فكمف رجاؿ الفمّ 
يػػر اسػػمو ومظيػػره، وىنػػاؾ تػػزوج مػػف محاسػػف، وغ، مػػف النيػػؿ األخػػر الضػػفة 

 التي اتيمتو بقتؿ ميمبية.  ،خوفا  مف الوقوع في يد الشرطة

ذ انكشػؼ أمػره في بوتؽ أنجب سماحة قالقػة أبنػاء، وحيػد وقػرة ورمانػة . وا 
وراءه زوجػػة أجبرتيػػا اإلغػػراءات عمػػى طمػػب ، مخمفػػا  اليػػروبأخيػػرا  فقػػد قػػرر 

تد سػػػماحة إلػػػى . فعػػػاد أو ، والػػػزواج مػػػف المخبػػػر الػػػذ  يطػػػارد زوجيػػػاالطػػػالؽ
القانونيػػػة مػػػدة الفػػػي كنػػػؼ عػػػـ أبػػػييـ خضػػػر. وبعػػػد انقضػػػاء وعاشػػػوا الحػػػارة، 

الجديػػػد وغريمػػػو  بزوجيػػػاففػػػوج  سػػػرياف الحكػػػـ، عػػػاد سػػػماحة إلػػػى زوجتػػػو، ل
بينيمػػػػا معركػػػػة قاسػػػػية، ظػػػػف عمػػػػى إقرىػػػػا سػػػػماحة أنػػػػو قتػػػػؿ ودارت ، السػػػػابؽ
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وصػػػمتيا  ت التكيػػػة عمػػػى أبوابيػػػا المغمقػػػةالمخبػػػر، فيػػػرب مػػػف جديػػػد. وحافظػػػ
 غير المفيومة. ياوأىازيج

ػ::ػاضحصاغظػاضخاطدظ:ػشرةػرغظي5ثاظغًا/

ىب خضر لمبحػث عػف سػماحة بعػد أف عػرؼ الحقيقػة. فذقػار ذلػؾ خػوؼ 
 ػػػ ابف سػماحة األصػغر ػػفدس لو مف اغتالو. غير أف وحيد ، الفتوة الفسخاني

جي يباركػو. قاـ لينتقـ لعـ أبيو المغدور، بعػد رؤيػا رأ  فييػا جػده عاشػور النػا
ونازؿ وحيُد الفتػوة  الفسػخاني فصػرعو وانتػزع الفتونػة. لكنػو سػرعاف مػا تػدىور 

 في طريؽ الشر والرذيمة والشذوذ الجنسي. 

جمػػم قػػرة إذ  مانػػة، فقػد اختمفػػا شػػكال  وأخالقػا :قػػرة ور  ،أمػا األخػػواف ا خػراف
 نػػػػة قصػػػػيرا  بشػػػػعا  شػػػػريرا  فيمػػػػا نشػػػػذ رما، جمػػػػاؿ الصػػػػورة إلػػػػى كمػػػػاؿ التيػػػػذيب

يقنعو بمعالجة خطيئتػو. ليخدع الفتاة البريئة عزيزة، فتمجذ إلى أخيو مستيترا ، 
فضؿ الزواج مف أختيا رئيفة، التي تماقمو في سػوء خمقػو، و  لكف رمانة رفض

 ،وتشػػترؾ معػػو فػػي التػػقمر عمػػى قتػػؿ قػػرة، بعػػد أف سػػتر عمػػى عزيػػزة وتزوجيػػا
ورئيفػة إلػى أف وقػم  وأنجب منيا ابنػو الوحيػد عزيػز. قػـ تفاقمػت شػرور رمانػة

وانتيػػت الحكايػػة بعػػودة سػػماحة ليعػػيش بػػاقي أيامػػو فػػي بينيمػػا أخيػػرا .  الطػػالؽ
الحػػػارة. وظمػػػت التكيػػػة صػػػامتة منعزلػػػة مغمقػػػة أبوابيػػػا، ت يسػػػمم منيػػػا غيػػػر 

 األىازيد غير المفيومة.

ػ:ػاضحصاغظػاضداددظ:ػذؼدػاضطضصظ:6ثاظغًا/

لة سػػػػميماف النػػػػاجي؛ تعػػػػرؼ عزيػػػػز عمػػػػى زىيػػػػرة، الفتػػػػاة اليتيمػػػػة مػػػػف سػػػػال
فوضػػعيا تحػػت رعايػػة أمػػو عزيػػزة ىػػانـ. وشػػبت الفتػػاة كذجمػػؿ مػػا يكػػوف. ولػػـ 

 يمحظ عزيز ىذا الجماؿ إت بعد أف تقرر زواجيا مف عبد ربو الفراف.
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فػػي البدايػػة لػػـ تشػػعر زىيػػرة بقػػوة جماليػػا. لكػػف عنػػدما نيبتيػػا النظػػرات فػػي 
طموحػا . ولمػا ، وامتمت مكوغدوىا ورواحيا، تنبيت إلى قوة السالح الذ  تمت

واتتيػػػا الفرصػػػة بالعمػػػؿ لػػػد  رئيفػػػة ىػػػانـ انتيزتيػػػا، وتخمصػػػت مػػػف عبػػػد ربػػػو 
الفراف، بعد أف أنجبت منو جالؿ. قـ تزوجت مف محمد أنور تاجر البطػارخ، 
وأنجبػػت منػػو ابنيػػا راضػػي. لكػػف محمػػد أنػػور كػػاف أدنػػى مػػف تطمعػػات زىيػػرة، 

 وطمعت فيو.  خصوصا  وقد تنبيت إلى حب عزيز الصامت 

الفتػوة نػوح الغػراب ىػو ا خػر كػاف طامعػا  فػي جسػد زىيػرة، ويضػغط عمػى 
ذ أدركػت ذلػؾ زىيػرة، فقػد رفضػت  اليػروب مػف زوجيا محمد أنور ليطمقيػا. وا 

مػػف  تالطػػالؽ وتزوجػ. فطمبػت ففشػػؿ وىػرب الحػارة مػم زوجيػػا. فحػاوؿ قتميػا
كػػف قتػػػؿ نػػػوح نػػوح الغػػػراب، بعػػد أف اشػػػترطت عميػػو تطميػػػؽ زوجاتػػو األربػػػم. ل

لجميػػم، وجعػػؿ الشػػبيات تحػػوـ حػػوؿ مػػذمور القسػػـ. ذ االغػػراب فػػي الزفػػة فاجػػ
لػػد  الحكومػػة تغػػر  عزيػػز بالتػػدخؿ بػػدأت زىيػػرة بقػػروة نػػوح الغػػراب، و ازت وفػػ

إلػػػى الصػػػعيد. وبعػػػد أف تػػػـ ذلػػػؾ الطػػػام  فػػػي جسػػػدىا لتػػػذميف نقػػػؿ المػػػذمور 
قطعػػت ور، محمػػد أنػػ ،زوجيػػا القػػانيعػػودة لزىيػػرة، تزوجػػت مػػف عزيػػز. لكػػف 

مغمقػػػة التكيػػة أبػػػواب  أمػػاـ ابنيػػػا جػػالؿ. فيمػػػا ظمػػتعمييػػا أحالميػػا، إذ قتميػػػا 
 غير مفيومة.ة متاص

ػ:ػاضحصاغظػاضدابطظ:ػجاللػصاحبػاضجالضظ:7ثاظغًا/

عػػػرض لتعييػػػره بذمػػػو، خػػػاض عنػػػدما تنشػػػذ جػػػالؿ تمقػػػات  لمقػػػوة والجمػػػاؿ. و 
 ،بذخيو مف أمواأللسنة. ووطد صمتو جميم المعركة تمو األخر  حتى أخرس 

راضػػي بػػف محمػػد أنػػور. قػػـ تعػػرض لموقػػوع فػػي حػػب قمػػر، بنػػت المعمػػـ عزيػػز 
النػػاجي. ورغػػـ معارضػػة ألفػػت ىػػانـ فػػي البدايػػة، إت أنيػػا وافقػػت أخيػػرا  عمػػى 

ووقػم جػالؿ فػي يػذس ، زواج ابنتيا مف جالؿ. لكف المرض داىـ قمر فماتت
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مػرة  ،أعادىػا  ؿ النػاجيفقيره وانتزع الفتونة و ، قاده إلى تحد  سمكة العالج
أخػػر ، ولكػػف دوف العيػػد. قػػـ انيمػػؾ فػػي القتػػاؿ والبنػػاء وجمػػم المػػاؿ ومعانقػػة 
الممػػػؿ، حتػػػى يػػػئس الحػػػرافيش مػػػف عدلػػػو. ووقعػػػت فػػػي حبػػػو زينػػػات الشػػػقراء، 
فاتخذىا عشيقة وعاشا دوف زواج. قـ ما لبػث الجنػوف أف تممكػو، وطمػ  إلػى 

قنعػو ببنػاء مئذنػة عاليػة أالػذ  ر، أوقعو في حبائػؿ المشػعوذ شػاو مما الخمود، 
عاما  حتى يتقمصو الجني وينعـ بالخمود. وفي اليػوـ األخيػر  ليعتزؿ، متوحدة

ذ تحظػت زينػات اسػتيتار يمف عاـ العزلة  ظير جالؿ فتيا  متجاوزا  لمزمف. وا 
احتػرؽ جػوؼ صػاحب الجاللػة جػالؿ، . وىكػذا جالؿ بيا، فقد دسػت لػو السػـ
ظمػػػت واب، متمفعػػػا  بػػػالروث والقػػػذارة والغػػػدر. و وسػػػقط ميتػػػا  وسػػػط حػػػوض الػػػد

 .عمى عزلتيالتكية ا

ػ:ػاضحصاغظػاضثاطظظ:ػاألذباح:8ثاظغًا/

أنجبػػت زينػػات الشػػقراء مػػف جػػالؿ ولػػدا  سػػمتو عمػػى اسػػـ أبيػػو، متحديػػة كػػؿ 
وتػػزوج مػػف عفيفػػة ، التقاليػػد. وترعػػرع جػػالؿ عبػػد اهلل مشػػارا  إليػػو بػػابف الحػػراـ

ماه شػػػمس الػػػديف جػػػالؿ النػػػاجي. وبعػػػد وفػػػاة الجػػػدع، وأنجػػػب منيػػػا صػػػبيا  سػػػ
زينات، انقمب حاؿ جالؿ عبد اهلل، فبعد أف كاف يبكييػا صػار يمعنيػا، متػذكرا  
أنيػػػا قتمػػػت أبػػػاه. قػػػـ انحػػػدر إلػػػى معاشػػػرة بنػػػات اليػػػو ، حتػػػى كرىتػػػو زوجتػػػو، 

تواصؿ سقوط جالؿ عبد اهلل، حتػى خنػؽ و وحرضت عميو ابنو شمس الديف. 
حمػى ابنػو مػف ف. وعنػدما تجمػم أىػؿ الحػارة حولػو، زوجتو، فقتمػو شػمس الػدي
 مجيوليف. مف عدواف القانوف مدعيا  أنو ضحية 

تحولت عمى فواجو شمس الديف الواقم. وتزوج مف نور الصباح العجمي، 
يديػو إلػػى سػت بيػػت، وأنجبػت لػػو سػػماحة شػمس الػػديف النػاجي. ونشػػذ سػػماحة 

 امػػػرأة أكبػػػر مػػػف أمػػػو ضػػػبطو أبػػػوه متمبسػػػا  بعالقػػػة مػػػم، إذ نشػػػذة غيػػػر سػػػوية
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فطمقيػػػا شػػػمس الػػػديف، ليتػػػزوج  .تصػػػدت لزوجيػػػا نػػػور الصػػػباحفطػػػرده، لكػػػف 
لبػث سػمعة قػـ سنبمة ابنة الفتوة سمعة الكبشي، وأنجب منيا ابنو فت  البػاب. 

أف طمم في ماؿ شمس الديف، وحاوؿ إكراىو عمى التنازؿ عنػو تبنتػو. فقػار 
مفػػاج  باتنتصػػار. قػػـ مػػات سػػماحة الابنػػو وخػػاض معػػو معركػػة، كمميػػا قػػدـو 

شػػمس الػػديف متػػذقرا  بجراحػػو. فيمػػا ظمػػت التكيػػة محتفظػػة بصػػمتيا وأىازيجيػػا 
 غير المفيومة.

ػ:ػاضحصاغظػاضتادطظ:ػدارقػاضظططظ:9ثاظغًا/

أضػػافت المعركػػة األخيػػرة إلػػى وجػػو سػػماحة تشػػوىات أخػػر ، بحيػػث غػػدا 
روة شػمس الػديف إلػى منذرا  بالشر واإلرىاب. وتبوأ الفتونة دوف منازع. وآلت ق

سماحة وفت  الباب، إضافة إلى سنبمة، التػي تزوجػت وألقػت بابنيػا إلػى أخيػو 
ذ كرىػػػت نػػػور الصػػػباح لنفسػػػيا أف  سػػػماحة، فذلقػػػاه إلػػػى أمػػػو نػػػور الصػػػباح. وا 
تؤو  ابف ضرتيا، فقد تطوعت سحر، الداية العجوز مػف آؿ النػاجي، برعايػة 

 فت  الباب.

المنحػػػدرة مػػػف سػػػاللة جدتػػػو األولػػػى  ،تػػػزوج سػػػماحة مػػػف فػػػردوس الجميمػػػة
زىيػػػػرة. ونجػػػػ  الػػػػزواج وأحبػػػػت فػػػػردوس زوجيػػػػا القبػػػػي ، وأنجبػػػػت لػػػػو األوتد. 
ومضى سػماحة فػي شػروره، ومضػى فػت  البػاب يػتعمـ الخيػر عمػى يػد سػحر، 
وعمػػؿ فػػي محػػؿ الغػػالؿ المممػػوؾ لسػػماحة. ولمػػا حمػػت المجاعػػة بػػالحرافيش، 

ذ إلػػييـ بالمسػػاعدة. امتػػدت يػػده  مػػف أخػػاه  عمػػؽفقػػد احة األمػػر، اكتشػػؼ سػػموا 
فػػت  قمػػدوا سػػماحة، و  والكػػف الحػػرافيش ىجمػػوا وأنقػػذوه وقتمػػ .قدميػػو فػػي السػػقؼ
أبػػػى فرضػػػوا عميػػػو ، فممػػػا إقناعػػػو بفػػػرض اإلتػػػاواتقػػػـ حػػػاولوا البػػػاب الفتونػػػة. 

اإلقامة الجبرية في بيتػو. إلػى أف وجػد مقتػوت  فػي ظػؿ المئذنػة. وظمػت التكيػة 
 الحياة بالصمت واألىازيد غير المفيومة. مغمقة أبوابيا، قانعة مف
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ػ:ػاضحصاغظػاضطاذرة:ػاضتوتػواضظبوت:11ثاظغًا/

وابنيػػا ربيػػم  ػػػػأرممػػة سػػماحة  ػػػػلػػـ يتبػػؽ مػػف ذريػػة النػػاجي إت بنػػات فػػردوس 
سماحة الناجي، الذ  نشذ فقيرا  بعد أف فقدت أمو قروتيػا فػي قػورة الحػرافيش. 

ذ بم  عمر ربيػم خمسػيف عامػا ، دوف أ ف تصػير إليػو أسػرة كريمػة؛ فقػد لجػذ وا 
إلى الزواج مػف حميمػة البركػة، األرممػة القالقينيػة مػف بقايػا آؿ النػاجي. وسػعد 

فػػػائز ، ىػػػـ مخمفػػػا  وراءه قالقػػػة أبنػػػاءقػػػـ مػػػات ربيػػػم بحميمػػػة مػػػدة مػػػف الػػػزمف، 
وضػػياء وعاشػػور. أمػػا فػػػائز فقػػد عمػػؿ سػػائؽ عمػػػى عربػػة كػػارو لػػد  موسػػػى 

عت أسػرتو قمنيػا مقسػطا . وأمػا ضػياء فقػد عمػؿ األعور، قـ ىرب بالعربة ودف
شيات  في محؿ النحاس. في حيف اشػتغؿ األخ األصػغر عاشػور صػبيا  لغنػاـ 

 يدعى أميف الراعي.

نمػػا عاشػػور قويػػا  يػػذكر ىيكمػػو العمػػالؽ، ومالمحػػو الغميظػػة الجذابػػة، بمػػا 
قيؿ في وصؼ جده األوؿ عاشور الناجي. وتعرضػت أمػو إلىانػة قاسػية مػف 

الحػػػارة حسػػػونة السػػػبم. ومػػػمت اإلىانػػػة عاشػػػور بػػػالمرارة، لكنػػػو قػػػرر أف فتػػػوة 
يتريث. وخطبت األـ لمولديف عاشور وضياء بنتي محمد العجؿ. وعندما عاد 

وقػػد ظيػػرت عميػػو عالمػػات الغنػػى، عمػػد ضػػياء إلػػى فسػػ   الولػػد القالػػث فػػائز
خطبتو مف ابنة محمد العجؿ، فيمػا تمسػؾ عاشػور بذختيػا. لكػف نذالػة ضػياء 

فيمػػا ظمػػت إىانػػة حسػػونة ، وا منػػخطبتيػػأبوىػػا أحاطػػت بذخيػػو عاشػػور، ففسػػ  
 دوف أخويو.  وتقض مضجعألمو السبم 

فانتقػؿ القالقػة لسػكنى القرافػة. قػـ لػـ . خسر فائز قروتو في القمار وانتحػر
يمبث ضياء أف غادرىـ بحقا  عف القروة. فيما ظؿ عاشور منطويا  عمى حممو 

كف مف قيادة الحرافيش، وىزيمػة حسػونة فػي منازلػة بتحقيؽ العدؿ، إلى أف تم
صاعقة، انتزع في آخرىا الفتونة. وىكذا قاـ العدؿ أخيرا ، ضمف منيد يحمي 
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نظرية العدالة بقػوة الشػعب. وتػزوج عاشػور مػف بييػة بنػت عػدتت الماشػطة، 
واقتمم مئذنة جالؿ مف جذورىا. واكتفى بحياة بسيطة فرضيا عمػى نفسػو. قػـ 

لو أف أناشيد الػدراويش الغامضػة تفصػ  عػف أسػرارىا، ورأ  بػاب صار يتييذ 
التكية ينفت  بنعومة وترحيب. لقد انتصرت العدالة أخيػرا ، وبػدأ الكػوف يفصػ  
عف أسراره، التي كانت مختفية وراء الظمـ والقسوة. وحمت قوُة النبػوت حػالوة  

 التوت.   

ػثاضثًا:ػاضتحضغل:
ػضطصور::ػاضظصػاضطصتوبػواضظصػا1ثاضثًا/
ػاضظصػاضطصتوب:/أ:ػ1ثاضثًا:ػ

الروايػػػة العظيمػػػة حػػػيف تقػػػدـ لنػػػا شخصػػػية البطػػػؿ، فإنيػػػا تقدمػػػو مػػػف ىػػػذه 
البيئػػػة: شخصػػػا  تاريخيػػػا  أنتجتػػػو ظػػػروؼ األزمػػػة المجتمعيػػػة. فيػػػو إنسػػػاف مػػػف 
الػػدنيا يسػػتخدـ وسػػائميا، وت يزيػػد عمػػى ا خػػريف إت فػػي كونػػو منبققػػا  مػػف بػػيف 

التاريخيػػػة ىػػػي التػػػي تجعمػػػو مختمفػػػا  عػػػف بطػػػؿ النػػػاس ليحقػػػؽ ىػػػدفيـ. وىػػػذه 
بحػث األسطورة أو الحكايات الشعبية. مف ىنا كاف عمى التحميػؿ النقػد  أف ي

، الكيفيػػػات التػػػي تصػػػور بيػػػا الروايػػػة األزمػػػات الفعميػػػة فػػػي حيػػػاة النػػػػاسفػػػي 
مسباب، مشيرة إلى طرائؽ المعالجة. يقػوؿ جػورج لوكػاش، فتفككيا عارضة ل

 لروائي البريطاني وولتر سكوت:  في معرض حديقو عف ا

بكشممفه نمما الظممروؾ الفعليممة للحيمماة، واألزمممة الناميممة  ـممـ"إا سممكوت 
يصمور جميمع مشماكل الحيماة الشمعبية، التمي  ـمـالفعلية في حياة النما  

تممؤدل إلممى األزمممة التاريخيممة التممي مّثلهمما. وحمميا يكمموا قممد خلممم منمما 
حمميا نفهمم  نلممى مشمماركيا فممي عممذه األزمممة، متعمماطفيا ومتفهممميا، و

وجه الدقة األسبا  التي قامت األزممة بهما، واألسمبا  التمي أدت إلمى 
انقسمما  األمممة إلممى معسممكريا، وحمميا نكمموا قممد رأينمما موقممؾ مختلممؾ 



121 

 

أقسمما  السممكاا تجمماه عممذه األزمممة، حين ممذ فقممط يممدخل البطممل التمماريخي 
 . (1)الكبير مسرا الرواية... لينجز مهمته التاريخية في األزمة"

نجيػػػب محفػػػوظ روايػػػة الحػػػرافيش، فإنػػػو يرنػػػو ببصػػػره باتجػػػاه يكتػػػب حػػػيف 
يػػو يضػػم مجتمػػم الحػػارة التخييمػػي فالوقػػائم اتجتماعيػػة فػػي الحيػػاة المصػػرية، 

ذا كانػػػت عوامػػػؿ الفقػػػر والجيػػػؿ  فػػػي مػػػوازاة موضػػػوعية مػػػم العػػػالـ المحػػػيط. وا 
والمتخمػػيف، فػػإف عػػالـ  المتسػػمطيفوالمػػرض تفتػػؾ بػػالمجتمم، عمػػى مػػرأ  مػػف 

افيش "يجمػػػم كػػػدح العػػػامميف واألشػػػقياء، وسػػػط الفتػػػوات وبطشػػػيـ، عمػػػى الحػػػر 
 . (2)مرأ  مف التكية العالية األسوار، العامرة بالورد والرياحيف"

عاشػػور يحػػاوؿ النجػػاة بنفسػػو، لكنػػو يكتشػػؼ أف العدالػػة أحػػد أىػػـ عوامػػؿ 
النجاة. وأنيا لكي تتحقؽ فال بد مف أف ينيض الفعؿ البشػر . لقػد حػاوؿ فػي 

وكانت التكية ىػي ممقػؿ السػكوف، أو . اية اليروب مف الفعؿ إلى السكوفالبد
ألحد سببيف: إمػا ألنيػا  . لكف التكية لـ تفت  لو أبوابياالتديف السمبي الخاط 

مػا ألنيػػا تتػوخى مػػف البشػر البحػػث عػف أسػػباب  طػرؼ فػػي صػناعة األزمػػة، وا 
 التغيير في الدنيا. ولممتمقي أف يختار أ  السببيف. 

كشػػػرط لتضػػػييؽ الفجػػػوة بػػػيف مػػػوت  ،أف اكتشػػػؼ ضػػػرورة العدالػػػة مػػػف يػػػوـ
قػرر عاشػور أف يحققيػا. وقػد فعػؿ ذلػؾ ؛ الفقراء جوعػا  ومػوت األغنيػاء تخمػة

قػػػـ مػػػات وقػػػد أصػػػب  مقػػػات  ألىػػػؿ الحػػػارة، ونموذجػػػا  . بطريقتػػػو وأدوات زمنػػػو
حيػػاتيـ  والمبطػػاؿ القػػادميف. وصػػحي  أف بعضػػيـ سػػوؼ يبػػدوف وقػػد أضػػاع

تمقمػت فػي القػوؿ بػذف أ  حيػاة، تضػيم فػي الطريػؽ الروايػة ميمػة  عبقا . لكػف
. فمػػـ يكػػف مػػف الممكػػف مػػػقال  أف (3)إلػػى تحقيػػؽ حمػػـ العدالػػة، لػػف تكػػوف عبقػػا  

                                                 
  41ػػ39جورج لوكاش. الرواية التاريخية. ص ػػ1
    181فوظ وتطور الرواية العربية. صالعبارة لنجيب محفوظ ذاتو. انظر: فاطمة موسى. نجيب مح ػػ2
 268حفوظ: سيرة ذاتية وأدبية. صانظر: حسيف عيد. نجيب م ػػ3



121 

 

عمػى إشػػراؾ الحػرافيش فػػي السػػمطة،  ،بطػؿ الحكايػػة العاشػػرة، يحػرص عاشػػور
ضػػمف مػػػنيد نظػػػر  إصػػالحي معػػػروؼ مسػػػبقا ؛ لػػػوت أنػػو كػػػاف قػػػد اسػػػتخمص 

 ،نمػػوذج القػػورة اتجتماعيػػة المجيضػػة، التػػي قػػاـ بيػػا فػػت  البػػاب النتػػائد مػػف
حػػػيف أحػػػاط نفسػػػو بعػػػد اتنتصػػػار ببطانػػػة سػػػوء مػػػف  ،بطػػػؿ الحكايػػػة التاسػػػعة

 الفتوات. 

ػاضظصػاضطصور:/ب:ػ1ثاضثًا:ػ

عرضت القنوات الفضائية مسمسػؿ الحػرافيش، الػذ  اسػتمد مادتػو الدراميػة 
ييػػا لجنػػة جػػائزة نوبػػؿ، فػػي حيقيػػات التػػي أشػػارت إل ممحمػػةىػػذه الروايػػة المػػف 

ف حقيقػػة تميػػز ىػػذه الممحمػػة  قرارىػػا بمػػن  جائزتيػػا لمروائػػي العربػػي األشػػير. وا 
ىػي التػي تػدفعنا  ػػػمػف كػؿ النػواحي تقريبػا  ػػػمف قبُؿ، وذلؾ المسمسؿ مف بعُد 

 ا ف إلى تناوليا بالتحميؿ.

المسمسػػؿ لقػػد أعػػاد السيناريسػػت الفنػػاف محسػػف زايػػد، فػػي الجػػزء األوؿ مػػف 
، الحػػرافيشالحكايػػة األولػػى مػػف التمفزيػػوني )السػػيرة العاشػػورية( معالجػػة نػػص 

بإبػػداع ت يػػنقص عػػف مسػػتو  التنػػاوؿ الػػذ  عالجيػػا بػػو نجيػػب محفػػوظ عمػػى 
في تحويؿ السيناريو المكتػوب  ،الورؽ. كما أبدع المخرج الكبير وائؿ عبد اهلل

ذ  دتتت حػػوار  إلػػى درامػػا صػػورية سػػمعية، تخاطػػب الحػػواس مباشػػرة، فػػي
مػػم الػػنص األصػػػمي، الػػذ  شػػعر المشػػػاىد بحضػػوره الشػػديد، حتػػػى بعػػد ىػػػذه 
المعالجػات الػػقالث المتػػواترة: أعنػػي معالجػػة الروايػػة إلػػى سػػيناريو، قػػـ معالجػػة 
السيناريو إلى ترجمات صورية سمعية، قـ معالجة المشاىد لما يعرضػو عميػو 

 .واضحةبعناية  مختاراختاره المخرج وىـ طرؼ قالث ، الممقموف

ػ
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ػاضصراعػوصدرػاضظدق::ػ2/ثاضثًا

امتدادا يشبو امتداد الػزمف، فػي سػبيؿ ، بامتداد الصراعرواية لقد امتازت ال
تحقيؽ حمـ اإلنسانية األجمؿ في العدالػة اتجتماعيػة: إذ األغنيػاء تتركػز فػي 
ر أيدييـ سمطة الماؿ وتساندىـ قوة السمطة، ويروف "أنيـ بماليـ وقرواتيـ أكبػ

مػػػف أ  مبػػػدأ. والمحرومػػػوف يػػػروف أنفسػػػيـ أدنػػػى مػػػف أف يتمسػػػكوا بمبػػػدأ، أو 
. ولكف الحػاؿ ت يسػتمر ىكػذا دائمػا ، إذ ت (1)في الحياة" يكوف ليـ ىدؼ ساـل 

بد مف أف تدفم األحالـ إلى عالـ الواقم، أشخاصػا  يكػافحوف لتحقيػؽ العدالػة، 
تعينا  بسػمطة القػوة، قـ يشرئب أكقرىـ إلػى نػواؿ نصػيب مػف سػمطة المػاؿ، مسػ

وىػػذا ىػػو  ،ناجيػػا  بنفسػػو، منقمبػػا  عمػػى مػػا كػػاف يػػدعو إليػػو مػػف قبػػؿ. إنيػػـ بشػػر
 يقوؿ الدكتور عبد اهلل الغذامي:، كما حاؿ البشر

"لممي  ؼريبمماً أا تنشممل صممرانات نسمممقية بمميا ثقافممة الهيمنممة وثقافمممة 
الهممامش... ونممادراً ممما تممؤدل عممذه الصممرانات إلممى نتمما   إيجابيممة؛ إذ 

وربمما تتبمدل األدوار والوجموه والمواقمع، لكما . ل المهيما مهيمنماً يظ
 ،ثقافة الهيمنة عي إياعا بتجدد مستمر؛ حتمى إا المهممش والمعمارض

إذا ما تمكا مما قلم  األممور، تحمول عمو ذاتمه مما عمامش إلمى ممتا؛ 
وسممعى لفممرض عيمنتممه... وعممذا تمماريخ نسممقي متكممرر، يعيممد استنسمما  

 .(2)ذاته"

يقة، التي أدركيا أكقر المفكريف منذ زمف بعيد، ت تنج  فػي لكف ىذه الحق
بث اليذس في قمب الفناف نجيب محفوظ، إذ يبحث طواؿ الروايػة عػف طريقػة 
لكسػػر ىػػذه النسػػقية، واختبػػار لػػوف جديػػد مػػف ألػػواف التغييػػر، تنتجػػو الجمػػاىير 
 الميمشػػة بنفسػػيا لنفسػػيا. إذ بعػػد أف تفشػػؿ كػػؿ الطرائػػؽ فػػي التغييػػر، وينقمػػب
كػػؿ واحػػد مػػف ورقػػة عاشػػور النػػاجي عمػػى تػػراث العدالػػة الفرديػػة الػػذ  ابتػػػدأه 

                                                 
  84المرأة في الرواية المعاصرة. صطو واد . صورة  ػػ1
 45فة التمفزيونية. صبد اهلل الغّذامي. الققاع ػػ2
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أف يبدأ التغييػر بػدفم  ،في الحكاية العاشرة، جده؛ يختار آخر الساللة عاشور
 الجماىير إلى تبني حممو الفرد ، تمييدا  تنتصار جماعي ت تتموه ىزيمة.

ػاضدغرةػاضطاذورغظ:ػاضدطاتػاضطائزة::ػ4ثاضثًا/

)السيرة ػػػػػػػشػػػػػاىدة الجػػػػػزء األوؿ مػػػػػف الممحمػػػػػة التمفزيونيػػػػػة المسػػػػػمى بعنػػػػد م
العاشورية(؛ يمكف القوؿ بذف كال  مف السيناريسػت محسػف زايػد والمخػرج وائػؿ 

مػػم بعػػض التغييػػرات الضػػرورية،  الروايػػة،عبػػد اهلل قػػد حػػافظ عمػػى روح نػػص 
التػػػي يقتضػػػييا تحويػػػؿ نػػػص روائػػػي إلػػػى درامػػػا تمفزيونيػػػة. فالشخصػػػيات ىػػػي 

مػػف عاشػػور الػػذ  أد  دوره باقتػػدار ممحػػوظ الػػنجـ نػػور الشػػريؼ؛ إلػػى  ،تيػػاذا
قػػاـ الػػذ  درويػػش فمػػة الغانيػػة المعػػوب التػػي قامػػت بػػدورىا إليػػاـ شػػاىيف، إلػػى 

 دوره الفناف المميز أحمد بدير، كنائب عف كؿ نوازع الشر اإلنساني... إل .ب

النػػاجي،  لقػػد تمكػػف الفنػػاف نػػور الشػػريؼ فعػػال  مػػف أف يػػؤد  دور عاشػػور
فإضػافة إلػى . تضػافرت عػدة عوامػؿ إلعطائػو قػدرة عمػى إقنػاع المشػاىدف حي

تعػػػود المشػػػاىد العربػػػي عمػػػى رؤيػػػة نػػػور الشػػػريؼ، فػػػي دور المكػػػاف  الطيػػػب 
التائؽ إلى العدالػة؛ فقػد اسػتطاعت الصػورة البصػرية ىنػا أف تقػدـ لنػا عاشػور 

لبطيئػة وكتفيػو بمشػيتو ا، الناجي، ذات الشخصية التي أبػدعيا نجيػب محفػوظ
المتيدليف وسحنتو الساىمة وصوتو اليادئ. وكػؿ ىػذه عوامػؿ أق ػرت كػال  مػف 

الػػػػذ  تػػػػـ بنػػػػاؤه فػػػػي مدينػػػػة اإلنتػػػػاج  ػػػػػػاألداء والسػػػػيناريو. كمػػػػا جػػػػاء الػػػػديكور 
كفضػاء لمفعػؿ متػدخؿ فػي إبػراز الحػدث، فػي  ػػػاإلعالمي خصيصا  لممسمسػؿ 

د كيػػؼ تضػػافر الػػديكور مػػم مرحمتػػو التاريخيػػة المفترضػػة. ولػػف ينسػػى المشػػاى
عمػػى سػػبيؿ  الممقمػػيف فػػي إبػػراز المفاصػػؿ اليامػػة ألحػػداث المسمسػػؿ. ولنتػػذكر

وبدروماتػػو التػػي  ،المقػػاؿ المشػػيد البصػػر  لحػػي الحسػػيف، ببيوتػػو المتالصػػقة
تالمس شبابيكيا أقػداـ المػاريف، وعاشػور النػاجي محمػوت عمػى األكتػاؼ بعيػد 
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)اسـ اهلل عميو، اسـ اهلل عميو( والنسػاء كؿ انتصار، يحيط بو الناس ىاتفيف: 
ـ ، قػػػـ نقػػػارف ذلػػػؾ بمػػػا قرأنػػػاه فػػػي الػػػنص المكتػػػوب، لنػػػر  كػػػ... إلػػػ يزغػػػردف

 . استطاع المسمسؿ أف يذكرنا بالرواية

يػػدور بنػػا المسمسػػؿ الػػدرامي طػػويال ، عارضػػا مشػػاىد الظمػػـ الػػذ  يفرضػػو 
بجػػػي عاشػػػور الفتػػػوة قنصػػػوه عمػػػى الحػػػارة، وصػػػوت  إلػػػى اغتػػػراره بتواضػػػم العر 

وسػػػػػكينتو، متصػػػػػورا  أف كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ نػػػػػاتد عػػػػػف جػػػػػبف يمنعػػػػػو مػػػػػف اتسػػػػػتجابة 
تستفزازاتو، وصوت  إلى حدوث ما ىو متوقم مف مقؿ ىذه العالقات، التي لـ 
تتػػػػرؾ لغيػػػػر المواجيػػػػة سػػػػبيال . فتحػػػػدث المواجيػػػػة وتنتيػػػػي بانتصػػػػار عاشػػػػور 

ميا مف األغنياء وترسيمو فتوة جديدا ، مف نوع آخر يعتبر اإلتاوات التي يحص
حقػػا  لمفقػػراء، يوزعػػػو بيػػنيـ كػػػؿ حسػػب حاجتػػو، ويعػػػود ىػػو إلػػػى التكسػػب مػػػف 

 عممو الشريؼ.

تميػػز الفنػػاف ىػػاد  الجيػػار بتشػػخيص شخصػػية الفتػػوة قنصػػوه. وقػػد تحػػظ 
المشاىد قدرة ىذا الفناف عمى التالعب بمالم  وجيو بإبداع قؿ نظيره. حتػى 

صعد بو إلى مستو  النجومية. وليس  إنو قد غدا مف الممكف القوؿ إف أداءه
غريبػػػا عمػػػى ىػػػاد  الجيػػػار ذلػػػؾ، فمطالمػػػا أمتعنػػػا بذدائػػػو الجميػػػؿ فػػػي أعمػػػاؿ 

. ولعػػؿ قػػدرة ىػػذا ء الشػػارد، والعصػػياف، وسػػوؽ العصػػردراميػػة سػػابقة، كالضػػو 
الفناف الكبيرة ىي التي رفعت قنصوه، فػي مسمسػؿ محسػف زايػد، إلػى مصػاؼ 

ذات شػػػذف كبيػػػر فػػػي الروايػػػة تكػػػف يػػػا لػػػـ الشخصػػػيات التػػػي ت تنسػػػى، رغػػػـ أن
 المكتوبة، قـ لـ تتمتم بالبطولة المطمقة، في المسمسؿ المصور. 

 ػػػػالػػذ  اسػػتطاع تجسػػيد الشػػر فػػي عػػالـ الحػػارة  ػػػػولػػئف تميػػز أحمػػد بػػدير 
بإبداع متقف وقفت مف ورائو موىبة فػذة، وقػدرة مميػزة عمػى كػؿ ىػذا التالعػب 

والػديكور الػذ  صػػنم  ،لماكيػاج المناسػبالصػوتي المػوحي، إضػافة إلػى ىػػذا ا
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لػػػئف تػػػـ كػػػؿ ذلػػػؾ بنجػػػاح ؛ خصيصػػػا  لممسمسػػػؿ فػػػي مدينػػػة اإلنتػػػاج اإلعالمػػػي
فقػػد أد  كػػؿ ذلػػؾ إلػػى عقػػد نػػوع مػػف المقارنػػة، بػػيف كػػؿ ىػػذا الفػػف مػػف  ،وفػػف

جانب، وبيف ما قدمتو لنا إلياـ شاىيف مف جانب آخر، حيث أمكف لممشػاىد 
، إذ بدت خفة فتػاة )الغػرزة( مفتعمػة وغيػر ئياامالحظة النتوءات البارزة في أد

مقنعػة، إضػافة إلػى ىػذا الػرقص البػائس الػذ  قدمتػو، مصػحوبا بغنػاء صػادر 
عف صوت مػذبوح، لػـ يكػف لػو أف يقنعنػا بػذف ىػذه ىػي غانيػة نجيػب محفػوظ 

 في النص المكتوب. 

 ىمػاويمكف لنا مالحظة وجود سمتيف مائزتيف لكؿ مف الػنص والمسمسػؿ، 
العنيػػػػؼ، وعزلػػػػة المؤسسػػػػة الدينيػػػػة. فاألقويػػػػاء يتصػػػػارعوف لفػػػػرض الصػػػػراع 

سػػػػمطتيـ عمػػػػى الضػػػػعفاء. والمؤسسػػػػة الدينيػػػػة منشػػػػغمة بػػػػذمور ت عالقػػػػة ليػػػػا 
بالعػػػالـ؛ وكممػػػا لجػػػذ إلػػػى التكيػػػة أحػػػد المضػػػطيديف، صػػػدتو األبػػػواب المغمقػػػة، 

 واألناشيد التي ت يفيميا وت تنفعو. 

البحػػث يػػي ف ػػػػالروايػػة والمسمسػػؿ  ػػػػكػػال النصػػيف فػػي أمػػا القيمػػة األساسػػية 
عػػػف قػػػانوف عػػػادؿ فػػػي مجتمػػػم غابػػػت عنػػػو سػػػمطة القػػػانوف. إذ ت نػػػر  فػػػي 
النصيف ظيػور حكومػة مػف أ  نػوع، عنػد وجػود كػؿ ىػذه الحػاتت مػف القتػؿ 

ف كػػػاف ىنػػػاؾ مػػػف سػػػمطة ف كػػػاف ؛ فيػػػي سػػػمطة النبػػػوت )القػػػوة(، العمنػػػي. وا  وا 
بػوت ىنػا أو فتػوة ىنػاؾ، ريقمػا فيػي عدالػة مؤقتػة يفرضػيا ن ،ىناؾ مف عدالة

ت يحضػر، إت  يعود الظمػـ مػرة أخػر . كػؿ ذلػؾ والحكومػة ىػي الغائػب الػذ 
كمػػػا حصػػػؿ عنػػػد رؤيتنػػػا ، أو تتوقػػػم غنػػػائـ ىنػػػاؾ حػػػيف تظيػػػر مكاسػػػب ىنػػػا

 ػػػػ بيػػت البنػػاف ػػػػبتيمػػة سػػكنى بيػػت لػػيس لػػو  ،لمحكومػػة تسػػجف عاشػػور النػػاجي
 ىالؾ أصحابو.  بعد ،وكاف ينبغي أف تعود ممكيتو لمحكومة

ػ
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ػاضجزءػاضثاظي:ػحصاغظػذطسػاضدغن:ػ:5ثاضثًا/

 تالسيناريسػػالجػػزء القػػاني مػػف مسمسػػؿ الحػػرافيش، ىػػو ا خػػر مػػف إعػػداد 
محسف زايد. أما المخػرج فيػو ىػذه المػرة خالػد بيجػت. وقػد قػاـ الفنػاف المميػز 

فيمػا واصػمت إليػاـ ، ىشاـ سػميـ، بػذداء دور شػمس الػديف بػف عاشػور النػاجي
إضػافة واصػؿ أحمػد بػدير تمقيػؿ دور درويػش؛ و ، فمػة تمقيؿ شخصػيةف شاىي

 إلى مجموعة أخر  مف الممقميف.

إليػػاـ شػػاىيف ىنػػا ىػػي ذاتيػػا إليػػاـ شػػاىيف ىنػػاؾ، حيػػث ت جديػػد تسػػتطيم 
تقديمػو. ولػػوت وجػػود شخصػيات فنيػػة مػػف النػوع الققيػػؿ، مػػف مقػؿ ىشػػاـ سػػميـ، 

تفادوا منيا ووظفوىا، ولو جػاء الذ  أدرؾ المخرجوف ما تتميز بو موىبتو فاس
 فػػػي كػػؿ مػػػف الروايػػػة ذلػػؾ متػػػذخرا  بعػػػض الشػػيء. ولػػػئف واصػػػؿ شػػمس الػػػديف

المحافظػػػػة عمػػػػى حمػػػػـ عاشػػػػور النػػػػاجي؛ إت أف صػػػػورة فمػػػػة فػػػػي ، والمسمسػػػػؿ
المسمسػػػػؿ سػػػػوؼ تختمػػػػؼ عنيػػػػا فػػػػي الػػػػنص المكتػػػػوب، حيػػػػث نالحػػػػظ تػػػػدخؿ 

الجديػدة شخصػيتيا  السيناريو لصالحيا، في الجػزء القػاني: إذ تحقػف المعالجػةُ 
بػػػػبعض نػػػػوازع الكمػػػػاؿ، التػػػػي كانػػػػت غائبػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف الػػػػنص المكتػػػػوب 

 ػػػوذلؾ حيف تحؿ فمة قيميا  محػؿ عاشػور النػاجي  ،والمسمسؿ في جزئو األوؿ
وتقػػؼ فػػي وجػػو النتػػوءات األخالقيػػة التػػي   ػػػػالػػذ  كػػاف يػػذتي ابنػػو فػػي المنػػاـ 

د أبيػػو العظػػيـ، الػػذ  بػػدأت تظيػػر عمػػى سػػموؾ شػػمس الػػديف، مػػذكرة إيػػاه بعيػػ
 تحوؿ ا ف إلى ولي طاىر يتبرؾ الناس بذكره. 

يػػؤقر السيناريسػػت محسػػف إذ أمػػر آخػػر يفتػػرؽ فيػػو المسمسػػؿ عػػف الروايػػة، 
زايد جعؿ شمس الديف يختفي كذبيو، بدت  مف أف يموت ميتة عادية، كما ىو 

مػػػن  شخصػػػية فػػػي الروايػػػة. فيػػػذا الجػػػزء القػػػاني مػػػف المسمسػػػؿ يبتغػػػي األمػػػر 
شمس الديف صورة أكقػر خيريػة ممػا ىػي فػي الػنص المكتػوب، خدمػة لميػدؼ 
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، حتى قبؿ وصوؿ الحاكية إلى آخرىا عند انتصار الخيراألخالقي القاضي ب
 آخر األحفاد. 

إف ىػػذا العػػرض يريػػد أف يقػػوؿ لنػػا بػػذف التوالػػد البشػػر  يفضػػي بطبيعتػػو   
ف جممػػػة الصػػػفات الموروقػػػة تمقػػػؿ ضػػػغوطا  مػػػ؛ إلػػػى التشػػػابو ف ا بػػػاء عمػػػى وا 

، األمػػػر الػػػذ  يػػػؤد  بالػػػذرار  إلػػػى بػػػذؿ المحػػػاوتت المسػػػتمرة لمتمػػػرد، بنػػػاءاأل
 بيدؼ تحقيؽ نوع مف اتستقاللية الشخصية. 

ل نسػاف األولػى يمكف القوؿ بذف اإلنساف الحديث يكػرر المراحػؿ الجنينيػة 
ذا كاف الصراع بيف جيؿ ا باء وجيؿ األبن اء األوؿ، مم شيء مف التغيير. وا 

نوعا  مػف التكػرار غيػر األمػيف لمسػالؼ. ىنا مولدا  لمفارؽ؛ فإننا سوؼ نشيد 
الصػػنعة ىػػي الحضػػور البشػػر . والتكػػرار ىػػو الخبػػرة المتراكمػػة. والتػػاري  ىػػو 

 . (1)ساللة كؿ مف الخبرة الماضية والحضور البشر 

إف ممحمػػػة الحػػػرافيش ىػػػي قصػػػة التكػػػرار والصػػػنعة فػػػي أجمػػػى صػػػورىما، 
األجيػاؿ، وكػؿ جيػؿ يريػد أف يصػنم قػدره. إف كػال  مػف األطمػػاع حيػث تتػوالى 

المادية واألحالـ المقالية تظؿ تتصارع وتقود حركة الشخصيات. وألف نجيػب 
محفػػوظ كاتػػػب أخالقػػػي، بالدرجػػة األولػػػى، فقػػػد كػػػاف ت بػػد ليػػػذه األحػػػالـ مػػػف 

 التحقؽ، ولو في عالـ التخييؿ، في الحكاية األخيرة: التوت والنبوت.

ػاضطدضدلػورالشاتػاإلظتاج:ػ:6ًا/ثاضث

لقد حرص السيناريست محسف زايد عمى إحداث تغييػرات، أصػابت جػوىر 
نػػػص نجيػػػب محفػػػوظ؛ كمػػػا رأينػػػا فػػػي الحمقػػػات األخيػػػرة: فعالقػػػة شػػػمس الػػػديف 

                                                 
 145 ػػ 144انظر: إدوارد سعيد. العالـ والنص والناقد. ص ػػ1
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أفػاؽ  ،لـ تتواصؿ، ألنيا لػـ تكػف إت نػزوة   ػػعند نجيب محفوظ  ػػبالغانية قمر 
أمػػػا فػػػي المسمسػػػؿ فقػػػد تواصػػػمت العالقػػػة منيػػػا سػػػريعا  بػػػالزواج مػػػف عجميػػػة. 

بينيما وتصاعدت، وحوليا محسف زايد إلى عشؽ يميب مشػاعر المشػاىديف، 
 ويسّمرىـ أماـ الشاشة الصغيرة. 

ذا كاف ىذا يضمف تسجيؿ أكبر نسبة مف المشػاىدة، إت أنػو مػف جانػب  وا 
مػػػف محػػػاذير ربمػػػا تعتػػػرض تسػػػويؽ  ،آخػػػر يقيػػػر مخػػػاوؼ الممػػػوليف النفطيػػػيف

مسػػػؿ لحكومػػػات الخمػػػيد، التػػػي تمتمػػػؾ أغمػػػب الفضػػػائيات. فػػػاألمر ممتػػػم المس
ومقبوؿ جماىيريا  مف ناحيػة، ومخيػؼ ومحػذور تجاريػا  مػف ناحيػة أخػر . لػذا 
فقػػد كػػاف عمػػى كػػؿ مػػف المخػػرج والسيناريسػػت إيجػػاد نػػوع مػػف الحػػؿ التػػوفيقي، 

، عمػػػػى طريقػػػػة األمػػػػراء الخميجيػػػػيف فػػػػي بتػػػػزويد شػػػػمس الػػػػديف مػػػػف معشػػػػوقتو
قنػػػاعيف بالتحجػػػب الخميجػػػي، الػػػذ  يشػػػبو شػػػراء اقتنػػػا ص نجمػػػات السػػػينما، وا 

 جارية مف سوؽ الكرخ، في الزمف العباسي.

غػػػراؤىـ فػػػي آف. كمػػػا صػػػار إذف فقػػػد  تمػػػت رشػػػوة المنتجػػػيف المتخػػػوفيف وا 
المتحمقػػػيف أو يبػػرر أمػػاـ أوتده  ،بإمكػػاف المشػػاىد المحػػافظ أف يرشػػػو ضػػميره

      عة حالؿ.بذف كؿ ىذه المتحوؿ التمفاز معو، 
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ػ

ػاضغصلػاضدادس
ػسيػاضدراطاػاضتضغزغوظغظ

ػرغارغتػاضدغاضظ
ػاضطحتوى،ػاضتػظغات،ػاضذخصغظ

ػ

ػتطؼغد:ػػ

عودتنػػػػا الػػػػدراما المصػػػػرية عمػػػػى المفاجػػػػقت فػػػػي كػػػػؿ موسػػػػـ، فبعػػػػد موسػػػػـ 
ىػػػذه المواسػػػـ  وأغمػػػب ػػػػػالمسػػػتو   فتمفزيػػػوني ىػػػابط، تقػػػدـ فيػػػو مسمسػػػالت دو 

نالحػػػظ فجػػػذة فػػػي الموسػػػـ الػػػذ  يميػػػو، ىجمػػػة دراميػػػة مػػػف النػػػوع  ػػػػػرمضػػػانية 
الققيػػػػػػؿ، ومجموعػػػػػػة مسمسػػػػػػالت ذات مسػػػػػػتو  راؽل، يمتػػػػػػم المشػػػػػػاىد ويرتقػػػػػػي 
بذوقو... ىكذا، وىكذا دائما  وفجذة. وكذف ىناؾ مسؤوت  ما )يناـ عمى روحػو( 

لنقػػػػػاد عػػػػػف ضػػػػػعؼ موسػػػػػما  كػػػػػامال  أو أكقػػػػػر، حتػػػػػى إذا مػػػػػا صػػػػػدمتو أقػػػػػواؿ ا
المسػػػتو ، عقػػػد اجتماعػػػا   مػػػم أركػػػاف )حػػػزب الػػػدراما المصػػػر ( وعػػػنفيـ، قػػػـ 
حرضػػيـ عمػػى تشػػريؼ )اسػػـ مصػػر( فػػي الموسػػـ القػػادـ!. ولعػػؿ شػػيئا  شػػبييا  
بيػػذا قػػد حػػدث، لنشػػاىد مسمسػػال  واحػػدا  قويػػا  فػػي السػػنة األخيػػرة، وسػػط خضػػـ 

لمصػرية والعربيػة مف المسمسالت اليابطة، التي زحمػت شاشػات الفضػائيات ا
طػػواؿ عػػػاميف ماضػػػييف. أقصػػد مسمسػػػؿ )ظػػػؿ المحػػارب(، الػػػذ  قػػػاـ بتمقيمػػػو 

 العديد مف كبار الفنانيف كيشاـ سميـ وعبد الرحمف أبو زىرة.
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، وأعػػػددتيا لمنشػػػر، إت أف 2114كنػػػت قػػػد كتبػػػت ىػػػذه المقالػػػة فػػػي العػػػاـ 
ف أعيػد عديدا  مف الظػروؼ حالػت بينػي وبػيف نشػرىا فػي حينػو. قػـ ىػا أنػا ا 

 ػػػػكتابتيػػا وتنقيحيػػا مػػف جديػػد. ولعػػؿ فػػي إشػػارتي إلػػى مسمسػػؿ ظػػؿ المحػػارب 
2119الذ  لـ نشاىده إت في العاـ 

() دليال  عمى ذلؾ. ػػ 

في تمؾ السنة التي كتبت فييا مسػودة ىػذا المقػاؿ كػاف موسػـ المسمسػالت 
الرمضاني الذ  سبقو في عاـ مضى قد شيد سيادة المسمسالت اليابطة كما 
ىػػو حػػادث فػػي ىػػذه األيػػاـ. والغريػػب أف ىػػذا اليبػػوط الػػدرامي كػػاف قػػد سػػبقتو 
العديػػد مػػف المسمسػػالت المتميػػزة بجمػػاؿ الفػػف وعظمػػة المحتػػو ، مػػف أمقػػاؿ: 
 )الميؿ وآخره، مسذلة مبدأ، ممؾ روحي، العصياف، تعالى نحمـ ببكرة(... إل .

صػرية فػي الموسػـ ولو قارنا ىذه المسمسالت الراقية، بمػا قدمتػو الػدراما الم
الػػذ  تػػاله، مػػف أمقػػاؿ )بنػػت أفنػػدينا، امػػرأة مػػف نػػار، عبػػاس األبػػيض، عػػيش 
أيامػػؾ، مشػػوار امػػرأة(.. إذف لعممنػػا أنػػو موسػػـ اليبػػوط والػػرداءة بامتيػػاز، كمػػا 

( وأف عمينػػػا أف ننتظػػػر األفضػػػؿ، حسػػػب 2111ػػػػػ2119ىػػػو الموسػػػـ الحػػػالي )
 الطريقة المصرية، في موسـ قادـ قد ت يذتي.

ذة وبعد كؿ ىذا، ظير لدينا مسمسؿ تائو عف زمالئو مػف أعمػاؿ أعػواـ فج
الػػرداءة، مسمسػػؿ كػػاف مػػف حقػػو أف يكػػوف مػػم مسمسػػالت أعػػواـ الجمػػاؿ، وأف 
يوضػػم إلػػى جانػػب )لػػف أعػػيش فػػي جمبػػاب أبػػي، أو الميػػؿ وآخػػره(، مػػف حيػػث 
رفعة مستواه وجودة إخراجو وتميػز نصػو وممقميػو، وصػوت  إلػى جمػاؿ محتػواه 

قػػافي. وت جػػـر يحػػدث ذلػػؾ، فػػالنص يعػػود إلػػى أسػػامة أنػػور عكاشػػة، وىػػو الق
 )عفاريت السيالة(.

                                                 
 .ىذا التاري  مف الذاكرة فقط 
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ػأواًل:ػطحتوىػاضظص:

يعرض النص حيا  شعبيا  مف أحياء مدينػة اإلسػكندرية، فػي العقػد الحػالي، 
ىو حي السيالة. فيسمط الضوء عمى شخصية رزقة، التي تنػذر نفسػيا لتربيػة 

فتضرب عف الزواج بعد مقتؿ خطيبيػا بكػر، عمػى ابف أختيا المتوفاة كريمة، 
يػػد الشػػقي دّحػػة الطميػػاني، الػػذ  كػػاف قػػد سػػافر إلػػى ليبيػػا، قػػـ عػػاد بعػػد مػػرور 
عشر سنوات عمى مقتػؿ بكػر، ممػا يعنػي سػقوط الحكػـ عػف المجػـر بالتقػادـ، 

 حسب نص القانوف. 

يػا يبدأ النص وقد كبر مغاور ، بيف خالتيو رزقة، التي يعتبرىا أمػو وينادي
بػػػذلؾ، وعظيمػػػة، التػػػي تعػػػيش معيػػػـ فػػػي نفػػػس البيػػػت، مػػػم ابنيػػػا )الصػػػال ع 

 النبي(، وابنتيا )إدارة( التي صارت أختا  لمغاور  مف الرضاعة.

وألف الفتى مغػاور  لػـ ينػؿ حظػو مػف التعمػيـ، فقػد توطػدت روابػط صػداقة 
قويػػة بينػػو وبػػيف مجموعػػة مػػف الفتيػػاف الصػػعاليؾ )عفاريػػت السػػيالة( العػػاطميف 

ف العمػػػؿ مقمػػػو. ولكػػػف خالفػػػا  لكػػػؿ عػػػف العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ فػػػي الػػػدراما عػػػ
المصػػرية، فػػإف ىػػؤتء العفاريػػت كػػارىوف لمشػػر، متعػػاونوف فػػي سػػبيؿ الخيػػر، 
خالص، يظير ذلؾ في وقػوفيـ إلػى جانػب  متضامنوف مم بعضيـ بصدؽ وا 
مغػػػاور  فػػػي المشػػػاكؿ التػػػي يفتعميػػػا معػػػو الشػػػاويش المخبػػػر عطيػػػة، قػػػـ فػػػي 

حة الطمياني، الػذ  يعػود إلػى الحػي ا ف، وعمػى مغػاور  أف يقػوده مواجية د
إلػػى خالتػػػو رزقػػة مرغمػػػا ، يحمػػؿ كفنػػػو عمػػى راحتيػػػو طالبػػا  الصػػػف ، ومسػػػتعدا  
لمقصاص. وبعػد أف يػتـ ذلػؾ عمػى أفضػؿ الوجػوه، يظيػر )صػال  الحػامولي( 
أبػو مغػاور  الػذ  كػاف قػد تركػو نطفػة فػي رحػـ أمػو، قبػؿ أف ييجرىػا ويرسػػؿ 

 يا ورقة الطالؽ.إلي
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يظيػػػر صػػػال  الحػػػامولي، المميػػػاردير المعػػػاني مػػػف طمػػػم زوجتػػػو المعػػػوب 
قسػػمت ىػػانـ، وأبنائػػو منيػػا الػػذيف ينتظػػروف موتػػو بفػػارغ الصػػبر، ويتصػػارعوف 
عمػػػى اقتسػػػاـ تركتػػػو وىػػػو عمػػػى قيػػػد الحيػػػاة. وصػػػال  الحػػػامولي يعػػػرؼ ذلػػػؾ 

 ػػػػػة األردنيػػػة فػػػرح الممقمػػػالتػػػي تػػػؤد  دورىػػػا  ػػػػػشػػػييرة ويراقبػػػو، بمسػػػاعدة ابنتػػػو 
الوحيػػػدة فػػػي وفائيػػػا، والتػػػي ىػػػي مػػػف زوجػػػة قالقػػػة، غيػػػر قسػػػمت ىػػػانـ أو أـ 
مغػػاور . وفػػي خضػػـ ذلػػؾ كمػػو يعمػػـ صػػال  الحػػامولي بػػذف لػػو ابنػػا ، فػػي حػػي 
السػػػيالة باإلسػػػكندرية؛ فيبػػػدأ بػػػالتخطيط إلصػػػالح حالػػػو وحػػػاؿ بيتػػػو وقروتػػػو، 

كرسػػيو المتحػػرؾ مػػؤنس، فيػػنيض عػػف  بمسػػاعدة محاميػػو المخضػػـر الػػدكتور
فجذة، ويتبيف لنا ولممحامي بذنو كاف يمقؿ دور المػريض المقعػد، ليػتمكف مػف 
معرفة ما يدور حولػو عػف كقػب. قػـ يعطػي ابنػو مغػاور  قالقػة أربػاع القػروة، 

شييرة، تاركا  ألبناء قسمت ىانـ الربم المتبقي. ويغادر إلى  أختومشاركة مم 
 خارج مصر بذريعة العالج.

مغاور ، وما ىو شكؿ العالقة بينو وبيف أصدقائو العفاريػت،  ماذا سيفعؿ
بعػػػػد ىػػػػذه القػػػػروة المفاجئػػػػةق!. ىػػػػذا مػػػػا يحػػػػاوؿ أسػػػػامة أنػػػػور عكاشػػػػة كاتػػػػب 
سػػماعيؿ عبػػد الحػػافظ المخػػرج، أف يقػػدماه لنػػا، بمسػػاعدة ممقمػػيف  السػػيناريو، وا 

 مقتدريف، كذحمد الفيشاو ، وعبمة كامؿ.

ػثاظغًا:ػتػظغاتػاضحصاغظ:

ة السيناريسػػت الشػػيير أسػػامة أنػػور عكاشػػة، فػػي أغمػػب أعمالػػو عمػػى طريقػػ
الدرامية، يتكوف النص مػف حكايػة رئيسػية، إلػى جانبيػا عػدة وحكايػات، تػدور 
فػػي نفػػس الوقػػت معيػػا، فيمػػا يمكػػف تسػػميتو تقنيػػة الحكايػػات المتوازيػػة. حيػػث 
لكػػػؿ شخصػػػية مػػػف شخصػػػيات الػػػنص حكايتيػػػا الخاصػػػة، كمػػػا لمشخصػػػيات 

 كذلؾ. االرئيسية حكاياتي
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تترافؽ الحكايات الفرعية وتتواز ، ويجمم بينيا أنيا ترفد الحكاية الرئيسية 
بمدد مف العمؽ واتتساع: عمؽ رأسػي فػي وعػي الشخصػيات، يتػي  الغػوص 

واتسػاع أفقػي فػي مسػاحة الػدراما، يتػي  ي أعماؽ تكوينيا وتالفيؼ أدمغتيا؛ ف
 في المتعة والفائدة.إغناءىا وامتداداىا زمانيا  ومكانيا ، مما يزيد 

فػػإلى جانػػب مغػػاور  ويتمػػو وضػػياعو، وكفػػاح رزقػػة فػػي سػػبيؿ إعالػػة ابػػف 
أختيا؛ تتبد  لنا حكاية )فقر (، الذ  يقـو بدوره الممقؿ القػدير سػيد عزمػي، 
الرجػػػؿ المتوحػػػد الػػػذ  يتواصػػػؿ مػػػم جيرانػػػو، ويسػػػاعد رزقػػػة فػػػي حػػػؿ مشػػػاكؿ 

فػػي عمػػؽ وعيػػو: ابػػف مغػػاور . لنكتشػػؼ عمػػؽ مذسػػاة ىػػذا الرجػػؿ، الضػػاربة 
غائب منذ طفولتػو، حممتػو أمػو وىربػت، بعػد حصػوليا عمػى الطػالؽ، لتعػيش 

ء افي كنؼ زوج جديد غني يعيش في ليبيا. قـ نعمـ مف بعد أف رسػوؿ اإلغػو 
حتػى  ػػػكاف في السابؽ دحة الطمياني: فيو الػذ  كػاف قػد عرفيػا عمػى الغنػي 

، وسػػػيؿ ليػػػا اليػػػروب وأغراىػػػا أف تطمػػػب الطػػػالؽ ػػػػػوىػػػي عمػػػى ذمػػػة زوجيػػػا 
بالولػػػد. والطميػػػاني ذاتػػػو ا ف ىػػػو الػػػذ  يسػػػاـو فقػػػر  عمػػػى مبمػػػ  مػػػف المػػػاؿ، 

 مقابؿ أف يدلو عمى طريؽ ابنو المفقود.

تػرو   ػػػعمػى طريقػة الفػالش بػاؾ  ػػػقـ حكاية أخر  تعود بيا إلينا الكاميرا 
قصػػػة حػػػب عفيػػػؼ وكفػػػاح شػػػريؼ، دارت أحػػػداقيا فػػػي الماضػػػي البعيػػػد، بػػػيف 

بكػػر. تمػػؾ القصػػة التػػي لػػـ تعجػػب فػػي حينيػػا دحػػة الطميػػاني )الطػػاو  رزقػػة و 
قمبو عمى حب رزقػة( تدفعػو إلػى قتػؿ بكػر غيمػة حسػدا  وطمعػا ، قبػؿ أف يفػر. 
ف كػػاف ىػػذه  قػػـ ىػػا ىػػو يعػػود ا ف، ويحػػاوؿ التقػػرب مػػف رزقػػة، مػػرة أخػػر ؛ وا 
المػػرة يحمػػؿ كفنػػو بػػيف يديػػو، وحبػػو الشػػرير فػػي قمبػػو؛ إضػػافة إلػػى الطمػػم فػػي 

 ماؿ مغاور ، الذ  صارت رزقة ا ف تعيش في أكناؼ قصره الجديد!.
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 ػػػػػ الػػػذ  يػػػؤد  دوره ضػػػياء الميرغنػػػي ػػػػػ قػػػـ حكايػػػة الشػػػقي ا خػػػر عػػػزوز
صػديؽ الطميػػاني، مػم زوجتػػو المعػػوب التػي تقػػوـ بػػدورىا ربػاب ممتػػاز وتطمػػم 

وتتحػالؼ فػي سػبيؿ ذلػؾ  ػػػكما سبؽ لو أف طمم في شػبابيا  ػػفي ماؿ عزوز 
حة الطمياني، الذ  يواصؿ حمايتيا مف بطش عزوز، األمر الذ  يؤوؿ مم د

 بيا إلى الطالؽ، آخر األمر، وتتزوج مف الطمياني. 

حكايات وحكايات، تتواز  كميا وتتقاطم مم حكاية مغاور  ورزقة. وكميا 
موصولة ببطؿ الشر الوحيد في المسمسؿ دحة الطميػاني؛ فػي إشػارة ت تخفػى 

ء فػػي ىػػذه المنطقػػة واحػػد، وأف الشػػر ميمػػا تعػػددت صػػوره إلػػى أف أصػػؿ الػػبال
 فإنو ينبقؽ مف نبم واحد. ىؿ ىذه إشارة سياسية مف نوع ماق. ربما!.

ػثاضثًا:ػاضذخصغظ:

الشخصػية ىػػي أىػـ عامػػؿ مػػف عوامػؿ نجػػاح الػدراما، وأخػػص خصائصػػيا 
 عمى اإلطالؽ، سواء كانت ىذه الدراما مسرحية أـ سينمائية أو تمفزيونية.

ذا ىػػو الػذ  يقػدـ الشخصػية مػػف  ػػػفػػي النصػوص السػردية  ػػػكػاف الػراو   وا 
خػػالؿ تقنيػػة الوصػػؼ المميػػدة لكػػؿ مػػف الحػػدث والحضػػور؛ فػػإف األمػػر عمػػى 
الخػػالؼ مػػف ذلػػؾ فػػي الػػدراما: إذ يغيػػب كػػؿ مػػف المؤلػػؼ والػػراو ، فػػال يظيػػر 
أمامنػػا عمػػى الشاشػػة إت الممقػػؿ، كمػػا ىػػو مفتػػرض لػػو أف يكػػوف؛ مػػم عممنػػا 

بذف المخرج يقؼ مف ورائػو، ويوجػو أفعالػو، بػؿ قػؿ: يصػنعو صػناعة  المسبؽ
 بو عما تصوره كاتب النص الدرامي ذاتو.  ػػأو تبتعد  ػػتقترب 

فإذا كاف الفاعؿ الحقيقي في تقديـ الشخصية في القصة ىو الكاتب، فػإف 
الفاعػػؿ الحقيقػػي فػػي تقػػديـ الشخصػػية فػػي الػػدراما ىػػو المخػػرج أو الممقػػؿ أو 

معا . فذنت تستطيم كمتمؽ أف تر  يد المخرج مػف وراء الكػاميرا، كمػا كالىما 
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تستطيم أف تر  الشخصية، ت كما كتبيا المؤلؼ، بؿ كما أداىا الممقؿ دوف 
مقػدمات، باسػػتقناء المػػؤقرات الصػػوتية، التػػي ت يمكػػف أف تقػػـو مقػػاـ الوصػػؼ 

فنواصػػػؿ  أف يفاجئنػػػا بذنػػػو مقنػػػم ػػػػػالممقػػػؿ  ػػػػػفػػػي الػػػنص السػػػرد . وعميػػػو ىػػػو 
المشػػاىدة، أو يشػػعرنا بسػػطحية األداء وسػػطحية الػػنص واإلخػػراج، فننصػػرؼ 
عػػف الشاشػػة إلػػى شػػؤوف حياتنػػا اليوميػػة. فبقػػدر مػػا يكػػوف الممقػػؿ مقنعػػا  يكػػوف 
العمؿ الفني مقنعا  وممتعا  ويسػتحؽ المشػاىدة. وكمنػا نتػذكر كالسػيكيات الفػف 

الػػذ  فعػػؿ كػػذا وكػػذا؛ العظيمػػة مػػف مسػػرحيات وأفػػالـ، ونتػػذكر معيػػا الممقػػؿ 
بينمػػا ننسػػى األعمػػاؿ الباىتػػة، ألننػػا أصػػال  نسػػينا ممقمييػػا البػػاىتيف، فمػػـ يعمػػؽ 
في أذىاننا مف أدوارىـ التي تقمصوىا شيء. وفػي )عفاريػت السػيالة( قػدـ لنػا 

 إسماعيؿ عبد الحافظ عددا  مف الشخصيات المتكاممة، نذكر منيا ا تية:

ػطعاوري::ػ1ثاضثًا/

ر الػػذ  يقدمػػو الػػنجـ الصػػاعد أحمػػد الفيشػػاو ، فػػي تشػػخيص الشػػاب الفقيػػ
مقنػػػػم، اسػػػػتطاع أف يصػػػػور لنػػػػا، ببراعػػػػة واقتػػػػدار، مسػػػػتويي ىػػػػذه الشخصػػػػية 
المركبة: ففي المستو  األوؿ كاف أحمد الفيشػاو  قػديرا  فػي لعػب دور الشػاب 
العفريػػت، صػػػاحب العصػػػابة مػػػف العفاريػػت الممػػػاقميف، المتعػػػاونيف فػػػي سػػػبيؿ 

ر. ولقػػد تمكػػف المخػػرج فعػػال  مػػف أف يتخطػػى بػػو مزالػػؽ الخطابيػػة الحيػػاة والخيػػ
المباشرة، المتيف طالما أحاطتا بمقؿ ىذه الشخصيات، فػي أغمػب المسمسػالت 
المصػػػرية؛ إذ تعودنػػػا أف يقػػػدـ لنػػػا ىػػػذا المحتػػػو  الجميػػػؿ، عمػػػى حسػػػاب الفػػػف 

)نبيمة الجيد واألداء العالي. وكمنا يتذكر الدور اليابط الذ  قدمتو لممشاىديف 
 ػػػعبيد( في موسـ سابؽ في دور )العمة نور(؛ ت لشيء، إت ألف نبيمة عبيػد 

قدمت لنا محتو  أخالقيا  جميال ، بذدوات خطابية ووعظ مباشر، جاء  ػػيوميا 
 عمى حساب الفف.
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لقد كاف أحمد الفيشاو  فػي )عفاريػت السػيالة( يتنقػؿ ببراعػة بػيف المشػاىد 
تو بصورة تفتة، بيف مجموعة مػف الشػباف الػذيف والقفشات، مسيطرا  عمى أدوا

يحػػاولوف التنػػافس معػػو فػػي اإلبػػداع. األمػػر الػػذ  أتػػاح لممشػػاىد متابعػػة ىػػذا 
 التنافس مبيورا ، مف لحظة إلى أخر .

لكػػف اإلبػػداع األجمػػؿ تجمػػى لػػد  أحمػػد الفيشػػاو  فػػي المسػػتو  القػػاني مػػف 
الفقيػر إلػى قصػر  الشخصية، حينما انتقؿ بشخصية مغاور  مف حي السػيالة

 الممياردير الذ  أصبحو ا ف، بعد أف منحو أبوه قالقة أرباع قروتو.

لقػػػػد تحظنػػػػا كيػػػػؼ نجػػػػ  ىػػػػذا الممقػػػػؿ الصػػػػاعد فػػػػي تقمػػػػص دور الشػػػػاب 
)ُمحد ث النعمة(، المبيور باألمواؿ واأللواف. وقد تبد  ذلؾ في طريقة اختػاره 

ف األقريػاء الجػدد: ألػواف لمالبسو، بنفس الطريقة التي يفعميا محدقو النعمػة مػ
صػػػاخبة تشػػػكو مػػػف عػػػدـ التناسػػػؽ رغػػػـ ارتفػػػاع قمنيػػػا، ومجموعػػػة كبيػػػرة مػػػف 
الخػػواتـ التػػي يفتػػرض بيػػا أف تػػزيف أصػػابم يديػػو، فتققميمػػا وتشػػوىيما بطريقػػة 
تفتة، أضؼ إلػى ذلػؾ توزيعػو المػاؿ بسػذاجة عمػى أصػدقائو العفاريػت، كذنػو 

 يحاوؿ أف يوزع عمييـ السعادة!.

ىػػػذه الشخصػػػية، كمػػػا يحػػػدث فػػػي الواقػػػم، فػػػي اسػػػتيعاب ضػػػرورة  قػػػـ تبػػػدأ
التطور التسمسمي في التعامؿ مم ىذه القػروة المفاجئػة، فػنالحظ مػف قػـ كيػؼ 

شػييرة،  أختػوبنصائ  كؿ مف  ػػيبدأ التوازف في العودة إلى تصرفات مغاور  
ويػػتعمـ  ػػػوالمحػامي الػدكتور مػػؤنس )أسػامة عبػػاس( المكمػؼ برعايػة مصػػالحو 

السعادة ت تتحقؽ بمجرد توزيم األمواؿ عمى الفقراء، بؿ بمساعدتيـ عمػى  أف
التحػػوؿ مػػف مسػػتيمكيف إلػػى منتجػػيف، وخمػػؽ مصػػادر عمػػؿ ليػػـ، ومسػػاعدتيـ 
في تذميف السكنى، في أماكف أكقر إنسانية مف أحيائيـ وبيوتيـ، المفتقرة إلى 

 ضرورات الحياة المدنية. 
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طاغية في ىذا المسمسؿ، إذ يحػرص ؿ طلكف رسالة أسامة أنور عكاشة ت
الكاتب األخالقي عمى توظيؼ كؿ ىذا الميرجاف، مف الصوت والضوء، فػي 
سبيؿ تبميػ  رسػالة أخالقيػة، تقػوؿ بضػرورة التعػاوف فػي سػبيؿ الصػال  العػاـ؛ 
قػػـ التذكيػػد عمػػى أف الخيػػر، كػػؿ الخيػػر، يػػذتي مػػف األحيػػاء الشػػعبية والعػػادات 

عند أسامة  ػػر قتؿ األخالؽ. إذ نر  األخالؽ األصيمة، حيث ت يستطيم الفق
تترعػػػرع فػػػي النفػػػوس الفقيػػػرة، التػػػي لػػػـ يصػػػبيا الغنػػػى بػػػالبطر  ػػػػػأنػػػور عكاشػػػة 

 والتخمة والتجمط اإلنساني.

ػرزشظ::ػ2ثاضثًا/

ر(، المعتمػد پإلى أداء الػدور )السػو ػػفي شخصية رزقة  ػػتعود عبمة كامؿ 
يحائيػة؛ فػي انسػجاـ تػاـ مػم الػنص عمى قدرات الممقؿ الشخصية وطاقاتػو اإل
 المكتوب، يضيؼ إليو بقدر ما يستفيد منو.

ر( عمػػػى الشاشػػػة الصػػػغيرة پابتػػػدأت عبمػػػة كامػػػؿ مقػػػؿ ىػػػذه األدوار )السػػػو
بالمسمسػػػػؿ األشػػػػير )لػػػػف أعػػػػيش فػػػػي جمبػػػػاب أبػػػػي(، حيػػػػث أدت يوميػػػػا دور 

الصػػػػاعدة مػػػػف بيئػػػػة شػػػػعبية مكافحػػػػة، إلػػػػى جانػػػػب زوجيػػػػا  ػػػػػػالزوجػػػػة الغنيػػػػة 
التػي ت يخطفيػا بريػؽ  ػػػ، بيا ومعيا، مف أجير إلػى صػاحب ماليػيف الصاعد

 الماؿ، بكؿ ما فييا مف نبؿ وخير وحب.

لقػػػػد تقمصػػػػت عبمػػػػة كامػػػػؿ الكقيػػػػر مػػػػف األدوار، بعػػػػد دورىػػػػا ذاؾ، لكنيػػػػا 
أوشكت في تمؾ األدوار الكقيرة، أف تتحوؿ إلػى نمػوذج نمطػي ممػؿ ومكػرور 

جػػػو و اء نفػػػس الحركػػػات وقسػػػمات ال)كركتػػػر(. إذ طالمػػػا شػػػاىدناىا تواصػػػؿ أد
إبػراز  ػػالمعيودة، بطريقة أقنعت المشاىد أف ىذه التعبيرات الجسدية الخاصة 
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 ػػػاتنفعاتت البدائية لممرأة الشرقية عمومػا ، والمصػرية عمػى وجػو الخصػوص 
 قد أصبحت جزءا  مف شخصية عبمة كامؿ الحقيقية. 

ـ لنػػػا دورا  متقنػػػا ، حيػػػث ا ف، فػػػي ىػػػذا المسمسػػػؿ، تعػػػود عبمػػػة كامػػػؿ لتقػػػد
تتقاسػػػـ الحضػػػور الطػػػاغي والبطولػػػة مػػػم أحمػػػد الفيشػػػاو . ويظيػػػر أف إبػػػداع 
عبمػػة كامػػؿ ت يتجمػػى، بكامػػؿ بيائػػو، إت فػػي مواجيػػة التحػػد . ولػػئف نجحػػت 
في قبوؿ التحد  قبؿ ذلؾ في )لف أعيش في جمباب أبي( في مواجية ممقػؿ 

السػيالة( تواجػو تحػديا  ت يقػؿ قدير مكرس كنور الشريؼ، فإنيا فػي )عفاريػت 
خطػػػػورة، أمػػػػاـ أحمػػػػد الفيشػػػػاو ، الشػػػػاب الػػػػذ  ولػػػػد نجمػػػػا . لقػػػػد شػػػػعرنا نحػػػػف 
المشاىديف كيؼ استفزت عبمة كامؿ أقو  طاقاتيػا اإلبداعيػة. وىػا ىنػا تمامػا  
عمينا أف نر  أصابم المخرج المقتدر إسماعيؿ عبد الحػافظ، الػذ  أعػاد ىػذه 

أدوار انزلقػت بيػا إلػى العاديػة والرتابػة. لقػد أدرؾ  الممقمة إلى القمة، بعد عػدة
كػػؿ ذلػػؾ إسػػماعيؿ عبػػد الحػػافظ، ووضػػعو فػػي حسػػبانو، واسػػتخرج مػػف عبمػػة 
كامػػػؿ أفضػػػؿ مػػػا فييػػػا. إف بعػػػض المشػػػاىد، التػػػي أدتيػػػا عبمػػػة فػػػي )عفاريػػػت 
السػػيالة( سػػوؼ يصػػب  فػػي المسػػتقبؿ جػػزءا  ت يتجػػزأ مػػف كالسػػيكيات الػػدراما 

 يا  ىذيف المشيديف:المصرية. ولنتذمؿ سو 

التػي تقػـو  ػػػرزقة في بيتيػا فػي السػيالة، وقػد نزلػت غريمتيػا قسػمت ىػانـ  .1
مػػف سػػيارتيا الفارىػػة: امػػرأة منعمػػة رىيفػػة تػػدخؿ  ػػػػبػػدورىا صػػفية العمػػر  

الحي الشعبي متقػززة، وت تحػاوؿ إخفػاء اشػمئزازاىا، تحػاوؿ )التنػازؿ عػف 
مغػاور  بالتنػازؿ عمػا منحػو  قرشيف( لرزقػة، مقابػؿ أف تقنػم ابنيػا الربيػب

والػػده، معتقػػدة أنػػو مػػف حقيػػا وحػػؽ أوتده منيػػا، بصػػفتيـ أىمػػو الشػػرعييف 
وحػػدىـ!. وتػػدرؾ رزقػػة بغريزتيػػا ىػػدؼ قسػػمت ىػػانـ حتػػى قبػػؿ أف تػػتكمـ، 

بػؿ تصػرخ فػي أختيػا  ػػػفالنقػاش مػم أمقػاؿ ىػؤتء ت يجػد   ػػػفال تناقشػيا 
فػػػي حركػػػة شػػػعبية  ػػػػػرض عظيمػػػة أف تناوليػػػا المػػػالءة، فتفرشػػػيا عمػػػى األ
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وتبػػػدأ )وصػػػمة ردح( تخػػػرج عمػػػى إقرىػػػا  ػػػػػمصػػػرية ذات مػػػدلوتت معروفػػػة 
قسمت ىانـ عمى وجييا ىائمػة، تميبيػا تعميقػات فقػراء السػيالة. مقػؿ ىػذا 

حيػػث  ()(master sceneماسػػتر سػػيف ) المشػػيد ىػػو مػػا يسػػميو النقػػاد
ة المتقنػػة قبػػؿ تتصػػاعد األحػػداث نحػػو الػػذروة، قػػـ تبػػدأ المواجيػػة التمقيميػػ

الحؿ. وىكذا يحدث في )عفاريت السيالة( فبعد عدة نقاشػات بػيف قسػمت 
وأوتدىػػا والمحػػامي سػػيء السػػمعة، يتخػػذوف قػػرارىـ بالمواجيػػة، مػػم رزقػػة 

بػالتخمي عػف محاولػة  ػػػبعد مشيد المالءة  ػػومغاور ، فتحؿ العقدة جزئيا  
 تحد  رزقة أو مغاور ، والبحث عف بدائؿ أخر .

تقرع مغاور : وىو المشيد الذ  يقنعنا تذممو، بذف حزف الػدنيا كميػا رزقة  .2
يسػػػكف قمػػػب عبمػػػة كامػػػؿ الممقمػػػة، ويصػػػوغ شخصػػػيتيا عمػػػى الشاشػػػة. ت 
يمكف لممشاىد أف يتصور غير ذلؾ، وىو يراقب أداءىا في كػؿ األدوار. 
وىػػػذا الحػػػزف عرفػػػو كػػػؿ مػػػف المخػػػرج وكاتػػػب السػػػيناريو، فاسػػػتخرجاه مػػػف 

داء فنػي، فػي المشػيد الػذ  تبػدأ فيػو رزقػة بتقريػم ربيبيػا داخميا كذفضػؿ أ
)ابف كريمػة( أختيػا المتوفػاة. فيمػتقط الفتػى ػػمغاور ، وصوت  إلى مناداتو ب

اإلشارة، ويستغميا لميروب مف التوبي ، ويناد  أمو المتوفاة بموعة بالغة. 
ي قػػـ تنتقػػؿ الكػػاميرا بعػػد ذلػػؾ مباشػػرة إلػػى وجػػو عبمػػة كامػػؿ، التػػي تبػػدأ فػػ
 ػػػػػاتنييػػػار التػػػدريجي، قػػػـ اتنخػػػراط فػػػي البكػػػاء، تمييػػػدا  لعنػػػاؽ العاشػػػقيف 

فػػػي مشػػػيد أمػػػومي ت يحسػػػف مقمػػػو إت أبنػػػاء الطبقػػػات  ػػػػػغػػػاور  مرزقػػػة و 
 الشعبية. عميؾ أف تر  ىذا المشيد الذ  ت يغني عنو الوصؼ.

ػ

ػ

                                                 
 في آخر الكتاب انظر: مسرد المصطمحات. 
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ػرصابظػاضطغارغت::ػ3ثاضثًا/

سػػػؿ، عػػػدة وجػػػوه جديػػػدة: يقػػػدـ لنػػػا إسػػػماعيؿ عبػػػد الحػػػافظ، فػػػي ىػػػذا المسم
شػػريؼ إدريػػس، مصػػطفى عبػػد السػػالـ، حمػػد  عبػػاس، إضػػافة إلػػى الممقػػؿ 
سميماف عيد الذ  يمعب دور الفتى )سيد( المصاب بمرض فػي القمػب، وكػاف 
ينتظػػر المػػوت قبػػؿ أف يقػػر  مغػػاور ، ويتػػولى عالجػػو. وتػػدخؿ ىػػذه الوجػػػوه 

  عفاريػػػػت الجديػػػػدة عػػػػالـ الفػػػػف بقػػػػوة، مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذا المسمسػػػػؿ، حيػػػػث نػػػػر 
حقيقيػيف، يطوعػػوف زعػػيـ األشػرار دحػػة الطميػػاني، حتػى يختػػار الخنػػوع وحمػػؿ 

ىػػػؤتء الشػػػباف  تػػػدربالكفػػف، وتقديمػػػو لرزقػػػة واتعتػػػراؼ وطمػػػب الصػػف . لقػػػد 
طويال  عمى حركات أبناء الحوار  والفتوات والرقص، ليقدموا لنا مشاىد بييػة 

 مف الصعب أف يمعبيا غير المتمكنيف.

ػصغاتػأخرى:ذخ:ػ4ثاضثًا/

الممقػػؿ القػػدير محمػػد كامػػؿ، قػػاـ بػػدور دحػػة الطميػػاني، لكنػػو كػػرر نفسػػو، 
مسػػتخدما  نفػػس األدوات والتعػػابير، بػػؿ نفػػس شخصػػية الفتػػوة السػػاقط فػػي عػػدة 
أعمػػاؿ دراميػػة سػػابقة، أشػػيرىا )زيزينيػػا(. بحيػػث صػػرنا نخشػػى عميػػو مػػف أف 

ألدوار متعػػػددة يتحػػػوؿ إلػػػى مجػػػرد )كركتػػػر( رغػػػـ أدائػػػو المتميػػػز الػػػذ  يؤىمػػػو 
 األشكاؿ واألنماط.

صفية العمر  قامت بدور قسمت ىانـ، مكػررة بػذلؾ كػؿ أدوارىػا السػابقة، 
التػػي مممناىػػا مػػف كقػػرة مػػا كررتيػػا فػػي )ليػػالي الحمميػػة( و)األصػػدقاء( وأعمػػاؿ 
أخػػػر . ىػػػذا التكػػػرار الالفػػػت ت يضػػػيؼ إلػػػى الفػػػف جديػػػدا ، باسػػػتقناء الجمػػػاؿ 

لممجوجة لباىظة القمف، والمشية األرستقراطية االصاخب واستعراض األزياء ا
 )نازؾ السمحدار(. التي ذىب زمانيا، منذ دور
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الفتػػػاة التػػي تقػػػوـ بػػػدور )إدارة( بنػػػت خالػػػة مغػػػاور ،  ػػػػػزينػػة الوجػػػو الجديػػػد 
تػػػدخؿ عػػػالـ الفػػػف ىنػػػا بقػػػوة، وتػػػؤد  دورا  تفتػػػا  لمفتػػػاة  ػػػػػوأختػػػو مػػػف الرضػػػاعة 

طػػورة جماليػػا، لكػػف عقميػػا ت يغيػػب. الجميمػػة مػػف حػػي شػػعبي، التػػي تػػدرؾ خ
لماذا يقػدـ لنػا أسػامة أنػور عكاشػة الفتػاة المتعممػة مػف بيئػة شػعبية دائمػا  رمػزا  

 لموعي!. ىؿ قمنا إف أسامة أنور عكاشة منحاز إلى ىذه البيئةق.

أخػػت  ػػػػمنػػة فضػػالي الوجػػو الجديػػد الػػذ  يقػػدـ لنػػا شخصػػية الفتػػاة )رانيػػا( 
مػػؼ مػػف رئيسػػو الػػدكتور مػػؤنس )أسػػامة عبػػاس( ( المكأحمػػد سػػالمةالمحػػامي )

التػػػي تحسػػػف لعػػػب دور الفتػػػاة اإلسػػػكندرانية الشػػػعبية، التػػػي  ػػػػػبممػػػؼ مغػػػاور  
ر يػعبالتحسػف تتوقعيا شقاوتيا في حب مغاور  الجديػد، ذلػؾ الحػب الػذ  ت 

فتتظػػػػػػاىر بػػػػػػالخالؼ  :المعػػػػػػروؼ ()عنػػػػػػو إت مػػػػػػف خػػػػػػالؿ القمػػػػػػب الفرويػػػػػػد 
 والتعارض مم المحبوب.

العمػػػوـ، فالمسمسػػػؿ يحشػػػد عػػػددا  كبيػػػرا  مػػػف الشػػػخوص والممقمػػػيف، وعمػػػى 
كحسػػف حسػػني الػػذ  يمعػػب دور والػػد مغػػاور ، وأسػػامة عبػػاس الممقػػؿ القػػدير 
الػػػذ  يمعػػػب دور رئػػػيس مكتػػػب المحامػػػػاة الػػػذ  يكمفػػػو والػػػد مغػػػاور  برعايػػػػة 
مصػػػال  ابنػػػو خػػػالؿ التغييػػػر الطػػػارئ. وخيريػػػة أحمػػػد فػػػي دور عظيمػػػة أخػػػت 

 ة... إل .رزقة وأـ إدار 

ػآخرػاضصالم:

يبدأ المسمسؿ قويا  مقؿ كقيػر مػف المسمسػالت المشػابية، قػـ يبػدأ المسػتو  
الفنػػي بػػالتراجم قمػػيال  بعػػد عػػدة حمقػػات، فيمػػا يػػوحي بػػذف الحمقػػات يػػراد ليػػا أف 
تكقر، بيػدؼ إتمػاـ العػدد المطمػوب لكامػؿ الشػير. وكػاف مػف الممكػف أف يػتـ 

                                                 
 في آخر الكتاب انظر مسرد المصطمحات. 
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قػػؿ، وىػػذا قمػػيال  مػػا تفعمػػو الػػدراما المصػػرية تجػػاوز ىػػذه العقبػػة، بعػػدد حمقػػات أ
 لمسؼ.

ت تكتمؿ حمقات المسمسؿ، إت بعد أف يتييذ الجو لخوض معركة قضػائية 
عػف مغػاور  نيابػة مف النوع الققيؿ، بيف المحامييف المتميزيف الدكتور مؤنس 

المعػػروؼ بدىائػػو ومػػوت  ػػػػوصػػال  الحػػامولي مػػف جيػػة، وعبػػد الحمػػيـ بركػػات 
نيابة عف قسمت ىانـ وأبنائيػا. لكػف عػودة صػال   ػػ عيبو القانونيةضميره وأت

الحػامولي المفاجئػة تخفػؼ مػػف نػار المواجيػة، ويقتػػرب حسػـ المعركػة لصػػال  
 مغاور .

ت يقػػػػدـ المسمسػػػػؿ نيايػػػػة جػػػػاىزة لكػػػػؿ ىػػػػذا الصػػػػراع العنيػػػػؼ، بػػػػؿ يتػػػػرؾ 
اجرة المشاىد في مواجية نياية مفتوحة، بعد عودة رزقة إلى الحي الشعبي ىػ

أمػػػا إدارة قصػػػر مغػػػاور ، فػػػي احتجػػػاج تفػػػت عمػػػى قػػػروة ت تقػػػدـ السػػػعادة. 
وتتوه باحقة عف واقم جديد، فيما تتمتػم أميػا عظيمػة  فتنسييا القروة خطيبيا،

وأخوىا )الصال ع النبي( بالماؿ والجاه، دوف أف يسذلوا أنفسيـ عف نياية كؿ 
الجديػػػدة؛ بػػػؿ قػػػؿ إف ذلػػػؾ. أمػػػا مغػػػاور  فػػػال يػػػتمكف مػػػف الػػػزواج مػػػف حبيبتػػػو 

المسمسؿ لـ يرد أف يقدـ لنا ىذه النياية. ويظؿ مغاور  يمعب بػاألمواؿ حتػى 
بعد عودتو إلى السيالة، وراء رزقػة، وت نعػرؼ مػف قػـ مػاذا سػيفعؿ بعػد ذلػؾ، 
ف كاف المسمسؿ يؤكد أنػو بػاؽ عمػى أصػالتو. لمػاذا يحػدث ىػذاق. ربمػا ألف  وا 

 .ا: إف لممتمقي دورا  في كتابة النيايةأسامة أنور عكاشة يريد أف يقوؿ لن
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ػ

ػطدردػاضطصطضحات

ػ

(: ىػي ىيكػؿ الشػيء، أو التصػميـ الػذ  أقػيـ طبقػا  structureالبنيػة ) ػػػ1
لػػو. فبنيػػة الػػنص ىػػي شػػبكة العالقػػات المتعمقػػة بطريقػػة ترتيػػب المكونػػات 
المغوية. فالبنية ىػي العنصػر الجػوىر  النػاظـ لشػكؿ الػنص ويظيػره عمػى 

 لتي يبدو عمييا. الصورة ا

(: مصػػطم  مػػف إنتػػاج جػػاؾ ديريػػدا differanceالتذجيػػؿ واتخػػتالؼ ) ػػػػ2
ييػػدؼ إلػػى نفػػي تحقػػؽ الدتلػػة بمجػػرد حضػػور الػػداؿ. أ  تعطيػػؿ العالمػػة 
المغوية المتعارؼ عمييا، والبحث المستمر عػف معنػى جديػد؛ كممػا تحقػؽ، 

 قبت بطالنو.

مجمػػػوع المػػػؤقرات الماديػػػة ( بػػػالحرؼ الكبيػػػر: ىػػػو Historyالتػػػاري  ) ػػػػػ3
والنفسػػػػػػػية المنتجػػػػػػػػة لمظػػػػػػػاىرة أو لمفعػػػػػػػػؿ اإلنسػػػػػػػاني. ومنيػػػػػػػػا التاريخانيػػػػػػػػة 

(Historicism .التي تعنى بدراسة النصوص في تذقرىا بالعالـ ) 

(: ىػػػػػػو الدراسػػػػػػة immanence analysisالتحميػػػػػػؿ المحايػػػػػػث ) ػػػػػػػػ4
ع المتخصصة التي تتناوؿ النص مف حيث ىو ذاتػو وفػي ذاتػو. وىػذا النػو 

مػػف النقػػد يمنػػم التحػػاور مػػم الػػنص، أو تمقيػػو أو تفسػػيره، إت بذدواتػػو ىػػو، 
 ومف داخمو ىو، دوف الرجوع إلى عامؿ خارجي.

بغيػة  ػػػبشػروط خاصػة  ػػػ(: ىو اخػتالؽ عػالـ وىمػي fictionالتخييؿ ) ػػ5
 إحداث المتعة، كالقصص والروايات والمسرحيات.  
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)اإلعالء(: وىػػػػو ػػػػػػأحيانػػػػا  ب (، ويعبػػػػر عنػػػػوsublimationالتسػػػػامي ) ػػػػػػ6
تحويػػػؿ الرغبػػػة الجنسػػػية إلػػػى موضػػػوع غيػػػر جنسػػػي، ذ  قيمػػػة اجتماعيػػػة 

 مقبولة كالفف واألدب.

(: المصػػػػػػػطم  ألرسػػػػػػػطو ويقصػػػػػػػد بػػػػػػػو توحػػػػػػػد catharsis) التطييػػػػػػػر ػػػػػػػػػ7
المشاىديف مم البطػؿ التراجيػد  فػي ألمػو. األمػر الػذ  يحقػؽ لػدييـ نوعػا  

خروجيـ مف المسرحية وتذكدىـ أف ما  والراحة، خصوصا  بعد التوازفمف 
 حدث لـ يكف حقيقيا . 

الفكرة األساسية التي ترد في شكؿ صورة وسواسية (: Themaالقيمة ) ػػ8
 دائمة التكرار. فتفض  انشغاتت الكاتب األساسية. 

(: يشػػػير المصػػػطم  إلػػى تمػػػؾ النزعػػػة العمميػػػة modernismالحداقػػػة ) ػػػػ9
م بدايػػة عصػػر النيضػػة والقػػورة الصػػناعية. الماديػػة، التػػي سػػادت أوروبػػا مػػ

ورغػػـ أف الحداقػػة نػػادت بسػػمطة الفػػرد )الديموقراطيػػة( إت أنيػػا سػػحقتو فػػي 
خضـ سعييا إلى التحكـ بالطبيعة والمجتمعػات، وتنمػيط الػوعي اإلنسػاني 

 عبر إنتاج النموذج. 

 المفػػظ، شػػفييا  كػػاف أـ مكتوبػػا . فالػػداؿ كيػػافىػػو  (:signifierالػػداؿ ) ػػػػ11
الصورة الذىنية المػراد حضػورىا. فذنػت تقػوؿ إلى ميمتو اإلشارة  محسوس

 )شجرة( ل شارة إلى صورة الشجرة في ذىنؾ ت في الواقم.

ىػػػػػي العالقػػػػػة التػػػػػي تػػػػػربط بػػػػػيف الػػػػػداؿ  (:significanceالدتلػػػػػة ) ػػػػػػػ11
ت توجد إت في جماعة معينة إذ والمدلوؿ. والدتلة ذات صبغة مؤسسية، 

تحػػددىا ققافػػة المؤسسػػة صػػاحبة  دتلػػة أ  عالمػػةفليػػا.  مػػف المسػػتعمميف
 المغة.
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(: تقنيػػة سػػردية يمجػػذ إلييػػا المؤلػػؼ مشخصػػا  مػػف narratorالػػراو  ) ػػػػ12
 وىو غير المؤلؼ وغير الشخصية. خالليا ضمير القوؿ.

العالمػػات الػػذ  يبحػث فػػي عمػػـ الىػو (: Semiologyالسػػيميولوجيا ) ػػػ13
ية الطبيعية واتصطناعية. فالدواؿ المغوية أحد المغوية والرمز  أو اإلشارات

 اىتمامات البحث السيميولوجي، وليست اىتمامو األوحد. 

(: ىػػػي مجمػػػوع relations of productionعالقػػػات اإلنتػػػاج ) ػػػػػ14
وتمقيػػػػو  ػػػػػػالمػػػػاد  والرمػػػػز   ػػػػػػالفعػػػػؿ إنتػػػػاج المػػػػؤقرات الخارجيػػػػة المتعمقػػػػة ب
 . سأو العك، وتصنيفو ووصفو واإلقابة عميو

ىػػي آليػػة البحػػث عػػف المعنػػى. وقػػد تكػػوف طبيعيػػة (: signالعالمػػة ) ػػػػ15
كصػػوت الرعػػد الػػذ  نعػػرؼ أنػػو إشػػارة إلػػى المطػػر، وقػػد تكػػوف رمزيػػة مػػف 
صنم اإلنساف كإشارة المرور. لكنيػا فػي الغالػب لغويػة تحيػؿ إلػى العالقػة 

 الناشئة بيف الداؿ والمدلوؿ. 

دراسػػػػة المتخصصػػػػة فػػػػي ىػػػػو ال(: historiographyعمػػػػـ التػػػػاري  ) ػػػػػػ16
 تسجيؿ األحداث الزمنية وكتابتيا وحفظ أحداقيا وأبطاليا.

دراسػػػات مجمػػػوع ال(: ىػػػي human sciencesالعمػػػـو اإلنسػػػانية ) ػػػػػ17
المختصػػػة التػػػي تبحػػػث فػػػي نشػػػاط اإلنسػػػاف الػػػذىني واتجتمػػػاعي بوصػػػفو 

قتصػػاد إنسػػانا ، كالفمسػػفة وعمػػـ اتجتمػػاع وعمػػـ الػػنفس والتػػاري  والمغػػة وات
 والسياسة والجماؿ... إل . 

عمميػػػػػة نفسػػػػػية يعكػػػػػس مػػػػػف : بالفرنسػػػػػية (renversementالقمػػػػػب ) ػػػػػػػ18
خالليػػا المػػريض نػػزوة معينػػة إلػػى ضػػدىا. وىػػذه العمميػػة ناتجػػة عػػف كبػػت 
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الرغبػة. فتحقيػػؽ الرغبػػة لػػد  فرويػػد يقػػود فػػي بعػػض األحيػػاف إلػػى اسػػتبداؿ 
 شيء بضده، إرضاء  لمرقابة.

لعػػالـ النفسػػي كػػارؿ يعػػود منشػػؤه إلػػى ا(: مصػػطم  personaالقنػػاع ) ػػػػ19
يػػوند، ويشػػير إلػػى الػػدور الػػذ  يتبنػػاه المػػرء ويتخػػذه ويتظػػاىر بػػو، نتيجػػة 
لمضػػػغوط التػػػي يمارسػػػيا المجتمػػػم عميػػػو. وىػػػو فػػػي الفػػػف تقمػػػص الممقػػػؿ 

 لشخصية تخييمية عمى المسرح.  

لتصػورات (: آلية دفاع لمنػا، يقػذؼ بواسػطتيا اrepressionالكبت ) ػػ21
 الممنوعة مؤسسيا  إلى الالشعور، ومف قـ ينكرىا. 

(: ىػػو مجموعػػة الرغبػػات المكبوتػػة unconsciousnessالالشػػعور ) ػػػػ21
التػػي تنكرىػػا حياتنػػا الواعيػػة )الشػػعور(. فتظيػػر فػػي الحمػػـ ولحظػػات فقػػداف 

الكتابػة األدبيػة عمػى أنيػا بعض مقاطم السيطرة. ليذا فكقيرا  ما ينظر إلى 
   الف الالشعور عف نفسو.إعلحظة 

المصػػطم  مػػف إنشػػاء جػػاؾ ديريػػدا؛ ويقصػػد بػػو  (:playingالمعػػب ) ػػػػ22
ممارسػة نػػوع متحػػرر مػػف التفسػػير، ت يجعػؿ مقػػدمات المنطػػؽ منطمقػػا  لػػو، 

 باعتبارىا نوعا  مف السمطة المسبقة. 

(: ىػػي فمسػػفة نقديػػة لمجمػػؿ post modernismمػػا بعػػد الحداقػػة ) ػػػػ23
وتعمػػف عػػػدـ وقوقيػػا بالنظريػػات الكميانيػػة واأليػػػديولوجيات  مرحمػػة الحداقػػة.

السػػػاعية إلػػػى تنمػػػيط الػػػوعي اإلنسػػػاني. وتحػػػاوؿ تقػػػديـ نفسػػػيا عمػػػى أنيػػػا 
 فمسفة إنسانية تحتـر تعدد الققافات. 
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(: المشيد السػينمائي األىػـ مػف حيػث master sceneماستر سيف ) ػػ24
 الموضوع، واألكقر إتقانا  مف حيث األداء.

و الصػػػورة الذىنيػػػة الناشػػػئة عنػػػد حضػػػور ىػػػ (:signifiedالمػػػدلوؿ ) ػػػػػ25
الذ  ىدؼ الداؿ إلى موجود الماد  الداؿ، وغالبا  ما تكوف ذات عالقة بال

اإلشارة إليو. لكف ىذه العالقة يستحيؿ، منطقيا ، أف تتميػز بالتطػابؽ، ألف 
 ما ينشذ في الذىف ىو غير الواقم الماد .

وىػو ماىيػة  (:المشار إليو)ػػويعبر عنو أحيانا  ب، (referentالمرجم ) ػػ26
 الشيء كما ىو في الواقم. 

)سمطة ػػػ(، ويعبر عنػو أحيانػا  بLogocenterismمركزية الموغوس ) ػػ27
الحضػػور(: وىػػو مصػػطم  مػػف إنتػػاج جػػاؾ ديريػػدا، ويقصػػد بػػو عمػػى وجػػو 
العموـ كؿ تصور ذىنػي مسػبؽ يحكػـ بػرد الكممػة إلػى معنػى متفػؽ عميػو. 

ىػو نػوع مػف الحكػـ المسػبؽ غيػر  ػػكونو مؤسسيا   ػػيعتبر أف ىذا المعنى و 
 الخاضم لمفحص.

مصػػطم  تحػػوؿ إلػػى  (:death of the authorمػػوت المؤلػػؼ ) ػػػػ28
 ـ المسػػػانيات الفرنسػػي روتف بػػػارت عػػػاـ. وأوؿ مػػػف أطمقػػو كػػػاف عػػالشػػعار
. ويعنػػػي: ضػػػرورة إىمػػػاؿ المؤلػػػؼ تمامػػػا  عنػػػد أ  محاولػػػة لتفسػػػير 1968
 فالنص سيد نفسو. نصو، 

(: مصػػػػػػطم  قػػػػػػادـ مػػػػػػف عػػػػػػالـ المسػػػػػػرح monologueالمونولػػػػػػوج ) ػػػػػػػػ29
اإلغريقي؛ حيث ينػاجي البطػؿ نفسػو عمػى الخشػبة، فتتبػد  أمػاـ المشػاىد 

 محتويات نفس الشخصية في لحظة التبيف.
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إلنتػػػاج جمػػػالي، ييػػػدؼ إلػػػى المسػػػاحة الظػػػاىرة (: ىػػػو textالػػػنص ) ػػػػػ31
 تحقيؽ المتعة.

المغويػػػػػة إلنتػػػػػاج المسػػػػػاحة ىػػػػػو  (:text literaryنص األدبػػػػػي )الػػػػػ ػػػػػػػ31
 جمالي، ييدؼ إلى تحقيؽ المتعة. 

(: ىػػػػو المناقشػػػػة العقالنيػػػػة literary criticismالنقػػػػد األدبػػػػي ) ػػػػػػ32
لمنصوص األدبية، والدفاع عنيا، وتصنيفيا، وتفسيرىا، وتحميميػا، والحكػـ 

 عمييا، وتقدير تذقيرىا عمى العالـ. 

(: ىػػو النقػػد الػػذ  يفسػػر Historical criticismقػػد التػػاريخي )الن ػػػػ33
النص عف طريؽ ربطو بالعالـ والنصوص في العالـ. وىو نفس ما أطمػؽ 

 عميو إدوارد سعيد مصطم  )النقد الدنيو (. 

(: ىػػو ذلػػؾ النػػوع مػػف النقػػد aesthetic criticismالنقػػد الجمػػالي ) ػػػػ34
نص، دوف اتلتفػات إلػى لػتكوف منيا االداخمية التي يالبنى المعني بدراسة 

 محتواه. فالمصطم  يقدـ مرادفا  لمتحميؿ المحايث.
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