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  القصت الشبعرة .. وحبكت التبئري 
 اعداد

  مصطفى عمار

   باحث وناقد  

Doi: 10.12816/mdad.2019.48356 
 8102/ 7/  82القبول  :                                       8102/ 5/ 82الاستالم :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المسخخلص:

ال رضال انقظخ انشبػشح رضدْش ْٔٙ صبثزخ فٙ انًكبَخ انزٙ ٔطلهذ لنٛٓلب ثؼلذ يشٔسْلب     

ثًشاؽللم ٚظللؼت ػهللٗ ج٘ فللٍ عذٚللذ جٌ ٚظللًذ جيبيٓللبر فًللٍ ؽللٕس االػزللشا  لنللٗ ؽللٕس 

اإلخشاط ٔانزغشٚت لنٗ ؽٕس انزلذأل انًؾهلٙ صلى ؽلٕس انزشعًلخ صلى ؽلٕس انزلذٔٚمر ْٔلٙ 

و ْلزا انغلُظ ابدثلٙ انغذٚلذ ٚؼلشة ثغلزٔسِ فلٙ جؽٕاس اعزٓهكذ يٍ انٕقذ يب ٚغؼم قلذ

ابدة انؼشثٙ انًؼبطش كغُظ اعزطبع جٌ ٚظلًذ جيلبو يٕعلبد االعلزٓغبٌ ٔانلشفغ يلب 

 ٚشثٕ ػهٗ ػقذ كبيم يٍ انضيبٌ.

ٔلرا َظشَب لنٗ ابعجبة انزٙ عؼهذ يٍ انقظخ انشبػشح ْلزا انطلٕد انشلبيي فلٙ ابدة     

انؼشثلٙ انًؼبطلش فغلُغذْب ْللٙ ابعلجبة َلغلٓب انزلٙ عؼهللذ يلٍ عًٛلغ ابعُلبط ابدثٛللخ 

ػاليبد فبسقلخ فلٙ ابدة ْٔلزِ انؼاليلبد قلذ يلشد ثًشاؽلم ٔجؽلٕاس ؽزلٗ اعلزقشد فلٙ 

زٛٛلش لنلٗ ريكٛلذ جٌ انًغلبيم ابكضلش جًْٛلخ رزؼهلد ثزؾذٚلذ شكهٓب انُٓلبيٙ ْٔلزا يلب قلبد ثشَٔٛ

شجبة انغُظر ٔػؼلّر ٔجٚؼبً َؼغّ ثظٕسح خبطخر ج٘ انهؾظخ انزٙ ٚؾقلد فٛٓلب كًلبل 

قٕاِ انؾٕٛٚخر انهؾظلخ انزلٙ فٛٓلب ٚزطلبثد يلغ انلكلشح انذاخهٛلخ نزؼشٚللّر ٔػُلذيب ٚظلم لنلٗ 

علبيهّ ٔارقبَٓلب. ْلزا ٚؼُلٙ جٌ انشؼٕس ثًٕػٕػّر فإَّ ٚظم فٙ انٕقذ َلغّر لنٗ كًلبل ٔ

رؼشٚف ابعُبط ال ًٚكٍ جٌ ٚكٌٕ لال عْٕشٚبً: نٍ َزًكٍ يلٍ فٓلى رطلٕس علُظ يؼلٍٛ لال 

 ػجش يؼشفخ "يٛضرّ ابعبعٛخ".

ْٔللزا يللب ٚقٕدَللب لنللٗ انٕقللٕ  ػهللٗ انًٛللضح ابعبعللٛخ انزللٙ عؼهللذ يللٍ انقظللخ انشللبػشح     

 خ.عُغب ٚزًبٚض ػٍ غٛشِ يٍ ابعُبط ابدثٛخ انًخزهل

لَٓب سيضٚخ "انزجئٛش"ر ٔنكٙ َقف ػهٗ ْزِ انًضٚخ ثبنذساعخ ٔانزذقٛد ال ثذ جٌ َُبقشلٓب يلٍ 

خالل ػُبطش يؾذدح ؽزلٗ ٚغلٓم ػهلٗ انقلبسس االعلزلبدح يلٍ ْلزِ انًضٚلخ ر ٔنؼلم دساعلخ 

انزجئٛللش فللٙ انقظللخ انشللبػشح ٚلللزؼ انجللبة جيللبو كشللف انًخجللٕ  خهللف ػذعللبد انؾللشٔ  

انلذالالد فلٙ انؼًلم انغلشد٘ ٔٚغؼلم يلٍ انقظلخ انشلبػشح ٔٚكشف انشٔاثؾ ثٍٛ انظٕس ٔ
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ػًال يزًكُب جيكٍ يٍ فٌُٕ انغشدٚبد ٔٚغؼهٓب ثزنك ثؼٛذح كم انجؼلذ ػلٍ فلٍ انشلؼش انلز٘ 

 ْٕ يغزقم رًبيب ػٍ آنٛبد انغشد .

فٓزا انزؾكى فٙ اٜنٛبد انغشدٚخ ٚشعي يب رْت لنٛلّ انجلبؽضٌٕ خلالل انًلارًشاد  

نٛغذ شؼشا ٔلًَب ْٙ فٍ يٍ فٌُٕ انغشد ٔانشلؼش يًؼلب . ؽٛلش  انغبثقخ جٌ انقظخ انشبػشح

 ػشثذ فٙ كم ٔاؽذح يًُٓب ثغٓى ٔقذ جعُذ يُّ ثؾٕل هللا يشادْبر ٔآرذ جكهٓب.

ْٔللب جَللب جقللذو ْللزِ انذساعللخ انزؾهٛهٛللخ نهؾجكللخ انزجئٛشٚللخ فللٙ انقظللخ انشللبػشح ْٔللٙ  

نُقذٚلخ ٔانزؾهٛهٛلخ يلٍ خبطٛخ ال رذسط لال فلٙ انغلشدٚبدر ٔعلٕ  جرُلبٔل ْلزِ انخبطلٛخ ا

 خالل ْزِ انؼُبطش :

 جٔال : رؼشٚف انزجئٛش .

 صبَٛب : جَٕاع انزجئٛش .

 صبنضًب : انزجئٛش فٙ انقظخ انشبػشح .

 "FOCALIZATION"أوال : حعريف "الخبئير" 

عب  فٙ نغبٌ انؼشة ثَيَْسُد جَْثيَُس ثَيًْسا ؽلشد ثاسح ٚطجي فٛٓب ٔانجاسح يٕقلذ انُلبس 

يكبٌ رغزًغ فّٛ انًٛبِ. ٔكهٓب يؼُٙ رلذل ػهلٗ انغًلغ ٔانؾظلش ننغلبٌ انؼلشة ٔيُّ انجئش 

 (.8ٕ٘ص 

ْٕ رقهٛض ؽقم انشؤٚخ ػُلذ انلشأ٘ ٔؽظلش يؼهٕيبرلّ.  Focalization"رجئٛش 

ُٚغللًٗ ْللزا انؾظللش ثللبنزجئٛش بٌ انغللشد ٚغللش٘ فٛللّ يللٍ خللالل ثللاسح رؾللذد لؽللبس انشؤٚللخ 

ُظللٕس انغللشد٘ر ٔانزجئٛلش ال ُٚؾظللش فللٙ ٔرؾظلشِ. ٔانزجئٛللش علًخا جعبعللٛخا يللٍ علًبد انً

لؽبس انُظشر ٔلٌ كبٌ انُظش ْٕ جْى يظلبدس انزجئٛلشر فقلذ ٚكلٌٕ ثبنغلًغ جًٚؼلب فبنًقظلٕد 

ثلللبنزجئٛش ْلللٕ ؽظلللش يؼهٕيلللبد انلللشأ٘ نٔثبنزلللبنٙ انقلللبسس( ؽلللٕل يلللب ٚغلللش٘ نيؼغلللى 

 (.ٓٗيظطهؾبد انشٔاٚخ ص 

يضلم يظلطهؼ "  ٔانزجئٛش ٚؼش  ثؼذح رغلًٛبد جخلشٖ رلاد٘ كهٓلب يلٕٓيلب ٔاؽلذا

"ر  Focalization"ر ٔ" انزجئٛللش  Point de Vue" ٔ" ٔعٓللخ َظللش  Visionسؤٚللخ 

ٔانًظللطهؼ ابخٛللش نغٛللشاس عُٛللذر ْٔللٕ يللب َؾللٍ ثظللذد دساعللزّ ٔرطجٛقللّ ػهللٗ انقظللخ 

 انشبػشح .

لر ال ٚقزظللش انزجئٛللش ػهللٗ ٔعٓللخ انُظللش جٔ انشؤٚللخ انغللشدٚخ كًللب ْللٕ يُزشللش فللٙ 

ٚزغبٔصْب نخهد ثاسح رغزًغ فٛٓب انظلٕسح يلٍ صأٚلخ رخزهلف  كزت انُقذ انغشد٘ ٔلًَب ْٕ

ػللٍ انضأٚللخ انزللٙ ركللٌٕ ثبػزجللبس انغللبسد جٔ انللشأ٘ ر ٔقللذ ركللٌٕ انشخظللٛبد يزُللبفشح 

ٔيزُبصشح فال رظهؼ يؼٓب ٔعٓخ َظش جٔ سؤٚخ ٔاؽلذح ر ٔقلذ رزؼلذد ٔعٓلبد انُظلش فٛللٛغ 

 ٛؼبثٓب ٔػًٓب عًٛؼب .انُض ػهٗ ػذد ال َٓبيٙ يٍ انٕعٓبد ٚؼٕد نهقبسس ٔؽذِ اعز

ْزا ثخال  انزجئٛش انلز٘ ٚشلجّ ٔعٓلخ انُظلش ٔانشؤٚلخ انغلشدٚخ فلٙ انٕنٛللخ نكلٍ 

يذنٕنّ انُقذ٘ جػى ٔجشًم فٕٓ قذ ال ٚكٌٕ ٔعٓلخ انُظلش فؾغلت ٔلًَلب ٚكلٌٕ جٚؼلب يهزقلٗ 
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انٕعٓبد عًٛؼٓب ر ٔٚؼب  ػهٛٓب يب ٚزخهف ػٍ سيضٚبد انلُض يلٍ صٔاٚلب جخلشٖ قظلذ 

 ٚقظذ انكبرت نٓب جو نى 

ٔانزجئٛللش ٚؼزًللذ فللٙ يذنٕنللّ ػهللٗ انغللبسد ٔانشخظللٛخر جٔ انللشأ٘ ٔانؾللذسر جٔ انكبرللت   

ٔانًزهقللٙ ر جٔ انللُض ٔانشيللضر ٔنؼللم انزجئٛللش ثًذنٕالرللّ قللذ ٚغزًللغ فللٙ َللض ٔاؽللذ ثضٔاٚللب 

يخزهلللخ فقللذ ٚظٓللش فللٙ انللُض انٕاؽللذ انؼذٚللذ يللٍ انجللاس انغللشدٚخ انزللٙ رُللزظ نُللب لعللقبؽبد 

ٓذ انٕاؽلذ يًلب ٚزلٛؼ نُلب ػلذدا ال َٓبيٛلب يلٍ انلؼلب اد انزلٙ ُٚزغٓلب يزلبٔرخ ٔيخزهللخ نهًشل

 انُض.

 ثبنيب أنواع الخبئير

ٚزُٕع انزجئٛش ثزُٕع يذنٕالد االعزخذاو انزٙ ٚشٚذ انًانف جٌ ٚغٕغٓب يٍ خلالل انغلبسد   

ٔانشخظٛخر جٔ انشأ٘ ٔانؾذسر ْٕٔ يٍ َبؽٛخ انُقذٚخ ثؼذ االعزغُب  ػٍ انشؤٚخ ٔٔعٓلخ 

 ًكٍ رقغًّٛ لنٗ صالصخ جقغبو انُظش ٚ

انزجئٛش انظلش٘ نانالرجئٛش( : ْٔلٕ انلز٘ َغلذِ فلٙ انؾكلٙ انزقهٛلذ٘. ٔٚكلٌٕ انلشأ٘ جػهلى  (ٔ

 يٍ انشخظٛخ ٔانًذنٕالد ٔاػؾخ نهًزهقٙ. 

ٔانزجئٛش انذاخهٙ: ٔٚكٌٕ صبثزًب جٔ يزؾٕال جٔ يزؼذًدا ٔفّٛ رٕطلف انٕقلبيغ كًلب رظٓلش بؽلذ  (ٕ

 لػًبل نؼُظش انزخًٍٛ يٍ انقبسس.ُشخٕص انُضر ٔال ٚكٌٕ فٛٓب 

ٔانزجئٛللش انخللبسعٙ: ْٔللٕ انللز٘ ًٚزللبص ثللبنغًٕع فللال ًٚكللٍ فٛللّ انزؼللش  ػهللٗ دٔاخللم  (ٖ

 انشخظٛبد ٔابؽذاس ٔانًذنٕالد انؼًٛقخ انزٙ ركزُلٓب.

ٔنؼم ْزا انزقغٛى بَٕاع انزجئٛش انز٘ قذ رْت لنٛٓلب عُٛلذ قلذ َقلذد يلٍ قجلم انجبؽضلخ يٛلك 

خ ًَٕرعللب عذٚللذا نُظشٚللخ انزجئٛللش ؽٛللش اَطهقللذ يللٍ ؽٛللش اَزٓللٗ ثللبل انزللٙ عللؼذ لنللٗ لقبيلل

 عُٛذ ٔجؽهقذ صُبيٛخ انزاد ٔانًٕػٕع ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: 

 انقبص( -انكبرت  -راد انغشد: انشأ٘ نانًانف (ٔ

 انًشٔ٘( -يٕػٕع انغشد: انًغشٔد نانُض  (ٕ

 راد انزجئٛش : انًجئش ن ًٔٚكُُب جٌ َغؼهّ انكبرت ثظلزّ ْٕ ٔاػغ انجاسح( (ٖ

 يٕػٕع انزجئٛش: انًجيس نْٕٔ انشيض جٔ انؾذس جٔ انشخض انًشاد رشكٛض ػهّٛ( (ٗ

ٔيٍ خلالل ْلزِ انزقغلٛى ًٚكُُلب جٌ َؼلش  انًقظلٕد ثلبنزجئٛش ٔجَٕاػلّ ٔرارلّ ٔيٕػلٕػّر 

ٔنكُُب ال ثلذ جٌ َؼلشط ػهلٗ جَلٕاع جخلشٖ نهزجئٛلش رلذخم فلٙ علٛبقّ نكُٓلب رخزهلف ػُلّ فلٙ 

 يُٓب. . ر ٔيٍ ْزِ ابَٕاع:يؼًَّٕ كبٌ نهقظخ انشبػشح ؽظ ٔفٛش 

رجئٛللش صايللف: ْللٕ رجئٛللش نللبْش٘ ؽٛللش ٚجللذج انللشأ٘ ثبالخزجللب  ٔسا  شخظللٛخ رشللٓذ   (ٔ

انؾذس ٔرؼكغّ نرجئٛش داخهٙ( ٔنكُّ عشػبٌ يب ٚخلشط ػلٍ دٔسِ فٛزغلبٔص يلب ًٚكلٍ 

 نهشخظٛخ جٌ رؼشفّ نال رجئٛش(

ؼهٕيبرلّ ثبػزجلبسِ رجئٛش يغجد: فٙ انشٔاٚلخ انزلٙ رؼزًلذ ػلًٛش انًلزكهى ٚقلذو انلشأ٘ ي (ٕ

شخظٛخ شبْذح ػهٗ ابؽذاس جٔ يشبسكخ فٙ طُؼٓبر ٔاخزٛبس انغشد ثؼًٛش انًزكهى 
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ٚؼشػللّ لنللٗ رقٛٛللذ يغللجد نظللٛغخ انؼللشعر ْللزا انزقٛٛللذ ْللٕ انزجئٛللش انًغللجد. نيؼغللى 

 (.ٔٗيظطهؾبد َقذ انشٔاٚخ ص 

ب انزجئٛللش انشيللض٘: ْٔللٕ جٌ ٚكللٌٕ نهشيللٕص انًزُللبصشح فللٙ انللُض ثللاسح رشركللض عًٛؼٓلل (ٖ

ػهٛٓب فال ٚجقٗ انزُبفش ثٍٛ انجاس انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ نهشيٕص انًخزهلخ فٙ انُض ٔلًَلب 

 رغزًغ عًٛؼٓب رؾذ اسركبص ٔاؽذ ٚؼى دالنخ نغًٛغ رهك انشيٕص انًخزهلخ.

ٔنؼم انُٕع انضبنش يٍ ْزِ ابَٕاع انلشػٛخ نّ دٔس ْبو فٙ رؾهٛلم سيلٕص انقظلخ انشلبػشح 

انشيٛغٛخ ؽٛش رشركض انقظخ انشبػشح ػهٗ انزلذٔٚش نثُٕػٛلّ  ٔانزٙ رؼذ ٔاؽذح يٍ جػًذرٓب

 انؼشٔػٙ ٔانقظظٙ( ٔانزكضٛفر ٔانشيضٚخ.

ٔنقلللذ كبَلللذ انشيضٚلللخ فلللٙ انقظلللخ انشلللبػشح ؽغلللش ػضلللشح جيلللبو فٓلللى انؼذٚلللذ يلللٍ  

َظٕطٓب يٍ جٔل ْٔهخر ٔنكٍ انزجئٛش انشيلض٘ ٚغؼلم يلٍ ْلزا اإلشلكبل ليزبًػلب جدثٛلب يلٍ 

انشيلٕص ٔلػًلبل انؼقلم فلٙ انغلؼٙ ٔسا  كشلف انجلاسح نٌٕ خلبص ؽٛلش لٌ عًلغ خٛلٕؽ 

انًخجٕ ح انزٙ ٚقظذْب انًانف يلٍ خلالل سيلٕصِر ٚؼطلٙ انلُلظ ليزبًػلب ٚللٛغ ر ٚخزهلف 

 ػٍ يٕاعٓخ انًؼهٕيخ ٔرهقٛٓب يٍ خالل انالرجئٛش. 

 ثبلثب: الخبئير في القصت الشبعرة

٘ ٔانؾللذسر جٔ انكبرللت ٔانزجئٛللش ٚؼزًللذ فللٙ يذنٕنللّ ػهللٗ انغللبسد ٔانشخظللٛخر جٔ انللشأ   

ٔانًزهقلٙر جٔ انلُض ٔانشيلضر ٔنؼللم انزجئٛلش ثًذنٕالرلّ انًخزهللخ قللذ ٚغزًلغ فلٙ َلض ٔاؽللذ 

ثضٔاٚللبِ انًخزهلللخ فقللذ ٚظٓللش فللٙ انللُض انٕاؽللذ انؼذٚللذ يللٍ انجللاس انغللشدٚخ انزللٙ رُللزظ نُللب 

انزلٙ  لعقبؽبد يزلبٔرخ ٔيخزهلخ نهًشٓذ انٕاؽذ يًب ٚزٛؼ نُلب ػلذًدا ال َٓبيًٛلب يلٍ انلؼلب اد

ُٚزغٓب انُض. ٔثٍٛ جٚذُٚب جؽذ َظٕص انقظخ انشبػشح انزٙ قذ َششد ػهٗ يذاس ابػلٕاو 

 انغبثقخ عٕ  َزُبٔل فٙ رؾهٛهٓب يٕاػغ انزجئٛشر َٔشٛش لنٗ انزجئٛش انشيض٘ فّٛ.

 يجزكش ٔسايذ انقظخ انشبػشح  -"ثشق" نـ يؾًذ انشؾبد يؾًذ

ب يبرًؼب ر ٔكبٌ َٓبًسا .. ر رششُق انشًظ يلغ "كبٌ ؽُ  -"عهَظ انَغّذ ٔساػ انطّلم ْٚؾِكٙ:   ًً ْه

انغْؾت انزٙ شقّذ طلب  انغٕ كبنؼظللٕس طلهٗ ػُلذيب جعلقؾ فلالػا يلٍ انؼلّي ػظلٛلًٛشا 

ػللؼٛلًب ر نَٓللش انزًغللبُػ فللٙ انؾْهللى ُٚغُّللٙ .. ر َدقّللِذ ابعللشاُط فللٙ قهللِت انًٛللبدٍٚ .. رللٕنّٗ 

جيٙ انزٙ غبثذ ػهٗ طلذس سطبطلبد انؾبَعُت انغْهغخ ؽزٗ دَخم انقبػٙ ر فبشزقُذ لنٗ 

ٌٍ .. ُػْذُد ر ػبد انؾهى يّشاٍد كيَٙ ... " فكش انطلم قهلٛالً ر صلى  انزذَّٙ ر قًُذ ثؼًؼب يٍ صٕا

قبل اٌٜ رّغبقؾُ فٕق انشجط شًظا .. نٛزُٙ جعًغ ثؼًؼب يٍ ؽكبٚبرك جَلذ انشيلض نفؽللبل 

 يضهٙ .. ػؾك انغذ ؽٕٚالً ر ثًُٛب انجشق رغهّٗ ."

ِِليخ انقظخ انشبػشح "يٍ ثذاٚ ْْ " طلٕسح نًغهلظ جعلش٘ ٚغًلغ جلَس الَجّذ وراح الطّفل  ي

انغللذ يللغ ؽلٛللذِ .. ْكللزا يللٍ جٔل ْٔهللخ ًٚكللٍ جٌ رظللٍ جٌ انطلللم ْللٕ ؽلٛللذ انغللذ .. ٔنكللٍ 

انجاسح ال رلذل ػهلٗ جٌ انطللم ؽلٛلذِ فقلذ ٚكلٌٕ فلٙ ػًلش انؾلٛلذ فبعلزخذو نللظ انغلذر ٔقلذ 
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نقللذٚى ؽللٍٛ ٚغللًغ يللٍ انغٛللم انؾللذٚش انًشيللٕص نللّ ٚكللٌٕ انغللذ دالنللخ سيضٚللخ ػللٍ انغٛللم ا

 ثبنطلم .

ِِللي:صللى ٚجللذج انغللشد   ْْ ا    -وراح الطّفلل  ي للب ًبحع للب   وكللبح ن للبر  ُْللب  "كللبح ُلْلم 

ركزًللم جسكللبٌ انزجئٛللش ؽٛللش انغللبسد ٔانشخظللٛخ ٔابؽللذاس ر صللى انزجئٛللش فللٙ رُللٕع انذالنللخ 

انجظللشٚخ ثللٍٛ "كللبٌ ؽهًللب" ر "ٔكللبٌ َٓللبسا " فللبنؾهى ٚكللٌٕ نللٛال ؽللبل انُللٕو ر جٔ جَللّ كللبٌ 

انُٓبس انز٘ فٙ انؾهى ج٘ جٌ انظٕسح رُقغى لنٗ ػذح خهلٛلبد صيُٛلخ يزجبُٚلخ نصيلٍ عهلٕط 

صى صيٍ انؾهى ر صى صيٍ جؽذاس انؾهلى( ْٔلزا انزؼلبفش انضيُلٙ فلٙ علطش  انغذ يغ انطلم ر

ٔاؽذ ٚؼؼُب جيبو ليؼبٌ فٙ انزجئٛش يٍ طٕسح داخم طٕسح فظٕسح انُٓلبس داخلم طلٕسح 

 انؾهى داخم طٕسح انؾٕاس انذايش ثٍٛ انغذ ٔانطلم .

رُق حشلل ُْٔللب ُٚزقللم انغللبسد لنللٗ رلبطللٛم ال ٚؼشفٓللب لال انشخظللٛخ طللبؽجخ انؾهللى ؽٛللش "

ب ْْ " ٔلششاق انشًظ نّ يلٍ انلذالالد يبنلّ ٔيلغ انغلؾت ٚغؼهٓلب ٔكيَٓلب الشمس ًع الس

فٙ ؽبنخ رغلزش جٔ نٓلٕس ػهلٗ ٔعلم ُٔٚقهُلب لنلٗ رلبطلٛم انُٓلبس انلز٘ علجد ركلشح نضٚلبدح 

اإليؼبٌ فٙ رلبطٛم انضيٍ انًُبؽ ثّ انؾكٙ فهلٛظ َٓلبسا فقلؾ ٔلًَلب فلٙ نؾظلخ اإلشلشاقر 

خ جٔ انًجبنغخ ٔلًَب ْكزا َٓبس انشزب  فبنغؾت فٙ انغًب  يلٍ ٔنى ٚكٍ رنك يٍ ٔؽٙ انظذف

انهٛم رششق ػهٛٓب انشًظ فزظٓش ٔكليٌ انشلًظ قلذ غطلذ ٔعٓٓلب ثٓلب ر فإشلشاقخ انشلًظ 

"الخلي قلقّج  يغ انغؾت طٕسح فٙ عًب  انُٓبس انز٘ فٙ انؾهى ر صى جيؼٍ فٙ انزجئٛش فقبل

 نُٓبس قجٛم ؽهٕع انشًظ ." ْٕٔ عٕ انلغش انٓبدس انز٘ ٚكٌٕ فّٛ اصفبء الجو

ا    حشللرُق ٔثؼللذ ْللزِ انظللٕسح انًزذاخهللخ ثجاسْللب انًزشاكجللخ  للب ًبحع للب  وكللبح ن للبر  "ُلْلم 

ب الخي ققّج صفبء الجو ْْ ". نى ٚكٍ نهغبسد جٌ ٚؼهى انظٕسح انزلٙ علٕ  الشمس ًع الس

"كبلعصللفور صللل  ٚقظللٓب انطلللم لر جَللّ شللجّ ْللزا كهللّ ثظللٕسح عذٚللذح يزشاكجللخ انللذالالد 

ا ضعيف بع ".. ٔقذ ركلٌٕ ْلزِ انظلٕسح ثغًٛلغ يلب فٛٓلب نذًب أسقظ فالٌح ًن العّش عصيفير 

يٍ رجئٛش داخهخ فٙ انؾهى جٔ خبسعخ ػُّ. ٔنكٍ قجم جٌ َزطشق لنٗ دخٕنٓب يٍ ػذيّ َقلف 

" فكٛلف ٚظلهٙ انؼظللٕس ٔيلب ْلٙ كبلعصلفور صلل يغ انزظٕٚش اإلثذاػٙ فٙ سيضٚلخ " 

انلذػب  كًلب ْلٕ فلٙ ابصلش ر جو طلهٗ طلالح ال ٚقظلذ  كٛلٛبد طالرّ ْٔم ٚقظذ ثبنظالح

ثٓلب انؼظللٕس رارلّ فٛظلجؼ انؼظلللٕس سيلضا ر ٔػُلذيب رُظلش لنللٗ انلضيٍ انلز٘ طلهٗ فٛللّ 

انؼظلٕس رغذِ قذ كبٌ ٔقذ لعقبؽ انلالػ نهؼظٛلٛش انؼلؼٛف يلٍ ػشلّ .ٔكيَٓلب اعلزغبصخ 

ػؼف انؼظٛلٛش انلز٘  يٍ انؼظلٕس ٔاعزؼبَخ ثبهلل ػهٗ ْزا انلالػ انغبشىر انز٘ نى ٚشؽى

فٙ انؼي ؽٛش جَّ ال ًٚهك عُبؽٍٛ يضهّ ٔال ٚكبد ٚطٛش ٔلال نًب عقؾ ر فلذل علقٕؽّ ػهلٗ 

ػذح طٕس جَّ الصال ُٚزظش ٔانذّٚ فٙ انؼي ٔنى ٚغلبدس ر ٔنلٛظ نلّ يلٍ انلشٚي يلب ٚغطلٙ 

عُبؽّ فٛطٛشر ٔانؼظللٕس ٚظلهٙ لشللبقب ػهلٗ ْلزا انظلغٛش ر ٔانللالػ ٚظٓلش فلٙ طلٕسح 

٘ ُٚذػٗ ػهّٛ يٍ انؼظبفٛش. ر ُْٔب ٚيرٙ انشثؾ ثٍٛ طٕسح انشلًظ انزلٙ ؽغلت انظبنى انز

انغؾبة شؼبػٓب كًب شقذ ْٙ جٚؼلب طللب  انغلٕ .. ٔانؼظلٛلٛش انؼلؼٛف انلز٘ كلبٌ فلٙ 
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ػشّ صى فغيح ػكش ػهّٛ طلٕ ؽٛبرّ رنك انلالػ انغبشى فغقؾ كًب عقؾ طلب  انغٕ ثشلؼبع 

داخهللٙ ٔخللبسعٙ ٔسيللض٘ فللٙ طللٕسح ثذٚؼللخ انشللًظ. . ر ُْٔللب رلليرٙ ؽجكللخ انزجئٛللش ثللٍٛ 

طُؼزٓب انقظخ انشبػشح ثذسايبرٛكٛخ ٔاػٛخر ٔلرقبٌ ثبْش فٙ َغظ انظٕس ٔرؼلبفشْب ثلٍٛ 

 ابصيُخ انًزلبٔرخ .

صى ُٚقهُب انؾهى لنٗ طٕسح نى ركٍ فٙ انؾغجبٌ ٔال ٚؼش  ػُٓلب انغلبسد شلٛئًب لر جَٓلب يلٍ    

.. فكٛلف ٚغُلٙ انزًغلبػ ر ٔيلٍ جٚلٍ جرللٗ ي""ظَ لر الخمسلبُح فلي الْْللغ يُ نّلٔؽلٙ انخٛلبل 

انزًغبػ فٙ طلب  انغٕ ٔلششاق انشًظ يغ انغلؾت ٔطلالح انؼظلبفٛش ٔصساػلخ انللالػر 

صى كٛف نّ جٌ ٚغُٙ ْٕٔ غٛش َبؽدر ٔٔفد انًؼلبٚٛش ابدثٛلخ نهظلٕسح انلُٛلخ فيَٓلب طلٕسح 

جكللخ سيضٚللخ يللٍ جسٔع يللب ٚكللٌٕ ؽٛللش جٌ انزًغللبػ الٚللضال ٚللذخم فللٙ رؼللبفش انشيللٕص ٔؽ

انزجئٛش ٔكيٌ انضأٚخ انزٙ انزقطذ يُٓب انظٕسح رؼلى داخلم انؾهلى نَٓلش فٛلّ رًغلبػ ػهلٗ 

ػلزّ فالػ ٚضسع فٙ جسع فٛٓب جشغبس ػهلٗ لؽلذاْب ػلي فٛلّ ػظلٛلٛش ػلؼٛف ٔػهلٗ 

جؽلذ جغظلبَٓب ػظللٕس ٚظلهٙ نؾظلخ لشلشاق انشلًظ يلغ انغلؾتر فٓلٙ طلٕسح لثذاػٛللخ 

ٛٓللبد نهلُللبٌ جٌ ٚشعللى ػظلللٕسا ٚظللهٙ ر ٔنٕؽللخ فُٛللخ رؾزللبط لنللٗ سٚشللخ فُللبٌر ٔنكللٍ ْ

" دٌٔ عللبثد لَللزاس يللغ انًشللٓذ "َدقّللِج ارجللراُي فللي قلللِب الميللبدينٔرًغللبؽب ٚغُللٙ . ر 

انغبثد رُزقم انجلاسح يلٍ انزًغلبػ ٔانؼظللٕس ٔانللالػ ٔانشلًظ لنلٗ انًٛلبدٍٚ انزلٙ رشيلض 

ٔس نهظللخت ٔانؼٕػللب  ٔلرا ثٓللب رللذق ابعللشاط ر ٔابعللشاط آالد رُجٛللّ فزشيللض نؾللذ

ؽذس جٔ دخٕل ٔقذ طلالح. ْٔلٙ ؽجكلخ علشدٚخ سايؼلخ نالنزللبد يلٍ ْلزا انًشلٓذ انٓلبدس 

 انًُغًظ فٙ انذسايبرٛكٛخ ػهٗ ْزا انًشٓذ انظبخت انًًزهئ ثبنؼٕػب .

ٔكيٌ انظٕسح ُْب ثبنكبيٛشا رزؾٕل يٍ انُٓش لنٗ انًٛذاٌ نزُقم نُب جؽذاصب عذٚلذح غٛلش انزلٙ 

رليخش حلولّ  الْبَجلُب الجْلسلت لخل  دَال  القبضلي" .. "سجُٚبْب فٙ جٔل انؾهلى فلإنٗ ُْلب  

انقبػللٙ ػللٍ يٕػللذ عهغللزّ فللٙ ْللزِ انظللٕسح انزللٙ اَزقهللذ يللٍ انخللبسط لنللٗ انللذاخم ٔيللٍ 

انجؼٛذ لنٗ انقشٚلت انؼذعلخ انزلٙ كبَلذ يٕعٓلخ لنلٗ انغلًب  صلى انغلؾت ٔانشلًظ خهلٓلب صلى 

يٛشا لنلٗ انًٛلبدٍٚ ثؼلذ دق نؼظلٕس صى نلالػ جعقؾ ػظٛلٛشا صى لنٗ انزًغبػ صى اَزقهذ انكب

ابعشاط ٔعشػبٌ يب دخهذ لنٗ عبؽبد انقؼلب  نزشطلذ يلٍ ثلاسح يخزهللخ َللظ طلٕسح 

انشًظ انزٙ ػكشد طللٕ انغلٕ ثلببعشاط انزلٙ ػكلشد طللٕ انٓلذٔ  ٔغُلب  انزًغلبػ ر 

 ٔكزنك نزشطذ ثاسح انؼظٛلٛش انز٘ عقؾ ثإداسح انؾبعت نغهغخ ريخش فٛٓب انقبػٙ 

اقخقُج إلل  أًلي الخلي عذٚذ ٚغٛش يغبس انؼذعخ نزُزقم لنٗ جٌ ٚقٕل "ُْٔب ٚظٓش طٕد    

" ُْٔلب ٚليرٙ انزجئٛلش انشيلض٘ فقلذ فبقلذ ْلزِ انظلٕسح غببج عل  صذر رصبصلبث الخلذنّي

عًٛللغ جَللٕاع انزجئٛللش انللذاخهٙ ٔانخللبسعٙ ؽٛللش جَٓللب ال يللٍ سؤٚللخ انغللبسد ٔال يللٍ سؤٚللخ 

ػللؾخ انًظللذس فٓللٙ رؾزًللم جٌ انشخظللٛخ ٔقللذ ركللٌٕ يللٍ سؤٚللخ انشخظللٛخ نكُٓللب غٛللش ٔا

ركلللٌٕ طلللشخخ فلللٙ ػلللًٛش انشخظلللٛخ ر جٔ طلللشخخ فلللٙ قهلللت انًؾكًلللخ راد انقبػلللٙ 

ٔانؾبعللت ٔيللٍ ْللزِ انشؤٚللخ ًٚكُُللب جٌ َؼللغ ػاليزللٍٛ ػهللٗ كللم سؤٚللخ يُٓللب: ابٔنللٗ .. 
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فبشزقذ بيٙ .. ؽٍُٛ ؽلم ٔانضبَٛخ: سطبطبد انزذَٙ.. دنٛلم لصجلبد . ٔانؼغٛلت فلٙ ْلزِ 

انظٕس فٙ َلظ انظٕسح ْٕٔ يب َغًّٛ ثبنزشكٛت انزظلٕٚش٘ ؽٛلش  انغًهخ انغشدٚخ رُٕع

ٔيؼهلٕو جٌ انشطبطلبد ال رقلبسٌ ثؾغلى لَغلبٌ  " رصبصلبث" جٌ ابو غبثذ ػهٗ طذس

ؽزٗ رغٛت ػهلٗ طلذسْبر ٔنٛغلذ انظلٕسح جَٓلب غبثلذ ثؼلذو انؾؼلٕس ٔلًَلب غبثلذ ػلٍ 

طلغ انؾهلى ٔٚزلبعلي " ٔفغليح ُٚقبرصبصلبث الخلذنيانذَٛب ثلؼم قبرلم دَلٙ  انلُلظ سيلض نلّ "

قمللُج  انغللبسد ثلؼللم انشخظللٛخ ؽٛللش جَللّ كللبٌ قللذ اؽزللم يٕػللغ انغللبسد فللٙ انللُض فقللبل "

ب ًن ثواٍح    ُعْذُث  عبد الْلغ ًّراٍث كأني   "    ٔكيٌ انؾهى ُٚزظلشِ نٛكًلم جؽذاصلّ ر بعض 

 ٔنكُّ ػبد يشاد ج٘ جَّ ثٓزِ انظٕسح ٚكبد جٌ ٚقٕل جٌ كم ٕٚو ٚلشأدِ ْلزا انؾهلى ٚغلزٛقظ

" عؼهلذ كلأني   ػهٗ طشخخ ػًٛشِ ثبشزٛبقّ بيّر فٕٓ ٚقطغ ػهّٛ دٔيب َٕيّ . ٔكهًخ "

 انًذٖ يلزٕؽب جيبو رظٕس انغبيغ دٌٔ لغالق نهظٕسح .

ٔنكُّ ثؼذ ْزِ انضٕاَٙ ٔلخشاعُب يٍ ؽبنخ انزظلٕٚش انًزُلبيٙ ٔانزجئٛلش انًزٕاطلم ٚؼلٕد    

"فِلر الطفل  قلليال    ثلغ قلب  ٔانغلذ ثُب لنٗ انًشلٓذ ابٔل ؽٛلش عهغلخ انؾلٕاس ثلٍٛ انطللم 

 "اآلح حّسبقظُ فوق الرأي قمٌس   

لَٓللب انٛقظللخ فللٙ جعللًٗ طللٕسْب فبنشللًظ انؾبسقللخ رشيللض نهُٓللبس ٔانؼللٕ  كًللب رشيللض 

"فِلر الطفل  نهٛقظخ ٔانخشٔط يٍ ػبنى ابؽالو لنٗ ػبنى انٕاقلغ جٔ انظلذيخر ٔنكلٍ عًهلخ 

عٛخ عذٚذح ؽٛش جَُب ال َؼش  فًٛلب فكلش رٕؽٙ ثظٕسح عذٚذح ٔثاسح خبس قليال  ثغ قب   "

 انطلم ٔال فًٛب عكذ.

صللى عللقطذ انشللًظ فللٕق سجعللّ ٔكيَٓللب َٓبٚللخ ر ٔجساد انطلللم جٌ ُٚقهُللب يللٍ جؽاليللّ 

لب ًلن لِبيبحل  أنلج الرًل   انشخظٛخ لنٗ انٕاقغ فطهت يٍ انغذ فقلبل " ليخنلي أسلمع بعض 

كبٚلبد رجقلٗ خبنلذح فلٙ راكشرلّ " .. ُْب نى ٚطهت يُّ ؽهًب ثًُٛلب ؽهلت يُلّ ؽلألطفب  ًثلي

"ضلْ  الجلذ ٚزًضهٓب فٙ ؽٛبرّ ٔٚؼٛي ػهٗ لصشْب.. ر فكبٌ عٕاة انغذ غبٚلخ فلٙ انغشاثلخ 

ُْٔب انظٕسح اخزهلذ يٍ انزشاعٛذٚب لنٗ انكٕيٛذٚب ؽٛلش ػلؾك انغلذ ٚؼُلٙ ػلذح طويال  " 

ضلشح يلب جيٕس يُٓب جٌ انؾهى انز٘ قذ قظّ ػهّٛ انطلم ٚغُٙ ػٍ ؽكبٚبرلّ ٔيٕاػظلّ ر جٔ نك

 ٚؾكٙ نّ ؽٛهخ ابٚبو انغبثقخ فيصش ػهّٛ ؽزٗ سجٖ يب ٚؾكٙ عذِ يزؼبسثب فٙ جؽاليّ.

ر ْٔلٕ قًلخ "بينملب البلرق حجلّل "صى رُزقم انؼذعلخ لنلٗ انغلبسد ؽٛلش انًشلٓذ ابخٛلش 

انزجئٛللش انشيللض٘ ؽٛللش ٚؼللٕد ثُللب لنللٗ انزجئٛللش فللٙ طللٕسح انغللًب  ٔانُٓللبس يللغ انغللؾتر صللى 

نظٕسح نٛغذ ػهٗ نغبٌ انشخظٛبد فٙ انُض ٔلًَب ْٙ انُٓبٚلخ انغبسد ْٕ يٍ َقم ْزِ ا

انشيضٚللخ نزكزًللم انظللٕسح ثشؤٚللخ خبسعٛللخ نهًشللٓذ "عللذ ٔؽلللم ٚزغللبيشاٌ ثًُٛللب ٚزغهللٗ 

 انجشق"
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