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ٌػِش ؤلاوؼان الػطبي اإلاػاضط حالت كطىي مً الشطشمت والػُاع مما ؤوكػه في
ّ
مشيلت ؤشبه ماجيىن بحالت مطغُت معمىت غلم فحها بيله ،بنها مشيلت البحض غً الهىٍت
زادل هم مخػادم ومخسادل مً اليسخ الهىٍاجُت التي جحُـ به ،فلس ؤضبح ؤلاوؼان
الػطبي ًجس ضػىبت شسًسة في مػطفت هفؼه ،مما زفػه بلى البحض غجها في ظهاث ؤدطي ،في
الخىلُب زادل الخاضٍر ،وجللُب ألاغطاف ،وحتى في وظىه آلادط اإلاخػسزة.
ّ
للس ججلذ مشيلت البحض غً الصاث بشللها وغملها زادل الىطىص ألازبُت اإلاػاضطة،
الىثرًت مجها والشػطٍت ،فؼلبذ مً اللغت بطاءتها وظػلتها جحمل دلف ظمالُتها ؤوؼاكا
ُ
ؤغمطث لهصه الغاًت ؤو جلً ،وغلى الىاكس ؤن ٌغير ُغ ّسجه ،و ًؿطح آلالُاث اللسًمت التي وان
ًخذصها مىلجا للىطىص ألازبُت ظاهبا ،لِؼخحسر بسال مجها آلُاث ظسًسة جمىىه مً
الىشف غً هصه ألاوؼاق وجفىُىها ،ومً زم فهم ؾطق اشخغالها وؤػباب جىاظسها في ول
هىع مً ؤهىاع الخؿاب.
حػخبر كطُسة ''ػِىاضٍى ظاهع'' ملحمىز زضوَش مً اللطاثس الػطبُت التي جىاولذ
مجمىغت مً اإلاؼاثل اإلاخطلت بمشىالث الصاث في مىاظهت آلادط ،وهصا ماجطهى اإلاسادلت
َ
الىشف غً؛ بش حؼعى بلى ّ
جدبؼ هصه ؤلاشيالُت اإلاػبرة غً ؤظمت ؤلاوؼان الػطبي ،والىشف
غً جمشالتها زادل اللطُسة ،.وؤلاظابت غً مجمىغت مً الدؼائالث ؤهمها :هُف ضىض
الشاغط في كطُسجه شاث ؤلاوؼان الػطبي في بحثها غً هىٍتها اإلاىفطزة ومػطفت هفؼها مً
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 وماهي الػالكت الجسًسة واإلاىماظة بين شاجه وهصا، وفي غالكتها باآلدط مً ظهت ؤدطي،ظهت
آلادط في اإلاسوهت محل السضاػت؟
 ألازب، ألاوؼاق، آلادط، الصاث، الهىٍت:الكلماث اإلافخاحُت

Abstract:
The modern Arabian lives in a state of extreme fragmentation and
loss, which has caused him a problem similar to that of a chronic
illness in which he put off all of it. This is the problem of looking for
identity within an enlarged and overlapping copies of identity that
surrounds him. This what pushes him to search for them in other
places, in the exploration of history, and the manipulation of customs,
even in the multi other faces.
The problem of self-search has been manifested in its weight and
depth within the contemporary literary texts, the prose and the poetic
ones, and stripped the innocence of the language and made it carry
behind its aesthetics the themes of this or that. The critic has to change
his number and introduce the old mechanisms that he used as a
compilation of literary texts, replacing them with new mechanisms
that enable him to detect these patterns, and then understand the
methods of their operation and the reasons for their presence in each
type of discours
The poem of Mahmoud Darwish "Ready Scenario" is one of the Arab
poems that dealt with a number of issues related to the problems of the
self in the face of the other. The aim of the intervention is to reveal
this problem. It seeks to follow the problem of the Arabians crisis and
reveal its representations within the poem. Therefore, answering a
series of questions, the most important ones are: how the poet in his
poem of the Arab man in the search for its individual identity and
know itself on the one hand, and in relation to the other on the other
hand, and what is the new relationship between himself and the other
in the study?
Keywords: identity, self, the other, formats, literature
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هص.اإلاقال
أوال :في مفهىم الزاث وآلاخش:
لؿاإلاا واهذ مؼإلت الهىٍت وفهم الصاث كاثمت في الفىط ؤلاوؼاوي مىص اللسم ،باغخباضه
واثىا ٌػِش في مجمىغت مً البشط اإلاىفطلين غىه والصًً ًمليىن شواجا مىفطزة وَشيلىن
باإللخحام مػه هخال اظخماغُت وػُاػُت وزًيُت وبًسًىلىظُت غسًسة ،وكس ؾطح الفالػفت
واإلافىطون مىص الفىط الُىهاوي وبلى الُىم بشيالُت هصا آلادط ،مفهىما وحػاللا وحػلُسا،
فياهذ البساًت مؼ ؤضػؿى الصي ًطي ّ
ؤن الص يء بما ؤن ًيىن ''هى هى ،وبما ؤن ًيىن مذالفا
لصلً .فهى باليؼبت بلى هُىىهخه هى هى ،وباللُاغ بلى الغير مذالف له''1؛ ؤي ؤن ول شاث
ّ
فخسٌ ولمت الصاث ؤو
هي شاث باليؼبت لىفؼها وآدط باليؼبت للغير ،ؤما في الفىط الىظىزي
ألاها غلى ''ظىهط حلُلي زابذ ًحمل ظمُؼ ألاغطاع التي ًخإلف مجها الشػىض الىاكعي،
ػىاء واهذ هصه ألاغطاع مىظىزة مػا ؤو مخػاكبت ،فهى بشن مفاضق لئلحؼاػاث
والػىاؾف وألافياض ،الًدبسٌ بدبسلها وال ًخغير بخغيرها'' 2في حين ادخلفذ اإلافاهُم وحػسزث
آلاضاء في الفلؼفت الحسًشت بادخالف اإلاصاهب والفلؼفاث وَػس زًياضث ؤوٌ فُلؼىف
''حاوٌ بكامت مفاضكت بين ألاها الفطزًت الىاغُت و بين الغير؛ حُض ؤضاز زًياضث لىفؼه ؤن
ٌػِش غعلت ضافػا ول اػخػاهت بالغير في ؤزىاء غملُت الشً ،فطفؼ اإلاىضور مً اإلاػاضف،
واغخمس غلى امياهاجه الصاجُت ،ألهه ًطٍس ؤن ًطل بلى شلً الُلين الػللي الصي ًخطف
بالبساهت والىغىح والخميز'' ،3ملغُا بصلً ؤهمُت الغير في جيىًٍ اإلاػطفت ؤلاوؼاهُت ،ماهسا
ؤن ؤلاوؼان كازض غلى جمشل الحلاثم وفهمها زوهما ؤي حاظت مىه لآلدط الصي ؤكص ي
جماما،لىً هصا الطؤي كس ًحسر حؼاػُت مفطؾت بين الصاث وآلادط ،مما ًُلجئ ''الصاث بلى
جضخُم معاًاها ،ولى غلى حؼاب جبذِؽ آلادط'' 4وكس ضفؼ بىٌ ضٍيىض في هخابه الصاث
غُجها وأدط هصا الؿطح السًياضحي ماهسا ؤن الحلُلت لِؼذ بسيهُت مباشطة هما ؤنها ''لِؼذ
هصلً بحسغ غلالوي غلى ما ؾالب به هىػطٌ وال هي بطئٍت  ...ولىجها ظهس مؼخمط للخطوط
مً شاحي وؤلاكامت غىس آلادط ،وي ؤصحح ضئٍتي لىفس ي ومػطفتي لصاحي'' 5وبالخالي جيىن
اإلاػطفت التي ؤشيلها غً شاحي داغػت لىظىز هصا الغير ،وهى ؾطح كطٍب مً ؾطح هُجل
الصي شهب بلى ؤن وعي الصاث بىفؼها مطجبـ ؤػاػا بالغير؛ بش ًطي بإن ''الصاث حُىما
جىغمؽ في الحُاة ال ًيىن وغحها وغُا للصاث ،وبهما جىظط للصاث باغخباضها غػىٍت .فىعي
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الصاث لىفؼها –في اغخلاز هُجلً -يىن مً دالٌ اغتراف الغير بها .وهصه غملُت معزوظت،
6
وحؼخمط الػالكت بُجهما في بؾاض ظسلُت الػبس والؼُس''
ّ
للس ؤهس بىٌ ضٍيىض غلى مؼإلت الػالكت اإلاػلسة بين الصاث وآلادط ،ولىً كبل شلً حػطع
بلى الهىٍت الصاجُت التي جىلؼم بلى هىغين :هىٍت شاجُت جيخمي لػالم ألاشُاء وؤدطي جبلى زابشت
زاثما وجيخمي بلى غالم الىظىز ،وهي ماًؿلم غلُه الجىهط.
بالػىزة بلى غالكت الصاث باآلدطً ،طي بىٌ ضٍيىض ؤن الصاث زاثما ما جبحض غً الحُاة
الحؼىت فخىؿلم ''مً اللسضة غلى جحسًس ؤهساف مػُىت وادخُاض الىػاثل الىفُلت بالىضىٌ
بلحها ؤي الطوٍت ،وجىؿلم مشل هصه الحُاة مً كسضجىا غلى الػمل غً كطس ،وفىطة الخلسًط
لصاجىا التي جخحىم في دُاضاجىا ،بن جلسًطها إلاا هفػله وضغاها غىه هى اإلاػُاض للػمل الخير
الجُس لهصه الحُاة التي جطٍسها ضغبدىا ألاػاػُت هاجحت بال غطض وال ؤلم''7؛ فالصاث جبحض
غً الؼػازة في الحُاة غير ؤن جطازمها مؼ آلادط الصي جىدشفه شطٍيا في الػِش ،غالبا ما
ًفطع غلحها ''مىكفا مخػاؾفا مؼ آلادط الصي ؤلخلُه ول ًىم ،وهصا ًخؿلب لِؽ فلـ
اهخمامي باآلدط ،بل الػىاًت به وضغاًخه .جلسًط الصاث ًىػىؽ احتراما لآلدط ،ومً زون هصا
ؤلاحترام لِؽ هىان مً جبازٌ ممىً مؼ هصا آلادط'' 8مما ًحسر دلال هبيرا في الػالكت
بُجهما.
زاهُا :سِىاسٍى جاهض ،مأصق مىحذ ًجمؼ الزاث مؼ آلاخش:
حػخبر كطُسة ػِىاضٍى ظاهع ملحمىز زضوَش مً بين ؤهم الىطىص الشػطٍت الػطبُت
اإلاػاضطة التي ظػلذ مؼإلت الصاث وآلادط باضتها التي جطػل مجها وبلحها باقي الخُىؽ
الشػطٍت ،وال ًذفى غلى شي الىظط الحطُف ما جحمله هصه الشىاثُت مً دطىضُت حين
جسضط في ػُاق الػالكت بين الفلؼؿُني والحهىزي ،هصه الػالكت اإلاشىبت بالػساء مىص ألاظٌ،
والتي جإبى ؤن جخماغ مؼ هسهت بين الصاث وآلادط ،غير ؤن ؾطح زضوَش لهصه الشىاثُت في هصه
اللطُسة بالصاث وان شا ؤبػاز اًسًىلىظُت وفلؼفُت غسًسة ،وحتى هخمىً مً ػبر دباًا
هصه الخػالم املحمىم بين الصاث وآلادط هما ؤضازه ضاحب اللطُسةً ،جسض ؤوال جحسًس
املحؿاث ألاػاػُت التي وظع غلحها زضوَش ما ؤضاز كىله في هصه اللطُسة:
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 /1وطػُت أولُت/مأصق مشترك:
للس اػتهل زضوَش كطُسجه غلى غطاض الحياًا الشػبُت ،بىغػىا في ضىضة واضحت
لىغػُت ؤولُت ًطسض مجها فخُل الػالكت بين الصاث وآلادط في اللطُسةً ،لىٌ:
ّ
لىفترض آلان أها سقطىا
أها والػذو،
سقطىا مً ّ
الجى
في حفشة...
فمارا سُحذر؟

9

بن بزغام حطف الخىهُس ّ
''ؤن'' وغمير الطفؼ اإلاخطل ''ها'' مؼ بػؼ كس ّ
حمل زالالث
دؿيرة ،فالشاغط ؤضزا ؤن ٌػبر غً ؤلالخحام الىاكؼ بِىه وبين هصا آلادط ،غير ؤهه الخحام
ماش ،الخحام غلى شاولت غمت كبر ،ؤشػطه بالػُم وباالدخىاق ،فلى وان الػىؽ إلاا ؤزغم
ّ
الػمير بهصه الؿطٍلت الػىُفت ،وان ًفي بالغطع كىله ''ؤهىا'' التي جحمل هىغا مً الالخحام
اإلاطغىب فُه ،والهازت ،غير ؤهه آزط بشػاضها بادخىاق ألاها ّ
ظطاء الخحامها مؼ هصا آلادط ،وهى
ماػاضع بلى اػخسضان جىغُحه في كىله:
أها والػذو

10

فطل واهفطاٌ ضطٍح وضاضم ،مؼ جىغُح هىٍت هصا آلادط باليؼبت للصاث في لفظت
''الػسو'' ،زم ًطزف بغازجىا بلى وغػُت الالخحام في كىله:
سقطىا مً الجى

11

غمير اٌ''ها'' هىا ٌػُس بلى ؤشهاهىا فىطة الخىاظس مػا في مإظق ًخمشل في حفطة ػلؿا فحها مً
الجى ،فيإهما هى ٌشطهه مػه في هصه الحاٌ الؼالبت والخؿيرة التي ٌػِشانها مػا.
 /2الزاث في مىاجهت أهاهُت آلاخش:
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سِىاسٍى جاهض:
في البذاًت هيخظشالحظ...
قذ ٌػثراإلاىقزون غلُىا هىا
ّ
وٍمذون حبل الىجاة لىا
فُقىل :أها ّأوال
وأقىل :أها ّأوال
وَشخمني زم أشمخه
دون جذوي،
فلم ًصل الحبل ٌػذ.../

12

ًىاضل الشاغط الخػبير غً حشاضهه مؼ آلادط في هصه الىغػُت اإلاإظكُت ،مً دالٌ بلحاكه
للػمير اإلاخطل ''ها'' بفػل الاهخظاض وحطوف الجط غلى والالم ،زم ٌػُس الفطل بين شاجه
وآلادط وإهما ًطفؼ هصا الخىاظس اإلاشترن في اإلايان شاجه ،وضبما ًلػىهً ،لىٌ:
فُقىل :أها أوال
وأقىل :أها أوال
وَشخمني زم أشخمه
ًبرظ الططاع الحاز بين ألاها وهصا آلادط ،في لىحت شػطٍت جحمل الىشير مً ؤلاحاالث
الؼلبُت غً هصا آلادط ،الصي اهسفؼ ظطاء ؤهاهِخه اإلافطؾت ،وبظلم ؤضازها الشاغط ؤن وشػطه
مً حؼاضع آلادط لػمان السوض ألاوٌ في الخطوط مً الحفطة ،وضبما هي ؾطٍلت فىط فحها هصا
آلادط بالخذلظ مً شطٍىه في الحفطة ،بش ٌػمل غلى ببلاثه زادل الحفطة بػسما ًػمً
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لىفؼه الىجاة ،وضبما هي كلت زلت ،ؤو جذىف مً دطوط هصا الشطًٍ وغسضه بهً ،خابؼ
الشاغط:
وَشخمني زم أشخمه
بن فػل الشخم هىا ،غلى غطاض الطز اللىلي ألاوٌ ،لِؽ بال ضزوز ؤفػاٌ ػببها جهجم هصا آلادط
اإلاؼخمط ،لىً ''الظسوي فلم ًطل الحبل بػس'' ،ول هصا الدشاحً اللفظي ال فاثسة مىه ،وال
هى مىاػب للملام ،فيل مً الصاث وآلادط ٌػِشان مىكفا حطظا ال ًلُم به ما ًحسر
بُجهما ،لهصا دطط الشاغط مً زاثطة الجساٌ ؤو الدشاحً بطمي الىطة في ملػب الحبل ،الصي
ظػل مً هصه اإلاشازاث زون ظسوي ظطاء غُابه.
 /3الصىسة ؤلاًجابُت للزاث غً هفسها:
ٌؼخمط الخىاظس في ميان واحس والعجع غً الخطوط مىه ؤو الخذلظ مً الىظىز للمععج
لآلدط ًلىٌ:
سأهمس في السش:
جلك ّ
حسمى أهاهُت اإلاخفائل
غما ًقىل ّ
دون الدساؤل ّ
غذوي
ًبسو هىا ؤن هصا ألاها الظاٌ مططا غلى ضػم الطىضة ؤلاًجابُت غً شاجه ،فبملابل اهؿالق
آلادط بالشخم الططٍح ظهطا ،تهمؽ الصاث في ػط ''جلً حؼمى ؤهاهُت اإلاخفاثل'' مبرضا ؤهاهِخه
التي جدصح بىىع مً اإلاظلىمُت ،فهى ًمىح شاجه حم ألاهاهُت ،غافطا لها شلً ،ضابؿا هصا
اللبؽ الػئُل مً هىض الخفائٌ اإلاىبػض مً شاجه ال مً آلادط الصي دطه بالشخم والدؼطع
في ببساء ؤهاهِخه الؼلبُت ،وزون ''الدؼائٌ'' غما ًلىله هصا الػسو في ػطه ،فةن وان له كىٌ
فهى ال يهم الشاغط ،وال ًفُسه وال ضغبت له لِؽ في اإلاػطفت فحؼب بل حتى في الدؼائٌ ،ألن
وظىزه مػه ال ًىفي غىه ضفت ''الػسو'' ؤبسا ،وال ًلغي الشطخ والفطق الىبير بُجهما والصي
ًاهسه الؼؿط الشػطي اإلاىالي'' :ؤها وهى'' ،هصا الهى الصي حػسزث ؤػمائه ،ملابل زباث
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اٌ''ؤها'' غلى حالها ،وهصا زلُل غلى حػسز ؤوظه الػسو الخؿير ،غىؽ ألاها'' الىاضحه
والشابت غلى حاٌ وغلى مىكف وؤًػا اإلاظلىمت.
ٌػُس الشاغط اػخحػاض الشطاهت اإلافطوغت غلى ول مً ألاها وآلادط في الحفطةً ،لىٌ:
أها وهى،
ششٍكان في ششك احذ
وششٍكان في لػبت الاحخماالث
هيخظشالحبل ...حبل الىجاة
لىمض ي غلى حذة

13

بن الحبل هىا هى ؤحس الػىامل التي فطغذ هصه الشطاهت باإلغافت بلى الحفطة التي حػخبر
اإلايان الصي ؤكط الىغػُت وما جالها مً ؤحسار ،ألهه ًمشل اإلاطير الصي ًيخظطاهه مػا ،وبػس
ّ
ؤن ًىطض الاشتران في الفػل ''همض ي'' ٌػىز بلى ؤلاهفطاٌ اإلااهس في كىله ''ول غلى حسة''،
ضافػا ؤلاكطاض بخىاظسهما مػا في اإلايان الصي هما فُه و اإلايان الصي ًمػُان بلُه،
وحشاضههما في ؤلاؾاض العمني الحاغط واإلاؼخمط الصي ًىطػه الفػل ''همض ي''.
ًطز الؼؿط الشػطي اإلاىالي مشلال بسالالث مىحُت بشيل ضهُب ججؼسث في الىػذ الصي
لحم بالحفطة:
وغلى حافت الحفشة –الهاوٍت
بن بلحاق هىصا ضفت بالحفطة ًسٌ زاللت كاؾػت غلى ؤن الصاث ال جطي في هصا اإلاىكف ؤي
بطُظ هىض في جحؼً غالكتها مؼ هصا آلادط ،فيلمت الهاوٍت في اللغت حػني الحفطة الغامػت
بػُسة اللطاض ،والصاث وآلادط هىا هالهما غلى حافت الهاوٍت ،ؤي غلى وشً الؼلىؽ فحها
فىالهما في وغؼ دؿير ظسا ،غير ؤن هصا الىغؼ لم ٌغير مً هىع الػالكت بُجهماً ،لىٌ
الشاغط:
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إلى ماجبقى لىا مً حُاة
وحشب...
إرا مااسخطػىا الىجاة

14

ًفضح الشاغط في هصه ألاػؿط الشػطٍت الشالزت دؿىضة الصاث الياضهت الحاكسة ،والتي
جطفؼ آلادط وجىاضل زق هاكىغ الحطب حتى في وغؼ مشل هصا ،فحتى مؼ احخماٌ الىجاة
بػس الخمؼً بالحبل والخطوط مً الحفطة ،لً جخغير الػالكت بُجهما ،ؤو غسم الىجاة مً
هصه الحفطة ػُظالن في حالت حطب.
 /4الحالت الىفسُت اإلاشتركت بحن الزاث وآلاخش:
أها وهى،
خائفان مػا
وال هدبادل أي حذًث
غً الخىف ...أو غحره
فىحً غذوان.../

15

بن غمير الغاثب ''هى'' لِؽ غميرا بطٍئا ،بل ًحمل مً الىىطان وؤلاظزضاء الص يء الىشير؛
فػىسما جىاظب الصاث غلى جلسًم هفؼها مؼخذسمت الػمير ؤها'' فهي جحافظ غلى هىٍتها
ّ
اإلاػطفت وغلى زباتها في حين ًحُل غمير الغاثب بلى شخظ هىطة ،مىػسم الىظىز في الىكذ
الطاهً غلى ألاكل ،بهه بمشابت اللخل الطمعي له ،وغلى الطغم مً هصا الفطل اإلابين ٌػُس
الشاغط مس حبل الشطاهت ،لىً هصه اإلاطة في ضُغت اإلاػُت ''داثفان مػا'' التي ججؼسث في
حاٌ شػىضهما بالخىف الصي جملىهما مػا ،فالشاغط مطط غلى ؤن الصاث ال ًمىً ؤن
حشاضن هصا آلادط في ش يء ؾُب ،بل ولما حشاضهذ مػه فؼُيىن شلً في ش يء ػلبي
ومفطوع غلحها فطغا.
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وزوهما ؤي حىاض بُجهما ،ال غً شػىضهما اإلاشترن وال غً مىغىع آدطٌ ،ػُس الشاغط
جإهُس هىع الػالكت مً دالٌ الػباض اإلاباشطة التي جحمل وظُفت بدباضٍت جإهُسًت جلؿؼ زابط
الشً في كىله'' :فىحً غسوان'' ،وٍمىً حػلُل جإهُس الػساوة هىا بذىف الصاث مً ؤن
هخػامً مؼ هصا آلادط ؤًػا مشلما هخػامً مػها ،ؾاإلاا ؤنهما واكػان في الحفطة شاتها
ّ
وَػاهُان الخىف مػا ،فطاح ًصهطها بإنهما غسوان وال ًمىً ؤن وؼاوي بين غسوًٍ مً اإلااهس
ؤن ؤحسهما ظالم وآلادط مظلىم والصاث هىا حػخبر هفؼها مظلىمت .
 /5حظىس طشف زالث في اإلاشهذ:
في مشهس آدطً ،فترع الشاغط ظهىض ؤفعى هػىطط مػاغف للخىف اإلاشترن الصي
ٌػِشاهه ،وهذؿط ظسًس ًحسق بهما مػا ،وٍػػهما في وغؼ محطط ؤهثر مما هى غلُه ،ولىً
حتى مؼ جإظم الىغؼ بهصا اللسض الظالذ الصاث محافظت غلى هىٍتها ومططة غلى جىىير آلادط
وبهياضه باغخماز غمير الغاثب ''هى'' ًلىٌ:
مارا سُحذر لى أن أفعى
ّ
أطلذ غلُىا هىا
مً مشاهذ هزا السِىاسٍى
ّ
وفحذ لخبخلؼ الخائفحن مػا
أها وهى؟

16

حػىز الشطاهت لخصهطها بطػىبت الاهفطاٌ في وغؼ واضسي مشل هصا؛ حفطة هاوٍت ،وؤفعى
جفح ضاغبت في ابخالع الػاللين في الحفطة ،فىُف ػدخططف الصاث مؼ هصا اإلاىكفً ،لىٌ:
ًقىل السِىاسٍى:
أها وهى
سىكىن ششٍكحن في قخل أفعى
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لىىجى مػا
أو غلى حذة...
ولكىىا لً هقىل غباسة شكشوتهىئت
غلى مافػلىا مػا
ّ
ألن الغشٍضة ،ال هحً
كاهذ جذافؼ غً هفسها وحذها
والغشٍضة لِسذ لها إًذًىلىجُا

17

بن افتراع مىكف مشل هصا ٌؼخسعي بالػطوضة الخػاون غلى الخذلظ مىه ،لىً الصاث
غلى الطغم مً كبىلها لهصا الخػاون بؼبب عجعها غً كخل ألافعى بمفطزها ،جظل مططة
غلى وغؼ احخماٌ هالن هصا آلادط وهى ما جسٌ غلُه غباضة ''ؤو غلى حسة'' ،وٍبلى هصا
الخػاون حالت اػخصىاثُت هابػت غً الغطٍعة ال ؤهثر ،مما ًاهس اللؿُػت الطهُبت بين الصاث
وآلادط ،بنها كؿُػت محيىمت باالػخمطاض وغسم جلبل ؤزوى فطضت للخطالح ؤو الخىاضل ،وهى
ما ؤزبخه اإلالؿؼ اإلاىالي .
 /6حىاسمحمىم ٌغزي الػذاء بحن الزاث وآلاخش:
ًُفخح باب الحىاض غلى مػؼ بين الصاث وآلادطً ،بسؤ شهىُا مً دالٌ اػترظاع الصاث
لبػؼ الحىاضاث الؼابلت ،هاػبت بلى هفؼها ،دبرة الحىاض والخفله فُه:
ولم هخحاوس،
جزكشث فقه الحىاساث
في الػبث اإلاشترك
غىذما قال لي سابقا:
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كل ماصاسلي هى لي
وكل ماهى لك
هى لي
ولك

18

ًمطض الشاغط ضػالت واضحت مفازها حم الصاث اإلاؼخلب مجها ،واإلاػلً غً اػخالبه مً
ؾطف آلادط وبيل وكاحت ماهسا ؤن ؤضل اإلالىُت ٌػىز بلُه ولِؽ بلى آلادط ،وشلً مً دالٌ
جططٍح هصا ألادير بلىله'' :ول ما ضاض لي'' ،بن ولمت ضاض هىا جفُس حسازت اإلالىُت ،في حين
حغُب هصه اليلمت غىس الحسًض غً ألاها'' :ول ماهى لً'' وغلى الطغم مً ؤحلُت ؤلامخالن
ّ
بال ؤن الصاث جلدؼم ما هى في ألاضل لها مؼ هصا آلادط.
 /7إحذي النهاًاث املحخملت للسِىاسٍى:
غلى الطغم مً الىغؼ الصي حػِشه الصاث بال ؤنها ال حشػط بلُمت الىكذ فهى في هظطها
ّ
لِؽ بال ضمال وضغىة ضابىن ،ال ًُمؼً ،وال ٌؼخمط ،وال ؤهمُت له في الػبض الصي حػِشه،
وفجإة ًدىاظٌ آلادط املحمل زاثما بؼلبُت هبيرة مشل ما ؤزاضه في الصاث مً ''ملل ''ً ،لىٌ:
ومؼ الىقذ ،والىقذ سمل وسغىة صابىهت
كسشالصمذ ما بِىا واإلالل
قال لي :ما الػمل؟

19

ػااٌ مباشط غً ؤلاظطاء الصي ًفترع اللُام به للىجاة مً هصه الحفطة ،وإهما ًطٍس هصا
آلادط دساع الصاث فبمجط ؤن جذبره بالحل الػملي الصي ًجسض اجذاشه ًىجى بحُاجه
وٍخذلظ مجها ،ولصلً ،لم ججب الصاث ،بل ضمذ به في زوامت احخماالث:
قلذ :الش يء ...وسخجزف الاحخماالث
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بن ولمت ال ش يء هىا وماجالها مً هلاؽ حصف جسٌ زاللت واضحت غلى مػطفت الصاث ألشُاء
هشيرة غير ؤنها جطفؼ ؤلافطاح غجها لهصا آلادط الػسو الصي غير ػااله مً ػااٌ بظطاجي بلى
ػااٌ هظطي ،ؾاإلاا لم جفسه هصه الصاث ،آلادط باليؼت له ،في بًجاز الؿطٍلت اإلاشلى للخطوط
مً الحفطة ،فهاهى شا ٌؼإٌ:
قال لي :مً أًً ًأحي ألامل؟
قلذً :أحي مً الجى
ججُب الصاث هىا بترفؼ ومػطفت مترفت ،مما ًػؼ آلادط في مىكؼ الجاهل ،وبالخالي
ألاغػف ،وألاهثر دىفا ،باإلالابل جطجلي الصاث لؤلغلى ''الجى'' ،وَؼخمط الحىاض:
قال :ألم جيس أوي دفىخك في حفشة
مثل هزي؟
ّ
فقلذ له :كذث أوس ى ألن غذا خلبا
شذوي مً ًذي ...ومض ى مخػبا

21

جحاوٌ الصاث هىا بكىاغىا بإنها شاث مدؼامحت وؾُبت فلس وازث جيس ى ؤن آلادط كس زفجها
ػابلا في حفطة مشل هصي ،ولىجها حؼخسضن شس الغس لها ومػحها في حػب ،وكس ؤلطلذ ضفت
الخػب بالغس ال بها لخاهس كىتها الىبيرة وكسضتها غلى ؤلاػخمطاض واإلالاومتً ،خابؼ آلادط ؤػئلخه
في جىاظٌ مؼخمط:
قال لي :هل جفاوطني آلان؟
لىً الصاث ججُبه بىىع مً ؤلاػتهعاء ،وضبما مً التهسًس ولى افترغىا ؤهىا هخابؼ ما ًحسر
زادل الحفطة بين الصاث وآلادط ،فُمىً ؤن هلىٌ ؤن الصاث ؤظابذ في الػباضة ألاولى وهي
حشُح بىظهها غً آلادط ،زم الخفخذ بلُه في الػباضة الشاهُت ،وإنها جتهم آلادط بإهه هى مً
ظػل هصه الحفطة كبرا:
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قلذ :غلى أي ش يء جفاوطني آلان؟
في هزه الحفشة القبر؟

22

ًجُب آلادط غً ؤوٌ ػااٌ ًخللاه ،وٍفضح بةظابخه ول ؤهاهِخه ومؼاوثه اإلاخجصضة فُه،
فحتى وهى زادل حفطة ال ٌػلم بن وان ػِىجى مجها ؤم ال ،الظاٌ ؤهاهُا وظشػا ،وال ظاٌ
جفىيره مطهعا غلى اػخالب آلادط''ؤي الصاث في اللطُسة'':
قال :غلى حصتي وغلى حصخك
مً سذاها ومً قبرها اإلاشترك
ججُب الصاث ضاػمت الخؿىؽ ألاديرة لللطُسة ،لىً في اهىؼاض هبير ،فلم ًطغها ؤن
جمىث مؼ آلادط في حفطة واحسة:
قلذ :مالفائذة؟
هشب الىقذ مىا
ّ
وشز اإلاصحرغً القاغذة
ههىا قاجل ومقخىل ًىامان في حفشة واحذة

23

وال ًفىث هىا ؤلاشاضة بلى َ
ولمتي اللاجل واإلالخىٌ اللخين جاهسان ؤن ؤحس مجهما ػُلض ي
حخفه هىا ،وضبما حػطي هىاًا هصه الصاث الحاكسة غلى آلادط والتي جبسو في ضىضة اإلاظلىم
اإلاؼخلب ،لىجها لً جخىاوى في اللػاء غلى آلادط بن ػىحذ الفطضت داضت في هصه الحفطة،
بػُسا غً ألاهظاض ،وهىا ٌؼلم الشاغط اللطُسة الؼِىاضٍى لشاغط آدط وي ًػؼ ػلؼلت
احخماالث ؤدطي إلاا ًحسر بين الصاث وآلادط زادل الحفطة:
وغلى شاغشأخحرأن ًخابؼ هزا السِىاسٍى
إلى آخشه

املجلذ 2الػذد 10

][290

24

51سبتمبر 8152

سقم ؤلاًذاع القاهىوي2012-3499 :

سدمذ 0398ـ2253

دساساث لساهُت:

الهىامش و ؤلاحاالث

 1حؼً شحاجت :الصاث والادط في الشطق والغطب ،ضىض وزالالث وبشيالُاث ،زاض الػالم الػطبي ،اللاهطة،
ؽ ،2008 ،1ص18
2ظمُل ضلُبا ،معجم الفلؼفي ،الجعء ألاوٌ ،زاض الىخاب اللبىاوي ،بيروث ،لبىان ،1982 ،ص140
 3حؼً شحاجت :الصاث والادط في الشطق والغطب ،ص18
4بًاز غماوي :الصاث وآلادط في ضػم وجحسًس الػالكت بين الىؾً الػطبي والغير ،2008 ،ص8
 5بىٌ ضٍيىض :الصاث غُجها وأدط ،جطظمت وجلسًم وحػلُم :ظىضط ظٍىاحي ،مطهع زضاػاث الىحسة الػطبُت،
بيروث ،لبىان ،ؽ ، 2005 ،1ص22
6اإلاطظؼ هفؼه19 ،
7اإلاطظؼ هفؼه ،ص52
8اإلاطظؼ هفؼه ،ص53
9محمىز زضوَش :السًىان ألادير ،زاض ضٍاع الطَؽ لليشط ،ؽ ،1آشاض  ،2009ص36
10اإلاطسض هفؼه ،ص36
11اإلاطسض هفؼه ،ص36
12اإلاطسض هفؼه ،ص36
13اإلاطسض هفؼه ،ص36
14اإلاطسض هفؼه ،ص37
15اإلاطسض هفؼه ص37
16اإلاطسض هفؼه ،ص37
17اإلاطسض هفؼه ،ص ص37.38
18اإلاطسض هفؼه ،ص38
19اإلاطسض هفؼه ،ص38
20اإلاطسض هفؼه ،ص38
21اإلاطسض هفؼه ،ص38
22اإلاطسض هفؼه ،ص38
23اإلاطسض هفؼه ،ص38
24اإلاطسض هفؼه ،ص38

املجلذ 2الػذد 10

][291

51سبتمبر 8152

