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باتكلاةيلاكشإليجولوميتسيبيإلاعضولاديدحتوحن0-1
اهترولبىلإباتكلااذهىعسييتلاةيرظنلاةحورطألاربتعتنأنكمي

-ةيئاورلاصوصنلاليلحتمامأديدجقفأحتفلةلواحميهيتلاو-
يسيردتلىلوألاتايادبلاعمينهذيفهلكشتنمازتيركفعورشملةجيتن
انباطخلنكميهنأكردأنأكلذيلحمسدقف.تايئايميسلاوةياورلايتدامل
ةيدقنةيجاهنمغوصمتاماذإةيلاعفرثكأحبصينأةياورلالوحيدقنلا

اذهناكدقلو.يلوادتيعيرذهجوتتاذةيئايميسةيفلخنعةرداص
ةيفلخلةلكشملاةلئسألايفئداهلمأتىلعازفحميلوألاساسحإلا
كلتجئاتننمناكدقو.لاجملااذهيفةزجنملاثوحبلاوتاساردلا
ةلئسألانمعاونأةثالثدوجواهدافمةيضرفىلإلوصولاةينهذلاةروريسلا
:يه

وهيذلا(يفرعملاعوضوملاثياحتةيركفةروريسبطبترتةلئسأ-أ
كلذلةدياحمةفرعمىلإدنتستاهنوكبةطورشمةلئسأيهو،)انهةياورلا
ريياعملةكلتممةدياحملاةفرعملاكلتنوكتنأمزاللانمو.يفرعملاعوضوملا
...ةيملع

،]1[جذومنأنعاريخأرفسيلوألاطمنلااذهليوسلاعضولانأامبو
يعونجذومنألوأنيبيجولوميتسيبيإلاقرفلاىلإةراشإلانمانهدبالف
لوأبلصتييذلاوهلوألاجذومنألاف:قحالجذومنأيأنيبو،طمنلااذهل
يأامأ؛)الثمةياورلا(يفرعمعوضوملوحةيرظنةفرعمجتنأيقسنريكفت
هلحيتتيتلاةثياحملاطرشققحييكل-هلدبالف،قحالجذومنأ
يرظنلاجذومنألاةفصقحتسييكلهلهؤتيتلاوطمنلااذهتحتءاوضنالا
فالتخالاكلذريربتةرورضعم،هيقباسنعافلتخمنوكينأنم-
.ايجولوميتسبإ

احلسمثحبللرشابملانهذلانوكينأطمنلااذهرايتخابجوتسيو
ةيلاعتملافراعملامضتاميفمضتنأو،ايجولوميتسيبيإةمئالمةقبسمفراعمب
يفنمكتيتلاهتيمهأحضتتاذهبو.ةقباسلاتاجذومنألالبقنمةجتنملا
ةروريسلاناكملب،عوضوملاجراخةفراعةيلكسيلنهذلالعجيهنوك
.صوصخملايفرعملاعوضوملاتايصوصخبةماعلاةقبسملافراعملااهيفلعافتت
،ةديدجوةصوصخمةفرعمهنعدلوتتىتحنهذلايفرمتسيلعافتوهو
افلسةدوجوملاتاجذومنألاةيقبىلإفاضنيديدججذومنألكشيفرضحت



.يفرعملاعوضوملاسفنل
يفرعملاعوضوملانعةيلاعتمةلئسأنميناثلاطمنلالكشتيو-ب

تامسنمو.ماعيركفقسنبعوضوملاكلذلاهطبرةجيتن،)انهةياورلا(
مكحتيتلاةيركفلاةينبللايلجتيئاورلاجاتنإلالعجيهنأماعلاقسنلااذه
يفرعملاعوضوملانعةيلاعتمةباجإجاتنإكلذنعبترتيو.تايلجتملاةيقب
يعاريثياحملمأتنمالصأقلطنتالةباجإلانألكلذو.صوصخملا
زيمتلاكشألقيقدرصبتىلعءانبةيئاورلالامعألالكشتتايصوصخ
كلذلكزواجتتامابلاغلب،نيصوصخملاةيباطخلاوةيسانجألااهدعاوق
رابتعاىلعةنيعمةلحرمصوصنعومجمىلإرظنلاىلعءانباهمايقببسب
ىلإالإدوقيالهجوتلااذهنأحضاولانمو.ةمجسنمةدحولكشتاهنأ
امكلذو.هتيلكيفقسنلاماجسنامعدت،ةيلاعتمةيلكةركفنعثحبلا
ةيلاعتم،صوصخملايفرعملاعوضوملابةصاخلاةباجإلانوكىلإامتحيدؤي
قبسملايجولويديإلادعبللةعضاخنوكتاهنأل،طابنتسالانعةجتانو
...ةيركفلارصانعلايقابصوصخبثحبلاةجيتنلو،ثحابلل

متهتاليتلاةطيسبلاةلئسألانملكشتيفثلاثلاطمنلاامأ-ج
نعالو،يفرعملاعوضومللةيرظنلاتاجذومنألاتايفلخةقيقحنعلؤاستلاب
ىلإاسأربهذتلب،عوضوملااذهلةيئارجإلااهتاجذومنأعومجمةبسانمىدم
تحتوأ،ةماعلاةجوملاتاماغرإتحت،تاجذومنألاكلتىدحإىلإدانتسالا
نإفاذهلو.يرصحلاعوضوملابامجذومنأةقالعوبسانتتةقبسمةركفريثأت
وأ/لكشملاصنلالعجىلع،طقفلمعتامابلاغ،طمنلااذهتاباجإ
لبقنمةددحملاةيئارجإلاتاروريسللامئالمعوضوملل/ةلكشملاصوصنلا
كلتهمسرتامدودحجراخمتيالكلذناكاملو.]2[يرظنلاجذومنألا
رهظيدوعيالذإ،ايوضعاعوضومهفصوبىراوتيعوضوملانإف،ةروريسلا
...ةينهذتاروريسريصتيتلاةيرظنلاتاروريسلاكلتهبحمستامالإهنم

:لاؤسلليجولوميتسبإلاعضولا0-1-1
ةيجولوميتسبإةيفلخبطبتريوالإ،ةلئسألاكلتنمطمنلكنإ

كلتءاروةنماكلاقورفلاءالجتسالجأنمو.هفادهأوهقافآمسرتو،همكحت
:اهتازيمممهأديدحتمتيس،عاضوألا

لبقاطورشمنوكيوالإ،لوألاطمنلاىلإيمتنيلاؤسلكنإ-أ
ةقباسلاتاباجإلالكةمءالممدعلهّلثََمتُمكاردإب-1:هتاذهلكشت
ىلعدجويهنأايقطنمينعي،كاردإلاكلذبايغنأل،يفرعملاعوضوملل
مث؛هيلإزايحنالايرورضلانمنوكي،ةمثنمو...مئالمقباسجذومنلقألا



ةقباسلاتايرظنلاتايفلخلةدياحمةماعةيرظنةيفلخىلعهدانتساب-2
.ىرخألا

،يفرعملاعوضومللةقباسلاتاجذومنألاةمئالممدعكاردإنإ1-أ
روصتبطبترملاكاردإلليلوألاىوتسملايفاهعمفالتخانعاجتاننوكيدق
يفوأ؛)يجولويديألادعبلا(اصوصخمايلصاوتايركفاطاشناهفصوبةياورلا
اذهبو.)يلامجلادعبلا(...اهئانبنالكشفصوةيفيكبلصتييوناثىوتسم
عونلعضخيديدجلالاؤسلاهسرامينأضرتفييذلاضيوقتلانإفلكشلا
لكشىلعوأ،ةيجولويديألاتايفلخلاىلعبصنيدقيذلا،فالتخالانم
كلذنأديب.اعمامهيلعوأ،بسحويئاورلاصنلليئانبلالكشتلاكاردإ
تاباجإلانع،لاؤسلااذهلثمنمةقلطنملا،ةباجإلافالتخايضتقي،كاردإلا
طقفينعيلب،زواجتلاوأةعيطقلاانهينعيالفالتخالانأديب.ةقباسلا
رشابملالعافتلاأدبميفكراشتتاهلكةثياحملاتاجذومنألانأل]3["فسامتلا"
،]4[ءارقتسالاىلعاهنمماهءزجيفينبنتاهنأيأ،يفرعملاعوضوملاعم
اهنمكفنيالتاملسمىلإلوحتتاهجئاتننمديدعلالعجييذلاءيشلا
ةباجإدوقي،ثياحملالاؤسلانوككلذلكنعجتنيو.قحالجذومنأيأ
ءيشلا.ثحبعضومةقباسلاهتايلاعتمويفرعملاعوضوملائفاكتملكشبعضت
قبسيتلا،تاحلطصملاوميهافملارهصةديدجلاةباجإلاىلعمتحييذلا
تاملسماهلالخنمْتَدِّدُحنأ،ةيئارجإلااهتاروريسوةقباسلاتاجذومنألل
.اههيجوتواهديدحتةداعإقيرطنعكلذو،عوضوملا

ةثياحمةلئسأنعتاباجإدوجولقحاللاثياحملالاؤسلانإ2-أ
ةرياغمةيرظنةيفلخىلإعوضومللهكاردإيفدنتسينأضرفي،ىرخأ
ةماعةيفلخلاهذهنوكتنأدبالو.تاباجإلاكلتلةسسؤملاتايفلخلل
صوصخملايفرعملاعوضوملانوكينألبقتثيحب،ةيملعةغبصتاذو
لكشلااذهبو...اهمامتهاقاطنيفالخاد)ةصاخلاانتلاحيفيئاورلاصنلا(
ازيمتماجذومنأحبصتنألاهلهؤتيتلاةيملعلاةغبصلاتاباجإلاكلتمت
يفرعملاعوضوملالوحةسفانتملاوةقباسلاتاجذومنألاةيقبىلإفاضني
طرشلاققحتو،هبةفرعملاريوطتيفمهاست،اضيألكشلااذهبو.صوصخملا
يف-تاباجإلاتناكنإكلذدعبمهيالو.ايملعاثحبىمسيامليقيقحلا
عملاحلاوهامك(ةيجولويديإلاوةيركفلاتامسلاددحتةيلاعتم-اهتاذ
،)...ساميرغ(ىنعملاءانبلكشبطبترتةثياحموأ)...نامدلوغ.شتاكول.نيتخاب
.)...تينوج(ةيراهظإلاةاكاحملالكشبطقفوأ

اهلعجي،طمنلااذهةلئسأتاباجإهذخأتيذلاريخألاعضولانإ



وأايئزجاهتضفرنأدعباهترواحيتلا،ةيرظنلاتاجذومنألاةيقبلةيواسم
لاحنوكتدقاهنإيأ:ريصملاسفنفرعتنأيعيبطلانمفكلذلو.ايلك
الشفدعيالاهدينفتنأريغ.ةيبلسةبرجتربتعتف،دينفتللةضرعاهقاثبنا
عوضوملابةديدجةفرعمتفاضأدقنوكت-كلذعم-اهنأل،اهل
يتلاةماعلاةيرظنلاتاملسمتاناكمإلوحةديدجةفرعمو،صوصخملا
ودبيامنإ.صوصخملاعوضومللاهتمءالملوحو،اهنمتقلطنادقنوكت
.تايرظنللةيداعلاعاضوألادحألديسجتىوسسيل،نذإ،الشف

،يفرعملاعوضوملابصاخلاماعلالقحلانغتملاذإىتح،اهنإفاذكهو
نيثحابلابنجتلقألاىلعاهنإف،ةديدجةيئارجإتاروريسوتاحلطصمب
ريوطتيفاضيألكشلااذهبمهاستاهنإلب.ةبرجتلاةداعإبعتنيقحاللا
روهظوأطخلافاشتكابالإروطتتالةريخألاهذهنأوةصاخ،ةفرعملا
.]5[تامزألا

لقحلابطبترتالاهنوكب،يناثلاطمنللةيمتنملاةلئسألازيمتت-ب
لكشوه،رخآماععوضومبنكلو،)ةياورلا(صوصخملاعوضومللماعلا
يفنوكتالاهنإفكلذبو.هنعريبعتلاتالاجميفيعامتجالاركفلايلجت
جئاتننمةيتآتاقبسمبةموكحموةيلاعتمالإ،صوصخملاعوضوملاباهتقالع
ةيديرجتلاتاباطخلاىلعةدمتعملاةحضاولاركفلايلجتلاكشألاهترشابم
.)يسايسلاوينيدلاويفسلفلاروصتلا(

يفرعملاعوضوملاعماهتقالعيف(ثلاثلاطمنلاةلئسأامأ-ـج
تاقيبطتعومجميهيتلاو)ةياورلا:ثحبلااذهمهييذلاصوصخملا
يفلمعتيتلاو،"دقنلاةسسؤم"لبقنماهبفرتعملاةيرظنلاتاجذومنألا
نعفشكتتناكنإواهنإف.ثياحملاعميلاعتملاةمئالمىلعقمعلا
نألةلهؤمريغيهف،)تاياوروأةياور(صوصخملاعوضوملاتايصوصخ
نم،كلذعجريو.)اسنجاهفصوبةياورلا(يمانيدلاعوضوملابةفرعملاروطت
ىلعقباسلانئمطملايميتسبإلاىلإةلئسألاهذهيجتنمدانتساىلإ،ةهج
نمو؛ةسدقمهبشتباوثةيرظنلافراعملايفىرييذلاو،نياتشنإةيبسن
،اهيغليعقاولايفهنإف،تاذلاروضحبمهويناكاذإهنإف،ةيناثةهج
عوضوملا(ليلدلالثمتةروريسلاناكماهفصوبتاذلا[تاذلالعفنألكلذو
يفةلثمتملاةينهذلاتاروريسلاتاطابنتساقحالتلناكمىلإلءاضتي])يفرعملا
كلذينعيو.اهيلإزاحنملاةيئزجلاةيرظنلاتاحلطصموميهافموتاطاطخ
نيرمتلااذه.اينهذانيرمت-لاوحألانسحأيف-ةباجإلازاجنإنمزنأ
وهو.عوضوملايفةيدبتملاةيجولوطنألالاكشألاطابنتساهنومضمنوكييذلا



لبقنمةاطعملاةدرجملاةيجولوميتسبإلاتاروريسلانمقلطنيطابنتسا
نوكتامابلاغيتلا-ةباجإلاليحياموهكلذو.اميرظنلادبتسا
تاقيبطتعومجمىلإفاضنيديدجرصنعىلإ-قبسملكشبةزهاج
.بسحويرظنلاجذومنألا

لكشوةيؤرننقتل،تاباجإنماهنعبترتياموةلئسألاهذهلثمنإ
الو،يفرعملاعوضوملاةيلاكشإكاردإىلعىوقيدوعياليذلاثحابلاكاردإ
تاجارحإكاردإىلعىتحالو،هبطبترملايمانيدلاعوضوملاكاردإىلع
عيطتسيالراصتخابو.ةيئارجإلااهتاروريسنييحتددصبنوكييتلاةيرظنلا
ريغاهتامدقمىتحف.تاروريسلاكلتلبقنمموسرموهامالإىرينأ
دق-يلوألادينفتللةضرعرثكألارهظملاةداعلكشتيتلا-]6[ةيرظنلا
.ةيرظنتامدقمةباثمبهيدلحبصت

:لاؤسلليجولوميتسبيإلاويجولوطنألاعضولا0-1-2
لمأتلانمزتألميتلايه،هالعأةفوصوملاةيركفتلاةروريسلانإ

يهو،باتكلااذهعوضومزجنأاهيلعءانبيتلاةركفلازاجنإىلعقباسلا
اذهنأعقاولاف.ايدييشتواثياحمهتحورطألسسؤملالاؤسلاتلعجيتلا
اهفصوبنهذلايفةرضاحهتحورطأتحبصأنأدعبالإزجنيملباتكلا
ةلواحمىدبتيدقامكسيلهنأكلذ،ملاعملاددحمايلبقتسماعورشم
جاتنإليروصتنيبيلعففالتخالةيعيبطةجيتنوهلب،زيمتلاوأفالتخالل
ةنميهملاتايرظنلانماهصلختسأنأيلحيتأيتلاتاروصتلانيبوةياورلا

دعبلانم.اهداعبأمهألاطفالتخاوهو...يئاورلاصنلاليلحتيف
.يلامجلادعبلاىلإيجولويديإلا

نأىريل،ةيلوألاةيلمأتلاةيلمعلاكلتهدنعتسريذلاروصتلانإ
لئاسو-دسجتييكل-لسوتييلامجويجولويديإيريبعتسنجةياورلا
جاتنإلينهذلاساسألاطبرمتنأكلذنعجتندقو:ةيقطنموةيغالب
يهو.عمتجملاوناسنإلاوملاعلانعروصتلةلماحةيجولويديإةركفبةياورلا
ىلعءانبةجوسنمةياكحىلإةيجاجحسيياقمقفولوحتيتلاةركفلا
ةيفرعملاةيساسحللوةيجولويديإلاةركفللنيمئالملالمتحملاويرورضلادويق
كلذلكلوحتيلمث،جاتنإلانمزلبقاحملايقلتلاىلعةنميهملاةيلامجلاو
صنلاطبرىلوتتيتلاةصاخلاةينقتلالاكشألةعضاخةيوغللاكشأىلإ
.)ةياورلا(سنجلاب)امةياور(درفملا

،لييختلانمصوصخملكشبةدرفملاةياورلاطبريروصت،نذإهنإ
ةينهذةروريسلضفبالإكلذمتيالو.يقطنمدعبتاذدويقلعضاخلا



.ةهجوموةسوردمو،ةدقعم
هلنكيمل،باتكلااذهةحورطأهنعتردصيذلاروصتلانأديب

،لوألاطمنلليمتنتتاباجإاهتزرفأةدئارتاروصتنعىأنمبلكشتينأ
عباطلاىلع-لاعتمىحنمتاذاهنوكلعفب-رشؤتتناكءاوس
دئاعلاوهنعرداصلاملاعلابهطبرقيرطنعسنجللحضاولايجولويديإلا
تناكوأ،)...نامدلوغونيتخابوشتاكولتاباجإعمرمألاوهامك(هيلإ
ىرتو،امةرشابمةيجولويديإةركفبسنجلاطبرضفريهجوتىلعرشؤت
نعىماستتَُجتُْنتاَمَلاَحصوصنلانأ-]7[رديفةرواحميفنوطالفأبةوسأ
بسحوىنعملالكشتفصوبيعولاكلذىلعءانبيفتكتف،اهيجتنم
يذلارهظملااهفصوبةيراهظإلاةاكاحملالكشفصوبوأ)درسلاتايئايميس(
...)ةرصاعملاةيرعشلا(ةيبدألااهتامسصوصنلاحنمي

ةداعإناكمإلابهنأفاشتكاىلإةيلمأتلاةروريسلاكلتتهتنادقلو
ةيناكمإىلعةرشؤمةلئسأىلإ،تاجذومنأةباثمبتحبصأيتلا،تاباجإلاكلت
نأصنللنكميفيك(:عوننمةلئسأيهو،ةمءالمرثكأجذومنأبيكرت
لالقتسايفكشلانيبقيفوتلانكميفيك؟هتاذلارياغمرخآاصننوكي
تاينبلاعمةباتكلالاكشألكلعافتنمدكأتلانيبوىوتحملاةفيظو
ةيفرعملاتاينبلالازتخاولثمتصنلاعيطتسيفيك؟ةيفاقثلاوةيعامتجالا
جاتنإلاتاينبقلاعتتفيك؟ةيئانبلاهلاكشأةطساوباهليثمتمث،ةيعامتجالاو
ةينبهنأمغر-صنلاحيتيفيك؟ةيفرعملاوةيعامتجالاتاينبلاعميبدألا
.)...؟هئارقىلعتاريثأتلانمادودحمالاددع-ةصارتم

ليكشتيفتمهاسدق،اهعاونأفالتخاىلع،ةلئسألاهذهتناكاذإ
لاؤسيفاهلازتخاواهبيكرتيفمساحلالماعلانإف،ثحبلااذهلاؤس
.درفملايئاورلاصنللو،هالعأحضوملاةياورلليروصتةيصوصخبطبترم،جاتنإلا
ةيسرامملاةيدصقلاهبمكحتتالييختاهفصوبتددحدقةياورلاتناكاذإف
نوكت،)ةدرفملاتاياورلا(سنجلاتاَدوُرُونإف،)حلطصملليطسرألاىنعملاب(
لكشلو،جاتنإللبقاحملاملاعللجتنملاكاردإلكشلةعضاخكلذىلإةفاضإ
:كاردإلاكلذنعةجتانلاةركفللةمئالملاسنجلادويقتالادبإلهكاردإ
يفريكفتلاىلإةفاضإ،يضتقتةينهذلاةيسرامملاةيدصقلانأكلذينعيو
دويقاهرفوتيتلالاكشألاءاقتنا،ملاعلايفريكفتلاجتانديسجتلاكشأ
درفنملاصنللحمسيامكلذو.ةيلالدداوماهسفنيهنوكتيكلسنجلا
كاردإيفاماهسإوسنجللاريوطتتقولاسفنيف،هسفنوهنوكينأ
ىلعللدتيكلةيفاكةقيقحلاهذهلعلو.دعبنيحتمليتلاهتاناكمإ



اهدامتعامغرةيتايقلتلاةيؤرلانأةصاخ،ةيجاتنإلاةيؤرلابيرجتةرورض
:اهمهأركذبيفتكأ،ةددعتمتاجارحإاهتهجاودقجاتنإلاتايلآىلع

تاذبةطيحملاطورشلابموكحم،ةءارقهفصوب،هسفنيقلتلانإ-1
تناكامهمف،ايتاذاليوأتنوكيوالإ،يتايقلتكاردإيأنإفكلذلو.يقلتملا
لعجيهنإف،ةمثنمو.ادودحموايلازتخالظيهنإف،اهدمتعييتلاتايلآلا
...هتيؤربوهحمسيامالإىرتالتاذلا

ودبتيتلا،رهاظملاديرجتىلعامومعلمعتةيتايقلتلاةرظنلانإ-2
وحنرهاظملاكلتوحنتكلذبو.]8[يلاتشجلاخوسرلاأدبمقفوةرضاح
.ةماعسنجلاقدصامـلةعضاخلاصوصنلافصولبلاوقىلإلوحتلا
ىوتسملايف(سنجلاباصاخهفصوبضرتفموهاملوحتكلذنعجتنيو
صوصنلابؤبنتلللب،ةيدوجولاةدرفتملاصوصنلايفثبللنوناقىلإ)درجملا
.-]9[ةرصاعملاةيرعشلادكؤتامك-ةنكمملا

يعقاولاكاردإلاايغتيلاؤسوه،كلذفالخىلع،جاتنإلالاؤسنإ
،اعبط،كلذحاتيالو.ةينهذةيدصقةلدأيهيتلا،تاروهظلاكلتةقيقحل
ددحيوهووطسرأهباََهلََّثمَتيذلالثمتلللثامملكشبصوصنلالثمتبالإ
تايلآلاكلتلكةليصحِلَُّثمَتةرورضيضتقييذلاءيشلا]10[ةيرعشلا
تايلآلب،يئاورلاصنلايقلتلتايلآاهفصوبسيلاهتلماعممث،ةيتايقلتلا
.ايئاورهنعريبعتلالواحييذلاملاعللجتنملايقلتل

يفةمهاسملاةقباسلاتاباجإلاةيلجتبالإميقتسيالكلذناكاملو
لكىلعلامتشاللةلباقةماعةيرظنىلعدانتسالابمث،لاؤسلاجاتنإ
يتلاتاباجإلامهأميدقتىلعكلذلكعماماجسنا،لمعأسف،تاباطخلا
ةيفلخلاميدقتبةرقفلاهذهمتخأمث،ثحبلالاؤسليكشتيفتمهاس
:ةحرتقملاةباجإللةدناسلاةيرظنلا

:لاؤسللةسسؤملاةلئسألا0-2
تاهاتميفةمدقملاهذهقرغتاليكل-لضفألانمودبي

-اهتايرظنوةياورلالكشبيعولاروطتلةيخيراتتاقحالميفو،ةيضارعتسا
اذهعوضوملاؤسجاتنإيفتمهاسيتلاتاباجإلامهأىلعراصتقالا
امهو:ةيلاعتمةيرظنةغبصيتاذنيتباجإبءافتكالامتيساذهلو.باتكلا
ةرصتقملاتاباجإلاضعبىلإريخألايفةراشإلاعم،شتاكولونيتخاباتباجإ
:يلخادلاهئانبوصنلاىلع

:ةيحاتفنالاأدبمونيتخاب0-2-1
ةيصاخبمدطصيوالإةياورلاسنجلديعقتلكنأ،نيتخابظحالدقل



اهدنسأيتلا]11[ةيحاتفنالايفةيصاخلاهذهلثمتتو،هصوصنلكلةمساو
اهانعمو.اهيلعةقباسلاةيبدألاسانجألاةيقبنعاهزييمتلجأنمةياورلل
ايرهوجتلصتادق،"ةقلغملا"ةيبدألاسانجألافالخىلع،ةياورلانأ
يناثلاهدحنألادبألمتكيال(روطتلاروطيفامئادوهيذلارضاحلاب
ةسوململااهتدامنوكتنيحىتح،ةياورلاف.)...يتآلاىلعرارمتسابحتفنم
نعةباجإالإنوكتال-دكؤيامك-اهنإف،نهارللامامتةقرافم)ةياكحلا(
...]12[نهارلاؤس

ىنغلايرظنةرسفملا-ةيصاخلاهذهىلإرظنلانعفكناملاحنكل
يأ،ملاعلاوصنلانيبقلاعتللالوعفماهفصوب-اهتيمانيدوةياورلالكش
ةمساهتفصباهيلإرظنلاو،ةيلاعتملاةرظنلاقفواهيلإرظنلانعفكناملاح
ةيعوضومةفصاهفصوب،اهبركفناملاحيأ،ةيئاورلاصوصنلاجاتنإلةيلخاد
ةملسموأةعانقدرجماهرابتعانعفقوتنس،اهجاتنإلحارملةطراش
تاظحلنماءدبيئاورلاجاتنإللةثياحمةيصاخاهنأفشتكنسو،ةقبسم
اهزرفأيتلاةلئسألابلغألارادمحبصتنأقحتستكلذلو.يلوألاهلكشت
َدَّسَُجتنأةياورلالبقتاذامل(عوننميهيتلاو،ةياورلالكشيفريكفتلا
؟سانجألالكباعيتساوةرواحمعيطتستاذامل؟لاكشألالكقفوايراهظإ
نمزلانماءدب-ةنمزألالكنماهلكشواهتدامةراعتساعيطتستاذامل
اذامل؟"يملعلالايخلاةياور"بسحوروصتملايلبقتسملانمزلاىلإيلوطبلا
اهنععرفتاموةلئسألاهذهنإ.)...؟ةينمزةراعتسانعةرابعامئاديه
تباوثتناكولامكتدبةيلكشرهاظمنعترفسأيتلاتاباجإلانم
تسيل،)...تاغللاوتاوصألاددعتوةبلسألالثم(ةيئاورلاةباتكللتارياغموأ
سيلو،ةيتايقلتةيرابتخاةيؤرنمةعباناهنأل،هتاذلكشللةقرافمةلدأالإ
تاروهظلالعجيامنيب،تباثلارصنعلاةيحاتفنالالعجييضايرروصتنم
...ةريغتمةلادراطإيفتاريغتم

:شتاكولدنعةدتمملاةيلكلاوةياورلا0-2-2
رظنةهجونمنكلو،ابيرقتةيلاكشإلاسفنشتاكولمدقدقل

نماقالطناحورلاتالوحتلخيرأتةغيصيفهدنعتتأكلذلو.ةيفسلف
ظوفلملايفكلذزاجيإنكميو.هلخادزجنملالعفلاونمزلابددحملاؤس
."؟يئاورلالكشلاأشنويمحلملالكشلاضرقنافيك":يلاتلا

اسنجةمحلملانوكعقاونمهتباجإةغايصيفشتاكولقلطنادقل
سنجلكنوكعقاونمو،يبيرجتلاانأـلاباطبترموةايحللاثياحمايبدأ
ةجرلكدنعضرعتيوالإ)ةايحللثياحميأ(ةدتمملاةيلكلاـبطبترم



يلاعتملاسميذلالوحتلانأىرياذكهو.ءاحمنالاىلإيلاعتملابيصت
ىنعمو.يئاورلالكشلامامأبابلاحتفو،اهقرغأيذلاوهةمحلملابمكحتملا
يلاعتملابيصتةجرلقأدنعلاوزلابةددهماهسفنةياورلانأزاجيإبكلذ
...اهبمكحتملا

ىلإليحي،)ماعلاامهانعمب(عقاوللوأةايحللةياورلاةثياحمبلوقلانإ
.يتايحلابيلامجلاريكفتلا"بكارتب"الإجتنتال،جتنتيهو،ةياورلانأبلوقلا
صوصخموزيمتمعيطقتنماهلكشةراعتساىلإةوقلابداقنتاهنإفكلذلو
يأىدبتيامىوسسيلعقاولانأامبو.ةفلتخملاهتايوتسموعقاولاداعبأل
هفصوبهمدقتو،هتاذعقاولافصوتيتلا(ةغلليبكارتبيكرتىوسسيل
تايطعملاوننسلاوراكفألاو)تالوقملاوتايلكلانمةعومجمراطإيفاديرجت
اليتلاةلوقعملاةيادبلاةطقنهفصوب(عقاولاودغيثيحب،]13[ةيعوسوملا
لضفب-هسفنوه)...اقيزيفاتيملايفقرغلانماذفنماهريغداجيإنكمي
لكيفحتفنيوهويلاكشإلاهسابتلاةجيتنسيلكلذو،احتفنم-هسابتلا
درفملانهذلايفهروضحلكشةجيتناضيأنكلو،طقفلبقتسملاىلعةظحل
امك،كاردإلاوةفرعملادويقلةلكشملاةيزمرلالاكشألابطسوملا)يعمجلاوأ(
.ةيسروبلاليثمتلاةفسلفكلذحضوت

لكشىوسةقيقحلايفنوكيال،ةياورلاهثياحتيذلاعقاولانإ
حوضويفخيهروهظودوجوملافاشكنا"مادام]14[يدبتملاوأدوجوملا
امنإفاذكهو.دوجوملافشكنيامدنعبحسنيدوـجولاف.هفلـغيودوجولا
يفالإدوـجوملاضرعيالو.دوـجوملابهيتيدوـجولاينعأو،ءيضيورهظي
.]15[لالضلانماملاعكلذبميقيف،هيتلا

جتنتفيك(لاؤسلانأنيقباسلانيديدحتلالالخنمودبياذكه
هثياحتيذلاعقاولااذهطبضىلعرداقهنأل،ةيلوبقمرثكأ)؟ةياورلا
ةلئسألابلغأباطقتساللباقهنألمث،اهلكشدومجضارتفانودةياورلا
نعالوؤسمنوكيةثياحملاتايوتسملانمىوتسميأ(لثمةيعرفلا
وهو،صنلاعيطتسيفيكو؟كلذلةطباضلاتايفيكلايهامو؟ةيحاتفنالا
ردصموهيذلانمزلاريصيفيكو؟هيلعوهيفرثؤينأ،عقاولاثياحي
.)...؟اهتاذةباتكللةينبوالكشةباتكلا

ناكولامكودبي،بلقلاكلذلهتسرامملضفب،جاتنإلالاؤسنإ
سدحلانيب،ملعلاوةفسلفلانيبةمئاقلاةلداعمللةيديسجتةراعتسا
...ةيديسجتلاةنهربلاويديرجتلا

:يصنلاجاتنإلاتايوتسموءازجأ0-2-3



نمطقفقلطنيملباتكلااذهعوضوملسسؤملالاؤسلانأىلع
تاذتاباجإلابلغأىلع،اضيأسسأتلب،ةيلاعتملاةغبصلاتاذتاديدحتلا
الثيحب.صوصنلليلخادلاىنعملافصوبتفتكايتلاةثياحملاةغبصلا
ءانبلالكشبهطبرنماقالطناهفشكتلواحيتلاكلتداعبتسانكمي
ءاكذلاتالوقمىلإوأ،يريسوسلاىحنملاتاذتايئايميسلاىلإادانتسا
كلذلةلسوتمءانبلالكشفصوبتفتكايتلاكلتوأ؛يعانطصالا
...)ةيلكشلاتايدرسلا(ةيوينبلاتايناسللا

ةيروصلاتاديدحتلاوحناههجوتلعفب،تاباجإلاكلتبلغأنإ
،سنجلاتايصوصخلددحملايلعفلاىوتسملاتزواجتدق،جاتنإلالاكشأل
ساسألاربتعينأبجييذلاىوتسملاوهو.ملاعلابهتقالعلكشوهيذلاو
نأنكمياليذلاىوتسملاهنإ]16[صوصنلاةلالدوىنعمفاشتكاليلعفلا
عمسامتملاكاردإلاىوتسمهنأل،ةيحاتفنالاءوشنلايقيقحاساسأالإنوكي
اهنوكنمعنميالكلذنكل.هيفلعفلاوهليوحتوهتراعتسافدهبيدبتملا
صنلاجاتنإتايلآنمةعومجمنع،ةقيقدةيئزجتاباجإتمدقدق
قلعتيامةصاخو،يجاتنإروصتقفواهعيزوتةداعإنكمييتلاو،ةثياحملا
لحارملةفصاولا-يوغلءارواملادعبلاتاذءاوس،صنلاتايوتسمباهنم
ساميرغدنعةيدرسلاوةلالدللةيلوألاةينبلا(رهظمتلاىلعةقباسلا-جاتنإلا
ةيلالدلاةداملاطابنتساىلعمئاقلايوغللايراهظإلادعبلاتاذوأ)الثم
باطخلاوةياكحلاوأسورلانيينالكشلادنعيئاكحلاىنبملاويئاكحلانتملا(
،كلذىلعاسيسأتو.)ةيئانثلاتاميسقتلانمكلذلكاشامو...فورودوتدنع
ةداعإىلع،تاباجإلاهذهتاصالخنمقلطنيوهو،لاؤسلالمعدقف
:هتاباجإةعيبطعماهنممجسنيامغوص

:تاباجإلابيكرتلةداعإاهفصوبةباجإلا0-2-3-1
اهفصوبالإاهتاذيعتاليتلاو،اهيلإلصوتلامتيتلاةباجإلانإ

اقالطناتاباجإلاةغايصتداعأدق،اهلاؤسلثمنعةباجإللةدحاوةيناكمإ
يديرجتروصتءوضىلعيئاورلاصنلالكشتلةيساسألالحارملايعونم
ةداعإىلإةغايصلاهذهتعسدقو.ةيسانجألاةسسؤملابةموكحملاةباتكلل
،يقيسنتلااهلعفلاكشأواهتايمسمديدحتةداعإىلعءانب،لحارملابيترت
يجولويديإلاؤسوهيذلايجاتنإلالاؤسلاةعيبطمئاليامقفوكلذو
نعريبعتلاو،ةيحاتفنالا(ةيديرجتلاةغبصلاتاذتانوكملارهصىلإىعسي
،ةياكحلا(ةثياحملاةيديسجتلاةغبصلاتاذتانوكملايف)...ةدتمملاةيلكلا
يفلكللمجسنملارهصلاىلإلوصولافدهبكلذلكو)..."ةيدرسلا"ةكبحلاو



ةيئايزيفعئابطالإعقاولايفتسيليتلا)راهظإلا(ةسوململاةيداملاتانوكملا
.ةقباسلالحارملل

ةلحرميهو:ةعبارةلحرمةفاضإمزاللانمناككلذلكقيقحتلو
يركفتلا-ليلدلابطبترتو،ةيسروبلاةلدألاعاونأنماهطابنتسامتةديدج
Lapensée-signe(]17[ىلعفوقولا،كلذلكنعجتندقو.هجتانو
عبرأدوجوضارتفاىلعموقت،ةمزالتموةبتارتمةينهذةروريسدوجوةيضرف
:يهوةيساسألحارم

وسرتيتلاىلوألاةركفلايفريكفتلالعفلثاميو:يركفتلا-ليلدلا-1
ساسأةلحرملاهذهلكشتو.ملاعللقلتمةباثمبنوكينيحنهذلايف
رادملاـباهجتانةيمستتمتدقو.يراهظإلالكشلايفةيلجتملاةيحاتفنالا
اهلآمىلعءانبةهجنم،مسالاكلذباهتيمستتمتدقو]18[يقايسلا
هانعمب]19[ثيدحللرادمىلإلوحتتثيح،جتنملانهذلايفيئاهنلا
ةيجاتنإلاةينهذلاةلحرملاتايصوصخمئالتيكل،ةيناثةهجنمو؛يطسرألا
.اهفصوبعلطضتيتلا

ىرخأتايمستلداعيو،ةياكحلابطبتريو:يصنلاثيدحلارادم-2
اذإ-لداعيامك...وكيإدنعالوبافلاوأكيددنعاياضقوركاملالثمةبيرق
ةلالدللةيلوألاةينبلا-بسحوةيونعملاهتميقىوتسمىلعراصتقالامت
...ساميرغدنع

ةيدرسلاةيمانيدلاتابعشتلابلصتتو:ةيدرسلاثيدحلاتارادم-3
ةكبحىلإةياكحلالوحتلعففصوبلصتتو،ةيفصولاو

،ةقباسلالحارملالكُتَِّبُثتودسجتيتلايهو:ةيراهظإلاةينبلا-4
...ةياورلالكشاهحنمتيتلاةيوغللاةداملايفاهققحتو

ةيفلخىلعءانب،ةينهذلاتايوتسملاهذهديدحتىلعلمعلامتدقو
:ةيعيرذلا)Sémiosis(لالدتلاةفسلفيهو:ةهجوموةطباضةيفسلف

:ةيجاهنملاوةيرظنلاةيفلخلا0-3
،نهذلايفلكشتينأباتكلااذهةركفلسسؤملالاؤسللنكيمل

نأباتكلااهمدقيتلاةباجإللنكيملامك،اقباسفوصوملاهلكشقفو
ةيعيرذلاسروبةفسلفىلعدانتسالامتدقنكيملام،كلذكنوكت
.ةيلوادتلا

:سروبةيعيرذرهاظم0-3-1
امادختساريكفتلالعفرابتعااهفادهأنمةفسلف"سروبةفسلفربتعت

ةلالدلانأحضوي"،يطمنلاريغديدحتلااذهنأيلجو.]21[]20["ةلدألل



عومجمرابتعالانيعبانذخأاذإ،الإطقفوالإطبضتال،امروصتلةماعلا
.]22["موهفملااذهعوضوماهيلعرفوتينأنكمييتلا"ةيلمعلاراثآلا"
حيضوتىلعلمعتاهنوكيفنمكتلوقلااذهةفيظونأحضاولانمو
]23[اهلىنعماليتلاوىنعمىلعلمتشتيتلاريباعتلازييمتوتالالدلا

ىلإىعسيهنأليطناكلاديدحتلابةقالعاذودبيديدحتلااذهنوكمغرو
تسيل"هتيعيرذنإف،ةيلقعلاةياغلاوةيلقعلاةفرعملانيبطبارتةماقإ
درجماهنكلو،ءايشأللامةقيقحديدحتلةلواحمتسيلوايقيزيفاتيمابهذم
.]24[ةدرجملاميهافملاوةيوقلاتاملكلايناعمقيقحتلةيجاهنم

ةيرارمتسااهفصوبالإقمعبكردتنأنكميال،سروبةيعيرذنأريغ
اهنإ.يهانتماللايفامئادنطقييهانتملانأدكؤتةيرارمتسالاثيح،ةيعقاوو
،اهتينيقيواهدومجضفرتاهنألةيداحألاةعزنلاعمضراعتتكلذلضفب
ةيلكسيلركفلاربتعت-اهفالخىلع-اهنألةيئانثلاةعزنلاعمضراعتتو
تقفوتاذهبو.)ةعيبطوأناكائيش(ةفرعملاعوضومطورشجراخةفراع
لعافتيفقالخرارمتساوءايشألايفةروريسةفرعملارابتعايفسروبةيعيرذ
يتلايهاهنإف،يقايسلااهعباطهتفسلفحنمتةيرارمتسالاتناكاذإو.اهعم
ةيبيرجتلاو]25[ةينامسالاعمضراعتتيتلااهتيعقاولكشاضيأاهحنمت
سيلنكل.عمتجملاهعبنميذلايرورضلابيعقاولاطبرتاهنإل،ةيرابتخالا
اماهنكلو،طيسبيئاهنيعامتجاىطعمهدنعةيعقاولانأاذهىنعم
"دارفألاماهوأنعلالقتساباهسفنةيعامتجالاةروريسلالبقنمىطعي
،ءيشيفريغتيالامهنكل،ركفننيحانلعقينأنكميامسيليعقاولاف
ءيشيهةيعقاولا"نأكلذينعيو]26[هبركفننأنكمياممغر
سروبدنععقاولانأدكؤييذلاءيشلا]27["ةيليثمتلاةقالعلانعلقتسم
،ادبأاهكاردإنكمياليتلاةقيقحلانيبةطيسوةبترموهلب،اطيسبسيل
صلختسمجاتنيهيتلاو،ةروريصلاأدبملةعضاخلاتاعوضوملاتالثمتنيبو
عقاولانإف،ةمثنمو،يقايسلاعباطلابةموسوملاةيكاردإلاتاقاطلالبقنم
ةرثانتملافيراعتلانمجتنتسيامك-طبتريهنأل،ةقيقحلاصئاصخلمحي
نأ"هتقيقحىلعيوطنييذلاهرهوجبعنقتملاءيشلاب-سروبتاباتكيف
يذلاوهكاردإلااذهلعلو.]28["ايعقاوامائيشينعياموهيعقاولا
سسأتييذلا-يوغللابعللاةركفىلإ)wittgenstien(ناتشنجتيفداق
لامعتسالابةلدألاةايحطبرةركفىلإاضيأو-تاقايسلافالتخاأدبمىلع
عقاولاعمرشابملالصاوتلانمدحييوغللالثمتلالخدتنأكلذ،]29[
ةزجنملاةركفلالصأوأةملكلالصأىلإ-سروبىريامك-عجارتييذلا



كلتطبضادبأنكميالف،ةيادبهلتناكنإو،لصألاكلذثيحو.اهلخاد
يفركفيوهو،نياتشنجتيفلعجيذلاوهيعولااذهلثمهلعلو.ةيادبلا
تاروريسلااهطشنتىرخأوةنكاسةلدأدوجوةركفضفري،اهتطساوبوةغللا
يدامريغليلدويدامليلدنيبقرفكانهسيلف.لامعتسالاوأةينهذلا
.اهلامعتسايفنماكةلدألاةايحف،هيلإفاضنيولوألاليلدللالامعتسالكشي
ذإ،سروبدنعةيعقاولاةركفحيضوتىلإبرقأنياتشنجتيفمهفنأعقاولاو
يفناطبتسالاةروطسأنعانرظنفرصايغتتيتلاو،هذههتالواحمتسيل
كلذينعيو.ركفلاءالجإلجأنمةلواحمالإ،ايفسلفانتيبرتةداعإقفأ
مدعىلعو،ةيمويلاةغللاةيلاغتشاةيؤرىلعسرمتلاءيشلكلبق
داكناليتلاةيماسلاوةيداماللاةينهذلاتاروريسلاىلإسايقلاباهسيخبت
.]30[ءيشيأاهنعفرعن

ةيعامتجالاةايحلابةموسوملاةيعقاوللكاردإلااذهىلعءانب
تاملكلةخسارلاتالالدلانعاداعتبا-اهتيمستليضفتمت،ةيرارمتسالاو
موهفمهتاذيفانمضتمودبييذلا"يدبتملاب":)...يعقاولا،ةيعقاولا،عقاولا(
وأيدرفيعويف-ةعبطنملايهانتماللاةروصالإسيلهنأل،ةيرارمتسالا
الةظحل،يرارمتسالانمامةظحللسكاع،هانتملكشيف-يعامتجا
يتلاةيسمشلاةروصلاالإ-ةنوقيألالامعتساانئشاذإ-لداعتنأنكمي
نميذلا،نمزلايفانتلحر،اهنعنيلصفنملصاونمث،اهذخأنامةداع
...اهنعنيفلتخمةظحليأيفانلعجينأهنأش

ةيعيرذلانماقالطناسسؤملا،موهفملااذهلقباسلاديدحتلالكشيو
ةربعماهنوكةركفلاضيأو،ةياورلالكشةيحاتفناللوقعملاليلعتلا،ةيسروبلا
تسيلف...يلاعتمللاهروطتيفةعضاخاهنوكةركفلاريخأو،ةدتممةيلكنع
ةدتمملاةيلكلانعريبعتلاسيلو،ةيعقاولاوةيرارمتساللةجيتنالإةيحاتفنالا
:لكشلادوجولطراشلاركفلاالإيلاعتملاسيلو،يدبتملالكشنعاريبعتالإ
.ةلدألالامعتسالاقبسماردصمالإسيليأ

وأناكاسوسحم(كردملاءيشلابيلاعتملاقلاعتب،يدبتملاطابترانإ
اهنوكباهفرعيتلا،تايعيرذللسروبفيرعتعمامجسنمهلعجي،)ادرجم
لخادءيشلانعاهروصتنيتلا"ةيلمعلاراثآلل"انروصتنعثحبللةيلآ
.هسفنءيشلانعانروصتعومجمالإراثآلاكلتنعانروصتسيلو.انروصت

:ليثمتلاوكاردإلاةفسلفويسروبلالالدتلا0-3-2
ةينالوألا:ةيبوكسورينافلاتالوقملانملالدتللهديدحتيفسروبقلطني

ةيلخادلااهماسقأوةلدألادوجولاكشأديدحتل،ةيناثلاثلاوةينايناثلاو



قطنتستةيجاتنإةفسلفبيشييلوأكاردإنماقالطناكلذو،ةيجراخلاو
فشكتو،)ةلدألابالإلعفيالو،امءيشبالإركفياليذلاركفلا(ثياحملا
كلذعفددقو.يتالوقملااهجاتنإتاهجو،ةلدألاجاتنإلةيفخلاتاقبطلا
ةلدألادوجولةقبسملاطورشلانعثحبيناكسروبنإلوقلاىلإضعبلا
]31[.

يه،لاؤسلابيعولالكشتلكشيفتمهاسيتلاةيفلخلاهذهنإ
ىلإةفاضإاهنأىلإكلذعجريو.هتباجإهيجوتيفاهيلعَدُِمتُْعايتلااهسفن
ليلدللةيجولطنألاةدامللاهدييقتمدعبزاتمت،يقلتلاوجاتنإللةفسلفاهنوك
ةلثاملاةيقيزيفاتيملاةيثالثلارفاضتظحالملانمهنأكلذ.هنعثدحتتيذلا

:ليلدلارصانعنمةفلؤملاةيلالدتلاةيثالثلاعم،ةيبوكسورينافلاتالوقملايف
ىلإرظنينأ"لبقتيتلاةريخألاةيثالثلاكلت.لوؤملاوعوضوملاولثمملا
لثمملافليلحتلاةهجنمف.فيلأتلاةهجوليلحتلاةهج:نيتهجنماهبتارم
"لثمملا?لوؤملا?عوضوملاففيلأتلاةهجنمامأو؛عوضوملا?لوؤملا?
:سروبءارقلكدنعةيبعشرثكألافيرعتلايفةيثالثلاكلتنمكتو.]32[
ىمسييذلاينايناثلانعبونييذلاينالوألاوهلثمملاوأليلدلا"
ةقالعلايههذهو،لوؤملاىعدييذلايناثلاثلاددحيلثمملاو.عوضوملا
ليحيلوؤملانإثيحب،)هلوؤم(وهرخآائيشددحيءيشيأو)...(ةليصألا
ةقيرطلاسفنبرخآعوضومىلعليحيهرودبعوضوملااذهو،عوضوملاىلع
نإ.]33["ةياهنالامىلإاذكهواليلدهسفنوهحبصألوؤملانأيأ
لكشتتيتلا،تايعيرذلابصاخلايفسلفلاأدبملادسجييذلافيرعتلااذه
نكمييتلالصاوتلاةيرظنىلعاضيأرثؤي،ةيعقاولاوةيرارمتسالانم
ناكمإلابنوكيثيحب،تالوؤملانعهتيرظنويلالدتلاهعورشمنماهطابنتسا
هجاتنإلبقيذلاو،نهذلالخادمتييذلالصاوتللافصوهتيرظنرابتعا
،اضيأةروريسلاسفنقفو،موقي-ةروريسلاسفنقفو-ِ◌َِةلِّثَُمملا-ةلدألل
اهيقلتبطبترمةلدألاجاتنإنأكلذينعيو.اينهذةلدألاكلتيقلتب
هروصتلبقوليلدلاجتنينألبق،جتنملانأيأ:نوناقلاسفنبطورشملا
.هتيدصقلهلثمتعمبكارتملكشباينهذهاقلتي...هلرخآلايقلتلكشل

:يئاورلاصنلاجاتنإةروريسولالدتلاةروريس0-3-3
الهنأحضتي،)ةياورلا(بكرملاليلدلابةقباسلاجئاتنلاطبرمتيامدنع

...لوؤمىلإلثممنم)ليلدلا(اهيفلوحتي،لحارمربعالإََجتُْنينأنكمي
دودحىلإ...ةركفةروصيفهلكشتنمأدبتلحارمربعجردتيهنأىنعمب
صنىلإهلوحتدودحىلإيأ(يراهظإلثممىلإيئاهنلاهلوحتةظحل



لثمتلاةيناكمإبمهفلااذهحمسيو.)هلرخآلايقلتةروريسقالطنابحمسي
ةظحليف-ًاَعَطتْقُماكاردإهفصوبنهذلايفليلدلاكلذلكشتليديرجتلا
اذإو.جتنملاكاردإلردصملا-ليلدلالكشييذلا،يهانتماللانم-ةددحم
ءيشللافدارمانهحبصييذلا-يدبتملاىلعةذفنملالالدتلاةروريستناك
؛هروصتيفيدبتملاكلذتالوعفمنعجتنملاتاروصتلضفبالإزيمتتال-
صنجاتنإلةلواحمىلإةروريسلاكلتجتانلوحتةلاحيف-فاضنتالف
سنجلادعاوقتناكاملو.سنجلادعاوقنعجتنملاتاروصتالإ-يئاور
لكشبفاضنتاهنإف،ةدرجمةيناهرب-تالوؤمنعةرابعالإتسيلاهسفن
ىلإفاضنتيهواهنكل.)ةركفلاىلإيأ(يلمعلاءيشلاىلإصارتموثياحم
لحارملكثياحتلب،هنيعبىوتسميفطقففاضنتال،يلمعلاءيشلا
يفدجتيتلاهتادادتمالكللكشلاحنمتاهنإفةمثنمو.يجاتنإلاهئانب
نهذلايفزيمتلالجأنمبعشتتاهلعجياميمانيدلاعوضوملاتاقايس
يداملاراهظإلايف،ةبكارتمتهجودقو،اريخأرهظمتتل)ايدومعوايقفأ(
كلذةجيتنموقتيتلاةيليثمتلاتالوؤملاقفوالإكلذمتيالو.صنلل
اهطبرتلاكشأيفةبكارتمةيونعملاتاقايسلاكلتديسجتببكارتلاوصارتلا
.)ةياورلا(سنجلاةسسؤمب

ةيساسألالحارملاطبريفةنماكةباجإلاتدبدقف،قبسامىلعءانب
يفاهنعلوؤسملاينهذلالالدتلاةروريسبةماعيدرسلالمعلالكشتل
ايقفأعزوتينألبق،ايدومعنهذلايفمتييذلاينهذلالصاوتلاةظحل
متدقو."يئاورلالصاوتلاةانق"تاماغرإهيضتقتامقفوايوغلِِهليِْثمَتءانثأ
متهنأيأ،سروبدنعليلدلليلخادلاديدحتلاهيضتقيامقفوكلذ
اهلالخنمَفَّرَعيتلا-اضيأةدقعملاو-ةقيقدلاتاديدحتلانماقالطنا
نأنكمملانميتلاتاقالعلافلتخمنماقالطناو،اهماسقأوةلدألاعاونأ
...اهنيبموقت

ةرظانم،يجولوميتسيبيإلادعبلاثيحنم،ةينهذلالالدتلاةروريسنإ
ةروريسلةرظانماضيأو،ِلُّثَمَّتلالعفلةجتنملاةيكاردإلالالدتلاةروريسل
ُسَْمُليالكلذلو.رخآلاعملصاوتلالعفلةققحملاةيجاتنإلالالدتلا
رضحييذلاباطخلاوسنجلانيناوقلعضختةريخألانوكيفالإفالتخالا

كلتقفوجاتنإلانإف،كلذلو.لصاوتلادصقب]34[جراختلالبقنهذلايف
مسرينأنكميال-...ةباتكلاوةغللااهنيبنمدجوتيتلاو-دويقلا
تالوؤملكشيفطقفاهيطعيلب،ةزيامتمتاقبطيفكاردإلالحارم
.اهلةدسجمةيقايس



ةيلخادلادويقلاىلإرظنلاب-متدقف،قبساملكيعوىلعءانب
ةلدأةعبرأىلإيئاورلاليلدلاكيكفت-يدرسلاجاتنإلايفةمكحتملا
كلتنمليلدلكنوكيفاهرفاضتنمكيو.]35[ةنماضتموةرفاضتم
،وهقحالليلدلكنأو،هيلعقباسليلدللوؤموهةعبرألاةلدألا
يأ،هيلعقباسلاليلدلليمانيدلاقايسلل]36[احراشت،رخآبوألكشب
لوؤملاقيقحتقحالليلدلكلعجيامكلذو.يمانيدلاهعوضوملالثمم
نأىلإاذكهو...هلاردصملكشييذلاقباسلاليلدلانمقلطنميمانيد
.)راهظإلاوهيذلا(ريخألاليلدلادنعةروريسلايهتنت

لكشتةياهنبىلوألاةلحرملاطبرمتدقف،كلذلكىلعاسيسأت
رادملاـب،ةراشإلاتقبسامك،اهتيمستتمتيتلاةلحرملايهو.يركفتلا-ليلدلا
لثمتولازتخالدسجملاينهذلالعفلايركفتلا-ليلدلاربتُعيو.يقايسلا
ةدسجمةلماكةينهذةيلالدتةروريسلةيئاهنلاةليصحلالكشيهنأل،يدبتملا
تادقتعملةروريسلاكلتعضختو.كاردإلاةظحللنمازملايدبتملاكاردإل
...]37[ةيفرعتلاوةيفرعملااهتاردقوتاذلاماهوأو

نهكتلابعصي،ايجولويديإاليلد،هجتانويركفتلا-ليلدلاربتُعيو
.جتنملا-نهذيفيئاهنلاهرارقتسااهقرغتسييتلاةينمزلاةدملاب

لاكشألالكىلعةقباس،تقولاسفنيف،ةلحرملاهذهتناكاملو
لظتاهنإف،راهظإلازاجنإلةليسواهادحإذاختارارقىلعو،لصاوتللةنكمملا
الإرايتخالكنإفلاحلاةعيبطبو.]38[تاناكمإلالكىلعةحتفنم
هلةمزالملادويقلاودعاوقلانمةعومجمىلإدانتسالاباطورشمنوكيو
.اباطخوأاسنجهفصوب

،يركفتلا-ليلدلاليثمترايتخاىلإةلحرملاهذهجتنملازواجتينيحو
نعةلوؤسم-ةيننسةلوؤمةلدأيهيتلا،يئاورلالكشلادعاوقأدبت
ثياحملاينهذلامسرلايف-ةينهذتالثمملكشيفرضحتتاعوضوم
ةياكحلانوكتو.ايراهظإهجتانويركفتلا-ليلدلاكلذةروصدسجتراسمل
،ةياكحلانإمث.ةينهذةيديسجتةلحرملوأيه-دعاوقلاكلتقفو-
رقتستاملاح،يركفتلا-ليلدللايمانيدالوؤم،ىوتسملااذهيف،حبصتيتلا

وأ(ةكبحىلإاهـسفنيهلوحتت-طورشلاكلتقفو-نهذلايف
الوؤماهرودبحبصت،سسأتتاملاحةيدرسلاهذهنإمث.]39[)ةيدرس
هلوؤملةيناثةهجنمو،سسؤملايركفتلا-ليلدللةهجنمايمانيد
يفةثياحملاةينهذلالحارملاكلترهصنتاريخأمث.)ةياكحلا(لوألايديسجتلا
نوكيو.يراهظإلاليلدلاوهو،اهعيمجاهلالوؤمنوكي،بكرميدامليلد



ليلدلاتاقايسل)تاملكلا(ةيديسجتلاتالوؤملانمةروريسةباثمبليلدلااذه
كلذبو.)ةدرجملاسنجلادعاوق(اهلةهجوملاةينهذلاتاروريسللويركفتلا-
-ليلدلادسجتلكشلةطبارلاةريخألاةلحرملايراهظإلاليلدلالكشي
.)ةياورلا(سنجلابيركفتلا

ةيعئارذلاسروبةفسلفىلعةسسؤملاةباجإلاهذهنأحضاولانم
ىلإماكتحالابنكلو-اضيأتعاردق،تالوؤملاولالدتلايفهتيرظنىلعو
كلذلو.ركفلاطرشييذلاعوضوملابةصاخلابناوجلا-اهسفنةيرظنلادويق
.يلامجلاعوضوملاعمامزالتميديسجتلاعوضوملاليثمتةروريسبمامتهالاناك
ةطبترملا،تاباجإلاضعبغوصةداعإةباجإلاتانوكمتنمضت،كلذلةاعارمو
لثم:يجولوطنوألاويجولوميتسبإلادعبلاثيحنم،ةرياغمةيرظنتايفلخب
،سروبةيعئارذىلعءانبيتلاو...ةلادلاةينبلاوةدتمملاةيلكلاوةيحاتفنالا
ىلإو،يلالدتلاءانبللثياحملكشىلإيلاعتملااهلكشنماهليوحتنكمأ

ليلدللةينابلاةرفاضتملاةيساسألاةلدألاماسقألةثياحمةيديسجتةغيص
املوحتكلذبو.]ةرَهظملاةيوغللاةلدألاو)ةيدرسلا(ةكبحلاوةياكحلا[يئاورلا
لحارمللةيئايزيفةيديسجتعئابطىلإةيلاعتمالاكشأوةيديرجتاغيصناك
.اهلةيمانيدتاعوضومىلإيأ:ةبتارتملا

نإف،يلاحلاروصتلاراطإيفاهغوصديعأدقتاباجإلاكلتتناكاذإو
ةيتايقلتلاتايرظنلالكاهتمدقيتلاو،سنجلادويقبةصاخلاةينقتلاتاباجإلا
نيوكتيفحوضوبةرضاحتلظدق،اهلاعوضومتادورسملاتلعجيتلا
متحيذلاءيشلا.ليلدلاجاتنإةروريسلةلكشملاىرغصلاةلدألاماسقأ
ريثأتاهلناكيتلاو،ليلدللاماموهفمتددحيتلاتايرظنلامهألضرعتلا
مهألضرعتلامتحامك.ةصاخيئاورلاوأيدرسلاصنلاتايرظنلكشتىلع
.ةيسروبلاتايئايميسلاىلعادانتسااهتناكمحيضوتلجأنمتايرظنلاكلت
ةلباقلااهتاحلطصمديدحتةداعإلاديهمتاهدقنقفأيفكلذلكزجنأدقو
فصويفةيسروبلاتاحلطصملابءافتكالااهزرفييتلاتارغثلادستنأل
يعونماقالطناكلذلكمتدقو...)ةياورلا(صوصخملايفرعملاعوضوملا
نمبلطتيوالإ،ةزيمتمةيرظنةفرعمجاتنإايغتي،ثحبلكنوكبداح
اهيلإهزايحنايعاودليلعتعم،اهحيضوتوةيرظنلاهتاقلطنمديدحتهجتنم
اهرطأفالتخاوأاهرداصمددعتةلاحيف،هنمبلطتيامك؛اهريغنود
اذهنأيهيدبلانمو.ةيجولوميتسيبإلااهتاقالعطبضينأ،ةيلصألاةيرظنلا
حيضوتنمقلطني،يقطنمجردتقفوالإمتينأنكميالطبضلا
متيكلذىلعءانبمث،ةيلصألااهتالكشتتايوتسميفةنماكلاتافالتخالا



يكل،اهليدعتاضيأكلذيضتقيو.باتكلاعورشمليرظنلاقايسلاباهطبر
،ةعضاخلاتالالدللنكلو،ةيلصألاةيحالطصالااهتالومحلسيل،ةعضاخحبصت
.باتكلليرظنلاقايسلل،ةميقلاثيحنم



:ةيسروبلاتايئايميسلاقطنم1-1
قطنملاىلعدنتستاهنوكيفسروبتايئايميسةيمهأنمكت

ةتحبلامولعلابتلغشناتاذنعردصتاهنوكيفو،ةيتارهاظلاوتايضايرلاو
نأ،تايئايميسلاملعلهتغايصلبق،سروبلقبسدقف.ةيناسنإلامولعلاو
حجرييذلاءيشلا...]40[ةفسلفلاوقطنملاوءايميكلاوتايضايرلاسرد
،ةفلتخملامولعلاهذهبهلاغشنالةجيتنتناكتايئايميسلانأبلوقلا
تاديدحتلالالخنمكلذحضتيو.اهكرحتيتلاةكراشتملاتايلآللهتظحالملو
هلثاميذلا-]42[يضايرلالالدتساللو،]41[قطنمللاهاطعأيتلا
لالخنمكلذحضتيامك؛]43[ةيتارهاظللو-ةيديرجتلاةظحالملاب
(لالدتللةيلصألاةعيبطلاةيرظننيبوتايئايميسلانيبهققحيذلالخادتلا

Sémiosis(]44[.تقولاسفنيف،هرابتعاب،لالدتلانأحضاولانمو،
هنكلو،ددحمليلدبوأددحملاجمبلصتيال،كيكفتلاوليثمتللاقطنم
ءيشلا.-ةيجولوطنألااهعاضوأواهقاسنأنعرظنلاضغب-ةلدألالكلمشي
زيكرتىلإهتعفديتلايهكلتهتالاغشنانأبداقتعالاىلإعفدييذلا
-]لادولود[ظحالامك-تلكشيتلاتايئايميسلاىلعةريخألاهدوهج
ىدحإيفهلوقلالخنمداقتعالاكلذمعدتيو.هريكفتلةريخألاةلحرملا
ىلعارداق،امموييفنكأمل«)Welby]يبليو[ىلإةهجوملاهلئاسر
،تايرارحلاملع،بذاجت،اقيزيفاتيم،نهذ،تايضاير-هتسرداملكةسارد
،كيتينوفلا،سفنلاملع،كلفلاملع،نراقملاحيرشتلا،ءايميكلا،تايرصبلا
ملام-تاسايقلاملع،ةرمخلا،ءاسنلاولاجرلا)...(مولعلاخيرات،داصتقالا
نمردقأاهنوكةيفلخلاهذهنعجتندقو.]45[»ةيئايميسةساردنكت
ليلدللاهلعجمدعلضفبكلذو-ليثمتلاطامنأفلتخمريطأتىلع،اهريغ
ريغقاسنألاةلدأةيقبلىقرأاجذومنهلعجوأ،اهلايرصحاعوضوميوغللا
نيذلا،يلصاوتلالعافتلاوليثمتلاةينببمتهييرظنماظناهنأل-ةيظفللا
احضاوكلذودبيو.ةيلالدلاقاسنألاسفنليمتنتةلدأنماقالطنانامتي
ةفسلفيفاهتيفلخدجتيتلا،ةيجولوميتسبيإلااهسسأكاردإلالخنم
.تايضايرلاوتاقالعلاقطنميفو،)طناك(يبيرجتلالقعلا

يتلاةيتارهاظلاىلع-مولعلايقابلثم-دنتسيقطنملانأامبو



تايرهاظنعهتايرهاظسروبزيمدقف،تايضايرلاىلعاهرودبدنتست
اهكاردإىلعلمعدقو.)Panéroscopieمسااهئاطعإبلجيهوطناك
يجولوكيسنيمضتلكنعةديعب،ةيعقاوتاحلطصمنماقالطنااهديدحتو
امقفو،يعولايفوألقعلامامأوهامل،امفصواهنإ«:هلئاسرىدحإيف
لكشيفصخلتت،ةثالثيعولاعاونأو]46[»يعولاعاونأفلتخميف،ودبي
ةيلوألالاكشألايهو،ةيناثلاثلاوأةينايناثلاوأةينالوألاراكفألابهطابترا
ةركفلكشنكيلو،دحاوكانهف.يقطنملاليلحتلااهقفولغتشييتلاةثالثلا
لكشلافصُوتف،ةثالثامأ،ايبسنةيداعةركفنعةرابعيهونانثا،ةطيسب
يفسروبربعدقو.رشابملكشبنيتركفعمجوبيكرتلطيسبلاديحولا
الهنأ:ررقنيح،ةطاسبرثكألكشبنكلو،ةركفلاسفننعرخآناكم
نكل،]2[همسنلو،هدحروصتننأنود]1[ددعلايفركفننأاننكمي
ةعيبطنماثلاثمزلتسي،نيلزعنمنينايكامهفصوب]2[هدحو]1[:امهروصت
نينايكامهرابتعابامهيفريكفتلالاحامهريغياطيسوافرطيأ:ىرخأ
امصيلقتنكميامنيب،ةيئانثلاىلإصَّلقتنأةيثالثللنكميالو.نيفلتخم
.]47[ةثالثىلإةثالثلاقوف

لوقلاىلإدوقي،اهلسروبليغشتقفو،تالوقملاهذهيلمتنإ
ىربكلاوىرغصلارهاوظلانيبقرفال.نوكلايفاملكريطأتىلعاهتردقب
،ةيناسنإلاةيزيرغلاوةيعاولاريغتايلاعفلابلصتتيتلاكلتاهيفامب
ةيعاولالاكشألاعملعافتتيهو،اهتاروريسواهتاروطتلاكشأفلتخمو
،)ناسنإللةزيمملا(ةيعامتجالاةايحلاةرهاظنأكلذةلثمأنمو:ةيدصقلاو
:تالوقملاكلتنماقالطنا،نهذلايفرضحياليلداهفصوب،رسفتنأنكمي

يذلا،براقتلاوعامتجالابسحلايفهلباقمةينالوألاىوتسمدجيس
ملةقحالتانكممىلعهتاذيفلدييذلاو،لوألاناسنإلاةزيرغمسي
ةدوجوموأ-وطسرأريبعتبسح-ةوقلابةدوجوميأ:ايلعفدعبققحت
لكشيفنكمملادوجولانمعونلااذهو]48[لكيهريبعتبسحاهتاذيف
لكنزتختيتلاةينالوألاطامنأنمطمنىوسسيل،دوجولايفهققحت
-دوجولايفاهققحتةلاحيفف.ققحتتالدقوققحتتدقيتلا،تانكمملا
لب،ةيقطنموأةيببسوأةيمتحةرورضلابةلعلانوكتال-امةفصقفو
لضفباهؤانبداعينألةلباقنوكتاهنأكلذينعيو.ةيطابتعانوكتدق
ةينييحتتاققحتباهلحمسيةمثنمو،نكمملااهساسأىلإاهديعيضيوقت
درجموه-انوناقحبصتنألبق-اهلرياغمنييحتلكنأامك...ةرياغم
ةيئزجالإةقالعلانوكتالف.نكمملااهدوجوبهلةقالعال،زيمتمققحت



ءايشألابراقترسفتيتلايهةيئزجلاةقالعلاهذهنإفكلذعمو.طقف
فالتخالوةيددعتلليقطنملادوجولارسفتاملثم،ةيرهاظلااهتافالتخامغر
،كلذنمرثكألب.)ةفورعملاريغوةفورعملا(اهعاونألكبدوجولارهاوظ
اهتايرظنعفادتريسفتبكلذو،ةيناسنإلاوةتحبلامولعلاروطتلاقطنميطعت
هذهىلإلصفلااذهةياهنيفةدوعلامتتسو..."اهتافسامت"واهتالداجمو
جاتنإراسمبمث،يقلتلاوجاتنإلايقسنباهطبرلبق،اهريسفتةيغباياضقلا
.يئاورلاصنلا

ريغةنكممةيعون،نذإوه،عامتجالاسحوأيعامتجالابراقتلانإ
.عامتجالليلعفلاققحتللةغرافةيناكمإضحمهنإ.قبسمنوناقبةموكحم
ةمظنملاةيجراخلانيناوقلانمةدرجتمةلحرمعمةيناكمإلاهذهبقاحتتو
اقالطنالوادتترعاشملاوسيساحألاثيح؛ساسحإلااذهبةصاخلاتاقالعلل
ملاعيفةمئاقةطلساهفصوبةسوسحمريغوةننقمريغةيلخادىوقنم
هذهضعباهيفتجراختيتلاةبقحلاعممجسنتفةينايناثلاامأ.ام
نمدادتمالايفرطلصوبموقت،ةجودزمةينمزربعةيزيرغلاتاماغرإلا
نمةئفبوأةيعامتجاةيلكبتاذللطبارلاجراخلاىلإلزاعلالخادلا
بعصيهنإف،ةددحملوقحعمقلاعتيجراختلااذهناكاذإو.تاوذلا
نمصلمتلامتاذإنكل.اهتايبتارتواهتالكشتةيادبةقيقحيفمزجلا
اهتاقالعةيميمحنألكلذو،اهمهألكشتةبارقلانإلوقلانكمأ،ةمارصلا
نوكتدقنذإو.رخآلايفاهدادتمابتاذلاروعشرصانعمهأنوكتدق
الو.دوجولازيحىلإبراقتلاوعامتجالاسحجراختلةروصمهأةبارقلا
،نيميمحلانيلماعلانيذهدعبو.يناثلارصنعلالكشدقراوجلانوكدعبتسي
ىنبيهيتلانايدألاوريطاسألالثم،ةيمومعرثكألالماوعلايتأتنأنكمي
ةيلوألاعامتجالالاكشأوروصمث،عامتجالاتادسجتلةدرجمةيقوف
ةيضرفاهنأل،ايبيرجتةدكؤمريغلاكشألاهذهتناكاذإو.)...ةليبقلا،ةنيدملا(
دعاوقتلكشدق،كلتجراختلاةظحلنأوهدكؤموهامف،بسحو
.ةيجراخالوةيلخادالتسيلو،ةضورفمريغاهنأل،طقفةلوبقمنيناوقو
هفصوبنزتخملاعامتجالاسحتاناكمإلكنأينعيالجراختلااذهنكل
ىتحوأقلطملاهجراختفرعدق،تاذلكلبقنماكلتممايعوناساسحإ
.هيفةكراشملاتاوذلاتاجراختردقىلعققحتدقجراختلانإلب،يلاثملا
لكف.رخآلاوتاذلانيبةيلدجيلوألاىوتسملااذهيففشتكن،اذكهو
ريسفتنكميو.رخآلاتاساسحإنماهيلعسكعنياميزاويامجراختتاذ
اهسيساحأنمةقطنمدجتتاذلكف.ةيضايرلاعطاقتلاةقالعلضفبكلذ



.ةدحىلعتاوذلاضعبعموأ،ةيعامتجالاةيلكلاسيساحأعمةعطاقتم
،ةجراختملاريغةنكمملاسيساحألانمةلمجتاذلكلنأكلذينعيو
ةردخملاسيساحألاكلتلكشتو.يريغلاماغرإلالعفبةردخمربتعتيتلاو
اهفصوبةرورضلابةرضاحةينالوألانوكتكلذبو.ةينالوألاتايناكمإللانازخ
.اهرمطوحنىرخألاتالوقملاحونجمغر،ايناسنإًارََدق

تايعون،تاذلكلخادعطاقتلاةرئادنعةجراخلاسيساحألالكشت
تايلآتايعونلاكلتحبصتنأثدحيدقو.تاذلاهذهزيمتةصاخ
،دعابتلاولاصفنالاسحلةينالوأةلوقملكشتايلدجاهنألكلذو.اهريمدتل
اذهىلعءانب...يرشبلايعامتجالاقسنلاضيوقتوميدهتلةمئادةيناكمإو
اقالطناينبييكلةلحرملاهذهىلإداعدق،ديورفنإلوقلانكميكاردإلا
.)...ارتكلإةدقع،بيدوأةدقع(ةقيقددعاوقاهنم

جراخلانيبةيعطاقتتاسسؤمنعةرابعةينايناثلادعاوقتناكاذإ
،ةيقوفلاتاسسؤملابهتيمستنكميامعمقواستتةيناثلاثلانإف،لخادلاو
يفلثمتتيتلاوحورلاءانبةلحرمبلجيهاهامسيتلالحارملابقاحتيتلا
نيناوقلاودعاوقلاةلحرملاهذهتلعجدقل.]49[ةلودلاوةرسألايتسسؤم
تاكولسلاتحبصأةمثنمو،اهيلعةضورفمتاذللةبسنلابةيجراخلا
ىلإيأ،طبرللىوقىلإلوحتتيتلادعاوقلاكلتلمزاللاعوضخلابةطورشم
ينايناثلاعضولاتاذ،اهتادورواهنماقالطناددحتت]50[ةيميظنتِننُس
.يدوجولا

قرخقطنمبتالوقملاةقالعىلإلاقتنالالبق،ةراشإلانمدبالنكل
ةمظنملاةيعامتجالادوقعلانيبةدوجوملاتافالتخالاىلإ،يعامتجالانوناقلا
اهريسفتدجت،تافالتخالاكلتنإ...ممألاوبوعشلاوتائفلاىدلعامتجالل
.ةينايناثلاىلإةينالوألانم،يلوألاجراختلالكشيفيقطنملا

ةيلاغتشاحضويريسفتلجأنماهنمقالطنالانكميةطحممهأنإ
ةلوقماهفصوبسروباهددحيتلا،ةينايناثلاةلوقميهتالوقملاهذه
هذهو.درفتلاوزيمتلاوةقاطلاةلوقميأ]51[لعفلادرولعفلاودوجولا
امهلضفبف؛نييرخألانيتلوقملاةرؤباهنأل،قالطإلاىلعةلوقممهأيهةلوقملا
ققحتلاجماهنألةيلاكشإةلوقميهو.صصختيونيعتيوءيشلكزيمتي
،نيناوقلانييحتللاجم،تقولاسفنيفو،هلقباسلاديدحتلاقفو،جراختلا
كلذلو.)تايرورضلاةلوقم(ةيناثلاثلاةلوقمللةيمتنملاننسلانييحتليأ
ةنكممتاجراختالصأيهيتلا،تاققحتلانيباهلخادزيمينأبجي
يأ:ةيناثلاثلانيناوقللةننسمتادورويهيتلاتانييحتلانيبو،ةينالوألل



.]52[لالحنالانعةجتانلاتادورولا
سبللاداعبإنمدبال،لالحنالاوجراختلانيبقيرفتلالبقنكل

يلوألاساجبنالانيبةقرفتلاةرورضبلصتييذلاو،ةيلاحلاةءارقلاددهييذلا
نمضةننقمتحبصأدقو-ةيلاحلااهتاءارجإلاكشأنيبورهاوظلاواياضقلل
.-ةيناثلاثنيناوق

ليلحتيفضوخلاضرفي،قرفلاكلذلديجلاحيضوتلانأامبنكل
راسمليتالوقملاليلحتلاقيلعتمزاللانمنوكيسف،يعانطصاقسنلكشت
قسنلالكشتليلحتنمءاهتنالانيحىلإيعامتجالاقسنلالكشت
ارظنكلذو،رورملاتامالعقسننوكينأنسحتسييذلايعانطصالا
:هتطاسبل

.ماظنلادوجوةرورضبساسحإلاةظحلعمقسنلااذهةينالوأقواستت
.ةنيعمنكامأيفتارايسلاترثاكتنيح،ايعقاوساسحإلااذهحبصأدقو
ةدع،كلتهتفصرابتعابو،هتيادبيفذخأدقساسحإلااذهنأدبالو
...ةنكمملاكشأ

،تايناكمإللنازخدرجميهةينالوألانأىلعةلادلاةلثمألانمو
...اعماتققحتدقو،هراسيىلعوأقيرطلانيميىلعريسلاةيناكمإ

،ةينايناثةيدوجوتاققحتيهتايناكمإلاضعبلىلوألاتاققحتلانإ
ةظحللاهذهنإ.ةيتاذلب،ةضورفمنيناوقلتاديسجتتسيلاهنكلو
ةغايصدرجميأ،ةيلحرمقافتاةظحليهنوناقلادوجوىلعةقباسلا
:ةلوبقمةدعاقتحبصأف،امتاماغرإقفوجراختلالكشاهزرفأ"ةيطابتعا"
ةظحل،سكاعملاهاجتالانمةمداقتارايسنمقيرطلاولخةظحلزواجتلا(
ةلوبقملادعاوقلاهذهتخسرتاملو)...ةديعبةفاسملةديجلاةيؤرلاققحت
ىلإةيدوجولاةسرامملاىوتسمنمترمدقفنذإو،ةيميظنتدعاوقتحبصأ
.اضورفماديقتحبصأيأ:ةقايسللينهذلانوناقلاىوتسم

نماهرورمو،قيرطلاىلعريسلالاجمبةطبترملاةلدألارثاكتعمو
كلتلكلوحيذلا،ماعلاننسلالكشتاقباسةفوصوملالحارملاسفن
.ةقايسللسراممنهذلكيفةرضاح،ةينوناقوةدرجمةلدأىلإةلدألا
نمةينمزوةيعقاوةروريسيهقسنلااذهليثمتةروريسنأحضتياذكهو
ريغ.يئاهنلاعضولاثيحنمةدرجمةينهذةروريسيهو،قلطنملاثيح
نإلب،روطتلاسفنتفرعدققسنلاةلدألكنأينعيالكلذنأ
دعاوقفرعتملفقاوملامظنمانوناقنوكيلةرشابمهعضومتاهنماددع
لامعتساعنموأةنيعمنكامأيففوقولاعنملثم،لبقنمةلوبقم



ةقفاوملانيقئاسلاكولسلةهجوملاتاراشإلايقابىلإةفاضإ.خلإ...هبنملا
.خلإ...قالزنالاةراشإلثمعقاوملاتايصوصخل

-تاروطاملاىلعةتبثملاكشأوناولأنمةلكشملاتاراشإلاهذهنإ
،اهليثمتىلإرظنلاباجودزمالاكشإحرطت-اهنيناوقلةيدوجوخسنيهيتلا
ةبغرلنكممجراختيه،الثم]فق[ةراشإف:جودزمجراختنعةرابعاهنأل
ةيجاودزالاف.ناولألاولاكشأللنكممجراختاضيأيهو،مادطصالامدع
.ليلدلليداملاو)ةيدصقملاوىنعملا(ينهذلايزاجنإلانيدعبلابةطبترم
ثدحتننأاننكمي،يداملادعبلابصاخلاليثمتلاتايلآىلإطقفرظنلابو
،قسنلااذهلةيداملاةلدألانألةينايناثلاىلإةينالوألانمرشابمجراختنع
دويقبنهذلاألمتةينوناقةلدأحبصتلةيناثلاثلاىلإةينالوألانمةرشابمرمت
ةيعقاوةيلعفةسرامملكنأينعييذلاءيشلا.ةمئالملاتالاحللةبسانم
حضتياذكهو.ينايناثيأ:دوجولايفققحتوهنييحتلكو،اهلنييحتيه
رمطي،ةيداملاوةيزاجنإلاةلدألانيبيواسيوهوقسنلليئاهنلاعضولانأ
،تاناكمإلاعومجماهفصوبةينالوألابيغيذإ(ليثمتلاةروريستاظحل
سملنالانلعجيل)ةلوبقمدعاوقلاقواسمايلحرماقيقحتاهفصوبةينايناثلاو
كلذلالخنمحضتي.يناثلاث]53[مظنمننسللكشملايئاهنلاهلكشىوس
سفنيفهنكلو،يلعفلاكولسللاطباضهفصوبعقاولايفلغتشيقسنلانأ
سوملمريغيقوفننسىلإلوحتيهنأل،هتيعقاونمامورحمحبصيتقولا
عقاولايفمظنينأولعفينأعيطتسيالهنأل،تانييحتلابةقالعيذريغو
دقو،ملاعلاقرطلكيفةلئاهدادعأباهدجنيتلا،هخسنلضفبالإ
الإاهيعنالاهنياعنذإيتلا،تاروطاملادوجوىلعاهدوجويفتدمتعا
نيناوقلاهذهحيتتو.]54[طقفانناهذأبدوجوملااهنوناقىلعاهريشأتلضفب
.انيلإهجوملاهانعمبنيددحمناكمونامزيفانمامأرضاحلاليلدلاطبر
نعلاعتموقباسلكشبانيعويفادوجوماليلدالإسيليذلاىنعملااذه
الإ،ةثلاثلاةلحرملاىلإهتلدأترمقسنلكنأكلذينعيو.ناكملاونمزلا
ةدوجوملاةلدألانأل،اهنيناوقنييحتةيلمعيفةلثمماهكاردإةيلمعحبصتو
.نوناقللالالحناحبصيينهذلانييحتلاو،اخسنحبصت

نيتلحرمبطقتستاهنأل،مهألايهةيوناثلاةلوقمنأحضتياذكهو
اهنأينعياموهو.تانييحتلاةلحرموتاققحتلاةلحرم:نيتفلتخمنيتيليثمت
وحنروبعللايرورضارسجلكشتيتلاةيلوألاتاجراختلاةلحرمبطقتست
يفةمكحتملاةمئاقلاننُسلليدوجولانييحتلاةلحرمو،ننسلاءانبونينقتلا
.تادوجوملاليوأت



نحنولوقلانكمي،ليثمتلاةروريسلطسبملافصولااذهنماقالطنا
ربتعياليعامتجالانوناقلانعقورملكنإ،عامتجالاقسنىلإدوعن
ةرئادجراخاجراختربتعيلب،ىلوألاهتظحليفنوناقللايلالحنإانييحت
نكمينذإو،عراصتلاوةلزعلاسحلاجراختوأ،عامتجالاسحعمعطاقتلا
ريغوصوصخمدرفمليلد)يقالخألاىنعملابةعدبلاوأ(قورملانإلوقلا
ىمسينأنكمياملكشيف،مهفلللباقريغانايحأنوكيدقو،موهفم
ريغةينايناثلاةلوقمىلإيمتنتةلدألاهذهلثمنإ.]55[يدارفألاثدحلاب
عمعطاقتةقطنمتلكشوترركتاماذإ،اهناكمإبفكلذلو،ةلحنملا
نأوةصاخ،ةيناثلاثلاركفلاتالوقمنمضرطُؤتوروُطتنأ،ىرخأسيساحأ
...هبةطيحملاةصاخلارهاوظلايفمكحتلاوحنةعيبطلابوحنييرشبلالقعلا
لظتتاناكمإلانإفكلذعمو.ةيناثلاثلاتالوقملانمضاهجامدإلضفب
فارعألامستيتلاقرخلالاكشألكنإفاذكهو.رارمتسابةحوتفم
طبترملايلخادلاعطاقتلاجراختنعةرابعنوكت،درفلالبقنمةيعامتجالا
،ايلاعفناهتاسسؤموعمتجملاريياعملتاذلاضفرف.ىرخألاتاوذلاتاجراختب
وه،ةيلقعلانيناوقللضفرلكنوكيكلذبو.ةينالوألانازخنمقلطني
اقيقحتاهنوكىوتسميفةينايناثلا(ايعوطةلوبقملانيناوقلاليوحتلضفر
ايدوجوانييحتاهنوكىوتسميفةينايناثلا(ةضورفمدعاوقىلإ)جراختللايلوأ
.)ةيرورضلانيناوقلل

-]56[لادولودتاظحالمريوطتلواحيذلاقباسلاليلحتلاربتعي
ىلإلادولودراشأدقف:ةغللارسفينألالباق-يسروبلاقسنلالوؤيوهو
قيرطنعكلذو،لصاوتلاسحعمةغللاىوتسميفقلاعتتةينالوألانأ
دعاوقنماقالطناةغللالوادتعمةينايناثلاقلاعتتامنيب،ةيلخادلاتاءاميإلا
ةماض،ةيقوفوةدرجمةردقاهرابتعابةغللاعمةيناثلاثلامزالتتاميف،ةيلخاد
نأقحتستلادولودلةرباعلاةراشإلاهذهنإ.]57[ةنكمملادعاوقلالكل
قسنلاىنغفشكتنأل-ودبياميف-ةلباقاهنألةهجنم،روطت
ةبسنلابماهيوغللاليثمتلاةروريسنألةيناثةهجنمو،يسروبلايروصتلا
اذهنمضيئاورلاصنلاجامدإوحنقيرطلادهميهنأل،باتكلااذهعوضومل
سحعممزالتءيشلوأنأحضاولانمف.]58[ماعلاىئايميسلاقسنلا
كلذو.ناطراشتمحجرألاىلعامهذإ.لصاوتلاسحوه،براقتلاوعامتجالا
،عامتجالاىلعاقباسلصاوتلارابتعاضرفيينمزلاقطنملانوكمغرهنأل
وأ،عامتجالاسحنماءزجلصاوتلاسحرابتعاضرفييببسلاقطنملانإف
.]59[هلةجيتن



وأفاشتكاىلعةقباسلالصاوتلالاكشأعمةقلاعتمةينالوألانإ
نود،طبترتاهنأكلذينعيو.ةنكمملاتاوصألاةلصفمىلعةردقلاباستكا
]60[ةيروعشلاتابدبدلاوسيساحألاتالقنتقيرطنع،يزيرغلصاوتب،كش
هنأيهيدبو.]61["تاسوطيإلا"وةيكرحلاةلدألابايلاحهنعربعناملكو
عمتهتنايتلاةيلوألاةلحرملاهذههتقرغتسايذلانمزلاريدقتنكميال
اهكردينأوتاوصألالصفميناسنإلااهيفعاطتسايتلاةينمزلاةبقحلا
ةلحرمدودحةياهنيهةبقحلاكلتلكشتو.ةيفالتخاتالصفمتاهفصوب
جراختعمقلاعتتيتلاةينايناثلاةلحرمةيادبو،ةيلصألاةينالوألاةلوقملا
ةيحورلاتالاحلاوءايشألانيعت،تاميفروموأتاملكلكشيفتاوصألا
.كاذنآناسنإلالبقنمةكردملاةيداملاو

]62[ةغللالصألكشملوحةيقيزيفاتيملاتاشقانملازواجتبهنإ
ةعامجلاوأدرفلالبقنم-ةرملوألحرتقتةملكلكنإلوقلاعيطتسن
نعةرابعيه...صخشوألعفوأةلاحوأءيشنييعتلجأنم-
ىلإقيقحتلااذهلضفبتبلقنايتلا،ةنكمملاةيعونلاةلدألانمةعومجم
يطابتعاوهله(عضولالكشمنعرظنلاضغبو.)ةينايناثلا(دوجولازيح
له(عضاولالكشمنعو]63[؟امريياعموصئاصخنماقالطناينبممأ
،ةددحمريغةينمزةرتفيطغيجراختلااذهنإف،)؟ةعامجمأدرفوه
يلختلاوأهميمعتو،هانعمبليلدلااذهةقالعيفيعامتجالامسحلابيهتنت
هنإف،يعامتجالالصاوتلاراطإيفهتدايسوليلدلاينبتةلاحيفف.هنع
سفنناكاملهنأيهيدبلانمو.ةيناثلاثلاةلوقملاىلإيمتنيوانوناقحبصي
ليحت،ةيناثلاثلاةلحرمنإف...بيكرتلكىلعوةملكلكىلعقدصيءارجإلا
لؤاستىلإ...ةلاحنعريبعتللةيتوصةلسلسعضوةقيقحلوحلؤاستلك
.غراف

ةضورفمدويقىلإاهلوحي،ةيناثلاثلاةلوقمىلإةلوبقملاةلدألاءامتنانإ
ليلديأعادبإوأجامدإلارايعمحبصت،ةمثنمو.ةملكتملاةعومجملاىلع
الو.دوجولايفققحتملايلعفلالصاوتللاينوناقارايعمحبصتامك.ديدج
لجأنم،ديدجليلدجامدإمتيامدنعالإحوضوبةروريسلاهذهرهظت
ةلاحثودحةجيتنتزربدقنوكتةرغث،يوغللاقسنلايفةرغثدس
هذهجامدإلاةظحلعونتمغرو.دعبايوغللثمتملةديدج/حوروأ/ءايشأ
نأنكميثيح،ةثداحلاةلاحلاهيلإيمتنتيذلا]64[يعرفلاننسللاعبت
عضاوللاعبتو،)...مساوألعف(ةملكعضوبوأحلطصمعضوبرمألاقلعتي
لاكشألكلظت،تالاحلاتايصوصختناكامهمةعامجوأدرف:لوألا



لظت،ةرملوأعضوتنيحةديدجلاةملكلاف.قطنملاسفنلةعضاخعضولا
نوكتف،كرتتامإكلذدعبمث،اقيقحتاهفصوبةينايناثلاراطإيفايلحرم
.انوناقريصتف،ةملكتملاةعامجلالبقنملبقتوأ"ةيدارفأ"

ةيسروبلاتايئايميسلاىلإدنتسملالكشلانأ،قبسامماقالطنادكأتي
فلاخم،ةصاخيوغللاليثمتلاوةماعليثمتلاولثمتلاةروريسكاردإيف
تلكشيتلاةيئايميسلاوةيناسللاتايرظنلالبقنمىطعملاكاردإلالكشل
يتلا،تايرظنلاكلتتناكاملو.ةيدرسلاتاباطخلاليلحتتايرظنلعجارم
ىلعرفوتت،باتكلااذهعوضوملاؤسلكشتلةثياحماهنوكنعالضف
ةداعإةلواحمنمدبالف،...اهلامعتساعوضوملاضرفيميهافموتاحلطصم
نأريغ.ثالثلا]ةيبوكسرنافلا[تالوقملانماقالطناكلذو.اهمهأديدحت
عاضخإلواحتسةهجنمف،جودزمفدهاهلنوكيسهذهديدحتلاةداعإ
يتلاوباطخلايللحملبقنمتريعتسايتلا-ةيناسللاتالوقملامهأ
ىتحثحبلاهجهنييذلاماعلاقطنملل-ةيساسأتاحلطصمتحبصأ
لواحتسةيناثةهجنمو؛طلخلايفطوقسلانوداهفيظوتناكمإلابحبصي
اهتاردقحضتتيكل،ةيوغللارهاوظلانماقالطناةيسروبلاتايئايميسلاريسفت
ةيفرعمةيفلخليكشتىلعاهتردقحضتتيكلاساسأو،ةيعانقإلاوةيقطنملا
وأاددعتمىرخأةيرظنرطأروظنمنمودبيامل،ماجسنالايطعت،ةقيقد
...ارفانتم

ةيئايميسلاميهافملاعضوديدحتوحن1-2
:ةيبوكسورنافلاتالوقملانماقالطنا

ةيطابتعالا1-2-1
يعولايفةرضاحلاءايشألانيعييذلا،يلوألاجراختلالكشربتعي

كلذينعيو.ةغللاةيطابتعابصاخلاشاقنللالاجم،ةيتوصتالصفمتلضفب
.ةيناثلاثلاىلإامهادعتيالو،ةينايناثلاوةينالوألانيبهلمأتعقوميشاقنهنأ
اعبانناكءاوس،عضولاسفنةيطابتعالابلوقياليذلا،داضملايأرلاذخأيو
يتلاو،ةبقاصتملاتاوصألاةرهاظبلوقي،يميمعتدعبيذيعيبطروصتنم
روصتنماعبانناكوأ]65[ءيشلاوتوصلانيبةيعيبطلاةاكاحملازرفت
...ينيد

دقريسوسودعمةيطابتعالاهتذخأيذلايميمعتلالكشلانإ
ةيئايميسلاتاساردلاروطتيفارثؤمواهجومايساسأاءدبماهفصوب،اهلعج
رشابموشهطبارتيفو،لقعلانعةلصفنمةغللالعجبددهت،ةرصاعملا
.]66[ملاعلاعم



ودىلعتضرفيتلاو،ةبقاصتملاتاوصألابةلصتملاةيئزجلاةرهاظلانإ
ليلحتلااذهةيادبةطقننوكتنألةحلاصودبت،اهبفارتعالاهسفنريسوس
:يتالوقملا

أدبت،لصاوتلاسحدسجتلةيلوألاةلحرملانأضرتفنل،كلذىلعءانب
اهفصوبةليختملاوأةيعيبطلاتاوصألاةاكاحمةيناكمإلناسنإلاكاردإعم
ةيناكمإكرديهتلعجدق،تاوصألاكلتلهتاكاحمنأاضيأضرتفنلو.ةيعيبط
:]67["ايوناث"اهتلصفم

ءايشألانمريثكبلقأ،اتاوصأردصتيتلاةيعيبطلاءايشألانأامبو
مهتاردقللئاوألانيملكتملالالغتسانإف،خلإ...حورلاتالاحلةلثامملاةتماصلا
نوكيدق،يتاكاحمريغلكشبايروطتاهفيظوتيفتاوصألاةلصفمىلع
يتاكاحملاريغلكشلااذهو.ينبمريغوأ،امليختوأسايقىلعاينبم
نألو.ةيطابتعالابالصأيعداموه،ايبيرجتهتايلآديدحتبعصييذلا
،يلوألاجراختلللوألالكشلا،ةيضرفلاهذهقفو،لكشتةبقاصتملاتاوصألا
قاسنألاىلإةينوناقةلدأاهتفصبتلخدو،ةقحاللالحارملادضتدمصدقف
ةباثمبتحبصأكلذبو.ةيناثلاثلاةلوقمللةعضاخةمثنمتحبصأف،ةيوغللا

لضفباضيأتحبصأامك،لصاوتلاسحدسجتتايادبلدوسأقودنص
يفاهسفانتةيطابتعاةلدأدوجونممغرلابليدبتلاىلعةيصعتسمبسرتلا
نيبةئفاكتمةسفانملالعجيامنأدكؤملانمو.اهتانيعتمىلعةلالدلا
ىلإامهؤامتناوه،ءيشلاسفنلنينيعملايطابتعالاويتاكاحملانيليلدلا
سفناهنمضُذُْخأتةلدألانألكلذو،ةلدألانيبزييمتلاعنمتيتلا،ةيناثلاثلا
.نوناقلاسفنل-ةينايناثلاىلإاهتانييحتيف-عضختويليثمتلاعضولا

-ةغللابطبترتال،ةيطابتعالانأقباسلاليلحتلانمجتنتسياذكهو
عمواهعمةيلدجلاهتاقلاعتيفلقعللعضاخلاطبرللايرورضاقسناهفصوب
ةيديسجتلا(ةينايناثلاىلإةينالوألانميلوألالوحتلابطبترتاهنكلو-ملاعلا
هجوىلع-ةغللاةيطابتعابلوقلانإفيلاتلابو.)ةينييحتلاسيلوةيقيقحتلا
يناثلاهاجتالاامأ.]68[روصتلايفيقطنمبطعنعفشكي-قالطإلا
لثمتي:جودزمجارحإبهجاويف،ةيعيبطوأةيردقةقالعدوجوىرييذلا
لعفبريغتللةغللكضرعتةيناكمإيفو،تاغللريبكلاددعتلايف،الوأ
ةيعيبطلاةاكاحملاىلعينبني،دحاوليلدولودوجومدعيفايناثو...نمزلا

هذهدجتو.)الثم،ولآيطابتعالاليلدلالاحوهامك(تاغللالكيف
قسنيفيقطنملااهدنس،تسنفنبتاظحالمنماهبسانياموتاظحالملا
اهتاقالعلوحي،ةينوناقةلدأىلإةلدألالوحتنأكلذ.ةيسروبلاتالوقملا



وه،لوؤمثلاثليلدىلإ]عوضوملاولثمملا[لولدملاولادلانيبةيلخادلا
"يقئالعيونعم"لعفيأحاجنحيتييذلاطبرلليرورضنوناقةباثمب
،ةيطابتعالانعثيدحلكنإف،ةمثنمو.ةيلصاوتةيلمعلكيف]69[
ريغثيدحوه،ةيرورضلاتالوقملانمضاهعضوةغللاتذخأنأدعب
.عورشم

:مالكلاوةغللاوناسللا1-2-2
يفو،يريسوسلايرظنلاراطإلايف،رضحياليذلاثولاثلااذهنإ

:يتيئانثلكشيفالإ،هنعةبترتملاةيئايميسلاوةيناسللاتاساردلا
يقطنملكشباجتنتسمنكيملولامكودبي،)مالكلا/ةغللا()ةغللا/ناسللا(
،نيتيئانثىلإأزجملاهروهظةجيتن،ودبيهنأكلذ.ةيوغللاةرهاظلانم
ثياحملايئانثلاروصتلانمعبانطلخلالعلو.كبرمطلخىلعايوطنم
لكعضوةلواحمنمدبالطلخلاةيلجتلجأنمو.ريسوسودريكفتل
:اهنيعييتلاةرهاظلابسانتيتلاةلوقملايفرصنع

لكشب-...لصاوتللاقسناهربتعايتلا-ةغللاريسوسودددحدقل
اهتعضودقةنيزخهبشت"اهنإثيح.درفلانعلاعتمودرجمومظنم
ةغللانإلقوأ،ةدحاوةعامجىلإنومتنينيذلادارفألايفمالكلاةسرامم
وأ،غامدلكيفةوقلابةدوجوملاةيوحنلادعاوقلانمقسننعةرابع
،ةصقاندرفلكدنعدجوتةغللانأل،دارفألاةعومجمةغمدأيفطبضلاب
الديدحتلااذهنأظوحلملانمو.]70["روهمجلادنعالإةلماكدجوتالو
ةلوؤسموةينهذوةماعاهنأل،ةيناثلاثلاةلوقملانمضاهدوجوعمالإمجسني
لب،دارفألالبقنمعقاولايفنيحتتالاهنألو،اهنمدارفألاهفرعيامع
وهاهرصانعليعقاونييحتلكنإ.اهرصانعنييحتىلعطقفمهدعاست
قفو،تسيلاهنإمث...اهليدوجولالحناوهيذلامالكلاليبقنم
اجاتنلكشييذلا،ماهلاءزجلاهنكلو،ناسللانماءزجالإ،امئادهروصت
.اهسفنناسللاةكلمنعاثداحايعامتجا

نيدايمىلعهعوقوبو،سانجألاةنيابتملاهروصددعتبزيمتيفناسللاامأ
ةهجلاوةيفيكلاكاردإانتعاطتسامدعةجيتن،زيمتيامك.ةعامجلاودرفلا
فانصأنمفنصيأىلإءامتنالاىلعهعنمتب،هتدحواهبصلختسنيتلا
انلاهتبهوةيرطفةكلمهنوكف،ةغللانعهزيميامامأ.ةيناسنإلارهاوظلا
ةكلمناسللارابتعاىلإصلخةيرطفلاةركفلهتشقانمدعبمث...ةعيبطلا
يأ:ايعيبطنوكيالدقهنأىلإاريشم،ةغللاءاشنإنمناسنإلانكمت
نأنكمياذكهو.]71[يناعملالباقتيتلاةزيمتملاتالالدلانمامظنماقسن



لكشنموةغللانممعأناسللانأريسوسودتاديدحتنمصلختسن
اهنوكيفَُفَلتُْخي-ةكلموهف.اعمامهيلعقباسو،)مالكلا(يعقاولااهنييحت
،يرشبلانئاكلاغامديفدجوتةدرجمةردقهنأل-ةيرطفريغوأةيرطف
نمةكلموهيأ،هسفنمالكلاةغايصوتاوصألاةلصفمنمهنكمتل
درفلانيدايمدودحىلعهعوقوىلإراشأببسلااذهلو...ةفلتخملادعاوقلا
لومملايلصألاردصملاهنأ،يليلحتلاجهنملااذهقفو،كلذىنعمو.ةعامجلاو
.تقولاسفنيفةيناثلاثللوةينايناثللل

،ةينالوألاةلوقملاب،ةقباسلاريسوسودتاديدحتقفو،ناسللاطبتري
ىتح،داجلكشبرسفتتاديدحتلاكلتنأامك.ةريخألااهلحارمبةصاخو
ىلإةيناكمإلاةينالوألانم،يلوألاجراختلالكشلةنيعملاةيطابتعالاةعيبط
ةيهانتماللاتاناكمإلاددعتلاعبتتاغللاددعترسفتاهنأل.ةيقيقحتلاةيوناثلا
.ةنكمملاتاوصألاةلصفمل-ةينالوألاةلوقمامئاداهرفوتيتلا-

،ةمثنمو.ةدودحماللاتاناكمإللنازخوهف،ةكلموهناسللانأامبو
،اقباسفوصوملالكشلاقفو-ةيقيقحتلاةينايناثلاوحنينالوألاجراختلانإف
ةدحاوةيناكمإةروصيفققحتي-يعامجوأيدرفعضولضفبءاوس
ارظن،بضانريغانازخ،وه،لظيامنيب؛ايئزجناسللةدسجمحبصت،ةيلكش
اضيألظياملثم.ةيلكشلا...دعاوقلاوتاوصألانمةعومجمالإسيلهنوكل
نأحضتياذكهو.ةيهانتمالىرخأتاقيقحت،ةلاحلاسفنلحنمينألالباق
نكميال،اهنودبيتلاةينالوألاكلت.يوغللالصاوتلاةينالوألكشيناسللا
.ةيناثلاثلاىلإاهربعرورملامث،ةيديسجتلاةينايناثلاىلإرورملا

يذلا-نييعتللسيلو...ديعقتلاوتيوصتللةيروصةكلمهنأامبمث
ايقطنمرسفيهنإف-ةينايناثلاعممجسنملازيمتملاجراختلالوعفموه
لكروطتتايناكمإبهحامسو،تاغللانمدودحمريغددعدوجوبهحامس
ريغ،ىرخأتاغلةماقإواهرتبوأ-ةصوصخمطورشقفو-تاغللاكلت
...نآلادحللعفلابةدوجوم

ىلعطقفسيلدعاسي،يعيبطلاهعضويفناسللاعضونإفاذكهو
لب،رخآلااهضعبءوشنواهضعبتوموتاغللاددعتةقيقحلانكاردإحيحصت
ةديدجةلدأعادبإو،ةلدألالدبتبةصاخلاةروريسلاكاردإىلعاضيأدعاسي
وهولقعلانأكلذ.ملاعلابهقلاعتيفلقعلاةريسمةجيتن،نمزلالالخ
ةئراطيعوةلاحبأجاُفيدق،هتالاحنيعتيتلاةغللالضفبملاعلايعي
ءارجلقعلاحبصيف،يوغللاقسنلايفةرغثثدحت)...ةيداموأةيحور(
ةلاحلانيعيديدجليلدعضوىلإ،نزاوتلاةداعتسالجأنمارطضم،كلذ



ةروريسلاسفنجهن،عاوريغوأعاولكشب،كلذهيلعضرفيو.ةئراطلا
هنأكلذينعيو.ةيرورضقاسنأيهامبتاغللالكشتيفةمكحتملاةيئدبلا
،ناسللاانهيهيتلا،ةينالوأللقواسملانازخلاىلإةدوعلانمدبال
تاوصألابصاخلا]72[يرارمتسالانمعاطتقاللةحاتمتاناكمإلالكثيح
جراختلللثامملاعاطتقالاكلذةسراممدعبمث.خلإدعاوقلاوبيكارتلاو
فورعمريغديدجليلدمامأيأ،ةيقيقحتلاةينايناثلامامأنوكن،يلوألا
ضُرفوألبقاماذإليلدلااذهنكل.ةملكتملاةعومجملالبقنم
حبصينلهنأيهيدبو.نوناق-ليلدلاعضوىلإلقتنيهنإف،هلامعتسا

يفةديدجلاةلدألاجامدإلةفورعملاطورشلاققحاذإالإايناثلاثايرورض
ةلدأةيقبعمهفدارتمدعوفالتخاللهقيقحتاهمهأيتلاو،ةيوغللاقاسنألا
.]73[قسنلا

ةلدألاضيوقتةرهاظريسفتىلعةدعاسمةقباسلاةروريسلاربتعتو
لقعلايعونعةجتانلاةدرطملاةرهاظلاكلت.ةديدجةلدأباهضيوعتو
يتلاةلاحلاتايصوصخعمةدوجوملاةلدألاضعبماجسنامدعبرمتسملا
ربعرميضيوعلانإفةلاحلاهذهيفو.اهيفهتاذلقعلالمأتلوحتبلوحتت
ليلدىلإنوناق-ليلدلانميأ،]74[ةينالوألاىلإةيناثلاثلانملاقتنالا
وه،هسفنضيوقتلانأحضتياذكهو.ناسللايفةوقلابدوجوميناكمإ
.]75[ةيلوألاليثمتلاةروريسسفنةداعإ

يفةغللاوناسللايحلطصمديدحتداعأدققباسلاليلحتلاناكاذإ
لعجو،ةينالوألاةلوقمنمضناسللالعجف،ةيسروبلاةيضايرلاتالوقملاءوض
،هتايصوصخلضفبمث،امهبهتاقالعلضفبمالكلانإف،ةيناثلاثلانمضةغللا
اهنمءاوس،ةيلعفلاتادوجوملاملاعلكشتيتلاةينايناثلاىلإيمتني
نيناوقنعةلحنملاتادوجوملاوأ،]76[يناكمإوهامعةروطملاتادوجوملا
.)ريسوسدنعمالكلا(]77[

تاديدحتعمضراعتتالسروبتاديدحتنوكظحلننأفيرطلانمو
نيبةقالعلاددحيوهو-اضيأراشأدقريخألااذهنأكلذ،ريسوسيد
اينمزاهنعلوؤسمهنأو،ةغللعباتوقباسمالكلانأىلإ-مالكلاوةغللا
ةغللا(نيعوضوملانيذهنأكشالو«:اهلانييحتالإسيلايلعفهنوكمغر
رخآلادوجوضرفي،امهنمدحاولكدوجوف،ةقيثوةقالعامهطبرت)مالكلاو
مالكلانكلو،هراثآثدحييكلومالكلالقعييكلةيرورضةغللاف:هيضتقيو
ةيحانلانممالكلاىلإانرظنولو.رقتستوةغللاميقتستيكل،يرورضاضيأ
.دوجولايفمدقتلاوقبسلاامئادهلمالكلالعفنأانلنيبتلةيخيراتلا



دقاونوكيملولةيظفلةروصبىنعماوطبرىتحسانلانطففيكو
ةادأتقولاتاذيفيهةغللاف...؟مالكلالعفيفطبارتلااذهالوأاوكردأ
دشأنيزيامتمنيرمأامهنوكنمعنميالاذهنكلو.هلجاتنومالكلل
يفةعوضومراثآوتاعابطناةروصيفةعامجلايفةدوجومةغللاف.زيامتلا
هخسنتعزوسوماقعمبيرقتلاهجوىلعلاحلاوهامك.درفلكغامد
نعلزعمبةجراخعقتو.مهنيبةكراشتميهفنذإو...دارفألانيبةهباشتملا
ةغللاوناسللريسوسودفيرعتنأحضاولانم.]78[»اهيكلامةدارإ
عمةقدبمجسنيوةيئانثلانوناقهسفنيركفلاهقسنلخادقرخيمالكلاو
رثكأةفصهتاحلطصم-ةقباسلاتاليلعتلاقفو-تحنميتلا،ةيثالثلا
...اهريثأتةلحرمو،اهتيمهأوةيوغلةرهاظلكناكمتحضوو،ةيقطنم
.يسروبىحنمتاذتايئايميسلبقنمرمثتستنألةلباقاهتلعجيلاتلابو

:لولدملاولادلا1-2-3
ريسوسودتايئانثنوكنعتفشكيتلاةقباسلاتاظحالملانإ

نماحوضورثكأودبتس،قيمعلاهريكفتيفةلصأتمتايثالثىلعةسسؤم
.لولدمولادنمافلؤمهلعجيذلا،ليلدللهديدحتلكشليلحتلالخ
ةيئانثلاكلتددحيملهنأدكؤي،ليلدلللماشلاهفيرعتيفلمأتلانأكلذ
اذهنكل.]79[عجرملاوهو،هنهذيفثلاثدحدوجوبالإعقاولايف
حنمييكلرضحدقو.ديدحتلليلوألاىوتسملايفالإرضحيملثلاثلادحلا
دودحعضوةلواحمنإفكلذلو.اهسفنةيئانثلادوجولةيقطنمةيفلخ
:)عجرملا(ىصقملادحلابءدبلايعدتست،ةمئالملااهنكامأيفةيئانثلا

ةنكمملاتالاحلالكلبيجتسيالريسوسودديدحتقفوعجرملانإ
نوكيكلذلةجيتنو...دجوتنألةلباقلاوأةدوجوملاةينهذلاوةيداملا
،ليلدلاتانوكمنمهرابتعانعيلختلاةيادبلاذنمضرفدق،هلهديدحت
ةفيظوعمويوغللاليثمتلاةنورمعممجسنيال،كلتهتافصقفوهنأل
،ءيشبامسا-هسفنريسوسودظحالامك-طبرتاليتلا]80[ةغللا
امأ.]81[ةيسفنتاقالعنماقالطناموهفمبةيعمسةروصطبرتاهنكلو
ةهجوملاةيئانثلايدحبطقفطابترالالجأنم،ىصقملادحلااذهزواجتب
زرفي،امهنيبةقالعللوامهلهديدحتنأةظحالمناكمإلابهنإف،هلبقنم
ةلواحممتتسيتلاتاجارحإلانمةعومجميفىلجتت،ةيقطنمتارغث
:اهتيلجت

ثيح،يلآلكشبمتتتناكولامك،لولدملاولادلانيبةقالعلاُمَّدَُقت
.امئادةسوسحمريغةيسفنةقاطلضفبلولدملاىلإلادلانملقتنن



راطإيف،ادرجمهيلإرظناذإالإهلوبقنكميالديدحتلااذهنأعقاولاو
رظناذإامأ.ةينمازتلاوةيبقاعتلااهتالكشتلحارمبييغتطرشعم،ةغللا
طبترملادوجولاىوتسميفوأ،يوغللاروطتلاوألكشتلاىوتسميفهيلإ
كلتنإكلذنمرثكألب.نكممريغامبرو،لوبقمريغودبيسف،مالكلاب
املو.ةعنقمريغ،ةغللابطبترملالوبقملاىوتسملايفىتح،ودبتةقالعلا
ةلواحمبءافتكالامتيسف،ةددعتمكلذلةحضوملاةلثمألاوقرطلاتناك
:ديدحتلاكلذللخفشكلةيفاكنوكتس،ةطيسبةيدينفت

-]ةيقلبسن[ةملكبتظفلتوليمهفنمعناملانعلءاستنل
نلاهلايقلتميفصوبينلثامينملكنأكشالف؟-ةلجترمةملكيهو
،لولدمولادنمافلؤماليلداهفصوباهكرديسهنأمغركلذو،نآلااهمهفي
ةقالعلانأكلذينعيو.)س(لوهجملولدملاو"ةيقلبسن"مولعملادلاثيح
سيلثلاثلادحلااذهنكل.ثلاثدحبايغنعمجاناهبايغو.ةبئاغ
ىرجامكلولدملاولادلانيبةطبارلاةوقلاوهلب،عجرملاوهةرورضلاب
نييحتوه،انهليلدلااذهليجاتنإنإ.ةقباسلاتاليلحتلايفكلذحيضوت
وأريوطتةظحلةداعثدحييذلايدرفلاعضولاقطنملعضاخجراختل
ةينايناثدنعوسريوةديقمةينالوأنمقثبنيجراختوهو،ةلدألاليدبت
بلطتيهنأل،ماتريغانههبلثمملاجراختلانأحضاولانمو.ةيقيقحت
،)ص(ازيمتمىوتحمةملكلاكلتلتدنسأاذإف.)س(ايلالدليلدلاديدحت
مث،ثحبلااذهتاحلطصمةمئاقنمضةفورعملادويقلاقفواهتمحقأو
:ةغللارصانعنمارصنعحبصتساهنإف،ةملكتملاةعومجملالبقنمتلُبق
.ثلاثدحدوجوةرورضزاجيإباذهلكينعيو.ةيناثلاثيأ

ضرفي،لولدملاىلإلادلانميلآلارورملابداقتعالانأحضتياذكهو
لخادنملصاوتناننأضرفيامك،ةدحاوةلوقميفةغللاومالكلاجمد
مدعنوكنعالضفاذه.مالكلالضفبيأ:اهنييحتلضفبسيلوةغللا
لصاوتلالكشنأل،اهريغوةيغالبلاتاحايزنالالاكشألكضقانيلصفلا
ناكاذإف.رشابملب،طسومريغىنعملالعجي،ريسوسودهفصويذلا
طبارتلانأل،ةيئاحيإناعمءانبليحتسملانمنوكيسف،هفصوامكرمألا
قرافمىنعموأموهفمدوجونعجتنيسفارحنالكف.كلذلعنامرشابملا
رضحتيتلاىرخألاةلدألانمةروريسلضفبققحتيسو،هبظفلتملاليلدلل
،ليلدلانعةلصفنمةروريسلاهذهنألو.ءايشأةلاحلكشيفنهذلايف
ءزجلكلةفدارمنوكتدقيتلاهيناعملانكممانازخنوكتنأناكمإلابف
الإليلدلالكشياليتلاو،ةلزعنمةدوجوملاةروريسلاهذهيفهفيرعتنم



اقسناهفصوبةغللاالإمهيالريسوسودديدحتنأودبياذكهو.اهلادورو
ةيئانثلانأحضتيكلذبو.هيدلمالكللفدارملانييحتلانعايلاعتموامظنم
.يقطنملاهءانبليلدلاهلضفبذخأي،طسومثلاثدحىلإةجاحيف

عجرملاوةلالدلا1-2-4
َحَرتُْقملاهدمتعييذلايرظنلاقسنلانأةيادبلايفرارقإلانمدبال

،ةلالدلا(لثمةلدأىلإرظنلابحمسينأهنكميال،باتكلااذهليرظنلا
ةروريساهلعجييذلاقطنملاقفويأ.قطنملاسفنقفوالإ)...عجرملا
مجسنيقحالىوتسميفمتيسنيحلطصملانيذهديدحتناكاملو.ةيثالث
امهناكمىلإةراشإلابنآلاءافتكالامتيسف،باتكلاعوضومليرظنلاراطإلاعم
ىلعىرخأةرملمعلااهنماقالطنامتيسيتلاةيبوكسرنافلاتالوقملانمض
:ريسوسودروصتيفيئانثلاامهطبارتللخحيضوت

نوناق-ليلدنعلحنميوناثليلدلديلوتيه،عقاولايفةلالدلانإ
ةينهذةيلمعةطساوبدوجولايفققحتميوغللعفجاتناهنأل،يناثلاث
يذلاعجرملاوهو،نيعمعجرمبامئادطبترتاهنإف،كلذكاهنأامبو.ةيبيكرت
ىوتسميفاهلكشتلاببسلصألايفهنوكمغر،اَهَنِّيََعتُمةياهنلايفنوكي
:لولدملاتاملسمعومجميه،الثم)روفصعلاراط(ةرابعةلالدف.لعفلا
طرشب،ىرخأتارابعبايئفاكتلدبتنأنكميو-]82[روفصعلا+راط
نأ(يه،الثمةرابعلاةلالدحبصتف-]83[نينستلاربعتايصوصخةاعارم
نإ.)ءاوهلايفقلحكلذدعبمث،امءيشىلعطحدقناكاماروفصع
نأل،ايعقاوواددحماعجرمسيلهنكل،امعجرمبطبترتةلالدلاهذه
ةظحلسيلو،لعفلاثودحةظحلعجرملااذهةلالدوهيلعفلايعقاولا
هنأل،ةيناثلاثلاىلإيمتني،انهعجرملانأنذإحضاولانمو.ايوغلهلثمت
،نذإو.رئاطلاقيلحتوطحةيناكمإروصتكاردإبانلحمسييذلاهدحو
ءزجوهلب،ريسوسودكلذبلاقامكيعقاولاءيشلاوهسيلعجرملاف
ةلدألانمةعومجميأ-ةعوسوملالبقنمانيلعةضورفملاتالثمتلانم
مهفبامئادحمستيتلاو-ةلزعنمةينوناقةلدأنماقالطناةبكرملاةينوناقلا
.اهجاتنإبحمستاملثمايدوجوةنيحملاتارابعلا

نألكلذو.نيعتموددحمعجرمىلعليحتالةقباسلاةرابعلانأامك
]84[زارطلكشيليثمتلاهدعبيفذخأي]رئاطلاوهو[اهيفرأبملاليلدلا

نعةدرجملاةاونلالقحلكشتيتلاعاونألالزععيطتسنالةمثنمو
ماعنلاءاصقإىلعاندعاسييعوسومعجرملضفبالإ،اهيلعَِّرشَؤملاعاونألا
.خلإ...جاجدلاو



ماظننمسيليأ،يدوجولاوأيلعفلاءيشلاسيل،نذإعجرملانإ
ةعوسوملانماءزجيأ،ايفرعمننسمنوناقبطبترمليلدوهلب،ةينايناثلا
انه(عوننميوغلليلدمامأنوكننيحىتحاننإلب.ماعلااهانعمب
يفنوكنالاننإف،انتبابسنمةراشإبلثمميكرحليلدبمعدم)رئاط
.ءايشأللامةلاحةينايناثلاىوتسميفنيعيليلدمامأالإرمألاةقيقح
نإو،هذهءايشألاةلاحو.انمامأدوجوملارئاطلايفلثمتتيتلاةلاحلايهو
كلتامئادوه،ريخألااذهنألكلذو.اعجرمتسيلف،ايلاحإًانيِيَْعتتناك
نيبناطبرييقلتملاوجتنملاْينهذلعجتيتلاةينوناقلاوةيفرعلاةردقلا
ةقالعلايهو.امهنيبةقالعلاوه،نذإعجرملاف.نيعتملاءيشلاوعبصإلاةراشإ
يفالحنم/رئاط/نوناق-ليلدلادورونيبقباطتلالبقينهذلالعجتيتلا
يهيأ.قباطتلاكلذلبقيالوأ،ةيكرحلاةراشإلانيبو)رئاط(درفمليلد
زاجيإبو.ابذاكوأاقداصناكنإهتيلكيفليلدلاىلعمكحلاحيتتيتلا
ربعةينينستنيناوقلةينهذتالثمتدرجمعجرملارابتعانودبهنإ،ميمعتو
نأ]يريسوسلامالكلاىوتسم[ةلحنملااهتابيكرتيفةغللنكميال،ةيوغل
،كردتيكل،ضرفتيتلاو]85[ةيمالكالاعفأىمستيتلاتاظوفلملاجتنت
ةعوسوملايفانمَضتمعجرملانكيملولف.]86[نواعتلاأدبمىلإدانتسالا
اهجتنييتلاكلتلثم،ةلدألانمديدعلامهفنكمأامل)ايناثلاثيأ(
حيضوتلو...ملاعلابوةغللابةيفرعملامهتءافكدعبلمتكتملنيذلالافطألا
ريشي،)رئاطانه(قباسلاليلدلاجتنيوهو،ءالؤهدحأروصتنلف،كلذ
وهنوكيس،ةلاحللنياعملايقلتملالعفدرنإ.الثمةشارفىلإهعبصإب
ةرورضلابحيحصتلاقلطنيسو.حيحصتلاكلذدعبيتأيل...قلقلاوأكحضلا
درجملايوغللاقسنلاىوتسميفهلولدمبيوغللاليلدلاةقالعنم
لضفب،لفطلاىدلايلعفةلصاحلاةلالدلارييغتكلذنعبترتيو.)ةيناثلاثلا(
ةيفرعملاةيفلخلارييغتوهعجرملارييغتو.هيدلليلدلاعجرمرييغت
نميقلتملانكمتيملاذإامأ.اعبطيلعفلاعقاولارييغتسيلو،ةيعوسوملا
ليلدللهمهفنإف،ارئاطهيمسيولفطلاهيلإريشييذلاءيشلااذهةيؤر
ةيناكمإالوأ:نيتيناكمإهحنمييذلا،يعوسوملاعجرملاىلإاضيأدنتسيس
لضفبكلذلصحيو.رخآءيشىلإةراشإلاةيناكمإايناث،رئاطىلإةراشإلا
نوكيدقامك.ةينوناقلاةلدألللفطلاطبضمدعةيناكمإةعوسوملاحنم
،ناسنإىلإلبرئاطىلإسيلريشي،لقاعصخشنعارداصليلدلاسفن
لبقنماهبحومسملاةراعتسالاةيناكمإوهعجرملانوكي،ةلاحلاهذهيفو
،ءيطبلجر(ةرخاسوأ،)الثم،عيرسلجر(ةيباجيإتناكءاوس،ةعوسوملا



ربتعياموهقباسلاعجرملاىلإيقلتملادانتسانأيهيدبو.خلإ)الثم
.ةيثبعلانمةلدألاكلتلثمةلالدداقنالمزاللانواعتلاأدبملاقيقحت

،يلعفسرفانمامأو)سرفاذه(لوقننيحاننإ،كلذنمرثكألب
ةلاحنإف/سرف/درجملاليلدللينايناثدورووهليلدلانوكبناجىلإهنإف
،ايلعفنيحملا)سرف(ليلدللاعجرمتسيل)امسرف(انمامأةلثاملاءايشألا
.درجمعجرموهيذلا/سرف/موهفملةخسنالإتسيلاهنأل

ال،باتكلااذههرولبييذلاروصتلاقفو،عجرملانأحضتياذكهو
موهفمقباطيداكيكلذبوهو.ةيناثلاثلاماظننمالإنوكينأنكمي
نمكيالقرفلانأكلذ،سروبدنعيمانيدلالوؤملاهنيحييذلاقايسلا
ننسةطساوب،هعوضومببكرمليلدطبرباطورشمعجرملانوكيفالإ
.اميئزج

اقالطناهعوضومبليلدلاطبرةجيتنةليصحيهةلالدلاتناكاملو
ديدحتنأامبو.]87[ةينايناثلاةلوقملاباهطبرمتدقف،امةيعجرمنم
ءايشألاتالاح:امهنييساسأنيموهفمىلعسسأتدق،ةلالدلاوعجرملا
لخادامهتناكمديدحتقفأيف،امهديدحتةلواحمنمدبالف،تاروصتلاو
:ماعلايحالطصالاقسنلاعمابسانتييكل،امهعيوطتلاديهمتةيسروبلاتالوقملا

:ءايشألاةلاحوروصتلا1-2-5
الإ،اعوضومءايشألاةلاحوأروصتلااهلذختتةلواحملكنأامب

يتلاتافيرعتلاددعتلارظن،يلاكشإيفرعمءاضفيفطارخناللرطضتو
نم-ةغللاعوضوميفناسنإلاريكفتلليوطلاخيراتلاربعامهلتيطعأ
حيضوتزواجتيال،انههبمايقلاداريامنأامبو،-نآلاىلإقيرغإلا
ىفالتمتيسف،ةيتالوقملاسروبتاديدحتلعضختيهو،اهذخأتسيتلاعاضوألا
يذلالازتخالاب،طقف،ىوتسملااذهيف،ءافتكالاوامهتافالتخاوامهتالالدضرع
:]88[ةيحيضوتلاهتطاطخيفادسجمييتسارهمدق

...ةيمويلاةقيقحلا
¯

1عوضوم
¯

2عوضوم
¯

1ءايشأةلاح



¯
2ءايشأةلاح

¯
يروصتلاىوتسملا

¯
1روصت

¯
2روصت

¯
1ةيضق

¯
2ةيضق

¯
...يوغللاىوتسملا

¯
ةملك

¯
ةملك

¯
ةرابع

¯
ةرابع

¯

)ييتوب(فيرعتاديرجتاهرثكأ،]89[تافيرعتةدعروصتلافرعدقل
ىلعقباسليلدهدنعوهو.)Noème("درجملاموقملا"مساهاطعأيذلا
وههبدوصقملانأل،ةينوكةغبصوذو،ةيوغللاتالصفمتلالاكشألك
ايئدبهلعجييذلافيرعتلااذهءانثتسابو.امعوضوملدرجموينهذليثمت
،ناسللابةطبترملاةينالوألاماظننميأ(،تاغللالكجراختىلعاقباسو
رخآبوألكشباهناكمدجتتافيرعتلاةيقبنإف،)كلذديدحتقبسامك
اثياحمروصتلالعجتيتلاةطاطخلاكلت.ةقباسلاييتسارةطاطخنمض
.يسروبلالوؤمللةفيظولاثيحنمالثاممو،ةلزعنملاةملكلل



بيكرتيهيتلاتارابعلا،يوغللاىوتسملايف،ثياحتفةيضقلاامأ
نعةرابعيهف،يروصتلاىوتسملايفامأ.تاملكلانمةعومجملزيمتم
ثيحنم،لثامتكلذبو.ةرابعلاتاملكتاروصتعومجملديرفبيكرت
يقطنملاجارحإلاىلجتيانهنمو.سروبدنعيمانيدلاقايسلا،ةفيظولا
يلخاديساسأنوكموهيذلالوؤملانأكلذ،ديدحتلاكلذهجاوييذلا
يذلا،قايسلانعفلتخم-يتالوقملاهعضونعرظنلاضغب-ليلدلكل
روصتلا(امهعضونإفنذإو.تالوؤملانعلحنملوعفمةرورضلابوه
:ادجدرجملكشبامهيلإرُظنولىتح،ةرورضلابفلتخميتالوقملا)ةيضقلاو

يأ(يلصاوتلاهانعمبلولدملاعم،ةطاطخلاكلتيف،لثامتيروصتلاف
دقهنأكلذىنعمو.يسروبلاهانعمبلوؤملاعموأ،)ةعسومةيريشأتةوق
نذإو.)اهلريسوسيدديدحتقفو(ةغللايفهعضونماقالطناكردأ
.يلمحزمرلنوناق-ليلدوه،انهروصتلاف

اعبتنوكتنأنكميال،تاروصتلانمةبكوكيهيتلا،ةيضقلاامنيب
ماظننم،سروبلاعبتيهفكلذكتناكاذإو.امالكالإ،ريسوسودل
اذهبو.ةيناثلاثتاروصتللحنميدوجونييحتىوستسيلاهنأل،ةينايناثلا
نيبطلخىلعيوضني،ىوتسملاسفنيفةيضقلاوروصتلاعضونأحضتي
نيبطلخىلعو،يوناثلاطبرلاىوتسمو،يلوألاطبرلاىوتسم:نييوتسم
ةغللانيبةقالعلاطبرةفيظوبعلطضيصلاخينهذننس:نيزيامتمنيننس
نيبةقالعلاطبرةفيظوبموقينيحميوغلننسو،)روصتلا(ملاعلاو
.)ةيضقلا(ملاعلانيبو-ةنيعُمتاذتاظوفلم-تاظوفلملا

يأ-ةماعوةدرجماهنوكىوتسميفةطاطخلاهذهىلإرظنلابو
رهاظمنمةعومجمنإف-تاغللالك/ىلعبحسنتو/ـلبيجتستاهفصوب
كاردإلالكشنإف،ةفلتخمتاغللانأامبف:ءالجبةلثامودبتلالتخالا
لكشلةبسنلابرمألاكلذكو،فلتخميبقاعتلاوأيلوألااهجاتنإلثياحملا
نيب،نيتفلتخمنيتغليف،يلكقباطتوألثامتلدوجوالذإ.اهتلدأتالصفمت
،الثم/Lalune...رمقلا/ـف:ءايشألاةلاحسفنلوأءيشلاسفنلنيروصت
سيلف،هجيرفريبعتب]Beudeting(]90ينايعلاعجرملا(سفنهلناكنإو
ءاوس،يفاقثوهاملكهروصتلمشي،الثمةيبرعلايفف.روصتلاسفنهل
ةينمزوأ(ََبقَواَِذإٍقِساَغَِّرشْنِمَو)ةيدئاقعتارشؤمبرمألاقلعت
يهيتلاتارشؤملاهذهلكلنكميالو...خلإةينيدوأ)رهشلاةحسف(
.ىرخأةغليفرمقلاروصتيفدجوتنأ،ةعباتلاوةمزاللاتاموقملاعومجم
،ادرجماموقمالإةينالوألاىوتسميفسيل،هسفنروصتلانأاذهىنعمو



،كاردإللالكشهفصوبجراختياملاحهنكلو.هجيرفدنعينايعلاعجرملالثامي
،اهيملكتمطورشلةعضاخةيوغلدويقنماقالطنا)الماكتماينهذاليثمتيأ(
دعبمث؛ةيلحرملاجراختلاةظحللابقاحماينايناثادرفماليلدحبصيهنإف
اءزجيأ،ايقوفاننسحبصي-اقباسةحضوملاليثمتلاةروريسقفوو-كلذ
-ءيشللًانِّيَعُمنوكيالروصتلانأحضتيكلذبو...ةيرصحلاةعوسوملانم
.ءيشلاكاردإةلاحلًانِّيَعُمنوكيهنكلو-ءايشألاةلاحلوأ

مساتحتييتسارةطاطخيفةاطعملاتاروصتلاةبكوكنأامك
ةيناثلاثلاماظننماهرابتعانأل،ةينايناثلاماظننم،عقاولايف،يه"ةيضق"
سيل،ءايشألاةلاحوةرابعلانيبرشابملاطبرلابموقتاهنأبمعزلاىلعءانب
يثالثلاميسقتلانماوقلطنانيذلانييلالدلاضعبهخسرادقتعمالإ
.ايجولوطنألاءاولتحتةيناسللاةيلئالدلالعجىلإيدؤييذلا،يطسرألا
سفنو.تاروصتلاقيرطنعالإملاعلابتاملكلاطبرنكميالهنألكلذو
ةينهذلاةوقلامكُحتيتلاتايلئالدلالكنعلاقينأنكميءيشلا
كلذىلإنييلالدلاضعبهبنتدقو.]91[)...تازارطلا،تاطاطخلا،تاروصتلا(
امهرابتعاعيطتسنىتح،فاكلكشب،نيتلثامتمنيتغلدوجو"مدعباولاقف
تاعمتجملافلتخماهشيعتيتلاملاوعلاف.ةيعامتجالاةعقاولاسفننالثمي
لب،ةفلتخمةيسوقطلاكشأيفىََّدَبتدقيذلاملاعلاسفنلاقيقحتتسيل
.]92[ةزيامتمملاوعيه

،ةغللاىلإيمتنيطباروهروصتلانأجتنتسننأنكمياذكهو
.ىرخأةغليفيبسنلاهريظنةلالدنعفلتختهتلالدنأةمثنمجتنتسنل
ىلعظافحلالجأنم،يضتقييذلا،ةمجرتلالعفيفرثكأكلذحضتيو
هبسانييذلادرجملاموقملاىوتسمىلإهتمجرتداريروصتلكةداعإ،ىنعملا

نيبتنهلالخنميذلا،لوألاهجراختلكشنيبتنىتح،فدهلا-ةغللايف
وأءزجةفاضإ،كلذيضتقيامابلاغو.ةقحاللاةيوناثلاهتاجراختلاكشأ
عابشإمتيىتح،اهيلإمجرتملاةملكلاىلإىرخأةدرجمتاموقمنمءازجأ
اهللحيتلا)دامرنمةركاذىلإدئاصق(ينونكلادمحمةديصقف.ىنعملا
نمتللحو،ىرخأةغلىلإتمجرتول،الثم.]93[حاتفمدمحمذاتسألا
وهو،امتحعيطتسينل،نييبرعلاةفاقثلاوةغللالهجيرخآيئايميسلبق
نللب،حاتفمذاتسألاهيلإلصوامىلإلوصولا،الثم)مالعألا(ليلدللحي
هتياردانضرتفاولىتح،يبرغملاللحملاهيلإلصوامىلإلوصولاعيطتسي
روصتلاكلذلدسجملا)ِرَْهُظملايداملاليلدلا(لادلادعبنأل،ةيبرعلاةفاقثلاب
...امازيمتلقألاىلعضرفيس،اهيلإمجرتملاةغللايف



أطخىلعسسؤمةطاطخلاكلتنومضمنإ،لوقلانكمياذكهو
يهامنيب،ملاعلاوةغللانيبةرشابمطباوريهتاروصتلانوكيفداقتعالا

ريغملاعلانألكلذو.ملاعلاكاردإلكشوةغللانيبطباوررمألاعقاويف
اذهلاعيطقتوافيصوتالإتسيلةغللانألو،رشابملكشبكردينأللباق
تالاحوتاعوضوملانوكبداقتعالاأطخىلعسسؤموهاملثم.ملاعلا
يذلاأطخلاوهو.ةيمويلاةقيقحلابةلصتمةيجراختانايكيه،ءايشألا
ةلالدلاجاتنإمامأةمثنمو،ليثمتلللثمألاكاردإلامامأازجاحبصتني
...ىنعملاو

،تاحلطصملاكلتلكليدعت،نذإمزاللانمحبصي،كلذلكبايعو
:يتالوقملاةيناثلاثلانوناقلاهعاضخإقيرطنعكلذو

متيسف،اهديدحتةداعإيعدتسيقباسلاىغتبملاقيقحتناكاملو
ىلإبهذامكامامت،امةروريسلجئاتن،ءايشألاتالاحوتاعوضوملارابتعا
نيب،ثلاثلاملاعلااذه)ناكس(اماعونيهءايشألاةلاح«:اديدروككلذ
ءامسألابةرومعملاةيباطخلاوأةيوغللاةيعقاولاو،ءايشألابةرومعملاةيعقاولا
يجراخلاعقاولامادام،امايجراخاعقاوتسيلنذإاهنإ.]94[»تاظوفلملاو
ةجيتن،طقفيهلب،ةصلاخلاهتيداميفكردينأللباقريغوطسوم
ةيعجرملاوةيوغللاةيلاعفلااهيفمهاستةروريسنماقالطناعقاولاكاردإ
يفاهلكشتيتلاةيناثلاثلانعةلحنملاةينايناثلاماظننميهفنذإو.]95[
،طبرلاةفيظوبموقيهنأل،يناثلاثفروصتلاامأ.ةيروصتلاةينبلاىوتسملااذه
فيرعتعمرمألاوهامك،ادرجماموقمربتعااذإالإاينالوأنوكيالو
وأناكادرجم-يعقاولاءيشلاعمهبجومبروصتلالثامتييذلاييتوب
.ةغللاوركفلاتالوقمنمضرطؤينألبق-اسوسحم

نمتاحلطصملاكلتديدحتةداعإةيلمعنأىلإةراشإلابجتنكل
دعاوقديرجتلالخنممتدق،حرتقملاليلحتلازاهجلانمضاهليغشتلجأ
،اضورفماضحمايجهنماديرجتناكهنأالإ.ةغللادعاوقنعاهلصفوركفلا
تاروصتلاىلإ)تايئدباهفصوب(ةدرجملاتاموقملانمرورملاتايلمعنأل
اهفصوب(ءايشألاتالاحىلإمث)ةيناثلاثتايرورضاهفصوب(ةيروصتلاةينبلاو
املثميتلاةغللاةطساوبالإمتتنأنكميال،)ةلحنمةيدوجوتانييحت
ةطبترملالصاوتلاطورشبعوتست،اهلةثياحملاتايلمعلاهذهلكمضت
طبضلاباذهو.اهسفنةملكلالخادزجنيالإءيشلكنأكلذ،ةيعجرملاب
:رثكأليصفتبهديدحتةلواحممتتسام

:ةغللا/ركفلا/ملاعلالدج1-2-5-1



يتلاتاحلطصملافيرعتةداعإىلعتزكريتلا،ةقباسلاتاليلحتلانإ
ديهمت،عقاولايفيه،ةيئاورلاصوصنلاليلحتيفايئارجإاهفيظوتنكمي
يفةمكحتملاةماعلاةيثالثلانيبةمئاقلاتاقالعلاديدحتةداعإةلواحمل
.)ةغللاوركفلاوملاعلا(ةيثالثيهيتلاو،اهجاتنإ

ىلإتئزجاماذإاهقحلي،تايثالثلانماهريغلثم،ةيثالثلاهذهنإ
.ةقباسلاةيئزجلاتاحلطصملاصوصخبظحوليذلاللخلاسفن،تايئانث
هذهلةنكمملاتايئانثلاةساردتاجارحإحيضوتةلواحممتتس،كلذديكأتلو
:)ةغللا/ركفلا()ركفلا/ملاعلا()ةغللا/ملاعلا(يهيتلاو،ةيثالثلا

ءانبزجنيسليلحتلانأفشتكنسف)ةغللا/ملاعلا(ةيئانثانلمأتاذإف
يفايميدسايدامارهظمالإسيل،هتاذيفملاعلاف:نيتدماجنيتلثكىلع
ايرورضاماظناهفصوبةغللاامأ،ايروصتهلصفميوُهُعِّطَُقييذلاركفلابايغ
نإ.بسحوةينوناقةلالدةلادةيئايزيفءايشأدرجمحبصتس،ايناثلاثو
يهو:ةغللاكلتتجتنأيتلاةردقلازواجتيف،الوأنماك،نذإبطعلا
؛اضيأركفلايهو:ملاعلاتعَّطقيتلاةردقلازواجتيف،ايناثو؛ركفلاةروريس
اذهرهظمتةيفيكيفوملاعلانعةغللاريبعتريسفتةيفيكيف،اثلاثمث
.يونعملاويلالدلاويلصاوتلانييحتلابطبترملاةينايناثلاىوتسميفاهربعريخألا

ىلعءانبوأملاعلايعوىلعءانبزجنتالتايلمعلاكلتلكنإ
وأةحضاولا-هتردقلضفبلوحييذلاركفلالضفبنكلو،ةغللاطيسوت
اليتلاتاروصتلايفةدسجملايناعملاىلإهرهاظموملاعلا-ةضماغلا
نأوملاعلاعطقتنأةغللاعيطتستالكلذكو.ةغللاةطساوبالإرهظمتت
الإ،)مالكلا(ةيلصاوتلاةينايناثللاعجرمكلذلضفبريصتلهتايئزجلصفمت
ىلإ-ادرجموأناكايسح-يعيبطوهاملاهليقنتثياحيكاردإلضفب
ادبأنكميالنذإو.ةيركفةيلآيهةثياحملاةيلآلاهذهو.يزمرريبعت
.)ركفلا(ثلاثلادحلاجامدإبالإةيئانثلاهذهةسارد

ملامةليحتسم،ةيادبلاذنم،ودبتف)ركفلا/ملاعلا(ةيناثلاةيئانثلاامأ
ةلثكىلإركفلاوميدسىلإملاعلاليحياهبايغنألكلذو.ةغللادجوت
دجودقناكاذإو.-ةغللاةفسالفلككلذظحالامك-لكشلاةميدع
دقمهنإف،]96[ةيئيشلاةغللايهو"ملاعلاةغل"دوجوبنودقتعينم
ماظنىلعهئافضإو،مئاقلايوغللاماظنلاةراعتساىلعءانبمهداقتعااولكش
اذإ-يقيقحلاةيئيشلاةغللاناكمف.ةغللاوركفلابالصأموكحملاملاعلا
.]97[لصاوتلاسحبةطبترملاةينالوألازواجتيال-اهدوجوبانملس

ودبتيتلا)ةغللا/ركفلا(:ةريخألاةيئانثلانعلاقي،ابيرقتءيشلاسفنو



هفصوبملاعلانأل،الوأ.)ملاعلا(ثلاثلادحلابدضعتملاماضيأةليحتسم
يعولعفطرشي،)نييناسنإلا(ةغللاوركفلاىلعقباسلالوألادوجوملا
هسفنناسنإلانألكلذو...هتاردقبوهتاذبكلذلبقهيعو،ملاعلابناسنإلا
دسجملاركفلانأل،ايناثو]98[ملاعلااذهنعلصفنمريغءزجىوسسيل
ناكامهمعوضوملاو.عوضوملاجراخةفراعةيلكنوكينأنكميالةغللايف
ازييمتاهفصوبالإدجوتملةغللانأنيبتياذكهو.ملاعلانمءزجوهف
نأو،ملاعلاىلعاسيسأتالإلعفيملركفلانأو،ةيركفلاعفألاراهظإو
،نذإو.ةغللاوركفلالضفبالإيعوللاعوضومهفصوبدوجومريغملاعلا
دحاولاراضحتسانأل،ثولاثلااذهرصانعنيبلصفلالوقعملاريغنمودبي
.ةثالثللراضحتساوه-يتالوقمىوتسميأيف-

عوضومةيجيتارتسالءافو-دبال،ةقباسلاةيرظنلاتاليلعتلادعب
ةيرظنلاةركفلانومضمةهاجومعدتةسوملمةلثمأميدقتنم-باتكلا
يذلاتقولاسفنيفعقاولاُِّنيَُعتةغللانإلوقلايفتلثمتيتلا،ةقباسلا
رثكأودبيقباسلالوقلاناكاملو.عقاولااذهلددحملاركفلاهيفنيعت
ىوتسمبءافتكالامتيسف،]99[ةلوزعملاةملكلاءوضيفىُرينيحاحوضو
:حيضوتلااذهزاجنإلجأنمةملكلا

ةداميهامبةغللانمءزج،تقولاسفنيفيهةملكلانإ
ءزجو؛ةركفيهاهتيزمرىلإرظنلاباهنألركفلانمءزجو؛ةيزمرةيئايزيف
ملاعلانمءزجنعةركفلليثمتيهفةركفلاليثمتاهفصوباهنأل،ملاعلانم
ملهنأكردن،انهنمو.)اليختموأايقيقحءزجلااذهناكنإمهيالو(
هفصوب)ناكليلديأ(ليلدلاىلإسروبرظننأةفدصلاليبقنمنكي
،ديدشطيسبتبو.]100[لوؤموعوضومولثممنمفلأتتةيثالثةروريس
نأنكميال،-]101[اديجسروبحضوامك-هريغوأيوغللاليلدلانإف
:يعوةلاحلضفبةددحمملاعةلاحنعربعاذإالإايلعفاليلدربتعي
ةملك-يوغللالكشلاتحترضاحلاليلدللةبسنلاب-كلذلاثمو
اهنأيأ،لوؤمنودباهنألاماتاليلدتسيليهف،اقباسةقلتخملا"ةيقلبسن"
يداملاليلدللةبسنلابامأ.امملاعةلاحباهطبرتركفةلاحبةطبترمريغ
هلاثمف،ايوغلددحدقنوكينأنودملاعلابطبترملاليلدلايأ،ضحملا
عيطتسيال،كلذعمهنكل،ناسنإلاهكردي،يعيبطءيشبٍلَّثَمُمليلدلك
هنأل،لمتكمريغليلداضيأوهف،ةمثنمو.امروصتبهطبرالوهتيمستال
ركفةلاحىلإدعبلوحتيملهنإف،ةلوهجمملاعةلاحنعاربعمناكنإو
عوضومىلإهليوحتنإفكلذلو،ةيوغلةملكلضفبهطبضىنستيىتح



ارمأنوكي،ةغللاوركفلايتلوقمرصانعنمارصنعحبصينألبق،لصاوتلل
ةركفلاف:درجملايركفلاليلدلانعلاقيءيشلاسفنو.]102[اليحتسم
يأنمربكأانلودبتكلذعميتلاو،نهذلايفرضحتدقيتلاةدرجملا
،يروصتوأيوغلبيكرتيأنمربكأامبرو،يلقعروصتوأيوغلليلد
ملاضحماينالوأاليلدوأ،لمتكمريغاليلدرمألاعقاويفنوكتاهنإف
.امملاعةلاحبسانييكلايوغلدعبرطؤي

تايلآلاديدحتهاجتابتاوطخىضمدقلصفلااذهنوكمغراذكهو
ققحتامنإف،صوصنلاجاتنإتايلآديدحتلةدهمملا،ةيصنلالبقةيليثمتلا
ةيفلخاهفصوبةيبوكسرنافلاتالوقملاديدحتبقلعتءاوس-نآلادحل
ةطبترملاتاحلطصملاعيزوتوديدحتةداعإبقلعتوأ،سروبتايئايميسل
يفمكحتتسيتلاةيفلخلامسردودحزواجتيال-ماعلاهانعميفليثمتلاب
،نآلادحل،حضوتدقناكاذإف.يئاورلاصنلاجاتنإتايلآلقحاللاديدحتلا
ديدعلانإف،يريسوسلاركفلايفلصأتملايوينبلاروصتلاىلإدانتسالامدع
لدجلاتايصوصخاهمهأنيبنمو،دعبحضوتملةيساسألااياضقلانم
وأيبقاعتلاىوتسملاىلعءاوس،ايئارجإتالوقملاتاقلاعتنعبترتملا
،]103[ةيلوادتوةيعيرذةيفلخنمهزرفتامىوتسمىلعوأ،ينمازتلا
.اهقافآوةيوينبلادويقزواجتت

طبرىلعلمعلابلطتي،ةقحاللاةرقفلايفهحيضوتبجوتيامنإ
هليعفتلكشوهلكشيفةمكحتملاةيساسألاتالوقملابيسروبلالالدتلاقسن
لجحضوامك-ةيعقاولاوةيرارمتسالاربتعتيتلاتالوقملايهو.يئارجإلا
:اهمهأنيبنم-هتفسلفبنيمتهملا

:سروبتايئايميسلةيلوادتلاوةيعيرذلاةيفلخلا1-2-6
جلاعتستايلوادتلاوتايعيرذلابةطبترمةيئزجاياضقةدعنأامب

ةلثمأباهميعدتعم،ةماعلااهئدابمىلإةراشإلاب،انهءافتكالامتيسف،اقحال
ةروريسلاوهو،هتايئايميسةيئارجإلرطؤملايساسألاأدبملابءدبلامتيسو.ةماع
:ةيرارمتسالا

،ليثمتلاروطتلحتفنملالكشلانعربعتامابلاغةيرارمتسالانإ
طبترتو.)ركفلاوملاعلاوةغللا(قباسلاماعلاثولاثللةماضةيلكهفصوب
ةفرعملانإ.]104[سروبامهددحامكفرعتلاوةفرعملاعطاقتبةيرارمتسالا
ىوتسمبهطبرضرفت-ةرهاظوأائيشناكءاوس-درجملاليلدلاب
ىنعملابةغللاىوتسم(درجملاىوتسملاكلذيفربتعيهنأل،ةيناثلاثلا
،هلانييحتيلصاوتقايسيفايدوجوهقيقحتربتعيامنيب،ايرورض)يريسوسلا



انكممليلدلالضفبلصوتلالعجيامنألكلذو،هنمةنيعتمةخسنيأ
ةروريسوهفُفُّرَعَّتلاامأ؛هبةقبسملاةفرعملابطبترملاكاردإلاوه،اطيسبو
لكشبهنإ.دقعموهامىلإجردتتمث،طيسبوهاممقلطنت،ةدقعم
يذلالوقعملادنعوسرتل،سدحلانمعونعمأدبتةروريس،احوضورثكأ
الو.ةيدينفتلاتاعزنلاهجويف-ايلحرملقألاىلع-دومصلاعيطتسي
نع-اهليوحتدرفلالواحييتلا،ةلمتكملاريغةلدألابطقففرعتلاطبتري
اضيأةديدعتالاحيفطبترينأهنكميلب؛ةلمتكمةلدأىلإ-هقيرط
.اهبةقبسملاةفرعملالضفبةلوهسباهكردنامةداعيتلاةيرورضلاةلدألاب
نعءاوس،امليلدلةيليثمتلاداعبألايفامللخفاشتكاكلذةلثمأنمو
رظنموأركفمل(يسراممليلحتلضفبوأ،ايعقاوهدنفتججحزوربقيرط
نمو.خلإ...)يأرلايداب(يبعشكاردإلضفبطقفوأ،)...امملاعوأ
ةنيعملاةلدألاةيعقاويفيرهوجلكشبثبيوالإ،فاشتكالكنأيهيدبلا
راصتخابهنإ.اهعمةقلاعتملاةلدألاةيعقاويفمث،ةقباسلاهدوجولاكشأل
ةلدألانماعونفرعتلاقحليالو...ليدبتلاوضيوقتلالعفلةلدألاضرعي
ةينوكةلدأتناكنإ،هعمقرفالذإ.ةلدألالكقحليلب،ىرخأنود
ةيداعةلدأتناكوأ،...توملادعبناسنإلاريصموأضرألالكشلثم

ليثمتديعتةديدجةلدأباهلدبتلةملكتملاةعومجملااهنعىلختتامناعرس
...ديدجلثمتىلعءانبعوضوملاسفن

لوحتلابليثمتلايفكي،ةيرارمتسالاهتقالعوفرعتلاحيضوتلجأنمو
:)ضرألالكش(ماعلاليلدلاقحليذلا

،هكاردإناسنإلاعيطتسينألبقناكيذلا،)ضرألالكش(ليلدنإ
لبقنمةكردملالاكشألاتايناكمإلكىلع،اينالوأانكممهفصوبيوتحي
لوحةقبسملاهتفرعمبةطبترملاتايناكمإلالكلالباقناكيأ،ناسنإلااذه
قيرطنع،طسبنمضرألالكشنأ،ةرملوأناسنإلاكردأاملو.لاكشألا
،دوجولاىلإنكمملانمليلدلااذهجراختعقو،امةبرجتوأسدح
،انوناقهفصوبهتدايسولوألاهجراختنيبلصافلانمزلالالخ،حبصأو
ىلإلوحت،ةضورفمةوقاريخأحبصأنيحمث.ةيقيقحتلاةينايناثللايمتنم
يفثبتةيدينفتةعزنلكلمواقموثراوتمومئاقروصتلٍدِّدَحُمليلد
ةبرجتلكيفحبصأةمثنمو.)ضرألالكش(يلعفلاليلدللهتيليثمتةيعقاو
فشتكانملوأعملدعيسهنكل.هنوناقنعالحنمادرفماليلدةيلصاوت
ىوسنكيملفاشتكالاكلذنأيهيدبو.)هريغوأوكيرمأ(ضرألاةيورك
ليلدلاةقباطممدعبلوألافشتكملاروعشنمالوأأدبتةروريسلةجيتن



دييشتلجأنم،روعشلااذهلثمضرفيو.يلعفلاليلدلالكشلقباسلا
نمقالطنالاو،اهتمربةقباسلاةروريسلاراسمميدهت،مئالمرخآليلد
مزالتي،ةقباطملامدعبروعشلانألكلذو.ليثمتلاوكاردإللةيلوألالحارملا

دق،ةقباسلاةروريسلاراسملسسؤملايلوألايعولانوكبروعشلاعمةرورض
،يلوألاكاردإلانماقالطناليدعتلامتياذكهو.أطخىلعيلوألاهكاردإينب
لاثمللةبسنلابو...تانكمملانازخنمليلدلاءاقتنابكردملاموقيثيح
نيبنممئالملالكشلاءاقتنابةيناثلاةلحرملايفكردملاماقدقل،قباسلا
ىلوألاجراختلاةيلمعزاجنإبكلذدعبماقمث،ةبسانملاةينالوألالاكشألا
ةظحلديدجلاجراختلااذهلهنييحتةظحلتلكشدقو)ةيوركضرألا(
زرفأنأدعبو،ديدجلاليلدلااذهلبقنأدعبمث.ةيقيقحتلاةينايناثلا
ةمثنمو...اثراوتموايرورضحبصأ،ةيذينفتلاتالواحملالكلةريبكةمواقم
يخيراتليلدىلعالادوايراوتمىحضأيذلاقباسلاليلدلاناكملح
لكةروريسلاهذهسفنمكحتو...زواجتميعولددحمروصتنعربعم
ءيشالهنأل،ةيداعىتحوأةيرظنوأةينوكتناكءاوس،ةلدألاعاونأ
.يهانتماللايفالإيهانتملانطقيالو،لوحتيفلكلاوتبثي

يتلاكلتلةفلاخم،سروبدنعةيعقاولاو.ةيعقاولابةيرارمتسالاطبترتو
طابترالاينعت،هلةبسنلاب،اهنأل،ةيبيرجتلاوأةينامسالاةسردملااهبلوقت
يحطسلالوثملاقفوسيلو،يعولايفهروضحقفويعقاولالعفلالكشب
يأ-يعولاتايطعملالخنمرهاوظلانيعتةيفيكيهةيعقاولاف.رشابملا
ةدوعلايه،نذإاهنإ.-اقباسددحملاهانعمقفوعجرملايفاهنيعتةيفيك
نكيلو،اماعالاثمذخألفاهحيضوتلو.تانييحتلاريسفتلجأنمعجرملاىلإ
ةيئزجعجارمءاسرإهتعيبطنميذلا،يرارمتسالاراسملاباطبترماضيأ
:ةيعقاولانعاهتاذيفربعت،ةيلحرمو

سمشلالوحواهسفنلوحضرألانارودب،الثمكنريبوكيعونإ
ماعلايعوللضيوقتةظحللاسفنيفوه،بسحواهسفنلوحرودتيتلا
.نوكللازكرمضرألانوكبلوقييذلاو،كاذنآيفرعملاىطعملابطبترملا
راكفألاوتاروصتلانمةلمجلاعجرملكشدقىطعملاكلذنأيهيدبو
نكل...ةيعقاوربتعت،عجرملااذهباهتقالعةهجنميتلا،تايرظنلاودئاقعلاو
لازياليذلاو-نوكلازكرمليلدبصاخلاكنريبوكليدعتليلحرملاتابثلا
ةيعقاوزرفأو،ليلدلااذهبصاخلاعجرملالدعدق-نآلادحلامئاق
ىنعملانأ،كنريبوكهبماقامىلإرظنلابحضتياذكهو.]105[ةديدج
مئاقهنكلو،ةبرجتلاىلعامئاقسيلسروبدنعةيعقاوللانهحنمييذلا



ملاعلادوجولىلثملاةيفيكلليسراممينهذلثمتوهو،املثمتىلعطقف
.ازكرمسمشلارابتعالثمتلااذهنعجتندقو.اقيقداميظنتامظنم

ال،سروبدكؤيامك،هنأل،ةقيقحلابةيعقاوللةقالعالأحضتياذكهو
وهاميهيتلاهتيعقاويفهكاردإنكميلب،هتاذيفءيشلاكاردإنكمي
لاكشأزواجتتسروبةيعقاونأحضتيكلذبو.هلوحانيعويفرضاح
.]106[نييبيرجتلاونيينامسالادنعيهامكةطسبملاةيعقاولا

دعبلاليكشتيفةيعقاولاوةيرارمتسالاةيمهأحيضوتمتدقناكاذإ
ةيؤرنم،ةروصلالمتكتيكلدبالف،]107[هتايئايميسليلوادتلاويعيرذلا
امهريثأتةيفيكو،ةلدألايقلتوجاتنإتالاحعيمجيفامهمكحتةيفيك
:ةيلصاوتلاتايلمعلاعيمجىلعمساحلا

ةداعإةروريسبوأ،ةلدألليلوألاجاتنإلاةروريسبةيرارمتسالالصتتال
لصاوتلاهيفامبلصاوتلالاكشألكبلصتتلب،طقفضيوقتلادعبجاتنإلا
ةلدألينهذنييحتنماقالطنامتينأهنأشنميذلاو،يمويلايداعلا
ةيننسلاعاونألاوةانقلاوننسلاثيحنم،ةفلتخمةيلصاوتقاسنأليمتنت
زكرملاوهيذلايعولالخادمتتةيلآاهنوكلضفب،]108[ةيعرفلا
يعولانأكلذ:لصاوتللةيداملارهاظملاراهظإلاكشأنعلوؤسملايساسألا
مث،ةددحمٍنَنُسقفوالإةيراهظإلاهتاطاشنلصفميال-1هنوكببسب
-نهذلايف-اهنألةيواستمهلخادشيعتننسلاكلتنوك-2لضفب
نوكلعفيفكلذحضتيو.ضعبلااهضعبلتالوؤموأتامجرتنعةرابع
ذإ:ةيلصاوتلاةيلمعلاسفنيفاهلخادتواهتبوانمىلإدمعيامابلاغ،نهذلا
؛ايوغلاليلد،امةيلصاوتةبرجتيف،ردصملا-ليلدلانوكينأنمعنامال
اذهلثميمث،يوغلريغرخآليلدنهذلايفهلحملحيدقكلذعمو
اذإف:رياغمثلاثقسنىلإ/يمتنتةلدأوأ/يمتنيليلدقفوايراهظإليلدلا
دقف،الثمةيبانةملكوه،امةيلصاوتةبرجتيفردصملا-ليلدلاناك
وه،يبطاختلاكيرشلالبقنمايراهظإاهللوؤملاديدجلاليلدلانوكي
دلويدقو؛خلإ...ايعامتجاةننسمةيكرحةراشإوأ...ةمكلوأةيوقةعفص
ريغوأايوغلنوكيدق،رخآالوؤملوألاكيرشلاىدلديدجلاليلدلااذه
ةيرارمتسالاىنعمنماءزج،ادجيداعلالاثملااذهحضويو...اذكهويوغل
ةيعيرذلاسروبةفسلفنعهلوققبسامدكؤيةمثنمو،ةيعقاولاو
نأعقاولاو.ةلدألالكليرظنلاريطأتلاىلعةرداقاهنوكصوصخبةيلوادتلا
:ليلدلاولالدتللهديدحتيفرثكأىلجتتةردقلاكلت



ةيئايميسلاتاهاجتالالبقنم،ليلدللتيطعأيتلاتاديدحتلاديفت
]109[ةفلتخمتافيرعتةدعىقلتدقف.سبتلمموهفمهنأ،ةرصاعملا
اسبتلمهلعجيذلاءيشلا،اهيفرهظيتلاةيفرعملالوقحلافالتخاب
،هتابثوموهفملاحوضونودلوحي،اقئاعسابتلالااذهلكشيو.ايلاكشإو
ىلعسابتلالااذهرصتقيالو.هليداعلامهفلانودىتحلوحيةمثنمو
ققحتيلب،ميهافملاةمجرتبيفتكتامابلاغيتلا،ةرصاعملاةيبرعلاتاباتكلا
عضولااذهيعونماقالطنا،اذكهو...اهسفنةيبرغلاتاباتكلايفاضيأ
ليلدلاموهفمةءارقىلع،سروبدنعليلدلاموهفمةءارقسسأتتس،يلاكشإلا

:باطخلاليلحتتايرظنيفترثأيتلاةيئايميسلاتايرظنلامهأيف
:ةلالدلاييئايميسدنعليلدلاموهفم2-1

ددحيذلا،ريسوسودروصتب-مهفالتخاىلع-ءالؤهروصتطبتري
ةيطابتعاةقالعقفونيطبارتملولدمولادنمةفلؤمةدحوهفصوبليلدلا
ىوتسمىلعليلدللهديدحتيفرصتقادق،ريسوسودنأيهيدبو.]110[
.عجرمللازواجتمومالكلانعايلاعتمهديدحتلعجيذلاءيشلا،طقفةغللا
،هديدحتدودحبايعاوريسوسودناكدقو.ادرجماديدحتربتعاكلذلو
ظفللاىوتسمزواجتنيحهلهلامعتسانعفكهنأكلذىلعةنيبلاو
لادنعملكتيةريخألاهذهعمدعيملثيح،ةرابعلاىوتسمىلإلزعنملا
.]111[يلادبتسالاروحملاويبكرملاروحملانعثدحتيحبصألب،لولدمو

لادلانعثيدحلاةبوعصوه،ليوحتلااذهنمجتنتسيامنإ
لوحتينيحلادلانأل.ةرابعلابرمألاقلعتاملك،قيقدلاامهانعمبلولدملاو
طبارتلادوعيالذإ،قباسلاديدحتلانمتلفنيلولدملانإف،ٍبَّكَرُمىلإ
قلاعتىلعةسسؤمحبصتلبةيطابتعاةقالعلادوعتالو،بسحوايسفن
يذلاءيشلاوهو...ةيناسللاتانوكملالكنيبقلاعتلاةعيبططرتشيرياغم
ةينباهفصوبةغللاديدحتلراطإىوسسيلهديدحتنأبلوقلاىلإدوقي
املاحهنإف،اذهىلعاسيسأتو.ةيفالخلاميقلاىلعةمئاقلاتاقالعلانم
نعمالكلاهيلعبعصي)...صن...ةرابع(ليلدلاقوفاممامأءرملانوكي
ىوتسميفنوكي،ءيشلكلبقوالوأ،هنأل،ديدحتلاكلذقفوليلدلا
لواحدقفكلذمغرو.]112[ليلدللريسوسودةجلاعمىوتسملرياغم
ينييحتلاىوتسملاىلإ)يناثلاثلا(ديدحتلااذهليقنت،ةلالدلاويئايميس
هلفلاخمرخآىلإيتالوقمىوتسمنملاقتنالاةاعارمنود)ينايناثلا(



ةيمالكلاتاققحتلارهاظمفلتخمنعنوثدحتيمهدجتاذكهو.ايرذج
هلبقييذلاكيكفتلاسفنلبقتةلدأاهفصوب)...صوصن...عطاقم...تارابع(
.درجملايوغللاليلدلا

روطيوهو،قيقدلكشبهبتنانممهأنيبنم)فيلسملاي(ربتعيو
يتلا-ةميقلابةلصتاذيهو-ةقالعلاةيضقىلإ،يريسوسلاديدحتلا
ودلبقنمددحملاطبارتلاطاقسإيفةقثلاتقولاسفنيفتعزعز
ةرابع(ةيثالثلاةروريسلالكشهفيرعتتحنمو،ةيمالكلاةلدألاىلعريسوس
،سروبدنعةيثالثلاةروريسللةفلاخمتلظكلذعماهنكل.)ةقالعوىوتحمو
يتلاةيريسوسلاتاروصتلاىلإدنتسالب،يسروبلاقطنملاىلإدنتسيملهنأل
درجملاليلدلادعيمليذلا،ديدجلاعوضوملامئالتيكلاهليدعتىلعلمع
هلادطبارتمدعهتامسنميذلاو،ايدوجونيحملاليلدلاحبصألبيوغللا
ةنكمملاةقالعلاهذهنوكتالو.ةقالعدوجولضفبالإ،ايدومعهلولدمب
.]113[ةيريشأتةرورضلابنوكتاهنكلو،ةينوناقةرورضلاب

،صنلاةيئايميسلةيساسألاةيعجرملالكشيفيلسملايروصتنأامبو
ليلدلاديدحتعيوطتمتفيككاردإةيغبكلذو،رثكأهيلعزيكرتلامتيسف
:نيحمصنلكددحيهنوكىلإ،ةيوغللاةظفللاطقفددحيهنوكنم

عوضومللةجيتنناك-ةراشإلاتقبسامك-ةقالعلابهمامتهانإ
كلذلو.مالكلاقسنلاعضاخالإنوكياليذلا،ليلدلاقوفام:ديدجلا
هيلعضرفدقو]114[يلئالدلاليلدلابهبمتهايذلاليلدلاةوعدتمت
يفتلثمتدقو.ةيلصألاريسوسةيئانثىلإةديدجةيئانثةفاضإليدعتلااذه
ىوتحملاةداميه:دودحةعبرأمامأانحبصأ،كلذبو.ةداملاولكشلاةيئانث
:]115[ريبعتلالكشوريبعتلاةداموىوتحملالكشو

امقفو،ةنكمملاتاوصألانمةغللكهعطتقتامبريبعتلاةداملصتت
نكل.]116[تاغللالكنيبكرتشممساقدوجوةداملاينعتو.اهلكشمئالي
.لكشلاراضحتسابالإ،ةدحىلعةغللكلةبسنلاباهلةميقالةداملاهذه
فصوبهلةقالعالنكل،ريسوسوددنعلادلللثاممةرابعلالكشو
مهأاعبطلكشلاو(ةلالدلانمةغرافلاتامينوفلابلب،تافصلاوجراخملا
،يئايزيفوهاملكبصاخلارهظملايهف،ىوتحملاةدامامأ.)ةداملانم
اضيأيهو.انيعويفدوجوموهاملكلةلماشلاةيؤرلانمعونهنأل
،ةداملابهدنعدوصقملانإفكلذلو.ةملكتملاتائفلالكنيبةكراشتمةيصاخ
تناكاذإو.ةكراشتملاةيؤرلاكلتلتاغللانمةغللكليلحتلكشوه
يح+نئاك+[لثم)تاموقم(تامينوفىلإلصفمتلالبقتىوتحملاةدام



هريغوليلدنيبزييمتلاىلعدعاسييذلاوه،ىوتحملالكشنإف؛]...+
ائيشسيللكشلانألكلذو،يموهفملالقحلاسفنليمتنتيتلاةلدألانم
هذهو.يوغللاقسنلاسفنلخادرخآوليلدنيبةمئاقلاةقالعلاريغرخآ
.ةيبكرموأةيلادبتساامإةقالعلا

ريغةقوطنملاةيتوصلاةداملانملكشتتريبعتلاةدامنإف،راصتخابو
سيلوكيتينوفلا(تاوصألاملععوضوملكشتيتلاةداملانميأ،ةيفيظولا
.ةيبكرملاوةيلادبتسالادعاوقلانمنوكمفريبعتلالكشامأ.)ايجولونوفلا
ةيونعملاوةيجولويديإلاوةيفطاعلارهاظملانمىوتحملاةداملكشتتو
،تالولدملانيبايروصاميظنتهرابتعاب،ُدَّدَُحَيفىوتحملالكشامأ،لولدملل
.امةيلالدةمسروضحوأبايغةطساوب

تاناكمإلانمهتدافتساوه،فليسملايةفاضإصوصخبظحاليامنإ
يفهيلإهرظنلضفبكلذو؛يريسوسلاةميقلاموهفماهحاتأيتلاةينغلا
ةيقبباهتقالعيفةدحاولاةغللابرمألاقلعتءاوس،ىوتحملاوريبعتلاييوتسم
قسنلاةلدأةيقببهتقالعيفدحاولاليلدلابطقفرمألاقلعتوأ،تاغللا
.]117[هيلإيمتنييذلا

ىلإرظنيملام،دجوينأريوطتلااذهلنكيملهنأحضاولانم
ةطبترمةركفلاقيقحتاهفصوبةلدألاىلإو،ملاعلاوركفلاباهتقالعيفتاغللا
ىوتسمىلعصاخلكشبزكردقهنأاضيأحضاولانمو.ملاعةلاحب
لعلو.)ةينايناثلاةلوقملاىوتسم(مالكلابةطبترملاةيلصاوتلابراجتللاهعوضخ
روحملا/يلادبتسالاروحملا:ةيئانثميعدتىلإهعفديذلاوهزيكرتلااذه
.نيمضتلا/نييعتلا:ةيئانثب،يبكرملا

-هتيلومشوهتالصفمتلضفب-حمسدقفيرعتلااذهناكاذإ
ملمهنإف،ةيصنتايرظنءانببوةيليلحتةمظنأةغايصبنييوينبلانييئايميسلل
رصنعمهأهنأودبييذلا،"يرارمتسالا"هحلطصمبمزاللامامتهالااولوي
:ليلدلارصانعنميوينب

ةطبارتملاملاعلاتالاحفيلسملايدنعقلطملايرارمتسالانيعي
ىوساسيلنيذللا،ىوتحملاولكشلالمشيو.دودحماللكشبةمجسنملاو
هتثياحميفةصاخهتيمهأزربتو.هنمنيعطتقموهيفنيماضتمنيرصنع
هبشياملهليكشتلضفب،يرارمتسالانإ.)نيمضتلا/نييعتلا(جوزلاليكشتل
يفرضحاملك-نهذللحمسيل،سروبدنع]118[ليلدلاساسأموهفم
ىلعليلدلاكلذلبسانملالادبتسالارضحتسينأب-امليلديعولا
ىلإرظنلابو.]119[ىوتحملاوريبعتلابامهتقالعيفوةداملاولكشلاىوتسم



دوجو،ىرخأةرم،ظحاليهنإف،يرارمتسالاونيمضتلاونييعتلابليلدلاةقالع
:يئانثلاريكفتلالبقنمعومقملايثالثلاريكفتلا

هنأل،هللالحناوهف)ينييعتلاىنعملا(نييعتلاامأ،يناثلاثليلدلاف
ىنعملا(نيمضتلاامأو.ينايناثوهفةمثنمو،هلةنيحمةخسندرجم
يذلايرارمتسالابردصملا-ليلدلاطبريضتقتةروريسجاتنوهف،)يئاحيإلا
ىنعمهيجوتيرجييرارمتسالااذهرصانعنماقالطنامث،هيلعرشؤي
.يئاحيإلاىنعملاوههجوملاىنعملااذهو.ةددعتملايناعملانيبنمبسانم
لب،درجملاليلدلانعةرشابملحنمريغهنكلو،اضيأينايناثهنإف،ةمثنمو
...]120[لماكلالحنانعروطم

ةجاحيفاهرودبلظت،ةيوينبلاتاديدحتلانأحضتادقنوكياذكهو
دعبلاتاذ،ةيسروبلاليلحتلاتايلآلعوضخلاىلإ-اهتايفلخحضتتيكل-
دانتسانمتعنميتلابابسألا،ةهجنمتحضتادقنوكتامك.يثالثلا
ةيباوصتحضتادق،ىرخأةهجنمو؛اهتايفلخىلإباتكلااذهعوضوم
ةثالثىلإةثالثلاقوفاملازتخاةيناكمإبوةيئانثلاةيافكمدعبسروبلوق
]121[.

الاديطخلاراهظإلااولعجف،اليلدهفصوبصنلااوجلاعنيذلاامأ
هوجلاعو،يريسوسلاهانعمنمليلدلااوغرفأدقمهنإف،الولدمنومضملاو
ثداحويعقاوءيشوهيذلاصنلافدارت)امالكيأ(ةنيحمةملكهفصوب
يتلايهةقيقحلاهذهلعلو.ةينايناثلاىلإنكلوةيناثلاثلاىلإسيليمتني
:اهمهأةيلجتمتتسيتلاو،مهتاليلحتلةهباجملاتاجارحإلاةلسلسفلخيوثت

،ةيطابتعا)لولدملا/لادلا(ليلدلايدحنيبةطبارلاةقالعلانأامب-أ
-صنلااهنيبنميتلاو-)ةينايناثلا(مالكلارهاوظلكةجلاعمنإف
ناطبارتيهلولدموصنلالادنأل،لقألاىلع،ةضقانتمربتعتليلدلادودحب
.)...ةيسانجأ...ةيغالب...ةيوحن(ةطوبضمدعاوقاهمكحت،ةيرورضتاقالعلضفب

ىوتسميفاذوخأمليلدلانوكىلوألاةظحالملانعبترتي-ب
،هعمايسفنطبارتملاروصتلاىلع-انيحموأادرجم-هلولدمينبني،ةغللا
ليلدلاامأ؛ةملكتملاةعومجملادارفألكنيباكراشتمنوكيروصتوهو
ةيعرفلاهتلدأتالولدمءازجألعافتجاتنوه،هلولدمنإف،صنلللداعملا
،هانعمليحييذلاءيشلا.هلةيقلتملاوأةجتنملاتاذلاةروريسو]122[
...ةيضارتفاةينبىلإ،ةريثكانايحأ

ضرفت،درجملاليلدلاةلالدنوك،نيتفلاسلانيتظحالملانعبترتي-ج
نوكيالامنيب.طبارتمونمازتملكشبلولدملاولادلارابتعالانيعبُذَْخُأينأ



هفصوبصنلابرمألاقلعتينيح،ةفصلاسفنب،امهذخأادبأيرورضلانم
-ةظحالملاتقبسامك-يصنلالولدملانأل،ًالََّوأ؛دوجولايفانيعتماليلد
ةياهنلايفلكشتيكلماضتتيتلاتالولدملانمةفيلوت،املكشبوه
.هتيلكيفادبأىوتسملااذهيفذخؤياللادلانألايناثو؛]123[امةلالد
وحنييذلاكاردإلاكلذ.هسفنانكاردإىلإساسألابعجاركلذنوكيدقو
ةعيبطنمكلذىلعلدأالو.ةصلقمتالولدميفلادلالازتخاوحن
نمةعومجمسيللافغإضرفتيتلاةلالدلاكلت.ةيصنلاةلالدللانليكشت
...اهتمربلوصفلبتارقفوعطاقمولمجلافغإنكلو،طقفةلزعنملالاَوَّدلا
.خلإ

قفو،فلأتييذلا-يوغللاليلدلانأ،كلذلكىلعبترتي-د
ذخأيوهو،لوحتي-)figures(روصلانمةعومجمنم،فيلسملايديدحت
عطاقملا(اهنيبنم:[ةديدجةيئانبتاجردلةماضةينبىلإ،صنلاىنعم
لولدملالوحتياملثم،])...ريئبتلاوةينمزلاتارشؤملاو...تاسوطيإلاورئامضلاو
ىعدتيتلاةليصحلايهو.ةيلازتخاةليصحىلإدرجموتباثروصتنم
ةلالدللةيلوأةينبامإ:صوصنلاةلالدليكشتلةهجوملاتايفلخللاعبت
.خلإ...)نامدلوغ(ةلادةينبوأ)كيدناف(ىربكىنبوأ)ساميرغ(

تحتءالؤهدنعجردنتريبعتلارهاظمنماريبكاددعنأعقاولاو
.حيحصسكعلاو،ىوتحملاةدام

يوينبلاديدحتلاروصقبلوقلاىلإعفدتلةقباسلاتاظحالملانإ
...]124[ترابدنعهتنورموفيلسمايدنعهروطتنممغرلاىلع،ليلدلل

:نييلصاوتلادنعليلدلاموهفم2-2
ليلدللصاخمهفنم)نانوموسناسيوبووطييرب(نويلصاوتلاقلطنا

ءانبو.هتياغاهفصوبةيدصقلاةلالدلابهطابترايفاساسألثمتدقو.يريسوسلا
ةددحمطورشلةعضاخةلالدلاكلتلعجاولواحدقفمهفلااذهىلع
يذلا-يوغللاليلدلليوينبلامهفلاضفرىلإكلذمهداقدقو.ةلوبقمو
نماقالطناكلذحيضوتنكميو.-لزعنملاظفللةيمستنوكيامةداع
:نيتيساسأنيتظحالم

ةددحمةركفوه،ليلدلانأنويلصاوتلاىري:ظفللاوليلدلا-أ
يتلارورملاةراشإوهيجذومنلااهلاثمو.بكرمراهظإلبقنمةاطعم
ببسبيتلاو،ناولألاولاكشألانمةعومجمنم،لادلاىوتسميف،بكرتت
نمفلأتيبيكرتلضفبالإ،امةغلىلإاهلادمجرتينأنكميالكلذ
نوكنوضفريمهنإف،هذهليلدلاةعيبطىلعاسايقو.ةلدألانمةعومجم



-بجاولانمف؛هبنومتهييذلاليلدلاعوضومنماءزجلزعنملاظفللا
-ةيوغللاةسرامملاىوتسميف-ليلدلانعثدحتنيكل-مهروصتقفو
ليلدلارابتعانولبقيالمهنأكلذنمجتنتسيو.امبكرممامأنوكننأ
اطبترملولدملانوكيالثيح]125[اطانمناكاذإالإاليلديوغللا
.اهنعةجتانلاةركفلابيأ،اهلعافتبنكلوةرابعلاتانوكمب

يفنوثدحتي،ليلدلانعنوثدحتينيحمهنإ:ةلالدلاوليلدلا-ب
امإ،امئادليلدلاف.امةيعامتجاةقالععمطبارتمينهذلوعفمنععقاولا
رشؤملالادلانماقالطناةلصاحةركفوهفنذإو.]126[ةراشإوأرشؤم
نم،ليلدلانوددحيمهو،اودافتسادقمهنأ،مهفلااذهحضويو.اهيلع
يسفنلالثمتلانيبزيميذلايقاورلاموهفملانمةصاخو،يقيرغإلاموهفملا
وهلولدملاسيلاعبطو.]DiDictum(]127ليقملا(يعقاولاءيشلاو
لالخالإرهظيالليقملاو.ليقملا:وهلب،عقاولالوعفموأيعولالوعفم
.ةيهيدبنوكتداكتةيفيكبوةلالدلاةروريس

دنعليلدلاعضوصوصخبهتظحالمتمتيذلاطلخلاسفننإ
ذإ،ةينايناثلاةلوقمبةمارصرثكألكشبطبتريليلدلاف:انهظحلينييلئالدلا
ىلإرظنلاعضولااذهعنميو.عقاولايفانيحمهفصوبالإهيلإرظُنيال
ملاعمىلعريثأتنملصألااذهلاممغرةلدأللدرجملالصألاةعيبط
نوفرتعيالمهلعجيذلاوهيعولااذهبايغلعلو.ةينييحتلاتاجلاعملا
ةلدألاعمهلضفبىواستي،امطانمـلازرافناكاذإالإيوغللاليلدلاب
.ةيعامتجالاتامصبلابةموسوملاةيعانطصالاىرخألا

ليميهلعجدق،ليلدلاموهفملهوحنميذلاديدحتلااذهنأودبيو
،ميهافملالقأنيبناككلذلو،ليلدلاىنعمىلإهنمناهربلاىنعمىلإرثكأ
حضتتو.]128[ةماعةيوغللاصوصنلاليلحتعماماجسنا،اهودعأيتلا
،هريغويوغللاليلدلانيبةطيسبةلباقميفيقطنملاماجسنالامدعةمس
طانملاىلعليلدلاىنعماورصقنيحمهنإ:ةراشإلاورشؤملانيباضيأو
عم،اوطرتشامث)؟ةعاسلامك(لثمةيوغللاظافلألانمةفيلوتهفصوب
لعفلااذهيفةنمضتمةيعامتجاةقالعنعةرابعىنعملانوكينأ،كلذ
ربتعينأ،الثم،قباسلاليلدللنكميالهنأكلذينعيو.يقئالعلايونعملا
هذهيفتقولاديدحتبلط(:ةرشابملاةيدصقلاطورشققحاذإالإاليلد
.)...نمزلاعيطقتببراقعلاةقالعفرعيوةيبرعلافرعيصخشنمةظحللا
نوكينأهنكمييذلا،ليلدلااذهلثمةلالداورصحدقنونوكيكلذبو
نأك:نواعتلايعدتسي-طقفايقئالعايونعمالعفسيلو-ايوغلالعف



.خلإ...الثممأسلاوهىنعملانوكي
نميوغللاليلدلا،مهلاعبت،ُلِّوَُحيوالإنواعتلاضرتفيجاتنإلكنإ

مامتهالاجمنمهءاصقإيضتقييذلاليوحتلاوهو.رشؤمىلإةراشإ
قفولبقتيتلاتاطانملاددعنأ،راصتخاب،كلذىنعمو.تايئايميسلا
يتلاو-ةاغلملاعاونألانأعقاولاو.ادجةروصحمةلدألاةفصمهريياعم
مهتيفلخحضوتيتلايه-ةقوطنملاةغللمهتاديدحتةمئالممدعدكؤت
تحتيوضنيايرشؤماليلدلكشت،الثم)براهليل(ةرابعلاف:ةلوقعماللا
هليوأتعنميوةمارصبهددحي،يناثلاثنوناقلدقتفيو،ةينايناثلادوجولاةلوقم
عميتالوقملاعضولاسفنيفهدوجومغرهنإف،كلذعمو؛ةفلتخملاكشأب
اهلصأةريخألاهذهلنأل،ايرهوجافالتخااهنعفلتخي،الثمرورملاةراشإ
...تايقلتلالكيفاتباثىنعماهحنمييذلا،يناثلاثلادرجملا

يمتنت،مهيدلةيجذومنلاوةلضفملاةلدألالكشتيتلارورملاتاراشإنإ
،ةينوناقتاطانمدرجملاهاوتسميفىتحمضي،يحالطصاومظنمقسنىلإ
امبيكرتبقسنلااذهحمسيالكلذلو.ايدوجونيحتتيتلااهسفنيه
امأ.خلإ...ينمتلاوأنظلاوأداقتعالاتالاحزرفينأك:هيفاتباثسيل
ىلعهنييحتموقيقسنىلإيمتنيف)براهليل(قباسلايوغللاليلدلا
لب،تاطانمدرجملايقسنلااهاوتسميفتسيليتلاهتلدألرحبيكرت
ةلدأفالخىلع-اهلولدمنوكيال،ةمثنمو.]129[بسحوتاموقم
.يقلتلاوجاتنإلاطورشقفوينبمهنكلو،قسنلايفازهاج-رورملاقسن
الداعميأ(ةراشإنوكينألبقي،نيحيوهو،)ليل(قباسلاليلدلاءزجف
نعيلكلاسمشلابايغبةلصتمملاعةلاح(ينعيف)ةيدوجولارورملاةراشإل
ِبَّبَسمعوضومىلعارشؤموأ،).ظفلتملا-يئارلااهبدجاوتييتلاةعقبلا
،)...ءامعلا...داوسلا...مالظلا(رواجمعوضومىلعارشؤموأ)سمشلابايغ(
.)...لالضلا...هللابكرشلا...لهجلا(هباشمعوضومىلعارشؤموأ

ملمهنأيأ،مهتاعوزنونيقلتملاتاقبطزيامتعاريملمهفيرعتنأامك
مهلماعتىلعىتح،اذهقدصيو.ةيعقاولالصاوتلالاكشأفلتخماوعاري
عوضومنوكتنأاهرودبلبقتةريخألاهذهنأكلذ.رورملاتاراشإعم
لصاوتلانعهتاظحالملالخنموكيإحضوامك،قرخنعمجانفيرحت
صخشلكنأل،ئطاخمهفعوضوموأ،]130[رورملاقسنةلدأعم
رودقمبنوكيالكلذعقيامدنعو،تاراشإلاكلتمييقتيفأطخللضرعم
هلحيتي،يلصاوتطيرشمامأنوكيالهنأل،ىنعملاحيحصتصخشلاكلذ
امك-ةيرارمتسالاةروريسلالعفاهلعجقيرطنعةيلصاوتلاةبرجتلاميوقت



.-حيضوتلاقبس
ةغللاةعيبطعممجسنيالليلدللمهديدحتنإف،ةماعةفصبو

ةدافتسالاتمتاماذإفاذهلو.باتكلااذهعوضومليوناثلاقسنللةلكشملا
اهعاضخإةطيرش،ةماهلامهتاحلطصمضعبةراعتسازواجتتنلف،مهنم
.هترولبُلَمُْؤييذلايرظنلاقسنلاتاماغرإل

:سروبدنعليلدلاموهفم2-3
،نيرصاعمنييساسأنيهاجتايفاهريطأتمتيتلاةقباسلاتاهاجتالانإ

لكلاهئاوتحاةيناكمإمدعاهنم:للخلانمعاونأةدعنعتنابأدق
ةغلابلاوأةبكرملاوأاهنمةطيسبلاءاوس-ةيلصاوتلاوةيريبعتلارهاظملا
ةلدألاةلصفمىلعاهتردقمدعو،مجسنموقيقدراطإنمض-بيكرتلا

ىلعاهتردقمدعنعالضف،اهيلإرظنلاىوتسملاعبتةمئالمتالوقمنمض
ةعيبطيعاريوةلدألالكتايصوصخلبيجتسيلماشولماكتمروصتميدقت
،رخآبوألكشب،متهتاهنوكمغرهنأ،كلذىلإفاضيو.ةزيمتملااهقاسنأ
تاذلضفبمتتيتلاةيلصاوتلاةيلمعلاتايصوصخعارتمل،لصاوتلارهاظمب
اهنكلو،ةقلطمالوةيلاثمتسيلتاذلاهذهنوكنممغرلاىلع،ةجتنم
اهتايفلخل-اهجاتنإوةلدألايقلتةيلمعيف-ةعضاخيأ؛ةدرفتموةددعتم
.ةصاخلاةيفرعتلاوةيكاردإلااهتاردقلوةيفرعملا

تاهاجتالاهذهدنعليلدلاتاديدحتلةثياحملاتارغثلاهذهيلمتنإ
تاباجإلايسروبلايئايميسلاقسنلايفدجتنأاهناكمإبهنأديفي،ةرصاعملا
ليلدلاموهفمةءارقلالخنم،هحيضوتليعسلامتيساماذهو.اهلةموقملا
سيسأتوكلذقيقحت،تقولاسفنيف،لواحتسةءارقيهو.سروبدنع
:باتكلاةحورطأمكحتسيتلاةيفرعملاتايفلخلا

؟سروبدنعليلدلاوهام2-3-1
لكشيفنيتباجإميدقت،لاؤسلااذهنعةقيقدلاةباجإلايضتقت

نافيرعتلاامهو.ةفلتخمعقاوميفهسفنسروبامهمدق،نيلماكتمنيفيرعت
امهلالخنمبراقنأ،الثم)Savanنافاس(،ضعبللقبسناذللا
حيضوتىلعةيادبلايفلمعلامتيسو.]131[سروبدنعليلدلاتايصوصخ
:هسفنيسروبلاقسنلالخادامهنمدحاولكةياغوةناكم

حضاولانمو.ثالثلاةيبوكسرنافلاتالوقملابلوألافيرعتلاطبتري-أ
فالتخاىلعةلدألاجاتنإةروريس،هتيبتارتيف،ىعاردقفيرعتلااذهنأ
:)1902ةنسسروبهجتنأدقو(.اهعاونأ

،هعوضومىمسيناثعم،لوأوهيذلا،لثمملاوأليلدلاطبري«



ثلاثلااذهطبريو؛هلوؤم:ىمسي،ثلاثديدحتاهنكمي،ةليصأةيثالثةقالع
اذهعمهسفنوهاهطبرييتلا،ةيثالثلاةقالعلاسفنهعوضومعم
.]132[»عوضوملا

يفناسكعينيذللاليوأتلاويقلتلابيناثلافيرعتلاطبتريامنيب-ب
ةنسسروبهجتنأدقو(يقلتلاوجاتنإلانيبةيقطنملاتاقالعلاتقولاسفن

1897(:
،امصخشلةبسنلاب،اماناكمذخأي،امءيشوه،لثمملاوأليلدلا«

نهذيفاروطترثكأوأايزاوماليلدقلخيهنأكلذينعيو،امةفصقفو
اذهذخأيو،لوألاليلدللالوؤمهيمسأهقلخييذلاليلدلاو.صخشلاكلذ
يأقفو،عوضوملااذهناكمذخأيالهنأريغ.هعوضومناكمليلدلا
.]133[»لثمملاساسأ:انايحأاهتيمسيتلاةركفلاىلإعوجرلابنكلو،ةقالع

،اعمنيفيرعتلانماهصالختسانكمييتلاىلوألاتاظحالملانيبنمنإ
،ةمثنمو،لثممللهحنمييذلافيرعتلاسفنليلدلاحنميسروبنوكيه
هذهنأعقاولاو.ريسوسودعابتأدنعلادللهتلثاممةيناكمإمدعكردن
سروبدنعليلدلادحنيبتانراقماوعضونيذلااهلفغأيتلاةظحالملا
نعاهفشكيفاهتيمهأنمكت)لاثملاليبسىلعلادولود(ريسوسوددنعو
ةدياحمةيمستسيلسروبدنعليلدلاف.ليلدلاموهفمليوينببلق
ةروريسلخادرصنعوأنوكمدرجميأ،لثممهسفنوهلب،هتانوكمل
اذهلعلو.]134[ديحولايداملااهرهظملالكشمهفصوب،اهردصتيواهرطؤي
رهاوظلاورهاظملالكرطؤينألحمطي،ماعريكفتلةجيتنناكبلقلا
امك،)خلإ...ةيئيشوأةيوغل(اهنوكنعرظنلاضغب،ةنكمملاوأةنئاكلا
عقاولايفليلدلالعجتيتلالالدَّتلاةيلمعيفيسراممريكفلةجيتنناك
:ةياهنوةيادب

هعوضومنأامك،)ةينهذةكرح(ليلدهلوؤمو،ليلدلوألالثمملاف
،ليلدوهيذلاديدجلالثمملااذهنإمث.ديدجلثمموأليلداضيأ
نأاملع.هنماروطترثكأوأردصملا-ليلدللايزاومنوكينأامهمسيل
ةمجرتلايفثدحيامكاهنماروطترثكأامإنوكتةلدألاتالوؤمبلغأ
امكاهلةيزاوموأ؛ةغلىلإةغلنممتتيتلاوأةيوغللاربعةيريسفتلا
وهامك:ةيوغلةلدأىلإةيئيشلاةلدألاةمجرتبرمألاقلعتينيحثدحي
ليلدلانوكيثيح،امةرخصىلعامةهزنءانثأانروثععم،الثملاحلا
)ةرخصلا(دحوههلوؤمو"ةرخص"موهفموههعوضومو/ةرخص/وهلثمملاوأ
.انناهذأيفقبسملكشبدجوييذلا



ظحالن،نيلماكتملانيفيرعتلاليلحتىلإلاقتنالاو،ةظحالملاهذهزواجتبو
ليلدلاءازجأتاقالعلصفمي،ثالثلاتالوقملاىلعينبملالوألافيرعتلانأ
ناكرأنمنكرلكلصفمتنعتايثالثلاكلترفستو.اضيأتايثالثىلإ
ىدحإعمهدوجوبسانتلاعبتكلذمتيو.فانصأةثالثىلإليلدلا
هذهموقتو.ةيساسأفانصأةعستنعكلذلكرفسيمث.تالوقملا
دوجوبحمست،تقولاسفنيفو.ةلدألادوجولاكشألكديدحتبفانصألا
اذهو.)اهيجتنملةيكاردإلاتاردقلاتناكامهم(رظنلاتاهجولاكشألك
ةروريسلاةحرسمبموقيثيح،هديدحتبيناثلافيرعتلاموقيامطبضلاب
يلوادتلايعيرذلادعبلادسجيكلذبوهو.يعقاولااهدعبيفةيرارمتسالا
:هلكقسنلل

:امةفصقفو،امءيشنهذلايفرضحاملك،ليلدلامامأنوكناننإ
يفءيشلااذهروضحبةطيحملاةيجراخلاتالاحلابةلصتمطورشقفويأ
اروطترثكأوأهلايزاوم،رخآاليلدنهذلايفقلخيهنإفكلذلو؛نهذلا
يناثلاليلدلااذهلحيو.لوألاليلدلالوؤموهرخآلاليلدلااذهو.هنم
لبقمدقيذلالاثملانإف،ةلثمألانمراثكإلامتياليكلو.عوضوملالحم
هذهريسفتهلالخنممتييكلداعتسينأنكمي)ةرخصلانع(ليلق
ءانثأ-نهذلايفلوحتت،ردصملا-ليلدلالكشتيتلاةرخصلاف:ةروريسلا
هذهيفو./Rocher...ةرخص/ايوغلنوكيدق،ديدجليلدىلإ-اهتيؤر
وهيذلاليلدلاعوضوملحملحينهذلايفرضاحلاليلدلانإفةلاحلا
ايزاومليلدلااذهربتعيو.نامزلااذهوناكملااذهيفةيئرملاةرخصلاكلت
،ردصم-ليلدىلإلوؤملاانلوحاذإثدحتةروريسلاسفنو.ردصملاليلدلل
"اروطترثكأ"هلوقامأ./ةرخص/انلوقب،ةرخصلادهاشيملنمربخننأك
ريثأتلضفب،ردصملاليلدللرشابملاعوضوملادودحزواجتةيناكمإلفصوف
عوضومنملاقتنالابكلذو"امةفصقفو":ةيئايميسجراخلاطورشلا
دقيتلاةقالعلاكلت.امةقالعقفو،هعمطبارتملايرارمتسالاىلإليلدلا
الهباشتلاناكاذإو...رواجتلاىلعوأةنراقملاوهباشتلاىلعةمئاقنوكت
ةرخصلاعوضومنوكينأةرواجملالاثمنإف،يحيضوتلاثمىلإجاتحي
...قيرطلافيرحتةرورضوأ،رحبللُ◌ُقباسدوجووأ،ءاملادوجووهروطتملا
.خلإ

،هسفنلزعنملايعيبطلاليلدلانأ،فيرعتلااذهلالخنمحضتيو
قفو"هلوقيفسروباهحضوتاقالعقفو،هتاذجراخوأهتاذيفلدي
طبترمهنكلو،ةيداحأوةددحمةلالدبطبترمريغهعوضومنأو"امةفص



غلابكلذو.ايدوجوليلدللهكاردإيفةمكحتملاطورشلابونهذلاتادادعتساب
:ةيلصاوتلاةبرجتللهريسفتيفحوضولا

)لثمم(لوؤم¬عوضوم¬لثمم-1
.)لثمم(لوؤم¬عوضوم¬)لثمم(لوؤم-2
:لثمملاساسأموهفم2-3-2
،سروبروصتيف،ةيساسألاميهافملامهأنيبنم،لثمملاساسأربتعي

سفنتالوؤمددعتبحمستيتلاةيرارمتسالامهفنكميال،هنودب،هنأل
تادادعتسالاعاونألكو،رظنلاتاهجولكدوجوحيتتيتلاو،ليلدلا
اذهنأبيرغلاو.ةفلتخملاهتالوؤمعمليلدلاماجسناحيتتاملثم،ةينهذلا
لعلو.هابتنالانمهقحتسيامبضحيمل-دودحملايملعبسح-موهفملا
يفالإرهظيملذإ؛ليلدللهتافيرعتيفةوقبهروهظمدعىلإدئاعكلذ
،ةقالعيأقفو،عوضوملااذهناكمذخأيالهنأريغ...«:اهادحإةياهن
.»لثمملاساسأ:انايحأاهتيمسيتلاةركفلاىلإعوجرلابنكلو

حلصت،ىرخأةيرظنرطأيفترهظ،ىرخأميهافمعم،ساسألاسامتي
تاديدحتالإةياهنلايفتسيلاهنأوةصاخ،همهفلةديجلخادمنوكتنأل
لجيهدنع)Ground(ساسألاموهفماهنيبنمو.اهلكشيةيلكلةيئزج
دنعيطبارتلايلادبتسالاروحملاو؛]135[فالتخالاوةيوهلالخادتينعييذلا
ءاملعدنعيقئالعلاىنعملاةاونو؛]136[ماعلاهانعمقفوريسوسود
ةيباطخلاتارظانتلالكشتدلوممهدنعينعتيتلاو،نييتاعوضوملادرسلا
،نييلصاوتلادنع)ChampsNoétique(ةدرجملاةاَوَّنلالقحو؛]137[
لكشييتلاو،امليلدعمةطبارتملاةنكمملاتالاحلالكلمشييذلاو
؛]138[هانعمطقفاهنمةدحاولكشتامنيب،ليلدلالولدماهضعب
-ليلدلاطبارتلةيفلخلكشييذلاو،فيلسملايدنعقلطملايرارمتسالاو
هلةرظانملاملاعلاءازجألةنِّيعملاةلدألاعم-ىوتحملاوريبعتلاىوتسمىلع
يفليدعتلتعضخاذإةصاخ،وكيإدنعةعوسوملاموهفماضيأو؛]139[
.]140[ىوتسملا

مساوقيهو-ميهافملاهذهلكنيبةكرتشممساوقدوجومغر
هنإف-]141[نوكلاماظتناىلإحاتفمدمحماهدريتلاتالكاشتلاهبشت
لصتيامكانهف:نيتزيامتمنيترئادنيبت،هيلعزكرملارصنعلاىلعءانبنكمي
.)...نويلصاوتلاودرسلاءاملعولجيه(لولدملاىلعزكترملايونعملابناجلاب
مغرو.)وكيإوريسوسودوفيلسملاي(اعملولدملاولادلابلصتيامكانهو
موهفملكلدنستاهنإف،سروبموهفمىلإبرقأةيناثلاةعومجملانوك



.ساسألاموهفمعمقلطملاهلثامتعنمت،ةصاختازيمم
عمليلدلاطبارتلفغي،ىوصقلاهتيمهأمغر،قلطملايرارمتسالاـف

نوكيدقف:يطبارتلايعادتلانعجتنتيتلاكلتك،ةصوصخميعوتالاح
اذهنأمغر،يعولاهنادقفوه،الثم"راصرصلل"امدرفةيؤرلوؤم
ليلدلابصاخلايرارمتسالارصانعنمضارضاحسيل)يعولانادقف(لوؤملا
ىوتسمىلإيرارمتسالاموهفمىقرييكلدبالكلذلو.)راصرصلا(ردصملا-
هميعطتنم-تاليوأتلاهذهلثمبعوتسينأللباقلا-ليلدلاساسأ
عجريو.يقلتملاوجتنملليتاذلايدوجولايرارمتسالابصاخيعرفموهفمب
لدجكاردإنماقالطناعضويمليرارمتسالانوكلةهجنمروصقلااذه
لكضيوقتحيتت،ةراشإلاتقبسامك،يتلاةينالوألاةصاخو،ثالثلاتالوقملا
فارعألاىوتسمىلعو،ةعامجلاودرفلاىوتسمىلعديدجنماهئانبوةلدألا
تادرفتلةيعقاوةيؤرنماقالطناعضويملهنأل،ةيناثةهجنمو...نيناوقلاو
نهذروصتنماقالطناعضوهنكلو،َلالْدَّتلاققحتناكملةلكشملاناهذألا
.ليلدلاساسأقدصامنماءزجالإيرارمتسالاسيلكلذلو.يلاثمهبش
،قباسلايعادتلالكشلبيجتسيالهنأىلإةفاضإف،يطبارتلالادبتسالاامأ
لثم،ةيوضعلاتاطبارتلاةيصاخ،لولدملاىوتسمىلع،اضيأيطغيالهنإف
امنيب.الثمرباغيجولويجنمزيفرحبلادوجوىلإروخصلانملاقتنالا
ساسأىلإبرقألا-اقحالمامتهالابىظحيسيذلا-ةعوسوملاموهفملظي
يذلايدرفلايميتسبإلاموهفم)وكيإ(ةفاضإلضفبكلذو،يسروبلاليلدلا
لظيكلذعمو.لماشلادعبلاتاذةعوسوملاتانوكمنمانوكمىحضأ
ساسأامنيب،ةيناثلاثلاماظننميهةعوسوملانوكةجيتنامئاقفالتخالا
ةبرجتلكلةيفلخهفصوبلغتشيينالوأيعوسومنازخوهليلدلا
ساسأهنأل،ءاوسدحىلعيقلتملاوجتنملاتاردقلبيجتست،ةيلصاوت
.يسروبلاركفلايفةيعقاولاوةيرارمتسالا

هتنراقمنماقالطناساسألاموهفمفيرعتةلواحمتمتنأدعبو
اقبط،لالدتلاجاتنإيفهلعفةيؤرةلواحمنآلامتتس؛هنمةبيرقلاميهافملاب
يتلاةركفلاىلإعوجرلابنكلو...«يناثلافيرعتلاةياهنيفدوجوموهامل
:»لثمملاساسأ:انايحأاهتيمس

الإاليلدنوكينأنكميال/ةرخص/يعيبطلاءيشلكلذليتيؤرنإ
الإكلذنوكيالو)ةرخص(اعوضوماهفصوباهيعوينهذعاطتسااذإ
ىلعيندعاسييذلاوهذإ،ينهذيفقباسلكشببسانملوؤمدوجوب
ليلدلانإف،ةلاحلاهذهيفو.]142[هعوضومبينهذللثمتيامطبر



.هنوناقلرشابمنييحتلضفبلوألاليلدللزاومينهذيفرضاحلاديدجلا
،امتاقالعلضفبهعمطبارتتىرخأتالوؤمينهذيفرجفيدقهنكل
...ةيرخسلابوأ)ةأرمامسا(ةيرخصبوأ)ءاسنخلاوخأ(رخصبيريكفتلثم
وأبلقلاسانجلبقنمةددحملاءاوس،لادلاتاطبارتتاناكمإيقاببو
ىرنسامك]143[سروبلبقنمةقدبةددحملاكلتوأ،فيحصتلاسانج
روخصلاتانوكملكبو،ةبلصلاءايشألالكبيريكفتلثمو،قحالناكميف
يوذ،رارشألالكبيريكفتلثمو.خلإ...ةيعيبطلاءايشألايقابعمةكراشتملا
ةسدقملاروخصلالكبيريكفتلثمو،خلإ...)ةرخصهبلق(ةبلصلابولقلا
ىدحإىلإردصملا-ليلدلااذهنميريكفتلاقتنانأيهيدبو...ةيروطسألاو
كلتو...اذكهوةهباشتمتالاقتناهرودبرجفي،هعمةطبارتملاةلدألاهذه
.ةيرارمتسالايه

اعجرمنوكي،هقسنيوساسألاموهفمهحنمييذلاىنغلااذهنإ
،ةيعقاولاوةيرارمتسالاققحتلكشل)باتكلااذهيفعجرمللددحملاىنعملاب(
تالوقملاىدحإعممجسنملااهعضوبةموكحملاةلدألايقلتوجاتنإبنيصاخلا
يذلالوألافيرعتلايفسروبهددحيذلاوه،اذهققحتلاُلْكَشو.ثالثلا
لضفباهنيباميفطبارتتتايثالثىلإليلدلاءازجألكعيزوتىلعموقي
:ليلدللةيساسأطامنأةعستةياهنلايفحنمت،اضيأةيثالثتاقالع

:اهتاقالعوليلدلاءازجأ2-3-3
هئازجأعيزوتقيرطنعليلدللهفيرعتحيضوتىلعسروبلمعدقل

ةعستنمةفلؤمةطاطخمدقكلذلو،تالوقملاعمةمجسنمتايثالثىلع
:]144[ةيفاكفانصأةرشع،ةيتالوقملااهتاقالعىلعءانبتزرفأدقو.ماسقأ

1
2
3

لثمم
يعون-ليلد
درفم-ليلد
نوناق-ليلد
عوضوم
ةنوقيأ
رشؤم



زمر
لوؤم
يلمح-لوؤم
يوضق-لوؤم
ناهرب

سروبديدحتلصيخلتوأضرعميدقتانهيفادهأنمسيلهنأالإ
ىلعكلذف،اهعمنينكمملانيقلتملاتالعافتةيعونلو،اهتاقالعوليلدلاءازجأل
امنإلب،ةمجرتملاوةيبرغلابتكلانمديدعلايفدوجوم،هتقدتوافت
قباطملاصاخلايمهفقفوةيريسفتةءارقزاجنإوه،انههقيقحتلمآ
صاخروصتءانبيفيسروبلاموهفملاليغشتىلعدعاسملاو،ةيرظنلاةيفلخلل
هنأيلادبامدنعالإ،ايلمفقوتأنلف،ةمثنمو.يئاورلاصنلاجاتنإل
امدنعوأ،ةيليلحتقاسنأدييشتيفهنماودافتسانملبقنملفغأدق
عالطالانمتنكمتنيذلانيرسفملالبقنمهمهفءيسأدقهنأتكردأ
:مهلامعأىلع

:لثمملادعب2-3-3-1
،طقفهتيعونلضفبالثمم)يعون-ليلد(:لوألايعرفلاليلدلاربتعي

.)يعقاوريغوأناكايعقاو(هنعاجراخائيشددحيالوهتاذبلديهنأيأ
كلمياليذلايقلتمللةبسنلابىتحالماكتماليلدربتعي،كلذعم،هنكلو
،)ةنكمم(ةيعونهرابتعابيأ:هتانوكملكيفاينالوأهفصوبهكردينأالإ
طقفهلكشكاردإلضفب)دوجومريغوأدوجوم(امعوضوملةهباشم
-ةيعونهنكلواققحتماليلدسيلهنأفرعيهكرديذإيقلتملاف.)يلمح(
.امعوضومل-ةرورضلادويقودوجولادويقنمةررحتم

ةصاخ،هلسروبديدحتعممجسنيهدحوريسفتلااذهنأودبيو
ىلعاهدوجويفدمتعتيتلاتايعونلانأهديدحتنمجتنتسيامنأو
ىلإريشملاءوضلانولف،اهتاذيفالإةيعونةلدأربتعتال،رخآلادوجو
وه:امةنيعنولوهيعونلاليلدلانكلو،ايعوناليلدسيلالثمفوقولا
نأل،)اهريغوأةقرودامعلااذهناكءاوس(هدامعنعرظنلاضغب،نوللا
ىلعهدوجويفدمتعي-هرظانتيتلاتالوقملانمةعومجملثم-نوللا
نيعبدامعلاانذخأاذإامأ-]145[لجيهحضوامك-رخآلادوجو
ليلدمامألب،يعونليلدمامأنوكننلف)...همجحوأهلكش(رابتعالا
.يتأيسامكدرفم



زاتميف،)درفملاليلدلا(لثمملادعببلصتملايناثلايعرفلاليلدلاامأ
مسقلااذهنأديب.ةيدوجوةيفرعةقالعقيرطنع،هعوضومبهطابتراب
:ةلدألانمنيطمنلهئاوتحابلصتيو،ماتحوضوبجلوعاملقالكشمحرطي

ةخسنكلذلعفبحبصيو،يرورضنوناقنماقالطنانيحيامهدحأ
نعةنلعملاسدسملاةقلطكلذلاثمو،اهنيََحتةظحلدرفتبدرفتتوزيمتت
-يعرفننَسةلدأىلإيمتنيليلديهسدسملاةقلطف.امقابسةيادب
.نوناق-ليلد،درجملاىوتسملايفيهفنذإو-]146[وكيإدنعهانعمب
اهنألكلذو،ةرصاعملاتاقباسملاقسنةلدألكطمنلااذهتحتجردنيو
كلذلو.تاقباسملاةسرامملدياحمودرجملكشبنيقباستملالكلاهعيمجنقلت
،اهعوضومىلعايدوجورشؤتاهنإف،امقابسءانثأايدوجونيحتنيحاهنإف
هيلعرشؤتيذلاىنعملاسفنوه،كاذاهعوضومو.قابسلاةيادبوهيذلا

ةراشإلاعممجسنيعونلااذهنأ،ركذلابريدجو.ةيعقاولاتانييحتلالكيف
ىنعملاوأفيلسملايدنعينييعتلاىنعملاعمونييلصاوتلادنعيهامك
...نيرخآدنعيفرحلا

-ليلدلةخسنسيليذلادرفملاليلدلامهيف،يناثلاطمنلاامأ
دقو.امتايعونققحتنماقالطناايلعفةدوجوملاةلدألامهينكلو،نوناق
)يلروسلاهانعمب(يسراممليلحتلعفبرَّوطمسدحلضفبكلذققحتي
نيحةصاخو]148[سروبهددحامكفّرَعَّتلاةجيتنوهيذلاو]147[
يتلا،ةراشإلامامأنوكنالةلدألانمعونلااذهعمو.راكفألابرمألاقلعتي
،جتنملااهنعردصيتلا،يعولاةلاحسفنةداعإايغتييدصقرشؤميه
هعمنوكييذلاىنعملابرشؤملامامأنوكناننكلو.]149[يقلتملايعويف
دجاوتلضفبققحتيدقو.]150[ددحمىنعمىلعسيلوقايسىلعالاد
ةحوللاكلذةلثمأنمو.دحومليلدلخادةعمجملاةيعونلاةلدألانمددع
،يتلا)...لاكشألاوناولألا(تايعونلانمةعومجمنملكشتتيتلاةينفلا
دلوتملاليلدلانأريغ.ادرفماليلدحبصت،دامعلاسفنقوفرفاضتتيهو
كلتنعاروطملب،الحنمسيلهنأل،يناثلاثنوناقىلإرقتفيليلداهنع
.ارشؤمالإنوكينأنكميالليلدلااذهلثمنإفكلذعمو.تايعونلا

ةغللالثم،]151[ةمظنملاقاسنألاةلدألكنأةظحالملابريدجو
ىلإ-اهلثممدعبةهجنم-يمتنت...ةيركسعلاتاراشلاورورملاتامالعو
.لوألاطمنلا

وهو.ايناثلاثهفصوب،هلوؤمبلثمملاةقالعبطبتريفثلاثلامسقلاامأ
:نوناق-ليلدلا



الهنأىنعمب،بسحوهلوؤمبةقالعاذ،ىوتسملااذهيف،لثمملانوكي
عضوفرعوأنوناقهلوؤمو.هعوضومبالوهتاذبالةقالعيفنوكي
امك،كلذقدصيالو.نييحتلانعةيلاعتملاطبرلاةفيظوبموقيلايديرجت
ةطباضلاةيلاعتملاقاسنأللةيمتنملا،ةدرجملاةلدألاىلعالإ،حضاووه
.اهعاونأفالتخاىلعةمظنملاقاسنألايهو...تاءارجإلاوتاكولسلل

ةققحملاتاوذلاتاقاطوَلالْدَّتلالعفباهتقالعيف،ماسقألاهذهنكل
اعبت،ةبتارتماماسقألب،ةلزعنمتانايكوأرهاوجربتعتنأنكميال،هل
ةهجولونيقلتملاتاقاطلاعبت-هنكميلثمملاسفنف.اهيلإرظنلاةهجول
ءارضخةعقبف.انوناقوأادرفموأايعوناليلدنوكينأ-هيلإرظنلا
دقواهيلإانرظناذإنكل.يعونليلداهدامعنعرظنلاضغبيه،الثم
اهنإف،ليلدلاتايعوننماءزجهفصوب،هربعتققحتيذلادامعلاانجمدأ
ناكاذإ،نوكتنأك،اميدوجوعوضومىلعالادادرفماليلدحبصتس
ةيده"ىلعوأايبيلىلعةرشؤم،صوصخملكشتاذبوثةقرخدامعلا
ىوتسميفوةدرجماهيلإانرظناذإامأ.خلإ...يضايرقيرفىلعوأ"حيرضل
قرفلامالعأوأةينطولامالعألاقسنلثم،امقسنةلدأعماهنمازت
...انوناقاليلدنوكتاهنإف...ةيراجتلاتاسسؤملاوأةيضايرلا

:عوضوملادعب2-3-3-2
:عوضوملاطامنأنمنيطمن،ةينايناثاهفصوبعوضوملاةلوقمزرفت

ظحيمليذلا،يئانثلالصفمتلااذهودبيو.يمانيدرخآورشابمعوضوم
يف،دنتسملاسروبقسنلخادضقانتلرهاظلايفالكشم،مزاللامامتهالاب
،اهسفنةيثالثللمعدمهنأتبثيعقاولانأريغ.ةيثالثلاىلع،هرصانعلكشت
-ايدوجويأ:اينايناثهفصوب-عوضوملانأل،ًالََّوأ:اهللوعفمدرجمهنأل
هديرجتبالإايرورضنوكينأنكميالكلذلو،لعفلادرولعفلابطبترم
،ايناثو؛هتالوؤمبهتاقالعلهتاميسقتيفلاحلاوهامكايلاعتماماظنهفصوب
لوحتتثيح،دوجولاىلإةرورضلالالحنالعفةسرامموهنييحتلانأل
يتلا،ةدرجملاةرورضلاىوتسميفهعوضومبلوؤملاطبرتيتلاةقالعلا
يتلاةقالعلايهو.ةيجاتنتساوةيدوجوةيريشأتةقالعىلإ)ازمر(اهوعدي
درجملاليلدللةيفوةخسنهفصوبلثامملا،رشابملاعوضوملاعممجسنت
باحصأدنعيفرحلاىنعمللونييلصاوتلادنعةراشإلاةئفل)يزمرنوناق(
جتنييذلانييحتلااذهناكمإبنكلو.)الثملروس(يقطنملايغالبلاهجوتلا
يعون:رخآعوضوملليلدىلإ"امةفصقفو"لوحتينأ،رشابملاعوضوملا
عوضوملاعملثامتييذلاوهجتانلاعوضوملااذهو.نئاكيعونوأنكمم



ةجيتنامهاعمنالكشلاو)...نييلصاوتلادنعرشؤملاعمو(يسروبلايمانيدلا
.ةرورضلانييحتلعفل

.يقلتلاوأجاتنإلاىوتسميفءاوس،جاتنتسالاىلعنييحتلاينبنيو
سروبفيرعتىلعضارتعالاىلإوكيإتعفديتلايهةقيقحلاهذهلعلو
لحملحيالليلدلانإهلوقب)ةدرجملاةرورضلاىوتسميف(يزمرلاليلدلل

ضارتعالااذهنأريغ.رخآءيشةفرعمىلعاندعاسيامئادهنكلو،ءيش
:ةجلاعملاىوتسمكاردإيفتاوفهىلعامئاقودبي

كلذ،عوضومللسروبةجلاعمييوتسمفالتخاىلإهابتنالامدع-1
لجأنمو(نييحتلاىوتسمبطبتري،يمانيدورشابمىلإعوضومللهميسقتنأ
تانييحتلانعةيلاعتملاةغللاىوتسمبسيلطبتريهنإ،لوقنحيضوتلا
لوأىنعمبالإحمسيالمالكلاىوتسمنأيهيدبو.مالكلابنكلوةيدوجولا
ةثالثحنميسيذلاعوضوملادعبلرخآلاهميسقتامنيب؛)امناثىنعمو
لكاشمف،)زمرلارشؤملاةنوقيألا(ثالثلاتالوقملاعمةمجسنمماسقأ
ىلإرظنلابميسقتلااذهزجنيالثيح،لوؤملاولثمملايدعبلهميسقتل
رظنلابنكلو،)ةيلصاوتةبرجتلاعوضومهفصوبيأ(انيحمهفصوبعوضوملا
ىوتسميفيأ(ةينييحتةجلاعملكنعلاعتمودرجمىوتسميفهيلإ
صخشبسيل،ةنكمملاهتاقالعيفاضيأو،)درجملاَيلالْدَّتلاهقسنءانببلصتي
.هلوؤموهلثممبنكلو،يعقاو

ريكفتلليقطنمجاتنيهعوضومللةفصوملاةينييحتلاةيئانثلانإ-2
...يثالثلا

امئاددوجوموهو،ليلدلاىنعموهسروبدنعرشابملاعوضوملانإ
ةطساوبهيلإلصنقايسبيمانيدلاعوضوملاطبتريامنيب؛هتاذليلدلالخاد
نأادبأنكميالنكل.ليلدلاجراخدجويامئادهنإفكلذلو،ةبسانمةبرجت
ريثك"ليلدف.رشابملاعوضوملاربعرمننأنوديمانيدلاعوضوملاىلإلصن
،امةيلصاوتةبرجتلالخكرُديوهووأنهذلايفَُجتُْنيوهو،الثم"دامرلا
يلولدمنمبكرملالولدملاتاملسمىلعدمتعيرشابمعوضومنعةرابع
،هنعيجراخقايسيفهمحقي،ةبسانملاةبرجتلالوخدنكل.)دامر+ريثك(
،امةفاقثبطبترمو،ناكمونامزيفددحميراضحيدوجوقايسوهو
قايسلااذهدسجتيو.يراضحلاقايسلاىلعسسؤم،يغالبقايساضيأوهو
...خبطلاريثكهنألدامرلاريثك(ةيدوجوةيببستاقالعىلعةينبمةلسلسيف
راشأامب،انهديقم،ايجراخيمانيدلاعوضوملانوكىنعمنكل.)ميركهنأل
،ليلدللايزاومنوكيامإ«هلوقب،عوضوملاْيجذومنلهيديدحتيفسروبهيلإ



يمانيدلاعوضوملاوه،اروطترثكألاعوضوملابدوصقملاو.»هنماروطترثكأوأ
،هديدحتقبسامك،ليلدلاساسأو.ليلدلاساسأيفهتاوننومكبطورشملا
:ردصملا-ليلدلاعم،امةفصقفو،ةمجسنملاتاناكمإللنازخةباثمبوه
يفلعجيامهنكلو،ليلدلاهددحيامسيل،يمانيدلاعوضوملانإفكلذلو
.ةمحالتموةمجسنم-هتاذليلدلانعلالقتساب-هتالوؤملكةياهنلا

هنوكنعاديعبهتيؤربطبتريف،عوضوملادعبليناثلاىوتسملاامأ
ليعفتنماقالطناينبملاماعلاقسنلاىوتسمبطبترمهنأيأ،ايلعفانييحت
ْيجذومنناكمإبنأسروبظحالياذكهو.ةيقطنمتاددحماهفصوبتالوقملا
اعبتةيئزجلاتاعوضوملانمطامنأةثالثاددحينأ،ةدحىلعلك،عوضوملا
هقلاعتلاعبت،جوزلكذخأيو...يرورضلاوثداحلاونكمملا:ثالثلاتالوقملل
نماقالطنااهقلطأيتلا،ةثالثلاءامسالاعممجسنيامسا،امةلوقمعم
رشؤملاوةنوقيألايهو:ليلدلاساسأويمانيدلاعوضوملانيبةقالعلارايعم
.زمرلاو

:ةنوقيألا2-3-3-3
هتامسأدبتو.ةيلاكشإرثكألامسقلا،ةنوقيألاهيطغتيذلامسقلاربتعي

لصتيامعمةصاخو،اهسفنسروبتافيرعتنماءدبروهظلايفةيلاكشإلا
ةينايبلاموسرلاو،ةروصلالثمةيعرفلاتانوقيألاعاونأليصفتباهنم
زاربإىلعةنوقيألليديدحتةلواحميفلمعأسو.]152[ةيوغللاتاراعتسالاو
:اهتيلاكشإبناوجضعب

يتلاةلدألالكلعماجمسقيهماعلافيرعتلاقفوةنوقيألانإ
.انكممالإنوكينأعوضومللنكميالثيح،ةينالوأاهتاعوضومنوكت
نمسيليذلا-لثمملااهرْهُظي،ةيعونةيصاخدرجماهلعجياماذهو
ىلع،امةفصوأةقالعقفو،لدتل-ىرخأنودةلوقمبطبترينأمزاللا
.دودحميلخادلوؤمبديقمريغيدوجوعوضوم

،ةلدألانممسقلااذهتلعجيتلايه،قباسلافيرعتلاةعيبطنإ
وأ،يوغللاقسنللةيمتنمتناكءاوس،ةلدألاعاونألكباعيتساعيطتسي
اذهعوضوممهييوغللاقسنلاناكاملو...ةددعتملاقاسنألانمهريغل
:هتلدأدحأنماقالطناكلذللثميسف،هريغنودباتكلا

ال،مظنميناثلاثقسنرصانعنمارصنعهرابتعاب،يوغللاليلدلانإ
نيحهنإفكلذلو.هلوؤمباطبترمالإ،درجملاىوتسملايفنوكينأنكمي
.هلوؤملةخسنىلإ،اعوضومهنوكىوتسميف،لوحتي)ةينايناثلا(ايدوجونيحي
مالكلاوأةغللاىوتسميفءاوسلزعنموهو-حبصينأنكميالكلذلو



ذإ.هلثياحملالوؤملانعالصفنماليلدهفصوبهيلإَرُِظناذإالإ،ةنوقيأ-
لثم،امةيجراخةهجنمهيلإرظنلاكلذققحتييكلمزاللانمنوكي
يتلا)اَحُم(مسالاروصىلإرظنلالاحوهامك،]153[هفورحلكشةهج
اهجردتوفورحلالكشرظانتةجيتنكلذو.ىثنخللةنوقيأليلدلالعجت
.خلإ...ىثنخلليجولويبلاعضولاعم)ةماقتسالافجارفنالافةرادتسالا(

حبصينأنكمي،امةرابعيفجمدنيللحنياملاحيوغللاليلدلانكل
اذإاصوصخكلذققحتيو.هلوؤمبهظافتحاةيناكمإنممغرلاىلع،ةنوقيأ
ىلإيمتنتنكتملاذإيأ،اهلددحمراقلوؤمنعةلصفنمةرابعلاتناك
،نمزلاوراركتلالوعفمتحتيتلا،ةتيملاوأةكلهتسملاتاراعتسالاعون
لوؤملاهتيلكيفةكلتمم،ةيئزجلااهتلدأتالوؤمنعاهحايزنامغرتحبصأ
نوناقنعلحنمرشؤمدرجملبةنوقيأاهرابتعاعنميرشابميعوسوم
.)...دامرلاريثك،داجنلاليوط:لاحوهامك(يناثلاث

يه،تانوقيألامسقتحتءاوضنالالبقتيتلاتاراعتسالانإ
ةدعىلعاهحاتفنانودلوحيايعوسومالوؤمدجتاليتلاتاراعتسالا
ىرنانكنإويتلا،ةينفلاةحوللالثامتيتلاكلتيأ.ةيمانيدتاعوضوم
؛اهلاتباثالوؤمانناهذأيفدجنالو،)...لاكشأ،ناولأ،طوطخ(اهتايعون
لوؤملانقالتخاقيرطنعاهعوضومبسدحننأ-كلذعم-عيطتسن
وأاقداصنوكيدقيذلا،عوضوملااذهبلثمملاطبربموقي]154[يجراخ
.ابذاك

يعولايفرضحيليلدلكب،كردميألةبسنلاب،ةنوقيألاطبترتامك
يفرضحي،نهذلايفرضحيوهو،يذلاليلدلالثمك،هلوؤمنمامورحم
.طقفنكمم-كردملادنع-هعوضومنوكةجيتن،ةضماغةركفلكش
عوضوملاكلذناكنإ،لاثملااذهقفو،امهمسيلهنإفلاحلاةعيبطبو
نأل،الوأكردملااذههلهجييوغللوؤملضفباددحمولعفلابادوجوم
ريغةعوسوملانمءزجبطبترموكردملايعولدياحم،همدعوأهدوجو
ةلدألالكنإف،ةركفلاهذهىلعاسايقو.ةقبسملاهفراعمنمضةرضاحلا
.ةنوقيأهيلإةبسنلابحبصت،يلعفلااهعوضومنيبتاهكردمعيطتسياليتلا
نيناوقنعةلحنمتارشؤم،نيرخآنيكردملةبسنلاب،اهنوككلذعنميالو
.]155[ةيناثلاث

تحتةيوضنملاةلدألانماءزجالإلكشتالةقباسلاطامنألانأالإ
،يجولوطنألادعبلاثيحنم،ةفلتخمةلدأاهبناجىلإكانهف،مسقلااذه
جتانلاليلدلالثم،ىرخأةلدأدوجوىلعاهدوجويفينبنتيتلاكلتك



يفانماكلثمملاساسألعجنعةجتانلاةلدألاوأ،)احم(ليلدلاروصنع
لكايهلاىلإرظنلالثم،)...نارودورالشابكلذلعفامك(،يلكشلارهظملا
ةينوقيأةلدأىلإاهتايعونلوحتتثيح،اهلاكشأةلالدةهجنمةينارمعلا
برغلاحور،قرشلاحور،ةثونألا،ةلوجرلا:عوننمتاعوضومىلعةلاد
ءاوسةبترلاكاردإنعةجتانلاةلدألالكمسقلاسفنليمتنتامك...]156[
.]157[صنلاوأةرقفلاوأةلمجلابرمألاقلعت

طامنألاهذهلكباطقتسااهتعاطتسايفلثاملاةينوقيألاىنغلعلو
ريغرظنةهجولكبةطبترماهنوكبلوقلاىلإاَكرافعفداموه،اهريغو
.]158[...امليلدلةيفخةيصاخلفشاكيلمأتهابتنالكبوةيداع

ريكفتةيادبلكلفيصوت،قمعلايفيه،ةنوقيألانأحضتي،اذكهو
هتاذيف-كردمللةبسنلاب-لديلثممنمامإاقالطنا،امعوضوملوح
لثممنماقالطناامإو.)هانعمنيبتعيطتسيالكردملانأىنعمب(بسحو
.)بسحوةلثممةيعوننمقلطنميأ(ليلدللينوناقلالوؤملانعلصفنم
امنيب،عوضوملاوحنجراختلليلوألالكشتلاعمىلوألاةلاحلامجسنتو
لكلةيادباهنأ،راصتخاب،كلذىنعمو.يوناثلاجراختلاعمةيناثلامجسنت
ريوطتلاةيناكمإبحمستاهدحواهنأو،ةلدعموأةثداحةيرارمتساةروريس
...]159[ةرورضلافدوجولاهاجتاب

ىوتسميفلكشتاهنإلوقلانكمي،قبساملكىلعاسيسأت
،ةديدجةلدأليلوأروطتلكتايادبمئادلكشبلكشي،انازخعوضوملا
...امميدهتةروريسنعجتانيميوقتيوناثريوطتلكلو

،راكفألادلوتةروريسىوتسميف،مجسنتاهلعجتتايعونلاهذهنإ
هانعمقفو-فرعتلاةيادبعماهرودبمجسنت،يتلاسدحلاةقاطعم
قافخإلكلوأننأةداعلاتضرف،طبضلابببسلااذهلو-اقباسددحملا
.ةلدألاكلتليلوألاكاردإللقافخإب،]160[ةلدألاقحلي

اضيأيهو،نكممعوضوملكءانبساسأيه،نذإةنوقيألانإ
هلعفدرللآمتقولاسفنيفاهنأامك.هسفنركفلليلوألالعفلاساسأ
.هسفنهاجت

اهاقلتنواهجتننيتلاةلدألانأىلإةراشإلانم،ريخألايفدبالو
رورملاتامالعلثم،ةينوناقلااهتالوؤمعمةطبارتمامئادرضحتيتلاو،نآلا
كردتالاهنوكنم،كلذىلعلدأالو.اينوقيأاهأشنمناكدق،اهريغو
ىلعتانوقيأيأ(كلذكاهفصوبالإ،اهننسبنيفراعلاريغلبقنم
...)ةنكممتاعوضوم



:رشؤملا2-3-3-4
دوجولاةلوقمبلصتملادعبلابيأ،عوضوملليناثلادعبلابرشؤملاطبتري

اطبترمهلعجي،نذإو.اسوملمواثداحةرورضلابعضولاكلذهلعجيو.ينايناثلا
.ةرشابملاعفأدودربوأةرشابملاعفأةطساوبيديدحتلثممب

.رهاظريغرخآثدحىلعلدي،رهاظثدح،ديدحتلااذهقفوهنإ
وأارهاظنوكيدقو...ايركفوأايلمعوأايعيبطوأايعقاونوكيدقو
كلذعمو،هدحوهكردنيذلاناخدلاهتلثمأنمو...اليختموأاسوسحم
،هبسحنيذلاملألاوأ؛]161[اهارناليتلارانلاىلع،انلةبسنلابلدي
يتلاةملكلالثمو؛هكردنالوأهكردنضرمىلعانلةبسنلابلدييذلاو
-ةيسفنةوقاهفصوب(اننهذيفقثبنتطقفوأاهأرقنوأاهعمسن
تباثلوؤمباطبترمرشؤملانوكينأيرورضلانمسيلو.خلإ...)ةيئايزيف
ليلدلاف:ةيوغللااهيفامبةلدألالكىلعءيشلاسفنقدصيو.]162[
:نوناقنعلحنمدرفمليلدلثمملاىوتسميفوهيذلا،الثم)ةرتنع(
صخش(:زمرنعلحنمرشؤمليلدعوضوملاىوتسميفو؛)يبرعملعمسا(
ريغيزمرلاهلوؤمىلعطيسبيلصاوتقايسقفوامإ،لدي)اميبرع
مالعأقايسلثم،ىرخأتاقايسقفو،لديامإو.ددحمصخش:سوسحملا
قلعتتو.]163[هبطبترملايخيراتلاقايسلالكىلعوصخشلاىلع،برعلا
يلخادلالولدملابطبترييذلارشابملاعوضوملاىلعريشأتلابىلوألاةلاحلا
ضرفييذلا،يمانيدلاعوضوملاىلعريشأتلابةيناثلاقلعتتامنيب،ليلدلل
جورخلااذهحاتيالو.هتاقايس)ضعبوأ(دحأىلإليلدلانمجورخلا
هذهنأحضاولانمو.لحنيهلعجو،ينوناقلالوؤملاكاهتنابالإ،ايقطنم
ةينايناثلاةقالعصوصخباهليجستقبسيتلاةظحالملاىلإدوقتةظحالملا
نيطمنىلإلصفمتلالبقيرشؤملانإلوقلايفتلثمتيتلاو،درفملاليلدلاب
كلذققحتيو.نييلصاوتلادنعاهانعمبةراشإلالوألاطمنلالثامي:لقألاىلع
،رهاظلاريغيزمرلاهلوؤمىلعرشابملكشبرهاظلاليلدلالديامدنع
هذهف.ةيلعفةروطامقوفانمامأةدسجملارورملاةمالععملاحلاوهامك
ىلعرشؤت)...ماقرأ،لاكشأ،ناولأ(تايعونلانمةفيلوتنمةلكشملاةمالعلا
ةمالعلانوناقلكشتيتلايهةيئرملاريغةلالدلاهذهو.ةيئرمريغةلالد
مضيو.اضيأنييلصاوتلادنعهانعمبرشؤملا،يناثلاطمنلالثاميامنيب.يزمرلا
طمنلااذهلكشيو.اميلصاوتقايسقفو،ةلوبقملاليوأتلاتاناكمإلك
ةيلمعلكيف،ةرورضلابضرفيهنألكلذو،يمانيدلاعوضوملانماءزج
،ليلدلاساسأتايعونلكُِّرضَُحتيتلا،ةينالوألاىلإةدوعلا،قلتوأجاتنإ



ةمثنمو،ةنكممةينوقيأتالثمماهسفنيهحبصتنألةلباقاهلعجتو
يطبرةيناكمإ،كلذلاثمو.هيجوتلاةراشإنهراهنمةدحاولكلعجت
ليلديهو(امةينفةحوليفلثاملا)ةيعوندرجموهو(رمحألانولل
هنكل،توملاىلعارشؤمةرمحلالعجيطبرلااذهنإ.الثمتوملاب)درفم
ةرمحلاتايعونىدحإنعروطملب،يزمرنوناقنعلحنمريغرشؤم
لوؤملاليلدلاكلذتجتنأدقف،نذإو.مدلاوهو،اهلثممساسأيفةنماكلا
،هتايعونىلإ)ةحوللا(ليلدلاضيوقتنمتقلطنا،ةينهذةروريسىلعءانب
ةيناكمإلااهتقالعبحمسييذلااهساسأىلإ)ةرمحلا(اهسفنةيعونلاضيوقتف
ريشأتلاىلإةيدوجولاةرواجملاةقالعلضفباهلقنمتمث،يرشبلامدلانولب
امةفصقفو-رايتخالةجيتنالإريوطتلااذهسيلو.مدلاىلعيدوجولا
يرارمتسالاوأ(ليلدلاساسأاهبحمسيتالالدةدعنيبنمةلالدل-
ىلعريشأتلانمطمنلااذهىلإةيدؤملا،ةروريسلاسفننإ.)قلطملا
ةنيحملاةيوغللاةلدألااهيفامب،ةلدألالكىلعقدصت،يمانيدعوضوم
هنأضارتفاعمنكل،)ةرتنع(قباسلالاثملاىلإدعنل،كلذديكأتلو.ايدوجو
ىلعرشؤمىلإلوحتييكلليلدلااذهنإ:صوصخمدرفلٍِّنيَعُمريغ،انه
ملعمسا(:يزمرلاهلوؤُمَضَّوَُقينأنمدبال،قباسلايمانيدلاعوضوملا
اهلضفبيتلاو،ةيمستلابةطبترملاهتينالوأىلإلحنينأنممث)يبرعدرفل
نيذلامالعألاتاقايس-ةيفرعتلاهتقاطبسحلك-نهذلكيفرضحت
امصخشقايستاقايسلاكلتنيبنمدجويثيحو،مسالااذهاولمح
ةمدقميفرضاحو،نيزرابلامالعألانمهنوكةيصاخبايعوسومددحم
...دادشنبةرتنعوهو]164[ةيبسرتلاهتوقلضفبليلدلاةلالدتاناكمإ
...كيلاوداذكهو

:زمرلا2-3-3-5
ءيشلا.]165[هلوؤمبطابترايفامئاددجويهنأ،زمرلاتازيممنم

الإ-اعبطيسروبلاقسنلاقفو-هنعثيدحلانكميالهنأينعييذلا
هفصوبالإهتجلاعمنكميالكلذلو.درجملاهقسنيفهدوجوىوتسميف

:]166[تانييحتلانعايلاعتموايرورض
يههعوضوموليلدلالثممنيبةقالعلالعجتةقباسلاتافيرعتلانإ

نوكيالكلذلو،هلوؤملضفبهعوضومناكملحيزمرلالثمميأ،لولحلا
ةنوقيألانعزمرلافلتخي،ةمثنمو.انوناقالإ،هتاذيفهيلإرظنلاب،هلثمم
اهعوضومواهلثممنيبةهباشملاةقالعىلوألاةجردلايفدسجتيتلا
هعوضومنيبوهلثممنيبةرواجملاةقالعدسجييذلارشؤملانعو،يمانيدلا



،يوغللاقسنلالخادهيلإانرظناذإ،الثم)رحب(يوغللاليلدلاف:يمانيدلا
لحيلب،هرواجيالو،هضقانيوأهعوضومهبشيال،الثممهفصوبهنإف
اذهنمنذإجتنتسي.ةمظنملاقاسنألاةلدألكلاحوهاذهو.هلحم
قفو،اهنأو،ةدرجملااهقاسنألخادةدرجمالإدجوتالزومرلانأديدحتلا
ةلاحيف،َُّنيَُحتنيحاهنأل؛ةرشابمتاعوضومالإددحتال،كاذاهعضو
،يطغتال،ةمثنمو.يزمرلانوناقللاخسنالإلكشتال،يدوجولادارفإلا
.]167[)تاراشإلا(ةئفالإ،ةينايناثلاةلوقمتحتيوضنتيهو

اهنأل،تارشؤملب،ازومرحبصتال،نذإنيحتيهوزومرلانإ
)اهانعم(يزمرلااهنوناقىلعريشأتلاالإعيطتستال،ةسوسحماخسناهفصوب
كلذنكل.درجملاقسنلاىوتسميفالإهلثممعمامحالتمدجوياليذلا
،اهنعانينغتاهنأوأ،زومرلاةيمهألادحعضتتانييحتلانأ،ةتبلاينعيال
ةيلصاوتلاانبراجتتناكاذإف:ةيمهأرثكأحبصت،كلذفالخىلعاهنإلب
يتلايهزومرلانإف،اهخسنلدابتىلعلب،زومرلالدابتىلعموقتال
حيضوتنمدبالف،كلذلو.ـهلاكشأفالتخاىلع-لالحنالاباهلحمست
فيكنيبتنىتحكلذو.ةيرارمتسالاةروريسلايفةيداعلاةلدألالالحنالكش
لاعفألاوأ(لصاوتلالاعفأحاجننامضلجأنملحنيوزمرلالعفي
:)وطييرباهوعديامكةيقئالعلاةيونعملا

ليلدبيمانيدلاعوضوملابرشابملاعوضوملاةقالعلليثمتلاقبسدقل
تاديدحتلاطبارتدكأتييكل،ةهجنم،انههبظافتحالامتيسو."ليللا"
:نالماكتمليلحتلاييوتسمنأل،ةيناثةهجنمو؛ةيرظنلا

ازمرنوكي،يوغللاقسنلاىوتسميفكرديوهو"ليل"ليلدلانإ
يأ(الزعنمنيحينيحهنكل...ينمزالويلاعتمودرجمزمروهو،هعوضومل
ارضاححبصيهنأىنعمب،ايدوجوحبصي،امتاذلبقنم)قايسيأجراخ
ارشؤمحبصييأ،ناكمونامزيفةدوجومتاذلةبسنلابناكمونامزيف
اعوضومالإهلثمملةبسنلابلكشيال،ةمثنمو.)هلةخسنوأ(هزمرىلع
اندمتعااذإهلولدموأ-ليلدلاىنعموهرشابملاعوضوملااذهو،ارشابم
-جتننالاننإف،نيقلتموأنيجتنمانكءاوس،اننأكلذ-]168[وكيإيأر
ليلدلاكلذيوسلكشبمهفنوأ-حجانلالصاوتلاىلإفدهننحنو
تالوؤميقاببناجىلإدوجوملاهزمرىلعرشابملاهريشأتلضفبالإ،"ليل"
سوماقيف،ةقيقحلاهجوىلعليللادح(انناهذأيفةدرجملاةيوغللازومرلا
قايسيفهجامدإعمهنييحتنمازتينيحامأ.)برعلاناسللثم،يساسأ
هنأضرتفنل(...صنوأ،ةرابعنمض،ىرخأةلدأعم"بكارتي"نيحيأ،ام



يف-لصفنيدق،انههنإف)"!ليوطبرعلاليل"ةيلاتلاةرابعلايفجمدأ
نع،اديدجالوؤمىقلتيل،يزمرلاهلوؤمنع-يقلتلايفامكجاتنإلا
ىلإككفينأ-اهلالخنم-لبقييتلا،هتينالوأىلإلحنيهلعجقيرط
،داوسلا(قلطملايرارمتسالابهلةطبرلاوهساسألةلكشملا]169[هتايعون
ةينالوألاىلإهلالحنانإ.)...َْلَيل،َْلَلي،َْيلَـل،...لهجلا،ءامعلا،لالضلا،ةملظلا
وهيذلا،ديدجلاهعوضومبهطبرلةينوقيأتاناكمإهتايعونلكلعجي
نوكينأالإديدجلاعوضوملااذهلنكميالو.يمانيدعوضومةرورضلاب
ىلإ-يقلتملاوأجتنملا-اهلوحييتلا،تايعونلاكلتىدحإنعاروطم
يمانيدلاعوضوملاىلعالاد،اروطمارشؤمكلذلعفبحبصتل،لثمملاساسأ
لثممساسأيهنوكتسف،الثملهجلاةيعون،يقلتملاوأجتنملاىقتنااذإ(
يذلايمانيدلاعوضوملاقايسلالوؤمحبصتسمث،ينوقيألاليلدلااذه
ةروريسلاهذهنإ.)...يبرعلالهجلاقايسوهيذلاو،ايدوجوهيلعرشؤتس
ةداعإلجأنم،هساسأىلإلحنيليلدلالعجنميضمتيتلا،ةينهذلا
انجاتنإيفةمكحتملاةيداعلاةيرارمتسالاةروريسلايه،هلثممساسأديدحت
يفلقألاىلع،هنإلوقلانكمي،قبسامىلعاسيسأت.ةيزاجملاانتاباطخل
هفصوبليلدلاكاردإنودةيزاجملاتالقنلازاجنإليحتسي،ةغللاىوتسم
...ازمر

اعبتهنأىلإةراشإلانم،لوؤملاةلوقمةءارقةياهنيفدبالو
ىوتسميف،َلََّثمُينأءيشلاسفنلنكمي،ةيلالدلاقاسنألاتايصوصخل
ءيشلاف:ثالثلاتالوقملاعماهقلاعتيفةثالثلاطامنألانماقالطنا،هعوضوم
اذإ،اينوقيألثمينأنكمي"رحب"ليلدلالضفبةغللاهنيعتيذلايعيبطلا
روصلا(مسابفورعملاينوقيألاقسنلاةلدأنم،الثم،هللثمملاليلدلاناك
رحبللماعروصتلكشيفرضحينأطرش،)Photo-type=جذامنلا-
يمانيدلاهعوضومبهلثممةقالعىلعءانبليلدلااذهنإ.]170[يعيبطلا
لثامتيتلاتايعونلانمفلؤمويفصولثمملانألكلذو،ةنوقيأوه
لحملحيال،نذإيلالدلاقسنلااذهيفلثمملانإ.هعوضومتايعون
ءيشلاسفنلنكميامك.طقفايناكمإههبشيلب،هرواجيالوهعوضوم
وهامك،ةرواجملاةقالعىلعءانب،ىرخأقاسنأيف،لثمينأ،يعيبطلا
ةيئزجةيفاقثقاسنأىلإناسنإلااهلوحيتلاةيعيبطلاقاسنألاعملاحلا
دملابرمقلاةكرحو،نزملابةنكادلابحسلاةقالعلثم،سحلاةطساوبةكردم
عونبو،ةصوصخمةبوطربساسحإلانإ...رحبلابةصوصخمةبوطرورزجلاو
كلتبعلتثيح،بيرقرحبلانأىلعلديدق...ةرارحلانمصوصخم



وأصصختمللةبسنلابلقألاىلع-يدوجولارشؤملارود،ةرفاضتمتايعونلا
عوضوملا،هذهرظنلاةهجوقفو،حبصييذلا،رحبلاىلع-برجملا
يفلثمي،يعيبطلاليلدلاسفننإفلاحلاةعيبطبو.ليلدلاكلذليمانيدلا
...ايزمرةيعيبطلاتاغللالك

عاونألكبطقتست،ةثالثلااهداعبأبعوضوملاةلوقمنأحضتي،اذكهو
تاناكمإلكبطقتستامك؛ةفلتخملاقاسنأللاهئامتنافالتخاىلع،ةلدألا
ىلعفعستو/ـلبيجتستاملثم؛نيقلتملاتاقبطلكلبقنماهيقلت
-ةلباقاهنإلوقلانكمي،ةمثنمو.ريوطتلاوضيوقتلاتاناكمإلك/زاجنإ
ديعتنأل-ىرخأتايرظنيف،هلداعياموأ،عوضوملادحفالخىلع
ريكفتلااهلصفميتلاكلتءاوسىربكلاةلدألاعاونألكعيزوتوميظنت
.]171[يبرغلاوأيبرعلايغالبلاويقطنملا

:لوؤملا2-3-3-6
مجسنت،ةيساسأعاونأةثالثلهزييمتنماقالطنا،لوؤملاسروبددحي

يمانيدلالوؤملاورشابملالوؤملايهو،ةثالثلاةيبوكسورنافلاتالوقملاعم
ماسقأىلإ،رشابملالوؤملاءانثتساب،عاونألاهذهعرفتتو.يقطنملالوؤملاو
.يتالوقملااهعضواهبحمسييتلاةيقطنملاتاناكمإلاعممجسنت،ةيعرف
ةيناكمإ:نيتيناكمإمدقيكلذلو،ةينالوألاىلإلالحنالالبقييمانيدلالوؤملاف
ةيناكمإمث،)2ايمانيدالوؤم(اهقفوققحتاذإهيمسيو،ةينايناثلابهطابترا
.)1د.ؤم(اهقفوهققحتيمسيو،ةينالوألاىلإهلالحنا

ايرورضوايناهربنوكينأ،ينايناثويدوجووهاملايقطنمنكميالو
كاردإىلع،دوجولاىوتسميف،دعاسيايروصءانبلصألايفناكاذإالإ
هيمسييذلايقطنملالوؤملاىلعالإكلذقدصيالو.ةيهانتماللاهتالثمم
لكشبالإةيناثلاثلاب،لصألايف،يئاهنلالوؤملااذهطبتريالو.ايئاهنالوؤم
ليثمتىلإ،هسفنلوؤملاوحنيفيك"يرورض"لكشبحضويهنأل،يروص
،ايرورضوايناثلاثهرابتعابو"نإف...ناكاذإ"يه،ةيجذومنلاهتغيصو.هسفن
ىوتسميفزمرلاو،لثمملاىوتسميفنوناق-ليلدلانأشهنأش-هنإف
-كلذعمو.يلعفلايدوجولانييحتلاوأسملللباقريغ-عوضوملا
يتلوقملبقتيتلا،ةنيحملاةلدألاليوأتلةدعاقلكشي-امامتامهلثمو
كلذلو.بسحوةنكممالإتسيليتلاةلدألاليوأتلاضيأو،بذكلاوقدصلا
،مدقينأهنكمأ،ةمثنمو؛ةينالوألاوةينايناثلاىلإلالحنالالبقيهنإف
ةراعتساسروبلضفيتلالاكشألايهو.لاكشأةثالث،يقطنملكشب
درجملايناثلاثلايقسنلايئاهنلالوؤملاف:ةيتالوقملااهدوجوبتارمنماهئامسأ



صوصخبركفلاروطت»ةياهن«نعلوؤملااذهربعيو)3.ن.ؤم(مساذخأي
،)نإف...ناكاذإ(ةبسانملاةيروصلاهتيعضونوكتو.اهنيعبةرهاظوأليلد
هتاقالعوهدودحبلدياليذلا،فورعملايثالثلاسايقلالاحلةهباشميهو
نأل،)نافطارقس/ناسنإطارقس/نافناسنإلك(:هجذومنبنكلو،ةيتاذلا
يفناهربلللالحنايأ،هليدوجونييحتعقاولايفيهةيتاذلاهتلالد
.دوجولا

،ةيروصلاهتغيصنماقالطنا،انلُمِّدَُقَيف،ةينايناثلاىلإهلالحناامأ
ةركفلاحضتتيكلو.)2.ن.ؤم(سروبهوعديوةيعقاولاةرهاظللايعقاواليوأت
وهليلدلااذهنكيلو،يبطلالاجملابطبترملاثمميدقتمتيس،ةقباسلا
:)اممرولاصئتسا(

وهصيخشتلاو.صيخشتلاوه،حارجلابيبطلاهبموقيءيشلوأنإ
.ايلحرمةتباثنيهاربنماقالطناةنيحملاتاءارجإلانمةعومجملديسجت
ةلدأ)يرظنلا(درجملاصيخشتلاملعىوتسميفةريخألاهذهلكشتو
نع،كاذوأضيرملااذهنعةيلاعتمةلدأيهو.)3.ن.ؤم(ةيناثلاثةينوناق
ابئاصوأائطخم،كلذىلعءانب،بيبطلايهتنيمث...كاذوأناكملااذه
اهضرفيةجيتندسجيرارقوهو،ةحارجلاةرورضرارقإىلإ)كVص(
نهذنوكيالهنأيهيدبو.)ةيحارجلاةيلمعلايهةجيتنلاو(اضيأناهربلا
،ةيروصلاتاءارجإلابالإ،ائلتمملمعلااذهنييحتءانثأولبق،بيبطلا
،اذكهو.اهتاذيفةيلمعلانعةيلاعتملاو،ةيلمعلاهذهلثميفةمكحتملا
تاءارجإللنييحتدرجميه،ايدوجوةنيحملاةيلعفلاةيلمعلانأكردن
اهتاءارجإلةيعقاوةخسناهنأ،راصتخابكلذينعيو.ةيرورضلاةيناهربلا
ةلكشملاةيروصلادعاوقلابلصتتالف،باوصلاوأأطخلاةلأسمامأ.ةيرظنلا
تاسبالمبلوؤملااذهةقالعبانايحألصتتاهنكلو،ايدوجونيحملالوؤملااذهل
نوكينألالباقهفصوب)يلحملاضرملا(ليلدلتاذلاكاردإبوأ،نييحتلا
امومعو.)3.ن.ؤم(اهسفنيهيتلا،ةيروصلاةدعاقلاكلتطابنتسالاعوضوم
.ايبيرجتةبقارملاةصصختملاةداعلادسجيلوؤم)2.ن.ؤم(نإف

طقفانكممواعئاشايعوسوماليوأتانلُمِّدَُقَيف،ةينالوألاىلإهلالحناامأ
ىلعينبنتةيفصولب،ةيديدحتردصملاليلدلابهتقالعنوكتالو.]172[
هيمسيو]174[يئزجلانينستلا«وأ]173[»يفاشكتسالاضرفلا«وأ،ضارتفالا
فرعتتنأ،عراشيفائجافمادشحكتيؤركلذلاثمو.)1.ن.ؤم(سروب
ناهربلادقتفمكنهذلعجتةداعلاكلتثيحو،ئداههنأةداعلالضفب
،يلعفلاهعوضوملاقباطماليوأتثداحلاليلدلاليوأتىلعكدعاسيدرجم



ـف...انهدشحلاناكاذإ(:ةيلاتلاةغيصلاقفوهليوأتب،الثمكلحمسيو
.)...دشحلابلجلةمئالملاةعومجملارصانعدحأ)س(نوكرابتعاىلع.)س(
ببس(ليلدلاساسأىلإةرورضلابيضميبايغلاكلذببسبكريكفتنإ
نهذلايفةحاتملاةنكمملاهتايعونتالوؤمنهذلايفرضحتثيح)دشحلا
سوهوأةرجاشموأامةميرجوأريسةثداح(ةقبسملافراعملالضفب
ال،نهذلايفرضحتيهو،تالوؤملاهذهلكنأحضاولانمو)...نونجم
ىدحإعمىهامتييذلا،لوؤملااذهسروبيمسيو.ةنكممالإنوكت
،عقاولايفاهثودحراركتلبقنمةهجوملاوساسألايفةيواثلاتانكمملا
.ةيبيرجتلاةبقارمللةعضاخريغةداعيهو،ةلدألاليوأتلةماعلاةداعلاب

،كاردإلالاكشأبةمساحتاقالع،ةيقسنلاةيئاهنلاتالوؤملاهذهلو
ليلدلانأكلذ؛لالدتلاةروريسققحتناكملكشتيتلاتاوذلاتاردقبو
)1.ن.ؤم(قفولوؤينألبقي،ناهذألايفرضحيوهو،يدوجولاردصملا-
ناكاذإ)2.ن.ؤم(قفووأ؛...ةفسلفلاوأتاباختنالليأرلايدابكاردإلثم
التاذلانأيهيدبو.ليلدلالاجمبةيرظنوأةيلمعةيبيرجتةربخكردملل
يناهربلاسايقلابالماكاماملإةملمتناكاذإالإ،لوؤملااذهىلإلصت
بطععونديدحتىلعيكيناكيملاةردقلثم،ليلدلااذهلبسانملادرجملا
...امتوصلالخنمةرايسلا

لثمتلاعاونألك،سروبلاعبتثياحتيتلا،ةتسلاتالوؤملاهذهنإ
ةثالثيفتالوقملاقطنمقفوجردتموقسانتملكشببكارتت،ليثمتلاو
ءارقتسالاويفاشكتسالاضرفلا[يهو،يناسنإلاكاردإلالاكشألبيجتست،ماسقأ
دجنذإ:مكلاثيحنمةيلزانتةيبتارتةياهنلايفمدقتو]175[]طابنتسالاو
،1يمانيدلالوؤملاو،رشابملالوؤملايه،تالوؤمةثالث،ةينالوألاىوتسميف
لوؤملاهيمسياماعامسقةثالثلاتالوؤملاهذهلكشتو.1يئاهنلالوؤملاو
انايحأو،ةيلاعفناةيكاردإتالوؤميهو]177[لمحلاوأ]176[يلمحلا
يمانيدلالوؤملاامهو،طقفنالوؤمكانهف،ةينايناثلاىوتسميفامأ.ةيسدح
تالوؤملامسقناددحيناذللانالوؤملاامهو2يناثلايئاهنلالوؤملاو،2يناثلا
حمسييذلاديحولالوؤملا،ةيناثلاثلاىوتسميفاريخأدجنمث.ةيئارقتسالا
دسجييذلا،يقطنملالوؤملالكشيو.3يئاهنلالوؤملاوهوهدوجوبقطنملا
ةرهاظوأددحمليلدصوصخبيناسنإلاركفلاهيلإلصوامىصقأ
نوناقلاليلدلالثموهف،كلذلو.درجمويطابنتسالوؤموهو...ةددحم
لك،...دمجتيلئاسلك(لثم،طقفهخسنالإنيحتنأنكميال،زمرلاو
.)خلإ...نافناسنإلك،...ددمتيندعم



:رشابملالوؤملا2-3-3-6-1
،)لثمملاوأليلدلا(باضيأسروبهفصو،يذلارشابملالوؤملاربتعي

هيجوتنعةيلوؤسمرثكألالوؤملاوهفكلذلو،تقولاسفنيفالثمموالوؤم
هعوضومبليلدلالثممطبريفهتقاطرصحنتو.ةيكاردإلاةروريسلاهجوتو
ءاوسةلدألالكبسانينأعضولااذههلحمسيو.هسفنليلدلالخاد
:نآلادحلةكردملاريغوأةفنصملاوةكردملاةيلالدلاقاسنأللةيمتنمتناك

،اهمهفعيطتسأالو،ينهذيفةفدصسجبنتيتلاةبيرغلاةركفلانإ
يكالهتساجوتنملةيراجتلاةمالعلاو؛كاذاهلكشوهرشابملااهلوؤمنوكي
،هيلعرشؤتيذلاجوتنملاتفرعوأاهتفرعنأيلقبسيمليتلاو،ديدج
ةلدألللكلةبسنلابنأشلاكلذكو،اضيأاهلكشوهرشابملااهلوؤمنوكي
قلتخملاليلدلايقلتعاضوألالخنمكلذحيضوتقبسامكةلوهجملا
،الثميوغللاليلدلالثمهتفرعميلقبسيذلاليلدلاامأ...)!ةيقلبسن(
هجوىلعرشابملاهعوضوميأ،هزمرلةنيمألاةخسنلاوهرشابملاهلوؤمف
.ديدحتلا

هنوكلعفبهنأل،ردقتالهتيمهأنإف،لوؤملااذهةطاسبمغرنكل
نعرظنلاضغبهيلإَرُِظناذإ-نوكي،ليلدلليلصألالثمملاعمىهامتي
نمملاعللو،كرتشملاسحلاملاعليقيقحلادسجملاوه-ةنيعمةحراشتاذ
هنإ.لصاوتلاومهفلاملسيفلوألاجردلاهنأل،ةيئايميسةداموهثيح
سدحلاقالطناةطقنيأ...بعشتيوومنييذلاكاردإلاقالطناةطقن،نذإ
.ةيهتنمةفئازوأةيرورضةقيقحىلإهلوحتلبق،ايبيرجتهتاذرابتخاوحن

-ةيزاجملاةيوغللاتارابعلاعمعقيامىرننيححضتيكلذلكنإ
ليحتسيثيح-نواعتلاةيصاخبموسوملااهيقلتوأاهجاتنإثيحنمءاوس
ةرشابمتالوؤماهفصوبةيئزجلااهتلدأكاردإنوداهكاردإوأاهحاتنإ
،اهريغوةيقسنلاةلدألالكبلوؤملااذهطابترالعلو.ةرشابملااهتاعوضومل
ةناخيف،رشعلاةلدألاماسقأنمةتسعضوىلإسروبعفديذلاوه
:]178[يهيتلاو،اهسسؤييتلاةيلمحلاتالوؤملا

:كانهف
اذهلليثمتلانكميو)1.3-1.2-1.1(يلمحلاينوقيألايعونلاليلدلا-1

رضحتيهو،يتلاو،الثمتاريذحتلاقسنلةيمتنملاةبيرغلاةروصلاب،مسقلا
اهلثممكاردإعيطتسأال،يرصبلاييعويف-يداملااهدامعنعةلصفنم-
الكلذببسبو.ايرورضالوايدوجوالسيلهنأل،هتاذبهتقالعيفالإ
الإهلوؤمنوكيالامك.هلثممةعيبطلارظانموانكممالإهعوضومنوكي



.اهسفنصئاصخلاكلتعومجم
اذهبسانتيو)1.3-1.2-2.1(يلمحلاينوقيألادرفملاليلدلامث-2

اهعوضومنأالإ،ايلعفادوجوادوجوماهلثممنوكييتلاةلدألاعممسقلا
اليتلاةيديرجتلاةحوللاكلذىلعةلثمألانمو.ادوجوموسيلونكمم
،هسفنيليثمتلااهرهظموهاهلوؤمنأليلعفلااهعوضومديدحتعيطتسن
مسقلااذهبسانتيامك.لمتحمعوضوملةنوقيأ،انلةبسنلاب،لظتكلذلو
تالوؤمةيئزجلااهتلدأكالتمامغريتلاةبكرملاةيزاجملاةلدألاعم،اضيأ
يلعفلااهعوضومىلعلدتاليكل،ادصقتجتنأدقنوكتاهنإف،ةيناثلاث
ةيراعتسالاةلدألاروضحلاحوهامك،ةرواجملاوأةهباشملاقيرطنعالإ

اهتالوؤمىلعءانباهنوكرديمهونيذلا،الثم]179[لافطألايعويف
ةلدأىلإاهنوليحي،اروطترثكأتالوؤمىلإهنوزواجتيالو،طقفةرشابملا
ةدوصقملاةيلعفلااهتاعوضومنأل،كلذكةلدألاكلتربتعتو.ةيلمحةينوقيأ
...ةرشابملاتالوؤملاجراخدجوت

اذهبسانتيو.)1.3-2.2-2.1(يلمحلارشؤملادرفملاليلدلامث-3
قاسنأىلإيمتنتتناكءاوس،ايلعفادوجوةدوجوملاةلدألاعممسقلا
جراخةدوجوملاةلدأللةبسنلابامأ.قسنيأىلإيمتنتالوأ،ةددحم
لبق،يأرلايئدابنمانفصوب،اننأ-هلاثمف،ايعوسومةددحملاقاسنألا
ىدبتف،اديحواءوض،ةمئاغةليليف،انيأردق-ةيعانطصالارامقألابانتفرعم
ناكنإوهنإف،امجنسيلهنأفرعناننأامبو.ةمجنمجحبهردصمانل
؛يلمحانلةبسنلابهنإف،يلعفلاهدوجوىلعارشؤموادوجومادرفماليلد
امأو.بسحوهدوجولكشوهلكشيفنماكرشابملاهلوؤمنألكلذو
لبقنمنيحاذإيوغللاليلدلااهلاثمف،قاسنأللةيمتنملاةلدأللةبسنلاب
قفوجتنملاليلدلانإ.قايسيأجراخو،ةقيقحلاهجوىلع،امتاذ
امىلعطقفلدي،ارشابمالإهلوؤمنوكينأنكميالةقباسلاطورشلا
.هتاذيفليلدلاهيلعلدي

ةلدألانإ:)1.3-1.2-3.1(يلمحلاينوقيألاينوناقلاليلدلامث-4
نوكتنأنكميال،نيقحاللانيمسقلاةلدأنأشاهنأش،مسقلااذهلةيمتنملا
ةيقسنلاةلدأللدرجملاعضولابطبترمهنأل،يلصاوتلالوادتللاعوضوم
فالتخاجلاعتتابيكرتةباثمب،عقاولايفيه،ماسقألاهذهنأكلذ،ةيرورضلا
درجملادوجولاعممسقلااذهمجسنيو.)ΣΣΣ(ةنكمملاةيلالدلاقاسنألا
ةمالعوأقيرطلافارحناةمالعلثم،رورملاتامالعقسنةلدأضعبل
ةلدأقسنلاىوتسميفيه،تامالعلاهذهنمةدحاولكف...قالزنالا



هبشتاهنأل،طقفةينوقيأاهتاعوضومنكل،يفرعاهلثممنأل،ةينوناق
قسنلاكلذةلدأبلغألاحوهامكهلحملحتالو،يلعفلااهعوضوم
ةلدألانمامهريغوةيوغللاةلدألاو)ماقرألاوناولألانمةلكشتملاكلت(
لوقتال-امئادقسنلاىوتسميف-يهمث...ةمظنملاقاسنأللةيمتنملا
كلذلو)يلخادلاهلوؤمبهتقالعيفاهلثمميأ(ينوناقلااهلثممهلوقيامالإ
...رشابماهلوؤمف

اذهبعوتسيو)1.3-2.2-3.1(يلمحلايرشؤملاينوناقلاليلدلامث
،ةيفاقثقاسنأىلإاهلوحدقناسنإلانأمغريتلاةيعيبطلاقاسنألامسقلا
ليلدف:ةيوجلاتاعقوتلاقسنلثم،ةيلصألااهتالثمملاكشأبتظفتحادقف
ىلعالادهفصوبدرجمىوتسميفكرُدأاذإ،الثم]180[نكادلاباحسلا
نوكيس،رطملاطوقسيهىرخأةرهاظعمةرورضمزالتتةيعيبطةرهاظ
تاققحتلاكاردإىلعدعاسيهنألو،ينمزالهنألانوناقلثمملاىوتسميف
هعوضومىوتسميفنوكيسو،ناكملاونامزلايفنيترهاظلامزالتلةيدوجولا
هلوؤمامأ.ةيدوجولاةرواجملاةقالعلضفبهعوضومبطبتريهنأل،ارشؤم
.هلثمملبقنمددحموهامالإلوقيالهنأل،رشابمف

ربتعي?)1.3-3.2-1.3(يلمحلايزمرلاينوناقلاليلدلاكانه،اريخأمث
نوناقيوغللاليلدلانأل،يوغللاقسنلاوهمسقلااذهليجذومنلاقسنلا

ايلاعتموادرجمهفصوبهنكلو،هعوضومىوتسميفزمرو،هلثممىوتسميف
وهيذلارشابملاهلوؤمجراخيأ،هتاذجراخائيشلوقيال،دارفألانع
.يلمحوهفنذإو،)نوناقلا(هلثمملوؤم

لكب،ةءارقلاهذهلالخنمحضاووهامك،رشابملالوؤملالصتي
يقلتوجاتنإلاقلطنملكشييذلاوههنإلب،ةيلالدلاقاسنألالكبوةلدألا
كلذبو.اهيلإلثمملايمتنييتلاةلوقملاىوتسمنعرظنلاضغب،ةلدألا
،ةيركفتوةيركفلاكشأ،عقاولايفيهيتلا،تالوؤملاةيقبنعفلتخي
لوؤملاوهيذلا،رشابملالوؤملااذهعمةفلتخملاكاردإلاتاردقلعافتل
.هتاذيفليلدللثياحملا

:1لوألايمانيدلالوؤملا2-3-3-6-2
طبتريو،رشابملالوؤملادعبةيناثلاةبترملايف،ينالوألالوؤملااذهيتأي

رشابملاعوضوملاب»ليلدلالوحجتنملايعقاولالوعفملايف«نمكييذلاهلعف
ليلدلاعمةقالعيفيهيتلاعئاقولاالإيعولاىلإلمحيالكلذلو.طقف
جتنيهنإف،اينالوأهفصوبو.كلذنمرثكأءيشالو،لثمموهامكهسفن
،كردينأنكمي،الثم"بارغ"يوغللاليلدلانإ.يفاشكتسالاضرفلانع



،كاردإلااذهقفوو...دئاصدوسأرئاطك،امةيلاعفناةيلالدتةروريسقفو
،هساسأتايعونلتانييحتالإتسيل،هلةلوؤملاةدرفملاةلدألاكلتنإف
،تايعونيهامب،اهنكل.)اينوناقهفصوب(هلثمملوؤملةثياحمتايعونيهو
امكلذو.ةيلصاوتلاةبرجتلازاجنإءانثأاهتاذيفةرورضلابةدوصقمتسيل
نألوؤملااذهلنكميالهنأحضاولانمو.ةضحمةيناكمإدرجماهلعجي
كلذنأل...مؤشريدنهنأوأ،ريطتعوضومهنإالثمليلدلااذهنعلوقي
طبربلطتي،فلتخم)يتايقلت(يليوأتوأ)يجاتنإ(يليثمتعضوبطبترم
هيلعقحاللالوؤملاهبعلطضيامكلذو،اميفاقثوأينوكننسبليلدلا

.لوألايئاهنلالوؤملا:ةبترملايف
:1لوألايئاهنلالوؤملا2-3-3-6-3
اهلخادولتيو،ةينالوألاةلوقملاىلإهرودبلوألايئاهنلالوؤملايمتني

.ةيلاعفنالاتالوؤملاىقرأربتعيكلذلو،لوألايمانيدلالوؤملاورشابملالوؤملا
يفوهيناثلاثقسنةلدألانييحتيأ،ايقسنهنوكعماذههعضومجسنيو
لثم(ةلدألاليوأتلوأكولسلاجاتنإليعامتجاننسنعةرابعبلاغلا
يعامتجالاقافتالاتايطعمقفو،مكحلاومييقتلاتاداعوةيدئاقعلاننسلا
.]182[ةعوسوملاتانوكمنماماهاءزجننسلاهذهلكشتو.]181[

لالحناهنأ-1.ن.لوؤملل-يليوأتلافيرعتلااذهلالخنمحضتي
وأةيبيرجتةفرعمىلعاسسؤمسيلهنوكبزيمتييناثلاثنوناقلينالوأ
لضفبهبنيعتسينهذلانأحضتيامك.طقفداقتعالاىلعلب،ةيملع
هروضحنأيهيدبلانمو.ردصملا-ليلدللاينهذاعجرمهنوكضارتفا
...هنوناقلكردملاةفرعمبطورشم

،ليثمتللاجذومن)بارغ(ردصملا-ليلدلاسفنيقبننأاندرأاذإو
ةموكحموةيلاعفناةيلالدتةروريسقفو،كردأوأجتنأدقهنأانضرتفامث
ليوأتلةماعةداعهفصوبلوألايئاهنلالوؤملانإف،ةيبرعلاةفاقثلاقايسب
ناكاذإو.رخآنئاكلافصونكيملاذإمؤشلابهطبرىلعفعسيس،ةلدألا
حضاولانمو...الثمموؤشملابهطبرلوؤملاكلذلضفبنكمأ،ناسنإلافصو
-ليلدلانيبةقالعللهطبرلضفبلوؤملااذهاهجتنييتلاةلدألانأ
.بسحوةنكمميأ:ةيضارتفاالإتسيل،هليوأتلةبسانمةداعنيبوردصملا

لثمملالوؤمزواجتي،مؤشلاببارغلاليوأتنأحضاولانمهنأامك
هليثمتبةطبترملاةطيسبلاعئاقولازواجتيامك،)رشابملالوؤملايأ(يوغللا
،يناثلاثيعوسومليوأتىلإةرشابمزفقيل،)...داوسلا(1.د.ؤملااهحنمييتلا
=بارغلا،مالسلا=ةماميلا(ةيناويحلاتانئاكللبرعلاليوأتقسنبصاخ



.]183[)...بارخلا=ةموبلا،توملا=بئذلا،مؤشلا
يفاماهارودبعلتيتلا،تالوؤملامهأنملوؤملااذهربتعيو

هخوسرلضفب،ادورورثكألاهنأل،اهلايحانتاكولسهيجوتيفو،ةلدأللانتاكاردإ
،هلوعفمدتميلب،ةثراوتملاوةداتعملاةلدألاىلعكلذرصتقيالو.هبسرتو
.ةينقتلاةلدأللانليوأتوانكاردإلاكشأكلذلاثمو.اهنمةثداحلاىلإىتح
،.ةيلديصلاةلدألاتاعوضوملانكاردإلكشكلذىلعةطيسبلاةلثمألانمو
هجوىلعفرعنال،ةلديصلاوأبطلايفنيصصختمريغانفصوبنحنف
ئدهييعانطصابكرمهنأفرعنكلذعمو،الثم/نيريبسيإلا/ىنعمةقدلا
...عادصلا

:2يناثلايمانيدلالوؤملا2-3-3-6-4
نإفكلذلو،ليلدلليمانيدلاعوضوملابةرشابملوؤملااذهلصتي

هلوؤميفلثاملاليلدللرشابملاعوضوملابطبترتالاهجمدييتلاتامولعملا
ىلعارشؤمحبصيهنإف،كلذلةجيتنو.ليلدلاكلذلامقايسبلب،رشابملا
ارشؤملوؤملااذهنوكيالو.هيلعارشؤمقايسلانوكياملثم،قايسلاكلذ
ةيفلخلايفقبسملكشبارضاحقايسلااذهناكاذإالإقايسلاىلع
نأىنعمب(ردصملا-ليلدلابةقالعاذهفصوبًاكَرْدُمناكو،كردمللةيفرعملا
انهنمو.)ةقالعلابةقبسملاةفرعملاكلتلضفبهيلعرشؤيردصملا-ليلدلا
يرصنعدحأ،لوؤملااذهمسقلكشيو.ءارقتسالاىلعموقيهنأ،حضتي
.]184[)يوضقلالوؤملا(ةيدوجولاةيئارقتسالاتالوؤمللماعلامسقلايَْنِّوَكُم

،ةلاعفوةلئاهةيركفةقاطلكشيهنوكيفلوؤملااذهةزيمنمكت
نمو.هساسأتايعونلكنماقالطناردصملا-ليلدلاىلإرظنتنأعيطتست
لكشوهيذلا،قايسلالثمملساسأىلإةيعونيألوحتنأعيطتست،ةمث
،ردصملا-ليلدلاةيؤرنعلوؤسملاهنأ،كلذىنعمو.يراهظإلاهدسجت
ةكبشبوأاميرارمتسابهلةطبارلاتايعونلانمةكبشنمافلؤمهفصوب
نمةعومجموأامةيعونريوطتنعلوؤسممث.تايرارمتسالانم
نيلوؤملاريوطتنعلوؤسمهنأامك.ةيقايستارشؤمىلإتايعونلا
هطبرلضفب،هنأحضتياذكهو.)1.ن.ؤمو1.د.ؤم(هيلعنيقباسلانييلاعفنالا
لكمضعيطتسي،ليلدللاممئالمقايسقيقحتىلعقباسلاينهذلا
،هنوكىلإ-ركذلاقبسامك-عجاركلذو.ةيلاعفنالاليلدلاكاردإلاكشأ

اهمضي،ةيلاعفنالاتالوؤملادوجوبهيفحمسييذلاتقولاسفنيف
.اهزواجتيو

:2يناثلايئاهنلالوؤملا2-3-3-6-5



،قباسلالوؤملااهيلإيمتنييتلاةلوقملاسفنىلإلوؤملااذهيمتني
ىلعةمئاقلاةيوضقلاتالوؤملامسقنمضدوجولاهكراشيهنإفكلذلو
ةينبم،ةصصختمةداعنعةرابعهنوكيفالإهنعفلتخيالو.ءارقتسالا
همدقيذلالاثملالالخنمحضاوكلذو.اهلبقنمةبقارموةبرجتلاىلع
ةتبنفينصتىلعتابنلاملاعةردقيفلثمتيذلاو،لوؤملااذهلسروب
،طقفسسأتتال،فينصتلاىلعةردقلاكلتنإف،لاحلاةعيبطبو.ةديدج
ىلعوأ؛)رشابملااهلوؤموهيذلاةتبنلامسا(ليلدلليلخادلاىنعملاىلع
؛)1.ن.ؤم(...اهنعةعئاشلاةماعلاراكفألاىلعوأ؛)1.د.ؤم(ةطيسبلااهتايعون
لثم،اهعوضومواهلثممبطبترياملكهيلإافاضم،كلذلكىلعوأ
تايعونباهتاقالعواهتايعونلوحةماعلاراكفألاباهتاقالعواهناولأواهلاكشأ
نهذلايف،ةرضاح،ةيملعةيبيرجتةفرعمىلعسسأتيلب؛)2.د.ؤم(...اهريغ
.]185[)ايجولويبلا(تاتابنللةيفصوةدرجمنيناوقاهفصوب،درجملكشب

حيتتةفرعم،اميئزجننسبةيرظنةفرعموه،لوؤملااذهنإ
يتلا،ةثداحلاةلدألااهيفامب،ننسلااذهةلدألكةقدبددحينأاهكلتممل
امقدأ،يدوجوليلديأبهتقالعيفهنإ.اهفرعتنأصصختمللقبسيمل
.يدوجولاليلدلاكلذهبلوؤينأدرفللنكمي

يناهربلالوؤملليدوجونييحتهنأ،راصتخابكلذلكىنعمو
)ةيناثلاث(ةتباثةيرظندعاوقاهلةلدأباطبترمناكذإةصاخ،يجاجحلا
نوكينألبقيهنإفكلذمغرو...ايجولويبلاوبطلاوتايضايرلاملعلثم
،ةيناسنإلامولعلالاجميفةصاخ،يناثلايمانيدلالوؤملانمطقفاءزج
-ليلدلابةفرعملاعاونألكلمشيهنألهبعوتسيريخألااذهنألكلذو
.]186[)...ايلحرمةتباثلاةيملعلاىلإةيبعشلانم(هتايعونبوردصملا

:3ثلاثلايئاهنلالوؤملا2-3-3-6-6
روطتنمامةظحليف،لكشيهنوكبو،ايقسنهنوكبلوؤملااذهزاتمي

امكوهو.ةيقطنمرثكألاةركفلا-امليلدصوصخب-يناسنإلاركفلا
كاردإلابتارمىندأنمأدبت،ةيلالدتةروريسلةينبمةياهن،ةراشإلاتقبس
ركفلاهيلإلصينأنكميامىصقأىلإلصتنأىلإروطتتمث،)سدحلا(
يلكلانوناقلاوه،ركفلاهيلإلصينأنكميامىصقأو.امةلحرميف
يف،نوكتيتلا،ةيدوجولاةيئزجلارهاوظلاريسفتلحلصييذلا،درجملا
حبصي،تبثينيحيذلانوناقلااذهو.نوناقلااذهءانبلةلحرم،لصألا
هطبريسروبلعجيذلاببسلاوهكلذلعلو.اهليوأتيفامكحتم
ضرفلاروطتىلعءانب،ةيرارمتساللةجيتنهرابتعاب،ديشمهنأل،طابنتسالاب



ماعلاأدبملاةجردهغولبنيحىلإ-ايبيرجتبقارملا-]187[يفاشكتسالا
ةيملعةملسمحبصت،اهتوبثبيتلاو»نإف...ناكاذإ«:ةغيصلبسانملايلكلاو
،ةصوصخمةلدأصوصخب،ركفلالوصوةيفيكحيضوتنكميو.]188[ةدرجم
نم)زيوليميس(روتكدلاهبماقاملالخنم،يجاجحلاناهربلاىوتسمىلإ
...]189[ةتيمملاىمحلافاشتكالجأ

مضي،يناثلاثيرظنلوؤموه،ثلاثلايئاهنلالوؤملانأحضتي،اذكهو
نأركفلاعاطتسايتلا،رهاوظلاوأةلدألالكبةصاخلاةيئاهنلانيناوقلا
هنإف،كلذلو.ضقانتمريغوفاكلكشباهديدحتىلإ-ايلحرمنإو-لصي
ةبسانملاةيدوجولاةلدألاوأاياضقلايفتبلل،ةدرجمةيفرعمةيفلخلكشي
.]190[)2.ن.ؤم(يهيتلاهتخسننييحتلضفب،هل

لوؤملانيبلصفلاةرورضبطبترت،ةيساسأةيضقىلإريشأنأيقب
نميهيتلاو،ةيليوأتلاوأةيليثمتلاوةيراعتسالاهتغيصنيبو،ثلاثلايئاهنلا
ةبرجتلانمرماذإالإتبثيالناهربلانأكلذ.طقفةينايناثلاماظن
لاحوهامك،ايعقاويلكلاعوضوملارصانعباهطابترايف،ةرركتملا)ءارقتسالا(
ماسجألالك،نافناسنإلك،ددمتيندعملك(:ةيلاتلاةيجاجحلانيهاربلا
انتايلآلقيقدلاومظنملادوجولانعةلوؤسملاةدقعملانيهاربلاوأ،)...طقست
يفقدصتاهنوكوهنيهاربلاهذهبفارتعالارايعمو...ةلاعفلاةيجولونكتلا
ةغيصامأ...يلكلكشبراهنتاهنإف،ةدحاوةرمتبذكاذإو.تالاحلالك
يجاجحلاناهربلالاونمىلعايباطخءانبالإتسيلف،ةيراعتسالاناهربلا
ةيعانقإلاتاباطخلاكلذَُلثَمو.تابثلالبقيالهعوضومنألكلذو،بسحو
اذإ«ةغيصاهلكلمعتستيتلا)ةيراهشإلاوةيفطاعلاوةيدئاقعلاوةيسايسلا(
ةيكيسالكلاةيسنامورلاةيدرسلاصوصنلاضعبلاحوهامك،»نإف...ناك
راهظإلا،كلذلجأنم،تهجوف،بحلامارتحابعانقإلاىلعتلمعيتلا
بحلانذإ¬ةفطاعبحلا¬ةليضفةفطاعلك(:ةغيصلاكلتقفو
يجاجحلاناهربلاةغيصريعتسيباطخلااذهنأحضاولانمو)ةليضف
نألبقييجاجحناهربلدوجوالهنأل،امايجاجحالوؤمنيحيالو،طقف
ةركفلةضراعمىرخأصوصندوجوكلذىلعةلدألانمو.همايقلاحَدَّنَُفي
¬ةليذرةفطاعلك(:ةغيصلاسفنىرخألايهلمعتستو،بحلاومس
نكمي،قبسامىلعاسيسأت.]191[)ةليذربحلانذإ¬ةفطاعبحلا
اهتغيصتناكامهم،يجولويديإلادعبلاتاذتاباطخلالكنإلوقلا
قفوةينبم،طقفاهنكلو،اميجاجحناهربلانييحتتسيل،ةعنقمةيئانبلا

ربتعتامك،يئاورلالكشلاجاتنإلةمئالمناهربلاةغيصربتعتو.ناهربلاةغيص



...اضيأةمئالمباطخلاءانبلجأنمناهربلاهلكشةراعتسا
:تالوؤملابيمانيدلاعوضوملاةقالعو،ةيرارمتسالا2-3-4
،ثلاثلايئاهنلالوؤملايف،ةيرارمتسالليلحرملايئاهنلالكشلاوسري

تسيلةلدألالكنأامبنكلو.اهتيئارجإلاعوضومنوكييذلاليلدلل
نإف،درجميناثلاثيناهربلوؤمب،ناهذألايفاهروضحلكشيف،ةطبترم
لثميفو.ةلدألاهذهلثمليلالدتلاليعفتلاةثياحملةلباقلظتةيرارمتسالا
وحنركفلاهيجوتباطبترمةيرارمتسالاعوضومحبصي،ةلاحلاهذه
.]192[رداصملا-ةلدأللةيمانيدلاتاعوضوملا

نأنمربكأ،ايرظنيمانيدلاعوضوملانأىلعاقباسديكأتلامتدقل
كلت.اهنزتخييتلاةرفاولاةيلالدلاتاناكمإلاءارجكلذو،درفلاهبطيحي
اهتقاطلابسانماقايستاذلكلهيفرفوتيذلاتقولايفيتلا،ةرفولا
تاذلاهذهلصاوتتابيختاناكمإاضيأهيفرفوت،ةيجولويديإلاوةيكاردإلا
ةبيختاناكمإليوقلاروضحلااذهنكل...لدجلايفاهئاكرشوأاهيقلتمعم
ةروريسلاهذه.لالدتلاةروريسةداعإلانكمماعبنمنوكيامابلاغ،لصاوتلا
لوؤملاكاردإلكشنماءدبيلوألامهفلاليدعتةرورضلابيضتقتيتلا
.رشابملا

،]193[هانعمءارقتسابحمسيناهربىلإارقتفمناكاملكليلدلانإ
لعجياماذهو.ةيبايسناهبةصاخلاةيرارمتسالاةروريسلاتناكاملك
دودحماللالدتـلةدلومةلدألاهذهلثمباهتقالعيفودبتةيرارمتسالا
نأايرظنلبقت،ةيرارمتسالاةروريسلاهذهةياهننوكلارظنكلذو.]194[
ناكملصألايفيهيتلا،ةجتنملاتاذلالبقنمءاوس،ضوقتنأودنفت
...اهريغلبقنموأ،اهققحت

هذهلك]195[ايرظنيمانيدلاعوضوملابعوتسيفيكنكلو
؟كلذهلىتأتيفيكمث؟تاناكمإلا

ةيجراخلاتاقايسلاعومجم،ايرظنلكشييذلا،يمانيدلاعوضوملانإ
جاتنىوسهسفنوهسيل،اهءاعدتساليلدلاساسأتايعونلنكمييتلا
ةيناكمإلاتالوؤملانملكشتتيتلاىوقلايهو.هلةرياغمىوقلعف
حيضوتلاقبسامك-اهلازتخانكمييتلاو)ةيوقاطلا(ةيدوجولاو)ةيلاعفنالا(
:ايمانيدالوؤمسروباهامسيتلاةينهذلاةقاطلايف-

نيبلعافتلاقيرطنعةيرارمتسالابناوجضعبحيضوتلجأنمو
قبنل،امردصم-ليلدصوصخبيمانيدلاعوضوملانيبويمانيدلالوؤملا
عيطتسنيمانيدلالوؤملاىلإدانتسالابهنإ:)بارغ(قباسلاليلدلاسفنعم



ةلدأبليلدللةطبارةيمانيدتاقايسلكشتتايعونةدعىلعلوصحلا
،اهلبسانملايمانيدلالوؤملاقيرطنع،اهرودبلبقتةلدألاهذهو.ىرخأ
يداملالثمملاتايعوننيبنمو...كيلاوداذكهو،تاقايسىلإلوحتتنأ
لثمةيغالبلادعاوقلالضفب،اهجاتنإب2يمانيدلالوؤملاحمسييتلاليلدلل
]196[...يناعملابراقتنمفورحلابراقتوبلقلاسانجوفيحصتلاسانج
...يغرب،براغ،بغار،برغ(:كانه،ليلدللةيمانيدتاقايسيهيتلاو
،داوسلا(كانههلثمملوؤمليوضقلاىوتحملاتايعوننيبنمو؛)خلإ
ةفرعملايفةرضاحلا،رشابملاهلولدمتاملسموأ،هتاموقملكيأ)...قيعنلاو
تاليختنمهبطبترياملكةيعوسوملاهتايعوننيبنمو.هبةقبسملا
...ثادحأوتادقتعمو

ةطساوب،روطتنألةلباقتايعونلاكلتنمةيعونلكتناكاملو
يمانيدلالوؤملانماءزجحبصييذلاو،اهلبسانملايمانيدلالوؤملا
نكتلو.اهادحإهيجوتضارتفانماقالطناكلذحيضوتنمدبالف،سسؤملا
اهتجلاعمنكتلو،ليلدلليداملالكشلالالخنمرضحتيتلا)ٌبْرَغ(ةيعون
لكشلادسجييذلا،درجملايمانيدلااهعوضومجيسنيفاهروضحقفوسيل
لكشقفونكلو؛نهذلايفةوقلاباهروضحليدوجولاقيقحتلاىلعقباسلا
ايمانيداعوضوماهنملعجييذلاو،اميدوجوقيقحتيفلعفلاباهروضح
هيقتنمحبصي،ىقتنياملاحهنإمث.]197[)بارغ(ردصملا-ليلدللاصلقم
سفنىلعاهرودب،ينبنت،ةلماكةيلالدتةروريسىلعةعرشمةيناكمإمامأ
ليلدلالالحناققحتيةيفيكلاهذهبو...ةيلالدتةروريسلكبةصاخلاتايلآلا
ةياهنلايفلوصحلامتيل...ةروريسلاسفن،اهرودبلبقتيتلا،هتايعونىلإ
...كسامتمومجسنمباطخىلع

عوضوملامايقنعلوؤسملاوه،يمانيدلالوؤملانإف،راصتخابو
،ةيعوسوملاةيفرعملاةيفلخلالكشيهفصوبهنأل،امليلدللماكتملايمانيدلا
لكقفوكلذو،ليلدلااذهىلإةلصبتمياملكمدقينأعيطتسي
نمةلسلسةياهنلايفانلمدقيكلذلةجيتنو.هيلإرظنلاتاهجولاكشأ
.اهتاقايسىلعرشؤملاليلدلاساسألضفبرفاضتتونماضتتيتلا،تالوؤملا
ليلحتللةنكمملالاكشألالكانلمدقي،ايرظن،هنأانلحضتيانهنمو
.ليلديأللماكتملا

ءاوس،اققحتمكلذدجناملق،يدوجولاليعفتلاىوتسميفهنأديب
ةبوعصىلإةهجنمكلذدوعيو.ةيمويلاوأةيركفلاةسرامملاىوتسميف
هذهنأوأ،تاذلانعبيغتامإتايعوندوجونمدبالذإ،هكاردإ



لقعلليعيبطلاليمللارظن،ةيناثةهجنمو...اهريوطتعيطتستالتاذلا
امكامامت-]198[يليلحتلالكشلاضوعيبيكرتلالكشلاىلإ،يناسنإلا
ةبغرلارظن،ةثلاثةهجنمو-سيارغدنعراوحلائدابمكلذدسجت
ةيقلتموأةجتنمتناكءاوس-اهلودبي،صلقمقايسبطابترالايفتاذلا
.]199[هعوضومبليلدلاةقالعلةمءالمرثكأ-

:ةيسروبلاتالوؤملاةيرظنلةديدجةءارقةلواحموحن2-4
يتلاةلدألاماسقأنأ،قباسلاليلحتلالالخنم،احضاوحبصأدقل

نعةلوؤسملارظنلاتاهجولكو،ةلدألالكبعوتست،سروباهلصفم
تاردقلاعبت،كردينألالباقليلدلكلعجيلكشبكلذو،اهتانييحت
يفرثكأكلذىلجتدقو.ثالثلاةيتالوقملاتايوتسملايفوهلةكردملاتاذلا
سفنكاردإلةيمانتمةروريسيهيتلاتالوؤملاةيبتارتلقيقدلاهديدحت
،يعولاعاونألكيفةلماكرضحتنأيرورضلانمسيليتلاو.ليلدلا
:كلذحضويلاثمرخآيلاتلالاثملانكيلو.ةلدألاعاونألكصوصخبو
عيطقتلحملحتماقرأىلعنارشؤي،نيبرقعتاذةعاسمامأاننأضرتفنل
سفنيفنيبكارتمكاردإلاةظحلنادجويامهنأ،اضيأضرتفنلو.يمويلانمزلا
امهنأ،ننسلافرعينملةبسنلابكلذينعيسو،مقرلاسفنقوفوعضولا
اذإليللافصتنمىلإو،ةعلاطسمشلاتناكاذإراهنلافصتنمىلإناريشي
ةقباسةفرعمىلإرقتفي،ليلدلااذهكردمناكاذإامأ.ةبراغتناك
ليلدلانإف،ملاعلاوةغللابةفرعملاثيدحلفطلاحوهامك،ةعاسلاب
درجمليلدلانوكيسكلذلو،لوهجمعوضومىلعارشؤمهلةبسنلابنوكيس
لاؤسنعلفطلاةباجإيفريخألاكاردإلااذهحضتيو.ةيلمحهنوقيأ
عوضوملاتبناجنإو،هتباجإلنكميو؟ىرتامددحلثمنميرابتخا
،يرئادهبشءيش(:ةيلاتلاصئاصخللةرظانمصئاصخدسجتنأ،ددحملا
)...لوطلايتوافتمنيدومعبناتلوصومناترئادهطسويفو...اذكنوللابنولم
الإ،ةروكذملاصئاصخلانوكتنلف،فصولايفلفطلاةقدتناكامهمنكل
،ةمثنمو.امهساسأتايعونضعبليأ،هدامعوليلدلاتايعونلاعيمجت
لكشصئاصخنعالإجتنيال،تاذلاهذهلبقنمصلختسملاعوضوملاف
.]200[ةرشابملااهتاعوضومنعو)...براقع،راطإ(هدامعوليلدلالثمم

،هللفطلاكاردإلكشىلإ،ليلدلااذهبانتفرعمقفو،رظنننيحاننإ
ددحيدوجومليلدهنأل(ةدرفملاةلدألامسقىلإيمتنيهنأةرشابمكردن
تايعونللهترظانملضفبكلذو،نكممعوضومبطبتري(ةينوقيألا)هعوضوم
،ةروطتمريغ)انهلفطلا(حراشللةيليوأتلاةقاطلانوك(ةيلمحلا)ةهجوملا



.)ليلدلالثممليداملالكشلابلاعفنالاالإعيطتستال
،اهتفيظووةعاسلافرعيرخآلفطلبقنمليلدلاسفنُكَرُْديدقو

،كشنودبيجيسهنإفكلذلو،اهيبرقععاضوأزومركففرعيالهنأريغ
اندعاسياماهنإ(:ب،لوألالفطللهجويذلالاؤسلاسفنلئساماذإ
اهتقباسهبشت،ةباجإلاهذهنوكمغر)ةعاسلااهنإ...تقولاديدحتىلع
اروطترثكأاهنإف،)ةيلاعفنايهيتلا(ةيليوأتلاةقاطلاةيدودحمثيحنم
روطتنعربعتةيناثلاةباجإلانأكلذ.عوضومللاديدحترثكأاهنأل،اهنم
لفطلاهيلإدنتسايذلالوؤملايفاضيأروطتلااذهودبيو.ءيشلابةفرعملا
يهيتلاهتباجإلالخنمكلذجتنتسن،لوألايئاهنلالوؤملاوهو،يناثلا

كردن،ةمثنمو.ليلدلاكلذديدحتلابسرتواعويشرثكألاةباجإلاقمعلايف
رشؤملاليلدلامسقىلإيمتنيلفطلاليوأتنأ،ليلدلابانتفرعمىلعءانب
لبقنمةقدبددحمهنأمغر،ددحمريغماعيدوجوعوضومىلعرشؤي(
دنعةفقوتمةيليوأتلالفطلاةقاطنأل(يلمحلا)اليلوأاراهن12:ليلدلا
.)...تقولاددحتةعاسلا:ةماعلاةداعلا

دعاوقفرعي،امصخشلبقنمكردينأليلدلاسفنلنكميامك
قيرطنعليلدلاكلذليوأتعيطتسيكلذلو،نيبرقعلاعاضوأةءارقننس
،ةلاحلاهذهيفو.)"ليللاوأراهنلا"فصتنم:(يوغلليلدىلإهتمجرت
نعةرابع(يوضقلا]201[رشؤملاليلدلامسقىلإايمتنمليوأتلانوكي
ال]كVص[يقدصلامييقتلانكل.بذكلاوأقدصلالمتحتةيضق
دقةعاسلانوكتنأك:كاردإللةيئايميسجراخلاطورشلابلبليلدلابطبتري
ىلع،يوضقلالوؤملااذهسسأتيالو...]202[الثمتاظحلذنمتفقوت
ةخسننيحييذلا،يئارقتسالايناثلايئاهنلالوؤملاىلعلب،يمانيدلالوؤملا
.)...اذكةعاسلانإف...اذكهنيبرقعلاعضوناكاذإ(:يناهربلاهنوناقلام

حضوي،كاردإلاتاقاطلاعبت،تالوؤملاجردتةروريسليلحتلمأتنإ
لوؤملاناكاملكةيملعلاوةيمويلالصاوتلالاكشأيفلقألاىلعهنأ
ازواجتمو)ايبيكرتيأ(ابضتقمناكاملك،اروطتملالدتلانعلوؤسملا
يضملاىلعدعاسيهنأل...]203[ةماعلاراكفأللو،تايعونلابةصاخلاليصافتلل
:اقيقدوالزتخمهلعجييذلاءيشلا،ايدوجوهيلعرشؤملاعوضوملاىلإةرشابم
ةيملعلاةلدألاصوصخبهظحالناملعفلاباذهو)الثمراهنلافصتنم(
لكلانمضتمنوكيكلذعمهنكلو)...ءايميكلاوءايزيفلاوتايضايرلا(
ةيفيكنعلؤاستلامتاملكرضحتنأنكمييتلاو،ةقباسلاتالوؤملا
يه،امقلتيفتلوحتاملكوأ،ينييحتلاليوأتللةياهناهفصوباهروضح



تفرعفيك:لفطلالبقنمصخشلااذهلأُسينأك،لمحىلإاهسفن
برقعلاو،...نيبرقعو،...نمنوكم...راطإيهةعاسلانإ:بيجيف؟كلذ
لكو،12ىلإ1نمدادعألاعمقلاعتيفاهعاضوأأرقتو،...نمنوكم
،ريخألالاثملااذهلثميو.خلإ...امةينمزةظحللحملحينيبرقعللعضو
هليثمتةيفيكحضويهلعجييذلالالحنالاكلذ.]204[هسفنلوؤملالالحنا
-يتلا،ةيبدألاصوصنلاعممجسنييذلاوهلكشلااذهلعلو.هتاذل
ةطبترملاةيلاعفنالاةيكاردإلاتالوؤملاعمالإمءالتتال-اقباسظحولامك
،هلعجيذلاو،2يناثلايمانيدلالوؤملابسروبهاعديذلاماعلالوؤملابامئاد
:هراسيىلعدجويهنأل،2يناثلايئاهنلالوؤملانود،ةيناكملاةنوقيألاقفو

Ii  ® Id1       ® If1       ® / Id2     ®
If2       ® / If3

:ةيديسجتلاتالوؤملا2-4-1
اهتقالعيفتالوؤملاةيبتارتلقباسلاليلحتلانمجتنتسننأنكمي

،لقألاىلع،لصفمتتتالوؤملاةلوقملعجةيناكمإ،ردصملا-ليلدلاسفنب
كلذو.لالدتلاةروريسجاتنإيفاهعضونيابتلاعبت،ةنيابتمفانصأةثالثىلإ
ةينهذلاتاقاطلافصويفةقدرثكأميسقتلاكلذاهلعجينأيفالمأ
ىلعةعجشماهدحوةقباسلاتاليلحتلاجئاتنربتعتالو...ةيليثمتلالاكشألاو
سروبتاديدحتسابتلاىلإدوعييساسألاببسلانإلب،ميسقتلاةلواحم
رهاوجةدعمسيلوؤملانوكيفةصاخسابتلالاكلذىلجتيو.اهددعتو
:ةزيامتمتانايكو

يعيبطلاعضولاوهكلذو،عوضومعمطبارتملثمموهلوؤملاف-1
،الثم»رحبلا«ليلدنأفيكنايبتقبسدقف،ةمظنملاقاسنألاةلدألكل
.هلحملحييذلايعيبطلاهعوضومللوؤمولثممتقولاسفنيفوه

ثيح.اروطترثكأوأ،ردصملا-ليلدللزاومرخآليلدهنإمث-2
،ةينوقيألاتايعونلانأامك.»معن«ليلدللالوؤم»Oui«ليلدلاربتعي
كيرشلبقنمىقلموأ،هبركفمردصم-ليلدنمةجتنتسملا
ةلوؤمةلدأاهتاذيفاهنأمغر،ليلدلاكلذلتالوؤميه،...يبطاخت
هباشمةلدألاهذهلثملاحنأحضاولانمو...]205[صاخلااهعوضومل
،ردصم-ليلديألةيليلحتلاوأةيحراشتلاوأةيريسفتلاتالوؤملالاحل
ىلعلوقلاسفنقدصيو.هقايسىلعوهيلعوأ،هيلعتارشؤماهنأل
،يليثمتلاننسلاثيحنماهنعفلتخياردصم-اليلدلوؤتيتلاتالوؤملا
لثم،ةيرارمتسالاةروريسلاةيلجتلتمدقيتلاةلثمألاضعبلاحوهامك



اهلوؤمنوكيدقيتلا،ةعفصلاوهاهلوؤمنوكيدقيتلاةيبانلاةملكلا
يفليلدوهو(ةرايسلافوقونوكلثمو...نمألالاجرةوعدوأرارفلاوه
هنإ...ماظنلللوؤموهيذلارمحألاءوضللالوؤم،رمحألاءوضلامامأ)هتاذ
تقولاسفنيفو،اهتالثمملتالوؤميه،تالوؤملاهذهنأحضاولانم
حرتقأكلذلو.اهنعةجتانتناكاذإةصاخىرخأتالوؤمتالثمملتالوؤم
.ةضحمةيراهظإتالوؤميهو،ةيديسجتتالوؤمتالوؤملاهذهرابتعا
طبتريعون:-لقألاىلع-نيعونةئفلاهذهلخادفنصننأنكميو
،ليلدللارشابمالوؤمهفصوبيأ،هتاذيفلثمملادعببةطبترملاتالوؤملاب
عونلاطبتريامنيب؛درجملاهقسنىوتسميفيوغللاليلدلالاحوهامك
لثم،اردصم-اليلدلوؤتيكل،طقفةرضاحيهيتلاةلدألابيناثلا
،عونلااذهصئاصخلةققحملاتالوؤملانإ...اهلكاشاموةيريسفتلاتالوؤملا
ءيشلاوهو.ةرهظمريغةثياحمتالوؤملةيديسجتةيراهظإتالوؤميه
.اهتاذلةثياحملاتالوؤملاليثمتةيفيكنع،عقاولايف،ربعتاهلعجييذلا

:ةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملا2-4-2
نعةرابعيه،ةيديسجتلاةيراهظإلاتالوؤملانأ،اقباسظحولدقل

يلمتلضفبايلجكلذودبيو.ردصملا-ليلدللةثياحمتالوؤملتالثمم
نأكلذ:تالوؤملاهذهعاونأطسبأربتعتنأنكمييتلا،ةيمجرتلاتالوؤم
نإ:كلذديكأتلفاك،»معن«ـلالوؤم»Oui«نوكنعقباسلالاثملا
لوصحلانكميال،رخآيوغلقسنبطبتريهنوكلعفبouiيناثلاليلدلا
ةقبسمةفرعمقيرطنعنهذلايفهدوجولضفبالإهنييحتمثهيلع
عضاخف،»معن«ليلدللالوؤمهفصوبنهذلايفهروضحامأ.يوغللاهننسب
فيرعتعم،هرودب،لوؤملااذهلثامتيو...ةيفرحلاةمجرتلازاجنإنوناقل
لثمملاطبربموقتةيرورضةيناثلاثةينهذةوقهرابتعابلوؤمللسروب
ةينهذلاةوقلالكشيهنإف،ٍلصاوتَعوضومليلدلاناكاذإو.هعوضومب
ةلاحلاهذهيفو.هعوضومبردصملا-ليلدلاطبربعلطضتيتلاةدرجملا
،هنماروطترثكأوأردصملا-ليلدللايزاومامإ،اهيفعوضوملانوكيدقيتلا
لبقنمكردأدقوليلدلاىلعرشؤتتالوؤمربعالإ)عوضوملا(رضحيال
نمةئفلاهذهنإ،ةطاسبرثكأةرابعبو.بسحوةينهذلاةوقلاكلت
يذلاراهظإلانعةلوؤسمنوكتاهنكلو،راهظإلايفرهظمتتالتالوؤملا
ةينبمةفرعموأ،ليلدلاىلعةقباسةدرجمةفرعمامإاهنأل،اهيلعرشؤي
.]206[كلذحيضوتقبسامك،)فرعتةجيتنيأ(

نمطامنأةتسلصفمي،سروبلعجيذلاوهينهذلادعبلالعلو



عاونألكيف،اهتاذليثمتىلإةلدألاحونجةيفيكُرِْهُظتيتلا،تالوؤملا
اهتيمست،اهزييمتلجأنم،حرتقأكلذلو.ةلدألالكصوصخبو،يعولا
ةيديسجتلاتالوؤملالكنعةلوؤسماهنأل،ةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملاب
.ةيراهظإلا

:ةيننسلاتالوؤملا2-4-3
اهنأو،يلالدتلعفلكثياحتةيناثلاةئفلانوكةظحالمتقبسدقل

تالوؤميهيتلا،اهتارشؤمربعرهظتلب،اهتاذبُرَْهُظتال-كلذلعفب-
ةفرعملابطبترت،ةينهذىوقاهنأو؛]207[)ىلوألاةئفلا(ةيديسجتةيراهظإ
لضفباهنأو؛)فرعتلا(ةقبسمريغةفرعمقلخىلعةردقلابوأ،ةقبسملا
ليلدلاسفنباهتقالعيفةيبسننوكت،تاذلكلةيكاردإلاةقاطلاباهطابترا
قفو،تددحدقتالوؤملاهذههتيبتارتو.ةيبتارتيهفكلذلو،ردصملا-
،ةيلوادتةيعيرذاهنمةسمخ،ةتسيف،يليثمتلا-يكاردإلاسروبقطنم
لوؤملاامأ.يناثلايئاهنلالوؤملاوهاهاقرأو،رشابملالوؤملاوهةبترماهاندأ
هذهنكل.ةيلعفلاةيلصاوتلابراجتلانعايلاعتملظيف،ثلاثلايئاهنلا
لكىدللكشلاسفنبرضحتاليتلاو،ةينهذتاقاطيهيتلاتالوؤملا
ةفرعملانيبو،ملاعلابتاذلاةفرعمنيباصوصخماعطاقتالإتسيل،تاوذلا
دسجتاهنأىنعمب،)ردصملا-ليلدلا(ُكَرُْدملاليلدلااهضرفييتلاةمزاللا
تاباطخلايفلاحلاوهامك(عاولكشبنهذلاهسرامييذلاءاقتنالالكش
ةقاطنوكتنيح(عاوريغلكشبوأ)ةماعةفصب،ةيعانقإلاوةيجولويديإلا
ةماعلاةفرعملانماقالطنا)امليلدليلحتريوطتصوصخبةدودحمنهذلا
.تاذلا/لةزواجتملاو/نعةجراخلا

لكشيفنهذلاىلإرضحتامابلاغةماعلاةفرعملاهذهتناكاملو
ننسلاهبفظوييذلاىنعملاديدحتنمدبالف،]208[ٍنَنُسوأ،قاسنأ

:ثحبلااذهيف
ننسلاهيفنوكتعون-أ.نيماعنيعونىلإلصفمتلاُنَنُّسلالبقت

عمركفللنوكيالو.)يلعفلاعقاولالبقنموأ(ملاعلالبقنمةاطعم
نمو،ننسلاجاتنتسالجأنمصيحمتلاوةنياعملالضفالإعونلااذه
...رطملاوأحايرلابمويغلاورانلابناخدلاةقالعنيناوقةريخألاهذهجذامن
نيناوقلاطابنتسابركفلاموقيثيح،صلاخيركفدهجبلصتيعون-بو
.ملاعلاتاروهظلةرطؤملا

ةيلحرمنوكتدقلب،ةيئاهننيناوقلاكلتنوكتالأيعيبطلانمو
هعضوقبسيذلاقرفلاةداعتسانكمي،راركتلاوةلاطإللازواجتو.بسحو



يتلاننسلانإ،هيلعءانبلوقلامتييكلكلذو.هتغيصوناهربلانيب
مولعلارقتيتلاننسلاعومجم(نيهاربلايه،تالاحلالكيفقدصت
يهف،ىرخأنودتالاحيفالإقدصتاليتلاننسلاامأ،)اهقدصبةتحبلا
،ةيجولويديإلاتاباطخللةينابلا،ةيلكشلانيهاربلالثم(ةيناهربغيصدرجم
ءانبةيجيتارتسالءافولالجأنمو.)...ةيدئاقعلاوةيقالخألاننسلانماهريغو
اقالطناتالوؤملابننسلاكلتةقالعحيضوتةلواحممتتس،باتكلاعوضوم
يذلادرفلاوهنكيلو،ةنمزألالكيفورشبلالكىدلفولأمليلدنم
:)ايلقعلتخملا(:التخمهنوكبتعني

يأ،اينوقيأادرفماليلدهرابتعاب،هيلإرظنينأليلدلااذهلبقي
ةلاحيفو.فورعمريغنكممعوضومىلعرشؤتتايعونلالثممهفصوب
،ىنعمالبامالكلوقي(هنأالإِهِرِْهظُمنعلوقننأاننكميال،كاردإلااذه
ريغرخآائيشمدقنعيطتسنالاننأيأ)...خلإ،يوسريغاكولسكلسي
نإف،كلذعمو.اهميدقتبلوألايمانيدلالوؤملاانلحمسييتلاتايعونلا
.هسسؤييننسلوؤمىلعدنتسي،ردصملا-ليلدلابهتقالعيفلوؤملااذه
نعتزجعاذإ[:يلاتلالكشلاقفويننسلالوؤملاكلذةغايصنكميو
حلصييننسلوؤموهو.]هتايعونيفهكرداف،ءيشلليلعفلاعوضوملاكاردإ
عوننمةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملالكدييشتنعالوؤسمنوكينأل
.)1.د.ؤم(

لاحلاهذهيفو،ارشؤمادرفماليلدرابتعابهيلإرظنينألبقيامك
ةهجنمرشؤيسو،ايلعفادوجودوجومعوضومىلعةهجنم،رشؤيس
اذكهو.كردمللةقبسملافراعملانمضرضاحعوضوملاكلذنأىلعةيناث
،هنأكلذ.هسفنرشؤملاليلدلاةعيبطنعنيتجتاننيتيناكمإمامأنوكنس
:ايوضقوأايلمحامإهلوؤمَلََّثمُينألبقي

يفرعتلالوؤملاعمالإامجسنمنوكيالفايلمحِِهلِّوَؤمليثمتامأ-
:صخشلااذهنعلوقننأك،ةماعةداعىلعينبملا)1.ن.ؤم(ينييحتلا
تايعونلاهذهنأعقاولاو)...روحسموأ،قمحأوأ،قرخأوأ،نونجمهنإ(
اذإ[:يعامتجاناهربىلعةينبماهنإف،ةيناكمإةيلمحتناكنإو،ةلوؤملا
هنأل،فئازناهربهنكل]...قمحأ...نونجم...هنإف...كولسلااذهصخشلاىتأ
ضرفنماقالطناالإ،انهرضحتال،هتاهناهربلاةغيصو.هلةغيصدرجم
كلتليدوجودورويهةصاخلاةلاحلاهذهنأبداقتعالانمضتي،يفاشكتسا
وكيإهامسأامعضولااذههبشيثيح.)يعامتجالاناهربلا(ةماعلاةلاحلا
.*يئزجلانينستلابنينستلاىوتسمددحيوهو



هلوؤمنوكيسف،يجراخقايسىلعارشؤمهفصوبهيلإرظناذإامأ
لوؤملاىلعامإاسسؤمنوكينألمتحي،يوضقلاليلدلانأامبو.ايوضق
نيبزييمتلانمدبالف،يناثلايئاهنلالوؤملاىلعوأيناثلايمانيدلا
:نيعضولا

انزجعاذإ[أدبملاعضاخةيراهظإلاةيديسجتلاتالوؤملاقايسناكاذإف
ةبسانملاتاقايسلالكيفهنعثحبنلف،ءيشلليلعفلاعوضوملاكاردإنع
تاقاطلاىلعةرشؤمةيديسجتتالوؤمدوجوةيناكمإدلويهنإف.]هل
نمةعومجمراوجىلإ)1.ن.ؤمو1.د.ؤم(ليلدلاكلذليوأتلةيلاعفنالا
لثمةيملعةغبصتاذةيننستالوؤمىلعةرشؤملاةيديسجتلاتالوؤملا
لاجميف،ردصملا-ليلدللةمئالملانيهاربلاغيصنييحتنعةجتانلاتالوؤملا
.)...سةدقعبباصمهنإف...سضارعألاتناكاذإ(سفنلاملع

ينييحتلايفرعتلالوؤمللةلثمملاةيديسجتلاتالوؤملاتناكاذإامأ
لصتيكلنكل.)2.ن.ؤم(ةئفنموهريخألااذهنإف،ةمساحوةعنقم
ةفراعاهنوكنمدبال،لوؤملااذهىلإةيلالدتلااهتروريسيفامتاذ
تاءارجإلالضفبعيطتستثيحب،)3.ن.ؤم(هلبسانملايناثلاثلاناهربلاب
يدوجولاليلدلانأفاشتكا،درجملاناهربلاكلذاهيلعينبيتلاةيرظنلا
هذهتققحتاذإو.ناهربلاكلذليدوجودورووه،يعولامامأرضاحلا
حبصت،يوضقلاليلدللةلكشملاةيراهظإلاةيديسجتلاتالوؤملانإفطورشلا
قسننمرصنعوهيذلا)2.ن.ؤم(ىمسألايفرعتلالوؤملاىلعةرشؤم
...ايبيرجتةبقارملاةيبطلاتاصيخشتلا

كلذنع،الثملوقينأ،صصختملابيبطللنكميكلذىلعءانب
ةقطنملايفمرودوجوةجيتنكلذو...اذكضرمبباصمهنإ(:ردصملاليلدلا
اهضرعييتلاتابارطضالاىلإكلذيدؤيف،...اذكةقطنلاىلعطغضت،...اذك
(،يقسنيناثلاثناهربنماجتنتسمكلذنوكينأدبالو)...ضيرملااذه
.)»ك«هنإف،»ص«دوجوتبثو،»س«ضارعألاتناكاذإ

طابتراتاذ،ةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملالكنأ،نذإحضاولانم
تالوؤملاهذهنأحضاولانمو.اهتالوؤمفالتخاب،ةفلتخمةيننستالوؤمب
ىلعمكحلاتاداعلثم،ةينالوأتناكاذإ:ةيناكمإةيلمحنوكتنأنكمي
اهنإالثملوقن...ةاتفةرملوألانيأراذإ(تايعونلالالخنمصخشلا
رهاوظلاىلعمكحلاةداعوأ)...ةليوط...ةلوجخ...رمعلاعيبريف...ةليمج
رابتعاوأ،يصاعمللءازجتاناضيفلارابتعا(امةفاقثراطإيفةيعيبطلا
،ةيوضقنوكتنأنكميو.)خلإ...رحسوأدسحلالوؤميئاجفلاضرملا



ركفللفاكروطتبةطبترمةيننستالوؤمىلعةيفرعتلااهتالوؤمسسأتت
طمن:نيطمن)ارارمَحِّضُوامك(يكاردإلاىوتسملااذهلخاددجنو.يناسنإلا
نمةدحاولولوةدماصلاريغوأ،ايبيرجتةتباثلاريغةيننسلاتالوؤملانم
،ةيناسنإلامولعلالبقنمةرضحملانيهاربلاغيصاهلاثمو،ةيدينفتلاتالواحملا
طمنلااذهلمشيو...ةيغالبلادعاوقلااهنيبنمو،ةيوغللادعاوقلااهيفامب
الهنأل،لاجملانعرظنلاضغب،ةيملعلاةغبصلاتاذدعاوقلاعاونألك
اذهتالوؤملكشتو.ملاعلابوأركفلابوأةغللابةطبترمتناكنإمهي
اهيقلتوانتاباطخجاتنإيفو،ةيمويلاانتابطاختيفةدئاسلاتالوؤملا،طمنلا
طبتريف،يناثلاطمنلاامأ.باتكلااذهعوضوموهيذلابدألااهنيبنمو
،ةبرجتلا/لبقنمةبقارملاو/ىلعةينبملا-ةتحبلا-ةيملعلاةيننسلاتالوؤملاب
ةليلقةلثالإاهفرعتيالو،ةيردصملا-ةلدألانماءزجالإيطغتاليتلاو
...رشبلانم



:صنلاموهفمىلإليلدلاموهفمنم3-1
عوضوملةيجاهنملاوةيفرعملاةيفلخلامسر،ةقباسلالوصفلاتلواحدقل

جردتملكشباهبيترتىلع،كلذقيقحتلجأنم،لمعلامتدقو.باتكلا
تمتدقف،كلذعماماجسناو.صاخلاىلإماعلانميضملاأدبميحوتسي
نكمدقو.ةماعةفصبليلدلاموهفمديدحتةلواحم،قباسلالصفلايف
ءاوسو،ةيقسنريغوأةيقسنتناكءاوس،ةلدألاعاونألككاردإنمكلذ
نإو،متدقهنأكلذىنعمو...ةديقمريغوأباطخلادويقبةديقمتناك
كلتنأديب.اليلدهفصوبصنلاديدحتةلواحميفعورشلا،ينمضلكشب
هتاقالعةهجنمهيلإرظنتملاهنأل،ةيفاكتسيل،ةيديهمتلاةلواحملا
رظنلاب-ةيجردتلاةيؤرلاتاماغرإتحت-تفتكالب،ةصوصخملاةيلخادلا
لصفلانأحضتياذهبو.ةفلتخملاةلدألاطامنأنمطمنهنأرابتعاىلع،هيلإ
نأكلذ.)ليلدلاموهفم(لصفلةصاخو،ةقباسلالوصفللدادتماوهيلاحلا
اعونالإ،هترولبباتكلااذهديرييذلاروصتللةبسنلاب،سيلصنلا
يتلاةلدألامسقنمضلوخدلالبقيعونوهو.ةلدألانماصوصخم
هليثمتلعفب،بلطتييذلا،)Hypersigne(ليلدلاقوفامـبتيمس
نعةجلاعملاهذهجرختنلو.هتايصوصخيعارتةبسانمةجلاعم،دقعملا
:دمتعملايرظنلاراطإلا

يتلا،ةيوغللاةلدألانمةفيلوتهنوكببكرملاليلدلااذهزيمتي
نأنكمياليذلاعوضوملااذه،هعوضوملةيدسجتتاراهظإىوستسيل
،ايصعنوكييتايقلتلاجاتنتسالانإف،كلذلارظنو.ايركفت-اليلدالإنوكي
ةيديسجتلاتالوؤملاعمالإ،يقلتلاىوتسميف،نوكيالءاقللانأوةصاخ
ىلإكلذعجريو.سوململاعوضوملاعمسامتلابحمستاليتلا،ةيراهظإلا
عمارشابمارفاضتاهلسيلصنلليداملارهظمللةنوكملاةلدألانوك
تاددحماهسفنيهةريخألاهذهنوكدودحيفالإةيمانيدلااهتاعوضوم
تالوؤميهيتلاةلدأللسيلكلذادعو.يصنلاليلدلاعوضوملةيجاتنإ
ةقالعةعيبطىلإكلذدوعيو.ةرشابمتاعوضومالإ،ةيراهظإةديسجت
،ليلدلاُعوضوم،تقولاسفنيفوهيصنلاليلدلاف:هسفنعوضوملابليلدلا
ملاعةلاح(يمانيدعوضومىلوألاةلاحلايفهنأيأ:ليلدللٌعوضومو
عوضوملاكلاذليئايميسءانبضحمهنإ،ةيناثلاةلاحلايفو؛)ةيجراخ
.]209[وكيإظحالامك،يجراخلا



ةرابع،يصنلا-ليلدلاةجلاعملعجلةيفاكاهدحوةمسلاهذهلعلو
اهتالوؤِماهباَُهلَِّثمُتيتلاةيفيكلاباهتقالعيفليلدلاماسقألكلةفيلوتنع
اهتلصفمقبسيتلا[تالوؤملاعاونألكةاعارمنمدبالكلذلو.ةفلتخملا
رمألاقلعتءاوسعوضوملاولثمملايدعببلوؤملادعبتاقالعنماقالطنا
تالوؤملادنعءاهتنالاويركفتلا-ليلدلانمقالطنالاضرفييذلاجاتنإلاب
تالوؤملاىلعاهريشأتقيرطنعهيلعرشأتيتلاةيدسجتلاةيراهظإلا
قلعتوأ...]210[امهنيبةقالعلاتطسويتلاةفلتخملاةينييحتلاةيفرعتلا
عضوذخأتيتلاةيراهظإلاتالوؤملامامأةرشابمانلعجييذلايقلتلابرمألا
لظيعوضوموهو.اميمانيدعوضومىلعايضارتفارشؤييذلاقايسلا
.ةيكاردإلايقلتملاتاردق/ـلاقلاعمو/ـباطورشمهعمسامتلا

ينبني،هجاتنإتايوتسممهفسسؤيسيذلا،صنلاروصتنإفاذكهو
تافاضإلازواجتتنلف،ةمثنمو.ليلدللهميدقتقبسيذلامهفلاىلع
امب،نكل.ةلدألانمزيمتملاعونلااذهلةزيمملاتايصوصخلافصوةقحاللا
مهأميدقتيضتقتةقباسلالوصفلالكيفتجهنيتلاةيجيتارسالانأ
اهرثكأىلإةراشإلانماهلءافودبالف،موهفملااذهاهاقلتيتلاتافيرعتلا
وأةيجاتنإلارظنلاةهجوىلعءانباهفينصتبءافتكالامتيسو.]211[ابسرت
:اهباحصألةيتايقلتلا

:كرتشملاساسألا3-1-1
ةيرظنبوأ،صنلاةيرظنبتمتهايتلابتكلاضعبيفلمأتلانإ

يذلاقطنملاو،اهيفمكحتملاقطنملانعةروصنيوكتىلإوعدت،هليلحت
ضرفلاىلعهمايقوه،اهيفمكحتملاقطنملازيميامنإ.هءاسرإلواحت
ىوتسميف-موقتةيساسأةيضرفىلعينبنياهبلغأنألكلذو،يفاشكتسالا
نأعقاولاو.ةلمجىلإصنلالازتخاةيناكمإأدبمىلع-ةيتايقلتلاةيؤرلا
ةرصاعملاتايرظنلابلغأيفمكحتت،ةماعهبشةدعاقلكشيأدبملااذه
،ةفلتخمتاهاجتاوسرادمنيبةكراشتمةيلآهلعجييذلاءيشلا،]212[
هلرطؤملايلامجلاوأيجولويديإلادعبلايفالإ،زيامتلادجنداكنالذإ
...امثحابدنعوأ...امهاجتادنع

دنعةلادلاةينبلا:ةيحالطصالاهئامسأولازتخالاتايلجتنيبنمو
ةيلوألاةينبلاو،صنلاءاملعدنعثيدحلارادموأىربكلاةينبلاو،نامدلوغ
ةيملعلاةغبصلاتاذتاهاجتالاهذهتناكاذإو.خلإ...ساميرغدنعةلالدلل
تاهاجتالانإف،هتياهنيمستوةقيقدوةددحمتاءارجإقفولازتخالالماعت
هتروريسفصوىلعاهتردقمدعمغر-ةحضاوةيملعتايفلخىلإةرقتفملا



اضعبوأصنلالزتخت،اهرودبيهف.جهنلاسفنجهنت-هتياهنةيمستو
.هتارقفلوصنللساسأاهنأىرتيتلاراكفألاىلإ،هتارقفنم

اردقناكولامكودبييذلا-أدبملااذهنعلوقلانكمياذكهو
-اهرهقنآلادحلبعصيةلصأتمةزيرغوأيركفتلاانماظنىلعاضورفم
يتلاةيملعلاتاحلطصملاديدحتوجاتنإيفمكحتي،ايلاعتماننسلكشيهنأ
ةيئارجإلاتاروريسللةهجومةيلئالدلماوحلكشيفتايرظنلااهجتنت
،راطإلاو،ةلعجلاو،ةكبشلا:تاحلطصملاكلتنيبنمو.ضرغلاكلذلةققحملا
مهبنيرثأتملانييئايميسلاونييفرعملادنع...ةطاطخلاو،ةنودملاو،ويرانيسلاو
نييرهجملانييلئالدلادنعطانملاوعماجلاطانملاولاجملاودعبلاو...]213[
]215[ساميرغعابتأدنعيحطسلاويساسألانيوحنلاتالوقمو]214[
تاحلطصملاهذهلكنأعقاولاو.خلإ...]216[نييتاعوضوملادنعةعوضوملاو
انكاردإلكشمئالينألواحيوهويذلا،يردقلاأدبملاكلذةنملعلواحت
ىلعةيصعتاعوضوملاكلتلعجي،ةثياحملاةيصنلاتاعوضوملاعميلقعلا
هلعجيلاوحألانسحأيفو،ايقبأزائيشىنعملانملعجي،ةمثنمو.طبضلا
مغروهف.امليوأتجاتنوهلازتخالكنألكلذو.يقلتملالبقنماينبم
امابلاغهنإف،ةيروصتايلآلبقنماهجوموابقارم،ضعبلادنع،هنوك
نأرمألاعقاويفلبقتاهنأل،بسحوةيضارتفاةيروصةينبدنعوسري
.]217[صوصنلانمددعلازتخالةبسانمةياهننوكت

تايلآىلعتزكرءاوس،صنلاتايرظنلكردقوهلازتخالاناكاذإ
يعدتوأىنعملانعثحبتتناكءاوس،طقفهيقلتتايلآىلعوأ،هجاتنإ
ثدحيو.ىنعملاىلعرأبتيجارحإلانإف،طقفىنعملالكشنعثحبتاهنأ
ريربتةيفيكةلأسملثم،يبدألاصنلايفىنعملادوجوةلأسمنألكلذ
ىلإدقتفيعوضوملكنأيهيدبو.يناهربيئاهنلوؤمىلإدقتفت،هدوجو
تاقيقحتدرجمةفلتخملاهتانييحتنوكتوالإ،عونلاكلذنملوؤم
لكلنكمي،نيتيساسأنيتيضرفباطبترمهانعمنوكيو،ةبقارمريغتايضرفل
ءانب)ىنعملا(هنوكبىلوألاطبترت:لازتخالاةروريسهجوتنأامهنمةدحاو
صنللاثياحمهنوكضارتفابةيناثلاطبترتامنيب،يقلتلاةروريسنعاجتان
عمئراقلالعافتبنيهر،ىلوألاةيضرفلاقفو،هنأكلذينعيو.رهظملا
ىنعملاطبتريس،ةلاحلاهذهيفو.)هانعمةرورضلابكلمياليذلا(صنلا
يذلاءيشلا،تايقلتلاىلعقباسلكشبادوجومةيناثلاهلعجتامنيب.يقلتلاب
اطبترمنوكيسةلاحلاهذهيفو،جتنملالبقنماينبمهلعجتاهنأينعي
!!صنلانمامناكميفهنعثحبلاالإئراقيأىلعنوكينلو،جاتنإلاب



ةينبيهو،صنلانعةيلاعتمةينبىلإىنعملاىلوألاةيضرفلاليحت-
،ةجتنملاتاذلايغلتاهنإفكلذلو،ئراقلاوصنلالعافتيفالإققحتتال
هذهلهعيشتبفرعرايتمهألعلو...جاتنإلاطورشلكيغلتاملثم
اوهتنادقةيرظنلاهذهباحصأنأكلذ.يقلتلاةيرظنرايتوهةيضرفلا
دوجوضارتفاقيرطنع،صنللثياحمىنعمنعثحبلاةيلمعرابتعاىلإ
دقو.يقلتللالوعفمهوربتعاكلذلو...ايثبعارمأ،هدسجتةاطعمامةينب
لكيفصنلاوئراقلالعافتوهيذلا]218[ريثأتلاـبكلذىلعاوحلطصا
ةيرظنلاهذهباحصأنأىلإ،باضتقابولو،ةراشإلانمانهدبالو.ءاقل
مهنإف،ايلاعتمسيلهنأىوعدبثياحملاىنعملانعثحبلانوضفريمهو
...ايلاعتمهلعجىلإةصاخلامهتقيرطبو-ريخألايفنوهتني

اهتروريسنإف،صنللاثياحمهلعجتيتلاةيناثلاةيضرفلاامأ-
ةثياحمةرورضلابنوكتسةينبيفادسجمهلازتخاىلإيهتنتسةيضارتفالا
يف،ةيضرفلاهذهعم،لكشملانمكيو.ةيجولوطنأةينباهنأيأ،صنلل
الو.]219[!؟ةليسواهسفنيهاهلعجنماقالطنااهيلإلوصولاةيفيك
،صنللثياحمىنعمدوجوبفرتعتيتلاتاهاجتالاعماريثكرمألافلتخي
يناعملاباهدودحئلتمتتناكنإو-لازتخالاتاءارجإلوحتاهنأكلذ
كلذنعجتنيو.يجولوميتسيبيإءارجإىلإ-صنلاتاعوضومنمةطبنتسملا
تاءارجإلوحتىلإدوقييذلاءيشلا،ةيونعملاهتينبنعصنلالزع
ةميدع(تاقالعقفوةقسانتمةيداملاكشأىلإيأ،راطإدرجمىلإلازتخالا
رابتعاىلإكلذلكيدؤيو.يجولوميتسيبيإلاءارجإلادويقلةعضاخ)لكشلا
نأحضاولانمو...]220[ةيلاعتملاتاقالعلانمةعومجميأ،ةينبلكشلا
نكميفيك:يلاتلالاؤسلايفلثمتيجارحإباهرودبهجاوت،تابراقملاهذه
،يفخلاىنعمللٍةََنيَْنبدرجمةينبملاةينبلانملعجتيتلا،تابراقملاهذهل
ةيئارجإةروريساهفصوب،ةينبلانيبزيمننأنكميفيكانلحضوتنأ
؟!اهنعةبيرغرهاوجقفو،اهلالخنمنَِيَْنُبملاىنعملانيبو،ةيجولوميتسيبيإ
]221[.

نيتيضرفلاىلعةسسؤملاتايرظنلاهذههزرفتيذلالازتخالالصاحنإ
ايقسنناكامهم،ريكفتلكلعجت،ةريبكتاجارحإبهجاوتاهلعجي،نيتقباسلا
جارحإلااذهبساسحالانأريغ.]222[هعفدبعصيقئاعمامأ،اجهنممو
ةيئارجإلااهتايلآلعجبمامتهالايفةغلابملاىلعةيرظنلكزفحييذلاوه
عم،تالواحملاهذهنأديب.اعانقإرثكأاهلعجلجأنمكلذو،ةيقسنرثكأ
ايملعاهتاذضرفاهتعاطتسامدعءافخإلةعيرذاهنوكزواجتتال،كلذ



.ايبيرجتو
نماهلافغإىلإةفاضإ،تايرظنلاكلتلكنإ:لوقلانكمياذكهو

يتروريسنيبقراوفللةيناثةهجنمو،سانجألانيبةنماكلاقراوفللةهج
نأاهنأشنميتلاو،ايلخادةغاصملاطباوضلاىلإدقتفت،يقلتلاوجاتنإلا
اهتيددعتيفصوصنلالكفصوىلعةرداقتايرظنلاكلتلعجت
...اهحاتفناو

ىلإباتكلااذهحمطييذلاعورشملانإفيعولااذهنماقالطنا
،يئاورلاصنلاليلحتلةبسانمةطاطخثحنةلواحميفلثمتي،هقيقحت
اقالطناكلذو؛سنجلادعاوقيعارتامك،يقلتلاوجاتنإلانيبقراوفلايعارت
.]223[سروبتايئايميسلةيرظنلاةيفلخلانم

اهروضحلارظانمنوكيس،انهةيسروبلاةيئايميسلاةيفلخلاروضحنإ
نأل،صنلاتايرظنمهأةءارقلاملعمحبصتسثيح،ةقباسلالوصفلايف
بعوتسينألالباقيرظنلاحرتقملاكلذلعجلدهميس،ةهجنمكلذ
صنلاجاتنإةروريسفصولةيرظنددحينألالباق،ةمثنمو،سنجلادعاوق
ءوضىلعتايرظنلاكلتةءارقنمنكميس،ةيناثةهجنمو؛يدرسلا
امنيبتنأ-كلذحيضوتقبسامك-عيطتستيتلا،ةيسروبلاةيفلخلا
كلذعيطتسيس،ةمثنمو،فلتخموهامواهنيبلماكتموكراشتموه
ارشؤمةراعتسالاكلتنوكتنأنود،ةمزاللاتاحلطصملاةراعتساحرتقملا
يفمتتس،هركذقبسامقيقحتلجأنمو...اميجولوميتسيبيإراستباىلع
:صنلاتايرظنمهأةءارقةلواحمةيادبلا

:وكيإدنعيدرسلاصنلايقلتوجاتنإتاينب3-2
:هتيرظنلةماعلاملاعملا3-2-1
صالختساهناكمإبنأءرملامعزينأبعصلانمهنأحضاولانم

الهعورشمنوكلارظنةهجنمكلذو؛وكيإدنعدرسلاةيرظنتايصوصخ
مهتاديدحتنوديعتسينيذلانمهنوكلارظنةيناثةهجنمو،احتفنملاز
ةلواحمالإقحاللاريطأتلانوكينلكلذلو...مهتفرعمروطتلاعبتاهنولدعيو
:ةيبيرقت

ةنميهلامغرف،ةماعةيئايميسةيرظناهنوكب،ةماعهتيرظنزاتمت
نوكلضفبو.يلئالدلاويبيكرتلادعبلالمشتاهنإف،يعيرذلادعبللةسوسحملا
،اهعاضوأىرخألاداعبألاذخأتهلالخنميذلاملعملاوهيعيرذلادعبلا
ةفصبزاتمتامك.ةيجولويديإوةيفاقثوةيعامتجاوةيناخيراتهتيرظننإف
:ةصاخ



نألكلذو،»فدهنودبةيئاهنلا«ـب)طناك(هامسأاملاهضفرب)أ(
يخيراتلاويمويلاباطخلاتاماغرإنمادبأررحتيال،هلةبسنلاب،صنلا
.يسرامملاو

جاتنإلانيبلصفلامدعىلعرصأوكيإنوكنممغرلاىلع)ب(
ودبتالذإ،ةيتايقلتلاةيؤرلاىلإرثكأليمتهتاديدحتنإف،]224[يقلتلاو
.ايلجودبييكللوؤينأيضتقيرشابمريغلكشبالإجاتنإلابةطبترم

ةيعجرملاباهضوعو،ةيعقاولاةيعجرملاةلوقموكيإضفردقل)ج(
نييحتلليوينبليثمتىوسسيلصنلانأبهتعانقىلعءانبكلذو،ةيفاقثلا
تاياورلانع"ةيعقاولا"ةميقهعزنكلذنعجتندقو.سوململايلئالدلا
ةياورلهرابتعاكلذىلعةلثمألانمو،ةيعقاوتاياوراهرابتعاعاشيتلا
،بسحوةيفاقثةيعقاونعةربعمةياور)يرافوبةديسلا(ةريهشلاريبولف
كلذلو،ايفاقثالإةقيقحلايفسيل،ايعقاوودبيامنأبهتعانقلارظنكلذو
يفاقثلاهدوجودودحيفالإهزجنيال،ئراقلاهزجنييميمتتلعفلكنإف
]225[.

يتلا،ةقيقدلاهتيرظنتازيمممهأ،ثالثلاصئاصخلاهذهلكشتو
رصانعلالالخنماحضاوكلذودبيو.يدرسلاصنللهديدحتيفمكحتت
لؤاستلا]ىودج[مدع-1:»ةياكحلايفئراقلا«هباتكيفاهمدقيتلاةتسلا
-3؛ةصاخءامسأبدارفألاضعبطابترا-2؛ثادحألابذكوأقدصنع
ولامكةيلاتتملاكلتربتعت-4؛ناكملاونامزلايفلامعألاةيلاتتمعضومت
يعطقلكشبصنلالوقييكل-5؛)ةياهنوةيادباهلنأيأ(ةيهتنمتناك
هعباتتو)ةيصخشلا(درفلامهتةيئدبءايشأةلاحنمقلطني،)س(ثدحام
امعلؤاستلاةيضرفرامثتسائراقللحيتتكلذبو،تالاحلاتالوحتلالخنم
فوصوملايثدحلاراسملالكلنكمي-6؛...تادورسمنمولتيساميفيرجيس
ةياكحلالكيه-ىربكلااياضقلانمةيلاتتمبصخلينأ،يكحلالبقنم
سيلوقتشموهو،صنلليعباتتىوتسمةماقإب-"الوباف"هامسيذلا
.]226[يطخلاراهظإلاعمايهامتم

عستنمةفلؤمةطاطخيفةيرظنلاةيضارتفالارصانعلاهذهرولبدقو
نوكبةطاطخلاكلتزيمتتو.ةءارقلاوجاتنإلاعممجسنت،]227[تاينب
ذخأتيتلاو،ةيئارجإلاتاحلطصملانمةلئاهةناسرتىلعيوضنتاهرصانع
:ةعوسوملااهمهأو،ةيجاتنإسيلو،ةيتايقلتتاودألكشاهبلغأيف

:لازتخالاتايلآليتايقلتلادعبلاوةعوسوملا3-2-2
دحللةمزاللاةيئورقملاةفصصنلاحنميفةعوسوملاةفيظونمكت



صنلاتاينبماجسناىلإيدؤيمحلبموقتاهنوكلضفبكلذو،همهفلىندألا
اذإف:هملاعىلإيطخلاراهظإلانملاقتنالاب،ةمثنمحمستل،ملاعلاتاينبو
،يطخلاراهظإلانمالإقلطنتنأاهنكميالمهفلاوكاردإلاةيلمعتناك
نعةرابعيطخلاراهظإلاناكو،صنللةديحولاةيداملاةيعقاولللكشملا
كالتمايضتقي،تارابعلاكلتىلإىنعملادانسإنإف،تارابعلانمتايلاتتم
تاءافكيهو.ةيعوسومتاءافكيهيتلا،]228[ةيئايميسلاتاءافكلا
دقو.ةيعرفننسوةماعننسىلإ،صنلاعماهقلاعتىوتسميفلصفمتت
اداعبأ،ةيباطخلاتاينبلاباهتقالعيف،ةيعرفلاننسلاوننسلاهذهذخأت
ةينقتاداعبأذخأتدقامك،اعماهلكوأةيبولسأوأةيغالبوأةيفاقث
...راطإلاوويرانيسلالثمةيدرسلاتاينبلاباهتقالعيفةيفرعم

اذلازتخالاودغي،هذهةعوسوملاتايطعمةيئارجإلضفبهنأعقاولاو
قوفامىلإننسلاكلتلوحتبالإكلذكودغيالهنأديب.ةيملعةغبص
يفةبكارتملاتايوتحملايفصتيتلاتالوؤملارودبعلطضتيتلا،تانينستلا
يتلاتايوتحملايهو-ةفاثكوةثياحمرثكأتايوتحميفاهلزتختو،راهظإلا
يفذخأتو]229[ثيدحلارادممسايعوسوملايعيرذلاىوتسملايفذخأت
متينأىلإ،كيلاوداذكهو-رظانتلامسايراهظإلاباطخلاىوتسم
دنعوهامك،وكيإدنعوهيذلا،يتايقلتلالازتخالاىهتنمىلإلوصولا
رصنعلانومضمطانملالداعيو.صنللبسانمطانمنعةرابع،ساميرغ
.)الوبافلالكيه(ـبقلعتملاسداسلا

:لازتخالاتايلآلةهجاوملاتاجارحإلا3-2-3
هجاوتيتلاتاجارحإلابايعاوناك،وكيإنأبلوقلاةيعوضوملايضتقت

ساميرغةركفىلعهظفحتكلذنمو،اهريوطتلواحيتلالازتخالاتايلآ
ـليلعفراشتناوهصنلانأوأ،يلامتحاطانموهصنلانوكبةلئاقلا
يجاهنمماغرإبةركفلاكلتلهطبريفظفحتلاكلذلثمتدقو.امطانم
نمديدعللادادتمارمألاعقاويفناكنإو،ىريامك،صنلاذإ،طقف
طانمىلإهلازتخاةيناكمإبلوقلاةيجاتنإرثكأ،ايرظننوكيهنإف،تاطانملا
نأنكميامالإلزتختال]ساميرغاهبلثميتلا[امدايصةياكحف.دحاو
ةيننسلاتاهويرانيسلاعومجماهنإ[دايصلانعةيلاثمةعوسومانلهلوقت
هفاشتكالجأنمثحبلايفةقدبلطتييعامتجانايرسيهو]ةبسانملا
نأىلإهتراشإيف،ينمضلكشبنإو،اضيأهظفحتلثمتدقو.]230[
ايبسنلظي-ينوكلاهاوتسميفذخأاذإ-امطانمليعوسوملاليثمتلا
...ةيفاقثةيعقاوروضحلباقمبةيلعفلاةيعقاولابايغىلعهديكأتيفو...ادج



ءاجتلالاهيلعضرفيذلاوه،هتاديدحتلبحاصملاكشلااذهلعلو
ةمدقمةفاضإىلإهبىدأيذلاءاجتلالااذه.يجذومنلائراقلاروصتىلإ
تققحتيتلا)ةيرظنلاريغ(ةمدقملايهو.ةيرظنلاهتامدقمىلإةيرظنريغ
جتندقلو.ةيتايقلتلاهتيرظنلايساسأاطرشتحضأيتلاو،نواعتلاأدبميف
هليعفتو،ةنكمملاملاوعلاموهفملهتراعتسا،تاجارحإلاكلتبهيعوةدحنع
ةصصخملاةعباسلاةينبلالالخنم-ودبيو.هديدحتةداعإدعبايئارجإ
-ملاعلاتاينبلةصصخملاةنماثلاةينبلالالخنممث،ةيجاتنتسالاتالوجلل
راشتنالايتريسمقيقدتيفهتيلاعفةجيتنتتأدقهايإهتراعتسانأ
.يتايقلتلالازتخالاويجاتنإلا

:يسروبلالالدتلاولازتخالاتايلآنومضم3-2-4
قفو،يدرسلاصنلاتاينبلوكيإديدحترابتعاتقولاسفنيفنكمي

نماقالطناايدومعةلزانلالازتخالاتايلآلاديدحت،]231[لكشلاكلذ
هراعتسايذلاطانمللرخآمسادرجمالوبافلاتناكاملو.الوبافلاىلإراهظإلا
ريخألااذهلامهنملكليغشتةيفيكةيؤربءافتكالامتيسف،ساميرغنم
،هدنعيدرسلاصنلاةيرظنزيمتكاردإةلواحملجأنمكلذو،)طانملا(
:اهيلإدنتسايتلاةيسروبلاةيعجرملانماقالطنااهتايلآةءارقلبق

وه،طانملاموهفملهتراعتساصوصخباهركذنكميةظحالملوأنإ
ةطاطخروصتلهضفريفتلجتيتلاةحضاولاهتركفلموهفملااذهجارحإ
.)اقحالحضتيسامك(ةيصنءاروامةطاطخاهنأىوعدب،ةثياحمةيجاتنإ
ةيناكمإبلوقييرظنعجرمباطبترمطانملانوكيفجارحإلااذهنمكيو
نعربعيهنوكلضفبكلذو،نهذلايفصنلاءانبتايلآلثياحملاروصتلا
.يراهظإلاصنلاراشتنالالصأنوكتيتلاةدرجملاةاونلا

،بسانملاناكملايفهيلإةدوعلامتتسيذلاجارحإلااذهزواجتبامأ
ظحالنساننإف،موهفملااذهلوكيإوساميرغفيظوتلكشبطقفمامتهالاو
ينعأ(سوململاهلكشنإف،يقطنملاروصتلاسفننعاضهانهنوكمغرهنأ
هنأَُضَرتُْفييذلاصنلابةيضارتفالاهتقالعيفاهذخأييتلاةيلالدلاةميقلا
ةفانصلكشساميرغدنعذخأيناكاذإف.فلتخم)هلراشتناوبعشت
امهنأل،صوصنلانمهانتمريغددعلناحلصي»نيبئاس«نيدحنمةفلؤم
]232[نييقطنملاراشتنالاوبعشتلاةبقارملايروصارايعم،عقاولايف،نادسجي
لضفبسوململالكشلااذهذخأيو.اسوملمالكشوكيإدنعذخأيهنإف،
ةءارقاياقبناكولامكودبيذإ،يطخلاراهظإلاهمدقيامبيبسنلاهطابترا
لالخنم،كلذىلعلدتسننأنكميو.-]233[كيداهحضوامك-



موينويلوبانتام«:لادناتسـلدوسألاورمحألاةياورطانملهديدحت
دقوكيإنأ،لاثملااذهحضويو.]234[»1821ةنسيامنمسماخلا
عوضوملاحلطصمىوتحمبهنحشييكل،ساميرغنمينقتلاحلطصملاراعتسا
يذلاردصملا-ليلدلاوههدنعصنلاةاوننإفنذإو.يسروبلارشابملا
يمانيدعوضومىلإروطينألبقي،يلمحليلدوهو.ةعوسوملابطبتري
لكلبقيامك،ةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملاعاونألكليعفتنماقالطنا
دكأتيو.).خلإ...؟...اذاملو؟...ثدحفيك؟...كلذثدحىتم(ريوطتلالاكشأ
،يرافوبةديسلاةياورةياكحلزتخانيح،رخآناكميف،اذههفيظوتلكش
»ةئداهةايحبعتمتتبيبطةجوز«اهنإاهنعلوقننيحئطخناننإالئاق
ةجوزةياكحاهنإ«لوقننيحبيصنو،كلذبلبقتةياورلاةيادبنوكمغر
لكشدكؤياذكهو.]235[»تتاممث،ةريغصةيزاوجربتناك،ةنئاخ
ايلجودبيثيح،يسروبلاعوضوملاةيئانثلنييحتهنأ،ىرخأةرملازتخالا
ايمانيداعوضومرهظملاصنلاو،ارشابماعوضومطبنتسملاطانملالعجيهنأ
ةيرظنيروطمزربأنمربتعييذلاوكيإنإف،ليلحتلااذهقدصاذإ.هل
سروبةلثمأنمجتنتسيامنألكلذو،انههعمضراعتي،ةيسروبلاتالوؤملا
ناكءاوس،راهظإلاربتعيهنأدكؤي،ةقباسلاوكيإتاءارجإلةرظانملا،ةيئارجإلا

يمانيدعوضوملرشابمعوضومىوسسيل،هريغوأيوغلصنلكشيف
ىوتحملالالخنمحضتي.]236[قايسلالضفبهسفنراهظإلاهيلعرشؤي
روصتعمداضتيو،ساميرغديدحتعمضقانتييذلاو،طانمللسوململا
،ثياحملاليلدلاوحنيدومعلالوزنلايفلثمتملاوهلهباشملاءارجإللسروب
لكةيبتارتىلعرثؤيللخلااذهنأعقاولاو.امللخنميناعيهنأ
قبتستاليكلنكلو.يقلتلاوجاتنإللتايلآنوكتيكلاهحرتقايتلاتاينبلا
تقولاسفنيفهدنعوهيذلاطانملاعضوليلحتلمتكييكلو،رومألا
لوقلانكمي،يقلتلاءازإانكاذإلازتخالاجتانو،جاتنإلاءازإانكاذإةيادب
ةيقبعممجسنمريغةيناثةهجنمو،ايبيرجتبقارمريغةهجنمهنإ
هتاديدحتنوكلوبقةلاحيفف:يقلتلابوأجاتنإلابتلصتاءاوس،تايلآلا
،اردصم-اليلدطانملاروصتضرفيسكلذنإف،جاتنإللةيرظنباضيألصتت
ىلإكلذدعبعضخيمث،يلوأعوضوملكشيفجتنملانهذىلإرضحي
رضحيصنىلإاريخألوحتينأىلإةفوصوملاتايلآلاههجوتيذلاريوطتلا

عوضوملااذهنوكيثيحب،يوناثلاهعوضومددحييذلايداملالكشلايف
نإ.)طانملا(لوألاعوضوملاوأ،ردصملا-ليلدلالوؤموهرهظملايوناثلا
لعجي،وكيإدنعطانمللسوململاعوضوملابهتقالعيفضارتفالااذه



،ةيجاتنإةطاطخلصألايفاهنألكلذو،ةضقانتمودبت،ةيجاتنإلاةطاطخلا
ةنراقمتمتاذإرثكأاذهحضتيو.ةيتايقلتةيضرفنماقالطنااهيفَرُِّكف
روصتءوضيفهتيؤر،ةنراقملاكلتىلعءانب،تمتمث،عوضوملابطانملا
قفو،نهذلايفعوضوملاروضحنأحضتيسثيح،]237[ليثمتللسروب
نوكييذلاقايسلااهلبقييتلاتاناكمإلالكرجفي،اميفرعتلوؤم
لوؤملانيبو)ردصملاليلدلاوهيذلا(عوضوملانيبايلعافتءاقلةرورضلاب
امبراهظإللةطسوملاتايناكمإلالكرجفيامك،هروضحيفمكحتملايفرعتلا
لوؤملاايئاهنرمطيدقيذلاءيشلا...ةغالبلادويقوباطخلادويقاهيف
.)...زاجملاىلعسسؤملاهيجوتلالاحوهامك(عوضوملاكلذلرشابملا

نيحتيهنإف،اجتنتسمطانملاهبجومبنوكييذلا،يقلتلاىوتسميفامأ
نكميالاذهلو.اهنييحتتاذلكعيطتستيتلاةيفرعتلاتالوؤملاقفواضيأ
دانتسالابالإ،صنلانماقالطناطانملاديدحتيفمسحلاةروطخنمليلقتلا
يفو.الثميجذومنلائراقلادوجوةيضرفىلإ-يفخوأينلعلكشب-
جيسنوهيذلاصنلانإف،يسروبلالالدتلاىلإناكترالابو،ةلاحلاهذهلثم
اعوضومالإئراقللةبسنلابنوكيال،ةيراهظإلاةيديسجتلاتالوؤملانم
اهيلعرشؤملاتاقايسلانمالإهجاتنتسانكمياليمانيدعوضوملارشابم
قايسلادعبلامضياميفمضييذلاو،هسفنيراهظإلاجيسنلاكلذلبقنم
وكيإهجتنتسايذلاطانملانوكينلف،اذهىلعءانبو.)يدبتملايأ(ماعلا
الإعقاولايفسيلهنأل.ةرورضلابامئالم،الثميرافوبةديسلاةياورنم
ال،يمانيدلاعوضوملاوأطانملانأكلذو.]238[رشابملاعوضومللاراصتخا
افثكماصيخلتوأ،ةيروحمةلمجوأ،احاتفمةملكةرورضلابنوكينأنكمي
دعبلااهيطعيةبسانمةركفلافيثكتنوكينأحجرألالب،رشابملاعوضوملل
كلتلايمانيداعوضومنوكتنألةبسانملاةلثمألانيبنمو.ماعلايقايسلا
،...19نرقلانميناثلافصنلايفةيزاوجربلاةقبطلابالتسا(:ةياورلا
ةريدألايفةيبرتلاةيبلسوأ...اهتابيخوةقبطلاكلتدارفألةينهذلاتاعلطتلاوأ
كاردإةجيتن،ةمكحملامامألثمدقريبولفنأدبالو.)خلإ...ةيحيسملا
،اههباشاموأ،تاطانملاهذهدحأىلعةسسؤمةياورلانأةيسايسلاةسسؤملا
!ةنئاخةجوزنعةياوربتكهنألمكاحينألوقعملانمسيلذإ

:جاتنإللتسيلويقلتللةيرظن3-2-5
هجاتنإيف،هقالطنامغروكيإنإ-قبسامماقالطنا-لوقلانكمي

مزتليملهنإف،ةيسروبلالالدتلاةيرظننم،)ةياكحلايفئراقلا(باتكل
نأهدارأيذلا،يرظنلاهقسنلعجيملهنأكلذىلعليلدلاو.اهتايلآب



يرظنلاقسنللاعضاخ،يقلتلاوجاتنإللايفصواقسنتقولاسفنيفنوكي
ةصاخ،يقلتلاعمالإمجسنتالهتيرظننوكىلإكلذىدأدقو.يسروبلا
تايرظنلكهمدقتامزواجتياليجاتنإلابناجلاباهنملصتيامنأو
يفهتايلآرابتعانكميال،ةمثنمو.ةيجاتنإتايلآنماهنعامغريقلتلا
.يقلتللةزيمتمةيرظنرصانعالإةيلكيهلااهتالخادت

ايواثناكيذلاحومطلارظاني،باتكلااذهلسسؤملاحومطلانأامبو
يفحلصت،جاتنإللةطاطخجاتنإةلواحميفلثاملاو،كاذهباتكلكشتفلخ
هتطاطخدنعفوقولابجاولانمف،يقلتللةطاطخنوكتنألتقولاسفن
ةطاطخاهرابتعانمعناملاريربتلجأنم92ةحفصلانماءدبةاطعملا
:ةيجاتنإ

لكيفتايلآلاسفنديعتستيهو،اهنأوكيإةطاطخلمأتديفي
تاجردوتايوتسمالو،ةءارقلاتاجردوتايوتسمحضوتال،ةءارقلارواحم
:تايلآلالكنيبةطبارةدحومةلثمأبمتهتالامك،اهيسرامميعو

:ةفلتخملاليلحتلاتايوتسميفتايلآلاسفنراركت-أ
يفتفظودقليلحتللةطباضلاةيديدحتلاتايلآلانأظحالملانم

ةداعتسملاتايلآلاكلتلثمتتو]6و5و4[ةءارقلابةصاخلاةثالثلارصانعلا
ظفتحتو...يعقوملازفحملاويجولويديإلادعبلاورادملاوويرانيسلاوطانملا:يف
الذإ،هيفجلاعتيذلاىوتسملافالتخامغرىنعملاسفنبتايلآلاهذه
مسقتنألبقتاهنأديب.ةيلكشلااهتفيظوىوتسميفالإفالتخالابسحن
يفلغشينأ،ةماعدعاوقهبشياملهليكشتلارظن،لبقيطمن،نيطمنىلإ
عاونأبلغأويصنلارادملاويقايسلارادملامضيو،يتاءارقىوتسملك
هذهعيطتستو.يعقوملازفحملاو)ةيلحملاوةيصانتلاوةيقايسلا(تاهويرانيسلا
،مهفلاىلعةءارقلاتايوتسملكيفدعاستنأ،اهتيمومعلضفب،تايلآلا
،ةيراهظإةيديسجتةلدأنم،اهعاونأفالتخاىلعةلدألاليوحتعيطتستيأ
ةعاطتساىلعدعاست،ةينهذةلدألكشيفةرضاحوةفثكمناعمىلإ
لكشتاهنإف،ةمثنمو.ةصلقمةلدأيفتارقفلاوصوصنلاةلالدفيثكت
ىوتسميفدعاسي،هلبقنمةددحملاهعاونأبويرانيسلاف:لازتخالاتايلآ
نماقالطناصنلاماجسناطبضىلع]4عبارلارصنعلا[يطخلاراهظإلا
يفدعاسياملثم؛يراهظإرادمبوأ،دحومطانمبةلصتملاةيراهظإلاةلدألا
ةيلالدلاتارظانتلاطبضىلع]5سماخلارصنعلا[ةيباطخلاتاينبلاىوتسم
يفاريخأدعاسيامك؛يراهظإلاجوسنملاماجسنانعايضارتفاةلوؤسملا
،ىربكلااياضقلاطابنتساىلع]6سداسلارصنعلا[ةيدرسلاتاينبلاىوتسم



اهلةدعاسملاتايلآلاىلعءيشلاسفنقدصيو.)الوبافلا(ةياكحلالكيهوأ
ودبتيتلاتايلآلانمرخآطمندوجوُظَحُاليامنيب.لازتخالاةيلمعيف
يذلا،يقايسلاويماقملارايتخالااهنيبنمو.اهتفيظوثيحنمةرظانتم
ةرفوتملاتاناكمإلاعومجمنيبنمةدحاوةيدصقةيناكمإهيجوتمتيهلضفب
ساسأاهنزتخييتلاتايعونلانيبنمةدحاوةيعوننييحتمتيهلضفبيأ[
اهبموقييتلاةفيظولانإثيح.]سروبتاحلطصمْتَِملُْعتْسااذإ،ليلدلا

فالتخالاسمليالو.رصانعلايقابيفاهسفنيهرركتت،عبارلارصنعلايف
:ىوتسملكيفرصانعلاكلتاهذخأتيتلاةيحالطصالاءامسألاعونتيفالإ
ينعييذلا،ريدختلاـبةرهاظلاسفنيمسيةيراهظإلاتابنبلاىوتسميفف
كلذمتيو،ايعرفاطانمناكوأاطانمناكءاوسليلدلاتاناكمإنمدحلا
هدجنامنيب؛)يضارتفالالاؤسلا(رادملاطابنتسانوناقميكحتقيرطنع
ةمهملاريغءازجألاـب،ةيدرسلاتاينبلاىوتسميف،ةرهاظلاسفنيمسي
.لازتخالاةيلمعيفاهلافغإبجاولانميتلاو...]239[

ىلع،لولدملانودلادلاالإلمشياليذلافالتخالااذهثعبيو
طقفقلعتيمأ،لعفلابةفلتخمتايلآبقلعتيرمألاناكنإلؤاستلا
زيمتلاىلعارشؤمهفصوبيلكشلازييمتلاايغتت،ةيلكشةميقتاذتازيامتب
مخضتلانإف،ةباجإلاتناكامهمنكلو؟ةجلاعملاتايوتسمليجولوطنألا
اذهنإ،لوقلاىلإعفدييذلاءيشلا.ةطاطخللامساولظييحالطصالا
ةنكمملاملاوعلاب،يقيبطتلاىوتسملايفءافتكالاهيلعضرفيذلاوهمخضتلا
!ةطاطخلارصانعلكلزتختاهنأاحضاوادبيتلاو]8نماثلارصنعلاتايلآ[

:ةءارقلاتايوتسملمظانقطنمبايغ-ب
،صنللديحولايداملاىوتسملا]4عبارلارصنعلا[يطخلاراهظإلاربتعي

.مهفلاةروريسلكشتلجأنمهنمقلطنتنأنمةءارقللدباليذلاو
مساهدنعتذخأيتلاةيننسلاتالوؤملانمةعومجمبهمعددقفكلذلو
.سوماقلاوةعوسوملامث،سنجلادودحاهمهأونينستلاقوفامدعاوق
.يجذومنئراقنهذيفيرجتيتلانواعتلاتايلآدعاوقلاهذهلكشتو
وأيصنيجولويديإلوعفموهيذلا،ىنعملاكاردإلجأنمةمزاليهو
ةفيظوبموقتتايلآبةينواعتلاةروريسلاهذهثثؤيو.يصن-بحاصم
قدصاملاو،يقايسلاويماقملارايتخالااهنيبنمو،مهفلاهيجوتوىنعملاةيفصت
ةءارقلاسراميوهوئراقلااذهنوكاينمضناضرفيناذللاو،"نسوقملا"
لكىلعلماكلااهققحتلبقحتفنتةينمزةروريسيهيتلا-ىلوألا
نكميامنأعقاولاو!!صنلاليصافتلكب،ةيادبلاذنمافراع-...تاناكمإلا



نمهجوملارايتخالاوه،ىلوألاةءارقلاهذهىوتسميفايقطنمنوكينأ
طبترملا،قبسملانينستلاقوفاملنييحتيهيتلا،ةيصانتلاةءافكلالبق
دعبالإ،هيفمسحلانكميالف،كلذادعامامأ؛سنجلادعاوقوأدودحب
.ىلوألاةءارقلاءاهتنا

سفنيفمكاريذإ،ةءارقلاتايوتسمنيبزيميالهنأحضتياذكهو
ةءارقنيبو،زاجنإلاروطيفتلازالةءارقلوعفموهامنيبىوتسملا
دكأتيو.ىلوألاةءارقلالامتكانعقحالتقويفنهذلااهسراميةيئاضف
صاخلا7عباسلارصنعلاف:تاينبلاةيبتارتلةينوقيألاةلالدلايف،طلخلااذه
كلذو،ىلوألاةءارقللينمزلايلاوتلاعمالإمجسنيال،ةيجاتنتسالاتالوجلاب
،ةءارقلاكلتىلعالإقدصتالتاحلطصمنمهلكشتلالخنمحضاو
يتلاةيجراخلاتالوجلاو-ةئطاخلاتاعقوتلااهيفامب-تاعقوتلالثم
ديصتةلواحمىلإهبعفدتو،ةءارقلاهذهلهزاجنإءانثأ،ئراقلكمجاهت
كلتةياهنعمالإيصنلااهفيزوأاهقدصنيبتيال،امةيصانتةمينغ
...ةءارقلا

نماثلانيرصنعلانعلاقينألبقي،عباسلارصنعلانعليقامنإ
ةنكمملائراقلاملاوعنعثيدحلاةلاحتسا،كلذىلعةلدألانمو،عساتلاو
ةءارقلاىوتسميفكلذنكيملام،ةيهتنملاريغتايصخشلاملاوعىلعءانب
الإاهتايلآمجسنتال،ايبتارتةرخأتملا9و8و7رصانعلاتناكاذإو...ىلوألا
ةقباسلارصانعلانإف-ءاهتنالامدعباضيأةديقملاو-ىلوألاةءارقلاعم
-ةءارقلالوعفملةددحماهتايلآنألةيئاضفةءارقىلعينبنت6و5اهيلع
ردصمليلدنملوحتدق،اهيفليلدلانوكييتلاةظحللانمقلطنتيأ
نأكلذىلعةلدألانمو...ـهللوؤمينهذليلدىلإ،)رهظملاصنلا(
ةءارقنمالإطبنتستال،ماعطانملوحرأبتتيتلاةيباطخلاتاينبلا
ىلعقدصيءيشلاسفنو.ةماتلاىلوألاةءارقلاىلعةرورضلابةقحالةيئاضف
،)الوبافلاوأ(ةياكحلاىلعلوصحلاعميهتنتيتلاةيدرسلاتاينبلا
نكميال)6و5(نيرصنعلانأيأ.ةءارقلاكلتنمالإجتنتستالةياكحلاو
...)4ىلإةفاضإ9و8و7(رصانعلالامتكاىلعءانبالإاسسأتينأ

:ئراقلايعوتاجردديدحتمدع-ج
هسفندجو،نواعتلاأدبمدوجوةيضرفنمقلطنيوهووكيإنإ

هكالتمابمستي،يجذونئراقتاردقلالإبيجتستالتايلآحارتقالارطضم
يقلتلاةيرظنباحصألعفلثامدقنوكي،كلذبو.ةيلاثمهبشةفرعمل
حضاولانمف.ةيعوضوملاتاءارقلاطامنأنعةيلاعتمتاطاطخاوعضونيذلا



يعاريالهنأل،ةهجنم،هؤادتقاايلمعبعصياجذومنحرتقادقهنأ،نذإ
اهددحامكيعولاعاونأو[يعولاعاونألكيفاليلدهفصوبصنلاروضح
كلذنأل،ةيناثةهجنمو]240[ةيناثلاثلاوةينايناثلاوةينالوألا:ةثالثسروب
،يجذومنلائراقلليفرعملاىوتسملاسفنبعتمتيايلعفائراقبلطتيجذومنلا
هفصوبيجذومنلائراقلااذهلهروصتنماقالطناجتنيابتاكبلطتينذإو
نمردقبمستملايبدألاجاتنإلاةعيبطعمضراعتيامكلذو.ضرتفملاهئراق
ىلإهنمةيعضولاىلإبرقأهجهنمنإلوقلانكميانهنمو...ةيرحلا
...ةيعوضوملا

:لكيهلانممهأتايلآلا-د
هباتكيفوكيإهمدقامنأبفارتعالانمدبال،كلذلكمغر

ةداملاباومتهانممهريغهمدقاممةيملعوةقدرثكأربتعي،كاذيليلحتلا
ةيدؤملاةيسدحلاةيضرفلاىوتسمزواجتعاطتساهنأكلذ.ةثياحملاةيلالدلا
سوملمقيرطمسرقيرطنعكلذو،جاتنإللةيلوألاتايوتسملاىلإ
امك-فشكتقيرطلاكلذةياهننوكنممغرلاىلع،ايرظنكسامتمو
ريكفتلالخادتنعاجتاننوكيدق،امللخنع-كلذىلعليلدتلاقبس
يقطنملالالتخالانعوأ،ةيتايقلتلارظنلاةهجونماقالطنانيتطاطخلاب
ضفريوهوهنوكنعساسألابوأ،يرظنلالكيهللةلكشملارصانعلاةيبتارتل
ةطاطخاهنأرابتعاىلع)يطسرألاىنعملاب(ايسراممةروصتمةيجاتنإةطاطخ
فصتتةيتايقلتةطاطخهسفنوهجتنأدق،]241[ةدرجموةيصنءاروام
يفنماكصنلانإهلوقكلذىلعةيلجلاةلدألانيبنمو.تافصلاسفنب
.]242[طانملا

ةيضرفىوساهرودبتسيل،ةيتايقلتلاةيضرفلاكلتنأودبياذكهو
روصتةيضرفنماديرجتواعانقإلقأودبتاهنإ،كلذنمرثكألب.ةيرظن
عماماجسنارثكأ،ةيجاتنإلاةيضرفلانألكلذو.ةيجاتنإةيديلوتةطاطخ
لحارملكلهريضحتلبق،نوكيجتنملانهذنأديفييذلالثمتلاقطنم
طبنتسييقلتلاكلذنماقالطنامث،ملاعلليلعفلايقلتملاعضويف،جاتنإلا
قفورهظيسيذلا،يمانيدلاعوضوملالكشيسيذلا،يركفتلا-ليلدلا
لكشتيتلا،ةيراهظإلاةيديسجتلاتالوؤملايفاريخأهدسجتةبسانمتاقايس
.)راهظإلايأ(يصنلاجوسنملا-حيضوتلاقبسامك-ةياهنلايف

وكيإاهمدقيتلاتاحلطصملاربتعت،ةقباسلاتاظحالملالكىلعءانب
ةصاخ،ةيدرسلاصوصنلاليلحتلةبسنلابةيمهألاةغلاب-،كاذهباتكيف
طبضيفو،لازتخالاومهفلالاكشأقيقدتيففعسياهنمديدعلانأو



...يدرسلاصنلااهبلفحييتلاةدرجملاةيئزجلاةلدألانمديدعلاةيمستو
يتلا-تايلآلافدهتسيمل،باتكلااذهلهجويذلادقنلانأكلذىنعمو
جاتنإلاةروريسنمةدعبناوجفصولجأنم،اهنمديدعلاراعتسيس
...ماعلالكيهلاطقففدهتسالب-يئاورلا

دنعهمعديامدجي،دقنلاكلذنأىلإ،ةياهنلايفةراشإلاردجتو
.ةيجاتنإلاةيتايقلتلاهتطاطخلاينمضادقنمدقدقهنأكلذ.هسفنوكيإ
الوأتدسجت،)كيتامارغايد(ةيئاضفةنوقيألكشيفلثمتيذلادقنلاوهو
؛ةنكمملاملاوعلاادعرصانعلالكنع،قيبطتلاىوتسميف،هيلختيف
كلذقيبطتةلواحمنع،ةقحاللاهتاباتكيف،هيلختيفايناثتدسجتو
ءاوس-مامتهالابىفتكالب،يرظنلاهلكيهريوطتةلواحموأ،جذومنلا
يفكيو.ةقيقدةيئزجاياضقب-هلهليلحتوأصنللهريظنتبرمألاقلعت
.]243[ريتلوفصصقلقيشلاهليلحتكلذىلعةنهربلل

:ساميرغدنعصنلايقلتوجاتنإتاينب3-3
اهليقنتيف]244[)اديدروك(راشأامك،ساميرغةحورطأةيمهأنمكت

دقف.ةثياحملاتايوتسملاىلإ،ةيحطسلاتايوتسملانمصنلاملععوضومل
دقف.صنلاىنعملكشطبض،تايوتسملاكلتروصتنماقالطنا،لواح
،يلاتشجدعبيتاذنيتينبيفاهزجوأ،ةيساسأةثياحمتاينبدوجوضرتفا
امهروصتدقو.ةيحطسلاةينبلاوةقيمعلاةينبلاامهنيتداضتمنيتيمستاتذخأ
.]245[ةيراهظإلاةينبلايهةيداموةسوملمةينبلباقمب

نملكشتتو.ةصلقملاتايوتحملانماملاعهدنعةقيمعلاةينبلاربتعتو
هفيرعتلاعبت-اهنكلو؛يقطنمدعبتاذتايلمعوتاقالعنمةفلؤمةينب
اهنأيأ،ةعامجلاوأدرفلادوجوليلعفلالكشلابةقالعتاذ-اهليرظنلا
ةروصتملا،تايلآلاعومجميهفةيحطسلاةينبلاامأ.ايجولويديإلابةلصتم
،سنجلادعاوقعممؤالتلابموسوميراهظإءارواموحنتالوقمنماقالطنا
هذهةمهمو.ةيمانيداهلعجلجأنمتاقالعلاكلتنييحتلفظوتيتلاو
-ةيراهظإءاروامةينب،ةيراهظإلاةينبلاعمةنراقملابيهيتلا-ةينبلا
راهظإلايفادسجتينألبقامهلاكشأوميقلاوتايوتحملادادعإيفنمكت
.صنلليداملا

اهلعجت،درجميرظنىوتسميف،تاينبلاهذهةيؤرتناكاذإنكل
اهلعجي،ايلعفصنلايقلتوأجاتنإلارايعماهفصوباهتيؤرنإف؛ةجتنمودبت
اهتءافكتابثإعطتستملنآلادحلاهنأكلذىلعليلدلاو.ةعنقمريغ
دوعيلشفلااذهلعلو.يقلتلاوأجاتنإللةقيقدةيجهنمةروريساهفصوب



يذلاو،وكيإةجذمنصوصخبهيلإةراشإلاتقبسيذلابطعلاسفنىلإ
نأكلذ.يتايقلتروصتنماقالطناةيجاتنإاياضقيفريكفتلايفلثمتي
نيتينبللنيقلاعملانيوحنلايفةلصفمتمرهظمتتيهو-ساميرغةطاطخ
ىنعملاءانبةيفيكفشكساميرغلوقيامكلواحت-نيتيوغلءارواملا
ءانبةيفيكنعةرورضلابفلتختىنعملاءانبةيفيكنإ.]246[بسحو
طبترت،ةيلوادتةيعيرذةيضق،ءيشلكلبقوه،ىنعملاءانبنإ.صنلا
ةزيمملاتامسلانمو...كاردإلالعفلةطراشلاتايعضولابو،ةيفلخلاةفرعملاب
بوتكموهامدنعةروصحمريغاهنوكةنماضتملاةينهذلاةروريسلاهذهل
ةيضق،ءيشلكلبق،صنلاءانبنوكيامنيب...صنلامسالقحتسمو
ظحالننأنكميانهنم...باطخلاوسنجلادودحباساسأطبترت،ةيسانجأ
يف،مدقتال،ىنعملالكشلافصومدقتاهنأمعزتيهو،هتطاطخنأ
دودحلانإفكلذلو.اميدرسصنلامءانبلايروصافصوالإ،عقاولا
صنلانمةجتنتسملاتايوتحملابألمتاملاح،ساميرغاهحرتقايتلاةيقطنملا
ودغي،ةمثنمو.اهتيقطنمدقفت،هلبقنمةضرتفملالازتخالاتايلآةطساوب
ةغبصتايضرفلاوسودحلاءاطعإلةعيرذناكولامك،هلكيقطنملابلاقلا
ةروريسلوحةقيمعتالؤاستعضوةقيقحلاهذهضرفتاذكهو.ةيوملع
:يدرسلاباطخلاتايصوصخلنيتينبلاتايلآةمءالمىدملوحو،لازتخالا

ةيلوأةينبب،ساميرغدنعىنعملاءانبلكشلىلوألاةلحرملاطبترت
لكشتو.نيداضتمنيدحاذطانمنعةرابعيهةريخألاهذهو.ةلالدلل
،ايدومعةهجوملالازتخالاةروريسلةياهن،يقلتلاىوتسميف،ةينبلاهذه
ةيضرفةينباهنوكهنعمجنييذلاءيشلا.ةيراهظإلاةينبلانماقالطنا
ئراقلااذهتاردقتناكامهمو.امئراقليتواذتلعفنعةجتانةضحم
راهظإلانمهدوقييذلايجهنملالوكوتوربلالبقنمةرورضلاببلتسيهنإف
دعبلانمهصلختةرورضيفبالتسالااذهلثمتيو.ةلالدللةيلوألاةينبلاىلإ
جوزلكش،بلاغلايفذخأت،ةيلوألاىنبلالكنأكلذ(]247[يجولويديإلا

وحنوحنييذلايرظنلاهحرطعمضقانتييذلاءيشلا)ينوكهبشيدض
ىتحظحاليءيشلاسفننإلب،]248[ايجولويديإلابةقيمعلاىنبلاطبر
ةاطعملاتايلآلانألكلذو،جاتنإللةيرظنةطاطخهتطاطختربتعااماذإ
ىلإ،ينهذلايركفتلا-ليلدلانمرورمللنيطسوملانيوحنلالبقنم
ىنعملانأل،اقالطإكلذبحمستال،)ةيراهظإلاةينبلا(يصنلا-ليلدلا
يدامدامعىوسةلالدللةيلوألاةينبلاتسيليذلاو-سسؤملايجولويديإلا
هتروريسفصولجأنمبلطتي-)هليلوأرشابمعوضوميأ(هل



هنكلو،ةيسانجأوةيقطنمتالوقمىلعنيدنتسمنيوحنسيل،ةيجاتنإلا
.ةيعيرذةغالبنماقالطناةروطمتالوقمىلعدانتسالابلطتي

تاقالعلاةباجتساةيناكمإنعلؤاستلابءافتكالاو،كلذلكزواجتبامأ
ةقيمعلاةينبلالصفمتقطنملطباضلايئايميسلاعبرمللةلكشملاتايلمعلاو
لكشبةمءالملادجوتله:ايلعفادوجوةدوجوملاةيدرسلاصوصنللةسسؤملا
؟يجهنملالوكوتوربلاتاماغرإتحتطقفدجوتمأ،قلطم

صنمامأللحملادوجوضارتفانمدبالةسوملمةباجإلانوكتيكلو
لثام،لاثملاليبسىلعصنلااذهرادمنأضرتفنلفكلذقيقحتلو.يدرس
ةئداهةايحفصي]249[بولقملاهاوتحمنأضرتفنلو،»ةريغلا«ليلديف
...اهءودهةريغلاتقزمةايححورطملاهاوتحمفصيامنيب،ةنئمطمو

وهصنلااذهلبسانملاجتنتسملاطانملانوكيسكلذىلعءانب
نيموقمىلإهتلصفمةيفيكلكشمللحملاىلعحرطيسانهو.»ةريغلا«
ةيفيكلكشمحرطي،ةمثنمو.صنلاييوتحمعمالعفنامجسنينيداضتم
البولقملاىوتحملانأوةصاخ،ةدرجملاعبرملادودحىلعتاقالعلاطاقسإ
:؟»ةريغال«موقملاعمالإمجسني

تالوقمنوكبلئاقلاءاعدالاجرحي،صنلااذهلثمنأحضاولانمو
قباسلاصنلاللحمف.اهيلإدنتسملاللحملاجرحياملثم،ةينوكقيمعلاوحنلا
طانملانعيلختلاىوس،قيمعلاوحنلاتالوقمىلإدنتسيوهو،كلميال
طانمبهلادبإو،ةينقتلاصنلاةلالدعمهلعافتنمهجتنتسايذلايلالدلا
طانمبهلدبتسينأك!!عبرملادودحاهيضتقتيتلاتاقالعلاعمبسانتيرخآ
نيداضتمنيموقمىلإلصفمتلللباقو)ةيسفنلالطبلاةينمز(ـلبسانم
...]ةساعتلا)خ.م(ةداعسلا[لثم

ةيضرف،طقفتسيل،امصنةلالدلةيلوألاةينبلانأحضتياذكهو
لب-]250[كلذييتوبظحالامك-للحميأمزعبوأئراقلكبةصاخ
اهنوكنمرثكأ،يجهنملالوكوتوربلالبقنمةضورفمنوكتدقاهنإ
...امهنيبلعافتلالبقنمةضورفم

مدعفلختوثيتلايهاهركذقبسيتلاتاضقانتلالكنإ
اهلكيهنعلختعقاولايفوه،اهنعيلختلانكل.ساميرغةطاطخدامتعا
لكشباهيلإاروظنمتايلآلانعايلختسيلو،]251[هتيلكيفيرظنلا
ماظنيفجمدأاماذإةيجاتنإرثكأحبصينألبقياهنماددعنأل،لزعنم
...لماوعلاو،رظانتلالثم،رخآيرظن

:ييتساردنعصنلايقلتتايلآ3-4



موهفمجاتنتساةبوعصديفي،]252[ييتسارتاباتكروطتعبتتنإ
،عوضوملاةعيبطىلإساسألابكلذعجريو.هتاباتكلالخنمصنللددحم
اذهةعيبطتدأدقو.صنللةيليوأتلاةلالدلاوهو،هروطيئتفاميذلا
لكنإفكلذلو.ليوأتلاوةءارقلااياضقباطبترمهريكفتلعجىلإعوضوملا
ال،اهعدتبايتلاوأ،قيمعيجولوميتسيبيإلمأتدعباهثحنيتلاتايلآلا
صنلاموهفمنعثيدحلانكميال،ةمثنمو.ريكفتلاكلذراطإنعجرخت
موهفمنأديب.هدنعةءارقلاموهفمنمهطابنتسانماقالطناالإ،هدنع
ةيجولوميتسيبيإلاهتايفلختكردأاذإالإحضتينأنكميال،هدنعةءارقلا
:هتاءارجإلاكشأمث،هتايلآو

:ةيجولوميتسيبيإلاةيفلخلا3-4-1
ةيلئالدلاب»ةيليوأتلاةيلئالدلا«هباتكذنميقلتلايفهريكفتطبترادقل

لجأنماهروطينأذئذنملواحيتلا،]253[ةيفيلأتلاوأةيرهجملا
ىلإيمتنتتايلآباهئانغإقيرطنع،ةيعيرذةيناسلةيلئالدىلإلوصولا
،)ةيتلاطشجلا(لثمةيسفنةيفلختاذتناكءاوس،ةيلئالدةيرظنرطأةدع
تناكوأ،يعانطصإلاءاكذلاتايرظنوةيروصلاةيلئالدلالثمةيقطنموأ
اهدوروناك،هقسناهبىنغأيتلاتافاضإلالكنأريغ...ةيوينبةيناسل
هتاباتكيفلنكلذلو،ةيجولوميتسيبيإلااهتايفلخلةققدمتاشقانمباطورشم
تايفلخىلعفرعتلايفئراقلادعاستيتلا،ةيفرعملاتاصانتلابةينغ
...اهتايلآدودحوةيلئالدلاتايرظنلا

ةيلئالديهيتلاو،ةءارقللهتيرظنتلكشيتلاةيفلخللةبسنلابامأ
نكميف،ةراعتسملاتايلآلاكلتلكنيبسناجتلاقلخلواحت،ةيعيرذةيناسل
لكشلااهئاطعإبزاتمت،ةيجولوليفةيئايميسةيفلخاهنوكيفاهزاجيإ
فلتخمةراعتسايفهفعستيتلاتايعيرذلايهو.ةصوصخمتايعيرذل
لشفتبثيتلاكلتاهيفامب،ةيلئالدلاتايرظنلافلتخمنمتايلآلا
...يرظنلااهلكيهكسامت

هدقنلالخنميلجلكشب،يرظنلاىوتسملاىلع،هتيفلخحضتتو
،ةيصنلاتايلئالدلاجهانم/ترطأو/يفتركفيتلا،ىربكلاةماعلاتايرظنلل
ةيوينبلاف.)ةيكيكفتلا(ددعتملاىنعملاةعزنمث،اقيطينومريهلاوةيوينبلايهو
يوغللاطيحمللاهشيمهتةجيتن،ةيرظناهفصوبتلشفدق،هلاعبت
ةيجهنمبحلس)نيعتمريغيأ(الوهجمائراقاهميدقتةجيتنو،يعيرذلا

ىنعملانعاهثحبةجيتن،لآملاسفنتفرعدقف،اقيطينومريهلاامأ...ةمراص
موهفمىلعسسأتتيتلا،ةيمانيدلااقيطينومريهلااهنمةصاخو،ثياحملا



وأهلإلبقنماقبسمَنِّمُضدقىنعملانأبداقتعالاةرمضم،»فشكلا«
امأ.اينبمسيلو،ىطعمىنعملانأةيضرفىلعموقتاهنوكلعفبيأ:رشب
ديدحتقفو[ةيكيكفتلاربتعتنأنكمييتلاو،ددعتملاىنعملاتاذةعزنلا
لشفلاتفرعدقف،اهتحتةيوضنم]اهقسنل"ليوأتلادودح"هباتكيف،وكيإ
تاذةغلهفصوبانينبمرهظمتييذلايعواللاعضاخىنعملااهلعجةجيتن
لعجيذلاءيشلاوهو...ةيسنجلازومرلاب،بلاغلايف،لصتييوبغردعب
ايلاعتمىنعملالعجتيتلا،ةثياحملاةيقيطينومريهلاتاهاجتاللةهباشماهجئاتن
.]254[صنلانع

هيدلىحضأيذلا،طيحمللهجامدإ،ةيفلخلاهذهتارهظمتنيبنمو
ةلوقملهجامدإمث.ةيتايقلتلاهتطاطخيفةمكحتموةمظنمةيساسأةلوقم
اضيألمشيلب،بسحويوغللاقايسلاهدنعينعياليذلا،قايسلا
ءيشلا،ةغللا/ربعو/لالخنمدسجملايفرعملاقايسلايأيوغللاجراخقايسلا
.)وكيإدنعامهامك(ةعوسوملاوسوماقلايتلوقملابيكرت،هدنع،هلعجييذلا

ءاكذلاتاحلطصمنمةرذحلاهتدافتسااضيأاهتارهظمتنيبنمو
عباطلاتاذاهتيفلخدقنىلعلمعثيح،يفرعملاسفنلاملعويعانطصالا
ةيناسللاةيلئالدلادودحلةمئالمحبصتيكلاهليدعتلبقيلآلايعضولا
ةلوقملاموهفملهداقتنا،كلذىلعةلدألانيبنمو...قايسلاىلعةحتفنملا
نمامسقلب،ايمجعمامسقسيلفصويهنوكلعفب-ودبييذلا
املايناسفنلادعبلاعماقلاعتم-صلاخلاركفلاماظنلاعضاخيأتاروصتلا
رثكأطبترييذلا،يلالدلالقحلاموهفمفالخىلعكلذو.يوغلءارو
نوكينألبق،ةيوغلةيعامتجاةسرامملددحمطمنوهباطخلاو.باطخلاب
يذلاوهيدقنلايعولااذهلعلو.ةصلاخةيسفنوأةينهذةسرامم
،فارغلاو،ةكبشلاو،ةلوقملالثميعانطصالاءاكذلاتايلآعضخيوهو،هلعج
ءاكذلاتايفلخةمارصبدقتني،ةيناسللاةيلئالدلاتايلآل...]255[ةحسفلاو
كلتللروسدقننعاريثكفلتخياللكشب،ةيسرامملاهجئاتنو،يعانطصالا
.]256[تايفلخلا

:ةيعيرذلاةيناسللاهتيلئالدتايلآ3-4-2
سيلف،ييتساراهلغشيتلاتايلآلالكديدحتبعصلانمناكاذإ

.اهسسؤتيتلاةيفلخلاديدحتبعصلانم
تايلآلاتايفلخفشكب،اهزاربإلجأنم،ءافتكالامتيسهنأريغ

وحنت،قبطتيهويتلاكلتةصاخو،ةيئارجإلاهتاجلاعميفاروضحرثكألا
ليكشتوحن،ينمضلكشب،وحنتاملثم،صنلاءانبلكشفصووحن



تايلآلايهو.تارظانتلاوةيلالدلالوقحلاوطانملااهنمو.هسفنصنلاموهفم
ةيلالدلاةاونلانمنكممروطتنع،جاتنإلاىوتسميف،ايئارجإربعتيتلا
،يقلتلاىوتسميف،ربعتاملثم؛يراهظإلااهلكشىلإ،)ةميتلاوأةعوضوملا(
تذخأدقو.امةيلالدةاونىلإراهظإلانمةهجتملالازتخالاةروريسنع
بسانتيايعيرذادعبةفلتخمةيرظنرطأنماهراعتسايتلا،تايلآلاهذه
:اقباساهيلإراشملاةيرظنلاهتيفلخو

تاموقملانمسيلفلأتي،صنللةيلالدةاونةباثمبوهيذلاطانملاف
ةيوونلاتاموقملاباهامسنأساميرغلقبسيتلاو-هلكشتيتلاةيسوماقلا
ةبسنلابفلأتيلب؛يصنلاقايسلاهايإاهحنمييتلاتاموقملانمو-]257[
دنعةيوونلاتاموقملاعمفدارتتيتلايهو،ةمزالتاموقمنم،هل
زواجتتيتلا،ةعباتلاتاموقملانمو؛وكيإدنعةيسوماقلاوأساميرغ
اهيلعرشؤييتلاتاموقملاىلإساميرغدنعةيصنلاةيقايسلاتاموقملا
يتلاو،)وكيإحلطصمقفو(ةيعوسوملاتاموقملاىلإيأ،يجراخلاقايسلا
لكشفصودقو.]258[ةيفاقثلاوةيعامتجالاتانينستلاعاونألكبلصتت
تالوقملضفبتاموقملايطمننماقالطناةثثؤمتاقايسىلإطانملالوحت
دعبلامث،لاجملاو]259[عماجلاطانملايفاهددحيتلا،يلالدلالقحلا
دلوت،ةيفرعتةينهذتالوؤمنعةرابعحضاووهامكيهو.]260[
:يمانيدلاعوضومللةبتارتملاتاقايسلا

يتلاو،تاطانمللرغصألايلادبتسالامسقلالكشيو:عماجلاطانملا-1
/غبتلا/عماجلاطانملالثم]261[بسحوايتاذ،هلخاد،ددحتتنأنكمي
...نويلغلا.راجيسلا.ةراجيسلا:عوننمةيعرفلاتاطانملالمشييذلا،الثم
املاعلكشي،امصننيوكتيفلخدينيح،هنوكبعماجلاطانملازيمتيو
...ارغصمايلالد

،عماجلاطانملادودحزواجتي،ةيمومعرثكأمسقوهو:لاجملا-2
نمضاهرطؤتةيجراختاقالعباهطابترابةطورشملا،تاطانملانماددعمضيل
دقو.ةيعامتجاةسراممليوغللاليثمتلانينبيامابلاغهنألكلذو...امةدحو
ظحالامك»ةقبطلاةبرجتب«ىتحةطبترمةيعامتجالاةسرامملاهذهنوكت
عم)اضيأايصنو(اينهذطبارتينأهنكمي/غبتلا/عماجلاطانملاف]262[ييتوب
يجراخطانمليعرفطانمىلإهلوحتلضفب،ةعماجلاتاطانملانمديدعلا
عماجلاطانملالعجييذلاثولتلالاجملثم،لاجملالداعيلماش
تايافن/وأ/ةيواميكلاةعانصلا/عماجلاطانملاعمةقالعيفالثم/غبتلا/
...طِّسَوُمملاعلهليثمتوهلاجملازيمياممهأو.خلإ.../تارايسلا



موهفمعملثامتيو،ىربكلاتايمومعلامسقلكشيو:دعبلا-3
ىلعهئانبنابدعبلازاتميو.ساميرغدنعيهامكةعماجلاتاموقملا
،/توم)خ.م(ةايح/،/سوملم)خ.م(درجم/لثم،ىربكلاةيفالتخالاتالصفمتلا
باطقتساىلعارداقنوكينأبكلذهلحمسيو.خلإ.../دماخ)خ.م(طيشن/
.ةيلاعتمةدحونمض،تالاجملانموةعماجلاتاطانملانمةياهنالام
لكشبباطخلايفلخادتتنأبةفلتخمةعماجتاطانملحمسييذلاءيشلا
طانملاعم/غبتلا/عماجلاطانملاسناجتينأ،هيلعءانبنكميذإ...مجسنم
دعبلاب،لقألاىلع،اعمامهطابترالارظن،الثم/ءابرهكلاكالسأ/عماجلا
.../سوملم/

راشتنالةبتارتمةينييحتةيفرعتتالوؤماهفصوب،ةيلالدلالوقحلانإ
.صنلكيفهرفوتمزاللاماجسنالاءانبلتانبلعقاولايفيه،تاطانملا
هرودبرظانتلاذخأدقو.رظانتلاـبييتسارهيمسييذلاماجسنالاكلذ
ةهجنمحبصأذإ،)ساميرغ(لوألاهثحاندنعهدودحزواجتتاداعبأ
ةلالدىلإدوعيتقولاسفنيفهنوكلالخنمحضاوكلذو،ايعيرذ
موهفملثامييذلايقايسلارظانتلاىنعمىلإاهزواجتيمث،ةيلوألارظانتلا
بسانتيلكشبالصفمتمحبصأ،ةيناثةهجنمو؛وكيإدنعوهامكرادملا
وألكشببسانتيو،رغصألارظانتلاكانهذإ:ةيلالدلالوقحلاةيبتارتعم
كانهمث؛لاجملاعمبسانتيو،ينيبلارظانتلاو؛عماجلاطانملاعمرخآب
.]263[دعبلاعمبسانتيو،ربكألارظانتلا

مغرلاىلعكلذو،ةءارقلارظانتوصنلارظانتنيبييتسارزيمدقو
ةيعضوللثياحملب،ةلاسرللاثياحمسيلىنعملانأىلعهديكأتنم
،يقلتملاولسرملايلماعةلاسرلاتانوكمبناجىلإمضتيتلا،ةيلصاوتلا
لوقحلاجاتنتسا،اهنيبنميتلاو،ةيعيرذلاطورشلاجامدإناضرفينيذللا
،هسفنصنلالبقنمةاطعملاةيعجرملاتاعابطناللاليكشتاهفصوبةيلالدلا
تاقالعتناكوأ،صوصنلانمهريغنعهزيمتتايصوصختناكءاوس
...]...ةيسورفلاةياورلاب،طوشيكنودلاةياورةقالعلثم[هسنجبهطبرت

:تايلآلاةيئارجإ3-4-3
،اهتيجاتنإواهقمعمغر،اهلغشوييتساراهحرتقايتلاتايلآلاودبت

ةطاطختاحلطصملوحاقباسلجسملامخضتللهباشممخضتىلعةرشؤم
-سفانتتتايلآلانمددعنوكةظحالمىلإلوقلااذهدوعيو.وكيإ

ودبتامك.ةيتايقلتلاوأةيصنلاةرهاظلاسفنديدحتلوح-هقسننمض
تايلآلادودحنعجرختالذإ،صنلايقلتىلعةرصتقم،اهانغمغر



،جاتنإلاةروريسىلعةلادلاتايلآلامدعنتكلذلو.ةيليوأتلاةءافكللةلكشملا
:]264[كلذبهتطاطخماهيإمغر

هنإف،صنلاجاتنإلةيرظنميدقتىلإعسيملهنوكمغرهنأعقاولاو
ةيوغلةينبصنلارابتعايفايضارتفالثمتت،صنللةماعةيرظنىلعرشأدق
دويقبةيناثةهجنمو،ةيفاقثلاوةيخيراتلاتايعضولابةهجنمةطورشم
،اهفدارتوهتايلآددعتوهاهطابنتسانمعنميامنكل.سنجلادودحو
ءيشلا،ةصلقملاتارقفلاوعطاقملاولمجلازواجتيمل،اهلهليغشتنأوةصاخ
ايغتتةيرظنتاءانبالإتسيل،اهتيئارجإيفىتحاهنوكنعربعييذلا
ىلعةنهربللةليسوةيقيبطتلاتاءارجإلاتناكولامك،يقلتلا»ةنملع«
...]265[يرظنلادوجولاةرادج

زواجتيال،هنمةدافتسالانكمياملكنإ،لوقلانكمياذكهو
تاحلطصملانيوكتنمضلوخدلالبقتيتلاتايلآلاضعبةراعتساةيناكمإ
نماهلغشأيذلاعوضوملاةعيبطلةمءالمرثكأاهلعجلجأنم،ةيسروبلا
...هتجلاعملجأ

:ونوكنامدنعهمحالتلكشوصنلاموهفم3-5
نمددحدقو.ةيلوادتةيفلخنمباطخللهتسارديفونوكنامقلطني

حيضوتلالجأنماهراضحتسابجو،كلذلو.همحالتوصنلاموهفماهلالخ
ةيساسأتاطحمتلكشيتلاتايلآلاضعبلةيلصألاةيرظنلاةيفلخللمزاللا

.ايئارجإباتكلااذهاهفظويسيتلاو،]266[»باطخلاليلحت«هباتكيف
،ةيرظنلااهتيفلخديدحتنيبواهتاذيفاهديدحتنيبةمءالملاققحتتيكلو
ىلعءانبو،رصانعةثالثنماقالطناباتكلااذهةءارقىلعلمعلامتيس
،يصنلامحالتلاو،يعيرذلادعبلايهو:صاخلاىلإماعلانميضمتةيبتارت
:يتاعوضوملاروطتلاف

:يعيرذلادعبلا-1
،ةيعيرذلاعوضوملوحافالتخاكانهنأ،ةيادبلايفونوكنامظحالي

بيكرتلالثم(تايرخأنيبنمانوكماهلعجينمدجوييذلاتقولايفف
ةثياحماهنوكروصتىلعءانبكلذو،ةلماشاهربتعينمكانه،)ةلالدلاو
يعيرذلاماغرإلانإلوقلاىلإروصتلااذهيدؤيو.يوغللاءاضفلالكل
لكمزالتةرهاظاهرابتعا،كلذنعبترتيو.ةيوغللارهاوظلالكبمكحتي
اهنملعجييذلاءيشلاوهو.يناسنإلمعلكمزالتلب،ىنعملايفريكفت
...هسفنيناسنإلالمعللةماعةيرظن

-نيتسوأىلإدوعتيتلا،ةيوغللالاعفألاةيرظننأونوكنامىريو



اهضرعيملاعةلاحالإنوكيال،امظوفلمىنعمنأىلإهبتنايذلا
تعفدوةعيطقلاتعضويتلايه-هظفلتنعلالقتسابظوفلملا
هامسأادعبظوفلملكلنأىلإنيتسوأراشأدقف.مامألاىلإةيعيرذلاب
يوتحيوالإظوفلملكىنعمنإلوقلاقدصاذإنكل.يزاجنإلالعفلا
ُضِرَْعيالهنأل،اجتنتسمالإنوكيالريخألااذهنإف،يزاجنإدعبىلع
اذإف.هلكيهييذلايوضقلاىوتحملااهبُضَرُْعييتلاةقيرطلاسفنبهسفن
،رمأهنإ،انظوفلميفلوقنالاننإف،الثمامرمأءاطعإلرمألاانلمعتسا
.]267[هبظفلتلاءانثأكلذينبناننكلو

اهنأل،املكشبةفافش،ةغلل]268[جذاسلاكاردإلايف،تاظوفلملانإ
.اهلثمتيتلاءايشألاةلاحمامأيحمنتتناكولامككاردإلاكلذقفوودبت
ةفلاخمءايشأةلاحليثمتىلإتاظوفلملالصتالف،يعيرذلاكاردإلايفامأ
لصفنمريغودبيامءيشلوقف:صاخلااهظفلتاضيأتنيباذإالإ،اهل
.هلوقناننأنايبتبجوتستيتلاةكرحلانع

هلاعبتطبترتنأبجيحاجنلاطورشنإف،كلذكرمألاناكاذإو
،لروساهيلعرشأيتلاكلتاهمهأنيبنمو.دعاوقلاوطورشلانمةلمجب
ىلعربجمَظَِّفَلُتملانأرخآبوألكشبيضتقييذلا،نواعتلاأدبمةصاخو
املثم،]269[تاءاضتقالانمةعومجمهمساقي،بحاصملاِظَِّفُلملانأضارتفا
ءانبلكشىلعوةطيحملاعئاقولاىلعءانب،ريخألااذهفارتعايضتقي
نأ،اذهىنعمو.رخآائيشينعيوائيشلوقيَظَِّفَلُتملانأ،هسفنظفلتلا
ةريخألاهذهنأو،ةيوغللالاعفألاىنعمنالكشيظفلتلاءانبلكشوعئاقولا
نمؤتةعساشةسسؤم-باطخلاسانجألثماهلثم-اهتاذيفلكشت
ةبرجتجسنتيتلاةيوغللالاعفألانميوغللعفلكىنعموةيلوبقم
.باطخلا

اهمهأنيبنمنإف،ةددعتمظفلتللةبحاصملاتايلآلاتناكاذإو
ةبرجتلكيفهظفلتةقيقحسكعتيتلاو،صخشلاىلعةلادلاتامسلا
اهرطأدقف،هلبقنمةصاخةيانعبتامسلاهذهتيظحدقو.ةيلصاوت
دهشتيتلانواعتلاقطانمينعتيتلا)ةناكملاوأةنكمألا(حلطصمنمض
يتلا،ةيراوحلاةيلاعفلاةصاخةفصبدهشتو،ةزيمتملاناسنإلاةيلاعفنايرس
وأةيوطلستناكءاوس(ةيبتارتلامهتاقالعو،نيرواحتملاننساهلالخنمزربت
.)...ةيقبطوأةيفرعموأةيرادإ

لالخنم-)يقلتملاوثعابلا(لصاوتلايفرطبمامتهالااذهربعيو
،ةيرصحةيعيرذنع-ضعبلاامهضعبنعوامهيسفننعامهروصتزاربإ



طابترالارظنكلذو؛هسفنظوفلملالالخنملصاوتلايفرطلوحرأبتت
ةيفلخلاكلت.باطخلاةيرظنلةزيمتمةيفلخبةناكملاوأةنكمألاحلطصم
لبقتاذللةيرظنتسيل،باطخلاةيرظننإ«هلوقب)يرابيه(اهددحيتلا
لوعفمتقولاسفنيفيهيتلاظفلتلاةجردةيرظناهنكلو،ظفلتتنأ
لاقنيحوكوفاهنعربعيتلاةيفلخلاسفنابيرقتيهو]270[»ظفلتلا
نيبتاقالعلاليلحتبجوتسيال،اظوفلماهفصوبامةنلكشفصو«:نإ
هنكلو)هلوقديرينأنودهلاقاموأ،هلوقدارأاموأ(هلاقاموبتاكلا
يكلدرفلكاهلغشينأنكمييتلاةيعضولايهامديدحتبجوتسي
نيبةيلصاوتةروريسدوجوةناكملاةركفضرتفتو.-]271[»تاذلاوهنوكي
يتلاةروصلاىرخأللواهسفنلدنستستاذلكثيحو)ب(و)أ(نيتاذ
.]272[ىرخألاةناكمنعواهتناكمنعاهنوكت

الإيعاريال،ايرصحادعبهدنعتذخأدقةيعيرذلانأحضتياذكهو
.هسفنظوفلملااهيلعرشؤييتلاظوفلملاتابحاصمو،ظفلتلاتايصوصخ
مجرتييذلانواعتلادوجولضفبالإكردينأنكميالىنعملانإفكلذلو
نيحظوفلملاوظفلتلاتايصوصخرابتعالانيعبذخأي،يجذومنقلتمةيلاعف
اذإ،باطخلاوسنجلادويقكلذبناجىلإذخأيو؛ظوفلملابرمألاقلعتي
عاضوألانأىريهنأ،ليلحتلاةياهنيفكلذىنعمو.صنلابرمألاقلعت
ىلعلدأالو.ظوفلمللةثياحمتارشؤمروضحنماقالطناَُضَرتُْفتةيجراخلا
،ةيظفلجراخلاةيعضولانأ«:ىرييذلانيتخابـبهداهشتسانمكلذ
لعفتالاهنإ،ظوفلملليجراخلاديحولاببسلايه،لاحيأىلعتسيل
ظوفلملانيوكتيفلخدتاهنكلو»ةيكيناكيمةوقاهفصوبجراخلانم
.]273[»ةيلالدلاهتينبلايرورضانوكم«اهفصوب

ال،لكشلاكلذقفو،ةيجراخلاعاضوألافاشتكانأحضاولانم
نيتاذنيبنواعتلارفوتاهيفَُضَرتُْفي،ةيلصاوتةيعضوعمالإبسانتي
يذلاو،رشابملاريغلصاوتلابرمألاقلعتينيحهنأل؛ةرشابمةبرجتلانازجني
تاكرحوربنلاوتاسوطيإلانإف،)...(صوصنلاوألئاسرلالالخنممتي
ةلدألالكشلعجييذلاءيشلا.اهلكيفتخت)...(هجولاتامسقوديلا
بترتيو.تارشؤملاكلتلاعوضومحبصييذلاوه،ظوفلمللةلثمملاةيوغللا
يقلتملاقايسىلإيمتنتاليتلاصوصنلاقحيففاحجإكلذنع
امكةلدألاكاردإلةيجذومنلانواعتلاةروريسنأل]274[يفاقثلاوأيخيراتلا
ةءافكلاوةيوغللاةءافكلاعمالإمجسنتال،ةيعيرذلاةيفلخلاهذهاهحرتقت
نواعتلالعجيامكلذو.يقلتلاوجاتنإلايلعفلةبقاحملا)ةيجذومنلا(ةيفرعتلا



لوؤملاىلإلصيالو،يناثلايمانيدلالوؤملادودحدنعفقي،انهفوصوملا
.يناثلايئاهنلا

ةلوهسبلبقت،اهيلإةراشإلاتقبسيتلاتايلآلالكنإف،ةماعةفصبو
.)يبولسألاوأيغالبلاوأيسانجألا(نينستلاقوفامموهفمنمضجمدتنأ
يتلاةيننسلاتالوؤمللةيئزجتايلآاهفصوبفظوتنألبقت،ةمثنمو
...ةيفرعتلاتالوؤملاةمدخيفنوكت

:صنلامحالت-2
،نيهاجتادوجوبلوقلانمصنلامحالتلهديدحتيف،ونوكنامقلطنا

ةيفلخلانمريثأتب-لوألالواحدقف.رخآلانعنيفلتخمنيروصتامدق
موهفمىلعاساسأينبنيوحن،»صنللوحن«نيوكت-يكسموشلةيركفلا
تناكاذإامديدحتحيتتةيصنةءافكدوجوضارتفامت،ةمثنمو.ةءافكلا
ءانبهاجتالااذهنعجتندقو.هلكشتالوأاصنلكشتلمجلاةيلاتتم
نمو.صوصنلاةيوحنررقتيكلتاذلا]نلخدت[يتلادعاوقلانمجذومن
ءانبهفصوبصنلاكردأيذلا،]275[كيدنافهاجتالااذهيلثممزربأ
صنللةبسنلابامأ.]276[اباطخةداعىعدياملادرجم"ايتحت"ايرظن
هنعهموهفمددحدقهاجتالااذهنأجاتنتسانكميف،اديدحتيدرسلا
ةيفرعملاتاكلملاىدحإاهفصوب"ةيدرسلا"ةيساسألاهتدامكاردإنماقالطنا
]277[.

تاكلمبةطبترمدعاوققلخىلإتفدهدقثاحبألاهذهتناكاذإو
ةبوعصحضتت،ائيشفائيشتأدبدقهنإف،ةيوحنلافصونمنكمتةيرشب
صوصنلاضعبنأكلذنمو،ةيوحناللاوةيوحنلاصوصنلانيبقراوفلاعضو
ىدأدقو.ةمجسنمودبتتحبصأةمجسنمنكتملولامكتكردأيتلا
ىلإهجتا،ةيصنلاةيافكلادعاوقبلغشنينأضوعثحبلالعجىلإكلذ
يكل،تاوذلااهيلإدوعتيتلاتاءارجإلابو،يعانطصالاءاكذلاتايلآبلاغشنالا
نيبلثامتلامدعنعرفسأيذلاءيشلا.ةمحالتملمجلانمةيلاتتملعجت
.صوصنلاليوأتوجاتنإ

تاطبارتلاةساردبمتهيهنأل،تايناسللاباطابترارثكأف،يناثلاهاجتالاامأ
يتاعوضوملاروطتلارهاوظوةيرئامضلاتالاحإلاوطباورلا(ةيلمجلاربع
محالتللضحميناسلدعبدجويالهنأامبو.)...ةينمزلاتامسلالسلستو
ضرتفييتلا،ةيلومشرثكألاتاينبللماهناكمءاطعإنمدبالف،يصنلا
كيرحتيضتقيمحالتلاسيسأتنأل،هسفنيوغللامحالتلايفةمكحتماهنأ
.ملاعلالوحفراعملانمةيمك



.تابراقملانمعونتمددعمامأنوكناننأىلإ،ونوكنامصلخياذكهو
عمةيباطخجراخفراعمنمقالطنالاضعبلاهيفلضفيذلاتقولايفف
رخآلاضعبلالضف،تاوذلااهلغشتيتلاءانبلاةداعإتاءارجإديدحت
ىلإىدألوألاهاجتالاناكاذإو.ةنينبللةيناسللاتاماغرإلانمقالطنالا
ولامكودبيهلعج،يناثلاهاجتالانإف،حوتفمقايسيفيمتريصنلالعج
.ةصاخلاهتايلمعىلعايوطنمناك

صنلايفانماكسيلمحالتلانوكةقيقحنالهاجتي،اعمامهنأعقاولاو
ةيلاعفيهو،امهرهصتةيلاعفيفنماكلب؛هجاتنإلطراشلاملاعلايفوأ
.ةيعوسوملاوةيباطخلخادلا،ةيوغللافراعملاىلعدنتسيحراش

نمديدعلادوجولةحناسو،ةبعشتمةيلاعفلاهذهتانوكمنأامبو
مثىرغصلاةينبلاوىربكلاةينبلا:يهواهضعببىفتكادقف،تاناكمإلا
.]278[ةيلحملاوةلماشلاتاماغرإلا

:يتاعوضوملاروطتلا-3
تاظحالمثالثءادبإىلإ،يتاعوضوملاروطتللهديدحتلمأتعفدي

هنأكلذ،يتاعوضوملاروطتللهديدحتةيفلخبىلوألاةظحالملاطبترت.ةيساسأ
ةجتانفةيناثلاةظحالملاامأ.ادسجمسيلو،ٍلَّثََمتُمراهظإنماقالطناهمدقي
تاباطخعمالإمجسنياليتاعوضوملاروطتلانوكبلصتتو،ىلوألانع
مدقتيتلاهتلثمألالخنمحضاوكلذو]279[ةددحمدويققفوةمظنم
ةصاخبفصتمجتنمنهذيفاهروضحروصتلكشقفوةعوضوملابعشت
مهتةثلاثةظحالمنيتقباسلانيتظحالملانعجتنيو.»يسرامملاليلحتلا«
عمالوةيجاتنإلارظنلاةهجوعمالقيقدلكشبمجسنياليذلاهديدحت
دوعييذلايرظنلاهقلطنملةجيتنهنألكلذكوهو.ةيتايقلتلارظنلاةهجو
،ةدرجموةيصن-ءاروامةطاطخيفةدسجمةيتايقلتةيضرفىلإهرودب
فلتختتناكنإو،وكيإوساميرغيتطاطخعمأدبملاثيحنميقتلت
.راهظإلاىوتسمحربتالاهنوكلعفب،ىوتسملاثيحنمامهنع

ةينالكشلاةيئانثلانم،يتاعوضوملاروطتللهديدحتيفونوكنامقلطني
قلاعتيفاهعضولضفبايمانيدادعباهاطعأيتلاو]280[ربخ/ةعوضوم(
نمحبصأف،اهيدحبوانتةيناكمإبكلذحمسثيح،ايصنهيمستامبيلعف
،ةعوضومىلإربخلالوحتينأمث،ربخىلإةعوضوملالوحتتنأنكمملا
لكشفصوةيئانثلاكلتناكمإبحبصأبوانتلااذهلضفبو...اذكهو
.يصنلابعشتلاوروطتلاتاناكمإ

ةلصفملكشنمةصاخو،نادوساربيفنماهليعفتلكشراعتسادقو



يتاعوضوملاروطتللىربكلاجذامنلالكشتيتلاةثالثلااهتابوانتتالادبإلناد
:يهيتلاو

ىلإربخللرمتسملالوحتلاىلعينبنيروطتوهو:يبوانتلاروطتلا-1
اذهو.اديدجاربخاهرودببلطتتةديدجةعوضوملكو،ةديدجةعوضوم
...]281[كيلاوداذكهو،ةديدجةعوضومىلإهرودبلوحتيديدجلاربخلا

،يروطتلايمانتلانملكشلااذهطبتري:ةتباثلاةعوضوملاروطت-2
ديدعلابتاكلاوأملكتملااهلدنسييتلاةعوضوملاسفندوجوةموميدب
...تالومحملانم

،ةعوضوملاقوفامبلكشلااذهطبتريو:ةيراشتنالاةعوضوملاروطت-3
نمةقتشمةفلتخمتاعوضومىلإرطشنتنأبلطتتجلاعتيكليتلا
امفصوةلواحمف.يعجرملامازلتسالاتاقالعنماقالطناكلذو،اهداعبأ
نمتاعوضوملاضعبهيلعنميهتنأنكمي،الثم)برغملا(ةعوضوملاقوف
.)...عافدلاوأ،ةفاقثلاوأداصتقالا(لثم

بوانتلايفلثامهماجسناوصنلامحالتنأىلإونوكنامصلخياذكهو
تاذرصانعدراوتنعاجتانراركتلانوكيدقو.راركتلاوروطتلانيبنزاوتملا
لبقنمةاطعماياضقنمةصلختسمتاجاتنتسانماقالطناوأ،ةيلاحإ
ةيليوأتلاةروريسلابةيراهظإلاةروريسلاهذهطبريمث.قباسلاقايسلا
.ملاعلابةفرعملابةيوغللاةفرعملاقلاعتلايروطتعضختاهلعجبكلذو،حراشلل
-ةبستكمةفرعمجاتنامئاداهنأل،ةيبسنامئادلظتملاعلابةفرعملانأامبو
،حراشللةيليوأتلاةروريسلانوكجتنتسيهنإف-ةاطعمسيلوةينبماهنأيأ
كلذلو.ةيتاذرمألاعقاويف،اهنكلوقلطملكشبةيجراخوةيعوضومتسيل
،ةيفاضإتامدقمجامدإضرفتامابلاغيتلاو،ملاعلابةفرعملانأىلإهبن
لبقنملوبقمريغ،صوصنلاضعبليوأتيفاهيلعدامتعالالعجتدق
،هبجتنملاةفرعملةفلاخمملاعلابمهتفرعمنوكتنمةصاخو،نيرخآنيقلتم
ةفصبو.مجسنمريغصنلارابتعاىلإءالؤهلةبسنلابرمألالصيدقلب
دعتبااملكدوقيدق،ملاعلابةبقاحملاةفرعملاىلعجتنملادامتعانإف،ةماع
...سابتلالانمديزمىلإ،جاتنإلانمزنعيقلتلانمز

:ةبكرمتاصالختسا3-6
اهباحصأمامتهاىلعءانباهؤاقتنامتيتلاجذامنلانأظحالملانم

صنللتايرظنلينمضوأحضاولكشبمهميدقتىلعءانبو،يصنلاجاتنإلاب
يتلاتارغثلانمددعبةقرتخماهنوكةيصاخيفاهعيمجكرتشت،]282[
تذخأاذإاهتايلآنأمغر-اهينبتىلإنانئمطالانمعنمتتاجارحإلكشت



يقلتلافصوىلإاهنمجاتنإلافصوىلإبرقأودبتاهقسننعةلوزعم
...يقلتلاوجاتنإلامئالتيكلاهرامثتساداعينألاهتيلباق،ةمثنمو،]283[
لجأنمةيتايقلتلاةيؤرلانممهقالطنايفتاجارحإلاكلتمهألثمتتو-
يفمهتاطاطخلعجيذلاءيشلا.يقلتلاوجاتنإللةجودزمتاطاطخةغايص
ىنبىلإبرقأ،ةيعقاورظنةهجونمودبت،جاتنإلالحارملاهفصوىوتسم
لعفباهئانبيفةطورشماهنوكوه،كلذكاهلعجياملعلو.لكشلاةميدع
لبقنمنيضرتفملاءارقلانعاريثكفلتخيال،يجذومنئراقبطونمنواعت
ةيضرفلاهذهنإ.رزيإدنعينمضلائراقلاةصاخوسناتسنوكةسردمداور
ةيضرفىلعءانبالإيقلتلابسانتال،قمعلايفتاطاطخلاتلعجدق
امكلذو؛يجذومنلائراقلاتاردقيلعفئراقلككلتمينأبيضقتىرخأ
ةقاطلاتطبترااذإالإاحجاننوكيالصنلاعملصاوتلانأينعي
انههلكشتيذلا،يناثلايئاهنلاينييحتلايفرعتلالوؤملابيقلتمللةيكاردإلا
ايلاثموأايجذومنناكءاوس(تايرظنلاكلتلبقنمضرتفملائراقلاتايلآ
لوألالثمتي،نيجارحإبُهَجاَُوتةيضرفلاهذهنأيهيدبلانمو.)...اينمضوأ

يفو،ةيجذومنلاةءارقلاِتاَهِّجَوُِملةلكشملاتايلآلاىلعفرعتلاةيبسنيف
ىلعةلثمألانمو...ةنكمألاوةنمزألاريغتلاعبتامهريغتيفو،اهتايوتحمةيبسن
ةيقايسلاتاطانملاوأ،)وكيإ(ةعوسوملاتايوتحموتايوتسمنوككلذ
وأ)ونوكنام(ملاعلابةفرعملاوأ،)ييتسار(ىربكلاتارظانتلاوأ،)ساميرغ(
ةلباقريغوةراقريغاهلك]285[)سواي(قفألاوأ،]284[)رزيإ(ةريخذلا
-ئراقلااذهتايلآجاتنتساةيفيكيفيناثلالثمتيو...اهتيلكيفكردتنأل
عقاولايفوهيذلا،رظنملالبقنم-ةيصنتاهجومعقاولايفوهيذلا
لبق-تايلآلاكلتبحلستينأهرودبهيلعنيعتيالفأ!؟يعقاوئراقدرجم
...]286[؟صوصنلاىنعمكردييكل-اهجتنتسينأ

اهنأيأ،ةدرجمةيصنءاروامتاطاطخاهنأجاتنتسانكميانهنمو
يفوتيبةطاطخىلعوكيإهقلطأيذلافصولاقاقحتسابلبقتاهسفنيه
يجذومنجتنملةينهذتايلآضارتفانوكيسف،كلذكتناكاملو.ةيجاتنإلا
رمألانوكيسامك!!ليحتسميجذومنئراقتايلآضارتفانمةيقطنمرثكأ
جتنملاالإلثامياليجذومنلائراقلاكلذنأضارتفامتولةيقطنمرثكأ
...جاتنإلاءانثأمث،جاتنإلاةيلمعيفعورشلالبق،ملاعللايقلتمهنوكةظحل
قلتملوأوه،هصنلةبسنلاب،جتنملانأتبثتةيقطنملاةيؤرلانأوةصاخ
ادحأنوكينلف،يجذومنئراقدوجوبلوقلامزاللانمناكاذإ،نذإو[هل
باتكلااذهليمييتلا-ةيضرفلاهذهحمستسو.]هسفنجتنملاريغرخآ



رثكأاهلعجيلكشب،تايلآلاكلتبلغأرامثتساب-اهنمقالطنالاىلإ
نألةريخذلاوأةعوسوملالوبقكلذىلعةلدألانمو.ةيجاتنإرثكأوةيقطنم
يمانيدعوضومل)نهذلايفرضحيامكملاعلا(ارشابماعوضومحبصت
...جاتنإللاردصمحبصييذلاعوضوملاوهو،اهنمجتنملاهجتنتسي

قالطنالايفنمكي،تاطاطخلاكلتهتضرعيذلاضقانتلاناكاذإنكل
درجمودَّحومءانبنماقالطناجلوعيذلايقلتلاىلإةصوصخمةرظننم
عقاولايفلكشتالةيروصتاينبنماقالطناجلوعيأ،ةلكاشتملاصوصنلل
موقيطيسبلعفةطساوبعضولاميقتسينلف،سانجألادودحودويقالإ
ىلعلوصحللايفاكنوكينلكلذنأل.عوضوملايفريكفتلالكشبلقب
ةلواحملكلدبالةمثنمو.تاجارحإلاةهجاومىلعةردقرثكأةيرظن
ئراقلاتايبلسزواجتبًالََّوأ،مزاللابلقلاكلذدناستنأنمةديدج
ايناثو،يجذومنبتاكضارتفاخفيفطقستنأنودنكل.يجذومنلا
نمو.ةيقلتملاوةجتنملانيتاذللةيعقاولاوةيعوضوملاتايصوصخلاةاعارمب
ةموسومةيعقاوةيفلخىلعدانتسالامتيملامققحتينلكلذنأيهيدبلا
ةاعارمنمنيكمتلاىلعةرداقنوكتثيحب،ةيرارمتسالاةروريسلاتامسب
وأ،ةيسانجأوأ،ةيركفىنبلاهذهتناكءاوس(اهتالادبتساوىنبلا

.)...ةيباطخ
يدرسصنيفةمكحتملاجاتنإلاتايلآروصتبرمألاقلعتينيحامأ

جتنملايقلتلابكرمالكشهنوكضارتفانمدبالف،هزيمتبحشتموزجنم
كاردإنمدباليأ.باطخلاوأسنجلادعاوققفوجاتنإلادويقلوملاعلل
ةيجولويديإلاوةيلامجلاةيساسحلانمابكرمالوؤمهفصوبيدرسلاصنلا
ىلإلوصولابحمسيسهدحوكاردإلااذهنأل،)...ةيفرعملاوةيفرعتلا(
.اهعطقدقجتنملانأضرتفييتلاةينهذلاتايلمعللةيلوألاتايوتسملا
مث،يمانيدعوضوملرشابمعوضومدرجمرهظملاصنلارابتعاكلذيضتقيو
)...اهلداعياموأةياكحلا(صنلانمطبنتسملايمانيدلاعوضوملااذهرابتعا
ضارتفاعم،)ايجولويديإلا-ةركفلا(درجميمانيدعوضوملارشابماعوضوم
ال-انازخوارشابماعوضومهفصوبملاعلانماطبنتسمريخألااذهنوك
اهتاردقبةزيمتملاتاوذلالبقنمةيمانيدلاتاعوضوملاجاتنإل-بضني
كلذلكنوكينأبجينكل...ةصاخلااهتايجولويديإبو،ةصاخلاةيكاردإلا
يسكعلاطبرلاوطبرلارودبعلتيتلاتاقايسلادويقلعوضخلاباطورشم
.ةرشابملاوةيمانيدلاتاعوضوملانيبوةيمانيدلاوةرشابملاتاعوضوملانيب

قلطنت،اهزاجنإىلإباتكلااذهحمطييتلاةلواحملانأحضتياذكهو



.هماجسناتايلآوصنلاىلإرظنلاةهجوبلقلةيسراممةينهذةبرجتنم
جتنم/ئراقينبتلباقمب،درجملائراقلاتايضرفنعيلختلانمقلطنتامك
نماقالطناكلذلكو،ةنكمملايعولاعاونألككلتمينأللباقيعوضوم
:ةيسروبلاليثمتلاولثمتلاةفسلف



ةلواحمنأقباسلالصفلايفةدراولاتاظحالملالالخنمنيبتدقل
ةدعبهباجتةيتايقلتلاةيؤرلانماقالطناصنلاجاتنإويقلتتايلآفصو
يلعفلاجاتنإللاروصتمدقتنأضوعاهنوكيفاهمهألثمتي.تاجارحإ
اروصتمدقت،ةفلتخملاجاتنإلاتالاحلكيفيعوضوملاهققحتقفو]287[
ايقلتلظيهحرتقتيذلايقلتلانوكيفو.هجومودرجمويداحأجاتنإل
]288[يجذومنئراقتامسلكلتممنواعتمضارتفابالإميقتسيالايداحأ

ءارقللةيعوضوملاتاماغرإلالكنعايلاعتمناكاذإالإهرودبميقتسيال
...نييعقاولا

هنأ،قباسلالصفلايفةلجسملاتاظحالملاسفنلالخنمنيبتامك
تايلآلبقنمةبقارمةماعةيتايقلت-ةيجاتنإةطاطخءاشنإناكمإلاب
فلتخمفصوىلعةرداقةمثنمو،يملعلكشبةأيهملاليثمتلاوكاردإلا
نمةيعقاولايقلتلالاكشأفصوىلعةرداقو،ةيدرسلاصوصنلاجاتنإعاونأ
ةرداقاهنأيأ.)لوهجم(يعقاوئراقلةيعوضوملاتاماغرإللاهتاعارملالخ
نعةرابعدحاولاصنلاتايقلتلعجتيتلا،تاماغرإلاكلتةاعارمىلع
،صنلا)ص(لثمتثيح،])س(د=ص[]))y=f(x[عوننمةريغتمةلاد
ةميقتريغتاملكثيحو؛يقلتللةيعقاولاطورشلا)س(ةريغتملالثمتامنيب
.)ص(ةميقةرورضلابتريغت)س(

روصتةرولبةلواحملصفلااذهيفمتتس،قبسامىلعاسيسأت
يتلاهتايئايميسىلإاديدحتو،ةيسروبلاةيفسلفلاةيفلخلاىلإدنتسييجاتنإ
امبنكل.جاتنإلايفريكفتلكلنيبسانملاليثمتلاوكاردإلااياضقباساسأمتهت
متيسف،هنيعبباطخوأهنيعبسنجنعةيلاعتموةماعةيفلخلاهذهنأ
يفرعملاعوضومللةصوصخملابناوجلاةجلاعموةيمستماجسناىلعصرحلا
لبقنمةأيهملاتاحلطصملاعم)يئاورلاصنلا(ثحبلااذهليرصحلا
نوكتىتحكلذو،اهنماقالطنادلوتنألةلباقلاوأةيسروبلاتايئايميسلا
ةيناكمإ،كلذةلثمأنمو.يئاورلاسنجلادويقبديقتلابةطورشمةطاطخلا
.جاتنإلا/مظنتو/يفمكحتتةيننستالوؤمىلإباطخلاوسنجلادويقليوحت

اهعاونأبةينهذلاتالوؤملاريطأتنمدبالكلذبءافولالجأنمو
ليثمتلادويقاهلخادرهصنت،ةثياحمةينهذتاينبنملكشملكيهنمض
سفنيفىنبلاكلتنوكتثيحب]289[يسانجألاليثمتلادويقويفرعملا
،جتنتةثياحمةطاطخروصتكلذيعدتسيو.ةيعجرموةيباطخوةيصنتقولا



.ىنعملاوةينبلا،تقولاسفنيف
ينبلالثم،ةهباشملاةدئارلاتالواحملاراضحتسايضتقيكلذناكاذإو

]290[ساميرغدنعنييوغلءارواملانييدرسلانيوحنللةلكشملاةثياحملا
ضرفت،باتكلااذهةيفلخنإف،]291[يفوتيبدنعةيجاتنإلاةطاطخلاو
تايوتسملنيتمئالمامهلعجلجأنمنيتثياحملانيتينبللساميرغروصتبلق
دعبلاب-لكشلاةميدعىنبامهفصوب-امهطبرعم،طقفصنلامحالتءانب
ةيلآيفوتيبةطاطخلعجةيفلخلاكلتضرفتامك؛يجولويديألايونعملا
تاعوضوملاجاتنإلةيلآيأ،تاقايسلاتالوؤملاجاتنإوةلالدلاليكشتل
.اقحالحضتيسامكةيمانيدلا

ىلعءانبباتكلااذهيفاهحارتقامتيسيتلاةطاطخلانإفاذكهو
عبرأنمفلأتتس،يئاورلاجاتنإلالاكشأفصوىلعةرداقودبتاهنوك
قلعتتيتلاةلحرملاهذه.ىلوألاةلحرملابالإنآلامتهننلو.ىربكلحرم
ةفصقفو،ارضاحارشابماليلدهفصوبملاعللجتنملاكاردإلةينالوألاةظحللاب
يقلتةليصحبيهتنت]292[راوطأةدعةلحرملاهذهفرعتو.يعولايف،ام
ملاعلابهتقالعيفنوكي،يركفليلديفةليصحلاهذهلثمتتو.ملاعللجتنملا
يتلاو-ةقحاللاثالثلالحارمللةبسنلابنوكيو،هليمانيدلوؤمةباثمب
.اهلردصمليلدةباثمب-يلعفلاوينهذلاجاتنإلاةروريسبطبترت

وه،ماعليلدبيعولالكشتلةظحلىلوألاةلحرملاهذهرابتعابو
هذهنيبنمو.دوجولاطورشنمديدعللعضختاهنإف،عقاولاوأملاعلا
ةيسفنلاةينمزلاتايصوصخو،ةيناكملاوةينمزلاةظحللاتايصوصخطورشلا
:نيملاعدوجوىلعسسؤملايناسنإلايعولايرهظمقلاعتلكشنمةلكشملا[
كلذلو...]293[جتنمللةيكاردإلاتادادعتسالاو]...يجراخملاعويلخادملاع
يفيه،ةجودزمةيلالدتةروريسجاتناهفصوب،اهدوجولكشريسفتنإف
صنلاوهاهعوضوم(ةيجاتنإو)...ملاعلاوهاهعوضوم(ةيتايقلتتقولاسفن
نملكشب-لخدتيتلاتانوكملانمديدعلاريسفتيضتقي،)يئاورلا
ةدسجملاميهافملامهأحيضوتمتحتيةمثنمو.اهعملعافتيف-لاكشألا
ملاعلاويلخادلاملاعلا/ملاعلا/عقاولا:يهيتلاو،تانوكملاكلتل
رادملا/ةيننسلاتالؤملا/ةيتحتلاننسلاوننسلا/سوماقلاوةعوسوملا/يجراخلا
:يقايسلا

:عقاولاموهفم4-1
يتلاتامسلاراهظإوه،عقاولاموهفمديدحتلقيرطعجنأنأودبي

:ملاعلاوةقيقحلا:اموهفمةصاخوهنمةبيرقلاميهافملانعهزيمت



ىلعةيصعتسملاو،ادجةضماغلاتاروصتلانيبنم"عقاولا"روصتربتعي
ىلعالإموقياللوادتملاهانعمنوكىلإكلذدوعيو.ريسفتلاومهفلا
.هجتنمعمانؤطاوتهددحيامابلاغهلانيقلتنأكلذ.ةيسدحةيضرف
.طباضدحىلإدقتفي،اسبتلماروصتلمحتةملك"عقاولا"نأةقيقحلاو
نأبانلحمستيتلا،ةرشابملالصاوتلاتاروريسلالخءالجبكلذرهظمتيو
نمهدصقييذلاىنعملانعلاؤسلاةيناكمإلضفب،ةرشابمانضعببرجن
درجمانلتدبو)عقاولا(ةملكبانلداجينمظفلتو،ثدحاذإف:انبطاخي
امعلؤاستلاىلإكلذانعفدو،...تالالدةدعلمتحييلمحيراهظإلوؤم
بطاخملااذهلبقنممدقملاحيضوتلانوكيامابلاغهنإف.اهبهينعي
الإ-)يناثلاث(يقافتاديدحتبايغءارج-لكشينلهنأل...انتبيخلاردصم
.ايئزجواصاخامهف

،يبدألالاجملايفاسابتلارثكأ)عقاولا(ةملكلعجتيتلابابسألاامأ
تاباطخلاتاقايسامهتخسرنيذللانيينعملاقفواهلامعتساباساسأطبترتف
دودحنازواجتيالناينعمامهو.ةيعفنلاةيجولويديإلاوةيداعلاوةيحطسلا
كلذلو،ةماعلاتاقايسلابطبتريفلوألاىنعملاامأ.لوألايئاهنلالوؤملا
رشؤيف،يناثلاىنعملاامأ.امعمتجمراطإيف،امةايحلكشعملثامتي
نلعقاولايف«انلوقلثميعقاولالعفلليوغللالعفلاةقفاومىلع
.هزاجنإللعفلاةقباطم،قايسلااذهيف)عقاولا(ينعيثيح»بهذأ

الاحعقاولالعجي،يناثلالامعتسالابطبترملاىنعملانأحضاولانم
وهف،لوألالامعتسالابطبترملاىنعملاامأ؛ةدودحموةيئزجةقيقحلحم
.يعوللودبياملفصودرجم

ةعيبطةماعةفصبمئاليلوألالاامعتسالابطبترملاىنعملاناكاملو
:عقاولاىنعمديدحتةلواحملةيادبلكشينأايجهنملضفألانمف،صوصنلا

هنأب،هنعربعييذلاعوضومللعقاولانييعتلكشفصومتنيحهنإ
،رحلييختوأفيزنعربعيهنأدوصقملانكيمل،امةقيقحنعربعيال
ارهظمهفصوب،امنهذيف]294[لثمتموهامعربعيهنأدوصقملالب
لوحهتفرعمقبساموه،نهذلايفلثمتموهامنأامبو.ةقيقحلل
هكاردإقيرطنعوأ،ايلمعوأاينهذهبيرجتقيرطنعءاوس،ملاعلا
ةبسرتملاتاكردملاةليصحوهنهذلايفلثمتموهامنأامبيأ،ايفرعت
.ةقيقحلانعريبعتلاىلإىقرينأنكميالف،هسفننهذلايفملاعلالوح
يعولالكشتلةيساسألاوةيزكرملالاكشألاهذهنإلوقلانكمي،ةمثنمو
طبارتلالعفب،َلَّوَُحينألبق،ينهذليلدىلإلوحتييذلا-ينهذلا



-يلصاوتليلدىلإ،ركفلاةطاسوقيرطنعةغللاوملاعلانيبيرورضلا
.رهاظلاءيشلاسفنبيعولاعاونأفلتخمسامتلًَةطِّسَوُمالاعفأالإتسيل
درجميهلب،امعقاو/ـلٍةَدِّسَجُموأ/يفٍةَدَّسَجُمريغلاكشأيهفنذإو
ءافولالجأنمو.بسحوعقاوهنأدقتُعياملوحةينهذتاجاتنتسا
:طيسبلاثملالخنمكلذحيضوتمتيفوس،باتكلاةيجيتارتسال

ءيشلااذهنأضرتفنلو،اثداحوادوجومائيشنآلاكردأيننأضرتفنل
يتبرجتىرخأتاذىلإلقنأنأيلعهنأاضيأضرتفنلو،»ةدرو«وه
عضخي،كاردإلاكلذليليثمتمثةدروللينهذلايكاردإنإ:هذهةيرصبلا
نأيهيدبلانمو.هققحتوهلكشتطرشتيتلاتاءارجإلاكلتلكلةرورضلاب
يفراعمنمضاهدوجويأ،صاخلاييعويفقبسملااهدوجووهطرشلوأ
يبراجتىدحإىلعةرشؤمتناكاذإالإكلذققحتيالو.ملاعلابةقبسملا
يفينوناقسنجمساىَّمسملةدرفتمةخسناهرابتعابوأ،ةقباسلاةيرصبلا
طورشلاةيقبتقولاسفنيففاضنت،اذهققحتياملاحو.)ةدرو(يتغل
ةنمازملايتاروصتلكعمبكارتتل،اهلوحةقبسملايتاروصتلكبةلصتملا
ةققحتمةخسناهفصوباهزيمتاهيطعتيتلاةظحللاهذه-كاردإلاةظحلل
نأامبو-دوجولاىوتسميفاضيأققحتملايكاردإلخاددوجولايف
لوؤمىلإيلمحلااهلوؤمزواجتةرورضلابضرفييعولايفزيمتملااهروضح
تركفولف.ةزيممادودحاهيلإفيضينأدبالاهليليثمتنإف،يوضق
هدنسأيذلانوللانإف،الثم)...ءارمحةدرواهنإ(:ايوغلتظفلتوأانهذ
ىلعهدوجويفادمتعم،اهكاردإةظحليلودبييذلانوللاالإسيل،اهل
سيل،يكاردإهكاردإنمازنإو،رخآكردملةبسنلابنوكيدقهنأل!اهدوجو
يفيعيبطبطعةجيتنامإكلذققحتيدقو.رمحألانوللاوهةرورضلاب
...)ءارمحلا(ناولألليعرفلافيطلاتانوكمبيلهجةجيتنوأ،يرصبلايماظن
يدوجولايكاردإزيمتنأنكمييتلاتافصلالكىلعءيشلاسفنقدصيو
ملنمىلإيتبرجتلقنأامدنعيننإمث.)...لامجلا،لكشلا،لوطلا(اهل
نأالإكلميال،يقلتملاعضويفحبصييذلاو،ءيشلاكلذةرشابمكردي
لوحةقبسملاهفراعمقباطتمدعبهروعشةلاحيفو.هتروصتامروصتي
الإكلميالهنإف-داجيننأهداقتعامغر-هليتاديدحتعمءيشلا
ةلدأىلإةيوضقلايتالوؤمليوحتبالإنوكينلكلذو.نواعتللدادعتسالا
هفراعمعممجسنتىرخأةيوضقتالوؤمءانبباهنماقالطناموقيل،ةيلمح
وأهسفنلديدجنملثميةيوضقلاهتالوؤمىلعءانبو.ءيشلالوحةقبسملا
سسؤمنكممملاعدرجمهلهتلقنامحبصياذكهو...هلهتلثمامهريغل



املاع،كلذهيلإتلقننمُكاردإحبصيامنيب،ةيلعفءايشأةلاحىلع
ريصتف،هريغليتبرجتهرودبلقنينأثدحيدقو.يملاعىلعادضنمانكمم
...]295[اثلاثانكمماملاعةثلاثلاتاذلاكلتيعويفةبرجتلا

)أ(امإهتيعجرم،كلتطسوتلالعفةروريسهبلجتيذلا،سابتلالادجي
تناكءاوس،ةروصلاسفنقفوءايشألالكضرعياليذلاملاعلايف
وأ،...ةرمحلالثمةسوملمةيبيرجتتايلكوأ،...راجشألالثمتادوجوم
يفيهةيلكتالوقمىلعءانبهلعفزجني،ةهجنميذلا،ركفلايف)ب(
ةهجنمو؛يرشبلالقعللةيتاذتاروصتلب،ةيعوضومريغتايلكعقاولا
اطورشمنوكي،هكردمىدلددحمءيشبةصاخلاةفرعملاروضحنأل،ةيناث
يهو،هدحوكردملااذهبةصاخةفرعمبمث،هبةماعوةقبسمةفرعمب
هذهربتعتو،ءيشلاكاردإلةنمازملاوةقباسلاهبراجتبلصتتيتلاةفرعملا
ىلإهايإهليوحتءانثأهكاردإتاسبالمبكردملاءيشلامسولاردصمةفرعملا
يوغللاريبعتلايف)ج(هتيعجرمسابتلالاكلذدجيدقوأ؛يلصاوتليلد
نعةربعمةيراهظإتالوؤمءاقتنايفجتنملاروصقلامإةجيتنكلذو،طقف
.]296[جتنملاتالوؤمكاردإيفيقلتملاروصقلامإو،ءيشلا

هليثمتوأءيشلاكاردإنأ،هحضويامنيبنمقباسلالاثملاحضوي
هدوجولاحنعهلداعبإعقاولايفوه،ةرشابمهكرديملنملايوغل
كاسمإلاءاصعتساثيحنمعقاولانإلوقلابحمسييذلاءيشلا.يلعفلا
مدعيفمسحنأتراكيدـلقبسيتلاةقيقحلاموهفمنمبرتقي،هب
.]297[ةفورعمادبأنوكتالءيشلاةقيقحنأدكأنيح،اهكاردإةيناكمإ
اذإف.رصانعلاضعبيفرظانتلالب،يلكلالثامتلاينعيالبارتقالانكل
قلاعتيهنوكلعفبعقاولانإف،قالطإبكردتنألةلباقريغةقيقحلاتناك
دحةطساوبٌلَّثَمُمهرودبروصتلااذهنأو،امروصتلٍَةلِّثَمُمةلالدعم
هيلعَفَّرََعُتينألالباق-ةقيقحلافالخىلع-نوكينأنكمي،اميوغل
دحلاكلذليعوضوملاىنعملاكاردإىوتسميفةصاخو،امتايوتسميف
نأكلذىنعمو.يعقاولاءيشلالثمييذلاروصتلالثمييذلا]298[يوغللا
ةقلطمادبألظتيتلاةقيقحلاكاردإةيملسيفةجرديهةيعقاولا
...اهنع-اثبع-اثوحبموةيلاعتمو

،)ةماعةفصبليلدلا(هريغوأءيشلاةيعقاونإ،حوضووراصتخابو
تلعجيتلايهةيصاخلاهذهلعلو.هتفرعملةحاتمةحسفربكأيه
الةروريسلاكلتنأوةصاخ،ةفرعملاةروريسبةيعقاولاطبريهسفنسروب
نعةرابعنوكتثيحب،اهجراخققحتتلب،اهتاذيفءايشألايفققحتت



تاجاتنتساوتاضارتفابةمعدملاو،نهذلايفةدوجوملافراعملانمةيلاتتم
ةيرارمتسالاهتروريسخيراتيه،ليلديألةبسنلاباهنأيأ.ةروطتموةبسانم
.ةعسوملا

ةبقاعتملاهكاردإلاكشأخيراتيهءيشلاةيعقاوحبصتىنعملااذهبو
ةيلالدتةيلآحبصتنذإو.امتاذلبقنميلعفلاهكاردإةظحلدودحىلإ
ةروريسلةفدارمةيعقاولاحبصتامك.ةيمانيدلاتاعوضوملاجاتنإىلعدعاست
صوصخبةيسحلاوةيفرعملابراجتلالكنماقالطناىطعتيتلاتاجاتنتسالا
...ةكردملاءايشألا

:يجراخلاملاعلاويلخادلاملاعلا4-1-1
رضحتيذلالكشلااهفصوبءايشألاةيعقاولقباسلاديدحتلاقدصاذإ

ةنوكمةيلاعفهفصوبيعولاديدحتقدصو،بسحويعولالاكشأيفهب
ةصاخفراعمنم)ب(و،)كرتشملاسحلا(ملاعلانعةقباسفراعم)أ(نم
ةماعفراعمنم)ج(و،)ةصاخبراجت(ِكَرُِدملاءيشلابِكِرُْدملاةقالعب
ةنمازملاءيشلاتايصوصخجاتنتسالتايلآاهفصوبكاردإلاةظحلمدختست
ةددعتموةيبسنحبصتاهسفنءيشلاةيعقاونإف؛)فرعتلا(هكاردإةظحلل
تايفلخلالثمتىلعتاوذلاتاردقتاجردددعتويعولاعاونأددعتب
وأةينوكنوكتدقيتلا-تايفلخلاكلتنأوةصاخ؛ءايشألابةيفرعملا
تالومحم،رخآبوألكشب،لكشتيتلايه-...ةعئاشوأةيبيرجت،ةيفاقث
.ركفلا

.نلقعملييختنمةبيرق،نذإةيعقاولاحبصتس،كلذقدصاذإ
تالاحلايفيأ،بيرجتلاتاناكمإاهيفيفتنتيتلاتالاحلايفكلذحضتيو
وأاهرهاظمالإكردناليتلارهاوظلاوأءايشألاءازإاهيفنوكنيتلا
ودبتيذلا]نوكلاماظن[ليلدعملاحلاوهامك،)اهتارشؤميأ(اهتالوعفم
مغرلاىلعكلذو.كينربوكةيرظنبنآلادحلةطبترماتابثرثكألاهتيعقاو
ةيعضول،»يسرامملييخت«ىوستسيل-ةراشإلاتقبسامك-اهنوكنم
.]299[ماظنلاتاروهظعماماجسنارثكأ

نإف،دارفألالبقنمكردملاءيشلا/ةعيبطنكتوأ/عوننكيامهمو
يفاهرربمدجت،هكاردإلةهِّجوملايعولاعاونأىلإةدئاعلاهتايعقاوسابتلا
ناسنإلكنإ«:سروبحضوامكناسنإلاامهنكسينيذللانيملاعلادوجو
»نيفلتخملاامهيرهظملضفبةرشابمنازيمتيناملاعلاناذهو.نيملاعنكسي
:يجراخلاملاعلاويلخادلاملاعلاامهو

،هبةقبسملاةفرعملاةطساوبكردملاىطعملالكبيجراخلاملاعلاطبتري



نوكبملاعلااذهزيمتيو.]300[هتايئزجكاردإنعةبترتملافراعملالضفبو
عومجموهفيلخادلاملاعلاامأ.يعامجلعفبالإريغتيالهكاردإلكش
هتزيمنمكتو،ملاعلالوحتاذلكبةصاخلاتاروصتلاورعاشملاوسيساحألا
انتعاطتسايف،ةيناثةهجنمو؛انيلعفيفخطغضلهتسرامميف،ةهجنم
.]301[هتاعوضومقلخوأضيوقتةيناكمإلضفبهرييغت

ىلإدوعت،ءيشلاسفنلةدنسملاتايعقاولادرفتوددعتنأعقاولاو
ىتحكلذلمشيو.يجراخلاملاعلاىلعهفراعمطقسييذلا،يلخادلاملاعلا
ةيفرعملاةيفلخلاسفننع-كردملاءيشلاصوصخب-ردصتيتلاتاكردملا
]302[.

يتلا،ةصوصخملاةينهذلاةايحلاملاعوه،يلخادلاملاعلانإفراصتخابو
يفهروضحىوتسميفسيليذلا،ملاعلاةيعقاولكشمسرتوىنعملايطعت
نمعنامالو.ايلخادهرصانعلعافتت]303[اضحمايئايزيفاقسنالإنهذلا
ةينيبلاهتالعافتبوهبةقبسملاةفرعملالضفبارطؤميعولايفهروضحنوك
]304[.

ديدحتىلإةجاحيف،اقيقدريصييكل،زييمتلااذهودبيكلذعمو
:هيفرطةقالعىلإو،هاوتسم

ىلإ)ركف/ملاع(ةقالعلازواجتيالهنأحضاوف،ىوتسمللةبسنلابامأ-
ةقحاللاةرقفلايفكلذحيضوتةلواحممتتسو.)ةغللا(ثلاثلادحلابطابترالا
.سوماقلاوةعوسوملابةصاخلا

ةراتوناعطاقتيةراتف،ةعونتميهفنيفرطلاةقالعلةبسنلابامأ-
امهتقالعرهاظملكريسفتةبوعصلارظننكل.رخآلاامهنمدحاولانمضتي
ىدحإىلإةراشإلابءافتكالامتيس،صاخثحباهلدرفينأيضتقتيتلا
:كاردإلالعفجاتنإلجأنمامهلعافتبلصتتو.امهعطاقترهاظم

قاسنألانمطقفالكشمسيليجراخلاملاعلانأيهيدبلانم
نماضيألكشمهنكلو،لروسحضوامك،يعولانمةمورحملاةيئايزيفلا
ايجولويديإلاونيدلاونفلاوةروطسألاوةغللالثم(ةدرجم"ةيزمر"رصانع
جيسن-يجراخلاملاعلارصانعاهفصوب-اهرودبلكشتيتلاو)...ةيعفنلا
.]305[نمزلاربعناسنإلاةبرجت

لكشتاملثم،ملاعلاتاعوضومنماماهاعوضومرصانعلاهذهلكشتو
يفاهنإف،)يزمرلاويئايزيفلاهينوكمب(هكاردإلتايلآاهنأامبو.هكاردإلتايلآ
ذخأتالاهنأريغ.يلخادلاملاعلاةيلاغتشايفمكحتتتايلآتقولاسفن
لكشتاهنأللب،ةيفرعملاةيفلخلاتانوكملكشتاهنألطقفعضولاكلذ



نأالإ...ةكردملاءايشأللةرطؤملاميقلاوسيساحألاورعاشمللاردصماضيأ
يلخادلاملاعلاءاضفليكشتيفهيفمهاستيذلاتقولايفرصانعلاهذه
ملاعلاتاعوضوموهتاعوضومةلصفمىلعهتدعاسمقيرطنع-هميظنتو
ةيلعفلاعئاقولانعناسنإلابيرغتيفمهاست-هيلعةعبطنملايجراخلا
...]306[اهنيبواهيفشيعييتلا

،يلعفريغوأناكايلعف-كردمءيشلكةيعقاوعاجرإب،اذكهو
لبقنمهبكردأيذلالكشلاىلإ-سوسحمريغوأناكاسوسحم
نيذللانيملاعلالعافتةجيتنوهيذلايعولااذهلكشعاجرإبمث،تاذلا
)ةعوسوملاتايطعماهلكشت(ةماعةقبسمفراعمىلإ،ناسنإلاامهنكسي
اهلكشت(كاردإلاةظحللةنمازمىرخأو)يدرفلايميتسيبيإلااهلكشي(ةصاخو
نكمي؛)...ةيسفنلاةينمزلاوةيعضولالثمكاردإللةيئايميسلاجراخطورشلا
ءيشلانأو،اميعولكشنعجتانريثأتدرجميه،ةيعقاولانأجاتنتسا
رشؤموأ،هكاردإلطبارىوسسيل)اعقاو(ةداعهوعدنيذلا)ةرهاظلاوأ(
كلذىلعةحضاولاةلدألانمو.هعوضوميهةرهاظريغةروريسلرهاظ
ىلإامئادليميلب،يهامكءايشألاكرديال،هسفنيركفلاانماظننوك
،اهلوصأب،اهتاببسمب،اهبابسأب(:ىرخأءايشأباهتقالعلالخنماهكاردإ
لاعفناباهتاقالعلالخنموأ)...اهدادضأب،اهرئاظنب،اهتفيظوب،اهتادادتماب
ـبكلذلكةيمستحرتقأكلذلو...اهنمروفنلاوأ،اهيفةبغرلاك:]307[ام
.يدبتملاـبةيعقاولاوعقاولاحلطصمضيوعتحرتقأةمثنمو،يدبتملاريثأت

،ةيسروبلاةيتارهاظلابةطبترملاةقباسلاتاليلحتلالكنأحضاولانم
يقلتلاىوتسميفوأجاتنإلاىوتسميفاهيلإرظنءاوس-ةمجسنمودبت
نمو.يعولاعاونأبطورشملايرارمتسالاعباطلاتاذلالدتلاتاروريسعم-
نمنهربييكلسروبهمدقلاثمبليثمتلامتيس،طابترالاكلذديكأتلجأ
ةيناكمإاضرتفم،ليوأتلكىلعقباسلايلوألاكاردإلاةيمهأىلعهلالخ
اممامأ،ةديجلاةيؤرلاةكلمنإ:نانفةكلميذكردمةروريسيفهققحت
،هتنايخنودب]يأ[،ليوأتيأبهضيوعتنودب،هتاذُضِرَْعيامك،ودبي
)...(كلتوأةريغملاةلاحلاهذهبمتهن]نأانلىنستيىتحكلذو[
.ةعيبطلايفودبتامكةبراقتملااناولألاىرييذلانانفلاةكلم]ضرتفنل[
،اهقوفةوقبسمشلاعملتيتلاجولثلابضرألاتيِّطُغو]ثدحاذإف[
ودبييذلانوللاديدحتيداعلجرنمانبلطو،لظلاةنكمأءانثتساب
ايدامرو،سمشلايفاضايبرثكأ]هنإ[،ضحمضيبأهنإلوقيسف.]كانه[هل
اموهسيل،هفصوبلغشنموهامنأ]عقاولاو[.لظلاتحتامائيش



نانفلاامأ.هتيؤربجاولانمهنأدقتعيامهنكلو]العف[هينيعمامأ
تحتجلثلانأوةقماغءاقرزلب،ةيدامرتسيللالظلانإ،هللوقيسف
طقفطبتريناكنإوسروبلاثمنإ.]308[ينغرفصأنولبوهسمشلا
حضويكلذعمهنإف،ةيدصقملالاكشألكلدياحملاكاردإلليلوألاىوتسملاب
ةجيتنكلذو،ةفلتخملايعولاعاونأيفهسفنيلعفلاءيشلاروضحفالتخا
ةيفرعملاةيفلخلاهيفمكحتتيذلاو،يلعفلاءيشلابدياحملايلوألاساسحإلا
.ةكردملاتاذلل

لجأنمنكمي،سوململكشبدكؤييذلاقباسلالاثملابناجىلإو
:موهفملااذهلسروبهمدقيذلادرجملافيرعتلاةداعتساديكأتلانمديزم
يعقاواللادوجوةرملوألانفشتكاامدنعسجبنادق،هدنععقاولانإ
.انسفنأةعجارمباهيفانمقةرملوأعمهانفشتكادقاننأيأ،)مهولا(
لصيامماتخهنألكلذو.نمزلالعفلخاد،هلبقنمددحم،نذإعقاولاف
نطقيال)ةياهنلاوأ(ماتخلاو[ليلحتلاورابخإلا-دعباميفوأنآلا-هيلإ
ةجيتنلابلقتسم،هاريامكعقاولانأكلذىنعمو.]...امةظحليفاعبط
.]309[انتاماهيتسانع

املكب،ةعامجلاموهفمنمضتي،اذهسروبروصتنأحضاولانم
ةياهنيف،ينعييذلاءيشلا.امنمزيففراعمنمهجتنتوهلمحت
ةيزاجنإلامدعوحاتفنالاتايصاخعقاولاموهفمىلإدنسيهنأ،ليلحتلا
مهولايصقييذلاليلحتلاورابخإلانأ،اضيأحضاولانمو...ةيبسنلاو
فراعمساسأيفيعقاواللاويعقاولادوجوبرقي،يعقاواللافشكيو
اهركفروطتنمامةظحليفامهلصفباهمايقلبقةيعامتجالاةعومجملا
يعقاولارمتسيويعقاواللااهيفيفتنييتلاةظحللاكلتنأريغ.يعامتجالا
وأزارفإيفيعقاولاكلذاهيفأدبييتلااهسفنيه،نمزلايفهدرفمب
ةلحرمةياهنهرودبرظتنيصاخلايعقاواللااذهو.هبصاخيعقاوالجاتنإ
هزيمينأةمثنمو،امهوهفصوبهكردينأليلحتلااهيفعيطتسيىرخأ
ىنعمقباطتىلعكلذلكلديو...]310[كيلاوداذكهويعقاولانع
ةلالدعموباتكلااذهيفهليطعأيذلاىنعملاعمسروبدنععقاولا
ةيوغللاةظفللانعراهظإلاىوتسميفزمتييكل)يدبتملا(حرتقملاحلطصملا
.)عقاو(

ةدحولاةقباطميهةيعقاولانإ،لوقلاىلإءاهتنالانكمياذكهو
تاعضاوملاموهفمةفاقثلاموهفمنمضتطرش(ةيفاقثلاةدحوللةيوغللا
اذهناكءاوسيدبتمـلليوغللافصولاةقباطميهوأ،)ةيعامتجالا



،)ايزمر(ادرجمائيشوأ،ةرهاظوأ،رشابملايعولايفىطعمائيشيدبتملا
...)اهتمظنأوتادوجوملانيبايقئالعالعافتيأ(ةينيبةرهاظوأ

ةجردتناكنإو-ةقيقحلايهتسيلةيعقاولانأكلذلكينعيو
ءايشألارداصموأرهاوجبارشابماكاسمإةيعقاولاتسيلذإ-اهملسيف
كلتليفيظولاويجولوطنألادوجولالكشروصتللاكشأطقفاهنكلو،ةيلعفلا
:ةعونتمتايلكبةموكحملايعولالاكشأبطسوم،اذهروصتلالكشو.ءايشألا
نمزلالعفلاهرودبةعضاختايلكلاهذهنأاملع،ةيدارفأوةيفاقثوةينوك
نوكتنأنكميالاهنإفةمثنمو...نيملاعنيبعزوملاناسنإلاملاعلو
نأينعياللوقلااذهنإفكلذعمو.دودحيفالإةيئاهنوةيعوضوم
ينعيلب،ءاوهألابنيهروأيطابتعاوأبئاسرمأءايشألاةيعقاوديدحت
تايلآفالتخالارظن،فالتخالاهسفنوهضرفياهليعوضوملاديدحتلانأ
فالتخالالخنم،ينمازتلاىوتسملايفحضاوكلذو(ةطسوملاكاردإلا
تايرظنلاخسنلالخنم،يبقاعتلاىوتسملايفو...تاداعلاوريطاسألاونايدألا
كلذو(تايلآلاكلتلتاوذلاكاردإلكشفالتخالارظنو)...ضعبلااهضعبل
.)...مهريطاسأتالالدلومهنايدأتباوثلدارفألامهففالتخالالخنمحضاو

بسنملايعولايفةرثؤملالماوعلاهذهقيقدتةلواحملجأنمو
اهريطأت،ةهجنمعيطتستميهافمنماقالطنا،اهتجلاعممتتس،ةيعقاولل
باتكلااذهعوضومعماهفييكتعيطتست،ةيناثةهجنمو،قدألكشب
:)!!ةيئاورلاةيعقاولا(اهريغنودةياورلابصاخلا

:)يمانيدلاعوضوملاتانوكموأ(،سوماقلاوةعوسوملا4-2
اهفصوبةيعقاوللو،ايدبتمهفصوبعقاولاموهفملقباسلاديدحتلانإ

وهيذلا،يمانيدلاعوضوملاموهفمنمنيبيرقانلعجي،يدبتملاريثأتلالكش
امبو.لوأليلدنع،امتاذيعويفوامةفصقفو،دلوتي،ناثليلد
ليلدلاقايسىلعتارشؤملكشتيتلاةيراهظإلاتالوؤملاربعرهظيهنأ
وحنلوألاليلدلانمةقلطنمةيلالدتةروريسجاتنالإنوكيالهنإف،لوألا
هبطبتريدوعياللب،هنماروطترثكأنوكيكلذبو...ةيجراخلاهتادادتما
.]311[هساسأتايعونقيرطنعالإ

يرظنلاهدوجوىوتسميفيمانيدلاعوضوملاراضحتسامتينلهنأالإ
تالوؤملاتاقاطلكقفوةفلتخملاليلدلاتاقالععومجمنملكشتييذلا
لب،)ءيشللةدرجملاةيعقاولالثامييذلاىوتسملاوهو(ةينييحتلاةيفرعتلا
وأكاردإلايعقاوالوعفمهنوكىوتسميفهراضحتسابانهءافتكالامتيس
ِكَرُْدملاءيشلاةيعقاولثامييذلاىوتسملاوهو(امليلدلامتاذليوأت



ليلحتلاىوتسمهبلطتيامنألكلذو.)طقفَِةكِرُْدملاتاذلارظنةهجونم
يفءيشلاسفنةيعقاوةيبسنىلعيجاجحلاليلدتلازواجتيال،يلاحلا
ىدلهبةفرعملاروضحةيبسننماقالطناكلذو،يعولالاكشأفلتخم
لاثمليوحتلالخنمهحيضوتمتيذلاعضولاوهو.ةفلتخملاتاوذلا
فيكلاثملاكلذنيبثيح،يلصألايليلدتلاهاوتسمنعقباسلاسروب
هدوجوعم)"جلث"لوألاليلدلا=(ءيشلايدبتملثامتينأنكمي
يعويفةنكمملاهتاريثأتعضخت-كلذفالخىلع-فيكو،/جلثلا/دياحملا
يكل،ليلدلاساسأتايعوننيبنمىََقتُْنتيتلاةيعونلاةيصوصخلهيكردم
لاثمحضوامكو.]312[ةيئزجلاةيمانيدلاهتاعوضومليثمتلاساسأحبصت
،اردصماليلداهفصوب)نوللا(ةيعونلاسفننمقالطنالاىتحف،سروب
يتلاتاقاطلافالتخاب،ةفلتخمةيمانيدتاعوضومجاتنإبليلدلاحمسي
...ليلدلاكلذلةبسانملاتاقايسلانيحت

ةلباق،ةيقسنوةقبسمفراعميه،ءيشلابيعولاعاونألكتناكاملو
فراعملاعاونألكمضيقسننمضايرظنةبتارتموةمظنمدجوتنأل
،رداقهنأودبييذلا،ةعوسوملاموهفمباهطبرمتيسف،ءايشألالكبةقبسملا
:ةيبسنلاكلتةقيقحريسفتىلع،هديدحتديعأاماذإ

:ةعوسوملاىنعم4-2-1
ىنعملابسيلنكلو،ةيئايميسةملسم«اهفصوبةعوسوملاوكيإفرعي

تاليوأتلالكللجسملاعومجملااهنإ:ةيئايميسةقيقحاضيأهعمنوكتيذلا
ةبتكملاينعتو،تابتكملاةبتكماهفصوبايعوضوماهيلعفرعتينألةلباقلا
اءدب،رخآبوألكشبةقثوملاةيظفللاريغتامولعملالكلتاظوفحماضيأ
ةلباقريغاهنأل،ةملسملظتنأبجيكلذعمو.امنيسلاىلإتحنلانم
.]313[»اهتيلكيففصوتنأل

ةيلآاهلعجينأبليفك،فيرعتلااذهنمصلختسييذلاىنعملانإ
يألوحةقبسملافراعملانمدودحمريغنازخاهنأل،ليوأتللةماع
املكنيحتييذلاوه،فراعملاكلتنمطقفاءزجنأودبيو.عوضوم
ريغليلديأعمةقلاعتملافراعملانألكلذو،نهذلايفامليلدرضح
ىوتسملايفاهنوكلارظن،ةعامجلاوأدرفلانهذيفنيحتتنألةلباق
يهةقيقحلاهذهلعلو.اهتيلكيففصوتنألةلباقريغ،هسفنيرظنلا
فصولاوهو.ةيئايميسةملسمدرجماهنوكباهفصي)وكيإ(هتلعجيتلا
.فيلسملايهددحامك]314[يرارمتسالاموهفملثامتاهلعجييذلا

ةيصاخلاسفنةقيقحلايفيه،اهتيلكيفاهفصوةلاحتساةيصاخنإ



امو.]315[درجملايمانيدلاعوضومللةدلوملاةيرارمتسالاةروريسللةزيمملا
ةيفاقثوةينوكتقولاسفنيفاهنوكوه،ةفصلاهذهبعتمتتاهلعجي
ةبسانملااهؤازجأرضحتال،ةيلاعتموةدرجمتامسلاهذهاهلعجتو.ةيدارفأو
عيطتسييتلاةبسانملاتارشؤملالضفبالإ،نهذلايفردصملا-ليلدلل
هذهنأبيرالو.ردصملا-ليلدلالثمملاساسأاهنوكجاتنتساكردملا
حراشلادنعةلمتكمريغاهرابتعاىلإوكيإتعفديتلايه،ةديقملاةقالعلا
لصتياملكراضحتسا،يلاثملاىوتسملايف،يضتقتاهنأواميس،درفلا-
رظنةهجونمهنأكلذ.درفللةبسنلابليحتسماذهو.ردصملا-ليلدلاب
نأنكمييتلااياضقلالكمزلتست)ب(ةيضقلا«نإف،ةيلاثمةيعوسوم
نمطبنتسننأانعطتسااذإهنأينعيالاذهنكل،اهنمةطبنتسمنوكت
ةرشابمفرعي)ب(فرعييذلاصخشلانأ)ك()ج(نمو،)ج()ب(
ناك،ةيرصحلاننسلاوةأيهملاِنَنُّسلانعB.Bernsteinملكتامدنع.)ك(
ناكاذإف:ةيعوسوملاتايطعملليفاقثلاكالتمالاتاهجىلإةلاحإلاديري
)ب(رخآصخشامئادكانه،تايرونسلانمطقلانأفرعي)أ(صخشلا
]فرعينأك[)أ(هفرعيالامكلذفالخىلعفرعيهنكلو،كلذفرعيال
.]316[»]قاذملايف[بنرألاهبشياديجخبطينيحطقلانأ

صوصنلايقلتىوتسملهتجلاعمءانثأريشي،ةيصاخلاهذهىلعءانبو
،اهلةبسانملاةعوسوملاءازجأنمصوصنلاهيلعرشؤتامبمازتلالاةرورضىلإ
ةفرعمىلعامغرمسيل،اماصنلوؤينأهيلعيذلاحراشلا«نأىريذإ
ايرورضنوكييذلا،ءزجلااهنمفرعينأهيفكيلب،اهتيلومشيفةعوسوملا
.]317[»صنلامهفل

هطبريف،ةعوسوملليلومشلافصولاةلاحتساةيصاختدسجتدقو
ىأرثيح.يعوسوملاليوأتلاب)ةيكيكفتلاهبلوقتيذلا(دودحماللالالدتلل
]الثم[سأكلافئاظونوكتدقف.دودحمريغ)...(يعوسوملاليثمتلا«:نأ
الإلئاسلاءاوتحاةفيظونوكتالثيحب،ةددعتمامةيفاقثةعومجمدنع
يذلارطخلاىلإوكيإهبنيةيصاخلاهذهىلعءانبو.]318[»اهنمةدحاو
راصتقالابليوأتلاطرشيكلذلو.اهيلإدانتسالامتاملكصوصنلايقلتددهتي
ءزجلاكلذزواجتربتَعيو،صنلاهيلعرشؤييذلاةعوسوملاءزجىلع
.]319[هلاليوأتسيلوصنللالامعتسا

:ةعوسوملاةينب4-2-2
،ةقبسملاةدرجملافراعمللاعماجانازخ،هديدحتقفو،ةعوسوملاودبت

تايلكللوأدارفأللنكميامزواجتتومضت،تقولاسفنيف،يتلاو



لكفراعملةيمكارتةليصحتناكولامك،ودبتثيحب؛هتفرعمةيعامتجالا
ةيئيشلا(اهتانوكملكلو،)يبقاعتلاوينمازتلاىوتسملايف(تافاقثلا
.)...ةيتاسسؤملاو

عيطقتلاكشألةعضاختدبدقف،لكشلاكلذبةعوسوملاتروصاملو
وهو،هنأودبيو.ملاعللركفلاربعةغللاعيطقتلسيلو،ملاعللركفلا
نمضساسألاسوماقلاجامدإقيرطنعهحالصإبماقدقكلذرعشتسي
ليلحتلةبسانمةيلآىلإاهلوحتةيناكمإجامدإلااذهحاتأدقو.اهتينب
.صوصنلا

ظافلألاديدحتحيتتىلوأةينبلكشييذلا،ساسألاسوماقلانإ
هنإف،ىنعملاءانبقيرطيفةمزاللاىلوألاةوطخلالكشيهنأمغر،ةيمجعملا
.ليلدلاوأظفللاتالالدلكبةطاحإلاعيطتسيالهنأل،ايفاكنوكيال
نماقالطناةجتنملابيكارتلابرمألاقلعتينيحاحوضورثكأودبيكلذلعلو
عيطتسيالذإ...ةيرخسلاوةيانكلالثم،ةيغالبلاتانينستلاقوفامنييحت
،لماكتملالولدملاددحينأ،ليثمتلاعاضوأنمددعيف)يسوماقلاىنعملا(
دعبلاجامدإيضتقيانواعتنايحألابلغأيفضرفي،ريخألااذهنأوةصاخ
عوضوملاددحيسوماقلانوككلذىلعةطيسبلاةلثمألانمو.يعيرذلا
...تايرونسلاةليصفنم...افيلأاناويحهفصوب،الثم)طق(ةظفليلعفلا
...ومسللازمروأ...معطلاذيذلهفصوبهددحيالهنكلو...ءومي

ىلإةيفاقثلاتالولدملامضيسوماقدوجوضارتفامتولىتحلب
ارصحالإنوكينلف-اليحتسمايلمعودبيرمأوهو-ةيمجعملابناج
،ةيفاقثلااهتايعقاولاكشألارصحوأ،ةيمجعملالخادمللةيمانيدلاتاعوضوملل
،ازواجتمريصيس،ةرشابمهزاجنإدعبهنأل.طقفهزاجنإلبقةكردميهامك
نماقالطنا،ةديدجتاقالعجاتنإوحنهعبطبوحنييناسنإلاركفلانأل
.اصقانريصيسسوماقلااذهرقتسيساملاحفنذإو...اهسفنلئاسولا

ال،صوصنلايقلتوأجاتنإىوتسميف،سوماقلانأنيبتياذكهو
.دياحملايلوألاهدوجوىوتسميفءيشلاكاردإىلعةدعاسملاىوتسمزواجتي
يتلاةعوسوملافالخىلع؛ةرشابملاتالوؤملا،تالوؤملاةيبتارتقفو،حنميهنإ
وكيإةراشإنمهجاتنتسانكميامكلذو،تالوؤملاعاونألكريفوتعيطتست
ةرجشقفو،سوماقلاعيطتسياليتلا،)جينشنالب(ةياكحىلإةيحيضوتلا
اهديدحتامأ...ىثنأو،اناويحاهفصوبالإاهددحينأ،الثمسويروفروف
.ةعوسوملابنيهرف...ةليختم...ةليمجةريمأاهفصوب

:ةعوسوملاموهفمدقن4-2-3



ىلإةجاحيفاهتاديدحتنأ،ةعوسوملاموهفملمأتلالخنمنيبتي
تاروريسلاقطنملةرسفمحبصتنأعيطتستىتح،قيقدتلانمديزم
تايعقاوةيفالتخالةرسفمو؛)يقلتلاوجاتنإلاىوتسميف(ةيرارمتسالاةيلالدتلا
،كلذلكققحتينلو.دودحماللالالدتللةرسفماضيأو؛كردملاءيشلاسفن
تايطعملتاوذلانييحتتايوتسمليعوضوملالكشلابمامتهالاعقيملام
نعداعتبالابالإكلذققحتينلو،اهكردتيتلاةلدأللةقلاعملاةعوسوملا
نمو.)يجذومنئراقضارتفالثم(ةيتايقلتلاتايضرفلانعةضهانلاةجلاعملا
تاجارحإلامهأىلإةراشإلانمةيادبلايفدبال،كلذىلعةنهربلالجأ
:ةعوسومللوكيإديدحتلكشلةهجاوملا

يدديدحتقفوةغللةرظانم،اهتيمومعةهجنمةعوسوملاودبت
درفلاهعمعيطتسياللكشب،ةدرجموةيلاعتمودبتاهنأيأ،ريسوس
الةيلاثمةيفرعمةيلكتناكولامكانايحأودبتلب.اهتيلكيفاهكالتما
."ٍهَّلَؤُم"ناسنإةفرعملثامت،ةينمز

نمهيلإرظندقو،ملاعلليمانيدعوضومنعةرابعراصتخاباهنإ
ةبتكم«اهنأىلإهتراشإلالخنمسيلحضاوكلذو...ةيناخيراترظنةهجو
ةنكمألاءامسأىتحمضتاهنأديفتيتلاهتاقيبطتلالخنملب،»تابتكملا
ءامسأو)...الثميهاقملاءامسأو،ةقزألاءامسأاهيفامب(ةيلعفلاوةيلييختلا
اهربتعاامك،تسيلاهلعجييذلاءيشلا...]320[ةيلايخلاوأةيلعفلامالعألا
ةيهيدبلاتاجاتنتسالالكلمشييذلا[رشابملاعوضومللابيكرت،وكيإ
ىلإةفاضإاهنكلو،بسحويمانيدلاعوضوملاو]321[امةيضقلةيرورضلاو
كلذلةحيتملاتايلآلاوليوأتللدسجملاليثمتلا،تقولاسفنيفلكشت،كلذ
ىوتسمىلإ،اهددحيوهو،هبتنيملوكيإنأحضتياذهبو.هسفنليثمتلا
تالوؤملامضتيتلا[ةيناثلاثلايتلوقمليجولوميتسيبيإلاويجولوطنألادجاوتلا
]هتاعوضومبليلدلادرجملاىوتسملايفطبرتيتلاو،لالدتللةثياحملاةيفرعتلا
.]تاعوضومللةققحملاةيديسجتلاةيراهظإلاتالوؤملامضتيتلا[ةينايناثلاو
زييمتنودتلاحيتلايه،ةيتايقلتلاةرظنلانمقالطنالانأدبالو
،ةيفرعمةيفلخطقفسيليذلايمانيدلالوؤملانعيمانيدلاعوضوملا
.ةيفلخلاكلتكيرحتىلعةردقاضيأهنكلو

،ةيلعفلااهتاققحتلاكشأعماهتمءالمنإف،قبسامىلعاسيسأت
لاكشأفلتخميفاهروضحدودحيعاريلكشباهتايوتسمريطأتيضتقي
هنأيأ،اهسفناهئازجأنييحتلةيلآتقولاسفنيفاهنوكلفغيالو،يعولا
.اهعاونألكبةينهذلاتالوؤمللتانوكماهسفنيهاهنوكلفغيال



ةنماضتموةلصفنمعورفةثالثىلإاهعيرفتبسنألانمودبياذكهو
ةعوسوملاو،ةيفاقثلاةعوسوملاو،ةينوكلاةعوسوملايهو،نآلاسفنيف
:ةيدارفلا

بناجوه،ةينوكلاةعوسوملابدوصقملانإ:ةينوكلاةعوسوملا-1
ةيطئاسولارهاظملانمتافاقثلاهتزرفأاملكمضييذلاماعلاةعوسوملا
نماءدبكلذو،)ةيزمرلاةلدألاطسبأىلإ،...تاغللاوريطاسألاونايدألانم(
دجوت،ةيئزجلاةعوسوملاهذهنمضو.]322[نآلاىلإةلوهجملاتايادبلا
.مولعلافلتخمنمضةرطؤملافراعملا

ةلصاحلاتادقتعملابةصاخلافراعملالكلمشتو:ةيفاقثلاةعوسوملا-2
يتلاةلدألااهيفامب،كلتوأةفاقثلاهذهراطإيفةلوادتملاةلدألاصوصخب
...نمزلايفةيعقاولالاكشألدبتريثأتتحتاهزواجتمت

،امهتيلكيفنارضحيال،نيدرجمنييوتسمناربتعياعمنيطمنلانإ
نييحتردصملنيتلكشمنيتينبناربتعيامهنأامك.امدرفنهذيف،ةرورضلاب
اهرودبلبقت،ىرغصتانوكمىلعنايوتحيامهنأل،ةيمانيدلاتاعوضوملالك
،نييناثلاثنيقسنامهنوكمغرنكل.ةياهنالامىلإاذكهو،ةبتارتمنوكتنأ
،ةرورضلاب،نوكتالدق،ةيوغللاةلدألافالخىلعامهتلدأنإف،ةغللالثم
الأنكمملانمهنأكلذ.ةيلمحةيزمرةينوناقةلدأدرجملاىوتسملايف
ةيلمحنوكتالأو؛ينوقيأوأةيرشؤملب،عوضوملاىوتسميفةيزمرنوكت
.ةيناهربوأةيوضقلب،لوؤملاىوتسميف

،الوأوه،انهةيدارفلاةعوسوملابدوصقملانإ:ةيدارفلاةعوسوملا-3
.نييلعفلادارفألانهذيفنيتيلاعتملانيتعوسوملاتايطعمروضحلكش
ىرخألتاذنمفلتخي-حيضوتلاقبسامك-روضحلااذهنأيهيدبو
ةلدألاصوصخبهنييحتعيطتستيذلالوؤملاةيعونلو،ةيكاردإلااهتاردقلاعبت
ـبصاخلالاثملاةداعتساكلذديكأتلجأنمنكميو.]323[رداصملا-
يفةلديصلايفصصختملانهذىلإرضحي"نيربسألا"ناكاذإف:"نيربسألا"
هفصوبالإ،الثمينهذيفرضحيالهنإف،يزمرلاهنوناقنمةخسنلكش
ةقيقحلاهذهربتعتو.)سأرلاعادصنكسي(طقفةيفيظولاهتيعونلةخسن
)ةيفاقثلاوةينوكلا(نيتيلاعتملانيتعوسوملاةلدأنيبقباسلازييمتلايفاببس
قسنلاىوتسميفاهيلإاروظنم(ةيوغللاةلدألانأل،ةيوغللاةلدألانيبو
لكناهذأيفلولدملاسفنلةلماحرضحت)لامعتسالانعيلاعتملادرجملا
-نيتعوسوملاةلدأامأ،ةيلمحزومريهفكلذلو،ةملكتملاةعومجملادارفأ
سفنبدارفألاناهذأيفرضحتالف-ءالجبقباسلالاثملاحضويامكو



؛...لكشلا
كاردإلكشبلصتيف،ةيدارفلاةعوسوملابدوصقملايناثلاعضولاامأ

ةجيتنكلذو،اهنهذيفرضحتيتلاةلدأللانايحإفلتخملاوزيمتملاتاوذلا
،ةلدألاكلتلةصاخلاتاوذلاتاروصتقيرطنعمتيامةداعكاردإلانوكل
عمةصاخلاتاذلاةبرجتنعجتانتاروصتلاىوتحمنمماهءزجنوكلو
تايدصقملاعونددحتيتلايهةصاخلابراجتلانأكلذ(ردصملاليلدلا
نزحلاوقياضتلالثمتالاعفنايفىلجتتو،تاذلاكاردإبحاصتيتلا
نأيرورضلانمسيليتلاو،ةيدصقملاتانوكمنماهريغوحرفلاووهزلاو
ةطيسبلاةلثمألانمو.)ردصملا-ليلدلاسفنلىرخألاتاوذلاكاردإبحاصت
نطقوأاهبدلوةنيدمبقلعتيلاؤسنعامدرفةباجإةيناكمإكلذىلع
اهيفماعيأرءاطعإبلطهنمنمضتيو،اهرازنأهلقبسطقفوأاهب
اهيفءيشال...نييجمهلاةنيدماهنإ":الئاقدرفلااذهبيجيف،الثم
درفنعردصتنأردانلانمةباجإلاهذهنأحضاولانمو."...لمتحي
.ادجةصاخةبرجتنعارداصامكحنمضتتاهنأل...رخآ

نييوتسملاباموكحمناكنإوهنوكيفىوتسملااذهةيمهأنمكتو
تانييحتلابرمألاقلعتيامدنعهنإف،امهتلدأبدرفلاةفرعمىدمبو،نييلاعتملا
ديدحتلامعديورسفييذلاءيشلاوهو.امهبامكحتمحبصي،ةيدوجولا
ةلدألكشتيذلايدبتملااذه.يدبتمللريثأتدرجماهفصوبةيعقاوللقباسلا
ةيفيكةجلاعمنكميالهنأحضتي،انهنمو.هردصمنيتيلاعتملانيتعوسوملا
،ةقيقدةجلاعميقلتلاوأجاتنإلاءانثأنهذلايفةيعوسوملاةلدألاروضح
يذلاميسقتللتعضخدقنوكتنأدعب،ةيسروبلاتالوؤملالالخنمالإ
،ايلمعكلذقيقحتلجأنمو.)ليلدلاموهفم(ةرقفةياهنيفهحارتقامت
تايوتسمرصانعلقدأليصفتنمدبال،ربكأماجسنانامضلجأنمو
تاطبارتلاوتاقالعلاقاسنأباهتايوتسمطبرقيرطنعكلذو،ةعوسوملا
:ننسلاحلطصميف،ةماعةفصب،ةددحملا

:ةيعرفلاَنَنُّسلاوُنَنُّسلا4-2-4
رثكأودبتيكلبلطتت،ماعلالكشلاكلذذخأتيهوةعوسوملانإ

بيجتست،ةيفرعمقاسنأنمضاهتايوتسمرطؤتنأ،ةيلمعنوكتنألةلباق
ننسلاوِنَنُّسلاموهفمنأودبيو.تاكاردإلافلتخمتايصوصخلاهتالعافتيف
تاقالعلانمقسنوه،َنَنَّسلانأوةصاخ،كلذقيقحتلةبسانمةيعرفلا
ةريخألاهذهنأواميس،ةيتاسسؤملادعاوقلانمةيلاتتمبةموكحملا،تاطبارتلاو
ةينهذتالوؤملكشتيتلاو،امعوضومعمهلعافتيفركفلادعاوقيه



درجمننسيه،الثمةغللاف.ةيدوجولاهتادوروتانييحتمكحتةدرجمو
دورووهيذلامالكلانونيحي،هلمهكاردإلضفب،نيذلادارفألانعلاعتمو
ديلاقتلاوتاداعللةبسنلابرمألاكلذكو.دوجولايفةغللاةلدأللحنم
ةيلاعتماهلكدجوتيتلاو.ةيناثلاثلاةمظنألانماهلكاشاملكو،سوقطلاو
...دوجولايفاهتادورونييحتالإنوكلميالنيذلا،دارفألانع

يهو،اهيلعةينبمننسىلإايلخادعرفتتننسلاهذهنأحضاو
اهنوكبةريخألاهذهزيمتتو.ةيعرفلاننسلاباهتيمستنكمييتلاننسلا
طبترتالو.ةيتايحلاتالاجملاباهتقالعيفو،اهلكشلاهكالتمايفىلوأللعضخت
ضعبيففرعتيتلاو،طقفةغللاىلعةينبملاننسلابةيعرفلاننسلاهذه
...رعشلاوأ،ةياورلاةباتكننسلثم،ايوناثةجذمنملاقاسنألابةيرظنلارطألا
ةدايقننسلثم،ةغللاىلعءانبةجذمنملاريغننسلااضيألمشتلب
ةلفاحبكارنمديةعاسسالتخاننسوأ،شيجلاةدايقننسوأ،ةرايسلا
ننسلالكو...قاروألاةبعليفشغلاننسوأ،اهنادقفىلإهبتنينأنود
ددحملانينستلاقوفام،ةيتايقلتةهجونماهيلإرظناماذإ،لثامتيتلا
سانجألادويقلكشتيتلادعاوقلا،اعبطاهنيبنمو.]324[وكيإلبقنم
.ةيبدألا

تربتعايتلاننسلاهذهنأىلإ،حوضولاىلعاصرح،ةراشإلاردجتو
لثمتيو.وكيإلبقنمةددحملاةيتحتلاننسلانعفلتخت،ةيعرفانه
ساكعناميظنتىلوتي،اماهاطمنلكشت،ةريخألاهذهنوكيففالتخالا
اهجذامننيبنمو.اهسفنةغلليلخادلاجيسنلاربعانركفيفملاعلاتاقالع
نمكتو.امةغليفةبارقللرغصمسوماق،عقاولايفوهيذلاةبارقلاننس
نماينهذةلصفمملاةبارقلاتايعضوبةيمجعملاتادحولاطبريفهتفيظو
ةيتحتلاوةيعرفلاننسلانأ،ينعيالكلذنأريغ.ةملكتملاةعومجملالبق
اهعوضخلضفبكلذلصحيو.ةبكارتموةلخادتموةلعافتماهنإلب،ةرفانتم
ننس/يفرثؤيو/عملخادتيالثمةبارقلاننسف:ةماعلاننسللاهعيمج
تاداعلابصاخلاماعلاننسلاو،لئاسرلاةباتكننسو،ةيعامتجالاةيبتارتلا
،الثمانترسأىلإةلاسرةباتكيفركفننيحف.)ةيعرفلاهننسلكب(سوقطلاو
هذهيفو،ةءارقلافرعينكيملاذإالإ،بألامساباههجونامابلاغف
جردتبسحةوخإلاف،ايناثمألاف،الوأبأللةيحتلاهجوناننإفةلاحلا
ىنبميفةلاسرهجوننأانيلعناكوضرتفااذإو،...تاوخألاف،مهرامعأ
يتلاةيسايسلاةيبتارتلاننسقفومهيلإهجوتننميمسنسف،ناملربلا
لوألاريزولاديسلاف،سيئرلاديسلاالوأيمسنسثيح،ماقملااهضرفي



...]325[باونلاةداسلافءارزولاةداسلاف
ييوتسمفصولةيفاكننسلاهذهنإلوقلانكميالكلذعمو

نمضريطأتلاىلعيصعتستتايطعمامئاددجوتهنأل،نيدرجملاةعوسوملا
يتلاةيخيراتلاعئاقولاتايطعملاكلتنيبنمو.اهريسفتعيطتسيدرجمننس
،رشابملااهلوؤمبافراعنهذلانوكينأيفكييتلاو،ةعوسوملااهيلعيوتحت
ولامك-عئاقولاهذهعم-ودبتةفرعملانأل.ةرشابماهيلإلصيىتح
ننسلاعاونأبءافتكالانأ،ءانثتسالااذهحضويو.اننساهسفنيهتناك
يتلاءازجألايهو،ةعوسوملاتايوتحمنمءازجأالإحضوينل،ةقباسلا
ءازجألاامأ.يعانطصالاءاكذلاتالوقم،اهنمهبسأبالددعيف،بسانت
نيبتاطبارتلايفلثمتتف،امننسلبقنمطبضلاىلعةيصعتسملاىرخألا
تاقالعلضفبمجسنملاونمازتملاثودحلالعفباهلةرواجملاةلدألاوةلدألا
هفصوبيعامجلالقعلايفمكحتملاماعلايميتسيبيإلاالإاهرربيال،ةينهذ
ءازجألاهذهتناكاذإو.هبيعولالكشودوجولالكشلمظانلايلاعتملا
اموةيتاسسؤملاننسلالكلعافتوطبارت،يلاعتملاكلذلضفب،حضوت
،قلطملوعفمتاذنوكتالاهنإف،ةيتحتوةيعرفننسنماهتحتيوضني
،ريكفتلاقاسنألةيلخادلاتاقالعلاتاينبريغتتيلاعتملاكلذريغتياملاحهنأل
...]326[ننسلانيبةطبارلاتاقالعلاريغتتاملثم

ةيقئالعلاننسلاـبةينهذلاتاقالعلاهذهةوعدمئالملانمودبيو
ةظحليفةيفاقثلاةايحلاسناجتلماعلالكشلادسجتيهواهنأل،ةيركفتلا
املكاهنألمث؛ةيرورضلااهعاونألكبةيتايحلاننسلاتانييحتسكعت،ام
دويقوتاقالعةعوسوملالخادتجمدأ،يردجهبشوأيردجريغتاهقحل
فشكركفلاعيطتسياملاحهنأىنعمب.ةميدقلاننسللةددحمةديدج
دقتعملارصانعلاالإرمتستاليكل-اهئاصقإبموقيمثةيعقاواللارصانعلا

نأقبسيتلارصانعلاكلتيفنتالةعوسوملانإف-ةيعقاواهنوكيف
نهذللحيتت،ةمثنمو.اهتركاذيفاهبظفتحتلبةيعقاوللالكشتناك
املثم،ةرهاظوأءيشلكةركاذلةبسانملااهءازجأنيحينأاهبفراعلا
بقاحملايميتسسبيإلاركذتةضرقنملااهتايعقاولاكشأركذتربعهلحيتت
ةفيظولضفبو.ةيتحتلاوةيعرفلااهننسواهننسلكبةضرقنملالاكشألاكلتل
ةيفيكمهفيفاندجنتنأةعوسومللنكميفيكمهفنكمي،ننسلاكلت
ةضماغ-ةيفاقثلاوةينمزلاةفاسملالعفب-نوكتيتلاةلدألابةطاحإلا
.]327[انلةبسنلاب

قفوءايشألادوجولكشىلعلدتاهفصوب،نذإةيقئالعلاننسلانإ



،يقلتلاوجاتنإللحمستل،تافاقثلاوةنمزألاربعةبقاعتملاتايعقاولالاكشأ
نم-نييمانيدلاعوضوملاولوؤملارفاضتهحيتيامقفو-ايضمينأب
ةددحملاننسلالكىلإايضمينأ،ةمثنمو.هتايعقاولكىلإردصملاليلدلا
الهنأريغ.تايعقاولاكلتنمةيعقاولكيف،ردصملاليلدلاكلذدوجول
،ةضرقنملاتايعقاوللةيمتنملاننسلاةلدأروضحنأىلإ،انهةراشإلانمدب
يأ(ةيزمرةينوناقةلدأ:اهضيوقتلبق،درجملاىوتسملايف،تناكيتلا

ةينوقيأةينوناقةلدأ،درجملاىوتسملايف،كلذدعبحبصتس،)ةيرورض
اهتاقايسىلعةرشؤمةدرفمةلدأحبصتسدوجولاىوتسميفو،ةيلمح
يمانيدلاعوضوملاباهتقالعلةبسنلابةينوقيأةدرفمو،ايدوجوةضرقنملا
.]328[لصاوتلليرصحلا

:ةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملاوننسلا4-2-5
نأنكميال،ةعوسومللةدرجملاةيفرعملاتايطعملانأيهيدبلانم

ليلدلاسفنكاردإددصبمهاوناكنإو،دارفألادنعردقلاسفنبرضحت
ةقبسملامهتفرعمرادقمىلإ،تقولاسفنيف،كلذدوعيو.ةظحللاسفنيف
تايطعمليوحتىلعمهتردقاهتايلجتنيبنميتلاةيفرعتلامهتقاطىلإو
ةلباقلاوأةدوجوملاةلدألابيعوللةينهذتايلآىلإةقبسملاةعوسوملا
كولسىلإةعوسوملاىلعفرعتلاةيبسنلرربملايناثلاببسلادوعيو.دوجولل
نييحتبيفتكيالناسنإلاف.هلليعفتوكاردإلالعفوهيذلا،ناسنإلا
،الثمعرابلاةطرشلاشتفمف.اهريوطتلجأنماضيأاهمدختسيلب،ننسلا
هفصوب-هلمعتسيلب،طقفمرجملانعثحبلاننسنييحتبيفتكيال
عوضوملاعمهلماعتيف-يناثلايئاهنلايفرعتلالوؤملالداعتةينهذةيلآ
اليلدكرديوهو،ناسنإلايفتكيالاملثم؛)هنعثوحبملامرجملا(يدوجولا
كاردإيفرمألاثدحيامكاهلمعتسيلب،ةيفرعملاهتيفلخكيرحتب،ام
ةلدألاكاردإ،ةيادبلايف،نهذلاىلعبجوتيثيح،]329[ةزغلملايجاحألا
الاهفصوباهكاردإ،كلذدعب،هيلعبجوتيمث،مظنمننسءازجأاهفصوب
وأةهباشملااهتايعونلضفبلب،ةنيحملااهخسنلضفبعوضوملاىلعلدت
.عوضوملاكلذلةرواجملا

،ةنيعمةبقحلبقنمةاطعملاننسلانماددعنإف،كلذىلإةفاضإ
ةليلقةبخنلةبسنلابالإ،قيقدلاىنعملاباننساهفصوبةكردمنوكتالدق
ةلثمألانمو.بسحوننسهبشمظعألاداوسللةبسنلابنوكتامنيب،رافنألا
يفنيصصختمللةبسنلاباهتلدأربتعتيتلا،ةيبطلاةيودألاننسكلذىلع
ريغلةبسنلاب،ةدرجمكردتالامنيب،ةيناهربةيزمرةينوناقةلدأةلديصلا



اذهنأبيرغلاو.ةيلمحةيرشؤمةينوناقةلدأاهفصوبالإنيصصختملا
ةلدايصلايمدختسملبقنمىتحايدوجونيحتييذلاهسفنوهكاردإلا
]330[...

،ةيعانطصالاةيتاسسؤملاننسلانمديدعلاكاردإنوكمغرهنأامك
اهتلدأضعبنإف،يناثلايئاهنلالوؤملاعوننمةيليوأتةقاطكالتمابلطتي
ننسلاكلذةلثمأنمو.ةيليوأتلاةقاطلاسفنىلإةجاحيفو،ةماعلظت
،الثمننسلااذهف.برغملايفةيموكحلاحلاصملاىلإةراشإلابصاخلايتحتلا
قواستيتلاةفرعملايهو(هبةفرعملالضفبطقفهتلدأكردتتناكنإو
نإف،))2.ن.ؤم(طيسبلاننسلااذهيفمكحتملاليثمتلاةعيبطقفو
ننسىلإدانتسالابالإكردتنأنكميال،ةيلعفلاةيدوجولااهتاعوضوم
ابصتنمينطولاملعلادوجوفاذكهو...نارمعلالكشوأةغللالثممعدم
يأنموأ،ديعبنمظحالمللةبسنلابديفي،اليلدهفصوب،امةيانبقوف
...ةيموكحةيانباهنأ،معدملايوغللاننسلافرعيالنملةبسنلابعقوم
؛...ةسردموأفصوتسموأةطرشللرفخماهنإلوقيالكلذعمهنكلو
نوللاببرغملاةباتكليلدلثمةلكاشملاةلدألاىلعقدصيءيشلاسفنو
ىلع،ننسلابفراعللةبسنلاب،لدييذلاو،تارايسلاماقرأةحولىلعرمحألا
وألماعلاةمدخيفةرايساهنإ،اضيألوقيالهنكلو،ةيموكحةرايساهنأ
ةيتحتلاننسلانأةركفلاهذهدكؤتو...يدلبلاسلجملاسيئروأاشابلا
قايسلاجراخاهتلدأروضحنوكثيحنمىربكلاننسلالكاشتةيعرفلاو
.ةيلمحاهنوكىوتسم،اهلثممباهلوؤمةقالعيف،زواجتيال

اهدانسإقبسيتلاةيبسنلاىلإلوصولامتيةظحالملاهذهنماقالطنا
نأاحضاوحبصأدقف.يدرفلايميتسيبيإلاوأةيدارفلاةعوسوملاىوتسمىلإ
ننسبدارفأللةيئزجلاةفرعملانعطقفجتنيال،ىوتسملااذهزيمت
نمديدعللماعلاعباطلانعىتحجتنيلب،ةيفاقثلاوةينوكلانيتعوسوملا
ةعضاخرصحلاةلواحملعجيامابلاغيذلاعباطلاكلذ.ةيتاسسؤملاامهننس
جاتنتسالاىلعتاذلكةردقلاضيأنكلو،نيتعوسوملاننسبةفرعمللسيل
حبصينيح-فرعتلانماقالطناءيشلاكاردإةلواحمنأريغ.)فرعتلا(
الإنوكينأنكميال-يفاكريغننسلابةقبسملاةفرعملاىلعدانتسالا
ةددحملاجاتنتسالاعاونأعم،فرعتلاعاونأمجسنتنأنكمملانمو.ايضرف
ضرفلاقوفامامهنيذلا،نييساسألانيلكشلاعمةصاخو،وكيإلبقنم
نالكشلاناذهققحتيالو.]331[يئزجلايفاشكتسالاضرفلاويفاشكتسالا
ةقباسةفرعمىلعارفوتمكردملاناكاذإالإ،ةيليوأتةقاطامهفصوب



،ةيفرعتلاهتاجاتنتسازاجنإبحمستيتلايهةفرعملاهذهنأكلذ.ننسلاب
لكشكردملادامتعاةلاحيفهنأحضاولانمو.نيلكشلادحأىلعءانب
اديدحتالإهجاتنتسانوكينلف،)ش.ضرفلاقوفام(يضارتفالاجاتنتسالا
اديدحتالإ،ةقدلاهجوىلع،نوكينليأ،ردصملا-ليلدلاىوتحملاماع
مسالمحت"ةمخف"ةرايسل-الثمطابرلاةنيدمب-يتيؤرف.]332[هتحسفـل
نعلحنملا)2.ن.ؤملا(لضفب،ينهذيفدلوت،رمحألاببتكدقوبرغملا
ىلعارشؤمليلدلانوكيفلثمتي،ايئزجايمانيدالوؤم،يننسلاناهربلا
يننسلالوؤملانيبةيبيكرتةينهذةيلمعلضفبمث.ةيموكحةرايس
ضرفلاقوفاملقواسملافرعتلاقيقحتىلإلصأ،ىرخأةيعوسومتايطعمو
جرفتأيننأيكاردإ،ردصملاليلدلااذهقفوهتالثمتنيبنمو.يفاشكتسالا
،)...لماع،يلاو،ريزو[:)يماسلوؤسم(ليلدلاةحسفهلبقتنمةرايسىلع
ةيلمعلانإف،ةريغصةيرقيف،رظانمليلدلةيرصبلاةبرجتلاتققحتاذإامأ
درفلاديدحتىلعلمعتاهنأل،ةيصوصخرثكأنوكتةيبيكرتلاةينهذلا
لثم،ةحسفللةلكشملاةعومجملارصانعلةلكشملادارفألانيبنمصوصخملا
...دئاقلاوأاشابلاهنأيضارتفا

ىوساسيل،نييفاشكتسالانيضرفلانعنيجتانلانيلوؤملانأحضاولانمو
.نييضرفايمساذهلو،)1.ن.ؤم(ةقاطلثامتةقاطامهدوقت،نييلمحنيلوؤم
نمو.طقفتايعونلانعجتان،يدوجولاامهعوضومفاشتكانألكلذو
سيل،ليثمتنمهنعجتنياموكاردإلانملكشلااذهنأ،اضيأحضاولا
ةيتحتلاننسلاىتحلمشتلب،ةيعرفلاننسلاهذهلثمىلعاروصقم
ىوتحملظييذلايزاجملاننسلالثم،ةيوغللاتانييحتلاىلعةسسؤملا
نيلكشلاىلإ،هلهجاتنإيف،عضخييذلانهذلالعفباطورشمهتلدأ
.]333[نيقباسلانييضرفلا

،ايلمحالإنوكيالناطمنلاناذههددحيليلدلاعوضومنأامب
رصحبيفاشكتسالاضرفلاوهيذلا،يلوألاامهطمنعمنايواستيامهنإف
-مظنمننسنعناضهنيامهنوكةهجنمالإهنعنازيمتيالو.ىنعملا
.كلذنعةرورضلابوهضهنيالامنيب-ةطباضةيفرعمةيفلخلكشي
ةليسوهنوكىلإ،عونلااذهنمدويقبيفاشكتسالاضرفلاديقتمدعدوعيو
مظنمننسيأدودحبةديقملاريغاهيفامبةلدألالككاردإلةرحلانهذلا
اهفصوب،ةينوقيألاةيلاعفلااهعمرضحتيتلاةلدألااهيفامبيأ،]334[
.ةديحولاةيفرعتلاةريسملا

نوكيامابلاغ،تايلآلاكلتلثمنعضهنتيتلاتالوؤملانأديب



يذلاءيشلا،ةيلعفلااهتالوؤملةرورضلابقباطمريغةلدألاتالولدملاهنييعت
ننسلاىوتسمبوةعوسوملليدارفلاىوتسملابمامتهالاةيمتحىلعدكؤي
ىلإتالوؤملاكلتنعةجتانلاتالولدملاةيبسنردصمدوعيو.ةيقئالعلا
هيفعت،ةيبيرجتةفرعمردصملا-ليلدللدحاوكردمولوةفرعمةيناكمإ
هعوضومىلإليلدلانمةرشابميضميهنأل،ةقباسلاتايلآلاىلإءوجللانم
اهبلثمملاةلدألاكردمنوكينأكلذىلعةلثمألانمو.يلعفلايدوجولا
ةلاحلاهذهيفهنإ.ةرايسلالمعتسمبةيقيقحةفرعماذصخش،ليلقلبق
لالخةراشإلاتقبسدقل[...ةقيقحهفرعتينأاهبكارهتيؤرةظحلعيطتسي
ةروريسلعجت)2.ن.ؤم(ـبةرشابملاةفرعملانأىلإتالوؤملاةيبتارتديدحت
نورخآلانوكردملاعطتسيملاذإو.]ةمساحوةزيجووةفثكمليوأتلا
كردملاكلذنإف،ديدحتلااوبيصينأ،ةيفاشكتسالاضورفلاىلعنودمتعملا
.2.ن.ؤمللهلثمنيكلتممتقولاسفنيفمهلعجيسةمثنمو.مهلححصيس
كلاذكاردإدصقأ(كاردإلااذهلثمققحتنأالإ...ردصملاليلدللبسانملا
،ايعوسومىطعمسيل)ةرايسلالمعتسم/درفلابةيبيرجتلاةربخلايذصخشلا
ةعوسوملاماظنلةعضاخةفرعم(كردملااذهبةصاخةفرعمدرجموهلب
ةيعقاوتسيلصخشلاكلذةفرعمنأىلإكلذدوعيو.]335[)ةيدارفلا
ملاوعيفاهدجنيتلاةصاخلاتايعقاولاهبشتةصاخةيعقاولب،ةيجراخ
نأ)س(ةفرعملثم؛ةنكممملاوعدرجمانلةبسنلابربتعتيتلاو،تايكحملا
تاعوضوملانأ،هينعيامنيبنماذهينعيو...اقفانموأاسدنهم)ص(
ملاوعلانمجيزميه،كردملكبةصاخلاةيدارفلاةعوسوملااهزرفتيتلا
نوكيدقتاذلاهذهدنعيلعفملاعوهامنأاملع،ةنكمملاوةيلعفلا
صاخلا).2.ن.ؤملا(وه،كلذيفثابلارايعملانأو،ىرخأدنعانكمماملاع
.ةعوسوملاتايوتسملكننسيف،ردصملا-ليلدلاروضحلكشب

:ةصاختاصالختسا
لوؤمللةماض-باتكلااذهروصتقفو-ةعوسوملاحبصت،اذكهو

،ملاعلارهاوظلكللماشلايمانيدلاعوضوملابهتقالعيفيمانيدلا
لوؤملاةفاضإتمتدقلو.ةنكمملاةلدألالكلةلماكلاةيمانيدلاتاعوضوملاو
ةفرعملا،تقولاسفنيف،ينهذيفرعتلوؤموهامبلكشيهنأل،يمانيدلا
ليلدلاىلعةفرعملاكلتطاقسإىلعةردقلاو،يمانيدلاعوضوملاباهتاذ
هعوضوملحملحييذلا،يراهظإلاهلوؤمىلعلوصحلاقفأيفِكَرُْدملا
ةعضاخةيلمعلاهذهنأامبو.اهسفنةعوسوملايفالصأدوجوملايمانيدلا
ةيفرعمتايفلخلةكلتمملاو)يلخادويجراخ(نيملاعبةنوكسملاتاوذلل



ةلاحلاتالوؤملانإف،اضيأةتوافتمةيفرعتتاردقلو،ةلدألاصوصخبةتوافتم
نأ-سروبتايئايميسرظنةهجونملقألاىلع-لبقتتاعوضوملالحم
يذلاو،»ليلدلاموهفم«لصفةياهنيفحضوملالكشلاقفوةبتارتمنوكت
ريثأتـباهليعفتةيمستو،يدبتملاـبةعوسوملاتايطعمةيمستساسألكش
لجأنمدبالف،ايفاكودبيديدحتلااذهنوكمغرهنأديب.يدبتملا
-ليلدلابةعوسوملاةقالعنعلؤاستلانمةيئاورلاصوصنلاجاتنإبهطبر
:يركفتلا

:يركفتلا-ليلدلابةعوسوملاةقالعنع4-2-6
:يركفتلا-ليلدلاوةعوسوملا4-2-6-1
ةيفلخىلإادانتسا،باتكلااذههبداعأيذلالكشلانأاحضاوودبي

صوصنلاجاتنإتايلآلكلقيقدلافصولايفمهاسيال،ةيئايميسلاسروب
عاونألكتايلآفصويفاضيأمهاسيلب-اهتعيبطنعرظنلاضغب-
مدخي،قباسلاءانبلالكشنإف،يئاورلاصنللةبسنلابامأ.ةنكمملايقلتلا
ناكاملو.يراهظإلاليلدلاىلإيركفتلا-ليلدلانم،هجاتنإتايوتسملك
اذهيفءافتكالامتيسفيئاورلاصنلانعلوألالوؤسملاوهيركفتلاليلدلا
:ةعوسوملابهتقالعديدحتب،ىوتسملا

ةيجاتنإىلعليلدتلاىلإباتكلااذهىعسييذلاضارتفالانإ
،صلقميمانيدعوضوموه،يركفتلا-ليلدلانأىرييذلاو،هدامتعا
دعاوقعمبكارتملاسوململاريكفتلانعقباسلكشب-نهذلايفُُجتَْني
هنأينعي،اهديدحتقبسيتلاكاردإلاتايلآلعوضخلاباطورشم-سنجلا
جتنملااهزجنأدقنوكييتلاةروريسلايهو.ةيتايقلتةيكاردإةروريسُِجتَان
يدبتملايفجتنملالمأتنماقالطنالقألاىلعوأ(ملاعلالمأتنماقالطنا
يفيهةيكاردإلاةروريسلاهذهنأامبو.)هشيعييذلايعامتجالاوأيفاقثلا
،كاردإلاةظحلعمهسامتيفيوضاملايقئالعلاننسلاةروريسلكاردإعقاولا
ةميقلكشتيتلايهةياغلاهذهو.ةياغلاهذيفنتبةموكحمنوكتاهنإف
،ميقلاكلتةيمهألارظنو.يركفتلا-ليلدلاكلذليلوادتلاويعيرذلادعبلا
اذهءوضيفتاياورلاةءارقنمةطبنتسملااهجذامنمهأدنعفقوتلامتيس
.]336[يدبتملليقئالعلاننسلا/رييغتوأ/تيبثتيهو،روصتلا

امهالكنأكلذ،نافدهامهنكلو،نيببسرييغتلاوأتيبثتلاسيلو
.لوحتلابامديدهتلرشابملوؤموهتيبثتلاةرورضبروعشلاف:اببسيضتقي
.اديدهتهسفنوهلكشييذلانهارلاضفرللوؤمرييغتلانأامك

-ليلدللنيتيجولويديإنيتميقةباثمب،رييغتلاوأتيبثتلانأامبو



ىدبتييذلاللخللجتنملاكاردإلكشنعةرورضلابناضهنيامهنإف،يركفتلا
لبقنمضرعت،للخلااذهتاروهظنوكمغرو.ديدهتللاساسأهفصوب
يفامئادنوكي،عقاولايفهنإف،كاردإلاةظحللنمازملايقئالعلاننسلا
عمامجسنمدعيملهنأجتنمللودبييقئالعننسلكشيفامإ،يضاملا
يفهلودبيوأ؛]رييغتلا[هرييغتةرورضىريكلذلو،ملاعلابيعولاروطت
ىريكلذلو،يلاحلاننسلاديدهتيفذخأمث،زربيبلسيقئالعننسلكش
.]تيبثتلا[هتبراحمةرورض)جتنملا(

يفننسلالكنيبلعافتوهامب،يقئالعلاننسلانأحضاولانم
سماملكةيننسلاعاونألالكريغتبحمسي،يقيزيفلانمزلالخادامةظحل
صرحفلخنمكتيتلايه،ةقيقحلاهذهلعلو.ايساسأاننسريغتلا
يتلانَنُّسلانماقالطناللخلاديسجتمث،كاردإىلع"نييقيقحلا"نيجتنملا
ةيبتارتلاننسوأ،]337[يداصتقالاماظنلاِنَنَسلثم:لعافتلااهلوحرأبتي
،ننسلاهذهنمننسلكنإ...يدئاقعلاويقالخألاننسلاوأ،ةيعامتجالا
لضفبذإ؛ىرخألاننسلاعاونألكيف-لعافتلالضفب-ريثأتلاعيطتسي
يقئالعلاننسلايفاهدجاوتىوتسميفذخأتنأاهيلعضرفي،هتنميه
]338[ةيتحتلاوةيعرفلاننسلايفءالجبكلذرهظمتيو،هبسانتالاكشأماعلا
.

ةباجإامهرابتعابالإامهلكشناذخأيال،رييغتلاوأتيبثتلانأامبو
لاكشألعضخت،امهققحتلاكشأنإف،)ركفتلاعوضوم(ةركفلالاؤسنع
:ةيساسألاهتاناكمإنيبنميذلاو،ةركفلللماحلالاؤسلا

ريسفتىلعلاؤسلااذهعمليلدلالمعيو(؟اذهثدحفيك●
.)هنمءزجوأ،يدبتملا

،لاؤسلااذهعم،لمعلامتيامابلاغو(؟اذهزواجتنفيك●
لعفتامك،يواسأملكشب،للخلاىلعةرشؤملاةيبلسلابناوجلازاربإىلع
يدبتملالبقنمسوسحموهاملداضملكشبوأ-ةحورطألاةياورلاكلذ
ناربجلعفامكةيجذومنملاوعروصتيتلاتاياورلاضعبلاحوهامك-
.)-هصوصنضعبيفناربجليلخ

،لاؤسلااذهىلعسسؤملالكشلازيمتيو؟لاحلاوهفيك●
مهفىلإفدهيكاردإبةرشابمهطابتراو،ةيميلعتلابئاوشلانمهولخب
.)ةيفصواصوصن،هيلعةينبنملاصوصنلالعجىلإكلذيدؤيو.يدبتملا

تيبثتلالكشنوكينأنمعنامالهنأىلإةراشإلانمدبالنكلو
نأىلإةراشإلاردجتامك.رثكأوأنيلاؤسبيكرتنعاجتانرييغتلاوأ



وه،اميقئالعننسيدبتملكشمئالتيتلاةلئسألانيبنمامالاؤس
)ةيدارفلاةعوسوملاتانوكم(يدرفلايميتسيبيإلاةقالعلعضاخامئاد
.)يفاقثلاوينوكلا(ةعوسومللنيدرجملانييوتسملاب

؛جتنمللبقاحملايدبتمللايمانيداعوضوميركفتلا-ليلدلاناكاملو
دسجتنيبو،ةيكاردإلاجتنملاةقاطنيبينهذلالعافتلليبيكرتجاتنهنإف
كلتنعجتانهسفنوهيذلا-يدبتملالكشلهغوصيفةقاطلاكلت
،ةلماكتمةيتايقلتةروريسةصالخ،نذإوه،يركفتلاليلدلانإ.-ةقاطلا
ىطعمليلدلرشابمعوضومىلإدياحملايجراخلايدبتملااهبجومبلوحتي
تالوؤمللناكمىلإ،جتنملا/حراشلاةقاط،اضيأاهبجومبلوحتتاملثم،يعولل
رشؤيوأهلحملحييذلا،يمانيدلاهلوؤمبىطعملاليلدلاكلذطبرتيتلا
.هيلع

لصفنيال،نهذلايف،ليلدلاكلذلكشتنإف،كلذكرمألامادامو
]339[ةينهذتارشؤمحبصتةريخألاهذهنأوةصاخ،هيقلتتايلآنع
ىلإ،جاتنإلاىوتسميف،لوحتتامابلاغكلذبسبو.هتاقايسىلعةيلعفو
...يمانيدلاعوضوملاءانبلتاقايس

دق،ةينهذةيتايقلتةروريسنعجتانيركفتلا-ليلدلانأامبمث
يأ،نيعمسنجدويقلةعضاخلاةباتكلايفريكفتلاىلعىتحةقباسنوكت
نأللباقةهجنمهنإف،ةيجاتنإةطاطخيأجاتنإىلعةرورضلابةقباس
وأيصصقلاوأيئورلاوأيخيرأتلاوأيفسلفلا(ليثمتللاساسأنوكي
ينهذلاعضوملالكشينأللباق،ةيناثةهجنمو)...يرعشلاوأيحرسملا
لحارمبهتقالعميدقتلبق،دبال،هذههتردقلارظنو.جاتنإلاةروريسل
لاؤسبطبترملاهلكشءانببهتقالعىلإةراشإلانم،]340[ةيديسجتلاجاتنإلا
وأثيدحلارادمحلطصموهو،ينهذلاعضوملابسانييدقنحلطصمب،ام
:رادملا

:قايسلارادمورادملا4-3
وكيإهراعتسايذلا،رادملاحلطصمنأىلإ،ةيادبلايف،هيبنتلابجي

هفظودقهنأكلذ.يقلتلابهدنعطبترادق،صاخلاهباسحلهلغشو
ةلوؤسملاةيلالدلاةاونلافشكهلالخنممتيثيح،لازتخاللةادأهرابتعاب
ءيشلا.راهظإلالكشنعيلاتلابو،باطخلاتاهويرانيسوتاعوضومنع
ءازجأىلعيراهظإلاريشأتلاةرئادةعاسشرصحلةادأرادملانأينعييذلا
يقئالعلاننسللةيئزجلاننسلانيبةددعتملاتالعافتلايفةلخادتملاةعوسوملا
نوكي،يضارتفالاؤسنعةباجإلابرادملاوكيإطبردقو.]341[ماعلا



نمو.صنلارادمةباجإلالكشتو.قايسلابويرانيسلاطبروه،هنمضرغلا
لكشمديزلسيل«:طقفمسالابيرعتعمهلاثمقوسن،كلذحيضوتلجأ
اذهللحيوهو،وكيإىري.]342[»هيبأتاورثنمفرتغيهنأل،شيعلا
وأراطإلاامأ)ديزرداصم(وه،كشنودنم،نوكيسرادملانأ،لاثملا
لعجيهليلحتلكشولاثملانإ."ةجاحلاسجاهنودبةايح"وهفويرانيسلا
مدعنوكتدقو.ةعوسوملاطغضرصحىلع"رادملا"ةردقيفكشيءرملا
يفرعملاعضولاديدحتلثم(ددحمقايسدوجومدعىلإةعجارهتءافك
،عنقمريغانهوكيإهضرتفايذلاويرانيسلانإ.)بيجملاولئاسلليلعفلاو
نماددعمئاليهنأللب،حرتقملاويرانيسلامئاليالظوفلملانأل،طقفسيل
يف،هلعجييذلاءيشلاوهو.اهسفنةعوسوملااهحيتتيتلا،تاهويرانيسلا
يتلاةلثمألا،ةيلالدلاهتاناكمإيفوهلكشيفهبشي،ددحمقايسبايغ
ةلثمألاوأ]343[)ةغللاةفسلفوتايئايميسلا(هباتكيفتالامتحاللاهمدق
نيبنمو.]344[)ليوأتلادودح(هباتكيفتاءاضتقاللاهمدقيتلا
،"ةيلاكتالاةايحلا":لقألاىلعكانه،قباسلاليلدللةمئالملاتاهويرانيسلا
اعبت،ودبيفرادملاامأ.خلإ..."لمعلانععفرتلا"،"ةفرتملاةلاطعلاةايح"
طبترتيتلاةعوضومللالثامم،قباسلالاثملالالخنمهلهديدحتل
يأ،ظفلتلاوظوفلملاقايسبطبترتيتلاةعوضومللالثاممسيلو،ظوفلملاب
حرتقملارادملالالخنماحضاوكلذودبيو.ةعوسوملاتايوتسمبطبترتيتلا
يف،حرتقملاويرانيسلاهبشيرادملااذهف،»؟ديزرداصميهام«هلبقنم
ةددعتمىرخأتاليوأتنيبنمنكمميئاحيإليوأتىوسلثميالهنوك
.خلإ..."؟شيعلالكشمديزلله"،"؟ديزرداصميهام":عوننم

،نيتقباسلانيتيناكمإلابءافتكالامتيس،وكيإليوأتنمنيبيرقلظنيكلو
.ةسبتلمنوكتنيحةعوضوملافاشتكارايعمنعاعبطنيتجتانلا

،لوألانمةمءالمرثكأيناثلالاؤسلانوكةظحالمريسيلانمهنإ
هنوكضرتفملاليلدلليطخلادراوتللةيئاضفلاةنوقيألانماءدبكلذودبيو
ديزلسيل«ظوفلملانملوألاءزجلانوكوهكلذىلعةجحلاو،ةباجإ
ديزلله"ليلقلبقضرتفملالاؤسللايفنهنوكىلإبرقأ»...،شيعلالكشم
فيضييكلالإةباجإلانميناثلاءزجلايتأيالامنيب،"؟شيعلالكشم
اذهو».هيبأتاورثنمفرتغيهنأل«لاؤسلاءاضتقااهنمضتيتامولعم
نأضارتفابحمسييذلاوه،ةيريسفتةفاضإالإسيليذلا،يناثلاءزجلا
."؟ديزرداصميهام":لاؤسلابةطبترمةعوضوملا

نماقالطناجاتنإلالحارموتايلآفصونأديدجنمدكأتياذكهو



ةعنامتاجارحإلةضرعمتاحلطصموجذامنىلإالإدوقيال،ةيتايقلتلاةرظنلا
دنعوهامك،وكيإدنع-قمعلايفوهيذلارادملاف...اهدامتعانم
هجاتنإنمجتنملاهدارأيذلا،ددحملادصقلاطبضلرايعم-]345[ونوكنام
عجريو.رهظملاظوفلملانمهطابنتسالكشعممجسنيال،هصنوأهظوفلمل
ملهنإف،يسروبلاروصتلانمقلطنادقناكنإو،وكيإنأىلإالوأكلذ
املافالخكلذو،]346[لاثمللًادِّدَحُماقايس،رادمللهطابنتساءانثأ،ضرتفي
نوكناضرفينيذللاليثمتلاوكاردإلاعقاوقباطياملو،امئادسروبهبموقي
لب.صوصخميعوةقاطنمو]347[قايسنمنيعبانهتالوؤموليلدلا
هدارفأنوكو،الوهجمليلدلليلعفلاقايسلانوكةلاحيفىتحناضرفي
ةيمانيدتاعوضوماهفصوبةعوسوملااهددحتيتلاتاقايسلالثمت،نيلوهجم
عملاحلاوهامك.ردصملا-ليلدللةيدوجولاوأةيعونلاتارشؤمللةيئزج
لثم(ةيلعفلااهتاقايسلطباضلاخيرأتلانمةتلفنملاصوصنلاضعبعضو
ددحملالاؤسلاحرطنهترينأبجوتستيتلاو-)ةليلوةليلفلأباتك
وأةينوكلاةعوسوملايفرضاحمئالميعوسومقايسضارتفاباهرادمل
اهجاتنتساكردملاعيطتسييتلاو،ليلدلاوأصنلااهيلعرشؤييتلاةيفاقثلا
...ةعوسوملاءازجأيفاهنعثحبلاقيرطنعاهيلعفرعتلاوأ

صنلاىوتسميفنوكينأرادمللنكمي،ءارجإلااذهلثمب،طقفهنإ
نيبيرظنلالعافتلااذهربتعيو.ارادمباطخلاىوتسميفو،ةعوضوم
نعجتانلارادملاوةيصنلاةعوضوملانيبو،يصنجراخلاويصنلخادلا
اذهيفيقايسلارادملاوأقايسلارادمحلطصمهينعياموه،قايسلا
ءانبلِهِّجَُوملالاؤسلانعةباجإلاىنعم،ةهجنمذخأيهنإفاذكهو.باتكلا
عضوملاىنعمةيناثةهجنمذخأيو،ايجاتنإيركفتلا-ليلدلالكش
ةروريسو،ملاعللجتنملايقلتةروريسامه:نيتثياحمنيتروريسلطسوملاينهذلا
.سنجلادويقبديقملاصنللهجاتنإ

جتنمنهذكامهناضرتفنل،يبيرقتلكشبنإو،ةركفلاحضتتيكلو
-لمأتلاعوضوم-ءزجلااذهنأضرتفنلو،ملاعلانمءزجلمأتيف،ام
نم،سحأدقجتنملااذهنأ،اضيأضرتفنلو؛]348[جتنملاعمتجموه
يفنماكللخلانأكردأدقهنأو،عمتجملاددهيللخدوجوب،كلذلالخ
يلمي،يجولويديإلاهفقومنأضرتفنلمث.الثم)ةيطارقميدلابايغ(ليلد
ىلإىعسيس،لاثملاتايضتقمقفوهنأيأ:ديدهتلاكلذةمواقمهيلع
بايغ(ليلدلاحبصيس،كلذلكضارتفاب.)تيبثتلا(ىلإسيلو،)رييغتلا(
ملاعلليمانيدلوؤملاينهذايمانيداعوضومجتنملانهذيف،)ةيطارقوميدلا



لصحيو.لمتحملاصنللايقايسارادمو،)يركفتلاليلدلاجتانوهو(ِكَرُْدملا
دقنوكتيتلاو،للخلاةلعبةطبترملاةيلوألاةلئسألاتناكامهمكلذكلذ
لكشتيتلا،ةلخادتملاوةلعافتملاهننسلكبيدبتملانأل]349[هلكشتسسأ
يذلاءيشلا.ةيطارقوميدلابايغلايرهاظايلجتحبصت،عمتجملاةايحلكش
اذهقفوحبصي،طغاضويلكهنأمغر،بقاحملايقئالعلاننسلانأينعي
يئزجننس/ـلايراهظإالوؤمو/ـبارثأتم،طغاضويلكهنأمغر،كاردإلا
دارفألانيبةلدابتملاتاقالعلاننسيفيئزجلاننسلااذهلثمتيو.هلعضاخ
نإف،كلذلكىلعءانب.)مهسفنأدارفألامهنيبنمو(اهيلثمموتاسسؤملاو
نعلؤاستلابطبترينأدبال،لاثملااذهةلاحرادملسسؤملالاؤسلا
اذهلةبسنلاب)عمتجملا(يدبتملااذهيفوةظحللاهذهيفللخلاةيهام
يه،)جتنملا(هكاردإةروريسناكموهكاردإةظحلويدبتملانألكلذو؟جتنملا
رصانعالعفلكشتيتلا،ةعوسوملاتايوتسملبقنمةاطعملالماوعلا
.قايسلا

رادملاضيوعتنأىلإىرخأةرمةراشإلانم،ةياهنلايفدبالو
ملاعللنهذلاكاردإةصالخبطبترملاهجتانويركفتلا-ليلدلليقايسلا
جاتنإلالحارمتايصوصخلةباجتسامتدق،اهديدحتقباسلاتايلآلاةطساوب
نميركفتلا-ليلدلاجتانلوحتبسانيهنأوةصاخ،ةقحاللاةيديسجتلا
،هتاقايسَلََّثمُتنأُبََّلَطَتييمانيدعوضومىلإ،ملاعللينهذيمانيدلوؤم
ددعنمافلؤماصنةياهنلايفحبصيىتح،ةدقعمةيليثمتتاروريسلضفب
نمف)يقايس(ةفصلاةفاضإامأ.هيلعةرشؤملاةيراهظإلاتالوؤملانمام
الإمهدنعلديالهنأوةصاخ،هلهريغوأوكيإفيظوتنعهزييمتلجأ
تاقايسلانعلزعمبتذخأدقو،ةرهظملاصوصنللةيديسجتلالحارملاىلع
ىوتسميفكرديالهنأيأ.هلةجتنملاةينهذلالحارملانعو،ةيجراخلا
اينبموىطعمنوكينألالباقهفصوبسيلو،اينبمهفصوبالإ،صنلابهتقالع
...تقولاسفنيف

يهف،يقايسلارادملانعةبترتملاىربكلاجاتنإلالحارمتايوتسمامأ
:]350[ةيراهظإلاةينبلاتارادماريخأو،ةيدرسلاتارادملاو،يصنلارادملا

:يصنلارادملا4-4
الف،كلذكرمألاناكاملو.ةقباسلاةلحرملاةياهنبةلحرملاهذهطبترت

:ىلوألاةلحرملادحعمطبارتيفاهدحنوكينأدب
جتنملانوكينأ،يقايسلارادملالكشتيضتقيفيكحيضوتقبسدقل

وأملاعلاةروصوهيذلا(يدبتملا-نيددحمناكموةظحليف-كردأدق



ىلإهنهذيف/َلِّوُحوأ/هلوحمث،)امهرهاوظنمةرهاظوأعمتجملا
ليلدلااذهلعجيفركفمث.يركفتلا-ليلدلاجتانوه،يمانيدعوضوم
ليلدلالوحتي،هذهمزعلاةظحليفو.نيريخآلاعملصاوتللايلعفاعوضوم
نيبنم،بسانملاقايسلالكشييذلاءزجلاىلإيأ،يقايسرادمىلإ
جتنملايعولكشتداقيذلالاؤسلانعةباجإلل،ليلدلاكلذتاقايس
ينهذلاليثمتللةيادب،تقولاسفنيف،ةظحللاكلتلكشتو.يدبتملاب
ءانبلكشيفجتنملاريكفتبدرجملاطبتريثيح،دسجملاينهذلاودرجملا
عوضومىلإةظحللاكلتيفلوحتييذلا-يمانيدلاعوضوملاتاقايس
طبتريامنيب؛باطخلادويقوسنجلادويقراضحتساقيرطنع-رشابم
كلتيفًةَدَّسَجُمةيلالدلاتاقايسلايفريكفتلاب،دسجملاينهذلاريكفتلا
...ةيسانجأتانينستقوفاموأ،ةينوناقةلدأيهيتلادويقلا

،هذهرارقلاةظحلنإف،يبدألاسنجلارايتخا،جتنملاررقينيحامأ
اهجومرخآاقايسلكشت،ةديدجةيفرعتتالوؤمبمازتلالانهذلاىلعضرفت
جتنملانإف،باتكلااذهمهييذلاةياورلاسنجلهرايتخاةلاحيفو.رادملل
تاماغرإلةطبضنمةطاطخىلإ،درجملايقايسلارادملاليوحتىلإرطضي
ةروريسلاسفنةداعتساضرفييذلاءيشلا؛ةيدرسلاةيننسلاتالوؤملا
اذهنماقالطنايتلاو،يركفتلا-ليلدلالكشتتقفاريتلاةيليوأتلا
ىلإ،هليوحتبكلذو،هسفنيقايسلارادملاجاتنإتقفاريركفتلاليلدلا
لوؤمللةمئالملاةنكمملاةيمانيدلاهتاقايسنعثحبلاو]351[رشابمعوضوم
.)ةياكحلا(وهيذلا،لوألايسانجألايننسلا

رادملا(يمانيدلااهعوضوملعوضخلابةطورشم،ةجتنتسملاةياكحلاامبو
اهتقالعيف،ذخأتاهنإف،)سنجلادعاوق(قحاللااهلصفمتلكشلو،)يقايسلا
يوضقلوؤملكش،هلايديسجتاقايسلكشتيذلايمانيدلاعوضوملاكلذب
متيالو...هلثممساسأيفةنماكلاهتايعونضعبلاريوطتلكشتاهنأيأ،هل
.ةيلمحةنوقيأىلإهليوحتبالإايقطنمكلذ

رابتعاهلالخنمَِحُْرتقايذلا،قباسلالاثملاىلإةدوعلاتمتاذإو
بالثمم،يعامتجالايدبتملايقلتليمانيدلاعوضومللدسجملاليلدلا
لوحتيس)ةيطارقوميدلابايغ(ليلدلانإلوقلاعيطتسن.)ةيطارقوميدلابايغ(
ةيلمحةنوقيأىلإيوضقرشؤمنم،ةلحرملاهذهءانثأ،جتنملانهذيف
،ليلدللالالحنالكشيلوحتلااذهنألو))3-1(يفهحيضوتقبسامقفو(
ةلدأللهتمءالمبةهجنماطورشمنوكييذلا،ءاقتنالاةسراممبحمسيهنإف
اطورشم،ةيناثةهجنمو،)يقايسلاليلدلاو،يركفتلا-ليدلا(ةقباسلا



جتنملاروصتلعضخيكلذلكنأريغ.ةيسانجألاةيننسلاتالوؤمللهتمءالمب
.ضرتفملائراقلانع

سفنلةيليثمتلاتاناكمإلاضعبميدقتنكمي،كلذحيضوتلجأنمو
لجرةياكح،الثمةلحرملاهذهيفيقتنينأجتنملاناكمإبهنإ:ليلدلا
؛...هزوفمدعتدكأةجيتنلانكل،نيبخانلابلغأةقثبيظح،بوبحمهيزن
ةكرابمبذوفنلالمعتساحشرمةياكحوأ؛...هتوصعابسئابلجرةياكحوأ
زاجتحاةياكحوأ؛...نوتوصملاهنعبرضأبتكمةياكحوأ،...تاطلسلانم
امهدحأحارسقالطإمتمث...ةيضقلاسفنيفوةظحللاسفنيفنيصخش
ةظحللاسفنيفنالخدي،ضرملاسفنبنيضيرمةياكحوأ؛...يناثلامكوحو
.خلإ...يناثلاهنمعنميو،اريرسامهدحأحنميف،ىفشتسملاىلإ

نكميالثيحب،ادجةددعتمليلدلاساسأتايعوننأحضاولانم
ةروريسلالخ-كردأيتلاتايعونلاىلإجتنملادانتسابالإاهترئادديدحت
متيتلاتايعونلاذخأتو...للخللةدسجماهنأ-يركفتلاليلدلالكشت
ةباثمبوهريخألااذهو.يقئالعويرانيسلكش،ةلحرملاهذهيفاهؤاقتنا
اهنإفةمثنمو.ايرشؤموأاينوقيأامإ،يقايسلارادملليديسجتلوؤم
سيل-يقلتلاةروريسلبقنمةجتنتسمتناكاذإ-ربتعتنأبجي
عوضوملاكلذلتاقايسوأاقايسطقفلب،يئاورلاصنللايمانيداعوضوم
.اهيلعةقباسلالحارملابطبتريصنلليمانيدلاعوضوملانأل،]352[

يفهتافدارمبهتنراقملالخنم،يصنلارادملاىنعمبيرقتلجأنمو
]353[داجيإلاةلحرمباهنعربعييتلاةلحرملاطبرنكمي،ىرخأةيرظنرطأ

ديدعلادنعةيدرسلاصوصنلالكشتلةيلوألالحارملابو،]354[وطسرأدنع
دنعىربكلااياضقلاو،وكيإدنع"الوبافلا"لثم،يقلتلاودرسلايرظنمنم
ربكألارظانتلاو،ساميرغدنعةيلوألاةينبلالاكشألانملكشبو،كيدوديمش
...]355[ييتساردنع

بعشتتاناكمإنمضتت،ابكرماليلداهنوكلعفبةلحرملاهذهنإ
روطتتنألبقت،فئاظوولماوعمضتاهنأل،ةكبحىلإاهلوحتوةياكحلا
نأيأ،اهيلعةقباسلاةلحرملانعةلحرملاهذهروطتتايلآسفنقفو
وه،ردصم-ليلدليمانيدقايسللوؤمدرجمناكنإو،يصنلارادملا
لوؤينأهرودببلطتي،اردصم-اليلدهتاذيفحبصيهنإف،يقايسلارادملا
هذهو.]356[ةثياحملاهرداصمبهطبرتوهددحت،ةيمانيدتاقايسلبقنم
جتنملاةيدصقمقفو-هددحتيكلاقحالاهدوجوبجوتييتلاتاقايسلا
:نيتقحاللانيتلحرملالكشتيتلايه-اعبط



:بعشتلاةيمانيدوأ،ةيدرسلاتارادملا4-5
لوحتت،يقايسلارادملادسجتيهو،)يصنلارادملا(ةقباسلاةلحرملانإ

ينعيو.ديدجيمانيدعوضوملردصم-ليلدىلإجتنملانهذيفةرشابم
ريياعملاسفنقفو،ةياكحلاتاقايسىلعتارشؤمىلإلوحتتاهنأكلذ
ةياكحلاعوضومىلعريشأتلاقيقحتبتاقايسلاهذهموقتو.اقباسةددحملا
دودحلبقنم،ةهجنمةبقارمنوكتتاقايسلاهذهنأالإ.يمانيدلا
ةديقم،ةيناثةهجنمو؛هلةلوؤملاةلدألاةيقبويركفتلا-ليلدلاتايعونو
سفنلعضختاهنوكىلإكلذدوعيو.ةيسانجألاةسننسلاتالوؤمللعوضخلاب
]357[ةيئزجلااياضقلاءاقتنانأكلذ.ةقباسلالحارملايفةمكحتملانيناوقلا

وهوجتنملانوكلعفبرحهنإ.اديقموارحتقولاسفنيفنوكي،الثم
لكعمطبارتيعساش"يرارمتسا"نمضةدوجومتايوتحممامأهسفندجي
يقتنينأعيطتسيال،)صنلارادموأقايسلارادم(ليلدلاساسأتايعون
متيليلديأنألديقموهو.تايوتحملاكلتنماضعبوأادحاوالإ
عم،هيلعارشؤموليلدلاكلذباطبترمنوكينأبجي،ههيجوتوهؤاقتنا
،حيضوتلانمديزملجأنمو.ةبسانملاةيسانجألاةيننسلاتالوؤمللهعوضخ
نأانظحالدقل:)ةيطارقوميدلابايغ(قباسلالاثملاليلحتةلصاومنكمي
يدعاقلاويلوألاهيجوتلالكشت،يصنرادمىلإيقايسلارادملاليوحتةظحل
ليلدلاجتاننع-لكيهريبعتبيلامجوأ-سوململكشبريبعتلل
عاضخإةطساوبمتياهلالخنممتييذلاليوحتلانأانظحالو،يركفتلا
لعفلةيديسجتةجيتنوههسفنليوحتلانأو؛ةيسانجألاتالوؤمللىنعملا
ولودسجتنألةلباقلاتاياكحلالكنيبُسَراَمُيءاقتنايفكمهنمينهذ
،جتنملانأضارتفامتاذإ،كلذعماماجسنا.ليلدلاساسأتايعونىدحإ
لكلةماضلاةينالوألاىلإلحنييقايسلارادملللثمملاليلدلالعجيوهو
يصنلارادملاءاقتناةياهنلايفررقمث،هدسجتنأنكمييتلاتاياكحلا
نهذنإف،]358[)زئافلاحشرمللهتوصسئاببخانعاب(:يلاتلانكمملا
لقأتاقايسىلعةرشؤمتايعونىلإديدجلاليلدلااذهلوحيجتنملا
ةدعلبقتةحسفلكو،تاحسفةدعلبقتةلدألالكنألكلذو،ةعاسش
ةدعلبقي)بخانلا(لوألايئزجلاليلدلاف...اذكهوتاحيطسوأرصانع
يماعلاىنعملابيفاقثلاىوتسملاو؛)...باش...قهارم(رمعلا:اهنمتاحسف
...ىربكةنيدم(يناكملاءامتنالاةحسفو؛)سردمتمريغ...سردمتم(ةملكلل
ةفاضإ.خلإ...)...موايم،لطاع(يعامتجالاءامتنالاةحسفمث؛)...ةلمهمةيرق
ليلدلابهيعوىوتسملثم،اناسنإهفصوبهبطبترتىرخأتاناكمإىلإ



ركذتليبعشناجرهموهله:)...تاءارجإنمهقبسيامو،تيوصتلا(
ميركتل]359[يلافنركناجرهموهله،...هلبصعتلاوينثإلاءامتنالا
وهله...تاحفنلاوتالماجملاومئالولاقيرطنع،]ظحاجلاريبعتب[ةلفاسلا
ايغتيلوؤسملعفوهله"تاميمتلا"وناولألالوحيرسلادازمللناجرهم
حتفنتيتلاتاحسفلانمكلذريغىلإ؟...دالبلاةسايسهيجوتيفةمهاسملا
...ةيطارقميدلابوناسنإلابرمألاقلعتاملك

تانوكمةيقبلجتنملاءاقتنامامأ،ابيرقتةحوتفمتاناكمإلاسفننإ
طيسولا(وأ)حشرملا(لثمتاوذلابرمألالصتاءاوس،ليلدلااذهعوضوم
اهتايفيكوتاقالعلابرمألاقلعتوأ)نيفرشملاوتاطلسلا(وأ)ءاطسولاوأ
.]360[خلإ...)حشرملابسئابلابخانلاةقالع(

ةصاخلاةيسانجألاةيننسلاتالوؤملاعماضيأعقيءيشلاسفنو
،كلذىلعةلثمألانمو،ةلحرملاهذهيفاينهذَُّرضَُحتيتلاةيئزجلااياضقلاب
نكميامك؛طقفةضرتفماهلعجوأامةيئدبةيعضوهيجوتناكمإلابهنأ
ردصتينألحللنكميامك.اضرتفمهلعجوأ،هبييغتوألحلاهيجوت
عارصللنكميو،...ليذتنأةيئدبلاةيعضوللنكمياملثم،ينهذلاهيجوتلا
...ايفرعموأايمالكوأ،)ايدسج(ايلعفنوكينأ،ةيدرسلاصوصنللمزالملا

ةيمانيدوأةيدرسلاتارادملابةلحرملاهذهةيمستليضفتمتدقو
رضحت،ىربكلااياضقلانعةقثبنملاةيئزجلااياضقلانألةهجنم،بعشتلا

ةيصانتلاتاهويرانيسلانمةعومجمنمفلأتي،يقئالعويرانيسلكشيف
ناكيذلاقايسلاىلع،ةقيقدجاتنإةيلمعلكيف،رشؤتيتلا...ةيفاقثلاو
؛رادمـللب،ةعوضومـلتالوؤمتسيلاهنإفكلذلو.اهراضحتسايفاببس
حبصت،ةيسانجألاةيننسلاتالوؤمللعضختيهو،اهنألةيناثةهجنمو
يفودبتكلذلو.هتاقايسديدحتربع،ردصملا-ليلدللةددحمتالوؤم
،هتاذديدحتلالعفنعمجانلابعشتلاقلخلةيمانيدةيلاعف،هباهتقالع
وهبلسلكو.بلسوه-لجيهراشأامك-ديدحتلانأوةصاخ
،الثمناكملازييمتنأكلذىلعةلدألانمو...توعنلاوتافصللةمكارم
عوضومقلخىلإهفصويدؤيدقو.هفصويأ،هتايمومعهبلسبجوتسي
،...هبنوميقيواوماقأنمتاداعفصووأ،هخيراتدرس(هبصاخيمانيد
اذهزواجتيالأبجينكل.)...هخيراتبوهبتايصخشلاروعشفصووأ
اذكهو،ردصملا-ليلدلاعوضومىلعريشأتلادودحيمانيدلاعوضوملا
...كيلاود

.ةيناثلاةينهذلاةيديسجتلاةلحرملايه،راصتخابةلحرملاهذهنإ



.ساميرغدنعةيحطسلاةينبلاتالوقملكاشت،ةيوغلءاروامةلحرميهو
جتانىلعةرشؤملاتاقايسلانيبمئاويايبيكرتاعضوةلحرملاهذهذخأتو
فعاضتاهتاقايسضرفتيتلاسنجلادعاوقنيبو،]361[يركفتلا-ليلدلا
ةرورضنأكلذ.هتاقايسويركفتلا-ليلدلانيبةيريشأتلاتاقالعلادقعتو
تاقايسلابناجىلإجتنملاىلعضرفي،ةياورلايفتايصخشلاودراسلادوجو
رصانعو،تاحسفلاو،ةيئزجلااياضقلابلصتتيتلاو(اهحيضوتقبسيتلا
ىوتسمو)ةيصخشوأدراس(تاذلككاردإةقاطروصتينأ،)تاحسفلا
،ملاعلابةقبسملااهتفرعممجحو،ةيفرعتلاةيليوأتلااهتاردقواهيعوروطت
روصتينأكلذدعبهيلعضرفيمث،لمعلايفاهلةكراشملاتاوذلابو
روصتينأهيلعنأيأ،)ةناكملا(نيرخآلانعواهسفننعتاذلكروصت
نمو،تاءاضتقانمو،تايصخشللةنكممملاوعنم،كلذنعجتنياملك
.خلإ...]362[ةيوغللاعفأ

جاتنإلاةروريسةلسلسيفةريخألاةلحرملا،ةلحرملاهذهلكشتو
ةيراهظإتالوؤمربع،يداملااهدسجتالإاهدعبىقبيالذإ،ةينهذلا
.ةءارقللىطعملايصنلاجوسنملالكشت

:ةيراهظإلاةينبلا4-6
يهفكلذلو.ةينهذلاجاتنإلالحارمةياهنةيراهظإلاةينبلالكشت

يه،انهةداملانأل،اطيسباراهظإتسيلاهنكل.اهليداميديسجتراهظإ
تارادملانأكلذينعيو.امةيعيبطةغلنماقالطناةنيحمةيوناثةغل
طورشلاقفو-ةريخألاةينهذلاجاتنإلالحارميفُأَّيَُهتيهو،ةيدرسلا
نمققحتتنألبقتتالاح،ءايشأللتالاحالإنوكتال-اقباسةددحملا
ةيعيبطةغلةيأىلعءانبايوناثةجذمنمةغللةيديسجتلاتالوؤملالالخ
لصتتال،يداملاراهظإلاىلعةقباسلالحارملالكنأ،اذهىنعمو.ام
...ملاعلاكاردإلجأنمةغللاةرورضلابلمعتسييذلاركفلابنكلوةغللاب

هرودبرثؤييذلاو،راهظإلااهيستكييتلاةصاخلاةيمهألاحضتتاذكهو
لكشيف-اهتلدأنييحتلضفييتلاةيعيبطلاةغللابجتنملاةقالعلضفب-
نأ،كلذىلعةطيسبلاةلدألانمو.اهرهظييتلاتاعوضوملاىلعريشأتلا
نماقالطناةثياحملاةينهذلالحارملاكلتراهظإىلعارداقنوكينيحجتنملا
ةرورضلابطبتري،امةغلءاقتناررقياملاحهنإف،ةغلنمرثكأةلدأنييحت
ةفاقثعمماودلاىلعطبارتتةيعيبطلاةغللانأل،ةيفاقثلااهتعوسومب
ضعبراهظإيفودبتةيجاتنإةفيظورايتخالااذهلو]363[اهيملكتم
رضاحهفصوبجتنملاهكرديامم،اهضعبرامضإو،ليلدللةيمانيدلاتاقايسلا



...نيقلتملاناهذأيفةوقلاب
امك،ةيلحملاتاجهلليئزجلالامعتسالاىلعقدصيءيشلاسفنو

،عساوراشتنابىظحتلامعأبكلذللثمنيكلو.نكامألاءامسأىلعقدصي
رمألاقلعتيسو"ميعزلالتقموي"ظوفحمبيجنةياورنمالاثمذخأنس
:»شيرىهقم«يئزجلاليلدلاب

هيففرعتيذلاناكملافصوقايسيفرضحيذلاليلدلااذهنإ
ننسىلإيمتني،تاداسلاسيئرلاىلعرانلاقالطإثدحىلع"ناولع"
لبقنمةفورعملاةرهاقلايهاقمتاجردونكامأوءامسأةلدأمضييتحت
يفرضاحننسلااذهنأامبو.يفرعملاويقبطلااهداورىوتسمونييرهاقلا
هئراقةروصنولكشيمهنأودبينيذلاو،جتنمللنيبقاحملانيقلتملانهذ
رمأكرتدقفةمثنمو.يمانيدلاليلدلاقايسجتنملارمضأدقف؛ضرتفملا
ةلدألابهتقالعبويئزجلاليلدلااذهبصاخلايمانيدلاعوضوملاىلإلوصولا
متاذإعيطتستيتلاو]364[هتاذليلدللةيريشأتلاةردقلاىلإةيردصملا
يفاقثلاقايسلاىلإيمتنملاريغ-يقلتملاهجوتنأ.2.ن.ؤملاىلإدانتسالا
...]365[ةقالعلاكلتىلإوعوضوملاكلذىلإ-يتارهاقلا

،ةيفاقثلااهيلمعتسمةعوسومباهتقالعلضفبةغللانأاذهىنعمو
ةيئزجلاةيقايسلاةلدأللةيمانيدلاتاقايسلاةيلجتوأرامضإانايحأضرفت
اهئاوتحامدعوأ-ةغللاكلتءاوتحاقيرطنعكلذو،ةيئزجلاةيصانتلاو
]366[جاتنإلانمزلةبقاحملاةملكتملاةعومجملاناهذأيف،موقتةلدأىلع-
.تارادملاماقم

طبتريهنإف،ةيوناثةغللايمتنمهفصوبالإققحتيالراهظإلاناكاملو
امعملثامتتيتلاتالوقملاكلت]367[ايوناثةجذمنملاةغللاهذهتالوقمب
يفاهيلإرظناماذإيتلاو.ةيبولسألاوةيغالبلاوةيسانجألاتانينستلاقوف
ضرفت،ةيرورضةيناثلاثةيننستالوؤمىفلتسف،درجملااهدوجوىوتسم
اهنأبفصوتدقيتلاةدرفملاةياورلانأكلذ...ةيصانتلاةعوسوملابطابترالا
راظتنالاقفألاهقرخلضفب،ةياورلاسنجروطتراسميفةعيطقثدحت
الإ،كلتاهتافصكردتنأنكميال،هاسرأدقصوصنلادراوتنوكييذلا
لبقنمةضورفملاتاليثمتلانمةيئزجةروريساهفصوباهكاردإلضفب
ضيوقتلةسوردمةيجيتارتسالكشايراهظإذخأتيتلاو،يركفتلا-ليلدلا
كردتىتحارضاحاهمهأءاقبإىلعاهصرحعم،سنجللةيننسلاتالوؤملا
امدودحيفعوضوملارصحمتييكلنكل...سنجلاكلذلةيمتنماهفصوب
ةجذمنملاةغللاتايصوصخبيراهظإلاليلدلاةقالع(يلاحلاماقملاهبلطتي



ةقالعيفنالثمتتو،طقفنيتيضقبءافتكالامتيس)ةيصانتلاةعوسوملابوايوناث
ديسجتلاةظحلاقيزيفاتيمتايصوصخيفو،ةثياحملاةبتارتملاتارادملابراهظإلا
:ةديرفلا

:ةبتارتملاتارادملاوراهظإلا4-6-1
درفل[]368[ةدتممةيلكلفصواهنوك،ةياورلاتازيمممهأنمنإ

،يدبتملارظانتةينمزةراعتسااهنأ،اذهىنعمو،]دارفألانمةعومجملوأ
ةلعفنموأةلعافتاوذةدعو)دراسلا(ةمظانتاذدوجوىلعينبنتو
ريبعتدحىلع-)فطاوعلا(يلخادلا:جودزملانمزلاشيعت)تايصخشلا(
يملاعنادلوينيذلاو،)ةيجراخلاتاهاركإلا(يجراخلاو-نييروقيبألا
يذلا،يلخادلااهملاعلامهقلاعتيفنيلكشملا،]369[سيساحألاوتالاعفنالا
قيقحتولعفلالاجموهيذلا،يجراخلاملاعلاعملماعتلامتيهيلع
...هيفريثأتلاوأهتيبثتوأهرييغتوأهكاردإلجأنمةبستكملافراعملا

روصتىوسسيلةياورلاتايصخشلةبسنلابنيملاعلالعافتنأريغ
تسيلتايصخشلانأل،)ةرشابمجتنمللوأدراسللةلثمملا(ةمظانلاتاذلل
ةيسانجألاةيننسلاتالوؤملااهضرفت،ةيلكشتاءانبالإرمألاعقاويف
لوحجتنملالبقنمروصتملالعافتلااذهنأامك]370[ةبتارتملاتارادملل
،تايصخشلاةيقبيملاعلعافتلهروصتنعلصفنيال،ةيصخشلكيملاع
ملاوعلاتاقايسلو،ةناكملاميقليراهظإلاققحتلادلويامعبطلابكلذو
.]371[تايصخشللةنكمملا

هديسجتلجأنمزيمتملالكشلااذهذخأييئاورلاراهظإلامادامو
لبقنم،هجاتنإةظحليف،جلاعينألبقيهنإف،ةثياحملاةبتارتملاتارادملل
موهفمىلعينبنتيتلاو،]372[لروساهددحامك،ةيسرامملالمعلاةيرظن
يكلو.تاذلكلةبسنلابنيملاعلالعافتعمامامتمجسنتيتلا،ةيدصقملا
روطتنمةظحليفرضحدق،ايلحمايدرسارادمنأضرتفنل،كلذحضتي
.امةيصخشىلإهدنسينأ،هرهظييكلهيلعيذلاجتنملانهذيف،راهظإلا
نمباهذلاةركفيف-هراهظإلبق-دسجمرادملااذهنأضرتفنلو
ةيببسجاتنوهيذلا،ينهذلارادملااذهلكشيو.الثمسافىلإءاضيبلا
نأُثُدَْحيدقنكل.راهظإلالعفلةهجوملاةيفلخلا،ةيدصقمةيببسوةينهذ
اينهذةأيهملاةيونعملاتاينبلا،هزاجنإةظحلاقيزيفاتيمويلعفلاراهظإلالوحي
تاقايسلةيردصمةلدأىلإ،ةثياحمةيمانيدتاقايسلتالوؤماهفصوب
لوحتي،ةيتاذةينهذةيببسةيدصقمناكامنأيأ:اهبةصاخةيمانيد
أدبملاثيح،ةنونيكلادعبتاذةيببسةيدصقمىلإةباتكلالوعفمتحت



لمعلازاجنإ/جاتنإةظحلنأوةصاخ،نميهييوغللالامعتسالليروصلا
روذجخيسرتلةفاسم،سبتلمريغراهظإقيقحتلجأنمضرفت،يئاورلا
ةيصخشلاتاذلةطبارلاةظحللاهذهضرفتامابلاغ،ةمثنمو.نئاكلا
ضرفت-ةبتارتملاتارادملاتاقايسءانببديقملاجتنملاروصتبسح-ملاعلاب
يلعفلالاجملايهيتلا،ةيدصقملاةيفلخلاىلإةيدصقملاةيببسلازواجت
.-ذافنلاىلعيصعتسملا-يمانيدلاعوضوملل

نمرفسلاةركفللثمملا،سافىلإءاضيبلانمباهذلاةركفنإ
ةبسنلابةيئاقلتةيدصقمةركفتناكولىتح،رخآناكمىلإامناكم
رضحتالةريخألاهذهنأريغ.ةيوناثتايدصقمةدعاهلنإف،ةيصخشلل
ققحتيالو.]373[سروبهددحامك،ةركفلاعوضوملمتكينأدعبالإ
ةيببسلارابتعالانيعبذخأت،ةدقعمةينهذتايلمعلضفبالإ،كلذ
تانوكميأ،ةيلعفلاةعوسوملاتايطعموةيدصقملاةيفلخلاوةيدصقملا
:يسرامملاليلحتلاـبوطسرأـبءادتقالروساهامسيتلاةينهذلاتايلمعلا
ديسجتراهظإلاىوتسميفبلطتيدق،ةيردنكسإلاىلإةرهاقلانمباهذلاف
ةثياحملاتارادملاتناكاذإ،"لماكلا"يمانيدلاهعوضومتاقايسنمددع
لقألاىلعبلطتيباهذلاليلدف،ةلاحلاهذهلثميفو.كلذبجوتست
ىلإيلمحلاىوتسملانم،رومليفدنعاهانعمب"ةيوحنلاتالاحلا"ليوحت
عمانهمجسنتيتلا،ةادألا،حيضوتلالجأنمذخأنلو.يوضقلاىوتسملا
نوكتالاهنإف.)ةرايسلا(اهلىقتنادقجتنملانأضرتفنلو،لقنلاةليسو
يسرامملاليلحتلامقيملىرخأتاناكمإنيبنمةيناكمإالإ،ءاقتنالالبق
تايعونتاناكمإلاكلتلكشتو.اههيجوتبسافىلإءاضيبلانمباهذلل
نماءزجاهفصوبتكردأاذإ،ةريغتمةلادامإاهرابتعانكميةيلمح
،طقفتكردأاذإ،ةيرصحةريغتمةلادوأ؛ةينوكلاةعوسوملاتايطعم
،]))f)x[]374[ةياكحلانمزلةبقاحملاةعوسوملاتايطعمنماهفصوب
ةعوسوملالبقنمةاطعملالئاسوللةيرصحلاةعومجملايه)x(ثيح
ةجاردلاوةصاخلاةرايسلاوةرجألاةرايسوةلفاحلاوراطقلاوةرئاطلا(:ةبقاحملا
.)...ةيرانلا

ليلحتلانعهروصتدسجينأجتنملل،ةيوحنلاةلاحلاهذهحمستو
لصتيو.ةليسولاءاقتناباهرارقلبقةرفاسملاةيصخشلاهترجأيذلايسرامملا
رصانعنيبدقعتتانراقمةجيتنبةهجنميسرامملاليلحتلاكلذنومضم
نمفوخلالثم(ةينهذلاةينمزلانيبو،)ةنكمملالقنلالئاسو(ةادألاةحسف
روهظلايفةبغرلاوأ،ةفلكتلاءالغبنجتوأ،اهنمريطتلاوأ،اهنيعبةليسو



لمعلابةطيحملاةيجراخلاةيعضولابةيناثةهجنملصتيو؛)...قئالرهظمب
.)...ةرئاطلارايتخايضتقت،الثمذيفنتلاةعرس(هنمفدهلاو

هيجوتلكنأريغ،ةيوحنلاتالاحلاةيقبىلعقدصيءيشلاسفننإ
...ةثياحمتارورضلابيجتسمنوكينأبجي

نمةكبشنماءزجاهرابتعابالإلغتشتال،ةهجومةلاحلكنإمث
ىلعُضَرُْفتيتلا،ِةَهِّجَُوملاءاقتنالاةيلمعنأكلذ.ىرخألاةيدصقلاتالاحلا
لمعلاصوصخبطورشموفعاضملكشبُضَرْفتو،لمعيألايحنهذلا
نأحضوت،)ةيصخشمثدراس،جتنم:تاوذلانمةفيلوتهنأل(يئاورلا
انتالاحنأوأ،ةضحملاةينهذلاتالاحلانمطقففلأتتالانغامدتايلاعف
نمقايسيفعضومتتاهنألالإ،وحنلاكلذقفولغتشتالةينهذلا
ةماعلافقاوملانمو-لعفلالاكشأبةصاخلا-تاداعلانموتاردقلا
هنأ،كلذىلعةلثمألانمو.ةيدصقماهتاذيفتسيليتلاو،ملاعلاهاجت
نإف،ةرايسلاةطساوبسافىلإءاضيبلانمباهذلا،)س(ديريامدنع
اهرودبفلأتتاهنوكنممغرلاىلع-ةيرورضتسيلةقايسلاىلعةردقلا
ليبقنمءايشأبلطتتالذإ-ةيدصقملاتالاحلانمةعومجمنم
.لعفلاةفرعمطقفبلطتتلب...ةبغرلا

قمعتاردقلاوتاءافكلاوتاداعلابةطبترملاتالاحلاهذهلكشتو
حمستيتلا-"ةيدصقملاةيفلخلا"لروساهامسيتلا-ةيدصقملاتالاحلا
نوكتامابلاغاهنأل؛هلةرشابمةينهذتالاحنوكتنأنود،لمعلاءانبب
.لامعألليلعفلاانزاجنإيفةرمضم

راهظإلجتنملازاجنإيفحبصتدق،ةيدصقملاةيفلخلاهذهنأديب
متيو.)هتليسوورفسلا(هتادأويئزجلاليلدللةيقايستالوؤم،يئاورلالمعلا
لصتتةيروحمةيدرستارادملكشيفامإ:ةفلتخملاكشأقفوكلذ
يفريكفتللةيزاومةينهذتارادملكشيفوأ)رفسلا(ثدحلاروطتب
ذخأت،ةينقتتارادملكشيفوأ،تاذللةينهذتالاحلكشيفيأ،لمعلا
لجأنمةيصخشلايضامىلإدراسلاةدوعلثم،ةيئزجتاهويرانيسرهظم
.خلإ...الثمةقايسلازاوجىلعلصحتيكلهبترميذلاراسملاديدحت

،عضختنأ،ترهظأاذإبجي،هذهةيدصقملاةيفلخلاتاناكمإنكل
راهظإيفمهاستثيحب،]375[مكلاأدبمل،اهلةجتنملاتارادملاباهتقالعيف
يتلاةيلحملاتارادملانإف،كلذكنكتملاذإامأ،ةثياحملاتارادملاديدحتو
قلخىلإيدؤتدقةمثنمو.ةثياحملاتارادمللًةَدِّدَهُمحبصتدق،اهقلخت
يفحبصيف.ثياحملارادملازييمتعيطتسياليذلايقلتملاىدلسابتلالا



ءازإهسفندجينيح-وكيإهفصويذلا-يقلتملاعضولهباشمعضو
.]376[باطخلاسفنلخادنيسفانتمونيلخادتمنيرادم

اموه،ةدرفملاةلدألاةيبذاجل،ةظحللاهذهيف،جتنملاعوضخنإ
باذجنايفهريسفتدجييذلاو،راهظإلاةظحلاقيزيفاتيمبهتيمستقبس
.ةلدأللةينوقيألاةوقلاعاونألكىلإجتنملانهذ

انههريسفتةلواحممتتامنأ،نهذلانعبيغيالأبجينكل
قايسوهيذلا-راهظإلاطبرقيرطنع،هقاستاورهظملاباطخلاكسامت(
نمةرهاظهنوكزواجتيال،)ةقباسلالحارملاب-ةيراهظإلاتالوؤملانم
.ةددعتملاراهظإلارهاوظ

دييشتلاب،لصتتيتلاةرهاظلايه،انهتجلوعيتلاةرهاظلانإ
،بسحوتاوذللةينهذلاتالاحلابطبترميعرفيدرسليلدرادملنكمملا
نأنكمياليذلاو،يرصحلايراهظإلاراشتنالالكشريسفتبلصتتيأ
،ةيدصقملاتالوقمبةناعتسالاتمتكلذلو؛رظانتلاوأويرانيسلايفرصتخي
،يئاورلاراهظإلاىوتسمتاعضاوملبيجتستةيفصوةءافككلتمتاهرابتعاب
ةيئانثامهنعبترتتنيذلانيملاعلابةنوكسمتاوذدوجوضرفييذلا
يذلا،يلعفلاملاعلاتايطعم/ةهجاومبو/عملعافتيفساسحالاوروعشلا
.ةياكحلاثادحأهلثمت

لثم،ايراهظإةيدرسلاتارادملامحالتبةلصتملاىرخألارهاوظلاامأ
لوحتنمهفدهنعبترتيامعم،)رفسلا(قباسلايدرسلارادملامحالت
لصتتالاهنإف،...اهيلعرثؤيوأ،ىرخأةيعرفةيدرستارادمىلإيدؤي
هيجوتلكشبلصتتاهنكلو،ةيجاتنإةيلآاهفصوبلمعلاةيرظنبطقف
.ايببسلامعألابتارتلةيلعفلاةيعوسوملاتاهويرانيسلا

:]377[ديسجتلاةظحلاقيزيفاتيم4-6-2
يفنيجتنملاقالزناوه،انهدسجتلاةظحلاقيزيفاتيمبدوصقملانإ

لبقنمتئيهدقنكتملتارادمءانبوحنةديرفلاراهظإلاةظحل
وحنجتنملاباذجناقيرطنعقالزنالااذهثدحيو.ةقباسلالحارملا
كلتليوحتقيرطنعكلذو،ةيديسجتلاةلوؤملاةلدألابةصاخلاتاقايسلا
-ةلدأىلإ،ةثياحملاتارادملاىلعتارشؤمالإعقاولايفتسيليتلا،ةلدألا
،باذجنالااذهةروطخنمكتو.اهتاقايسفصوكلذىلعءانبمتيف،رداصم
تارشؤملكشتةفاضملاتاقايسلاكلتنأدقتعيدقيقلتملانوكيف
هكاردإىلعرثؤييذلاءيشلا،اهرداصملةيريشأتلاةميقلاثيحنمةيواسم
...اهجاتنتساهيلعيتلاةثياحملاتارادملل



يقلتلارظنةهجولالخنمتكردأدق،هذهباذجنالالاكشأنإ
دنعليصافتلالثمتاحلطصمةدعلالخنمتطبضو،لاكشأةدعتحت
وكيإدنعةئراطلاصئاصخلاوأ،]379[طرابدنعدئاوزلاو،]378[نامدلوغ
يناعملاددعتبمهوتوسابتلالاىلإيدؤتامابلاغلاكشأيهو.]380[
ةلوؤملاتاقايسلاعم،يقلتمللةبسنلاب،لخادتتنيحةصاخ...صنلاسفنل
لالخرابتعالانيعباهذخأىلإيدؤِتف،ةقباسلالحارملايفاهبركفملاةلدألل
ةبقارملاريغةيجاتنإلاةيلآلاهذهةمزالملعلو.لازتخالاةيلمعزاجنإ
تلعجو،جاتنإلابسيلوعادبإلاببدألاطبرترربيتلايه،ةيبدألالامعألل
نوكيةياهنلايفلمعلانأنودكؤي]381["ةياورلاباتك"نمديدعلا
!!...هيجتنملةيعاولادصاقمللافلاخم

نمهفصوقبسيذلا،هجوملاراشتنالانيبطلخلامدعبجينكلو
يهيتلا،ةيقيزيفاتيملاديسجتلاةظحلنيبو،لمعلاةيرظنتالوقملالخ
نوكيف،امهنيبقرفلانمكيو.هجومريغهنكلو،لثاممراشتنااهرودب
ةيلمحلااهتايوتسمنم،يعاولكشبةيدرسلاتارادملالوحيهجوملاراشتنالا
ةلالدلاةدئافلاهتالالدنمدحتةيدوجوةيوضقتايوتسمىلإةماعلا
راشتنالاامأ؛ايجولويديإالوعفمراشتنالانمطمنلااذهربتعيو،ةثياحملا
يفدوصقمريغيديسجتلوؤمىلعسسؤملاو،راهظإلاةظحلايوفعسجبنملا
ةيلمحلانميردصملاهليلدليوحتب،رهاظلايف،موقيناكنإوهنإف،هتاذ
ىلإ)يديسجتلالوؤملا(ليلدلالوحي،رمألاعقاويفهنإف؛ةيوضقلاىلإ
هلعجيل،اهيلعةقدبرشؤييكل،الصأجتنأيتلاةلالدلاهبلسيهنأللمح
...تالالدةدعيقلتلالباقلباقملاب

،متيس،ةيقيزيفاتيملاةظحللابدوصقملا،يبسنلكشبنإو،حضتييكلو
:اهتاناكمإىدحإميدقت،)رفسلارادم(قباسلالاثملاسفننماقالطنا

سقطلاةلاحفصويعدتستالةبتارتملاتارادملانأ،الوأضرتفنل
.الثمرَّأبملارفاسملانهذيفهرجفتنأنكميامالو،]382[رفسللةنمازملا
راشتنالاراطإيفالخادسقطلاتالاحلفصولكنوكيسكلذىلعءانب
.يراهظإلازاجنإلاءانثأاضرعالإهيفركفياليذلاو،هجوملاريغيراهظإلا
ةيفرعتتالوؤمقفوو،ةددعتمةيجاتنإتايلآقفونهذلاىلإرضحيدقو
رادمدسجيوهو،جتنملانأضرتفنل،كلذلليثمتلالجأنمو.اضيأةددعتم
ةيلعفةظحل،اهبهريكفتلعفبركذتي،)سافىلإءاضيبلانم(هجوملارفسلا
رجفت،راصتخاباهنأيأ...اهأرقوأاهانمتوأهسفنوهاهشاعاهلةرظانم
بذجنينأثدحيف،ةيدارفلاهتعوسوميفةرضاحةظحل،اهنييحتةظحليف



تارادمللةيديسجتلاتالوؤملاقفدتفقوىلع،ةمثنملمعيف،اهيلإ
رادمللةبسنلابيريغيلعفرادمليمتنملاركذتملاطاقسإبلغشنيل،ةيدرسلا
تارادمدلوتت،انهنمو.هيلعقيقدلاريشأتلاددصبناكيذلايدرسلا
تاقايسبلطتتةيعرفتارادمىلإاهرودببعشتتدقو.ةضحمةيراهظإ
تالوؤملانمةلسلسدلويدقيذلاءيشلا...كيلاوداذكهو،اهلةددحم
نيبوقايسلانيبةقالعلانأريغ...تاحفصلاتارشعقرغتستةيديسجتلا
يتلاةيدصقملالماوعبةطبترم،ةلاحلاهذهلثميف،نوكتالردصملاليلدلا
،ايصنديقمليلدبةطبترمنوكتاهنكلو،ةبتارتملاتارادمللددحمٌْبلَسيه
-يراهظإلاليلدلالالحناببسبكلذو.يصنريغهنكلوبسانمقايسبو
وأ(رادملاقايسىلعارشؤمهفصوبيصنلاراهظإلايفهعضونم،ردصملا
...يجراخيمانيدعوضوملينوقيأيفصوليلدىلإ،هلسسؤملا)تارادملا

،)دورشلا(نمعونلااذهىلإجتنملاعفدتيتلاتايلآللةبسنلابامأ
ىلإةفاضإف.ةيرشؤملاوةينوقيألاةوقلالاكشألكبطبترتاهنأل،ةددعتميهف
ةطساوبراشتنالاكلذمتينأنكمي،قباسلالاثملاههجويذلايعادتلا
بجوتستالةثياحملاتارادملانوكمغر"ةنودم"ىلإيراهظإلاليلدلاليوحت
فصومتيف،ةنودمىلإقباسلالاثملايف)ةرايسلا(ليلدلاليوحتلثم،كلذ
ََحَتف(هتاروريسفصومتيف،ويرانيسىلإوأ،)...تالجعلا...دوقملا(اهرصانع
.]383[)...ةدايقلادعقمىلعسلج،...اليلقىنحنا،بابلا

لكشتال،يراهظإلاراشتنالالاكشألكنأفارتعالابجي،كلذعمو
امأ،ةثياحملاتارادملاباهتقالعيفالإ،ضقانتلاوأقسانتلامدعوأسابتلالا

تمادام،ةمحالتمنوكتاهنإف-هتاذيفاذوخأم-راهظإلاىوتسميف
متحتيكلذلو...رادملاسفنليمانيدلاعوضومللاعسوماساجبنالكشت
.ايراهظإاهريسفت

الإلمشيال،ةيراهظإلاةينبلاتارادملوحمدقاملكنأالإ
ةينهذلاةروريسلايفحضاولكشبةدوجوماهنوكدعبتسييتلابناوجلا
املثم،هسفنجتنملاتاباسحكبرتدقيتلابناوجلايهو،جاتنإللةثياحملا
ىرخألابناوجلاامأ.ايدومعرهظملاصنلالازتخالواحيقلتلككبرتدق
دقتناكنإواهنإف،يجاتنإلايسرامملاريكفتلانعةبوسحمةقدبةجتانلا
ةثياحمةلحرمنملاقتنالاةيفيكفصوقيرطنع،ماعلكشب،تفصو
نماقالطنااهليعفتىلإةجاحيف،ققدملكشبرهظتيكلىقبت،ىرخأىلإ
امكلذو.ةيلعفةيئاورصوصنجاتنإلاكشأفصووفشكلتايلآاهلعج
.قحاللاانباتكيفهقيقحتىلإىعسنس



يتلاةينوقيألاةلدألامهأضعبلوحتاصالختسالاهذهروحمتتفوس
اذهةحورطأءانبلجأنمةزجنملاةيلالدتلاتاروريسلانماهجاتنتسااننكمأ
ثياحملايقلتلابةطبترملاةيفخلابناوجلابلصتياماهنمةصاخو،باتكلا
ةيفخلاراكفألاينعت،ةينوقيألاةلدألانأةظحالملابريدجو.جاتنإلاروصتل
نلتاصالختسالاهذهنأىلعكلذلديو.باتكلانتميفحضوتمليتلا
متيسو.هحيضوتىلعلمعتسلبهفثكتنلو،باتكلانومضملزتخت
:نعةجتانةلدأىلإاهميسقت

.ةماعلاةيفرعملاةيفلخلا-1
.صنلاجاتنإلحارموةيفرعملاةيفلخلا-2

:ةيفرعملاةيفلخلابناوجضعبلوحتاظحالم5-1
اذهاهيلإدنتسايتلاةيفلخلانأبريكذتلامزاللانمسيلهنأودبي

لعجعاطتسملادهجلواحدقهنأو.ةيسروبلاةيعيرذلاةفسلفلايهباتكلا
متاهلضفبيتلاكلتءاوس،ةيلالدتلاهتاروريسلكبةمكحتمةيفلخلاكلت
فدهلاناكيتلاوصنلاتايرظننمةطبنتسملاةيرظنلاةلدألاضعبجاتنإ
ىلعىتحةفعسمحبصتىتحةيسروبلاتاحلطصملاةمئاقميعدتاهنم
ةلثمألاليلحتيفاهدامتعامتيتلاكلتوأ،ةيئاورلاصوصنلاليلحت
ةجتنتسملاةلدألاتناكاذإو.اهلالخنمراكفألاحيضوتىرجيتلاةيريهظتلا
نماماهودبيامنإف،ةددعتم،بيرالو،يلعفلائراقللودبتساهنم
تالوؤملاميسقتبةهجنملصتي،بكرميساسأليلديفلثمتي،اهنيب
تالوؤملاوةيفرعتلاتالوؤملاوةيننسلاتالوؤملايه(طامنأةثالثىلإةيسروبلا
نمسردينأهرودبلبقيالماكتماليلداهنمطمنلكلكشي،)ةيديسجتلا
رظنلايفرسلابةيناثةهجنملصتيو...عيرفتلاسفنىلإماكتحالالالخ
لكيفاهيلإرظنلايفو،يتالوقملااهدوجوتايوتسملكيفةلدألاىلإ
هفصوبنوكملكةلماعميفمث،ةثالثلااهتانوكمىلإاهئيزجتربعىوتسم
نودكلذو...بسانملايمانيدلاقايسلالماكتينأىلإ،اذكهو،الوؤم
،تاعيرفتلاكلتلزرافلانوناقلاعمقاسنتنأبةيلالدتلاةروريسللِحامسلا
ىلعامئادصرحلامتدقف.يئاهناللالالدتلاىلإيدؤينأهنأشنميذلاو
ةيعقاولىندأادحهنوكضرتفي،لوقعمدحدنعةيلالدتلاتاروريسلافاقيإ
لالدتلاودودحماللالالدتلالدجبينوقيألاليلدلااذهةيمستمتتسو...ةلدألا
:دودحملا



:دودحملالالدتلاودودحماللالالدتلالدج5-1-1
حارتقايف،باتكلااهيلإدنتسايتلاتاءارجإلالكشريسفتنكمي

ةيئاورلاصوصنللةيلعفلاةلالدلاجاتنإيفةمكحتملاةيرظنلاتاروريسلا
لدجللنمضتملاقباسلايعرفلاناونعلالبقنمةددحملاةقالعلاب،اهيقلتو
لالدتلانيبو،دودحمريغنوكينأىلإوحنييذلالالدتلانيبمئاقلا
امب،جاتنإلاتايلآنأل،يرورضةقالعلاهذهىلإدانتسالاو.]384[دودحملا
ةجلاعملتيلآىلإلوحتسنيحاهنإف،يقلتللىقرأتايلآةجيتنيه
.نآيفليوأتلاويقتللتايلآةرشابمحبصتس،ةيلعفلاصوصنلا

ليثمتلابتطبترايتلاتاديدحتلالالخنماحضاوكلذناكاذإو
رظنةهجوبطبترتاهنأ-ركذلاقبسامكيتلاو-ليلدلاولالدتلاو
،يقلتللينمضلاسروبديدحتةيؤروه،انههحيضوتداريامنإف،ةيجاتنإ
ةروريسلاةعيبطعمابسانترثكألاةيرظنلاةيفلخلالكشتةرظنلاهذهنأل
دقيتلاةقحاللاثوحبلاتاروريسلكريهظتيفاهدامتعابجاولانميتلا
اردصمهفصوبلبقوثدحاماذإ،باتكلااذهليرظنلاحرطلادمتعت
نيليلدباهديدحتيفءافتكالامتيسو.ةيئاورلاصوصنلاليوأتوليلحتلايرظن
:ةقباسلاةينوقيألاةلدأللةثياحملاةلئسألانعيلاوتلاىلعنابيجي

:ةلدألا)يقلتوأ(كاردإوتايئايميسلاوقطنملا5-1-1-1
قطنملااذهىلإرظنو،تايئايميسللرخآامساقطنملاسروبلعجدقل

ةرابعهلةبسنلابينعتو.ةلدأللةيروصلاوأةيرورضلاهبشةديقعلاهفصوب
وأ[ظحالناننأ،)ةلدأللةيروصلاوأةيرورضلاهبشةديقعلاهفصوبقطنملا(
)يقلتلا(ةظحالملاهذهلضفباننأو،اهانفرعيتلاةلدألاصئاصخ]ىقلتن
تاظوفلمىلإ،ديرجتلاباهتيمستىلعضرتعيال،ةروريسةطساوب،ُقاَُسن
نأبجيامبقلعتتو.ةيرورض،يناعملانمىنعمب،تسيليلاتلابو،ادجةمئاغ
نميأ،"يملع"ءاكذلبقنمةمدختسملاةلدألالكصئاصخهيلعنوكت
يههذهديرجتلاةروريسو.ةبرجتلاةطساوبملعتلاىلعرداقءاكذلبق
.]385[)يقلتلاوأ(ةظحالملانمعوناهسفن

اهتلثاممتمتيتلا،ةظحالمللنمازملاكاردإلانأةقباسلاةركفلاينعتو
يفتيمسيتلاكلتهبشت-ةدرجمةينهذةرورسيلعضخت،يقلتلابانه
اليذلا(ريكفتلاعوضومنمقلطنت-"يسرامملاريكفتلاب"باتكلااذه
يملعءاكذةطساوباينهذهللحتو)ايركفت-اليلدالإنوكينأنكمي
ةبقارملاتاظوفلملاجاتنتساىلإةياهنلايفيملعلاءاكذلااذهدوقيو.]386[
.)ايقلتوأ(ةظحالماهسفنيهربتعتةروريسلاكلتتناكاملو.ايبيرجت



ةروريسلانأو،ةروريسةديلواهسفنيهاهنأ،ةهجنم،كلذينعيسف
ةهجنمينعيسو؛اذكهو...ىرخأةروريسةديلواهرودبيهاهلةدلوملا
يهف-...صئاصخللددحملايملعلاءاكذلادسجتتناكنإو-اهنأ،ةيناث
.ةثياحمةيلوأةظحالملجاتن

يتلاةيفلخلاحضتت،انهةركفلاهذهلمدقيذلاليوأتلانماقالطنا
يتلاةروريسلاكلت،جاتنإلاةروريسفصوةيناكمإينبتىلإباتكلاتعفد
ةلثاملااهاقيزيفاتيمةيعرشنععافدلابعصيامك،اهتاقلطنمريسفتبعصي
ةروريسيضتقتيتلاةيسروبلاديرجتلاةركفنماقالطناالإ،ةثياحملادعبيف
صنلاىلعاهقيبطتبجاولا،يقطنملاجاتنتسالاتايلآىلعموقييملعءاكذ
.)يلعفلايقلتلاعوضوموأ(ديحولايداملاىطعملالكشييذلايراهظإلا

لكشلانعينهذثحبوه،نذإةروريسلاكلتبجومبيقلتلانإ
ءاكذلةينهذةروريساهفصوب-تداقيتلا)يقلتللوأ(ةظحالمللبسنألا
صئاصخلاكلت.يركفتلاليلدللةبسانملاصئاصخلاحنمىلإجتنملا-يملع
يداملارهظملالكشتيتلا،ةيديسجتلاتالوؤملاريغرخآائيشتسيليتلا
يمسامرابتعا،كلذميعدتلجأنم،ادجبسانملانمنوكيسو.صنلل
يتلاصئاصخلاىلإادئاع،"ةديرفلاراهظإلاةظحلاقيزيفاتيمب"باتكلااذهيف
."يملعلا"ءاكذلانعةجتانريغيأ،ةيرورضريغوةعداخسروباهربتعا

ثيح،ةيديرجتلاةروريسلليلاوملاسروبديدحتبراكفألاهذهمعدتتو
يألةبسنلابةيداعةبرجتاهنأو«يداعلاناسنإلااهفرعتيةكلماهنأظحاليس
الهنكل،)هكالتماوأ(هءانتقايف،امءيشكاردإةظحل،بغريناسنإ
يفةبغرلاسفنيدللظتسله"لاؤسلابةبغرلاكلتعبتيف،كلذعيطتسي
يكل."؟هيلعلوصحللتاناكمإلالكيدلترفوتاذإءيشلااذهكالتما
امزجنأدقنوكيكلذبو،هتاذرابتخاىلإأجليس،لاؤسلااذهنعبيجي
مسرلانماعونلييختلاةطساوبزجنيهنإ.ةيديرجتلاةظحالملابهتيمسأ
هذخأعم،اهسفنهتاذل/لظلا-ةطاطخلانماعونوأ/لكيه-ينايبلا
كلتيفاهجامدإ،هذهءايشألاةلاحضرفتسيتلاتاريغتلارابتعالانيعب
اذإامىرييكل،هليختنأقبسامظحاليهنأيأ.اهربتخييكل،ةحوللا
يتلا،ةروريسلاهذهلضفب.ءيشلاكلذيفهتبغرسفنباظفتحملازالناك
امبةطبترمجئاتنىلإلوصولاعيطتسن،يضايرلاليلحتلاقمعلايفهبشت
يذلاءاكذلانوكينأطرش،تالاحلالكيفةلدأللةبسنلاباقداصنوكيس
.]387[»ايملع]اهاقلتي[اهلمعتسي

ةقالعنعليقنأقبساممعدتةرقفلاهذهنأحضاولانم



متخيتلاةركفلاب،ةهجنم،كلذلكمعدتيو.يقلتلابةيديرجتلاةظحالملا
نأىلإةحضاوةراشإدجوتثيح،ةيديرجتلاةظحالمللهديدحتسروباهب
الاهنوكبةيئزجلامولعلانعزيمتت،ملعيهامب،ةيظحالملاةروريسلاكلت
ىلإاضيأفدهتلبعقاولايفدوجوموهامفشكىلإطقففدهت
ةروصلهديدحتب،ةيناثةهجنمكلذمعدتيو؛نوكينأبجيامفشك
ىلإدشننالاننإ«:ةيتايقلتةيلالدتةروريسلكةرورضلابهلثمتتيذلائراقلا

اهنوكبفصتتةيسدحةيلكةفرعمكالتماهيلعبجوتيهلإريكفتغيص
.]388[»لقعلاقوف

يجولوميتسيبيإلاغوسملارسفتةقباسلاسروبتاروصتتناكاذإو
جتنتسييذلاينوقيألاليلدلانإف،يقلتلانماقالطناجاتنإللةينهذةءارقل
ليلحتمثيتالوقملااهدوجوتايوتسملكيفةلدألاليلحتلكشنم
عورفيفهتيفلخخضتت،...يدوجولااهتايوتسملكيفاهدوجوتايوتسم
:ليلدلاتانوكمبةطبترملاتايئايميسلاملع

:لالدتلاةروريسوتايئايميسلاعورفوليلدلاتانوكم5-1-1-2
اهتالثممطبرةطساوبةلدألاليوأتلعفوهلالدتلاناكاذإ

)لوؤملاوعوضوملاولثمملا(نوكملكناكو،اهتالوؤمقيرطنعاهتاعوضومب
نإف...اذكهو،ةيلالدتةروريساضيأبلطتي،الماكتماليلدهتاذيفوه
اذإمث.اقباسةددحملاةيديرجتلاةظحالمللالداعمحبصتةيلالدتلاةروريسلا
نوكملكلنإف،يتالوقملااهؤامتناثيحنمةفلتخمليلدلاتانوكمتناك
ةجيتنهنأ،دكأنيحسروبهددحامطبضلابكلذو.هبسانيايعرفاملع
،)لوؤملاوعوضوملاوساسألايه(ةلدأةثالثعمطبارتيفلثمملكدوجول
عرفلاىمسدقو.]تانوكمللةبسانم[عورفةثالثتايئايميسلاملعلنإف
نوكينأبجيامفشكيفةنماكهتمهملعجو،ضحملاوحنلابلوألا

لبقنم،امةلالديقلتعيطتسييكل،لمعتسااذإ،لثممللةبسنلاباقداص
،عوضوملابهطبرو،قيقدلاهانعمبقطنملابيناثلاىمسو.يملعءاكذيأ
طورشليروصلاملعلاوهقيقدلاىنعملابقطنملانأرابتعاىلعكلذو
،ةماعةفصب،هتمهملعجو،ةضحملاةغالبلابثلاثلاىمسو.تاليثمتلاقدص
،يملعءاكذلكيف،ليلدلاُدِّلَُوياهلضفبيتلانيناوقلافشكيفةنماك
اهلضفبيتلانيناوقلافشكيفةنماك،ةصاخةفصب،اهلعجو،رخآاليلد
ةقيرطلانم،ةضحملاةغالبلاةفيظوىحوتسادقو.ىرخأةركفةركفلاجتنت
نعثحبيامدنعتاملكللةميدقلاتاطبارتلا)طناك(اهبظفحيناكيتلا
.]390[ةديدجميهافملجأنم]389[ةنودم



:يئاورلاصنلاجاتنإلحارموةيفرعملاةيفلخلا5-2
ماعلااهلكيهيفتماقدق،ةيسروبلاتايئايميسلاةيرظنتناكاذإ

املكنأ،ةيضايرسسأىلإاهدانتسالعفب،ىرتتناكو،ةيثالثلاىلع
دبالف...]391[ةيفاكاهنأل،اهيلإلزتخينأنكمي،ةثالثلازواجتينأنكمي
نأ،باتكلاىلع،عوضوملاةعيبطماغرإتحت،َضُِرفيذلا،يعابرلاميسقتلل
ىلإلاثتمالامدعبقلعتيلاؤسيفلثمتي،اينوقيأاليلدنهذلايفدلوي
.هنعةباجإلانمدباللاؤسوهو.ماعلاننسلانوناق

-لقألاىلع-عزوتنأالإنكمياللاؤسلااذهنعةباجإلانإ
ةيفلخلابيفرعملاعوضوملاتايصوصخةقالعبىلوألالصتت،نيتباجإىلع
ةيضايرلاةيفلخلابليلدلااذهلةجتنملاةيفلخلاةقالعبةيناثلالصتتو،ةيرظنلا
:سروبتايئايميسل

:ةيرظنلاةيفلخلابيفرعملاعوضوملاتايصوصخةقالع5-2-1
تالوؤملاجامدإ،يئاورلاليلدلاجاتنإتايلآنعفشكلاةلواحمضرفت

دعاوقلانييحتهفصوبصنلازييمتلجأنمةيرورضلاةيسانجألاةيننسلا
ربتعتو.)راهظإلاوةيدرسلاوةياكحلايهو(هتايوتسمليلحتلجأنمو،هسنج
نمديدعللالازتخا،ليلدللتاديسجتاهتاذيفيهيتلا،لحرملاهذه
ةنيمقتاعيرفتليكشتلةيفاكةثالثلالحارملاو.ةثالثىلإةنكمملالحارملا
تسيلاهنكل،ةيغالبلاوةيقطنملابناوجلالكنماجلاعمليلدلالعجب
،جاتنإلاىوتسميفضرتفت،ةريخألاهذهنألكلذو.ةيعيرذلاةجلاعمللةيفاك
قفوهنعريبعتلادارييذلايدبتملايقلتطورشلديلوهسفنجاتنإلانأ

ةيجراخلاتاقايسلاجامدإ،يقلتلاىوتسميفضرتفتو؛امةيرعشةغيص
ءاوسةعبارةلحرمةفاضإضرفييذلاءيشلا.ليلدلالبقنماهيلعَِّرشَُؤملا
دوجولاةلعحيضوتلبقنكل.ةيتايقلتوأةيجاتنإرظنةهجوبرمألاقلعت
لبةثالثلاةيافكمدعىلعليلدتلانمدبال،ةعبارلاةلحرملليرورضلا
:ةثالثلانودامبءافتكالاةيناكمإمدعىلع

:راهظإلا-
نم،اكراشتم،يصنلاليلدلليداملاىطعملاهفصوب،راهظإلاناكاذإ

اهدسجييتلاةداملالكشنإف؛ةبكرملاةلدألالكعم،ماعلاهدعبثيح
.ايئاوراراهظإهنوكةفصهيطعييذلاوه)ايتايقلت(اهيلعرشؤيو)ايجاتنإ(
نمدبال،امهزييمتلجأنمو،اهلكشوةداملازييمتنمدبالانهنمو
:امهبكارتلنيددحملانيليلدلاققحتلاينهذاناكمنالكشتنيتلحرمضارتفا
:)ةيئاورلاةكبحلاوأ(ةيدرسلاوةياكحلاامهو



:ةيدرسلا-
ةياكحلاديسجتبتقولاسفنيفموقي،الوؤماليلدةيدرسلالكشت

اهداعبأوةيونعملااهداعبأاهحنمىلوتيهنألكلذو.لكشلااهئاطعإو
-اليلدنوكينأللباق(يلمحليلدنماهروطيةمثنمو.ةيسانجألا
نمفنذإو.يوضقليلدىلإ،]392[ةدودحمريغةيلالدتتاروريسلاردصم
.رابتعالانيعبةينهذلاةلحرملاهذهذخأيرورضلا

:ةياكحلا-
اديسجت،ةيركفتةروريسةياهنلاديسجتيهامبيهامب،ةياكحلاربتعت

امك.يوضقلوؤمكاردإلانمىوتسملااذهيفيهو.يسانجأيننسلوؤمل
صوصنجاتنإلجأنمرمثتستنألةلباقةيلوأةيلالدةداميهامب،ربتعت

ةركفلاهذهحضتتيكلو.ايلمحاليلد،ةيدرسلاعاونألالكىلإيمتنتةيدرس
نمديدعلانإ-)أ(:ةيلاتلاججحلاقوسنكمي،لالدتسالاقيرطنع
ادامعاهفصوبةياكحلادمتعتالريبعتلاسانجأنموةباتكلاسانجأ
ءافتكالانكميف،رصحلاىلعةيصععاونألاهذهتناكاملو.يلوألاديسجتلل
ةاسأملاوأ،رعشلاوةياورلانملكجاتنإيلكشليلوألافالتخالاىلإةراشإلاب
جاتنإةاسأملاوةياورلابلطتتامنيبف،)امهلوطسرأديدحتقفو(ةباطخلاو
تالوؤملانأىلإرمألادوعيو.كلذةباطخلاورعشلابلطتيال،ةياكح
ديسجتررقدقنوكييذلا-نهذلايفاقبسمةرضاحلاةيسانجألاةيننسلا
وأةياكحلادوجوضرفتيتلايه-نيعمسنجدويققفوايراهظإةركفلا
،اهنإف،ةيننسلاتالوؤملالبقنماهدوجوضرفةلاحيفو.اهدوجومدع
تاناكمإصلقيينهذيدوجوىوتسمىلإاهروطت،ةركفلادسجتيهو
ىوتسميفةرشابملحنتاهنوكنممغرلاىلعكلذو،ةقباسلااهتاققحت
سنجلاعاونألكتايعونلةلماحلظتاهنوكببسبةينالوألاىلإناثينهذ
،ةيدرسلاعاونألالكلايلوأاديسجتاهفصوب،ةياكحلانوك-)ب(.يدرسلا
ةيركفتةروريسلجاتناهنكلو،ريكفتللايلوأاعوضوملاوحألانملاحبتسيل
الهنألكلذو.)يطسرألاهانعمب(يرعشلاجاتنإلاةيدصقعمةبكارتمةقباس
يفريكفتلةجيتناهنوكلقعيامنيب،ريكفتللاردصمةياكحلانوكتنألقعي
.]393[ايرعشاهديسجتيفوةركفلا

ةلدألازييمتلجأنمثالثلالحارملابظافتحالاةرورضحضتتاذكهو
يفيهيتلاةعبارلاةلحرملاةفاضإةرورضحضتتةمثنمو.اهسفنةيصنلا
،لكشتيتلاو،ةقباسلالحارملاجاتنإيفمكحتتيتلاةيلوألاةلحرملاعقاولا
سسأتتيتلاةيعقاولاوةيرارمتسالاوةيعيرذلاتاعوضوم،يقلتلاةهجنم



.باتكلاهذهيفةدمتعملاةيسروبلاةيفلخلااهيلع
ةيضايرلاةيفلخلابضرتفملاينوقيألاليلدلاةقالع5-2-2

:سروبتايئايميسل
ةمئاقلاةقالعلاةقيقححيضوتبجوتسيف،ةباجإلانميناثلارطشلاامأ

:ةيضايرلاةيفلخلانيبوينوقيألاليلدلااذهنيب
لثمتيو،لحارمعبرأدوجوب،انهدوصقملاينوقيألاليلدلالصتي

نوناقلخسارلالكشلاعممجسنمريغكلذنوكبداقتعالايفايلامتحا
يضارتعالاهنومضمنأعقاولاو.ةيفرعملاةيفلخلاهبجوتستيذلاتاعيرفتلا
ددعتلاىلعضارتعالادصقتنكتملسروبةراشإنأل،دنسنودبودبيس
نملقأىلإددعتملالازتخاىلعضارتعالاطقفدصقتلب،ةثالثلزواجملا
ددعتملالازتخانودلوحيعناملدوجوالهنأحضتيكلذىلعءانب.ةثالث
هتقالعيفضرفيهسفنيسروبلاقسنلاناكاذإةصاخو،ةثالثنمرثكأىلإ
.ةثالثلاةزواجم،اميفرعمعوضومب

نإف،رهاوظلالكبلصتي،اماعةباجإلانمءزجلااذهناكاذإو
لازتخالابيأ،ثحبلااذهبةصاخلاةلاحلاىلعرصتقيسقحاللاءزجلا
:لحارمعبرأىلإيئاورلاجاتنإلالحارمليرارطضالا

الإ،هسفنيسروبلايلالدتلاقسنلاعممجسنتال،ةياورلاةعيبطنإ
اذهتاحلطصمذخأمتاذإ-كلذينعيو.ةعبارلاةلحرملاتفيضأاذإ
فيضأاذإالإلصحينأنكميالماجسنالانأ-رابتعالانيعبباتكلا
،ةياورلاةيعقاووةيرارمتساساسألكشيةهجنمهنأل،يركفتلا-ليلدلا
هدحوهنألةثلاثةهجنمو،ةيعيرذلاعوضومهنأل،ةيناثةهجنمو
اذإايلجاذهودبيو.ملاعلاوركفلايتلوقمبيصنلاليلدلاطبرعيطتسي
ََرظُْنينأ،هتيعرشذخأييكلجاتحيايعرفاليلداهفصوبةياورلاىلإانرظن
اهرودبذخأتاليتلا،ةيبدألاسانجألاةلدأنيبنماليلدهفصوبهيلإ
دكؤيكلذلكو.ركفلاقسنةلدأنيبنماليلداهنوكلعفبالإةيعرشلا

لحارملابهتقالعيفربتعي،قبسامىلإةفاضإيذلا،عبارلادحلاةرورض
ةيفالتخالةعباتلاةيلالدتلاةيفالتخالاطبضلًاَملْعَميديسجتلاجاتنإللةثياحملا
تايلجتيهامب،ةنكمملاليثمتلاوريكفتلاقاسنألةيسانجألاةيننسلاتالوؤملا

ىلإةدرجملاراكفألاليوحتيفلثمتتيتلاو،يناسنإلاركفلاةطشنألةيرورض
.لصاوتللتاعوضوم

،اهسفنةيعيرذلاسروبةيرظننأقبساملكنمجتنتسياذكهو
دوجو،ةماعةيدرسلاصوصنلاليلحتلجهنمىلإاهريوطتةلاحيفضرفت



يذلا،ركفلارادمديدحتبعبارلادحلاموقيثيحب.دودحوألحارمعبرأ
كلترابتعابكلذو.اهبملسملاراكفأللىلوألاروصلاهفصوبانهلثمتي
،)ةيديرجتةظحالمةروريسجاتنيأ(ةلماكةيتايقلتةروريسجاتنروصلا
اردصماهرابتعابمث،يركفتلايقلتلالعفلبقاحملايدبتملاوهاهعوضوم
سنجدويققفويلوألادسجتلاىلعةقباسلا]394[ةنكمملالصاوتلاةانقل
سانجألالكباهتقالعيفةلحرملاهذهحبصتلكشلااذهبو.باطخوأ
لازتخااهنألةسسؤم:ةدياحموًةَسِّسَؤُم،تقولاسفنيف،]395[تاباطخلاو
ةدياحمو،يدبتملايقلتةروريسىلعءانبنهذلايفةدسجمةركفللثمتو
تاغللادعاوقاهلكشتيتلاةيجراخلادويقللدعبتعضخدقنوكتالاهنأل
اجتانُدِّلَوييركفتلا-ليلدلانأىلإكلذدوعيو.تاباطخلاوسانجألاو
ةاكاحملالاكشألكقفو،يلعفلصاوتعوضومحبصييكل،روطينألبقي
ةطحملاوهفيقلتللةبسنلابامأ.)نآلادحلةكردملاريغوأةكردملا(ةنكمملا
اعمنيترظنلانأحضاولانمو.]396[جاتنتسالاتاروريسةياهنلةريخألا
،ةيضايرلاتارشؤملابامهتقالعيفنادلوت،)يقلتلاةرظنوجاتنإلاةرظن(
انهنمو.رفصلاةركف،)3و2و1(ةيلالدتلاةروريسلالحارملةدسجملا
،يئاورلاصنلايقلتوجاتنإتايلآديدحتيف،مازتلالاهجتنأامطبرنكمي
ةفسلفلةيتارهاظلاةيضايرلاةيفلخلاب،ةيسروبلاةيعيرذلاةيرظنلادودحب
.اهسفنسروب

ةطشنألاتايعوننعريبعتلالجأنمرفصللةيداعلاةراعتسالانإ
رضاحلالعفلازاجنإىلعةرشابمةقباسلاةظحللاينعت،ةفلتخملاةيناسنإلا

،ةبسانملالاكشألالكقفوقلطنينأبةظحللاهذههلحمستو،نهذلايف
تلشفاذإةديدجةبرجتلكلانطومنوكينأباضيأهلحمستامك
تايصوصخللوؤملكىلع،ضرفتةظحللاكلتنإفانهنمو.اهتاقباس
امو.]397[اهنمقالطنالالجأنمةجردلاكلتىلعفرعتلا،طاشنلاكلذ
لكشييذلاددعلاهنكلواغارفسيلرفصلانوكوهايضايركلذدنسي
...تادوجوملاددعزيمتقطنملحناملادحلاو،باجيإلاوبلسلانيبعناملادحلا

ايقطنماببساهرابتعانكمييتلاةقيمعلاةيفلخلاةيؤرريخأنكميو
لصأيف،يئاورلاصنلاباهتقالعيفلالدتلاةروريسنعةعبرألارودصل
دمحمذاتسألاهمدقيذلاريسفتلابءافتكالامتيسو،سروبلةيضايرلاةيفلخلا
نأديب«:،ةعبرأددعلاىلإلازتخالاوأةيمنتلاعممجسنييذلاوحاتفم
]سروب[أجتلاكلذلويقيزيفاتيملادادتمالايفاهسفنضرفتةيادبلاةلأسم
هيلإىمنوددعتملاهيلإدروايثالثاقسنىنبتاذإو.اهلحلتايضايرلاىلإ



انايحأرقأهنإفةيريسفتلاوةيفصولاوةيديلوتلاتايلمعللةادأهذختاوريغصلا
نأبهلوقنممهفياماذهو.كلذنمرثكأنوكتنأنكميقئالعلانأب
نيبتسيلقئالعلانإف،هيلعو،"ةينالوألكىلعقباسصلاخلارفصلا"
هيلعضرفدادتمالةيعاطتقاوةيئارجإةيلمعاهنكلوةعيبطلابرصانعةثالث
.ةيادبرفصلا

تدلوتيذلادحاولانمقالطنالابهعينصحجرتةيروغاتيفلاتناكاذإ
ةيادبلاهيلعضرفتةيضايرلاوةيجولوطنألائدابملانإفدادعألايقابهنع
.]398[»ةيعابرريصتةقالعلانأيأ،تاذلامئاقارصنعهذاختاورفصلانم
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ىهتنا

ىنعملاوه،انهدوصقملا)Paradigme(جذومنألاىنعمنإ]1[
:نوكلةبسنلابرظنأنهوكودينسلبقنمهبددحيذلا

- T. Kuhn. La structure des révolutions scientifiques. (ed)
Flammarions, 1970, pp. (71-82).

:دينسلةبسنلابو
H. Gottner "Methodologie des théorie de la littérature" in

Théorie de la littérature, ed. Picard, Paris, 1981, pp. (16/17).
..صوصنلالامعتسابوكيإهامسأامراطإيفلخدتاهجئاتننأ]2[

:رظنأ
U. Eco, Lector in fabula.. traduit de l'italien par M.

Bouzaher. ed. B. Grasset, Paris, 1985, p. 243.
لثمتلا"لاقميف"فسامتلا"حلطصمتلمعتسانأقبسدقل]3[

نيتركفنيب-ةيناكمتسيلو-ةينهذةفاسمدوجوهبدصقأو"ةمجرتلاو
:رظنأ..لايخلابقمحلاةقالعلثم،دودحلاثيحنمنارظانتت

ركفةلجمنمض،"..ةمجرتلاولثمتلا".ظوفحم،فيطللادبع-
.1998طابرلا،10ع،دقنو

نوكييذلاو،درجملايجاتنإلاىنعملاب،انهءارقتسالامهفبجي]4[
صخياميفرظنأ.ةفرعملاكلتلكشروصتلو..ةيبيرجتلاةفرعمللالكشهعم
:اهتاروصتوةيبيرجتلاةفرعملا



،رصاعملايملعلاريكفتلايفعقاولاموهفم،توفيملاس-
.)7:لئاسروتاحورطأ(بادآلاةيلكتاروشنم

]5[H.Gottner"Metodologiedesthéoriesdelalittérature",
op.cit.,p.15.

.18ص،هسفن]6[
]7[Platon,Phèdreoudelabeauté,Oeuvrescomplètes,
Tome2,traductionnouvelleetnotesparLéonRobi,Bibliothèque

delapléade,Gallimard,1950,pp.)9-82(.
رادلا.يبرعلايفاقثلازكرملا،..باطخلاولكشلا،يركاملادمحم]8[

.)تلاطشجلالاكشألاةيرظن:لصف(،1991،ءاضيبلا
]9[O.Ducrot&T.Todorov,Dictionnaireencyclopidique

dessciencesdulangage,ed.Seuil,Paris,1972,pp.106-112.
P.Ricoeuretautres,Delamétaphysiqueàla:رظنأ]10[

théorique,EssaisenhommageàD.Perlman,Bruxelled,1986.
نكتملنإو،هذهنيتخابةباجإنأىلإةراشإلانمدبال]11[

.هدوجولًازفحمتناكدقف،باتكلااذهلاؤسسفننعةرشابمةباجإ
يذلا،صاخلاهلاؤسنعةباجإلانمءزجيهةيحاتفنالانأركذلابريدجو
لكشلانيبظوحلملالعافتلامايقةيفيكنعلؤاستلايفهزاجيإنكمي
؟ةيعامتجالاتاينبلاويئاورلا

دهعم،ديحشلامجةمجرت،ةياورلاوةمحلملانيتخابليئاخيم]12[
.54ص،1986توريب،يبرعلاءامنإلا

]13[U.Eco-Lectorinfabula,op.cit.,pp.)99/100(.
Sémiotique et philosophie du langage, traduit par M.

Bouzaher, ed., PUF, 1988, p. 110.
لكشينعيو،ةعوضوملاتاحلطصملانميدبتملاحلطصمنإ]14[

يفليصفتبكلذحيضوتيتأيسامك،هكردينأدرفللنكمييذلاعقاولا
.صاخلصف

يفسلفلاركفلاسسأ،يلاعلادبعنب.عنعالقنرجدياهنترام]15[
.49ص،1991لافبوت،رصاعملا

ةيلدجةيئانثنالكشيامهفصوب،انهنافظومةلالدلاوىنعملا]16[
وهوليلدلليلخادلاىوتحملابطبترمىنعملانوكقرافعم،ةلصفنمريغ
نييوتحملابةلالدلاطبترتامنيب؛)Lasémantique(ةلالدلاملععوضوم



عوضوملا(تايلوادتلاوتايعيرذلاعوضوموهو،ليلدلليقايسلاويلخادلا
امهنيبدوجوملافالتخالانإفنذإو.)يمانيدلالوؤملابهتقالعيفيمانيدلا
ـلهتءارقنملادولودهطبنتسايذلافالتخالاسفنابيرقتوهو،انه
دعبلاو)رماداغدنع(يليوأتلادعبلانيبروكيرهيلعرشأيذلاوأسروب
.)سامرباهدنع(يدقنلا

,C.S.Pierce,TextesFondamentauxDeSémiotique:رظنأ]17[
traductionetnotesB.Fouchier-AxelsenetC.Foz,ed.,M.K,

Paris,1987,pp.)81-98(.
تالاحلةطراشلاةيجراخلاةيعضولاانهقايسلابدوصقملانإ]18[

.صنللسسؤملالاؤسلاجاتنإ
نمةذوخأم)Topic(ـلانهاهتلمعتسايتلاةمجرتلانإ]19[

دانسإلاتارورضنأريغ،فالتخالاوهباشتلا:حاتفمدمحمذاتسألاباتك
ليلعتئراقلادجيسو..هدحورادملابءافتكالاوثيدحلانعيلختلاتضرف
.اقحالكلذ

لكلمشتلب،ةيوغللاةلدألاىلعةروصقمانهةلدألاتسيل]20[
..سنجلادويقاهيفامب،ةلدألاعاونأ

:رظنأ]21[
C.Chauviré."Peirce/Wittgenstein.lessignesetlemental"in
RevuePhilosophique,ed.,PUF,n°3,1997.p.275.
.ةحفصلاسفن،هسفن]22[
.هسفن]23[
دنعةقيقحلاموهفم":حاتفمدمحمنعالقن،ناكالك.ج]24[

.53ص،2،1997ع.دقنوركفةلجمنمض"..سروب
عقاولاموهفم،توفيملاس:نمضةينامساللايفاضاحيضوترظنأ]25[

.اهدعبامو62ص.اس.م.رصاعملايملعلاريكفتلايف
C.Claudine.Surl'idéalismedeC.S.Peircein:رظنأ]26[
RevuePhilosophique,op.cit.,p.339.
.هسفن]27[
.هسفن]28[
.C.Chauviré.Peirce/Wittgenstein..‚op.cit.,p.27:رظنأ]29[

G. Deledalle. Théorie et pratique du signe, ed., Payot Paris,
1979, pp. (73-74).



:رظنأ]30[
C. Chauviré "Peirce/Wittgenstien..", op. cit., p. 281.

.صسفن،هسفن]31[
ص.اس.م"..سروبدنعةقيقحلاموهفم"،حاتفمدمحم:رظنأ]32[

56.
,G.Deledalle,Théorieetpratiquedusigne:اضيأرظناو

op.cit.,p.88.
"..سروبدنعةقيقحلاموهفم"،حاتفمدمحمنعالقن،سروب]33[

.56ص.اس.م
نملاقتنالاموهفمنمىحوتسم،اضيأصاخحلطصمهنإ]34[

ريغ-ةيلوألالاكشألانعربعييكل،لعفلابدوجولاىلإةوقلابدوجولا
.باتكلاةيادبيفكلذحيضوتيتأيسو..ةلدألاجاتنإل-ةقوبسملا

نأينهذلاروضحلاىوتسميفلبقيوالإاهنممسقلكنإ]35[
نمدبالف،يراهظإلااهروضحىوتسميفامأ؛اماتوادرفنماليلدنوكي
.اهطابنتسانماهزييمتلجأ

دقو)Laparaphrase(حلطصملةمجرتوهحراشتلاحلطصم]36[
:C.Fuchsدنعيبيرقتلاهانعمبانهفظو

C. Fuchs, La paraphrase, ed, PUF, Paris, 1982.
فراعملانمقلطنياليذلا،ثداحلاكاردإلافرعتلابدصقأ]37[

عناماليتلاتاجاتنتسالانمةروريسنمقلطنيلب،ةدوجوملاةيعوسوملا
.اقحاللصفملكشبهديدحتيتأيسو..ةقباسلافراعملاكلتلاهمادختسانم

ساسألايفةدوجوملاةيرفصلاةجردلابةلحرملاهذهلصتت]38[
:رظنأ.ةيمنتلاةلكشملحلسروبهيلإأجتلايذلايضايرلا

.68ص.اس.م"..سروبدنعةقيقحلاموهفم"،حاتفمدمحم-
اهانعمنمقتشم،انه)Lanarrativité(ةيدرسلاىنعمنإ]39[

:لاثملاليبسىلعرظنأ..درسلاتايئايميسبنيمتهملادنع
Groupe D'entrevernes, Analyse sémiotique des textes.., ed,

PUL, Lyon, p. 13.
]40[B.Fouchier-AxelsenetClaraFoz.TextesFondamentaux

desémiotique,op.cit.,p.8.
]41[C.S.Peirce.Ecritssurlesigne,op.cit.,p.120.
]42[Ibid.,pp.)120/121(.



]43[G.DeledalleThéorieetpratiquedusigne,op.cit.
]44[C.S.Peirce.Ecrits..,p.135.
]45[C.S.Peirce.Textes..,op.cit.,p.14.
]46[C.S.Peirce.Ecrits..,op.cit.,p.67.
]47[C.BruzyetAl.Lasémiotiquephanéroscopiquede

C.S.PeirceinLangagesn°58,1980,p.32.
ال،هتاذيفءيشلادوجوبوأةوقلابدوجولابةينالوألاطبرنإ]48[

،طيسبتلاقيرطنع،ُدُشَْنيطبروهلب،نييهامتمامهلعجانهينعي
دوجولاىلإةوقلابدوجولانميضملاةروريسنأل،ةلوقملاهذهىنغراهظإ
يفةءوبخمةيمتحىلعو؛ققحتلاةلاحيفامةيمتحىلعرشؤتلعفلاب
.نومكلارارمتساةلاح

دبعمامإةمجرت،)حورلاةفسلف()2(لكيهةفسلف،سيتسرتلو]49[
.)641ةرقفلا(.132ص،ةيناثلاط.توريب،ريونتلاراد.مامإحاتفلا

]50[U.Eco.Sémiotiqueetphilosophiedulangage.Traduit
del'ItalienparM.Bouzaher.ed,PUF,Paris,chapitreV.

]51[C.S.Peirce.Ecrits.op.cit.,p.24)8.330(.
]52[Ibid.,pp.)24-27-29-143-144-210et211(.
:سناسيوبدنعمظنملاننسلاىنعمرظنأ]53[

Buyssens cité par. G.Mounin. Introduction à la sémiologie ed.
Minuit 1970, p. 19.

]54[G.DeledalleThéorieetpratiquedusigne,op.cit.,pp.
)113-114-115(.

]55[U.Eco.Lectorinfabula,op.cit.,pp.)19-20(.
]56[G.Deledalle.Théorie..,op.cit.,pp.)92-93-94(.
]57[Ibid.,lesmêmespages20.
يفالإ،لادولودعمقفتأال،يننأىلإةراشإلاردجت،نكل]58[

..هقطنم
]59[T.TodorovQu'estcequelestructuralismePoétique?

ed.Seuil,Paris,1973,p.68.
]60[G.Deledalle.Théorie..,op.cit.,p.93.
ىنعمو،)ةرمضملاةينبلا(باتكنمضةيكرحلاةلدألاىنعمرظنأ]61[

:)..بدألاةيرظن(باتكنمض،سوطيإلا



- U. Eco. La structure absente. ed. M.de France. Paris. 1972.
pp. (15-16).

- D. Maingueneau. L'analyse du discours. ed. Hachette. Paris
1991. p. 177.

]62[U.Eco.Leslimitesdel'interprétation.TraduitparM.
Bouzaher,ed.Grasset,Paris,1992,pp.)304-308(.

.هسفن]63[
]64[U.Eco.Lastructureabsente,op.cit.,p.57.

- Sémiotique et philosophie du langage, op. cit., du pp.
(248-263).

ةمجرت.ماعلاناسللاملعيفتارضاحم،ريسوسوددناندرف]65[
.)Vلصفلا(ينينقرداقلادبع

ىلعهتاليلحتدامتعاىلإ،اقحالحضتيسامك،كلذدوعيو]66[
.ةددعتملاتانوكملاةيلدجةيؤرب،اهانبتينمل،حمستاليتلا،ةيئانثلا

L.J.Prieto.LasémiologieinLelangage:رظنأ]67[
EncyclopédiedelaPléiade,ed.Gallimard,Paris,1968.

أدبمشقانيوهو،كلذحضونأتسنفنبلقبسدقل]68[
:رظنأ.ريسوسيددنع،ةيطابتعالا

E. Benveniste. Nature du signe linguistique } in Problèmes de
linguistique générale.

)L'actesémique(يقئالعلايونعملالعفلاىنعمرظنأ]69[
:نمض

L.J. Prieto. La sémiologie, op. cit., p. 102.
.23ص.اس.م.ماعلاةغللاملعيفسورد:ريسوسود.ف]70[
.19ص،هسفن]71[
يتأيسو،)Continum(فليسملايحلطصملةمجرتيرارمتسالا]72[

ً.اقحالهديدحت
دنعاهتاعارمنيعتييتلاو،هجنارغاهفصويتلادويقلارظنأ]73[

:قاسنألايفةديدجلاةلدألاجامدإ
G.Granger, Langage et épistémologie. ed. (M/K), Paris, 1979.

G.DeledalleThéorie.op.cit.Chapitre)Processus:رظنأ]74[
interprétatif(.



وأ،رخآليلدبهرييغتوأليلدلاعادبإنأىلإهيبنتلابجينكل]75[
هنإفليثمتلاةروريسسفندواعيناكنإو..رخآيوغلليلدىلإهتمجرت
ةيناثلاثلادعاوقلالبقنمةبقارمنوكتةينالوألاىلإةدوعلانأل،اديقمنوكي
دجتانهاهنأل،ىوألاجراختلالاكشأنعةفلتخميهفكلذلو.قسنلل
نأل،ءاقتناللةطسبملاةافصملارودبعلتيتلاةيقسنلاةيناثلاثلادعاوقلا

.اقبسمةدعماهطورش
تاجراختلالاكشأعممءالتتيتلاتاديسجتلاانهاهبدصقي]76[

.ةيناثلاثةينوناقةلدأىلإاهلوحتوأاهيشالتلبق،ةيلحرملاةيلوألا
خُسنعممءالتتيتلاوةينوناقلاةلدأللةيدوجولاتانييحتلااهنإ]77[

..يريسوسلاهانعمبمالكلايهو.ةينييحتلانيناوقلا
صص.اس..ماعلاةغللاملعيفتارضاحم،ريسوسود]78[

)29/30(.
.يعقاولايجراخلاءيشلا،هدنععجرملالباقي]79[
رصنعكهلوبقةلاحيف،ددهي،عجرمللهاطعأيذلاديدحتلانإ]80[

الضف،ةيزاجملالاكشألارصحودييقتبو،ةيطابتعالاأدبمميدهتب،ليلدلليئانب
لوحتلابةغللا،طقفسوسحموهامبهطابتراقيرطنع،ددهيهنوكنع
.ةيعانطصالاةغللاهبشيامىلإ

.86ص.اس.م.ماعلاناسللاملعيفتارضاحم،ريسوسود]81[
Frege.in:نمضهغيرفدنعلولدملاتاملسمىنعمرظنأ]82[

Everaedt-Desmedt.Leprocessusinterprétatif,pp.)17-23(.
.J:نمض")Transcodage(نينستربع"ىنعمرظنأ]83[

Greimas,DusensedSeuil,Paris1970,p.13.
.F:نمضشوردنع)Prototype(زارطلافيرعترظنأ]84[

Rastier,Sémantiqueetrecherchescognitives)chapitre7(.
:وطييربدنع)ChampNoétique(ةدرجملاةاونلالقحو

- L.J. Prieto. la sémiologie‚ op. cit., pp. (107-115).
:J.Petitotيفوتبدنعءايشألاةلاح

- J. Pétitot La morphogenèse du sens 1. p. 40.
.A.R.Searle.Sensetexpression..TraduitparJ:رظنأ]85[
Proust,ed.Minuit1982,p.8.
ةلجم،سورطدمحمةمجرت،»راوحلاقطنم«سيارغ:رظنأ]86[

.44ص،برغملا1،1992ددعلاةمكحلا



لكاشملا،ديرجتلانمعونىلع،انههزجنأيذلاليلحتلاموقي]87[
،"ةيروصتلاةينبلا"موهفمددحيوهوفودنكاجهبماقيذلاديرجتلل
ولامك،نيصاخةلالدوبيكرتتاذاهلعجثيح،ىنعمللاناكماهفصوب
اءزجالإسيلهنوكمغر،اهسفنةغللاتاينبهتاذيفمضيىنعملاناك
:رظنأ..اهنم

F. Rastier. Sémantique et recherches cognitives, op. cit., p. 91.
.89ص،هسفن]88[
يتلاتاديدحتلافلتخمشقاننممهأPutnamربتعي]89[

Putnam,citéparF.Rastierin:رظنأروصتلاموهفملتيطعأ
Sémantiqueetrecherchescognitives,pp.)76-77-78(.

.DénotationـبةيسنرفلاىلإBeudetingحلطصممجرتدقل]90[
.هجيرفدنعيلصألاهانعمىلعءانبينايعلاعجرملابهتمجرتدقو

قلاعتةركفلكنأبلوقلاىلإ،الثم)Katzزتاك(بهذدقل]91[
امبرو،ةدودحمةغللالمجنإلوقلاىلإوحنيداقتعاوهو،ةيعيبطةلمج
..ةيلآ

]92[Hambold.citéparF.Rastier.inSémantiqueet
recherchescognitives,op.cit.,p.96.

.1987،يبرعلايفاقثلازكرملا،صنلاةيمانيد،حاتفمدمحم]93[
P.OULLET.unephysiquedusens,ed.Critique:رظنأ]94[
1985,p.184.
-يهيتلا،ةيروصتلاةينبلاوروصتلابةيوغللاةيلاعفلاطبترت]95[

،ةيلكوأةيئزجةفاقثبةصاخلاتاروصتلاعومجم-اهديدحتقبسامك
يهو.ةلدألايقلتوجاتنإيلعفثياحي،ايكاردإاننس،اهلامتكايفلكشتو
يفاققحتمركفلاةروريسلزتختاهنأل،ةيقيزيفاتيمالوةيعقاوالتسيل
ةيزاوملادعاوقلاةلمجيهفةيعجرملاامأ..ةفاقثلكبةصاخاهنإمث.ةغللا
اهنمو،ةيملعلاوةيبيرجتلادعاوقلالثمينوكوماعوهاماهنمو،تاروصتلل
يفةيعجرملامهاستو.ةيسفنلاتاينمزلاوةينيدلارئاعشلالثمصاخوهام
:Brachmanنامشارباهحرتقايتلاكلتكىربكلاليثمتلاتايوتسمديدحت

Brachman. cité par F. Rastier. in Sémantique et recherche..,
pp. (133/134).

يفسورد:كرابمنونحباتكنمضهتركفلاصيخلترظنأ]96[
.26/27ص،1997برغملا،لاقبوت،تايئايميسلا



.قباسلالصفلارظنأ]97[
دحاوردصماهل«،مويهاهددحامك-اهسفنةفرعملانإ]98[

درتيتلاةربخلا،كولدنعيهامك،هدنعةبرجتلاو.ةبرجتلاوه،طقف
انتايلمعيفريكفتلاقيرطنعينعأ.ةيعيبطلاساوحلاقيرطنعانيلإ
رظنأ.ناسنإلابريكفتوهملاعلابريكفتلانمءزجفنذإو"اهتاذةينهذلا
:مويهدنعةفرعملاموهفملةبسنلاب

.مامإحاتفلادبعمامإةمجرت،ةعيبطلاةفسلفوقطنملا،سيتسرتلو
.)46-45(صص،2ط،1982توريبريونتلاراد

ةملكلالخادنازجنيءيشلاوةركفلانأىلإةراشإلاتقبسدقل]99[
..اهسفن

امك،ةقحاللاةرقفلالالخ،ةروريسلاهذهحيضوتمتيفوس]100[
انهيفتكأسكلذلو،ليلدلاءازجأنمءزجلكةلالدديدحتمتيس
لثمملا:يداعلائراقلاعمحضاولالصاوتلاضرغب،ةفثكملاتافيرعتلاب
رهظميأةيوغللاريغقاسنألايفلثميو،يوغللاىوتسملايفلادلالثاميو(
؛)..امهوتمايلخادائيشوا،اكردمايجراخائيشناكءاوس،يعولايفرضحي
ةركفلايأ(لؤملا؛)..ماعلاىنعملابملاعلارهاوظنمةرهاظيأ(عوضوملا
.)امهنيبةطبارلا

.C.S.Peirce,Ecritssurlesigne,op.cit.,)8.334(p:رظنأ]101[
31.

اهانعمانفرعنأانلقبسيملائيشانكردأاذإهنأيهيدبلانم]102[
نليتلااندوهجمغر،امتحلشفنسف،انريغلهفصننأاندرأمث،همساوأ
تايعونلاثيحنمةينغةيلمحتانوقيأالإلاوحألانسحأيفنوكت
..ةلادلا

سفنةميقطبضلوحناسفانتينيحلطصمليلامعتسانإ]103[
ءاضرإباتكلااذهيفينعيال،Lapragmatique:يبرغلاحلطصملا
نيقايسنيبيرورضلاومساحلاديدحتلالجأنمنارضحيلب،امهيلمعتسم
ةيتاذلاعاضوألا=ددعتب،ميقلاددعتملالصاوتلاقايس:نيرواجتم
قايسمث،ةيعيرذلاعممجسنيوةزيمتملاتازاجنإللةطراشلاةيعوضوملاو
ربكأعونبيلصاوتلاعوضوملالدابتهيفمتييذلا،ةميقلاديحولصاوتلا
.ةيلوادتلاعممجسنيو:عاضوألادايحنم

.C.S.Peirce,Ecritssurlesigne,op.cit.,59:رظنأ]104[
،ةديدجتايعقاوجتنيناكنإوةلدألاكاردإلكشريغتنإ]105[



ةيعقاولاامأ..هبةطبترملاةيعقاولاوعجرملاوهريغتينأنكميامنإف
ةجيتن،كردتنألةلباقريغاهنألكلذو،ريغتلااهسميالف،ليلدللةثياحملا
..هتاذيفءيشلاكاردإةلاحتسا

,.G.Deledalle,Théorieetpratiquedusigne,op.cit:رظنأ]106[
pp.)15-16(.

هتايئايميسلعجييذلادعبلانالكشتفيكحيضوتقبسدقل]107[
فدهباهريغباعيتساىلعةردقوةنورموةقدةيئايميسلاتاهاجتالارثكأ
..اههيجوتةداعإوأاهديدحتةداعإ

هباهددحيذلاىنعملاب،انهتاحلطصملاهذهتذخأدقل]108[
:نمضوكيإوتربمأ

U. Eco. La structure absente, op. cit., pp. (57-58).
اموهموهفميأ،هتانوكمددعوهدودحوهانعمفالتخالالمشي]109[

.هقدص
.)لوألالصفلا(ماعلاناسللاملعيفتارضاحم،ريسوسود]110[
نمةفلؤمةلمجنعةرابعتناكنإو،ةرابعلانأحضاولانم]111[

الثيح(مالكلاىلإ-هتاحلطصمبسح-يمتنتاهنإف،بسحونيظفل
ليلدلانأكلذىنعمو.ةغللاىلإسيلو)ةيطابتعاةيلالدلاةقالعلانوكت
.مالكلابطبتريالهدنع

ةرشابميأ،مالكلامامأ-لاحلاكلتقفو-نوكيءرملانإ]112[
..ليلدللهديدحتعمضقانتتيتلا،ةينايناثلاراطإيف

،الثامماليدعتنأىلإةراشإلابجتةيعوضومللايخوتنكل]113[
ريلكول(و)Laplancheشنالبل(و)Laconنوكل(نملكدنعسملي

Leclaire(ليلدللينايبلامسرلاةنوقيألمهديدحتلالخنم)يتلا)دم/د
لادلانإ-1":نيتيحاننميريسوسلاليثمتلانع-طراببسح-زيمتت
:)ةيراعتسالاةلسلسلا(ةديدعتايوتسمتاذةلسلسنمنوكتي،لماش)د(
لالخنمالإ"ناقباطتي"الذإ،ةراقريغةقالعلولدملاولادلانيبطبرت
)د(لادلانيب)-(لصفلاةضراعلنإ-2.ءاسرإلاوتيبثتلاطقنضعب
لثمتاهنإ:)ريسوسوددنععبطلاباهلنكتمل(ةصاخةميق)دم(لولدملاو
."لولدملاتبك

:رظنأ]114[
G. Mounin, Introduction à la sémiologie. ed: Minuit, Paris,

1970, pp. (95-102).



ودرارغىلع،هنأ،طقفلكشلابةغللاهطبرىلإةفاضإظحالي]115[
..عجرملايغلي،ريسوس

ةينالوألاةلوقملةلكشملاةنكمملاتاوصألاعمةقدبلثامتتاهنإ]116[
.قباسلالصفلايفددحنأقبسيذلاىنعملابةيوغللا

لولدملاىوتسمباساسأةميقلاموهفمريسوسودطبردقل]117[
ةمئاقلاةيفالتخالاتاقالعلاديدحتلةيلآموهفملاكلذلعجدقو،)ىوتحملا(
سفننيعتيتلاتالولدملانيبو،ةيعيبطلاةغللاسفنلةيمتنملاتالولدملانيب
نألكلذو،لادلابهطبريملامنيب،..ةفلتخمتاغلليمتنتتناكنإوءيشلا
ىلعهلولدمبهتقالعيف-يقسنلاهديدحتلاعبت-موقيريخألااذه
يأعنمت،ةمثنمو.تاغللاتالادفالتخاةرورضلابزرفتيتلا،ةيطابتعالا
ةميقديدحتنكمملانمنكيمل،ةقيقحلاهذهىلإرظنلابو..اهيلعمكح
ءانبنكميو..ةدحاولاةغللاىوتسميفطقفنكلو،تاغللاىوتسميفلادلا
.ةيطابتعالاأدبملينمضلافليسملايضفرةلعجاتنتسا،ةظحالملاهذهىلع

ىلعليلدلارشؤياهيلعءانبيتلاتايعونلاليلدلاساسأينعي]118[
.ليصفتبهديدحتاقحاليتأيسو..يمانيدلاهعوضوم

دنعيمانيدلاعوضوملايرارمتسالانعجتانلالادبتسالاهبشي]119[
.سروب

يتلاةلدألاوليلدلاةينالوأىوتسمالإيرارمتسالااذهسيل]120[
انازخلكشييرارمتسالانألكلذو.ةدحاوةيصاخيفولوهعمكرتشت
عم-فيلسملايلبقنمةددحملا-ليلدلارصانعتاطبارتلكل،الماكتم
طبرلااذهمجسنيو.تايعونلايفاهعمكرتشييتلاىرخألاةلدألارصانع
-ليلدلاليوحتنع،سروبروصتقفو،ربعييذلالماكلالالحنالاعم
ءاقتناةيلمعزجنتلالحنالاكلذىلعءانبمث.ةيعونةنوقيأىلإنوناق
ةبسنلابىقتنملاىنعملااذهلكشيو.نازخلااذهيناعمنمامىنعم
ىنعملايفيلسلايلاقسنللةبسنلابلكشيو،اروطمارشؤميسروبلاقسنلل
ةينايناثلاةلوقمىلإيئاحيإلاليلدلاءامتنانأىلإةراشإلاردجتو.يئاحيإلا
وأ،امهنيبيجولوطنألايهامتلاينعيال،ينييعتلاىنعملااهيلإيمتنييتلا
.امهيلإنيتيدؤملانيتينهذلانيتروريسلايهامت

,J.RéthoréLasémiotiquetriadiquedeC.S.Peirce:رظنأ]121[
inLangagesn°58,1980,p.32.

,N.Everaert-Desmedt,Leprocessusinterprétatif:رظنأ]122[
op.cit.,p.18.



يفسيلذوخأملا،زيمتملاصنللةبسنلابىتحكلذثدحيو]123[
ىلعةداعدمتعملايفرحلاهانعميفىتحلب،ةيئاحيإلاهيناعموأهانعم
.لولدملاتاملسم

ءاوس،يئارجإيقطنميقسنماظننمضمظتنيالهنألكلذو]124[
مهتاحورطلعجييذلاءيشلا.هسفنصنلابوأنيحملاظفللابرمألاقلعت
.دينفتللةلباق

دنعهانعموه،انه)sémème(طانملابدوصقملاىنعملا]125[
A.J.Greimas&J.Courtés.Sémiotique,Dictionnaire:رظنأ.ساميرغ

raisonnédelathéoriedulangage,ed.HachetteParis,1979,tome
1,pp.)334/335(.

،رهاظريغءيشىلعرهاظءيشةلالدلولدمبرشؤملاطبتري]126[
نمصوصخمعونيهفةراشإلاامأ.ماعوهو،مازلتساةقالعنماقالطنا
ادحاواهجوالإلمتحتالةيفرعةيدصقاهنوكبةراشإلازاتمتو،تارشؤملا
:رظنأ.ريشأتلل

G. Mounin, Introduction à la sémiologie, op. cit., pp. (13/14).
.U.Eco,Sémiotiqueetphilosophiedelangage,op:رظنأ]127[

cit.,p.39.
نألةلباق،ميهافمةدعمهيدلدجن،موهفملااذهفالخىلعو]128[

،ىنعملاو،لولدملاو،ةدرجملاةاوَّنلالقحلثم،ديدجعيزوتقفورمثتست
:رظنأ.ةيعضولاو،يميسلالعفلاو

L.J. Prieto la sémiologie, op. cit.
..نييحتلاتالوعفمالإتسيلتاطانملانأانعبيغيالأبجيو]129[
.U.Eco.Leslimitesdel'interprétation,op.cit.,p:رظنأ]130[

246.
D.Savan,lasémiotiquedeC.S.Peirce.in:رظنأ]131[

Langagesn°58.
.Peirce,Ecritssurlesigne,op.cit.,)2.274(p.147:رظنأ]132[
.121ص،)2.274(،هسفن]133[
روصتنماءدب،ليلدلااهاقلتيتلافيراعتلايفلمأتلانإ]134[

سروبيرصاعمىلإالوصو،نيطسغأسيدقلاووطسرأروصتبارورمونييقاورلا
ليلدلانيب"ةدياحملا"ةمسدوجونعفشكي)..هجيرفوريسوسود(
لولدملانماقالطناليلدلافيراعتءانبىلإمهليمفشكيامك،هتانوكمو



:رظنأ..لادلانماقالطناسيلو،هماقمموقيامو
U. Eco. Sémiotique et philosophie du langage, op. cit., pp.

(52 à 58).
.)195/196(صص.اس.م.ةعيبطلاةفسلفوقطنملا،سيتسرتلو]135[
لصفلا(.اس.م.ماعلاناسللاملعيفتارضاحم،ريسوسود]136[

.)سماخلا
.F.Rastier.Sémantiqueinterprétative,op.cit.,pp:رظنأ]137[

)18&109(.
.L.J.PrietoLasémiologie,op.cit:رظنأ]138[
.U.Eco.Sémiotiqueetphilosophiedulangage,op:رظنأ]139[

cit.,pp.)79-80(.
.U.Eco,LectorInfbula,op.cit.,p.16:رظنأ]140[
ص،1996،يبرعلايفاقثلازكرملافالتخالاوهباشتلا،حاتفمدمحم]141[

.)10-9(ص
ينهذيفرضحيامنإف،اقباس/ةرخصلا/فرعأنكأملاذإ]142[

..المتكماليلدنوكتالكلذلو،طقفاهلثمموه
.)Peirce,Textes..,op.cit.,pp.)82/83:رظنأ]143[
.Peirce,Ecrits..,op.cit.,p.55&p.184:رظنأ]144[
.)لوألالصفلا(.اس.م.ةعيبطلاةفسلفوقطنملاسيتسرتلو]145[
U.Eco.Sémiotiqueetphilosophiedulangage:رظنأ]146[

)chapitreV(.
.Searle.Ducerveauausavoir,op.cit.,p.91:رظنأ]147[
.Peirce.Ecrits..,op.cit.,p.69&p.103:رظنأ]148[
.Mounin.Introductionàlasémiologie,op.cit.,p:رظنأ]149[

12.
...يئاحيإلاىنعملاوىنعملاىنعمطمنلااذهنمضلخدي]150[

.)ةيغالبةيجاتنإةيلآنعةجتانلاةلدألاعاونألكهنمضلخدتراصتخابو(
Buyssens,citéparMounin,inIntroductionàla:رظنأ]151[

sémiologie..,p.71.
رعشلايفاهدجنيتلاكلتنيبعمجت،ةماعانهةراعتسالانإ]152[

نألتانوقيأاهرابتعابعصييتلاكلتو!هلطباضاليذلاثيدحلا
..دسأديزلثم(يمانيدلااهعوضومباهطبرينأعيطتسييداعلايقلتملا



.)...ةأفطمتاراعتسااهنوكبلروساهفصويتلاتاراعتسالالكلثمو
حلطصمبروصلاوأ(ليلدلليداملارهظملاةهجنميأ]153[

.كلذىلإةراشإلاتقبسامك)فيلسملاي
لقألاىلعاطبترمنوكينأيجراخلالوؤملااذهيفطرتشي]154[

.ليلدلاتايعونىدحإب
نمهيلعةديدجةملكىقلتيذيملتلاحبكلذلليثمتلانكمي]155[

هتقاطمكحبملعملايعويفنوكتيتلا،ةملكلاكلتنإ:هملعملبق
ارشؤماليلد)اقبسمهسوردئيهتهيلعمتحييذلاهعضومكحبو(ةيفرعملا
.زمرلاكلذلةخسنالإذيملتلاىلإىقلتيهوتسيل،يزمرلااهعوضومىلع
نوكتالف،اهفرعتنأهلقبسيمليذلا،ذيملتلانهذيفرضحتيهوامأ
،هملعملبقنماهلوؤملهيقلتدعب،حبصتمث..نكممعوضوملةنوقيأالإ
.ارشؤم

,G.Bachelard.Lapoétiquedel'espace,ed.PUF:رظنأ]156[
Paris.

G. Durand. Les structures anthropologiques de l'imaginaire.
N. Everaert-Desmedt. "L'interprétation des façades" in Le

processus interprétatif, op. cit.
.A.K.Varga.Théoriedelalittérature,op.cit.,p:رظنأ]157[

248.
.246ص،هسفن]158[
ىواستتةلدألانإلوقلابحمستيتلايهةمسلاهذهنإ]159[

نأنود،سروباهاطعأيتلايهتايعونلانأباملع-تايعوناهفصوب
.لثمملاساسأمسا،انهاهلهيطعأيذلاليوأتلااهحنمي

ىلإحاتفمدمحمذاتسألاداقيذلاوهةمسلاهذهلمأتلعلو
لكو،امةجردىلإزمرنوقيألك":لوقلاىلإمث"نوقيأ،زمرلك":لوقلا
191ص.اس.م.فالتخالاوهباشتلا،حاتفمدمحم:رظنأ."قالطإبنوقيأزمر
.192صو

ةيبدأوأ)...اهنارودوأضرألاتابث(لثمةيملعتناكءاوس]160[
.ةيمويةيداعوأ)...امصنليوأت(

.N:نمض،ليلدلااذهلEveraert-Desmedtليلحترظنأ]161[
Everaert-Desmedt.Leprocessusinterprétatif,op.cit.,p.67.

ةلآبلصتملاسروبلاثمنمةيصاخلاهذهجاتنتسامتدقل]162[



ارشؤمايئرماليلدلكشت،اهنارودهاجتالضفبيتلا،ةيفوجلاهايملابلج
..اهتوقو..حايرلاهاجتاوه،يئرمريغليلدىلع

لاثملاليبسىلعقايسلااذهقفورشؤينأليلدلااذهلنكمي]163[
عفاودىلع،ةيرابتعالالطبلاةناكمىلع،ءاربغلاوسحادىلعرصحلاال
يلهاجلارعشلاةقالعىلع،...بحلايفصالخإلاىلع،ةيدوبعلانمررحتلا
..ةرتنعنعبتكاملكىلع،...ةايحلاب

،ةدلوملاباتكلااذهتاحلطصمنيبنمبسرتلاحلطصمنإ]164[
يذلاءزجلاوهو،يلاتشجلاPrégnanceخوسرلاىنعمنمءزج،هبدصقيو
.ةدودحمةفاقثبطقفطبتري

لوؤملضفبهلثممبزمرلاطابتراةرورضىلع،سروبديكأتنإ]165[
)يعونليلد(ينالوألثممنميضملانأداقتعالابيرغي،هسفنلثمملااذه
دق،رشؤمىلإدرفمليلدنميضملانأوأ،)ةنوقيأ(يعونعوضومىلإ
هدصقيامنأل،ئطاخداقتعالااذهنإ!لوؤمىلإةجاحامنود،ةرشابممتي
،ةيناثلاثتالوؤمنودبالصأيهيتلاةلدألابةهجنملصتي،انهسروب
ةهجنمو.خلإ...ىقيسوملانفةلدأو،يليكشتلانفلاةلدألاحوهامك
تالوؤمابناجيحنتنألبقتيتلاةيزمرلاريغتاعوضوملاعاونأبةيناث
امكلذو(تايعونلاىدحإلةمئالمىرخأتالوؤمباهرييغتمثاهتلدأتالثمم
..)ةيمانيدلاتاعوضوملادلوي

ادوجوادوجومهفصوبالإ،انههتجلاعمنكميالهنأيأ]166[
ناهذألايفادوجومهفصوبيأ،ايلعفادوجوادوجومهفصوبسيلو،ايرورض
نمو،يناكموأينمزديقلكنماتلفنمنوكيثيح،...نايعلايفسيلو
.خلإ...يلوادتوأيعيرذديقلك

Les(تاراشإلاحلطصمنأب،انهركذننأ،ديفملانمهنإ]167[
signaux(سروبدنعرشابملاعوضوملاعملثامتي،نييلصاوتلانعذوخأملا،

.نيرخآدنع...عوضوملاىنعملاوألوألاىنعملاوأيفرحلاىنعملاعمو
,U.Eco:رظنأ.لولدملانيبورشابملاعوضوملانيبوكيإلثامي]168[
Lectorinfabula.op.cit.,p.52.
ءاقتناحيتتيتلايهو.حاتفمدمحمحلطصمقفوتاموقملاوأ]169[

.ةرواجملاوأ)...ةيرخسلا(ضقانتلاوأهباشتلاىلعءانبليلدللةديدجةلالد
ةطورشمةروصلانوكينعي،ماعروصتباهطابتراةرورضنإ]170[

ةيأنمةيلاخيأ،ةرومعملاروحبنمنيعمرحبىلإةراشإيأبايغب
نماضيأةيلاخو)خلإ...اذكجيلخوأ،اذكرحب:لثم(ةددحمةيوغلةراشإ



ايلعفادوجودوجومرحبلينامزوأيناكمدوجوىلعلدينأنكمياملك
.يضاملايفوأرضاحلايفـ

يفاهلوكيإديدحتوصيخلترظنأةلدألاعاونأمهألةبسنلاب]171[
:رظنأ"ةغللاةفسلفوتايئايميسلا"هباتك

U. Eco, Sémiotique et philosophie du langage. op. cit., pp.
(54-59).

قسنللةمئالملااهتناكموةعوسوملاىنعمميدقتاقحالمتيس]172[
.يسروبلايلالدتلا

ـلحاتفمدمحمذاتسألاةمجرت،باتكلااذهيف،تدمتعادقل]173[
Abductionيفاشكتسالاضرفلاب.

وكيإحلطصملةمجرتهحرتقأحلطصم،يئزجلانينستلانإ]174[
Hypôcodage.

.Peirce,Ecrits..op.cit.,p:سروبدنعةصاخلااهيناعمرظنأ]175[
187&p.223.

تريعتسادقوI.Rhématiqueـلةمجرت،يلمحلالوؤملانإ]176[
.حاتفمذاتسألاتاباتكنمسروبتاحلطصملةيبرعلاتالباقملانماهريغك

نأنكمي،سروبدنعهانعمبانهذخأيذلاRhèmeلمحلانإ]177[
)termeouprédicat(:»لومحم«وأ»دح«ـب،يروطيرراشأامكضوعي
.)Thème/Rème(ةينالكشلاةيئانثلابهلةقالعالو

يتلاةلدألاتانوكمىلعءاقرزلاةمجنلابريشأتلامتدقل]178[
،ةيوضقاهتالوؤميتلاةلدألاتانوكمىلعةيدامرلاةمجنلابو،ةيلمحاهتالوؤم
دقيننأركذلابريدجو.ةيجاجحلاةيناهربلاةلدألاىلعءارمحلاةمجنلابو
.تالوقملابةينوقيألااهتقالعناولألاهذهرايتخايفتيعار

،هطوقسدعبريغصلالفطلاىلعقلعننيحاننأحضاولانم]179[
يتلاو»!كساردش«:ةيبرغملاانتفاقثقايسيفةيداعلاةيهيبنتلاةلمجلاب
هكاردإلوؤيامابلاغلفطلانإف»...نزتا«وهدوصقملايلعفلااهعوضوم
زواجتىلعهتردقمدعنعجتانلوؤموهو،هسأرىلعهيديعضوباهل
...ليلدللرشابملالوؤملا

اليلدهفصوبسيلانه)نكادلاباحسلا(ليلدذخؤينأبجي]180[
هليحي،دوجولاىوتسميفهدخأنأل،ةلوؤمةيرورضةقالعهفصوبلبايئرم
.درفمليلدىلإنذإو،صوصخمنييحتىلإ

،اميكوفدنع)Consensus(يعامتجالاقافتالاىنعمرظنأ]181[



قدصيفثبللدمتعتيتلاثالثلادعاوقلاىدحإ،هدنعينعييذلاو
:رظنأ.ةيرظنلااياضقلا

D. Fokkema "questions épistémologiques" in Théorie littéraire.
op. cit., p 330.

.ةيننسلاةعوسوملاتاينببدوصقملاديدحت،اقحالمتيس]182[
ةينهذتاءانب،عقاولايفيه،ةيقسنلاتالوؤملاهذهنإ]183[

،هلهجنالأنكميامنكل...اهتافصاوملكلهجنيتلا،تاقالعلانمةروريسل
الوؤمهفصوبردصملا-ليلدلاكاردإىلعةينبماهسفنيهاهنأوه
لوقلاىلإسروبعفداموهكلذلعلو.ايمانيدالوؤمهفصوبمث،ارشابم
بم.ؤم(نيقباسلانيلوؤمللريوطتوه،طقفيلامتحاهنأمغر،هنوكب
.)1.د.ؤمو

.)Dicigsine(ـلةنكممةمجرت،انهيوضقلالوؤملا]184[
،لوؤملااذهنإف،)بارغلا(ليلدبليثمتلالصاوننأاندرأاذإ]185[

...ةرركتملاةنياعملاقيرطنعايملعةكردملاهتايصاخىلعانفرعينأهنكمي
،هراغصلهتياعرةقيرط،هديصةقيرط،هكولسةيعونانلددحينأهنكميذإ
نعايبيرجتتباثوهامماهريغو...هرمعطسوتم،ةيجولويبلاهتانوكم
.هتليصف

.اقحالحوضوبةركفلاهذهرسفتمتيس]186[
ةرركتم،يفاشكتسالاضرفللةيبيرجتلاةبقارملانوكتنأبجي]187[

اهضرعتمدعتبثينأىلإةبقارملاكلترمتستنأو؛تالاحلالكلةيعارمو
...جارحإيأل

ناهربلاهجاويضقانتوأجارحإيأنأفيكحيضوتقبسدقل]188[
ةدواعمضرفيةمثنمو،ناهربلاضيوقتبنيمق،ايلحرمهتوبثدعبيجاجحلا
ةيعونةلدأنمقلطنييفاشكتساضرفىلعءانبنكلو،ةيرارمتسالاةريسملا
.ةرياغم

ةتيمملاىمحلافشتكانملوأSemmelweisروتكدلاناكدقل]189[
..LafièvrePuerpérale:ىعدتو،سافنلاةلحرميفءاسنلابيصتيتلا
N.Everaert-Desmedt.Leprocessusinterprétatif.op.cit.)du:رظنأ
p84-91(.

تالاجملاضعبيفرفسيدقنييحتلانأىلإ،ةراشإلانمدبال]190[
يأ(ردصملا-ليلدلامييقتءوسبالصتمناكاذإهنأريغ.أطخلانع
..يجاجحلاناهربلاضيوقتلابجومنوكيال،)يفرعملاعوضوملا



تيطعأيتلاتاريسفتلاضعبةيحطسةركفلاهذهحضوت]191[
.يجاجحلاناهربلل

جتنيو،ليلدلليمانيدلاعوضوملاىنغىدمنييبتقبسدقل]192[
لكاهدلوتيتلاتاقايسلاعومجموهيمانيدبلاعوضوملانوكنعكلذ
...ةبتارتملاتالوؤملا

قالخألاونيدلا(ةيجولويديإلاةلدألاىلعطقفكلذقدصيال]193[
ىلعىتحلب،ةيداعلاةلدألاىلعىتحقدصيلب)...بدألاوةفسلفلاو
يجانتلا«عملاحلاوهامك،اهدحواهلغشيليلدلامتاذمهفةلواحم
...»ىنطابلا

ال،دودحملاريغلالدتلابهدصقأامنأىلإ،انههيبنتلابجي]194[
فصوىلإهليحييذلاو،نييكيكفتلالبقنمهبمسوييذلاىنعملاذخأي
ةيلالدتلاةروريسلادادسناوه،انههانعمنإ.ىنعملاىلإلوصولاةيثبعل
لوصولانود،امليلدصوصخب،امتاذلىتحوأ،ةماعيناسنإلاركفلل
بايغةجيتن)يملعلا،يبيرجتلا(يناثلايئاهنلالوؤملاليعفتىوتسمىلإ
.هلبسانملاثلاثلايئاهنلالوؤملابةفرعملابايغةجيتنيأ،هدوجورربم

طبترييذلايدوجولايمانيدلاعوضوملانيبزييمتلا،مزاللانم]195[
ىوتحملا(ليلدلانمدوصقملاعمامإلثامتييرصحعوضوموهو،لصاوتلاب
نعقباسلالاثملاحضويامكلصاوتلاتايعضوىدحإعموأ)يوضقلا
لمشينأايرظنلبقييذلادرجملايمانيدلاعوضوملانيبو.يركسعلارمألا
...ليلدلابطبترياملك

ةيجاتنإلاةيلآلاهذهرامثتساةيفيكةيؤرلجأنمةدوعلانكمي]196[
صانتلاةيجيتارتساباتكىلإاهلةعسومتافيرعتلجأنماضيأو،ةيتايقلتلاو
.حاتفمدمحمل

اهنأرابتعاىلع،ةيعونلاكلتهجوتاملاحهنأيهيدبلانم]197[
.اهلةنوقيأ،هرودبحبصي،ريخألااذهنإف،ردصملاـليلدلاعوضوم

U.Eco,Sémiotiqueet:وكيإدنعيفسلفلاامهانعمرظنأ]198[
philosophiedulangage..,p82.

نأنكمييتلا،ةيزاجملاتاباطخلاعماحوضورثكأكلذودبي]199[
تايعونلانيبنمةيعونهيجوتىلعءانبسسأتتاهنوكببسب-حبصت
ملاذإةصاخ،يتايقلتسابتلاعوضومـليلدلاساسأاهرفوييتلاةريثكلا
كلذحيضوترظنأ)1.ن.ؤم(دودحدنعيقلتمللةيلالدتلاةريسملافقوتت
.10ع.دقنوركفةلجمنمض.ةمجرتلاولثمتلا،ظوفحمفيطللادبع:نمض



نمةلمجيهةباجإلاكلتنأىلإ،انهةراشإلانمدبال]200[
رظنةهجونماهنأريغ.ليلدلاعوضومتايعونلحمةلاحلاتالوؤملا
اهنإفكلذلو.نكمملاهعوضوملةيئزجتالثمموليلدلاساسألتايعونلفطلا
،اهنكل.هكرديوهارييذلاليلدللرشابملاعوضومللالوؤم،ةرفاضتم،لكشت
ليلدلليلعفلارشابملاعوضوملانأ،ةقباسةفرعملضفبكردي،نملةبسنلاب
ببسو.طقفتايعوندرجمهيلإةبسنلابلفطلاةباجإنوكت،)ةعاسلا(وه
الإةجتنتسمتسيلفيمانيدلاعوضوملابةطبترماهنوكمغراهنأكلذ
.لوألايمانيدلالوؤملانماقالطنا

رشؤملافالخىلع،ةيديدحتةراشإهنوكب،انهرشؤملازيمتي]201[
لكىلعاماعارشؤمناكيذلا)يناثلالفطلاةباجإبطبترملا(قباسلا
.اهلحملولحلانيبرقعلاعاضوأعيطتستيتلاتاناكمإلا

ابلاغكاردإلاةظحلنوكىلإدوعيأطخلااذهلثمدورونإ]202[
اهبليثمتلاُتْدَّمََعتيتلاةعاسلانأوةصاخ،نمزلانمةحمليفققحتتام
...ايلاحاهرئاظندجناملقيتلاةيكيناكيملاتاعاسلاىلإيمتنت

ةلدألااقالطإبسانيالليوأتلانملكشلااذهنأحضاولانم]203[
ةيفلخنماقالطناةلدألاةجلاعميدصقلكشبوامودلواحتيتلاةيبدألا
...اهتاينالوأىلإاهضيوقتلضفب،ةيليلحت

-ليلدللرشابملاعوضوملابالإلصتيال،ليقامنأحضاولانم]204[
تالوؤمجامدإيضتقت،يمانيدلاهعوضومبتالوؤملاةقالعنأكلذ،ردصملا
نموةعاسلاروهظخيراتبقلعتياملكلوحتلثم،ابعشترثكأ،ىرخأ
ىلإاضيألوحتتيتلاو،راطإلاناولأولكشلثمو...اهلعرتخملوأناك
...تايعون

لكشتييذلا،يمانيدلاعوضوملابةروريسلاهذهسروبطبردقل]205[
ىلع،تارشؤملارود،تقولاسفنيف،بعلتيتلاتالوؤملانمةلمجنم
.هقايسوليلدلا

،ةقباسلاتناكاذإف.ةقباسلاةئفلانعةئفلاهذهفلتخت]206[
،ةيفرعتلاتالوؤملاهذهنإف،هلثمتيذلارشابملالوؤملادودحدنعيهتنت
سفنيف،يقلتلاوجاتنإلالعفطرشت،ةينهذوةيرورضوةدرجماهنوكلضفب
...ةكردملاتاذلاةءافكهيفددحتيذلاتقولا

نيباهؤاسرإقبسيتلاةقالعللاحراشتالإةركفلاهذهتسيل]207[
يهيتلا،ةغللالضفبالإلصفمتتالةركفلاف.ملاعلاوةغللاوركفلاةلوقم
.ركفلاىلإعقاولايفيمتنتةيفرعتلاتالوؤملاةئفنإف،كلذلو.اهلديسجت



نمةلسلسيفاهلولحبالإرهظتنأعيطتستالاهلعجياموهكلذو
تالوؤمالإ،ةلسلسلاكلتنوكتنلو.اهرهظتواهيلعرشؤتيتلاةلدألا
وأيفرحلاىنعملابامإةيوغلالإ،اهرودب،ةريخألاهذهنوكتالو.ةيديسجت
ةيئيشوةيعيبطةغلدوجوب،لوقلابانلحمسييذلا،يراعتسالاىنعملاب
.خلإ...ةيتاسسؤموةيكرحو

.)158ص(»فالتخالاوهباشتلا«باتكنمضقسنلاىنعمرظنأ]208[
»ةياكحلايفئراقلا«:اقباسنيروكذملاوكيإيباتكنمضننسلاىنعمو
.»ةغللاةفسلفوتايئايميسلا«و

دودحلرظنأ)Hypôcodage(ةحرتقمةمجرت،يئزجلانينستلا*
:حلطصملااذه

U. Eco. Les limites de l'interprétation, p. 273.
.U.Eco,Lectorinfabula.op.cit.,p53:رظنأ]209[
نعةلوؤسمنوكتيتلاةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملاهذهنإ]210[

ارشؤمهسفنوهحبصييكل،هجتنتاملاح،يفتختيتلاو،راهظإلالكش
اموأ)سنجلادعاوق(ةيسانجألاتالوؤملالمشتامنيبنملمشت،اهيلع
.وكيإحلطصمبسحتانينستلاقوف

ةدوعةيلاعفمدع،اهبنموأتبيتلاتاعانقلانيبنمنإ]211[
لبقنمتصخلوتئرقدقلوصألاكلتتناكاماذإ،لوصأللثحابلك
ةهجنمرفوتةعانقلاهذهلعلو.مهتيملعبقوثومداقنوأنيركفم
هبشراركتلاةرهاظهبنجتو،روطتلاوحنيبرعلاثحبلاعفدتو،تقولا
ءانب...اهدوجوىنعمةداجلاتادوهجملليطعت،ةيناثةهجنمو؛يثبعلا
يفحاتفمذاتسألااهفصويتلاتافينصتلاىلإليحأسةعانقلاهذهىلع
.)جيردتلابصاخلالصفلارظنأ("فالتخالاوهباشتلا"هباتك

يتلاتاهاجتالالكنأل،ةونع)ةرصاعم(ةملكتعضودقل]212[
،اهبصاخ،هتاذيف،أدبملانأكلذينعيالو.ةرصاعماقحالاهيلإراشيس
هنوكنمكلذىلعلدأالو.يبدألاصنلايفريكفتلكيفلصأتمهنإلب
نف«هباتكيف،وطسرأدنعصنلليقسنديدحتلوأيفحوضوبدوجوم
...درفنملكشباهتايوتسملهفصووةفارخللهزييمتلالخنم،»رعشلا

دنعةيجولوميتسبيإلااهسسأبةبوحصم،ةلصفملافيراعتلارظنأ]213[
...)فالتخالاوهباشتلا(و)نايبلالوهجم(هيباتكيفةصاخو،حاتفمدمحم

ةيلئالدلا(ةصاخو،ييتساراوسنارفلةريخألاتاباتكلارظناو]214[
.)119()ةيليوأتلا



.)A.J.Greimas,Dusens.op.cit.,pp.)175-184:رظنأ]215[
.P.Danger,Sensationsetobjets,ed.A.Colin,Paris:رظنأ]216[
1973.&J.P.Richard.L'universimaginairedeMalarmé.ed.Seuil,

p.24.
نعثحبلا"ةياوريفةلالدلاوءانبلا،ظوفحمفيطللادبع:رظنأ]217[

.J:اضيأرظناو.1986طابرلابادآلاةيلك.نوقرمثحب"دوعسمديلو
Petitot,Lamorphogenèsedusens.op.cit.,pp.)50/51(.
,H.R.Jauss:رظنأ.Léffet:مهحلطصملةلوادتمةمجرتريثأتلا]218[
Pouruneesthétiquedelaréception.edGallimard1978,pp.

)49/50(.
.J.Petitot,Lamorphogenèsedusens.op.cit.,pp:رظنأ]219[

)24-25-26(.
طمنلااذهلخادفنصتنألبقتيتلاتاهاجتالانيبنم]220[

.كيدو،ساميرغو،بوربتاحرتقم
.J.Petitot,Lamorphogenèsedusens.opcit.,pp:رظنأ]221[

)25-26(.
ةلكشملاةلئسألانمةلسلسدرسنوكينلهنأحضاولانم]222[

امهفصوباتددحدقناتيضرفلاتمادام،بانطإلابابنمالإ،جارحإلل
،ايبيرجتاهيلعنهربيملام،امهجئاتننأكلذينعيثيح،بسحونيتيضرف
...دينفتللةلباقاهدهميفلظتاهنإف

يفقطنملايهيتلا،ةيسروبلاتايئايميسلانأدقتعأيننإ]223[
ءايشألاىلعليحتنأبةلدأللحمستيتلاطورشلابملعلايأ،ماعلاهانعم
ديدحتلةمءالمرثكألاةيرظنلاةيفلخلايه،-لادولودكلذنعربعامك-
نمةعومجمنمهرودبفلأتي،ليلدقوفامالصأوهيذلا،صنلا
ةلواحمنإف،ةلدألاعاونألكبتمتهادقهتايئايميسنأامبنكل...ةلدألا
جذومنلاعيوطتةلواحميضتقي،)انهةياورلاوه(قيضلاجميفاهليغشت
...يرصحلايفرعملاعوضوملااذهةيصوصخلبيجتسيىتحماعلا

.U.Eco,Lector...,p.10:رظنأ]224[
.164ص،هسفن]225[
.91ص،هسفن]226[
.93ص،هسفن]227[
.95ص،هسفن]228[



دقو.Topic:حلطصملةمجرتوهثيدحلارادمحلطصمنإ]229[
يفاقحالهلازتخامتيسو.حاتفمدمحمتاباتكيفةمجرتلاهذهتدرو
.ىرخأتاحلطصمىلإهدانسإلهسيىتحكلذو،رادملا

.28ص،هسفن]230[
ىلإوعدي،لكشلاكلذقفو،صنلاتاينبلوكيإديدحتنإ]231[

ةعوسوملاةقالعلثم،ىرخأتاروصتنيبوهروصتءازجأنيبتاقالعطبر
الوبافلاةقالعو...يفنلاةقاطبةيجاتنتسالاتالوجلاو،رزيإدنعةريخذلاب
ىلإيدؤيستاقالعلاهذهدادعتنأامبو...كيددنعاياضق-وركاملاب
طقفءافتكالامتيسو،اهبلصفلااذهلاقثإمزاللانمسيلف،ةمجتابعشت
هروضحلكشىلإاسايق،هدنعطانملاموهفمفيظوتوروضحلكشةنراقمب
ةيرظنلاةغايصيفحلطصملااذهةيمهألارظنكلذوساميرغدنعهفيظوتو
...جاتنإللةيرظنليكشتىلعةدعاسملايفو،صنللةثياحملا

.J.pétitot,Lamorphogenèse..op.cit.,dup:رظنأ]232[
)48-52(.

,"...T.AV.Dijk,"Letexte,structuresetfonctions:رظنأ]233[
inThéoriedelalittérature.op.cit.,p.83.

.U.Eco,Lector..,p.58:رظنأ]234[
.202ص،هسفن]235[
سروبليلحتبةركفلاهذهحيضوتلجأنمءافتكالانكمي]236[

بلطوهرشابملاهعوضوملعجيذلاو»حالسلااوعض«يركسعلاليلدلل
،)هسفنيراهظإلاليلدللرشابملالولدملايأ(حالسلاعضوهدنجنمطباضلا
،طباضلااهبعتمتييتلاةيرابتعالاةطلسلابيمانيدلاهعوضومطبرامنيب
لكشيو.ةباجتسالامهيلعضرفتوهدنجىلإرمألارادصإبهلحمستيتلاو
...ليلدللبسانملاقايسلاتقولاسفنيفيمانيدلاعوضوملااذه

ةرقفلايفعوضوملليناكمإلاليثمتلاددحدق،سروبنأظحالي]237[
تاهويرانيسللو،تالاحلاوحنلايرظناساسأنوكينأللباقلكشب،)5.553(
:رظنأ...ةيلمعلا

C.S. Peirce, Textes.., p. 27.
قايسلاوحنيصنلاقايسلازواجتنموكيإعنميامنإ]238[

لؤاستلامدع(يدرسلاصنللةددحملائدابملانملوألاأدبملاوه،يجراخلا
ةيئاورلاصوصنلانيبيواسيأدبملااذهثيحو،ثادحألا)كوأص(نع
...ةيخيراتلاوةيعقاولاوةيلييختلا



زفاوحلا(يكسفشاموتحلطصمبةيلآلاهذه،وكيإوطربمأطبري]239[
.)Catalyseدئاوزلا(طرابنالورحلطصمبو)ةرحلاوةكرتشملا

.Peirce,Ecrits..,p.204:رظنأ]240[
،اهلالخنمو،)يفوتيب(ةطاطخنعهردصييذلامكحلااذهنإ]241[

يفئرقلاهباتكنم88صرظنأ(ةنكمملاةيجاتنإلاتاطاطخلالكنع
نأاهنأشنميتلا،تايئايميسللسروبروصتعمالصأضراعتي،)ةياكحلا
...اياضق...(اهعاونأنعرظنلاضغب،ةلدألايفاقبسمثبتنأوكردت
.)يملع(ءاكذبهطبريذلاوديرجتلابهامسأاملضفبكلذو،)...صوصن
.)Peirce,Ecrits..)2.227(pp.)120-121:رظنأ

.U.Eco,Lector..,p.21:رظنأ]242[
.)U.Eco,Leslimites..,op.cit.,dupp.)253-285:رظنأ]243[
J.Pétitot,Lamorphogenèsedusens.op.cit.,du:رظنأ]244[

pp.)48-52(.
.)AJ.Greimas,Dusens.pp.)135/136:رظنأ]245[
.17ىلإ7صنم،عجرملاسفن]246[
،ساميرغليجهنملالوكوتوربلاىلعلازتخالادانتساتازيممنم]247[

ةجتنملانيتاذلللب،هدحوصنللسيليجولويديإلاىنعملابييغتةرورض
...ةيقلتملاو

.)155صىلإ135صنم(قباسلاعجرملارظنأ]248[
قبسييذلا،يوضقلاىوتحملاوهساميرغدنعبولقملاىوتحملا]249[

يهتنييذلاوهف،حورطملاىوتحملاامأ.لوحتلاىلإةداعيدؤملافرعتلا
.Greimas,Dusens.op.cit.,p.146:رظنأ...هيلعاحتفنمصنلا

.F.Rastier,Sémantiqueinterprétative,p.32:رظنأ]250[
لكشبساميرغروصتىلإ،انه،تهجويتلاتاداقتنالالصتت]251[

امهفصوبامهلهروصتلكشبلصتتالو،نييوغلءارواملانيوحنلالعفودوجو
.ننيتثياحمنيتلحرم

]252[Essaisdesémiotiquediscursive-Sémantique
interprétative-Sensettextualité.-Sémantiqueetrecherchescognitives.

.Componentielleيأ]253[
.)F.Rastier,Sensettextualité,pp.)14/15:رظنأ]254[
.F.Rastier,Sémantiqueetrecherchescognitives.op:رظنأ]255[

cit.



مغرلروستاداقتناوييتسارتاداقتنانيبيبسنءاقتلاكانه]256[
Sémantique":ييتسارلةبسنلابرظنأ...امهنمدحاولكةيجيتارتسافالتخا

etrecherchescognitives"لروسلةبسنلابرظناو:Ducerveauau
savoir.
.A.J.Griemas&J.courtés,Sémiotique..,op.cit.,p:رظنأ]257[

334.
موهفمنمابرقرثكأودبي،طانمللهديدحتنأحضاولانمو]258[

.سروبدنعيمانيدلاعوضوملا
طانملاحلطصمب)Taxème(حلطصمةمجرتحارتقامتدقل]259[

.ينقتلاهانعمىلعءانبكلذو،عماجلا
.F.Rastier,Sémantiqueinterprétative,pp:رظنأ]260[

)49-50-51(.
A.JGreimas&Jcourtés,Sémiotique,Dictionnaire:رظنأ]261[

raisonné..Tome2.edHachette.Paris1986,p.233.
.F.Rastier,Sémantiqueinterprétative.op.cit.,p.50:رظنأ]262[
.R.Rastier,Sémantiqueinterprétative,p.112:رظنأ]263[
.F.Rastier,Sensettextualité,p.47:رظنأ]264[
مظتنتالاهنأ،هلبقنمةمدقملاةديدعلاتايلآلالوحظحالي]265[

لثميقسنلاكسامتلالبقيطقفاهضعبنإلب،دحومقسنيفاهلك
،رسيبظحاليكلذلو،)رظانتلا¬ةكبشلا¬يصنلاطانملا¬يلصألاطانملا(
اهفصوبَمَْهَلتُْستنألةيفاكنوكتنألبقت،ةصلقمةيقسنةطاطخلكنأ
هتاليلحتيفكلذسركي،هسفنوه،هنأعقاولاو.امصنليلحتلتايلآ
...ةدحىلعةيلآلكلةيرظنلاةوقلاةنينبلوحاساسأةروحمتملاةيئزجلا

D.Maingueneau,Analysedudiscours..ed:رظنأ]266[
Hachette.Paris,1991.

نمايعوناءزجالإتسيلةيوغللالاعفألانأحضاولانم]267[
يكلرمألاظفلتلبحاصملاربنلاوأسوطيإلانأكلذ،يمانيدلاعوضوملا
،امرظنةهجوقفو،يمانيدعوضوموه،اسامتلاوأابلطسيلوارمأودبي
ةيئزجةيلآاهرابتعانكميكلذل.كلذحيضوتقبسامك،امةفصقفوو
..يمانيدلالوؤملاتايلآنم

نعبترتملاكاردإلاجتانعم،انهجذاسلاكاردإلاجتانلثامتي]268[
.باتكلااذهتاحلطصمقفوةيلمحلاةينييحتلاةيفرعتلاتالوؤملا



)Co-énonciateur(لةمجرتفبحاصملاظفلتملاحلطصمامأ]269[
لصفىلإ،قيقدتلالجأنمةدوعلاديفملانمف،تاءاضتقاللةبسنلابامأو
.)عبارلالصفلا("ليوأتلادودح"وكيإباتكنمضاهبصاخ

.D.Maingueneau,Analysedudiscours..,op.cit.,p:رظنأ]270[
15.

.ةحفصلاسفن،هسفن]271[
،ةيعامتجالاتامسلاعومجميه)LesPlaces(ةنكمألانإ]272[

موهفمعمبسانتيونوكنامدنعاهفيظوتلكشواهليلعتنأظحالملانمو
تايصخشلاملاوعموهفمعم،ةصاخةفصبو،وكيإدنعةنكمملاملاوعلا
مكلايأدبمبةصاخو،سيارغدنعراوحلائدابمبةقالعاهلنأامك.ةنكمملا
.عونلاو

.165ص،هسفن]273[
ليلحتيفذخأنيح،جارحإلااذهىلإهسفنوههبتنادقل]274[

.ملاعلابةفرعملاوةيوغللاةفرعملارفاضتنماقالطناصنلا
متتهيلعةلاحإلانألارظن،هتيرظنضرعمدعليضفتمتدقل]275[

هجذومننوكلارظنمث،هدقتناوأهبدهشتساثحاببرمألاقلعتاملك
.يباطخلادمحممهنيبنمونيرخآنيثحابلبقنمليصفتبضرعنأوقبس
:رظنأ

-ءاضيبلا.يبرعلايفاقثلازكرملا.صنلاتايناسل،يباطخلادمحم
.1991توريب

.29ص،قباسلاعجرملارظنأ]276[
.D.Maingueneau,L'analysedudiscours.op.cit.,p:رظنأ]277[

208.
املثم،كيددنعىربكلااياضقلاعمىربكلاةينبلافدارتت]278[

يتلاةيلوألااياضقلاوأ،سورلانيينالكشلادنعتازفحملاعمابيرقتلثامتت
لاثمو.ىربكةيضقةياهنلايفلكشتلاعاستارثكأتادحولخادعمجتت
ىلعةرداقلاتاذلاةءافكلةلثمملاةطاطخلايهىربكلاةيدرسلااياضقلا
ديقعتلا¬هيجوتلايهو،الثمLabovاهمدقامكةيدرسلاصوصنلاصيخلت
تاينبلايهفةلماشلاتاماغرإلاامأ.ةيماتخلاةيعضولا¬لحلا¬لمعلا¬
لبقنمىطعتتارشؤملضفبرضحتيتلاو،ةعوسوملابةلصتملاةيفرعملا
،ييتساردنعةمزاللاوةعباتلاتاموقملالوعفملرظانمكلذو.ةيوغللاتاينبلا
.وكيإدنعةعوسوملاوسوماقلاوأ



F.Rastier,Senset:ييتساردنعانهباطخلابدوصقملارظنأ]279[
textualité.op.cit.,p.39.

Thème/Rhème:ةيئانثوهةينالكشلاةيئانثلاهذهبدوصقملانإ]280[
.لومحم/عوضوم:ةيقطنملاتاحلطصملاقفومجرتتنأنكميو

لاكشأنيبنمايئزجارصنعلكشلااذهرابتعاريسيلانمهنإ]281[
.يسروبلاقطنملاقفوةيرارمتسالاةروريسلا

،يقلتلاةيرظنباحصأتاروصتجاردإمدعىلإعفادلانمكي]282[
رزيإ(مهنيبةكراشتملاةمسلانأكلذ،مهدنعصنلاةيرظنحوضومدعيف
نماقالطنامسحلابعصيذإ.صنللقيقدموهفمبايغيه)...سوايو
نوكلةهجنم،صنللةدحومةيرظنطابنتساةيناكمإيف،ءالؤهلامعأ
،ةيناثةهجنمو؛ةفلتخماهنإف،ةبراقتمتناكنإو،ةيجولويديإلامهدصاقم
صوصنيقلتطورشلبيجتستيكل،ةماعمهتايلآلعجوحننوعزنيمهنأل
تاينبلكشيفـةيديسجتلالاكشألاةلوهجماهنوكمغرـاينهذُلَّثََمُتت
يلجموهفمصالختسانودلوحياعنامصئاصخلاكلتلكشتو.ةيسانجأ
ضرفلاقيرطكولسىوسهصالختسالذفنمنمنوكيالةمثنمو.صنلل
اديدحتةيرظنلااهتامدقمنمضمدقتالمهتايرظننألكلذو،يفاشكتسالا
داجتنسالاىلإ،هدوجوضارتفالجأنم،يدؤييذلاءيشلا،صنللاقيقد
نمربتعياموهصنلانأيهو،مهلامعأنمةجتنتسمةيرظنريغةمدقمب
،دعبلاثيحنم،ةيرظنلاريغةمدقملاهذهرظانتت[بسحواصننيقلتملالبق
يتلاو،رعشلايفنوسبكايةيرظنيفتمكحتيتلاةيرظنلاريغةمدقملاعم
بلغأنورظانيمهنأيأ،]!ارعشربتعياموهرعشلانوكيفلثمتت
.ةروصىوسسيليأ،لكيهىوس،رزيإلةبسنلابصنلاسيلف...نييوينبلا
يأ(هققحتنيبوصنلانيبانماكلمعللهلعجعم،رابتعالااذهمجسنيو
اذهنأحضاولانمو.)ةءارقيفهدسجتنيبوهتروصوأهلكيهنيب
ريبعتب"هريثأت"وأهانعملعجيامنيب،يداملكشدرجمصنلالعجيديدحتلا
لكيهنيبيلعافتعطاقتيفنئاكصنلارهوجنأكلذينعيو.ةروصرزيإ
ةيسفنلاةينمزلاتايصوصخعباطبةموسومةيسفنةكرحنيبو)صنلا(*دماج
نأينعياملثم.)يقلتملا(ـ"نمزلاةيلدج"هباتكيفرالشاباهددحامكـ
يذلاينوطالفألااهانعمبءايشأةلاحدرجموه،هانعموأصنلارهوج
.)نيقلتملاوأ(يقلتمللةيسفنلاتادادعتسالاوتاوذلاريغتبةريغتماهلعجي

داورلبقنمةحرتقملاتايلآلاىلعىتحةظحالملاهذهقدصت]283[
.رزيإدنعةصاخو،يقلتلاةيرظن



W.Iser,L'actedelecture;théoriedel'éffet:رظنأ]284[
esthétique;trad.parE.Sznycer,ed,Mardaga,1985,p.129.

,H.R.Jauss,Pouruneesthétiquedelaréception:رظنأ]285[
TelGallimard.Paris1978,p.45.

تايصوصخلتاطاطخلاكلتةاعارممدعكلذىلإفاضيو]286[
...صوصنلاتايصوصخلوسانجألا

...ةفلتخملاننسلانييحتىلعينبنييذلاجاتنإلايأ]287[
ةجردهفصوبضرتفمئراقلكانهيجذومنلائراقلاينعي]288[

افاصوألثامي،)يجذومن(فصولانأكلذىنعمو.صنللةثياحمةيجاتنإ
يردجلكشبفلتخموهو.خلإ...درجملاوجمدملاوىنمضلالثمىرخأ
يكلو.باتكلااذهةطاطخهنمقلطنتيذلايعقاولائراقلانعابيرقت
سفنلاملع(باتكىلإةدوعلانكمييلعفلائراقلااذهتايصوصخحضتت
:)ةءارقلليفرعملا

M. Fayol & (AL), Psychologie cognitive de la lecture. op. cit.
امهعطاقتلضفبنيذللا،سنجلادعاوقوةفرعملادعاوقيأ]289[

نيذلاو.سنجلاروطتيوةفرعملاروطتت،ضعبلاامهضعبلامهنمضتوامهلاصفناو
...ةباتكلايفملاعلابيعولالاكشألكرهظمتتاضيأامهلضفب

...Greimas,Dusens,p.157:رظنأ]290[
.U.Eco,Sémiotiqueetphilosophie..,p.123:رظنأ]291[
يقيقحقلتةلحرميهيتلا-ةلحرملاهذهيفجتنملانوكي]292[

ةءارقلكلةرظانمةينهذلاهتءارقلعجييذلاءيشلاوهو.ايقلتم-ملاعلل
ةءارقلااهبلسوتتيتلاتايلآلانوكيفالإقرفلانمكيالذإ.ةيلعف
ةءارقلتايلآتقولاسفنيفةلحرملاهذهيفحبصتصوصنللةيلعفلا
هنعةبترتملاجاتنإلاةروريسهيجوتلاضيأو،هللوؤملاليلدلاجاتنإلو،ملاعلا
املمعيسو...)ةقحاللاثالثلاةيديسجتلالحارملانعرفستسيتلاو(اقحال
.كلذلكةيلجتىلعمسقلااذهنمىقبت

جتنمنهذيأيفزجنتال،دقعملااهبيكرتلكشببسباهنإ]293[
نماهنعربعنأقبسيتلاطورشلايهو،ةدقعمةيعيرذطورشقفوالإ
)ليلدلاموهفم3(رظنأ»امةفصقفو«ـبلالدتلاطرشليلحتلالخ
،لروسدنعةيدصقملاتالومحمنمضتتطورشلاكلتنأحضاولانمو
:يلاوتلاىلعرظنأ.لفيركدنعِكِرُْدملا»Idéotope«بوطويديإتالومحمو

- Searle, Du cerveau au savoir. op. cit., p. 19.



- H. G. Ruprecht, Conjectures et inférences les universaux de
la littérature, in Théorie littéraire(problèmes et perspectives) ed.
P.U.F. Paris. 1989, p. 65.

.G:هجيرفدنعLareprésentationليثمتلاىنعمرظنأ]294[
Frege,Ecritslogiquesetphilosophique.op.cit.,p.102.
ةروريسلاعاونأنماعوندسجيلاثملااذهنأحضاولانم]295[

اذإهنأ،اضيأظحالملانمهنأامك-اهحيضوتقبسامك-ةيرارمتسالا
جامدإيضتقيةيوضقتالوؤمىلإاهليوحتنإف،ةيديرجترثكأةلثمألاتناك
ةبيرقةلثمألاحبصت،ةمثنمو،ةيدارفلاوةيفاقثلاوةينوكلاةيننسلاتالوؤملا
.ةيزمرلالاكشألانعريريساكروصتنم

نيملاعلاةيجاودزايفاهلارسفماقسنتايوتسملاهذهدجتس]296[
.اقحالحضتيسامكتاذلكبنيصاخلا

.C.S.Peirce,Textesfondamentaux..,op.cit.,p.98:رظنأ]297[
.99ص،)5.311(ةرقفلا،عجرملاسفن]298[
.U.Eco.Leslimites..,op.cit.,p.279:رظنأ]299[
وأملعتلالضفبامإنهذلايففراعملاهذهلصحت]300[

...ايبيرجتةبقارملاتاجاتنتسالا
.Peirce,Ecrits..,op.cit.,p.129:رظنأ]301[
فالتخالابهتيمستنكميامدوجورسفياموهكلذنإ]302[

يمتنتتاوذلبقنمءيشلاسفنتاكاردإيفظحالييذلاو،فلتؤملا
..ةفاقثلاسفنلوأبزحلاسفنل

.Searle,Ducerveau..,p.19:رظنأ]303[
يلخادلاملاعلاريثأتنوبيغينمدنعةحضاوةقيقحلاهذهودبت]304[

ىلإةينيبلاتالعافتلانولوحينيذلايعانطصالاءاكذلاراصنألثم)تاذلا(
ةيعقاوةيؤرلارايعماهسفنيهحبصتيتلاو...تاهويرانيسوتانودمورطأ
...يدرسلاصنلا

،ناطفسألامكةمجرت،"ةيزمرلالاكشألاةفسلف"،ريريساك:رظنأ]305[
.3ددع،1988يملاعلاركفلاوبرعلاةلجم

لاكشألانعريرساكروصت،انههلوقداُرييذلاروصتلاهبشي]306[
رشابمروضحيفدجوينأنمناسنإلاعنمتيتلاو،كاردإللةطسوملاةيزمرلا
ةيعقاولاودبتاهببسبو.هجولاهجواهارينأادبأهنكميالذإ،ةيعقاولل
هنإف،اذكهو.روطتيفةيزمرلاةيلاعفلاودبتلباقملايفو،عجارتيفةيداملا



ةفرعموأ،ءيشيأةيؤرىلعارداقناسنإلادعيمل،يزمرلاجايسلالعفب
.يلخادلاملاعلاىلإءاجتلالانودبءيشيأ

نأنيملاعلالعافتنعةجتانلاةينهذلارصانعلاهذهلبقت]307[
.هللروسديدحتقفو،ةيدصقملاحلطصماهلزتخييتلارصانعلانمضرطؤت
.)Ducerveauausavoir;p.19(:هباتكرظنأ

Peirce,citéparN.Everaert-Desmedt,Le:رظنأ]308[
processus..,op.cit.,p.32.

.28ص،عجرملارظنأ]309[
فراعملاهذهيفهبركفموهامنإلوقلاىلإسروبصلخي]310[

يفجمديهنأكلذديفيثيح.)5.356و5.311(ايعقاووهامكعقاولاوه
لخادامهلعافتوركفلاوملاعلاتايوتسمطقفسيل،عقاوللهديدحتىوتسم
.اضيأةغللاىوتسمجمديلب،ناسنإلليجراخلاويلخادلانيملاعلالعافت
كلذلو!بسحواعقاوهفصوبهبركفموهاموهعقاولانأديفياملثم
...ةيوغلوةيعامتجا-ةيفاقثةدحوالإهدنععقاولاسيلف

.)ليلدلاموهفم(لصفرظنأ]311[
عوضوملافيرعتةداعإىلإ،انهيعسلامتيالهنأحضاولانم]312[

يفوهةيعقاولالكشنأىلعةنهربلاوه،انهداريامنإلب،يمانيدلا
لاثمنأىلإهيبنتلابجوكلذلو.يمانيدلاعوضوملالكشلرظانم،ةقيقحلا
يعوتاقاطفالتخاىلعةنهربلاقايسيفيطعأدق،هسفنوه،سروب
نيعوضوممدقلب،كردملاءيشللايمانيداعوضوممدقيملكلذلو.حارشلا
امأ.نوللايهو،ةدحاوةيعوننماقالطنانيفلتخمنييرصحونينكمم
لكلعافتوهف،)جلثلا(كردملاليلدلاكلذللماكتملايمانيدلاعوضوملا
...ليلدلاساسأتايعونلكعم،ةجتنتسملاوةقبسملافراعملاعاونأ

.U.Eco,Sémiotiqueetphilosophie..,p.110:رظنأ]313[
هنأفيكحيضوتقبسامك،حلطصملااذهحيضوتقبسدقل]314[

دفنتال-تاقالعةماقإىلعدعاسيفيكمث،رحلاجراختلا/حيتيو/ـبطبتري
ةرقفلارظنأ.هبامةقالعاهليتلاةلدألانمهريغنيبوليلدلانيب-
.مسقلااذهنم)1-3(

،تالوؤملانأشاهنأشةيلاعتموةدرجمكلذىلإةفاضإاهنإمث]315[
يفكلذحيضوتيتأيسامك،ايمانيدالوؤماضيأربتعتنأنكمياهنأوةصاخ
.بسانملاناكملا

.111ص،قباسلاعجرملارظنأ]316[



.ةحفصلاسفن،هسفن]317[
.176ص،هسفن]318[
.112ص،هسفن]319[
ءاوس،ةنمزألالكلمشيلب،ةنيعمةبقحدنعرمألافقيالو]320[

لثمىربكلاةلدألابرمألاقلعتوأ،ةيئزجلاةلدألاكلتلثمبرمألاقلعت
...نايدألاوتاداعلاوديلاقتلا

Peirce,citéparU.Eco.inSémiotiqueet:رظنأ]321[
Philosophie..,p.39.

يأصوصخب،علطينأءرمللنكمي،اهلضفبهنأكلذىنعم]322[
...ةنمزألالكيفوتافاقثلالكيفهبقلعتياملكىلع،ليلد

حلطصملضفبجاتنإلاىوتسميفكلذحيضوتقبسدقل]323[
ضرفلاحلطصملضفبيقلتلاىوتسميفو،Hypôcodageيئزجلانينستلا
.Hypô-Abductionيئزجلايفاشكتسالا

U.Eco,Sémiotique..)Chap.V(>lafamilledes:رظنأ]324[
codes<.
ةفاقثراطإيف،نمضتيتلاةدرجملاننسلاهذهنأريغ]325[

اهنييحتلكشلنكمي،مهافتللالوقعمادحوروصتلايفالثامت،امةيعامتجا
ذإ...ةغللاةلدأنييحتصوصخباهحيضوتقبسيتلاتاناكمإلالكلبقينأ
وأ...باونلاب،الثمناملربلاىنبمبباطخلاهيجوتيفءدبلانمعنامال
...ةيحتلاغالبإيفمألاقيبست

يفمكحتييذلاماظنلانمعونلااذهبيرقتلجأنمو]326[
،سكراملراكةلواحمىلإةراشإلانكمت،ناهذألايفةيعوسوملافراعملالعافت
تالصفمتللةفصاولاايلعلالاكشأللىربكلاتاريغتلافصوىلإتفدهيتلا
،ةقباسلاليثمتلاوكاردإلالاكشألةلدعملاةيرارمتسالاتاروريسللةيساسألا
رسفت"ةيرظنننسل"هضارتفايفتلثمتيتلاو،.ةديدجلاكشألةمدقملاو
اقالطناسكرامهفصوامنيبنمنإ.ةيعويشلاىلإةيعاشملانمروطتلا
يفاهلتاليدبءانبوننسلاضيوقتوه،ةيداصتقاةيناخيراترظنةهجونم
ننسلابةصوصخملاننسلاهذهةيمستنكميو...نمزلاوركفلالعافتراطإ
.ةيركفتلاةيقئالعلا

انأوالعفهتشعيذلايلاتلالاثملاكلذىلعةلثمألانيبنمو]327[
ةجوزنوكنأةيادبلايفتدقتعاثيح،ةيخيراتلاظوفحمتاياورأرقا
يننكلو،يلييختيئاورليلددرجم،هتخأتقولاسفنيفيهنوعرفلا



ننسلنييحتهنأتكردأةبقاحملاةعوسوملاتايطعمىلععالطالالضفب
لصتي،بقاحمدقتعملنييحتهنأدعباميفتملعمث،كاذنآيداع
يفةينابرلاةبيهلارفوتنامضلجأنمةيحورلاةوقلاعيمجتبهنومضم
اهفصوبننسلاىلإدوعيالقئاقحلاكلتىلإيلوصونإ...نوعرفلاصخش
تارشؤمىلإنكلو،...ةلدألاتاقالعلةمظنملاةيلخادلادعاوقلانمةعومجم
نمزيمتمملاعبلصتتةيعوسومفراعمىلإيضفتيتلا،ردصملاـليلدلا
وهيميتسيبيألااذهو.يميتسيبيإلاسفننمضةلعافتملاننسلانيبتاقالعلا
لجأنم،ءافتكالامتيسو(.ةيركفتلاةيقئالعلاننسلابهتوعدتمتام
.)ةيقئالعلا:ةفصلاب،راصتخالا

نمو،تارقفلانيبطبارتلانامضلجأنم-لضفألانمودبي]328[
لكلةبسنلابرضحتست،وكيإديدحتقفو،ةعوسوملانأفيكحيضوتلجأ
لكبةصاخلاةيقئالعلاننسلالكو،ةنمازتملاوةبقاعتملاهتايعقاولك،ليلد
قباسلالاثملاةداعتسالضفبةديدشةطاسبباذهحيضوتنكميو.ةيعقاو
:)ايلقعلتخملا(ليلدنع

دقهنأودبال،ايلقعلتخملاءرملانأفيكحيضوتقبسدقل
تالوؤمذخأدقليلدلااذهنأدبالو...ةيناسنإلاةايحلاةيادبنمدجو
،ةبقحلكيفةدئاسلاوةفلتخملاةيقئالعلاننسلاهضرفتاملاعبت،ةفلتخم
اضيرموأ...ابوذجموأ،انونجموأ،اروحسمهتارشؤمضرعينمرابتعالثم
هذهلكنزتختولبقتيتلاةعوسوملانإ...ايلقعاقوعموأ،ايسفن
اليوأتهفصوبىيحيف،يفرعملاثراوتلالضفبدتمياهضعبلعجتدق،تالوؤملا
امو...هللخكاردإلاكشأعمةمجسنملاهتجلاعمننسبظفتحتاملثم،انكمم
ةيناكمأوه،قبسامىلإةفاضإ-لاثملااذهنمحضاووهامك-مهي
...ةيفاقثلاوأةينوكلا،ةعوسوملايفةلثامةضرقنملاننسلاءاقب

،ضرقنينأداكييذلايبعشلايهيفرتلاسنجلا،انهاهبدصقي]329[
ةيبرعنادلبيفىعديهنأدقتعأو)...َىلْعّْكتيِجَح(ـبهتادوروأدبتيذلاو
.ةروزفلابىرخأ

Hypôcodage(يئزجلانينستلابةرهاظلاهذهوكيإىمسدقل]330[
كرتشملالامعتسالليروطتلاملعتلامظنتيتلادودحلاباهطبردقو)
يننكلو)نيسنولوزيإ(ىنعم-وكيإلوقي-فرعأالثيح،ةينقتلادودحلل
...طشنمضماحهنأفرعأ

)Hyperabduction(ـلةمجرتيلاوتلاىلعامهنيحلطصملانإ]331[
)Hypôabduction(رظنأ:



U. Eco, Les limites.., p. 268 & p. 272.
تادنسملةنكمملاتارياغملا)Facette(ةحسفلاحلطصمددحي]332[

)LesAttributs(امعوضوم)Objet(]ىدحإوه،انهعوضوملاو
،ويرانيسلا،ةنودملا،ةطاطخلا،رطألا:يعانطصالاءاكذلاتاحلطصمتارياغم
تايطعملايهةحسفلانإ]دارجنيوووربوبلK.R.Lةغليفتادحولا،زارطلا
ليثمتلا،حيضوتلالجأنم،نكميو.عوضوملاتادنسمدورولكشنيعتيتلا
،رهش،موي(يهتادنسمةثالثكلتمييذلا)Ladate(»ميموتلا«ليلدب
رهشلاةحسفو،)31..01(مويلاةحسفف:ةددحملاهتحسفدنسملكلو،)ةنس
ميقلازيمت،ةحسفلانأنيبتياذكهو.)99..01(:ةنسلاةحسفو،)12..01(
نوكيالنيحو.تادنسملاوتاعوضوملافالتخابفلتختفةمئاقلاامأ،ةنكمملا
:رظنأ...ةيجاذمنلاةيبتارتلابةطبترمحبصتاهنإف،ميموتلالثماينقت،عوضوملا

يلعةمجرت)هلبقتسموهعقاو(.يعانطصالاءاكذلا،هينوبنالآ-
.173ص،تيوكلا.ةفرعملاملاع،يلغرفيربص

F. Rastier, Sémantique et recherches cognitives. op. cit., pp.
(148/149).

ةراعتسالاىلع،لروسقيلعتىلإصوصخلااذهبةراشإلانكمي]333[
:رظنأ...ةيلعافتلا

Searle, Sens et expression. op. cit., p. 164.
رظننو،هتلدأككفننيحيذلاننسلاوهمظنملاننسلانإ]334[

الامنيب،ةتباثةيونعمتادحوىلعلصحن،ةدحىلعةدحاولكاهيلإ
نلف،ككفتنأتلبقنإواهتلدأنأل،ةمظنملاريغننسلاعمكلذلصحي
سناسيوبديدحترظنأ...ةيليكشتلانونفلاةلدألثمةماعتايعونالإنوكت
.G..Mounin,Introductionàlasémiologie.op.cit.,p:نمضقاسنألل

19.
ةيجاتنإةيلآىلإتلوحتدقو،ةرهاظلاهذهلليثمتلانكمي]335[

دحأنمتحالو«:سيبودارظوفحم.نةياورعلطمنمةرقفبةياورلل
قيدصلااهيأرظنأ-:الئاقهقفرمبهبحاصزكلف،لينلاىلإةتافتلانيفقاولا
اهنأك،ةجيبةريزجنمةيتآلاةليمجلاةنيفسلاهذهىرتاينمل...رهنلاىلإ
ىأرف،رهنلاوحنهسأرهبحاصفطعف/؟يقرشلاقفألانمةدعاصسمشلا
ةبشوشعمةريزجاهنأكنوللاءارضخ،ةريغصلابالوةريبكلابال،ةبيجعةنيفس
لهأنمرسوملنوكتنأىسع-:لاقو/)...(/ءاملاحطسىلعوفطت
لاقو،راكنإةرظنبامهجدحف،بيرقلجرامهراوحىلإىغصأو/...ةجيب



هعبصأبامهلريشيوهولاقو/)...(/نافيضامكنأناديسلااهيأنهارأ-:امهل
لجرلةنيفسلاهذهتسيل،ناميركلاناديسلااهيأاسفنامتبط-:ارذحم
قحاهفرعيءانسحةيناغةنيفسيهلجأ...ةأرمالاهنكلو،انلاجرنم
نوكتنأىسعنمو-...قاليبوةجيباهتريزجو،وبآلهأعيمجةفرعملا
ءاوهألاوسوفنلاةكلم،ةنتافلاسيبودار...سيبودار-/...؟ءانسحلاهذه
.»اعيمج

،رييغتلاوتيبثتلايلعفلةيعرفلاتارياغملاضعبميدقتلبق]336[
ليلدضارتفانمةيادبلايفدبال،نيصلاخنييجولويديإنيلعفامهنيذلا
ليلدضارتفامتيس،كلذلاقيقحتو.ايحيضوتالاثمهلعجلجأنميركفت-
حضاولانم:"ةيطارقوميدلابايغ"وهنكيلو،ةماعةيبرعلاةياورلابساني
َدَّسَُجينأاهنيبنم،ةفلتخملاكشأقفودسجينألبقيليلدلااذهنأ

مكاحلاةقالعننسعمرمألاوهامك،هيعةرشابمةرشؤملالاكشألايف
شيفارحلاةمحلمرابتعانكميظوفحمةبرجتبليثمتلااندرأاذإ[نيموكحملاب
يفاخوسرلقأوةيرشابملقألكشيفدسجينأو؛]لكشلااذهلاجذومن
طلستملابألاةقالعبرمألاقلعتءاوس،ةيسيبألاةقالعلاننسلثم،ةعوسوملا
اذهلاجذومن،ةيثالثلاةياوررابتعانكمي[طقفةجوزلاعموأءانبألاعم
ةيملسيفىندأبتارميفدجوتىرخأننُسيفدسجينأوأ.]لكشلا
...ةديدجلاةرهاقلاتاياورلاحوهامك[هتيجاذمنلاةيطارقميدلانعاهريبعت
ةعوسوملاةيقسننإفكلذمغرو.]...ةموطفنباةلحر...كنركلا...ذاحشلا
...ليلدلاكلذىلعةرشأملاكشألاهذهلكلعجت

،ةنكمملاةيعرفلاننسلالك،انهيداصتقالاننسلابدوصقملانإ]337[
نإف،لاحلاةعيبطبو...نآلاىلإةيعاشملانم،ةيداصتقالاةايحلاتمظنيتلاو
ننسىلإلصفمتيوالإ،امناكموامنمزيفنميهميداصتقاننسلك
،بئارضلاننس...ةيدفلاننس،جارخلاننسلثم،هلةنيحمةيتحتوةيعرف
لثم،هلةمئالماننسجتنياملثم...تافلاخملانوناقننس،تاءازجلاننس
ىتحرثؤييداصتقالاننسلانأ،اضيأحضاولانمو/...يعامتجالالفاكتلاننس
كلذلو...دئاقعلاوديلاقتلاوةغللااهيفامب،هعمةلعافتملاىربكلاننسلايف
نأبداقتعاللارظننكلو،ةرورضلابهتاذيفللخلسيل،براُحيوضفُريدق
ةماهىرخأننسيلع-اعبطعمتجملارظنةهجونم-ايبلساريثأتهل
...اذكهويقالخألاننسلاوأيدئاقعلاننسلالثم

ننسلايأ(قباسلاننسلاسفنبليثمتلاليضفتمتاذإ]338[
نإف،يلاحلايدبتملاريثأتيفهتيعقاورصحىلعقافتالامتو،)يداصتقالا



:ةيتحتلاوةيعرفلاننسلاةلدأطسبأيفىتحىلجتتس،ريثأتلالوعفمةيؤر
ةفلاخمتاءازجننسلثم(تاءازجلاننسلثمهلثم،بئارضلاننسف
نأ،ةلوؤملاتاوذللةيداصتقالاحلاصملاعماهضراعتلعفبلبقت...)ةقايسلا
يفاليدعتكلذبببستل)...ةوشرلاننسلثم(لماعتللىرخأننسدلوت
...يقالخألاويدئاقعلا:نيماهلانيننسلا

ةيفرعتلاتالوؤملاوه،انهةينهذلاتارشؤملابدوصقملانإ]339[
.يدبتملاتايطعمفةيلعفلاتارشؤملابدوصقملاامأ،ةينييحتلا

هلثمتلكشحضوتيتلاو،ةبتارتملاهتالوؤمتاقايسيهيتلا]340[
...هجتنمبصاخلايديتملالالخنم،ماعلادياحملايدبتمللهكاردإو

ةطساوب،يركفتلاليلدلاليثمترهاظمىلإ،ةعاسشلاكلتدوعتو]341[
ريشأتلااهرودبلبقتةيئزجةلدأيهيتلا،ةيديسجتلاةيراهظإلاتالوؤملا
...ةثياحملاتاعوضوملانمديدعلاىلع

.)U.Eco,Sémiotique..,pp.)176/177:رظنأ]342[
.)73-72-71(صص،قباسلاعجرملارظنأ]343[
.)U.Eco,Leslimites..)chap.IV:رظنأ]344[
فلتخيهلامهلامعتساوامهديدحتلكشنأحضاولانمهنإ]345[

...ةباطخللهديدحتقايسيف،وطسرأدنعهروهظلكشنع
ةعوسوملابةفرعمللنكمي،وكيإلاثملددحملاقايسلابايغيف]346[

دقيذلاديزعضوبلصتياماهنيبنمو،هلةمئالمتارادمةدعمدقتنأ
،لئاسلابلصتياممث،...لشوأنجاعفايوأ،هيدلاودقفالفطنوكي
،ديزهيلإيمتنييذلاعمتجملليقئالعلاننسلاةقيقحامإلهجييذلا
دجاوتمةلاحرلبقنمعضودقو،19.قىلإادئاعظوفلملانوكينأك
ناكثيحو...لمعلانعنولاعتياوناكبابشلانييزاوجربلانألهجي،اسنرفب
ةديسلاةياوركلذروصتامكـلمعلانمةيبذاجرثكأةلاطبلاوقلذحتلا
امماهريغوتاقايسلاهذهنمقايسلكنأحضاولانمو...-الثميرافوب
...ازيمتموافلتخمارادممدقيوالإ،بسانموه

.G.Deledalle,Théorieetpratiquedusigne.op:رظنأ]347[
cit.,p.120.

نماقالطنا،يدبتملالمأتددصب،لاثملااذهقفو،جتنملانوكي]348[
اقالطنا،ثحبت،قلتةروريسوهلمأتلانألكلذو؛ةصاخلاةيكاردإلاهتاردق
يمانيدعوضومنع،)انهعمتجملاوه(ىطعمرشابمعوضومتاقايسنم
...مئالم



يلكشباهطبرقبسيتلاةلئسألاكلتوه،ةلئسألابانهدوصقملا]349[
ثودحببسنعكردملالؤاستلثم،نييجولويديإلا)رييغتلا(و)تيبثتلا(
جتانلدسجملاليلدلالكشهعمحبصييذلاو،]؟اذهثدحفيك[:للخلا
،يقئالعلاننسلافارحنالوحارأبم)ةيطارقوميدلابايغ(يركفتلا-ليلدلا
يضاملايفدارفألابتاسسؤملاو،تاسسؤملابدارفألاتاقالعننسةصاخو
لوؤمذخأيثيح،]؟اذهزواجتنفيك[نعهلؤاستوأ؛..."يرارمتسالا"
دقو...ةيطارقوميدلارارقإلةطخلكش،لاؤسلااذهعميركفتلا-ليلدلا
الاكشأوأ،ارشابمالكشامإ،يبدألاجاتنإلالاجميفليلدلاكلذذخأي
نمو.اهلدسجملايقايسلارادملاب)ةلضافلاةنيدملا(ةقالعلةلكاشمةينوقيأ
،ةيطارقوميدلاميقلٍةَقِّقَحُمةايحلكشلجتنملافصوةيناكمإكلذةلثمأ
ةرورض(رادمققحييكلةنمدوةليلكباتكمجرتمهبماقامةلكاشىلع
يلعفلاعقاولايفبئاغلا)نيركفملاىلإدانتسالاويورتلاولقعلاىلإماكتحالا
وأ؛...-اعبطعفقملانبارظنةهجونم-ةمجرتلاجاتنإنمزلبقاحملا
،يركفتلا-ليلدلاذخأيثيح،]؟لاحلاوهفيك[نعلؤاستلاب،طقف
اذهضرتفيو.جتنملايعويفهروضحلكشقفو،يدبتمللفصولكش
قيقحتىلإيعسلاةرورضبيقلتملارعشي،جتنملانأكرديانواعتملكشلا
ةراشإلانمدبالنكل...للخلاءاصقإلديحولاريسكإلااهفصوب،ةيطارقوميدلا
.ةدرجمتالازتخاىوستسيل،تارياغملاهذهلكنأىلإ

:تايوتسملاهذهصوصخبنيتظحالمميدقتمزاللانمهنأودبي]350[
لحارملكفصويفرادملاحلطصملامعتسادمعتمتدقل-1

لحارملكطبريفةثياحملاةبغرلاليوأتمتييكل،ةهجنم،جاتنإلا
قايسنمعبانلاؤسنعةباجإةلحرملكودبتثيحب،قايسلاـبجاتنإلا
ةهجنمو؛هطبارتوراشتنالاكسامتنامضلجأنمكلذو،ةقباسلاةلحرملا
لضفبو،باتكلااذهيفهلمدقيذلاىنعملالضفبرادملانأل،ةيناث
رثكألا-هسفانتيتلاتاحلطصملانيبنم-ودبي،هيفعضويذلاىوتسملا
...باتكلااذهةيفلخلكشتيتلاةيسروبلاةيعيرذلاةيفلخللةباجتسا

،جاتنإللةيلعفلاىلوألاةلحرملاهفصوب،يقايسلارادملاناكاذإ-2
تايوتسمةيقبنإف،هلكشتلاكشألوهتايلآلققدمفصوبيظحدق
سفنيضتقتةيعرفتارادم،اهنوكلارظن،كلذبىظحتنلةقحاللالحارملا
،ىرخأةيرظنرطأيفاهرظانيامدجت،اهنوكلارظنمث.ابيرقتتايلآلا
...اهديدحتيفةغلابملانعينغييذلاءيشلاوهو

عوضوملصألايفوهيقايسلارادملانوكمغر،كلذثدحي]351[



يئزجيمانيدعوضومهسفنوهيذلا،يركفتلا-ليلدلليئزجيمانيد
.يدبتملل

،يقايسلارادملاويركفتلاليلدللةبسانملاتاقايسلاددعتتدق]352[
جتنمللودبيدقكلذلو؛امهيلعريشأتلاىلعاهتردقثيحنم،ىواستتدقو
يدؤييذلاءيشلا،)ةياكحلكشتاذ(ةيعوننمرثكأءاقتنايرورضلانم
،ةمثنمو،ةيعرفتارادمةدعنمافلؤميصنلارادملانوكىلإ،ةهجنم
:ظوفحمبيجنتاياورضعبلاحوهامك،ابكرمراهظإلانوكىلإ
حابصلاثيدح،ةليلوةليلفلأيلايل،شيفارحلاةمحلم،انتراحتاياكح(
.)...ءاسملاو

.Inventioـلةمجرتداجيإلا]353[
ةمجرت،)ةينايبلاروصلاةساردللخدملا(ةغالبلا،وروماوسنارف]354[

.6ص.1989راوحلاتاروشنمةشئاع.جو،يلاولا.م
تناكاذإف:قباطتلاينعتالةنراقملاهذهنأحضاولانم]355[

اينمضددحتو،يتايقلتلالازتخالاةياهنةلحرمددحتةروكذملاتاحلطصملا
،هديدحتثحبلااذهلواحيامك،يصنلارادملانإف؛جاتنإلاةروريسةيادب
؛هلحارمنيبنمةلحرملب،يقلتلابةطبترملالازتخالاةروريسلةياهنسيل
اهلحارمنيبنمةلحرملب،صنلاجاتنإةروريسلةيادبتسيلاهنأامك
...طقف

هذهرابتعالادحعضودق،باتكلانوكي،طبرلااذهلضفب]356[
يتلا(ةقلطملاةيمومعللادحعضواملثم،جاتنإلالحارمىصقأةلحرملا
ةلباق،ضعبلادنع،ةلحرملاهذهلعجتيتلا،)ايجولويديإلاوتاذلابيغت
...صوصنلانمدودحمريغددعلالازتخانوكتنأل

لخادعمجتتيتلاةيلوألااياضقلا،ةيئزجلااياضقلابدوصقملا]357[
يفاددحمارودبعلتيتلاىربكلااياضقلايهو[،اعاستارثكأتادحو
هنأـونوكنامريشيامك-يتاريوصتلادعبلااذهةزيمو]...يكحلاروطت
ىلعتاوذلاةردقىلعءانبهريسفتحيتيو،يكحلااذهللكشلايطعي
.D.Maingueneau,L'analysedudiscours.op.cit.,p:رظنأ...لازتخالا

216.
ةمءالمرثكألاهنأبهتعانقنعاجتاننوكينأبجياذههرارقو]358[

.يركفتلا–ليلدلابهيعولكشل
:نيتخابليئاخيمدنعلافنركلاىنعمرظنأ]359[

،يتيركتلا.ن.جةمجرت،يكسفوتسودةيرعش،نيتخابليئاخيم



.)4لصفلا(1986ءاضيبلارادلا،لاقبوتراد،ةرارش.حةعجارم
ىلإرضحتيتلاةيرصحلاتاحسفلاهذهنإف،لاحلاةعيبطبو]360[

يقتنينأالوأهنمبلطتت،ةددعتمةيمانيدتاقايسلكشيفجتنملانهذ
كلتنيبنميقتنينأايناثو،ليثمتللايرورضهاريامتاحسفلانيبنم
لبقنمبقارمكلذلكو...اضيأةيرورضاهارييتلارصانعلاتاحسفلا
.اهلايزييمتءانبالإنهارلاءاقتنالانوكياليتلا،ةقباسلاةلدألا

ىلإاهرودبتاقايسلاكلتلوحتنودلوحيعناملدوجوالو]361[
اذكهو،اهلةلوؤمتاقايساهرودبيه،بلطتت،ةيئزجةيردصمةلدأ
...كيلاود

هذهلالخ،ايجاتنإُرَّوََصُتت،ىرخأدعاوقكلذىلإفاضتو]362[
ةيتوصلاوةينمزلاوةيغيصلاجاتنإلاتايلآلثم،بتاكلانهذيف،ةلحرملا
اهلاكشأنأل،يركفتلا-ليلدلااهرودبمدختيتلاو،)تينوجدنعاهانعمب(
ءانبلبسنألالكشلا-جتنملاروصتقفونوكت-ةاقتنملاةينييحتلا
.يبدألاسنجلااذهلظيفيلكلايمانيدلاهعوضوم

ةرورضلابةنوحشم)ةدرفملاةلدألا(ةلوادتملاةيوغللاةلدألانإ]363[
امك-ةيفاقثلاةعوسوملااهنستيتلاةصاخلاةيلوادتلاوةيعيرذلايناعملاب
،مؤاشتلاعمةيفاقثلاانتعوسوميفطبارتيالثمبارغلاف-حيضوتلاقبس
قايسلانييحتيعدتسياليبرعصنيفىنعملااذهبهلامعتسانإفكلذلو
ةيريغةغليفهرهظييذلايبرعلاىلعبجوتيامنيب؛ىنعملاكلذلرربملا
كلذىلعلديهلضفبيذلاقايسلاىلإةراشإجمدينأ،ىنعملاسفنب
يفدجوتيتلاو،ةأفطملاتاراعتسالالكلةبسنلابنأشلاكلذكو...ىنعملا
نععطقنميفاقثيعوسومدعبتاذةيوناثةيوغلةيننستالوؤملكش
رهُظينأنكمياليذلا،»دامرلاريثك«ليلدلاكلذةلثمأنمو،رضاحلا
...اذكهويريغيراضحويفاقثقايسيفىنعملاسفن

،ةعوسوملايفهبسانيامنهذلايفرجفيليلدلانأ،وكيإدكؤي]364[
نأعيطتسي،يمانيدلالوؤملانأ،يسروبلالالدتلاقفوينعييذلاءيشلا
.يمانيدلاعوضوملارضحتسي

ىهقمف،ةيرهاقلاةعوسوملابفراعلا،لضفحالصىلإادانتسا]365[
ذإ،اهسفنةياورلليمانيدلاعوضوملاغوصيفىوصقةيمهأتاذشير
نيبطبرلايفناعمإشيرىهقملةحرتقملاةراشإلاو«:ليلدلااذهنعلوقي
نيفقثملاىقتلميهف،ةرسلالبحانه،ةمصاعلاعراوشوةياورلاءاشحأ
:رظنأ»بلتسملارباصلايهاللابعشلاريمضديسجترهظمو



قافآةلجمنمض"ةيسايسةياوريفةيلامجةءارق"،لضفحالص-
.65ص،1990طابرلا)برغملاباتكداحتا(

نمةعومجمىدل،ةيجاتنإلاةرهاظلاهذهنع،دلوتيدق]366[
ةلدأنمالكشمصنلامهلودبينأ،ةيكاردإلامهتاردقببسب،نيقلتملا
...ضايبلابقرتخمهنأوأةددحمريغوأةسبتلم

:Lotmanنامتولدنعايوناثةجذمنملاةغللادودحرظنأ]367[
I. Lotman, La structure du texte artistique. ed. Gallimard.

Paris 1973, p. 36.
,G.Lukacs,Théorieduroman.ed.Gonthier1963:رظنأ]368[

p.54.
.Peirce,Ecrits..,p.129-:رظنأ]369[

- Greimas et Fontanille, Sémiotique des passions (des états de
choses aux états âme). ed, Seuil, Paris, p. 13.

ربتعانأقبسيذلاوطسرأرظنةهجوىلإحرطلااذهليمي]370[
...ةيلالدلماوحدرجمتايصخشلا

يلاوتلاىلعنيذوخأملانيحلطصملانيذهىنعمحيضوتقبسدقل]371[
.وكيإوونوكنامنع

نمةذوخأم،انهاهلامعتسامتيسيتلاتاحلطصملالكنإ]372[
."cerveauausavoir.Du"لروسباتك

وحنبرومليفهفصوامعوضوملاتادادتمالسروبفصوهبشي]373[
لوهجمباتكنمضتالاحلاوحنرصانعلافثكماديدحترظنأ.تالاحلا
.لوألالصفلا-نايبلا

ةياكحلانمزبةعوسوملاطبر-دوصقملكشب-انهمتدقل]374[
جتنملاروصتيفمكحتييذلاوهةياكحلانمزنأل،ةباتكلانمزبسيلو
يكلو.يراضحلااهدوجونمزلةبسانماهلعجينألواحييتلاتاعوضوملل
لظتس،ءارقلابلغأىلإبرقأنوكيسبيراليذلاليثمتلايفرمتسن
ةلحرةياوريفمتدقرفسلاف:ظوفحمبيجنلامعأنمةذوخأمةلثمألا
لعجتةعوسومبطبترياهتياكحنمزنأل،ةلحارلاةطساوبالثمةموطفنبا
...ليفلاوأةقانلاوأسرفلابوكر،يشملاىلعةروصقمرفسلالئاسوةحسف
ةليسوهفصوب،تيرفعلالضفب،الثمةليلوةليلفلأيلايلةياوريفمتو
ةعوسوم،ةياورلاةياكحنمزلةمئالملاةعوسوملانأل..حيرلاطاسبلةلكاشم
طبترييتلاتاياورلاامأ..ةليلوةليلفلأباتكباصوصخطبترتةيصانت



ةمئالملالقنلالئاسويقتنيظوفحمدجنفبقاحملايدبتملاباهتاياكحنمز
نيح،دجوتاهريغولئاسولاهذهلكنأحضاولانمو.ةنمازملاةعوسوملل
.ةلادلاسفنرصانعنمض،ةينوكلاةعوسوملابرمألاقلعتي

،نيتدعاقنمفلؤملا،أدبملااذهصوصخبسيارغظحالدقل]375[
امك،تقوللةعيضمنوكيدق،هيتدعاققرخنأوةصاخ،لدجللريثمهنأ
وكيإنكل..ةيبناجتالالدلهزاربإببسب،شيوشتللاريثمقرخلانوكيدق
انايحأنوكيقرخلانأديفيةيناثلاةدعاقلاقرخلرخآاريسفتمدقدق

.U.Eco,Lector..,p.141:رظنأ..ايرورض
.124ص،قباسلاعجرملارظنأ]376[
هتمءالممدعبيروعشمغر"اقيزيفاتيملا"حلطصمترعتسادقل]377[

رثكأحلطصمداجيإيفيفرعتويتفرعمروصقلارظنكلذو،انههبركفأامل
.هنمةمءالم

,L.Goldman,Ledieucaché.edTel.Gallimard:رظنأ]378[
Paris1959,pp.)13-31(.
:رظنأ]379[
R.Barthes,"Introductionàl'analysestructuraledesrécits",op.

cit.,p.30.
.)U.Eco,Lector...,pp.)178/179:رظنأ]380[
ىلعديكأتلالجأنمنيسوقنيبةياورلاباتكعضومتدقل]381[

زربأدحأوهيذلاظوفحمبيجننأظحالملانمو..نييئاورلانعمهزييمت
اهبتكيالهنأوأ،ايوفدصارمأةياورلاةباتكربتعانأقبسيمل،نييئاورلا
اليذلاءارهلانمكلذريغو..!ركفتيتلايهتايصخشلانأو!هبتكتلب
.."ةياورلاباتك"نعالإردصينأنكمي

ةلالدةيلييختلاصوصنلايفسقطلاتالاحلنأدكؤملانم]382[
ملاذإكلذلو،هئازجأضعبىلعوأصنلاعومجمىلعرثؤتدق،ةصاخ
..سابتلالاىلإيدؤتدق،ةثياحملاتارادمللايديسجتالوؤمنكت

يراهظإلايديسجتلالوؤملاةفيظولغشتةملكلكنأعقاولا]383[
لب،ةيرشؤملاو،ةينوقيألا(تاقالعلالكقفو،لبقتالإ،امثياحمرادمل
ناكاملو.اهعمطبارتمقايسلردصم-ليلدىلإلوحتتنأ،)ةيزمرلاىتح
ةيلاتتميأ،]ةيراهظإلا[تالوؤملانمةيلاتتموهسروبحضوامك،قايسلا
ةلكشمةملكلكنإف-ةيوغللاصوصنلابرمألاقلعتاذإ-تاملكلانم
..كيلاوداذكهو،ردصم-ليلدىلإلوحتتنأاهرودبلبقت،قايسلااذهل



،اهسفنةيسروبلاةيرظنلاقطنمنعدودحماللالالدتلاجتني]384[
عوضوملابيمانيدلالوؤملاةقالعبرمألاقلعتينيحاروظحرثكأحبصيو
امأ.ليحتسمرمأهتاقايسرصحنأىلعقفتايذلا،لماكتملايمانيدلا
يدبتملالكشيدحلااذهنألامإ،امدحدنعفقيفدودحملالالدتلا
دنعفقوتتحراشللوأكردمللةيلالدتلاةروريسلانألوأ،ةيلوقعمرثكألا
.دحلاكلذ

.C.S.Peirce,Ecritssurlesigne.op.cit.,p.120:رظنأ]385[
وهانهديرجتلامادام-نوكينأيملعلاءاكذللنكميال]386[

اهددحيتلا،ةيجاتنتسالاقطنملاتايلآىوس-تايئايميسلاوأقطنملالكش
.طابنتسالاوءارقتسالاويفاشكتسالاضرفلايهو،رخآناكميفسروب

.C.S.Peirce.Ecritssurlesigneop.cit.,pp:رظنأ]387[
)120-121(.

.121ص،هسفن]388[
)LaNomenclature(حلطصملةمجرتيه،انهةنودملانإ]389[

.يمجعملالخدملابنويناسللاهيمسيامعمابيرقتةنودملالثامتتو
.C.S.Peirce,Ecritssurlesigne.op.cit.,p.121:رظنأ]390[
.32ص،قباسعجرم،)Langagesº58(ةلجم:رظنأ]391[
،يلمحليلدلاهليكشتببسبسيل،ةدودحمريغنوكتاهنإ]392[

:ةيدرسلاعاونألالك(ةيبدألاعاونألانمةعومجملاساسأاهنوكلعفب
نألةلباقاهنوكةجيتننكلو،)...ريسلاةيبعشلاتاياكحلا،ةمحلملا،ةروطسألا
.اهليلدساسأتايعوناهبحمستيتلاتاناكمإلالكقفوروطت

داجيإطبريوهووطسرأنوك،كلذىلعةلدألاطسبأنيبنم]393[
ناكةيلالدتةروريسجاتناهنأبرقي،)ةاكاحملالعفوأ(سيزيميملابسوتيملا
ةرورضىلعدكؤينيححوضوباذهنيبتيو،ةاكاحملاعوضوموهاهعوضوم
.لمتحملاويرورضللرعاشلاةاعارم

وههبدارملانأل،صاخوزيمتمانهلصاوتلاةانقلامعتسانإ]394[
.)..ةيوغلصوصن،تاكرح،ثحن،روص(ةيتاكاحملاةيننسلاتالوؤملالك

لكيفهبتفظويذلاىنعملاسفنب،انهتاباطخلافظوت]395[
تالوؤمةعومجموأ(ةزيممدويقةعومجماهرابتعابيأ،باتكلاتارقف
.)ةيننس

فاشتكاىلإ،ةلدألالكلهيقلتيفليميناسنإلانأحضاولانم]396[
ةروريسىلإليملااذهيدؤيو.ليلدلاردصمىلإيأ،اهيفةيساسألاةركفلا



ةلعلاىلعتارشؤم،رهاظمنمهبلصتياموليلدلانملعجتةيلازتخا
اعوندلوتاهنإف،ةركفلااهسفنيهةلعلاهذهتناكاملو.كلذكهنوكيف
ةيلمعلاهذهربتعتو.ليلدلاجاتنإلةقباسلاةلاحلاىلإةدوعلاةدارإنم
دوعيىتحءيشلاثكنوهيذلا،ضيقنلاموهفمهددحيامعمةمجسنم
.لوألاهعضوىلإ

ىلعردقلاسفنبقدصي،ينوقيألاليلدلااذهنأحضاولانم]397[
..يقلتمللةينهذلاةسرامملاىلعوجاتنإللققحملايسرامملاريكفتلالاكشأ

.67ص،قباسعجرم،"سربدنعةقيقحلاموهفم"حاتفمدمحم]398[


