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ً
ً
ٍاهُا  م

ً
ًـ نـــطاءة قـي نلــم بُــاث مـــطعياملىكل قواءا

 ً

م محمس طُب الخكىظي   ٍض

ًحامػت املىكل,ًًلُت آلازاب ,نؼم اللؿت الػطبُت

ًملخم البحث

، والؾُما الؿغصًت منها ألنها حكخؿل غلى مجمىغت مً الػىانغ التي     
ً
ًىُىي اإلاٍان غلى ؤهمُت بالؿت في ألاظىاؽ ألاصبُت غمىما

كٍل اإلاٍان اإلادلي نىة  لها غالنت وزُهت باإلاٍان، قالؼمً والغئٍت والصخهُاث والخاصزت الؿغصًت ًلها لها غالنت وزُهت باإلاٍان، َو

قًاء  الػىانغ الهههُت وهى ًمشل مغظػُت الىانؼ، التي جضزل في ؾُام الػمل الههص ي لخخدُى مً  ؤؾاؾُت في حكٌُل

 الىانؼ بلى قًاء الخسُُل. 

، واإلاىنلُت غلى هدى زام، بط ال ًىظض     
ً
مضًىت ))اإلاىنل(( خظُذ بمضوهت ؾغصًت واؾػت وغمُهت في الههت الػغانُت غمىما

 لم ًمؤل نههه
ً
با اث غضًضة.  نام مىنلي جهٍغ  باإلاٍان اإلاىنلي وغلى مؿخٍى

الهام واإلاؿغحي بُاث مغعي ؤخض الههانين اإلاىنلُين الظًً اقخؿلىا غلى جمشُل اإلاٍان اإلادلي اإلاهلي لُخجلى ؾغصًا في ؤيثر     

ضه مً زالُ مً نهت مً مجمىغخه الهههُت اإلاىؾىمت بـ ))ما ؤجلكخه الغقىف((، خُض جخجؿض بالؾت اإلاٍان اإلاىنلي اإلادلي غى

الصخهُاث وألاخضار وبهُت غىانغ الدكٌُل الؿغصي ألازغي، خُض جخجلى مضًىت اإلاىنل بإخُائها وجكانُلها الهضًمت بىنكها 

 ًىها نههُا ًهىم غلى اإلاٍان وجخإزض غىانغه ألازغي بضاللت اإلاٍان ومً وخُه ويمً خلهاجه.

ً

ًاملهاز الىظطي:

ت بىنكه ؤخض غىانغ الدكٌُل الؿغصي ألاؾاؾُت التي جالل الههت، لًٌ للمٍان الػام في الؿغص الههص          ي ؤهمُت خٍُى

اإلاٍان اإلادلي ًاصي وظُكت ؤغمو في هظا الؿُام ألهه مٍان زام وهىعي واؾخصىائي، ًخضزل في الجاهب الػاَكي والىظضاوي للغاوي 

 في قبٌت الػىانغ الؿغصًت ألازغي، و 
ً
 بالؿا

ً
ازغ جإزيرا  وللصخهُاث، ٍو

ً
الؾُما خين ًٍىن هظا اإلاٍان الخام ))اإلادلي(( مضًيُا

 ٌؿخىحي قًاء اإلاضًىت وبًهاغها وجكانُلها وظؼئُاتها.

القَ في ؤن ))لؤلقُاء الهؿيرة في خُاجىا الُىمُت صوع مهم في جغيُبىا الشهافي، غىضما جىهل ألاقُاء الهؿيرة زهاقت نىاغتها     

 
ً
ش غىضما جهبذ هظه ألاقُاء وزائو ومضوهاث وؤًهىهاث وقىاهض وؤمشلت. وجكخذ مجاال ً غلى نغاءة الخىاٍع ومىخجيها، وفي ظػلىا ناصٍع

ت  م. يما حؿهم ألاقُاء الهؿيرة في زلو مُشىلىظُا زانت بٍل قغص مىا(()للظايغة البهٍغ (، وهى 1الغخماص اإلابضؤ الجمالي في الخهٍى

 ما ٌؿهم قُه اإلاٍان اإلادلي غلى هدى يبير خين ًخدُى غلى ًض الههانين اإلاهغة بلى مٍان ماؾُغ باغض غلى ؤلابهاع وؤلاعجاب.

ًالخضر اإلاٍان اإلادلي اإلاسهىم ًخجلى في اإلا     ضوهت الؿغصًت الهههُت بىنكه وغاًء ًًّم غىانغ الدكٌُل الؿغصي ألازغي 

برػ جكانُل الخُاة التي حػِكها الصخهُاث، وفي الىنذ هكؿه ٌؿخىغب ي ألاخضار التي جىمى مؿيرتها في  والؼمً والصخهُت، ٍو

 (، غلى الىد3(، بط ال ًمًٌ وظىص ؤخضار مً صون وظىص ؤمٌىت)2ؾُام ؾغصي مدضص)
ً
 اظخماغُا

ً
ى الظي ًٍّىن قُه اإلاٍان يُاها

 ًخًمً زالنت الخكاغل بين ؤلاوؿان ومجخمػه)
ً
 بط جيبؼ مىه ألاقُاء.4وزهاقُا

ً
ًان اإلاٍان قلؿكُا  (. لظا 

خٍىن       اإلاٍان يمً اإلاىظىع الدكٌُلي الخؿابي هى ))مؿاخت طاث ؤبػاص هىضؾُت ؤو َبىؾغاقُت جدٌمها اإلاهاًِـ والدجىم، ٍو

هُت قدؿب بل هى هظام مً الػالناث اإلاجغصة، قِؿخسغط مً ألاقُاء اإلالمىؾت بهضع مً م ىاص، وال جدضص اإلااصة بسهائهها الكيًز

ض الظهني ؤو الجهض الظهني اإلاجغص(() ؿخمض مً الخجٍغ ٌُ   (،5ما 
ً
ا  خٍُى

ً
 مً الػالناث ووؾُا

ً
 مخٍامال

ً
غلى الىدى الظي ًيخج  هظاما

(، وهى ما ًاصي بلى ججضًض َبُػت 6ومىانكها وخاالتها) ؿه مً ؾلىيها ومكاغغها وؤخاؾِؿهاجيسجم قُه الصخهُاث بما ٌػٌ

 غً وظُكخه في اؾخظهاع َبُػت  الصخهُت وابغاػ نكاتها 
ً
 لها، قًال

ً
 مٌمال

ً
ٍىن غلى هظا الىدى عيىا الصخهُت وؾماتها، ٍو
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و مىانكها وؾلىيها بائػها ومػاإلاها الضازلُت والخاعظُت غً ٍَغ ، بما ًاصي بلى ؤن (7ؿاؾُت وظىصها الؿغصي في الههت)وخ َو

 في حكٌُله وبػض الخُاة قُه، وجسهِب وظىصه في الٍىن الؿغصي للههت. 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
 مً اليؿُج اإلاٍاوي والغبا

ً
 قاغال

ً
 جٍىن ظؼءا

الػىانغ ألابغػ في حػخمض الههت في بىاء هٍُلها الؿغصي غلى الخكاغل الخُىي بين اإلاٍان والخضر والصخهُت بىنكها     

الدكٌُل، وغلى هظا قةن الهلت بين اإلاٍان وألاخضار ًجب ؤن جبهى جالػمُت وحػايضًت ))بط ال هخهىع الىظغ الى ألاخضار بمػُؼ 

ً ًمًٌ الىظغ الى الصخهُاث مً خُض الضاللت غلى   مً جدضًض الػالنت بين هظه الػىهٍغ
ً
غً ألامٌىت التي جضوع قيها... واهُالنا

ؤن  (، غلى الىدى الظي ًايض8خٍاًت بين البضاًت والنهاًت، وهٌظا جدكابَ ألاظؼاء لخػغى لىا وخضة الىو الههص ي(()جُىع ال

خه، لظا قةن (9) الخضر الههص ي هى الظي ًاؾـ اإلاٍان غبر الصخهُت ، خُض جضغم الصخهُت مىنل اإلاٍان وجمىده لىهه وهٍى

ي هى مٍان الصخهُت اإلادلُت والخض
ّ
 ر اإلادلي.اإلاٍان اإلادل

بّن زانُت الخٍّىن اإلادلي إلاٍان الههص ي جظهغ غبر لؿت ؾغصًت طاث َبُػت زانت، ألهه ))في بيُت ؤي مٍان زمت ظاهغة نلما    

ش اإلاٍان في بىِخه وبهُذ هظه  هلخكذ بليها جلَ هي اللؿت اإلاًمغة في هظا اإلاٍان ؤو طاى، وؤغني باللؿت هىا الصخىت التي ولّضها جاٍع

ًان وعي هظه اللؿت اإلاًمغة بكٍلها ووظُكتها 10ظىصة مىظ الهضم وال جظهغ بال إلاً ًجُض الخػامل مؼ ألامٌىت(()الصخىت مى  (، قٍلما 

غ قًاء اإلاٍان في   غلى جٍُى
ً
 ناصعا

ً
 وزهبا

ً
 يشُكا

ً
في اإلاجاُ الههص ي، اوػٌـ هظا غلى قػالُت اإلاٍان اإلادلي الظي ًستزن خًىعا

ل زهاقت غلى هظا الىدى مهُإة الخخىاء الههت، بمػنى ؤن َبُػت الشهاق ت مػُىت، ًو ت والىعي والخؿاؾُت هي التي جمىذ اإلاٍان هٍى

(، وحؿمذ بةوكاء قًاء نهص ي مشالي ًاصي اإلاٍان الػام واإلاٍان اإلادلي 11) ؤمايً بالؿت ألازخالف يمً مغاجب مخىىغت ومخباًىت

.
ً
ا  ظىهٍغ

ً
 قُه صوعا

ض غلى خؿاؾُت الػالناث اإلاٍىهت له، التي جخدُى بضوعها ))بلى بػض ظمالي مً ؤبػاص الىو وهجض اإلاٍان الههص ي اإلادلي ٌػخم   

(، بدُض ًهبذ اإلاٍان في هظا الؿُام ))الهاغضة اإلااصًت 12الؿغصي إلاا جمىده مً بمٍاهُت الؿىم في ؤغمام البيُت اإلاخسكُت(()

،
ً
 ؤو شخهُت وػمىا

ً
ؿخىغب خضزا (، 13والكاقت اإلاكهضًت الػايؿت واإلاجؿضة لخغيخه وقاغلُخه(() ألاولى التي ًنهٌ غليها الىو، َو

ت، ومىه بلى بهُت غىانغ الدكٌُل الؿغصي في الههت،   وعٍئ
ً
بػض بةقاعاجه وغالماجه غلى بهُت ؤظؼاء الكًاء الههص ي ومىا ٍو

 لإلَاع الظي ججغي قُه ألاخضار وجىمى قُه الصخهُاث،
ً
 مً الػالناث  بدُض ال ًٌخكي بإن ))ًٍىن اإلاٍان ممشال

ً
وبهما هظاما

 للصخهُت ًبرػ ؾماتها واهخمائها 
ً
 للخضر وغىىاها

ً
الىزُهت قًال غما ًىنله مً ؤلاخؿاؽ بمؿؼي الخُاة غبر وظُكخه ًىهه مغيؼا

 غليها، لخده
ً
 قيها ومازغا

ً
ُو الاظخماعي، قًال غً جدمُله لؤلقٍاع واإلاكاغغ لظا ًخضازل اإلاٍان مؼ غىانغ الػمل الههص ي مخإزغا

اح اإلاٍان وججػله مخسُال(() ت غبر اللؿت الىهُت الػالُت التي حػخمض اهٍؼ ا بؼّي الىانؼ وحؿّمى 14الىظُكت الكػٍغ (، ختى وبن جؼٍّ

 بػىانغه الىانػُت بل ًًُل بليها غىانغ 
ً
باؾمه وؤزظ مً خضوصه، ألن اإلاٍان اإلادلي خين ًخىؾل في قًاء الهّو ال ًبهى مخمؿٍا

 الخخىاء آلاقام الؿغصًت التي جهترخها ججغبت الههت.جسُُلُت، غلى الىد
ً
 ى الظي ًٍىن قُه نابال

ًان ألاؾاؾُت التي جهىم غليها الػملُت الؿغصًت خضزا، وشخهُت،      وغلى هظا ألاؾاؽ ))ٌكٍل اإلاٍان في الىو الههص ي ؤخض ألاع

ى مؿخىي الكػل الؿغصي والهىعة الؿغصًت والىو ( غل15وػمىا، قهى الكاقت اإلاكهضًت الػايؿت واإلاجؿضة لخغيخه وقػالُخه(()

، بدُض ًٍىن غىهغا ماؾؿا ومىلضا ومىخجا غلى الضوام.  
ً
 الؿغصي غمىما

 

ًإلاحطاء الخطبُهي:

ي(( ؤهمُت نهىي مً زالُ واإلاؿغحي ٌػّض الهام         
ّ
ي ))اإلاىنل

ّ
ي بُاث مغعي ؤخض الههانين الظًً ًىلىن اإلاٍان اإلادل

ّ
اإلاىنل

( ٌؿدشمغ َبهاث هظا اإلاٍان 16قكي مجمىغخه الهههُت ))ما ؤجلكخه الغقىف(()خًىعه الىاضح والباعػ في حكٌُالجه الهههُت، 

 خضر الههص ي.اإلادلي وؤهماَه ومؿمُاجه لُهىؼ مىه الخٍاًت والصخهُت وال

 ًغجبِ اإلاٍان اإلادلي بالصخهُت والخضر الؿغصي غلى هدى غمُو وجكهُلي وظىهغي: نهت ))مهبِ ألاعاظُذ((     

 

ٍاًاث ؿكاقت مىظغت غلى   *يهىلت ملطاغُه بهُذ مالمح )باب حسًس( ضؾم  ًجسمسم بح

ًيل ؤطكاله الخكاة...وؤلؼىت عجائعه املخٌئاث في ؤظنخه الػخُهت غلى مـهس املاضة مً ؤ
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ًبىاب املجاوضة .. هُىف لًا

جخجّؿض هىا الخٍاًت ))خٍاًاث قكاقت((، والصخهُاث الجمػُت اإلاخىىغت ))ؤَكاله الخكاة/ عجائؼه اإلاخٌئاث /يُىف ألابىاب 

ي ))ب
ّ
كي ؤؾكل اإلاجاوعة((، وهي جدُِ باإلاٍان اإلادل كير بليها الهام بهامل حػٍغ اب ظضًض(( الظي هى ؤخض ؤبىاب مضًىت اإلاىنل، َو

((، بط جًكي الخٍاًاث الككاقت اإلاىػغت غلى الصخهُاث طاث الُبُػت باب ظضًض: حي قػبي في مضًىت اإلاىنلالههت بـ ))

كه بإهه )حي قػبي( جخكى  م قُه الجمػُت غلى الكغصًت، ومً هىا جإحي الجمػُت نىعة مىخسبت للمٍان اإلادلي، والؾُما مً حػٍغ

 بالؾخه الهههُت.

ض للهىع والخٍاًاث والصخهُاث، وهى هىا ًمشل ظىهغ الخضر الؿغصي، 
ّ
اإلاٍان اإلادلي هىا )باب ظضًض( هى مٍان نهص ي مىل

اوي في الخىؾل في ولػّل بالؾت الخًىع الؿغصي للمٍان اإلادلي جظهغ بهىعة مباقغة وقػالت غبر الخكانُل، قٍلما ؤقاى الغ 

ً مً بظهاع هٌهخه الكػبُت وعوخه الجماغُت، وانترب مً قػل ألاؾُغة خين ًيخهل مً وانػُخه اإلاغظػُت بلى 
ّ
جكانُل اإلاٍان جمٌ

 عاهىِخه الخسُُلُت:

ً

ًوغلى مطمى البلط ؤهاغ جٌكىىا بطجابت الاًام التي حـبه ػابهاتها املخػـهاث   

ًن هىاقص ؤحتى  , و اهٌؼاضاتهاؤواضجكاغاتها  بإظنت الباب املخىاقؼت في هُهها

ًظنام جلت )البسن( املطجكػت حؼخهبل ؾطباءها مً بػُس وجعقط ثطثطاث غصضاواتها

ً ,وػىم بُؼ اللخىم , غلى مطيع الباب املطىم بحماماث الطحاُ واليؼاء 

ًايحن ,ومطيع ؿططت البلسة,وغطباث الخوط ً)اللباهت( والكايهت والٌطظاث .. وز

ًاملخسلُت مً ػطح بِذ  شيط الخىث ؾلان ؤلكت مدـابٌت مثل بالٍل في  

ًاملذخاض املجاوض ملجُز الخاج محمىز الصي ماظاُ هائما في حجطة ظوحخه 

ًاللؿحرة ... 

 

 في نهاًت الههت حكير بلى ًىنها )
ً
(، ظضًض البضن : ػنام في حي بابقخظهغ ))هىاقظ ػنام جلت )البضن(.(( وهي يما ًًؼ الهام هامكا

بط ًبضؤ اإلاٍان باالحؿاع في قًاء الههت لُػبر غً هكؿه مً زالُ الخكانُل والجؼئُاث والضًٍىعاث اإلاٍاهُت، التي جمىذ اإلاٍان 

((، وجىكخذ هظه حؿخهبل ؾغباءها مً بػُض وجؼقغ زغزغاث غظعاواتهاخُاة وخغيت وقاغلُت ؾغصًت، قالغاوي ًداُو ؤن ًاوؿً اإلاٍان ))

غ الىخضاث الهىعٍت الضًٍىعٍت اإلاالكت لكًاء اإلاٍان ))ألاوؿىت غلى ج مغيؼ الباب اإلاُىم بدماماث كانُل اإلاٍان اإلادلي بخهٍى

ت البلضة /وغغباث الخًغ /وؾىم بُؼ اللخىم /الغظاُ واليؿاء ًايين /ومغيؼ قَغ ِ )اللباهت( والكايهت والٌغػاث وص
ّ
((، خُض ٌؿل

 غً ًاميرا غلى ًل جكانُل اإلاٍان مً ؤظل ؤن 
ً
ًىهل خاُ اإلاٍان وخغايه الىانعي الُبُعي بلى مىار الؿغص في الههت، وطلَ حػبيرا

ت مضًىت )اإلاىنل( في ؾغصهت ؤخُائها الكػبُت وبػض ظمالُاث اإلاٍان في قًائها الههص ي.  خٍُى

غ الؿغصي في اإلاٍان لخهىع َبهت ؤزغي مً َبهاث اإلاٍان اإلادلي، له نله وزُهت ب ًاميرا الخهٍى دُاة الصخهُاث ومهيرها، جيخهل 

غ  اث بالؾت اإلاٍان الههص ي اإلادلي، والخهٍى قخمخليء الهىع ؤًًا بالخكانُل والغئٍاث وجٌكل غً مؿخىي آزغ مً مؿخٍى

خه:   الٍاميراحي الؿغصي هىا ًبضؤ بضاًت ػمىُت جالئم اإلاٍان وحؿخجُب لُبُػخه وعٍئ

ً

ًيُاغ هبابه ؤؽ اللُل ُو لخظت ًكًطؤقاللباح في الباب نبل ضخٌت الـمؽ ومً   

ًبى الػسغؤالكػلت" املحدـسًً في مههى )اللىل( وحُى غطبت جحؼحن “غلى وحىه  

ًاملططظة بػباضاث الطظم .. ونبل مجيء  

ًالوُاء الاُو جتراكل الامىُاث غلى ػاجط نخالي جبحث غً زفء لها بحن املػاُو   

َ( وؤزواث البىاء الادطي ... و    ً)الٌىاٍض

ًمل بالصهاب الى الػمل ومؼ بعوؾه غلى الباب ٌػىزا طىم ًذىو لًاقالكجط هى  
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ًلى زًاضهمب"الكػلت " املخبهىن الصًً لم ًحالكهم الخظ في انخىاق قطكت الػمل  

ػت الباب املىكطحت بإشضغت ططنه لًا           ً,لى هىابضبػت املازًت دائبحن ... هٌصا ؿَط

ًمؼخمُخت الهازم ًحمل حهُبت طلب ألًاز ًشلَ جطنبها الػُىن بحصض زنُو حُى           

ًللػمل ....            

 

حػمل الٍاميرا مؼ البضاًت الؼمىُت ألاولى للُىم الػملي الظي ٌػُي اإلاٍان اإلادلي نكت غملُت لها غالنت بمهير الىاؽ وخُاتهم، وال 

إحي عؾم هظه الػالنت بين قَ في ؤن ؤلاخالت هىا حػىص غلى قئت مػُىت مً الىاؽ جخالءم مؼ َبُػت اإلاٍ ان اإلادلي ونىاهِىه، ٍو

ت اإلاٍان، بط  ت الصخهُت التي جيبؼ مً هٍى ت جخمشل في هٍى  غً بقٍالُت زهاقُت وقٌٍغ
ً
الصخهُاث واإلاٍان اإلادلي في الههت حػبيرا

 شخهاه
ً
غ بّن ؾتراجُجُت الىنل التي اغخمضها الغاوي الههص ي هىا جهىم غلى جمشُل اإلاٍان اإلادلي جمشُال ، وتهضف بلى جهٍى

ً
ُا

 اإلاٍان بمػُت الصخهُت ويمً بَاع الخاُ الؿغصًت التي جخًمً الههت بىاءها هىا.

ت الظاهغة بضاللت  ي ؤن ًدؿغصن في الههت لُىكخذ غلى قًاءاث ظضًضة مً الخكانُل اإلاٍاهُت الخٍُى
ّ
ما ًلبض اإلاٍان اإلادل

و بػض جكانُل الصخهُاث، خُض حؿدشمغ الصخهُاث بىنكها غالماث ؾغصًت ن ت في اإلاٍان، غً ٍَغ اصعة غلى بقاغت الخٍُى

 اإلاٍان مً مىُهت الظايغة بلى مىُهت الغاهً بهىة خًىعٍت غالُت:

 

ر            ٍاًت ًيؼل منها وهج الخاٍض ًقإولهم نامذ في نهاًخه محطت الهطاض  ,ولٍل زضب ح

بت           ًوالثالث ,ِؼت وهىانِؽ بطحهاوآدط ًصيط ػحرة امللَ قاضوم ثم ػاغت الٌى ,الؿٍط

ًوضابػهم ًمس بطىله هحى النهط..و)باب حسًس( ,كىب ؤػاطحر سجً املسًىت الهسًم           

ٍاوي للططم ًلها ًيخظط قجطا مطؾما بمىغس ماحل غىس حمُؼ ضحاله            ً شلَ الٌبس امل

ً, وؤم اللبن  لاكللخباظ جي( والخاج )جىقُو الٌبابجي( و)زلـاز( اه )وـإث الباح           

ًالهازمت مً مؼاقاث ػاغاث بػمو اللُل ًي جكترؾ نسوضها املحدـمت )حمسًت(            

ًبـطف الجامىغ وضائحت البهط والؿىم .            

 

خي ))               غلى اإلاؿترظؼ الخاٍع
ً
اؾـ إلاىنػه في نضاعة الههت اغخماصا ولٍل صعب الضعب )اإلاٍاوي( اإلادلي ًهىؼ خٍاًخه ٍو

ش ((، وجيكُغ الخكانُل اإلاٍاهُت اإلادُُت باإلاٍان الههص ي اإلادلي )اإلاغيؼ( غلى قٍل وخضاث مٍاهُت خٍاًت ًيؿل منها وهج الخاٍع

ت مً اإلاٍان اإلاغيؼ غلى الكٍل آلاحي:جددكض في ؾُام هظا  ُّ ت هظه ألامٌىت اإلادكظ مًٌ عؾم زاَع  اإلاٍان، ٍو

 

بت/قإولهم         نامذ في نهاًخه مدُت الهُاع الؿٍغ

 ًظيغ ؾيرة اإلالَ قاعوم زم ؾاغت الٌىِؿت وهىانِـ بغظها/وآدط       

 نىب ؤؾاَير سجً اإلاضًىت الهضًم/ والثالث      

 ض بُىله هدى النهغ ..ًم/ وضابػهم      

 طلَ الٌبض اإلاٍاوي للُغم ًلها/ )باب حسًس( و      

       

 طا َابؼ ؤؾُىعي غالي الخضاُو ))      
ً
 قػبُا

ً
 (جيه )وكإث الباظلخظهغ بمىاػاتها الصخهُاث اإلادلُت التي جغجبِ باإلاٍان اعجباَا

.((، وهي شخهُاث مإزىطة مً الىانؼ بدهُهت وظىصها خمضًت(، وؤم اللبن )ألانلوالخاط )جىقُو الٌبابجي( و)صلكاص( الخباػ 

 وبهكاتها التي غغقذ بها لضي مجخمؼ الخٍاًت في الىانؼ وفي الههت.

وهالخظ الُبهت الصخهاهُت ألازغي طاث الُبُػت الجمػُت التي جظهغ في الههت بضاللت اإلاٍان اإلادلي هي َبهت البىائين،            

ً:وهم ًجلؿىن غلى الُغنا  ث باهخظاع قغم الػمل التي نض جإجيهم ممً ًدخاظهم قُخىّظه بلى خُض ًجلؿىن مىخظٍغ
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ًلخبهى مؼالَ السضوب قاجحت دحر  ..  )الكػلت( البىائون ؤلكىا البرز في زوي معاحهم 

ؼخسعي  ًمً دالقاث مػخازة ؤهماطاللطابوحن غلى غخباث الطظم في مـهس ًدؼؼ َو

ٍاث مؼخهطة مطة           ً.... ؤدطًيمطة وضخ

ًوفي شًل لُلت ما لخظت وزاع الطُىض ألغـاؿها, وبِىما ٌؼخصيط ًل واحس مً الطحاُ 

ً لاهظاضالصي جىاضي ظمىه وحػبه مؼطغا , جىنكذ ػُاضة سخبذ  ؤمؽلعمُله غً ًىم 

ؼطؼ الثراء غلى وحه ػائهها ... ضيى  بليها ً, ًظهط قيها ضحل مطمئن للباحه َو

ؼت جاضيحن  بلىلجمُؼ زون جطزز والخكىا حىلها مثل ػباع حُاع,ٌؼخمػىن ا ًحٍاًت قَط

ًبحن حسضان مههى)اللىل( مىزغت غىس  ؤًومذالب البرز ونللهم غلى غطبت الػسغ 

ًًاهذ نس احخىتهم نبل ػاغاث .... ؤدطًيفي ظواًا  ؤًوالػم ًىوؽ )ؤلجاًجي(         

ًقصة الؼُاضة , حسز مبخؿاه ححن اهخهى مً بحن ظحاج ها ؤػسُ ؤنمكخػلت بػس  وبةًماءة

اء"الكػلت " الـباب  ؤقولالجمؼ  ًحهت مجهىلت ... بلىثم طكو بهم مؼطغا  لانٍى

 

ًاميرا قىجىؾغاقُت جهّىع وجهل ظمؼ البىائين وهم ًيخظغون مً  بّن هظه اللهُت الؿغصًت مً الههت بضث ويإنها حؿخسضم 

ً، الكُغ ألاُو الؿػُض الظي ًسخاعه ناخب الخاظت ًيخسبهم لػمل ما، قخظهغ شخهُاتهم  ويإنها شخهُت واخضة جيكُغ قٍُغ

 
ً
 ظضًضا

ً
 وهى ًاصي صوعا

ً
ظهغ اإلاٍان الىىعي الػملي ؤًًا للػمل، والكُغ الشاوي الظي ال ًسخاعه قُمط ي ًىمه باهخظاع قغنت ؤزغي، ٍو

ت لًٌ لها خًىع غاَكي ووظضاوي نىي في مؿاع .((، يما جظهغ شخهُت بين ظضعان مههى )الهىل(في الاخخىاء )) ظاهبُت وزاهٍى

.((، وما ًلبض قًاء اإلاٍان الجؼئي ؤن ًىؿلو هىا بػض ؤن ًيخهي الخضر الجؼئي الػم ًىوـ )ؤلجاًجي(الخضر الههص ي هىا ))

 اإلاخػلو بمهير شخهُاث البىائين وهي جبدض غً غمل.

 آزغ ًدك
ً
ًاميرا الخهىٍغ لخلخهِ مكهضا جُب غلى بػٌ ؤؾئلتها، مً ؤظل ؤن زم جىدغف  ٌمل الهىعة الؿابهت ٍو ل به اإلاٍان ٍو

 جكط ي بلى بياقت شخهُت ظضًضة بلى شخهُاث اإلاٍان الههص ي اإلادلي، وجغنض الٌشير مً نكاجه:

 

ً و مػايؽ حتى  ؤدطًيمنهم كىب زضب آدط ومجمىغت  جىحه حـس مخبو  ًفي طٍط

اء)باب حسًس( حػبخه مً ًل غماله  قطؽ ؤجالش ى الجمُؼ في ونذ  ً.. ضؾم لانٍى

ًبطحاُ حسز ًعزحمىن غلى  الباب زوما  باملىاُظ الػخُهت جمس ً املٌخظتلاظنت  ؤن        

ًووؼائهم ... ؤطكالهماملحالث املتراككت ًطلبىن ؿطاء قطىض         

ًض الخاج ولم ًبو مً " الكػلت " ػىي شلَ الطحل العجىظ نلحر الهامت حاض املذخا

ًُمحمىز, يبحر البىائحن  ًًان  ؤنفي معجم الباب , دلُله الػخُو, مىص  ولانسم لاو

طاهُت ....(  )لباب حسًس        ًحاضغ ًخهاض ى مطجبه مً الهىللُت البًر

 

ش الصخهُت اإلاغيؼ في بَاع اإلاٍان اإلادلي اإلاهُمً غلى ظّى الههت وقًائها وؾُانها الؿغصي،  بػض ؤن ًىكغص بط ٌكمل الىنل جاٍع

ىه وطزيرجه اإلادلُت ما ًغقضه صائما ًلما قغؽ )باب ظضًض( ظػبخه مً ًل غماله اإلاٍان بىكؿه ))ؤ اء((، لٌىه ًدىظغ مً زٍؼ ألانٍى

الباب صوما بغظاُ ظضص  باإلاىاُػ الػخُهت جمّض  اإلاٌخظتألاػنت  ؤنعؾم اخخاط بالصخهُاث الباخشت غً الخُاة في ؤبؿِ مهىماتها ))

((، وهى ما ًًكي نكت بوؿاهُت ظضًضة غلى اإلاٍان ووؿائهم ... ؤَكالهمغلى اإلادالث اإلاترانكت ًُلبىن قغاء قُىع ًؼصخمىن 

ش   لصخهُت مىخسبت لها جاٍع
ً
 هىغُا

ً
ًّ هظه اللهُت الؿغصًت جكغص مٍاها اإلادلي حػُي بياقت ظضًضة للكًاء الؿغصي في الههت، لٌ

ُ الغظل العجىػ نهير الهامت ظاع اإلاسخاع الخاط مدمىص، يبير البىائين )) وخًىع في الظايغة الكػبُت للمٍان اإلادلي  وألانضم ألاو
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ُاهُت ....( ًان )لباب ظضًض ؤنفي معجم الباب، زلُله الػخُو، مىظ  ((، بط ًخجّؿض الكًاء خاعؽ ًخهاض ى مغجبه مً الهىهلُت البًر

ش وخًىع وقػل مميز.الؿغصي للههت في بَاع اإلاٍان اإلادلي ليرقضه ببالؾت ظضًضة جخ  إحى مً ؤن الصخهُت لها جاٍع

وجظّل الصخهُاث جتري وجخىاقض في مؿاخت الؿغص الههص ي لدكبؼ اإلاٍان اإلادلي بالٌشير مً الخكانُل التي ال ًمًٌ ؤن جىظض في 

ههت هي الًؿِ غلى مٍان آزغ، وال ًمًٌ ؤن جدظى بهظه الخؿاؾُت والخضازل والخكاغل في مٍان آزغ، قميزة اإلاٍان اإلادلي في ال

الخكانُل الهؿيرة الخمُمت التي حؿخظهغ نُمت خًىع الصخهُت مً ظهت، وحػُي للخضر الههص ي َانت حػبير غالُت بضاللت 

 الخىاقو الشالسي اإلاشالي بين اإلاٍان اإلادلي والصخهُاث الىابػت مً عوح اإلاٍان والخاصزت الهههُت التي جٌملهما:

 

ًا غلى غخبت العمً ....ًمط الىنذ لُلبح الكجط مخإهب

ت بػس اهتهاء كالة الكجط وجحطى حىاحا اللُل  ًؿُر املسجس ًلكو باب حامؼ الػمٍط

ًالخاج محمىز جكط به هحى شايطة   لتريب الخؼطة كسض ..   هطبا مً مططنت الـمؽ

ًالؼىحن اللعحت بمىانل ؿتى غلى عجلت دُاله البطيء ....        

ًمسقنهم الٌبحر حىىب مسًىت  بلىالصًً حؼللىا  ؤصخابه. للطحلت . لاولىجصيط الكلُى 

ًجىقُو ) جي( وؤبى الخاجه )وـإث الباح ؤبًىدص ًهخكي مً ؤثط اللىض كىضة ؤالطىقان...

ًالٌبابجي( والػٍطل حمىزي الصي هىي غلُه حساض بِذ الؼها قماث مىص ػىحن بػُسة .  

ًان ًمط بػطبت الخُل بػس  )ببح الػطبىجي(  و ً بلىلُىكله  ابً البَ   ًجلب ؤنححن 

ًالهـلت ًل كباح ....         

 

ت بػض اهتهاء نالة الكجغجظهغ هىا شخهُت قُش اإلاسجض غلى هظه الهىعة الؿغصًت )) ((، قُش اإلاسجض ًهكو باب ظامؼ الػمٍغ

 غا
ً
، لٌنها هىا جهّضم هكؿها وهي جهىص بلى ظهىع شخهُت اإلاسخاع الخاط مدمىص ونض ظهغث في الهىعة الؿغصًت الؿابهت ظهىعا

ً
بغا

ت ومدىعٍت يمً قًاء اإلاٍان اإلادلي )) لتريب الخؿغة نضع الخاط مدمىص جكغ به هدى طايغة الؿىين بىنكها شخهُت مغيٍؼ

 ((، وهى خًىع طو خؿاؾُت ؾغصًت مصخىهت باأللم والخؿغة والكُسىزت.اللؼظت بمىانل قتى غلى عجلت زُاله البُيء ....

ص اإلاسخاع جهضم نىعة ؾغصًت طايغاجُت ججمؼ في مدُُها شخهُاث مدلُت مجاوعة مً اإلادُِ اإلادلي الثري شخهُت الخاط مدمى 

.((، بػض ؤن ًًكي و)ببذ الػغبىجي(/والػٍغل خمىصي /جىقُو الٌبابجي( ) وؤبى الخاط/جي( ه الباظ      )وكإث  ؤبى نىعة بها ))

حػمو نىعتها في اإلاكهض الههص ي، مشل شخهُت الػٍغل خمىصي الغاوي غلى بػٌ هظه الصخهُاث عئٍت ونكُت مػُىت 

ًان ))الظي هىي غلُه ظضاع بِذ الؿها قماث مىظ ؾىين بػُضة)) ًان ًمغ بػغبت الخُل بػض ((، وشخهُت ببذ الػغبىجي الظي  خين 

لها غالنت باإلاٍان والخاصزت  ((، خُض جخإزض الصخهُت بمػاٍن وصالالث ومؼاًاالهكلت ًل نباح .... بلىًجلب ابً البَ لُىنله  ؤن

الهههُت مً ؤظل جبِض هظا اإلاشلض الؿغصي الهائم بين اإلاٍان اإلادلي والصخهُت اإلادلُت والخاصزت الؿغصًت اإلادلُت غلى ؤيمل 

 وظه.

ت في الههت،  زم ما ًلبض الغاوي ؤن ًٌكل غً مىاَو ؤزغي مً شخهُت الخاط مدمىص بػض ؤن ؤنبذ شخهُت مدىعٍت ومغيٍؼ

ت اإلاٍان اإلادلي وؾُىجه وبالؾخه في ؤخضار الههت:ًي جغ   جكؼ هظه الصخهُت بلى مؿخىي الخًىع الُاغي لخٍُى

 

ًحس حُىب شايطة الخاج ولم ٌػس مً ًساضي جنهساث ؤوالخىاطط في  لاواكًطجعاحمذ 

ًالعمً ... ؤهكامجحؼطه لخلَ لاًام الخائهت في 

ًالخاج محمىز : ًل ش يء نؼمت ...

ًهصه في مهبرة كمخه ولجمذ لؼاهه الصي جطى ػاالا مذىىنا ....ثم ماجذ حملخه 

ًالعائطون الهسامى للباب .....؟ ؤًً -       

ًقُه مىص ػىحن  ؤزضىهكؼه الخائطة , يإهه ًطثي غعاءها, ثم جحؼؽ الكجط الصي  ؤحاب
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اءطىاُ ان دطىاث  ت مً الػماُ جيخهي في هصه اللخظت ... ؤًسالباحثحن غً  لاثٍط ًنٍى

ًٌُؿازض ًإػه , غلو حاله غلى كمذ  ؤن ؤضاز ًؿؿل هكؼه في جليُؼ لكاقت جبؿه  ؤطى

ًؿىاضع الباب  بلىوهى ًخطلؼ   مس ًسه في يِؽ الخبـ وطلب نسح ؿاي حسًس , ؤنبػس 

ًًىم ًىلس ...ًل وهي جكُى ظحمت وحطيت ؿِئا قـِئا مؼ         

ًمذطحا  واهخظاضها وؤن للمخه احطم لكاقت جبؿه , يإهه ًىهم هكؼه بإن في الىنذ مدؼػ

ًدطاقُا ...

 

بّن هظه الهىعة الؿغصًت اإلاغيؼة حػمل غلى حػمُو الخًىع الصخهاوي لصخهُت الخاط مدمىص، لِـ غلى نػُض مدىعٍخه في 

تها  عبِ ؤخضار الههت وبىاء غالناث بين الصخهُاث ألازغي قدؿب، بل غلى نػُض الخػبير غً باَىُت الصخهُت وظىهغها وعٍئ

خضح هىا ؤن الكًاء الؿلبي اإلاهُمً غلى خغيت ؤقػاُ الصخهُت ومىانكها ونكاتها وؾلىيهاو   مىُو جكٌيرها وغاإلاها الضازلي، ٍو

ًإؾه /ًغسي غؼاءها /هكؿه الخائغة / ؾاالا مسىىنا/ لجمذ لؿاهه/مهبرة نمخه / الؼمً ؤهكام /ًام الخائهت/ألا جنهضاث جدؿغه ))

تهُإ اإلاىنل الؿغصي في الهه(( ًىحي بػضم نضعة اإلاٍان غلى جىقير زالم مىاؾب للصخهُت، نمذ/ ت إلاًاغكت الًؿِ ٍو

 الهىعي للصخهُت غلى وقخدها غلى آقام ظضًضة:  

 

ًقجإة ططم ظائط موططب حلبت كمذ الخاج محمىز ٌؼإله ....

ًغم ... ؤال ًىحس غماُ ؿباب هصا الُىم .....؟ مطحبا ًا

ًػائلت  ؤمامؤضػل لكاقت جبؿه مؼطغا جحذ نسمه وهم بالىنىف  -مىز :الخاج مح

ًثم جمهل نلُال ...

ًوهى ًجُب ....

ًمىص ػاغاث وماظلذ اهخظط نسومهم .... ؤغمالهم بلىبني لهس شهب الجمُؼ  ًا         

ٍاهخه غلى الطحل, ؤنجىسي الخجل في غهسة حبحن الخاج محمىز مً  ًٌؼخػطن م

ً..... ؤغمالهمالصًً ضحلىا غبر زضوب  ألولئًَحل بسًال  ؤنغس ى         

اث مً حسًس مثل هعف حطح  ًواهخلبذ ضاًت لػىت مؼخترة زافئوـطذ الخؼطة والصيٍط

ًفي كسضه املخلسي مً ؤثط ؿهىم الطحلت غلى ظمىه الصي مٌط لهىجه قإحطنها في 

ًاملظلمت .... ؤػطاضه)يىض( 

 

ًاقكت غً قالصخهُت في اجهالها باآلزغ ح      ػبر غً َانت ًإؽ جغبِ الظايغة بالغاهً وجؼاوط بين نىة ألامـ وزظالن الُىم، 

يػكها وغضم نضعتها غلى الاؾخجابت لآلزغ غلى الىدى اإلاىاؾب الظي ًلُو بها، بط بن ًل ش يء في ؤقو قًائه طاهب بلى ػواُ واهضزاع 

ككؼ إلاهير الكُسىز  ت.ويُاع ولم ٌػض ما ًمًٌ ؤن ًجمل الهىعة َو

بن شخهُت الخاط مدمىص وهي جهىص الؿغص في الههت هدى نهاًخه الُائؿت قةنها حؿخػُض نىع اإلااض ي في الصخهُاث والخضر   

 الههص ي واإلاٍان اإلادلي، غلى هدى جٍىن قُه نىعة الاؾخػاصة الصخهاهُت واإلاٍاهُت هي اإلاالط الىخُض اإلامًٌ:

 

ًػىي اػمه املحكىض غلى حجطلهه ؤ)باب حسًس( لم ًبو مً ضمو ؿكتي  ؤن ؤزضى

اجه .... وؤن غمطه لم ًبو مىه ػىي غمط الػلاقحر  ًضبما ػاغاث منها ... ؤًوشيٍط

ًاهىا كباًا ظمان ولم ًبو مً الصًً غملىا جحذ ًسه           ًلم ٌػس في ػاحت الباب مً 

ال ,  ًمض ى .... في ما ؤيخاقهمالصًً احػب  ؤولئَاملجىسة بالجهس طٍى

ً ومحمس حؼحن مطعي  الكحام(  بػماغُل) وػُس  )احمس بً الٌكط(   كىث ػُساهعوي        
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و         ًمططبى ظمان في قطاؾ الخمى ولم ٌػس ًمأل قواء مههى اللىل....بهي ًطنب الطٍط

ً وؤطبوجىضم الهم  ...  لم جإث قهي في حساز غلى حلانها   مىص ػاغاث وغطبت الخُل       

اث وضحل الوباب دلؼت زون         ًواغخلى الكجط الؼماء....جطحل  آثطاًترى  ؤنمعجم الصيٍط

مت(  غً الباب غىس  لاطكاُ        ًمهبط ؤضاحُح الػُس ًجسزون لػبهم املجىىهت بػبو  )جل ٍض

ًالطكىلت .....       

ً بلُهًجُب ًيخظط مً ًىدبه  اب الظواًا مههى الب بحسيفي  املخٍئوغـطاث املاضة ًلهىن الخحُت غلى الخاج محمىز 
ً
ً..... مُخا

 

لم ًبو مً عمو قكتي ًبرػ اإلاٍان اإلادلي ألانُل في الههت )باب ظضًض( في صعظت غالنخه الػاَكُت والىظضاهُت الغوماوؿُت ))   

اجه .... وؤن غمغه لم ًبو مىه ؾىي غمغ الػهاقير ؤ ((، ومً زم ٌؿخػُض عبما ؾاغاث منها ؤو لهه ؾىي اؾمه اإلادكىع غلى حجغ طيٍغ

ومدمض خؿين الكدام(  بؾماغُلاهؼوي نىث ؾُض )اخمض بً الٌكغ( وؾُض )شخهُاث اإلاٍان الىىغُت ونض زكذ خًىعها ))

((، يما جبرػ في هظا الؿُام َبهت ؤزغي مً َبهاث اإلاٍان مُغبى ػمان في قغاف الخمى ولم ٌػض ًمؤل قًاء مههى الهىل مغعي

كاُجغظل تي حػُي باؾترظاغها هكدت ؤمل نؿيرة وؾِ قًاء اإلاىث والؿُاب ))اإلادلي ال مت( مهبِ  ألَا غً الباب غىض )جل ٍع

مت( هظا اإلاٍان الجؼئي مً اإلاٍان اإلادلي الػام ًهكه الهام ؤعاظُذ الػُض ًجضصون لػبهم اإلاجىىهت بػبو الُكىلت ..... ((، و )جل ٍع

مت : جلت مىضعؾت ججخمؼ ق بـ )) ((، وهي آزغ إلادت بًجابُت جهضمها الظايغة نبل ؤن جخجلى الخاجمت الػُض ؤًاميها ألاعاظُذ جلت ٍع

ت ومٍانها اإلادلي )) وغكغاث اإلااعة ًلهىن الخدُت غلى الخاط الهههُت ججلُا مكجػا جسخخم به خاصزتها الهههُت وشخهُتها اإلاغيٍؼ

  بلُهًىدبه ًجُب ًيخظغ مً  ػواًا مههى الباب ال بخضيفي  اإلاخٍئمدمىص 
ً
((، خُض جيخهي ؤقُاء اإلاٍان اإلادلي ًلها بلى الؿُاب ..... مُخا

 وجالل بالؾخه الؿغصًت مً زالُ جالش ي ألاقُاء ًلها مً غلى قاقت الؿغص الههص ي في الههت.

ىاء مٍان جسُُلي خالم (( ٌؿعى الغاوي بلى بىاء مىاػهت مٍاهُت بين اإلاٍان اإلادلي بضاللت الصخهُاث، وبين بجلت الخلم)) في نهت    

 غلى ًض شخهُت مجىىهت جداُو بًجاص مػاصُ مىيىعي مٍاوي بين الغاهً والخلم:

 

و وغلى  ,  نهاض مـايؽ مىخكر اهططابا  لىالؼخاض غ ؤػسُ   ًيىض غُيُه هحى الطٍط

ًجىٍل حؼسه املدسخ بوطباث)عجاًا(  ؤنموى حلؽ بجىاض مهبرة امللىى الػخُهت بػس 

بت مىه قخٌحلذ في  ًقٌطة  ضؤػهمحلخه , جطى لخاله ونخا للطاحت , حسم في جلت ضملُت نٍط

ًفي هكؼه ... ًدؼاءُحـُِس مملٌخه البلىضٍت ... وهى 

ًهل ػيبني اململٌت ؟ ) ثم ًجُب( -

ًوػم هبني اململٌت ... وهملاها بالهىاء والػؼل ..

عؾطز,ثم ؾطغ غلاه التي ؤحاءه قطح حسًس,  ًًان له قيها مأضب غسًسة دص ًهكع ٍو

ًبىابل مً حجاضة  ؤمططوهاملخمطزًً غلى حىىهه الصًً  لاطكاُ ؤولئَمالحهت  ؤولها

ًالططناث وهم يهخكىن دلكه ...

ًػػُس املجىىن ))كاح غالُا(( -... ػػُس املجىىًن        

ًالؼانطىن ... ؤيها -

ٍان ... إػ ًبني اململٌت , وػم هبىيها في ضحم هصا امل

خلكذ حىله , حتى  يإيالخلت الطملُت حؼلو  ًيكاه  ؤدصثقاضغ غخُس وهى ًلُح ٍو

خلمؽ الطمل,  ًًلتهمها لِـبؼ حىغا  يإهه ؤػطاضهًذكي  ؤن ؤضازجحكً ؿِئا قـِئا ٍو

ـس  ؤيىامقىم  ؤيىامامخالؿُا بالُإغ والاهطهاز, ًطق  ًلُهىمها ظنىضة للػطؾ, َو

ًالجان  ؤػطابوالترحاُ بطقهت  وممطاث وزهالحز للخجىاُ  بإهكامغلى ًسًه لُحُطها 

ًان مـسوزا للضخَ مهىوػا وهى ًخؿلؿل في زفء  بلىللىكُى  ًؿالالث حلمه , 
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ًالؼطاب الصائب في  ؤًون بالكطاؽ ئاًسًه جمخل ؤنالـمؽ الصي بسؤ ًٌدسخه, لم ًسضى 

ً... لؼلطت ناهىن )العجاًا(  ؤمطهٌؼلم  ؤنضؾباجه املجىىهت , ضاقوا 

 

ت جامت..وكل الهىغ شضوجه, هطج ومطج ٌػمان ظواًا  ًجعحل دطىاث )العجاًا( بؼٍط

سوض مثل  اململٌت .. ضنم بطهؽ ابلِس ي مثحر ... ػػُس ًترانم بحطنت , ًًسوض ٍو

ذخكي بحن زدان الخكل , جخهسم  ح الػىو , ٍو ًالجان مً حىله وجلط  ؤنطابطحر حٍط

ًالهائجت...  ؤهكاػهغلى         

ًجىحني ًلكها ثىب  لاشجاًضػػسًت حػخلي ػلم الػطؾ... جبٍي ...جضخَ ...  محرةلًا

ً...  لادحرةاملىث قجإة , ػػُس ًلطخ ... ٌؼهط قىم الخلت الطملُت مذىىنا بٍلماجه 

...ً

ًالؼانطىن ...  ؤيها

ًامللَ ... ؤها

ً, ػإنلؼ مً اململٌت ًل )العجاًا( ... لامحرةبىِذ نلط 

 

 ِ
ّ
ت في الكًاء الههص ي للههت غبر مجمىغت مً جدؿل الٍاميرا الؿغصًت غلى شخهُت اإلاجىىن ))ؾػُض(( وهي جدخل الباعة اإلاغيٍؼ

ل ؾُام ًًكي غلى الكًاء الؿغصي في الههت عئٍت ظضًضة غً الصخهُت وغالنتها باإلاٍان.  الؿُاناث الؿغصًت، ًو

 ُ ًىع غُيُه ًاغل مً مإؾاة الصخهُت في الؼمً واإلاٍان والغئٍت ))هى غالنت الصخهُت باإلادُِ البكغي الظي ً الؿُام ألاو

و وغلى مًٌ ظلـ بجىاع مهبرة اإلالىى الػخُهت بػض  جىٍل ظؿضه اإلادسخ بًغباث )عجاًا( مدلخه ، جغى لخاله  ؤنهدى الٍُغ

بت مىه قخٌدلذ في  ((، والهام في هكؿه ... ًدؿاءُى قٌغة حكُِض مملٌخه البلىعٍت ... وه عؤؾهونخا للغاخت ، خضم في جلت عملُت نٍغ

الػجي: هى الُكل الظي ٌكغح في الهامل مكغصة )الػجي( التي لها اعجباٍ وزُو باإلاٍان اإلادلي الخام غلى هدى غمُو وجكهُلي )

كاُوظمػها عجاًا .. حؿخسضم هظه اإلاكغصة يشيرا في مضًىت اإلاىنل _ للضاللت غلى  ؤبُهوجغبُه ػوظت  ؤمهجىقُذ  هظبين ... إلااؾير  ألَا

 (، مما ٌكُؼ في الكًاء الؿغصي في الههت عئٍت مسهىنت صازل هظا الؿُام.

هى غالنت الصخهُت بالغئٍت الؿغصًت التي جخًمنها الههت في شخً اإلاٍان اإلادلي بمػاصُ خلمي إلاٍان ًسلهه  الؿُام الشاوي

 غً مٍاهه اإلادلي اإلاكهىص، بكػل ما ًالخهه مً يغباث )ا
ً
لعجاًا( وهم ًدغمىهه مً الاؾخهغاع في مٍاهه ألانلي، غلى اإلاجىىن بضًال

وػم هبني اإلاملٌت ... وهملاها بالهىاء /هل ؾيبني اإلاملٌت ؟ ) زم ًجُب( -الىدى الظي ًًُغه للبدض غً مٍان آزغ خلمي مىاؾب ))

ًان له قيها مأعب غضًضة ؤ ؼؾغص ، زم ؾغؽ غهاه التي  كاُ والػؿل ../ظاءه قغح ظضًض ، ؤزظ ًهكؼ ٍو ولها مالخهت ؤولئَ ألَا

ؾػُض اإلاجىىن ))ناح  -اإلاخمغصًً غلى ظىىهه الظًً ؤمُغوه بىابل مً حجاعة الُغناث وهم يهخكىن زلكه .../... ؾػُض اإلاجىىن 

 لخالم.((، بدُض ًٍىن هظا اإلاٍان الخلمي هى مٍان ابني اإلاملٌت ، وػم هبىيها في عخم هظا اإلاٍان ...إؾ/الؿانُىن ... ؤيها -/غالُا((

هى انهماى شخهُت ؾػُض اإلاجىىن بالػمل الكػلي في جلَ الخلت التي وظضها مىاؾبت إلاملٌخه، ومًُه في حكُِضها  الؿُام الشالض

خلكذ خىله ، ختى  يإيحؿلو الخلت الغملُت بُضًه )) خلمـ الغمل ،  ؤزظثقاعؽ غخُض وهى ًهُذ ٍو  ؤعاصيكاه جدكً قِئا قكِئا ٍو

كض  ؤًىامقىم  ؤًىامالتهمها لِكبؼ ظىغا مخالقُا بالُإؽ والايُهاص ، ًغم ً يإهه ؤؾغاعهًسكي  ؤن لُهىمها ػنىعة للػغف ، َو

((، وهي غملُت بىاء في قالالث خلمه بلىالجان للىنُى  ؤؾغابوممغاث وصهاليز للخجىاُ والترخاُ بغقهت  بإهكامغلى ًضًه لُدُُها 

البضًلت للمٍان اإلاكهىص بل هى ٌؿعى في الىنذ هكؿه بلى جغمُم الضازل اإلاتهضم  الخاعط والضازل، بط بهه ال ًٌخكي ببىاء اإلاملٌت

، قهى ًداُو ؤن ًدكظ ؤؾاع ظىىهه صازل هظه اإلاملٌت اإلابخؿاة.
ً
 ؤًًا

هى ؾُام ًمشل مغخلت ألاؾُغة التي جٌكل غً الػالنت بين الصخهُت اإلاجىىهت ووهم اإلاٍان اإلاخسُل، بػض ؤن  الؿُام الغابؼ

الهغاع اإلااصي بين ؾػُض و )العجاًا( وهم ٌؿخػضون لهضم ًل ما بىاه ؾػُض في خلمه وزُاله وؤؾُىعجه الصخهُت ًخًاغل 

ت جامت.. ونل الهىؽ طعوجه ، هغط ومغط ٌػمان ػواًا اإلاملٌت .. عنو بُهـ ابلِس ي مشير ... )) جؼخل زُىاث )العجاًا( بؿٍغ
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ذ ا ؾػُض ًترانو بدغنت ، ضوع مشل َير ظٍغ سخكي بين صزان الخكل ، جخهضم ًضوع ٍو الجان مً خىله وجهغ غلى  ؤنُابلػىو ، ٍو

 ((، في الؿبُل بلى الاهكخاح غلى غلى الؿُام الخامـ وهى الؿُام الازخخامي.الهائجت... ؤهكاؾه

ائب باليؿبت وهى الؿُام ألازير الظي ًًؼ ألاقُاء صازل بَاع اإلاٍان الىانعي الخايغ مً َغف )العجاًا( والؿ الؿُام الخامـ

جىدني ًلكها زىب اإلاىث قجإة ، ؾػُض ًهغر ...  ألاشجاع ؾػضًت حػخلي ؾلم الػغف ... جبٍي ... جضخَ ...  لصخهُت ؾػُض ))ألاميرة

، ؾإنلؼ مً اإلاملٌت  ألاميرةبىِذ نهغ /اإلالَ ... /ؤهاالؿانُىن ...  /ؤيها... ... ... ألازيرةٌؿهِ قىم الخلت الغملُت مسىىنا بٍلماجه 

ًاهذ الجملت ألازيرة للصخهُت هي ظملت اهخهامُت جمشل عص الكػل غلى يُاع اإلاٍان اإلادلي الظي َغصث ًل )العجاًا( ... ((، وعبما 

 مىه.

(( قهي ألازغي حكخؿل غلى جكػُل زىام اإلاٍان اإلادلي جكػُال ؾغصًا ًداُو الغاوي بقباغه بغوح مدىت الجؿغؤما نهت ))    

، وجظهغ شخهُت الجضة لخًكي غلى َبُػت اإلاٍان اإلادلي نكاث ظضًضة مً وحي خًىعها الؿغصي اإلاٍان وهٌهخه وخؿاؾِخه

اإلاهُمً غلى اإلاٍان والصخهُاث والظايغة، ونض اهُلهذ الغئٍت اإلاٍاهُت اإلادلُت مىظ غخبت غىىان الههت ))مدىت الجؿغ((، وهي 

ش اإلاضًىت اإلاٍاوي، وهى ؤنضم ظؿغ ًهل ظاهبها ألاًمً جدُل غلى ظؿغ خضًضي نضًم مػغوف في مضًىت اإلاىنل ًستزن الٌشير  مً جاٍع

 باألٌؿغ غلى هدى ًجمؼ اإلاٍان اإلادلي غلى َغقُه:

 

ًاهذ كاقطة  لاؿباحامخألث العواًا باللُل وججمؼ  ححن ًجمط غلى  بهصاًضزون ثطثطة , 

ًالخطغ الىائمحن بحن طُاث البرز جسوي قخىنظ اللُل مكعوغا .....

ًالطمل قىم ػطح  ؤيُاغقيها  اظزحمذغىث الٌالب مثل ثػالب حائػت ... في ػاغت 

احها  ًل بِذ ....  ًوالجسة جيخظط مىلس املطط مً ضحم الؼماء التي بسؤث جخواضب ٍض

ًزون هىازة ...

ًباب حجطتها املهببت وقاهىػها الػخُو ٌـؼ مؿازضا الىىاقص ًلها كىب حسضان  ؤؾلهذ

ٍاًت والؼهط  لاظنت ًنلت حؼط  وفي نلب الصايطة  ....  املتهطئت لٌُخب ككحاث الخ

ـهس ػاغاث الخطغ املؼدُهظحن مىص لخظاث  ًحسًسي نسًم ًذترم السضوب الػخُهت َو

ً)الهلُػاث(  ؤظنتوكسي اللطاخ في مؼايً  لالكتلِؼذ بػُسة,ححن جىاثطث ؿىاؿُل 

ًغلى النهط ....التي طاملا امخلذ هُاء الهمط قتريذ سخطها 

 

 ونيروعة ؾغصًت خٍائُت في ؾُام الؼمً ))
ً
 للظايغة التي جمىده ؤنالت وغمها

ً
وفي نلب الظايغة نهت ًظهغ اإلاٍان الػىىاوي مهاخبا

كهض ؾاغاث الخغؽ اإلاؿدُهظين مىظ لخظاث لِؿذ بػُضة ((، ًلخهو هظا اإلاٍان ظؿغ خضًضي نضًم ًسترم الضعوب الػخُهت َو

لػىىان مٍان مدلي مؿّمى صازل اإلاٍان اإلادلي الػام للمضًىت )اإلاىنل(، وهى مٍان له خًىعه ونُمخه في الظايغة الالبض في مىهت ا

) الهلُػاث( التي َاإلاا امخهذ يُاء الهمغ  ؤػنتونضي الهغار في مؿايً  ألالكتخين جىازغث قىاقُل الكػبُت اإلاىنلُت ))

كير الهام فيقتريذ سخغها غلى النهغ .... ل اإلاٍان بهىله: ) ((، َو الهلُػاث .. حي ؾٌني نضًم في مضًىت هامل جىيُخي بلى حػٍغ

 آزغ مؿّمى له خًىع وجإزير بالـ في الظايغة اإلاىنل / الػغام
ً
 قػبُا

ً
(، زم ًيخج اإلاٍان الػىىاوي )الجؿغ الخضًضي( بػض طلَ مٍاها

 
ً
مخلَ خًىعا ت، ٍو ُّ  في الظايغة  الكػبُت اإلاىنل

ً
ا  وغؿٌٍغ

ً
:اظخماغُا

ً
سُت للمٍان ؤًًا  الخاٍع

 

ًناُ كؿحر )ًلؼػه البرز( ًخلػثم بىلل ًلماجه ... -

ًحسحي ....؟  ؤلم ًًٌ للجؼط كبر ًا

ًولسي ..... وػم ًا -

ًاملىخلبت في وحه قٍي  لايبًر ؤدَُهه مذبإ في كلبه وبحن نؼماث يل ؤوؤغلم 

ًاملىث ......
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ً وؤدىجه ؤًامه اػدـهسث نبل قللجؼط غائلت مً وؼل الجؼىض,ؤبىه الٌبحر منهم وؤم

ً لاثط.ًهاجلىن غلى متن النهط ببؼالت غىس حلىن )باؿطابُا(* ملٌت 

 

خي الظي ٌػّغقه الهام غلى الىدى آلاحي )) تباقُابُا: نلػت هظا اإلاٍان الخاٍع اإلاىنل في مػغيت هاصع قاه في  ؤبىاءاؾخسضمها  ؤزٍغ

سُت ما ػامىُهت الهلُػاث لذ قازهت غلى نهغ صظلت في الجاهب ألاًمً مً اإلاضًىت اإلاىاظه للجاهب ألاٌؿغ، ((، وهظه الهلػت الخاٍع

وهى ؤخض ؤبغػ آلازاع اإلاهمت في اإلاٍان اإلاىنلي، ختى لُبضو ؤن الهام ويإهه خغم غلى ؤن ًهضم نىعة اإلاٍان بهغف الىظغ غً نىة 

سُت هىا غلى الىظُكت خًىعها في اإلاكهض الههص ي، وبهغف الىظغ غً وظُكتها الؿغصًت اإلامٌىت، خ ُض حؿلبذ الىظُكت الخاٍع

خي اإلاجغص غلى خؿاب الخًىع الؿغصي.  الؿغصًت مً خُض بغوػ الخًىع الخاٍع

 

ًالخاجمت

 جىنل البدض الى الىخائج الخالُت:

جخميز نهو الهام واإلاؿغحي اإلاىنلي بُاث مغعي بسهىنُت مٍاهُت حؿخػير الٌشير مً زهائهها الىىغُت مً اإلاغظػُت  -1

 اإلاٍاهُت الىانػُت.

خي جىظُكا قىُا وظمالُا مىاؾبا.  -2  وظكذ هظه ألامٌىت طاث الُابؼ اإلادلي والخاٍع

 جسُُلُا.  -3
ً
 اؾخػاع الدؿمُت اإلاٍاهُت بُابػها الىانعي اإلاػغوف واإلاخضاُو خاُو ؤن ًسهبها صازل قًاء نهخه جسهِبا

ً شخهُاث وانػُت مػغوقت ومخضاولت في قًاء الىانؼ اإلاٍاوي مؼط الخًىع اإلاٍاوي اإلاؿخلهم مً الىانؼ بما ًدخاط اإلاٍان م  -4

 اإلاىنلي.

امتزظذ الصخهُاث لضي الهام باإلاٍان الؿغصي الههص ي لخإزظ مىه وحػُُه، ومً هىا جخإيض بالؾت الىانؼ ونيروعجه في   -5

 مؿاخت الؿغص الههص ي.

 حؿغصن قُه اإلاٍان وجإؾُغ.  -6
ً
 ظضًضا

ً
 هجح الهام في بػض اإلاٍان اإلاىنلي الىانعي بٍل ؤظؼائه وجكانُله بػشا

 مههضًا واضخا في الخىظُل، بط بضا   -7
ً
غٌـ اإلاٍان اإلاىنلي اإلادلي في هظه الههو اإلاىخسبت مً نهو بُاث مغعي اهخماما

ه ؤو بهماله، ال بل بّن قبٌت الػالناث التي وسجتها ؤمٌىخه اإلادلُت اإلاٍان غىه ويإهه ظىهغ نهص ي ال ًمًٌ جكاصًه ؤو جىدُخ

صازل قًاء اإلاىنل الؿغصي زلهذ بالؾت مميزة لهههه، غلى نػُض اللؿت الؿغصًت والهىعة الؿغصًت واإلاكهض الؿغصي 

.
ً
 والىو الؿغصي الههص ي غمىما

ً
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 .2010ألاصبُت، اإلاىنل، 

ً

ً:امللازض واملطاحؼ

البىاء الكني في الغواًت الػغبُت في الػغام )الىنل وبىاء اإلاٍان(، ص. شجاع مؿلم الػاوي، صاع الكاون الشهاقُت الػامت،   (1)
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ً
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ًاملجالث والسوضٍاث:
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 ص. ببغاهُم ظىضاعي، ، مجلت ألانالم، بؿضاص، الػضصان  (5)
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 .1992لؿىت  8و  7اإلاىنل قًاء عوائُا
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ًالـبٌت الػىٌبىجُت )الاهترهذ(:

 اإلاٍان في الػمل الكني، نغاءة في اإلاهُلح، ص. اخمض ػهُبر، الكابٌت )ؤلاهترهذ( (1)

 

ً


