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ىل اًخـصف ؿىل تـغ    هيسف ُشا امللال ا 

منارح اًضرعَاث اًصوائَة، ورزل يف زواًة 

"دعواث يف الاجتاٍ الآدص" حلفٌاوي ساقز ، 

فاكن ُياك منورح املياضي اذلي ٍاكحف و 

وسان امل  ًسافؽ ؾن ِضومة ومتثي يف حلوق ال 

 تعي اًصواًة.

واٍمنورح املضاذ اذلي ًـس اًضرعَة املياوئة 

واملضاذت اًيت ثـصكي زقحة ومساز اًضرعَة 

املياضةل، ومتثي يف اًصواًة يف امليؼمة 

اتَة. ُز  ال 

 

 

 

 

                   ABSTARCT: 

This paper aims at 

exploring a number of archetypal 

patterns of fictional characters in 

Lehafnoui Zaghez’s novel Steps 

on the other Direction. On one 

hand, there is the archetype of the 

political activist, the novel’s 

protagonist, who campaigns for 

the recovering of usurped human 

rights. On the other hand, one 

may detect the opposite 

archetypal character, i.e. the 

antagonist. The latter is a 

character who hampers and stands 

against the protagonist’s efforts 

and desires. In fact, this archetype 

of character is embodied by the 

terrorist organisation in the novel. 

.

     



 ـرشونواً واحس اًسذ اًـ                                                       جمةل لكَة الآذاة و اٌَلاث
 

 7107حوان                                        933                                         لكَة الآذاة و اٌَلاث

 : ملسمة    

ن اًضرعَة ؾيرص ب سايس ومىون من مىوانث اًـمي اًصوايئ، فِيي اًيت حهنغ      ا 

   (BARTHESابحلسج وجتـهل ٍمنو ؿرب املساز اًرسذي مما حـي زولن ابزث

(ROLAND  " و ًحسو  0ًلص" تب هَ ًُس مثة كعة واحست يف اًـامل من كري خشعَاث .

ٌسِم يف تياهئا ب ًضا، حِر ثيضج تفـي احلسج ب ن ظحَـة ادلوز اذلي حهنغ تَ اًضرعَة 

ل ب ن ثوػَف اًصوائَني ًىثري من اًضرعَاث حـَِا ختخَف  اذلي متازسَ ذاذي اًلعة، ا 

ا يف اًيط، مما حـي اًيلاذ خيخَفون ب ًضا يف ثلس مي وثعيَف ُشٍ  من حِر ذزخة ثواحُص

ىل فئاث خمخَفة، حِر اكهت ُياك ثعيَفاث نثريت ل وس خع  َؽ ب ن همل هبا اًضرعَاث ا 

مجَـا، وس يحاول يف ُشا امللال اًخـصف ؿىل تـغ منارح اًضرعَاث اًصوائَة ورزل يف 

آدص" حلفٌاوي ساقز، اًيت ثعيف خشعَاهتا ؿىل حسة  زواًة "دعواث يف الاجتاٍ ال

 . اًامنرح اًيت ثخوفص ؿَهيا وحبسة ذزخة ثواحص حضوزُا يف اًيط اًرسذي

 :اًيلاذ ٌَضرعَة وفامي ًًل س يشهص ثعيَفاث تـغ 

 اًيت اًوػائف ؿىل اؾامتذا : (VLADIMIR PROPPجصوة ) فالذميري ثعيَفاث - ب  

حسى حسذُا اًيت احلاكايث، يف اًضرعَاث هبا ثلوم  ب ن زب ى وػَفة، و وزالزني اب 

 واملساؿس واًواُة( اًرشٍص) املـخسي: خشعَاث س حؽ يف ثيحرص ال ساس َة اًضرعَاث

 يف حترض ب ن اًضرعَاث ًِشٍ ميىن حِر.  7اًزائف واًحعي واًحعي واًحاؾر وال مريت

 .وب وظافِا ب سٌلهئا يف ثس َط فازق مؽ اًوػائف ثسل تخب ذًة ثلوم وب ن احلاكايث مجَؽ

 ابٍمنورح قصمياش خاء جصوة ب حباج من اهعالكا(: GREIMASقصمياش ) ثعيَفاث - ة

 املصسي: يه ميؾوا س خة يف وحسذُا ،*اًـامي امس اًضرعَة ؿىل فب ظَق اًـامًل

ًََ واملصسي   3واملـازض واملساؿس واملوضوع، واذلاث ا 

 اًضرعَاث ًلسم اذلي :(  TZVETAN TODOROVثوذوزوف ) ثعيَفاث - ح

 : ويه خشعَة، لك ثؤذهيا اًيت اًوػَفة حسة

 ابًضرعَاث صخهية ويه مذياكضة ب وظاف ؿىل ثخوفص اًيت :اًـمَلة  اًضرعَة •

 .ادلًيامِة
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 تـغ يف حامسة تب ذواز وثلوم حمسوذت، سٌلث ؿىل ثلذرص اًيت :املسعحة  واًضرعَة •

 .ثخلري ول اثتخة فِيي املسعحة ب ما وحصهَة مذعوزت اًـمَلة واًضرعَة.  4ال حِان

ىل زالز - ذ  : ب هواع ةثعيَفاث حسن حبصاوي: اذلي ظيف اًضرعَاث ا 

 ملياضي، واملصب ت، وحـَِا حمتثي يف منورح اًض َخ، وا : ب ول منورح اًضرعَة اجلارتة

وتة اجلاهة : اثهَا اًيت حمتثي يف منورح ال ة وال كعاؾي واملس خـمص  : منورح اًضرعَة املُص

ىل منورح اٌَلِط، ومنورح  : اثًثا منورح اًضرعَة راث اًىثافة اًس َىوًوحِة وكسمِا ا 

ىون اكن ثلس ميَ حبسة ؿالكاهتا وثرصفاهتا فذ .5اًضار خًس َا، ومنورح اًضرعَة املصهحة

ما خ وتة اجلاهة، ب و ذاضـة ًـوامَِا اًيفس َةاا   . رتة ب و مُص

 : 6ويه زالج فئاث: PHILIPPE HAMON)) ثعيَفاث فََِة ُامون -

وثسذي مضن ُشٍ اًفئة اًضرعَاث اًخازخيَة  : فئة اًضرعَاث املصحـَة -

سوش(، ، و )انتََون ؾيس ب ًىس يسز ذوما(، واًضرعَاث ال سعوزًة )فِيوش

ة )احلة،اًضرعَاث اجملاو  اًىصاَُة(، واًضرعَاث الاحامتؾَة )اًـامي، و  ًس

احملخال(، واملصحـَة حتَي ؿىل اًواكؽ اخلازيج ب و اًس َاق الاحامتؾي و اًفازش، و 

 . واًخازخيي مما ًسل ؿىل زلافة املحسع

ة - يه ذًَي ؿىل حضوز املؤًف ب و اًلازئ ب و من ًيوة  : فئة اًضرعَاث ال صاًز

ث اًياظلة ابمسَ يف اًرتاحِسي واحملسزون ؾهنٌل يف اًيط، اكًضرعَا

 . اًضرعَاث اًـاجصت اكًصوات مثالو  اًسلصاظَون

ة - و ق اخلاص ابًـميًسثخـَق ابً  : فئة اًضرعَاث الاس خشاكًز اكف ًخحسًس  ُو

ُوٍهتا حِر حىون وػَفهتا ثيؼميَة حصاتعَة، ثًضط راهصت اًلازئ، ويه 

 .  خشعَاث ٌَخخضري اكحلمل، والاؿرتاف

ىل ب ن وهًدَ ؿىل اًواكؽ كري اًييص، وثوػَفِا يف اًـمي  حتَي ثعيَفاث فََِة ُامون ا 

 . ال ذيب ًسل ؿىل مسى سـة زلافة املحسع
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  :ثعيَف اًضرعَاث يف اًصواًة 

ل ب هيا س يلذرص ؿىل   مؽ ب ن زواًة " دعواث" حتخوي ؿىل نثري من اًضرعَاث ا 

 لك ظصيف اًرصاع .اًضرعَاث  احملوزًة  اًيت ثلوذ احلسج اًرسذي وجض

 : منورح املياضي -0   

و      سافؽ ؾن حلوق ال وسان املِضومة، تفـي اًس َعصت املٌلزسة ؿَََ من ُو اذلي ٍاكحف ًو

 . ظصف منورح مـاهس ملحاذئَ

حتازة هبا  امنارح ذَلِا اًصوايئ، ومحَِا مضامني وب فاكز  »واًضرعَة املياضةل ؾحازت ؾن 

ىل حاةل ب دصى ب نرث ثفذحا سَحَاث اًواكؽ كعس الاهخلال  هبشا اًواكؽ من حاةل الاهلالق ا 

ة واملساوات ىل ػصوف احلًص وساهَة، ومن ػصوف اًس َعصت واًىدت ا   . 7« وا 

س حتلِلِا يف واكـَ املخب سم ويف ػي ػصوف  فمنورح املياضي جيـهل اًصوايئ ًؤمن مبحاذئ ًٍص

ة واملساوات دلَؽ ب فصاذ وظيَ وب مذَ سمي حسن مجـاء. كاس َة حىت مييح احلًص حبصاوي  ٌو

لعس تَ  اًوؾي اًس َايس اذلي ًخوفص ؿَََ  »ُشا اًيوع من اٍمنورح ابًسَعة اًيضاًَة ًو

ىل ثيوٍص ؾلوهلم ضـَ يف ذسمة كضااي اًياش وسخِال ا   . 8« املياضي، ًو

سافؽ تَ ؾن رن منورح ميخسل سَعة متىٌَ من محي وؾي س َايس ًياضي ًو  فِو ا 

ثيجشة  اهل يف ُساٍهتم حىت ٌس خلعة اُامتهمم، مما جيـهل معسز حلوق اًياش، وكس ٌس خـم

ًََ لك فئاث اجملمتؽ، نٌل حسج رزل مؽ "جنم ادلٍن" تعي زواًة "دعواث" اذلي ب ظحح  ا 

اة معسز اُامتم ابًًس حة ٌَميؼمة.  حبنك مٌعحَ يف جلية ماكحفة ال ُز

جنم ادلٍن وتشزل جنس ب ن منورح املياضي يف زواًة "دعواث" ٍمتثي يف خشعَة 

و احلامي  ىل هناٍهتا، ُو ويه خشعَة ذًيامِة ثسوز حوًِا ال حساج من تساًة اًصواًة ا 

تالقِا، واملـرب ؾن مـعَاث اًواكؽ يف اًفرتت اًخازخيَة اًيت وخس فهيا ولك  س ا  ٌَفىصت اًيت ًٍص

فعاخ ؾن اهامتئَ احللِلي  . 9رزل ًال 

اذلي ثسوز حوهل لك حـي اًصوايئ اًحعي جنم ادلٍن اًضرعَة احملوزًة 

و ميثي فئة املياضَني اذلٍن ًسافـون ؾن  اًضرعَاث وحصثحط تَ ب حساج اًصواًة، ُو

 . ؾن كضاايمه وثسافؽيف ذسمة اًياش  اًيت يه ثوهجاهتم ال ًسًوًوحِة
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ىل جنم ادلٍن ًال شا ما جضِس تَ امليؼمة يف اًعَة اذلي تـثخَ ا  ٍهياضهُو ًلس ازثب ث  »: ٌلم ا 

اةل ثوهجاثم هحاًرسي حصص َحم ٌَـضوًة فَِ تـس ثب نسُا من سالمة ظوًخم و ا يكِاذت ثيؼمي 

ىل اهخلائم، مما ثدسم تَ من ثساظة وثواضؽ، وحماابت ٌَاكذحني،  ووظيُذم، نٌل كس حفزمه ا 

ىل صست هلمخم وخسعم ؿىل اًعلات واملصجضني  ضافة ا  وثـاظف مؽ اًفئاث املسحوكة، ا 

 رسًة حبصص جنم ادلٍن ؿىل اًوكوف ضس لك منثلص امليؼمة اً حِر  .01« واًؼالمِني

هيضم حلوق ال وسان، وخسعَ ؿىل لك من ٌسِم يف رزل مما ًؤنس حصظَ وهضاهل ضس 

 . اًعلات

ؼِص هضال جنم ادلٍن ضس لك من ميازش اًـيف و  صق اًلواهني ب و جتاوس حلوق دًو

ا ب حس مسؤويل ًلس سازين ظحاح»... :ال وسان، يف كوهل ؾيس مساؿسثَ ًعسًلَ ؾحس اًسالم

اة لسدضاز  يف ب مص ما، واكهت اًفصظة مواثَة ل حاظخَ ابذلي يتب هجزت ماكحفة ال ُز

 ةؾن وهجة هؼصي اًيت ثخجسس يف املالحؼة من تـَس ًخحسًس ُوً تس َحسج...وب ؿَي

  .00« فامي تـس اختار ال حصاءاث اًيت حىفي سالمة وب من املواظيني ب ىتخُس خمل املحَف، ًَ س اذلي 

ىل اًخـصف ؿىل جنسـى   اة ا  م ادلٍن ومبساؿست املسؤوًني ابٌَجية املخرععة مباكحفة ال ُز

 . هوؾَة امليؼمة اًيت ثوهجت ٌَعسًق تعَة املال، حىت ًضمن سالمة املواظيني

حبنك مٌعة اٍمنورح املياضي ًؼِص ب هَ خشعَة مثلفة واؾَة ثـمي ؿىل حمازتة لك 

ش صـازي من دلن اجلِة  »ا ما ًؤنسٍ كوهل: ب صاكل اًـيف املٌلزسة ضس ال وساهَة، ُو مت ا 

ة ٌَمسامهة يف مؤمتص ُام سٌُـلس يف مٌخعف اًضِص  املسؤوةل ترضوزت ال ؿساذ واًخبُ 

املوايل...دلزاسة ب تـاذ اًـيف امليؼم ري اًعاتؽ اًس َايس ومسى دعوزت ثحـاثَ ؿىل ال من 

 ثخـصض ًِا ب ؾٌلل اًـيف اًيتجنس جنم ادلٍن ٍاكحف لك  .07« والاس خلصاز يف ادلول اًـصتَة

ة واًىصامة ال وساهَة  . ادلول اًـصتَة ًخوفري ال من والاس خلصاز، واًححر ؾن احلًص

من املثلفني تب هكهل املياضَني ضس اًـيف، حِر ٌسِم يف اًيضال  حِالاًحعي ميثي 

ة ب ي حٌلًة احللوق ال وساهَة  . 03 من ب خي اًححر ؾن ادلميلصاظَة واًـساةل واحلًص

تعوزت مىمتةل مٌش ػِوزُا ال ول حبَر ل  »ؽ ب ن اًضرعَة املياضةل ثلسم وم

ا وسَووِا مؽ ثخاتؽ ال حساج تي ثؼي اثتخة ؿىل موكفِا اذلي  ًخوكؽ اًلازئ ثلريا يف ثفىرُي
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ل ب هيا جنس اًحعي جنم ادلٍن كس ب ؿَن ؾن اهضٌلمَ ٌَميؼمة يف حلؼة  .04«زمسَ ًِا املؤًف ا 

ىل »  فهيا ؿىل رزلربضـف ب خ رهَ ثـاىل سب انضي من ب خي الازثفاع تلسزايت ا  هين اب  ا 

 . 05 «مس خوى زلة ال دوان يفي 

ل ب هَ جعز ؾن زفغ الا فصمغ هضٌلم وب ؿَن كدوهل يف حلؼة ضـف، معي جنم ادلٍن وزلافذَ ا 

و ل ًسزك هَف حعي رزل، فذؼِص ُيا مـاانت املياضي واملثلف اذلي ذفؽ تيفسَ من  ُو

ىل اًيلِغ  ىل »اًيلِغ ا  ما ُىشا ًًدلي زل اي جنم ب ن ثلشف تيفسم من اًيلِغ ا 

را يب اًَوم ب خسين يف مصمي  اة، وا  اًيلِغ، ابل مس نيت من ؾخاذ املياضَني ضس ال ُز

َ واًـامَني ؿىل ثعوٍٍص وثـمَق حمخواٍ...  . 06 « تؤز مٌؼًص

و املياضي ُو ؟الاهضٌلم، هَف لمثي كصاز حِر ٌضـص جنم ادلٍن ابل ىس ؿىل اختار كصاز 

و اذلي ل ًلوى ؿىل فـي ما  .ابل مس اتَة، ُو ُز واًَوم جيس هفسَ من ب ؾضاء ادلاؿة ال 

 . ثلوم تَ امليؼمة

ىل ؾصض ظوز ال وسان )اجملمتؽ( من ذالل مهوم جنم ادلٍن  وكس جلب  اًصوايئ ُيا ا 

 .07اًيضاًَة جلك ب تـاذُا، حىت يف حلؼاث ضـفَ املرشوؿة، ووسجِا وسجا واكـَا ذكِلا

وسان ب و ابل حصى ُو ضـف اجملمتؽ تب هكهل ػِص  ،فضـف اًحعي جنم ادلٍن ُو ضـف لك ا 

ل ن من ذالل مـاانت اًحعي، مـاانت ال وسان اًواكـَة يف ػي فرتت مذب سمة يه فرتت اًـرشًة، 

اتَة،  ُز ىل امليؼمة ال  ل مداذئَ واهضٌلمَ ا  ذلةل ؿىل زؤًة مذجاوست اىىساز املياضي تخحوي

 . 08نثري من اًيعوص املخـامةل مؽ كضَة اًىفاخ اًوظين ٌَسائس يف

حساسَ ابًضـف ًلدول الاهضٌلم ًحلى  واٍمنورح املياضي جنم ادلٍن زمغ اىىساٍز وا 

رصاٍز ؿىل اًىفاخ ضس اًلوى اًيت  اٍمنورح اذلي حيمي ال ًسًوًوحِة ال جياتَة من ذالل ا 

يت ب ن ب كاثي جلك ما ب مسل ب و فـال ثسل يه ب مٌَ»ـصيب: اًوظن اًمتازش اًـيف يف لك 

ا اًـصوتة ب   س خعَؽ احلعول ؿَََ، حمخال ًوظين ب و ب ي وظن ؾصيب، ل هيا ب مة واحست اهامتُؤ

ًََ ة هفيس فساء ًوظن متخس خشوزي مٌَ وثًمتي ب زوميت ا  . 09«وذٍهنا ال سالم، ذلزل سبُ 

اًيضال  ٍمتسم مبحاذئَ ابًصمغ مما ًـاهََ يف ػي ػصوفَ اًعـحة، من ب خي فٌجم ادلٍن

 . وادلفاع ؾن اًىصامة ال وساهَة ضس لك من ميازش اًـيف ؿىل اًوظن اًـصيب
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ًحسو ب ن جنم ادلٍن ظوزت ٌَفصذ اًـصيب اذلي ًـُش واكـا مذب سما يف حلؼة اتزخيَة 

تعال ُو » هوهَرزل  ؛مََئة ابخلوف واًلمؽ واًلِص، فِسافؽ ؾن اًصوخ اًوظيَة وال وساهَة

صذ، ًعحح اًحعي جتس امي جملصذ ُو زوخ ال مة، وجيس اًصوخ اًلويم مفصذ يف مجؽ ومجؽ يف مف

ىل اًخازخي ؿرب اًضرعَة احملسذت لَ ا  فميثي جنم ادلٍن اجملمتؽ اًـصيب تب رسٍ،  .71«اجملصذ ظًص

كواهما اًـسل  ،خي حتلِق حِات ب فضيب  ًـرب ؾن اًوؾي ادلاؾي من  ن اًوؾي اًفصذيرزل ل  

ة  . واملساوات واحلًص

جنم ادلٍن تعي زواًة "دعواث" منورح مٌاضي ٌضلك ظصفا يف ومؽ حضوز 

و اًعصف املـاهس، وكس وخسان ب هَ ٍمتثي يف  آدص ُو اًرصاع، فال تس من حضوز اًعصف ال

ِشا ًعَح هـهتا  اتَة اًيت ثـصكي مساز جنم ادلٍن وابيق اًضرعَاث، ًو ُز امليؼمة ال 

 ابٍمنورح املضاذ.

منورح املضاذ  -7  : ٍا

و اًضرعَة املياوئة املضاذت واًيت ٌسمهيا ويف امللاتي جن س اٍمنورح املضاذ، ُو

اًيت ثـصكي حتلق زقحة اًضرعَة ادلًيامِة  ،اًلوت املـاهسة (BOURNEUF) توزانف

فذلف يف مواهجهتا وجتاهبِا، تي متثي اًلوت اًضاقعة ؿىل اٍمنورح املياضي جلك وسائي 

 . 70اٍهتسًس

آهفانٌل ر–حِر ثـمي اًضرعَة املياضةل  املمتثةل يف جنم ادلٍن ؿىل ماكحفة لك -هصان ب

يا ثـمي امليؼمة ؿىل ؾصكةل معهل وحتول ذون  اة، ُو ب صاكل اًـيف وذاظة ما ميازسَ ال ُز

ٍهيا خجىل رزل يف ظَهبا من جنم ادلٍن الاهضٌلم ا  ًلس ازثب ث كِاذت ثيؼمييا »: ثيفِشٍ، ًو

خم وهحاةل ثوهجاثم ووظيُذم... اًرسي حصص َحم ٌَـضوًة فَِ تـس ثب نسُا من سالمة ظوً 

ايك ب ن ثحاذز ابًصذ اًسَيب  . 77 «وهمٌل حىن احلاةل اًيت ب هت ؿَهيا يف اًوكت اًصاُن فا 

ٍهيا مؽ  مٌش اًعفحاث ال وىل ٌَصواًة ًؼِص ادذَاز امليؼمة ًيجم ادلٍن ابلهضٌلم ا 

ؾضوا يف جلية ثب نسُا من هحاًخَ وحمازتخَ ًلك ب صاكل اًـيف، مس خلةل يف رزل مٌعحَ هوهَ 

و مٌعة حساش مضن اًيؼام اًسَعوي اة توسازت اخلازحِة ُو فرتى ب ن  ،ماكحفة ال ُز

ؿالن املوافلة ترضوزت ب ي  ،اًصذ اًسَيبمن  تَسٍ سمام ال موز، تي ثـمي ؿىل هتسًسٍ ا 
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ىل خشعَ ابس خعاؾهتا اختار  ب هَ من ادلزخة ال وىل سثـ ةابلهضٌلم، حِر ثوهجت امليؼمة ا 

السمة مما ميىهنا من امذالك اًلسزت ؿىل اًخلَري، فامتزش امليؼمة ب فـاًِا ذون اًلصازاث اً

 . جضَج

كة واذلي متثهل اًعصف اًفاؿي يف ُشٍ اًـال»ل هنا  رزل ،ومن ُيا تسب  اًرصاع

اًضرعَة اًيت ثخرصف من موكؽ كوت ما، وثـعي ًيفسِا حق اًخسذي يف ثلٍصص معري اًفصذ 

فِـين ب ن اٍمنورح املضاذ ب و ابل حصى امليؼمة ثـمي . 73«عهتاب و ال فصاذ اذلٍن ثعاهلم سَ

وفصض سَعهتا، وثخرصف اهعالكا من موكؽ كوت ما خيوًِا ذلزل، فذمتىن من  ؿىل اًس َعصت

 اًخحنك يف معري لك فصذ وابلؾامتذ ؿىل وسائي هتسًس مذيوؿة.

يفس َة ب ن امليؼمة متازش لك ب هواع اًلِص وتب مناظَ اخملخَفة اً  ًؤنس لك رزل

ٍهيا، ثضلط ؿَََ تب ن ميازش  تفىٌل معَ ،74واجلسسًة ابًضلط ؿىل جنم ادلٍن ابلهضٌلم ا 

منا امللعوذ ُشٍ املصت اًلضاء ؿىل ب زتـة ب صزاص ل هنم نفصت، » معََاهتا املمتثةل يف الاقخَال. ا 

ن يف ذسمة اًعاقوث فك منا اسددسًوا ؾحاذت شل ون يف ال زض، مذفاهو مفسس مالحست،

 . 75 «ذثَ، فِم تشزل مرشهون ذماؤمه وب مواهلم حاللتـحا

فامليؼمة ثضلط ؿىل جنم ادلٍن ملٌلزسة فـي اًلذي، كذي ب زتـة ب صزاص )رشظي 

ساملون ًلومون ابًسِص ؿىل س َاذت ال من يف م وحٌسي وذزيك وحصفي( ومه ب صزاص 

س اًلضاء ؿَهي ق جنم مم اًحالذ، وجنس ب ن لك ُؤلء من اًعحلة املثلفة، وامليؼمة حًص ن ظًص

ا وسَعهتا، وحىت ل ٌسِم لك مهنم يف حٌلًة املواظيني واًصيق  ادلٍن ًخسمع هبا مصنُز

ة واًـسل  . ابًحالذ ًًرش احلًص

ًؼِص ب ن امليؼمة متازش ب فـال اًـيف واًرش وحتاول فصض سَعهتا، حِر ًخضح و 

ىل اًخحول يف اًلمي دلى اٍمنو  يا حوكن ال صازت ا  رح املضاذ، حِر مهنجِا يف احلَات، ُو

ىل فاؿي ج  ىل حتول املياضي من ؿامي هخِي ًياضي من ب خي كضااي هخِةل ضس اًؼمل، ا  سـى ا 

ىل خاىهبا وثسمع تَ ب ؾٌلًِا فال  ،76ًًذج اًفساذ واًؼمل مـا ـِا ث حىت حىس حَ ا  خـصكي مضاًز

ة، هبسف الاسدِالء واًس َعصت ؿىل اًسَعة فِـم اًفساذ  ،من ب فـال ادلماز واًخرًص
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ُة ب و زكِة، وثَىب تشزل س ؼام اًـام، حِر حمتىن من اندساة لك يشء ذون ح ابًي

 . معاحلِا وكاايهتا اذلاثَة

ؾحس اًسالم ظسًق اًحعي  ومن تني مالمح اًلِص اىهتاس امليؼمة واس خلالًِا مليعة

ر جنم ادلٍن، هوهَ املسٍص اًـام ًرشنة اًخوزًس واًخعسٍص،  ثخضمن اًصساةل »صساةل جتـثت هل ا 

فِؼِص ب هنا متازش كِصا ماذاي، ًعَهبا  .77«عاًحة تدسسًس مدَف مخم هكسامهة يف ذمع اجلِاذامل

ر ثخزش من رشع شل وزسوهل كٌاؿا  املحَف اًضرم حىت ثسمع تَ ومتول ب ؾٌلًِا ابمس اجلِاذ، ا 

 . اختفي وزاءٍ ب فـاًِ

ىل اًلذي، ول خيفي  ظحَـخَ وكس ميازش اٍمنورح املضاذ اًلِص اجلسسي، فَِجب  ا 

ة والاس خلالًَة، وجتىل رزل ملا ظَحت امليؼمة من اًصائس حـفص حزوًسُا ابًسالخ  الاىهتاًس

ة، مؽ  ال ول مس خلةل مٌعحَ هوهَ املسؤول ؾن خمزن اًسالخ واذلذريت ابملؤسسة اًـسىًص

ن مل ٌس خجة ًعَهبا، اًصائس  فوكؽ اًلذي ؿىل ًس سـس اجن ب د وهفشث هتسًسُا هتسًسُا هل ا 

ل ًخواىن ؾن اس خلالل ضـف ب تياء خدلثَ اس خلالل فاحضا ل »اٍمنورح املضاذ  رزل ل ن

ة ب و تـَس، اًلك ٌساوي معاحلَ ومٌافـَ  . 78 «ًفصق تني كًص

ل ًفصق ِو ف  ،واملِم ُو ب ن ثَىب معاحلَ ومعاًحَ ،ن اٍمنورح املضاذ ًلوم تب ي معيب ي ا  

ة واًحـَس حِر ًخـصض هلم تب فـاهل اًـيَفة  . حىت تني اًلًص

هنا ثلوم تـمََاث اًلذي س سوى ثَحَة حاحِاهتا، فا  ل ن  ؛وؾيسما اكهت امليؼمة ل حًص

شا ما كام تَ سـس و » :اذلي ل ًَيب معاٍهبا ًـخرب ذائيا، ُو اس خرصح سـس مسسسا ُو

عريك اجلحمي ب هيا اًاكفص املَـون ب هت ومن ثحـم ًلول: ...ب خسل اىهتيى نٌل كصزث اًلِاذت وم

ل ن ؿسم الاس خجاتة ٌَميؼمة دِاهة...ب ظَق سـس زظاظخني ؿىل معَ، فازمتى ذادل ًَحـس 

ر ب فصغ فَِ زظاظخني مث ب حلق ال م  ادعص املوث ؾن ب مَ وب دذَ، ًىن سـس مل ميِهل ا 

  .79«هبٌل

ة من اًـائةل، مسى ثضاؿة ُشٍ اجلصمية اًيت وكـت ؿىل ًس ثؼِص ُيا  اذلي كام  (سـس)كًص

رن سوى  ابقخَال معَ وؿائَخَ، اذلي اؾخرب ذائيا ًـسم اس خجاتخَ ٌَميؼمة، فال هيم سـس ا 

 . معاًة ادلاؿة ثَحَة
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ل ويه مصثحعة  جنس ب ن سَوك ادلاؿة ُو اًسَوك اًـيَف، فال ثؼِص يف اًيط ا 

ة تَ . حِر 31تفـي اًـيف املوخَ ملن خيخَف مـِا ب و خياًفِا جتس يف اًـيف ذلت حُص

ىل فـي الاكذحام ا ا   . اًياش حىت ومه يف تَوهتم مما ًضعُص

ٌسب ل ؾن اتيَ اًضاتط سَامين، فب ذرٍب  امثٌَل حسج مؽ ب رست احلاح حمي ادلٍن ملا خاء سائص 

ىل اًثىٌة وكام تواحة اًضَافة، ًىن اًزائص كام تخىشًحَ حفسج فـي  احلاح تب هَ ؿاذ ا 

ىل ُشا احلس من سوء اًخفِم وكةل الاحرتام، مه احلاح ب ن ًلَق ملا و » :الاكذحام ظي ال مص ا 

اًحاة يف وخَ اًزائص، ويف ثسل ال زياء ثسذي ب زتـة ص حان اكهوا ؿىل ملصتة مهنٌل، فاكذحموا 

فِؼِص ُيا مسى  30«ؿَََ املزنل ؾيوت، ب وظسوا اًحاة ابًصاتح...فدضوا املزنل قصفة قصفة...

آدٍصن يف تَوهتم حِامن كامت تخىشًة اًـيف يف املـامةل ا ذلي ثؼٍِص ادلاؿة، فال حترتم ال

وسان و ا   . واكذحمت ؿَََ اًحُت ؾيوت ثلي احلاح، ُو

ن مل ًسهلم ؿىل  امسؽ »اكن اتيَ تلول ب حسمه: متي كام زخال امليؼمة جهتسًس احلاح ا 

ن مل ثسًيا ؿىل  ُاثفِا ابحلضوز اكن اتيم ذاذم اًعاقوث ب و ثب مٍص مب هيا اًـجوس ال دصق ا 

ن معريمك مجَـا اًِالك امل ن اكن نٌل ثسؾي ذازح املزنل...فا   من، ىصى 37«احقاًفوزي ا 

َة و وؾَس فَِ  ُشا اٍهتسًس سَواك تخىشًة  ادلاؿة وؾيف كري مربز، ؾيسما كامتحُص

ُو ًـمي ذلاًة اًوظن، وتشزل فِؤلء و احلاح، واؾخربث اًضاتط اتيَ يف ذسمة اًعلات 

 : ادلاؿة، ويف ثسل اٌَحؼة ب مص ب حسمه زفاكَ تلذَِمخياًفون 

يا ظاحت ال م جسدهنغ جشاؿة ب ة سَامين اذلي ُة اكًثوز املعـون ًريمتي ؿىل »...  ُو

اذلي رشع يف رحب اًصضَـة، ًىن الآدص ؿاجلَ تعـية كاثةل مث ب هجزوا ؿىل ال م ذالل زوان 

فذؼِص ُيا . 33«ددجحت ب هجز ب حسمه ؿَهيا  وا ؿَهيا اًيجات، تيكومل ًثهنم اسرتحام تثٌُة ًَلس

مقة اًـيف يف كذي ُؤلء ال جصايء اذلٍن ل رهة هلم سوى ب هنم ًًمتون ٌَضرط اذلي 

ل ل هَ موػف ذلاًة اًوظن واملواظيني  . ًححثون ؾيَ، مؽ ب هَ جصيء ب ًضا ا 

نٌل ًؼِص اًسَوك اًـيَف ٌَجٌلؿة ؾيس اكذحام تُت محسون ال حٌف ب حس مشًـي 

ت )ال م( »ات اًوظيَة وامللمي مؽ ب مَ وب دوًَ حِر: اًلٌ ن واًز مسؽ ظصكا ؿىل اًحاة...ما ا 

اًحاة حىت اكذحم ازيان ؿَهيا اًحُت وب وظسا ذَفِا اًحاة، فب وضسٍ اًضاة املسامل 
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وظاخ...ما ال مص ب هيا ال دوٍن؟ فاكهت ال خاتة ظـية كاثةل...مل ثامتزل ال م ويه حصى زخي 

ًخرحط يف ذمائَ ب ن ب ًلت تيفسِا ؿىل اًلاثي ويه ثـول وثيسة اًحُت وفرلت هحسُا 

وثرصد...مل ميَِِا اًثاين اذلي ازثب ى ب ن ٍصذهيا يه ال دصى دض َة اًخـصف ؿَهيٌل يف مصحةل 

 . 34 «اًخحلِق

واقخاًخَ امليؼمة و محسون صاة مسامل  مل ًلم تب ي معي مضني تي ابًـىس من  وادلثَ، ُو

فاذت اًو  ظن واملواظيني وحزوًسمه ابل دداز اًالسمة وامليؼمة حصى ب هَ رزل، حِر ًـمي ل 

ِشا ثـصضت هل ابًلذيمل مـصكي  ا ًو  . ساُز

ِشا اٍمنورح )امليؼمة( ثيجز حسج اًلذي ً هالحغ ب ن لك اًضرعَاث اًيت ثًمتي 

ا املوث و  لوذ اًضرعَاث ال دصى حنو معرُي حىضف ؾيَ نفـي ب سايس ٌضلك هَاهنا، ًو

ُست كاثةل حبجة مما ًـرب ؾن اًـيف  واًخعصف يف سَووِا، فِيي حتسة هفسِا معَحة ًو

و فـي ًلَة فَِ اًحـس ال وساين، وحصى ب ن لك من خيصح ؾهنا ب و  ادلفاع ؾن ادلٍن، ُو

س خحق اًلذي ئم ال جصايء حبجة ادلفاع ؾن  .35خياًفِا فِو ؿاص ٌو وذلزل ثلوم تلذي ب ًو

لِا ًـصفون اًرشعاكفصون ول ادلٍن، وحصى ب هنم ب انش ، ويه تشزل ثـخلس ب هنا معَحة وظًص

منا مهنجِا ُو مهنج مذعصف ل هنا ثفرس ال موز نٌل حصى يه ل نٌل ٍصى  ُو اًعحَح، وا 

 . ن ادلٍن ل ًب مص تلذي ال جصايءل  وادلٍن، 

شا ما حسج ب ًضا مؽ ال س خار اجلامـي هوفي اًصمحوين اذلي دصح راث مساء  ُو

ىل املسدضفى حبجة ب ن ب حسٌُل ٌَ زخالزفلة ودلٍ كاظسا ملص معهل، فعَة م  ن هلٌَِل ا 

غ فوافق ال س خار ؿىل رزل  : مًص

ق يف موكؽ ذال من املساهن...ظسز ب مص ًل س خار ابًخوكف » ًىٌَ يف مٌخعف اًعًص

حال...ثوكف واًخفت ًريى مسؾي املصض ًضؽ اخليجص ؿىل ؾيق اًعيب...رصد الاجن 

عفا ملارا اًودل؟...زذ ؿَََ اجلالذ...ل هم اكًًض َج ٌسرتمح، ٌس خلَر...اهفجص ال ة مس خـ

ل مثسل يف اًىفص واًفجوز، اهعَلت اًصظاظة ؿىل ظسكَ تـس ب ن  اكفص، فاحص، ول ثدل ا 

 . 36 «صاُس زب ش اًودل مفعول ؾن اجلسس ًَوضؽ يف ثب ن ؿىل سعح اًس َازت
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 ثخزش من ادلٍن كٌاؿا ختخفي وزاءٍ ًامتزش معََاث مؽ ب هنا ِشا ؾيف كري مربزف 

لة، ل  ِشا كامت تلذي ال س خار هوفي اًصمحوين واتيَ تب ثضؽ ظًص اًلذي حبجة ادلفاع ؾيَ، ًو

ل  ل اكفص ل  ًيشء ا  مثهل، حىت ب هنا حمتخؽ تـمََة اًلذي حِر  اهنا ثسؾي ب هَ اكفص ول ًدل ا 

وضـِا زب ش اًعيب ؿىل تجضـص تيوع من اٌرلت ويه متازش فـَِا اًخضؽ، تي وثخفنن فَِ 

 . تسعح اًس َاز 

ًويح ُشا اًفـي تب هنا ثـمي ؿىل حتلِق كاًة مـَية ويه اًلضاء ؿىل اًـيارص 

اًفاؿةل يف اجملمتؽ، حِر ًـمي ال س خار ؿىل حصتَة ال حِال اًعاؿست واًياص ئة ٌَهنوض 

ابًحالذ ب نرث ويه حتاول ظمس رزل ًَـم اًفساذ وثـعي ًيفسِا حق احلَات واًخرصف يف 

ومثي ُشا اٍمنورح ًؼِص ذامئا  ٍن من حلِم يف احلَات.اًحالذ، مؽ ب هنا حصمت الآدص 

ىلنلاظة ٌَحلوق، ًؼي » اة ٌَمحافؼة ؿىل وحوذٍ حباخة ا   .37«ممازسة اًـيف وال ُز

ىل ُضم حلوق الآدٍصن فصض وحوذٍ املس خلي. حىت حيلق حِر ًَجب  ا   هَاهَ ًو

ىل  اًفئة ًؼِص من رزل ب ن لك اًضرعَاث اًيت ثـصض ًِا اٍمنورح املضاذ ثًمتي ا 

ة واًـسل واملساوات واًىصامة  املثلفة اًيت ثـمي ؿىل اًصيق ابملس خلدي يف حِات كواهما احلًص

ِشا كام اٍمنورح توضؽ حس ملسريت ُؤلء حىت ل ثـصكي ب ؾٌلًِا ل هنا ثـمي ؿىل  ال وساهَة، ًو

ٍمنورح ُسم اجملمتؽ تفصض كصازاهتا ومواكفِا اًيت ثدسم مبؼاُص اًـيف واًلسوت. فِؼِص ُشا ا

هكلخعة ٌسَة وٌس خـحس ال وسان وميازش مجَؽ اًوسائط ٌَضلط ؿىل اًياش »يف اًصواًة 

 . 38 «ومحَِم ؿىل اًلدول ابل مص اًواكؽ

س اًس َعصت ؿىل اًياش هوهَ ًسؾي احللِلة يف حٌلًة اجملمتؽ ابمس ادلٍن، ولك من خيصح   ًٍص

س خحق اًلذي، ومٌَ ىصى ب ن ُؤل  ًـُضون مصحةل نيء املثلفؾن ُشا ال ظاز فِو ؿاص ٌو

اة ب و ما ًـصف ابًـرشًة اًسوذاء.  اتزخيَة ًـاهون فهيا ب سمة ال ُز

ًحسو ب ن ُشٍ اًضرعَة ل ثخحمي مسؤوًَة اىهتاٍسهتا وحسُا، تي جنس ب ن اًحًِة 

 . 39 الاحامتؾَة ب و اًس َاس َة ب و الاكذعاذًة ثخحمي حزءا هحريا مهنا

فال تس من ب ن ثخعي تحًِة مـَية حىت حتلق كاٍهتا، فَيك متازش ُشٍ اًضرعَة اىهتاٍسهتا 

ىل اًحًِة اًس َاس َة نٌل فـَت مؽ اًحعي جنم ادلٍن هوهَ حيخي مٌعحا مذعال  فذوهجت ا 
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ضا مؽ اًصائس حـفص ًزتوًسُا  شا ما فـَخَ بً  ٍهيا، ُو ابًيؼام ب و اًسَعة، فاس خلَخَ ًالهضٌلم ا 

ؾن اتيَ اًضاتط سَامين ًخخزَط مٌَ هوهَ ابًسالخ، ومؽ ؿائةل احلاح حمي ادلٍن ب ًضا حبثا 

ىل اًحًِة الاكذعاذًة نٌل فـَت مؽ ؾحس اًسالم مس خلةل مٌعحَ  ًـازض معاحلِا. وثوهجت ا 

ىل اًحًِة الاحامتؾَة  هوهَ املسٍص اًـام ًرشنة اًخوزًس واًخعسٍص دلمعِا ابملال، نٌل ثوهجت ا 

 .  عحفي محسون ال حٌف مؽ ب مَؾيسما ثـصضت ًلذي ال س خار هوفي اًصمحوين مؽ اتيَ واً

ب ن ُشا اٍمنورح ميثي زمزا ٌَلوى اًساًحة اًيت ثـمي من ب خي ادذالل »ًيخب نس من 

ا   وت مػهَ ميسل كا  ب ي  41«املواٍسن، وهتسمي حلائق كامئة تشاهتا ل زساء حلائق تسًةل وذدِةل

وال مٌَة امتؾَة والاح ل ثـصف مصحـَاهتا ًـمي من ذالًِا ؿىل ادذالل املواٍسن اًس َاس َة

م احللائق اًيت جسِم يف تياء اجملمتؽ مما ٌسمح ًِا تخٌاء جممتـِا وادلًًِة وحىت الاكذعاذًة، ٍهتسي 

 . كوامَ اًلمؽ واًخعصف واًلذيجممتؽ يه، 

 ًَ اة اًيت حتَي ؿىل جسـ اث اًلصن املايض، جنس ب ن اًرصاع فهيا اكن ِوفرتت ال ُز

من اذلاث ابهامتهئٌل  ا، حِر ب ظحح اًلاثي واًضحَة حزءرصاؿا ذاذََا انتـا من ذاذي اًحالذ

ىل جممتؽ واحس، ووظن واحس، وكس صلك ُشا اًرصاع ثعسؿا واهلساما يف اًِوًة ادلاؾَة،  ا 

صاؿة اًصؾة يف ظفوف املواظيني، مبن فهيم املثلف ن اذلٍن وهوهنا ثـُش ب سمة ذاذََة، اب 

 . 40ظاٍهتم املعازذت واًلذي والاقخَال

ًََ، وثخزش من اًخعصف ب سَواب ًِا فامليؼم اتَة ثيخثق من اجملمتؽ اذلي ثًمتي ا  ُز ة ال 

يف احلَات، حِر ثؤمن مبحاذئ حتاول فصضِا وحصى ب هنا يف ذسمة اجملمتؽ، ولك من خياًفِا من 

ب فصاذ اجملمتؽ ًسذي مـِا يف رصاع، مما ٌضلك ب سمة حتسج اهفعال يف ُوًة اجملمتؽ اًواحس، 

املواظيني وذاظة املثلفني اذلٍن ثخـصض هلم ابملعازذت واًلذي، مثٌَل تًرش اًصؾة وسط 

آهفا–حسج   . مؽ خشعَاث اًصواًة اًيت تني ب ًسًيا -نٌل زب ًيا ب

ًحسو ب ن امليؼمة ثـمي ؿىل ادذَاز اًـيارص اًفاؿةل يف اجملمتؽ، فذخـصض هلم ابملعازذت 

ىل خاىهبا وثسمع هبم ب   ا يف اًوحوذ، واملالحلة ب ًامن رُحوا، ًخىس هبم ا  ؾٌلًِا ًخضمن اس متصاُز

 وحوةوثثخت ب هنا ال كوى ًخمتىن من اًس َعصت ؿىل اًحالذ واًلضاء ؿىل اًيؼام اذلي حصى 

ال هَ سخة يف ص َوع مؼاُص اًفساذ اكًفوىض والازجضاء...ًخحي حمَِا  ،حمازتخَ يه  مداذُؤ
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سالمِة ؿاذةل ورزل تًرش اًصؾة اذلي اجنص ؾيَ فـي اً  لذي ل انش ب جصايء تلِام ذوةل ا 

لذَ اخلاظة ووفلا ملس خواٍ اًثلايف  . ٌسِمون يف تياء اجملمتؽ واًحالذ لك تعًص

هالحغ ب ن اًصوايئ كس حـي اٍمنورح املضاذ يف زواًة "دعواث " ٍمتثي يف  من ُياو    

اة اذلي  ن اًخعصف اذلي اكهت ا  هعحَ ٌَلِام مبِمة اًلمؽ وفصض ال مص اًواكؽ...مث »ال ُز

كصازاثَ ومواكفَ...اكن ًـعي ًضرعَخَ تـسا اس خثٌائَا وخيول هل ثسل املاكهة اخلاظة ثدسم تَ 

وتة اجلاهة )املضاذت(  . 47 « اًيت حيخَِا مضن اًضرعَاث املُص

اتَة من مقؽ وكذي  ُز مما ًـين ب ن لك مؼاُص اًـيف اًيت ثدسم هبا امليؼمة ال 

ة جيـَِا ثسذي مضن ُشٍ اًفئة، رزل ل   ل ويه ثلوم وثعصف واىهتاًس هنا ل ثؼِص يف اًيط ا 

 . تفـي اًـيف، وًِشا جيوس ًيا ب ن هسذَِا مضن اٍمنورح املضاذ

 تدٌاوهل واملخرَي اًواكـي تني مزح اًصوايئ احلسج ثلسميَ يف اًاكثة ب ن وس خًذج

لة اًخازخيي احلسج  ٌَضرعَاث احملوزًة زئُس َا وفـََا ثوػَفَ اكن وذلا ابزؿة، فٌَة تعًص

 اًعصفني مذلاتةل زيائَة ًدضلك تُهنا ًسوز اًرصاع حموز اكن حِر اًصوايئ، سجابحل ًخهنغ

ىل ذلزل وفلا ُظيَّفت  اًيت احملوزًة اًضرعَة هوهَ املياضي، منورح منورخني؛ ب و فئخني ا 

 اًثاين اًعصف ٌضلك اذلي املضاذ ومنورح اًرسذ، تـمََة وامللكف ال حساج حوًِا ثسوز

و اًرصاع، حموز يف اتَة امليؼمة يف ؾيسان ومتثي ٌَحعي ـازضامل ُو  . ال ُز
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 :اًِوامش واملصاحؽ واملعاذز

 

ىل اًخحََي اًحًِوي -0 ، حص: مٌشز ؾَايش، مصنز ٌَلعط زولن ابزث، مسذي ا 

 .64ص  ،7117 ،7ال مناء احلضازي، حَة، ط
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 .799ص ، 7116رسث، )ذط(، 
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