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  جماليت البداوة عند  :أنطولوجيا الحدث ومستطاع الفن

جيل ديلوز 

علي الحبيب الفريوي ، جامعت صفاقس،تونس 

 :تمهيد وتساؤل 

٘ مً م٣ام الخ٨ٟحر، ٌٗجي  ان وؿخضعي ظُل صًلىػ اؾدك٩اال ٞلؿُٟا ًٞغ

ا ٖلى ُٞلؿٝى ق٩ل  ان هىسٍغ ٖغبُا في مداوعة مٗجى الخضر، وان ه٩ىن يُٞى

جىؾم مِكا٫ ٞى٧ى ان ٩ًىن ال٣غن الٗكغون ٢غها . خضزا ٞلؿُٟا في خض طاجه 

ٗذ مً م٣ام ُٞلؿٝى الخضر ً الظي . صًلىػٍا، وهي ٖباعة ٞع ان ال٣غن الٗكٍغ

ها٫ صًلىػ قٝغ ُٞلؿٝى الخضر، ل٩ىهه . 1"٢ض ًهحر ًىما ما ٢غها صًلىػٍا"هدُاه 

 الىظىصهى :لم ًماؾ٠ بحن الىظىص والخضر، ولم ًمحز بحن ؾاا٫ ٧ل منهما 

ٓم، ق٩ل وهبا اهُىلىظُا مخًغؾا في الٗم٤ البضوي، مخُغؾا ٖلى  الخضر الٖا

بت و٢ىاها الخُت اه٣ُاٖا ومجاوػة  مؿُذ املداًشت، مخجظمغا بحن َُاث الٚغ

ب في الضٞ٘ بالخ٨ٟحر الى صعظخه . لٗالم املاهُاث زمت ما ًدُل ان صًلىػ ًٚغ

٣ا املاهُت، ان هجضص .  وصون الكٟاء املُل٤ منها ال٣هىي، صون ٚىم اجهاء مُخاٞحًز

٘ مً م٣ام الؿاا٫ خى٫  ال٣ضًم وهىدذ الجضًض في ا٤ٞ مً الخ٨ٟحر البضوي، ًٞغ

٣ا الخضر بدشذ في ٧ل ٦خبي ًٖ  " :٣ًى٫ صًلىػ . اهُىلىظُا املٗجى او مُخاٞحًز

. 2"اهه مٟهىم ٞلؿٟي، الىخُض ال٣اصع ٖلى ٖؼ٫ ٞٗل الىظىص. َبُٗت الخضر

٘ ؾاا٫ الىظىص  ج٣ىي  جخإؾـ الاهُىلىظُا الضًلىػٍت خضزا، ًٞغ

٧ل ما ًىظض . الخ٨ٟحر، مً ظهت مؿُذ املداًشت الظي ٌؿب٤ وظىص ٧ل املىظىصاث

اهٟخاح ٌؿخٗصخي ٖلى الخدضًض والًبِ، ٞالىظىص مدٌ جغ٦ُباث ظٛغاُٞت "هى 

ًدكطخى  .  3"وجىلُٟاث مدلُت، ال ٚاًت ازحرة جد٨مها وال جغ٦ُب جهائي ًلمها

جض٣ٞذ مً مًاءة ٞجىجه ٧ل . الىظىص خضر البضاوة و ومٌُ الانباح الاو٫ 

الاخضار ال٨بري، والن الخضر ٖهض ووهب لىضاء املخٗضص في الىاخض، ومىب٘ 

الهحروعة ومى٤ُ الكضة، وظض ظُل صًلىػفي الًٟ الخُِ الهاصي الى الخضر 

ٓم للٗىصة الى البضاوة والخىخل، والى الُبُٗت الجؿضًت صون اًٖاء،  الٖا



 

157 
 

لالوٛغاػ في البىاع والُٟحري الظي ًمىذ الُٟلؿٝى ج٣ىي الؿاا٫ وؤ٤ٞ الخ٨ٟحر، 

صون ان ًىا٫ الخدغع مً ٞىضخى ال٩اووؽ، او الاٞتراضخي الظي ًخًغؽ في ٟٚله 

بت  خُغؽ في وؿُجه املٗجى املدٌ،  جدغ٦ه الكضة ٖلى مؿاخت الٚغ الىظىص، ٍو

 . صون ان هىٟي ٖىه بهجت الخُاة ٞى١ مؿُذ املداًشت

ازظ صًلىػ مً ٧ل اهُىلىظُا ؾاهمذ في اؾخٗاصة ؾاا٫ الخضر صون 

. اهسٍغ في مؿال٪ واًتهض لٟهم الخضر زاعط صائغة املاهُت. ان ٩ًىن مٗها ويضها

ٖىض هُضٚغ ٧ىها، صون ان ًإزظ باهُىلىظُخه، عاُٖت خضر " الخضزُت"اؾخضعى 

ا اوعوبُا، وهى  م٘ طل٪ "الاجهاء واملجاوػة، الن هُضٚغ وؿب الٟلؿٟت خضزا ٢اٍع

اهدؿب  صًلىػالى . 4"ًسىجها ماصام ًجمضها بهٟت جهائُت بحن ال٨ُىىهت وال٩ائً

ازظها ًٖ هُدكت الظي ظم٘ في الًٟ  بحن . م٣ام الًٟ، ختى ال جمُدىا الخ٣ُ٣ت

٢ىي ال٨ُىىهت و ٢ىي الهحروعة خضزا ٞىُا، ججؿض ٖلى مؿُذ املداًشت ؾاالا 

ًٖ الانباح الاو٫ للىظىص، واهٟجاعا ٧ىهُا ٌُٗض الاوؿاهُت الى َهغها البضوي، 

٣ا الُىمي،  والى بضاوتها والى جيهها، ٢بل ان حؿدبض بها ز٣اٞت املُاب٣ت ومُخاٞحًز

بت، ٞاٞؿضها و٢خل بهجت  دؿلل اليها املىث مً مؿاعب ال٣دِ الظي خل بالٚغ ٍو

. الخُاة الغا٢هت ٖلى مؿُإ الجؿض

بت وللجؿض ولالهٟجاع ال٩ىوي، خحن   جل٪ هي عئٍت صًلىػ للخضر، وللٚغ

ًجمٗهم الًٟ ٖلى مؿُذ املداًشت، ُٞدىلهم الى مؿُداث مً الاصعا٧اث 

ا هاعبت في نحروعاث مخدغ٦ت في ٧ل اججاه،  لخدضر  والاخاؾِـ، جخيبذ زَُى

ٓم الظي ٌكض الاوؿان الى خضر مؿخ٣بلي ماظل ٖلى الضوام،  الاهٟجاع الٖا

ش ًىز٤ لخُاعاجه ومضاعؾه ًازظ . ومٟخىح ٖلى ال٩ىن، صون ان ٩ًىن للًٟ جاٍع

جخُغؽ .  الخايً الاهُىلىجي لل5Agencementًٟ"الانُٟاٝ"مٟهىم 

مىٗغظاجه ٖلى مؿُذ املداًشت خضزا اصعا٦ُا مخًغؽ في البضاوة، مخهالب في 

ش . الهحروعة انُٟاٞا ٚحر مغجب او مد٣ب ال ًىدؿب  الخضر الٟجي الى الخاٍع

ًبضا مً ه٣ُت لُبضٕ ٦ثرة مخ٨ثرة مً الاصعا٧اث . َاملا هى زاعط اللٛت

ت التي ق٩لذ وؿُج  والاخاؾِـ،  هدخا لتران٠ ظضًض مً الٗىانغ الُٟحًر

.   الُبُٗت
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  انطولوجيا الحدث الديلوزي 1

ًهل صًلىػ ٧ل ٞلؿٟخه بؿاا٫ الخضر، هى املٟخاح واملهباح لٟهم 

ٟله املخجظمغ زاعط ٢ىامِـ اللٛت ًخٗظع ٖلى .  مٗجى الىظىص في انباخه الاو٫، ٚو

خضر ال ماصي ال " الٟلؿٟت ان جىا٫ مىه، وان ٧ان هى قٍغ ام٩ان ؾاالها، الهه 

ٌؿخُٗض الٟلؿٟت اؾخد٣ا٢ا . 6"ظؿمي ال ٌٗاف، اهه الاخخُاٍ املدٌ 

ضحها، ٌٗانغهم ًىما وخضزا ٠٣ً مٗهم . اهُىلىظُا مؿدىحرا ب٣ى٫ ٞالؾٟتها ومٍغ

ًبدض لهظا الترا٦م املٟهىمي ًٖ زُِ هاْم، . ٌؿخجىبهم وٗل بىٗل. ويضهم

ٟخذ مخاهاث ظضًضة للخ٨ٟحر. حهخضي به الى زاعط مدنها وؤػماتها حكضها . ًٟسح ٍو

ًخهل خضر . جيها وجغخاال الى البضاوة والى الصخغاء اله٣ُلت والاعى امللؿاء

ت التي جخدغ٥ في ًٞاء مٛاًغ، املـ ٌكبه ًٞاء "الٟلؿٟت ب٩ل  الخغ٧اث البضٍو

لظا ه٣ى٫ ًٖ الٟلؿٟت، اجها م٣اومت وزىعٍت . امل٣اومت، ال ًٞاء الجُىف الىٓامُت

.  7"ٖلى الضوام

ك٤ ال٩لىم حؿخضُٖه .    مشل ؾاا٫ الخضر املهماػ الظي ًغج٤ الٟخى١ َو

ت ًتزمً في الٗىص الابضي صون ان . اهُىلىظُا الازخالٝ زاعط جُاب٤ الهٍى

به الؼمان، ل٩ىهه نحروعة الهحروعاث، مخدغعا مً مى٤ُ املاهُت  ٌؿخٖى

٣ا الشىائُت ٓم الى ُٞلؿٝى في هامت الٟالؾٟت . ومُخاٞحًز ًدخاط الخضر الٖا

بٗض منها اؾئلت ظضًضة لم جُغخها الٟلؿٟت .ال٨باع ًدغع الٟلؿٟت مً عشخها ٍو

ا ٦بحرا هى مً ًبضٕ مٟاهُم ظضًضة. "بٗض جخجاوػ هظه املٟاهُم في . ان ُٞلؿٞى

الى٢ذ هٟؿه زىائُاث ال٨ٟغ الٗاصي، وحُٗي لالقُاء خ٣ُ٣ت ظضًضة وجىػَٗا 

ان جخيبذ الشىائُت في املتن الٟلؿٟي،وج٣ؿم املٟاهُم الى . 8"ظضًضا وج٣ُُٗا زاع٢ا

٣ا اللٛت بل ان ما خل . زىائُاث يا٠ٖ مً ؾلُت الظاث، ومً ؾُىة مُخاٞحًز

بالخ٨ٟحر اؾ٣ِ الخضر الاهُىلىجي في اليؿُان، واٖا١ َغح ؾاا٫ املهحر 

ان وُٗض الى الٟلؿٟت م٣امها، هى ان وٗلي مً م٣ام . واؾدكغاٝ املؿخ٣بل

املا ت ًترظمها الًٟ ٖمال ٖو ا بضٍو .  الخضر ٖهضا ًىٟخذ مً مًاءة الاصعا٥، زَُى

جدى٫ الى ًٞ .  ٌٗخ٣ض  صًلىػ ان الًٟ ال٨الؾ٩ُي ؾ٣ِ هى الازغ في اػمت

٣ٞض مؿخُإ الخٗبحر ًٖ . لم ٌٗض ٖهضا اهُىلىظُا لخضر الىظىص. جمشل ومدا٧اة
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بت الاهٟخاح ٖلى الهحروعة في وؿ٣ها املخٗضص وفي ٖىصها الابضي لً هىا٫ الٟغط . ٚع

 ٘ لى ٞع ، ٖو مً الظاجُت، اومً زىائُت ي٣ُذ ٖلى اللٛت الاهدكاع زاعط امللّٟى

ا ًٖ املخٗضص واملسخل٠ لً وؿخُُ٘ مجاوػة مى٤ُ . م٣ام الٗالمت انال حٗبحًر

ان هٓل وٗاهض وه٣اوم، ولً وؿخُُ٘ الى طل٪ ؾبُال، َاملا لم هازظ بمهمت . اللٛت

الًٟ خضزا وعٚبت في الٗىصة الى البضو الاو٫، وفي ٧ىهه ٖهضا ًدٟٔ الٗالم في 

ؿه واهٟخاح زغائُه وقضة ازخالٞاجه في الىاخض ان في هُمىت . جىٕى جًاَع

الشىائُاث وؾُىة مى٤ُ املُاب٣ت جإ٦ُض ٖلى ان الخُاة جخجه الى ال٣ٟغ، والى 

بت بتها في الخمضص ٖلى مؿاخت الٚغ دض مً ٚع . " ٢دِ اهُىلىجي ًنه٪ بهجتها، ٍو

لِـ الًٟ ٚاًت في خض طاجه، ولِـ وكاَا مداًضا، بال٨ٗـ الًٟ هى في زضمت 

٣ت الخاط٢ت واملاهغة ال٣اصعة ٖلى مض  الخُاة، او بخٗبحر اص١ هى الىؾُلت والٍُغ

.  9"زٍُى الخُاة وعؾمها 

ت  م٘ ٦باع الٟالؾٟت بت نضا٢اث ٨ٍٞغ ٢غؤ ٧اهِ ، . عبِ  ُٞلؿٝى الٚغ

ؿىن وناص١ ٞى٧ى ئا في . جازغ بؿبِىىػا، ناخب هُدكت، اؾخلهم بٚغ ٧ان ظٍغ

ٌٗخبر ان الُٟلؿٝى . الخغوط ًٖ يُاٞتهم، و اٖالن جمغصه والاه٣ُإ ٖنهم

وظض في ٞلؿٟخه ومى٣ُه مٗجى الخضر زاعط . الاه٣لحزي واًتهض هى الا٢غب الُه

ت والىا٢٘"اٖخبر ٦خابه . مى٤ُ املاهُت ش الٟلؿٟت " الخٍغ اهم ال٨خب في جاٍع

مىده هظا املىجؼ ال٨بحر قٍغ ام٩ان الخ٨ٟحر مً زاعط مى٤ُ اعؾُى . 10املٗانغة

٣ُت ىن املُخاٞحًز ت اٞاَل في الخضر ًخيبذ املٗجى وجخجظمغ الُُٟلُاث، بًظاها . وهٍى

بخسل٤ الاٞتراضخي، وج٩ىزغ الخضسي وؿُجا مً الخىاء ٖلى مؿُذ املداًشت، صون 

بت، بٗض ان  ان ًبلٜ الخ٨ٟحر جهاًت امل٣هض، او ًىا٫ الُٟلؿٝى مً َىاٝ الٚغ

ما١، و ان  ٢ضعه هى الاهخٓاع في مٟاػاث  اصع٥ قضة املك٣ت في هدذ ؾُىح الٖا

ان ًخمغن ٖلى امل٣اومت جدذ اله٣ُ٘، وجدذ ٢بت ال٩اووؽ الالمخىاهُت، . البضاوة

بلٜ في مىخهى ٦شاٞخه وفي  لٗله ًىا٫ ٦ك٠ املٗجى ًٌُٟ ًٖ مى٤ُ الاخؿاؽ، ٍو

ُت التي ال خضوص لها الانل البضوي للىظىص . ٞاٖلُخه الُٞغ

ًازظ بالؿُذ َلبا للمٛامغة . ًٖ الٗم٤" مى٤ُ املٗجى"ًخسلى صًلىػ في 

هخٗلم مً الؿُذ الجضة والكضة، ال٨ثرة .  في صخغاء الخُه ومٟاػاث البضاوة

٧ل الاقُاء . لِـ هىا٥ ما ًسُٟه ال٣ٗغ وال٣إ. هىسٍغ في الخضر الا٦بر. والٟغاصة
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ان هيكض الى الاعى وان هىٛغػ في ظلضها . جخجظمغ ٖلى الؿُذ،  جدى٨غ للٗم٤

في مى٤ُ املٗجى، ج٣ىم الجّضة باليؿبت الّي في حٗلم شخيء ما مً . "الُٟحري 

ما١". الؿُىح ٘  . لم ٌٗض مم٨ىا الازظ بد٣ُ٣ت الٖا ان وٗىص الى هُدكت  الظي ٞع

ٌ، و خمل هبىءة الخٟى١  عاي في الخُاة خضزا ظؿضًا ًدُاه . مهماػ الخ٣ٍى

وظب ٖلى الٟلؿٟت اؾخٗاصجه خضزا . املخٟى٢ىن، مىٛغػًٍ في ظلضة الاعى

ُٗضها الى ؤمىا الاعى ، َو الخ٣ُ٣ت . مؿخ٣بلُا، الهه ًدغعها مً ْلمت ال٨هٝى

ىن ٖاملا مُل٣ا، ؤو في ٖم٤ الاعى لها اٞاَل
ّ
حؿعى الٟلؿٟت .  لِؿذ في ؾماء جمش

الى ججظًغالخ٣ُ٣ت ٖلى الاعى، ٖلى الؿُذ  ٖهض خمله الغوا٢ُىن،واؾدشمغه 

ا٦دكاٝ الؿُذ بك٩ل ... بهه الا٦دكاٝ الغواقي الُٗٓم . "صًلىػ و٢اوم الظله

ا٦دكاٝ الاخضار . مؿخ٣ل ًٖ الاعجٟإ والٗم٤، يض الاعجٟإ والٗم٤

الالظؿماهُت، املٗجى او الازاع التي ال جستز٫ الى الاظؿام الٗم٣ُت، ٦ما الى املشل 

٣ا٫ ٖلى الؿُذ. الٗالُت .     11"٧ل ما ًدهل و٧ل ما ٣ًا٫، ًدهل ٍو

ٌكضص صًلىػ ٖلى  ان ٧ل ما ٨ٞغ ُٞه و٦خب ٖىه، ال ًسغط ًٖ ٞهم 

بت مً الاصعا٧اث  الخضر بما هى نحروعة ػماهُت جخٟٗل ٖلى مؿُذ املداًشت، ٚع

مشل . الاولُت والاخاؾِـ املخىخكت، التي جمىذ الخُاة ٢ُىمُتها ومؿخُإ اعاصتها

ٓم الظي جىازلذ مىه ٧ل الاخضار، وجىبخذ مىه الازخالٞاث  ال٩اووؽ الخضر الٖا

ٌؿخدُل .  ٦ثرة مخ٨ثرة، وسجذ ال٣ماف الُٟحري للىظىص، و ونلذ بحن ٖىانغه

.  " الخضر ان ٩ًىن مٗجى، هى املٗجى والاو٫ والازغ ال ٌؿب٣ه وال ًخإزغ ٖىه شخيء

... هظا ما وؿمُه الخضر، او ظاهب ما ًدك٩ل ٖلى مؿُذ املداًشت، ٣ًُ٘ الخىاء

عب قضة ججٗل .  12"لِـ الخضر ابضا خالت الاقُاء، اهه ًترهً في خالت الاقُاء

بت صون ان ًىا٫ منها املٟهىم، او  ٧ل الاقُاء في خضر ُٖٓم، حؿبذ في مضاع الٚغ

عب خضر اهُىلىجي . ٌكل خغ٦تها اللىلبُت مىٓىع ال ٣ًبل بالٟغ١ والٗىص الابضي

نمض لِـ ٦مشله شخيء  ٌكضها الى بضاوة الخُاة، والى مى٤ُ اصعا٥ ال ًٖىي، 

كخض ُٞه نغإ الُي والشجي بت َو ٘ ًاحي ٖلى مؿغح . جخٟغر ُٞه الٚغ عب خضر مَغ

٪ قضة ال٣م٘ ًٖ الغوح الجظمىعٍت للمٟهىم،  ت الجظع، ٞو بت في حٍٗغ ال٣ؿىة ٚع

٣ا املُاب٣ت . في ازخالٞه وج٨غاعه وقضة جىاَئه، زاعط مى٤ُ املاهُت ومُخاٞحًز
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ًخجاوػ . مشل الخضر الضًلىػي خضزا ٧ىهُا ال ًخهل بالُىمي الاوؿاوي

الخضر اخخمالي واٞتراضخي، ًخًغؽ في الهباء، . املم٨ً، الهه قٍغ ام٩اهه

بت خُغؽ ٖلى مؿاخاث ال جهائُت مً الٚغ . مىٛغػ في املٟهىم ْهحر للخ٨ٟحر. ٍو

ا ًباٚذ ٧ل مم٨ً ُحًر خجلى خضزا ٦مُا ٞو مىبٗه . ًخدغ٥ زاعط املم٨ىاث، ٍو

الاصعا٥ مىخج للمازغاث التي جلٟذ اهدباه الٟىان، وجدغيه ٖلى وعي الخالت 

. اهضهاقا وحؿائال، ٦دالت اصعا٦ُت حؿب٤ الخجغبت، ًدكاب٪ ٞيها املضع٥ واملضع٥

ٗذ مً م٣ام املٗاف، وجسحرث اللخم او املاصة . طل٪ ما جاولخه الُٟىىمُىىلىظُا ٞع

ت وؿُجا مكتر٧ا ل٣ماقت الجؿض والٗالم ال جسخل٠ ًٖ ٢ماقت الٗمل . الُٟحًر

ت لخمُت جمىذ الجؿض مؿخُإ الخٗبحر ًٖ الٗالم مىذ . الٟجي، هي حٗبحر ًٖ هٖؼ

اٖلُت ؤيٟذ جىا٣ٞا اهُىلىظُا بحن الجؿض  صًلىػ اللخم الالًٖىي ٢ىة ٞو

اهه لخم الٗالم ولخم الجؿض ٦مخًاًٟحن ًدباصالن بًٗهما، ٞظا٥ . "والًٟ

.  13"جىا٤ٞ مشالي 

وختى هخبن الخضر الٟجي في ٖم٣ه الاهُىلىجي زاعط اللبىؽ الش٣اُٞت، 

ًهل صًلىػ املماعؾاث الٟىُت البضائُت باملماعؾاث الخُىاهُت في ٖال٢تها باالعى، 

٠ ًمشل يغبا مً . وبداظتها الى الؿ٨ً خذ الىضوب والخجاٍو ان خٟغ املٛاوع ٞو

الاوكاءومً الخا٢لم م٘ هضاء الاعى، التي ٞغيذ ٖلى ٧ائىاتها املغئُت والالمغئُت 

ت هىا٥ جىاٚم ابضي بحن . يغبا مً الاخاؾِـ، ال جخٗاعى م٘ اصعا٧اتها الُٟحًر

الاعى وهىابتها، ٌؿعى الًٟ الى الخٗبحر ٖىه، و٦ك٠ الجىاهب الاهُىلىظُت 

لم ٨ًً الًٟ حٗبحرا ز٣اُٞا . لالصعا٥ البضوي، ٢بل ان ًخضزل الٟٗل الاوؿاوي

ٗبر ًٖ ًىمه ٌؿخلهم مً . ٧ان حٗبحرا ًٖ خضر ال٩ىن . ًهىع خُاة الاوؿان، َو

الاعى جل٪ الاخؿاؾاث الٟٛل، وطل٪ الاصعا٥ املخىخل في ٖالم البضاوة والخُه، 

الظي ق٩ل مىٓىمت الٗال٢اث امل٣ٗضة، الى صعظت لم وٗض همحز بحن وهب الُبُٗت 

 . وهضاء الًٟ

مشل الخُه والهجغة الى مىاًَ البضاوة، والاوٛغاػفي وؿُج الٟٛل الاعضخي 

ت ها انل الٗمل الٟجي واؾاؽ الخٗبحًر ها وزَُى ٞدغ٦ت الخٍُى في ٧ل .  بسَُى

ت جمىذ الٟىان  وظهت صون اججاه مٗحن، هي مً جدى٫ املاصة الٟٛل الى ماصة حٗبحًر

ش.  اعاصة الا٢خضاع ٖلى الابضإ الًٟ بضو ًيكض الى  . ٞالًٟ لِـ حٗبحرا ًتزمً في الخاٍع
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ًخدغ٥ زاعط .  ػماهُت انلها زابذ في الانل و عئٍتها اهٟخاح ٖلى مؿخ٣بل ماظل

اث الاهتربىلىظُت ٘ صًلىػ . اهٓمت الخُاب، ال ًازظ  باملٗغفي والش٣افي وبالخٍٟغ ًٞغ

ش او ابؿدُماث او مضاعؽ مسخلٟت . م٣ام الانُٟاٝ ل٩ي ال ٩ًىن للًٟ جاٍع

ا في الهحروعة انُٟاٞا ٚحر مغجب او  ًخجظمغ الًٟ في الاصعا٥ البضوي، مىسَغ

ً في مٟاهُم مترو٦ت مؿدىٟظة مً املٗجى واملدخىي .  مد٣ب جٟهم . ال ًخَى

خي جبضؤ مً ه٣ُت، عاي ٞيها بى٫ ٦لي . الٓاهغة الٟىُت بُٗضا ًٖ الترؾُم الخاٍع

الى٣ُت الاولى للبضء هي املاصة . "انل الدك٨ُل لٟهم الىظىص واؾخ٨كاٝ ٖىانغه

التي لم جدك٩ل بٗض، وال اظض نٗىبت في البضء مً جل٪ الى٣ُت، الهجي اها هٟسخي 

مً الى٣ُت جخ٨ثر ال٨ثرة وجخًا٠ٖ زٍُى . 14"٢ض ا٧ىن ماصة لم ًخم حك٩لها بٗض

بت ٖلى مؿُذ املداًشت، لىدذ جغان٠ ظضًض بحن ٖىانغ الُبُٗت .     الٚغ

بت في  ًٓل الاوؿان مصخىها بُا٢ت هاصعة، قضًضة الٟاٖلُت بٟٗل الٚغ

الاهىظاص ٖلى مؿُذ املداًشت، والاهٟخاح ٖلى املؿخ٣بل اؾدكغاٞا لى٢٘ الخضر، 

لى اٖاصة عؾم الخغائِ، وجىػَ٘ مؿخُإ الا٢خضاع  و٢ضعجه ٖلى حُٛحر املىا٢٘، ٖو

ٖلى جدمل قضة جمىظاث الؿُىح وجىبذ املٟاهُم بحن الغوابي، ومً ٖم٤ 

بت. الُب٣اث الاع٦ُىلىظُت لالعى . ال ٞغ١ بحن الُا٢اث الا مً ظهت مؿخُإ الٚغ

بت،  لِـ هىا٥ ٞغ١ بحن َا٢ت خُىاهُت وازغي اوؿاهُت الا في الى٢٘ والكضة والٚغ

ٞهي ال جدخاط الى جدضًض ظٛغافي، هي مً جدضص الجٛغاُٞاث، وهي ال جخمحز 

ت جسال٠ بها َا٢اث ازغي  ًخدضر صًلىػ ًٖ َا٢ت ٞالخت . بُبُٗت مُٗىت او بهٍى

جخجه الى هضاء املؿخ٣بل . جخدغ٥ زاعط ٧ل املداوع . مً اللٛت ومخجاوػة للمٟاهُم

ل٨ً ال٩ائً الاوؿاوي ال ًهبذ . " الظي ٢ض ٩ًىن مؿخ٣بال خُىاهُا مدخمال

مؿخ٣بال خُىاها وا٢ُٗا خ٣ا، اهما ًهبذ لىها، ًهبذ ظغؾا نائخا، ًهبذ زُا 

"15      .

ج٣ى٫ الٟلؿٟت الخضر، وج٣خٟي ازغه صون ان جخٗضي خضوصه او جخسُى 

ت في . مجاله الخٗبحري  ا لل٣ىي املخهاٖع ٘ الًٟ الخضر اصعا٧ا ُٞحًر في خحن ًٞغ

كضص ٖلى ال٣ىي الهائغة في خغ٦ت الٗىص الابضي، وفي بضاوة  الُبُٗت، َو

جخجظمغ . الازخالٞاث وج٩ىزغ الخ٨غاع زاعط ؾلُت الخُاب واؾتراججُت الدؿمُت

ٗها الًٟ حٗبحرا ًٖ . ال٣ىي ٖلى ؾُىح الخىاء الالمخىاهُت صون ان جبلٜ املٗجى ًٞغ
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الخضر امل٣هىص الظي ا٢خهض مٗجى الهحروعة،  مشل الخضر املىنى٫ بمؿُذ 

جدىاٞظ ُٞه الاصعا٧اث وجخمىط في مؿال٨ه الهحروعة َُا وزيُا، ونال . التر٦ُب

ؤبضًا ًجم٘ جل٣ائُا بحن ال٣ىي املكغصة في الهامل الٟٛل وبحن الغئي الهاعبت مً 

باث املخمغصة ٖلى ٢ىي الايٛان والاعج٩اؾُت .   حكٓي الخىاء، والٚغ

 :الادراك بداوة الحدث الفني

. ًمىذ الًٟ الاوؿان مؿخُإ الاهسغاٍ في الهحروعة ٢ضعا اهُىلىظُا

ىن  ؾاع ٖلى هضًه مً ظٗل . ؾب٤ الُه هحر٢لُُـ ٢بل ان ٌُٗل خغ٦خه اٞاَل

لى م٣اومت الُٗالت ًخجه الاوؿان في . مً خغ٦ت الهحروعة ا٢خضاعا ٖلى الخُاة ٖو

الًٟ الى املؿخ٣بل، حكضه الخٍُى والخٍُى الى مؿُذ املداًشت او مؿُذ 

لِـ للهحروعة طاجا، هي اهٟخاح . املؿخ٣بل املاظل ٖلى الضوام زاعط ؾلُت الظاث

ت صون صٞ٘ الى املؿخ٣بل  واهسغاٍ جل٣ائي في الؼمان الٗائض ٖىصا ابضًا، مضٖٞى

ج مً . الظي ال ًسً٘ لُىبىلىظُا مدضصة والى خضوص مُٗىت املؿخ٣بل زلُِ ومٍؼ

ًخدغ٥ . لظل٪ ٧ان املؿخ٣بل ٖىض صًلىػ ال مغئُا. ٖىانغ اولُت ًهٗب جدضًضها

ان املؿخ٣بل زِ ٣ً٘ بحن . "في ًٞاء ٟٚل مهجغ في زٍُى الخُه والبضاوة

ا هدى  الى٣اٍ، وبحن الشىائُاث، ل٨ىه ًٓل صائما ًخىاعي ٖلى هدى هغوبي مضٖٞى

 . 16"مى٣ُت مبهمت ٚامًت، ول٨نها مى٣ُت ٧ىهُت

ًازظ الخضر بٗضا اهُىلىظُا، ل٩ىهه مىب٘ ٧ل اهُىلىظُا واؾاؽ ٧ل 

٣ا. ج٨ٟحر الًٟ عئٍت خاٞٓت لالقُاء، وهى . ٨ًٟغ بىدذ املٟاهُم وججضًض املُخاٞحًز

خضر متزمً في ػمان الازخالٝ الظي ًىخض الازخالٞاث زاعط الاهههاع ، ومخجظع 

م  في خغ٦ت الهحروعة، الن الٗمل الٟجي هى نحروعة جخدغ٥ صون وظهت مُٗىت، ٚع

ؾب٣ه الى . لِـ صًلىػ او٫ مً ٖهض للًٟ اماهت الخٟٔ. اجها جخجه الى املؿخ٣بل

ان ٧ان . ، م٘ وظىص ازخالٝ صون زالٝ"ؤنل الٗمل الٟجي"طل٪ هُضٚغ في ٦خابه 

سخغ ٞان الٗمل الٟجي  الًٟ ًدٟٔ الصخيء، ؤي ًدٟٔ قُئُخه ٢بل ان ًدك٩ل َو

مىدها الاهسغاٍ في نحروعة الخُاة وػماهُت الىظىص ٘ م٣ام الاقُاء ٍو ان . " ًٞغ

.  17"الًٟ ًدٟٔ وهى الصخيء الىخُض في الٗالم الظي ًدٟٔ



 

164 
 

خحن ٩ًىن الًٟ خضزا، وهى ٦ظل٪، لم ٌٗض الٗمل الٟجي مخهال بمً 

. ًهبذ مىٛغػا في مً ًدٟٓه مً الخل٠ والاهضزاع. ؤبضٖه وؤزغظه الى الخُاة

٘ م٣ام الصخيء في الىظىص بمٗجى ًهبذ خضزا اهُىلىظُا . ًخدى٫ الى ٖهض ًٞغ

ا في الهحروعة م ما ًٟغيه الُىمي مً . مىسَغ ٌكض الاوؿاهُت الى مهحرها، ٚع

ٞالخمشا٫ الظي اهبٗض مً حسخحر الاعى، . مٗاعيت ٖلى َغح ؾاا٫ املؿخ٣بل

جدى٫ الى عئٍت . اهٟهل ٖىه الى الابض. وق٩ل خضزا ٞىُا لم ٌٗض ًمشل ناخبه

ت الًٟ. ٞىُت للٗالم، ٌؿخمغ في الابدؿامت او في الخامل ان ًدٟٔ . وجل٪ مٍؼ

اجمً ٖلى الاخؿاؾاث الاوؿاهُت في ٖم٣ها الاهُىلىجي املخهل  الاصعا٧اث ٍو

ًىدذ . بالبضاوة والٟٛل والهباء، صون اٖخباع الخٟٔ في املاصة والك٩ل واللىن 

جترابِ . الًٟ املازغاث الاهٟٗالُت مً َحن الاعى، الجسخل٠ ًٖ خمُمُت الامىمت

جدك٩ل مً ُٞحرها الٟٛل . الاهٟٗاالث مؿُداث مسخلٟت الاججاهاث والىظهت

ٗها الٟىان اخؿاؾاث ٢ابلت للدك٩ل ٖلى مؿُذ  مغ٦باث الاخؿاؽ، التي ًٞغ

. املداًشت

جىٟي الاهُىلىظُا الخٗاعى بحن ما ٨ًك٠ ٖىه الًٟ وما جٓهغه 

ٞما . الُبُٗت مً اصعا٧اث واخاؾِـ في زاماتها، الى صعظت لم وٗض همحز بُنهما

ًبدض ٖىه الًٟ هى جبُان ال جهائُت املؿُداث والترا٦ُب، واْهاع ٖال٢اها 

ما ًسخل٠ ُٞه الًٟ ًٖ الُبُٗت اهه ًدخاط الى مؿُذ . الُبا٢ُت م٘ الُبُٗت

هاع ٖامله، والى الخضزُت ا٤ٞ اهُىلىجي  املداًشت لدك٨ُل وؿُج ٢ماقخه، واْل

" الٟحٌزـ"ًجم٘ بحن الاعى والٗالم، ل٣اء ٖكا١ ونغإ مدبحن، او بحن 

ىؽ"و جدك٩ل مؿُداث الُبُٗت  وجيسج . ٖهضا للؿاا٫ وج٣ىي للخ٨ٟحر" اللٚى

ان الاهتزاػاث التي جدضر في . زٍُى اصعا٧اتها صون خاظت الى مؿُذ جالُٟي

هي ٖىانغ . الُبُٗت هي مً ٞٗل الاصعا٥، التي جدضر ٞغاٚا او يىء او هىاء

بت في الخالمـ  ؤولُت جمخض الى ٧ل الاججاهاث بما هي زٍُى مخىازغة، ججؿض الٚغ

مشل الىدذ ابغػ ًٞ ٖبر ًٖ هظه . والاهههاع والاوٛغاػ في لخمُت الُٟحرالبضئي

. جخالمـ الاظؿاص في الىدذ وجدباٖض مدضزت ٞغاٚا وملء. الاهتزاػاث الاصعا٦ُت

ٟها ّٞىاعا مً الاخاؾِـ، ظؿضها الدجغ او الغزام او املٗاصن  بهض٣ٞذ مً ججاٍو

ت، والا٣ًاٖاث الًُٟٗت مً "التي  ٤ هٓام مً الا٣ًاٖاث ال٣ٍى جخمىط وتهتز ٞو
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وما جىٓمه مً الٟغاٚاث ال٨بحرة ما بحن ٞئت وازغي، او ... الىخىءاث والٟجىاث 

خُض ال وٗىص وٗٝغ ان ٧ل الًىء او الهىاء هى الظي . صازل الٟئت الىاخضة

.    18"ًىدذ، ام هى املىدىث

جمشل الُبُٗت ماصة الاصعا٧اث الٟٛل التي جخٟجغصون ٖلت، جازغ في 

ا،  الٟىان، جملي ٖلُه مؿخُاٖها، جٟجغ ٢ىاه الُا٢ُت لالبضإ، ججخاخه زَُى

 ٘ بتها، جىضٚم مٗه حك٨ُال لٗالم، جٞغ جًٗه جدذ بمغتها، جإؾغه ؤؾحرا لٚغ

بت والبضاوة ه وؿُجا لٗالم الٚغ جىٛغػ اصعا٧اث الُبُٗت م٘ اخؿاؾاث . زَُى

جدك٩ل مً وؿُجهما ٢ماقت الٗمل الٟجي ٖاملا للخُه والترخا٫ في خغ٦ت . الٟىان

ان ما ًدٟٔ  مً مىاص في الٗمل الٟجي، ؾىاء ٧اهذ الالىان او الدجغ . الهحروعة

ان مهمت . ان ما ًدٟٓه ٖهضا ووٖضا هى الاصعا٥. او ال٩لمت لِؿذ ماصة وا٢ُٗت

هي ان جمىذ الاصعا٥ الهالبت وال٣ىة .... املاصة، ال٣ماقت، اللىن، الدجغ، الُحن

في نحروعة الىظىص وخٟٔ طاجه في الابضًت، التي جخٗاٌل م٘ هظه املضة "لالهسغاٍ 

.   19"ال٣هحرة

ً املىاص  ً املخل٣ي، ٖو ًٓل الٗمل الٟجي مؿخ٣ال بظاجه ًٖ املبضٕ، ٖو

ال ًدخمل الاياٞت وال املىاص الخاٞٓت، وال ًدٟٔ ماصًت . التي اْهغجه ٖمال ٞىُا

٦خلت مً "ًدٟٔ الٗمل الٟجي . الصخيء وان ٧ان طل٪ امغا ْاهغا وظلُا

ًغؾم الٟىان الٗمل . 20"الاخؿاؾاث، ؤي، مغ٦ب مً املازغاث الاصعا٦ُت الخؿُت 

جازغ . الٟجي مً الاخؿاؾاث بمىاص ٟٚل، جدٟٔ الاصعا٧اث في ٖالم البضاوة والخُه

الازخالٞاث والٟغاٚاث والى٣و في جغ٦ُبت الٗمل الٟجي جازحرا بلُٛا في جدضًض 

ًدٟٔ الٗمل الٟجي . وظهت الاخؿاؾاث،  وحُٗحن اهتزاػاث الاصعا٧اث في املاصة

 .الاصعا٧اث، الجها ماصة الهحروعة وزُِ ػماجها الابضي

ً، اهه ٌؿخُُ٘ ان ًخ٣بل ال٣ىي الاصعا٦ُت  ما ًمحز الٟىان ًٖ الازٍغ

ازظ باملازغاث التي جيبٗض طبظباث مخمىظت قضًضة الى٢٘ خٟاٖل مٗها، ٍو جىظه . ٍو

املبضٕ الى اؾخلهام الاؾلىب الظي ٌؿمذ بىدذ الىظىص، وبدسخحر الٗالم للؿ٨ً 

ما جىنل الغوائي "ٞاطا . الابضي، ولالهسغاٍ في اهتزاػاث ال٩ىن وخغ٦ت الهحروعة

او الغؾام الى الخهى٫ ٖلى املازغ الاصعا٧ي ٦ىب٘ م٣ضؽ، والى عئٍت الخُاة في 
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ُىجهما خمغاء الهثي  الخسخي او الخسخي في املٗاف، ٞاجهما ٌٗىصان منهما ٖو

ًبضٕ الٟىان مً ٖم٤ الاصعا٥، بٗض ان ًهاب باٚماء الاعجبا٥ مً .  21"الاهٟاؽ

ان هىا٫ مً الُبُٗت ما ًدضزه املازغ . جل٪ ٖحن الخضر الٟجي. املازغاث الاصعا٦ُت

ان الٟىان ًًُغ الى الاؾخل٣اء ٖلى الاعى، ٦ما ًٟٗل طل٪ "الاصعا٧ي، ختى 

. 22"الغؾام اًًا، للخىنل الى الل٣ُت ؤي الى املازغ الاصعا٧ي

ٌٗبر الٟىان ًٖ اهٟٗاالث اصعا٦ُت، هدُجت لخازحراث اصعا٧اث اولُت حؿب٣ه 

ت زٍُى هاعبت مد٩ىمت بيؿ٤ املخٗضص، . وحؿب٤ والصة الٗمل الٟجي هي مجمٖى

ٞالخىاٚماث املىؾ٣ُُت هي اهٟٗاالث، والالىان ٖلى اللىخت هي طاتها اصعا٧اث، 

ٌٗخ٣ض صًلىػ ان الاصعا٧اث الاولى مىٟهلت ًٖ . ؾىاء ٧اهذ ميسجمت او مخىازغة

اصعا٧اث الٟىان واخاؾِؿت، التي ولضتها جازحراث اصعا٦ُت وهي مخدغعة مً ؾلُت 

يسج منها وؿُجا مً  املاصة، ًبضٕ الٟىان ٦خال مً املضع٧اث والاصعا٧اث، ٍو

بت الى زٍُى وزٍُى هاعبت. الاخاؾِـ ق٩لذ ٢ماقت لخمُت . جخدى٫ بٟٗل الٚغ

ان بْهاع الاصعا٧اث وابضإ . ٧ان منها الجؿض والٗالم وظىصا لبًٗهما ْهحرا

الاخاؾِـ مً ٖم٤ الخىخل الاعضخي، ومً سخ٤ُ البضاوة، ال ًخضزل ٞيها ٞٗل 

ًخ٣ىم في . ٞاالبضإ الٟجي مىنى٫ بالخضر الاهُىلىجي. الٟىان جضزال او جضازال

بت، وؿُجا صون ٞاٖل. مغ٦ب الٟٛل والبضاوة ا مً الٚغ ان . ًدك٩ل املغ٦ب زَُى

. املغ٦ب ٢ائم بظاجه، مخ٨ك٠ ٖلى طاجه، وؿُجه الاصعا٧اث والاخاؾِـ الٟٛل

ٞاالخؿاؾاث واملازغاث الاهٟٗالُت لم حٗض اخاؾِـ او مكاٖغ، ٞهي جخٗضي ٢ىة "

.  23"الاشخام الظًً حٗبر ٖنهم

مىده مىاصه  ٘ الدجب ًٖ الٗمل الٟجي، ٍو ان ٧اهذ مهمت الٟىان ان ًٞغ

وق٩ل جغ٦ُبخه، وما ًدخاظه مً الىان وزاماث، ٞاهه ًٓل ٚحر مؿاو٫ ًٖ 

ً الاصعا٧اث التي مىدخه نىعجه الٟىُت ٞالٗمل الٟجي . الدك٩ل الاهُىلىجي، ٖو

لِـ . ٢ائم بظاجه، مىبٗض مً الانل الاو٫ ومٗبر ٖىه، مخ٩لم لٛخه خامال الؾئلخه

٘ م٣ام الٗمل الٟجي لِـ الىداث هى مً ًجٗل مىدىجخه . الٟىان وخضه مً ًٞغ

الٗمل الٟجي ٧ائً ٢ائم بظاجه، ٧ائً ونائغ ٢بل ان . ٖمال ٢ائما ٞى١ الاعى

جخًغؽ ٖلى . ججخاخه الٟغاٚاث. ًدمل الٗضًض مً الى٣ائو. ًخضزل الٟىان

ان ٖضم الىا٢ُٗت . ظؿضه الىخىءاث والغوابي، التي جٟهل وججم٘ بحن املؿُداث
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في الٗمل الٟجي هي املحزة الاؾاؾُت التي ججٗل مىه ٖمال ٢ائما ومخد٣٣ا 

ه والازُاء، الى صعظت . ومخماؾ٩ا ٢ض ًدمل الٗمل الٟجي ٦شحرا مً الدكٍى

الالخباؽ والكظوط التي جخٗاعى م٘ الىا٢٘، ٦ما هي اٖما٫ ٞغوؿِـ ب٩ُىن، التي 

ٞالٗمل الٟجي الٌك٩له . خملذ اق٩اال ممؿىزت، ظٗلتها ٢ائمت  ومخماؾ٨ت

ت. الىا٢٘، وال حٗبر ٖىه املاصة . ًدك٩ل جل٣ائُا مً الاصعا٧اث والاخاؾِـ البضٍو

ؿخمغ ختى وان ج٨٨ٟذ مىاص  ًدٟٔ هٟؿه بظاجه، ٞهى ٧ائً اهُىلىجي، ًضوم َو

.  ٢ماقخه وجلٟذ م٩ىهاجه

٘ خضر الًٟ خضر الاوؿان، ختى وان ٧ان ٚائبا ٞما ٌٗبر ٖىه . ًٞغ

ً الاشخام والاقُاء ٗه الٟىان ٖمال ٞىُا هى ما . الٗمل الٟجي ال ٌٗبٖر ما ًٞغ

ًيسج الٗمل الٟجي مً زٍُى . هٟظث الُه الغئٍت، صون ان ًجؿضه الىا٢٘

الاصعا٧اث والاخاؾِـ ٖىاملا مً الٟٛل والبضاوة، ٢بل ان ًيكإ الاوؿان مً 

اهه لٛؼ ؾحزان، وهى ان الاوؿان ٚائب، ول٨ىه ٢ائم ب٩امله في . "التراب زل٣ا ازغ

ان ما ًٓبُه الٗمل الٟجي هى الاصعا٧اث الاولى، التي وسجذ ٢ماقت .24"املىٓغ

م ؾمدذ للٟىان ان . ظؿضث الهحروعة في خغ٦تها الابضًت. الٗالم في اخؿً ج٣ٍى

هي يغب مً املىاص . 25"في املىاْغ الالاوؿاهُت للُبُٗت"ًمخدً الاصعا٧اث الاولى 

الٟٛل، ولخٓت اؾخصىائُت مً لخٓاث الٗالم، الجخى٠٢ ًٖ الخغ٦ت، وال وؿخُُ٘ 

. ا٣ًاٞها وابُا٫ صًمىمتها

 ًهبذ الاوؿان خضزا، ًسغط مً بحن الاصعا٧اث والاخاؾِـ وظىصا في 

ان . او ًيبلج مً خضر الاصعا٥، ٌٗبر ًٖ بٗشه الًٟ وظىصا في الٗالم. الٗالم

هخدضر ًٖ الخضر الاهُىلىجي، وان وٗىص الى لخٓت البضو الاو٫ اهٟجاعا ٧ىهُا، 

بٗض الخُاة ٖلى الاعى، وؾً نحروعتها مً ٖىانغ مشىازغة، ٌؿخدُل ججمُٗها 

هٟهم طل٪، ان الاوؿان ٧ان ٦ما ٧ان الٗالم ٦خلت مً الاصعا٧اث . والؿُُغة ٖليها

ًنهم٪ الٟىان . والاخاؾِـ، ووؿُج ل٣ماقت اصعا٥ ُٞحري ٚحر مغئي واٞتراضخي

. ٖلى امخضاص ججغبخه الابضاُٖت  للخٗبحر ٖىه صون ان ًىا٫ قٝغ حُٗحن مىيٗه

ًٓل الٟىان منهم٩ا، ٩ًابض الخُه في ٖالم البضاوة والترخا٫، مكضوصا الى زٍُى 

بت صون ان ًبلٜ املىخهى، ٌكضه الًٟ الى الخضر ال٩ىوي، والى الاهٟخاح ٖلى  الٚغ

٘ م٣امه م٣اومت . ا٤ٞ الهحروعة، ٢هض الاوٛغاػ في ٢ىي ال٩ىن الُٗٓم جٞغ
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لل٩اووؽ، ٖىاصا يض الخىاء في عخلت وجغخا٫ لترؾُم الاوؿان في ٞجىة الىظىص 

طل٪ ما ؤباهخه اٖما٫ . املخىاَىء، ًهحر اصعا٧ا واخؿاؾا في الاصعا٥ وفي الاخؿاؽ

ت،  ٞغوؿِـ ب٩ُىن الظي ًسغط الجؿم  ًٖ َبُٗخه، لُمىده َبُٗت ال ًٍٖى

بت مخىازغة والى زٍُى ال جسخل٠ ًٖ زٍُى ٢ماقت الٗالم   جضع٥ :جدىله الى ٚع

 .26"جمىدىا ُٖىها في ٧ل ظؿضها في الاطن والبًُ والغئت. "وجغي وجبضٕ وجخالقى

ضم الا٦خما٫ لم ٨ًً مىظ البضء . ٢ام خضر الًٟ ٖلى هظه الٟغاٚاث ٖو

ض، وحهغب الى الخ٨ٟحر باملٟهىم. خماال للىا٢٘ ومٗبرا ٖىه . ٧ان صائما ًدخمي بالخجٍغ

ما٫ التي لم جبلٜ ظضاعة الابضإ الٟجي ٖبرث ًٖ ال٨ما٫ والا٦خما٫ . جىظض مً الٖا

لم جتر٥ في ظؿضها ٞغاٚاث او هخىءاث . صون ان حؿخىفي قغوَه الاهُىلىظُت

ضم ال٨ما٫، وجٟاٖال م٘ َبُٗت املغ٦ب ل٩ي ًدٟٔ  اؾخجابت لىضاء الى٣هان ٖو

جؿض ٖهضه لم حؿخجب في ازغ الامغ الى جل٪ اللٛت املخلٗشمت التي جخ٩لمها . طاجه ٍو

وهظا ما ًٟغى وظىص مؿُذ . الاصعا٧اث، ل٩ي حٗبر ًٖ وظىصها في املاصة الخام

ًدبحن م٘ ج٣ضم الٗمل، "لِـ مسُُا مؿب٣ا بك٩ل مجغص، واهما . جغ٦ُب واؾ٘

٤ حٛلٛل ال٣ىي  ٗىص، ٞحر٦ب مغ٦باث ٚحر مدضوصة، ٞو ٨ٟ٪ َو سلِ ٍو ٟخذ ٍو ٍو

.  27"ال٩ىهُت

جخجؿض نالبت الٗمل الٟجي وجخد٤٣ ماهُخه الاهُىلىظُت في جل٪ 

الٟغاٚاث والىخىءاث، وفي ٖضم ا٦خما٫ ال٣ىي الاصعا٦ُت للٟىان، مللء جل٪ 

٠ والغبِ بحن املؿُداث للٗمل الٟجي اصعا٧اث زانت، هي مً جدٟٔ . الخجاٍو

بت. ٖهضه وجهىهه مً الخل٠ ا مً الٚغ ا وزَُى . جخهلب في املاصة الٟٛل زَُى

جل٪ الخٍُى هي اليؿُج الاصعا٧ي الظي . جخيبذ و جخجظمغ ٖلى مؿُذ املداًشت

م ان ؾحزان ٧ان مهخما . ًمىذ الٗمل نالبت وا٢خضاعا ٖلى امل٣اومت والب٣اء ٚع

لم حؿخٝى . باالهُباُٖت ومخازغا بمىجؼاث اٖالمها، الا اهه زغط ٖنها واهخ٣ضها

قٍغ ام٩ان اللىن، ولم جمىده الهالبت ال٩اُٞت ل٩ُىن ا٦ثر ا٢خضاعا ٖلى م٣اومت 

لم ٨ًً الخلِ املىٓىعي لاللىان بخل٪ ال٣ىة آلاؾغة التي جدغى ؾحزان . الخل٠

زغط ًٖ مغؾمها صون ان ٠ًًُ . ٖلى الاهسغاٍ في الخُاع الاهُباعي الى النهاًت

ً ٢ىاٖض ازغي، "٧ان . اليها والى الىاجها قِئا ظضًضا ًبدض ًٖ نالبت ازغي، ٖو

ً ٦خل ازغي  .  28"ٖو
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ما٫ الٟىُت التي حٗغى في ٢اٖاث الٗغى، او في املغاؾم  لِؿذ ٧ل الٖا

ٌٗخ٣ض صًلىػ . الخانت جمشل اٖماال ٞىُت، ب٩ل امل٣اًِـ الابضاُٖت والاهُىلىظُت

ان امل٣ُاؽ الخ٣ُ٣ي لخدضًض ٞىُت الٗمل الٟجي هى الهالبت والاهخهاب وظىصا 

ؤي، في . جخجؿض الهحروعة في الٟغاٙ وفي ٖضم ا٦خما٫ الٗمل.  ونحروعة وم٣اومت

ت ًٖ جل٪ ال٣ىي الاصعا٦ُت  جل٪ اللٗشمت والبلبلت التي جٓهغ ٖضم ٢ضعجه الخٗبحًر

ها وؿُج الٗالم و٢ماقت الجؿض جىلضث . املخىازغة في ال٩ىن، والتي ٧ان مً زَُى

بت في الخُاة بالٚت الٗمل الٟجي في مؿخُإ ا٢خضاعه ٖلى خٟٔ . مً عخمها الٚغ

الن ٧ل اصعا٥ ًترا٦ب م٘ طاجه، ٧ل شخيء ٠٣ً "وال ًدخاط الى مً ًدٟٓه، . طاجه

دٟٔ في الٟغاٙ، وهى ًدٟٔ هٟؿه  دٟٔ الٟغاٙ ٍو ٖلى الاعى وفي الهىاء، ٍو

.  29"بىٟؿه 

ت الٗمل الٟجي ٖلى بلٙى املؿُداث الاصعا٦ُت، وجُٟٗل  ال جخى٠٢ حٗبحًر

ٌٗبر . ال جلخ٣ي خى٫ ه٣ُت مكتر٦ت واخضة. خغ٦تها الظاجُت في اججاهاث مسخلٟت

الخضر في الًٟ ًٖ ال٩ىوي، مىه جهحر ال٨ُىىهت وج٩ىن الهحروعة اهٟجاعا 

جدىازغ ُٞه الاصعا٧اث قظعاث وقًاًا باججاه مؿخ٣بل ماظل،  ًغؾم . ٧اووؾُا

ٓم. مغوٍت الًٟ ال٨بري  ٌؿب٤ ٧ل . مشل ال٩ىوي في ُٖىن الٟىاهحن الخضر الٖا

ش، الهه  الاخضار ال٨بري التي ؾُغث مغوٍاث  الاوؿاهُت صون ان ًاحي ٖليها الخاٍع

سُخه وخخمُاجه ال ًبلٜ الًٟ مؿٗاه الاهُىلىجي الا مً هاٞظة . ال ًخهالح م٘ جاٍع

جيب٘ مً وؿُجه الاصعا٧ي ٧ل املىظىصاث، جغجبِ باهٟجاعاجه .  ال٩ىن ومًاءجه

ه ا وقظعاث مىشىعة، جخدضص . واجهُاعاجه، وجدك٩ل مً زَُى ًٓهغها الًٟ زَُى

ًبضو بِذ مىهُه بِخا جنهكه باؾخمغاع ال٣ىي الىباجُت . "في املاصة اق٩اال ٚحر مُٗىت

.  30"لخض٣ًت هائجت لٟل٪ مً الىعوص، اهه ٧ىن ٞل٩ا لِـ لخما

خٟجغ لٛت مخلٗشمت ال ًخ٩لمها  ان مهمت الًٟ ان ًخ٨ثر الاصعا٥ الٟٛل، ٍو

ت في . البكغ ىٛغػون باظؿاصهم الُٟحًر ًىهخىن الى هضائها في نمتها املُب٤، ٍو

ًضع٦ها . زٍُى جدىازغ هباء، لخيسج ٢ماقت قٟاٞت، او ماصة زام ٚحر مخُٗىت

جخجؿض الاصعا٧اث في بضاوتها وجيهها . الٟىان اخؿاؾا واهٟٗاال لىدذ الىظىص

ا مدضصا ًخ٨ش٠ . وخغ٦تها زاعط الخمىيٗاث والخضوص، صون ان جىا٫ مىيٖى

ه ٖلى جًٟحر الٗالم وؿُجا مً الاخؿاؾاث  بت زَُى الاصعا٥ في نحروعجه وفي ٚع
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ت. الخائهت، صون وظهت مخجظمغة ٖلى الؿُىح . جخيبذ بحن الؿٟىح واملمغاث امللخٍى

هي املازغ الاصعا٧ي الظي ًلٟذ هٓغ . جتر٥ بحن عبىة وعبىة ازاع اهبشا٢ها وازخٟائها

جدخاط الى مً . الٟىان الى الباع الاصعا٦ُت التي جخدغ٥ للدك٩ل في املاصة الخام

بت وا٢خضاع الؼمان، لالهسغاٍ في خغ٦ت الهحروعة ٖىصا  ٌصخنها بمؿخُإ الٚغ

. ابضًا ٖلى الضوام

ًٓل الٗمل الٟجي ٧ائىا خُا متزمىا ومخجظمغا ٖلى الؿُىح وبحن 

الُُاث، في اؾخ٣اللُت جامت ًٖ املبضٕ، ل٩ىهه مؿخ٣ل بظاجه وبٗامله الاهُىلىجي 

الخام، الظي ق٩لخه ٖىانغ واصعا٧اث بضئُت الجدخاط الى بضو في الؼمان وفي 

ج٣ىم بضون . امل٩ان، هي نحروعة جخسل٤ الؼمان املؿخ٣بلي ٖىصا ابضًا ٖلى بضء

الاوؿان ؾىاء ٧ان مىدىجا في الدجغ او مغؾىما ٖلى زامت اللىخت "الاوؿان، الن 

جىظض مازغاث .  31"او مضوها ٖبر٧لماث، ٞاهه ًب٣ى مغ٦با مً املضع٧اث والاهٟٗاالث

مىدها الخبضي . اصعا٦ُت لالقُاء، جخجاوػ اصعا٧اث الٟىان ًٟغيها الًٟ ٍو

ٞهي جغاه وجضع٦ه، وهى ٚحر . والاه٨كاٝ صون ان ًىا٫ منها الٟىان مازظا ُٖٓما

طل٪ وهب الًٟ في بلٙى مٗغاط الخضر خضزا . طل٪، ل٩ىهه ظؼء مً ٖٓمت عئٍتها

با، بٗض  ج٨ُٟ٪ الخىُٓم الشالسي املال٠ مً املضع٧اث "اهُىلىظُا ناصما ومٖغ

والاهٟٗاالث والاعاء، لِؿدبضله بىهب مغ٦ب مً املازغاث الاهٟٗالُت والاصعا٦ُت 

. 32"و٦خل الاخؿاؾاث التي ج٣ىم م٣ام اللٛت

. ًىلض الٗمل الٟجي مً عخم مؿُداث ٚحر مدضصة الاججاه والىظهت

ًيبٗض مً مؿُداث ال مخىاهُت فى الٟىضخى، جخضازل وجخٗاعى، جدكاب٪ وجدىاٞغ 

م الٗماء . ٖمىصًا وا٣ُٞا في مؿاعاث ال جسً٘ ملى٤ُ الخؿاب الهىضسخي ٚع

والخىاء ال٩اووسخي، ًٓل الىظىص واخضا نمضا في ٖىانغه وفي ٟٚله اللىوي، 

ججٗل "ل٩ىهه خضر ٧ائً في نحروعة، جخسل٤ في ؤبضًتها نحروعاث ال مخىاهُت، 

الىظىص في النهاًت و٧اهه مىخض اللىن، املؿُذ ال٨بحرالىخُض امللىن الالمخىاهي، 

ًجمٗهما . في الخضر ال ًسخل٠ مغ٦ب الًٟ ًٖ مغ٦ب الُبُٗت.33"ؤخاصي اللىن 

ًى٣ل الٟىان اصعا٧اجه املخىاهُت الى . الاصعا٥ في مغ٦ب لىوي ٖلى مؿُذ املداًشت

ًدى٫ ٖىاملىا الاوؿاهُت الى اصعا٧اث . حٗبحر ًٖ ما ٌكض الاوؿان الى الٗالم

ا ٖلى بؿاٍ  واخؿاؾاث ال مخىاهُت، حٗبر ًٖ الٟٛل الُٟحري للىظىص خضزا بضٍو
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ًمىدىا ٞهم جىاَا الىظىص مً خُض هى . الخُه، مخجظمغا ٖلى مؿُذ التر٦ُب

بت في َلب  الاهخهاع للٗالم ٦ما هى، والاًمان "خضر ٞجي، ًًا٠ٖ مً الٚغ

ازباث الٗالم يض الٗضم، والخُاة . بالخُاة ٦ما هي في ازخالٞها وجىاٞغها وحٗضصها

يض املىث، وجغؾُش املغح، واٖالء بهجت الٟغح و٢ىي الُبُٗت والاعى يض 

 .  34"الخٗالي وازال١ الالىهُت

َغخه الٟىاهىن و .  ًهبذ ؾاا٫ ما الٗمل الٟجي؟ ؾاا٫ اهُىلىجي

جل٪ هي . الى٣اص واظخمٗىا خىله ل٩ىهه ؾاا٫ خضر ُٖٓم هم ُٞه مسخلٟىن 

ٟغ١ بحن الاعاء في الان طاجه. مهمت الًٟ الاؾاؾُت ٞما ٌٗبر ٖىه ال . ان ًجم٘ ٍو

به اللٛت و ال ًخدمله املٗجى، الهه الانل الظي جدضر ٖىه هُضٚغ في ما  حؿخٖى

٣ا ومجاوػتها وما جدضر ٖىه ؾحزان ملا ظٗل الابضإ هدخا . ٨ٞغ ُٞه إلجهاء املُخاٞحًز

ً لًٟت . للىظىص مً الٟٛل او مً الاصعا٧اث والاخاؾِـ ًىٓم صًلىػ الى الٗابٍغ

الًٟ، اه٣اطا للمهحر مً باب الاصعا٥ الٟٛل واملخىخل، الظي جًغؽ 

٧الُُٟلُاث بحن عبىة وزيُت، وجاه في البضاوة صون مؿخ٣غ، ٞهى الهباء الاٞتراضخي 

بت في الخُاة، والتزمً في الهحروعة جؼمىا ابضًا . الظي ًمىذ الاوؿان مؿخُإ الٚغ

غ الاصعا٥ 
ّ
غ الاعى وهبا ليسج ٢ماقت الٗالم، ٞهى ٌسخ

ّ
ان ٧ان الٟىان ٌسخ

ت، الجها الاؾاؽ التي  والاخاؾِـ املخُّغؾت في املاصة الٟٛل، وفي الخاماث الُٟحًر

. جىبذ مً عخمها املىظىصاث

ال جخى٠٢ مهمت الٟىان ٖلى ابضإ الهىع الٟىُت، ٞهظا امغال بزخالٝ 

مىدىهه مىيٕى الًٟ ىض الظًً ٣ًضؾىن الجمالي ٍو ٌٗخ٣ض . ُٞه في الٓاهغ،ٖو

صًلىػ ان الابضإ مؿالت اهُىلىظُت جخسُى الش٣افي، وجخهل بابضإ املازغاث 

الاهٟٗالُت في جضازلها الخمُمي م٘ املازغاث الاصعا٦ُت، التي ههحر بها ومٗها الى 

مهمت الٟىان ٖلى الضوام، ان ٩ًىن هداث وظىص . املغ٦ب لى٩ىن في ٖم٤ الخضر

وملخ٣ِ نحروعاث، الظل اياٞت مخٛحراث ظضًضة للٗالم، . ٦ما ٌٗخ٣ض ؾحزان

مىبٗها جل٪ الاصعا٧اث الٟائًت بضاوة وجىخكا، والاخاؾِـ املخمىظت بحن عبىة 

بت والهحروعة ص٣ٞا، هى الؼمان الابضي ٌؿمذ . وعبىة التي جسغط مً بحن الٚغ

الؼمان  لالوؿان ان ًجٗل مً خُاجه مؿاخت للمٟاظاة والاؾخٛغاب، ومًاءة 

للؿاا٫ ًٖ بضاوة مخىاٞظة ٖلى الخُه والًُإ، مىٛغػة في ٟٚل الاصعا٧اث الاولى، 
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التي ججٗل الًٟ خضزا اهُىلىظُا ال ٌٗبر ًٖ اصعا٧اث الٟىان، اهما ًٓهغ 

ا وهثرا، وما بُنها مً نحروعاث تها واقٗاٖها زَُى . الاصعا٧اث ال٩ىهُت في ٞىيٍى

. ٞللدجغ نحروعة، ولاللىان نحروعة، وللمىاص املخسثرة نحروعة، وللجؿض نحروعة

.  ل٩ل الاقُاء نحروعاث في نحروعة ال٩ىن ؾابداث

ًمىدها الخغ٦ت في الؼمان . هى الانل الاو٫ . ًازغ الاصعا٥ في املجىصاث

ٟل . ٌؿمذ لها باالهسغاٍ في الهحروعة. وامل٩ان جٓل املىظىصاث في ُٖالت ٚو

ىضخى ٗها الٟىان بٟٗل املازغاث الاصعا٦ُت الى بؿاٍ الخٗبحر ومى٤ُ املٗجى، . ٞو ًٞغ

ا مً الاخاؾِـ بت زَُى ان الغؾام خحن ًغؾم ٖمال ٞىُا، ٞهى . والى مؿُذ الٚغ

ًمىذ الاصعا٥ املاصة الٟٛل . ال ًغؾم الا الاخؿاؾاث، وما ٣ًىله الاصعا٥

ٞالٗمل الٟجي هى ٖالم . اخاؾِؿها، ٢بل ان ًمىذ الٟىان مؿخُاٖه الخٗبحري 

مدٌ، ٢ماقخه ميؿىظت مً زٍُى الهباء الاصعا٧ي والٟىضخى ال٩اووؾُت املخجه 

ان خغ٦ت الٟىان مخهلت باالصعا٧اث الٟٛل ومىنىلت بما . ٖلى الضوام الى الابضًت

ٞدغ٦ت الٟغقاة ٖىض الغؾام لِؿذ مخهلت بدغ٦ت الُض . جملُه الاخاؾِـ الخام

ان . "وخضها، اهما بدغ٦ت الاصعا٥ اللىوي، اؾخجابت ملا ًخُلبه مغ٦ب الاصعا٧اث

.  35"الاخؿاؽ لِـ ملىها، ٞهى ملىن ٦ما ٣ًى٫ ؾحزان

ماٌكٕغ له الًٟ وما ًخى١ الُه الابضإ، هى الخا٦ُض ٖلى اهُىلىظُت 

، و جى٣ي  لى ان ماهُت الٗمل الٟجي جدغعالاصعا٥ مً ؾلُت املىيٕى الخضر، ٖو

٣ا الظاجُت ان ًى٨ك٠ الىظىص اصعا٧اث ال مخىاهُت في . الاخؿاؾاث مً مُخاٞحًز

بت، ومخدغ٦ت ٖلى هؼاث الهحروعة ما . البضاوة و الٟٛل، مخ٩ىزغة ٖلى مؿُذ الٚغ

ٌٗبر ٖىه الًٟ لِـ الىا٢٘ الُٗجي، ٞما ًُاله الابضإ هى ان ًىا٫ الٟىان مً 

ٟلها الى ٖمل ٞجي، صون ان ًخضزل في  ٗها في بضوها ٚو مًاءة الاصعا٧اث، ًٞغ

ا ويٟائغ مً الهباء املىشىع  ٣ت اهبالظها زَُى . جىًُضها او في مسخها او في ٍَغ

ٞاطا ٧ان للٟىان اؾلىبه الخام في اصعا٥ هظه الاصعا٧اث، ٞان للٗمل الٟجي 

اؾلىبه الخام في الاه٨كاٝ والاهؼعإ في الخاماث، َاملا هى هظه الاصعا٧اث 

ها وفي ازخالٝ ْهىعها الٗمل الٟجي ٦خلت مً الاخاؾِـ . "والاخاؾِـ في جىٖى

الخايغة ال جضًً الا لىٟؿها في خٟٔ طاتها، وجمىذ الخضر املغ٦ب الظي 

.  36"ٌكهغه
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ا، ٦ما ٧ان اصٖاء الٟلؿٟت . ٌٗخ٣ض صًلىػ ان خضر الًٟ لِـ خضزا ٢اٍع

ت ًسغط الًٟ ًٖ املغ٦ؼ، ٌٗبر ًٖ .  لِـ ٧ل ابضإ هى  هدُجت لخمغ٦ؼ الظاث ال٣اٍع

ان ما عؾمه ٞان ٧ىر مً .  الاوؿان وظىصا في ٖالم مً الازخالٞاث الاهُىلىظُت

ت هى عؾم لالصعا٧اث والاخاؾِـ التي جهل الاوؿان بالىظىص،  ٍغ اٖما٫ جهٍى

وهى اؾخجابت لخغ٦ت الهحروعة في ص٣ٞها الؼماوي هدى املؿخ٣بل، لالهخ٣ا٫ مً 

٘ هضاء . املِٗل الى الاصعا٥، ومً الاخؿاؽ الى الاهٟٗا٫ ت الًٟ، ان ًٞغ وجل٪ مٍؼ

الخضر الظي ال ٌؿم٘ الى ٖهض اهُىلىجي ٌكض الاوؿان الى البضاوة، والى الغخُل 

بت، التي ججٗل مً الٟىان ا٦ثر ٢ضعة ٖلى جدمل مك٣ت الغخلت الى  في مخاهاث الٚغ

ان ًب٣ى . ما هى ٖابغ واٞتراضخي، او مٟاجيء، صون ان ًخ٣ُض بامالءاث ال٨الؾ٨ُُت

الًسً٘ ل٣ىاٖض "٣ًضم ٖمال . ٖلى الضوام في ٢لب الخضر مدغيا وم٣اوما

. 37"مؿب٣ت، ول٨ىه ٌؿعى لىي٘ جل٪ ال٣ىاٖض ازىاء حك٨ُل الٗمل الٟجي طاجه

٘، ًهٗب جدمله والب٣اء جدذ ْله، ًيكض  الخضر الٟجي امغ ظلُل ومَغ

ضٖى الى الشىعة ٖلى الُىمي ضم الا٦خما٫، ٍو ق٩ل الخضر الٟجي  . الؿلبي وال٣بذ ٖو

ًا للًٟ الىا٢عي الظي ًمىذ  ه٣اٍ  الخ٣اء ًجخم٘ خىلها صًلىػ م٘ لُىجاع، ٞع

الاخؿاؽ بالىخضة الاظخماُٖت وب٩لُاهُت الؿلُت، وبهظا ًخم ازتزا٫ ٞغصًت الٟغص، 

ٌ زىعة الٗمل الٟجي في مىاظهت املجخم٘" هخٗلم مً الًٟ اصعا٥ َبُٗت ". وج٣ٍى

غها وجىازغها ً الغوح الظي ظؿض . الهحروعة في طٍع جسغط ًٖ ال٨خل ال٩لُت، ٖو

الضولت ال٩لُاهُت وخضثها املُل٤ ،م٘ هُجل، في زٍُى ٚلُٓت، خانغث 

ها الهاعبت مىدذ املازغاث الاصعا٦ُت الٟىان . الهحروعة وؾٗذ الى الامؿا٥ بسَُى

خغيه ٖلى الخ٣اٍ الهىعة في ظىُيُتها . الا٢خضاع ٖلى حك٨ُل عئٍت للخُاة

ٟلها حهبىا الابضإ الٟجي مؿخُإ الخٗبحر ًٖ ما ًدغع الخُاة مً ؾلُت . ٚو

٣ا وهخجاوػها. الخٍُى الٛلُٓت ٣ا الُىمي، صون ان هلغي املُخاٞحًز . ومً مُخاٞحًز

٣ا او بمىث الٟلؿٟت" .   ، ٦ما ٖلمىا ٞالؾٟت الاجهاء38"لم اهخم بخجاوػ املُخاٞحًز

ًمىدىا صًلىػ ٞهما ازغ للًٟ ، ًٟخذ مؿاعب ظضًضة ٖلى الابضإ ، ًسغط 

. ًهبذ الًٟ حٗبحرا ًٖ مؿغح ال٣ؿاوة الاوؿاهُت.  بالًٟ ًٖ ؾُا٢ه الخ٣لُضي

٣ا الٗهغ ىٟظ الى ٢ل٣ه في مىاظهت مُخاٞحًز ًبدض . ًلخ٣ِ ٖظاباث الاوؿان ٍو

الًٟ في ما ٌُٗض الاوؿان الى بضاوجه والى بهجت الخُاة التي ال ًسغط ٞيها الاوؿان 



 

174 
 

ها الاصًىلىجي الظي ًهٗب . ًٖ َبُٗخه ًضًً الًٟ الهىاٖت الش٣اُٞت ومجٖز

ٌ ا٢ىٗخه،  لُاملا ان الهىاٖت الش٣اُٞت بما هي "الخدغع مً اوهامه وج٣ٍى

لم ٌٗض الًٟ . 39"نىاٖت الاوهام  جبؿِ ؾلُاجها ٖلى ٧ل مىاحي الخُاة الخضًشت

خي لِؿذ لىخت ب٩ُاؾى . ط٦غي وطا٦غة، ولم ٌٗض الخضر جسلُضا لخضر جاٍع

ى٩ا" ٖمال ًاعر او ًظ٦غ بدضر مالم ومإؾاوي، وان ٧ان الىا٢٘ ًا٦ض " الجحًر

سُتها هى . الًدخٟل الخضر باالخضار، وال ًدحي الىا٢ٗاث. خ٣ُ٣ت الىا٢ٗت وجاٍع

٦غ 
ّ
لم . 40"و ٌٗهض ألطن املؿخ٣بل باالخؿاؾاث امللخاخت التي ججؿض الخضر "ًظ

ولم ًخهى٘ مك٨الث الاوؿاهُت املاظلت . ًستر١ خضر الًٟ الهغاٖاث واملاسخي

. ٖلى الضوام، واملؿخٗاصة ٖلى الضوام في ؾاا٫ ما ًى٣ظ املهحر

 ًدغعها الًٟ مً ٚؿ٤ الخضًً الاعضخي، ومً الخ٣ُ٣ت املُل٣ت في 

ت باملساَغ والاهؼال٢اث ا٢امت الىهب "ان ما ًٟٗله الٟىان هى . مٛامغة مدٟٞى

، والن "الؿغي لىخضتهم، لصخغائهم، العيهم الاػلُت، ولخُىاتهم امليؿُت املهملت

املازغ الاصعا٧ي ال ًٟٗل ٞٗله الا ملً اؾخُإ الُه ؾبُال، واحؿٗذ عئٍخه ٖلى 

اصعا٥ املغئي مغئُا، خاػث عئٍت الٟىان ٖلى ٢ىي اصعا٦ُت مًاٖٟت الًبلٛها الا 

باتهم الى مؿُذ املداًشت هي ٢ىي الهحروعة املضمغة للؿ٩ىن، . الٗابغون بٚغ

لى امغاى املٗاف، الظل جهاًت اخخمالُت  الؼاخٟت ٖلى ال٣ىي الاعج٩اؾُت ٖو

٣ا . "ومٟاظئت، ًبلٜ ٞيها الٟىان مىجه الخ٣ُ٣ي، او ٦ما ٌؿميها هُدكت الصخت ٞو

 وكاٍ هظه الخُاة الظي ًلٗب :لىُدكت،  لم ًخم بٗض ٞهم ما حٗجي خُاة ٞىان 

صوع خٟاػ لالزباث املخًمً في الٗمل الٟجي بالظاث اعاصة ٢ىة الٟىان بما هى 

. 41"ٞىان

ملا هخدضر ًٖ الخضر الٟجي ٖىض صًلىػ، هخدضر ًٖ خضر الاصعا٥ او 

ٞالهحرعة . خضر الهحروعة في بضاوتها املخىخكت، صون اهخ٣ا٫ مً خالت الى خالت

ججؿضها  نحروعاث، هالت مدكاب٨ت صون وظهت، والخضر اهٟجاعؤٖٓم ال ًخ٣ُ٘ 

اجها الهحروعة الابضًت التي جل٠ وجضوع وجخ٩ىع وجيسج . خبله وال جىٍٟغ خباجه

لت، ال الظل الخايغ بل الظل  وج٨ٟ٪، وجٟٗل ٧ل شخيء بامغها صون امغ اٖو

ٓم، هظا الؼمان امل٣بل مً املؿخ٣بل، املىٛغػ في خضزُت الىظىص  الخضر الٖا

وخضها الخُاة جسل٤ مشل هظه املىا٤َ، خُض . واملدكاب٪ م٘ نحروعة الخُاة
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ستر٢ها "ًىضاح الاخُاء باؾخمغاع، و  وخضه الًٟ ٌؿخُُ٘ ان ًخىنل اليها، ٍو

.  42"مكغوٖه املكاع٥ في الابضإ

ًخيّبذ الخضر ال٩ىوي في مؿُذ املداًشت، ًخجؿض في الًٟ مؿُداث 

جل٪ املؿُداث آًاث اصعا٦ُت، جىُٗى للٟىان وهبا . هىضؾُت باق٩ا٫ مسخلٟت

جمىذ . ًٓهغها هُا٦ال لخمُت ٟٚل. البضإ ما ق٩لخه الُبُٗت سخاء وحسخحرا

الاخؿاؽ الا٢خضاع ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الُبُٗت الٟٛل بساماتها والىاجها وظؿضها 

الُٟحري، الظي جخجظمغ ٖلى ؾُىخه َُٟلُاث، جدُل الغئٍت الى الٗم٤ والى 

الالمغئي والى هىضؾت املؿُداث، التي ق٩لذ بيُت الٗمل الٟجي، واْهغث جغ٦ُبخه 

هض . ًمىده الاهسغاٍ في البضو الاو٫ . املغئُت والالمغئُت، وصوجها ٌٛضو صون عوح ٖو

ًهله باالعى البىاع التي جدىازل مً ُٞحرها املؿُداث، وجخهل ببًٗها البٌٗ 

ؿه، صون ان ًخضزل الٟىان ؤن جدكاب٪ املؿُداث . لهىضؾت الٗالم وق٤ جًاَع

في هٓام مٗماعي، ًخضازل ُٞه اللىن والك٩ل والخامت ظؿضا لخمُا ٚحر مخٗحن 

ًاء جىضمج املؿُداث ٖمىصًا وا٣ُٞا، ج٨ك٠ ًٖ شخيء لم ٨ًً مغئُا، . الٖا

ٓل المغئُا جل٪ هي املساياث التي جسغط الخضر، وحٗبر ٖىه صون ججؿُضه، . ٍو

ٞهى نحروعة الهحروعاث التي حؿب٤ ٧ل . الهه ال ًخجؿض ابضا في املؿُداث

جدؿُذ . جٓهغ الصخيء وال ًٓهغها، اهما هى ٖالمت وظىصها الابضي. اه٨كاٝ

بت . وجخجظمغ ٖلى الاٝ املؿُداث والاججاهاث ا وهباء مً الٚغ جدكاب٪ زَُى

. الٟالخت مً الخٗحن

 :انطولوجيا الفن والتفكير في حدث  الوجود 

ٌٗخ٣ض ظُل صًلىػ ان الخ٨ٟحر في الخضر هى خضر في خض طاجه، وهى 

ل٨ً ؤي خضر م٣هىص به ٖٓمت . الؿاا٫ الاؾاسخي الظي جىٟغص به ٞلؿٟخه

لم . ان خضر الًٟ هى الؿاا٫ البضئي، جىبذ وهبا مً ُٞحر الُبُٗت.  الخضزُت ؟

٨ًً ٢بله وال بٗضه ؾاا٫ حهم الكان الاهُىلىجي، مً عخمه جىلضث الاؾئلت، 

جغصها  ٘ ًٖ الٟلؿٟت خضثها، ٍو ا ًٞغ ىه جىازغث الاخضار ال٨بري التزاما مهحًر ٖو

٣ُت ٍغ ً الخ٨مت الٚا مائُت الخ٣ُ٣ت، ومَى ًمىدها خ٤ الخ٨ٟحر في الخضر . مً صٚو

ً ظٛغاُٞاث . ج٣ىي ؾاالها ًىا٫ خضر الًٟ الؿب٤ الاهُىلىجي، ل٩ىهه ال ًخَى
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ًدؿلل مً . ًخجظمغ بحن الىضوب والجغوح وزغبكاث املغئي. ممىيٗت في امل٩ان

خًغؽ في الخىاء،  ًخجاوػ ال٩اووؽ الخافي . 43"الٛاًت ال٣هىي لل٨ٟغ"الٗماء ٍو

مً ٧ل لىن هدى بضو ظضًض، اوباججاه مىٗغظاث ال جاّمً الٗىصة الى البضء الاو٫، 

. ل٩ىهه مؿُذ التر٦ُب بحن الاخضار الهاصمت ٖلى مؿُذ املداًشت

ان جىٟغص بابضإ . زمت مهمت ظضًضة ٢ضًمت للٟلؿٟت ًمىدها لها صًلىػ 

ت الخغ٦ت في مجاله الاهُىلىجي. وهدذ املٟاهُم ان ًجؿض . وان جمىذ الًٟ خٍغ

بخه الابضاُٖت في الاصعا٥ ٖلى اعى بىاع، لم ًُإها حٗبحر ٢بله، صون ان جخ٩لمه  ٚع

لٛت الخضاو٫ الش٣افي، ل٩ىهه خضر وبضّو للبضاوة التي لم جُالها الٟاٖلُت 

٘ م٣امه خضزا. ٌؿخ٣ل الٗمل الٟجي بظاجه. الاوؿاهُت ٌٗبر ًٖ اصعا٧اجه . ًٞغ

ض الًٟ ٖلى . الخانت ُّ . ،وجدغ٦ذ ػماهِخه في الهحروعة البضء" املغوٍاث ال٨بري "حؿ

ض، ان الٗمل الٟجي ولُض زُحن وزُُحن، جبحن منهما الابٌُ مً  ُّ مٗجى الدؿ

الاؾىص لىن الؼمان الاهُىلىجي ومٗجى الهحروعة، خغ٦ت ًدملها الخ٨غاع والٗىص 

الابضي ٖاملا مخىخكا ًيبٌ بالخُاة في ٟٚلها وبضاوتها، ٢بل ان حؿُى ٖليها الُض 

٣ي، . الاوؿاهُت ت مً اللىر املُخاٞحًز ٖلى الًٟ ان ًدٟٔ هظه الاصعا٧اث الُٟحًر

ًدٟٔ الٗمل الٟجي م٘ . التي ٢اومها املض الُٟىىمُىىلىجي، صون ان ًىا٫ الكٟاء

مىده الخجضص والاوُٗاء اما م٘ ظُل صًلىػ ٞالٗمل الٟجي . هُضٚغ ٖهض الٗالم، ٍو

ًلخ٣ى الٗالم والاصعا٥  وهبا . خاٞٔ لالصعا٥ في جىخكه، وفي ؤل٤ بضاوجه

. اهُىلىظُا لخ٣ىي الخ٨ٟحر بٗهض الىظىص

٘ م٣ام الىظىص الى خضر اصعا٧ي الًؼو٫ وال ٌؿ٣ِ في الُٗب، . ه٨ظا ًٞغ

ختى وان ػا٫ الٗمل الٟجي بٟٗل خىاصر الخل٠، ل٩ىهه خضر اهُىلىجي ؾب٤ 

غؽ في الؼمان . ًٓل الٗمل الٟجي الخضر الا٦بر. الىظىص الاوؿاوي الى الىظىص ًّ ًخ

ًخُّغؽ في الُٟحر الٟٛل لالعى ٖىصا ابضًا، مغ٦ب مً اصعا٧اث . الخ٨غاعي 

٘ م٣ام ٧ىجها في الًٟ، الظي ًٟخذ ا٤ٞ . واخاؾِـ البضاوة جدٟٔ ٦ُاجها وجٞغ

ت زاعط  بت الاوؿاهُت املخهاٖع ذ نحروعاث الٚغ لى حؿٍغ ال٨ُىىهت ٖلى الؿاا٫ ٖو

 :٣ًى٫ صًلىػ . مىاوٗها الُٟىلُت التي جخيبذ في ٖم٤ ظٛغاُٞاث الكضة الالمخىاهُت

بت لِؿذ ابضا ه٣ها، وال . ملاطا؟. بهجي ال ا٤َُ ٧لمت لظة" الهه باليؿبت لي، الٚغ
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 ًمىدىا 44"بجها مؿاع. اجها جىل٠ُ لٗىانغ مخىاٞغة حٗمل مجخمٗت. مُٗى َبُُٗا

. مؿخُإ ا٢خضاع ال٣ىة والٟٗل وخضؽ الكضة

بت ٖلى مؿُذ  هٟهم خضر الًٟ ؤهه ًيسج ٖاملا مً زٍُى الٚغ

ُاء. املداًشت ٗحن مىيٗا اعيُا جخيبذ ُٞه شجغة الخُاة وهبا ٖو ٟٞي الٗمل . َو

 ، غه مً ٧ل زٝى الٟجي حؿخٗاص َىبىلىظُا الىظىص الاوؿاوي في الٗالم، لخدٍغ

بت ٖلى جدمل  وقّضه الى الخ٨ٟحر٢ل٣ا ٖلى ٢ل٤، بما ًمىذ الاوؿان مؿخُإ الٚغ

م٣ا في الخىخل والٟٛل ؤن . مك٣ت الغخلت في الخُه، وفي بضاوة مخجظعة ؾُدا ٖو

ضم  وٗثر في الًٟ ٖلى ما ًمىدىا ظىاح الُمإهِىت املخلبؿت باَُاٝ الٛمىى، ٖو

ٖلى . ان هدتٝر الؿٟغ البُٗض ٖلى بؿاٍ الازخالٝ. املجاهغة بكضة املخٗضص

الٟىان ان ًغخل في الاٞا١، وان ًىا٫ مً وؿ٤ املخٗضص مؿخُإ الى٢ٝى املخدغ٥ 

ٖلى مؿُذ املداًشت، بدشا ًٖ الخُِ الهاصي الى الاعى، والى امل٩ان الظي 

ل٩ي ٩ًىن زمت ًٞ، ال بض مً جيؿ٤ُ مىٟخذ ٖلى جيؿ٤ُ . " ًخدغ٥ زاعط مدىعه

مسخل٠ ومخٗضص،  الن جيؿ٤ُ املخٗضص واملسخل٠ هى مً نلب ال٩ىن ٖلى 

.  45"قؿاٖت مضاه وعخابت امخضاص اعيِخه 

ان هٟهمه البضّو . ان وؿخضعي الخضر ُٖاء اهُىلىظُا في خًغة الًٟ

ٌؿخ٣ل . الاو٫ الظي ٧ان مىه ال٩ىن خغ٦ت مخىازغة، جدملها الهحروعة الى الابضًت

ستر٢ها. ًىظض صون ٖلت. الخضر بظاجه لِـ له َىبىلىظُا . ٌؿب٤ وظىص الاقُاء ٍو

غؾم املىاي٘ ال ًمحز بحن الٗىانغ التي . مدضصة، الهه مً ًدضص الُىبىلىظُاث، ٍو

جخيبذ ٖلى مؿُذ املداًشت وجتران٠، ال ٞغ١ بحن الاوؿاوي والخُىاوي، ٦الهما 

ا ا مً اهٟجاع ٧ىوي ًجمٗها الاصعا٥ . الىاخض في الازغ وؿُجا ال ًٍٖى ًخٟجغ زَُى

لها الى اق٩ا٫ ظضًضة،  خضزا و٢ىة زاع٢ت،  لها مؿخُإ بطابت الاق٩ا٫ وجدٍى

الجدكابه وال حؿخُُ٘ جمُحزها، ٦ظل٪، الجها مً جغ٦ُبت ظضًضة، ًهٗب الاجُان 

ق٩لذ . هي جغ٦ُبت ال جمُحز ٞيها بحن الاوؿاوي والخُىاوي والىباحي. بها مً ظضًض

دغيه  ا ملغ٦ب املداًشت، الظي ًمىذ الٟىان مؿخُإ الابضإ، ٍو وؿُجا ال ًٍٖى

وان ًبضٕ الاؾالُب واملىاص "وان ًىدؿب الُه، . زاعط الكغوٍ والضواٞ٘ الٛائُت

ت ملشل هظا املكغوٕ ال٨بحر .    46"البالُٚت او الدك٨ُلُت الًغوٍع
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جىّبذ مً التربت طاتها التي . ٌٗخ٣ض صًلىػ ان خضر الًٟ هى خضر اعضخي

ا في الٗمل الٟجي ٌٗاص ججضًض َىبىلىظُا . ؤهبدذ ال٩ائً الُُجي، و٧ان اوؿاها ؾٍى

الىظىص، ونُاهت مىي٘ اعضخي، ًهبذ ٖاملا ًدغع الاوؿان مً ٢ل٣ه ًٖ مهحره، 

مىده هبت الُماهِىت ولى لخحن ٞال٩ائىاث جدخاط للترهُم وللترجُل والٛىاء . "ٍو

، الن هظه التراهُم والالىان والا٣ًاٖاث هي "والا٣ًإ لخٗحن ا٢امتها في الىظىص

٦خل مً الاخاؾِـ والاصعا٧اث، التي جخدضص بها مىاي٘ ال٩ائىاث في الٗالم، 

ما ًىٟغص به الًٟ ًٖ ٧ل الخٗابحر الازغي، اهه . ومضي ٢غبها مً مًاءة الىظىص

ا الٗالماث و٧ل ما ًدُل الى البضو الاهُىلىجي الاو٫، لخُٗحن  ًٓهغ حٗبحًر

خذ ٖال٢ت الاوؿان بالٗالم ٖلى بنباح ظضًض بما ًمحزه  َىبىلىظُا الىظىص، ٞو

ٗم٤ ٖال٢خه بهم، ختى ًهبذ . ًٖ ٧ل ال٩ائىاث التي حكاع٦ه امىمت الاعى َو

وجخجلى الٗال٢اث ا٦ثر نٟاء في ٞجىة البضو الاو٫، . الٗالم ا٦ثر احؿاٖا لالزخالٞاث

بت، ومً الازخالٝ الاهُىلىجي الظي ًبضا  ا هاعبت مً الٚغ الظي ًٟجغه الًٟ زَُى

 .  47"م٘ جيؿ٤ُ املىي٘ الاعضخي، الظي ٣ًُم ُٞه ال٩ائً، ُٞخمحز ًٖ ٚحره

ال جٓهغ الاعى سخاءها، وال ج٣بل بدسخحرها الا في مؿُذ املداًشت، وال 

. جترن٠ َُاتها الا في ٞجىة الاهٟخاح والاوٛال١ التي جدضصها َىبىلىظُا الًٟ

بلٜ ال٣ىي املخجظمغة ٖلى ؾُدها جخدغ٥ . ٨ًك٠ الًٟ ًٖ ٧ل الُا٢اث، ٍو

خى٫ زُِ، هى ؤنل وؿُجها وخبل ونلها بالهحروعة اوكضاصا الى وؿ٤ املخٗضص، 

ٗه الًٟ مهبِ الازخالٝ، ومّٗحن الخ٨غاعالابضي ال . والى مى٤ُ املٗجى الظي ٞع

ًم٨ً ان ًهبذ ٧ل مىبؿِ اعضخي ٞىا، اطا لم ًهاخبه جُه وهجغان واوكضاص الى 

الغخُل بحن زٍُى املخٗضص، التي ْٟغث وؿُج ٢ماقت الٗالم، ومىدذ الاوؿان 

ت ٟٚل الن جيؿ٤ُ املخٗضص "٧اهذ انل ال٩ىن وال٩ائً، . الاوٛغاػ في ماصة ُٞحًر

.  48"واملسخل٠ هى مً نلب ال٩ىن ٖلى قؿاٖت مضاه وعخابت امخضاص اعيِخه 

 ًمىدىا الًٟ ج٣ىي الخ٨ٟحر، و هدذ املٟاهُم والخًغؽ في الاصعا٧اث 

ض خضر الًٟ الاعبا٧اث . الٟٛل، التي ؾب٣ذ وظىص ال٩ائً في الٗالم
ّ
ًىل

ًهّجغها زاعط الشائُاث الى ٖالم زل٤ُ بخُٟٗل ا٢خضاع . والاهضهاف امام الٓىاهغ

ً الخُه والهجغة الضائمت الى ا٢اصخي ام٨ىت 
ّ
بت، وجَى ال٩ائً ٖلى  ؾ٨ً ٖالم الٚغ

عّب اعى ابضٕ الاوؿان مً زاماتها ٖامله الاوؿاوي، وخضص . ٟٚل في اعى بىاع
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عّب اعى مىدذ الاوؿان ظىاػا للخُه ٖلى زٍُى حكضه الى . مىيٗه بحن ال٩ائىاث

ًدخاط الٟىان الى الخُه في الصخاعي، والى الًُإ بحن عبىة وعبىة، . الهحروعة

اط ال ٨ًٟي ان .والهجغة بحن يٟت وازغي، ال ٌؿخ٣غ ٞيها الاوؿان ٖلى ٣ًحن

ً الابضإ ان ًضع٥ الٟىان . ًىبؿِ مؿُذ املداًشت ل٩ي هخدضر ًٖ الًٟ ٖو

اهمُت الخُه والٗبىع الضائم بحن الغبىابي، ٖلى مىي٘ مخدغ٥ مدكاب٪ الخٍُى 

هي ٖلى الضوام جٓل "جخجه ؾهاما صون وظهت مدضصة الى اعى، . والخٍُى

.  49"ال حٗٝغ الشباث وال الاؾخ٣غاع. مخهجغة، حٛاصع مىيٗها هدى مىي٘ ازغ

. حٗمل الُبُٗت ٖلى ملء الٟغاٙ، وم٣اومت الؿضًم والخىاء ال٩اووسخي

جخدغ٥ في جىاػن ٌؿمذ لالوؿان . جًم الخٗاعياث الوكاء ٖالم مً الازخالٞاث

م . مً الىظىص في الٗالم، ما ٣ًغبها مً ٖمل الًٟ ومهمخه الاهُىلىظُت ٚع

الازخالٝ الٗم٤ُ بُنهما، ٞهي مً جمىذ الًٟ ماصجه الٟٛل، وهي ،٦ظل٪، مً 

جض ٞيها الٟىان الاصعا٧اث التي جمىده الا٢خضاع ٖلى  ًخيبذ مً عخمها الٗالم، ٍو

هاع الٗمل الٟجي ْهىعا اهُىلىظُا ٞى١ الاعى، ٖاملا  مماعؾت الٟٗل الابضاعي، اْل

جبضا الُبُٗت مً الاعى، . مً الاصعا٧اث والاخاؾِـ املسخلٟت صازل اَاع مٗحن

بضا  الًٟ مً البِذ جخدى٫ ٖال٢تهما الى نغإ ٖكا١، ٞبحن الاعى والبِذ . ٍو

٧اهذ البِذ او املؿُداث التي . ٖال٢ت خمُمُت ؾب٣ذ ٖال٢ت الاوؿان بالُبُٗت

ًٞ الٗماعة الا٦ثر اج٣اها، ال جىٟ٪ ًٖ نى٘ املؿُداث "هدتها الًٟ وظمٗهما  في 

.  50"والغ٢٘ والجم٘ بُنهما

.  ًدخاط الًٟ الى مؿُذ جغ٦ُب للجم٘ بحن مؿُداث مسخلٟت في بَاع

ًجم٘ بحن . مشل الخبل الؿغي الظي ًغبِ الٗالم باالعى او بحن البِذ وال٩ىن 

هل بُنها جهبذ الٗماعة بَاعا مً الاصعا٧اث . املؿُداث الاصعا٦ُت، ٍو

ًب٣ى هظا الًٟ في . والاخؿاؾاث التي اصع٦ها الاوؿان مىظ بضوه الاو٫ ٖلى الاعى

٤ زٍُى هاعبت. "خاظت الى مؿُذ جغ٦ُب ا مً هٕؼ الخاَحر ٞو الًمغ . ًجغي هٖى

جىجؼ الُبُٗت مؿُداتها بظاتها، وجىٓمها . 51"ٖبر الاعيُت الا لُٟخدها ٖلى ال٩ىن 

الجدخاط . حٗبر ًٖ ال٩ىن وهى ٖحن الخ٣ابل بحن الُبُٗت والًٟ. في اق٩ا٫ مسخلٟت

مؿُداث الُبُٗت الى مؿُذ جغ٦ُب اوجال٠ُ، ٞمؿُداتها ال جسً٘ لخدىالث 

مؿُذ الُبُٗت مؿُذ ٧ىوي . مً الضازل الى الخاعط، او مً الٗم٤ الى الؿُذ
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ها الاصعا٦ُت الى وؿاط ًيسج ٢ماقتها، او ًىًض بؿاَها  ال مخىاهي، ال جدخاط زَُى

للُبُٗت ٢ىي طاجُت وعٚباث قضًضة . املٟخىح ٖلى الضازل وفي ٧ل الاججاهاث

.     ًهٗب ٖلى الاوؿان جدضًض صعظت قضتها. الخهىنُت

 ًدىلىا مؿُذ التر٦ُب مً الى٢ٝى ٖلى الاعى الى الاهسغاٍ في 

م وهبها . نحروعة ال٩ىن الابضًت لم ٌٗض لالعى وظىصا وا٢ُٗا في الٗمل الٟجي، ٚع

وحسخحرها ملىاصها الخام مىاصا اؾاؾُت لدك٨ُله وؿُجا مً الاصعا٧اث 

ال ًدب٣ى لالعى زمت م٩ان، ب٣ضع ما حٛضو مجغص "بدُض . والاخؿاؾاث الاولُت

جتزلؼ٫ الاعى وجخ٩ىع، جتران٠ جغبتها . 52"زٍُى بُاهُت حؿّىي زِ الىخىء املجغص

جترن٠ َا٢اتها وجدىازغ هباء وجيها الى املؿخ٣بل . وجدبضي َب٣اتها في خًغة الًٟ

لالعى مؿخ٣بل  هضع٥ خغ٦خه وو ظهخه في الٗمل الٟجي، الظي . الظي لم ًاث بٗض

مىيه وفي . ال ٩ًىن صون وهب الاعى وحسخحرها طل٪ خا٫ ال٩ىن في الخباؾه ٚو

جترن٠ املؿُداث وجخٟجغ الاصعا٧اث ٖلى مؿُذ التر٦ُب . نلخه الابضًت بالًٟ

ا هثرا مىشىعا حكض ج٣ىي الخ٨ٟحر . جخٟجغ مً بىاعه ٢ىة ٧ىهُت جلٟذ الاهدباه. زَُى

٘ م٣ام الؿاا٫ جخهاصم وجدىاوب مالٟت ٖاملا ؾاب٣ا ًٖ الاوؿان، ختى ولى . وجٞغ

.  53"٧ان مً نى٘ الاوؿان

م ما   ًيكض ال٩ىن الى بضء او٫، لم ٌؿخُ٘ الٗلم هُله والىنى٫ الُه، ٚع

ٞالى الان لم ًخم٨ً الاوؿان مً امالء اعاصجه ٖلى . خ٣٣ه مً اهجاػاث وا٦دكاٞاث

ولم ًيخهي مً ا٦دكاٝ ٧ل ال٣ىاهحن التي جم٨ىه مً الؿُُغة ٖلى . الُبُٗت

جبحن ان ال٩ىن مكضوص الى بنباح لً ًىاله الٗلم ولً . مباٚخاتها املٟاظئت

ما لم ًبلٛه الٗلم ولً ًبلٛه هى مغط الاصعا٧اث و الُا٢اث . ٌؿخُُ٘ اليها ؾبُال

ٌؿخُُ٘ الًٟ صون الٗلم الخٗبحر ٖنها ولى . الالمخىاهُت و املخىازغة وؿُجا مً الهباء

ججض نضاها في الًٟ ٖلى ق٩ل . هي جخجظمغ وجدؿُذ جمّىظا بحن عبىة وعبىة. لخحن

جخمضص وجخ٩ىزغ ٖلى مؿُذ . نحروعاث مؿخ٣بلُت ومخىاٞظة ٖلى ما هى اوؿاوي

جخٟاٖل ٢ىي خُت، ًٟٗلها الًٟ اصعا٧اث . جدىازغ ٖلى جغبت الاعى. املداًشت

ؤلِـ الًٟ . حؿمذ لالوؿان بالخغ٦ت والخٗبحر ًٖ مى٢ٟه مً ال٩ىن . واخاؾِـ

اهٟخاخا ٖلى ال٩ىن لخجمُ٘ ما ًستزهه ال٩ىن مً َا٢اث وج٨شُٟها في ٦خلت 

 . 54"هى الٗمل الابضاعي..واخضة 
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ٗت امل٣ام الاعضخي و وهب اهُىلىظُا الٗالم،  ًمىذ صًلىػ الخضر الٟجي ٞع

٘ م٣ام الاوؿان وظىصا في ٖالم  ٞغ ل٩ىهه مً ٌّٗبر ًٖ ال٨ُىىهت وال٨ُان، ٍو

ت هدى مٗغاط الهحروعاث، وظىصا في الٗالم، واههاجا لىضاء  باث املدؿاٖع الٚغ

في الخضر الٟجي، ًخدغع الاوؿان مً اخضار الُىمي، . الكضة انٛاء ال ٌؿم٘

مىذ لىٟؿه عهان الترخا٫ في ٞجىة الهمذ، وفي بضاوة الٗالم اوكضاصا الى  ٍو

مشل ٞغاوؿِـ ب٩ُىن الٟىان . املٗجى في مى٤ُ املٗجى، صون ان ًىا٫ مىه الكٟاء

ظٗل مً . الدك٨ُلي الظي ٧اهذ اٖماله ا٦ثر ا٢خضاعا ٖلى الخٗبحر ًٖ الخضر الٟجي

اٖماله لخٓت اهُىلىظُت واظهذ الخىاء، واهٟخدذ ٖلى ٞجىة الٟغاٙ باؾلىب 

اهىا باالخغي امام ًٞاء وٗبره في ." عسخ ٢ضم الاوؿان ٖلى اعى مخدغ٦ت . حٗبحري 

. 55"خغ٦ت واخضة بؿُُت 

ًضٞ٘ الابضإ الٟجي باالوؿا١ ال٨بري الى الاجهُاع، والى الاهٟخاح والخغوط 

تها. ًٖ مؿاخت الضائغة املٛل٣ت ت الظاث جخمغص ٖلى مغ٦ٍؼ لم حٗض . جنهاع مغ٦ٍؼ

ًغؾم الًٟ . لم حٗض حؿخُُ٘ امل٣اومت.  جخدمل ص٤ٞ املخٗضص ووؿ٤ الازخالٝ

ُت ظضًضة للٗالم زُِ  ًخىؾِ " ًخٟغص بسِ . ًمىذ الخُاة ع٢هتها الاولى. زٍغ

لى مضي ا٤ٞ نحروعتها املؿخ٣بلُت  الا٢ُاب املخًاصة ٖلى َى٫ اهخٓام وؿ٣ها ٖو

ه٨ظا ٌٗمل الًٟ ٖمله زاعط ؾلُت الخُاب صون ان ًخىعٍ في مًاٖٟت . 56"

الُبىؽ، بل اهه ًٟغى م٣اومت جاحي ٖلى الشىائُت ٞخمؼ١ حجبها وحٗبض ب٣ُبُتها،  

.   وجىثرها هباء مىشىعا في ٧ل ظهت و وظهت

. ق٩ل الٗمل الٟجي خضزا ًمىذ الاوؿان ظىاػ الٗبىع الى البضو الاو٫ 

٣ي،  لى يٟت مخدغعة مً الابال٫ املُخاٞحًز ًىّبخه في مًاءة انباح مخىخل، ٖو

ومً ٧ل ال٣ىي الاعج٩اؾُت التي جىاهٌ بهجت الخُاة وجىٟي مغخها التراظُضي، 

ا مخ٨غعا في الٟغ١ والازخالٝ ؾّىه الٟىان . الظي وظضه صًلىػ ص٣ٞا نحروٍع

بت . الىُدكىي اعاصة ا٢خضاع ٖلى الابضإ والخٗبحر ًمىذ صًلىػ هُدكت ُٞلؿٝى الٚغ

جدى٫ مهماػ هُدكت الى خضر يا٠ٖ مً اهمُت ؾاا٫ . املخ٨ثرة في الجؿض

ض ٢ضومه الهاصم الى . املؿخ٣بل ًُغخه ٞىان مخٟى١ لم ًىلض بٗض، ولم ًدضص مٖى

الٗالم، ؾُٗه ان ًدغع الاوؿان مً الاطٖان ل٣ىي الكغ والاعج٩اؾُت، وان حهبه 

٣ُت لم  بهجت الخُاة بٗض ان اماجخه الخ٣ُ٣ت ٢غوها، واؾخٟغصث به طاجُت مُخاٞحًز



 

182 
 

ٌ ابيُتها وج٨ُٟ٪ ازخامها ٌ هضمها، وج٣ٍى لهظا ٧ان ." حؿخُ٘ مُغ٢ت الخ٣ٍى

. الًٟ هى الاهُىلىظُا الىخُضة املم٨ىت التي بها ًخد٤٣ جغ٦ُب الىاخض والهحروعة

. 57"و٧ان هى الخٗبحر الاعقى ًٖ جىاَا الىظىص

٨ٞغ زاعط املغظ٘ الىزىقي للمُاب٣ت، .  ًهبذ هُدكت خضزا في خض طاجه

ت ال في " ًهبذ الًٟ . الظي خا٦م نحروعة املٗجى ب٣ىاٖض مى٤ُ الهٍى حُٛحرا وجدٍى

نىعة الاقُاء، وهى لهظا ا٦ثر واقض جد٣ُ٣ا للخُاة مً الخ٣ُ٣ت التي لِؿذ 

ٖىضما ًخدى٫ الًٟ الى مؿخُإ ا٢خضاع، ل٩ي ال ج٣ُ٘ ". ؾىي جدىُِ ملا ًٓهغ

الظاث اوٛغاػها في الٗالم، ول٩ي ال جمُدىا الخ٣ُ٣ت، والن الًٟ ج٣ىي الىهب 

والهحروعة، ٞهى لِـ مً َبُٗت ال٨ٟغ املدل٤ الظي ٨ًٟغ في ما ٌؿخُُ٘ الُه 

ُغح اؾئلتها. الخ٨ٟحر ؾبُال بضٕ وؿُجها ٍو ًمىذ الٟىان . ٨ًٟغ الًٟ بالخُاة، ٍو

مؿخُإ ال٨ك٠ ًٖ اليؿُج الُٟحري مً الخٍُى والخٍُى الهاعبت واملجغصة، 

ً الاصعا٧اث املخىخكت ٖلى مؿُذ الخُه  للخٗبحر ًٖ مى٤ُ الاخؿاؽ، ٖو

ٌكضها زُِ . والبضاوة ،جا٦ُضا لبهجت الخُاة الغا٢هت ٞى١ نمذ الٗالماث

. ًخٛحر بضازلها الىًا٫، ًدى٣ل"البضاوة الى ًٞاءاث ًيكِ ٞيها الترخا٫ والخُه 

حُٗض الخُاة بىاء عهاهاتها، ٞخىاظه ٖىائ٤ ظضًضة، وجسل٤ هُئاث ظضًضة، اجها 

. 58" ال ًم٨ً ان وٗخ٣ض مُل٣ا ان ًٞاء ن٣ُال ٨ًٟي اله٣اطها. حٛحر الخهىم

 ًًّم الخضر الٟجي الخِ الهاعب في ٧ل الاججاهاث الى خغ٦ت 

ًدك٩ل الٗالم مً زٍُى هاعبت ٚحر . الهحروعة، والى عخم الخُاة في بضو ُٖائها

هي الخٍُى والخٍُى التي ًيسج منها الٟىان وؿُج . مُٗىت الجهت والاججاه

ًىٟلذ الخِ . الٗالم في ٖمل ٞجي، مخٟغص باؾلىبه ومسخل٠ بغئٍخه لالقُاء

ض مخىٟظ في . الهاعب مً ؾلُت الشىائُت ال٣ُبُت ال في الخجٍغ ًٓهغ زُا مجغصا مٚى

هي زٍُى جٓل جٟلذ باؾخمغاع مً ٢بًت ما هى زىائي الا٢ُاب . " الاصعا٥ الخي

ًسغط صًلىػ ًٖ . 59"املخٗاعيت، لخدضر ٖال٢اث ظضًضة وججاوع ما هى مخ٣اعب

مى٤ُ الجمالُت ال٨الؾ٨ُُت، مؿخُٟضا مً اٖما٫ بى٫ ٦لي ومً اهخهاعه للك٩ل 

٣ا الهىعة ىصجه الى الك٩ل البضوي، للخدغع مً مُخاٞحًز اؾخٗان بالخ٣اَ٘ بحن . ٖو

ٜ اق٩ا٫ ظضًضة ٢اصعة ان جمىذ  املاصة والك٩ل، وبالُٟحر اللىوي للُبُٗت لدؿَى

.  الاوؿان الا٢خضاع ٖلى الىظىص في الٗالم
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ٌٗبر ٖنها حٗبحرا ًضهكىا، .  ًدؿلل الًٟ مً ٞجىة الخُاة وص٤ٞ نحروعتها

ضٞٗىا للخامل في وظىصها الُىمي، وفي قٍغ ام٩ان مجاوػجه ال ًاحي الًٟ ٖلى . ٍو

٣ا. اؾخيؿار نىع الخُاة ومدا٧اة خغ٦تها وجمشل ػماجها ًىلض . جل٪ مهمت املُخاٞحًز

ً اصعا٧اتها الٟٛل،  صون ان ًىا٫ مً . الًٟ مً نلب الخُاة ٌٗبر ًٖ نمتها ٖو

ض هي ض، اهما ٦ما جٍغ ان جتزّي في ٖكمها . ٦ك٠ وظهها، اهما ٌؿخضٖيها ال ٦ما ًٍغ

ضم الاه٨ٟاء الى الىعاء ً الخُىع والخسل٤ ٖو ٞالخُاة . وخكمها والخباؾها، ٢ٍغ

هظا الخشمحن الخام "ًاحي الًٟ . نحروعة واؾخمغاع وخغ٦ت ػمان الى املؿخ٣بل

ا مىبؿُت  هي . 60"بخدلُل ال٣ىي والُا٢اث، ومضي ٢ضعتها ٖلى الامخضاص زَُى

بت في َلب الخُاة ٞالخٍُى والخٍُى التي ًيسج منها الٟىان الٗالم، . قضة الٚغ

بت في الخُاة ال في الخُه والهجغة الى اما٦ً . هي الٚغ ٌٗبر ٖنها الًٟ ٖمال ٞىُا مٚى

هى املمازل مسبرا ًٖ الازخالٝ، " مهجىعة، صون ظهت ووظهت َلبا للٗىص الابضي، 

.  61"هى املكابه مسبرا ًٖ املخٗضص، هى املدؿاوي مسبرا ًٖ الالمخىاهي 

زمت نضا٢ت و٢غبى ظمٗذ بحن ظُل صًلىػ وهُدكت، هي نضا٢ت الخضر 

بت، وفي ج٨ثر مؿخُإ ظؿض  ؿخجلُه في ٞىعان الٚغ الٟجي الظي ًمخدً املٗجى، َو

٘ وظىصها الى م٣ام الخُاة املبخهجت  ٞغ اوؿاوي عق٤ُ، ٌٗلمىا الغ٢و املاؾاوي، ٍو

في هؼوٖها الى امخال٥ ٦مُت مً الىا٢٘، والؿُُغة ٖليها واؾخٛاللها ٧اعاصة 

باث الا٦ثر . لال٢خضاع و الخٟى١  ان الخُاة ٖىض صًلىػ ٦ما ٖىض هُدكت هي خُاة الٚغ

قضة وحكضصا ٖلى مؿاخت املداًشت، وهي في النهاًت ٖمل ٞجي ًهُى٘ ما ًىظض في 

وجل٪ ٖباعة هُضٚغ، ملا ًهل خضر الٗبىع الى املؿخ٣بل بمؿخُإ . املؿخ٣بل

الٟىان، و٢ضعجه الابضاُٖت ٖلى الٗبىع مً الًٟت امل٣ابلت للًٟ، والى٢ٝى ٖلى 

ججؿض هظه .  مؿُذ املداًشت، لالهسغاٍ في خضر الابضإ الٟجي خضزا ظلُال

ت الخضر الضًلىػي خضزا ٞىُا ومؿخ٣بلُا ًغاهً ٖلى . ال٣غبى الاهُىلىظُت هٍى

٣ًىصه ٞىان مخٟى١، ًخى١ الى الخالم . ٢ىي ابضاُٖت لكٗب اعقى لم ًىلض بٗض

ت الخضر الضًلىػي، الظي ًهبذ ٚحر .  الابضي والى جغ٥ ونِخه الازحرة جل٪ مٍؼ

ال ًسلى هظا املىخى الضًلىػي مً هٟـ "بُٗض و٢ٍغب مً ؾبِىىػا،اط 

بت  مخّىظت و .ملا ًمىذ الًٟ بٗضا اًد٣ُُا .  62"ؾبِىىػي ؾمذ لالوؿان ان ًىٛغػ ٚع

. صعظاث مً الكضة وال٣ىة ٖلى ؾُذ  املداًشت
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والن الٗمل الٟجي خضر الًخ٨غع، ٞهى ال ًهىع الاقُاء هى نىعي زاعط 

غي  . ٌٗبر ًٖ خضر ٌٗاعى الىا٢٘ الظي ًغؾم اخضازا ٨ًغعها الُىمي. الخهٍى

الحٗبر اصعا٧اث الٟىان ًٖ الخضر، ل٩ىهه الًىدؿب الا الى اصعا٧اث ٟٚل، حؿب٤ 

بت واٖم٤ مٗجى واقض قضة ٌؿخٗحر . الٗالم وما ُٞه، هي اصعا٧اث اولى، ا٢ىي ٚع

منها الٟىان اصعا٧اجه واخاؾِؿه، وهي التي جدغيه ٖلى الابضإ الٟجي، ومماعؾت 

ل خضسي مً مؿُذ املداًشت،   الظي هى الىؾِ "الخٗبحر ًٖ ٖىاملها، ل٩ىجها ججًز

خه اجها جخىػٕ ....الظي ال ًى٣ؿم، اط جخىػٕ املٟاهُم صون ان جلغي وخضجه واؾخمغاٍع

. 63"ٞاملؿُذ ٌكبه الصخغاء التي جاّمها املٟاهُم صون ان جخ٣اؾمها. بضون ج٣ؿُم

لِـ الاصعا٥ الضًلىػي قإها اوؿاهُا هى الُبُٗت الاولى والخاماث الٟٛل والبضاوة 

هي " الٟحٌزـ"الُبُٗت او . املخىخكت، ٢بل ان حهبِ الاوؿان الى الاعى خضزا

الُبُٗت ٖىض ؾحزان نامخت نمذ املٗجى، . الخضر والىبإ الظي هم ُٞه مسخلٟىن 

ل٩ىجها مضع٦ت ومخ٩ىزغة ًخجظمغ ٞيها املٗجى، وجخسل٤ في عخمها الخ٣ُ٣ت اوُٗاء ال 

ت . جىاله الٗباعة جخمل٪ الُبُٗت اخؿاؾاتها وجىبذ اصعا٧اتها في الخاماث الُٟحًر

ٗبر ٖنها الًٟ في الالىان والخٍُى والخاماث . التي ًدك٩ل مً وؿُجها الٗالم َو

. الُاهغة في ٖالم ال٩ىن والٟؿاص

تها الاهُىلىظُت ٖلى الاوؿان جغي ُٞه وهبا مً . جٟغى الُبُٗت اولٍى

خٟاٖل م٘ مُلب زاماتها. مؿخُاٖها واصعا٧اتها وان . ٖلُه ان ًىهذ لىضائها ٍو

مهمت الٟىان ان ًى٣ل اصعا٧اث . ًُٕى اصعا٧اجه للخٗبحر ًٖ هظا الىهب في الًٟ

الٟىان املبضٕ مً بلٜ . الُبُٗت واخاؾِـ ٟٚلها الى ٖمل ٞجي بم٣اؾاث الٗالم

ت، والخٗبحر ٖنها ٞىُا  به الخُا٫ وقضه الخلم الى ه٣ل هظه الاصعا٧اث البضٍو

زمت اخؿاؽ . باؾلىب مخٟغص، ال ٣ًبل باالؾخٗاصة، وال ًىُٗى للخ٣لُض واملٗاوصة

بضوي  ًغؾم ظٛغاُٞت الٗالم صون مىٓىع او مؿاخت ٢بل ان ٩ًىن ؾ٨ىا 

ها، وهغوبها  وؾ٨جى،  ًبحن ان ٢ماقت الٗالم ٚحر مخُٗىت لكضة حكاب٪ زَُى

هي اصعا٧اث الانباح ال حٗبر ٖىه املاصة، وال جغويه الاق٩ا٫، .املؿخمغ مً الخٗحن

ان جٓل زاعط الك٩ل . ل٩ىهه املاصة الاولى او الهُىلى التي ال جدخمل الخٗحن بالٟٗل

ت ، . "وظىصا بال٣ىة، وؿُجا انالهُا للُبُٗت الٟٛل جهبذ املاصة ٧لها حٗبحًر
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ا الاخؿاؽ لِـ ملىها، اهه ملىن ٦ما . الاصعا٥ هى الظي ٩ًىن مٗضهُا بلىعٍا حجٍغ

. 64"٣ًى٫ ؾحزان 

هى الخضر الاو٫ الظي ق٩ل . ًمىذ صًلىػ الاصعا٥ الاؾب٣ُت الاهُىلىظُت

ت، ووهبها مؿخُإ ٖىانغها بىعا  وؿُج الُبُٗت مً زٍُى وزمائغ ُٞحًر

عب . وظض الٟىان في مُٗنها زاماجه للخٗبحر ًٖ عئٍخه الاصعا٦ُت للىظىص. وبغاخا

ت الى قٍغ ام٩ان وظىص . خضر آٖم قىاف ٌؿب٤ ٧ل وظىص ٗه مبضؤ الاولٍى ًٞغ

عب خضر ًطخيء للٟىان صعب الاهسغاٍ في الهحروعة . الاقُاء والاؾماء في الٗالم

مىده مؿخُإ  ٣ا الُىمي، ٍو ولٗا ولٗبا، بما ًدغعه مً اهٟٗالُت الىا٢٘ ومُخاٞحًز

ججضًض نىعة الٗالم، وجُٟٗل ال٣ىي الاصعا٦ُت الىاظمت ًٖ الاصعا٥ الاو٫ فى 

ت مخٛاًغة،  ًجؿضها الٗمل  نىع ٧اووؾُت ال جدخمل الخٗحن، وفي عئي حٗبحًر

الٟجي ٖىاملا للؿ٨ً املاظل، الجها ال جبلٜ بالٟىان مىيٗها الُىبىلىجي الظي 

دغى اخاؾِؿه ٖلى الاهسغاٍ في هظا املغ٦ب بت، ٍو .  ًمىده ال٣ىة والٚغ

 :حدث الفن لغت املتعدد في العالمت

٘ صًلىػ م٣ام الًٟ خضزا ًمىده الانل الاهُىلىجي والبضو الٟٛل . ًٞغ

للٗالم، ل٩ىهه الخٗبحر الظي ًهل الاوؿان بدضر الهحروعة، او الُبُٗت  ٢بل ان 

خي، وال هي ٖىهغ . جخبهى و جدىازغ هباء مىشىعا لِؿذ الهحروعة نٟت الاوؿان الخاٍع

ًُلبه الًٟ وخضه مًاءة .  هي زىاء مدكٓي و٧اووؽ مخٗمى;مً الُبُٗت 

لِـ الخضر الا الهحروعة، جٓل في خغ٦ت ابضًت صون جهاًت . لالهسغاٍ في الخضر

ًد٨مها الخىٕى والازخالٝ املىؾىم بالكضة، وبمؿخُإ .  جًٗها في بضاًت ظضًضة

جدىازل الهحروعة نحروعاث . الاهٟالث مً ؾلُت املٟهىم، وجُاب٤ الخ٣ُ٣ت

قبدُت، ال ج٣بل بالؿ٩ىن، جخ٨غع وجخ٩ىع ٖىصا ػماهُا ابضًا في الخُه، وفي بضاوة 

ً مى٤ُ الاخؿاؽ واخؿاؽ املٗجى، حٗبحرا  الاصعا٧اث ال٩اقٟت ًٖ الهمذ ٖو

ًٖ لٛت الًٟ بما هي لٛت البضء والخُه في اخغاف الاصعا٥، و في جًاَعـ اظؿاص 

ٗذ ًٖ حؿمُت الاقُاء باؾمائها، هي لٛت الًٟ  بال اًٖاء، ؾب٣ذ البلبلت و جٞغ

ٞاللٛت هي ال٩ائً الاؾب٤ . "٧اهذ وؾخٓل اللٛت التي ٧اهذ ٢بل ان ٩ًىن الٗالم

. 65"بضوجها الٌؿخ٣ُم امغ 
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   زمت زهُهت ٖٝغ بها صًلىػ، عبما ٧اهذ زهُهت اعؾُُت، وهي ان 

ال هخٗلم مً الٟلؿٟت قِئا، اهما ان هىضهل امام نضمت اؾئلتها، وجل٪ الهضمت 

التي جىا٫ مىا وجضهكىا هي خضر ٞجي بامخُاػ ما ٖلى الٟلؿٟت ان جسخبره لىدذ 

الهحروعة هي الهضمت الهاصمت التي هىضهل  مً قضة . مٟاهُمها وججضًض اصواتها

تها  خغ٦تها ومً ٖى٠ حٗخٗتها للىعي صون ان هىالها في ماهُتها ووظىصها، وجل٪ مٍؼ

ان جب٣ي الاوؿان في ٞل٨ها ٖلى ٢ائمت الاهخٓاع، صون ان ًضع٥ ؾبب اهخٓاعه 

لِـ الاهخٓاع و٢خا او ٞترة . وصون ان ٌٗٝغ جهاًت اهخٓاعه وهُل املُلب وامل٣هض

مً الؼمان، هى الهحروعة خضزا ًمىدىا ٢بؿا لالخخٟاء ببهجت الخُاة في مغاؾم 

بت في قضة ؤل٣ها الُٟحري وفي . الًٟ الخُاة ٖىض صًلىػ خضر مىنى٫ بدضر الٚغ

جخدى٫ الى . ه٣لها الًٟ لٛت نامخت صون وظىه مخ٩لمت. بضاوة الاصعا٥ وجُه الاوؿان

اٖما٫ ٞىُت ؾىاء ٧اهذ لٛت الاصعا٥ بالدجغ او لٛت الاصعا٥ باللىن او لٛت الاصعا٥ 

ت نامخت ج٩ّىجها . ان لٛت الًٟ الجخ٩لم وال جدُل الى الاقُاء. بال٩لمت هي لٛت حٗبحًر

الٗالماث، جخسل٤ في لٛاث ٢ُاُٖت جمىدها قضة الخجضص واملخٗضص ٖلى ظهت الل٣اء 

.  والالخ٣اء ٖلى مؿُذ املداًشت

ًهبذ الًٟ خضزا ل٩ىهه مخهال بالخُاة وباالعى ومىٛغػا في الىظىص، 

م حُٗىه املاظل ٖلى الضوام  ٞهى الاهُىلىجي الظي ًجٗل الٗالم مم٨ىا، ٚع

ًخهجغ الٗالم ًٖ مىيٗه الاعضخي ل٩ىهه ؾلُل خغ٦ت بحن ؾاب٤ و . وباؾخمغاع

غى ال ًخدضص وال ًخٗحن هى زِ الهحروعة الابضي . الخ٤ في زِ ال َى٫ له واٖل

بت في الاهٟؿاح والاوؿُاح ٖلى مؿُذ املداًشت،  الظي ًٓهغ اهمُت  ووؿُج الٚغ

ًهبذ الٟىان لجىظا . الاؾلىب في اٖاصة جىػَ٘ املكهض وزلخلت نىمُت الىا٢٘

ا مً الخإجإة او مً اللجلجت او مً اللٗشمت " ٩ىن الاؾلىب اط طا٥ هٖى جغجب٪ " ٍو

ٟٞي الٗمل الٟجي . مً زال٫ ؤٖماله اللٛت وجنهاع زىائُاتها وج٣ٟض هٓامها واهخٓامها

جخ٨ٟ٪ ابيُت اللٛت، ًضٞٗها الاؾلىب الى النهاًاث والى الخسىم، جسغط ًٖ اليؿ٤ 

مخدنها اعججاط الخىٕى زاعط  واملى٤ُ ًهُبها اعجبا٥ الخٗضص وبلبلت الازخالٝ، ٍو

ت املُاب٣ت . هٍى

 لِـ الاؾلىب ان وٗبر ًٖ الصخيء، وهىجح في اْهاعه في ٖمل ٞجي 

ٌ واملجاوػة . مخٟغص الاؾلىب في املماعؾاث الٟىُت هى ان هماعؽ الخلخلت والخ٣ٍى
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بت في الخُه والبضاوة ٖلى مؿُذ املداًشت، العبا٥  والخغ٦ت بحن زٍُى الٚغ

الى "ان ًضٞ٘ الاؾلىب الٟىان . اوٛال١ اللٛت وج٨خم املاصة وؾُىة الشىائُاث

ال ًىٟهل . 66"الظهاب ختى الُٛاب، ختى الاخخجاب، ختى ازترا١ طل٪ الا٤ٞ

ٓم   خضر الٗمل الٟجي ًٖ خضر اللٛت، ًمشل اوٛغاػهما خضر الىظىص الٖا

ٗها الًٟ لٛت بىاعا  اهٟجاعا مً الاصعا٧اث، ق٩لذ وؿُجا مً الخٍُى ل٣ماقت ًٞغ

ًهٗب ٞهم ٖالماتها ٞهما مد٣٣ا، ًخاظل ْهىعها ٖلى مؿُذ املداًشت َاملا ان 

هاع، اهما في لٟذ اهدباهىا الى الخلل الًُٟ٘، والى الخُغ  خضر الًٟ لِـ في الْا

ذ، . الهاصم الظي ًٓل حهضص الىظىص ان لٛت الًٟ لِؿذ لٛت خضًض وجهٍغ

ل٣ض حٗلمىا ان . "ٌؿدبض بها الخلشم وجازظها البلبلت الى البضاوة نمخا وانٛاء

لم ه٨دؿب لٛت الا باالنٛاء الى ضجت الٗهغ املتزاًضة . هخمخم ولِـ ان هخ٩لم

.  67"بٗض ان ابٌُ لىهىا بؼبض امىاظه الٗاجُت

جترخل في . ًمىذ صًلىػ الًٟ لٛت الخضر ل٩ىجها لٛت الانباح الىىماصي

بت، لخبلٜ ٖخبت املٗجى صون  نمتها وفي جبٗثرها بحن َُاث الاصعا٥ وزيُاث ٢ىي الٚغ

ب ُٞه صًلىػ ٖلى . ان ج٨ك٠ ٖىه، بل جاظل طل٪ الى ًىم ٚحر مٗلىم مٗجى ما ًٚغ

ت جًمً جىلُض املٗجى مً عخم املسخل٠  امخضاص ما ٦خب، اهه ٌكٕغ لىٍٓغ

ت للخٗبحر ختى " ٞل٩ي . واملخٗضص ٘ اليؿ٤ املخٗضص، ال بض مً اًجاص هٍٓغ ًخم  حكَغ

جخم٨ً مً جسلُو هٟؿها مً الىهم الظي جغػح جدذ هُمىخه،  طل٪ الىهم 

.  68"الظي اٞغػه جهىع وهمي للٛت

جخدغع مً ؾلُت الضا٫ .  في الًٟ جخُهغ اللٛت مً ٧ل اللىاخ٤ الخؿُت

لِؿذ لٛت الًٟ بُاها . وجسًٗه الى الخجضص املؿخمغ والى الخ٩ىزغ والخ٩ازغ ال٨ش٠ُ

اها او بغهاها . " هي لٛت مً صعظت اولى ال ج٣بل بال٣ُاؽ اللؿاوي او املى٣ُي. او ٖٞغ

 ان صوع الًٟ ان 69". اهه خضر لٛىي :اهما زمت جضزل، مباصعة مً ٢بل اللٛت 

جخدى٫ . ان ًٟخذ لها مىاٞظ الاوٛغاػ في الانل. ًدّى٫ اللٛت مً مجغي الى مجغي 

غ . اللٛت الى لٗشمت والى بلبلت ًغحك٘ في خًغتها الٟىان ازىاء الخٗبحر وازىاء الخهٍى

ؤن جخهضٕ اللٛت وجخٟجغ وتهتز ابتهاظا باهبٗار الاصعا٥ خضزا واهٟجاعا ٧ىهُا، 

اهبٗض مً عخمه الٗمل الٟجي ٖاملا للؿ٨ً وهضاء الى الاوؿان ل٩ي ًىدبه الى 
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ب الخالو الظي جٟغيه الُبُٗت اهه الاؾلىب الىبرة، لٛت الاخؿاؾاث او . "الٖغ

بت صازل اللٛت، جل٪ التي حؿخضعي قٗبا الى املجيء .  70"اللٛت الٍٛغ

 لِـ صًلىػ وخضه مً اؾتراح في مغؾم الًٟ اؾتراخت املداعبحن مً 

٣ي، الظي اناب اللٛت وحجب الىظىص في اليؿُان،  حٗب م٣اومت الابال٫ املُخاٞحًز

سها مىٗغظا حٗل٣ذ همت هُضٚغ به صون ان  صون ان ًضٖى الى مجاوػتها واجهاء جاٍع

٣ا، اهه مً الان . "ًىاله في ازغ الغخلت ٞال ٌٗخبر الخضًض ًٖ جهاًت املُخاٞحًز

٣ُا، او مً ًً٘ مىٓىماث في  ٞهاٖضا لً ًٓهغبٗض مً ٨ًٟغ ج٨ٟحرا مُخاٞحًز

٣ا ٣ا صون ان ًلٛيها مً مضزل الٗىصة .  71"املُخاٞحًز قٕغ صًلىػ الى ججضًض املُخاٞحًز

الى الانباح الاهُىلىجي الظي مشله الًٟ ًمىدىا الًٟ قٍغ ام٩ان الخ٨ٟحر مً 

ت الظاث املخ٩لمت والترخل جيها وهجغة زاعط خضوصها املخمغ٦ؼة خى٫  زاعط مغ٦ٍؼ

٣ا. "الضاللت . ٨ٞغث الاهُىلىظُاث الخ٣لُضًت في الىظىص بلٛت عاشخت في املُخاٞحًز

ال ًم٨ً ان جخد٤٣ في ال٩لمت و ال في . لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب خ٣ُ٣خه

٣ا. ٞخل٪ خاظت الاقُاء واملىظىصاث. الدؿمُت . 72"وجل٪ مهمت لٛت املُخاٞحًز

مشل الخُاع .  ًمىذ الًٟ الا٢خضاع الخٗبحري لالوٛغاػ في لخمُت الخضر

ضي اهم الخُاعاث الٟىُت التي ٖبرث ًٖ الخضر الٟجي ٞهمذ الًٟ نحروعة . الخجٍغ

ق٩لذ ظٛغاُٞت ال٩ىن وعؾمذ . لىهُت جدملىا الى هىضؾت ق٩لُت مً املؿُداث

ب٣اجه ؾُىخا واٖما٢ا، صون ان جٟغيه في ق٩ل  ظُىالىظُخه وبُيذ جغ٦ُبخه َو

بت ٚحر مىٓىعة، جمال . او مؿُذ مٗحن اْهغالًٟ الخضر ال٩ىوي ٢ىي مً الٚغ

الٗم٤ وجٓهغ الٗالم ق٨ال هىضؾُا، ججؿضث ُٞه خغ٦ت الهحروعة وابضًت الؼمان 

ٖبرث اع٦ُىلىظُخه ًٖ لٛت مخلٗشمت مترانٟت مخجظمغة ٖلى . الاهُىلىجي

هي لٛت ؾ٨نها الىظىص . املؿُداث،  ًهٗب ٢غاءتها او ال٨خابت بدغوٝ ابجضًتها

ؤي املغآة اله٣ُلت التي ح٨ٗـ َبُٗت "وؾُغث ظٛغاُٞت مى٤ُ املٗجى والاقُاء، 

ولهظا ٞان الاظتهاص لبىاء مٟهىم ًاؾـ لجظمىعٍت . جهىعاجىا ًٖ الٗالم وال٨ٟغ

٣ُت اة الشىائُاث املُخاٞحًز غ ال٨ٟغ مً َو تها، ٦ُٟل بخدٍغ .  73"اللٛت ولخٗبحًر

 جمىدىا لٛت الًٟ الًلٕى في اؾدكغاٝ املؿخ٣بل، والاهٟخاح ٖلى 

لى مؿُذ  بت في ا٤ٞ الهحروعة ٖو ذ  زٍُى الٚغ ٖخباث اليؿ٤ املخٗضص، وحؿٍغ
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الازخالٝ، َلبا للخُه وللهغوب مً ي٤ُ املؿاخت و٢هغ املؿاٞت التي جهلىا 

ٞاللٛت هي الاؾب٤، . " ببضاوة  الٗالماث، و جىخل اللٛت في هغوبها مً الضا٫

ان اللٛت خضر في خض طاتها، ٞالٟىان ًى٤ُ ًٖ .  74"بضوجها ال ٌؿخ٣ُم امغ

٘ الاصعا٥ الى الهحروعة، وجٟجغ الخغ٦ت في الؼمان  الخضر بلٛت مخلٗشمت مبلبلت جٞغ

هضه، وهي بِخه ومإواه، اطا ازظها بالغاي  ٗا مل٣ام الىظىص، ل٩ىجها لٛخه ٖو ٞع

الن مهحر اللٛت ًغج٨ؼ صائما في خُاة قٗب ما ٖلى ٖال٢خه بالىظىص، "الهُضٚاعي، 

ٞان الؿاا٫ باججاه الىظىص ًب٣ى في حكاب٪ او جماؾ٪ باليؿبت لىا م٘ الؿاا٫ 

 .75"خى٫ اللٛت

ًهبذ الخضر اللٛىي  . ًًا٠ٖ صًلىػ مً ٞهمه للخضر اللٛىي في الًٟ

ت . خضزا لىهُا ت الضائٍغ ُّ اللىن ٖىضه وظه الخضر و اللٛت ٢ٟاه او خغ٦خه الخُ

لى الخ٣اعب والخباٖض ختى الهحروعة ملىهت . املٟخىخت ٖلى الٟهل والجم٘، ٖو

. بلىجها الاخاصي الظي ًًمغ في وؿُجه ٢ىي الدك٤٣ والاهتزاػ والخى٢٘ واملهاصٞت

بت ٖلى مؿُذ . جخىؾ٘ الهحروعة جىؾٗا ٖمىصًا وا٣ُٞا جخًا٠ٖ مؿاخاث الٚغ

ىانغ ال٩ىن . اللىن ٢ىي ٚحر مخى٢ٗت جخجاطب وجدىاٞغ . ٌكخض الخىجغ بحن اللىن ٖو

ت، الظل جدضًض ظٛغاُٞت مؿُذ املداًشت  لغؾم مؿُداث المخىاهُت  مخىٖى

م٣ا ٦ما لى اهه اللىن في ُٚاب "ٌكض الٟىان الى الانل الاخاصي اللىن، . ؾُدا ٖو

.  76"الاوؿان والاوؿان مخدىال الى لىن 

جخدى٫ ال٣ىي ٚحر املدؿىؾت في هٓغ صًلىػ الى ٢ىي مدؿىؾت جٓهغها 

. جدىازغ في الٗالم وجازغ في الاوؿان. الٗالماث ٦مٗجى لهىعة الخضر الظي ال

لى الاوكضاص الى البضو الاهُىلىجي  جدغى الٟىان ٖلى جُٟٗل عئٍخه الابضاُٖت ٖو

جلٟذ اهدباهه الى ٞاٖلُت الهحروعة في خغ٦تها الابضًت، يماها لل٨ُان . الاو٫ 

ًبدض ًٖ . ًغؾم الٟىان ال٣ىي املخىازغة ٖلى مؿُذ املداًشت. وجا٦ُضا للٟٗل

بت وؿُجا مً الخٍُى الهاعبت  قٍغ ام٩ان جىػَٗها  وجىؾٗها ٞى١ مؿاخاث الٚغ

جدُل الى ججظمغ الٗم٤ صون ان هىا٫ . جخٟجغ ٢ىي ٖلى الؿُذ. الى الال جىاهي

جل٪ هي ال٣ىي ال٩ىهُت الؿائدت في اٖما١ الُبُٗت التي ٞجغث الخضر . عوٍخه

ٓم جمحزث ًٖ ٧ل ال٣ىي بٗىانغها اللىهُت التي مىدتها مؿخُإ الاه٨كاٝ . الٖا

ت في الٗم٤ "في  . Bacon"77 ب٩ُىن :املىا٤َ الالمخماًؼة التي جبرػ ال٣ىي املخىاٍع
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ٓم، ًىٟجغ الىهب الاو٫ قًاًا  ٌٗبر الابضإ الٟجي ًٖ الخضر الٖا

ًدىازغ اللىن في الالجىاهي هباء . ٧اووؾُت، جخٗم٤ ال٣غبى بحن الؿُذ واللىن 

ٌؿىص . ًغؾم ٢ماقت الٗالم مً زٍُى الاخؿاؽ والاصعا٥ ٢ماقت لىهُت. مىشىعا

الخىجغ والٟىضخى والخ٣اَ٘ بحن الالىان التي حٗىص الى انل لىوي واخض، والى خضر 

لىوي ًجٝز مً الٗم٤ الُٟحري امللىن بلىن الابضًت، لٛت مخلٗشمت الى صعظت 

تر٥ ال٩ىن ٖلى . الالخباؽ ًهبذ اللىن مازغا اهٟٗالُا واصعا٦ُا، ًاظل الا٦خما٫ ٍو

ت الًُإ ال ًجٗل الٟىان ًلىن . ًمىذ صًلىػ الخضر ال٩ىوي ٖم٣ا لىهُا.  قٟى هاٍو

جلىهه . وال ٌؿخٗمل الالىان، اهما ٌؿخُٟض مً الاصعا٧اث اللىهُت، الهه ٧ائً ملىن 

بِىه ؾحزان واؾخٟاص، مىه . اللىن هى الانل الاصعا٧ي. الالىان وجلىن اخاؾِؿه

٦ما لى اهه اللىن في "ًضٞ٘ الاخؿاؽ الى الاهدباه ملا ًم٨ً الخٗبحر ٖىه، . بى٫ ٦لي

ول٨ً اطا ٧ان الاػع١ مخمازال جماما في . ُٚاب الاوؿان والاوؿان مخدىال الى لىن 

اللىخت او مً لىخت الى ازغي، ٞان الغؾام هى الظي ًهبذ اػع١، الاخاصي 

 .  78"اللىن 

خاتمت 

، او "ُٞلؿٝى الخضر"ال ًىظض ه٣ض ٌٗاعى او ًىٟي ًٖ صًلىػ ٢امت  

٤ الٟهم الضًلىػي ".  ٞلؿٟت الخضر"ًىتٕز ًٖ ٞلؿٟخه   الخضر هى  خضر :ٞو

ٞجي ال ٚحر، الن الاهُىلىظُا  جضبحر لالهخهاع ٖلى ٢ىي الايُٗان و الاهسغاع في 

ًخلخو الخضر في ٦ُُٟت  مٗاٌكت املؿخ٣بل مً هاٞظة الًٟ، الظي . بهجت الخُاة

ًخ٩ىزغليسج ٢ماقت الٗالم مً عخم الدسخحر الاعضخي، صون ان ًدضص الاعى التي 

ؾ٣ُىم ٖليها الهغإ، وج٣ام ٖليها مٗاع٥ املهحر، ال شخيء مىظىص اطا اصع٦ىا ان 

الهغإ ٢ائم بحن ال٩اووؽ والخُاة، وان هضاء الًٟ ان ًمىذ الخُاة مؿخُاٖها 

ًدملىا في عخلت اؾخ٨كاٝ . ًمىدا الًٟ بهجت الخ٨ٟحر في الخُاة.  ٣٦ىة ازباجُت

ت بمساَغ املٛامغة الى ٖم٤ الخضر ان هجٗل مً ج٣اَ٘ ال٨ٟغ والخُاة  . مدٟٞى

هظه ال٣غابت ٖلى وظه الٗمىم لضي هُدكه . "و٢غابتهما الخمُمُت خضزا اهُىلىظُا

ًيخ٣ي . 79"ال جٓهغ ٣ِٞ ٧الؿغ ما ٢بل الؿ٣غاَي بامخُاػ، بل اًًا ٦جىهغ للًٟ

ىدذ ظٛغاُٞت الىهغ لكٗب لم ًىلض  باث في مؿخُاٖها الازباحي،  ٍو اقض الٚغ
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ىظب قٗبا ال ًىظض "ٟٞي ج٣ضًغ صًلىػ .  بٗض ؿخضعي ٍو ال ٖمل ابضاعي الا َو

 80".بٗض

ًب٣ى ؾاا٫ ٧ل ٖمل ابضاعي مً مىٓىعاهُىلىجي هاٞظة ٖلى جٟدو 

وي٘ ال٨ُىىهت، وج٣ٟض الُبُٗت مً ظهت جغمُم الٟلؿٟت واؾخٗاصة ال٣ها، ومً 

بت، وج٣اَ٘  جىاَا الىظىص م٘  ذ الًٟ ٖلى ٢ىي الاهٟالث والٚغ ظهت حؿٍغ

ت الًٟ، وطل٪ هى الخضر الضًلىػي في اعجباَه الىز٤ُ . الهحروعة جل٪ هي مٍؼ

ٓهغه . بالخىاَا الظي ًدغع الىظىص مً الكغا٦ت في ال٩ىن صون الّهٟاث ٍو

نحروعة وواخضا نمضا، لِـ ٦مشله وظىص في ابضًخه وازخالٞه وػماهِخه 

ٗه ٞغاٚا وخضزا وام٩اها، الهُىلىظُا ججٗل مً جىاَا  ال٩اووؾُت، التي جٞغ

حر مخىاٚمت، جدكاب٪ في  الىظىص خضزا ٞىُا،  ًدىاٚم م٘ َبُٗت مغ٦بت ٚو

ا، جخجظمغ بحن الؿُذ والٗم٤  ا وزَُى ٖىانغها وجدىاْم في وؿُجها زَُى

جا٦ُضا ملى٤ُ الاخؿاؽ، وتهُٟخا ملى٤ُ ال٣ُاؽ، واٖتراٞا بىهبها الًٟ هظا 

التر٦ُب مً الاصعا٧اث والاخؿاؾاث التي ال جسً٘ لؿلُت الخمشل، الظي ال٣ًبل 

لظل٪ هغي صًلىػ ًمدىع مكغوٖه خى٫ .  بم٣ام الٟغ١ وباهُىلىظُت الازخالٝ

ت، واؾدبضالها بم٣ىالث ازغي " اخت بألُت الخمشل بما هي آلُت ٨ٍٞغ . 81"الَا

ت ٨ًخب ًٖ الخضر ًاؾـ .  ْل  صًلىػ ٖلى امخضاص مؿحرجه ال٨ٍٟغ

٘ الًٟ ٖهضا ًخدغع ُٞه ؾاا٫ . لغئٍت ٞىُت، جخدغع مً الىزى٢ُت الجمالُت ًٞغ

سها الاملـ اله٣ُل ًمىدها مؿخُإ الخُه والترخا٫ في ٖالم . الٟلؿٟت مً جاٍع

جخجظع في . ٌٗخ٣ض ان الًٟ هى قٍغ ام٩ان الٟلؿٟت في ابضاٖها للمٟاهُم. البضاوة

ٌؿخُٗض . حؿخمض مً ٟٚله  ماصة ج٨ٟحرها وج٣ىي ؾاالها. وؿُجه الاهُىلىجي

ًمىذ الًٟ املٗانغ عئٍت ظضًضة، وصاُٞٗت . صًلىػ البضاوة الاولى ٦مغخلت جاؾِؿُت

٢هىي هدى اٖاصة الاوؿان الى مىيٗه الانلي في ٖالم بضوي مخىخل، مخدغع 

بت  ٧ان الاوؿان ه٣ُت او هُٟت مً .مً لىر املاهُاث املٗل٣ت زاعط ضجُج الٚغ

زِ بضوي مخجظمغ ٖلى مؿُذ املداًشت، ًخدغ٥ ٞى١ ًٞاء اٞتراضخي لِـ له 

ت التي نّغٞها صًلىػ وعّنٟها ٖلى ًٞاء . خضوص او ابٗاص وجل٪ هي الجمالُت البضٍو

بضوي َٟىلي  في اخاؾِؿه، مخلٗشم في لٛخه الى خض البلبلت، ال ًسً٘ لل٣ُاؽ 

بت زِ  وامل٣اٌؿت، الهه ًٞاء ن٣ُل، وال لالهجاب، الهه ًٞاء ٖا٢غ وسجخه ٚع
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بال زاعط وال صازل، بال ق٩ل وال ٖم٤، بال بضاًت و ال جهاًت، خُىي مشل " مجغص 

ه٠ ًٞاء ن٣ُال. جبض٫ مخىانل . 82"هى ٞٗال زِ مجغص ٍو

ت  .   ٞغى الخضر الٟجي ظٛغاُٞخه الجظمىعٍت  وسجذ ٢ماقخه الُٟحًر

ال جسً٘ للمىٓىعاث . عئٍت اهُىلىظُت مخًغؾت في الخ٨غاع والازخالٝ

ًىاصي صًلىػ بًٟ بضوي جهاخبه . ال٨الؾ٨ُُت التي اخخٟى بها الًٟ الخضًض

ش الًٟ املضعسخي لت في الخُاص الاهُىلىجي، ال جتران٠ م٘ جاٍع ت مٚى . ظمالُت بضٍو

ججض ُٞه الٟلؿٟت . جخمحز بلٛتها وبمٟاهُمها املترخلت في ٧لىم الؿُذ واله٣ُل

اعيُتها الاهُىلىظُت لىدذ مٟاهُمها، وججضًض ظؿضها مً مؿُذ اظخم٘ خىله 

مىدان  الُٟلؿٝى والٟىان ل٣اء ٖكا١، ٨ًغمان وهب الخُاة ومؿخُإ اعاصتها، ٍو

الٟىاهىن هم ٧الٟالؾٟت ٖلى هظا الهُٗض، لضحهم ٚالبا .الؿاا٫ ج٣ىي الخ٨ٟحر

صخت هكت، ول٨ً لِـ بؿبب امغايهم، اهما الجهم عئوا في الخُاة قِئا ُٖٓما 

. 83"٧ان قِئا ُٖٓما باليؿبت اليهم و٢ض وؾمهم بٗالمت املىث الخُٟٟت"ظضا، ؤي 

ق٩ل املىث خضزا في ٞلؿٟت صًلىػ، جًا٠ٖ ملا جىفي صًلىػ مىخدغا، ٩ٞان خضزا 

اصة الخ٨ٟحر في الخضر  خذ امام الٟالؾٟت في املجا٫ اٖل ٧ىهُا قٛل الٟلؿٟت، ٞو
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