
 
 

 
 ضسٜ! فطأٛش ١تطجٍٕ٘ب٣ٞ ثٝ ٤ه 

 
 زض ٘مس ٚ ازة

 / ف٣ّ ضط٤قت٣ٙسٚضُٔحّٕس ِٔ
 

 احٕس ٚض٥ق٣
 

اذتػبظ ثٝ ٔجٕٛفٝ « زوتط ف٣ّ ضط٤قت٣»ٗ ضٕبضٜ اظ ٔجٕٛفٝ آثبض ضبزضٚاٖ س٣ ٚ ز٥ٔٚ
ٔصٞت زض٢ »، «ٞٙط زض ا٘تؾبض ٔٛفٛز»غفحٝ؛  331زض « ٞٙط»ٔجبحث٣ زاضز ش٤ُ فٙٛاٖ و٣ُّّ 

ٕ٘ب٤طٙب١ٔ ؽّٓ ثط »، «زض ٘مس ٚ ازة« »ٞٙط، ٌط٤ع٢ اظ آ٘چٝ ٞست»، «ا٢ است ٚ ٞٙط پٙجطٜ
ا٢ است.  غفحٝ 331تط٤ٗ ٔجبحث ا٤ٗ وتبة  اظ جّٕٝ فٕسٜ« ا٢ اظ اضقبض ٌع٤سٜ»، «پب١٤ فسَ

٘ب١ٔ زا٘طٍب٣ٞ ضبزضٚاٖ ف٣ّ  تط٤ٗ وبض زفتط تس٤ٚٗ ٚ تٙؾ٥ٓ آثبض، ٌٙجب٘سٖ پب٤بٖ جبِت
زوتط ُٔحّٕس »ثبضس وٝ تطج١ٕ وتبث٣ است اظ  ث ٣ٔضط٤قت٣ زض ٥ٔبٖ ٥ٕٞٗ ٔجٕٛفٝ ٔجبح

ٚاٖ اٚاذط ز١ٞ س٣ ٍٞٙب٣ٔ وٝ ضبزض .زض ٘مس ٚ ازةٔٙتمس ٚ از٤ت ٔػط٢ ثٝ ٘بْ « ٙسٚضِٔ
ثٙب ثٝ ضإٞٙب٣٤ ٚتٛغ١٥ استبزش  بت زا٘طٍبٜ ٔطٟس ثٛز،ضط٤قت٣ زا٘طج٢ٛ زا٘طىس٠ ازث٥

 ضا ثٝ فبضس٣ تطجٕٝ وٙس. ٤بثس ا٤ٗ وتبةٔأٔٛض٤ت ٣ٔ اوجط ٔج٥س٢ ف٥بؼ ٔطحْٛ زوتط ف٣ّ

جب٣٤ وٝ جبٔق١ آٖ ضٚظٌبض  اظ آٖ آ٤س،اظ تأذ٥ط٢ وٝ زض ا٘تطبض تطجٕٝ پ٥ص ٣ٔ ٘ؾط لغـ
زست ٥٘بٚضزٜ ثٛز، تطجٕٝ چٙساٖ ثباستمجبَ  ٘ؾط الظْ ضا زضحٛظ٠ ٘مس ازث٣ وبٔالً ثٝ ٞٙٛظ ٚسقت
٥ٕت ٔحتٛا٣٤ آٖ ز٤سٜ ٚ ثٝ اضظش ٚ اٞ ب آٟ٘ب٣٤ وٝ أطٚظ ا٤ٗ وتبة ضاأضٛز. ٔٛاجٝ ٣ٕ٘

زا٘ٙس تطج١ٕ ضبزضٚاٖ ف٣ّ ضط٤قت٣ ثٝ ِحبػ ٘ح٠ٛ ٍ٘طش  ا٘س، ذٛة ٣ٔاظ ٞط٘ؾط ٚلٛف ٤بفتٝ
 ٞب٢ ٘ثط ٚتبظ٣ٌ ٚضسٖ زض زض٤بفت ٔقب٣٘ چٙسپّٟٛ ٚ حفؼ ظ٤جب٣٤ ثٝ ٔٛضٛؿ ٚ ثبض٤ه

تطجٕٝ ٥٘ست، ثّىٝ  ضطٚض٢، غطفبً ا٢ تٛض٥حبت ٔجسٛط ٚ زل٥ك ٚسبز٣ٌ آٖ ٚ اِحبق پبضٜ
ز٥ٞٓ، ثب وٙبض ٞٓ لطاض ٣ٔ فبضس٣ ضا ظاز است. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ٚلت٣ زٚ ٔتٗ فطث٣ ٚتطج١ٕ آ

زٞس ٔتطجٓ زا٘طٕٙس ٘تٛا٘ستٝ ثٝ ز٥ُِ ض٤ٛٓ وٝ ٘طبٖ ٣ٔاضبفبت٣ زض تطج١ٕ فبضس٣ ٔٛاجٝ ٣ٔ
ظ٤جب٢  آٚضزٖ اضبفبت٣ وٝ اِجتٝ ثٝ فٟٓ آسبٖ ٚ ثٛزٖ ظثبٖ ٚ ٘ثط ٤ٛ٘سٙسٜ اظ پ٥چ٥س٣ٌ ٚ ُٔغّك
ث٥ص اظ پ٥ص ثٝ اضظش ٔتٗ افعٚزٜ، ذٛززاض٢ وٙس! ٚا٤ٗ زض حب٣ِ  طزٜ ٚٔٛضٛؿ وٕه و
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 ضس٠ ف٣ّٕ ٚ ٔب٘سٖ ثٝ اغبِت ٔتٗ وٝ ٤ه أط پص٤طفتٝزا٥٘ٓ اغُ ٚفبزاضاست وٝ ٔب ٣ٔ
تبثس. ٔتطجٓ فم٥س ذٛز زض ٔمسٔٝ ٘بٌع٤ط٢ ثط٣ٕ٘ اذالل٣ است ا٤ٗ فقُ ضا ٞطچٙس اظ سط

 ٤ٛ٘سس: ٣ٔ
 

ضٛز ٚ چٝ، ٤ٛ٘سٙسٜ، جع زض ٔٛاضز٢ وٝ ٔق٣ٙ ثبض٤ه ٣ٔ تطج١ٕ ٔتٗ وبض آسب٣٘ ٘جٛز،» 
چٙبٖ ٌٔغّك ٚ  ٌطزز، ثطا٢ ث٥بٖ ٔسبئُ سبزٜ ٥٘ع تقج٥ط ضا آٖثٝ تجـ آٖ ث٥بٖ ٥٘ع ز٤ط٤بة ٣ٔ

ٔقمس آٚضزٜ است وٝ فٟٓ آٖ ضا زضٛاضوطزٜ است ٚا٤ٗ ٤ه ٘ٛؿ ث٥ٕبض٢ است وٝ 
است. وبض ثس٥بض ٔطى٣ّ وٝ  ذػٛظ ٔحممبٖ ضا ٌطفتٝا٢ اظ ٤ٛ٘سٙسٌبٖ ٚ ثٌٝط٤جبٖ پبضٜ

وطز فٟٓ اسب٣ٔ افالْ ٚ ٤ب اغغالحبت٣ ثٛز وٝ زض ضٕٗ تطجٕٝ ٌبٜ حت٣ ٔطا ٔأ٤ٛس ٣ٔ
٣٤ ِغت فطث٣ ٤ٛ٘سٙسٜ ثٝ ض٠ٛ٥ غبِت افطاة آٖ ضا ٔقطة سبذتٝ ٚ ٤ب ثطا٢ ث٥بٖ آٖ اظ

وٝ ٔقٙب٢ ٘عز٤ه ثساٖ زاضتٝ استٕسازوطزٜ است. ٚ ا٤ٗ ٔطى٣ّ ثٛز وٝ حُ آٖ حت٣ 
ٞب فىط ٚ تأُٔ وٝ ٕٔىٗ  تٛف٥م٣ ضا ثطا٢ ٔتطجٓ زض ثط٘ساضت. چٝ، پس اظ ٔستاحسبس 

وطف  ضا ز٤سْ وٝ ٘بْ ٤ه فطز ثس٥بض ٔطٟٛضوبض ضٚز، ٣ٔ ثٛز زض ٤ه اثط تأ٥ِف٣ ثٝ
وٝ « وطف٣!»وٝ پس اظ ٚلت ٔطا ٌطفت تب آٖ چٙس٤ٗ ضٚظ« فغ٥ُ»اْ! ٔثالً و١ّٕ وطزٜ

« آلب٢ ٤ٛ٘سٙسٜ ثٝ ا٤ٗ لٛاضٜ زضآٚضزٜ است!ضا « اتّّٛ»ثطا٢ ٔٗ حبغُ ضس زض٤بفتٓ وٝ 
 (11)ٕٞبٖ، ظ 

 
ٔطٚض »ٚ ٤ب « تح٥ُّ ٚ ثطضس٣»ٚالق٥ت ا٤ٗ است اظ اٚاذط ز١ٞ س٣ تبوٖٙٛ وس٣ اظ ثبة 

ٞٙٛظ وٝ ٞٙٛظ است ثٝ زضست٣ ٔقّٕٛٔبٖ ٘طسٜ است  سطاغ٣ اظ ا٤ٗ وتبة ٍ٘طفتٝ ٚ «ٚ ٔقطف٣
بت وٝ ثٝ ٖ زا٘طىس٠ ازث٥ا٘طج٤ٛب٣ زض ٥ٔبٖ زحتس ِٔٙسٚض و٥ست؟ ٔحٕوٝ اسبسبً زوتط 

آضٙب٣٤ ث٥طتط « ٘مس ٚ ازة»ثب٤ست٣ ثب آثبض اضظضٕٙس٢ زض حٛظ٠ ضبٖ ٣ٔالتضب٢ ضضت١ تحػ٣ّ٥
ضسٜ!  فطأٛش ٚ ٚج٢ٛ ضرػ٣، تمط٤جبً اثط٢ است ٟٔجٛض ٚ پطس زاضتٝ ثبضٙس ثٝ استٙبز آٔبض

ٔص ثٝ ِحبػ زاضت وٝ ٘ب ٔتطجٓ ز٤ٍط٢ غ٥ط اظ زوتطف٣ّ ضط٤قت٣ ٣ٔ ،وتبة ضب٤س اٌط
ثٛزٜ ٚ ٞست، ثٝ چ٥ٙٗ سط٘ٛضت٣ ٌطفتبض « پط٥ٞع»ٞب ٕٞٛاضٜ لط٤ٗ ا٘س٤ط٣ ا٢ ٔػّحت پبضٜ
 جّٕٝ ٤ٛ٘سٙسٌبٖ ٚ ثٝ ٔقطف٣ ٔتطجٓ فم٥س زض ٔمسٔٝ، اظ س ِٔٙسٚض ثٙبزوتط ٔحٕآٔس! ٣ٕ٘

فطة است وٝ ٞٓ ٔب١٤ ث٣ٔٛ ٚ ٔح٣ّ زاضز ٚ ٞٓ ث٥ٙص جٟب٣٘ ٚ ٍ٘بٜ « زٚفطٍٞٙٝ»زا٘طٕٙساٖ 
اضٚپب ثبالذع  اش ثب ازث٥بت فطة ٚذػٛظ آضٙب٣٤ٗ. ث٥ٙص ف٥ٕك ازث٣ اٚ ٚ ثٝأطٚظ٤

ا٤ٗ » ٤ٛ٘سس:ثرط٥سٜ است. ٣ٔ جبٔق٥ّت ثس٥بض غٙب ٚ« ٘مس ٚ ازة زض»فطا٘سٝ ثٝ تحم٥مبت ٢ٚ 
اغغالحبت ٚ  ثبظ٢ ثب تقج٥طات ٚ ٞب زض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝ ثٝ ِفّبؽ٣ ٚوتبة ثطذالف ثس٥بض٢ اظ ٘ٛضتٝ

ٞب٢ ثق٥سپطا٣٘ ٚ ٔقمسا٘س٤ط٣ ٚ تفٙٗ زض تقج٥طات ش٣ٙٞ ٚ ٔجطز حت٣ ٝٞب ٚ وٙب٤ضٔع٤ٛ٘س٣
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ٌبٜ اظ ٔق٣ٙ ٘پطزاذتٝ ٚ سجه آٖ تق٣ٕ٥ّ ٚ ٔٙغم٣ ٚ زضس٣ است ٚ اظ ٔغبِق١ آٖ آٌب٣ٞ ثط 
ٞب ٚ ضرػ٥ت ٞب٢ ثعضي تط٤ٗ ٔسبئ٣ّ وٝ زض ٘مس ٚ ازة ٔغطح است ٚ ٥٘ع ثط ٔىتتاسبس٣

بت ٘ٛضتبض٢ ٚ ضثبض٠ ازث٥افسٛس ٔغبِت وتبة ز .(14ظ  )ٕٞبٖ،« ٌطززا٤ٗ ضضتٝ حبغُ ٣ٔ
ضسٜ ٚ ٔستمُ زض ٤ه ٔجحث ٤ب فػُ جساٌب٘ٝ ٘ساضز. ثب  آٚض٢غٛضت٣ جٕـ« چٍٛ٘ٝ ٘ٛضتٗ»

بت ٚ زضثبض٠ ازث٥ّت ازث٥ٚجٛز ا٤ٗ، ٔجبحث ٥ٔب٣٘ وتبة پط است اظ ٘ىبت ذٛا٘س٣٘ ٚ ٔف٥س 
َٛ وتبة ثٝ ا٤ٗ ضطح ٣ فػفٙب٤ٚٗ وّوّٕٝ.  ضٙبذت٣ ٚ فّسف٣ ٔق٣ٙ ٚٚجٜٛ پٟٙبٖ ضٚاٖ

ظ٤جبضٙبس٣ ازث٣. آ٘چٝ  -4٘مس تئبتط  -3زض لطٖٚ جس٤س  -2٘مس ٚ ازة ٚ تبض٤د آٖ  -1است؛ 
 ا٢ اظ ا٤ٗ تطجٕٝ است: آ٤س ٌع٤سٜزض پ٣ ٣ٔ

 
            

تٛاٖ ٌفت  ٣ ٣ٔزض حجبض٢ ٔبز٠ ا١٥ِٚ ازة است. حتظثبٖ ٔب٘ٙس ضً٘ زض ٘مبض٣ ٚ سًٙ 
٤بثس. ثب  ست، ظ٤طا ا٘س٤طٝ ٚ احسبس تب زض ِفؼ ٥٘ب٤س، ٚجٛز ٣ٕ٘ثست٣ٍ ظثبٖ ثٝ ازة ث٥طتط ا

وطس ٣ِٚ  وطزٖ ٤ه ا٘س٤طٝ ٤ب احسبس ٔطمت فطاٚا٣٘ ٣ٔ وٝ زض ٔٛاضز٢ ِفؼ ثطا٢ ضاْ آٖ
ا٢ ٤ب احسبس٣  تٛاٖ ٌفت ا٘س٤طٝ ك ضسٜ ثبضس ٣ٕ٘وطزٖ آٖ زٚ ٔٛف وٝ ثٝ ضاْ پ٥ص اظ آٖ

ذ٥عز،  ٞٙط٢ ظ٤جب اظ ٘فس تقج٥ط ثط٣ٔٚجٛز ٤بفتٝ است. زض ثس٥بض٢ فجبضات ٤ه پس٤س٠ 
وٝ اٌط ٕٞبٖ فىط ٚ ٤ب احسبس ضا زض فجبضت ز٤ٍط٢ ث٥بٖ و٥ٙٓ ٤ه پس٤س٠ ٞٙط٢  عٛض٢ ثٝ

غجح اظ حٕب٤ُ »٤ٌٛس:  آ٤س وٝ ثب ا٣ِٚ ٔغب٤ط است. ٔثالً ٚلت٣ ذبلب٣٘ ٣ٔ ٚجٛز ٣ٔ ز٤ٍط٢ ثٝ
ثّىٝ ٔمػٛزش ا٤ٗ ٥٘ست وٝ اظ عّٛؿ ذٛضض٥س ذجط ثسٞس، « فّه آ٥ٞرت ذٙجطش

ٌطزز وٝ ظثبٖ ٚس١ّ٥  ذٛاٞس ٤ه ٔٙؾط٠ ٞٙط٢ ث٥بفط٤ٙس ٚ زض ا٤ٙجبست وٝ ا٤ٗ آضىبض ٣ٔ ٣ٔ
تقج٥ط ٥٘ست، ثّىٝ ذٛز ٔستمالً ٤ه اثط ٞٙط٢ است ٚ ض٢ٚ ٥ٕٞٗ اغُ است وٝ اظ ٤ٛ٘سٙس٠ 

پطسس؛ زٚ عطف  ٣ٔ تط است؟ ٚ اٚ زض جٛاة پطسٙس: ِفؼ ٚ ٔق٣ٙ وساْ ٤ه ٟٔٓ ثعض٣ٌ ٣ٔ
 تط است؟  ٘سٜل٥چ٣ وساْ ٤ه ثُط

ثٝ فم٥س٠ ٔٗ ٘جب٤س تػٛض اظ ٘ؾط اغبِت٣ وٝ ظثبٖ زاضاست ا٤ٗ ٘ؾط١٤ ثس٥بض ف٥ٕم٣ است. 
 ٘ط٥ٙٙس،ثٝ وبغص ٣ٔ آ٤س ٤بوٝ ثٝ ظثبٖ ٣ٔثط٤ع٤ٓ لبِت وّٕبت٣  وطز وٝ ٔقب٣٘ ضا ٞطٌبٜ زض

 ضً٘ث٣ وّٕبت٣ غٛضت پطزاظ٤ٓ ٔقب٣٘ زض٣ٔ ٞطٌبٜ ثٝ تفىط ثّىٝ زض ٔغع ٥٘ع٤بثٙس.  ٚجٛز ٣ٔ
ب ضاجـ أ .اظ ٔقب٣٘ است ٔتأذط ّٔفٛػ وّٕبت ٚجٛز ضه ث٣ ٌٚط٘ٝ زاض٘س جّٜٛ ٔجٟٓ ٚغبِجبً

ضه پ٥ص اظ ث٥بٖ  تٛاٖ لجَٛ وطز. ظ٤طا فٛاعف ث٣ ا٤ٗ ٘ؾط٤ٝ ضا ثٝ سرت٣ ٣ٔ «احسبس»ثٝ 
زازٖ اغبِت  ا٢ است ثطا٢ ٘طبٖ ضسس وٝ ا٤ٗ ٘ؾط٤ٝ ٔجبِغٝ ٚجٛز زاض٘س ٣ِٚ چ٥ٙٗ ثٝ ٘ؾط ٣ٔ

تٛاٖ ٌفت چٖٛ فبلس ظثب٘ٙس، فبلس ا٘س٤طٝ ٚ  ٝ زض افطاز ًٌٙ ٚ ٥٘ع زض ح٥ٛا٘بت ٣ٕ٘ظثبٖ ٌٚط٘
احسبس ٥٘ع ٞستٙس. ثب٤س ٘سجت ثٝ ظثبٖ ٞٓ احسبس زاضت ٚ ٞٓ ضٙبذت )اِجتٝ ٘ٝ ضٙبذت 
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ز٢ٚ ا٢ اظ ٞط زض زاضتٗ سجى٣ زض ٞٓ ٟ٘فتٝ است وٝ آ٥ٔرتٝ« ٤ٛ٘سٙس٣ٌ»فم٣ّ فمظ( ضٔع 
 آٟ٘بست...

ا٘س ٚ ا٤ٗ ضٚح ضا ثب٤س زض٤بفت ٚ ثس٣ٟ٤ است وٝ زا٘ستٗ فّْٛ  ضٚحثبض٢ وّٕبت زاضا٢ 
تٛا٘س ثٝ زضست٣ ظثبٖ ضا ثٝ  ظثبٖ ٌطچٝ اسبس وبض است ٚ آٖ ضا ٘جب٤س ٘بچ٥ع ٌطفت، ٣ِٚ ٣ٕ٘

وٝ ٘سجت ثٝ فّْٛ ظثبٖ اعالؿ وبف٣ ٤بفت٥ٓ، ثب٤س ضٚح ٚ احسبس ظثبٖ  ٔب ثطٙبسب٘س. پس اظ آٖ
ضن ثستٝ ثٝ استقساز شات٣ افطاز است ٣ِٚ ٕٔبضست زض ضا ٥٘ع زضن و٥ٙٓ ٚ اٌطچٝ ا٤ٗ ز

ثبضٜ وٕه فطاٚا٣٘ ثبضس، ٚ  تٛا٘س زض ا٤ٗ ٔغبِقٝ ٚ زلت زض آثبض ٌٛ٘بٌٖٛ ٤ه ظثبٖ ٣ٔ
ٞب  ٔقٕٛالً ٥ٔعاٖ استقساز ٤ٛ٘سٙسٜ اظ ٘ؾط زض٤بفت ضٚح ظثبٖ اظ و٥ف٥ت استرساْ ظثبٖ زض ٚغف

ض تطط٤ح ٘ىبت ٚ تٛغ٥ف ٔٙبؽطٜ ضاٜ تٛاٖ زض٤بفت وٝ فالٖ ٤ٛ٘سٙسٜ ز ٌطزز ٣ٔ ضٚضٗ ٣ٔ
پطزاظز. ٚ اظ عطف٣ ا٤ٗ ٘ىتٝ وٝ زض چٝ جب ثٝ ٚغف ٚ  پ٥ٕب٤س ٤ب ثٝ تفػ٥ُ ٣ٔ افتساَ ٣ٔ

تطط٤ح پطزاذتٝ است، زاضا٢ ا٥ٕٞت فطاٚا٣٘ است. ض٠ٛ٥ وبض ث٥طتط ٤ٛ٘سٙسٌبٖ ثعضي ا٤ٗ 
لب٤ـ ضا ثٝ وٙٙس ٚ ا٤ٗ ٚ است وٝ افػبة ذٛا٘ٙسٜ ضا ثٝ ٚس١ّ٥ ٚلب٤ـ ٔحسٛس تحط٤ه ٣ٔ

چ٥ٙٙس وٝ زض پب٤بٖ ثتٛا٘ٙس ثٝ  تطت٥ت تػبفس٢ اظ ٘ؾط لسضت تحط٤ه چٙبٖ پطت سط ٞٓ ٣ٔ
 «٤ط ت٣»وٝ  چٙبٖثطزاض٘س.   ا٢ اظ ض٢ٚ غطؼ اغ٣ّ ذ٤ٛص پطزٜ عٛض ٔبٞطا٘ٝ ٚ غ٥طٔٙتؾطٜ

تبض٤د »ٚ « تبض٤د ا٘مالة فطا٘سٝ»ٔٛضخ ٚ س٥بستٕساض فطا٘س٢ٛ، غبحت زٚ وتبة ٔقطٚف 
ٞب٢ سپبٜ  اٌط ثرٛا٥ٞس زالٚض٢»٤ٌٛس:  ٣ٔ« 1911-1911ٔپطاعٛض٢ فطا٘سٝ وٙسٍِٛط٢ ٚ ا

وٝ  عٛض٢ ٘بپّئٖٛ ضا زض فجٛض اظ آِپ ٚغف و٥ٙس ٚ ثٝ تطط٤ح ٚ تفػ٥ُ فطاٚاٖ ثپطزاظ٤س، ثٝ
ذٛا٘ٙسٜ احسبس ٔالِت ٘ىٙس، ثٟتط٤ٗ ضاٜ ا٤ٗ است ١ٕٞ ذػٛغ٥بت ٚ جعئ٥بت آٖ ٔٙؾطٜ ضا 

ا٘س ٕٞٝ ضا ثٝ ضٚض٣ٙ  ا٘س ٚ ٔطتفقبت سرت٣ ضا وٝ ثبال ضفتٝ ٔقطف٣ و٥ٙس، ٔسبفت٣ ضا وٝ پ٥ٕٛزٜ
٘مبض٣ و٥ٙس، سپس اضلب٣ٔ اظ ضٕبض٠ ظز ٚ ذٛضزٞب ٚ ٥ٔعاٖ شذب٤ط ٚ ذٛاضثبض٢ ضا وٝ ثٝ ا٤ٗ 

اظ  «٤ط ت٣»زض ا٤ٙجبست وٝ ثٝ لَٛ « ا٘س ثٝ ذٛا٘ٙسٜ ثس٥ٞس. ا٥ٍ٘ع حُٕ وطزٜ ٔطتفقبت ح٥طت
وٙس، ظ٤طا  ز ٚ ٤ىطاست زض لّت ذٛا٘ٙسٜ ضسٛخ ٣ٔپط زٞبٖ ٤ٛ٘سٙسٜ و١ّٕ افجبة ث٥طٖٚ ٣ٔ

ضٛز  ا٤ٗ وّٕٝ ذٛز ثٝ ذٛز اظ ظثبٖ ٤ٛ٘سٙسٜ ث٥طٖٚ پط٤سٜ است ٚ زض آٖ حبِت احسبس ٣ٔ
 وٝ ٢ٚ ٘بچبض ثٛزٜ است ا٤ٗ ضٍفت٣ ضا اؽٟبض ٕ٘ب٤س...

 
 

ك أهنا األلوان للتصوير أو الرخام للنحت، بل ال ش واللغة ىي ادلادة األولية لألدب، وىي مبثاب
ألصق مبوضوع األدب من ىذه ادلواد األولية دلوضوع فنوهنا، وذلك ألن الفكرة أو اإلحساس اليعتربان 
موجودين حىت يسكنا إىل اللفظ. وكثَتا ما تكون ادلشقة يف إخضاع الفكرة أو اإلحساس للفظ، وأما 

يف العبارة ذاهتا، حبيث  كثَتا مايكون اخللق الفٍت مستقرا قبل ذلك فال وجود ذلما على اإلطالق، و



 153///// ضسٜ ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ٤ه تطج١ٕ فطأٛش

أنك لو أعدت التعبَت عن الفكرة أو اإلحساس النتهيت إىل شيء مغاير للخلق الفٍت األول. فمثال 
ال يقصد التعبَت عن « قد انتعلت ادلطى ظالذلا»ي يقول للتعبَت عن وقت الظهَتة الشاعر العريب الذ

تضح أن اللغة مل تعد وسيلة للتعبَت، أن وقت الظهَتة قد حان، بل يقصد خلق صورة فنية، وىكذا ي
بل ىي خلق فٍت يف ذاتو. وإىل مثل ىذه األفكار أشار أحد كبار الكتاب عندما سئل: أيهما أىم، 

 اللفظ أو ادلعٌت؟ فأجاب بسؤال آخر: أي شفريت ادلقص أقطع؟
وال –معرفةكانت اللغة على ىذا اجلانب العظيم من األمهية، فإن اإلدلام هبا إدلام إحساس و  وإذا

ىو سر الكتابة وىو ىبة األسلوب، وذلك ألن لأللفاظ أرواحا جيب أن  –معرفة عقلية فحسب 
تدرك. وىكذا يتضح أن معرفة علوم اللغة من حنو وصرف وغَتىا ليست كل ادلعرفة وإن تكن أساسا 

اليت أشرت اليها ، صلبا ال ميكن التسامح فيو . وإمنا جيب أن نتعدی ىذه ادلعرفة إىل ادلعرفة العاطفية 
إال أنو ميكن اكتساب الكثَت منها بطول القراءة  –وإن يكن مرد معظمها إىل ىبات النفس  –وىی 

اإلحساس باللغة يف استعمالو للصفات إن  واإلمعان فيما نقرأ. وتظهر عادة مقدرة الكاتب على
عند كبار الكتاب أهنم  قسطا وإن إسرافا. ومواضع ىذه الصفات أيضا أمر بالغ األمهية. وادلالحظ

يؤثرون ويهزون ادلشاعر بالوقائع ادلادية ومجعها مجعا متالحقا يف تصاعد قوي حبيث اليصدرون 
أردت أن  «تيسَت»مثال كما يقول ادلؤرخ  -حكمهم إال يف النهاية وعلى حنو خاطف. فلو أنك 

ا وىناك الصخور تصف بطولة جيش نابليون يف عبور األلب فأخذت تسرف يف اللفظ، وتنثر ىن
والثلوج، دلا وصلت إىل شيء غَت إمالل القارىء ، وخَت من ذلك كلو أن حتدد األشياء بدقة، فتذكر 
عدد الفراسخ اليت سارىا ىذا اجليش، وتصور األمكنة اليت عندىا مل تستطع الدواب أن ترتفع، ومل 

عن العدد احلربية والذخائر وادلؤن يعد يستطيع الصعود إال اإلنسان، مث تعطي القارىء أرقاما وأوزانا 
إذا افًتت شفتا الكاتب الدقيق  «تيَت»كما يقول   –اليت محلت إىل تلك ادلرتفعات الشاىقة، وعندئذ 

عن كلمة إعجاب، فإن ىذه الكلمة ستذىب رأسا إىل قلب القاريء، ألن اإلعجاب سيكون قد 
 ا اإلعجاب.تولد بالفعل ولن تكون العبارة عنو إال رلرد استجابة ذلذ
***** 


