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 "طقوس العبور"
 قراءة في رواية نزيف الحجر

 
 )1(د. محمود محمد ملودة

 

مت  الت ا لنتتالئذ لنتوذ يحتيب ااايتتو للمتز  ئيتتن    ينفتح  لنتنا لنائل:تتزي  ايتر للىتا ل تتس رةت  ل  تت ا 
لليلر  ئيحابع  ريئر  للدث. ئم  لمل حظ ل س لملدئ ة لنائل:ية ن ميين أن لنتالئذ لنتد" االتاريز يتائذ حمايتة 

 .(2)نيس مشاركا ريهاا

ا" ذنتتع ل يتت  نقتتد  تتك لنمااتتو  ب يتتو" للي تتةد نيوتتار  يديينيييحتت  لئن أن يقتتع ي لنحما تتا  لنحكئيتت   ئمتتا  تت
م   كاليا  ادرع ب   ب لنصدلم لملماشا مع لملح قني ننص   رقد ظ  لنالئذ احمار ا ل س مستارة مما يتة ئمما يتة 

  رتتن   منتتو لنةحمتتا   ب لتتار  لنتتنا   مي نتتا (3)بينتت  ئبتتني متتا يائيتت   ئمتتائا لل:وتتا أن يكالتتو بيتتد لملتتائذ نتت ا
ول لنتتالئذ يتتدرةنا  ب من تته ل  تت ا  سفحتتح  افستتريذ يتت  ا بتت  لنتتنا    ل تتس  تتارل محوهتت   لميتته  ل تتي   ئيتت

لن قس  حيث يقتياي ا ن   تةز لس ستان ن ي تيا  ب ماامتة لسنت  نت  يح قته     ذل متا لس ستان نانتة لليتيلن  
يةحتتاا حتتت يستتحيحي  حتتت يفقتتد لنقتتدر  ل تتس لنن تته  يقحتتا  ل تتس لنةشتتو  حتتت ينستتس لن ةتتام  ئل تتانه أك تتا 

   يا ي لملخ يق لملحيغت  ي لنييتة  لملق تي  ي ل ت ي  ئيمحةتد حتت لت  للييل تا  لنتا استحك س لننتا   ميً  ن
  ئبان مع رإن يول لنسةز  ي من ير لنائلية  ن  لجتا" ضوين مةتاكس  يي ت  لس ستاند (4)ئ  ختحار منفس لنييةا

لنتتالئذ ل يهتتا  ئيتتي متتا  تتححمف  يتتو" لنيرمتتة  ن متت  ي ماامتتة ضتتونية أالتتات  يتتز ماامتتة لنشتتي ان  ئأن يتتنا 
 بمشف .

يمتدأ رةتت  لنستتال ي رئليتتةي ) ايتتر للىتتا( با تت  أرتته مشتهدذ ممتتاين  سهتتد ن قتتاي مابيتت  بك تتي   ل تتس  تتي 
 قي تتز  ئينحهتتز بفةتت  محتت   قي تتز  اح قتته ريتت   متتيي  )محخنتتدئي( لنمتتاي  ل ل تت   حيتتث م متت  لم أ تتي  

نتتة  ئ هتتا ل رغ  ئغوتتا لنصتت الي  يرتتان  ممشتتاًل با حهتتاي لتتا   ئبدليتتة  التتا  مابا تتاً  رنتتا  للىتتا  ئغستت  لن ة
ئمتتا بتتني لنمدليتتة ئلننهايتتة متتا ييمتتان  ني حتتان مهتتتايا أ تتي  نيحتتد"  ئلتتارلن ئليتت  ريهوتتا مابيتت   ئنتتيس ي نقتتتاي 

                                                           
 .يامةة مصالاة  ك ية لآلللب   مس  لن غة لنةابية - 1
ي 1لنصتتت الئذ ي ألب  بتتتاليي  لنمتتتيين  لملاكتتتا لن قتتتاي لنةتتتاا  لنتتتدلر لنميهتتتاي  لملغتتتاب     تتتةيد لنغتتتاحزي م  وتتتة للتتتدئل لنقصتتتيت  لملخيتتتاا - 2

 .52   صي 2000
 .21صي    8200  مار  18أمحد لنمدرذ  لنالئذ ي لنائلية لنةىا:مية لنةابية  جم ة لنالئذ  لننالذ ل لا لن قاي جبد   لنسةيلية  لنةدل  - 3
 .231-122  صي 3للىا  للر اا ي ز ئللر لنحنييا  بريئ     باليي  لنميين   اير  - 4
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  أ تتتي  بقابيتتت   تتتيت متتتا حفتتتا أ تتتي  لنقحيتتت    ن يحوتتتح  ئيتتتي ية تتته ل تتتس شتتتالية مابيتتت   بةمتتتار  بتتتد  لتتتابا 
ئنمنهتتا يتتز لنةمتتار  لن غتتا أئ لنةمتتار  لنفتت   لنتتا  تتحدرع  ب لننهايتتةي انةتتم أا يقتتياي  ن لبتت   لم نتت  يشتتمع    

  ئيتتس لنةمتتار  لنتتا نينتتم متت   تتيغة نةتتم أا يقتتيا  ب لنصتتيغة لنتتا  تتح   تتا لنتتاأ  لملق تتي ي ا  (5)بتتانبلبا
ا اشتتم  رختتا ب غيتتا يقتتع ريتت  أ تتي  ئمابيتت   متت  التت ا لنحما تتا    ئيتتو" لنةمتتار  (6)ي ْشتتُمع  لبتت م  لم    لنتتبلب 

لنحيريتتة  أذي ل  تتيلي لنتتدلا ل تتس متتدنينني لونتتني ي ئمتتم ئلحتتد  يفهتت  أ تتي  مينتت ي البتت   لما مةتت  لننتتي  اي 
 .(7)حني يفه  من  مابي  أ   يةني  بانح ديد     يي مابي  ب   لم يول يي لن ا

ذ يقتتر ل يتت  ننقتتيا لنتتولنقتته رختتاً ب غيتتاً نتتي  أن أ تتي  يقتتر ل تتس لن تتا   ن  لنةمتتار  لن غتتا  متتا كا تتم 
بت  حانتة  رًتا وان تاً  ريهتا  ا  مابي د رون ير لنائليتة يح تدل ي أن متا بتني لسنت  ئلنشتي ان  مستارة  يقتر لس ستان

   تي شتي ا يح ن لس ستا  وان ة  مد يصري مةها أك ا مابا م  لسن   ئيس ليل  نققم بك ي   ئمتد سهتز ريهتا
  هتتي متتا حققتت  رةتتي ا يا رئيتتي متتا نقتته ي مابيتت   أمتتا لتت  لنتتدرب لنتتا كي تتم أ تتي  مابا تتا  ب لسنتت  ئمابيتت  شتت

 لنسال لي لالحيار"    يب لنمناي لنبلكوز لنوذ يةحود ل س جتائم ل حدلث.

  حهتتاي  ئيتتول ا لنحق يتتع نقتتد لالحتتار لنتتالئذ أن يمتتدأ رئليتتة مصتتح  متت  لن   تتة لنتتا شتتاررم ريهتتا لنقصتتة ل تتس ل
  ر قاي مابيت  بك تي  ئيتي لن قتاي لنتوذ أريتا بت  لنستارل منتو (8)لنشم ز ن ام  يةي ل  رؤية الا ة بانمااوا

بدلية  ال"  ئيي نقاي لنقاا  بانقحي   سة  أن مابي  ئأ ي  لنحقيا ي بدليتة لنائليتة  بةتد أن كتان كت  منهوتا متد 
يتت   تتي شتتي ا يح   ئأ تتي   تتي لربتت  لس يتتز  ر متت  منهوتتا اار تت  ل تتاص  م تتع شتتي ا  تتيي   تتي غايحتت   ماب

ئنم  منهوا اميين  لنوذ لرة   ي لايح  ل ة أن لنحقيتا     أن  نقاياتا متد   ي بدليتة لنائليتة  ممت  أن يح قته 
 يمتت  متتدريًلا أ تتي  متت    يتت  ئيصتتري مابيتت  شتتي ا ا  ئرةتت  لنقحتت  لنتتوذ أئ تت  كتت  منهوتتا  ب لايتتة لربتت   

ني يتتا  لن قتتاي بينهوتتا  ئنمنتت  كتتان متتدريلاً بحتتاري  لملاضتتز ل تتاص بمتت  منهوتتا  أذي أ تت  متتد كتتان  حيىتتة ل جتتتا" 
لنتتوذ  تت م  لس ستتاند للانتتة لن ان تتة ل تتس ا تتع لنتتدرب لنتتا افصتت  لسنتت  لتت  لنشتتي ان  ئمتت    رتتإن لايتتة لنستتال 

  لنفا ت ة بتني نقتاي لنقاات  بانقحيت  ي بدليتة لنستال  ئبتني رةت  لنوذ ل حهم مة  لنقصة نيس  حيىة سحتدلث لملتد
لنقح  ي لايحت   ئنمنت  كتان  حيىتة متدل ممنيتة   انحوتز  ب أرته ممت  ل  تاب  رهتز أحتدلث نيستم ي لنقصتة  
 ب  ضونها لنسارل ريها م  ال ا ل  بيالا  ل اريية  ئنة  أيت  متا سيتا لنيلمةيتة لنست اية لنتا يحتك ا لنتنا

                                                           
 .109 باليي  لنميين   اير للىا  صي  - 5
 .153لملصدر  فس   صي  - 6
 .119 ةيد لنغاحز  م  وة للدئل لنقصيت   صي  - 7
 .36   صي 1998ي 1أمينة رشيد  اش ز لنام  ي لنائلية للدي ة  لهليئة لملصاية لنةامة ن محاب  لنقايا     - 8
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  رتتان يليا ل ارمتتة اتتكن ي لنتتنا متت  التت ا (9) تتا  يتتي للحواليتتا ل تتس ل بةتتال لندينيتتة لر يتتة ي بنتتاي رؤيتتة لنةتتا 
ل تتحدلايل  متت  ممتت  التتاريز   ئل تتحغامم متتال  لملتتو للمتتا:ز   تتحة ئلشتتاي  رصتت  محتتدلال   ئمتتد ميتتا كتت  

  ئبةهتتتهوا مفصتتتيا لوتتتا مم تتت  ئلوتتتا بةتتتد"  منهوتتتا بةنتتتيلن  ئمتتتال  كتتت  رصتتت  بةهتتتها متتتاام  ستتتا مم تتت  ئستتتا بةتتتد"
ئبةههوا ماام  سا مم   ئمفصيا لوا بةد"  ئبةهها مفصيا لوا مم ت  ئمتاام  ستا بةتد"  ئك هتا اتاام  باس تار 
لنةام ن وم  للما:ز  بت   لتا امي ت    ن ايميتع متال  لملتو للمتا:ز ل تس رصتيا سيت  كت  منهتا  ن يشتم  ظ ت  

نهتتا بةنتيلن سيتتا" لت  غتتري"  ئيتتدا ل تس لملةتت  لنهتوين نتت   ئيا تت  ننفست  بدليحتت  ئلايحتت   ل تاص بتت   ئيتاام  كتت  م
ئىف لن   ة لنا ينفح  ك  منهوا ل س لآلالا م  ال ا لراما   باجملوي  لنةتام  نح شتم   ريوتا بينهتا ممت  حما:يتا 

ؤيتة لملستائل ذلات   ئكت  يتول ايتن  لت  ماام اً يز اقنية لنالئذ ي اميين  ملسائل"  ئىف لنيمم  فس  يز ل م اق نا 
 .(10)حهير  اٍغ ن الئذ ريوا يائي   ئ من  من   م  لنةار  لمل   سا حدث ئسا  ي دثا

يتث ل  حهتاي  ن نقصتة ل تسرهو" لنحقنية مد ممنم ن الئذ أن يمدأ رة  لنسال م  لن   ة لنا اشار  ريها ل
 تتي      ئيتو" ل ل  تي  ل التري  مت  لرب  ييت  م ةحت ئضتةنا أمتام شخصتيحني  كت  منهوتا اقتر ل تس ألحتتاب 

ري  كتتتتت  متتتتت  كحو تتتتتم مستتتتتاح قتتتتته    ي نقتتتتتاي لنشخصتتتتتيحني بحمييفاستتتتتا لنحميينيتتتتتة لنستتتتتابقة  ئىف ل تتتتتة لن قتتتتتاي ل 
 يت  لئن مقائمتةفةت  لنقحلنشخصيحني  ئل غ ته حمتي  لنتدل:ا   بتني ممتالر  مابيت  نقحت  أ تي   ئل حست م أ تي  ن

نحقنيتة كتان لئر ا تع لن ييت   ئ ول لنفة  نيس  حيىة هلول لن قاي  ئنم  احي تا ملستري  لنتدرب لأئ للبلغ  ئكان ي
متام  قتي  اهتةنا أ أن امشر ننا ل  حم ا   ري كت  مت  اأ تي  ئمابيت ا  ئأن اصتير ننتا اتاري  اميينت  ئأن

 ر" لنتوذ يييهتت  ملن تي بة لمتير"  تي غايحت  ل التري   يتتول ي لنيمتم لنتوذ يتاي ريتت  يتول لنشتم  مت  لنستتال ل تحىا
ان  ئاتتتا    ع لنشتتتي ئيتتي لملن تتتير لنتتتوذ يشتتري  ب أن لس ستتتان يتتتي حم تتتة أئ  ق تتة لرتتتبلق لرب لسنتتت  لتت  مستتت

 ال س لندل:ا . ا ملن  ي حقيان    نيحناريا  مع أن ي لنحقا:هوا احي ا نح قه غاية لربلمهوا ئ غ م

نشخصتيحني  تي غايحهتا  مت  الت ا ل لحوتال ل تس لن ت  نقد ئضع لنالئذ لنقارئ أمام  قي  لمير ك  مت  ل
ل تتاص لنتتوذ يانتت  كتت  رصتت  ننفستت  ي  فتتس لملستتائل نتت   نيتتث يتتبا كتت  رصتت  أئ مشتتهد  حسا تتا الا تتا أئ 
ظ   فسًيا  ينها   ب ظ ا  ير  أذ م  لنشخصتيحني  ئسهتد هلوتا ي  فست  سكوتاا ل  تي  ل التري   ئلمليتا  

أن لكحوتتاا ظتت ا لنصتتير  ي  فتتس لملستتائل نتت   تتم لتتي مفتتال  مم فتتة  يصتتةو  زصتتيا يتتلنتتا ئراستتا اقنيتتة لنف
                                                           

ب  ين تتاي مصتت فس يمتتارذ  ي   ايتتة لنفا حا تتحيعد أحتتا  لنفا حا تتحيع ي رئليتتة النمامتتة لنارمتتايا  جم تتة متتا   تتال  يامةتتة للستت  لن تتاين  لملغتتا  - 9
 .73-72   صي 2008  6لنةدلي 

 .26أمحد لنمدرذ  لنالئذ ي لنائلية لنةىا:مية لنةابية  صي  - 10
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نقيقها م  ال ا لنمنتاي لملحس ست   ئمتد  حتظ اتيلئرئ  أن لنقتا لنةىتا:ر ئ لنغتال:ر ياكتا بشتم  كمتري ل تس 
 .(11)لملائذ ن   ارهي لنقارئ لنوذ يقار لنمةد لنةىا:ر ئلنغال:ر ن نا ئنيس لننا  فس ا

نقتتتد بتتتدأ لنستتتارل يا تتت  لن تتت ا لملمحو تتتة نصتتتير  أ تتتي   متتت  التتت ا جتتتتويا ل حوا:تتت  ن ومتتتان رئحتتتا ئيستتتدلً  
  ئمتع (12)ئيحه  ذنع أك ا م  ال ا لند نة لناماية  ن  ي لن غتة لن ارميتة  رهتي يةتيني ال ت ي أئ لنصت اليا

ن ال:تا ل ديتد حينوتا نتع يتديا  تيارا      أن  لنسارل مد ييك لملسائل ن  ي لنفص  ل ئا ناؤية ل تحقماا أ تي  
أ   مد ل حغاق ي اشمي  لن  ا لننفسية   ي   ئيي يحةتا  ل تس لنصتير  لنقد تية لملهيمتة ن ةتا  لنصت الئذ 
لنوذ يةحاا ري   ئنة  أك ا" مدل ة ئييمة ي  فست   تير   تخا  امحخنتدئيا لملقد تة  لنتا اةتا  ل يهتا  ئا 

يتتس لآلن  كوتتا يصتتيريا لنستتارلي النصتتخا  لنة يوتتة  نتتد   ستت ة لنمهتتي   ئاقتتر ي متتا  ل تتس  تتي  قي تتز  ئ 
لننهاية ك ىا لنالئية  نحيلي  لنشوس لنقا ية لي     لنسنني  ئمد مينم بإبدل  ر يم   سان ما ممت  لنحتاري  

لنقنتتتا  ي لنصتتت الي لنمتتتيت ك هتتتا  ل تتتس  تتتيا لنصتتتخا  لهلا: تتتة يتتتنها لنمتتتاي  لنةوتتت ق   فتتتز ئيهتتت  بتتتونع 
لنغاما  ئي مس بيد" لنيو  لنيللن لنوذ يقر جبيلر" مهيماً لنيدلً  يارع رأ   م  ي لنمتاي   تي ل رته لنمةيتد  
حيتتتث اشتتتاق لنشتتتوس  ئاستتتمو أشتتتةحها ي ئئيهيهوتتتا كتتت  يتتتيم  لتتتي     لنستتتنني حتتتارظ لنمتتتاي  لنة تتتي   

يقتتتتة ل  ي تتتتة  لننا قتتتتة ي  تتتت و لنصتتتتخا  ئلنتتتتيللن لملقتتتتد  ل تتتتس م حمهوتتتتا لرفتتتتير    م حهوتتتتا لنيلضتتتت ة لنةو
 .(13)لنصوايا

 ن محخندئي ي لننا يح تيا  ب ل نتة أ ت يرية  رهتي ي شتا  بي اممت  لنمتدليا  لنستةيد  ممت  ل  ت   
  ئمد لا م لنسارل مد ية لنصخا  ي  فتس أ تي   مت  الت ا للحتالا أ تي  ي (14)ل ئل:  ئرالئ ه  لملفقيلا
ا متتتع حييل تتتا  لنصتتت الي  منحويتتتاً  ب  تتتخيريا ئرماهلتتتا ئحييللتتتا  مقحنةتتتاً أن  تتتمان غم تتتة أ تتت يرية  يحتتت الس  تتت

لنمهي  لنقدماي ي  أيدلل" ل   يريين  حيث يسحةيد م  ال ا ا ع لنةانة أ ت ير  لنتي ل  لنمي يتة ل ئب  
   ئأنقتتس ئسحتتا  بشخي تتها  حتتت أ تتم  يستتحقم  بف ااتت  ا تتع لنصتتخا  ي  تت ا  لئن أن يتتدرذي األتتز  تت ا

مت  ال تر لنقنتا   ل ت  يماركت     اات  لنغامهتةباأ    ب لنيرلي محابةاً ل تدلر لنةوت ق لملنحصتو رتيق رأ ت   كمتري 
ان ه باناضس ئلنسمينة  ئلنيللن لملهيتو لملحتي  بقتا ني م حتييني أيًهتا ييلرته  هلت   ئيتيحز بك ت  مممُت  لنصت    ئرتام 

 تتا ل جتتتا"   ر تت  يييتت  ركةااتت   تتي لنمةمتتة  ئ حتتا  تتي لنصتتن  للىتتاذ بامحتتة رب لملةمتتيل    يتتدر أ تتي  أ تت  أال
  ئمتتد رأت بةتتا لننقتتال أن يتتول لنح تتيا ي لنصتت   م شتتا ل تتس (15)لملنحصتو رتتيق رأ تت   ي مةتتا لنتتيللذ لنةويتته
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  تتال  لنفهتتايل  لملما يتتة بتتني لنمةمتتة مم تتة لملستت وني  ئمحخنتتدئي مم تتة لن تتيلرق لنقتتدماي  ئسهتتد ذنتتع  ب لتتاا
 .  (16)أ ي  ال  ك  ما يناي أ    لنقدميا

متت   التتري  ئ مةا تتاً صتتري" ل  ن  لتتني لنستتارل ااكتتا ل تتس  تتير  أ تتي  ي حانحهتتا ل  تت يرية  لنتتا  تتحدرة   ب م
ب يتد  ريستحةدذ  مل:تا يد لنسارل ي لنبكيا ل س ا ع لنصير  رإ   ي ي  متا أريتا منتو بدليتة  تال"  مت  متد ئم

  ل يا تتو لنتتوي مئلر متت  " ي ال ياتت  لنتتا للحتتال ل يهتتا منتتو أك تتا متت  و وتتني لاًمتتا  ئيتت ذيتت  أ تتي   تتير  مئلر 
شتةا قس بك تي    ي (  ئلنحيشاركي   ي ادين  ئأ  يريح   نسو شةير"     ئلندما ئ   لنال:ا ل ديد )مابي

   ئنقاؤاتا  حتس بق مت أجتاي  سا كتان يشتةا بت  جتتا" مئلر" ل يا تو  نقتد أملىت  لئن أن يةتا  لنستمو  رقت  
 اً لت  لنتيللن ارية ن تي    ئ  يفا     ب يول لسحسا   بةدما   و مابي  رريق  مسةيل ي رح ة ل حمش

 لئن أن يةا  أ ي  لنيهوا.

منو أن أحس أ ي  بق م  ي لاية لنفص  لن انث )مل:ا لنفسه( بدأ ااكيا لنسارل يحيي   ب افستري  تمو متا 
  الت ا ام يتر ظت ا  تير  أ تي  با امتاي ل تس  فينحت  ئاتاري   تري أ تاا   مت  الت ا أحس ب  أ ي   م

و وتتة رصتتتيا مححابةتتتة  كتتت  منهتتتا يحتتتيب ام يتتتر يا تتتو متت  شخصتتتية أ تتتي   ئيتتتس ل تتتس لنحتتتيل ي شتتتي ان لنتتت  
 .(17)لس سان  ئمث  لنةانة  ئلنمنية  النق و لني  م    يةاشا لننا  ي ر  لننا ا

ا ئلنتتد" أيتتام  فينحتت  لنتتا    تتائم ريهتتا   ستتا ًا  رقتتد كتتان أبتتي" حايًصتتا أن يةتتام ي لبنتت  يتتو" حموتتة أئ تتا"  تت
أال ق لنص الي ئلنةانة لت  لننتا  با  حوتاي  ب حييللتا  ت  ً بتانيللن  كوتا أ ت  حتايا ل تس جتنيمت  شتا شتي ان 

  ئمتا مست  بق مت  لآلن (18)أذت لنةمتالالن  لس سان  ارانص الي كنا ممارك  مل  أرلل لننىا  م  ل تحةمال لنةمتد ئ 
يي أن  لنسارل م  م  ن  ي  ير  مابي  لنوذ   يةا  لن  بةد  ئيول أي  جت يا  لنة مة بني لنتالئذ ئلملتائذ نت   
 ذ ماص  بتاليي  لنمتيين ي رئلياات  ل تس ان تي  للممتةا  را حتدلث ي أغ تو ل حيتان اتاام  ريوتا بينهتا االب تا 

 تمميا ئرتته ممتدأ  تارم  امتتدأ بدليتة لاليتة    احتتكمم ريوتا بةتد  ب أن اصتت   ب لنتورئ   ئاحتدر  بةتتديا  ب من قيتا 
 .(19)لنيضةية لننها:يةا

ي لنةانتة ئجتنتو بتين لنمشتا با  حوتاي  ب لتا   ي أ ي   ئلام ري  لناغمتةنقد حفا ل ب لملخي ة ل   يرية 
ين بتتائا ل متتاا  ئمتتد متتي ت ذنتتع ي  فتتس أ تتي  حمالوتتة  رئليتتا نتت  أبتتي" لليتتيلن لنصتت الئذ  تت   بتتانيللن لملستتم
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 النتتيللنا لنتتوذ  تتارل   ئلنتتدما أالتت  ل ب بقتتا ين لنصتتال  لن ميةتتز ي لنصتت الي متتارل تتس  تتي أ تت يرذ  لتت  
لنتتتيللن ل  ح تتتار  ائلنتتتدما شتتتايدين أحتتتحم   ب لنمندميتتتة استتت ه لنصتتتخير ي حاكتتتة الا فتتتة  ئمفتتتا  ب ل رغ  

ممحتتتت   ئمتتتتا  متتتت  لئن أن ختحفتتتتز ا تتتتع لنن تتتتا  لنغايمتتتتة ي لينتتتت  لملفحتتتتيححني متتتتاي  متتتت  لنشتتتتقاي ئللقتتتتد رمستتتتا ر 
  ئرئلية يو" للالوة ما كان نيمحو  أوايا ل   يرذ ي  فس أ تي     بةتد أن ئيتد أ تي  أبتا" (20)ئلنةىاا

رممح  كوا كسا يي ييما رممتة ذنتع  ميًحا بان ايقة لنا ما   ا لنيل لن ي رص   الا  انقد كسا للييلن لملسمين
 . (21)لنيل لن لنوذ ل ح اا

نقتتد لتتال مابيتت  ئرريقتت  مستتةيل متت  رح تتة ل  تتح    ي  تتماا لنيتتيم لنحتتا  ئمتتدما  فستتيهوا   تتي   ئمتت  
التتت ا حتتتيلر بستتتي  ي شتتتكن لنتتتيل لن اككتتتد متتتا أحتتتس بتتت  أ تتتي  بق متتت    ذ لتتتا  بتتتكن مابيتتت  متتتدم  ل تتتس أكتتت  

يل لن لملقتد   كوتا لتا  مابيت  بتكن أ تي    يككت  لن  ت   رامبرتم  ايقهوتا  ئبتدل لن     ئيي    نصتيد لنت
   ن لنحقابتت  بتتني شخصتتيا أ تتي  ئمابيتت   حتتا يتتي (22)أ تتي  كك تت  أاتتس متت  لتتا   التتا لتتا ا أشتتماا لهلو يتتاا

ابيتة    تة اقاب  بني ممي ني لامينيد لنةاا  اك  لنشتواا  ئلن تارمز  تاك  ل نتيب  رتإذل كا تم لنشخصتية لنة
ي مابيتتت  ا هتتتا با تتتحوالر  تتت ميًة ئمتتتولر   رتتتإن أ تتتي  ل نتتتيا يح تتتيا  ب ا متتتديس ئشتتتهيد  بي تتتف  ينحوتتتز  ب 

تته ظتت ا  تتير  أ تتي  لننها:يتتة لتتي (23)يابيتت ا   ئلنتتالئذ  تتييظر  حيىتتة لن قتتاي لن تتاين بتتني أ تتي  ئمابيتت د نيةو 
مجيةهتتتا اشتتتبا ي افستتتري لنة متتتة ل  تتت يرية بتتتني  تتتمةة رصتتتيا مح حقتتتة  امتتتدأ باننتتتور  ئانحهتتتز بالمتتتد لنتتتاي   ئ 

أ ي  ئلنيل لن  ئيس ل مة أئرو   يايا أبتي"  حيتث أاليات  أمت   ئيتس افستا نت   تمو جتنتو أبيت  نصتيد لنتيللني 
اأبتتيا   يايتتدا أن استتفع لمتتاي لنتتيل لن    تت   تتور  تتورل متت  ممتتان  ممتت  أن اينتتد  كتتان يصتت ال ي  تتفيا يمتتاا 

  ئئيد  فس  مة قاً بني لنسواي ئل رغ  سسع بصخا  ئريت " احتدنيان ي لهلائيتة  رقتد اأينسيس رانقم ري  
 .(24)ل م  ىف لننىا   را حش    فس للييلن لنوذ كان يقاا    ئبنيت مح   ئأ قو" م  لهل اا

ئمتتع أن أ تتي  لتتا  متت  أمتت  أن أبتتا" متتد التتان  تتور"  ئلضتت ا نصتتيد"  ئليمتتو ل تتس لنصتتير  لنتتا ر " ل يهتتا 
  فتاً     أ تت  يتمْةتي  بتتان قس  فستت   حيتث ئيتتد  فست  متتدريًلا   ن يقتتبب مت  لنتتيل لن لملقتد   م يًحتتا بك شتتي ة 
حم    نيىة ها اسحقا ي مائن رأ  للييلن ل مار لنةان نيةيد جتابة أبي ي ارييد  فست  مة ًقتا ي  حتيي  تخا  ي 

  ئبةتد (25) يةا  كير ئ  حت مت خت س ل  للمت  لملشت ئماأل س ل م   ئ اما" احدنيان ي لهلائية ل بدية   
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متت  لليتتا   ئنقتته نتت  لملتتي   لتتال ذنتتع لليتتيلن نيوتتد نتت  حمتت  لليتتا     ئيتتك أن مهتتس ني حتت  مة قتتاً رتتيق لهلائيتتة
لملة تتته ي مائ تتت   ئ  ريتتتد افستتتريل نةتتتيل  لنتتتيللن     متتت  ئحتتتز ل  تتت ير  لنتتتا يقتتتدمها لنمتتتيين  فستتت    ذ  حتتتظ 

نقال أن للييلن ي ألب لنميين أالا  أبم     ي  نت  ائنمنت  لامت   بت   تي  نمنت  ذئ رؤيتة  ئبنتي  مت  لن
  ئىف حانتة مت  (26)لناؤية لنصيرية أئ لملشاركة لسحيا:ية يحاا ن الئذ أن يسحغ  يول لنحوايز بتني لنم ت  ئحييل ت ا

 لنيل لن لنصمير  رأت ليين ئلند" للتاينحني لن حتني   لنغيميبة   ا ي لحوة يول لنمصيا لناباين  راأت أبا" ي ليين
افهوتتا ملتتاذل يتت ذذ لس ستتان أالتتا" لس ستتان  رفتتا   ب لنصتت الي  نقتتد حتت  ل ب ي لنتتيل لن  بةتتديا لتتا  أ تتي  

    نقتته لنح تتيا لآلالتتا لنتتدما رتتا متت  بتتني ينتتيل (27)أكتت  للتت   ئأ تتم م رل: حتت  لمل ميالتتة اشتتةا" بانغ يتتان
    نتتيا  ب رئا حاميتتة ليتتا  لنتتيل لن لنتتدما أيتتي" مابيتت  ل تتس مالرقحتت  نصتتيد يتتول (28)ر  ئللنلملةستتما ي  تتي 
 .(29)للييلن لن ي  

  يم  مابيت  حتت يتو" لن   تة  تيت ئحتد   تالية  ل تحخدمها لنتالئذ ي اشتمي   تير  أ تي   ئاةويته 
يتتتامين انيستتتم شتتتيئا مة تتتس كانم وتتتة ي ظ هلتتتا ي لي تتتة لملستتتائل نتتت   رانشخصتتتية لنائل:يتتتة كوتتتا يقتتتياي ري يتتتو 

  ئمتت  ينتتا  تتات لنتتالئذ يستتحدلز لملاضتتز لن فتتتي  (30)لنقتتيلمس  بتت  مفهتتيم يمتت  حتتت  التتا  تتف ة ي لنائليتتتةا
نقابيتت   حيتتث لقحتت  نةنتتة لنشتت م منتتو أن مح تتم بتت  أمتت   روتتا  أبتتي" محتتي ً أونتتاي محتت  أمتت  بتت   ئمااتتم أمتت  بةتتد 

متع مئيهتا ل شتا ي لنصت الي  ئ  موت  مت  لنة تي  تيت لالينت  ي يتي  ئ لا   رحةهدا  الانح  لنا مااتم 
غالنتتة  متتدمم  فستتها مابا تتا س قتتاذ"    مح حتت  مار تتة جتاريتتة  رىتتا ل تتيه  لنييتت   ئالستتائل جتتتارس  لمًتتا  ئ  يةتتا  

بانتتتدماي   تتتيد لنقار تتتة ) لم( لنتتتوذ امتتت  مابيتتت   تتتا لنتتتم ي    بةتتتد أن ئيتتتد" يككتتت  لن  تتت  لننيتتت  ئأ تتتنا   اق تتتا 
ئلندما لاض  ل س أشها لنس ا  ئلنةالرني ماا ن   بصي  ئلض يا يا مابي  يا لب  للم ن  اشمع مت  لت   ئنت  

  ئلنتتدما كتتي أ تتيو ستتاغ  لمتتان أكتت  لن  تت   (31)اتتائت متت  لم  حتتت اككتت  لتت   لم  ئاشتتاب متت  لم  لما
لن تتتا:ا  لملائحيتتتة أرغ لنصتتت الي  ئمتتتد رتتتامحه   تتتيد لنغتتتا ن  ئألالتتت   تتتيارل  لن  تتتدرئرا ئبنتتتالق ل ا تتتيي ئ 

 ل حغاق ئ ر ذنع و وة رصيا مححانية يزي لن قي   ئأك ة ليم لنمشا  ئلهلىا .

لنتتتد يتتتول للتتتد متتت  اشتتتمي   تتتير  مابيتتت  لتتتال لنستتتارل  نيهتتتةها أمتتتام ميليهتتتة أالتتتات بتتتني مابيتتت  ئأ تتتي   
يل لن  ئىف يتتول لن قتتاي  ئيتتد أ تتي  رح تتة  تتيد لنتت يسايةيتتا  اميينهتتا لملخح فتتة  بةتتد أن التتوا أ تتي  مابيتت  
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 فستتتتت  متتتتتدريلا  ن يحوتتتتتح  بم وتتتتتا   لتتتتتابا  نةهتتتتتا متتتتت  أبيتتتتت يا نةتتتتتم أا يقتتتتتياي  ن لبتتتتت  للم نتتتتت  يشتتتتتمع    
  ئمتتا أن ل تتحقا  يتتو" لنم وتتا  لنةتتابا  ي نتتع مابيتت  حتتت يتت  يني تت   رنشتتو لتتالا متت  يا تتو (32)بتتانبلبا

  ىد أ ي  أمامها. ئلحد  أمام  خا  محخندئي لملقد ة لنا  املا

ئري يتتت  لئن أن يقائمهوتتتا ئلئن أن يحفتتتي" بغتتتري يتتتو" لنم وتتتا ي انتتت   مابيتتت  ئمستتتةيل أ تتتيرا متتت  يديتتت رقي تتتد 
 . (33)ي شمع لب م للم    لنبلب   أا ماا ذنعا

لآلايتتتةيا أ تتتم   ئيتتتي ي هتتتا ل يهتتتا بانصتتتير بةتتتديا متتتام مابيتتت  بصتتت و أ تتتي  ل تتتس ا تتتع لنصتتتخا  لملقد تتتة  
يبًا  منفا  لنستامني ئلنتورللني  يستد" يغ تس لنتيل لن ل  ت يرذ لملهيتو  ئيتد لنمتاي  ا متس أ ي  لآلن مص 
ظهتتا  ليحتت  لملمستتي  بانميتتاغ ئرأ تت  لملهتتدل بانصتت ع  ي لينيتت   متت  لنةوامتتة  اابتتم ل تتس رأ تت  رأ تت  للا تتا 

 .(34)ليشة  ي منا  لنماي  غويغي منا  لنماي  لمللل غويضاًا

متتت  رةتتت  لنستتتال  حيتتتث يحوتتتايس أ تتتي  متتتع لنتتتيل لن رتتتيق  تتت يمهوا لملقتتتد   يةتتتيل  لن   تتتة للايتتتةي يتتتو" 
لنسارل نيمشر ننا  ا لنةمار  لن غا  لنف  لنوذ ئمع ريت  أ تي   ئيتي  تا يةتيل  ب امتيي  مابيت   م خصتة أن 

نقابتان  متد لنغالنة لنا ئيد مابي  جبيرها ئيي  ف  كا م مد مدمم  فسها مابا ا لواية مابي   فس   ئأن يول ل
لبتت  للم مابيتتت  حيتتث حتتتا م ل يتتت  لم  ستت ها  ب يتتتيم لنتتدي   ايتتتول يتتتي  رتتح  لهتتتدل بتتني  ستتت  ا تتع لنغالنتتتة ئ ستتت 

 . (35)لنةهد  حص  لنقابان ئمي اق لندم  ئلن ةنة  ي  ا حه م  اسيا ن   فس  أن  ين ربا  لندما

رفتتز  حتتدت رح اتت  ئليتت  لنغالنتتة لنتتا كا تتم غتتري أن  مابيتت     يستتح يع أن يتتيي بةهتتد مي تتاق متتي ل" ل ئا  
االره أمها  ييم مدمم  فسها مابا ا  راليا بصيرسا لنقد ية ا ي ا ع لن   ة ر يتا .. لينايتا كمرياتان  تيللئلن 
ذكيحتتان ان قتتان ب غتتة جمهينتتة  ندوتت  بشتتزٍي متتا امتتيا نتت  بستتا متتا..  تتا مستت  ئنمتت    يدركتت  ...  متتاذل اايتتد أن 

ل وي تتتة ..   اح تتتاا   يشتتتةا بانايمتتتة رقتتت   ئنمتتت  بتتتا ي  ...    متتتدث أن رأت   ستتتا اً ي اقتتتيا لملخ يمتتتة 
 . 36غالاا

أمتتا حفتت  مقح هتتا رقتتد كتتان أك تتا ييمتتة ئمد تتية  ائيتتي أيهتتاً يااةتتد   تتيب لنمندميتتة  تتي لنحىييتتر رانحقتتم 
م رأ ها  تي لنستواي لنصتارية   السوا أشاا بييه    ئأغوا لين    ئضغ  ل س لنا ال  ئومم  ب لنةالي  ررة
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لملوامة بكشةة لنشوس  ئيس اةيذ بفىيةة لنو:اب...    يي  ل تس ل رغ...  ئمتد  رأ تها  تي لنقم تة  ي 
 . (37)ا ع لن ي ة   يقح  مابي  لب   لم أالح  رق   نمن  أك  لوها أيًهاا

ابحتت  متتع لنتتيل لن  أ تتي  ي لل تت ي نقتتد متتا  مابيتت  بحىابتتة أك تتا مستتي   ئأك تتا لرةتتا نتت  ي لرب ايهتت   ئيتتس جت
يت  نتتدونا لتت  امتي ن لنصتت الي ئلنمتتين   يتت  نت  بستتا ل  تته  ايتاي" لنتتيل لن ... رأت ا تتع لنةينتني  يتت  استتحا 

 تتالاا رئليتتة لتت  اليا حتت  ن غتتالا   يتت  ئلتتداا بانقصتتاص   غتتاب ريهوتتا ئغابحتتا ريتت  يةتتا  أيتت  يتتي ئ  متت  يتتي 
ا مةاً ي لنص الي  ئيتي سح تس ظهتا"...  رتنهي رممتة لنتيل لن ئلنتحه  لوت ...  للا" للييلن ل فز  ب رح ة  ااي

 تتةد لليتتيلن موتتة يمتت  لانيتتة  راكحشتتر أ تت    تتس ل تتس ظهتتا ريتت  بتتا:س    يةارتت  متت  ممتت    يتت  ل ستت   
نت ي ا    يي  لنقامة  اق ا م  رممة لندماي  ئمم  أن يفيه م  ييا لنح يا  ررع لناي   ي" ئيًها شتقًيا  ئمتاا

.   تت  لنقتتدر يهتتة  ي  ايتته أ تتي   ئلنةمتتار  لنتتا (38)ي شتتمع لبتت   لم    لنتتبلب  ئرمتتس بتت  متت  لنقوتتة لنستتوائيةا
 مم نة  يز لمار  أ ي   لنتيل لن ي لل ت  ممت  ي حقتز متع أ تي  ي للقيقتة. ئيمتول يصتم  مابيت  مة ي ًتا 

 م ي لنيل لن  ئاا مةا رئحما لنص الي لملسمي ة.م  رئا لنسه  لنا ح م ي لنغالا  ئرئا ل م  لنا ح 

لنتتد يتتول للتتد ي تتدال نا لنستتارل   ب  قتتس لنةمتتير ل التتري   لنقتتدل  لنممتتريد  ئا متتا  يشتتارا ريهتتا أ تتي  متتع 
مابيتت  ي لححفانيتتة مد تتية   ذ لكحوتت  لآلن اتتاري  امتتيي  كتت  منهوتتا  ئب تتب كتت  منهوتتا غايتتة لربتت   لنتتديا ي حقتتز 

هلتتاً ئشتتي ا اً  ني تتحف  بقتتدل  لن قتتاي ل التتري  حيتتث يةيتتد مابيتت  لرامتتاب ال يئحتت  ل ئب  لنقااتت   ارتتا لنتتدل:ا د  
يقتتر أمتتام لنقحيتت  ئيتتي يهتتوتي الآلن اتتوكا  ...  يتتول يتتي لليتتيلن لنتتوذ يتتايين ا تتع لن ي تتة.. اتتوكا  كنتتم 

ل تتس  تتدر"...   أمستتع بقا يتت .. مابيتت  يقتتر نتتم متتدمز أ تتي  لملة تته ي ل تتدلر لنصتتخاذ...  رأ تت  يحتتدب
يسد" حمشي ي يي  لنصخا  يح د جبسد لنيل لن...  متمْا ما لنتيل لن ي حتيي  حتيا رممحت  كتا رةز...  ماملنتم يتد 
لنمتتاي  لملقنتتع ا متتس منممتت  ككلتتا امتتارا لن قتتي  ل فيتتة...    ل تت  رتتيق رأ  لناللتتز لملة تته  أمستتع بتت  متت  

 يصتتتتاو أ تتتي    يةتتتبغ.. ل تتتتحىابم ل نيتتتا  بتتتتاننيلا ي ليحتتت   ئيتتتا ل تتتتس رممحتتت  لنستتتمني ناكتتتتة المتتتري    
لنمهي   ئاصد   ل م   ئأ يل ئيت  لنشتوس  ئغابتم ضتفحا لنتيللذ ي لملحايتا  ل بديتة  أنقتس لنقاات  بتاناأ  
لملق ي     ي شمع لب   لم    لنتبلب  ئكحتو لمتار ي اأ تا لنمتاي  ل كتي محخنتدئي  أ مت  ل ييتاا أن  ل ت ص 

لندما ينا  لنيل لن لملقد   ئيسي  لندم م  للىا  ايند لملةىتا  لنتا  حغست  لن ةنتة  اح هتا ل رغ   يىزي 
 . (39)ئيغوا لنص الي لن يرانا
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تتتا ل تتتس  تتت يم   ئلنتتتدما م تتتع رأ تتت  لنتتتيل لن  م تتتع رأ  نقتتتد نققتتتم لملةىتتتا   ئنتتتيا أ تتتي   ب ئل لن  نى 
 ب ايحتت   رتتح م  ل   ب لرىتتا لنحتتاري   ئلآلن ئ تت  لنحتتاري لرفتتير ل تتس للىتتا لملقتتد  لنتتوذ باركتت  لنتتاب  منتتو

 د. لهد يدي ل بدذ محخندئي  ئالا  ل   وح   ني ة  لاية ااري  لن ةنة ل ئب  ئنيمشا بقدئم

 ن رئليتة  ايتتر للىتتا احستته متتع ل يتتديينيييا لملشخصتتة ي رئليحتت  ل ئبي رباليتتة ل ستتي   حيتتث رأت ريهتتا 
ئلتتا  تتي استتايو لهلييتتة لن ارميتتة  راؤيتتة النمتتيين ئأيديينيييحتت  احك تتس ل تتس ونا:يتتةي رىيةتتة لملتتنه  ل يحوتتالز  ا 

  ئمتتتد لالحتتتار لنمااتتتو اةويتتته يتتتول لنحمتتتاي  متتت  التتت ا لس تتتار ل  تتت يرذ  (40)لنتتتول  لن ارميتتتة ئيىتتتاي لآلالتتتاا
 لملمتتتان ئللانتتتة مستتتحةينا ي بيتتتان لنح تتتي   ل ييايتتتة   تتتي  ئمابيتتت  ب قتتتي  لنةمتتتير ا لنتتتا االرتتته كتتت  اغتتتري ي

  ئ  اقحصتتا لنائليتتة ل تتس يتتااني لنشخصتتيحني رقتت    بتت  لححموتتم لنائليتتة لب (41)ئلنيضتتع ل يحوتتالز ئلنستتينا
أربتتع شخصتتيا  لح فتتة ئمحماينتتة  ئنمتت  لنمااتتو يتتح م  ريهتتا  اراسليينييتتا  للالتت  لنائليتتة   ا ةتتو    لئرل 

 .(42)  ئك ز  ئيي اصير لنمااوااشخيصي اً ذل  ميةة مجانية م  أي  اينيد اصير مشي 

وتيي  ييت  ييحه  ئسي ن  قي  لنةمير احىائم لنشخصيحني  ب مسحيت أبةد  ران يلرق بةد  اير حال ي 
قتالم   تولا نمتيين ن ليةيئن  ب مسحيت حهارذ  الا  ئينخا ين ي ئضتع يديتد  ئنةت  متالي   ملميل   ياي 
 لنميت. ( كا م واممة  ران يلرق لنييم ياي  ا مدث ي ينيب لنص الي1990)مم  لنمحابةي 
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