
 
 

 

 دراسة هرم احلاجات اإلنسانية وفق نظرية آبراهام ماسلو يف رواية

 لي ُعقلة ُعرسانلع« صخرة اجلوالن»

 *علي بيانلو
 إيران، يزداللغة العربية وآداهبا جبامعة ، قسم مساعد أستاذ

 

 (10/3/2019؛ تاريخ القبول:  7/6/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

وهـي: حاجـات اجلسـد، واألمـن،      مراتب متسلسلة من احلاجـات املـثرية لإلنسـان،    آبراهام ماسلوقدّم العامل النّفسي 

عُقلـة  ى علـ "اتـب السّـوري   كلل "صخرة اجلوالن"هذا املبدأ، فارتأينا أنّ رواية ى واالحترام، وَقيق الذّات. وعل واحلبّ،

القصّة وبيان ى دراسة مستويات احلاجة وتطبيقها عل تلك املراتب. هتدف املقالة إىلى َتوي علم( 1940)" عُرسان

 تنقدها وفق الشواهد من حيـ  أمهيتـها، وترتيبـها، وتسلسـلها،     مصاديقها يف العناوين املتّفقة مع تلك املستويات، مث

مراتـب احلاجـات   ى أسـاس الشّـواهد الدالّـة علـ    ى تـب  البحـ  علـ   أن وتزامنها، وإشـباعها. وتتّخـذ املقالـة قرارهـا يف     

ى تـدلّ علـ   ئ يفيّـة يف َليلـها. والنتـا   كمجموعة من العينات، فتتناول الشّواهد من من ور وصفيّ وَليلـيّ معتـًةا ال  ك

لمة األمن، كفي احلاجات. وكالعمل، وييأس عندما الجيد العمل الذي ي أنّ البطل حيتاج يف رفع حاجت  اجلسدية إىل

جانب املوت، والدفاع. وهو ميـوت ليـدافع عـن الـوطن وليقـّر األمـن فيـ . ويتـراور التّعـارض بـني            لسان  إىلى تتردّد عل

لف بني شخص وآخر يف ضرورهتا. حاجة احلـبّ تتجسّـد، يف البعـدين الـوط ّ     األمن واجلوع، وذلك أنّ احلاجات ختت

األسرة تارةا. وتأيت حاجة االحترام بنوعني: أوّالا حيترم اإلنسان نفس ،  الوطن حينا وإىل واألسريّ. والبطل حينّ إىل

ًيـاء، واالستشــهاد،  كالمث حيتـرم اآلخــرين. هنـاث  ال ــة مفـاهيم متثّــل حاجـة َقيــق الـذّات، وهــي تـرتبط بــاملوت ب      

 .والبطولة. وخيتار البطل لنفس  طريق التّفاين والتشبع احلاجات إلّا َقيق الذّات، فعالا

 ةكلمات الرئيسال

 .تسلسل احلاجات، رواية صخرة اجلوالن، علي عُقلة عُرسان آبراهام ماسلو،
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 ةمقدم

وُلد آبراهام ماسـلو 
1
م، بالواليـات املتّحـدة، وحصـل    1908 لني مـن نيويـورث سـنة   كيف بلـدة بـرو   

ويــورث، مســقط ني انســني، ورجــع إىلكتورا  يف علــم الــنّف  مــن جامعــة ويس كدرجــة الــدّى علــ

م، مثّ درّس يف جامعـة برنـدي    1951 سـنة ى لني حتـّ كادمييـة بـرو  كرأس ، وقـام بالتّـدري  يف أ  

م. حاز جوائز ووسامات الفخر العديـدة، وعـنيع رئيسـا    1969 سنةى من والية ماساتشوس  حتّ

 برية بـني عامّـة النّـاس. وأصـيب بـأمراض     كـ يني، ومتتّـع بشـعبية   كـ جلمعية علماء الـنّف  األمري 

عدّة منها اختالل املعدة، واألرق، والسأم، والنّوبة القلبيـة، ومـات بسـبب هـذا املـرض األخـري،       

ــ  يف  وترجــع شــهرت  إىل  .(Schultz, 2005: 308-310)م 1970 يف ذروة شــعبية، ســنة  ن ريت

ــوخي، َقيــق الــذّات ، وقــدّم ماســلو مراتــب متسلســلة مــن احلاجــات اإلنســانية،    (6 :2017 )الطّ

، (Maslow, 1970: 35-47) لوجيــا، واألمــن، واحلــبّ، واالحتــرام، وَقيــق الــذّات  وهــي الفزيو

ل هرميّ. ونّاها احلاجات الغريزيـة الورا يـة الـل محلـها اإلنسـان منـذ       كوالل تنت م يف ش

ــديتح  ــوالدة، وقـ م عليهـــا عامـــل التّعلـــيم، والتّوقّعـــات االجتماعيـــة، واخلـــوف مـــن الطـــرد        كالـ

تُشــبع أواّلا أن أضــعف منــها. جيــب  إىلى ذ  االحتياجــات مــن األقــواالجتمــاعي. يــتمّ ترتيــب هــ

وربّمـا   .ماليـة يف رأس اهلـرم  كتشـبع احلاجـات ال   أن احلاجات الضّرورية يف قاعدة اهلرم إىل

ّلهـا اإلنســان متزامنـةا، بـل وتغلـب وتســيطر عليـ  إحـداها. واألمـر يف ذلــك        كالَفّـز احلاجـات   

اعتقــد ماســـلو بتحـــوّل احلاجـــات وتغـــري ترتيبـــها   لبـــ  أن ن مـــاكـــيتعلّــق بإشـــباع أيّ منـــها. ول 

 .(Schultz, 2005: 311-312)ودافعيتها واحتمال تزامنها 

احلاجـات ذات املرتبـة العليـا    ى . وتبقـ ىفهي أقـو  األدىنى ا يف املستوم مهما تسفّل  حاجة

ف شــكضــعيفة يف التّحفيــز؛ تيــ  ت هــر احلاجــة اجلســدية وحاجــة األمــن يف الطّفولــة. وتن      

حاجـــة االنتمـــاء واالحتـــرام فتـــرة املراهقـــة. وتنـــهمر حاجـــة َقيـــق الـــذّات منتصـــف العمـــر.   

أقلّ ضرورة يف احلياة، وإشباعها تتأجّل. واإلحباط فيها ى تبقى األعلى واحلاجات ذات املستو

ك التّـوتّر. ولـذل   التوتّر يف السّلوث؛ بري أنّ اإلحباط يف احلاجات الدّنية يؤدّي إىل الينتهي إىل

، والفـرر، وارتيـار   ىالرّضـ  نّاها ماسلو حاجات النّقص، وإشـباع احلاجـات العليـا يـؤدّي إىل    

حاجات  من اهلرم، تعتً . احلاجات األربع األوىل(Schultz, 2005: 312) األفرادى النّف ، لد

يتوفّر شـيء منـها،    ينتاب اإلنسان شعورٌ إذا توفرّت بسهولة، وهو يضطرب إذا مل النّقص، وال

                                                      

1. Abraham Maslow 
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دة أيضـا   . ونّوا األربع األوىل(133 :1392 )مروّيت وآخرون، ويقلق دون حاجـة   ،احتياجات مُفتعقـ 

ت هـر احلاجـات يف لتلـف     . وقـد (6 :2017 )الطّوخي، َقيق الذّات، ودعوها احتياجات النّمو

يف وبتصـن . (Novitović, 2017: 12) ألنّ العقل البشريّ معقّـد تعقيـدا جـدا    ؛املستويات متزامنةا

آخر، تتضمّن هذ  احلاجات قسمني: احلاجات األساسـية )الفزيولوجيـا، واألمـن( واحلاجـات     

ـــفة االجتماعيــة )احلــبّ، واالحتــرام، وَقيــق الــذّات(. واحلاجــات       النّفســية الــل تأخــذ الصّ

 ة بني اإلنسان واحليـوان، ويف املقابـل يتميـز اإلنسـان وحـد  باحلاجـات العليـا       كاألساسية مشتر

. وتوجــد حاجتــان أخّرمهــا ماســلو يف املــدرّج، وذلــك يــأيت يف اهلــرم  (15-14 :2011 ين،)القطنــا

. وأضـيف   (Maslow, 1970: 48-51) املوسّع، مثل حاجة املعرفـة والفهـم، واحلاجـات اجلماليـة    

 .(7 :2017 )الطّوخي، إليهما احتياجات التّفوّق والسّمو، أيضا

مــن ن ــم التّحفيــز. والنّــاس مــدفعون إلشــباع  لّ إنســان جمموعــةا كــان األمــر فــإنّ لكــمهمــا 

بعضــها اآلخــر، يف تلبيتــها. والتّجــارب    ى االحتياجــات ولــبعض هــذ  االحتياجــات أســبقية علــ     

ــعوبات الــل ميــرّ هبــا اإلنســان تســبّب للفــرد نوعــا مــن التّذبــذب بــني مســتويات اهلــرم.        والصّ

نتيجـةا ملـا يقابلـ  يف احليـاة      يتقدّم أو يتراجع بني األنواع املختلفة مـن احلاجـات   والشخص قد

 .(6 :2017 )الطّوخي، من ظروف

املراتـب اخلمـ  املتسلسـلة    ى َتـوي علـ   "صخرة اجلوالن" هذا املبدأ، ظهر أنّ روايةى وعل

تشـبع.   يدعها ال أن كنمي بطل القصّة وأسرت ، تي  الى من احلاجات. فارتأينا أنّها تلحّ عل

 ل يف حلم  ويق ت ، مذ بداية القصّة.البط فكرى وخيم  احلاجات ظالهلا عل

 منهج البحث

القصّـــة وبيـــان مصـــاديقها يف ى دراســـة مســـتويات احلاجـــة وتطبيقهـــا علـــ هتـــدف املقالـــة إىل

العناوين املتّفقة مـع تلـك املسـتويات، مث تنقـدها وفـق الشـواهد مـن حيـ  أمهيتـها، وترتيبـها،           

أســـاس ى تـــب  البحـــ  علـــ  ا يف أنوتسلســـلها، وتزامنـــها، وإشـــباعها. وتتّخـــذ املقالـــة قرارهـــ  

ــة علــ  ــواهد الدالّ ــواهد مــن   كمراتــب احلاجــات ى الشّ مجموعــة مــن العينــات، فتتنــاول تلــك الشّ

 يفية يف َليلها. الكمن ور وصفيّ وَليليّ معتًةا 

 خلفية البحث

صـخرة  "اخللفية بالدّراسـات ذات الصّـلة باملوضـوع مـن طـرفني: األّول مـا يتّصـل بروايـة          تعىن

، والثــاين مــا يــرتبط بن ريــة تسلســل احلاجــات. فتناولــ  فاديــة امللــيح حلــواين هــذ   "الناجلــو
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م، 1998) املطبوعــة يف جملــة املعرفــة« احلامــل اإليــديولوجيّ يف الرّوايــة: »الرّوايــة يف مقالتــها

ــة مثــل:  تكــ( مــن من ــر إيــديولوجيّ، وهــو بيــان رييــة الــرّاوي يف   420العــدد وين عناصــر القصّ

وجـو   : »تابـ  كل لتصـر. قـام حممّـد عـزّام يف     ك... بشــ و نكـا وار، الزّمان، املالشّخصية، احل

ورة كم( بدراسة تلك العناصر املذ1998) «املآس: البينات اجلذرية يف أدب علي عُقلة عُرسان

ل مفصّــل. ودرس نــر ك، أيضــا، بشـ «صـخرة اجلــوالن »يف الفصـل اخلــام  الـذي خصّصــ  لـــ  

م(، 2003) «الرّوايــة العربيــة، البنــاء والرّييــا : »تابــ كمــن روحــي فيصــل خــالل الفصــل األوّل  

ــة  ــاد       « صــخرة اجلــوالن »رواي ــة، يف األبع مــن من ــور الشّخصــية القصصــية، هــي بطــل الرّواي

اإلنسانية واالجتماعية والوطنية. وتناولـ  املسـتويات اإليديولوجيـة والنفسـية، وطريقـة السّـرد       

هنــــاث رســــالة ماجســــتري باللّغــــة . (174-168 )صــــفحات ضــــالتقــــده هــــذ  الشّخصــــية، أي

ــا:   ــية، عنواهنـ ــان      »الفارسـ ــة عرسـ ــي عقلـ ــر علـ ــوالن ا ـ ــخر  اجلـ ــان صـ ــامني رمـ ــي مضـ  «بررسـ

تبها الطّالب علي اليقي يف قسم اللّغة العربية وآداهبا جبامعة يزد. وهو يتنـاول  ك ش(،1395)

الل، االسـترجاع،  )االحـت  الرّواية مـن نـاحيل املضـامني األصـلية:)الوطن واألسـرة( والفرعيـة      

 ...(.و ، ال لم،ىحقوق األسر

وهناث مقاالت مطبوعة باللّغة الفارسية، تناولـ  ن ريـة آبراهـام ماسـلو للنّقـد واملقارنـة.       

»منها: 

 ،  ،  ش(، سهراب مرويّت1392) «

هـذ  املقالـة تـذهب إىل أنّ القـرآن خيـالف      . 2العـدد  ، 4سـنة  ،  

وين اإلنسان، مـن من ـور   كتسلسل احلاجات كما أراد ماسلو وتقول إنّ املعنويات هلا قيمة يف ت

 لـو  ضـا نـ   ريش(، عل1393) «» إسالميّ.

 ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية(، علميــة حمكمــةامحــد آصــف، مــي شناســي ادب فارســي ) و

تقارن هذ  املقالة بني آراء الشاعر سعدي الشّـريازي  (. 22متتابع ) 2العدد ، جامعة أصفهان

. خـــتالفوبـــني آراء ماســـلو يف ن رمهـــا إىل اإلنســـان وحاجاتـــ ، وتـــبني وجهـــات التّشـــاب  واال  

 ش(، حممدرضــا ســلطاين 1395) «درآمــدي بــر نقــد ن ريــ  سلســل  مراتــب نيازهــاي مــازلو   »

هي مقالة تنقد (. 17متتابع ) 1العدد ، 5السنة ، فصلنام  مطالعات رفتار سازماين، وآخرون

ــنّف ، واإلدارة، واالجتمــاع مــن        آراء ماســلو وتقارهنــا مــع آراء القــرآن والعلمــاء املســلمني وعلمــاء ال

 ربيني واإليرانيني.الغ
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ــة ماســلو يف تسلســل احلاجــات اهلرمــيّ يف      توجــد دراســة هتــدف إىل   إذن، ال ــيني ن ري تب

 هبذا اهلدف. ومن مثّ تطرر األسئلة التالية.  ما قام البح  اجلاريك، "صخرة اجلوالن"رواية 

 أسئلة البحث

 هي احلاجات ومستوياهتا ذات التّواي والتّسلسل يف هذ  الرّواية؟ ما .1

 تلك احلاجات باألمهية وبالتّسلسل، وبالتّزامن، واإلشباع؟ى يف َ ك .2

 "صخرة اجلوالن" عُقلة عُرسان وأدبه القوميّ يف روايةى عل

 م(، جنــد إشــارات واضــحة إىل1940) اتــب السّــوري املعاصـر، علــي عُقلــة عُرسـان  كيف نتـاج ال 

لقوميــة، جتــا  الــوطن  جــرائم عــدوّ الــوطن، والــل تــوقظ مشــاعر املــواطن وتالمــ  عواطفــ  ا  

ــورة مــن املوضــوعات الــل أهلبــ    ىومــواطن ومــا حلــق هبمــا مــن أذ  ــمود والثّ . واملقاومــة والصّ

حـلّ أساسـيّ، وهـي جـزء مـن      كعواطف عرسان القومية وأ ارت اهتمام  فأبـدع فيهـا وطرحهـا    

ة كـ ال النّضال تسـتخدم  احلر كل رفيع من أشكة عربية ضد األمًيالية والصهيونية، وشكحر

 .(54 :1391 )نيازي، الثورية العربية يف وج  أعداء الوطن السترجاع مقدّسات  وأرض  ووطن 

 172 قصّـةا قوميـة سياسـيةيف، يف ا ـ  عشـر فصـالا يشـمل        "صـخرة اجلـوالن  "تُعتً روايـة  

 َ ــد املســعود عنــدما يتواجــد يف اخلدمــة العســ      كــصــفحة. وهــي  رية كي قصّــة البطــل حممّ

والن، ويـدافع عـن وطنـ  أمـام العـدوّ اإلسـرائيليّ، ويقـع أسـرياا يف         االحتياطية يف خنادق اجلـ 

أيدي الصّهاينة ويواج  التّعذيب حىت املوت. وتتخلّلها قصّة زينب هي زوجـة حممّـد، والـل    

 ؛تعاين من احلاجة الفزيولوجية امللحّة على األسرة عند بياب الزّوج، مثـل الطّعـام واخلبـز   

وع األطفــال. ويف أ نــاء القصّــة يالحــق البطــل يف الواقــع ويف  جتــد شــيئا يســدّ بــ  جــ  ألنّهــا ال

يدافع عن الوطن لتطمئنّ األوضـاع   ليالت  احتياجات أخر، منها حاجة األمن، وتُلزم  أن

حليــاة األســرة، فيتــابع حاجــة احلــبّ إىل األســرة والــوطن والــل يشــوهبا الفــراق: فــراق إ ــر  

ــ  ســاحة      ــد عــريب آخــر، وفــراق يتحمّل ــ  يف بل ــل     عمل ــرام، وال احلــرب. وتــأيت حاجــة االحت

يتوقّعها البطـل مـن أهـل الـوطن لنفسـ  ولزمالئـ  الـذين يبـذلون حيـاهتم فـداء. للمـواطنني.            

وتتأخّر حاجة َقيق الذّات، وهي اهلاج  األكً لدى البطل، ألنّ  حيتاج إىل إجناز هدف 

مـن هـذ  املسـتويات شـواهد     لّ لكـ ن الوصـول إليـ  إالّ بالتّضـحية. و   كـ مي كبري، ويف عقيدتـ  ال 

 يلي.  كما كثرية يف هذ  الرّواية،
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 احلاجات اجلسدية والفزيولوجية
البيولوجيـة األساسـية َـ  قائمـة، واألمـر يف ذلـك        ن تصنيف احلاجات الفزيولوجيـة/ كمي ال

نتصـوّر بـني احلاجـات الفزيولوجيـة توازنـا وتعـادالا. والشـّك أّنهـا          ن أنكـ مي ون بالفائدة، والكي

ثـر  كهـي أ . (Maslow, 1970: 36) سـائر احلاجـات  ى ثري علـ كـ ثـر ب كبالسّـيطرة وتتغلّـب أ  ى َ ـ 

والشــراب،  (7 :2015 )سـليمان عواشــرية، احلاجـات ضــرورةا، وتتمثّـل يف الطّعــام، واملـاء، واهلــواء    

 .(6 :2017 )الطّوخي،، والدّفء، والنوم، واجلن  ىواملأو

مـن اجلـوع   ى وكاملـال، واخلبـز، والطّعـام، والشـّ    ويف هذ  الرّواية، هي تع  فقدان العمل، و

الذي يض  اإلنسان. لذلك أصبح  قضية اللّقمة واخلبز، منذ بداية القصّة، تشـغل خـواطر   

حممّد املسـعود ويبـدي قلقـ  مـن شـأهنا ويشـفق حلـال األسـرة ويتصـوّر أّن زينـب تتحـدّ  معـ              

 «ابرٍ حتّـى نُـؤمّن لُقمتعنـا ونـؤمملن املؤونـة     سعأعملُ حِصـادةا عِنـد ععمّـي جـ    » :يف أنّها تؤمّن املعاشك

ــة عرســان،  ــق يف حــقّ األســرة،       ك. ويشــ(8: 1987 )عقل ــك القل ــد املســعود يف نفســ  مــن ذل و حممّ

ــر ــرشٌ واحــدٌ يقــيم أودعهــم أو يــدفعُ بائلــة  اجلــوع  ععنــهم ألتر     كــي مل»: ويتحسّ ــنيع  كــ نْ مععــي قِ بع

 )الطعـام( إىل  سـان لرفـع حاجتـ  اجلسـدية    . إذن حيتـاج اإلن (8: 1987 )عقلـة عرسـان،   «أيديهم

 ما تعمل زينب حصادة، وما يفتقر إلي  حممّد من قرش.كالعمل واملال، 

ر احتياجـات الولـد وأولوياتـ ، وهـو:     كخيلو حممّد املسعود مع نفس  يف ساحة احلرب ويتـذ 

ار يفع   معل ـاب  ع وعإىل  إىل زعيدٌ حيْتعاجُ» جلل  فِـي ا   يكـ أ وْرعاقٍ وعمعصـع بُ ال   يُسـع  نُهـا أ نْ كيُم لْمعدْرعسعـةِ وعزعينـع

ل  ال    نُ أ نْكِلُّ معا يُمكتعملِكُ شعيئا وع ءٍ ف ه ي ال لَّ شعيكتُهعيئ  ل  ُ  فِـيهم  كادُ يعكـ ي تعحْصُل  علي ِ مِـنْ الْععمـع

وجيب ارتفاع احلاجـة اجلسـدية ابتـداء. ألمهيتـها      (12: 1987 )عقلة عرسـان،  «  معنا للُقمةِ الْخُبْز 

 ثري مــن األخطــار كــالمهــا لإلنســان جــوا احترازيــا عــن   كضــرورهتا، وامللــب  واملــأوى يــؤمّن   و

(Novitović, 2017: 12). .واخلطر جيلو يف قالب األمية عادةا 

 وعسر املعاش حيول دون توفري احلاجة للزّوجـة ربـم اشـتغاهلا بالعمـل إالّ لقمـةا زهيـدةا ال      

تـرع  مل ينةٌ زعينـبُ..  كمِسـ » :د املسعود ويقول يف نفس في حني يغيب الزّوج. لذلك يتلهّف حممّكت

ــر      ضُ أمامعنــا، والكضُ والرّبيــفُ يــرع كمععــي اليــومع األبــيضع.. منــذ تعزوّجنــا ونعحــنُ يف الفاقــةِ، نع

 .(12: 1987 )عقلة عرسان، «نعلحقُ ُ

ن ععينيهـا    تعن ـرُ زعينـبُ إىل الصّـغار ااجلـائعنيع البـاحثنيع     »يقول حممّـد يف نفسـ  ويتصـوّر أنّـ :      عـع

تم  ععن ردّ على سُؤاهلم ب طلـب  الطّعـام ، وال   . ويؤكـد  (12: 1987 )عقلـة عرسـان،   «نُ مِـن تعلبيـةِ الطَّلـب    كتـع

د يف نفسـ  أيضـا   ك. يتأ(13: 1987 )عقلة عرسان، «.ر بالٍ ولي ع ل ديها ما تعشتعري ب ..كالسُ»على أنّ: 
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، ويتحــدّ  حممّــد (13: 1987 )عقلــة عرســان، «طَّعــامع للصّــغارر ب وعســيلةت تُــؤمّنُ هبــا الكــتععمــلُ وتُف»أنّهــا: 

م: سعيحضُـرُ   كفأنا أ»لّم عن حال الصّغار: كاملسعود مع زينب يف خيال ، وهي تت ذبُ عليه م وأقولُ هلـ 

 .(14: 1987 )عقلة عرسان، «م معع   يابا جعديدةا وحعلوىكبري ، وسعيحعضّرُ ل كأبوكم قبل  العيدِ ال

بلـد عـريب آخـر     يـف أنّـ  تـرث األهـل مغـادرا الـبالد إىل      كة، كـ وهـو يف املعر  ر البطل،كويتذ

:   يف احلـرب كلتأمني لقمة العيش وتسديد الدّيون الل َمّلها من ناحية الزّواج، قبـل اشـترا  

ا فِـي   وي ِ لِأ عْمعل  هناثع ط مععا ب سعدعادِ الـدييونِ الَّتِـي أ   كبععْدع زواج نا مُبعاشعرعةا سعاف رعتُ إىل ال» لْحعق هـع

نْ     أ نْ ذا الْععادعاتُ عِنْدعنعا على الرلجُل  الْععرعب كالزلوعاج ، ه دْف عُ وكأنـل  لـ  دْف عع وعيـع يعِـيشع بععْـدع الـزلوعاج      يـع

 .(15: 1987 )عقلة عرسان، «ل حْ  ةا

 يكـ املصاريف واألوراق واملالب  ل لسان البطل أنّ املدرسة َتاج إىلى أن عرفنا علسبق 

ز الثّـاين بعـد اخلبـز، والطّعـام يف     كـ يسجّل زيدٌ يف املدرسة. هـذا هـو حيتـلّ مـن اهلـواج  املر     

ون إبنــ  معلّمــا أو موظّفــا. واحللــم اللّذيــذ الــذي  كــي قاعــدة اهلــرم. األولويــة يف عــني البطــل أن 

هــذا اهلــاج ، وهــو ى علــى د مــرّةا أخــركــيتوقعّــ  يف املســتقبل، يشــب  باملســتحيل. إذن عــاد ليؤ

ا    كسيعتعععلَّمُ، سعي»: درسة، واملصاريف، واملالب ، والطّلباتامل ونُ مُععلِّما ا وْ مُوعظَّفـا، ا و ربّمـا.. رُبلمـع

ــكع... وعل    ــن ذل ــا أكــًُ مِ ــيئا مع ــدُ كــشع ــأمّاليت     "نكــول"ن.. وعتعجمُ ــام ت ــتعفِخُ أمع ــم  وعتعنْ ــتِط ال ةُ احلُلْ اسْ

ــذ ةِ وعربّمــا امل شــروععة هــوّةٌ    ــةٌ...  وعأحالمــي اللَّذِي ــمْ وعل "نكــول"لوف ــنععع ــاجُ إىل  ك ــةُ تعحْتع ن الْمعدْرعسع

ربّما، " لملك. وترداد (11: 1987 )عقلة عرسان، «الْمعصعار يفِ وعهُوع حيْتعاجُ إىل معل اب  ع وعط لِبعاتت...

استحالة األمل املنشود. لذلك تتعارض حاجـة املهنـة يف املسـتقبل، وهـي     ى خري دليل عل "نكول

البن مبهنة التّعليم والتّوظيـف مـع احلاجـة املاسّـة األوّليـة، وهـي: املدرسـة، واملالبـ ،         التحاق ا

 والطّلبات، واملصاريف. وينعدم َقيق حاجة التّعليم النعدام َقيق حاجة الدّراسة. 

فـي  كالبطـل عنـدما الجيـد خالصـا، وهـو اختيـار العمـل واملهنـة الـل ت         ى ويشتدّ اليـأس لـد  

 )عقلــة عرســان، «ل ــدُ... اليوجعــدُ فيهــا ععمعــلٌ يعــودُ علينــا مبــا يسُــدي احلاجعــة...هــذا البع» احلاجــات:

. وجود العمل يساوي تفريغ احلاجات؛ إالّ أنّ البلد عاجز عن َقيق جزء قليل مـن  (17: 1987

 تلك االحتياجات امللحّة.

نّ إبنـ   األسـر أ ى ويزداد اليأس يف بـاطن البطـل إذ جيـد وجـود  مقيـداا. ويتصـوّر يف مشـف       

 بُـرْ ومل كنع نعشـبع، ومل  لٍ مُالئـمٍ للحعيـاةِ، مل  كتُهيئنـا بشعـ   لقـد ترعكتعنـا يـا أيب دُون  أن   »يذكر : زيد 

ــتعلّمْ ومل ــيئا   نع ــا شع ــرثْ ل ن ــة عرســان،  «تعت ــز،    (59: 1987 )عقل ــة، وهــي اخلب . كــأنّ احلاجــة املركزي

مـاذا ف علْنـا بـكع    »ول علـى لسـان زيـد:    تتهيأ للعائلة بعدُ. مث يتابع القمل واملعاش، والتّعليم بات  
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افأة  يا أيب؟... أل ي ع ل نا حعقّ عليكع كما لألوالد حُقوقٌ على آبـائه م؟  كـلّ   كافئنا هذ ِ املكحتّى تُ

اآلباءا يف الق رية يعودون  إىل بُيوهتم وهُم حيملون  ألبنائهم شعـيئا، كـلّ اآلبـاء يقـدّمون  ألبنـائه م      

ــ  إالّ نع   ــاجوعن إلي ــة عرســان،  «حــنُمــا حيت ــ(59: 1987 )عقل ــى لســان    ك. والشّ وى نفســها جتــري عل

ل ي ع »حممّد يف األسر، وهو يتذكر أبا  يف خياهلا، وخياطب  يف معركة كالمية، حسب تعبري : 

تعترثْ ي شعيئا، ويف صِغعري  أخبئ القرشع؟  أن ع مل نُ أنكيفع ميكمععي قِرشٌ يا أيب آلكل  ب ، ف

تعتــرثْ ي مــا  فإنّــكع مل». ويتــابع االســتذكار: (62: 1987 )عقلــة عرســان، «اجــةِفــ  شعــرل احلكتع مل

ــدي بــ  رعمــقع أطفــاي...     ــة عرســان،  «أدّخــرُ  ليــومي األســودِ، وال مــا أسُ ــ  ور  (63: 1987 )عقل . إنّ

أبي ، وهو قانون ظامل للحياة، واحلاجة التزول جيالا بعد جيل. هذا القانون احملـتّم   الفقر من

 يان البطل ويستمرّ يف األجيال اآلتية، دون مناصّ.كخ يف يترسّ

، يركض وراء حاجاتـ  فاليبلغهـا إالّ بشـقمل الـنلفْ . وهـو،      د املسعود حيات  فقرياعاش حممّ

يف ذلــك، صــورة عــن أبيــ  الفقــري الــذي عــرف ألـــوانا مــن االســتغالل طــوال حياتــ . إنّــ  فقــري   

ق.  لـم  فة يف وطن  تدفع عن  بائلة اجلوع فمعدم ابن فقري معدم، سعى للحصول على وظي يُوفَـّ

ينـل أيّـا مـن حقوقـ  يف الـوطن الـذي حيبّـ ، فقـد طولـب بـأداء واجبـ             مل وعلى الرّبم من أنّـ   

 .(169: 2003 )روحي فيصل، الوط ّ، وسيق إىل اخلدمة العسكريّة

مع     » يتابع البطل حديث  مـع الوالـد ويقـول:    غُ الععلقـ  ونعسـألُ اهلل النّجـاة     وهـا نعحـنُ اليـوم نعمضـع

أيامُنـا ل يسـ ْ    م...كانـع ْ يف أيـامِ  كمـا  كألبنائنا ممّا نعحنُ في . احل ياةُ يف أيامِنا قاسِيةٌ ول يسع ْ 

ل كمشـا ى . يصرّ البطل عل(63: 1987 )عقلة عرسان، «نعحو ماى ما وعل لٍكب شعى م، أيامُنا أقسكأيامِك

ل مثـل السـغب   كو عـن عصـرنة املشـا   كيأسف. يف الواقـع يشـ    أناأليام ومرارهتا. وتزداد وخامتها إىل

 واجملاعة يف بلد فقري.

ليلة الزّوج، وهو يف ميـدان القتـال، جتعلـ  ينتـاب مـن أجـل       ى هذ  اهلواج  السّائدة عل

خلبــز، والرّبيــف، والطّعــام،   ااألســرة الًيئــة؛ وهــي تبحــ  عــن     ى املصــري الــذي يتحــتّم علــ   

ى لّ ذلــك يــدلّ علــ كــواملالبــ ، والّثيــاب، واحتياجــات املدرســة. و ، ىر، واحللــوكواللّقمــة، والسّــ

 يزيلهما إالّ املال أو القرش املأمّل. الفاقة، واجلوع، ومها شيئان أساسيان ال

ــتمّ إشــباع هــذ  احلاجــة بوســيطة املــال، وهــي تــرتبط باحلاجــات           ــة، ي ومبــا مضــى مــن أمثل

 .(150 :1395 )سلطاين وآخرون، حلاجاتاجلسدية وبغريها، وتلعب دورا أساسيا يف إشباع سائر ا

ن إذا كـ اإلنسان حاجات األمن، عندما ترتفـع احلاجـات اجلسـدية نسـبيا، ول    ى تستحوذ عل

تعرّض  احلاجـة اجلسـدية خلطرمـا، حنـو: احلـرب، والطّـوارر، وممارسـة العنـف يف البيـ ،          
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مـن االقتصـاديّ   وحـني يتعـرّض األ   مثل هذ  احلاجات.ى و... فيعود اإلنسان وجيرّب مرّةا أخر

شــف احلاجــات الفزيولوجيــة  كخلطرمــا، حنــو: األزمــة االقتصــاديّة، وانعــدام فــرص العمــل، ت    

ى القنــاع عــن الوجــ  وت هــر جعليــةا بصــورة تــرجيح األمــن يف العمــل، واالدّخــار، واحلصــول علــ    

 واألمر شاهدنا  يف األمثلة السابقة. .(Novitović, 2017: 12)أوراق التّأمني 

 األمن والطّمأنينة احلاجة إىل

، ويف (7: 2015)سـليمان عواشـرية،    تتمثّل يف جتنّب األخطار اخلارجية، أو أيّ شيء يـؤذي الفـرد  

: 2017 )الطّـوخي،  الطبيعية مثـل الرّيـار، والـًد، واألمطـار، وضـوء الشّـم       ى احلماية من القو

قلق والتّشـويش، والـل   . والل تزعزع األمان، واالستقرار، والدّعم، والتّحرر من اخلوف وال(6

ــؤدّي إىل ــار إىل تــ ــوء إىل    االفتقــ ــدود، اللجــ ــد احلــ ــانون، َديــ ــيم والقــ ــامي، و... التّن ــ  احلــ

(Maslow, 1970: 39). 

لســان البطــل ى مــن هنــا، األمــن، والرّاحــة، واالطمئنــان، والسّــالمة، هــي ألفــاظ تتــردّد علــ 

عن األرض، واألسـرة، والعـرض،   وهي املوت، والدّفاع. ميوت البطل ليدافع ى تليها ألفاظ أخر

 ما يلي من أمثلة. كوالعقيدة،

ترث البطل هاج  اجلوع، وانتقـل إىل شـيء هـاٍم، وهـو الـّدفاع عـن الـوطن ودفـاع الـوطن          

خُْر  وعأُناسُـ ... كلُّهُـم يعقِفُـون  مععِـي        كأ حْسعسْ ُ أ نَّ الْوعط نع ب»عن . ويقول:  لِّ معا ِفيـِ ... أ رْضُـُ  وعصـع

ي مِـنع الْجُـوع    كأ عُد أ رى زعينعبع تعب ملْالرلمْي... وع ون  ععلى سعل امعتِي ويعدف عونع  إ ل ى مُوعاصعل ةِوعيعحْر صُ

وْعٍ أوْ     ل تعقط عُها لألوالدِ... وعل مْاذِبةِ الكوال مِن الوُعودِ ال أ عُد أ شْعُرُ ب ضععْفت ا وْ حعاجعـةت مِـنْ أ يمل نـع

أ يمل   . هنــا حيـد  تقابــل بــني األمـن واجلــوع. ويــتمّ تــرث   (21: 1987 عرســان،)عقلـة   «كــائِنٍ آخعــرعبـ 

 احلاجات املبدئية واستبداهلا بأخرى سامية وهي الدّفاع عن الوطن وإقرار األمن في .

رامتـ  ودور الشـعب   كيعاجل عرسان قضية من القضايا القوميـة وهـي الـدفاع عـن الـوطن و     

يسـتطيع   اتف ورصّ الصـفوف، فـال  كـ دّ هلـم مـن التّ  يف احلفاظ علي . فالدفاع يتمّ بأبنائ  والبـ 

ــ  وطــن       أن أفــراد  ــعيقفــوا دون اآلخــرين ســدّا يف وجــ  الغــزاة. إنّ ، وعلــيهم أن حيمــو   اجلمي

 .(58 :1391 )نيازي، اتفوا يف سبيل درء اخلطر عن كويت

، «أمحد احلسن»ربم إخالص البطل للوطن واملواطنني، يشاهد أنّ ذوي التّجارة، ومنهم 

ر البطـل  كلّون فرصة األمن مـن أجـل تزايـد األربـار واليبـالون مبـن يفتـدي أو جيـوع، ويـذ         يستغ

ا يـا   »: خطر الوظيفة والعهد ملن اليطمئنّ إالّ براحة نفس  دون بري  من اجلريان احملتـاجني  أ نـع
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على تِجارتِـكع وعأرباحِـكع   تعطْمعئِنل  يكأ حْمعدع الْحعسعن  أ مُوتُ كلَّ سعاععةت مِنْ أجلكع وعمِنْ أ جْل  ب ريثع لِ

)عقلـة   «وعبعيتِكع، كيفع تعسْتعطِيعُ أ نْ تعنعامع ب رعاحعةت وعاطْمِئْنعانت وعأ وْل ادِي جبوارث يعتعضولرون  مِنْ الْجُوع ؟

. من النّاس من اطمئنّ ى. هنا يتراور التّعارض بني األمن واجلوع مرّة أخر(23: 1987 عرسان،

لبطــل كاالــرّبح؛ أمّــا ســائر النّــاس فيمــور يف أنفســهم خــوف اجلــوع ملعاشــ ، وقلقــ  الوحيــد هــو 

 وعائلت  اجلائعني.

رامـة مـن من ـور طبقـّي، فـالفقراء يهتمّـون بـالوطن يف السـرّاء         كويطرر عرسـان قضـية ال  

ون يف الــوطن شــيئا، كــميل والضــرّاء ويــدفعون مثــن هــذا االهتمــام، وهــم اليشــبعون اخلبــز، وال  

 .(59 :1391 )نيازي، حناياهم نّ الوطنية تتفجّر منكول

يف ى الــرّي ًُكــوتع» يقــول حممّــد املســعود بعــد أن اــدت الــنريان بــني اخلنــدقني ويتصــوّر:  

لَّ شعــيءٍ هــادرٌ تعمامــا، وإنّــ  صــانعُ هــذ ِ  كــإنّ  واملــدنِ...ى القُــرى ععــي ّ، وأطــوفُ خبيــاي علــ

واملـدنُ، وملـا اسـتعحمّ ْ    ى ملا حعلُم ِ القُر واملدنِ، لوال سعهريى الطّمأنينةِ وهذا اهلُدوءا ف وقع القر

يف ضعوءا الق مر . ولوال ُوجودي يف ال خندق  البارِد الرّطـب ، ملـا ب لـفع الـّدفءه معهـادع األطفـال ، وملـا        

ــ ــزّوجُ إىلكسع ــبٌ إىل   نع ال ــا، وال حعبي ــو    زعوجــ ِ يالطفُه ــا، ل ــفّ مِــدف عي  كــأمل حعبيبتــ ِ ينابيه نْ أل

ي ملــا ل ــفّ النُــور هبــني ز راعيــ ِ معــن يســلّمون  لــ  أنفسعــهُم اآلن  باطمِئنــانت، وملــا  الرّشــاشع بعــنيع ز راعــ

ــماتُ وال      ــراض .. وملــا انســابع ِ البعسع ــرتْ يف رُبــوع  وعطــ  أشــر عةُ األحــالم  واآلمــال  العِ ل مــاتُ كسع

ن يسـتعطيُع أن يصـنعع شعـ        ى احلُلوةُ عل يئا مِـن ذلـكع   الشّفاِ .. أنا صـانُع السّـعادِة.. ويـا لسـعادة مـع

وهـو يـذكر أهـل املـدن، والقـرى، واألزواج، واألحبــاب،      . (27-26: 1987 )عقلـة عرسـان،   «لِإلنسـانِ 

تــة أنّ األمــن السّــائد علــى أجــواء الــبالد كوالنّــاس كلّهــم أنّــ  صــنع األمــن، ويفخــر لنفســ . والنّ

 يدوم بتضحية الرّور يف ميادين القتال. 

تاجـة َقيـق الـذّات املسـبق بـإقرار األمـن، وهـو         مـا يشـب   ى أنّ البطل حصـل علـ  كيبدو و

ــة مســتمرّة يصــبح          ــذّات هــو عملي حاجــة البطــل واملــواطنني معــا، وقيــل يف ذلــك أّن َقيــق ال

البطـل،  ى ، إذ نـر (7: 2017 )الطّـوخي،  قمّـة السّـعادة   اإلنسان معها يف حالة ممتازة، ويصل إىل

 املثـال املاضـي. وهنـا متتـزج حاجتــان:     وهـو يصـرخ بالسّـعادة ملـا قـام بـ  مــن إقـرار األمـن، يف        

 األمن وَقيق الذّات.

حي وا بطعم الرّاحة واألمان يف احليـاة  مل يتحسّر البطل على حال األوالد والزّوجة ألنّهم 

ينععمـوا تيـاةت يعمُرُهـا    مل ينةٌ هي زوجعل. إنّهُم جعميعا كمعساكنيُ هم أوالدي ومِس»مع  ويقول: 
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)عقلة  «يفع يعيشون  بععدع اليوم ؟ كمِن أيام سعالمل ووُجودي ق ويا بعينهم، ف ط عمُ الرّاحةِ يف يومٍ

. هنـا يـتّم اإلحلـار علـى الرّاحـة، وهـي أمـل بـري حمقّـق لـدى البطـل فكيـف             (59: 1987 عرسان،

ــع األســرة بطعــم الرّاحــة، واليــدعمها داعــمٌ، يف حــال أســر البطــل، وبعــد  عــن األســرة؟         تتمتّ

احة هو توفري املعاش واحلاجات. إذن خيتلف األمر بـني األمـن واهلـدوء    والغرض من طعم الرّ

الناجم عن املعاش وبني األمن واهلدوء النّات  عن استقرار الـبالد؛ تيـ  خيضـع اهلـدوء يف     

 .املعاش للهدوء يف البالد

ــدما يشــهد احلــرب، وعــدو       يضــطر اإلنســان إىل  املــرض، ى األمــن ويــدافع عــن نفســ  عن

عية، واإلجرام، وتشتّ  النّ ام االجتماعيّ، وتفسّـخ مراجـع القـدرة، واألوضـاع     والطوارر الطبي

ومــن هــذا املنطلــق، نالحــظ أنّ البطــل وأمثالــ  يف   (Maslow, 1970: 42-43) األمنيــة املتــوترة

نعحْـنُ  »املسـعود:  القصّة يبذلون حياهتم قربانا للوطن واملواطنني واألسرة. لـذلك يقـول حممّـد    

ــنْ أ  ــدافعُ عع ــبٍ     نُ ــدُو  مُغْتعصِ ــدل عع ــا وععِرْضــنعا وعععقِيــدعتِنعا ضِ ــنْ أ وْل ادِنع ــنعا وعحعضــارتِنا، عع ــنعا وعأ رْضِ نْفُسا

ــا    ــ ــرْبع علينـع ــ ــرعضع الْحـع ــ ــر سٍ، فـ  ــ ــان، ) «شـع ــة عرســـ . إنّ الـــــنف ، واألرض، (108-107: 1987 عقلـــ

ــد كواحلضــارة، واألوالد، والعــرض، والعقيــدة، أشــياء تعتــً     ــ   اإلنســان، ى نــوزاا ل أن وجيــب ل

تسـتطبّ   نـوز يف مـأمن أمـني، وليسـتقّر قلـب صـاحبها يف القـرار. وال       كحيميها، لترتـار هـذ  ال  

 ة.كالبالد يف احلرب إالّ إذا واجهها املواطن الشريف بإرادة قوية وقبضة ني

 احلبّ واالنتماء احلاجة إىل

اليولــد مــع  لــي  احلــبّ ضــروريا ضــرورة إشــباع حــاجل اجلــوع والعطــش احليــويتني. واحلــبّ   

احلبّ الحقا. واحلـبّ ي هـر متـأخّرا نسـبيا يف تـاريخ النّـوع        اإلنسان بل هو يشعر باحلاجة إىل

هـذا التقيـيم التتواجـد إالّ بعـد بلـوال طــور       تقيـيم البشـر، واحلاجــة إىل  ى البشـريّ. فالقـدرة علـ   

ى علــى ضــفنــة إالّ حـني تُ كالتصــبح والدة احلـبّ مم . معـني مــن تطـوّر احلضــارة وتطـوّر األفــراد   

 )رايـك،  ثري مـن األشـخاص  ى كـ شـخص آخـر أو علـ   ى ما قيمةا تفوق القيمة املضـفاة علـ   شخص

ــارة أخـــر(11-15 :2000 ــة مي ى. وبعبـ ــ، هـــذ  احلاجـ ــة    ن أنكـ ــة العالقـ ت هـــر عـــن طريـــق إقامـ

مــا، وحبيــب، وزوج، أو عــن طريــق إقامــة التّــرابط االجتمــاعيّ يف    احلميمــة الودّيــة مــع صــديق 

ون اإلنسـان حمبّـا   كـ ي . ويف الواقع تتحصّل حاجة احلبّ بأن(Schultz, 2005: 314) ما جمموعة

مبـدأ األخـذ   ى وقيل إنّها حاجات متبادلة وتقوم عل (Maslow, 1970: 45) وحمبوبا يف آنّ واحد

تتمثّـل يف   ذاكـ وه. (14: 2011 )القطناين، والعطاء، وعدم إشباعها يؤدّي بالفرد للوحدة والعزلة
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، والعطف، والعناية، واالهتمام، والسّند االنفعاي، ذلك بواسـطة شـخص   احلبّى احلصول عل

 .(7: 2015 )سليمان عواشرية، آخر أو أشخاص آخرين

)صخرة اجلـوالن(،   البي ، والتّراب، والقرية، واجلبل هذ  احلاجة تتجسّد يف الشّوق إىل

حينـا آخـر. إذن هنـاث    األسـرة   الـوطن حينـا وإىل   والوطن، وزينب، واألوالد. والبطل حينّ إىل

 بعدان للحبّ واالنتماء: بعد وط ّ وبعد أسريّ.

يتصدّر البعد الوطّ  ويتفوّق على البعد األسـرّي، منـذ بدايـة القصّـة، حيـ  يقـول البطـل:        

مِنْ ف وْقِ ِ  وعق فْ ُ اليوم ععل ى سعفْح  الْجعبعل  الَّذِي ارْتعبعط ُ ب  ِ ارْتِبعاط  جعذْر  الشمليح  ب الْأ رْض  ونع  رْتُ»

. (7: 1987 )عقلـة عرسـان،   «بإجتا ِ الشلرْق  كما هِي عادعيت مُنْذُ أ صْبعحع الْجعبعلُ الدينْيا ب النملسْـبعةِ إيّ 

ن مالب  أن َوّل إىل البعد األسريّ وتذكرّ البي . وهذا قلق اليترك  أن يطمئنّ بال  أبدا. كول

مُ االطمئنــان ، والرّاحــة ، واألنــ ع، وأحــاولُ أن أفصِــل  وعنــدما أتــذكرُ البعيــ ع الــذي يقــدّ» ويقــول:

أن فـيالا بـ  كان  كـ وبعني ععواطِفي الل تعربطنُي ب ، أجدُ  مُثريا للوعحشةِ والق لق . وهـذا وعحـدع  ه   بعينع 

يءٍ مادُمـ ُ بععيـدا عـن بعـي      جيعلنُي أطمئني إىل يثريع هعواج سي وال -7 :1987 )عقلـة عرسـان،   «لشـع

ميثّل رمزا للرّاحة واألمان إىل جانب األن  والعاطفـة. وهـو مـأمن، واإلنسـان فيـ        . والبي (8

امتالث البي  يشبع حاجتني معا، األوىل: هي االطمئنان، والثانية هي األنـ . والبيـ     مأمون.

قـــرين العاطفـــة وفقدانـــ  يـــؤديّ إىل القلـــق. وهـــو يـــؤمّن املســـتويني الثـــاين والثالـــ  مـــن هـــرم  

فنـا. وقـال بعـض العلمـاء النّفسـيني: إّن القلـق، والفـزع، واالسـتياء أعـراض          احلاجات، كمـا عر 

 .(19: 2000 )رايك،  ابتة قبل بزوال احلبّ

ــة يف خيالــ  حل ــات ســعيدة يف منابمــة األطفــال ومداعبتــهم ويقــول:       يرســم بطــل القصّ

ععسـليةِ ووعجهـ  ِ النّـاعم     ن ُ أعيشُ ل ح اتت معع صُـور هِم تُـراوديُن، وهُـم ن يـامٌ.. زيـدٌ ب عُيونـ ِ ال      كو»

. يف هذا الشاهد تصدر صورة عن املغازلة. (11: 1987 )عقلة عرسان، «وشععر ِ األسْودِ األمل   ..

(. 14: 2000 )رايـك،  واعٍ للرّببـة يف إبـراز احلـبّ    واملغازلة أو التـودّد هـي يف األصـل عـرض ال    

 .(22: 2000 )رايك، والوقوع يف احلبّ يع  مالقاة الصورة املتخيلة

نْ كـ ول» والبطل يؤكد على أنّ  يرافقهم يف كلّ حل ة، ويقول حممّد لزينـب يف حـدي  خيـاي:   

م التُفـارقونع  ل ح ـةا واحـدةا، التّـرابُ هـو التّـرابُ واحلِجـارةُ هِـيع احلِجـارةُ، أنـا           كم.. إنّكق ل  معع

االنتمـاء إىل األسـرة مـع     . هنـا يتشـابكُ نوعـان مـن االنتمـاء وهـو      (14: 1987 )عقلة عرسـان،  «مكمعع

االنتماءا إىل التّراب. ويريد البطل هبذا التّعبري أن يصل بني التّرابني وأن يوحي للعائلة أنّـ  لـي    

 .بعيدا عنهم، وكلّهم يعيشون على تراب واحد، ربم االمتداد على سطح األرض
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نة كرّر مسـ كـ تتمترّ حل ات الشّوق حتّى تتحوّل إىل حل ات احلسرة ويتحدّ  يف نفس  و ال

ــاف رعتُ إىل   كمِســ»حــال زينــب:  ينةٌ زعينــبُ.. مل تــرع مععــي اليــوم األبــيضع. بععْــدع ز واج نــا مُبعاشعــرعةا سع

ىن العُمـر         كال د دعف عـُ  جـع ا فِـي الـزلوعاج  .. ف قـ  ويِ  ِلأ عْمعل  هناثع ط مععا ب سعدعاِد الدييوِن الَّتِي أ لْحعق هـع

نْ ذا الْععادعاتُ كألتزوّجع.. ه يععِـيشع بععْـدع الـزلوعاج      عِنْدعنعا على الرلجُل  الْععرب  أن يعدْف عع وعيعدْف عُ وكأنل  لـ 

. هنا يبدي البطـل عـن َسّـر  علـى حـال زوجتـ  وهـي تعـيش         (15: 1987 )عقلة عرسـان،  «ل حْ  ةا

قــى حيــاةا بائســةا. وهــذا هــو صــدق احلنــان بــني الــزّوجني. واالبتعــاد يفصــل بــني احلبيــبني، وتب  

 حاجة احلبّ يف أنفسهما، بالإشباع.

األسرة ليعود إىل البي  ويزور األهل واألوالد، بلوعة بالغة ويهـزّ  هـذا الشّـعور العـارم      يشتاق أبو

وجيزم القوى مبا جيمع من النقود ولوازم السّفر. وهو احلال نفس  يف ربّة البيـ  زينـب كمـا يقـول     

ال ةُ    وي ِ لِأ عْمعكسعاف رعتُ إىل ال: »البطل أْتِين ي الرملسـع ل  هناثع، أ وْل ادِي الثَّل ا  ةُ مل أ حْضُرْ و ل ادعتعهُمْ كانـع ْ تـع

النيقُـودِ   وعفِيهعا خعبعرُ و ل ادعةِ أ حعدِهِمْ فيعهُزيين الشلوْقُ إىل زعينعبع وعإىل الْمعوْلُودِ الْجعدِيدِ ف أ جْمععُ معا مععِي مِـنع 

ننيٌ وأجـدُ زعينـبع مبثـل مـا أنـا        وعأ شْتعر ي تعذكرة  سعف رٍ ب ررٌ وحـع الطّائرةِ وعأ عُودُ إىل الْق رْيةِ، ومِلءه ق ل  فـ 

. الرّحلة للعمل ومجع النّقود جيعل البطـل يتشـوّق إىل   (15: 1987 قلة عرسان،)ع «في ِ مِن ل وعةت وشعوقٍ

نني يغمــران الــزّوج االلتحــاق بــأفراد األســرة، منــها الزّوجــة والطّفــل احلــدي  املولــود. الفــرر واحلــ    

والزّوجــة علــى السّــواء بالطّفــل مــع الوصــال الــذي يــتمّ حــال زيــارة األب ألســرت  بعــد العــودة. وهنــا    

 اد الوصال يقترب من التّحقّق.كيسرع البطل يف تلبية احلاجة، وي

نّ لـ  حبّـا.   كـ يبـاي مبـن ي   ر البطـل أنّ الـوطن ال  كيتـذ ى يطول اإلحساس حنو العائلة حتـّ  ال

ــ  ك، واليشــعر بــاألمل، واليــوفّر لــوازم السّــعادة، ويضــمر بــدراا بالســّ  ىوكالشّــواليســمع  ني، إالّ أنّ

هـذا  »: ن مغادرتـ ؛ تيـ  يقـول البطـل    كهبا، هو عزيز المي ىلّ هذ  الصّفات الل يتحلّكربم 

نُ كويسـ  البعل دُ الذي دُفِنع فيها خِالصُنا اليسمععُ والحيِ ي، اليوُجـدُ هنـا يف األرض  الـل نُحبّهـا،    

ة، يسـتُر احلـال ،               ٌل يعـوُد علينـا مبـا يسُـدي احلاجـع ُد فيهـا ععمـع ععبُقها يف عُمـق  خعاليـا دعمنـا، اليوجـع

اكينع  يف كن سعــكــوحيف نــا مِــن السّــؤال، فيهــا ب ــشٌ وكــذبٌ واســتغاللٌ َــ ع ععنــاوينع براق ــةت، ول 

ــ .. وفراقُــ  صعــ    ة عرســان،)عقلــ «طُلــوع  الــرّور عبٌ كالعِ ــام  .. هــذا البعلــدُ الععزيــزُ البــدل مــن ف راقِ

 حاجة االنتماء بني شعورين متناقضني.ى . إذن هنا، ميتزج احلقد واحلبّ، وتبق(17: 1987

تتـــرث الرّوايـــة حممّـــد املســـعود يتحـــدّ  داخـــل البعـــد الـــوط ّ بعـــد ســـوق  إىل اخلدمـــة           

مــاعيّ، وكأنّهــا تتســاءل االحتياطيــة، ووجــود  يف اجلبهــة لقتــال العــدوّ عــن قهــر  اإلنســاينّ واالجت  

بشكل بري مباشر عن موقف هذا املقهـور مـن وطنـ . وإنّ القـارر يتوقّـع أن تكـون الرّوايـة راببـة         



196   1440صيف ، الثانیالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

يف طرر هذا السّؤال بعد أن وضلح ْ بعدي حممّـد املسـعود اإلنسـاينّ واالجتمـاعيّ. ولكنّـ  يُفاجـأ       

حبل الـوطن عنـد حممّـد املسـعود يرتفـع       بأنّ الرّواية تؤكّد حبل  وطن . ومن   مل يالحظ القارر أنّ

فوق القهر اإلنسايّن واالجتمـاعّي دون أن يلغيـ . ويف ال ّـن أنّ رييـا علـي عقلـة عرسـان تكمـن يف         

هذ  النّقطة، يف أّن مصـلحة الـوطن فـوق مصـلحة األفـراد، دون أن يعـ  ذلـك أيّ إلغـاء حلقـوق          

فنّيّــة الرّوايــة، هــو ذلــك اخلــيط مــن األســى  إنّ هنــاث دلــيالا علــى  .الفــرد اإلنســانية واالجتماعيــة

الذي يشعر ب  القـارر خلـف هـذ  القيمـة العامّـة. ومفـاد هـذا األسـى أنّ الـوطن ال يهـتمي بـأفراد             

كما يهتمي أفراد  ب . فهو يُهمل أُسعرعهم ويتركها عرضة للحاجة واالستغالل واخلـوف، ويف الوقـ    

 .(171-169: 2003 )روحي فيصل،عوا األعداء عن  نفس  يضعهم على احلدود ويطلب منهم أن يدف

ويعود البعـد األسـري للحـبّ عارمـا ومـا عـتمّ أن يغمـر البطـل شـعور اللّوعـة، والشّـوق، عنـدما             

يفارق األسـرة إىل خـارج الـبالد مـن أجـل تـأمني املعـاش ويف هـذ  احلالـة يفـور قـول حممّـد عـن              

رارةُ        ويـ ِ،  كوأعـودُ إىل ال »: شعور  املرّ حنو األعزّاء أمحـُل علـى كتفـي مهّـي ومهّهـم ويف حعلقـي مـع

 .(17: 1987 )عقلة عرسان، «الفِراق  وأوطنُ نعفسي على احتمال  تعباريح  احل نني ، والشلوق ، والغُربةِ..

يف جمــال احلــبّ واالنتمــاء، يتحــوّل البعــد األســريّ لينتقــل إىل البعــد الــوط ّ مــرّةا أخــرى،        

ي فِـي        و»تي  يقول حممّد املسعود:  لُ عِنْـدع ععممـل ا يـوْمع كنـ ُ أ عْمـع اسْتععْدعتي ععالق ل مععع تُرعاب  ق رْيتِنـع

رعاب    أ نَّ لِلتـي ةا   ز رعاععةِ الْأ رْض  خِل ال  الشملتعاءا وعالرلب يع ، وعتعغُوصُ ق دعمعاي فِي الطِّني ، وعأُحِ ي حِينعئِذت بـ  رعبْبـع

اوعزُ ُ  أُبار حُـ  وعال   انت وعاحِـدت ال كقائي مُسعملرا فِي مل اتُوصعفُ فِي التلمعسُُّكِ ب ي، وعإب  )عقلـة عرسـان،   «أ تعجـع

. وهنا تتبادل املودّة بني املوطن )القرية( وقاطنـ  يف متسّـك واسـتبقاء. ويعيـد حممّـد      (25: 1987

رْب طُ  ب تُـرعاب  ا    »مفهوم العالقة بينـ  وبـني تـراب القريـة:      ة  الَّتِـي تـع لْق رْيـةِ، ل يسـع ْ وعاهِيـةا    أ نَّ الْععل اقـ 

ــوعا ُ ب      ــنُ وعسِ ــدُ الْحعسع ــدلمع أ حْمع ــا ق  ــرع مِمل ــا أ كث  ــدلمْ ُ ل هع ــدْ ق  ــيط ةا، وعق  ــدّاكــثريٍ... ب كــوعال بعسا )عقلــة  «ثريٍ ج 

. حــبّ الــوطن مبــا فيــ  قريــة البطــل هــو مبــدأ احلــبّ واالنتمــاء. لــذلك يــذكر       (25: 1987 عرســان،

الـوطن الـذي يـتالحم معـ ، وهـو مهـبّ احلـبّ، ومـوطئ األقـدام، مـدفن            املتناسني افتداء  لتـراب 

ا وعأ مْث ـ   »املوتى، ومصدر الرّزق، كمـا يلـي:    نعحْنُ أ نـع ا مععـع ُ        يلِافـ  ا، حعياتُنـع رْتعب طُ ب نـع التيرعاب  وعيـع رْتعب طُ بـ  نـع

وْطِئُ أ قْـدعامِنعا    ا، عليـ ِ      كـ وعمع وعحعياتُ  مِنلا، بعينعنعا تعل احُمٌ معصرِي يٌّ، هُـوع مـع انُ ععمعلِنـا، وعمِنْـ ُ معصْـدعرُ ر زقِنـع

ةُ   . التّـراب يتعلّـق بـ  سـاكن  ويتعلّـق      (25: 1987 )عقلـة عرسـان،   «نعقِفُ وعفِي ِ نُدْف نُ وعدُونع ُ تعأْكلُنـا الْغُرْبـع

 التّراب بساكن . هذا هو سرّ االنتماء الوط ّ. والغربة تبيـد هـذ  األواصـر وتـثري القلـق يف وجـود      

ن يف قلب  حاجة االنتمـاء. وهـو بـري مشـبع باحلاجـة هـذ . وقيـل: احلـبّ يولـد          كاملغترب الذي تس

. لـــذلك تعـــدّ تعـــابري (18: 2000، )رايـــك عنــدما يشـــعر شخصـــان باجنـــذاب أحـــدمها إىل اآلخــر  

 اجنذابا.« العالقة، التمسّك، اإلبقاء، االرتباط، التاّلحم»الرّوايّ 
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ــذي     ــب نفــ  احلــبّ ال ــادل زين ـــ:      كيوتتب ــل يوجــد  حممّد ــد املســعود هلــا، يف ختيي ــ  حممّ نّ

وّمــون  أمامعهـا، وشعــعرتْ بــأنّ ق لبعهــا  كنع ـرتْ إىل األوالد وهُــم نــائمون ، إنّهـم كصِــغار  احل مــام  يت  »

غرٌي مِـن أركانـ   اآلمنـِة، أمّـا البـاقي مِـن ذلـكع الق لـب              كًُ حتّـى لي كـ ًُ ويكي فـيه م ركـٌن ظ ليـٌل صـع

مل َبّـ   لّهـا. أ ويتربّعُ في  زعوجُها. إنّ ل  الق لبع وأكثـرع مِـنع الق لـب ، لـ  حعياهتُـا ك      بري  ف سيمررُكال

. والبطل هبـذا التّسـائل   (79: 1987 )عقلة عرسان، « احلبّ كلّ . أمل تعتعذّبْ يف سعبيل  الوُصُول  إلي

أنّهـا بـري قابلـة    يتأكد يف نفس  أنّ احلبّ يعيش يف قلب احلبيبني على الدّوام. وحاجة احلـبّ ك 

ل الذي ينبض القلب من أجلها. وهي حاجة مستمرّة يف الوصال والفـراق،  كلإلشباع هبذا الشّ

 .(13: 2000 )رايك، يف كلّ األحوال. وقيل: احلبّ لن بدوم دون بصيص من األمل

وبــإرادةت »يســتعيد الــرّاوي البعــد األســريّ للحــبّ واالنتمــاء علــى لســان البطــل، وهــو يقــول:     

يــة أبلقــ ُ بــابع بعــيل القــابع  يف ق لــ  علــى معــن فيــ  لــن يفْهعــمع أ حعــدٌ أ بعــدا حُبملــي ألطفــاي    حعديد

)عقلة  «نْ ذلكع شعيئا خعاصًّا وعمُق دلسا يعتِمي فِي خعلْوعةت مععع النلفْ  كوعلِزعينعبع وعكلُّ قِصلتِي وعأوضاعي ليع

مّــد يف نفســ  لــزوم احلــبّ، وهــو بــني   . يف هــذا املقطــع األخــري، يتــذكر حم (129: 1987 عرســان،

ر  إىل أنّ حبّ  لألسرة أمر مقـدّس الميسّـ  سـوء النّوايـا.     كاألسرى يف السّجن. وانتهى أ ناء ف

 والصّيانة عن املودّة األسربّة ضرورية جدّا.

 التّقدير واالحترام احلاجة إىل

باالنتمـاء إلـيهم، تيـ     شـعرنا مبحبّـة اآلخـرين و   أن تندفع حاجة االحترام فينا بنوعني، بعـد  

جانب احترام الـنّف  حنتـاج ضـمن      حنترم أنفسنا، ونزن هلا وزهنا، وجنعل هلا حرمة، وإىل

 وتتمثّل يف أن .(Schultz, 2005: 314) يؤيدنا اآلخرون ويقدّروننا، ويرفعوننا بالتوفيقات أن إىل

ون حمترمـا، ولـ    كي ، وأنباحترام الذّاتى شخص حي كون الفرد متمتّعا بالتّقبل والتّقدير كي

 .(7: 2015 )سليمان عواشرية، يتجنّب الرّفض أو النّبذ أو عدم االستحسان انة، وأنكم

مــا كيف البدايــة جيــب أن حيتــرم اإلنســان نفســ  مث يــوي بــاآلخرين اهتمامــا وحيتــرمهم،  

لــ  وأخـذتُ أشـعرُ بـأنّ ق    »اخلنـدق وخياطـب بـائع القريـة:     لّم حممّـد يف نفسـ  يف أحضـان    كيـت 

ًُ.. وأشـعرُ بــأنّ  ق يمّـةٌ.. ق يمّــةٌ يف نع ـر  نعفســي علـى األقــلّ ق يمّـةٌ أســتطيعُ أن أملسعــها      كــًُ ويكـ ي

ب يــدي. وأستعحضــرُ صُــورة  أمحــدع احلســن  ... يف خعيــاي حتّــى أشــعرُ هبــا جمسّــمةا، وق ــد سعــدّتْ   

ءا، والعزّةِ، والتّعاي. وأنـا أقـولُ لـ  :    ًياكمعنافذ  الرّييةِ على. وأن رُ إلي  هذ ِ املرّة َبشعيءٍ مِن ال

. البطـل يشـعر يف   (27: 1987 )عقلة عرسـان،  «لوال وُجودِي هنا ماكن ع لتعشتري أو تبعيعع باطمئنانت
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ــتقمّص بال    ــ  قيمــة لوجــود ، وي ــة الالهــني مب    كباطن ــزّة، والتّعــاي يف لاطب ــ  كًيــاء، والع انت

منــهم أمحــد احلســن. وحاجــة التّقــدير واالحتــرام   االجتماعيــة وبتعلّقاتــ  األســرية والزّوجيــة،  

 وجود ، بالإااد. تلتهب يف

التجـذّر يف األرض الـل حيتلّـ  العـدوّ ضـروريّ، وذلـك يهيـئ األمـان والرّاحـة، وينتـهي األمــر           

هبذا الغرض إىل أن يشـغل اإلنسـان وزنـا، وقيمـةا، وفخـرا، واحترامـا، يف عيـون النّـاس أمجعـني؛          

ــذورع يف هــذ ِ األرض  لِ جيــ: »تيــ  يقــول البطــل  ي يطمــئنّ األوالدُ يف البعيــ ِ،  كــبُ أن نعغــرسع اجلُ

ون  معصـدراا  كـ ولتعذهبع زعينبُ إىل الععمل  ب شعيءٍ مِن الثّقة والرّاحةِ، وليزدادع وعزنُنا بن   ر النّـاس ، ولِن 

ي، وإنّ هـذا وعحـدع ُ ي    نُضـحّي ب راحتِنـا    يكـ لِ فـي كللف خر ، والسّعادة، واالطمئنانِ. هذا ما قُلتُ  لنعفسـا

ــون  علينــا ِصــفاتِ األجــدادِ األوائــل         ــا حعقّقنــا هــذا.. ويطلِق ــوفع يقولــون : إنّن ــ ِ. سع ــة  «ِمــن أجل )عقل

إنّ نزوع اإلنسان إىل مفاهيم حيازة الشّـرف، واملقـام، واالشـتهار، واالفتخـار،      .(31: 1987عرسان،

 يعتً من امل اهر الفرعية ملفهـوم االحتـرام   والتّفوّق، والشعبية، واالهتمام، واحلرمة، والتّحسني

وتتجلّـى م ـاهر الـ وع يف الشـاهد السـابق حيـ        . (Maslow, 1970: 45) نّ  اآلخرون لناكالذي ي

 التق  حاجتان: االطمئنان والرّاحة من جانب، والوزن، والفخر، والسّعادة من جانب آخر. 

آخـرون ويفتخـرون بـ ، كمـا كتـب      بعد احترام الشخص لنفس  حيـد  أن حيتـرم اإلنسـان     

ــابعني لــ  مــن أهــل      ــد، وهــو خيــً املختــار والتّ ــد مــن اجلبهــة إىل أســرة حممّ نــزار زميــل حممّ

م مِــن اجل بهــةِ، مِــن خعــطّ النّــار  معــع الععــدوّ. أرجُــو أن تُخــًوا عائلــة  حممّــدت  كأكتــبُ إلــي» القريـة: 

دوّ. وال  نكم، أنّ  جُررع أمامي عِنـدما اشـتعب  كاملسعودِ مِن ق ريت أعـرفُ أهـو حـيّ أم ميـ ٌ      ا معـع العـع

 «تعفتخرُوا ب  أنـتُم مجعيعـا   م أنكاآلن، لق د كان  بعطالا شُجاعا، ونعفتخرُ ب ، ويفخرُ ب  الوعطنُ، ول 

 . إذا افتخـــر اإلنســـان بوصـــف  فـــردا مفيـــدا للمجتمـــع فالحمالـــة أن (47: 1987 )عقلـــة عرســـان،

ة االجتماعية العاملية. واالحترام والفخـر كـلّ منـهما    يفتخر ب  أهل جمتمع . وهذا قانون احليا

 فينة وفينة، والفخر يقع يف ذروة االحترام. ائن احليّ بنيكحاجة بطرفني، يتعلّق هبما ال

كيــف يســتقبل  أهــل الــوطن يف  يتخيــل حممّــد املســعود، وهــو أســري يف حضــرة االســتجواب،

حـون  صُـدورعهم ي وملـن خيصّـ . يف احلُلـم       بري  يفتعكـ خِلـ ُ األهـل  يف الـوعطن  ال   »حفاوة هائلة: 

 «ذا كنـ ُ أرى كـ يصبح للنّـاس ُعيـوٌن، وُوجـوٌ ، وصُـوٌر، وحُضـوٌر، بـرُي ذلـك الـذي يف الواقـع ، وه         

كأنّ البطل يتوقّع احتراما وتبجيالا أكثر ممّا يف الواقع. وهذا التوقّع  ،(73: 1987 )عقلة عرسان،

 الوطن. ويبدو أنّ احلاجة تُلحّ علي  يف أن تشبع. الزم ملن يبذل حيات  فداء. يف سبيل
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وكان البطل يتصوّر، وهو يف مشفى األسر، كيف يعاملون  وأمثال   يف مشايف الوطن ويقول: 

ــن     » وخعطــرع ي وجــ ُ االنســانِ الباســم  يف الــوعطن  والقُلــوبُ الرّقيقــةُ والععطــفُ، ختيلــ ُ أمثــاي مِ

. (95: 1987 )عقلـة عرسـان،   «رعمـون  كي مِـن اجل رحـى كيـفع ي   األسرى كيفع يعامعلون هُناثع، وأمثا

إذا عاش اإلنسان يف خيال ، وهو حي ى باالحترام، واإلكرام فهو يدلّ علـى أنّ احملتـاج يفتقـر    

 إىل مثل هذ  احلاجة املًمة، يف وق  قريب.

 :لخيــون الــوطن عنــد االســتجواب والتّحقيــق، وهــو يقــو ال قــرّر البطــل األســري يف نفســ  أن

)عقلة  «أت   ععن راحةت ما أدفعُ مثنعها ععدمع احترامي لن فسي أضعُفع، ول نلن أجبُنع وأبدا لن »

ــع بــاحترام الــنّف  حينمــا يطــرد اجلــ ،    (139: 1987 عرســان، . يــدرث البطــل أنّ اإلنســان يتمتّ

 لـن يـدفع مثـن احترامـ  لنفسـ . وهـو      أن والضّعف، وأسباب الرّاحة من أطرافـ . وجيـب عليـ     

يربح ب  دون التزام  باالقتدار، أمـام التّحـدّيات. والصّـمود هـو عـالج احلاجـة. وقيـل إّن امليـل         

حيازة القدرة، والتّوفيق، والسّيادة، وااملؤهّالت، والثّقة، واالستقالل، واحلرّية من م اهر  إىل

 .(Maslow, 1970: 45) االحترام الذي خيصّ  اإلنسان لنفس 

خاط بـ ُ... األجـدادع القُـدامى واألجيـال ،     »هـو يف حضـرة احملقّـق:    يقول حممّـد يف نفسـ ، و  

ــة  والق هــرع،         ــُ  هلــم: إّنــ  ُعــذّبُ  وُذقــُ  املذّل إبــ  زيــداا، وزوجــل وأقــاريب، وأبنــاَء بعلــدي، قُل

ريف، التعتركـوين أذهـبُ    كنّ  مل أخُن ومل أكنْ جعبانا، والشعوّه ُ سُـمعتع كول ا رعخيصـا،  هكـذ م وشـع

نٌ  نْ للذين ذ هبوا ق بلي ومععيكمثنٌ، ولينْ ي كفلي أنّـ  خيـاف   ك. (168: 1987 عرسـان، )عقلـة   «مثـ 

من قّلة الشّرف يف عي  مواطنيـ  ويلـتم  منـهم احترامـا، ويشـعرهم أنّـ  ذاق املذلّـة والقهـر         

من أجلهم. وهو أّدى وظيفتـ ، واحتـرم نعتـهم ونعـة نفسـ . لـذلك ينت ـر التّقـدير الـثمني          

 تشبع. م علي  مع التّمادي، وهي ملك  من األبطال. وهذ  احلاجة الغريزية تتحلنفس  ولغري

 حتقيق الذّات احلاجة إىل

ــ  هــذ  احلاجــة باإلنســانية ال    ــةكني ــاين، امل ــع الوجــود أو دافــع    (15: 2011 )القطن ــدعى داف . وت

م، وهــي . هنــاث نــات يتميـز هبــا األصــحاب احملققّــة ذواهتــ (32: 2011 )القطنــاين، النّمـو، أيضــا 

تشمل: اإلدراث الواضح من الواقع، قبـول الـنّف  واآلخـرين والطّبيعـة، تلقائيـة الـنف  وعفويتـها        

مـاش علـى   كوبساطة الباطن وواقعية الشّخصية، التّحلّـي باملسـألة واإليديولوجيا/املوضـوعية، االن   

قـدير والتّحسـني،   الذّات واالنفصال عن اآلخرين، االستقالل يف الرّأي وحرية اإلرادة والعمـل، التّ 

ممارســة التّجــارب الشّــطحية/خًات الــذّروة، تقمّــص الوجــدان، عقــد العالقــات االجتماعيــة         
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العميقة، التّخلّـق بالتّسـامح والدميقراطيـة، التّمييـز بـني الوسـيلة واهلـدف وبـني احلسـن والقـبح،           

ــغ       ــداع واإلجنــاز، عــدم اخلضــوع الكامــل للضّ ــة واملــزار الفلســفي، اإلب ط االجتمــاعيّ رور الدّعاب

بدعة الفهم واالنطباع، االلتـزام بالتطلّعـات، التّركيـز علـى      ،(Maslow, 1970: 153-174) والثّقايف

ــبّر     ــل والتّص ــدة املضــنية، التّحمّ ــع باملســتويات  (Schultz, 2005: 316-321) املشــاكل العني ، التمتّ

 .(7: 2017 )الطّوخي، األخالقية العالية، االهتمام بتقدّم البشرية ورفاهيتها

ون الفـرد مبـدعا،   كـ ي وهذ  احلاجة ترتبط بالتّحصيل، واإلجناز، والتّعبري عن الذّات، وأن

ــوم بأفعـــال وتصـــرّفات ت  أن و ــيقـ ــرين، وأن  كـ ــدة وذات قيمـــة ل خـ ــق إم ون مفيـ انياتـــ ، كحيقّـ

 .(7: 2015 )سليمان عواشرية، حقيقة واقعة ويترمجها إىل

ون أمّـا  كي  شخص وآخر تي  يفضّل شخص أنل َقيق الذّات تتناوب وتتغري بنيكاوأش

يف  ومن املسـتثىن . ي هر بطالاأن يصبح رسّاما ماهرا، وآخر يريد ى أن وشخص يتوخّ ،مثالياا

ــاء إىل ــا  االنتمـ ــب احلاجـ ــي ت أنمراتـ ــايري    كـ ــات، واملعـ ــون بالتّطلّعـ ــخاص يرتبطـ ــاث أشـ ون هنـ

ــلون االستشــهاد ويفتــدون لتلــك   االجتماعيــة العليــا، والقــيم الرّاقيــة و... وبــالقيم نفســها يف    ضّ

إنّ َقيق الذّات نفسـ  هـو مسـألة درجـة، فلـي        .(Maslow, 1970: 46-53) القيم دون بريها

ورة لتحقيـق  كلّ اخلصائص املـذ كامل. ولي  من الضّروريّ أن ميتلك الشّخص كهناث إنسان 

 .(7: 2017 )الطّوخي، ذات 

 ـة مفــاهيم وتصـرّفات متثّــل َقيـق الــذّات،    ًيــاء، واالستشـهاد، والبطولــة  ال كواملـوت بال 

ان  هلذ  املفاهيم والتّصـرفات شـواهد يف   كوجتسّد التّحصيل، واإلجناز، واإلبداع، واإلفادة. و

 هذا العمل الرّوائيّ، سنراها، عً األمثال التالية.

د املوت مـن أجـل الغايـة والتصـبّر عليهـا شـيء اليدركـ  إاّل األقـّل مـن النّـاس، ومنـهم حممـّ            

قُلـ ُ لنعفســي:   وإذا كـان  البـدل مِـن املـوِت، فلـن أمـوتع رعخيصـا بالبايـةت...        »املسـعود، وهـو يقـول:    

دحعرّمتُهم   ل ي ع أمامِي إالّ هذ ِ الطّريقُ، اخليانةُ ماتععوّدناها، والذّلُ لن أور ُ  ألبنائي مادُم ُ قـ 

 )عقلــة عرســان، «مُقــدّرةٌ مِــن اهلل مِــن كــلّ إر ت. هــذا الــذي أنــا فيــ  أواجهُــ ، واآلجــالُ وامل صــائرُ 

ن يفضّل مواجهـة القـدر   ك. هو حيرم األوالد من اإلر  واليترث هلم تليدا، ول(128-129: 1987

احملتّم، وخيتار طريق املوت قبل َقيق حاجات الطّعام، واألمن، واحلـبّ، واالحتـرام. ومضـى    

نعــة أبنــاء بــالد  ونعــة    يف حــديثنا عــن حاجــة االحتــرام أنّ البطــل أدّى وظيفتــ  واحتــرم   

م علي ، إىل أن تصطبغ كنفس . لذلك كان ينت ر التّقدير الثمني. وهذ  احلاجة الغريزية تتح
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بالسّمو وترتفع من املادّية إىل السّماوية حي  يؤكد البطل على أنّ  يتابع باية. هـذ  الغايـة يف   

افـأة  كيف هـذ املقـام اليتوقّـع م    عقيدت  تتجسّد يف اختيار املوت عن الطّوع وال عن القسـر. وهـو  

 إالّ أن يواج  القدر. وهذا التطوّع خري دليل على َقيق الذّات.

ن أن يتأ ّر الشّخص بـأكثر احلاجـات   كَد  احلاجات وفق التّسلسل، بل ومن املم ن أالّكمي

تزامنــا مــن تــأ ّر  تاجــة واحــدة. ولــي  لزامــا أن َ ــى احلاجــات بن ــام تقــدّميّ، وطبقــيّ،       

يقّل احلافز يف احلاجات ذات املستوى األدىن فترة عالجها وإشباعها، بـري   تي ّ خاص. والوتر

أنّ اإلنسـان قــد حيتــاج إىل عــدد مـن احلاجــات يف الطّبقــة الســفلى مـع توجهّــ  البــالغ إىل تــوفري    

 .(168: 1395 )سلطاين وآخرون، احلاجات ذات املستوى األعلى، بصورة متزامنة

لنّـاس الـذين آ ـروا عـً التـاريخ َقيـق الـذّات املتمثّـل يف التّفـاين يف          هذا وإنّ بعضا من ا

ن كـ يمل ، وإن ىان مع مهم يف عداد الطبقـات االجتماعيـة السّـفل   كبرية فكسبيل الطموحات ال

 :1392 )مـروّيت وآخـرون،   امـل، قـطّ  كل كيتحقّق أيّ من احلاجـات اجلسـدية الضّـرورية هلـم، بشـ     

مصلحة الوطن يف صخرة اجلوالن ليس  شـيئا مفروضـا، بـل هـي      . ومن املفيد القول إنّ(142

: 2003 )روحي فيصـل،  شيء نابع من الذّات، وحبّ أنى من العواطف العابرة واحلاجات اآلنيّة

ى ومنهم بطل القصّة إذ اختار مصلحة الوطن، وهي املوت عن الطّوع، وحـرّم اإلر  علـ  . (170

 شيئة اإلهلية.األهل، وترث اجل  والذّلّ، واختار امل

سع  الرّواية إىل إقناع القارر برييا علي عقلـة عرسـان، القائلـة إنّ مصـلحة الـوطن فـوق       

يكـــون هنــاث تعـــارض بينـــهما. وقــدجتلّى ســـعيها إىل إقنـــاع القـــارر   أن مصــلحة الفـــرد، دون  

 .(168: 2003 )روحي فيصل،بريياها يف بنية روائيّة مقنعة بشخصيّة حممّدت املسعودِ 

م انطباق تواي احلاجات وتسلسلها على مع م األشخاص، توجد اسـتثناءات. مـن   وقيل: رب

اتـ  هلــدف سـامٍ لــ .   كمثّ ينـذر بعـض النّــاس حياتـ  لغايـة وطمــور شـامخ، ويتــوق إىل تفديـة ممتل      

وكان هناث أشخاص أضربوا عن الطّعام إىل حدّ املمّـات مـن أجـل معتقـداهتم، وهبـذا املن ـور،       

م احليوية، مثـل احلاجـات الفزيولوجيـة، وحاجـات األمـن، وأحبطـوا       أبمضوا البصر عن حاجاهت

ومنـهم   .(Schultz, 2005: 315) يف احلاجـات ذات املسـتوى األدىن ليشـبعوا حاجـة َقيـق الـذّات      

زمــالء حممّــد املســعود يف احملــب  اإلســرائيليّ. الــذين أضــربوا عــن الطّعــام ليعارضــوا التّعــذيب   

؛ فنــرى يف مقطــع مــن القصّــة حيــ  يقومــون هبــذا العمــل  يقهمالــذي ميارســ  العــدوّ يف حــقّ صــد

ن الطّعـام  احتِجاجـا علـى مُعـاملتِهم        »البطـويّ وبايتـهم َريـر الصّـديق:      إذن نُعلـنُ اإلضـرابع عـع
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ــربٍ ... وردلدتِ القاعـــة هكلمـــة     ــدمع احتـــرامِهم حُقوق نـــا كأســـرى حـع الوعحشـــيةِ حملمّـــدت املســـعودِ، وعـع

ــن األ  ــيءٍ مِ ــودُ احلِراســةِ أمــامع بــاب  القاعــةِ،      اإلضــراب  بشع ــل ، يف الوعقــ ِ الــذي انتعصــبع فيــ  جُن مع

هالا علـى جمعموعـةت       كـ واحلِقدُ والغعضـبُ يطفـرانِ مِـن عُيـوهنِم... ومل ي     ن الطّعـام اسـع ن  اإلضـرابُ عـع

غطِ، والتلعـذيب . أجسـامُهم كانـع ْ      بـأم ّ  هعدلها األسرُ والسّجنُ وكان ْ تعخضعُ لالستِجواب ، والضـل

رلروا أن  كـ احلاجةِ إىل الطَّعام  حتّى تعتعغلّبع على الشّروطِ الالإنسانيةِ الل يعيشـون  فيهـا، ول   نّهم قـ 

 .(151-149: 1987 )عقلة عرسان، «ينفّذوا ذاث، معهما كان  الثّمنُ

ميـوت  أن مراتـب َقيـق الـذّات. لـذلك يتعهّـد البطـل       ى اختيار طريق املوت يعتً مـن أعلـ  

الـــذين أسِـــروا، وقُهـــروا، ومـــاتوا، مـــن نفـــوس اآلخـــرين ى انـــة، ألنّ نفســـ  ليســـ  أبلـــدون امله

ــوتُ     »حــاف ني شــرف الــوطن أمــام العــدوّ:    ــوْفع أ مُ ــدِي، وعسع ــرعفع الْجُنْ ــنيع شع ــععفع وعلــن أُهِ لــن أ ضْ

انُون  مـِ        كب رعاتت ُأسِـرُوا وعيُعـع اتُوا، وعال  مِـْن ععشـع اتت مـع وّ      ًياءٍ  ل سُْ  أ حْسعنع مِـْن مِئـ  نْ الْق هْـر ، لـن أُلـ 

 .  (141: 1987 عرسان، )عقلة «شعرعفِي وعشعرعفع بعل دِي أ بعدا

هبــذا املن ــور، يعتــً إيثــار املــوت للحيـــاة، والتجنّــب عــن اخليانــة، واإلضــراب عــن الـــذّل،           

ًيـاء، مصـاديق لتحقيـق الـذّات. وهـذا يعـ  تـرث        كومواجهة التّقدير اللهيّ، وحفـظ الشّـرف وال  

ــماء. ول  دنيــة ا ــدد هــو    كــلــدّنيا واختيــار نــوّ السّ ن التّعــبري األبلــى واللفــظ اجلميــل يف هــذا الصّ

مـال ويتعـارض يف ن ـرة    كاالستشهاد. وقيل: االستشهاد هو من أصعب الطّرق وأخصرها حنـو ال 

 .(142 :1392 )مرويّت وآخرون، بدائية مع حاجة األمن، وبالتّاي مع بقية احلاجات الفقدانية

على قضية الشّهادة واعتًها احملور األساسي، فالشهادة من املوضـوعات الـل    ركز عرسان

. لقـد وردت مشـتقّات هـذا التّعـبري     (54 :1391 )نيـازي،  تدلّ على حبّ الـوطن والتّضـحية يف سـبيل    

 يف هذ  الرّواية س ّ مرّات ويتخلّل  تعبري املرحوم مرّتني،كما يلي ذكر  يف األمثال التالية.

  يا حممّدُ. خُذْ ب يدي يا وعلدي. امحِ ..اهلل كالتعتر: »ل بأنّ الصّخرة تستغي يشعر البط

دري،   كوالشّـهداءه  والرّسول والقرآن ومعن حعملو  وط هّرُوا لـكع األرضع ودافعُـوا ععنـها،     لّهـم يف صـع

ــن دعمِهــم أ ــرٌ، دافــعْ عنّــا مجعيعــا      داء يف . وتعــبري ، أنّ الشّــه  (36: 1987 )عقلــة عرســان،  «ويفَّ مِ

صــدري ويفّ مِــن دعمهــم أ ــر، يــنمّ عــن حرمــة الشّــهيد وم لتــ  الع مــي يف القــاموس البشــريّ    

 وعرف اجملتمع اإلسالميّ.

أرسـل  أمحـدُ احلسـن  يومهـا إىل أهـل  الشّـهيدِ       »نالحـظ فيـ :   ويف مقطع مـن القصّـة حيـ     

ــو ســُ   ــة عرســان،  «ركط بخــة  ق هــوة وكيل ــد  . وتعــبري الــرّاويّ با (47: 1987 )عقل ــهيد يقصــد حممّ لشّ
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املسعود نفس  بتسمية مسبقة وبري مباشرة، بينما هـو اليـزال حيّـا. ولـذلك يليـق أهلـ  بتـأمني        

احلاجات احتراما للشّهيد، وتع يما ملقام  الشامخ، كما يتصرّف العمّ جابر لزينب التّصرّف 

م إكرامـا     حعنّ ق لبُ  على الصّغار  وععطفع عليه ل قد»نفس ، ويقولُ الرّاويّ عن :  م، وربّمـا دعفـعع هلـ 

 .(53: 1987 عقلة عرسان،) «رمع  يومع القِيامةِكلرور  الشّهيدِ، وحتّى يدفعع اهلل ععن  البالءَ، وي

ون  يف شــوارعع دِمشــقع كــخعطــرع ي أن نع»حيلــم البطــل أ نــاء حضــور  يف قيــد األســر ويتفــوّ :   

ستانٌ ل نا، ف تحع  األهلُ للشّهداء واملصابني َمـع  ونُ، نرعكضُ ونركضُ، وكأنّ املدينة  بُكاجل ميلةِ فنع

. يقـــوم البطـــل يف خيالـــ  بتبجيـــل الشّـــهداء واملصـــابني  (72: 1987 )عقلـــة عرســـان، «أســـرهم...

ــة دمشــق وشــوارعها          ــ  أصــبح  مدين ــذين فّضــلوا الّشــرف دون املذلّــة. ويف خيال واألســرى ال

 باإلكرام والتّقدير. بستانا من اجلنّة يستضيف الشّهداء واملصابني واألسرى

وزعينـبُ  »وميجّد بطل القصة شأن الشّهداء ويقول يف آخر صفحة من الرّواية، وهو يتخيل: 

)عقلة  «ميتزجُ لشّهادةيهلّلنع لِلف ر ر اآليت، حعناءه أيديه نّ وحعناءه األرض  ب دعم  ا مع بعناتِ ق ريتنا...

ــع ْ»ويــردف قــائالا:   .(170: 1987 عرســان، ــهداءا بعهم مــع أروار  ســائر  كــبُ ركــوارُوحــي تُ وسع الشّ

 .(170: 1987 )عقلة عرسان، «ةاراضيةا معرضي

إنّ الذي يطالب الشّهادة، ربم خيبة أمل  يف إشباع حاجـات نفسـ  ومـن يليـ  مـن النّـاس،       

الميّ  مثل هذا األمر شيئأا من نعـة الشّـهادة، والـل تعتـً أصـالا نقيضـا صـارخا لتسلسـل         

ة وتواليها، ألنّ االفتداء يعتً يف الثّقافة اإلسالمية ويف بريها أقـرب طريـق   احلاجات البشري

 .(142 :1392 )مروّيت وآخرون، َقيق الذّات، والتّعاي، والتّساميى للحصول عل

سليمان جـارة زينـب:    تعبري املرحوم بدالا من الشّهيد حني يصف حالة أماستخدم الرّاويّ 

ن زعوجتِـ         ومل تععرفْ مباذا تُجيبُ أمح» ن أحـوال  أوالِد امل رحُـوم وعـع أهلا عـع  «دع احلسـن  عنـدما سـع

. واســتبدل الــرّاويّ أيضــا بتعــبري املرحــوم عــن الشّــهيد حينمــا حضــر  (85: 1987 )عقلــة عرســان،

ــد املســعود، كمــا يقــول:   أمحــد احلســن مــ ل املختــار  اســتطالعا عــن    ــ  مل يــأتِ »خــً حممّ إنّ

ــريفا، أرادع أن جينّبــها     ر بزعينــبع ألكــرا، ل قــد ف كــمُن ــ  مــاتع. وكــان  ق صــدُ  شع ــ  اعتقــدع أنّ زعوجع نّ

 .(159-158: 1987 )عقلة عرسان، «احلاجة ، وأن يرعى أوالدع امل رحُوم وينقذ هُم مِن اجلُوع 

يصـــف البطـــل نفســـ  يف عـــداد األبطـــال هـــو مـــن م ـــاهر َقيـــق الـــذّات، ويف هـــذا     أن و

ذين يصفون  بطالا. ويف موقـف حـواريّ مـن الرّوايـة،     اخلصوص تعابري صادرة عن اآلخرين الّ

ــدٌ السّــجن وواحــد مــن املســاجني وانــ      ذا كــيقــول ه "ريــاض"يســمّون  بطــالا حــني دخــل حممّ
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ــد     -»: عنــدما يســأل عنــ  وعــن هويتــ  وانتمائــ     ــد حممّ ــن أينع؟/ ععريــف جمُنّ ــوريّ أنــ ع، مِ سُ

ــن حُـــوران./ ابتســـمع وهـــو يقـــولُ مُـــداعِبا: احل   وارنـــةُ مـــا يقعـــون  أســـرى، يقتلـــون  أو  املســـعود عـع

دعوري، وقُلـُ  مُـداِعبا مِـن خِـالل تععـٍب وأمل واضـحني : أو يصـمُدون ./          ينهزمون ./ ابتسمُ  ل  بـ 

. (130: 1987 )عقلـة عرسـان،   «ا بعطـلُ./  أعـرفُ  أنـا أمـزرُ يـ   -ضعحكع ورعب ع ب ععطفت على كتفـي./ 

ــمود، والبطولــة. وهــي أعلــ  ي عــن كــاللســان َى ألفاظــاا تتــردّد علــ  نشــاهد أنّ ى القتــال، والصّ

م ــاهر لتحقيــق الــذّات. وقلنــا ســابقا إنّ املداعبــة واملــزار ى مراتــب احلاجــات اإلنســانية وأبلــ

 ما يف هذا الشاهد.كالفلسفيّ من خصوصيات َقّق الذّات، 

ويف موقف آخـر، جُـرر حممّـد املسـعود يف أ نـاء القتـال، وُأسـر، واقتيـد إىل املستشـفى، مث          

فــع العــدوّ إليــ  حمقِّقــاا مــن أصــل عــريبّ، انــ  اللّطيــف، ليفاوضــ  علــى حياتــ  وعودتــ  إىل    د

أوالد  وزوجت  يف مقابل اإلدالء باملعلومات الل يعرفها عن جيش . ويف ظنّ احملقّـق أن العجـز   

اجلسديّ الذي نت  عن مضاعفات اجلـرور يف جسـد حممّـد املسـعود، سيسـاعد  يف احلصـول       

. تســـاهل احملقّـــق يف اســـتجواب حممّـــد (170: 2003 )روحـــي فيصـــل، ت العســـكريّةعلـــى املعلومـــا

فعوقب احملقّق لفشـل  يف  تر  هبذ  املعاملة، كيمل املسعود وعامل  معاملة طيبة، إالّ أنّ حممّدا 

ــدت، يقــول لــ :      ــ   »االســتجواب، إىل أن جعــل هــذا األمــر أن حيــدّق بقســوة إىل حممّ بعطــل؟  إنّ

ريف،        أبصقُ يف وعج  اك ّل األبطال  وكّل الُبطوالِت، أفعُل ذلـكع مِـن أجـل  حعيـايت وحعيـاِة أبنـائي وشـع

ب ؟  مث ملـاذا تُريـُد أن ت        ريَء بسـع ون  بعطـالا أليّ سعـببٍ ومِـن أجـل      كـ مِن أجـل  أالّيتعـّذبع إنسـاٌن بـع

 عرسان، )عقلة «ام مل يسألوا ععنكع، وشععبٍ مل يسمعْ بكع؟ كمعن؟  مِن أجل  أرضٍ ل يس ْ ل كع، وحُ

يستخفّ بإرادتـ  البطوليـة، ويـردف    أن يثبّط عزائم حممّد وأن أنّ احملقّق يريد ك .(136: 1987

ً وال       كال تعمـرد وال شعـ  »... قائالا:  عف، ال صُـمود وال صـع وى، ال شعـجاعة وال جُـ ، ال قُـوة وال ضـع

ثع بــ  وتعــدفعُ مث نعــ  باه ــاا. الم  الفــارال  الــذي تُغــذّي بُــرورعكــتعضــحية، وال أيّ شعــيءٍ مِــن ذلــكع ال

لو سعمعوا بـكع واعتـًوثع بطـالا فلـن     : ». ويضيف قائالا(137: 1987 عرسان، )عقلة «أوهامٌ، أهامٌ

 «يفعلوا أكثرع من أن يذكروا انعكع يف اإلذاعةِ ولن يشبعع أوالدُثع مِـن ذلـكع. مث ينسـونكع تعمامـا    

در من  بط العـزائم عـن تعمّـد ميارسـ  احملقّـق      . ويف هذ  األمثلة بوا(137: 1987 عقلة عرسان،)

يـوفّر  مل ألنّـ    ؛وهو بضبان من فعل األبطـال، وحيقـدهم هبـذ  التّعـابري، ويـؤزّم ضـمري حممّـد       

 أسباب النّجار للمحقّق، خبيانة الوطن.
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 النتائج

املراتب املتسلسلة من احلاجات اإلنسانية اهلرميـة،  ى َتوي عل "صخرة اجلوالن" رواية -

جيـب أواّلا   عبارة عن حاجات مثل: اجلسد، واألمن، واحلبّ، واالحترام، وَقيـق الـذّات.  وهي 

  .كمالية إالّ أنّ القاعدة قدتعكتُشبع احلاجات الضّرورية، مثّ تشبع احلاجات الأن 

ووجود العمل يسـاوي سـدّ احلاجـات.     .العمل حيتاج البطل يف رفع حاجت  اجلسدية إىل -

أن تتـهيأ للعائلـة إالّ   مل وهي الطعام، واملعاش، واللبـاس، والدّراسـة باتـ     أنّ أنواع احلاجات، ك

لّ كــاألســرة. وى حيصـل العمــل. وهـذ  اهلــواج  جتعـل البطــل ينتـاب للمصــري الـذي َــتمّ علـ      

 آخرها. ز األمهية من أوّل الرّواية إىلكيف مرى الفاقة واجلوع، ويبق ذلك ينتهي إىل

ــان    - ــدفاع. ميــوت البطــل       األمــن، والرّاحــة، واالطمئن ــا املــوت، وال هــي ألفــاظ تليهــا لف ت

ا ر واليبـالون مبـن جيـوع،    كـ ليـدافع عـن الـوطن. إّن ذوي التجـارة يسـتغلّون األمـن مـن أجـل الت        

 فيتراور التّعارض بني األمن واجلوع. واحلاجات ختتلف بني شخص وآخر يف ضرورهتا. 

والقريـــة، وصـــخرة اجلـــوالن،  البيـــ ، والتـــراب، حاجـــة احلـــبّ تتجسّـــد، يف الشـــوق إىل -

ان: بعد وطـ ّ وبعـد أسـريّ. إنّ حـبّ     كوالوطن، وزينب، واألوالد. وهناث بعدان للحبّ قديتشاب

نّ لـ  حبّـا، ويضـمر بـدرا، إالّ أنّـ ، ربـم       كـ تر  مبـن ي كالبطل لألسرة أمر مقدّس. والوطن الي

 احلبّ. البطل، بني احلقد وى لّ ذلك، عزيز اجلانب. وهنا ميتزج شعوران لدك

حيترم اإلنسان نفس ، مث حيتـرم اآلخـرين.   أن حاجة التّقدير واالحترام بنوعني. جيب  -

تلتقي حاجتـان، ومهـا: الرّاحـة مـن جانـب، واالحتـرام مـن جانـب آخـر. إذا اعتـّز اإلنسـان             قد

يفتخـر بـ  جمتمعـ . والبطـل يرقـب احترامـا مـن مواطنيـ          أن منـاص   بوصف  فردا مفيدا فـال 

نّ هـذ   كليف ؛ لكتى  الواقع. وهذا التوقّع الزم ملن يفتدي للوطن. ويشعرهم أنّ  أدّثر ممّا يفكأ

 م علي ، دون إشباع.كاحلاجة تتح

ــق الــذّات تــرتبط بــ    - ــخص بتصــرّفات ت  أن حاجــة َقي ون مفيــدة ل خــرين.  كــيقــوم الشّ

ومأرب البطل ًياء، واالستشهاد، والبطولة هي مفاهيم  ال ة متثّل َقيق الذّات. كواملوت بال

ــار املــوت دون    ــد يف اختي ــع جــزاء. مجــيالا إالّ   أن يتجسّ ــبري    أن يتوقّ يالقــي القــدر احملــتّم. والتع

 يف هذا الصدد هو االستشهاد. والبطولة من م اهر َقيق الذّات، أيضا.ى األبل

 املعرفـة والفهـم،    َقيق الذّات. والتوجد حاجة إىل إالتتحقّق احلاجات األربع األوىل ال -

 وال احلاجات اجلمالية، يف هذ  الرّواية.
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