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F 

 ، وأبجع فأحدغ وصػر ، فيجى قجر والحي ، فدػى  خمق الحي هلل الحسج
 العخب أشخف عمى والدالم والرالة ، غيخه إلو وال ، أسساؤه وتقجست اسسو تبارك
 . الجيغ يػم إلى أثخه وأقتفى نيجو عمى سار ومغ ، وصحبو آلو وعمى ، والعجع

دــــــــــــــــــوبؼ

 الذاعخ إنو ، شتى بأنغام صجح شجي وصػت ، مبجع أديب أمام فشحغ
 إلى يخجع ، متسيدا   شخيقا   لشفدو رسع ، الذيخ كفخ محافطة ابغ سػيمع أحسج
 فجادت ، تشزب ال الحى معيشو مغ ويأخح ، الرافية عويشابي مغ ليشيل التخاث
 مغ مادتيا استقى ، شعخا   نطسيا ثالث ومدخحيات ، متسيدة بجواويغ قخيحتو
 .   عرخه بخؤى  وشكمو وضفو أن بعج التخاث

 وغيخ ، الحػار وىػ ميسا   جانبا   مشو فتشاولت الذعخي  مدخحو انتباىي وجحب 
 الذخريات إبخاز عمى يعسل إذ ، السدخحي العسل في الحػار أىسية خاف

 ، مقرػدة يوف كمسة فكل ، وتتابعيا الحػادث عغ ويعبخ ، الفكخة وتػصيل
 . معجودة السبجع أمام والجقائق

 ، أباضة وعديد شػقي أحسج الخواد بجيل التأثخ شجيج متأثخا   سػيمع كان ولقج
 لسديخة جادة إضافة جاءت ولحا ؛ الثالث مدخحياتو في باكثيخ أحسج وعمى

 أو سبقتيا أخخى  شعخية مدخحيات مع الصخيق تكسل العخبي، الذعخي  السدخح
 .والبحث بالجراسة ججيخة كانت ثع مغو  ، تمتيا

 أمحد ٍسزح يف احلىار بنٍة)  عشػان تحت السػضػع ليحا دراستي وجاءت
 .(  نقدٌة دراسة -اىشؼزي سىٌيٌ
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 ، رئيدة محاور وثالثة ، وتسييج ، مقجمة إلى ىحا بحثي قدست وقج
 .وخاتسة

 أىسيتو أوضحت ثع ، البحث ليحا اختياري  دافع فييا بيشت فقج ادلقدٍة أما 
 . احتػاه الحي والتخصيط ، األدبية الجراسات مجال في

 عخض تاله ، الذاعخ حياة عغ مخترخة لسحة ذكخت:  اىتَهٍد وفي 
 ، مفيػمو – الحػار عغ تحجثت ثع ، الثالث الذعخية لسدخحياتو سخيع

 .  وأىسيتو

 سػيمع سجأح مدخح في الحػارية األنساط عغ ليتحجث: األوهاحملىر وجاء 
 . الذعخي 

 سػيمع أحسج مدخح في الحػار خرائز:  اىثانً احملىر في تشاولت ثع 
 .  الذعخي 

 عمى أخحتيا التي الحػارية السآخح أىع ليدجل:  اىثاىث احملىر وجاء 
 . الذعخي  سػيمع أحسج مدخح

 الجراسة عشيا أسفخت التي الشتائج أىع لتدجل البحث ىحاخامتة وتأتى . 
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 ٍدمته  : 

 - ىـ1631)  عام ولج ، الذيخ كفخ محافطة أبشاء مغ سػيمع أحسج األديب
 مشابعو مغ العمع ليشيل الذخيف باألزىخ التحق ، بيال مخكد في(  م1491
 مغ التجارة بكالػريػس عمى يحرل حتى مخاحمو جسيع في ويتخخج ، الرافية
 مغ اآلداب في يةالفخخ  الجكتػراه عمى حرل كسا ، م1433 عام العخيقة جامعتو

 .  م1441 عام بكاليفػرنيا والفشػن  لمثقافة العالسية األكاديسية

 ، الجػائد مغ الكثيخ عمى وحرل ، السيسة الػضائف مغ العجيج سػيمع شغل
 التحخيخ لخئيذ نائبا عسل وأيزا ، السعارف بجار لمشذخ عاما مجيخا   عيغ حيث
 لمجشة عزػا   واختيخ ، م1466 -63 عام الذعخ لسجمة وسكختيخا   ، أكتػبخ لسجمة
 ، الكتاب اتحاد إدارة مجمذ عزػ اختيخ كسا لمثقافة، األعمى بالسجمذ الذعخ
 السجمذ جائدة عمييا حرل التي الجػائد أىع مغ ،وكان الرحفييغ نقابة وعزػ
 وحرل ،( م1431)  عام الذبان العخبي الػشغ لذعخاء واآلداب لمفشػن  األعمى
 التذجيعية الجولة جائدة نال كسا ،(  م1436)  عام الذعخ في القباني كأس عمى
 وجائدة ،(  م1441)  عام كافافيذ وجائدة ،(  م1494)  عام الذعخ في

 أفزل وشعخاءىا مرخ كتاب ومثل ،(  م1446)  عام والعمػم لمثقافة أنجلدية
 . (1)والعخبية الجولية السيخجانات في تسثيل

 مغ بالعجيج وتخنع شجا فقج والستسيد الذجي صػتو لو سػيمع أحسج وشاعخنا
 الصخيق"  مشيا والتي الخائعة الذعخية مجسػعتو ضيخت حيث الغشائية القرائج
 والبحث ،( م1461) األربع الجيات إلى واليجخة ،(  م1436)   الحائخ والقمب
 والخخوج ،(  م1461)  األوراق وذاكخة والميل ،( م1466) السجيػلة الجائخة عغ

                                                           

 –م 1444حسج سػيمع ، الييئة السرخية العامة لمكتاب ( يشطخ : السدخحيات الذعخية أل1)
 .  691ص : 
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 بعجما التخاث مغ مادتيا الذاعخ تميعأس قج وكميا (1) (  " م1491)  الشيخ إلى
 .  عرخيو بخؤى  تذكيمو وأعاد وضفو

 : ادلسزحٍة ٍؤىفاته

 ، األنغام بأفزل تجػد وقخيحة مػىبة سػيمع أحسج الذاعخ هللا مشح لقج       
 تجخبتو تجاوزت فقج ؛ اآلفاق متعجدة شعخية وممكة شاقة مغ هللا حباه وبسا

 لمسدخح فقجم ، الذعخية االجرام ساحة واقتحع الغشائية القريجة دائخة اإلبجاعية
 مادتيا  استميع(  عشتخة)  ،(  شيخيار)  ،(  أخشاتػن )  : شعخية مدخحيات ثالث
 قزايا يخجم بسا تذكيمو وأعاد وضفو ثع ، والجاىمي الفخعػني التاريخ مغ أيزا

 . مجتسعو

 ( : أخناتىُ)  ٍسزحٍة  

 ، القجيع الفخعػن  التاريخ مغ مادتيا استسج م1469 عام الذاعخ نطسيا
 بصل حػل السدخحية أحجاث وتجور ، السعاصخ السدخح عمى أحجثيا كل نقل حيث
 واقتحع ، ألػانا العحاب قاسى ذلظ سبيل وفى(  أخشاتػن ) التػحيج إلى قػمو يقػد
 ، ضجه تعسل كانت التي والجتو ذلظ في بسا الرعاب وتخصى ، العخاقيل مغ الكثيخ
 رجال وبعس وأصجقائو إليو الشاس أقخب مغ الخيانة واجو كسا ، السعبج وكيشة
 . جيػشو وقائج ، قرخه

                                                           

الصبعة األولى ، دار الكخامة لمشذخ ،  –راضى صجق  –( يشطخ : ديػان الذعخ العخبي 1)
 .  193ـ / صم 1449 -ىـ 1919
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 ( : ساد شهز)  ٍسزحٍة

 ولقج ، فييا ألفت التي الفتخة تسثل ولعميا م1491 عام سػيمع ألفيا وقج
( شيخزاد)  واحجة ندائية شخرية تقػم أن قرج"  أنو بجايتيا في السؤلف أشار
" العسل ىحا في السختمفة ػالتياتح في لمسخأة كخمد الشدائية األدوار بكل

 وإن (1)
 مدبق حكع ألنو الكاتب عمى مأخحا وتعج ، محميا في ليدت اإلشارة ىحه كانت

 . ألىسيتو العسل فقجان في يتدبب مسا ، البجاية مشح القارئ  عمى يفخضو

 جحور يدتسج نججه لحا ؛ يخالسخ  الػاقع يخفس السدخحية ىحه في والذاعخ
 تذكيمو يعيج وإنسا ، ىػ كسا يقبمو ال كان وإن – كعادتو – التخاث مغ مدخحيتو

 أن عمى الجليل يقيع وأن ، السخفػض لمػاقع البجيل يقجم وكأنو ، الػاقع مع
 فيو بسا التخاث إلى العػدة تحميا قج والجسالية الفشية ومذكالتشا الحياتية قزايانا

 .   السخضية السعاصخة بالرػرة تذكيمو إعادة محاولة بعج ذلظو  قيع، مغ

 ( : اىفارص)  ٍسزحٍة

 بغ عشتخة سيخة فييا تشاول ، م1499 عام في الذاعخ قخيحة بيا جادت وقج
 أن وما ، لػنو لدػاد لو قػمو واضصياد الخق  ذل مغ واجيو وما العبدي شجاد
 سبيل في واجو شالسا التي عبمة عسو ابشة شخك في وقع إال والبصػلة الحخية نال
 . الجدام والحػادث الرعاب مغ العجيج حبيا

 والسعاصخة التخاث بيغ(  عشتخة)  الفارس مدخحية في سػيمع أحسج مدج ولقج
 قام فقج ، لمذخرية الجدسانية األبعاد عمى مختكدا القرة تسثيل أعاد حيث ؛

 ولحا ؛ الجدسي لبعجا ىحا مخاعيا الذخػص عمى األدوار بتػزيع يػسف الذيخ

                                                           

 . 114:  ألحسج سػيمع (  السدخحيات الذعخية1)
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 ىحا مخاعاة في إجادتو مغ الخغع وعمى بالجور، يقػم أن يرمح ال مغ يخد أخح
 نفدية مغ االقتخاب حاول عشجما يػفق لع نججه أنشا إال ؛ لمذخرية الجدسي البعج

 ، األوقات بعس في التشاقس حج إلى وصل اضصخاب في ذلظ أوقعو مسا شخػصو
 نججه أخخى  وتارة ، بعبػديتو مكتخث غيخ بدػاده يفخخ تارة  عشتخة نجج فسثال
 الدػاد ىحا جخاء الجاخل مغ بانيدامو نذعخ يجعمشا مسا ، نفدية أزمة مغ يعانى
 .  العبػدية وىحه

 وعخض ، األدبي ونتاجو سػيمع أحسج السدخحي الذاعخ حياة عغ لسحة تمظ
 مغ ميسا جانبا   ثالبح ىحا في وسأتشاول ، الذعخية لسدخحياتو ومػجد سخيع
 وأىسيتو تعخيفو عمى الزػء ألقى ثع ومغ ، الحػار وىػ السدخحي العسل جػانب

 . السدخحي العسل في

 :   وأهٍَته ٍفهىٍه – احلىار

 يعتبخه حيث الحػار أىسية السدخحي لمعسل األدبية الجراسات أبخزت لقج
 تسيد التي اتاألدو  أىع مغ إنو إذ ، السدخحي لمشز الفقخي  العسػد الباحثػن 
 التخاشب وسيمة: "  إنو قيل ولحا ؛ األدبية األعسال مغ غيخىا عغ السدخحية
 ، الستفخج إلى الحػار وجو سػاء...  السدخح خذبة عمى السسثميغ بيغ والتفاىع

 يصػر الحي فيػ ، كتاب دفتي بيغ القارئ  إلى وجو أو ، وتسثل تعخض والسدخحية
 فشيتيا إلى االنتباه ويجحب ، شخريتيا خسخائ عغ ويكذف ، السدخحية مػضػع

 الرخاع ويرػر ، لمجسيػر الحػادث وسخد األفكار، نقل عمى ويعسل ، (1)"
 بحػار أديخت إن جيجة فيي ، السدخحية مىع الحكع يسكغ خاللو فسغ ، الجاخمي

                                                           

 –دمذق  –عجنان بغ ذريل ، مشذػرات اتحاد الكتاب العخبي  -(  فغ كتابة السدخحية  1)
 .  61م ، صـ : 1443سػريا ، الصبعة األولى 
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 مغ األخخى  لعشاصخىا اإلجادة تػفخت ميسا كحلظ حػارىا كان متى ورديئة ، جيج
 . وحبكة وأحجاث شخػص

 وبالتجػز ، أكثخ أو شخريغ بيغ يتع الحي الكالم"  بأنو الحػار عخف وليحا
 آراء خضلع الحػار صيغة تدتخجم وقج ، واحج شخز كالم عمى يصمق أن يسكغ

 أو أفالشػن  لسحاورات بالشدبة الذأن ىػ كسا ، نحػىا أو ، تعميسية أو فمدفية،
 .     (1)" الجرامي الذعخ في(  درايجن)  مقالة

          أو شخريتان بو تتحجث التعبيخ أنساط مغ نسط"  بأنو أيزا تعخيفو ويسكغ
 الحي الصابع وىػ ، واإلفراح واإليجاز بالسػضػعية حجيثيع اتدع وقج ، أكثخ
 ندب عمى ويذتسل ، باستسخار االىتسام يثيخ تجعمو بصخيقة الكالم بو يتدع

 .  (1)"  واالتدان اإليقاع مغ مشطػمة مػزونة

 في السحادثة يذبو ، السدخحي التعبيخ أداة الحػار أن يتزح سبق ومسا
 ولو ا  ميحب مشتقى ا  مخكد  كػنو" وىػ الجػىخي  الفارق  مع العادية اليػمية الحياة
 ويجخى  ، الذخريات شخيق عغ الستمقي إلى اراألفك تػصيل وىى"  محجدة غاية
 تع التي الشقاط إلى العػدة دون  بدخعة ويتػلج يشسػ التشطيع مغ محكع ندق عمى
 جسيع يدتػفى حتى الكاتب فيدتسخ بالحبكة األمخ تعمق إذا إال الميع ، فييا الكالم

   . لو الستاحة القريخة الدمشية السجة وبخاصة السدخحي التأليف عشاصخ

                                                           

د / إبخاىيع حسادة ، شبعة دار السعارف بجون  -( معجع السرصمحات الجرامية والسدخحية  1)
 . 111تاريخ  : 

د / شو عبج الفتاح مقمج ، مكتبة  -عة والتميفديػن ( الحػار في القرة  والسدخحية واإلذا1)
 . 4الذباب القاىخة بجون تاريخ  :  ص 
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 اىشؼزي سىٌيٌ أمحد ٍسزح يف احلىارٌة األمناط:  األوه احملىر

 مشيا فكان الذعخي  سػيمع أحسج مدخح في الحػارية األنساط تشػعت لقج
 لحا ، الجيج الحػار وأخيخا   ، والستدارع ، والفكو ، والػاقعي ، التػضيحي الحػار
 وتشػعو ػارالح تقشيات بعس سػيمع أحسج واستخجام ، األنساط ىحه إلى سأشيخ

 ، لمسػقف السراحبة الحػارية بالسطاىخ التدامو ومجى ، أخخى  إلى مدخحية مغ
 .  السعشػي  السطيخ الرخاع يسثل حيغ في لمسدخحية، الحدي السطيخ يسثل فالحػار

 : اىتىضٍحً احلىار -1

 بعس ونقل السػاقف بعس وشخح بتػضيح يقػم الحي الحػار ذلظ بو وأقرج
 يسثل الحي السػضػع أي – الفعل يفيع لكي الجسيػر اإليي اجيحت التي السعمػمات

 صمة لو ما ،وكل السدخحية بجء قبل تع ما عخض بو يقػم ما فأىع – أمامو
 في المػحات بعس بجاية نعج أن يسكغ إذ ، الساضي أحجاث مغ بالذخريات

 في وحجىا(  شيخزاد)  فييا ضيخت التي المػحات وبخاصة(  شيخيار)  مدخحية
 حيث ، والتاسعة ، والثامشة ، والدادسة ، الثانية المػحة في جاء كسا:  جايةالب

 عمى وتبشى قبل مغ لو يطيخ لع حجثا حػارىا خالل مغ لمجسيػر شيخزاد تػضح
 .      السذاىج باقي التػضيحي الحػار ىحا

 لع الحي مدعػد عبجال شخرية لمجسيػر تبخز مثال الثانية المػحة في فشججىا
 عمى السذاىج باقي تبشى ثع ، الجائخ الدمصان مع حالو ة  ػضحم قبل مغ يطيخ
 : فتقػل الحػار، ىحا

  ضادتٞ ضٝداتٞ

 ايصَإ ضايف يف
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 ٚاألٚإ ٚايعؿس

 ضًطإ بٝٓٓا ٜعٝؼ نإ

 غٗسٜاز:   ْكٍٛ...  ي٘

 غٗسٜاز نإ ّٜٛ ٚذات

 ايكفاز يف ٜؿٝد

 َتعبا ْاّ...  املطا٤ يف عاد ٚسني

  ايعبٝد َٔ ٚاسد يًطًطإ ٚنإ

 َطعٛد امس٘

 ،(شيخيار) سيجه مع قرتو وتبجأ الخمفية في مدعػد العبج يطيخ ذلظ بعج ثع
 رأيشا وىكحا ، وقتمو بطمسو األمخ يشتيي حتى الرخاعات وتحتجم األمػر وتتفاقع
 يكغ لع الحي مدعػد العبج شخرية عغ لمجسيػر ويكذف يػضح الدابق الحػار

 ما الذعخي  سػيمع مدخح في التػضيحي الحػار ىحا قبيل ومغ ، بو عيج سابق لو
 الجاسػس لدان عمى أجخاه الحي الحػار ذلظ(  أخشاتػن )  مدخحية في جاء
 لمجسيػر وضح خاللو مغ والحي الحىب مغ قصع بتػزيع متمبدا بو أمدكػا حيشسا

 : فقال تػن أخشا ضج تحاك التي السؤامخة

  َٛالٟ ٜا ِٖ:  ادتاضٛع

 .. ايرٖب َٔ قطعًا أعطْٛٞ              
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 ايفكسا٤ ٚأعطٝٗا ايكؿس يف ٖٓا ألد٧             

 .. َٛالٟ ٜا َعًّٛ يه٢ٓ             

 عفٛى أطًب            

 وندج الفتغ مغ يثيخونو وما السعبج كيشة حال لمجسيػر وضح الحػار فيحا
 حػار فمػال ، األحج الػاحج هللا عبادة إلى يجعػ الحي أخشاتػن  ضج السؤامخات
 الحخاس ألن بيا الجسيػر عخف ما السؤامخات تمظ عغ أفرح الحي الجاسػس
 . قبل مغ ذكخ لحلظ يجخ ولع ا  ذىب يػزع بخجل أمدكػا

 تػضيح مغ أخشاتػن  أخػ(  كارع)  بو قام ما أيزا الحػار ىحا قبيل ومغ
 محاولة في وذلظ ، أخشاتػن  ضج القرخ فارس(  أي) دبخىا التي مخصةل وكذف

 . الرف وشق الرجع وإيجاد شيبة في ضجه الذعب ثارةإل 
 َط١ٓ٦ُ غري أخبازًا ذنٌُ طٝب١ َٔ ذنٌُ إيٝٓا عاد نازع فأخٞ:  أخٓاتٕٛ

 ..  عجا  تتطًب

 .. ؟ َٛالٟ:   ازعـــــــن

 أمسعٓا..  ايفت١ٓ أخباز عٔ َاذا نازع ٜا أمسعٓا:  أخٓاتٕٛ

  يػبا٥ٞ ٜا..  ايػبٌ ٖرا ذتُاق١ أفطٔ يَِْ يَِِ(  يٓفط٘: )       آٟ

  َٛالٟ ٜا عٓو أغاعٛا:   نازع

 .. أقاٜٚال                

 َدٜٓتو يف يتب٢ٓ ٚايػعب ايهٗإ ثٛز٠ َٔ ٖازبًا طٝب١ ٖذست فأْت 

  آبا٥و دٜٔ ٚتٗذس املصعّٛ يدٜٓو ٚاذتؿٕٛ   املعابد

 ٚقٌٝ بإٔ شٚدو ضٝدٟ

 

  

 

 

 تػٜٛو يف دٜٓو ٚيف سهُو 
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 ( ادتُٝع َٔ ١ُُٖٗ)  نازع ٜا ايكؿس زداٍ عٔ َٚاذا:  أخٓاتٕٛ

  نتبت..  ت١ٓف ؾشٝف١ ع٢ً ٚقعت:   ازعـــــــــــــــــن

 ايطاذز غعبٓا تط٦ُٔ          

 أعٛاْ٘ خري فٝ٘ ايكؿس بإٔ         

  ايجٛز٠ يف ضٝػرتنٕٛ        

 َٛالٟ ع٢ً        

عسغ٘ عٔ َٛالٟ رنًعٛا إٔ زأِٜٗ َٔ ِٖٚ                        

 : احلىار واقؼٍة -1

 لسا ومذابيا ، الحياة في يحجث لسا مصابقا جاء ما الػاقعي بالحػار دويخا
 سائبة، محادثة صػرة في يكػن  أال شخيصة ولكغ ، الشاس بيغ ويجور ويجخي  يقع
 ،السػقف ويجمػ الذخرية عغ يكذف ، مشتقى وكالما  "  رفيعا   حػارا  "  يكػن  وإنسا
 الحياة في تقع ما وفق حقيقيةال واألفعال السحادثة استعادة العديخ مغ وليذ
 إذا تساما   شبيعية محادثة إنذاء العدخ الذجيج العديخ مغ أنو عمى ، بالزبط

(2)الذخرية في الجػىخية السعالع عغ وكمسة ، عبارة كل تديع أن بج ال كان
   . 

 يقػم أو ، بالفعل واقعة يجدج أو يحكى الحػار مغ الشسط ىحا أن يعشى وىحا
 . السدخحي العسل في بتجديجه الستحاوران

 عشج السدخحي الذعخ في الػاقعي الحػاري  الشسط لحلظ نتسثل أن السسكغ ومغ
 بيغ دار الحي الحػار في(  أخشاتػن )  مدخحية مغ السذيج بيحا سػيمع أحسج

 .(آتػن ) واحج إلو دةبعبا قخارا   أخحا حيشسا وذلظ ،(  نفختيتي)  وزوجتو(  أخشاتػن 
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 أخٓاتٕٛ :  ْفستٝيت .. أقطِ يو ..

 مل ٜأت قسازٟ ٖرا عفٛ ارتاطس              

 فأْا فهست طٜٛاًل يف أَس ايٛادٟ ..             

 ْفستٝيت :  أعًِ .. أعًِ ..

 أخٓاتٕٛ :  أعطٝٓا عكاًل ٜتدبس أَس َعٝػتٓا ٚعكٝدتٓا

 فًٓشهِ ٚيٓتدبس بايعكٌ             

 يٛادٟ حتهُ٘ آهل١ عد٠ ..ا

 إَٓٛ .. ضٝد طٝب١

 سٛزع .. ضٝد ْؿف ايٛادٟ 

  –ضت  –ٚايٓؿف ايباقٞ ضٝدٙ 

 أَا زع فإي٘ األسٝا٤

 ٚإي٘ املٛت٢ أٚشٜس ٜظ

 ٚيهٌ إي٘ أسهاّ ٚإتاٚات ٚطكٛع 

 َاذا جتدٟ تًو ايهجس٠ ٚايتفسٜل

 ٚملاذا ال تتٛسد نٌ األزباب 

 يف ؾٛز٠ زب ٚاسد
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 املٛت٢ .. ٚاألسٝا٤ذنهِ نٌ ايٛادٟ .. ٚ

 نٝف تػافًٓا عٔ ٖرا ايفِٗ طٜٛال

 نٝف ْطٝٓا سل ايسب ..

 زب٢ آتٕٛ ..

 آتٕٛ اذتٞ .. 

 ٜػُسْا دف٤ سسازت٘ .. ٜتذ٢ً يف عًٝا٥٘

 ٜعدٍ بني ايٓاع .. ٚذنٓٛ بايسمح١ ٚاذتب

 آتٕٛ اذتٞ 

 أدعٛ ايٓاع إىل طاعت٘ ٚعبادت٘ ..

 آتٕٛ .. ٜططع يف اآلفام مجٝاًل

 ايعُسميٓشٓا طٍٛ 

 إْٞ أعًٔ ٚسد٠ آهل١ ايٛادٟ

 يف زب٢ آتٕٛ ..

ٖرا نٌ األَس
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 نوإو  مكابخة دون  زوجتو مع يتحجث وىػ أخشاتػن  حال يرػر الحػار فيحا
 لمحقيقة تجاىل أو تديف دون  الػاقع حجيث يحجثيا بل ، فيصاع يأمخ الدمصان ىػ
 شقػس إلو ولكل ، شتى بآلية يعج فيججه الػادي إلى فيشطخ ، قػمو يعيذيا التي
 إلو ىػ العبادة يدتحق فالحي ، تدتحق ال باشمة وىى ، تجبى وإتاوات تؤدى
 ، وكخمو وجػده ، عصاياه وفيس بعجلو الػادي يغسخ الحي الحي(  آتػن )  واحج
 الديػلة مغ ليذ خأم وىحا ، لمبالد الخسسي الجيغ وأعمشو ، عبادتو عمى أقجم لحا

 .  األمػر لعػاقب وتجبخ تفكيخ شػل بعج إال عميو يقجم لع إذ ، بسكان

 عمى بالفعل وقع حجثا   يرػر والحي الػاقعي الحػاري  الشسط ىحا قبيل ومغ
 الحي الحػار في(  الفارس)  مدخحية في سػيمع عشج أيزا نججه ما الػاقع، مدخح
 – الفخسان بعس يقػد ضخع بفارس ءىعجا حيشسا وذلظ ، وقػمو عشتخة بيغ دار
 . قػمو عمى اإلغارة يخيجون  كانػا ، باألغالل وكبميع أسخىع قج

 عٓرت٠    : تفضًٛا ٜا ضادتٞ ..

 أؾٛات : األضد اهلؿٛز

 عٓرت٠   : نإ ٜعٔ َٓاشٍ عبظ يف َتٓاٍٚ ٜدٙ اآلمث١ 

 ٚإٔ اذتسَات َباس١           

 يه٢ٓ نٓت ي٘ باملسؾاد ..          

 ٖرا األضد ايباطؼ ناد ٜػري ع٢ً قؿسى         

 ٜا ابٔ شٜاد          

 عُاز٠  : َاذا ؟
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 عٓرت٠  : يه٢ٓ مل أزض بٗرا 

 ْٚصيت ب٘ ٚبؿشبت٘ ناملٛت                            

 ِٖٚ أضس٣ عٓرت٠ اآلٕ                             

 َٔ  عب١ً   : أزأٜتِ ٜا ضاد٠ َاذا ٜفعٌ عٓرت٠ ايفازع

 أدٌ محاٜتهِ                           

 أَا شيتِ َػدٚدٜٔ إىل املرياخ ايعامل                          

 ٚشتتٓكني بسا٥ش١ ايٓع١ُ ٚايػسف ايصا٥ف                          

 بٛزى فٝو ٜا عٓرت٠                         

 عٓرت٠  :  َٔ أدًو ٜا ضٝدتٞ 

 يٛالى ملا نٓت . َٚا نإ ايطٝف بكبض١ نف٢                              

 عب١ً   : غهسا يو ٜا فازع عبظ 

 ٜا ضاد٠ أف٦د٠ اذته١ُ ٚايعدٍ  ِأال تتشسى فٝه                        

 سطيب ٖرا َعهِ                         

أتسنهِ يضُا٥سنِ                         

                                                           

 .  191-199حسج سػيمع : ( السدخحيات الذعخية أل1)
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 حامى ، البصل عشتخة الفارس حياة مغ واقعيا   مذيجا   يرػر الحػار فيحا
 لو ذلظ مغ الخغع عمى وىع ، بسفخده قػمو عغ الغارات يرج ، واألعخاض الجيار

 العع ابشة عبمة تقف بيشسا ، بشدبو يخضػن  ال ، حانقػن  وعميو ، مشكخون 
 بالفعل حجث قج السذيج ىحا ، قػميا أمام نجهوتدا وتذجعو ويتحي والسحبػبة

 الحػار سسات مغ يحسمو بسا الذاكمة ىحه عمى ومجيئو ، الػاقع أرض عمى
 الحل نحػ والتقجم الجرامية الخؤية وتكثيف الرخاع تشامي إلى أدى ؛ الستدارع
 .  واالنفخاجة

 : اىفنه احلىار -2

 سػيمع أحسج عشج ذعخي ال السدخح في بكثخة ضيخت التي الحػار أنساط ومغ
 الخفة روح عمييا يزفى السدخحية في وجػده أن فيو شظ ال ومسا الفكو، الحػار

 وما والتشجر والطخف الجعابة عمى تشصػي  التي الجسل أو الفقخات إذ ، والجعابة
 إثارتو إلى يؤدى سام ؛ الفكو والتخويح السخح أجػاء يالستمق في تبعث ذلظ إلى

 الشسط ىحا مثل إلى أحيانا يعسج أن باألديب يجفع قج الحي خاألم ، انتباىو وجحب
 مغ بيا يأتي نججه لحا ، وتأزمت السػاقف تػتخت إذا وبخاصة الفكو الحػار مغ
 التػتخات مػاقف جخاء حشق أو تبخم مغ اعتخاه وما الجسيػر عغ التدخية أجل

 . السدخحي العسل في الستشامية

 تحخيظ في ما بقجر يديع أن يشبغي رهثسا الحػاري  الشسط ىحا يؤتى وحتى
 في الذخرية مع مشدجسة الصخفة أو الجعابة تكػن  أن بسعشى ، السدخحي الفعل
 .(1) عشيا مفرػلة ال ليا ومػافقة السدخح العسل

                                                           

 وما بعجىا . 111( يشطخ : فغ الكاتب السدخحي : 1)
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 قج(  معسػي أحسج)  شاعخنا مدخح في الفكو الحػار أن بالحكخ ججيخ ىػ ومسا
 شػيال   يدتسخ وال يشحدخ ما سخعان ولكغ ، بالصخفة أشبو ذوقية لفتة في يأتي
 . مزحكة ضاحكة شخرية لو يفخد أو مذيجا   يرػر بحيث

 حػار في(  أخشاتػن )  مدخحية في ورد ما ذلظ عمى الجالة الشساذج ومغ
 :  آي مع أخشاتػن 

 أخٓاتٕٛ  : ... ٜا آٟ 

 نٓت أزٜدى إٔ تسسٌ يف األضبٛع ايكادّ يًػاّ                                      

 يطت أز٣ َا ٜدعٛ يسسًٝٞ ٜا َٛالٟ                    آٟ        : 

 فاألخباز ٖٓاى َط١ٓ٦ُ ..                                       

 أعٛاْٞ بسضا٥ٌ خاؾ١ ٚأْا أزضٌ باضتُساز خري٠                                       

 تتعًل بأَٛز ايدٜٔ .. ٚأَٛز ادتٝؼ                                     

 أخٓاتٕٛ  : ) َضاسهًا ( 

 ٜبدٚ إٔ األشٚاز ايطعدا٤                                        

ال ذنتًُٕٛ بعادًا عٔ بٝت ضعاتِٗ                                       

 وذلظ ،(  شيخيار)  مدخحية في نججه ا  فكي حػارا   يحسل آخخ مذيجا   ولشأخح
 ( :  شيخيار)  تجلل(  شيخزاد)  أخحت حيشسا
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 غٗسشاد : َاذا ذنصٕ قًبو ؟

 ٌٖ أغضبو األعٛإ ؟            

 إْظ َا نإ اآلٕ           

 بفأْا ظاْبو اذت           

 َٛالٟ           

 ) تؿفل ٚتؿٝح (           

 َٛالْا ٜطًب نأضني            

 ) تٛد٘ سدٜجٗا إىل غٗسٜاز ٢ٖٚ تدهلل (           

 نأضًا ترٖب عٔ ضًطإ اذتب ..           

 َا سٌ ب٘ َٔ سصٕ أٚ نسب            

 ٚنأضًا تٓعؼ يف قًيب اذتب ..            

 دالٍ () تضشو ب           

 ٚيٝطُح يٞ َٛالٟ ..          

عها١ٜ ضعفإ ايهطالٕ..           

                                                           

 . 113 – 111( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

8522 

 الحػار في وذلظ ، الفارس مدخحية في نججه ما الفكو الحػار ىحا قبيل ومغ
 : والخميفة السشجع بيغ دار الحي

 املٓذِ  : ضأز٣ٚ يو ٜا َٛالٟ 

 َضشه١ س٠ًٛ                              

 ارتًٝف١  : ٚإذا مل تضشهٓا .. َاذا أفعٌ بو ؟

 افعٌ ب٢ َا غ٦ت     ِ  :ــــــــــــاملٓذ

 إذٕ .. قٌ َا عٓدى ..  ارتًٝف١ : 

 ٚضأَٓشو َهافأ٠ زتص١ٜ                                   

 ت ْادزتو َضشه١ س٠ًٛيٛ ناْ                                   

 سطًٓا .. املٓذِ : 

 سدثين ددٟ األٍٚ .. عٔ ددٟ ايجاْٞ ..                           

 عٔ ددٟ ايعاغس ..          

 إٔ اذتذاز ..           

 أَس بأعسابٞ أخطأ يف سك٘            

 إٔ ٜضسب بايطٛط ..           

 ٚنإ األعسابٞ قًٌٝ اذت١ًٝ           

 ًٜٗر غهسًا هلل ..           
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 فٝصٜد اذتذاز ي٘ ضسبًا بايطٛط           

 ست٢ بًػت ضسبات٘           

 أنجس َٔ َا٥تني ..            

 ثِ أتاٙ أغعب ٜتشدخ َع٘ .. قاٍ :          

 أتدز٣ ٜا ٖرا .. يَِِ ٜضسبو اذتذاز ؟             

 ٜٚصٜدى َٔ ٖرا ايتعرٜب ؟             

 قاٍ األعسابٞ : ال أدز٣ ٚاهلل ..            

 قاٍ : يهجس٠ غهسى هلل ..           

 َع ضسبات ايطٛط .          

 أال تدز٣ إٔ اهلل ٜكٍٛ :          

" ي٦ٔ غهسمت ألشٜدْهِ !! "         

 لشا تبيغ -عخضو عغ البحث يزيق ومسا - الثالث الشساذج ىحه خالل ومغ
 العفػي  الصابع عميو يغمب سػيمع أحسج شاعخنا مدخح في الفكو الحػار أن

 الرخاع إلى أو ، نسػا الحجث إلى يزف لع أنو نمحظ إذ ، مفتعمة الغيخ والدحاجة
 بديصة ومزات بسثابة كان ولكشو ، ووضػحا   إفراحا   الذخػص إلى أو ، بعجا
 شػيال   تدتسخ وال تشحدخ ما سخعان حػاره في الصخفة أن قبل مغ أوضحت ،فكسا
 . مزحكة ضاحكة شخرية لو يفخد أو مذيجا   يرػر ال بحيث

                                                           

 . 113 – 111( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)
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 : ادلتسارع احلىار -3

 الحي الحػار - ومفيػمو ، الستدارع ػارالح نجج الحجث يتراعج فعشجما
 خبصات وكأنو يبجو ، سخيع متالحق إيقاع في أكثخ أو شخريتيغ بيغ يجور

 متبارزة سيػف
(1)

. 

 في تجاء التي السذاىج مغ العجيج في نججه الحػار مغ الشسط وىحا
 حيث ،(  أخشاتػن )  مدخحية في جاء ما ذلظ عمى مثال وخيخ ، سػيمع مدخحيات
 وذلظ ، مشفعل وإلقاء وتداؤالت قريخة بجسل الحػار ويتدارع الحجث يتراعج
 تآمخ بدبب(  أخشاتػن )  السدخحية بصل ييجد الحي الخصخ ناقػس دق عشجما
 الختياره ؛ العخش كخسي عغ بو اإلشاحة ومحاولة عميو(  آمػن )  معبج كيشة
 ومغ عميو، وحقجا غزبا استذاشيع الحي األمخ ، لمبالد رسسيا   ديشا   التػحيج ديغ
 . مغبتيا فى والػقػع األمػر بعػاق مغ لتححره(  تى) الديجة أمو جاءتو ثع

 .. ٚيد٣ ٜا:          ٢ـــــــــــــــــــــــــت

 دٜٓو ع٢ً تؿس شيت أَا                              

 .. أَاٙ ٜا أتسن٘ ئ:    أخٓاتٕٛ

 أبدًا أتسن٘ ئ سطبو                                   

 ختػاِٖ أال..  أخٓاتٕٛ ٜا..  ٚايه١ٓٗ:          ٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــت

 أسدًا رنػ٢ ال..  أخٓاتٕٛ:   أخٓاتٕٛ

 ايسب إال خنػ٢ ال مجٝعًا حنٔ..  ٚيد٣ ٜا سطًٓا     :         ٢ــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                           

 . 111( معجع السرصمحات الجرامية والسدخحية  : 1)
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  ٚيد٣ ٜا أَو ٚألٕ                                    

 .. ٚسٝدًا أتسنو ئ                                   

 ..ايػد رنف٢ َٚاذا إَٓٛ ن١ٓٗ أعسف فأْا                                   

 ..    (1)أَاٙ ٜا غهسًا..   غهسًا:   أخٓاتٕٛ

 والكمسات صػيمةال لمعبارات وقت ال إذا مقتزبا سخيعا   جاء الدابق فالحػار
 واإليقاعات ، القريخة والجسل ، الفقخات تػاثب نمحظ كسا ، الخنانة الرعبة
 سخعة في التشامي نحػ بو وتجفع ، السدخحي الفعل تكثف التي الستالحقة الدخيعة
 . بالغة

 في(  شيخيار)  مدخحية في نمسدو ما الستدارع الحػار ىحا نساذج ومغ
 ىحا بيشيسا فجار شيخزاد، مغ شيخيار غزب عشجما وذلظ ، الثانية المػحة بجاية
 . السقتزب الدخيع الحػار

  ايطًطإ َٛالٟ:  غٗسشاد

 ... اآلٕ ع٢ٓ:  غٗسٜاز

  ع٢ٓ ابتعدٟ يو قًت                               

 ايطٓد أزض يف ًَو عها١ٜ ترنسْٞ أْت:  شاد غٗس

  ع٢ٓ ابتعدٟ.. نفٞ:  غٗسٜاز

 يكؿ١ا ٖر٣ امسع:  غٗسشاد

                                                           

 .191( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)
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  غ٦ت إٕ..  ؾباسا..  أٚدعو ثِ                             

 ..  نإ َا..  ٜهفٝين:  غٗسٜاز

 .. ٜهفٝين                              

 ايٓاع يهٌ عٓو أسه٢ إٔ إال يٞ س١ًٝ ال:  غٗسشاد

 ايٓاع نٌ ٚيٝطُع                               

ايٓاع نٌ يٝطُع                                 

 في القريخة العبارات وتػاثب الكمسات بتقافد تذعخ الحػار ىحا تقخأ فحيشسا
 الحجث دفع في يديع الشحػ ىحا عمى والعبارات الكمسات مجئ أن عمى معطسيا

 يعػل"  الستدارع"  الحػار مغ ػعالش ىحا ومثل ، ومغداىا السدخحية غاية إلى
 بعس فييا تتخدى التي والخصابية الغشائية مدالق مغ اليخوب في كثيخا عميو

(2)السدخحية األعسال
   . 

 : اجلٍد احلىار -4

 ثع ومغ اإلجادة عشاصخ أىع فيو تجتسع الحي الحػار مغ الشسط بيحا ويقرج
 ويتسثل ، معبخا حػارا لكػنو ولكغ فحدب الرػتي الجسال أجل مغ يكتب ال"  فإنو
 تعبيخا وعبخ معشاه واتزح قػلو وسيل تخكيبو حدغ فيسا الحػار مغ الشػع ىحا

 كان فمقج ، السعشى سبيل في وأناقتو الكالم بدخخف التزحية ويجب ، مالئسا

                                                           

 .31( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)

( يشطخ:  مالمح السجتسع السرخي في مدخحيات الفرحي مشح الحخب العالسية الثانية : صـ 1)
1491  
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 الكمسة عمى الحػار في السعشى السحجودة القػية الكمسة يفزل( مػم مخستسػ )
" والخنيغ الجخس ذات

(1)
 . 

 حـجدىا ولقـج ، فيـو تتـػافخ أن يجـب وعشاصـخ معاييخ الحػار لجػدة يػجج إذن
ــجكتػر ــارة تخكيــد فــي وحرــخىا العذــساوى  زكــى دمحم/ ال ــج العب  ، الحذــػ عــغ والبع
ــجة والكمســة  شــال – االشــتخاشات ىــحه ضــل فــي – وســػاء ، السكــخر السعشــي أو الدائ
 مزــغػشا وكــان قرــخ أو الذخرــية لدــان عمــى بأكسميــا صــحيفة فبمــ  الحــػار
(2)ممسحا مخكدا أو مػحيا،

   . 

 ولـيذ ؟ ال أم سـياقيا فـي بجقـة مػضـػعة الحـػار كمسات كػن  ىػ فالسقرػد
  يذــكل الــحي العــام بــالسػقف كــػممح األمــخ فيــحا بقرــخه وال الحــػار بصــػل العبــخة
 عشاصـخ اشـتخاط مـغ الشقـاد إليـو ذىـب مـا أن ىـحا معشـى ولـيذ ، السدخحية لحسة
 والمسحــة ، والتكثيــف والزــغط التخكيــد وشــجة  اإليجــاز فــي السسثمــة الجيــج الحــػار
 فـي العشاصـخ ىـحه أن نؤكجه أن نخيج فالحي ، مصمػب غيخ ذلظ إلى ما أو واإلشارة
 ســياقيا فــي الكمســة إلــى يشطــخ أن يشبغــي ولكــغ ، جيــج حــػار خمــقل األىسيــة غايــة
 السعشــى أداء فــي وفقــت وىــل ؟ ال أو ترــمح ىــل ، الشدــيج فــي وضــعيا أو ،العــام
  ؟ ال أو بيا السشػط

 أن كسا ، الشجاح لمسدخحية يكتب الجيج الحػار أن جيجا نعمع أن يشبغي إذ
 . الفذل ليا يكتب الخدئ الحػار

                                                           

( الحػار في القرة والسدخحية واإلذاعة والتميفديػن ، تأليف : د / شو عبج الفتاح مقمج ، 1)
 . 11مكتبة الذباب القاىخة بجون تاريخ : صـ 

دمحم زكى العذساوي  ، دار  -( يشطخ : دراسات في الشقج السدخحي واألدب السقارن ، ت / د1)
 . 31م : صـ 1449 -ىـ 1919:  1الذخوق القاىخة ط 
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 ومغ ، الذعخي  سػيمع أحسج مدخح في بكثخة مػجػد الحػار مغ سطالش وىحا
 وأخيو مالظ بيغ دار الحي الحػار في(  الفارس)  مدخحية في نمسدو ما نساذجو
 : عشتخة بذأن زياد بغ وعسارة شجاد

 غداد أخٞ ٜا بو أٖال:   َايو

  َايو ٜا بو أٖال:   غداد

 شٜاد بٔ ٜا بو أٖال                        

  اآلٕ يهِ خطٟٛ يف أضسع إٔ تدعْٛٞ عاد١ً أَٛز أٟ                         

 .. عبظ ضٝد ٜا ضؤاٍ:   عُاز٠

 ضؤاٍ؟:    غداد

 .. ْعِ:  عُاز٠

 ايؿدز ٜػف٢ دٛابا ْٚسٜد                          

  شٜاد ابٔ ٜا ضؤاٍ أدٌ َٔ أتطتدع٢ٓٝ:  غداد

 ؟ ايٓاع أَاّ ٠عٓرت ٜرنسٙ َا سكا ٌٖ..  ْعِ:  عُاز٠

 ؟ ايٓاع أَاّ قاٍ َاذا:  دادـــــــغ

 ؟..  إيٝو ٜٓتطب ٖٛ أسكا:  عُاز٠

 .. ٢َٓ قسبا أنجسِٖ بٌ..  عبدٟ ٖٛ:  غداد

 .. أباٙ ٜدعٛى بٌ..  بٗرا ٜعرتف ال ٖٛ:  عُاز٠
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 ايطاس١ يف ٜكطِ اآلٕ ٖٚٛ..  بايطاد٠ ٜٚتػب٘                             

 ايٓاع بني غصاالت عػس                             

  غصاالت عػس:  غداد

 .. ْفط٘ ؾدم يكد.. أزأٜت:  عُاز٠

  ايٓاع أَاّ أبٛٙ فأْت                          

  األٖٚاّ بتًو ايعبد ٖرا أت٢ أٜٔ َٔ..  أبٛٙ أْا:  غداد

 .. ْفط٘ يًطاد٠ ٜٓطب إٔ أدنسؤ                        

 .. عبظ ضٝد ٜا أدبٓا َايو                        

 أباٙ يطت..  ناذب قٍٛ ٖٛ:  غداد

(1)ٖرا ٜهفٝٓا:  عُاز٠

 كدالسة والقػة اإلجادة أسباب مغ فيو تػفخ قج أنو تمحظ الدابق الحػار في
 ، والعبارات السفخدات وتشػع ، الجسل كثيفوت ، العبارات وقرخ ، ورقتو األسمػب

 بعزيا إلى العبارات تدمسظ كسا ، اإلبيام عغ والبعج السعشى وضػح تجج ذلظ ومع
 متابعة إلى والتذػق  الجحب وتػلج ، التأثيخية القػة تشامي إلى أدى مسا ، البعس
 ىشوذ وتحفيد الستمقي إثارة مغ ومديج التعقيج صػب شخيقيا تأخح التي األحجاث
 .  الحجث وتقجم ، الرخاع واحتجام ، الحىشية اإلثارة شخيق عغ أيزا

 

                                                           

 .161 - 169( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)
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 احملىر اىثانً : خصائص احلىار

 يف ٍسزح أمحد سىٌيٌ اىشؼزي

 لمتخاشب وسيمة كػنو ومغ األفكار نقل في الكبخى  الحػار أىسية مغ وانصالقا
 عشج شػيال يتأمل أن الكاتب عمى لداما   كان لحا ، السدخحية شخػص بيغ والتفاىع
 كمية ، السعشى عغ تفرح ال ودقيقة ومػجدة مخكدة كمساتو جتخخ  حتى ، حػاره كتابة
 يجب ثع ومغ ، الستمقي ذىغ وإيقاد العػاشف إثارة عمى عسال   مػحية بيا يأتي بل

 ثسخاتو الحػار يؤتى حتى والذخوط الخرائز مغ بسجسػعة يمتدم أن الكاتب عمى
 لسػضػع المغة مشاسبة ، الحػار حيػية ، واإليجاز التخكيد – وأىسيا السخجػة

 ما وىػ ، الغسػض عغ والبعج الػضػح ، لمذخرية الحػار مشاسبة ، السدخحية
 ليحه عخض يمي ساوفي سػيمع أحسج لسدخحيات الستأنية القخاءة خالل مغ الحطشاه

 . السدخحيات ىحه خالل مغ الخرائز

 :  واإلجياس اىرتمٍش -1

 الفشية الزخورة وتحكس كسا ، معيشيغ ومكان بدمان مقيج السدخحي العسل
 عغ تفرح التي واإلشارات باألداء أيزا يختبط كسا ، بالستمقي السباشخ الرتباشو
 ، معجودة السبجع أمام والجقائق ، مقرػدة السدخحية في كمسة فكل ، الصبائع
 استصاع ما السعمػمة وتخكيد ، أمكغ ما اإليجاز يتػخى أن عميو يشبغي ثع ومغ
 خرائرو ويجمى الفكخة يػضح الحي بالقجر إال لو يدسح وال ، سبيال إليو

(1)مغداىا أو غايتيا إلى بالسدخحية ويجفع ، وعػاشفيا الذخرية
 . 

                                                           

ت / عسخ الجسػقي ، دار الفكخ العخبي :  -( يشطخ: السدخحية نذأتيا وتاريخيا وأصػليا1)
لمكتاب ، والبشاء الجرامي ، تأليف : د/ عبج العديد حسػدة ، الييئة السرخية العامة  661
 .   194م : 1499، عام 
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 أغمب في حػارىا ركد قج نججه الثالث سػيمع أحسج مدخحيات رفحشات ما وإذا
 وآي أخشاتػن  بيغ دار الحي الحػار ذلظ أمثمة ومغ اإلشالة عغ مبتعجا السذاىج

 دخل حيشسا"  أخشاتػن "  مدخحية في(  أخشاتػن  وزيخ)  ورعسػسي( الجير قائج)
 دخل ورعسػسي آي بػجػد ويفاجأ والحخاس كارع ومعيسا نفختيتي ومعو أخشاتػن 
 : فيشتبيان الحجخة

 ٖٓا أأْتُا:  أخٓاتٕٛ

  َٛالٟ ٜا قًٌٝ َٓر(  ايجبات ستاٚال: )        آٟ

  زعُٛضٞ ٜدٖػين ال قد:  أخٓاتٕٛ

  ؾباح نٌ يًكاع١ ٜطبكين أيكاٙ فأْا                                

  أْت أَا                                  

  َٛالٟ:         آٟ

 .. عٝين تػفٌ ال أ٢ْ تدز٣                         

    ايدٚي١ دٝؼ فكٝاد٠             

 ايٝكع١ ٢َٓ ٜتطًب أَس             

  األَٔ ٜٓتػس إٔ عًُٞ َٔ أؾبح إذ             

 نريو ايدٜٔ ٜٚٓتػس             

 أعًِ أعًِ:   أخٓاتٕٛ

 ايسب قٛاى             
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 (  ايعسؽ نسضٞ إىل ٜٚرٖب)            

 .. آٟ ٜا يٞ قٌ            

  األَٔ مبٓاضب١             

  َٛالٟ:         آٟ

 ... ايػد يف طٝب١ إىل يًطفس ايعد٠ أعددت ٌٖ:   أخٓاتٕٛ

 .. ٖٓاى األَٔ أسٛاٍ ْتفكد                                      

  َٛالٟ ٜا ددٜد غ٧ ال طٝب١:          آٟ

  باملسؾاد فأْا                         

  َٛالٟ ٜا أعٛاْٞ ٚنرا                        

 أٜضًا ددٜد يدٜ٘ يٝظ زعُٛضٞ ست٢:    أخٓاتٕٛ

 آٟ يد٣ فٗٛ..  ددٜد ٖٓاى نإ يٛ(  عذآَص: )  زعُٛضٞ

(1)ايٓاع أسٛاٍ ٜتفكد َا نجريًا فٗٛ                                         

 اإليجاز : الشجاح مقػمات بعس فيو تتػفخ حيث قػى  حػار الدابق الحػارف
 خةالقري الجسل فاقتشاص ، والتراعج التشامي إلى بو أدى مسا ؛ والدخعة والتخكيد
 ، وتالحق بدخعة يتحخك أن لمسذيج يزسغ الذخريات بيغ تتخدد والتي السعبخة
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)  مدخحية في وشيخيار شيخزاد بيغ دار الحي الحػار ذلظ أمثمة مغ وأيزا
  : تجهلل عميو أقبمت حيث(  شيخيار

 غٗسشاد :  ضٝدٟ...) يف دٖػ١ (

 إْين غٗسشاد                             

 د ... ) يف ضدس١ٜ (غٗسٜاز : غٗس شا

 غٗسشاد األَري٠ ..                                

 غٗسشاد املساٚغ١ ايفات١ٓ ..                           

 غٗسشاد : ضٝدٟ غٗسٜاز 

 غٗسٜاز : ) ٜضشو بطدس١ٜ ( 

 ضٝدى !؟                                  

 غٗسشاد : ضٝدٟ .. ٚفؤادٟ .. 

ٚنٌ سٝاتٞ .!                              

 قميمة جسال   ويتصمب والتخكيد اإليجاز عمى يقػم الجيج الحػار كان وإذا
 يعج الحػارية الجسل في التخىل فإن ، شخيق أقخب مغ ىجفيا إلى ترل الكمسات،

 . مشو تتخمز أن السدخحية عمى يجب عيبا
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 الجراميـة، الحخكـة تعصـل غشائيـات عمـى سـػيمع أحسـج لسدـخحيات لقارئ ا ويعثخ
 مدـــخحية فـــي شـــجاد ســـيجه مـــع عشتـــخة لدـــان عمـــى أجـــخاه الـــحي كـــالحػار وذلـــظ

 :  (الفارس)

  عبظ ضٝد ٜا َعرز٠:  عٓرت٠

 اإلقداّ فٔ األضٛد ايعبد اعتصٍ يكد       

 َتاع ضكط ٚسطبٛٙ..  ايعبٝد ايطاد٠ أْهس ملا       

 ٚذنب ذنٞ إٔ سس١ٜ ضًبٛٙ ملا      

 أقٛاي٘ ٚتٓاضٛا..  أفعاي٘ دشدٚا ملا     

 عبٝدى ٜٓطًل نُا اآلٕ ضأْطًل    

 قطٝعو ايّٝٛ طٍٛ ٚأزع٢..  َاغٝتو أسًب    

 ضهٝٓا ٜؿبح إٔ ٜعدٚ فًٔ..  ضٝفٞ أَا    

 ايؿشسا٤ فشٍٛ أعذاش ٜربح    

(1)األضٛد ايعبد عٓرت٠ ع٢ً دنب َا ٖرا    

 عشتخة لدان عمى سػيمع أجخاه الحي الدابق الحػار عمى الخصابية فشمحظ
 الستمقي عشج نتباهاال  جحب عجم إلى أدى مسا ؛ بالحبكة أضخت التي الغشائية حيث

 ، دائسا قريخا   يطل أن لمحػار السثمى الرػرة أن ذلظ معشى وليذ ، فيو والتأثيخ
 ومع بأكسميا صحيفة الذخريات إحجى نلدا عمى يبم  حتى الحػار يصػل فقج
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 ػلش يحجد والحي ، كمستيغ أو كمسة فيكػن  يقرخ وقج ، قػيا   حػارا   يكػن  ذلظ
 الحػار ىحا القػى  الصػيل الحػار أمثمة ،ومغ ذاتيا القرة مػقف وقرخه الحػار
 إن: "  لو قال حيشسا رعسػسي عمى ردا أخشاتػن  لدان عمى سػيمع أجخاه الحي

 "  األولى لآللية العػدة يخيج الذعب

 ايفت١ٓ ٚأعُّ..  ايكٍٛ يبُّ ٖرا..  آٙ:   أخٓاتٕٛ

  إَٓٛ ن١ٓٗ ضادتٓا أضأٍ إٔ يٞ ٌٖ..  يهٔ            

ٌٌ آتٕٛ زب٢ ٌٖ              ايػُظ دٜٔ يف دخٝ

  خٝايٞ ٚس٢ َٔ زب٢ أؾٓع ٌٖ          

  ايفضال٤ ضادتٓا ٜا عًٝهِ فات          

 إخل (1) ...... سكًا قؿدٟ فِٜٗ إٔ          

 -القػة سسات مغ بو نجج ذلظ ومع ، السصػل الحػار يسثل الشسػذج ىحا
 يخمػ كسا ، الحبكة إلى الػصػل في الستمقي يعػق  وال ، والحيػية والتقجم الشسػ
 . كخاروالت ، الشفذ عغ والحجيث ، والغشائية ، الخصابية مغ

 : احلىار حٍىٌة -2

 مبخزا   بخمجىا يجور وما الذخرية إيزاح الحػر ميام أحج كػن  مغ وانصالقا  
 السػقف شبيعة مع يتشاسب بسا يتشػع وأن بالحيػية يتدع أن لداما كان ؛ أفكارىا

 السدخح خذبة عمى والحخكة ، السدخحية لجػ تحخيكا يخمق مسا ، والذخرية
 ذىشية ةالسقخؤ  السدخحية في بيشسا ، نفدو الػقت في ذىشية وحخكة عزػية حخكة
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 ، السسثمػن  بيا يقػم التي العزػية الحخكة حيػية يفقج القارئ  يجعل مسا ، فقط
 حيػية يتصمب وىحا السكتػب الحػار خالل مغ لو تتجدج ذىشية بحخكة ويعػضيا

 ىحه أشكال لشا يتزح سػيمع أحسج لسدخحيات قخاءتشا خالل مغو  ، الحػار ذلظ
 . الحيػية

( آي)و ، أخشاتػن  وزيخ(  رعسػسي)  بيغ دار حػار مغ نقخؤه ما ذلظ ومثال
 :  الجير وقائج القرخ فارس

 عٓو أعح ٚأْا ٖٓا أْت.. آٟ(  فذأ٠ ٜدخٌ: )  زعُٛضٞ

  زعُٛضٞ ٜا خريًا(  ايٛزق١ إخفا٤ ذناٍٚ: )         آٟ 

 إيٝو أخٓاتٕٛ أزضٌ:   زعُٛضٞ

 ايػد يف طٝب١ إىل يًطفس اضتعداد ع٢ً يتهٕٛ                                       

          طب١ٝ ٚملاذا..  طٝب١:           آٟ

 أخٝ٘ سدٜح إٔ ظين أغًب:  زعُٛضٞ

  ٚبٓفط٘..  ايفت١ٓ أخباز ع٢ً ٜكف إٔ أدتأٙ                                   

 ايفت١ٓ أخباز(  ًآَصعذ)                                  

 قًٌٝ بعد أْا ضأط٦ُٓ٘ بايو تػػٌ ال نٌ ٚع٢ً(  االْصعاز عدّ َتؿٓعًا) 

 فعاًل قسز قد.. ايفسعٕٛ إٔ..  آٟ ٜا ٜبدٚ:   زعُٛضٞ

  نازع ٚأخٛٙ أٜضا ْفستٝيت ٚضتؿشب٘                                      
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 (  االْصعاز عًٝ٘ ٜبدٚ آٟ)                                      

 ... ٚاذتساع ٚايسدٌ نازع َٚعُٗا ْفستٝيت َٚع٘...  اآلٕ أخٓاتٕٛ ٜدخٌ) 

( إيِٝٗ ٜٓتبٗإ ايًرٜٔ...  ٚزعُٛضٞ آٟ ٜفاد٦ٕٛ

 تطيخ ، شساال  و  يسيشا   تتحخك وىى الذخريات تتخيل الحػار ىحا تقخأ فحيشسا
 ، وتشدعج ، وتدتعج ، الذخرية تفاجأ حيث الجاخمية الحخكة تمحظ كسا ، وتختبئ
 تسثل لع وإن السذاىج ىحه يتخيل وتجعمو القارئ  تجحب الحػار في الحيػية وىحه
 . السدخح خذبة عمى

 : ادلسزحٍة دلىضىع اىيغة ٍناسبة -3

ــيغ التشاســب لسدــخحيا الحــػار بمغــة والخاصــة السيســة الدــسات ومــغ ــة ب  لغ
 أسـمػب يختمـف تاريخيـا   مػضـػعا   تعـالج التي فالسدخحية ، ومػضػعيا السدخحية

 وكــحا ، الكػميــجيا لغــة ذاتيــا ليدــت السأســاة ولغــة ، الػاقعيــة نطيختيــا عــغ لغتيــا
 مـغ أحـجاثيا مـادة األديـب يدـتسج التـي والسدخحية ، زمشيا اختمف إذا األمخ يكػن 

 العرـــخ فـــي أحــجاثيا تـــجور التـــي السدــخحية عـــغ تختمـــف مــثال الجـــاىمي العرــخ
 تخاثـــي شـــابع ذات أيـــجيشا بـــيغ التـــي الـــثالث ســـػيمع أحســـج فسدـــخحيات ، الحاضـــخ
 المغـة اختيـار – سـػيمع فعـل كسـا – ليـا واألليـق األندـب مـغ كان ولحا ؛ وتاريخي
 يايرحب وال الفشية في مػغمة غيخ ، واأللفة بالديػلة تتدع كانت وإن ، الفرحى
 األعسـال فـي مػجـػدة ىـحا ونسـاذج ، والتخاكيـب األلفـا  اختيار في الشخبػي  التأنق
 فــي وعشتــخة عســارة بــيغ دار الــحي الحــػار السثــال ســبيل فعمــى ، أيــجيشا بــيغ التــي

 :  الفارس مدخحية
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  نً٘ دندٟ َٚاذا:   عُاز٠

  األضٛد ايعبد ٚأْت           

 ايٓفظ َٚكٗٛز...  ايٓطب زتٍٗٛ فٝٓا إْو           

  أْت َٔ خترب إٔ يو ٌٖ           

 .. بايهًُات تتػدم ست٢           

 ؟ ايكّٛ فسضإ َٔ ْفطو ٚحتطب          

 ؟ شٜاد بٔ عُاز٠:  عٓرت٠

 عب١ً يف خؿ٢ُ                            

(1)ايبني غساب ٜا خط٦ت:  عُاز٠

 فرحى أنيا رغع سػيمع أحسج لغة ويدخ سيػلة لشسػذجا ىحا مغ وواضح
 أن السيسا القجيسة األدب لغة تزاىي التي الرخامة نحػ بيا يقتخب لع لكشو

 . السعمقات عرخ الجاىمي العرخ مغ مادتيا استسج قج الفارس مدخحية

 استعسالو خالل مغ أحيانا   سػيمع أحسج عشج المغػي    االنتقاء عجم بجا وقج
 مدخحية في كقػلو الجسالي واإلشعاع اإليحاء عغ البعيجة الجارجة األلفا  لبعس

(2)ٍىالي ٌا باىل تشغو ال:  آي لدان عمى أخشاتػن 
 مدخحية في قػلو وأيزا ، 
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(1)ٌىسف شٍخ ٌا أوحشتنا : الفارس
 بعس عشجه ضيخت كسا ، كثيخ وغيخىا ، 

 الفارس مدخحية في مبارك مغ بجال( مبخوك)  عبارة كاستعسالو المغػية اليشات
(2)ٍربوك ٌىً أٍريتنا سفاف ٌىً : قػلو في

 الرخف مغ شػعسلمس وكرخفو ، 
(3)ٌقظانا   ٌبقى اىفارص:  الكػرال لدان عمى قػلو في

 استعسالو مغ وغيخىا 
 السآخح عغ الحجيث عشج لو سشعخض مسا ، العامية والسفخدات الجارجة لؤللفا 
 .     البحث يجي بيغ التي مدخحياتو عمى الحػارية
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 احملىر اىثاىث :

 ادلآخذ احلىارٌة ػيى ٍسزح أمحد سىٌيٌ اىشؼزي

 التي الخرائز أىع إلى وأشخنا ، وصػرىا الحػارية األنساط رصجنا أن وبعج
 نتػقف أن عميشا لداما كان ، الذعخي  مدخحو في سػيمع أحسج ارحػ  بيا تسيد
 ما ألنو ، الذعخي  مدخحو في سػيمع عشج الحػارية والدقصات اليشات بعس لبيان
 قيسة عمى تؤثخ ال مجسميا في لكشيا ، اليشات بعس وتعتخيو إال بذخى  عسل مغ

 :   التالي الشحػ عمى وكانت ، األدبي العسل

 : اىغنائٍة: أوال

 يزسغ أن – الذعخي  سيسا ال – السدخحي العسل في الحػار بغشائية ويقرج
 لشفدو الذاعخ يتخك خالليا مغ ، الغشائي الذعخ مغ قصعا السدخحي عسمو السبجع

 ؛ بو خاصة وانفعاالت ذاتية مذاعخ مغ نفدو يختمج بسا لمبػح السداحة
 عغ يتدبب مسا ، الذخريات بيغ الحػار مقاشع مغ كبيخة مقاشع عمى فيدتحػذ

 متابعة عغ وتبعجه ، والفتػر بالسمل الستمقي وإصابة لمحػار إضعاف مغ ذلظ
 . األحجاث

 الذعخي  لالعس لػججنا والذعخي  السدخحي سػيمع أحسج عسل بيغ اقارن ما وإذا
 ؛ السجى قريخة تجخبة لو بالشدبة ىالسدخح لعسلا إذ ، الخاجحة الكفة صاحب
 مغ التخمز يدتصع لع أنو الغشائيات ىحه مثل في معسػي أوقع الحي أن أرى  ولحا

 السدخحي العسل شبيعة يتفيع لع أنو أو ، كثيخا مارسو الحي الغشائي الذعخ شبيعة
 تطل قريخة فقخات أو ، صغيخة جسل عغ عبارة الحػار يكػن  أن فيو يذتخط الحي
 الحي الغشائي الذعخ شبيعة وبيغ ، الذخريات ألدشة عمى السدخحية في تتخدد
 ، الخاصة والخمجات االنفعاالت إخخاج لسحاولة واستصخاد إششاب إلى يحتاج
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 الحػار يجور السدخحي العسل أن ذلظ إلى أضف ، واألحاسيذ السذاعخ وتجديج
 الذعخ مغ العكذ عمى عجيجة أحجاثا ويتشاول متعجدة شخريات ألدشة عمى فيو

 حهى مثل في سػيمع عأوق ما ىػ غيخه أو الدبب ىػ ىحا لعل أقػل الغشائي
 . (1)الدياق ابي يتأثخ أن ن دو ححفيا السسكغ مغ التي الغشائيات

 ،(شيخيار) مدخحية ختام في جاء الحي السذيج ذلظ الحػار ىحا نساذج ومغ
 عمى فالدي متقمج وىػ بيجىا ويسدظ شيخزاد مغ مدخور يقتخب حيشسا وذلظ
 : والسغشيغ السػسيقييغ عدف وسط كتفو

 َطسٚز ضًطآْا

 غٗسشاد ٚاذتب

  ايطٛز ي١ًٝ ٜا

 ٚاملٝالد ٚاذتب

 ايٓٛز يف تكدَٛا

 َطسٚز إىل غٓٛا

(2) !َطسٚز إىل غٓٛا

 أنو كسا ، اثاألحج تقجم وال السذيج تصػر في يديع لع الغشائي الحػار فيحا
 جسمة عشو االستغشاء ويسكغ ، الحروة إلى والػصػل الحبكة إحكام عمى يداعج لع

 . بالسدخحية اإلخالل دون 
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 مدخفة غشائيات مقاشعيا مغ الكثيخ في نجج(  الفارس)  مدخحية وفى
 بخفقة(  عبمة)  وتبجو ، والغخام العذق أجػاء يجدج الحي الحػار ىحا مشيا نجتدئ 
 ( .            عشتخة)  الفارس محبػبيا تجاه الحب وتباريح شكػاىا تبث ، الكػرال مغ فخيق

ٌٕ ضٌٝف ميًو ٌٖ   َأفٛ

 اذتًِ تػٝري

 ضٛدا٤ نف متًو ٌٖ

 ايعصّ إمخاد

 َرَّٛ ٚد٘ ميًو ٌٖ

 ايٓذِ إضكاط

 ستُٛدًا ذنٝا ايفازع

 ايعًِ ٜسض٢ ال

 ٜكعاًْا ٜبك٢ ايفازع

 ايّٓٛ ٜسض٢ ال

 ادتٌٗ يٝظ ايفازع

 اهلصٍ ٚيٝظ

 .. ايِٖٛ ٚيٝظ

  َأفٕٛ ضف ميًو ئ
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 اذتًِ تػٝري

 ضٛدا٤ نف متًو ئ

 ايطِٗ إغُاد

 األَظ قدز ٖرا ايفازع

! ايّٝٛ ٚقدز

 ، غميال لشا يذفى ال ىحا لكغ ، بذعخىا تخوقشا قج الغشائية السقاشع ىحه ومثل
 استخخاج ىعم مداعجتو وبسجى ، لمحجث بأىسيتو الذعخ ىحا يقشعشا أن البج إذ

(2)" السػقف مغ استخخاجيا يسكغ التي العاشفية األعساق أقرى
 . 

 : طابٍةاخل:  ثانٍا

 الذعخي  مدخحو في سػيمع أحسج شاعخنا فييا وقع التي السآخح ومغ
 مغ اإلكثار بو ويقرج ، السدخحي اإلبجاع في ججا   خصيخ عيب وىػ( الخصابية)

 وكأن ، وخصيخ واضح بذكل الشجاءات وتعجد ، فييا السبال  الخنانة السفخدات
 السدخحية شخريات أحج يػجو أو ، مباشخة الجسيػر إلى بالحجيث يتػجو الكاتب
 أال عميو يجب وىسيا   ججارا   والذخرية الجسيػر بيغ أن متشاسيا   الحجيث بيحا

 السدخحية وفقجت ، السػضػعية عغ السدخحي الحػار بعج تخصاه فإن ، يتخصاه
 .      والفكخية الفشية قيستيا

                                                           

 . 619( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)

، ويشطخ  611( السدخحية التاريخية في األدب العخبي السعاصخ د/ أحسج زياد محبظ : 1)
 .611أيزا : مالمح السجتسع السدخحي في مدخحيات الفرحى  : 
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 أخشاتػن  تتػيج مذيج في(  أخشاتػن )  مدخحية في جاء ما ذلظ نساذج ومغ
 : فيقػل التتػيج مخاسع إلجخاء يتقجم األكبخ الكاىغ نجج إذ ، لػالجه خالفا

 .. ضٝدٟ ٜا:  األنرب ايهأٖ

 ٚادتٓٛب ايػُاٍ ًَو ٜا                  

 ايسب سبٝب ٜا ايععِٝ ايتاز ؾاسب ٜا                 

 ايٛادٟ ٖرا ضٝد ٜا                

 ٚفؤاد ٚد٘ أْضس ٜا               

 .. -إَٓٛ -ايععِٝ زبو َٔ َبازى               

  األبد إىل َكدع               

 ايػاّ ٚأزض ايٌٓٝ ٚادٟ ضٝد ٜا               

 .. ٚايػد يًّٝٛ َدخس ٜا               

  ايػد ٚسًِ ايّٝٛ سًِ ٜا              

   ٚايطًطإ ايك٠ٛ فٝو ٜباٜع ايهٌ             

     إَٓٛ..  ايععِٝ زبو َٔ ازىَب             

 األبد إىل َكدع            



 
 دراسةىنقدوةىى–بنوةىالحوارىفيىمسرحىأحمدىسوولمىالشعريى

8255 

األبد إىل َكدع            

 مغ بيالة أخشاتػن  طاأح قج األكبخ الكاىغ الدابق السذيج في تمحظ فإنظ
 حبيب – عبالعطي)  وصفو مثل وذلظ ، السدخفة السبالغات مغ وسياج السجائح
 نمحظ كسا ، مخات تدع وتكخارىا الشجاءات كثخت نجج كسا ،...(  السقجس – الخب
 مشافقا كػنو مع يعظ خصيب كأنوو  مخات ثالث(  األبج إلى مقجس)  عبارة تكخار
 لسا الػعطي العسل في ا  جائد  كان وإن ىحا ومثل السدخحية، سياق مغ عمسشا كسا
 مغ بحال يجػز ال أنو إال ، استسالتو اولةومح الستمقي عمى وقتي تأثيخ مغ لو

 القارئ  عمى يقصع كسا األحجاث، بتشامي يصيح ألنو ؛ السدخحي العسل في األحػال
 اليجيغ صفخ العسل مغ فيخخج ، السدخحية في األساسية الفكخة متابعة والسذاىج

 وكأنو السذيج يجعل الػعطي األسمػب ىحا أن إلى باإلضافة ىحا ، الػفاض خالي
  . الفرل بيحا شعػر دون  السدخحية سياق عغ فرميا يسكغ مدتقمة قصعة

واحلنٍَة اىىػظٍة اإلٌقاػات ببؼض األسيىب تىشٍح:  ثاىثا

 والسػاعظ الحكع ببعس األسمػب تمػيغ الدابقيغ السأخحيغ مغ وقخيب 
 أحسج الذاعخ أيزا فيو وقع وقج ، ذلظ إلى وما العبخ واستخالص الشرح وتػجيو
 إلى أيزا العيب ىحا خصػرة ويخجع ، مفخشة وبكثخة الثالث مدخحياتو في سػيمع
 – الكاتب ألن ؛ بالستمقي يزخ كسا ، األحجاث تشامي وعجم ، بالحبكة اإلضخار
 يقػم الستمقي تخك ولعمو ، والسذاىج القارئ  جيل يفتخض – يفعل حيشسا

 التشػيخ لحطة السػاقف ومعايذة األحجاث مع عموتفا خالل مغ بشفدو باالستشتاج
 عمى( أخشاتػن )  مدخحية في قػلو ذلظ نساذج ومغ ، ذلظ إلى وما والتشامي
 :الجير قائج آي لدان

                                                           

 .11 -19( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)
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 .. َٛالٟ:        آٟ

 .. إيٝٗا ًْتفت أال األفضٌ إٔ زأ٣ َٔ            

 .. ايٛادٟ خريات أنجس تأخر ايػاّ فٛالٜات           

 .. سسَاْ٘ يف ٜؿرب ٖٓا ٚايػعب            

 : قايٛا ٚقدميا           

 .. غريى تعط٢ نٞ ْفطو حتسّ ال          

 : أٜضا ٚقايٛا

  بٝتو ٜطًب٘ َا

(1)املعبد ٜطًب٘ مما أٚىل         

 : الخميفة أعػان أحج لدان عمى(  الفارس)  مدخحية في وقػلو

 : قايٛا..  َٛالٟ ٜا

  ايٓاع أفٛاٙ ْطعِ يٛ          

 عٓا أعِٝٓٗ اضتشٝت          

 يحاور وىػ شيبػب لدان عمى(  الفارس)  مدخحية في جاء ما وأيزا
 :قائال عسارة

                                                           

 . 31( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)

 .166( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)
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 أعُاَو أٚ آبا٥و عٔ ١ُايٓع ٚزثت نٓت إٕ:  غٝبٛب

 ٚسدى غأْو فٗرا                                 

  املعًك١ فُو ٚيف..  ٚيدت..  فٝ٘ فضٌ يو َا                                 

ٚايطًطإ ايٓع١ُ ْسخ فًِ..  حنٔ أَا..  ايرٖب١ٝ

 الستطزادوا اىسزد:  رابؼا  

 اإليجاز سػيمع أحسج عشج السدخحي الحػار خرائز مغ أنو آنفا ذكخت لقج
 مشدلق في وقع وججناه لكششا ، األغمب األعع في كحلظ حػاره كان ولقج والتخكيد،
 وبخاصة السدخحي العسل في مقبػل غيخ أمخ وىػ ، أحيانا واالستصخاد الدخد

 بحلظ يدسح عسمو شبيعة ألن ؛ يوالخوائ القاص مغ مقبػال كان وإن ، الذعخي 
 فسخفػض السدخحي العسل في أما ، ذلظ إلى وما الػصف في واالستصخاد الدخد
 السدخحي العسل دعائع أىع مغ ىػ الحي بالحػار يزخ ألنو ؛ التجاخل ىحا تساما
 .والخواية والقرة السدخحية بيغ يفخق  الحي وحجه وىػ بل

 نحغ التي المحطة في يحجث وما ، الحاضخ ىػ الحػار أن"  ذلظ إلى أضف
 األحػال مغ بحال يجػز فال( 1") ماضيا   يكػن  أن يسكغ ال ، أبجى حاضخ ، فييا

 . والدخد الحكى

 في السذيج ذلظ ، وشػل سػيمع أحسج فييا استصخد التي السذاىج ومغ
 : والقاضي شيخيار بيغ دار الحي الحػار في(  شيخيار)  مدخحية

                                                           

 .111( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 1)

دار مرخ لمصباعة ، مشذػرات مكتبة مرخ القاىخة  –لتػفيق الحكيع  –( فغ األدب 1)
 م .1466
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  َٛالْا ٜا أَسى..  يٞ حته٢:  ايكاضٞ

 اذتهُا٤ قؿـ إسد٣ ٖٞ:  غٗسٜاز

 .. ايطًط١ أٌٖ عًٝ٘ دنٛز سني            

 (  ٜضشو)                 

 دٜٚإ ٜدع٢ سهُٝا إٔ ذنه٢            

 ايفسع ضأز يف ًَها دا٣ٚ           

 .. ْٜٛإ ٜدع٢          

 غفاؤٙ مت ست٢          

 قًب٘ َٔ ٚقسب٘ ايسدٌ املًو فأسب          

 .. ٜٚؿاسب٘ ٜطاَسٙ         

 األَس يف ٜٚػاٚزٙ        

 .. أسهاَ٘ يف إيٝ٘ ٜٚعٛد        

  دٜٚإ أؾبح ست٢        

 .. ايفسع ممًه١ يف َسَٛقا زدال          

 .. ساي٘ ع٢ً املًو أعٛإ ٜرتن٘ مل يهٔ         

 ؾدزٙ فأٚغس..  املًو أذٕ يف ٚشٜس دع بٌ         
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 .. سهُٝ٘ بكتٌ املًو أَس ست٢          

  ايك٠ٛ تفعً٘ ال َا تفعٌ إٔ تعذص ال اذته١ُ يهٔ        

 .. يدٜٚإ مت َاذا..  تعسف ٌٖ        

 ْفط٘ ٜٓكر نٞ طٜٛال فهس        

 بايطِ ايعامل ايطًطإ كتٌي ٚاستاٍ       

(1)َٓ٘ ٚختًـ      

 ليا دخل ال قرة في يدخد أخح إذ ، السمل لحج الحػار في أشال قج فشججه
 عمى وكان ، األحجاث تشامي وقصع ، الجرامية بالحبكة أضخ مسا بالسدخحية،

 ، الجرامي الذعخ وبيغ بيشو يباعج الحي ىحا مثل غع بحػاره يشأى أن شاعخنا
 والقز الدخد بيحا استعاض ولعمو السدخحية التخكيبة في سمبية تأثيخات ويحجث

 الفشية البشية أضعف الشياية في لكشو ؛ ذاتو والحجث الحخكة عغ واالستصخاد
(2)لمسدخحية

 . 

 :  اىؼاٍٍة وادلفزدات اىدارجة اىيغة:  ٍساخا
 الحػارية لغتو في سػيمع أحسج الذاعخ عمى البحث أخحىا التي السآخح ومغ

 ألدشة عمى تذيع التي أو العامية األلفا  لبعس استخجامو ، الذعخي  مدخحو في
 ىحه مثل في يقع أن لو يشبغي كان وما ، المغة في أصل لبعزيا يكػن  وقج العػام

                                                           

 .194  - 199 - 196( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع :1)

 .639( مالمح السجتسع السدخحي في مدخحيات الفرحى  : 1)
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 األلفا  بقػة السفعع التخاث قػة مغ قػتيا استسجت مدخحياتو لكػن  ؛ فا األل
 . العبارة وفخامة ، األسمػب وروعة ، وجدالتيا
 الدابع السذيج في الخاوي  لدان عمى(  أخشاتػن )  مدخحية في كقػلو وذلظ

 :  السدخح مغ االندحاب أراد حيشسا بو اصصجم لخجل قال إذ
(1)أْت أع٢ُ..  آ

 : ألخشاتػن  الجير قائج(  آي)  لدان عمى ذاتيا السدخحية في وكقػلو
َٛالٟ ٜا اي٢ُٓٝ ٜدى أ٢ْ

 شكخه حيشسا شيخيار لدان عمى(  شيخيار)  مدخحية في أيزا وكقػلو
 : القاضي

ايكاضٞ ضٝدْا ٜا ٛىحن ٚادبٓا ع٢ً غهس ال

 حجيث عمى عمق حيشسا شيبػب لدان عمى(  الفارس)  مدخحية في جاء وما
 : عشتخة

أَٞابٔ ٜا فٛى فضال

 مغ تقمل ال ، يديخات ىشات بسثابة كان هنػرد لع وما أوردناه ما أن عمى
 مغ بالعجيج واألدبية العخبية السكتبة وأثخى  أتحفشا والحي سػيمع أحسج شاعخنا قيسة

 والتي لمكتاب العامة الييئة سعجت ولقج ، واليادفة الجادة الخائعة األدبية األعسال
 . أعسالو معطع بشذخ األوسط الذخق  في لمشذخ دار أكبخ تعج

                                                           

 .41يات الذعخية ألحسج سػيمع : ( السدخح1)

 .111( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع :1)

 . 111( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 6)

 . 136( السدخحيات الذعخية ألحسج سػيمع : 9)
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 اىبحث خامتة
 الحػار بشية تشاول الحي البحث ىحا إلتسام – وجل عد -هللا وفقشي أن بعج

 التي الشتائج بعس أجسل فإنشي ، نقجية دراسة – الذعخي  سػيمع أحسج مدخح في
 :   يمي فيسا البحث عشيا أسفخ

 وممكة شاقة مغ هللا حباه وبسا ، أدواتو يسمظ شاعخ سػيمع أحسج الذاعخ-1
 القريجة دائخة اإلبجاعية تجخبتو تجاوزت فقج ؛ اآلفاق عجدةمت شعخية
 .الذعخية الجراما ساحة واقتحع الغشائية

 الذعخي  لمسدخح سػيمع أحسج الذاعخ قجم حيث بالتخاث الذجيج التعمق -1
 مادتيا  استميع(  عشتخة)   ،(  شيخيار)  ،(  أخشاتػن : ) مدخحيات ثالث
 يخجم بسا تذكيمو وأعاد وضفو ثع ، ىميوالجا الفخعػني التاريخ مغ أيزا
 . مجتسعو قزايا

 تتدع والتي ، الفرحى مغةب الثالث مدخحياتو حػار سػيمع أجخى  لقج -6
 في الشخبػي  التأنق يرحبيا وال الفشية في مػغمة غيخ ، واأللفة بالديػلة
 مغ مدخحياتو مادة استميام مغ الخغع عمى والتخاكيب األلفا  اختيار
 .التخاث

 وسالسة واإليجاز بالتخكيد الذعخي  سػيمع مدخح في الحػار يتدع -9
 السفخدات وتشػع ، الجسل وتكثيف ، العبارات وقرخ ، ورقتو األسمػب
 تدمسظ كسا ، اإلبيام عغ والبعج السعشى وضػح تجج ذلظ ومع ، والعبارات
 .   الشاجح الجيج الحػار مػاصفات ىى وتمظ ، البعس بعزيا إلى العبارات
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 ، باكثيخ أحسج وعمى ، أباضة وعديد شػقي أحسج الخواد بجيل الذجيج التأثخ-1
 ، العخبي الذعخي  السدخح لسديخة جادة إضافة الثالث مدخحياتو جاءت ثع

 الفالح"  مثل أوتمتيا سبقتيا أخخى  شعخية مدخحيات مع الصخيق تكسل
 رارح" و ، الغشى عبج لسرصفي"  الحرار"  و ، سعيج لفتحي"  الفريح
 .   وغيخىع سشة أبػ إبخاىيع لسحسج"  القمعة

 عغ الدمشي فتأخخه ، الحػارية اإلشاالت مغ بشجػة سػيمع أحسج يكػن  ويكاد -3
 مغ الخواد ىؤالء جيل فييا وقع التي العثخات مغ يفيج جعمو وشػقي القباني

 .  السدخحييغ

 مغ بحال ملتق ال يديخات ىشات كانت حػارية ىشات مغ سػيمع فيو وقع ما -6
 . عسمو شأن مغ األحػال

 إليو رمت لسا وفقت فإن ، جيجي الستػاضع البحث ىحا في بحلت فقج وختاما
 أدخخ ولع اجتيجت أنشي فحدبي األخخى  كانت وإن ، وتػفيقو تعالى هللا فبفزل
 إال تػفيقي وما ، وسعيا إال نفدا   هللا يكمف وال ، انجازه سبيل في وقتا   وال جيجا  
 دمحم سيجنا عمى الميع وصل ، وأخخا   أوال   هلل والحسج أنيب، وإليو تػكمت عميو باهلل
 . وسمع وصحبو ألو وعمى

************** 

 جاوير خزخجى عمى سعج حامج/ دكتػر

 الجراسات بكمية والشقج األدب مجرس

 بجسػق  بشيغ والعخبية اإلسالمية       
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 وادلزاجغ ادلصادر

 ادلصادر:  أوال

 الييئة ، الذعخية السدخحيات ضسغ سػيمع ألحسج(  أخشاتػن )  مدخحية -1
 .م1444 لمكتاب العامة السرخية

 الييئة ، الذعخية السدخحيات ضسغ سػيمع ألحسج(  الفارس)  مدخحية -2
 .م1444 لمكتاب العامة السرخية

 الييئة ، الذعخية السدخحيات ضسغ سػيمع ألحسج(  شيخيار)  مدخحية -3
 .م1444 لمكتاب العامة السرخية

 السرادر:  ثانيا

 م1466 الخامدة الصبعة – القاىخة – إسساعيل الجيغ عد د – وفشػنو األدب -4
. 

 العامة السرخية الييئة ، حسػدة العديد عبج/ د:  تأليف ، الجرامي البشاء -5
 . م1499 عام ، لمكتاب

 الفتاح عبج شو/  د - والتميفديػن  واإلذاعة والسدخحية  القرة في الحػار -6
 .  تاريخ بجون  القاىخة الذباب مكتبة ، مقمج

 عبج شو/  د:  تأليف ، والتميفديػن  واإلذاعة والسدخحية القرة في الحػار -7
 . تاريخ بجون  القاىخة الذباب مكتبة ، مقمج الفتاح

  العذساوي  زكى دمحم -د/  ت ، السقارن  واألدب السدخحي الشقج في دراسات -8
 . م1449 - ىـ1919:  1 ط لقاىخةا الذخوق  دار ،



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى
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 ، لمشذخ الكخامة دار ، األولى الصبعة – صجق راضى – العخبي الذعخ ديػان -9
 .  م1449 - ىـ1919

 مرخ مكتبة مشذػرات ، لمصباعة مرخ دار – الحكيع لتػفيق – األدب فن -11
 . م1466 القاىخة

 – العخبي الكتاب اتحاد مشذػرات ، ذريل بغ عجنان -  السدخحية كتابة فغ -11
  م1443 األولى الصبعة ، سػريا – دمذق

 - ىـ1649 لمكتاب العامة الييئة الفيخوزابادى – السحيط القامػس -12
 .  م1469

 بغجاد – لمصباعة الحخية دار – خذبة سامى – السدخح في معاصخة قزايا -13
 . م1461

 م1496 – ألولىا الصبعة – الشادى عادل – الجراما كتابة فغ إلى مجخل -14
 . القاىخة

– محبظ زياد أحسج/ د السعاصخ العخبي األدب في التاريخية السدخحية -15
 . دمذق – شالشذ دار – األولى الصبعة

 الفكخ دار ، الجسػقي عسخ/  ت -وأصػليا وتاريخيا نذأتيا السدخحية -16
 . الثانية الصبعة ، العخبي

 دار شبعة ، حسادة إبخاىيع/  د -  والسدخحية الجرامية السرصمحات معجع -17
   تاريخ بجون  السعارف
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 العالسية الحخب مشح الفرحى مدخحيات في السرخي  السجتسع مالمح -18
 العبج إسساعيل/  لمباحث ، دكتػراه رسالة ، م1491 عام حتى الثانية

 . 1446 السشذاوي 

 القاىخة مرخ نيزة دار – ىالل غشيسي دمحم/  د – الحجيث األدبي الشقج -19
 . م1466



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة
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 فهزص ادلىضىػات

 ادلىضىع ً
 ٍقــــدٍـــــة................................................ 1

 اىتَهـــٍـــــــد  ....................................... 1
 ٍؤىفاته ادلسزحٍة : 6

9  ( : أخشاتػن )  مدخحية 

1  ( : زاد شيخ)  مدخحية 

3  ( : الفارس)  مدخحية 

 ٍفهىٍه وأهٍَته :   –احلىار  6
 : األوه احملىر 9

 اىشؼزي سىٌيٌ أمحد ٍسزح يف احلىارٌة األمناط 

4  التػضيحي الحػار : 

11  الحػار واقعية : 

11  الفكو الحػار : 

11  الستدارع الحػار : 

16  الجيج الحػار : 

 :  اىثانً احملىر 19
 اىشؼزي سىٌيٌ أمحد سزحٍ يف احلىار خصائص

11  واإليجاز التخكيد  : 
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13  الحػار حيػية : 

16  السدخحية لسػضػع المغة مشاسبة : 

 : اىثاىث احملىر 19
  اىشؼزي سىٌيٌ أمحد ٍسزح ػيى احلىارٌة ادلآخذ 

14  الغشائية: أوال : 

11  الخصابية:  ثانيا : 

11  الػعطية قاعاتاإلي ببعس األسمػب تػشيح:  ثالثا 
 :    والحكسية

11    واالستصخاد الدخد:  رابعا 

16  العامية والسفخدات الجارجة المغة:  خامدا  : 

 البحث خاتسة 19

 والسخاجع السرادر 11
 السػضػعات فيخس 13

 

 


