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 بسم اهلل الزمحن الزحيم

 ــحــــادلقذٍــــ
كعمي آلو   ، ىالربلة كالدبلـ عمي الشبي السرصفك  ،ي الحسج هلل ككف

 ....   ىكصحبو كمغ اقتف

 ٗتؼـــــــــــذ

مغ أكائل شعخاء فمدصيغ التداًما بالقزية  يعج " سسيح القاسع "  
كقج بجا ذلظ كاضحا في أعسالو الذعخية  ،الفمدصيشية فى مخحمة ما بعج الشكبة 

ػص ؛ مسا يغخي بالػقػؼ عمى ذلظ عسػًما كالسدخحية مشيا عمى كجو الخر
الجانب السمتـد مغ مدخحو الذعخي كالشثخي ؛ حيث نجرت الجراسات التى تشاكلت 

فيسا  -كأعساؿ القاسع السدخحية برفة خاصة  ،السدخح الفمدصيشي برفة عامة
 . ى كالباحثيغ فى فمدصيغ بقزايا أخخ  ؛ ربسا النذغاؿ الشقاد -أعمع 

السمتـد شعخًيا  قاسعسسيح الالغبغ عغ مدخح  ىحه السحاكلة لجفع فجعمت  
كنثخًيا باعتباره لبشة أكلية كأساسية فى بشاء السدخح الفمدصيشي السعاصخ الحى 

 . ( ٔ) تيجؼ إلى رفعتو كارتقائو 

عبلقة السدخح بالثػرة مغ خبللو  أكضحت   ترَٖٞذ كقج بجأت ىحا البحث
 رة كقزيتيا مشح بػاكيخ نذأتو. ككيف اقتخف السدخح الفمدصيشي بالثػ  ،الفمدصيشية

حياة سسيح عمى  لسحة خاشفة فيت جعخ   ،"  اىفصو األٗهثع جاء " 
ثع قجمت تأصيبًل لسفيـػ االلتداـ فى األدب العخبي كالجحكر كالتحػالت  ، القاسع

                                                           

_ األدب مثػػل  ،ىشػػاؾ بعػػس محػػاكالت بحثيػػة تشاكلػػت جػانػػب مػػغ السدػػخح الفمدػػصيشي  ( ٔ) 
بكميػػة  ،اذ الخصيػػبالسدػػخحي فػػي فمدػػصيغ مدػػخحية " قخقػػاش " أنسػذًجػػا الباحػػث  _معػػ

 ـ  .ٕٛٓٓالمغة العخبية كآدابيا جامعة حيفا 
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 كعبلقتو بالسدخح الذعخي كالشثخي . ،التى مّخ بيا عبخ العرػر 

االىرساً ػيٚ ادلطر٘ٛ اىفصو اىصاّٜ : ٍظإر كتشاكلت فى 
كعبخ عشيا سياسًيا  ، ىيتو األكلمػضحة كيف التـد القاسع بقز ،ادل٘ض٘ػٜ

كانت محػر التداـ القاسع في أعسالو السدخحية  محاكرأربع كاجتساعًيا مغ خبلؿ 
، " ذص٘ٝر اىظيٌ ٗاالضرثذاد " ك ،االىرساً ٗاغرصاب اذل٘ٝح مثل : 

مع  ،"  اىؼذاىح ٗحتقٞق اىص٘رٙ ساًاالىرك"  ،"  األدٗاء االظرَاػٞح"ك
 . التصبيق عمى نساذج مغ مدخحياتو

 مسٞػ ٍطرغ فٚ اىفْٞح ادلالٍػ"  : تشاكلت  اىفصو اىصاىسكفي  
كيفرح عغ  ،كقست بعخضيا عخًضا فشًيا مفربًل يكذف عغ تسيدىا  " اىقاضٌ

 كاشتسمت عمى ىسمتدمة التي جسعت بيغ تشاقزات شتشخرية مبجعيا الثػرية ال
 ، اىصراع ، احل٘ار ، ٍٗالحمٖا اىشخصٞاخ" : جػانب إبجاعية متعجدة مشيا 

 . اىفْٞح ٗاحلثنح ، اىيغ٘ٝح اىظ٘إر
ثع جاءت الخاتسة مػضحة ألىع الشتائج التي تػصمت إلييا مغ خبلؿ  
 يمييا ثبت بالسرادر كالسخاجع . ،البحث 

 .هذا واهلل من وراء القصد ، وهو اهلادي إىل سواء السبيل 
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 : متٖٞذ
 : حــ٘رج اىفيططْٞٞـٗاىص رغ ـطادل

كػػاف لمكارثػػة التػػي حصػػت عمػػى كاىػػل الذػػعب الفمدػػصيشي كالذػػعب العخبػػي 
تذػػتت عشاصػػخ  فػػي أثػػخو كاضػػحو بإنذػػاء كيػػاف إسػػخائيمي فػػػؽ األرض الفمدػػصيشية 

ككػاف الذػػعخ ىػػػ المػػف الػحيػػج القػػادر عمػى االسػػتسخار مػػغ  ،السدػخح الفمدػػصيشي 
ال يحتػاج إلػى تسثيػل كالسدػخح حيػث كذلػظ ألف الذػعخ ؛ ب األخخى دكف ألػاف األد

كىكحا أخح الذعخ الػحي  ،ف السدخح عسل جساعي يحتاج إلى اختراصات مختمفةإ
 ات حتى تمتو القرة. يكجج أرضية خربة يددىخ مشح الخسديش

تػػجب مػػغ ججيػػج فػػي عػػخكؽ الفمدػػصيشي إلػػى أف ضيػػخ  مػػا زالػػت كلكػػغ الػػخكح
لحا  ؛ ٜ٘ٙٔت كذلظ قبل الرجاـ الثاني لمعجك الرييػني سشة فػرانيا في الدتيشا

مسدخح في الزفة الغخبية أكثخ مغ نذػا  فػي مدػارح للع يكغ  ٜٔٚٔقبل سشة  "
السػػجارس كالسعاىػػج كلػػع يكػػغ أكثػػخ مػػغ تقميػػج ضػػعيف لمسدػػخح فػػي الػػببلد العخبيػػة 
 كخاصػػة مرػػخ، باإلضػػافة إلػػى بعػػس السيخجانػػات التػػي يتخمميػػا أعسػػاؿ مدػػخحية

  . ( ٔ ) "كانت تقاـ في راـ هللا كأريحا ك  كمػريةمف

غداف كشفػاني " الشثخي أمثاؿ  لسدخحاب ات  ك   شائفة مغ كضيخ في تمظ الفتخة
ثبلث مدخحيات احتمت السجمج الثالث مػغ  لكغ إبجاعاتو السدخحية اقترخت عمى" 

 ، ( ٜٗٙٔالبػػاب )  ، ( جدػػخ إلػػى األبػػج ) : مدػػخحيات ىػػيك  ( ٕ) أثػػاره الكاممػػة 

                                                           

السجمػذ الػػششي لمثقافػة كالفشػػف الكػيػت / /  الخاعػي عمػي/  العخبي الػشغ في السدخح ( ٔ )
  كما بعجىا بترخؼ .  ٕٕ٘ص  ،ـ  ٜٜٜٔ الثانية الصبعة

إلػى الشتاجػات " يع جبػخا جبػخا إبػخاى" مغ خبلؿ السقجمة التي أشػار بيػا الشاقػج يتزح ذلظ  ( ٕ )
 الدػمصة عػػدة حتػى الشكبػة مػغ الفمدػصيشي يشطػخ : السدػخح ،السدخحية لغداف كشفػاني 

 الذبكة العشكبػتية . ،فمدصيغ  ،كزارة الثقافة  ،الفمدصيشية
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 .     ( ـٜٚٙٔالقبعة كالشبي )

الثقافيػػة  الشذػػاشات إعػػادة إلػػى الثػػػار تصمػػع الفمدػػصيشية الثػػػرة قيػػاـ كمػػع
 التحخيخ الػػششي حخكة مغ مبادرة فقامت ،الشكبة سشػات شػاؿ أىجرت التي كالفشية

 ،ـ ٜٙٙٔعػػػػاـ  الفمدػػػػصيشي " العخبػػػػي بتأسػػػػيذ " جسعيػػػػة السدػػػػخح الفمدػػػػصيشي
 : ( ٔ )كاضػحة مشيػا  أىػجافا لشفديا الجسعية حجدت ، ليا خامق دمذق كاتخحت مغ

الشزػالية عمػى  الفمدػصيشية الثػػرة تجػارب كعػخض ، الفمدػصيشية بالقزػية التػعية
 . الفمدصيشي الثقافي التخاث كإحياء ،السدخح

 ،( فػتح  ) تبشتيػا حخكػة السدخحي لمتسثيل فخقة تكػنت األىجاؼ ىحه كلبمػغ
 شػػتات كجسعػػت ،  مدػػارحيا عمػػى عخكضػػيا كقػػجمت عخبيػػةالػػببلد ال عػاصػػع زارت

 مػسيقية فمدصيشية . في فخقة الفمدصيشييغ السػسيقييغ

 التػػخاث إحيػػاء أجػػل مػػغ شػػعبية لفخقػػة فشػػػف  نػػػاة تكػػػيغ فػػي أسػػيست كسػػا
لػغ  شػعبو  ) ىسػا :مدػخحيتيغ  مت ىحه الفخقػةكقج ،الزياع  مغ كحسايتو الذعبي
 . ( ٕ ) ( الصخيق ) ك ، ( يسػت

نيػس األدب السقػاكـ مػغ  ٜٚٙٔمع اشتعاؿ الثػرة الفمدصيشية إثخ حػخب ك 
 »  الذػاعخؤالء الكتػاب ػكػاف مػغ ىػكتػاب السدػخح ك  ؛ فكثخ ناحية الكع عمى األقل

 ـٜٜٙٔ( عػاـ  قخقػاش ): الحي كتب مدػخحية شػعخية بعشػػاف  « مسٞػ اىقاضٌ
ككػػػحلظ (  كيػػػف رد الخابػػػي مشػػػجؿ عمػػػى تبلميػػػحه مدػػػخحية ) ـٖٜٚٔككتػػػب عػػػاـ 
 ، كتستػػػػاز ىػػػػحه السدػػػػخحيات بسزػػػػسػنيا الػػػػػششي ،ٜٗٚٔ(  االبػػػػغ مدػػػػخحية )

 .كمعالجتيا لقزايا فمدصيغ القػمية 

( جػنػػػد ػرة الػثػػ مدػػخحيتيغ ) « ٘ـٍؼـــس تطٞطـــ » ككتػػب كػػحلظ الذػػاعخ
                                                           

 . ٕٕٚص ،السدخح في الػشغ العخبي  ( ٔ )
 . ٕٕٛص  ،الدابق  ( ٕ )
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( ككانػػت مػاضػػيعيا تػػجكر حػػػؿ زنػػج البرػػخة كاليشػػػد الحسػػخ  شسذػػػف كدليمػػةك)
 . ( 1 ) كالثػرة الفمدصيشية

نذػخ مدػخحية بعشػػاف  الػحى" ٕـارُٗ ٕامـٌ رمـٞذ" ذاعخ الحلظ ضيخ ك
 القزػػػية تػػػاريخ فػػػي بعيػػػجا تزػػػخب كامتػػػازت ىػػػحه السدػػػخحية بأنيػػػا ، )الدػػػؤاؿ(
 ثػػرة كانت قج البخيصاني االستعسار ضج الفمدصيشية الثػرة أف كتػضح الفمدصيشية

 االنتفاضػػة كأد فتػػرمخكا عمػػى العػػخب الحكػػاـ أفػػدع الػػحي األمػػخ  ،كعسػػاؿ  فبلحػػيغ
 قبػػػػؿ إلػػػى خيػشيػػػا ككجيػىػػػا أمدػػػكػا نطاميػػػة حخبػػػا بيػػػا كاسػػػتبجلػا الذػػػعبية
 . (2)التقديع

تحتػػي  اآلكنةكجسيع ىحه السدخحيات التي نطسيا شعخاء فمدصيغ في ىحه 
 مقابػل  اإلنداف التي تدتعبج السصمقة الدمصة فكخة ضج كجدجي فكخي  عمي صخاع

 الخػػؼ كنبػح ، مصمػق كػل سػمصاف عمى لثػرةا إلى دعػة كبيا ،الكفاؼ  تسشحو أف
 بػأف تفػاؤالً  كسػا أف بيػا ،رفاىة اإلندػاف  تحقيق سبيل في الثػرة أثشاء السػت مغ
 عػامػل مغ مترل تيار إلى السصمقة الدمصة فكخة بتعخيس أجياؿ كراء أجياؿ تقـػ

 .(ٖ)لئلنداف  ضمع مغ كراءىا ما كيطيخ ، الفكخة تذف حتى ، التعخية

سشصمػػق كػػاف عمػػي ىػػؤالء الكتػػاب أف يمتدمػػػا بقزػػايا كشػػشيع مػػغ مػػغ ىػػحا ال
 .... الخ . ،كاجتساعية  ،كتاريخية  ،سياسية 

  

                                                           

 عجىا .كما ب ٖٕٚص ،السدخح في الػشغ العخبي  ( ٔ )
 كما بعجىا . ٖٕٙص ،الدابق  ( ٕ )
 بترخؼ  . ٕٙٚص ،الدابق  ( ٖ )
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 األٗه وــــــاىفص
 ــــــساًـــاالىرــــــــ

 « معاصزة ورؤيت ، تارخيي تأصيل »



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0452 

 :   إضاءاخ ػيٜ ؼٞاج اىقاضــٌ ٍذخو
 ٍ٘ىذٓ ّٗشأذٔ : 

(  ) الدرقاء  مجيشة  في  الحديغ دمحم  سعالقا دمحم سسيح الذاعخ كلج
 ضابصا الػالج كػف  بدبب تقيع األسخة كانت حيث ؛(  ـٜٖٜٔ ) عاـ باألردف
 في لتدتقخ األسخة عادت كقج ، األردف شخؽ  حجكد قّػة في كابتغ رئيذ بختبة
 العالسية الحخب بدبب ؛ فمدصيغ مغ الغخبي الجميل في الخامة األصمية بمجتيا
 دمحم ،: أبشاء  أربعة كلو ،حديغ  سمساف نػاؿ الديجة مغ متدّكج كىػ ، الثانية
 ياسخ . ، عسخ ، كّضاح

كقج نذأ القاسع كسط عائمتو الكبيخة نذأة شيبة ؛ حيث عخفت أسختو بحبيا 
مسا أسيع إسياًما كبيًخا في بمػرة ثقافتو العخبية كندعتو  ،لمثقافة كاألدب كالفغ 

 . ( ٔ) التقجمية مشح كقت مبكخ 

 :  شقافرــــــــٔ

 دراستو لستابعة كانتقل ، الخامة مجرسة في االبتجائية دراستو سسيح أنيى
كاف تمسيًحا مجتيًجا كميحًبا تحخص أمو حخًصا شجيًجا  ،الشاصخة  مجيشة في الثانػية

مدتعيشة بأـ فارس السخبية الدػرية التي كاف يحبيا  ،عمي نطافتو كتخبيتو 
تمظ  ،في كل مداء لتخكي حكاياتيا بححؽ كحساس درامي  القاسع كيجمذ إلييا

ّزِّ كالحكاية بكل حبكتيا كعشاصخىا  الحكايات  . ( ٕ) أذكت في خيالو أسمػب الق 
                                                           

ـ ٕٗٓٓ   ،دار العػدة بيخكت - ٔ جػسسيح القاسع  ،يشطخ : األعساؿ الذعخية الكاممة ( ٔ )
فمدػصيغ فػي ذاكػخة  ،كمػسػػعة األدب الفمدػصيشي )صػب الغسػاـ(  ،بترخؼ ٜ - ٚص 

 ، ٔ  :  ،سػػػريا  ،دمذػػق  ،راسػػات كالشذػػخ دار نيشػػػي لمج ،أحػػبلـ يحيػػى  ،الذػػعخاء 
 .  ٚٓٗص ، ٕج ،ـ ٕٗٓٓ

 .  ٚٓٗص ،مػسػعة األدب الفمدصيشي ) صب الغساـ (  ( ٕ )
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كدرس الفمدفة  ،أتّع القاسع تعميسو الثانػي في السجرسة الشاصخية 
كعسػل معمًسا في مجارس )  ،كاالقتراد الدياسػي لسػجة عاميغ في ) مػسكػ ( 

كاشمع عمي السشاىج الجراسية التي تكذف عغ الدياسة الرييػنية  ،الشاصخة ( 
 ،فامتؤلت أعساقو بالدخط عمي االحتبلؿ  ،لسحػ اليػية كتيػيج التبلميح 

كارتدست عمي كجيو مبلمح البغس كالخفس كالكخاىية لكل مغ يزسخ ليا سػًءا 
تيا كزارة التعميع ؛ إذ ككاف القاسع يخخج عغ الدياسة التي رسس ،لػششو العديد 

كيغخس بجاخميع مبادئ  ،كاف يعسل عمي تخسيخ اليػية الفمدصيشية لجي التبلميح 
 العخكبة كالػششية كرفس االستعباد كالخزػع .

 : ٍٕ٘ثرـــٔ
فأسػػيع فػػي  ،بػػخزت اىتسامػػات القاسػػع األدبيػػة كالدياسػػية فػػي سػػغ مبكػػخة 

كفي تذػكيل الشػجكات األدبيػة  ، نذاشات السجرسة الثقافية بالتسثيل في السدخحيات
إلػػي أف تبمػػػرت مفاىيسػػو فػػي  ،أك ىجػػاء لسعمػػع  ،ككتابػػة الذػػعخ غػػداًل فػػي شالبػػة 

كالتعبيػػخ عػػغ ىسػػـػ كشسػحػػات  ،تيػػار مجابيػػة الدػػمصة الرػػييػنية كالعشرػػخية 
الذعب العخبي الفمدػصيشي كاألمػة العخبيػة كالذػعػب السغمػبػة عمػي أمخىػا كالصبقػة 

 . ( ٔ) العاممة العالسية 
أصجر سسيح القاسع مجسػعتو األكلػى تحػت عشػػاف )مػاكػب الذػسذ( كىػػ 
في الدابعة عذخة مغ عسخه ؛ كبدبب قرائجه كصبلبة مػقفو مغ االحتبلؿ سػجغ 

كلكػػغ  ،كدخػػل السعتقػػل  ،كفخضػػت عميػػو اإلقامػػة الجبخيػػة فػػي مشدلػػو  ،عػػجة مػػخات 
 ع أركع قرػػائجه فػػيالدػػجغ كاالعتقػػاؿ لػػع يكػػغ الصخيػػق إلسػػكاتو ففػػي الدػػجغ أبػػج

.كأمزي القاسع سػشػات عجيػجة  ( ٕ) كالشزاؿ مغ أجل اليػية  ،مشاىزة االحتبلؿ 
                                                           

 .  ٛٓٗص مػسػعة األدب الفمدصيشي ) صب الغساـ ( ، ( ٔ )
ة  ( ٕ ) ْشف ز  دار رايػة لمصبػع  ،ـ ٕٔٔٓنػػفسبخ  ، ٔ  ،سػسيح القاسػع  ،يخاجع : إنيا مجخد مِّ

 بترخؼ   . ،حيفا  ، كالشذخ
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كتسثػل تمػظ  ،كاإلقامػة الجبخيػة فػي مشدلػو  ،مغ عسخه فيسا بيغ الدػجغ كاالعتقػاؿ 
ػػػا  ككيًفػػػا بالشدػػبة لدػػػسيح القاسػػػع التػػػي  الفتػػخات بالػػػحات فتػػػخات الثػػخاء األدبػػػي كسل

   ـ .ٜٚٙٔاخل سجشو عشجما سسع أنباء الشكدة تحصست معشػياتو في د

 :      ٍؤىفاذــــٔ

 مدخحية كأعساؿ كنثخ شعخ دكاكيغ معطسيا كتابًا، ثسانيغ مغ أكثخ القاسع أصجر
 شييخة :

 األػَـــاه اىشـــؼرٝح .:  أٗالً 
 مشيا عمي سبيل السثاؿ ال الحرخ : ،أصجر القاسع العجيج مغ الجكاكيغ الذعخية  

 (ـٜٛ٘ٔ الشاصخة، الحكيع، مصبعة) -قرائج  - سذالذ مػاكب . 

 (.ـٜٗٙٔ الشاصخة، الحكيع، مصبعة) -قرائج  - الجركب أغاني 

 (.ـٜٚٙٔ ، الشاصخة الحكيع، مصبعة) -قرائج  - كفِّي عمى دمي 

 الشاصخة ،  الذعبية ، السكتبة شخكة ) -قرائج  - البخاكيغ دخاف 
 . (ـٜٛٙٔ

  (.ـٜٜٙٔ بيخكت، اآلداب، دار اتمشذػر ) -قرائج  - األقشعة سقػ 

 (.ـٜٓٚٔ بيخكت، العػدة، دار) -قرائج  – القاسع سسيح ديػاف 
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 : شاّٞـــا : األػَـــاه ادلطرؼٞـــح 
م ش ػ عًة بيغ الذعخ كالشثخ كىي  ،نطع القاسع العجيج مغ السدخحيات     

 (ٔ ) : 

 (.ـ ٜٓٚٔحيفا  ،الشاصخة  ،) مشذػرات السكتبة الذعبية  ،قخقاش 

  ىكحا استػلى ىشخي عمي السصعع الحي كاف يجيخه رضػاف كشمػمػ، 
 ـ (.ٜٓٚٔ) مجمة الججيج  -كحػلو إلي دكاف لتجارة السعمبات 

  ـ (.ٜٓٚٔ ،) مجمة الججيج  -السؤسدة الػششية لمجشػف 

  ـ ( .ٖٜٚٔ ،) مجمة الججيج  -كيف رد الخابي مشجؿ عمي تبلميحه ؟ 

  ـ ( .ٜٗٚٔ ،) مجمة الججيج   -االبغ 

  ـ (ٜ٘ٚٔ ،) مجمة الججيج   -السغتربة . 

ا :  احلناٝاخ :
ً
 شاىصــــ

 ـ(.ٜٚٚٔ ،القجس  ،) مشذػرات صبلح الجيغ  – الميمظ أييا الجحيع إلى 

 (ـ ٜٓٛٔعكا  الكاتب ، دار مشذػرات )- األلبـػ في األخيخة الرػرة  

ساؿ الػششية كسيطل القاسع نبًعا فياًضا يتجفق بأركع األع ،ىحا غيس مغ فيس 
كشاعخ  ،كشاعخ فمدصيغ كالعخكبة  ،كسيطل شاعخ الذعب   ،كالشزالية 

 ،" كىػ األديب العسبلؽ كسا يخاه الشاقج المبشاني " دمحم دكخكب "  ،القػمية العخبية 
 كىػ الشقاش" ، "رجاء السرخي  الشاقج تعبيخ حج عمى" الثػري  الغزب شاعخ" كىػ

 الجكتػر يقػؿ كسا" الرخاع شاعخ"ك" الجرامية السػاقف شاعخ"ك ،"السبلحع شاعخ"

                                                           

 ،دار سػػػعاد الرػػػباح  ،األعسػػاؿ الكاممػػػة )السدػػػخح كالحكايػػة ( لمذػػػاعخ سػػػسيح القاسػػع  ( ٔ )
 . ٚص   ،  ٘جػ  ،ـ ٖٜٜٔ
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 . (ٔ)ياغي" .... "  الخحسغ " عبج

 : ( ٕ)  ٗفاذـــــٔ

 الحي الكبج سخشاف مخض مع صخاع بعج القاسع، سسيح الفمدصيشي الذاعخ تػفي
 األخيخة األياـ في الرحية حالتو تجىػر إلى أدى كالحي ،سشػات  ثبلث مجة داىسو
 .ـٕٗٔٓ أغدصذ ٜٔ السػافق الثبلثاء يـػ السشية كافتو حتى

كبخحيل الذاعخ الفمدصيشي " سسيح القاسع " تشصػي صفحة شعخاء السقاكمة 
مسغ حسمػا لػاء الذعخ في نياية الخسديشيات مغ  ،البارزيغ في األرض السحتمة 

حيث انصفأت قشاديميع قبل أف يشصفئ قشجيل زميميع كصجيقيع  ،القخف العذخيغ 
 يح القاسع .كرفيق دربيع سس

                                                           

 .https://ar.wikipedia.org/wiki ،يشطخ : السػسػعة الحخة كيكيبيجيا  ( ٔ )
 يشطخ :السخجع الدابق . ( ٕ )
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      رساً :ــــاالى ً٘ ـــٍفٖ** 
 كأصػبحت ، كحػجيثاً  قػجيسا الشقػادبأبعادىػا السختمفػة  (داـااللت (قزيةشغمت 

 ، ةماألصػي وكمقػماتػ األدبػي لعسػلا خىبجػػ  تترل التي الكبخى  الشقج قزايا حجىإ
 األدب حاى اياتبع التيكالصخؽ  اتىاالتجا شاّممكح العخبي أدبشا في الشطخ أمعشا كاذا

الجػاىمييغ  ذػعخاءالع معطػ مػع قػجيساً  عخفشػاه رالجػحك يػق عس اتجػاه ااسػتػقفش
فػى العرػخ  االجتساعيػة الحيػاة غمػ قخبػاً  كأكثػخ أكسػع أبعاداً لو  اتخحك  ،اإلسبلمييغ
ـ أقج غمئق الػاقعية بالحقاداـ ػتاالل سقياسف ، الػاقعي االتجاه كأعشي بو ،العباسي
 كسػا تعػج ، امييػع كػعكالح األشػياء تقػجيخ فػيدػاف اإلن اياسػتخجم التػي السقاييذ

 مػخ ىمػع اىػكأبقاتػداـ االل دعػػاتـ أقػج األدبػي العسػل  فػي قػيمالخااللتػداـ  فكػخة
  .(ٔ)افالدم

 . ( ٕ )االعتشاؽ كااللتراؽ كالسجاكمة عمى الذيء  : في المغة االىرساًٗ

خه كعقيجتػو ، تبشػي األديػب مػقفػًا يػختبط بفكػ" تعشي  ٗيف االصطالغ األدتٜ
إلػى حػج بعيػج  –كتحسل التبعات الستختبة عمى التدامو بو كقج ارتبط مفيـػ االلتداـ 

بسفيـػ األدب نفدو ، كمجى عبلقتو بالحياة ، كبالجكر الحي يقـػ بو األدب في  -
  . ( ٖ )"  تػجيو ىحه الحياة

شػػف فػي " االلتداـ " أف يتقيج األدبػاء كأربػاب الف كيعشي أصحاب  الجعػة إلى
يمتدمػػف بػالتعبيخ عشيػا  كالػجعػة  ،كأفكار معيشة  ،أعساليع الفشية بسبادئ خاصة 

                                                           

 ،مقجمػػة الصبعػػة األكلػػى  ،دار السػػخيخ لمشذػػخ  ،شبانػػة   د/ بػػجكي  ،قزػػايا الشقػػج األدبػػي  ( ٔ )
 بترخؼ .  ٜـ صٜٗٛٔ ،ق ٗٓٗٔ

 ، ٖ  :  ،بيػخكت   – صػادر دار  ،الػجيغ بػغ مشطػػر  أبػ الفزل جسػاؿ ،لداف العخب  ( ٕ )
 . ٕٗ٘ص ، ٕٔجػ  ،مادة ) لـد (  ،ىػ   ٗٔٗٔ

 بترخؼ . ٘ٔص ،قزايا الشقج األدبي ( ٖ )
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 . ( ٔ ) كيحببػنيا إلي قمػبيع ،كيقخبػنيا إلي عقػؿ الجساىيخ ،إلييا 

بأنو : " حـد األمخ عمى الػقػؼ بجانب  " اىْ٘ر ظث٘ر ػثذ" كيعخفو 
لى التعبيخ إلتأييج الجاخمي ك فشية كاالنتقاؿ مغ اأك اجتساعية أقزية سياسية 

 . ( ٕ )يشتجو األديب مغ آثار"  الخارجي عغ ىحا السػقف بكل ما

" كااللتداـ شيء ، كاإللداـ شيء آخخ ، فااللتداـ يعشي حخية االختيار ، كىػ 
يقػػـػ عمػػى السبػػادرة اإليجابيػػة الحػػخة مػػغ ذات صػػاحبو ، مدػػتجيبًا لػػجكافع كججانيػػة 

، كلعػل ىػحه الحخيػة ىػي التػي تزػفي عمػى االلتػداـ  نابعة مغ أعساؽ نفدو كقمبو
 . ( ٖ ) معشى الذعػر بالسدؤكلية "

ي الباحثػف كالشقاد العخب بػضع تعخيف لبللتػداـ مػغ مشصمػق كعػييع شِّ كسا ع  
الػحى عخفػو   مػغ ىػؤالء الػجكتػر "دمحم غشيسػي ىػبلؿ" ،كاستيعابيع ألىجافػو كأبعػاده

ذاركتو بػالفكخ كالذػعػر كالفػغ فػي القزػايا كيخاد بالتداـ الذاعخ كجػب م »: قائبل
 .(  ٗ ) »كفيسا يعانػف مغ آالـ كما يبشػف مغ آماؿ  ،الػششية كاإلندانية 

فاألدب السمتـد يكف عمى مختكدات كمشيجية كاعية ، الغاية مشيا ىي  ،إذف 
حقيقػػة الخؤيػػة الفكخيػػة الخاصػػة كنطختيػػا إلػػى اإلندػػاف، كتقػيسػػو نحػػػ الكسػػاؿ ، 

ألحاسيذ الرادقة بالكمسة السؤثخة ، كاألدب الججيخ باسسو ىػػ مػا كػاف كمجاعبة ا
مخآة لعرخه كتخجسانًا لطخكفو ، األدب الستػاصل مع مجتسعػو ، فمػيذ األدب بشػاء 

                                                           

 بترخؼ . ٘ٔدبي، صقزايا الشقج األ ( ٔ )
 ، ٕ  ،لبشػػػاف   ،بيػػػخكت  ،دار العمػػػع لمسبليػػػيغ  ،جبػػػػر عبػػػجالشػر  ،السعجػػػع األدبػػػي  ( ٕ )

 . ٖٔـ . صٜٗٛٔ
 .ٗٔص ـ،ٜٜٚٔ بيخكت لمسبلييغ، العمع دار حاقة، أبػ أحسج العخبي، الذعخ في االلتداـ ( ٖ )
 ٙ٘ٗص ،ـ ٜٜٙٔ ،مرػخ دار نيزػة  ،د/ دمحم غشيسػي ىػبلؿ  ، الشقج األدبػي الحػجيث ( ٗ )

دار الشيزػػػة  ،د/ دمحم زكػػػي العذػػػساكي  ،كيشطػػػخ أيًزػػػا: األدب كقػػػيع الحيػػػاة السعاصػػػخة 
 . ٕٓٓص  ،ـ  ٜٓٛٔبيخكت  ،العخبية 
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 لفطيًة أك زخارؼ كبلمية ، كصػرًا فشية جسالية .  مىً لغػيًا كح  

 امغ خبلليأف يجعل نرو ذا مزاميغ ىادفة يعالج بإمكانو السمتـد  ديباألك 
» كيخسع مدارىا الػاضح ، بعيجًا عغ الزبابية كاإلبياـ في الخؤى ،  مذاكل األمة

حتى أكلئظ  -قجيسيا كحجيثيا  -كثيخ مغ اآلداب العالسية  كااللتداـ ليذ بجعًا في
يعسمػػػف فػػي نصػػاؽ التػػداـ بشػػػع معػػيغ يػػختبط  حيغ يؤمشػػػف "بشطخيػػة الفػػغ لمفػػغ"لػػا

 فػي يتحػخؾ األدب أك الفػغ محاىب لظ كل محىب مغبػجية نطخىع في الفغ ، كبح
 أشػج عمييػا خاصػة يحػخص بقػيع كمػضػػعاً  شػكبلً  كيمتػـد ، معػيغ ترػػر إشػار

 . ( 1 )«  عشيا كيجافع الحخص

ال  ،التقيػػج بسعالجػػة مذػػاكل الجسػػاىيخ » :ىػػػفػػي الكتابػػة الجراميػػة اللتػػداـ كا
أسػػاس السصالبػػة  كلكػػغ عمػػي ،عمػػي أسػػاس مجػػخد ترػػػيخ تمػػظ السذػػاكل دراميلػػا 

       . ( ٕ ) »ي م  ثْ الحمػؿ الس   -أك االيحاء بػ  -كبتقجيع  ،بالتغييخ إلي األفزل 
 "ف فشػػخي عالسيػػة تبشاىػػا أدبػػاء كنقػػاد عػػالسيػفكػػخة  فػػى األدب كفكػػخة االلتػػداـ

مسػا الريػب فيػو أّف األثػخ السكتػػػب  » :فػي مقػلتػػو عػّخؼ األدب السمتػـد ي "ضـارذر
كال بّج أف يكػف الكاتب مقتشعا بو عسيػق اقتشػاع ، حتػى قبػل أف  ، كاقعة اجتساعّية
مدؤكليتو ، كىػ مدػؤكؿ عػغ كػّل إّف عميو بالفعل أف يذعخ بسجى  ،يتشاكؿ القمع 

إّنػو متػػاشئ مػع   ،، عػغ التسػّخد كالقسػع شيء، عػغ الحػخكب الخاسػخة أك الخابحػة
نػو كاتػب فحدػب ؛ بػل ال  أل  ،الطالسيغ  إذا لع يكغ الحميػف الصبيعػي لمسطمػػميغ 

كبالشدػبة لػو  ،لية عميػو أف يحياىػا كأف يخيػجىا ك كىػحه السدػؤ  ،ألنو كحلظ إندػاف 
 ،لمحيػاة  ال مػغ أجػل أف الفػغ إنقػاذ  ،يجب أف تكػف الحياة كالكتابػة شػيئًا كاحػجًا 

                                                           

 ،كمحػػػى  أحسػػػج دكتػػػر بقمػػػع ،السمتػػػـد  األدب مقػػػاؿ بعشػػػاف : : العخبػػػي األدب مػسػػػعة ( ٔ )
 .  ٕٕٔٓ فبخايخ، ٕ٘ بتاريخ،

 .٘٘الجرامية كالسدخحية، د/إبخاىيع حسادة، دار السعارؼ،القاىخة ص جع السرصمحاتمع ( ٕ )
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  (  ٔ ) »كقج اختار ىػ الكتابة مذخكعا لو  ،عغ مذخكعات كلكغ ألف الحياة تعبيخ

 ، السجتسعػات مرػيخ فػي األدب يؤديػو الحي الكبيخ الّجكر لىإ سارتخ كيذيخ
 عػػػغ ككػػػحلظ ، التصػػػّػر كعػػػغ ، االسػػػتعسار كعػػػغ ، الحخيػػػة عػػػغ مدػػػؤكؿ فػػػاألدب
 .التخّمف

 تحجيػػػج فعميػػػو ، سػػبلحو ككمستػػػو ، باسػػسيا كالشػػػاشق ، بيئتػػو ابػػػغ فاألديػػب
 .التػّسط ػى كالتدامو كسيط بساىيتو فالكاتب بجّقة، عميو كترػيبيا ، جيجا اليجؼ

 بسػػا تغييػػخه، كمحاكلػػةالػاقػػع  عػػغ الكذػػف جػػّجة فػػي االلتػػداـ ىػػجؼ يبػػخز كىشػػا   
 عمػى ،الشػاس بػيغ تدػخي  التػي الكمسػة شخيػق عغ كالعجؿ كالحقّ  الخيخ مع يتصابق

 الػحي العػالع حخكػة أساس في السمتـد فالفكخ كالتشطيخ، القػؿ عشج االلتداـ يكف أال
 تأييػج مجّخد االلتداـ ليذ إذ الشطخية؛  ال العسمية السذاركة قاعجة عمى حػلو يجكر
 بغايػة الكمسػات نصمػق أف الغايػة فميدػت لتحقيقيػا،  سػعي ىػػ كإّنسػا لمفكخة، نطخي 

          .(  2 )إشبلقيا 

 قػجيسا ف األدب بػل إ ، كفكخة االلتداـ فى األدب العخبي ليدت كليػجة الحجاثػة
 ، كالدياسػػػّية االجتساعّيػػػة ػميعىسػػػ لمشػػػاس األديػػػب مذػػػاركة فػػػي يتجّدػػػج  كػػػاف

 إنكػػار حػػجّ  إلػػى ، ذلػػظ يتصّمبػػو مػػا لسػاجيػػة  بحػػـد كالػقػػػؼ ، الػششّيػػة كمػػػاقفيع
 القػجيع أدبشػا عمػى كاشبلعشػا ، نػاثخا أـ شػاعخا األديػب بػو يمتـد ما سبيل في الّشفذ

 الجاىميػػػة فػػػي ، العخبيػػػة كالعرػػػػر العيػػػػد فػػػي كػػػانػا " أنيػػػع يعّخفشػػػا ، كشػػػعخائو

                                                           

اآلداب  دار مشذػػػرات ، شخابيذػػي : جػػػرج تخجسػػة سػػارتخ،  بػػػؿ جػػاف ، السمتػػـد األدب ( ٔ )
كيشطخ أيزػا : فػي الشقػج التصبيقػي كالسقػارف  .٘ٗ -ٗٗ: ص ، ٜٚٙٔ ، ٕ  ، بيخكت

 بترخؼ  ٔٚص ،بجكف تاريخ  ،ة القاىخ  ،دار نيزة مرخ ،د / دمحم غشيسى ىبلؿ 
احتػػخاؽ فػػي »قػػخاءة فػػي كتػػاب لمذػػاعخ السمتػػـد سػػيف عسػػار السػػجاني:  ،جخيػػجة الذػػخكؽ  ( ٕ )

 . ـٕٓٔٓ/ٙ/ٕ، دمحم الساشخي صسيجة/ ، بقمع لى الذعخ السمتـدإعػدة «... زمغ الشبػة
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 مغ يعاني أف مشيع كاحج كلّ  قبل كحلظ ،  جساعاتيع أصػات كانػا ، كافة بلـكاإلس
 كىػػػ أحػػجىع صػػػت سػػسعت إذا أّنػػظ حػػجّ  إلػػى ، باسػػسيا يشصػػق التػػي جساعتػػو أجػػل

 عبػػخ يشدػاب االلتػداـ ىػػحا تحػّذ  أف إال يسكشػظ ال ، قػمػػو أك جساعتػو باسػع يختفػع
 أك حيػخة أك شػظّ  أدنػى يداكره أف دكف  العقيجة كتمظ اإليساف ىحا يرّػر ، الكمسات

 مغ سػاه كمريخ بسريخه تتعّمق كالتي يػاجييا ، التي لمسذكبلت تحجيجه في تخّدد
 حػػلّ  بزػػخكرة راسػػخ إيسػػاف يجفعػػو ، الػػجيغ أك الحػػدب أك القبيمػػة فػػي قػمػػو أبشػػاء

 . ( 1 ) حيشو " في يػاجييا كاف التي القزايا إشكالية

 نفدػو، األدب بسفيػـػ بعيػج حػج إلػي ارتػبط قػج االلتػداـ مفيػـػ أف كالػاقػع
 .( ٕ )الحياة  ىحه تػجيو في األدب بو يقـػ الحي كبالجكر عبلقتو بالحياة، كمجى

 االىرساً .  ٍ٘قف اىْقاد ٍِ** 
 األديػب إعفػاء إلػى الحجيثػة الشقجيػة كالسشػاىج األدبيػة السػحاىب بعس تشدع

 دكره عػغ تتحػجث تعػج لػع حيث السدئػلية، مغ األدب تجخيج االلتداـ، كتحاكؿ مغ
 فيل مشيا، المغػية السيسا ،وشبيعت بياف إلى يتجو الحجيث كمو كصار ، ككضيفتو
 بشػاء مػغ أكثػخ -لػو يػخاد كسػا -يعػج كلػع بالحيػاة كالسجتسػع، األدب صػمة انقصعػت

 ىػحا عػغ البحػث سػػى  كػاف أيػاً  ةىػحه الحالػ فػي الستمقػي عمػى كمػا متسيد؟ لغػي 
 ةػػػقجيس بسعصيػات ع األدبػمػ يتعامػل متخمفػاً  متمقيػاً  جعػ كإال بػو كاالشػتغاؿ البشػاء

                                                           

 كالشذخ، لمصباعة بخكات دار ، فقيو، يػنذ ، ندار  قباني شعخ في القػمي االلتداـ  مبلمح  (ٔ)
كلمتفريل يشطخ: قزية االلتداـ في الذعخ األمػػي د/ مػي  ،ٕٔ، صٜٜٛٔ ،ٔ  لبشاف،

 كما بعجىا. ٖٔص ،ـ ٜٜٛٔلمشذخ كالتػزيع  دار الثقافة ،يػسف خميف
ـ ٜٙٙٔ ، القاىخة العخبي الفكخ دار ،ٖ ،  إسساعيل الجيغ عد ،السعاصخ العخبي الذعخ ( ٕ )

كما بعجىا بترخؼ .كلمسديج فى مفيػـ االلتداـ يشطخ : فمدػفة االلتػداـ بػيغ  - ٖٚ ٘ص
 . ٕٔٔص  ،ـ ٜٛٛٔة مكتبة السعارؼ باإلسكشجري ،د/ رجاء عيج  ،الشطخية كالتصبيق
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 . ( ٔ) بالية

 العرخ، مع اإلنداف تػاصل يعشي ألنو ؛ حزاري  مصمب اليـػ االلتداـلكغ 
 كالدياسػية الفمدػفية كالسػحاىب األفكار كاأليػجيػلػجيات عرخ كىحا ، فيو كعيذو

 أف غيػخ مػغ كمػو ذلػظ عمػى يعػير متفخجػاً  أف لئلندػاف يسكػغ كال ، كاالجتساعيػة
  . ( ٕ ) مػقف لو يكػف 

 الحقيقػة معالجػة مػغ نػػعاألدب  " أف " ػثـاش إؼطـاُ" رالػجكتػ  يػخى 
 قرة بيغ يجسع ،ة الحيا حجيقة غخس مغ دباأل كسيطل ججيجاً  تشطيساً  بتشطيسيا
ػف   مشيسػا كاحػجاً  أىسػل كإذا معػاً  الجسػالي كالتكامػل السجتسػع  مػغ اً ػػػػػػػىام ركشػاً  ج  ق 
 . ( 3)  " كدكاعيو وػػػػػػػػػػػػمقػمات

 يعشػي ال أنػو مػضحاً  االلتداـ مغ مػقفو " منرٛ غايل"  الجكتػر بيغ كقج
 إلى يتحػؿ العسل األدبي حيث االلتداـ عالع في السغمقة تمظ الجكائخ ديباأل بقزية

 تدػسيتو يسكغ بسا السعاصخ ديباأل يصالب ال كأنو ، لئليساف إلى قانػف  عقيجة أك
 ألدبا ألف ؛ كالسحجكديػة كالتقمػب كاالسػتقخار تفيػج الثبػات التػي  "لشطػخا كجيػة "

 . ( 4 )اـ كااللتد  اإللداـ قيػد عغ ىػ بعيج كلحلظ بالحخية الفشية السمكات أغشى

 أف ألدببػا اإلجحػاؼ مػغ أنػو" : "  َ٘دحم جنٞة زمٜ  "الػجكتػر كيػخى 
                                                           

الصالػػب/  مػػغ مقجمػػة خيماجدػػت رسػػالة ،تحميميػػة  دراسػػة ،التيػػامي شػػعخ دمحم فػػي االلتػػداـ ( ٔ )
 ،العخبيػة المغة قدع - اآلداب كمية ،غدة  – اإلسبلمية الجامعة ،فؤاد عسخ عمي البابمي 

 بترخؼ . ٕٔص
 الدابق نفدو .  ( ٕ )
  ٜٛٔص  ، ٖ  ،لبشػػػاف  ،بيػػخكت  ،دار الثقافػػة  ،د/ إحدػػػػػػػػػاف عبػػػاس  ،فػػغ الذػػعخ  ( ٖ )

 بترخؼ .
 ـ ٜٜٜٔ ،ىػػػ ٔٔٗٔ ، ٔ بسرخ  دار الذخكؽ  : شكخي  غالي ، أيغ إلى الحجيث شعخنا ( ٗ )

 . بترخؼ  ٖٙٔ ص ،
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 بسا كسيخجـ ، سػاه خخآ شيئاً  ليخجـ لصبيعتو نفدو كبالتشكخ عغ بالخخكج نصالبو
 إف ، كاإليحػاء اإلثارة شخيقة كىي أال ، تخضي الفغ التي كبالصخيقة رغباتشا يحقق

 عػغ يشفػي فإنػو السخشػج مػقف الػػاعع مشا فػقف لحطة فشو عغ سيا إذاديب األ
 أف يحػاكؿ ال أخبلقيػًا حػيغ معمساً  ديباأل يكػف  أف أفزلك  ، أديًبا يكػف  أف نفدو
 إياىا فتكػف  يعمسشا أف يخيج الحياة حكسة مغ شيء ألديبا عشج يكػف  كلقج ، يعمع
 . ( 1 )"  سػاه إلى مشيا أناممو أشخاؼ إلى أقخب

 ،العخبػيألدب ا فػي االلتػداـ قزػية كالكتػاب الشقػاد مػغ كثيػخال تشػاكؿ كقػج
 أنػو يػاجػو رغػع اتدانػو يحقػق الفمدػصيشي ألدبفػا ؛ الفمدصيشي دباأل في كتحجيجاً 
 الشقػاد دعػا كقػج ،الجسيػػر كتمقػي كالسػضػع الفغ في التػازف  يغب صعبة معادلة
   السمتػدميغ " األدبػاء ىػؤالء مػغ  ،بقزػيتيع  االلتػداـ إلػى الفمدػصيشيػف  كالكتػاب
 األديػب أف التػداـمػضػًحا   االلتػداـ عمػى شػجد الػحي كشفػاني " غدػاف  "الكاتػب
 أعساقو كمػاجية السسارسة شخيق عغ ككذف باألرض االلتداـ مغ انصمق بقزيتو
 السزسػف كالذكل ، فيػػ حيث مغ فخػراً  تػىجاً  الشصاؽ ىحا في كحقق كأبعاده ،

 . ( 2 )معًا "  كالجساؿ بالدبلح ”التداماً “ كاف كلكشو رفاىاً  يكغ لع

  فٞصو الشاقج " كيؤكج
 
 ممتػـد  أدب : " ىػػ الصميعػي األدب أف عمى  "اضدر

 يذػارؾ ”السمتػـد“ كاألديػب ،االجتسػاعي  التحػػؿ فيػو التحػؿ األدبػي يػاكب حيث
 الرػفة ىػحه يكدػب ال الصميعػي األدب كالتغييػخات ، كمفيػـػ التحػػالت ىػحه فػي

 . ( 3 )"  ”التقجـ كالثػرة“ بسفيـػ ارتبط إذا إال إشبلقاً 
                                                           

 ص ، ـ ٕٜٛٔ الذػخكؽ  دار ، ٖ   :  محسػػد نجيػب زكػي ، الذػعخاء مػع ( ٔ )
 بترخؼ.ٜٗٔ

 الخاحػػل بقمػػع ،كمػاقػف  أبعػػاد السقػاـك الفمدػػصيشي األدبمقػاؿ بعشػػػاف :   ،ديػػاف العػػخب  ( ٕ )
 ـ .ٕٚٔٓ/  ٗ/ ٗٔتست الديارة بتاريخ  ،ـ ٕٛٓٓ فبخايخ ٕٔلثبلثاء ا ،كشفاني غداف

 بيػػخكت، دار اآلداب ، ،ٔ   ، فيرػػل درّاج، الفمدػػصيشية، السؤسدػػة فػػي الثقافػػة بػػؤس ( ٖ )
 . ٜٕٔص ، ٜٜٙٔ
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بسػقػف،  يمتـد أف عميو فكاف مريخية، قزية الفمدصيشي الذاعخ كاجو كلقج
"  ،العشرػخية كمحاربػة كالحػق، العػجؿ نرػصػو خبلؿ مغ ليبخز بقزيتو كأف يمتـد

 شػعخىع فػي...  زيػاد كتػفيػق القاسػع ، سػسيح ك دركيػر ، محسػػد تجػاكز كقػج
 شػعبيع بقزػايا ممتدمػاً  عالسيػاً  شػعخا كأدًبػا إندػانياً  فشطسػػا ”الفػغ لمفػغ“ نطخيػة 
 . ( ٔ )"  ككششيع

 االىرساً  ٗاىفِ ادلطرؼٜ : ** 
 القزػػايا الكاتػػب يتشػػاكؿ أف » : فيػػػ خحيالسدػػ الفػػغ فػػي أمػػا عػػغ االلتػػداـ

 الحمػػػؿ أندػػب القتػػخاح سػػاعياً  مذػػاكمو كيعػػالج ، مجتسعػػو تخػػز التػػي الجػىخيػػة
 لغػة خػبلؿ مػغ ، السجتسػع نيزػة عمػى العسل باتجاه ترػره حدب السذاكل ليحه

 . ( 2 )«  بػضػح لمستفخجيغ ترل بديصة

يػػة بالجرجػػة األكلػػى كالسدػػخح فػػي رأي نقػػاده كالسيتسػػيغ بػػو ، ضػػاىخة اجتساع
، ككل حخكة مدخحية تقـػ (السسثل)في مقابل  (ذاىجالس)اف أساسياف : يكّػنيا حج  

عمييسا معا ، ككل تخاجع أك تقجـ لمحخكة السدخحية إنسا يعػد لمجانبيغ فػي الػقػت 
      نفدػػو ، كال يػػشجح السدػػخح فػػي تحقيػػق إنجػػاز كبيػػخ ، مػػالع يكػػغ ىشػػاؾ جسيػػػر

قادر عمى أف يثبت قػاـ الخؤى السدخحية الكبيخة  - غ الػعيعمى درجة كبيخة م -
، فاإلبجاع كالجسيػر كالقػجميغ بالشدػبة لئلندػاف لكػي يػتسكغ مػغ السذػي كالتقػجـ 

 السقرػػد كأنػو ، السدػخحي الػشز أسػاس أنو جيجاً  يعِّ ي   أف الستمقي كعمى ،لؤلماـ
 .مباشخ  بذكل لو مػجية رسالة ىػ الشز يصخحو كما ، الشز ىحا خبلؿ مغ

                                                           

 - دركيػر محسػػد :شػعخ ،زيػجاف  رقيػة .د ،مدػصيشي الف الذػعخ اليدػاري فػي الفكػخ أثػخ ( ٔ )

 .ٔ٘ٔص ،ـ ٜٕٓٓ ، ٔاليجى حيفا    دار  ،زيّاد تػفيق - القاسع سسيح
 السدػخح فػي االلتػداـ "مقػاؿ بعشػػاف  األدبيػة، الجخيػجة الثقافيػة لكػل العػخب ششجػةجخيػجة  ( ٕ )

  ـ .ٕٙٔٓ-ٕٔ- ٕٔبتاريخ /  ،عساف   سمصشة - عديد راقي مخشج ،العساني"  
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كأنو يشبغي  ،الستمقي ىػ قصب السدخح "أيزًا أف  ش"اهلل ّٗ٘ "ضؼذكيخى 
ة قبػلػػو كتفاعمػػو مػػع الػػشز السدػػخحي، كمػػجى أف يعبػػخ بحخيػػة كاممػػة عػػغ درجػػ

، كأف ىػػحا السػقػػف يذػػكل لبشػػة أساسػػية فػػي تػػاريخ تصػػػر احتياجػػو أك رفزػػو لػػو
 . ( 1 ) " السدخح

ػػكالعسػػل السدػػخحي فػػي حِّ  خػػحنا فػػي رحمػػة مػػع الحيػػاة كيجعمشػػا التدامػػو يأ يس 
نفيسيا فيسًا ججيجًا أكثخ عسقًا ، فيرل بشػا إلػى مديػج مػغ الثقافػة كالسعخفػة ، مسػا 
يتفاعػػػل مػػػع اليػػػجؼ الػػػحي يدػػػعى إليػػػو البذػػػخ عمػػػى امتػػػجاد كجػػػػدىع كبػػػاختبلؼ 

 فعالياتيع .  

الفمدصيشي  السدخح أف فكخة نػد أف نصخح  أيزاً  االلتداـ قزية يخز كفيسا
 كعبػخت كالستكػخرة، السمحػة السجتسػع قزػايا مػغ إلػى العجيػج مدػيختو في تصخؽ  قج

 ىسػػـػ جػػػىخه فػػي كحسػػل ، يالفمدػػصيش الذػػعب كتصمعػػات شسػحػػات عػػغ نرػصػػو
 كفكخيػػة حزػػارية آفػػاؽ فمدػػصيشية ذات خرػصػػّية فحسػػل الفمدػػصيشي ، ندػػافاإل 

 في كالسذاركة السدخحية العخكض تقجيع في التجفق كاف لحا مسيّدة ؛ كتخاثية كفشية
 كالجساعػػات  ، األىميػػة السدػػخحية الفػػخؽ  جسيػػع سػػعت سػػسة السحميػػة السيخجانػػات

 ، فييػا السذػاركة إلػى كالجامعػات العػالي التعمػيع مؤسدات في السدخحية الصبلبية
فػبل شػظ  أف السدػخح مػغ أقػػي الفشػػف األدبيػة تػأثيًخا  ،بػجاعياإل مػقفيا كتدجيل

اؿ السدػػػػخحية مسكػػػػغ أف تيػػػػد السجتسػػػػع فػػػػى الجسػػػػاىيخ حتػػػػى إف بعػػػػس األعسػػػػ
 كمؤسداتو .

كاحػجًا مػغ أىػع كتػاب االلتػداـ فػي العرػخ  " " مسٞػ اىقاضـٌ شاعخنا كيعج
الحػػجيث ؛ إذ جعػػل مػػغ التدامػػو مشصمقػػًا ألفكػػار شػػعخه كمدػػخحياتو كفمدػػفة حياتػػو 

                                                           

 ،ٜٛٛٔ ، ٔ  بيخكت ، الججيج، الفكخ دار كنػس، هللا سعج ججيج، عخبي لسدخح بيانات ( ٔ )
 .كما بعجىا ٔٗص
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كسػػا سػػيطيخ مػػغ خػػبلؿ  ،فػػامتدج فكػػخه بفشػػو ؛ كلػػغ يصغػػي أحػػجىسا عمػػي اآلخػػخ 
بسػا فييػا  ،حية التي انصمق فييا مرػرًا أبعػاد القزػية الفمدػصيشية أعسالو  السدخ 

 ، القاسػع كحػجه بيػحه القزػية لػع يمتػـدك  ،كاسػتبجاد كاحػتبلؿ  ،مغ ضمع كاضصياد 
ال يتجػدأ كأصػالة  افيحه القزػية أصػبحت جػدء ،بل التـد بيا جسيع أدباء فمدصيغ 

ا كػاف " عخبيػًا فػي كػل شػيء فػبل يكػػف األديػب أديبػًا إال إذ ،األديب كفكخه كركحو 
عخبيػًا  ،كنطختػو إلػي الكػػف كالحيػاة  ،عخبيػا فػي شػعػره كتفكيػخه  ،كقبل كل شػيء

 عخبيًا فػي إيسانػو بالحزػارة العخبيػة فػي ،بانتسائو كاىتسامو كاعتدازه بػششو كأمتو 
    .( 1 ) "مختمف أقصار الػشغ العخبي الكبيخ

ـد السػػؤداة بيػػحه الكيفيػػة التػػي كبشػػاء عمػػي ذلػػظ فػػإف " رسػػالة السدػػخح السمتػػ
تجسػػع بػػيغ متعػػة الفػػغ كفائػػجة الجػػػىخ ال تخػػخج عػػغ اإلشػػار الػػحى رسػػسو الشقػػاد 

 . ( 2 )لخسالة األدب بػجو عاـ " 
  

                                                           

 ، ٖ  ،مكتبػة مرػخ  ،عمي أحسػج بػاكثيخ  ،فغ السدخحية مغ خبلؿ تجاربي الذخرية  ( ٔ )
 بترخؼ . ٖٙص ،ـ ٜ٘ٛٔ

 ،مرػخ ،دار الشيزػة  ،ي ىػبلؿد/ دمحم غشيسػ ،يشطخ: قزايا معاصخة في األدب كالشقػج   ( ٕ )
 .ٛٔص ،ـٖٜٛٔ ،ىػ ٖٓٗٔ ،ٚ  ،سيج قصب  ،. كفي التاريخ فكخة كمشياجٕٛٔص
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 ٜـو اىصاّـــاىفص
 رساًــــر االىـــٍظإ

 ٜ ـف
 ٌــَٞػ اىقاضــرغ ضــٍط
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 ٍظإر االىرساً يف ٍطرغ مسٞػ اىقاضٌ :
 حيث اإلندانية ، قزيتو أجل مغ بالبعج الدياسي الفمدصيشي باألدي يمتـد

 العخبية الجساىيخ كعي ليػقع كالخجعية ؛ اإلمبخيالية ضج الػششية يشيس بالحخكة
 الفمدػصيشيػف  كاألدبػاء إسػخائيل ، داخػل أقميػة ككػػنيع ،الػجاخل  الفمدػصيشية فػي

 بالخمفية السختبط ػقفالس بيحا كيمتدمػف  كتعبئتيا الجساىيخ بجكر تػعية يمتدمػف 
 كمػػقفيع مدػتقبمية أبعػاد كلػو بالحاضػخ مػختبط مػػقفيع فػإف األيجيػلػجيػة ؛ لػحا

 الخجعية كالتخمف .  يخفس تقجمي

أثػخ فػي  ،ية التي شيجتيا فمدصيغ برػفة خاصػةكسا كاف لؤلكضاع الدياس
انكذػػاؼ كعيػػو ك  ،الرػػادؽ لعخكبتػػو كتعبئتػػو باالنتسػػاء  ،القاسػػع مزػػاعفة حسػػاس

حقيقػػػة السخصصػػػات كالسػػػؤامخات الرػػػييػنية التػػػي تشدػػػج خمدػػػة اسػػػي عمػػػى الدي
 لئلشاحة بفمدصيغ كالكياف العخبي . 

 كسػػا سػػبق كأف ذكخنػػا _ ككانػػت كاالعتقػػاؿ _  الدػػجغ فذػػاعخنا ذاؽ مػػخارة
 صػخخة ىػي كصخختو ،الحى سمبت كخامتو  الذعب ألع ىػ فألسو ، صادقة معاناتو
 السكمػـ فى أرضو كحخيتو . الذعب

عػغ دكر األديػب فػي السعخكػة ضػج الرػييػنية  كيقػؿ ) عمي أحسػج بػاكثيخ(
درايػػػة كعمػػػع  ت ميسػػػة األديػػػب بعامػػػة أف يكػػػػف عمػػػى" كإذا كانػػػ(  ٔ )كاالسػػػتعسار 

بالتيػػارات الدياسػػية السرػػصخعة فكخًيػػا كاقترػػادًيا كاجتساعًيػػا ؛ فػػإف ميسػػة األديػػب 
ا العخبيػػة تػاجػػو اليػػـػ كأكجػػب كأصػػعب ؛ ألف أمتشػػ ،العخبػػي بخاصػػة أكبػػخ كأخصػػخ 

أي أنيػا تكػاد  ،كالرييػنية مجتسعة  ،عجاكة االستعسار القجيع كاالستعسار الججيج 
                                                           

 ،مجمػػة اآلداب مقػػاؿ بعشػػػاف " دكر األديػػب فػػي السعخكػػة ضػػج الرػػييػنية كاإلسػػتعسار "  ( ٔ )
 ،مغ بحػث مؤتسخ األدباء العخب الدابع في ميخجاف الذعخ التاسػع  ،عمي أحسج باكثيخ

 بترخؼ  . ٖص ،ـ ٜٜٙٔ ،ق ٜٖٛٔ ،جشة اإلعبلـ بغجاد ل



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0425 

تػاجو العالع كمو إذا قًجرنا ما ليحه القػى الجيشسيػة الػثبلث مػغ سػمصاف فػي العػالع 
   .ال يجانيو سمصاف "

ال يدعدعيػا كإذا تستع األديب بسقػمات أمتو العخبية التي ال يحبصيا اليػأس ك 
 الخشػع كاف أديًبا ممتدًما ججيًخا  بتحسل مدؤكلية الجفاع عغ قزايا أمتو . 

 ،الكفػاح ركح إذكػاء أجػل مػغ بالقزػايا الفمدػصيشية ؛ "اىقاضـٌ "التػـد كقػج
السصالبػة الجسػاىيخ إلػى  انتبػاه كلفػت ،كالدياسػي  االجتسػاعي الػػعي كإذكػاء

 خصصػت التػي التحػجيات أمػاـ يقفػػا فكأ الػششيػة الػحػجة إلػى كالػجعػة بحقػػقيع ،
 العخبية . كحتى الفمدصيشية جحكره مغ القتبلعو
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 ٘ر األٗهـــاحمل
 حـاب اذل٘ٝـرساً ٗاغرصـاالى

 أحجاثا الفمدصيشي الذاعخ عاش بعجىا كما الشكدة كحتى الشكبة أحجاث مشح
 مػغ خيػخةالس كاآلالـ الذػعب سعانػاةك صػرىا فى إبجاعاتو األدبيػة ، قسعية تعدفية

 )عشرػخية الك  ةػػػيػيال كتيسير ، الثقافي حرارالك  ، ياألراض كمرادرة ، سجازرال

ٔ ) . 

ما تمقػاه أمتػو عمػي  حالة مغ األرؽ كالفدع كالحدف عمى " اىقاضٌ" فعاش 
ًحاذ اآلفاؽ مغ الييػد   »كإذا ىػ يخكد الكفاح الدياسػي بدػبلح األديػب  ،أيجي ش 

يدػػػ  بػػو اآلثسػػيغ أعػػجاء الحػػق كالخيػػخ  ، قمسػػو كلػػيذ لؤلديػػب مػػغ سػػبلح سػػػى 
 . ( ٕ ) «كالحخية كسائخ القيع اإلندانية 

عكذ  ،كتػلج عغ ىحا األرؽ الحى أقس مزجع سسيح القاسع نتاج غديخ 
أي أنػو  ،كخبث رجاليا كمكػخىع  ،مغ خبللو أجػاء القزية الفمدصيشية كسمبياتيا 

 ،ات الرػييػنية كافة السخصصػفي فزح  كحيغ تع لو ذلظ جج   ،بعاد القزيةأ كعى
فيػع " سػسيح القاسػع " ككعيػو بػالفكخ الرػييػني الشػازع  فزػحًا يكذػف عػغ مػجى
 ،أرضػيا  كالدػصػ عمػى ،اـ مػغ فمدػصيغ كشػعبيا كاالنتقػ ،لمعجكانية كاالغترػاب 

 كجػده رمد »فيي  ،باألرض ، كارتباشو بيا   "عالقاس عبلقة " خاصة إذا عخفشا 
  .  ( ٖ ) «عير مغ أجموككششو الحي ي ،ككيانو

                                                           

 - دركيػر محسػػد :شػعخ ،د/ رقيػة زيػجاف  ، الفمدػصيشي الذػعخ في اليداري  الفكخ أثخ ( ٔ )
 . ٖٙص،ـ ٜٕٓٓ األكلى الصبعة ،زيّاد  تػفيق - القاسع سسيح

دمذػق  ،مػع دار الق ،عبػجهللا الصشصػاكي  ،فمدصيغ كالييػد في مدخح عمي أحسج بػاكثيخ  ( ٕ )
 . ٛٙص ،ـ ٜٜٚٔ ،ىػػػ ٛٔٗٔ ، ٔ  ،بيخكت  ،الجار  الذامية 

  . ٙ٘ص ،الفمدصيشي الذعخ في اليداري  الفكخ أثخ ( ٖ )
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العجيج مغ السدػخحيات الدياسػية مشيػا :  " مسٞػ اىقاضٌ" مغ ىشا صاغ 
 ،" ٗادلغرصــثح " ،"  ٗاالتــِ"  ،مٞــف رد اىراتــٜ ٍْــذه ػيــٜ ذالٍٞــ ٓ "" 

اسػػتميع ىػػحه السدػػخحيات مػػغ  ،.. ...ادلطؼــٌ ْٕــرٛ ػيــٚ اضــر٘ىٕٗنــ ا 
 السدػخحيات عػخض القاسػعكفػي ىػحه  ،و الطخكؼ الدياسية السعاصخة السحيصػة بػ

تعخض ليا شعب فمدصيغ  كالتػي كػاف الغػخض مشيػا  التيلمسخصصات الرييػنية  
 انييار الكياف الفمدصيشي .

 كتأتي مدخحية ) 
 
( فػي شميعػة  ذالٍٞـ ٓ اىراتٜ ٍْـذه ػيـٚ مٞف رد

تبيا " القاسػع " كالتػى تػجكر فكختيػا حػػؿ الرػخاع عمػى السدخحيات السيسة التي ك
الػتحع كقػج  ،مدصيشية بيغ العخب مغ ناحيػة كالييػػد مػغ ناحيػة أخػخي األراضي الف

و لذخرػية اسػتجعائ كالتاريخ باألحجاث السعاصػخة مػغ خػبلؿ ،فييا الػاقع بالخياؿ 
دفػػع حخكػػة األحػػجاث التػػي  ؛ مسػػا سػػاعج عمػػى (شػػمػمػ)ك ،كػػل مػػغ  )رضػػػاف( 

مػغ حػجة فزػافف  ،الييػػد  بلؿ االنحخاؼ الفكػخي الػحى غمػب عمػىعالجيا مغ خ
كمػغ ىشػا اسػتحالت األرض  ،في بػاششيع حتي شغت صػػرتو عمػي أعسػاليع  اآلنا

مغ جخاء ىحا الفكخ الرػييػني السشحػخؼ كالستسػادي فػي عشرػخيتو   -الفمدصيشية 
 إلي كاقع مخيخ . -

كيسزػػي القاسػػع فػػي مدػػخحيتو راسػػًسا األحػػجاث الجراميػػة التػػي اسػػتصاع مػػغ 
ات التي يجبخىا العجك الرػييػني ضػج فمدػصيغ ؛   خبلليا أف يحيط الستمقي بالسؤامخ 
فػي خبػث كمكػخ ؛ ليغترػب األرض الفمدػصيشية  -مغ خبلؿ شخرية ) شمػمػ(  

كيدػػقط عشيػػا  ،كيدػػتػششيا  -الستسثػػل فػػي شخرػػية ) رضػػػاف(  -مػػغ صػػاحبيا 
 ىػيتيا .

بػصػػف األرض الستشػػازع عمييػػا  مػػغ مدػػخحيتو لسذػػيج األكؿايبػػجأ القاسػػع 
أمػاـ مشػدليغ  ،خح قصعة أرض صغيخة تحسػل مبلمػح حجيقػة قجيسػة يقػؿ : " السدف

 كاآلخخ أكركبي الصخاز . ،أحجىسا مبشي حدب الصخاز العخبي  ،متبلصقيغ 
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كأماـ السشدؿ األكركبي شػجخة حػػر ..... يخػخج  ،أماـ السشدؿ العخبي نخمة 
 مػػغ السشػػدؿ العخبػػي شػػاب فػػي الخابعػػة كالثبلثػػيغ مػػغ العسػػخ) رضػػػاف( كيخػػخج مػػغ

 .  (ٔ)السشدؿ األكركبي شاب أصغخ سشًا  ) شمػمػ( 
 حػػػيغ يرػػػػل رضػػػػػاف إلػػػػي أنبػػػػػب الػػػخ ي يدػػػػحب مػػػػغ أكؿ عشقػػػػو سمدػػػػمة

ساعجه  نبػب الخ ي كيصبق بصخفو اآلخخ عمىأ حجيجية.... يصبق بأحج شخفييا عمى
كيغمػػق  ،ج شخفييػػا أمػػا شػػمػمػ فيرػػل سمدػػمتو السذػػابية بػػأنبػب الػػخ ي مػػغ أحػػ ،

 . (ٕ)التخاب في مػاجية الجسيػر يجمذ اإلثشاف عمى ،كاحمو الصخؼ اآلخخ عمى
طذٌ إْٗا  ،سكٛإ : ) كاطبا اؾُٗٛس( ٖزٙ األسض يٝظت فشد سذٜك١ ملٓضيٞ 

 ...  ايزنشٜات اييت ال َفش َٓٗا

 ) ًٜتفت ببط٤ مٛ املٓضٍ ( 

 . ( ٖ ) ٖزا ايبٝت .... نٓت أطهٓ٘ فـاس ٜظهٓين ! 

يؤكػج عمػى عخاقػة  ،العخبػي د الفتػىرمػ ( ضػافر  فشخي فى السذيج الدابق )
ى السذػيج ثػع يطيػخ فػ ،كتعمقو كارتباشو الشفدي كالػججاني ببيتػو  ،خو يبيتو كتار 

مخاشبػػػا )  الغخبػػػي أك الجانػػػب الرػػػييػني فيقػػػػؿ نفدػػػو ) شػػػمػمػ( رمػػػد الفتػػػى
 : السشدؿ األكركبي ا إلىذيخً ( كم الجسيػر
 ،ٖزٙ اؿذٜك١ تابع١ ي٘  ،ٜك١ ّٜٛ تظًُت ٖزا ايبٝت قايٛا يٞ إٕ اؿذ 

ٚأْا طعٝذ دذا بٗزٙ اؿكٝك١ .... ال أتـٛس َٓضال بذٕٚ سذٜك١  ،ملٓضيٞ 

ا هٝذٕٚ يهِٓٗ أّٜل ،يف أٚسٚبا هٝذٕٚ ؿٓاع١ ايظالطٌ  ،َٓاطب١ 

 .......   .تٓظٝل اؿذا٥ل

                                                           

 .ٓٚٔاألعساؿ الكاممة ص ( ٔ )
 الدابق نفدو .  (ٕ  )
 . ٔٚٔص ،الدابق   ( ٖ )
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 ) ٜتأٌَ اؿذٜك١ (         

ايشنٔ أؿٓع     َشصٚي١  يف ريو  ،يف تًو ايضا١ٜٚ طأدعٌ سٛض ايضْابل      

  .ٖٚٓاى أغشغ بعض ايٓباتات اإلطتٛا١ٝ٥ ،بأصٖاس ايبٓفظر 

كيغخس نباتاتو  ،عمى السشدؿ كحجيقتو كراح يشدق أحػاضيا  لقج استػلى
 السفزمة عمى أرضيا التى ال يسمكيا .

فكبلىسا يتحجث   ،الرخاع عمي األرض العخبية الفمدصيشيةحجة نمحع  كىشا
 ،الييػدى مغ األرض كىحا يػضح تسكغ  ،ا أرض أججاده عغ األرض ككأني

 . حتي لع يعج ىشاؾ فخؽ بيشو كبيغ السالظ األصمي ،مغ صاحبيا  كاغترابو ليا

 ة في عخض السذاىج التي تفزح مخصصاتيع الخبيث اىقاضٌ كيدتسخ
كمعتقجاتيع  ،كمجي ضمسيع كعشادىع  ،رغبتيع فى اغتراب األرض الفمدصيشية ك 

  : ( ٔ )فيقػؿ في الحالة الثانية  ،الكاذبة 
ٚتهذٜع اؿذاس٠  ،ب ايرب١ٜ ) ٜٓٗض سكٛإ ٜٚبذأ يف اقتالع األعؼا

 َٚجً٘ ٜفعٌ ػًَٛٛ يف ْاسٝت١ (. ،يف ن١َٛ  ٚاؿـ٢

 ( مشذجا رضػاف : )

 ٜااااااااااا أٜٗااااااااااا اياااااااااا اب 

  
 ٜااااااااااا دظااااااااااذٟ ايكااااااااااذِٜ

   

 طااااااااااب املكااااااااااّ طااااااااااب  

  
 يف سلاااااااااااآو ايااااااااااااشسِٝ

   

 ٜااااااااااا صٖااااااااااش٠  ااااااااااشا٤ 

  
 يااااااااااااااااذَّشطاااااااااااااااا١َٛ با

   

 ٜاااااااااااا س٥ااااااااااا١ ا باااااااااااا٤  

  
 ٚٚدٗااااااااٞ ايٝااااااااّٛ ،أَااااااااع

   

                                                           

  كما بعجىا  . ٘ٚٔص ،األعساؿ الكاممة   (ٔ)
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 أسٜااااااااااااااااذ إٔ أناااااااااااااااإٛ

  
 طااااااااااااااآب١ً  لاااااااااااااااشا٤ 

   

 ٚيتظاااااااااااااا ع األفااااااااااااااشا  

  
 با أٜٗااااااااااا اياااااااااا ا ٜاااااااااا

   

 ....................   ػًَٛٛ : َٓؼذا

فيتشبو أحجىسا لآلخخ  ،) يتجاخل غشاؤىسا كيرصجماف أثشاء العسل 
 كيتبادالف نطخات االستشكار كالجىذة كالغزب (

مس٢ أقذّ يهِ ْفظٞ ... ا ،ّشا دذّٜذا صا٥ ٕ : )طا شا(  ؿبا  اـري أسٟ يذَّٟسكٛا

لٝف ايهشِٜ  فٝفظش يٞ نٝف ٚيهٔ ٌٖ ٜظُح سلش٠ اي ،ايظٝذ سكٛإ 

َٚارا ٜشٜذ ؟ أّ ٜفلٌ سلشت٘ إٔ ٜفعٌ ريو بعذ تٓاٍٚ  ،ٖٓا  ٚؿٌ إىل

 ايك٠ٛٗ ؟

تفظريا يٛدٛدٟ ٖٓا ! ػًَٛٛ : ) طا شا ( ي ٝف دّذا إٔ ت ًب َين أٜٗا ايػشٜب 

ا ا عُّمسٞ ايظٝذ ػًَٛٛ .. ٚتظأيين أٜلباملٓاطب١ أقذّ يهِ ْفظٞ .. ا

 . طتُاع إيٞ تفظريٟ!ٖ٘! يعًو ت ًب ف ٛسًا قبٌ اال! ق٠ٛٗأسٜذ

قٌ  ،سكٛإ : ) غاكبًا (  امسع أٜٗا ايشدٌ ثكٌٝ ايعٌ ! ال تشٚقين ٖزٙ ايذعاب١ 

ٚيٝهٔ ٚاكّشا يو َٓز ا ٕ  بـشاس١ ٚٚكٛ  ... َٔ أْت ؟ َٚارا تشٜذ ؟

فًِ ٜ ب هلِ  رئٜ غريى ساٚيٛا فشض أْفظِٗ عًَّٞإٔ كٝٛفا نج

 ! املكاّ

يٞ إْٗا دشمي١ يف ْعش ايكإْٛ ايذٚ ،ػًَٛٛ : ) بربٚد (  يكذ ػاٚصت سذٚد ايػري 

ُّا   فإْو ؼتٌ سذٜكيت . ، شز َٔ ٖٓا فّٛسا ا ،تظتشل عًٝٗا عكاّبا ٚ ٝ

 ٖزٙ ،طأس ِ ععاَو َامل تٓـشف عًٞ ايفٛس  ،أٜٗا ايًف سكٛإ : َا أػذ دشأتو 

 ،ٚسٝاتٞ  ... إْٗا طفٛييت ٚػبابٞ ،عٔ دذ  ٚسثتٗا أبًا ،سذٜكيت 

 َٔ ق٠ٛ ! يذَّٟ ٚطأدافع عٓٗا بهٌ َا



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0422 

إْٗا أسض ايـفاق١ !  ؟ أتكٍٛ ٚسثتٗا أبا عٔ دذ ؟ َٓت٢ٗػًَٛٛ : أتكٍٛ سذٜكتو 

 ...    .َٝعادٟ 

..... ٖزٙ سذٜكيت  ،أْا ٖٚزا اي اب  ًل أسذْا ا  ش  ،اسٜخ سكٛإ : إْو تضٜف ايت

أْا ال أعٞ غري ٖزٙ اؿذٜك١ ٚال  ،َٓز بذ٤ اؿٝا٠ ايبؼش١ٜ عًٞ األسض 

 أتفِٗ ؟   ،أسٜذ غريٖا 

أْا ال  ،ٖزٙ سذٜكيت َٓز بذ٤ اؿٝا٠ ايبؼش١ٜ عًٞ األسض ،ػًَٛٛ : إْو تضٜف ايتاسٜخ 

 أتفِٗ ؟ ،ريٖا أعٞ غري ٖزٙ اؿذٜك١ ٚال أسٜذ غ

كصػػؿ األحػجاث لمحالة الذػعػرية كالشفدػية   تكثيًفا الدابق نخى  فى الحػار
كقج بػجأ الحػػار  ،إلى ذركتيا ؛ حيث يحتجـ الرخاع بيغ الجانبيغ فى ىحا السذيج 

كقػج  ،لصيًفا ىادًئا ثع تراعج مع تراعج الحػجث كالعاشفػة السدػيصخة عمػى الكاتػب 
 .التى أدارت ىحا الحػار عكديا لشا مغ خبلؿ شخرياتو 

 يلئلندػاف الفمدػصيش رمػداً  ،" رضػػاف "مػغ شخرػية  القاسػع اتخػحفقػج 
 ي يػخى تال ،السدتعسخ لكي يدتخد حجيقتو  ضج كقاـك ككافح الحى ناضل ،السقيػر

 كىػيتو ، فتسدظ بيا كدافع عشيا بكل ما يسمظ . فييا شفػلتو كحياتو 

لمسحتل الغاصب فجعمػو يتحػجث كأنػو فقج اتخحه القاسع رمدًا "  ميٍ٘٘أما " 
الغخيػػػب السغترػػػب كيتعامػػػل مػػػع رضػػػػاف ككأنػػػو  ،صػػػاحب األرض األصػػػمي ىػػػػ 
 رض.لؤل 

فيدػتسخ فػي  ،و ال أرضػو فقػط كيذعخ رضػاف ككأنػو يغترػب كيانػو كىػيت ػ 
غ حقػػارة السدػػتعسخ) شػػمػمػ( كىػػحا يػػجؿ عػػ ،الػػجفاع عشيػػا بكػػل مػػا أكتػػي مػػغ قػػػة 

 كأفكاره الخاشئة . كإيسانو بسعتقجاتو ،كجخأتو
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 ( ٔ ) ْٕـرٙ ػيـٜ ادلطؼـٌ   ٕن ا اضر٘ى) القاسع في مدخحيتو  نخى ك 

التػي اسػتصاع كحيمػو الخادعػة  ،لسدػتعسخ كلؤمػو خبث ا حػؿ كالتى تجكر فكختيا 
كلع يكتف بحلظ بل جعػل  ،كيشيي شخاكتيسا  ،مغ خبلليا أف يفخؽ بيغ الرجيقيغ 

ّع بقتػل صػاحبو شسعػا فػي ما لػو ؛ كػل ىػحا مػغ أجػل أف يحقػق أغخاضػو أحجىسا ي ي 
 ،كاغترػػاب ىػػػيتيع  بػػجكف كجػػو حػػق  ،عمػػي أمبلكيػػع  االسػػتيبلءالجنيئػػة مػػغ 

 : ( ٕ )كيػضح ذلظ السذيج الثالث مغ السدخحية 

 ،شاعخ الخبابة مكب عمي إحجي السػائج كيسشاه مسدكة بالخبابة  ،) السصعع 
كتػتحصع  ،فػػؽ بعزػيا  تدقط مػغ شػخؼ البػخاد مجسػعػة مػغ الرػحػف السكّجسػة

 فيدتيقع شاعخ الخبابة محعػًرا ........ (  ،عمي أرض السصعع 
  ػاعش ايشباب١ :  ...............

 إٕ ٜٓبٛع دَا٤ ٜتفذش

 فاكب ٛا طاعاتهِ ٚاْتعشٚا

 ٜٚلذش أيف ٌٜٚ يًزٟ ٜٓظ٢

ٖٚاٛ ػااب قا٣ٛ     ،ٜٚذ ٌ ٖٓاشٟ   ،َهاْ٘ ......  ػاعش ايشباب١ إىل) ٜعٛد 

 ،َٔ فُا٘ غًٝإٛ نابري     ٜٚتذىل ،ٜٚعتُش قبع١  ،األٚسٚبٞ ٜشتذٟ ايضّٟ 

ّٝا  هًع ع٢ً ،س َا٥ذ٠ يف ٚطط امل عِ ىتا  ،ب٘ إيٞ اياٛسا٤  املكعذ َٓشٓ

ٚايجكا١ املفشطا١    االطاتٗتاس املا٥ذ٠ يف ٚكع ِٜٓ عأ   ٚػابها طاقٝ٘ ع٢ً

 ٚدُٗٝٗا َالَح ايكًل  ....... ( . بايٓفع .. ٜذ ٌ سكٛإ ٚػًَٛٛ ٚع٢ً

( عػػغ حالػػة  ك) شػػمػمػ ،عػػج حػػجيث شػيػػل يػػجكر بػػيغ ) رضػػػاف ( كب    

                                                           

 كما بعجىا.  ٕٚص  ،سدخح كالحكاية ال ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 كما بعجىا.  ٙٛص  ،الدابق  ( ٕ )
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 يتجخل ىشخي . ،..عسبلف عمي تصػيخ الخبح ....ككيف ي ،السصعع 
 ٚدٕٚ إٔ ًٜتفت ( ،) دٕٚ إٔ ٜػري َٔ دًظت٘        ٖٓشٟ : 

 ايظٝذ اؾًٌٝ َذعٛ إيٞ َا٥ذتٞ         

 تكـذْٞ ؟        ػًَٛٛ : 

 طٛاى ؟ ٚأٟ طٝذ ٖٓا          ٖٓشٟ :

 َٚٔ تهٕٛ أٜٗا ايػشٜب ؟       ػًَٛٛ : 

 ) ٜكٗك٘ ثِ ٜعٛد إيٞ اؾذ١ٜ(          ٖٓشٟ : 

 أْا ايػشٜب ٚايبعٝذ       

 يف ايٛسٜذ .. ،َع ايذَا٤  ،أدش٣        

فيخبػػخه شػػمػمػ أف لػػو  ،لسصعػع إليػػو أف يػافػق عمػػى شػػخاكتو فػػى ا ثػع يصمػػب
خي فػػى إغخاءاتػػو حتػػي يقشعػػة بزػػخكرة ىشػػ حفيأخػػ ،اسػػسو )رضػػػاف( اعخبًيػػ شػػخيًكا

 آخخ أقػى كأعد . لتخمز مغ شخيكو ؛ ليربح لو شخيظو ا

ثػػع يشتقػػل ىشػػخي إلػػى الذػػخيظ اآلخػػخ ) رضػػػاف( فيعػػخض عميػػو نفػػذ الفكػػخة 
أداره ذلػػظ فػػى ىػحا الحػػػار الػػحى  يتجمػى ،و بقتػػل شػخيكو كالػػتخمز مشػػو مػػعدًا إليػػ

قػتيػػا كجبخكتيػػا فيقػػػؿ عمػػى القاسػػع ببخاعػػة الػػحى تدػػيصخ فيػػو شخرػػية ىشػػخي ب
 لدانو مخاشًبا رضػاف : 

 أدسنت ٜا سدٌ .. يكذ فتح ايؼش مجٝع ْٛافزٙ 

 يتذ ٌ سا٥ش١ ايذّ ايظا ٔ

 ٖٞ اييت ؼ ُت . ،ٚػشانتو 

 ٚإرا نٓت تشٜذ إٔ تٛاؿٌ اؿٝا٠
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 فًتكتٌ ػ٠ٛٗ ايكتٌ

 اييت ٜتـاعذ د اْٗا َٔ أغٛاس 

 اؾٌُٝ طت٦جاس بٗزا امل عِ ػشٜهو اي اَح إيٞ اال

 ٖٚا أْا أٖبو ْـٝشيت املٓض١ٖ عٔ ايػشض 

 قبٌ إٔ ٜبادسى املٛت ب٘ ! ،بإٔ تبادسٙ باملٛت 

 ) راٖال ( ٜكتًين ؛ يٝظتأثش بامل عِ ؟سكٛإ : 

 ) غاكبا (  ٚأٟ سل ي٘ يف ٖزا امل عِ ؟

 ) إيٞ ٖٓشٟ (  ػهشا يو أٜٗا ايـذٜل اؿُِٝ .

خصصػػات السدػػتعسخ ضػػج م قاسػػع مػػغ خػػبلؿ ىػػحا العسػػل السدػػخحياليػضػػح ك 
ككيػف اسػػتصاع ) ىشػخي ( بحيمػو الدائفػػة االسػتيبلء عمػي اليػيػػة  ،األرض العخبيػة 

تسكغ السدتعسخ مػغ ي كمحػ اليػية كبيحا ،كتسديق الػحجة العخبية  ،الفمدصيشية  
 ،كدّب الخػبلؼ بيشيسػا ،عمي السصعع الحي كاف يسمكػو رضػػاف كشػمػمػ  االستيبلء

كقػاـ بإسػقا  البلفتػة التػي  ،و إلي دكاف لتجارة السعمبػات كأخح ىشخي السصعع كحػل
" تحسػػل عشػػػاف  كأمػػخ بػضػػع الفتػػة أخػػخى  ،اف كشػػمػمػ كانػػت تحسػػل اسػػع رضػػػ 

كبيحا أصبح ىشخي ىػ السالظ الفعمي  ْٕرٛ ٗمرمآ  دماُ ىرعارج ادلؼيثاخ "
الحيػػل الدائفػػة كاألالعيػػب التػػي تسكػػغ بيػػا مػػغ عقػػل العخبػػي  باسػػتخجامولمسصعػػع 

 مذاعخه .ك 

مػغ  ،كسا يتزح التداـ القاسع بأبعاد القزية الفمدصيشية كاغتراب ىػيتيػا 
عػالج فييػا القاسػع مػجي القيػخ كالطمػع التػي  ، ( ٔ ) " ادلغرصثح" خبلؿ مدخحيتو 

 ، ةالحى كقع عمي فتاة جسيمة ) فمدصيغ ( تعخضت لبلغترػاب مػغ قبػل الرػيايش
                                                           

 . ٕٕٗالسدخح كالحكاية ص  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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ػػ ،بعػػج أف دفعػػػا ثسشيػػا لسػػغ خانيػػا   ،بيػػا مػػغ أجػػل الحرػػػؿ عمػػي السػػاؿ  يحِّّ كض 
قػػاـ الرػػييػني الغاشػػع بتعػػحيبيا  ،فرػػػر الكاتػػب "فمدػػصيغ" برػػػرة فتػػاة جسيمػػة 

كسػاء كانت السغتربة مغ كجية نطخ الكاتػب  ،كتعخيتيا كاغترابيا رغسًا عشيا  
فكبلىسػا مغترػب بػالقػة  ،أك رمدًا لفمدصيغ فاألمخ ال يختمف كثيخًا  ،حقيقية  امخأةً 

كعػػػدة الػػػشفذ ...... فيبػػػجأ القاسػػػع  ،الذػػػخؼ كالكخامػػػة  ،يسمػػػظ  مػػػا ىأغمػػػ فقػػػج ،
كيعمغ مكبخ صػت دقيقة حجادا عمي أركاح  ،) بجكّي انفجارات متقصع    مدخحيتو
تصمقيا شابة تعػاني  ،بعج انتياء الجقيقة تشصمق صخخة ندائية مخكعة  ،الزحايا 

 مغ رعب شجيج (. 
 .ا....اؿٛت ايؼاب١ : )  ؿاس ًا ( ال ...

 فًٔ ٜٓكزى ايـشاخ  ،ؿٛت سدٌ   :  أؿش ٞ نُا تؼا٥ني 

 يكذ دفعٓا مثٓو أٜتٗا اؾاس١ٜ !!                 

 ايش ١ ! : ؿٛت ايؼاب١ 

 أ١ٜ س ١ ت ًبني أٜتٗا ايٓعذ١ اؾا١ًٖ ؟  ؿٛت سدٌ  : 

 ْعًفاو ْٚاذيًو َتا٢    ،ٝاّٛ يف قبلاتٓا   ٚأْت اي ،قذ باعو سعاتُو  

 َزبح آهلتٓا سني تذم ايظاع١ . ع٢ًباًْا ْٚكذَو قش ،ػ٦ٓا 

 ) كاسع١ (    ايؼاب١     :

  ٛتٞ .أسٜذ أَٞ ٚأبٞ ٚإ ،أسٜذ أًٖٞ                  

 ،فذش ٚأبٛى ػٝخ ٖايو يف اي ،األبذ  أَو َاتت إىل ،مٔ أًٖو ايّٝٛ    : ؿٛت سدٌ 

 ٛتو سني ٜهتؼفٕٛ دظذى ٖزا ايازٟ  ٚإ ٛتو  ط ٜٔ نٝف ًٜكاى إ

  ؟ ٘ ا ًْٕٗٛ ب

 ؿٛت ايؼاب١  : إهلٞ . أٜٔ أْت ؟ ملارا ؽًٝت عين ؟
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 : بٌ اطًيب إهلٓا مٔ . مل ٜعذ إي٘ طٛاٙ  .  ؿٛت سدٌ  

ْو إهلو ايزٟ ت ًبني ؽ٢ً عٓو إيٞ األبذ . ٚإْو يٛسٝذ٠ ا ٕ . ٚإ

ٞ  ملعضٚي١ ٚكعٝف١ . ٖزا َـريى أٜتٗا اؾا١ًٖ فاقٓعٞ  ٚاطا و
!! 

أداره القاسػػػع  ،بػػػيغ الطػػػالع كالسطمػػػـػ  ،ػؼ حػػػػار بػػػيغ الخػػػاشف كالسخصػػػ
بعبقخيتو الفشية بصغياف أسمػب التحلل كالتحدخ مػغ جانػب السطمػـػ مقابػل أسػمػب 

 التذجد كالغصخسة مغ قبل الطالع 

 ،كىػػي تدػػتجيخ كال مجيػػخ  ،فػػي تعػػحيبيا كتحصيسيػػا  كيدػػتسخ الخػػاشف
 تجج مػغ كال ،يخفف آالميا كجخكحيا  كترخخ كتشادي عمي مغ يشقحىا حتى

 حة الثانية بػ ) ضػء حاد يشرب عمىثع يأتي القاسع في المػ  ،يكف بجػارىا 
فػي صػجر السدػخح  "  ،مغ القزػباف الحىبيػة  سصػانةامغ نرف ف السدخح السكػ

 ،تحت المػحة تكف شابو فػي حالػة إعيػاء شػجيج ،القفز "  لػحة العذاء األخيخ 
 مسدقة الثياب مجماة الػجو كاألشخاؼ ( .

 اب١      : ) يف رٍٖٛ ( ايؼ

 ،ال مثش ٚال أٚسام ،غـٔ َك ٛع َٔ تًو ايؼذش٠ ،فٗزٙ أْا ا ٕ ،إرٕ  

 طتُٓٛ ػذشتٞ. ،غـٔ َذْع َشَٞ يف ايٛسٌ

طتضدٖش  ،ػذشتٞ اييت ق عْٛٞ َٓٗا طتُٓٛ ٚمتتذ ٚتهرب  

فال .  ،. أَا أْاٚطتشٌُ مثشا نجريا .. ،بايٓذّٛ ايـػري٠ ايبٝلا٤ 

ّٓا ٜ  ابّظا َّٝتا ال  ري فٝ٘ .طأظٌ ٖٓا غـ

 ٜايعاسٟ ٚٚسذتٞ . ) تػُش ٚدٗٗا بٝذٜٗا ٚتٓتشب  ( . 

فػبل يػداؿ برػيز األمػل  ،بخغع كل ما تعخضت لو مغ مرٍس لػع تدتدػمع إنيا 
 فالذجخة ستشسػ كتستج كتكبخ بخغع كل شيء .يذع فى قمبيا 
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 فكيخمػػد بيػػا القاسػػع إلػػى الكيػػا - ،عػػة ثػػع يػػجخل السدػػخح " غػلػػة " مفد    
كتػجػػو  ،كتقيقػػو بأسػػمػب سػػاخخ  ، ( ٔ )تػػخقز عمػػي لحػػغ الفػػالذ  - ىسػػخائيماإل

 حجيثيا إلي ىحه الفتاة السطمػمة ) فمدصيغ( :
 ايػٛي١ :     ٖٞ ٖٞ ٖٞ ! صٚ صٚ ٖٞ ! 

 َايو تٓتشبني أٜتٗا ايؼاب١ ؟             

 ؼًُٞ ْفظو نٌ ٖزا ايعزاب ؟ َارا ٜٓكـو ست٢

 أنجش َٔ ريو ؟مج١ًٝ َٚذْظ١ فٌٗ تشٜذٜٔ 

 ٚيٝت أَٞ مل تهٔ . ،يٝتين مل أنٔ  ،ٜايعاسٟ ٚٚسذتٞ  ايؼاب٘    :  

 َارا أفعٌ ٜا إهلٞ ؟ .. 

  ،عاسٟ ٖزا ٚريٞ ٖزا 

 قٌ يٞ أٜٔ أرٖب بُٗا ؟

كتصمػب مشيػا أف تدػكب  ،ثع تتجخل الغػلة ردًا عمي ىحه الفتاة مػبخة إياىػا
تصمػػب ك  ،كتشػػادي عمػػي أىميػػا ترػػخخ الذػػابة  ،الػػجمػع الغديػػخة عمػػي مػػا حػػجث ليػػا

بجثتيػا مػا  كيفعمػػا ،كػي تدػتخيح مػغ ىػحا العػار ىػا ؛ لمشيع أف يػأتػا إلييػا كيقتمػ 
فيػػي  ،فيػػي لػػع تعػػج تتحسػػل ىػػؤالء السغترػػبيغ السحتمػػيغ الستػحذػػيغ  ،يذػػاءكف 

                                                           

 كالػحي إيقػاعي قالػب ىػػ(  Waltz: باإلنجميديػة  )ك(  Walzer: باأللسانيػة  ) الفالذ ( ٔ )
 كثيػخة أنحاء في انتذخ كمشيسا كألسانيا ، الشسدا في بجأ رقز ، نػع إلى بعج تحّػؿ فيسا

 لسقصػعتػو االبػغ شػتخاكس يػىػاف الشسداكي  السػسيقار نطع أف بعج خرػصاً  العالع، مغ
 ايقػػاع اسػػتخجاـ شػػاع قػػج بأنػػو السػسػػيقى تػػاريخ كيذػػيخ ، ٙٙٛٔ عػػاـ األزرؽ  الػػجانػب
 يػػا "أمثػػاؿ  األنجلدػػية ، السػشػػحات فػػي" الدػػخمشج  " يػػجعى كالػػحي كزًنػػا ، الفػػالذ يػػػازي 

. كيكيبيػػػػػػجيا السػسػػػػػػػعة الحػػػػػػخة .غيخىػػػػػا  كالعجيػػػػػػج" لعبػػػػػػت مػػػػػغ يػػػػػػا" ،"قػػػػػػاهن غرػػػػػغ  
https://ar.wikipedia.org/wiki : 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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فيػػل تجػػج ىػػحه الفتػػاة السدػػكيشة مػػغ يقػػـػ  ،فتػػاة حػػخة ال يصاليػػا قيػػج كال سػػػ  
 ز جدجىا مغ ىؤالء األعجاء ؟ ثع تدتغيث كال مغيث .بتحخيخىا ؟ أك مغ يخم

كتتػػػالي ىػػحه السذػػاىج الجاميػػة فػػي مدػػخحيات القاسػػع تػاليػػا يػقفشػػا عمػػي 
نسصية التفكيخ عشج الذخرية الرييػنية التي تمجأ إلي اإلبادة الكاممة لمسػػاششيغ 

و كسػا تػضػح لشػا مػا تحػيػ  ،كاالستيبلء عمي أرضيع  ،كاغتراب ىػيتيع  ،العخب
فيدػػػتخجمػف كػػػل الحيػػػل الخادعػػػة ؛ لتشفيػػػح  ،قمػػػػبيع مػػػغ الحقػػػج الػػػجفيغ لمعػػػخب 

 أغخاضيع االستعسارية الجنيئة .

ا فػػػي ارتكػػػاب كػػػاف سػػػببً  ،كلعػػػل ىػػػحا الحقػػػج كالصسػػػع فػػػي قمػػػػب الرػػػيايشة 
كسػػا أبػػاح ليػػع الكػػحب كالدػػخقة كالتدكيػػخ  ،دكف مبػػاالة بأحػػج  ،السجػػازر كالفطػػائع 

 ..... إلخ  ... ،كالتدييف كاالغتراب 
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 ٜـ٘ر اىصاّــاحمل
 رثذادــٌ ٗاالضــ٘ٝر اىظيــذص

اكتػػػى  ،كػػاف لطيػػػر االسػػتعسار فػػي األراضػػي الفمدػػصيشية مطػػاىخ سػػمبية 
صػادركا فييػا  ،الذعب بشارىػا حػيغ مارسػػا عمػييع ألػانػا مػغ السسارسػات القسعيػة 

 خات . كسمبػا بيا الخي ،بلليا الكخامات كأىانػا خ ،الحخيات 

جشػػج األدبػػاء  ،د ىػػحه السطػػاىخ عمػػي أرض الػاقػػع أحاليػػا إلػػي قزػػية  كتعػػج
أقبلميع لخصجىا ؛ ترػيخا لمسشاخات الديئة التي عاشيا العػالع العخبػي كاإلسػبلمي 

 .ضخارىا بجسيع الذعب بسختمف فئاتوكاستشكاًرا ألكضاع ميتخئة لحقت أ ،كقتيا 

 إلػى فسػاؿ نػوكججا فػي أثػخت االحػتبلؿ مػغ الفمدػصيشي الذػاعخ كمعانػاة
 الكادحػة السدتزػعفة الصبقػات كيشاصػخ ،كالطمػع  االضػصياد السقاكمػة ؛ ليػاجػو

 االعتقػاؿ كالدػجغ بدػبب الذػاعخ معانػاة ككانػت االحػتبلؿ، افنيػخ  تحػت الػاقعػة
 ككانػت ، شخرػيتو فػي بعيػج أثخ ذات كالفقخ كالجػع الجبخية كاإلقامة كالتعحيب ،

 ذاكختػو امترػت حياتػو فقػج فتػخات رػبأخ مػغ الفمدػصيشي الذػاعخ شفػلػة كػحلظ
 .كميا الجقيقة بتفاصيميا الستعبة كالػيبلت كاآلالـ األحجاث

 ليػخكي  القاسػع، سػسيح الصفػل ذاكػخة فػي كمؤلسػة مكثفػة صػػرة فانصبعػت
 مػغ اليخكب لخصة استعجاداً  كأححيتشا ثيابشا نخمع لع بميالييا أياـ ثبلثة " كيقػؿ: 
 . ( ٔ )"  يالييػد الجػي  رفالق تكخار مغ كخػًفا ، الييػد

" صػػػرة  مســٞػ اىقاضــٌ ى صػػػرىا "كمػػغ صػػػر الطمػػع كاالسػػتبجاد التػػ

                                                           

الييئػة السرػخية العامػة  ،د / جػػدة عبػجالشبي  ،السدخح الدياسػي السعاصػخ فػي مرػخ  ( ٔ )
 ،الفكخ اليداري في الذعخ الفمدػصيشي  كيشطخ أثخ ،بترخؼ   ٚٛص  ، ٕ٘ٔٓلمكتاب 

 . ٚ٘ص 
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 الكبيػخ الذػاعخ قػاـ اسػع كىػ ، " قرقاظ" السدتبج الصاغي السسثمة في شخرية 
 رمػدًا أصػبح الػحي االسػع ىػػ كقخاقػػش  ، السعخكؼ (  ٔ ) قخاقػش مغ اسع باشتقاقو

 تخكيػػة كمسػػة األصػػل فػػي قخاقػػػش ككمسػػة ،  كاممػػة برػػػرة العجالػػة كمخالفػػة لمطمػػع
  .   األسػد الشدخ معشاىا

 السدػخحية بصػل اسػع جعل عشجما التػفيق غاية مػفقا سسيح كاف كقج      
 شخرػية مػع كثيػخ أك قميل في يرصجـ ال حتي كذلظ ؛  قخاقػش كليذ قخقاش ىػ

 شاغيػة صػػرة فػي مدػخحيتو بصػل إليشػا يقػجـ أف يخيػج كسػسيح  ، التاريخيػة قخاقػش
 لػو فاختػار  ، الػجماء كسػفظ كالقتػل لمحخب الجمػي  كعذقو شغيانو في مذكػؾ غيخ
 كبػػار كبعػػس ،معػػخكؼ تػػاريخ لػػو قخاقػػػش ألف  ، قخاقػػػش مػػغ بػػجال قخقػػاش اسػػع

   . ( ٕ )الطالسيغ  مغ كليذ السطمػميغ مغ أنو كيخكف  عشو يجافعػف  السؤرخيغ

لكػرس حدب التقميج الذائع الحي كاف تبجأ السدخحية بافتتاحية يقجميا ا   
 ،كالسدخح اليػنػاني القػجيع  ،يتسيد بو األدباء السدخحيػف مغ مختمف الحزارات 

أال  -ككضيفػػة االفتتاحيػػة ىػػي الجاللػػة عمػػي أف القزػػية األساسػػية فػػي السدػػخحية 
                                                           

 ككػاف  ، بيػا كدفغ ،ق   ٕٔٓٔ  سشة بالقاىخة تػفي الحي قخاقػش الجيغ بياء ىػ قخاقػش ( ٔ )
 كجػو خيػخ عمي بشاءىا كأنجد  ، القمعة بشى الحي ىػ كقخاقػش  ، الجيغ لربلح خصيخا كزيخا
 ألف ذلػظ  ، الذػعبية شخرػيتو عػغ تختمف التاريخية قخاقػش كشخرية  ، كقت أسخع كفي

 شػجيجة بقدػػة كتدػخيخىع الشػاس كاضػصياد لمصغيػاف حي نسػذج ىي الذعبية الذخرية
 عمييػػا اعتسػػج التػػي الرػػػرة ىػػي قخاقػػػش لػػػ الذػػعبية كالرػػػرة  ، السختمفػػة األعسػػاؿ فػػي

فيات السذػاىيخ ك األ.    الطالع الصاغية صػرة كىي  ، القاسع سسيح ك   عػبلـتاريخ اإلسبلـ ك 
دار ؼ  الػجكتػر بذػار عػّػاد معػخك تحقيػق  ، ىػػٛٗٚشسذ الجيغ الحىبي )الستػػفى:   ،

 .ٛٔٔٔص ، ٕٔج ، ـ ٖٕٓٓ،  ٔ  ،مي الغخب اإلسبل
 الدػشة  ،ـ  ٕٙٓٓديدػسبخ  ٓٔ ،ىػػ  ٕٚٗٔ القعػجة ذي مغ ٜٔ  األحج ،جخيجة األىخاـ  ( ٕ )

بقمػػع  ،سيح القاسػػع " مقػػاؿ بعشػػػاف " بػػيغ قخاقػػػش كسػػ  ،(  ٖٖٖٛٗالعػػجد )  - ٖٔٔ
 رجاء الشقاش .
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ليدػػت قزػػية الذػػعب الفمدػػصيشي   -لذػػعب الطمػػع كاالسػػتبجاد الػاقػػع عمػػى اكىػػي 
ية البذػػخية أجسػػع ؛ لػػحا فػػإف افتتاحيػػة الكػػػرس ليػػا كضيفػػة فشيػػة بػػل قزػػ ،كحػػجه 

كأمػا السػضػػعية فيػي  ،أما الفشية فيي إشارة عمي بجاية السدخحية  ،كمػضػعية
 .  ( ٔ )أف االفتتاحية تجديج لسأساة كمعاناة يعيذيا البذخ في كل مكاف كزماف 

 ،ف كمكػاف سػجػػد فػي كػل زمػاالقخقاش  كيبجأ القاسع مدخحيتو بترػيخ   
كفػػي ىػػحا مػػا يػػجؿ عمػػي أف  ،كيػػأتي معػػو السػػػت  ،كأنػػو يػػأتي فػػي صػػػرة إندػػاف 

كالدمػاف  ،كػاف كػل مكػاف القزية ىي قزية إندانية لمعالع بخمتو؛ كلػحلظ جعػل الس
 .كالسدتسخ عبخ العرػر  كل زماف ؛ ليرػر الطمع السشتذخ

 يف نٌ صَإ :  نٛسغ 

 يف نٌ َهإ 

 ٜأتٞ يف ؿٛس٠ إْظإ

 فٝذ٤ٞ املٛت ٜأتٞ 

 ٜٚعٌ ٜذ٣ٚ ايـٛت 

 يف نٌ صَإ عاؾ 

 يف نٌ َهإ عاؾ 

   قشقاؾ ....

 ..... قشقاؾ 

                                                           

جامعػػة  ،د / معػػاذ خصيػػب  ،مدػػخحية قخقػػاش أنسػذجػػا  ،األدب السدػػخحي فػػي فمدػػصيغ  ( ٔ )
 . ٕٙص ،ـ ٕٛٓٓ ،حيفا 
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   . ( ٔ ) قشقاؾ !!!!
كمسا يجؿ عمي الطمع كاالستبجاد كصف " سسيح القاسع " لقخقػاش بالصاغيػة 

 ( ٕ ) « ػيٜ ضيٌ اجل٘ع ،ٝصؼذ إيل اىؼرظ  ،اىطاغ٘خ  »في المػحة األكلػي 
 كسػفظ كالقتػل بػالحخكب لكشو جعمػو مغخمػاً  ، بالصاغية قاسع بػصفوكلع يكتف ال ،

 بإصػػجار تسيػػد قػػج" قخقػػاش" إف تقػػػؿ التػػي لمخكايػػة كفقػػاً  القاسػػع كيدػػيخ الػػجماء،
 الشػاس" قخقػاش  " كمغ ىحه القػانيغ أف يسشػع ،لمحخيات  القاتمة الحسقاء القػانيغ

 أبشػاء كيدػػؽ  الذػعبي، الغشػاء يسشػع كسػا بػالخحبلت، قيامػو أثشػاء فػي التجػػؿ مغ
 مذػابية صػػرة فػي - ، ( اإللداميػة ) العدػكخية الخجمة إلى عشيع، رغساً  الذعب،
  . ( ٖ ) -أركيل  لجػرج ٜٗٛٔ ركاية في االستبجادية الجكلة لقػانيغ
حيغ ) يجخل الخجبلف (  ٗ )كتبجأ ىحه األحكاـ الجائخة في المػحة الثالثة     

 تة ( كىسا يحسبلف الف ،السقشعاف 

 " جيذر تل أُ حترً اىشؼة ٍِ ذراشٔ ،ؼرٜ ذصثػ ؼامَا تأٍرك "      
تػػػشيس فيػػػو أشػػػجار  ،حقػػػل مػػػغ القسػػػح الشاضػػػج  ،فجػػػخ نيػػػار صػػػيفي "         

يحرػػػجكف بسػػػخح  ،رجػػػاؿ كندػػػاء كصػػػبايا  ،متفخقػػػة ... جساعػػػة مػػػغ الفبلحػػػيغ 
تو مدػشجا خاصػخ  ،يحػاكؿ االنترػاب  ،يتػقف حاصج شػيخ عػغ العسػل  ،كحساس 
 بيجه  ( .

 ،ْشتا  ا ٕ قًٝاًل  اؿاؿذ ايؼٝخ  :

                                                           

 كما بعجىا . ٗٔص  ،األعساؿ الكاممة السدخح كالحكاية  ( ٔ )
 . ٙٔص  ،الدابق  ( ٕ )
السخكد الثقػافي  ،تخجسة أنػر الذامي  ، ٜٗٛٔيشطخ:  ركاية جػرج أكركيل  ،لمتفريل  ( ٖ )

 كما بعجىا . ٕ٘ٔص  ، ٕجػ  ،ـ ٕٙٓٓ ، ٔ  :  ،العخبي 
 كما بعجىا . ، ٖٙص  ، ٘جػ  ،األعساؿ الكاممة  ( ٗ )
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 ٖات ايضٚاد٠ ٜا بٓت !

 ،ْٚػين ا ٕ قًٝاًل  :   ايبٓت         

 ٖاتٛا ايؼباب١ 

 ،ٚيٓٓعِ بايشقف قًٝاًل  :    ػاب        

 . ( ٔ ) ! ٖاتٛا أٜذٜهِ

ء ... تدػػسع جمبػػة مػػغ ) ثػػع يدػػيسػف فػػي الغشػػا ،كتبػػجأ البشػػت فػػي الغشػػاء 
يجخل قخقاش كىػ يحسل عجة  ،كيتشبيػف إلي مرجر الجمبة  ،فيرستػف  ،الخارج
و حاشية مغ الجشج كالػزراء كشاب جسيػل فػي مقتبػل العسػخ ) ابػغ ػكبخفقت ،الريج 

 قخقاش ( يخكع الفبلحػف رىبة (
 ،ملارا تػٕٓٛ َا دَت يف سس١ً ايـٝذ   :  ) غاكبا (قشقاؾ 

 قٛيٛا .... ملارا ؟

  ٚبامسٞ ٚباطِ ايٛطٔ

 أسعش ٖزا ايػٓا٤ 

 أسعشٙ يألبذ

 َٚا ٜٓؼذ ايظٝف ٚايهربٜا٤ 

 ٜـري ْؼٝذا هلزا ايبًذ 

 أال فامسعٛا ..... ) ٜٓؼذ بـٛت أدؽ (

 أًًٖا ٜا أْٗاس ايذّ

                                                           

 . ٖٚالدابق ص  ( ٔ )
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 ٜا سكذٟ أًًٖا  

 طٝفٞ اي اس١ْٛ ٜا قّٛ

 فا دتٓبٛا اؿكال !

اش ثػع يمتفػت قخقػ  ،باسػتثشاء الذػاب الجسيػل  ،كتخدد الغشاء حاشػيتو      
 كيقـػ بإصجار بعس القػانيغ التعدفيو : ،إلي كزيخ ممتٍح 

 ٖزا األَش ايـادس َٓا ايّٝٛ

ـّا يف نتب ايكإْٛ :  ٜـبح ْ

 تتع ٌ نٌ األعُاٍ 

 ( ٔ ) ....ٚتػ ٞ ايضٜٓات نٌ ْٛافز ممًهيت ايذٖش١ٜ 

 ، العقع أك اإلنجاب ، عجـ يتعسج مغ كمغ أحكامو السدتبجه أيًزا أف يذشق
 الجكلة : ضج بأنو ذلظ يفعل مغ متيساً 

سدٌ َظهٕٛ ٚعكِٝ صٚدٓاٙ غُع ْظا٤ يهٔ مل  ،ٖزا ٜا َٛالْا  :  ايٓبٌٝ 

 ٜٓذب ٚيذا ٜؼٗش طٝفا بامسو . 

 فًٓأ زٙ ظشٜشت٘ ايظٛدا٤ 

 يف صَٔ ٜتهاثش فٝ٘ األعذا٤ ! ،ٚيٝذفع مثٔ ايعكِ 

 ) إيٞ ايٓبٌٝ (    قشقاؾ : 

 ايعذٍ ٜظ٤ٞ إيٞ اهللِ   

 ايٓاغفاسهِ يف   

                                                           

 . ٓٗص ،الدابق  ( ٔ )
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 سظٓا ... فًٝؼٓل !        ايٓبٌٝ  : 

  ٖاتٛا املؼٓك١ املٛعٛد٠    

 السجػػـخ كػػاف إذا األشػػػؿ شػػشق الطالسػػة السدػػتبجة" قخقػػاش " قػػػانيغ كمػػغ
 مدػػاعجيو مػػغ شػيػػل رجػػل بذػػشق السدػػخحية مذػػاىج أحػػج فػػي أمػػخ كقػػج قرػػيخًا ،

 حبػػل إلػػى رقبتػػو ترػػل ال بحيػػث قرػػيخ عميػػو السحكػػـػ السػػػاشغ ألف األقػػخبيغ ؛
 السذشقة  .

  ( 1 ) عٓل اجملشّ مل تذسى طشف اؿبٌ  :  ْبٌٝ 

 َارا ْفعٌ ٜا َٛالٟ ؟

 سظٓا ..... َٔ َٓهِ ٜفلً٘ طٛال ؟  قشقاؾ : 

 ال بذ يٓا َٔ تٓفٝز اؿهِ يف ػخف َا !

كمغ العجيب أنػو  ،أك يقتخؼ إثسا  ،كيتع إعجاـ الشبيل ششقا بجكف أف يحنب 
 جسيػع فعمػى مغ الحدف ، الذعب يرجر أكامخه بسشع ،ياف بعج كل ىحا الطمع كالصغ

 الصاغيػػة ضػػل فػػي بذػػقائيع سػػعادتيع عػػغ تعبيػػخاً  فػػخحيغ ، يكػنػػػا أف السػػػاششيغ
 ي مقى السذاىج أحج كفي! الذعب  باسع ليحدف  لمحدف  كزيخاً  عيغ كلحلظ السجشػف،
 ،"" امشيػػ فيدػخخ الحػخب ، فػي السقتػػػؿ ابشيػا عمػى حدنػاً  بكػػت امػخأة عمػى القػبس

 : ( ٕ )كيخاشبيا 
 اؿضٕ تعًُتِ أٜٔ َٔ قشقاؾ : 

 ٚايبًٗا٤؟ اـا٥ٔ بٓت ٜا    

 ايذٚي١ ٖزٟ يف أؿبح َٚت٢    

                                                           

 . ٜ٘ص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 . ٗ٘ص  ،الدابق  ( ٕ )
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 ػا٤ ؟ َٔ. .  ي٘ طاب َا ٜفعٌ    

  :  ثع يتجو الصاغية قخقاش إلي أحج مداعجيو كيقػؿ
 َٔ ٖزٟ ايًشع١ يف ٖزا ايّٝٛ 

 عٝٓتو أْت ٚصٜشا يًشضٕ

  ! فاسضٕ باطِ ايؼعب

كيكػف   ، ثع يرجر الصاغية حكسو العجيب عمي السخأة الستيسة بالحدف 
  : كعمييا نحكع باآلتي   عمي ىحه الرػرة السثيخة الحكع

 تكفني عًٞ طام ٚاسذ٠

 طت١ أٜاّ

 تًذٜٔ  ، ٚقبٌٝ ايّٝٛ ايظادغ

 طبع١ أٚالد

 طابعِٗ ٜؤ ز يًخذ١َ يف اؾٓذ١ٜ

  ! أٜلا يًخذ١َ يف اؾٓذ١ٜ  .. ٚايظت١

الحػخب  ،مبلمح الطمع كاالسػتبجاد التػي تشاكليػا القاسػع فػي مدػخحياتو  كمغ
فيدػػػتسخ  ،كقدػػػػة   ،كخػػػخاب   ،كمػػػا تحسمػػػو بػػػيغ شياتيػػػا مػػػغ دمػػػار  ،ككيبلتيػػػا

 ،ب بيػتيع كيخخ  ،فيدصػ عمي ببلدىع ،السدتعسخ في سياسة البصر مع الذعب 
تي نطسيا القاسع ال ( االبغ) كيتسثل ذلظ في مدخحية  ،قتل أشفاليع كزكجاتيع يك 

بعػج أف دمخىػا السدػتعسخ   ،ىي الخامػة .... عػداء كأمػبًل  التيإلي قخية بيخ الديت 
 : ( ٔ ) بصائخاتو كأسمحتو الفتاكو فيقػؿ في الحالة الثانية

                                                           

  . ٕٕٙص ،الدابق   ( ٔ )
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 ايضٚبع١ ايضٚبع١  ايٓاطٛس      :     

 ٜا أٌٖ ايبًذ عادت ايضٚبع١

 ثالثٕٛ فاسطا  شدٛا يف ايًٌٝ  ٚمل ٜشدعٛا

 ٕٛ أفعٞ تضسف عًٝٓا َٔ ايػشب ثالث

 ،كجػػػه كأيػػج كأقػػجاـ تطيػػخ كتختفػػي فػػي الػػجخاف  ،) ىػػخج كمػػخج شػػجيجاف 
 انفجارات متقصعة ىجيخ شائخات (

 اهلل أنرب . ايبًذ ؼ م  ؿٛت  :

 ثالخ طا٥شات تكـفٓا َٔ اؾٛ ؿٛت  :

 ثالخ دٗات تكـفٓا  ؿٛت  :

 د١ٗ ٚاسذ٠ َفتٛس١ يًخالق ؿٛت  :

 ايشسٌٝ َع َا  ف ٚصْ٘ ٚثكٌ مثٓ٘ ايشسٌٝ  ؿٛت  :

 املٛت املٛت َع َا ثكٌ ٚصْ٘ ٚثكٌ مثٓ٘  ؿٛت  :

 ايـُٛد ايـُٛد ؿٛت  :

 اهلل أنرب  ،ايبًذ ؼ م  ،ايبًذ تٓٗاس  ؿٛت  :

تعبػػػخ عػػػغ الذػػػعب الفمدػػػصيشي نجػػػج أنيػػػا  ،عشػػػجما نتأمػػػل ىػػػحه األصػػػػات 
غ شغيػػػاف أف يكذػػػف عػػػ ،فاسػػػتصاع القاسػػػع مػػػغ خػػػبلؿ ىػػػحا الحػػػػار ،كمأسػػػاتو

 ،كيذخد أىميا  ،حتي استصاع أف يجمخ قخية بأكسميا  ،السدتعسخ كقػتو كجبخكتو 
 ال أحج يدتصيع الفخار مشو . ،فالسػت محتـػ ال محالة 

فيحه صػرة قسعيػة مارسػيا السدػتعسخ ضػج الذػعب الفمدػصيشي ؛ زلػدؿ بيػا 
كجعميػع  ،كقتل فػييع ركح السقاكمػة كالجيػاد  ،كجعميع أزلة صاغخيغ  ،صسػدىع 

 ،يتحدػػخكف عمػػي ببلدىػػع الجسيمػػة التػػي كانػػت تحسػػييع ىػػع كأزكاجيػػع كأشفػػاليع 



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0422 

 يؤكج الطمػع كاالسػتبجاد المػحيغ ،مار كالحػار القائع بيغ الذيخ كالعجػز إثخ ىحا الج
 .  ( ٔ) حتي كقتشا الحاضخ  سافمدصيغ كما زالت تتعخض لي ساتعخضت لي

 عـفٛسا َٝتا أس٣ : ايؼٝخ  

 د١َٝ بٝلا٤  ٣أس : ايعذٛص 

 ،مل أعذ أطٝل ايٓعش إيٞ اؾذسإ ايباق١ٝ َٔ بٝتٓا إْٗا طٛدا٤   : ايؼٝخ  

ىٌٝ إيّٞ  ، طٛدا٤ بإطاسات ؿٛس ايكت٢ً ،هاسث١ طٛدا٤ بظٓاز اي

طش ٜػادسٕٚ األُ إَّٔ أسبابٓا ايكت٢ً ،أسٝاًْا  أٜتٗا ايضٚد١ اي ٝب١ 

ّٕ يٓا إٔ ْ ًٞ ايظٛدا٤ ٚهٛبٕٛ ايكش١ٜ يٝاًل  دذسإ بٝتٓا . . أ

؛ حه فػػي معطػػع أحػػجاث مدػػخحيات القاسػػعكتتكػػخر مذػػاىج العشػػف كالقدػػػة ىػػ
ألنيا جػاءت ترػػيخًا لمػاقػع الفمدػصيشي بكػل ماالقػاه مػغ ضمػع كاضػصياد كاسػتبجاد 

 مغ قبل السدتعسخ الرييػني الحي ال يعخؼ الخحسة كال الخأفة .

 

 
 

                                                           

 . ٕٕٛص  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0422 

 ســ٘ر اىصاىــاحمل
 حـــــاالظرَاػٞ دلصاىةا

كػػل ىػػحا الطمػػع كاالضػػصياد كاالغترػػاب كاالسػػتبجاد الػػحي تعخضػػت لػػو بعػػج 
كالتسػايد  ،كػالفقخ كالجػػع  ،ضيػخت بعػس األدكاء االجتساعيػة  ،فمدصيغ كشػعبيا 

عالجيػػا األديػػب الفمدػػصيشي مػػغ  تمػػظ األدكاء التػػيالصبقػػي بػػيغ شػػخائح السجتسػػع  
 خبلؿ نتاجو األدبي .

تسػاس مػع القزػية الفمدػصيشية ؛  كىحه القزية التػي التػـد بيػا القاسػع ليػا
كالسبلحقػة السدػتسخة مػغ  ،يغ مغ جية يعانػف مغ الطمع الدياسػي يألف الفمدصيش

كاضػصيجكا الحيغ لػحقػػا مغ  احجً شاعخنا كاف كاكال سيسا أف  -الجياز اإلسخائيمي 
مرػػػادرة  الفمدػػػصيشيػف مػػػغ كمػػػغ جيػػػة أخػػػخى عػػػانى -مػػػغ الشطػػػاـ اإلسػػػخائيمي 
األمػػػػخ الػػػحى كػػػػخس الػضػػػػع  ،غ قبػػػػل الحكػػػػع اإلسػػػخائيمي األراضػػػي السدػػػػتسخة مػػػ

كالتفخقػػة الصبقيػػة التػػي بيػػا  ،االجتسػػاعي الدػػيئ الستسثػػل بارتفػػاع البصالػػة كالفقػػخ 
 . ( ٔ) كالغشي غشي  ،يدداد الفقيخ فقخا 

 حيػاة مدػألة ىػي بػل   محاربػة ، أك تحخيػخ قزية ليدت ٗاجل٘ع اىفقر كآفة
 فػػإف  ، فاكػػ عسػػتجم يأ يفػػ  عشيػػا الصػػخؼ   غػػّس    أك تأجيميػػا يسكػػغ   ال مػػػت، أك

الػجخل ) سػػء  مدػتػيات تكتفػاك  ،التسييد  تدببت في البصالة حزخة في انتذخت
 كالجخيسػة، كاالنحصػا  التخمػف كرافقػو إليػو الفدػاد تدّمل ك  األحػاؿ االقترادية ( ،

 دكف    سػمبي رػّخؼت   أي إلػى يمجػأ   قػج   احتياجاتو ، تػفيخ إلى سعيو   في الجائع   ألفّ 
 ، كقجسػية قيسػة كذا   سػامياً  بػجا ميسػا آخػخ أمػخ   بػأيّ  الّتفكيػخ أك لمعػاقب ، اعتبار

                                 يعتخؼ بقيع أك مبادئ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . مبادئ أك بقيع يعتخؼ   ال فالجػع 

                                                           

 .   ٖٗص ،األدب السدخحي في فمدصيغ  ( ٔ )



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0422 

 ،مغ ىحا السشصمق التـد القاسػع بسعالجػة ىػحه األدكاء فػي نتاجػو السدػخحي 
ع ة الطمإلي زياد المحيغ دفعاانتذار الجػع كالفقخ ؛  ففي مدخحيتو ) قخقاش( نمحع

 ،) فبلحػف يجخمػف السدخح مغ مختمػف زكايػاه  ففي المػحة األكلى ،كاالستبجاد 
 تػجخل ثػع ، مختمفػة باتجاىػات يقفػػف  أك ، يخكعػػف  كآخػخكف  ،يقػخفز  بعزػيع
 دكف  الشطخ الجسيع كيتبادؿ الشببلء جساعة ىع امطيخً  كأفزل ،  عجدا أقل جساعة

 : (  ٔ ) يقػؿلشببلء ا أفخاد أحج عمى الزػء ثع يتخكد  ، كبلـ
 ْفعٌ َارا     :  ايهٛسغ

 فشغت أٖشا٤ ايكُح : فال 

 .ايتٛت أػذاس ٜٚبظت :  فال 
 ٛتمتايلإٔ  ٚق عإ : فال 
 ٚاؿكٌ اجملٗذ أقٌ ! : فال 

 َارا ْفعٌ ؟ َارا ْفعٌ ؟ : ايهٛسغ

الفبلحػف  كيعػد ،آخخ  نبيل إلى الزػء فيشتقل ، الدؤاؿ عمى الشبيل يخد كال
     شكػاىع مغ ضاىخة الفقخ كالجػع . إلى
 دشاد غّٝٛ األفل يف : فال 

 ٜٚ ٌ اـٛف َٔ أفٛاٙ األٚالد   ػف ايب٦ش : فال  

 املؼكٛق١ األسض ٚد٘ َٔ

  .املعشٚق١ األٜذٟ تعب َٔ

 . ْفعٌ ؟ َارا ْفعٌ ؟ َارا  :الدؤاؿ عمى كالفبلحػف  كيمح الكػرس

                                                           

 كما بعجىا  . ٙٔص  ،األعساؿ الكاممة  السدخح كالحكاية  ( ٔ )



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0422 

 الشببلء األثخياء يجج ال الحاؿ ىحا مثل فيك  ،  إذف الداغبة الفقخاء ثػرةإنيا     
 ، مغ الثػرة ليشقحىع ؛ الذكيسة قػي  ،عشيج  ، شاغية إلى يمجأكا أف مغ بًجا

 يدرع أف كبجال مغ ،آخخ  مكاف إلى الفقخاء بتبلبيب يأخح الحي الدخط كليحػؿ
 ، باأللفاظ الخنانة الصاغية حػليع أف بعج ، الدبلح تستذقػف  ، الفبلحػف 

 . ( ٔ )معتجيغ  جشػد إلى الحساسية صبكبالخ

 كيجج ، قخقاش يجخل ما فدخعاف  ،السدخحية  بالفعل في  يحجث ما كىحا
  .  السغمػ  الداعق كمشصقو ، الخنانة ألفاضو فييع فيعسل كاجسا الجسع

عميو  كيخد أرضيا ؟ كأججبت  ،الفقخ الببلد عس ما إذا نفعل ماذا يدأليع
 : ثائخ فبلح

 َتشذٜا  : ٥شايفال  ايجا

 ْلشب يف أعُام األسض 

 ! عجا عٔ ب٦ش أ ش٣

 ٚملارا ال ْلشب يف أبعاد األسض  :  قشقاؾ

 ! عجا عٔ ب٦ش أ ش٣

فالزخب في أبعاد األرض بجؿ أعساقيا ىػ تعبيخ عغ الخػؼ مغ اكتذاؼ 
كعجـ جخأتو عمي خػض غسارىا كاكتفائو  ،الحقيقة التي قج تدػء مكتذفييا 

لغ تكػف إال حمػاًل مؤقتو سخعاف ما يثبت  ،صخه غيخ جػىخيو بتحقيق أىجاؼ قا
مثيميا عشج أكؿ محظ ؛ لحا فقزية األرض ىشا ال تخمد فقط لؤلرض التي سمبت 

بل تخمد أيزًا إلي الحقيقة التي دائسًا ما حاكؿ السحتل  ،مغ الفبلح الفمدصيشي 

                                                           

 كما بعجىا بترخؼ . ٖٕٓص ،د/ عمي الخاعي  ،السدخح في الػشغ العخبي  ( ٔ )



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)
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 . ( ٔ )التدتخ عمييا كعجـ الخػض فييا 

 ، اكرةلمجا الخربة الببلد إلى الجير ندػؽ  بل : قائبلً  ثع يقتخح قخقاش
 أف : إخػانو يبرخ أف الثائخ الفبلح كيحاكؿ  ، ألنفدشا رخاءىا كثخكتيا كنحرج
 تعػدكا بأف يعجكع التي كالغشائع ،كجساعتو لشفدو بل الخخاء لكع يخيج ال قخقاش

 في خخاءال إف ،أنتع  كتشقرػف  فيددادكف  ، كجساعتو ىػ سيدتػلي عمييا ،بيا
  .( ٕ) أسمحتكع  في سػاعجكع كليذ

؛ حيث اختار الحاكع كىشا تبخز مفارقة أبجع القاسع فى اإليحاء بيا    
فيػ يخضى أف يحرج رخاء قصخ آخخ ؛  ،شخيق الطمع كالجػر لسجاكزة السحبة 

خيق الكج فى حيغ اختار الفبلح ش ،ب الغيخ ليتجاكز محبتو كيحيا عمى حدا
 اكزة السحشة رافًزا أف يحقق رخاءه عمى حداب اآلخخيغ .كالعسل مغ أجل مج

 ٜا ػعب ٜا أسبيت  : قشقاؾ

 ٜا ساٜيت ٚقًعيت 

 إرٕ ففٞ ؿفٛفهِ ًٜٛب سأغ اؿ١ٝ 

 ) يتخامي مغ الخارج دبيب خصى ثقيمة مرحػبا بغشاء أجر ( 
 أسٝا يـا يهين يظت أَٛت  : يف

 دٛعإ ... ٚيف َٓضٍ درياْٞ قٛت 

كيدألو  ،ة كفخخ ا أماـ الجسيع كىػ يزحظ بيسجييمقي عغ كتفيو كيد
أحسل  ،أحسل خبدا  ،؟ كماذا يحسل في ىحا الكيذ ؟ فيجيبو  قخقاش مغ أيغ أتى

 أحسل ذىبا ....... . ،لحسا 
                                                           

 . ٖٗص ،األدب السدخحي في فمدصيغ  ( ٔ )
 . ٕٖٕص ،الدابق  ( ٕ )



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0420 

 سظٓا . ،سظٓا  : قشقاؾ

 ٚطؤايٞ َٔ أٜٔ أتٝت ؟

 أسٝا يـا يهين يظت أَٛت  : ايًف

 دٛعإ ... ٚيف َٓضٍ درياْٞ قٛت .

 ،حخاـ لمدارؽ  ،رؽ الفبلح الثائخ بأف قػت الجيخاف حبلؿ لمصا ثع يتجخل
 تحت  كشسأنيع بأنيع ، الصاغية سحخىع لقج  ،لو يدسعػف  غ الكلكغ  الفبلحي

 ، غػغاء إلى الفبلحػف  مشرػريغ كيتحػؿ يعػدكف  بل  ، يسػتػف  ال  لػائو
 ،ئخالثا الفبلح قتل عمى ليع لتحخيس قخقاش كيدتجيبػف  ،برذانيع يفكخكف 
فميقتل ! فميخجع ! كيشقزػف عميو   :يريحػف  كىع عميو يتجسعػف  كبالفعل

 بالدكاكيغ كىػ يرخخ .
 ؟ ىٕٛ َٔ ٌٖ : قشقاؾ
 !أسذ ال : اؾُٝع

 ! اْعكذ يو يٛاؤْا

 !قشقاؾ ...عاؾ ...عاؾ ...عاؾ :ٜٗتفٕٛ ثِ

 . األكلى المػحة عمى الدتار كيشدؿ

 ، اٟخرِٝ ؼْطح حيصذ قرقاظ « كعشػانيا : الثانية المػحة كفي
 يعػدكف  ال كلكشيع  » انترخكا « كقج ، الجشػد يعػد ( ٔ)   »ٗٝشرب آتارٌٕ

 بعج عادكا فقج ، الجخحى أما ، السػتى  يعػد بأال أمخا أصجر الصاغية فقج ، كميع
 دكر المػحة ىحه في الكػرس كيأخح  ،السقصػعة   كراءىع أشخافيع رمػا أف

                                                           

 . ٕٛص  ،السدخح كالحكاية  ( ٔ )



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0422 

 .(  ٔ)  كىؤالء ىؤالء يشجب كيخكح يعػدكا كلغ ،يعػدكا  لع الحيغ السػتى

يخبخىا ف ،الحى كافتو السشية  ابشيامغ الذعب ؛ لتدأؿ عغ  امخأةكتأتي 
 أرض أعجائو ! الزابط بأنو سقط قتيبل عمى

 نأْ٘ َا نإ ! :املشأ٠      

 عاْل اجملاع١  ،أٚ ابين  ،صٚدٞ 

 فاطهتت أٚداع٘ 

 ٚسني أع ٞ ٜذٙ يًُٛت 

 يف ؿُت اسضْٞ  : قاٍ

 فاجملذ يًكٓاع١ !

كاسػػتػلي  ،كىكػػحا كانػػت السجاعػػة سػػببًا فػػي مػػػت معطػػع الجشػػػد  الزػػعفاء 
 الصاغية عمي حقػقيع التي قتمػا مغ أجميا .

  يتحػجث القاسػع عػغ ، ( ٕ)  ( ادلؤضطح اى٘طْٞح ىيعُْ٘) كفي مدػخحيتو 
 ،التػػي تػػؤدي إلػػي السجاعػػة  االقترػػاديةكسػػػء األحػػػاؿ  ، اىرَــاٝس اىطثقــٜ

كالتحػػاؽ الذػػعب بالسارسػػتاف ) مدتذػػفي السجػػانيغ ( كيتسثػػل ذلػػظ فػػي شخرػػية 
 ،حػػالي الدػتيغ مػغ العسػخ  فػيكػاف رجػبًل  ،أشمق عمييا " القاسع " ) الرػشاعي( 

كيستمػظ مرػشًعا  ،العالية  االقتراديةتشع مبلمحو عغ انتسائو إلي أصحاب السكانة 
 ألجيدة األبحاث الديكػلػجية ... 

لعػجـ اىتسػاـ الذػعب بػاألجيدة  ،تتزاءؿ أرباحو يػما بعػج يػـػ  ىحا السرشع
كىػػػؤالء العسػػػاؿ يصػػػالبػف  ،كلػػػع يػػػجفع الرػػػشاعي لمعسػػػاؿ مختبػػػاتيع  ، اإللكتخكنيػػػة

                                                           

 .ٕٖٕص  ،السدخح في الػشغ العخبي  ( ٔ )
 . ٕٖٕص ،األعساؿ الكاممة  ( ٕ )
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 ال ،يعشػػييع  فػػاألمخ ال ،يسػتػػػف جػعػػا  حتػػي ال ،الرػػشاعي لػػجفع حقػػػقيع كاممػػة 
يػع أف يعيذػػا ييسيع أف تحػؿ السرػانع إلػي إنتػاج عمػب الدػخديغ أك غيػخه ! الس

 .كسا يجب أف يكػف 
ايـٓاعٞ بًٗذ١ طا ش٠:   يٛ إٔ ٖؤال٤ ايظزز ٜكشإٔٚ ايتاسٜخ ؛ يعًُٛا إٔ أدذادِٖ 

ٚايظٛط عًٞ  ،عاػٛا " نُا هب " فعال .... اـبض ٚاملا٤

 ظٗٛسِٖ املـفش١ بايبجٛس ٚايكارٚسات .....

ي حػػل كيفكػػخ الرػػشاعي فػػ ،برػػػرة مثيػػخة  االنخفػػاضكتدػػتسخ األربػػاح فػػي 
 ليحه السذكمة .... 

كفػػػي المػحػػػة الثانيػػػة يقػػػجـ الرػػػشاعي تقخيػػػخا لسجمػػػذ اإلدارة حػػػػؿ شػػػؤكف 
كيخبػػخىع أف ىػػحه  ،عػػغ شػػؤكف العسػػل  اكيصمػػب مػػشيع تقخيػػخً  ،اإلنتػػاج كالتدػػػيق 

 ،الجمدػػػة الصارئػػػة تقترػػػخ عمػػػي بحػػػث السػقػػػف الخصيػػػخ الػػػحي يػاجػػػو األجيػػػدة 
 فالدػؽ تتقمز أماميع يػما بعج يـػ ... 

 ،ٚتعًُٕٛ  ،َٛاٖبهِ املُتاص٠ مل تعذ سا٥ذ١ نُا نإ ايٛكع طابكا :  ايـٓاعٞ

ّٝا ال أعًل أ١ُٖٝ نبري٠ عًٞ املٛاٖب إٕ ناْت ال  ،باي بع   أْين ػخـ

 ت دِ إيٞ ػٝهات  .                       

 فأْا أؤَٔ بإٔ نٌ اي شم هب إٔ تؤدٟ إيٞ دٝيب !

 ٝيب أْا أٜلا !ٜبتظِ مبهش ... ٚمتش ظ:  املٛصع

 !اي شم دٝٛبٓا تكع عًٞ أسؿف١ تًوٚال ػو إٔ  بـٛت ٚاسذ ... : األعلا٤

بعذ دٗذ طٌٜٛ ٚتفهري ػام تٛؿًت إيٞ فهش٠ دٝذ٠ ػٓبٓا ايهاسث١ :  ايـٓاعٞ

َٚٔ ثِ  ،َٚا عًٝٓا ا ٕ إال إٔ ْؼشب نب ٖزٙ ايفهش٠  ، االقتـاد١ٜ

 أػشسٗا يهِ ...

ثػع يقػـػ الرػشاعي  ،الثسالة  كيذخبػف حتى ،اكلػف كؤكس الػيدكي ثع يتش
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ككزيخ السػاصبلت تحجث إلػي   ،بعخض الفكخة بعج أف تحجث إلي كزيخ السػاصبلت 
ثػع يخبػخىع  ،ػف االجتساعيػة ككزيخ السالية تحػجث إلػي كزيػخ الذػئ ،كزيخ السالية 

 .(  ٔ) بأنيع سػؼ يقخأكف في الرحيفة القخار التالي 

ي السذاريع الػششية لخعاية السخضى تبش ،جتساعية ػف اال" قخرت كزارة الذئ
كأعمػغ كزيػخ السػاصػبلت تػأميغ سػبل  ،كتحسدت كزارة الساليػة لمفكػخة  ،ييغ الشفد

....... كفػػػي حالػػػة تشفيػػػح  ،السػاصػػػبلت البلزمػػػة لمسخضػػػي كألصػػػحاب السذػػػخكع 
 ....  "نفدشا تحقيق أرباح  كثيخة  .السذخكع نكػف قج ضسشا أل 

البػػػج أف يدػػػتأجخكا الكثيػػخ مػػػغ العقػػبلء  ؛ لمقيػػػاـ بػػػجكر  ثػػع يقػػػخركف أنيػػع
السجػػانيغ األجػػخة كػػل ثػػبلث  أجػػخة معيشػػة ... كيتفقػػػف أف يأخػػح السجػػانيغ مقابػػل
كىػحه حالػة  ،ال يدتصيعػف الخخكج مغ السارستاف قبل أخػح األجػخة  سشػات ؛ حتى

 .  ( ٕ) مغ الحاالت التي التحقت بالسارستاف 
 إٔ أفعٌ َٔ أدًو أٜتٗا ايظٝذ٠ ؟:  َارا أطت ٝع  ايعلٛ

 : ت ش  أَاَ٘ ٖٜٛتٗا  املشأ٠

 ،َٚارا تظت ٝع إٔ تفعٌ َٔ أدًٞ أٜٗا ايظٝذ 

 ط٣ٛ إٔ تظذًين يًعٌُ عٓذنِ ؟

 ٌٖ تظت ٝع إٔ تشد إيٞ ٚيذٟ ايزٟ قتٌ يف سشب املٓادِ ؟

ال فاٍ  ،أسظٓت ؿٓعا أٜتٗا ايظٝذ٠ اؾ١ًًٝ  ) َـ ٓعًا ايٛقاس ( : ايعلٛ

هب إٔ ْعٝؽ سظب ايعشٚف اييت ٜفشكٗا  ،أَآَا  اسيال تٝ

 عًٝٓا األعذا٤ .

                                                           

 .  ٕ٘ٔص  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 .  ٜٕٔص  ،الدابق  ( ٕ )
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كلدػػػػء األحػػػػاؿ االقترػػػادية كاالجتساعيػػػة التحػػػق بالسارسػػػتاف الكثيػػػخ مػػػغ 
 كالدكخاف  ككل مغ ضػاؽ بػو ،الفائق  ،مغ الشداء كالخجاؿ   ،الفقخاء كالسداكيغ 

كلػع تجػج أماميػا  ، سخأة التي فقجت كػل مػا تسمػظكيحه ال ،العير خارج السارستاف 
 . مغ عسخىا حتي تدتصيع أف تعير ما تبقى ،ستافإال السار 

 ،كالغػبلء الفػاحر  ،كفي مػضع آخخ مغ السدخحية يشػجد الذػعب بالبصالػة 
 :(  ٔ)  كالفخكؽ  بيغ الصبقات ،الحى يؤدي إلي الفقخ كالسجاعة 

 َشسبا ٜا فٝتاَني ايب اي١ ! : ؿٛت َٔ ايكاع١

 ري ٜا أنظري ايػال٤ !ؿبا  اـ :  ؿٛت آ ش

             أال تعتكذٕٚ إٔ عظهش٠  ،بال ػو ... ٚيهٔ         :   س٥ٝع ايٛصسا٤    

 ايٛصاسات قذ تظشب صَاّ اؿهِ َٔ أٜذٜٓا ؟

أصبح معطع  ،كلمتسايد الصبقي بيغ السجتسعات  ،كلزيق العير كالسجاعة 
فمػع يكتػف بػأف  ،لسدػتعسخ كىحا مػا أراده ا ،يعاني مغ الجشػف  يالذعب الفمدصيش

بيع حتػػي ال يكتعػػح ،كسػػجشيع  ،بػػل لجػػأ إلػػي سػػمب عقػػػليع  ،يدػػمب اليػيػػة فقػػط 
 يزخ بو . يءيدتصيعػف التفكيخ في أي ش

 

                                                           

 . ٓ٘ٔص ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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 غــ٘ر اىراتـــاحمل
 حــق اىؼذاىـ.. ٗحتقٞ ٛ٘رـرساً اىصـاالى

بػل  ،شغمت قزية ) الثػرة ضج الطمع كتحقيق العجالة ( فكخ سسيح القاسػع 
خاصػة أف الحقبػة التػي كتػب  ،خت عمي عقػػؿ الذػعب الفمدػصيشي بأكسمػو  كسيص

كانػػػت حقبػػػو مأزكمػػػة تػػػئغ فييػػػا فمدػػػصيغ مػػػغ ضمػػػع  ،فييػػػا القاسػػػع مدػػػخحياتو 
كانتذػار  ،فبػات يذػكػ الطمػع كاغترػاب األرض الفمدػصيشية  ،السدتعسخ كشغيانو 

السدػػتعسخ كأبشائيػػا مػػغ ىػػحا  ،كالفقػػخ كالجػػػع الػػحى حػػل عمػػي فمدػػصيغ  ،البصالػػة 
حتي أصبح الػاحج مشيع يعير مػزعا بيغ مذػاعخ  ،الحى حصع آماليع كأحبلميع 
 الطمع كإحداس الحؿ كالقيخ .

 الطمع قػى  عمى كالدبلـ الحق قػى  انترار بحتسية يؤمغ "القاسع " فدسيح
 بشػاءً  اإلندػاف بشػاء أجػل مغ ،كالتعسيخ  البشاء أجل مغ كذلظ كاالستغبلؿ كالذخ ؛

 ةيالدياس القزايا سبيل في نزالي دكر القاسع ككاف لدسيح  ،كامبًل مت حزارًيا
 الكادحػة الفقيػخة اترػااًل مباشػًخا بالصبقػات تترػل كاالجتساعيػة التػي قترػاديةكاإل

 الفقيػخة ، السدتزػعفة الصبقػة يشاصػخ فيػػ الصبقػة العميػا ، قبػل مػغ السدػتغمة
كتذػػػجيعيع عمػػػي  ،ا كيدػػػانجىا؛ لػػػحا نجػػػجه يمتػػػـد بقزػػػيتيا كالػػػجفاع عػػػغ حقػقيػػػ

 السقاكمة كالثػرة كالترجي لمطمع كاالستبجاد   .

كيػف أف عػجة تدػاؤالت مشيػا :  كيجيب عػغ" يػضح القاسع  قرقاظ" ففي 
ػرة عمػي ككيػف اسػتصاع الذػعب الثػ ؟الطمع كاالستبجاد البج لو مغ نياية محتػمة 

 شػجما يتعػخؼفع ككيف انترػخكا عمػي قخقػاش الصاغيػة ؟ الصغياف الحي عع الببلد ؟
 الحػب أف بيػج حبػًا، فييػا كيػحكب الذػعب، بشػات مػغ حدشاء فتاة إلى" قخقاش" ابغ

 ال جخيسػة الشػاس عامة مغ لفتاة الحاكع ابغ حب أف كسا ،"أبيو" مسمكة في مسشػع



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0422 

 : ( ٔ )فيقػؿ القاسع في المػحة الخابعة تغتفخ 
 بذٖا٤  : ايٛصٜش

  ،َارا تفعٌ ٜا َٛالٟ 

 يتٓا املعـ١َٛ يٛ إٔ أَرّيا َٔ دٚ

 بادٍ فات١ٓ َٔ بظ ا٤ ايؼعب سّبا باؿب ؟

 طا ّشا  :  قشقاؾ

 ،إٜتْٛٞ ا ٕ ظجتٗا ٚظجت٘ 

 ٚيٝذشؤ َٔ ٜذعٞ بإي٘ اــب 

 إٔ ٜذْٛ َٔ طشيب أٚ سوٞ أٚ أػذاسٟ !

 )ٜٓهُؽ ايٛصٜش ًٜٚٛر بايـُت ... ٜبذٚ ايلٝل عًٞ قشقاؾ(

 الفتاة :  بقتل رجالو" قخقاش  " أمخ كلحلظ
 فأتْٛٞ ا ٕ ظجت٘ ٚظجتٗا ! : قشقاؾ

 يهٔ ٜا َٛالٟ .... : ايٛصٜش

 )  َكاطعا ( : قشقاؾ

    سأطو أٚ سأغ اـا٥ٔ ٚايهًب٘ ! 
ثػػع يػػجخل جشػػجياف يحسػػبلف جثػػة مغصػػاة  ،كيػػأمخ الػػػزيخ الحػػخاس بقتميسػػا 

 ،ثع يجخبلف بالجثػة الثانيػة  ،فيججىا جثة الفتاة  ،بذخشف يزعانيا أماـ قخقاش 
فيبجأ فػي البكػاء كالعػيػل  ،ع الغصاء عغ الجثة الثانية فيججىا جثة ابشو األميخفيخف

                                                           

 .  ٗٙ ، ٖٙص  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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حتػي يقػخر أف يشػتقع فيدػػؽ  ،كما يمبث أف يدتعيج كعيو كقػتو  ،كيكاد يشيار  ،
 ،كلكػغ الثػػرة تشػجلع  ،الشاس إلي حخب ججيجة ضج مسمكة السػت كآلية الخرػب  

ثػة عػحراء الذػعب السحبػحػة كبجثػة كيقبػل الشػاس مصػالبيغ بج الطمػع ، كيل كيصفح
 .  ( ٔ )قاتميا قخقاش 

 َٔ اـاسز  : أؿٛات

 طفح ايهٌٝ    

 فايٌٜٛ ايٌٜٛ    

 مٔ ْ ايب باؾج١ !

 دج١ عزسا٤ ايؼعب املزبٛس١ ! : ؿٛت

 بٌ ْ ًب دج١ قاتًٗا ! : ؿٛت

 دج١ قشقاؾ  ! : ؿٛت

 !!!         دجت٘ ،دجت٘  ،دجت٘  : أؿٛات

دكات الدراعيػػة الحػػادة لفبلحػػيغ إلػػي السدػػخح تحسػػل األجساعػػة مػػغ ا فيشػػجفع
كال يكػاد يذػيخه  ،يدػتل قخقػاش سػيفو  ،الخعب عمي قخقاش ككزيػخه  .... يدتػلى

" قخقػاش" كيقتمػػف   ،حتي يكػف الجسيػر الغاضب يشقزػف عمي قخقػاش ككزيػخه 
كىػع فػي كامػل  ، الحكع كخسي عمى كيجخ الجثتاف إلي الخارج كيجمدػف  ككزيخه ،

كييجع )أحجىع( عمي الخزنامة فيسدقيا كيمقي بيا عمي األرض  ،لبيجة كالدعادة ا
يبػػجأكف فػػي الػػخقز  )آخػػخ( يعيػػج صػػػرة ميػػداف العػػجؿ إلػػي مكانيػػا كيثبتيػػا ... ،

 .كيشذج الفبلحػف  ، كتختفع السػسيقى
 عاؾ املًو ايعادٍ ! : فال 

                                                           

 .   ٛٙ ، ٚٙص  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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 مٔ املًو ايعادٍ !  : اؾُٝع

 مٔ املًو ايعادٍ !!

فاسػتصاع أف  ،ثػرة ضػج الطمػع  ،خمق القاسع مغ الذعب الفمدصيشي  كبيحا
التي حمع بيػا مشػح أمػج  ،كحقق العجالة االجتساعية  ،يتفػؽ عمي قخقاش الصاغية 

 بعيج .

ــثح" كفػػي مدػػخحيتو   ،أيضااي يل ااح  يناار يلي ااظ م اا   ي  اا    " ادلغرص

فعشػجما ندػتعخض  ، با   يقيما   يايي أيا   يثوظيويينقر  ي د ية من خالح  الييز   
المػحػػة الثالثػػة ) يػػجخل شػػاباف أحػػجىسا شػػاحب متخىػػل تفػػيس مبلمحػػو بالزػػ ف 

... أمػا الثػاني فجسيػل  كيحسل ممعقػة ذىبيػة كبيػخة كيدػسي بػػ )الزػعيف( ،كالجبغ
 . ( ٔ )التكػيغ مستمئ حيػية كعشفػانا كفي حدامو مدجس كيدسي بػ ) القػي ( 

كالقػػػي عػػغ حالػػة األخػػت التػػي  ،شػيػػل يػػجكر بػػيغ الزػػعيف كبعػػج حػػػار 
الػحػػػػش ب فيسػػا حػػجث ؟ أـ ىػػي الفتػػاة ؟ أـ كمػػغ كػػاف الدػػػب ،أصػػابيا الػػجنذ 

التخمز مغ ىحه الفتاة لؤلبج  ى ؛ لتحخضيسا عمىالزارية ؟ تجخل الغػلة مخة أخخ 
 . ؛ ألنيا أصبحت عاًرا يبلحقيسا

 ) غاكبا ػذٜذ ايلٝل ( : ايكٟٛ

ٜش٠  .... سٝح تٓفجني سوو غشبٞ عٔ ٚدٗٞ أٜتٗا ايػٛي١ ايؼشا

 ايبؤغ ناألٚب١٦ ! ايهش١ٜٗ ٜتفؼ٢

طأغشب إرا ػ٦ت ريو . يهٓين َك١ُٝ َا مل ٜتفـذ ايذّ . ايذّ  :   ايػٛي١

ٚسذٙ قادس عًٞ طشدٟ . إٕ طٌٝ ايذّ اؿاس ٖٛ طبًٝٞ إيٞ اهلالى 

 إيّٞ بايذّ إرا نٓت ساغبا عين ! ،ٖٝا  ،فٗٝا  ،

                                                           

 . ٕٗ٘ص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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 ت ًبني فظتٓايٝٓ٘ .. إٕ أْت أؿشست عًٞ َا : ايكٟٛ

 يهٔ ايزٟ طٝظٌٝ ٖٛ دَو أْت .               

حتي ال  ،يا كلكغ الزعيف يسشعو مغ قتم ،كييع بإشيار مدجسو لقتميا 
كجو  فيكيذيخ سيفو  ،لع يدتجب لخغباتو  كلكغ القػي  ، تمعشو اآللية لػ فعل

 ! ذشرٖس  ٙإىٞل اىذً اى: قائبًل  ،كيصمق الخصاص عمييا ،الغػلة 
 ،كدىخة كتشيس الذابة متفتحة  ،تختفي الغػلة  ،كبعج ىحه الثػرة 

يتجفق في  اساخشً  اججيجً  اتحذ ككأف دمً  ،حالسة  كتدتجيخ نحػ شقيقيا القػي 
تاة إلى شجختيا عخكقيا ... تحذ بذيػة السػت تفارؽ جدجىا ... كتعػد الف

 . ( ٔ ) كتعصى ثسارىا الحمػة  ،التي تشسػ كتددىخ

حة الخامدة تبجأ بأغشية فمدصيشية تحكي عغ أياـ العحاب الحي كفي المػ 
 ،فتعبخ الفتاه الذابة عغ سعادتيا التي ال حجكد ليا  ،كاف كالفخح الحي سيكػف 

كيفكخاف مًعا في التخمز مغ ىؤالء  ،كييشئيا األخ القػى عمي سعادتيا 
تػقيع أقرى  كاآلف يتع ،ا قج تحقق كبالفعل تقػؿ الفتاة بأف حمسي ،الدفاحيغ 
  أػشاتٜ ذْرقٌ ٌٍْٖ اُٟ إُ ػصافريٛ ٗأزٕارٛ) ،السغتربيغ عقػبة عمى

لذابة السغتربة في كتمظ التي أشمقتيا ا ،تشصمق مغ العتسة صخخة ألع شجيجثع )
 .(ٕ)(غيخ أف الرخخة  ترجر اآلف عغ أحج السغتربيغ ،الحالة األكلي

 !  ايش ١    ! ال ...ا ....ا ايش ١  :ؿٛت املػتـب  

) ٖٓا تٓفذش َٛطٝكٞ ػعب١ٝ تبتًع ؿش ات املػتـب ٜٓـب 

عًٞ املظش  ك٤ٛ ساد ... ٜهٕٛ ٖٓاى ايكٟٛ َشتذّٜا عبا٠٤  شا٤ 

ٖٚٛ ٜبين دذاّسا .... ٚعًٞ َكشب١ َٓ٘ أ ت٘ ايؼاب١ يف ثٛب 

                                                           

 . ٕٙ٘ص ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 . ٕٛ٘ص ،الدابق  ( ٕ )
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تعذ اي عاّ عًٞ َا٥ذ٠ ......  ،َٔ ايعـافري ٚايضٖٛس ٚايعؼب 

 يعاٌَ (تٗتف َٓاد١ٜ أ اٖا ا

ْظت ٝع  ،بٝب ! بعذ نٌ ريو اؾٛع  ايكاتٌٜا أ ٞ اؿ ،ٖٝا  ،ٖٝا :  ايؼاب١

 ا ٕ إٔ ْكلِ  بض طعادتٓا .

 ايكٟٛ       : )  َكبًًا عًٞ املا٥ذ٠  (

...     أدٌ أٜتٗا األ ت ايػاي١ٝ ... إْٗا دٝاد دَٓا ايـا١ًٖ عرب املٛت                 

 ٞ دٖش ايذاٖشٜٔ .إي ،فًٓكلِ َّعا  بض طعادتٓا

 :     آَني         َعا االثٓإ

كاسػتعادت  ،ترخ الحق كالخيػخ عمػي الطمػع كالذػخكان ،كىكحا تحققت العجالة
 ،بعج الز ف كالبؤس الحي عاشت فيو فتخة مػغ الػدمغ  ،الذابة قػتيا كسعادتيا 

تيػا لػع تفػق الفتػاة مػغ غيبػب ،كلػػال الثػػرة التػي قػاـ األخ القػػي بيػا ضػج الغػلػة 
 التي كادت أف تقزي عمييا  .

ك" السؤسدػة  ،( االبػغكنمسذ االلتداـ الثػري أيًزا كاضػًحا فػي مدػخحيتي )
 القاسع تحسل بيغ شياتيا التداًمػا ثػرًيػا كىكحا جاءت مدخحيات ،الػششية لمجشػف "

 أجل كخامتو كمغ ،كششو  قزية أجل ؛ مغ ثػرًيا الفمدصيشي يكف مػقًفا فاألديب ،
 مغ يسمظ ما كل مغ كاإلنداف، تحخيخ األرض أجل كمغ ،كاالستبجاد بلؿاالحت ضج

حتػي يرػل إلػي مبتغػاه  ،كالسػاجيػة  التسخد عمى كالقجرة الخبلقة ، الثػرية شاقاتو
 كىػ تحقيق العجالة كاالنترار عمي الطمع . 

 أدكات مػػغ يسمػػظ مػػا بكػػل السحافطػػة فػػى مدػػخحياتو إلػػى القاسػػع سػػعى كقػػج
 االنرػيار دكف  ليحػػؿ الػجاخل ، في العخبية الجساىيخ لجى عيالػ  بث عمى فكخية

 نفػسيع في يغخس العكذ عمى كاف بل كالبلشيئية ، العجمية البػتقة في كالحكباف
 عمػى  كالحفػاظ العخبيػة السبلمػح عمػى الحفػاظ عمى ساعج مسا كالرسػد ، اإلصخار
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 ككػػافح  ششػػوك  تػػخاب مػػغ ذرة بكػػل القاسػػع تذػػبث لػػحا ، الػششيػػة الػحػػجة مقػمػػات
 الكاتػب عشػو قػاؿ الدػياؽ ىػحا كفػي ، ككجػده كفمدصيشيتو ىػيتو أجل مغ كناضل
 عمػى بقػي    ألنػو الفمدصيشي الػجػد عشػاف ىػ القاسع إف» : غا اآل زكخيا يحيى
 .(ٔ)«   ببل معشى إنداًنا أصبح كاألبجي كإذا ما تخؾ أرضو الػجػدي البقاء أرضو

 الفمدػصيشية العخبيػة األقميػة عاشػتيا التػي الطػخكؼ القاسػع اسػتػعب لقج   
 العخبيػػة القػميػػة اليػيػػة عمػػى الحفػػاظ فػػي تسثػػل مػقػػف لػػو فكػػاف إسػػخائيل، داخػػل

 ليحه الجاعع الدػر بسثابة فكاف الػششية، كالحاكخة التاريخية الحاكخة في الفمدصيشية
 مغ تػعية  . قجمو بسا األقمية

 ،اللتداـ في مدػخح سػسيح القاسػعكلعمشا بعج ىحا العخض الدابق لسطاىخ ا   
شغمت الفكخ العخبػي  ،نكػف قج الحطشا التدامو بقزية عطيسة _ قزية فمدصيغ _

كاسػتصاع القاسػع مػغ خػبلؿ ىػح  ،كالفكخ الفمدصيشي برفة خاصػة  ،برفة عامة 
كحػثيع لمػقػػؼ ضػج   ،بث ركح الػششية في نفػػس الذػعب الفمدػصيشي  ،االلتداـ 

أصػابت كسا حاكؿ معالجػة األدكاء االجتساعيػة التػي  ،تبلؿ الطمع كاالضصياد كاالح
فػي كجعميػع يثػػركف كيقفػػف صػامجيغ  ،االسػتعسار  الذعب الفمدصيشي مغ جػخ اء

 غ عغ أرضيع كعخضيع بكل ما أكتػا مغ قػة كتحسل .كجو السحتل  مجافعي

  

                                                           

 ٖٔص  ،دار الثقافػػة  ،يحيي زكخيػا اآلغػػا  ،إضػاءات في الذػعخ الفمدصيشي السعاصػخ  ( ٔ )
، ٔٗ . 
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 ســـو اىصاىــاىفص
 ٌــرغ اىقاضــٍطٜ ـرساً فــاالى

 «رؤية فنية  »
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 ٘ر األٗهــاحمل
 اــــاخ ٍٗالحمٖـــاىشخصٞ
 ٍفًٖ٘ اىشخصٞح :

 ،األخػخى تذغل الذخرية مكاًنػا مسيػدًا كمثيػًخا لمجػجؿ بػيغ عشاصػخ السدػخحية 
بصيػا خبللػو بالحبكػة ربًصػا يػجؿ عخفيا د . إبخاىيع حسادة فػي معجسػو تعخيًفػا ر فقج 
كتػػع  ،فػػإذا رسػػست الذخرػػية جيػػًجا  ،بالذخرػػية أف نجػػاح الحبكػػة رىػػيغ  عمػػى

بشاؤىا بشاء درامًيا محكًسا مكتسل األبعػاد الشفدػية كالحىشيػة كالجدػجية كاالجتساعيػة 
ىػ الػاحج مغ الحيغ يػؤدكف  »يقػؿ في تعخيفيا:  ،كاف ذلظ أدعي لشجاح الحبكة 

سسثمػيغ صػػرة ال فػيأك عمػي السدػخح  ،األحجاث الجرامية فػي السدػخحية السكتػبػة 
ككسا قج تكػف ىشاؾ شخرػية معشػيػة تتحػخؾ مػع األحػجاث كال تطيػخ فػػؽ خذػبة 

 ،كسشػدؿ أك بدػتاف  ،فقج يكػف ىشاؾ رمد مجدج يمعب دكًرا في القرػة  ،التسثيل 
التي يسكغ أف  ،ىي مرجر الحبكة  -إذف  -فالذخرية  ،أك نحػ ذلظ  ،أك بمجة 

 .  (  ٔ)  »ا الذخرية تتصػر مغ خبلؿ األفعاؿ كاألقػاؿ التي ترجرى

كىحا يعشػي أف الذخرػية تسثػل جانًبػا ميًسػا مػغ جػانػب البشػاء الػجرامي فػي 
العسػػل السدػػخحي ألنيػػا تعػػج   كسػػيمة السؤلػػف السدػػخحي لتخجسػػة عسمػػو اإلبػػجاعي 
الفشي إلي حخكة معبخة فػؽ خذبة السدػخح  كمػغ ث ػّع " فػإف الذخرػية السدػخحية 

لػو حياتػو الخارجيػة الطػػاىخة  ،دػاًنا متعػجد األبعػاد الستكاممػة يشبغػي أف تقػجـ لشػا إن
 ي نػخى التػ ،كلػو كػحلظ حياتػو الباششػة  ،التي نخاىػا تزػصخب أمامشػا عمػي السدػخح 

فيسا تقػلو الذخرية أك ما تفعمو أك مػا تمبدػو ....  ،انعكاسيا عمي عالع الػاقع 
كيشبغػي  ، كسا يشبغي عمييا أف تديع مداىسة فّعالة فيسا يجكر حػليا مػغ أحػجاث

                                                           

 . ٘٘ٔص ،إبخاىيع حسادة  ،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٔ )
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أف تذػػػارؾ مذػػػاركة إيجابيػػػة فػػػي الرػػػخاع الػػػجائخ فيسػػػا بيشيػػػا كبػػػيغ  غيخىػػػا مػػػغ 
 . ( ٔ) الذخريات " 

أحػج كتػاب السدػخح الشػخكيجييغ إلػي ىػحه األىسيػة « ىشخيظ ابدغ » كيمفتشا 
دتغخؽ مغ الكاتب زمًشا شػيبًل ى جيًجا ال بج أف تبش  عشجما يقخر أف الذخرية كي ت  

و كيعير معيع ؛ ليتعخؼ إلػييع كيفيسيػع أكثػخ حتػي يخػخجيع يشفخد فيو بذخريات
عشػجما أشػخع فػي معالجػة السػادة التػي أنذػئ  »فيقػػؿ  ،فػي صػػرة حيػة كمقشعػة 

مشيا السدخحية أشعخ كػأف مػغ كاجبػي البػجء بػالتعخؼ عمػي شخرػياتي فػي رحمػة 
كذاؾ  كنكػف قج ثخثخنا عغ ىػحا ،كىكحا يتع التعارؼ األكؿ  ،الدكة الحجيجية مثبًل 

كل شيء قج أخػح  كعشجما أجمذ ألكتب مغ ججيج أرى  ، مغ السػضػعات السختمفة
..... كإذا أنػا قػج فيسػت الػشقط األساسػية  ،يدداد كضػحا عسا كاف عميػو مػغ قبػل 

 .( ٕ)   »مشيع بلل في شخرياتيع كالدسات الرغيخة التي تسيد ك  
جيع الذخرػية عمػي بيغ أكثخ الشقاد عمي تق كىحا يعشي أف ىشاؾ شبو اتفاؽٍ 

كمشحيػػا صػػفة األىسيػػة كالرػػجارة ؛ فبيػػا يحكػػع  األخػػخى كافػػة العشاصػػخ السدػػخحية 
 عمي العسل األدبي بالشجاح أك الفذل ...  . 

                                                           

 ،ـ ٜٜ٘ٔ ،القػػاىخة  ،دار التحخيػػخ لمصبػػع كالشذػػخ  ،د . عمػػي الخاعػػي فػػغ السدػػخحية "  ( ٔ )
 بترخؼ  . ٚ٘ص 

 ،جمبػخت ميمػخ  ،تقجيع :  خذبة دريشي:  ال بػس أجخي . الستخجع ،فغ كتابة السدخحية  ( ٕ )
 بترخؼ . ٜٓٔص ،السرخية  األنجمػ مكتبة
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 أمناط اىشخصٞح :
تعػجًدا ربسػا  ،تعجدت أشكاؿ  الذخرية كأنساشيػا فػي مدػخح سػسيح القاسػع 

كالتـد بيا القاسع  ،الحقبة كاف مخده إلي األحجاث التي مخت بيا فمدصيغ في تمظ 
كاىتسامػػو بقزػػػايا السجتسػػػع  ،كاالغترػػػاب لميػيػػػة   ،فػػي مدػػػخحياتو مػػػغ الطمػػع 

 بصبقاتو السختمفة .

غيػػخ أف لػػبعس الشقػػاد قػػػاًل فػػي ترػػشيف الذخرػػيات مخجعيتػػو رؤيػػة الشاقػػج 
 ،األحػػجاث  تػقػػف عمػػي عػػجة أمػػػر بعزػػيا يعػػػد إلػػىالخاصػػة لمذخرػػية كالتػػي ت

كبعزيا اآلخخ يعػد إلػي كػػف  ،مػقف الذخرية مغ األحجاث  كبعزيا يعػد إلي
 شفيا إلػػىالذخرػػية نسًصػػا فخدًيػػا أك نسػذجيػػا " فػػإذا نطػػخ الشاقػػج إلػػي األحػػجاث صػػ

: إلػػي مػقفيػػا مػػغ األحػػجاث صػػشفيا إلػػى كإذا نطػػخ ،شخرػػية بدػػيصة أك ناميػػة 
كإذا نطػػخ إلييػػا فػػي ضػػػء فخديتيػػا قدػػسيا  ،شخرػػية إيجابيػػة أك شخرػػية سػػمبية

كىػػي التػػي تسثػػل فػػخًدا فػػي خرائرػػو كسػػساتو كسػػمػكو  ،: شخرػػية فخديػػة ىإلػػ
كىي التي تسثل شبقة اجتساعية ما مغ شبقات  ،.... كشخرية نسػذجية  يالشسص

جػػخي فػػي شميعػػة لساديػػة كالخكحيػػة " كيػػأتي ال جػػػس إالسجتسػػع بكػػل خرائرػػيا ا
بيػػخة لتػػأتي الشقػػاد الػػحيغ عشػػػا ببشػػاء الذخرػػية فػػي التػػأليف السدػػخحي عشايػػة ك

 ، ػي (ػيػلػجي ) السػػادي أك العزػػػ: الفدػػ ةػفية السقػمػػات أك األبعػػاد الثبلثػػمدػػتػ 
) الشفدػػػػػي ( ؛ ألف تػػػػػػافخ تمػػػػػظ  يكالدػػػػػيكمػج ،) االجتسػػػػػاعي( يكالدػسػػػػػيػلػج

السقػمات في شخريات العسل الفشي خميق بػأف يحقػق ليػا الخمػػد كلػيذ الشجػاح 
مغ أعساؿ الفغ التي صػبخت عمػي  ندتصيع أف نحمل أي عسل »:  فيقػؿ ،فحدب

كفي أنو سػؼ يعػير  ،تقمبات الدمغ فشجج أف الدبب في أف ىحا العسل قج عاش 
ىػػػ أنػػو يدػػتػفي ىػػحه السقػمػػات الثبلثػػة   فػػإذا أنػػت أىسمػػت كاحػػًجا مػػغ ىػػحه  ،

لػػغ ترػػيب مػػا ترػػبػ إليػػو نفدػػظ مػػغ  السقػمػػات فػػي التسثيميػػة التػػي تكتبيػػا فإنيػػا
كميسا جمبػت إليػظ مػغ اإليػخاد  ،كانت عقجتيا الخكائية مثيخةميسا  ،الشجاح األدبي 
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 .( ٔ)    »السادي

 مػػا يترػػل »كالػػحي عميػػو أكثػػخ الشقػػاد ىػػػ  ،بيػػج أف السمفػػت فػػي ىػػحا القػػػؿ 
قػجرتيا عمػي الشسػػ كإدارة الحخكػة كعجمػة  كمػجى ،بسػقع الذخرػية مػغ األحػجاث 

كاؿ ترػشيًفا أممتػو تمػظ أشػ كإلػى الستمقػي ترػشيف الذخرػيات إلػى.(  ٕ )  »الرػخاع
 الخؤي الشقجية السعتج بيا عشج أكثخ الشقاد .

 أٗاًل : اىشخصٞح احمل٘رٝح :
الػػجكر األساسػػي فػػي  ئيدػػية ) السحػريػػة ( كىػػي التػػي تػػؤديالذخرػػية الخ 

كىػي الذخرػية التػي تمتقػي حػليػا جػل األحػجاث التػي  ،السدخحية كشّزٍ مكتػب 
كىػي التػي  ،مغ شخريات العسل السدػخحي تؤثخ فييا كتتأثخ بيا أكثخ مغ غيخىا 

كلحا ع جلت بسثابػة السحػخؾ األكؿ  ،تسكث مجة أشػؿ عمي خذبة العخض السدخحي 
كىػػحه الذخرػػية تتحسػػل مدػػؤكلية كبيػػخة داخػػل  ، ( ٖ )لؤلحػػجاث داخػػل السدػػخحية 

كسػػا أنيػػا تػاجػػو أكبػػخ قػػجر مػػغ االختبػػارات كالقػػخارات التػػي  ،سػػياؽ الػػشز الػػجرامي 
كعػادة مػا تكػػف الذخرػية السحػريػة فػخًدا  ،جاث كيػجكر الفعػل حػليػا ترشع األح

كأحياًنػػػػا  يصمػػػػق عمػػػي شخرػػػػيتيغ متعػػػػادلتيغ فػػػػي  ،(  ٗ )) البصػػػػل (     كاحػػػًجا "
كقج تػزع تمظ األىسيػة عمػي شخرػيات السدػخحية كميػا حتػي ليتعػحر  ،السدخحية 

                                                           

 ،د. عبػػج السخضػػي زكخيػػا خالػػج  ،لسعاصػػخ الذخرػػية اإلسػػبلمية فػػي األدب السدػػخحي ا ( ٔ )
 .ٖ٘ص ،ـ ٜٜٛٔ ،القاىخة  ،مكتبة زىخاء الذخؽ 

مصبػعػات نػادي  ،سػحخ حدػغ عبػجالقادر أشػقخ  ،االلتػداـ فػي مدػخح بػاكثيخ التػاريخي   ( ٕ )
 . ٜٖٚص ،ـ ٜٕٓٓ،ىػ  ٖٓٗٔ ،مكة الثقافي األدبي 

 .  ٙ٘ٔص ،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٖ )
رسػػالة  ،لسرػػصفي الفارسػػي كالتجػػاني زليمػػة  ،بشيػػة الذخرػػية فػػي مدػػخحية الصػفػػاف  ( ٗ )

 ،ـ ٕ٘ٔٓ ،قاصػػػجي مخبػػػاح _جامعػػػة  ،إعػػػجاد الباحثػػػة " الدىػػػخة كدػػػشة "  ،ماجيدػػػتيخ 
 . ٛٔص
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  " . ( ٔ )جيج بصل معيغ ػػتح
؛ ألف  سكػػػػػغ أف تكػػػػػػف السدػػػػػخحيةي كبػػػػػجكف الذخرػػػػػية السحػريػػػػػة ال »

خؾ ػخاع كيجعل السدػخحية تتحػػاف الحي يخمق الرػندػػي اإل ة ىػػػريػالذخرية السح
 . ( ٕ) «  إلي األماـ

غيخ أف الذخرية السحػرية قج مخت بأشػار مختمفػة عبػخ العرػػر األدبيػة 
 ،خة تجػػاكزت فييػػا صػػػرة البصػػل الصػػػر الػػحي رأيشػػاه فػػي التخاجيػػجيا اليػنانيػػة الغػػاب

ككػػػحا األميػػػخات  ،حيػػػث عشيػػػت فييػػػا البصػلػػػة بتسثيػػػل السمػػػػؾ كاآلليػػػة كأنرػػػافيا 
كاألمخاء كالقادة فحدب إلي شػر تاٍؿ رأيشا فيػو البصػلػة تتحػخر مػغ ترػػيخ أبصػاؿ 
غيػػخ عػػادييغ إلػػي ترػػػيخ أنػػاس عػػادييغ كسػػا فػػي مدػػخحيات بعػػس كتػػاب الغػػخب 

 . ( ٖ) كغيخىسا  ،كآثخ ميمخ  ،أمثاؿ : ابدغ 

أبصػػػااًل  »كآثػػخ ميمػػخ" ىػػػ الػػحي غمػػب عمػػػي الػػجراما الحجيثػػة التػػي تقػػجـ " 
 ،بعكذ األبصاؿ اليػنانييغ الشػببلء أصػبًل  ،يكافحػف في سبيل الػصػؿ إلي الشبل 

 . ( ٗ)  »ثع تتغيخ حياتيع مغ الدعادة إلي الذقاء 

فرػر شخرياتو  ،ػر حكاية الشز أما سسيح القاسع فجعل شخرياتو مح
يػػق يفيسيػػا القػػارئ مػػغ خػػبلؿ تصػرىػػا الػػجرامي عبػػخ أحػػجاث الػػشز نحػػػ دق عمػػى

تعسيػػق الحػػجث فزػػبًل عػػغ دكرىػػا فػػي  ،كخارجًيػػا (  ،كبذػػكميا الستكامػػل ) داخمًيػػا 
 التػي أكحػى« قخقػاش » ( بصػل مدػخحية شخرية ) قخقػاش  الجرامي الستأـز فشخى 

                                                           

 .  ٙ٘ٔص ،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٔ )
 . ٕٕٓص ، ال جػس إجخي  ،فغ كتابة السدخحية  ( ٕ )
د/  ،دراسػة تحميميػة  ،متفريل يشطخ : البصل في مدػخح الدػتيشات بػيغ الشطخيػة كالتصبيػق ل  (ٖ)

 كما بعجىا . ٕٙ ، ٕ٘ص  ،ٕٜٜٔ ،الييئة السرخية العامة لمكتاب  ،أحسج العذخي 
 . ٖٓالدابق ص  (ٗ)
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دػػػخحيتو م« القاسػػػع » كيبػػػجأ  ،« قخقػػػاش » عشػانيػػػا ببصػلػػػة فخديػػػة تستػػػع بيػػػا  
مسػػا  ،يخسػػسو القاسػػع عمػػي لدػػاف الكػػػرس   -بسمسػػح ميػػع مػػغ مبلمػػح قخقػػاش 

ككأنػو لػيذ  ،كقخقػاش  ػضح ضمع قخقاش كأف كل زماف كمكاف يػجج فيػو شاغيػةي
 ،كلػع يػأت بسفػخده كلكشػو يرػصحب معػو السػػت  ،في صػػرة إندػاف بإنداف كيأتى

بػػالطمع كالصغيػػاف فيػػحه الرػػػرة التػػي رسػػست لقخقػػاش فػػي بجايػػة السدػػخحية أكحػػت 
حه ػفاسػػػتخجـ القاسػػػع تقشيػػػة القشػػػاع فػػػي اختيػػػاره ليػػػ ،كالػػػبصر الػػػحي يتدػػػع بػػػو 

الذخرية ) قخقاش ( ؛ لمتػرية عغ الذخرية الحقيقية التي يقرجىا في كتاباتو 
 . كذٍـّ  نقجٍ  محل   كتكػف عادةً  ،كالتي تطيخ في الشز 

ليػحه  خػخى السدػخحية يػضػح القاسػع مبلمػح أ كفي مذيج آخػخ مػغ مذػاىج
يصخحيػا  ،بلـز الذخرػية  ى الطمع كاالستبجاد كالقيخ الحي يػالذخرية ترػر مج

ككػأف القاسػع بيػحا الحػػار  ،كالشبيػل  ،مغ خبلؿ ىحا الحػار الستبػادؿ بػيغ قخقػاش 
 . ( ٔ )يسعغ في ترػيخ القدػة كالبصر التي يتدع بيسا قخقاش

 نِ عذد  احملعٛظني ايّٝٛ عهِ اإلعذاّ ؟ :  قشقاؾ

 ) ٜكفض َٔ َهاْ٘ ؿاس ا ٖٚٛ ٜؼري إيٞ اؾٓذٟ ( :   ْبٌٝ

 ٖزا اؾٓذٟ املػُٛس 

 سجاالت اؾُٗٛس   ،أيّبَ كذ ايكإْٛ 

 فًٝؼٓل ! 

 فًٝششم ! :  ْبٌٝ آ ش

 ) باطتخفاف (   :    قشقاؾ

 فًٝؼٓل ... ٚيٝششم !

                                                           

 . ٚ٘ص ،  البصل في مدخح الدتيشات بيغ الشطخية كالتصبيق  (ٔ)
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 ٖاتٛ املؼٓك١ املٛعٛد٠ ! :  ْبٌٝ    

كػػاف أحػػج أسػػباب  ،مو قخقػػاش ضػػج شػػعبو كىػػحا الطمػػع كالقيػػخ الػػحي يدػػتخج     
حتػػي اضػػصخه األمػػخ إلػػي أف يكػػػف  ،حيػػث نػػخاه يطمػػع جسيػػع مػػغ حػلػػو  ،سػػقػشو 

مسا أجج صخاًعا حػاًدا  ،ة الذعب سبًبا في قتل ابشو األميخ ؛ لتعمقو بفتاة مغ عام
 . ( ٔ) القزاء عميو  أدى إلي ،شيًفا بيغ الذعب كقخقاش ع

  ،ٟ َارا تفعٌ ٜا َٛال ايٛصٜش  :

 يٛ إٔ أَرّيا َٔ دٚيتٓا املعـ١َٛ 

 بادٍ فات١ٓ َٔ بظ ا٤ ايؼعب

 سّبا باؿب ؟

 ،إٜتْٛٞ ا ٕ ظجت٘ ٚظجتٗا :       قشقاؾ  

 بإي٘ اــب ٚيٝذشؤ َٔ ٜذع٢

 إٔ ٜذْٛ َٔ طشيب أٚ سوٞ أٚ أػذاسٟ !  

يتزػح لشػا أف  ،غيخ أنو مغ خبلؿ ىػحه القػخاءة الستأممػة لذخرػية قخقػاش 
خمد بيا لسؤسدة الحكع اإلسػخائيمي التػي تػخفس الحخيػات كتقيػجىا ؛ كلػحا القاسع ي

 الفكخيػة عشػجفإف السدخحية ىي " مػغ األدب السمتػـد الػحي يعبػخ عػغ األيػجكلػجيا 
 . ( ٕ )  القاسع" سسيح

لػة التػي يشتطػخ يقػجـ سػسيح القاسػع صػػرة لمبصػ  - تـِاال -كفي مدخحية 
أتي إلييا البصل الذجاع الحي يخمرػيا يف ،القاسع أف تتحقق عمى أرض فمدصيغ 

                                                           

 . ٖٙص ،  البصل في مدخح الدتيشات بيغ الشطخية كالتصبيق ( ٔ )
 . ٖٛص ،األدب السدخحي في فمدصيغ  ( ٕ )



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0220 

القائػج  ،(  بػغاال ت ىحه الرػرة مجدجة في شخرية )كجاء ،مغ قبزة األعجاء 
الساىخ بفشػف القتاؿ الحي اسػتجعاه القاسػع مػغ أغػػار التػاريخ كأحجاثػة  ،الذجاع 

 عػػغ باحثػػاً  ال حياتػػو شػػػاؿ كذخرػػية القائػػج " صػػبلح الػػجيغ األيػػػبي " الػػحي جاىػػج
 الخسػالة ككػاف لػو مػا أراد أدى ،كلكغ مغ أجل تحخيخ القجس فقط  ،شيخة  أك ماؿ

 العخبػي الػجـ فشديػف نفدػو يعيػج كلكغ مع األسف ! التػاريخ ،  عاداًل  حاكساً  كاألمانة
 ،ـ  ٜٛٗٔ  أيػار مشػح خخاباً  كأصبحت" إسخائيل" كاستعسختيا ، فمدصيغ بأرض يجخي 
 العخبػػي كالعػػالع ،العػػخاؽ  بػػأرض عخبيػػةال الػػجماء كإراقػػة كالدػػيصخة االسػػتعسار كعػػاد
؛ لحا استجعي القاسع  ( ٔ ) ججيج  مغ كالدبلـ التحخيخ كيشتطخ األىاكيل سػد غسختو

كبمػرىػػػا فػػػي بعػػػس  ،زمًشػػػا بػػػغ ؛ ليدػػػقط عميػػػو الفكػػػخة التػػػي شػػػغمتو شخرػػػية اال
الػجفاع عػػغ خيػخات أرضػػيع كىػػي فكػخة تػػجعػ أبشػاء الذػػعب كػي يتػلػػػا  ،مدػخحياتو
 .(  ٕ )كثخكاتيع

إال أف  ،بػػغ لػػع يكػػغ مػجػػػًدا مػػغ بجايػػة السدػػخحية الػػخغع مػػغ أف اال كعمػػى
بػغ الػحي سػيخمز فمدػصيغ مػغ بػخاثغ ع كاف عمػي يقػيغ بأنػو سػيجج ىػحا االالقاس

فيدػتعخض  ،لمذػعب عمػي الػجفاع عػغ كشػشيع السدػمػب  كفي ىحا حػث   ،األعجاء 
عػغ حػاؿ القخيػة ) بيػخ  كالسػخأة العجػػز ،مغ خبلؿ الحػار الحي يجكر بيغ الذػيخ 

ي يذػػشيا عمييػػا بدػػبب الحػػخب التػػ  ،لذػػمل كاالنييػػار الديػػت ( كمػػا أصػػابيا مػػغ ا
 . ( ٖ ) األعجاء 
 إٕ سا٥ش١ نش١ٜٗ تٗب عًٝٓا َٔ ايػشب . : ايؼٝخ

                                                           

 ٕٖ٘ ،فريل يشطخ: صبلح الجيغ األيػبي بصل حصيغ كمحخر القجس مػغ الرػميبييغ لمت ( ٔ )
 . ٜٚص  ، ٔ  ،دار الدبلـ لمصباعة   ،د / عبج هللا ناصح عمػاف  ،ىػ  ٜٛ٘

ككيػف رد الخابػي  ،كقخقػاش  ،نمسذ ىحه الفكخة بذكل كاضػح فػي مدػخحياتو : السغترػبة  ( ٕ )
 الفمدصيشي لمجفاع عغ حقػقيع السدمػبة .حيث يحث فييا الذعب ،مشجؿ عمي تبلميحه

 . ٕٕٕ ،ٕٕٔالسدخح كالحكاية ص ،األعساؿ الكاممة      ( ٖ )
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 ٜا أٌٖ ايبًذ 

 عًٞ اؿشاغ إٔ ٜأ زٚا َٛاقعِٗ 

 إقتـذٚا يف ايز ري٠ 

 سا٥ش١ نش١ٜٗ َٔ ايػشب .

 ين ـا٥ف١ .ايعذٛص    :    ٚإْ

كالخائحة  ،فالحػار بسا فيو مغ حذ متقج مغ قبل الذيخ لمخصخ الجاىع 
حسل بيغ شياتو حث الذعب كالجشػد عمي  ،الكخيية التي تيب عمييع مغ الغخب 
 ،كالدكجة خائفة مغ ىحه الخائحة الكخيية  ،مػاجية العجك كالجفاع عغ كششيع 

بغ كيرف ليا ىحا اال ،غ سيعػد الدكج أف يصسئشيا كيقشعيا بأف االبفيحاكؿ 
 . ( ٔ ) الذجاع الحي يأتي كيخمريع مسا ىع فيو  

فقج  ،يخمد لسا يأتي مغ ناحية الغخب بالخيح الكخيية  أنو إذكنمحع     
 يذيخ إلي ما يأتي كراءىع مغ سػء كعجـ نفع .

كذٟ ...  ال تف،َعٓا سها١ٜ سبٓا ٚؿباْا ايؼٝخ : يظٓا ٚسذْا ٜا عذٛصٟ ايػاي١ٝ . 

طٝأتٞ  ،ٚال تٓظٞ أْ٘ طٝأتٞ رات ّٜٛ  ،إمياْو أٜتٗا ايضٚد١ اي ٝب١ 

ّٝا بهٌ ػباب٘ ٚعٓفٛاْ٘ ٚسب٘ . ٚيذْا اؿبٝب ايػا٥ب . طٝعٛد فاسط ا دبً

ؿ٠ٛٗ   ٖٚٛ ع٢ً - ألساٙ ٜا أَّ٘ . أساٙ . ٚإْينا باؿب ٚايعاف١ٝ َؼتعًً

ّٝ اًفطٝ -اؾٛاد  ٚل١ُ  . إْ٘ قادّ ٚعًٞ دبٝٓ٘ ٖالٍ رٖيب اعشب

تفكذٟ إمياْو  فال ،يًٝه١ٝ . إْ٘ قادّ أٜتٗا ايضٚد١ اي ٝب١ . ٚيذْا قادّ 

. 

 ،ايعذٛص : يٝتو قل يف َا تكٍٛ . يٛ إٔ اؿكٝك١ تع ف عًُو ٖزا هلإ األَش
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ٚي اب يٞ إٔ أْتعش . يٛ إٔ يٓا ٚيّذا ملا أثكًين نٌ  ،ٚؿل يٞ إٔ أػًذ 

َشأ٠ عاقش َجًٞ إٔ َٚٔ أٜٔ ال ،س يهٓٗا َؼ١٦ٝ ايكذ ،ٖزا ايشعب ٚاهلِّ 

ّٝا نايزٟ ؼًِ ب٘ ؟ أفل َٔ أسالّ ٜكعتو   فال ٚيذ يٓا ! ،تًذ فاسّطا دبً

 ايؼٝخ : يهّٓٞ أساٙ .

السدػخحية  رمػد  فذخرية العجػز التي تعج مغ الذخريات السحػريػة فػي
 التي اعتقػجت أنيػا  أصػبحت عجػػزًا عػاقًخا  ال أحػج ،بيا القاسع إلي ) فمدصيغ ( 

كتدػػتسع تمػػظ العجػػػز  ،مػػغ أبشائيػػا يكػػف بجػارىػػا ؛ ليخمرػػيا مػػغ بػػخاثغ األعػػجاء 
 لكبلـ الذيخ كتتسشي أف يتحقق ما يحمع بو .

 أنيػا عػاقخو بو فػي كىشا مفارقة عقجىا القاسع بيغ رأي العجػز التي تتسدظ 
 ،عمي يجيوبغ قادـ كسػؼ يكػف الخبلص !! كالذيخ الحي يرخ عمي أف اال مجالت

بػغ كيخمرػيع الع ىػحه السفارقػة !! ىػل سػيعػد االتزح معػجار السدخحية تكعمي م
 .. كتتحقق نبػءة الدكج ؟ أـ ىحا حمع لغ يتحقق كسا قالت العجػز ؟ 

 ( ) سامل١ ايعذٛص : 

فهٌ ػ٤ٞ  ،أسًكا تهٕٛ بعذ نٌ ٖزا ايعكِ ٚايٝأغ ؟ إٕ أْت أتٝت طفًًا 

ملكـب١ . َٔ اًٜٚو آٜتعشى ٜا ٚيذٟ ... قُـاْو امل١ًْٛ امل شص٠ ٚطش

 . ( 1) يٝتو تأتٞ ٜا ٚيذٟ . يٝتو تهٕٛ ! طٓني.....

يػػا كيزػػسيا مشتحبػػا ... فجػػأة ثػػع تشفجػػخ فػػي البكػػاء . ثػػع ييػػخع إلييػػا زكج       
كيدػػخعاف  ،صػػخ الػػجاىع نبػػاح الكػػبلب السدػػعػرة فيتشبػػو الػػدكج كالعجػػػز لمخ يتعػػالى

لشػار يحسػل رشاًشػا كيصمػق ا ابو ا تتفجخ شمقات نارية يرجرىا شبيشس ،نحػ مشدليسا
 ،أنػػا عػػجت أيتيػػا الػحػػػش الزػػارية  ،صػػػتو  كيرػػخخ بػػأعمى ،إلػػي كػػل الجيػػات 

سػيعيج  ،ثع يصسػئغ أىػالي القخيػة بأنػو سػيعيج ليػا شػبابيا  ،كيػاصل إشبلؽ الشار 
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ثػع  ،إنػو الرػاعقة التػي تغيػخ الفرػػؿ كالسشاخػات  ،ليا الػدمغ الػحي ضػاع مشيػا 
انػجفع نحػػ البػاب كقخعػو  ،الحي اختبأ بو الذػيخ كالعجػػز  يتجو نحػ باب السشدؿ

 سائميغ مغ الصارؽ . ،فدع الذيخ كالعجػز  ،بعشف 
 .بٓهُا ايعا٥ذ. د٦ت ألعٝذ يهُا اؿٝا٠إْين .. إْين  ا : ايؼاب

 يهٔ .. يهٔ ال ٚيذ يٓا . مل ْٓذب أٚالّدا فُٔ أْت؟        : ايؼٝخ ٚايعذٛص

 ٚإْين عاد١ إيٞ دشع١ َا٤ . ،بٓهُا قًت أْا ا  :  ايؼاب

دعٓا ٚػأْٓا يٝع يذٜٓا ط٣ٛ ايشعب ايزٟ ال ٜشٟٚ ع ؼا .. :ايؼٝخ ٚايعذٛص

 أٜٗا ايعابش ايػشٜب .

    ،ْٚٛاس٠ اؿاكش  ،يظت عابّشا غشّٜبا . أْا بزس٠ املاكٞ       :  ايؼاب

 ٚمثش٠ املظتكبٌ .                      

كبدػػخعة يأخػػح إبخيػػق السػػاء كيدػػكبو عمػػي  ،ثػػع يفتحػػاف البػػاب ليػػحا الذػػاب 
لكغ اإلبخيق يدقط عمي األرض كيتحصع قبػل أف يسدػكا  ،فسو ككجيو كيخده ليسا 

فيدػػكت  ،ثػػع يشصمػػق الذػػاب مػػغ ججيػػج مصمقػػا الخصػػاص فػػي كػػل االتجاىػػات  ،بػػو
 نيائيا صخب الػحػش .

الػدكج  كتحققت نبػػءة ،كرجع ابغ القخية التي خمريا مغ الطمع كاالستبجاد
كعشػجما تحػخرت القخيػة  ،لكشػو ابػغ القخيػة  ،لكشػو لػع يكػغ ابشػا ألحػج  ،بغ كعاد اال

ليػػع  أنػػو إبػػغو  ككميػػع يدعسػػػف  ،رجاليػػا كندػػاؤىا يبحثػػػف عػػغ ىػػحا الذػػاب  خػػخج
 . ( ٔ)  جسيًعا 
 بين . أمل ٜكٌ يهُا ريو .إْ٘ ا : (1سدٌ )

 بين أْا بٌ ٖٛ ا : (1َشأ٠ )ا
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 بٌ ابين  : (2َشأ٠ )ا

 صٚديت . ال أب ي٘ طٛاٟ ٚال أّ ي٘ ط٣ٛ : (2سدٌ )

 يكذ قاٍ إْ٘ ابين . ٖٛ ْفظ٘ قاٍ ريو . : ايعذٛص

 ال ؽتـُٛا . إْ٘ ابٓٓا مجٝعا . : ايؼٝخ

 ابٔ ٖزٙ ايكش١ٜ اييت أعاد إيٝٗا اؿٝا٠ 

 ) َظتزنشٜٔ (    :     اي فالٕ

    آٙ ؿشٝح . ْزنش ريو . ْزنش . سني طًِ عًٝٓا ٚقبًّٓا           

 قاٍ : " أْا ابٔ قشٜتهِ . ابٔ ٖزٙ ايكش١ٜ "          

 ٖٓاى بني ايٓاغ . ثِ ٚدعٓا ٚا تف٢        

بػػغ " أف القاسػػع جعػػل عشػػػاف السدػػخحية ىػػػ اسػػع كنمحػػع فػػي مدػػخحية " اال
أف يعصي لمذخرية كسا استصاع  ،الذخرية السحػرية التي تجكر حػليا األحجاث

اتػب عشػج االعتيادية التي قج يفتخضػيا أي كالسحػرية في السدخحية فػؽ السبلمح 
؛ ألنيػػا تحػلػػت فػػي نطػػخ القاسػػع مػػغ مجػػخد ابػػغ  رسػػسو لذخرػػياتو داللػػًة أخػػخى 

عػػادي ألحػػج األفػػخاد إلػػي شخرػػية عامػػة قػيػػة شػػجاعة كذخرػػية ) صػػبلح الػػجيغ 
فرػار ابًشػا ليػحه  ،( يشتطخىا أفخاد القخية ؛ لتخمريع مغ بخاثغ الرػيايشة  األيػبي

  سيع أفخادىا ؛ ألنو بعث فييا الحياة مغ ججيج .القخية كلج

 خرية ػكمغ أفزل أنػػاع الذخرػيات السحػريػة التػي اسػتخجميا القاسػع شػ
 ،بسا تحسمو مغ رمدية ساعجت السبلمح السكثفة عمػي تجدػيجىا  ، ( ادلغرصثح) 

  ،فقػػج رمػػد إلػػي فمدػػصيغ العديػػدة بالسغترػػبة كأشمػػق ىػػحا االسػػع عشػاًنػػا لسدػػخحيتو 
مػػغ أحدػػغ أنػػػاع إنيػػا : بػػاكثيخ عػػغ الذخرػػيات الخمديػػة فػػي السدػػخح  كيقػػػؿ
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" نػػع يقػـػ عمػي تجدػيج السعػاني  ( ٔ)  كيرػشفيا صػشفيغ أك نػػعيغ  ،الذخريات 
كنػع آخخ يكػػف فيػو الخمػد كمًيػا عاًمػا  ،في أشخاص يكػنػف رمػزًا لتمظ السعاني 

زػػة بالحيػػاة فػػي شػػائًعا فػػي السدػػخحية كميػػا بحيػػث تكػػػف السدػػخحية كاقعيػػة ناب
كأيػػة مدػػخحية جيػػجة .. كلكػػغ يكػػػف ليػػا فػػػؽ ىػػحه الجاللػػة  احػادثيػػا كشخػصػػي

مػػغ  أدؽ كأعسػػق كتقػػع مػػغ الجاللػػة األكلػػى مػقػػع الرػػجىالصبيعيػػة داللػػة ثانيػػة 
ئ فػػي الغالػػب دكف كعػػي مػػغ ل كإجادتػػو أصػػعب كيجػػكىػػحا الشػػػع أفزػػ ،الرػػػت

 " السؤلف أك قرج كإال ضيخ التكمف كالتعسل فيو ففدج

التػي  ( ٕ) كىحا في تقجيخي تسثمو السدػخحية التػي بػيغ أيػجيشا ) السغترػبة ( 
 إلجػادة مػغ مشصمػق أف الخمديػة فييػا مشحػت الذخرػية حزػػًرا أقػػى حازت عمي ا
إال  ،فسػػا أف تػػحكخ السغترػػبة بقيخىػػا كعػػحابيا كضمسيػػا كقمػػة حيمتيػػا  ،فػػي الػػحىغ 

 صياد كاغتراب ...... .كتحكخ فمدصيغ الحبيبة بسا تعخضت لو مغ ضمع كاض
كىي شخرية )  ،كسا نجج أيًزا شخرية محػرية رامدة في ىحه السدخحية 

كىحا يذعخنا أنشا أماـ قزية عامػة  ،سخائيل لة ( كيخمد بيا القاسع إلي دكلة إالغػ 
فالسغترػػبة ىػػي جػػدء مػػغ كيػػاف ىػػحا الػػػشغ  ،كليدػػت شخرػػية محػػجدة األبعػػاد  ،

كبػػجا مػػغ  ،لحػػق األمػػة العخبيػػة بأسػػخىا كلكشػػو  ، ار لػػع يمحػػق شخًرػػا بعيشػػوفالعػػ
كمػػا يحسمػػو  ،الػاضػػح أف ىشػػاؾ ربًصػػا بػػيغ اليػػع الجدئػػي الػػحي تحسمػػو السغترػػبة 

كبػجا خػبلؿ  ،كسا يطيخ مغ الحػار الحي يجكر في عقل السغترػبة  ،العخب جسيًعا 
مػغ تفػخيط فػي شػخفيا ككخامتيػا  ،ىحا الحػار الجاخمي تأسػفيا عمػي مػا حػجث ليػا 

 ا عبخت عشو بجمػع الحدخة كالشجامة .. ...تأسفً 

مسدقة الثياب مػجماة  ،شابة  في حالة إعياء شجيج  ففي المػحة الثانية نخى 
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 ثع تبجأ ترف ما تذعخ بو مسا حجث ليا . ،الػجو كاألشخاؼ 
 ايؼاب١ : ) يف رٍٖٛ (

غـٔ َك ٛع َٔ تًو ايؼذش٠ . ال مثش ٚال أٚسام . غـٔ  ،فٗزٙ أْا ا ٕ  ،إرٕ 

 َذْع َشَٞ يف ايٛسٌ . طتُٓٛ ػذشتٞ .

 ٜايعاسٟ ٚٚسذتٞ . ) تػُش ٚدٗٗا بٝذٜٗا ٚتٓتشب ( .

 ثِ تبذأ يف تٛبٝخ املػتـب١ . ،ثِ تعٗش ايػٛي١ املفضع١ َ ًك١ قٗكٗات ػاَت٘    

 َايوِ تٓتشبني أٜتٗا ايؼاب١ ؟ ايػٛي١ : 

 َارا ٜٓكـو سيت ؼًُٞ ْفظو نٌ ٖزا ايعزاب ؟

 تشٜذٜٔ أنجش َٔ ريو ؟مج١ًٝ َٚذْظ١ فٌٗ 

 ) تكٗك٘ ٚتٛاؿٌ سقـ١ ايفايع ايؼاَت١  ( 

 دٕٚ إٔ تًتفت إيٞ ايػٛي١ ( ،: ) َٓتشب١  ايؼاب١

 ٚيٝت أَٞ مل تهٔ . ،يٝتين مل أنٔ  ،ٜا يعاسٟ ٚٚسذتٞ 

 َا را أفعٌ ٜا إهلٞ ؟ ....

 قٌ يٞ أٜٔ أرٖب بُٗا ؟ ،ٚريٞ ٖزا  ،عاسٟ ٖزا 

قزية فمدصيغ كميا دخحية رامدة إلي مغ ىشا كانت القزية فى ىحه الس
أف ىحه السغتربة التي كانت تشتحب لع كالعجيب  ،كالعخب بعامة  ،بخاصة 

لكشيا تصػرت تصػًرا خصيًخا عشجما ضيخ عمي الداحة شاباف ىسا  ،تدتدمع لمسػت 
كاستصاعا كبلىسا ) األخ القػي ( أف يكف في كجو الغػلة  ،أخػا السغتربة 

كبعج الخبلص مغ الغػلة ) إسخائيل ( دبت الحياة مخة  ،شة كيكيخمز أختو السد
كاستصاعت أف تدتعيج  ،في أختو السغتربة فتحخرت مغ قيخىا كعارىا  أخخى 

 كتحقق ذاتيا . ،تػازنيا 
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ا 
ً
 : اىشخصٞح اىص٘رٝح : شاّٞ

يعبػخ عػغ  ،إف البصل الثػري ىػ " إفخاز لصبقة كادحة تعاني مغ االضصياد 
كال  ،يدػعي نحػػ الحخيػة ،متبلشًيا في مجتسعػو  ،تيا كمصالبيامذاعخ شبقتو كإراد

لكشػو ال يبغػي الثػػرة التػي  ،كي يختػار أف يكػػف ثػرًيػا  ،يكفي أف يكػف مزصيًجا
 . ( ٔ) كال يعسل بسفخده بل التزامغ مع مرالح شبقتو "  ،تحصع السجتسع 

ي الػػػح ،" نجػػػج شخرػػػية ) الفػػػبلح الثػػػائخ ( ( ٕ)  ففػػػي مدػػػخحية " قخقػػػاش 
قخقاش ككقػف ضػج الطمػع  فتحجى ،قاكمو بكل ما أكتي مغ قػة ف ،استبذع الطمع 

كبػػجأ فػػي اسػػتفداز الفبلحػػيغ بػػأف قخقػػاش يخػػجعيع  ،كألػػب الذػػعب عميػػو  ،كالقيػػخ 
كإال سػيشجمػا !! كأنػو أشػبعيع ؛  ،سػتجابو لػومشيع اال كيصمب ،حتي تدداد غشائسو 

شػػو   كلكػػغ ال أحػػج يدػػتجيب ع مكيحػػحرى ،لكػػغ جػػػعيع مدػػتحكع  ،ليشػػاؿ مبتغػػاه
 ىع انعقج لقخقاش :فمػاؤ 

 ) غاكبا(  ايفال  ايجا٥ش :

 فُٗٛا أْا أ اف .... فا

  ٛيف ٚإال تٓذَٛا !

 ٖزا ايزٟ أػبعهِ 

 ٚدٛعهِ َظتشهِ 

 ٖزا ايزٟ طُأْهِ 

  ٓذق٘ قربنُٛ    !

                                                           

 . ٙٙٔص  ،د / جػده عبجالشبي الديج  ،السدخح الدياسي السعاصخ في مرخ   ( ٔ )
 كما بعجىا .  ٕٓص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة   ( ٕ )
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 ٜضعِ إٔ ٜٓكزنِ 

 ٚاملٛت يف َا ٜضعِ 

 ٚافُٗٛا  ،فشارسٚٙ 

 ٚإال تٓذَٛا ! ،ؿٛتٞ 

 قشقاؾ   :           ٜا ػعب ! ٜا أسبيت !

 ٜا ساٜيت ٚقًعيت 

 إرٕ ففٞ ؿفٛفهِ ًٜٛب سأغ اؿ١ٝ 

كيحػحر الشػاس  ،ا لػجو ضػج قخقػاش الصاغيػة كيطل الفبلح الثائخ كاقًفا كجيً 
كأف  ،قخقػػاش  يصمػػب مػػشيع أف يستثمػػػا لخغبتػػو  عمػػي الجانػػب اآلخػػخ نػػخى  ،مشػػو 

 ،ذػػػعل الزػػػغائغكم ،الجبػػػاف الخػػػائغ  يحسمػػػػا سػػػيػفيع كيصيػػػخكا صػػػفػفيع مػػػغ
 ،) الفػػبلح الثػػائخ ( الػػحي يػػجافع عػػغ حقػػػقيع السدػػمػبة  فيشطػػخكف بببلىػػة إلػػى

 .  ( ٔ) كيشتطخكف قميبًل 
 َايهِ تٓتعشٕٚ   قشقاؾ   : 

 اجملذ ال ٜٓتعش

 ،فادعًٛا دجت٘ دظّشا 

 ٚيًُذذ اعربٚا ...

 :             فًٝكتٌ !   فال 

 ٚيريدِ  !  :  فال 

" قػػاتمي زاضػػيع عميػػو بالدػػكاكيغ كىػػػ يرػػخخ :ثػػع يشصفػػئ الشػػػر مػػع انق
                                                           

 .  ٕٚص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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كال ذنػػب لػػو إال أنػػو ثػػار ضػػج الطمػػع  ،يشتحػػخ" كيفػػارؽ ىػػحا الفػػبلح الثػػائخ الحيػػاة 
 كالقيخ  .    

كمػغ الذخرػػيات الثػريػة فػػي مدػخحيات القاسػػع شخرػية الذػػاب الغاضػػب 
حػاكؿ تػعيػة الذػعب الػحي ي ، ( ٔ) ) ادلؤضطح اى٘طْٞح ىيعْـُ٘   في مدخحية 

الحيغ استأجخكا عقبلء الذػعب كاعتبػخكىع مجػانيغ مقابػل  ،مغ الرشاعي كأعػانو 
كعشػجما التحػق  ،كػل ىػحا مػغ أجػل مصػامعيع كتػخكيج سػمعيع ،مبمغ مػادي ضػئيل 

حتي أتي الذاب الغاضب ؛ ليخمز ىؤالء مػغ  ،بالسارستاف الكثيخ مغ السجانييغ 
 ،فيجخل  الذاب كىػ غاضب الشطخات ،كأعػانو كمغ الرشاعي  ،الطمع كاالستبجاد 

 دأالنو بجىذة مغ ىػ ؟ كمغ أيغ أتػىكي ،يفاجأ الرشاعي كعزػ مجمذ اإلدارة 
 ؟ كىل جاء ليدجل نفدو ؟ ......   .

 ايؼاب ايػاكب    :  َٔ أْا " أٜٗا ايظف١ً  ! 

" َا  ،ٚأ رّيا طذٌ ؟ " ... أٜٗا اجملشَٕٛ ! ... " ٌٖ د٦ت أل

" ! .. أسٜذ إٔ ٜعًِ ايعامل َٔ أْتِ  .. أسٜذ إٔ را أسٜذ ؟ 

أسزسنِ َٔ َػب١ّ دشا٥ُهِ ! ئ تفًشٛا يف دعٌ ٖزا ايؼعب 

 بأطشٙ ػعّبا َٔ اجملاْني! .. 

   َٚا ػأْو أْت بٓا ؟ مٔ ساكٕٛ عايٓا . ٚإْٓا يٓذضٍ    :    اجملاْني

 ا َت ًبات اؿٝا٠ .ايؼهش هلؤال٤ ايظاد٠ ايزٜٔ ٜٛفشٕٚ يٓ                       

إَٕ دْٓٛهِ ٜذسّ عًِٝٗ أسباسا طا١ً٥ ... َٚت ًبات اؿٝا٠ سل     ايؼاب ايػاكب : 

يهِ ال ١َٓ عًٝهِ ! ِٖ ٚسذِٖ ايزٜٔ ٜظتفٝذٕٚ َٔ 

ٚال ..) ٜ ػٞ عًٞ ؿٛت٘ ؿٛت ايـٓاعٞ ٚعلٛ  ،دْٓٛهِ 

 فًع اإلداس٠ (

                                                           

 ٗٓٔص  ،السدػػخح كالحكايػػة  ،األعسػػاؿ الكاممػػة السدػػخح كالحكايػػة  ،األعسػػاؿ الكاممػػة  ( ٔ )
 ا بعجىا .كم
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اإلصدٖاس ٚايتكذّ ٜٚا   شغ أٜٗا احملشض ايٛغذ .. ٜا عذٚايـٓاعٞ ٚايعلٛ  :  ا

كشب األَٔ ٚايٓعاّ ! بأٟ سل تعتذٟ عًٞ سش١ٜ ايٓاغ 

 يف ا تٝاس َا ٜؼتٕٗٛ ؟

الخجػل رة أما عغ مبلمح الذخرية الثػرية فقج قجميا الكاتب مغ خبلؿ صػ
متبرخا فػي  ،قػي اإلرادة  فيبجك ،يخذي في الحق لػمة الئع  الثائخ الحخ الحي ال

كدافع عػغ  ،عمي ذلظ مغ أنو رفس الطمع كاالستبجاد  كليذ أدؿ ،عػاقب األمػر 
لػػػحا صػػػػره الكاتػػػب مشاضػػػبًل  كحػػػارب مػػػغ أجػػػل الحقيقػػػة ؛ ،الزػػعفاء كالسدػػػاكيغ 

 مقاكًما لمسدتعسخ كالسحتل كحلظ . ،شجاًعا
ا  : اىش

ً
 ح . ـــخصٞح اىٖٞ٘دٝـشاىص
 الييػػدي، العخبػي بالرخاع الفمدصيشي األدب في الييػد عغ الكتابة ارتبصت

 أرض عمػػى الييػػػد كجػػػد فػػخغع مجخياتػػو؛ تعكػػذ كمػػخآة لػػو، صػػجى دائسػػا ككانػػت
 كجساعػػة -الفمدػػصيشي األدب فػػي صػػػرتيع تطيػػخ ال بمفػػػر، كعػػج قبػػل فمدػػصيغ
 الكاتػػػػب ليػػػػؤرؽ  يكػػػػغ لػػػػع ديشيػػػػة كأقميػػػػة كجػػػػػدىع أف ذاؾ بعػػػػجه؛ إال -مختمفػػػػة

 كأىػػجافيا ة،الرػػييػني الحخكػػة ضيػػػر بعػػج إال خصػػًخا فػػييع يػػخ   لػػع الػػحي الفمدػػصيشي
 .( ٔ) فمدصيغ  في قػمي كشغ تأسيذ إلى الخامية

 الرػخاع مخاحػل بػاختبلؼ الييػػدي لذخرية تشاكليع في ابتّ الك   اختمف كقج
 ميد مغ كججنا ، ٜٛٗٔ كحتى بمفػر كعج بعج مسكشا بو المقاء كاف فعشجما معو ،
 كديػػع»  فعػػل كسػػا كصػػييػني ييػػػدي كبػػيغ شػػخقي ، كآخػػخ غخبػػي ييػػػدي بػػيغ

 . ( ٕ)  أشعاره بعس في «لبدتاني ا

                                                           

 أدب الػػػى تشتدػػػب فمدػػػصيشية ركايػػة فػػػي الييػػػػد مقػػػاؿ بعشػػػاف : صػػػػرة ،ديػػػاف العػػػخب  ( ٔ )
 .  ـ،ٕ٘ٓٓ( ديدسبخ) األكؿ كانػف  ٔ الخسيذ ،ياسيغ  رائجة بقمع ، األقرى انتفاضة

 الكتػػػػاب اتحػػػاد عػػػادؿ األسػػػػصة، ،ٜٚٛٔ-ٖٜٔٔ بػػػػيغ الفمدػػػصيشي األدب فػػػػي الييػػػػد ( ٕ )
 .ٚٔص. ٕٜٜٔ الفمدصيشي،
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كقػػج تػػأثخ سػػسيح القاسػػع بػػالػاقع الدياسػػي السيػػدـك كالسػػأزـك الػػحي تعيذػػو 
مدػتشدًفا  ،فمدصيغ مغ جػخاء تكالػب العػجك الرػييػني عمييػا تكالًبػا عػجائًيا سػافًخا 

فأخح يقاـك ىحا الػضػع السخيػخ  ،كمغترًبا األرض كاألعخاض  ،الثخكات كالسقجرات 
األقشعػة  كيشػدع عشيػا ،بأعساؿ درامية حاكؿ خبلليػا أف يعػخي الذخرػية الييػديػة 

فتكػػف مبلمحيػا أكثػخ  ،ىػا ؛ لتدػتجر بيػا عصػف الذػعب الدائفة التي تتخفػي كراء
عّمو بيحا يديع في فزح السخصػط الرػييػني مػغ جانػب  ،كضػًحا لعيغ متأمميا 

 ػعييا مغ جانب آخخ .كيتأثخ ألمتو كي ،

ْٕرٛ ػيٜ ادلطؼٌ اى ٛ ماُ ٝـذٝرٓ  ٕن ا اضر٘ى" ٍطرؼٞح ففػي 
 السدػخحية  فػي ىػحه تشػاكؿ القاسػع ، كحػلػو لتجػارة السعمبػات "رض٘اُ ٗمـيٍ٘٘
إذ  ،كصػر مبلمحيػا كشباعيػا خػبلؿ األحػجاث أدؽ ترػػيخ  ،الذخرية الييػدية 

فيسػا  ،يستمكو رضػاف كشمػمػ  كأف ىحا السصعع ،استيميا بتػضيح معالع السصعع 
كىحا  ،كيفكخاف مًعا كيف يعسبلف عمي تصػيخ مصعسيسا  ،شخيكاف في ىحا السصعع 

أسػيع  ،كالثانيػة مػغ السدػخحية  ي عخضو القاسع في المػحتيغ األكلىالتفريل الح
 ،فػػي دفػػع حخكػػة األحػػجاث الجراميػػة دفًعػػا مػائًسػػا لمفكػػخة السقرػػػدة مػػغ السدػػخحية 

ثػع أعقبيػا فػي المػحػة الثالثػة بأحػجاث  ،الػجػو القبػيح لمرػييػنية  كقػاميا فزػح
تػضح مبلمح الذخرية الييػدية متجدجة في شخرية ) ىشػخي ( الػحي اسػتصاع 

يختػجي  ،بجا في صػرة شػخز قػػّي البشيػة ،بحيمو الدائفة أف يفخؽ بيغ الرجيقيغ
جخل إلػي السصعػع ي ،مغ فسو غميػف كبيخ  كيتجلى ،كيعتسخ قبعة  ،األكركبي  الديّ 

كشػػابًكا  ،يختػػار مائػػجة فػػي الػسػػط يجمػػذ عمػػي السقعػػج مشحشًيػػا بػػو إلػػي الػػػراء  ،
 ،سػتيتار كالثقػة السفخشػة بػالشفذ ...عمي  السائجة  فػي كضػع يػشع عػغ اال ساقيو

فيطيػػخ  ،ىجفػػو الػحيػػج ىػػػ االسػػتيبلء عمػػي السصعػػع الػػحي يػػجيخه رضػػػاف كشػػمػمػ 
 عمييسا مبلمح القمق .

 ) بزٍٖٛ ( سكٛإ  : 
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 عذٝب١ ايعذا٥ب ... 

 يف نٌ ّٜٛ دا٥ع دذٜذ

 ْـو يف ععاَ٘ ْكٛدْا 

 ٚسعٓا ٜضٜذ 

 ٚفل١ً ايهاطذ َٔ طعآَا 

 تهفٞ يٓشتا   َٔ ايلشا٥ب ...

 ،ٚت بل ايكٝٛد سٍٛ عٓكٓا 

 ٚتكبٌ املـا٥ب ) ٜتٓٗذ ( 

 عذٝب١ ايعذا٥ب 

 ) ََُٗٛا( ػًَٛٛ  : 

 سٝح تٛدذ اؿُا٥ِ 

 تظٛد ايـكٛس

 ٛدذ ايـكٛس ٚسٝح ت

 تظٛد ايٓظٛس 

 ٚاألمساى ايهبري٠ 

 . ( 1) تًتِٗ األمساى ايـػري٠ 

سػػػػادية تتدػػػػمي بعػػػػحابات  ،ة كألف الذخرػػػػية الييػديػػػػة شخرػػػػية عجكانيػػػػ
 ،العجكانيػةمتفششػة فػي حػػؾ السػؤامخات كالجسػائذ فػي تحقيػق أشساعيػا  ،اآلخػخيغ

                                                           

 بترخؼ . ٚٛص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة    (ٔ)
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لظ إال أف يػػػدرع كلػػػع يجػػػج حيمػػػة لػػػح ،سػػػتئثار بػػػالسصعع ىشػػػخي يخيػػػج اال فإنشػػػا نػػػخى 
ككأنو كجج التدخية كالستعة  ،اه يرل لسبتغ حتى ،لزغيشة كالحقج بيغ الرجيقيغ ا

كيحثػو عمػي  ،فاستصاع بحكائو أف يحخض شمػمػ ضج رضػػاف  ،في ىحه الزغيشو
 ، ( ٔ) كفػػػى الػقػػػت نفدػػػو يفعػػػل ذلػػػظ مػػػع رضػػػػاف  ،قتمػػػو حتػػػي يشفػػػخد بػػػالسصعع 

 . ( ٕ) كاد أحجىسا أف يقتل صجيقو كتحصست العبلقة كالذخاكة بيشيسا حتي 
 أدسنت ٜا سدٌ ! ٖٓشٟ    : 

 ٖٛ ػشانتو  ،ٚايزٟ ؼ ِ  

 ٚإرا اْٗاس أسذ األعُذ٠ 

 فًُارا ال تتـذع اؾذسإ ؟

  ،ٚإرا تـذعت اؾذسإ 

 فًُارا ال ٜظكط ايظكف ؟

 أدسنت ٜاسدٌ ....

 يكذ فتح ايؼش مجٝع ْٛافزٙ 

 يتذ ٌ سا٥ش١ ايذّ ايظا ٔ 

 ٞ اييت ؼ ُت.ٚػشانتو ٖ

 ٚإرا نٓت تشٜذ إٔ تٛاؿٌ اؿٝا٠ 

 فًتكتٌ ػ٠ٛٗ ايكتٌ 

 ٖٚا أْا أٖبو ْـٝشيت املٓض١ٖ عٔ ايػشض 

                                                           

 . ٖٙص ،يشطخ ىحا البحث    (ٔ)
 بترخؼ . ٚٛص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة    (ٕ)
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 ،بإٔ تبادسٙ باملٛت 

 قبٌ إٔ ٜبادسى املٛت ب٘ !

كأثشاء ىحا الترػيخ لسبلمح الذخرية نجج القاسػع يخكػد عمػي جانػب الحقػج 
فشػػخاه يكثػػف   ،خاىيتيع لمعػػخب ككػػ ،كالغػل الستأصػػل فػػي أغػػػار الذخرػػية الييػديػة 

 عمػىكاالسػتيبلء  ،لعػخب مػغ ا لبلنتقػاـمغ السذاىج التي يطيػخ فييػا ىشػخي محًبػا 
 استصاع ىشخي االستيبلء عمػى ، ج التشاحخ كالتذاحغ بيغ الذخيكيغفبع ،مستمكاتيع
 . ( ٔ) السصعع 

 ) بًٗذ١ َتعب٘ ( قلٞ األَش ! ػًَٛٛ :  

 َٚارا بعذ ؟ ٖٓشٟ   :

 ) بذٖؼ١( ػًَٛٛ  :

 َارا بعذ ؟!

ُّ ٖٓشٟ   :  ا َا داّ ٖزا امل عِ َ ع

 فًٔ ٜهف ايشكٛإْٝٛ عٔ َلاٜكتٓا 

 َارا تعين ؟ ػًَٛٛ  : 

 ،أعين إٔ ٖزا امل عِ  ٖٓشٟ   :

 ال ٜظت ٝع إٔ ٜعٌ َ عُا بعذ ايّٝٛ 

 ال بذ ي٘ إٔ ٜـبح ... دناْا يتذاس٠ املعًبات !

مذخرػػية الييػديػػة اإلشػػارة إلػػي كلػػع يػػشذ سػػسيح القاسػػع أثشػػاء اسػػتشصاقو ل
عػجـ » االنحبلؿ الخمقي الكائغ في السجتسع الييػدي ، كذلظ لسا عخؼ عشيع مغ 

التػرع في استخجاـ الجشذ لئليقاع بالعخب كخػجاعيع ، لتجخيػجىع مػغ أمػػاليع أك 
 . ( ٕ) « مستمكاتيع 

                                                           

 . ٜٜص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
الييئػػة السرػػخية العامػػة  ،د/ عرػػاـ بيػػي  ،الذخرػػية الذػػخيخة فػػي األدب السدػػخحي   ( ٕ )

 بترخؼ . ٕٕٔص ،ـ ٜٙٛٔلمكتاب 
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 ٜـــاّـ٘ر اىصـــاحمل
 ٘ارـــــاحل

 ٍفًٖ٘ احل٘ار :
كمحػػػر ارتكػػاز فػػي بشائيػػا  ،مػػغ عشاصػػخ السدػػخحية الحػػػار عشرػػخ ميػػع 

كبػػو تتسيػػد السدػػخحية عػػغ غيخىػػا مػػغ الفشػػػف القررػػية خاصػػة ؛ لػػحا  ،الػػجرامي 
ا عمػي الدػخد  ،تتسيد لغة السدخحية بأنيػا تعتسػج عمػي الحػػار   ،كتعتسػج قمػيبًل جػج 

فػػالحػار السدػػخحي ىػػػ " األداة  بجايػػة الفرػػػؿ كالسشػػاضخ كالسذػػاىجكخاصػػة فػػي 
كيكذػػػف بيػػػا عػػػغ  ،ئيدػػػية التػػػي يبػػػخىغ بيػػػا الكاتػػػب فػػػي مقجمتػػػو السشصقيػػػة الخ 

 . ( ٔ )كيسزي بيا في  الرخاع "  ،شخرياتو 

عخفػػػو د . " إبػػػخاىيع حسػػػادة " فػػػي معجسػػػو بأنػػػو " الكػػػبلـ الػػػحي يػػػتع بػػػيغ 
كقػػج  ،كبػػالتجػز يسكػػغ أف يصمػػق عمػػي كػػبلـ شػػخز كاحػػج  ،شخرػػيتيغ أك أكثػػخ 

 . ( ٕ )أك تعميسية أك نحػىا "  ،اء فمدفية تدتخجـ صيغة الحػار لعخض آر 

رفس فيو  ،كانتيي مفيػمو عشج د. " عبجالعديد حسػدة " إلي معشي أعسق 
الحي يكف عشج حج تجاذب الذخريتيغ أشخاؼ الحجيث عمي  ،الحػار بسعشاه العاـ 

 ،فجعمو كسيمة فاعمة في ترػيخ الرخاع الجائخ بيغ شخرػيتيغ  ،خذبة السدخح 
"   فالحػار إذف :  ،ال بخكػده  ،نا أنسا  الحػار باّشخاد الحجث الجرامي بحيث تذعخ 

أك   ،ىػ الػعاء الحي يختػاره  ،أداة لتقجيع حجث درامي إلي الجسيػر دكف كسيط 
يخغع عميو الكاتب السدخحي ؛ لتقجيع حجث درامي يرػر صخاًعا إرادًيا بيغ إرادتيغ 

                                                           

ق  ٕٕٗٔ، ٔ  ،الػجار الثقافيػة لمشذػخ  ،مجيج صالح بظ  ،تاريخ السدخح عبخ العرػر  ( ٔ )
 . ٓٔٗص ،ال بػس أجخي  ،. كيشطخ أيًزا : فغ كتابة السدخحية  ٕٛـ  صٕٕٓٓ

 .   ٔٓٔص،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٕ )
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 . ( ٔ )كىديستيا "  األخخى تحاكؿ كل مشيسا كدخ 

فػػإف  ،ة فػػي السدػػخحية " كإذا كػػاف الرػػخاع يطيػػخ مػػغ خػػبلؿ الحخكػػة الجراميػػ
مػػغ خػػبلؿ الذخرػػيات ..كسػػا أف الذخرػػيات بالتػػالي تتكذػػف مػػغ  الحخكػػة تتبػػجى

أك الدػػسة الجامعػػة السانعػػة ألي  ،فػػالحػار ىػػػ األداة الفارقػػة  ،خػػبلؿ ) الحػػػار ( 
 . ( ٕ )عسل مدخحي " 

كحبكػػة مػػػختبط  ،كصػػػخاع  ،ية مػػغ شخرػػيات إًذا فجسيػػع عشاصػػخ السدػػػخح
 ، الحػػػار تتزػػح شخرػػية السػػتكمع أكؿ مػػا تتزػػحبشجػػاح الحػػػار ؛ ألف مػػغ خػػبلؿ 

، بػل يشبغػي أف يكػػف لكػل كمسػة  كحلظ يشبغي أف يكػف الحػار محكًسا ال ثخثخة فيػو
كعػبلكة  ككل جسمة دكر في دفػع حخكػة السدػخحية إلػى األمػاـ؛ حتػى تبمػغ تساميػا،

بج مغ إتاحة فخصة عادلة لكل الذخريات لمحػار، كإال أصيب الحػار  عمى ىحا ال
 . بالتخىل أك الذمل

ؼرٜ ٝطرطٞغ أُ حننٌ  ،ٗىيؽ٘ار مرائط ْٝثغٜ أُ ذر٘افر فٞٔ 
 ٍِ ٕ ٓ ادلالٍػ : ،ػيٞٔ تاجل٘دج 

  أف يتدع باإليجاز كالتخكيد كالسػضػعية ؛ ألف اإلسياب فػي الحػػار مػغ شػأنو
إال إذا اقتزػػت  ،تػػي األحػػجاث كالرػػخاع خػػبلؿ السدػػخحية كيذػػل حخك ،أف يزػػعفو 

 شبيعة السػضػع بعًزا مغ الصػؿ أك اإلسياب .

  بحيث تػصمشا الجسل الحػارية إلي مبلمػح الذخرػيات  ،أف يتدع باإلفراح، 
بيحا تتحقق لمحػار حيػيتو ؛ التي  ،كاالجتساعية  ،كالفكخية  ،كمكشػناتيا الشفدية 

أك القػخاءة مػغ  ،بسػا يرػاحب األداء مػغ حخكػة عزػػية  مغ السسكغ أف تتحقػق "
ككػػحلظ حػػيغ يػػختبط الحػػػار بالذخرػػيات فيػػجؿ عمييػػا مػػغ حيػػث  ،حخكػػة ذىشيػػة 

                                                           

 .ٜٖٔص،ـٜٜٛٔ،السرخية العامة لمكتاب الييئة ،حسػدةعبجالعديد د/،البشاء الجرامي ( ٔ )
 .ٗٓٔص  ،القاىخة  ،دار السعارؼ  ،د/ شو كادي  ،جساليات القريجة السعاصخة  ( ٕ )
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فالحػار قبل  ،كمثميا في الحياة  ،كمدتػاىا الفكخي كالخمقي  ،كضعيا االجتساعي 
أك ىػ لغػة السؤلػف التػي كػاف مػغ السسكػغ أف  ،كل شيء لغة األشخاص أنفديع 

 . ( ٔ )حجث بيا شخريات بحاتيا " تت

 ،عسػل السدػخحيكبشاء عمي ىحا ندتصيع أف نجرؾ صعػبة بشػاء الحػػار فػي ال
 ،شخرػػيات -ارتبػػا  نجػػاح السدػػخحية بكافػػة عشاصػػخىا  كىػػي صػػعػبة تخجػػع إلػػى

فػػػي  بسعشػػػي أف نجػػػاح العشاصػػػخ األخػػػخى  ،ر بشجػػػاح الحػػػػا -كحبكػػػة  ،كصػػػخاع 
 ،ا كفػػق الكاتػػب بسػػا أكتػػي مػػغ مػىبػػة فػػحة فػػإذ ،السدػػخحية رىػػيغ بشجػػاح الحػػػار 

تتشػامي خبلليػا األحػجاث  ،ية شيِّعة فػي إدارة  دّفػة الحػػار برػػرة جيػجة شكأدكات ف
كتػب لعسمػو  ،كتبشي أثشاءىا الذخريات خػبلؿ السدػخحية  ،كيتصػر معيا الرخاع 

ػّمت الحخكػة  ،الشجاح  كجسػجت الذخرػيات عمػي  ،كركػج الرػخاع  ،فػي حػيغ إذا ش 
بل بػج أف ف  » ،كاحجة نتيجة خمل في الحػار أصيب العسل السدخحي بالفذل ىيئة 

يختبط ىحاف العشرخاف بصبيعة الحػاؿ فػي العسػل السدػخحي، فػبل يكفيشػا مػغ الحػػار 
أف يأخػػح صػػػرة سػػؤاؿ كجػػػاب بػػيغ شػػخز كآخػػخ، كلكششػػا نشتطػػخ فػػي السدػػخحية 

ثل األشػخاص فػي أزمػاتيع ؛ الحػار الحي يجعمشا نتس الحػار الحي يشقمشا إلى الحياة
  . ( ٕ )   » كصخاعيع كسا نتسثل األفكار؛ الحػار كسا يقع في الحياة بيغ الشاس

 الرػػػر سػػائخ عػػغ السدػػخحية تسيػػد التػػي الخريرػػة ىػػػ فػػالحػار » ،إذف 
 شخيػػق عػػغ إال الشيػػائي الذػػكل تأخػػح ال السدػػخحية فإ حيػػث مػػغ األخػػخى  األدبيػػة
 . ( ٗ ) ( ٖ )  »السدخح كخذبة الحػار

                                                           

 . ٖٙٔص ،دار الفكخ العخبي  ،د/ عد الجيغ إسساعيل  ،األدب كفشػنو دراسة كنقج  ( ٔ )
 . ٕٖٔص ،عد الجيغ إسساعيل  ،األدب كفشػنو  ( ٕ )
 تػنذ، عبجهللا، بغ الكخيع عبج مؤسدات الشادي، عادؿ الجراما ، كتابة فغ إلى مجخل ( ٖ )

 . ٕٛ ص ، ٜٚٛٔ األكلى الصبعة
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 أمناط احل٘ار :
 السدخحي الشز في األفعاؿ عغ التعبيخ أدكات أبخز مغ الجرامي الحػار يعج
 الػحي كىػػ السدػخحي، العسػل في الذخريات بيغ كالتفاعبلت الجاخمية كاالنفعاالت

 ، ىجفيا ؛ لحا تعجدت أنسا  الحػار تبًعا لتعجد السػاقف نحػ الجارية األحجاث يجفع
ف الستدػػارعة غيػػخ السػاقػػف كالسػاقػػ ، يػػخ السػاقػػف الجػػادةفػػالسػاقف اليدليػػة غ

يخػالف فػي تخكيبػو الػشسط  ،و أك يػػحي بػ ،كل يحتاج إلي نسط يعبخ عشػو ،اليادئة
كاألنسػا  الذػعػرية السػحيػة داخػل  ،كىكحا ؛ لػحا تشػعػت الرػيغ الحػاريػة  ،اآلخخ

جػاءت عمػي ك  ،الحػارات السدخحية في مدخح سسيح القاسع السمتـد بقزايا كششو 
 :  الشحػ التالي

 احل٘ار اىر٘ضٞؽٜ :** 
 ،أك مػقػف معػيغ ،كيقرج بو الحػار الحي يدػقو الكاتب لتػضيح فكخة مػا 

إيزػػاًحا يدػػاعج عمػػي فيػػع   ،أك خصػػة حخبيػػة ؛ لتتزػػح األبعػػاد فػػي ذىػػغ الستمقػػي 
عمػػي أنػػو مػػغ  ،كترػػخفاتيا أيًزػػا  ،كحخكػػات الذػػخػص  ،األحػػجاث خػػبلؿ العسػػل 

 ،تع ذلظ الذخح كالتػضيح عمي الذخرػية كىػي غائبػة عػغ السدػخح السسكغ أف ي
 . ( ٔ )كعغ األحجاث 

كقج شاعت صػر ىحا الشسط الحػاري كثيًخا في مدخح القاسع ؛ ليدػتصيع أف 
 يقشع الجسيػر بعسمو الفشي .

التػػػي  ، ( ٕ )كىػػحا مػػػا نجػػػجه فػػػي مدػػخحية " السؤسدػػػة الػششيػػػة لمجشػػػػف " 
استجعتيا شبيعة األحػجاث السشتقػاه فػي  ،ىحا الشسط  احتذجت فييا نساذج عجة مغ

                                                           

 بترخؼ . ٖٖٗص  ،االلتداـ في مدخح باكثيخ التاريخي   (ٔ)
 . ٗٓٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة   (ٕ)
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 ،كأعزاء مجمذ اإلدارة  ،كالسػزع  ،مثل الحػار الستبادؿ بيغ الرشاعي  ،الشز 
الػػحي كػػاف ييػػجؼ إلػػي بحػػث السػقػػف الخصيػػخ الػػحي يػاجػػو األجيػػدة الدػػيكػلػجية 

 . ( ٔ )الحيغ يقػمػف بتدػيقيا في مرانعيع 
 اد١ٗ اؾُٗٛس ( ايـٓاعٞ : ) ٜٓٗض ٜٚكف ف٢ َٛ

 ،أسدٛ سلشات املتفشدني ايتضاّ ايـُت ٚاالْتباٙ. دًظتٓا بذأت

عًٞ  ،اييت ْتذاسطٗا َع ايظاد٠ أعلا٤  فًع اإلداس٠ ،َٚؼهًتٓا ٖزٙ 

 ،يٝع بايٓظب١ يٓا مٔ ايزٜٔ ْكّٛ بٗزٙ األدٚاس  ،غا١ٜ يف األ١ُٖٝ 

  ٚػهشا . ،بٌ بايٓظب١ يهِ أٜلا  ،فشظب 

 ٚىاطب أعلا٤ فًع اإلداس٠ (    ) ٜعٛد إيٞ َهتب٘

 ،دشت ايعاد٠ إيٞ إٔ أقذِّّ يهِ تكشّٜشا سٍٛ ػؤٕٚ اإلْتاز ٚايتظٜٛل 

ٕٛ ايعٌُ . يهٔ ٖزٙ اؾًظ١ اي اس١٥ ٚإٔ أطتُع َٓهِ إيٞ تكشٜش عٔ ػ٦

تكتـش عًٞ عح املٛقف اـ ري ايزٟ تٛادٗ٘ أدٗضتٓا . فايظٛم 

ٕ بني ٛفلت ْظب١ اؾٓنا ،أَآَا َٜٛا بعذ ّٜٛ. ببظاط١  تتكًف

َٚٛاٖبهِ املُتاص٠ مل تعذ سا٥ذ١ نُا نإ ايٛكع  ،َٛاطٓٝٓا األعضا٤ 

ّٝا  ،طابًكا . ٚتعًُٕٛ باي بع  ال أعًل أ١ُٖٝ نبري٠ عًٞ  ،أْين ػخـ

إٕ ناْت ال ت دِ إيٞ ػٝهات . ٚيعً٘ ٚاكح يهِ أّٜلا أْين  ،املٛاٖب

 ال أتشادع أَاّ أ١ٜ عكب١ ..

 ) بكظ٠ٛ (                             

 فأْا أَٚٔ بإٔ نٌ اي شم هب إٔ تؤدٟ إيٞ دٝيب !

 املٛصع        :  ) ٜبتظِ مبهش(

                                                           

 . ٗٔٔص ،الدابق   (ٔ)
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 ٚمتش ظٝيب أْا أّٜلا !                   

 األعلا٤      :   )  بـٛت ٚاسذ (

 ٚال ػو يف إٔ دٝٛبٓا تكع عًٞ أسؿف١ تًو اي شم !                   

َا دَتِ تذسنٕٛ إٔ املـًش١  ،شكٕٛ ايتكذٜش أٜٗا ايظاد٠ تظت :    ايـٓاعٞ 

ٚ ذ١َ ٖزٙ املـًش١ هب إٔ تهٕٛ َؼ ن١ أّٜلا .  ،َؼ ن١ 

ٜظت ٝع أسذ  يف طبٌٝ ٖزٙ املـًش١ ايعا١َ كشٝت مبا ال

 إْهاسٙ عًّٞ .

 إٔ َـًشتٓا يف  ،مبا الٜكبٌ ايؼو  ْش٣ ،ا ايظاد٠ ٚايّٝٛ أٜٗ      

   ش.      

 يقاشعو صػت مغ القاعة ( )         
هِ َٔ األَِ املتشذ٠ ٚقشاسات َٛقف ،ْشٜذ إٔ ْعشف بٛكٛ  ٚسظِ    ايـٛت  :  

 فًع األَٔ !

 ) ٚنأْ٘ مل ٜظُع ػ٦ٝا(  ايـٓاعٞ : 

أدٌ إٕ َـًشتٓا يف   ش ... ٚيزا مل أغٌ عًٝٗا بأعـابٞ ٚفهشٟ  

. ٚبعذ دٗذ طٌٜٛ ٚتفهري ػام تٛؿًت إيٞ فهش٠ دٝذ٠ ػٓبٓا 

إالّ إِٔ ْؼشب نب ٖزٙ ايفهش٠  ،َٚا عًٝٓا ا ٕ  ،االقتـاد١ٜايهاسث١ 

 َٚٔ ثِ أػشسٗا يهِ .... ،

كنمحع أف القاسع كضف الحػار التػضيحي في ىحه السدخحية في أكثػخ مػغ 
كاف مغ بيشيػا الحػػار الػحي دار عزػػ مجمػذ اإلدارة كالسػخأة التػي كانػت  ،مػضع

كضحت فيو السخأة حالتيػا االجتساعيػة الستعثػخة الحي  ،تخيج أف تمتحق بالسارستاف 
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 . ( ٔ )السؤلسة التي اضصختيا أف تمتحق بالسارستاف 
 ايعلٛ    :   َارا أطت ٝع إٔ أفعٌ َٔ أدًو أٜتٗا ايظٝذ٠ ؟

 شأ٠   :   ) ت ش  أَاَ٘ ٖٜٛتٗا (امل

إٔ تظذًين  ط٣ٛ ،َٔ أدًٞ أٜٗا ايظٝذ  َٚارا تظت ٝع إٔ تفعٌ

ايزٟ قتٌ يف سشب ٚيذٟ  تظت ٝع إٔ تشد إيّٞيًعٌُ عٓذنِ ؟ ٌٖ 

 . املٓادِ ؟

إطاسات  يف سشب  ٣ٚطاق٘ ايٝظشٚصٚدٞ ايزٟ فكذ سأط٘ 

 .  ايظٝاسات ؟

 ٚٚيذٟ ايزٟ غشم يف سشب ايبالطتٝو ؟ 

 ٚابٓيت اييت اغتـبت ٚرعت يف سشب ايٓفط ؟ 

إٔ تظُح يٞ  ط٣ٛ ،ٕ تفعٌ َٔ أدًٞ أٜٗا ايظٝذ َارا تظت ٝع أ

 َكابٌ دْٓٛٞ يف َؤطظتهِ ؟  ،١ٝ عُشٟ باؿٝا٠ بك

 .  ايعلٛ   :     ) َـ ّٓعا ايٛقاس (

 ،أسظٓت ؿّٓعا أٜتٗا ايظٝذ٠ اؾ١ًًٝ . ال فاٍ يإل تٝاس أَآَا 

 هب إٔ ْعٝؽ سظب ايعشٚف اييت تفشكٗا عًٝٓا األعذا٤ ..

ففي ىحا الحػار أكضحت السخأة الدػبب الػحي جعميػا تمجػأ إلػي السارسػتاف ؛ 
فقػج  ،فمع يعج لػجييا مػاتعير مػغ أجمػو  ،فقجت كل ما تسمظ في ىحه الحياة  ألنيا

مسػػا أدي إلػػي التحاقيػػا  ،فقػػجت كػػل شػػيء  ،كابشتيػػا  ،ككلػػجىا  ،فقػػجت زكجيػػا 
 بقفز الجشػف .

                                                           

 كما بعجىا . ٜٕٔص ، السدخح كالحكاية ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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كمثل ىحا الشسط الحػاري ) التػضيحي( نججه في مدخحية " كيػف رد الخابػي 
فػي معطػع مذػاىج كشػمػمػ _  حيػث يقػـػ كػل مػغ رضػػاف ، مشجؿ عمي تبلميػحه "

فكبلىسػا  ،السدخحية _  بتػضيح مػقفيسا مغ الحجيقة التػي يػتع تشازعيسػا عمييػا 
. كنمسػػػذ الحػػػػار التػضػػػيحي أيًزػػػا فػػػي ( ٔ )يػػػجافع عػػػغ أرضػػػو كأرض أجػػػجاده 

مدخحية " االبغ " في الحػار الحي دار بيغ الذيخ كالعجػز عمػي مػجار السدػخحية 
( ٕ ) . 

 ارع .ــادلرط ٘ار ــاحل
 ،أك أكثػػخ فػػي إيقػػاع سػػخيع  ،نسػػط مػػغ الحػػػار يػػجكر بػػيغ شخرػػيتيغ »ىػػػ

يا بتبلحق األحػجاث كقج أكحت سخعت ، ( ٖ ) » ككأف حػارىع خبصات سيػؼ متبارزة
فذ كالػػش ،ي بالقرػػخكمػػغ ىشػػا اتدػػست جسػػل ىػػحا المػػػف الحػػػار  ،كانفػػخا  عقػػجىا

كأحياًنػا  ،فدية متجفقة الحي يذعخ إيقاعو بسا يتػاري خمفو مغ شحشات ن ،الدخيع
كمغ صػر ىػحا الػشسط  ،تجفع بالحجث إلي التشامي في سخعة كتبلحق  ،مرصخعة 

" مػػا نمحطػػو فػػي الحالػػة الخامدػػة مػػغ مدػػخحية  ،الحػػػاري فػػي مدػػخحيات القاسػػع 
 ،أثشاء الحػػار الػحي دار بػيغ الذػخشي  ، ( ٗ )كيف رد الخابي مشجؿ عمي تبلميحه " 

 كرضػاف . 
 ٓذ١ٝٗ فٝٗا نجري َٔ ايػبا٤ (بع :   ) ايؼشطٞ

ْين ل َٔ ػخـٝتٝهُا ! أليكإْٛ ٚباطِ ايؼعب أطايب بايتشكباطِ ا

 مسو ؟أػو بأْهُا َٔ املخشبني ... ا

                                                           

 . ٕٔٔ - ٓٚٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 . ٕٓٗ - ٕٕٓص ،الدابق  ( ٕ )
 . ٕٓٔص  ،معجع السرصمحات الجرامية  ( ٖ )
 . ٜٙٔص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٗ )
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 مسٞ سكٛإ .ا  :  سكٛإ

 ٚامسو ؟          : ايؼشطٞ

 أْا ػًَٛٛ . :  ػًَٛٛ

 ) إيٞ سكٛإ (        :        ايؼشطٞ

 ١ٜٛ !ٖات اهل                  

 ٚيهٔ ملارا ال ت ًب ٖٜٛت٘ ٖٛ أٜلا ؟ :  سكٛإ

 سأٜتٗا . يكذ          : ايؼشطٞ

 سأٜتٗا ؟! :  سكٛإ

  إرٕ فأْت تتِٗ ايذٚي١ بايهزب  !    :        ايؼشطٞ

كنمسػػح مثػػل ىػػحا الحػػػار فػػي مدػػخحية " قخقػػاش " الػػحي اسػػتصاع أف يخسػػع 
اليمع كالخعب التػي انتابػت الفبلحػيغ  كإيقاعاتو الستدارعة حالة ،بعباراتو القريخة 

ككاف القاسع مػفقأ فػي اسػتخجامو الحػػار  ،مغ القحط كالفقخ الحي سيحل بيع   ،
فػجؿ عمػي بجايػة االنحػجار كالتػجىػر الػحي   ،الستدارع ؛ ألنو ناسب سخعة الحجث 

 . ( ٔ )سيحّل بالفبلحيغ  
 َارا ْفعٌ ؟:                نٛسغ

 ايكُح  فشغت أٖشا٤ :   فال 

 ٜبظت أػذاس ايتٛت  :   فال 

 ق عإ ايلإٔ متٛت   :   فال 

 ٚاؿكٌ اجملٗذ أقٌ  :   فال 

                                                           

 كما بعجىا  . ٙٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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 . ( ٔ ) َارا ْفعٌ ؟ :       َارا            نٛسغ

ارت كتػاثػػػب العبػػػ ،كلعمشػػػا نذػػػعخ مػػػغ خػػػبلؿ ىػػػحا الحػػػػار بتقػػػافد الكمسػػػات 
ىحا الشحػ يدػيع فػي يء الكمسات كالعبارات عمي القريخة في معطسيا عمي أف مج

كمثل ىحا الشػع مغ الحػػار الستدػارع  ،دفع الحجث إلي غاية السدخحية أك مغداىا 
" يعػػػؿ عميػػو كثيػػًخا فػػي اليػػخكب مػػغ مدالػػق الغشائيػػة كالخصابيػػة التػػي تتػػخدي فييػػا 

 .  ( ٕ )بعس األعساؿ السدخحية " 

 احل٘ار اىفنٔ .
عػخؼ عشػج  ،ػف فكػاىي قرج بو بعس الكتاب إلي مدج حػاراتيع الجػادة بمػ

كالجعابػة ؛ بيػػجؼ التدػخية عػػغ  ،؛ إلشػاعتو جػًػا مػػغ السػخح الشقػاد بػالحػار الفكػػو
فشػػخاىع يدػػػقػنيا  ،ىسػـػ الستمقػػي تػػارة كالتخفيػػف مػػغ غمطػة األحػػجاث تػػارة أخػػخي 

 . ( ٖ )كتأزمت الرخاعات فييا  ،خاصة إذا احتجمت مػاقف السدخحية 

سسة مغ سسات رسع الذخرية الكػميجية كال شظ أف الجعابة كالفكاىة يعج 
 كال شػػظ كػػحلظ أف الفقػػخات أك الجسػػل التػػي تشحشػػي عمػػي الجعابػػة ،رسػػًسا ناجًحػػا 

 ،كالطػػخؼ كالتشػػجر كمػػا إلػػي ذلػػظ تبعػػث فػػي الستمقػػي أجػػػاء السػػخح كالتػػخكيح الفكػػو 
خ الحػػار الفكػو بأنػو الػحي يقرػج إليػو السبػجع شِّّ كمغ ىحا السشصمق ندػتصيع أف نػؤ  

آنئػح يكػػف الحػػار الفكػو  ،بػل اشػتج تأزميػا  ،ا إذا تػػتخت السػاقػف كتأزمػت أحيانً 
                                                           

 ٓٛ، ٚٗ، ٖٔلسديػػج مػػغ األمثمػػة عمػػى الحػػػار الستدػػارع يشطػػخ السخجػػع الدػػابق ص    ( ٔ )
،ٔ٘ٓ ، ٕٖٛ ، ٕٕٗ ....... 

 ،د/ إسػساعيل العبػج السشذػاكي  ،مبلمح الحػار في مدخح عديد أباضػة تأصػيل كتصبيػق  ( ٕ )
 . ٕ٘ص  ،بحث مخجعي 

السيػػة الثانيػػة حتػػى مبلمػػح السجتسػػع السرػػخي فػػي مدػػخحيات الفرػػحى مشػػح الحػػخب الع ( ٖ )
 ،كميػة المغػة العخبيػة  ،إعػجاد :  إسػساعيل العبػج السشذػاكي  ،رسالة دكتػػراه  ،ـ ٜٓٛٔ

 . ٖ٘ٗص ،ـ ٜٜٚٔ ،ق ٚٔٗٔالسشرػرة 



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0222 

 مصمػًبا ؛ لتدخي اليسـػ عغ الجساىيخ .

 ،ئ فػي لفتػة  شخيفػة يجػ ،لحػار الفكو في مدػخح القاسػع كلكششا نمحع أف ا
ال يدتسخ شػيبًل  بحيث يرػر مذيًجا أك يفخد لو شخرية ضػاحكة أك مزػحكة ؛ 

حػػجاث الدياسػػية السؤلسػػة التػػي أحاشػػت بفمدػػصيغ مػػغ جػػخار كيخجػػع ذلػػظ إلػػي األ
 االحتبلؿ الرييػني .

كقػػج لجػػأ " القاسػػع " إلػػي الحػػػار الفكػػو السسػػدكج بالدػػخخية فػػي مدػػخحية " 
 .  ( ٔ )كالبشت الذابة  ،قخقاش " في الحػار الحي دار بيغ الحاصج الذيخ 

 ْشتا  ا ٕ قًًًٝا . :  اؿاؿذ ايؼٝخ

 بٓت  !ٖاتٞ ايضٚاد٠ ٜا 

 ،ْٚػين ا ٕ قًًًٝا  :   ايبٓت

 ٖاتٛا ايؼباب١  !

 ،ٚيٓٓعِ بايشقف قًًًٝا  :   ػاب

 ٖاتٛا أٜذٜهِ  !

 ) َؼري٠ إيٞ اؿاؿذ ايؼٝخ مبهش عابح ( :   ايبٓت

 ْعفٞ ايعادض َٔ أعبا٤ ايشقف  !

 ) ٜلشو بعلِٗ (

 ) َتشذّٜا ْٚاّٖلا ( : اؿاؿذ ايؼٝخ  

 الد ايهًب !طأسٜهِ َٔ َٓا ايعادض ٜا أٚ

عشػػجما تتحقػػق نبػػػءة الذػػيخ "  االبػػغكفػػي المػحػػة الخابعػػة مػػغ مدػػخحية " 
                                                           

  . ٖٙص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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يشػػجفعاف  ،كيػػأتي االبػػغ كيخمػػز القخيػػة مػػغ االحػػتبلؿ كالخعػػب كالخػػػؼ  ،كالعجػػػز
 .  ( ٔ )كحػار فكو عمي ىيئة غشاء  ،شفل كشفمة إلي الداحة في صيحات مخحو 

 ػيت ػيت ٚصٜذٟ . :ٚاي ف١ً    اي فٌ

 ذٜذٟ بٝتٓا س

 عُٞ عبذاهلل                         

 نظش اؾش٠ 

 كشب٘ طٝذٚ

 بٝت٘ بشٙ 

 . ( ٕ ) ) ٜٚهشنشإ بايلشو ...................(

 احل٘ار اى٘اقؼٜ .
مذػابًيا لسػا يقػع كيػجكر  ،كنقرج بو ما كػاف مصابًقػا لسػا يجػخي فػي الحيػاة 

ا رفيًعا " سا يكػف " حػارً إن ،بذخ  أال يكػف في صػرة محادثة سائبة   ،بيغ الشاس
كلػػػيذ مػػػغ العدػػػيخ  ،يكذػػػف عػػػغ الذخرػػػية كيجمػػػػ السػقػػػف  ، ككبلًمػػػا مشتقػػػى

عمػي أنػو  ،السحادثة كاألفعاؿ الحقيقيػة كفػق مػا تقػع فػي الحيػاة بالزػبط  استعادة
 ،مغ العدخ الذجيج إنذاء محادثة شبيعية تساًما إذا كاف البج أف تدػيع كػل عبػارة 

 . ( ٖ )ػىخية في الذخرية ككمسة عغ السعالع الج

أك يقػػػـػ الستحػػػاكراف  ،كفػػػػؽ ذلػػػظ فيػػػػ يحكػػػي أك يجدػػػج كاقعػػػة بالفعػػػل 
                                                           

 .كما بعجىا  ٖٕٙص ،األعساؿ الكاممة    ( ٔ )
 . ..ٔٙٔ،ٓٙٔ ،ٚٛٔ، ٕٖٔ، ٜٓٔ ، ٖٛالدابق ص  لسديج مغ األمثمة يشطخ السخجع ( ٕ )
بدػيمفج تخجسػة  ،ركجػـخ  ،فغ الكاتب السدػخحي لمسدػخح كاإلذاعػة كالتميفديػػف كالدػيشسا  ( ٖ )

 .ٕٗٗـ ص ٜٛٚٔالقاىخة  ،دار نيزة مرخ  ،كتقجيع دريشي خذبة 
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 بتجديجىا في العسل السدخحي .

 الكبػػخى ألنػػو كػػاف ممتدًمػػا بقزػػيتو  ،كأكثػػخ حػػػارات القاسػػع مػػغ ىػػحا الػػشسط 
كنمسػػذ ذلػػظ  ،فسعطػػع حػاراتػػو جػػاءت معبػػخة عػػغ الػاقػػع الفمدػػصيشي  ،فمدػػصيغ 

"   بلؿ الحػار الحي دار بيغ الشاشػر كالذيخ كالعجػز فػي مدػخحية كاضًحا مغ خ
" التػػي نطسيػػا الذػػاعخ إلػػي قخيػػة بيػػخ الديػػت التػػي ىػػي الخامػػة ...  يرػػػر  االبػػغ

 . ( ٔ )كالخعب كالخػؼ الحي يعيذػف فيو أىميا  ،الحالة التي كصمت إلييا القخية
 ٜا أٌٖ ايبًذ  : ايٓاطٛس  

 ؿًٛا عًٞ ايٓيب 

 اسّطا  شدٛا َع ايفذش ثالثٕٛ ف

 ثالثٕٛ فاسّطا ئ ٜعٛدٚا 

 ٚئ ٜعٛد . ٚايظؼذش٠ اييت ال تجُش  ،رٖب .. رٖب :  ايعذٛص

 تتُين املٛت . أْا أعشف ريو .

 إّٕ سا٥ش١ نش١ٜٗ تٗب َٔ ايػشب . :  ايؼٝخ

 ٜا أٌٖ ايبًذ 

 عًٞ اؿشاغ إٔ ٜأ زٚا َٛاقعِٗ 

 قتـذٚا يف ايز ري٠ ا

 ًٞ ايشعا٠ ايعا٥ذٜٔ يف ايًٌٝ سزسٚا إطالم ايٓاس عا

  شدٛا عًٞ بشن١ اهلل ا

 ٚاؿاكش ٜعًِ ايػا٥ب 

                                                           

 .ٕٕٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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لػاقع مخيخ  كف تدييف أك تحخيف ؛ ألنو ترػيخفيحا الحػار يرػر الػاقع د
كمجيئو عمي ىػحه الذػاكمة إنسػا  ،اآلف  تو فمدصيغ كما زالت تعاني مشو حتىعاش

 استتبع تشامي الرخاع كتكثيف الخؤية الجرامية .

الػػحي يرػػػر حػػجًثا أك كاقعػػة قامػػت بالفعػػل عمػػي أرض  ،مثػػل ىػػحا الػػشسط  ك 
نججه في مدخحية " كيف رد  الخابي مشجؿ عمي تبلميػحه " كقزػية التشػازع  ،الػاقع 

 ،كالعػػجك الػػحي يعتبػػخ األرض العخبيػػة ىػػي مػششػػو األصػػمي  ،عمػي األرض العخبيػػة 
مػغ ىػحا الحػػار الػػاقعي مػا  ،كيحاكؿ جاىًجا أف يدتػلي عمييا بكل الحيل الدائفػة 

 .( ٔ )مغ خبللو عمي حجيقة السشدؿ دار بيغ رضػاف كشمػمػ  يتشازعاف 
َا أػذ دشأتو أٜٗا ايًف . طأس ِ ععاَو َا مل تٓـشف عًٞ ايفٛس . ٖزٙ  : سكٛإ

سذٜكيت . ٚسثتٗا أّبا عٔ دذ . إْٗا ؼفغ طفٛييت عٔ ظٗش قًب . إْٗا 

 ع عٓٗا بهٌ َا يذّٟ َٔ ق٠ٛ .ٚطأداف ،طفٛييت ٚػبابٞ  ٚسٝاتٞ 

ايـفاق١ ! إْٗا أسض  أتكٍٛ ٚسثتٗا أبا عٔ دذ ؟ َٓت٢ٗ  ػًَٛٛ : أتكٍٛ  سذٜكتو ؟

 سذٜكيت اييت ٚعذْٞ بٗا اهلل ! أال تؤَٔ باهلل ؟ ،َٝعادٟ 

الحجيقػػة جػػدء فيػػحه  ، ضػػػاف " يػػجافع عػػغ أرضػػو كأرض أجػػجادهفػػالعخبي " ر 
كالمػػز السحتػػل "  ،فييػػا نفدػػو كحياتػػو  عشػػو ؛ ألنػػو يجػػج مشػػو ال يسكػػغ أف يتخمػػى

 ،كيتسدػػظ بيػػا ككأنيػػا أرضػػو  ،شػػمػمػ " يخيػػج االسػػتيبلء عمييػػا بػػجكف كجػػو حػػق 
 ،فالكاتػػػب ىشػػػا قػػػاـ بشقػػػل األحػػػجاث الػاقعيػػػة التػػػي تحػػػجث فػػػي فمدػػػصيغ السحتمػػػة 

كاستخجـ لتجديج ذلظ الحػػار الػػاقعي الػحي يعتسػج عمػي نقػل السذػاىج مػغ الحيػاة 
 العادية .

 ،سػع مثػل )السغترػبة نمسذ مثل ىحا الشسط الحػاري في معطع مدخحيات القاك    

                                                           

 . ٚٚٔص ، السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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؛ كذلػظ  ألف القزػية التػي التػـد  ( ٔ )ىشخي عمي السصعػع ....... (  كىكحا استػلى
بيا القاسع قزية كاقعية حجثت كما زالت تحجث حتي اآلف في فمدصيغ السحتمػة ؛ 

 لحا جاءت معطع حػارات القاسع كاقعية .

 . رَٞسادل ر ٘اــاحل
كالحػار  ،كقج عشي بو الجارسػف كالشقاد عشاية فائقة فكاف محػر اىتساميع 

يعبخ عغ  ،" الحي تجؿ كل كمسة فيو عمي معشي يكذف عغ حقيقة معيشة  ستسيدال
تمظ الحقيقة تعبيًخا دقيًقا ال مبالغة أك افتعاؿ فيو ؛ ألنو الػسيط الحي يحسل العسل 

كبشاء عمي ىحا السفيـػ كانصبلًقا مغ كػنػو أداة  ( ٕ ) قيغ "الجرامي إلي أسساع الستم
ػغ تخكيبػو  التعبيخ في السدخحية فالسفتخض التساس ىحا الػشسط الحػػاري " فيسػا حد 

خؼ كيجػػب التزػػحية بدخػػ ،كسػػيل قػلػػو كاتزػػح معشػػاه كعبػػخ عشػػو تعبيػػًخا مبلئًسػػا 
 . ( ٖ )"  الكبلـ كأناقتو في سبيل السعشى

 اكي " أىػع عشاصػخ ىػحا الحػػار الستسيػددمحم زكي العذػس كلقج حجد الجكتػر "
 ،كالكمسة الدائجة أك السعشى السكخر ،لحذػ كجعميا تشحرخ في التخكيد كالبعج عغ ا

كسػػػاء _ فػػي ضػػل ىػػحه االشػػتخاشات _  شػػاؿ الحػػػار  فبمػػغ صػػحيفة بأكسميػػا عمػػي 
 . ( ٗ )أك مخكدًا ممسًحا  ،لداف الذخرية أك قرخ ككاف مزغػًشا مػحًيا 

/ عبػجالقادر القػط إلػي معػاييخ شػػؿ الحػػار كقرػخه فقػاؿ "  كقج أشػار د    
                                                           

مػا ، ٕٕٗكص  ،كمػا بعػجىا  ، ٕٚص  ٘ج ،لسديج مغ الشساذج يشطخ األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 .بعجىا 

 ، ٕ  ،الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب  ،عػػادؿ الشػػادي  ،مػػجخل إلػػي فػػغ كتابػػة الػػجراما  ( ٕ )
 . ٕٗص ،ـ  ٖٜٜٔ

 . ٓٔص ،د/ شو مقمج  ،كاإلذاعة كالتميفديػف  ،الحػار في القرة كالسدخحية  ( ٖ )
 ،ق ٗٔٗٔ ، ٔ  ،دمحم زكػي العذػساكي  ،دراسات فػي الشقػج السدػخحي كاألدب السقػارف  ( ٗ )

 .  ٓٙص ،دار الذخكؽ القاىخة  ،ـ ٜٜٗٔ
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إحداسػو بصبيعػة  فػي الشيايػة إلػى تقػجيخ السؤلػف كإلػىشػؿ الحػار كقرػخه يخجػع 
كحكسشا عمي صحة ىػحا الحػػار أك خصئػو يكػػف بسقػجار مػا  ،السػقف كمقتزياتو 

ي جػػحب السذػػػاىج اسػػتصاع السؤلػػف أف يحقػػػق لػػو مػػغ حيػيػػػة كحخكػػة كقػػجرة عمػػػ
 فػػي مػقػػف مػػغ السػاقػػف عمػػي لدػػاف إحػػجىكقػػج يصػػػؿ الحػػجيث  ،كالتػػأثيخ فيػػو 

الذخرػيات كيطػل السذػاىج مذػجكًدا إليػو ؛ لسػا فيػو مػغ انفعػاؿ صػادؽ أك كذػف 
أف السػقػف  كقػج يػخي السؤلػف مػغ ناحيػة أخػخى  ،يخ " درامي " مػفػق مثيخ أك تعب

الذخرػػيات يحػػجث حػػيغ يذػػتج إنفعػػاؿ يقتزػػي حػػػاًرا سػػخيًعا مقتزػػًبا متبػػاداًل كسػػا 
فاضػة الذخرػيات تجػشح بيػا نحػػ اإل أف شبيعػة إحػجى كقج يػخى  ،كيتأـز السػقف 

 . ( ٔ )اإليجاز "  كسا تسيل شبيعة شخريات أخخى إلى

كمػػغ نسػػاذج ىػػحا الػػشسط الحػػػاري فػػي مدػػخحيات القاسػػع مػػا نمسدػػو فػػي    
كالعجػػز فػي الحالػة الثالثػة  ، الذيخ -مدخحية " االبغ " أثشاء الحػار الجائخ بيغ 

مغ السدخحية حيث يرػفاف حػاؿ قخيتيسػا بعػج الػجمار كالتذػخد الػحي حػل بيػا مػغ 
  .( ٕ )كمتػتخكالجػ قاتع  ،فقصع األثاث كالثياب متشاثخة ،جانب الريايشة السحتميغ

 عـفّٛسا َّٝتا . :     أس٣ ايؼٝخ 

 د١َٝ بٝلا٤ . :      أس٣ ايعذٛص

 أعذ أطٝل ايٓعش إيٞ اؾذسإ ايباق١ٝ َٔ بٝتٓا . مل      :  ايؼٝخ 

ؿٛس ايكتًٞ . إْٗا طٛدا٤ . طٛدا٤ بظٓاز ايهاسث١ . طٛدا٤ بإطاسات   

 ّٕ يٓا إٔ ْ ًٞ دذسإ بٝتٓا .إ

                                                           

لبشػاف  ،بيػخكت  ،دار الشيزة العخبيػة  ،د/ عبجالقادر القط  ،مغ فشػف األدب السدخحية  ( ٔ )
 . ٖٗص ،ـ ٜٛٚٔ

 ،ق ٗٔٗٔ ، ٔ  ،دمحم زكػي العذػساكي  ،لسقػارف دراسات فػي الشقػج السدػخحي كاألدب ا ( ٕ )
 .  ٓٙص ،دار الذخكؽ القاىخة  ،ـ ٜٜٗٔ
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ٜظت ٝع إٔ ىفٞ نٌ ٖزا ايعزاب ٚنٌ  ،أٜٗا ايضٚز اي ٝب  ،ايعذٛص : ٚأّٟ طال٤ 

؟  سذْا. أال تش٣ٚبكٝٓا ٚٚسسٌ َٔ سسٌ.  ،ٖزا اؿضٕ ؟ يكذ َات َٔ َات 

 . ( 1 )أال تفِٗ ؟ بكٝٓا ٚسذْا َع األمل ٚاـٛف 

 ،كتكثيػػف العبػػارات  ،كنمحػػع فػػي الحػػػار الدػػابق سبلسػػة فػػي األسػػمػب     
 ،كالبعج عغ الغسػض كاإلبياـ  ، إلي جانب الػضػح في السعشى ،خدات كتشػع السف

كيتػلػج الجػحب  ،ة التأثيخيػة فتشػامي القػػ  ،كفيو تدمع العبارات إلي بعزيا الػبعس 
 كالتذػؽ إلي متابعة األحجاث .

مغ مدػخحية " قخقػاش   في  المػحة األكلى ستسيدا الحػار الكسا نمحع ىح    
 . ( ٕ )" في الحػار الحي يجكر بيغ الشببلء كالفبلح 

 ْبٌٝ  :        َا  ًفو ٜا ٖزا   ؟

 َا تًو ايلٛكا٤ ؟

 )   طا ّشا  ( ْبٌٝ  :       

 إٔ ايػٛغا٤ !ػ

 َا  ًفو ؟ قٌ ... َا  ًفو ؟  ْبٌٝ  :       

 ْٗبٛا نٌ سٛاْٝت ايتذاس   فال      :

 قتًٛا َٔ قاَِٚٗ 

 ٚاقتشُت كاس١ٝ ايظاد٠  ٌٝ ايٓاس !

) ٜٗشٍٚ بعض ايٓبال٤ ٚايفالسني إيٞ سٝح أػاس ايشدٌ ِٖٚ 

 ٜتـاوٕٛ (

                                                           

 .   ٕٕٛص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 .   ٛٔص  ،الدابق   ( ٕ )
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 ْبٌٝ     :     ايٌٜٛ ايٌٜٛ يذُٖا٤ احمل١ٓ 

 ِ ...ايٌٜٛ هل

 ئ وـذ غري املٛت 

 َٔ ٜبزس يف ايٓاغ ايفت١ٓ !

ال يصػػؿ  ،فجاء الحػار مػزًعا عمي عػجد مػغ الذخرػيات تػزيًعػا مشدػجًسا 
كسػا نجػجه يكذػف عػغ امػتبلؾ شػاعخنا "  ،كال يصػػؿ صػست آخػخ  ،فيو كبلـ أحػج 

إلػي  كنخاه كحلظ قج لفت األنطػار ،سسيح القاسع" ألدكاتو الفشية ككسائمو التعبيخية 
 . ( ٔ )كما تشػي فعمو كما تفكخ فيو  ،ما يجكر بخمج الذخريات

                                                           

 ،كمػػا بعػػجىا  ٓ٘ص ،كمػػا بعػػجىا  ٕٕلسديػػج مػػغ الشسػػاذج يشطػػخ األعسػػاؿ الكاممػػة ص   ( ٔ )
 .. كما بعجىا ..........ٙٚص
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 ســـ٘ر اىصاىــاحمل
 راعـــــاىص

 ٍفًٖ٘ اىصراع ٗدٗرٓ يف ذْاٍٜ األؼذاز . 
كىػػ العشرػخ الػحي يسيدىػا عػغ  ،يعتبخ الرخاع مغ أىع عشاصخ السدػخحية 

كذػػف عػػغ فاألصػػل فػػي العسػػل السدػػخحي أف ي ، ( ٔ ) غيخىػػا مػػغ الفشػػػف األخػػخي 
كيدػػتعيغ كاتػػب السدػػخح أك شػػاعخه فػػي إبػػخاز ىػػحا الرػػخاع بذخرػػيات  ،صػػخاع 

متحػاكرة ؛ لػػحا فػإف السبػػجأ الجسػػالي كالفكػخي ليػػحا الشػػع األدبػػي _ أدب السدػػخح _ 
ىػػػ الرػػخاع كتػػأتي  ) الذخرػػية السدػػخحية ( ك )الحػػػار السدػػخحي ( مدػػاعجيغ 

 . ( ٕ )عمي الكذف عغ ىحا الرخاع 

يشسػػػ  ،يغ قػػػتيغ متعارضػػتيغ الرػػخاع بأنػػو " مشاضػػمة بػػ كيعػػخؼ بعزػػيع  
فػي حػيغ عخفػو آخػخكف بأنػو " الشبػع  ، ( ٖ )ترادميسا الحجث الػجرامي "  بسقتزى

 . ( ٗ )الحي ترجر عشو الخكاية التسثيمية بتساميا " 

كالرػػخاع بشػػاء عمػػي ىػػحيغ السعشيػػيغ يعػػج أحػػج العشاصػػخ السيسػػة فػػي البشػػاء 
 كبجكنو ال تشيس مدخحية . ( ٘ )لفقخي لمبشاء الجرامي فيػ العسػد ا ،السدخحي 

ىػػػ حخكػػة  -. الػػخ ..كالفػػغ .. ،كالحيػػاة  ،السجتسػػع  -فتصػػػر كػػل شػػيء 
ألف التصػػر نتػاج متشاقزػات مترػارعة  ،كالرػخاع أسػاس ىػحه الحخكػة  ،صاعجة 

                                                           

 .   ٕٓٔـ  صٕٙٓٓ ، ٘  ،دار نيزة مرخ  ،د/ دمحم مشجكر   ،األدب كفشػنو  ( ٔ )
 .   ٜ٘ص ،د/ شو كادي  ،جساليات القريجة السعاصخة  ( ٕ )
 .   ٕٙٔص ،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٖ )
الكػيػت  ، دار سعاد الرباح ،دريشي خذبة  ،تخجسة  ،أالرديذ نيكػؿ  ،عمع السدخحية  ( ٗ )

 . ٖٖٔص  ،ـ ٕٜٜٔ ، ٕ  ،
 . ٘ٓٔص ،عبجالعديد حسػدة  ،يشطخ البشاء الجرامي  ( ٘ )
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 ،كالحخكػػة ىػػي الرػػػرة الخارجيػػة ليػػحا الرػػخاع  ،فالرػػخاع مبػػجأ التصػػػر كسػػببو 
)بػاشغ( ىػحا  كالرخاع ىػ ،فإف الحخكة ىي ) ضاىخة ( العسل السدخحي  كعمي ىحا

كيتػجو دارس العسل السدخحي كناقجه إلي بياف الحخكػة لمػصػػؿ  ،العسل كأساسو 
 .  ( ٔ ) الرخاع كىػ  إلي أساسيا

  : راعــاىص ٍ٘اخــٍق
الرخاع عشرخ ميع مغ عشاصخ العسل السدخحي يعسػل عمػي جػحب الستمقػي 

السدػػػخحي عػػػغ شخيػػػق اسػػػتسالتو إلػػػي أحػػػج األقصػػػاب الستشازعػػػة فػػػي  إلػػػي العسػػػل
 لػو تزػسغ مقػمػات عػجة تػػافخ مػغ البػج ناجحػا الرػخاع يكػػف  كلكػي ،السدخحية 

 :السقػمات  ىحه كمغ الجػدة

  الحي التػشيس الرخاع بيشيا ليتػلج ؛ متشاقزة متبايشة الذخػص تكػف  أف - ٔ
 يحقػق الشيايػة فػي تشػاغع شػاقسالت ىحا مغ يشذأ أف عمى بو ، إال مدخحية

 . فشي عسل كل في السشذػدة الػحجة تمظ

 تػجفق عمػى يدػاعج جيػجا فشيا رسسا الشز في السحػرية الذخرية ت خسع أف - ٕ
 يقشػػع ال الػػحي العشيػػج القػػػي  الصػػخاز ذلػػظ مػػغ تكػػػف  كػػأف كاسػػتسخاره الرػػخاع
 .يتحصع أك يخيج ما كل يبمغ فإما الحمػؿ ، بأنراؼ

 إلػى جسػػد، أك ركػػد فيػو لػيذ مشصقيػا تػجرجا الرػعػد في الرخاع يتجرج أف - ٖ
 فػي كالفخعي الخئيدي الرخاع نػعي عمى يرجؽ كىحا القسة،  إلى يرل أف

 . ( ٕ )السدخحية 

 العامػة اإلندػانية السذػكبلت أك القػارئ  مذػكبلت مػغ قخيبا الرخاع يكػف  أف - ٗ
                                                           

 .   ٜ٘ص ،د/ شو كادي ،جساليات القريجة السعاصخة  ( ٔ )
 ٘ٚص ،مكتبة مرػخ  ،عمي أحسج باكثيخ  ،فغ السدخحية مغ خبلؿ تجاربي الذخرية  ( ٕ )

 كما بعجىا بترخؼ. 
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 . ( ٔ )بيشيسا  التفاعل يتع حتى

 يحقػق الػحي الرػخاع – مميػاة أك كانػت مأسػاة-لسدػخحيتو اتػبالك يختار أف - ٘
 مخاعيػػا تػضيفػػا السدػػخحية فػػي الرػػخاع يػضػػف أف بسعشػػى مشيجيتيػػا، ليػػا

 القػػى  بػيغ صػخاعا الػجكاـ عمػى نػخى  السأسػاة ففػي بيشيسػا، القػائع لبلختبلؼ
 القػػى  بػيغ أك بعػس، ضػج بعزػيا الحىشيػة أك بعػس، ضػج بعزػيا السادية
 الذخرػيات، بػيغ صػخاعا باسػتسخار نجج السمياة كفي ،معا كالحىشية السادية
 . ( ٕ )كالسجتسع  الفخد بيغ أك كاألنثى، الحكخ الجشديغ كبيغ

 راع .ــــاط اىصــأمن

ىشاؾ العجيج مغ أنػاع الرخاع الحي لسديا الشقاد فػي شبيعػة الرػخاع بػيغ 
كالػػششي  ،مدػفي كالف ،كالفكخي  ،مشيا الرخاع الصبقي  ،كل مغ السأساة كالسمياة 

  غيخ أف الحي يدتخعيشا مغ بيغ تمظ األنسا  نػعاف ىسا : ،كالدياسي ،

 اىصراع اخلارظٜ : -أ 
كيعػػج ىػػحا الشػػػع مػػغ أنسػػا   ،كيعػػخؼ أيًزػػا بالرػػخاع الطػػاىخي الخػػالز 

كيبلحع في الخكايات اليػنانية القجيسة أكثخ  ،الرخاع التي تدتخعي انتباه الستمقي 
 ،كػنػاف شخرػيتيغ قػج ت ،ناشًبا بيغ قػتيغ مػاديتيغ  ما يكػف  كعادة ،مغ غيخىا 
أشػج ألػػاف الرػخاع  كيقجر بأنو مغ ،مشو  أك بيغ شخز كقػة أعمى ،أك ذىشيغ 

العبقخيػة التػي تخفعػو إلػي  أنساشو السختمفة ؛ ألنو بحاجة إلىبجائية مغ بيغ 

                                                           

: دار الفكػػخ  ىػػػ(ٕٛٗٔ: عػػد الػػجيغ إسػػساعيل )الستػػػفى:  راسػػة كنقػػجد -األدب كفشػنػػو  ( ٔ )
 .ٕٖٔص ، العخبي

 .   ٖٖٔص ،عمع السدخحية  ( ٕ )
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  . ( ٔ ) ذركة الفغ

                اىصراع اىذاخيٜ : -ب 
الخارجيػة عػغ ذاتػو أبػخز  الػجاخمي بػيغ بصػل السدػخحية كالقػػى  رخاعضل ال

ثػع اختمػف باعػث الرػخاع فأصػبحت "  ،ألػاف الرخاع فػي السدػخحيات الكبلسػيكية 
الػػجكافع الشفدػػية " فػػي ذات الذخرػػية ىػػي التػػي تػػتحكع فػػي سػػمػكيا " ككػػاف مػػغ 

لذخرػية فترػبح ا ،الصبيعي أف يشتقل الرخاع مغ خارج الذخريات إلي داخميػا 
 . ( ٕ )في صخاع بيغ ندعاتيا الستعارضة " 

 كيكػػف ، ( ٖ )ىػػػ : " الػػحي يكدػػب السأسػػاة أك السميػػاة الجبللػػة كالخفعػػة " 
 بػيغ كال كقػة ، قػة بيغ صخاعا ليذ ألنو الدابق ؛ الشسط مغ تساما الشقيس عمى
 ى أخػخ  كأحيانػا ،أحيانػا  كفكػخة فكػخة كبػيغ كعاشفػة ، عاشفػة بػيغ بػل كعقػل ، عقل

 البػػاشغ ، كالعقػػل الػػػاعي العقػػل بػػيغ أك كالػاجػػب ، العاشفػػة بػػيغ الرػػخاع يكػػػف 
 مػغ يدػتخعي استيزػاحو كػاف ىشػا كمػغ البصػل ، عقػل أعسػاؽ الرػخاع ىحا كمجار

 . ( ٗ )كاكتذافو  مبلحطتو لو يتدشى حتى أشػارىا في الذخرية متابعة الستمقي

كيبػجك أنػو مقػجـ  ، (٘)كبعس الشقاد يقجمػف الرخاع الجاخمي عمي الخارجي 
إذ نخاه يسيل أحيانا إلي استيبلؿ مدػخحياتو برػخاعات داخميػة  ،عشج سسيح القاسع

كتثيخ في داخمو الذػؽ كالخغبػة إلػي كذػف حيثيػات ذلػظ  ،تدتقصب فكخ الستمقي 
ىػحا فػي كنمحػع  ،السدخحية كسا يػضح ىحا الرخاع الجاخمي السغدى مغ ،الرخاع 

                                                           

 .   ٖٗٔص ،عمع السدخحية  ( ٔ )
 .   ٘ٓٔص  ،د/ دمحم مشجكر ،األدب كفشػنو  ( ٕ )
 .    ٖٖٔص ،عمع السدخحية  ( ٖ )
 .   ٖٙٔ ، ٖ٘ٔص ،الدابق  ( ٗ )
 .  ٕ٘ٗص ،، سحخ األشقخ  التاريخي باكثيخ حمدخ  في االلتداـ ( ٘ )
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اناة ) العجػػز( ػاح عغ معػػج الجاخمي اإلفرػالسػنػل ػلىخحية " االبغ " حيث تػمد
 العجػز تتسشي أف يكػف عشجىا كلجو ف ،معاناة سببيا العقع كعجـ اإلنجاب  ،السخيخة 

كيخمرػػيا مػػغ بػػخاثغ األعػػجاء ؛ لػػحا غػػجت  ،يكػػػف سػػشًجا ليػػا مػػغ متاعػػب األعػػجاء 
ز تخاشب نفديا ثع العجػ كمغ ىشا رأيشا السخأة  ،الحياة بالشدبة ليا عحاًبا كشقاًء  

مسا يجؿ عمي استذعارىا الحػدف العسيػق كالػحػجة الثقيمػة التػي تترػارع  ،تعّجد ( )
 . ( ٔ )بجاخميا 
 عادتو املعتاد٠  : ايعذٛص

 تظتٝكغ قبٌ ايذٜو 

 ؼذدين يف قًل نأبٝو 

 ناملشسّٛ أبٝو 

 تػٝب بال  رب ٚبال صٚاد٠  ،ٚتػٝب 

 نايعاد٠ 

 تتأ ش عين ٚنأْٞ 

 ّٟ ٌَُٗ دزع بش

 ايش ١ ٜا ابين 

 رنش سبو ... ٚارنشْٞ ...ا

 ال تكتًين 

) ؼتٟٛ ٚدٗٗا بهفٝٗا َظٓذ٠ َشفكٝٗا إيٞ سنبتٝٗا تعذد 

 طا١ُٖ(

                                                           

 .  ٕٚٔص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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َّا أسبابٓا ساسٛا   ٜاعني طًٝٞ د

 ساسٛا  َا ٚدعْٛا ٚيف يٌٝ ايشد٣

كىحا الرخاع الجاخمي الحي دار فػي نفػذ العجػػز ي عػج بسثابػة اإلرىاصػة       
      ع عاـ سيصخ عمي جسيع أنحاء السدخحية  .لرخا

حػػػة الثانيػػػة مػػػغ مدػػػخحية " كسػػػا نمحػػػع الرػػػخاع الػػػجاخمي فػػػي بجايػػػة المػ 
يكذػػػف عػػػغ الرػػػخاعات  ،" التػػػي اسػػػتيميا القاسػػػع بسػنػلػػػػج داخمػػػي السغترػػػبة

عشػػػجما اغترػػػبيا  ، الجاخميػػػة التػػػي اعتػػػخت الذخرػػػية السحػريػػػة ) السغترػػػبة (
 . ( ٔ ) في ذىػؿ األعجاء السحتميغ فتقػؿ

ال مثش ٚال أٚسام .  ،غـٔ َك ٛع َٔ تًو ايؼذش٠  ،فٗزٙ أْا ا ٕ  ،:  إرٕ   اىشاتح

غـٔ َذْع َشَّٞ ف٢ ايٛسٌ . طتُٓٛ ػذشتٞ . ػذشتٞ اييت ق عْٛٞ 

 ،طتُٓٛ ٚمتتذ ٚتهرب . طتضدٖش بايٓذّٛ ايـػري٠ ايبٝلا٤  ،َٓٗا 

ٙ اؿًٛ اؿاد ٚطتشٌُ مثّشا نجرّيا . طٝٓلر ايجُش ٚطٝهٕٛ عـري

ّٓا ٜابّظا َّٝتا ال  ري  ،تشٜام ايعًٌ املض١َٓ . أَا أْا  فال . طأظٌ ٖٓا غـ

 فٝ٘ . ٜا يعاسٟ ٚٚسذتٞ . 

فشمسذ تزخع السأساة التي أصابت الذابة ) السغتربة ( التػي يخمػد بيػا " 
ىحه السأسػاة ضػاقت بيػا نفػذ الذػابة التػي تػئغ مػغ  ،القاسع " إلي ) فمدصيغ ( 

قخيػػػب مػػػغ بانػػػجالع صػػػخاع  مسػػػا أكحػػػى ،ثػػػع الجدػػػجي ثانًيػػػا  ، لشفدػػػي أكاًل األلػػػع ا
لعميا تدتصيع أف تخفف مغ حّجة األلع الػحي يحاصػخىا مػغ جسيػع  ،بياالسحيصيغ 
 الجيات .

كمػػغ أكثػػخ السدػػخحيات التػػي تستمػػئ بالرػػخاع بشػعيػػو الػػجاخمي كالخػػارجي 
 ،ليػا صػخاًعا متكافًئػا" يبػجك مػغ خبل  مدخحية " كيف رد الخابي مشجؿ عمػي تبلميػحه

                                                           

 .  ٕ٘ٗص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة    ( ٔ )
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ػدي ) ػكبػػػيغ الييػػػ ،خاع بػػػيغ العخبػػػي ) رضػػػػاف ( ػخحية تتحػػػجث عػػػغ الرػػػػفالسدػػػ
فتقػجـ  ،كتعػخض لسذػكبلتو الجاخميػة كالخارجيػة  ،فترػر لكل شػخؼ   ،(  شمػمػ

كسػػا أنيػػا تشػػاقر  بعػػس  ،كجدئيػػات متعػػجدة تخػػز قزػػيتيسا  ،تفرػػيبلت كثيػػخة 
 ؿ كاتداع .كفي شسػ ،األفكار في تجقيق كتفريل 

إضافة إلي ذلظ فإف السدػخحية تعػخض أللػػاف مػغ الرػخاعات السخيػخة  بػيغ 
كيتزػح ذلػظ الرػخاع  ،خػبلؿ شخرػيتي ) رضػػاف كشػمػمػ ( العخب  كالييػػد مػغ

 . ( ٔ )كشمػمػ في الحالة الثانية دار بيغ رضػاف مغ خبلؿ الحػار الحي 
 ) غاكّبا ( سكٛإ :

تشٚقين ٖزٙ ايذعاب١ . قٌ بـشاس١  إمسع أٜٗا ايشدٌ ثكٌٝ ايعٌ ! ال

ٚٚكٛ  .. َٔ أْت ؟ َٚارا تشٜذ ؟ ٚيٝهٔ ٚاكّشا يو َٓز ا ٕ إٔ كٝٛفا 

 ساٚيٛا فشض أْفظِٗ عًّٞ فًِ ٜ ب هلِ املكاّ !نجرئٜ غريى 

 ػًَٛٛ : ) بربٚد (

إْٗا دشمي١ يف ْعش ايكإْٛ ايذٚيٞ تظتشل  ،يكذ ػاٚصت سذٚد ايػري 

ُّا .   فإْو ؼتٌ  سذٜكيت . ،أ شز َٔ ٖٓا فّٛسا عًٝٗا عكاّبا ٚ ٝ

سكٛإ : َا أػذ دشأتو أٜٗا ايًف . طأس ِ ععاَو َا مل تٓـشف عًٞ ايفٛس . ٖزٙ 

سذٜكيت . ٚسثتٗا أّبا عٔ دذ . إْٗا ؼفغ طفٛييت عٔ ظٗش قًب . إْٗا 

 ٚطأدافع عٓٗا بهٌ َا يذّٟ َٔ ق٠ٛ . ،طفٛييت ٚػبابٞ  ٚسٝاتٞ 

ايـفاق١ ! إْٗا    ٚسثتٗا أبا عٔ دذ ؟ َٓت٢ٗ؟  أتكٍٛ  ػًَٛٛ : أتكٍٛ  سذٜكتو

 سذٜكيت اييت ٚعذْٞ بٗا اهلل ! أال تؤَٔ باهلل ؟ ،أسض َٝعادٟ 

لكشو بمغ قػتو عشجما قخر كػل  ،كيدتسخ الرخاع في بقية مذاىج السدخحية 

                                                           

 .   ٚٚٔص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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بيػحا القػخار  ككأنيسػا ،كأف يػاجػو كػل مشيسػا اآلخػخ  ،مشيسا أف يزػع حػًجا لمخعػب 
 .  ( ٔ ) الرخاع بيشيسا  أف يحدساأرادا 

 فًٓلع سّذا يًشعب . ،سكٛإ :  إرٕ  

 فًٓلع سّذا يًشعب . ،ػًَٛٛ   :  إرٕ 

 َٓٗا إيٞ األبذ .إٔ ؼشَين سذٜكيت .بايٓظب١ يٞ ٖٛ إٔ ؼتٌ سكٛإ  : ايشعب 

 ػًَٛٛ   :  يهٓٗا سذٜكيت أْا ٚئ أتٓاصٍ عٓٗا . 

 ) وتذإ ٜٚـخب ايٓكاؾ بُٝٓٗا (

ٛإ   : ئ ٜٓكزى ايتاسٜخ َُٗا صٜفت٘ . تزنش نٝف سد ايشابٞ َٓذٍ عًٞ تالَٝزٙ سك

 ! 

 أْت تضٜف ايتاسٜخ . ،ػًَٛٛ   :  ٖٞ سذٜكيت ٚسذٟ . ٚطأقاتٌ 

 سكٛإ  :  ٖٞ سذٜكيت ٚطأقاتٌ َٔ أدًٗا .

 ) ٜٓكضّ أسذُٖا عًٞ ا  ش ٜٚؼتبهإ يف ؿشاع َشٜش (            

 " كىكػحا اسػتػلى ،خحيات " قخقػاش " ًحا فػي مدػكنمسذ أيًزا الرػخاع كاضػ
 . ( ٕ )"  ك" السؤسدة الػششية لمجشػف   ،ىشخي عمي السصعع " 

                                                           

 كما بعجىا   .  ٕٗص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
  . ٗٓٔ ، ٕٚ ،ٕٗيشطخ الدابق ص  ( ٕ )
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 غــ٘ر اىراتــاحمل
 حــــر اىيغ٘ٝــــاىظ٘إ

تحتل جدءًا كبيًخا مغ فكخ السبجعيغ كالشقػاد  لع تعج مذكمة العامية كالفرحى
فدػػصة لكػنيػػا مذػػكمة تقميجيػػة بعػػج إدراكيػػع بأنيػػا مذػػكمة ال تخػػخج عػػغ نصػػاؽ الد

 . ( ٔ )كججلية غيخ مؤثخة 

كقج فيع كتاب السدخح ىحه اإلشكالية كأدركػا أف عمي كػل مػشيع " أف يػجػج 
كأف يصػػػع أداة المغػػة  ،لشفدػػو معيػػاًرا خاًصػػا لمتعبيػػخ عػػغ السػقػػف الػػحي يعالجػػو 

كليدػػت مذػػكمة  ،كمػػغ ىشػػا ترػػبح السذػػكمة لغػػة فػػغ أك ال فػػغ  ،خجمػػة عسمػػو ل
فزػػبًل عػػغ أف السدػػخح لػػو لغتػػو الفشيػػة الخاصػػة التػػي  ، ( ٕ )حي أك عاميػػة " فرػػ

كىي لغة " ذات شابع مخكد كتعبخ تعبيًخا مباشًخا ببل تعقيج أك لف أك دكراف  ،تسيده 
فػالستفخج  ،عػغ التخاكيػب الستجاخمػة السعقػجة  .. ببل اسػتصخاد أك تصػيػل لغػة تشػأى.

 . ( ٖ )ل ىحا المػف مغ التعبيخ " اليسمظ الفخصة ليبلحق السعاني في مث

شػػّػع القاسػػع لغتػػو لخجمػػة أىجافػػو السدػػخحية ؟ فػػالػاقع  كلكػػغ إلػػى أي مػػجى
كتشاسػبيا مػع  ،يؤكج حخصو عمي سيػلة األداء المغػي مسػثبًل فػي كضػػح كمساتػو 

كمػػػغ ثػػػع تشػػػػع الشدػػػيج المغػػػػى عشػػػجه شبًقػػػا  ،السػقػػػف الػػػجرامي الػػػحي يعالجػػػو 
 ات السػقف .كحتسي ،لسقتزيات الحجث 

                                                           

مجمػػة الػثػػائق   ،مدػػخحيات محسػػػد تيسػػػر " دراسػػة فشيػػة " دمحم عبػػجالحكع عبػػجالباقي  ( ٔ )
 ،ق ٙٔٗٔالعػػػػجد الدػػػػابع  ،الدػػػػشة الدػػػػابعة  ،جامعػػػػة قصػػػػخ  ،كالجراسػػػػات اإلندػػػػانية 

 .   ٕٙٔص  ،ـ ٜٜ٘ٔ
سصبعػة ال ،محسػػد تيسػػر  ،كيشطخ أيزا : دراسات في القرة كالسدػخح  ،الدابق نفدو  ( ٕ )

 . ٕٚٙص ،الشسػذجية  
 .  ٗٔٔص ،ألفخيج فخج  ،دليل الستفخج الحكي إلي السدخح   ( ٖ )
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ػػ ت لػػي بعػػس الطػػػاىخ كمػػغ خػػبلؿ القػػخاءة الستأنيػػة لسدػػخحيات القاسػػع عش 
التعامػػل مػػع المغػػة تعػػامبًل  المغػيػػة التػػي بخىشػػت بحػػق عمػػي أف بخاعػػة الكاتػػب فػػي

التػي مشحػت العسػل  ،يجسع بيغ أصالة المغة كااللتداـ بالقزية الفمدػصيشية  ،سمًدا
 كحيػية كثخاء : ،األدبي قيسة 

 دلؼعٌ اىذْٜٝ ٗاألدتٜ :مٞ٘ع ا
 ،لجأ سسيح القاسع في مدػخحياتو إلػي اسػتخجاـ تخاكيػب ذات صػيغة ديشيػة 

مػغ ىػحه التخاكيػب مػا  ،كالذػعخ العخبػي  ،مشيا : ماىػ مقتبذ مػغ القػخآف الكػخيع 
 : ( ٔ )نمحطو في مدخحيتو " قخقاش " عمي لدانو 
 قشقاؾ   :    فُا يهِ ال تظأيٕٛ سبهِ أٜٔ املفش؟ 

ئِّػٍح أ ْيػغ  : }  فالسبلحع أف القاسػع تػأثخ ىشػا بقػػؿ هللا تعػالي     ػاف  ي ْػم  ػػؿ  اإلند  ي ق 
خ   لداف رضػاف في مدخحية " كيف رد الخابي مشجؿ  كمشيا ما جاء عمى   ( ٕ ){الس ف 

 .  ( ٖ )عمي تبلميحه " 

) كال أشػػخب ألف هللا حػػـخ  ،ال أدخػػغ الدػػجائخ أصػػبحت باىطػػة أنػػا رضػػػاف    :   
 مّي ذلظ ( ........    .ع

 حق مف خف حف جف ُّٱالسعشي مقتبذ مغ قػؿ هللا تعاليفيحا    
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق

                                                           

 . ٜٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 (. ٓٔسػرة  القيامة آية )  ( ٕ )
 .ٔٚٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٖ )
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 .  ( ٔ ) .َّ هل مل

 :  ( ٕ )كقػلو مغ مدخحية " السؤسدة الػششية لمجشػف"  
 فهٌ ْفع ٖايه١ . ،طٛبٞ يهِ  اؾُٝع   :

جْ  }مقتبذ مغ قػؿ هللا تعالي  ْيٍء ى الِّظو إِّال  ك  و  ك ل  ش   .( ٖ ) {ي 

كقج كجج األدبػاء الفمدػصيشيػف فػي السػػركث الػجيشي مػا يعيػشيع عمػي تأكيػج 
كبخاصػة فيسػا يتعمػق بالقزػية التػي التػـد  ،كقيسيع الخكحيػة  ،قزاياىع الفكخية  

كتعسيقيػػا فػػي كعػػي  ،كىػػي قزػػية فمدػػصيغ كاالحػػتبلؿ الرػػييػني  ،بيػػا القاسػػع 
ىتساًمػا كبيػًخا االكتػاب الفمدػصيشيػف  ىظ أكلػمشحيا بعًجا شػسػلًيا ؛ كلػحلك  ،الستمقي 

ككػحلظ اسػتغمػا مػغ السػػركث  ،بالسعصيات الجيشية التي تتعخض لمييػػد كجػخائسيع 
 . ( ٗ )الجيشي السػاقف الثػرية التي كقفت في كجو الطمع كالقيخ 

كسا نمحع أيًزا اقتباسو مغ الذعخ العخبػي القػجيع فػي مدػخحيتو " قخقػاش " 
 : ( ٘ )حيغ يقػؿ 

 تًكٛا  ،قشقاؾ  :      ٚنًْٛٞ يٓاؿب اهلِ 

  دب١ٗ ايذٖش طأطأت يعـاٜا

                                                           

 ( .ٜٓسػرة  السائجة آية )  ( ٔ )
 . ٗ٘ٔص ،السدخح كالحكاية  ،ساؿ الكاممة األع (ٕ  )
 . ٛٛآية رقع  القرز:سػرة  ( ٖ )
مجمػػة جامعػػػة  ،حدػػغ البشػػجاري كآخػػخكف  ،التشػػاص فػػي الذػػعخ الفمدػػصيشي السعاصػػػخ  ( ٗ )

 . ٕٚٗص ،ـ ٜٕٓٓ  ،غدة  ،األزىخ
 . ٕٓص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٘ )
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 :( ٔ )فيحا مدتسج مغ قػؿ الشابغة الحبياني في مجح الشعساف بغ الحارث 
ٍِ َٜا أ١َََُِٝ َْاؿٍِب  ٌٍ أُقَاطِِٝ٘ بَ ٤ِِِٞ ايهََٛانِب               نًِِِِٝٓٞ يَُٗ   َٚيَِٝ

 ،مع اختبلؼ نػع اليع الحي ألّع عمى كمييسا ياني فتأثخ القاسع بالشابغة الحب
القاسػػع مػػغ نػػػع خػػاص ؛ كػػاف نتيجػػة لبلحػػتبلؿ كالطمػػع  فػػاليع الػػحي سػػيصخ عمػػى

 .كالقاسع بذكل خاص ،شي بذكل عاـمشو الذعب الفمدصي ىكاالضصياد الحي عان

 : رارـــاىرن 

ػح  ت  ا   تعبيخيػا ، أسمػبا يعتبخ التكخار أف مغ بالخغع  فػي كػسػيمة جيعالقػ مشػح خِّ
 يتخػحه مشطسػاً  أسػمػبياً  ممسحػاً  الحػجيث العرػخ فػي أصػبح أنػو األديػب ؛ إال إبػجاع
 ممسحا أصبح حتى ، ( ٕ )في الشفػس  كتقخيخه السعشى لتأكيج لغػية كػسيمة السبجع
ديػػاف  يخمػا قمسا إذْ  التفعيمة ؛ بذعخ يعخؼ ما كخاصة السعاصخ، الذعخ بو يتسيد
 ذلػظ"، ك الستسيد التعبيخي  األسمػب ىحا مغ الحالي العرخ في الذعخ دكاكيغ مغ
ػالبِّ  أكثػخ ىػي التكػخار بشيػة أف يػجرؾ الحجاثػة كشػعخىع لذػعخاء الستتبع أف  التػي ىش 

 في ) أنيا درجة إلنتاج الجاللة ) إلى بكثافة ككضفػىا الذعخاء، ؤالءػى معيا تعامل
 . ( ٖ )" كمو  الذعخي  الشز تدتغخؽ  قج األحياف بعس

 معيغ، لغػي  سياؽ في األخخى  بعج مخة المفع إعادة يعشي التكخار مفيـػ إف

                                                           

 ت د بػػغ معاكيػػة بػػغ ضػػباب بػػغ سػػعج الػػحبياني الغصفػػاني )ديػػػاف الشابغػػة الػػحبياني: زيػػا ( ٔ )
ـ ٜٜٙٔ -ق ٙٔٗٔ ٖ   ، العمسيػة الكتػب دار: الدػاتخ عبػج تحقيق  عباسـ(  ٘ٓٙ
 . ٓٗص

 ٖٕٙص  ، ٘   ، دار العمػع لمسبليػيغ السبلئكػة، نػازؾ السعاصػخ، الذعخ قزايا : يشطخ ( ٕ )
 بترخؼ .

 السعػارؼ، دار السصمػب، عبػج دمحم ، البػجيعي، الحجاثػة التكػػيغ شػعخ فػي األسػمػب بشػاء ( ٖ )
 . ٖٔٛص ، ٜٜ٘ٔ ، ٕ  القاىخة،
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 تقخيػخه يخاد الحي السعشى إلى االنتباه لفت أك الشفػس، ما في فكخة إثبات أجل مغ
 " إلحاح أنو: قخرت حيث لمتكخار في تعخيفيا السبلئكة نازؾ ذىبت لحا ؛األذىاف في

  ( ٔ )عشايتو بدػاىا "  مغ أكثخ يبيعتشي بيا األد العبارة في ىامة جية عمى

 الرػػرة عميػو كتمػح السزسػف  عميو يمح عشجما " التكخار يمجأ إلى فاألديب
الذاعخ،  ذات يتسمظ الحي بالسكخر عبلقة اسلي كالتػتخ أف الجىذة كالشظ السكخرة،
 . ( ٕ )الذعخي "  العسل في كجمي كاضح بذكل فيبخزه

 إلػى ؛بػارزًا اأسػمػبيً  ممسحػا القاسػع حسػسي مدػخحيات فػي الكمسة تكخار كيعج
 تحسل يجعميا ما ؛ كذلظ مدخحيات مختمفة في تخد الكمسة الػاحجة نمحع أنشا درجة
 فػي الكامشػة باألحاسػيذ السختبصػة مػغ السعػاني الكثيػخ كالػجالالت اإليحػاءات مػغ

 معيشػة عمى جدئية الزػء تدميط يحاكؿ الكمسة تكخار خبلؿ ، كمغ السبجع نفدية
 الزػػء يدػمط" التكػخار أف مشصمػق مػغ كذلػظ لمستمقػي كإضيارىػا عشيا التعبيخ يخيج
قػلو فػي الستكمع بيا كمغ ذلظ  اىتساـ عغ كيكذف العبارة في حداسة نقصة عمى

 : ( ٖ )مدخحية قخقاش 
 فأدب ٜا طٝذْا األظٌ ! : نٛسغ

 ٜا طٝذْا .... يف املاكٞ  :  فال 

 ٜا طٝذْا  ....  يف اؿاكش  :  فال 

                                                           

 بترخؼ . ٕٙٚص  ،السبلئكة  نازؾ السعاصخ، الذعخ قزايا ( ٔ )
 ماجدػتيخ لمباحػث باسػل رسػالة ،  السححكفػة  قرػائجه فػي نقجية دراسة القاسع، سسيح ( ٕ )

 الجراسػات جػاح الػششيػة، كميػةالش جامعػة األسػصة، عػادؿ د.أ إشػخاؼ بػدراري ، عمي دمحم
 .ٖٕٓ ص ،ٕٛٓٓ،فمدصيغ  نابمذ العميا،

 . ٚٔص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٖ )
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 ٜا طٝذْا يف املظتكبٌ  :  فال 

 َارا ْفعٌ ؟  َارا ْفعٌ ؟                                                      : نٛسغ

كأنػو ىػػ السػتحكع فػي  ، تعشػي أىسيػة ىػحا الدػيج"   ٝا ضٞذّا" فتكخار لفع 
 ،كأنيع ليذ ليع مغ األمخ ما يجعميػع يحػجدكف مرػيخىع ،غ يخ ىؤالء الفبلحيمر
 كج ذلظ تكخار الدؤاؿ .كيؤ 

 : ( ٔ )كمغ ذلظ تكخاره  لمفع " فميذشق " عجة مخات في نفذ السدخحية 
 ٖزا اؾٓذٟ املػُٛس  : ْبٌٝ 

 أيب كذ ايكإْٛ سجاالت اؾُٗٛس   

 فًٝؼٓل !

 فًٝششم ! ْبٌٝ آ ش:

 فًٝؼٓل .. ٚيٝششم ! : قشقاؾ

 كفي مػضع آخخ يكخر نفذ المفع 

 ! سظٓا .. فًٝؼٓل :  ايٓبٌٝ

كفي ىحا التكخار يؤكج القاسع عمي الطمع كاالستبجاد الحي عاش فيػو الذػعب 
 ؛ ىػحه السبػجع ذات مشيػا تعػاني التػي السأسػاة عسػق يعكػذكسػا  ،الفمدػصيشي  

كفػػي ىػػحا  ،"  عػػغ كجػػػد شخرػػية فػػي فمدػػصيغ مثػػل " قخقػػاش الشاتجػػة السأسػػاة
بػػار الػػحي ال يػػخحع لمذػػعب الفمدػػصيشي مػػغ ىػػحا الصاغيػػة الج التكػػخار أيًزػػا تحػػحيخ

 أحجًا.

 إلػى ذلػظ خػبلؿ مػغ ، ىادفػا قرػائجه فػي العبػارات بعػس  "سسيح يكخر "ك 
                                                           

 .  ٛ٘، ٚ٘ص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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 أسمػبيا ممسحا يعتبخ ما مدخحياتو كىػ كمحػريتيا في أىسيتيا إلى الستمقي تشبيو
،  السبػجع ذات عمػى يمػح دالليػا عسقػا السكػخرة ؛ فممعبػارة الذػعخية لغتػو فػي بػارزا

 . ( ٔ )متقاربة  مدافات عمى العبارات بتخديج عشو التعبيخ إلى فيدعى

جثػة .  ،كردكه لي ،قخقاش( يكخر عبارة )خحكه خحك األكسسة(قريجتو  ففي
 : ( ٕ )! ( ثبلث مخات دكف تغيخ في العبارة ؛ يقػؿ  ا محخمةإصبعً 
  زٖٚا ...  زٚا األٚمس١ . : املشأ٠

 ٚسدٚٙ يٞ 

 ! دج١ . إؿبّعا قش١َ

  زٚا األٚمس١ 

.................. 

  زٖٚا ...  زٚا األٚمس١ .

 ٚسدٚٙ يٞ 

 ! دج١ . إؿبّعا قش١َ

 نزا أٜٗا اجملش١َ : ايلابط

 ،فاطتعذٟ  ،إرٕ 

 طأيكاى يف احمله١ُ 

 نأْ٘ َا نإ  : شأ٠امل

                                                           

 ماجدػتيخ لمباحػث باسػل رسػالة ،  السححكفػة  قرػائجه فػي نقجية دراسة القاسع، سسيح ( ٔ )
 .ٜٜٔ ص اري ،بدر  عمي دمحم

 .  ٖٖ ، ٕٖص ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٕ )
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 عُش . ٚال بٝت . ٚال َـبا  

..................... 

  زٖٚا ...  زٚا األٚمس١ .

 ٚسدٚٙ يٞ 

 ! دج١ . إؿبّعا قش١َ

ىحه العبارة ، يػضح مػجي أىسيػة عػػدة ىػحا  تكخار خبلؿ مغ فدسيح القاسع      
عمػي  عمػي  الحدػخة كاأللػع كالحػدف الػحى سػيصخ كسػا يؤكػج ،االبغ ألحزاف أمػو  

 ،مذاعخ األـ لفقجاف ابشيا ؛ لحا ال تعشييا األكسسة ال تخيج شيًئا إال االبغ السفقػد 
 الذعػرية كالحالة األـ الفمدصيشية تعيذو الحي الػاقع مخارة التكخار ىحا كسا يعكذ

" مٞف رد اىراتٜ كمغ مدخحيتو  ،الػاقع  تغييخ في ، كفقجاف األمل تحديا التي
 ىيكخر عبػارة " إذف فمشزػع حػًجا لمخعػب " ؛ ليػضػح مػج ٍْذه ػيٜ ذالٍٞ ٓ "

 : ( ٔ )الخعب كالخػؼ الحي يعير فيو الفمدصيشي 
 ب .إرٕ فًٓلع سّذا يًشع : سكٛإ

 إرٕ فًٓلع سّذا يًشعب . : ػًَٛٛ

 ايشعب بايٓظب١ يٞ ٖٛ إٔ ؼتٌ سذٜكيت .. .... :سكٛإ 

 يهٓٗا سذٜكيت أْا ٚئ أتٓاصٍ عٓٗا . : ػًَٛٛ

 ( ٕ ) . ٖٞ سذٜكيت ٚطأقاتٌ َٔ أدًٗا سكٛإ :
                                                           

 .   ٜٕٓص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 ،كتعج مدخحيات  القاسع بسثل ىحا المػف مغ التكخار سػاء تكخار المفع أك تكخار العبػارة  ( ٕ )

 ،كاالبػغ  ،ي مشػجؿ عمػي تبلميػحه كيػف رد الخابػ ،لمسديج مػغ الشسػاذج يشطػخ:  مدػخحياتو 
 كالسغتربة . ،كقخقاش 
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 أنو إال الفمدصيشي اإلنداف يعيذو الحي كاالضصياد الطمع كل مغ فبالخغع
مجافعا عشيا  ،متسدًكا بأرضو  ، األماف كالصسأنيشة  عغ بحثال في مدتسخا يبقى

 رجة كأنسا أصابتو السبجع أف " يطيخ العبارة كتكخار ،بكل ما أكتي مغ قػة 
 تفكيخه، فخاحت في مؤقت ، كاختبل  داخمي يراب بيحياف  أف إلى أدت شعػرية
 . ( ٔ )رتيبة "  ساعة كجقات ذىشو في نفديا تعيج العبارة

 الرػرة عميو كتمح السزسػف  عميو يمح عشجما "التكخار إلى يمجأ حكسسي   
 الذاعخ ذات يتسمظ الحي بالسكخر عبلقة اسلي كالتػتخ الجىذة أف السكخرة كالشظ

 . ( ٕ )" الذعخي  العسل في كجمي كاضح بذكل فيبخزه

 . مٞ٘ع األىفاظ ادلؼاصرج ٗاألظْثٞح 
 كانفعػاالت مذػاعخ عػغ يػخلمتعب األغمػب فػي تتػجػو نمحػع أف لغػة القاسػع

 حياتػو مخاحػل إحػجى فػي السبػجع قػميػة عايذػيا كأخػخى  ذاتيػة ىسػـػ عػغ ناجسػة
 المغػة مػغ كمفػخدات تقتػخب لتعػابيخ تػضيفػو خػبلؿ مغ جمًيا ذلظ ؛ يطيخ اإلبجاعية
،  العمسػي السعجػع مغ مدتسجة معاصخة مرصمحات ، كاستخجاـ العامية أك اليػمية
 .كالتأثيخ اإليحائية مغ لغتو شابعا عمى ليزفي

 إلػى " القاسػع "مدػخحيات  فػي السعاصػخة السرػصمحات تػضيػف يخجػعك
 التكشػلػػجي التصػػر عػامػل مغ بيا يترل ، كما كاالجتساعية الدياسية الطخكؼ

 القاسػع ، كأعصػت سػسيح معجػع دخمػت التػي السرػصمحات ىحه ؛ كمغ كالحزاري 
 (األراضي السحتمة  تعيذو الحي يالدياس عػالػاق مع تتػافق ججيجة إيحائية دالالت

كركاد  ،األجيدة االلكتخكنيػة ك  ، كالتميفػف  ،كقخارات مجمذ األمغ  ،األمع الستحجة 
                                                           

  . ٕٚٛص  ،نازؾ السبلئكة  ،قزايا الذعخ السعاصخ  ( ٔ )
ص        بػدراري ، عمػي دمحم باسػل ، السححكفػة قرػائجه فػي نقجيػة دراسة القاسع، سسيح ( ٕ )

ٜٜٔ . 
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 ،كاإلعبلنػات  ،كالرػحف  ،كالبحػث الدػيكػلػجي  ،كزيػخ السػاصػبلت ك  ،السدخح 
 ،التكتيكيػػػة ك  ،سػػػتخاتيجية كالذػػػئػف اال ،ككزيػػػخ الػػػجفاع  ،كالسقػػػاالت الرػػػحفية 

كتػػـػ  ،بيالػػظ _  - نحسػػاف –حػػاييع ك   ،بسخيتيػػف ك  ،بميػػتذ كخيػػغ ك  ،ؿ الجشػػخاك 
إؿ ك  ،كليػنػارد كػػىيغ  ،ماري ىػػبكشد ك  ،كجػني ىاليجاي  ،كفخانظ سيشتخا  ،جػند

 .  ( ٔ ) ....... (،دافيج ك  ،شائخة  ك  ،الجيشاميت ك  ،األسمحة العرخيةك  ،ىتديبػر
 تسشحػو ،كمػا السعاصػخة اظلؤللفػ التعبيخيػة الصاقػة فػي سسيح يدتثسخ كىكحا

 أف مدػخحياتو ؛ ذلػظ فػي ججيػج أسػمػبي الستمقػي كممسػح فػي تػأثيخي  شػابع مػغ
 إثخاء السبجع خبلليا مغ ، يتػسل فخدية عخضية تججيجات تسثل المغػية التججيجات

 صػرة باعتبارىا الستمقي الججيجة الكمسة تجحب  "، حيث  كتكثيف اإليحاء دالالتو
 القػالػب مػغ أقػػى  تػأثيخا إحداسػشا فػي تػؤثخ ؛إنيػا تػقػعم غيػخ كتػجاعييا قػيػة

 (ٕ)الذائعة " 

 ** األىفاظ  اىؼاٍٞح :
 العمسية كالسرصمحات ،كاألجشبية   السعاصخة األلفاظ استخجاـ إلى باإلضافة

 الحيػاة لغػة كثيػًخا مػغ تقتػخب التػي بعػس األلفػاظ مدػخحياتو فػي ، يػخد الحجيثػة
 السبجع ألدشة العامة كضعيا لذعبية الستجاكلة عمى، كا الجارجة : كاأللفاظاليػمية

 لفت عمى أسمػبية،  تعسل مثيخات بسثابة تكػف  حتى فريًحا كضًعا مدخحياتو في
 دالالت تحميػل فػي كالتعسػق ،عػالع الخصػاب  فػي لمجخػؿ كاستثارتو انتباه الستمقي

 دػائبلمت أماميػا العاميػة ، كيكػف بعػس الكمسػات يرادؼ  "ألنو  ؛ كذلظ التعبيخ
                                                           

الػششيػة لمجشػػف "  ص  مغ مدخحيتو " السؤسدة  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
 كما بعجىا.ٙٔٔ

 ، العخبيػة المغػة فػي رسػالة الساجدػتيخ ،أسمػبية التعبيخ المغػي في شعخ سسيح القاسػع  ( ٕ )
 ،كرقمػة  – مخبػاح قاصػجي جامعػة ،عسػار  إشػخاؼ .د/ حبلسػة ،شػميع دمحم  ،إعػجاد 

 . ٙٓٔص ،ـ ٕ٘ٔٓ ، ٕٗٔٓبالجدائخ 
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 ، كإثػارة تػػتخا يذػكل ذاتو بحج التداؤؿ ، كىحا المغة لشدق األديب تغييخ سخ عغ
 . ( ٔ )القارئ "  تػقع يخالف ذلظ ؛ ألف   كصجمة

،  الفرػيحة العخبيػة المفطػة عػغ األحيػاف بعػس  فػي يتخمػىالقاسػع  فشػخى 
 يػخةاألخ ىػحه أف كيػخى  ،مػغ الحيػاة اليػميػة  عاميػة مدػتسجة ألفاظ كيقـػ بتػضيف

 كىػاجدػو أفكػاره إليرػاؿ كسيمة كأفزل، الػججانية مػاقفو عغ التعبيخ عمى أقجر
 . ( ٕ )لمستمقي

 ، ) عشجييػػػة كمػػغ ىػػػحه األلفػػػاظ العاميػػة عمػػػي سػػػبيل السثػػاؿ ال الحرػػػخ :
 ،فتحػػػا البػػابيغ يػػا كلػػجي ،يابشػػت قػػػمي بػػإبخيق  ،حشحػػجفكع فػػي البحػػخ  ،سػػحشتظ 

بيتػػ بػخه  ،الحاضخ يعمػع الغائػب  ،ياعفخيت  يا قخد ،الدذجخة  ،صمػا عمي الشبي 
 . ( ٖ ) .... ( ،الفالذ  ،زغختػلػ الشاس  ،رضي عشو سيجك ،يدمع إيجك  ،

كفػػي معطػػع  ،  بالدػػيػلة كاأللفػػة:  مَــا متٞــسخ أىفــاظ اىقاضــٌ أٝ ــا
كتزػػسغ الذػػعخ    ،الغشائيػػة التػػي كانػػت شػػائعة فػػي فمدػػصيغ   يسيػػل إلػػي  األحيػػاف

ة المغػػػ كمالػػػت لغتػػو إلػػى ،ل كاضػػح دكف تكمػػف كؿ الفكػػػخة بذػػككبلًمػػا مألػًفػػا تشػػا
 . ( ٗ )  االبغعمي لداف العجػز مغ مدخحية  الذائعة في فمدصيغ كمغ ذلظ قػلو

 عادتو املعتاد٠  : ايعذٛص

 تظتٝكغ قبٌ ايذٜو 

                                                           

 لمشذػخ الجامعيػة لمجراسػات حسادة ، مؤسدة ربابعة سى، مػ  كالتمقي األسمػب جساليات ( ٔ )
 . ٘ٔٔص ،ـ ٕٓٓٓ ، ٔ،     ،األردف ،أربج كالتػزيع

 بترخؼ .ٚٓٔص ،أسمػبية التعبيخ المغػي في شعخ سسيح القاسع  ( ٕ )
كاالبػػغ  ،كمػػا بعػػجىا  ٕٙٓيشطػػخ مدػػخحيتي كيػػف رد الخابػػي مشػػجؿ عمػػي تبلميػػحه  ص  ( ٖ )

 كما بعجىا . ٕٚٔص
 .ٕٛٔص ،السدخح الحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٗ )
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 ؼذدين يف قًل نأبٝو 

 ٚتػٝب تػٝب بال  رب ٚبال صٚاد٠ 

 نايعاد٠ 

 تتأ ش عين ٚنأْٞ 

 ٌُ دزع بشّٟ َٗ

................ 

 ثع  تعجد كعادة الفمدصيشيغ :
َّا أسبابٓا سا  سٛاٜا عني طًٝٞ د

 َا ٚدعْٛا ٚيف يٌٝ ايشدٟ ساسٛا

 ؟ َت٢ ،ِٗ سٜح ايشٜا  تعٛد ب َت٢

 ٚتفش  ايذاس ٜاعٝين ْٚشتا  

 ٜا قا١َ اؿٛس . ٜا ابٔ ايعِ . ٜا طٓذٟ 

 َا سل ت نين ٚسذٟ بال طٓذ 

القاسع ؛ لقخبيا مغ عقػػؿ كقمػػب الذػعب الفمدػصيشي كىحه المغة لجأ إلييا 
 كسا أنيا تشاسب القزايا الفمدصيشية التي التـد بيا القاسع في مدخحياتو . ،

كسا نجج في قػامػس سػسيح القاسػع المغػػي بعػس األلفػاظ اليابصػة السقػدزة 
مػػغ ىػػحه  ،كتشفػػخ األذف مػػغ سػػساعيا  ،يكػػف المدػػاف عػػاجدًا عػػغ الشصػػق بيػػا التػػي
يػػا ابػػغ  ،رأس الخػػائغ كالكمبػػة  ،يػػا أكالد الكمػػب  ،) ابػػغ التافػػو كالكمبػػة : ظ األلفػػا

 .  ( ٔ )  ( .............،كالدفمة ،شع  ،كالكبلب  ،السذبػىة كالسأفػف 

                                                           

 كما بعجىا   . ٖٓالسدخح كالحكايةً  ص ،لمسديج يشطخ : األعساؿ الكاممة  ( ٔ )
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 صـ٘ر اخلاٍـــاحمل
  حــــح اىفْٞـــاحلثن

 ،كالذخرػيات  ،الحبكة الفشية إحجي العشاصخ السيسة في السدخحية مثل : الحػار
كتعج بسثابة اإلشار الحي يجسع كافة تمظ العشاصخ ؛ لتطيخىا فػي بشػاء  ،لرخاع  كا

 ،لكاتب أثشاء عخضو ألحجاث مدػخحيتومتدق يخزع لفشيات  ككسائل يمجأ إلييا ا
كعمػػي ىػػحا فالحبكػػة ىػػي :  ،تثيػػخ داخػػل الستمقػػي الخغبػػة فػػي متابعػػة العسػػل الفشػػي 

بحيػػث تخمػػق فػػي كجػػجاف  ،دراميػػة الحػػجث تمػػػ الحػػجث بحتسيػػة  ،تتػػابع األحػػجاث "
كتػؤدي إلػي  ،السذاىج شعػًرا بأف األحجاث تتبع في شبيعتيا ما سبقيا مػغ أحػجاث

كيجػب أف تكػػف  ،ما يمييا مغ أحجاث أيًزػا عمػي أسػاس مػغ التدمدػل السشصقػي 
بحيث إذا تع ححؼ حادثة معيشة  ،األحجاث ممتدمة بزخكرة كجػدىا في السدخحية 

 . ( ٔ ) ب السدخحية بخمل في بشائيا "أك تغيخ مكانيا ترا
مػػا لػػع  ،كبشػاء عميػػو فمػػيذ كػػل قرػػة تمػػتقط مػػغ خػػبلؿ األحػػجاث تعػػج حبكػػة 

كالبشػػاء األرسػػصي ؛ ألف الحبكػػة الفشيػػة فػػػؽ ىػػحا  ،تتػػػافخ فييػػا الحتسيػػة الجراميػػة 
 ،إنيػا عسميػة ىشجسػة  ،ككػائغ متػحػج  ،كذاؾ يخاد بيا " التشطػيع العػاـ لمسدػخحية 

بيػجؼ الػصػػؿ إلػي تحقيػق تػأثيخات  ،كربصيا ببعزيا  ،جداء السدخحية كبشاء األ
 . ( ٕ )فشية كانفعالية معيشة " 

كىػػػي التػػػخابط  ،إذف فالحبكػػػة ىػػػي" الػػػخكغ األساسػػػي فػػػي العسػػػل السدػػػخحي 
 حيث تذتسل عمي شخريات كأحػجاث كلغػة كحخكػة ،الدمشي كالسشصقي في العسل  

ة الجرامية كالعقجة التي ليا بجاية ككسط كتتسيد بالعسمي ،مػضػعة في شكل معيغ 

                                                           

 ، ٔ  ،مؤسدػة عبػجالكخيع عبػجهللا لمشذػخ  ،عادؿ الشػادي  ،مجخل إلى فغ كتابة الجراما  ( ٔ )
 .ٓٙص ،ـ ٜٜٛٔ

 .  ٖٜ ص ،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٕ )
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كيجػػػب أف يكػػػػف تػػػخابط  ،كتبشػػػي الحبكػػػة عمػػػي السعقػليػػػة كاالحتساليػػػة  ،كنيايػػػة 
 ،كفي حاؿ كجػد فجػة أك ثغخة تز ف الحبكة  ،مشصقي كزمشي مغ أجل إنجاحيا 

 .  ( ٔ )لحا فيشاؾ ما يعخؼ بالحبكة السفككة " 

_   ف مع مدخحيةنك ، ٗؼرٜ ٝر ػ ٍفًٖ٘ احلثنح اىفْٞح
التي كتبيا عاـ  ،آخخ األعساؿ السدخحية " لدسيح القاسع " _  ادلغرصثح

ٗادلطرؼٞح ذرأىف  ،لشدتقخئ بعجىا مبلمح الحبكة الفشية كعشاصخىا  ،ـ ٜ٘ٚٔ
 :خسذ حاالت  ٍِ

 ، أف " القاسػع " قػجـ فػي البجايػة حالػة مػغ العتسػة نجػج:  يف احلاىح األٗيل
ثػع  ،مشػو فمدػصيغ مػغ جػخار االحػتبلؿ الرػييػني  لػع تخػل  كدكّي االنفجارات التي 

 ،يعمغ "القاسع" عغ غخضو مغ السدخحية كىػ حالة شابة تعاني مػغ رعػب شػجيج 
مػة " ىػحه الذػابة يخمػد بيػا القاسػع إلػي " فمدػصيغ السحت ،كتسؤل الكػػف برػخاخيا 

ا مػغ فتتزخع الذابة لسغ يشقػحىا كيخمرػي ،غتراب التي تعاني مغ االحتبلؿ كاال
كفػػي  ،كأصػػبحت فػػي قبزػػتيع  ،كلكػػغ ىييػػات فقػػج دفعػػػا ثسشيػػا  ،بػػخاثغ األعػػجاء 

كيرػػػفيا السحتػػػل بالزػػػ ف  ،قفرػػيع الػػػحىبي  يترػػػخفػف فييػػػا كيفسػػا يذػػػاءكف 
 كاليداؿ كقمة الحيمة .

كالتي بجأت فييػا األحػجاث  ، كانت نقصة االنصبلؽ:  ٗذأذٜ احلاىح اىصاّٞح
كتتسثػػل فػػي ترػػػيخ" القاسػػع "  ،ي الرػػخاع أك قػػل ىػػي نقصػػة اليجػػـػ عمػػ تترػػادـ

فتشجب  ،الثياب مجماة الػجو كاألشخاؼ  مسدقة ، إعياء شجيج لمذابة كىي في حالة
غرػغ مػجنذ مخمػّي  ،حطيا ككأنيا غرػغ مقصػػع مػغ شػجخة التشسػػ كال تددىػخ 

كيشسػ الرخاع بجخػؿ "الغػلة" _  كيخمد بيا القاسع لجكلة إسػخائيل _  ،في الػحل 
تػجػو الغػلػة عػجد  ،نصبلؽ ف ىسدة الػصل السؤدية إلي نقصة اال سدخح فتكػإلي ال

                                                           

 . ٖٔص  ،مدخحية قخقاش أنسػذجا  ،األدب السدخحي في فمدصيغ  ( ٔ )
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 ،التدػػاؤالت ليػػحة الذػػابة تحسػػل بػػيغ شياتيػػا الكثيػػخ مػػغ الػػتيكع كالدػػخخية مػػغ 
بجال  ،فتتسشي السػت  ،فتشتحب الذابة كتبجأ في نجب حطيا  ،كالتحقيخ مغ شأنيا 

بة أيغ أنتع يا أىمي ؟ تعػالػا كفجأة ترخخ الذا ،مغ العار الحي لحق بيا كبأىميا 
فتفخح  ،فيي ال تحتسل ىؤالء السغتربيغ الستػحذيغ  ،كافعمػ بجثتي ما تذاءكف 

 الغػلة كتحىب لتدؼ خبخ عارىا إلي إخػتيا الدعجاء  .

 ، -أخػػا السغترػبة  -كيأتي شاباف  : اىصاىصح يف احلاىحاألحجاث  كتتػالى
كاآلخػخ جسيػل التكػػيغ قػػّي مستمػئ  ،أحجىسا ضعيف جبػاف كيحسػل ممعقػة ذىبيػة 

 ،كبعػػج حػػجيث شػيػػل دار بػػيغ األخػػػيغ  ،كفػػي حدامػػو مدػػجس   ،حيػيػػة كعشفػانػػا 
فيزع الزعيف المـػ عمييػا كأنيػا ىػي الدػبب فػي مػا  ،يتحكخاف أختيسا السغتربة

كال يحّسميػػا السدػػؤكلية  ،لكػػغ القػػػّي يػػجافع عشيػػا  ،حػػجث ليػػا مػػغ عػػار كدنػػذ 
كال   ،ؤكلية عمييع جسيًعا ؛ ألنيا لع تكغ حخة بالقجر الكافي بسفخدىا بل يزع السد

كال كػاف الزػعيف ضػعيًفا بالقػجر السػأمػؿ ؛ لػحا  ،كاف ىػػ قػّيػا بالقػجر الزػخكري 
نتقػاـ مػغ ىػؤالء األكغػاد كفكخ في اال  ،استصاع األكغاد أف يجندػا األخت الصاىخة 

 .الطالسيغ

عشيػف بيشيػا  كيػجكر صػخاع ، خى تأتي الغػلة مػخة أخػ:  ٗيف احلاىح اىراتؼح
كتصمػب  ،فتػحكخه بالعػار  الػحي لحقػة مػغ جػخار أختػو الفاضػمة  ،كبيغ األخ القػػي 

لكشػو كػاف عمػي يقػيغ  بأنيػا شػخيخة  ،مشو مخاًرا كتكػخاًرا أف يغدػل عػاره بقتػل أختػو 
ّع بقتميا بجاًل مغ قتل أختػو  ،كأنيا التخيج إال الجـ  لكػغ األخ الزػعيف يسشعػو  ،فيي 

فيػبخو القػي ألنػو لػيذ ىشػاؾ عػحاب أشػج مسػا  ،غ قتميا لكي ال يغزب اآللية م
 ،الغػلػػة تعتخييػػا حالػػة مػػغ الدػػعادة كالدػػخكر  ،بيشسػػا ىسػػا يتذػػاجخاف  ،ىسػػا فيػػو 

كيأتي  ،فيي ال تخيج إال إراقة الجماء  ،كيحققاف ليا  ما تحمع بو  ،ألنيسا يقتتبلف 
كيتػػألع   ،اص كتختفػػي الغػلػػة تساًمػػا القػػػي كيحقػػق رغبتيػػا كيصمػػق عمييػػا الخصػػ

كتذػعخ  ،كقتيا تشيس الذابة متفتحة مددىػخة  ،كيختفي ىػ اآلخخ الزعيف 
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كتعػػد إلػي الحيػاة التػي كانػت قػج أكشػكت  ،ساخغ يتػجفق فػي عخكقيػا بجـ ججيج 
 كتتعانق مع أخييا . ،كتشسػ كتددىخ  ،كتبجأ حياتيا مغ ججيج  ،عمي فخاقيا 

عمي مذاعخ الذابة السغترػبة كتديصخ الدعادة  ح :ٗذأذٜ احلاىح اخلاٍط
الحياة تستمئ بالحيػية كالبيجة كالدػخكر  كتخى  ،عػد لقمبيا نبزاتو مغ ججيج كي ،
كنفذ السذاعخ الجسيمة تديصخ عمي أخييا القػي الحي خمريا مػغ بػيغ بػخاثغ  ،

ء كتػػػأتي الشيايػػػة بانتقػػػاـ الذػػػابة مػػػغ ىػػػؤال ،السحتػػػل الطػػػالع كبصذػػػو كاسػػػتبجاده 
عيػػج  كانتيػػى ،دػػبلـ جسيػػع أنحػػاء الػػببلد  كمػػغ ث ػػّع عػػّع األمػػغ كال ،السغترػػبيغ 

كسػعادة غػامخة إلػي دىػخ   ،االحتبلؿ كاالغتراب كعاشت الذابة في حخية كاممػة 
 كأبج اآلبجيغ . ،الجاىخيغ 

نمحػع أف " القاسػع " اعتسػج فػي  ،بعج ىحا العخض لسدػخحية ) السغترػبة ( 
 تتسيد بسدج عجد مغ الجسل البشائية العجيجة مشيا :سخده عمي حبكة درامية 

كىػػ " الجػدء الػحي يقػع فػي بجايػة :  اىرقذميح اىذراٍٞح أٗ اىؼـر ** 
كفػي ىػحا  ،أك محادثة فخدية  ،أك حػار  ،كقج يكػف في صيغة حجث  ،السدخحية 

أك معمػمات تعيغ عمي يقجـ السؤلف لجسيػره مفاتيح ضخكرية  ،السذيج القريخ 
الجػ العاـ لمسدخحية  ،عبلقة الذخريات ببعزيا  ، مغ السدخحية السغدى فيع : 

كىػػحه التقجيسػػة أك التسييػػجة " يجػػب أف تكػػػف جػػدًءا ال يتجػػدء مػػغ الػػشز  ، ( ٔ )" 
كليذ مجخد قصعة مغ الستػاع أك أداة مػغ األدكات التػي تدػتعسل  ،السدخحي ككل 

ىحه التقجيسة في الحالة األكلي كتسثمت  ، ( ٕ )في أكؿ الخكاية ثع تيسل بعج ذلظ " 
مغ السدخحية التي عخض الكاتب مغ خبلليػا لمرػخاع الشفدػي الػحي يعتسػل داخػل 

حػجيثيا  كمػغ خػبلؿ ،كلسدشاه مغ خبلؿ األسئمة التػي تػجكر بػجاخميا  ،السغتربة 

                                                           

 ترخؼ. ٔٙص ،عادؿ الشادي  ،مجخل إلي فغ كتابة السدخحية  ( ٔ )
 بترخؼ  .  ٙٓٗص ،الجػس إجخي  ،فغ كتابة السدخحية  ( ٕ )
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كالتػػي شػػعخنا مػػغ خبلليػػا بػػالجػ السحسػػـػ بػػيغ  ،عػػغ الحالػػة التػػي كصػػمت إلييػػا 
 الغاصبيغ .السغتربة كالسحتميغ 

ــح اال**  ــال ّقط كيقرػػج بيػػا : " المحطػػة التػػي تفجػػخت فييػػا القػػػة :  ّط
كتعػج " نقصػة اليجػـػ  ،  ( ٔ )كيتراعج نحػ التأـز "  ،السحخكة لمحجث كي يشصمق 

كتسثمت لحطػة انفجػار األزمػة أك نقصػة االنصػبلؽ فػي بجايػة  ، ( ٕ )عمي الرخاع " 
كشػعخت  ،مسدقػة الثيػاب  ،إعيػاء شػجيج المػحة الثانيػة عشػجما ضيػخت الذػابة فػي 
ثػع  ،غرػغ مػجنذ مخمػّي فػي الػحػل  ،حيشيا أنيا كالغرغ السقصػع مػغ شػجختو 

كتجخل الغػلة عمييا ساخخة متيكسػة مشيػا  ،تشتحب كتشعي حطيا كعارىا ككحجتيا 
كتعتبخ نقصة االنصبلؽ ىي البجاية الحقيقية في السدػخحية   ، ( ٖ )كشامتة فييا  ،

 .( ٗ )مة الجرامية بعج السقج

كيخاد بو " ذلظ الجدء مغ البشػاء الػجرامي الػحي يبػجأ :  احلذز اىصاػذ**  
 ،الترػػارع  حخكػػو العامػػل السثيػػخ إلػػى أعمػػى كػػي يرػػجمو بقػػػى كي ،بعػػج التقجيسػػة 

كيتسثػػل الحػػجث الرػػاعج فػػي  ، ( ٘ )كعػػادة مػػا يفزػػي الحػػجث إلػػي ذركة التػػأـز " 
 إلػي تتػابع األحػجاث بعػج ائػخة األحػجاث مسػا أدىلغػلة " في دالسدخحية  بجخػؿ " ا

سػتسخت الذػابة عمػي كضػعيا دكف أف يصػخأ عمييػا ذلظ ؛ ألنو لػال دخػؿ الغػلة ال
 كتتابع األحجاث ىشا يدسي بتراعج الحجث .  ،أي تصػر 

فتزيف  ،  " اكتذاؼ أشياء لع تكغ معخكفة مغ قبل ٕ٘:  االمرشاف** 

                                                           

 .ٕٕٛص  ،معجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية  ( ٔ )
 .ٕٙص  ،لسدخحية مجخل إلي فغ كتابة ا ( ٕ )
 كما بعجىا   . ٕ٘ٗص ،األعساؿ الكاممة السدخح كالحكاية  ( ٖ )
 .ٖٙص ،مجخل إلي فغ كتابة السدخحية  ( ٗ )
 . ٜٜمعجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية ص  ( ٘ )
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كيتسثل االكتذػاؼ فػي اكتذػاؼ األخ بػأف  ، ( ٔ )إلي الجسيػر معمػمة ججيجة .. " 
 اكأنيػا أصػبحت سػمعة رخيرػة كغرػشً  ،شقيقتو تع اغترػابيا مػغ قبػل الرػيايشة 

األمػخ الػحي دفعػو  ،كاكتذافو أيزا بأف الغػلة التخيج إال إراقػة الػجماء  ،   امقصػعً 
 . ( ٕ )إلي قتميا 

أك فعػػل يييػػئ  فيػػػ " تقػػجيع كمسػػة أك إشػػارة:   اىريَــٞػ أٗ اىرْثــؤ** 
كنقػػػؿ ىػػػػ التسييػػج السشصقػػػي  ، ( ٖ )الػػحىغ لسػػا يسكػػػغ أف يقػػع فػػػي السدػػتقبل " 

ػػّل تمسيحػػات الدػػياؽ حػػػؿ تشبػػؤ السغترػػبة فػػي المػحػػة  ، لؤلحػػجاث كقػػج تخكػػدت ج 
كأف ىػحه الذػجخة  ،مػغ نسػػ شػجختيا التػي قصعػىػا مشيػا  ،الثانية مػغ السدػخحية 

يخة البيزػاء كسػتحسل ثسػًخا كبيػًخا يكػػف كتددىخ بػالشجـػ الرػغ ،سػؼ تستج كتكبخ 
أحػػػجاث عمػػػي ىػػػحا التشبػػػؤ كػػػل كقػػػج تختػػػب  ،لمعمػػػل السدمشػػػة اعرػػػيخه الحمػػػػ تخياًقػػػ

 . (ٗ)السدخحية

كاصػصجاـ البصػل  ،مػا يعخقػل الدػيخ الصبيعػي لؤلحػجاث  ىػ ":  اىؼقذج** 
كعمػي ىػحا فػإف التعقيػج ىػػ نتػاج  ، بذيء معارض معو يجفعو إلػي الترػارع معػو

كتتسثػػل العقػػجة فػػي  ، ( ٘ )ل الػػحي يتػػجخل فػػي سػػيخ الحػػجث لتغييػػخ مجػػخاه " العامػػ
أىػل الذػابة السغترػبة ؛ لتػدؼ إلػييع  حية عشجما قػخرت الغػلػة الػحىاب إلػىالسدخ 

ككضػػع  ،مسػػا ضػػافف مػػغ حػػجة الحػػجث  ،العػػار الػػحي لحػػق بالذػػابة السدػػكيشة 
 كالتخقب لسا سيحجث بعج ذلظ . ،الستمقي عمي قسة التذػؽ 

إثػػارة اىتسػػاـ السذػػاىج عػػغ شخيػػق تحخيػػظ "  اىرشــ٘ٝق : ٗٝقصــذ تــٔ** 
                                                           

 . ٖٙص  ،مجخل إلي فغ كتابة السدخحية  ( ٔ )
 . ٕ٘٘ص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٕ )
 . ٗٙص  ،مجخل إلي فغ كتابة السدخحية  ( ٖ )
 . ٕ٘ٗص  ،السدخح كالحكاية  ،األعساؿ الكاممة  ( ٗ )
 . ٗٙص ،مجخل إلي فغ كتابة السدخحية  ( ٘ )
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كىحا االىتساـ يخمق تخقًبا لشتيجة ما  ،شيء مغ القمق السسدكج بالستعة في داخمو 
ػف   ،لفتخة زمشية محجدة  كانفخجػت األزمػة السدػببة لػحلظ  ،ختي إذا مػا حػجث تكذ 

قػف عػجة مشيػا : تحػخيس كيتسثل ىػحا فػي مػا ( ٔ )التػقع حجث إشباع لبلىتساـ " 
كامتشػاع األخ عػغ قتػل أختػو بعػج  ،السغتربة أف يقتميا كيغدل عارىا الغػلة ألخي

فػضػع بػحلظ الستمقػي عمػي  ،كىّع بقتل الغػلػة نفدػيا حتػي يػتخمز مشيػا  ،تفكيخ
كتدػاؤؿ ىػل سػيقتل األخ  ،كجعمو في حالػة تخقػب  ،أعتاب أحجاث ججيجة مذػقة 

شيػػا كيقتػػل الغػلػػة ؟ ىػػل سػػتعػد الدػػعادة إلػػي ىػػحه أختػػو  السغترػػبة ؟ أك يعفػػػ ع
 ،العائمػػػة ؟ .... كتدػػػاؤالت كثيػػػخة  يسكػػػغ أف تخمػػػق التخقػػػب فػػػي نفػػػذ السذػػػاىج 

 فتجعمة متميًفا عمي معخفة الشتيجة   .

الستعارضػػة  لحطػػة التػػػتخ التػػي تبمغيػػا القػػػى  " كتصمػػق عمػػى : األزٍــح** 
كالسدخحية قج  ( ٕ )تحػؿ الحجث " تخقب في  كتؤدي إلى ،خالقة لمرخاع الجرامي ال

كتذػكمت األزمػة فػي مدػخحية السغترػبة عشػجما أصػبحت  ،تتألف مغ عجة أزمات 
خػًفػا مػغ  ،كتسشت الخبلص مغ ىحه الحياة القاسػية  ،أىميا  ربة عاًرا عمىالسغت

 السجتسع كمغ أىميا . 

 ىػى : " الػصػػؿ باألفكػار كاألحػجاث كالكمسػات كاألزمػات مػغ:  اى رٗج** 
حػنة فػػػي الشقصػػػة الحاسػػػسة السذػػػ ؿ شػػػكل درامػػػي مخكػػػب متصػػػػر معقػػػج إلػػػىخػػػبل 

كقج بمغ الرخاع ذركتو عشجما ىّع األخ  ، ( ٖ )تفجيخ "  السدخحية كالتي تحتاج إلى
شػتباؾ فحػجث ا ،كمشعو أخيو الزعيف  ،ختو بقتل الغػلة التي حخضتو عمي قتل أ

 كالزعيف ( . ،يغ ) القػي ػ بيغ األخ

                                                           

 . ٔٚمعجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية ص  ( ٔ )
 . ٙٗص  ،السخجع الدابق  ( ٕ )
 . ٖٙٔالسخجع الدابق   ( ٖ )
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كيخاد بو : " الحجث الجرامي الحي يمػي ذركة التػأـز ..  : اتطاحلذز اذل** 
كيتسثل الحػجث اليػابط فػي  ، ( ٔ )أك نجاحة الدار "  ،حيث يتأكج سػء حع البصل 

كإشػػبلؽ  ،السدػػخحية لحطػػة قػػخر األخ القػػػى إشػػيار مدجسػػو فػػي كجػػو الغػلػػة 
 الخصاص عمييا كاختفائيا .

 التػأـز ذركة إلػى الػصػػؿ بعػج الفعػل ىبػػ  نيايػة:  احلو أٗ اىرْـ٘ٝر** 
 في(  سعيجة نياية)  أك -- السأساكية السدخحية في(  فجيعة)  كقػع في كيتسثل

 ،في قتل الغػلة  كنجج الحل في مدخحية السغتربة متسثبًل  ،السميػية  السدخحيات
كتكػف في قسػة نزػجيا  ،فبعج قتميا كاختفائيا تشيس الذابة متفتحة كدىخة نجية 

كتعػػد إلييػا حياتيػا التػي فقػجتيا مشػح  ،كتشتقع مغ ىؤالء السغترػبيغ  ،كسعادتيا 
 زمغ بعيج . 

نتيجػة حتسيػة  ،كىكحا نجج الشياية البارعػة التػي كضػعيا القاسػع لمسغترػبة 
كسػا كانػت نيايػة السغترػبة ىػحه  ،لديخ األحجاث في السدخحية كتراعج األزمات 

يػا الحيػػاة مػغ ججيػػج بعػػج أف دت إلياكخاصػػة بعػج ماعػػ ،صػجمة بالشدػػبة لمجسيػػر 
 كانت أكشكت عمي مفارقة الحياة .

 ، ككحػجة الدمػاف ، كحػجة السكػاف:  أٍا ػِ قاُّ٘ اى٘ؼذاخ اىـصالز** 
كلكششػا  ،لع يحػجد السكػاف الػحي دارت فيػو األحػجاث  فإف القاسع ، ككحجة السػضػع

فالسغترػػبة رمػػد لفمدػػصيغ  ،نمسػػذ مػػغ الحػػػار أف األحػػجاث كانػػت فػػي فمدػػصيغ 
فمػع يمتػـد بػالدمغ السحػجد  ،كسا كدخ حػجكد الدمػاف  ،السحتمة كسا سبق كأف ذكخنا 

كبعزػيع  ،في الفيع األرسصي الحي حجده بعس السفدخيغ بأربع كعذخيغ سػاعة 
عػػجد الدػػاعات ؛ كذلػػظ ألف  بػػل جعمػػو مفتػحػػا يخبػػػ عمػػى ،ة سػػاعة بػػاثشتي عذػػخ 

                                                           

 . ٔٓٔلجرامية كالسدخحية ص معجع السرصمحات ا ( ٔ )
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فػإف قػانػف الػحػجات يتشاسػب  كفػؽ ذلػظ . ( ٔ )أرسصػ لع يحتع االلتداـ بيا بجاية 
؛  كلكشو ال يتشاسػب مػع العرػخ الحػجيث ،كمجتسعو  ،مع شبيعة العرخ اإلغخيقي 

ال تدػػسح بإقامػػة  ،ذلػػظ ألف الحيػػاة العرػػخية بسػػا فييػػا مػػغ مدػػتججات كمتغيػػخات 
كبػحلظ أصػبح التخمػػي عػغ ىػحه القػػػانيغ  ،كحػجة الدمػاف فزػػبًل عػغ كحػجة السكػػاف 

 شج كتاب السدخح الحجيث كمغ بيشيع " سسيح القاسع " .العتيقة أمًخا كارًدا ع

حػػيغ جعػػل  ،أمػػا كحػػجة السػضػػػع : فػػالسبلحع أف القاسػػع قػػج رعاىػػا جيػػًجا 
األحجاث جسيًعا تجكر حػؿ السغتربة كما حجث فييا مغ اغتراب كضمع كاضصياد 

 مغ قبل السحتميغ الصغاة . 

لكػغ  ،اة كالسميػاه كسا نمحع أف القاسع في بعس مدخحياتو خمط بيغ السأس
فجػػاءت األحػػجاث  ،نمحػػع فػػي ىػػحه السدػػخحية التػػداـ القاسػػع فييػػا بالفرػػل بيشيسػػا 

فػضعت الستمقي في قمب الحػجث السذػحػف  ،خالية تساًما مغ السذاىج الكػميجية 
غيخ أنػو التػـد بخاتسػة أشػخبت  ،كالخػؼ  ،كالتػتخ كالقمق   ،بالرخاعات الشفدية 

لكشيػا  ،غمػب عمييػا الجانػب التفػاؤلي  ،خاتسة سعيجة  ركح السمياة مغ حيث إنيا
 كإنسا جاءت لمشياية فقط . ،ليدت بسمياة حقيقية امتجت عمي مجار السدخحية

بعػػج ىػػحا العػػخض الدػػابق  يتزػػح لشػػا أف مدػػخحيات القاسػػع جسيعيػػا بػػجكف 
كىػػحا السػقػػف أك  ،جػػاءت تعبيػػًخا عػػغ مػقفػػو الفكػػخي الثابػػت السمتػػـد  ،اسػػتثشاء 

 ،كالشثخيػة(  ،)الذػعخية جيػة السمتدمػة بقيػت ترػاحب كتاباتػوتمظ األيجيػلػ  ى باألحخ 
فسػػا مػػغ مدػػخحية خًصيػػا إال  ، مذػػغػؿ البػػاؿ بقزػػية فمدػػصيغ الكبػػخى  فكػػاف دائًسػػا

ففي كل مخة يعالج  ،ككانت الدياسة ىي األعراب التي تذج إلييا الفعل كدكافعو 
 ياسي كسا سبق كأف ذكخنا.مػضػًعا ما إال كجعمو مسثبًل لػاقع فمدصيغ الد

إزاء  -كقج نجح القاسع فػي تجدػيج اسػتجاباتو الفكخيػة كاالنفعاليػة   ،ىكحا 
                                                           

 . ٜٕٓمعجع السرصمحات الجرامية كالسدخحية ص  ( ٔ )
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شػػاىًجا عمػػى أي  فػػي مدػػتصاعو أف يبقػػى ،دػػيًجا فشًيػػا تج -القزػػية الفمدػػصيشية 
كالحقيقة أف نجاح ىحا التجديج يعدى  ،عرخ يدكع األنػؼ كاقعو الدياسي الكخيو 

التػي أدركشػا مػغ خبلليػا أف  ،كأجيدتو الفشية السجربػة  ، إلي كعي السؤلف الشاضج
يجػب أف تتكػػخر عػامػػل  ،عػامػل االنييػػار فػي تػػاريخ األمػع تتكػػخر بػحاتيا . كليػػحا 
كتػعيػة الجسػاىيخ عمػي  ،الترحيح التػي تتسثػل فػي الػػعي بحتسيػة قيػاـ الثػػرات 

يع كاسػتسخارية كبالتػالي قػج تسيػدت مدػخحيات القاسػع بػالتعس ،كاقع ببلدىع السأزـك 
 .  ( ٔ )السزسػف 

                                                           

 ،الييئػػػة السرػػػخية العامػػػة لمكتػػػاب  ،د/ إبػػػخاىيع حسػػػادة  ،مػػػغ حرػػػاد الػػػجراما كالشقػػػج  ( ٔ )
 بترخؼ . ٖٗٔص ،ـٜٚٛٔ
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 ٗاىْرائط  اخلامتح
كالربلة كالدبلـ عمي خػاتع الشبيػيغ  ،الحسج هلل الحي بشعستو تتع الرالحات 

 كالسخسميغ .

تػـد بيػا سػسيح القاسػع فػي فبعج استعخاضشا لمسحػاكر كالقزػايا التػي ال
مػغ ثػع مػا كػاف  ،كمعالجتػو ليػا  اككقػفشا عمػي كيفيػة صػياغتي ، مدخحياتو

كالتعػػخؼ عمػػػي مبلمػػح كعشاصػػخ بشائػػػو  ،التعػػخيج عمػػي شػػخؽ أدائػػػو الفشػػي 
 يسكغ رصج أىسيا فيسا يمي :  ،أمكششا الػصػؿ إلي عّجة نتائج  ،الجرامي 

  كأنػػو لػيذ مرػصمًحا غخبًيػا كسػا تػػػىع ( االلتػداـ ) كذػفت الجراسػة عػغ أصػل
 ،رػخ الحػجيث أك أنو مغ قزايا الع ،كفج مع التيارات الػافجة  ،بعس الشقاد 

قبػل أف يعػخؼ لػو الشقػج  ،إنسا ىػ مرصمح قجيع عخفو الذاعخ القجيع كشبقو 
 .تشطيًخا مقششا 

 عبلقتو  كمجى ، نفدو األدب بسفيـػ -بعيج  حج إلي - االلتداـ ارتبط مفيـػ
 الحياة . ىحه تػجيو في األدب بو يقـػ الحي كبالجكر ، بالحياة

 مرػيخية، قزػية ػاكاجيػ فمدػصيغ شػعخاءأف  ةكسا اتزح مػغ خػبلؿ الجراسػ 
 خػبلؿ مػغ كاليبػخز  عبقزػيتي ػا، كيمتدمػ يعبسػػقف ػايمتدمػ أف ععمػيي فكػاف

 . العشرخية كمحاربة كالحق، العجؿ عنرػصي

 آفػػػاؽ فمدػػػصيشية ذات حسػػػل خرػصػػػّية كتبػػػيغ لػػػي أف السدػػػخح الفمدػػػصيشي 
 عجيػج" ال إلػى مدػيختو في مسيّدة ؛ ألنو تصخؽ  كتخاثية كفشية كفكخية حزارية

 شسػحػػات عػػغ نرػصػػو كعبػػخت كالستكػػخرة ، السمحػػة السجتسػػع قزػػايا مػػغ
 الفمدصيشى . الذعب كتصمعات

 االلتػػػداـ السػضػػػػعي فػػػي مدػػػخح القاسػػػع عمػػػي عػػػجة قزػػػايا  كسػػػا انحشػػػى، 
كجسيعيا تتعمق بالقزية السريخية ) الفمدصيشية ( ؛ كمغ السسكػغ أف نخجػع 
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لحػق بػو مػغ جػخار الدػجغ  ذلظ إلي شػعػر القاسػع بػالطمع كاالضػصياد الػحي
 ف عميو السشػاداةفكا ،الغاشسيغ  قاؿ الحي تعخض لو مغ قبل الريايشةكاالعت

 كلفػت ،كالدياسػي  االجتساعي الػعي كإذكاء ،التعاكف  ركح إذكاء أجل مغ
 كأف الػششيػة الػحػجة إلػى كالػجعػة كالسصالبػة بحقػػقيع ، ،الجسػاىيخ انتبػاه
 كحتػى الفمدػصيشية جحكرىع مغ قتبلعيعال خصصت التي التحجيات أماـ يقفػا

 .العخبية .

  أف  ،كمػغ االسػتشتاجات التػػي مسكػغ أف ندتخمرػيا مػػغ خػبلؿ ىػحه الجراسػػة
اسػػتميع السدػػخحيات التػػي نطسيػػا مػػغ الطػػخكؼ الدياسػػية السعاصػػخة القاسػػع 

تعخض ليػا  التيالسحيصة بو ؛ لحا عخض مغ خبلليا لمسخصصات الرييػنية 
 ف الغخض مشيا انييار الكياف الفمدصيشي .شعب فمدصيغ  كالتي كا

  رمدًاحب " سسيح القاسع " كارتباشو باألرض التي كانت  اتزح لي مجىكسا 
جػًج فػي  مػغ ىػحا السشصمػق   ،ككششو الحي يعير مغ أجمػو  ،ككيانو لػجػده

فيسػو ككعيػو  فزػحًا يكذػف عػغ مػجى ،ات الرػييػنية فزح كافة السخصص
اـ مػػػغ فمدػػػصيغ كاالنتقػػػ ،جكانيػػػة كاالغترػػػاب بػػػالفكخ الرػػػييػني الشػػػازع لمع

 . أرضيا كالدصػ عمى ،كشعبيا 

 خض لػػو كسػػا حػػارب مػػغ خػػبلؿ أعسالػػو السدػػخحية الطمػػع كاالسػػتبجاد الػػحي تعػػ
تػعيػػة الذػػعب مػػغ األحكػػاـ الجػػائخة التػػي  كعسػػل عمػػى ،الذػػعب الفمدػػصيشي 

 مغ الصغاة الطالسيغ . ةيرجرىا أصحاب الدمص

 قزػية أجػل ؛ مػغ ثػريػاً  مػقفػاً  القاسػع كقػف كسػا اتزػح لػي مسػا سػبق أف 
 األرض تحخيخ أجل كمغ ، كاالستبجاد االحتبلؿ ضج أجل كخامتو كمغ ،كششو 

 التسخد عمى كالقجرة الخبلقة ، الثػرية شاقاتو مغ يسمظ ما كل مغ ،كاإلنداف
 ،الطمع عمىالعجالة كاالنترار كىػ تحقيق  مبتغاه حتي يرل إلى ،كالسػاجية 

 .ؿ عمي كعي سياسي تسيد بو القاسع عغ غيخه مغ الكتاب .كىحا يج
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  التي كضفيا القاسع في مدخحياتو التػي التػـد فييػا تعجدت صػر الذخريات
كالثػريػة  ،فكانت ىشػاؾ الذخرػية السحػريػة  ،بسعالجة القزية الفمدصيشية 

 كالييػدية . ،
 بػيغ  مػا ، تعجد أنسا  الحػار فػي مدػخح القاسػع السمتػـد تػصمت الجراسة إلى

و كِّػػػكحػػػػار ف   ،سػػػاعج تػػػػافخه عمػػػي فيػػع شبيعػػػة األحػػػجاث  ،حػػػار تػضػػػيحي 
كحػػػار كاقعػػي تدػػيع عباراتػػو فػػي تصػػػيخ  ،بالدػػخخية  الفكاىػػةامتدجػػت فيػػو 

 ،كحػار جيج يفرح عغ الذخرية كمبلمحيػا  ،كحػار متدارع  ،السدخحية 
ف تسشػع أنيا أعمييا حيػية مغ ش أضفى  ،ألحجاث دفًعا قػيا كمتدنا كيجفع با

 الدأـ كالسمل عغ الستمقي.
  حتي أسيع  ،اىتع القاسع بالرخاعات الجاخمية اىتساًما كاضًحا خبلؿ مدخحو

تشامييا إلي جانب الرػخاعات الخارجيػة أحياًنػا فػي جػحب الستمقػي جػحًبا قػًيػا 
 مستدًجا بالذػؽ كاإلثارة .

  اتفػاؽ القاسػع مػع كسا خمرت الخؤية الفشية لقزية االلتداـ عشػج القاسػع إلػي
لمتعبيػخ فػي أك الجارجػة كسػيمة  الػسػصىالكتاب الحيغ تخيخكا المغة غيخه مغ 
 مدخحيع.

  إلػي جانػب  ،كاتزح لي استخجاـ القاسع  لبعس األلفاظ العرخية كاألجشبيػة
 بعس األلفاظ العامية .

  الكبػخى كسا أضيخت الجراسة أف جسيػع مدػخحيات القاسػع التػـد فييػا بقزػيتو 
كالحبكػة الفشيػػة  ،كجػاءت متسيػػدة ببشائيػا الػجرامي السحكػػع الشدػج  ،فمدػصيغ 

 ذات التدمدل السشصقي لؤلحجاث كسدخحيتو " السغتربة " . 
تمظ كانت أىع الشتػائج التػي تػصػمت إلييػا مػغ خػبلؿ دراسػتي لسبلمػح 

كأف يكػػف  ،االلتداـ في السدخح القاسسي ..... وهللا أسػأؿ التػفيػق كالدػجاد 
 ًرا لػجيو الكخيع  .عسمي ىحا خال
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 **  اىرـ٘صٞــــــــــــاخ :
لكي يدتسخ البحث العمسي كيدداد اإلقباؿ عميو ، أكصي أىل العمع 

 كالقائسيغ عميو بسا يمي :
تذجيع شبلب العمع عمى دراسة التخاث الفمدصيشي ، فيػ ال يقل ركعة  *
عمع ال يعخفػف ا عغ األدب العخبي  في مرخ كغيخىا ؛ ألف معطع شبلب الكإبجاعً 

 عغ األدب الفمدصيشي إال القميل .
أكصي بإعادة شبع ندخ مغ األعساؿ الكاممة لدسيح القاسع ، بل  *

كجسيع شعخاء فمدصيغ ؛ لتكػف بيغ يجي القخاء كالجارسيغ السرخييغ ، بسا يفتح 
 آفاقا ججيجة لمبحث كالجراسة ، حيث إف دكاكيشيع نادرة الػجػد .

كلع يتعخض ليا أحج بالجراسة ال  ،تي نطسيا القاسع  دراسة الخكايات ال *
 مغ قخيب أك بعيج  . 

كالقيسة العمسية ليحا البحث تكسغ في أنو عالج القزايا التي التـد  *  
كالتي تدتحق كثيخا مغ البحث كاالىتساـ ، سػاء عشج  ،بيا القاسع فى مدخحياتو 

 شعخاء فمدصيغ أك الببلد العخبية األخخى .
 أف عسمي ىحا لع يكغ ىيشا أك مخيحا ، فكع كاجيت مغ كيذيج هللا

ف أكػف صعػبات كمذاؽ في إنجاز العسل عمى ىحه الرػرة الستػاضعة ، كأرجػ أ
 قج كفيتو حقو مغ الجراسة . 

 كآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغ



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0222 

 شثد ادلصادر ٗادلراظغ
 اىقرآُ اىنرٌٝ

  شػعخ ،د/ رقيػة زيػجاف  ، شيالفمدػصي الذػعخ فػي اليدػاري  الفكػخ أثػخ: 
 الصبعػة ،حيفػا  ، اليػجى دار ،زيػّاد  تػفيػق - القاسػع سػسيح - دركيػر محسػػد
 ـ    .ٜٕٓٓ  األكلى

 ذػي ، مشذػػرات األدب السمتـد ، جاف بػؿ  سارتخ، تخجسة :  جػرج شخابي
 . ٜٚٙٔ الصبعة الثانية، دار اآلداب ، بيخكت

   الصبعػػة الخامدػػػة،زػػػة مرػػخ دار ني ،د/ دمحم مشػػجكر ،األدب كفشػنػػو ، 
 ـ.   ٕٙٓٓ

   دار الفكػخ العخبػي ،لػجيغ إسػساعيل د/ عد ا ،األدب كفشػنو دراسة كنقج، 
 . ـ ٕٗٓٓ - ىػ ٕ٘ٗٔ التاسعة الصبعة. القاىخة

   دار الشيزػػػة  ،د/ دمحم زكػػػي العذػػػساكي  ،األدب كقػػػيع الحيػػػاة السعاصػػػخة
 ـ  . ٜٓٛٔبيخكت   ،العخبية 

 العخب الفكخ دار ، إسساعيل الجيغ عد ،العخبي شقجال في الجسالية األسذ 
 .  ـ ٕٜٜٔ القاىخة 

  دار  ،يحيػػػي زكخيػػػا اآلغػػػا  ،إضػػػاءات فػػػي الذػػػعخ الفمدػػػصيشي السعاصػػػخ
 .بجكف تاريخ الثقافة 

 ( لمذػػاعخ سػػسيح القاسػػع  األعسػػاؿ الكاممػػة ) الجػػدء  ،السدػػخح كالحكايػػة
 ـ  .ٖٜٜٔ ،دار سعاد الرباحالخامذ 

 بيخكت ، لمسبلييغ العمع دار ، حاقة أبػ أحسج ، العخبي ذعخال في االلتداـ 
 . ـٜٜٚٔ
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  د/  ،دراسػة تحميميػة  ،البصل في مدػخح الدػتيشات بػيغ الشطخيػة كالتصبيػق
 .ـ  ٕٜٜٔ ،الييئة السرخية العامة لمكتاب  ،أحسج العذخي 

 دار السصمػب، عبج دمحم ، البجيعي الحجاثة التكػيغ شعخ في األسمػب بشاء 
 . ٜٜ٘ٔ الصبعة الثانية القاىخة، ؼ،السعار 

  الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب  ،د/ عبػػجالعديد حسػػػدة  ،البشػػاء الػػجرامي
 ـ .ٜٜٛٔ

  ، ،الصبعػة األكلػىبؤس الثقافة فػي السؤسدػة الفمدػصيشية، فيرػل درّاج  ،
 . ٜٜٙٔ، بيخكت،  اآلدابدار 

   يج، بيخكت كنػس، دار الفكخ الججبيانات لسدخح عخبي ججيج، سعج هللا ،
 .ـ ٜٛٛٔالصبعة األكلى 

  فيػػػات السذػػػاىيخ ك األعػػػبلـ ك  شػػػسذ الػػػجيغ الػػػحىبي   ،تػػػاريخ اإلسػػػبلـ ك 
دار الغػخب اإلسػبلمي   ، تحقيق الجكتػر بذار عػّػاد معػخكؼ ،ىػ ٛٗٚ)الستػفى: 

 ـ . ٖٕٓٓ الصبعة األكلى ،

  ـ.ٖٜٛٔ ،ىػػ ٖٓٗٔالصبعة الدابعة  ،سيج قصب ،التاريخ فكخة كمشياج 

 لمجراسػات حسػادة ، مؤسدػة ربابعػة ، مػسػى كالتمقػي األسػمػب اليػاتجس 
 ـ  . ٕٓٓٓ الصبعة األكلى،   ،األردف أربج ، كالتػزيع لمشذخ الجامعية

    القػػاىخة ،دار السعػػارؼ  ،د/ شػػو كادي  ،جساليػػات القرػػيجة السعاصػػخة ، 
 .ـ ٜٔٛٔ

    و مقمػج د/ شػ ،كاإلذاعػة كالتميفديػػف  ،الحػار فػي القرػة كالسدػخحية، 
 ـ ٜ٘ٚٔ ، الذباب مكتبة:  القاىخة ،الصبعة األكلي 

  السصبعػػة الشسػذجيػػة   ،محسػػػد تيسػػػر  ،دراسػػات فػػي القرػػة كالسدػػخح، 
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 .ـ ٜٜٛٔالقاىخة 

    دمحم زكػػي العذػػساكي  ،دراسػػات فػػي الشقػػج السدػػخحي كاألدب السقػػارف،  
 ـ. ٜٜٗٔ ،ق ٗٔٗٔ ، األكلى بعةصال دار الذخكؽ القاىخة 

   الفػارابي دار حديغ مخكة ، ،  الػاقعي السشيج ضػء في نقجية اتدراس 
 كالشذخ. لمصباعة

   اليػػبلؿ دار :الكػيػػت ،ألفخيػػج فػػخج  ،دليػػل الستفػػخج الػػحكي إلػػي السدػػخح ;
 . ـ ٜٙٙٔ

  ديػػػاف الشابغػػة الػػحبياني: زيػػاد بػػغ معاكيػػة بػػغ ضػػباب بػػغ سػػعج الػػحبياني
 العمسيػة الكتػب دار: الداتخ  جعب تحقيق  عباس(  ـ ٘ٓٙ:  الستػفى الغصفاني )

 ـ .ٜٜٙٔ -ق ٙٔٗٔالثالثة  الصبعة

  السخكػػد الثقػػافي  ،تخجسػػة أنػػػر الذػػامي  ، ٜٗٛٔركايػػة جػػػرج أكركيػػل
 . ـ ٕٙٓٓ الصبعة األكلى ،العخبي 

    د. عبجالسخضػػي  ،الذخرػػية اإلسػػبلمية فػػي األدب السدػػخحي السعاصػػخ
 ـ  .ٜٜٛٔ ،القاىخة  ،مكتبة زىخاء الذخؽ  ،زكخيا خالج 

   الييئػػػػة  ،د/ عرػػػاـ بيػػػي  ،الذخرػػػية الذػػػخيخة فػػػي األدب السدػػػػخحي
 ـ .ٜٙٛٔالسرخية العامة لمكتاب 

 العخبػي الفكػخ دار ، إسػساعيل الػجيغ عػد ، السعاصػخ العخبػي الذػعخ  ،
 ـ . ٜٙٙٔالصبعة الثالثة   القاىخة

 الصبعػة بسرػخ  الذػخكؽ  دار : شػكخي  غػالي ، أيػغ إلػى الحػجيث شػعخنا
  ـٜٜٜٔ ،ىػ  ٔٔٗٔ األكلى

  صبلح الجيغ األيػبي بصػل حصػيغ كمحػخر القػجس مػغ الرػميبييغ، ٖٕ٘ 



 
 "المحتوىىوالفن"ىقاسمالفيىمسرحىسموحىااللتزامى

0220 

 دار الدبلـ لمصباعة  .  ،ىبجهللا ناصح عمػاف  الصبعة األكل/ ع د ، ىػ ٜٛ٘ –

  دار سػػعاد  ،دريشػػي خذػػبة  ،تخجسػػة  ،أالرديػػذ نيكػػػؿ  ،عمػػع السدػػخحية
 ـ  .ٕٜٜٔالصبعة الثانية  ،الكػيت  ،الرباح 

 دار  ،عبػجهللا الصشصػاكى  ،كالييػد في مدػخح عمػي أحسػج بػاكثيخ  فمدصيغ
 ـ.ٜٜٚٔ ،ىػ  ٛٔٗٔالصبعة األكلي  ،بيخكت  ،دمذق الجار  الذامية  ،القمع 

  بيػػػخكت  الصبعػػػة الثالثػػػة ،دار الثقافػػػة  ،د/ إحدػػػاف عبػػػاس  ،فػػػغ الذػػػعخ
 لبشاف.

  ـخ ركجػػ ،فػغ الكاتػػب السدػػخحي لمسدػػخح كاإلذاعػة كالتميفديػػػف كالدػػيشسا، 
القػػػاىخة  ،دار نيزػػػة مرػػػخ  ،بدػػػيمفج ) االبػػػغ ( تخجسػػػة كتقػػػجيع دريشػػػي خذػػػبة 

 ـ .ٜٛٚٔ

   " القػاىخة ،التحخيخ لمصبػع كالشذػخ  دار ،د . عمي الخاعي فغ السدخحية، 
 ـ  .ٜٜ٘ٔ

  مكتبػة  ،عمػي أحسػج بػاكثيخ  ،فغ السدخحية مغ خبلؿ تجػاربي الذخرػية
 ـ  ٜ٘ٛٔ  الصبعة الثالثة ،مرخ 

   الستػػػخجع : دريشػػػي خذػػػبة جػػػخي إػس جػػػال  ،ة السدػػػخحية فػػػغ كتابػػػ .  :
 مكتبة األنجمػ السرخية . ،جمبخت ميمخ  ،تقجيع

   دار نيزػة مرػخ ،دمحم غشيسى ىػبلؿ  د/ ،في الشقج التصبيقي كالسقارف، 
  .بجكف تاريخ ،القاىخة 

 الصبعػة  ، دار العمػع لمسبليػيغ السبلئكػة، نػازؾ السعاصػخ، الذػعخ قزػايا
 . بجكف تاريخ ،الخامدة 

   دار  ، ىمقجمػػػة الصبعػػػة األكلػػػ ،بػػػجكي شبانػػػة د/ ،قزػػػايا الشقػػػج األدبػػػي



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

0222 

 ـ.ٜٗٛٔ ،ق ٗٓٗٔ ،السخيخ لمشذخ

  دار الثقافػػة  ،د/ مػػي يػسػػف خميػػف ،فػػي الذػػعخ األمػػػي قزػػية االلتػػداـ
 ـ .ٜٜٛٔلمشذخ كالتػزيع 

   دار الشيزػػة ،د/ دمحم غشيسػػي ىػػبلؿ  ،قزػايا معاصػػخة فػػي األدب كالشقػػج، 
 بجكف تاريخ  ، مرخ

  دار صػػػادر   ،أبػػػػ الفزػػػل جسػػػاؿ الػػػجيغ بػػػغ مشطػػػػر  ،لدػػػاف العػػػخب–  
 بيخكت.

  مػػجخل إلػػى فػػغ كتابػػة الػػجراما ، عػػادؿ الشػػادي، مؤسدػػات عبػػج الكػػخيع بػػغ
 .ٜٚٛٔ، تػنذ، الصبعة األكلى،  عبجهللا

  الييئػػػة  ،د/ جػػػػدة عبػػػجالشبي  ،السدػػػخح الدياسػػػي السعاصػػػخ فػػػي مرػػػخ
 ـ  .ٕ٘ٔٓاب السرخية العامة لمكت

  السدػػخح فػػي الػػػشغ العخبػػي / عمػػي الخاعػػي / السجمػػذ الػػػششي لمثقافػػة
 ـ . ٜٜٜٔكالفشػف الكػيت / الصبعة الثانية 

  الصبعػة الثالثػػة  ،الذػخكؽ  دار ، محسػػد نجيػب زكػي ، الذػعخاء مػع
 ـٕٜٛٔ

   لبشاف  ،بيخكت  ،العمع لمسبلييغ دار  ،جبػر عبجالشػر  ،السعجع األدبي،  
 . ـٜٗٛٔلثانية الصبعة ا

   مكتبػػػة األنجمػػػػ  ،إبػػػخاىيع حسػػػادة  ،السرػػػصمحات الجراميػػػة كالسدػػػخحية
 ـ  .ٜٜٗٔ ، الصبعة الثالثة  ،القاىخة  ،السرخية 

  الييئػػة السرػػخية العامػػة  ،د/ إبػػخاىيع حسػػادة  ،مػػغ حرػػاد الػػجراما كالشقػػج
 ـ . ٜٚٛٔ ،لمكتاب 
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  دار الشيزػػػػة  ،لقادر القػػػػط د/ عبػػػػجا ، " السدػػػػخحية"  مػػػػغ فشػػػػػف األدب
 ـ . ٜٛٚٔلبشاف  ،بيخكت  ،العخبية

  )فمدػصيغ فػي ذاكػخة الذػعخاء  ،مػسػعة األدب الفمدصيشي )صب الغساـ، 
 ،الصبعػػة األكلػػى ،سػػػريا  ،دمذػػق  ،دار نيشػػػي لمجراسػػات كالشذػػخ  ،أحػػبلـ يحيػػى 

 ـٕٗٓٓ

  ار بخكػات يػنذ فقيػو، ، د ،مبلمح  االلتداـ القػمي في شعخ ندار  قباني
 . ٜٜٛٔ الصبعة األكلى، اعة كالشذخ ، لبشافلمصب

 ـٜٜٙٔ ،دار نيزة مرخ ،غشيسي ىبلؿد/ دمحم  ، الشقج األدبي الحجيث. 

  عػػادؿ األسػػصة ٜٚٛٔ – ٖٜٔٔالييػػػد فػػي األدب الفمدػػصيشي بػػيغ ،  ،
 . ـٕٜٜٔاتحاد الكتاب الفمدصيشي، 

 اجملالخ ٗاىذٗرٝاخ : 
  لسعخكة ضج الرييػنية دكر األديب في ا"  ،مجمة اآلداب البيخكتية

  ،مغ بحػث مؤتسخ األدباء العخب الدابع ،عمي أحسج باكثيخ ،" كاالستعسار 
  ـ.ٜٜٙٔ

  الذخرية في الشز السدخحيمقاؿ بعشػاف "  ،مجمة األكاديسي العخاقية 
 .نذأت مبارؾ  "

  التشاص في الذعخ الفمدصيشي  مقاؿ بعشػاف " ، غدة ،مجمة جامعة األزىخ
 ـ  .ٜٕٓٓ  ،البشجاري كآخخكف   حدغ ، "السعاصخ

  قخاءة في كتاب لمذاعخ السمتـد سيف عسار السجاني:   ،جخيجة الذخكؽ
دمحم الساشخي بقمع /   ،لى الذعخ السمتـد إعػدة «... احتخاؽ في زمغ الشبػة»

 ـ . ٕٓٔٓ/  ٙ/ٕ ، صسيجة
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http://www.turess.com/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A+%D8%B5%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9


 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلكاىالعددى) مجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)
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   ( نرػص السيخجانات ٕ٘ٔٓ( الدشة) ٚٗالعجد ) -جخيجة الػشغ
سعيج بغ   ،السدخحية في سمصشة عساف بيغ سياؽ الكمسة كداللة اختيار الفعل 

 ٙٔ –ـ  ٕٚٔٓل أبخي ٗٔالجسعة تست الديارة /  –دمحم الديابي  باحث مدخحي 
 ىػ  . ٖٛٗٔرجب 

   مقاؿ بعشػاف  ب، الجخيجة الثقافية لكل العخ  ششجة األدبية  جخيجة" 
 ٕٔبتاريخ /  ،سمصشة عساف   -مخشج راقي عديد  ،السدخح العساني" ىااللتداـ ف

  ـ .ٕٙٔٓ-ٕٔ-

  ديدسبخ  ٓٔ ،ىػ  ٕٚٗٔمغ ذى القعجة  ٜٔ األحج  ،جخيجة األىخاـ
مقاؿ بعشػاف " بيغ قخاقػش   ،(  ٖٖٖٛٗالعجد ) -ٖٔٔالدشة   ،ـٕٙٓٓ

 بقمع رجاء الشقاش . ،كسسيح القاسع " 

ا : ادلخط٘طاخ ٗاىرضائو اىؼيَٞح :
ً
 شاىص

    د / معاذ  ،مدخحية قخقاش أنسػذجا  ،األدب السدخحي في فمدصيغ
 ـ .ٕٛٓٓ ،جامعة حيفا  ،خصيب 

  فيخ يماجدترسالة  ،أسمػبية التعبيخ المغػي في شعخ سسيح القاسع 
 قاصجي جامعة ،عسار إشخاؼ .د/ حبلسة ،شميع ادمحم  ، إعجاد ، ةيالعخبة المغ

 ـ .ٕ٘ٔٓ - ٕٗٔٓبالجدائخ  ،كرقمة  – مخباح

  لسرصفي الفارسي كالتجاني  ،بشية الذخرية في مدخحية الصػفاف
 ،إعجاد الباحثة " الدىخة كدشة "  ،رسالة ماجيدتيخ في المغة العخبية  ،زليمة
 ـ .ٕ٘ٔٓ ،قاصجي مخباح _ة جامع

  خ مقجمة يرسالة ماجدت ،دراسة تحميمية  ،االلتداـ في شعخ دمحم التيامي
 -ية اآلداب كم ،غدة  –الجامعة اإلسبلمية  ،مغ الصالب / فؤاد عسخ عمي البابمي 

 .قدع المغة العخبية 
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   سحخ حدغ عبجالقادر أشقخ  ،االلتداـ في مدخح باكثيخ التاريخي، 
 ـ  .ٜٕٓٓ،ىػ  ٖٓٗٔ ،نادي مكة الثقافي األدبي مصبػعات 

 الحكع عبجالباقي  مدخحيات محسػد تيسػر " دراسة فشية " دمحم عبج،  
العجد الدابع  ،الدشة الدابعة  ،جامعة قصخ  ،مجمة الػثائق كالجراسات اإلندانية 

 ـ . ٜٜ٘ٔ ،ق ٙٔٗٔ

  ل العبج د/ إسساعي ،مبلمح الحػار في مدخح عديد أباضة تأصيل كتصبيق
 .بحث مخجعي  ، السشذاكي 

  مشح الحخب العالسية  ىالسجتسع السرخي في مدخحيات الفرحمبلمح
كمية  ،إعجاد : إسساعيل العبج السشذاكي  ،رسالة دكتػراه ،ـ ٜٓٛٔثانية حتي ال

 . ـٜٜٚٔ ، ىػٚٔٗٔالسشرػرة  ،المغة العخبية 

ا : ادل٘اقغ اإلىنرتّٗٞح :
ً
 راتؼ
  شػاف :  األدب الفمدصيشي السقاـك أبعاد كمػاقف مقاؿ بع ،ديػاف العخب، 

  ،الذبكة العشكبػتية،ـ ٕٛٓٓ) فبخايخ (  ٕٔلثبلثاء ا ،بقمع الخاحل غداف كشفاني 
  ـ .ٕٚٔٓ/  ٗ / ٗٔتست الديارة بتاريخ 

  كزارة  ،السدخح الفمدصيشي مغ الشكبة حتى عػدة الدمصة الفمدصيشية
 تية .الذبكة العشكبػ  ،فمدصيغ  ،الثقافة 

  بقمع دكتػر  ،: مقاؿ بعشػاف : األدب السمتـد  العخبيمػسػعة األدب  
 .  ٕٕٔٓفبخايخ،  ٕ٘بتاريخ ،  ،أحسج كمحى 

 

 


