
٠  
 

  

  

��ــ	 �ل ا����� 

  آ��	 ا�داب وا����م

��� ا���ـ	 ا���ب�	  

  

  

  ا�&%	 ا�&%��ة �#ًا  !  ا�ردن

The very Short Story in Jordan 

 

  

  

  

 '�  3&  ا�#ی2 �01# ی�س- (��#ات: إ(#اد ا�)ـــــ

  ) ٠٣٢٠٣٠١٠١١:      (ا���� ا�4�ـــ� 

  >Cـــ�ي (AیA ا�0@ : ا�#آــ<�ر ا?س<ذ إ>�اف

  

  

  

�Dــــ	E0ا� 	E4� ءG)أ                          :Iـــــــــ��  ا�<�

  

  



١  
 

  

�� �م���( ����ا����� ���ي ا�آ��ر ا����ذ�...............................                                     )ور�

  ................................)             �%�ا (              ا����ذ ا�آ��ر $#�د ا��!��� 

  ................................         )    �%�ا (                       ا�آ��ر ���� )'�م�

      ................................             )�%�ا (                 ا�آ��ر �+ ا�+��* م�ا�ة

  

  

��#�� هKL ا��س	 ��(>0� ?0C>اس 	ا���  ! ��>��ت ا�1%�ل (�N در�	 ا�0
��	 �ل ا���� / !  آ��	 ا�داب / ا���ب�	 �  !.  

  

 P3ز�Rوأوص  ب �D�/ ن�P#ی��3/ PG!ر .Uری  ............................... :ب<

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢  
 

  :اVه#اء

  

I@ا�0<ــــــ�ا W0�ا ا�Lم ه#�  :أ

ن  !  ا��W0ــ&��وح ا��ا�# ا�Lي ?زال ی��E0  ا�%#ق !  ا�  Z>ل ، وا��.  

   PE� #0>ص���ا�#ة ا�<  أس]^Vء ا  .وا��!

  .W0ـــز هLا ا��ــــ��Aو�	 ا��!�	 ا�<  �� P� �^#3#ا  �2 أ�W إن4     

  �Lا ��0@�ع ، و�� ـــ  إ�N ا��1` !  هــــــــا�<  د!�<E. 	 أم ص�P' ـــــ��_^� ا��

  .Wc�3 ب�b%E وا��D0رة 
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  :� ا�DــــــــCــ

@W ا�#آ<�ر إا��CD ا�A4یWC� W �2 سه� !  Zذ ا�ن4ز هLا ا��W0 ، وأ^d ا�س<
 N&وس�� 0P�� ن  .>�Cي (AیA ا�0@  ا�Lي آ

  	D�E0ا� 	E4� ءG)أ W@  :وا�سL3ة ا�!

د ا�40�  ا�س<ذ ا�#آ<�ر P�، ا�#آ<�ر و   �(�(�# ا��سe  ا�#آ<�ر وس��0 
ء ��اءة هLا ا��1`  . ��ا>#ةE)و 	&D� ی2 ��013اLا� �P3fن �0[ح�Cی2 س�Lوا� ،

�P3 أآ�� ا��h !  3%�ی' ��ر هLا ا��1` P���3و.  

ء هLا !وأi��3 ب��CD إ�N آW �2 أ!دن  Pا�#آ<�ر �01# و ،��1` ا  إن d^أ
jدي، (��#ان ا�0%E>�ن ، وا�#آ<�رة اEأح0# آ #�Eي ا��، وا�A�ص ر، Aويوا�&

�# وه>� �kای�	 ،ا�&ص ، و وا�&ص س��د ���[تEد أب� ��2ا��#��N�)  K.زی �
  . !  س��W ا03م هLا ا��W0 ر>دإ�2 ن%b و
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  :ا�10<�ى

................................................................    : ا�0&#�	 

 #P0>ا�......................... :    .........................................

��	 ا�<m�E4   : ا�W%Z ا�ولC<وإ b�(%0ا�&%��ة ا� 	ا�&% :  

            أدب��ا�79: ا�79��ة $ًا م7'�56 : أو3              

               ��>�? ::��#� إ�����A!ت                                     

              �D��? ::�              ا��!�ب: ا�رد<�: �� إ�Fر ا��!�ب: ا��Eب

ن nا� W%Zردن:  ا��ا�&%��ة �#ًا !  ا 	ت : ا�&%  :ا��ؤى وا��0@�(

                   ا��ؤى �� ا�79: ا�79��ة $ًا : أو3         

         ��ًا م�����ت ا�79: ا�79��ة: ?�<$                       

  : ا����$3�:ا�9%���  - أ            

                 ا���أة   - ١                                  

                                  ٢ -  :�ا�: و ا�'+9Eا�:�ا����$3

                                         ح��: ا��أي- ب            

                            ا�9�م�ا�#N ا���AF و - ج            

`�nا� W%Zا�&%��ة �#ًا :  ا� 	%&�� 	�EZا� dp%cردنا��ا  !  :  

                              ا�779�:    :أو?                     

                     ��>�? :P�Dا���ـ                                   

             �D��? ::(ر�Rا��                                 

            �Eال ا��م�ن وا����ن: راب��Uا                   
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            ��                                     ا���U :  :��Eم

                                        A�E:>ا�: ��د��           

        �Eا��6#�م ا���اث: ��ب                             

	03cا�:          ..................................................................        
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 ��dc ا��1`

 N���ا ���3 �� م�RهYا��9ن ا����� ت Zم ��Uا��ب] ا� �� :�ت ا���ح: ا�دب#�

، وتّA���F cا�b ا��Eض وأ����` ا�9�ل ، <��!: ��� أص�ب ا�N��E مZ  [وو\��Rا�دب 

���� وا3)��7دي � ا��E7ا� e6� ات ح�دة��Yم ،وت�م�5 �$���Aرع ت���ت

�9Dاع وا3$����� وا��� ا�hا�9:  �� اgبّYوت ،��+Eأ���ل ا��  �� ��ّYت  iت+] ذ�  ، ��

��. وا���96 Yا ا��h<�ت ا��� أص�ب#� ه�ا���  Nأه وآ�<c ا�79: ا�79��ة ، وا�دب أح

ا مZ أب�ز إ��ازات[$.  

ت ا���ح:  ا�دب�: ا�رد<�: وا��Eب�: <��ا م%'�دا ب#hا ا�6�ن #� و)

 ، �أح أهN <��ج م�ح6: ا��!��` ا��� ����#� ا�79:، و�e6 ب�صR[ ا��779 ا�!

ا��Nm مZ ا���9رl إ�e ا�9�ا� وا��k ا��A\�: وا�����ة �[، إ3 أ<[ ��9 روا$� 

وح%�را �� ا���# ا�دب�، ��� �� ذ�i و���n ا3ت�7ل ا�5�D:، ا��� را)#� أن 

 ��م ، ���Uت ب[ Eم� ب�6: ��ح: ا���%���ا�P57 ا���م�: ت! أدب� بN!5 ا��

c>��>3�5ت اRوص ،:� .وا��!oت وا��و<�ت ا����3و<

     Z� `�  :ا�����: ا��6q:و) ح�ول ا�+p5 أن �!

هn ا�79: ا�79��ة $ا $kA أدب� م��Rد بhات[ ؟أم ��ن مZ أ��ان ا�79:  •

��l؟m Z� l��  ا�79��ة، �[ �7U�s و���ت ت�

•  t6'7م nا "هم��� �6�ن مZ أ��ان و م���9مt6'7 " ا�79: ا�79��ة $

 ا�ZR ا��779؟

 �� ا���# ا�دب� �� ا�ردن ؟ ح��ا�79��ة $ا ت���Z  :هn ا��'��c ا�79 •

هn ا��'��c ا�79: ا�79��ة $ا �� ا�ردن م!�راة ا�79: ا�79��ة $ا  •

�: ؟ARا� :��  ا��Eب�: مZ ح�p ا��A!� وا�9

• ا �� ا�ردن؟ م� ه� ا��ؤى وا�������ت ا��� ت�Aو��#� ا�79: ا�79��ة $

  وآ�P و\��E�� cR!: تi6 ا��ؤى وا�������ت؟
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�: �796: ا�79��ة $ا �� ا�ردن؟ •ARا� s��7vم� أب�ز ا�   

ة <���w أه�#�  E� p5+ا� nص�ت   :و)

�� أدب�� م��Rدا : أو3 A$ c��أن ا�79: ا�79��ة $ًا ��ن مZ أ��ان ا�79: ، و�

gرة  �� ا�م�ح6: م�' Z� �+Eه� ت nات[، بhاع ب��<ب>gا ،n�7Rا�� e6� ت��د ، ،�

 ت�oءم م] ا�5ا?: Eت N� ا��� ،:%R%R، وا��ا��م�ن و�� (وا��3'�اد ،وا��5 ��

�!�ء هhا ا�6�ن ا��779 م��RD م3��v �� مNyE ) . ا����ن و�� و���n ا3ت�7ل 

��<��Aص�l ، م#��� ب�ص'��د ا�96'�ت >gا�6�zب �#�!��Eوم �#Aو�ب �: ا��#�: ، وت

:?5����ت ا��A9ا�� Zم �Eا� e6� �qم�� ،n��$ �U��.  

 ��أن ا�79: ا�79��ة $ا �N ت�vج �Z آ�<#� <�7 ت!��+��، �[ ت!6��ت[ : ?�<

�N ب���ت ا�sA ا�����g ا�hي ��Rض �� ،*��Aوا�� Z�A9ا�� e6� �ّ7�، :ص�vا�

��ر�:Eت م����ت[ مZ ذات[،3 مZ ا���5آ�ة }راء <9�: أو �!������$  :A�Eم.  

�D��?:  ���3 ء�Rت ا��9ن ا����� اح���A�E�ت ا���ح: ا�رد<�: م] با�: ت#�

وت�Aو��#� أ)oم ا��9Aد ب��+p5  )�اؤه�،وآ�D  آ��ب#�،���D  ا��779،ب#hا ا�6�ن 

��<وأ��c5 �#� و���n ا3ت�7ل  وا�را�:،>gة  رح+�،� م!�3 ا��  .ا<���ره�م� زاد وت

�Eأن ا��!�ب: ا� :راب �� �#Eم c9ت�ا� nب ،:�رد<�: �N ت�Z� P6v ا��!�رب ا��Eب

�:، وح!N ا��A!� ،ا��م�نARا� :��وآ�ن ���6أة ا��9ص: م��رآ: )��: �� آ��ب: هhا .وا�9

��NyE ا��9ص�ت ا�رد<��ت ا�6�ات� آ�+Z ا�79:  ا��$c(��،n إ�#�م ا��9ص  ا�6�ن،

�:، آ�+Z ا�79: ا�79��ة �اا�79��ة ا��69$.  

�e6 ا��Nm مZ ��وF#� ا�!����: ا�E7+:، إ3 أ<#� ت!�وبc م] ه��م : �� �Uم   

)7` ا��+b ، دون إ�Rmل �9%���  ا����$3�:ا��!��] ا�رد<� وح�$�ت[، وآ�ن �6#��م 

:��� .ا�م: ا��$ا<�: وا��7
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�P،ا�779�: : إن مZ أه�7U N�7#� :��د��  Dال ا��م�ن  وا�����Uوا����ن،وا 

 ،:��Eا�� :Y6ء وا��Aن ه�م �� ب�ان آ���AEب�� :��AEر): وا��6#�م  ا�79:،وا��Rوا��

  .ا���اث
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  :ا�0&#�	

��ت ا��9ن ا�����  A�E�$�6: مZ ه�ا�N ا�م: ا��Eب�: وا<�����ت#�   ،ت�ا�b م] ت

�'�ت ا���دة ��'�ة م'96:و� p��� مZ ا�D�ابc ا����R:، حDآ �� �yAدوات  إ��دة ا�zب

ة ، �ا�67: ب!hور  وآ�دت ت9A']، �: ، وو���6#� ا�R��e ا�+�Aءة� ا�E��ه�Fرإ$

c ا����ل ا�دب�: وا�779�: آ�<ا�م:، دون ام�oك ��Aص�: ا�N6E وا����E: وا�9�ة ، و

ا، م�~ة ����Aز��#� �ة ، ا���ددو k�E آn هhا ا����c وا�%��ع ، واgح+�طتت5

�: ا��Aم�: ب+*ء <5� ا��5�: مA#�، ات!�ه�ت�ومA#� ا�����دة �e6 ا�9��+:، ا��� ، pا��69

�:، ومtA م��ح: ��96��6 وا���ت`  �e6ب���vوج  ام��زت���  ����6ركا��F ا��69

:6qا�� Z� :ب�$gا�79:  .ا nE$و ���م�5آ� �6 ،e6� c��E� Aا����6 �� Uا��ج ا�

 �#��Aت، ب��9�ا��ت�ب:  ح�p آ'Aو�� ا :ا�� Pص�م��ن �s9و [<�زمو ا� ،>�Eا��c 

6�#� <��ً� مZ ا��Y�ض، ، ��N65 وا���ب�س ب� eRا)]، م�� أ��وم�او$�#�� م] ا�� �#

���A ب�د�Uل ���ت م�R�ح: ا�A#��: �� أ6m` ا�ح��ن ، وت���ز ب�z?�ه� بZR ا�A9ا�9'] ت

��#� ا�E%��:، آ�� أ<#� ا���Rدت مZ ا�AR�ن A<��ج ا��م�<� وا����<� �� ب�وا�� nص�وا�

#+�6�: وأ����6�: ا����Uا�N ا��!�د، وإ\#�ر ا3�ER>3ت ا���، وذ�i ب�5'�N ا���n، وت!

، بn ت�Eمz+A� c6ةب%�ب�ت ���E:، و�N ت��P ب�Eض ا�5�ادث ا����5ة وا��

 �+Eروث وا���اث ا���آ�ر وا���3$�ع م] ا��h��3ب�،  ،�$ �A� ق���وإ\#�ره�� ب

 [���ّEت :�Z ا���ت` وا�sA وا����96، وb 3 ا�ص��: �� مp6D ا�oE): ب�أب�Eدًا د�3

:��#A* أو ا���ا� Zأ م ب�����7 ا�رام� �56ث، ����Z أن ت+�و) آ�<c ا�79:  . ت�9

�: ا�79: ا�79��ة  ًا$ا�79��ة '�> e6� ة ا�����دة����D . إحى أهN ا����ل ا�!

ر ح��#� آ��ب#�، وا��N#�+'9 ص�5Rت ا�!�ا� وا��!oت �e6 اo�Uف اه���م�ت#�، و?�

�� مZ ا����ؤ3تDا��.   

مZ ت��رع ا<���ر هhا ا�6�ن  � أ�#lم�����ع اhا ه ���6ب: ���) د��AE و

 iذ� �� Nااا��779 ، ��ه lhاول هة �� ت�$ n�و<�ت آ� ،  ��ل��<���ر و����

:���ت  ، ا����3و<�Aوا���ص�5Rت اc>��>3 ، وتs69 ا����ح: e ا�����Aة �6 :ا�دب
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�دب �e6 ص�5Rت ا�!�ا� ا���م�: ، وتs69 ا��مZ ا����ح �N!5� ، �96��6 ا���A�ح� :

��t ب�او�#� ب�#� hا ا�6�ن ا��779ه��: ��  .و�

 مZ ا����ب�ت  �Eا� e6� cE6Fا ا���  ا�79��ة $ًا، ��Eب�: �� ا�79:او)

��: و���9 � �:ا�رد<أ�c أن ا��!�ب: �� ،) ًا$.ق.ق(  ا�7�Uت بـ   ( n93 ت Z

�oت#� �� ا��ZF ا��Eب�Dارو  ،مEا� �ه �Aرا�: ا��مم ٢٠٠٥ �متc�z أن ���ن �P9 ا�

 . w�Aا�� nآ e6� cE6Fا ( �A>ا�رد<�و3 أّد�� أ  �A>ن  ا��779 ، أو أ�ا ا�6hه ��

ت �� اoF3ع �e6 أآ+� )ر مA[ ، وآ�<c ، إ<ح��[ آ�` ) أح'c ب�n م�#$ ��

� ا�آ�D ح%�را �� هhا ا�+p5 ه ،� �� هlh ا��!�ب: 9ا��!����ت ا�آ�D <%!� و�ّ�

  .، را$�� أن ���ن ���6 ه� ا�+ا�:

 �#A� :ب�$gن ا�أن ت� ��وه�A 3ب م�F Zح �د مZ ا�9%��� آp5+6� :6q�z، را$

 �AYإ��ءة ت���ا ا��hعه،  p5+ع ب�����ا ا��hه :!��E�5ول م� Zم �#Aم �Rو�

 . وا�را�:

أم ��ن مZ أ��ان ا�79: ا�79��ة، . $kA أدب� م��Rد بhات[هn ا�79: ا�79��ة $ا 

��l؟m Z� l��  �[ �7U�s و���ت ت�

 nه t+أص t6'7ا "م�6�ن مZ أ��ان  اوم��� ا)�ر �م7'56" ا�79: ا�79��ة $

 ا�ZR ا��779؟

 ا�79��ة $ا ح��ا �� ا���# ا�دب� �� ا�ردن ؟ :هn اح�c6 ا�79

ا�ردن م!�راة ا�79: ا�79��ة $ا ا��Eب�:  هn ا��'��c ا�79: ا�79��ة $ا ��

�: ؟ARا� :��  مZ ح�p ا��A!� وا�9

 P�م� ه� ا��ؤى وا�������ت ا��� ت�Aو��#� ا�79: ا�79��ة $ا �� ا�ردن؟ وآ

  و\��E�� cR!: تi6 ا��ؤى وا�������ت؟

�: �796: ا�79��ة $ا �� ا�ردن؟ ARا� s��7vم� ه� أب�ز ا�  
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������ آ���� ����� و� ����D5ء ب����A?أ  را�����ت �����ب9: ب�����AE�ان وا����Fgر  د` ح����ل ا��������ع ، ����N أ$���

6���9ت أ         Eى م3��9ت أو ت�E�� 3 ]����م�� آ��` ح nذات�[ ، وآ� ��ARوا� ������أب�5?� و ا���  ���+>�$ h�Uzت 

� p���A  مZ دون ا�5Eأو )�ص� م ،�A�EمZ  ه�ة�yا� n�!ا�ب��5ث     .  م Zت م� أ���( �A>وأ���ف أ

:�  :  ا����

، )ا���79: ���� ا�ردن(ام���Aن ا�����7دي ،  ،)ب�0qq	 ا��qq�Eر( qE#  ا�&%q	 ا�&%��qqة �qq#ا ( 

   ���6Eا� :��AF�ا� :A!6رات ا���Aم،:�����ن ��ص��:    o��gن أوراق م9�6��ت ���ن اgبا�

  .م ��9D6�٢٠٠٢: ا��Eب�: ،���ن ،

ت ا�&%	 ا�&%��ة �#ًا، !  ��04(	 3�E& )ر��Eا� 	ب�0( )��nCوان ب�ا W��( e�5� ،

:Aب�+Eدم!6: أ.  ا�  .  م٢٠٠١، ت�ر��  ���١٥٣ر، �

	!nCی#ا �2 ا�A� 	Dی#ا �2 ا��حA� ي�v� ،tد .ص��  . م ٢٠٠٦، ٢٥م!6: ت����،�

، ٢٥م!6: ت����،�د .، أم�<� �6���ن داود ا�&%	 ا���Eی	 ا�&%��ة �#ا !  ا�ردن
 م ٢٠٠٦

  :آ�� أ<�A أ�ت م�� آ�+[ ا��9Aد ا��Eب ، وأهN هlh ا����ب�ت 

  ��qq%&ا� 	qq%&ًاا�#qq� ة ) �qqCب 	qqرب�Z ، دار ���م��: �6'+����:      ،)�&���أح��� $����N ا�5
 ،bدم�، ��Aم١٩٩٨وا� .  

، �����P ا�5'����A، ا�وا�������A6� n   ) ب���Z ا�����yA: وا��'+���b  (  ا�&%qq	 ا�&%��qqة �qq#ا  
،bز�] ، دم��٢٠٠٤وا�� . 

  ح��دي، م!6: أ)oم، �د ا�&%	 ا���ا��	 ا�&%��ة �#ًا� ا��5+� N١١/١٢ب��     :A���
   .م١٩٨٨

، ت!�ب�: م�ت#�A: ب����5ب وا��?��ء وا��v�ف، ���مq��!  q!        t)�2   #ًا�ا�&%	 ا�&%��ة 
bد .م�5ر� .م٢٠٠٦، ٢٥م!6: ت����،�

��ه�، ���ات ا��3�9ت ا��� ت��Aول ا��yه�ة ، وا��+D�?: �� ا��oحb وا��!�oت  mو

:�  . ا�دب
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 �����c ا����yه�ة ا��رو���: وا����6q: ا����� وّ���ت#� و   ��( ، N���� ت9���ا�������: إ���e ت�#

  .و?o?: �7�ل و�Uت�:

��: ا�رد<�����ر ا��!�ب�:    ب��!�ز ا�<�P0#��ض        ��#��Aر ب�ة وت'������ ا��79: ا��79

�AR3 ���ح6، ا��ا����    ، ا��!��`: وص :A���5ا� ّ�Eا��� ت  ��#�ا��79: ا��79��ة    و��ت �

ًا$ .  

�k ، وت��ا6U#� م��]      ا�Wqq%Z ا�ول)��P وو��A!ا�� :� ا��t6'��7 وإ��������Aس�ا����A$ 

�   .ا��!�ب: ا��Eب�: �Fرإ��  �:ا�رد<ا��Uى ، ?N ا��!�ب:  :ا�دب

ن م� أnا� W%Zا� ��ًا$�  ة، �9 ���w أهN ا�������ت ا��� ت�Aو��#� ا�79: ا��79   ���

  .ا�ردن

�`$�ء وnا� W%Zا� ��� Z� ثًا$�+�Aء ا��AR وا����ت ا��Eم: �796: ا�79��ة ا5 

Rا ا�hول ه�Aت p��Pا: ��+p5 م�����ت بn7 �� ا�ردن، حDوا��� :�779� ،

  . وا��Uال ا��م�ن وا����ن ، وا����E: ، وا�AE�N? ، :> ا��6#�م ا���اث، وا���Rر): 

03	أم� cا  ا�hه �#�9 ت%�cA أهN ا���A�w ا��� ت�صn إ��p5+:  .ا���ب�9 �#�E+وأت

  .]��7�6در وا���ا$

 �#�6qه�ة وأ��yا� :E�+F c��� �Z مZ م ا��gدةو)!#A3ت ا���وا�!���� ا3$�����9  ��

 Zم ��Dا�� n�6Eوت ���Rو�� ت ، :��: و�7U�7#� ا�!���ARص ���ت#� ا�ovص وا���7Aدرا�: ا�

  . ا�y�اه� 

ة�$ :���ا �9 ح�و�c رص \�ه�ة أدبU6:      وأqأ�� Z�� :ب��$gت ��� اوت�+] م��ره� ، آ�� $#

  .أآ�ن ) و�c9 �� اA� :$�$g#�  أدب�: و<9�: ����#� ا�7A�ص ذات#� ، و~مn أن

                                         b� .وا� و�� ا����
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#�P0>ا�:  

��9%� ا�+p5 �� ا�79: ا�79��ة $ا ا�5�Z� p مt6'7 ا�79: ا�79��ة   

 ب�+` ا��oزم وا��اnU ب�Z ا��7'56�Z، و3 ب ���A�� Zول هhا ا�����ع مZ أن �E�د

 <Z5>sّ9 ( : تe��E )�ل.  �أدب� �مR#�مب�صR#� و�� ا���م� ����Eف �e6 ا�79: ا�79��ة 

 s79ا� Z�6�i أح� Z�� ]6+( Zم cAا ا��9~ن وإن آhه i�6�Z ب�� أوح��A إ���Y١)ا� . 

�77 �ة، ( <� م�5��6�[ ا��oم مA#� )7:و) )sّ ا� �� P��� �>� )7:و ،�

Nم��،  �>���ه�،  إب�اه�Nو)7: �mهت5 وآ6#�و���A? �� n��  :ر���:��mت���ز و. و 

��< �� آn ا�5%�رات ��<#� ذات $hورب �Z ب�)� ا�AR�ن ا�79:>gا،:�  n7أن ت n+(

 � �#���نإ�>gا  lhه b6U :6م�ح eر إ��+Ugم�ح6: ا Zره� م�ب#� وت5ّ `�o��� ،ن�ARا�

 eإ� ]$�� �� ذ�i م�A!� أدبEب t+7ر، آ� ت�+U�96ا��(ا�� ( �� n�5� ا��آ�A* إب

 c(�و����: �� ذات ا� :� م�A!� آ�<#�و3 تP6�v ا�79: مZ ح�l���A?.  p ر���: $���

�>���Z ب�)� ا�AR�ن ا��Uى �� U%��#� ���6وط ا�������: ا��� تnU ��  �إ<

ZRا� w��l  أحن ���ن ����ه6[  ،<�و��A#� ت���� . م�7در ?��9: ا��!��] و)��[ وت��9

��<����: ح�دة �� �Fح ا�9%��� 3 تn��5 أن ت��ن م�دة  �<#�ب�>gا،:�  Z� �#� دي��

 N، ?ا���9ط ا�5ث وإ��دة )�اءت[ ��آ� �e6  إ��5�� ت7���ي،�$ Z96[ مU إ��دة  .  

وا�5�Z� p ا�79: ا�79��ة ، ��'6` مZ ا�+�حp  أن �Rَ�ق ب�Z ا����ل ا�Y6�ي 

9�: م5دة ، ا��!�د ، وب�Z ا����ل ا3ص'oح> �Fأ Z�� د� ���n أدب� ت5َ

 nا ا���hه Zت، وم�!�وزا ��  آ����9م�ت،. م�!�وزا م� ���9ب مoوأدب ا��ح ،���وا�

 c(�ة ذات[ ح�آ�تا���ت�AE ت�+]  !  ا���	���79: . ا��5�p ا��� c��F ا�79: ا�79

9 ورد �� ���ن ا��Eب أ<#�  . ا�v+� و<69[ ��AEت�+] أ?� ا�� :  "تEب �ًq� ،��ء �ء �

��Y6� ]69>و �+vأ�%ً�" وإ��اد ا� �AEم " ، وتoا�� Z٢" ا�!�6: م
 

                                                
1 - d%&٣، ا}�: س�رة ا�.  
ن ا���ب ،ابZ مyA�ر - ٢�� - oوت، ب����ط، دار ا��Eب، بU P��� P�A7اد وت  ).)s(م�دة -ت�ر�� إ�
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*���وز أب�دي و�� ا��9م�س ا��5R6ة ���6: ، وردت���Dن آ�Eم"�s( " �� :9Rم�

�#Aب، وم�Eن ا��� و$�ءت))sّ أ?�l )7ً� و)7�7ً� ت�+]E،:( م�yE#� م[ م� ورد �� �

:yR�"sَ( "�R� رف�Eة ا����دا ��eAEا ا��h#ب �>���ت�+] وت�79 أU+�ر (   :اد أ��ام ا�+

Eء، أو ح�د?: ب�� Eب �ًq�� N#��Eس و��A١)ح�د?: ا�.  

��Z ا�E7�ب: ب���ن و�] تP��E ��مn �#� ، وا��+` ه� ا����ار  :وأ� اص)[ح

6��ت ا��!��` وا��5�p �� ا���ح: ا�دب�: ب��n ��م ، �#�Aك وب�����ار أ���ل ��

ة ، �$ ،:9�ه� �� )�ا�` ��5?: ، وت5�3ت �E7` ت5���: ��د�: مAن وأب� 

،:���#> �:، وا�Z��� 3 ZR أن <!nE �[ حودًا و)�ا�A� ة م�دة��ه�  بn ا�79: ا�79

  . وا���95)�ت#�  م�!د وم�'�ر ب�!د ا�5��ة

ا�79��ة آ+�)� ا�AR�ن بأت �� ا�y#�ر أوN? ،3ً ح�ول ا��9Aد إ�!�د  وا�79: 

6���m k+ً� أن <! مZ ا��9Aد مZ ��9ر أن   .ا�ZRم!���: مZ ا����yAت ا�%�ب': �#hا �

 p5+�9د �� ا�Aم�5و3ت ا� Nmم] �#� ، ر�$ P��Eت :�? k��n�� Z أدب� <#��� �

 ]R��Eا���5و3ت وا3$�#�دات ،وت [� إ�e هhا ا�RUgق �E�د�+` و  أc9RU، إ3 أن $�

د Eت  . مZ دارس }�UتP6�v  ا���Rه�N ا��� )

دت Eت p�و��k ا�+�حp ب7د أن �9�م بhآ� آn تP��E �796: ا�79��ة ، ح

�#�، وآ�ن ��n مN#A مA'96[ ورؤ��[��Eد مEت#� ب��R��Eل .  ٢ت�ح p5+ا� :E�+F Z��

م vت ا��� ت�R��Eا�� Zرد $�6: م�أن � pا�+�ح Zًا ت�9%� ما�79: ا�79��ة $

ة $�ا<` �#hا ا�!kA ا�دب�، ��اء مZ ح�p م���ع ا�+p5 ، وت�96 ا�%�ء �6� e

 ��+Eأ���ل ا�� Zم nآ�� ]�R���<ا�+�Aء ا��AR ب���<�ت[ و��Aص�l، أو مZ ح�p و\>gا� 

.  

                                                
١-  �>��� ))sّ(م�دة. ١٩٦٩-، ب��وت دا�pة ا�0�رف: ��اد أ��ام ا�+

٢  -   �y>ا���رو<�ا P��� :  . )٦٦،٦٧(ص -1977 ا��9ه�ة - 6�٣١٦�6: ا�#oل �د  -ا�&%	 ا�&%��ة ن�fیً و3)��&�ً
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•   �#>zب c��ّ� "ودة ��د، م���ب أو �R�ي، �ور ح�ل أحاث م5

�: م5ودة �� ا��م�ن وا�R%�ء وا����ب:ومA� :١ ".��ر�  

•  "�A� ذج�م <� ��Dب� n7�� N#� ��،س�Aن ��6[ ا��ARا� ]A�%� ت!�] .. م�� )

 �U~ ء�� eإ� ZRا�N#م، :��: وا���E: ا�!���ARة ا�h6ا� �'Eا���  ،�#� ت

�A� n�� nآ �#�'E�، م� �#� ه� `>�$ eى إ��Uأ :�ت�n7 ب��  ، م�U Zص

  ٢ ".��nY ا��Aس و�#�#N �� ا�5��ة

•  "z�A: ا��� ت��ص�ا�� ت�'6` ، : م�++: �oU#� ح�� �6�6: مZ ا����ه

�'�ة�7�: ح���: ذات صR: مv� ،Zم �ً��> nّ5ت�5ول أن ت oتا����  Zم

95�b ا��Yض، وت��Eض  ،oUل ب�E ا�حاث�� n%ا��� ت�ى أ<#� ا��

ات  ا�حاث�E7وا�� b�ا�Eا� �E+� ، i6ار ت�( :!��> eإ� n7ت eح�

���#Aا� :�7v٣".ا��   

و ّE� ���� ا��� :"  بz<#� ة�� ا��Z إ�����n ا�79: ا�79+Eر ا���ص Zرة م�ص

ا}داب ا�وروب�:، ?N ا<�c69 إ�e ا�دب ا��Eب� ا�5�p، وب�Nm حا?: <�zت#�  <�zت ��

  ٤"ن $�#�رًا وا�Eً� مZ ا����ب وا��9اءا��'��c أن ت�َ� ��<#�

�:  أو :  ة<s6v إ�e أن ا�79: ا�79�� bم�� �+�R> :ح�� P7� ،أدبّ� ��دّي Z�

oU Zم :��7��ت م5دة ،وم��ن وزم�ن  [ل حث �A� �+Eحv� لoU Zب��!�ز، وم

�: م5دة،Aة زممZ  وآ�� ��%t م5د�Z، ت�Eض �� �د )6�n مZ ا��5R7ت أو �� م

n�!ب9: م���e6  مZ رؤ�: �Uص:، وهhا �لوم�  �$�<+w��E أن آoً مA#� � ،ا���R��Eت ا�

 kA!ا� P��Eب: ت�Eودة  ا�دب�ص دا�N ا��'�ر، وآ�ن ا���gمآ�<[ ، ب���6ت م5

  .ب!�ا<+[ أم�ًا 6v� 3� مZ ا�E7�ب:

                                                
 .  ١٥ص ،١٩٩٢ ،$ة ،���ا�9D  ا��Aدي ،م�<] ح��د ا�!#�A: ت�$�:  ،ا�&%	 ا�&%��ة،و��Z ?�ر<�6  -  ١
٢ - �Eا� eA�� ،ي��Eا�� rPE0ء ا��@  !  pت ا���د ا��وا�E&3 راب�،دار�Rوت ،ا��� . ١٦٥ص م،١٩٩٠ ،ب
 .٣٢ص م،١٩٧٤ ،١ط ،!  ا�E&# ،م�5�د ا����ة - ٣
٤  -n� ب��وت ،ا��Eب� دار ا��ا� ،- دراست ن&#ی	 !  ا�D�� وا���0ح وا�&%	 - روح ا��%� ،�� ا��Z إ����

  .  ٣٤٦ص -١٩٧٨
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 lhل هoU Zو�#� م�A�� أن p6+�ح� وح�Z ا�5�Z� p ا�79: ا�79��ة $ا 3 ب

 :���)�ت ، �#� تn�5 ا�779�: �� ?���Aه� آ���ن أ����، و3 ت�b95 ا�779� إ3ا�

�'�ا، ���� ب�A#� � ت�%���، ا��� ا�حاث�م� �� AمoU Zل ا���م ح?� واحا مv�

 ،�U{ ن�� Zت�6�ّ#� م �� P6�vت ��ت )A9ل تoU Zت م��7v� أو :�7v� l��ت

�#� ا��779 A$ Zم �#$�vال ا��م�ن وا����ن ، و3 . دون أن ت��Uأو ا P�Dا��� o�

  .   ا�79��ة   ه� �796: ء���E: ا�Y6: وا���Rر):، ت�Y6 ا<���

  :ب#ایت ا�2Z ا�&%%  !  ا�ردن

 p5+ا �� ا�ردن، ب��)+n أن <��Aول م���ع ا�79: ا�79��ة ا�79: ا�79��ة $

 oU ب�E ا����ؤ3ت ، ~مo أن ت��ن اg$�ب: �A#� مA� ف�)�ا� Zم وا�را�: 3 ب

eا��ت#� ا�و�را�: هlh ا��yه�ة مhA ب�.  

  م�e بأ �Z ا�79: ا�79��ة �� ا�ردن ؟  

6��ت ت5�p وت!��` وت5�3ت �� ا�+�Aء ا��AR وم� ه� ا���احn ا��� م� ب#� م�� Z

  ؟

�� ا���  Yا�� nم�اح Zه� م�ح6: م� م�yى موهn ا�79: ا�79��ة $ا ه� إح

  أص�بc م��ر ا�ZR ا��779 �� ا�ردن ؟ 

ار��Z اب�D5 مn+( Z ا��9Aد وبا��ت ا�ZR ا��779 �� ا�ردن �9 أ�+] م���ع �
�[ م�6م� بر١R> pو3 ��ى ا�+�ح ،p�أ�+�ب#� وم�$+�ت#� أو ا��ؤى  ا�: ا�+ا��ت مZ ح

  ب�E ا��5'�ت ا����Aة  توا3ت!�ه�A� P9�� ]Aو�� ، :�ARت وا�دوات ا���Aأو ا��9ـ ،

��ة ا�79: ا�رد<�: ، وا��� ��ى أ<#� ���AY م���ع ا�را�: ح�ل ا�79: ��� م

                                                
١ - �y>م� ،   - : ا�'( ��  .م١٩٨٩، وزارة ا���9D: وا���اث ا�9�م� ، ���ن، )١٩٦٧- ١٩٤٨(،  ا��1آ	 ا�دب�	 !  ا�ردن��

�ى�+ا� ر��ان ،  -                           ی ̂أG����ن  �b ،ا����ب ، م'+E: ا���� ، م�A�رات راب':)درا�: �� ا�79: ا�79��ة ا�رد<�:( ا��0Eذج و
،١٩٨٣.  

                           -  ، �m�� Nردنه���ا�&%��ة !  !��)�2 وا 	وت،ط)١٩٦٥- ١٩٥٠(، ا�&%��6را��ت وا���A،ب� :�  ٢،1998، ا�����: ا��Eب
 ا� ،  -                                 �+�    .م�6٢٠٠١: ا�رد<�: ا�#����:، ���ن، ن  وزارة ا���9D: �� ا���ا�&%	 ا�&%��ة !  !��)�2 وا�ردم�5



١٧  
 

 p�ا��� ت�Aو��#�  م#���  و�Fق ب�A�#� ، ورؤاه� وا�9%��� ت��6#�ا�79��ة $ًا ، مZ ح

بzهN ا��5�3ت ا��� �Fأت �6�#� آ���Eر ��A ، راصا م�5و3ت ا��5�p وا��!��` 

. eت إ��R��3دون ا �#A� p�ا م9'��� وZ��� 3 ا�5�$ c�����79: ا�79��ة $ا �

 ا�دب ا�رد<� ودرا��[ ب��Eل .  $hوره��و3 ب مZ ا��gرة ه�A إ�e صE�ب: ت5

9 \c6  ا��5آ: ا�دب�: ���Rة F��6: مZ ا��9ن ا����� �Z ا�دب ا� ، �A�'�6R�

 pرس ا�+�ح�م�ا6U:  ب���R� Z ا�A#�، م� صEّ` ا�م� �e6 أي دارس ،   و�

 :������: ا�!�Yا��: أو ا�E$ا��� Z� ل�Eة ا�79: �� ا�ردن ب����   .م

  )١٩٤٨-١٩٢١(  ��ح�	 ا��?دة

����(ب6 ب�صR[ م] و3دت[ و�ت ا�79: ا�79��ة �� ا�ردن  ���$(  �، وب���5

��:"م ، و) أ$�] ا�ار��ن �e6 أن ��١٩٢٢م Am �ص+�5 أب - ١٩٠٢( "م�5

١٩٧٠  ( :�و3 ��� ا�+�حp ا�v�ض �� ا��yوف ا��� . ه� أول مZ آ�` )7: أرد<

�n $�6: مZ ا��oح�yت !�  .أدت إ�e و3دة هhا ا�ZR ، و��Z 3 ب مZ ت

�z�� Nت �9* مZ ا�n6v ا�hي ) �� ا�ردن ( +�حp أن تb6ّv هhا ا�ZR ��ى ا�*     

 :+� و3دة F+9:  ا����$3�:، وإ��دة ت�ز�] ا�'+�9ت  ا����$3�:أص�ب ا���آ�، وب���5

 Zم �Dا��!��] ا�رد<� �� ذاك ا��م�ن أآ Z�� N� از�: ، إذ�ة ه� ا�'+9: ا�+�$�$

�#� و3 �9�� ، F+9: واحة ، F+9: ر���: أم�: ، ت�5� �Am3 p��#� )�ا<�Z ا�9+�6: ، ح

6+6ان ا��!�ورة  أم: 3� ��oU ، `اق " ت�9أ و3 ت���Eو ا� Z�'�" م�7 و ��ر�� و�6

 Z��ا ا���h#� :���6ات ا����Yوا�� ، �?oDا�'+�9 ا� Z��ا�)'�ر ا��� i6ت ت#� p�ح

� حn7  �� أوروب� )+n �� ا�P7A ا�ول مZ ا��9ن ا����] ���، و�5> e6� �hآ� ب�

 P7>ب�9ن و iي ����[ .  ذ�hا� �5Aا� e6� :����ردن ب�م��<�ت[  ��E� Nف F+9: إ)'��

  .ا�+6ان ا��!�ورة 
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  ،bدم� Z���: آ�ن �9�N �� ا���م و��n9A بAm �بz� ،ودم مP6U Z ا�5( ZRا ا�h#�

6: ��ب�:، ه� ، وا����R� �9ة �� ب���Z، وأصر ��#� أول م! ا�'A+�لارب، ح6` ، 

مZ  "م�5�د ��P ا��Z ا��gا<�"و "���ي ����E:"و)م آn مZ .  "م!6: ا���5م:"

 �� Nه�Z ، وه�3ء $��N#E اE6F�ا �e6 ت!�رب ا�مN ا��Uى �� ا�79: ، ���'�6�

  Nا�م i6ت ت�Y� N#>�9إت  iو. ذ� ، :���: أتZ9 ا���آ�: وا����<Am �بz�" e���

�: ، "ا���A�ري��'�gس"و ا �6�n بU" :��Z"و. ا��و���� � ا��5+�"  :��>�Rا�

:���ة  ا�79: ا�رد<��� وا�t �� م?zت N#� آ�ن p�وnRY> 3 م'�96 . وا3<!6���:، ح

ة ��6!��] �$ s��7U ن�ت� �� c�6: ، ��ه�Eم� :�<��ء وت��ن ���5: ا$����

6��#N �� مارس ا�رد<�، وأcAm ا���# ا�دب� ���م� ، ومNyE ه�3ء م�Z ت96�Eا ت

 bوت ودم���  :وأهN م� م�� هlh ا���ح6: مZ ��� ا�79: ا�رد<�: أ<#�. ب

9  آ�<c ا��!����ت   ،آ�<c <7�ص#� ت��9ب مZ ا�79: ا�79��ة وإن* �

 c6\ودة أ�%� ، وًا ، وإن أ���ء آ��ب#� آ�<c م5$ :6�ا�779�: �� هlh ا���Rة )6

 :>���  .ب���ؤى ا�hات�: �� أ6m` ا�ح��ن �e6 مى �9�د ه� ذات#� ، وم

�h$ cور * �zت���:،  ةا�79: ا�79+�Yر�: وا��د ا��'�Eا�����5ت ذات ا�ب e6�

 `�وا���روث ا�6�6R�ري ا��E+� ، ب�� �6�5[ هhا ا���روث مZ ب��F: �� ا���آ

9�� ، وا�A+] وا�+�د�: آ���ن Rوا� ��وا�'�ح ، �N6 تY` ص�رة ا�!�ن وا��REر�c ، وا�م

����، وآz<#� ا<��Eس ��yA�م: ا���Rه�N ر� �Dدات#� ا�آ�R<�ت ا�79: وم�م� Zم k��

 N�ة ~<hاك ا����$3�:وا�9����': ا�� .  ا�+

ا ، �#ت ا����ل ا�779�:  ت5�ل * ���ت ت5A�?oDو�� ا� Zم ا��موم] ت9

zب�Aء آ(ا��9ص�Z ���6ر�� ، ���Y�ن مN#77( ]A و��'9�e6� �#> ا��ا)] ا�����$3، 

 :A���Yا� ،N�وا��+` ه� �N9 .  "روآk ا����Eي"ـ م ���١٩٣٦م  )ب���  وإب�اه

]�q� .ا��5اك ا3$����� ا�hي ��ّ� تn��R ا�د�` م] ب
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آ�ن �7ور ا��!oت وا�P57 �� <#��: ا���ح6: ، أ?� ب�رز �� <%w ا��!�ب: * 

9 حc6R م!��6 � ، :� مZ ا) ا��ا� وا�!���ة(ا�رد<�Eت ا����ء ، ب���Dوآ ،s79�

د ا�P57 �� ��ق ا�ردن ب�Z ��م� "،  توا��!����� nوص - ١٩٢٣و)

�Z ص5�R: . م١٩٤٩Eوأرب Z��A?وم!6:،ا :�و�nE  ١" ب�Z أه6�: ور���: ومر��: وح�ب

��:"ـ و�nE أول م!6: أصره� أرد<� ه� م!6: ا���5م: ، �Am �ص+�5 أب ��   "م�5

  Z��Z )7: م�A�رة �� $��ة  �#�ب،P و) رص أ��م: ���. م�A: ب��Eوأرب �E�ت

�Z "ا�!���ة"?o?و :E+� ا��ح�Z "ورص  ٢.م ١٩٥٤- ١٩٣٩ب�Z ��م�  آ�ت+�،، �+�

�m��"   Zم nوا�!���ة، آ�+#� آ أآ�D مs7( ��� Z <��ت �� م!��6 ا��ا�

�e   ا���A�ري، ���t ا��Yا�+:، (�ص��t  ، �+�س    �+ ا�65�N ، م��ي ��ا�5: ،�

��� ا�R6�آ�ن   وح�e �� هlh ا���ح6: ،. ٣)وأد�` �+���، �+ ا��زاق ا��5�د ، 

�'� و�'5�� ، �9�م �sّ( e6 ح�د?:  أو ح���: ، ��m+� م� �مR#�م ا�79: ��ذ$� وب

  ت��ن 

 ]�7��ت ، <�ه�Z� i تnU ا��9ص �� ت�$vو�: ا����ن وا��م�ن وا���Eم :�ذات

��Eأو ام� lور�� ��[ مZ م�)P م� ، وم�$#� وم��ا ب'��9: أحاث ا�79: ، م+

، أن  مZ ا�E7` إدراج أ���ل هlh ا���Rة  "�)'� م ����" ى و) رأ. م+���ة  

���: ��ذ$: +Eوأدوات ت ،*���:  ، �<#� )�مe6� c ب�Aء �Aّ� بA� �Fأ ��  �#E3 ، وو�

ى ب�ب ا����5: أو ا�v+� ا����ق �6��� واgر��د، Eاه� ب�"ت�����n ��م �� �Z�� N6 م

��ت A�?oDا� n�م�� آ�` �� أوا n%ت أ���A�?oDا� �Uأوا . :+��Yا� :Y+7ا� c>آ� و)

                                                

 ا� ،  - ١�+� ، وزارة ا���9D: �� ا����6: ا�رد<�: ا�#����:، ���ن،  ا�&%	 ا�&%��ة !  !��)�2 وا�ردنم�5
 .٣٥م،ص٢٠٠١

، وزارة ا���9D: ا�رد<�:  دوره !  ا��1آ	 ا�دب�	: صZ�1	 ا�A4ی�ة ا�ردن�	 أ��م: ���P �#�ب ،   -  ٢
   ١٥٥ص.م���١٩٨٨ن،

٣ -  ، �m�� Zا��ح�  . ١٦،  ص١٩٩٣، م�A�رات �!A: ت�ر�� ا�ردن ، ���ن ،  ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن�+



٢٠  
 

 lhه s��s796 ، ه� ا��nU ا����� و��ض ا}راء ، ���ت وا�5: ت��� أ)�ص

�#�� �ARء ا��A+ا��779 ، وا� i�Aا���  PE%وت ، [�o'١" ا�  

�] ا�9�ل'��> �Aه Zوم"  : �� :�ا���Rة ا�و�N� ، e ت��9ب مZ إن ا����ل ا�779

��ت#� وح�آ�#� ا�ا�+: ، بn ا)��7ت �ا��ا)] ، و�N ت�n��R م] ا�5��ة ، و�N ت�Nm�A م] م

�': �� ا���n ا��AR ا�hي آ�ن ���ا �� �ات ا��5ودة وا�+��e6 إ$�اء ب�E ا��!

nه����  ا���ح: ا��Eب�: ، �b��F Z ت%��Z أ����#N ب�E ا�+��7ت  ا�5��ت�: ، وا��

 :D��Dا� :Y6ام ا�v٢"ا��  :�?N ا3)�+�س مZ . ، وه� ا�Y6: ا����w ب�Z ا�e57R وا��Eم

 ، �#��: ا��� �9�م �6ARا� kر  ، وا����6'� :�ا��Y6ت  ا��Yب�: ، م] أن ا��آ��� ا����

أي أن ا�دب �P�5� N . " وا��� ت��5ج إ�e ا��Y>3س �� ا��ا)] ب9�e6� c ح��#� 

 Nا)] ، و��ا ا��9نب��hه Zت م�A���vإ3 �� ا� n%R6[ ه�[ ا��E!�"٣  

 rGEا� 	١٩٧٠-١٩٥٠��ح�  

�Z ، وب�Z ���ن ��ق '�6� Zم Z�ت هlh ا���ح6: ت�او$� ا$������ ب�Z ا��Aزح#�

�: .  ١٩٤٨ا�ردن ، ا?� <�+: ��م��Eم N�( Z<[ م�ب�� �6�5 Z�'�6� Zن م��9دم���

 ��ّYة �� ت���: وح%�ر�: ، ��ه��ا م��ه�: آ+A+ا�:����ن ��ق ا�ردن ، م�  ا����$3�

�� آ��:  ا�5��ة ��k  أ?�e6� l م�Aح�Dه� $�<` آ��Yة آ��،  و) أص�ب ا�79: ا�79

 lhج ه��> �� n��� ر�ح% Z�'�6� :��!: هhا ا���اوج ، وآ�ن �%9�> ��?zا�� Zم

  ، و��cE أ���ء  ت��ا�eا���ح6: ، وبأت ا��!����ت 

و��!n ا�+�حp ه�A ا��!����ت . ���ح: ا�دب�: م��o+9 آ�ن �#� ح%�ر م#N �� ا

  .ا�779�: ا��� صرت �� هlh ا���Rة 

١ -         ، k56رس م�� Z�  م١٩٥٢مZ وح� ا��ا)]                        أم
                                                

١ -   �y>م� ، : ا�'( �� .١٤٧م، ص١٩٨٩وزارة ا���9D:، ���ن ، ١٩٤٨-١٩٢١ا��1آ	 ا�دب�	 !  >�ق ا�ردن ��
 .م٢٠٠~ب ،.١٤٤، م!6: أ���ر،ع ن�fة >��	 !  ا�PD0# ا�&%%  ا�ردن $��N ��ص�،  - ٢
٣ -  ، :E�$ Z��  .١١م ، ص٢٠٠١، وزارة ا���9D:، ���ن، ا�&�س وا���3ح
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 ا3<��ص� ،    د  - ٢�  ت.�'P أم و)s7 أ�Uى              �+ ا��5

  م١٩٥٣<!�ت� ص)� ،               ا�U�ات ا��A��5ت                    - ٣

  م�E�١٩٥٣ع ا�A�ر                            م�5 أد�` ا��Eم�ي ،       - ٤

ة وأزاه�� ا��57اء        روآ  - ٥��U :�AFوk            ي���Eم١٩٥٤ا�  

�e ا���A�ري            - ٦�  مb��F١٩٥٥ ا���ك                          �

�n ا��5ج     b�E ا���ت              ا��!A�ن �   - ٧��  م١٩٥٥           م

  م١٩٥٥م] ا��Aس                              م�5�د ��P ا��Z ا��gا<�   - ٨

�e ا���A�ري             - ٩��P �9�ل                     ��  م�6U١٩٥٦ ا�

١٠ -               ���� �A�  م١٩٥٧   )s7 و<9ات                     ح

ي           - ١١A!ا� �E�   م١٩٥٩ا�حA�ن                            م�5

١٢ -             Z���� �  م       ���١٩٥٩ )s7 م7�رة              �+ ا��5

�e ا���A�ري              - ١٣�ان                   ��  م  ��١٩٦١� إ�e ا��

  م١٩٦٢م�5 ��A<�                         ح+: ا�+�ت�9ل                - ١٤

  م ١٩٦٢م� أ)n ا�Z�D                       م�5�د ��P ا��Z ا��3ا<�  - ١٥

��ن ��� أ�#  - ١٦>gا                                    NyEا� P��م�١٩٦٢  

١٧ -                �(��                 <!�ت� ص>��  م١٩٦٣ا������ ا��6

  ∗م١٩٦٣م��A� e#� ا�6�n                    م�5�د ��P ا��Z ا��gا<�   - ١٨

6�N وا<���ر ا��ارس �� مP6�v أر$�ء ا�+oد ، وت��� \�وف  Eآ�ن 3<���ر ا�� و)

 :��: م��A+: آ���7اع ا�hي دّب ب�Z ا�ول ا��Eب���� ) :�ا��� ت�Aدي ب�حة ) ا��9مّ

�: وا�N? ، :���E ا��7ا��ت ا�م: ا��Eب�: وت�5ره� ، وب�Z دوE$ب��� c�#ل ات

                                                
ي  >c%�	 ا��0أة !  ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن<c69 ا��!����ت �Z ب�+6��mا ��� أ�ت#� م��N $+� �� آ��ب   ∗Aدار ا�� ،

 ، .   ١٤٣م ، ص١٩٩٥، ارب
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�$������ر، آn ذ�i أدى إ�e  :ا����Z إ�e أ)e7 ا�����ة وا���+��A: مZ أ)e7 ا�Dا��

و3دة ���5: ا$�����: مR9D:، وت+�A� �E��#� ، ازداد ا<���ر ا�P57 وا��!oت ودور 

 ا�79: . �ا���A ، وF+��: ا���` م�� �n�ّ ب�q: م��A+: 3<���ر ا�ZR ا�779Eت Nو�

�: ، أو oUص: ت!�رب (oUأ :y��ا��9ص وا��9رئ ، أو م Z�6�#� ب� bRب: م�hم!�د آ

 Z6: م�ذات�: ، إ<�� أص+c5 مّ��<� م#�� مZ م��<�ت ا���# ا���Rي وا����9D ، وو�

oFت ا���$�: وا��6�E� ا��!��] ، وآ�ن �� ���Yا�� n�ج آ+�ر   عو����> e6� ا����ب

Eا� Z��Z، أ?� �� b6U ب�q: م��A+: 3زده�ر هhا ا�ZRا��9ص���� .  

 :�  :و��!n  ا�+�حe6� p هlh ا���ح6: ا��oح�yت ا����

•  e6� ���� م� �\: ، وه�ارات ز��دة م56ازد��د �د ا��9ص�Z ، وازد��د اgص

 e6� ذوا�ا��5 Z�ز��دة ا���� ا����9D ��6!��] ب�E�م[ ، م] مoحy: أن ب�E ا��9ص

 7�` ا��> Zم nر آ�e ا���A�ري"�� <�+: اgصارات ، �9 أص�م�5�د "و  "�

�P ا��Z ا��gا<��"  n�!: ، ه� م��ة م!���� �>��? nأص Zت م���م!� c�

 . اgصارات �� ا�ردن 

�': ذات  •��N ت�Z ا�79: �� مR#�م آ��ب#� ، ت�AE أآ�D مZ ح���: ��5د?: ب

7��ت أو )%�: مZ م�Yى أoU)� ، أو ر��� ����E 3<'+�ع م� �vا�� Zم :�7v� Z

�] مE#� أن <9�ل" ا����%9 '��7�: بر$: <v� ة�yAا� lhه c>آ� إن ا���ت` وه� : و)

 P��� �5ول أن� Nأ��اد ا��!��] ، و� n��� ب#� �ّ��� N� :زومzا�� :�7vول ا���A��

 :A�Eزاو�: م Zو�#� م�A�� �#��E� Z�7��ت ا��� ���E#� ، وح�e حvا�� [��$"١   

ا����3د �e6 أ�6�ب ا���د ا��96��A ، وا��صP ا��vـــn ب��o: وت��ب]      •

7�: ت7���ا م+���ا ، وبEــ ذ�i . ا�حاث vا�� ���م ب�7�آ�ن  ا��9ص �9 9�

                                                

6��ن،  - ١� Z�- ٢٢أوراق مe9�6 ���ن ا����9D  ،)ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن( &%��ة !  !��)�2!2 ا�&%	 ا�ح

 .٦٦، ص. م١٩٩٤م ، دار أزمA: ، ���ن ٢٥/٨/١٩٩٣
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�t �#� ر�N ص�رت#� مoU Zل ح�آ�#� داnU ا�sA  أن�6U#� $� ا�A� :79�ة دون ��

 .ا��779 

ا���7د��ت ا�oم9E��:، واP6�U ا�v'�ب وب7�رة ��م: اcR�U ا��+���Yت و 

 N6Eم!��] م� �� i�hآ E� N� ت��A�Eا�رب �� �EA9ا��779 ، ��� آ�ن م . cRّU N?

oE): ��وت��ة ا�E�دة ���6ر�� وا���9ا�[، وم��c ا�79: إ�e م��E!: )%��� ا$�����:، آ

رYوا�م�<: وا� ، :���ة. ا��و$Uا�79: �� ا���ات` ا� c�مZ اه���م  ورNm ذ�i ب9

 Z�R9Dب#�  ا���دت" ا�دب�ء وا�� e6���ة )7: ��U�5ت#� ا�Rص �� ��Aأن ت P57ا�

و�nE ذ�i ا���اف ب���<: ا�79:  ١" ا��9اء إذا م� ��m�ا مZ تtR7 ���� ا�ب�اب

  .ا�79��ة 

• :A� Z�56�١٩٦٣ أ<[ م :A� eم�  ١٩٧٠إ� ، :��N ت7ر أ�: م!���: )77

�� درا�: هlh ا��yه�ة د�� .را�: م9�E: ب�حZ� :D ا��+�ب�

•  Z�� :���ب� <#���� ، م� <�A� w[ ا����ار ا����ل ا�779m 9Aب ح�آ: ا���m

�3��� وأن ح�آ:  ، Z�� م� ت�$N مZ أ���ل �9���E: ا�79: ا��Yب��: واحة ، وت69'�>

 .ا���$�: را$c روا$� ���3 �� هlh ا���ح6:

ب��6[  ا�sA �5�3�ى آ�<c ت#�N ب �رد<�:ا� ا�79: ���ح6: هlh ا� نأب���Nm مZ و 

 9� ،e5Aا ا��hه Z� وج�Uت ت��د و��ت ��6#�  N� ى م�5و3ت�� Zت� N� �#A�� ،

تp+6 �� م�ح6: )�دم: مZ أن تt+7 \�ه�ة ح�Z أص+t ا���F�E م] ا�sA ا��779 

 .آ�حة م���م6:

                    

                                                
- ٢٢أوراق مe9�6 ���ن ا����9D   ب#ایت ا�E&# وص�رة ا��#ایت ��&%	 ا�&%��ة ا�ردن�	،مZ �#�دة �6���ن ا3زر��،   -١

  .٦٦، ص. م١٩٩٤م ، دار أزمA: ، ���ن ٢٥/٨/١٩٩٣
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                            *         *         *         *  

 أراد ا�+�ح��p م��Z وراء ����د ه��lh ا���Rص���Z��� n ب��ا��ت ا�Z��R ا����779 ����        و)��

     ��ARى ا�����ا�ردن، وم�ورا ب��ح6: ا�w%A ا��� ���#� ا���# ا���779 ، ب���ن ا��

���: ت'���رl م��] م���ور  ا�و���h��#�eا ا���6�ن ا�دب��� ���� م�اح��6[ R�، ����اء �e��6  ا�����موآ

وأدوات وو�����n ا������n ا����AR، وه��� م���     ا�������`�� ، أو ا�9%��� م�����ى  ا����ؤى أو 

ة مZ م�اح�n ت'��ر ا��79: ا��79��ة، وه�� م�ح�6: ا��!���`        ���ص�A6 إ�e م�ح6: $

 ا���5Eا��� تAp5+ع ا����ا م  .   : ا��#�: �� و3دة ا�79: ا�79��ة $
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  ��ح�	 ا�<�4ی'

�: ��  وه� م�ح6: ا��vوج �e6 ا�9�ا�` ا�!�ه�ة،  �وا��n65 مZ ا��F ا��69

�!:ا����ب:، وه� ا��� ���c ح��: ا�b69 وا���ت� ا��� أص�بc ا��P9D ا�رد<� ، �> 

إ�e تnv6v ا�9�N وا��+�دئ ا��A\�:  ىا�#�ا�N وا3<���رات ا��� أص�بc و$ا<[ ، م�� أد

ة مZ ا�7ام ب�Z ا��P9D ا�رد<� ، وا���ا)] ا�hي �5��ة ا�م: ، و\#�ر م�����ت $

]��E� . ب�Eوا�� N���9ت وت!�رب ا�م? e6� Z��، وآ�ن oF3ع ا��9ص�Z ا�رد<

 p��: ، حARر ا��ؤ�� ا��وا��!��`، وت' p�ا��Uى، أ?� ب�رز �� ازد��د ح�آ: ا��5

 E� Nم��ن�gل  ب��ت  ب�����لا�9+��A9وا��`���ات  وا����Yا$#: ا���د�:، ����ا��3

 :�A+ة �� ا���Z مZ ت�ا� ح�آ�ت ا���$�: وا�n9A ، وا����ح  ا����$3�:ا�!�R��، م

�Z ا�Z�h  ا�آ�د���:ا���اآ� ���9�: ا��R6�v:، وا��� آ�ن ��رد<Dت ا��q�وا�!�م�Eت وا�#

 Z���#� ، وم��رآ�#N �� ا��5آ: ا�دب�: م+� N#رج دور م�vا� �� N#��6Eا ت�ت96

  . ودار��Z و<�9د

  �$�6: مZ ا��7v�s ا�����ة ، " �ة �� هlh ا���ح6: �9 حc99 ا�79: ا�79

 ، :EF�� ���c اب�ا�� �7��U و3 ب��: ، وم] أن هlh ا����ت ���Aت ا���وا�!���

 �#��� ، و���Z أن <���l ب���yA إ�e ات���<#� ���Z أن تsv ا�!�n ا��779 ا�!

Eه� وت���ت' �� #$ Zم n��6#��� <��$[ ، وإ�e م� ب�h[ )�7ص� هhا ا�! "١  

ام� م+���ا ،إ<�� vم ا��v�� تEت N� :Y6���t+ام  أصvا�� ،�ام $vا�� �#�

 N6� ،  :Y6ا�!���� �� ا� E+ا� ���ت7 e6� �� ا����Y` �� ا��3: م] ا���آ��E� ي�E�

 :6� �Y:  ا�s9  م!�د و�Eحت�%�g  ة ، أو��Rب�ازا�g  ��>ا?[ ، وإا���د وأح

                                                
 ا�،    - ١�+� ت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنم�5��م ٢٠٠٢ا�79: �� ا�ردن، أوراق م9�6��ت ���ن اgبا��:، ���ن ، �0

  .١٢٥، ص
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 :��: �hات#� ، ح�p ت�#N أص+c5 أداة $���#���:  أح��<�مAب b6Uف، و��zا�� ���� آ

  .رم��: �mا�+�: ت�!�وز ا��ا)] 

p��: حE(ا�ت9#�9 ا� �ا���ح6: ه lhه tمoأب�ز م nEر$� "و��U ن�� �796: آE� N�

وه� م� و�  ١" وإ<�� ت5��c إ�e ا�hات أو ا��ا)] ا�ا�6U بZ� 3 ا��ا)] ا��vر$� 

ا�779�: ��  ا����لا��� <�6�#� �� أآ�D و اnU ب�Z ا���د وا���E،ا��ب������ ��: 

 cRAأ���3 ص k�6> �Aأدوات[ ، وب� �� �Eا�79: ا�� cرآ�� p�هlh ا���ح6: ، ح

��  "$��ل ��<k"�9�ل . ا�779�: وه� ح9�9: أ)�ب ��E�6 مZ ا�79:  ب�����ل

 :7( )�$�Rم N#�:(  

 " N� ، �#>��Eب iت��Eا�9': ا��� ا�� i���� �� ات�'vا� �DEرو�: ت Pت���.  

وYة ا��� ت�yAا� NEF قhت N�)ل)  ص+�ح��!U k�� ع�Eب� k>z���.  

 nm�ب��� :�$�� nم�>� c5ه� ، و���E� تo7U e6: إ��5Aا� :���Aا� �#Rآ cEر�

 �E�9 و������ .  ....  

، n��'درج ا���� ا� A� �#�A�� Zم N#�  وح�Z )�بi�6 ب

  . ٢"�w ��ال أربi ا�'��b، وأح���[ ا�hات �h6اتت�هc أرآ�ن د<��ك، و

 :Rظ، ت!�وزت ص�R��� :��3<oح� مoU Zل ا�sA ا���بb أن ا���5�3ت ا�

 Zم :Y6ل ا��ات وم�5ورت#�، �5ّh6� دة�Eد�: ، إذ إن ا���ا�9�ل �� ب�Aء ا�!�6: ا�

��، ت���] م�oU Z[ أ�b ا��zو�oت +E�6� �و�#hا . دوره� اUg+�ري إ��y> eم $

 n%� حoل م] ص�ا�9 Zظ ا�����آ:  "إن����Rا�� Nت� و��ا�7 n?إ���: ا����

6�: ت����5ه� ا�Y6: ، ا���!�<�: �� $�6: واحة  وا�!�] ب�Z ا���Rظ،وا����اد�: ��

:Y66#� ا��E��ا����E: إ�e أ)e7 ا�5ود، وه� 3 تل �e6 م!�د  ا��Eد�:، ب���A ت
                                                

�[، ص -  ١R> [$١٢٧ا���.  
٢  -  ،k>�� ا���0$��ل i��   .٨٦،ص١٩٩٩، م�A�رات م�آ� أو�mر���A6� c وا���$�:، ���ن ، �
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��ًا د�3�ً�م�  �<��: ب9رأو إ���: ��Aص� ? ،�Y� `E�ي?zت w�Aت،  eAE$+[ ا���ب� b6E�

��ةDم�ت مo� ز�Rت، و��ا�7 e6� :���  ،وت�از��ت ص�تRت :�وت��آoت د�3

   .١" .�o): ا�وال ب�����3ت

�� ا��5�ل إ�e ا�hات،    m `��!ا��779 ���ح6: ا�� �!A�6� ةو?�: ���ت �

�7، وتn��R ا��AEص� ا�779�: ا����<: � �� ا�+�Aء ا��Eم �sA6 ا�k�6>#79 أه�

ب��A#���ت ا���R�ح:، ا��� ت��ك  ��96��6  وا<�#�ًء) ا��AEو�Z( مZ م�Rت�5[  ءًا�[، ب

     .�!�ب�: �� ا�7A�ص إم��رآ: 

ث ، وc$�U ب[ مZ دا��ة او) ب�زت ا��Yا�+�: و<��: ا�oم9E�ل �� ب�Aء ا�ح

ة  �$ Nا��� e�9 ، إ�'Aا�� n�6� ا��9ص  وت+"ا��A� ]����9Eث و3 م�ز �mا�+�: ا�5

وان"Eا� t6Rر"�� )7:   "م��F :?o?" Aا���+�"، و� ا�!�n "�� )7: " اح�

 "ا�+�9ة"، و)7: "وا�!��لAد"، و��ح�"�� )7: " ���� م�5�ت . ٢. ""ا�و) ا���

�N6  "  �، �، وأح��<� ت��د ت6RY#� ت��م)s7 ا�5ا?: �e6 ت69�n ا3ه���م ب����Z ا���5�

 :D� �� ا�79: ا�5E�:��وأن  أو� ،�?56ث، أص+t مZ ا����Y6� Z: بhات#� أن ت��ن ح�

ت��n درام� آ�م6:، ومZ ا����Z �6�صP �9* دون ح���:، أن �9�م م�9م ا�5ث ، وأن 

���E� ]� ن�رام�ت�  .٣": ا�5ث وت���9[، وت'�رl ا�

�� $hري �� ا����Dر اّYا���ح6: ت lhم��<�ت ا��م�ن وا����ن، وب�ز �� هg �9ص�

��ن، �R> �7انA� ��#>أ e6� ��#Eم nم�Eا�� t+ا����ل وأص Zم ��Dا�� �� `�ّm 9�

�Z  أداة�6�k ����6ن حود، وا<�اح ا��مZ� Z آ�<[ A� ا���م وا�E� :6�و)  . "أو و�

 `��!Eل ا�oU Zاب: م�Yل وا��9Eمoا� Z� ،`��!م�ح6: ا�� s7( ` و�+�ت�ا�Yا�

��ت، وات��c ا���A: ا�5ا?�: ب�Yا�+�: ا�5ث، A�E��� ا�s79 ا�79��ة �� ا��

��، ب�eAE ت!�وز ��Aص� ا��م�ن Fا��� P�وت#��� ا��م�ن، و�+�ب�: ا����ن، وت�\

                                                
١  -  n%� حoص :dEب و (�� ا�(cا� 	k]نب�AR��9: وا�D6� �AF�ا� k6!ا�� ،:��Eا�� N��� ، وا}داب،  ،c��ص ١٩٩٢ا�� ،

١٣٦.  
٢  -  ،N��� �س أب�Aا� ، �y>ردنا�ا�&%��ة !  ا 	ت ا�&%ي ���A6 وا���ز�]، ارب، ا43هA٢٠٦و٢٠٥، ص٢٠٠٤، دار ا��. 
ب	 (�� ا��E(�	ادوارد ا��vاط -  ٣>Cت، ا��9ه�ة، ، دار �، ا���  .١٤، ص�١٩٩٤)
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��ت ا���د ا�5�D:، وب��sU ا��ا�� A9ت eء إ��9:، وا�6!�وا����ن و6U* ا��هN ب��95

ام ا�Y6: ا�����vوا���3$�ع، وا�� �A�6�: ح�7Rوا�� �A�، ا�+�حD: أبا ���U~ Z: ح

  ."١أ�6q: ا��$�د وا�5��ة وا���ت

Z�� ٢و) أورد �د مZ ا�ار��ة ��   ا�<��ط Zا�رد<�وا�����` ا�779�: ا�!
 Nأه Z�6!�5?: ،  ا����لهlh ا���ح6: وب��#�ب ، م��ب�Yا�+�: " وا��� ات��c ا��

��� ، ا�5ث ، وت#��� ا��م�ن ، و�+�بFا��� P�ب�eAE ت!�وز : ا����ن ، وت�\
:9��] أن أ$�n هlh ا�<��ط أو" ��Aص� ا��م�ن وا����ن و6U* ا��هN ب��95'�� e6�

  : ا�5A� ا����� 

:����A��د مZ آ��ب ا�79: ح�p:  ا�96'�ت ا�� z!�  ة �� ا�ردن��إ��9ط إ�e ا�79
�e6� ��A ب�E ا����ه وا��ا�5��ت�: ا���  �)��]ب�E ا��AEص� ا��vص: بZR ا�

N#77( �� �#>���E�، أب�ز Zوم  :����A���c ا����ه وا�96'�ت ا��E>ا Z�hا����ب ا�
N#77( ��:    

 "P����� P�����"  ]������!د (: ���� م���9Rا�� ��ر  "و .١٩٨٥ )ا�'�������Aا� :��������  "ب
�#����   "ص�+�ح ا���<�  "و. ،١٩٩٤ )ا�����د ا�����ء  (و ،١٩٩١ )<5� ا��راء(: م!����
ا���E (: �� م!����[ "ما<�ت �<�ن"و .١٩٩٧ )�#�ة �e6 ���: ا�b69(: م!����#�

n���6���:"و .١٩٩٧ )ا�!��F �+��:(، 1980 )$����: ا����Eق(: ���� م!����ت��[ "م���5vا�( 
١٩٨١، ) :� .١٩٨٦ )ا����5�����ن ا�و����mد( ،١٩٨١ )مoح����yت ح����ل )%����: أ������

�k"و .١٩٩٥ )ا�����ء ورآ���(: ���� م!������[ "أر<���ءوط �+���س"و���U م�����"  ����
 " .١٩٩٥ )$6+: �� ا����(: م!����[

٣  

:�  :  ا�6�ح�ت ا�779

 ���E>ا       Nا���� Z�R� :�79آ���ب ا� ��Eم��ر���ت ب c  N#�77( e�6�،  �و���A�� ا 
     n6#� ب�����6�وا ت�ت�+#�� وت��E� أن N#ح��F وآ�ن ،�E�+F ��m nا?ً� م��و$: ب��أح

�9'Aم  ،     Zوم� ،��AE(ف ��� وا��zوف وم���Eم �ازي م� ه�أب��ز ا�����ب ا   �   t�%ي ت�h��
N#ت���م!� �� :�    :ا�6�ح�ت ا�779

                                                
١  - �y>ا������ ،  -:ا ب ا���ب 13د، ا��4	 ا��0�- ا�دب  ، ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنم�5>Cا�، {D�٣٨٦د (# ،د 

  ..2003 حAی�ان
 ا� ،  -     4�+� ت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنم�5��0� ،  ،:�ا�79: �� ا�ردن، أوراق م9�6��ت ���ن اgبا�

  ).١٤٠-١٢٥(م ،ص٢٠٠٢ن���
       -  �� :���ت ، ا�79: ا�79��ة �� ا�ردن ، ا�+ا��ت وا��ؤى، م�)] ا�79: ا��Eب'� م ٢/٥/٢٠٠٦م�5

www.arabicstory.net/forum/lofiversion/index.php.  
  .٢٢٦، م�$] ��بb، ص ا43هت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن� ���N، ا��Aس أب  -       

  
ب ا���ب 13د، ا��4	 ا��0�- ا�دب  ، ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنا<�y، م�5 ا������ ،  -  ٣>Cا�، {D�٣٨٦د (# ،د 

  .2003 حAی�ان
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�e6 ا��Fش"و .١٩٨٦ )أوراق �mا�:(: �� م!����#� "ز)'�ن زه��ة" �"  ��
 )ا�!ران ا��9D�ب:(: �� م!�����[ "[ه6� و��N"و .١٩٩٨)��م ��دي ( :م!����#�

    .١"١٩٩٧ )ا��ح�n إ�e ا�اnU(و، ١٩٨١

  s7(��$���D�    :ا��

6��[ د33ت م�Eص��ة      ،ا���'�ري ���vون ا���ت إ��دة ت���n ا� eRأ�� nب���
��:   وأ ،أو ا�����ن أو ا��م��ن ا��hي \#��ت ���[      دون أن ����zهN ���5 ا���'�رة،   R�ا��

      iب�[، ودون أن ���?� ذ�� �#��هN�#� ،N ���+��ن        ا���� ت�N ت�9�A� ��779ا� w���Aا� e�6�
 e6� ]�oU Zون م�'��  ب���، �

  

P(ا�ا��  :�$���D�وم�Z أب��ز آ���ب     .م�Z روح#�N ا���Eص��ة    و�%�R�ن �6�#��  ، ا��
iذ� k�E>ي اhا�79: ا� N#77( ��:    

"t6Rوان مEا�"   ]���5���  " .١٩٩٧ )ا��ح�e (، ١٩٩٥ )ا��واج (: ��� م!����F  "م��5
6���n "و .١٩٩٨ )أواآ��k(: ���� م!������[ U ذات م����ء ����  (: ���� م!������[  "م���5

:A� ا����N "و     .١٩٨٦ )ا��+� n�٢  .١٩٩٦ )ا�!��6: 7�را�(: �� م!����[ " <+
   

  :  ا��R<��ز��)7: 

ي، وه��� ر���� ���ا�N م��� ����ق ����واo��'>3ق إ���e  ح��ود ا��b��'A ا����69E ا��69
6` �6�#� ا�%�+�ب�: وا��Y  ا�'+�E: ا���د�:،Yت s7( ف آ��ب#��     اوه�ب�: وا��i��R، و�#�

e��Rا� Z� ��+Eا�� eإ� :���Rص�ة، وا��� ت���  ا�5%�ر�: وا��Eا�� �Aت��� ا��� تNE ح
:�E(ا�ر ا��ز���    ا���3اف ب��م��>�Rا ا��مvا��� Z�hأب�ز آ��ب ا�79: ا� Zوم ،:��ا��69

N#77( ��:    

وق  ا}���: (و ،١٩٨٤ )3 أ)���N ب������k (: ���� م!�������[    "ا�����5م  �+��ا �"A��7ا�( 
ي �����ر"و .١٩٨٥���A!ا�"   :� )ا���<������ا تk+��6 ا�5!���ب  (: ���� م!������[ ا���779
 ا�v�ا$�"و .١٩٩٨�E�" ]����!م �� ):��o٣. ١٩٩٦ )ا�  

 :7( ���  :ا��

     " b+� ���ت�6م ا���رد أن �5د �o)�[ ب�� ��وي ، وب������ 3 ���د  آ�<c ا�79: �
ا��e�6� :�y��5 وه�N    : ا3 م� ��Eف ، أو م� ���t ��[ م�)�R[ ��� ا��79: أن ����E[، أي      

                                                
  .ا���$] ذات[، ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنا<�y ، م�5 ا������ ،  -  ١
٢  - ��'� م ٢/٥/٢٠٠٦، م�)] ا�79: ا��Eب�: �� ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن ، ا��#ایت وا��ؤىت ، م�5

www.arabicstory.net/forum/lofiversion/index.ph 
٣  - bب����ت ، ا���$] ا�'�   ا<�y ، م�5
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 :�6��vا�� :+E6ا  . ا� lhه� c��5�(ة ا��Uا�95+: ا� �� �#A��     nU�5ود ، ���7ر ا���ت�` ����
7��ت[ ، v� أو ]�R> ا�3#�م ، م�5ورا :+E� �Rاث، آ��ص�اح: و)7ا �� م!�ى ا�ح
      sA��6� ]���R> ا}ن ���� o��'���9 وب��U ]Rص���ص���6[ ب#��� ، ب Z���7[ و���( Z��� ثأو ����5
   :�6Dك أم��Aذات#� ، وت���أى �� ذات#� ، وه nمzا�79: أن ت� :Aا ص�ر ب��hدي ، وه���ا�

��ة �6Dآ� s7( �� دي آ��������  "ـ e هhا ا��A* ا�EAا� " و "ز���د ب�آ��ت  " و "أح��
Nا���� +� n�+>" ."١    

  :�79: ا��!��+�: �� Z �6+�حp أن �P7 او���

����<�����ا�t  م�Z ا�5���ة   ���ض  أ<#��    ->gآ����   ا :��E(ا�ا� ���E3 ت ، :�ا���79:  ���  

:��  .ا��69

�N  وإ����Yء ا�ح��اثم� ���� ����A�6ت5'���N أ<#��� ح���ت <����ذج ���#ت ��6����ت   -���ا��9

ي �796: ا�9�7��ةا��69.  

-   `�Yذ$#� -أ<#� ت��> Zم ��Dء        -�� آ��Aر��: ��� ب�م5 e�%م ����� c�>ص� آ��A�

��7��ت ، وا�����ت ت����ر ا������   vا����779 ، آ���م���ن وا������ن وا�� sAا���

 �#��Aب �� ���  .آ�n7R ر�

�#6  ، �$���� �م��<ب�صY6  �#R:ا3ه���م ب�� - U�� آ���D#�،  ا��Y��E: م] وت

  . وإ���ءات#�

7�: مZ $�ا<+#�  - vا�� e6� أ<#� ت�آ���RAزم#� �� ا�zو���#� �� ح��: ت ،:

  .  ٢م�ا$#: )%���ه�

                           *         *         *         *        

��o�Uا P6�Uا���ح6:، ا lhء ا�79: �� ه�Aن بzل ب�ا�9 [�'��> b+� م��  Z� ا��آ+

 �Dة أآ�ب�A�#� �� ا���احn ا���ب9:، ح�p م#ت ا�'��y� b#�ر أ���ل وأ<��ط $

                                                
 ا�  -  ١�+� ت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن، م�5��، )اgبا��: أوراق م9�6��ت ���ن(ا�79: �� ا�ردن،  ، �0

 .١٢٨م ،ص���٢٠٠٢ن
٢  -  �y>ا   - ، N��� �س أب�Aردن ا��ا�&%��ة !  ا 	ت ا�&%  ).٢٢٧-٢٠٠(ص ، م�$] ��بb، ا43ه

 ا�  -             �+� ت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن، م�5��0�b١٤٠-١٢٥( ص،  ، م�$] ��ب.(  
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 Nأه ا��� �+� م�oU Z#� ا��9ص�ن �Z  ا����ل$�أة ، وآ�<c ا�79: ا�79��ة $ا أح

  .رؤاهN، وه� م� ����E![ ا�+�حp �� ا�n7R ا��9دم
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   :ا�W%Z ا�ول 

                       

(  ا�&%	 ا�&%��ة �#ا  :أو?      ��PZ�و 1�(%�(  

    �� ا3ص'oح: أ                       

  �� ا��R#�م  : ب                      

        ن�h  :m�E4>ا� 	��C<إ   

�� أدب��( ا�79: ا�79��ة $ا  : أ                      A$(  

  �Uى  تا6U#� م] ا�$�Aس ا� :ب                      

      n�h  :	ب���ا� 	ر ا�<�4ب  ا�<�4ب	 ا�ردن�	 !  إ|

  ت!�ب: ا��9ص�Z ا��Eب : أ                      

  ا��!�ب: ا�رد<�:  :ب                        
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(  ا�&%	 ا�&%��ة �#ا:  أو?  ��PZ�و 1�(%�(  

    !  ا?ص)[ح : أ       

��c ب��AR�ن ا�دب�: ا��U )آ6�ن أدب�($ًا  �ةرNm حا?: ا�79: ا�79�،  ىإذا م� )

��ا مZ ا���� اc(3 ا<���ر �9Dت آ�وا��# ، Z�R9Dأو��ط ا�� �� �E�9د ،  بوا�Aوا�

ZRا ا�h#� :ا��5آ� k�9د و�] ا��Aا� Zم �E7[ ،  ، وح�ول ا���7U Z� :Rوا����

�� أ<[m-  ا�79: آ��  :��، م���د �e6 )�ا<�7�e6�  Zّ�  - ا�79��ة ا��69�E9ا��

��Aص�l ، وم�ه��[ و�����[ : ا��9Aد ح�ل آn م� �� هhا ا�6�ن  اP6�Uو) . ا�9��+:

د ا}راء ورNm أن . واص'oح[Eا��!�د3ت وت ��Dم� ت �+��m :�ا��7'�56ت ا�دب

6: ، �6�k ا��+` �� ا���Y` ه� $ة ا��t6'7 وحا?�[ ، �9 ���ن ��F `95�

�� ب'+E[ ، و��� وإ����[ مE[ ، وم�� �9�ي ذ�i و��Eزl )�ة ا��t6'7  إ����

 ، ت��R[ ا��5آ: ���ا �Z م�5�ى $+Eت� تz� 9� ، ]RE� أو t6'7ا��:� مZ ا�دب

��<oUل ت6��R#� م] وا)] ا�5��ة >gا i6و�[ دورا �� إ?�رة ت�A9: ت��F `E6آ�� ت ، :�

  . ا���ovت 

 ��� ���6[ مZ ) ب��n ��م ( �Z� p ا��t6'7 أ�#` ا����Rون وا��9Aد �� ا�5و)

:�9�: �e6 ا���ح: ا�دب�وم#�� اR6�U�ا وت+��وا �� و$#�ت ا��yA ، إ3 أ<#N . أزم: ح9

ات�Rق �F�R: مZ ا��Aس �e6 ��ء م7v�ص  ، وو�E�ا �[ ��و�F : ات9R�ا �e6 أ<[ 

ق ه�A ، ات�Rق ا3ت�Rق وا����A+: ، وا��79�د ب�3ت�R: أه�#�. و��اب* �!` ت�#995 

 :!�A��9: ا��Dا� Z�، أم� )  ا�����ردة ( ، وا���9D: ا���96�:) ا��7رة(ا����ل ا�hه�A ب

�� �Uص بY6: م�،"بz<[  و�ّ�ف. د): ا��3:  : ا����A+:، ����79�د ب#�+Eت *�>  ��ّ���

l���Y� eAEم eه� ا����5 إ��AEم Z� c��5ت �Dآ�6: أو أآ Zن م�ت و����+Dب��، 

6�[ ا�!���: ا�Y6��:اص'56� c."١  

                                                
  .٣٤،ص١٩٨٥ا��9ه�ة،  ،١، ، طا�<���� ا?ص)[ح ،آ��N زآ� ح��م ا��Z .د - ١



٣٤  
 

  Zا م��Dإ3 أن آ ، t6'7ا�ول �� إ?�رة أزم: ا�� N#ا���$�: ه� ا��� c>آ� و)

 ا����E ح��دة "و) أر$] .  ا��R> Z���Rـ�ا �A#� هlh ا��#�: +� " t6'7ا�� e���

 p���9�: وا�5%�ر�: ب�Z ا�مN، دون ا��+�Eد <��y: ا���ام�ة ، حDا� N�إ�e اo�Uف ا�9

ّ� ، وا���اوm: ا��79�دة ا��� ت��� ا����ب�ت Eض ا�����Yا� Z���'] ا�n7R ب� N�

 :�ت�آ�+: م���ب�: وم�ا6U: مZ ا��+�ب ، أب�زه� "     وأر$E#� إ�e . ا�5ا?�: ا��Eب

 n9ـ> A� eAEا�� :�+�> N? ، lز�R��9: ا��� تDا� :�9ي و7U�صAا� t6'7ا�� :�7U�ص

   ".١و�* �Y�ي ~t6�U مZ و�* �Y�ي إ�e ا��7'

�� مE!�[ ، أن رm+: ا��9Aد وا��Z��yA �� ا����� ��  "م�5 ��A<�"ورأى  

 " ا��!oب ا���Y` مZ ا�9�ل، أ�#�c إ�e ح م� �� ا���5Rل هlh ا����6: ،E� N6�

م آ�6: v��� �o ���6: )م��6:(أح%Rق ، تoFgا e6�):ــ�، وه� م7ر ) ا����gــــ

�#� ص��Aــ� مZ ا���دةR> ،ه :�+A$د ب���+�ره� ت�$�: ���6: أ  �و�#ــ� مAEــ�ه� ا��5ـ

Problematic) ( ا��� :��: ��yR ومeAE ، وا��� ) ت�AE ا�%9�>�Rا� Z� ذة�Uzا�� ،

و�#�  . N� ��Y� �#6%Rاب�#� و�Fا��#� \�<� أ<[ بb�ّA� i�h أ�6�ب[، ت!�] ب�Z ا����A)%�ت

م آ�6: ا���Aول أو اv���  أحE� :�6آ o%ّRرا�: ، م����E!: أو ا��w#A  و3 ا�

ا3<!6���: ، ا��� 3 ت�AE أآ�D مapproach  Z، وه� ت�$�: ��ب�: ���6: ) ا���9رب:(

 ت�ح� ��96رئ  ب�����E: وا��+�5 �� ا��hاه` ، أي آ�6: مZ هlh ا����6ت ( c>وإن آ�

 :D��n ب�E ا��9Aد ��7. ٢"ا�5%Rت Z3ح�9 م l#�A� م� �وه t6':ص�أو  ا�)7 ،

ا�79: ا��م%: ، أو ا�96': ا�779�: ، ��صP ح��: أو \�ه�ة )77�: ه� ا�79: 

 p5+ع ا����ا م  .ا�79��ة $

9�: �� ا��t6'7 ، م#ت �ت ا���ح: ا�دب�: �� ا��ZF ا��Eب�، أزم: ح9#� 9�

eد إ��E� iأن  ذ� pو��ى ا�+�ح ، n95ا ا�hه �� Z�6Yا���� Z� ا�'��ov6�  bف ب

 ، :R6�vت و?���9ت  م�Y� Zم n9> ت��6�� Zم iي ، وم� ت+] ذ���Rر ا��ا��' �� :���ا�

                                                
 .٩٣م، ص٢٠٠١، �6�N��� :6 ا����E: ، ا����c ،  ، ا��0ای ا�0&��ة�+ ا����E ح��دة  - ١
٢ -  �>�A� �: ���A6، ��<!��ن ا����7:، ا���آ:  ، ا�%0)�1ت ا�دب�	 ا�1#یn	م�5���E٨، ص١٩٩٦ا�.  
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�� مZ ا�ح��ن Dآ �� �#A��+وت :���Rت ا���E$د ا���ّEن . وت�م%� eإ� �yA� nّ��

U Z�3: مي �+ و��ى .  oل <�yت[ ا����R:ا��أن ا��t6'7 ا��9A�ل : ا��ه�ب ا��

�: إ�eمZ ا��Y6ت +A$ا� Eه� ا�  nث م�احoDأن ��� ب Zم ]� ا��N? ،n+َ9 : �ب�: ، 3 بَ

 ��، ?N ا��!��!Rل . ا���9�� nا���اح lhه �A� ا���ات` أو :" و��9ب lhه nت�9ب (

 t6'7ا�� :��Aص �� :�Aزل ا��م�Aا��)n+9ا�� nم�9ب `��E( و)      ا�� nا���$�: م�9ب

��!R(و ) ا���: م�9بn ا��!����#Aا� :m��?N �%�ب ��A أم6D: ��هة �e6 هlh . ) ا�7

  :ا���ات` 

١-Deviation : eا���$�: إ� b��F Z� ّ�ت!َ� N? ، n+9ول �� م�ح6: ا��Eا� c>آ�

):Y6ا� Z� ف��zا�� Z� وج�vه�) ا� ت!��Eا3<���ح(، وص�رت ب.(  

٢-Prose poem : ر ، و�!َ�ت�DAا�� �Eا�� �#>zن ب�Dة( ت9َ+6#� ا�+�ح�) ب�DA ا�79

��ا إ�e ) ا��DA ا���Eي(أوUدت أ�$ N? ،)�DAة ا��7(.(  

 ٣-Allegory :ه� اg ص�رت N? ، o+9وت �+��Eر�: ت����):� ) ا�E��3رة ا����Eب

تmو ،��!Rا��!�ز أو ا�79: ا��م��:( ا���$�: وا�� ( ا��!��E١. ب  

 :�ا�7A�ص  Z ت�$�:أآ�D صE�ب: م أن ت�$�: ا�7A�ص وا��7'�56ت ا�دب

�6�:، ذ�i أن )%�: ا�sA '�56توا��7Eع ا�دب� ا���ا�9�ل �� م�ه�:  ����:، 3ت

 أن ارت+'c ا�را��ت ،�� �#�[ وت�\�R[ واo�U3فا�دب Eب :�ب���'�ر ا�#��n  ا�دب

nاص�ت nE$ م�� ،:R6�vا��!�3ت ا�� �� N��Eا� lا�مN �+� ا���$��ت ��داد  ا�hي ��#

م� �Z�� N ا����$A��� 3  e6� N#� أن ت��ن ا�دب�:ً، آ�� أن ا���$�:  �Fادااحة و

 s��7vدرا�: ب��#� :�Aهhوا� :���E33ت ا���Z وا��Y6ا. ا�hه nEد�] م�  و� �Eب

أ��ان ا���اصn  ��<ً� مZ ا�دب�:إذا آ�<c ا���$�: : "ا��#���Z ب����$�: إ�e ا�9�ل

ا���$�:  �5 ���اب ا��7'6ـا�%�وري ب�Z ا�+�� �� ا��7E ا�5�p، ��ن ا�3'

`��Eوا�� n9Aا� Z���#� ا��Eب، ��� زال ،بE� :وح%�ر� :�>��R> :ح�� Z� t7R�  n9Aا�
                                                

ي، - ١ �   .٩٤ ـ ٩٣، ص ١٩٧٧ت�<k،  ،���6با�ار ا��Eب� � ا�س��ب�	 وا�س��ب، �+ ا��ه�ب ا��
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N��� :� دون ح�آ: ا��n#� ،`��E �!` أن ��تR] ا��Eب إ�e م���ى ا�5%�رة ا��Yب

  . ١"؟ا�دب�:ا���ازن ب�Z د��� ا���$�: 

 ��Eا�� N��� ا�9َYت Z��6 وم� ��ا�9[ مEر ا��ا��' :���ا إن )%Y$` ت�ت ، :���9Dوا� :�

�n . �� ا���Rه�e�� �� N م�Aح� ا�5��ة Eت ت���� �� ا����ل ا��R� ��6Eض ��6Y�َوا�

 :��N6E6� :��#> o م� دامc .  �� ا�وال ذات#� ، وه� م� �e6� b+'A ا��7'�56ت ا�دب

��<ا�5��ة >gاnوا�9��3د أ<[ وص ، :y5� أي �� N6Eة ، وإن ?+�ت ا������: م  إ�e ح

ومN? Z ��ن ا�D+�ت �� هhا ا��!�ل ه� ا�hي  ��Y+A . ا����ل ، �AE� 3 إ3 <#���[ وم�ت[ 

 s9> :مo� َE� أن.  

ح�Z تn9�A مZ وذ�e6� i م�U eAEص  ا��t6'7  آ�6: تُلoUص: ا�9�ل، إن 

���': أن ����� �� ا��eAE ا��vص ا����ح واgب�<: وا3ب��Eد �Z ، ا��Eم  م�AEه�

�Yضا�� � ،k+6وا��#  ���ُ 3 ،eAEا ا��hه bارت!�3ً أو وأو� ،[A7�ُ �7�ُغ أو 

�:، بn 3بَF�+رة ا���ا �[ ب7hه �� ]� مZ ح�$: م��: ود�3: وا�5: وم��A+: ت�� إ�

�6�: و�� ا�را��ت �e6أو ذاك،  ا��!�لEل ا��ا�95 �� Z�6Y��6ء ا����Eق ا��Rأن ات 

:��Y6ا�، �$ eAEا���6: م �'E��#+�ًا ) �P6�v إ�e ح م� �Z ا��eAE ا��E!�� و�� 

 أ<[�R� ب9ً�، م���� �#�ة ) تZ� P6�v ا��3: ا�Y6��: ا����Eرف �6�3بّ �� "  د�3: $

 وا��vوج مA[ إ�e م�U eAEص ���A` ا�hي ،آn مt6'7 مZ ت!�وز ا��eAE ا�Y6�ي

+َE�Z�E�7ص م�Uم!�ل ا �� ]A� �، �56'7ن م���� "ً٢.  

�n وح+� e6� ]�+ل إن م� آ��9> Z� n�Dا���"�Eا�� �أب A)ا��75ن(�� آ��ب#� " ه  �ه

�� ا��+�ل "وإن م� �5��[ آ��ب . �+�رة �Z م!���: مZ ا�s79 ا�79��ة ��" ت

7: )7��ة (أو ) روا�: (�9 أص+c5 آ�6: . ه� روا�: )  أ<c مhA ا���م( ا�����م بـ (

                                                
آ��ل ���ان و~�Uون،   -  ١P3�: ���6$�: وا��95�bا�<��0	 ون�fیAF�ا� :�، ١٩٨٩وا�را��ت، ب�c ا���5:، ت�<k،  ، ا����

 .١٥ص 
٢ - ����ب��	 ا���	 ا���ب�	، �6���ن ح�م، 1999 ، ب��وت،٩٥، م!6: ا���R ا��Eب�، ع�<���#K ا�b�(%0 ا���0  و

  . ٧٦ص
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�] ا�9�ل إن م� آ�+[ . 7v�ص بhات[م7'�56 )�را ?�ب�� داe6� 3 ��ء م) '��> nوه

7��ة $ا ؟ أم ه� ) )�77 )7��ة ) (م��( �� آ��ب[  "�E�د )+�oت"( �#A��

7��ة $ا(( s7(( :7( ا ؟ أم7��ة $( �#A�� ة��7( :7( :�؟ وهn ا�79: ا����

7��ة $ا ؟ (  

  ):آ���( �� )E�" ]�7�د )+�oت "�9�ل

"  Aوأ� ،NvRا����` ا� eإ� k6$ ار ب[ ودار ا��?�� ا�وار، �E9ا�� eرأ�[ إ� .  

 n9� ره��ة 3 ��7��> �� t+وأص ، l�7وزاغ ب ، l�A�� c��m..  

  ..ودار ب[ ا����� ودار

 ، l���q أحk ب!�N ص6` ذي رأس مب` �+�ز مZ ت�5[ ، ����vق $�� �q��

  .و��9م ��[ م] آn دورة 

�m ،]أ�� Zت[ أآ+� م��> c>ا�: ، آ���q و�� ا�+�� �q���e6� `6Y  � أن أ��[ راح �

   .<��ت[ إ�e أن أص+t 3 �'�ق 

   Pاآ�� ]A�� ، وران�h ح�ول أن ���)Z� P ا�A�– ]yء ح��� -  ]���أن )�ة ا<

، ]���A[ اآ��P أن م� تN� ]�5  أآ+� مZ أن ��)R#� ��ء، ��5ول أن �Z� n7RA آ��

 آ���� ، بn �9* ذ�i ا�!�N ا�67` ، ا���9م ��[ بo رح�: ، و) ب�6 رأ�[E�"   .  

 Zت�� �Aه:�����gا�79: ا lhه nا (، ه  ؟) )7: )7��ة $

هn ه� مt6'7 دال م��� gباع إ<��<� ، أم وصP ���5: إبا��: �#� $kA و    

  �9*؟  م��� بhات[ ، ه� ا�79: ا�79��ة

    t6'7ا ا��hه t+أص nًا ( ه  )�را وداe6� 3 م���[  ؟) ا�79: ا�79��ة $
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د إذا ؟  م� ه� دوا��[ وم� ه� مA'�96ت[ ؟    Eا�� N�  

د ا���Rه�N ؟   E�� ى��ت ص��د ا��Eت nه  

��ه� ت���v �� ذهZ ا�+�حp،  أو�� ذهZ م�A��  Zول هhا       m6: وqا�� lhه nآ

رس وا��65�nE� ،n اg$�ب: �A#� ، أو �Z بE%#� ت�ّ#n ا�'��b �� ا�����ع ب��

�� �e6 ا�N#R ا������ �[ A+م ��  .ت�Aول ا�����ع ت�Aو�6� 3

  :ا��#ای	

 e�9د اَد�Aا� Zم ��Dر��دة ١آ n%� �6ا ا�hآ��ب#�  "��روت  �<� ت�� "ـ �  نه ��

Tropisms  ر ��  ،م ١٩٣٢��Aت�$�[ ���5 .م ١٩٣٨ موا�� Z�ا���Eي  وح

اح��ر �� ت�$�: ا�AE�ان ، إذ 3 ��$ �� ا�Y6: ا��Eب�: مـــ�   ، م��١٩٧١م

n�9ب�Tropisms ،   ]�$���) 3ت�ER>ا( . l��m ]�$ا<��5ءات(وت�  (،   eAEوم

<��: ا�5��ان أو ا�A+�ت إ�e ا��5آ: أو ا�وران : " ح�` )�م�س ا���رد ا3<��5ءات

7��ة " �ت��� ��روت ه� �+�رة �Z وم� آ�+�[ < ٢" ��A+[ م� ا��!�ب:( :�م9'���ت أدب

�k �#� با��ت. 3 ت�c �796: ا�79��ة و3 ��6وا�: و3 �ي $kA أدب� ب67:ً  � ،  nب

 ( i>أ ، �#� iأت#� )+n ذ�i ، وإذ 3 ت��6)�إ<i تkُ5 وأ<c ت�9أ أول آ�6: أو 6�$: �

9 أي ص�اع ��<#� 3 ت�A#� أ�%ً� م] ~�U آ�6 ،ا��احة مA#� با�:Rأ<#� ت eAEب� ،�#�� :

، وبi�h ه� تn7RA ���م� �Z ا�79: آ�� <��E#� اص'oح� درام�  أو ح+�:  أو ت'�ر

  ٣"�و<��ذ$

7��ة $ًا ( وح�Z أ��ف ا����$N �+�رة ( s7((، t��   ب� م��Eا� 9Aب�ب� �� ا�

�Eا ا�hه ���A� أدب� kA$ أي eي إ���Eف ا��E� N6� ، iا ذ�n ، �#� أ\A[ آ�ن )�ص

7: )7��ة، �#� م�kR> n�5�، PD ا�79: ( k�� ]A�� ًا$  �#'��Aت Z� ج�v� p�ب5
                                                

١ -  ، N\ا� آ� +� N!>رن  .٣٢صم،٢٠٠١، دار أ��م: ���A6 وا���ز�]،���ن، !  ا�دب ا�0&
٢ -  ، ��+6E+ا� ��Aوت ،ط ا��0ردم���Z ، ب�o�6� N6E٩٩٣،ص ٢٩، دار ا� . 
3�  سروت���� )+�oت ،   - ٣  .١١٩م ص٢٠٠٥، ��E6م ٢٠، م!6: ت���� ع ��- ن
 



٣٩  
 

 l����: م���Yة ت��م� ، . ) ا�79: ا�79��ة $ًا( ، �����l ا��Uر تm أن e6�"9�  c���

ة ، وا��وا�: ا��%�دة�ة ب�Z . ١" ا3�ER>3ت ب���وا�: ا�!�وه�A ت+و ا���Rر): ا��

                                                                                                                             .     ا����ء

وه�hا     ٢ا<�ERل  - ١إن <�ت��� �A�c> أ����#� ب�<�ERل : و��رد ا����$N �� م9م�[ 

7��ة $ًا  .٢٤ح�e ا<�ERل ( s7( �#6وآ . �c ��ى: ?E� N�د ���آ�آ��6ت  " إ<#� �

تZ� �+E أح���k ، هlh ا�ح���R� k��: ص�د): و�7�9: ب�����ء ،  ، م�RD: وم5دة

:����ة  هlh ا����ء م�'�رة وم�ة مoحy: ?�)+:، وم�ا)+: ��و�e6 ا��Nm . وو�

 Zأن م �A>إ3 أ ، �Eب Zم���5$� و)�دم� م ��>��و 3 إ<+� ،s79ا� i6ت �� ت�ا�7

�Avوت�ر� �Aت��و3 ب مZ   ٢"مZ م�vوف   ب�n م� تA'�ي �6�[ ، <�ى ��[ )�A�7 وح

 �e6 أن �ة $ًا ، وإن آ�ن �N ت'b6 مt6'7 ا�79: ا�79�� "<�ت��� ��روت"ا��zآ

�k را�ا  #� ��6� ��� مZ ا����ب�ت .م���ًا �� م!�ل ا�s9 ، �#� ب���zآDك آ�Aه p�ح

�[ أ3ن"و "آ����"���Z أن تA%�ي تc5 هhا ا�Fgر، مA#� آ��ب�ت ��m" و" ��A�$��

Pا����ب:.  ٣"وو� Zم *�Aا ا�hه e6� 3ت آ� �'6] ا��9رئ�ER>3ا e6� 3�Dورد مzو�.  

ل �Z١ان   

�: ، وآ�<�ا  "Aاء ا��ب�ودة ا�# Zن م�5�R�� N#>zم��ن ، آ nآ Zن م�E+A� N#>zوا آب

 Zوم ، :!���6�ن ب+*ء آ�� �� آ�<�ا �A%5�ن مZ ا�!ران ، ومZ ا��!�ر ا����

Zد���   . ا����9 ومZ ا�رصR: ا�h9رة، ومZ ا�5ا�b و�* ا��

 F��6: داآA: ب�Z وا$#�(�A� :q��: مZ ا�5��ة ، آ�<�ا ���'�ن �� ه��vت ا����ت ا�+

�R: 3 ت��5ك ، Dت ، ح�م� آo5ن أم�م وا$#�ت ا���E�!�� ا�ى آ�<�Uوأ :���وب�Z م

 :�RU ادات�  .�A� w�A#� ��ء مZ ا�3'�اب �� ص�رة ا<
                                                

 .١٢١م، ص٢٠٠٥ن ا��Eم ٢٠،م!6: ت���� ع  سروت ��- ن<� ا���س ��آ�ح ،  - ١
?ت <���� ���روت ،   - ٢q�Zان   ��P وا����A، ا���9ه�ة ،         : N، ت�$��: وت�9�z��6� :م��Eا�����7: ا� :�q�����5 ا����Eي ا�#

 .١٢،٢٧ص١٩٧١
٣ - �y>دي، : ا�ح� Nا�&%��ة �#ًاب�� 	��  .٢٧٠ص١٩٨٨، ١١/١٢، م!6: أ)oم �د ا�&%	 ا���ا
  



٤٠  
 

 l�+�>ون ب��yA� ، :�q����� ��m` ، و<�ع مZ ا���A9: ا��R> وءآ�ن �pE+A مN#A ه

ا�+����ت ، و) بت آz<#� $+�ل مZ ا�w6D، أو إ�e دم�: إ�e أآ�ام ا�)��: �� م�Eض 

 �$ Zت�6] م ، �R'Aت N? [�6ت ، :�y�Aات م��� e6� �R'Aت N? ه��A�ت�6] أ��A<#� و�

 ت�R'Aو�$ Zم  .  

آ�<�ا ��yAون F��o ، دون ح�اك ، و�+9�ن م�ود�Z أم�م ا��ا$#�ت ، ��$6�ن 

، N#6� وا��RFل ا��Y7ر ا�#�د��ن ا�Z�h أ��6�ا إ��#N  دا��� إ�e ا�y56: ا�����: م�� رح

 -  N#Aو��د ذه �yAل ا��F Nه  ١"م�y�A�  N#Aون ص�ب��Z ب���9ب   - و) أ$#

��l) ا<3�ERت ( ��روت  ��  [آ�+����  آ�ن?zح:  ت���:  ا�دب�:�� ا����Eوا� :��>�Rا�

 مA� Z�ن ا��DA ا��779 حe6� ..Rَ ح ��اء �e6� Z��U }� ا�9 \#� ��ن $

  وإ<!�ح�� ت���v[  ا�g#�م��: ا��t6'7 ا�!A�p���  "�#�c وب��n م�?� ،أ ، ح

ة مZ ا إ\#�ر��Z ا�م!���: $��>�Rة �دب�ء ا��'cE6 ب���و��: ا����ب: ا�!

 �#A� ع���n ب�ت�ر ـ ��رو��ن ـ ����� أوا���مc ��روت  ح�p..م�Dل ب��c ـ مvا��

�: م��Rدة �� A9ًاا�! إ\#�رت�#� <�9د  ،�ا<` ا���Y+: �� ا�79: ا�79��ة $��ا��� �

�P  ب��)7�ص:،دب �اDا��� �� sv6�5ءوت��gز وا�!�g٢"وا   

 ح�p أ<#� 3 ت�وي ح?�  ��A#� ب��%�ورة  ،وم� ���� ا3�ER>3ت ��Rا� �#Eب�F

>zوآ �q��A#� �� ذات ا��)c مه�: �� �إده��� ،  يا�5ث ، 3 ت5� [ت�وي �

7��ت ، �mا�v� 3و ، �#���#� ، 3زم�ن �+� Z� ك م��Aه �� eث إ�y: ا���� 5�] ا�5

 �9+�و3 ر�` �� أن <7�ص ��روت 3 ت��9ب مZ <�ع  ،ا���$�دة �� ذهZ ا��9رئ م

7��ة ب9ر ت���AA مZ أن <9�ل  أدب� )ر ا)��اب#� مZ ا�79: ا�79��ة( �#A�� ، : �#>إ

7��ة $ًا(     .  

                                                
?توت ، <���� ��ر - ١�Zان ��P وا���A، ا��9ه�ة ، : N، ت�$�: وت9�z�6� :م�Eا����7: ا� :q�  .٢٣ص�5��١٩٧١ ا���Eي ا�#
 
  .٥/١٢/٢٠٠٥  www.iraqstory.com/arabic/home.php،   ا!  ا�&d و!2 ا�&%	 ا�&%��ة �# �6�ان ا����6ن ، - ٢
 



٤١  
 

 c�$ت� Z�و�� ���ة مZ ا��مZ آ�ن ا��Yب مn�� ��#6 ،  م��١٩٧٢م  )3�ERتا<(وح

��Rا����ب ،آ�ت` أو م bب���n )7` ا��+h#� bا ا�ZR   -  ح�e ا��+�ر مN#A -  ت> ��

 ا���،  "���P إدر�k"، و "زآ��� ت�م�"��أ��A ا�79: ا�79��ة �� آ��ب�ت   ،#�+ا�!

 ا��اوي"، و"أح� ه�Nإب�ا"و،   "مeR'7 ا��+���"، و "���P ا���رو<�"و��U"  .

 " ،"م�5�د �9��" : ومN#A ،وه�Aك مZ تs7v �� آ��ب: هhا ا�6�ن ح�e ا)��ن ب[�و�

 ا��7"  و ،" �E�د )+�oت "  ،"م�5 ا���v<!�"،  "إoUص�#�+t" .  

hا�و� +� N!> آ� N\آ� : " t6'7م b6Fأ Zًا(أن أول م7��ة $( s7(( �ه ،

،  �� ح�Z�� N� Z ا��9ص  م١٩٢٥حى )e6� :A� ]77 إ "ر<�c ه�A!�ايأ"

م� أe6� b6F ب�"  ، �E��P ا���رو<�" ا��Eب� A� nER� م� :� �#N مى أه�(

 ]77() b��(د �� s7( ( s79ا� Z�7ا م( �Dأآ lhأن )77[ ه eAEب� ،

و) .   ١" ا�79��ة ا��3��د�: ، وب������ �#� 3 ت��5ج إi�h� 3 ا��)c ا�79�� ��9اءت#�

 ب��N ح��دي"ذآ� (�Aا)� : " "ا��Eر��م"أن ا� n���>"  t6'7م b6Fأ Zأول م �ه ،

  .٢")��روت(ا�79: ا�79��ة $ًا �e6 )77[ دون أن ��9أ 

�: �796: ا�79��ة ARا���وط ا� ]�� c995ت ��و�� أرد<� ا�+Z�� p5 آ�` <77( �ً7

ًا$  ، ]����: ، وا�ح�د�p ا�A+��: ا���` ا����وو�#hا �9�د<� إ�e ا���اث ، دون أن �

و3 . ا����R:  ، وآ�` ا��P6 �� ا��t6 وا�A�ادر، وم�ا)P ا����yء، وأدب ا��حoت 

�e  م� د�� بـ A> ) `ا�آ�ذ� [A7رة أو. ٣)م�� Zم :�آ��R بhآ� ا}�: ا��9~<�: ا����

7ّRA� ن ا��779 ا����ا ا�6hت�ا?� ب��وط ه s> ء�R��e6� n ا���6#� ه�د، ��6

�� ا���ء و)%� : ( تe��E)�ل . 3ح�9mو ، �E6(م�ءك و�� ���ء ا �E6أرض اب �� n�و)

   Z����yم ا��ا �96Eب n�9 تc995 �� هlh .  ٤)ا�م� ، وا���ت �e6 ا�!�دي ، و)�

                                                
١ -  ، N\ا� آ� +� N!>رن .  ٢٩م، ص��٢٠٠١ وا���ز�]،���ن،، دار أ��م: �A6 !  ا�دب ا�0&
 ح��دي،  - ٢� ا��5+� Nا�&%��ة �#ًاب�� 	�� .٢٧٠ص١٩٨٨، ١١/١٢، م!6: أ)oم �د ا�&%	 ا���ا
�5: مZ ح!�ات ا��Rت���ن�+�رة �Z : مA7] ا�آ�ذ�`  - ٣�6�:  ،ح!�ة ��ا���د <�R مZ ���ت��ي ا�+�ب� ا���دد �6�#� �6#� وا��

��ء روم�  ور$��#�وت!�ذب ا�U+�ر وا�A�اد> Z� :R��'ر  ا� ، ��ون تi6 ا�ح�د�p )  أح ���ت��ي ا�+�ب�( وآ�ن ��ت��
 :5Rص P7> 5: أوR7أص�5ب#� ب N6� ادر دون�Aرت  ،وا��وت'   lأ��� ��77( o�� تhUاوأ���� �R�� �#او� ،، وآ�D ت

  �� وت�A)�6#� ا�$��ل ��hUz ب������ ��o أدب
 ٤٤ ،ا}�: ه�د��رة  -٤



٤٢  
 

�P ووحة ا�5ث وا�779�: وا��Uال Dت� Zًا ما}�: ��Aص� ا�79: ا�79��ة $

6R: ا��� أ<#c ا�5ث ب'��9: مه�: ، ا��م�ن وا����ن ، ?N اo#��3ل ا��ه� وا�9

 :796� ���A+ا� Z��ا��� �� ��   .وا�Y6: ا����E: ا��� ���7A� c6ا أ���

 lا�79: ا�79��ة $ا $hوره� ��ب�:  أن ��آح�� "  p��P ح'��A" وهhا م� أآ

 :7��U " دةوأن��gأ3  ا �ه ��: م�5�دة دا��� ب��ط واح ووح���E��9: ا�Dا� Zم

hص�ةت��رس ه�Eوا�� :��وأآ أن  ١"l ا���9D: ا��oب� مZ أي <�ع ��A���9? e6 ا�9

�+#� أن ت��ن م�z?�ة بzي E� 3 ]ت��A9أرآ�<[ وت ]� ��ا�79: ا�79��ة $ا ب�صR#� <��� أدب

 Z� هhا ا3ح���ل مZ و$#E+� وا)] ا��5ل Zأدب ����� و��:  

  .مR6�v:  و$�ده� �oE �� ت�ا?�A ا��Eب� ا��AY ب���zل:  ا�ول

 �>�Dأ���3 : ا� w�Aر و��ن ��'� tص�� p�و$�د ��د ��ب� م���� ح

ة �  ٢"��د�: $

  : ا�<��0ت

دا أوحe ب�Eًا ت��ت ا�79: ا�79��ة $��دت تEعت�A  ك أ�+�ب�Aوه ، �#��م�Rه

��ت آ�Dة آ�دت ت'�t ب#hا ا�ZR ، وت#م ��د ، �9 آ�Dت ا��Eا ا��h#� �96ت'Aودواع وم

  : و�zورد  بE%� مA#� . أرآ�<[ أ��[ و

��ة ، ا�)7�ص:  ،) ٤()s7 �� د)��b ،، ) ٣(ا�79: ا���7:Y7و��ى . ا�79: ا�

(�Aص�ة" ا��Aا�� Z����ة وا�)7�ص:  "حY7�3:  :أن ا�79: ا�، 3 ت�567ن �� ا�

مt6'7 ا�79: ا�79��ة $ًا �� رأ�[ ���د ���ن  �ن.�e6 مR#�م ا�79: ا�79��ة $ًا 

                                                
  .١٢م، ص٢٠٠٤، ا�وا���A6� n وا���ز�] ، دم�b ، ) ب�Z ا���yA: وا��'+��)b��P ح'��A ، ا�79: ا�79��ة $ا  -  ١
  .١٢ا��7ر ا���بb ،ص -  ٢
تر��ض �c�7 ـ   - ٣E��ا��� 	%�  bة ـ دم�  .١٤٣ص١٩٧٨ـ�'�ب] ا��ح
 
 .٢٧١،ص١٩٨٨ ،  ١١، ا�)oم ،�#�  ا�&%	 ا���ا��	 ا�&%��ة �#اب��N ح��دي   - ٤

 



٤٣  
 

�k هhا ا���n مZ  ا����ب: م7'6A!�9ا �� ت�� . �5 م5�ر�� م( t6'7ا ا��hوم� دام ه

 b95� N� �U~ �56'7م ]�6� n%ّR> أن �A�6� `E7� ]>�� ،9Aاع وا��� �� اgب+�ا���9 <

امv��3ع وا����ار �� ا��  .١و$�دl ا�e6� �6ER م���ى ا��

د ا�n%R  �� إoFق هhا )7: )7��ة $ًا ، وا��[ �E�  "���5 ا���Eي"و�ّ��ه� 

 t6'7ا)� . ا���Eا��9ص ا� lEب Zوم"N�( ، ح�Z أصر م�R6 بAE�ان " أح� إب�اه

7��ة ( s7( k�U   ًاا�hي    short short storyوه� بi�h ��9بn م� ��Eف بـ). $

��Aت\#� �� مP7�A اE+��   Zم nآ A�J.C.Reid   وRoger.B.Goldman  

��#� ا�5R7: وا�k�v ا�Z�h6 <��ا م!����ت )77� s79ا� N!اوح ح��� ،:RDم� :

  .)٢(ص�5Rت 

�E�$ Z:"أم�  ���#� و���E� Nف ب�$�ده� ، بn رأى أ<#� م!�د $#�د  "ح� N6� ،

�DAة ا��7( eن إ��ل. وم�5و3ت وه� أ)�ب م� ت��9� p���ة  " حUد ا��9Eا� ��

Z����n بأت تy#� �� ا���ح: ا��Eب�: وا��65�: ب�اآ�� <�ع أدب� ه!� [��� -  `�ح

�#�   - رأ�����  ة ا��DA وا��� )�7()�E+ًا ) ا�وأرى أن ت9] . ا�79: ا�79��ة $

 N�ل �9$ Zم s6v�> i�hوب ���AYا� �DAا� e���] هlh ا�!#�د وا���5و3ت تc5 م�$

 o��F   ٣ام�

�E+�  Z: ��� ا���  : ه�  �وأورد �#� أح� $��N ا�5

  9': ا�79: ا�6 –ا�79: )7��ة $ًا

                                                
�Z ا����������������������A  ح�������������������� - ١�������������������� " �&%qqqqqqqqqqqqqqqqqqq	 ا�&%��qqqqqqqqqqqqqqqqqqqة �qqqqqqqqqqqqqqqqqqq#ا  ا" ص��������������������ة  ار م�������������������] ح

www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=23579  م١٤/٦/٢٠٠٦  
 
، ا���79: ���� ا�ردن، أوراق م9�6����ت �����ن اgبا����:،    ، ا�&%qq	 ا�&%��qqة �qq#ا (qqE#  ب�0qq	 ا��qq�Eر   ام����Aن ا�����7دي     - ٢

 .١٥م ، ص���٢٠٠٢ن

�E�$ Z:، ح  -  ٣� . ١١٣م ،ص٢٠٠١وزارة ا���9D:، ���ن ،  ا�&�س وا���3، 



٤٤  
 

 :�  ا�79: ا�5�D:  –ا�79: ا���RD: ا�79: ا�+�)

  ا�79: ا��+���:  - ا�79: ا�79��ة ���Y6:   - ا�79: ا��م%: 

 �Eة  –ا�79: ا���  ا�79: ا�!

  �F�Uة )77�: ، وا���Yم�ة ا�779�:  ا�v+� ا��779  أو

 :��: ا�779�: ، ا�6�ح: ا�779�: ، ا�7�رة ا�779�Aا� ، :�  )١(ا���5: ا�779

 �أص+t م7'�56 م5�ر�� م���9ا � )ا$.ق.ق( �A 3ب مZ ذآ� أن مt6'7 وه

�� هhا ا����ى أ6m+#� ��<� مZ أ��ان  nت�E�� 3 ت����مZ ا����ب: ، وأن م� ذآ� مZ ت

9ي  Zا���ص�P ، وإن ذآ�ه� �e6 أ<#� م7'�56ت ���n <��� مA* ا���رب�ك �� ا�gا

 b95ا�� �AE� اh#� ، �56'7ل م�9> Z����5ن ب���$�د ، وح� Z�h6ا� nوا����

 n+(  دةEم� nب��اح lم�ور �AE� ( iأن ذ� eا��+�س، إ���: إ� ��m Zل م��E��3وا

9، ح�مo مE[ م�Rه�N أص+c5  م���9ات+6�رl م7'�56 Aل ا�دب وا��ح9 �� n�E��� ،

ر مZ ا3<���ر وا����ع ( e6� .lت، ذآ�����د �� ا��Eا�� Z�� وح�Z ذآ� أح� ا�5

��ت م+�� ا����ءl مZ هhا ا��N ا�#��n مZ ا���Z آ�س هlh  و��ى ا�+�حp أن . ���ا�5

م� أدرج ت�ص��Rت �796: مZ ب�E ا��9Aد وا�ار��e6� Z أ<#� A�، د�: دون )7Eا��

�Z . اص'oح�ت �وإن آ�ن ا�م� آi�h ��5ي ب��+�حp أن �%�P ��9��: ا�5

�R7'�56 م(وص (](��  �� :Aب�+Eا� e�5���: ( ، ح�Z )�ل  ZمEــــ�ض ?�A�e6� ] ا�5

 ، ]� wا���و� �� ��yAا� ['9Aا�� ]وح��� ، ZRا ا�h#ب :�9Aا� ]���A� e6� ز��دة �#�

م!���: مZ ا�s79  ١٩٩٦إذ أصر ��م . وا���ة ا��5رة إ��[ ، )�7ص أ�%� 

 Z���Uو �Eده� أرب ، �� م!����[ ا�����م: ه�#��ت�9': ا�79��ة $ًا، ب�6 �

                                                
١ -   Z��  .٢١ص م١٩٩٨، دار ���م: �6'+��: وا���A ،دم�b،  ، ا�&%	 ا�&%��ة �#ًاأح� $��N  ا�5
 



٤٥  
 

�e6� Z هhا ا�sA ، ���ف ��9��:  م7'�56ت[ ، .      ١"آ�ةذا�و�� ا6F] ا�5

ا ه�   �، مA'�96 مZ ت�ص�P ا�E+�بA: ، رNm أ<[ با  م��5�� ) :ا�96'(م�56'7 $

وح�Z ذآ� آ�6: ا�96':، ذآ�ه� واص�R م�7�vا 3 أآt6'7�� . �D ا�79: ا�79��ة $ًا

. 

 ا� ر��ان"ردl�y> l ، ب�� أو :و��N ا�+�حp و$#+� " Z� ]D��� م�Eض ح

��ة �ح�ان ا����ء"  ( م�5�د �9��"م!���: Yى : "، )ب�ح: ص�  ��e6 أن ا��!

9�� م� �+p أن أn�� hU ا�79: �) :�6�e6� ]9 ) ا�+�)Eا��زاز �� ت k>آ�� أ���ه� م� ،

ورد ( � �Z م!���: 9F�س  ���6أة ا��9�:، أو ا�79: ا���Rة ، آ�� أ����#� �� درا��

٢()�م�ء ا�<+��ء  . N6� [ان" م�ا� ر� +� " s7( ان�AEب :>�AE: م��أن ا��!� ،

�k اص'oح� وإ<�� ت�ص��R أ�%�� �Aه lًا ، وم� أراد7��ة $( .  

  :دوا(   3�#د ا�<��0ت 

�� با�: هlh ا�را�: أن ا��t6'7 ���5ج ��9�م�ت �ة  آ�  �p  t+7ذآ� ا�+�ح

أن مt6'7 ا�79: 3ب مZ ا��gرة إ�e ا3ت�Rق وا����ع ، و: أه�#�، م���9ام7'�56 

م ا���9ار��A�  ]+� ، lز  tا�79��ة $ًا ه� ا��7'6� Nmوا<���را، ر ����� �Dا�آ

5�e ا�E+�بA: مZ . ��ن مZ أ��ان ا�ZR ا��779 و��5د � ]�و��bR ا�+�حp م] م� ذه` إ�

( ��m �A� cًا م� زا��ر، 3 مZ ح�p ا��AEص�، و3 مZ ح�p أن ا�79: ا�79��ة $

�EA��� Z�ن "، و) ��ا �م ا���9ار ا��R#�م وا3ص'oح إ�e أن  .ا3ص'oح�ا�آ�د��

 c6�� ب: ، ا���hا��� :�!#Aا�� N#+ا��( e6� :y��5ا�� �� :+mر ، ZRا ا�hل ه�+( Z�

��#� �� )�ا�` 3 ت5+Aه e6� ا���مh � هّ��ب ب'+E[، و�ّ�� ذ�i بzن ا��A.  )٣(ا��!(

                                                
١ -   :��Aب�+Eا� e���5�   #qqE) ة��qq%&ا� 	qq%&ت ا�qq�E&3 ، ) ر�qq�Eا� 	0qqد  )ب�.  م٢٠٠١، ت���ر��  ١٥٣، م!��6: أ�����ر، ���

 .٤٢ص

ي ���A6 وا���ز�] ، ارب، ،  ا��NE ا���دی	�+ ا� ر��ان  -  ٢    A٣٥ص .م٢٠٠٢، دار ا��. 

٣ -    e�  .٤٢ص �I��0 ا��ب}ا�E+�بA: ، ا�5
 



٤٦  
 

 و�Uق ا���z�ف �، ��k ا��+ع ا�+�حp دوم� �Z ا��!�. �e�v ا���Yم�ة وا��!

 ،(�Aا�آ�د��� وا� �yAب :� ، ���: �e6 ا��+ع، ���9�ا�` وا�#��آn ا��9(�Aا� e9+� Z��

#6م وا�+�Aء، وإ��دة � ]��� e9+ت ،:�م� ه� إ�y> 3م ت�ا�e6� �9 ا����ل اgبا�

 واgباع  ا�#م�  . وإ��دة ا�+�Aء، م�دام ه�Aك رm+: �� ا��!

 N#أ� ( ، ��ة  وا���+��A: أح��<� ��R#�م واحDت ا��������ا مZ ا��Dن آzل ب�ا�9 e9+�

��  .�� إoF)#� ، و��n مN#A أ�+�ب[ ومA'�96ت[  نا��9Aد وا�آ�د��

 Z��د ١و) أورد أح� $��N ا�5E�� ة دواع  حده� بـ و) ا��7'�56ت ( �

ر ا�79: ا�79��ة $ًا    - ١  ( Zًا - ٢ا3<��9ص م  ر�] ��ن ا�79: ا�79��ة $

  ٣ -                               �  ا��5ص �e6 ا���Rد   - ٤م!���ة ا��!

 Z�6ار�� :�ARل ا��ؤ�: ا�oU Zت $�ءت م����د�: �� ا��Eا�� lhأن ه pو��ى ا�+�ح

م[ ،  ?N مoU Zل ا��5اك ا����9D وا��9Aد ����و��: هhا ا�6�ن � Zا��779 م

 l�?وأ ، Z���Eا��9ن ا� Zم �>�Dا� P7Aا� �� :�وا�5%�ري ا�hي أص�ب ا�م: ا��Eب

  ���9Dن ا�zب��� Z��Z وا��#��R9Dا�� e6� .  

6�Z ب��دبY�9د وا����Aا� �Eح�ول ب ��: ا�79: ا�79��ة $ًا  9�٢( Zا3<��9ص م ،

�3��� أن ،�A� n�Eآ  :��( Zم n69� يhا� �ARا� n�Eا�  :�'�>  e6� ا���دوا N#+6mأ

                                                
١ -  ، Z��  .٢٣وص ٢٢ص ���I سب} ، أح� $��N  ا�5
 

٢  - �y>ا:  

!��(س��0ء ا���د  ! ،  م�5 �ّ�ام  -%) 	�A�د $��ة ا�3+�ع  ،أن�0ذ�ً ) زE2005/8/10ت�ر��  ٩٣٩ا3دب� ا�           .                 

-  ، �� ww.syrianstory.com/infocontacte.htm، م�)] ا�79: ا���ر�:   ا�&%	 ا�&%��ة �#ام�5 )�ا<

  .م٢٢/٢/٢٠٠٦

  .م��٢٢/٢/٢٠٠٦  www.an-nour.com ،    ،  م�)] م!6: ا�A�را�دب ���� ... ، ا�&%	 ا�&%��ة �#ا  م�ه� م7A�ر  -



٤٧  
 

ا��!��` وا��5�p ، م�!�ه6�Z أن ا�Y6: ه� وحه� و��ء اgباع ا����ب�، وهhا ا����ء 

 ��] ��n م�5و3ت ا��!��  ، :��)  ا���ب���<�: (و\A�ا أن ا�79: ا�79��ة ا��69

�\ ، ��: 3 تp+6 م] م�ور ت�#�وى أرآ�<#� تc5 هhا ا��احP ا�!>�F�� ةm ]>أ Z�>

  م�� و����A� N ام� �+� )�ون  ، وصّ�رe6� l أ<[ و�$ e6� ن��ا��مZ ، إ3 اgت

�` إ��#�، و�A� 3 ]>أ Nm�7ب� ر�mا��#� ا  hUا�79: ، أ Nرح Zم �#A�!� nب�5م �3 ه

��ة تZ� �+A م�n إ�e ا���Eمn ا��#n م]  آ�� أ<#�.  ا��را?� 'U اع ، \�ه�ةاgب

 k5ا� Z� �+Eأن ت [�'����<ورآ�ن إ�e ا����ب: ا���E!6: ا�RF�v: ، وا��� 3 ت>gا �

:�ARا� �#���96ح وا�hم وا���Y7ر )� ����ي ا����ب� ، ���<c ه+Eر ا���Fgا اhه Z�� .

��ت ، وإoFق ا�وص�ف ، آ��96':، وا��م%: ، ��د�: �� ا��Eءت ا���$  �Aه Zوم

��ة، وا�+Y7وا� :E��:، وا��69 .  

وأ��ق ب�E م� )���[ إحى ا�ار��ت �� م�Eض ح�Z� �#D ا�79: ا�79��ة $ًا 

، و�Z ا���ا$�: �� إoFق ا�ح��م وا����ء وا�وص�ف ، وا��� ت�� ب��5: ا��Aق 

 :� �Z ا�������: ح�Z ت�Aول ح��: أدبE+وا� n!Eا�� eوره� إ��: ، ا��� ت9�د ب+7Eوا�

وه� ت�!�هn ! ، أي )7: )7��ة هlh ؟) $ا . ق.ق ()7��ة $ًا )���ا )7: . " 

 *�م9�م�ت ا�79: ا�79��ة ا���Eو�:،  وأ<��F#� وأ����#� ا��E#�دة ، وه�A� N#!�ن أب

 :ً7( k�� Zأدبٌ�، و�� kA$ اhه NE> ، n�ا�'�ق ����6ب: دون ا�v�ض �� ا���Rص

  ! ؟………)7��ًة،  أ��k هi��A ا�v+� وا����، وا��vا�:، 

��ت : وت��'�د ا���ت+: . ��6�N ب�� �o��#�، أمD��: ، أحو?: ��إن آnَ هlh ا��

 Z� 3،  ا�5�p، ا�v+�، ا��وي، ا����هة ، ا�'��:  ، ) ق ج .ق( م��5:  �#� ب

 P(�ة، م��ت، إ3 ا�79: . ا��6E�م:،  ا��و<: ، ا��79ص: ، م�#��<NE آn هlh ا��

                                                                                                                                          
-  ،:E�$ Z�� . ١١٣م ،ص٢٠٠١وزارة ا���9D:، ���ن ،  ا�&�س وا���3، ح
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9 م9�م�ت ا�79: ا�79��ة ، وت��� �e6 ا�N ���ذا ؟ �<#� . ا�79��ة $ًا �Rت :F��ب+

�U~ kA$"١.  

 :٢و) رأى ب�E ا��9Aد ��أن هlh ا��yه�ة ، م!�د إ��از ��A* ?���9 ، ��5ول ا��

 :D���9�: ا��Eب�: ، وه� )�دم مZ ا��Yب ب�� �n�5 مZ إ��ازات ا���9D: ا�5Dا���5: ا� e6�

��ة ��y5ت ا��zمDآ �>����<n ، ا��� ت�Y6 أح>gا���)� ا *�Aوء ا�� ، وت��l $��ل وه

�� وا��6�ك �Rط  ��  ا���Y%� ن�+�!��� N#>zب :�، و) ات#N م��و هlh ا��yه�ة ا�دب

�N  م���ردة ،و( �A+وإ��ازات#� ، ب� :���Eذا���Aن ا����R� N#>جأ  Z� �+Eا��

�m��6�R�ن <���yت#N ب�Rو� ، N#5��7ى ه تم�ف �م م��ا?�A م�+�ه: ، ��k �#� ه

���Rا�� �� �AF��>6: أv6U���9 ، وDا�.  

 N#%E٣ورأى ب  : ]�R> c(�رة ، و�� ا��م�ح6: م�' Z� ��+Eت �ن ه�ا ا�6hأن ه

 �Eًا �� ا��ا��!�ب: ����: ا��7E ، ح�p م��c ا�AR�ن $��E#� إ�e ا����ب: ا�79��ة $

ب�� ���e ا�E���: وا��وا�: وا����ح ، وهhا ا���n $�ء مZ ا��R>3ح ا����9D ، أو 

 cR6�Uًا، وم#�� ا��9�: ب�R#�م#� ا��Z��� i�h� ، �A9 ا�9�ل ، إن ا�79: ا�79��ة $Dا�

 p�ة �� اgباع ، ح���ا �Z م�ح6: م�'�رة و$+Eت  e9+#� ، ت��ح �yAو$#�ت ا�

��<أص+t اgباع >gا  n�7Rا��  n��5� 3 ، ا�دب �� �  ، :%R%Rوا��3'�اد  وا�

 l��د مZ ا���Rدات وم� م� n(zص�ب: بgوا��+���ة ، ود): ا P�Dا��� . �U~ eAEب�

�� ا��oم م� )n ودل U t+أص . :���P وا�7�U3ر وإ��Yء )D�7<� ��7 ا���E�

�����5�ب أص+t ح9�+: ، وآhا . ا�5!�م  ا��+��ة ، وا������ت ا��ا�E: ، وا��مZ ا����

 Pع وا�#�ت��hرة وا������� ح!N بe��m   �Eو) . ا�Y7ح ���ة ت�F Z�ا���6Eء ح

                                                
ل ،  - ١+� e>ا�ا�&%��ة �#ا $ 	ف ا�&%L1ا� 	%�  م ١١/٧/٢٠٠٦ر�� ت�   www.arabicstory.net/index.ph ه  
 
٢ -     ��� - ww.syrianstory.com/infocontacte.htmم�)�] ا��79: ا����ر�:     ا�&%q	 ا�&%��qة �q#ا ،    ،ا<��y، م��5 )�ا<

75k  ٢/٤/٢٠٠٥ت�ر�� ،  
 
  م١١/٧/٢٠٠٦ت�ر��  ،www.arabicstory.net/index.php ا�&%	 ا�&%��ة �#ا، ،$+�� ا��6��5ن ،  - ٣
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��ن>gرا? ا�ا�  ]A�$ :!��Eم �� nUآ� �t+7 أص�Y ح!�� ، �n5 م��6:  �، ب���

   .اR>3!�ر ا����<� وم� ��ا�9[ مZ م��آn ا�hYاء ، وا�+�q: ، وا����l ، وا��7اع 

�: ا���F�E مE#� آZR ا}راءمnD هhا R��� مZ ا���Rر)�ت �� �#�#� أو آDآ Z� �NAت 

�>��6$ه� ، و<A� �R#� . �[ آ��ب[ وم+5�l وأ��[ وآ�A�<�[ إ< Zم �#v6�  أي ا�ول����

7�oً، �#� 3 ت�c �[ ب67: ، بn ه� ����( N�N بhات[ R6ً: وت�$ s9ا� :Y+أم� ا��أي . ص

  . ، ا�7�Uرا آ+��ا �56��ة  �ا}�U ����+�ه� رNm ص�Y ح!�#

 �Aال ه��صl�Y و)l�7 و���: ا<!�زl، م] أن ���ذا e6� hU��ُ هhا ا�ZR . وا�

؟ �$  nب[ آ N���ُ �>ا�A� �5+أص ،:���ا�+�9ء : وإذا )���ا )��� . ا��79 وا��Y7 وا�

6��ن ح���A ا���م �9�ل ا�+�9ء ����ع . ��)�ى  � .  

و)+n ا�U�ل �� م���ع ا�79: ا�79��ة $ا آ�R#�م ، أود ��ض �ة <��ذج   

���Z م��vرة �#hا ا�6�ن ا��779�  : ��ب أ$�<` و��ب وأرد<

 أ<[م9م: آ��ب[ ا�hي �N م!����[ ا�779�:  �� N���john Barth $�ن ب�رث  - ١ 

م هhا ا�A�ع مZ ا�79: ا�79��ة، هlh ا�79: م���ب: �e6 م� ��+[ ( Zا����*أول م 

بs9 ا����* و�b7 أ�Fا�[ ��e6� n75 ا�'�ا<:  إر��داتداnU ا����ب، ه�Aك 

  Frame tale :7: ا�����: بAE�ان�6�#� ا�9 م���ب:

Once upon a time there was a story that). 

Began(  

  .�� م� آ�ن، آ�ن ه�Aك )7: بأت  آ�ن

  .١) ��� آ��6ت(هlh أ)�7 )7: )7��ة �� ا�Y6: ا3<!6���: : ب�رث �9�ل

٢ -  i�ا ت��بA�  ) :)�ص: أم����:( ت9�ل �

                                                
١  -  ، �+��Yت#�<� ا� 	ا�&%IE>00ا� WPا�&%��ة �#ا ، ا�� . www.alrabetta.ae/content/view/658/38/ -   



٥٠  
 

  t��Z ب+A'6" رو��k آ�ب "م�v��[ ا���� �A���ا ا<�#e مZ زرا�: . �<[ ا�!Uأ

 ، i����� ، ]Aم c6Rأ��7ب[ ، ت��د ت e6� *Y%ت#� ا��5د ت��9[ ، و<+�ة ص�ح

 `Eء ا���A� E95#� ب��� :E6: ، م�����5$#� ��+�راة آ�ة ا�9م ا��� ت+p ا�6� . nاص���

 t6ت#� ا���حصoصg  c���.  إ��5ح#�ا�h��Aة �� ��m: ا�!6�س ، ��nER أي ��ء �

��ة ���vج Y7درج ا����: ا� E7� �$�Eزم:  ا�دواتت#�دى م�oحا�oصg ةh��Aا� " .

مZ م��ن م� )�7 �� ا���Aل ، �6E� . ا����w  إ��5ح9��#* ����)z� " Pص�#56 

  .6F+�ت#� 3 ت�A#� . ص�ت ت+�م#� 

 c>آ� b��(ل دoU ، ]6E� ]�تs5R رو��k ا�h��Aة ����E، ه� رأ�[ مرآ� م�ذا �6

6+: . ��: ت��5ك ب�#��:اEا� nUأدوات[ دا e9أ�.  

 �!6Dج م��وب� م�v�� :$oDب�ب ا� t�� ، `�qت زو$�[ ا��اح6: ا���69[ ص� Zم h+>

  .١) ���Aو�[ أ?�Aء م��هت[ ��6+�راة

  ) :)�ص: مZ ب��'�<��(ت9�ل ب�p و��66 - ٣

�A أن ���A. أU+�<� أي )م�i أ��أ " ��zل ا��5رس " $ي. "��Eج ا�E!�ز ( "

  "أ���!#� 

  "ا���eA"��� ا�E!�ز م6�� ?N أ$�ب 

��  .ى ، وأر�c6 ا�E!�ز م�ح�$� �� ا�w6D �أb6F ا��5رس 96F: م�)c ا�9م ا�

  "أ3 ت�ى ا���eA أ�%n ح�3 " 

  ٢"!وم%e ، ت�رآ� ا���6: ا�+���: ت�6�ى

                                                
 ٢٥، م!6: ت���� ، ���ن ،�دن0ذج (��0	.. و!�W ا�#هD	 .. ، ا�&%	 ا���G	 n9> ا�sA مZ م�9ل آ�ت���A ا���5ر<:  ١

 .٤٩،ص٢٠٠٦،
   .٤٩ا���$] ا���بb ص -٢
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  ))�ص مZ ��ر��( �9�ل ���د <اف  - ٤

�: �+��] ا���9ش" AYءت ا���$ ..]� c��( :  

 Zه�: مم� أ�Am ، ��� ت7�` ا��Aس ا�A� ]�+�z� ، ان�ا�� nب� ب��? �A'أ�

  ..!ص�ت� ومZ ?�ب� 

 nER�  ] م�ذا�س )�ح.. ح�ر ا�+��ن )�ب� ب6�أ�'�ه� ? ��7( ���Rت Eوب ،]A١."!و��  

٥ -  NEAا��   ):)�ص: مZ م�7( ت9�ل ص�Rء �+

ة ��6، ح�e 3 ت�ب��A وأ"  ���ء $�z6: ب���ة �zت�t6 ا�6Uت'6` ا�9+6: ا� c>

أ<�A م�E+: مZ ا�n�E ، و�Z أ��i� t م��<�  و)+n ا�A�م ، �Z6 أد�� أ<�A م��%: ، أ

3 ك أن �e6� ny $�<` واح�!� t���l ، بz� nد�� ا����،  أآ�D م�� ��Y�

��� ه� أآ�D مZ ذ�i ، ��ط أن ت'�د � iE�Fت ، ورب�� أo+9ا� Zم وأ�ك ب�����

  .b راح�� �6ن �� أذ<� وت9ا��Aم��: ا��� ت

�` �F�U ، ت��E ب��Eدة ، تb6Y ا��+�ك ، وتb6m N�5 ا�+�ب ، ورب�� F Z�

 cE�� ��6:، وآ��م�Aردة ا��'�� iدت�� ��m e6� ات'�R ا�A�ر وت�5ول ، بn ت+hل $#

 i� ز<#� ، أ��ت�E+ا����ن ،  ب�ص eرعإ���ي إ�e ا�!�<` ا}�U إ��[ ت��� ب�z� ،:  

�A5: .. � .. ه���  .� � �R6� e6: ا�و3ب )�ب ا�h��Aة .. ��ق ا��

 ، ]��~ e6� ف�Eا� �، مZ ا�رض  ا�رضمZ ا����� إ�e  ت�R9 بRv:وآ�Eزف �!

 cوآ��6 رأ� ، ����٢." ��� ، أزداد ت�+�D ب6�9#� ح���iإ�e ا�  

  ) : )�ص مZ ا�ردن ( �9�ل رم�ي ا��Yوي  - ٦

                                                
١  -   ، Z�� .١٣٩م�$] ��بb ص ، ا�&%	 ا�&%��ة �#اأح� $��N ا�5
٢  -  NEAا�� تص�Rء �+Eت !  بEم: ����6ب ، ا��9ه�ة  ، ب�Eا����7: ا� :q�  .٧م، ص٢٠٠١، ا�#
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E? l+�<� أ��د" � ، ��c5 بEب Z�  م� وص�A6 3ه�D ر$�<� آ� أ�9� ]�6Aو� ،

  .رب': ا�bAE ، ت�ددت أول ا�م� ، �Z5A �� ا���رع ح�p ا��)�ب ��ر�: 

  :��حc �[ ا�'��9: وأ�'��[ ا��ب': $�ه�ة �D�A#� وص�خ ب�$#�

  .ا���'�ن  ح��رهlh 3 تn�9 د$�$: ��  - 

lر���zب �mوه�U �A+� ا<��5ر أحهN م6� N� ، ء��  ". ��١ ا��

  ]A��� أ�6q: م#�: ��n7 بE%#� ب���R#�م ، وه� م� ��+Dذج ت��Aا� lhأن ه `�وأح

 :�  .ا��5R7ت ا}ت

  !  ا��PZ0م  : ب 

 :796� tم وا��#Rم �مZ ا�E7` أن <! ات�R)� ب�Z ا��9Aد وا�ار��e6� Z ت5

 مt6'7 م5د ?�بc �#�، آ�<#�� ا�79��ة $ًا ،ت��م� آ�� ه� ا��5ل �� صE�ب: ت5

A$� �#� ، ��ّYد وا��تhYى ?�اء $�ا<�� " � آ��ب�� �� ح��: م�R�ح: �e6 ا��'�ر وا��!

وح�b+� p  ا�5�p .  ٢"�e6� `E7 ا�ارس ر�N حود ا��P��E ا�F�9] ا���<] �#� 

 !> ، l��m [م nUا�[ مt6'7 ا�79: ا�79��ة $ا ، ومى ا����آn وا��AE� ���

�� أ<#� تR��v#� �� أو3 ب�<� ا���3اف�6��A ��ام� m ،ة����ب هhا ا�6�ن �796: ا�79

�#� 3 تeAE م'�96 �� ا�U�ل �� ا���Rص�n وت�s6v مZ ا��5� ، . ا����n وا�+�Aء

��ات ، ��ع �Rم�ت ودون إ�'�ء توت9�م �e6 ا��Uال ا�Y6: وم+���ة ا�5ث دون م9

 i�96رئذ��  s9ا� :Rء ص�Yا����6ت ، دون إ� Zم Z��� م� n(zت�� �6ا��ب�e  ثح

 ، Zد�7��ت ��Z �%�ء زم�<� و�%�ء م��<� م5v� م�آ��: ، أو :�7v� l��ت

P�Dا��� e6� �#م �� أ����ص: ت9�U ت��A9ذج . وب���Aا� [��$ �� iذ� �A��� و)

 :y5� أو ، l��: ب�حة ا�5ث ، مoU Zل �9': ت!ّAEو�: ��ب�9 ، وآ6#� م�Eا��
                                                

ر ا�W4cرم�ي ا��Yوي ،  -  ١�k  ز�] ، ���ن�وا�� ��A6� :A٢٠٠٠، دار أزمs٨٥م. 
  ٢٩١، م�$] ��بb ،ص ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنا���س ��آ�ح ،   - ٢
 



٥٣  
 

6�N ا���م�ا�� بz<#� ت�ت+* ب���مZ ا�hي ��m+� م� ���ن� �#Rوص ��، و)�R>:"  :6�9? :R(و

�?7�� ح�� z� �y5: أو ح��: مZ م!���: ح�3ت ت�#A� . إ��9ف eإ� eE��#� ت

�: ��9�6* مA#� م� ه� $�ه�ي وم�PD، وه� �� $������ا��5آ: ا}��: �� ا���5: ا�

�� م9A'] ا�oE): م] ا�!����ت وا3م�ادات �� ا���5: <m ا���س�#�R . lh#� iوم] ذ�

 Zذه �� :y9ح���ة و� e9+ت �#A�� ،:�A� :� ب79E�+ادات تا�!����ت وا3م�

�Eو�� و�� ا��9ص م :�7vة ، . ا����Rا� e6� ��E�6  ا��Uا�#� ه� ا�nER ا�� nERوا�

  .١"3 ا�nER ا��vر$� آ�� ا�79: ا�79��ة

��<ا�N#R أ��ان ا�دب إ�e  أ��ع إن هhا ا�6�ن مZ ا�s9 ه�>gا c(�ا� �� l� وأ�9

أ<�اع ، وه� أب�*  واع ب�� �9�ل )�صU'�ب ص�مc مZ و ،م�$� )�ل ��# ذات[ ،

l�7(وا ��+Eا��،  م+�� )�درا  آ�ت+� �'6`� ��# ،l وأآ�y> l�Dمً� وت�ت�+ً�ـ�9أ��ن �و)

�� ا���n ا�hي ��� �� �e6 ا��6#�م ا�5ث وإ��دة ت���N? ،]6 ا3)��7د وا�g!�ز 

Eب: آ��ب�#� ص�أ<#�  .  e6� �A�ت�'6` مZ  إن <�yة �����A6� :Eذج ا����R: ا�hآ� ت

 ا���Rة ا��z$�Rة .��ض ا���)P ب���: RF�U: �� آ�ت+#� م#�رة ��Eا��#� ته� ، و �+

:���+Eأ ب!�6: ت�': م��5: ا��+i  ا��+���ة ،�#� د33ت#�  داه�: ، ت+�وو�'#� $�n ب

د ا�زمA:م] اب�E ،م�ER: ب���5آ:Eت Z� ات  و �ده���Yة ا����Dوآ :A#�  ..ا�م��وات��

 e6��A9ت: :��3حn9 م�s7v ب5 ذات[ ��  بb5، #��. ا���Rر): g?�اء ا���5�3ت ا�

  . ت���Z ا����ر ا���$�ة ��m: ا�g!�ز

�P ا�Y6�ي ، ا���ط أن تb95 ٢وح�Z ���#� أح ا��9AدDا��� Zم :�در$: ���

�: آ�6: �ب5�p ت��ن ا�79: ا�79��ة $ًا �� حود م"%�م�Z، وا��U3ال �� ا��

�b��F Z ت���n ا�9�gع ا�Y6�ي  ،تb95 در$: ����: مZ ا����E: �� ا�Y6: وا�33تو

 :��6�:؛ وتb95 در$: ����: مZ ا���� وا��!�وز ��69Uاا��5د �� م���l�9 ا��vر$�: وا�
                                                

١  - �6�N ا�� �y>ا ��”،�م�ا�ا	ص�%���  http://www.newsabah.com/paper.phpا�&%	 ا�&%��ة �#ًا ب#ل” 
  .م٢٢/٥/٢٠٠٦
 
٢ -    ZF�ا� ���Z ا���Aص�ة ، م�)] مA+� د<���  �9�www.alwatanvoice.com/pulpit.phpء م] ا��9ص ح

  .م ٢١/١١/٢٠٠٦
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7�: و ا�Y6: ا������9:vث وا��و��ى ا�آ��ر أح� $��N ".  ا��+���ة ا��م��<�: وا�5

Z��  : أن ا�79: ا�79��ة $ًا ت9�م �e6 أرآ�ن  �ة، ص�ره� �e6 ا�5A� ا����� :  ١ا�5

                                                     :�  ا�779

     ا��حة                              ا�!�أة                                     

                                                P�Dا���  

 Z���Z ت��Aة رآ�Z أ����Z �� ب�A�#� ، وا�!�أة وا��حAرآ P�Dوا��� :�و�ّ ا�779

�c أح!�رًا ص��ء ?�ب�: 3 ت�5�ل ، إ<�� �Pّv وه!#� �� ��#�� ، وأن هlh ا�رآ�ن �

��e9+� ]A ح���ُا ب'��9: م�، إ��5ء  تi6 ا�79: أو هlh ، ح�e ���د أن �7�� ��7Aُا،

  .أو م+���ة 

6�:           "وحد ���P ح'��A� �Aص�ه� بـEر): و��Rا�� ، P�Dة، ا���ا���5��:، ا��ح

:Y6٢" ا�  . pا�+�ح bR�� 3[ذه`  م] م�و�l �رآ�ن  إ���Z �� ت5�أح� $��N ا�5

E�� ،�Aأن ا�!�أة رآ lة �� ا��+�ر���ل ا�دب�: ا��Uى ) 3 ت6v� N ا���yا�79: ا�79

مZ $�أة �� ا�'�ح، و)ُ �n�5 هhا ا��آe6� Z ا�$�Aس ا�دب�: آ��: ، وآi�h ا��حة، 

��<�e6� `6Y ا�?� >g7اA� ا�ـــ��اع ت���و��bR ا�+�حp . ا�ــ�حة  �� �� اgب� 

�P مZ أرآ�ن ا�79 ح�ذه` ا��[ أDوا��� :��Z و���P ح'��A  مZ أن ا�779�: ا�5

ا�79��ة $ا، بn ه�� ا��آ�Aن ا������ن ا�h6ان 3 �9�م ��n مZ هhا ا�6�ن ا��779 

 مZ دا��ة هhا  ا�6�ن  . بو<#���وإذا آ�<c . و�� ا<�eR أحه�� ��vج  ا�n�E ب���zآ

�9Rد ا���Eأ<#� ا� e6� ن�A?ا �#�� P6�v� 3 :���  يا�779m :Rص P�Dن ا����� ،

  : وه�A 3 ب م�F Zح ا����ؤ3ت ا�����:. ` أو ب�5دات م���9ة Z��� 3 حه� ب��9

7��ت ؟ أم ب���م�ن وا����ن ؟vث ؟ أم ب����P ب��5Dن ا������ nه  
                                                

١ -  Z�� .    ٣٤، م�$] ��بb ،ص  ، ا�&%	 ا�&%��ة �#ًاأح� $��N ا�5

 
٢  -  ، �A� .٢٧، م�$] ��بb ،ص )ب�2 ا��fEی	 وا�<)��}(ا�&%	 ا�&%��ة �#ا ���P ح'

ًا. ق. ق         $ 



٥٥  
 

�P ب#� $���E ، ���� أي ح ���ن ذ�i؟ Dوإن آ�ن ا���  

��را �[ ؟ أم و)c ا��9اءةEر م�'��[؟ هn ت��ن ا��5R7ت أو ا��9> P�  ؟ آ

  .    ��$�ب: �A#� مoU Zل هhا ا�+p5  آn هlh ا��6q: ت+e9 م�R�ح:

 n�$أ �Z"و)���ت ا�79: ا�79��ة $ًا بـ " أح� $��N ا�5A9ص� وت�A�

: ،:��v�7U�ص�: ا�Y6:، ا3<���ح، ا���Rر):، ا���Aص، ا���م��، ا�<�A:، ا�5��ان، ا�

�3: )77�:ا�+ا�: وا�R9ـ6: ، Z وم#�� �� ١.ا�'�ا�: ،اgده�ش ��b ا�?� و7U` ا�

�Z"ا�م�، ��ن اتbR ا�+�حp  م]  �أم اP6�U  �� ر�N حود هhا ا�6�ن، ��ن " ا�5

7: )7��ة ،��Aص�ه� ه� ��Aص� ا�79: ا�79��ة، وم� ( e9+ًا ، تا�79: ا�79��ة $

 �Z ا��5� وا��s6v مZ ا�g#�بE+ث، وا��P وا��Uال ا�5Dا��� �ه �#A� ه����� .

�Y�9%� �� ا���9م ا�ول ص� iذ� nوآ N!5ا�.  

 Z��� مZ ا�ار�Dا�� د مZ  ٢و) ا$�#Eه� بوأ���ا �� حوده� ، ��N#A مZ ح

د مZ ا�)��b، ومN#A مZ رأى أ<#� Eه� با����6ت  وا��'�ر وا��5R7ت ، ومN#A مZ ح

 : p��P ا�Y6�ي وا��U3ال �� ا��%�م�Z، ب5Dا��� Zم :�ا�sA ا�hي �b95  در$: ���

�Z ، وتb95 در$: ����:  مZ ا����Eـــ: �� ا�Y6: وا�33تت��ن �� حود م��: آ�6:، 

 :��6�:، وت!�وز ا��69Uاb��F ت���n ا�9�gع ا�Y6�ي ا��5د �� م�����ت[  ا��vر$�: وا�

�7�: وا�Y6: ا������9: ا��+���ة :ا��م�<vث وا��  .وا����<�:، وا�5

��ا مZ و�e6 ا��Nm مZ ذ�e6E� i ا�ارس ا���3اف ب��5: ا��3+�س ا�Dآ cا<��ب ��

�E7�ب:  - آ��ب هhا ا�6�ن ا��779 ، و��وف ا��9Aد �Z و�] <���yت وحود �[ 

 iوا�رآ�ن  - ذ� k�A!وا�� t6'7م وا���#Rم ا�9��3ار �� ا��� Zث ح��: مم� أح

                                                
١ -  N��$ �Z ،  أح�� .    ٣٤، م�$] ��بb ، ص �ة �#اا�&%	 ا�&%�ا�5

 
٢ -   ��y>اhttp://www.diwanalarab.com/spip.php?article6669          ���� ا���9ء م�] ��د م�Z آ���ب ا��79: ا��79��ة $�

  م٢١/١١/٢٠٠٦
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��ت Aص� وا��9ـ�AEوا� . :���Z ذ��Y6� 3 i أبا م��و��: و$�د هhا ا�6�ن آ�yهـــ�ة أدب

:E�+F ،ة��#�، ��ز هhا آ��ب�ت  $Y6ه� دون أن ت��m [م nUاب�A�#� ت��t �#� ب���

7�7: ا��3�#�ل، �y#�ت <7�ص ��ذ$: ، 3 U �#ى أص�5ب�mأ :Eا��ة م���Dآ

ة ا��م%:، �ى حود ا���د ا��Eدي ا�hي ���9ب مZ� Z ا����9: أو ا��F�vة أو ا�79Eت�

<�yت  ": "<#6: ا�!��اوي "ل ت9�.وE�!� 3#� م] ا�79: ا�79��ة $ًا ��ى ا��79

�� )�درة �e6 ا���9ط )+5[  إ��[ا���أة m c>آ� �#>� iذ� o�رkR> Nm  ١"��أت[ $�

�U �� ]6U<: ا�79: ا�79��ة $ا ، �#hا  ا�779�: �� هhا ا��9'] ا��DAي إ3 ا<[ 3�

 *Y%� ، ا�': c6U مZ ا��AEص� ا��� ت!nE <�7 م� )7: )7��ة $�ا�sA وم%: ب

 sA3ا�  P�Dا��� �AE� . :79ا أن 3 زم�ن �� ا��` ا��م�ن وا����ن �AE� 3 أب�Yوت

، و<�9ر<[ ب�� �+E� "   ،b�د )+�oت "�� ا���9ب�9A� nأ ا�sA ا����� ��96ص . و3 م��ن 

 واح ،  " ):ر�9:( �9�ل �� )A� :7�ا<#� E9م �� ��ا إ�e ا�6��5: م�E ، و6$Eصm ��

 ����ن م� ا<9E9أن ا�� Z��A?ا eوا�6��5: إ� ، Z�R7> eإ� N� ..�#Aم nرت آ�� �� �

Z�  ."ات!�l ، ح�م6: أح ا��اآ+

                        *      *      *      *      *  

��، ���N�� N�  Z� P ت�Aول ت!�رب ا�79: ا�79��ة $ًا �e6 أ<[���� ��، ت�Aو9> 3

�: ، #� $�ا<+A9وا�� :�ARت!�روا� Zا ا��!�لم� <�� مh3 ، ب �� ه�:(�Rى م3�9ت م�E� 

، �#+6m3 ت م��5م6: �� أ N��6� ��ا ا�6�ن ب�A� ]�R7 هhا  eب����آ� ��زت[ ب�Eأ$

56��ة ا���Eص�ة،  ]ب���'�ر ا����ا���96E:  ا�وا���  :�9Aا���5و3ت ا� �Eب c>���

أن ا�ovف أآ�D م� ا�دب ، وم� �cR6  ت��Aول ا�79: ا�79��ة $ًا وآ�U �#>zرج <'�ق

�k هhا ا�6�ن ا��779 ، وهn ه� $kA أدب� )��N بhات[ ؟ أم A!ت e6� �9دAا� Z�ا�� ب

 p5+ا�� �� ]!��EA� ا م�hوه ، :A�Eم s��7vب �#A� ان ا�79: ام��ز�أ� Zن م��

  .ا�����

                                                
6را، ا���ب	<#6: ا�!��اوي ،  -  ١� :�  .٣١صم، ��٢٠٠٢ت وا���A ، ���ن ا�����: ا��Eب



٥٧  
 

ن�h  :m�E4>ا� 	��C<إ   

  هn ا�79: ا�79��ة $ًا $kA م��Rد بhات[ ؟

  hا ا�!kA ؟م� ه� مoمt ه 

  Zم ]�هn ه� ابZ ���� �796: ا�79��ة، ت�ّ�P م] م�'6+�ت ا��7E وم� �%�9

 م�� n�5� 3 مZ ا�79: إ3 ا��#� �  .تاnU ا�$�Aس وتo)5#� ؟ أم ه� و�

�دب   � �yA� آ�ن p��k ا�دب ه� أر�'� ، حA!ة ت��Rدى ب�> Zإن أول م

 ، :��%�    :���ل ا���ت وت�)P <��ه� ، و) ح�e إذا بcY6 ح ا��"آ����Aت ح

��q ب�<��ء ا��AEص� ا��vص: ب#� ، �� �q�� c�> N? ،3�!ارت nة �� ا�ص��zت ا��z�>

 �#�E�+F آ��ل ة أF�ار، <+�c وا���9ت ��� بcY6 حEأن م�ت ب Eو��ى . ١"وب

��� هoل Am �#�، :ا�آ��ر م�5�  أن آkA$ n أدب� ��F ]ب[ ��م وأ�k ���ح

�[  �و���Aز ب#� w��E� `آ�ت nآ e6� s��7vا� lh#ب ]�R> ض�R� p���� ��اه� ب5

 �و�AE� 3 هhا أن . " م����[ م#�� آ�<c أص���[ ، أو بcY6 م��<�[ �� ا��!

��ه� ، �#� �� ا�دب�ا�$�Aس m s��7Uات و���Z ب�E��: )�ا�` $�مة 3 ت�اnU وت

 Zم :�ARا��+�رات#� ا� �� o�6( ��Y+:  ت��ه` أدب� ح�آ: داhم Z�7، وم� e�7 إ��

�U~ ه` أدب�hم e٢" إ�  

�+e9 ، م#�� ح�ول ا��9Aد وا���yAون اص'�Aع � :�ي ��$�Aس ا�دب��N ا��69�إن ا��9

�: آ��اه �e6 ت5'�N حود ARذج وا����ل ا���Aق ا��و� ، w!5ا��+�رات وا�

ن ا����ت ا��Eم: و�AE� 3 هhا ت�k6 ا�$�Aس وت����#� �� حوده� ، إ3 أ. ا�$�Aس

رNm أن ا�Y6: ه� ا����ء ا�Z��5 ��باع  ب�n أ$Z��� 3 . ]��A ا�A� �R9#� وا$���زه� 

                                                

 .١٦ص  .م١٩٧٣، دار ا���9D: ب��وت،�١+ ا��ح�Z بوي ،ط: ، ت�$�:  ا�D�� !2أر�'� ،  -  ١

��� هoل ،  - ٢Am   .١٤٠،ص١٩٦٩، دار ا�A#%: ا��Eب�: ، ا��9ه�ة، ا�دب ا�0&رنم�5
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6��ت  ، ��A#� ت+�9 ا���E� �Eا وا��D> �DAا ،و3�� �Y6� p���AE أن ا�n7R ح�� ب5

 :��Y6ا� s��7vب�� kA$ nآ �R�5� ب�ن t��� ]A�� ، :�ا��t(o ب�Z ا�$�Aس ا�دب

�������ل ا���DA: رNm ت���#� ا�!���� وا��AR م] .: ا��� ت��ن ��[ 3 �� ��اl وا�!���

 w�Aح��: ا� Zم ��  .ا��A�� �E#� ت�D> nyا ����] ب9ر آ+

�[ ا�9�gع AE� 3و n7ّR� `�9ع ، وا���ت�gا k��6و� PDّ�� ������� . ]�E�وا���E ب'+

�� �Z أح���k وم���� +Eت :�>��: ا�hات�: ، وا�U �DA'�ب ��m+� م� ت�P7 بY+7إ<

  .ت�ص�o� �R$� ��م �� ا�n+9� `��Y ا��Fg: وا�g#�ب 

 ( ا�&%	 ا�&%��ة �#ا �E�  ):أدب�

��6"��ف +� Pز��$" :����Eا� :�<#� ��ض بz: ا�79: �� مN!E ا��7'�56ت ا�دب

 :��mح��: <�اع و �� Z� بi�h وآ�ن �+��E� �6ف. ��7اع  ���n )�ت�Z م��Eر��

story ،   ل�م� <9Aو�short story   �v> 3 Z5Aج�  kA!ا ا�hه Zة م��ا�79: ا�79

�E� shortوح�Z ت9�ل   ، ���<#� ��o ��د�� آ��Z�، :79 ا��وا�: مoD [ا��P6�v ب'+

story short  ،3 �%أ� Z5A� > �#�A$ Zم �#$�v ،6�v3 ت �#�P  :79ا� Z�

 $kA مZ� P6�v ا��وا�:��: 3 تshort(   �AE  (  ـ� ،  ا�79��ة ، ��A#� ب���zآ>�Dا�

P�م�  ، ���q أآ�D مZ ا���صAل<و��9  short story short     ن�ت� �#� :�$�����

�:  : ت�$�و ، ا�79: ا�79��ة ا�79��ة>�Dًا(بـ ا�ا وإ<�� وص�R �3  تE'� ا��) $�$ 

��� هoل أAوح�E> Z�د �9�ل م�5 c .m ا�و�e وص�R �796: �'م��6D أ ، kA$ nن آ

ب5��R� pض آkA$ n أدب�  �l�ا��� و����� ، �Fب] ��م وأ�k ���ح ب[ [أدب� �

h#ب  ]�R>l  s��7vا�79: . ا� Z� �#ت���#n �796: ا�79��ة $ًا  �Fب] ��م وأ�k م

  ؟



٥٩  
 

�� :وه� م��و�� lه�Aك ��ال أ$> 3 N��   ����ًا)بـ ($ ( -  o�ا�79: ا�79��ة )6

رج ت�5. ؟A� م� �وه] qل م�Dا��واد، أم s7( :ص�Uو ، s79ا� Zت م���ت ا��!��

  .م�ب���ن ،وت��v�ف ، وه�A!�اي 

��AE تA��� آ+��ا م�short story   Z!` أن <�hآ� أن اN�3  "  : "أب�ام�"�9�ل 

ا��� ه� �+�رة �Z ح���: أو ،  وshort storyا�s79 ا��DAي ، و�+� ام�اد �+أ بـ  

وا���  ، و��A#� ب�i6 ا����ل ا�'��6: ،آ�6: ٥٠٠رب��  )6�6: ا���Rص�n، وت��ن ة<�در

  ١. "ت�e أح��<� روا�: )7��ة 

 �Rف م���E� Z���l، وحm Z� kA!� ا���k م�� N!5��� ) eن إ��رت�م: <م9

: �� ��U n7ص أ��د �#�، �9���ن   short story shortا�79: ا�79��ة $ًا )ا�دب 

��yA� Nوا م'�96 إ�e " �� أ��R آ�6: أو أ)n ا�79: ا�79��ة $ًا ه� )7: �� ح�ا" 

7�7: ا��79 ، وإ<�� ه�Aك ��ء ا��[ )7: ) ت'�ل و) ت�79U.  �#� :79���

:�E'( c��� �#Aود، و����l ، حmو kA$ nآ Z�ت�اوح ��#�  ، �#�Aك مA'9: م��5ة ب

l��mو kA!ا� Z� م� ت��c  eوح�Z وصR ، ا����ل بA� �#�Aت �#>zب���وا�:  ب

�c روا�:�� ، �9 وصc6 حوده� إ�e ا��وا�: ، 79��ةا��� �#A .  ت�Yم� صAو�

�Uأ kA$ eإ� n7ت N�  ،c769اة  ،وت�Aب��  ]��� م� ��!�أ ا�+�حp و�A� cR(و nب

�  . : ا�779

 ّ� �Zاأح� $��N "و)��� أدب�� م��Rدا بhات "�5A$ ًاا���Rد ،  [ا�79: ا�79��ة $

��Eس، م�A$ا� Zم l��m Zا ب�أ�م�P وأآ  أ<�7A� e6���#ي اg [ هhا�" !�ز وا���

 مZ ب�E ا�A9�ات �R��79 ا�$�Aس ا�دب�: ا��Uى�( ) ت (�A$ e9+ت �#A��� � �� [أدب

��ت [و�7U�7 [أرآ�<A9ح ، [وت�R�Eقت#� ب $� آ��ب#�!A#� وب+# "٢  iذ� و�E�د ���آ

 ت، آ�� )�A6 و<��ر ?�<�: و?��D:  إذا"  [ب9��( �R��ًا .ق.ق($ (hه Zمl  س�A$ا� hUzوت

                                                
١ -   ، N\اد آ��رن$ .٢٩، م�$] ��بb، ص !  ا�دب ا�0&

 
٢ -  Z�� .٢٩، م�$] ��بb، ص ا�&%	 ا�&%��ة �#ًا،  ا�5



٦٠  
 

%Eب�   Zمoص�ه� أو ت��A�( ا�E� ة أو�F�U  c����ت#�، ��A#� أبا �A9ت  �Eم] ب t

�  م3او�E� 3ف ا�+�حp ١"  أو م��9: أو )7:� ا�5Aا��Z  �#>� n؟، ه n7Rا ا�hه ��

�P، تn�5 ص�Rت ا��79Dر):؟ ،وا����Rا� وا�� s79ا� Zم �Eك ا��A#� م�#R6: ب���'

�P وا���Rر): وآn ا�رآ�ن Dت ا����Rص n�5ت ، Z����ا�5A9ا��� م�ز توا��  Z��ب#� ا�5

.ا�79: ا�79��ة $ًاEأ<[ ��د ب e6�  ،�#�A$ eه� إ��Eأ<#� )7: و� Z6E� �A�ات �

ا�A�ع �Z�� nU وإن هhا ا�A�ع  : (و�ّه� ��<� مZ أ��ان ا�79: ا�79��ة، ح�Z )�ل 

����ت�� �e6 م!���: ا�رآ�ن وا��AEص�  ح،ا�!kA  ا��اA9توا��  k�م5�ره� ا���

�P �� ا�5ث و�� ا��صP و�� آn م� Dا����Aب sAا� ]�6� .  p�و�� �mم�<� ب��5

د ا����6ت أو ا��مZ ا�hي �6و�Z $#: ا�'�ل وا��79 �e9 ��] �zت sAا��� � ب�5

  ٢. 5R: واحةإن �د آ��6ت#� 3 ��!�وز ص: 9�6�A "اد�mر أ�Z ب�"

 :9��F e6أ"و�Z��، 3 ب مZ ا���3اف بzن  مt6'7 ا�79:  "ح� $��N ا�5

��l ب���AEص� وا�رآ�ن m Z� م، وام��ز�#Rل وم��ا�79��ة $ًا ح9�9: م�N6 ب#�، �[ م

�� أدب��+و�#� آ��ب#� وم5 .ا����P ذآ�ه� A$ c��� �#A�� ه��،  Zم ��Dآ eإ� �>و�� �

 �� :��<� ���ات ا�7A�ص أم6D: تt67 ..". وآ�` ا��P6  نا��9~ا�7A�ص ا�9$��

ح�c6 إ���A م�E: ا�79: ، ب+��F: ����ن )�77 )7��ة $ًا، ���AEه� و)�أ<�ه�  �<#� 

�: دون أن �ARا���وط ا� :�����6��A أح تA� c5�ان )7: )7��ة $ًا ،  ��R#�م�

>zوآ] ��� مZ ا}��ت ا��9~<�:، إًذا ��� . ٣"مt6'7 ��م� ب�ب�اع $kA أدب� $D�

ه� إ3  وا��t6،  م� روا�ح�د�p ا�A+��:، وأدب ا��حoت ،وت��ذ�` ا���اب وا�A�اد

7��ة $ًا( s7(. �9Aا� P(و إ�'�ء هhا  وا��#���ن ب���zن ، ب�Z م�� ���Rة دو)

�A$ د���ا���ا، ����ن م� �E�د �ح%�ن أم l: أدب�:، وب�Z مZ ��ا� م�oح [،و�

  .و$�A#� ا��را?�  ص�Rت#�
                                                

 . ١٢ا���$]  ا���بb ، ص  - ١
٢ -   ، Z��  .    ٤٨ص.٢١/٢/٢٠٠٥/ �٣٤٥٠د /، $��ة ا�!���ة  ا��E�د�:  )��- ا�&%	 ا�&%��ة �#ا(أح� $��N ا�5
 
�e6� Z م�5 . د   -  ٣���اءة !  ا�<W�CD وا��ؤی	/ ، ا�&%	 ا�&%��ة �#ًاح .

www.lahaonline.com/index.php?option=content&  م٢٢/٨/٢٠٠٥ت�ر��.  
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o?م� e9+� يhا� ��هn ه�Aك $kA أدب� ���e ا�79: ا�79��ة $ًا : ه� وا���ال ا��+

  ؟ 

��� مZ ا�ار�Dآ ّ�Zة  ١�� ،ا�79: ا�79��ة $ًا م!�د ��ن مZ أ��ان ا�79: ا�79

 n��'ه� ا���� Nmه� � ن ر�ا م7R�A�� ، �#A� 3#� . ا��� �N�� N ت5�$ c��وأ<#� �

�P وا�!� ا��vص وا�A#��: ا���R�ح:، وت�ا�� ا���آ�� وا3)��7د �� ت�ا�Dا��� �

9 $�ءت أ�%� � ، :�ا����6ت ، وه� وإن $�ءت ا��!�ب: �%�ورات ا���57: ا���م

����� �F�ح ا����ب �� ص��m: )7: م�RDّ: ا�N!5 )�درة �e6 ا�� وأداء وا$+#� 

. �دب�: �� ا�P57 وا��!oت ا��AR ، ودون ا���ا��ت ا����و��Z� Z ا��5R7ت ا

�e6 أن  ب�E ا��9Aد �yA� 3 إ�e ا�79: ا�79��ة $ًا �e6 أ<#� $kA أدب�، �<[ 3 

�: أو هhا ا��t6'7، و���� ا�آ��ر ��9 وا����ر��ت ا�779�: هlh ا��Aا� �� $��

eAEا��ّ��ب، ب� nدة �� آ��ب�ت آ�$�ًا مأن  �+ ا� أب� ه�P إ�e أن ا�79: ا�79��ة $

 ،:6�$ e6� �7�9� �U~�5ت وR7ات ا���� eل إ��'� ( �ً�ه�Aك دا��ً� ��دًا )77

 Z�� مZ ا��+�Eم�ر�[ ا� �o�� c م��o9 بhات[ً، و)����79: ا�79��ة $ًا ب�أ�[ �

�� م��Rدا ، A$ c��� l�yAه��،  وب������ �#� ب��mوزآ��� ت�م� و tص�� `�أم�Dل ا�'

 م] وإ<��  م�ت+': ب'+�E: آ���Eل و���م� �'A� د���ب: ا�79: وب�A�#�، �ن ا�

A9ت�إن م��n+9 :" ومZ ه�A �9�ل أب� ه�P.. �ت أ�Uى و�7U�s أ�Uى �t+7 روا�:

 ������ l��ا�79: ا�79��ة $ًا م�ت+* ب��] ا��وا�: وا�79: ومى ت'�ره��، وب�9

 k�A!ك ا���Aن ه��� Z� Zو�� ،��ا�hي ه� �� 9��F[ ا����ب: ب#hا ا���n ا���دي ا�79

                                                
١  - �y>ا  
�k وا����دة($�E: ا��U�Rي ، ا�79: ا�79��ة $ا   -A!وا�� N!5ت ا�����  www.ajdadiya .comمZ م�)] ،) ا����

٢٢/٦/٢٠٠٢  
- ، N��!ص� ا��>  ، t+7ا�� #� A� اآ��ب: ا�79: ا�79��ة $

www.arabicstory.net/forum/lofiversion/index.php  
  -   ،:Aب�+Eا� e�5� #E) ا�&%��ة 	ت ا�&%�E&3 )ر��Eا� 	د )ب�0  .  م٢٠٠١، ت�ر��  ١٥٣، م!6: أ���ر، �
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 �Y6ت :E��!ر م�ا�م lh#� ،:?ا ا�5Eا?: وم� بإ�e ا�Y�gء، �� \n <���ت ا�5

  ١".ا�$�Aس ��t+7 ه�Aك ت�اصn وات�7ل ب�Z ا�AR�ن

 ا� آ�\N"��ى و+� N!>"  : ، N�3ا اh#ب ��77( o�� ن�أن �� Z��� ك م��Aأن ه

���ت أو حود �P6�v ب#� �Z  و��Z��� 3 Z أن ���ن <��� ب��9` ذي م9�م�ت أو

�� �Uص: وم��69:، ��<#� ." ا�<�اع ا��Uى +���] م� �#hا ا���n مZ ���ت ت+و <

���ت ا�79: ا�79��ة� �� وت�آ�  ٢"  ب95��9#� ت�

ا م7R�Z� Z� 3  ٣"ب��N ح��دي"أم� �$ c����ى أن ا�79: ا�79��ة $ًا ��

�P وا�Dت�ا�� ا��� �#Aة ، و����!� ا��vص و��ب: ا�A#��: ، وت�ا�� ا�79: ا�79

  . ا���آ�� وا3)��7د �� ا����6ت 

د ا}راء ���Z �� تاnU ا�79: ا�79��ة $ا م] ا����ل Eت �� `+�وأح�` أن ا�

���: ا��Uى ، وه� م� ���b5 و)�U :Rص:+Eا��.  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

١ -    P� ا�6: أب� ه+�caltur@ albayan .com.ae www. ٢٢/٨/٢٠٠٥ت�ر��. 
٢  -  ، N\ا د آ��رن$ .٤٢، م�$] ��بb، ص !  ا�دب ا�0&
 .٢٧١، م�$� ��بb ، صا�&%	 ا���ا��	 ا�&%��ة �#اا<�y، ب��N ح��دي ،  - ٣
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س ا�^�ىE��ا I� P�^3#ا  :  

  �I ا�&%�#ة ا�&%��ة �#ا  

	0h  ���: �9* ، بn وأ�%� مoU Zل ت��س آ+���k مoU Zل ا��� Z�ب�Z ا��56'7

ة  #���oE): ب�Aا����ل ، ���Fحو ،و n7ت �ً>��ح�e أ��e6� n ب�E  .ا����ه� أح

��#A� ا����E ا��ا�ي"�9�ل . ا�ار��Z ا�n7R ب+�"  :"  s79ا� Zم ��Dأ)�أ ا��

��ة Yص ه� )�7�$z� -  وم%�ت - Aا� �Eب 7�ص ا����E: ا��� ت�+[ وأح��<ً� أ$

�Eب   ١."وا��+` �� ا���9دي ��$] إ�e ا<��Rح ا�$�Aس �e6 بE%#� ،ا�79: إ�e ح

ة ا��م%:، ��ن )�N �� ا���E ا��Eب�  �ة ا�79��ة $ًا أو م� ��� ب79�وا�79

6� �#\ 9�e �#Aة أ�%�، م��ت ���ا���E'9ت أو ا�96'�ت أو : أ���ل �ة ، و��� ب�

 ا��Eب ، م��k أصe6� o ا3ه��از . و ا�#�ام�ا���)��Eت أA� ي�Eوا���ر�� ا��

 c�����ءات ا����E: ا�RF�v: ، ��اء أآ�<c ����: أو و$ًا<�: ، وإن )�7� ا�+

و) اP6�U ا��9Aد وا�ار��ن �� .  ٢"ا��اح ��رب: �� أ���)[ وو$ًا<[ وت�ر�v[ أ�%� 

ة ا�79��ة $�796� b� مR#�م وا�t ود)�ًا، ��Z ا���: ا�����: ا��� R6�v� 3�ن ت5

6�#� ��  أن هhا ا�6�ن ا���Eي �9�م� e6�  Zا����� م 7( b��P وا���آ��، وت95Dا���

 p�oUل ��E� :6�$: أو م9'��: )6�6: ا�N!5 ، تE� :y5� Z� �+E�ر�: م�RD: ، ح

�� مZ ح!�#�  تتb6v $�6: مZ ا�33ت وا�5�gءاDن أآ+� ب��ذج �. ا��� ت��أ<� �#

 l�A��� ذج ب���ا ا�<�hه :���Eي �[ ت���6[ وص�رl و��Y[ وإ�]��9 ، وت7U [+A�ص

 e6ذات#� ، و� �� b6v7+: ، ت�U ة ، وإ��5ءات��D6: ، ذات د33ت آ�مZ مR6�\�ت )6

ة �ة ، وهhا ��'6` أن ت��i6 ا�79�ذات#� �� ح�آ: م��ت�ة و<�م�: م] آn )�اءة $

رة ���e6� :9 اgده( :���?zرت#� ا���ش ، م] ا3)��7د �� ا�+�Aء ا�Y6�ي ، دون إ��Yء )

�#� 3 ت�!�وز �� ا��Eدة أ�'�ا )6�6:، وت��Aز ب�حة ا�����ع .  �� و$ًان ا����96

                                                
 - �9�www.alriyadh.com/2005/05/05/article62026.htmlء م] ا��9ص �+ ا����E ا��ا�ي ، $��ة ا����ض   - ١

19k  ٢٢/١٠/٢٠٠٦ت�ر��.  
 
٢ -  ، �����N ا�E>ی#&Eة ا���  . ٨٧م ص١٩٩٢، م�A�رات ات�5د ا����ب ا��Eب ، دم�b ،  	ا��0
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:���Eا� :���+Eا�� :��Dًا . وب���ة ا�79��ة $�وه�A 3 ب مZ ا����ؤل �Z ا��Rق ب�Z ا�79

  وا�79: ا�79��ة $ًا ؟  

�A$ ح��: ا��+�س إن $�� ( :��Eا�� eًا إ� مZ <��ذج ا�79: ا�79��ة $�Eح ا�

 e6� م�أن ا�79: ت9 �ه ��#A�ة ا�79��ة $ًا ، إ3 أن ا�v* ا��Rصn ب�ب�A#� وب�Z ا�79

7��ت ت9�م ب[ ، و��m+� م� v� أو :�7vث و�ا���د واUg+�ر، وت���6م و$�د ح

�� �Z ا��y56ت ت��ن ���ت#� وا�5: وم+���ة ،ب���A ا�9+Eا�� e6� م�ة ت9�7

��ة Yد33ت م� �ا�g!�ز ��e9+� Z دا��� . ا��E�ر�: �+� ا<��ق �Y��: )�درة �e6 ت��

�P وا���د و)�7 ا����* ا��م�A وا�Y6�ي �n�E6 اgبا�� ه� ��Aص� <!ه� Dوا���

ة ا��م%:�5ث  إ�e أند�] ا�+�E  وهhا م�.  �� ا�79: ا�79��ة $ًا آ�� �� ا�79��

nDة م�$ :�ة - ا�Z� :» :79 أ<�اع أدب�ة «و�Z » ا�79�و) ١.»ا�79: - ا�79

 ���Yأ<[ م e6� ع�Aا ا�h#� �y> م�A� اط�vا��9ص ادوارد ا� t6'7ا ا��hم هvا��

  . ��E�6 وا�79: آe6� n حة

                   *      *      *      *      *      *  

 s6v> b+� م��eات[ ، �#� 3 أن ا� إ�hدا ب�Rم� ���� أدبA$ c��79: ا�79��ة $ا �

حود �[،  ت�vج �Z آ�<#� )7: ، وا�79: ) ت'�ل و) ت�79 ، وا�'�ل وا��79 3

 Z� أدب� kA$ ��� ب#� ����E� ا��� ����Eا�� Zا��9اءة م Z�5ت ، أو زمR7د ا�� k�6�

 l��m . ة���!kA أدب� <�Dي ه� ا�79: وآ�ن ا�79: ا�79��ة $ا تn�5 ا��AEص� ا���

ا�79��ة ، �#� ب��%�ورة ��ن مZ أ��ا<[،  ت�ّ�P م] م%�9��ت ا��7E، ا��� ت�'6` 

 e6� ح!�#� وات��ؤه� �#� t�� ا����: �� ا�داء وا�9�ل،  وا��s6v مZ ا��وا� ، و)

 Zه� م��m [م nUا�P، ب���R� ب�وأ�6 :��E� :Yس��A$ا�  nUا��ا م� ت�D�� ، :�ا�دب

��ه� ، و���%�A� tص�ه� و�7U�7#�  ا�'��: أو ا��F�vة أو ] ا���E أومm

                                                
١ -    ، s��U�زي ب����������9ء م����] ������http://www.diwanalarab.com/spip.php?article6669  �������6ت

  .م ٢٥/١١/٢٠٠٥
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�zت� مZ )�ل � ���و)+n ذ�z� iدرس ا��!�ب: ا�رد<�: �� ا�79: . وأ�mا�#� �

 :� . ا�79��ة $ا �� إ�Fر ا��!�ب: ا��Eب

n�h :	ب���ا� 	ر ا�<�4ب  ـ ا�<�4ب	 ا�ردن�	 !  إ|

  :أ ـ �43ب	 ا�دبء ا���ب 

 ا��t6'7 وا��R#�م ، اR6�U�ا �� �%n   ا����دة ،  آ���اP6�U ا�ار��ن �� ت5

�` ب��N ح��دي ا�n%R ��96ص ا��Eا)� A� p���  م��١٩٣٠م  "<���n ر��م"ح��> ،

 (�Aاد��ء ا�"i�، مZ أن ) �oم�ت ا��5�p �� ا�79: ا�79��ة ( �� آ��ب[  "م�5 آ�

�Z ( ن مZ ا�s9 ، �� م!����[ ا��9ص م�5 ا���v<!� ه� را� هhا ا�6���) ر�b ا�

�Z، إذ بأ .  ١٩٨٤ا��7درة ��م� مZ ا��+�Eا� iذ� e9[ إ�+�  "���P إدر�k" و)

 ���ت ا��9ن ا����� ، ��رآ[ �� ذ�i زآ��� ت�م� وو�A��� n+(  ن�ا ا�6hآ��ب: ه

Z ا�s9، و) أورد ب��N ح��دي �دا م�Z أ�#��ا �� ا<���ر هhا ا�6�ن م.  إoUص�  

nDم :"�E� " م ، و١٩٦٩) ا���ا�N ا��Uى ( �� م!���:  "�+ ا��ح�Z ا��ب��U

 وا�ب�اب ( �� م!���:  "ا��اوي�( �� م!���:  "أح� P6U" م ، و١٩٦٩) ا�!

" و. م ١٩٧٤) <�ه: �� ��ارع م#!�رة�$ n� " و " أصoن إب�اه�N" و" <++�

n��'�<�" و "ا�g[ ا��حYو  "$��ل ا�"�m ��  ١"�` ه6

Eن ��9ص ب�ا ا�6hا�!�م ب���دة ه �AA��� 3إذ إن ،]A�أول مZ أصر م!���:  

، إذ "م�5�د ا�����وي")77�: ح�ت هhا ا�6�ن ا��779، ه� ا��9ص ا�رد<� 

6�:(أصر م!����[ ا�����م: �،وح�ت هlh  ��١٩٧٢م  )ا��Eي �� ص�5اء �

c5ًا تا�5` ��دي ) (ا����6ة : ( ��Aو�Z ا��!���: �دا مZ <��ذج ا�79: ا�79��ة $

�� ) (ا��� �e6� �7�A ا�A+�ءة) (ا�k>�E 3 ت��R ب�}Z��U(، ) إ�e ا���تvأزه�ر ا�

��ه� ) وا��� m: . و��: ا�����وي م] م!���ور م!�ا�ه�: �� ( و) ت�امZ ص

                                                
 .٢٧١، م�$] ��بb ،  ص ا�&%	 ا���ا��	 ا�&%��ة �#اب��N ح��دي ،  - ١
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 :���ن ا���9Eري ) ا��� إoUص�"��96ص ا�� ا�"إ3 أن .  "و��+� �` �%n م�5> 

 Z�<��ا " ، ح�p  "م�5 م��!�ب" ، و "ا�'�ه� �+ ا�"ا����دة ��96ص�Z ا����7

 :���Aت )�77 )7��ة $ًا ، و��Z <��ه� ��Z م!����ت )77E+�مhA با�: ا�

��9�: ا���?�ة Dور��ت ا��� <��ه� �� ا�?zل ت�Rmإ Z��� 3و ، iذ� Eات ب�A� eإ� �Uzت

   ١"ة ~<hاكوءوا���9

+�9 ا�� e9+ا و�hأ ه��Aت مZ ا��9ن ا����� ، ه� ت�ر�� م�oد هhا ا�6�ن ح�p بE

 Zم nرك �� و3دت[ آ�� p�"ا�6�ن ب��y#�ر و�� ب���5��ء، ح�$ n�+>"  �� )

دم�b ( �� م!���:  "زآ��� ت�م�"، و ��١٩٧٦م )ا��)s ��ق     ا��'5: 

b���١٩٧٨م ) ا��5ا،  

 "زآ��� ت�م�"��ر�: �zصر وم] م�ور ا��مZ تoحc9 اgصارات ب�ت��ة م�

ح�p أصر م!����[  "ه�ND ب#�Aم"?N ) ا��A�ر �� ا���م ا����E ( م!���:        

eى( ا�و�أآ�D مZ رب] )�ن أصر  �� هhا ا�ZR [وت�ا�c آ��ب�ت ،��١٩٧٧م ) ص

7��ة $ًا(مm�#�R6  t6'7أدرج �e6 أ ، م!����ت )77�: o? �#�oUث( s7(( 

�h( :وه� �e6 ا���ا�� ،RAا�� P((،١٩٨٩ )ح` م] و Pا�� Eب :�>�D6: ا�� ١٩٩٦ )ا�6

و(، م� مZ . م ٢٠٠٠ )���: أ<��Eن ب�ه���م ا��ا ا�6hه �yت ح�A�>��Dا� P7�Aو�� م

�Z (وت�E+� م!���: . ا��9ص�Z ، ح�e أ��دت �[ م!����ت م���م6: ��ـ �) ر�b ا�

"�!>�vا�� ��ا ص�د)� مZ ا��!����ت ا��ا�ة بb5 ح�p $  "م�5+Eءت )77#� ت�

 " م�5�د �9��´�e6 أن ت!�ب:  Z�٢ هhا ا�6�ن  Eم: �� آ��ب:  تمZ ا��!�رب ا���9

، أت+9F( �#E�س ���6أة ا��9�:(م!���:  ١٩٨٦هhا ا�6�ن ا��779، ح�p أصر ��م 

  . ��٢٠٠١م ) م�ور PF�U (، و١٩٩٠) ورد �م�ء ا�<+��ء ( بـ 

                                                
 ا� ،  - ١�+� س�ام�5E�Vا 	ی�Pت ا�?C<	 	ا���دی 	���  .  ٦، ص٢٠٠٦، ٢٥، م ت���� ، ���ن،ع ��<�
 
٢ -  ، �!>�vا�� ١٩٨٤�q: ا����7: ا��Eم: ����6ب ، ا��9ه�ة، ، ا�# ر>} ا��2�Cا<�y م�5.  
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��Aت أhUت ا�E�ة م�Z ومhA با�: ا����!�ب: ب���b�E وا3<���ر، وب�زت أ���ء �

 :و�e6 ام�اد ا��ZF ا��Eب� م�Y� ](�� Zب[ ، أب�زهN  ا��779آ�+�ا هhا ا�6�ن 

��ث ا���m�ط ، وإ��د ��ب!� ، و ، م��� �+�رةوP6U ا��رزور ، و، ح�Aن درو��[m

 ، وEا� b�ي ،  مZ��5وو�A!د ، وا��ا��5 N��$و ، P6vا�  م�5 وم�5�E�

 Z��و ، و<!�` آ���� ،  ود3ل ح�تN ، و ،ح+� Nوب�� ، ����و��دي <7+� n� إ����

اب���م و���ء )7+!� ، و: �6�N �+�س و<�ر ���ان ، ومeR'7 صو�n ، و، 

ر��ض ود��ب ،  أ<�kو��6 ص�9 ، و،  إب�اه�N<!�ح و ا�5�Z ، أ��Zو��آ�ش ، 

 ، :>�A5)� ، وم�د� ���<�ن و ح�A: م�5�د ،وم�اد ،  �kدروا ا�5�w ، أ��م:و��

��ن ، و$��ل درو�� ، و$�م�س ، Aرا ار��ا��!�6و< n�ه�P ،  أب��+ ا� و ، <+

   . ]و�# ا��t+7 ، <�ص� ا�!��Nو

 N#رأ� e6� Z�د مZ ا��9ص�Z ا���ر�� eA+ت �Z"و)� " ، و "أح� $��N ا�5�و�

  ، "إoUص� 

 ا� أب� ه�P"و+�" :796� ���A� ًا م�ت��ا�e �[ أ6m` ا��#���Z ١ا�79��ة $� ،

وات وا��96ءا�م+�: ب#� Aا� Zم �Eه�م� ا���ت�� ا� e6� ت�9م p� تن و<�9د ، ح

 � .  وتe96 ا�����5ات ا��� ت�وج �#hا ا�ZR ا�!

  ب ـ  ا�<�4ب	 ا�ردن�	

9 ا�5��ة Eإن ت:��:  ا����$3����وا3)��7د�: <��!: ا3<���رات وا�#�ا�N  ا�

وا��E` ا�رد<� $�ء مA#� ، ا<k�E وا����R: ، ا��� ����#� ا�م: ا��Eب�: ��م: ، 

ة ، .  �e6 آ��ب: ا�o�� :79 وم%��<� �إذ ح�ول ا����ب ا��gدة مZ ا��!�رب ا�!

 N#>zوآ ، N#��R> �� n��E� يhا��7اع ا� Z� ��+Eا�� �� :��وا�ovص مZ ا�9��د ا��69

                                                
١          -  Z�٥/٢٠٠٠/ ٢٢-9�١٠ ا��e9�6 ا�ول �� ا���Rة م�ب bم���ن . م �� ا���آ� ا����9D ا��و�� ب�U :اب�( ]�و��رك �

  .)�ص� و<�ا)ا
     Z�            م�Z     م أ�%� ��� ا���آ�� ا�����9D ا��و   ١٣/٨/٢٠٠١-٥و�9 ا��e9�6 ا��D<� �� ا���Rة م� ب��Eب����رآ: ا� ���

 P��Z ، ر��ض �c�7 ه��e ا����R و�+ ا� أب�ه�  .ا��9Aد وا��9ص�e6� Z رأ�#N أح� $��N ا�5
    Z�( �� ح6` ب���رآ: آ+��ة مZ ا��9ص�Z ا��Eب أم�Dل �# ا��t+7  ٢٠/٨/٢٠٠٣-١٨و�9 ا��e9�6 ا�p��D �� ا���Rة م� ب

  .)م�7(وح�ر�: ا�+ري) ا��E�د�:
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��[ ا��!��] مZ ت�A)%�ت �� ا����ر، تE� Z� �+E+�ون ��� �� �9��N# ، ومE� �

��نا<��5ق >gا ]��وبا أن ا�79: أ�c56 �� اgم��ك ب��5��ة وا��RAذ .  و�!�l و�6+

E!�9ع ا��� 3 ت�gا Zر م�ص �� �ARء ا��'Eا� e6!ه�ه� ، وت�$ eإ�n  ZRا� Zم

 :�ة ، و�cR�6 بn با أن ا��9ص �N5�9 ~��. ا��779 م�ت#�A ب���AEص� ا��%��<�$ �(

   N��9ا� � ه� ا��69���ت ��د�: رب�� آ�ن بE%#� مZ صEA[ ه�، وبا أن ا�oت69A9ت eإ�

�[ ا��!�ب: ����: ا��7Eوا�ا�N ، وه� �� R> c(�ا�.  

 ]A� ، أو ا<���ح �Z ��بb �[ أص��[ و)�ا<���وا��!��` ه� �Uق ��z�6�ف وا�

 وا��'��� ، وآ�� ��� ا�����9ة وا��� oU 3ف �6�#� ، وه� 3�زم: ��ور�: ��6!

 t+7ت p�دا، ب5E6[ م�E$ ا����ن أو N��Eد، وت�9Rا�� Zا��م e6� ��ي، وا���آ�ه� ت69

7��ت مZ ورق آ�� �9�ل vد �#�  "رو3ن ب�رت"ا��، ����9ص ه� ا�hي ���6#� و�5

ام ا���ARز�� وvت وا��oو�zة ت� n+9� يhا� sAح ا���R>ا N? ، �#ح�آ� �+��!Eا�

  .١"وا��Yا�+�

ي �+�Aء ا�e6�  ،:79و�� إ�Fر ا��!��` ح�ول ب�E ا����ب ، ا��vوج �ا���n ا��69

 ت#�#N )�ا� ا���n ، وراح�ا �!�ب�ن �e6 <5� م� ، آ�� <�ى �� )7: Eت Nو�

  .٢")إحى و���ون A6� :96F+�(�� م!���:  "إ���س ��آ�ح"ـ �  )���اب(

��ن \: ح�ل 56�ورب�� وردت أول م� e6� ، p�م�5�د ��P "ا��!��` وا��5

��ا �Z  - م����Aا - ، ا�hي 3ح�   "ا��Z ا��gا<�Dآ E�+� ،�أن ا�!�n ا��779 ا�!

 eE>ا�79: ، و ���ا إ�e ا��م�  "�e6 $��ل أب� ح�ان ا<�5ا�[ ��[ ت��9Dآ n��� �#�

Z�� N� إذا ، bوم�ا� �'U اhو�� ه ، �>���: وا��!��` أح�����ا���ت` م����A مZ  وا�

  . ٣"ات!�ه[A� ه�ة�yا� lhه .  )?o?: أص�ات(، �� م!���: "بر �+ ا�b5"و<�#

                                                
١ -  ،������ة ا�����أي ا��b���56، ا�bqqq�]�   ������9D ا�<�4یqqq! 'qqq  ا��وایqqq	 ا���ب�qqq	 ا�0�ص�qqqة ا<����F ����yاد ا��+�����$ ،

  .٢٦ص١٠/٩/١٩٩٩
 
6��ن ،  - ٢� Z� .٤م�$] ��بb ، ص ،ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنح
٣ -  ، P�ص ب�&%	 ا�ردن�	�ح�ل ا�+ ا� أب� هcب  ا���ا� #&E ص b٢٣١، م�$] ��ب. 
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 Aان"و�6�n ا���اح�ي" و "$��ل أب� ح�U" و ،":�6�F ا����5��ن (   "م�5

 أب� ا���E"،و) 9F�س أ<eD(  "��م�: ا�E'E�ط" و، ) ا�و�mد Aا��75ن ( ��   "ه  (

ة ،  وه�hا، وم] ت9م. ��Z ت�9م ا��!�ب: وت�b�E ، وبأت ت��N مoمt م�ح6: $A�ا�

 ، Z� مZ ا��9ص�Eا� �#�،  "ه���m Nا�+:"و،  "م�5�د �9��" أب�زه��Nرك �

��ر"و،  "إ<�7ف )E6!�"و ،"م�5�د ا�����وي"وAا� :�� ، " �E�د )+�oت" و،  "ب

���"وEAا� ،  "أم��: ا��Aص�"و،  "ح�ام: ح+��`"و،   "$��6: ا�����Eة"و،  "أح�

  . "<#6: ا�!��اوي"و" رم�ي ا��Yوي"و

9�  �#EAة ، ا��� ص����د ا�79: ا�79( e6� ا���ح6: م�ح6: ا����د lhت هب

 ، N#�R>ن أ�ًا ،  وأب�زا��9صمoمt هhا ا����د ،ه� م� ��Eف ب��79: ا�79��ة $

 Zة م��ا��9ص�ت، إذ ��رك ��#� $A+� إ�A$ e` م] ا��9ص�Z ا��$�ل، م!���: آ+

 e6� أة �� ا����د�$ �Dأآ Zات� آ�ء ، ا�6��Aت ا���ت���ت هlh ا���ح6: ب��Dة ا��+

 :���P وا��U3ال . ا��F ا��69Dا��� eإ� n�  .وا��

9 Fّ�ر �� بl�A  "م�5�د �9��"�nE ت!�ب: و� ، l�!ا ا3تhه �� eة ا�و��'vه� ا�

*��U+� ( إذ أصر م!����[ ا�و�e . ١ا���د�: وأص+t ���ج ا���Eي م] ا���دي ا�+

 Z��U{م ١٩٧٥) ا�Eا� �� c+آ� s79ا� Zدا م� c�� ،١٩٦٨  eإ� ��، آ�� ��

��A ( ذ�N? ، i أت+E#� ب�!���: '�6Rا� و) c(3 .  ��١٩٧٧ ~ب ��م ) ا���

 �#Rوص �: ا�79: ا��#!�ن ا��9Aد، �9�ا��!���: ب�� ح��6[ مZ ت��د م� �e6 ت69

"N�6�n إب�اهU"  �DEل ب����( Z�هlh ا���5و�: ت��DE مZ ح�Z إ��U~ e ب+�E  :"ح

 p� ا���n ا��ا)�E ، ح��� <�$5: �� تzآm :م�5و� �#Aم nE!وا��� ت ، :�ARات ا��R#ا�

7��ة ( s7( ثo? :79: ب��ا��!� n#٢"ا��.    

                                                
�Z ، اب� - ١��E�ء ا�EZ  ��&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن، اه�N ا�Eصا�� ،b١٠م�$] ��ب.  
 
6��ن ،  - ٢� Z� .٤م�$] ��بb صا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن ح
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وم� ت�6D[ مZ  "م�5�د �9��"�E7` درا�: هlh ا���ح6:  دون اl�+�>3 إ�e ت!�ب: و

اد ا�ا�N ح%E��3ا��!��` ، وا e6� ح��R>3ا eص إ��U n��ر، ح�p ام��ز ب�

دة مZ ا��!��` ، Eأ���ل م� eا �ّ+�)� إ���v6وج �e6 م� ا���9ت �6�[ ا����ب: ، �i�h ب

 ، �و) تc9�ّE ت!�ب�[ �� ا��!��` �� ا�79: ا�79��ة $ًا �e6 و$[ ا��5

 ]�R> `ا���ت P�6�#�،   آ�ن 3 ب مZ ا3" وب��ص� �>zل ا����Y��3وا :Y6ا� e6� د����

رة �e6 ا�5�gء وا3ب��Eد ) �79 �� ا�79: ا�79��ة $ًا ( ( Zم �#��v��3اج م� �

 .... م� أم�Z� Z <��: اUg+�ر �R��3 �Eا�� N��� Zأ)��ب م �Aت هhا ا�5 و$A�

�� وأ<� أU�ض ��mر هlh اAEم cAت[ ، وآ��A9ا��[ وت�� �Eب Zة م� - ��!�ب: ا�!

�P   - ت!�ب: آ��ب: ا�79: ا�79��ة $ًاDا��� e6� وةo� ،:Y6ا� �� �ب�+أ ا3)��7د ا��

:�9F�س ���6أة ( و) ت!c6 مoمt ا��!��`  �� م!����[ . ١"ا�+��� وا�+��F: ا����Aه

 :��Z ١٩٨٦)  ا��9� مZ ا��9ص�Z  ا�رد<�Eت#� ا�����ت#� و~�A9ت Zد  ": ، ا��� أ��د م�E�

( ، و ١٩٩٤) م�� ( ،و  ١٩٨١)ا�+ء ?N �� ا�+ء أ�%� ( �� م!����[     ")+�oت

 �Uاب ا�6��5: E٢٠٠١) ب  . ]���ن �+ ا�b��v �� م!����mش : ( و�9>

��"و. ١٩٩٥) ����� �#���ر ( و١٩٩٢)ا�+��ض�5�e ا�9�"  ]�ا����ج : ( �� م!����

، �� "ا<��7ر �+�س "و.  ١٩٩٧) رm+�ت م��وU:( ، و  ١٩٩٠) �� زمZ ا���ء 

ت���N� Z ( ، �� م!���:  "م!و��Z أب� ا��ب" و، )�k��6 د<�ن ~�U(م!����#� 

( ،١٩٩٦) زورب� �N5�9 ا�+�5(، �� م!���:  "مhAر ر��اش" و. ١٩٩٥) ��ل 

ران ت��s (��  "��م�: ا�E'E�ط" و ١٩٩٣) واo�Uط ا�6�n وا�A#�ر$

���ر "و.  ١٩٩٨) و�Fب�ش م�زارت(، ١٩٩٠) و9F�س أ<eD(، ١٩٨٦)ا�+�5

ي�A!ت م��و�:(��  "ا��>��U (ر "، و٢٠٠٣��Aا� :���� (  "بDا�وان ب� n+(

��  "أم��: ا��Aص�"و.م٢٠٠٦) م��ا مZ ا��ح�:(، و١٩٩١) <5� ا��راء(و  ١٩٨٩)

ا(م!����#��Eء ب�AYا� (١٩٩٩  ،"�+$ Nم��"  ��)��F( ،ان"و�ة د�����"  ��

.  ١٩٩٤) ا����د ا����ء ( و٢٠٠١)ا��Eب:( "<#6: ا�!��اوي "و، ٢٠٠٢)��ا�: ا��Aر(

                                                
١-   ، P�ص ب�&%	 ا�ردن�	�+ ا� أب� هcب  ا���ا� #&Eص ح�ل ا�، b٢٣١، م�$] ��ب.  
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ة ا�P��v( و     ،  ١٩٩٣) ص�U: ا�+��ض(�� "$��6: �����ة"و�"  و١٩٩٩، ) �

 ا����N"، و )ا��9Rاء 3 �5+�ن ا���` ( ��  " م�5�د ا��$+�+� n�ا�7�ر ( ��  "<+

 :6�م�اء ( ، و٢٠٠٠)  ا�m  n!v+�ر) �� م!���:  " رم�ي ا��Yوي" ، و(١٩٩٦ا�!�

�� . ٢٠٠٣) �!6!�م�Dه� ا����mو.  

                    *      *      *      *      *      *  

 �� N#دور م :���ه� مZ ا�AR�ن ا�دبYا �� ا�ردن، آو) آ�ن �796: ا�79��ة $

 �#��E� ا�9%��� ا��� P6�vم cو��Aح رؤاه� ب!�أة ، وت�Fن��>gا �اء �� ا�رد<�، �

 lر�Fإ>��>gول ا�A�� ف�و� ، l���%( :�� أو �� إ�Fرl ا��Eب� ،أو مoU Zل 7U�ص

  .ا�+�حp �� ا�n7R ا��9دم أهN ا��ؤى وا�������ت �� ا�79: ا�79��ة $ا �� ا�ردن
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ن nا� W%Zا� :  

  ا��ؤى وا��0@�(ت : ا�&%	 ا�&%��ة �#ًا !  ا�ردن

  %��ة �#ًا ا��ؤى !  ا�&%	 ا�&: أو?

 ن�h : ا�&%��ة �#ا 	ت ا�&%)�@��  

ی  -أ     G&ا�	�)    ا?�<0

  ا���أة : ١              

ا�: ا�'+9�: و: ٢              Eا�:�         ا����$3

  ح�ی	 ا��أي-ب     

  ا�&�� ا��P ا��|E  و -ج     
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  :    ا��ؤى !  ا�&%	 ا�&%��ة �#ًا :أو? 

ت���ن ا����n    ، أه6#�� أن  و���ت ��6[  ا�79: ا�79��ة $ا م�7U Z�nE�s م� ت� 

�� �Z ح�$��ت ا3<���ن ا�!�����: وا����$3��:، وأن     +E�6� nDت ا�م�  `���A  م�] م�'6+��ت 

�:إ<��ن Rا��      :���: وا�!���R��6Rا� lرؤا Z�� ث5���ا�E� ، :D��D+� مoU Zل هhا ا�ZR ا��

�#�  ، :���Rوا� nDا�م ZRا� +Eا�� ���� Z�  ]�96(، و t�7Rت�[      تoمz3م�[ و~م���[ وت~ Z��

:6!Eد ، ا���E�� [�تt��R ~��)�� رح+�:    و ، أ����رe�6�  l ت�ص��n   )�درةو �[،زوا�� رؤ� وت�

��ل ��96اءات وا��zو�oت ، وت'b6 ا��AEن �v6 ف����، وت��vل ا�hاآ�ة ب���6ت ،م��6D ت

  .ا����n+9 ب���6ت 

�در �e��6 ح���A5��� n: م��Z ا���33ت   و������ز <��7#� بz<��[ <��s وام��� �����]  ، )��    

            ،n+��وا���ؤى، ب�7�رة م�آ��ة ����E: ، )��درة �e�6 ا��ص��ل إ��e ا�����96 بz)��7 ا�

 ، n�ا،  �6�[ ا�79: ا��79��ة  و���n ا�5ث ا�hي ت9�موأدق ا���Rص�$    ��Aمرآ# ��  ��� �

�* و  .م��Eره� �6�: ا��+�ى ا����  " ه� ��m: ا��9ص ، �#�  )\�ه���(م%��<#� ا�+�Eا�

!A�    �ا�دب��� ه�� n���E6� ���+ا�!������ ا�آ nن أو ا�د���` ، وا���������ARد  : �ه��� ا�ا���hي ���5

6���R:، أو ا�����R    ،ا���ا)��] وا���ا)��P وا3<�����ءات، وزوا���� ا��ؤ���:  Rوا� ���yAوو$#��: ا�

P9Dا�د�` أو  ا�� �#A� ر6��R ، وا��ر�: ا��� �7R١" ا�  

 ا���ؤى ب�7�رة   )��در ���F e�6ح أ��9     ر���n���  ، b أدب��  وا�79: ا��79��ة $�ا    

:�وم�� ت����ز ب�[    ، ب���ا)] وم� �A� N!A[ مZ ص��اع   مoU Zل �o): ا�5ث ،د)�9: وا�

ام ا���33ت vا���� ���� P���Dوت� �������E: ا���5ث وأح���ال   م��Z ت�آ+'� :+����Aا�� :����Y6ا�

:�7vا��،  s9ا� s��7Uرؤ��: ا���9ص ،        . و Z�� ���+Eب��%��ورة ت �<#� ه��وم%��
                                                

١-  ،�m�� Zا��ح�   .٦٠م، صE١٩٧٩: ا�رد<�: ،���ن ، ، ا�!�م أب�د ا����0	 ا�دب�	�+
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��:، ورؤ���[      وا��� ت��ن <��$� ��6��R[ م��9Eوا� ،:����9Dوا� ،:����Rا� ]�E��!<�ت م�م� [

   o��� ن ب��%��ورة��� ،n��Rا ا��hن <��ج ه�ي ��hا�دب� ا� n�Eم ، وا��� nب�� N��E6�

  ]����:  :7U�ص��R���6� Zم�� k���6� ، eE���م�ا)��P  اب�����ر إ���e ا����9ص ا�%���وري أن �

9ة،Eم  :+��m ت��7vح�،و�e  ـّ�ل ��� اE� �?ن )�7[ ذات أ�. �����96  ت�   �ع ه��+����

�': مZ ��ى �9�ـ: �56��ة ا�+� ،��د��:  م�o�U Zل م�ا)�Z5>    P  ا��� <�اه� ،ا���E<� ا�95

��#� وإ���Rء ���n أدب��     . ا��� ) cR�6> 3 إ��#� ،مZ أ<��ط ا�5��ة�����5ول ت!�  �#�6� ، �

#�6� :�  . �وم�!o �� ذات ا��)c ب��7[ ا�hات

����نًا ���� ا�ردن ، ه����م  و)�� ���!��c م�������ت ا���79: ا���79��ة $��        >gا 

 ]�ا�رد<� وت'�E6ت[ ، ��n ا����ل ا�دب�: ���م� م�~ة ��6!��] ، وم� ��E�رl و���ر �

   ����Yا�� ���� :��+mرات، ور����ا<'b��6 مN��yE و)�� . م�Z ~م���ل و�F�ح���ت ، أو ه��ا�N وا<�

 Z��ا�N� Z�h ���<�ا ، ا�s9 �� هhا ا�6�ن مZ دواnU ا��9ص�AEمZ  �7ا)] ب�ا ب���رت[ أب

�6[ و<�v[ أو م�5آ�ت[ !�ة  أ���دوا ص����m[    ، بnا��!�دة ، �N6 �9�م�ا ب��� .ب��ؤى $

 :%+( Zا���5ر م ['��� N� N#Aٌد م9�6: وإذا آ�ن �Dا)] ا��ا� N#�yE[  ، ��ّن م��RAى بz>

 ، :��Eم [��(�� o(�>را و�ن م7�أن �� Z�     ،ا��3+��7ر Zم� �ً���> N#ص��ءت <7�!�

 ���� ��� �ًU��Aا�!����:      ّدد3 ا�� N���[ م�Z ا<�#�آ��ٍت ��9�      w��Aا�� N�!ح iذ�� ��� Nه���� ،

  .ا��9�e6� N ا��م� �o م!�ل ��[ إ�e ا��3'�اد وا��صP ،اgبا��

م�    ) : "�#� ( �� )E�"  :7�د )+�oت "�9�ل   �Aر ، و��Y�7م] أ)�ا<�� ا� �أ�# cAآ

 �y>أ �#Aح��: ا� A� c�6$ c+Eت]���l ا�o<# إ��?N مدت ��ي  . ��� ، وه� ��اصn م

 �Eأص�ب Z�  .، وحcAR ب�E ا���ء ، ورحc أتzم6[ وه� ����ب مZ ب

?��N��� N أدر ه��n ���#�ت ، أم ��Rm�ت ،  . أ�!+���A ذ���i ، ورح��c أآ���رl ب��o ا<9'���ع  

         3 c�Aآ �9� iوم�] ذ�� ، o�#آ �Aتم� أ�c�9 و$��Aات ، و��A����ت ا��A�ات وراء ا�

�أزال �� م��<� ، أ<�y إ�e ا���ء ، وه� �Aب� �Eأص�ب Z�  ١! "مZ ب

                                                
١
6را��ت وا���A ، ب��وت ب�# ^�اب ا�1!�	�E�د )+�oت ،  - � :�  .١١١م ص٢٠٠٢، ا�����: ا��Eب
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���ن ت��5 هlh ا�79: ا�79��ة $�ا ب���6ت#�� ا�69��6: ، ح����:     >gا     �ه� ،:�E�م�] ا�'+

و) ا�7�Uت ه�lh ا��79: بE���� :�'96: وام%�:      . ا���)c ا��ا�n وه� ا�ز��: ا��Dب�: 

 :7(>��>gا :�.  

�7�: بzب�Eده�� ا���Eو      مZ ه�y�A> 3 �A مZ آ�ت`vم ا����: ���   ا��79: ا��79��ة أن ��9

ص��<E: ح��?�  وا�Z�R ا���رامe، ب����y�A> n م�A[ أن ���9م#� م��6��R: م��] زم�<#�� وم��<#���،      

،:��E�3: ا��د ا�������ت، ومN? Z )�ب�F n�5� oب] ا�E�� دEت،  تoو�zآ�6[  وا�� iذ�

��Eت :Y� لoU Zات ، مhار ا��ح Z�ت��Aول ح?� م5ودا $ا، أو ���RF�U :�5: ذات    ح

�:،����: أو  :د�3R�6� cE(ود و��صه� ا���9ّص رص�ا ت�'��ر ���[      ، ?��N إ�Fر م5

7�:  ا�ب�Eدvا�� nUر �� دا�ويا��� "   وت��5zت   Zت#�ب م� �#>zوآ ،�#�Aأم� eإ� o��

 �����9�: آ+��ة، و3 ا<���ء �+F tمoم �#� �#�، �o ت!R>�      ل�5ده�، و3 ح��e ?��اء ���

�� ،nUا6�#�، ب���A ت�اه� م6��E: ا��    n�(zد ب���$:، م6Y�A: ب�� ��#�، ه�#� أن تA#�� ا�

  .١."ا����6ت

      ،:���ه� مZ ا�$�Aس ا�دبYًا آ وم�� �+s6v> b إ�e إن ا�79: ا�79��ة $

��نتk�E ه��م  ص�رة مZ ص�ر ا�9�ل>gا  �#�oU Zم n!�ورؤاl، وا<3�ERت[ ، �

��نا��9ص�ن ت7�رات#h� �+� Nاب�ت >gذات ا e6� ]أو ا<��7رات، N#��'أب :A�[، �e6 أ�

��<ا�96ّv� Z�h�N#> و�6+��<#N أ<���F وأ���3 مZ ا�5��ة >gاkّ5A� ،:�ب#N ���5آ�ن  

 N�ن ~3م ا�#�ا�و)hر، و���Eع ا���Rد وارت��R�9 وا�Rن ا��ت��م�، ��� �A6Dم Nوه ،�AA�ب

��ة " وا��oب ا����5ت، ،وا3<���رات�و�e6� [9 ��تb ا�79: ا�79��ة م#�: �

�� �#� ،�مn�� ،:6 )%��� ا��ZF وه��م[، و�� ا)��7ت �e6 م!�د ا��Eدات وا����9

 ب#� �E� :�A� :��  . ٢"تt67 م�دة �N6E ا3$���ع أو ا�دب ا��E+�، و3 تn�5 أ�: )

                                                
-

١  ،��7Aا� Z�ء(ا��ؤى ا���دی	 ���>Dا� 	1pاءة !  را��(   http://www.rezgar.com/m.asp?i أ b� : ء�?oD١١ا� 
 �����٢٠٠٦  

٢-  �����N ا�E> ،ا�1#ی`ا  �Dدب ا��ا�&%��ة !  ا 	ا�&% WCD�  EZ١٩٦٥- ١٨٧٠( �<)�ر ا� ( bب دم��Eات�5د ا����ب ا�،
  .١٥٧، ص١٩٨٢
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�E: ا�+p5 مZ ا�+�حp ت�Aول ا�������ت وا��ؤى ��� ا��79: ا��79��ة    +F `6'وت�

�:   ا����$3��: مoU Zل ا����%9 �����، و)%���� ا3<����ء ا��9�م� وا����AF ، مA�ه��      وا�

 N���<oUل ا�5�A� p#� ب��9>g6#� ا���9ص ���   اDا��� ت� :��: ، ا��� ت+ّت مoU Zل ا�hات

 ا�9%�����  . أ������[ ��A� ����و)%����� ا�����أة   ا����$3���:وا)�%��c ا�%���ورة ا��)���ف م6

�7�` ا���ا�� ��    Aا� e�6� ذت�ا��5 � مN�yE ا��7A�ص   �Uص: ، مo6E ذ�i أن ا���أة )

 ، :����:( أن  ح�pا�779Aم#�: ) ا�79: ا� :���$ c6�� ،ء��أو ا�79: ا��� آ�+�#� <

 p5+ع ا����ًا م  . مZ م!�n ا��A!� ا�دب� �� م!�ل ا�79: ا�79��ة $

 ن�h : ا�&%��ة �#ا 	ت ا�&%)�@��  

ی  - أG&ا�	�)   ا?�<0

�#�R> 6: ا��� ت'�حqا�� Zم �Eك ا��Aا�9%���  ه Z� p���  ا����$3�:ح�Z ا�5

  :أه�#� . ا�79: ا�79��ة $ًا 

، ا����$3�:هn ا��'��c ا�79: ا�رد<�: ا�79��ة $ًا اgح�F: ب�!�n ا����%9 

 ، وا���Rوت ا�'+�9، وا��#9 �آ���9R وا�+'��:، وا���أة و)%���ه� ، وا��Eدات وا����9

  وا<��5ق ا�hات ؟ 

�: ا��� ���R��#� ا�79: ا�79��ة $ا )%��� ا��!��] ا�رد<� ؟م� ا��� c  

وم� ه� ا����ح: ا����ح: �#� ��E�6مn م] هlh ا�9%���  ؟ �3��� أ<#� �y5: وام%: 

�� مZ ا��AEص�؟D�� :���vم  

��ه� تn��E �� ذهZ ا�+�حp وه� ���Aول هlh ا����%9 m6: وqا�� lhأب�ز .ه Zوم

  :ا�79��ة $ا ا�رد<�:  إ��5ح� �� ا�79: ا����$3�:ا����%9 
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  ا��0أة : ١

 c��3 ب مZ ا��gرة با�: أن ا���أة ا�رد<�: �� <#��: ا��9ن ا�Z���E ،ه� �

�c ه� ذات#� ا��� �  ا���أة ا��� ���c �� با��ت ا��9ن أو �� أوا�'[، و��ب���zآ

6��� ، ودورا، وتo��R، وه��م� E��9:، وت? ، �A���Eت .� N�6Eا�� N#أ� �� <�yة �9�Yت �

 c5أ� n)[ ، ب�ا��'��+: ب95 Z� �$�Eا���ب] ا��#�� ، ا� Eت N6� ، وره�ا��!��] �

 n$�6� �U{ا P7Aا� . A� :796: ا�'+�"k56رس م�� Z��c ب'6:  "أم�، ه� �

  .  "رم�ي ا��Yوي"A� وا���أة"nا�� ��#�"  A� ه� ا���أة c��،  "ب��: ا���Aي"�

�� ا��n"ص�رت#�  �9. �#� مR6�v: ت��م� #�"  :�E(ا�77#� ب��( Zم �Eا� ��

 :��6: �9ره� ، ا�������: ا��ا��: ب�ا)E#�، ا��Rرت#� ، ب�����ص c$h�>و ، :F��وا�+

 �#+�7Aب :��� )�<E: را�v6� :+5م ، �#��Aأب e6� �#+6( ، �#������ :76vو$#� ، ا����

�R> ب�9ارة �#���Eم Nmى ، ر�6: ا����6( ، ��>  .#� ب�#���#� وا<��9ص )ره�مZ ا�

 :R6�vم �#�  ،:Eاه� ا������ا��ب أو $ �أب Z� ب��: ا���Aي أو م!و�A� أم� ا���أة

��رة ،3 تhه` �n956 ، و3 ت!k6 �� ا�+�c ت�y�A ��دة m ، وم���دة :�ت��م� ، �7

:، زو$#� ب��ق و�#R: ، بn ت��رآ[ ا�n�E وت�A)�[ وتR��v[ ا��أي، و�#� ?���9#� ا��vص

�#� أو ت�bR م] ا��$n  ورؤ��#� ا���� P6�vب#� ��� أص�ب ا��!��]  .ت�E�و�� ��mة ا��

ة ، ��� ا�5%�ري ا�!�رف ، �9 أح�زت ه��: $Y�6� �#�+اآ�ات وم��Yم� Zا�رد<� م

��q ، إ?� �� �q�� lذ�R> e�o�� ي�ري أب�ب�����ت: و�* م!��] ذآ �#A� cEدا�

�Z �9%���ه� ا�%�ب�ت ا���$E: ا�������: اA+ا��� Zوم  ،�#Aم ]� c#$ه� .  ��� و �#�

 :(��Eأم� ، أو زو$: أو م ، �#A� ��5ا�� c>أن آ� Eب �#�R> Z� ثوب�تc ت�i6 . ت�5

 �#���#7�9 ��6E� n9A#� وأح���� n$ا�� E� Nص ب#� ، و��vت#� ا��وص :�أدوات#� ا�دب

�� �Z ذات#� وم+Eا�� e6� ر����ه� ا�<D��oE� ، : ص�ت#� ، وا<3�ERت#� ، �#� ا�)

د وتA�عEوت.  
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��ر "ت9�ل   Aا� :��ة ب��%!� ، "): ت�ّ�ق(�� )7:  "ب�أح�c ا���أة ا��ح

�: ، )�دت#� ب�Z ا����ف ا����اص: ، �ت�$#c إ�e أآ+� م��$� ا���h$ ،:Aبc ��ب: ح

وق  )ت!�l(��رت . أhUت ت�ّس ا����ء داnU ا��Eب: A7\. ا��ا�� c+(را P

 :�اآ��cR أ<#� 3 ت��5ج ���q م�� . ا��s�v وه� �%] ا�������ت �� ا�آ��س ا��ر)

 cو$#... اب��� e6� c����6:وم] ذ�i د�cE ا�Z�D ب����مn و) ارت�� #� اب���م: م

"١ .  

  Zة م�9 �+�ت ا�79: مoU Zل هhا ا�7�ت ا���#ج ا�Z� ،b69 أ��ان $�

�رة ا��A�ذج ���6أة ا�رد<�: ، أم� ، وزو$: ، و��م6: ا���E<�ة ، ���5: �م اآ���ل ا�7

 Eت N6� ،�!%اغ وا��Rوا� b69وا� ، b��'ا� Z�م ا�9رة �e6 ت+ّ� Zح��: م �#��  –، وّ�

�� �� ح��: مZ ا����c . ت�Eف م� ت�� - و�* هhا ا�%��ع Eت �#� c��� وإن . و)

 c�$ي"ت���Aا� :���+�ت �o� Z): ا��$n  ،ح�p) )�ف) هlh ا���5: �� 7(:  "ب

zب����أة،  بeD>آ� ب��hا�  :(o� وE3 ت �#>.  

�#� " : ت9�ل  R> bء ، ت�ا��ARا� eت#� إ�ت#�ب ا���أة ا��� ��#� زوج وأ�RFل مZ وح

 Z� :Dه� ب�ح�y> ل�إ3 �#� ، ت!ّ [� ا�hي 3 ��E9ا�� e6� k6!ت ، :�إ�e زاو��#� ا�79

�#� ، ح�آ: م� ت����� ا<�+�ه#� ، ص�ص�ر أي ��ء  �9'] ام�اد ا�v�اء ا�� �m�'

  ...��U~ �#\ �6�E ، وا}�U ت�5[ م� زال �!�ي 

ة ت�5ول ا��Rار .. "..  �$ eD>؟ .. أiذ� ��ا�م�ر �� ا��Eدة أو أن .. أم ت

�!: واحة ، 3.. ،  .. "ت!�ي ه�hا ؟�> eإ� e#�Aرات ت��vا� n�� ، :ت���ث ��$�ب ..

  ..، " )�ف"

                                                
��ر،   - ١Aا� :�� .٦٩م7ر ��بb ، ص ،��W ا�وان ب��nCب
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و$#� �zت�#� مZ داnU ا���Aل ���ه� إ��[ ، ت��] )م#� وت#�ي ب#� �e6 ص�ت ز

اء ، ���ZE أآ�D وأآ�D �� ��ك  )م#� Aود زو$#� ا��E� ، Z�ا��7ص�ر�Z ا���5�6

  .١ "ب��رض إ�e أن ت�e�o آn ا�ص�ات ح��#�

 ��ا�hي إن ا����+] ��6!�ب: ا�رد<�: �� ا�79: ا�79��ة $ًا، �ه�[ ذاك ا�5�� ا��+

 ،:'����6Y[ ا��9ص�ت  مZ م!�n ا��w�A ا��779 ا�رد<� ، وإن ��6�: إح�7��: ب

 ���� ب���ح إ�e تR�ق آ+�� ،ZRا ا�hه Zات� م�ر��د ا��9ص�ت ا�6ت��� إ�e أن �

��ي ، أن )%��� ا���أة Aا��779 ا� w�Aا�� �� �U{ا c�oا��$�ل ، وا� Z��e6 ا��9ص

 ا��9A� Nع ا�ه���ا�� Zت� N� ودرا�: . ص�ت ، lA� ف�)�ا� ����وهhا م� �

�:(ا��+�ب $������ا��� ت�] ا���أة ���Aول م�����ت و)%��� ذآ�ر�:، م�!�وزة  )ا�

مZ دا��ة ا��gاف  اo�gتم�����ت#� و)%���ه� ، �3��� أ<#� 3 زا�c ت�5ول 

 �#D��� �� م!��]  )�م] ��<eD ، وح�Z حEأ<#� ت e6� �7ري ، وت�آhا���أة  ا� Z�

 e6� در�( ، b��� k5ء ب��Aت#� ا�o'ب Z5�� :ص#�  م�5و��7> NyEم  �� !>

  ت�5�n ا�sA ا��779 ��%� مZ ا������ ا�<D��: ا��� ��m+� م� ت�Eز ص�Rت   ا��R�ق  

 c��> �� مZ <7�ص#� ا�779�: مZ ا��$n، وأ�cR  "<#6: ا�!��اوي "�9Dآ ��

 ا���ا)P ا��%�5: ا��#�e6� :A ص�رت[ ��om مZ ا����v: ا����$E: ، وه� ت�7

�#� أب'��#� ا�hآ�ر، وآz<#� ت�7�A وتzDر �#�ا�N ا����� ، ا��� أر�b �� ��ح�ت#� +6��

 �#�+��#� ه� cm9. ��ف ا���أة وم���F k�6�� :ا��ؤ� N��m n$����]   Z� p5+� ،

e6� �DE� أن e6� �7م ]A�� ، أر$�ء ا����ن ��6+: ا��+��c  ��د ا��9Dب وا���k ت�

�� ذاآ�ت[ ،ت9�ل �� A����ذا ا}ن ���5ج إ�e ��د  ":   "١١ا��Eب:"���nE ��د ا��9Dب، �

�+[ �Z �6+: ا��+��c ... ?�9ب $ �� p5+� ذا���... ]A�� ، أر$�ء ا����ن �ا���k ت�

c��+6+: ا��� e6� �DE� أن e6� �7ر  ،م�Rا� e6� م�( �#�6� �D� لو����Eد  ب����
                                                

6را��ت وا���A،���ن، ا�� ح�4ة �0�f	، مZ م!���: ))7: )�ف(ب��: ا���Aي ،  - ١� :��: ا��Eب��

  .١١٠ص.م٢٠٠٤
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�[ وت��Nو ،ا��9DبA�� Zم��ب�   .١"ا}ن �9* أ<�ت ذاآ�ت�  ،)�ب[ م �A� �وه"  lhUz�

���E أن ر)+�[ ت'�ل، وت�R�A )+: رأ�[ آ����ة � eا ، ح��زه lU �Yّ7� ،ور�Yا�

 :�F�'ا�� . Z� p5+�� ا�رض eإ� :�ت6E� وت6E� إ�e أن ت�ت'N ب�� ��)#� ، ��E�د ?�<

 أن وص��[ ب���+� وا��AEد ?N 3 تp+6 أ .  ٢". م��ن �� ا��Rاغ Eب t+9ب�� ]R7ن ت

�� )�درة  ": و��اغ ا��أس ، ت9�ل m c>آ� �#>� iذ� ،o�<�yت ا���أة إ��[ ��أت[ $�

  . ٣"�e6 ا���9ط  )+5[ 

 �#� ،n$ا�� Z� ل�Eب� �#A� ث ا�#���ت (وح�Z ت5?Z� c ا���أة ، �N ت�5Eت N�

�#� ، أو ت!U nE'�ات#� ت��A$رد و�ت :qا��DE، تi6 ا��� تق ا�رض آ���5 م#�ة ا�

و��� ت9E6#� ا��yAات ، ت�داد ه�م�#� ا<��7ب� و�RA�ا<�، ���<� ب!+#�#� إ�e . $�م5: 

��داد ت��i ح���ه� ب��رض� ، �#Eأص�ب Z���� ت��ك )6+#� �!�ي ب� ، �#�  .٤) ا����ء ت

9 �c6E ذ�i مNyE  "<#6: ا�!��اوي "وآ�� ص�رت �، :Eر ب��ب7 n$ا��

آ�ن ا��$n ا�م�N ��� أم�م ب���A آn ��م �� ":  "$�اه� ا�����E:"ت9�ل . ��9ص�ت ا

9��F[ إ�e ��6[،  وآ�<c ص+��� ا��5رة ��Z'9 �� ا�i5% م��Yم�ات �e6 ه��q[ آ��6 

 �>��m ة��#yا� i6ا ، ت���Aب[ إ�+� ا���رع م�دت[ ����  م��A� :!#+س ب����ح

ه�[ .  ا���ر ��)cR أ<�A� l�y.. ح��س ب���9R: إ> e'vا� nوإذ م� ح�<� ا��أس ذاب

 " i� ، أر� أن أت�Eف إ���   ٥"!�i5� �� *9 م��اصn" ه�[، أ�#� ا�

  :(oE� رة�ان ص�ة د�����  cبور�� n$9:(����أة �� )7: أ���#� ا����e6  )ح9

  : ا�5A�  ا����� 

                                                
6را��ت وا���A ، ���ن  ،، ا���ب	<#6: ا�!��اوي  - -  ١� :� .١٤، ص)١١(ا��Eب: . م٢٠٠٢ا�����: ا��Eب
٢  -  ، bب��  .٢٩، ص) ٤٠( ا���ب	ا��7ر ا�
٣  -  ، bب��  .٣١، ص) ٤٥( ا���ب	ا��7ر ا�
4-  ، bب�� .٤١، ص)٧٢(  ا���ب	ا��7ر ا�

٥  -  ، :Eاه� ا������$W0>اح 0� �nن، أآ���،��Aرا��ت وا�6� :� .٥٣ص.م١٩٩٦، ا�����: ا��Eب
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وه��  ،   [�ب] ح�آ�� وا�����A: أ��nR ا����Aرة ت��     ،[ب����  eا�A�رس ��ق ا����Aرة ��+��ه  " 

�R: ب�ه�:E� ة��Yا  ،��اه� صh�h� ا��   . ���3وه� ت�اl آ+

��6: ب#���:    ~�� ،ورا)#��  أ�N�'5 ب��E ��و�#��� و  ،  ةه�+* <5�ه�� ب��9�  �$ iذ�� N��mه�� ر

�3��b5 ا�5` [ورأت ، �hب: �y� ���  . ١"دم

ة (�Aأوردت ا� ��ر "أن ا��9ص: :  "ام��Aن ا���7دي"و)Aا� :�� ت!�وزت "ب( ،

ا��� �nY ب#� ا}�Uون مZ ا��9R وا�!�ع وا��5م�ن،  ا����$3�:)77#� ا�#��م  ��

�� ب�Z ا�hآ� وا�<eD ، و�6Y�� N#� ت7��� ا��ا)] �آ�� �6Y�� N#� م���ع ا���

eD>ا� ٢"ا����zوي ��<eD وا<5��ز ا��ا)] �
 .  ]���� ذه+c إ�� pا�+�ح bR�� 3و

ة، إذ (�Aر "ن إا���Aا� :��ت�Aو3 �9%��� ا���أة ،  �تا�رد<� ا��9ص�تآ�D آ�<c أ "ب

ا ، وه� أآ�Dه�)77#�  مNyEا<��7را ���6أة وت��E%� ب���$n ، و Zوا��و$: ت5

�� ( ا�79��ة $ًا �� م!����#� ا�����م: بـDا�وان ب� n+( ( :(oEا� �#�� c!���

�#� ، م�#�: ا��$A!� �#+6m�7ة �� أ�Aوا���أة، م n$ا�� Z���<: ا�ز��: بvب�� n

�+'oت )ZE���� �#77 ب��A'R: وا�3ل . وا��Z� �6v ا���أة �� أحi6 ا��yوف

 :7( �� ����Aا3ت�5د ا� �� �6: �%'+��� ، :���E��9: ا�Dوآ�ت+: )  ح�م(وا�!��ل وا� ،

�: م��وب#� R5وص )�A��� ح�Z ��9بZ#6 م��6'�ن ) . ت�اصn( �� )7: ) ا���ب��

�[ آN م���<�ن ب#�ا$k ا��yE: ا�� �#yوت ،Z����ه�: ، ?N تb6v ا��7اع ب�Z ا�'��

ة �� ا���ع �Z حA�� ، �#9#� ����ن�A� ن ا���أة�ة  ت���m �� د وه��Eم� ت

�� ) :" ح�م(�Z6E �!�ه� و�RE#�، ت9�ل �� )7: ت+�A )%��� ا���أة ، ���ا��#� �� 

 :6��( cUم  - :ا�7+�ح ص��� ا�Eت�ا<� ب Z� ! ةوا<cF�v �� ب��ء أ)c6R ا�����: ب5

 n��F . ]ق رأ��� :AE� Pأ� c+ا���أة، ص �� Z��#� ا����رم�A�� c6مzت . ،c6��mا

 n�ارتت ?�ب� ورد�� ، ا<�cE إ�e ا��vرج زارت . ت�ارى ح�<#� P6U م��ح�b ا��!�

                                                

ر،  ����ة د��ان - ١Eا� 	ا>�! ، bر ��ب .٣٧ص  ، م7

  ٢٠، م�$] ��بb، صا�&%	 ا�&%��ة �#ًا (E#  ب�0	 ا���Eرا���7دي ، ام��Aن   -  ٢
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���� )�رت ا�hه�ب إ�e ا���ق Aا3ت�5د ا� eA+م eإ� c#$��6 ، ت�مZR6� ���E ا����

�#� �� ا�'��b إ��[. .....�5ل ا��!�ر�: تc75R وا$#�ت ا��R> c'+� ء��  ١" و�� ا��

 Nmه�ور�ا��9ص: �� )77#�، إ3 أن <�yة ا���$k  ا��ؤ�: ا��5��7�: ا��� ت!

 إ�e ب�Aء )77#� ب6�z�ب ا��رج ���# بـ �E3 ت�ا�6#�  ، �#� ت n$ا�� Zوا���+: م" 

 n$6` )77#� " وا���أةآ�ن ا��mأ ��"  .....����$ i6ت �� h�h� ء�Uا��� �� Z

 cب��Eت :A����� c5و?+�[ ت ������oا بE9م n$ا�� �$ Z�ا�5�9: ���: ا��Yوب ، ح

  .ا�!ار ا���ا$[ �#�� ، ���c أ�7m<#�   ا��69D: ب��+��ض 

و�<#� ا���دت �mاب: أF�ارl ا��!�بc ! .. ا6$�� ه�A مi6%� Z : )�ل ���6أة 

  .ص��mة

�A: : ( ة)�ل بkRA ا�6#!: ا}م�����  )ه�ي إ��i ب!hع ا�

 p+vردت ب : c>ه� .. ه�ه� أ�E� تo7U c'm ارة�Yره� ب�زه c'(���� .

 n�Dم ]� k��6: ��ق ?�ب#� ا�+�A ا��R%Rض ، ب��m#� ��ح ��$ e��Rت ب�?�Aوت .

 �?�Aه� ا����E� تo7U �� :9��Eا� Z����� ��y5ت �� <�ع زه�ر ا�Eب c6Y�>ا ..

 Z�l ت'cE6 ح�p مE9وح .. nرح    ٢ "آ�ن )

    ، PAEل ا�oU Zم n$ب���  �#�(oا��9ص�ت )%��� ا���أة و� NyEم cو��Aوت

و ا���أة ا�6ود، و) ����n و���y#� ب�z�ان � PAEوا� ، ���R> أم �����اء أآ�ن $

. ��e وه� �AE� 3 ب��%�ورة أن ���ن م�$#� مZ ا��$n ا��وج أو ا�ب أو ا�خ

 ي وا�!�ع وا��5م�ن ، وا����د ����!��] آ6[ )����ن $oده� ، وإن ا��N ا�!

 ، k$�: ا����أة دا����� n$ض �[ ا���أة، �++[ ا���Eي ت�hه��ل ا�gع وا��وا�%

�A: ، تN65 ب#� >z�'ب�� k5م!��] ���5[ ا��$�ل ، )96: 3 ت Zف م�v�6ه� ا���

                                                
��ر،  -  ١Aا� :��  . ٦٦م ص١٩٩٩ق ���A6 وا���ز�]، ���ن، ، دار ا���و��W ا�وان ب��nCب
 
٢ -. :����ر  بAا�i3٧١ص. ،، ا�0%#ر ذا. 
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ت ا��9ص: ب��: ا���Aي �� ا�E. و�7م#� ا��ا)] دوم��$  مZ )77#� أ���3 و)�

دة �hEاب�ت ا���أة ا�رد<�: وا��#�ءات#�، ت9�ل �� )7: Eم� �F��>ي ): " رح�:(وأ�#�

 lب�e6� ]R و$##� ، ت'�n ا��yA ا��[ ص�م�: ، ���Yظ ، ت+��N ه�ز�: ب[ ، ت�nE <�ر ح9

 �6E� ]Uوص�ا �#�6� N!#� ، ]>�A$ Z!� ، ]Aة م�U�� ]9#9ب��%�ب ، ت �#�، �A#�ل �6

9 و��#� ، �A#�ر ، ����م �� زاو�: ا���Y: م5�A+� آRت��د ت eة ح���E��n ، تi5% ب�

   ١." وت�P ..وه� ��$�ه� أن ت�ح�[ ، 

 " <#6: ا�!��اوي" وإن آ�<c ا��9ص: (� ، :RAEا���أة ا�� Z� ع��ص�رت 9 ت+cA ا�

 ،:��v��� ا�Dر ت�رت[ ب7�وص ، ]Aل م�A6#� تE� e�� ر�ب7 n$ص: ح - ا���U Z�

��زع ~3م[ ا�hي  �����+� ا�!+�ر، �7�رت[ بتRE%� N9�A#� ،  ب#hا وآz<#� - ت�9ر<[ ب����أة

 lو��ور:  

9�: آ���'�، ��A#� م�E+: ب�����ء ��sv 3 : و��ء، "  > ،إحى �l���5 ، ح6�ة آ���#

��b5 ا����ء� .  

��ب �+� أص�بE[: م�Aل A� �9+�ح��6 ، ��7رت ز c>آ� .  

يآn ��م ت��: د��ء!��   ٢".n أحoم#� �+� ا��b ت

�: ا���أة آZ أآ�D $�أة �� ا����ى ، وأآ�D م+��Y: �� ��  ا��9ص�تو�oح� أن %(

�#�� م�F ،  Zح )%�Eك ا��A#� ، ]� ض�Eي ت�hا� ��RAا� PAEل ا�oU Z9* م� k��

 ���ا�9%��� ا��� ت��� مo� Z): ا��$n ب����أة، ����#���، وا<��9ص ا�95�ق ، وت�

���AE��: ب�E ا���95)�ت هhا . ا�hآ� �e6 ا�<eD داnU ا���ة و�� ا��!��] ب�E�م[ 

PAEا ا�hى  أدوات ها، إح�و���!c ا��9ص�ت . ا�N6y ، وا��oYل ا���أة ��RF: و$

�#� آ���دة ا��زن، وه� � n$�6� � 3 p�ة )%���  ت�F �+�Eر�: �e6 م!��Z#E ، ح�

oU Zع ، م���ا ا��hه eإ� �yAت �#Eا��� و� k�ل ا���6* ا�hآ�ري ، ��Z ا����9
                                                

 .١٣٨،ص �%	 رح0	ا��7ر ذات[ ،  -  ١
٢  -  ، bب�� .١٥ص) ١٣،١٥،١٦(  ا���بتا��7ر ا�
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]9�أص+c ب�<#��ر �7+� �� <#��: ". ا��!��] ا�hآ�ري ���6أة أن ت��ن <5�6: ر)

ت إ�e ا����انEم� صA� ا����ء،  ،:����zرت ��9رب[ إ�E+� e: آ�6� �mام�ت إ���

9�6:�ا$+�ت، وآn هlh ا���7�` ا�����( cE��F :��6: ���%: مZ ا���A���ت وا�D"١  

 n$ا�� Z� مZ ا���Aذج ا�779�: ا��� ت�Aو�c ا�oE): ب�Eاض ا��Eا�� Aو�

وا�v�ف ، U�ف ا��$n مZ ا���أة ، وU�ف   ا��Nوا���أة  <!ه� زا�Uة بE+�رات 

 n$ا�� Zا���أة م . :E�vا� ��Rص ��#Eت مآoه�� ���$k ا}hA�� ،�U ~دم وح�اء ت��

���� ،�U{ا l�!ات nه�ء، آ�9�ل ���ر . $�yA� n إ��#� م�ة ح��9ء م�Yورة وا�

ي �A!ا� :  

"  :��vا��+�ب ا� n�� N� ق�Rأن ت c��'ا�� ب���رة واحة مZ إص+E#� ا���ه

:�v%ا� :��+Aل ا���ح Z�E��!ا�� .  

 Zوراءه� م N��6: بzن �#Rآ راهcA ص��9ت#� �e6 أن إ��رة واحة مZ إص+E#� ا���ه

Z� �#>ا��+�ب ، وأ Zم �:  ت���U Zم n(أن �956#� أ n+9ت.  

 �� Z#� Zأن ت+�ه e6� ص�تz� ، وره��m �� Nv%ا ا��h�9ت ه�ا��#!cA ا�7

 ]��  . ا��5ل ح9�9: م� ت

 :6�  . رم�ا أ��9ب �!���هN ، و�95�ا ت+��� ب����Rة ا��� آ�<c ت�+N#9 بv'�ات )6

 )م���q( �<[، م����c9E7 �ن �Uم�#N م� زال )�ب�E �� م�.  إ��#Nح�<c مA#� ا���Rت: 

 Z��U{ا Z� lار�� آ+���ء   ٢ ".... �h$ e6ع ا��A+��: ، م

                                                

 .١١٤ص. م ١٩٩٩ت،.،دا��(#را<�� ا�+�اب ،   -  ١

ي ،  - ٢�A!ا�	و(�D� ت .١١، م7ر ��بb، ص ^�ن



٨٥  
 

 �� Nن و��ى )ا��$�ل( ا��9ص�دة ا���أة ��E�ا��و$: وا�م  �#�،.  <+] �56` وا�

 :�وا�5+�+: ، وح�e �� أ� ح�3ت N#+%m       ا����ى أ�N#6E ا��#Eل .  3 ت��9�

، �6: مZ ا����ح ا�+�ردة آ دم��#�،?t�R� N ا�+�ب  ��E#� ب9�ة" : "م�5 ا�9�ا��:"

  . إذا �ت ا���م إ�e ا�b��F c>z� :��Y: ��7خ )+n أن �b6Y ا�+�ب 

 ]�ت���م �e6 ا�'P6U nR ا�+�ب ت�5�[ ب!��#� وب9'�ات دم��#� ، ��Aم ، ت���م �6

�Dأآ .!Rع ا��6F eا ح�hه� ny١ "�ت  

   �6�#� ، وح�Z� ]D أ��#� ، ه� <�ع  ��#� �رك ت��م� أ��#� و��اRF#� وإن )�

�� �Z ا��N ا�hي أص�ب#� Rا��� Zم.  

وه� ت�yA إ��[ ا�ب ا�!+�ر، وا�خ ا����9، أو ا����i ا��v�Z ، وم�ة أ�Uى 

م�ة �RAE#� ، وم�ة ت!5l، و�ن ح+n ا�z�� :9Dر$t ب�Z  .ا�ب ا��ح�N ، أو ا��وج ا����

رl ا��صn وا3<9'�ع �#� ت��v[، ت�vف ب'�[ m e�vوت ،]Eب��م�ن م �Eو3 ت�

6�[ �A#� بzرsU ا�?��ن ، vوت  

 $�ري إ�t'� e ب��A: " ) : ا�b��E(�� )7:  "��م�: ا�E'E�طت9�ل Eص

 ]�+��6[ و�!zة أ�l�A ا�!�ع ا�hي اح�. ت���6 بzح�اض ا��ه�ر، ��P'9 وردة �5+

�Fo� E� Nة  و�� ا���ة �� ��[ ، وح�Z <�ت ��7رت#. ، )%o? Nث ب�oت د�E: واح

ت[. أ�e9 ا��ردة $�<+� Eم z���<�#� وت��Aه� . ٢"ا��Rرm:  ت9U e�v�  n$وا�� . ������

و\c6 ت�y�A 3 . و�N ت���ث ��56ب \c6 ه�Aك وراء "<��y ��ى أن ا���أة �N ت+�ل 

 Nره�Eو� N#ارب�ب� N#ب�9م�ت Nه��ء، م� دام ه�Aك ر$�ل �hه+�ن ب�n ��ء، ب��ا�

ًاإن ذه` �Z ت���ث .. أو بv�ذات#N وأح�م�#N ا�R��A: س��9 ا��ؤوا��RR7:، ح6m  Zاب

                                                
 .١٢١ص.م٢٠٠٣، ا����P، ب�N مZ وزارة ا���9D:، ���ن ،^)�ات�ا��:، م�5 ا�9 -  ١
6را��ت وا���A، ���ن،  |�ب�ش ��زارت،  ��م�: ا�E'E�ط  -  ٢� :� .٦٠م ص١٩٩٨، ا�����: ا��Eب
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:A١"�#� �6+�5 أو آ+�ت �#� اب  n$ف ا���U ��5ذج ا��� ت��Aا� Zم �Eك ا��Aوه

   .وا���أة ا���+�دل

ا��'��c رص  ا��7اع  ،ت9م أن ا�79: ا�79��ة $ا �� ا�ردن ��<oح� م 

6�* ا��Rv وا�ز�� ب�Z ا��$n وا����أة ، وم� ت66v[ مU Z'�ات ت5��7�:، ب'��9: ت

 *���: أو حث ب��$ e6� ء�ه���( ا�%�\( s��7vت وا����، ومoU Zل ا�

 مZ ا�9%��� ا��� �Eح ب���ا��9ص�ت ، ا�+ NyEم c��'ا ا��ا�����ة �796: ا�79��ة $

دت ا�9%��� تR> �� n��E��Z#، م�� 3E�� ، ى�Uأ :�وت�c+E ،  ت��Z#� ]5 أ���ل أدب

3 �#A�� �>����ا م� ت6�v*  ت�F�9] أحDا��� آ :��Eا�� :Y6ا� :�ت6�v* ، وآ�ن ��vص

 ��+Eا��  �#�oU Zن م�ا��'�ع ا��9ص :�وت��ا�b بY6: ا�5�ار ا�ا�6U ، م��ة إ���

 tرة أدق وأو��ب7   .  

          ا?�<0(�	ا��#ا�	 ا�)�&�	 ، و :  ٢

ا�: إن ا����+] ����E!�ت وت�Aول ا�Eا� :�%9� Z���ى ب���ح  ا����$3�:،�9ص

9���ن م�9ر<�ت#N ب�F Z+�9ت � N#>ا��!��]، مأZ  Z����:  :م#���oUZل $��AYا�'+9: ا�

ة ��9: �9��ة  ��9ب6#�،ا���+F:مEر .م�ذج ا��� ت7��Aا� Zم �Eوردت ا� �#�  و)�

�:ا���أة،  <��ذ$� AY6'+9: ا�� �ا�9 Z: م��م!� �#�%�Aت ا��� ت�(oEوا� ،:���Eا� Z�ا<

�� مZ ا�ح��ن ���اده� Dا�� �� t��مZ إ��ره� ، و3 ت��t ��  ب�o�gتا��� 3 ت

 ، :(�5�9��ة ا��R6'+9: ا�� ���A� `��Yا� �� n$ب�ء ، وا���Yا� Zا)#� م��Uذات[ ب� c(�ا�

�� ]R���ا م� ��5ول ا��Uاق حود ا�'+�9ت ، ) �t!A أح��<� ، ��Z ا�n�R ح6Dوآ  `��Yا�

7:  "����ة د��ان" ، ��E�د و�!�� أح�ا<[ و���N ��اRF[ و) ���!c ا��9ص: ( ��

هlh ا�%9�: ب��E#� �9*، وآzن ا��Eض <�ع مZ ا�oEج ، ح�cE�$ p ا���ب ) ��9ء(

ا���9ه� )�ب ا���ء وا�6�i6 ت��ب[ ت'�R $��ت�Z �� و$##� "  ب����Rة ا��� تا�` آ6+#�، 

�n دم��#� بم�ع ا�Yم�ت ا���م وت ، b�A#� ، ا<��yه� ح�e ت!k6 وتا�` آ6+#� ا�<

                                                
١  - ، ��y> ����  ٤٢م ،اص٢٠٠٤،دار ا���م��A6� n وا���ز�] ، ���ن، ، و��0	 وح�ی�،و(� (%!��ت
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 �Eاه� وأح�ا<[،بب�ح �#�  ، ���5 م�� ��>و�Z���� Z مZ أن �'i6�� 3 ]>z  NE �� ا�

�Z وآ6+� A?١"ا.  

 c�'5وف وت�yت ا���Yوإن ت eب��ز�� ، ح� Z�وص�ر ا���Rوت ب�Z ا�'+�9

6�N ، وم� را�9[ مZ ه�Eا�� tبhم e6� ود��ت�ت ا�5+6� N�9:"ا��Eأم�م  ا����ر "  ا�

 cوره� 3 زا�h$ س ، إ3 أن�Aا� Z��P بEا��� n7Rا ا�hه �Y6ت ا��� ت��$��وا��

9��، و) ���!c ا�79: ا�79��ة $ًا Rوا� �AYوا� ،+Eوا� ��تhYي ب�A#� ، N#%Eك ا�

 Zم :'���: ب��$ e6� ��ح��ة �� ا�ردن هhا ا��A* ا3$����� مoU Zل ا���آ

 Z�7��ت ، وه� تn�5 ح�م: واحة مZ ا�33ت، ه� ا��7اع بv� م� ، أو :�7v�

 w���> Zوم� ��ا�9[ م Z�د �و�N ت��د وت��Rع ا�7A�ص ��w��E أو . ا�'+�9E�� أو ،P7�

 �� ]Eث ، وو��A: مZ ا�5Eم :�وت%] ح6�3، إ<�� اآ�cR �� م�yE#� ب���ءة $��

]�6�* ا�%�ء �6�آ� ��+ّى ب���ح،  وه� 3 �!�وز إ��رة RF�U:  إ�Fر مN? N6y ت

�] ا����96 مoU Zل إ����'��رج مA��U Z[ ا��E������E: م�آ�ة، ��� #� أن �

 l�y> وو$#�ت lرات[ ورؤا�دة،  .ت7�Rا�'+9: ب� :����ا م� ��7�v ا��9ص�ن ?Dوآ

��رة ا��Rره: ، أو ر�� ا��EAم أو ا���F<: بY6: أ�Uى��!�ر،  ����6` ا���n أو ا��، وا�

F دات�Rآ6#� م :�9+ . ، :6���ر"ح�ص�A#� cك )': م��v: مAا� :�����#�  �e6 "ب

 م�ت#� �� )7: A� �����A$ ��9F �#� N��P ا����هn ،وأن ت9Dه� ا���E�96��6 ب��

ه�  ٢)ه+�ط ا�'�اري(�5�6: ا��� ت6�ذ ب��ز):، تاري $Aء ا��R!E�9ب6#� ا�9': ا�� ،

، :�أو ا��� تA+� ا���9م: ب�حZ� :D )�ت#� ، و) ��nD هlh ا�9':  مZ ح!�رة ا�7+

��ة د��ان "ت9�ل . و�A�ب �A#� إ<��ن $��] ��"  :" `�و)cR ا�9': ا����v: ب��65

:�9� Z� �Dب�ح :��RAراح �69` ا� o$ر ، b+'ت�)` ب���#!�ن م ���وآ�� �+b  . ٣"ا��+

ا���Rص�n ، �#� إ�oن ���] ، ت���R هlh ا�79:، بzن ت%] �A�ا<#� دون ا�v�ض �� 

 ذ�i م�Eن ت�+� وت�+�، Eب ����� ،�R�v� أن p+6� 3 N?  �#D5��� :6�vا�� �� ���

                                                
ر!����ة د��ان ،  -  ١Eا� 	ص �ا> ،bر ��ب  .٧، م7
��ر ،   -٢Aا� :��یتبC1�4م ? ��3د ا�Eز�] ، ���ن ، ا��وا�� ��A6� ٥٥م،ص٢٠٠٢، دار ا���وق. 
ر����ة د��ان ،  -  ٣Eا� 	ز�] !�ا>�وا�� ��A6� :A٨م،ص���٢٠٠٢ن،’، أزم. 
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���وص�U: ا$�����: ، و����] أم�م ذاك ا���yA ا����] ا�PF�v ،  �اح�!�$ن �

 :� ت��ن أ�6q: أز�( :6qذا. وه�. أ����...e؟ أو م�... `+�؟وآ�P  ه� ....؟ ومZ ا�

vص ؟ ا�o.  

���A: ،    ح���Z 3 ،������!��] ب�������ت[ ه��� ا������ول   >z�'ا�م���ن وا� lاد����� ������

��ن�>g�  ف�v�،ن��>gا    �� ،��vف ا���9R وا����ض وا�%���ع وا�����د     و����vف ا��#��

 ]�Uأ Zم ]���نوا��Y�ل �6>gى ا�Uا�'+9: ا� Zا  ،اب��Dا��5آ�: ا��� آ :�أو مZ ا����

ت���] ا��7�ت ������ م��ة     " �����ة د���ان  "�اه�، وه��ه�  م� ت�!�هn $�ع ا�����: و���  

��] مZ �#�[ ا�م�، ت9�ل ��#�) ���ى (أ�Uى  ب79:  �� :   

�e ر$�n ا�و��: ا     إ lا���e ا��9R مZ ���ى ا��Aس  ��� k��+e�A ��[    ، و��e��� e ر��

���� ��دي �y� ت      [ص�ح��ي وا�����Eع وا��س ا�!���9F س��Aا� l��9   " ، و����Rا� e�A+م

  ١" ."��Nyا

�t+7 \�ه�ة ا$�����:  ،وح�b�E�� Z ا�b69 وا�v�ف مZ ا��yAم وم����ت[

، :��: .م��>����ا م� أ�Z6 ا��9ص�ن ر�%#�yA6� Nم ا3$����� ا�hي ت#ر ��[ إ<Dوآ

��ن>g.ص�اح: ا �وي" وه� ه�Yرم�ي ا�"  `�!�Z� ا� :R>~ ؤ3ت��hآ� ب�E ا��

 ��  ):ح�ار ا���g� ) �'Eاب �� 7(: ب ب�3ح�!�ج، ور�] ا�7�ت ���

�9* هhا ا��yAم ، "     �أ�RFل ا��و�: ��#�ون أحN#��h ��ق أ)oم#N و�U�7�ن �6

��رات �أ�cA6 ح��: ا�'�ارئ ، وح��: ا��zه` ا�79�ى ، )'] ا����ر ا��#�ب��� ، ا�

 `Yور$�ل م���5: ا�� :A�  .�5�5�ن $��� �ا��5R7: أc96m ا��

م� اeR�U ا��RFل Eب"t6م sRأ?� �� م�ء " آ ]�، \#� nRF آ�ن ، �� ا��و�: �6

i� �� l رب�ط ا�h5اء ���  ا��5ن وا)��ب مZ ا����F آ� �

 -  ]��>  !؟...و���ذا ت��

                                                
 .٢٠ا��7ر ا���بb ، ص -  ١
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�9* ا��yAم   - � .مnD زمo��  - آ� أص�خ ، �6

 !وأي <�yم ؟ - 

 -  Z� ) ا�7+�ح� وا������ ( <�yم ا���Rت

 .و�N 3 ت5+[  - 

 -  �A6$5: أر�را w$�� ]>١..!!)إ  

��9ص ا���e )�ات ا�مZ وأ�Z6 ح��: ا�'�ارئ �+�D ، و3 أ\oF Zب وم� أ\Z ا   

 :�����ا��و�: اح�!�ا ��y> e6م ا���Rت�Z ، وإ<�� اح�!�ج $���� �e6 آn ا�NyA ا�

  .ا��9��:    ا����$3�:و

 ا����N "و) ��ض+� n�ذ�i ب!�أة ح�P��� N� p ب'�ح ا�%9�: و���#�   "<+

�� مZ ا��9ص�Z ، بDآ nE� د آ����n $�وز ذ�i إ�e ا���ة �n�E6 مZ أ$n ت5'�N تi6 ا�9

��ر ا�hي ��9س ب[ ا��Aس ، . ا��5آ�: وا�����ة ��A6س E7` ه� ا��Aا�'+9: أو ا�� c��6�

n�+Aا� b6v��9: وا�Dوا� n�E7: . إ<�� ا�( �� iذ� ��� ا�9�م ا�hي )آ+�� ا�9�م (و$+�� ،

�� �yAا� n��6: ، و�!� nة ا����ن آ� �6�E�  أم�م N#ات�y> ���Aوت ، Z����5ا� l�$و

 lاء�[، وت6�ح �e6 م5��l اب���م: ص�Rاء، �� ��)[ و�* ا�965: و���ر <A��'�ة �

��+� ،  مZ آ�ن ���[ أ�e6 مZ ���� ، و<�+[(:"] ا���م� �e6 م��] ا�!�> Zأ�� م

 lh9'] ��)� ه�، ا<�n أد<�هN ���� ،  وح�Z+!� Z ا�!��] �nE� Z ��ء. "�6

�R[ ا<�A5ءة ��ق آ+�� ا�9�م ا��v�R: ، وأ)� b+و� ، lر�%[ وت��د Z6E��7هN )�م: ، �

�6'� ا�م ا��$�l و ا�!ران وص��ح آ+�� ا�9�م ، ب���A ا��+�� �!� مZ ��)[ ا��+��رة 

ة آ+�� ا�9�م � �� k6!�� ، �Aآ�� Z����5ا� �Uرج ا����ن ، \l�!� n و�N ��5ك أح

                                                
ر ا�W4c رم�ي ا��Yوي ،  -  ١�k، ،bر ��ب  .٤١ص م7
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[��!6� Z6E��+��� )�م أ<": و�> Z� لz�� Zم Z6�(أم� و3 أ��ف أب� ، و� Zاب � . Zوم

 lh9'] ��)� ه�6� �+�  .١"��ى �� �

�n ا���Dل �� +� e6� ر��v���� ،:��� مZ ا���Aذج ا�779�: رم�ز ا�'+9Dوت+�ز �� ا��

 *6�ا��!��] ا���nD�� ، �R اg)'�ع و\N6 ا�و�: ، وه� ��ط  ا��5�م: وآ�ب�$#� ا��

����ر "Z ، وه� ��رق ��ح: ا��RFل وا���5وم�Z ، و�� م��E!�ت �e6 ر)�ب ا�oRح

ي�A!ا�" :�، ص�ر ��A هhا ا��م� ا��6'�ي وه� �A#�ر، وتh6ذ �� ر�N ص�رة ا����$3

ه� ه� �'b6 ���5ت[ وه� ��ى ا�م�ء ت�A ") . ا�!oد(�[ وه� �!6 �� )A� :7�<#� بـ 

6�#N ب����طمZ ا�y#�ر، وا�<�b6�E�� Z ب���A5$� آ��6 ه�ى �" ، "lم� $�ء دورAو� 

ر ا���9: ، ت�ّ�مc $��ع : " �9�ل  "ت��بc9 ا��ي �756�ل �e6 ا���ط��e6 ب

 أن أم� ا����9 ب!6 ر$�ل ا���9: $��N#E، بo ا���ADءEا��$�ل ، ب.  

�'b6 ا��AEن  –وه� م��vر ا���9:  - بأ ا���ط �e6� �q \#�ر ا�E+�د ، وآ�ن ا�!oد 

9#�ت[ ، وه� ��ى ا�م�ء ت�A مZ ا�y#�ر ، وا�<�b6�E�� Z �� ا��A5$� �%��5ت[ و)#

  .آ��6 ه�ى ا���ط 

 6!� ��� lء دور�$ ، N#E�6$ ر$�ل ا���9: $� Zم e#�>م� اAي .و�ت��بc9 ا��

 Z5` ، و�'6` ا��ح�: م�Aو� t�ه� راح ا����vر �7A� ، ط���756�ل �e6 ا�

  .٢..."ا�!oد 

�#� ا�#N ا3$����� م] ا�#N ه�Aك )%��� تاnU �و>��>gن ا�ا��9ص �#!��� Z��، وح

Nا ا3ح�!�ج  ت�اهhه eوا إ���و) . �A6E�ن �� ا�6m` ا3ح�!�ج �6�#� ، دون أن ��

�U n%� "أ��ر �$ �� مZ ه��م ا��Aس ا��� ���Z أن ت��n \�اه�  "م�5Dآ eإ�

�� ص5�: ، آ���Yور، و<��ان ا�!��n ، وا��Y واm :�اع ، وا��hب وا���b6 ا$����v�

��ه� mن ب[  .، و�E�9 �b6ّv ا��!��] أو ا��7v� b��R م� ، ��#��ن �� <!�ح�ت[ و��

                                                
١ -   ، Nا���� +� n� .١١٧م ،ص١٩٩٥، دار أزمA:، ���ن، ا�%�ر ا���04	<+
ي ،  -  ٢�A!ر ا����	و(�D� ت .٥٥م  ص٢٠٠٢، أزم��A6� :A وا���ز�] ، ���ن^�ن
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 N�3ل �� )7: أ���ه� ا�ن، �9�آ��+�� �و��+� ،�# �+�� N�$ eل إ��ة ��5z!م� ،  و�(

 cت!�Eت�Aوب ا�!��]  م�l ب��#�اء ،��R�A� N ب����مn، ح�6�l و��F�ا ب[،  ": ذات[ 

��ة Dس آ�R>6[ أUم+#��... دا ]U�R�>ا n�� وص�ر!!  

  ���)�E+ا�(  l�5�� N#>ون أ��، ~�Uون ��آR> `�+F دة��� �� lوأ<#N ��ه

��ك> n�� e6� o�� *9�وى ، ورآ%�ا م] ا��... �Eا� N#أص�ب� Z�hاأم� ا� ، Z�آ%

Zن أم م�ا�+�� Zن م�ه�رب Nه nه  Z��� م�zآm ، :y5� �U~ eا ح��6y�  Zر$�ل ا�م

��نأراد ا��9ص ه�A أن ��9ر ح9�9: أن   .١"؟!؟>gن <#���[  ا���� ،]E��!�� ��A�� يhا�

��: ، وا��!��] ا�رد<� �Zq مZ آ�Dة U<�ت( و�96: ، ا���  ،)ا�+���هlh ا���Aذج ا���

م� Aص` ، و��Aا�� e6أ� eل إ��ص�را ���6زق أو ا��E� N#��~س و�Aم ا��ه� n�5ت

��A��  ن�67� k��!ا�� �� `Eاب  ا���و< ، iذ� �� n%Rا� N#� آ�ن Zوم ،N#6ن أه�

 iذ� e6� n��� د�U Nه :+v�Aا�� .  

   ا��أي ح�ی	: ب

A�  :��5ا� Z� p�ب���'��+: ب#�  �� <��ذج ا�79: ا�79��ة $ًا،  وا�5�gحا�5

F�Eوت ، ������ وت��E�ا �6�!Z وا��#���ا �P9 أم�م�A ب�E م�Z م�ر��ا ا�n�E ا�

أح أهN ه�3ء،  "�E�د )+�oت "وا��9ص . �� ذات ا��)c م] �Z ا�79: ا�79��ة $ا 

 �� :��R� :�>���� ب����� إ<Rوت ����NyE <7�ص[ ا�779�: ت��5 ه�� ذات

��د و)%��� ا�م: Rق، وا�o'>3وا �ص�ا��ت#� م] )%��� ا���5ر وا�E+�د�: ،وا�9

��ةا�مZ  تt+7 وم%�تا��7���: ، ح�e ����د �ا�hات�: ، ��zت� �n�� e6 وم%�ت  

 Z!�RF�U: ح��A:، ت��5 هN أم: ب�n م��<�ت#� مoU Zل م�E<�ة ��د ، و) ��n ا�

�` واgب�Eد، وا��oب ا���5:، ه�م�� آ+��ا �� أدب[، �o ت��د ت6v� )7: أو �9': �Yوا��

ح���[ و�nE ا��!�ب: ا��� م� ب#� �� ا��!Z ، وإ. )77�: مZ ذآ� �6�!Z وه��م[ 

                                                
١  -   �%U n��$   .٦٥م،ص٢٠٠٢، أزم��A6� :A وا���ز�] ، ���ن ، |&�س ا��^مم�5
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 ]�Eد� ، N6yت ب����7v� اب���ر eا�N#� [A7� م� �+��m  ر$�ل nدا و)%+�<� ، م�9ب��(

  ).ا���اب�om)wظ �اد �6�5�ن ا��7E و

ن ا����96 ب�A'R[ ودرب�[ �� ��م#�� ح�ول ا��9ص ا�U3+�ء P6U <7[ ا�دب� و 

وم#�� )�y56��  ، ]7> ���A? �� Z� n[ م��ار�ا���F�E م] ا����ل ا�دب�: ،3ب أن 

 ��6$ iت آ�ت+[ ، و�+�ز ذ��R7م� ب���ا�دب� م n�Eا� e9+�  ،sAت ا���ت` وب�9ء ا��م

 :�>����ا �Z إ<+Eت sAن ا���� Z���نح>gود���� ا ، :AFا�ا3<���ء وا�� Z� ا��+Eوت 

Z�   :ة ا���������  آ��R ��96ص. ا�5+Eأ���ل ا�� �Dة ه� أآ���Uص: إذا (و�nE هlh ا��

6�: �EF#� آ�<c ا�Eا� `����� �#A� ��+E�6� ]E���ة ��7ح+#�، وح�Z تDم :���!�ب: ا�hات

 ُ  إ��[ ا�hات�، و��<#� ا�hات�، ومoم5#� ا�hات�:، ب�n ا�!���ن ا��RF�E ا�hيّ��

��ونD١)ا��.  

 �+E� ، Z���l مZ ا��9صYت"وآo�مoU Zل ت!�ب�[ ا�779�: �Z م�E<�ة  "�E�د )+

9 و� �� م!�� ،nن ا���م� ت� `��Yت ص�رم:، و�� ا��(oو� Z��] م�5�م ب9�N و)�ا<

t�� ،]أم Nرح Zج م�U Z��� ب��hه�ب إ�e ا����e،  " م���:، �#� آ�n ا�����Aت ح

��ة ا�9��:، Y7ا� �>�A�zم إ���� ب�E'أ)%�[ آ cرح ، ��ت ��+� <���� �#$��

��y� ��!#ب c>آ� : إ�e ح أن ���ت م�����E ب��E6` م] أ)�ا<� F�ال ا�6�n، و�9

م� ~وى ا�9'�] إ�e ا�5Aم، و��ذات � Z�� ،ة����ة ، yا�9ر ا�hي $�ء ب� إ�e هlh ا�5

 ��m ،ح�د Z��� ا��ا�� ت�� إ�e أح ا��vاف ��96�[ أر��، ?N ت!� �9A[ ب���$cq ب

�E�د " هhا ه� ا�AE�ان ا����k �� ا���Y?: أب'�ل   "~ب[ ب����Y?�ت[ وا��E'���ت[ 

�] مZ ا�����: �N#��5 راع \��N $+�ر، 3 ، و<�yت#N إ�e ا�5��ة ")+�oت '( [��!���

�[ ا��E'�فAD� 3و :?�Yا�� [��� .iذ� Eب �أو ا�6# nا�آ Z� P�� N� ]>أ t� "ص5

�Z ا��ا�� و�� n�vإ3 وأ<� أت iذ� nEأ�  .٢إ��9A� e )ه� ت#�ي(��N� �AA أ�

                                                
١ -  Zا��ح� +�  ،�m���ا 	��0�د ا� .٦٠م�$] ��بb، ص، دب�	أب�
  . ٧٩م، ص٢٠٠٢، ا��Rرس ���A6 وا���ز�]، ���ن، ب�# ^�اب ا�1!�	،�E�د )+�oت  -  ٢
 



٩٣  
 

�oت�E�د "إن ح��: ا�b69 وا���)` ا��� ���#� +("  `��Yح��: ا�� N? ،]���RF ��

 NyEح �� م���ب �#��6> ،:F�Rم :�وا��!Z �� �+�ب[، �+cY أ����[ ا�779�: بhات

�[، وحد م�)E[ �� م!���U ،]Eوف �� RAّ�ف ا����96 ب� bب��أ����[، ��R ا�sA ا�

�5 ا�9ر �e6 و$�� ،Z���l مZ ا}آ6Yة آ��Y7ا� ]>�A�zب nآz� ، اف�vا� nآ� [�'( lد

�e أبا ���Z ا��ا�� هhا دورl �� م!��E[، �zآn م] ا}آ6�Z و3 . �� هhا ا���نA�

  .ب9��ة إ�bA� e أح ا��vاف، �ور9A� �$ �� l[ 3 ب ~ت  ا�hي ام�

 A� ت"وا��ا��o�  "�E�د )+A� ن���� �ان "، ه�ة د���، ت9�ل �� )7:  "��

)nو�zرأى  ):  "ت ���� �R�vن ح��6 م�رأى ���. . N�5م وا�vا� e�ا���<� ��  –ا��

  .رؤ��ي إن آN�A ��6ؤ�� تE+�ون

�Z �!�ف ... ح�e ح%� ر$n ص��t وأ�%e �[ ب�� ا��ؤ�� A� :ا��9دم Z�A�إن ا�

�!�ع ��#� ا��Aس و��7Eون �.  

�E#� �� ا���ام  +�ا���Z9 ����ن ح�6[، ��اح �v+� ا�t�9 وا�v+� وا���� وا�رز �

 Z�Dا� PE%١"ا��9+6: ب .  

5د دورl �� م!��E[، ح�E�" �yA� N� p�د )+�oت"<! ) ر�`(و�� )7:  � ،

ا �Eاص6:، ا<�وى ب�ا�� e6� ر9� N� م�Aو� ،s(ا�� N#رآ�� nب ، Z�إ�e ا��ا)7

 Z�ر)c7 ب��5س م�5و3  "ا��ادح�Z، و���e6 ب���yA إ��#N، وراح ��)` ا��ا)7

م� اAر ا��'���� ، و�( ، :6R5ا�����3ع ب�� Z9'] مAت ���R>وآ�دت أ ، �?�#� ��

 e6� �U���ي أن ���[ ت�رآ� �!� c���ء ، م%�c إ�e رآZ م�EAل ، و6$�gة ا�

 n#أ. م cء رح�A?ا� i6ا��� تو�� ت N#دون ح�آ�ت�� Nوه Z��e6 ب���yA إ�e ا��ا)7

  .بت �� ، مZ م��<� ذ�R��F ،i:، بn وم%�5: �� ب�E ا�ح��ن 

                                                
١
ر، ����ة د��ان  - Eا� 	ز�] ���ن  !�ا>�وا�� ��A6� :A٤٦م، ص٢٠٠٢، دار أزم.  



٩٤  
 

�� أ<� �N أ�+p أن m ���%� �>د�( N? ، ة ا��!�ورةh��Aا� eي إ��yAب c69�>�� ، c66م

cل م� رأ��#� �� h�Aرج ، و��vا� �+� �yA6� ! ،n65ت� cراح $D: ب���: ت�+#�A و)

  .١". مZ دون    إب'�ء

ت�t�R م�Rدات[ �E� Z�د  ، "�E�د )+�oت "<sوآ��6 أم�AE ا��yA �� )�اءة 

��ن>gا � eق ح��� lA� رة أداة ، ������ن����] ، وا�'( `Eوا�� ،�A!� 3إ lا�> E> N

 n�l ��ى ا��حA� �AE� 3 �R�و) �sv م�E<�ت[ . ��9'�] أوص�ل ا�+�� ، وا�

:�>��م� ص�ر ا�5��ة ب����ح: ا��� د6U# ا3<A��#اب��ب A� 6�Z، وو$Uا "� م] ا�

آ�ن بN#%E . ...ح�ا ه��o مZ ا��Aس �#��ن ب��U�ل، و~Z��U �#��ن ب���vوج، 

�� ا�v7` وا�Y%`، وآ�ن ��اهN آ���l ر)�ا): Dآ�ن آ �U{ا N#%E�5ك ب��ح وب��

��� آ�ن ~�Uون ���96�ن $�<+� �E�� 3 ب#N أح، وA�E� 3�ن � ،��Yول ص��ب �� $Aت

�N#�A، وآ�ن ~�Uون ��اهN ��5ص�ن �cR� e6 ا���<�yر ب�5آ�ت#N ا���Y+: ��ى ب

��ةDة، ح .ا���� )�دم و~�U م�Yدر ،هhا را�b آ����ء ا��)�اق ، وذاك هlh ه� ا�5�

�� �� ا�ny ، أم� Eر�� ا� Zم N#Aوم ،]� �yAا� cR6� Zم N#Aم ، `��m `Uص�

 9 ا6�U* م] هhا ا��5� �A6'ب P(�م " ، :%(�Aا��� :��Aع ا����ا�!� i6ب� c!ما<

 c��Eوت)e6�( ا Zم ��Dا�� cح: ودروب#�، وص�د����� مZ مN��E ا�Dآ `�����

وا���ارات، وا�69�n مZ ا��+�هw وا�h6ات، مZ دون أن أآZ� P ا��!�ال �� ا���ح: 

    ٢".وا���ZE �� م� ومZ ت�5��[ 

  N#$��> �� �?أ ،`��Yوا�� Z!�6� N#��Eوت Z�وآ�ن ��!�رب ب�E ا��9ص

 :A��: ا��� وردت �e6 أ�����ا��779، و) ���ن ا��!Z مZ أآ�D أم�آZ ا���Rدات ا�

�Z ، وه� مZ أآ�Dه� إ?�اء ���6: ا����ب:، ح�E� p'� ا�د�` ��ص: ا��zمn رNm ا��9ص

 :�>����ن��وF[ و)�ا<�A[، وه� �Rّ!� إ<>gأ<��ط  ا e6� ]�oFر�[ �� ا�Eي م�Dو�

N#Eم nم�Eا�� eن إ����� مZ ا�حDا�+��، �%'� �� آ Zم :R6�vم . Z!�و�� ا�

                                                
 .٨٠،ص �0%#ر ذاi3ا  -  ١
 .٨٨ا��7ر ذات[ ،ص  -  ٢



٩٥  
 

�� وتا!Rاء وا���?gن ذروة ا�ادي ت��R>gو)�[ ا Z�!�د ا�+� p��� ا����ر، ح

�[ وتzمoت[ وا����ء أه6[ وأص�5ب[، وا���ارع وم� ��#� مZ <�س وم� �ا�'��n ب��اب

�:، وا��ZF وا�م: وا�N��E، و��N ذ�i �+� ذاآ�ت[ (oت م��7ر�: أو م��(o� Zم N#A�ب

��Z أ)ر ا��Aس �e6 ا��hّآ� وأ)رهe6� N ا����اف ا��!��n+9 ب#وء و�'P، وا�

. ،:� م�N#�$�U Z ا��!�ن ا��Eب�Eا� �Z، و��A مZ ا���اه�+�6� :Aح�� b5ب ّEو�

��l بـ m Z� ��، وم�Z )أدب ا��!�ن(وهN آ�D و�'�ؤهN أآ�D، و��F ]ب�U [ص  م

 ]��+:،  ���n ا�Eّ�اوي ، �6���ن  <+�n: أب��ا �� ا��ح�Z  ح+� ، P6U ،n9>د nأم

�Z ه���m Nا�+: ومZ أدب���A ا�رد<. ا��رزور���هE� ، N�د )+�oت، أم��A� Zر ، mو.  

�R:، إ3 أ<#� م�ّآ�ة د)�9: اgص�ب:، 3  إنRU :��$ c>ًا، وإن آ�ا�79: ا�79��ة $

 [�'��ت�صn ح�م: د�3�: واحة أو أآ�D، بz)�7 ا��+n وأد)#�،  أنتv'� ا�#ف، ت

�Z ا��9ص وب�� أن ا��!Z م��ن . ب��Rءت#� وا)�اره�) ���ر�:(�#� !���� ،`��Y�6�

�[  أن��5ول � `�o�� ،���R> ن�م� �� �+��m ا��م�ن وا����ن، ����م�ن :���A? Z� �R9�

�� م5د، �ن م���E[ ت5��c مZ م�ديm ء، وا����ن ��م��� ��R�مyA�ر،   ا��9ص آ

 مZ . " إ�e وم%�ت مZ ا�hاآ�ة Eا��57اء ، وأب Zأو�] م �#��Rذاآ�ت� ، أ� c6Uد

 bأت ا��، وآcA آ��6 أوc6m �� ذاآ�ت� ، آ�<c ا�+�رة ا���داء ت�n65 وت�e�o، ب

 �� cا��، ورح�� ب���مn ا�R> cAد� kا��� cب�m م�Aر�� ، و��Eم [�ب���رة $�

 b��z!6 ا��9ص و.  ١"<�م ��� ، n��� م5�': ت��م� ب����Rصm اآ�ةhا� lhن ه�م� ت� �+��m

�� ا�حاث ب��N ا����ن، ��Eت eإ� ،��#��� آ6?zن ب�����Z ا����ن وا��م�ن ب'n م

��ن����م�ن $oد ا����ن و>gد ا��م�ن واo$ ن، وا����ن��>gن، وا��>gا  :�5�

�Z ا�%�ب�ت وا��آoت .واح  ~نا����ن وا��م�ن �� !�5�e96�� Z ا��"  ���A? �� t�6ت

��� ���N ���ء وآ�ا... مA� cEA[ ا���k وا�A!�م ... ا�k+5 ا�R>gادي y� ��!>آ` و

 Zًار ا���أن �5�ل ا��م�ن ا����b ) ا����ن(ت�ى آ�P ا��'�ع ا�!oد  ٢"�e6 ا�!

 مP7�A  ": مE+�ا �Z هlh ا�E�" :�3�د )+�oت "إ�e أداة �U<9:، �9�ل A� ت�ص5
                                                

 . ٩١م ،ص٢٠٠١، دار ا��Rرس ���A6 وا���ز�] ،���ن،  ، ور�	 واح#ة ? ZC3ب��N ا���+�   - ١
ر����ة د��ان ،   - ٢Eا� 	ز�] ،���ن، !�ا>�وا�� ��A6� :A٢٩م،ص٢٠٠٢، أزم. 
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ا�6�n ����ا ب��A�U3ق وبe6� *Y%� n9D صري، ��%�c إ�e ا�h��Aة ، ���5#� و�ت 

��. إ�e ا�A�م m  ى�U�9ظ م�ة أ���o� م� ا�'�رتA� n��F c(و ��� N� ]>أ

 :A�و�kRA ا��+�ب، ��رت�c مoب�� وc$�U إ�e ا���رع، و��z$�R�6� �� Zة، ����

�P، وا��Aس $���U N#E$�ا إ�e ) مZ ��ق ومZ آn ا�!#�ت ( آ�#6 Dر آ��� �#�6� N�U

  .١" ا���ارع �+D5�ن �h��> Zة م�

Dر ا������P ا�hي أe6� b+F ا���A: ؟وم� ه� هhا ا�  

  وم� ه� تi6 ا�h��Aة ا��� �+p5 ا��Aس �A#�؟ وهn ح�9 هN $�دون ب��+p5 ؟ 

��9 ت��5�ل م���ة أ���Uى إ���e م5'��: ح����oت     � ، kRAر$��: آ�����ن ا���� ZF�إذا ����ق ا���

  ،Zد����Yوا� Z�����5�ل ا�����اZF إ���e ت����Dل آ#��n ��)��` ا����ا�5� [����:، �mدره��� ا�!����Aم

م�� ���م، ?�N ?��ن ، ?�N�? ،�#�� ،p���? N ?��ن، ?�N           "و3زال �N65 ب9وم ح��Z� :6 تzت� أب�ا  

:D��? N? ،:�>�? N? ،:A� ،p��?."  ?       ،]���$ :��oث �A�ات ت�oU c+6�7#�� أ�Fا��[، ?�N ب9

"  ������q ت5!�ت وت5��c إ�e ت��Dل ح��Z، ص�ر م] ا��مZ $�ءا أص�o وح��� �q�و�

         ،��6\ eء إ����R� t+أص� ��Aه Zون م����� Zس م���Aا� �Eدر$: أن ب eا��5':، إ� Zم

     ����A� ��� ]تo�%� Zم� s6v��� Nاه�ي ، و��$ e6� ــ���� N#%Eل    ٢"وب�وآ��� ت�5

��نا��ZF إ�e م5': ح��oت �Uب: ،و>gدون  ا [��#� ت5ّ!� وص�ر ت�3�D ��)` ا�!��

 �q� .ح�اك، ��y�A مZ ا��!#�ل �A� �#� "Nا���� +� n�+> "   ،Z�'96� ق�� eل إ��ت5

����بb ا����Aس �����ا�[، وآ��zن ا�Z��'9 دال م��Z دوال ا�� [����3 ����� أن � n������ ، ح+���طg

���و�: ��%�'� ~��R: إ��e ر��] أ���Eر ا�Z�'9        وص�ح <�bF ر��� أن ا�!#�ت ا"��" 

 ،[��ا�Z'9 ا�hي ��%'� ا��5�م: إ�e ر�]E ه� ذاك ا�hي ���[ �� ا}ذان ح�e 3 ت

 lا�ب[ ا�� Nاف وت���Fب[ ا� n+ّج      "وت���U ��#دت�� ���m e�6� وءا���cy9 ا���A: ب#�

���E ، أدوا ت5���ت#N ب����رات م�Z أذر�#�N دون         +F nب��� N#ت���أن �����6�ا  ا��Aس م�Z ب

                                                
 . ٢٩م ، ص١٩٩٤، أزم��A6� :A وا���ز�] ،���ن، �E�  D�د )+�oت،   - ١
  . ١٥، م7ر ��بb، صب�# ^�اب ا�1!�	�E�د )+�oت،  - ٢
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   Zة م������ن ~ذا<#N ا���5�ة ب9'] آ+�5�� Nوه ، Z���وم%�ا إ�e )%�ء ح�$�ت#N م+�

 Z'9١"ا� .  

3 أدري م�ذا $�ى ��A6س ": ب9��[ " م�اAF�ن ص��5�ن " و�E� t��R�د )+�oت )7:   

����#�   gوم��Z ح��9[ أن �'���ح مn��D ه��hا ا������ؤل ، �����5: ا    " .؟E� ف ا��������vح+���ط وا�

 مZ ا�9%��� ا���اZF و�ت�Eأم�م ا� :�+6� ]��� ح��ت[ ، آ���E>gق مZ رب�9:   #�:�ا� �

،��+Eوح��: ا��أي وا�� ،��و���n )��7[   .ح�e ��د 3 ���] و3 ��ى وN6��� 3  ا��#�

�9 : ��9�ل ��F �� cAإآ Nهم� و)cE م�A ، ص�: ، <�yة ا�e أح�A� �6�� e�،   ذا���

ا ، ، ?N ��ددEم�ت ���Aو� nR!� ]ب  o��أ<�  : "م� k�  .وا� ��k أ<� .. �

�� أ<[ )+n أن أ�nE ، آ�ن م� ، و�N أ�#N م�Yاl ، ��5و�c أن أ����t �تz$�Rت ب�    m

 و�e ه�رب� (.  

��ي ، ��R� �AA��� �y>ت أ�%� � c6واص h�Aإ�      ]��R> ا�م�� n�ER� ]ذا ب���� ، �U~ e�

 ���k أ<�.. ��k أ<� : " و��7خ ���� N�yEوا� ا� . "  

وأآ�D مZ ذ�i أ<�A �� ا�n�E ا)��بc مZ أح زمo�� وأردت أن أ��Z�� ]�z أم�� م�� ،     

 Eوارت nR$م� أoآ Nأن أت n+( ]A�� ... ء�� e6� ي�ه�ب 3 �6 N?.  

 .... �� ، وأردد ���Eأ<��� ���� ، وأرت ، �Aدون و�� م ، �Aت�� أ<� �!zة و$m " :

   ..٢" وا� ��k أ<� ... ��k أ<� 

                          *         *        *        *         *  

    3��7Rأو م ��E'9Aم k�� ��+Eح��: ا��أي وا�� Z� p���Z  ب�zي ح��ل    �e6 أن ا�5

l ��� ا���5�ر ا������       #��A� ا م��hب#� ا��9ص ا�رد<� ، وه� nY� ا�9%��� ا��� Zم l��m

 N#ا� p�    .ا���AF وا�9�م�مZ هhا ا�+p5  ح�Z ا�5
                                                

 ا��  -  ١+� n�+> N�� ،	��04ن، ا�%�ر ا���� ،:A١١٩م ص١٩٩٥، دار أزم. 
 .٢٤، م7ر ��بb ،ص �E� D�د )+�oت ،  -  ٢



٩٨  
 

   :ا�&�� ا��P ا��|E  و -ج.

        Z�Rء ا���Rت ا���9ن ا������ اح����A�>��? eت وح����A�E+����ت وا�A���ت �9�د ا�#�

 �#�hا      ا�م:ب9%���  ا�رد<� ا��779��، و) �+b ا�5�Z�  p تi�6 ا���ح�6: ��� ا���#

     :���ة ا��779��ا ح%�ر c�3 ��� م!��n ا����Z ت5'�6� :�ا�+p5 ، ح�p آ�ن �%9

ه+�ط ا�����ى ا��AR �� أ���ل تi6 ا����Rة    ورNm �رد<�:، إن �n9> N ا��Eب�: ���م�،ا

��ا ص�د)� �Z ت'��E6ت ا�م�:  ، و�9�F[ �� ��ك ا�v'�ب�: وا��+���ة، +Eإ3 أ<[ آ�ن ت 

 �#� . وه�ا$

Zوم ��Dا ا��$ ��l�+�> ؤل و�����ت  ،  ا��A�E��ه�   أّن )�7ص�� ا���Eا   وم�� ب��AE�ُ N�� 

��ًا ب���%9 Dآ  :����: وا�9�مAF�ا� ���،         ،:��e�6 ا��5A� ا��hي مّ��� ب��اآ�� ا��!�ب�: ا��779

����ات   Yا�� N��!ازي ح�ي ���hا��� ���5Aا� e��6و�.�����ن م���ّ�غ ذ���i ا�����RAد ا�v'���ب    و)��

)�����، آ��� ��#<� ذ��i ��� أ?��Aء ا��5�Z�� p        مN�yE أ��mاض ا�s�9ّ    )ا3$����� ا�

 :��ح��6: ا�n���5 ا���hي �����+E[ ت����ن ه��lh ا����A�ات م، و)��  ا�����أة وح����: ا����أي )%��

م ب�E ا�R��3ت��ت  .م�ح6: ا���vض ومN? Z ا��3دة Eت N� ا�e6 أن ا�79: ا�79��ة $

    :�!����ات <�Yت Zن ا�رد<� م���>gم� أص�ب ا N!ح Z� ة�+Eم  Zت� N� ا��� ، :'��ا�+

�: �� تi6 ا���Rة  ����أن ح!�N ا��79: ا��79��ة    ا��e  و��Eو ا�+�حp ذ��i  . ا�و��ع ا�

��[، ����ل       $ا R> ��� n���E� م�� nب�� ]�oU Zح  م�+�tA�� 3 ا��9ص م��ح: أو ه�م�� �

���� ، وت�Aو��ا م�����ت ا�N��5 ا���� ح6�ّ�ه��     �9 ا3$����� ا�Aا� eإ� Z�مNyE ا��9ص

  cر���� ) ����م�: ا���E'E�ط( م����و��: م��� أص���ب ا�م��: م��Z ا<�������ت وه���ا�N ،  و)��

ت#� ��وض ا��3ء وا�'��:،  م] ت�Z9ّ ه��3ء  ص�رة وا�5: ���5: ا�م: ا��� ت�tA )�د

�R: مE� Z�ب#N ، ا��� vوا� k$ّ�ا�� ���دا N#� ، N#��ا��9دة ب�+�رات N#E6U و<�ع ���

 3e6� 3ى إ�3ء وا�'���:       ت9�ا�� N��b وا�#���ف وت�9R�7ل ��� )�7:    . ا���أم'��ر  (ت�9

:�  ) : م���
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��ب "  m Eب �+��D�9 ا��'� م��م�e6� N#�A ا<��oRت ا�+�ق  ا���Rق ا��Aس ��. ا��

 . �U$�ا إ�e ا���ارع ا��� أر)#� ا����b9 . تا�E�ا مZ ب��ت#N ومN#��5 . و)E9E: ا���

      e�6� �96���آ�ن ا��ذاذ )'�ات ��ء ت����9 ح�ل ا���7ب�t ب����): ، وأ)��اس )��ح ت

  .ا���ارع وا�رصR: ب�رت�vء

�w ا��'�!� e6� eY'� [Rي م�ت�( w���رات  و�!zة ��E�ا ص�ت <��وأب�اق ا�

lر���وا �� أم�N#�A ، هأت ح�آ�#N ، و����ا �+D5�ن ب�yAات#Z� N م7��.  

ة ت��e مZ ا���5ب: ، آl�R ت���+�Dن ب#�� ��� م�5و��: ��رء      �آ�<c )�م�[ ا��hRA9: ا��

��)E�l . أ�Z9 ب�Rا��[ أ<[ ه��i 3 م��5:. آ�د �#�ي. ا��9�ط � ]+�ا<��y أن �����ا ب�oب

����ب#N       أر�� �$ Zم� :A��vا� N�#Rن أآ��$�v� N�#5�� م�Aو� ،l��#Aو� N#ام(zب l�و�

5ث   ��� ���� ]��A�� ��m�9ت )6+[ وأRU تم� ���E      . ت��7�A� c6Eده���[ ا��� Z���

e6� l $6�س م���9، ��ق ا���5ب: ا���  ���l مZ إ���[ وتA��� ]�بzآN#R ا�A�v: ت�� إ�

Eب Nوده  ١."�N تE+� ح

 �أن ا�����# ا����779 ���#   3إ ب9%����� ا�و���: ا�Z  ، :����'9 ورN��m اه�����م ا��9ص��

 :�������ا م��� ���E�دو تi��6 ا�9%���� ، وح��Z ا���5�Z��� p   ،ح%��را �9%����� ا3م��: ا��EبDنآ 

 . وا����Rازه�  م�: �ا�����5  ا�E�دة ����6ر�� وم�A$�ت�[ �6$    وآzن ،  [<��6#�����6ر��  �

   ) :ا�E+�رة ا�qF�v:(�� )7: " $��ل ��<k"�9�ل 

����ا ��د<��� �e��6 ا����7اخ    ا�����ذ "Dآ l���A++ي أحh��9، ا�����ر�� ا����P أ  t�م�م���A و���7

  : ب7�ت ��ل 

����دد $����] ا�'��oب ب��7�ت واح�� و���7�5�ن     ،����t ا������6�ن ب��oد ا�����م " � " t����

<#���ء دروس ا�����ر�� دون أن ���7�t  بE+�رات��[    �'�] إ���Rح ا�����3ذ و3 ����  �و........" 

" <N�E  : "ه�k ت�6�h م���آk  " بe6: " م!+��Z  و3د ����دد ا" ؟أ��k آi�h" ا��#��ة 

 ا��A'�9: ا���� ��Uج مA#��      ���] ا����'] ت5� Nو� ، kا��د ا����آ Z'Rح  . ���ذ ا����
                                                

6را��ت وا���A، ���ن، ،|�ب�ش ��زارت ��م�: ا�E'E�ط،  -  ١� :� .٥٢، ص١٩٩٨، ا�����: ا��Eب
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���] ا��oم��h ، وا<�#��c ح�7: ا�����ر��       �$ بl��7E ، و���ب ه���اء ا����Y: ، و)���ر �6$

   .١" ب��+��ء

 Zت� N� ZRح7: ا� eإح����3 < Zذ�:  مoا� :��v�ا�م: ، �9�ل �� )�7:   �ا)]�ا�

 )ZRح7: ا�(  

��A�ات ، <��دع ص��R و<��U~ n�7 و<!�l           أأذآ� " � ���Y�� N�� ��#� ، ا��$ ZRذ ا����

، �Aم��ت   .....أم�مoEد��� ا� n�5� آ�ن Nا<�#�ء ح7: ا��� A� .    ��yAآ� أ����ء<� و�h��

 h��: آn ت�6Aذه Nت�� ���  : �� م�ة ص�ح ب� م��زح� . �

س ؟<c 3ت�Eف أن ت��m Nأ" ��� ا�ب�ب: وا��  !) �Eب �����e  إأن ��yA�3   ، ) وتE�د �

��   . ����  إح��h�� Zآ�   وم� أر��[ �+� ���oآ��ن زم�      i�6ل تo�U �>���'] أح�� Nن ، و���

   ٢")��6�<� آ�N��> P (: " ا��A�ات أن ��7خ 

 ا�ب�ب��: وو�����n ا����5ب ��Eت N��6دات ا����Rم Zة ا����� �م������Dات ا������Yا��� Z���� ، :م��

 *���> cاأص���ب  i5��%ا�� ���AE(وا N��mا�م��: ر :��������� ا����7Eي ، أو ه���hا ص���ر ��R��

  ) : $�5( د��ان  �� )7: ت9�ل ����ة   . ا��+�� 

�Z ا���Yب�ة،  <��y ح���[ ، ص��ب <�5> l��y� ��mب            "A��ا����9 $��5 م�Z ��+�ت ا�

�#Aا� ،Z�A!� ات�Rد$6: وا� p�  .٣"ب�N? ، e م�ت ��ح��.  ح��[ ح

Eا�� iذ� Eت N� ا��#�دة eح�        �E� N�6� ، :��eA ا���zص�R> ��� n�س أب��Aء ا�م�: ا��Eب
�: وا���ام��: ا����� م��ت��[ �e��6 م��� ا�$����ل      ��� �n���5 تi��6 ا�9������ر "���9�ل :  ا����#

ي�A!ا�" :  

 "      N#6وص� Zم� ��U~ ا�آ��< lأ)�ب��ء eء ح�o(3ت[ إ3 ا�ر ب�� Nو� ، م�ت ا�NE م�5
 �+vذا��: ب#��    . ا�gا n�R5ت Nو�� ، ]�E> P57ا� ��Aت N�      ��+U نo��g ]��Uأ Zاب� Zم� Pت

 أU+�ر ا����Eة  ص+�ح� Eو��ت[ ب.  

                                                
١  -   ، k>�� ا���0 $��ل i��   .١٩، ص�
 .٢٠ا��7ر ذات[، ص -  ٢

5: ����ة د��ان ، �� - ٣Rص ، bر ��ب  ١٩ا�: ا��Aر ، م7
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��95�ن ح��ة أآ�D ت�Rؤ3 و<�9ء � ]��Dأن أم Nmا���ري ، ر ]E��ت[ $�ء رح�: ب�م
.  

         lد�ص�� �E�6[ ب������ن ا��hي تAا� e�6[ $6+� ��[ ا����9ء ، ح����': و)6: ح�ح��ت[ ا�+

��      ا�+'��� �� م�Eآ: ا���ام: ، �R�� N] ��[ ، وب��9 ��   �E� �'���� <��y ا���Aس إ<���<� ب

 :9Rون إ3 ا����E� 3ة ، و��  .١" �e6 ه�م� ا�5

�U n%� ا���Rة ذات#� �� )7:�$  م�5�Eف( و��Rvا��$�ل ا� ( �#�  :�9�ل �

����� ح�)���ا ا  " Eا�� eا���د���: ا��� b����'ا ا��6Eس   �ا������Aا� Zة ���� ذه���ر ا���65�����

�Z ب�����Z ا ��Yا����    ��Aود ا3رض ا�� ح��A� Zم�:���oء  �)'�E�ا ا3م�ادات ��Z ا    ، 

) :��دوا رم���#N��6� N �����ان  ،����ا روح#���A!6� N�ن رّو ،���oك ا�������:�داn��U ا )ا��96���

ص��رة ا�!� ا����Y` ب�o      ،زم�ة ا�م واحة ،آ�<�ا حAR: مZ ور� ا��ZF، ا��ص�ص 

���` ا������ة ا  $ ��� tة  ���+` وا������9   ... ���� واح���3 N#���E> Z��� N��� ف���Rvا��$��ل ا�

٢"5ثب��  

�: م�R6ّY: ب���#N ا������$3       A�'��6Rا� :�. و$�ءت ب�E ا�7A�ص ا��� تw���E ا��%9
    ��� �����[ ب���E��%���ت إ?��� ��6��Eة، ب����Dت ا������Aب��م ]��R> e��Aّي مhا��� N���vا�� Zب���: 

��ان،vوا� :+�vى ا��ت ���Aا�م lhه Zم nA� N� ،مo���U n%��   ( �9�ل . ا��$  )م��5
 +E7: $�ار أب� ا�( �� :"Aم      �+Eوح��ل أب�� ا�، N��vت ��� ا���%��Eا<���ر )7: ا�� h

    lو���75 أو3د ،Z�q$oص�: ب����vا�  :���gب'�): ا ��9 ��مR�� �#� ،Zq�'� 3 قo5ا�
 أب�اب آn ص+�ح  A�....  ��#>أ، �$�%vم ا�+�9ل ، وأب� ح��دة ا���ح�N#� p مZ أب� ب

     �د أ����اد ا��E���6: ، وب���)N �����اوح ب����� e��6� ء���Aب `����5��  :����U e3ف إ���~ :���� Z
   .٣"و����Z أ�P دو3ر ��R6د ا��اح

�� <��y"و) ا��Uل ����<�� ��Z ح���: ا���zس            "تm ]��9�آ�n م�� )l��A6 ، وآ�n م�� ��
 مZ ا��5ب ( ا��� أص�بc ا3م: ب79: واgح+�ط��Eا� .( �#�  : �9�ل �

��ف . ��E�د ا��وج ا�hي )�تn ، م�7�Aا أم مA#�م� ��E�د مZ ��ح�ت ا���Eرك "
و�����ف �����ك ا�ب�ب��: وا�����] وا������ش   . ���Z �����ن ب�5$��: �ن �n���5 آ��o��� nح[    

                                                
١
��<�ت م��و�:، دار أزم��A6� :A وا���ز�] ، ���ن  - U ، ي�A!٤٥، ص���٢٠٠٣ر ا�.  
٢  )�%U n��$  .٧١صم ٢٠٠٢، دار أزم��A6� :A وا���ز�] ، ���ن،  |&�س ا��^م، )م�5
 .٤٧ا��7ر ذات[ ، ص .-  ٣
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       ��Eب Zم� P�Rvاء وا��ا���ت و����ة ا�5�: وا�A9+6: وا��ا$��: وا���#Uhرة وا��A!وا��
9�6: وم'�ة ا���ءDوزوادت[ ا� ]�  " .مoب

        lر��y�>ب� ����E�د 3 ���ء ��ى أن وراءl ام��أة ��5` و�6RF: �����ق وص���9 و��
      ��$ Zم� ���5�. وب�<��yر أU+�ر ا��5ب ، ت�Rص�n ا��5ب ، $�حe ا���5ب ، ���E�د �

��ب[ وc��F ا��5ب m ل�F 9� ..."١.  

 ، :��: مoU Zل ح�Z� N#D ا�9%��� ا����$3AF�ا ا�9%��� ا��و��Aت Z��e6 أن ا��9ص

�#A� p��� وا��� �+b ا�5+Eوت ا�'+�9 ، وا���أة ، وح��: ا���Rآ��� .  

  

*             *            *          *                    

ا����'�ع ،  ا�رد<����+e��9 ا���9�ل ب��zن ه��lh ا�9%����� وا�#����م ا����� ���nY ب#��� ا����9ص     

��7��ة $��ا ، وا�����      ( :�ب���<�ت#���   ا����'��c ت�$��#��� م��o��U Zل <��7�ص )��77

دة  �Eا��� :� م�Z ا�9%���� ،     أن ت�ص�n ر�����[  ، ا�!�����Eا� l��!ت lر$�:   م ورؤا�R6Y: ب

�: ، و) ا��'�ع هhا ا�6�ن ا��779 ب�7v��7[ وم��ات�[  ARا� Zم :����    e�6� :����9ا� ،

�P وا���gض وا����v: وا���Rر): Dا���، �دة ا�!����:ا��Eب ا��ؤى ا����E  :���Rوا� .

s��7vا� lhه Z� ا��9دم n7Rا� �� pث ا�+�ح5��  .  و�

  

  

  

  

  

                                                
١  -  ��y> ����  .٤١م ص٢٠٠٤ار ا���م��A6� n وا���ز�] ، ���ن ، ���7�� ، د ، و��0	 وح�ی� و(�ت
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 `�nا� W%Zا�:  

dp ا    %cا�&%��ة �#ًا ا� 	%&�� 	�EZردن��ا  !:  

  ا�779�:   :أو?         

        ��>�? :P�Dا���ـ  

        �D��? ::(ر�Rا��  

        �Eال ا��م�ن وا����ن: راب��Uا  

        ��  ا���U ::��Eم

  ا�AE�<:: ��د��        

        �Eا��6#�م ا���اث: ��ب  
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dp ا��EZ	 ��&%	 ا�&%%cردن��ة �#ًا ا��ا  !:  

c6اح� مZ م!�n  ا��A!� ا���779   3بzس ب#� م��ح:  ا�79: ا�79��ة $ا �9

   Z��� :5ا��م�ن،  وه� م��� Zم Z�9Eى ا�Eة 3 ت����: و$Aا�ردن، �� ���ة زم ��

�� أ���ل Yة،وت���ت ا�5%�ر�: ا�!'Eاعا��وا���96 ����� ه�lh ا�����ح: ، ورN�m      اgب

��   ،     ��vم: ا��A!�� م�9 +��> ��د 3 زا��c ��� ح���: م�Z ا�    �#��  ر<�: ب��Eه�� ا��79�!� 

 ا�#��:  ����، وا���E مZ أ$n ت5Y<ً� ،وا���وم%� oً�       ه����m Z�� ه�������Z م�� ��

��P، و  ���A� e�Uص�� � مZ ا�AR�ن ا���د�:  أ<#� ا�sA ا�hي  Dل  ،ا�������: ا������vوا�، 

��ً:  $��q:  أ���رًا eو��+A وا��Uال ا��م�ن وا����ن ، وا���Rر): ،R��9:ً ورؤًى �6�� ،  N?

 e6�  ��5ء ا����3د�gد  ا��Eا��+����ة وا������9     وا3ب� Z��     �6� ���ا���م�  ،   eوا���آ

 ، :�yR6ا� ٍد م�Z ا�����6ت ، وبE+��راٍت ب�)ّ��ٍ: م��$�ة        ح��e�A+� p ب  و<+h ا��وا��� n�(z .

ح��e أ<#�� 3 ت���د    ... ���?�:  � م�� آn ��ء ���6Y#� ، إ<#�� m  ":  "<#6: ا�!��اوي "ت9�ل 

lت�ا ...      ��yAأ\���ه�� ، ت N�%9ره� ، ت�` �Z <�\��#� ����ت م5ودة ، �%��b ص�Y�

 ؟       . إ�e ����#� ب��ت��Eت بz�� N�� P�(��� ��#+6( ،�+�Aت :���... ��اوده�� ا��A�U3ق  ... ا�

    ]�A� ا��E$##�� ب�ب t�م� ت�اl ت�Aا    .  ١".و�ت��اهe�6� Z و���     وا��79: ا��79��ة $�

و�����5ول . ت����آ[ ���� إ<!���ز ا���sA   ، وه���و)رت��[ �e��6 ح���Z ا��zو���n   ، ����96 ا��

�: مZ ح�p م�  إ��ءةا�+�حp �� ا��5R7ت ا��9دم: AR7#� ا���7Uت#� و��� �E�6ب�:  

  ا�&%%�	: أو? 

oUف �e6 أن ا�79: ا�79��ة $ا ت��Aول ح?� م5ودا،  ��N إ���7[ ��96��6 ?     

7�: م� ت9�د ا�حاث مhA ا��RF�U :5�� �+� :�6: ، ��ص اv� �#�oU Z�9ص م�

                                                
6را��ت وا���A ، ���ن ،  ا���ب	<#6: ا�!��اوي،  -  ١� :�              .٢٢ص م،٢٠٠٢،ا�����: ا��Eب
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:E��� ة���#� ا�حاث ب�ت� eم�Aت� :�6�Eب eا أو . ا�و�و هhا ا���Aم� م�+��+� و)

�� ا�حاث  إ3 أ<#� �� ا��675: تN5�6 ب��v* ا��Eم � NyAت ا��� ت�(���م'9��� �Z ا�

��ة ا�hي �+أ مZ ا���6: ا�و�e، و�A� 3#� �� ا���6: Uا� .(��~ t�R� nب�  Zة م�$

د ا��9اءاتEد ب�Eت ا��� ت����#Aا� b�6vت ، وتoو�zاث . ا��وا����: �� ت�Aم� ا�ح

 c(�ذات ا� �� �#A�� ،P�Dة ا�������R#� ا�!� ا��Eم ا�hي ت��Aوب ��[ ��Aص� �

�R> <�ن�م� �� �+��mو ،Zود�7�: �� زم�ن وم��ن م5v� ده��ة ا�?�، ت9��Z، م� ��

7�: ���: ا��5آ: �� إدارة ا�حاثvا�� e6� ن���R� . ث6�: ا�+�Aء ا��Eم �56�E�

 :�6�Eن ب�أ�+[ م� ت� lا<!�ز �� :��� Zم iذ� bا ، وم� ��ا��� ا�79: ا�79��ة $

إ��Eل ���6: ا�A9+6: ، ت+أ ب����6: ا�و�e و����ن م� ت�� ��n7 إ�y5� e: اR>3!�ر، 

hيا�  �#Eم bا����96، ���ا� Zت ا��9ص �� ذه�ص iذ� Eوب ب�!��إ���ض وإده�ش،  �

ة �$ �(��~ ]� t�Rو� ،sAا� �$ Z� lE+و� ،`!Eه�ش وا��و����o� Nم�ت ا3<

��[، �� )96#� وم�E<�ت#� وت�ت�ه�  وأحoم#� >���� �oU#� م] إ<E�     .  

3 و$�د  وإذا آ�ن ا�!hر �� مt6'7 ا�E� :79�د إ�e ا�eAE�� ،s9 ذ�i أن

z�� 3ر، و�+Uد أو ا���7�: ت9�د ��6�: ّت�79: دون )s، وه� ا�v� �+� 3إ e

�#�>�Eم Z� دات�Rا<���ح�ت ا�� Z� �yAا� �Yد، ب��و3 ت�b95 �79: م� إم��<�: . ا�

ت���ت ��#� صR: ت�ات� ا�حاث ، و�AE� 3 هhا ا���ات� ا�5�:  إذاا���n�ّ إ3 

9�: ا��F�R: �� ا���'Aء وا���A+ا� Z� وج�vا أ�%� ا�hه �AE� 3و  ، `(�Eوا�� `�ت

9 تZ� c6v م���ه�، �#� إم� �F�Uة أو ��E أو أي )�ل � c$�U دي ، ��ذا��ا�

�U~.  

ا" " : أم��: ا��Aص�"ت9�ل  �ا ، و�� إح��س م� .. ب#وء وص�c .. و���� ..

ا�ا و����9#� آ���E` آ.. ��� إح��س م� .. ب#وء وص�h� ..cب ��A[ )�س و�

�b.. ا���آ� �� Nأ� ..NyEا� ���� .. e6� �6E[ ا�E'� إ<[ ا�E'�، وص�5اء ت��

�Z آ�<[ ب�ح� ��� �� ذات ا���ت+:، دون أن  هhا ا�9�ل �v� 3ج١." م�مe ا�+�7 

 Zءا م���9ب أبا مZ ا�79: أو �hUz م�A� Zص�ه�، �6�k ?�: ب�Aء أو م��Eر ��دي، ب
                                                

١
ء ب��#أم��: ا��Aص�  - Eز�]، ���ن،  ا���وا�� ��A6� :A٤١، ص١٩٩٩، دار أزم .  



١٠٦  
 

7v� l���P ا��AEص� . �: ، وا<�#�ء ب'��9: ب�Aء هhا ا�5ث ا�5ث ا�hي تD��� k�و�

ى آ��6ت#� Eا 3 ت�9 <�ى )7: )7��ة $� l�7�7: ا�s9 أو تzآU أ?� �� <�ع

 ،l��7�[ مzزوم: تvث و� ا��احة، ت���� ��#� ��Aص� ا�79: مZ ح�أص�ب] ا�

 ���Aا�� :y5� iذ� n6v�� ،:ح��Rا�: داه�[ و<#��: م  . وب

��ر "�� )�7#� ا�����م:  بـ  "����ة د��ان "لت9��Uا�7+��� �� " : "ا [��$

��ت�Z ا��Rح� Z�ب�Z ا�����9ت وا���ان وه� ت�yA مZ ا����: ت��ب] ... ا����ن �+

ت���� �#hا ا�sA ا���PD ا�hي ا��Uل . ١"�56` و?�ب م�)] )e?�m(ا��#�$�ن 

��ق واح، و�A� �AE� 3ص� �l ، ��: ا����ب]، ���!��U �#� nص�: ا3� Z�� م�y�>

�A9ت ��E��9م: ا�79: $�ءت ���Eض ا���# و���� ،ت مZ� Z �ا��A� �� ات!�l واح

 ��A����ت�Z ا��Rح . ا�Rب Zت�� �#�ه� ا�+'6: تe6� P9 ا����:، ���ى م�# ا�7+��� و)

�N? ، ���+7 3 تp+6 أن تn9A ا���# ب�5آ: ~��: ���E: إ�e ذات#� وه� ت�)` ���ت�Z ا

�: ا���Rر): A9ت� تzت �Aن ا���)]، وه���Rا� k+6ح، وه� ت�Rا� Z���تRب Zات� ت���ا�6

ة�$ �>�Eا�79: م ����� . *���] ا����96 مoU Zل هhا ا�sA ا�+'����k�6  أن�

9[ ��k �#� ح��ب �� �ى �y5[ وام%: د)Eا��� 3 ت� :'��ا���5: ا�779�: ا�+

 lhى هE3 ت� ، Zا��م k�  .ا���5: ~��: ا�N? �yA ا�E�دة إ�e ا�hات م��9

 ن�h : -�nC>ا�  

 إ�e م� بأl مZ )�ل ح�ل تP��E إ � ا�+�حp ب���zآ�E� P�Dا��� Z� p�ن ا�5

7: )7��ة م�RD:، أم أن �#� أ��� وم��<�ت ( c>ًا ، وإذا م� آ�ا�79: ا�79��ة $

��ه� m Z� ه�����ن مZ أ��ان ا�79: ا�79��ة ، ورNm ب�صR#� وت�$` ت�Rده� ، ت�

صE�ب: تP��E ا�79: ا�79��ة $ا آn�E أدب�، واo�Uف ا��9Aد وا�ار��Z ح��#� ، 

 �R��E�9 ت+� ، n�!د ا����6ت وا�إ3 أن أي تb6'A� P��E مF Z��#� و)�7ه� و�

                                                

ر����ة د��ان،  -  ١Eا� 	ا>�! ، ��A6� :Aز�] ، أزم�٥٥م، ص���٢٠٠٢ن،’وا�� .  

  



١٠٧  
 

�P ا�n�E  ب��n ��م ، A7ت �� N��5ر ا���Eن ا��o��� 3 �79ل وا��ص�ا، �ن ا�'�(

7��ت vب��6: ، و� l9 <�9أ )7: )7��ة $ا مZ �'� أو �'��Z ، ت5�ي �9�

�Z ، و���ن ا�5ث م� ب�Z با�: داه�: ، و)6R: م�R�ح: ، �A�� �>، وزم�<� وم����ب%��

 :��] )7: . ب�� ت6�5[ مZ إده�ش وم�Rر): ، و�Y: �����: م�ح'��وب��U~ eAE ت

7�: ، وا��م�ن وا����ن  )7��ة ت�\��A� Pص� ا�+�Aء ا���دي مoU Zلvوا�� ،:Y6ا�

��ق �وا�5ث، وا�5+�:، وا��Eض، �� حود ا��5$: ا�%�ور�: ا����و): �6

ا��U3ا��، �+�Aء ه���( �A� n�e6� N حث م5ود $ًا، أو ��RF�U :5: ذات د�3: 

�:، و)cE �� إ�Fر م5ود �� ا��م�ن وا����ن ، و��'6` مnD هhا ا�+�Aء �R> أو :����

 :Y� :�6�� Z��� p��Uص: م�9�Aة ، �����Rدة ه� ا��Eمn ا���5ك �� ا�+�Aء ا��779 ،ح

 N��Eا� N!5ن م��<� ب��6: أن ت��� Zود �[ ، و����] .أن ت��ن زم�<� 3 ح'�� ذاك <A�

وم��6D ه� مP6�v �� ب�A�[ .ا�9�ل إ<�A أم�م ��ن )�77 ���e ا�79: ا�79��ة $ًا 

ح�p أن ا���Rدة ه� ا�A+6: ا�و�e ، �� ح�Z . ت ب�A�[ ا��Eم ، مP6�v أ�%� �� م�Rدا

 :��  .ت��ن ا�!�6: ا�779�: ه� ا�A+6: ا�و�e وا��Eمn ا���5ك �� ا�79: ا��69

�v: م%Y�F: مZ ا�79:  > c�����Z ا�9�ل م�� �+b، إن ا�79: ا�79��ة $ًا، �

�:، ����Eره� ��� �� ا�79 "ا��69�: آ�� �� آ�ن �9�د 3 ���t �ي م�R��vت، ����9ص �

3 ���] إ3 �#�، 3 م!�ل ��#� ��96ء ��ب: أ�Uى، و3 ت�Y+A أن  b��F �� wب: ت����

��ارات(ت+#�ج �6���b ،  )ب�gآ� :+(�Dة ا��yAأن ت5!` ا� Zا���� Zا��� م :��Y6ا�

b��'ا� :��#> eل إ��ص�ت[ �6�(�F nآ nY��  . ١"ا�hي ��Y+A أن �

�P آ���ن ر�Dا��� P6�v� �k وم��� �#hا ا�6�ن ا��779 مZ )�ص }�U و) .

ى ا�79: أ�'�ا )6�6:، وبN#%E ا�5R7: ا��احةEا أ3 ت� ، �+�E ا����ب ��5ول $�ه

 n5�� ،:6��'ا� n�!ل أدوات ا��ب* وا���vت p��: مZ ا���هoت وا��ا���ت، ح��vا�

ن أ?� هhا و����" م65#� ا�!�n ا��R%�� ،:��+v ��: ا�779�: وا����ب] وا���Aم�

ا��6�ب �e6 ب�Aء ا��)��] وا���Rص�n، أ?�ا ب���Y مZ ح�p ا�h5ف وتE��� ا��h5وف 
                                                

١  - -  ،:Aب�+Eا� e�ت ا�&%	 ا�&%��ة (E#  ب�0	 ا���Eر�5�E&3b٤٣ص ، م�$] ��ب    . 



١٠٨  
 

ب���gرة إ��[ ، وم�o+: ا��مZ ب�gب'�ء ، أو ا�����] ، وا�AY��3ء �Z آn م� ���Z أن 

��A� eAY[ ، مZ وصP زا� وإ�AFب �� ا���Rص�n ، وا���oم �9�ل <kR ا���ء �

�P ا��7AE  ١"�D مZ ص�Y: بzآ�D مZ أ�6�ب وبzآDا��� Z�� أح� $��N ا�5ّ� و)

�ن �� ،  ج. ق. ول �ZR ال ق�ه� ا��آZ ا����k او"ا����� �#hا ا�6�ن ا��779 

iذ� e6� ���#� تzآ�����n ا�5ث وا�����ع وا���Rة وا�Y6:و���  ...ت� n�'��. و�

��ت �e6 م���ى وه�A9ص� وا���AEا� Zدًا م� lر�ض ب5%��R�  `�ا�Y6: �� ا���آ

��ر ، و�e6 م���ى ا�����ع ا��779  ،وا�!�6: وا���Rدة�Uول وا�Aب'��9: ا��

وا�e6� �+9 <+� ا�5ث وه� �� ح��: ، وا��e6� :y��5 ح�ارة ا�����ع  ، ا���Rة

  . ٢"��'6+[ مZ ر�� ���6ح ���: إ�e م�إ ، ت�هw وا<+�Dق

 ، :�9م ا�+p5 أربE: مZ <��ذج ا�79: ا�رد<��: ا�oE): و�����Aول ��#� ا��9ص�ن $

�P �� ب�Aء <s )�77 م���مn ا��AEص�Dن دور ا�����  . ب�Z ا��$n وا���أة ، وب

  ) :أ�b(�� )7:  " ب��: ���5" ت9�ل 

" Z��7[ ح�( `�$ �� bأ<[ و�] ا�� cه� �9* أدرآAة ، و�h��Aت �+� ا��y>

  .٣"�mدره�

ًا $ًا، ت��د ا�$ :RDا�79: ا��� lhت: ا��� �� ه�ا������ ا���+ Z�9ص: ����� م

 ا�h��Aة ا��� ت'e6� n ا�R%�ء ا��ح` إ3 ح�$�Eت N6� ، `���ب ا�5+m �#?�b  اأح%�

 �� Zت�� p�6�#� �%�ءه� ، وا�oU �yAل ا�h��Aة أوحe �#� ب�دراك هlh ا�95�9: ، ح�

)��c آn م� وهlh ا�79: ب�'�ره� ا�69�y5� . :6: ا��A��� �� ا�79: ) أدرآc (آ�6: 

��  ب�v�ص[ت�� )��[ ، وآn آ�6: �� م�A#� و\cR ب'��9: م��5:، ���5ث \�ه� 

                                                
ی	 و�#ارات ا�<W��c...ا��0أة وا�Z&#ان م�5 �� ا��Z ا���زي  -  ١C1ا� NE��٨٤م، ص١١٧،٢٠٠٥، م!6: ���ن ع  . 

  
٢  -  ، Z��!	 ا���م أح� $��N ا�5&h  �$ b56ة ا����ض م  .م�١٢/٤/٢٠٠٥
 
٣  -  ، �5�� :��  . ٩٥، م7ر ��بb، ص  >�>- أب��ب
 



١٠٩  
 

�� م5د�Z، ح�p اآ��c6 آn م9�م�ت ا�79: بY6: م��5: ر��m :9زم�ن وم��ن 

 �#�وRF�U: ، وأي ز��دة �Eو �<79 ت �#��A3 �� بoUإ n���.  

Eا��� 3 ت� ، :'��ى ا��'��Z ، )7: ؟ ) �9�ل )��n هn هlh ا����6ت ا�+  

 :6%Eم Z� :ب�$gا ]�oU Zم pي ��5ول ا�+�حhري، وا��ال ا��5��هhا ه� ا�

 p5+ا� . :y5� �#� ، أدب� kA!796: آ� P��Eت Zأ<� م6�o إ�e ح�p ب( EAو�

��#� �<#� ت9] �� دا��ة ��ADا�� i6ت�� :y5� ا)]، وه��ا� nDت ت��y5� Zم :���ADا��

�9:  ت�$ �Uر� :�Aزم Z�Eص ، وب�U ء�Aدي ، �<#� م9�6': ب����Eف وا���zج ا��

 �<�اع مZ ا���Rر): وا���A)%�ت ا����Uة �. راصة ، أو ب�$ًان �Uص ، أو ب�7

�� مZ ت�Rص�n وص�ا��ت Dا�� i6ب�ر): ت�� :RF�U ، N6ح :y5� ذاآ�ة أو :y5� وه�

�� ص�و)�بz�6� :6و�n وا���م�� ، وا�5��ة وا��ا)] ، m :ث و�5: ، إ��ر�م�اد�: ��� �5

 " ��!Rأو آ� ، Z�Aآ�ى وحhآ Zا��م �E���P ، تDأ ا���وه� ت�eE $�هة ���i6 م+

 �� ]� وت�ت` ا��)��] ا��� ت9] ��$ Zم Zا��م b6vت �#Aد ا����� ، و���Eاآ�ة و�بh6�

 أن �+�رة   ١" إ�Fر ا����D: وا�5�gء ا���Eي !A� sA6� �><�yت �+� (و�� �

��Aةا�h ( 6#� ه���� :��+U :6�$ . eإ� �yAة ، تh��Aا� P6U P9ة ا��� ت��Rا� i6وه� ت

 lو3 ت��د ت�ا bا�� . bا�� b6mأ �#+���ب ح+m ذا؟ �ن��� . hUأ<[ أ c9* أدرآ� �#A�وح

���79: رNm �'�ره� ا�69�6: ح�ت آn ا��AEص� ا��� ت!nE . ا��b مE[ ح��m Zدره� 

7��ت ت�5ك هhا ا���Aم� ، مo�� �#A أدب�� ���N ب��9vم ، و��Aث م�7: ، مZ ح

7�: ح�Z ت�5ك ا�5ث أو ��5آ#� vزم�ن وم��ن ب��%�ورة ، �ن ا�� Z�� وص�اع

<�� إوا��U3ال �AE� 3 ه�A ا�9'] وا3$��اء . ، ��6م#� �%�ء م��<� و�%�ء زم�<� 

 ]�6�vم n�ERت e6� ]%��5�� ح: ��96رئ���: �N6 ت�7ح ا�79: ب��5. ت�ك م�RAا� :��

  . �+'�6#� ، و�N تt�6 �#� أ�%� ، ����ك ذ�i ��96رئ 

                                                
ی	 و�#ارات ا�<W��c...ا��0أة وا�Z&#ان م�5 �� ا��Z ا���زي -  ١C1ا� NE��٨٤م، ص١١٧،٢٠٠٥، م!6: ���ن ع . 



١١٠  
 

��ق ��[ و�� ا�R> ل�وي"�9�Y7:  "رم�ي ا�( �� )  ١)ا���'�ن 3 ��حN ���: أح

 :  

" ]A�� ، l�yAوم ]Y+5: ت�را cا�6��5: ، ���ه Zو$#� م�U A� �#أ�%� –زاح� - 

�� ا�hي ت9��F �� n'E[ إ�e ا�'�بb ا�E7رآ#� ا���� Z�  .ب] ��ة ����

 �ا ب� c>آ� c$�U م�Aو�)Z�U  "..إ�e أ)�ب مzذون )م] ا��

�6� ���  :و���Z تzم�A� nص� هlh ا�79: �

 �Uو$#� مZ ا�6��5:(A� �#زاح�. (  

�� مZ ا��AEص�Dب��� cأو ص�ح c��( ، �#6: آ��6ت( Nmر :�  .ا�!�6: ا�779

 ��ب و���ة _ ه� : ا��v�ص�  .ه� وه�� ب���zآ

  . ��U :y5و$#� مZ ا�6��5:، وه� 3 ��+[ أبا ب�ا���ت[ و)c دU�ل ا�6��5:: نا��م�

6�: : ا����ن�� n#� ب�ب ا�6��5:، ا�hي ���N ب��%�b، م�� �A� ب�ب ا�6��5: أو

  .وه� م��ن م�5�ل ، ��<��9ل ا��AE� :6��5 ا<��9ل ا����ن. ا���اح�: بe7(z حوده�

ّ� ا��oم�: ب�Z ا���اح�: ، وه� م�$[ مZ ا��: ا�5ث Eت �AEة، وت��R6� ب�

 Z��Z ، و��m+� م� ���ن م�Rو�� �e6 أح ا�'���  .ا�!

 :�77�: م���م6: ، ب5ث و�v�ص وم��ن وزم�ن و)%( :E(ا����6ت وا lhه

 :�9 أي $��R5: ا���م6:، دون أن تR7ا� n7�� د�] أي )�ص أن �!6E#� ت��'��و�

�] إ���: م�'���#� ، أو أن �� :�77(  �#�AY�.  

                                                
ر ا�W4c رم�ي ا��Yوي ، -  ١�k ،ز�] ،���ن�وا�� ��A6� :A٧٣م ص٢٠٠٢،أزم.  
 



١١١  
 

��ق ا��779 ب��5ث ب�ت!�l ردة �nE ا���Rة ��] ا�� N? . l�yAوم ]Y+5: ت�را cآ�ه

�� أو �9�ل م� �N ت�7ح ب[ ا�79:. R� اhت��رك ا���ب ا���اح�:، . وه Zت� N� ة��Rأن ا�

l�yA�5[ وم�را cآ�ه nب . N?"Z������ n'Eي تhا� E7ا����ن .  "��رآ#� ا�� n9�>ا

: إ�e م��ن 6U�ة وم��رآ: ، و�N ت�7ح ا�79: أ�%� ب�� حث، مZ م��ن ا���اح�

�: إ)�Aع ا���ب R�م���v: م� ���Z أن ��9ل أو ب�Z��� ��� c��� �U~ eAE )��[، وه� آ

�Z ورا��5[،  "[ ومl�yA، ��9�د<� إ�e ا��vت�:  ���R6ة ا��� آ�هc را��5UورNm ا��

 إ�e أ)�ب مzذون �ا ب� ]Eم c$�U" .  

�P �� ا�e6� ،:79 هhا ا�Dا��� eAEم N#R� أن p6+�ح� Z��� �5A : ا���ء nE!� أ<[ م�

و�AE� 3 أبا �د ا��'�ر وا����6ت أو . ��9أ ا�حاث مoU Zل م� ���آ[ ا��9ص

ا��5R7ت، ب�AE� n إ��Yء ا��3'�اد وا��ا�� وا���Dؤب ، ا�hي �7�` ا�79: �� 

�#+6( `�7� ��6Dء، م���gا�#� ب��Fص6#� وأ�Rد م�وا�!�   . وم����ه� ب���+6

 ا����N "�9�ل ) ح` (و�� )7: +� n�+>"١ :  

 " p��Dا� bا�'�ب A� �U{ا Z� ه��)��y5� . c: ا<n7R م�7ا�� ا�+�ب أح

 c�+ت وارتz$�Rت   .�R�ا: ا���اه9: ا��ا)R: أم�م ا�+�ب و)

 ?N أ�UهE7ا�� nUم� دا  :� و)�ل ا��$n ا�hي �n�5 آ�ت�<�� ب�� و) و�] )

*5Aم n�$.  

 c9#� ا��� e6+5�9#� ا��  :و)��c ا�E!�ز ���

  . ���� )6: ا�دب

 إ�e ا��5آ: ، ا��N5 أحه�� ب�}�U م!داE7د ا���E� أن n+(و ".  

                                                
 ا  - ١+� n��> ، N����	��04ا�%�ر ا� ، bر ��ب  . ١٢٢ص ، م7
 



١١٢  
 

ى ا�!�n ا���ب � �RF�Eوا� ��A!ا� c+وه� ا�� :��: ا$����%( w��Eا�79: ت

، و�م اآ��ا?[ ب��9�N ا�9��: ، وا��Uر ا��9ص م���<� ��ح� بi�h ، وا��Uر ا�!

7��ت ���nD ا��+��Z ا���Eي vا�� .  

:�  .ا��$n ا���9م �� ا���E، و) أ��ر ا��9ص إ�e ذ�i بhآ� ب�E أ����[ ا���م

 n�9#� ا��5م�?N ا���اه9: وص�9#� ا��� �N ت�7ح ا�79: ب�$�دl إ3 . ا�E!�ز وص

�#6�$ �U~ ��.  

P�Dوق م] ا�������� :RDم� :Y� ر ا��9ص��Uث وا��م�ن وا����ن اورNm . �� ا�5

أ<[ ���w هlh ا�%9�: مoU Zل  إ3ات��ع م��ح:  ا��7اع وا���7دم ب�Z ا�$��ل ، 

 �>�E<: ب����ر�:، م�5��  .وم%�ت RF�U: م�ح�: م�

  �R�ا: )��c ا���اه9: 

 n$5* : )�ل ا��Aم n�$  

  )6: أدب : )��c ا�E!�ز 

�n مA'9[ و��Y[، وه� ���vل رؤ��[ $ n�6� و$#�ت Z�� ، ة��i6 ا�%9�: ب��6: واح

ا��yA ا���+��N� ، :A ت�A] ا���اه9: مZ ا�5��3م م�ة أ�Uى ب7�9#�، و���96Y ب�ب 

 ، e6+5ز وا��!Eوا� n#ا�� n$ا�� Z�R6vم ،e6ا�� eب#�� إ� b6'A� م�ة أ�Uى �E7ا��

، و����� مA#� إ�Eن أب�Eم eاح ا�79: إ��A�� ،N#>��Eون ب�yA� Z�R(�5ءات ود33ت وا

  .ت�!�وز \�ه� ا�5ث  

6�#� مZ هhا ا�A�ع، آ��Y�gء أو � Nت� :�هlh ا�79: 3 ت��5ج إ�e ت��h` ، وأي ��6

 �Y6�� ،اث�� وا��+�n، ��اء �� ا���Rدات أم �� ا�ح�Yأو ا����دة أو ا�� n9Aا�

 ه� ا�79: ا�����م: بـ Eت Nره�، و����� مY�� ده� آ79:، أو�ـ�) ا�5`(و$ "  n�+>
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Nا���� +� "  :��ا��hاق ،وا��� تw��E ذات ا�%9RA6#�  [ب�ا�hي 9َّ6U[ ا��9ص، وب��5

��A9ا�� Zم �Eتا�  c#�>وا ،:y5� :�6ب� Zا��م c���Uا p�بأت مhA ا���6: ا�و�e، ح

:EA9: وا����ا��9+ :��v��: ا���Rر):، ا��� ات��c ب��A9ب�  .  

��ق و�  )  :أح++�i(�� )7:  "+�اب را<�� ا�" ت9�ل : �� ذات ا�

 " Zز�����: ب�ت!�l ا�t�� . �5 �#� ا����b ب�ب ا�6>�A$ :��� أن رآ+c ا<'b6 بEوب

 :A��ا����: و�N تi�h� ]+�A ا���ب ا�<�b ا�hي �P9 ��م�� �� . ا��ا)� مZ ا��R>�#  ��

�ا����ن R>]  �ا���yA ���هR>] .? ال�F ،رة���oث م�yA ا����t�R� b �#� ب�ب ا�

Z�A� ال�F ،و���ء P���Z ا���م أz'U ا����ن وا��م�ن،  . �A�ات ، F�ال ص

 :���و مEره:، وه� ت�Rرت#� ا���أردت[ ت�#�5 )��o، وه� �� . �o!� ]���7ت �

lد��56 و$�� Zت� N� :y56ا� i6١"ت  .  

 :��ا�oE): ب�Z ا���ب وا�l��R ت+و م�F Zف واح، ���� آ�ن و$�دl �� )7: ب

��ب[ أ�9ه� اgح��س ب�� ح��#� ، )c+6 ا���Eد�: �� هlh ا�79:، �����ب ���5 أm9#�، و�

 Zوم  ،:A� Eب :Aم و��� Eم� ب�ة ���Rا����ن ��)` ا��R>]  دون أن  [ذاتا��م�ن و�� ،

 أن دا��[ �!oت ���رت#� ا��Rره:Eب eح� ،lد�ت�56 و$ .  

� ، Z��cR6�U مE#� ا����E!: وا�+�Aء اcR6�U ا�oE): ب�Z ا��$n وا���أة �� ا��79

 lhه �Eت N� :ن ا��9صz�� ،nا���ه Zع م�ا�79: <�ى أ<[ أص�ب#� < lhه �R� ،�ARا�

�: ب�c6��� ،3 <��� مZ اyR6ا� �� ا�9�ل آ�ن ���Z ا�AY��3ء �A#� دون  ���ّ�ا��وا�

c��( م�AE� ،:796� م�Eق ا�����A: ا��5 ا��ا)� مZ ا���A: ، �:  أن ت�?� �e6 ا����

رة ا�79: ا�79��ة ( �Aه Zت�� p���، �<[ ��A�� N#R دون أن ��9ل، حyR� ا��c6 زا�

��ة Dا�79: آ �� ًا، وم��ت#� �� أ<#� ت9�ل م� ت�� دون ذآ�l وأم6D: ا��وا�$.  

                                                
س مhAر ح�ارة ، ���ن ، ا��(#را<�� ا�+�اب ،   ١A#ا�� :��+F ،٨٣م، ص١٩٩٩. 
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 إ3oU �� ب�A�#�، و�N ت�vج ا�Z� :79 آ�<#� �9': وام%: E� 3 اhأن ه e6�

��ا مZ ا�9�ل ،Dآ c���Uا  b�ح�N� p ت�7ح ا��9ص: ب�� �kR> �� n��E ا���ب ا�<

�ا����ن وا��م�ن ا�hي ب�9 ��)` ا���Rة أ��م� و�A�ات ،�� R>��#  :E$�Rا� :��#Aو�� ا� ،

�ا��9رئ ت��Z ا�79: مoU Zل إحاث ا���Rر): �� R>]  �#��ور ح� ��� :+�ّYة م��R��� ،

�#� بون أن ���E ا��9رئ بi�h، ح�R> c+�ّm ة أو��R��� ،رة��� أن دا��[ �!oت ا�Eب e

 b�  .�N ت��E ب�$�د ا���ب ا�<

 N� :79��� ،:ث أ�%� �� ا��ؤ�وآ�� حث ا��U3ال �� ا��AEص� ا����<: �796:، ح

�: ا���ت ��ب� أ�!` ب��Rة ذات م��<: م�م�): دون أن ��5ول �R> :ى ح���� w��Eت

ى حود Eت� :(o� ء�Aأو ب ،�#Eم p�ا�g!�ب، وا3آ��Rء ب���yA و�e6 مى ح�e ا�5

��رة وا����b وا���3ام ب�����ن ��A�ات ، وهhا م� ���<� �Z� p5+6 ا��+`، هn ا�

 ا��ا)� ؟ ��9بn ذ�i ��ب أ<�b، دون أن �ا��ا)�، وا���3ام ب���م�ن ا��5د، ��� ب���69

 i�h�9 ، ودون أن ت�7ح ا��9ص: ب+F أي ت���� s9ل ا�oU Z�56 م>.  

U  P�Dل إن ا����ص: ا�9o" م�أم9s9م�ت ا��م9 Zم ����، �A+A�  e6إ��7ل� 

l�#+آ� ت �>ًا �Z ا��5��Aت  ،ا���Rة ��96رئ ��ر�: �Fز$: آ�� ه� �� ��6#� ا�+�Eب

 `��Yوا�� :�E��k وا�+� [�م� ��آn ذ�i، وا3)��7د ��ورة ح%�ر�: ت+�Aه� ا�!�

 آ� 3 ا����ءه�ي �nU �� ص��e6� N م���ى ا���7وف ا���م� بn ه� م'6` $�

 bا���96 ،����96ا<�ه :����$ e6� ���5>١" و  

  

  

  

                                                
١  -  ، ��� ( أح�Pب  W�&>�� (www.alriyadh.com/2005/05/05/article62026.html - 19k ا�&%	 !  (��ن آ<
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 n�h  :	�رZ0ا�  

�* ا���A)� وا��%�دو� إ�A3)� وهhا ا��%�د �و3 ���ن هhا ا� ، ه� �� م�AEه� ا�+

�* ا���ذج ب���eAE �ن�R#� 3ح�p  ،\�ه����ة  �Z م����ن <�� ���<إ ا�+���ؤ�: $

 e6� م�عإب�از ا��7ات9 n�Eن ا���، وا��!oب م�Eن 3 ت�%t إ3  ا�hي ���ي �� آ

، ]�oU Zم  *��� �Z " : ت�R�6� �R��Eر): �e6 أ<#� "<�7ت �+ ا��ح�Z"و) ب+Eا��

P(��6م[ ذاك ا������ م� �m e6� P(�ل  ، م�ن <9zءآ��ت#��� أح�cA أو <9�ل  ��6

 �'v�6� ::وث م� ، !�� �6+�ا�ه�A  "<�7ت"وم� )7l . ��١�)] 3وت�AE أ�%� ح

 :�yR6ر): ا��Rت�وه� أن : ا��z� ل م��دون أن  ،ب9 AEم 79�l� إو eAEم `��Yا� �� ��>

]R��v�، Z������ ،أو أن �n�5 ا�ال م�Rا�� �ه�� )��` وه  أح#!�  �U{ا����5ً ، وا

]A� p5+ا� �� ]�R> دواآ����[ ا��9رئ�ا��79 �وه ،. " 

�: ا���Rر):  #Nت�وyR6ا��� b�Eة وا��ا�9 sAا� tAاد ،  م�b��F Z م!�ورة ا��

آ�   �R��3از ا��9رئ أو م� ��+[ ا��اد، ب'��9: ت�ح� ب������A و�م ا3ت��ق ،

رك ح!N ا���A)� ا���?n �� ا��ا)]�،  e6� o: أص��ة )���،  ا����A)%�ت�ن ا�5

  .  وا���Rر): ه� �� ا�5��ة و$�ه�ه�

�: ا�79: : " ي ا��م�ي م�5 �mز"��ى وAب �� N�7 ا�هAEر): ه� ا��Rأن ا��

ا�hي  ،�مn ا�هN �� تi��5 آ��ن �A5: ا�Y6: ب�ت!�l ا�EnERا�79��ة $ًا ، �<#� ا�

nERا� eل إ��ER>3ا Zف ا3<��9ل مم��oً ح�آ:  ،��5َ©ُك بورl أ<��ق ا�33ت ب#

�b إح��س ا����96 ب���Eت eإ� eE�  :  و�9�ل ���ء ا��5�': ب[ت�7دم��: ت

                                                
١-  Zا��ح�  .٦١ص ، ���١٩٧٩ن  ا�)e7،+: ، م�� !  ا�E&# ا�1#ی`، <�7ت �+
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" P(�ا�� :���A? Zم :�ا�hي مZ ا����Z أن ���ن �� ،تhUz ا���Rر): أب�Eده� اgده��

��ة ح�ارت[ ، وه� ��n9A مZ ت��y5ت[ ا�و�e م�?�ًا ودا�N? ، �ًE ��داد )�ة ، وت�تR] و

:�  .١"إ�e ح��: ا���Rاز�: <�بE: مZ م�)Pٍ  ،ح��: �!��

7��ة $ًا �� ا�ردن ، و�� ���ه� و�� ا�����E م!�n م� آ�( s7( Zم `

 أن !>  ،Zا��م Zم Z�، ا��A!� ا��7A �796: ب��6[ وم%��<[ا�hي �N �!�وز �9

�� مZ ا���Rصn ا��� ��] ا��9رئ إ�e ا����ؤلDآ Z� ص: دور�Uو ، �#� �9�م �6

�،  ا���Rدات ا���\R: ب'���U :9ر$: �Z ا���z�فE6� :ت��ك ��96رئ ��ص �#>zوآ �

 �+6�م] ا�sA، �� ا��zو�n وا����رآ: �� آ�P ا��Y�ض،  ���5�ل مZ دور ا����96 ا�

:!�Aدور ا����رآ: ا�� eإ�.  

 �A� ��R� N6� "تo�وه� ا�hي ���� ت!�ب:  - ،) �!)ZمE�  " :7( �� oD�د )+

�Z �+` م�Eم6: ب'R7E� ]6�ر ا��!z إ��[ وه� �� �!A[ ، بn ت�ك  - ا��!A� Z�ات 

N#��: ا���Rر) ا��9رئ �A9ت P\ّو  :�� ب�Aء ا�79: أو إ��دة ب�A�#� ح�` رؤ��[ ، و)

 د��Aم�: هhا ا���$[         ����"  �� n��F Zزم ]�6� e%م �Z ا�hي آ�ن )!����

�3 ، n�hا ب#� مZ زم#���  - ذات م��ء - ا��!Z ، �+� إ�e ز<�ا<�[ �$ ��Yر ص�R7�

�� $�رح F `��vم Zا����ء ، أو رب�� م ... ، Z����Z ح�<��h )�م إ��[ ، اح�%A[ بA�

�E[ م] ا�R7E�ر؟ ..... ،٢" ود�lz ب�R>zس ح�ىA)]  ص�ي ��hم� ا� Z�vA� �Aه �AR(و ��

 :��RAا���5: ا� Z� :RDم: وام%: ، ح�م: م��3��� و<��v> Z5ن مoU Zل م9

56ث ا��779 � :��oم :��#> �� o��� دورا `E6�� ا��� ،Z�!�6� .�Dأآ nE� 

 ��Y7ا� ��)] <#��: م�5<: �6'��أن ت� �#� Z��� 3 ���'ت ت�A��vر): . ا���Rو ا��ه�A ت+

�i ب[ و�A7] �[ )k�E� ]>z�� ،�7R ب#hا ا��6�ك مeAE ا���ت� و�م ا�9رة �� Z�ح

ا�: Eا� N��N ا�N6y و)( Z��� ب�Z ا�N��y وا��6y�م ، أو ب�  .  �e6 ا���

:6Dأم Zوم  lر): م� أورد�Rت " ا��o�  :، �9�ل ��#�)$):D أ�%� �� E� " :7(�د )+
                                                

 .٨٥، ص١٩٩٤-ح�s - دار �o–��	 ا�&%	 ا�&%��ة  ،م�5 �mزي ا��م�ي   -  ١
  .١٧، م7ر ��بb ، ص  �E� D�د )+�oت ،   -  ٢
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"  o��F n$ا�� eم� �� أ<[ �Z'R� N ���ت[ ، وب���A ه� �U n9A'�ات[ م�ت ،�9m ،

� N� ]>آ�� أE ، �#ب nER� ف م�ذا�E� N6� ، n65ت� ]�D$ تhUوأ ، l�+( eوي إ�z� P��ف آ

�h م�ت ، م�ة أ�Uى ، . �6�5#� وواصn ا���� Aا��� �� ZE3وأم �ه ��A���ال  �ت ب

  .١".��اصn ا����

  ا�ov):  وات�vذه� �Fب] ا����AR ، :��vز�:ا���Rر)�ت ا� ا���ت` مoU Zل ا��'�ع�9

�: ا���Rر): ، A9ت bم� ت�ا� �+��m ا��� ،:Y6ا� �� :Aة ا���م�ا�9 *��Aت ، :��� وت�\�R#� ب5

:�م: ا�� م+v��P�Dا��� e6� N��9زم  .د ا�o� ��نا�����ت )>g  ت�ا�� �ا��5 ، وه

 ،]��: ، آ����� واgم�Eن ���>���3 ��6` مA[  ص�Rت[ ا�+���: ا�� p�ا�oب����$� ،ح

 �>�Eا�� Zم lد�$ ]A�� ، p5+وا� n�5وا�>��>gا ����ن�: ا��� ت�>gا  c�ا�Z� �5 ا��

N#ت�ا ���A'R� دون أن Zم �AA����ن بE� ات�أم Nه Zم� ��D�� ، . �>�Eا ا��hه nآ n��ت

 ]�  .مoU Zل ا���Rر): ا��� 96U#� ا�sA ، وه�  ب�yR� Zـ�� م�ت ا��$n وم�

 Zى (و�� )7: م�Uل ) $#: أ��!� Z'R� N� n$أن ا�� ��م�ي ا��Yوي ، <!

 ، i5%ء وا���Aة وا��ن ا�9#�Rا����: ��ت� eإ� ��زو$�[ إ3 ح�Z زار $�رl ، و6$

]��ه� أده�[ . ���ق <�yة ��ب�ة إ�e ب�ح: بA� ]�$ل زو��$ . Z� p�وآzن ا�5

 :���Eح��: ا�� `+���ء وا���Yم�ات وا���اق ا��yA، أ?�ر ��[ آ�امZ'R� N� Z �#�، بAا�

ت�+ى ا���Rر): ب��A� nص� ا�n�E مZ وه�A .ا��� و�ت <��� مZ ا��ت�ب: وا��3��د 

7��ت  وا�Y6:،ا�AE�ان vا��779 وا�� Zا��� eو3 �"  .إ�� Z��#إ3 إدراآ U Zل مo

٢"ا)��ب ا���ء مA#� ا�7A�ص �#� ت�R�v آ��6
   

                                                

  .٧١، م7ر ��بb ، ص ب�# ^�اب ا�1!�	�E�د )+�oت ،   -١

 
٢  - N��$ �Z ،  أح�� .�٤٤بb، ص، م�$] � ا�&%	 ا�&%��ة �#ا ، �&رب	 ب�Cا�5
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ب��: "ـ �) رح�:(���+ا�: �� )7:  .ب�Z ا�+ا�: وا�6R9:م�Rر)�ت ت��ن ه�Aك و

���Yظ،  �ER7#� م�ة ، ص�م�:  إ��[ �#�ي ب�e6� ]R و$##� ، ت'�n ا��yA" "ا���Aي

  ١ "..... ب[    ه�ز�:   ت+��N  ، أ�Uى

 .وه� ت��رس $+�وت#� و)�ت#� ب��c�7  ،��%�بو)�ت[ ب [���$n ���رس $+�وت�

:��#Aم  وا��ت[  ���o%Eي ب�ا�9 n$5+�  ا���Aم :��Yه� أن ،�� زاو�: ا��$�� �وه

م ، ����7اع ب�Z ا��$n وا���أة ص�اع دام. ت�ح�[vا�� ]�وم�  ،��56#��أا�'���ن  �

:��#Aا�: وا���ق ا��Eم �796: ن أرNm  ،دارت ا���Eآ: ا��� آ�+�#� ا���أة ، ب�Z ا�+�ا�

 أن صER#� ا���ة ت6� ا���ة ، ب�ن ا���أة ��5�A` ��ح�Eأن ��ح�#� ب l�$وت�  Z�� ،

 c�7ات ا�#�ء وا3ح��9ر وا��y> n�ّ5�� N� يhا� n$6+#� ا��F :ر):  . "ا��ح��R����

%(�Aت b6vت P(ا�ه�� ��� ا���\� ) paradox( �R ��m �R(�ا$[ م�ا����96 أ<[ � N#

b��م� ، م�� �� eإ� lن�Eإم lار�mوم�5و�: �+� أ ]�� �yAا� ، � ]� P��A��� Zم N�

  ٢ "وا�ه�: :ا���Rر)

 :7(  iذ� nDوم)`هh� 3 ا��ب "ـ �) ��ء �أب Z�   :" م!و�

 "]6\ Z��9ب م� n\ ......ة ���9ب�ن��Rا���ب وا�  

  ر\oن ���E<�9ن �e6 ا�!ًا

اEة ، اب���Rدرت ا��m ، در ا���ب�m  

  .٣ " ر بo\ �9ن ���E<�9نا!و�e6 ا� 

 Zة ،و����Rدر ا���ب وا��m أن Eار ب6�Z ��ف ��Yدران ا�!yأن ا� �Aض ه��R>

  ).و�e6 ا�!ار بo\ �9ن ���E<�9ن (ا���ت+: أآ�c6 )�7#� بـ  
                                                

6را��ت وا���A،���ن،  ح�4ة �0�f	 ،ب��: ا���Aي   -  ١� :� .١٣٨ص، ٢٠٠٤، ا�����: ا��Eب
٢  -  e�5�:Aب�+Eا�&%��ة ، ا� 	ت ا�&%�E&3 ًا#� ، ، b٤٥صم�$] ��ب .  
 
�p	م!و��Z أب� ا��ب  -  ٣�Z��! ت   .٣٩، م7ر ��بb، ص ، ��ح



١١٩  
 

9 ت�)�AE أن ��Yدرا، و. ه�A ت��Z ا���Rر):� :�9'Aم ��m :�3 وإذا د)�A9 ا��yA،ت+و ا�

 c6ح��A���ق وا���ا�b ا3ت إ� :(o� �#�6� Nح: ا����� ا��� ر��ًار �، ح�nD�� p ا�!

 ��#%Eب Z� اEاب� Z�h6ا� Z�A?3ا Z�9�: �ZR6 . "ح���: ب�وهlh مZ أهN ا��\��P ا�95

 3 p� إ<��ج ا�����، بnE!� n م���� م� ��k م���ً�ح�E�"١  

�ت#� وأدا�#� روح ا�79: ا�79��ة $ا ، وم7ر ) ا���Rر): oUص: ا�م� أن 

��A�#� bو،  �5ث ا��779ت�� إح����A ب���\��R#� ، وه� �Eت �� N#��9�6��:   ت

 :�، وب�� أ<#�  أ$ى مZ ا�'��9: ا��+���ة، �<#�  وإ���7#� ب'��9ٍ: إ��5��:ا�779

e'Eص: وُمoU ،  n��� مZ ا�دوات وا��م�ز ا��� ت��رك �� ت��Dآ e6� ت��� �#>��

��#� ، و 3 ���Aص ب�7Aل ا�oU Zإدراآ#� ت��مً� إ3 م Z.  

 نا^<Aال :  راب��Aن وا� ا�C0  

Zم ت!nE مZ  ، ن ب�Z ا����ن وا��م�ن ?�: �o): م��ا�!:أأو3  ا��gرة 3 ب

 `E7ا� ��#A�رس وا��65�nب?�Aء ت�Aول أي <s أدب� أا�n7R ب�� ،  Z� p�5���

�U{ا Z� p��� ب��%�ورة ا�5��وإذا آ�ن ا����ن �� <7�ص ا�79:  ،أحه�� �

):��6�#� و<k5 ب#� )ا���ب���<> :�ب5��F ،  pة �56ث�و<�اه� م ،م5دا ب�Y$ �Fzا�

ت��د �e6 هlh  ،�#� �� ا�79: ا�79��ة $ًا ،ت��ن حودl ا��� Z��� 3 �[ ت!�وزه�

�: ا����Fة �56ث'�Aح  ا���Rم �ء، �#�%� e6ا� e�� ود ،ت�� م�5�م: ب5m

�Y!اا���� ،  N��9ء ا�79: ا��Aب iذ� �� Nث أ��ه�P وا��Uال ا�5Dا��� e6� ����

حاث ا��Yا�+�:  ا��� ��m+� م� ت9�م �و� ���'�رة ا�N? :79 ت�\�P ،وت!�وز ا��وا�

:6�vم� Zء أم�آ�Aب e6� [(ا�ت�!�وز ا�.  

                                                

١  -  ، �Eا� eA���1� 	�)ن ب�2 ا��1ب ا����0<�2ا�#?�	 ا?�<0E��  !  &(E�دب ا��و�ا 	وت ، آ�� ١٩٩٧، دار ا��Rراب�، ب
  . ٦٨، ص

 



١٢٠  
 

 � :7( �R)P9�( � ي" ـ��Aا� :���ء إ�e ا�R% ا�رضام� ا�R%�ء ا����<� مZ   "ب

�أزرع �!�ة داnU ب��� ، ت�A� وت'�ل ، وت'�ل وح�Z تn7 إ�e  " .ا��5 دون ت5

 ]�� :5�� n�Eم ب�أ) P9�وتzت� أ<c  .وت� أ�7m<#� م�oU Z#� إ�e ا�R%�ء ا��5.... ا�

��Aك ب��!A�ن ، وت��آ�A وت�%� ، � �A�#ز��رت� ، ت� eح�� .. إ��أر$ eأه�ع إ�

�6Eا��!�ة ، ت Z7m e6� :96Eك  ،ب� ا���Aه Zء ، وم����hR>z مZ ��5: ا��P9 <5� ا�

 e6� ا�رضأراك  ���ا تE�+١"، م.   

، ما����<�: وه� ت�اnU م] أزمA: م�ا6U: أ�%� �nE هlh ا3م�ادات��E:�A9ت e6� ة 

ت%�R  ،ب��5ث إ�e ا�hات ت�5وره�  ا�E�دة ، ?N  إ�e ا��راء ادا3رت?N ا��مZ ا��+�ق 

 ت+ى ذ�i و .� $�����ت إ����:�e6 ا���Z ا�779( :��� مZ ا���Aذج ا�779Dآ ��

:� :����9ص .ت��م� �� ب�Aء ا�sA ا��779 ��mZ�+وا��م�ن با ا����ن ح�p   ا�رد<

�+�9  ،�!�وز مoU Zل ذ�i م��<[ وزم�<[ت �+و وآz<#ت ، �R�5 ب��5ث� توهe  ثا�5

 nآ e6� ح���Rم:Aا�زم  nوآ    Zا�م�آ.  

�Aنا� :  

 �9'Aا�� n�6� ا��مZ �� ا�79: ا�79��ة $ًا، ذاك ا��7AE ا��+�A ��6 ا��E� N�

�#N �� ت�Aم� �� ،n+9��ا����ا��، ا����b �� ات!�l واح ، )�دم� مZ ا����� ص�ب ا��

��<ا�حاث ت��7�� أو ت�Aز���، بn ا<�e6� zR ا�hات >gا ،�#�� n��E�5وره� و�� :�

Zا��9ص ه�م�� م tA��ا���5: �� ا�9رة �e6 ب�Aء ا�b��F Z� ،sA آ�� ا���z�ف  و�

�[ أ�%� 'E� د، م����ب���+�ق أو ا���$�ع ا�5�ادث، ب5�6E!� p#� ت���E زمZ ا�

��(����مZ ا�hات� . ا���5: �� ا���7ف �� ب�Aء ا�حاث ا���ب9: أو ا�oح9: RAا� (

�RAت ا��y56ا�  Z� ��+Eت ]>� ، P�D�7 ا���A� :796� ����� 3ب#�، و��A� وم� :�� [�

 ،���� ذات�R> �Aن زم�إ3 أن �� ،lص��Aأرآ�<[ و� nآ �� PDء )�77 م��Aب �� Zا��م

 ]������ �AE� د، م��� م5m �ف ، وه��zا)] وا���ا� b'A�� ا، وه� ا�hي v� 3%] أب
                                                

١  -  :��    .٩٥، م7ر ��بb ،ص ح�4ة �0�f	ا���Aي ،  ب
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 p��ٍ: ح��6ً:و ا�79��ة م�5�<: أ�c5 ا�79ُ:ح�R> :ٍAزمzب ،  Nm�Aت� ،nUاأو  ، أو ت�

[F�9ا�م]  ، ت�:ٍAزم  :�9�ة آ�3رتاد إ�e ا��راء، ا�95���ٍت $A9ِل تoU Zم

�6Uا أن مNyE ا�Z�h ���+�ن هhا وا�N65،   وا���<���ج ا�!A� اh� ،:79ا� Zن م�ا�6، 

�vا���ر� Zق ا��م��� ���6�ن إ�e آ�� "��RAا� Zب���م e���<[  ،و�6!�ون إ�e م� �

Eن ب�����#� N#6E!� Zزم:�7v�6� �6Uا  ١" و�zAون �Z ا��5آ: ا��vر$�: �#� ،��N ا�

  :7( �R�)�اب "ـ �) ه�- ه�ا�+ ��، �N �!�وز زمZ ا���د ��ى إ��ءة  " را<

 b6( �� ا����ن nمz�6: وتyا�� :��Yا� eل إ��U. م7+�ح ا���c ا�9�N ور�N? ،]E ا�

 eإ� ،:��RAت ا����� �+� ا��ا���� ا�oE): ا��� رب'c ا���ب ��A[ �� ا��)c ذات[ ارت

ًار  ا���ب����Rة، وا��� �b+�� N مZ هlh ا�oE): ��ى ا�7�رة $ e6� :96Eر~ه� ا���ب م

ا����ن ا��N6y ،وا��� 3حc مoU Zل ا�%�ء ا�hي ت�n6 مZ ا��7+�ح ا����� ا�hي 

��  ه� ا���5ك ا���س �� ��6�: ا���د، ح���v� Zل ا��9ص .  �6�5[RAا� Zم����

آ�ن ر$n ���� ، أد6U�oU Z"  lل م�Rدة، ��)P م�oU Z#� ح�آ: ا��مZ ���ا م

��A ه� �ا��!Z ، ��9ل أرب* حhا�� ، وم�ت �A�ات ، أ<#e ا��$n رب* حhا�[ ، وب

  .٢"مZ ا��!Z )�ل ا}ن أواصn ا����  �Uرج

  nا���ت` آ P\ّا�79:، إذ و �� N��5�7 ا����� وا�AEا� �ه ،�Aه ��RAا� Zوا��م

�N ا�9#� وا���E<�ة،  ا��AEص�( Z� ��+E�6� Zال ا��م��U6: �� اDا���� ، ���Aا�� :y56�

�` ، أي �9ان ��7A ا��مZ وا��oب[ مZ ��� ا�+'n : مoU Zل ح�����Yوا�� ��ا��#�

�+[، أيYت :y5� Zم ،]��>��ه� ����رس ��E�� إ<Eد ب�E�� ، ]A!� ات�A��  : Z�م� ب

�RAاء، وتh5رب* ا� �� ]�+mر Zزم Zّ�ده� م$ ]A�� ،ات�A� م�ت ،:+mا�� lh#� lh

 :� هlh ا���Rدة ?��: زم�<Eت N6�  ،�#���n ا���اآ�: ) آ�ن (����مZ بأ بـ . م�ه+� e6�

 �R� آ�ن nER� ، :�، �o با�: �]، وت!�ور ا�nER ا��م�A ا����� م[ اoFgقا��م�<

): ��ه�c �� تb6ّv أحث م�Rر) آ�ن ����(�� ) ا��%�رع(ا�nER ا��م�A  ا����5
                                                

 .٣٦، ص ١٩٨٩، ا��9ه�ة، ا�#�q: ا����7: ا��Eم: ����6ب ، ا��وای	و دراست !  ن&# ، F[ وادي -١
�oت ، �E�د   -٢+( D� � ر  .�١٧بb، ص ، م7
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 `��Yا�� :E(ل واoU Zد، م��6�: ا��� e6$ي أh�6 ا�Uازم�U~ Z، ه� ا��مZ ا�

nا}ن أواص A� �#�A�وإن آ�ن زمZ . ��� ب�Z آ�ن وا}ن ، ام�ت �A�ات. ا�oح9:، �

�: وح�آ:، F�'م �D�9 أآ�ا���د ?�ب�� ح�nD�� p  آ��ب: ا�79:، ��ن زمZ ا�79: ا�95

��ت وه� زمZ و)�ع اA9ت �+� ���� Z�Aا��م Z���5د?: آ�� ��اl ا��9ص ،وا��اnU ب

 Zح�د?: �� ا��م e6� دة ���ت ا��9ص �� ب�Aء <7[ ب��n مN�5، إذ ا���Eم�

  sAء ا��Aب e] ا��� أدت إ��)��آ� وا���$�ع ا�hل ا��oU Zء )7: م�Aا�����  �� ب

Yد، دون إ����ء <�9ط ا3)��اب وا����س ا��779 ، ����ن زمZ ا�s9 ��ب9ً� زمZ ا�

  .�� ب�E ا�ح��ن، وأ6m` <��ذج ا�79: ا�79��ة �� ا�ردن ت�nD هhا ا��A�ذج 

�: ا��3+�ق A9ام تvب��� ،n+9��56ث أن �+eA �� ا��� Zن ) ا����3اف(و������

ام ا�دوات ا�ا�: vب ا���ا ا��6hه nDو��'6` م،s9ا� Zد ��ب9ً� زم���#� زمZ ا��

����مZ ا����� ��ص: أن ��Rض ا��tA " إ�e ا��راء ا3رتاد"وإذا آ�ن . e6�n+9 ا��

e6� ]�A���:، ��ن  زمZ ا�s9، ب�� �6�5[ مZ ه�R> ا����3اف(د33ٍت ( Zِم�� t�R�

���+�AE أ� ، أ)�e6� N ذ�i ، إ<[ ��zه` �6#!�م ، إ<e6� " �A ا����n+9،  ا�h��> ©s9ًَة

�i#A )�اي ، �p#�z .....م[ ، ���R9 ��ق آ��Rأتzه` �6��ع ، أ��ف 9��F: ه!��

��ا ?N أ���N6 رو�ا رو�ا D١"ا�� ...آ  

 Z�A�6م� Z��� آ�� : �ً+��mازي، و�ا�� :�A9ت bأن ���5�6 و� s9ا� Zد وزم��زمZ ا�

Z���� �� ت�از م] ا����5�Z ا�و�RAا� Zن ا��م�ة . م� ����إ3 أن مNyE ا�s79 ا�79

ًا �� ا�ردن ت��� �6$ Zزم p��: ا�n7R ب�Z زمZ ا���د وزمZ ا�s9 ، حA9ت e

s9ا� Zزم Z� ًا�Uzن م��د ����  .         ا�

 s7( �Aورد هz�"ر��Aا� :���� ( �� م!����#� ا�����م: بـ  "بDا�وان ب� n+( (

Z��Aا��م Z��: ا�n7R بA9ت e6� Z��e6� n ات��ء ا��9ص��6�:  

                                                
١-   ���EAا�   .٩٦،ص  ٢٠٠٠، دار أزمA: ، ���ن ، ، ی# !  ا��Zاغأح�
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   :�A$     )ت��^ �A+6ا� �#A� ة��Y7أم#� ا� �#�  )تc5 ا����دة ت��م� آ�� أ��رت �6

 ا���م: )��6:  ص�^��� ا�7+�ح ( ح�م       Eت�ا<� ب Z� !ة  )أ)c6R ا�����: ب5

    nاص�ة  ��0�0( ت�?�Aا���أة ا��� ت��` )�77 أورا)#� ا���(  

 )�ر أن 3( وحة      �ا ��ب ،  ا��$n ا��ح�  )����l  رny�'3 وح

ة ب��%!� ت�$#c إ�e أآ+� م��$� ا���A:  أح��( ت��ق     �  )ا���أة ا��ح

  )<��9#�� ا��5د دون أن ��A+#� إ�e ا��اد�� ا�hي آ�ن �+p م�$�ا 3ب�( ح��ة       

���Z ب�����Uء �h�h �� تi6 ا�5�9:  آن( م'� أب�  )ا��$n وا���أة $��

��ا مZ ح��: ا���ت ( ا<��5ب   Dي ا)��ب آhا� n$ا�� ....Wقب وص�� م7m ]��(  

     cص� )����  e#9ث �� ���: ا��oDت ا���A�?oDء ا���Aا� .eا�و� c��(( :  

و م�5و�: ا��ص�ل ���( مى       Eح ت�ا���أة ا��� ت�+[ ا��75ن ا�+�ي ا�!�(  

ل( أ�6�ل      �  ) ا������ ���أت[ ا��� أ$#�c ب�آ�: �� ص��: ا��'�ر  

�hا ��m+�[ ا�( Rm�ة      RAا ت���ة بzن ny� 3 وحUb0ام  س�gب� ]�  )��5�6�م �6

     nت!�ه )W����ن ا���F�Rن �� ا�<�): ب��� ب��� ص�رت#��  3A���vن ا�o$ا��(  

  ) ���ن ا�رض ح�ل أ$#�ة ا���+��ت� ت�بE�ا بR%�ل ب���  �13}( ا<���ف    

��ب F���R> ، n ا�Y+�ر ا (د( ��دة      m Eب ]�A�  )����اآNا��$n إ�e م

       �R� ) م ا�ول��  ....)أب�l إ�e م�A: ا��oه� ح�t�� p �[ اص)��i�1 ا�
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  )م��Uzااس<�&� ا��$n ا�hي ا���د أن �5�` آn ��ء ب): م��Aه�: ( ا<oRت     

  ( �#�� s9ا� Zأن زم �#�oU Zم !A� ، :���!ا�� s7( �� :'��إن <�yة ب

�k م!� �Aه Zد ، وا��م��3 ��?� �� ��6�: ب�Aء ا�5ث �+b زمZ ا� �د ��7A $�م

 n9ا��779 ، 3 ت n�E6� :��: ا����A+ا�  n�!ي �� م��، بn مn7R ��وري وح

 n�( eا�$�اء، ح� ���� :� إن ا��م� Z��i أن �t+7 ب'n ا�79:: " أه���[ �Z أه�

��ر "و<oح� ه�A أن ١"Aا� :��ح�Z ارتت �� )7#�  إ�e ا��مZ ا�����، �9  "ب

 s7( :ا����� �� آ�� nERام ا�vا�� nDم ، ]�ات�zت �� ذ�e6� i م�Rدات[ ا�ا�: �6

 nب ،��!Eه� ا���AE�� ة��ا��!���: ،وهhا �AE� 3 أبا أ<#� أبc9 ا��حة ا��م�<�: أ�

 :Rص n�Eا� e6� �R%� م� �ة ،  وها ���U Z� �#$�vص��#� ا�!�م�Eب#� ب c+ذه

��!nE مo�� ]A م�R�ح� �[ صR: ا���5ر مZ ��اب* ا��مZ ا��69� ، :������Rا� :�

أ)c6R ا�����: ....�Z ت�ا<� أبا : ص�cU )��6: ...�� ا�7+�ح  ".ا����م: وا��E�م 

 Z��#� ا����رم�A�� c6مzة ت�c6 ت�ارى ح�<#� . ص+c أ�AE� P: ��ق رأ�[ ...ب5�mا

ت�$#c إ�e ... ��ب زارت م���E ��6.. ا<�cE إ�e ا��vرج .. ارتت ?�ب� ورد�� .. 

 ����Aا3ت�5د ا� eA+ق ... م��تc75R وا$#�ت ا��o5ت و�� .. )�رت ا�hه�ب إ�e ا�

 ]��#� �� ا�'��b إ�R> c'+� ء��  .٢"ا��

، �Aا��م Nا���اح sAا ا�hى ��  ه+��  l����y5� �9: �� ح� nERد ا���� o�

�� �Z  ذات[ ، ح�e ���رآ[ ��U~ nE ��  ا�5�� ،ا��م�<�+E�6ا���5: ا��A ا��� :��R

�� م�y�A: ،ت���$` ا����ء ا��مZ آ��5ك �56ثm ت�Eات أو د��R( n�� e6�  أو

�: ا3<9'�ع"A9ب� e��   ٣"م� �

                                                

١  -  ]�6�اد  (�� ا��وای	: رو3ن ب�ر <�ف ور��ل او�Yم: ، ب�Eا� :���9Dص ١٩٩١، ت�$�: <#�د ا���� �� ، دار ا���ون ا� ،
١١٨. 

٢  - :����ر، بAا� ��nCوان ب�ا W��  ، bر ��ب  . ٦٦ص ، م7

  .١٠٠ص، ١٩٨١ ،ب��وت ،م�A�رات ���ات ،  ت�$�: ��� أ<'�<��س،  ب�1ث !  ا��وای	 ا�4#ی#ةم���ل ب�ت�ر، - - ٣
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ا و\cR ا��مZ ت�\��R ،ن ا�79: ا�79��ة $ًاأ وا�ovص:�$،  ��أهN م��ات[ آ

��ا �� ب�Aء ، [ا�5ود ا��Rص6: ب�Z وحاتYم� o��� �7اA� lوا��+�رsAا�،  c+6!ا��

ة م���Yة ت��م� ���� �م�oU Z[ د33ت $�oا�� s9ا� :�'�A. ة�yAا� lhه nEو�

 ،Zم ا��م�#R�� ة�تE�د إ�e ت5�ل ���ي، ورؤى إبا��: ��Z� c6 ا�79:، " ا�!

 c>��� ،ي�DAا� ZRا ا�hه cE+F ا��� :���: ا��69'vا� e6� ا����د Zع م�> e6!�� p�ح

ت[��: ���ة�v%] �� ، أن )���oا�� :�ARص� ا��AEا� i6   :6��F" ١  

نC0ا�  :   

�#�  ب�م���ز، �م��<� ���<[ �A. � �� ا���9م ا�ول زم�<� ��ZR ا���دي �Aا��+�<� أن ا إذا

 ،�E+ب �#%Eب n�Eي ��ب* أ$�اء ا�h�9ي ا�Rد ا���Eاث ا�ب�Z  :صR�6ا�����ح: ا�ح

7��تvوب ، ا�� n�Eا� Z��: ا���س ��  ، �Z ا����96 وا����ح: ا��Rص6: بA+ا� nت��

nدي  ت�������96 ح�eF�E�� Z م] <s ��دي م� ،�#� �n9�A مZ ����[ ���٢ا�sA ا�

�: ��e، تEA7#� ا����6ت وت�#N �� ت���6#� ا�حاث ���U Nا��� eدي .  إ������n�E ا�

 �[Rص�6��د  ت�b95و3  . �� ا��م�ن وا����ن �e6 ح ��اء���ه� ا��v�ص  رح6: 

�P7 ا�م�A: وا�ور ، وا�R%�ء  ���دب ���Aول ا����ن ".دون �%�ء م��<� �

:�E�، ا��9اءة ت�ه�y5� �� �A:، وه� ب�A69A� i�h  إ�e م�Aآ` م!#��: ، وا���A\� ا�'+

 �#A'9>ه� و�+� (�> �A>zأدب� ، ب n�� ي� �Aر )�اءت�?~ Zص: - ���+�)� م�U  دي�� - ا�

Zأم�� �� �+��m nD��:) ن ا���� .  N?�7�: ا��� ت��5ك �v٣)[ا��  

 �� و)>�Rا� ��Rر ا���� با�:  ،)$�����ت ا����ن(آ��ب[  "$����ن ب��oر"أص

��Aت �� ا�5�Z� p \�ه�ة ا����ن ، ) ١٩٦٣(ا�A� :�ا�hي أص+t ا���$] ا�آ�D أه�

                                                                                                                                          
 
١  - N��� Zا��9در ب ات�5د ا����ب ا��Eب مZ م�A�رات ،  ا�A4ا�pي ا�4#ی# ��Cنت ا���د !  ا�dE ا�&%% ،  �+

 ،b٩٨،ص ٢٠٠١، دم�. 
٢ -   ��ن(E# ن�Z1� '�4ظ ب�E	 ا�&%	 ا�&%��ة ( ،م�5 ا��A!  ا� 	ن دراسC0وا�(  ،:q�ا��Eم: �79�ر  ا�#

 :��9D١٤٩،ص،  ٢٠٠٤، ا��9ه�ة، ا� . 
٣ -   ��ن(ب�E	 ا�&%	 ا�&%��ة (E# ن�Z1� '�4ظ  ،م�5 ا��A!  ا� 	ن دراسC0وا�(  ،:q�ا��Eم: �79�ر  ا�#

 :��9D١٤٩،ص،  ٢٠٠٤، ا��9ه�ة، ا� . 
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���#� ا��vص أح�p ذآ� ��[ . �� ا�دبU و�أو، ن ���6دة :���Eى م�ء )����ت ن �

��ن�ى >gا ���� ، وا����5:، وا�م�ن  ،وا�فء ،آ���zوى ،م� ب�A'�96ت آ+��ة  إح

��ء . ا��y9: حoمأو��وأن  ،ب#� إح����Aب���$�د ��ازي  إح����آ�� أو�t أن �

��ل وا�hاآ�ة اo'>3ق مo� ��#Aم��ك ب�i6  ،��ء ��5�ي ا��مZا����ن ه� وv6� Zو���

�#� 3م�oك ا���� ب��N��Eا��� ت�� ،ا��y56ت ا��Yم%:E� �� اتhا� �#�� ey.١  

�>�Eأ<[ و��ء ا�� e6� ���6ن� �y> 9� ]�ام[ ا���z�ف �� . و�6vا�� Zوا<�اح  م

 م!�د $�Yا��� ����6ه ا���د�:.ا�7A�ص اgبا��: آ��دة $�مة  E� N�5ك  ،و���

��ن>gوه� ?�ب ا �#�oU�: �#�R���q ��ى و\� �AEت ب. ���د�:ا 3 ت�(o� تz�> n

 w�أوو�� Z���نآ�D ���9 ب>gو. وا����ن ا :��R> ت�(oت�+�دل ا��إ� :�����z Z��� ب?

��نا�'���o� ، Z)�ت ت��o� kم�آ��: >gا N��Eا ا�hه ��،  N�5ا��� l وحE� N� ]>وأ

��ء �6E#� ا�5��ي وإمZ ح��[، بn  ب�����ء��  .٢ب����E<���رات#� ا��Aب%: إن �

��ا م�Dز ا����ن� وآ�+ :D�#��6 ا��779. �� ا�79: ا�5� :��: أ���R6vآ . p�ح

� ��m �#9�Eب �#yا��� ت :���7�: ا���vا�� ]>zا����ب:، آ :�A9ل تoU Zر م�6+�

 P�Dا��� Zر م�F6: �� إqب��� �!Rت، و���%(�Aا�� nي آ�ي ��5hود، ا�ا��5

�� �N �� أ6m` ا�ح��ن ، و)�Eوا�� ��ن ا����ن إ�Fرا  �56ث دون وا��U3ال ا��

lء دور�Yإ� .:� أن ا��9ص �� ح��: ت�ت� وتاع  ا�رد<�: ��R ب�E ا���Aذج ا�779!>

ا��: ت�رة Eوا� b��: ت�رة ، وب��%��م�5�م ، وه� ����E ا����ن وت��ح ذات[ مE[ ب�5

  .أ�Uى 

                                                

ت، ���m�ن ب��oر  ـ١��ن �0C0را��ت،: ت�$�: ، ا�6� :�Eا�!�م :� . .٣٧م ص١٩٩٦، ٤ب��وت، ط ��m` ه����، ا����

٢ -�y>ا :-  ، i6ا�� ن !  ا�&%	 ا�&%��ة ا?�را�3	بر �+C0ت ا���د  �0Eا� ، :� .   ٤٦-٢٠م، ص١٩٩١، ا��Eم١٧، م!6: ��ون أدب�: ، ا��A: ا��vم
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��� ذه` إ��[ ا�آ��ر � pا�+�ح bR�� 3ا�" و �+� إ�e أن  ، ح�Z أ��ر "م�5

�� ?�بc، وأن "ا����ن �� ا�79: ا�رد<�: ا�5�D: ��� ���� وأ<[ m رئ�F �7A�

3 p�7�: ، ب5vا�� Z�  .١"��n��R مE#� و3 ت�n��R مo� :�? ]E): مE'9A: ب�A[ وب

�: �9اءة�>zًا �� ��ح7:  م� ب!oء ت���A� t، ا�ردن����6ن �� ا�79: ا�79��ة $

�Fر�� أو م�E'9A ��3?� و3  ا�#� ���7A� k ،أه���[ �� ت��n ا�sA ا��779

 ،�?z�� ���دا k�7�: و�hاب#� و �� م�Eدو�vت��ق ا��  <��yر وا�3hvن�o �وم��<، ���

 k��:  ا�l  �� :79أ?�و ٢،إ3وا3<��5ق �Aب ��  �� و�e،�ومhA ا�+ا��ت ا ا�ردن ،آ+

�� ��6$  iا ذ�6�n ا���اح�ي") ���رةمe#9 ا�+(  ��Aو�Z ا��!����ت ا�779�: بv�" 

��ر ���ن تb65 مRvA%: ( ،"���N ا��5Aس"ـ �) وأ<c �� م�دب� (، F (" ح�س ��آ�� "ا�

 ،) e6� ابم�976ت�أب bدم� ("N� "ب96���F k` ا�)e6� ("k رم�ل �mة( ،"م� ��

��ان وا3<��5ق و.vا� N�ا �9��#� . ت9�د<� ا�را�: إ�e أن ا����ن �Z�� N م�Eد�� أو م!

��  ،وم� ��nD ذ�i مZ م�E<� اo'>3ق وا��E>3ق، م� أن ���ن م�R�ح� إDآ �� �$ و)

��� ��e ، م� أن ���ن م�96Y إو . أو ا�!�مE: ،أو ا���ق،مZ ا���Aذج ب����رع ( nD���

�#Eم  �� أ6m` ا���Aذج  ،آ��9#� وا���E<�ة وا�R�>3ء �e6 ا�hات وا���ح�$ و)

�� مZ ح�3ت ا����بi أو . ا�n�E أو داnU أ��ار ا�+�c  ب����Y: ا��96Y:، أو م��نDم] آ

oDم أو ا��)�ق م�Aا� :��Yآ Z�ن ا�79: م���ع ا�+p5 )7: أوب�� . ا���9رب ب�Z ا����5

�P وا��U3الDو ،ا����N ا��ؤ�: ��#� ح�e ت+Yت 9� ":7(  [%vل ا��� 3 ت�9Eمoا�

�c م5ودة����م�ن ��y5ت 3<#���: �� أم ، ��b'A ا��ا)]�� :A� ،  �#(�� ورت

  ٣ ا�حاث

                                                

١-   �y>ا� ،  :ا �+� ت ام�5��6��  اgبا��:، أوراق م9�6��ت ���ن  �&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن�0Eا� :�AF�ا� :A!6رات ا���Aن، مo�g :��9D6� :���٢٠٠٢ن ��ص� 
 . ١٣٢ص

٢ -   bب�� . ١٣٣صا���$] ا�

�: ، ارب ،  ا�<�رات ا�0�ص�ة !  ا�&%	 ا�ردن�	 ، أح� ا���+�  -٣AF�١٤٣ص، ١٩٩٥،ا����+: ا�.  
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pرس ا�+�ح��6�)�ف ،  "��م�: ا�E'E�ط "ـ � " �Fب�ش م�زارت"م!���:  و�

�: ت�\�P ا����ن �� ا�79: ا�79��ة $ًا �� R�  �P9� N ا��s9 ح�p ،  ا�ردن�e6 آ

 حود  ا��صP ا��!��ي ا�!�مA� داِت ا����ن�R�� ه�بn راحc تtُ�R   ،�� رص

�e6� sAى %�ِء ا��Uى  ، �%�ءاٍت أ�Uِن ا��ARِت ا���A9ت �َEرت ب�E���� ،

N،آ���� ���وا��7،  Zم �Eا� P�ة م�F Z)�ت هlh ا�AR�ن �� ت�\�R��وا����ح  ، م

 وا����9`  ،ا��AEص��E+ء وا��5آ: وا���ب�ازآ��%gوا �� وتz!6 ا��9ص�:  .وا��#�

��ت ��صA9ا�� lhام هv��3 اٍث م�ً�،أحAاز�ٍ: زم�� ��. أو ا�k�E  ً، م�+��ٍة م��<

���ً� و�����] زمZِ ا���د ا�79+�> ،  ���i ب!oء �� .ا��5ود م��<Aا ا���hه e6!و�� 

�Pِ أ�%ً�  ، ��oU Zِل)�e6 $�<+� ا�+�ب ()7: Dا�79ِ� وا��� ِ�ت�6* ، ب�Aٍء ��دي» �

e6� ء�ه�� ا��9ص: ا�%�\ :F�� ا�+�و �+�  Pٍ(�ت م��� ، ��t�RA� ]A �+� ا��ا�

:��RA�7ا م�?�ا  ، ا�A� �#�oU Zو ا����ن م�9: ا��� �+�E33ت ا� $�6: مZ ا�����

 sAا� nص�Rم Zم ��Dل �� ا�79:  .وح���� �� ا���ت9:  

 "�ّ%vرا<[ مة تR�ح مA#� را�5: آ�ن ا��)�ق ���9 ، رF+� ، أر�[ ز�9: ، و$

+�U ب�ب ]R7�Aم �� zات� ، Z'�. ح ا�+��ت��e6 ا���ر ا���#م  ،� ���b م�ص

 nRF ات ا���رة و)#9#�ت ��ح�: ، وب��ء�صzل وب�E�وارتR] ا�%!�w م6�v'� ب��

 Z��U~ ح��  .وص

��t . ر�5#�  . ص�ات�ام�s ا�+�ب ا��v+� ا� N�3إ Aذ م�RAح�: ب���R96#9#�ت ا�� ]

 e6� �96��ود )7�� �� مyRA: ، إ�e ا�!�<` ا}�U ، ح���R� p: ت+� م��6E: تUأ

�: ،  وام�أةوأ��اد آ+��c م��5): ت6�v* ب���م�د ، +�U ة%Aم P6U k6!ة ت�وح

�5: . ت�yA إ�e ��د ?�9ب Rص nE�� آ�ف �ن ]A�� ، :���د واح Z� P6�v� 3 ا�+9

ا��v>3د ..ا���ز ا��7�A+: أم�م#� ، ب�� �%�Z ����6ن ت�ه!� ����� ، و�96#9#�ت ا��Rح�:

" . ١   

                                                
١  -  Eا� :�6را��ت وا���A، ���ن، ،|�ب�ش ��زارت 'E�ط��م� :� .٦٣، ص١٩٩٨، ا�����: ا��Eب
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 P(�ا�� :F��دة ،أ<[ ���vُل  إ3\�ه��� ، رNm بEد33ت م�  ����دون أن  �

�ً�دًا، وزمAً� م��ًا،  �%�ًء م��<Eِد - م���ز)�ق ��b وأرض رF+: م�R�  ، :ARE%�ُء ا�

�6: وا��ذ�6:%Rا� Z�وه�Aك �� ا�!�<`  ،وو�* هhا ا��)�ق ب�ب وآP9� ]>z ح�ر�� ب

ة ا��� $66#� د�Uن ا��!���ت!k6 ا���أ ،�U مZ ا��)�ق}ا%Aا�� P6U ة�ت�yA  ،ة وح

��l مZ  إ�e ��د ا��9Dب ا�hي 3m Z� P6�vاأ���9ب د�Dا�،  nE�� نzآ�ف ب ]Aو��

... و�96#9#�ت ا��Rح�: ، ب�� �%�Z ����6ن ت�ه!� ،ص5�R: ا���ز ا��7�A+: أم�م#�

���A�� �z!ت ا��9ص: .ا��v>3د��ِ: ا��صِ ا�A9ت eإ�، � واحة ?y5� �  :َ?oٍ:���صَ

�ً�  م��ِهَ م��حٍةAزم، ��و ) ا��)�ق ا���� ا�%�b ب�n ت�Rص�6[ ( م�!�ورة م��<

( و )  ا��6�v* ب��9#9#�ت ا��Rح�: وب+��ء nRF وبzص�ات ا���Eل ،�!�w ا���رة (

 :9�ة �� ا���Y: ا�%� .)وب!�<+#� ص5�R: ا���ز وأ��اد ا��9Dب ، وا���أة ا��� ت!k6 وح

�Aد ��96��6  وه����s6v ت��ك ا��9ص: ا��و�[ ا���5: �� ت���n هhا ، ا��ؤ�:  �

وآn7R� ]>z تi6 ، ���+�ب ا��P9� b�E ب!�<` ا�+�Aء ا��#م ر)�+� . ا���# و)�اءت[ 

ة ��#� اا���أة ا��ح�ه� وأ<#�#� ب6ER[، ا��� <� أ<#��[ ب!Eب Zم��،  �#� b+�� Nإ3و� 

ا���Eل وا�9#9#�ت  إR3: ا���ز وتA#� ب[ ح��ة �b+�� N مA#� ���9ب[ مZ ص5� ،��د ا��9Dب

�] رؤ�: م'96�#� ،ا��R$�ة'��Z آ�A�<�[ ا�!�مة إ�e �<�اح اا�+�ب و .ا��� ت��E#� و3 ت

�#���� �#�6� b6Y� ح�رس ، �#�ة ت�7رع ه�ا$�    . و���آ#� وح

 درا�:  )s7  ا��!���: آ�م6:وA� ،  �7A� cR\ح� أن ا��9ص: وo> ا����ن

P�Dة ا����� :�77( :q�وت�Eمc6 مE[ آ!�ء أ���� ور��k �� ب�Aء ا�5ث  ، �� ب

 �Aوه،�Y+A� يhاث، ا� �� وصP م��ح ا�ح� تzت� أه��: ا����3د �e6 ا���آ�� ا��

:(ا���ت+':  ���ت[ و�7U�7[ ا�����:،وإب�از )ر اgم��ن،  وإ�!�ز ���6ت` وصR[ ب

    .ب��79:

   م�A:ا�تA��c و)A�" ط�E'Eا� :����ل ا�����: آ�� ��اه� �وأhUت ا"   ��م

 pا�+�ح:  
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ن ا�Z0<�ح   C0ا���5: واا� Z� ��+Eت �وهg Zق م��E>اتإhوم� ���رس ��ر ا� ،

 :�6�: أو �Uر$Uط دا�Y� Zم �#�ة أ���ل . �6Eه� بA�  ح��Rا����ن ا�� nDت� و)

   :أه�#� 

رعD�6[و:  ا��ا�!��] ، وا�!��] ه�A ب�oF)#� ، و��[ ت�%�رب  ه� ا����ن ا�hي �

 t��7رادات وا��gى ص�اع اّ+�� ]�وت�F�9] ا3�ER>3ت وا�ح���k وا��ؤى، و�

و ا�hات  �� ح��: تاع م���. وا��'�م]+��  ]6�م] ذات#� وه� ت�eF�E م] ت�Rص

��R م�Eد�� vع وا����د، م��c$�U hA م." وم�Rدات[،  �#� م�Eد مZ� �+E م�E<� ا�%

تN? ، �#R6U �yA . مZ ب�ب ا�+�c م%'�ة، بأت تcR�6 ح��#�، وت��)P م] آU n'�ة

 :R��Uو :�Eة م�ت�DEات م�ت+�: ، م��'vب ����� �� ...ت��ب] ا��ح�و�c ا3ب��Eد �Z ا�

ًا ا��Uرت أن ت��z$� درا$: . ا�م�آZ ا���دح�:$ �Eب lو<�yا �ن ا����ن ا�hي ت79

 :�  .١"��Eت ب��م�ن. �را$: �� ��ارع ����: )�دت ا... ه�ا�

��Yم] ا� t��7ق وا��o'>3ا���5ر وا �>�Eم Z� ا�+Eن م�ج ". وإم� أن ���U

ا��ا�� مZ ب��[ \#�ا، �����9 ا��RFل مZ ح��[ ب�oب�#N ا��?: وهU�7� N�ن 

�5�ا �[ ا�'��b .. ا�v�ري ا�v�ري :�z� ، واEأن اب� ]��#N �+� مZ  ب�A. أ��ر �#N ب

��رات ا��9دم: وا���Yدر���، ح�p تE+� ا��ة مZ وإ�e م���� <5� ��رع ا���9: ا���

  .٢"ا��ن وا��9ى ا��!�ورة

6$�� مoU Zل � N#R> أن �AA��،Z��Z ا���ب9E'9ت ا����ا���رع �� م�5�3ت[  إم��<

:��3�[ ا���A)%�ت . ا�� e6!ح� ت������ن م�)�E ��7اع اgرادات بn م�:� ، ا����$3

 �AA��� ��6Dأم sAا� �� :�67Rم c>آ� :��%� �#N ا����3ت ا��� ت�� ب#� م�Rدات م��<

nDرا$: �� أ"  :م�: ��Eت ب��م�ن)�دت ا���Rارع ا��ا�� �����رع ا����R  ،" ح

��، ا�hي c$�U إ��[ م%'�ة � ا��ا��و�Uوج . ��AE ا�م�ن )���� م] ا���رع ا���

                                                
  .٦٩، م7ر ��بb ، ص، |�ب�ش ��زارت) إ�Rmءة ه�د�:(��م�: ا�E'E�ط ،    -  ١
 
  .١٩،ص) آ��� ا���اف ( ا��7ر ذات[ ،  -  ٢
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]����  م�!#� ،ذات[ت7�مE[ �� ه� �Uوج مZ  مZ ب�آ� �Z6E ، ص�ب ا���رع ا���

��Yم] ا� l   .�� و$[ هhا ا����د ) وم� ��6D�<[ مZ  م�Eن ( و)�ف ا�7+�: رNm  ،ت�ح

ن ا���0} C0ذج  :ا���Aآ :��Yوه� .ا�  A� "ط�E'Eا� :�أم�م �ة  ت%�AE  "��م

n9�E ا�hي وح��A: ا�E�اPF؟ أم ه� ا��هn ه� ا��oذ وم���دع ا���ار . ت��ؤ3ت 

 `�Yن���>gران ؟   ا وراء ا�!

 s7( �� :��Yت��ر ذآ� ا� ، وت�اوحc د33ت#� ب�Z "��م�: ا�E'E�ط "�9

 Z��`، ومR#�م ا�م�ن : ا��R#�م�Yم ا���#R3ل ب'6: . م� �+E6��6 آ�ن ا���رع مDوم

 :7():�R�تhر�[ م] أU�ت#� ب���9�s ا��ه�ي وا���رت ا�ب��، ) ذات �'6: ص

ERدات[ وب�Rم  أن )ص�ح` ا�+��9: وا�v%�ي( n أحEب �#���m eت د3ل إ�zR�>ا ،

6$�c . أc96m ا�+�ب �6�#� ب�����Rح  "� إ�e أن صره� ) ا��ار و<%w، <+#�#� أم#

،���Rا�� Z� ت ��$�ة  .١"أ$#�c �� ب��ء ح�ر... �e6 ا�رض و) ب

��` ا����ن آ�7AE أ���� وح��N �� ا�79: ، وأحّY� <��د <k�6 و$�دl ،  �<� 3و)

t��7� إب�از �Dن أآ�ى ت��Uص� أ�Aث ا��779  ا�56� . ]���` ا����ن أو ت#��Yوت

�: مZ ���ت ا�79: ا�79��ة $ا ��  "  ��م�: ا�E'E�ط "ت9�ل . ، ��: ر�

" c5�Rوت c!%>ت و  .��ر�: آcA أم�م[ آ�� و�

ي �$ e6� �A�أدق ا���Rص����A? �� nي ب�DE أ��ا<[ ��U . e6ب� ب���Rت[ ح�Z ا��9

 �#�6� eAD>وا ... nE��� ء�%� �A9#� و���E6�.  

                                                

 .٧٣ص،  ، م7ر ��بb، |�ب�ش ��زارت)  ذات ()�	 ص��Z	(،  ��م�: ا�E'E�ط   -١
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 eوأ<� ذاه6: أ���] إ� ، Z����<� ا�79��، أح�ول ا��را$[ ��Y'� ا��آ+�Rب cD+ت�

  .١ "...! ت�Rص�n ح�6[ ا��!A�ن 

 k�� sAم �� ا��Eء ا��A+��� ، ث�� هlh ا�79: أه��: ��7AE ا����ن �� ب�Aء ا�5

 eإ� Aا�� c+5���ة م�A� Zص� )ب#وء( أ�6�ب ا�+�ح �h6ات ، �i�h ا<Dص� آ�A�

 ،s9أن دونا�  nم�� nلت��oU��3 وا�!���� �796: ، وأه��  إ�� ا����n ا�

  .      �7Aا ا��م�ن وا����ن �

 ��  ا�D��ی	 : ^

�+: ا��t6'7 إ�e ا��Z�� �E مR#�م[ �75A� 3 ب��v'�ب ا���Eي �9*> Nmرnب ، 

��� ��E  ا�دب� �v'�ب��n ا��$ Z����: [ ح?zت :����$ :R�إ�e $�<`  ،��دي و\

n�وا�ER>3ل ا���Eي آ�� �9�ل . �!�ه� ا�دب واgباع واح . واgبoغ و\�R: ا���ص

 ه����ل �e6 إ��دة ت65�n وت�آ�` ا�+�Aء ا�Y6�ي، وذ�i ب+p : "ر$�ء �vا� p5� يhا�

 "ح���: م7v+: �� أ��اق تi6 ا�oE)�ت
  .و��k هhا م�)��� �e6 <�ع أدب� بhات[ ٢

ًا  ورب�� ���Z رّدl إ�e، مt6'7 ��رب �� ا�9م ،مt6'7 ا����E:و�أر�'� ت5

�6�: ا��� تN�5 اgباع، و) ت'�ر �ابD5 مZ مZ أوا�n مZ ح�p آ�<[ Eا� Z� �� ا�9�ا<

 hvدة أ���ء واتEم�)Zه� م��mو :����>gا ،:���ت ا����E:، ا������:، ا�!�����) ا��

"�9�: مhA ا�9م م� زا�c ت��ات� مZ أ$n ت5Aرا��ت ا���Aص� ه��Y�  lh: ا�+5�ث وا�

 ا���ت`A� :��: ا���A� P#� ،ا�#��: ا�!���R�������E: �� مR#�م#� ا��Eم ت�AE  ،وآ

 ،وه� م!���: مZ ا��+�دئ ا�!����: ا��� ت9�د ا��+ع �� U'�ب[ (9�ا<�Z ا�v'�ب ب

 ]+���l مZ ا�v'�ب�ت  ��ادت[وا��� ت�m Z� l��    ٣) وت�

                                                
   .٥٩، ��ح�ت ��ر�: ، ص ا�0%#ر ا��ب} -  ١
٢ -  ، �ر�: ، ��اءة !  ا�D�� ا���ب  ا�1#ی` ،  : ��	 ا�D�� ر$�ء �A��gرف ، ا�E١١٤، ص١٩٨٥دار ا��.  
 
٣ -  ،N\�> Z�ه�� ا�D��ی	حZ� ،وت��  . ١١١، ص ١٩٩٤، ا���آ� ا����9D ا��Eب�، ب
 



١٣٣  
 

 �#Rم �وت��Z ، آ�t6'7 ، �#� مR#�م ت!��ي �mم�  م ا��E7�:��E` ت5

 �7U�7[ وم��<�ت[ م�و<�[ ، ���ب: Eهlh ا�7�م ا�9رة �e6 ت5� Zوم،  �Fأ ��

أن ا�9�ل ا���Eي ه� أ�+b إ�e6� e ا��9Aد  �!�]  و���د.و)�ا�` ?�ب�: �#� حوده� 

�: ا�9���: ومhA �!�  ا����ل�$�د مZ ا�9�ل ا��DAي، ��NyE ا�ARا�>��>gا،:�  Zم c+آ�

6�R:$�ه� ��Eي ، R���  :��E� :Y6ب cY��: وا�Y6��: صA�أو ، وا���ر�� وا�6E�م ا�

� �ا��Uا) ،آ�ن ا���E و��ء �#� ، و) آ�<c ا���` ا����و�: وا��9~ن �e6 و$[ ا��5

 *�Aا ا�h#�،6أ<�ل ب Z� ،��ر ا���EإمZ ـ ب�Eف ا��Eب  ـ ���v� N� ]Aج ،��D> :Y:ح

  .<[ ����zوات#N ا����ل ب

�!: ا)��اب ا�hات�: ،وت���#�  ا�$�Aسو�� ا��7E ا�5�p وم� را�9[ مZ ا)��اب �>

:��:�آ�<��Eس  ،مZ ا������R���ت و<���yت �6$��� ، Zم N��Eا� ���Rت cح�و�

��نoUل >gة  ا��ه� و #�وم� )+6،وا�5Eد، م� ب�$�م وا�Eوا�، � ،وا��وح وا�!

eAEات� .وا���دة وا��hب�� ��ERم �����ص�ر ا�� وص�ر ا�!��] ��yAون ��  ،�9

 أن آ�ن  ،ا���~ة ����هوا م� P6U ا�h��Aة Eون �� ا���~ة" ب�yA� اء ��دة م��Eا��، 

   ١"وا����ب ��yAون مZ ا�h��Aة 

��د�: �e6 ا������Eل ا�وم� <�6�[ ا���م مZ تR�ق ا�، �Eا ه���: ا���AE� 3 أب

l�9#9وت ]REةإو ،و��م�  ،<�� ت9��` بz<��ط وأ���ل $Eد �� روح[ ب��و�mا ا�

��ه� m :��E� ص��A567: أرآ�ن و��� :�وأآ�D م� ، ت�Aزل ��U Zص��  ا��زن وا���9

��� أ<#� ت��Aول ا3 ،<! أ?� هhا ا��Yو �� <��ذج ا�79: ا�79��ة $ًا� ��RAا� P(���

 :�7v�6� ،�Eب Z� وره� �� ،�7U�7#� وت��Aزل ب��Eوت  e6� �#��A�9عب�gا 

 د33ت  ،ا��5د ��6ؤ���وا��A'�ق ا��y56ت ا��E�ر�: �+� <�Y� b�ي )�در �e6 ت��

7�: ،دون أن ت�6E!� ��� e6v#� )7:  ،ت��] ب�����ارvث وا��أي أن  .آ�$�د ا�5

 ا��i6 م�ت�ض ��ى   ،ي ه� ا���دأ��س ا�79: وم5�ره� ا���آ�+E�"أ i6ن ت

ًا �� ا�E#�د $ :9�ت �m nب ،�Eوا�� �DAم ا��#R9: ب��7� Eت N� :��ا��yAة ا�9
                                                

��9�: ط :$�:ت�، ا?(<�اف ب�&%	 ا�&%��ة ،��زان ��ه��� -  ١Dدار ا���ون ا� ،:�R� `�!> اد١م�5Y٣٢ص م١٩٩٠، ، ب.  
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�Eا�� :Y� Z��9ب م� e5أ� �DAا� p����k ������[ ب�R#�م#�  ،ا����Uzة، ح�

  ١"ا�!����

 أن ت!�وزا�و) أدرك Eب ZRه� ا��9:، وا��� ه� $�وا ا����ل ���ب هlh ا�95

N#�ة وb6U أ���ل ح�ة ،ا����#�6: �� آ��ب�ت ��ب9��ن  ،��E�ا إ�e ت!��` أدوات $

Nه�� iذ� �ًRvا� eإ� ��ا��� Zل، م�ا��!# eم إ��6Eا�� Zم N�ب�<��9ل دا .  

 ا�����5"و) أ��ر �E�"  ]رج "�� آ��ب�U :اسا����ب�ا�) " �R��إ�e أن ا�79: ت

 �+Aب�� �Eا�� Z9م�gل ،  �عواoU Zم kRAا� Nا��ج �� ����روا��Eإ�  :��ا����96 ب9

 k5ا� �+> nDا��� ت� :Y6رة وا��م� وإ��9عا��ا�7 P�Dت� N? ، ة�����دي ا�E+�رة  ،ا�5

�#� مZ ا�'�): م� �!6E#� ت��Z� P م�Eن و "أآ+� )ر م��Z مZ ا���9ت وا��ؤى 

�: ا�sA ا��Eم:، أ)6#� إم��<�: ا��zو�Aب Z�� ءة�+vم �n، وإU%�ع ا�sA إ�e ت��

ن ا�Y6: ا����E: ه� ت5�ل ا�hات مZ م�)] ت��5 ���ن �� أد33ت 3 م��Aه�:، آ�� 

�n، وم�E<9: ا�رح`/ أ6m` ا�ح��ن أ��� ا���Rة�v�6� ء�%� eع إ����٢"ا��   

ة �e6 ا��، ت��c6 ا�79: ا�79��ة $ًا ،hا ا��e5AومZ ه��Eم�Dز�!�gوا P�، 

�e6 ا��Yا�+�: وا���Rر):  �+�Aء <7�ص )���: ، ا�Y6: �� أ)�F e7)�#� وا����Dر

�n، ا�5ث  وا��Uال ،واgده�ش�vوا�� N65ا� e6� N��9ج ا����Aد ، وا����د ا���Eوا3ب� 

�: ت�R�5 ب#�  ،�N��� Z ا��)��] وا�حاث ا�5��7:� ،ا��� آ�<c ا�79: ا�79��ة ا��69

 ��Eوت �#>��6�#� آ�n7R أ���� �� آ�. ��Eًا 3 ت9 أص+c5 ا�79: ا�79��ة $� 

                                                

١  - �y>ا :+� N��� Zت ا���د ! ،  ا��9در ب-م�A�رات ات�5د ا����ب ا��Eب    ، ا�dE ا�&%%  ا�A4ا�pي ا�4#ی# ��Cن
b٥١، ص 2001   ،دم�.  

٢  -  ، �5��� ا��E� رجب	 ^>Cاسا���  .٧١م، ص١٩٨٩ا����6: ا��Eب�: ا��E�د�: ، ،  ��ا��9D <�دي $�زانم�A�رات ،  ا�
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�� lوإ<�� �e6 أ?� ، �e6 ا�5ث?zوتl  ،،]6yب����ء وإ<�� ب N�#ن" أي أ<#� 3 ت�و3 �� 

 :��E� ات��?zت Zم l��!Rت Z��� ار م�  .١"ا����ده� �e6 ا��)��] إ3 ب�9

دة م��E!: م�����ت م'�و): أو م�Eدة وهhا م� أ�'e ا��9ص�Z ~��)� رح+: �� إ��

 ، ��ا ح�$ �A�ا�79: آ� c5+أص p�)�ام[ ا��7��� ا����] ا�hي ���n6 إ�e "ح

 ،وا���96 ا�ا�� ا9��3+�ل��+pE �� ا��9رئ �hة  ،ا��$ًان����hوب�#� مZ  وه� 3 ت

���R:<�� مZ م���e9 ا�5��ة اإو،  ��7ح: ا����6ت ومZ ص6�n ا�9�gع ا�Y6�ي ا�!#��. 

:�7�oت حRت Zم �ك ب%+�ب ح6��Yت���ج ب#� ،وه� ت c>وأ iذاآ�ت �#A� t�R٢". ت� 

  �U~ eAEو أو ب� �+�ة �yR6: ب���+�ره� آ�6:، وت�آ�إباع �+p5 بZ� :��5 أ���ل $

ا د�3��، و مA'96#� أ�%�Eب :(oEا� 

 ��+Eأداة ا�� Z�  .ب�Z ا��ARن ا��+ع و ب

  : )���:()A� :7�<�#� بـ ��  "ب��: ا���Aي"ت9�ل 

�A#� ���6ة ا�D��D: ����ه�" A$ ت  ت�Yدر ا���أة ا��� �9

  و) �mا م�yE#� ا��+�س ذاب6:ت! <+�ت�ت#� م�R7ة 

  :Eدام �#�R> لz�  ت

  ...... آn ا�hي أزر�[ ��A#� إ�e ا���ت

  ٣؟......���ذا أ<�.  ���ذا؟  

                                                
 ا�  -  ١�+�   .١٤٢ص، ��بb م�$] ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن، م�5
 
٢  -  n%� حoأ، ص	ب���ا� 	ا���د !  ا��وای '��  .٦٥،ص ١٩٩٥ ،ا��9ه�ة، ، ا�#�q: ا��Eم: �79�ر ا���9D:س
 
   .٩٩، م7ر ��بb، ، ص )0�f	ح�4ة �(، مZ م!���: )  )7: ���:(ب��: ا���Aي ،   -  ٣
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�#� ت�5وره�  ةن ��دإR> eا ،ا�+'6: إ�وإ<�� م��E!:  ، إ��Yء �+�Aء ا�5ث�AE� 3 أب

ة��: ا��� ت�6 ا�5ث ،$��� ا�5A� P9ت p��R:  إ��[?N ت�م�  ، حR� :Y� لoU Zم

 ��E�9عت�gا  اhوه ، Ny�A�6 ا��Uاون ب��)e ���ت+: ا��#� ،�E� U'�ب   ا�9�gعا�

�:، وه��7�: مZ� ]�oU Z م����ه� ب�5vا�� �+Eم] ت���ب ص�دق  �'U)�� )أدب

 Z� lور���A���ج وت��ر ، آ أ����` ا�5ا?: �� ا����ب:  ب�E ت�#و. " �E�o�را�7

�: ، ا������Eدة ا���Rا�� :��ش )v� 3 b� ، ت5'�N )�ا<�Z ا�Y6: و<�'��#� ب6�z�ب ر)

:�����: �#� د33ت 3 ت69+Eم: ت�yA6#� �� م� ت���E� ]A�� ،  لoU Zم �#�(�F �!Rت�

:9��Eا� eA+ا ، ا�sAا� nUر�: دا�ب�ر م5 eب إ��'vا� hUzت ���،  tAت ت��(o� ء�Aوب

ة وإ���ءات د33تا���Rظ �ة. $��#� ب��n  وهlh ا�oE)�ت وا�+eA ا�!R> ض�Rت

����، :��Y6ت#� ا��Rص e6� م�y�>د ب�ومN? Z 3 تt+7 ا���Rظ م!�د  ،آ�� أ<#� ت�

�#� ،بn أ���ء م'6�ب: �hوات#�  ،و���n9A� n ا����رRA69: ب��و�e6  ،وآ��<�ت م�د�: م

  .١" هhا ت�5�ل ا����6ت إ�e م��3ت

  :)�7#� "ا���Aي  �:ب�"ت��ب] و

" ]�+��� ا���ت هvة و�z!� �#���9 ا�5��ة )Rت P�  وتE!` آ

 nRا�� eإ� �yAوت �#A�6 ا����� ا���9` م�Eت  

 ......" :��Y6� ة�Eو ا�رض ب  ..... وآhا ا����ء...ت+

  .٢"أي ا�'��9�Z ت��vر....،وت��5ر 

إ�e آ�6: ت��� إ�e م��ل مoU Zل ، ه�A ت5��c ا���6: مZ و��6: ت��� إ�e م�دة 

Z�Eم b�ة <�وا�'��b ، آn مA#� �#� ..وا����ء..  ا�رض������6ت  .،و� د33ت $

��ق ا��Eم �sA6 ت��n9 بhات#�أن ا���6:  ،و�AE� 3 هhا �،)��: ��  ذات#�تبZ�،  n ا��� 
                                                

١  -  �A#م  ا� أح�+�، 	h#10ص� ا�E�ا� ��وب 	hا�1#ا ، ��Rا� N��� :6!ا����] ��� ، م   .  ١٩٨٦ا����c  ،ا��!6
 
  .٩٩، م7ر ��بb، ، ص )ح�4ة �0�f	(، مZ م!���: )  )7: ���:(ب��: ا���Aي ، -  ٢
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:���+Eت :�Aب Z�� ده��ل و$oU Zم :�9��� ، و\��R#� ا�95Yأن ت� Zد��33#� و���   Zم

ة ب��U{.  "  Z ومZ و)�U{ c )�رئ�ة ت�b95 مoU Zل �o)�ت $����Y6: ا�!

ا���Rدات �� إ�Fر ا���اآ�`، آ�� ت�b95 مoU Zل ا����3د ��7A� e6 ا��7��� 

6�#� ���A ب�sA��� Z  "١ا�hي ��Dي ا�33ت � bR3ت[ ا��+���ة ا�����ه�AE� 3 �A  م

ة ا��� ت��ت مZ  ،ا��9ص وا����96�بn ���ك ا����96 �� ح��ة مZ ا����3ت ا�!

 ،ت��nD �� ح���: ا������ ،oUل تi��5 ا���Rدة �� ا���* ا��7A و�� <��E� bي

���E�� N: ا���6: ت�!e6 ��  . وا���د�، وا��7����Yت#�>�Eم�، N�ا و�� <�و�#� ا�

��3�P ا�Dا��� �5> ��Rب   ، وا��'v���":د��Eا� :Y6م� ا� ب�Aءه�  3 ��E� ��� 3إ

�: ا�A+ا� i� `9E� ،e6ى أ�����:  � �9�م ب[ ا���n ا�+e6���mo مAإ��دة ب :�ت5ث ��6

�  :بـ ص�ر ا����E: �� ا�79:  " ��زان ��ه���" حدت  وآ�� ٢" أ�Uى �� <�yم $

�ا<�5اف م5د �� ا���6: أو�#� " �vا���ر� n  .  

 ���: ا��YA: وا�7�رة: ?�<A9ل تoYا�� .  

 �D��? :nث ا�����م  ا���آ�� �e6 ا���� ا����ا� و��e6� k ا�5

 �Eراب : Zم :���Eر$: ا��:ا�����gا n����ا� n(zة ب�!Aا�� :�RF�Eة ا� .٣ "وا��

eE� أن ا��9ص: ت!>  eإإ�R5رة وت�?�ا�79: ا���  :PF�E م] ب'6��6ا����96  �

c'9أ� �#A�A$  :D��Dب#� ، ، ���6ة  ا� sر ���به� ، وا�9>�Eت ��>ح�e <+�ت�ت#� ت+و  ���

��اء أآ�ن م� ت�ر�[ �� ا�صs أم ��  ،ا���ت م¬�[وآn م� ت�رع  ،م�R7ة ذاب6:

�: ا���#�� ا�79: �آ�ي �ا�5ث ا� هhا 9 ا<��n9 .رح�#� R6v�، وzآ ]>��]qت#��� : 

                                                
  .٥٢ص، ١٩٩١،ارب ،م�A�رات $�مE: ا���م�ك  ، �E&# ا���ب  ا�1#ی`��	 ا�D�� ا���ب  ا�0�ص� !  ا،  ��6 ا���ع  -١
 
٢ -   ،n%� حoصdEب و(�� ا�(cا� 	k]نب�AR��9: وا�D6� �AF�ا� k6!ا�� ،:��Eا�� N��� ،  ،c��وا}داب ا��

  .٥٨، ص ١٩٩٢
 
�` ��R:، دار ا���ون ا�9D: ت�$�:، ا?(<�اف ب�&%	 ا�&%��ة��زان ��ه��� ،  -  ٣!> اد١ط،���:م�5Y٢٨ص ،١٩٩٠، ، ب.  
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56ث ا�����:ا�9��: ا��9ص: �، ���b��F Z و ا���Eي ، ا���kR> ��   �96 ت[�+� تا�

ت�رآ:  تe6� �R�A ذات#� :ا�+'c6E$6  ح��A�،: pص� ا����EأهN وه�  ،ب�از ا�hات�:إ

�� وم��+D: ب��#�م�� ���ا مZ ا��A* . ا���Dت��9ب آ N� ، �#وب�h� Nmر �Aا�79: ه :Y6�

�s> �� e6 ت��د �: �5�3ت ا��$ًا<��مoU Zل ا�ي، وإ<�� أ���c ا����E: ا��69

ي�� ،ا��A* ا��779 ا��69R> ]>وم��<[ �� �زم�� N  ،`�Yوب'�6[أو م ،����  ?[ وح

 �U~ eAEأو ب� ،����: ن ���Eإ "ه�م��، با��[ م%�رع م����، و<#���[ م%�رع م

����� e6�� ��Aص� ا�sA  ده� ت�� دا�� م�ا ، �t��7 ��د يا��69�$Un،  �9� 3

 n�6� إو ،�yNو ا��Aأب�����E� ��> e6ا��A��RAت ا�o9: �yAا�� ��m،:  e6� ��E� ��6Dم

�9�:ا��vوج  ، ب�eAEا�مw وا��!�وز :�Uص'Aم e6� ] ا�)��وده� ، وز���: �و�e6 ح

ة �$ :�  ١"آn م� ��n7 ب#�،وو�E[ �� ص�Y: ا<م�$

  :��١٠٠ ا��Eب: ر)N "وي<#6: ا�!��ا "ت9�ل 

 " :+��: �� ا��y56ت ا��ت�  .م�cD تc5 وzFة ا�oyل ا���

  وأ<��R#� ت���7 دون ا<��yم، اgره�ق �'�ق $+#�#�،

  ...وا��zم ��n6 م��م�ت#� ا��� آ�<n+( c ا��$�� مZ ا��)c تwE ب5���: ��رم: 

��9 و���Aه� م� زا��� ت���6 إ����E و����:� pRA٢"إ<#� ت.  

 ���n��E ، إ�e ا��+'�ن م�  ا���9ط ت�Rص�n ا�م�A: وا��5آ�تا�s9 ه�A مZ  ت5�ل

 kRA#�أ���ق ا���ح N��( �م���� م%�دة ��� ه Zو  مYت p�  ا��gرة، حE+ا� :��Dوآ

��ت  ،�حاث�ه� ا���5ك  ، ا���EيD�آ�� �t+7 ا��zو�n ��ورة �e6� �+96 ح

  ا��%��ن(�A6� eم� أوح �ا" ، وه �+� �: ���E: ا���د ب���E:  " �م�5��ب�

                                                
١  -     . ١٥٣ص ، م�$] ��بb ،  ، ا�&%	 !  ا�ردن ا���+م�5

  
   .٥٣،م7ر ��بb، ص ا���ب	<#6: ا�!��اوي ،   -  ٢



١٣٩  
 

6�: تn9A ا���د " ا��$ًان ،Uر دا�ص Zوم ، :��: و$ًا<RF�� 3ت�م�5 Zن م�ت[ ����

��<مN��� Z ا��)��] ا��vر$� إ�e ا�!�ه� >g�6اUا  ١"� ا�

                   ا���Eن	 : سدس

: و�l�Aّ  أي ، و�A�<[ ��: ا����ب: ه��  ورد �� ���ن ا��Eب أن ا�AE�ان وا�AEُ�ان

6�[ أ<[ ،٢و��[ ب��AE�ان� t6'ا�!�6: :واص Zم n(ي أ�Y� ['9م، Dّ�� o�� �7 أو> n

 �yAا� Zو��� ، ��A�]���ق  إ����ق أو م�U Zرج ا����)� ". مZ زاو��� ا��وا�AE�ان ا�

��������� و.  ٣ "�z�6و�i6 n و\�R: )�ب6:�و� ،��ّ�ن وحة م] ا�e6� n�E ا�����ى ا�

���Y` ���ن م+���ا وم��EF�9 م] $���: مZ ا�n�E ، ��اء �� ا��eAE أو �� ا��R6 ا

  ") �A� :7( ��)�R�<�#� بـ   "$�اه� ا�����E:"ت9�ل .Eث ����ت تo? c%أم

ح9�+�#� ��6ح�n ، وح�Z ا<�#c ، ح��6#� إ�e ح�p ا�+�ب ، وود�c وا��#� وإU�ت#� 

 N#� c��(ة ، و���m ع�م�Z أآ�D إ<#� ��E�د : ب����Aه� ب�آ� c>6: ، وآ�� �#�ر )6Eب

 P(�ا�� n��5� زاو�:     ا�+�ب. م�� A� :+�  .  ٤"! �c�ّ أم#� وم%c ت�رآ: ا�95

��R ح��� �� ا�sA ، وا�e6�  sA هhا Z��� 3 ا�n7R ب�Z ا�sA وا�AE�ان��� ،

�� �� �#� ح�" <k�6 ات�5ده�� �� م!�n ا�o��� ،   n�Eن وحة م���م6:وا�AE�ان 

sAء ا��n ��96اءةzوoUل ا���د ا�hي ��A[ ، و�n�E آ ،بEوت nداة وص. �#�  k��

n�Eب[ ا� Z��� :A` ،ز���وا��+ :��#R6� :أ<�� $�ء إ ،أو دا�n�Eا� Z٥"���� م   و3 ب

:�6���[  ،��Z ��9أ <�7 م� )�اءة ت65�Rان وت�AEا� <[ ا���z Z� PمZ � ، إذمZ رص

 �9�� �Dد33ت أآ ، �Rا��9رئت oم���م ��#� sAا� N#� �� .وإذا  n�ن ا�����ب ��9أ إ)

                                                
  
 ا� ،   -  ١�+� ت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنم�5�� .١٥٢، ص٢٠٠٢وراق م9�6��ت ���ن اgبا��:،أ،  �0

 .١٠٦، م�$] ��بb ، ص ���ب، ��ن اابZ مyA�ر  -  ٢

 
 �6�ش،  -  ٣�E�	دب��ت ا�: ، ا�ار ا�+�%�ء ،  ���4 ا�1�(%0E٨٩ص١٩٨٤، ا����+: ا�!�م . 

 
٤  -  ،:Eاه� ا������$W0>أح 0� �nص أآ، bر ��ب .٥٢،م7

 
  .٤٤،ص١٩٨٥، دار ا�5ا?: ، ب��وت ،�#^W إ�N ا�<W��1 ا����Eي ��E%�صد��6: م���6 و~�Uون ،  -  ٥
 



١٤٠  
 

ت�م� بzن ا�AE�ان ه� م��Rح ا�sA أو  ، �nD�6 هhا ا�9�ل د33ت ���9: ، مA� Z�ا<[

، �#Aم nUوه� أول ��9ء ب�Z ا��9رئ وا�sA ، وه� ~�U ��9ء ب�Z ا���ت` " ا��E+: ا��� �

sAا��9ص . ١"وا� e6� :��#�مA�  Z�i�h� ،]6�� :> ��'6` مb6U ]A ح��:و��k مZ ا�

�Zءا���اA?3ا Z���b95 ذ�i مZ ، و) �t!A ا���ت` �� ذ�i و) �bRv ، و م: وا�5��3م ب

�� ا�AE�ان م+���ة إ�e ا��%��ن 3أ : oUل �ة  �Fق �nE أه�#��� ،  e6� ظ�R56�

م،  وا�����b اg?�رة��7Aي Eر): ا� و��Rا�� Pآ��sAا� �#q+v� �  دون Z�� ،

��ة إ�e ا�E�دة Dن آ��ا3ب��Eد ب��AE�ان �Z م��3ت ا�sA ، ح�p �%'� ا����96 �� أح

 sAاءة ا��( Eان ب�AE�9اءة ا��.        

مA� ، oD�ان ���N ،هoم� ا����A� Z��� 3 ، n�ّ أن <5د ب[ <#� ، �7� RU (: دم(و

sA�9أ ا�> Z� �� ~3ف ا���ا)P ، وح� ت�!( :��5� Pدم  وص :RU ]ب ا����� ، 3 <!

�n ا���Rر):+� e6� دم n9? �%أ� �� ا�79: ا��AE�<:  "رم�ي ا��Yوي"�9�ل . ، و3 <!

  : )RU: دم(ـ ب

ي " � ا����F ـ ا�hي أص� بورe6� l مE'9� ]�R��v[ ا��gرة ا�%���: ـ �� �>��

:��Rا�� ]�  .  ٢"ا����F، أؤآ �i أن ا��gرة �N ت�Z ح��اء ب�� �

 ا3ه���م ب��AE�ان أم�ا �Fر�� �� أدب��توّE� �A N6� ، ب�Eن ا��ار��l�E ا��9Aد وا�

9ي��Z . �� ا����� أد<e اه���م Aب ا��'vب�  ا��Eص�ا��Eت�ت  ،ا���R��3ا �Eب #�

eان إ��AEا� ، sAا� n�!م �� lودور  Z�D�9ّد وا�+�حAا� Zم ب#� $�6: م�( . e9+ت �#A��

�مA#�  ، ا���9ت إ�e ا��w#A ا���6E وا�������: ،�و3ت م�Eو�:ـــــم5+� e6ـ� n

�Dــا���n ،  :د"      درا��م�5 ��� .)ب�ا�: اo#��3ل �� ص��A: ا�AE�ان (، ٣ "ا�#�

                                                
 ا� ا�hYام� ،  -  ١+���ZC>وا� 	��(cة ، ا�  .    ٢٦٣،ص١٩٨٥، م�A�رات ا��Aدي ا����9D ب!
 
ر ا�W4cرم�ي ا��Yوي ،  -  ٢�k  ص، ، bر ��ب .  ٨١، م7

 
٣  - ���د  ا�دب� ، م!6: ا���)P ، ا?س<P[ك !  ص�k	 ا���Eان ب�ا(	 ،م�5�د ا�#�Eا� ،bأ��ر، ٣١٣دم� 

  .34-32 ،  ص١٩٩٧
 



١٤١  
 

"ـ � )ا�دب� ��+�ت ا�sA(و�ا<� ح���5�"١  . :�و) ا���Rدا مZ ا�را��ت ا��Yب

9 �e6 و$[ ا�ة �� �� و3دة م9�3ت $ا�5�D: ، ا��� أ�#�c بوره� Aرس  وا��

 Zا م��Dآ cم ، و)���تا����ر ا��5'Eا��9اءة ، وا�� [�إ�e ا���nm ��  ا���  ت

�e6  إدراك $�ه� ا�sA وا�n�E  ،ا�دب�: اgبا��: وا�y�اه�  م��ه�ت ا�7A�ص

:����: وا��6�ب+Eا�� s��7vا� N#ه�ة و��y6� .  

Eو� "A���ار $$�c" أول �h�9د ا�Aان ا��AEب�� :��A� ا�أو� Z.  رجAو�l��ّ� م� Z�� 

�: ا���7ح+:ّ7Aب��  nDأو ا�!�ء،: ا��� ت� n7Rان ا��A� ،ان�AEا�  ،��ا��9ّم:، ا��7

أو إ��رات  وآnّ م� �5�* ب��sA مo� Zم�ت… ا�#�م�، ا����م، ا�oYف، اgهاء

:�ّ��+F …ارات، ت�5��7ت�ص : "ورأى … ح�7Aا� lhن هz� Zت%�ء  أن،أ<[ م

:�6��  sAل ا��Uوا���F�E مE[ �#�� ، ا��9اءة و���Z أن ت��ن ��+�ت م#ّ�: �

oو�z٢"وت  . �: ا�AE�ا<�:،  �e6 م#�:<���w هlh ا�را��ت )ّمc و)A+ا� n� ت65�Eص

وم�����ت �o)�ت#�  وأ����` ب�A�#�، �+� ا��yA �� أ<�اع ا��AEو�Z وأ����#� 

  .ب7A�ص#� 

)�ل بzن  م�A#Zك ن �� أه��: ا�AE�ان �e6 م!�n ا�n�E ، �و) اP6�U ا�ار�� 

�yR� ��  Z[ا�����ع  ���vل ا�AE�ان �!` أنEب Z�hU~ ،ا��3+�ر  n��9ا� nDا�� "

و~Z�hU �� ا��3+�ر أ�%� ��6��ت ا3<���ح وا��5�ل "ا�����ب �9�ُأ مA� Z�ا<[ 

��: بو<[ و��E6� k$�ء 3 ��!�أ مZ ا�n�E   ه�y>N وه� ��.  وا���Rر):( n� . ك�Aوه

Zن أن  رأى م�3 �� n�Eن ا��م%� e6� 3دا �Rن م!�د $�6: أو �+�رة أ، و���ن ��

و) �#�n آ��ب: ا�AE�ان ����ك ت9��l . ت+e6� pE اgب#�ر وا�ه�: �� <kR ا����96 

ي"�9 �A�ن .  ��96رئ�A!ا " ���ر ا�hى )77[ ه�م���5 ا��+` بzن ٣(....)إح

                                                
ا<� ،  -  ١��5� �ة ،�د(<�ت ا�dE ا�دب ح�$ ، 9Aم�ت �� ا�o� :6!١٢، م:A�  .٤٦م، ص٢٠٠٢، ا�

      ٢ -  ���	 ا���Eن	 ب�2 ا�&%# و�0��	 ا�<�&  ،م�5 ص�ب� �+C<إ، P(�ا�دب� م!6: ا�� ،  bح���ان ٣٧٤ عدم� 

2002.  
 
ي،  -  ٣�A!ر ا����	و(�D� ت  .١٣، ص٢٠٠٢] ، ���ن ، أزم��A6� :A وا���ز� ^�ن
 



١٤٢  
 

�Z ��بb إص�ار وت�ص ، و��� ����n ا���# �e6 ا��9رئ أن ���vر  ا�AE�ان �9*

 eAEا �� ا���� )�اءة ا�79: �!ه� ا��9رئ 3 تn�5 م�Aا�79: ، و� lh#� �+��Aا<� م�A�

 s79ب�)� ا� Z� :�3  .أو ا�

أي إ��رة تE!` ، وا�79: تn�5 (!) إحى )77[ بـ  ١"�E�د )+�oت" و�A�ن 

cت�آ �و� ،`!Eا�� e6�  �ا<� ه�A� �#� �>��U3 ، �#�9ب��) . تE!`( بA� o�ان آ

 c>�A6: ا�!��اوي " و�#>"  N(ر Zب: أر)�م� ، م�E: ا���١()77#� �� م!�  eإ�

�+��� ا����96 م%��<#� دون �A�ان )١٥٢�.  

��ه� مZ ا����ل m Z� P6�vًا �� ا�ردن ، 3 تإن �A�<: ا�79: ا�79��ة $

b6'Aإ3 أ<#� ت ،:����ر "ـ �. �� ب�E ا�ح��ن ،مoU Zل ا�R%�ء ا����<�  ا�دب

ي�A!ا�" ��A��، أو مoU Zل ا�+�Aء ا�A�∗ ��3�ن إحى )77[ بـ حث �� ��رع ا�

��ر ب�ع ا�رض(�A� �� �R6�ان �vر ) ا����v���Z�  ، �yR: تل �e6 آ+�� ا���ا�

�� ب�q:  إ3هlh ا�yR6: ا����<: ا����E: �� )�م[ ، و3 ت��n�E  يذ ،ا����5م ا��)�ر

م: ب�Z ءه� ا���ا ا�ردن،s7 ا�79��ة $ًا �� Z��9 ا�A� �� c�o�<: ا�.ا��9ص 

 sAن ا��ان وم%��AEال  .ا���U3وا P�Dا��� e6� s79ا� c��6 )�مDده�ش ومgوا، 

Aو��A� ءت�$ �#�Aو): م]  ب��، �#� �� أ6m+#� $�ءت آ�6: واحة ،  �#��� م�yE#� م�

 .مE+�ة �Z رؤ�: ا��9ص ، مه�: ، 3ذ�: ص�ن �� $6E#� وام%: ، ���E:ا$�# ا��9

��ا م� آ�<c م+���ة �ر$: ا��Yاب: Dت ( وآ�دي ~ب�$ ( ،)��  ٢) ب�Aدول( ، ) ا<���

 n�+� e6� وردzو�Zو��A� n�D:  ا�����ت"��96ص  )م��(م!�o�)E�"� ، P�د )+

 ����Eم: وا���Eت ا���� مA�%Z[ ت� ، وم�<�[ �s796 ا��� ا���ت �� �A��e6 ا�

                                                
  . ٢٣،  م7ر ��بb ،ص ب�# ^�اب ا�1!�	،  �E�د )+�oت   -  ١
 
  .أح ��ارع م�A: ارب �� ���ل ا�ردن   * ∗
 
٢  -   ، �5�� :�� .م ٢٠٠٥، دار زه�ان ،���ن  >�>- أب��ب

 



١٤٣  
 

:7( nآ �� :�7Aا� :�A+م ا���� e6� :��: و$���R���c ا��!���:    ،ا<����Eت و\

�Z )7: $�ءت آ������ أ?o?و �Eرب:  

  أ!�ل    أس0ء                         

ن�Cة       

  ���Eی	 

رع  ���!	         ن�Cة �دی	G� W�!  

 ، p5م�� ، ب

 ،�+> ، N6ح

ا<��yر، وحة، 

م�ت، آoم، 

 ، n�م�Dب�ة، رح

$�ع، م��رآ:، 

ا<�A5ء، ���ع، 

ده�:، ح��ة، 

 ،م��zة،م�#

  م��ر

 ، Z!� :ا���

<��hة، 

 ،sR(،ران�R7�

رم�د، $+�ل، ب�Aء، 

م�اAF�ن 

 `��m،،ن�ص��5

 c��ح�7ة ، �

  ه�،

  ا��75ن

            !  

��اDث آ5�  

   !  

           

ة ا����A$�ت �Zو�تA�ع ا�AE ا�eن <�yة ���E: إ� eد<� إ��ت9 ، � Zمz �#>ن ت�96 أ

�]  ا���P ��� ه� مv+�ء باnU  ، ا�%�ء �e6 و\�R: ا�AE�ان'��وإ�e أّي مى �

أم أ<[ م!�د �+�رة أو �yR:  مZ م!�n ا�sA ؟ م#�:وإذا م� آ�ن $���:  ا�sA ؟

:�رج ت�5# ، ه�م�A� ب�� :(o� �#� k�  ؟  ��

e6 ر�N ص�رة م���مZ� :6 ا���E<�ة واgص�ار، ت���ز م!���: م�� ب9رت#� �

رNm ت��c ا��AEو�Z وت+��ه�، إ3 أ<#� ت�ّ�ح �� ر�N ص�رة م���مZ� :6 ا��#9 

وأول م� �cR6 ا��yA �� . وا3<���ر، ا�hي ��� اgص�ار وا���7�e6� N ا�5��ة 

ا�AE�ان ، آ�` ) ا��9�<:( ا��!���: �A�ا<#� ، ا�hي ت���] ��ق ه�م ��ح: ا�oYف 



١٤٤  
 

��ن م9ّ'] ا�وص�ل �� >g Nر� ]'���� ، nن )�ح�ب6 :�R6U e6� �%Uن ا��ب��6

�N6 ، �#� ت�اصn ا���� ���Z و3 ت����� أن هlh ا�وص�ل ا�+���: 3 تm ، :م��ه

 أو ب��+��، إ3 أن ا�9م�Z ت����ن، وبe'v ?�ب�: ��Z ب��9�وب�ص�ار، رNm ا�R�Uء ا�

 و�* هhا ا�%��ع  ، وآzن A� :���ا م�  "�E�د )+�oت" ا���� ?��: م9Dآ �#� ،

�7 �6�[، ح�e أ<[ $nE ا���A� :7( �� e��� c�ا<#� بـ �):D$ ("  n$ا�� eم�

�� أ<[ �Z'R� N ���ت[ ، آ�� أ<[ ��E� Nف m ، ات[ م�ت�'U n9A� �ه ��A�F��o ، وب

� �6�5#� وواصn آ�z� Pوي إ�l�+( e ، وأhUت $�D[ ت��E� N6� ، n65ف م�ذا �nER ب#

�h م�ت ، م�ة أ�Uى ، وأمZE �� ا���ت A� ، ا���� nاص�3 ��ال � �ه ��A�، ب

  .١"ا����

�A�ان ا��!���: ه� �A�ان ا�79: ا��� اح�eR ب#� ا���ت`، وه� ا�965: ا��� و

 ، �7Aا� Zا��� Zا��6#�م م��م e6� c�A:، ا��� ب��ا��!� s7( Zو��A� �#ت�ت+* ب

�Y� c: ود�3Aب p�( : �e6 ا��n��R ا��w�A ب�Z أ�b ا�AE�ان و�%�ء ا�AE� ، sA�انح

 إ�e ا���Z ا��7A مh��> ( Zة A���3: ا��Rج وا��E>3ق ، �� w�Aا�� ، n�Dا��� n�+� e6�

�A: آZ"  �#6 ا�6�n وا�A�U3ق ،oUل ح�آ: ا�+'n ، ا�+�حZ� p ا�5��ة، ا�#�رب م����

 �E��P ، وا��Aس $�Dر آ��� �#�6� N�Uة م�h��> Z� ن�D5+� ارع�ا�� eا إ��$�U"٢. 

��E>3ا eإ� �%R�7 ، تAا� Zم#� ا���وا��vوج مZ ح��: ا<5+�س  ق����9��: ا��� �9

kRAا� . n�5� ه� ، ب��Eاءة ا�79: وب�( n+( ��و�6�[ ���AE�ان <��hة ، �b6v ت�$�#� د�3

 nو�zا�� bد أ�Eت ا3<���ح وت��6�� Zأ�%� م iذ� .  

�E#� ت�+t �� �%�ء واح، ��Z  ت�AEو�Z ا��!���: ��$ب ا��yAد)b و�� �$

�Z تE+�ان ب!oء �Z رؤ�: ا���ت` ، رNm ت�A)%#�� ا��yه�ي إ3 أ<#�� ��ح�م��Z د�3

6�R: ا�5��ة وا��$�د، مoU Zل ا���# ا��779 ا�hي ر��[ ا���ت` � o������حان �

                                                
  .٧١، م7ر ��بb،  ص ب�# ^�اب ا�1!�	�E�د )+�oت،    -  ١
 
  .٤٤، م7ر ��بb ، ص �E� D�د )+�oت ،    -٢
 



١٤٥  
 

A� :7( �� l�<#� بـ���ا أ " )م�# ( و$Yص cAب ح!� أم� آ�( �#�..... cآ���

 N6أح cورح ، ......ح!� أم� إ�e ا�بE�+ت c6\ nب ،�q�� c��( 3إ�� و cR�6ت N�

 م�� �رآ[ ا�+�7، أو �67[ ا�7�ت Eص�رت أب eح� ،E�+وا���، أو .  ١"ت ��v���

�: ا��� ��اوح ا���ت` ب�A#�� ، و�Z� �+ّE رؤ���ADدات#�� ،ه�� ا��Rت وم�ة وا�����[ ا�5

56��ة مoU Zل )s7 ا��!���: ، وآ�<c أ��� ا�'�ق ا��� ات+E#� ا���ت` ه� �

 :�7Aت ا��+�Eا�. 

 و) ص�ر ا���ت` هhا ا���# مoU Zل �A�ا<�ت ا��!���: وذ�e6� i ا�5A� ا�����

                                                      : #PD� )ان�E)(  

  ــــــــــــــــــ#                                �PDـــــــ            

     

  ��ت                                           ح�ة  

                                                                          �Dــــــــــــــــــ             

  

  

�: ا�$ Z� ��+Eا���ت`  �� ا�� bو� 9� ]�R> :�$��6 ا��'�ع ت�Dت ، وم�ة وا����5�

��ر ا��AEو�Z ، وا��Uل رؤ��[ �N��E6 مoU Zل �Uع �� ا9 أب� ،s79ا� lhل هoU Zم

 ،�#�� 9E: ووا�': ا����9ل "  ب�رة ا��!�� ، Z!�ارب* : آ�ن ر$n ���� ، أد6U�l ا�

                                                
١-  i3٤٤،ص ا�0%#ر ذا.  
 

��ع   )   =     ا<�A5ء + $�ع =   م�Dب�ة + بp5 ( م�ـــــــ�ر  � 

N6ر  ح�y�>م��رآ: ا 



١٤٦  
 

ا��!Z ، )�ل  وم�ت �A�ات ، أ<#e ا��$n رب* حhا�[ ، وب���A ه� �Uرج مZ. حhا�� 

  .١"ا}ن ، أواصn ا���� : 

 cز��أ<#� ت pا�+�ح مoU Zل )�اءة م�A� �� :67ّRو�Z ا�s79 ا�رد<�: ، و$

ة مyA�م�ت ت���وق م] رؤ�: ا���ت` ب��ر$: ا�و�N? ، e أ<#� $�ءت م�5�م: � Z��

�: ، و�����: ا�Y6: �� ا�ر$>�Dر$: ا��P �� ا�Dا��� e6� N��9ء ا�79: ا��A+ب ، :D��Dا� :

:Eر$: ا��ابو) مe6� c6D رؤ�: ا���ت` �� م!���: م�� . وا��Yاب: واgده�ش �� ا�

  . "�E�د )+�oت" ���6ت` 

 :6�9 اتhvت ��n ا���6: ا��احة )6� ،oأص :RD796: ا���� :RDا��� Zو��AEأم� ا�

mت �� أ�e6� �#+6 ا��5وف، ا��+���ة ا��� ت��$N ا���Z ا��779 �� ذات#� ، و) ت!ّ

 :�3 م��ح: ا������n ا�N مeAE <��ة، ���ن �� ا�U `��Y+�ا ��+�أ مh5وف ، �

nو�z] ~��ق ا����: . و���م!� c�� 9�"PF�U ـ � "م�ور"���Z  "م�5�د �9�A?ا

*�Aا ا�hه e6� ن $�ءت�أرب] و�� �#A7: ، م( Z�E�  . ، ا��hآ�ر ~<�R  ٢وت

ا��)�ف ( ���: ا�9 $�ءت �n�� e6 $�6: ا��� ات��c ب�������: ،  ا��AEو�Zأم� 

 ��ء( ،  "را<�� ا�+�اب"ـ �) ��خ �� $ًار ا�5` (،  "م�5�د �9��"ـ �) ��  ا�oyم 

6�: ، أو �+[ $�6: م956: ب�h5وف .   "م!و��Z أب� ا��ب"ـ �) h� 3ه` E� أو ) n+(

�n .(  "ط ��م�: ا�E'E�" ـ �)  $�<+� ا�+�ب(، �e6  "ب��: ا���Aي"ـ �) ا�وان +� e6�

ي") �e6 ا��679:(  "م�5�د �9��"ـ �) ا���Dل �A!ر ا����".  

 n�� Zم �Dت أآhUأ   .أم� ا�s79 ا��� )�مe6� c ا��Yاب: واgده�ش �9

                                                
 .١١، م7ر ��بb ، ص �E� D�د )+�oت ،    -  ١  

٢-  ، ��6را��ت وا���A، ب��وت  ��ور ^|- ا<�y ،م�5�د �9� :�  .٢٠٠٥، ا�����: ا��Eب
 



١٤٧  
 

ا����Eة، ح�p ت��ك بA� o�ان ، أو ���ر إ��#� ب�حى �oم�ت ا���)�N ، أو : أو�#� 

  :����>gى ا�دوات اي���ر ا�!A"(....) ب�ح� ، أو��ب�ت  "�E�د )+�oت"ـ �(!) ، "

  . "<#6: ا�!��اوي "

 �#�>�? : :��� ا��Eبm :Y6م� آ�ن ب ) c���              ، " ب��: ا���Aي"ـ �) ��ب� م�رآc(و) إت

  . "ب��: ���5"  ـ �) ب�Aدول ( 

 p��Dع ا��Aوا�:،Z�%(�Aم� Z�رم�ي "ـ �) أ<� /أ<c ( م� )�م �e6 ا���او$: ب

" ـ �) ا��A�ء وا3رت�9ء( ، أو ب�Z م���ب#�Z "را<�� ا�+�اب" ـ �) ه�–ه� (  ، "ا��Yوي

  .     "��م�: ا�E'E�ط

 م ا�<�اث : سب�P�>ص( اسE>ا� (  

 �Dأو أآ s> e6� م� s> ا����د ، ]�AE� م� *��] ، و��AE �� أب'��� p�ب5

آ�� ��ى ���ي ���� ا����� و��N ا����3د  �� ?l���A ،ا����96 أن �t�6 هhا ا����3د 

b��Eق أو ا���D+>3أو ا ، nUاأي <s ه�  أنومeAE ذ�b��F Z�  . i ا���ا� ، أو ا��

���sA 3 حود ." oUص: ��� e75� 3 مZ ا�7A�ص ، وه� م�5�م ب����Aص ح��� 

 e6� ح��Rم ��Yر م��ح� م��5ك م�' �#� ،�U~ s> Z��[، أو 3 حود ب�A[ وب

�� مA!� إ3 بyR6[<7�ص م���: و<7�m Z�آ� �وه ،:�  . ١". ص ~ت

 nأ?� أدب� )�ب n�� ، ى�Uص أ�7A� ح���Rن م��� ���ا�دب� أ<[ دا n�Eات ا���وم

l��m [م nUا�6� . t6'7ام� مhYا� ا� م �+vا�� ��AE ب[ ) تاnU ا�7A�ص)و(�

أن ا�A7� sA] مZ <7�ص م�%��R: ا���E)` : مt6'7 ا���Aص ذات[ ح�p رأى 

دة وم�اo� �� :6U)�ت م���ب�: مZ ا���5ورة �E���9ت م�? Z5+: م�Aم ، Zهhا� e6

 k��Aرض وا���Eوا��" �!�� �U~ s> nUدا eب إ����� s> �ه، nUاوا�sA ا���

                                                
ت ا�E&# ا���ب  ا�4#ی#���ي ���� ا�����  -  ١��C<ز�] ،��� ، �2 إ�وا�� ��A6� رس�R١٥٩، ص١٩٩٧ن، ، دار ا�.  
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[� N� أو i�hا���ت` ب eاء و��3ت، ���وآ��6 آ�ن ا�sA أآ�D ا<��Rح� آ�ن . " . "١ا��

�5آ� و��?� ،وب�� i�h�Z� P( دورl آ�ا)E: أآ+( �D��A�6� 3ص ، أي أن ��ح� و�

�� )�ب�R��o� :6دةm :��: ، و��5�ل إ�e وا)E: أ<�Dوب���$vرة . .٢"ت�ر���gا Zم و3 ب

 :�إ�e ��ورة ا������ة وا��b��R ب�Z \�ه�ة ا���Aص و\�اه� )��+:، آ����)�ت ا�دب

:R(�Dص. وا�دب ا���9رن أو ا���A���� "ة�� آ�ن ا�)م�ن <t57 ب#� م  <�yة $

N#%Eب :Y6ا����5 ب e6� ���5ت، أو و)] ا��(��بn إن ب�E ا��9Aد .  ٣" ����<[ ب��

  ا�دب�:�� ا���)�ت    رأى�$ Zء م�A+إ��دة ا� eت��5ج إ� :��y> ]+� وأب�ز ه�3ء ،

 (�Aم�ت�ض"ا� i6ا�� 9�: ا��� �!` ا3ه���م ب#�،  "�+Aأآ+� ا�9%��� ا� Z6#� مE$ يhا�

iة  وذ��$ :m�� أن ر~ه� ���ة ت��5ج إ�e صEة،ب�$ :�A9دوات تzو)�اءة ب . �y>و

 eإ� :�ت+�دل ا��z?� وا�oE)�ت ب�s> Z أدب� م�، و<7�ص أدب�: "  : �e6 أ<#� ا���Aص

�Uت . ىأ�(��9ي ا��Eب� ���#� م��E: م9�E: تn�� c5 ا�Aا� ��Rة آ�ن ا���Rا� lhوه

:��E٤"ا�� .  

�9Aا� P6�Uأ<[ وم#�� ا e6� �96'ن م�R6�v� 3 N#>�� ، ص�Aا�� t6'7م P��Eد �� ت

، sAب s> ��?zأو " أو ت ��+E�6� :R6�vا�� b�ا�'�ا Z� )ا��Y6ت(تn��R داnU ا�sA ب

�� وأ����[  ٥"ا�����9ة مZ <7�ص أدب�: أ�Uى?zا ا��hه :��: ت9] �� ~�����gوا

6��ت �� ا3م��7ص وا��5��n ا�!hري ،،�Eا� lhه e6!وت�  Zم �E� ���!أو ا�

ر$� Aم  sAا� t+7��w ا�sA  ا��5د ، ��ا�7A�ص ا����ة ب��9+�ل أو ا���� �� <

 Zب م���� s> ء�%� �� i�hب]�oU. "��� ب���zل  وت�!?zا ا��hه� ه�yمe��، 

                                                
 ا� ا�hYام�، -  ١+�، ��ZC>وا� 	��(cد ا�7+�ح ا��E� دار ،  ،c��٣٢٧، ص ٢م،ط١٩٩٣ا��.  
 
٢  -  ، ��  .١٠٨، ص١٩٩٦، ات�5د ا����ب ا��Eب،دم�b ،  ��اه� !�E	 !  ��	 ا�D�� ا���ب  ا�1#ی`�oء ا��Z ا�
 
ا� ا�hYام� -  ٣+� :��ZC>وا� 	��(cا�،  ،b٥٦ص م�$] ��ب. .  
 
٤  - ت  ،ا��i6 م�ت�ض  �+�صا�دب�!�Cة ا���E>ا� 	ی�fون 	م�تo� ،، د  .٩٣وص ٦٩ص .م١٩٩١م���  ،�١
 
٥  -  ،�>�A�   .١١٠، م�$] ��بb ،ص ا�%0)�1ت ا�دب�	 ا�1#یn	م�5
 



١٤٩  
 

p���ت[ ،��N إ<��ء ��n أدب� �e6 ��آ�U~ :6 آ����5آ�ة ب5'E�� �ًR� ،ا��6#�مً� �[ وت�\

   ١"أو ب��n9A وا3)��اض ،�[ ه���:أو ب��Eر�: 

دةا�79��ة $ا �� ا�79: أو ا6��3#�م ��A�6ص وEر م��ص ،  w�> e6� م�9� 9�

:7(  e6�:6و�: ��آ�Eح���: م ، nذات أص �Aد� )م��56، أو ) ���وي، �vأو ت�ر�، 

6�b ،ا����5: ا�9��:أو  ا����ه� ��  .أو �!��+� ،أو أ�'�ريvي وت�'Aة ت� ح���: $

9��:، ا����5: ا���#� بhور  �#�. آ�� وردت �� م�7دره� ا�ص6�:ت�Z�ّ ا����96 مZ ت�6ّ

 �U~ s> Zا�� ���9ب م وت���lأو إ<��ء <s إب� م] ب��ن 7U�ص�: ا�sA ا�!

أآ�D أ<�اع  ���نا�6�ن  وهhا. �A'�ي �e6 ���ت[ ا��vص:و ،ب�صR[ <7ً� )���ً� بhات[

وت�\�R[ ���%�ء  ،�e6 ا����Dر ا�sA ا}�U ` و)رت[ا���Aص دe6� :�3 م#�رة ا���ت

:9�  .ب�ؤ�: ��

رأى ����ن ح��6 ) : " تzو�n ( �� )�7#� ا�����م:  "����ة د��ان " ت9�ل   

��� رأى � �R�vم ... N�5م وا�vا� e�  . ا��

  .آN�A ��6ؤ�� تE+�ون  إنا���<� �� رؤ��ي  

�Z �!�ف، إ... ح�e ح%� ر$n ص��t وأ�%e �[ ب�� ا��ؤ��  A� :ا��9دم Z�A�ن ا�

�!�ع ��#� ا��Aس و��7Eون �. 

   �� �#E�+�ا���Z9 ����ن ح�6[ ��اح �v+� ا�t�9 وا�v+� وا���� وا�رز، �

 Z�Dا� PE%ام ا��9+6: ب�٢".ا��  .  

م v�� :RDوم%�ت م� nا�?� ب�� P�<�56 ه�A آ�P ا��'��c ا�79: ، ت�\

�P أصDا��� e6� N��9م  ا��Eء ا��A+ا�o .  ،ًا�: �� ا�79: ا�79��ة $A9ا�� lhدرا�: ه Aو�

l��m [م b��Eأو م� ��l مZ ا�7A�ص ، إذ  �6��A ب7د <s م�R�ح م���Yأو م�?� ب
                                                

  .  ٣٠١،ص٢٠٠٢،ا�#�q: ا����7: ا��Eم: ����6ب، ا��9ه�ة،  ن�fی	 ا�b�(%0 ا�E&#ي��ت م�5 $�د،    -  ١
 
��٤٦��ة د��ان ، ��ا�: ا��Aر ، م7ر ��بb ، ص  -  ٢  
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7�7: ا6��3#�م آ�yه�ة ب�رزة م�?�ة �� ب�Aء U �Y6أن ت �#>z� Zم lh#إن درا�: آ

وا��Uال  ا�5ث ا��779 ، بzح�د�:<s م�PD م5ود ��Z إ�Fر ��yR، وم�5�م 

  .ا�R%�ء ا��م�<� وا����<�

�: وA9ا�� lhًا �� ا�ردن، <�56 أن ه ا���Eاض <7�ص ا�79: ا�79��ة $A�

ة �Fق، � �+� :�A9ا�� lhء ا��779 �!�6 ه�A+ا� P�Dأن ت� p�وا�5: ب!oء ، ح

 �� ا�+�Aء ا��Eم �796: وإ�Amء م��<�ت#� $����دة ت�#N  �� ت��Eل أ���ل م�oU Zوم

��l (    وت�\�P ا���روث  .��� ود3m أو �A�بyR6[ أو ب�l�AE �� ب�Aء ا�79:، أح ) ا�

أهN هlh ا����ل ، وه��AE� 3 ��ى إحاث تoحN وا<7#�ر ب�Z ا�sA ا���ا?� 

)�R(�و3 ) ا� ،�+��!Eوا� �E(ا�ا� [�!� �$ ���6، ا�A� w�A� Z�h6#�� و�vا�� sAم] ا�

 ]A�� ،ه�����n ا�5ود ب�A#��،  وهlh ح��: تoزم ا��w�A اgبا�� ���ن ص�رة �Z أح

]>z� م#�� آ�ن . l�5ور� bب�� s> e6� ��E� أن Z[ م��أ�� آ�ن < s> ي� �o ب

 A� :(oEا� lhوه ،:(o� ]Eم N� ا��i6 م�ت�ض"و�9+�" Z�6�� إم� أن :" ت�hv أح

�� م+���ةmو :��� م��m م+���ة ، أو :� "رم�ي ا��Yوي"ص ����9.  ١"ت��ن م��

6�[ ا�� P��� :7( P\�� م�A�:�{ا �� ���Eم م] ام�أة ا�o�" :  cE�� ��6�

��A و)��c ا�Uج �� Z#Aة مب���هZ أر�c6 إ��#Z وأ��ت �#Z م���q وأتc آn واح

هhا إ3 مi6 آ��N  إنإ��#Z ���6 رأ�A[ أآ+�<[ و)'ZE أ��#Z و)Z6 ح�ش � م� هhا ب��ا 

"٢ '�g�7[ ا( �� e6� �'��] أبا ات#�م[ ب����): ا�دب�: أو ا�'���ر �e6 ب3  :67 <

 s> Zد م�Rح م!�زا(ا���اث، وإ<�� ا����Rا����� )م �5Aا� e6� ]�7( �� ]R\وو ،:  

�� <%�رة ا�7+� ر�%c آn ا�Z�h ت9م�ا ��وا$#�، ب5!: ا<��yر ��رس أحoم#� " 

cE�$ ،��Uا�7+� ا� bي وص6#� �� رمhا� ، n�ص��9ت#� ح�ل أF+�ق ا��Rآ#:  ا�!�

                                                
 ا��i6 م�ت�ض ، -  ١+�،dEا� 	ی�fع  !  ن ،bا�دب� ، دم� P(�٥٥، ص ١٩٩٨، ٣٣٠م!6: ا��. 
  .٣١~�:  ی�س-��رة  -  ٢
 



١٥١  
 

�� ، و)���R� cرس أحoم#� �. ا�Uج �6�#Z : ا�h�h6ة ، وأ�'c آn واحة مZ#A م

6�#� ا��Aر، وأآZ6 أص�بZ#E وراء ا��Rآ#: ا�h�h6ة � Z96Fz�"١.   

 ���Eا�����:، ��م�أة ا� :��: ت��ب#� ��eAE ا}�: ا��9~<R� )�اءة ا�79: آEح� بo>

��� �>�P ب��ق و�#R:، وأرادت أن ت�R$� مe6� �#A�� Z ه�اZE'9� ،l ا<��yت �

وب'6: ا�79: أرادت أن ت�R$�  ص��9ت#� ب�Z ا<��yت[ F��o، .أص�بZ#E �#�ل $���[ 

7�Z \�ه� وص��t، وه� .��Z#A أآZ6 أص�بZ#E �#�ل ب����[ Aا� Z�وهhا ا���Aص ب

 ب���را�ت ص��5: ت��� إ�e ا�n#� sA ا��+ّ�Z مZ ا��9رئ ، إذ �y56[ �� ا�sA ا�!

]Aا)�+���ت وا�5: م ]��  مZ ا�7A�ص ا�779�: . ا�9�N ، أو �!�Eا� iذ� nDوم

 :��: ا���Aص م] ا�7A�ص ا��9~<A9ت �#�  .ا��� بت �

�n ا��75 )7: +� e6� 3 �Aأذآ� ه)ZU�� `�ت69` �� " :  "ب��: ���5"ـ �) ح6

 i�ه� ذات ا����ل ، أمEوب Z������5[ ب�A�z<[ و�l ح�e أ�e6 ��ا�[ ذات ا�

lر�� م] )��[  "...صyR� :ص�Aو ا�79: م�وت�ى ا���k " : �� ��رة ا��#P تe��Eت+

 �� Nذات ا����ل وه N#��9ت cب�m وإذا Z���إذا cE6F ت�اور �Z آ#N#R ذات ا�

 ا� �#� ا��#� ومZ6� n6%� Z ت! �[ و��� م��ا#� Zت ا� م��~ Zم iذ� ]Aة م�٢"�! 

.   

 ب��n ��م ، و) ا��9~<�: <#w م�z�ف �� ا�79: ا��Eب�: ا�79��ة ا�E+�رة وا��6#�م

�hUz �>�� إ�e ��د ا}��ت ا��9~<�: ���D� ،�U~ oً: مZ أح�E� ،  eو أ)�ب إ�م�� �+

Z���ا <!، ومnD هhا ا��e5A  ا��%�Dآ lA� "ا��ب �أب Z� إ�e  "م!و��Eت p�، ح

�%�ت( Z7#7� �9ا�����:ا}��ت ا� :��n ا�5ث � ~<!�ا��AR ت9�ل �zت� ��Z ت

:7( :5�R��  : .٣)ص�R ���:( م

��  إ��iوه�ي  "A$ �+Fر i�6� *(��  ."���6 وا��ب� و)�ي ���A * ب!hع ا�6vA: ت
                                                

ر ا�W4cرم�ي ا��Yوي ،  -  ١�k ص ، bر ��ب  . ٧١، م7
 .    ١٧ا}�:  �PC-ا��رة   ٢
�p	�م!و��Z أب� ا��ب،  -٣�Z��! ت6را��ت وا���A، ب��وت،  ،�ح� :� .٥٩ص م،٢٠٠٣ا�����: ا��Eب



١٥٢  
 

��ر " و) ا��c�#6 هhا ا�sA ا��9~<� ا��9ص: Aا� :��  ) م'� أب�� ( �� )7: "  ب

 �#��Z ب�����Uء �h�h �� تi6 ا�5�9: ���: $.. آ�ن ا��$n وا���أة "   :ت9�ل ����

�A: ت�Eب�c ا�!ار ���� c5و?+�[ ت ������oا بE9م n$ا�� �$ Z�ا��Yوب ، ح

  . ا���ا$[ �#�� ���c أ�7m<#� م69D: ب��+��ض 

و�<#� ا���دت �mاب: أF�ارl ا��!�بc ! .. ا6$�� ه�A مi6%� Z : )�ل ���6أة 

  .ص��mة 

�A:  إ��iه�ي : ( )�ل بkRA ا�6#!: ا}م�ة ����  )!ب!hع ا�

 p+vي أم'�<� : رددت بhا� �ه�ه� أ<c ، آ� أتhآ� دا��� أ<i ا��$n ا��ح

 Z�����  ب��

 PAEب :A�����. o7U c'mت ��Eه� . ����)'c زه�ره� ب�Yارة .. ه� ا�

 n�Dم ]� k��6: ��ق ?�ب#� ا�+�A ا��R%Rض ، ب��m#� ��ح ��$ e��Rت ب�?�Aوت .

5� Eب c6Y�>ا �?�Aه� ا����E� تo7U �� :9��Eا� Z�����.. �yت �� <�ع زه�ر ا�

 Z�l وحE9م p�  .١ ! "آ�ن ) رحn.. ت'cE6 ح

 c6E� i�hان " وآ�ة د����� " :7( �� ) nو�zت (�#�  :ت9�ل �

��� رأى "  � �R�vن ح��6 م�رأى ��� .. N�5م وا�vا� e�ا���<� �� رؤ��ي  –ا��

  .إن آN�A ��6ؤ�� تE+�ون

eا��ؤ��  ح� ���Z �!�ف ... ح%� ر$n ص��t وأ�%e �[ بA� :ا��9دم Z�A�إن ا�

  . و��7Eون��!�ع ��#� ا��Aس 

                                                
��ر ،   -  ١Aا� :�� . ٧١، م7ر ��بb ، ص��W ا�وان ب��nC ب
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�E#� �� ا���ام  +�ا���Z9 ����ن ح�6[، ��اح �v+� ا�t�9 وا�v+� وا���� وا�رز �

 Z�Dا� PE%١"ا��9+6: ب .  

7�Z أحه�� ا�sA ا����96 ا�����بو> Z�، ه�Aك ت�Aص مZ <�ع ~N�� ،�U ب

 nس آ�Aا� ]��n�� ]� k أدب�،  إ<�� ت�A)6[ ا��واة و��5� ����9? oصzن م���� �U{وا

ب6�z�ب[ و#� ،]�9��F� ��e( ب�R#�م[ إ�e در$: ا�6�6R�ر أو ?��9: ا��Eم:، و��m+� م� 

�: آzن <9�ل +��!Eا� e6� ��A+ن م��� : nي بآ�ن ا��Eب� ح�م� ا�م n+9� 3 ا��5

�+[ وAب �vR� ،]��!م!��] و�� eإ� Nه أح�E�  ا�م� أن nوص eروم�[، ح�zب ��E�

�+�، : ،و�� ر$6[ أو �l و�7�t  –آ��ق ���ظ  –ا��Aس > �Aأ�� م N�Aآ�ن م Zم

6�9'] ر�6$ � ، ���� �Aم e6وأ� .  

 ا�����9A�" Nأ م� آ�+[ +� n�  :و<�9رن ) )7: ا<o9ب(��  " <+

 "� ،:6�� nة ا����ن آ ��)[ و�* ا��6�E� :965 آ+�� ا�9�م ��... lاء���ر <

�+�> Zأ�ّ� م ]+�٢".�6�9'] ��)� هlh . ا���م�، مZ آ�ن ���[ أe6m مZ ���� ، و< 

 ا����N"      إن ا��9رئ �79: +� n�+>"  cا��5د?: ا��� رو� i6ت ]Aأن ت�6] �� ذه 3ب

� ح�����ر ا���Rي ا�Eه� ب����>hUأ �آ�` ا���اث ، وا��� � Zم ��Dآ �� e6� c�� ،�#A

 �#R\وا��+���ء ، و :R>ا�" Nا���� +� n��: ا���Rر): ، " <+A9م] ت NmA�� ]�7( ��

 :(ovا� :��v�ا �9�م �e6 ا��  ، وهlh ا���Rر):وا��� ه� بوره� ت5ث �#�� $

k�Eح+�ط ح��: تgا  Zا)]  م�ا�`�رج �� ،، ��k هhا �5Aت nب  e��إ�Fر م� �

:��v���ا �Z مZ ا�hات ، ب��+Eي  تhا� k��+] ا���[ تا���E:ا  .ا�مhو3 ��7�9 ه

 e6� ص�Aان ا���أ� Zن م�رة"ا�6�+Eر  ،"ا����Uا �� nU� nم أو ب�ا�9 ��+�� ،:�7vا��

7�: ا��5�ر�: ��vصً� ،ا�79: ا���7> �����   n�+� e6� م�ا�9 ��ا���Rر):  ��#� آ+

Z��3�: ب  .ا��A�ذ$�Z  ا�

                                                
١
ر����ة د��ان ،   - Eا� 	ز�] ���ن  !�ا>�وا�� ��A6� :A٤٦م، ص٢٠٠٢، دار أزم.  

٢-  Nا���� +� n�  .١١٧،م7ر ��بb ، ص ا�%�ر ا���04	،  <+
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���� )�م  ،ا�79��ة $ًا ا�رد<�:�� <��ذج ا�79:  6#�ما��3 تA��c ص�ر و)

 ���9Dروث ا��ص ا��9~<� أو ا���Aا�� e6�  �#�yEم:م�� ، e6� :���( ذج��> !>

��: ا���Aي"  ١ا���5آ�ة ا����Uة �79: )�س )�ح+� "،  �+Yا� n$ص م] )7: ا���Aت�

��:hا�m c5د ت�9> Zم i6�� م� z+U ا ،ي�v��3 أ��م Eد ب�E�� ]$ . e6� م� )�م �#Aوم

:�+��!E�9ص  ،ا����" �%U n��$ $nE مZ ا���أة ) ��دة ب�Aءإ( �� )7:" م�5

�� وت��ا�  ا��'�ر�:Eت :��� �#R7> ي أص�ب#�" ا���hا� �A�.  ٢ "بn%R ا�n6v ا�!

ا���اك دا�N ��  "آ�� �9�ل أح ا��9Aد �#� ،�Z ا��ا)] ا��'�رة �Y+A� 3 �67#�و

��R>ا<[ وا�ا���� ب[، ����7AE ا��'�ري �Uوج مZ ا���ر�� و��دة إ�e  ح �e6م

:��9: ا�ا��: �� ا�5��ة  ب'��9: ،ا��)��] ا�����Eا� �#��Aاآ���ف ب eف إ�ت#

  .  ٣"وا�����Aت

"Z� مZ ا��9ص�� zات� �e6� Z ا��'�رة ، و)� �وت�����z�� #6دوا ت�\�R# ا�رد<

�Aءه�وب #���Rوت�#�6� eRأ� nص�ة �، ب���E�5 ،د33ت م� Nه��z� أو  ،ه�دون أن

]��: ا��� تN ت9��#� ب[، ودون أن ��?� ذ�i ،ا����ن أو ا��م�ن ا�hي \#�ت �R� وا��

P(ا�ا�� e6� ]�oU Zون م�'��هN#� ،N ���+�ن ب���، �A� �779ا� w��Aا� e6� 

�: و�%R�ن �6�#� مZ روح#N ا���Eص�ة$���D�   ٤"ا��

�: ا����ار?�:   . ا��'�رة6#�م و�zورد مe6� 3�D ا��+Eا��� ��Fى ا��� إح�Rت p�ح

 ا�A!��م ، ��<�c�69 ا�A!��م إ��e      :  �� ا���P ا�رد<��Eات ا���دت أن ت��أن إحى ا�م

 n��¬? n�� e6� �#Eأص�ب. 

                                                
6را��ت وا���A، ���ن،   ح�4ة �0�f	ب��: ا���Aي ،  -  ١� :� .١٢٢،ص٢٠٠٤، ا�����: ا��Eب

 
٢  -  �%U n��$  .٦٩، م7ر ��بb ،ص، |&�س ا��^م  م�5

 

  .٩١ص م،١٩٧٧ ،إب��n ، ، دار ا�#oلا�&%	 ا�&%��ة ن�fیً و3)��&ً ���P ا���رو<�، - ٣  
 
د   ،م!6: ا���)P ، ا�ردنا�&%	 ا�&%��ة !   ،  م�5 ا������ -  ٤Eم2003 ح���ان ،٣٨٦ا�.  
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��ة د��ان "ا����Dت ا��9ص:  �� " lhرةه��7#�  ا��'( �� :�+Eم ( ا���!>

 n�  :�e6 ا�5A� ا����� ) و?¬�

 ا)��اب ا����ء،  "A� طo+ب�ودة ا� �#�9�� �R�RU �R��� c9رج أ��vا� �5> cRزح

  .و) �mب ا��bR و�ت[ 

ا�A!�: �� ا��Yب أول ا����5ات، ... ا�A!�م تP'7 �� ا<��yر أم��ه� ا���A�د 

 :�#!Aب+#�ء وم�� و� cE��.  

ةا����D ، ا�ب ا�آ+� ، ا��o9ة، ا�ب ا�ص�Y ،  –بأت تPA7 ا�A!�م �Eإ<#� ب ...

 :q�  .م%

  .آN أآ�l ا�A!�م  - 

 nUا  . <�دى ص�ت مZ ا�

�Z ب9ح مZ ا���ي  - +mت� nه.  

 - ����� مZ ا�Dا�� ]�� �E� Zو�� ،NE> . .. �#>����ة ب'�ف �Y9: صE� c9E�.  

  .<�yت �6���ء و��دت تPA7 ا�A!�م 

  .أح%�ت �#� �A!�ن ا���ي ا���+] ب����� وا��AEAع 

ي ا�A!�م - E3 ت  ...iEر أص�ب�y�>ب� n��¬D���.  

c+5�  .ب�E6ب#� وm'�[ ب����� �� راح�#� و��9E[ بh6ة إص+E#�ب�F c66ف ... وا<

 -  n��¬D�6 ب�����6�.  
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 PA7وت Eة  –ا����ت ت��ردد ص�ت مZ . آN أآ�l ا�A!�م ... إ<#� ����:، م�

 nUا  .ا�

6ي �A6�م �����k ا<'zRت )+n مة  - Uا.  

  .اح#� مZ ا���� و<c%R آc9E� �#R م� ت+e6� e9 ر

 -  :6Eم�� cم م� زا��!Aوا�.  

 ]��Yوت ، �#Eأص�ب e6� N5Rا�� eح� e�5ا�� n7+وا�م ت%] ا� �#�� ��n ت��¬Dا�

 ��Yم و���#� ، أو ت�!Aا� E� د�Eوت ، Nا�� Zل ���7خ م���Dق ا��ص+]�gع  اv��

�6#. ا�A!�م �¬? e6� ���!��� مZ ا�Dت ا�م ا��zRFأ eح� N56وه� ت�7خ آ��6 ذاب ا� �

  .١"آN أآ�l ا�A!�م  –

 c6E� i�hر "وآ��Aا� :���: "بA!وّ\ ،�� )7: ا� Z�9ات ح�Eا�� �Eب cR

 بzن �ا�Rر�: ا��� ت�ن أ�'�Aل��RFب ح!�ات  ا��ا��� ت! :�A!ا� �#�+���: تA+6ا�

   .٢ا��Y7ر ب9'] ا�9A�د

��ر "ت9�ل Aا� :���: " : بA$ :7( �� :  

��ة �A#� ا��A+6 تc5 ا����دة z+Uت " Y7ا� . nERأم#� أن ت �#�. ت��م� آ�� أ��رت �6

 ، :'(���: ا���Aن ا��� ت!�ب ح!�ات ا��Y7ر ��N6�6�� ، o أ�N#>�A ا���A!ب c�6ح

�#� ب9'] ا�9A�د +��  .وت

��ت تv�Z#> : دد ب�رت+�ك��� ص+�ح ا���م ا����� تc�DE6 ا�م وه� تA!ا� eح�

ا �� . مnD ب9�: ا�م#�ت ة أح��<� �ا�hاآ#$ c�hعوب�A(إ  �Eة أن ت��Y7ا� ) Z�) ا�

                                                
  .٦٠، ��ا�: ا��Aر ، م7ر ��بb ، ص) ����ة د��ان(  -  ١
  
��ر(  -٢Aا� :����W ا، ) ب���nCصوان ب ،bر ��ب  . ٦٥، م7
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 ['( Z� :�RU p5+ه� ت�  cى ، وراح�Uص: أ�� :+��: ا�'A!ا� tAدة وت����ا� c5ت

 �#�+�  " .ا�9A�د �� )�E ح9

                          *      *      *      *  

،]R� �#�b ص6: ا����� ب���E� ،���5 وoUص: ا�9�ل ��ن ا��6#�م ا���اث وت�\

 �Uاز �و�R���56 وا��� n+9���6 ،� �!Aا�� tA� �779دًاأص��: وا���79: �. ت!

�ً� ا�79��ة+�ا �� ا�ردن، ت�Eمc6 م] ا���روث ت�Eمo م���Yا <$ Z�  nم�Eا�79:  ت

 ،:��أو إ��دة ص���m#�  ،ت�6�5ً�  دم!#� ب���A!� ا�9��F �7A: ح�p ا���ت ا��69

ة  9:ب'���$ :����: ت�nD ح96: ر�E'9آ� أ$�اء مhا)]، أو ب�ا� Z6#� $�ءًا مE$و

�� مZ ا��AEص�  ت�ب* ا��965ت ا��Uى �#��n ا�79:Dال آ��Uوا P�Dا��� e6� N��9ا�

ة �� ا��م�ن �$ :q�6�b بvوت :Y6ر): وا<���ح ا��Rت آ�����A9ا�� Zم �Eب�� n��وا��

v� Zو��AEر ا���Dوا����ن ، وا�� :�7Aم: ا�����: ا� ���e6 ا��Nm إ�e أ<[ بe9 أن <�

�: آ�AEص� م���ة ، هlh ا��oمt ةمZ ب6�رARن اه���م �� ا� Z�ب�����Eر ا��AR  ا��9ص

ا����ب: مZ أ<�اع ا��!��` �� ه� <�ع  ،ا����E!: وا�Y6: ا���5��: �%Z� o $�أة

 :�، ا�دب��n أدب� $$ :��A( lhص: و ، وه�v�6[ ا�qأ� ]������: وحARا� ]� �[ه�ا$

:�  . اgبا�
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	03cا�: 

 Z��� p5+ا ا�hت�: ه�U ا���  إ$��لو�� w���Aا� Nت�تأهz� ���� �#�   : �صn إ�

�k ا���79: ا���79��ة $��ا  :   أو?��A!م� ���� ت��9ي م���5Aف ا�o��v���9د . 3 زال ا�Aا� Z����

96� �#�+�Aف ب��E� 3وره� وh$ Zم �#E6�9� Zم Z��+#� �796: وا�ار�> Zم N#A7: ، وم

 :R6�vم s��7Uت و���  .ا�79��ة، م] ت�Rده� ب

ن�h  :    ��#ص ب��U t6'�7م e6� ن�ار���#�     . �bR�� N ا��9Aد وا��A!ا ��� ت��R6�Uا �����

   i�h��� ���E+دت ت��Eت ���#��دت م�Rه��Eح#�، ������ تo'ا أ�%��� ���� اص�����R6�Uم#��� ، ا�#Rوم

 .أ���ؤه� 

n�h  :79ا�79: ا� t6'7ب�ـ  ���د م Z��� مZ ا�ار�Dا�� ]���Uا ، أو م� أ. ق.ق(��ة $

���� وا�آ�D وا���9ارا)  $ا� �Dا�آ t6'7ا�� t+7�   . 

 q�ص��:            :  راب�vت�[ ا�����N ت��vج ا��79: ا��79��ة $�ا ��Z آ�<#�� <��7 ت!��+���، ��[ ت!6

،�7��       Zت�[ م����N ب���ت ا�sA ا������g ا��hي ���Rض $����� ،*��Aوا�� Z�A9ا�� e6�

�A: ذاEر�: م��Eت م��  .ت[،3 مZ ا���5آ�ة }راء <9�: أو �!���

���� �Z م�ح6: م�'�رة  �� اgباع :  ^+Eًا ت��<أن ا�79: ا�79��ة $>gو��ا ،� 

�P وا����U3ال ، واص��'��د    Dب������ N���ا�����# ا�7U �����9D�ص��� ، ه��hا اgب��اع ا���hي ات

��<ا�96'�ت >gب ه�دف و��ا�6�zب  �#�!��Eوم   :� n�  .�U و$�

��oمk هhا ا�6�ن ا��779 م] ا�$�Aس ا�دب�: ا��Uى، ا��5�RA: بE%#�    :  سدس

 م�Z أدوات ا����E، آ��� أن ا���e6�       �E ب�E، ���79: ا�79��ة $ًا ���A#�� أن �R���ت

 مZ أدوات#� �R��  .���A[ أن �
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��ت ا���9ن ا������، اح�   :  سب�A�E����Rء ����3 ب#�hا    �#ت ا���ح: ا�رد<�: م] با�: ت

ا�6�ن ا��D�� ، �779 آ��ب#� ، وآ�D )�اؤه� ، وت�Aو��#� أ)oم ا���9Aد ب��+p�5 وا�را��:    

��<، وأ��c5 �#� و���n ا3ت�7ل >gة ا<���ره� ا�� .�  ا��!�ل رح+� ، م� زاد وت

E�h :��� هhا ا�6�ن ا�N� �779 ت�Z� P6v ا��!�ب: ا��Eب��:، ب�n    :أن ا��!�ب: ا�رد<

�: ت�ا�9ARا� :��  .c مE#� �� ا��م�ن، وح!N ا��A!�، وا�9

آ�ن ��96ص: ا�رد<�: م��رآ: )���: ��� آ��ب�: ه�hا ا��6�ن ، ��)�c إ��#�م ا���9ص         : 3س�

     Z+آ��� ،:����ا��$��N��yE�� ، n ا��9ص���ت ا�رد<����ت ا���6�ات� آ���+Z ا���79: ا���79��ة ا��69

 .ا�79: ا�79��ة $ا 

3 أ<#� ت!�وب�c م�] ه���م ا��!���] ا�رد<��      رNm ��وF#� ا�!����: ا�E7+:، إ: (>�ا

وح�$�ت[، وآ�ن ا�#N ا3$������ م�Z أب��ز ا�#���م ا���� ا<��nE ب#�� ا���9ص ا�رد<��  ،          

:���  .دون إ�Rmل )%��� ا�م: ا��$ا<�: وا��7

 �qqD) ديqqح   :c����ة م��Z  ، !�أةب����ا��%���م�Z ا����E!��:   ات�R�������: ا��!���ز   م���$

 � ،:��Y6وا<���ح���ت ا�����c ������آم ، :������: وت��5�3ت �ت ح���A!ا ������5: ا�N���9� 

:� ،ذ�i ��ب[وم�  ، وص�اع ا�'+�9ت، وص�اع ا�$��ل ،ا��6': م]وا�oE):  ،ا����$3

   . 3ذ�: م�� $6E#� ب�)��ت ��د�:

�D)  نh :     ،:����: وا�9�مAF�96%���� ا�� :���N ت�Z م��E!�ت ا�79: ا�79��ة $ا ا�رد<

��ات اYازي ا���ي �hر ا���ر�: ،إم� �e6 ا�����ى ا���AF ، وإم� �e6 ا��Eب� ب��9���

.  

�D) `�h   :   ن���P ه�� ا���7AEان ا�����Dوا��� :�9�s�> N    ان�6h ا�إن ا�779���� 3

  مZ <7�ص ا�79: ا�79��ة $ا دو<#��   
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 �qqD) Iqqراب  :       e��6� N����9ا� ���ARره��� ا���Eص���ه� دور ه���م ���� م�A� Z���7 م��A� n����

 م� ه�� $�� o� ، ال��U3ان ، وا<�#��ء          ا��AEا� Zءا م���� ، أو م�� ه�� ه�م��� ، ب��ر�

   .  ب��A#���ت ا���R�ح: 

  �qD) m�q^ :          e��6� ��#$ذ��> Zم� ���Dا ��� ا�ردن ، ��� آ����c ا��79: ا��79��ة $�

ة ��ه�c �� ت��� م��Eره� ا��AR آ����Rر): ، وا���Uال ا��م��ن وا�����ن ،    ���ت �A9ت

  .وا��6#�م ا���اث 

�D) دس  ���Aط ت����� ب  �79: ا��79��ة $�ا   ا�Y6:  �� ا أص+c5 : س��$   ��#$�Uأ

?���Aه�� <+%�: ����E:     وب�i�h أم��c آ��ب�#�� تn��5 ���     .ا��E!�� ا����z�ف  مZ إ�Fره� 

 �DAة ا��7( Zب�#� م�(.  

����اUن درا���: ا�?���  ��� وأ�>����>gاع    ا�أ<�� `Eأص�� Zا ، م������ ، وا�?��� ا�دب��� ت5

تP��6�v و$#���ت ا����yA   . �دب���: ب'�����9[ ا�را���: ، ����n دارس �����b'A ا���7A�ص ا  

9�: واo�Uف ��Fق ا���9اءة ،   Aا� wه�Aف ا��o�U3 ، ص�7Aق ا��'Aا�� �#Eم P6�v��

��� ، وا�?�� ا�دب�� �+e�9 ?�ب���        3Yت وا����+Dا� Z�9�: ذات#�، ت�اوح ب�Aا� wه�Aأن ا�� ����

 :��Aع أدب�  . و���: ��96اءات ا�������ب� :Fح�gارس ا� م�� ، ���ن   وم#�� ح�ول ا�

6��: إ3 ���       �9��: ا��65Aا����5و3ت ا� n6#�� ، وم�� آ���� Z�� :$�5ب nyبدرا��[ ت  Zم� 

ه� م���5و3ت أ��Uى تح%��#� أو ت����ه�    ��Eب Z���9ش  . ا��!���`،  ��!���ء م�Aل ا����� N�6�

، و3زا���c ت��Aو�#��� أ)��oم ا����9Aد ب��+c��5     م���5م� ح���ل \���ه�ة ا���79: ا���79��ة $��ا   

م#� ،  ورN�m  وا�را�: ، وإ?+�ت ا������ Zم :�آ��Dة ا��9ح وا3ت#�م��ت أو     و��: ا�دب

وا�+��5�ث ا�!���دة  ا����ح وا�g!���ب م��Z ا����9Aد ،  ����D: ت��79�� وا���t ���� ا�را����ت  

      [��و<��9دًا   أدب��ءً : وا�����: ح�ل هhا ا�6�ن ا��779، وا�����و��: تe�6� [�9 ���تb ا�!�

U ،nا ا��!�هhأ�+�ب ه e6� ف�)�ا� Zم �Z ، و3 بD��7ص، وب�ح�U3ذوي ا Zصً: م� 

  N#ت���ك ب����7ت e��6� Zا����9در� Z�Dح��ً� �6+���ح��Rا<ً� م���������56  و����+e9 ه��hا ا��!���ل م

و��9 ح�و��c ، را$��� أن ت���ن م��5و��� با��: ����Aول ا��79: ا��79��ة ���           . وا����ر��  
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وأ�����ف أ<���A آ����6 تc��9�ّE ���� درا���: م�����ع ا���79: ا���79��ة $��ا ����       .ا�ردن 

 ا�را���: م��Z ح���p ب��أت ، و���� أت���t ���� ا��!���ل ����6ب��: ����      ا�ردن، وددت �������أ�

           ��A>أ����ف أ�%��، أ ��AA�� ، P�6�vو$�[ م e�6� ]�� ��!���Eع ذات[، �!��ءت م���ا��

ي، را$�� أن ت��ن هlh ا���5و�: با�: ��Z أراد إآ���#�� أو ت�Aو�#�� ب'���9   #$ cح�و�: 

 :R6�vم .  

 

 ا�79 وا� مZ وراء                        
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Iدر وا��0ا�0p	 ا�%0�:  

  . ا��Cی�  ا�&��ن: أ     

  :ا�0��� ا����ی	: ب 

ن ا���ب ،ابZ مyA�ر .١�� ، P�A7اد وت��ط، دار :إ�U P���  ن��ا��Eب، �

oوت، ب��   ).)s(م�دة ،ت�ر�� ب

٢.  �>���  ).)s(م�دة. م١٩٦٩،، ب��وتدا�pة ا�0�رف ،��اد أ��ام   ،ا�+

٣.   A6+�� ، مE+ا� ���Z ، ب��وت، ٢٩، ط ، ا��0رد�o�6� N6Eم١٩٨٤، دار ا�.  

��وز  ،أب�دي .٤Rس،ا���مeR'7 ا�+�ب�  ��آ: م��+: وم'+E: ،٢ط ،ا�e�10 ا�&

     ).)s(م�دة. م١٩٥٢ ا��9ه�ة، ،ا�65+�

٥.  �: ���A6،  ، ا�%0)�1ت ا�دب�	 ا�1#یn	��A<�، م�5���Eا���آ: ا����7: ا� ،

  .   م�١٩٩٦�<!��ن،

 � ،�6�ش .٦�E،  ت ،دار ا����ب ا��A+6<�،  ا�0�ص�ة ا�دب�	���4 ا�1�(%0

 .م١٩٨٥ ،ب��وت
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  :ا�%0در: �ـ 

١.  ، Z��p	أب� ا��ب، م!و��Z��! ت6را��ت وا���A، ��ح� :�، ا�����: ا��Eب

       .م٢٠٠٣ب��وت، 

٢.  ، Aه ، �Eا�� �ز�] ، ���ن،ا��>�أب�وا�� ��A6� nم٢٠٠٠، دار ا���م.  

 .م ١٩٩٩ت،.،دا��(#اب، را<�� ، ا�+� .٣

6را��ت وا���A ، ���ن ا���ب	 ا�!��اوي، <6#: ،  .٤� :�               .م٢٠٠٢،ا�����: ا��Eب

ي ، ���ر ،  .٥�A!ا�	و(�D� ت  .م٢٠٠٢، أزم��A6� :A وا���ز�] ، ���ن^�ن

٦.  ، n��$ ، دار أزم��A6� :A وا���ز�] ، ���ن،  |&�س ا��^مU%�، م�5

 .م ٢٠٠٢

رن، ����ة د��ا .٧Eا� 	ز�] ، !�ا>�وا�� ��A6� :Aم���٢٠٠٢ن،’، أزم .  

0 أح<W0 ا�����E:،$�اه� .٨� �nرا��ت ، أآ6� :�، ا�����: ا��Eب

 .م١٩٩٦وا���A،ب��وت،

٩.  ، Nا���+�، ب�� ZC3? واح#ة 	�، دار ا��Rرس ���A6 وا���ز�]  ور

 .م٢٠٠١،���ن،

9��، م�5�د ،  .١٠�-|6 ��ور ^� :�را��ت وا���A، ب��وت ، ا�����: ا��Eب

 .م٢٠٠٥

١١.  ، n�+> ،Nا����  .م١٩٩٥،دار أزمA:، ���ن، ا�%�ر ا���04	�+

١٢. :�6را��ت وا���A، ،|�ب�ش ��زارتا�E'E�ط،��م� :�، ا�����: ا��Eب

   ���١٩٩٨ن، 

ر ا�W4cا��Yوي، رم�ي ، .١٣�k ،ز�] ،���ن�وا�� ��A6� :Aم٢٠٠٢،أزم.  

١٤.  ، :��  م��٢٠٠٥ وا���ز�] ،���ن، ، دار زه�ان �A6 >�>- أب�����5 ، ب

�oت، �E�د،  .١٥+(	�!. م٢٠٠٢،ا��Rرس ���A6 وا���ز�]، ���ن، ب�# ^�اب ا�1

 . م١٩٩٤، أزم��A6� :A وا���ز�] ،���ن،  ، �D ـــــــ 

١٦.   م٢٠٠٣ا����P، ب�N مZ وزارة ا���9D:، ���ن ، ،^)�ات،  ا�9�ا��: ، م�5
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ءم��: ، أا��Aص� ،   .١٧E#ا ا����ب  :Aز�]، ���ن، ، دار أزم�وا�� ��A6�١٩٩٩ ،

   ٤١ص

١٨. ،:����ر، بAتا�یC1�4م ? ��3د ا�Eز�] ، ا��وا�� ��A6� دار ا���وق ،

 .م���٢٠٠٢ن،

  . م١٩٩٩، دار ا���وق ���A6 وا���ز�]، ���ن، ��W ا�وان ب��nCـــــــ ،  .١٩

٢٠.  ����،دار ا���م��A6� n وا���ز�] ،  ، و��0	 وح�ی�،و(� (%!��<��y ، ت

  .م���٢٠٠٤ن،

٢١.  ، :��6را��ت وا���A،���ن،  ح�4ة �0�f	ا���Aي، ب� :�، ا�����: ا��Eب

  .م٢٠٠٤

٢٢.  ، ا�#�q: ا����7: ا��Eم: ����6ب ،  ، ر>} ا��2�Cا���v<!� ، م�5

  .م١٩٨٤ا��9ه�ة

     :ا��0ا�I: د 

 ا� ،  .١+� ،P�ص ب�&%	 ا�ردن�	أب� هcب  ا���ا� #&Eح�ل ا�  e9�6أوراق م ،

 ���9Dن ٢٥/٨/١٩٩٣- ���٢٢ن ا���� ، :Aم١٩٩٤م ، دار أزم.  

-٢٢أوراق مe9�6 ���ن ا����9D  ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن،، �6���ن ، �ا�زر� .٢

  .م١٩٩٤م ، دار أزمA: ، ���ن ٢٥/٨/١٩٩٣

٣. n�دراست ن&#ی	 !  ا�D�� وا���0ح  - روح ا��%�: �� ا��Z،  إ����

  .م١٩٧٨ب��وت  - ا��Eب� دار ا��ا� - وا�&%	

  .م١٩٩٤، ح�s ، دار �o،  ��	 ا�&%	 ا�&%��ة ،م�5 �mزي  ،ا��م�ي  .٤

٥.  ، ،ا�#�q: ا����7: ا��Eم: ����6ب،  ن�fی	 ا�b�(%0 ا�E&#ي$�د، ��ت م�5

  .م٢٠٠٢ا��9ه�ة، 

٦.   ، Nردن$+�، م���ا�&%��ة !  ا 	ا��0أة !  ا�&% 	�%c<  ، يAدار ا�� ،

 ، .م١٩٩٥ارب

٧.  Z��  .م ��9٢٠٠١:، ���ن ، وزارة ا�D ، ا�&�س وا��E�$،�3:، ح
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٨. Z�  .م١٩٨٥ا��9ه�ة،  ،١، ، طا?ص)[ح  ا�<����،آ��N زآ�  ،ح��م ا�

٩.  N��$ �Z، اح��  .م ١٩٩٧، دار ���م: ، دم�b ، ، ا�&%	 ا�&%��ة �#ًاا�5

١٠.  ، P��� ، �A�، ا�وا�n  )ب�2 ا��fEی	 وا�<)��}(ا�&%	 ا�&%��ة �#ا ح'

 ، bز�] ، دم��وا�� ��A6م�٢٠٠٤ . 

6�N��� :6 ا����E: ، ا����c ،  ا��0ای ا�0&��ة�+ ا����E ،  ح��دة ، .١١� ،

  .م ٢٠٠١

١٢.  ، N�6�n ، إب�اهU	�E�(��Zا� 	وا��وای 	ن ،  !  ا�&%��� ، ، دار ابZ ر�

 .م١٩٨٤

، ٣، م��+: ا�<!6� ا����7: ، ا��9ه�ة ط !2 ا�&%	 ا�&%��ة ، �ي ، رر��د .١٣

  .م١٩٧٠

ي ���A6  )&# ا�&%	 ا�&%��ة ن(ا��NE ا���دی	ر��ان، �+ ا� ،   .١٤Aدار ا�� ،

،  .م٢٠٠٢وا���ز�] ، ارب

�: ، ارب  ، ا�<�رات ا�0�ص�ة !  ا�&%	 ا�ردن�	،أح�  ،ا���+� .١٥AF�ا����+: ا�

 .م١٩٩٥

١٦. N���، ا��9در م�C�،  Zنت ا���د !  ا�dE ا�&%%  ا�A4ا�pي ا�4#ی#، �+

 .م ٢٠٠١ات�5د ا����ب ا��Eب ، دم�b م�A�رات 

١٧. ���  ،�5ا��E� رجب	 ^>Cاس، ا���  م،١٩٨٦، ١ا�دب�،ط، <�دي $�زان  ا�

: ا�1#یn	 دراست !  ا�&%	 ا���ب�	 ، م�5 ز6m�ل �� آ��ب[ ،�oم .١٨Pأص��- 

P3 -ا43هP�])ة،  أz�Aرف م�Eر�:،ا��A��gم١٩٧٣ ،ا.  

  م١٩٧٤، ، ا�ار ا���5ة ���A6 ، ب��وت  ، !  ا�E&# ا�دب ا����ة، م�5�د  .١٩

٢٠.  ، Z� ، �oء ا���، م�A�رات  ��اه� !�E	 !  ��	 ا�D�� ا���ب  ا�1#ی`ا�

 ،bب ، دم��Eم١٩٩٦ات�5د ا����ب ا�.  

٢١.  ��ن(ب�E	 ا�&%	 ا�&%��ة (E# ن�Z1� '�4ظ  ،م�5 ، ا��A!  ا� 	دراس 

نC0وا�(  ،:q�  . م٢٠٠٤ ،١ط ،ا��Eم: �79�ر ا���9D: ا�#
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6�6: آ��ب ا�#oل ، ع ، ً و3)��&ًا�&%	 ا�&%��ة ن�fی ��P ،، �ا���رو<� .٢٢�

)٣١٦( ،nم١٩٧٧ ، ا��9ه�ة،إب��.  

 ،��	 ا�D�� ا���ب  ا�0�ص� !  ا�E&# ا���ب  ا�1#ی` ،��6 ،  ا���ع .٢٣

  . م١٩٩١،ارب، م�A�رات $�مE: ا���م�ك

٢٤.  P��� :#�ب، أ��م� 	ردن��ی�ة اA4ا� 	Z�1: ، ص	دب��ا 	ا��1آ  ! ، دوره

 :�  .م١٩٨٨،���ن، وزارة ا���9D: ا�رد<

٢٥. Zا��ح�   .م١٩٧٩ ، ���ن، ا�)e7، م��+:  !  ا�E&# ا�1#ی`، <�7ت ، �+

 ا� .٢٦�+�،  ، ت ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردنم�5��، أوراق م9�6��ت ���ن  �0

:�6��  اgبا�Eا� :�AF�ا� :A!6رات ا���Aن، مo�g :��9D6� :م���٢٠٠٢ن ��ص�.  

، وزارة ا���9D: �� ا����6:  �2 وا�ردن، ا�&%	 ا�&%��ة !  !��)ـــــــ  .٢٧

  .م٢٠٠١ا�رد<�: ا�#����:، ���ن، 

ت�c�7، ر��ض ـ  .٢٨E��ا��� 	%� ، bة ـ دم�  .م١٩٧٨ـ�'�ب] ا��ح

٢٩.  ، Z�6��ن ، ح� ، و3)�رهP3�Dا�&%��ة ، ن 	ن !2 ا�&%��� e9�6أوراق م

 ���9Dن ٢٥/٨/١٩٩٣- ٢٢ا���� ، :Aم١٩٩٤م ، دار أزم.  

�ون، آ��ل و~U، ���ان  .٣٠P3�: ���6$�: ا�<��0	 ون�fیAF�ا� :�، ا����

b�  .م١٩٨٩وا�را��ت، ب�c ا���5:، ت�<k،  وا��95

٣١. �، دار ا���Eرف،  ��اءة !  ا�D�� ا���ب  ا�1#ی`: ��	 ا�D��ر$�ء ، ، �

ر�:، A��gم١٩٨٥ا.  

٣٢. �Eا�  ، eA�� ،ي��Eا�� rPE0ء ا��@  !  pت ا���د ا��وا�E&3،راب��Rا�، 

  .م١٩٩٠ ،ب��وت

ن ب�2 ا��1ب�2  ا?�<0(�	ا�#?�	 ــــ ،  .٣٣E��  !  &(E�دب ا��و�ا 	�1آ�

2�>�0�  .م١٩٩٧، دار ا��Rراب�، ب��وت ، ا��

ة ، ا�c)��	 وا�<��ZCا�hYام�، �+ ا� ، .٣٤$، ���9Dدي ا��Aرات ا���Aم١٩٨٥، م.  
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ی	 إ�N ا�&%	 ، ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن و������آ�ح ، ا���س ، .٣٥C12 ا�� P

م ، دار أزمA: ٢٥/٨/١٩٩٣- ٢٢أوراق مe9�6 ���ن ا����9D  �2 ا�&%	 ا���ب�	 ،،

  .م١٩٩٤، ���ن 

٣٦. n%�،  حoص	ب���ا� 	ا���د !  ا��وای '�� ، ا�#�q: ا��Eم: �79�ر ا���9D:، أس

  . م١٩٩٥ ، ا��9ه�ة،

ب و(�� ا�dE، ـــــــ .٣٧(cا� 	k]��9: بD6� �AF�ا� k6!ا�� ،:��Eا�� N��� ،

  .م١٩٩٢وا}داب ا����c،  وا�AR�ن

، م�A�رات ���ات، ا���ن�ت وا���	 ا���ب�	+ ا��9در ا����R ، ، �#�يRا� .٣٨

  .م١٩٨٦ب��وت ، 

٣٩. ، ��وزارة ا���9D:،  ،)١٩٦٧-١٩٤٨(ا��1آ	 ا�دب�	 !  ا�ردن،)'�م� ، ��

 . م١٩٨٩، ���٢ن ج

ت ا�E&# ا���ب  ا�4#ی#ا����� ، ���ي ���� ،  .٤٠��C<2 إ� �Rرس ، دار ا�

  .م��A6�١٩٩٧ وا���ز�] ،���ن، 

، دار ا�5ا?: ، ، �#^W إ�N ا�<W��1 ا����Eي ��E%�صم���6 ، د��6: و~�Uون  .٤١

 .م١٩٨٥ب��وت   

ي ، �+ ا��ه�ب ، .٤٢�ت�<k،  ،، ا�ار ا��Eب� ����6بوا�س��ب ا�س��ب�	 ا��

  .م١٩٧٧

٤٣.  N\�> ، ، Z�ه�� ا�D��ی	حZ� ،وت��  .م١٩٩٤، ا���آ� ا����9D ا��Eب�، ب

٤٤.  ، ���Am ، دار ا�A#%: ا��Eب�: ، ا��9ه�ة ،  ا�دب ا�0&رنهoل، م�5

  م،١٩٦٩

 ،ا��9ه�ة،ا�#�q: ا����7: ا��Eم: ����6ب - ن&# ا��وای	 دراست ! ، F[ ، وادي .٤٥

 .م١٩٩٨

٤٦.  Zا��ح� +� ، �m��	دب��ا 	��0�د ا�، ا�!�مE: ا�رد<�: ،���ن ،  ، أب�

  .م١٩٧٩
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، م�A�رات �!A: ت�ر�� ا�ردن ، ���ن ،  !  ا�ردن ا�&%	 ا�&%��ةـــــــــ ،  .٤٧

  .م١٩٩٣

٤٨.  ، N�E> ،�����  ا�1#ی` ا�Dدب ا��ا�&%��ة !  ا 	ا�&% WCD�  EZ( ا�<)�ر ا�

ن،س�ریE�� ،ردن�١٩٦٥-١٨٧٠)!��)�2،ا bب ، دم��Eات�5د ا����ب ا�  ،

 .م١٩٨٢

  .م ١٩٩٢م�b ، ، م�A�رات ات�5د ا����ب ا��Eب ، د ا��0��ة ا�E&#ی	ـــــ ،  .٤٩

  :0<��0	ا�ا��0ا�I : هـ 

 ا��ح�Z بوي ،ط: ، ت�$�:  ا�D�� !2أر�'� ،  .١+��9: �١Dدار ا� ،

  .م١٩٧٣ب��وت،

ت،   ���m�ن ،ب��oر .٢��ن �0C0ت�$�: ،ا� : :�Eا�!�م :���m` ه����، ا����

 .م ١٩٩٦، ٤ط ب��وت، �6را��ت،

٣.  ، ��ا�$ ،k>ا���دي ب� b�(%0ت�$�:ا� ، :>�U ار، ا��!k6 ا��e6 ��ب

  .م ��9D6�٢٠٠٣: ،ا��9ه�ة ، 

�� ، دار ا����<#�د  :، ت�$�: (�� ا��وای	 ،و��[ أور��ل  ،رو3ن ،ب�ر<�ف .٤

ادYم: ، ب�Eا� :���9Dم ١٩٩١ ،ا���ون ا�.  

  ا��Aدي ،م�<] ح��د ا�!#�A. د: ت�$�:  ،ا�&%	 ا�&%��ة،و��Z ، ?�ر<�6  .٥

���9Dة، ،ا� م١٩٩٢$

?ت ��روت، <���� ، .٦�Zان  N����5 ا���Eي ، ا�#�q: ا����7: : ، ت�$�: وت9

�P وا���A، ا��9ه�ة، �z�6� :م�Eم ١٩٧١ا�.  

�` ��R:، دار  :ت�$�:، ، ا?(<�اف ب�&%	 ا�&%��ة��زان  ،��ه��� .٧!> م�5

��9�: طDاد١ا���ون ا�Yم١٩٩٠، ، ب  .  

  ا�#وریت -و 
  
  .م٢٠٠٥،ا��A: ) ٢٠(ع ،م!6: ت����  ��- ن<�  سروتإ���س ��آ�ح ،  .١
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  ح��دي،  .٢� ا��5+� Nا�&%��ة �#ًاب�� 	��م!6: أ)oم ،  ا�&%	 ا���ا

  .م١٩٨٨، ) ١٢- ١١(�د

٣.  ، i6ا�� ن !  ا�&%	 ا�&%��ة ا?�را�3	بر �+C0ت ا���، م!6: ��ون  �0
د Eا� ، :� .١٩٩١، ا��Eم١٧أدب�: ، ا��A: ا��vم

، م!6:  &%%  ا�ردن ن�fة >��	 !  ا�PD0# ا�$��N ��ص�،  .٤
 .م٢٠٠~ب ،.١٤٤أ���ر،ع

ا<� ،  .٥��5� �ة  (<�ت ا�dE ا�دب ،ح�$ ، 9Aم�ت �� ا�o� :6!م

١٢،�د:A� م٢٠٠٢، ا�

٦. ����ب��	 ا���	 ا���ب�	، �6���ن ح�، م!K#���>� :6 ا�b�(%0 ا���0  و

  .م1999 ، ب��وت،٩٥ا���R ا��Eب�، ع

٧. ت  ،ا��i6 م�ت�ض  �+�ص�ا�دب!�Cة ا���E>ا� 	ی�fون 	م�تo� ،، 

 . م١٩٩١م���  ،�١د

 ا��i6 م�ت�ض ، .٨+�،dEا� 	ی�f)  !  ن�م!6: ا�� ،bا�دب�، دم� P

  .م١٩٩٨، ٣٣٠ع

ی	 و�#ارات ا�<W��c...ا��0أة وا�Z&#ان م�5 �� ا��Z ا���زي  .٩C1ا� NE�� ،

 . م٢٠٠٥، ١١٧م!6: ���ن ع

١٠. ���	 ا���Eن	 ب�2 ا�&%# و�0 ،م�5 ص�ب� �+C<ا�<�& إ 	��م!6:  ،

P(�ا�دب� ا�� ،  bم2002 ح���ان ٣٧٤ عدم�.  

١١. ��� م!6: ا���)P ، ا?س<P[ك !  ص�k	 ا���Eان ب�ا(	 ،م�5�د ا�#�

د  ا�دب�،Eا� ،bم١٩٩٧ أ��ر، ٣١٣دم�.  

3�  سروت���� )+�oت ،  .١٢  .م٢٠٠٥ا��A: ٢٠، م!6: ت���� ع ��- ن

١٣.  ، :Aب�+Eا� e�ت ا�&%	 ا�&%��ة (�5�E&3 #E )ر��Eا� 	م!6:  )ب�0 ،

  .  م٢٠٠١، ت�ر��  ١٥٣أ���ر، �د
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  :��ا�C�< N�) I	 ا?ن<�ن� : ز 

 ١  -  ، ��� ( أح�Pب  ) ��<&�W ا�&%	 !  (��ن آ<

www.alriyadh.com//article62026.html - 19k
١   

  .م    2005/05/05:ت�ر�� 

٢ -  ، �+��Yت#�<� ا� ) WPا�&%��ة �#ا ، ا�� 	ا�&%IE>00ا�. ( 

www.alrabetta.ae/content/view/658/38/ - 30k   

  .م١٥/٥/٢٠٠٦

 ،) ا�&%qqqqqqqqqqqqqq	 ا�&%��qqqqqqqqqqqqqqة �qqqqqqqqqqqqqq#ا ($+���������������� ا��6����������������5ن ،   -٣

www.arabicstory.net/index.php،  

  .م١١/٧/٢٠٠٦ت�ر��  

ل  -٤�������+� e>ا�ا   ، $�������#qqqqqqq� ة��qqqqqqq%&ا� 	qqqqqqq%&ا�  ا� 	qqqqqqq%�  qqqqqqqف هLqqqqqqq1

www.arabicstory.net/index.ph     

  م ١١/٧/٢٠٠٦ت�ر�� 

٥ - . �e6� Z م�5���اءة !  ا�<W�CD وا��ؤی	/ ا�&%	 ا�&%��ة �#ًا( ،ح( .

www.lahaonline.com/index.php?option=content&   

  م٢٢/٨/٢٠٠٥ت�ر�� 
 ٦-  �����������������Aا�� Z������������������ )�&%qqqqqqqqqqqqqqqq	 ا�&%��qqqqqqqqqqqqqqqqة �qqqqqqqqqqqqqqqq#اا( ص�����������������ة، ح

www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=23579      

   م٦/٢٠٠٦/  ١٤

ا�&%qqqqqqqqq	 ا�&%��qqqqqqqqqة  بqqqqqqqqq#ل” �%�صqqqqqqqqq	ا�”،����������6�N ا������������م�ا��  -٧       

  �http://www.newsabah.com/paper.php#ًا

   .م��٢٢/٥/٢٠٠٦          

ء(�+��������������� ا�������������������E ا��ا����������������ي ،  -٨  qqqqqqqqqqqqqqq&� (  ة ا�������������������ض�����������������$

www.alriyadh.com/2005/05/05/article62026.html - 19k      
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  .م٢٢/١٠/2006ت�ر�� 

 ا����6: أب���� ه����P اZ���� c���>��>3 م�)���]      -٩���+�caltur@ albayan .com.ae 

www. ٢٢/٨/٢٠٠٥ت�ر��.  

،  ) ا!  ا�&d و!2 ا�&%	 ا�&%��ة �#( �6�ان ا����6ن ، - ١٠

www.iraqstory.com/arabic/home.php  ٥/١٢/٢٠٠٥ت�ر��  

 م�5 )�ا<�� ، م�)] ا�79: ا���ر�:  - ١١

www.syrianstory.com/infocontacte.htm - 75k  م٢/٤/٢٠٠٥ت�ر��.  

��ت ، - ١٢'� ، م�)] ا�79: )ا��#ایت وا��ؤى،  ا�&%	 ا�&%��ة !  ا�ردن(م�5

 :�  www.arabicstory.net/forum/lofiversion/index.phpا��Eب

  م٢/٥/٢٠٠٦:  ت�ر�� 

١٣- Aا� Z�ء  (�������7��، ا���������ؤى ا����������د�:   ����������>qqqqqqqDا� 	qqqqqqq1pرا  qqqqqqq! اءة�qqqqqqq�(           

www.rezgar.com/m.asp?     :  

  .م١١/٥/٢٠٠٦:ت�ر�� 
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 ��dc ا��1`:

 

The very short story in Jordan 

 

Literature field witnessed in the last quarter of the previous 

century a striking change in the concepts and functions of 

literature. Methods of show and speech have changed because of 

the technological haste that affected the world. This was also 

followed by a change in forms of expression, taste, creation and 

reception. Literature is one of the most important components that 
were affected by this change .as a result of this change, the very 

short story was one of its prominent secretion. 

       The literature filed witnessed a continuous growth in the 
narrative aspect as a result of one of the most important 

experimental phase that the story lived. 

Despite this narrative aspect lacks the rules and the basics that 
organize and distinguishes it, it met circulation and presence in 

literature scene. Means of modern communication which was 

pleased to fined literature in the size of the decreasing filed, day 

after day helped in that for interest of policy commercial 

announcements. Therefore, daily newspapers, magazines and 

internet pages were full of it. 

This research has dealt in a hurry with the Jordanian story march 

arriving to this experimental phase the very short has becomes its 

title. It also tried as much as possible to show its context and 
limits through its naturalization, idioms and concepts. Then it 

tackled its basis and elements as narrativity, concentration, title 

and abbreviation of time and place. 
Then it dealt with issues that novelists discussed such as 

personality, socialism and nationalism. 

The research has these results: the very short story expresses a 
developing phase in human creation which disobeyed details, 

digression, stuffing and abundant which no longer doesn't 

communications. Therefore, this narrative aspect has become 

concentrated and abbreviated in its all elements. It is interested in 

trapping human gleanings and writing them and dealing with 
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them in an ironical   way depending on various modern 
technologies. 

The very short story remained as an experimental text which has 

its own clarifications and disobeyed codification and fashion. It 

has the characteristics of the ambiguous text which impose its 

beautification by it self not by imitating critical opinions or 

certain measures. 

This narrative kind touches other literature kinds which are 

opened to each other. The very short story can make use from 

poetry tools and poetry can benefits from its tools. 
Jordan field witnessed with the beginning of the nineties of the 

last century a striking celebration in this narrative kind. As a 

result of this, its readers and writers in creased in number 
moreover, human communication means gave it a free scope 

which made it spread all over the country. Jordan experience dose 

not differ from Arab experience. They accompanied it in time, the 
size of what was achieved and artistic values. The narrating 

woman strongly participated in writing this kind; she exceeded 

the contributions of the narrating man. Most Jordanian novelists 

who wrote the traditional short story wrote the very short story. 

        Despite its difficult, artistic conditions, it responded to 

Jordan society worries and its needs. Social and personal distress 

occupied the first place  without ignoring the emotional and future 

problems of the nation.     


