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  مقجمة

 عرخ الجول واإلمارات الثاني
م(0219_1917)  

 
 األستاذ الجكتؽر: كسال أحسج غشيػ

 رئيذ الخابطة األدبية 
 

بيغ العرػر  ضل مرصمح )األدب العخبي السعاصخ( مرصمحًا يحاكؿ أف يجج لو مكانا
األدبية الستتابعة مشح الجاىمية إلى اآلف، كىػ مرصمح مخاكغ يكاد يشدحب عمى كل أدب عخبي 
في كل عرخ مغ زاكية الخؤية اآلنية، ككشا حتى فتخة قخيبة نقػؿ إنو ال يعمع أحج مغ الشاس ماذا 

جتاح ىحا يسكغ أف ُيصمق عميو في العرػر التالية. خرػصا كنحغ نخػ عجة تيارات أدبية ت
العرخ مشح الخبع األكؿ مغ القخف الساضي )القخف العذخيغ(، كىػ عرخ يتسيد بانفتاح عجيب 

 عمى فشػف أدبية نست كنزجت كتقمبت ؼيو ضسغ عجة معصيات.
ككشت كما زلت أتعامل مع العرخ الحجيث كاألدب العخبي السعاصخ كفق التقديع 

ي بجأت في أكاخخ العرخ العثساني، بشذػء ركح الجسالي، حيث إنو كفق الستغيخات الجسالية الت
تججيجية في الذعخ بجأت مع محسػد سامي الباركدؼ، كركح تججيجية عمى صعيج السدخح 

ـ في السدخحية البذخية األكلى التي ُنفحت في أريحا 1834كالقرة بجأت إرىاصاتيا مغ عاـ 
ة السدخح البذخؼ الحؼ ـ بجأت رحم1847بفمدصيغ... كصل خبخىا كلع يرل نريا، كفي عاـ 

كصمشا خبخه ككصمت نرػصو مع ماركف الشقاش كزمبلئو الحيغ اضصخكا لمخحيل مغ مشاشق 
الشفػذ العثساني حتى يتحقق ليع الشذاط األكثخ فعالية. كتمظ الفتخة الدمشية مغ أكاخخ العيج 

األدب العثساني حتى بجاية عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني كانت تدتحق الخصج تحت اسع "
الحجيث" ألنيا تسثل مخحمة انصبلؽ تاريخ العخب الحجيث، حيث شيجت تغيخات سياسية كفشية 

 تدسح بإفخادىا ضسغ ذلظ االسع.
كما شيجه مغ تغيخ جسالي عمى صعيج انتذار شعخ التفعيمة  1947كلعل مجيء عاـ 

دتياف بو مسا اصصمح كبجاية مخحمة الػاقعية الفشية كانتياء مخحمة الخكماندية، مّثل جدءا ال ي
 الشاس عمى تدسيتو باألدب السعاصخ.
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كالتقديع الحؼ ذكخُتو جسالّي أكثخ مشو سياسي، أما بالشدبة لمتقديع الدياسي فإنشي أرػ 
اعتساد أكائل القخف الدادس عذخ بجاية العيج العثساني، ذلظ أف الػشغ العخبي خزع مشح مصمع 

نية، ككاف ذلظ بعج انتياء عرخ الجكؿ كاإلمارات القخف الدادس عذخ لديصخة الجكلة العثسا
األكؿ الحؼ اشتسل عمى دكلة السساليظ التي تدامشت معيا دكؿ أخخػ، كصػاًل إلى نياية العرخ 
 العثساني الستسثل في سقػط الخبلفة العثسانية بعج الحخب العالسية األكلى كاتفاؾية سايكذ بيكػ. 

يث، أك ما يجب تدسيتو بعرخ الجكؿ كاإلمارات كُتعّج تمظ الشياية بجاية العرخ الحج
الثاني، ألف مطاىخ تفكظ الجكلة العثسانية كبجء االستعسار ثع التحخر الذكمي في مشترف القخف 
العذخيغ كاستسخارية التبعية لبلستعسار كتحكسو في مرائخ الجكؿ كاإلمارات التي تدداد أعجادىا 

مبلمح عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني ؾياسًا عمى ما  بازدياد تفككيا؛ تمظ السطاىخ ال تحسل سػػ 
ُسسّي بعرخ الجكؿ كاإلمارات األكؿ، الحؼ ابتكخه شػقي ضيف رحسو هللا، كال مذاّحة في 
السرصمح ألف العرخ العباسي انقدع لعرخيغ... خرػصا أف حزػر الخميفة العباسي في 

ة كاف رمديا في العقػد األخيخة ليا العرخ الثاني كاف رمديًا، كسا أف حزػر الخبلفة العثساني
 . 1923قبل انتيائيا بذكل رسسي عاـ 

كشت كال زلت في كتابي "عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني" الحؼ صجرت مشو خسذ 
شبعات ال أدعي القجرة عمى اإللساـ بكل ما يحتػيو عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني مغ إبجاعات 

بعس األكراؽ الشقجية كاألدبية في ممف كاحج يجسع بيشيا كأجشاس أدبية مختمفة، بل حاكلت جسع 
رابط السعاصخة، ليكػف ىحا الكتاب صفحة متػاضعة مغ صفحات ممف زاخخ، يصسح إلى 
االتداع كالذسػؿ يػما ما كفق مشيجية د. شػقي ضيف في التأريخ لعرخ الجكؿ كاإلمارات 

ث إخػة أعداء جسعشا بيع القجر األكؿ. كاليػـ ندعى إلى تحقيق ذلظ الصسػح مغ خبلؿ أبحا
الجسيل لسحاكلة سبخ أغػار ذلظ العرخ مغ خبلؿ تتبع دكؿ كإمارات كمسالظ العخب في ىحه 
السخحمة الحخجة مغ تاريخ أمتشا، عبخ أجداء متعاؾبة، تدتعخض تاريخ الذعخ العخبي كسسات 

خ أكبخ كتحميل أعسق تصػره كبعس أعبلمو، كأسأؿ هللا عد كجل أف يكػف ذلظ مقجمة أكسع لتأري
، كقج أنجدنا السخحمة األكلى مغ خبلؿ رصج  لتمظ السخحمة التي نعاير جدءا كبيخا مشيا اليـػ
الػاقع الدياسي كالحزارؼ لتمظ الجكيبلت، كفغ الذعخ كمبلمح التصػر كأبخز الذعخاء، كالفغ 

اثقة نحػ رصج فغ القرري بشػعيو الخكاية كالقرة القريخة كالسدخحية، كنديخ اليػـ بخصػات ك 
 الديخة الحاتية ضسغ فخيق يكسل السذػار، وهللا ندأؿ أف يكتب لشا الدجاد كالتػفيق.

 
 كسػػػػاؿ غشيػػػػػػػػػع
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 التسييج

 الجاللي لسرطمح الديخة الحاتية السجال

 مفيؽم الديخة 

غ الخجػع إلى كتب المغة بج مالديخة بكدخ الديغ كفتح الخاء العشج تعخيف كمسة          
عشج المغػييغ كذلظ لكي ما يتزسشو ىحا السرصمح المفع  المػقػؼ عمى مجلػؿ ىح كمعاجسيا،

 الحؼ إذ أشمق ذىب السعشى تمقائيا إلى سيخة السرصفى صمى هللا عميو كسمع .

جاء في  لداف العخب البغ مشطػر: " كأيزا الديخة: الصخيقة، سار بيع  :التحجيج السعجسي - أ
 سيخ،كسا كردت في السعجع الػسيط  " يقاؿ سار الػالي في رغبتو سيخة سشة، (1)سيخة حدشة

في القخآف الكخيع، قػلو  ( 3)استعسمت لفطة الديخة. كقج (2)"فبلف سيخة حجث بأحاديث األكائل
يديخ  ،ة :الحىاب كالسديخ كالتيدار كسارالديخ كأيزا  .(4)"ألكلىتعالى " سشعيجىا سيختيا ا

كسا أف  .(5)الزخب مغ سيخك ساره كاالسع مشيا بسعشى مدػر كرجل مدػر بو ،كالديخة 
حسػد الديخة ، الصخيقة" سػاء كانت خيخا أك شخا يقاؿ فبلف م الديخ ىي جسع الديخة، كىي "

السفرل فيي سيخة الحياة أك تخجسة الحياة ك ىي أما في السعجع  .(6)فبلف محمػـ الديخة
 .(7)بارة عغ تخجسة حياة احج األعبلـع

 اتفقت معاجع المغة العخبية عمى أّف معشى كمسة "سيخة " يجؿ عمى الييئة كالصخيقة .

                                                           
 ، مادة )س،ؼ،ر ( 7، السجمج  2003، 1يشطخ :لداف العخب  ،البغ مشطػر،ط 1
 .695القامػس السحيط : مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخر أبادؼ ،السجمج  الخابع ،ص   2
 .117،ص12تاج العخكس ،الديج دمحم مختزى الحديشي الدبيجؼ ،ج  3
 .(20/21اآلية )  : سػػػرة شػو 4
حسج  الشاشخ ،دار الكتب الجيغ أبي الفزل دمحم  ابغ مكـخ "ابغ مشطػر" ـ. عامخ أ جساؿ ،لداف العخب 5

 .450، ص4ج ،2ط ،لبشاف ،بيخكت ،العمسية

 .998،دار الكتب العمسية، بيخكت،الصبعة األكلى ص : الديج أبػ الحدغ الجخجػانيالتعخيفات 6

،دار الكتب العمسية بيخكت_لبشاف_الصبعة الثانية  1السعجع السفرل في األدب، محسػػػج التػػػ نجي ، ج 7
 .  536ص ،1999 سشة
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مغ الشاحية االصصبلحية ،فقج  قجـ تعجدت تعخيفات الديخة الحاتية  :التحجيج  االصصبلحيب_ 
الفغ تعخيفا خاصا بو كفقا لصبيعة فيسو ليحا الجشذ األدبي ،كلعل الدبب يعػد كل ميتع بيحا 

عخض في ذلظ إلى مخكنة ىحا الفغ األدبي ،كشبيعة تجاخمو مع األجشاس األدبية األخخػ ،كست
يتػلى فييا  ،حكائي يشتطع في فزاء زمكاني محجد"نسط سخدؼ الباحثة لبعس ىحه التعخيفات: 

، فييا مغ العسق كالغشى حيػؼ أك معخفي تخجسة حياة ذات خرػصية إبجاعية في مجاؿ الخاكؼ 
ما يدتحق أف يخكػ ليقجـ تجخبة يسكغ أف تثخؼ القارغ كتخرب معخفتو بالحياة مغ خبلؿ 

كاإلفادة مشيا ،كثخاء الحياة السخشحة لتخجسة سيختيا كتفخدىا ليذ كاؼيا إلنتاج االشبلع عمييا 
شزع بججارة إلى ميجاف ىحا الفغ الدخدؼ ، إذ البج لمكاتب الحؼ يتػلى السيسة سيخة يسكغ أف ت

أف يتستع سخد  فشية عالية تؤىمو إلنجاز عسل فشي سخدؼ ،تتسثل ؼيو عشاصخ الدخد  الخئيدية 
 .(1)بيخية كاألسمػبية"كشخكشو التع

ىي أدب بأنيا ليدت مغ األدب السدتسج مغ الخياؿ بل  إحداف عباس يعخفياك        
رعة في الححؼ ك تفديخؼ... الديخة تداكج متعادؿ بيغ حقائق التاريخ ك القػػ الستخيمة البا

 .(2)اإلثبات كالبشاء

اريخ نفدو :" أف يكتب السخء بشفدو تالغشي حدغ أف الديخة الحاتية ىيكيخػ دمحم عبج 
، كما جخػ لو ككيػلتو يحكخ أياـ شفػلتو كشبابو ،،ؼيدجل حػادثو كأخباره،كيدخد أعسالو كآثاره

كشخؾ الحجيث  ،ىي مطشة اإلغخاؽ كالسغاالة غالباك  ،ؿ تبعا ألىسيتوعطع كتزؤ فييا مغ أحجاث ت
رجل أك أكثخ  لكشيا إذا اعتجلت كانت أصجؽ ما يكتب عغ ،غ الشفذ كالدىػ بيا كإعبلء ؾيستوع

 .(3)"تحقيق كتثبتلكشيا مجاؿ  ،ألنيا ليدت مجاؿ تخسيغ أك افتخاض؛ انصباقا عمى حياتو 

فغ الديخة : إنيا بحث يعخض ؼيو الكاتب حياة أحج السذاىيخ ؼيدخد في صفحاتو 
مخاحل حياة صاحب الديخة أك التخجسة التي حققيا ، يعتبخ فغ الديخة نػع مغ األدب يجسع بيغ 
تحخؼ التاريخي كاإلمتاع القرري كيخاد  بو حياة فخد  مغ األفخاد كرسع صػرة دؾيقة 

                                                           
 .109يشطخ :الديخة الحاتية الذعخية  ، دمحم صابخ عبيج ،ص 1
    .90 ـ ،ص1988 سشة  ، دار الذخكؽ عساف_ األردف _ الصبعة الخامدة  فغ الديخة :إحدػػػػػاف عبػػػاس 2
 .3،دار السعارؼ ،القاىخة ،ط 23التخاجع كالديخ ، دمحم عبج الغشي حدغ ، ص 3
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كسا أنو اعتبخ الديخة فشا أدبيا بقػلو " إنسا حدبشا أف نعخؼ أف نذيخ إلى أف ىحا . (1)ولذخريت
 .(2)الفغ األدبي لو تخاث كبيخ عغ القـػ "

تدتشج الباحثة تعخيف خاص لمديخة الحاتية :فغ أدبي يكتب ؼيو السخء عغ نفدو يقجميا 
 إفادة اآلخخيغ مغ تجخبتو. بخيخىا كشخىا كتدجيل أعسالو كتحميميا كالتعميق عمييا بقرج

عمى بعس مغ السرادر  شا في مفيػـ الديخة كاإلشبلعكإف ما نخمز إليو بعج بحث  
، فيخكؼ ؼيو اكؿ حياة شخرية مسيدة لمكذف عشيايتش ،خاجع ىػ أف الديخة :فغ أدبي نثخؼ كالس

 صاحبو حياتو الذخرية بذكل دقيق ،كبكل أمانة كصجؽ .

 -أىسيةذك  -أستصيع القػؿ : إف الديخة فغ أدبي نثخؼ استخجاعي يكتبو شخز ،إذف
لػضػح،بعيجا عغ يقجـ حياتو، أك جدءا مشيا لمستمقي، بسشتيي الرخاحة، كا ،بشفدو عغ نفدو

تستاز بالتخابط كالتدمدل، كتشيس عمى العخض الجسيل ، كالعبارة الخؾيقة  ،السغاالت كالتخيل
 الجؾيقة.

 تيا بالسرطمحات السجاورةخة وعالقالدي

يتستع فغ الديخة الحاتّية بسخكنة كبيخة كتخابط كثيق مع فخكع األدب األخخ كليحا الدبب 
 كالتي البج مغ استعخاضيا كإف كاف بذكل مػجد. فقج تعجدت التعخيفات كالسفاـيع الستعمقة بو ،

كقج اتخح التاريخ لمفخد  ،تا تجكراف عمى معشى تاريخ الحياةكان إف لفطتي "تخجسة" كسيخة ،
 صػر مختمفة لجؼ العخب ككانت "الديخة " أكلى ىحه الرػر .

يع عبج الجايع أف كمسةيخػ  "تخجسة "دخمت إلى المغة العخبية عغ شخيق المغة  يحيي إبخـا
حيث يقػؿ : لع يكغ االصصبلح  قج جخػ عمى استعساليا إال في أكائل القخف الدابع  اآلرامية

بسعشى حياة الذخز كيخجع ىحا أف أبا  تعسميا "ياقػت الحسػؼ " في معجسو اليجخؼ ،حيغ اس
 عغ حياة الذعخاء كغيخىع . أعبلموالفخج لع يدتعسل لفطة " تخجسة "عشج 

                                                           
 142،ص2ط ،السعجع األدبي :جبػر  عبج الشػر 1
 .11-6ـ،1956ة الخابعة ،شػقي ضيف ،دار السعارؼ ،الصبع ،التخجسة الذخرية 2
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يع عبج الجايع ودمحم عبج الغشي أف ال فخؽ بيغ كمستي سيخة كتخجسة  كيخػ الباحثاف إ بخـا
 ذاتو .فاألكلى تجؿ عمى التاريخ )السديب لمحياة( ،كالثانية أكثخ مغ عشايتو بترػيخ 

صػرة ذكخيات يعشى فييا صاحبيا بترػيخ بيئة السجتسع كليدت ىي التي تكتب عمى   
يعذاتو . فيخػ الباحث يحيكالسذاىجات أكثخ مغ عشايتو  بترػيخ  في كتابو أف التخجسة  ى إبخـا

يعشى فييا بترػيخ األحجاث التاريخية يكتبيا صاحبيا عمى شكل "محكخات "الفشية ليدت التي 
 .1مغ عشايتو بترػيخ كاقعو الحاتي أكثخ

كليدت ىي السكتػبة عمى شكل "يػميات "تبجك فييا األحجاث عمى شكل متقصع غيخ 
 غيخ تختيب .مختب أك عمى 

"اعتخافات " يخخج فييا صاحبيا عمى نيج االعتخاؼ الرحيح  األمخكلشا في أخخ   
 .2قفيا عمى الحياة الخاصة لكاتبياكليدت ىي ركاية فشية تعتسج في إحجاثيا كمػا

التخجسة أف يكػف ليا بشاء مخسػـ كاضح يدتصيع كاتبيا مغ خبللو أف  خز مبلمحكأ  
أف يا صياغة أدبية محكسة بعج يختب األحجاث كالسػاقف كالذخريات التي مخت بو ،كيرجر عش

بيشسا مبلمح الديخة الحاتية الخكح القررية غ الجقائق التي استعادتيا ذاكختو، كثيخ م يشحشي
عمييا الشدعة الفخدية ألنو يرعب عادات االجتساعية كتديصخ ترػيخ الكالخكح التاريخية ك 

 الديصخة عمى الحات .

فيي تحقيق الغاية السخجػة التي يؤدييا العسل الفشي فالكاتب يعخض خبخاتو عمى 
رػر كاقع حياتو  الحؼ شكل اآلخخيغ بػية مذاركتيع كيتحجث في صجؽ كصخاحة كأمانة م

 .3ماضيو

مرصمحات الديخة كيسكغ لكاتب الديخة إذا كانت لجيو أحج تعج السحكخات كاليػميات 
فالسحكخات سيختو لتعيشو عمى تحكخات الساضي، محكخات أك يػميات أف يخجع إلييا عشجما يكتب 

: مغ حيث السادة تحتػؼ عمى أكسع مجػ مغ الديخة فيي تدتػعب األحجاث الخاصة التي تيتع 

                                                           
يع ارمغ ،ص 1   15الديخة الحاتية كمبلمحيا في األدب العخبي ،سيج إبخـا
 .14الديخة الحاتية كمبلمحيا ،ص 2
يع عبج الجايع ،ص 3  .10التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث :يحيى إبخـا
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فالكاتب ييتع بترػيخ األحجاث أكثخ . 1خية كتدجيميابخصج األحجاث التاريبيا الكاتب كسا تيتع 
 مغ عشايتو بترػيخ كاقعو الحاتي كىػ بحلظ يخالف كاتب الديخة.

سجل التجارب كالخبخات اليػمية " نياي أكثخىا قخبا مغ الديخة إذ إأما اليػميات : في
 .2خبار كاألحجاث الحياتية لمذخز"كحفع األ

األحجاث تخد فييا عمى شكل متقصع غيخ مختب  فتختمف اليػميات عغ الديخة في أف
إلى السشطػر  عشج حجكثيا كىي تفتقخ تبعا لحلظ كسا أنيا تتدع بالقجرة عمى رصج السػاقف

ماضيا بدخد متػاصل ؼيسا تكػف السحكخات  االستعادؼ في القز : أف نز الديخة يحكي
كسا يمتـد كاتب ، 3ل زمشو(لػثيقة التي ال يسكغ تعجيكاليػميات عبارة عغ مجكنات ليا قػة ا

 السحكخات بالتدجيل كالتػضيح  لسا يجكر حػليا مغ أحجاث .

ك يتشاكؿ شخرية مغ غ أدبي يجسع بيغ القرة ك التاريخ ، كسا تخػ الباحثة أف الديخة ف     
العطسة فييا،كىي عسمية تحميمية  ك الكذف عغ عشاصخ  جبلء جػانبيا،ل  الذخريات البارزة

ندانية التي تشصػؼ عمييا الذخرية الستخجع ليا ك مغ خبلؿ ىحا التحميل تبخز الؿيع اإللعشاصخ 
بعزيا مغ  عمى الخغع مغ قخبمف عغ السحكخات، كاليػميات، ، كالديخة الحاتية  تختالذخرية

بعس : الديخة الحاتية كتاُب يخكؼ حياة السؤلف بقمسو ،كىػ يختمف مادة كنيجا عغ السحكخات 
بيغ الديخة الحاتية كتمظ الفشػف األدبية  ال يسشع مغ كجػد تجاخل مغ نػع ماكىحا  ، 4"كاليػميات 

؛ إذ إف ىحه األشكاؿ التي تتجاخل مع الديخة الحاتية بجأت في الطيػر مشح القخف الخامذ عذخ 
 كأخحت أشكاؿ أخخػ تتػالى مثل : الخسائل كاليػميات كالسحكخات كالحكخيات ".

 أنؽاع الديخة

 ، كاختبلؼ أنػاعيا مشبثق مغ اختبلؼ الزابط السعتسجلمديخة بذػػكل عاـ أنػاع مختمفة        
في الترشيف، إذ يقػؿ أحج الجارسيغ "فحجكد الديخة ىي األحجاث البيػلػجية الػاقعة بيغ كالدة 
شخز كمػتو، مغ شفػلة ك نزج كأمخاض كغيخىا فيي صػرة لمػجػد الحيػاني الجدساني، كقج 

                                                           
 .20-19الديخة الحاتية في األدب العخبي :تياني عبج الفتاح شاكخ ،ص 1
 .3الديخة الحاتية في األدب العخاقي الحجيث :أنغاـ عبج هللا  شعباف ،ص 2
  .  192كتاب الحات ،حاتع الركخ ،ص 3
 .2002، 14يشطخ : الديخة الحاتية في األدب العخبي ،تياني شاكخ ،ص 4
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اعتسادا عمى كاتبيا،  رئيدييغتشقدع الديخة إلى نػعيغ . 1بيا كثيخ مغ العػاشف اإلندانية" يختبط
 .ى سيخة تاريخية كتعميسية ك شعبيةغايتيا إلكإما سيخة غػيخية ، كإما باعتبار فيي إما سيخة ذاتية 

 :تقديع الديخة باعتبار كاتبيا

كىي التي يقػـ صاحبيا بالكتابة عغ نفدو، فيػ الحؼ يخكؼ لشا تاريخ  :الديــخة الحاتية -1
حياتو مخحمة مخحمة، بتجخد كصجؽ ككعي، في ثػب قرري أخاذ كمغ مخاشخ الديخة الحاتية 
كما يذػبيا مغ شػائب تغييخ الحقائق كتبجيميا، كما يراحبيا مغ إعبلء الحات عغ شخيق 

ل كمغ ىشا فقج حخص الشقاد كمؤرخػا الديخة عمى البصػالت، كشسذ اليشات كالخذائ اختبلؼ
الحاتية إلى مثل يجب يتسثمػىا، بحيث تسثل تخاجسيع لحكاتػيع الرجؽ  تػجيػػو كاتب الديخة

الخالز في إشار البػحث عغ الحؿيقة دكف تمػيغ، أك زركذة مع إضيار جػانب الشفذ في 
  العديد  حدب رأؼ شخؼ عبجك ة، اؿ دكف مغاالمختمػػػف حاالتيا مغ الزعف ك القػة، باعتج

 .2ىػ (تخجسة حياة إنداف كسا يخاىا )الديخة الحاتية تعشي حخؼيا  :يقػؿ

ىي التي تتشاكؿ حياة شخز غيخ الكاتب ،بالتخجسة السفرمة كتقجيسيا  :الديخة الغيخية  -0
 .3لجسيػر القخاء كاضحة مكذػفة ،بسحاسشيا كعيػبيا ،بايجابياتيا كسمبياتيا

أنيا بحث يعخض ؼيو الكاتب حياة "ندتصيع أف نقػؿ مفيػـ الديخة الغيخية ىػ :كمغ ىشا 
ي احج  السذاىيخ ،ؼيدخد في صفحاتو حياة صاحب الديخة أك التخجسة ،كيفرل السشجدات الت

حققيا أك يتخجع الكاتب لغيخه كيذتخط أف يكػف قج الع كفيع بيئة مغ يتخجع لو ،كمغ ىحا الشػع 
 .ألفيا عباس محسػد العقاد " كتب العبقخيات التي

إذ كاف تقجيع يعبخ عغ بعس الفخكؽ بيغ ىحه الكتابات األدبية ، فيل ىشاؾ شخكط  
إلى قمػبشا كاتب الديخة الحاتية قخيب  4كخرائز تسيد كاتب كل نػع مشيا ؟يقػؿ إحداف عباس

ثشا عغ ذخائل نفدو كأف يحج ،الديخة مغ أجل أف يػجج رابصة ما بيششا كبيشو؛ ألنو إنسا كتب تمظ 
كتجارب حياتو حجيثا يمقى مشا أذنا كاعية ؛ ألنو يثيخ فيشا رغبة في الكذف عغ عالع نجيمو  

                                                           
 .10 فغ الديخة: إحدػػػاف عباس، ص 1

 .27أدب الديخة الحاتية :شخؼ عبج العديد ،ص2 
 .246نقبل عغ السعجع األدبي ص  135فغ الديخة بيغ الحاتية كالغيخية ، 3
 . 67فغ الديخة بيغ الديخة الحاتية كالغيخية : عبج المصيف دمحم الديج الحخيخؼ ،ص 4
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قج يأسخنا  ،كىحا شيء يبعث فيشا الخضا ،مػفق األميغ عمى أسخاره كخباياه كمػقفشا مغ صاحبو
 .ؼيحػؿ أنطارنا عغ نقج الزعيف كالػاىي في سخده 

 الحاتيةاليجف مؼ كتابة الديخة 

إف اليجؼ ك الغاية التي تحققيا كتابة الديخة الحاتية مغ صاحبيا ىي تخؽيف العبء  
عغ عاتقو بشقل التجخبة الحاتية إلى اآلخخيغ، كدعػتيع إلى السذاركة فييا، فيي تػفخ فخصة 
 لمفشاف يخيح نفدو باالعتخاؼ كإليزاح مػقفو مغ السجتسع كيعشي ذلظ أنو يكتب ليدتفيج بالتشؽيذ
عغ مكشػنات قمبو كإشبلؽ نفدو مغ عقاليا، كليحرل عمى الستعة الفشية السدتحجثة عغ الرجؽ 

فإذا كاف يحذ اس بتجاربو الحاتية كمذاركتو ليع، ك القجرة عمى التأثيخ، كيكتب ليفيج الش
كإذا أحذ بػقع ذنػبو كآثامو، تخفف مغ ىحا الذعػر بالحجيث عشو،  باالضصياد مغ السجتسع،

ف مشيا مػقف الستيع قيخه باالعتخاؼ بيا، كقسع نفدو باإلعبلف عغ سيئاتيا، كك أراح ضس
إذا مخ برخاع نفدي أك ركحي أك فكخؼ كخخج مشو سالسا رسع صػرة لحلظ كالقاضي معا، 

إذا فذل كاالستبذار الحؼ يأتي بعج اليأس،  الرخاع كانيي قرتو باليجكء الحؼ يعقب العاصفة،
حرل ،  يػ يخضى ضسيخه كىػ يطيخ االعتحار كالتعميل كالتبخيخ لساكاخفق أك ىـد أك اتيع، ف

كإف كل . 1فالكذف عغ دخائل نفدو ىػ الصخيق الرحيح ليقجره الشاس مغ حػلو كضيػر صجقو
 كاليجؼ مغ كتابة الديخة الحاتية. ىحه العػامل كاألسباب تكػف كراء الغاية

 

 

 

 

 

  

                                                           
يع عبج الجايع، ص:   1  .16-2"التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث" لمجكتػر يحيى إبخـا
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 األول السبحث

 ػالعخبي القجي األدبنذأة وتطؽر فؼ الديخة في 

 نذأة الديخة الحاتية في الـأدب العخبي القجيػ

عخؼ األدب العخبي فغ الديخة الحاتية مشح كقت مبكخ،فيػ جشذ أدبي عخيق في 
الحزارة العخبية اإلسبلمية، كإف لع يتبمػر ترػره  الحىشي بسا يتيح لو  االنفخاد بسرصمح نقجؼ 

ل بو مشدلة االكتساؿ في السزسػف كالغخض خاص بو، فقج  صيغ عمى نساذج تكاد تر
 كاألسمػب .

أحػالو الحاتية، ؼيدجل حػادثو التي يتحجث فييا الكاتب بقمسو عغ إف الديخة الحاتية ىي  
كأخباره، كيدخد أعسالو كآثاره، كيحكخ أياـ شفػلتو كشبابو ككيػلتو، كما جخػ لو فييا مغ أحجاث 

األحجاث يػما فيػما أك ىسيتيا، كقج تدجل فييا الػقائع ك الفخح كالتخح، تعطع كتزئػؿ تبعا أل
برػرة متقصعة بعج أف تجسع عشاصخىا مغ مرادر متعجدة، كيعخؼ قامػس أككدفػرد الديخة 
الحاتية كسا يمي: "كتابة الذخز لتاريخو كقرة حياتو بقمسو" كقج كرد في "معجع مرصمحات 

 خز ما عغ حياتو الساضية".األدب" أف الديخة الحاتية "سخد متػاصل يكتبو ش

أكؿ مذكمة نججىا عشج كل كاتب الديخة ، ىي : األسبلؼ احتجبػا خمف ما كتبػا ، كقج 
يحكخ أف بعس الصػائف يحتجبػف خمف اعتخافاتيع العقمية كىشا تبخز سيخة ابغ سيشا القريخة لكغ 

 .1ا السعخؼيةالغشية تجخبتي

 العخبي القجيػ  مخاحل تأصيل مرطمح الديخة الحاتية في األدب

  عرخ الجاىمي واإلسالمي واألمؽي ال .1

ى القخف األكؿ اليجخؼ ،فيي ديػاف إذ تعػد جحكرىا إلعج الديخة فشا مغ الفشػف األدبية ت
السدمسيغ الحؼ يحتػؼ عمى التخاجع لسئات اآلأللف مغ السدمسيغ كمغ الجشػد كالعمساء إلى 

                                                           
يشطخ :"الديخة الحاتية الذعخية "،دمحم صابخ عبيج ،قخاءة في التجخبة الذعخية شعخاء الحجاثة العخبية ،عالع الكتب  1

 .4ـ ،ص: 2008، 1الحجيث ،إربج،العخاؽ /ط
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مجسػعة مغ األخبار السأثػرة كقج كانت معطع الديخ في العالع اإلسبلمي  ،1العذاؽ كالسجانيغ "
 .2أك السذاىجات ليذ فييا كحجة البشاء كاإلحداس بالتصػر الدمشي "

حيث قز  ،عسيق اإلحداس التاريخي عشج العخبكاف لمقخآف الكخيع دكر في تلقج  
القخآف العبخة كغيخىا مغ أمػر ككاف ىجؼ  ،ككصميع بتمظ األمع ،قرز األمع الخالية   عمييع 

 العبػدية كالػحجانية .

لفغ الديخة عشج العخب  كتعج سيخة الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع البجاية الحؿيؿية األكلى
فالقخآف الكخيع  ،كجاء االىتساـ بديخة الشبي )صمى هللا عميو كسمع (بتأثيخ القخآف الكخيع ،كالسدمسيغ

 كأتباعيا. السدمسيغ دراسة سيختو أكجب عمى

 أالحؼ بج ،التاريخ الفعمي لطيػر فغ الديخة كلقج عج الباحثػف القخف الثاني اليجخؼ 
أك ضيػر فغ الديخة  ،، كبالتالي قج ارتبصت كتابة الديخةسيخة الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بكتابة

كفي  ،يجخؼ ة حتى نياية القخف الثالث البديخة دمحم  )صمى هللا عميو كسمع ( مختبصة بفغ الديخ 
فمع تعجبو سيخة )ابغ شػلػف ( فأعاد   ،سو عبج هللا البمػػ القخف الخابع  ضيخ كاتب كمؤرخ اس

 .3الحؼ رأه صالًحا لكتابة الديخة كتابتيا بأسمػبو

ككاف الذخز  ،كالشظ في ذلظ بأف الذخز العخبي كاف يسجح قبيمتو عمى كل حاؿ
 كىحا ما يسيده قػؿ دريج بغ الرسة: العخبي يمتـد قخارات قبيمتو ميسا كانت الطخكؼ

 4كىل أنا ال مغ غديو إف غػت          غػيت كإف تخشج غديو أرشج

إنداف عاش في  كيقػؿ عبج الخحسغ البجكؼ إذا لع  ترمشا نرػص نثخية مكتػبة سخدىا
ككاف لمذاعخ ابة كانت قميمة في العرخ الجاىمي العرخ الجاىمي عغ نفدو فحلظ ألف الكت

                                                           
دار الشذخ  ،جسة محسػد دمحم مكيتخ  ،السأمػف أنسػذجا ،مايكل كػبخسػف يشطخ :فغ الديخة في العخبية عرخ  1
 . 15ـ،ص 2005، 1عمى لمثقافة ،القاىخة ،طالسجمذ األ ،
 .  35فغ الديخة ،إحداف عباس  ، ص 2
 .24التخاجع كالديخ : 3
 .577،ص1شخح ديػاف الحساسة ألبي تساـ ،دريج بغ الرسة ، دار الكتب العخبية ،بيخكت ،ط 4
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مقاـ كبيخ في قبيمتو ألنو كاف يجافع عشيا بذعخه كيدجل أعساليا كحخكبيا كلحلظ قج الجاىمي 
 .1سيل في الحفع كالتجاكؿ بيغ الخكاة كصل إليشا الذعخ كلع يرل الشثخ ألف الذعخ أ

إف أكؿ قصعة مغ الديخة " مخصيب البغجادؼ قػلو: خ بغجاد (ليفي كتاب )تار  ما كرد
 2ىجخؼ ( " 36)ت اإلسبلمي، ما ركاه سمساف الفارسي عغ نفدوالحاتية، كصمتشا مغ العرخ 

 ،في ىحا الفغ في العرخ اإلسبلمي كتعج مغ أقجـ ما كصل إليشا ،قصعة مغ الديخ الحاتية
 .كالثاني اليجخؼ  لمديخة الحاتية في القخف األكؿكعجت ىحه القصعة أكؿ بحرة 

سيخة مشيا :  ،فخج األصفيانيبي الكجاء بعس مغ الديخ الحاتية  في كتاب األغاني أل
 كحدج ،التي عاناىا في مػاجية الرعػبات عغ نذأتو كالسعاناةنريب متحجثا  الذاعخ األمػؼ 

 .3بعس الذعخاء مثل الفخزدؽ كجخيخ

يع السػصمي كأيزا مغ  الديخ الحاتية التي كردت في كتاب األغاني )سيخة إبخـا
الكثيخ مغ األحجاث كالحػارات التي تطيخ تسكشو كسيخة إسحاؽ السػصمي التي فييا ، 5(4ق188

مغ الغشاء كتفػقو عمى أقخانو ،كتحتػؼ كحلظ عمى كثيخ مغ السحاكرات التي تطيخ بخاعتو في 
ل أخبار كقصع مغ الحجيث كجخأتو في مجالذ الفقياء كالخمفاء، حيث جاءت سيختو عمى شك

يع السػصمي كعكدت ،الديخ الستشاثخة لشا معاناتو في عمع السػسيقي كالغشاء  كبيشت ،نفدية إبخـا
كالرعاب التي كاجييا حتى كصل القسة كسيختو زاخخة باألحاديث الصخيفة كالسستعة التي كانت 

غة الحػار كقجرتو عمى ترػيخ كعكدت سيختو صيا ،جث لو في مجالذ الخمفاء كالػزراءتح
 رؼيع السدتػػ. ندبو

                                                           
يعيشطخ :الديخة الحاتية في األدب العخبي ،فجكػ شػقاف كجبخا  1 جبخا ،إحداف عباس نسػذجا ،السؤسدة  إبخـا

 . 37ـ ،ص2002، 1العخبية لمجراسات كالشذخ ،األردف ،ط
 .1/177يشطخ :تاريخ بغجاد  ،لمبغجادؼ  ، 2
 .5/3يشطخ : األغاني ،لؤلصفياني ، 3
يع السػصمي ) 4 يع بغ)ـ806 - ـ742 إبخـا حج مغ أشيخ السغشيغ أميدػف كأمو مغ بشات الجىاقيغ. ك  ىػ إبخـا

 إلقامتوـ. تػفي أبػه كعسخه ثبلث سشيغ، كلقب السػصمي  742ىػ،  125سشة  بالكػفة األصل كلج فارسي ،في
مغشاء كليحا الدبب لقي بب شغفو كحبو لدكالتحق بالكتاب فمع يتعمع شيئا بتخبى عشج بشي تسيع  السػصل في

  .محاربة مغ أسختو

 .40الحاتية في األدب العخبي ، ص الديخة  5

https://ar.wikipedia.org/wiki/742
https://ar.wikipedia.org/wiki/742
https://ar.wikipedia.org/wiki/806
https://ar.wikipedia.org/wiki/806
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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رسائل كثيخة كتبيا فبلسفة كعخب كمدمسػف فزل كبيخ في نقل  ،1كلكتاب ابغ أصيبعة
 قج تخجع لشفدوع لكتب )غاليشػس (ق ( ،الحؼ يعج  أكبخ متخج 260)كحشيغ بغ إسحاؽ ت

 صػر الذجائج كالسرائب التي أصابتو كتعج تمظ  الديخ أقجـ نز في تخجسة الستفمدفة
 .2ألنفديع

ابغ  كيتزح أف سيخة ( 5ق 554 4)كعمي بغ الخضػاف(، 3ق428)كسيخة ابغ سيشا 
كاف يغيخ فييا كل  ،خبلؿ ما يقخب مغ الثبلثيغ عاما رضػاف جاءت عمى شكل محكخات كتبيا
كقج اىتع بتبياف شخيقة  ،، ككاضح اعتقاده بالتشجيعتشا بوسشة حتى تثبت عمى الذكل الحؼ كصم

 كذكخ عاداتو كصفاتو كأخبلقو الحسيجة. ،تعمع الصب

                                                           
كلج ، شبقات األشباء في شبيب كمؤرخ مدمع، صاحب كتاب عيػف األنباء أبي أصيبعة العباس ابغ أبػ 1

ب كتبو التجار مغ ،شبيًبا مجة سشة. دمذق كفييا صشف كتابو شبقات األشباء، زار مرخ كأقاـ بيا في كأقاـ
 .الذاـ في تػفي برخخج مغ ببلد حػراف ،دكاء كمعالع األمععبلجات األ في كالفػائج كحكايات األشباء

 .12يشطخ : التخجسة  الذخرية ،لذػقي ضيف ، ص   2

ىػ أبػ عمي الحديغ بغ عبج هللا بغ سيشا ،يعج مغ كبار العباقخة كالفبلسفة كالحكساء، في مجاؿ الصب   3
كالحكسة كالسػسيقى ،شسل نتاجو الزخع السػضػعات العمسية ،كما يثيخ اإلعجاب بعبقخيتو الفحة شخكحاتو 

ـ 804-188، تػفى في بغجاد سشة السفرمة الجؾيقة ،لسا أتى بو الحكساء اليػناف ك العخب كالفخس كالييػد 
 .)229ص  1987: دار الثقافة  كتاب األغاني / أبي فخج األصفياني السجمج الخامذ بيخكت)
العقج األخيخ مغ القخف الخابع اليجخؼ كتػفي في  في بالجيدة كلج أبػ الحدغ بغ رضػاف بغ عمي بغ جعفخ  4

ككاف أبػه فخانًا لـد العمع كالصب كصار لو الحكخ  الذجة السدتشرخية في زمغ ـ 1061ىجخية السػافق 453سشة 
 445في زمانو عاـ  مرخ كجعمو رئيدًا عمى سائخ الستصببيغ كحجث ب الحدغ كالدسعة العطيسة، كخجـ الحاكع

ىجخية كباء ككخب عطيع لشقز ؼيزاف الشيل حتى أف بغ رضػاف جغ في آخخ عسخه بدبب الغبلء فكاف قج 
ت ما ادخخه كىخبت. كلج أبػ الحدغ عمي بغ رضػاف السرخؼ بغ عمي بغ أخح يتيسة رباىا، ككبخت عشجه كسخق

في مجيشة الجيدة السرخية،كاف مغ كبار األشباء كعمساء الفمظ كالفبلسفة في اإلسبلـ كفي  988جعفخ عاـ 
 .( 561)يشطخ :عيػف األنباء في شبقات األشباء  : عرخه

 . 561يشطخ: عيػف األنباء في شبقات األشباء ،ص  5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1061
https://ar.wikipedia.org/wiki/1061
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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يخة عمي ، سب )معجع األدباء لياقػت الحسػؼ (دت في كتاكمغ الديخ الحاتية التي كر 
 .1ق ( 565بغ البييقي )ت

كأحػاؿ  ،كعغ ندبو كمػلجه كنذأتو ،عغ مذارب الحياة كتجاربيا الػعخةتحجث فييا 
 .2عاش ؼيوالدماف الحؼ 

 كسا لع تدتقل ،خبي القجيعكلكغ الديخة الحاتية لع تتخح مرصمحا خاصا بيا في األدب الع
 قبل القخف الخامذ اليجخؼ.  ،الكتابات الحاتية بكتب خاصة بيا

ألبي ، )رسالة الرجاقة كالرجيق كىشاؾ مغ الديخ الحاتية ما كرد عمى شكل رسائل مثل
 كفييا تحجث عغ نذأتو كصفاتو كأحػاؿ العرخ الحؼ عاش ؼيو ، ،3ق ( 414التػحيجؼ  حياف

مغ أخبار األدب الستعمقة بسػضػع الرجاقة عمى الكثيخ سالة أدبية تذتسل ىػ عبارة عغ ر 
كاألصجقاء، كسا تذتسل عمى شيء مغ آراء أبي حياف التػحيجؼ كإلساحات إلى حياتو، كمغ ذلظ 

فمقج فقجت كل مؤنذ كصاحب، كمخافق كمذفق، وهللا ربسا صميت في »قػلو متحجثا عغ نفدو: 
ار، أك نجاؼ أك قراب، كمغ الجامع، فبل أرػ جشبي مغ يرمي معي، فإف اتفق ؼبقاؿ أك عر

إذا كقف إلى جانبي أسجرني برشانو، كأسكخني بشتشو، فقج أمديت غخيب الحاؿ، غخيب المفع، 
غخيب الشحمة، غخيب الخمق، مدتأندًا بالػحذة، قانعًا بالػحجة، معتادًا لمرست، مبلزمًا لمحيخة، 

" بأنو انتيج لشفدو أسمػبا  كقاؿ عشو إحداف عباس : بًل لؤلذػ، يائدًا مغ جسيع مغ تخػ،محتس
 .4فشيا حيػيا عامخا بالمفتات الجؾيقة "

                                                           
ُكِلج اإلماـ البييقي  ،ىػ أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ عبج هللا بغ مػسى البييقي الخخساني 1

ىػ، فقج كانت نيدابػر تدخخ بحخكة 384في شيخ شعباف عاـ  -كىي قخية مغ قخػ بييق بشيدابػر -بُخْدَخْكِجخد
 .عمسية كاسعة، كقج فتحت أياـ الخميفة عثساف بغ عفاف صػرة

 .(13/219معجع  األدباء   يشطخ : ) 2
ـ( فيمدػؼ مترػؼ، مدمع كأديب بارع،  1023 - 922ىػ /  (414 – 310 أبػ حياف التػحيجؼ 3
أبػ حياف  امتاز كقج.كإلييا يشدب بغجاد ، عاش أكثخ أيامو فيالقخف الخابع اليجخؼ  أعبلـ مغ

، فيػ رجل مػسػعي الثقافة ،سسي أديب الفبلسفة كفيمدػؼ األدباء األسمػب كجساؿ الحكاء كحجة الثقافة بدعة
كسا، امتازت مؤلفاتو بتشػع السادة، كغدارة السحتػػ)  ياقػت الحسػؼ، معجع األدباء، الجدء الخامذ عذخ، حخؼ 

 .العيغ (

 .20يشطخ : فغ الديخة  ،إلحداف عباس،ص  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_4_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_4_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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، ق ( 597- 510)  1( البغ الجػزؼ  كأيزا رسالة )لفتة الكبج  إلى نريحة الػلج 
 .2ح ضّسشيا بعزا مغ سيختو الحاتيةكىي رسالة كجييا ابغ الجػزؼ إلى ابشو عمى شكل نرائ

كمغ أقخبيا  ،مغ أكائل الديخة الحاتيةق ( 470كلعل )سيخة السؤيج في الجيغ داعي الجعاة 
 .3غ عػامل كسساتيا الّديخة الحاتيةلسا يتػفخ فييا مإلى الديخ األدبية، 

أكائل الديخ ق (مغ  505) السشقح مغ الطبلؿ ألبي حامج الغدالي كلعل أيزا كتاب
 . 4حمتو العقمية ،ككيف كصل أخيخا إلى الحقالحاتية الفمدؽية التي كصف فييا ر 

ق ( 527ة )الشكت العرخية في أخبار الػزراء السرخي5ككحلظ فإف سيخة عسارة اليسشي 
الكتاب خادع كال يجؿ عمى  شػقي ضيف أف عشػاف كيخػ الجكتػر ،مغ أكائل الديخ الحاتية

في إخباره عغ نفدو كبعبارة ،فيػ ليذ شائفة مغ األخبار عغ ىؤالء الػزراء ،كإنسا ىػ حؿيقتو
ق( في كتابو "شبقات األشباء "  668بي أصيبعة )ت ، كسيخة ابغ أ 6أدؽ ىػ تخجسة ذاتية لو

 .7 بيحه الخسالة التي تعج أقجـ نز في تخجسة الستفمدفة ألنفديع "

ق( مغ أىع كتب الديخ الحاتية في األدب 584كيعج  كتاب االعتبار ألسامة بغ مشقح )
 8.لّديخة الحاتية في العرخ الحجيث القجيع كأنزجيا كأقخبيا لسفيـػ االعخبي 

 
                                                           

ىجخؼ ،  510صاحب ىحه الديخة ىػ عبج الخحسغ بغ عمي بغ حدغ بغ جعفخ الجػزؼ ،كلج  في بغجاد سشة   1
 ىجخؼ . 597كتػفي سشة 

  22يشطخ : لفتة الكبج إلى نريحة الػلج : 2
 .12يشطخ : سيخة السؤيج في الجيغ داعي الجعاة :  3
 .75-68التخجسة الذخرية  ،لذػقي ضيف :  4
 -ـ  1121ىػ/   (515نجع الجيغ أبػ دمحم عسارة بغ أبي الحدغ بغ عمي بغ زيجاف بغ أحسج الحكسي اليسشي 5
القخف الدادس  عاش في تيامة ـ( ىػ كاتب كمؤرخ كشاعخ يسشي مغ1174أبخيل  6ىػ/ 569رمزاف  2

رسػاًل  قاسع بغ ىاشع أكفجه أميخ مكة .مرخ في بالحكاـ الفاشسييغ ، كاشتيخ بارتباشواليجخؼ 
  تاريخ األدب العخبي) يشطخ :  بالقاىخة، كفي بعثتو الثانية قخر البقاء في القاىخة، ك بيا تػفي الفاشسييغ إلى

 (. 348-345الجدء الثالث. ، ص. :   ،عسخ فخكخ،
 75-68التخجسة الذخرية ، لذػقي ضيف :  6
 . 261يشطخ :شبقات األشباء ، البغ أصيبعة ،ص 7
 .51مغ كتاب االعتبار ألسامة بغ مشقح : 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE
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 والفاطسي  تطؽر فؼ الديخة الحاتية في األدب األيؽبي  .0

 كاألدباء القخناف اليجخياف الخامذ كالدادس مغ أكثخ القخكف ضيػرا لمعمساءيعج 
سبقيسا كخاصة الشثخ ،فيسا بالشدبة لمقخف الحؼ  ،الحيغ أبجعػا في األجشاس األدبية كافة ،الكتابك 

، كقج يكػف لحلظ جية نذصةنججىسا حافبلف بحخكة أدبية كنق ،قبميسا كالقخكف األخخػ التي كانت
جا أسبابو الدياسّية كالتاريخية خاصة إذا عمسشا أف ىحيغ القخنيغ كألخخ عقجيغ فييسا قج شي

القخف  فقج عاشت األمة في بجاية ىحايخة كالسعقجة،الحخب الرميبية بكل تأثيخاتيا كضخكفيا الخص
عمى ى أف كتب هللا ليا التػحج كالشرخ إل ،كالكػارث الصبيعية العجيجة حالة مغ التفكظ كالشداعات

كؼ كلعل ىحه الطخ ي في أكاخخ القخف الدادس اليجخؼ، يج الدمصاف الشاصخ صبلح الجيغ األيػب
كتب التخاجع كالديخ التي كاف ليا دكر كبيخ في التعخيف كمشيا  ،أثخت في مديخة العمع كالتأليف

 .1األيػبي الحكع الثقافة األدبية في بعمساء كأدباء ككتاب ساىسػا في نذخ 

يذ ، كفجخت األحاسالعػاشفاأليػبي عمى أحجاث عطيسة أليبت العرخ اشتسل  كلقج
انترارات السدمسيغ عمى أعجائيع  فانصمق كثيخ مغ األدباء كركاد الفغ الشثخؼ كالذعخؼ يرػركف 

 2كالدمصاف صبلح الجيغ األيػبي ،كالقادة أمثاؿ القائج  نػر الجيغكيذيجكف بالدبلشيغ كالسمػؾ 
لحلظ ال غخابة في نججىع في ىحا العرخ الحىبي يدّخخكف فشيع الشثخؼ مغ  ،كأكالده مغ بعجه

 الكتاب _ىع قمب الشابسائيع _ألف أجل مػاجية الغداة كالتحخيس عمى مقاكمة ضج أعج
مدج دقيق بيغ ما ىػ ذاتي كما  "األيػبيعرخ الجكؿ كاإلمارات "فالديخة في كعػاشفو الػّقادة. 

بزة بالحياة ألحجاث كىي تقجـ صػرة حياة نا ،مػضػعي كما ىػ شخرّي كما ىػ ىػ عمع ،
أمّج الجراسات التاريخية بسادة ال تشزب  ،كفغ الديخة مغ الفشػف األدبية الخاؾية .3كأفكار كقعت

مغ الرػر الحّية كتكذف الزبلؿ كاألضػاء كاأللػاف في األحجاث كالػقائع التي تتشاكليا فشجج 
األحجاث ك كمشيا العبلقة بيغ الكاتب كالدمصاف  األيػبي تعمقت بعجد مغ الحكعأف الّديخة في 

مصاف صبلح الجيغ األيػبي كالكاتب مثل الد ،رفػ كتكػف عبلقة حب كمػدة كصجاقةالتي ت
                                                           

 .12يشطخ :  التخجسة الذخرية ،لذػقي ضيف ،ص 1
السمظ الشاصخ أبػ السطفخ صبلح الجيغ كالجنيا يػسف بغ أيػب بغ شاذؼ بغ مخكاف بغ يعقػب الُجكيشي  2

قائج عدكخؼ  صبلح الجيغ األيػبي ـ(، السذيػر بمقب / 1138 - 1193 ىػ   532 – 589التكخيتي  )
، بعج أف قزى الخاية العباسية في ضل كاليسغ كتيامة كالحجاز كالذاـ مرخ التي كحجت يػبيةالجكلة األ أسذ
كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف/ابغ خمكاف/الجدء  )يشطخ :سشة 262التي استسخت  الخبلفة الفاشسية عمى

 ـ (.1994/دار صادر بيخكت 152الدابع صفحة 
 104يشطخ : مطاىخ تصػر الشثخ في العرػر الستتابعة :  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/589_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/589_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/532_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1193
https://ar.wikipedia.org/wiki/1138
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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عشجما يتجاخل الجكر الفكخؼ مع ا ما تكاد  ترفػ حتى تتكجر كخاصة كأحيان ،1بياء ابغ شجاد
 ،ة الستاح لوكتأثيخ ىحا الجكر عمى ىامر الحخي ،دياسي ،الحؼ ما يصسح الكاتب إليوالجكر ال

في ذلظ نبلحع أف كاتب الّديخة الحاتية  .2لفكخه الراعج مثل عسارة اليسشي كقج  يجفع حياتو ثسشا
ية كاالقترادية ألحجاث التاريخية كالدياسية كاالجتساعية كالفكخ  ،العرخ يقجـ كصفا تفريميا

ة ،كالسعارؾ الحخبية ، كىحا يجلل أف  3ألدكات القتاؿ الحخبية السدتعسمة في الجيػش السقاتم
، فاألحجاث فغ الّديخة بذكل كبيخ تصػر كنسػ األيػبي قج أثخت في الحكعضخكؼ الحياة في 

كإلى ضيػر كتاب  ،الفغ األدبي الشادر مغ نػعوالجداـ التي حّمت بالببلد أدت إلى تصػر ىحا 
مػب كفغ ججيجيغ كمتخجسيغ تخجسػا ألنفديع كلغيخىع كساعج ذلظ أيزا في كجػد أسلمديخ 

عرخ الجكؿ التاريخ في  عمىس مغ كتاب الّديخ الحيغ يعتسجكف كنجج أف بع .لمكتابة الشثخية
سيخة الشبي صمى هللا عميو  عشاية كبيخة في كتابة الديخة ، كالحق أنو كسا كانت األيػبيكإلمارات 

األيػبي كمغ اشتيخ في كتابة بيحا الفغ في العرخ األيػبي : كسمع تحتل مكانة متسيدة في الشثخ 
 6،كأبػ شامة 5،كالعساد األصفياني 4أبػ عمي الجػاني

                                                           
ابغ شجاد  الذييخ بػ أبػ السحاسغ بياء الجيغ يػسف بغ رافع بغ تسيع بغ شجاد األسجؼ السػصمي 1
، كأّرخ لفتختو صبلح الجيغ األيػبي ـ( قاٍض كعالع كمؤرخ مدمع عاصخ1234ىػ/632 -ـ 1145ىػ/539)

 )يشطخ:  كؼيات األعياف _ابغ خمكاف (.

 .796-2/795، انطخ : البجاية كالشياية : 1انطخ : الشػادر الدمصانية  : 2
 .109-108خ في العرػر الستتابعة :مطاىخ تصػر الشثيشطخ :  3
ىػ أبػ عمي الجػاني السرخؼ ، شخؼ الجيغ أبػ عمي دمحم الحديشي ، الشدابة ،كاف نقيب اإلشخاؼ في الجيار   4

السرخية كاشتغل في الترشيف في عمع  الشدب، كلو ترانيف كثيخة مشيا :كتاب شبقات الصالبيغ ، كتخجع 
 4/325بي، يشطخ :كؼياف األعياف :لربلح الجيغ األيػ 

نذأ بأصفياف ،كأتى بغجاد في حجاثتو كتعمع في السجرسة  ،كاألديب عساد الجيغ األصفياني  ىػ الكاتب  5
ىػ ،كرحل مع صبلح الجيغ إلى مرخ ،كاستقخ مقامو ،كقج تحجث عغ سيخ  562الشطامية ،ثع انتقل إلى دمذق 

مغ سمدمة كتب عشيت بالديخ كالتخاجع الخاصة باألدباء، كلو كتاب أدباء القخف الدادس اليجخؼ ،كىػ حمقة 
تحجث ؼيو عغ الّديخة كالتخاجع سساه "البخؽ الذامي " كؼيو تخجسة لشفدو كتحجث عغ بعس ما مّخ بو مغ أحجاث 

:   ، يشطخ ،كقج جسع بيغ سيختو الحاتية كسيخه غيخه  ،كتحجث ؼيو عغ صبلح الجيغ كفتػحاتو كأخبار ببلد الذاـ
 5/147كؼيات األعياف :

ىػ عبج الخحسغ بغ إسساعيل السقجسي السعخكؼ بأبي شامة ،نذأ بجمذق ،كتعمع باإلسكشجرية ،ثع رجع إلى  6
القجس كاشتغل ىشاؾ بالتجريذ ،كمغ أشيخ كتبو كتاب الخكضتيغ في أخبار الجكلتيغ الشػرية كالربلحية كىحا 

 4/100طخ فػات الػؼيات :الكتاب سخدا لمديخ في العرخ األيػبي ، يش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
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) الشػادر  كتاب الديخة الغيخية ،صاحب كتاب ،كبياء الجيغ بغ شجاد كىػ مغ 1خمكافكابغ 
الدمصانية كالسحاسغ اليػسؽّية (كيعتبخ مغ أىع مرادر التاريخ لحياة الدمصاف الشاصخ صبلح 

 الجيغ األيػبي كأحػالو حتى كفاتو .

التاريخ كخاصة الحكع األيػبي بالتقخب مغ أسمػب سخد في  كقج تسيدت كتابة الّديخة
 كأخخجو مغ الدخد ،شي بارع ،غمب عميو الصابع األدبيبالسػضػعات الدياسية بأسمػب ف

، نجج  في بعس الّديخ  2إلى األسمػب األدبي الخؼيع الحؼ عخؼ بفغ الديخة التاريخي الجامج
، لكغ ال يسكع أف تكػف في أؼ حاؿ تبتعج خ شبيعي مغ التاريخ كقجاأليػبي تقخب غي الحكع في 

كحتى إذا تغيخت الشطخة إلى التاريخ كأصبحت  ،محزا ،فكل فمدفتو كغايتومغ األحػاؿ تاريخا 
  .لو فمدفتو الخاصة ، فيل يسكغ أف تكػف الديخة جدء مغ التاريخ ؟

كحجكد الّديخة ىي  ،في العرخ األيػبي سخدا تاريخيا  كيعتبخ بعس الشقاد أف الّديخة
 .3إلى آخخ حياتو كىحا ليذ كل تاريخاألحجاث البيػلػجية بيغ كالدة شخز مغ شفػلتو 

األيػبي بأنيا جسعت بيغ أسمػب الّديخة العخبية القجيسة  الحكعكقج تسيدت الّديخة في 
ىي األنسػذج السحتحؼ  حتو معيارا ليا ،فأصبحت ؼيسا يعجكبيغ األسمػب الجيج الحؼ اتخ

كالسقتجػ بو الشرػص الديخ البلحقة كتذكمت مخجعية أساسية ليحه الشرػص ،ككانت الباعث 
 الحكع األيػبي شكمت أنساشا إبجاعيةكالسحفد لشزجيا كتصػرىا كتججدىا ،كنخػ أف الّديخة في 

إبجاع أسمػب  تحػلت إلى عشاصخ قادرة مميسة ليع ،شكمت نساذج معيارية فأثبتػا قجرتيع عمى
 .4اليب كالبعج  عغ الترشع كالتكمفحيث الذكل كالسزسػف كاألسججيج مغ 

إلدراكيع أنيا تداعج األيػبي أىسية كتابتيع لمّديخ،  الحكعأدرؾ كتاب الّديخة في كقج 
عمى اتداع مداحة الخؤية كعسق ركابط الرمة بيغ عطسة الساضي كتأثيخه في تخسيخ عطسة 

األيػبي كثيخا مغ  الحكع، كلقج كاكبت الديخة في صح إدراكيع ليحا األمخليحا فمقج الحاضخ ،ك 

                                                           
ىػ (، لو كتاب كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف  681ىػ أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج  بغ أبي بكخ )ت   1

،كفي كتابو سيخ بعس أىل العمع كاألدب، كتخجسة لعجة القادة ،كيعج الكتاب ذخيخة عمسية كأدبية كلغػية في غاية 
 . 3/383األىسية، يشطخ : فػات الػؼيات :

 .52( ص مجمة دراسات )صػرة البصل السدمع كالترػر اإلسبلمي 2
 .125يشطخ :الديخة الحاتية في األدب العخبي القجيع : 3
 .125-124يشطخ :الديخة الحاتية في األدب العخبي القجيع : 4
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عمى األسمػب العخبي عشيا بأسمػب فشي إبجاعي محافطة  التغّيخات الحزارية الفكخية  كعبخت
السػركث الستأثخ بالكتابات الشثخية مع بعس تججيجات بديصة لحلظ اإلرث السجيج ،كالخخكج عّسا 

 غ الدخد التاريخي الراـر .سار عميو مغ قبميع م

د أعخؼ كاتبا مغ ، ال أكا:الديخة السؤيجية1الحكع الفاشسي كمغ نساذج الّديخ الحاتية في
ىحا الكتاب ، فقج تخجع لشفدو في ج ـبة هللا الذيخازؼ داعي الجعاةسبق السؤي ،كتَّاب السدمسيغ

ق ، كأكدع ىحا الكتاب بعس 450ق إلى سشة 429أؼ مغ سشة  ،،بفرل مغ تاريخ حياتو
رسائمو كمشاضخاتو العمسية السحىبية ،لسا كاف السؤيج  مّسغ أسيع في الحياة الدياسية في  ىحه 

 ،ار البػييي بفارسكسكشاتو مشح كاف في ببلط أبي كاليجالفتخة ،فيػ يػضح جيػده كحخكاتو 
ف حياتيع الفكخية  كالدياسية ،كاف السؤيج متربل فػصف السؤيج حياتو في ىحه الببلد  كص

ككّتاب كدعاة ،فاضصخ إلى أف يتحّجث عغ شيء مغ  كزراءبخجاؿ السدتشرخ الفاشسي مغ 
أسخار ىحا العرخ الغامس السزصخب ،فالكتاب عمى ىحا الشحػ ليذ تخجسة لمسؤيج فحدب ،بل 

؛ ألف السؤيج تخجع لشفدو ذ اليجخؼ جتساعية في القخف الخامىػ مرجر ىاـ لمحياة الدياسية كاال
تػيو مغ أحجاث كخصػب ،كالكتاب ؾيع ججًا بسا يحيث عبلقتو بالسجتسع الحؼ عاش ؼيومغ ح

 .2شخرية كعامة

 

 

 

 

                                                           
، كىي أكؿ خبلفة إسبلمية الذيعي تتبع السحىب إسبلمية خبلفة الخبلفة اإلسبلمية الفاشسية، ىي 1
 ق 909ايخ يش 5مغ  كالحجاز كببلد الذاـ ،صقمية ،الدػداف ،السغخب ، كحكست مشاشق فيكمرخ تػنذ في

ق  920) إلى ق (  909)كاتخحكىا عاصسة ليع مغ عاـ  القيخكاف قاـ الفاشسيػف بتأسيذ مجيشة .1171إلى 
كالتي أصبحت بعج  969في عاـ  مرخ في ةالقاىخ  حتى تأسيديع مجيشة ق (920)مغ عاـ  ميجية ، ثع(

 .تأسيديا عاصسة الخبلفة الفاشسية

 .139ب مرخ الفاشسية ،دمحم كامل حديغ ،صيشطخ :  في أد 2

https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 :األيؽبي أثخ الحخوب الرميبية في تطؽر فؼ الديخة الحكػ .3

خصخا في تاريخ األمة اإلسبلمية كصخاعيا مع الغداة شيج الحكع  األيػبي أشج حسبلت 
كشخاسة مغ الحخكب الرميبية التي ششتيا أكركبا باسع الجيغ، كالحجة إلنقاذ قبخ السديح )عميو 
الدبلـ( مغ أجل الديصخة عمى أرض السدمسيغ كمحػ الجيغ اإلسبلمي كشسذ الثقافة العخبية 

 .1ػيو معالع الحزارية ألىل اإلسبلـكتذ

حخبا أخصخ مغ حخبيع مع  قج شيج السدمسػف في الحكع األيػبي تاريخ حخكبيع
كىي حخب شاركت فييا الذعػب األكركبية تقخيبا ضج اإلسبلـ، ككانت ردة الفعل  ،الرميبيغ

لجؼ السدمسيغ الجفاع بكل ما يسمكػف مغ عجة كعتاد ،خخج مشيع قادة شيج ليع التاريخ بالعدة 
األيػبي، قج ساعجت كالكبخياء أمثاؿ : نػر الجيغ زنكي، كالدمصاف الشاصخ صبلح الجيغ 

الحخكب الرميبية عمى انتعاش الحياة األدبية كالثقاؼية كالفكخية ، ككانت أكثخ العػامل التي 
شجعت الكتاب عمى الكتابة  ككصف بصػالت القادة كاألمخاء كالجشػد ، كبخز في ذلظ  الػقت 

مشقح كبياء الجيغ  مة بغعجد كبيخ مغ الكتاب مغ أمثاؿ : العساد  األصفياني كابغ األثيخ كأسا
كلسا كاف الكّتاب كاألدباء ىع ضسيخ الػاعي لؤلمة اإلسبلمية، في كتاباتيع السعبخة عغ بغ شجاد. 

ىسػميا كتصمعاتيا ،فقج اتخحكا مغ أقبلميع أداة لسقاكمة الغداة، كالتحخيس عمى مػاجيتيع 
خة كسصػة الحخؼ السؤثخ كتحخيخ األرض السغتربة مغ أيجييع القحرة، إذ اتخحكا مغ الكمسة السعب

كسيمة لترػيخ خصخ اإلفخنج كالترجؼ ليع مغ خبلؿ استثارة اليسع كشحغ الشفػس كحثيا عمى 
 .2كنرخة ديشوالتزحية كالسػت في سبيل هللا 

لقج  شكمت الحخكب الرميبية لشا عجدا كبيخا مغ الكّتاب كاألدباء في الحكع األيػبي 
كتحػؿ محػر كتاباتيع بالحجيث عغ الخصخ الرميبي   كعغ جخائع الغداة كعسا ارتكبػه مغ جخائع 
بذعة بحق اإلنداف السدمع العخبي ،الحؼ  كاف يعير عمى أرضو مصسئشا يؿيع حيث يذاء 

ج، مسا دفع بعس الكّتاب في ذلظ الحكع األيػبي الحجيث عغ القادة ككتابة ،كيشتقل حيث يخي
سيخ حياتيع كترػيخ ما مخ بيع مغ أحجاث عمى الرعيج الذخري كالجساعي أمثاؿ )عسارة 

                                                           
 .125-124يشطخ :الديخة الحاتية في األدب العخبي القجيع : 1
 .1/26الحخكة الرميبية : 2
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،لقج  صػر كّتاب الديخة في ذلظ الػقت في سيخىع الحاتية كالغيخية بغ مشقح (اليسشي ،أسامة 
 .1تحجثػا فييا عغ مذاعخىع الحاتيةأرض الذاـ كمرخ، ك  الحخكب التي دارت رحاىا عمى

إذا تتبعشا تصػر الديخة الحاتية في الحكع األيػبي نبلحع أنيا تسيدت مغ حيث نسػ 
الذخرية كصخاعيا الشفدي كالخكحي كرقييا في الحجيث عغ الحات كأسمػبيا الديل الػاضح 

التفػؽ في الدخد القرري كجعل كترػيخىا جػانب مختمفة مغ الذخرية كمتعتيا األدبية ك 
ستصخاد أك ك إغشائيا بالتجارب اإلندانية، كاالبتعاد عغ أؼ تكخار أك ا‘صياغتيا متخابصة 

 .2شصحات تؤثخ في الديخة

فشجج كاتب الديخة الحاتية في الحكع األيػبي يجعل سيختو تجسع بيغ الجػانب 
مػب أدبي رؼيع ، مسا يديج  في كالسػضػعات الدياسية كاالجتساعية كالفكخية في عرخه بأس

كبياف قجرتيع عمى فيع الحياة كإضيار مقجرتيع في ترػيخىع بسا يستمكػف مغ ناصية  نفاسيا
المغة ،كتصػيعيا لخجمة معانييع الفكخ العميا، كترػيخ صخاعاتيع الستججدة كالفتغ السحتجمة 

ىحه الفتخة )فتخة الحخكب  كالحخكب الصاحشة السعبجة بجماء األبخياء التي كانت تديصخ عمييع
في  الرميبية ( ترػيخا رائعا، ألنيع كانػا شيػد عياف، عاصخك الفتغ، كشارؾ معطسيع

 .3الحخكب

 ـيؽبي حتى مطمع العرخ الحجيث:الديخة الحاتية ما بعج الحكػ األ  .4

لع تتزح، كلع تتبمػر برػرة جمية ككاضحة كلعل معالع الديخة الحاتية في أدبشا العخبي 
السعشػنة ب "كتاب عمى كجو الخرػص إال في سيخة الديخة التي كتبيا أسامة بغ مشقح 

و مشح شفػلتو إلى آخخ أياـ ففييا حاكؿ تغصية كل حيات ،االعتبار"، إذ إنيا تسثل أكسل سيخة ذاتية
الحاتية يي تسثل أقخب مبلمح الديخ ، ف4كقج كتبيا آنحاؾ كىػ في عسخ يشاىد التدعيغ ،حياتو

، كتعج سيخة ابغ خمجكف الحاتية "التعخيف بابغ خمجكف كرحمتو شخقا كغخبا " الحجيثة كسساتيا الفشية
األدب، كقل إنتاج لع يحع األدب العخبي بديخة ذاتية عمى قجر كبيخ مغ األىسية " فقج خبا ضػء 

 ،كيشجر أف تعثخ عمى تخجسة ذاتية الخرػص،ككتاب التخجسة الحاتية عمى كجو األدباء بعامة،

                                                           
 .78الشػادر الدمصانية : 1
 198مجمة البحخيغ الثقاؼية )البشاء الدخدؼ لؤلحجاث في العيج األيػبي كالسسمػكي ( :  2
 .78-55انطخ :الجراسات في األدب العخبي ضل الجكلة األيػبية : 3
4
 .30يشطخ: دراسات في كتب التخاجع كالديخ، ىاني العسج ،ص  
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بعج كتاب التعخيف البغ خمجكف، الحؼ ذاعت ج بيا في مجاؿ الجراسات األدبية، يسكغ أف يعت
 .1شيختو مشح القخف التاسع اليجخؼ، القخف الخابع عذخ ،أكائل الخامذ عذخ السيبلدييغ "

فالكتابات الحاتية التي شاعت في عرخ ابغ خمجكف حتى مصمع العرخ العخبي 
الحجيث، ال نجج بيشيا كتابا في الديخة الحاتية ما يقجـ شيئا ججيجا لفغ الديخة الحاتية، بل لعمشا ال 

،أك بعس أصػؿ الديخة الدابقة نجج بيشيا عسبًل يقتخب بؿيستو األدبية مغ سيخة ابغ خمجكف 
 .2"ليا

ما كتبو ابغ حجخ العدقبلني )ت التخجسات الحاتية  التي جاءت بعج ابغ خمجكف  كمغ
ق ( في كتابو " رفع اإلصخ عغ قزاء مرخ "، حيث تخجع ؼيو لحياتو، فحكخ مكاف 852

 .3كزماف كالدتو ،كجدءا مغ سيختو العمسية كرحمتو في شمب العمع "

ق ( في كتابو 902الدخاكؼ )تدمحم بغ عبج الخحسغ  –أيزا  –كما تخجع لشفدو 
فجاءت  تخجسة أكثخ سعة إذا ما قػرنت بتخجسة  "الزػء البلمع في أعياف القخف التاسع "،

حياتو العمسية قدصا كافخًا مغ ( اثشيغ كثبلثيغ صفحة ذكخ فييا 32العدقبلني ،حيث بمغت )
ل الديػشي ، ككحلظ فع4اتو مغ الكتب كالستػف العمسية كسساعكشيػخو كتبلميحه كرحمتو 

فقج تخجع لشفدو كسا يقػؿ كالقاىخة " ق ( في كتاب "حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ 911)ت
الدشة ك كما سسعو مغ شيػخ عرخه،  ،لعمسيةفحكخ ندبو ،كمديختو ا ،مسغ قبمو بالسحّجثيغاقتجاء 

 .5كرحمتو في شمب العمعالتي شخع فييا في الترشيف، 

ق( لشفدو في كتابو "لصائف  973يتخجع الذعخاني )تكفي مصمع العرخ العثساني، 
السشغ كاألخبلؽ في بياف التحجث بشعسة هللا عمى اإلشبلؽ )السشغ الكبخػ الجالبة لمدخكر 

كعبخة  أنو يخيج أف يجعميا قجكة ،كتابة سيختو ، كمغ أىسيا  في كتابو دكافع كالبذخػ (، قج بيغ 
                                                           

 .43يحيي عبج الجايع ،ص ، يةالحات التخجسة 1
يع جبخا نسػذجا ،لتياني شاكخ ،ص 2  . 64يشطخ : الديخة الحاتية في األدب العخبي :فجكػ شػقاف كجبخا إبخـا
 ىػ ( ، 852يشطخ : رفع اإلصخ عغ قزاء مرخ ، البغ حجخ العدقبلني ،أحسج بغ عمي بغ دمحم )ت  3

 .64-62،ص   ـ 1998مشذػرات مكتبة الخانجي ،القاىخة ،
ىػ (،دارا الجيل  902يشطخ : الزػء البلمع في أعياف القخف التاسع ، لمدخاكؼ، دمحم بغ عبج الخحسغ )ت  4

 . 32-1،ص8،بيخكت )د،ت( ،ج 
ىػ ( ،  911يشطخ : حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة ،لمديػشي ، جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ )ت  5

 .343-335ص ، 1يع ،دار إحياء الكتب العخبية ،القاىخة ، جتحقيق :دمحم أبػ الفزل إبخـا
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ذكخ  كقج ،شكخ هللا تعالى عمى آالئو كنعسو التي حباىا هللا إياه كسا يخيج أف يطيخ ،لسغ بعجه
كالعامة،فخسع لشفدو صػرة سيختو العمسية كأخبلقو ،كنعع هللا عميو ،ككثيخًا مغ أخباره الخاصة 

كىػ ملء ، إال أنو يفتقخ لؤلسمػب األدبي الخؼيع–عمى الخغع مغ حجسو  –ككتابو ، 1مثالية
 .2الحؼ يجعل الرياغة غيخ متخابصةكالتقّصع في الدخد القرري  باالستصخادات كالتكخارات،

فإف الباحث لغ يجج نسػذجا تامًا لمديخة  -في ما سبق الحجيث عشو –كخبلصة القػؿ 
مبلمح كخرائز كسسات الديخة الحاتية الحجيثة،سػاء الحاتية بسفيػميا الحجيث، أك ما تحسل 

 األدب العخبي القجيع،كلكشو ال يعجـ قخيبا مغ ذلظ .أـ في  أكاف ذلظ في األدب العالسي القجيع،

إف فغ الديخة الحاتية قجيع في األدب العخبي كليذ مغ الفشػف السدتحجثة كسا يطغ  
البعس في عرخنا، فكتب بعس القجماء مغ أعبلـ الفكخ كاألدب ك العمع عغ حياتيع، كمغ أىع 

امة بغ مشقح، ك"السشقح مغ الزبلؿ" لئلماـ كتب الديخة الحاتية العخبية القجيسة "االعتبار" ألس
 الغدالي.

خ كفغ " حػؿ تصػر الديخة يقػؿ الجكتػر ماىخ حدغ فيسي في كتابو "الديخة تاري
: تاريخ الديخة الحاتية ىػ إلى حج كبيخ صػرة مغ العقمية اإلندانية في مغامخاتيا القجيسة الحاتية

كلكشيا  ،يدت سيخا ذاتية بسفيػميا السعاصخأنخ ا ل كالسرخية كالبابمية كالييميشية كغيخىا،كال شظ
 .3ضخكب اإلحداس بالحات كالتعبيخ عشيا ؼيسا يذبو االعتخافات أك السحكخات أك الػصايا "

ك "قرة حياتو " عمى نحػ ما  ،عػبة التػحيج  بيغ حياة "إنداف "كميسا يكغ مغ ص
( فإف الحؼ الشظ ؼيو أف السخء يجج يخكييا لآلخخيغ في شكل أدبي يدسَّى )) الديخة الحاتية (

متعة كبخػ في الحجيث عغ نفدو كركاية تاريخ حياتو  ،لمعخب في ىحا السيجاف الكتابي الشريب  
الػافخ حيث ذىب بعس الشقاد  إلى أف "فكخة التاريخ عشجىع تسّثمت فكخة الديخة قخكنا عجيجة " ، 

ت أشكاال عجيجة ،األمخ ي الصػيل قج اتخحر األدبي التاريخفكمسة الديخة في تصػرىا عبخ السدا
 .الحؼ يؤدؼ بأؼ تعخيف كاحج  إلى استبعاد نساذج  ىامة 

                                                           

الػىاب الذعخاني )ت ث بشعسة هللا عمى اإلشبلؽ، لعبج يشطخ :لصائف السشغ كاألخبلؽ في بياف التحج 1
 . 2،ج 1مصبعة الباب الحمبي كأخػيو ، القاىخة )د.ط(،)د.ت(،ج ،ىػ(973

 . 40يشطخ : التخجسة الحاتية ، يحيي عبج الجايع ،ص 2

 . 219،ص 1970الديخة تاريخ كفغ ،د.ماىخ عمي حدغ ،مكتبة الشيزة السرخية ، 3
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الديخة ، ال مغ حيث مادتيا السػضػعية فحدب ،بل مغ  كلحلظ يشبغي أف نشطخ في
 حيث تقشيتيا ،كضيفتيا ألف أشكاؿ الديخة ال تحرى تذسل عمى قػائع بإنجاز قرز أدبية

كلكغ ىحا  ،كػيشو يتشاكؿ سجبلت لحياة كاقعيةمغ حيث ت كصػر سيكػلػجية ،ككل شكل "سيخة"
الذكل أك ذاؾ يسكغ التسييد بيشيسا مغ حيث الخصة التي يشتيجيا الكاتب كالػضائف التي يتقشيا 

 يدجميا اإلنداف بشفدو عغ حياتو . مغ عسمو ، فالديخة الحاتية "سيخة أدبية

 :ي اإلرث العخبي اإلسالميالتخاجػ ف و الديخ .5

كثسة دكافع عجة لكتابة الديخ الحاتية أبخزىا ما عشػف بو الديػشي نفدو سيختو الحاتية 
لصائف » 1، كسيخة الذعخاني«كأما بشعسة ربظ فحجث»عسبًل باآلية الكخيسة: « التحجث بشعسة هللا»

التي تعج أشػؿ سيخة ذاتية عخبية « السشغ كاألخبلؽ في كجػب التحجث بشعسة هللا عمى اإلشبلؽ
كصمت إليشا في الحؿبة الدابقة عمى العرخ الحجيث، كمشيا ما جاء تػصيًفا لخحمة البحث عغ 

عل الحؿيقة كسا فعل الغدالي كابغ الييثع، أك إرشاًدا لمسخيجيغ في سمظ شخؽ الترػؼ كسا ف
  .2بعس السترػفة.كلكغ كانت كتابة التاريخ ىي الغاية األىع في كتابة الديخ كالتخاجع قجيًسا

إف فغ الديخة أخح مجاال كمداحة كاسعة مغ الجراسة كالتحميل لجػ العخب ،فقج قاؿ 
شعباف عبج الحكيع في ذلظ : " مخ بشا أف العخب استخجمػا كمسة )سيخة( ككمسة )تخجسة (بسعشى 

إف كانت سيخة ىي األسبق في االستخجاـ ،كقج عخؼ العخب فغ الديخة ،كأكؿ ما عخفػه كاحج ك 
كجو كامل كدقيق ،كسا يزيف قائبل:  كىي أكؿ سيخة عخبية كتبت عمى 3عغ الديخة الشبػية "

                                                           

اإلماـ أبي السػاىب عبج الػىاب بغ أحسج بغ عمي األنرارؼ الذافعي السذيػر بالذعخاني، العالع   1
 898 .بالقصب الخباني الرػؼية األنرارؼ. يدسػنو الرػفي الذاذلي الذافعي السرخؼ  ،السحجث الفؿيو الداىج،

 (. ىػ 973 - ىػ (

يشطخ :لمسػقع االلكتخكني  إضاءات في مقاؿ  " الديخة الحاتية مرجرا لمتاريخ " لمكاتب زيشب البقخؼ   2
memoirs/-jerusalem-history-https://www.ida2at.com/iography 

يشطخ:  الديخة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،شعباف عبج الحكيع ،كفخ الذيخ ،دار العمع كااليساف لمشذخ  3
 .25،ص  2008كالتػزيع ،الصبعة األكلى ،

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/898_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/898_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/973_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/973_%D9%87%D9%80
https://www.ida2at.com/iography-history-jerusalem-memoirs/
https://www.ida2at.com/iography-history-jerusalem-memoirs/
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سيخ الذخز برفة عامة بجليل ما يحكخه صاحب الطشػف مغ ضيػر   فاستعسمت بسعشى حياة"
 .1اليجخؼ أما كمسة تخجسة دخمت العخبية عغ المغة اآلرامية " كثيخة مشح القخف الخابع

السديبة كالثانية عمى الحياة تحسبلف نفذ السعشى ،فاألكلي تجؿ )سيخة ،تخجسة (  فكمستا  
 كمسا الشظ ؼيو أف ىحا الفغ تسيد عغ غيخه بعجة سسات . ،الحياة السػجدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يشطخ:  الديخة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،شعباف عبج الحكيع ،كفخ الذيخ ،دار العمع كاإليساف لمشذخ  1

 .26،ص  2008كالتػزيع ،الصبعة األكلى ،
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 الثاني السبحث

 البؼ مشقحاالعتبار ديخة ة ليدراسة تحميم

األدب العخبػػػػي  إلػػػػييعػػػػج كتػػػػاب "االعتبػػػػار" ألسػػػػامة بػػػػغ مشقػػػػح مػػػػغ أىػػػػع الدػػػػيخة الحاتيػػػػة   
،كيعج كتاب "االعتبار "  ألسامة بغ مشقح  شاىجا ميسا عمى فتػخة مػغ أشػج  الفتػحػات  كأنزجيا 

التاريخية في حياة األمة العخبية اإلسبلمية، أعشي فتخة الحخكب الرميبية، فقج كلج أسامة بغ مشقح 
كيقػػع الكتػػاب فػػي األصػػل فػػي ـ ( ،1095ق /488فػػي بجايػػة الحسمػػة األكلػػى لمحػػخكب الرػػميبية )

ىػػػػ أغشاىػػػا  ،خبػػػار الػقعػػػات  كالسرػػػافات كالحػػػخكبالقدػػػع األكؿ :الػػػحؼ يحفػػػل بأ. 1قدػػػاـثبلثػػػة أ
، ككصػػػف فييػػػا جث أسػػػامة بػػػغ مشقػػػح عػػػغ ىػػػحه الػقعػػػاتكأكثخىػػػا ؾيسػػػة كأجػػػجرىا بالسخاجعػػػة ، كيتحػػػ

/ شػػػجاعتو كإقجامػػػو رحسػػػو هللا، ىػػػحا القدػػػع أغشػػػى أقدػػػاـ الكتػػػاب كأىسيػػػا مػػػغ حيػػػث دراسػػػة اآلخػػػخ 
كسػػػبخ رؤيتػػػو ككجيػػػة نطػػػخه تجػػػاه الذػػػخؽ  )السجتسػػػع العخبػػػي  ،كاسػػػتكشاه نفدػػػيتوالغػػػخب الرػػػميبي 

كالسبالغػة فييػا  اإلنػاءالسدمع (، كيعج ترػيخا مبشيا عمى الحيادية كالبعج عغ حب الػحات ،كتسجيػج 
،ال عمػػى الخكايػػة كالػػدعع ،فحيػػاة أسػػامة بػػغ مشقػػح السذػػاىجة كالخبػػخة الذخرػػية ،كسػػا أنػػو قػػائع عمػػى

يقػارع األبصػاؿ،  سذػاىج ،كتمػظ الرػػر التػي كػاف فييػا مذػاركا فاعبًل،كفارسػًا مغػػاراً مفعسة بيػحه ال
يرػػر بعػس عػادات كشبػائع بعػس السدػمسيغ ،حيػث  -أيزػا–في ىحا القدػع  .كيجشجؿ الفخساف
في حساة، ككانت بيػتيع مغ الخياـ ،فقخر رجل مغ السدمسيغ أف يذعل الشار في  عدكخ اإلفخنج

ف يخكه ضشا مشو أف يذتعل الدرع بعزو ببعس ،كيرل إلى خياميع دكف أ خياميع ،فأشعل الشار
القدع الثاني : يتعمق بأخبار الريج كالقػشز كالجػػارح  ،كىػػ قدػع . أما 2،فتشبو اإلفخنج إلى الشار

عشػجما لػع يكػغ أسػامة حكايػات مذػاىج الرػيج التػي حزػخىا،  حافل مثيخ أيزا ،حكى ؼيػو أسػامة
يذتغل بقتاؿ الحيػانػات السفتخسػة التػي كانػت  سػػريا الذػسالية يػمئػح تعػج مشيسكا بقتاؿ األعجاء، 

بيا ،أك يرصاد الغدالف كالصيػر كاألرانب كحسخ الػحر بالبػازؼ ك بالباشػق كبػالكبلب فػي شػيدر 
-كيػحكخ، 3تو كتجاربو في ىحا القدػع الشؽػيذكدمذق ،في السػصل، القاىخة، كقج ضسغ زبجة خبخا

ما صيج  الصيػر،ؼيكػػف بػالبداة كالذػػاىيغ، حػيغ تّػجؽ الصبػؿ،فتزػصخب أدكات الريج ،أ –كحلظ 
كالقدػع . 4،أرسػمػا عميػو الذػػاىيغ لتػأتي بػوفتأخح مشيا البداة ما تأخػح، فسػا ىػخب مشيا شيػر الساء،

                                                           

 .11-10مغ كتاب االعتبار ،ت :فيميب حتي : 1
 . 108مغ كتاب االعتبار ،ص 2
 . 15انطخ : مقجمة كتاب االعتبار ،تحقيق :فيميب حتي ،ص 3
 .132االعتبار :ص 4
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فػي الكتػاب، إذ  ،ألحقت  بالكتػاب إلحاقػا ؼيو شخؼ مغ أخبار الرػالحيغ" ،ممحق الكتاب الثالث:
. 1"ليدت مسا قرجت ذكخه ؼيسا تقػجـ ، كبػجأت فييػا بأخبػار الرػالحيغ، رضػي هللا عػشيع أجسعػيغ

: خه ،كيفيع ىحا مغ قػلو فػي سػيختوكيبجك أف أسامة  كتب سيختو ىحه كقج تجاكز التدعيغ مغ عس
معتبخ ،فكع " فبل يطغ ضاف أف السػت يقجمو ركػب الخصخ  كال يؤخخه الححر ،ففي بقائي أكضح 

بقيػػػت مػػػغ األىػػػػاؿ ،كتقحسػػػت السخػػػاكؼ كالسخػػػاشخ ،كالقيػػػت الفخسػػػاف كقتمػػػت األسػػػػد ،كضػػػخبت 
بالدػػيػؼ كشعشػػت بالخمػػاح كجخحػػت الدػػياـ ،كأنػػا مػػغ األجػػل فػػي حرػػغ حرػػيغ إلػػى أف بمغػػت 

 .2التدعيغ "

لػػػدمغ تػػػجاخمت فييػػػا كالدػػػيخة تعػػػج كثيقػػػة تاريخيػػػة كاجتساعيػػػة كنفدػػػية تعكػػػذ حؿبػػػة مػػػغ ا
الديخة صػرة لمسجتسع في تمظ الفتخة ،ككصف أحػاؿ الحياة كالشػاس كالعػادات  ،فخسستحزارتاف 

كالتقاليػػج ،كرسػػست كػػحلظ صػػػرة الرػػخاع بػػيغ السدػػمسيغ كالرػػميبيغ، فبػػجأت الدػػيخة كثيقػػة تاريخيػػة 
،عمػى نحػػ بػأ بأخبػار السعػارؾ كالتػأريخ ليػا حية مغ كثائق الحخكب الرميبية ،فأسامة لع يكػغ يع

ي الكتب التي أرخت ليا ،لكشو كاف يرػر حياة الشاس التػي تجػخؼ  تحػت سػصح ىػحه ما نعخؼ ف
بيػػتيع ،كفػػي  ، مػػا كػاف يقػع ليػػع داخػلالرػػر العسيقػػة السػؤثخة مشيػا األحػجاث الحاتيػة ،كيقػػف عشػج

كمػا كػانػا يقػلػنػو ألنفدػيع ،كىػع يػاجيػػف السػػت ،كسػيخة أسػامة تسيػػدت  ،مػػاشغ جػجىع كليػػىع 
مع التػاريخ كعمػع الػشفذ كعمػع االجتسػاع كشبػائع الحيػػاف ليديػج الدػيخة حيػيػة   بذيء مغ التجاخل

كنذاط ،كنبلحع أف ىحا التجاخل لع نججه إال في سيخة أسامة بغ مشقح بحيث جاءت أخبػار عبػارة 
ع مػػػغ خػػبلؿ تمػػػظ عػػغ حكايػػات قرػػػيخة تتخمميػػا حكايػػػات أخػػخػ عػػػغ العػػخب كالرػػػميبيغ كشبػػائعي

 .3الحكايات السػجدة

كجية نطخؼ عشج سخد  األحجاث في أؼ عسل أدبي عميشػا االلتػداـ بالرػجؽ الخػالز  مغ  
الرػادؽ  لشقل األحجاث إلعصاء األعساؿ األدبيػة ؾيستيػا الجساليػة كالسدػاىسة فػي صػشاعة  األدب

اس يخة مدتحيل في رأؼ الجكتػر حدغ عبمع الرجؽ الخالز في الدكتسجيج األخبلؽ الحسيجة ،
ؼيقػؿ "فإف مػغ يصػالع كتػاب االعتبػار يػجرؾ صػجؽ ليجػة صػاحبو فػي سػخد قرػة إال عشج أسامة 

 .4حياتو "

                                                           
 158.-184يشطخ :كتاب االعتبار ،البغ مشقح ،ص  1

 114السجمة األردنية  لمعمـػ التصبيؿية ،صػرة أسامة بغ مشقح مغ خبلؿ سيختو الحاتية :2 
 . 9مغ كتاب االعتبار  ،تحقيق :فيميب حتي ،ص3 
 .2/227مشقح :أسامة بغ  4
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 :الديخة الحاتية في كتاب االعتباردوافع 

تتعجد دكافع كتابة الديخة الحاتيػة،كتتشػع،فميذ ثسػة دافػع كاحج،فحدػب كراء كتابتيػا،إال أف 
ضخبا  -في نياية السصاؼ –تطل ىشاؾ عامبل مذتخكا تتسحػر حػلو ىحه الجكافع،كىػ أف الديخة 

 مغ االعتخافات،كالخغبة في تخيف عبء الذعػر بالحنب الحؼ يثقل كاىل صاحبو .

بغ مشقػح، كػاف فػي ذىشػو مجسػعػة مػغ الػجكافع كالسبػخرات، سػػغت  أسامةكال شظ في أف   
فػػػي حياتػػػو، أك مػػػا عػػػخؼ ب "كتػػػاب لػػػو تػػػجكيغ أىػػػع السحصػػػات،أك السشعصفػػػات الحخجػػػة كالسيسػػػة 

 تبار " تدتبصغ أفكاره كمذاعخه كتؤكج دكافعيا كمدػغاتيا،كلعل مغ أبخزىا :االع

إف الكتابة كاستحزار جػانب الشجاح كالفذل: رغبة السؤلف في كتابة سيختو الحاتية كسا يخاىا،. 1
عػػغ حياتػػو الذخرػػية أمػػخ ممح،يذػػخع عشػػجما باستحزػػار جػانبيػػا السختمفػػة:بشجاحاتيا،كماليا مػػغ 

كػػجًا فػػخادة التجخبػة بإخفاقاتيػػا كفذػػميا :مبػػخرًا شبيعػة الػػشفذ البذػػخية التػػي يشتابيػػا معشػى أك ؾيسػػة مؤ 
فالستأمػل فػي  الزعف كالقرػر كالعجد في كثيخ مغ السػاقف، باعتبارىا ليدػت صػػرا لمقجاسػة .

سػػػػيخة أسػػػػامة بػػػػغ مشقػػػػح الحاتيػػػػة "سػػػػيخة االعتبػػػػار" يجػػػػج كثيػػػػخًا مػػػػغ جػانػػػػب الشجػػػػاح كالفذػػػػل التػػػػي 
ألسػح إلػى  ، بػلرخ عمػى ذكػخ مػػاشغ الشجػاح كالتفػػؽ كتابتو سيختو،فيػ لع يقت استحزخىا لحطة

غيػػػػػخ مػقػػػػػف فػػػػػي سػػػػػيختو مػػػػػا يذػػػػػيخ إلػػػػػى الفذػػػػػل كاإلخفػػػػػاؽ؛ ليتدػػػػػاكؽ مزػػػػػسػف الكتػػػػػاب مػػػػػع 
في السػاقف التي  -أيزا–،فالعبخة تكسغ في السػاقف التي تسثل الشجاح كالتفػؽ،كسا تكسغ عشػانو

فػي الرػخاحة مػع الستمقػي فػي ما عميو األخيخة مغ جخأة كغايػة  تجدج الفذل كاإلخفاؽ،عبلكة عمى
لقػارغ عمػى كػل كذف السخبػء كما يشبغي شيو،كلقػج  كػاف أسػامة بػغ مشقػح حخيرػًا عمػى اشػبلع ا

كمغ ىحا في كصف قػلػو إحػجػ غػارات  اإلفػخنج ك شػاىجت أف اإلفػخنج ذلظ دكف ختل أك خب، 
ي عػد الػجيغ رحسػو هللا اآلخخ فخكبشا نخيج نتعبيع فسشعشا عسلعمشيع هللا أغاركا    عميشا  ثمث الميل 

كاالغػػارة ال تكػػػف بالميػػل، كخػخج مػػغ البمػػج رجالػػة خمفيػػع مػػا عمسشػػا مػغ إتبػػاعيع كقاؿ:"ىػػحه مكيػػجة، 
كفػي ىػحا الػشز صػػرة لػبعس . 1عشج رجػعيع، قتمػىع كسمع بعزػيع" بيع، فػقع اإلفخنج بعزيع

، غ خبػػخة ك درايػػة فػػي أسػػاليب القتػػاؿغ، كمػػا كػػانػا عميػػو مػػمكائػػج اإلفػػخنج فػػي حػػخبيع مػػع السدػػمسي
كاعتسادىع عمى الخجعة في اإليقاع بخرسيع، كسا يرػر عػجك انزػباط بعػس الجشػج، كخػالفتيع 

عمػػى -ألكامػػخ القػػادة، كعػػجـ انرػػياعيع لتعػػاليسيع العدػػكخية، مسػػا يفزػػي بالتػػالي إلػػي اليديسػػة، أك
يعشػػػي أف االعتسػػػاد عمػػػى مبػػػجأ االقترػػػاد بػػػالقػة،  -بصبيعػػػة الحػػػاؿ -إلػػػي الخدػػػارة،كىحا –األقػػػل 

                                                           
 .181االعتبار:  ألسامة بغ مشقح ،ص 1
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، كالسػيسا إذا كػاف السدػمسػف اقػل عػجدا غ األىسيػة فػي تحػػيخ مدػيخة القتػاؿكحدغ تجبيخىا أمػخ بػال
ككاف عمى الجبل مشا خيالة ستة أك سبعة، فتخجمػا إلػييع، كجػاءكا يقػػدكف خػيميع معيػع  .1أك عجة

، فقتمػا مشيع فارسيغ، اخحكا حرانييسا كحرانا أخخ كأكلئظ  في جساعة ،فحسمػا عمى أصحابشا 
، كسمع صاحبو ، كندلػا مغ الجانب بالغشيسة ، كعجنا نحغ ، كقتل مشا فارسػاف ، كاخػح مشػا ثبلثػة 

التػي  -كيمخز أسامة بغ مشقح في ىحه الػاقعة، 2فيحا تغخيخ لقمة السخبخة بالحخب حرغ كالقافمة
د ذلػػػظ ألػػػي قمػػػة السخبػػػخة فػػػي الدػػػبب، حيػػػث ر -أحرػػػشةخدػػػخ فييػػػا مػػػع أصػػػحابو فارسػػػيغ كثبلثػػػة 

كيسكغ اإلشارة إلي بعس السػاشغ التػي تبػجت فييػا قمػة الخبػخة فػي الػشز ، مشيػا : عػجـ . الحخب
السباغتػػة كالسفاجػػأة لمعػػجك، كقػػج تجمػػى ذلػػظ مػػغ خػػبلؿ الحػػجيث السصػػػؿ الػػحؼ دار بيػػشيع :" فقػػاؿ 

 }رآىػػػع{ا إلػػػييع" فمسػػػا ندلػػػػا إلػػػييع ، رأكىػػػع بعػػػس أصػػػحابو : تشػػػدؿ إلػػػييع؟ قمػػػت: ال تفعػػػل ، فشدلشػػػ
الحخامية ، فرعجكا في الجبل ، كلسا أراد أسامة بغ مشقح الرعػد إلي الجبل لع يقجر عمى ذلظ ؛ 
كبػػحلظ تسكػػغ مػػشيع العػػجك ، فمػػػ أحدػػشػا السباغتػػة كسػػخعة اليجػػـػ ، ألكقعػػػىع بػػيغ قتيػػل كأسػػيخ ؛ 

ؾ لقادتو ، فيجب الخعب فييع، كيفقػجىع تػػازنيع ألف في السباغتة اضصخاب لرفػؼ الجشج ، كإربا
كلعل ذلظ ما يفدخ إىجاء أسامة بػغ مشقػح " كتابػو االعتبػار "  ،3، كعشج ذلظ يتحقق الشرخ عمييع

لرػػبلح الػػجيغ األيػػػبي رحسػػو هللا تعػػالى ؛ " ليدػػتثيخ عػػـد صػػبلح الػػجيغ ، حتػػى يجػػج فػػي جيػػاد 
ذلػظ مباشػخة فػي كتابػو ، كربسػا يكػػف ذلػظ قػج كإف كاف أسامة بػغ مشقػح لػع يفرػح عػغ  ،"4الفخنجة

 .تخاثشا العخبي اإلسبلمي الكبيخ جاء في مقجمة كتابو التي ضاعت أسػة بسا ضاع ، أك فقج مغ

إف الستأمل في أدب الديخة الحاتية الغخبية أك  :االعتخاؼ كاستخجاع لحطات القػة كالزعف. 2
العخبية عمى حج سػاء ، يجج نفدو إماـ ججلية ميسة، ىي : ججلية " الخفاء كالتجمي " إذا جاز 
التعبيخ؛ بسعشى التخكيد عمى السدسػح بو تارة ، كالبػح بالسحطػر ، كأخخجو إلي مغ ساحة 

كتاب الديخة الحاتية في تدميط الزػء عمى الػياب إلي دائخة الحزػر تارة أخخػ، كيتفاكت 
، حيث يدتحيػف مغ التفكيخ في أمخ )نفدية/ سيكػلػجية( السسشػع كالسحطػر بو ، ألسباب ذاتية

حاتي ) الدخؼ ججا / كىحا يتعمق بالجانب الذعػرؼ/ ال تصعػف إف يبػحػا بو أماـ اآلخخيغ،ال يد
، أك  محخمة، أك محخجة، أك مخجمة" معطع محتػيات مفيػـ الحات الخاص الَعْػرؼ(، ؼ

                                                           
 .45ـ ،ص1988نعسة كاضع ،شخكة إياد لمصباعة الفشية ،بغجاد ، ،يشطخ : الػجيد في اإلستخاتيجية 1
 .173-172يشطخ :االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ، 2

 . 10ـ ،ص1983،عساف ، دار السشارة يشطخ: العدكخية اإلسبلمية كقادتيا العطاـ ، بياء الجيغ الخمفات ، 3
 . 21االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ،4 
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أك الدمدمة مغ الزغػط الجاخمية ، بػيزة، أك معيبة، أك مؤلسة، غيخ مخغػب بيا اجتساعيا
الخارجية تجعمو تحت رحسة سمصات قامعة ككابحة ، مشيا : سمصات زمشية ، كأخخػ ركحية، ك 

مغ أخباره مع أكالده  كلحلظ شػؼ أسامة بغ مشقح أخباره العاشؽية ، ككثيخا، 1كثالثة جسالية
كإذا كاف " كتابو االعتبار "  2كزكجاتو ، كلع يػضح أسباب عجد مغ التحػالت السفاجئة في حياتو

ل إبعاده كإيساءاتو ، كتجميات ىحا الرخاع بكعغ صخاع الحات مع محيصيا الخارجيتعبيخا 
أبعاد ىحا الرخاع ، فيل استصاع أسامة بغ مشقح أف يغػص في أعساؽ ذاتو، كاف يديخ كدالالتو

كلعل ما سأعخضو مغ مػاقف يسكغ أف تقجـ إجابات عغ ، ، كيخصج لحطات القػة كالزعف ؼيو
الدؤاؿ السصخكح سابقًا، ألف كثيخًا مغ الديخ الحاتية، كتب في لحطات صخاع الحات بػية 

ية ل تغييخه بجااستكذاؼ ما فييا، مغ أجل التعالي عغ الػاقع، أك الترالح معو ،أك مغ أج
فسغ السػاقف التي أضيخت مػاشغ القػة كالزعف  في سيخة أسامة بغ مشقح، كصفو ، 3شبيعية

يقػؿ في حدغ سياسة عسو عد الجيغ أبي  ،كغيخىسا 4لحدغ سياسية عسو كصاحب قمعة جعبخ
كتب إلى عسي يقػؿ :قج نفحت فارسًا مغ  5العداكخ:" كمغ ذلظ أف ركجار صاحب أنصاكية 

  .6ه مغ أفامية، كيػصمػنو إلى رفشيةفخساني في شغل ميع إلى القجس، اسأؿ تشفح خيمظ تأخح

                                                           
1
 ـ 2004السقسػع كالسدكػت عشو في الدخد العخبي ، لفاضل تامخ ، دار السجػ لمثقافة كالشذخ، دمذق ، 

 .10،ص
يع مشرػر ،مرخ العخبية لمشذخ كالتػزيع  2 يشطخ : قخاءات في الديخة الحاتية في األدب العخبي ،دمحم إبخـا

 .30،ص ـ 2011،القاىخة 
يع جبخا الحاتية كتجمياتيا في أعسالو الخكائية كالقررية ، لسحسج  خميل الذيخ ، مجمة 3 يشطخ :سيخة جبخا إبخـا

 .73ـ ،ص1989،العجد األكؿ ، 7يات ،جامعة اليخمػؾ ،إربج ،مجمة أبحاث اليخمػؾ "سمدمة اآلداب كالمغػ 
ممكيا رجل مغ بشي قذيخ أعسى يقاؿ لو "جعبخ بغ مالظ،  قمعة عمى الفخات، كانت في قجيسا تدسى َدكسخ ،4

 .142-141،ص 2كاف يخيف الدبيل كيمتجئ إلييا:يشطخ : ياقػت الحسػؼ :معجع البمجاف،الجدء 
ق( ،كقج قتل في كقعة 513ق (،كدار حكسو إلى سشة )506لحؼ ممظ أنصاكية سشة )ىػ :ابغ أخت تشكخد ا5

 .99الببلط ،انطخ:  االعتبار ، ألسامة بغ مشقح،ص
كع مغ شاشئ البحخ الستػسط، مػصػفة بالشداىة 30مجيشة تقع عمى الزفة اليدخػ لشيخ العاصي ،تبعج 6

ة الخيخ، ليا سػر لو ثبلث مانة كستػف بخجًا ، يصػؼ كالحدغ كشيب اليػاء، كعحكبة الساء ككثخة الفػاكو كسع
 .270-266عمييا بالشػبة  أربعة آالؼ حارس ،يشطخ: معجع البمجاف ،ياقػت الحسػؼ ،الجدء االكؿ ،ص
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 جمي بيغ حدغ الدياسة، كعسارة الببلد، كىػ ما ألسح إليو ابغ خمجكف مغ أف –ىشا  –كالخبط 
شدؿ مغ عشج هللا، كإلى سياسة عقمية العسخاف البج لو مغ حاكع يخجع إليو، يدػس رعيتو بذخع م

كقج عخؼ بشػ ، 1تػجب انؿياد الخعية  ليحا الحاكع ، كبحلظ تتحقق  ليع السشفعة في الجنيا كاآلخخة
كلعل عادة افتجاء لحلظ ازدىخت الببلد التي حكسػىا. مشقح بتقػاىع كصبلحيع، كرجاجة عقػليع، ك 

أسامة بغ مشقح يخجـ في معيتيع، يقػؿ في األسخػ، كانت أيزا مغ شيسة األمخاء الحيغ كاف 
"جئت إلى دمذق، فقمت لؤلميخ معيغ الجيغ، رحسو هللا تحجثا عغ األميخ معيغ الجيغ أنخ، ذلظ م

: قج اشتخيت لظ أسارؼ أخترظ بيع، كما كاف معي ثسشيع، كاآلف قج كصمت إلى بيتي، إف 
وهللا ثسشيع، كأنا أرغب الشاس في  أردتيع كزنت ثسشيع ، كإال كزنتو أنا، قاؿ ال بل أنا أزف،

كمغ ذلظ ما  ،2"فعل خيخ ككدب مثػبة ،ككزف ثسشيع ثػابيع، ككاف ،رحسو هللا أسخع الشاس إلى
يذيخ إلى حزػر ذىغ أسامة بغ مشقح في القتاؿ، حيث لع تسشعو دىذة القتاؿ مغ أف يختار 

د الجيغ، رحسو هللا يتفقج الخجل السشاسب الحؼ أمشو عمى أسخار الحخب، يقػؿ : " كاف عسي ع
مشي حزػر فكخؼ في القتاؿ كيستحششي بالسدألة، فشحغ يػمًا في بعس الحخب التي كانت بيششا 

كمسا  ، قج حذج كجسع ككقف عمى ضيعة مغ ضياع شيدر يحخؽ كيشيب".3كبيغ صاحب حساة
العجك، كىػ يرػر جػانب القػة في سيخة أسامة بغ مشقح ما أكرده  في التخىيب كالتخييل لجير 

ما يقع في باب الخجعة في الحخب، يقػؿ :" كقج سخت مع عسي، رحسو هللا، مغ شيخز يخيج كفخ 
، كمعشا خمق مغ الفبلحيغ كالرعاليظ  لشيب ما عمى كفخ شاب مغ غّمة كقصغ، فانتذخ 4شاب

الشاس في الشيب، كخيل كفخ شاب قج ركبت ، ككقفت  عشج البمج، كنحغ بيشيع كبيغ الشاس 
شتذخيغ في الدرع كالقصغ، كإذا فارس مغ أصحابشا يخكس مغ الصبلئع قاؿ: جاءت مغ الس

كسا تعصيشا فكخة ية أفامية ، فقاؿ :تقف أنت مقابل كفخ شاب، كأسيخ أنا بالعدكخ ألقى خيل أفام

                                                           
ىجخؼ( ،مشذػرات دار األعمسي لمسصبػعات  808يشطخ : مقجمة ابغ خمجكف ،لعبج الخحسغ بغ دمحم )ت 1

 .1303،بيخكت )د.ط(،)د.ت( ،ص
 .104شطخ :كتاب االعتبار ،ألسامة بغ مشقح،صي2
 .148،ص9ىجخؼ (،الجدء 507تػفي سشة ) يشطخ: الكامل في التاريخ، لذياب الجيغ بغ قخاجة ،3
كفخ شاب :بمجة بيغ السعخ ك  حمب ،كىي قخية معصذة أعد األشياء عشجىا الساء ،كليذ ليع إال ما يجسعػنو 4

ىجخؼ(،بيخكت 628كأخبار العباد ،محسػد القخكيشي )ت مغ مياه األمصار، يشطخ: آثار الببلد 
 .148)د.ط()د.ت(،ص
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عغ فكخ أسامة بغ مشقح العدكخؼ، كفغ تعاممو مع السػقف، كالسحافطة عمى عديسة الجشج لمقتاؿ 
 إيقاع الفػضى كاالضصخاب في صفػؼ األعجاء مغ جية أخخػ .مغ جية، ك 

كمغ السػاشغ التي يتبجػ فييا استخجاع لحطات الزعف، ما حجث بو عغ اغتياؿ الػزيخ عباس 
كانا يخخجاف في الميل متشكخيغ، كىسا أتخاب كسشيسا  كاحج، فجعاه إلى يفة الطافخ، يقػؿ: "لمخم

فمسا استقخ بو  ،مغ أصحابو نفخًا في جانب الجار تبداره، ككانت في سػؽ الديػفييغ، كر 
السجمذ، خخجػا عميو فقتمػه، كذلظ ليمة الخسيذ سمخ السحـخ سشة تدع كأربعيغ كخسذ مائة، 

كمغ ، 1يقاؿ لو :سعيج الجكلة ،فقتمػه " كرماه في جب داره ،ككاف معو خادـ لو أسػد ال يفارقو،
اإلفخنج، يقػؿ: "كسخت األماف مع غبلـ لي  ذلظ  ما أكرده في حجيثو عغ كقػع أسختو بيج

مغ الخاص إلى  4فديخىع في عذارؼ  3، ككتاب إلى السمظ الرالح 2،ككتاب السمظ العادؿ
دمياط كحسل ليع كل ما يحتاجػنو مغ الشفقات كالداد، ككصى بيع، كأقمعػا مغ دمياط في بصدة 

فييا نفح قػمًا في مخكب صغيخ مغ بصذ اإلفخنج، فمسا دنػا مغ عكا كالسمظ، ال رحسو هللا، 
كدخكا البصدة بالفؤكس كأصحابي يخكنيع، كركب ككقف عمى الداحل، نيب كل ما ؼيو ككاف 
في السخكب حمى أكدعو الشداء، ك كدػات كجػىخ ،سيػؼ كسبلح ،كذىب، كفزة، بشحػ مغ 

لى ببلدكع. ، كقاؿ: تػصمػا بيحه إثبلثيغ ألف ديشار، فأخح الجسيع ،كنفح ليع خسذ مائة ديشار
كقج  فعل اإلفخنج أكثخ مغ ذلظ ، فمسا اشتج  حرارىع لجمياط، كضاؽ بيع أىميا ذرعًا شمبػا مغ 
اإلفخنج  األماف، كأف يخخجػا مشيا بأىميع  كأمػاليع، حفمػا ليع عمى ذلظ، ففتحػا ليع األبػاب، 

                                                           
 .43يشطخ :كتاب االعتبار،ألسامة بغ مشقح ،ص 1
ىجخؼ (،سيخ أعبلـ الشببلء 569نػر الجيغ محسػد زنكي، صاحب الذاـ ، تػفي سشة ) –ىشا  –السمظ العادؿ 2

 .538-531ـ،ص1996،الحىبي ،
كاليا عمى مجيشة مشية ابغ خزيب ،كليدت مغ األعساؿ الجميمة ،انطخ: الكامل السمظ  الرالح بغ رزيظ ،كاف 3

 .395،ص2،البغ األثيخ ،ج
يدار بيا في الشيل ، سفغ األسصػؿ اإلسبلمي كأنػاعيا كمعجاتو ، عبج الفتاح عبادة  العذارؼ :نػع مغ الدفغ ،4

 . 7ـ ،ص1913اليبلؿ كالفجالة ، ة،مصبع
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فكأنيع يثبتػف أنيع أيشسا  فجخل اإلفخنج السجيشة، كغجركا بأىميا ،ككضعػا فييع الديف قتبًل كأسخًا،
 .1إال كحمت البخبخية كالجمػية ؼيو أقامػا في مػقع مغ ديار اإلسبلـ،

 :لمديخة "االعتبار"القيسة العمسية 

تطيػػخ أىسيػػة الكتػػاب فػػي أنػػو يسثػػل ؾيستػػيغ، ال تقػػل أحػػجاىسا عػػغ األخػػخػ أىسيػػة ،األكلػػى 
أما األكلى، فإنو يجدج كثيقة تاريخية قل نطيخىا في فتخة مغ سة مػضػعية ،كالثانية ؾيسة فشية، ؾي

شأك كاسػع أحخج الفتخات كأشجىا مخحمة الرخاع اإلسبلمي الرميبي، صخاع بيغ حزارتيغ بيشيسا 
حزػػارة إسػػبلمية فييػػا مػػغ الخقػػة كالدػػسػ، تزػػخب  ،خ كالتقػػجـ كاحتػػخاـ آدميػػة اإلندػػافمػػغ التحزػػ

الة كيحػجك بيػا الحقػج كالزػغيشة لمدػيصخة عمػى مقػجرات األمػع بجحكرىا في تخبػة ثخيػة بػالؿيع كاألصػ
فيشكذػف الػجافع  ،قشع بأقشعة يدػقط الػاحػج تمػػ اآلخػخكخيخات الذعػب، ركح  استعسارية بذعة، تت

كسػػػػا تحػػػػجث عػػػػغ شبػػػػائعيع اغترػػػػاب السقجسػػػػات كتػػػػجنيذ قجسػػػػيتيا، عػػػػغ االسػػػػتعسارؼ الحؿيقػػػػي 
يع الحيغ لع يعاشخكا السدمسيغ، يقػؿ :" فسغ جفاء كعاداتيع، كمغ ذلظ جفاء أخبلقيع، كالسيسا مش

أنشػػي كشػػت إذ زرت البيػػت السقػػػجس دخمػػت إلػػى السدػػجج األقرػػى، كفػػػي  –ؾػػبحيع هللا –أخبلقيػػع 
جانبػػو مدػػجج صػػغيخ قػػج جعمػػو اإلفػػخنج كشيدػػة،فجخمتو يػمػػا فكبػػخت ، ككقفػػت فػػي الرػػبلة، فيجػػع 

كنقػل أسػامة بػغ مشقػح ، 2:كػحا صػّل " عمي كاحج مغ الفخنجة مدكشي كرّد كجيػي إلػى الذػخؽ،كقاؿ
جانبا مغ حياة عميو القػـ في ليػىع كتخفيع ،كيف كػانػا يقزػػف أكقػات فػخاغيع، مػاذا كػاف يػجكر 

تكسػغ أىسيػة الدػيخة أنيػا تعػج مػغ أكثػق السرػادر التػي  في مجالديع كشقػسػيع فػي االحتفػاالت .
 بػأكؿ عػغ شػاىجا عيػاف ،كتػب أكال كتبت عغ مخحمة الرخاع  بيغ السدمسيغ كالرميبيغ ،ألنػو عػجّ 

قػػجـ فػػي سػػيختو  مػػادة عمسيػػة ذات ؾيسػػة ميسػػة عػػغ شػػتى جػانػػب الحيػػاة  كػػل مػػا رأه أك سػػسع بػػو.
السختمفة  في ببلد  الذاـ ، فػي مخحمػة ميسػة مػغ مخاحػل التػاريخ اإلسػبلمي ،مػغ خػبلؿ الخكايػات 
الذػفػية التػي دكنيػػا فػي سػػيختو ،قػج  فاقػػت سػيختو جسيػػع كتابػات الشثخيػػة لتمػظ السخحمػػة التػي كتبيػػا 

خيغ الػػػحيغ أغفمػػػػا جػانػػػب عجيػػػجة شخقيػػػا أسػػػامة ،إذ أنػػػو يتحػػػجث عػػػغ السػػػؤرخيغ كالخحالػػػة السعاصػػػ
فإنػو يعػج مػغ أىػع كتػب الدػيخ  كأما الثانيػة  )الؿيسػة الفشيػة (،أشياء قل أف نججه غيخه مغ الكتب. 

عػػػغ حيػػػاة حافمػػػة الحاتيػػػة، كأنزػػػجيا كأدققيػػػا فػػػي األدب العخبػػػي ،فؽيػػػو يتحػػػجث أسػػػامة بػػػغ مشقػػػح 
تبخز ىػحه  .حػار بالغة الجارجة في ذلظ العرخػب بديط، يشقل البالتجارب كالسذاىجات، في أسم

الديخة السشعخجػات الكبػخػ التػي شػكمت حياتػو الفكخيػة كالثقاؼيػة كالتخبػيػة كالخكحيػة ،بحيػث تتعػالق 
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كتػػػختبط فػػػػي بػػػػؤرة التجخبػػػػة الػاقعيػػػة التػػػػي عاشيا،كصػػػػاغيا صػػػػياغة أدبيػػػة تستػػػػاز ببدػػػػاشة المغػػػػة 
بكػػػػل الرػػػػػر،كتبػح بالسذػػػػاعخ،كالػججانيات، كتدػػػػخد الػاقػػػػع  كسػػػػيػلتيا،كتعتسج عمػػػػى استحزػػػػار

 .إيجابياتو كسمبياتو

 :الغاية مؼ كتابة سيخة االعتبار

ذاكختػو  فاسػتعاد ،( بعػج أف تجػاكز التدػعيغ عسػخه  ف أسامة بػغ مشقػح سػيخنو )االعتبػارأل
بػأف تدػجل عطػات كعبػخ  جػجيخة كرأػ أف فػي ىػحه الحيػاة  ،اـ شبابو كقػتو ككيػلتو كشيخػختوأي

اشعا عمػػى أحػػجاث عرػػخه سػػ، كألقػػى بيػػا ضػػػءا ىػػحه الدػػيخة كجعميػػا تخجسػػة ذاتيػػة ، فػػألفكتػػجكف 
صػػر السجتسػع العخبػي اإلسػبلمي   ،ظ العرػخفي ببلد الذػاـ كمرػخ كالعػخاؽ فػي ذلػ كحياة الشاس

بػغ ف أسػامة كتتأتي أىسية ىحه الديخة باإلضافة إلى ذلػظ أحه البيئات الثبلث ترػيخا دؾيقا. في ى
عشػػج األحػػجاث الدياسػػية كالذخرػػيات اليامػػة كالسػػؤثخة فػػي السجتسػػع فقػػط  مشقػح لػػع يقػػف فػػي سػػيختو

 ،ليػػا دكر بػػارز فػػي مجخيػػات حياتػػو ،بػػل صػػػر كثيػػخ مػػغ الذخرػػيات البدػػيصة  التػػي إليشػػا كػػاف 
ففػػي الجػػدء األكؿ الػػحؼ كصػػل إليشػػا لػػع يػػحكخ أسػػامة   ،ؤلسػػف لػػع  ترػػل أليشػػا الدػػيخة كاممػػةلكػػغ ل
ألف مغ عػادة أسػامة كسػا رأيشػا  ،رؼ إذ ذكخ ذلظ في الجدء السفقػدمغ تأليف الديخة ،كال نج الغاية

كلقػػج أشػػار بػضػػػح إلػػى  ،إلػػى ىجفػػو كغايتػػو فػػي معطػػع مؤلفاتػػو السصبػعػػة أف يذػػيخ فػػي السقجمػػة
غايػػة مػػغ تػػأليف الكتػػاب فػػي مؤلػػف آخػػخ لػػو كإذ قػػاؿ فػػي كتابػػو لبػػاب األلبػػاب : " قػػج  كشػػت  ابػػغ 

سشة إلػى تجػاكزت التدػعيغ كمػا نػالشي ؼيػو الجػخاح كالسكػاره ،كذكػخت مػا شػاىجتو مػغ  خسذ عذخة
كيخمػػز أسػامة فػػي سػيختو حياتػػو إلػى فمدػػفة كاضػػحة  1إقػجاـ الخجػػاؿ ،كعجائػب ترػػخؼ األجػاؿ "

أف الحيػاة بكػل مػا فييػا مػغ سػعادة  فاصيل الرغيخة كالكبيػخة ، مفادىػاالسعالع كاألركاف كمجسمة الت
كأف العسػػخ مؤقػػت  ،كأف حيػػاة اإلندػػاف بيػػج  هللا  ،ضػػعف مػػا ىػػي إال عبػػخة كعطػػةف كقػػػة ك أك حػػد 

، كأف ركػػػػػب أخصػػػػار  2مقػػػػجر كأف السػػػػػت " ال يقجمػػػػو ركػػػػػب الخصػػػػخ ،كال يػػػػؤخخ شػػػػجة الحػػػػحر "
كىػػػ يػػػرد  أيزػػا العجيػػج مػػغ العبػػخ كالسػػػاعع التػػي . 3،ال يػػشقز مػػجة األجػػل السكتػػػب "الحػػخكب

ة التػػحكخ ،ىػ يكتػػب  سػػيخة حياتػػو عمػػى شخيقػػالسعبػػجة بالسرػػاعبمػػغ تجػػارب حياتػػو استخمرػػتو 
بقػلو : " قج ذكخت مغ أىػاؿ الحخكب ،كما شػاىجتو مػغ الػقعػات ك  كيذيخ إلى ذلظ بكل كضػح
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فػػػإف العسػػػخ شػػػاؿ كلدمػػػت  ،ي ذكػػػخه ، كلػػػع يشدػػػيشو  الدمػػػاف مػػػخهالسرػػػاقات كاألخصػػػار مػػػا حزػػػخن
 .1مغ أبيشا آدـ عميو الدبلـ " كالشدياف مغ إرث متقادـ ،االنفخاد كاالعتداؿ

السذاىج  كالرػر التي يعخضػيا انتقػاء محكػع  يشتقيفيػ  كلقج كاف انتقائيا في ذكخيات ،
كلكػػػغ ال يدػػػتعسل كػػػل  مػػػا  االختيػػػار  كال شػػػكظ أف كاجػػػب كاتػػػب الدػػػيخة أف يعػػػخؼ كػػػل شػػػيء ،

ف لجيػو الذػجاعة أف فعمى كاتب الديخة أف تكػػ  كثيخ مغ الػثائق تصابق الػاحجة األخخػ ، ،يعخفو
يشتقػػي كتكػػػف لجيػػو الحكسػػة كالذػػجاعة فػػي انتقػػاء أىػػع األحػػجاث كسػػخدىا لآلخػػخيغ مػػغ بػػاب العبػػخة 

مشيا تجخبتو ميسػا  كانػت قاسػية أك محفػدة فييػا الكثيػخ مػغ الشجاحػات كاالنترػارات كأخح الحكسة 
السػادة أصػعب جػدء فػي إف في غخبمة  ،الحياة التي ال يعمسيا إال هللا عمى  الحات كعمى مراعب

  .2ميشة  األديب

 ،جػػده بعػج إحداسػو بالغخبػة كالػحػجةكاتب الديخة الحاتية يتصمع إلى االرتجاء إلػى مخكػد ك 
فيػي إذا ضػػخب مػغ التػافػػق بػيغ العدلػػة الباششػة ،كالعػػالع الخػارجي ،فػػشحغ ال نكتػب الدػػيخة لسجػػخد  

 كتقػية شعػرنا بحكاتشا . ،دزيادة إحداسشا بالػجػ  مغ ذكاتشا ،كإنسا مغ أجلالخخكج  

مػغ  ىشاؾ دكافػع ذاتيػة تجعػل كاتػب الدػيخة ليكتػب كيشتذػخ سػيخة حياتػو ، في كل األحػاؿ
كأنو قشبمة  أف يخمعو مغ حياتو كيخمز مغ عبء حسمو في قمبو ،لحؼ يخيج أىع األسباب :األلع ا

إحداسػشا  بػالتفػؽ  االعتبار بالشدبة ألسامة ىػ رصػج يخيج ليا انفجار دكف أعخاض كبيخة ،فكتاب
كذلػظ مػغ خػبلؿ التفػػؽ الدياسػي كاالجتسػاعي كالثقػافي  الحزارؼ العاـ فػي العرػػر الػسػصى ،

 .كتفػؽ عاداتشا بجيششا كأرضشا كتفػؽ التخبية كالعسل ، كالعدكخؼ ،
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 :سيخة )االعتبار ( ألسامة بؼ مشقحأىػ الجؽانب الحياتية في 

 :االتجاه الجيشي 

كاف لبلتجاه الجيشي حزػر بارز في العرخ األيػبي، فقج بيشت السجارس الجيشية لتعميع 
القخآف الكخيع، الحجيث الذخيف، كسا أؾيست الخانقات كالخبط لفقخاء الرػؼية في السجف الكبيخة 

مغ الخػانق  بشى كثيخا -مثبل-فربلح الجيغ األيػبيما يحتاجػف إليو مغ غحاء ككداء،  كتػفيخ
كالخبط كالجكر لمفقخاء مغ الرػؼية، كالستعبجيغ كالخحالة مغ أنحا العالع اإلسبلمي، كقج  أجخػ 

فخ عمييع السآكل كالسذارب كالسبلبذ، كالخكاتب السشتطسة مغ الساؿ، بل كاف إذا أراد أحجىع الد
 .1أعصي مغ الساؿ ما يميق بسثمو

االتجاه، بجءًا مغ التخبية الجيشية التي حطي بيا كيرػر "كتاب االعتبار " جانبًا مغ ىحا 
أسامة ابغ مشقح عمى يجؼ كالجيو كانتياء بخبلصة تجخبتو في الحياة، حيث كانا يعمسانو القخآف 

يقػؿ أسامة :" ....يقػؿ  –رحسو هللا  –الكخيع ،عمػـ الحجيث الذخيف، ككاف قجكتو في ذلظ أبػه 
فتفخؽ  كل مغ عميو قخاءة يقخأىا، كنحغ أكالده حّفاظ القخآف. لشا إذا خخج إلى شخيق الجبل: تفخقػا

فإذا أخبخناه،  .إلى مكاف الريج، بأمخ مغ يدتجعيشا، ؼيدألشا كع  قخأ كاحج مشا؟ نقخأ حتى يرل
  -كسا كاف كالجه. 2يقخأ القخآف كسا أندؿ -حسو هللار  -يقػؿ: أنا قخأت مائة آية أك نحػىا، ككاف

( مخة، فزبًل عسا كتبو  مغ قخاءاتو 43الكخيع، فشدخو ثبلثا كأربعيغ )ناسخًا لمقخآف  -أيزا
 .3بة ،كناسخو، كمشدػخو، كسبب ندكلو،كغخي

كقج  كصفو ابغ الجػزؼ بقػلو :" كاف مخشجًا عالسًا بفشػف العمػـ  كاآلداب، رجبًل 
الشججة في صالحًا، كثيخ التبلكة لمقخآف  الكخيع، حافطًا لو ،كثيخ الرػـ.... كثيخ البأس ك 
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خط حدغ ،كتب بخصو  الحخكب، ككاف لو يج شائمة في عمػـ العخبية كالكتابة كالذعخ،كلو
 .1سبعيغ مرحفًا"

كيذيخ أسامة بغ مشقح إلى ممسح آخخ يقجـ ؼيو خبلصة رأيو في العبلقة الججلية بيغ   
لجػ  ي الحؼ عخؼالسػت كالحياة، كلعل ذلظ يجدج قسة الخمق الرػفي اإلسبلمي ال السحىب

 .2ف السػت ىػ "الحجاب عغ أنػار السكاشفات كالتجمي "غبلة السترػفة، بأ

أسامة بغ مشقح في كتابو بعزًا مغ أخبار الدىاد كالسترػفة، كما كقف عميو   كيدخد
مغ مذاىجاتيع، معتقجًا ببعس كخاماتيع ، كقج ذكخت نتفًا مشيا أثشاء حجيثي عغ مزسػف 

 .3مخة أخخػ فبل داعي لتكخار ذلظ   الكتاب،

 الجانب الدياسي:  

كالسعارؾ التي الرخاع بيغ السدمسيغ كاإلفخنجية ،كالػقعات،  الكاتب إلى شبيعة أشار قج 
السدمسػف معيع، كحلظ السرافات التي شارؾ فييا أسامة بغ مشقح، عبلكة عمى ما قجمو  خاضيا

أسامة بغ  مغ صػر اإلفخنج في الفخكسية كالصباع، كالعادات كسا تبجت في كتاب " االعتبار ".
كشارؾ في أحجاثيا  ،ػصلبببلد الذاـ كالس ،صاؿ السدمسيغ في الحخكب الرميبيةمشقح أحج أب

 كاف أخخىع صبلح  الجيغ األيػبي. ،ختمفيغكثيخة ألمخاء مكتػلى أعساال  ،الدياسية

بل كاف  ،الحخكب الرميبية  ،فمع يكغ فقط شاعخا كأدبيا فأسامة إذا فّحة مغ شخريات
دػاء فرػر في لقي االحتخاـ مغ السدمسيغ كالرميبييغ عمى ال فقج ،سياسيا محشكا ،فارسا شجاعا

لذاـ كمرخ كالعخاؽ بذتى أنػاعيا، ككيف  األحػاؿ الدياسية التي عاشيا في ا سيختو "االعتبار "
كثيقة كثقت األحجاث الدياسية كالعدكخية  "كاف مػقفو مشيا، فقج عّجت سيختو " االعتبار

                                                           
 645يشطخ :مخآة الدماف في تاريخ األعياف ، سبط ابغ الجػزؼ، يػسف بغ يػسف بغ قدأكغمي )ت1

 . 162،ص8حيجر آباد، اليشج)د. ط ()د.ت( نجىجخؼ(،مشذػرات 
 .440،ص 2ـ ،ج 1973يشطخ :  السعجع الفمدفي ،جسيل صميبا ، دار الكتاب المبشاني ،بيخكت،2

 . 195-184االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ، ص3 
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بكل أمانة  كصجؽ مغ خبلؿ رسع صػرة  ،كاالجتساعية كالثقاؼية كالفكخية في عرخهكاالقترادية 
 كالرميبييغ ،فبجأت الديخة كثيقة حّية مغ كثائق الحخكب الرميبية .  الرخاع بيغ السدمسيغ

مشة لسا تحققو مغ حياة آ ،دغ الدياسية في تجبيخ أمػر الخعيأسامة بغ مشقح ح امتجح
عشيا بقػلو : " كفي حدغ الدياسية ربح كثيخ  ،كعير رغيج لؤلفخاد كالجساعة ، كقج افتتح حجيثو

قرة أكّج فييا تقجيخه ،ىحا مبيشا فييا كيف حسى حداـ الجكلة ابغ  ثع ساؽ ،1مغ عسارة الببلد " 
،ثع ساؽ  3بمجه بجليذ مغ الحخكب الصاحشة بفزل سياستو عامخ ما دخل عميو خمل 2دلساج

بلده مغ حفع ب4كىػ أف نجع الجيغ مالظ بغ سالع  قرة أخخػ أكّج مغ خبلليا ما ذىب إليو ،

 .5ببلده ستو  فقاؿ :" كلػال سياسية نجع الجكلة كاف خخبحشكتو كسيا إغارة جػسميغ عمييا بفزل

فالؿيسة الدياسية  لديخة أسامة بغ مشقح، تطيخ مغ كػنو أحج السذاركيغ في صشع 
العجيج  مغ األحجاث الدياسية كالحخبية كفي  مخحل الرخاع اإلسبلمي في ببلد  الذاـ ،مرخ، 

كشاىج عشاف عمى األحجاث الدياسية كالحخبية  ،كاف ابغ مشقح شخفا رئيديا فقج ،يغببلد الخافج
أسامة يدتيل سيختو فشجج  السيسة التي حجثت في مثخ كببلد الذاـ ،كحتى العخاؽ في زمانو.

محاكلة الخـك كىي معخكة "قشدخيغ " ثع يحجثشا عغ  ،،بسعخكة شيجىا بيغ السدمسيغ كالرميبييغ
ة أسامة الدياسية ،عشجما أشار عمى ، كفي ىحا الحرار ندتجؿ عمى حشككاإلفخنج حرار شيدر
أف ال يدمسيا إلى أتابظ بعج أف تخمى عشيا  شياب الجيغ أحسج ،كأرسل  6صبلح الجيغ الغدياني

ل مغ يتػلي بمجؾ ( أؼ شيدر ،كعمل أسامة عمى صبلح أرس:إلى صبلح الجيغ بقػلو لو 
ىػ  الجيغ أف يدتمسياأسامة عمى صبلح ،بأنظ أخحتيا  لحسا كرميتيا لي عطسا ،فأشار الجيغ

،فقاؿ لو صبلح  آجالشا ،كأنت يا صبلح الجيغ معحكريجمذ بيا )أؼ أسامة ( فإف قتمشا كاف ب

                                                           
 .88االعتبار ،تحقيق :فيميب حتي :1
 .(1/358ىػ صاحب )بجليذ ( كىي بمجة قخيبة مغ أرميشية ،)معجع البمجاف 2
 .88االعتبار ،تحقيق : فيميب حتي :3
 ( 2/170)زبجة الحمب :الفخات بالقخب مغ مجيشة  الخقة ىػ نجع الجكلة مالظ بغ سالع قمعة جعبخ ،كتقع عمى4
 89االعتبار :5
صبلح الجيغ بغ دمحم  بغ أيػب الغدياني ،حاجب أتابظ زنكي  كاف أكبخ أميخ عشجه  ، ذا مكخ كحيل تػفى 6
 (  2/327ىػ() كؼيات األعياف :  552)
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  ما قاؿ لي ىحا القػؿ أحج غيخؾ ،كأثشى عمى أسامة كحشكتو كبخاعتو في تدييخ ": لجيغا
فقج  في القاىخة ،فقج رسع لشا أسامة بغ مشقح في سيختو  صػرة بائدة لمحياة الدياسية ، 1"األمػر
بعزيا مغ بخقة ،كبعزيا  السدمح ،كتعجد الجساعات  ،الفداد ،كتصاحغ الجشػد كاألمخاء ضيخ

باف ، يتقّػػ كل أمخ مزافا إلييع العخ  ، كبعزيا مغ التخؾ كفخقة ثالثة مغ الدػداف ، مغاربة ،
 كاىتدت الؿيع ،كانتعاش الحخكة الرػؼية ، مع انرخاؼ األىالي إلى الدكايا ، ،بإحجػ الفخؽ 

ػا الببلد اإلسبلمية مغ كزلدلت العخكش ، مسا أفدح السجاؿ لمستخبريغ )الرميبييغ ( إف يحتاج
حجث أسامة  ت .مخلسا رأكه مغ صخاع الحكاـ كاألمخاء ك الػزراء عمى الحكع كممظ  األ ،غيخ تخدد

كرأيشا في ذلظ أف أسامة كاف لو دكر  عغ السعخكة التي حجثت  بيغ ابغ الدبلر كابغ مراؿ ،
ككيف أشار عمى أبي الحدغ الدبّلر لسا لجيو مغ خبخة  ،كفق ما يخيج ،بارز في تدييخ األمػر

 ،لبارز في االتحاد الفاشسي الدنكيلشا أسامة دكره ا كيحكخدكخية كحشكة سياسية كحكسة عالية. ع
مغ  كالحؼ استسخ أكثخ ،ببلد الذاـ فيعمى مشاشق الشفػذ الفاشسي الرميبي فيبجك أف الزغط 

كىػ ما دفع الػزيخ  ،تدتصيع الجكلة الفاشسية إيقافو ق ( دكف أف533 -491أربعة عقػد )
كيتحجث ابغ مشقح عغ مذاكرة ابغ عباس لو في قتل كالجه  . 2الفاشسي ،رضػاف بغ الػلخذي

يغخؾ ،فسا قتل كالجؾ مثل ،كرفزو لحلظ بقػلو : " يا مػالؼ ال يدتدلظ الذيصاف ،كتشخجع لسغ 
يقرج ابغ الدبّلر فبل تفعل شيئا تمعغ عميو يػـ الؿيامة ،فأشخؽ  قتل كالجؾ مثل قتل العادؿ

 . 3،كقاشعشي كنسشا ،فأشمع كالجه عمى األمخ ، فبلشفو كقخر معو  قتل الطافخ

ف كما كا ،ميسة في تاريخ ىحه الحؿبة في مرخكثيقة سياسية  بغ مشقح تعج أسامةفديخة 
كنخاه يتمػىا بقصعو أخخػ عغ معاركو تحت لػاء الذييج نػر الجيغ زنكي مع  ،عمييا مغ سػاد

 اإلفخنج كخرػمو  مع أمخاء  الذاـ .

محخكب كيؽيس أسامة في كصف السعارؾ مع الرميبييغ كيعػد بشا إلى كصفو ل
: " كقج كاف بيغ ىحه الػقعات فتخات شيجت كاف شاىجا عمييا ،كيقػؿ في ذلظ  ألنو  ،الرميبية

                                                           
 .2:فيميب حتي :تبار ،تانطخ : االع1

لى ىػ األفزل بغ الػلخذي ،كاف كزيخا لمحافع ،قاـ عميو الحافع فيخب إلى الذاـ ،فشيبت داره ،ثع عاد إ2
 (. 49-11/48ىػ )الكامل : 531القاىخة ،فدجغ كىخب مغ سجشو ،ثع قتل سشة 
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 كسأكرد مغ عجائب ما شاىجتو ، ،ما ال أحرييافييا مغ الحخكب مع الرميبييغ كالسدمسيغ 
 كما الشدياف بسدتشكخ لسغ شاؿ عميو مسخ األعػاـ ، كمارستو في الحخكب ما يحزخني ذكخه ،

 .1كراثة بشي آدـ مغ أبييع عميو الربلة كالدبلـ  " كىػ

إال حيغ  الػجية الرحيح ،لع تػجو  أعجائيع أجسعيغ ، حق أف سياسي السدمسيغ ضجكال
ع كمسة السدمسيغ تحت كمغ بعجه نػر الجيغ زنكي كصبلح الجيغ األيػبي جس الجيغ ، قخر عساد

كانتيجت مبجأ االتحاد انترخ السدمسػف عمى  ،كحيغ تػحجت سياسية السدمسيغ راية كاحجة، 
 .طيسة أماـ جحافل عجكىع التي قزػا عمييا شيئا فذيئاعجكىع ،كصاركا قػة ع

 :الجانب االجتساعي 

مسا أدػ  ،األيػبي إلى تجىػر الػضع األمشي الحكعأدت كثخة الحخكب كالرخاعات في 
إلى خمل في الؿيع االجتساعية التي تفّذى في بعس مشيا الدمب كالشيب كقصع  الصخيق كالتيتظ 

مدخح عخضت ؼيو كثيخ مغ الجػانب االجتساعية  بغ مشقح كقج عجت سيخة أسامة  كالسجػف.
كحيث تعجدت مشاحي ىحه  سػاء عشج السدمسيغ أـ عشج غيخىع ،التي سادت في ذلظ  العرخ 

 :كىي كاآلتي الجػانب فقج تع تقديسيا حتى يديل الحجيث عشيا ،

 البشاء االجتساعي. -
  .سعامبلت بيغ السدمسيغ بعزيع بعزاالعبلقات كال  -
 العبلقات كالسعامبلت بيغ السدمسيغ كاإلفخنج .  -
 مشدلة السخأة كدكرىا. -
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  :تاب )االعتبار ( ألسامة بؼ مشقحفئات السجتسع في عرخ األيؽبي كسا وردت في ك

مػػغ الػػببلد  العخبيػػة ،ثػػبلث فئػػات،  كانػػت فئػػات السجتسػػع فػػي بػػبلد الذػػاـ كسػػا فػػي غيخىػػا
رأسيا الخميفة ،كالدمصاف كالحػاكع ،يتمػىسػا حػاشػييسا  مػغ الفئة األكلى : رجاؿ الجكلة عمى ىي: 

فئػػة كسػػصي تتكػػػف مػػغ  :الفئػػة الثانيػػة الػػػزراء كالقػػادة كاألمػػخاء ككبػػار السػػػضفيغ كبعػػس التجػػار.
الفئػة الثالثػة :  فئػة العامػة /مػغ  كالرػشاع كالقزػاة كالعمسػاء. كاألشبػاءصػغار السػػضفيغ كالتجػار 

 كأصحاب الحخؼ.الدراع كالخجـ كالخقيق 

كانػا بشػػ مشقػح فػي إمػاراتيع فػي شػيدر يعػّجكف مػغ ىػحه الصبقػة ،فقػج  كػانػا أمػخاء كحكامػا  
كسػػادة تمػػظ  السشصقػػة التػػي يعسػػل فييػػا الفبلحػػػف ،كالػػدراع الػػحيغ يعسمػػػف فػػي زراعػػة القصػػغ  ،كسػػا 

كالػػػجه   ، فقػػػج  ذكػػػخ أسػػػامة بػػػغ مشقػػػح فػػػي سػػػيختو كيؽيػػػة معاممػػػة 1كػػػاف عشػػػجىع الغمسػػػاف يخػػػجمػنيع
 .لمسساليظ كالخجـ كالفبلحيغ ،بأنو كاف يخحع مغ كاف يعسل عشجه كيعصف عمييع

 :سعامالت بيؼ السدمسيؼ بعزيػ بعزاالعالقات وال

لقج بيشت لشا سيخة أسامة بغ مشقح مجسػعة كبيخة مغ الحػادث التي تجؿ عمى العبلقات 
لقج ذكخ أسامة حػادث إلى حػادث تجؿ عمى الجذع كالبخل، السثالية بيغ أفخاد  السجتسع السدمع 

كاف لي في مثل ذلظ الػقت الرعب  كقج :"حيث يقػؿؿ عمى الجذع كالبخل لجػ البعس، تج
كلقج شخبت مغ بعس األتخاؾ شخبة ماء  اإلحداف كيصمب السكافأة عشو ،ُيستغ ؼيو بيديخ 

، كيتػصل بي إلى أغخاضو زيشي حػائجو،كما زاؿ بعج كصػلشا دمذق يقتأعصيتو عشيا ديشاريغ 
 . 2"ألجل تمظ الذخبة التي سقانييا

 السعامالت بيؼ السدمسيؼ واإلفخنج:العالقات و  

،أضيخت كثيخا مغ ياـ الدمعمغ عبلقات السدمسيغ بالفخنجة في أركػ أسامة شخفا 
الحيغ كاف فيخكؼ أسامة بعس قررو مع الجكاية  كالعبلقات الصيبة ، السعامبلت الحدشة ،

 ككانػا يخمػف لو مكانا في مدجج  صغيخ كي يرمي ؼيو ، يقػؿ عشيع : " كىع أصجقائي " ،
حدغ السعامبلت كيػرد أيزا أسامة لشا بعزا مغ إليو كمغ قػميع، ككانػا يدجخكف مغ يتعخض 

                                                           
1
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كاتفق أف أتابظ  ، : " كشت قج نفحت مسمػكا لي في شغل معيع إلى دمذقعشج اإلفخنج يقػؿ
فتػجو إلى  ،فاستشجت الصخيق عمى صاحبي ،عمى حسزرحسو هللا ،أخح حساة كندؿ  ، زنكي

فإف في ‘فمؿيو إنداف كقاؿ لو ) ال تسزػا  ،بغل رجل نرخاني يقاؿ لو )يػناف (بعمبظ ،كاكتخػ 
شخيقكع عجة حخامية في ستيغ سبعيغ رجبل ،يأخحكنكع ،قاؿ : فػقفشا ال نجرؼ ما نعسل ،ما تصيب 

ػع كال نجدخ عمى الديخ مغ الخػؼ ،فشحغ كحلظ إذ الخّيذ )يػناف ( قج  أقبل نفدشا بالخج
جكف ،فدخنا معو إلى ذلظ السػضع ،كإذا قج ندؿ مغ الجبل خمق عطيع مغ الحخامية يخيمدخعا 

وهللا  ما  ،ع ! أنا يػناف ،كىؤالء في خفارتي: "  يا فتياف مػضعك أخحنا ،فمقييع )يػناف ( كقاؿ
كمذى معشا  ،كما أكمػا مغ عشجنا رغيف خبد ،ا" فخّدىع جسيعا عشّ  .مشيع ؟ ؼيكع  مغ يقتخب
 .1كانرخؼ ،ثع كدعشا ،يػناف حتى أمشا

 مشدلة السخأة ودورىا:

العبلقة بيغ الخجل  لقج  ذكخ أسامة في سيختو مشدلة السخأة كمكانتيا عشجه ،كأيزا ذكخ
 ،تحب كربية جسيمة اإلنداف ، ،األنثى  ضمت السخأة في نطخ أسامة ،تمظاإلفخنج. كالسخأة عشج 

أؼ إشارة تجؿ عمى تعاؿ في سيخة أسامة، شػاء كانت أختا أـ حبيبة ، كلع نخكتحتـخ  كإنداف 
 عمى السخأة أك احتقار ليا أك نيل مغ مكانتيا .

نداء كثيخات سسع فييغ أك رآىغ ،مسا جعل ىحه الحكايات  قج  سجل أسامة في سيختو ،
فيحه  عمى سيختو ،صػرة كاضحة جمية مميئة بالحخكة لؿيسة السخأة في عرخه ،كاألحجاث تزفى 

الحكايات ليدت حكايات فخدية تخكػ ،بل ترمح  كل كاحجة مشيا لتسثل حالة معيشة ،لقج  ذكخ 
أيزا قررا تطيخ الذخؼ كالعفة عشج الشداء ،كمغ ذلظ قرة كالجة أسامة في القتاؿ كيخكػ 

فخفت كالجتي رحسيا هللا ،سيػفي كجاءت إلى أخت لي كبيخة الدغ قائبل : " كفي ذلظ اليػـ 
في دارؼ يذخؼ عمى الػادؼ مغ   2،كقالت : البدي خفظ  كإزارؾ  " فمبدت كأخحتيا إلى ركشغ

الذخؽ أجمدتيا عميو كجمدت إلى باب الخكشغ ،كنرخنا هللا سبحانو عمييع كجئت إلى دارؼ 
؟  قالت :يا بشي ،أعصيت مب شيئا مغ سبلحي فسا كججتو ،قمت : " يا أمي ،أيغ سبلحي كأش

الدبلح لسغ يقاتل عشا ،كما ضششتظ سالسا ،قمت :فأختي أؼ شيء تعسل ىا ىشا ؟ قالت :يا بشي 
،أجمدتيا عمى الخكشغ كجمدت بخا مشيا ،إذا رأيت الباششية ،كقج كصمػا إليشا دفعتيا كرميتيا إلى 

                                                           
 .139االعتبار ،ت فيميب حتي :  1
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،كشكخت  حبلجيغ مأسػرة " فذكختيا عمى ذلظؼ ،فأراىا قج ماتت ،كال أراىا مع الفبلحيغ كالالػاد
 .1فيحه الشخػة أشج مغ نخػات الخجاؿكجدتيا خيخا ، األخت

مسة ،فيػػػ ال يقػػجـ كيبلحػػع أف ابػػغ مشقػػح اتدػػع بشطػػخة مػضػػػعية حياديػػة تجػػاه السػػخأة السدػػ       
فػػي صػػػرة ؾيػػاـ بعػػس الشدػػاء بالعسػػل  ،لجانػػب السطمػػعفحدػػب بػػل يقػػجـ أيزػػا ا ،صػػػرتيا السذػػخقة

كقػج  سػخخ  ،ت تدػحخ السقػابخ خػبلؿ سػاعات الميػلكداحخات كالسخأة التػي تػجعى بخيكػة التػي كانػ
خ ،تخكػب قرػبة ،كترػيل بػيغ مشيا ابغ مشقح عشجما كصػفيا بأنيػا مكذػػفة الػخأس كمشقػشػة الذػع

سػػاؿ الذػػخيخة مػػغ جانػػب ره لتمػػظ األعأكضػػح تعبيػػخ عػػغ احتقػػا كتتجػػػؿ ىشػػاؾ ،فػػي ذلػػظ ،السقػػابخ
 .2بعس الشداء

  الجانب الثقافي والفكخي: 

لحػػػخكب كالغػػػارات ،كػػػاف عمػػػى حكػػػاـ فػػػي ذلػػػظ  العرػػػخ السزػػػصخب الػاقػػػع تحػػػت كشػػػأة ا
 ، كأسػخة ابػغ مشقػح ، األمػخاءكغيػخىع مػغ  صبلح الػجيغ ، كشػر الجيغ ، ببلد  في تمظ  األثشاء ،ال

عي كالثقػافي  كاالجتسػا ،الذػأف الدياسػي  اليامػة بػيػة رفػع أف يقػـ كل مػشيع بػبعس اإلصػبلحات
كأف ييػػتع  كالذػػاـ ليدػػتعيج بيػػت السقػػجس كالسػػارات الثالػػث مػػغ اإلفػػخنج ، يػحػػج  الػػببلد فػػي مرػػخ

 كدكر العجؿ كغيخىع مغ األمػر . ،صبلح الجيغ السجارس بالجير ،فيشذئ نػر الجيغ ،

ى لشا  قرة غػجر اإلفػخنج  كمغ ىشا نججه يحك ،ة بالعمع كالثقافة بذتى مجاالتيااىتع أسام
 مغ ممظ  اإلفخنج : "  األمافالتي أقمت أىمو مغ مرخ إلى ببلد  الذاـ مع أنيع أخحكا  ،بالسخكب

فإنيػػا كانػػت أربعػػة آالؼ مػػغ  ،إال مػػا ذىػػب لػػي مػػغ الكتػػب ،كحػػّد فيشػػا ذىػػاب مػػا ذىػػب مػػغ السػػاؿ
ىػػػحه صػػػػرة مػػػغ صػػػػر االىتسػػػاـ . 3ذىابيػػػا حػػػدازة فػػػي قمبػػػي مػػػا عذػػػت " فػػػإف الكتػػػب الفػػػاخخة ،

نكػػي كصػبلح الػجيغ األيػػػبي ، ككالػج أسػػامة اإلسػبلمي بػالعمع كالثقافػػة كسػا ذكخنػا عػػغ نػػر الػجيغ ز 
ؼيحزخ ليع  العمساء كالسؤدبيغ يقػؿ أسػامة : " كحزػخ  العمع كالسعخفة ، كاف يػرد  أبشاءه مػارد
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لعػػالع أبػػػ عبػػج هللا الصميصمػػي الشحػػػؼ _ رحسػػة هللا _ ككػػاف فػػي الشحػػػ معشػػا فػػي الرػػيج الذػػيخ  ا
 .1ككاف متػلي دار العمع بصخابمذ " قخأت عميو الشحػ نحػا مغ عذخ سشيغ ، سيبػيو زمانو ،

األدبيػة كغيخىػا فػي كثيػخ مػغ أحػجاث كتابتػو ،فقػج كصػف  كنجج أف أسامة  تدػانجه ثقافتػو
 " ككانت تمظ  الصعشة ،شعشة ؼيرل كسا قاؿ عشتخة : مخة شعشة شعشيا فارس مدمع بقػلو  :

 2فخقت جسعيع بصعشة ؼيرل             الخيل تعمع كالفػارس أنشي    

 .تجؿ عمى ثقافة أسامة الػاسعة ،كغيخىا الكثيخ كمغ تمظ السبلمح الثقاؼية ،

مجسػعػػة مػػغ األحػػجاث التػػي تطيػػخ مقػػجار الفكػػخ  سػػاؽ أسػػامة بػػغ مشقػػح فػػي سػػيختو ، لقػػج
، عػغ شػخائو ىػػ كعسػو األسػخػ ،فيتحػجث مػثبلعامبلت ؼيسا  بيشيعمغ خبلؿ الس عشج  السدمسيغ ،

بل أف اإلفخنج اعتادكا مغ أسامة ذلػظ فكػانػا كسػا يقػػؿ  ،سيغ ليصمقيع كيصمب األجخ مغ هللاالسدم
كلقػػج ، 3: " يدػػػقػف أسػػخارىع إلػػى ،ألشػػتخييع ،فكشػػت أشػػتخؼ مػػشيع مػػغ سػػيل هللا تعػػالي خبلصػػو "

كاف السدمسػف يحيػف حياة ثقاؼية زاخخة ،فأسامة يخخج  في ندىة لمفخجة ،ؼيأخػح معػو مقخئػا يشذػج 
، 5ككػاف يأخػح معػو إلػى الرػيج الذػيخ أبػا تػخاب حيػجرة بػغ قصػخ متػخ ،4مخة ،كيقخأ مخة كيغشي مخة 

لخجل في مغ ا لع تكغ السخأة في سيختو أقل شأنا كىػ الحؼ حفع عميو القخآف ،كقخأ عميو العخبية .
كتػجيانو إلػى العسػل  ت تدجياف إليو الشريحة دائسا ،الجانب الفكخؼ كالثقافي ،فػالجتو كججتو كان

أراد  أف يفػخ عػغ الحرػغ خػفػا مػغ القتػاؿ ،فمقيتػو إحػجػ كقج حكى قرػة صػاحب لػو  ،الرحيح
يكػف أؼ عير  كأىمظ الحبلجيغ كتخكح ، قخيباتو ،فقالت لو : "بئذ ما تفعل تخّمي بشات عسظ ،

ىمػظ حتػى تقتػل بيػشيع ،فعػل اخػخج قاتػل عػغ أ  .عيذظ إذا افتزحت في أىمظ ،كانيدمت عشيع  ؟
فػانطخ . 6ككػاف مػغ الفخسػاف السعػجكديغ بعػج ذلػظ " ،كفعل كمشعتػو رحسيػا هللا مػغ اليػخب ،هللا بظ

                                                           
 .56، ت :فيميب حتي :االعتبار  1
 .208االعتبار  ، ت :فيميب حتي : 2
3
 66:االعتبار  ، ت :فيميب حتي  
 215االعتبار  ، ت :فيميب حتي : 4
حيجرة بغ أحسج  بغ عسخ بغ مػسى ، كيعخؼ بابغ قصخ متخ ،أديب شاعخ كاف مبخزا في عمع القخآف  ،كفج  5

 .(6/639عمى شيدر ، كأقاـ حتى مات ) بػية الصمب :
 124االعتبار ،تحقيق : فيميب حتي : 6



49 
 

غخابة  كال ،ػىغ كالعجد قخارا في نفػس الخجاؿإلى آثار ذلظ التػجيو الفكخؼ القػيع الحؼ ال يجع لم
 ،ألنو كاف يرجر عغ أميات الخجاؿ .في ذلظ

فػػي سػػيختو أف يتحػػجث عػػغ السطػػاىخ العسخانيػػة عشػػج السدػػمسيغ كاإلفػػخنج ،فقػػج  لسػػييكلػػع   
فيػحكخ أف ئ لدػكانيا حيػاة أفزػل كعيذػا أرغػج، اعتشى السدمسػف بإقامة مخافق تخجـ السػجف ،كتييػ

ككانػت تقػاـ عمػى أشػخاؼ السػجف عشػج  .1السعػخةدر ،كػاف يػجبخه رجػل مػغ أىػل لػالجه حسامػا فػي شػي
كيػجج بجػار الخحى محبح لمغػشع  ،تي يدتخجميا الشاس في شحغ الحبػبضفاؼ األنيخ الخحى ال
 .2،يحبح بو جدارك البمج "

كتجب بيع  ،بيع الحخكبلذاـ  زمغ الحخكب الرميبية تفتظ كلقج عاش الشاس في ببلد  ا
كلقػػج كػػاف  ،كحػػحقػا صػػشعتيا ع حتػػى ميػػخكا فييػػا،بلج جػػخاحياألكبئػػة فحػػاكلػا تخؽيػػف أكجػػاعيع كعػػ

 ،كػانػا يدػتخجمػف األشبػاء العػخبفي ذلظ السجاؿ، حتى إف الرميبييغ لمسدمسيغ التقجمة كالدبق 
يقػػػؿ أسػػامة عػػغ كالػػجه الػػحؼ شعػػغ فػػي يػػجه فقصػػع بعػػس أعرػػابيا : "فحزػػختو رحسػػو هللا كزيػػج  

اؿ : "يػػا زيػػج  أخػػخج ىػػحه الحرػػاة مػػغ الجػػخح ... ،كعمػػى رأسػػو غػػبلـ ،فقػػالجخانحػػي يػػجاكؼ جخاحػػو 
 .3غيخت تمظ الصعشة مغ خصو "،ككاف يكتب خصا مميحا ،فسا 

فسػػػغ ىػػػؤالء  كشػػػار ذكػػػخىع ، ذاع صػػػيتيع ، كاشػػػتيخ العػػػخب السدػػػمسيغ كغيػػػخىع أشبػػػاء ،
ؼيقػؿ : " لحقشي  ،كإياهتذخيرية لسخضو كعبلجو الذيخ أبػ الػفا تسيع الحؼ يحكي أسامة قرة 

دمػاف بػارد ،كيػف آكػل ىػحه عطػيع كقذػعخيخة مػغ غيػخ حسػى كعمػى الثيبػات الكثيػخة كالفػخك ،كالبخد 
أجػجه مػغ ،كزاؿ مػا كشػت  أكمػي حتػى عخفػت قػاؿ :كػل كسػا أقػػؿ  فأكمػت ،فسػا انتيػى  ؟مػع بخدىػا

 . 4البخد ،فقاؿ لي :  الحؼ كاف بظ مغ غمبة الرفخاء ،ما كاف مغ بخد حؿيقي "

ع يػشج مػغ كلقج تصخؽ أسػامة فػي كتػاب االعتبػار إلػى كثيػخ مػغ الخخافػات كالبػجع ،التػي لػ
كالتأكيػج ط فييا عامػة الشػاس كخاصػتيع ،فعمػى سػبيل السثػاؿ ،ؾيػاـ ليمػة الشرػف مػغ شػعباف الدقػ 

عمييا ،حتى كأنيػا سػشة متبعػة  ،عسػل لػع يثبػت  ؾيامػو عػغ الشبػي صػمى هللا عميػو كسػمع ،أك عػغ 
حزختيا  عشيع أجسعيغ ،كمع ذلظ فقج كقع ؼيو كالج أسامة كججتو ،يقػؿ " لقج صحابتو رضي هللا
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مػغ يتمػػ كتػاب هللا  أحدػغليمة الشرف مغ شعباف ،كىي ترمي عشج كالجؼ ،ككاف رحسو هللا مغ 
مدػت صػميت مػغ قعػػد  ،فقػاؿ : " يػا أمػي ! لػػ جفأشػفق عمييػا  برػبلتو ،تعالى ، كالجتػو ترػمى 

 .1"؟ ال وهللا ما اجمذ  بقى لي مغ العسخ ما أعير إلى ليمة مثل ىحه الميمة  ،،قالت :يا بشي

كنذػخ الدػحخ كالذػعػذة ،  أدػ البعج عغ الحيغ كسا يقػؿ ، إلى االبتػجاع فػي الػجيغ ،كقج 
اف كػ ،ة التػي تكدػب رزقيػا عػغ شخيػق الدػحخفيحه السخأة الداحخ  ، بيغ الشاسكلقج  انتذخ الجيل 

مػػػا اسػػػتحل آكػػػل مػػػغ  وهللا يػػػا أميػػػخيقػػػػؿ عمػػػى لدػػػانو :"  ،يدػػػتحل كدػػػبيازكجيػػػا جػػػاىبل ضػػػاال 
كىػػػ الجاىػػل يطػػغ أف ذلػػظ الدػحت الحػػخاف أحػػل مػػغ الػػجيػاف  ،مػػغ كدػػب بخيكػةكال آكػػل  ،الػجيػاف

 .2الحؼ ىػ مدتأجخ بو "

 السػػػػؤمشيغ الحسيػػػػة لمػػػػجفاع عػػػػغ ديػػػػشيع لقػػػػج  أذكػػػػت الحػػػػخكب الرػػػػميبية نفػػػػػس السقػػػػاتميغ 
كمػػػغ الشػػػاس مػػػغ يقاتػػػل كسػػػا كػػػاف  كمشيػػػا قػلػػػو :" قػػػج  ذكػػػخ أسػػػامة شخفػػػا مػػػغ ذلػػػظ  ،كمقجسػػػاتيع

 .3يقاتمػف لمجشة ،ال رغبة كال سسعة " الرحابة رضػاف هللا عمييع ،
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 لديخة االعتبار )ألسامة بؼ مشقح(:تحميل الفشي ال

 داللة العشؽان

الستمقػي إلػى عالسػو،لمػقػؼ عمػى يعج العشػاف العتبة األكلى  لمشز التي يمج مغ خبلليػا 
رس عمػػى خبايػػاه كمعخفػػة أسػػخاره، فيػػػ يسثػػل "كاجيػػة إعبلميػػة " تأخػػح شػػكل )الجسمػػة السفتػػاح (،تسػػا

افتكػاؾ بشيتيػا ،  فيػ يسثل تمظ العتبة الشرػية التػي يعسػل القػارغ عمػى القارغ سمصة أدبية كفكخية
 .1الجسمة السفتاح لمشزباعتبارىا  ،المغػية كالجاللية

الػحؼ يعػخؼ بػو الكتػاب كتػحيع شػيختو بػيغ الشػاس، فزػبل عسػا يشزػػؼ تحتػو مػغ  كاالسع
دالالت كإيحاءات يعبخ مغ خبلليػا الستمقػي إلػى فزػاءات الػشز الستشػعػة ،كتسشحػو "إضػاءة مػغ 
نػع خاص تزسغ لػو تأكيػل الػشز ، كفػق كضائفػو اإليحائيػة السختمفػة التػي تكػػف كفػق مدػتػييغ 

السعجسيػػػػػػػػة  ىخة التػػػػػػػػي تحتسيػػػػػػػػا قػػػػػػػػخاءة السدػػػػػػػػتػياتالقػػػػػػػػخاءة الطػػػػػػػػا أساسػػػػػػػػييغ ،ىسػػػػػػػػا : مدػػػػػػػػتػػ 
 .2كالتأكيمية لمشز"كالتخكيبية،مدتػػ القخاءة السعشػية العسيقة التي تحتسيا القخاءة التفديخية 

 ،االعتبار(،الػػحؼ جػػاء مػػغ مقصػػع كاحػػجكعشػػجما يقػػف  الستمقػػي عشػػج عشػػػاف ىػػحا الكتػػاب )
أك عمػى السدػتػػ تعجدة، إف عمػى السدػتػػ السعجسػي،معخؼ ب)آؿ( التعخيف، تتفق لو دالالت م

 .الجاللي

أمػػػػػػا عمػػػػػػى صػػػػػػعيج السدػػػػػػتػػ السعجسي،فتختػػػػػػج لفطػػػػػػة )االعتبػػػػػػار( إلػػػػػػى الجػػػػػػحر المغػػػػػػػؼ 
 ،فدػخىا،كأخبخ بسػا يػؤكؿ إليػو أمخىػاالثبلثي)عبخ(،نقػؿ :عبخ الخؤيا، يعبخىا عبخًا كعبارة ،كعبخىا،

و عميػػػو،كالسعتبخ الػػػحؼ يدػػػتجؿ بالذػػػيء عمػػػى ،حتػػػى يقػػػع فيسػػػكالعػػػابخ الػػػحؼ يشطػػػخ  فػػػي  الكتػػػاب 
الذيء ،كالعبخة :العجب،كاعتبخ مشو : تعجب، كالعبخ :جسع عبخة ،ىي كالسػعطػة ،مسػا يػتعع بػو 
اإلندػػاف كيعسػػل بػػو كيعتبػػخ ليدػػتجؿ بػػو عمػػى غيػػخه، كالِعبػػخة :االعتبػػار بسػػا مزػػى ،كقيػػل :العبػػخة 

كقيػػل أف يشيسػػل الػػجمع كال يدػػسع بكػػاء، كقيػػل :ىػػي تػػخدد  ،كالعبػػخة :الجمعػػة االسػػع مػػغ االعتبػػار.

                                                           
 يشطخ : البجاية في الشز الخكائي ، نػر الجيغ صجكؽ، دار الحػار ،البلذؾية ، 1
 . 52ـ ،ص1992يشطخ : الدخد في الخكاية العخبية السعاصخة ، لعبج الخحيع الكخدؼ ، دار الثقافة ،القاىخة،  2
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: عبػػخ الخجػػل يعبػػخ عبػػخًا إذا البكػػاء فػػي الرػػجر،كالجسع عبػػخات،ك حكػػى األزىػػخؼ عػػغ أبػػي زيػػج 
  .1حدف 

كأمػػػا  عمػػػى صػػػعيج السدػػػتػػ الجاللي،فقػػػج يكػػػػف االعتبػػػار،بسعشى التأكيػػػل كالتفدػػػيخ،كىحا 
التػػػي أنصػػػػػ عمييػػػا الكتػػػاب، ضػػػسغ شػػػخكحيا مقرػػػج متػػػخكؾ لمستمقػػػي،إذ يشبغػػػي قػػػخاءة األحػػػجاث 

 التاريخية كالثقاؼية كإعادة قخاءتيا بسا يشدجع مع كاقعشا السميء بالرخاعات كالتشاقزات.

كلسػػػاذا عشػػػػاف أسػػػامة  إف الحػػػجيث  عػػػغ عشػػػػاف الدػػػيخة يثيػػػخ مشػػػح البجايػػػة قزػػػية ميسػػػة ،
التػي كتبػت فػي عرػخ أسػامة الفخؽ بيشيػا كبػيغ الدػيخ األخػخػ ؟ كما تبار (سيختو  كسساىا )االع

 ؟غ مشقح نفدو ، كالعرػر التي قبموب

كأكرد  فييػا مػػاد  يخجػى مشيػا أف  ،اء سيختو إلى تعميع أمثػلػة أدبيػةنجج  أنو رمى مغ كر 
، أمػػا العطػػة التػػي أراد  أف يغخسػػيا فػػي ذىػػغ ا حػػل بغيػػخه ، كأف يدػػتفيج  لشفدػػو يعتبػػخ القػػارغ بسػػ

أخصػػػار العػػػخب ال يػػػشقز األجػػػل السكتػػػػب ،فػػػأنشي رأيػػػت " أف ركػػػػب بحيػػػث ال تسحػػػى الستمقػػػي 
....معتبػػخا يػضػػح لمذػػجاع العاقػػل  كالجبػػاف الجاىػػل ،أف العسػػخ مؤقػػت مقػػّجر ،ال يتقػػجـ أجمػػو كال 

 .3، كمػقت اآلجاؿ كاألعسار " األقجاركأف هللا مقجر   2يتأخخ  "

حػػخيز فػػػي  فالقػػارغ لدػػيخة  أسػػامة  يبلحػػػع بذػػظ جمػػى الػػخكح اإلسػػػبلمية لمكاتػػب ،فيػػػ
كػػػػل األحػػػػجاث  حػلػػػػوتتطػػػػافخ  تػػػػأتمف ك سػػػخده ألحػػػػجاث حياتػػػػو كمذػػػػاىجاتو عمػػػػى غػػػػخض كاحػػػج ،

اسػتيجفت  كىػ ما أسساه )االعتبار (،ألف الدػيخة ،لتربح في الشياية  في مرب كاحج  السدخكدة
يعػدز  كاألمػخ اآلخػخ الػحؼ ،افمػة  باألحػجاث كالػقػائع السثيػخةأنيػا  ح ،أمخيغ كاضػحيغ جميػيغ ىسػا
بسػا يثيػخه كمشفعػة السجتسػع  ،ىػ مػغ أجػل تػػخي ثػػاب هللا عػد كجػلك  ،كيقػؼ العشػاف الحؼ اختاره

،كإلى نفدػو انيػااإلندػاف ث مػعطػة، كإلػى فالعسػل مػجػو إلػى هللا أكال ،في سيختو مػغ عطػات كعبػخ
لسذػػيئة سػػة  اإللييػػة  كاالػػحاتي ال معشػػى لػػو  أصػػبل خػػارج  بػتقػػة الحك أف كجػػػده ثالثػػا فيػػػ يػػجرؾ

 الخبانية.

                                                           
 انطخ: لداف العخب ،البغ مشطػر ،مادة )عبخ ( .  1
 .162االعتبار ،ت : فيميب حتي :2
  .162االعتبار ، ت: فيميب  حتي :3
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، فقج  جاء مشاسبا لمغايػة كاليػجؼ كالػجافع ؼ كضعو لديختو كاف مػفقا اختيارهالح فالعشػاف
إلػى كتابػة ىػحه الدػيخة ،قػػج  صػاغيا بأسػمػب يستػاز بالحكسػة كالػػػرع كالجقػة الستشاـيػة كالبخاعػة فػػي 

خ جعػل بسػا ىػحا األمػكر  ،لتكػػف كسػا أراد ػاف )االعتبار (نطع كسخدىا األحجاث ،كجعميا تحت عش
كتدسػ كتربح  رائعة مغ ركائع الديخ التي قمسا كجػج  مثميػا فػي  ،سيختو  ترصبغ بألػاف األدب

، نػجرؾ أف أسػامة بػغ مشقػح عشػػف كتابػو االعتبػار كحسمػو  كالعرػػر الدػابقة لعرػخه عرخه أكال ،
عػػجة مػلػػػالت جسعػػت بػػيغ العقميػػة قػػجميا كدمدػػمة متخابصػػة بػػجأىا بػػحكخ األحػػجاث كالسػاقػػف لغايػػة 
االتعاظ بيا ، ثع حاكؿ تفديخىا كتأكيميا لبياف الحكسة كالغاية مغ سخدىا ،لكشو عجد فخدىا  إلػى 

ء كصاغ أسامة ىحا كمػو  بعبػارة تستمػئ بػالحدف كاآلىػات يقػف في كل شيالقػة اإلليية الستحكسة 
عيشاه ألسػًا كقفة الستأمل كيخسع بكتابو أشبلال  لحياتو فجاشت أحاسيدو شػقًا لساض كاف كذرفت 

 كأسفًا لحاضخ الػاقع.

كقػػج  لخػػز أسػػامة بػػغ مشقػػح العبػػخة مػػغ الػقػػائع كالسرػػافات كالحػػخكب مػػع اإلفػػخنج سػػػاء 
ككقػلو أيزا  ،1ًا في ىحه السعارؾ،بقػلو:" ركػب األخصار،ال يشقز األعسار "أكاف قائجا أـ جشجي

 . 2:ط إف ركػب أخصار الحخكب،ال يشقز مجة األجل السكتػب "

اسػتفدازؼ،كإغػائي، يػلػج فػي الستمقػي  –إلى حج ما  -فإف عشػاف الكتاب خبلصة األمخ،ك 
عمػى أسػخارىا كاكتذػاؼ معانييػا إلػى معخفػة بسػػاشغ الشرػػص، كالػقػػؼ  –مغ نػع مػا  -فزػال

مدػػكػف بػػالعبخة   -برػػػرة عامػػة –الفكخيػػة كالثقاؼيػػة كاألدبيػػة كالجساليػػة، عػػبلكة عمػػى أف اإلندػػاف 
 .في أشكاؿ التأسي كالقجكة الحدشة ،مغخمةكاالتعاظ،كسا أف الحاكخة الجسعية

 :المغة

مغ استخجاـ ات العسل األدبي ىي نتاجات دبي كجساليساس كل عسل أالفكخ أكعاء ىي 
المغة ،كقج استصاع أسامة بغ مشقح تػضيف المغة كتصػيخىا في سػيختو الحاتيػة بذػكل اسػتصاع مػغ 
خبللػػػو مبلمدػػػة قمػػػػب القػػػخاء كالتػاصػػػل معيػػػع بأسػػػمػب حدػػػاس كسػػػيل كمػػػؤثخ فػػػي الػػػشفذ ،فقػػػج  

 استخجـ المغة الفريحة السحكية كالبديصة دكف تكمف.

                                                           
1
 . 209االعتبار ،ألسامة بغ مشقح : 
 . 209االعتبار ،ألسامة بغ مشقح : 2
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 دػػيابا ،لػػتبلمذ قمػبشػػا دكف حػػحر أك تيّيػػب ،كليػػحا جػػاءت لغتػػو عمػػى سػػجيتيا تشدػػاب ان
يخجمػػػو فػػػي ذلػػػظ كػنػػػو أدبيػػػا كشػػػاعخا ،كليػػػحا جػػػاءت عباراتػػػو مػػػػجدة محكسػػػة ،كمسػػػا أثػػػخػ لغتػػػو 

،كتخزػػػيب لغتػػػو حفطػػػو لمقػػػخآف الكػػػخيع ،كالحػػػجيث الشبػػػػؼ كسػػػاعج  فػػػي تكثيػػػف عبارتو ،التيػػػاكدال
ق عػػػحب ،كأيزػػػا مػػػغ خػػػبلؿ الذػػخيف الػػػحؼ نّسػػػى لغتػػػو كجعميػػػا ترػػػل إلػػػى مشدلػػة راؾيػػػة ذات ركنػػػ

حفطو  لمذػعخ كاألمثػاؿ كالحكػع كالكثيػخ مػغ الحكايػات ،كتػضيفيػا فػي مكانيػا السشاسػب ،فمػع تػأت 
 كتخترخ الكبلـ . ،اءت لتعسق الجاللة ،كتؤكج السعشىىكحا اعتباشا أك حذػا ،بل ج

ا أنيا جاءت عمى شكل أخبار بجيعة ،تحجث فيي تأمل في سيخة أسامة بغ مشقح يمحعفالس
ر فييػػا الحيػػاة فػػي عرػػخه كصػػػ  ،بالسغػػامخات كالسذػػاىجات كالتجػػارب حياتػػو الخاصػػة الحافمػػة عػػغ

كايػة كالرجؽ  فػي الخ كىي محكخات شائقة قل نطيخىا، مغ حيث األمانة في الشقل،  ،خيخ ترػيخ
 .1في التعبيخ كالجقة في السبلحطة كالشكية

دػػيط بأسػػمػب سػػيل ب كجيػػاده،كأحجاث حياتػػو صػػّػر أسػػامة مجخيػػات شفػلتػػو كصػػباه كلقػػج
غة أحػجاث حياتػو بأسػمػب قررػي كصػياعػغ الترػشع كالتكمػف، بعيػجة  ،كعبارات مذػخقة مػحيػة

  :كبيخ مغ الخرائز الفشية كىي المغة في سيختو نججىا تستاز بعجدكمغ خبلؿ دراستشا  ،شائق

 إف سػػيختو تستػػاز المفػػع  ككضػػػحو ،بػػل إف لغػػة الدػػيخة تػػدداد سػػيػلة ككضػػػحا عشػػجما  -
يشصمػػق أسػػامة فػػي حجيثػػو بعفػيػػة بالغػػة ،فتػػأتي لغػػة الدػػيخة سػػيمة ،ال تكمػػف فييػػا كال 

 تعقيج .
ي األحػجاث نبلحػع  أف أسػامة يتػػخي الدػيػلة كالػضػػح فػي كمسػات يكثػخ دكرانيػا فػ -

غ أبصػػأ ، نبلحػػع مػػغ بسعشػػى أبصػػأ ،فيػػي أخػػف كأرؽ مػػ 2،مػػغ نحػػػ قػلػػو : )شػػّػؿ(
الديػلة في الشصق  ،كنجػج الدػيػلة كاضػحة عشػجه مػغ خػبلؿ سػخده  3لفطة )تعباف (

 .  كاألسػدلقرز الرالحيغ ،كمرارعتو الفخساف 
دقػػة األلفػػاظ  :  إف الشػػاضخ فػػي سػػيختو ،يكذػػف عػػغ سػػعة معجسػػو المغػػػؼ ،كحدػػغ   -

حػػيغ يػػأتي السدػػاء ، ك 4انتقائػػو مشػػو ،فيػػػ يقػػػؿ عػػغ ريػػر البػػداة لزػػعفو )يشقرػػف (

                                                           
 .33:  دراسات في كتب الديخ كالتخاجع1

 .109، ت:فيميب حتي :االعتبار 2
 .108، ت:فيميب حتي : االعتبار 3
 .199، ت:فيميب حتي : االعتبار4
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كغيخىػا الكثيػخ مػغ السرػصمحات التػي  1أىمو يكػػف قػج )أبػخد (ؼيدكغ السخء في بيت 
 أثخت سيختو.

كأيزا مغ خبلؿ استخجامو األلفػاظ القػيػة التػي ال يػجخميا خمػل مثػل ألفػاظ  الػجعاء   -
لفػػاظ  أخػػخػ تػػجؿ عمػػى األمػػخ ،مثػػل "اتبػػع ، كأ2عمػػى اإلفػػخنج كقػلػػو  )خػػحليع  هللا ( 

 .3،اجسع " أنفح،
ة يػػء الػػحؼ تخسػػع ؼيػػو الكمسػػات أجػػػاء تتجػػاكز  السعػػاني المغػ اإليحػػاء : اىػػتع باإليحػػا  -

السحػػػػجدة ،كتزػػػػفي عمييػػػػا عسقػػػػا بعيػػػػجا  ،فحػػػػيغ أراد  أف يرػػػػف حػػػػاؿ الجشػػػػج الػػػػحيغ 
فيػػحه الكمسػػات   5أمػػخه قػػاؿ  : يخػػامخكف عميػػو 4دػػػف عمػػى عبػػاس بػػغ أبػػي الفتػػػحبيم

فػػػي قمبػػػي " يحػػذ القػػػارغ فييػػػا باإليحػػاء العسيػػػق  إزاء الحػػػجث ،ككػػػحلظ كمسػػة "حػػػدازة 
 تػحي بعسق الحدف كالحخقة لسا أصابو .

جػاءت سػيخة أسػامة بأسػمػب سػيل بعيػج  عػغ الكمػف ،كالدػجع، كغيػخه مػغ قيػػد   كلقج -
سمػب العرخ ،بل جاءت سيختو إلى المغة اليػمية الذائعة أالرشعة التي كانت تغل 

 آنحاؾ .
ال فػػػي تشطيسيػػػا أف تختيػػػب األحػػػجاث كالسػاقػػػف تتدػػػع بػحػػػجة تتػػػػافخ كنبلحػػػع كػػػحلظ  -

 .كتختيبيا كتخكبييا فحدب ،بل تتػافخ كحلظ في الخكح العامة لمديخة الحاتية بأكسميا

 :والحؽار الدخد

إف أكثخ ما لفت أنطار الشقاد  في دراساتيع  لديخة أسامة بغ مشقح ىػ الدخد  كالحػار 
يثيخ في الشفذ  ،أدبيكأثخ األحجاث عمييا في سخد  ،استصاع التعبيخ عغ أشػار شخريتو فقج

لسعتسج عمى ،ألف أعطع ما يستاز بو ىػ أسمػبو األدبي العحب ااألدبيةقجر مغ الستعة أكبخ 
،أك بيشو ؼ ما دار مغ حجيث بيشو كبيغ نفدوالحؼ يدتعيج  ؼيو تسثل قػ الحػار الفشي السحكع 

  كبيغ اآلخخيغ أك بيشيع كبيغ غيخىع.

                                                           

 .48،64، ت:فيميب حتي : االعتبار1
 
 .7،28،114االعتبار ،ت :فيميب حتي : 2
 .116انطخ الحاشية : 3
 .24العتبار :ا 4
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دبي عحب مذػؽ كعحكبتو تكسغ في مدتػػ لقج جاء الدخد  كالحػار في سيختو بأسمػب أ
بديصة بعيجة عغ التعقيج  المغة الحؼ اختاره أسامة ،فقج اختار _ كسا أشخنا سابقا _ لغة سيمة 

 كالتكمف.

كعجـ التفريل  ،يعاشيا ميبل كبيخا نحػ االخترار كنبلحع في سخده لؤلحجاث التي لع 
بالرجؽ  فأىع ما يسيد سيختو  ،مغ البجاية ـ بو نفدوحخصا مشو عمى الحؿيقة كالرجؽ الحؼ ألد  ،

كعغ الحيغ  ،كقج  تحخػ فييا الرجؽ عغ نفدو ،الحقائق كسا ىي دكف ىػػ أك تحيد كنقل
 . 1يعخفيا مخمرا بعيجا عغ التدكيخ كساذكخىع فيػ يقز القرة 

ارغ يرغي كيجعل الق ،محكسا في كصفو لؤلحجاث ،عشجه دؾيقا في عباراتو يأتي الدخد
 ،كالحؿيقة الػاضحة .كيجج ؼيو الستعة األدبية لمحجيث 

 الدمان الدخدي 

فالعسمية اإلبجاعية  ،مغ أركاف البشاء الدخدؼ أّيا كافركشًا رئيدًا  ج الفزاء الدمشييع
برفة عامة كالدخدية برفة خاصة ال تشذأ مغ فخاغ، أؼ مغ خياؿ بحت، كإنسا ىي ثسخة لمبشية 

كاالقترادية كالثقاؼية  مغ حيث كػف العسمية اإلبجاعية عسبًل مؤثخا الػاقعية الدائج االجتساعية 
، بالتالي فيي كاقعية لتشاكليا الػاقع بكل ما يدخخ بو مغ ا ،يفيج  كيدتفيج مغ السحيط عامةكمتأثخ 

 .2ختمفة :تاريخية كسياسية كثقاؼيةأحجاث ككقائع م

كيدتسج كفاية تعبيخه  و ،كسا أف لكل عسل سخدؼ لو نسصو الدمشي كؾيع الدمغ الخاص ب
الؿيع كإيراليا إلى الستمقي ،فجسيع شخائق القرة كأدكاتيا  تشتيي في  ظكتم مغ ذلظ  الشسط ،

يف تزع الػاحجة في التحميل األخيخ إلى السعالجة التي تػلييا لؿيع الدمغ كسبلسل الدمغ ،كك
 .3مػاجية األخخػ 

                                                           
 .115فغ الديخة :1
يشطخ :جساليات الخصاب األدبي في الشثخ العخبي القجيع في الخؤيا كالتذكيل ، فايد القدي ،مشذػرات ككزارة 2

  26،ص 2012الثقافة ،عساف 
 .75،ص 1997،بكخ عباس ،مخاجعة إحداف عباس  ،جار صادر،بيخكت ،الدمغ كالخكاية 3
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أيزا في عشرخ الدمغ في مختمف  في "كتاب االعتبار  " يختكد البشاء الدخدؼ
كقج أدػ  ذلظ  ،شخيق كضائفيا الببلغية كالجساليةتذكيبلتو كتسطيخاتو التي تؤدييا المغة عغ 

تجاكزت السشصقي السبشي عمى تدمدل األحجاث زمشيًا  ،بجاع مدارات ججيجة في حخكة الدمغإلى إ
 إلى التختيب الدمشيغ .

الخـك مقابل ماؿ دفعو إلييع :" كتدمع ججؼ ثع يذيخ إلى تدمع ججه لحرغ شيدر مغ 
حرغ شيدر يػـ األحج  في رجب سشة أربع كسبعيغ كأربع مئة ،كاستسخ سجيج السمظ عمي بغ 
مقمج السحكػر  مالكيا إلى أف تػفى فييا سادس السحـخ سشة تدع كسبعيغ كأربع  مئة ،تػلى بعجه 

دعيغ كأربع مئة ،كتػلى بعجه أخػه كلجه أبػ السخىف نرخ بغ عمي إلى أف تػفى سشة إحجػ كت
أبػ العداكخ سمصاف بغ عمي إلى أف تػفى فييا  ،كتػلى كلجه دمحم  بغ سمصاف إلى أف مات 

ئة ،في يػـ االثشيغ ،ثالث تحت الخدـ ،ىػ كثبلثة مغ أكالده بالدلدلة ،سشة خسديغ كخسذ م
 .1رجب"

ت كالػقعات ميػؿ ثع يشتقل إلى سشة ثبلث كخسذ مئة ،كيقػؿ "حزخت مغ السرافا
عذخ سشة إلى أف بمغت كأنا ابغ خسذ  ،صصميت مغ سعيخ نارىا كأشخب الحخبأخصارىا ،كا

 .2مجػ التدعيغ

في قمعة  ،3اإلسساعيميةثع يشتقل إلى سشة سبع كخسذ مئة إلى كقعة كانت بيشيع كبيغ 
 ،كعدكخ حسز حساة ،كقعة حجثت بيغ عدكخ  فيحكخ ،سشة خسذ كعذخيغ كخسذ مئة شيدر

                                                           
 . 16كتاب  االعتبار ، أسامة بغ مشقح ،ص1
 . 16كتاب االعتبار ،أسامة بغ مشقح ،ص2
 ،لرادؽ، ضاىخىا التذييع آلؿ البيتفخقة باششية  انتدبت زكرا كبيتانا إلى اإلماـ إسساعيل بغ جعفخ ا 3

(، قػؿ بػجػد  إالىيغ )العقل كالشفذكأركانو ،مغ عقائجىع :إنكار كجػد هللا تعالى، كالكحؿيقتيا ىجـ عقائج الدبلـ 
ىػ(   505ليذ بخاتع الشبييغ، انطخ: الغدالي ،أبػ حامج دمحم بغ دمحم )ت –صمى هللا عميو كسمع –كأف دمحم 

 .55-38ـ ،ص1964:فزائح الباششية تحقيق : عبج الحسغ بجكؼ ،كزارة الثقافة ، القاىخة ،



58 
 

حيث مراؼ عمى قشدخيغ بيغ أتابظ  ،ا إلى سشة إحجػ كثبلثيغ كخسذ مئةإلى أف يرل بش
 .1الفخنجةزنكي كبيغ 

كيتبجػ مغ الشرػص الدابقة الحكخ  أف أسامة بغ مشقح لع يمتـد الجقة في التدمدل  
سشة  ق ( إلى474راح يشتقل بشا بيغ فتخات زمشية متقصعة مشح سشة)الدمشي  لؤلحجاث، بل 

 ق (. 531ق ( ،كىكحا إلى أف أكقفشا سشة )479)

ما يدتحق الجرس أك  –لدبب أك آلخخ  –ربسا يكػف بيغ ىحه الدشػات التي أغفل ذكخىا 
إشبلع القارغ عميو ؟  فيل ثسة ما ىػ مدكػت عشو، لع يذأ صاحب )االعتبار ( ،ما يفيج الستمقي
ة التي ألسح إلى بعزيا في كحياتو العاشؽيذكخا لغخامياتو  –مثبل –كليحا نجج لجيو بالصبع نعع. 

كقج نجع تكديخ التدمدل الدمشي في "كتاب االعتبار "عبخ  .كديػاف شعخهكتابيو:السشازؿ كالجيار، 
 :ػضيف تقانة االستباؽ  كاالستخجاعت

 االستباق: 

كىػ ترػيخ مدتقبمي لحجث سخدؼ مفربل في ما بعج، ؼيقػـ الدارد باستباؽ الحجث 
عسل الدخدؼ،بأحجاث أكلية ،تسيج لآلتي، كتػمئ لمقارغ باستذخاؼ ما يسكغ الخئيذ في ال

 .2صخاحة عغ حجث ما سيقع في الدخد حجكثو،أك قج يذيخ الدارد بإشارة زمشية أكلية تعمغ

 ،،الحؼ أفدح السجاؿ أماـ التخييل كتسثمت حخكة االستباقات ،الستزسشة التكثيف الدمشي
" إذ يقػؿ الدارد: الدمشي  في كتاب "كتاب االعتبار مغ خبلؿ االنتقاؿ البلمشصقي في الدخد 

،فقج اختدؿ 3ككقعة بيغ الدػداف بسرخ في أياـ الحافع في سشة أربع كأربعيغ )كخسذ مئة (
 / الخاكؼ حخكة الدمغ بعبارة قريخة .الدارد 

أياـ الحافع في اف بسرخ في إف الستسعغ في قػؿ أسامة بغ مشقح :"كقعة بيغ الدػد
خ، احتزشت بجاخميا إذ جاز التعبي ، كيجج أنو يشصػؼ عمى استباقو كبخػ "سشة أربع كأربعيغ

                                                           
 . 17االعتبار ،ابغ مشقح ،ص1

2
 .211ص ،ـ 2004يشطخ: الدمغ في الخكاية العخبية ،ميا حدغ القرخاكؼ ،السؤسدة العخبية لمشذخ كالتػزيع ،  
 .17سأمة بغ مشقح ،صمغ كتاب االعتبار ،أل 3
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التي سيتػقع الستمقي ما سيحجث فييا، بشاء عمى ىحه الجسمة التي تزع بجاخميا الػاقعة كميا 
 . االستباقاتاستباقات صغخػ ،ككأنيا رحع تتػالج  مشو 

باألحجاث،إذ كقع بيغ كبالعػدة إلى ىحه الػاقعة التي استعاد فييا الدارد حياة حافمة 
ثع فاؤكا إلى الرمح، كبعج  ،راح ضحيتو ألف رجل ،دػداف كىع في ىبق عطيع ،شخ كخمفال

مػت الحافع جمذ بعجه الطافخ بأمخ هللا، كىػ أصغخ أكالده ، كقج استػزر نجع الجيغ بغ 
يخ الدغ . كيتابع الدارد سخد بعس األحجاث التي شيجتيا ىحه الدشة ؛ مراؿ، ككأف شيخا كب

كانترار العباس عمي بغ مراؿ،حيث قتمو كحسل رأسو إلى القاىخة، فخمع الطافخ عمى العباس 
فالدارد قجـ ىحه األحجاث . 1كتفديخىا، كما أعقبيا مغ تجاعياتالعادؿ  خمع الػزارة، كلؿبو السمظ

كفي كل جخعة أك مذيج يتعخؼ  كاف يدتحكخىا في أحياف كثيخة ، ،عاتعمى جخعات أك دف
أك جانب متػاٍر مغ جػانب الدارد ،كسا في قػلو :" كبمغ  الستمقي عمى بعج ججيج مغ ابعادىا،

يعشي –كأنا معو في الجار ،كقاؿ :ىؤالء الكبلب  ،فاستجعاني في  الميل ،إلى ابغ الدبلر الخبخ 
 ،حتى عاد إلى قػـ مغ لػاتو سباحة بالفػارغ –يعشي عباسا –قج شغمػا األميخ  –جشج مرخ 
قمت :يا مػالؼ نخكب إلييع يػتيع بالقاىخة كاألميخ مػاقفيع. كدخل بعزيع إلى ب ،فانيدمػا عشو

كمغ ذلظ قػلو :"  كقعة ، 2ج فخغشا مشيع،إف شاء هللا تعالىفي سحخ، كما يزحى الشيار إال كق
قمعة شيدر لسا كثبػا عمى الحرغ في سشة سبع كخسذ مائة  كانت بيشا كبيغ اإلسساعيمية في

بيحا الدخد الستقجـ الحؼ سبق األحجاث التي سيخكييا لشا في صفحات بعيجة، كبريغة ، 3"
ضسيخ الستكمع، يقػؿ:" أذكخني قػة نفذ ىحه الكمبة "بخيكة الداخخة " بأمػر جخت الشداء في 

كتمثست في ذلظ اليػـ عجػز  ،كغغ لع تكغ سػاء ...الػقعة التي كانت بيششا كبيغ اإلسساعيمية 
مغ جػارؼ ججؼ األميخ أبي الحدغ عمي،رحسو هللا يقاؿ ليا : فشػف، فأخحت سيفا،كخخجت إلى 

 .4حلظ حتى صعجنا كتكاثخنا عمييع "القتاؿ،كما زالت ك

                                                           
 . 31-29،ألسامة بغ مشقح ،ص االعتبار 1

2
 . 31االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ،ص  
 . 17االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ،ص 3
 .145-144االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ،ص 4
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ت كاالستباقات السدتخجمة في "كتاب االعتبار " قميمة ججًا، إذا ما قػرنت باالستخجاعا
كذلظ ألف االستباقات تفقج الشز فاالستخجاع يفيج الشرػص الدخدية أكثخ مسا يفيجىا االستباؽ؛ 

 الدخدؼ عشرخ التذػيق، الحؼ يعج بسثابة العسػد الفقخؼ لو.

 االستخجاع: 

إلػى حػجث سػابق  الػخاكؼ كعخؼ االسػتخجاع بأنػو :"مخالفػة لدػيخ الدػخد ،تقػػـ عمػى عػػدة 
، اسػتخجاع  كيتخح عجة مدتػيات أشيخىا :استخجاع خارجي؛ يعػد إلى مػا قبػل بجايػة الخكايػة ، 1"

كػػػاف حاضػػػخا فػػػي  -بشػعيػػػو–كىػػػحا االسػػػتخجاع . 2عػػػػد إلػػػى مػػػاض الحػػػق لبجايػػػة الخكايػػػةداخمي؛ي
كتاب"سػػيخة االعتبػػار " جػػخاء شبيعػػة الدػػارد بسػػا اكتشفػػو مػػغ قمػػق كاضػػصخاب، انعكػػذ أيزػػا عمػػى 

 الدمغ الدخدؼ..

: حيػػػػث عػػػػاد بشػػػػا الدػػػػارد إلػػػػى أحػػػػجاث عػػػػادت إلػػػػى مػػػػا قبػػػػل بجايػػػػة االسػػػػتخجاع الخػػػػارجي
بعسػارة حرػغ الجدػخ،  سيختو،فحجثشا عغ سشة ثسػاف كسػتيغ كأربػع مئػة ،إذ بػجا جػجه سػجيج السمػظ 

شقػح سػشة كتدمسو  حرغ شيدر بفجية مغ الخكـ، ثع حجيثو عغ الدلدلة التي أتت عمى معطع آؿ م
كمغ ذلظ قػلو :" كذكخت بفعمة سخىشظ ما فعمو مالظ بغ  الحػارث  ،3ئةاثشتيغ كخسديغ كخسذ م

فشججه يمجأ في كتابة سيختو إلى األسمػب التقخيخؼ في  بأبي مديكة األيادؼ. ،، رحسو هللا4االشتخ
يدػتخجـ  .يػخا مػغ الرػجؽ كالحيػيػة كالػاقعيػةسخد الحػادث ، حيػث إنػو  يزػفي عمػى األحػجاث كث

 جـ اإلشالة، فشججه يرف بعس مذػاىجقع القارغ في السمل مغ خبلؿ عىحا األسمػب حتى ال يػ 
،ألف نفدػػية القػػارغ كأعرػػابو مذػػجكدة فييػػا إلػػى حية ،مغػػامخات الرػػخاع بذػػكل  مخترػػختزػػ إلػػى

 ت الجؾيقة التي تجعػ إلى السمل.الرخاع  غيخ عابئة بالتفريبل

                                                           
ـ    2002يشطخ: معجع مرصمحات نقج الخكاية ،لصيف زيتػني ،مكتبة لبشاف ناشخكف ،دار الشيار ،بيخكت ، 1

 .18،ص
يشطخ: بشاء الخكاية ،دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفػظ الييئة السرخية العامة لمكتاب ،سيدا قاسع ،القاىخة  2

 .40ـ ،ص1984
 . 16-15يشطخ :كتاب االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ،ص  3
ىػ مالظ بغ الحارث الشخعي،كاف شجيج  البأس ،جػادا رئيدا حميسا شاعخًا ،شيج كقعة الجسل مع عمي بغ   4

ىػ(  1359ىجخؼ ،انطخ: الكشى كاأللقاب،عباس القسي )ت38أبي شالب رضي هللا عشيسا ،استذيج سشة 
 .32-28،مشذػرات مكتبة الرجر ،شيخاف )د.ط()د.ت( ،ص
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سػػو تقخيخيػػا مسػػا حتػػى جػػاء الدػػخد فػػي معط ،شغػػى األسػػمػب التقخيػػخؼ عمػػى سػػيختو لقػػج  
فػي تػاريخ  ة تاريخيػة لحؿبػة مػغ الحقػب السيسػةسػيخة ذاتيػة _ كثيقػ أنيػا_ عػبلكة عمػى جعل الديخة

 .السدمسيغ

: كتبػػجػ بعػػػدة الدػػارد إلػػى أحػػجاث الحقػػة لبجايػػة األحػػجاث التػػي أخػػح االسػػتخجاع الػػجاخمي
حػاؿ مدػيخؼ إلػى بدخدىا،كىي استخجاعات قرػيخة ،تكػاد تغصػي حػجثا كاحجًا،كقػلػو :" فاقتزػت ال

ثػػع جػػخت األسػػباب  ثػػع قصػػع كتيػػخة ىػػحا الػػدمغ ،باسػػتخجاـ الفعػػل الساضػػي ،فػػي قػلػػو :" ،1دمذػػق "
أكجبت مديخؼ إلى مرخ ،ثع أستحزخ بعس ما جخػ لو فػي دمذػق، كمػا شػاىجه فييػا،يقػؿ :" 

ع إليو كل مػغ بالذػاـ مػغ اجتس -الذاـ -لعشو هللا،لسا كصل كمغ ذلظ أف ممظ األلساف اإلفخنجي،
إلضػػاءة األحػػجاث كتشػيخىػػا كتػػحكيخ بأحػػجاث كقعػػت ،كسػػا  -ىشػػا –فقػػج كػػاف االسػػتخجاع اإلفػػخنج. 

ككثيخا مػا يمجػأ أسػامة إلػى الحػػار لمخػخكج  يػات الذخريات التي سخد  أحجاثيا. أضاء جػانب ح
يزػفي عمػى  األحػجاث ؼيخفف كثيخا عغ القارغ كيبتعج  عغ الذعػر بالسمػل ،ك  ،دخد مغ رتابة ال

 .حيػية ككاقعية

كقج يدتجعي أسامة انتباه القارغ إلى حادثة يخػ أنو مغ الزخكرؼ كقػفو عشجىا ،ؼيقصع 
عقػػب سػػػخده لسجسػعػػة مػػػغ األخبػػار عػػػغ  2الدػػخد  بقػلػػو مػػػثبل "فػػانطخكا إلػػػى االخػػتبلؼ العطػػػيع "

قرػػتو مشبيػػا القػػارغ برػػػرة قػػج يبػػجأ  ،كاسػػتصخاده فييػػا ،بػػل  أنػػو يػاصػػل سػػخده  بعػػج ذلػػظ  اإلفػػخنج
تمفػو كأعجػده اليدػيخ أ  األسجؼيقػؿ مثبل : " كالسحارب كلػ أنو حيخية بعيجا عغ التقخيخ كالدخد  تح

 .3مغ العػائق "

كيجعػػػل القػػػارغ  محكسػػػا فػػػي كصػػػف لؤلحػػػجاث ، عشػػػجه دؾيقػػػا فػػػي عباراتػػػو ،كيػػأتي الدػػػخد 
عة القارغ كال يجعمو يذعخ مسا يديج مت ،الجمية ؼيو الستعة األدبية كالحؿيقة كيجج ،يرغي لمحجيث

 األخبػاركػاف يخزػب سػخده بػإيخاد بعػس  أنػو ،الفشػي أيزػا عمػى حيػيػة العسػلكمسا يبقػي  بالسمل
األدبيػػػة كالخكايػػػات الذػػػعخية فػػػي عػػػجد  مػػػغ السػاضػػػع فػػػي الدػػػيخة ،فيػػػػ يدتذػػػيج  أحيانػػػا بالذػػػعخ 

 و دكف تكمف أك ترشع .لكغ  ذلظ  يخد في قرر كيشدبو إلى قائمو أك يذعخ مغ نطسو ،

                                                           
1
 .27مشقح ص،ألسامة بغ كتاب االعتبار 
 .137، ت :فيميب  حتي :االعتبار 2
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فقػج يػقػف كاتػب الدػيخة القػارغ ليعػخض عميػو   ،كػاف فػي أثشػاء حجيثػو كسػخده يدػتصخدكقج 
ؼيعجؿ عغ الدخد  التقخيخؼ إلػى الكذػف عػغ ىػحه  ،اتتو ،أك لع يتسكغ مغ سخدىا عميومعمػمات ف

فسػثبل السعمػمات التي قػج  تكػػف جانبيػة عمػى شػكل حػػادث بعيػجة عػغ أصػل القرػة أك الحػجث ،
حيغ كاف يتحجث عسا قابمو في شخيقو مػغ دمذػق إلػى عدػقبلف مػع مجسػعػة  مػغ اإلفػخنج ،قػاؿ  

ي مػػغ دمذػػق ىػػػ فػػي جسمػػة مػػغ سػػار معػػ ،الجكلػػة أبػػػ الحدػػغ عمػػى رحسػػو هللا عػػد أخػػي:" ككػػاف 
خد ككاف رحسو هللا مغ فخساف السدمسيغ يقاتل  لمجيغ ال لمجنيا .... ،ثع س ،كأصحابو إلى عدقبلف

ريج  تحكخ شيخو كأستاذه في ككحلظ  بيشسا كاف يتحجث عغ ال ،ة كقعت ألخيو مع اإلفخنج حادث
فكػاف البػػج  لػو مػغ عػخض مػػجد عػغ شػيخو فػصػػفو  حيػث خػخج معػو لمرػيج  ذات يػػـ ، الشحػػ

 .1في صفحة كاممة ،ثع اعتحر قائبل :" ىحه جسمة اعتخاضية ال مػضع ليا مغ سياقو  الحجيث "

كاتبيػػػا ،فػػػإف الحػػػػار يشبغػػػي أف يكػػػػف دػػػخد فػػػي الدػػػيخة يعتسػػػج  عمػػػى صػػػياغة كإذا كػػػاف ال
ػار : " كالحػ كيقػؿ الجكتػر مػاىخ فيسػي كاقعيا كحؿيؿيا  كصػرة دؾيقة مشبعثة مغ نفػس الشاس ،

كبيػػحه الػسػػيمة تبػػجك لشػػا شخرػػية الدػػيخة كأنيػػا تزػػصمع حتسػػا  ،جػػدء ىػػاـ مػػغ الرػػياغة الجراميػػة
 .2بتسثيل مدخحية الحياة "

 إال أنيػاشسط األسػمػب التقخيػخؼ فػي الكتػاب، كيسكغ القػؿ  بػأف ىػحه الػقفػات قػج أخمػت بػ
كمػغ ىشػا نخػخج  لشطػخ فييػا برػػرة تحميميػة عسيقػة، السػؤثخة كا كانت كسيمة لمػقػؼ عشج  األحجاث

  الحػػػػي مػػػػغ خػػػػبلؿ األسػػػػمػبإلػػػػى  ،كػنػػػػو مجػػػػخد  سػػػػخد  تػػػػاريخي لمحػػػػػادث بكتػػػػاب االعتبػػػػار مػػػػغ
األحػجاث كسػا لػػ كانػت  فتعيج  تسثيػل ،السؤلف في أسمػبيا الخكح مغ ججيجيبعث الذخرية التي 

 .كاقعة اآلف

كذلػػػػظ ألنػػػػو يدػػػػخد   يبعػػػػث الزػػػػيق ،جػػػػاء أحيانػػػػا فػػػػي الكتػػػػاب مسػػػػبًل  قػػػػج  إال أف الدػػػػخد
حػػيغ قػػاؿ :" كإلثبػػػات  ،فيميػػػب حتػػي األسػػتاذكىػػػحا مػػا أكػػجه  القرػػز العجيػػجة  لتعزػػيج  أفكػػاره ،

كػػاف  ،ركة ، كأحيانػػا التشػػاقس كالسخالفػػةكالسذػػا بالقرػػة تمػػػ القرػػة ،التذػػابو،السؤلػػف  أفقزػػيتو 
 .3خخػ "إلى  أ كأيةالدمظ الحؼ قاده مغ 
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صػارت عسميػة الدػخد   كالػصػف الصػيػل ، ،دػخد  القرػز الستذػابية كالستزػادة كتبعا ل
ال  أنػو حػيغ ،إ 1لػصف الحرغ الحؼ حػارب اإلفػخنج  ؼيػو  تبعث عمى السمل ،عمى نحػ سخده ،

يتحكخىا في معخض  ،بحكخ حػادث شخيفة ،كاف يحاكؿ التخؽيف عغ القارغ  ،يذعخ بختابة الدخد 
سخد  الحػادث األخخػ ،كحادثػة الدػخج  الػحؼ ضػاع مشػو ،كىػػ فػي شخيقػو مػغ مرػخ إلػى الذػاـ 

 .2،حيث كاف سخجا محـبا ،ككاف  ؼيو مبمغ مغ الساؿ 

 :الحؽار 

ات داخل إشار زمشي معيغ،يكػف ىحا الحػار خارجًا ىػ تشاقر مجسػعة مغ الذخري
 .3الحػار قاببًل لمتبجيل كالتغيخ عمى الدشة الذخريات،دكف انقصاع،كيكػف السػضػع الخئيذ في

ىي  كقابمية السػضػع لمتبجيل كالتغيخ، ،تػافخ غيخ شخز،كإشار زمشي معيغ :كمغ مػاصفاتو
الحؼ يتسيد عشو بأشكاؿ  ،فمظ الخصابكر في ، يجتي تذكل الحػار الحؼ ىػ نسط سخدؼال

حجاث داخل الدخد كالحػار ىػ ذلظ الكبلـ الحؼ يرجر مغ قبل الذخريات،فتشذأ األ كثيخة.
 .4الحػار مغ خبلؿ السعشى كالجاللةكيأتي االىتساـ ب ،بعيجا عغ الدارد

كيطيخ الحػار في "كتاب االعتبار" جميا ،كقج استخجمو أسامة بغ مشقح برػرة كاعية 
،ككفق ما تقتزيو السػاقف،يقػؿ :" كمسا يقارب ىحا أنشي دخمت الحساـ بسجيشة صػر، فجمدت 

معشا امخأة ،فمسا خخجت جمدت عمى في خمػة فييا،فقاؿ لي بعس غمسائي : في الحساـ 
مع أبييا ،كلع أتحقق  قج خخجت كىي مقابمي،لبدت ثيابيا،كىي كاقفة السراشب، كإذا التي كانت

:باهلل أبرخ ىحه امخأة ىي ؟ كأنا أقرج أف يدأؿ أصحابيفقمت لػاحج مغ  .أنيا امخأة 
 ،أبػىا،كقاؿ :ىحه ابشتي ماتت أمياعشيا،فسزى،كأنا أراه رفع ذيميا،كتصمع فييا، فمتفت إلّي 

:جيّج ما عسمت ىحا لظ ؼيو  ! قمتمعي الحساـ غدمت رأسياكماليا مغ يغدل رأسيا فأدخمتيا 
 .5ثػاب
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بعس عادات اإلفخنج  -عمى بداشتو –قج كذف الحػار في ىحا الشز الحكائي 
،كالسيسا مغ لع يتحزخكا مشيع بعج ، كمغ كاف مشيع حجيث عيج باترالو بالسدمسيغ أثشاء فتخة 

تبلط الحكػر باإلناث، كانكذاؼ السخأة كمغ ذلظ آداب دخػؿ الحساـ، كاخ، الحخكب الرميبية
 عمى محارميا كعمى غيخىع، كربسا يكػف ذلظ مغ قمة الغيخة التي اترف بيا غالبيع.

خبخاتيع كيطيخ الحػار مجػ السدتػػ الثقافي كالسعخفي لجػ الستحاكريغ، كيؤكج  مدتػػ 
 مغ أىسيا :كيقجـ الحػار لمدخد الكثيخ مغ الػضائف،لعل كمعخفتيع لمشاس كاألشياء، 

يحػػج مػػغ سػػػرة  ،فػػي تبػػادؿ اآلراء كاألفكػػارفتشػػاكب الستحػػاكريغ  ،1التقميػػل مػػغ رتابػػة الدػػخد -1
السمظ كالختابة المحيغ قج يحـباف بستعة الذػػؽ، بالتػالي يحػػالف بػيغ الستمقي،كمتابعػة الدػخد 

. 
 ،الحػػاربحلظ تزع الستمقػي بصخيقػة مباشػخة أمػاـ الفكػخة التػي يكذػفيا ، 2الػضيفة الػصؽية  -2

ففي الشز الحػارؼ الدابق بيغ السمظ كأسػامة بػغ مشقح،يػجرؾ الستمقػي مػجػ إعجػاب السمػظ 
 بالفارس كفخحو بو ،سػاء أكاف عخبيا أـ إفخنجيًا .

: األداة التػػػػي يػػػػتع مػػػػغ خبلليػػػػا تقػػػػجيع الدػػػػخد،مغ خػػػػبلؿ فيسيػػػػا لؤلحػػػػجاث،كرؤيتيا الُستبئػػػػخ  -3
التبئيػػػخ، إال عمػػػػى الذػػػخز الػػػػحؼ يبئػػػػخ ،كال يسكػػػغ أف تشصبػػػػق عسميػػػػة 3الحدػػػية الخاصػػػػة 

الحكايػػة ، كىػػػ الدػػارد، أك بجقػػة أكثػػخ السؤلػػف نفدػػو ، الػػحؼ يفػػّػض،أك ال يفػػّػض لمدػػارد 
فػالسبئخ األسػاس فػي "كتػاب االعتبػار" ىػػ أسػامة بػغ ، 4جرتو عمى التبئيخ أك عػجـ التبئيػخق

. 5كإنسػا تُػخػ  ،فالذخرػية ىشػا؛ أؼ أسػامة بػغ مشقػح عمػى حػج تعبيػخ جيشيػت ال تػخػ  مشقح ،
أف يمفػػت أنطارنػػا إلػػى ضػػخيبة اإلقػػجاـ كالذػػجاعة، كىػػي الذػػعػر  –أيزػػا –يحػػاكؿ السبئػػخ 

 بالخػؼ كالجىذة في بجاية األمخ،ثع يعؿبو الصسأنيشة،كسكػف الخكع عشج التقاء الرػاـر ..
فذخرية أسامة بغ مشقح، تخػ جسيع الذخريات فػي "كتػاب االعتبػار " كباسػتصاعتيا أف 

الذخرػيات التػي تػػافخت فػي ىػحا الكتاب،كتكػاد تكػػف شخرػيات أبيو،عسػو أبػي  تبئخ كل
العداكخ األكثخ ارتباشا بذخرػية السؤلف،فقػج اسػتصاع أف يقػجـ مػغ خػبلؿ األحػجاث التػي 

                                                           
 . 22جيخار جيشيت  ،ص ز ،: مجخل لجامع الش خانط 1
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لحيثيػات التػي جػخت فػي سخدىا، كالستعمقة بيسا كجيو نطخه ىػ ،إنو العالع بكػل األحػػاؿ كا
، كمػغ السبلحػع الشفدػية حػػار شخرػياتو كمكشػناتػولكلقػج  صػػر مػغ خػبلؿ اىحا الكتاب. 

كأنيػػػا تتفػػػق  مػػػع السدػػػتػػ  ،تػػػاب االعتبػػػار ذات مدػػػتػيات متعػػػجدةأف لغػػػة الحػػػػار فػػػي ك
بػػيغ المغػػة فشجػػجه فػػي سػػيختو قػػج مػػدج  ، خرػػية ،كتكذػػف  عػػغ ثقافتيػػا كقػػجرتياالثقػػافي لمذ

في سيختو فزبل عغ داللتو أما تعميل استخجامو لؤللفاظ  العامية  ،الفرحى كالمغة العامية
ا مؤلفاتػو لع  يذأ أف يكتب  سػيختو  بالمغػة  التػي كتػب بيػ ، قو في اإلنذاءعمى سبلمة ذك 

الػحؼ  األصػفياني بػحلظ  كبػار الكتػاب  مثػل العسػاد  قػج شػيج لػو ،مع أنو قػادر عمػى ذلػظ 
بػػل  1" نثػػخه مػػا يدىػػخ فجػػخه كيبيػػخ سػػحخه  لػػو فػػي  أكرد: " كأردت أف أشػػخػ أسػػمػبو بقػلػػو

غ كتابػة مثمػو كثيػخ مػغ بميغا كأدبا راؾيا يعجػد عػ ياتيا إنذاءبيغ ش الشاضخ في سيختو ليجج
، ة الحيػاة يحدػشيا الخاصػة كالعامػةكلكػغ لسػا سػار بػيغ أبشػاء كػل عرػخ لغػكتاب عرػخه. 

 ،ساليا كإيجازىػػػا بقخبيػػػا مػػػغ أنفدػػػيع،إال فػػػي إنذػػػائيع كمجػػػالذ أدبيػػػعكيحدػػػػف لكثػػػخة اسػػػتع
كغيخ ذلظ  نخػ أف أسامة نقل أسامة سيختو إلى الشاس بمغتيا القخيبة مػغ  كمشابخ بيانيع ،

لغػػتيع كأفيػػاميع حتػػى يػػجركيا كػػل مػػغ يقخؤىػػا كحتػػى تكػػػف ترػػػيخا كاقعيػػا كدؾيقػػا ألحػػجاث 
 .اتو بسا فييا المغة الشاشقة عشياحي

 :مسات العامية في سيخة أسامة كىيكقج  أكرد  الجكتػر فيميب حتي بعس الك

 .3 يقجر (  ىحا يدخؽ رغيف خبدأنتع ،ما في  )ال2)أؼ شئ ( "أير "   -1
 .4بلب نصعسيع ) نصعسيا ( مغ عيذشاالكصيغة الجسع العاقل لسا ال يعقل: " استعساؿ -2
 استعساؿ السثشى السشرػب في حالة الخفع : " ديػاني كل شيخ ديشاريغ ) ديشاراف (. -3
اشسػػخىع )اشسخىػػا ( ، يبدػػت رجػػبلؼ إرجػػاع ضػػسيخ الجسػػع أك السفػػخد إلػػى اسػػع مثشػػى : "  -4

 كدّقت _كدّقتا (.
 لغة أكمػني البخاغيث  : " فاقتصػعيع )فاقتصعيع ( الخكـ . -5
 السيل إلىساؿ اليسدة ضاة لتحػيميا  ياء )الحيط (الحائط .  -6
 اإلشباع : " ركح  )ُرح (. -7

                                                           
 .1/537خخيجة القرخ :1

 .12، ت:فيميب حتي :االعتبار 2
 .45، ت:فيميب حتي : االعتبار3
 .12، ت:فيميب حتي : االعتبار4
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 إدغاـ الحخفيغ الستجانديغ كإقحاـ ياء بعجىا "دليت  )دلمت ( الحخامية .  -8

 .قج كردت أيزا في كتاب فارسية ،كتخكية ،كيػنانّية ،كإلرنجّية    

 :الكمسات الفارسية

إال أنيا بذػكل عػاـ   ، يمة التي كردت  في كتاب االعتبارعمى قمة الكمسات الفارسية الجخ
خ مػػػشيع كثيػػػخة فػػػي سػػػيختو ،كذلػػػظ  راجػػػع إلػػػى شػػػػؿ العبلقػػػة بػػػيغ الفػػػخس كالعػػػخب ،كامػػػتبلؾ كثيػػػ

 1سـشجروس العباسػي ،كمػغ الكمسػات الػػاردة فػي كتػاب  االعتبػار :لسشاصب كزارية  فػي العرػخ 

 .8،سخىشغ7،دركاه  6،خاتؽن 5البيخق ، 4،صابؽن  3، سخفدار 2،الخان

 :الكمسات التخكية

ب بالمغػػة ال تكػػاد  تعثػػخ عمػػى كمسػػات تخكيػػة فػػي كتػػاب االعتبػػار ،كيطيػػخ أف تػػأثخ  العػػخ 
فقػاؿ : " كىػع يتكمسػػف بػالتخكي  ،أنو ال يجيج التخكّيػةحيث أسامة ذكخ  ،ضعيفا ججاالتخكية ،كاف 

 .9كال أدرؼ ما يقػلػف " ،

 :الكمسات اليؽنانية واإلفخنجية

إال  أف أسػػػامة  ،التػػػي جػػػاءت معيػػػع فػػػي كتػػػاب االعتبػػػاربعػػػس كمسػػػات اإلفػػػخنج  تتػػػأثخت
يقػػػؿ أسػػامة : " فػػإنيع ال يتكمسػػػف إال بػػاإلفخنجي مػػا  ، اإلفػػخنجلػػع يكػنػػػا يجيػػجكف لغػػات  ،كغيػػخه

                                                           
 1/639كىػ نػع مغ الرسغ الجخؼ الرمب ،تكسمة السعاجع العخبية : 12،االعتبار : 1
،كىػ الحانػت ،يقػؿ إدؼ شيخ :إنو فارسي بحت ،لكغ ابغ مشطػر ذكخ أنو معخب  150السرجر الدابق :2

محل التجار ، ثع صار يصمق عمى ما يذبو الفشجؽ ،كال يداؿ مدتخجما في عامية أىل الذاـ ) معجع كىػ 
 (58األلفاظ الفارسية السعخبة :

 (91، عشاف الجابة أك مقػدىا )السرجر الدابق :13االعتبار :3
  2397،ذكخ ابغ مشطػر ،أنو ليذ مغ كبلـ العخب، لداف العخب :187االعتبار  4
 (106،العمع أك الخاية )األلفاظ الفارسية السعخبة : 102دابق :السرجر ال5

 51،ىي السخأة السترخفة التي بيجىا األمخ ،السرجر الدابق : 144السرجر الدابق :66
 62،كىػ ببلط الدمصاف كممكو  السرجر  الدابق  : رالسرج7
 26االعتبار : ،،كىػ الدعيع عشج العخب  26دابق :السرجر ال8
 .151ابق :السرجر الد9



67 
 

،  3،شاسػة  2سػخجشجنجية التي وردت في كتاب االعتبار: ومؼ الكمسات اإلفخ . 1"نجرؼ ما يقػلػف 
 .7،الّجاما 6،سقبلشػف 5البخجاسية ، 4البدكشج

المغػة كال يعشى قػلشا ىحا أف أسامة قج أغفل المغػة الفرػحى فػي سػيختو، فسػع كثيػخة دكراف 
الجارجػػة فػػي الحػػػار ،إال أنػػو فػػي األغمػػب يتقيػػج بدػػبلمة المغػػة فػػي الحػػػار حتػػى تكػػاد ال تجػػج ؼيػػو 

مخاشبػا أسػامة : "وهللا لػػ أف معػي نرػف  8كمسة دراجػة عاميػة أك مبتحلػة يقػػؿ معػيغ الػجيغ أثػخ
 .9ثمثيع لزخبت بيع الثمثيغ كما فارقتظ " خبت بيع الشرف اآلخخ ،ك لػ أف معيالشاس لز

حػيغ قػاؿ :" يػا مػػالؼ أنػا أخاشبػظ فػبل تدػسع ،قػاؿ يػا  أبيػوككحلظ اسػتسع إلػى حػػار مػع 
ككثيخا ما لجأ أسامة بغ مشقح إلى الحػار لمخخكج مػغ رتابػة . 10كلجؼ ،في شالعي أنشي ال ارتاع "

كيزػػفي عمػػى األحػػجاث  التقػػجيخ كالدػػخد ؼيخفػػف كثيػػخا عػػغ القػػارغ كيبعػػجه عػػغ الذػػعػر بالسمػػل ،
نيػاني عػغ قتػاؿ ،كال ركػػب خصػخ ميسػا كػاف    -رحسة هللا   -"كما رأيت الػالج عية. حيػية ككاق

 .11يخػ فّي ،كأرػ مغ إشفاقو كإيثاره لي "

كمػػػغ أجسػػػل التقشيػػػات الدػػػخدية التػػػي أضػػػفت  عمػػػى سػػػيخة بػػػغ مشقػػػح جسػػػاال ،كرفعػػػت مػػػغ 
سػػتصاع مػػغ خػػبلؿ اسػػتخجاـ )السػنػلػػػج الػػجاخمي (  الػػحؼ ا مدػػتػػ التقشيػػة فػػي  الدػػخد  كالحػػػار ،

مميئػػة  كيخخجيػػا برػػبغة أدبيػػة فشيػػة رائعػػة ، ىػػحه التقشيػػة أف يعبػػخ عّسػػا يػػجكر فػػي أعسػػاؽ نفدػػو ،
فػي لسا  فييا مغ أحجاث تخغب القارغ  كتجمبو نحػ متابعة الديخة ، باألحجاث التي تثيخ القارغ ،

                                                           
 .66االعتبار ، تحقيق ،فيميب حتي :1

 .(99-97،ىع الجشػد السذاة السجججيغ بالدبلح  .) الحخكب الرميبية : 35السرجر الدابق :2
كىي مغ أصل  ، كىي كعاء ماء صغيخ "كال زالت تدتخجـ حتى اآلف في الببلد  الذامية ، 187االعتبار :3

 (110سخياني .)معجع األلفاظ  العامية :
 ، أنو شحشة البمج  اإلفخنجية ،أؼ رئيدو . 221االعتبار ،تحقيق :قاسع الدامخائي :4
 .135السرجر الدابق :5
 .(11،كىي ثياب مػشية ،مرشػعة مغ الكتاف )االعتبار ،فيميب حتي : 11االعتبار ،ت :فيميب حتي :6
 .136،السرجر الدابق :،)ك الّجاما بمدانيع ىي :الدت (،أؼ تحخيف كمسة مجاـ  136االعتبار :7
معيغ الجيغ أثخ :مسمػؾ شغتكيغ صاحب دمذق ،كأكبخ أمخاء دمذق ،كاف صجيقا ألسامة محبا لو كلكشو غمب 8

 ( 1/297ىػ )كؼيات األعياف : 544عمى أمخه ،تػفي سشة 
 4االعتبار ،تحقيق :فيميب حتي :9

 .4االعتبار ،تحقيق :فيميب حتي :10
 103السرجر الدابق :11
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الدػػػخد السصعػػػع  كىػػػحا يػػػجؿ عمػػػى أف سػػػيخة أسػػػامة ،يتجمػػػى فييػػػا ،متابعتيػػػا كالػصػػػػؿ إلػػػى نيايتيػػػا
 بالػصف  الجقيق كالعسيق كبالحػار السحكع.

كمغ ذلظ ما كرد في سيختو :فسثبل حيغ تقخأ ما دار مغ حػار بيغ بعس جشػد  اإلسػبلـ 
ظ يقػػػؿ : "أمػػا ىػػؤالء الػػخكـ ؟ عمػػى أسػػػار دمذػػق ،تحػػذ بكثيػػخ مػػغ االنػػجفاع كالحساسػػة فػػي نفدػػ

 . 1" اسع هللا تعالى: بمى !فإلى متى نحغ كقػؼ ؟قاؿ : سخ عمى قاؿ

إذف فالقػػارغ ليػػحه األمثمػػة مػػغ سػػيخة أسػػامة ،يحػػذ بصخافتيػػا ،كتخؽيفيػػا مػػغ كشػػأة الدػػخد 
 غ ،بحكخ مثل ىحه الحػادث الصخيفة.الستبلحق ،فشججه يحاكؿ التخؽيف عمى القار 

 :الؽاقعية في سيخة أسامة

سػػاء مػع  غيػخه ،نجج في سيخة أسامة كاقعية في الشقل تخد في قررو التي يحكييا عغ   
فيػػ عمػى الػخغع مػغ حجيثػو  كال يتػانى أبجا عػغ أف يكػػف مشرػفا كاقعيػا ، اإلفخنج أك السدمسيغ ،

عغ اإلفخنج بدػء خمقيع ،ككثخة غجرىع ،كقمة غيختيع ،كجيػل مجػتسعيع ،إال أنػو حفػع ليػع سػيختو 
 مجسػعة مغ القرز الحدشة ،مسا يجؿ عمى كاقعيتو كعجالتو.

قعيػػػػة فػػػػي ذكػػػػخه اإلفػػػػخنج ،فػػػػإذا كػػػػاف قػػػػج سػػػػاؽ أخبػػػػار شعشػػػػات فخيػػػػجة كتتجمػػػػى صػػػػػرة الػا
السدػػمسيغ فػػػبل يشدػػػى مػػػا لمفخنجػػة  مػػػغ ذلػػػظ ،ؼيقػػػػؿ : "كشػػاىجت مػػػغ الصعشػػػات العطيسػػػة ،شعشػػػة 

 .2فارسا مغ أجشادنا " –خحليع هللا –فارس مغ اإلفخنج 

كػل حادثػة  القػارغ فػييذػعخ بيػا  تخػ الباحثة أف مبلمح الػاقعية في سيخة أسامة كثيخة ،
يخكييػػا أسػػامة ،ألف الدػػيخة الحاتيػػة بيػػاف حػػاؿ الذػػخز كشخيقتػػو كمشيجػػو ككصػػفو كسػػط الشػػاس، 

ؼيعتسػػػجكف عمػػػى انتقػػػاء تجػػػارب كأحػػػجاث مػػػّخت بيػػػع كتختيبيػػػا  كىػػػي أحػػػج أنػػػػاع الكتابػػػات األدبيػػػة ،
 لحقائق.كعخضيا برػرة شيقة كفشيي ، لكغ دكف تدييف أك محاكلة خمط ا

 

                                                           
 .95االعتبار ،تحقيق ،فيميب  حتي :1
 .48انطخ :االعتبار ،تحقيق :فيميب حتي :2
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 الذخريات الدخدية:

تعج الذخرية عشرخًا ميسًا في بشاء الحجث، إذ ال يسكغ أف نترػر حجثًا ببل شخرية، 
فيي العشرخ الحؼ يسيد ىحا الشز عغ ذاؾ "، كتتبع أىسيتيا مغ الػضائف العامة التي تقـػ بيا 

 .لسكاف كالفعل كاالرتباط باآلخخيغمغ خبلؿ شبكة عبلقات مخكبة عسادىا ا

االعتبار " ىي الدارد)أسامة  بغ مشقح (، باستثشاء بعس الذخرية الخئيدة في  "كتاب 
 .1الحكايات التي كاف فييا الدارد مخكيًا لو، كالسيسا في األخبار التي ركاىا لبعس  الرالحيغ 

كيقػؿ :" كانقصعت يػمًا عغ أصحابي، كتحتي حراف أبيس، كىػ أردا خيمي،شّجه 
خ سيفي ، فحسل عمّي العخب ، فمع أجج ما الخكابي كال يجرؼ ما يجخؼ، ما معي مغ الدبلح غي

أدفعيع بو ، كال يشجيشي مشيع حراني، كقج كصمتشي رماحيع، قمت: أثبت عغ الحراف كاجحب 
سيفي، فجسعت نفدي ألثب، فتتعتع  الحراف، فػقعت عمى حجارة كأرض خذشة ،فانقصعت 

فعادكا إلّي، كنفح لي  ؾ،كرآني األتخا .خت حتى ما بقيت أدرؼ بسا أنا ؼيوقصعة مغ جمج رأسي كد
ناصخ الجيغ بغ عباس حرانًا كسيفًا، كأنا ال أقجر عمى عرابة أشج بيا جخاحي، فدبحاف مغ 

 . 2ال يدكؿ ممكو"

كمغ يتأمل ىحا السذيج، يتبيغ لو بجبلء أف الذخرية الخئيدة/ السحػرية، ىي شخرػية 
البشائية الحالػة الشفدػية لمدػارد ، كقػج الدارد/ أسامة بغ مشقح،فقج أضاء بمغتو البديصة كمدتػياتيا 

اسخ بيج شائفة مغ العخب، ككيف بخر فييا أسخه، إذ كاف حرػانو مػغ أردًا خيمػو، فمػع يسكشػو مػغ 
كسا كذف الحالة االجتساعية التي كانػت عمييػا بعػس الؿبائػل كقج كصمتو رماحيع.  الشجاة مشيع،

 .، كىي االعتساد عمى الشيب كالدمبالعخبية

ع الدػػػػارد أف يقػػػػجـ لشػػػػا مذػػػػاعخه كأحاسيدػػػػو، دكف تكمػػػػف أك ترػػػػشع بأسػػػػمػب كقػػػج اسػػػػتصا
سػػػخدؼ،أتكأ ؼيػػػو عمػػػى ضػػػسيخ السػػػتكمع، مسػػػا جعمػػػو يقػػػجـ صػػػػتو مباشػػػخة؛ ليجعػػػل مػػػغ ذاتػػػو مخكػػػد 

 الحجث، كليدتػلي عمى ذىغ الستمقي إلى آخخ نياية الحجث .

                                                           
1
 . 198-187االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ، 
 .49االعتبار ،ألسامة بغ مشقح ،ص 2
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كتابػػػػو مػػػػغ أمػػػػا الذخرػػػػيات الثانػيػػػػة كالفخعية،فقػػػػج تعػػػػجدت كتشػعػػػػت،ككثخت أيزػػػػا فػػػػي 
عمػػى  -شخرػػيات عخبيػػة كإسػػبلمية كإفخنجيػػة، تخاكحػػت بػػيغ ممػػػؾ كقػػادة كأمػػخاء كفخساف،اتدػػست

ـّ : بػيغ حػخفييغ كفبلحػيغ كصػياديغ، اترػفػا بالبدػاشة  -العسػـ بالقػة كالذجاعة كالفخكسية، عػػا
اترفغ بالجبغ كالخػػر كالدحاجة كسػء الحاؿ،كشصف العير، باإلضافة إلى الذخريات البلئي 

 .كعجـ الغيخة

كيسكػػػػػغ تػصػػػػػيف ىػػػػػحه الذخرػػػػػيات، بأنيػػػػػا مػػػػػغ الذخرػػػػػيات الدػػػػػكػنية التػػػػػي تػػػػػتبلءـ 
كالحكايات القرػيخة ،كسػا يكتفػي بػجكرىا فػي الجاللػة عمػى الذخرػية الخئيدػة/ الجيشاميػة )شخرػية 
أسػػامة بػػػغ مشقػػػح( كإضيػػار سػػػجاياىا ،كالتغييػػػخات التػػي تصػػػخأ عمييػػػا، بأبعادىػػا: الشفدػػػية كالدياسػػػية 

 ساعية،كعبلقتيا بسحيصيا تأثخا كتأثيخا .كاالجت

كعمػػػى الػػػخغع مػػػغ أف ىػػػحه الذخرػػػيات كػػػاف ليػػػا دكر فاعػػػل فػػػي صػػػشع الحػػػجث،إال أنيػػػا 
تتحػػخؾ فػػي إشػػار الذخرػػية الخئيدػػة / أسػػامة بػػغ مشقػػح، كسػػا أف استحزػػارىا مػػا ىػػػ إال بسثابػػة 

 ة كعخض ترخفاتيا في بعس السػاقف.الكذف عغ جػانب الذخرية الشفدي

 :خرية الكاتببخوز ش

البػػػج لكاتػػػب الدػػػيخة العشايػػػة بشسػػػػ الذخرػػػية كتصػرىػػػا عمػػػى التػػػجرج التػػػاريخي السرػػػبػغ 
بالرػػبغة األدبيػػة التػػي يػػحكخىا صػػاحب الدػػػيخة، كأف يصبػػع صػػػرا داخميػػة لؤلحػػجاث ،يطيػػخ فييػػػا 

ك يؤكػػػج مػػػغ خبلليػػػا ثبػػػات الذخرػػػية  أمػػػاـ السػاقػػػف الخارجيػػػة بحيػػػث ال  عسػػػق الرػػػخاع كأثػػػخه ،
القارغ يشتقل مغ حجث إلى حجث دكف اإلحداس بعسػق التجخبػة التػي خػاض غسارىػا بصػل تجعل 

" البػػج  لمدػػيخة كػػي تكتػػب مػػغ أف يتجدػػج  فييػػا الساضػػي دػػيخة ،يقػػػؿ الػػجكتػر إحدػػاف عبػػاس :ال
كال عمى شكل صػر خارجية شاىجىا الكاتب ....بل  ،كشخه كال عمى شكل ذكخيات متقصعة بخيخه

 .1لحاتي في داخل الشفذ كخارجيا "عمى أساس مغ التصػر ا

ألف ذلػػظ يصمػػع  ،لدػػيخة الحاتيػػة تصػػػر شخرػػية الكاتػػبفػػإف أىػػع مػػا يعشػػى بػػو الشقػػاد فػػي ا
كقرػز أسػامة كأحجاثػو فػي  ،ػليا مػع تغييػخ الػدمغ كتقػجـ العسػخالقارغ عمى نسػ الذخرية كتح

سيختو غالبا ما تصالعظ بتصػر شخرية كنسػىا ،لكغ لسا جػاءت أحػجاث الدػيخة كقررػيا بعيػجة 
عمػى القػارغ عغ الذسػؿ ،كتػالػت دكف تختيػب لمعسػخ الدمشػي لمكاتػب ،كتشدػيق مبلئػع لػو ،صػعب 

                                                           
 .99فغ الديخة :1
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لػػو   مػػغ يػػشطع ىكصػػار فػػي حاجػػة إلػػ كمػػا شػػخأ عمييػػا مػػغ تغيػػخات ، ،التعػػخؼ بتصػػػر الذخرػػية
 كالػقائع التي يدتخمز مشيا ما عخض لمذخرية مغ تغيخات كتصػرات . األحجاث

ىػي السحػػر الػحؼ تػجكر حػلػو  فػي سػيختو ، األساسػيةإف شخرية أسامة ىي الذخرية 
كألقى أضػاء  كما ذاؽ  مغ حمػ الحياة كمخىا ، األحجاث فقج تحجث عغ مخاحل حياتو السختمفة ،

ػر مجتسعو ترػيخا دؾيقا ،كسا صػر الرخاع كالػخحبلت التػي قػاـ كّص  ساشعة عمى سيخة حياتو ،
كسػػخعة  ،يػػػ يتحػػجث عػػغ نفدػػو كاصػػفا خفػػة جدػػسوف ،،كاألحػػجاث الجدػػاـ التػػي شػػارؾ فييػػابيػػا 

ذراع ، كخخجػت مػغ الدػخج شعشتو ،فشفح الخمح مغ قجامو نحػا مغ  ،وحخكتو قائبل : " فحسمت عمي
 .1الفخس "كسخعة  ،كقػة الصعشة  ،لخفة جدسي 

فػػػي شخرػػػيتو مػػػغ خػػػبلؿ سػػػيخة أنيػػػا تستػػػاز بالذػػػجاعة ،كشػػػجة اليػػػأس ،امتػػػجادا كنبلحػػػع 
قتمػػو  فيػػػ فػػارس شػػجاع كميارتػػو  مػػغ خػػبلؿ قتالػػو لؤلسػػج ،كترػػسيسو عمػػى لخجػلتػػو كفخكسػػيتو ،

كنفػػحت الػػخمح ؼيػػو كتخكتػػو فػػي  ،ثػػع حػػجرت حرػػاني عميػػو فصعشتػػو ،كيقػػػؿ فػػي مبلحقػػة أسػػج كقتمػػو
 .2جانبو "

ككاف فػؽ ذلظ إندانا مؤمشػا  امتمظ أسامة كثيخا مغ صفات الخجػلة كالفخكسية الفحة ، جق
ككػاف فػػؽ  ،فبل عجب إف كاف يفخػخ نفدػو ديادة ،ة كالشخرية نبيمة ،ال تشقريا أسباب الؿيادك 

كىػ تدميسو بأقجار  ،امة عغ جانب ميع مغ جػانب شخريتوذلظ إندانا مؤمشا ،فقج كذف لشا أس
في دار كالجه ،كعغ تجارتو  عغ أثخ التخبية الجيشية التي تمقاىاكذلظ ناتج  ،انو بسجخياتياسكإي هللا ،
ؼيقػػؿ أسػامة فػي مػقػف مػغ مػاقفػو : " فتبػارؾ هللا كجػب التدميع كاإليساف باألقجار،  عمستوالتي 
 .3"كمػقت اآلجاؿ كاألعسار  ،األقجارمقجر 

كميارتػػػو بػػػو مشػػػح ىػػػػ تعمقػػػو بالرػػػيج، ك ، كترػػػػر الدػػػيخة بعػػػجا آخػػػخ فػػػي شخرػػػية أسػػػامة
 .4كالسػصل كمرجر كدمذق "اكلتو لو شػاؿ سبعيغ سشة في شيدر، شفػلتو كمد 

 

                                                           
 .41االعتبار ،تحقيق ،فيميب حتي :1
 .126االعتبار ،تحقيق فيميب  حتي  :2
 .162حتي : االعتبار ،تحقيق ،فيميب3
 .226االعتبار ،تحقيق ،فيميب حتي :4
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 أسػػػػػػػػػػػػػامة إمارتػػػػػػػػػػػػػو ، فػػػػػػػػػػػػػبل تسشػػػػػػػػػػػػػع ،كقػػػػػػػػػػػػػج امتػػػػػػػػػػػػػازت شخرػػػػػػػػػػػػػية أسػػػػػػػػػػػػػامة بالتػاضػػػػػػػػػػػػػع
 .1أف يسجح خادمو بقػلو : " رجل جيج مقجاـ " ،كسيادتو

التػػػػػػػػػػي  ية ،كيذػػػػػػػػػػيخ أسػػػػػػػػػػامة فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػيختو إلػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػج آخػػػػػػػػػػخ ىػػػػػػػػػػػ حشكتػػػػػػػػػػو الدياسػػػػػػػػػػ
ت يػػػػػػػػـػ قػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو كذا تستػػػػػػػػاز بالحكسػػػػػػػػة كالخبػػػػػػػػخة فقػػػػػػػػج  كػػػػػػػػاف عسػػػػػػػػو يبعثػػػػػػػػو لقتػػػػػػػػاؿ اإلفػػػػػػػػخنج ،

فمػػػػػػػػػػػع يعصػػػػػػػػػػػو عسػػػػػػػػػػػو  ،أمخنػػػػػػػػػػػي ،بسػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػجبخ إذا لقيػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػجكأ ،أسػػػػػػػػػػػامة : " يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػالؼ
 .2كسياستو في السعارؾ " لثقتو العطيسة بأسامة ، ،أكامخ

كيكذػػػػػػػػػػػػف لشػػػػػػػػػػػػا جانػػػػػػػػػػػػب آخػػػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػػػغ شخرػػػػػػػػػػػػيتو كىػػػػػػػػػػػػػ دقػػػػػػػػػػػػة السبلحطػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػػة 
فكثيػػػػػػػػػػخا مػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػاعجتو دقػػػػػػػػػػة مبلحطتػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى حدػػػػػػػػػػغ الترػػػػػػػػػػخؼ فػػػػػػػػػػي مػاقػػػػػػػػػػف  ،ةالػػػػػػػػػػحاكخ 

 ،جقت ،مػػػػػػػػػا أراؾ كشػػػػػػػػػت إال حاضػػػػػػػػػخ القمػػػػػػػػػبؼيقػػػػػػػػػػؿ عسػػػػػػػػػو عشػػػػػػػػػو " صػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػجيجة الخصػػػػػػػػػػرة ،
 .3ما أدىذظ القتاؿ "

إذ  كترػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػيختو بعػػػػػػػػػػػػجا آخػػػػػػػػػػػػخ  أيزػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػ كخىػػػػػػػػػػػػو العسيػػػػػػػػػػػػق لمرػػػػػػػػػػػػميبييغ ،
لعت نيخانيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي بػػػػػػػػبلد حػػػػػػػػيغ بمػػػػػػػػغ الثانيػػػػػػػػة  مػػػػػػػػغ عسػػػػػػػػخه ،كانػػػػػػػػت الحػػػػػػػػخكب الرػػػػػػػػميبّية انػػػػػػػػج

كىػػػػػػػػع يذػػػػػػػػشػف ىجسػػػػػػػػاتيع عمػػػػػػػػى بػػػػػػػػبلده  الذػػػػػػػػاـ ،ففػػػػػػػػتح عيشيػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى جحافػػػػػػػػل الرػػػػػػػػميبييغ ،
 .4كأفامية كأمزى سشػات عسخه في قتاليع في حساة كشيدر

ككذػػػػػػػػػػػػفت الّدػػػػػػػػػػػػيخة عػػػػػػػػػػػػػغ بعػػػػػػػػػػػػج آخػػػػػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػػػػي شخرػػػػػػػػػػػػيتو باإلضػػػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػج 
حتػػػػػػػػػػػػػػػػى يسكػػػػػػػػػػػػػػػػغ القػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إف  ،كالفكػػػػػػػػػػػػػػػػخ األدبكىػػػػػػػػػػػػػػػػػ بعػػػػػػػػػػػػػػػػج   الذػػػػػػػػػػػػػػػػجاعة كالفخكسػػػػػػػػػػػػػػػػية ،

فيػػػػػػػػػػػػ بعػػػػػػػػػػػج أف قزػػػػػػػػػػػى  سػػػػػػػػػػػياف يذػػػػػػػػػػػكمغ شخرػػػػػػػػػػػية أسػػػػػػػػػػػامة ،الفخكسػػػػػػػػػػػّية ىسػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػجاف أسا
النقصػػػػػػػػاع فػػػػػػػػآثخ ا ،أخػػػػػػػػح يحػػػػػػػػذ بتقػػػػػػػػجـ العسػػػػػػػػخ كالػػػػػػػػػىغ ،فػػػػػػػػي دمذػػػػػػػػق قخابػػػػػػػػة عذػػػػػػػػخ سػػػػػػػػشػات

 .لمكتابة كالبحث كالتأليف

ىكػػػػػػػػػػحا نبلحػػػػػػػػػػع أف سػػػػػػػػػػيخة بػػػػػػػػػػغ مشقػػػػػػػػػػح ترػػػػػػػػػػػر شخرػػػػػػػػػػيتو ترػػػػػػػػػػػيخا دؾيقػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي ك 
كأنيػػػػػػػػػػػػػا  يخة ،اسػػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػػي الدػػػػػػػػػػػػػمخاحميػػػػػػػػػػػػػا الحياتيػػػػػػػػػػػػػة السختمفػػػػػػػػػػػػػة ،كأنيػػػػػػػػػػػػػا الذخرػػػػػػػػػػػػػية األس
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 .101االعتبار ،تحقيق ،فيميب حتي :3
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خػ تػػػػػػػػػجكر فػػػػػػػػػي فمكيػػػػػػػػػا ،تطيػػػػػػػػػخ كأف بؿيػػػػػػػػػة الذخرػػػػػػػػػيات األخػػػػػػػػػ ،شخرػػػػػػػػػية متصػػػػػػػػػػرة ناميػػػػػػػػػة
كسػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػو  كنجػػػػػػػػػػجه قػػػػػػػػػج أعمػػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػػغ ىػػػػػػػػػحه الذػػػػػػػػػػخػص كأمػػػػػػػػػػاكغ كجػدىػػػػػػػػػا ، .ثػػػػػػػػػع تختفػػػػػػػػػػي

 تغيخ عمى مخاحل العسخ الستعاؾبة.صػر ما شخأ عمييا مغ تحػؿ ك 

 :الدمان والسكان

بل  الدخدية مغ تشاغسيا كتبلزميا مع عشرخ السكاف ،كسغ أىسية الدماف  في األعساؿ ت
مػػع تأكيػػج العبلقػػة الجػىخيػػة الستبادلػػة بػػيغ  إف كثيػػخ مػػغ الشقػػاد  يػػجمجيا فػػي مرػػصمح )الدمكػػاف (

 .1الدماف كالسكاف

ػ الدمغ الػاقعي السشصقي كنبلحع مغ خبلؿ سيخة أسامة أف الدمغ الحؼ يديصخ عمييا ى
كليػحا ال  ،كعػادة مػا يشصمػق مػغ الساضػي كاقعػي ،زمػغ حؿيقػي ألف أسامة يتحجث عغ  ،الصبيعي

يحتاج إلى تسثيل ،ألنو بارز ككاضح في كل مخاحل سيختو كأكثخ األفعاؿ الساضية اسػتخجاما فػي 
 ،ابغ مشقح في سػيختو شػيمػة كمستػجة سيختو ىػ الفعل الساضي "كاف " كالفتخة الدمشية التي يتشاكليا

لقرػيخة فيػ يسيل إلػى اإليجػاز السحكػع كالعبػارات ا ،كيدخع الدخد ،كليحا كججناه يختدؿ األحجاث 
 ،مػػع إبػػخاز شخرػػيتو أك التػػأثيخ فييػػاكيحػػحؼ مػػا ال أىسيػػة لػػو  ،،كال يدػػيب فػػي كصػػف األحػػجاث

كعػجـ  ،اط فتػخة شػيمػة أك قرػيخة مػغ القرػةكىحا اإلسقاط كالححؼ يعج "تقشية زمشية تقتزي بإسق
 .2كقائع غيخ ميسة "التصخؽ لسا جخػ فييا مغ أحجاث ك 

، كإنسػػا أف أسػػامة فػػي سػػخده ألحػػجاث حياتػػو ال يعتسػػج التدمدػػل الدمشػػي كعمػػى الػػخغع مػػغ
اسػتصاع أف يػقفشػا عمػى سػيخة حياتػو مشػح الصفػلػة حتػى  اعتسج  عمى شخيقة التحّكخ كاالسػتخجاع ،

 .3قبيل كفاتو بدمغ يديخ "

غ عسػػخه ، فػػي التدػػعيغ مػػألف أسػػامة كتػػب سػػيختو نخجػػع أف الدػػبب الػػخئيذ لػػحلظ يعػػػد 
 حلظ كانػت أحجاثػو التػي يكتبيػا تػخدكأخخػ مغ جسيػع مخاحػل حياتػو ،لػ ،متحكخا حػادث مغ شفػلتو

كىػػػ  ،ائيا الرػػػر التػػي تخػػجـ ىػػجؼ الكاتػػبعػػغ شخيػػق اسػػتخجاع الػػحكخيات التػػي تػػددحع فػػي سػػس
 استخخاج العبخة كالعطة مغ األحجاث .

                                                           
 .5أشكاؿ الدماف كالسكاف في الخكاية :1
 .156بشية الذكل الخكائي :2
 .42األدب العخبي : التخجسة الحاتية في3
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،بػػل كػػاف حخيرػػا أشػػج تػثيػػق التػػػاريخ كاألياـكال يعشػػى أف أسػػامة لػػع يكػػغ حخيرػػا عمػػى 
 ،مخاحػػل حياتػػو بكػػل التفاصػػيل السسمػػةكذكػػخ كافػػة  ،ص ،فقػػج ذكػػخ فييػػا حػػػادث مػػغ شفػلتػػوالحػػخ 

كأحيانػا بالتػقيػت  ،لحػجث كػامبل بػاليـػ كالذػيخ كالدػشةلحلظ كانت أحجاثو ، فقج كاف يػحكخ تػاريخ ا
ـػ الخسػػيذ العذػػخيغ مػػغ إلػػى يػػ الشيػػار ، الػػجقيق يقػػػؿ أسػػامة : " قاتمػنػػا مػػغ يػػـػ الجسعػػة ضػػحى

 .1"فكانػا يقاتمػنا الشيار كمو  ،ربيع األكؿ

أنػػو ال يػػحكخ إال تػػػاريخ األحػػجاث التػػي يعتقػػج أنيػػا ذات  ،كنجػػج أف مػػا يسيػػد سػػيخة أسػػامة
القػػشز التػػي مارسػػيا ىػػػ  ،ايتػػو التػػي تتعمػػق بسغػػامخات الرػػيجأىسيػػة ،كمسػػا يػػجؿ عمػػى ذلػػظ أف رك 

 بأنػػو ندػػى كقػػج اعتػػخؼ أسػػامة تخمػػػ مػػغ ذكػػخ الدػػشيغ التػػي حػػجثت فييػػا تمػػظ ،اتػػوككالػػجه شيمػػة حي
كيقترػػػخ عمػػػى ذكػػػخه  ،الحػػػػادثيقػػػػؿ  ،الكثيػػػخ مػػػغ الحػػػػادث التػػػي مػػػّخ بيػػػا، ألف األمػػػج قػػػج شػػػاؿ

في ذلظ : "  كما الشدياف . 2أك خخجشا يػما " ،ػلو : " كشا يػما،أك حزختو يػمالخكايات الريج بق
 .3مغ أبييع عميو الربلة كالدبلـ " كىػ كراثة بشي آدـ يو سخ األعػاـ ،بسدتشكخ لسغ شاؿ عم

كألػػف بػػيغ حػادثيػػا  قػػج نطػػع عقػػج  سػػيختو مػػغ السػضػػػعات السختمفػػة ، أسػػامة إفكنجػػج 
أك مخالفتػػو لمتختيػػب  ،كفقػػا لمسػضػػػع الػػحؼ يتحػػجث عشػػو عمػػى الػػخغع مػػغ كقػعػػو فػػي االسػػتصخاد ،

كيقترػػخ  ،تغ التػػي جػػخت بسرػػخ  كيختػػب أحػػجاثياحػػػادث الفػػمػػثبل يػػحكخ  ك فيػػػ الدمشػػي الػػجقيق ،
ثػع يػػرد  ،خيبػة مسػا حػجث معػو فػي تمػظ الحؿبػةكأخبػار غ إال ما كاف مػغ حػػادث شخيفػة ، ،عمييا

: " كسأكرد مغ عجائبػو ، يقػؿ  أسامة بغ مشقح خبار العجيبة مسا حجث لو أك سسعوجدءا مغ األ
 .4ذكخه " رستو في الحخكب ما يحزخنيكما ،ما شاىّجتو

 إال أنػو قػج يػجخل فييػا كثيػخا ،زي في سخد األحجاث محققا مػا أرادكبشاء عمى ما ذكخ يس
يقػؿ :" أعػد إلى ما تقجـ ؼ ،ثع يعػد إلى مػضػعو األساس ،مغ القرز التي تدتجعييا الحاكخة

قػػج اعتػػحر فػػي مػػػاشغ شػػتى عػػغ االسػػتصخاد كاإلسػػياب المػػحيغ أخػػبًل بالتختيػػب   وكنػػخػ أنػػ. 5.... "

                                                           
 .26-25،تحقيق ،فيميب حتي :االعتبار1
 .197-104، تحقيق ،فيميب حتي :االعتبار 2
 .169، تحقيق ،فيميب حتي :االعتبار 3
 .58، تحقيق ،فيميب حتي :االعتبار 4
 .76االعتبار، تحقيق ،فيميب حتي : 5
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ؿ كلقج كاف في جسمػة اعتحاراتػو يكذػف عػغ خذػيتو مػغ الػقػػع فػي ممػل القػارغ حيػث قػا الدمشي ،
 .1كالحػادث كالصػارغ أكثخ مغ أف تحرخ ... " ،مثبًل: " اإلشالة تجمب السبللة

قػلػو :" مػا يقتزػي ب ،اب اعتػحر عػغ ذكػخ األخبػارشػاء الكتػكفي الحجيث عػغ كالػجه فػي أث
 .2ستجعي لو الخحسة مّسغ كقف عميو "كإنسا ذكختو أل ،الكتاب ذكخ ىحا

فيػحكخ أسػامة بدػالة أحػج  ،ة مػغ خػبلؿ ذكػخه لقرػة أخػخػ يخكييػاكنخػ أسػامة يػحكخ قرػ
 كشػفي ،ففقأتيا ،فحكخ معيا قرة لباز فقئت عيشػو  ،د السدمسيغ حيث أصيبت عيشو بذػكةالجشػ 

إلػى تػحيػج مػضػػعاتو كفػق  ربسا ىحا التحكخ عائػجا. 3بًل : "لع يكغ مػضع ذكخ البداة "كاعتحر قائ
 ليذ بشاء التختيب الدمشي . ،األفكار

في ربػع ببلد الذػاـ فقج تشقل ابغ مشقح  ،فيػ كاضح جمي ،لبعج السكاني لديخة أسامةأما ا
بػػحكخ نبػػحة  كقػػج يقػػػـ ،لػػحؼ حػػجثت ؼيػػو القرػػةيػػحكخ السكػػاف افكػػاف  ،كديػػار بكػػخ ،كمرػػخ كالعػػخاؽ

فسثبل يقػؿ في كصف دار صجيق لو بشابمذ : " كمسا ما شاىجت مغ  ،مخترخة عغ ىحا السكاف
سيغ ليػػا شاقػػات تفػػتح إلػػى داره عسػػارة السدػػم ذلػػظ أنػػي إذا جئػػت إلػػى نػػابمذ أنػػدؿ فػػي دار رجػػل ،

، 5فشدلشػػا ليمػػة فػػي تيػػو بشػػي إسػػخائيل "كيقػػػؿ أيزػػا مػػجلبل عمػػى السكػػاف فػػي سػػيختو :" ، 4الصخيػػق "
 .قيق الترػيخ الفشي الجسيل لمسكافمغ خبلؿ تح ،خ أسامة السكاف زاد مغ ألق سيختوفحك
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 الشدعة القررية:

إلمتػػػاع، سػػػػاء مػػػغ السعمػػػـػ أف الدػػػيخ بذػػػكل عػػػاـ تخكػػػد فػػػي أساسػػػيا عمػػػى التذػػػػيق كا
كانتذػخ خبخىػا  ،د  ذكخىا عمى كل إندػافلحلظ تخد ،أك باألقاصيز البصػلية ،بالحكايات الخيالية

 في كل مكاف .

 ،جػػاءت األحػػجاث مصبػعػػة بصػػابع مسيػػد ،سػػمػب القررػػي الذػػائقكلعشايتػػو الفائقػػة باأل
إال أنػػو مػػغ أجػػل السحافطػػة عمػػى  ،كتػػشصقيع أخػػخػ  ،تػػارة األشػػخاصفيػػي نابزػػة بالحيػػاة ،تجدػػع 

اث لقػػج صػػاغ أسػػامة أحػػج متعػػجدة .كمخاحػػل  ،كاىتسامػػو شخحيػػا فػػي أشػػكاؿ مختمفػػة إمتػػاع القػػارغ 
األحجاث في صػػرة قرػة قرػيخة تكاممػت ليػا عشاصػخ الفػغ حياتو بأسمػب قرري شائق كسخد 

حتػػى ليرػػح أف تكػػػف سػػيختو نسػذجػػا فخيػػجا لفػػغ القرػػة فػػي ىػػحا الػقػػت السبكػػخ مػػغ  القررػػي ،
ئبل :"  كقػج صػػر كيبيغ الجكتػر يحيي عبج الجايع الشدعة القررية عشجه قػا .1تاريخ أدبشا العخبي

 مسػا ،فبل بعشاصخ الفغ ،عمى مػا نػخػ لشا أسامة الجػانب الحياتية السختمفة مغ حياتو ،ترػيخا حا
شػػيػعا فػػي  األشػػكاؿيكػػػف الترػػػيخ القررػػي مػػغ أكثػػخ  ،يحػػجث فػػي الػػشفذ متعػػة بالغػػة األمػػخ

 .2سيختو "

جديئػات صػغيخة ، كالتعػخض إلػى مة أنو اعتسػج فييػا عمػى دقػة الػصػففشجج في سيخة أسا
لتجؿ داللػة قػيػة عمػى الّترػػيخ القررػي الػحؼ ال يػجع حخكػة كال فعػبل إال كنقػل  مغ األحجاث ،
 .ؿيةلو صػرة حؿي

كحػػجيث  تفرػػيبل كتقدػػيسا ، ،جػانػػب سػػيختو عمػػى التحميػػل القررػػي كيعتسػػج فػػي بعػػس
 .4كحجيثو عغ األسج كشجاعتو كىجره  3عغ الخمق كأشػارىع كشبائعيع كأشكاليع 

خذية أف يقع  كنبلحع أنو يعتسج في سيختو الجانب القرري السميء بالصخافة كالّتخؼيو ،
تحقػق لػو  ،كمرػادفات غخيبػة ،كقررا مخحة ، فيػرد  أخبارا شخيفة القارغ في الزيق كالسمل ،

 كتديجه اىتساما كحخصا عمى متابعة األحجاث كالػقائع . ،الستعة

                                                           
1
 .77أسامة بغ مشقح حياتو كآثاره : 
 .41التخجسة الحاتية : 2
 .104االعتبار ، تحقيق ،فيميب حتي : 3
 .127ميب حتي :االعتبار ، تحقيق ،في 4
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ح زمػغ فقػج يػأتي بقرػة مشػ ،1نكتػو كػل اإلبػجاع  ادأتقغ الفػغ القررػي كأبػجع فػي إيػخ فمقج 
ة عمػػى نحػػػ مػػا يحكيػػو مػػغ قرػػ ،كيتفاعػػل معيػػا كسػػا لػػػ حػػجثت معػػو ،بعيػػج  ،فشػػخاه يسثػػل أحػػجاثيا

ثػع سػافخ  ،ثػع عػخؼ صػاحبو كدفعػو إليػو كىػػ يصػػؼ الكعبػة ، ،الخجل الحؼ كجج عقجا مغ المؤلؤ
و ىع الحؼ أضاع العقج في ال يعمع أنفػججه كىػ  الخجل إلى السغخب حيث يدكغ صاحب العقج ،

 كلسا دخػل ،لو ابشتو بأنيا بذعة فػافق الخجلككصف  كقخر تدكيجو ابشتو ، فعسل عشجه ، ،الكعبة
فعػخؼ أف أباىػا  ،ج العقج الػحؼ كجػجه فػي رؾبػة زكجتػوككج ،عمييا كججىا عمى غيخ ما كصفت لو

 .2ىػ الحؼ أضاع العقج في الكعبة "

 :الحاتي والسؽضؽعي

عمى الخغع مغ عجـ تػافخ الشدخة التي كتبيا حفيج  ابغ مشقػح )مخىػف( كالتػي قخأىػا عمػى 
ندػػتصيع أف نقػػػؿ إف أسػػامة بػػغ مشقػػح لػػع يعػػغ بدػػيختو الحاتيػػة بخكعػػة 3جػػجه سػػشة عذػػخ كسػػت مئػػة 

البياف كالمغة العميا/ المغة الفشيػة، كالرػياغة المفطيػة فػي عرػخه؛ ألف ميستػو األكلػى أف يػخكؼ مػا 
معو بالفعل،كلحلظ فالسحػر الخئيذ كالعػاـ فػي سػيختو، ىػػ حيػاة الػخاكؼ، لكػغ ىػحا السحػػر حرل 

لع يكغ مشغمقا عمى ذاتو، بل انفتح عمى كثيخ مغ غيخه بفعل امتجاد الفزائيغ السكاني كالدمػاني، 
كمػػا حيػػاة الػػخاكؼ إال مفػػخدة مػػغ مفػػخدات  كمػػا تػػجاخل فييسػػا مػػغ أحػػجاث كأفعػػاؿ كصػػخاع كتشػػاقس.

تزػػػػػػسشتيا الدػػػػػػيخة، كمػػػػػػغ ىشػػػػػػا العبلمػػػػػػات الخاصػػػػػػة التػػػػػػي  رسػػػػػػست مبلمػػػػػػح شخرػػػػػػيتو  عجيػػػػػػجة
 العاشؽية،مثبًل، كعبلقتو بدكجتو كأبشائو .

كعمػػى الػػخغع مػػغ تػػجاخل العشرػػخيغ الػػحاتي كالسػضػعي،كتذػػابكيسا كتقاشعيسػػا فػػي كثيػػخ 
مػػػػػػػغ السػػػػػػػػاشغ فػػػػػػػي سػػػػػػػيخة أسػػػػػػػامة بػػػػػػػغ مشقػػػػػػػح، فػػػػػػػإف الدػػػػػػػسة الغالبػػػػػػػة عمػػػػػػػى ىػػػػػػػحه الدػػػػػػػيخة ىػػػػػػػي  

ػعية،البعيجة عػػػغ الحاتيػػػة،كىي مػػػا جعميػػػا تتدػػػع بالرػػػجؽ ؛ أعمػػػى الرػػػجؽ السػضػػػػعي ال السػضػػ
الفشػػػي الػػػحؼ يتػػػػػخى العطػػػة كاالعتبػػػار؛ ألف صػػػػاحبيا كػػػاف شػػػاىجًا عمػػػػى كاقعػػػو كعرػػػخه، كلعػػػػل  
صػػجقيا كدقتيػػا الدػػبب فػػي الثقػػة بػػيغ  الػػخاكؼ كالستمقػػي، بحيػػث أتػػاح لػػو ترػػػر الحيػػاة مػػغ خػػبلؿ 

 حلظ بقيت الحات/ الخاكؼ رىيشة األحجاث كالػقائع .كقائعيا كأحجاثيا، كل

                                                           
1
 .20، تحقيق ،فيميب حتي : راالعتبا 
 .179، تحقيق ،فيميب حتي :االعتبار 2
 .23كتاب االعتبار ،ص 3
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ابتعػج عػغ االنفعػاالت العاشؽيػة، كاسػتثارة  –في سيختو الحاتية  -بغ مشقح أسامةأعتقج أف 
مكامغ الذعػر كاإلحداس لجػ الستمقي، كلع يشدع نحػػ الفخدانيػة كإعػبلء شػأف الػحات ،سػػاء أكػاف 

أفعػاؿ،أـ عبػخ رؤيػة الساضػي مػغ خػبلؿ نطختػو الحاتيػة ذلظ عبخ الفخخ بسشجداتيا كما حققتػو مػغ 
الخاصة بتػليف صػر جسالية قائسة عمى االختيار كاالنتقاء، بل سخد  لشا أحجاثًا شاىجىا ،ككػاف 

 شخفا فاعبًل كمؤثخًا في صشعيا كتغييخىا،كتفاعل بيا مع اآلخخيغ .

، بجءًا مغ حجيثو عغ كإذا كانت الجػانب الحاتية قج تبجت في سيختو في غيخ مػشغ مشيا
سػػشة مػلػػجه، كشػػجاعتو، كإيسانو،كذكائػػو، كتػاضػػعو،كمخكرا بالتشػيػػو بفزػػل كالػػجه كعسػػو فػػي تخبيتػػو 
كتشذػػئتو كتأثيخىسػػا فػػي حياتػػو الخاصػػة كالعامة،كاإلشػػارة إلػػى مػػا كانػػت تتستػػع بػػو أمػػو مػػغ شػػجاعة 

يػاء بدػفخه كانتقالػو كإلقػاء عرػا كانت كمخكءة كغيخة ،ككحا باإلشادة بأخػاتو،كقتاليع لمػجيغ ال لمػجنيا،
 التخحاؿ في ضل صبلح الجيغ رحسو هللا .

لػػع يقػػجـ لشػػا تخجسػػة ذاتيػػة عمػػى غػػخار مػػا يعشػػي بػػو أصػػحاب التػػخاجع  -فػػي ضشػػي –فيػػػ 
كاألعبلـ بإثبات تاريخ الػالدة، كاالسع كالمقػب،...ثع االنتيػاء بتػاريخ الػفػاة، إف كػاف مػغ الستػػفيغ 

ت ىػػػحه السحصػػػات فييػػػا دلػػػيبًل عمػػػى تصػػػػر شخرػػػية الػػػخاكؼ  باعتبػػػاره ،بػػػل قػػػجـ سػػػيخة ذاتيػػػة، كانػػػ
الذخرية الخئيدة فػي ىػحه الدػيخة، فسػا تجمػى فػي ىػحا الجانػب/  الػحاتي، ىػػ بسثابػة نسػػ كتصػػر 

 ىحه الحات، لمتتبع الػقائع كاألحجاث التي أثخت في مدارىا .

رػػػد بسػػا يحسمػػو مػػغ مقاالسػػتخجاعي لمػػحاتي فػػي ىػػحه الدػػيخة  إذف التدػػجيل االسػػتعادؼ/
 .ذاتيتزئ بعس السدكػت عشو،أك السقسػع في الخصاب الػأدبي/ الديخ  دالالت كحسػالت،بسا

 الحقيقي والستخيل: الحاكخة بيؼ

 ،ى نفدػػوال شػػظ فػػي أف أسػػامة بػػغ مشقػػح شػػاخت  ذاكختػػو،ككىشت مخيمتػػو حيشسػػا سػػكغ إلػػ
فكيػف بػو  ،فقػج شػكا مػا بػو كىػػ ابػغ الثسػانيغ ،كال غػخك فػي ذلػظ ،كشخع في تجكيغ أحجاث سيختو

كقج ناؼ في  التدعيغ؟! كمع ذلظ لع تتزح سيختو بالعجيػب الغخيػب كالسػجىر،إذا اسػتثشيشا مشيػا 
ما عقجه ألخبار الرالحيغ كأصحاب الكخامات التي رحجشا أنيا اقحست إقحامًا عمى نػز الدػيخة 

 األصمى .

كختػػو،كما حػتػػو مػػغ أكصػػاؼ جػػاىدة ألحػػجاث نيػػل أسػػامة بػػغ مشقػػح سػػيختو الحاتيػػة مػػغ ذا
غابخة، كليذ ذلظ فقخأ في خيالو،فيػ شاعخ كاسع الخياؿ، رحب السخيمة ، كلعل الدػبب فػي ذلػظ 
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 بخكز الخاكؼ ركاىا، أك ركيػت لػو أؼ شاقػة تخيمػو تخخجيػا عػغ مزػسػنيا الحؿيقػي ؛ ألنيػا ليدػت
نعػػجاـ، أك كاد،فالدػػيخة الحاتيػػة اكىػػحا ال يعشػػى أف عشرػػخ الخيػػاؿ فػػي سػػيختو مػػغ صػػمب إبجاعػػو، 

يس عمييسػا ىسػا الحؿيقػي حتى كلػ اقتخبت مغ الػثيقػة التاريخيػة ،فإنيػا تحتػاج إلػى عشرػخيغ تػش
 كالخيالي.

يبجك لي أف أسامة بػغ مشقػح لػع يختمػق مخكرياتػو كمذػاىجاتو،أك األحػجاث التػي كػاف شخفػًا 
 كالسػضػعية فييا . فاعبًل فييا أك حتى ما ركيت لو ،بل تحخػ الرجؽ كالرخاحة

فػػي الػصػػف سػػػاء أكػػاف كصػػفًا لمسكػػاف أك الذػػخػص فػػي   -أيزػػا -كيتبػػجؼ دكر الخيػػاؿ
الػػػشز الدػػػيخ الحاتي،فقػػػج كصػػػف أسػػػامة بػػػغ مشقػػػح مػػػغ الخػػػارج معمػػػبًل كمفدػػػخًا ذلػػػظ ،كيبػػػخز دكر 

 الخياؿ في "القجرة عمى تكػيغ صػر ذىشية ألشياء غابت عغ متشاكؿ الحذ "

السبػجع فػي استحزػار الساضػي، كصػياغتو فػي قالػب فشػي، كبعػث كأيزا تكسغ في قجرة 
 .1"الحياة في أحجاثو "كحفع كسيات مغ السعصيات كالػصػؿ إلييا

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،ـ 2002عبج الخزاؽ عبيج ، دار الحكسة ،الجدائخ ،المغة، كخيدتاف لشبكػش ، تخجسة :يشطخ : الحاكخة ك  1
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 :الشتائج والتؽصيات

 تيػػجؼ ىػػحه الجراسػػػة إلػػى التعػػػخؼ عمػػى فػػغ الدػػػيخة الحاتيػػة فػػػي عرػػخ اإلمػػػارات األكؿ ،
الفشيػػة السسّيػػدة لمدػػيخة فػػي عرػػػر األدب كتػضػػيح الخرػػائز  ،كمعخفػػة أسػػباب تصػػّػر ىػػحا الفػػغ

 العخبي  ،كانتيت الجراسة إلى ما يمي :

كذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ نذػػػأتو  ،الحاتيػػػة فػػػي األدب العخبػػػي القػػػجيع كجػػػػد بػػػحكر كجػػػحكر لمّدػػػيخة .1
 األيػبي . الحكع كتصػره في األدب العخبي في 

فشػػي ناضػػج  تسّتعػػت بدػػسات كشػػكل  ،الدػػيخة الحاتيػػة فػػي األدب العخبػػي كجػػػد نسػػاذج مػػغ .2
 يقتخب مغ الدسات الفشية لمديخة الحاتية في األدب العخبي الحجيث .

إف سػيخة االعتبػػار ألسػػامة مػػغ أعطػػع الكتػػب التػػي أجػػادت فػػي إلقػػاء الزػػػء عمػػى الحيػػاة  .3
كفػػي ترػػػيخ الحيػػاة مػػغ كمفػػة الجػانػػب  األيػػػبي ، الحكػػعالعامػػة فػػي الذػػاـ كمرػػخ فػػي 

 االجتساعية كالدياسية كالثقاؼية .
غيػخ معتػّج بشفدػو فػي مكػاف  ،كأديػب كبيػخ ،االعتبار سيخة شخيفة لفارس عطػيع سيخة إف .4

 ال يدتشكخ ؼيو االعتجاد بالشفذ 
خكط الدػيخة الحاتيػة عمػى إف سيخة أسامة بغ مشقح السػسػمة ب )االعتبار ( قج حققػت شػ .5

 كىي أنزج ما كصمشا مغ األدب القجيع حتى اآلف . ،حّج كبيخ

 مي : كتػصي الباحثة بسا ي

أف تخرز البحػث لجراسة فغ الّديخة في األدب العخبي القجيع بذكل عاـ ،لسا ؼيػو مػغ  .1
 ؾيسة أدبية كمتعة فشية ،تثخؼ األدب العخبي كتديج في نّسػه كازدىاره.

التعخؼ عمى تصػر فغ الديخة  في األدب العخبي كمعخفة بعػس الخرػائز  كالسسيػدات  .2
كبخاصػػة فػػغ الدػػيخة فػػي عرػػػر  الحاتيػػة كالغّيخيػػة ،الفشيػػة التػػي امتػػازت بيػػا كتػػب الدػػيخة 

نطػػخا لتصػػػر السرػػصمح مػػغ التخجسػػة الحاتيػػة لمخسػػائل كصػػػال بالسرػػصمح األكسػػع  ،األدب
 انتذارا "الديخة الحاتية  " .
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 السبحث الثالث

 اإلمارات األولالجول و الحاتية في عرخ مدخد الّديخ 

 .( ه 36)ت " سمسان الفارسي عؼ نفدو" -
 )ق (175الذاعخ األمػؼ نريب ""سيخة  -
 ه (.188ت )"سيخة إبخاهيػ السؽصمي" -
 ق(.220)"سيخة ابغ شػلػف  -
 ق (. 260ت ")كحشيغ بغ إسحاؽ" -
 .ق ( 414 )ت ألبي حياف التػحيجؼ " ،رسالة الرجاقة كالرجيق" -
  .ق (428")تسيخة ابغ سيشا "  -
 ..)ىػ463لمخصيب البغجادؼ )ت " تاريخ بغجاد" -
 .ق ( 470 " )تالجيغ داعي الجعاةسيخة السؤيج في " -
 .ق ( 505 )تألبي حامج الغدالي " ، السشقح مغ الطبلؿ " -
 ق (527)الشكت العرخية في أخبار الػزراء السرخية   -
 .ق( 554" )تعمي بغ الخضػاف"سيخة  -
 .ق ( 565)ت "سيخة عمي بغ البييقي" -
 ق ( 597- 510البغ الجػزؼ  ) )لفتة الكبج  إلى نريحة الػلج  "، رسالة"  -
 .ق( 668)ت  " سيخة ابغ أبي أصيبعة" -
، البغ خمجكف  التعخيف بابغ خمجكف كرحمتو شخقا كغخبا ""سيخة ابغ خمجكف الحاتية ، -

 ق (.808)
 .ق ( 852"  )ت رفع اإلصخ عغ قزاء مرخ"  -
 ق(.902لمدخاكؼ ) "الزػء البلمع في أعياف القخف التاسع " -
 .ق (911لمديػشي )ت  تاريخ مرخ كالقاىخة " "حدغ السحاضخة في -
ق( لشفدو في كتابو  973)السشغ الكبخػ الجالبة لمدخكر كالبذخػ ( لمذعخاني )ت  -

 "لصائف السشغ كاألخبلؽ في بياف التحجث بشعسة هللا عمى اإلشبلؽ .
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 ق (.584كتاب االعتبار ، ألسامة بغ مشقح )  -

 :الديخ السشذؽرة

داعػػػػي الػػػػجعاة" ،تقػػػػجيع كتحقيػػػػق : دمحم كامػػػػل حدػػػػيغ، دار الكاتػػػػب " سػػػػيخة السؤيػػػػج فػػػػي الػػػػجيغ  -1
 ـ (.1949السرخؼ، القاىخة  )

"حدػػػػػػػػػػغ السحاضػػػػػػػػػػخة فػػػػػػػػػػي أخبػػػػػػػػػػار مرػػػػػػػػػػخ " تحقيػػػػػػػػػػق : دمحم أبػػػػػػػػػػػ الفزػػػػػػػػػػل ، دار إحيػػػػػػػػػػاء  -2
 ـ .1967الكتب العخبية ،القاىخة،

 "رفع اإلصخ عغ قزاء مرخ "أحسج بغ عمي بغ دمحم العدقبلني  "  -3
 ـ (.1998مكتبة الخانجي، القاىخة )ىػ (، مشذػرات  852)ت

الشػػػػػػػػػػػػػادر الدػػػػػػػػػػػػمصانية  كالسحاسػػػػػػػػػػػػغ اليػسػػػػػػػػػػػػؽية ، أك سػػػػػػػػػػػػيخة صػػػػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػػػػجيغ ، تحقيػػػػػػػػػػػػق :  -4
 ـ (.1994) 2جساؿ الجيغ الذياؿ ،مكتبة الخانجي ،القاىخة ،ط

لصػػػػػػػػػائف السػػػػػػػػػشغ كاألخػػػػػػػػػبلؽ فػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػاف التحػػػػػػػػػجث بشعسػػػػػػػػػة هللا عمػػػػػػػػػى اإلشػػػػػػػػػبلؽ " عبػػػػػػػػػج  " -5
ىػػػػػػػػػػػػػ(، مصبعػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػاب الحمبػػػػػػػػػػػػي كأخػيػػػػػػػػػػػػو، القػػػػػػػػػػػػاىخة  973الػىػػػػػػػػػػػػاب، "الذػػػػػػػػػػػػعخاني ،)ت 

  .ـ 2،1995،ج 1)د.ط(،)د.ت(،ج
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قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ لمسجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لمذػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكف ،تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػق : قاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخائي ،كزارة األك 
 ـ. 2004اإلسبلمية،القاىخة، 

 .2019، مػقع السكتبة اإلسبلمية. "الزػء البلمع في أعياف القخف التاسع" -7
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 الخاتسة

لع تشذأ الديخة الحاتية في األدب العخبي الحػجيث مػغ حيػد العػجـ ، فحفخياتيػا متجػحرة فػي 
صمب السجكنات الشثخية التي تشاكلت نرػص التخاجع كالديخ الحاتية فغ أدبي عخيق في حزارتشا 

 العخبية كاإلسبلمية ،إف لع يشفخد بسرصمح نقجؼ مخرػص .

دراسة كتاب "االعتبار "ألسامة بغ مشقح  مغ الشاحيتيغ كبعج، فقج تّع في الرفحات نفدو 
السزسػنية كالفشية، كقج  بيشت ىحه الجراسة أّف ىحه الجراسة عّبخت عغ تفاعل أسامة بغ مشقح مع 

 بيئتو كما فييا مغ أحجاث تسػج بالرخاع كالقمق.

الجيشيػة كيّذف كتاب االعتبار، عغ عشاصخ البشػاء كالتكػػيغ كاتبػو أسػامة مػغ الشػػاحي ؛ 
كالثقاؼيػػة كاالجتساعيػػة كالفشيػػة، كالدػػسات التػػي ميػػدت ىػػحا الخجػػل فارسػػا مػػغ فخسػػاف اإلسػػبلـ زمػػغ 

سيسا بعػج أف تقػّجمت بػو الدػّغ، لقػة كالزعف في ىحه الذخرية، كالالحخكب الرميبية كمطاىخ ا
 كأمدى يعير عمى ىامر السجتسع .

فػػي بػػبلد الذػػاـ فػػي عرػػخه  كألقػػى أسػػامة أضػػػاء كاشػػفو عمػػى كثيػػخ مػػغ مطػػاىخ الحيػػاة
كّصػػػر أحػػػاؿ البمػػجاف الذػػامية، كحّطيػػا مػػغ العسػػخاف كازدىػػار الدراعػػة، كتكػػاثخ الثػػخكة الحيػانيػػة، 

 كقػة الخكح الحخبية في نفػس القػـ .

كرصػػج أسػػامة فػػي كتابػػو أحػػجاثا متشػعػػة تخصػػج الحيػػاة فػػي تشػعيػػا كانفتاحيػػا عمػػى اآلخػػخ 
ق لعبلقات تبدر سػسّػ العبلقػات اإلندػانّية عػغ السػاقػف التّػي دكف الشطخ إلى ديشو أك عخقو ؛ فػثّ 

تجّمخ التعػاير بػيغ البذػخ، فقػج حػّجثشا عمػى لدػاف غبلمػو عػغ رجػل نرػخانّي أنقػح قافمػة لمسدػمسيغ  
 مغ اليبلؾ حيغ حساىا مغ قّصاع شخؽ يعخفيع، كأكصل القافمة إلى مأمشيا .

مػع اإلفػخنج فإنػو كػاف  –لدػبب أك آلخػخ  –كعمى الخغع مغ العبلقات الّتي أقاميا أسامة 
عمى كعي عسيق بأنيع يذكمػف خصخا كبيخا عمى اإلسبلـ : عقيجة كحزارة كإندانا، كأّف التعػاير 

 –لعػػشيع هللا –كىػػع ": ج مػػغ تجاربػػو معيػػع بخبلصػػة مػّداىػػامعيػػع أمػػخًا  غيػػخ مسكػػغ، كمػػغ ثػػع خػػخ 
غ القػؿ أّف كتاب االعتبار  ليذ سيخة جشذ ممعػف ال يألفػف لغيخ جشديع " ،  كمغ ثّع فإنو يسك

ذاتية ألسامة كحجه ، بل سيخة جسعّيػة انػجمجت فييػا الػّحات، فمسدػشا نػبس ركح األّمػة  فػي لحطػة 
 تاريخّية حخجة ، لحا جاء العشػاف )االعتبار( يحسل دالالت العطة كالعبخة كالتفديخ .
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يزػػحظ فييػػا أسػػامة ،فقػػج  كمػػغ خػػبلؿ قػػخاءة االعتبػػار يػػجرؾ أنيػػا سػػيخة متجيسػػة نػػادرا مػػا
كتب الساضي بسا ؼيو مغ قػة كتحقيق لمػحات، كالػاقػع األلػيع يسػا ؼيػو مػغ ضػعف كعجػد، كحػاكؿ 
الكاتػػب فػػي سػػيختو أف يجسػػع ىػػاتيغ الرػػػرتيغ فػػي سػػياؽ كاحػػج فخصيػػا بجمعػػو فجػػاءت كثيػػخ مػػغ 

أعجدنػي كىػغ عباراتيا بكاءا بالمغة السػحية كالرػرة السؤثخة كسا فػي قػلػو يرػف ضػعفو كعجػده "
الدشيغ ،عغ خجمة الدػبلشيغ، فيجػخت  مغذػى أبػػابيع ،كقصعػت أسػبابي مػغ أسػبابيع ،كاسػتقمت 
،ال يقػػػػػ عمػػػى  مػػػغ خػػػجمتيع، ككردت عمػػػييع مػػػا حّػلػػػػني  مػػػغ نعسيػػػع، لعمسػػػي أف ضػػػعف اليػػػـخ

كلدمػػت دارؼ، كجعمػػت الخسػػػؿ  تكػػاليف الخػػجـ، كأف سػػػؽ الذػػيخ الكبيػػخ، ال يشفػػق عمػػى األميػػخ،
رّضيت نفدي باإلنفخاد فػي الغخبػة ، كمفارقػة األكشػاف  كالتخبػة ، إلػى أف تدػكغ نفارتيػا ، ك شعارؼ 

 .1عغ مخاراتيا كصبخت صبخ األسيخ عمى قجره ، كالطسآف ذؼ الّغمة عغ كرده "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .213كتاب االعتبار،ابغ مشقح ،ص 1
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 التسييج

كسأتحجث ؼيو عغ تعخيف الديخة الحاتية كعغ الديخة الحاتية في األدب العخبي كالديخة 
 الحاتية في األدب الدعػدؼ.

 الديخة الحاتية:

مغ أشكاؿ الكتابة األدبية التػثيؿية كال تداؿ تسثل مشجدًا أدبيًا تسثل الديخة الحاتية شكبًل 
لجػ مختمف الثقافات فكل شخز في ىحه الحياة ال بج لو مغ ذكخيات في أؼ ناحية مغ نػاحييا 
العمسية كاالجتساعية أك الفكخية أك الدياسية. ىي حريمة تجخبة في الحياة التي ال تخمػ مغ 

مغ بمغػا مخحمة الذيخػخة كتػقفػا عغ العصاء ككاف ليع دكر  تجارب كعصاءات كعبخ، كخاصة
 مؤثخ كمتسيد.

الديخة في المغة: ىي الصخيقة، أك الدشة كالييئة. سار الػالي في الخعية، سيخة حدشة، 
 كأحدغ الّديْػخ. كىحا في سيخ األكليغ. كقاؿ خالج بغ زىيخ:

 يديخىافبل تغزبغ مغ سشة أنت سختيا        فأكؿ راضي سشة مغ 

التخجسة الحاتية في مفيػميا الحجيث: لغ يحجد دارس التخجسة الحاتية الصخيق أمامو 
مسيجًا لمػقػؼ عمى مفيػـ ليحا السرصمح السدتحجث. إذ أف القميل مغ الجراسات التي تتشاكليا. 

ـ ال تفي بالحاجة التي يتصمبيا البحث. ىشاؾ نساذج عجيجة مغ التخاجع الحاتية التي كتبيا أعبل
ىحا الفغ، غيخ أف ما بيشيا مغ االختبلؼ أكثخ ما بيشيا مغ االتفاؽ. عمى نحػ ما يطيخ عشج 
الحيغ عخضػا ليا بالشقج كالتحميل كالتفديخ، كاختبلفيع في معالسيا الفشية، كفي مجػ داللة 

إلى  التخجسة الحاتية عمى شخرية كاتبيا كميػلو كأفكاره كإرادتو، كال يتدع السقاـ ىشا لئلشارة
 .1اختبلفات الشقاد حػؿ "مفيـػ التخجسة الحاتية"

، كيججر التشبيو إلى أف كضع  كيكفي أف نرل إلى نتائج عامة تػضح لشا ىحا السفيـػ
الرػر السختمفة لئلنتاج األدبي في إشار كاحج يصمق عميو تخجسة ذاتية مسا يتشافى مع كشبيعة 
األشياء، ألنيا تتبايغ ؼيسا بيشيا تبايشًا غيخ قميل يؤيج ذلظ القػؿ بفخدية العسل األدبي، عمى أف 
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ل عسل أدبي فخديتو عمى ما نتػخاه "نطخية األدب الحجيث" التي تشطخ إلى الجاللة الكمية لك
لمعسل األدبي كتخػ لكل كاتب أسمػبو، كلكغ كأف كشا ال نشكخ أف لمكاتب أسمػبو الحؼ يجخؼ ؼيو 
عمى تقاليج معيشة، فإف ىحه التقاليج، ال تغس مغ الفخدية الشي يتدع بيا كل عسل أدبي، كعمى 

حا يسكغ أف نشتيي بذأف السفيػـ الحجيث لمتخجسة الحاتية إلى استخبلصو مغ الدسات كالسبلمح ى
 العامة التي تذتخؾ في التخاجع الحاتية.

كالتخجسة الحاتية الفشية، ليدت ىي تمظ التي يكتبيا صاحبيا عمى شكل "محكخات" يعشي 
لحاتي، كليدت ىي التي تكتب بترػيخ األحجاث التاريخية، أكثخ مغ عشايتو بترػيخ كاقعي ا

عمى صػرة "ذكخيات" يعشي فييا صاحبيا بترػيخ البيئة كالسجتسع كالسذاىجات أكثخ مغ عشايتو 
بترػيخ ذاتو ، كليدت ىي السكتػبة عمى شكل "يػميات" تبجك فييا األحجاث عمى نحػ متقصع 

االعتخاؼ الرحيح، غيخ رتيب، كليدت في آخخ األمخ "اعتخافات" يخخج فييا صاحبيا عمى نيج 
كليدت ىي الخكاية الفشية التي تعتسج في أحجاثيا كمػاقفيا عمى الحياة الخاصة لكاتبيا ، فكل 
ىحه األشكاؿ فييا مبلمح مغ التخجسة الحاتية ، كليدت ىي ألنيا تفتقخ إلى كثيخ مغ األسذ 

 التي تعتسج عمييا التخجسة الحاتية الفشية.

يسكغ أف نشتيي إلى نتائج بذأنيا، ترمح أسدًا فشية ليحا كالتخجسة الحاتية كجشذ أدبي، 
الجشذ، كتسشحشا مفيػمًا، لو خرائرو السسيدة. كأخز مبلمح التخجسة الحاتية التي تجعميا 
تشتسي إلى الفشػف األدبية أف يكػف ليا بشاء مخسػـ كاضح، يدتصيع كاتبيا مغ خبللو أف يختب 

بو، كيرػغيا صياغة أدبية محكسة، بعج أف يشحى األحجاث كالسػاقف كالذخريات التي مخت 
جانبًا، كثيخًا مغ التفريبلت كالجقائق التي استعادتيا ذاكختو، كأفادىا مغ رجػعو إلى ما قج يكػف 

 .1لجيو مغ يػميات ككسائل كمجكنات تعيشو عمى تسثل الحؿيقة الساضية

األدبي الحؼ يتشاكؿ فإذا كانت الديخة اإلندانية في تعخيفيا الذائع ىي ذلظ الشػع 
بالتعخيف حياة إنداف ما، تعخيفًا يقرخ أك يصػؿ، فإف جانبًا كبيخًا مغ جػانب "الحياة" في ىحه 

إلى جانب -الديخة يقػـ عمى التفكيخ كالتأمل مغ جية، كالدمػؾ كالعسل مغ جية أخخػ. كلكشيا 
 فغ أدبي جػىخه " التػاصل المغػؼ ". -ىحا كذاؾ

ر لشا أبعاد كاتبيا الثبلثة مغ خبلؿ رؤياه ىػ: الجاخل، كالخارج، الديخة الحاتية: ترػ 
كاألعمى. كالديخة الحاتية تشبع مغ القامػس اإلنداني، الحؼ يحػؼ في معطع لغات البذخ كمسات 
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تعبخ عغ الػحجة، كالعدلة، كاالنصػاء، كالتأمل، كاالستبصاف، كالتفكيخ العقمي، كالزسيخ كالػعي 
غ أمخ انذغاؿ اإلنداف بالعالع كاآلخخيغ، فإنو ال بج مغ أف تجيء عميو الفخدؼ، كميسا كاف م

 لحطو يجج نفدو فييا " حػار مع نفدو ". 

كإذا كشا نقػؿ إف اإلنداف" شخز " كليذ مجخد "فخد" فحلظ ألنو يسمظ حياة " باششية " 
 تحػؿ بيشو كبيغ االستغخاؽ في السجسػع إلى أقرى حج.

 أقدام الديخة الحاتية: 

 إلى األنػاع التالية: –تبعًا لحػافدىا  –سكغ تقديع التخاجع الحاتية في التخاث العخبي ي

  ،التبخيخية: كىي التي كتبت لمجفاع أك االعتحار، كمغ أمثمتيا تخجسة حشيغ بغ إسحاؽ
التي عبخ فييا عسا أصابو بو حداده مغ نكبات كبخر أسباب كبجىع لو، مجافعًا عغ 

 نفدو.
 مػقف ذاتي مغ الحياة: كأف يرل إلى محىب خاص أك سمػؾ بعيشو،  الخغبة في اتخاذ

كمغ أصجؽ األمثمة في أدبشا العخبي ليحا المػف الحؼ يرػر السػقف الذخري الحؼ 
اىتجػ إليو صاحبو بعج شػؿ بحث كتحخؼ. ما كتبو عغ نفدو كل مغ دمحم بغ زكخيا 

الزبلؿ كابغ الييثع في سيختو  الخازؼ في " الديخة الفمدؽية " كالغدالي في " السشقح مغ
 .1التي احتفع لشا بيا ابغ أبي أصبيعة في كتاب " عيػف األنباء في شبقات األشباء "

  التخفف مغ ثػرة أك انفعاؿ: كمسغ أفرح عغ ثػرة نفدية عمى بيئتو كمجتسعو، كصػر
 صخاعو اليادر، أبػ حياف في مثالب الػزيخيغ كفي رسالتو في الرجاقة كالرجيق، كفي
كتابو اإلمتاع كالسؤاندة، رغع أنو لع يتخؾ تخجسة ذاتية مدتقمة، ككحلظ أبػ العبلء 

 السعخؼ في بعس رسائمو.
  ترػيخ الحياة السثالية: كىي أشبو بشجػػ الحات رغع أنيا كتبت لكي يحتحييا الشاس

كاألتباع، كىي تفرح لحلظ عغ حياة صاحبيا كما أتيح لو مغ خبخات ركحية كخمؿية 
. كمغ أمثمتيا ما كتبو عغ نفدو كل مغ عبج الخحسغ بغ الجػزؼ في كتابو " لفتة كفكخية

الكبج في نريحة الػلج" ك" العمع الرػفي " عبج الػىاب الذعخاني في " لصائف السشغ " 
 كما كتبو عغ نفدو كل مغ الحبلج كابغ عخبي كالديخكردؼ.
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 تدجيل كل ما أثخ في تكػيشو  ترػيخ الحياة الفكخية: كىحا الشػع يعسج ؼيو الكاتب إلى
العقمي كتصػره الفكخؼ، كأدبشا القجيع كالػسيط يحفل كثيخًا بيحا الشػع. كعى الكثيخكف مغ 
الكتاب بو، مشيع البيخكني كابغ الييثع كالخازؼ كالديػشي كابغ شػلػف الحؼ أفخد ليحه 

الحاتية، تذبو الغاية كتابو الفمظ السذحػف في أحػاؿ دمحم بغ شػاكف، كتخجسات ىؤالء 
 تخجسات جيبػف كجػف ستيػارت ميل كىخبخت سبشدخ.

  الخغبة في استخجاع الحكخيات: مغ أمثمتيا في األدب العخبي كتاب االعتبار ألسامة بغ
مشقح الحؼ قجـ لشا ؼيو ترػيخًا حيًا لذخرية الفارس الجدػر، كلمفخكسية العخبية، مغ 

شػؽ الحسامة في األلفة كاآلالؼ" البغ خبلؿ ترػيخه لحياتو كشخريتو كمشيا كتاب " 
حـد الحؼ يجخؼ ؼيو مجخػ االعتخاؼ حيغ يبػح بحكخيات شبابو العاشؽية كمشيا كتاب 
الشكت العرخية لعسارة اليسشي الحؼ يتحجث ؼيو عغ ذكخياتو مع الػزراء كالكبخاء في 

 .1أكاخخ العيج الفاشسي

 لسحة عؼ التخجسة الحاتية في التخاث العخبي: 

نقف عمى تصػر التخجسة الحاتية في األدب العخبي، مشح عرػره القجيسة، يخمق بشا  لكي
أف نذيخ إشارة مػجدة إلى مجػ معخفة القجماء ليحا المػف األدبي كىي ؼيسا يبجك إشارة ال غشي 

 عشيا تزيء أمامشا الدبيل لجراسة نساذجو في أدبشا الحجيث.

بشا العخبي في عرػره السختمفة، كنتعخؼ حتى نمع بسجػ تصػر التخجسة الحاتية في أد
مػقف كل مغ القجماء كالسحجثيغ مغ إدراكيع ليحا الفغ، كنحرل بحلظ عمى رصج أقخب إلى 
الجقة كالػضػح لطاىخة مغ ضػاىخنا األدبية قج عخفشاىا مشح عرػر بعيجة، كإذا نحغ تتبعشا تصػر 

ػسصى ، كججنا أف لفطة " تخجسة " ك " التخجسة الحاتية في األدب العخبي في عرػره القجيسة كال
سيخة " كانتا تجكراف عمى معشى " تاريخ الحياة " ، كقج اتخح التاريخ لمفخد ، صػرًا مختمفة لجػ 
العخب ، ككأنت الديخة أكلى ىحه الرػر ، كقرج بيا حياة الخسػؿ الكخيع كمغازيو كإف لع يسشع 

ىػ ( كسا يحكخ " ابغ 147) الستػفى سشة  ذلظ كجػد سيخة معاكية كبشي أمية، لعػانة الكمبي
( ، ثع  151الشجيع" كقج ضيخت ؼيسا يبجك في كقت ضيػر " سيخة ابغ إسحاؽ " ) الستػفى سشة 

تعجدت أنػاع التاريخ لؤلفخاد بعج ذلظ ، فكاف " الجخح كالتعجيل " ك " الصبقات " ثع " التخاجع " في 
جكيغ ، ككل ىحه األنػاع ىي األقداـ التي يشحل العرػر الستأخخة التي تمت عرخ الخكاية كالت

                                                           
 .33، ص5، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، عسػّػاف، طد. إحداف عباس، كتاب فغ الديخة 1
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إلييا التاريخ لؤلفخاد عشج العخب، كضمت الديخة عرػرًا يقترخ استعساليا عمى بياف حياة 
الخسػؿ، ثع تصػر االستعساؿ في عرػر تالية، فاستعسمت بسعشى حياة الذخز برفة عامة، 

مشح القخف الخابع اليجخؼ، كديخة " بميل ما يحكخه صاحب " كذف الطشػف " مغ ضيػر سيخ كثيخة 
لجيغ " البغ شجاد ىػ ( ك " سيخة صبلح ا334أحسج بغ شػلػف " لبلبغ الجاية ) الستػفى سشة 

ىػ (. أما كمسة " التخجسة " فيي دخمت إلى العخبية عغ المغة اآلرامية، كلع 622الستػفى سشة )
كائل القخف الدابع اليجخؼ، حيغ يكغ االصصبلح قج جخػ عمى استعساليا، ؼيسا يبجك إلى في أ

استخجميا "ياقػت " في معجسو بسعشى حياة شخز، كيخجح ىحا الطغ أف أبا الفخج في كتاب 
األغاني لع يدتعسل لفطة " تخجسة " عشج كبلمو عمى حياة الذعخاء كغيخىع، ككاف يدبق كبلمو 

مخ العرػر، نخػ كمسة  بسثل قػلو: خبخ أبي قصيفة كندبو أك أخبار بذار بغ بخد كندبو، كعمى
" تخجسة " يجخؼ االصصبلح عمى استعساليا لتجؿ عمى " تاريخ الحياة السػجدة لمفخد " ككمسة " 
سيخة " يرصمح عمى استعساليا لتجؿ عمى التاريخ السدبب لمحياة. كإذا كاف الدابقػف عمى ما 

بيشيسا كثخًا، بل نخػ يفخقػف في االستعساؿ بيغ المفطتيغ فإف االصصبلح الحجيث ال يفخؽ 
يدتخجـ إحجاىسا مخادفة لؤلخخػ، كمغ ثع جاء االصصبلح السعاصخ " التخجسة أك الديخة 

 .1"اتيةالح

 الؽظيفة الثقافية لمديخة الحاتية: 

)كتتسثل ىحه الػضيفة ؼيسا تداعج عميو الديخة مغ خبلؿ الشذخ الجساىيخؼ مغ تصبيع كتشذئة 
اجتساعية، كتػحيج لمسفاـيع كتقخيب كجيات الشطخ، بتػفيخ قاعجة عخيزة مذتخكة لؤلساليب أك 
األنساط كالؿيع كالخبخات السذتخكة التي يتقاسسيا أعزاء السجتسع، كيطيخنا الشسػذج الثقافي 

ؽيًا عمى تأثيخ الديخة الحاتية عمى أخبلؽ الذباب، بسا تقجمو مغ نساذج لمقجكة تتفق أك كضي
تختمف مع األخبلؽ العامة كالديخة الحاتية في ضػء التفديخ اإلعبلمي تقػـ بجكر ىاـ في 

 2التشذئة االجتساعية السعقجة، قرجًا أك بجكف قرج( 

 

 
                                                           

 .21، ص1992، 1د: عبج العديد شخؼ، كتاب أدب الديخة الحاتية، الذخكة السرخية العالسية لمشذخ، ط 1
يع عبج الجايع، كتاب التخجسة الحاتية في األدب العخبي، دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ،  2 د: يحيى إبخـا
 1ط
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 أما في األدب الدعؽدي:

تاج الشقجؼ األكاديسي الدعػدؼ السعاصخ، كجػد اىتساـ مكّثف بجراسة فيمحع الشاضخ في اإلن
كتابة الديخة الّحاتية، تجّمى في اختبلؼ أساليب مقاربة شكل خصابيا الدخدؼ، كتعّجدت السجاخل  
حّج نػع الجشذ األدبي السائد ليحا الذكل الفّشي في كتابة الّحات، الحؼ يختّز بتعّجد مدتػيات 

اؽ مغ التخييل الّحاتي، حيث يّتخح الكاتب مغ تجارب الّحات في الحياة كتسّثبلتيا االنفتاح عمى آف
حػؿ ذاتيا كالعالع كاألشياء مشصمقا إلنذاء عػالع سخدية كركائية كأكػانا مغ القّز مفعسة 
بالسعاني كالجالالت، استقامت أنساشا مغ كتابة الّحات، في أشكاؿ مغ الدخد الديخ ذاتي، يسكغ 

كلقج صار مػضػع دراسة خصاب « الديخة الحاتّية»، أك ركاية «الديخة الّحاتية»ضسشو  أف تشجرج
الديخة الحاتّية، مجاال إشكاليا خربا، كحقبل أدبّيا محّيخا، اقتزى الجراسة الشقجية العسيقة كالتحميل 

ية، الدخدؼ لذكل الخصاب كخرائز لغة الكتابة، في أبعادىا الذعخية الفشّية كالجاللية الفكخ 
ذات الرمة بخؤػ العالع. ذلظ ما يسكغ أف يمحع الباحث كثافتو في الشقج الدعػدؼ السعاصخ، 

الديخة »السّيسا مشح ضيػر البػادر األكلى لمّجراسات األكاديسية كالبحػث الشقجية األكلى، مثل: 
ـ، 1996، نػقذت في 1، رسالة ماجدتيخ، أعّجىا عبجهللا الحيجرؼ «الحاتية في األدب الدعػدؼ

البشاء الفّشي لمديخة الّحاتية في »ـ، 1996بكّمية المغة العخبية، جامعة اإلماـ محّسج بغ سعػد 
تعالق »ـ(، 1997عاـ 2)رسالة أنجدىا مشرػر السيػس « األدب الدعػدؼ: دراسة نقجية ببلغية

،  3سي، )أنجدتيا عائذة الحك«الخكاية مع الديخة الحاتّية: اإلبجاع الدخدؼ الدعػدؼ أنسػذجا
ـّ القخػ،  ذكخيات عمى الصشصاكؼ: دراسة »ـ(، 1999ىػ/ 1420رسالة دكتػراه، نػقذت بجامعة أ

، كتاب أّلفو «الديخة الّحاتية الذعخية، لغازؼ القريبي: الخؤية كاألداء»ـ(، 1999)أنجدت « فشّية
أّلفو  ،«إضاءات في أدب الديخ كالديخة الحاتّية»ـ، أيزا كتاب 2003، عاـ 4محّسج الجكغاف

 ـ.2007عبجهللا الحيجرؼ، صجر بالخياض، 

 

                                                           
، رئيذ مجمذ إدارة الشادؼ األدبي 1964د. عبج هللا بغ عبج الخحسغ الحيجرؼ: مغ مػاليج الخياض عاـ  1

 بالخياض، كأستاذ األدب السذارؾ بكمية المغة العخبية بالخياض ػ جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية.
قج. عزػ نادؼ القريع األدبي، ـ، دكتػراه في الببلغة كالش1973د. مشرػر السيػس، الدعػدية. بخيجة.  2

 مذخؼ مشصقة القريع لسخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي.
 د. عائذة الحكسي، الدعػدية، أستاذ مداعج األدب الحجيث / جامعة تبػؾ. 3
 د. دمحم الجكغاف، الدعػدية، أستاذ مداعج، جامعة السمظ ؼيرل 4
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 السبحث األول

 (2019-1952تطؽر فؼ الديخة الحاتية في األدب الدعؽدي)

شيج العالع العخبي خبلؿ الثبلثسائة عاـ األخيخة حخكة اصبلح ديشي كاسعة، الشصاؽ كاف أبخزىا 
كانتذخت بدخعة ممحػضة في كافة الجعػة الدمؽية التي انصمقت مغ نجج في شبو الجديخة العخبية، 

أقصارىا كتجاكزتيا إلى انحاء متعجدة في العالع العخبي كاإلسبلمي، كقج جاءت في فتخة راف عمييا 
،كمغ السعمػـ أف الجعػة الدمؽية استيجفت في 1الجسػد، فانتذخت البجع كالخخافات، كعقع الفكخ

مية مسا اعتخاىا مغ شػائب ، كما شػه ؾياميا ترحيح األكضاع الجيشية ، كترؽية العقيجة اإلسبل
صفاءىا كنقاءىا مغ خخافات كشعػذات كأباشيل تخاكست عميشا ... إلى أف قاـ اإلماـ دمحم بغ 

 2عبج الػىاب في مشترف القخف الثاني عذخ اليجخؼ بجعػتو السباركة ، التي كاف أثخىا كاضحا 
 ؼيسا أبجع بعج ذلظ مغ أدب.

أف دعػة الذيخ دمحم بغ عبج الػىاب الدمؽية قج أسيست في تحخيظ  كاالمخ الحؼ ال ريب ؼيو ىػ
مياه الذعخ الخاكجة، كيعج شعخ السخحمة التي عاصختيا سجبل تاريخيا لمجعػة كما عاصخىا مغ 

، كلقج نيس األدب الدعػدؼ مشح بجء دعػة اإلماـ الذيخ كحتى اليػـ نتيجة لعجة عػامل 3احجاث
كالفشي، كتصػر الذكل شكبل، كمزسػنًا ككاف التعميع يقػـ عمى أسيست في رفع مدتػاه الفكخؼ 

 الكتاتيب، كحمقات الجيغ في السداجج كالسجارس األىمية. 

 التعميػ في العيج الدعؽدي:

أكلي السمظ عبج العديد عشايتو مشح تأسيذ السسمكة كقج أنذات مجيخية السعارؼ مشح تأسيديا عاـ 
ـ كقج قدست السسمكة إلى مشاشق تعميسية كبجأ التعميع الشطامي في عيج السمظ عبج العديد 1922

يعة كانتذخ في السجف كالبػادؼ كاليجخ كأنذئت الجامعات كعست السجارس. كتع افتتاح كمية الذخ 

                                                           
، دار االنجلذ لمشذخ 2د. دمحم صالح الذشصي: في األدب العخبي الدعػدؼ: فشػنو كاتجاىاتو كنساذج مشو، ط 1

     15ـ. ص1997-ق  1418كالتػزيع، حائل 
، مصالع الفخزدؽ التجارية، الخياض 6، ط2دمحم بغ سعج بغ حديغ: األدب الحجيث تاريخ كدراسات، ج 2

 42ـ. ص 1997-ق 1418
 27ـ. ص 2006-ق1427ء إدريذ، األدب الحجيث، مكتبة الخشج )ناشخكف(، الخياض د. دمحم جبل 3
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ككاف ذلظ بجاية السسمكة بالتعميع الجامعي ثع تتابع انذاء الجامعات  1947بالسسمكة عاـ 
 بالسسمكة ثع تتابع إنذاء الجامعات بالسسمكة.

كمغ آثار الشيزة التعميسية في األدب: الخخكج مغ عيػد الطبلـ، كالتخمف التي يديصخ عمييا 
كتػسيع القاعجة القارئة كالسثقفة التي يبخز مغ  شبح األمية الخىيب إلى عيػد القخاءة كالسعخفة

بيشيا السبجعػف كاألدباء كإثخاء الحخكة األدبية كاإلبجاع في فشػف الذعخ كالشثخ كإؾباؿ الستعمسيغ 
عمى قخاءة األدب كنقجه كاالتراؿ بأدب العرػر العخبية السددىخة كتعجػ ذلظ االتراؿ بسا 

اء شػرت الرحافة كالسكتبات كالسصابع كاإلذاعة كالتمفديػف أنتجتو قخائح األدباء في العالع ثع ج
كتعج الديخة الحاتية مغ أكثخ األجشاس األدبية التراقا بحات األديب، كتعبيخا عغ انفعاالتو تجاه 

، كىػ «الرجؽ»مختبصا بقزية « الديخة الحاتية»ما يحجث مغ حػلو، كىػ ما يجعل جشذ 
ي إلى مجتسع محافع ال يقبل مشو البػح ببعس الجػانب العؿبة التي تػاجو األديب الحؼ يشتس

أك السدكػت عشو ،في السجتسع الدعػدؼ في بجاية « السحطػر»الحياتية التي تجخل ضسغ دائخة 
أستاذ األدب 1االمخ لجأ كثيخ مغ األدباء لكتابة الديخة الحاتية، كنجج أف الجكتػر عبج هللا الحيجرؼ 

، عغ أف عجد «الذخؽ األكسط»سعػد اإلسبلمية، قج كذف لػالسذارؾ بجامعة اإلماـ دمحم بغ 
 –1954األعساؿ السشتجة في ىحا السجاؿ مغ قبل أدباء سعػدييغ مشح أكثخ مغ نرف القخف )

عسبل فقط، لع يكغ لمسخأة الدعػدية نريب مشيا، سػػ محكخات مخاـ مكاكؼ 60(، بمغ 2010
بقجر ما ىػ نػاة لمديخة الحاتية، مؤكجا أف  ، الحؼ ال يعج سيخة«عمى ضفاؼ بحيخة اليايج بارؾ»

األعساؿ الدعػدية الديخية ال تتجاكز الخسدة أعساؿ سشػيا، كيخػ ذلظ شبيعيا، ألف الديخة 
عسل شاؽ، كليذ مغ الديل إنجازه، ككثيخ مغ األشخاص يحاكلػف »الحاتية، كسا يقػؿ، 

« أيامي»،كاعتبخ الحيجرؼ « غ األدبالتػاضع كنكخاف الحات، دكف البػح كالكتابة في ىحا المػف م
لغازؼ « سيخة شعخية»لعديد ضياء، ك« حياتي مع الجػع كالحب كالحخب»ألحسج الدباعي، ك

، تخجسة حياة «الدشػات األكلى»لعبج الفتاح أبػ مجيغ، ك« حكاية الفتى مفتاح»القريبي، ك
مكاشفات »خيجي، كلسشرػر الخ« ما لع تقمو الػضيفة: صفحات مغ حياتي»لسحسج حدغ فقي، ك

يع « غخبة السكاف: صفحات مغ الديخة الحاتية»لعبج العديد مذخؼ، ك« الديف كالػردة إلبخـا
لعبج هللا الدعجكف، أبخز األعساؿ التي قجمت في األدب « عذت سعيجا»الشاصخ الحسيجاف، ك

ابيا تكذف ىحه الديخ الحاتية أف أصح»الدعػدؼ في مجاؿ الديخة الحاتية، كيزيف الحيجرؼ: 
مغ كبار األدباء كالسثقفيغ في الدعػدية، كمغ الفاعميغ في الحخكة األدبية،  -في الجسمة  -
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 مية.بالخياض، كأستاذ األدب السذارؾ بكمية المغة العخبية بالخياض ػ جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبل
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ففييع شعخاء، كقاصػف، كركائيػف، كصحافيػف، كنقاد، كمغ خبلؿ االشبلع عمى ىحه األعساؿ، 
كتأمل أحجاثيا تتكذف بجبلء عراميتيع كصخاعيع مع الحياة، كدكرىع السيع في التعميع 

،كعغ احتزاف السؤسدات األدبية لسثل ىحا الجشذ مغ اإلبجاع، قاؿ 1« ح كالتشػيخكاإلصبل
خرز نادؼ ججة األدبي الثقافي ممتقى قخاءة الشز تحت عشػاف  2008في عاـ »الحيجرؼ: 

)الديخة الحاتية في األدب الدعػدؼ(، كشارؾ ؼيو عجد مغ الباحثيغ كالباحثات، مغ بيشيع عجد 
الديخة الحاتية. كقج أصجر الشادؼ أيزا عمى ىامر ذلظ السمتقى كتابا مغ السذتغميغ في حقل 

عسبل إبجاعيا  48مغ إعجاده عشػانو )الديخة الحاتية في السسمكة العخبية الدعػدية(، عخؼ ؼيو بػ 
في جشذ الديخة الحاتية في الدعػدية، كجسيع األعساؿ لخجاؿ باستثشاء محكخات مخاـ مكاكؼ. 

الكثيخ مغ األجشاس األدبية التي يكتب مغ خبلليا، كأضيخىا )السقالة  كنفذ الكاتب يطيخ في
الحاتية( التي يسكغ تصػيخىا كتجخل في نديج الديخة الحاتية، كالخكاية األكلى لمكاتب التي في 
الغالب ال تشفرل كثيخا عغ الدياؽ ذاتو، كمسا يسكغ التسثيل بو )عيػف الثعالب(، كىي ركاية 

، كسا يقػؿ، كاعتبخ الحيجرؼ أف «جب كتجخل في إشار ركاية الديخة الحاتيةلمكاتبة ليمى األحي
جشذ الديخة الحاتية ال يشاسب السخأة، كلحلظ تمجأ كثيخا إلى لعبة فشية فتكتب أحجاثا ربسا تكػف 

 كاقعية كمغ كحي تجاربيا كحياتيا في قالب ركاية.

 م(0222-1952أوال: تطؽر فؼ الديخة الحاتية ما بيؼ )

ىحه الفتخة بجأت نػاة ضيػر الديخة الحاتية حيث أخحت تتصػر كبجأت باالنتذار بيغ األدباء، في 
حيث أف األدب العخبي في السسمكة لع يكغ بسعدؿ عغ األدب العخبي في الببلد العخبية، بل كاف 

سج جدءًا مشو، كمتفاعبًل مع ؾياداتو متساشيًا مع كل ما استجج في الفشػف كيؤكج ذلظ األديب أح
ـ ثع غيخ عشػانو  "أيامي"، 1954في كتابو "أبػزامل" الحؼ صجرت شبعتو األكلى عاـ 2الدباعي 

يػمًا في السدتذفى" 46فتبعو األديب دمحم عسخ تػفيق بتدجيل سيختو في كتاب حسل عشػاف " 

                                                           
يػسف، فتح الخحسغ، الييحاف، ياسخ: الكتاب الدعػديػف يمجأكف لمديخة الحاتية في أعساليع الخكائية، جخيجة  1

 .11716، العجد 2010ديدسبخ  26ىػ  1432محػـخ  19الذخؽ األكسط، االحػج 
(، أديب كقاص كصحافي سعػدؼ، أسذ الرحافة الدعػدية، كُلقب بػ )شيخ 1984-1905أحسج الدباعي ) 2

السؤرخيغ الدعػدييغ(، كىػ تخبػؼ رائج في كضع السشاىج الجراسية، أصجر عجد مغ الرحف كالسجبلت التي 
يفة )صػت الحجاز(، ُتعج مغ أكائل اإلصجارات في الرحافة الدعػدية، كرأس تحخيخ أقجـ كأبخز الرحف كرح

 كسا ُيعج رائًجا لمسدخح، فقج أسذ أكؿ مدخح في الدعػدية بالسفيـػ الحجيث
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ـ 1959ـ، كفي عاـ 1957سيختو في "ىحه حياتي" عاـ  1كيكتب األديب حدغ دمحم كتبي 
كتابو "محكخات شالب سابق"، 2الحمسشتيذي ككزيخ الرحة الدابق حدغ نريف  يرجر الذاعخ

ـ 1975سيختو الحاتية في كتاب "ذكخيات شفل كديع" عاـ  3ثع يرجر الشاقج عبجالعديد الخبيع 
فقج سجل سيختو في كتاب "ذكخيات 4عغ نادؼ السجيشة السشػرة األدبي، أما دمحم حديغ زيجاف 

ـ، كيجكف الذاعخ حدغ قخشي أيامو مع الذعخ في كتابو 1986اـ العيػد الثبلثة" كصجر ع
ـ كىػ ما شجع الذاعخ غازؼ القريبي ليجكف تجخبتو ىػ اآلخخ 1970"تجخبتي الذعخية" عاـ 

حيث يقػؿ )ىحا الكتاب، يسثل سيختي الذعخية كيقف  1988في كتابو "سيخة شعخية" في عاـ 
كتاب يتحجث عشي كذاعخ فحدب؛ ال كتمسيح؛ كال عشج ىحا الحج ال يكاد يتجاكزه بسعشى أف ال

كسجرس؛ كال كعسيج كمية؛ كال كإدارؼ؛ كال كعزػ في مجمذ الػزراء؛ كال كدفيخ؛ كال كأب؛ كال 
كأخ؛ كال كدكج؛ كال كإبغ؛ كفي كل تجخبة مغ ىحه التجارب، ككثيخ غيخىا، ما يكفي لكتابة 

كاممة ثع يدجل تجخبتو العسمية كاإلدارية في مؤلف(، كمشيا في مجسػعيا تتكػف الديخة الحاتية ال
 5كتابو الذييخ "حياة في اإلدارة"

يػمياتو بعشػاف )يػميات مجشػف( في كتاب كيدتعخض  1982كسا كتب أحسج الدباعي في عاـ 
ىحا الكتاب في السقجمة حيث ذكخ: )رأيتو أكؿ ما رأيتو في سيخة خاصة في بيت أحج أصجقائي 

ء حججشي بيا كأنا أحييو، إنو لع يحفل بالتحية فآلسشي أما ىحه الشطخة فأنكخت مشو نطخة شخزا
السخيبة الذخزاء فقج بمغت مغ نفدي أقرى ما يبمغو األلع. كتحجث قائبل إني ال أعخؼ شخرو 
قبل اليػـ فيل عخفشي مغ حيث ال أدرؼ، كىل أسأتو في أؼ مشاسبة تخكت أثخىا في مثل ىحه 

                                                           
(، أديب ككاتب كشاعخ سعػدؼ راحل. كلج 2004- 1914دمحم حدغ بغ دمحم حديغ بغ عثساف فقي. ) 1

 ىػ، 1331( ذؼ القعجة عاـ 27الذاعخ دمحم حدغ فقي بسجيشة مكة السكخمة في )

ر حدغ بغ يػسف نريف كزيخ الرحة الدعػدؼ الدابق، درس في مجرسة الفبلح كالتحق معالي الجكتػ  2
 بسجارس تحزيخ

(، كاتب كناقج كتخبػؼ سعػدؼ، ُيعج مغ األسساء الشقجية الدعػدية 1982-1927عبج العديد دمحم الخبيع ) 3
 البارزة،

ـ، كتعمع دمحم 1906السشػرة عاـ دمحم حديغ زيجاف أديب كشاعخ كمؤرخ كفيمدػؼ سعػدؼ، كلج في السجيشة  4
زيجاف القخاءة ألكؿ مخة في سػؽ الحخاج، ثع التحق بالسجرسة االبتجائية في يشبع البحخ، ثع درس في السجرسة 
الخاؾية الياشسية في السجيشة السشػرة )العبجلية سابقًا(، كاستقى عمػمو مغ عمساء السدجج الشبػؼ، كتشقل بعجىا بيغ 

 عجد مغ الػضائف
ػسف، فتح الخحسغ، الييحاف، ياسخ: الكتاب الدعػديػف يمجأكف لمديخة الحاتية في أعساليع الخكائية، جخيجة ي 5

 .11716، العجد 2010ديدسبخ  26ىػ  1432محػـخ  19الذخؽ األكسط، االحػج 
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شغل ىحا الػسػاس جدءا كبيخا مغ مقامو بيغ إخػاف الديخة،  الشطخة القاسية(، كأكضح أنو
كصخفو عشيع إلى آفاؽ اضصخب فييا كسا يزصخب السمتاث لحعو قارص، كقاؿ: )استخعى 
اضصخابي أنتباه صجيق المع كاف يجمذ إلى جػارؼ، فساؿ عمى أذني كاستصمعشي في صػت 

أعمق عمى السػقف، برػت خافت سخ ىحا االتباع فعجبت لشفدي أكثخ مسا عجب، كرحت 
مدسػع كشت آمل أف يبمغ مدامع صاحب الشطخة الذخزاء قبل أف يبمغ اآلخخيغ، كقاؿ إنشا 
جساعة العربييغ في الحياة نبيح لمستصفميغ أف يشالػا مغ أعرابشا ما ال يدتأىل الشيل. كقج 

تػتخ لشطخة شائذة، يرادفشا الستصفل مغ أىػف الشاس شأنا فششدى ىػانو، كتأبى أعرابشا إال أف ت
 أك حخكة إف دلت عمى شيء فبل تجؿ إال عمى ىػاف صاحبيا، أك صغاره(.

كمغ الديخة الحاتية التي ليا حزػرىا في الدياؽ مشيا ما كتبو األديب عبجالكخيع الجييساف عغ 
ـ، كيرجر 1978سيختو في "محكخات كذكخيات مغ حياتي"، ك"ذكخيات باريذ" الحؼ صجر عاـ 

ـ كتسسو 1990سيختو "تباريح التباريح" عاـ  1مة أبػ عبجالخحسغ بغ عقيل الطاىخؼ كحلظ العبل
ـ، كبعيجا عغ ضاىخية ابغ عقيل فيشا تباريحو التي أفاض 1993بكتاب "شيء مغ التباريح" عاـ 

بيا عميشا، قراصات ذكخيات كمحكخات حفطيا كاستعجادات لبعس مكشػف الحاكخة ليدصخىا 
بو الجسيل ذؼ العبارات القريخة كالمغة الخصيشة )تسزي عبارات غيخ كيقجميا لمقارغ بأسمػ 

 مفيػمة خرػصا حيغ الحجيث عغ شقخاء(

الحجيث عغ ذكخيات القخاءة كشمب العمع كالخمػة مع الكتب كمجالدة األشياخ األمييغ كالبحث 
 .2ريحعغ نػادر الكتب كالسخصػشات مع قمة ذات اليج كاف مغ أكثخ ما أعجبشي في ىحه التبا

ىحا الكتاب يكتبو أك باألحخػ يجسعو أبػ عبج الخحسغ مغ صسيع القمب فيػ يتجفق رقة كعحكبة 
كؼيو مغ الحكخيات التي تثيخ األشجاف الكثيخ، كالحجيث عغ أسمػب حياة الدمغ الجسيل بقمػبيع 

                                                           
ؼ( ىػ أبػ عبج الخحسغ دمحم بغ عسخ بغ عبج الخحسغ بغ عقيل )السعخكؼ بأبي عبج الخحسغ ابغ عقيل الطاىخ  1

عالع سمفي ضاىخؼ كأديب سعػدؼ. مغ مػاليج مجيشة شقخاء في إقميع الػشع بسشصقة نجج مغ السسمكة العخبية 
ىػ. ىػ عالع بالقخآف كتفديخه كعالع بحجيث الخسػؿ دمحم برحيحو كضعيفو، كفؿيو كأصػلي  1357الدعػدية عاـ 

اىتسامو بكتب اإلماـ عمى بغ حـد األنجلدي تحؿيقًا كأديب كمتقغ لعمع الكبلـ كالفمدفة. اشتيخ الذيخ ابغ عقيل ب
كتخجسًة البغ حـد نفدو. يدسى بالطاىخؼ النتدابو لمسجرسة الطاىخية كالتي يتسدظ أتباعيا بالكتاب كالدشة كفق 

 رؤيتيع، كيشبحكف الخأؼ كمو مغ ؾياس كاستحداف.
يخة الحاتية في أعساليع الخكائية، جخيجة يػسف، فتح الخحسغ، الييحاف، ياسخ: الكتاب الدعػديػف يمجأكف لمد 2

 .11716، العجد 2010ديدسبخ  26ىػ  1432محػـخ  19الذخؽ األكسط، االحػج 
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الشؿية حتي أف الصيخ تأكل مغ أيجييع كاف كصفا جسيبل ،أما عبلمة الجديخة الذيخ حسج 
ف سيختو في كتاب "مغ سػانح الحكخيات" عاـ 1لجاسخا ـ، كسا أخخج األستاذ 1993فقج دكَّ

مشرػر الخخيجي كتابًا عغ سيختو العمسية كالعسمية كجاء بعشػاف "ما لع تقمو الػضيفة: صفحات 
ـ ثع أصجر الػزيخ األديب الجكتػر عبجالعديد الخػيصخ سيختو الحاتية في 1995مغ حياتي" عاـ 

جدء كجاء بعشػاف "كسع عمى أديع الدمغ"، كسا أصجر الكاتب دمحم القذعسي سيختو  أكثخ مغ
ف سيختو في "قصخات مغ  الحاتية في كتاب "بجايات"، أما األستاذ عبجالخحسغ الدجحاف فقج دكَّ
ف األدباء كالسثقفػف سيختيع كتجاربيع الحاتية فييا كلع  سحائب الحكخػ". كلعل ىشاؾ كتبًا كثيخة دكَّ

عمييا، إال أنشا ال نشدى الجراسات الؿيسة التي عسمت عمى دراسة ىحا الفغ كنقجه كأبخزت  أقف
أىسيتو، كيأتي في مقجمتيا ما كتبو الباحث الجكتػر عبج هللا الحيجرؼ في كتابيو السيسيغ "الديخة 

لحكسي الحاتية في األدب الدعػدؼ" ك"إضاءات في أدب الديخة الحاتية"، ككتابا الجكتػرة عائذة ا
"الديخة الحاتية عشج أدباء السسمكة في مخحمة الصفخة إلى الػقت الحاضخ"، ك"تعالق الخكاية مع 
الديخة الحاتية في اإلبجاع الدخدؼ الدعػدؼ". أما الكاتب أحسج آؿ مخيع فقج أصجر كتاب 

أتػقع أف "ذكخيات عمى الصشصاكؼ: دراسة فشية" ككتابو اآلخخ "الديخة الحاتية. الحج كالسفيػـ". ك 
ُيثخؼ ىحا المػف األدبي في ضل شفخة كبيخة مسغ اشتغمػا عميو سػاء مسغ كتبػا عغ أنفديع أك 
مغ درسػا ىحه الديخة كحممػا دكافع كتابتيا، ىحا أكبخ دليل عمى تفاعل األدب العخبي مع الفشػف 

ت الديف كتب االديب عبج العديد مذخؼ )مكاشفا1995كالتيارات األجشبية األخخػ، كفي عاـ 
كالػردة( الحؼ صجر عغ نادؼ ابيا األدبي يقػؿ السذخؼ في مقجمة الكتاب )لقج ُكتبت كمػاقف 
التخدد تدكغ أخبارىا،، جاىجت تجشب ذكخ الخاص الحؼ أرػ انو لغ يفيج السصمع بسفيج كحاذرت 

ىا أال يكػف ؿ)الديخة الذخرية( كسا يرصمحػف إقحاـ، إال بقجر احتياجي الكتابي الى شػاىج
كمغ ذلظ السشصمق كاف الكتاب متسيدا كمختمفا ككاف سيخة أدبية قجميا بكل عفػية كتمقائية فبجأىا 
بالحجيث عغ الكتابة كأحػاليا كمداجيتيا كفصخيتيا كالخقيب الحؼ يقصغ داخل الكاتب كىػ يخػ اف 

ار، كقج تصخؽ الكتابة اإلبجاعية، ىي نػع مغ الجياد اك )السغامخة( كىي قابمة لميديسة كاالنتر
لتجخبتو اإلبجاعية كبالحات ركاية )الػسسية( بعج ذلظ يفخد السذخؼ جدءًا لمحجيث عغ بجاياتو تحت 
مدسى )الكتابة كالصفػلة( تحجث فييا عغ قخيتو كججه كقخاءاتو األكلى كعبلقاتو األكلى بالقمع 

                                                           
(، عالع كباحث كإعبلمي 2000سبتسبخ  14ىػ /  1421رجب  16- 1910ىػ /  1328حسج الجاسخ ) 1

ػًا فاعبًل في مجسع المغة العخبية سعػدؼ، ميتع بالمغة العخبية كالتاريخ كالجغخاؼيا كعمع األنداب، كاف عز
بالقاىخة، كفي السجسع السمكي لبحػث الحزارة اإلسبلمية في عساف، كعزػًا مخاسبًل في مجسع المغة العخبية 

 بجمذق كمجسع المغة العخبية األردني في عساف كالسجسع العخاقي في بغجاد كالسجسع العمسي في اليشج.
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تو، فيػ يخػ اف في القخية كالػرؽ كالمػف، بعج ذلظ تػقف كثيخا عشج القخية كمجػ تأثيخىا في كتابا
 .1مخاسيع لمفخح، كالخقز، كالسيت، كذؼ الكارثة، كالقزية التي تعع، ككل امخ يعشي لمجسيع

فقج كججت مغ يدجميا كيحتفي بيا: فيحا الشاقج عمى العسيخ أصجر سيختو  أما التجارب الرحفية
لرحفي حدغ قداز ـ ، كسا أف الكاتب ا1991في كتاب "بجاياتي في الرحافة كاألدب" عاـ 

أصجر سيختو في جدأيغ بعشػاف "مذػارؼ مع الكمسة" يذارؾ ىحا التخرز األديب كالرحفي 
في كتابو "كتمظ األياـ" بل أخخج سيختو كاممة في كتاب "حكاية الفتى  2عبجالفتاح أبػمجيغ 

لديف ـ. كيعؿبو الخكائي عبجالعديد مذخؼ بكتابة سيختو في كتاب "مكاشفات ا1996مفتاح" عاـ 
كالػردة"، ككحلظ الذاعخ الكبيخ يدجل جدءًا مغ حياتو في كتابو "تخجسة حياة" كيرجر الذاعخ 

 .3ـ1997عبجهللا بمخيخ كتابو "عبجهللا بمخيخ يتحكخ عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مارس  25ىػ، 1429ربيع األكؿ  17ة الحاتية، جخيجة الخياض، الثبلثاء دمحم باكزيخ، لسحات في أدب الديخ  1

 14519ـ، العجد 2008
( أديب كإعبلمي كناقج أدبي سعػدؼ مغ مػاليج شخابمذ الغخب غيخ أنو نذأ  -1925عبج الفتاح أبػ مجيغ ) 2

ة الدعػدية كاف رئيدا نادؼ كتخعخع في السجيشة السشػرة يعج مغ ركاد العسل السؤسدي الثقافي في السسمكة العخبي
 ججة األدبي.

مارس  25ىػ، 1429ربيع األكؿ  17دمحم باكزيخ، لسحات في أدب الديخة الحاتية، جخيجة الخياض، الثبلثاء  3
 14519ـ، العجد 2008
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 م(:0219-0222ثانيا: تطؽر الديخة الحاتية في األدب الدعؽدي مؼ )

كتتصػر عمى أيجؼ الكثيخ مغ األدباء كالكتاب أخحت الديخة الحاتية في األدب الدعػدؼ تشزج 
الحيغ كاف ليع الجكر البارز في نذخ كتصػيخ أدب فغ الديخة الحاتية في السسمكة العخبية 

نذخ كتاب حياة في اإلدارة لغازؼ القريبي، كىػ تخجسة ذاتية لغازؼ  2003الدعػدية ففي عاـ 
، 1984، كحتي قخار تعييشو في البحخيغ عاـ ، يتشاكؿ سيختو مشح مخاحل التعميع األكلية1القريبي

تعتبخ مغ ابخز مؤلفاتو، يخكؼ السؤلف تجخبتو كشخيقة ادارتو لمسشاصب التي تػالىا، كيحكي 
بعس السػاقف كالصخائف كالعؿبات التي كاجيتو ، كيدتخمز مشيا لعس التػجييات لئلدارييغ 

يع 2008عامة كلمذباب خاصة . كفي عاـ  الشاصخ الحسيجاف بكتابة كتاب  قاـ السؤلف: إبخـا
غخبة السكاف )صفحات مغ الديخة الحاتية( يعػد بشا السؤلف إلى مبلعب الصفػلة ليدخد لشا جدءًا 
مغ تاريخ حياتو. كالحؿيقة أف السؤلف يدجل ذاكخة مجيشة مغ خبلؿ رصج حخكة االنتقاؿ لسجيشة 

تى أصبحت مقرج الذعخاء لسيخجاف الدبيخ كتحػالتيا مغ قخية مشدية إلى مجيشة تعج بالحخكة ح
السخبج، كالديخة الحاتية التي أنتيجيا السؤلف كأنت أشبو بتػثيق لحاكخة السجتسع الخميجي عسػمًا 
مغ مخحمة البجاكة إلى مخحمة االستقخار، ذلظ أنو يػثق لكثيخ مغ عادات السجتسع كتصػره كدخػؿ 

ل إلى نجج حيث سجمت ذاكختو تفاصيل حياة الكثيخ مغ كسائل الخفاـية إلى حياة الشاس. ثع يشتق
الشاس كانتقاليع إلى أسمػب ججيج لمعير، كتعخضو لسشغرات الحياة كمتاعبيا، كسا يتعخض 
بكثيخ مغ التفريل لبجايات دخػؿ الرحافة إلى السجتسع الدعػدؼ، كالكتاب شغى عميو الدخد 

قاـ المػاء الصيار 2009، كفي عاـ 2صفحة مغ القصع الستػسط  231القرري الذائق في 
عبج هللا سعػف بكتابة سيختو الحاتية بعشػاف عذت سعيجا مغ الجراجة إلى الصائخة؛ بأسمػب أدبي 
مستع يكتب المػاء الصيار عبجهللا الدعجكف رحمتو مغ القخية حيث لع يعخؼ سػػ الجراجة إلى 

ة العخبية الدعػدية تغيخات ؾيادة شائخة مقاتمة كىحه الخحمة تجتاز حؿبة زمشية شيجت فييا السسمك
                                                           

( شاعخ كأديب كسفيخ دبمػماسي ككزيخ سعػدؼ، 2010أغدصذ  15 - 1940مارس  2د. غازؼ القريبي) 1
قزى في األحداء سشػات عسخه األكلى ثع أنتقل بعجىا إلى السشامة بالبحخيغ ليجرس فييا مخاحل التعميع، حرل 

ساجدتيخ في العبلقات عمى درجة البكالػريػس مغ كمية الحقػؽ في جامعة القاىخة، ثع حرل عمى درجة ال
الجكلية مغ جامعة جشػب كاليفػرنيا التي لع يكغ يخيج الجراسة بيا، بل كاف يخيج دراسة القانػف الجكلي في 
جامعات أخخػ مغ جامعات أمخيكا، كبالفعل حرل عمى عجد مغ القبػالت في جامعات عجة كلكغ لسخض أخيو 

شػب كاليفػرنيا كبالتحجيج في لػس أنجمػس كلع يجج نبيل اضصخ إلى االنتقاؿ إلى جػاره كالجراسة في ج
التخرز السصمػب فييا فاضصخ إلى دراسة العبلقات الجكلية أما الجكتػراه ففي العبلقات الجكلية مغ جامعة 

 لشجف كالتي كأنت رسالتيا فييا حػؿ اليسغ كسا أكضح ذلظ في كتابو حياة في اإلدارة.

يع الشاصخ الحسيجاف، غخبة ال 2  ، دار الدسصي، القاىخة2008سكاف )صفحات مغ الديخة الحاتية(، إبخـا
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كبيخة كسا تقجـ كضعا لحياة القخية التي عاش فييا شفبًل كيافعًا، كىي رسالة تصخح أمخاض 
السجتسع كمعػقات التقجـ كتذخح أسباب الدعادة كالرحة في عالع مميء بالجيل كاألكىاـ 

ة إندانية تذجع عمى كاألمخاض عالع مدقتو الحخكب كىّجه الفقخ، حيث أراد الكاتب أف يقجـ تجخب
مػاجية مراعب الحياة كتسشح األمل كلعميا تديع في نجاح إنداف أك مداعجة مخيس أك رسع 

بعشػاف: )حياتي مع الجػع  1نذخت سيخة لعديد ضياء  2012بدسة عمى شفتي يائذ، في عاـ 
كالحب كالحخب( بدبب الحرار كالخػؼ مغ الجػع تع تيجيخ عجد كبيخ مغ أبشاء السجيشة 

لسشػرة، إلى سػريا كمشاشق أخخػ كانت التداؿ خاضعة لديصخة الدمصشة العثسانية، كانت عائمة ا
عديد ضياء بيغ ىؤالء، كىشاؾ عانت العائمة، كسا غيخىا، حياة قاسية: الجػع، البخد، السخض 
الحؼ كاف يحرج الشاس، فيتع جسعيع في عخبات كدفشيع في حفخ جساعية، كمع نياية الحخب 

قج فقجت أربعة مغ أفخادىا، كلع يبق سػػ عديد ككالجتو، فقخرت الػالجة العػدة إلى  العالسية
السجيشة فػججت مشدليا فارغا كقج سخؽ مشو كل شيء، كبجأت مخحمة أخخػ مغ شطف العير، لع 
تشتو إال مع انتياء الحخب األخخػ، التي أنيت حكع الذخيف حديغ كأكالده، كيدخد عديد ضياء 

ياتو، التي ىي سيخة حياة السجيشة السشػرة، بمغة بديصة جسيمة، ؼيقجـ لشا مخحمة مغ لمقارغ سيخة ح
التاريخ كسا عاشيا ذلظ الصفل، كعاشيا مع أبشاء جيمو، إنيا سيخة الجػع، كالحخب ، كالحب، 
سيخة األحبلـ كاآلماؿ. تتخافق مع سيخة الكفاح التي خاضيا عديد الذاب، كمغ خبلؿ ىحه الديخة 

لى الحياة في تمظ الحؿبة السميئة باألحجاث كالتغيخات التي انتيت إلى ؾياـ السسمكة نتعخؼ إ
العخبية الدعػدية. كسا نتعخؼ إلى العادات كالتقاليج، كنسط العير، كالصعاـ، كالعبلقات 
 االجتساعية في مجتسع متشػع يعير ؼيو العخبي مع التخكي مع اليشجؼ مع القازاقي كالبخارؼ ...

ة التفتح لمحياة، كسط الخخائب كاألنقاض تساما، كسا تتفتح زىخة يتيسة كسط حقل "إنيا قر
ميجػر، كشت أنا أيزا كيحه الدىخة، كشت أتفتح لمحياة بقػة، رغع ما يحيط بي مغ الخخائب 

 .2كاألنقاض ... " 

                                                           
 22ىػ[[ ؛ 1332ربيع األكؿ  12عبج العديد ضياء الجيغ زاىج مخاد أك كسا اشتيخ باسع عديد ضياء )ك.  1

(، رجل دكلة كأديب كمتخجع كإذاعي سعػدؼ. كاف 1997ديدسبخ  7؛ 1428شعباف  7ت.  –1914يشايخ 
عخبية الدعػدية لمثقافة كالفشػف، كىػ عزػ مؤسذ لشادؼ ججة األدبي، كسا شارؾ في عزػًا في الجسعية ال
 تأسيذ صحيفة عكاظ،

 1، دار التشػيخ، مرخ، ط2012عديد ضياء، )حياتي مع الجػع كالحب كالحخب(،  2
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رة كتب عبج هللا بغ دمحم الحديغ محكخات بعشػاف )قفدات التغييخ( كىي عبا 2012أيزا في عاـ 
عغ محكخات مرػرة لسغامخ سعػدؼ في نيػزلشجا )األرض الخزخاء(. ؼيو مغ األحجاث الكثيخ 
كيدتيجؼ الذباب عسػمًا، كالسبتعثيغ كالجارسيغ عمى حدابيع، خرػصًا. كىحه األحجاث 
ترادؼ أؼ شاب مغتخب كلكغ الفارؽ ىشا في السغامخات كالخحبلت كفي التػثيق بالرػر التي 

ل في أجػاء القرة كيخػ جساؿ الصبيعة، كيذعخ بسا شعخ بو الذاب في تجعل القارغ يجخ
مغامخاتو في ىحا البمج الداحخ. لحطات تحبذ األنفاس كتجعل القارغ يشتطخ الشياية بذغف. قاـ 
الذاب بالتعخيف بثقافتو كمحاكلة معخفة ثقافة اآلخخ كاالنجماج معيا مع الحفاظ عمى تعاليع 

لتي نذأ عمييا في مػششو األصمي. كسا أنو حخص عمى تسثيل كششو الجيغ الحشيف كالعادات ا
بصخيقة جسيمة حتى يخسع االنصباع الحدغ عغ ببلد االسبلـ كالسدمسيغ كمدح الرػرة الدمبية 

 التي نذختيا بعس كسائل اإلعبلـ السغخضة.

ًا أثشاء سيخ األحجاث كاف ىشاؾ رسائل ىادفة قج غيخت مغ تفكيخ ىحا الذاب ككأنت أيز 
مػجية لمقخاء كمحاكلة تقجيع الػسائل التي تعيشيع عمى التغمب عمى الرعػبات كالعؿبات التي 
تػاجييع في الحياة، كفي أف يكػنػا فاعميغ كمؤثخيغ في مجتسعاتيع فبل يخضػا بالخسػؿ كانتطار 

ييخ السعجدات التي يحمسػف بيا كل ليمة ليكػنػا سعجاء. بل إف الحياة تحتاج إلى قفدات لمتغ
كقفدات لمتصػيخ لرشاعة الشجاح، كقج قاـ الذاب بالؿياـ بعجة قفدات فعمية لتكػف نقصة انصبلؽ 

 لو في حياتو في صشاعة نجاحو ميسا كاجيو مغ عػائق.

كعمى الخغع مغ أف الديخة الحاتية قج عخفت بػصفيا جشدًا أدبيًا في األدب العخبي القجيع قبل 
أكثخ مغ ألف عاـ؛ فقج كأنت حتى كقت قخيب جشدًا أدبيًا ذكػريًا صخفًا، ىحا إذا استثشيشا بعس 
 السخكيات مغ الديخ ذاتية الشدائية التي جاءت في معطسيا عغ شخيق الخكاية الذفػية، كقج
عادت الديخة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ليذ امتجادًا لمديخة الحاتية العخبية القجيسة؛ بقجر 

الديخة الحاتية ماىي تقميج لمشساذج الغخبية لمديخة الحاتية، ككفقًا لمجكتػرة أمل التسيسي؛ فإف ندعة 
ري في األساس. قج بجأت في بجاية القخف العذخيغ عمى شكل مقاالت ذات شابع شخ الشدائية

كمع ذلظ، لع تطيخ الديخة الحاتية الشدائية بػضػح إال في الخسديشات مغ القخف الساضي، 
 . 1لترل مخحمة الشزج في الثسانيشات مشو

                                                           
في العخبي، أمل التسيسي. الديخة الحاتية الشدائية في األدب العخبي السعاصخ، )الجار البيزاء، السخكد الثقا 1

 .37-32(، ص 2005
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كمع ذلظ، فقج كاف الحاؿ في السسمكة العخبية الدعػدية مختمفًا إلى حج ما، فمع تطيخ الديخة 
عمى يج ليمى الجيشي عشجما كتبت  2010في عاـ  الحاتية الشدائية الرخيحة السقرػدة إال

. أما السحاكلة األكلى التي قامت بيا سمصانة الدجيخؼ عاـ 1سيختيا )أربعػف: في معشى أف أكبخ
، فيبجك أنيا لع تشجح، فقج أجبخت الكاتبة بزغط مغ أسختيا عمى التخمي عغ مػاصمة 1989

نذخت في مجمة اليسامة تحت عشػاف  كتابة سيختيا التي كأنت قج بجأتيا عمى شكل حمقات
. كقج تمى ضيػر سيخة الجيشي الحاتية ضيػر عجة سيخ ذاتية ندائية، ففي 2)محكخات امخأة سعػدية

، كسيخة ىجػ الجغفق )أشق 3ضيخت سيخة أميسة الخسيذ )ماضي مفخد محكخ  2011عاـ 
يػر بػتيخة سخيعة ندبيًا، كغيخىسا مغ الديخ الحاتية األخخػ، التي أخحت في الط  4البخقع، أرػ 

نطخًا لتحدغ الطخكؼ االجتساعية التي كأنت تقيج السخأة سابقًا، كنطخًا لسداحة الحخية الشدبية 
الستاحة لمسخأة في كتابة الحياة كالبػح بسكشػناتيا، كنطخًا أيزًا إلدراؾ السخأة ألىسية ىحا الجشذ 

. كىحا ال يعشي بصبيعة الحاؿ 5الستعجدة  األدبي في التعبيخ عغ الحات الشدائية كشخح قزاياىا
أف الشداء الدعػديات لع يكغ يستمكغ الػسائل األخخػ التي تسكشيغ مغ الكتابة عغ حياتيغ 
كسخد تجاربيغ الحاتية الخاصة، فقج كضفغ أجشاسًا أدبية ككتابية متعجدة لتحقيق ىحه الغاية مثل 

اإلبجاعية، كالمقاءات الرحؽية، كالسقالة،  الخكاية، كالخسالة، كالذحرات الذخرية، كالذيادات
كالديخة، كالقرة القريخة... إلخ؛ لتفادؼ الترادـ أحيانًا مع بعس القيػد الجيشية كاالجتساعية. 
فمقج كضفت ىحه األجشاس األدبية في السسمكة قشاعًا لكتابة الديخة الحاتية ليذ مغ قبل األديبات 

رسة قج شجعت القخاء كالشقاد أحيانًا عمى السبالغة في فقط بل مغ األدباء أيزًا. كىحه السسا
)سيخة( الخكاية التي تكتبيا السخأة، األمخ الحؼ كاف لو تأثيخات سمبية كسًا ككيفًا، كسا أشخت إلى 

. كتذتخؾ ىحه األعساؿ الثبلثة في عجة مبلمح ربسا تكػف مسثمة لمديخ 6أىسيا في مكاف آخخ
عخبية الدعػدية بذكل عاـ، كىي: الحيخة كالتخدد، كالتذطي، الحاتية الشدائية في السسمكة ال

وسششاقر كل كالعشاكيغ السػحية الجالة، كالشاشصية أك الحخص عمى الجفاع عغ حقػؽ السخأة، 
 ممسح مؼ ىحه السالمح عمى حجة:
                                                           

 .2010ليمى الجيشي. أربعػف: في معشى أف أكبخ، بيخكت، دار اآلداب،  1
 .157-156، ص 2003عبج هللا الحيجرؼ، الديخة الحاتية في األدب الدعػدؼ، الخياض، دار شػيق،  2
 2011أميسة الخسيذ، ماضي، مفخد، محكخ، بيخكت، االنتذار العخبي،  3
 .2011أشق البخقع. أرػ، بيخكت، ججاكؿ،  ىجػ الجغفق، 4
صالح معيس الغامجؼ، كتابة الحات: دراسات في الديخة الحاتية، الجار البيزاء، السخكد الثقافي العخبي،  5

 .129-128، ص 2013
 .11الخسيذ، )ماضي، مفخد، محكخ(، ص  6
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 الحيخة والتخدد

كتجاربيغ، عمى الخغع مغ أف الكاتبات قج عبخف بصخؽ مختمفة عغ رغبتيغ في كتابة حياتيغ 
كأف ثسة أدلة كافخة في أعساليغ لتأكيج العقج الديخ ذاتي مع قخائيغ، إال أنيغ قج أبجيغ ضخكبًا 
مغ التخدد ؼيسا يتعمق بالصبيعة األجشاسية ألعساليغ، كبالجكافع التي دفعتيغ إلى الكتابة، ككحلظ 

 باألىجاؼ التي يخغبغ في تحؿيقيا في سيخىغ.

يدية )سيخة ذاتية( في أغمفة عشاكيغ أعساليغ، بل استخجمغ عشاكيغ فمع تدتعسل العبارة التجش
مجازية ليذ ليا أؼ ؾيسة أجشاسية. كلع يقترخ األمخ عمى ذلظ، بل إف بعزيغ مثل أميسة 
الخسيذ تشكخ أنيا تكتب سيخة ذاتية بذكل عاـ: )ما أكتبو ليذ بديخة ذاتية، فالديخة قج تغصي 

ىحا الدبب، أعشي انعجاـ الذسػلية في العسل؛ ليذ كاؼيًا كال  . كلكغ1أكراقيا مخاحل العسخ...(
مقشعًا، فالذسػلية في أؼ سيخة ذاتية ىي عسػمًا ندبية. أما ليمى الجيشي فتقػؿ في أحج السػاشغ 

 2كاصفة عسميا: )إنشي أكبخ، كمع ذلظ فإف كتابتي ىحه ليدت عجًا ألعػامي كال إحراء ليا( 
كربسا يفدخ ىحا  3ميا في أحج السػاشغ بأنو )سيختي الشاقرة(بيشسا نجج أف الجغفق ترف عس

السػقف الستخدد بخذيتيغ مغ ضيػر مػقف اجتساعي سمبي تجاه كاتبات يبحغ بأفكارىغ 
؛  أك أنو تبخيخ استباقي ألؼ ضعف فشي أك نقز قج 4كمذاعخىغ الخاصة كالحسيسية أحياناً 

 يطيخ في سيخىغ الحاتية، كىحا ما أرجحو أنا.

 

 

 

                                                           
 .7، ص2010. في معشى أف أكبخ، دار األدب بيخكت، 40الجيشي،  1
 .77أشق البخقع. أرػ، ص  الجغفق، 2
أشار إلى ىح التخدد الجكتػر بجر السقبل في مشاقذتو إلشكالية التجشيذ في بعس الديخ الحاتية الشدائية  3

الديخة الحاتية الشدائية في السسمكة العخبية الدعػدية )إرادة البػح كإشكالية »الدعػدية. يشطخ: بجر السقبل 
(، 2014ىػ/يػليػ 1435، )شػاؿ 4، عجد 7إلندانية، جامعة القريع، مجمج ، مجمة العمـػ العخبية ا«التجشيذ(

 .25-22ص: 
 .37. في معشى أف أكبخ. ص40، الجيشي، 108-104الجغفق، أشق البخقع. أرػ، ص  4
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 التذعي

تجشبت كاتبات الديخ الحاتية الثبلث تػضيف بشية سخدية استعادية متساسكة كمتػاصمة في كتابة 
تجاربيغ الحياتية، كاستعسمغ عػضًا عغ ذلظ أسمػبًا سخديًا مخنًا كمتذطيًا إلى حج كبيخ، حيث 

ًا، جاء كل عسل مجدأ في فرػؿ كثيخة كقريخة، كأعصي كل فرل مشيا عشػانًا أك رقسًا خاص
 يكاد يكػف مدتقبًل بسػضػعو أيزًا، دكف كبيخ رابط مع ما قبمو كما بعجه. 

كعمى الخغع مغ أف ىحا األسمػب الستذطي قج حجد مغ قبل بعس الشقاد بػصفو سسة أسمػبية 
مسيدة لمديخة الحاتية الشدائية بذكل عاـ، أك بػصفو سسة مغ سسات ضعف السيارات الدخدية 

أشخنا قبل قميل؛ يسكغ فيع ىحه الطاىخة كتفديخىا أيزًا في سياؽ تخػؼ كسا -الفشية لجييغ 
-ىؤالء الكاتبات مغ ضيػر ربسا فخاغات كثغخات في سيخىغ الحاتية ال يدتصعغ أك ال يخدف 

مؤلىا أك سجىا، لػ أنيغ تبشيغ حبكة سخدية متػاصمة في كتابة سيخىغ. فقج -ألسباب عجيجة
تبات عمى انتقاء كانتخاب بعس التجارب كاألحجاث التي ساعج ىحا األسمػب الستذطي الكا

رأيشيا ميسة كممحة، كتفاديغ التجارب األخخػ التي قج يكػف مغ شأف سخدىا إدانتيغ ديشيًا أك 
عائجًا إلى أف فرػؿ ىحه -أك عمى األقل جدء مشو-اجتساعيًا. كربسا كاف سبب ىحا التذطي 
مفة، ثع جسعت بعج ذلظ في كتاب كاحج، كقج يبجك ىحا الديخ الحاتية ربسا قج كتبت في أكقات مخت

سببًا مشصؿيًا إذا أدركشا أف بعس ىؤالء الكاتبات قج كغ يكتبغ محكخاتيغ كيحتفطغ بيا مشح سغ 
كسا أف جدءًا مغ ىحا التذطي ربسا كاف عائجًا إلى شبيعة بعس التجارب الستذطية التي   1مبكخة

عمى سبيل السثاؿ: )لكغ دّممة مغ الرخاخ الستخاكع في عاشتيا الكاتبة نفديا، تقػؿ الجغفق 
 .2حشجختي أرغستشي عمى أف ألسمع شطايا تجخبتي(

 العشاويؼ الجالة

لقج اختارت الكاتبات الثبلث عشاكيغ سيخىغ الحاتية لتكػف دالة عمى السػضػعات كالقزايا 
لجيشي عشػنت سيختيا بػ كاالىتسامات التي تذغل كل كاحجة مشيغ عشج كتابة سيختيا الحاتية، فا

. في معشى أف أكبخ(، كىػ عشػاف مشاسب ؼيسا أعتقج لمسقاربة السشكفئة عمى الحات التي 40)
تبشتيا في كتابة سيختيا الحاتية، كلحلظ ركدت الكاتبة عمى قزايا مغ مثل: األلع، كالػحجة، 

تكخر عبارة )إنشي كالخػؼ، كالسػت، كالرست، كالعقع، كالغيخة، كالخرػصية. إلخ، كالكاتبة 
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أكبخ( في بجاية كل فرل مغ فرػؿ الكتاب، تسييجًا لصخح قزية مغ القزايا السذار إلييا آنفًا، 
تقػؿ مثبًل: )إنشي أكبخ، كأبمغ أربعيشي دكف شفل، كمع ذلظ فإف اسسي لغ يسحى كسا تطغ ندػة 

ا: األلع. كمسا كبخت ، كتقػؿ أيزًا: )إنشي أكبخ، كتكبخ معي أشياء كثيخة أكلي 1كثخ حػلي...(
 .2صار األلع أكبخ، كأبصأ رحيبًل!(

أما عشػاف أميسة الخسيذ )ماضي. مفخد. محكخ( فيػ استعارة مجازية لغػية تذيخ إلى تيسير 
مكانة السخأة في السجتسع مغ كجية نطخ الكاتبة. فجحر الفعل في العخبية ىػ الساضي السفخد 

سا كتتحكع فييسا التقاليج السػركثة القجيسة كالخأؼ الفخدؼ السحكخ، كلحلظ فالسجتسع كالثقافة تذكمي
الػاحج كالديصخة الحكػرية. تقػؿ الكاتبة: )إنيا الفمدفة التي تغدؿ خيػط نديج ثقافتشا... فالجحر 
ىشا ال بج أف يكػف ذكخًا كاحجًا مفخدًا يدتسج مرجاقيتو كشخعيتو مغ ماضيو(، )كما عجا ذلظ فيػ 

 . 3مديج ىامذي كفخعي(

كيأتي عشػاف سيخة الجغفق )أشق البخقع. أرػ( أكثخ حجة كتسخدًا. فعمى الخغع مغ أف الكاتبة ال 
تختجؼ البخقع في حياتيا الفعمية، فإف البخقع يأتي ليكػف رمدًا لمؿيع التقميجية القاسية التي تحـخ 

سشاـ السحخمات  السخأة مغ نيل حقػقيا في السجتسع التي تعير ؼيو الكاتبة. تقػؿ: )انطخكا إلى
فػؽ ضيخؼ، أكاد أتخنح تحت ثقميا. أسبلفي مغ الشداء في الجاىمية كغ يػأدف لحطة كالدتيغ، 

  4لكشي أكأد كل يػـ، في مجتسع ذكػرؼ صاـر كمتجيع كعشيف.(

 الجفاع عغ حقػؽ السخأة )الشاشصية(

، التي قج يعييا الكتاب تكتب الديخة الحاتية عادة استجابة لسجسػعة مغ الجكافع الستشػعة الستعجدة
أك ال يعػنيا مجتسعة، كلكغ بعزيا يكػف كاضحًا كمديصخًا. كفي نساذجشا الديخية ىحه، نجج أف 
الحاجة أك الخغبة في الجفاع عغ حقػؽ السخأة في السجتسع، كذلظ مغ خبلؿ كذف أك فزح ما 

ي مغ أبخز ىحه الجكافع. تخاه ىؤالء الكاتبات تيسيذًا كمطمػميات كتحيدات تسارس ضج السخأة؛ يأت
كعمى الخغع مغ أف سخد الحياة الذخرية ليؤالء الكاتبات ىػ السػضػع الخئيذ ليحه الديخ؛ إال 
أنيغ كثيخًا ما يعبخف عغ آرائيغ حػؿ كثيخ مغ القزايا االجتساعية كالجيشية كالثقاؼية كاألدبية، 
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األحياف، ال يدتصيع كلكغ كل ذلظ في الغالب األعع مغ مشطػر ندػؼ كاضح. كفي بعس 
القارغ أف يسيد بيغ ما تكتبو ىؤالء الكاتبات، كبخاصة الخسيذ كالجغفق، في سيخييغ الحاتية؛ 
كما يكتبشو في مقاالتيغ في الرحف كالسجبلت. فالخسيذ تخكد في سيختيا عمى القزايا 

بسا فييغ  التعميسية السترمة بالسخأة، ألف أغمب الشداء الدعػديات يعسمغ في قصاع التعميع
الكاتبة، تقػؿ الكاتبة: )ليذ ىشاؾ أنثى في الدعػدية لع تتخؾ عمييا الخئاسة )العامة لتعميع 
البشات( ختسيا، حتى أكلئظ المػاتي عسمغ أك تعمسغ في السجارس الخاصة، فإف أنفيا الصػيل 

الجغفق، . أما 1كاف يشجس عبخ مجيخة ال بج أف تعيغ مغ قبل الخئاسة كمفتذاتيا كمشجكباتيا(
فتخكد كثيخًا عمى القزايا األدبية كاإلبجاعية، كعمى العؿبات كاإلكخاىات التي تػاجييا الكاتبة في 
مجتسعيا، كإف كأنت بالصبع ال تيسل القزايا األخخػ. أما الجيشي فتخكد عمى القزايا 

 ة.الذخرية الجاخمية في حياتيا التي عادة ما تقمق السخأة، كربسا تبخر عدلتيا الحاتي

كمع ذلظ، فالكاتبات يتبشيغ في مشاقذة ىحه القزايا الستشػعة أساليب مختمفة، فميمى الجيشي 
تبجك متقػقعة عمى ذاتيا كمتأممة، كأميسة الخسيذ ناقجة كناقسة، أما ىجػ الجغفق فتبجك انفعالية 

 كمتسخدة.

باإلضافة إلى ما  )أشق البخقع. أرػ( ليجػ الجغفق: تتكػف ىحه الديخة مغ ثبلثة أجداء رئيدة،
 يسكغ عجه مقجمة )تفاحة رغبتي السؤجمة(، كخاتسة )مػقف أخيخ(.

الجدء األكؿ جاء بعشػاف )الخخكج مغ الخيسة(، كتزسغ تدعة فرػؿ قريخة، تتفاكت في 
شػليا، مغ صفحة كنرف إلى أربع صفحات تقخيبًا، كتخكد ىحه الفرػؿ في الغالب األعع 

لسخأة كقزاياىا، كسا ترػره التقاليج الجيشية كالعادات عمى مشاقذة مػقف السجتسع مغ ا
االجتساعية، بحدب ما تخاه الكاتبة بصبيعة الحاؿ. كلعل مغ السيع مبلحطة أف بعس فرػؿ 
ىحا الجدء مغ الديخة يبجك ككأنو نػع مغ الجراسة أك البحث الحؼ يجخػ حػؿ القزايا 

ية في ىحه الفرػؿ تتحجث باسع جسيع االجتساعية كالدمػكية في السجتسع الدعػدؼ، فالخاك 
الشداء الدعػديات، كتبجك ككأنيا باحثة اجتساعية أك مشطخة تذعخ بأنيا مدؤكلة عغ تقجيع 

 اقتخاحات كتػصيات حػؿ الصخيقة التي يشبغي أف تعير بيا السخأة في السجتسع.

                                                           
 .80، ص 2011الجغفق، أشق البخقع. أرػ، ججاكؿ، بيخكت ، 1



114 
 

الغالب األعع الجدء الثاني: جاء بعشػاف )سػادؼ كبياضو(، كتكّػف مغ خسدة فرػؿ تعالج في 
العبلقة بيغ الخجل كالسخأة، كجاء ىحا الفرل مدخكدًا بزسيخ الغائب. كفي ىحا الفرل يتع فزح 

 الخجل كنقجه، كخرػصًا الستعمع كالسثقف الحؼ يطيخ متشاقزًا بيغ ما يقػلو كبيغ ما يفعمو.

بيخًا مغ حياتيا أما الجدء الثالث، فجاء في ثبلثة كثبلثيغ فربًل، تدخد فييا الكاتبة جانبًا ك
كتجاربيا الذخرية، كال يبجأ ىحا الجدء إال في الرفحة الدابعة كالدبعيغ مغ الكتاب، كربسا 
كاف ىحا التأخخ في سخد حياة الكاتبة مطيخًا مغ مطاىخ الحيخة كالتخدد في كتابة سيختيا الحاتية 

 كنذخىا.

تي في الكتابة عغ تجخبتي، ىل تقػؿ الكاتبة في بجاية ىحا الجدء: )ال أستصيع أف أحري محاكال
أعتقج أف الكاتبة قج شعخت بأف عمييا أف تكتب  1كشت متخددة في إزاحة المثاـ عغ أسخارؼ؟ ربسا(

الفرػؿ التقجيسية التي كردت في الجدأيغ األكليغ لتييئة القارغ لقخاءة سيختيا الحاتية بذيء مغ 
ف ىحه الفرػؿ التي كردت في الجدأيغ التعاشف، أك عمى األقل بذيء مغ السػضػعية. كأعتقج أ

األكؿ كالثاني تذكل )بخقعًا مجازيًا( لحياتيا، فكاف عمى الكاتبة شقو لتتسكغ مغ الػصػؿ إلى 
حياتيا، أعشي أف تكػف قادرة عمى كتابتيا، كفي ىحا الجدء مغ الديخة تبجأ الكاتبة بدخد حياتيا 

ني، كليذ أسمػب التجرج التاريخي بأسمػب بديط كشحرؼ، متبعة في ذلظ األسمػب السزسػ 
)الكخكنػلػجي(. فتجاربيا الحياتية تدخد كفقًا لسجسػعة مختمفة مغ السػضػعات التي تذكميا، 
كتذكل ردكد أفعاؿ الكاتبة تجاىيا. كىحه السػضػعات تذسل مػضػعات مغ مثل: عائمتيا، 

يا، كأصجقائيا. إلخ، كانتياج ككالجتيا، كرسائميا، كدراستيا الجامعية، كشعخىا، كعسميا، كشالبات
ىحا األسمػب السزسػني ربسا يفدخ إلى حج ما؛ بكػف الكاتبة شاعخة كليدت كاتبة ركاية، تستمظ 
السيارات الدخدية التي تسكشيا مغ خمق نز سخدؼ متػاصل كمتساسظ، كىحا ىػ ما أدركتو 

 1983تيا قرة في العاـ الكاتبة نفديا في كقت مبكخ مغ حياتيا اإلبجاعية، تقػؿ: )بجايتي كتب
نذخت عبخ صحيفتي )الجديخة( ك)الخياض(؛ إال أف كخىي سخد التفاصيل كقشاعتي بشقز قجرتي 

كيسكغ أف نزيف إلى ذلظ أف ىحا  2عمى القز ىجاني إلى صخاط الذعخ في سغ مبكخة(
لستبع في األسمػب ربسا بجا أكثخ مشاسبة كمبلءمة لخكح الكاتبة الثائخة، ألف السشيج السزسػني ا

الدخد مكشيا مغ التعبيخ عغ فػرات احتجاجيا، كثػرتيا، كبػحيا، أك ما تدسيو الكاتبة: )شطايا 
 تجخبتي(.
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 الذعخ مقابل الشثخ

ىجػ الجغفق ىي شاعخة في السقاـ األكؿ ككاتبة نثخية في السقاـ الثاني، عمى األقل إلى كقت 
عمييا التعبيخ عغ ذاتيا كتجاربيا بصخيقة نثخية، كتابة ىحه الػرقة، كمع ذلظ، فقج رأت أنو يتحتع 

كأف الذعخ رغع ذاتيتو لع يعج كاؼيًا لمؿياـ بحلظ، كربسا كاف الدبب في ىحا التحػؿ ىػ ما ذكختو 
كميخ كلدمغ أف )الحات الذاعخة ليدت ببداشة سيخ ذاتية(، كلكشيا )ذات محصسة كمعتسة، مثقمة 

صجاء كذكخيات ثقاؼية كتاريخية ال تدتصيع التحكع فييا( بكل أنػاع القػػ البلكاعية، كمخددة أل
كفي الحؿيقة، نجج أف الجغفق تقػـ في سيختيا بالسدج بيغ الذعخؼ كالشثخؼ، كػنيا متسيدة في 
كتابة قريجة الشثخ، كفي كثيخ مغ الحاالت نجج أف البػح الذعخؼ يستج ألقرى حجكده السسكشة، 

لتي كثيخًا ما تػضف فييا عبارات كجسبًل شعخية ذات كبخاصة في عشاكيغ الفرػؿ الكثيخة ا
 دالالت مجازية معبخة.

 اليػية كالغسػض

تذيخ اليػية عسػمًا إلى الصخيقة التي يفكخ بيا السخء في نفدو كعشيا كحػليا، إنيا ىػية معقجة 
كمتعجدة األكجو، كلكششا نختار أف نخكد عمى بعس جػانبيا عشجما نقخر الكتابة عغ ذكاتشا. 

… كلحلظ، فكل كاتب سيخة لجيو بالزخكرة عجة ىػيات أك عجة صيغ لميػية، كفي )أشق البخقع 
أرػ( نجج أف ىشاؾ عمى األقل أربع ىػيات متجاكرة كمتقاشعة، تعسل بفاعمية فائقة في ىحا 

 العسل الديخؼ، كىي عمى الشحػ اآلتي:

يؿية في ىحه الديخة الحاتية ىجػ )السؤلفة(، كىي شخرية حؿيؿية تعير بيششا. كليجػ الحؿ- 1
صػرتاف أك مطيخاف: ىجػ القجيسة التػؼيؿية إلى حج ما كىجػ الججيجة الجخيئة، كلعل ىحا يتزح 

، أؾيست 2011ؼيسا قالتو حػؿ مذاركتيا السثيخة في أمدية شعخية في ميخجاف الجشادرية عاـ 
راء صػرتي القجيسة. في نادؼ ججة األدبي، تقػؿ: ). لكغ ىجػ أخخػ كأنت تحخضشي عمى إق

 .1صػرتي السسحػة في األصل، كتطييخ صػرة أخخػ ال تجمميا عباءة الخػؼ...(

ىجػ )الدادرة(، كىي الذخرية الخئيدة التي اختمقتيا الكاتبة، كأعصتيا اسع )شيخزاد(، - 2
كأككمت إلييا ميسة سخد قرة حياتيا، أك عمى األقل سخد الجدء الخاص بديختيا الحاتية. تقػؿ 
الكاتبة: )...فآثخت أال أبػح كأال أكتب شجػني! إال أنشي أقشعت راكيتي )شيخزاد الخائفة؟( 
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بالكبلـ لمخبلص مغ ـيسشة بعس أشكاؿ الخقابة عمى تفكيخؼ كتحخيخ حبخؼ السختجف مغ 
 .1أسخىا(

ىجػ )السسثمة لمسخأة الدعػدية( التي تعبخ عغ معاناة الشداء الدعػديات كمطمػمياتيغ، - 3
كتجافع عغ حقػقيغ نيابة عشيغ، تقػؿ: )لدت مغ كػكب آخخ، أك جغخاؼيا متػىسة، لكشي امخأة 

 .2مغ السسمكة العخبية الدعػدية. امخأة، مثل آالؼ الشداء في ىحه األرض السقجسة(

فيشا تستدج ىػية ىجػ بيػية الشداء الدعػديات بذكل عاـ، كتبخز أحيانًا في صػرة باحثة 
تقػؿ: )إلى الجفاع عغ حقػؽ السخأة الدعػدية مغ خبلؿ ما كتبت كشاركت كناشصة تدعى كسا 

 .3في كثيخ مغ الجراسات(

ىجػ، اليػية الحكػرية الثقاؼية االجتساعية البلكاعية، التي تفخضيا المغة عمى كل الشداء، - 4
تقػؿ الجغفق معمقة عمى ىحه اليػية السفخكضة، ككيف أنيا تفخض سيصختيا عمييا، مغ حيث 
ال تجرؼ: )أنتبو اآلف فقط، إلى أنشي أكتب بريغة السحكخ، أليدت ىحه محشة إضاؼية لمكاتبة، 

 .4كىي تتخمى شػعًا، عغ ضسيخ السؤنث(

لقج كأنت الكاتبة عمى إدراؾ تاـ بتعجد اليػيات التي كاف عمييا أف تمبديا أك تتقشع بيا: )حتع 
تي، إحجاىسا تشاسب عائمتي كأخخػ عمى عيذي في مجتسع محافع مداكجتي بيغ شخريتيغ لحا

تشاسب كعيي يتحقق بيا تػازني كتأثيخؼ(. لحلظ ضيخت ىػية البصمة في ىحه الديخة الحاتية 
 مشذصخة كمتعجدة كمتشػعة كثخية، بل حتى متشاقزة أحيانًا.

-محكخات امخأة سعػدية –قامت سامية العامػدؼ بكتابة سيختيا الحاتية بعشػاف  2015كفي عاـ 
ـ كأصيبت بو ثانية 2006امخأة سعػدية زلدلتيا عػاصف كأحجاث. أصيبت بالدخشاف عاـ "قرة 

ـ. فقاكمت بالربخ كباإليساف كانترخت كأصبحت أيقػنة الدخشاف في العالع 2015في عاـ 
 العخبي "

 

                                                           
 .13السرجر نفدو، ص  1
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 السبحث الثاني

 تحميل سيخة أحسج الدباعي )أيامي(

 

السية، كأما الديخة الحاتية في األدب الدعػدؼ إف الديخة الحاتية جشذ أدبي تػجج في اآلداب الع
فشخػ أف كتابة الديخة الحاتية ضيخت في كقت متأخخ بالسقارنة مع الجكؿ العخبية األخخػ، كأف 
الباحثيغ يتفقػف عمى أف السحاكلة األكلى مغ ىحا الذكل الفشي التي قاـ بيا ىػ أحسج الدباعي 

ككاف أكؿ ىحا الكتاب ” أيامي“ثع غيخ عشػانو إلى ” أبػ زامل“الحؼ سجل سيختو الحاتية بعشػاف 
 الحؼ كتبو الدباعي باعتباره رائجا مغ الديخة الحاتية في األدب العخبي الدعػدؼ.

كيعتبخ األستاذ أحسج الدباعي مغ ركاد الثقافة األكائل في السسمكة العخبية الدعػدية في القخف  
ا المعا بخز في مجاؿ الرحافة في السسمكة العخبية العذخيغ، ككاف أديبا فحا ككاتبا كبيخا كصحؽي

، ككسا يعتبخ أكؿ مغ قاـ بالجعػة إلى ”شيخ الرحافة العخبية في الحجاز”الدعػدية حتى لقب بػ 
يعتبخ أكؿ مؤلف عخبي يقخر عمى ” سمع القخاءة“كاتبة مدخح عخبي سعػدؼ، ككاف كتابو 

كىػ الحؼ حرل عمى جائدة الجكلة التقجيخية الصبلب كالصالبات لمسجارس العخبية في السسمكة، 
ق كاستمع جائدتيا مغ يج خادـ الحخميغ الذخيفيغ السمظ فيج بغ 1404في األدب العخبي عاـ 

عبج العديد في حفل أؾيع تكخيسا كتقجيخا لو في السسمكة العخبية الدعػدية. كتب األستاذ الدباعي 
” أبػ زامل“في الصبعة األكلى كالثانية تحت عشػاف  كقجـ ىحا الكتاب” أيامي“سيختو الحاتية بعشػاف 

ـ، ككاف اليجؼ مغ كرائو أف يسثل جانبا مغ سيختو 1954ىػ كالسػافق عاـ 1373في عاـ 
الحاتية ، كأف يسثل صػرا مغ حياة الجيل الحؼ كاف يعير معو، كعشجما فكخ كتجبخ في التػسع 

في الصبعة الثالثة مغ ىحا ” أيامي“اء بعشػاف ؼيسا يخز سيختو الحاتية تشاسى أبا زامل كقجـ لمقخ 
ـ. كفي ىحه السقالة الػجيدة سأحاكؿ أف أقػـ بجراسة 1970السػافق   -ق1939الكتاب في عاـ 

 تحميمية عغ ىحا الكتاب.
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 دراسة تحميمية لكتاب )أيامي( لؤلستاذ أحسج الدباعي

 تعخيف مػجد عغ الكتاب )أيامي(:

، كىحا الكتاب ما ىػ إال بسثابة سيخة ”أيامي”كتب الذيخ أحسج الدباعي سيختو الحاتية السدسى بػ 
ذاتية عغ حياتو الذخرية كالشفدية الخاصة بو،  حيث سخد ؼيو سخدا مشفربل عغ سيختو 
الحاتية مشح أياـ شفػلتو كشبابو، كسا ذكخ ؼيو أكؿ أيامو في الكتاتيب السختمفة كالجراسات 

شػعة، كسا تحجث ؼيو عغ نذأتو كتعميسو ككضيفتو في مكة السكخمة، كسا أنو يػصف أيزًا الست
أىع السػاقف التي تعخض ليا في حياتو الذخرية، كيحكي قرة تخخجو كبجاية كضيفتو كػنو 
مجرسا بارزا في إحجػ السجرسة مغ حيث تمقى تعميسو االبتجائي في أياـ الصفػلة، كيحكخ لشا 

 ى عالع الرحابة كبجاية مذػاره العمسي كاألدبي كالفشي.أيزًا تحػلو إل

ىػ السػافق عاـ 1373في عاـ ” أبػزامل ” في شبعتو األكلى تحت عشػاف ” أيامي“صجر كتاب 
كقجـ لمقخاء ” أبا زامل” ـ، كعشجما تجبخ كفكخ في التػسع ؼيسا يخز سيختو الحاتية تشاسى 1954

ـ، كجاء 1970الصبعة الثالثة مغ ىحا الكتاب في عاـ  في” أيامي“كالجارسيغ الباحثيغ بعشػاف 
الحؼ صجر في شبعتو األكلى قبل ” أيامي“إصجار نادؼ تبػؾ األدبي لكتاب أحسج الدباعي 

خسديغ عاما عغ شخيق دار التيامو لمشذخ كالتػزيع بججة، يحكخ عبج السقرػد خػجة مذيخا إلى 
أف أشيخ إلى كتاب صجر ألستاذنا الدباعي كقج رأيت مغ باب األمانة العمسية “ذلظ بقػلو: 

ـ( كشبع 1959 –ىػ 1379في شبعتو الثانية عاـ )” قرة الجيل الساضي -أبػ زامل” بعشػاف 
بسصابع دار قخير بسكة، كلع أقف عمى شبعتو األكلى.. كمادة ىحا الكتاب نفديا شبعت بعشػاف 

” 78“تاب العخبي الدعػدؼ ـ( ضسغ سمدمة الك1982-ىػ1402الصبعة األكلى عاـ )” أيامي“
 . 1”كقج أعسل السؤلف قمسو مشقحاً 

كإف ىحا الكتاب أعيج نذخه قبل سشػات ضسغ سمدمة األعساؿ الكاممة إلثشيشية عبج السقرػد 
شبعة خػجة محجكدة االنتذار، كشبعة نادؼ تبػؾ ىي األدؽ، بل “خػجة، كيعمق بأفؿيو بقػلو 

أف بعس كتب الخكاد كأنت تصبع شباعة عذػائية،  ىي أدؽ مغ شبعة تيامة، حيث إف السذكمة

                                                           
أحسج الدباعي )ججة: عبج السقرػد خػجة، رقع اإلبجاع الدباعي، أحسج، األعساؿ الكاممة لؤلديب األستاذ  1

 20( ج، الجدء األكؿ ص: 1984في مكتبة السمظ فيج الػششية، الصبعة األكلى، 5514/1427
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كيتخمميا كثيخ مغ األخصاء، كتاب الدباعي يرمح مقخرا مداعجا في التعميع العاـ، الشز حيػؼ 
 . 1”كبجيع كيبعث عمى حب الحياة، كيرمح لمديشسا كالتمفديػف كالسدخح، كغيخه

 الجوافع التي دفعتو إلى كتابة ىحا الكتاب:           

ال شظ ؼيو أف الديخة الحاتية تحتل مكانة عالية لجػ األكساط العمسية كاألدبية، كأنيا قج مسا 
تكػف مخآة لراحبيا كمثمسا ىي مخآة لدمشيا ككششيا كمجتسعيا، كعشجما نمقي نطخة عابخة عمى 

كيشو ىحا الكتاب مغ الديخة الحاتية كججنا أنو يعج مغ أكؿ كتاب في فغ الديخة الحاتية الحؼ قاـ بتج
الذيخ أحسج الدباعي في القخف العذخيغ، كقجـ ؼيو عغ تخجستو الذخرية مشح الصفػلة إلى 
الذباب سػيا، فمعل ىحه التػشئة تسكششا مغ الدؤاؿ السيع في أذىاف كل مغ يقخأ ىحا الكتاب بأنو 
 لساذا كتب الذيخ أحسج الدباعي سيختو الحاتية؟ كما ىي البػاعث كالجكافع التي تحسمو عمى
الكتابة عغ تخجستو الذخرية الشفدية؟ ىحه ىي التداؤالت تأتي في أذىانشا كسا تأتي في أذىاف 
الباحثيغ اآلخخيغ عمى العسػـ كالسذتغميغ بديخة الحاتية عمى الخرػص، عشجما نحاكؿ لئلجابة 
عمى ىحه التداؤالت نججىا أف البػاعث الجحرية التي تحسمو عمى تجكيغ محكخاتو بذكل كتاب 

تقل ىي شبعة األحجاث الستشاسية كالطخكؼ القاسية التي كأنت حجثت فيتمظ الحؿبة مغ مد
 الدماف، كىي التي عاشيا الذيخ الدباعي مع أسختو كأصجقائو كزمبلئو.

 البجاية في الديخة:

ال يخفى عمى أحج مشا أف ىحا الكتاب يعج مغ األعساؿ السيسة في فغ الديخة الحاتية في األدب 
َكاْخِفْس َلُيَسا َجَشاَح ْالحُّؿِّ ِمَغ “عػدؼ، كالحؼ يبجأه صاحب الكتاب بآية القخآف الكخيع العخبي الد

)صجؽ هللا العطيع( ثع يبجأه بإىجاء يػجيو إلى: ” ْالخَّْحَسِة َكُقل رَّبِّ َاْرَحْسُيَسا َكَسا َربََّياِني َصِغيًخا
ضغ الشجاح في أساليبيا القاسية أىجؼ  مغ جيل أثخ التخبية العالية في إعجاد الجيل!! إلى: مغ“

، قج احتػػ ىحا الكتاب عمى العجيج مغ الفرػؿ ككل فرل مغ الفرػؿ يحسل عشػانا 2”كتابي
ككل العشاكيغ السحكػرة مختبصة بحياة أحسج الدباعي كآرائو كأفكاره كخػاشخه كمذاعخه فيػ 

 العارض كالسعخكض كالعاصف كالسػصػؼ.

                                                           
 20السخجع نفدو، ص:  1
 9( ص: 2016الدباعي، أحسج، أيامي )تبػؾ: الشادؼ األدبي، الصبعة الثانية  2
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ا الكتاب فتخة زمشية محجدة مغ حياتو بجءا مغ أكؿ يـػ مغ األياـ عالج أحسج الدباعي في ىح
أدلج ؼيو إلى الكتاب كانتياء عسمو برفتو محخرا في جخيجة صػت الحجاز، كقجـ عغ نفدو 

سساني أبي )أحسج( كدلمتشي أمي فكأنت تشاديشي ” مباشخة مغ خبلؿ ذكخ اسسو األكؿ يقػؿ 
أحسج حساده لب القبلدة أمو تحبو كأبػه ” -ىي تخقرشي)أحسج حساده( ككأنت أغشيتيا الجائسة ك 

كال أزاؿ إلى اليػـ أذكخ أني كشت دلػعتيا كسا أذكخ كمسات األغشية التي ضمت تجلمشي ”. زيادة
بيا إلى األياـ األكلى التي كشت أدلج فييا إلى الكتاب، كشاركيا أبي في تجليل شفػلتي األكلى 

 . 1”ج عمى رأسي آالؼ اآلماؿ كاألمانيألنو رزؽ بي في سغ اليأس كلعمو عق

كيقػؿ عغ ذلظ الكتاب الحؼ أدخمو ؼيو في أياـ الصفػلة "كدرج بي إلى الكتاب في زقاؽ الذير 
في جػار السجعي، كلع يتخكشي حتى أضاؼ إلى جعل الفتػح قخشا زائجا لمفؿيو، كرجاه أف يعشي 

كالعطع لي. أنت كدخ ” يعشي لحسي أنا“بي، كأال تأخحه خذية في تخبيتي. )فالمحع لظ يا سيجنا 
يا سيجنا كأنا أجبخ( كلع يشذ شأف العخيف فقج كأنت لمعخفاء في كتاتيبشا صػلة، ككاف أحجىع ال 
يتدامح في حجكد دكلتو مع الربياف إال لسغ يعتخؼ بحقػقو في الكتاب كيعخؼ كيف 

كالجه ليذتخؼ بثسشيا مغ يدتخضيو، كيقجـ )ىمبلتو( القميمة التي يشفحيا إياه في كل صباح 
أك قصعة مغ )شبصاب الجشة( ككمتاىسا نػع مغ الجقيق … بزاعتو الفجة )فػفمة جشجاكؼ( كاحجة

 السحسخ بسدحػؽ الدكخ".

 الدمان في الديخة: 

يذكل الدمغ في العسل الدخدؼ ركشا أساسيا مغ اركانو، كتدداد اىسيتو إذا كاف العسل الدخدؼ 
بية، كيسكغ أف ندتشتج ذلظ مغ خبلؿ اقػاؿ األديب في سيختو قػلو يشجرج تحت جشذ الديخة األد

ككقػلو :)قزيت نحػ ثبلث سشػات  2مثبل: )كبحلظ قزيت في كتاب زقاؽ الذير نحػ سشتيغ(
ككقػلو :) تػالت الدشػف بشا كنحغ  3في استطيار القخآف حتى أصبحت مغ حفاضو السستازيغ(

 .4بشا في ريح لع تكغ ىادئة كل اليجكء( مأخػذكف بسخاكدنا ... تػالت الدشػف تسخ

                                                           

 13السخجع نفدو، ص:  1
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كيديخ الدمغ في الديخة سيخا تراعجيا شبيعيا فيشاؾ تصابق بيغ تتابع األحجاث في الديخة مع 
التختيب الصبيعي ألحجاثيا، كسا يفتخض أنيا جخت بالفعل، فيشاؾ تصابق بيغ زمغ الدخد كزمغ 

ل أؼ مغ الخمف إلى األماـ: )مخحمة الحكاية السدخكدة، فيػ يشصمق مغ الساضي إلى السدتقب
الصفػلة، فالربا، فالذباب( كقج تتػقف ىحه الحخكة عشج الشقج كالتعميل كالتفديخ اك االعتخاض 

 بجعاء اك بسقارنة بيغ عيجيغ اك ما شابو ذلظ.

 :السكان في الديخة 

يذعخ بػاقعية إف عشرخ السكاف يسثل عشرخا أساسيا في الديخة الحاتية باإلضافة إلى اف ذكخه 
االحجاث كصجؽ الخاكؼ فانو يقجـ لشا كثيقة لكثيخ مغ األمػر التي تتعمق بحياة الكاتب 
الذخرية، كسا اف الكاتب مغ خبللو أيزا يبيغ لشا كثيخا مغ مبلمح شخريتو عمى ضػء 

 عبلقتو ببعس الذخريات التي يجسعو بيا مكاف كاحج اك أماكغ عجة.

عمى انيا اشتسمت عمى كثيخ مغ األماكغ كبأسسائيا الرخيحة مع كما تسيدت بو سيخة الكاتب 
( 13تحجيج لسػاقعيا الجغخاؼية. كأشار إلى بعزيا مغ خبلؿ عشاكيغ كتابو نحػ )في الكتاب ص

(، فالكاتب تشقل بشا في أماكغ عجة يجسعيا محيط كاحج كىػ 52ك )في السجرسة الخاؾية ص 
كازقتيا كاكديتيا كذلظ التشقل اقترخ عمى ذكخ السع محيط مكة السكخمة بكتاتيبيا كحاراتيا 

، ثع يمتحق  1السكاف كمػقعو، كقػلو: )درج بي اؿ الكتاب في زقاؽ الذير بجػار السجعى ...(
بكتاتيب اخخؼ يحجدىا لشا باالسع كالسػقع: )كاشيخ عل ابي أخيخا اف يشقمشي إلى غيخ ىحا الكتاب 

باخخ في جبل اليشجؼ ،  ثع بغيخه كبغيخه، حتي انتييت ،فالحقشي بكتاب في باب الجريبة ، ثع 
إلى مكاف أكسع في مكاف الؿباف اليػـ بجػار السجعى ...كاسذ الحديغ بغ عمى مجرسة عخبية 

ثع انتقل بعج ثبلث  2اماـ باب الدبلـ ككمف الذيخ دمحم خياط اف يجيخىا ... فشقمشا جسيعا إلييا (
 .3كسا يقػؿ في جبل ىشجؼ سشػات إلى السجرسة الخاؾية الػاقعة

ككسا بيشا أف مكة السكخمة بكتاتيبيا كحاراتيا ىي السكاف الخئيذ في الديخة فقج عخض الكاتب 
 في سيختو ألماكغ أخخػ ثانػية مشيا: 
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الحؼ دلو عمى  1مرخ حيث أشار إلى أنو انتقل إلييا عقب لقائو بالذيخ دمحم سخكر الرباف
تب بأنو قج أكصى القائع عمييا بصباعة مؤلفو الحؼ أسساه )حبخ السصبعة السرخية التي أكىع الكا

عمى كرؽ( يقػؿ: " كانتييت إلى السصبعة ككاف يجيخىا األستاذ الدركمي: شػ يا كلجؼ ىاؼ كتاب 
وهللا ما بعخؼ؛ كعجت بعػدتي مغ مرخ إلى  -ما شفتو.. ما كصل إلي؛ تخػ ىل ضاع؟ 

 2الذيخ دمحم أسألو.."

 :الذخريات 

ات أىسية كبيخة في الديخة الحاتية، فيي عساد الديخة، كمغ اجميا تكتب الديخة بالخغع ف كلمذخري
اختبلؼ الكتاب في تدجيميا، كلخسع الذخرية عجة شخؽ: شخيقة مباشخة كىي الصخيقة التحميمية 
كتعتسج عمى رسع الذخرية مغ الخارج بذخح عػاشفيا كبػاعثيا كافكارىا كاحاسيديا، كبالتعقيب 

كالصخيقة الثانية غيخ مباشخة كىي الصخيقة  3عس ترخفاتيا كتفديخ البعس االخخعمى ب
التسثيمية، كيشحي الكاتب السدتخجـ ليا نفدو جانبا، عشج تقجيسو لمذخرية، ليتيح ليا اف تعبخ 

 عغ نفديا، كتكذف عغ جػىخىا باحاديثيا كترخفاتيا الخاصة.

تي قجميا لشا بصخؽ عجة ىي في مجسميا تعج كسيخة الكاتب شسمت عجدا كبيخا مغ الذخريات ال
مدجا لمصخيقتيغ التحميمية كالتسثيمية السذار إلييسا أعبله، فيػ قج يقجـ لشا الذخرية تقجيسا مباشخا 

،اك عغ شخيق  4كقػاه عغ نفدو: )سساني ابي أحسج كامي كأنت تجلمشي كتشاديشي أحسج حسادة(
العخيف: )لع يشذ ابي شأف العخيف، فقج أسخ بسا  الحػار كاالفعاؿ ثع التعقيب لتقجيسو شخرية

أرضى كبخياءه، كدس إلى جيبو ما أشمق لدانو: ركح ياعع صالح الػلج كلج سيجنا كأنا ىشا ما 
أشػفو اال زؼ اخػيو الرغيخ، كلقج كاف عشج كعجه فقج شافشي بسا يذاؼ بو األخ الرغيخ، الحؼ 

، 5ج ىمبلتو القميمة التي يرصحبيا كل صباح(سمبت ارادتو كمشح ؾيادة إلى كصي يعخؼ كيف يع

                                                           
ـ، انتقل إلى مجيشة ججة كالتحق بسجارسيا، تجرج في السشاصب 1894ىػ دمحم سخكر الرباف، كلج بالقشفحة سشة  1

أكؿ أميغ عاـ لخابصة العالع اإلسبلمي، كاف مغ  الؿيادية، حتى أصبح ثاني كزيخ لمسالية كاالقتراد، ثع أصبح
أكائل السذتغميغ باألدب، كمغ أبخز السداىسيغ األكائل في نذاشاتو، لو نثخ كشعخ غيخ مجسػع، تػفي سشة 
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ييتع بترػيخىا مغ الخارج فمع يخد عشجه ىحا الترػيخ إال مغ شخريتيغ األكلي: ىي شخرية 
)عبج الػىاب خياط( زميمو في التجريذ ثع مجيخ مجرستو الحقا حيث كصفو بقػلو :) كاف يستاز 

، ال يدتخفو الشدؽ الذائع بيششا ككاف شاربو السفتػؿ يخسع صػرتو أمامشا كذاب  بػجو صاـر
، كسا تسثل كصفو الخارجي لمذخرية في حجيثو عغ شخرية الذخيف 1ناضج يدتحق التقجيخ(

 . 2حديغ بغ عمى حيث ذكخ بانو رجل مخبػع القامة

كيسكششا القػؿ إنو اتزحت لشا القجرة الفشية التي امتمكيا الكاتب في ترػيخ تمظ الذخريات 
تى بجت لشا شخريات حؿيؿية، إلى أقرى درجة مسكشة، تعبخ عغ عرخىا فشفخ فييا الحياة ح

اصجؽ تعبيخ كذلظ ألنو اقتبديا مغ الحياة رأسا دكف اف يعشي بتيحيبيا صقميا، فالكاتب نجح 
إلى حج كبيخ في مدج الحؿيقة بالخياؿ نتبيغ ذلظ في ىحه )القجرة العجيبة عمى احياء العرخ 

 3حخكة كالحيػية(كتجديجه في شخريات نابزة بال

 الرخاع في الديخة: 

مغ خبلؿ الرخاع يصمعشا كاتب الديخة: )عمى دخائل نفدو كأثخ احجاث الخارج في حياتو الشفدية 
كالذعػرية كالفكخية، مطيخا مغ خبللو ما يشعكذ عمى مخآة ذاتو مغ كقائع الساضي كاحجاثو خيخا 

كسيخة الكاتب تػافخ فييا كثيخ مغ سسات كمبلمح الرخاع، فاإلىجاء التي صجر بو  4كاف اك شخا(
الكاتب سيختو كالحؼ سبقت اإلشارة إليو يبيغ اف صاحبيا لع يكغ مشدجسا مع الػسط العائمي 

 .5كاالجتساعي كالثقافي الحؼ كاف يشتسي إليو، كفق شخكشو الخاصة ال كفق شخكط كسصو كبيئتو

الىجاء جاءت مػضػعات الديخة تبخز ذلظ الرخاع ، الستسثل في عجـ اندجاـ كمغ مشصمق ذلظ ا
كاتبيا مع بيئتو، كلحلظ نمسذ ركح الثػرة كالتسخد عمى كثيخ مسا يدػدىا مغ أفكار متػارثة ، 
نمسذ تمظ الخكح في مختمف مػضػعات الديخة  ، فشحغ نحذ بترادـ الكاتب مع نطاـ 

اتيب كعخض الكاتب في سيختو بالخخافات كالذعػذة التي كأنت الكتاتيب الدائج آنحاؾ كىػ الكت
سائجة زمغ الحكاية مغ خبلؿ تعخيزو بججتو كما كأنت تحكيو مغ حكايات خخاؼية  تعتقج في 
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صحتيا كال تقبل التذكيظ فييا، أيزا تزسشت سيخة الكاتب عمى صخاع داخمي كسا نمحع كيف 
أنت دائسة التصػر لمبحث عغ أسمػب يػافق ما اف ) االنا( عشجه كأنت تتججد كاف شخريتو ك

جبل في شبع كاتبيا مغ مػاىب، كنقػؿ اف حياة الكاتب كسا تبجت لشا مغ خبلؿ سيختو سمدمة 
مغ الرخاع الجاخمي كالخارجي تمسيحا كشابا كتاجخا كمجرسا كمػضفا برحيفة صػت الحجاز، 

نو أخفق في مخحمة حياتو األكلي اال حاكؿ الكاتب اف يثبت كجػده في ذلظ الرخاع كاف بجا لشا ا
 انو ما لبث اف حدع الرخاع في نياية االمخ لرالحو. 

  :الحؽار في الديخة 

فقج اعتسج عميو الكاتب في رسع ، كالحػار في سيخة الكاتب مبثػث في اغمب مػضػعاتيا
الجتو الذخريات، كفي نقل السعمػمة كترػيخ الحجث كمغ نساذج الحػار ما دار بيغ الكاتب كك 

كججتو، يقػؿ )عشجما تخصيت الحمع، بجأت اشعخ في صمف بأنشي شبيو رجل كاف مغ حقي اف 
أكجو حياتي في الدبيل الحؼ اختار، فأذعشت امي مذفقة أما ستي فقج كأنت تخؼ غيخ رأؼ 

هللا -أمي: )ما بػ شي، خميو ال يخكح السجرسة عمى كيفو، ىػ ما ىػ ناقرو شيء، عساؿ يقخأ 
كتاب زؼ البمبل، هللا يفتح عميظ يا أحسج كلج جػاىخ، ىػ اير مقرػدكع يعشي؟ في -يحفطو 

؟ يكفي يا جساعة خمػه يخكح عمى كيفو،  ىػ الـز يشدؿ بجاؿ السشرػرؼ يدػؼ عالع في الحـخ
يذػفمػ صشعة يأكمكع مشيا( صجر قخار ستي بتدخيحي ثع أشفع بتػصيات حاسسة )قػمي أعصيمو 

يبيو يعخؼ شغمو، يا شمع رجاؿ، عخؼ يجيب القخش زؼ أكالد خالتو، كاحج جشيو مغ العمبة، كس
يا شمع نجؿ كيفزل مزحكة لمشاس( كقامت امي إلى عمبتيا، خاضعة في غيخ اقتشاع ثع 

 سمستشي الجشيو كىي تييب بي: 

 لكغ ما تقػؿ الرشعة المي بجؾ تدػييا. -
قػلي ليا مالظ شغل  بذ أنتي مالظ شغل، قػلي ليا ياستي ،، ـيا تعخؼ حاجة فالجنيا -

؛ كلع تشصق ستي بحخؼ ألنيا كأنت بجأت كضيفتيا في الدبحة )يا لصيف ، يا لصيف ، 
يا لصيف ( كيجىا تذيخ إلى امي في الداـ كترسيع اف تعصيشي الجشيو ، ثع تخفع سبابتيا 

كالشسط الثاني مغ الحػار حػار البصل  1اليسشي إلى الدساء ككأنيا تقػؿ )عميظ يارب (
نفدو ما يدسي مشاجاة كىػ حجيث الشفذ لمشفذ كحػار الحات لمحات ك سخد لشا مع 

 نساذج عغ ذلظ.
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 :المغة 

مجسل الحػار الحؼ دار بيغ الذخريات ىػ بالمغة العامية كعمى األخز لغة أىل مكة كقج 
تأتي العامية مجمػجة بالفرحي في الحػار الحؼ دار بيغ الذخيف الحديغ كمجيخ السجرسة عبج 

اب اما بالشدبة لمغة الدخد ، فيي جاءت كميا لغة فريحة كاف كاف قج كرد في بعزيا الػى
بعس الكمسات كالعبارات العامية ، كقػلو : )لقج كاف عشج كعجه فقج شافشي بسا يذاؼ بو األخ 

، كاتت المغة كاصفة  1الرغيخ ( ككقػلو : )كيغزب الػاد عباس ، كيمتفت الػاد عباس(
لجسمة كعمى مدتػؼ السفخدة كمغ السبلمح اإلبجاعية في المغة انيا جاءت كمرػرة عمى مدتػؼ ا

لغة مخسمة سيمة ككاضحة ال تعشي كثيخا بببلغتيا بقجر ما تعشي بإيراؿ األفكار التي يعبخ عشيا 
 الكاتب.

تتعجد األساليب التي يتخحىا الكتاب ليعبخكا مغ خبلليا عغ تجاربيع الحاتية ، كاألسمػب الحؼ 
خبللو أحسج الدباعي عغ سيختو الحاتية ىػ اقخب إلى األسمػب الترػيخؼ التفديخؼ، عبخ مغ 

كىػ أسمػب يجسع بيغ شخيقة السقالة التفديخية كبيغ شخيقة السقالة الفشية ، كىحا السشيج 
االزدكاجي السختمط في التخجسة الحاتية يدتخجمو أكلئظ الكتاب )الحيغ مارسػا كتابة الفغ الخكائي 

كالدباعي قبل كتابة  2ؼيو إلى جانب مسارستيع كتابة فغ السقالة كبخعػا فييا أيزا (كبخعػا 
سيختو مارس الخكاية مغ خبلؿ ركاية فكخة كبخع في كتابة السقالة ؼبصبيعة الحاؿ قج أفاد مغ 
تجاربو في ىحيغ الفشيغ لرياغة سيختو الحاتية كيعج كتاب الديخة ىحا ؾيع نادر يستاز بأسمػب 

يل رائع جحاب خبلب كشيق ال نطيخ لو، فألفاضو لصيفة ضخيفة سيمة ججا، ككمساتو عمسي جس
مختارة بجيعة، كتخاكيبو متيشة كأنيقة، كعمى الخغع مغ ذلظ نخػ في بعس السكاف في ىحا الكتاب 
أف الكاتب قج استخجـ كمسات عامية لكشيا ليدت برعبة ججا بل سيمة ججا يقجر القارغ أف يفيع 

ة، عمى أية حاؿ عميشا أف نقخأ ىحه العبارة الؿيسة السشفخدة التي ترػر لشا عغ بجكف أؼ مذق
الكتاب كنطامو كمشيجو العمسي كالتعميسي الحؼ كاف رائجا في آنحاؾ، كسا أنيا ترػر لشا عغ 
تمظ األلعاب الستشػعة التي كاف يمعبيا األكالد الرغار مع األصجقاء كالدمبلء عمى الداحات 

ػارع كاألزقة الذيقة، كعغ أنػاع الحمػيات التي كاف العامة كالخاصة مغ الشاس كالصخقات كالذ
يأكمػنيا في العذاء كالغجاء، ككحلظ ترػر لشا عغ الخخافات كالبجعات التي كانت مشجسجة في 
أذىاف عامة الشاس عغ العفاريت كالعربية التي كأنت بيغ األحياء، كسا تحكخ لشا عغ ذلظ 
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كاف شيخشا مرابا بسا يذبو “كتاب الحؼ يجرس ؼيو الذيخ الدباعي يقػؿ السذيج مغ مذاىج ال
الرجاع في رأسو، كاعتقج أف صجاعو مغ نػع ال يخفف كشأتو إلى مداكلة العصاس، ليحا كاف 
يعج في جيبو أعػادا مغ الكبخيت كشيئا مغ القصغ الشطيف فإذا بجأ جمدتو الرباح بيششا ندي 

ف القصغ عمى عػد الكبخيت الحؼ أحزخه لفا رؾيقا تبجك نيايتو كضيفة الحرة األكلى، كشخع يم
رؼيعة دؾيقة ثع دسو في أنفو، كبالغ في إيرالو إلى آخخ ما استصاع كأتاه العصاس أنداه محيصو 

ككاف يحمػ لبعس الستذيصشيغ أف يجاعبو أك يجاعب الصمبة … كتخكو مذغػال بسشجيمو السمػث
ه، ثع يجعل في مؤخخة كل ذبابة )قذة( رؼيعة شػيمة، ثع ؼيعسج إلى اصصياد بعس الحباب بيج

يصمق الحباب في الغخفة ليثيخ الزحظ بسا صشع ليا مغ أذناب شػيمة، فإذا التفت إلى الثانية 
ىجأ صاحبيا، كانصمق ثالث في زاكية غيخىا يزحظ، فإذا شعخ الذيخ أف السداح قج ثقل، كأف 

ح يبحث عغ قصغ ججيج يعالج بو أنفو!! فإذا أبت تختيبو متفق عميو.. أشخؽ إلى األرض، كرا
ذبابة محيمة إال أف تحط عمى أنفو، كتخسل ذنبيا مغ القر إلى ما بيغ عيشيو رفع يجه ثع كضعيا 
عمى )القذة( الحنب، ثع عاد فأشمقيا كىػ يكتع ضحكة خافتة يخذى أف يدسعيا الربياف! 

 .1”رة األكلىكتشتيي عسمية القصغ كاألعػاد كالعصاس بانتياء الح

ككحلظ عميشا أف نأخح جسمة بجيعة أخخػ يحكخ لشا الدباعي فييا عغ عقائج الجيل الحؼ كأنت 
-ككانت“مشو ججتو األـ كسا يقػؿ كىػ يحكخ عغ أحاديثيا الخائعة التي قالت لو في أياـ الصفػلة 

و كتػصي تشيى عغ كشذ البيت عمى أثخ خخكج السدافخ مشو، ألف ذلظ يسشع عػدت-رحسيا هللا
برب الساء خمفو في المحطة التي يخخج فييا مغ الباب ألف الساء أماف!! ككأنت تشيى عغ 
غدل الثياب يػـ االثشيغ ألف صحابيا فقج كلجيو عمى أثخ الغدل يػـ االثشيغ كسا تشيى عغ 
، ألف ذلظ  خياشة الثػب فػؽ البدو أك كشذ البيت أثشاء الميل أك شخاء الفحع في شيخ السحـخ

و )بصاؿ(.. )كبذ بصاؿ( فإذا قمت )يا ستي( لع ىػ )بصاؿ( صاحت في كجيي: )قع يا كلج.. كم
أف  -رحسيا هللا -أنت متفمدف(!!! إحشا ناس زؼ ما ندسع مغ الكبار!! نقػؿ شيب كما عمست

مأساة السدمسيغ في بعس كبارىع الحيغ ضمػا يدسعػف مشيع كىع يقػلػف شيب!! دكف أف يشاقذػا 
ككأنت ستي تفخض عمى كل مغ يخمع سشو … لصيب أك يبحثػا مرادره الرحيحةحؿيقة ىحا ا

مغ أحفادىا أف يخمي بو إلى كجو الذسذ كىػ يييب يا شسذ يا شسػسو خحؼ سشي.. كاعصشي 
 .2”مغ العخكسة!!
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في سيخة الكاتب يتسثل في اف الكاتب حيشسا كاف يكتب سيختو كاف كاقعا تحت تأثيخ تيجيجات 
حاكؿ اف يػاجييا قجر استصاعتو ، كسا يمحع أف  –كاجتساعية كاخبلؾية  نفدية -مختمفة 

الكاتب كاف يدتخجـ عبلمة الححؼ كبكثخة في مقاشع الحػار التي شسمتيا سيختو ، فالسكتػب ىشا 
يحيل إلى السكبػت كذلظ أنظ حيغ : ) تخفس أف تتكمع فأنت مزصخ حيشئح إلى الكبلـ عغ 

ؾيع التي استخجميا الكاتب في سيختو كالحؼ تجؿ عمى حخصو كمغ عبلمات التخ  1رفس الكبلـ
كمغ 2عمى دقة التعبيخ ،  عبلمة التعجب كاالستشكار كالحيخة  كمخ بشا ليا نساذج في سيختو

استخجامو لعبلمات التخؾيع أيزا استخجاـ االقػاس ) ( كحخص اف يكتب داخميا العبارات 
؟(  في نياية الشز الحؼ يبجأ بدؤاؿ ، كغيخ ذلظ الذعبية اك العامية أيزا عبلمة االستفياـ )

مغ عبلمات التخؾيع التي أصبحت ضخكرة حتسية في الشز الحجيث اقتزاىا : ) انتقاؿ 
 3االندانية التجريجي مغ ثقافة الرػت كاألذف إلى ثقافة العيغ كالكتاب (

 :الشياية 

أحسج الدباعي الحؼ قاـ بتدجيميا إف ىحه الديخة مغ الديخة الحاتية تعج مغ أىع إنتاجات األستاذ 
بعج تجخبة عمسية أدبية كميارات كاسعة كخبخات فائقة في مجاؿ العمع كاألدب، كأف ىحا الكتاب 
يعج مغ كتبو الشافعة السؤثخة عمى قمػب القخاء كالجارسيغ الباحثيغ القادميغ مسغ يخيجكف اإللساـ 

برػرة خاصة، كفي األدب العخبي الحجيث  بتصػر الديخة الحاتية في السسمكة العخبية الدعػدية
برػرة عامة ألف الباحثيغ اتفقػا عمى أف السحاكلة األكلى مغ ىحا الذكل الفشي التي قاـ بيا ىػ 

ككاف ” أيامي“ثع غيخ عشػانو إلى ” أبػ زامل“أحسج الدباعي الحؼ سجل سيختو الحاتية بعشػاف 
الديخة الحاتية في األدب العخبي الدعػدؼ، إف  ىحا الكتاب الحؼ كتب الدباعي باعتباره رائجا مغ

ىحا الكتاب مخجع كبيخ في مػضػعو لمباحثيغ القادميغ كثخكة ذات أىسية في مجاؿ فغ الديخة 
 الحاتية.

 

 

                                                           
، 1، ط1994سعيج الغامجؼ، الكشد كالتأكيل، قخاءات في الحكاية العخبية، السخكد الثقافي العخبي، بيخكت ، 1

 87ص 
 17ايامي ص  2
 .305عبج الدتار العػني، مقاربة تاريخية لعبلمات التخؾيع، ص 3
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 السبحث الثالث 

 مدخد الديخ الحاتية في الدعؽدية في عرخ الجول واإلمارات الثاني 

ألدب الدعػدؼ كاجتيادا مشي قست بعسل ىحا لع أعثخ عمى مدخد جاىد لمديخة الحاتية في ا
 السدخد حيث قست بكتابة الديخ الحاتية حدب تاريخ نذخىا.

1954 

 .1الدباعي، أحسج، أبػ زامل، الدعػدية، مؤسدة االنتذار، ط 

1986 

 .1كتبي، حدغ، ىحه حياتي، الدعػدية، دار الذخكؽ، ط

1988 

 .1لمشذخ، طالقريبي، غازؼ، سيخة شعخية، الدعػدية، تيامة 

1993 

 .1الطاىخؼ، أبػعبج الخحسغ ابغ عقيل، تباريح التباريح، مرخ، دار الرحػة لمشذخ كالتػزيع، ط

1995 

تخجسة حياة، الدعػدية، -فقي، خػجة، دمحم حدغ، عبج السقرػد دمحم سعيج، الدشػات األكلى
 .1مشتجػ األثيشية الثقافي األدبي، ط

 .1كالػردة، الدعػدية، نادؼ أبيا األدبي، طمذخؼ، عبج العديد، مكاشفات الديف 

1997 

 الدباعي، أحسج، يػميات مجشػف، الدعػدية، دار مسؽيذ لمصباعة، ط.
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1999 

 .1الخخيجي، مشرػر، ما لع تقمو الػضيفة: صفحات مغ حياتي، الدعػدية، مكتبة العبيكاف، ط

0223 

 1الجراسات كالشذخ، ط القريبي، غازؼ، حياة في اإلدارة، بيخكت، السؤسدة العخبية في

0226 

 .1الجاسخ، حسج، مغ سػانح الحكخيات، مرخ، دار اليسامة لمشذخ كالتػزيع، ط

      1الجخيل، تخكي، ذكخيات سسيغ سابق، الدعػدية، مكتبة العبيكاف، ط

0228 

يع الشاصخ، غخبة السكاف )صفحات مغ الديخة الحاتية(، القاىخة، دار الدسصي،  الحسيجاف، إبخـا
 .1ط

0229 

 .1في معشى أف أكبخ، الدعػدية، دار اآلداب، ط40الجيشي، ليمي، 

 .1الدعجكف، عبج هللا، عذت سعيجا، القاىخة، دار الكتاب العخبي، ط

0211 

 ارؼ، الخياض، ججاكؿ لمشذخ كالتػزيع. -الجغفق، ىجؼ، اشق البخقع 

 خسيذ، أميسة، ماضي مفخد محكخ، مرخ، مؤسدة االنتذار العخبي.

 العامخؼ، عسخك، محكخات ضابط سعػدؼ، صشعاء، دار الخكنة.
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0210 

 .1ضياء، عديد، حياتي مع الجػع كالحب كالحخب، مرخ، دار التشػيخ، ط

0213 

 الجسعة، عبج هللا بغ صالح، حكايا سعػدؼ في أكركبا، ججة، دار مجارؾ.

0215 

 العسػدؼ، سامية، محكخات امخأة سعػدية، ججة، دار مجارؾ.

0216 

 .1لدعيج، أسساء، محكخات زكجة سعػدية، ججة، دار سيبػيو، طا
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 ممحق بالديخ الحاتية الدعؽدية التي لػ تشذخ

 : حكاية الفتى مفتاح، عبج الفتاح أبػ مجيغ.1996

 : قفدات التغييخ )محكخات مرػرة ؿ مغامخ سعػدؼ(، عبج هللا بغ دمحم الحديغ.2011
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 الخـــــــــاتسة

يسكششا القػؿ إف كتابة السحكخات قج باتت تحتل في عرخنا الخاىغ حيدًا ميسًا في حياتشا الثقاؼية، 
كصارت فشًا مغ الفشػف األدبية السيسة. فبػاسصتيا يدعى الدمف إلى نقل تجاربو الذخرية إلى 

أف السحكخات تعج أحج الخمف كذلظ بغخض االستفادة مشيا في استخبلص الجركس كالعبخ، كبسا 
السرادر الخئيدة لمسؤرخيغ كالباحثيغ، كتقخأ في كثيخ مغ األحياف كػثائق تاريخية، فيي تحتاج 

 إلى نداىة كصجؽ مع الحات كمع اآلخخيغ. 

 الشتائج:

 تأخخ ضيػر كتابة فغ الديخة الحاتية في السسمكة العخبية الدعػدية. .1
 تعج الديخة الحاتية كثائق تاريخية ميسة. .2
كما قبل ذلظ  2010ضيػر أكؿ سيخة ذاتية ندائية سعػدية عمى يج ليمي الجيشي عاـ  .3

 كانت فغ لمخجاؿ فقط.
إف كتابة الديخة الحاتية لؤلدباء الدعػدييغ ماىي إال مخآة تعكذ ما عاشػه، كىي تعبخ  .4

عغ كعي بالػاقع السعيذي كمعخفة حؿيؿية بالحات كسا تعبخ عغ السػقف العسمي لكل 
 مشيع. 

عتبار أحسج الدباعي، مغ خبلؿ سيختو الحاتية، رائج أدب االعتخاؼ )أدب الديخة ا  .5
 الحاتية( في كاقع الدعػدية.

سيخة )أيامي( ألحسج الدباعي تعتبخ أكؿ سيخة ذاتية في األدب الدعػدؼ، التداؿ تترجر  .6
قائسة األفزل، في ىحا الجشذ األدبي، حتى بعج صجكر عذخات الديخ الحاتية عمى 

 سبعيغ عاًما.مجػ 

 التؽصيات:

 إلقاء الزػء عمى األدباء الدعػدييغ كاالىتساـ باألدب الدعػدؼ. .1
إثخاء مكتبات قصاعشا الحبيب بالكتب التي تتحجث عغ فغ الديخة الحاتية في األدب  .2

 الدعػدؼ.
 إعجاد دراسات تفيج الباحثيغ في أبحاثيع عغ فغ الديخة الحاتية في األدب الدعػدؼ. .3
 ل كأياـ دراسية لجراسة ىحا المػف األدبي الخائع.إعجاد كرش عس .4



133 
 

 السرادر والسخاجع

 القخآف الكخيع.  .1
، مصالع الفخزدؽ 6، ط2األدب الحجيث تاريخ كدراسات، دمحم بغ سعج بغ حديغ، ج .2

 التجارية، الخياض.
 األدب الحجيث، د. دمحم جبلء ادريذ، مكتبة الخشج )ناشخكف(، الخياض.  .3
يع عبج الجايع، دار الشيزة العخبية التخجسة الحاتية في األ .4 دب العخبي، د. يحيى إبخـا

 .1لمصباعة كالشذخ، ط
الديخة الحاتّية: مقاربة الحّج كالسفيػـ، آؿ السخيع )أحسج(، بتقجيع أ. د، محّسج القاضي،  .5

 ، جانفي.3صفاقذ، تػنذ، دار صامج لمشذخ كالتػزيع، ط
-1390الديخة الحاتية عشج أدباء السسمكة العخبية الدعػدية في مخحمة الصفخة مغ عاـ )  .6

ىجػ(، الجكتػرة عائذة الحكسي، )عساف: دار كشػز السعخفة لمشذخ كالتػزيع، 1418
 ـ(.2015

 الذخؽ األكسط جخيجة العخب الجكلية، مػقع الكتخكني. .7
السرخية العالسية لمشذخ، مرخ، أدب الديخة الحاتية، د. عبج العديد شخؼ، الذخكة  .8

 .1ط
 أربعػف: في معشى أف أكبخ، ليمى الجيشي، دار اآلداب، بيخكت.  .9

 أيامي، أحسج الدباعي، مشصقة تبػؾ، الشادؼ األدبي، الصبعة الثانية.   .10
 .14519جخيجة الخياض، العجد   .11
 .9972جخيجة الجديخة، العجد   .12
، 2نساذج مشو، دمحم صالح الذشصي، طفي األدب العخبي الدعػدؼ: فشػنو كاتجاىاتو ك   .13

 دار االنجلذ لمشذخ كالتػزيع، حائل. 
 .5فغ الديخة، د. إحداف عباس، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، عسػّػاف، ط  .14
 ـ.1984كتاب االثيشية، عبج السقرػد خػجة، ججة، مكتبة السمظ فيج الػششية،   .15
صالح معيس(، بيخكت، الجار كتابة الّحات: دراسات في الديخة الحاتية، الغامجؼ )  .16

 البيزاء، السخكد الثقافي العخبي.
 )ماضي، مفخد، محكخ(، أميسة الخسيذ، االنتذار العخبي، بيخكت.  .17
معجع السرصمحات كالذػاىج الفمدؽية، سعّيج )جبلؿ الجيغ(، تػنذ، دار الجشػب   .18

 .لمشذخ
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 التسييج

الشظ أف االنفتاح الحؼ شيجتو األقصار العخبية في الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ قج شجع 
كصػغيا في أشكاؿ عجدا مغ األدباء كالفشانيغ كالسفكخيغ كالدياسييغ عمى تجكيغ تجاربيع الحاتية 

تعبيخية مختمفة تقع كميا في دائخة كتابة الحات: سيخ ذاتية، محكخات، ذكخيات، شيادات، 
مخاسبلت، يػميات ، فسشح أكثخ مغ عقجيغ تقخيبا أصبحشا نقخأ بيغ الفيشة كاألخخػ عجدا مغ 

ية الشرػص الحاتية لذخريات عخبية متشػعة ، كاليػـ أضحت ضاىخة كتابة السحكخات الذخر
جدءًا مغ السذيج الدياسي ، بل في كثيخ مغ األقصار العخبية كفي العالع كمو، إذ ال يكاد يسخ 
أسبػع أك شيخ مغ دكف أف ترجر محكخات شخرية ليحا الخئيذ أك ذلظ الدعيع الدياسي أك 
تمظ الذخرية االعتبارية، كال ريب في أف التعجدية الدياسية قج دفعت بعس محتخفي الدياسة 

بجلػىع أك شيادتيع إسياما مشيع في كتابة التاريخ الراخب لمقخف   اقيا إلى اإلدالءأك عذ
 العذخيغ.

كمغ ناحية أخخػ، يبجك أف األشكاؿ السختمفة لكتابة الحات، التي تعج الديخة الحاتية أبخزىا، 
 أخحت تتجاخل في معطع األحياف. مسا يدتجعي التعخيف بفغ الديخة الحاتية لغة كاصصبلحا .

 الديخة في المغة :

يقػؿ الفيخكز آبادؼ في قامػسو "القامػس السحيط :الديخ ىػ الحىاب كالسديخ كالتديار كالسديخة 
 ( . 1)كالديخكرة . كالديخة بالفتح :الزخب مغ الديخ ، كالديخة بالكدخ : الدشة كالصخيقة كالييئة  "

السذيػريغ ، كيبخز  أحج األعبلـكالديخة في االصصبلح : بحث يقجـ ؼيو الكاتب حياتو أك حياة 
فييا السشجدات التي تحققت في حياتو أك حياة الستحجث عشو . أما فغ الديخة الحاتية في التعخيف 
األدبي ىػ : نػع مغ أنػاع األدب يجسع بيغ التحخؼ التاريخي ، كيخاد بو سيخة حياة انداف أك 

حاتية " تخجسة لحياة أك جدء مغ حياة ، كيخػ باحثػف أف الديخة ال(2)رسع صػرة دؾيقة لذخريتو
 .(3)شخرية إندانية ذات تسيد معيغ "

                                                           

 القامػس السحيط ، الفيخكز آبادؼ ، مادة سيخ . (1)
 .143السعجع األدبي ، عبجالشػر ، ص ( 2)
 .114في األدب الحجيث كنقجه ، الخصيب ، ص( 3)
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كقبل البجء بالحجيث عغ فغ الديخة الحاتية في اليسغ في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني ، البج 
، مثاؿ  1917مغ اإلشارة إلى اإلرىاصات األكلى لبجاية ىحا الفغ في اليسغ أؼ ما قبل عاـ 

ق( قج عبخ في كتابو الشكت العرخية في أخبار الػزراء 527سشي )_ذلظ سيخة عسارة الي
السرخية عغ تجخبتو الدياسية ، كقج يػحي عشػاف الكتاب بأنو تخاجع لػزراء مرخ ،كلكغ ذلظ 
ليذ صحيحا ، فإف ما يػرده عسارة مغ أخبار الػزراء ىػ ما يتعمق بو شخريا ، فيػ يتحجث 

غ ما جخػ بيشو كبيشيع ، أك بيشو كبيغ أقاربيع مغ عغ عجد مغ كزراء مرخ في عرخه ، كبي
 .(1)أحجاث ، ثع يحكخ ما قالو فييع مغ أشعار 

كمغ البيغ أف شخرية عسارة في ىحا الكتاب أبخز مغ شخرية أؼ كاحج مغ ىؤالء الػزراء ، 
 يقػؿ :"قج أتيت عمى نبيحة يديخة مغ الفقخ العرخية ، ؼيسا شاىجت مغ أحػاؿ الػزراء السرخية،
كأنا ذاكخ في ىحا السخترخ نتفا جخت لي مع أقارب الػزراء ، كأكابخ األمخاء ، فسا مشيع إال مغ 

 .(2)كاثختو ،كعاشختو،كبمػت سسيشيع كغثيع،كقػييع كرثيع"

كيقػـ كتاب عسارة عمى سخد األحجاث ، الحؼ تقصعو في كثيخ مغ األحياف أبيات مغ الذعخ، 
نا مغ نطع غيخه. كيتدع أسمػبو بتكثيف األحجاث ، تكػف أحيانا مغ نطع عسارة ، كأحيا

 .(3) كاخترارىا في جسل قميمة ، كقج يتحخػ أحيانا اإلتياف بجسل مدجػعة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .54الديخة الحاتية في األدب العخبي ، شاكخ ، ص( 1)
 . 93الشكت العرخية في أخبار الػزراء السرخية ، اليسشي ، ص( 2)
 .56الحاتية في األدب العخبي ، شاكخ ، ص ( يشطخ:الديخة 3)
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 السبحث األول

 التأريخ لفؼ الديخة الحاتية في اليسؼ في عرخ الجول واإلمارات الثاني

نفدو في األدب « الفغ»بسعدؿ عغ « الديخة الحاتية في األدب اليسشي»اليسكغ الحجيث عغ 
العخبي ، فسشح بجاية ثسانيشات القخف العذخيغ، أقجـ عجٌد مغ العخب، السيسا مغ بيغ الكتاب 
الكبار سشا كتجخبة كإنتاجا، عمى نذخ سيخىع الحاتية. فخبلؿ العقػد األربعة الساضية ضيخت 

يع جبخا، ك)أكراؽ العسخ( لمػيذ عػض، ك)أكراقي )البئخ  األكلى(، ك)شارع األميخات( لجبخا إبخـا
،حياتي( لشػاؿ الدعجاكؼ، ك)حسمة تفتير ،أكراؽ شخرية( لمصيفة الديات، ك)رحمة جبمية ،رحمة 
صعبة(، ك)الخحمة األصعب( لفجكػ شػقاف، ك )صػر مغ الساضي( ليذاـ شخابي، ك)مخايا 

ك)سيخة حياتي ( لعبج الخحسغ بجكؼ، ك)مدارب( ألميغ مازف، ك )سيخة الفتى  لخفعت الدعيج(،
 األحسخ( لفػاز الصخابمدي، ك)ذكخيات األدب كالحب( لدييل ادريذ كغيخىا. 

كعمى الخغع مغ ىحا االرتفاع الشدبي لعجد نرػص الديخة الحاتية في األدب العخبي، كإؾباؿ عجد 
اءتيا، ُيبلحع أف االىتساـ بفغ الديخة الحاتية، كتابة كنقجا، ال كبيخ مغ األدباء كالسثقفيغ عمى قخ 

بذكل خاص.  يداؿ محجكدا في الجديخة العخبية بذكل عاـ كفي اإلمارات العخبية الستحجة كاليسغ 
كفي الحؿيقة لع يدتصيع أحج حتى اآلف الؿياـ بخصج مجكنة كتابة الحات التي أنجدىا الكتاب 

لباحثة . كفي ضل غياب مثل ىحا الخصج أك أؼ دراسة سابقة ألدب اليسشيػف عمى حج اشبلع ا
كاف البج مغ إمعاف الشطخ كالفكخ كالبحث كاالجتياد في سبيل إخخاج  الديخة الحاتية في اليسغ،

 فغ الديخة الحاتية اليسشي إلى الشػر .

نيا تتحجد كلكغ ثسة خرػصية تتستع فييا الديخة الحاتية اليسشية كالسقرػد بالخرػصية ىشا أ
كفق سسات كمسيدات خاصة بيا ، كتفرميا عغ كتابة الديخة الحاتية في األدب العخبي ، ككأنيا 

 (1)تصيخ خارج الدخب أك تغخد بعيجا عغ جػقتيا

 

كيسكغ تقخيب الخرػصية بأنيا ذلظ السذتخؾ في كتابة الديخة الحاتية اليسشية في العرخ 
المغة ، كعزػية كتجاعي الدخد، كالتاريخ فأغمبيا الحجيث مغ جػانب متعجدة أال كىي بداشة 

                                                           

 في خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحجيثة،عبج الػىاب الحخاسي ، يسخس )مػقع الكتخكني(. (1)
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( .إال أف الدسة األبخز في خرػصية الديخة الحاتية كػنيا في  1975_1820يقع بيغ عاميغ )
 .(1)معطسيا سيخة سياسية ، كيعتبخ ىحا ىػ أفق الديخة الحاتية في اليسغ 

، كىي االعتخاؼ بعجـ  كتخػ الباحثة أف ثسة مجازفة ارتكبيا الكاتب في القػؿ بالخرػصية
معخفتو بتاريخ أكؿ سيخة ذاتية نذخت في اليسغ الحجيث ، كأيزا عجـ معخفتو بإجسالي ما نذخ 
مغ الديخ الحاتية في اليسغ ، كالحؼ يقجر بالعذخات ؛ ألنو بعج االشبلع كالبحث مخارا كتكخرا لع 

ـ. كلع أتػصل 1983عاـ أتػصل سػا لمشتيجة ذاتيا أف أكؿ سيخة ذاتية نذخت في اليسغ كانت 
إلى سيخة أسبق مشيا عمى اإلشبلؽ سػا ما تع تدجيمو مغ محكخات الشعساف كلع يشذخ إال بعج 

 كفاتو كىحا ما سأتحجث بو ؼيسا بعج.

 أكاًل: مخاحل األدب اليسشي السعاصخ

 كفقًا العتبارات مػضػعية كفشية يسكغ تقديع حخكة األدب اليسشي السعاصخ إلى أربع مخاحل:

 ـ.1948-1939لسخحمة األكلى:ا 
 :ـ.1955-1948السخحمة الثانية 
 :ـ.1963_1955السخحمة الثالثة 
 :إلى يػمشا ىحا. 1963السخحمة الخابعة 

ـ تخمػ مغ الديخ الحاتية في ببلد اليسغ كؼيسا 1963_1917كمغ الججيخ ذكخه أف الفتخة ما بيغ 
 يمي قميل مغ التفريل:

كىي مخحمة يسكغ أف نصمق عمييا مغ الشاحية السػضػعية ـ 1948 -1939السخحمة األكلى :  
مخحمة )االيقاظ الجساىيخؼ ( حيث اتجو األدب في ىحه السخحمة الى تحفيد جساىيخ الذعب 
اليسشي كإيقاضيع مغ غفػتيع الستذعار مدؤكليتيع الػششية تجاه الطمع كاالستبجاد كمدانجة حخكة 

 الشزاؿ كالتحخر.

: ؼيسكغ أف نصمق عمى ىحه السخحمة مخحمة )التأثخ( حيث أخح الكتاب  أما مغ الشاحية الفشية 
كاقعية (  –ركمانيدية  –كاألدباء كالذعخاء اليسشيػف يتأثخكف بالسحاىب األدبية الحجيثة )كبلسيكية 

                                                           

 في خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحجيثة،عبج الػىاب الحخاسي ، يسخس )مػقع الكتخكني(.( 1)
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كفي ىحه السخحمة كاف الرػت الكبلسيكي ىػ  التي ضيخت في أكربا كمغ ثع في البمجاف العخبية
 (1)رًا في الداحة األدبية اليسشية الى جانب بعس اإلرىاصات الخكمانيدية أبخز األصػات حزػ 

كمغ الججيخ ذكخه بعج اشبلع كبحث كتشقيب أف الباحثة لع تجج أؼ سيخة ذاتية قج نذخت في  
ىحه الفتخة ، لحا تعتبخ ىحه الفتخة فتخة ركػد أدبي في فغ الديخة الحاتية،كانذغاؿ الذعب باألحجاث 

 اقعة في ىحه الفتخة كالشزاؿ أبعجىع كل البعج عغ تجكيغ محكخاتيع.الدياسية الػ 

ـ كىحه السخحمة مغ الشاحية السػضػعية مخحمة االحتجاج 1955 – 1948السخحمة الثانية :  
حيث تػجو األدب بالشقج كاالحتجاج السباشخ لشطاـ الحكع كأساليبو القسعية كنادػ بالثػرة عميو . 

ق عمى ىحه السخحمة مخحمة التفاعل حيث تجاكز الكتاب كاألدباء كمغ الشاحية الفشية ؼيصم
اليسشيػف مخحمة التأثخ كبجأك بالتفاعل الخبلؽ مع االتجاىات الفشية كالسحاىب األدبية الحجيثة 
كفي ىحه السخحمة كاف الرػت الخكماندي ىػ أبخز األصػات حزػرًا في الداحة األدبية اليسشية 

  (2)الكبلسيكية كبعس اإلرىاصات الػاقعية.إلى جانب عجد مغ األصػات 

كمغ السبلحع أيزا عمى ىحه السخحمة بعج االشبلع خمػىا التاـ مغ أؼ سيخة ذاتية حيث كاف ال 
 زاؿ الذعب غارقا في األحجاث الدياسية التي شحشت الببلد كالعباد.

السػضػعية  ـ يسكغ أف نصمق عمى ىحه السخحمة مغ الشاحية1963- 1955السخحمة الثالثة : 
مخحمة التسخد كالثػرة كمغ الشاحية الفشية مخحمة تأكيج الحات فمع يعج األديب اليسشي في ىحه 
السخحمة متأثخًا كال متفاعبًل فحدب مع جسمة السدتججات األدبية كالفشية التي تذيجىا الداحة 

لخاص كفي ىحه األدبية العخبية كلكشو أراد أف يعمغ عغ كجػده األدبي كيقجـ نفدو بأسمػبو ا
السخحمة كنتيجة لسا شيجتو الداحة اليسشية مغ تصػر حخكة السج الثػرؼ كما شيجتو الداحات 
العخبية مغ حخكات التحخر فقج كاف الرػت الػاقعي أبخز األصػات حزػرًا في الداحة األدبية 

 (3)اليسشية إلى جانب عجد مغ األصػات الخكماندية كبعس الكبلسيكية
 أيزا  لع أجج أؼ سيخة ذاتية أك محكخات أك يػميات قج نذخت. في ىحه الفتخة 

                                                           

 .38العدؼ صغيخ ، صالخصاب اإلبجاعي السعاصخ في اليسغ ،  (1)
 .39، صالسخجع الدابق( 2)
 .40الخصاب اإلبجاعي السعاصخ في اليسغ ، العدؼ صغيخ، ص( 3)
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اليػـ كىحه السخحمة مغ الشاحية السػضػعية يسكغ أف نصمق عمييا  -1963السخحمة الخابعة : 
مخحمة التحخر كالبشاء كمغ الشاحية الفشية مخحمة االنفتاح كفي ىحه السخحمة تجاخمت كل األصػات 

 (1)كبلسيكية ،ركماندية،كاقعية(في الداحة األدبية اليسشية )

كيبجك أف الحجيث عغ ىحه السخحمة غاية في األىسية ، حيث أعجىا الفتخة الحىبية لكتابة الديخة 
الحاتية ، حيث نذصت حخكة التجكيغ كتدجيل األحجاث الدياسية كمعايذتيع ليا كتشػعت الكتابة 

الغالب ىػ السحكخات ، ثع تبلىا في ىحه السخحمة ما بيغ محكخات كسيخ ذاتية إال أف المػف 
التصػر في الكتابة حيث اتخج تجكيغ األحجاث كالسذاركة فييا شكل الديخ الحاتية الدياسية أال 

 كىي الصابع الغالب لفغ الديخة الحاتية في اليسغ.

 بجاية لي كقفة مع محكخات أحسج دمحم الشعساف :

تجكيشيا ، ثع نذخت ألكؿ مخة بعج  ـ دكف 1969حيث تع تدجيل ىحه السحكخات شفييا في سشة 
ـ كقج قاـ بسخاجعتيا األستاذعمي دمحم زيج بتكميف مغ 2003كفاتو بشاء عمى شمبو ككاف ذلظ عاـ 

 (2)السخكد الفخندي لمجراسات اليسشية في صشعاء.

، كىػ 1983أما عغ أكؿ محكخات كججتيا مشذػرة ىي محكخاتي لديج عمي عشاف ، تع نذخىا عاـ
بالفعل، لبؿية كتب الديخة الحاتية التي كتبت في اليسغ الحجيث، ليذ في البشاء كتاب مفارؽ 

فقط، ألنو الػحيج الحؼ قاـ ؼيو السؤلف بالتعخيف عغ نفدو ككحا سبب، كتابة السحكخات، في 
  بجأت بيحا الدصخ:« كمسة ختامية»آخخ الكتاب معتبخًا ذلظ 

اتي لكػني بجأت الخجمة مشح سشة كبعج فقج ألح عمي بعس اإلخػاف أف أكتب عغ محكخ 
كعسمت في الدمظ العدكخؼ كالسجني كالدياسي لسجة ستة كخسديغ عامًا « 1926-ق 1347»

مشيا عذخكف سشة في أياـ اإلماـ يحيى كيزيف ذلظ مباشخة بقػلو كثع إني قخأت مؤلفات األخ 
امل كالخزفات كالسيايج األستاذ عبجهللا البخدكني فغ األدب الذعبي مغ األغشيات الشدائية كالدك 

فحكخني ذلظ بأغشيات ندائية ليا مشاسبات تأريخية كقج التدمت بعجـ الكبلـ الحؼ اليدتشج إلى 
 .الرحة

                                                           

 40السخجع الدابق ، ص ( 1)
 .10،11يشطخ:محكخات أحسج دمحم الشعساف ، زيج ، ص( 2)
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كحيغ يجج القارغ الحجيث عغ أف كتاب البخدكني في الفشػف الذعبية ىػ الجافع لكتابة 
الرفحة الثانية عمى  في الرفحة األكلى مغ الكتاب فإف القارػء البج سيحكع مشح« محكخاتي»

بأنو قج تحرع لخمق مشاسبة لمحجيث عغ أكؿ دفعة شياريغ في تاريخ اليسغ « محكخاتي»كاتب 
كالذخؽ األكسط ثع اإلغخاؽ في القزايا الدياسية. بيشا الحؿيقة بخبلؼ ذلظ كىي برجؽ ماقالو 

خض البخدكني السؤلف بذأف تأثخه بعخض البخدكني لفشػف األدب الذعبي في اليسغ،فقج أعاد ع
إلى الساضي ليدتخجع أغشيات ندائية صشعانية لع يتزسشيا عخض البخكدني، كغالبًا ماتتجاعى 
الخػاشخ إلى مشاسبات تمظ األغشيات، كربسا استخجع السؤلف أجػاء الحياة في تمظ األياـ فكتب 

 .(1)عشيا بمغتيا البديصة كالجارجة

أؼ الدخد ؼيو قج تع بعفػية كتجاعي، كسا كتب « محكخاتي»كىحه ىي السفارقة األخخػ في كتاب 
 .ذلظ دكف تشطيخ لحلظ« عشاف»بمغة ال تكمف فييا، كإنسا سيمة الدراجة أحيانًا. لقج فعل 

كإذا ماقخأنا الكتاب سشججه، يؤرخ لسطاىخ الجكلة إباف حكع اإلماـ يحيى، كبخاصة السطاىخ 
كالتقاط تعميقات عمى حػادث تست مع العدكخية، باإلضافة شيادتو العيانية، كحزػر الدساع 

اإلماـ يحيى، كرصج الػقائع ميجانيًا إضافة إلى كصف صشعاء كأسػاقيا كشػارعيا كل ذلظ يؤكج 
 .(2)عفػية الدخد كتجاعيو بمغة بديصة كعامية« محكخاتي»اجتساع كل عشاصخ الخرػصية في 

، كبعج االشبلع (3)شي مصيخكججت كتاب بعشػاف يػـ كلج اليسغ مججه ، لعبج الغ 1984في عاـ 
عمى معمػمات خاصة بو كججت أنو كتاب سيخة ذاتية حيث أف السؤلف استحزخ الساضي 
كسجل كجة نطخه حػؿ كثيخ مغ األحجاث التي عاشيا ككاف مذاركا في اإلعجاد كالتحزيخ ليا 

الت كثػرة سبتسبخ كالكتاب يسثل كثيقة لؤلجياؿ البلحقة ،كتقجـ ليع فكخة مخترخة عغ نزا
الحخكة الػششية في سبيل تسكيغ الذعب اليسشي مغ اف يدتخد آدميتو التي ألغاىا حكع األئسة 

 .(4)ـ1962سبتسبخ عاـ 26الجائخ،كىػ ما اجتخحػه يػـ 

                                                           

 في خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحجيثة ، عبج الػىاب الحخاسي ، يسخس . (1)
 خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحجيثة ، عبج الػىاب الحخاسي ، يسخس .في ( 2)
ـ،شغل مشرب 2003ـ ،كتػفي فييا أيزا عاـ 1922عبج الغشي مصيخ:كلج في محافطة تعد عاـ  (3)

 كزيخ،إدارؼ سياسي، دبمػماسي، مػقع أبجج.
 السخجع الدابق. (4)
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ـ ، أيزا ما كاف يتحكخه 1990ثع كججت "يتحكخ" لسحسج عبجالػاسع األصبحي كتع نذخىا عاـ 
 (1)استخجاع لحكخيات ثػرة سبتسبخ كمذاركتو فييا األصبحي لع يختمف عغ مصيخ كإنسا كاف ىػ 

تع نذخ محكخات السؤيج باهلل دمحم بغ إسساعيل ، ىحه السحكخات صػرة مغ حياة  1991في عاـ 
العرخ الحؼ كاف يعيذو رجل عادؼ في القخف الحادؼ عذخ كىي تجكر في زمغ قريخ مغ 

ات ، كمحكخاتو ىحه تكاد ـ في أكاخخ حكع كالج صاحب السحكخ 1088ـ إلى سشة 1083سشة 
تسثل كثيقة نادرة ال تقجر بثسغ مغ حيث كفخة السعمػمات كتذعبيا في سائخ الذؤكف االقترادية 

 .(2)كالقزائية كحياة الشاس عامة

ـ، كقج صشفت 1993كمغ بيخكت إلى حزخ مػت ألحسج عبج الخحسغ السعمسي كنذخت عاـ 
التجارب التي مخ بيا خبلؿ تشقمو ما بيغ ىحه  عمى أنيا سيخة ذاتية ، كتحجث السعمسي فييا عغ

 .(3)السجف التي عايذيا كىي عبارة عغ سيخة ذاتية اجتساعية سياسية 

 

 

 

  

 

                                                           

 السخجع الدابق. (1)
 ، عبج هللا دمحم الحبذي ، أبجج )مػقع الكتخكني(. إسساعيلمقاؿ محكخات السؤيج باهلل دمحم بغ  (2)
 ، عبج هللا دمحم الحبذي ، أبجج )مػقع الكتخكني(. إسساعيلمقاؿ محكخات السؤيج باهلل دمحم بغ  (3)
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 العاـ تع نذخ محكخات "قرة حياتي" لسحسج عمي األكػع :كفي ذات 

قرة حياتي لسحسج عمي األكػع: يبجأ االكػع ، كىػ السؤرخ السعخكؼ ، قرة حياتو ، في الجدء 
سشة لمتعخيف بشدبو كعائمتو ،  268عسخىا « إجازة عمسية أك شيادة»األكؿ بالخجػع إلى كثيقة 

، بل « أؼ صيف كالدتو»ث عغ نفدو مشح ذلظ الحيغ كلئغ كاف السؤلف مؤرخًا فقج بجأ الحجي
 كقبل ميبلده ، اعتسادًا عمى اخبار كالجه لو.

في الجدء األكؿ ، يتشاكؿ األكػع ، بعج التعخيف بعائمتو كأسختو كقائع الصفػلة ، مشبدصًا في الدخد 
ؾيقًا كشيقًا كصفًاد« الحارؼ »، ثع يرف الصبيعة كالصيػر ، كقج يحري انػاعيا في بيئتو األكلى 

كذلظ في جديخة الحجيث عغ العاب االشفاؿ ، ثع يعخضشا عمى مطاىخ الحياة االجتساعية 
 .ككحا األشعسة في نصاؽ البيئة نفديا« الحارؼ »السختبصة بالسػاسع الدراعية في 

كما يداؿ ىحا ديجنو في حمو كتخحالو، باإلضافة إلى ذكخ العادات كالتقاليج كاألعخاؼ االجتساعية  
 (1).في السشاسبات كالسػاسع الدراعية لكل مشصقة كقبيمة عخفيا

كاليخخج عغ كل ذلظ في بؿية أجداء محكخاتو ، كمخد تمظ السعارؼ عغ البيئة كالسجتسع اليسشييغ 
ليذ إلى كػف صاحب الديخة مؤرخًا فقط ، بل إلى تمظ العبلقة العزػية بيغ كضيؽية كالج 

كبيغ األرض كما يتعمق بيا بالزخكرة « أكقاؼ، قاضي خرػماتعامل »صاحب الديخة الحاتية 
، فكل تمظ السعارؼ اكتدبيا كاختريا بالحكخمغ « حياة الشاس ، الدراعية البيئية الحيػية»

لسحسج عمي االكػع بأنيا « قرة حياتي»كباإلجساؿ يسكغ تسييد « عامل أكقاؼ»كلصبيعة ميشتو 
 :سخد لميػميات.

الحؼ يشتسي إليو السؤلف، الحؼ بجكره يتشاكليا « العمسفقيي »الػسط أغمب الذخريات ىي  -
 .بالتبجيل، فزبًل عغ رسسية الدخد

كسا التغفل سيختو الحاتية الحجيث عغ معاناتو الذخرية كىي معاناة مادية أساسية كالجػع، 
 ..السخض، السمبذ كالسدكغ

كتجاعيو، بل إف األكػع يؤكج عمى  كل ذلظ تع بمغة بديصة كمحمية ربسا، مدتخجمًا عفػية الدخد
تعسج ذلظ.. لكأف بداشة كمحمية المغة، كعفػية كتجاعي الدخد مغ مشيجية كتابة سيختو الحاتية، 
فيػ يقػؿ كضعتيا بمغة سيمة التقعخ فييا كالتذجؽ كال إمعاف في ببلغتيا بل كمو عفػ الخاشخ 

                                                           

 .يثة ، عبج الػىاب الحخاسي ، يسخسفي خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحج (1)
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غ الغثاثة كالتفاىة ماقج يدسج ذكخ كؼيس القخيحة لدخد الحقائق ،تاركًا لمقمع سجيتو كؼيو م
 .كمايجريظ مايحسل مغ معاف ليدتفاد مشيا

النتذارىا عشج الشاس « العامية»كأحيانا استعسل المغة الجارجة عمى األلدغ كىي التي تدسييا 
 .كفيسيا عشج جسيع الصبقات كالحاؿ أنيا مغ صسيع العخبية إال أنيا لع تجكف 

، قج استخجـ لمحجيث عغ فتخة نطاـ حكع اإلماميغ يحيى كابشو كسا أف تمظ المغة كذلظ األسمػب
كغايتو ىػ  -ال االجتساعي كسايبجك لشا  -« الدياسي»أحسج، مايؤكج أف مػضػع الدخد ىػ 

 (1)التأكيج عمى ؾيسة كأىسية الثػرة اليسشية في الذساؿ

ث فييا عغ ـ تع نذخ محكخات ضابط مخابخات يسشي لشرخ البتػؿ ، كالحؼ تحج1994في عاـ 
حياتو الدياسية كعسمو كغخؼ التحقيق كتعامبلتو الدياسية ككذف لمقارغ العجيج مغ خبايا ىحا 

 .(2)الجياز االستخباراتي مغ ضمع كعشجيية كتصبيق سياسية تكسيع األفػاه 

ثع كججت )فرػؿ مغ ذاكخة الثػرة كالتاريخ كاالستقبلؿ:شيادتي لمتاريخ( ألحسج عمي مدعج كتع 
ـ ، كتحجث فييا عغ بجاية تدكيخ تاريخ الجشػب العخبي كضياع ىػيتو في عاـ 1999ـ نذخىا عا

 .(3)ـ، كالتأسيذ لحخكة القػمييغ العخب كمغ ثع اإلشيار الخسسي بسذخكع الجشػب اليسشي 1955

كفي ذات العاـ كججت )خسدػف عاما مغ الخماؿ الستحخكة:قرتي مع بشاء الجكلة الحجيثة في 
عيشي :إف السػقع الدياسي لمسؤلف يخفع مغ أىسية السحكخات. ىحا ما حجث مثبل اليسغ( لسحدغ ال

مغ الكتب “عشج صجكر كتاب )خسدػف عامًا في الخماؿ الستحخكة( الحؼ يخػ كثيخ مغ القخاء أنو 
، ألنو مغ تأليف أحج الخمػز ”القميمة السػثقة كالخصيشة عغ التاريخ الدياسي لميسغ الحجيث

السيسة في العقػد األخيخة: الدياسي كالجبمػماسي السحشظ محدغ العيشي الحؼ  الدياسية اليسشية
شغل مشرب رئيذ كزراء ككزيخ خارجية كسفيخ لببلده مخات عجة، كذلظ عمى الخغع مغ أف 
السؤلف نفدو كاف ححرًا كردد أنو ال ييجؼ في محكخاتو إلى كتابة التاريخ. فيػ يقػؿ في الدصػر 

حه ليدت قرة الحخكة الػششية اليسشية، كال قرة الثػرة كالجسيػرية كال ى” األكلى مغ الكتاب:
قرة الػحجة، كال قرة القجيع كالججيج في اليسغ، كال قرة العبلقات بيغ جشػب اليسغ كشسالو، كال 
قرة الذباب كالسذايخ كالزباط إنيا قرة مغ ال يدعع انو مشاضل أك زعيع سياسي أك 

كجج نفدو في قمب أحجاث، ال خيار لو في خػضيا أك البعج دبمػماسي. قرة مػاشغ عادؼ، 
                                                           

 في خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحجيثة ، عبج الػىاب الحخاسي ، يسخس. (1)
 السخجع الدابق. (2)
 السخجع الدابق. (3)
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عشيا كتجشبيا. مػاشغ كجج نفدو في مػاقع مختمفة، فحاكؿ أف يكػف صادقا كأف يقجـ خيخ ما في 
نفدو، كقج أكخمو هللا فحساه مغ االعتقاؿ كالدجغ كالتعحيب كاالمتياف. كقج تخددت في الكتابة ألف 

أكف يحبػف أف يقخأكا ما يػافق ىػاىع، كإذا قخأكا شيئا آخخ فميدػا عمى كثيخيغ ال يقخأكف. كالحيغ يقخ 
كيقػؿ محدغ العيشي في السقابمة التي أجختيا ”. استعجاد لمتفكيخ ؼيو، كتفيسو كالتدامح مع كاتبو

ذكخت أكثخ مغ مخة في السقجمة أنشي ال أقرج بيحا  11/1/2003معو قشاة الجديخة بتاريخ 
اليسشية، كال لمحخكة العخبية. كفي الحؿيقة يبجك لشا أف العيشي يفعل ىشا ما فعمتو تاريخًا، ال لمثػرة 

مجيخة السجرسة التي أرادت أف تشتقج لباس إحجػ تمسيحاتيا قائمة ليا: ال أريج أف أتجخل في شخيقة 
لبدظ التي أرػ أنيا مغ األمػر الخاصة، لكغ اسسحي لي أف ألفت انتباىظ إلى أف البشصمػف 

 (1)د الحؼ تمبديشو ال يميق بيحا السقاـ.الجيش

عمى شفػلتو فيخكؼ، في خسذ ” يسخ العيشي مخكر الكخاـ“في الرفحات األكلى مغ الكتاب 
صفحات، مػلجه في قخية قخيبة مغ صشعاء في أسخة متػاضعة بديصة، كمػت أمو كىػ في 

يث تبجأ حياتو في دار الدابعة مغ عسخه، ثع مػت أبيو كشؿيقو األكبخ، كانتقالو إلى صشعاء ح
األيتاـ. كبفزل تفػقو في الجراسة اختيخ ضسغ بعثة تعميسية لمجراسة في بيخكت. كفي شخيق 

فػجئشا فػر كصػلشا بػجػد “سفخىع إلى ىشاؾ مخكا بعجف. كيتحجث عغ أياـ إقامتو فييا قائبًل 
، كقج سبق أف سسعشا األستاذيغ احسج دمحم نعساف ودمحم محسػد الدبيخؼ زعيسي اليسشييغ األحخار

عشيسا كقخأنا ما يكتبانو شعخا كنثخا، تشجيجا باإلماـ كحكسو كضمسو كدعػتيسا إلى اإلصبلح 
كاستشياض الذعب كإيقاضو. كقج ذىبشا معيسا إلى دار الديشسا لمسخة األكلى في حياتشا كشاىجنا 

 ”.فيمع )عشتخ كعبمة( كلع نشع بعج ذلظ أياما إعجابا كذىػال

دغ العيشي في سخد بجايات التسخد عمى الشطاـ اإلمامي ثع تجخبة الدشػات األكلى لمثػرة ثع يبجأ مح
اليسشية كدكره في البحث عغ الجعع في الجاخل كالخارج. كسا يخصج السخات العجيجة التي عّيغ فييا 

ع، كقج أتاحت لو تمظ السشاصب فخصة أف يخػ العال  رئيدا لمػزراء أك كزيخا لمخارجية أك سفيخا.
كيذاىج تجارب مختمفة، كيمتقي بؿيادات عخبية كعالسية مثل عبج الشاصخ كالسمظ ؼيرل كجػاىخ 
الؿ نيخك كانجيخا غانجؼ كجػف كيشجؼ.كيتحجث العيشي كحلظ عغ التخكيبة االجتساعية لميسغ كدكر 

 الؿبائل كفقخ الببلد، كاألمية كالقات.

كة( يحفل بكثيخ مغ التفاصيل الستشػعة فقج كعمى الخغع مغ أف )خسدػف عاما في الخماؿ الستحخ 
رأػ بعس القخاء أف محكخات محدغ العيشي الدياسية لع تحتػؼ عمى أسخار أك تفاصيل ججيجة 

                                                           

 شيادات عمى يسغ القخف العذخيغ ، د.مدعػد عسذػش ، الدخد اليسشي )مػقع الكتخكني(. (1)
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حػؿ اليسغ، كأف أىسيتيا الخئيدة تكسغ في أنيا تقجـ تاريخ الثػرة اليسشية مغ خبلؿ رؤية معيشة. 
محكخاتو “مي محدغ حسيج أنو قج كتب محدغ العيشي عمى محاكريو خالج حخكب كع  كقج ردّ 

( فأنا كتبت الكتاب 11/1/2003بإيجاز شجيج. كيقػؿ )في لقائو بقشاة الجديخة بتاريخ” الدياسية
بيحا الخكح، أما لػ تػسعت فكاف مسكغ أال نشتيي إلى شيء، كليحا فكثيخ مغ القخاء ككثيخ مغ 

 اإلخػاف يمػمػنشي ألنشي لع أفرح عغ قزايا كثيخة.

يسكششا القػؿ إف كتاب )خسدػف عاما في الخماؿ الستحخكة(، شأنو شأف معطع السحكخات ال  ليحا
يخكد عمى حياة السؤلف الخاصة، فيػ رحمة عبخ تاريخ اليسغ الدياسي الحجيث بذكل عاـ، الحؼ 
كاف لمدياسي محدغ العيشي دكر ميع ؼيو. كمع ذلظ، إذا كاف العيشي قج استصاع أف يدمط 

ع مشعصفات تمظ الحؿبة التاريخية فيػ قج اكتفى بالعخض كلع يحاكؿ في اعتقادؼ الزػء عمى أى
أف يسارس السخاجعة التحميمية العسيقة كالشقجية )بسا في ذلظ الحاتية( لتجخبة اليسغ في بشاء الجكلة 

 .(1)الحجيثة. ليحا يبجك لي أف كتاب العيشي يقتخب مغ الخصج التاريخي لؤلحجاث

العيشي قج رصج أحجاثا قاـ ىػ بجكر كبيخ كمحػرؼ في صشاعتيا، فإف أحسج كإذا كاف محدغ 
محدغ سبلـ جعل مغ محكخاتو مجخد عخض تاريخي لؤلحجاث السيسة كميا التي شيجتيا اليسغ 

، 94إلى ما بعج حخب  48خبلؿ السخحمة نفديا التي غصتيا محكخات محدغ العيشي: مغ حخكة 
غ سبلـ في صشاعتيا عل األقل بذكل مباشخ. كقج دفعت كالتي لع يذارؾ السػاشغ أحسج محد

محاكلة أحسج سبلـ إضفاء نفذ عاـ كمحايج عمى محكخاتو الجكتػر عبج العديد السقالح إلى التأكيج 
ليا  "السػاشغ العديد صاحب ىحه السحكخات األخ أحسج محدغ سبلـ لع يذخ إلى نفدو كال في 

مغ أية إشارة أك حكاية تذيخ إلى مداىستو  سصخ كاحج مغ صفحات ىحا الكتاب الحؼ خبل
السؤكجة في األحجاث. فقج اكتفى بجكر الذاىج الحؼ يخكؼ ما رأػ مغ كقائع كما سسع عغ أحجاث 
الػشغ مغ بجاية التحمخ الحؼ تحػؿ إلى معارضة ثع إلى ثػرة أك باألصح إلى ثػرات عمى 

ككأنيا محكخات الػشغ نفدو أك محكخات الصػياف اإلمامي كاالحتبلؿ األجشبي مسا يجعل السحكخات 
كمغ ىشا أتػقع ليحه السحكخات انتذارا كاسعا كتؿببل لجػ الغالبية العطسى مغ أبشاء … كل مػاشغ

الػشغ الحيغ سئسػا أحاديث البصػلة كمبالغات التحجؼ في كثيخ مغ السحكخات الذخرية التي 
 . (2).”ضيخت حتى اآلف

                                                           

 )مػقع الكتخكني(. ( شيادات عمى يسغ القخف العذخيغ ، د.مدعػد عسذػش ، الدخد اليسشي1)
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الباحثة تبيغ لي أنيا تحسل معالع سيخة ذاتية كأف أحسج سبلـ قج إال أنو في الحؿيقة كبعج اشبلع 
تحجث عغ دكره في السذاركة في تاريخ اليسغ لكغ بذكل غيخ مباشخ فقج كاف يتحجث عغ نفدو 

 (1)بريغة السبشي لمسجيػؿ 

ـ  تع نذخ محكخات صفحات مغ الحكخيات لسحسج مخشج ناجي ،  كضيخ فييا  2000كفي عاـ 
الدياسي السثقل بيسػـ الػشغ كىػ كحلظ ، فقج جسل عمى عاتقو رسالة نبيمة غيخ برػرة الػششي 

 .(2)مبتحلة ليرل إلى قسة الدياسة مغ خبلؿ الكمسة كالمحغ كالرػت اليادر 

كفي ذات العاـ تع نذخ (شاىج عمى اليسغ : أشياء مغ الحاكخة( ألحسج جابخ عؽيف ،كتحجث فييا 
كاألحجاث التي عايذيا  كتذكيل الجسعية الػششية كمحاكالت عغ حياتو كالسشاصب التي تقمجىا 

 (3)حل األزمة الدياسية بيغ الحدبيغ الحاكسييغ 

 كأيزا في ذات العاـ تع نذخ محكخات مػاشغ ألحسج محدغ سبلـ . 

تع نذخ الخخكج مغ الشفق السطمع  ألحسج عبج الخحسغ السعمسي كقج صشفت عمى  2001في عاـ 
 كالتي لع أعثخ عمى أؼ مغ القخاءات حػليا.أنيا سيخة ذاتية ، 

، كتعج (4)كججت سيخة ذاتية بعشػاف استعادة الدمغ السفقػد لعبجهللا سالع باكزيخ  2002في عاـ 
مغ أكثخ الديخ الحاتية مغ حيث االىتساـ بيا ، السؤلف عبج هللا سالع باكزيخ يقجـ لشا نرو 

يت الحؼ سكغ ؼيو حيغ كصػلو أكؿ مخة إلى عجف باعتباره سيختو الحاتية.فيػ عشج حجيثو عغ الب
ىحا الدكغ ىػ الحؼ استػحيت مشو )سفيشة نػح( التي ُنذخت مدمدمة عاـ “، يكتب 1954سشة 

. كىحا الشز ىػ جدء مغ قرة 1981في مجمة )الفشػف( ثع َصجرت في كتيب سشة  1971
ؿ ىحه الديخة ألنيا تعج حياتي كحياة مغ عاش في تمظ الفتخة كالتي سأنقل لكع نتفا مشيا خبل

محصة ميسة مغ حياتي كجدءا مغ تاريخ عجف في تمظ الفتخة التي عذت فييا مشح كصػلي عجف 
كسا يتحجث عغ )استعادة الدمغ السفقػد( كجدء مغ سيختو ”. كحتى قبيل االستقبلؿ 1954عاـ 

 .الحاتية في الفرل الثالث عذخ

                                                           

 اقتباسات مغ مجكنتو ،د.مدعػد عسذػش ،الدخد اليسشي. (1)
 السػقع الدابق. (2)
 السػقع الدابق. (3)
 كىػ كاتب قرري كركائي،ـ، 2004كتػفي عاـ  1938عبجهللا سالع ياكزيخ:كلج في حزخ مػت عاـ  (4)

 ككاف فقيخا كذىب الى عجف لمبحث عغ عسل ، مػقع أبجج.
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السفقػد( إلى جشذ الديخة الحاتية شبيعة السادة التي  كباإلضافة كمسا يؤكج انتساء )استعادة الدمغ
يقجميا السؤلف في الكتاب. فسغ الديل أف نتبّيغ أف عبج هللا سالع باكزيخ يتشاكؿ في ىحا الكتاب 
مختمف جػانب حياتو الذخرية في مخحمة الصفػلة كالذباب. فسقارنة باألديب اليسشي زيج مصيع 

ذاتي )االنبيار كالجىذة( إال عغ حياتو في تعد كمرخ  دماج الحؼ لع يتحجث في نرو الديخ
كأغفل كل شيء عغ حياتو في القخية، يتشاكؿ باكزيخ شفػلتو في غيل باكزيخ كيقجـ لشا تفاصيل 
دؾيقة عغ عائمتو كالسيسا شخريتي األـ كاألب. كسا أنو ال يتخدد في القػؿ إف أباه قج أصيب 

(. كيتحجث كحلظ عغ فقخ عائمتو كيقػؿ إف ججتو بسخض نفدي خصيخ كمات مقيجا في )الججلة
 .، كأمو كانت تخيط بيجىا لتديع في تػفيخ لقسة العير”تحصب“كانت 

إلى ذلظ، في )استعادة الدمغ السفقػد( ىشاؾ تصابق تاـ بيغ السؤلف عبج هللا سالع باكزيخ الحؼ  
ذخرية الخئيدة التي يتع يبخز اسسو في الغبلؼ كالخاكؼ الحؼ يدخد األحجاث بزسيخ الستكمع كال

سخد حياتيا: القاص اليسشي عبج هللا سالع باكزيخ. فسغ الػاضح أف اليجؼ الخئيذ الحؼ يدعى 
مؤلف )استعادة الدمغ السفقػد( إلى تحؿيقو يكسغ في شخح الكيؽية التي تكّػف بيا القاص اليسشي 

 (1)عبج هللا باكزيخ

( عمى استقامتو كشبعو اليادغ ، ففي الفرل الحؼ أكج باكزيخ في كتابو )استعادة الدمغ السفقػد
مثبل، يتحجث عغ كيؽية اختيار خصيبتو، كعغ عجـ مغازلتو ” بيغ يجؼ الجشذ المصيف“سساه 

لدبػناتو مثمسا كاف يفعل زميمو عبج الخحسغ في أكؿ دكاف لبيع األقسذة عسل ؼيو في عجف. كمع 
بائغ مغ الجشذ المصيف حيث يقػؿ: كفعبل ذلظ فيػ يعتخؼ أنو قج تعمع مغ زميمو فغ كدب الد 

بجأت أتعمع مشو شخقتو متتبعا كل خصػاتو، كإف لع أكغ أحسل سحخه الحؼ كاف يفتغ بو بعس 
 ”.الربايا إال أنشي استبجلت شخيقتو تمظ بجماثة الخمق كبكمسات التخحيب التي أغجقيا عمييغ

الحاتية مغ ذكخ أمػر تخرو ىػ كتججر اإلشارة إلى أف الحياء يسكغ أف يسشع مؤلف الديخة 
ككحلظ أمػر تخز الشاس اآلخخيغ السذاركيغ معو في األحجاث. كال يتعمق الحياء باألمػر 
العاشؽية فقط )كسا قج يتبادر إلى الحىغ( بل يتعمق أيزا بسعمػمات قج يتشافى ذكخىا مع الؿيع 

ذكخ كثيخ مغ األسساء كاألعخاؼ االجتساعية. ىكحا نبلحع أف باكزيخ ال يتخدد أحيانا في 
الحؿيؿية لمشاس الحيغ يحيصػف بو. لكشو يخفي بعزيا اآلخخ. فيػ يحكخ مثبل اسع التاجخ 
بامصخؼ، لكشو يزع نقط مكاف اسع أكؿ تاجخ عسل عشجه في عجف )الحبيب(. كيسكغ أف نذيخ 
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عغ ججه  كحلظ إلى أف باكزيخ قج تحجث مخات عجة عغ خالو كججه ألمو، لكشو لع يقل كمسة كاحجة
 (1)ألبيو

تع نذخ مديخة نزاؿ لسحسج حسػد الرخحي، تحجث فييا أيزا عغ تاريخ  2003في عاـ 
 الشزاؿ اليسشي .

، كفي ذات العاـ تع نذخ  2004في عاـ  تع نذخ اليسغ حقائق ككثائق عذتيا لدشاف أبػ لحـػ
يخ ذكخه أف معطع سيخة ذاتية لسحسج عبج هللا الفديل بعشػاف كتابات مغ سجػف حجة . كمغ الجج

الديخ بعج اشبلعي عمى شيء مغ مزسػنيا تتذابو إلى حج ما في السػضػعات السصخكحة مغ 
خبلؿ استعخاض لمثػرات كالحخكب كالدجػف كاالستقبلؿ إال أف ما يسيد أحجىا عغ اآلخخ ىػ 

 أسمػب كشخيقة الكتابة .

شظ ؼيو أف ىحه السحكخات، حيغ كفي ذات العاـ أيزا تع نذخ أحسج قائج بخكات يتحكخ . كمسا ال 
يتدع فييا نريب تفاصيل الحياة الذخرية تقتخب أكثخ مغ فغ الديخة الحاتية. ىحا ما يحجث 
مثبل في كتابات أحسج قائج بخكات الحؼ، بعكذ معطع الدياسييغ اليسشييغ مثل محدغ العيشي 

مغ محكخاتو )الخشج في  كأحسج حديغ السخكني، يتػقف شػيبل عشج شفػلتو كيكخس ليا الجدء األكؿ
سغ الصفػلة(. كقج أشار الجكتػر عبج العديد السقالح في تقجيسو لسحكخات أحسج حديغ السخكني أف 
ىحه السحكخات "تختدؿ الحجيث عغ مخحمة الصفػلة كسشػات الجراسة كتسخ بيسا مخكر الكخاـ". 

ت أحسج قائج بخكات بذيء كباإلضافة إلى ذلظ، مقارنة بالسحكخات اليسشية األخخػ، تتسيد محكخا
مغ الجخأة إذ أّف السؤلف يزسشيا جػانب متعجدة مغ حياتو العائمية الخاصة التي تغيب في معطع 

فبيشسا يعسج اآلخخكف إلى التعامل بححر شجيج مع ذكخياتيع كأبعجكا مشيا ليذ   السحكخات األخخػ.
عمى حياتيع الدياسية، ال يتخدد فقط ما لو عبلقة بحياتيع العاشؽية بل تفاصيل كثيخة قج تؤثخ 

أؼ نز آخخ  أحسج قائج بخكات في تزسيغ محكخاتو تفاصيل كمػاقف تعكذ جخاءة ال نججىا في 
مغ السحكخات اليسشية التي اشمعشا عمييا. ففي الفرل الحؼ يدسيو )أياـ لصيفة مدتخقة( يتحجث 

لى جانب جساليا األخاذ مخحة إ“إلى بشت خاؿ كالجه التي كانت ” انجحابو برػرة خاصة“أكال عغ 
كيشتيي ىحا الفرل بدخد مػقف جشدي يخكؼ ؼيو …”. الصباع، باسسة السحيا، كدكدة كعذخية

الصفل أحسج بخكات أرضا مخات عجة كسط حقل الحرة ” السعػشقخة“السؤلف كيف تصخح الحارسة 
كاف “خالو  يحكخ أفّ  189(. كفي صفحة 198تبقى مسجدة فػقو )الخشج في سغ الصفػلة، ص ”ك

 لو أكثخ مغ عذيقة في كقت كاحج.
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كال يتخدد أحسج قائج بخكات كحلظ في إيخاد عجد مغ الترخفات الديئة التي ارتكبيا بعس أفخاد 
التي أحالت حياة أمو في بيت الجج ” الرقخة”أسختو السيسا تمظ التي قامت بيا عستو السمؿبة بػ

ت صغيخ بعيج عغ كالجيو )الخشج في سغ الصفػلة إلى جحيع مسا اضصخ أباه إلى االنتقاؿ إلى بي
(. كفي الجدء الثاني مغ محكخاتو )فدحة األمل كمخارة التذخد( يكخس السؤلف فربل 182ص 

(. كبسا أف 104-96السذيشة التي لغ يكػف مشاسبا ذكخىا ىشا )ص” مػاقف أخيو العدؼ ”كامبل لػ
خ بعس تفاصيل حياتو العائمية فيػ السؤلف يجرؾ تساما الحداسية التي قج يشصػؼ عمييا نذ

كربسا (: “IIيحاكؿ أف يبخر جخاءتو في التسييج الحؼ يفتتح بو الجدء الثاني مغ محكخاتو قائبًل )ص 
تتعجب شائفة مغ القخاء إذ تجج في ىحه الحكخيات فرػال تكذف عغ بعس الخرػصيات 

أك إخفائيا، كمغ جانب آخخ،  السختبصة بالعبلقات العائمية، كتخػ فييا أمػرا تدتحدغ تجاىميا
ربسا كججت شائفة أخخػ مغ القخاء في تمظ أحجاثا كترخفات البج مغ إيخادىا كعػامل مؤثخة في 
مذاعخ صاحب الحكخيات ككججانو، إلى جانب كػنيا أجداء مشيا ذات شابع عاـ ييع السجسػع 

ات، إذا ما أريج ليا أف االشبلع عمييا كمعخفة تفاصيميا. كذلظ في نطخؼ مغ شخكط كتابة السحكخ 
تبجك صادقة كأريج لكاتبيا أف يكػف صادقا مع الشفذ، كلسحكخاتو قجرا مغ الفائجة األدبية 
كالتاريخية. إذ البج لو مغ أف يػضح الحائق كمغ التعبيخ عغ السعصيات التي تخكت في مذاعخه 

 (1)قجرا مغ التأثيخ، سمبيا أـ إيجابيا

كأيزا في ذات العاـ تع نذخ محصات حياتي لحديغ عمي الحبيذي في كتاب )محصات حياتي( 
التي يقجـ السدتذار أحسج حديغ الحبيذي أربع محصات مكانية كزمانية مغ حياتو بجءًا بالذيخ 
عثساف فالقاىخة ثع لشجف كعجف، يحاكؿ السؤلف أف يسدج أحجاث حياتو الحاتية كاألحجاث الدياسية 

. كعمى الخغع مغ أف 1968إلى  1928تساعية كالثقاؼية التي شيجتيا اليسغ في الفتخة مغ كاالج
الغبلؼ األكؿ لمكتاب يرشف الشز كديخة ذاتية فالصخيقة الستذطية كمحجكدية الدخد كغمبة 
الصابع التاريخي التأممي التي ىي مغ أبخز سسات كتابة السحكخات الذخرية كالتي يتدع بيا 

تبعج )محصات حياتي( مغ فغ الديخة الحاتية، كتقخبو مغ السحكخات الذخرية.  كتاب الحبيذي
كباإلضافة إلى ذلظ يبجك أف السؤلف نفدو، الحؼ يفتتح كتابو بتقجيع نطخؼ عغ فشػف الديخة 
كالديخة الحاتية كالسحكخات كالحكخيات، يجرؾ أف نرو يقتخب أكثخ مغ فغ السحكخات. فيػ يكتب 

في كتابة سيختشا الحاتية أك باألحخػ محكخاتشا )ألنيا مديج مغ حياتشا الحاتية "كبعج، فإف مشيجشا 
كأحجاث ببلدنا اليسغ( ىػ التخكيد في كل مخحمة عمى البيئة البذخية لكل مجتسع عمى انفخاد مغ 
الشػاحي الثقاؼية كالتعميسية كاالقترادية كالدياسية. ففي الفرل الخابع كالعذخيغ مثبل )التاريخ 

 33-23( يقجـ السؤلف تاريخ مجيشة لشجف، كفي الفرميغ 148-149ية لشجف ص كشخر
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( يقجـ ميشاء 211-198البيئة االجتساعية كالثقاؼية كالقانػنية ص  –)شحرات تاريخية كاقترادية 
عجف بذكل عمسي صخؼ كججيخ بأحج كتب الجغخاؼيا أك التاريخ. كفي الفرػؿ التالية حتى نياية 

ف أكال عجـ عػدتو إلى صشعاء بعج إنيائو الجراسة الجامعية في بخيصانيا، ثع الكتاب يبخر السؤل
يذخع في عخض بعس جػانب عسمو في كمية بمؿيذ في الذيخ عثساف )عجف( كاألحجاث التي 

 شيجىا شصخا اليسغ خبلؿ الدتيشات مغ القخف العذخيغ.

تخسيخ الجانب التاريخي كيسكغ أف نذيخ كحلظ إلى أف معطع مؤلفي السحكخات يدعػف إلى 
 261كالتػثيقي لسحكخاتيع مغ خبلؿ تزسيشيا مجسػعة كبيخة مغ الػثائق الستشػعة كالرػر. فػ 

التي يتكػف مشيا كتاب أحسج جابخ عؽيف )شاىج عمى اليسغ( تحتػؼ عمى  511صفحة مغ الػ 
و التي نذخىا ككصيت” كثيقة العيج كاالتفاؽ”مبلحق كصػر ككثائق متشػعة بسا في ذلظ رسائل ك

إعصاء صػرة كاممة عسا قاـ بو نحػ تأسيذ مؤسدة العؽيف الثقاؼية، كبخاءًة لمحمة أماـ “بيجؼ 
(. إما نز أحسج حديغ السخكني فيتكػف مغ 497)ص” هللا كأماـ ضسيخه كأسختو كالشاس جسيعا

سج جابخ صفحة تحتل تقجيسات كل مغ عبج الدبلـ دمحم صبخة كعبج العديد السقالح كأح 300نحػ 
تبجأ السبلحق التي  201عؽيف كالسؤلف نفدو الرفحات العذخيغ األكلى مشيا. كفي صفحة 

تزع، باإلضافة إلى الرػر، مجسػعة مغ الخسائل التي أرسميا أك تدمسيا السؤلف إلى أك مغ 
عجد مغ كبار رجاؿ الدياسة كالفكخ في اليسغ مثل عبج العديد السقالح كمحدغ العيشي كأحسج دمحم 
يع الحزخاني كأحسج  نعساف ودمحم محسػد الدبيخؼ كأحسج جابخ عؽيف كعبج الخحسغ اإلرياني كإبخـا
دمحم الذامي. كيزسغ كل مغ أحسج قائج بخكات كمحدغ العيشي محكخاتيع مجسػعة كبيخة مغ 

البـػ  -أكثخ مغ غيخه–الرػر الستشػعة. كيبجك أف حديغ عمي الحبيذي ىػ الحؼ فتح لشا 
 (1)بعائمتو الرػر الخاص

تع نذخ قزايا كمػاقف لعبج هللا بغ الحديغ األحسخ ، حيث ذكخ عجيجا مغ  2007كفي عاـ 
القزايا ال تخخج عسا شخحو سابقػه مغ عخض لمثػرات التي انجلعت كالحخب السرخية اليسشية 

 كنطاـ الحكع كغيخه ، ىحا ما تبيغ لي بعج اإلشبلع عمى محتػيات الكتاب.

غ الديخة الحاتية الشدػية في اليسغ ؛كجب التشبيو أف السخأة أصبل في اليسغ أما عشج الحجيث ع
يعشي لع تكغ تذارؾ في الحياة العامة أك في مديخ الشزاؿ الػششي حتى تجكف سيختيا ،كع كرد 
في محكخات الشعساف أف اآلباء كانػ يدكجػف أبشائيع فقط إلنجاب األكالد كمداعجة األـ فمع يكغ 

ة دكر كبيخ ،لكغ ال يخمػ األمخ مغ كجػد بعس الشداء المػاتي يجخمغ التاريخ مغ لمسخأة اليسشي
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صفحاتو السذخقة، كقج كججت مثاال كاحجا المخأة يسشية أال كىي تؿية حسيج الجيغ ابغ اإلماـ 
ـ ،كبالخغع مغ 2008يحيى، كقج دكنت سيختيا في كتاب يتيسة األحداف مغ حػادث الدماف عاـ 

تاب ذكخيات ال محكخات إال أنو كبعج اشبلعي عمى محتػػ الكتاب كججت أنيا أنيا قالت أنو ك
أكردت جدءا كبيخا مغ حياتيا في كتابيا حيث فقج تحجثت عغ حياتيا في كشف كالجىا ، تحجثت 
عغ زكجييا االثشيغ ،تحجثت عغ مصالعتيا كشغفيا لمعمع حيث كانت تصمب العمع حتى لػ في 

،كأرػ أنيا لع تجرؾ معشى  (1)الكتاب يتحجث عغ تفاصيل حياتياالجكؿ البعيجة ،فكاف معطع 
 السحكخات جيجا كػنيا غيخ أديبة لحلظ قالت ذكخيات ال محكخات.

بالشدبة ألدب الخحبلت في اليسغ كالحؼ يعج شكبل مغ أشكاؿ كتابة الديخة الحاتية أك السحكخات 
كقت حجيث حيث كججت كتاب بعشػاف ،فقج لفت انتباىي أف ىحا المػف لع يطيخ في اليسغ إال في 

حيث تع نذخه عاـ (2)رؤية يسشية في أدب الخحبلت ، لمكاتب الدفيخ اليسشي عبج الػىاب العسخاني 
ـ، كالقى ركاجا كبيخا في اليسغ كخارجيا ،كيقػؿ الجكتػر عبج العديد السقالح أف الكتاب 2012

و إلى عجد مغ البمجاف كدكف تجخبتو ليذ دراسة في أدب الخحبلت فقط ، كإنسا رصج الكاتب رحمت
 (3)الحاتية في التخحاؿ ،فقج زار أصفياف كبغجاد كإسصشبػؿ كتاج محل كسشغفػرة، كجدر السبليػ

ـ كقج 1934كما يشبغي التشػيو لو أنو لع يحكخ في كتب األدب اليسشية تقديع لؤلدب قبل عاـ 
لعاـ  1917مظ الفتخة مغ عاـ سعت الباحثة لذق الشػر عغ الديخ الحاتية التي نذخت في ت

ـ  إف كججت غيخ أنشي لع أجج شيئا عمى حج اشبلعي ، كلعل الدبب في ذلظ كسا حجثشي 1934
أحج األخػة اليسشييغ جداه هللا خيخا األخ ىاني باسل أف الرخاعات التي حجثت في اليسغ 

ذات كبيخ ألف البمج خرػصا في الجشػب كأف فتخة ما بعج االستقبلؿ إلى الػحجة كاف فييا نكخاف 
ذات شابع اشتخاكي ،كاألدب كاف مسشيجا كال يسكغ ألحج أف يكتب إال كىػ معخكؼ كمخضي عغ 
تػجيو الدياسي، كالعسل كاف جساىيخؼ كما أنت إال فخد في ىحه الحياة الجساعية كال يسكغ أف 

مغ باب تكتب شيء ألف الؿيادة كالحدب ىػ كل شيء ، كإف جازؼ أحجىع ككتب فيحا يعتبخ 
الخيانة كالعسالة، كعجد الكتب الحؼ صجر محجكد ججا كلعل ىحا ما يبخر أيزا تقديع الجكتػر 
أحسج العدؼ صغيخ لسخاحل األدب كبجايتو الستأخخة ، أما بعج الػحجة اليسشية  التي كانت عاـ 

ابات ـ كتب الكثيخ محكخاتو حيث انتيى الحكع االشتخاكي في البمج فبيحا أصبحت ىشاؾ كت1990
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أدبية كنذخ الديخ الحاتية ، كأراه أنو تبخيخ قػؼ لعجـ كجػد فغ الديخة الحاتية في اليسغ ما قبل عاـ 
الداعة الخامدة مداء ، كسبب تجني مدتػػ  23/11/2019ـ كقج حجثشي ذلظ في تاريخ 1983

ػبي ـ ىػ أف الػحجة لع تشجح كعػدة االنفراؿ بيغ اليسغ الجش2007كتابتيا مؤخخا بعج عاـ 
 كالذسالي كالذعػر بالطمع في اليسغ الجشػبي كالسصالبة بتغييخ الخئيذ.
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 السبحث الثاني

 تحميل الديخة الحاتية محكخات أحسج دمحم نعسان )سيخة حياتو الثقافية والدياسية(

 تعخيف براحب السحكخات:

في قخية "ذك الؿياف" بسشصقة ، 1909إبخيل مغ العاـ  26كلج السشاضل أحسج دمحم الشعساف في 
درس القخآف الكخيع، كمبادغ  ."ذبحاف"، التابعة لمذسايتيغ بقزاء الحجخية، في محافطة تعد

ـ، فالتحق بخباط )اإلدريدي(، 1924العمػـ األكلية في قخيتو، ثع سافخ إلى مجيشة زبيج، عاـ 
ىػ/ 1349عاد إلى قخيتو عاـ  كدرس ؼيو العمػـ الذخعية كالمغػية، كأجيد مغ عجد مغ العمساء، ثع

 ـ.1931

 محتػػ السحكخات:

يشصػؼ محتػاىا عمى األحجاث الدياسية التي عايذيا ،كالسشاصب التي شغميا ، كشمبو لمعمع مشح 
تػلى  .ـ سافخ إلى مرخ كالتحق باألزىخ الذخيف، فشاؿ الذيادة العالسية1937صغخه. في عاـ 

ـ، كأدخل فييا عجًدا مغ 1935نذأ مجرسة فييا عاـ التجريذ في حمقة السدجج في قخيتو، ثع أ
السشاىج الحجيثة، كأسذ نادًيا لمسحاضخات، كمكتبة لمسصالعة جمب ليا الكتب في مختمف العمـػ 
كالفشػف، كقج حػربت ىحه السجرسة مغ قبل  أميخ لػاء تعد، إلييا بعس عمساء السحىب )الديجؼ(، 

د، ؼبقي شيًخا تحت اإلقامة الجبخية، فتذتت شبلب ثع ُشمب صاحب التخجسة إلى أميخ لػاء تع
ـ تعيغ مجيًخا لمسعارؼ في لػاء تعد، ثع تعيغ 1940كفي عاـ  .ىحه السجرسة، كانتيى أمخىا

ـ، كبعج ؾياـ الثػرة الجسيػرية التي 1950مجرًسا، كمذخًفا عمى معارؼ لػاء حجة بعج عاـ 
إلى صشعاء، فتعيغ كزيًخا  -ي القاىخةككاف ف -ـ استجعي 1962أشاحت بالشطاـ السمكي عاـ 

ـ تعيغ مشجكًبا دائًسا لميسغ في جامعة الجكؿ العخبية، كفي عاـ 1963لئلدارة السحمية، كفي عاـ 
ـ تعيغ رئيًدا ألكؿ مجمذ شػرػ في اليسغ، كفي العاـ التالي ُكّمف بتذكيل الحكػمة التي 1964

أيًزا عزًػا في السجمذ الجسيػرؼ بعج  استقاؿ مشيا في نفذ العاـ، ثع تعيغ في نفذ العاـ
اتفاؾية ججة بيغ السمظ )ؼيرل بغ عبجالعديد(، كالخئيذ )جساؿ عبجالشاصخ(، ثع تعيغ عزًػا في 

ـ أعيج تعييشو عزًػا في السجمذ الجسيػرؼ، ثع 1970كفي عاـ  .ـ1967مجمذ الخئاسة عاـ 
ي العاـ التالي تعيغ مدتذاًرا لمسجمذ ـ رئيًدا لسجمذ الػزراء، ككزيًخا لمخارجية، كف1971في عاـ 

ـ تعيغ عزًػا في السجمذ 1973الجسيػرؼ، ثع عزًػا في السكتب الدياسي اليسشي، كفي عاـ 
ـ قجـ استقالتو مغ السجمذ الجسيػرؼ، مع الخئيذ )عبجالخحسغ 1974الجسيػرؼ، كفي عاـ 
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لع يتػقف  .سة إلى بيخكتاإلرياني(، ثع اتجيا مًعا إلى مجيشة دمذق، كمشيا تػجو صاحب التخج
صاحب التخجسة عغ إبجاء معارضتو لكثيخ مغ السسارسات الخاشئة التي تعخضت ليا مديخة 
الثػرة، فشفي إلى القاىخة، ثع عاد، كقجـ استقالتو مغ رئاسة الحكػمة التي ُكّمف بتذكيميا تعبيًخا عغ 

مغ السدئػليغ اليسشييغ، ذلظ، ثع سافخ إلى مرخ، فاعتقمتو الدمصات السرخية مع عجد كبيخ 
كزجت بيع في الدجػف االنفخادية، استقخ بعج رحيمو مغ اليسغ مع بعس أبشائو كحفجتو في مجيشة 

ـ سافخ إلى مجيشة )جشيف( في سػيدخا لمعبلج كاإلقامة، فسكث ىشاؾ حتى 1987ججة، كفي عاـ 
ييا في مقبخة ـ، كقج تع نقل جثسانو إلى مجيشة صشعاء، حيث دفغ ف1996تػفي في العاـ 

 الذيجاء.

 العشػاف:

جاء العشػاف بديصا تقميجيا يذي برػرة مباشخة عسا تشصػؼ عميو أحجاث ىحا الكتاب ، كال يػحي 
بأؼ معشى آخخ " محكخات أحسج دمحم الشعساف" كجاء تحجيج أكثخ دقة أسفل ىحا العشػاف يػحي بشػع 

ء ىحا التحجيج أسفل العشػاف مباشخة عمى ىحه السحكخات أنيا محكخات سياسية بجرجة أكلى ، كقج جا
 ىحه الرػرة "سيخة حياتو الثقاؼيةك الداسية".

 الفكخة :

الشظ أف األستاذ الشعساف حيغ ركػ محكخاتو كاف يدتجيب لشػازع داخمية حثتو لتقجيع محكخاتو بعج 
نػ ذلظ العسخ الحافل بالشزاؿ ، كفي الػقت نفدو كاف يدتجيب لسصالب اليسشييغ الحيغ كا

حخيريغ عمى أف يعخفػا مػاقف الشعساف مغ كثيخ مغ األحجاث كالسػاقف كشيادتو عمييا . كمغ 
ىشا أخخج بشتيجة أف اليجؼ األكؿ كاألخيخ لمشعساف مغ كتابة محكخاتو ىػ : حث األجياؿ مغ 

 بعجه عمى استكساؿ مذخكعو الػششي الحؼ يقـػ عمى )الحكع الذعبي ، العجؿ االجتساعي كالعمع(

 بجاية:ال

كانت البجاية في محكخات الشعساف بجاية كاصفة ، يرف مكاف قخيتو كيعصي أسختو أكصافا بأنيا 
أسخة محافطة كمتجيشة ثع يذخع في كصف بعس عادات كتقاليج أىل القخية، ككاف دكره بارزا مشح 

شخرية البجاية باستخجامو لزسيخ الستكمع ،فالدارد متساىي  نطخا لتساىي شخرية السؤلف مع 
الدارد في ىحه الديخة كىػ ليذ الدارد العميع بكل تفاصيل الحجث ، كقج عبخ السؤلف عغ نفدو 

 بتػضيف ضسيخ الستكمع مشح أكؿ كمسة في السحكخات .
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 "أنا كلجت ..."

 (1)"تدكجت ابغ أربعة عذخ سشة..."

 الحبكة:

 :اختيار الذخريات 

ع يحكخ شخرية لع يكغ ليا تأثيخ في حياتو كاف ىشاؾ انتقاء في اختيار الذخريات ،بحيث أنو ل
حتى لػ كاف قميبل أك برػرة غيخ مباشخة ،فحكخ شيػخو ، معمسيو ، أئسة اليسغ ، أصحابو ، لع 
يغفل حتى عغ ذكخ الجشجؼ أك الخادـ أك حتى اسع امخأة في القخية ،كاف الصابع العاـ في حجيثو 

 ة.عشيع بسا يخجـ محتػػ محكخاتو الدياسية كالثقاؼي

شخرية  30كبحلظ أراه قج اكثخ مغ ذكخ الذخريات في محكخاتو بذكل كبيخ فقج رصجت حػالي 
 تتشػع ما بيغ الخئيدة كالثانػية.

 :تختيب األحجاث 

كاف تختيب األحجاث يجخؼ كفق آلية معيشة،حيث إف السحكخات عبارة عغ سؤاؿ كجػاب،ككبلـ 
ألسئمة كاألجػبة نفديا مخاعية لمتدمدل صاحب السحكخات ىػ إجابة ألسئمة كجيت إليو،كانت ا

الدمشي ، فكاف ىشاؾ تدمدل في ذكخ األحجاث مغ الساضي إلى الحاضخ ، فمع يكغ يرجـ 
 القارغ إنسا كاف يدخد بصخيقة مخاعية لمتدمدل الدمشي .كمغ أمثمة ذلظ :

أف  س:حزخة الذيخ أحسج دمحم الشعساف ،أندتصيع أف نعخؼ أيغ كلجت ،كأيغ تعمست ،كىل لظ
 تحجثشا عغ أفخاد عائمتظ؟

ج:"الػاقع أنا كلجت في مشصقة اسسيا "ذبحاف" ... كأسختي أسخة محافطة كمتجيشة ، كلع أكغ االبغ 
األكبخ ... قزيت سبع سشيغ لع أكغ أعسل شيء  ... ذىبت في الدشيغ التي بعجىا إلى 

 (2)السعبلمة ... ثع أصبحشا نتعمع القخاءة..."

                                                           

 .13محكخات الشعساف ،عمي زيج ، ص  (1)
 .14محكخات الشعساف،ص (2)



157 
 

أىل القخية ،شعاميع ،شخابيع، تعميسيع،زكاجو،معاممة السخأة عشجىع ىكحا إلى  ثع تتالت األسئمة عغ
 أف كصمشا ألسئمة أخخػ عغ تعميسو ككيف أسذ السجرسة، كدراستو في القاىخة.

إلى أف كصل إلى سؤاؿ آخخ معو كفي رده عميو سخد كثيخ مغ تفاصيل حياتو في القاىخة مخاعيا 
 التدمدل الدمشي.

 معظ في مرخ؟ س:ىل كانت زكجتظ

ج:كبل، كانت في اليسغ ىي كأكالدؼ...كدخمت باب الكفاح كجاء الدبيخؼ كىػ زميل لي مغ اليسغ 
ـ قامت حخكة األحخار كأشاحت باإلماـ 1984...أصجرنا صحيفة اسسيا صػت اليسغ...في عاـ 

  (1)يحيى...تذكمت الػزارة..."

بجر خاصة، كىكحا إلى نياية أحجاث ثع بجأت تتػجو أسئمتو نحػ االعتقاؿ،كعغ األئسة ك ال
السحكخات،كمغ السبلحع أف األسئمة كانت تكػف عغ شيء محجد،إال اف اإلجابات مغ قبل 
الشعساف كاف فييا استصخاد كبيخ كتذعب لحكخ جسيع األحجاث الستعمقة، أك جسيع األحجاث التي 

 حرمت في العاـ نفدو أك الفتخة التي تع الدؤاؿ عشيا.

 الدماف :

الججيخ ذكخه  أف زمغ الحكاية ، فيػ زمغ مستج بجأ قبل ستيغ عاما مغ تجكيغ ىحه مغ 
السحكخات،حيث يكذف الدارد ذلظ بقػلو "أنا كلجت في مشصقة اسسيا ذبحاف ،سشة 

 (2)ـ.1909أكتػبخ 22ق/كيرادؼ بالسيبلد 1327

 ـ.1974استقالتو عاـ ـ ،كالشياية كانت عشج 1909كعميو فإف البجاية كانت عشج ميبلده عاـ 

أما زمغ الدخد فيشصمق األستاذ الشعساف في سخد محكخاتو مغ لحطة تدجيل ىحه السحكخات إلى 
الساضي السستج مغ لحطة كالدتو إلى لحطة تدجيل ىحه السحكخات . كقج ركاىا بعج أف تجاكز 

 الدتيغ عاما .

بشا إلى عجف ككاف معشا في بعس السػاضع كاف يعيغ الدمغ تعييشا كاضحا إذ يقػؿ "ثع ذى
الدبيخؼ ...التقيشا في عجف فكاف ىشاؾ بجء التجسع بجأنا نعمغ كنؤسذ حدب األحخار اليسشييغ 

                                                           

 .45محكخات الشعساف،ص (1)
 .13الشعساف ، صمحكخات  (2)
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،أصجرنا صحيفة اسسيا )صػت اليسغ(.ىشاؾ بجأت السذاعخ تمتيب في اليسغ . ككاف ىحا حػالي 
دلت عمى شيء فإنيا  ـ. كىحه الفتخة الدمشية إف1946ـ عشجما خخجشا ثع بقيشا إلى سشة 1943سشة

 تجؿ عمى عـد الشعساف عمى التغييخ كمػاصمة الشزاؿ الػششي.

" كفي العادة ىشاؾ أيزا عشج ميبلد اإلنداف أف يؿيسػا في اليػـ الدابع مغ كالدة الصفل احتفاال 
 صغيخا بسشاسبة اختتاف الصفل..."

 يج كاالعتداز بيا في الجكؿ العخبية.تحجيج كمسة اليـػ الدابع داللة عمى التأكيج عمى العادات كالتقال

ـ ، كأنا أدرس لمسيتيغ في السقابخ ، كالشاس يجعػف 1932"كبقيشا عمى ىحه الػتيخة حتى سشة 
 كيتػسمػف بالسػتى ..." داللة عمى الجيل الحؼ كاف ال يداؿ يدػد اليسغ في تمظ الفتخة .

في القاىخة ، كقمشا  1965ايػ م 26"ذىبشا إلى مؤتسخ رؤساء الحكػمات العخبية السشعقج في 
ـ داللة عمى سعيو الجائع 1962سشتفاىع مع السرخييغ مغ جانب ..." كالتاريخ ىشا بعج ثػرة 

 لخيخ ببلده كإصبلحيا بعج الثػرات التي شحشت بيا .

ـ حيث إف ىحه  1948ـ كثػرة  1962كمغ قبيل ذلظ ذكخه لمثػرات التي حجثت في اليسغ ثػرة 
ر تحػؿ كبيخ في تاريخ حياتو كحياة الذعب اليسشي اذ استشيزت اليسع الثػرات كانت محػ 

 كأشعمت جحكة التحجؼ.

في مػاضع أخخػ ال يعيغ زمغ الحجث بالتحجيج ، كلكششا ندتصيع كصفو بالدمغ البعيج عغ زمغ 
الدخد كالكتابة فيػ زمغ يخجع إلى سشػات الصفػلة في مثل قػلو " ىكحا يشذأ الصفل في ىحا 

 كالخعب كعشجما نعػد إلى البيت نػاجو معخكة الربلة ..."العحاب 

 التختيب بعشرخيو االستخجاع كاالستباؽ:

أما عغ تقانة االستخجاع فأستصيع القػؿ إف محكخات الشعساف في معطسيا أحجاث حجثت في 
 الساضي حتى أنو الساضي البعيج عغ فتخة سخده ليحه السحكخات أؼ فتخة الصفػلة ، فتخة الذباب ،
لكغ بسا أف السحكخات كانت عمى ىيئة سؤاؿ كجػاب فإف كانت األسئمة تخاعي التدمدل الدمشي 
كالتجرج في شخحيا مغ الساضي إلى الحاضخ ،ككانت إجابات األستاذ الشعساف فييا شيء مغ 
الذخح كالتفريل كاالستصخاد فكاف يعصي السخحمة التي عاشيا حقيا الكامل مغ الدخد ألدؽ 

 التفاصيل.
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عميو فإف الشز يخمػ مغ االستخجاع الخارجي ، فكاف الشز يديخ سيخا بصيئا مغ الساضي إلى ك 
الحاضخ كمعايذة األحجاث كاحجة بػاحجة كلع يتصخؽ إلى أحجاث قبل ميبلده ،حتى أف أحجاثا 

 حجثت بعج نياية محكخاتو أنا أعخفيا أك قخأتيا لكشو لع يتصخؽ لو في تفاصيل محكخاتو.

 خجاع الجاخمي فقج بات ذلظ كاضحا في مػاضع عجة كلكشيا قميمة:أما عغ االست

بعج أف تصخؽ لمحجيث عغ حياتو فتخة كيػلتو كسفخه كتخحالو متجاكزا مخحمة الصفػلة كالذباب عاد 
 مدتخجعا مػقفا حجث بيشو كبيغ زكجتو أكؿ حياتو حيث أنو تدكج في عسخ الخابعة عذخ .

أقػؿ حجثشا أبػ ىخيخة ،قاؿ رسػؿ هللا_صمى هللا عميو كسمع_ يقػؿ:"ذات يػـ كأنا أقخأ الحجيث ك 
"رأيت الشار فإذا أكثخ أىميا نداء" قيل: لع يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ:يكفخف ، قيل أيكفخف باهلل ؟ قاؿ كبل 
يكفخف العذيخ ،أؼ الدكج.لػ أحدشت إلى إحجاىغ مجػ الجىخ ثع رأت مشظ شيئا قالت ما رأيت 

لحجيث فمسا أتيت في الميل ،قالت لي:ما قاؿ ىخيخة؟ نحغ كفار؟ نكفخ مشظ قط" فدسعت الدكجة ا
 (1)بالعذيخ كالدكج. كأخحت تعاتبشي ،فقمت ليا ىحا حجيث الخسػؿ،كليذ أنا الحؼ قمتو"

كمغ ذلظ أيزا استخجاعو لقرة رشيجة حيث أنو أكردىا بعج أف ذكخ معطع األحجاث كشارؼ 
لتو ال في شبابو أك كيػلتو، "رشيجة كانت مغ األسخ عمى االنتياء ، رغع أنو عاصخىا في شفػ 

كليا مخكد اجتساعي متسيد بحيث أنيا تييسغ عمى الجسيع ،ففي إحجػ البيػت حيث كضعت 
امخأة كلجا غيخ شخعي ،إذ لع يكغ ليا زكج فمسا عمست رشيجة بيحا الحادث ذىبت إلى السخأة التي 

السخأة تدأليا مغ أبػ الصفل؟ فألرقت ىحه  كانت قج أغمقت عمى نفديا ... فخخجت رشيجة إلى
 (2)التيسة إلى رجل بخؼء في نطخ رشيجة ..."

كمغ ذلظ أيزا كلكشو يطخ بذكل كمسات بديصة أك إشارة بديصة أنو لػ ندي شيئا في تدجيبلتو 
سبتسبخ البج أنو  26األكلى يعػد الستجراكو في تدجيبلت أخخػ كىكحا رأيشا عشج حجيثو عغ ثػرة 

 ـ .1955ؾ بعجىا بعس األحجاث الخاصة بعاـ استجر 

أما عغ تقانة االستباؽ فغالبا إف الشز يخمػ مشيا فمع أججه يػضفيا إال في مػضع كاحج كأضشيا 
 مغ باب تػىع االستباؽ حيث إف ما تػقعو لع يحجث !

                                                           

 .187محكخات الشعساف ،ص (1)
 .101،102محكخات الشعساف ص  (2)
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ف آية "كضششا أف تغييخا سيحجث في الرػرة التي أشار إلييا الدبيخؼ في ىحه الخسالة ، كقمشا اآل
 ججيجة ، عخكبة بذكل آخخ ..."

لع أشعخ أف الشعساف قج ححؼ شيئا مغ حياتو الدياسية كالثقاؼية كإنسا كاف حخيرا عمى ذكخىا 
بتفاصيميا ، فكل فتخة زمشية أك عاـ معيغ كاف يحكخ جسيع األحجاث الحؼ كاف فاعبل فييا فسثبل 

ذكخ جسيع  1955ي ذلظ الػقت ، في عاـ في شفػلتو ذكخ كل ما يتعمق بعادات األسخة كالقخية ف
، ذكخ تفاصيل عاـ أسخه ، ذكخ تفاصيل  1962األحجاث الدياسية التي حجث ككحلظ الحاؿ عاـ 

أعػاـ الجراسة. كاف الشعساف عمى ما يبجك لي حخيز عمى ذكخ كل األحجاث كبيحا أرػ أف 
 عشرخ الححؼ قج اختفى مغ ىحه السحكخات.

 السذاىج ال بأس بيا كلكشيا ليدت كثيخة ، كمثاؿ ذلظ :يحتػؼ الشز عمى عجد مغ 

"بيشسا كشا نحغ في األخح كالخد كتجاكؿ الخأؼ فػجئشا بالعقيج نػر يجخل كمعو عجة جشػد ،كزعيع 
 في الرالة ككمف أحجىع بأخح التمفػف كمشع االتراؿ .

 كقاؿ: "عايد األستاذ نعساف أريج أف أعخؼ مغ ىؤالء؟

 االرياني كأنا عشجؼ عائمتي ، ككاف عشجؼ بعس األخػاف  فقمت : أدخل . ىؤالء

 خخج الزابط كتكمع بالتمفػف ،انتطخنا ساعة كبعج ساعة قاؿ :

 "األستاذ نعساف كالفخيق العسخؼ مصمػبػف"

 كضل األرياني كبؿية األخػة باقيغ، كلكغ الذػارع كانت مسمػءة بالديارات كالسباحث كالبػليذ.

ألرتجؼ ثيابي، ألنشي كشت بالجبلبية ،نرفي أدلة الجخيسة تساما ،كما قمت:" كىػ كحلظ ،سأدخل 
 (1)يػجج  مغ أدلة الجخيسة، أكراؽ ككحا صفيشاىا تساما كخخجشا "

فكاف حجيثا بيغ الزابط كالشعساف أثشاء اعتقالو في مرخ ، كإف دؿ عمى شيء إنسا دؿ عمى 
 ساف السعخكفة قج ألجستيع قميبل.الػضع العاـ في سجػف مرخ حيث الحؿ ،إال أف مكانة الشع
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 السكاف :

السكاف في السحكخات قج ضيخ كفق ما استمدمتو أحجاث السحكخات،دكف ذكخ التفاصيل التي ليذ 
 ليا أىسية في خجمة البحث،كتصػر الرخاع،كسيخكرة األشخاص.

ػشغ فالسكاف في محكخات الشعساف يبجأ مغ قخية ذبحاف حيث كانت الػالدة ثع يتدع ليربح ال
العخبي جسيعو السكاف الػاسع ليحه السحكخات ، أما عغ ذبحاف فيي كدائخ قخػ اليسغ يدػدىا 
الجيل كالسخض ، ال يػجج مدتذؽيات ، ال يؤمشػف بالصب ، ثع انتقل لمحجيث عغ زبيج التي 
ذىب لمجراسة فييا فقج كاف يقاؿ "مغ لع يتعمع في زبيج فميمسذ أحجارىا " كذلظ داللة عمى 

يا الثقاؼية عشجىع ،كىي مكاف مفتػح حيث أف االنداف ال يدتصيع أف يسارس خرػصيتو مكانت
 بحخية ، فإف حجث كأراد أف يدتحجث شيء أك يججد شيء أتيع باإللحاد كأنو مخالف لمجساعة.

كانتقل بالحجيث إلى عجف التي كانت بػابة اليسغ إلى التججيج كالتغييخ كعشج عػدتو إلى ذبحاف  
لسجرسة الحجخية التي كاف تأسيديا محاكلة الستشذاؽ ىػاء الحخية كرفس الجسػد أسذ فييا ا

 كالجيل .

"بجأت تمظ السجرسة تشذأ كتؤثخ كتذتيخ ، ثع أنذأنا مكتبة ، كبجأت األمػر تديخ ركيجا ركيجا ، 
بمج إلى أف دخمشا في صخاع مع الحكػمة ، كاف ال بج أف يحجثػا لشا فتشة ، كال بج أف يفرمػ ىحه ال

كسا فرل لبشاف كسػريا ، جاء أحج أبشاء اإلماـ إلى الحجخية )بمجة في اليسغ( كمعو األميخ سشة 
كعجف بسثابة السكاف السغمق فيي رمد لمتججيج  (1)ـ كقاؿ" ذبحاف ىحه ستكػف كمبشاف "1935

 كالتغييخ كمسارسة الخرػصية بحخية.

كانت تقاـ ؼيو الربلة كتعصى  ذكخ أيزا عجيجا مغ األماكغ مثل السدجج في قخيتو حيث
الجركس كتقاـ االحتفاالت ككاف السدجج العامل األكبخ في التأثيخ عمى نفػس أبشاء القخية ، كىػ 

 مكاف مغمق .

 بالشدبة لمسكاف داخل اليسغ شساال كجشػبا ؼيسا يعخؼ باليسغ الستػكمية :

ارا ككاف عشجىع شعػر بأف لجأ إليو الشعساف بحخكتو حخكة األحخار اليسشييغ ككجج تخحيبا ح
الجشػب جدأ ال يتجدأ مغ اليسغ كأنيع يخيجكف أف يتغيخ الحكع في اليسغ ليربح أبشاء اليسغ كميع 

 شعب كاحج .
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اليسغ الذسالي كالجشػبي يػصفاف بأنيسا مكاف مفتػح ، كال يدتصيع الذخز مسارسة حخيتو 
 فالحكع ىشا لمؿيادة كالحدب السديصخ.

 : السكاف خارج اليسغ

 تعجدت زيارتو إلى القاىخة كمكث فييا مجة مغ الدمغ لتمقي العمع في األزىخ .

 زار مكة ألداء مشاسظ الحج كالعسخة .

زار إذاعة صػت العخب في القاىخة التي سانجت قزية اليسغ كنقمت صػت الشعساف عبخ األثيخ 
 إلى اليسغ .

غ خرػصا في مرخ مخيخة ، ـ ككانت تجخبتو في الدج1996الدجغ كالسشفى في مرخ عاـ  
 فقج كلجت لجيو خيبة كبيخة في الشطاـ السرخؼ كالؿيع التي رفعتيا 

 ـ.1948كأيزا سجشو في حجة )بمجة في اليسغ( مع رفاقو مغ قادة األحخار في عاـ 

 كجسيع األماكغ خارج اليسغ تػصف بأنيا أماكغ مغمقة .

صخة في ىحا الشز ، كذلظ إف أكحى بذي ندتصيع القػؿ إف األماكغ السغمقة ىي األماكغ السدي
إنسا يػحي بصبيعة ببلد اليسغ حيث سياسة نكخاف الحات ، االتباع لمحدب ،الكمسة لمؿيادة ، الفخد 
عبج مأمػر ، فبل يدتصيع الفخد مسارسة خرػصياتو بحخية ، كإنسا ىػ ممـد بالجساعة التي 

 جاكرة ، أك دكؿ الػشغ العخبي .تحكسو أك يشتسي إلييا ، ككا الحاؿ في سائخ الجكؿ الس

السكاف األكثخ حزػر ىػ اليسغ كتحجيجا في عجف حيث كانت األكثخ حزػرا في صغخه إذ كانت 
اإلشارة األكلى لو في عالع التججيج كالديخ في مذخكعو الػششي كنذخ العمع ،كانت أيزا األكثخ 

كانت األكثخ حزػرا في كيػلتو إذ حزػرا في شبابو ،إذ كانت ميجاف الثػرات كالؿيادة الثائخة ، 
 تػلى فييا مشرب رئيذ الػزراء مختيغ أحجىسا كانت الحكػمة بؿيادة األرياني.

كذلظ إف دؿ عمى شيء دؿ عمى مجػ الػعي الػششي ك مجػ الػعي الثقافي لجػ سكاف عجف 
كرفس الطمع  كأف عجف ىي العاصسة الثقاؼية كالفكخية كالثػرية لميسغ كأنيا رمد التججيج كالتغييخ

كنذخ العمع، كبذكل عاـ ندتصيع القػؿ أف السكاف ليذ دائسا كاف يؤثخ في شخرية الشعساف ، 
إنسا ىػ كاف دائسا يدعى لمتأثيخ في السكاف مغ خبلؿ نذخ العمع ، كإنذاء السجرسة الحجخية ، 

 كتعميع السغتخبيغ عشجما تغخب.
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 األحجاث:

بو لتعميسو كدراستو في زبيج ، ككانت ذركة األحجاث تتالت األحجاث مشح صغخه كاىتساـ كالجه 
عشجما التقى باألستاذ حيجرة كرفس فكخه بالبجاية، ثع سخعاف ما أعجب بو كعمى غخار ذلظ انذأ 
السجرسة الحجخية ، ثع انتقالو إلى مرخ كنذاشو فييا كنذخ السقاالت لجعع القزية اليسشية ، ثع 

نذقاقيا ، كتأسيذ حخكة األحخار اليسشييغ ، ثع فذل العػدة إلى اليسغ كنذػء السعارضة كا
ـ كسجغ الشعساف في سجغ حجة ،  إال أف خخج حيغ صجكر العفػ العاـ 1948االنقبلب عاـ 

ـ ، 1962ـ كمعايذتو لو كؾيادة الثػار في ثػرة أيمػؿ عاـ 1955ـ ، ثع انقبلب عاـ 1950عاـ 
تيا مرخ إلى عخكؽ الحخكة متجاكزة مغ كىشا نذصت السعارضة اليسشية كلكغ بجماء ججيجة ضخ

ـ تع تذكيل حكػمة  1964اصصمح عمييع "األحخار القجامى" مثل الشعساف كالدبيخؼ .ثع في عاـ 
ـ تع اعتقاؿ الحكػمة اليسشية بخئاسة 1996الدبلـ كاالستقبلؿ بخئاسة الشعساف ، ثع في عاـ 

ـ ، كبعج خخكجيع مغ 1967عاـ  الشعساف في القاىخة ،كبقػا حبيدي الدجػف االنفخادية حتى
 السعتقل حجث انقبلب كلكغ الشعساف في كقتيا كاف قج قجـ استقالتو .

بجأ مشحشى األحجاث يتجرج صعػدا ، كيرعج بتػاتخ األحجاث الدياسية ، كييبط في بعس 
األحياف حيغ تع اعتقالو ، إلى أف ـبط في الشياية حيغ قجـ استقالتو . كانت األحجاث مكثفة 

يا شيء مغ التفريل ،كاف ىشاؾ نػع مغ التجاخل في ذكخ أحجاث السحكخات ، كسا ذكخنا ،في
سابقا أنو كاف يعاكد الحجيث عغ مػاقف مخ بيا إف سقصت مشو سيػا كيدتجركيا في تدجيبلت 

 أخخػ .

 الرخاع:

اف كالقارغ لسحكخات الشعساف يبلحع أف الرخاع بجأ في الدشػات األكلى مغ حياة الشعساف كقج ك
صخاعا داخميا في نفدو حيغ رفس الججيج الحؼ جاء بو األستاذ حيجرة مغ تمحيغ األناشيج ، 
كتجريذ الجغخاؼيا كالتاريخ ، كالقػؿ بأف الكخة األرضية كخكية ، إذ كاف االعتقاد الدائج أف 

يغ األرض مدصحة. كعشجما اقتشع الشعساف بآراء األستاذ حيجرة ، أصبح الرخاع خارجيا ، بيشو كب
األشخاص الحيغ حخضيع عمى األستاذ حيجرة. كضل الرخاع يذتج في معطع أحجاث السحكخات 
إلى أف بمغ ذركتو )العقجة( حيغ شكل حخكة األحخار كقاد الثػرات كأصبح معخكفا لجػ جسيع 
األئسة في اليسغ ،حتى يسكغ القػؿ أنو أصبح مصمػبا كأدػ ذلظ إلى اعتقالو ، كمغ ثع أدػ ىحا 

في حياتو بالشياية إلى كػنو أحج أىع رجاؿ اليسغ كقج شغل مشرب رئيذ الػزراء في التأـز 
 حكػمتيغ متعاقبتيغ.
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ككاف ىشاؾ صخاع لمشعساف مع السرخييغ حيغ بعج إلغاء عبج الشاصخ التحاد الجكؿ العخبية ، 
ث عبخ الحؼ كاف يحج مغ نذاط السعارضة اليسشية في مرخ ، فيشا بجأ الشعساف كالدبيخؼ بالتحج

صػت العخب كإعادة إصجار صػت اليسغ كاستسخ ىحا الرخاع فتخة ال بأس بيا إلى أف اشتجت 
الحسبلت ضج اليسغ. كىكحا بجأ الرخاع مشح البجاية كاستسخ في معطع أحجاث السحكخات ، 
كالرخاع بيشو كبيغ السرخييغ ، الرخاع كؾيادة الثػرات ضج الحكاـ السدتبجيغ إلى أف انتيى بو 

 إلى تقجيع استقالتو . 1967ؿ بعج خخكجو مغ الدجغ عاـ الحا

 الذخريات : 

 تشقدع الذخريات إلى رئيدة كثانػية:

 أما الذخريات الخئيدة:

  األستاذ الشعساف كىػ الذخرية الخئيدة في ىحه السحكخات ، ىػ الرانع األكؿ لحخكة
تقاليج معارضة سياسية األحخار اليسشييغ ، كأبػ الجستػر ،كالميبخالي السعتق الحؼ أسذ 

تجعػ إلى مػاششة تخبط الحقػؽ بالػاجبات ،الخجل الحؼ يصسح إلى التغييخ كالتججيج 
 %100كيخفس العدلة ، صاحب السػاقف الدياسية السذخفة ، كقج حطي بشدبة حزػر 

 : اإلماـ أحسج ابغ اإلماـ يحيى 

لقخبو مغ األميخ أحسج ككجػد  الحؼ عشج تػليو شعخ الشعساف بأمل في التغييخ كاإلصبلح ، نطخا
عبلقة جيجة بيشيسا ، كحطي بحزػر كبيخ في أحجاث السحكخات لحا يسكغ اعتباره شخرية 

% ةتكخر حزػره في حياة الشعساف حتى آخخ حياتو ،كذلظ 60رئيدة، كقج حطي بشدبة حزػر 
 إف دؿ عمى شيء إنسا يجؿ عمى أف اإلماـ يحيى أقل أئسة اليسغ جػرا كضمسا .

 الذخريات الثانػية: أما

  : األستاذ حيجرة 

كاف السؤثخ األكؿ في حياة الشعساف فقج شخح أمامو اختبلؼ أبػاب العمع كمرادره ، كدفعو أال 
يحتكع لمغخكر القائع عمى الجيل بل ال بج مغ البحث كالتفكيخ كاالزدياد في العمع ، لحا يسكغ 

 في بجاية حياة الشعساف لكشو كاف سببا اعتباره شخرية رئيدة غيخ أنو بالحزػر لع يحزخ إال
في تحػؿ الشعساف كثقل شخريتو ، إال أنو لع يحع بشدبة حزػر كبيخة إال في بجاية حياتو فقط 

 % لحا اعتبختو شخرية ثانػية.30كيسثل ندبة حزػر 
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 الذخريات التي التقاىا في مرخ :

  قج عسل سكختيخا عشجه ، السشاضل الفمدصيشي الخاحل دمحم عمي الصاىخ ، شكيب أرسبلف ك
الذيخ سعج هللا الجابخؼ،األميخ عبج الكخيع الخصابي ، الدعيع مرصفى الشحاس ، 
الفزيل الػرتاالني ، حدغ البشا ، الذيخ عبج هللا القسيري، الذيخ عبج هللا بالخيخ ، 

 %8كاألستاذ عبج العديدحديغ. كجسيعيا شخريات ثانػية ، كيسثمػف ندبة حزػر 
  األحخار مع الشعساف :زعساء حخكة 

محسػد الدبيخؼ ككاف لو دكر كبيخ في تأسيذ حخكة األحخار مع الشعساف ، كحطي بحزػر ال 
 ـ.1964بأس بو في أحجاث السحكخات كاستذيج في أحجاث 

أحسج الذامي ، مصيع دماج ، كعبجهللا ودمحم عبج الػىاب نعساف ، زيج السػشكي كىع شخريات 
 %15زػر ثانػية ، كيسثمػف ندبة ح

التقى في مرخ أيزا بأنػر الدادات كجساؿ عبجالشاصخ ، ككاف ذلظ أثشاء مؤتسخات مرخية 
يسشية أك عخبية، ككاف مػقفيع مغ الشعساف أف حاربػا مذخكعو الػششي كقصعػا عشو السعػنة ، 
كرفزػا دعسو كمدانجتو ، كلع يحطيا بحزػر كاسع فيسا مغ الذخريات الثانػية في محكخات 

 %5اف ،كيسثمػف ندبة حزػر الشعس

 : اإلماـ يحيى 

تكذف السحكخات مػقف الحاكع السدتبج ، كثقافتو مغ التججيج ، كأنو صار يتػجذ شخا مغ كل 
كافج يأتي مغ خارج اليسغ الستػكمية ، فخارج اليسغ مخالف لئلسبلـ بالشدبة لو . كلع يحطى 

 %20، كيسثل ندبة حزػر  بحزػر كبيخ في أحجاث السحكخات لحا يعتبخ شخرية ثانػية

 : البجر ابغ اإلماـ أحسج 

عاش لفتخة شػيمة تحت عباءة كالجه ، كنتيجة لحلظ فقج أصبح مخاكغا إلى درجة كبيخة ، لكشو كاف 
يجخؤ عمى مخالفة كالجه ، ضغ بو الجسيع خيخا كلكغ ساء ضشيع فمع يمبي أؼ مغ مصالبيع ، كاف 

في التفكيخ، حطي بحزػر ال بأس بو في أحجاث صجيقا لمشعساف غيخ أنو كانا مختمفييغ 
السحكخات ، لكغ ال يسكغ اعتباره شخرية رئيدة ، بالشياية انقمب كالجه عميو ، كتػفي عمى يج 

 %18سبتسبخ ،كيسثل ندبة حزػر  26الثػار في ثػرة 
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 : االرياني 

كلكغ ال كاف صجيقا لمشعساف كرئيذ السجمذ الجسيػرؼ حطي بحزػر جيج في أحجاث السحكخات 
 %25يعج شخرية رئيدة ، يحطى بشدبة حزػر 

 : البيزاني 

كاف مغ قادة الثػرة مع الشعساف كلكشو لع يحع بحزػر كاسع في أحجاث السحكخات ، لحا يعج مغ 
 %16الذخريات الثانػية ،يحطى بشدبة حزػر 

 : زكجتو 

ف ندكجظ حتى تأتي كيقػؿ في ذلظ كشا ال نؿيع أؼ اعتبار لمدكجة كيقػؿ األب لبلبغ : نخيج أ
 %2زكجتظ لتداعج أمظ، كىي مغ الذخريات الثانػية،ك تحطى بشدبة حزػر 

  يع كمغ الذخريات الثانػية أيزا : كالجه كإخػتو ، كعسو أبػ زكجتو ، كسيف الحق إبخـا
كالخادـ غالب ،كرشيجة السخأة في القخية كليا مخكد اجتساعي مسيد بيشيع، كتحطى بشدبة 

3% 

تصػر كالثبات ، فمع تكغ سػػ شخرية الشعساف ىي التي تتصػر في أحجاث أما مغ حيث ال
السحكخات ، حيث كاف فخدا عاديا كدائخ القخكييغ ثع سخعاف ما أثخ بو األستاذ حيجرة فأصبح 
إماما لمتغييخ كالتججيج ، ثع أصبح رئيدا لحخكة األحخار ، كمغ مػاقفو أيزا سست بو ألف يربح 

 ػرؼ .نائبا في السجمذ الجسي

أما باقي الذخريات فتتدع بالثبات فمع يخخج عغ أؼ شخرية ما يػحي بتصػرىا أك الحياد عغ 
 مػقفيا كبعزيع لع يكغ لو دكر فاعل باألساس.

لع يكغ ىشاؾ أؼ مبلمح لمبعج السادؼ في شخريات السحكخات حيث إنيا محكخات سياسية بجرجة 
حيث كاف ذكيا ، شجاعا ، حكيسا ، ىحا ما  أكلى ، أما البعج الشفدي ضيخ في شخرية الشعساف

قيل عشو ، كاف رافزا لمعدلة ، كاف متدنا ، كيطيخ البعج الشفدي أيزا في شخرية البجر حيث 
كاف ذكيا كمخاكغا ، كيطيخ أيزا في شخرية اإلماـ يحيى حيث كاف ضالسا مدتبجا يكفخ 

 بالججيج. 

 ىخ حيث كاف شجيجا سخيع الغزب .كيطيخ البعج الشفدي أيزا في شخرية عمي دمحم الصا
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أما البعج االجتساعي ؼيطيخ في قخية ذبحاف حيث يدػد الجيل كالسخض كال مدتذؽيات كإيساف 
 بالخخافات .

كيطيخ في عجف حيث كانت عاصسة التججيج كالتغييخ ، كيطيخ في زبيج حيث كانت في القجـ 
 مكاف التعميع كالثقافة لجييع . 

يزا في مرخ بمج العمع كالثقافة كالحاضخة ، حيث معطع الذخريات يطيخ البعج االجتساعي أ
 اليسشية في السحكخات سافخت إلييا شمبا لمعمع .

أما البعج االجتساعي في الذخريات لع يتػاجج في السحكخات كػنيا ذات شابع سياسي كمغ غيخ 
 السيع لدارد األحجاث الدياسية أف يتصخؽ ألبعاد اجتساعية كغيخىا.

شى األحجاث يتجرج صعػدا ، كيرعج بتػاتخ األحجاث الدياسية ، كييبط في بعس بجأ مشح
األحياف حيغ تع اعتقالو ، إلى أف ـبط في الشياية حيغ قجـ استقالتو . كانت األحجاث مكثفة 
،فييا شيء مغ التفريل ،كاف ىشاؾ نػع مغ التجاخل في ذكخ أحجاث السحكخات ، كسا ذكخنا 

لحجيث عغ مػاقف مخ بيا إف سقصت مشو سيػا كيدتجركيا في تدجيبلت سابقا أنو كاف يعاكد ا
 أخخػ .

 المغة:

تسيدت لغة محكخات الشعساف بغمبة الدخد عمى الحػار ، كعمى الخغع مغ أف فرػال عجيجة جاءت 
في صػرة مػضػعات مدتقمة ، كىي بحػث في العادات االجتساعية ، كأحػاؿ السجتسع كغيخه ، 

 يخة بخزت سسات الدخد بذكل كاضح .إال أف في فرػؿ كث

 كقج لعب الحػار دكرا في بعس السػاضع :

 قمشا : نحغ دعيشا عمى أساس مقابمة ككشا نعتقج أنو في بيتو في الجيدة.

 قاؿ: كبل إنو في الحمسية .

 قمت لو : شيب .

 كخخج كبعج كقت قريخ رجع كأنو يتمقى تعميسات .
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 أـ نخخج ؟قمت لو: نخيج أف نعخؼ ىل نحغ باقػف 

 قاؿ : أفتكخ بأنكع الميمة ضيػفشا 

 قمشا :كىػ كحلظ كلكغ اسسح لشا باالتراؿ تميفػنيا إلى البيت لجمب مبلبذ.

 (1)قاؿ : كبل ، اشمبػا ماتخيجكف ؼيحزخ لكع 

قج استقت أحجاث السحكخات مغ السعجع المغػؼ الدياسي ، فسعطع مفخدات السحكخات ىي مفخدات 
ة ، الثػار ، السجمذ الجسيػرؼ ، حخكة األحخار ، مجمذ الذػرػ ، اليسغ سياسية مثاؿ : الثػر 

 الستػكمية ، الدجغ ، السشفى ، استذيج ، االنقبلب ، استقاؿ ، الؿيادة .

كسا أيزا ىشاؾ بعس السفخدات الجيشية مثل اإلماـ ، الربلة ، الذيخ ، السدجج كقج كثخ 
 استخجاميا ، الذػافع ، الديجية ، السالكية .

كانت تكثخ عمى لداف الشعساف لفع التغييخ ، ككاف ليا مجلػالتيا حيث إنو فعبل كاف إماـ التغييخ 
 كالتججيج في عرخه .

كانت السعاني كاضحة لع تحسل تأكيبلت كدالالت فسعطسيا كمسات دارجة كمدتخجمة كتفيع 
 برػرة مباشخة .

حياف المغة العامية ، خاصة عشج غمب عمى السحكخات المغة الفرحى كلكشو استخجـ في بعس األ
 حجيثو عغ السرخييغ مثاؿ ذلظ : عايد إيو . أفتكخ بأنكع ضيػفشا .

 الشياية:

يع بسبجأ  الشياية جاءت مخيبة آلماؿ الشعساف حيث كاف يشػؼ تصبيق كإقشاع سيف الحق إبخـا
ل في الذػرػ كالقزاء عمى االستبجاد ، كتذكيل الحكػمة في صشعاء ، إال أف سبب التعجي

القزاء عمى اإلماـ يحيى كاف سببا في الفذل الحريع الحؼ جشػه ، كبشاء عميو لع يدتصع الشعساف 
في ىحه السخة ؾيادة الحكػمة في صشعاء ، بل كقجـ استقالتو . كبشاء عمى ىحه السعمػمات جاءت 

أيزا أف  الشياية مغمقة في أحجاث السحكخات لكغ الستتبع لحياة الشعساف بعج سخد محكخاتو يجج
نذاط الشعساف قج خف كثيخا خاصة بعج استقخاره في بيخكت كاستذياد نجمو دمحم الحؼ آلسو كثيخا ، 

                                                           

 .كما بعجىا 245ص محكخات الشعساف، (1)
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ثع قخر االستقخار في مكة . كىكحا كانت نياية أحجاث السحكخات مغمقة ، إلى أف تػفاه هللا كأغمقت 
 سيخة حياتو!

االجتساعي كنذخ العمع ، كاعتقج  كاف الشعساف ىسو األكؿ كاألخيخ تحقيق الحكع الذعبي كالعجؿ
أنيا مغ أسسى السصالب ، كسيبقى أنسػذجا يحتحؼ بو كل أبشاء اليسغ خاصة ، كأبشاء األمة 

 العخبية عامة.
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 السبحث الثالث

 مدخد الديخة الحاتية في اليسؼ في عرخ الجول واإلمارات الثاني

السشذػرة في اليسغ ، كبعج البحث تػصمت إلى كتاب لع أعثخ عمى مدخد جاىد لمديخ الحاتية 
ببمػغخاؼيا لكل ما صجر عغ اليسغ مغ مؤلفات ، كعشج الػصػؿ إلى قدع السؤلفات األدبية قست 
بفخزىا جسيعيا كترشيفيا بجيج خاص مشي إلى قرة، ركاية، مدخحية، سيخة ذاتية ، غيخ أنشي لع 

كىي  PDF الديخ التي تع نذخىا بريغة أجج ؼيو سيخا مشذػرة غيخ خسذ سيخ ذاتية كىي
محكخات الشعساف كمحكخات السؤيج باهلل دمحم ابغ إسساعيل ، كيػـ كلج اليسغ مججه لعبج الغشي 
مصيخ، كقزايا كمػاقف لمذيخ سشاف أبػ لحػـ ، كمحكخات األحسخ . فذققت بعجىا شخيقي نحػ 

اليسشييغ كرصج مغ كتب سيخة ذاتية الشػر كاتبعت مشيجا خاصا بي بتتبع األدباء كالدياسييغ 
خاصة بو، كاستفجت أيزا مغ مقاالت د.مدعػد عسذػش عمى شبكة االنتخنت ، ك بعج جيج 
كبيخ كبحث متػاصل كإعادة أكػف قج أعجدت مدخدا متػاضعا متػاصل كإعادة لسجسػع ما تع نذخه 

 .مغ سيخ ذاتية في اليسغ في عرخ الجكؿ كاالمارات الثاني، كذلظ بحسج هللا

 م1983

 عشاف ؛ زيج ، محكخاتي ،القاىخة ، السصبعة الدمؽية. 

 م1984

 مصيخ؛ عبجالغشي ، يػـ كلج اليسغ مججه ،القاىخة ، دار الباز لمصباعة كالشذخ.

 م1992

 األصبحي؛ دمحم ، يتحكخ ، دمذق ، )د.ف(. 

 م1991

يل ، صشعاء ، السؤسدة إسساعيل ؛ دمحم )السؤيج باهلل( ، محكخات السؤيج باهلل دمحم بغ إسساع
 الجامعية لمجراسات.
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 م1993

 األكػع ؛ دمحم ، قرة حياتي ، دمذق ، )د.ف(.

 السعمسي ؛ أحسج ، مغ بيخكت إلى حزخ مػت ، دمذق ، )د.ف(.

 م1994

 البتػؿ ؛ نرخ، محكخات ضابط مخابخات يسشي ، القاىخة ، الجار السرخية لمشذخ كالتػزيع. 

 م1999

 ػف عاما في الخماؿ الستحخكة ، صشعاء ، دار الذخكؽ. العيشي ؛ محدغ ، خسد

مدعج ؛ أحسج ، )فرػؿ مغ ذاكخة الثػرة كاالستقبلؿ:شيادتي لمتاريخ( ، عجف ، مصابع الكتاب 
 السجرسي. 

 م0222

 سبلـ ؛ أحسج ، محكخات مػاشغ ، عجف ، مصابع الشػر التجارية الحجيثة. 

 الحاكخة(  ،صشعاء ، مؤسدة العؽيف الثقاؼية. عؽيف ؛ جابخ ، )شاىج عمى اليسغ : أشياء مغ

 ناجي ؛ دمحم ، صفحات مغ الحكخيات ، عجف ، مشذػرات جامعة عجف. 

 م0221

 السخكني ؛ أحسج ، الخخكج مغ الشفق السطمع ، صشعاء ، مؤسدة العؽيف الثقاؼية.

 م0220

 باكزيخ ؛ عبجهللا ، استعادة الدمغ السفقػد ، صشعاء ، مؤسدة العؽيف الثقاؼية. 

 م0223

 نعساف ؛ أحسج، محكخات أحسج دمحم الشعساف ، القاىخة ، مكتبة مجبػلي الرغيخ.
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 م0224

 بخكات ؛ أحسج ، يتحكخ)الخشج في سغ الصفػلة( ، صشعاء ، مخكد عبادؼ لمشذخ كالتػزيع. 

 حكخ )فدحة األمل كمخارة التذخد( ، صشعاء ، مخكد عبادؼ لمشذخ كالتػزيع.بخكات ؛ أحسج ، يت

 الحبيذي ؛ حديغ ، محصات حياتي ، عجف ، كزارة الثقافة كالدياحة. 

 الفديل ؛ دمحم ، كتابات مغ سجػف حجة ، عجف ، كزارة الثقافة كالدياحة. 

 العؽيف الثقاؼية. أبػ لحـػ ؛ سشاف ، اليسغ حقائق ككثائق عذتيا ، صشعاء ، مؤسدة

 م0227

 األحسخ ؛ عبجهللا ، قزايا كمػاقف ، صشعاء ، السجمج العخبي.

 م0228

 حسيج الجيغ؛ تؿية ، يتيسة األحداف مغ حػادث الدماف ،بيخكت ، مؤسدة الخسالة.

 م0210

 العسخاني؛ عبج الػىاب ، رؤية يسشية في أدب الخحبلت، بيخكت ، مؤسدة الخسالة.

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 الخاتسة

الحسج هلل الحؼ ىجانا ليحا كما كشت ألىتجؼ لػال أف ىجاني هللا. تحجثت في بحثي ىحا عغ التأريخ 
لفغ الديخة الحاتية في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني ثع حممت محكخات أحسج دمحم الشعساف ثع 

 شخعت في صشع مدخد تاريخي لمديخ الحاتية التي تع نذخىا في اليسغ.

 ج:وتؽصمت إلى عجة نتائ

الصابع العاـ لمديخة الحاتية في اليسغ ىػ الصابع الدياسي ، كسا أنيا يغمب عمييا شكل  .1
 السحكخات كقميل مشيا اتخح شكل الديخة الحاتية.

 فغ الديخة الحاتية مغ الفشػف الحجيثة في اليسغ. .2
الشعساف شخرية سياسية تخفس الطمع ، تدعى لتحقيق العجؿ االجتساعي كنذخ العمع ،  .3

 مثاال كبيخا لؤلجياؿ البلحقة.كيعج 
في اليسغ عجد ال بأس بو مغ الديخ الحاتية السشذػرة كرغع قمتيا ندبيا مقارنة بجكؿ  .4

 الجػار إال أنيا ذات ؾيسة كبيخة حيث أنيا تدخخ بتاريخ اليسغ العخيق.

 وبشاء عميو أوصي الباحثيؼ بؽصيتيؼ:

عمى أسباب ضعفيا في الػقت  التعسق في دراسة الديخة الحاتية في اليسغ ، كالتعخؼ .1
 الحالي.

إثخاء السكتبات العخبية بفغ الديخة الحاتية اليسشية بحثا كتأليفا ، كىحا يتصمب جيج مغ  .0
 شبلب كأساتحة اليسغ .
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 السرادر والسخاجع

الخصاب اإلبجاعي السعاصخ في اليسغ ، د. أحسج العدؼ صغيخ، دار أمجج لمصباعة  .1
 2016، 1طكالشذخ، عساف_األردف ، 

الديخة الحاتية في األدب العخبي ، تياني شاكخ ، لبشاف ، السؤسدة العخبية لمجراسات  .2
 2002،  1كالشذخ، ط

شيادات عمى يسغ القخف العذخيغ ، د.مدعػد عسذػش ، الدخد اليسشي  .3
https://alsard.wordpress.com. 

 2009،  1في األدب الحجيث كنقجه ، عساد الخصيب ، دار الديخة ، عساف ، ط .4
في خرػصية التخجسة الحاتية اليسشية الحجيثة ، عبج الػىاب الحخاسي ، يسخس  .5

https://www.yemeress.com/algomhoriah/2052972 
 2005،  8القامػس السحيط ، الفيخكزآبادؼ ، مؤسدة الخسالة ، لبشاف ، ط .6
 1أحسج دمحم الشعساف ، مخاجعة :عمي زيج ، مكتبة مجبػلي الرغيخ ، القاىخة ، ط محكخات .7

 ،2003 
مع كتاب )رؤية يسشية في أدب الخحبلت( ،عباس الزالعي ، أخبار الداعة  .8

26851.htm-https://m.hournews.net/news 
 1984، 2ػر عبج الشػر ، دار العمع لمسبلييغ ، بيخكت ، طالسعجع األدبي ، جب .9
مقاؿ محكخات السؤيج باهلل دمحم بغ إسساعيل ، عبج هللا دمحم الحبذي ، أبجج   .10

https://www.abjjad.com/book. 
 الشكت العرخية في أخبار الػزراء السرخية ، عسارة اليسشي ، كتب تخاث ، )د.ط( .11
،  1، تؿية حسيج الجيغ ، مؤسدة الخسالة ، بيخكت ، ط يتيسة األحداف مغ حػادث الدماف .12

 ـ.2008
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 التسييج 

مع مخكر الدمغ ، فالفغ كاف إف فغ كتابة الديخة الحاتية نػع قجيع مغ األدب كىػ قج مخ بتغييخات 
معخكًفا مشح العرخ الجاىمي. ككحلظ شيج فغ الديخة الحاتية تصػرات مع مخكر الدمغ كىػ ال 
يشحرخ في كتابة تخاجع الكتاب كالسؤرخيغ بل إنو بخز في أنػاع مختمفة مغ األدب مثل التاريخ 

 غ بسػاصفات شخرية كنفدية.كاليػميات كالسحكخات كاالعتخافات كالقرة كالخكاية كاترف ىحا الف

في بحثي سأتحجث عغ تصػر الديخة الحاتية في العخاؽ في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني كلكغ 
 قبل ذلظ ال بج مغ التعخيف بالديخة لغة كاصصبلًحا : 

 الديخة في المغة : 

لكدخ : الديخ : ىػ الحىاب كالسديخ كالتديار كالسديخة كالديخكرة : ضخب مغ الديخ كالديخة با
 .(1)الدشة كالصخيقة كالييئة 

 الديخة في االصصبلح : 

نػع مغ األدب يجسع مغ التحخؼ التاريخي كيخاد بو سيخة حياة إنداف كرسع صػرة دؾيقة 
 .(2)لذخريتو

( oxfordكقج بجأ ىحا السرصمح بالطيػر ألكؿ مخة بجاية القخف التاسع عذخ كجاء في السعجع )
 .(3)1806كيخجع تاريخو إلى عاـ 

كالديخة في األدب ليا أشكاؿ متعجدة كأنػاع مختمفة كألجل ذلظ ىي متعجدة التعخيفات تبًعا لمشػع 1
كالذكل الحؼ تمبدو كمشيا الديخة الغيخية ، كالديخة الحاتية كىي كل نز يكتب ؼيو كاتبو عغ 

ك في حياتو أك مذاعخه ميسا كاف السيل مغ جية الكاتب كىحا السعشى ىػ الحؼ قرجه فابيخ 
ـ حيث قاؿ " إف الديخة الحاتية عسل أدبي ركائي سػاء كاف قريجة 1876السعجع الكػني لؤلدب 

أك مقالة فمدؽية قرج السؤلف فييا بذكل ضسشي أك بذكل صخيح ركاية حياتو كعخض أفكاره أك 

                                                           

 الفيخكز أبادؼ : القامػس السحيط ، مادة سيخ .( 1)
 .43جبػر عبج الشػر : السعجع األدبي ، ص( 2)
 .42عبج العديد : أدب الديخة الحاتية  ، ص شخؼ( 3)
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رسع حياتو " كلػجػف يقػؿ " ىػ كل عسل يجسع في الػقت نفدو الذخكط المغػية كالسػضػعية 
في العرخ الحجيث نجج أف  1يتعمق بالخاكؼ في حيغ ال تجسع األنػاع السذابية لمديخة الحاتية كما 

، كسمظ 2ـ1797ىحا الفغ ضيخ في نياية القخف التاسع عذخ بعج حسمة بػنابخت عمى مرخ عاـ 
السحجثػف عمى شخيقة قجمائشا في التخجسة ألنفديع بعج االشبلع كاتقاف المغات األجشبية عشج 

( في كتابو تذحيح األذىاف 1857، كفي ىحا السشصمق كتب دمحم بغ عسخ التػندي )ت3ب العخ 
ـ كيحتػؼ في مقجمتو عمى سيخة السؤلف نفدو ثع تحجث عغ 1832بديخة العخب كالدػداف عاـ 

 4الػضائف التي شغل بيا ثع تحجث عغ رحمتو إلى ببلد الدػداف

ؽ تمفت إلى مفارقة ففي الػقت التي تشجر ؼيو الكتابة إف الستابعة التاريخية لمديخ الحاتية في العخا
في ىحا مجاؿ ىحا الجشذ األدبي فإنشا نعج أكؿ سيخة ذاتية عخبية في تاريخ العخاؽ كالسشصقة 
العخبية كانت المخأة عخاؾية مغ السػصل اسسيا ) مارؼ تيخيد أسسخ ( كتبت سيختيا بالمغة 

ًسا بأف االعتقاد الدائج بيغ كل الباحثيغ كالسيتسيغ بالديخ ، عم 5اإلنجميدية بعشػاف )أميخة بابمية (
ابشة سمصاف  6الحاتية الشدائية ىػ أف) محكخات أميخة عخبية ( لمديجة سالسة بشت سعيج بغ سمصاف

ىي أكؿ سيخة كأف صاحبتيا كانت  1886مدقط كزنجبار كالتي شبعت أكؿ مخة في بخليغ عاـ 
في الغخب كلكغ )أميخة بابمية ( قج شبعت في لشجف في الدشة أكؿ امخأة تكتب محكخاتيا كتشذخىا 

 .18447التي كلجت فييا سالسة بشت سعيج عاـ 

 1804أما مارؼ تيخيد فيي مغ تمكيف العخاؽ يعخفيا الغخب ب)األميخة البابمية ( ، كلجت عاـ 
السكتبة في ضسة بيغ ضخائب )نيشػؼ( حدب ما ترف في كتابيا الشادر كالثسيغ التي تحتفع بو 

 في أيار تقػؿ أنيا  1844صفحة كالرادر سشة  750البخيصانية كالستكػف مغ جدأيغ بحػالي 

                                                           

عغ فغ الديخة الحاتية كأنػاعيا  22فيميب لػجػف : الديخة الحاتية ، السيثاؽ كالسخجع : تخجسة عسخ حمي ، ص (1)
 في األدب العخبي : عبج السجيج البغجاؼ ، مجمة القدع العخبي 

 .67العخبي: صتياني عبج الفتاح شاكخ : الديخة الحاتية في األدب ( 2)
 .105شػقي ضيف : التخجسة الذخرية ص( 3)
تعتبخ أكؿ سيخة ذاتية ضيخت في العرخ الحجيث فييا تشقبلت الذجياؽ كبعس أحػالو . يشطخ في كتاب : ( 4)

 .130احداف عباس ، فغ الديخة ص
 .2010مارؼ تيخيد أسسخ : أميخة بابمية ، تخجسة أمل بػرتخ ( 5)
 1985سمصاف : محكخات امخأة عخبية ، تخجسة عبج السجيج حديب الؿيدي سالسة بشت سعيج بشت ( 6)
 232نيمة الشجاكؼ : ببلغة السقسػعات ص( 7)
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. إذف كانت ركاية 1كتبت محكخاتيا لمقارغ البخيصاني لتعخض لو سػء شالعيا كلػ بذكل مػجد
 عاـ . 100مارؼ تيخيد مددكجة اليػية كانتطخت التخجسة بعج أكثخ مغ 

بسا استصعت جسعو مغ معمػمات عغ تصػر الديخة الحاتية في العخاؽ في كفي بحثي ىحا سأتكمع 
 (.2019-1917عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .181أميخة بابمية : ( 1)
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 السبحث األول

 مخاحل تطؽر الديخة الحاتية في العخاق في عرخ الجول واإلمارات الثاني

 م1962 -م1917

كما أحجثتو مغ ىدة كبيخة إذ انعكذ ىحا  1920بجأت مبلمح األدب العخاقي تشزج عمى إثخ ثػرة 
الحجث التاريخي عمى األدب كمشو أدب الديخة الحاتية . كقج قامت ثػرة العذخيغ لتقديع العخاؽ 
كياًنا مدتقبًل خاًصا يفدح السجاؿ أماـ الذخرية الفخدية كيسا تطيخ كتعبخ عغ نفديا في جػ 

مغ عرخ السحاكاة كالتقميج إلى عيج ججيج  سميع ، كسا ساعجت ثػرة العذخيغ مغ أف تشقل األدب
 .1ىػ االبتكار كالخمق

في سيختو أياـ الشكبة : مغ محكخات دكنيا  2كانت بجاية الديخة في ىحه السخحمة )شالب مذتاؽ (
عخاقي كىي محكخات شاىج العياف الػحيج، شالب مذتاؽ، عغ انقبلب بكخ صجقي في العخاؽ سشة 

 لتاريخ العخبي الحجيث . ، أكؿ انقبلب عدكخؼ في ا1936

ثع تػالت الديخ الحاتية في ىحه السخحمة كالتي عبخت عغ كاقع العخاؽ في مخحمة الحكع السمكي 
الحؼ أنزج كاقًعا مغايًخا نتيجة ضيػر شبقة كسصى ككسط ثقافي كصحافي انذغل باليع الدياسي 

كانت مػجػدة كلكشيا ضمت في محاكلة إلصبلحو ، بعيًجا عغ السؤثخات العقائجية الحادة ، كإف 
محجكدة حتى نياية الحخب العالسية الثانية، كبعج ذلظ صار األدب ميجاًنا لرخاع السثقفيغ 

. بعج ذلظ يرادفشا ذكخياتي ) لياشع الخفاعي ( السشذػرة عاـ 3العخاقييغ كعاكًدا لتػجياتيع
أنو لع ُيكتب أثشاء كجػد ـ  تكسغ أىسّية ىحا الكتاب السصبػع في مصبعة الخشيج ببغجاد، في 1939

مؤلفو في الخياض، أك في ضّل تبعّية إدارية لػضيفتو، أك تحت ضخؼ أدبي يمدمو بالسحاباة، 
 .4فجاءت ركايتو لؤلحجاث كالقرز عمى درجة مقبػلة مغ السػضػعية السدتقمة

                                                           

 .1/34الفغ القرري في األدب العخاقي الحجيث  ، عسخ الصالب ، ج( 1)
 .2/164فاضل مغ أىل الكاضسية بالعخاؽ . ، معجع السؤلفيغ ، كػركيذ عػاد ( 2)
 الدخد العخاقي في أربع محصات ساخشة ، عبج األميخ السجخ ، مػقع إلكتخكني .( 3)
 مػقع الكتخكني   :goodreedsمػقع ( 4)
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ـ عباس الحباسي في محكخاتو ) محكخات مػضف ( ، أما في عاـ 1946ثع يقابمشا في عاـ 
محكخات القادرؼ، بياف الثػرة »ـ فقج نذخ صجيق القادرؼ محكخاتو يقػؿ القادرؼ في محكخاتو 1949

، يدخد القادرؼ في محكخاتو رحمتو السميئة بالسغامخات « الخكسية العطسى كايزاح غػامزيا
ا إلى مشذػريا في اقرى شخؽ االتحاد الدػفييتي الججيج ثع كػريا ثع الياباف التي ليرل اخيخ 

مكث فييا مجة قريخة انيالت عميو فييا الرحافة كالجيات الخسسية تدتصمع مشو السػقف، كعقج 
عجة مؤتسخات صحاؼية شخح فييا الػضع، ثع تحخؾ عمى باخخة يابانية إلى بػمبي في اليشج، 

، مات الجشخاؿ صجيق القادرؼ في  1921بحخية إلى ججة ليرميا في يشايخكمشيا عبخ رحمة 
بغجاد في ستيشيات القخف العذخيغ كسا أف كرثتو تػفي اغمبيع كماتداؿ العجيج مغ كتب الجشخالت 
مخصػشة تشتطخ مغ يفظ شبلسسيا كيشذخىا لمعمغ لشعخؼ بعزا مغ خفايا ىحه الحؿبة الراخبة 

 .1مغ تاريخشا

 2ـ الحؼ نذخ ؼيو داككد سسخة 1953الديخ في ىحه السخحمة إلى أف يقابمشا عاـ كيدتسخ نذخ 
ـ نذخ عباس العشبخ سيختو بعشػاف )خصخات 1956محكخاتو )محكخات داككد سسخة( ، كفي العاـ 

ـ ضيػر سيخة ذاتية يتيسة عمى حدب اشبلعي كىي محكخات 1957مدمػؿ( ككحلظ شيج العاـ 
 لخفيق حمسي .

ـ كىي 1958سيخة ذاتية ندػية في عرخ الجكؿ كاالمارات الثاني  في عاـ ثع تطيخ أكؿ 
لربيحة الذيخ داككد في محكخاتيا ) أكؿ الصخيق ( ككانت مجخد عسمية تػؼيؿية لسجسػعة مغ 
األحجاث التي عايذتيا الكاتبة كتفاعمت معيا كقج تجدج ذلظ في كتاب ) صبيحة الذيخ داككد ( 

كالكاتبة في ىحا الكتاب تعتحر الضصخارىا أف تتحجث 4ـ 1957 الحؼ صجر 3) أكؿ الصخيق (
عغ نفديا كعغ أسختيا في فرػؿ الكتاب "كأكد أف أعتحر برفة خاصة مسا كرد عشي في بعس 
ىحه الفرػؿ بالحات فقج دفعت إلى ذكخىا بحكع صمتي كصمة أىمي بسػضػعات الشيزة 

                                                           

صادؽ ، اقي كخدؼ مغ قبيمة اليسػنج، عخ 1894صجيق رسػؿ القادرؼ، كلج في مجيشة الدميسانية عاـ ( 1)
 ، مػقع الكتخكني .سالجشخاؿ األبي ،صجيق باشا القادرؼ، صادؽ الصائي :ئيالصا

 ـ،1960حق بدمظ القزاء . مات عاـ ـ ، درس بالعخاؽ كتخكيا ليربح حقػؾيا ، كالت1877كلج ببغجاد عاـ ( 2)
  .مػقع الكتخكني

 .1958أكؿ الصخيق إلى الشيزة الشدػية ، صبيحة الذيخ داككد ، ( 3)
 .233خاؾية ( ، نيمة الشجاكؼ ، صببلغة السقسػعات ) الديخة الحاتية الشدائية الع( 4)
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في نذػء الديخة الحاتية الشدائية في العخاؽ  . كإذا صح الحكع أف ىحا الكتاب يعج ارىاصة1الشدػية
فإنو مغ الػاضح أف عشاصخ الديخة الحاتية قج جاءت أقل حزػًرا في الكتاب كجاءت الحات 

 2)ذائبة( ليصغى الرػت التاريخي ال االجتساعي

مغ البلفت أف بادرة كتاب صبيحة الذيخ داككد لع تكغ سػػ صجػ فمع تطيخ أية كتابات ندائية 
 ؿ الديخة إال بعج زمغ شػيل . في مجا

ـ حيث أنو كاف انرخاؼ 2003يسكغ أف نقػؿ أف الديخ الحاتية الشدػية كانت نادرة قبل عاـ 
عغ االىتساـ بالكتابة عغ الحات سػاء بالتخكيد عمى الديخ الغيخية كسا في) صفحات مغ حياة 

ذلظ بدبب السعػقات االجتساعية ، أك كتابة اليػميات العامة ، ك  3نازؾ السبلئكة ( ؿ حياة شخارة 
 كالثقاؼية .

بعشػاف ) مغ محكخات قػمي  4ـ تطيخ لشا سيخة أخخػ كىي لذاكخ مرصفى سميع1959كفي عاـ 
ـ يشذخ الكاتب نفدو الجدء الثاني مغ سيختو بعشػاف ) اإلعرار 1961( ثع في عاـ 1متآمخ ج

ـ يقػـ الكاتب نفدو بشذخ الجدء الثالث مغ سيختو بعشػاف ) نزاؿ 1963األحسخ( كفي العاـ 
 كجباؿ(.

1961-0223 

كب كحرار خاضيا الذعب العخاقي، ىحه السخحمة تعتبخ مخحمة مخكبة محتجمة فيي مخحمة حخ 
فالحخب يخفزيا أؼ إنداف سػؼ مغ حيث السبجأ لكغ االختبلؼ ضل يجكر حػؿ مبخرات الحخب 

كاليجؼ مشيا، غيخ متشاسيغ أنو انجلعت بعج فتخة عريبة عاشيا العخاؽ عمى خمؽية انييار الجبية 
الحدب الحاكع )البعث(، كما الػششية التي ضست األحداب الخئيدة في العخاؽ كالحدب الذيػعي ك 

تخكتو ىحه االنتكاسة الدياسية مغ آثار في الشفػس كتحجيًجا في نفػس السبجعيغ السختمفيغ مسغ 
يسكغ كصفيع بالسعارضيغ.                                                                                     

                                                           

 . 24( أكؿ الصخيق ص1)
 .233( السخجع الدابق : ص2)
 .1994( حشاف شخارة : صفحات مغ حياة نازؾ السبلئكة 3)
 ،ؤلفات األعبلـ ، عادؿ الحجاجـ . معجع م1985ـ كتػفي عاـ 1919الجكتػر في العخاؽ عاـ كلج ( 4)

 .147ص



182 
 

حمة )مخحمة الحخكب ( سياسي ، حسل كثيًخا مغ سسات كفي العسـػ كاف كثيخ مغ نتاج ىحه السخ 
اإلبجاع السصمػبة كضل مؤثًخا حتى اآلف كلع تخل ىحه السخحمة مغ كتابة الديخة الحاتية التي تدتحق 

 . 1الػقػؼ عشجىا 

ـ ، 1964)حفمة تعحيب صاخبة( التي نذخىا عاـ 2يقابمشا في ىحه السخحمة سيخة عباس راجي 
ساليب الذعػبييغ في التحقيق كاالستجػاب مع القػمييغ األحخار بعج ثػرة كىي صػرة مفدعة مغ أ

) السخأة التي تحػلت رجل ( .    3ـ تقابمشا محكخات أفزل عبج الكخيع1971الذػاؼ.كفي العاـ 
ـ نجج أف سشجرسغ باشا قج نذخ محكخاتو ) محكخات سشجرسغ باشا( كىػ شبيب 1980كفي عاـ 

 ( .1946 – 1918عاـ  العائمة السمكية في العخاؽ

ـ فقج نذخت ؼيو أكثخ مغ سيخة كمحكخات ، أبجأ بسحكخات عمي محسػد الذيخ 1985أما عاـ 
ـ( ، ثع نذخ في نفذ 1941محسػد كىػ كزيخ حكػمة الجفاع الػششي في كزارة رشيج عالي سشة 

 ، ثع سيخة4الدشة محكخات الصبقيمجي كذكخيات مخمز السحامي لراحبيا ) جاسع مخمز ( 
 حدغ مرصفى)محكخات ممحق عدكخؼ(.

ـ نذخ كحلظ أكثخ مغ سيخة ذاتية كىي حياتي في نرف قخف لكاتبيا )أحسج 1986كفي عاـ 
، ككحلظ سيخة دمحم عمي كساؿ الجيغ في ) محكخات الديج دمحم عمي كساؿ الجيغ( كىػ مغ  5سػسة (

في نفذ العاـ بعشػاف ـ، كمحكخات صبلح فاضل السػح نذخت 1920رجاؿ الثػرة العخاؾية عاـ 
ـ. كفي عاـ 1920)محكخات الحاج صبلح فاضل السػح ( كىػ مغ رجاؿ الثػرة العخاؾية عاـ 

شيج نذخ أكثخ مغ سيخة ، نبجأ  1990. أما عاـ 6ـ تقابمشا محكخات جعفخ العدكخؼ 1988

                                                           

 ساخشة ، عبج األميخ السجخ ،  مػقع الكتخكني .الدخد العخاقي في أربع محصات ( 1)
ـ . معجع مؤلفات األعبلـ ، عادؿ 1995ـ كتػفي عاـ 1932راجي عباس التكخيتي كلج في العخاؽ عاـ ( 2)

 122الحجاج ص
 لع أعثخ عمى التخجسة.( 3)
، دمحم يػسف 1يغ جقائج كبار العدكخييغ في العخاؽ . شبعت محكخاتو بعج إعجامو . معجع السؤلفيغ السعاصخ ( 4)

 802ص 
 .1/78، كمغ آثاره أشمذ بغجاد . عػاد ، معجع السؤلفيغ العخاقييغ 1902الجكتػر كلج في الحمة عاـ ( 5)
ـ كتخخج في السجرسة الحخبية في األستانة . كحالة ، معجع السؤلفيغ 1885قائج عخبي كلج ببغجاد عاـ ( 6)
1/496. 
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نذخ في بحخداف التكخيتي في )محكخات سياسي عخاقي( كىػ كزيخ الجفاع العخاقي الدابق ، كأيًزا 
ـ نذخ 1994نفذ العاـ عكاب سالع الصاىخ سيخة بعشػاف ) كانت لشا أياـ في الخيف(. كفي عاـ 

ـ فقج شيج 1997عبج الجبار الخاكؼ محكخاتو بعشػاف ) محكخات عبج الجبار الخاكؼ(. أما األعػاـ 
 نذخت سيخة 1999، كفي عاـ 1صجكر سيخة كاحجة: محكختي كذكخياتي لذاكخ عمي التكخيتي 

، كؼيسا كانت قػات التحالف 1991ندػية بعشػاف )يػميات بغجادية( لشيى الخاضي ،ففي يشايخ 
تباشخ قرف بغجاد، قخرت الفشانة العخاؾية نيى الخاضي أف تدّجل يػميات الحياة كسا غجت 
تعيذيا كيعيذيا السحيصػف بيا: الزجيج، األقحار، الذظ، اليأس كالخػؼ. كبخفة ضل الفتة، 

تاب ذاؾ اليبػط اليػمي إلى سػية الحياة في القخكف الػسصى لسبلييغ السجنييغ يقتصف الك
العخاقييغ. ىحه الذيادة الفخيجة بسثابة مادة شازجة عغ حياة الشاس العادييغ في بغجاد خبلؿ 

) مغ القخية إلى  3فشجج أف سيخة دمحم ناصخ 2000. أما عاـ 2كالحرار التاني 1991قرف 
ـ فقج شيج صجكر أكثخ مغ سيخة كمحكخة 2001نذخت في ىحا العاـ. أما عاـ  بغجاد فالعالع ( قجد

لكاتبيا )ميجؼ عبج األميخ الدساؾ( كقج صجر لمكاتب  1نبجأ بسحكخات كخػشخ شبيب بغجادؼ ج
نذخ الجدء الثاني مغ سيختو بعشػاف  2003أجداء أخخػ لديختو نذخت في أعػاـ الحقة ففي عاـ 

دؼ كىحا الجدء عبارة عغ صػر اجتساعية في حخؼ بغجادية محكخات كخػاشخ شبيب بغجا
نذخ الجدء الخابع مغ سيختو كالحؼ تحجث فييا عغ قرة  2007( ، كفي عاـ 1930-1970

 العيادة كقرز أخخػ.

ـ نجج أف عبج الخازؽ الذخيفي قج نذخ محكخاتو بعشػاف 2001نخجع إلى الديخ السشذػرة في عاـ 
 ة عغ دار الذؤكف الثقاؼية .)محكخات مخاسل حخبي( الرادر 

كنجج كحلظ محكخات كيػميات ميجؼ عيدى لبرقخ ) كجع الكتابة( كالتي تشاكلتيا بالتحميل لحلظ 
 سػؼ أػخؾ الحجيث عشيا في ىحا السبحث .

                                                           

 .2/81ة الصمبة . عػاد معجع السؤلفيغ العخاقييغ كمغ آثاره ثػر  1912مغ تكخيت كلج عاـ  (1)
 goodreadsيػميات بغجادية : نيى الخاضي . مػقع  (2)
 .3/256ـ كمغ آثاره اضصخابات القمب كشخؽ مكافحتيا . عػاد 1912العقيج الجكتػر كلج  (3)
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في محكخاتو) محكخات بياء الجيغ نػرؼ ( حيث كتب  1كأخيًخا في ىحا العاـ يقابمشا بياء الجيغ نػرؼ 
، معتسجًا بالجرجة 1991محكخاتو ىحه كأنجدىا في غزػف عذخة أشيخ مغ عاـ بياء الجيغ نػرؼ 

األساسية عمى الحاكخة إذ لع تدسح لو ضخكؼ حياتو الدابقة الرعبة بتجكيغ يػمياتو كاالحتفاظ 
بيا. كسيجج القارغ بأف ىحا الكتاب يتشاكؿ، بالجرجة األساسية، شؤكف الحدب كالدياسة كذكؼ 

لع يقترخ عمى تشاكؿ ىحه األحجاث كحجىا، بل  يخ أف صاحب السحكخاتالعبلقة مغ الشاس، غ
ىػ تصخؽ كحلظ إلى سائخ األحجاث السمفتة لبلنتباه، ألنو كمع انذغاالتو الحدبية كاف يعير 
حياتو الصبيعية كمع الشاس في ىحا السجتسع. كقج كاف أميشًا بدخد األحجاث إذ أنو لع يتعسج 

 .2التغييخ كالتذػيو

نجج أف سيخة حسيج العقابي ) أصغي إلى رمادؼ ( قج نذخت في دمذق بجار  2002 كفي عاـ
يع باقخ يع،  حيث 3اليشابيع ، ككحلظ محكخات إبخـا صجرت محكخات الدياسي العخاقي باقخ إبخـا

عزػ ؾيادة الحدب الذيػعي العخاقي، مدئػؿ التشطيع الحدبي ألكثخ مغ ثبلثة عقػد مغ تاريخ 
اسي في العخاؽ قبل فتخة عغ دار الصميعة لمصباعة كالشذخ ببيخكت. نذخىا الحدب كالشزاؿ الدي

بعج صست معيػد، ككتبيا بعج إلحاح مشذػد، كأكدعيا القخاء بعج شػؿ أناة كعدخ مجاراة كجدالة 
انتباه لسا يخيج أف يبشي لمسدتقبل كيذيج لمعـد كيقػؼ اإلرادة، كما كاف مشو إال أف يشتخب مغ 

جبلت األحػاؿ كبيانات اآلماؿ كيختبيا بأكثخ مغ أربعسائة كتدعيغ صفحة صفحات الشزاؿ كس
  4مغ القصع الكبيخ

كقج اختمف ؼيو ىل ىػ سيخة أـ ركاية ،  5رجاؿ كمجيشة ) لرجاـ حديغ ( ثع يطيخ لشا كتاب
كلكغ مغ خبلؿ قخاءتي في أكثخ مغ مكاف أقػؿ أنيا ربسا تكػف سيخة اتخحت شابع الخكاية ، فقج 

لكاتب عمى أال يقع تغييخ في شخػصيا ، كىي تفرح بثقة عغ شخرية كاتبيا كػف حخص ا

                                                           

 .1/198( كمغ آثاره أكامخ الحخكات . عػاد معجع السؤلفيغ 1960 -1897كلج في الدميسانية )( 1)
 محكخات بياء الجيغ نػرؼ : مػقع أبجج( 2)
 . مػقع الكتخكني 1948كانتدب لمحدب الذيػعي العخاقي عاـ  1932كلج في الكػفة عاـ ( 3)
يع.. تكذف صفحات ميسة مغ تاريخ العخاؽ مػقع الكتخكني( 4)  محكخات باقخ إبخـا

ـ 2006ـ تػفي عاـ 2003ـ كحتى 1979صجاـ حديغ التكخيتي رابع رئيذ جسيػرية العخاؽ ( 5)
goodreeds مػقع الكتخكني 
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أحجاثيا لع تكغ نرًبا مغ الساضي ، كإنسا ىي سيخة ناشقة لحياة شعب مغ خبلؿ حياة فارس ، 
 تعفف مشح نعػمة أضفاره عغ التػرط في البلمباالة كتخؾ الػشغ يحتخؽ. 

0223-0219 

كتسيدت ىحه السخحمة بدخع غيخ مدبػؽ في عجد اإلصجارات مغ كتاب الديخة الحاتية كلعل أسباب 
ذلظ تخجع إلى أف مخحمة الحرار الدابقة التي ضاقت خبلليا الدبل أماـ السبجع العخاقي مغ 
أجل نذخ ما لجيو بدبب قمة مشافح الشذخ التي تػقف معطسيا ككحلظ تعكخ السداج العاـ لمشاس 

دار القخاءة كصعػبة الشذخ في دار الشذخ الحكػمية كػنيا تشصػؼ عمى ما يتعارض مع كانح
شخكط الشذخ ألسباب سياسية .فزبًل عغ تخاكع أعجاد كبيخة مغ األعساؿ اإلبجاعية كبقائيا عمى 

 ، كقج صجرت في ىحه السخحمة أكثخ مغ سيخة ذاتية .1الخفػؼ بانتطار الفخصة لشذخىا 

) ججار بيغ  3كرفعت الجادرجي2ي ىحه سيخة مذتخكة بيغ بمؿيذ شخارة كأكؿ ما يرادفشا ف
ضمستيغ( حيث يدخداف فييا معاناتيسا مغ كشأة االعتقاؿ كالحكع بالدجغ السؤبج الحؼ صجر بحق 
الدكج في ضل نطاـ صجاـ كىػ تدجيل لسا عانتو  بمؿيذ مغ حالة نفدية كدكجة معتقل كمعاناة 

 .4رفعت لسعتقل كسجيغ

أخحت تخكد ؼيو  نجج بعج ذلظ انذخاح الذاؿ في ) حكايتي مع صجاـ( التي 2004ـ كفي عا
  5عمى قزية عامة مثل الحجيث عغ التاريخ الشزالي لمكاتبة أك تاريخيا السيشي

في ) عخاقي في باريذ( ، حيث بجت الديخة سيشاريػ  6نجج صسػئيل شسعػف  2005كفي عاـ 
جمة، مخة بمقصة قخيبة كأخخػ بعيجة كلقصة متبلشية فيمع حؿيقي تسخ عمى أياميا العجسة مد

                                                           

 ( الدخد العخاقي في أربع محصات ساخشة ، عبج األميخ السجخ  مػقع الكتخكني1)
بغجاد" عاـ . حرمت عمى بكالػريػس في األدب اإلنكميدؼ مغ "جامعة 1933( بمؿيذ: ُكلجت في الشجف عاـ 2)

 . تسارس الكتابة كتؿيع في إنجمتخا1956
درس العسارة في لشجف، كمارس ميشة اختراصو في العخاؽ  1926( رفعت: معسارؼ ُكلج في بغجاد عاـ 3)

 كبعس البمجاف العخبية
 234( ببلغة السقسػعات  ، نيمة الشجاكؼ ص4)
 235( السخجع الدابق : ص5)
 مػقع الكتخكني  1956اقي، كلج في الحبانية عاـ ( صسػئيل شسعػف كاتب كصحافي عخ 6)
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كصػرة كبيخة كأخخػ صغيخة، ككاسعة بانػرامية، كأخخػ مدج بأخخػ، صػر السصخ كعػاصف 
باريذ حيث تحجث الكاتب عغ شفػلتو في الفرػؿ األخيخة مغ سيختو كعغ الزياع الحؼ كاجيو 

) سانحة أميغ زكي ( ، ككحلظ عبلء .كفي نفذ العاـ نجج ذكخيات شبيبة عخاؾية ؿ 1في باريذ 
الجيغ السجرسي في سيختو ) بخزخ العالع الثالث( كىي عبارة عغ محكخات سجيغ. كنجج عاـ 

 ) محكخات فؤاد عارؼ (. 2نذخت ؼيو محكخات فؤاد عارؼ 2009

ـ نذخت أكؿ امخأة عخاؾية في الػشغ العخبي سيختيا متخجسة لمعخبية كىي مارؼ 2010كفي عاـ 
في ) محكخات أميخة بابمية(  تخجست بعج أكثخ مغ مئة عاـ لمعخبية كقج تكػف كتابيا  سسخ ،تيخيد أ

( . كفي نفذ العاـ نذخت سيخة 1844مغ جدأيغ كالرادر لمسخة األكلى بالمغة اإلنجميدية عاـ ) 
 جميل حدػف عاصي ) البيت الدياج الصخيق( .

كىي ) رجل في زمغ الثائخيغ( ليادؼ نذخت أكثخ مغ سيخة ذاتية في العخاؽ  2011كفي عاـ 
خساسي ، ك) كػكب السدخات ( كىي سيخة ذاتية مغ محكخات سجيغ لسحسج سعجكف الدباىي ، 
ك)التحميق داخل القفز ( الضحػؼ الرعيب كىي محكخات لدجيغ عخاقي في إيخاف ، ككحلظ 

قزية اختصاؼ سيخة ندػية لشيخاف الدامخائي ) شيجت اختصاؼ كشغ( حيث تثبت شيادتيا عمى 
زكجيا رئيذ المجشة األكلسبية العخاؾية )أحسج الحجية ( مع مجسػعة مغ السػضفيغ في المجشة 
كانػا في اجتساع في إحجػ ضػاحي بغجاد ، كاستسخ اختصافو خسذ سشػات كتدػد في الكتاب 

 أجػاء تغييخ الحكع كاالحتبلؿ األمخيكي كالدمصات الحاكسة.

) األياـ تجكر كاالمتحاف عديخ( ، كفي نفذ 3جي دمحم حدغ ـ نذخت سيخة نا2012كفي عاـ 
العبادؼ )سشػات  عبج الكخيع في )سشػات السحشة كالعحاب( العاـ  نجج عبج الكخيع جبار العبادؼ

السحشة كالعحاب( فزسغ الدمدة الحىبية ألدب الدجػف الرادرة عغ مؤسدة الدجشاء الدياسييغ 
اب حؿبة مطمسة مغ تاريخ العخاؽ الحجيث في زمغ صجر ىحا الكتاب حيث تحكي سصػر الكت

كحتى بجاية انييار الشطاـ  1979تدمط الشطاـ البعثي عمى الدمصة لمفتخة السستجة مغ أكاسط 

                                                           

 .صسػئيل شسعػف ) عخاقي في باريذ ( سيخة تقخأ مغ نيايتيا ال مغ بجايتيا ! مػقع الكتخكني( 1)
بيشسا تحكخ الػثائق الخسسية أنو  1913يحكخ فؤاد عارؼ أنو كلج في مجيشة العسارة في الثاني عذخ مغ أيمػؿ ( 2)

 .. مػقع الكتخكني2010كتػفي عاـ  1912الدميسانية عاـ مغ مػاليج 
 . مػقع الكتخكني. 1942كلج في الذشاؼية عاـ ( 3)
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فالكاتب يتخجع معاناة األحخار مغ الدجشاء الدياسييغ في  2003الدياسي الجيكتاتػرؼ في عاـ 
كخيات أليسة عاشيا العبادؼ كحفخت في سجػف الجبلديغ كتحت سياشيع ، كىي في كاقعيا ذ

كيحتػؼ الكتاب عمى ثبلثة فرػؿ بعشاكيغ )بجاية  ذاكختو األليسة عغ األحجاث في الدجػف،
الخحمة في سشػات السحشة كالعحاب كإبصاؿ في الحاكخة كالفرل الثاني االضصياد ما بيغ 

.ككحلظ  في نفذ العاـ نجج 1( االعتقاليغ كالفرل الثالث االعتقاؿ الصػيل شػاميخ الشطاـ البعثي
 نجاة نايف سمصاف في سيختيا) ذكخيات امخأة عخاؾية( .

يصل عميشا محسػد دمحم الجبػرؼ في سيختو )مغ ذاكخة الكفل( ، ككحلظ في نفذ  2013كفي عاـ 
، كفي نفذ العاـ نجج سعج مصخ عبػد 2العاـ تشذخ سيخة رحمتي مع األياـ لعبج الخازؽ الطاىخ 

يػميات مثقف في إسصشبػؿ( ، ككحلظ عبج القادر أحسج العيجاني في سيختو ) مغ في سيختو )
في محكخاتو ) محكخات سياسي 3أعساؽ الدجػف( ، كأيًزا في نفذ العاـ نجج لصفي عبج الخحيع 

عخاقي(، كأخيًخا نجج الديخة الشدػية تصل عميشا مخة أخخػ حيث نجج عالية مسجكح في سيختيا 
ية( ، حيث تعج أكلى الديخ الحاتية التي اكتدبت استقبلاًل في التحجث عغ الحاتية )بيػت ركائ

 السخأة بذكل خاص .

نجج أف رياض القاضي قج نذخت سيختو في ىحا العاـ بعشػاف ) السريخ( ،  2014كفي عاـ 
كنجج كحلظ سيخة ) تحت سساء الذيصاف ( لؿيذ حدغ حيث يحفل الكتاب بفرػؿ قريخة 

مقػالت فمدؽية أك شعخية اك سياسية لتكػف مفتتحًا لحكاية تمييا، يخكؼ مغ يدتخجـ فييا الكاتب 
 . 4 خبلليا حكاية مغ تمظ الحكايات الكثيخة التي ندتيا ذاكخة خخبة

كتصل عميشا بمؿيذ شخارة مخة أخخػ كلكغ ىحه السخة بديخة ذاتية مشفخدة بعشػاف )ىكحا مخت 
لشجف االشخؼ حيث كلجت لعائمة تيتع باالدب حياتي( تخكؼ فييا نذأتيا االكلى في مجيشة ا

كالثقافة ، فكاف كالجىا دمحم شخارة ابخز الػجػه الثقاؼية كالفكخية في العخاؽ في الثبلثيشات 
كاالربعيشات مغ القخف السزي .. ىحه السحكخات ليدت التجخبة االكلى في ادب الديخة لمكاتبة 

                                                           

 سشػات السحشة كالعحاب يخكييا عبج الكخيع العبادؼ ، صبلح نادر السشجالكؼ   مػقع الكتخكني( 1)
 . مػقع الكتخكني1907كلج األستاذ في أسخة معخكفة في كخخ بغجاد عاـ( 2)
 لع أعثخ عمى تخجستو. (3)
 تحت سساء الذيصاف  لؿيذ حدغ مفكخة شخرية ألربعة عقػد عخاؾية ، حيجر الحجامي مػقع الكتخكني( 4)
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ا الفشاف السعسارؼ الكبيخ رفعت الجادرجي بمؿيذ شخارة فدبق اف اصجرت بالسذاركة مع زكجي
كتاب "ججار بيغ ضمستيغ" ككتابيا السيع "السصبخ كدكره في حزارة االنداف" كسا صجرت ليا 

 1 مقجمة لخكاية "إذا األياـ أغدقت" لحياة شخارة

كفي نفذ العاـ صجرت أكثخ مغ سيخة كىي في شخيق إلى الدبعيغ )محكخات في دفتخ 
مخمف شخيجة ، ك تاريخ مجيشة سػؽ الذيػخ ) صفحات مغ سيخة ذاتية( مبلحطات( لكاتبيا 

 لكاتبيا عبج الحسيج الفخج .

ـ نذخت ؼيو أيًزا أكثخ مغ سيخة ذاتية كىي )جخائع ارتكبتيا حيغ كشت حارًسا لجيغ 2014عاـ 
عمى  هللا( لكاتبيا حدشيغ الدخاج ، ك) محكخات ىاشع الذبمي ( لكاتبيا ىاشع الذبمي ، ك) الخىاف

الدمغ( لكاتبيا مشحدغ العداكؼ ، ككحلظ ) محكخات شبيبة عخاؾية ( لكاتبتيا مخيع قاسع األميخ 
كتزسغ ىحا الكتاب قرز كاقعية عاشتيا الكاتبة بيغ أبصاليا كشاىجت حػادثيا مشح كانت شفمة 

ـ عالقة في التاسعة مغ عسخىا كالتي بقيت ذكخياتيا عالقة في الحىغ كتشاكلت بذغف محكخاتيا أيا
في الحىغ كاقامتيا في السدتذفى الكاضسية في شعبة األمخاض الشدائية كالتػليج كقرة مدتذفى 
أشفاؿ الكاضسية كاقامتيا مع السسخضات ثع تحجثت عغ أياـ رمزاف كاألعياد كعاشػراء في مجيشة 

ي مخت بيا الكاضسية كشقػس السشاسبات الجيشية في ىحه السجيشة السقجسة كغيخىا مغ الحػادث الت
 .2عبخ أعػاـ حياتيا

يع في )أمػاج( ، الديخة الحاتية لمسفكخ كالشاقج العخاقي الجكتػر 2017كفي عاـ  ـ نجج عبج هللا إبخـا
يع بعشػاف  نيا عمى مجػ  11، كقج ضّسشيا «أمػاج»عبج هللا إبخـا سشة،  15مػجة متعاؾبة دكَّ

ت الدياسية كالسجتسعية التي مّخ بيا بمجه كرصج فييا سيخة حياتو الذخرية كالثقاؼية كاالنعصافا
صفحة صػرتو كسثّقف عخاقي، كذلظ  600العخاؽ. كرسع السؤلف في ىحه الديخة الػاقعة في نحػ 

عبخ مجسػعة مغ الخػاشخ كالتأّمبلت الثقاؼية كالدياسية التي تعكذ التقمبات الحاّدة التي شيجتيا 
 3كأخيخًا في الجكحة حيث كاف مدتقخه حياتو، بجاية مغ كخكػؾ حيث مػلجه ثع اسصشبػؿ

                                                           

 goodreads ىكحا مخت حياتي : بمؿيذ شخارة  مػقع ( 1)
 محكخات شبيبة عخاؾية ، نجبلء الصائي . مػقع الكتخكني( 2)
يع مػقع ( 3)    goodreadsأمػاج ، عبج هللا إبخـا
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كفي نفذ العاـ يصل عميشا ىاشع جػاد في ) محكخات كزيخ عخاقي ( كذكخ ؼيو ذكخيات في 
 .2000 -1967الدياسة العخاؾية 

كأخيًخا في العاـ نفدو نرادؼ ) عذخكف شتاء ( لراحبيا حسػدؼ نذسي كتب حسػدؼ نذسي 
ل سخدية، ال يبغي مشيا ُشيخًة، بقجر ما يخكـ تدجيل سيختو التي سساىا "عذخكف شتاًء" عمى شك

حياة مػاشغ عخاقي عاش سشي عسخه في القيخ كالحخماف كبعجىا في السيجخ. كتب حسػدؼ 
نذسي محكخاتو بػصفيا "ُمفكخة شخرية لصبيب كضابط عخاقي ُمياجخ"، ىػ اآلف يعير كيعسل 

 .1شبيبًا في أستخاليا

اؾية سيختيا كىي لصؽية الجليسي) عرياف الػصايا( كاتبة تجػب كتبت امخأة عخ  2019كأخيًخا عاـ 
األقاليع حيث يقجـ ىحا الكتاب كذًفا مغ سيخة الكاتبة كعذقيا لمكمسة كالكتابة ، كسا تبػح الكاتبة 
باعتخافات كمقاالت عغ رؤيتيا لحياتيا كىي تختحل في عػالع ركائييغ مغ عالسشا كتزيء مغ 

ية أكسع كأشسل كيتزسغ الكتاب فرػاًل عغ الكتابة كالخكاية كانذغاالت تجاربيع التي تقجـ ليا رؤ 
 2الكاتبة اإلبجاعية

في ىحه السخحمة أصبح ىشاؾ تػجو مغ الشداء لكتابة سيخىع الحاتية كالتعبيخ عغ الحات كذلظ 
بدبب سقػط الحكع البعثي كألف ىحا الجشذ األدبي أصبح شائًعا في العالع العخبي .كسا يغمب 

 الديخ في ىحه السخحمة الحجيث عغ الدياسة كاألحجاث التي كاجيػىا في فتخة الشطاـ الدابق عمى 

فسغ نداء ىحه السخحمة مغ احتست بدكجيا سػاء باقتداـ الكتابة معو كسا فعمت بمؿيذ شخارة في 
)ججار بيغ ضمستيغ ( مع زكجيا )رفعت الجادرجي (، أك كسا فعمت نيخاف الدامخائي في ) شيجت 

تصاؼ كشغ ( حيث تثبت شيادتيا عمى قزية اختصاؼ زكجيا رئيذ المجشة األكلسبية العخاؾية اخ
)أحسج الحجية ( مع مجسػعة مغ السػضفيغ في المجشة كانػا في اجتساع في إحجػ ضػاحي 
بغجاد، كاستسخ اختصافو خسذ سشػات كتدػد في الكتاب أجػاء تغييخ الحكع كاالحتبلؿ األمخيكي 

 كسة.كالدمصات الحا
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إذف فالديخة الحاتية الشدػية في العخاؽ قميمة مقارنة بديخ الخجاؿ كذلظ بدبب القسع كالطخكؼ 
االجتساعية كخػؼ الشداء مغ التكمع بحخية كسا أف مزسػنيا جاء غيخ مدتقل كليذ ؼيو تحجث 

 عغ الحات إنسا جاء باالحتساء بالدكج.

أكثخ الديخة الحاتية يتحجث أصحابو عغ تجارب كالستتبع لمديخة الحاتية في ىحه السخحمة يجج أف 
عمى الكتاب  سياسية عاشػىا في فتخات سابقة كنتيجة لدقػط الحكع في العخاؽ أصبح مغ الديل

البػح عغ ما يجػؿ في خػاشخىع كما حجث معيع في فتخة مغ فتخات حياتيع ، كسا أف الديخ في 
 ىحه السخحمة تعخض فتخة معيشة مغ حياة الكاتب . 

 ي نياية رحمتي لمعخاق كان ال بج لي مؼ أن أوضح مبخرات تقديسي ليحه السخاحل :وف

أثشاء بحثي كججت أف األحجاث الدياسية أثخت في كتابة الديخة الحاتية ، ككاف أثخىا كاضًحا في 
السحكخات كالديخ الحاتية ، فالسخحمة األكلى كانت خبلؿ الحكع السمكي لمعخاؽ كالحؼ انتيى في 

سيخ معطسيا  10، ففي ىحه السخحمة كانت كتابة الديخ ضعيفة فمع أجج سػػ  1960عاـ 
 لدياسييغ دكنػا محكخاتيع كما حجث معيع في ثػراتيع .

أما السخحمة الثانية فكانت مخحمة حخكب خاضيا الذعب العخاقي ضج إيخاف كالخميج كحرار 
الكتاب كالدياسييغ فتشػعت  لمعخاؽ كحلظ ، فمع يكغ ىشاؾ حخية لمتعبيخ عسا يجػؿ في خػاشخ

الديخ ما بيغ سياسي كاجتساعي ، كنذخ عجد ال بأس بو مغ الديخ في ىحه الفتخة ، حيث كججت 
 سيخة كمحكخة شخرية . 27

أما السخحمة الثالثة فذيجت زخع بالديخ الحاتية العخاؾية كذلظ لدقػط نطاـ البعث العخاقي الحؼ 
فأصبح الكتاب أكثخ جخأة لمبػح عسا يجػؿ في خػاشخىع  كاف يحكع العخاؽ في الفتخة الدابقة ،

كنذخ عجد كبيخ مشيع سيخىع التي تحجثػا فييا عسا كاجيػه مغ الشطاـ الدابق ، كتجخأت السخأة 
 35العخاؾية في ىحه الفتخة عمى نذخ سيخىا الحاتية ، كنذخ في ىحه الفتخة حدب اشبلعي نحػ 

 سيخة ذاتية .
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 السبحث الثاني

 سيخة )وجع الكتابة( لسيجي عيدى الرقختحميل 

ـ كىػ عخاقي األصل ، بجأ حياتو األدبية 1927كلج ميجؼ عيدى الرقخ في مجيشة البرخة لعاـ 
بسحاكالت في كتابة الذعخ، كلكغ القرة استيػتو فاتجو لكتابتيا، ككانت أكلى محاكالتو بيغ 

شانية. يشتسي إلى جيل ، كنذخ بعس القرز في مجمة )األديب( المب1948ك 1947عامي 
الخسديشات األدبي الحؼ ضع كتاب مثل بجر شاكخ الدياب، فؤاد التكخلي، كغائب شعسة فخماف. 
يعج مغ ركاد الكتابة الػاقعية في العخاؽ فعخض في قررو الرخاع بيغ السجيشة كالرحخاء، 

ة ألكثخ مغ كسعى إلى إبخاز حياة ىؤالء الشاس كمعانأتيع. عسل مػضًفا في شخكة نفط البرخ 
خسذ كعذخيغ سشة كىػ السكاف الحؼ مكشو مغ فيع معاناة عساؿ الشفط كمذكبلتيع فيًسا شبؿًيا، 
فكاف في الخسديشات قخيًبا مغ أكضاعيع كمغ أفكارىع، دفعو ذلظ إلى أف يختبط بالتيار التقجمي 

ظ األحجاث اليدارؼ فذيج عمى مجػ عقػد مطاىخات عساؿ الشفط كالسػانئ العخاؾية فاستبصغ تم
، كمغ أىع نتاجو الخكائي الذاىجة كالدنجي  2006مارس عاـ  14الحًقا في نتاجو. تػفي في 

ـ. أما 1998ـ ، كرياح شخؾية كرياح غخبية عاـ 1995ـ ، أشػاؽ شائخ البمبل عاـ 1988عاـ 
ـ ، مجخمػف شيبػف )مجسػعة قررية( عاـ 1960نتاجاتو األخخػ فسشيا : غزب السجيشة عاـ 

 .1ـ1954

 البجاية:

كانت البجاية في الديخة الحاتية بجاية كاصفة، يرف فييا الكاتب ججه كىػ عائج مغ صيجه 
بحبيحة، كججتو التي تشتطخ عمى باب كيفو. كيرف ججه كىػ يدجل تفاصيل رحمتو عمى ججار 
 كيفو بأدكات بديصة كسا يفعل كل مخة. " إنشي أرػ في خيالي ججؼ األكبخ الحؼ عاش قبل آالؼ

، كقج عبخ عغ نفدو بتػضيف ضسيخ الستكمع مشح أكؿ كمسة في 2الدشيغ يعػد مغ رحمة صيج ....
 الديخة.
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 المغة 

تسيدت لغة السحكخات بديػلتيا ككضػحيا، حيث كتبت بمغة فرحى قخيبة مغ العامية، لكغ لع 
الخجاؿ: شمػف تخل في بعس السػاضع مغ الميجة العامية العخاؾية كسا حجث في حػاره مع أحج 

 1تعخفيع ؟!

% فكانت السحكخات عبارة عغ سخد لؤلحجاث  90كسا غمبت لغة الدخد عمى السحكخات بشدبة 
عمى لداف الكاتب، كلع يطيخ الحػار إال في مػاشغ قميمة ككاف عبارة عغ حػار قريخ ال يتعجػ 

 الدؤاؿ كالجػاب الػاحج:

 كمغ أمثمة ذلظ: الحػار الخارجي بيشو كبيغ مجيخ اإلدارة اإلنجميدؼ: 

What happened? 

Why they are leaving? 

 أقػؿ لو : حجثت ثػرة 

 ? whatيرخخ مرعػًقا: 

 أعيج عميو الكمسات.  

. ثع يعػد إلى غخفتو كيخدد كمسة مدتحيل ، أتخكو يكمع أحج عمى الياتف   impossibleيتستع : 
 2ر السكتب كأغاد

 

كنادًرا ما نجج في ىحه السحكخات حػا خارجي كمغ أمثمة ذلظ  الحػار الحؼ قالو عبج السمظ نػرؼ 
 3عشجما أخبخه ميجؼ أف رشجؼ العامل قج تػفي . ثع تستع كأنو يحجث نفدو " حدًشا فعل!
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 الرخاع 

لكغ ضل في صخاع يطيخ الرخاع كاضًحا عشجما فتح دكاًنا صغيًخا ليكػف ناجًحا في عسل ما ، ك 
بيغ العسل كالكتابة ، ىل يعسل تاجًخا أـ كاتًبا كخرػًصا عشجما ضيخ لشا مشح بجاية السحكخات مجػ 
حبو لمكتابة . كفي الشياية انترخت الكتابة عمى التجارة حيث أف أقاصيرو التي كاف يكتبيا 

كاتب في صخاعو لسجة أثشاء عسمو في دكانو ، نذخت في السجبلت السحمية كالعخبية  ، استسخ ال
سشة كنرف ،إلى أف انتقل لمعسل في مكاف آخخ ، كاف الكاتب سعيًجا بحلظ االنترار في 

 .1صخاعو " كاف عمى التاجخ أف يتػارػ لعل الكاتب يعير "

كيطيخ الرخاع الجاخمي عشج الكاتب عشجما أراد كتابة ركاية بػليدية بدبب حبو ليحا الشػع مغ 
نفذ الػقت كاف خائًفا مغ عجـ الشجاح ،إال أنو حاكؿ ذلظ في ركايتو " الخكايات ، كلكغ في 

 اليارب مغ دمو " كبعج قخاءتيا جيًجا كججىا ضعيفة السدتػػ فأىسميا .

ثع تطيخ صخاًعا آخخ عشجما كاف الكاتب يشتطخ الخد عمى شمبو لمعسل بعج أف باع دكانو كأصبح 
 مأزؽ حؿيقي .عاشبًل ، فإف لع يدتجيبػا لو فيػ في كرشة ك 

كىكحا يطيخ لشا كيف أف الكاتب كاف يعير في صخاع حؿيقي مع نفدو ككاف يشترخ في بعس 
الرخاعات ، كقج يشيـد أحياًنا . كعشج تأممشا في ىحه السحكخات كججنا أنشا لع نعثخ عمى صخاع 

 خارجي كىحا إف دؿ عمى شيء يجؿ عمى الػجع الحؼ كاف يعير ؼيو الكاتب .

 العشؽان 

ك لمقارغ أف عشػاف السحكخات يػضح ماىيتيا، كسا يػضح مجػ األلع الحؼ عاشو الكاتب في يبج
سبيل الػصػؿ إلى مبتغاه، فيػ عانى كثيخا في حياتو كعاش صخاعات كتحجيات كبيخة انترخ في 
معطسيا كانيـد في بعزيا، كلكغ ذلظ لع يثشو عغ شخيقو، فخاض الرعػبات كالتحجيات بقمب 

 صل إلى ما يخيج.صبػر إلى أف ك 
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 األحجاث 

تبجأ األحجاث في ىحه الديخة مشح صغخ الكاتب ، حيث يدخد لشا الكاتب مشح البجاية أحجاث عاشيا 
في صغخه ككيف أف كالجه كاف يذجعو عمى مػاصمة تعميسو في حيغ أف كالجتو لع تكغ تخيج ذلظ، 

، لكشو بقي مػاصبًل لتحقيق  كتتػاصل األحجاث إلى كفاة أمو التي أثخت ؼيو ، كحدف عمى مػتيا
حمسو . تسمخ األياـ كيكبخ الرغيخ كيتدكج كيشجب األشفاؿ  ، كيؤسذ مع مجسػعة مغ الكتاب 
كالذعخاء كمشيع بجر شاكخ الدياب _ الحؼ كاف لو أثخ كاضح في حياة الكاتب _ حيث كاف في 

اف ما أقفمت بدبب ضيخه دكما، أسدػا جسيعا أكؿ رابصة لكتابة أعساليع األدبية ، لكغ سخع
الزائقة السالية، فكاف ال بج لمكاتب مغ مرجر دخل ، فأشار عميو الدياب أبغ يعسل في الذخكة 
التي يعسل، كفعل ذلظ كسافخ خارج البرخة لمسخة األكلى إلى )الفاك( ، حيث أفادتو ىحه التجخبة 

سا أفادتو في كتابة في كتابة عجد مغ األقاصيز مشيا ) القصيع الفمق ، مجخمػف شيبػف " ، ك
 ركايتو الثانية )رياح شخؾية كرياح غخبية ( بعج أكثخ مغ خسذ كثبلثيغ عاًما.

يحىب إلى إيخاف، كتذاء األقجار أف يحجث  1953ثع تشتػالى األحجاث كتتراعج ففي صيف 
 1954انقبلب عمى الذاه، كتفيجه ىحه التجخبة في كتابة قرتو )الشفق الصػيل ( ، أما في عاـ 

 رجر الكاتب أكؿ مجسػعة قررية ) مجخمػف شيبػف ( أصجرتيا أسخة الفغ السعاصخ .ؼي

تػقف األدباء عغ الكتابة كحل  58ثع انقصع عغ الكتابة كسا فعل عجد مغ األدباء ، ؼبعج ثػرة 
 الرست .

في فتخة الرست تقجـ صعػًدا عمى سمع الػضيفة حيث ذىب لمشجف في دكرة تجريبية في شؤكف 
العبلقات الرشاعية . ثع يحكخ لشا قرة الريج مع كالجه كماذا أفادتو ىحه القرة حيث اإلدارة ك 

 1يقػؿ ) عشجما بجأت أكتب كأعاني مذقة اصصياد قرة ججيجة ...

كيدخد لشا الكاتب مجػ حبو لمخكايات البػليدية ، كيتسشى لػ يكتب ركاية بػليدية ناجحة ، كسا 
كأخح يتشقل بيغ أساتحة لمسػسيقى، لكشو لع يشجح في ذلظ يخبخنا بأنو أحب السػسيقى مشح صغخه 

فتارة يكػف األستاذ غيخ ماىخ في تعميع السػسيقى كعدفو كمو نذاز ، كتارة يخبخنا عغ زكجة 
أستاذه اآلخخ التي تحاكؿ التقخب مشو ، لحلظ تخؾ ىحا السجاؿ كأعصى آلتو السػسيؿية لرجيق لو 
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حاكالتو في كتابة ركايات بػليدية ، لكشو في بادغ األمخ يفذل كانذغل عشيا بالكتابة، ثع تتػالى م
 في ذلظ كيشذغل عشيا بػضيفتو .

بعج ذلظ بجأ بالدفخ حػؿ العالع مع زكجتو كأشفالو حيث ذىب إلى العجيج مغ الجكؿ العخبية 
بلتو في كاألكربية كمشيا : مجيشة سبخاشة بميبيا ، كلشجف ، كالبشجؾية . ككاف يدتفيج مغ زياراتو كرح

أعسالو عغ شخيق التجارب كما تخكتو مغ انصباعات كقشاعات تمػف حياتو " تجعميا أكثخ غشى 
 1كتفعل فعل الدساء"

إلى عالع الخكاية مخة أخخػ عميا تكػف ناجحة ىحه السخة مغ خبلؿ  1985كيعػد الكاتب في عاـ 
 ركايتو )الذاىجك كالدنجي( كركايتو ) رياح شخؾية كرياح غخبية(.

 ذخريات ال

في كل عسل قرري كمدخحي ال بج مغ شخريات لو ، ك تشقدع الذخريات إلى رئيدية 
 كثانػية :

 الذخريات الخئيدية :

كاتب ىحه السحكخات كىػ كاتب عخاقي عاش في العخاؽ كتشقل بيغ أرجائيا  ميجي عيدى الرقخ 
كحػؿ العالع في سبيل االنترار عمى الرخاعات ، حيث نجح في الشياية بكتابة الخكاية ، فقج 
كاف يتسشى مشح بجاية ىحه السحكخات أف يدتصيع كتابة ركاية جسيمة تعجب القارغ ،مثمسا فعل مع 

تصػرة بجأ في عدؼ اآللة السػسيؿية في بجاية حياتو ثع تػجو لمعسل في القرة . كىػ شخرية م
 التجارة كبعج ذلظ عسل كستخجع في شخكة ، كبعج انقصاع شػيل رجع لمكتابة حبو األكؿ .

 : الذخريات الثانؽية

: كقج اعتبختو مغ الذخريات الثانػية الفاعمة ألنو شغل معطع صفحات  بجر شاكخ الدياب
السحكخات ، كىػ السذجع األكؿ لمكاتب في مػاصمة شخيقو ، فقج أسدا مًعا أكؿ رابصة تجسعيسا 
مع مجسػعة مغ األدباء العخاقييغ كنذخا فييا أعساليسا ، كسا أف لو الفزل في حرػؿ الكاتب 
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عمى قجميو بعج أف باع دكانو . كحطي ىحا الذاعخ بشدبة حزػر عمى كضيفتو األكلى ليقف 
40.% 

عاما ، كىػ أحج ركاد القرة العخاؾية ككاف بيشو  20: كاتب يعخفو ميجؼ قبل  عبج السمغ نؽري 
كبيغ ميجؼ عبلقة صجاقة ، حيث التقى بو في أحج السشتجيات ككاف شيًخا ىخًما كبيًخا ، ، كاف قج 

 كانصػػ عمى نفدو كلع يعر بعج ذلظ المقاء سػػ سشػات قميمة .اعتدؿ الشاس كالكتابة 

: الشاقج الكبيخ الحؼ جعل ميجؼ يذعخ بالدىػ كالدعادة ، ألنو سأؿ عشو كىػ  عمي جؽاد الطاىخ
في مصمع شبابو ، حيث كاف يحىب إلى بيتو مع مجسػعة مغ األصجقاء كيجمدػف في مكتبتو 

تاباتو كتحسذ ليا مشح أكلى خصػاتو في عالع األدب كيدتعيخكف مغ كتبيا ، كتابع الشاقج ك
 الستذابظ ؟

: ) مػسى كخيجؼ ، محسػد عبج الػىاب ، حديغ الحديغ ، ماجج  مجسؽعة مؼ األصجقاء
 الدامخائي(.

 : القاص السعخكؼ في العخاؽ حيث تػشجت بيشيسا عبلقة صجاقة عائمية حسيسة. فؤاد التكخلي

حيث كانت تخبصو مع ميجؼ عبلقة صجاقة ككانا يتداكراف : الذاعخ الرجيق ،  رشجي العامل
 كثيًخا : كيمتؿياف في السشتجيات الثقاؼية كاألدبية .

التي لع يكغ ليا كجػد كبيخ في ركايتو كلع يتحجث عشيا كثيخا ، إال أنيا كانت مغ أكؿ  زوجتو
اف مًعا بيغ الكتب  القخاء لكتاباتو ، فقج كانت تحب الكتب كتحب الذعخ كالقخاءة ، ككانا يجمد

 يتدامخاف.

: مجرس لغة عخبية رجل عرامي يؿيع أمدية كل يػـ خسيذ ، يتكمع فييا عغ  دمحم جؽاد جالل
 الفمدفة كالسشصق لسجة ساعتيغ ، كاف الحاضخكف يحزخكف الشجكة ىخبا مغ الفخاغ .

سا كصفو : كاف رجبًل شػيبًل متخذب األكصاؿ بو شبو مغ دراكػال ك معمػ السؽسيقى األول
الكاتب كزكجتو امخأة كسيسة في حجكد األربعيغ تحاكؿ أف تغػؼ ميجؼ ، كاف رجبًل بارًعا في عمع 

 السػسيقى ، لكشو عازؼ سيء.
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: حيث ذكخ قرة الكاتب األكلى )الخجل السجشػف( في كتابو ) فيخست القرة  عبج اإللو أحسج
 العخاؾية(

ية  كججت مغ خبلؿ قخاءتي لمسحكخات أف ىحه بعس الذخريات كاف يحكخ الكاتب أبعادىع الساد
األبعاد السحكػرة لمذخريات تعصي القارغ كصًفا لمذخريات ، كتزعو في صػرة األحجاث ، 

 كلكغ لع تفيجني في شيء في تحميمي .

 :  السكان

 يتشػع السكاف في الخكاية خارج كداخل العخاؽ 

 : داخل العخاق

و كأصجقائو ، كؼيو أنذأ أكؿ رابصة أدبية مع : حيث مكاف عير الكاتب مع أسختالبرخة 
مجسػعة مغ األدباء ، ىي مجيشة عخاؾية كىي مجيشة العمع كاألدب حيث خخجت العجيج مغ العمساء 

 في شتى السجاالت ، كفييا مقخ شخكتو التي عسل بيا في السخة األكلى.

مخيع كبيخ تجتسع في : مكاف صحخاكؼ بعيج عغ البرخة حػالي مائة كيمػمتخ ، يػجج بو  الفاو
أرجائو الخياـ ، يستج عمى حافة صحخاء شاسعة ، يػجج عمى جانبيو أكجاًسا مغ األنابيب 

 الحجيجية، كىػ مكاف عسل الكاتب األكؿ . 

: مكاف عسمو الججيج ، كىي مجيشة عخاؾية تذتيخ بالعمع كاألدب ، كاألدباء كالعمساء في بغجاد 
ية ،تشتذخ فييا السشتجيات التي يجتسع بيا أىل الكتابة كاألدب شتى السجاالت كىي العاصسة العخاؾ

 كمشيع : ميجؼ كعبج السمظ نػرؼ كجػاد الصاىخ كغيخىع .

كالج الذاعخ دمحم الجػاىخؼ صجيق ميجؼ ، كىي عبارة عغ  مكتبة الذيخ ىاشػ الجؽاىخي 
، برخبو كزحامو. مدتصيل تذبو الدخداب معبأ بالكتب القجيسة ػ، يتػسط سػؽ اليخج في العذار 

الذيخ الجػاىخؼ رجل عجػز ذك لحية بيزاء يدتسع بتدامح إلى نقاشات الكاتب كأصجقائو ، 
 التي ال تتػافق كمعتقجاتو.

 : حيث أف ججرانو مرشػعة مغ شيغ . بيت العازف في ضاحية ) السعقل(
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 التي شيجت لقاءات عجة لسيجؼ كأصجقائو. مكتبات البرخة وبغجاد

 التي شيج كحلظ لقاءات الكاتب مع أصجقائو د عمي الطاىخبيت الشاقج جؽا

 خارج العخاق 

: خخج الكاتب إلى إيخاف لعمو يجج ضالتو ، كلكغ تذاء األقجار أف يحجث انقبلب عدكخؼ  طيخان
 كييخب الذاه ، كقج استفاد ميجؼ مغ تجخبتو ىحه في كتابة قرتو ) الشفق الصػيل (.

السجيشة الجركير الحؼ لجيو القجرة عمى شفاء األمخاض السدتعرية ، : كقج ضيخ في ىحه سبخاطة 
 كاإليجز كالدخشاف كغيخىا ، كىشاؾ رجاؿ حػلو يمبدػف البياض الدؼ الذعبي ليع .

لشجف: كيطيخ فييا مديخة الذاذيغ جشدًيا مغ الجشديغ يصالبػف بسشحيع حق اإلعبلف عغ ميػليع 
 الحؼ يعيذو أىل لشجف كبعجىع عغ اإلسبلـ .الجشدية، كىحا بدبب االنفتاح الكبيخ 

: كما يتسيد بو أىميا مغ كـخ الزيافة ، كىي مجيشة سػرية ، تتسيد بالبداتيغ كالسدارع حمب 
 كاألكبلت الصيبة ، حيث أكخميع صاحب بدتاف بدمة مغ تيغ ، دليل محبة مغ عخبي لعخبي .

لى أحػاض السياه السعجنية كترف لو : حيث الدائح األلساني األعسى تقػده زكجتو إيؽغدالفيا
 السذاىج كما يحجث حػلو كىػ يبتدع .

كغيخىا دكؿ كثيخة خارج العخاؽ ، عشج الحجيث عشيا كاف يحكخ أىع العادات كالسذاىج التي تسيدىا، 
 1مثل )الفاتيكاف( ، ) تػركي( ، )اشبيمية( ، بخشمػنة( ، ك)غخناشة(

 ي ىحه الجكؿ في كتابة أعسالو األدبية ؼيسا بعج .كقج استفاد ميجؼ مغ تجاربو السختمفة ف

" خديغ مغ ذكخيات الدفخ يددحع في الخأس ،إف كشت لع أنتفع بعج إال بالقميل مشو في أعسالي، 
 2فإف ىحه التجارب كما تخكتو مغ انصباعات كقشاعات تمػف حياتي ، تجعميا أكثخ غشى ، ...

                                                           

 46ص -42كجع الكتابة : ص( 1)
 46السخجع الدابق : ص( 2)



199 
 

حيث أراد مغ خبلؿ ذلظ  السكان السفتؽحعمى مسا سبق نبلحع أف الكاتب اعتسج في محكخاتو 
جسع أكبخ قجر مغ التجارب لسداعجتو في كتابة أعسالو ، كسا أراد أف يكػف أكثخ إحداًسا بالشاس 

 مغ حػلو ، سافخ مغ بمج لبمج يتعخؼ عمى الميجات كالعادات السختمفة . 

 الدمان 

ي كتابتو ليا بجاية كصؽية كما حجث لع يحجد الكاتب زمغ بجاية كتابتو ليحه السحكخات بل شخع ف
معو مشح كاف شفبل . يشصمق الكاتب في كتابة ىحه السحكخات مشح كاف شفبل صغيًخا يقخأ ما كتب 
في دكاف عصارة أبيو إلى أف أصبح كاتًبا قادرا عمى كتابة الخكايات كالقرز ، كيشتيي مغ سخد 

 في شيخ أكتػبخ. 1999محكخاتو إلى عاـ 

ستخجاع تغمب عمى محكخات ميجؼ كمغ ذلظ االستخجاع الجاخمي عشجما تحجث نجج أف تقانة اال
 1عغ أبيو " أحب أبي صيج الدسظ أيًزا" 

 فقج تكمع عغ أبيو ككفاتو ثع عاد يدتخجع األحجاث التي حجثت قبل كفاة أبيو.

يا ككحلظ يطيخ لشا االستخجاع الجاخمي عشجما يتحجث الكاتب عغ الخكايات البػليدية ككلعيو ب
ككيف أنو تسشى كتابة الخكاية لكشو خاؼ مغ الفذل " مشح أياـ كلعي بقخاءة الخكايات البػليدية كأنا 

 2أغبط مؤلفي الخكايات ...

كيقابمشا االستخجاع الجاخمي كحلظ عشجما استخجع الكاتب ما حجث معو قبل أكثخ مغ أربعيغ سشة" 
 3ح الحاكخة حتى اآلف" سشة لع يبخ  40كلكغ حمًسا كاحًجا عذتو قبل أكثخ مغ 

كيطيخ االستخجاع الجاخمي في قػلو "قبل نحػ عذخيغ عاًما كأنا في سفخ خارج العخاؽ ، التقيت 
 4رجبًل كيبًل كاف مدافًخا اسكتمشجا....

                                                           

 40كجع الكتابة : ص( 1)
 41السخجع الدابق : ص( 2)
 47السخجع الدابق ص( 3)
 142السخجع الدابق ( 4)
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كحلظ تطيخ لشا تقانة االستباؽ الجاخمي كذلظ عشجما قامت القػات األمخيكية بتجميخ مشدؿ الكاتب 
ؼيو ىػ كعائمتو" كسػؼ يحىب ضحية الجخيسة شقيق زكجتي كأفخاد عائمتو الحؼ لع يكغ متػاجًجا 

 ...1 

كحلظ يطيخ االستباؽ الخارجي في قػلو " مثل ىحا القانػف يرجر ؼيسا بعج ، كمع نياية األلؽية 
 2الثانية كبجاية األلؽية الثالثة سػؼ ترجر في عجد مغ البمجاف األكربية تذخيعات ....

ححؼ في السحكخات أيًزا حيث يقـػ الكاتب بححؼ أحجاث كمػاقف كربسا كتطيخ لشا تقانة ال
يححؼ أياـ كسشيغ ألنو ال داعي لحكخىا كلغ تثخؼ السحكخات بذيء فخأػ ميجؼ أف ححفيا كاف 

 أكلى مغ ذكخىا ، كمغ أمثمة ذلظ : 

كؼ لع يحكخ الكاتب ماذا حجث لو كما الطخ  3" ثع بعج سشػات شػيمة عشجما بجأت أكتب .... 
 التي مخت عميو في ىحه الدشػات .

ككحلظ يطيخ الححؼ عشجما تحجث مع عبج السمظ نػرؼ بعج عذخيغ عاًما ، فمع يحكخ في سيختو 
سبب بعجه عشو كماذا حرل معو جعمو يعتدؿ الشاس كالكتابة كإنسا اكتفى بحكخ " أف لو أسبابو 

 فمع يحكخ أسبابو الخاصة كحلظ. 4الخاصة حتًسا" 

 23/8/1990لشا الححؼ عشجما تحجث الكاتب عسا حجث معو في يػـ الخسيذ كحلظ يطيخ 
فمع يخبخنا ماذا حجث معو في ىحه الفتخة كلساذا  5عشجما كتب " بعج تػقف داـ بعس الػقت ...

 تػقف عغ الكتابة فييا.

مسا سبق يطيخ لشا أف الديخة كانت استخجاعية ، استخجع فييا الكاتب ما حجث معو مشح شفػلتو 
 ـ.1999حتى عاـ 

 
                                                           

 34ص ( كجع الكتابة1)
 43السخجع الدابق ص ( 2)
 40السخجع الدابق ص( 3)

 49السخجع الدابق ص( 4)
 78السخجع الدابق ( 5)
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كقج اعتسج عمى الححؼ في كثيخ مغ السػاقف كالدشػات بسا يخاه مشاسًبا الثخاء ىحه السحكخات ، كقج 
كفق الكاتب في استخجامو ىحه التقانات، كفي بعس األحياف ال يحكخ الكاتب الدمغ بالتحجيج 

 كلع يحجد الذيخ تحجيجا  1953ؼيقػؿ صيف 

 الفكخة 

تو دكافعو مغ كراء كتابة ىحه السحكخات حيث يخػ الكاتب أف نذخ ىحا أكرد الكاتب في محكخا
الكتاب ساعج عمى إعصاء القارغ فكخة كاضحة لسا يبلؾيو الكاتب أثشاء صياغة أعسالو ، كربسا 
يجج شاًبا أديًبا في أكلى خصػاتو في ىحا الكتاب شيًئا يشفعو في شخيقو الرعب الحؼ اختاره ، كسا 

باء عخب كأجانب يتحجثػف عغ تجارب مذابية ، فحاكؿ أف يكػف مثميع كيكتب أنو قخأ لكتاب كأد
  1ما يعانيو كاتب عخاقي في ضل ضخكفو الخاصة 

ككحلظ لعل ما دفعو لكتابة ىحه السحكخات االستجابة لصمب صجيق قجيع لو ، عشجما مرحو أف 
 2يكتب ما كاجيو مغ تحجيات كصعػبات في سبيل الػصػؿ إلى ما يخيج

 اية الشي

ـ كذكخ ؼيو ما حجث معو ، كقج 1999انتيت ىحه السحكخات في شيخ تذخيغ أكؿ )أكتػبخ( عاـ 
نجح في نياية محكخاتو في الػصػؿ إلى ىجفو الحؼ أراد كىػ كتابة الخكاية ، كتسشى في نياية 

شي محكخاتو أف تتجسع مثل ىحه الخػاشخ كاألفكار في ذىشو ليدتصيع كتابة عسبًل آخًخا في قالب ف
 كأدبي جسيل .

 

 

 السبحث الثالث

 مدخد الديخة الحاتية في العخاق في عرخ الجول واإلمارات الثاني

                                                           

 .54-53كجع الكتابة : ص ( 1)
 7السخجع الدابق  ص ( 2)
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ىحا السدخد مغ اجتياد الباحثة حيث لع تعثخ الباحثة عمى مدخد جاىد كإنسا حاكلت جاىجة 
 االستفادة مغ السرادر كالسػاقع السختمفة. 

 م1937

 محكخات دكنيا عخاقي في بغجاد ( ، بيخكت ، د.فمذتاؽ ؛ شالب ، أياـ الشكبة )مغ 
 م1939

 الخفاعي ؛ ىاشع ، مغ ذكخياتي ، بغجاد ، مصبعة الخشيج.
 م1946

 الحباسي ؛ عباس ، محكخات مػضف ، بغجاد ، مصبعة الخشيج.
 م1949

 القادرؼ ؛ محكخات القادرؼ ، بغجاد مصبعة اإلصبلح.
 م1953

ائب رئيذ محكسة تسييد العخاؽ سابًقا( ، بغجاد ، مصبعة سسخة ؛ داككد ، محكخات داككد سسخة )ن
 اليبلؿ.

 م1956

 العشبخ ؛ عباس ، خصخات مدمػؿ ، بغجاد ، مصبعة دار السعخفة.
 م1957

 حمسي ؛ رفيق ، محكخات ، بغجاد ، مصبعة السعارؼ.
 م1958

 الذيخ داككد ؛ صبيحة ، أكؿ الصخيق إلى الشيزة الشدػية ، مصابع بغجاد 
 م1959

 ، بغجاد ، مصبعة العاني .1سميع ؛ شاكخ مرصفى ، مغ محكخات قػمي متآمخ ج
 م1961

، بغجاد ، مصبعة 2سميع ؛ شاكخ مرصفى ، مغ محكخات قػمي متآمخ )اإلعرار األحسخ ( ج
 العاني.
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 م1963

 ، بغجاد ، مصبعة العاني.3سميع ؛ شاكخ مرصفى ، مغ محكخات قػمي متآمخ )نزاؿ كجباؿ ( ج
 م1964

 ؛ راجي ، حفمة تعحيب صاخبة ، بغجاد ، مصبعة العاني. عباس
 م1971

 عبج الكخيع ؛ أفزل ، محكخات أفزل ) السخأة التي تحػلت رجل ( ، بغجاد ، مصبعة األديب.
 م1982

( ، 1946-1918سشجرسغ باشا ، محكخات سشجرسغ باشا )شبيب العائمة السمكية في العخاؽ 
 بغجاد ، مشذػرات مكتبة السثشى.

 م1985

سمصاف ؛ سالسة بشت سعيج ، محكخات امخأة عخبية ، تخجسة : عبج السجيج حديب الؿيدي ،سمصشة 
 عساف ، كزارة التخاث القػمي كالثقافة. 

الذيخ عمي ؛ عمي محسػد ، محكخات عمي محسػد الذيخ عمي ) كزيخ حكػمة الجفاع الػششي في 
 لمصباعة كالشذخ.( ، بغجاد ، دار كاسط 1941كزارة رشيج عالي سشة 

 مخمز ؛ جاسع ، محكخات الصبؿيجمي كذكخيات مخمز السحامي ، بغجاد مصبعة الخماف.
 مرصفى ؛ حدغ ، محكخات ممحق عدكخؼ في لشجف ، بغجاد ، دار اآلفاؽ العخبية .

 م1986

 سػسة ؛ أحسج ، حياتي في نرف قخف ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية العاـ.
، محكخات الديج دمحم عمي كساؿ الجيغ ) مغ رجاؿ الثػرة العخاؾية  كساؿ الجيغ ؛ دمحم عمي

 ـ( ، بغجاد ، مصبعة العاني  .1920
ـ(، 1920السػح؛ صبلح فاضل ، محكخات الحاج صبلح فاضل السػح ) مغ رجاؿ الثػرة العخاؾية 

 بغجاد ، مصبعة العاني.
 م1988

 لدبلـ.العدكخؼ ؛ جعفخ ، محكخات جعفخ العدكخؼ ، لشجف ، دار ا
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 م1992

التكخيتي ؛ حخداف ، محكخات سياسي عخاقي ) كزيخ الجفاع العخاقي الدابق ( ، دراسة : أحسج 
 رائف ، الدىخاء لئلعبلـ العخبي.

 الصاىخ ؛ عكاب سالع ، كانت لشا أياـ في الخيف ، بغجاد ، مكتبة القمع لمجعاية كاإلعبلف .
 م1994

 الخاكؼ ؛ عبج الجبار ، محكخات عبج الجبار الخاكؼ ، بغجاد ، مصبعة الخاية 
 م1997

 التكخيتي ؛ شاكخ عمي ، محكختي كذكخياتي ... ىحه ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة.
 م1999

 الخاضي ؛ نيى ، يػميات بغجادية ، بيخكت ، دار الداقي 
 م0222

اد فالعالع )محكخات دمحم ناصخ أستاذ جامعي ( ، بغجاد ، دار ناصخ ؛ دمحم ، مغ القخية إلى بغج
 الذؤكف الثقاؼية.

 م0221

، بغجاد ، دار الذؤكف  1الدساؾ ؛ ميجؼ عبج األميخ ، محكخات كخػاشخ شبيب بغجادؼ ج
 الثقاؼية.

 الذخيفي ؛ عبج الخازؽ ، محكخات مخاسل حخبي ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية.
 ، كجع الكتابة )محكخات كيػميات ( ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة. الرقخ ؛ ميجؼ عيدى

 نػرؼ ؛ بياء الجيغ ، محكخات بياء الجيغ نػرؼ ، لشجف ، دار الحكسة.
 م0220

يع باقخ ، بيخكت ، دار الصميعة . يع ؛ باقخ ، محكخات إبخـا  إبخـا
 ر الذؤكف الثقاؼية العامة .حديغ ؛ صجاـ ، ركاية لكاتبيا )رجاؿ كمجيشة( ، بغجاد ، دا

 العقابي ؛ حسيج ، أصغي إلى رمادؼ ، دمذق ، دار اليشابيع.
 م0223
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) صػر اجتساعية في حخؼ  2الدساؾ ؛ ميجؼ عبج األميخ ، محكخات كخػاشخ شبيب بغجادؼ ج
 ( ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة .1970-1930بغجادية 

 ، ججار بيغ ضمستيغ ، بيخكت ، دار الداقي .شخارة ؛ بمؿيذ ، الجادرجي ؛ رفعت 
 م0224

 الذاؿ ؛ انذخاح ، حكايتي مع صجاـ كحكايات أخخػ ، السجيشة بخس لمصباعة كالشذخ .
 م0225

 شسعػف ؛ صسػئيل ، عخاقي في باريذ ، ألسانيا ، دار الجسل.
 زكي ؛ سانحة أميغ ، ذكخيات شبيبة عخاؾية ، لشجف ، دار الحكسة..

 عبلء الجيغ ، بخزخ العالع الثالث )محكخات سجيغ ( ، بغجاد ، دار الخؾيع .السجرسي ؛ 
 م0227

) قرة العيادة كقرز  4الدساؾ ؛ ميجؼ عبج األميخ ، محكخات كخػاشخ شبيب بغجادؼ ج
 أخخػ ( ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية.

 م0229

 عارؼ ؛ فؤاد ، محكخات فؤاد عارؼ ، أربيل ، دار آراس لمشذخ.
 م0212

أسسخ ؛ مارؼ تيخيد، محكخات أميخة بابمية ، تخجسة كتحخيخ : أمل بػرتخ، بغجاد ، بيخكت ، 
 مشذػرات الجسل.

 عاصي ؛ جميل حدػف ، البيت الدياج الصخيق ، بغجاد ، دار الخكاد السددىخة لمصباعة كالشذخ.
 م0211

 خساسي ؛ ىادؼ ، رجل في زمغ الثائخيغ ، بغجاد ، دار الفخاىيجؼ.
ىي ؛ دمحم سعجكف ، كػكب السدخات )سيخة ذاتية مغ محكخات سجيغ ( ، أربيل ، دار آراس الدبا

 لمشذخ.
 الدامخائي ؛ نيخاف ، شيجت اختصاؼ كشغ ، القاىخة ، دار الفزيمة لمشذخ كالتػزيع كالترجيخ.

الرعيب ؛ اضحػؼ ، التحميق داخل القفز ، ) محكخات سجيغ عخاقي في إيخاف ( ، البحخيغ ، 
 ة الجكسخؼ لمثقافة كاالعبلـ.مؤسد

 م0210
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 العبادؼ ؛ عبج الكخيع جبار ، سشػات السحشة كالعحاب ، بيخكت ، مؤسدة مختزى لمكتاب.
 سمصاف ؛ نجاة نايف ، ذكخيات امخأة عخاؾية ، العخاؽ ، الػراؽ لمشذخ.

 م0213

 كاإلعبلـ .الجبػرؼ ؛ محسػد دمحم ، مغ ذاكخة الكفل ، الحمة ، دار الفخات لمثقافة 
الطاىخ ؛ عبج الخازؽ ، رحمتي مع األياـ ، تقجيع : أسساء عبج الخازؽ الطاىخ ، بغجاد ، دار 

 الكتب العمسية.
 عبػد؛ سعج مصخ ، يػميات مثقف في إسصشبػؿ ، بغجاد ، مكتب زاكي.

 العيجاني ؛ عبج القادر أحسج ، ) مغ أعساؽ الدجػف ( ، بغجاد ، مؤسدة ثائخ العرامي 
 لخحيع ؛ لصفي ، محكخات سياسي عخاقي ، عساف ، مشذػرات دار دجمة.عبج ا

 مسجكح ؛ عالية ، األجشبية ، )بيػت ركائية ( ، بيخكت ، دار اآلداب.
 م0214

 حدغ ؛ ؾيذ ، تحت سساء الذيصاف ، بغجاد ، دار كمكتبة عجناف.
 القاضي ؛ رياض ، السريخ )محكخات مػاشغ عخاقي ( ، لشجف ، دار الحكسة

 م0215

 شخارة ؛ بمؿيذ ، ىكحا مخت األياـ ، بغجاد ، دار السجػ لبلعبلـ كالثقافة كالفشػف 
 شخيجة ؛ مخمف ، في شخيقي إلى الدبعيغ )محكخات في دفتخمبلحطات ( ، بغجاد ، دار البادية .

الفخج ؛ عبج الحسيج ، تاريخ مجيشة سػؽ الذيػخ )صفحات مغ سيخة ذاتية ( ، كخببلء ، مشذػرات 
 ادؼ الكتاب.ن

 م0216

 األميخ ؛ مخيع قاسع ، محكخات شبيبة عخاؾية ، بغجاد ، دار الذؤكف الثقاؼية .
 الدخاج ؛ حدشيغ ، جخائع ارتكبتيا حيغ كشت حارًسا لجيغ هللا ، بغجاد.

 الذبمي ؛ ىاشع ، محكخات ىاشع الذبمي ، عساف ، دار دجمة.
 ار الذؤكف الثقاؼية.العداكؼ ؛ محدغ ، الخىاف عمى الدمغ ، بغجاد ، د

 م0217

يع ؛ عبج هللا ، أمػاج ، الجكحة ، دار جامعة حسج بغ خميفة لمشذخ   إبخـا
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( ،  بغجاد ، 2000-1967ىاشع ؛ جػاد ، محكخات كزيخ عخاقي ) ذكخيات في الدياسة العخاؾية 
 دار السجػ لمصباعة كالشذخ.

 نذسي ؛ حسػدؼ ، عذخكف شتاء ، بغجاد ، دار كمكتبة عجناف.
 م0219

الجليسي ؛ لصؽية ، عرياف الػصايا ) كاتبة تجػب األقاليع ( ، بغجاد ، دار السجػ لئلعبلـ 
 كالثقافة.
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 ممحق لمديخ التي لػ أجج طبعتيا األولى

 حدغ ؛ ناجي دمحم ، األياـ تجكر كاإلمتحاف عديخ ، بغجاد ، دار الخكاد السددىخة ، الصبعة الثانية.
الدساؾ ؛ ميجؼ عبج الكخيع ، محكخات كخػاشخ شبيب بغجادؼ ) نداء كرجاؿ ( ، بغجاد، دار 

 الذؤكف الثقاؼية العامة ، الصبعة الثالثة. 
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 الخاتسة

 في نياية بحثي تػصمت إلى مجسػعة مغ الشتائج:

السػصل بعشػاف إف أكؿ سيخة ذاتية في الػشغ العخبي كتبت عمى يج امخأة عخاؾية مغ  .1
ـ ككانت بالمغة اإلنجميدية ، ثع تخجست لمعخبية بعج أكثخ مغ 1844)أميخة بابمية(  عاـ 

 عاـ. 100
يسكغ أف أقػؿ أف بمج الخافجيغ عخؼ الديخة الحاتية مبكًخا ، كلكغ كانت عمى شكل  .2

 محكخات كلع تشزج بسفيػميا األدبي الستعارؼ عميو إال حجيًثا .
ي العخاؽ خزعت لمػضع الدياسي ، حيث إف أكث الديخ السكتػبة إف الديخ الحاتية ف .3

 في فتخة عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني كانت سياسية كالقميل مشيا كاف اجتساعي .
ىشاؾ مغ كتاب الديخة مغ كتب سيختو في أكثخ مغ جدء ، يفرل بيغ كل جدء كاآلخخ  .4

 عاـ أك أكثخ .
الخجالية ، كذلظ بحكع العادات كالتقاليج العخبية  الديخة الشدػية كانت قميمة بالشدبة لمديخ .5

 التي تحكع السخأة .
لكغ لع تكغ مدتقمة ، بل كانت  2003انتذخت كتابة الديخة الحاتية الشدػية بعج عاـ  .6

السخأة العخاؾية تكتب باالحتساء بدكجيا كسا فعمت بمؿيذ شخارة أك تكتب عغ الصابع العاـ 
 ظ .كسا فعمت انذخاح الذاؿ كغيخ ذل

 لع تكتدب الديخة الحاتية الشدػية استقبلليا إال بديخة عالية مسجكح . .7

 كىشاؾ مجسػعة مغ التػصيات :

 أكصي شبلب العمع باالستفاضة في الحجيث عغ أدب الديخة الحاتية . .1
 أكصي الجامعة اإلسبلمية بتػفيخ مخاجع عغ فغ الديخة حتى يدتفيج مشيا كل دارس . .2
بالتعاكف مع كزارات عخبية لمسداىسة في تصػيخ ىحا األدب  كحلظ أكصي كزارة الثقافة .3

 كتدكيجىا بسعمػمات كمخاجع تفيج الباحثيغ.
ضخكرة عسل كرشات عمسية لمحجيث عغ األدب العخبي بذكل عاـ كاألدب الفمدصيشي  .4

 بذكل خاص لكل الفئات ليذ فقط شبلب العمع. 
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 ـ.1998

احسيج يا مرايب هللا ، عمي مخىج قخاءة في مفكخة شبيب عخاقي ،  .2
http://www.almothaqaf.com/b2/923689 

، جامعة  27ببلغة السقسػعات ، نيمة الشجاكؼ ، مجمة كمية التخبية لمبشات ، السجمج  .3
 . 2016بغجاد ، 

 .1970شػقي ضيف ، دار السعارؼ ، مرخ ،  التخجسة الذخرية ، .4
 تحت سساء الذيصاف ، حيجر الحجامي ، .5

 binaa.com/archives/article/4948-https://www.al 

 جخيجة تاتػك ، عرياف الػصايا )كاتبة تجػب أقاليع الكتابة( ، .6
http://www.tatoopaper.com/news.php?action=view&id=2432 

الدخد العخاقي في أربع محصات ساخشة ، عبج األميخ السجخ ،  .7
https://aawsat.com/home/article 

سشػات السحشة كالعحاب يخكييا عبج الكخيع العبادؼ : صبلح نادر السشجالكؼ،  .8
http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=40882 

الديخة الحاتية في األدب العخبي ، تياني عبج الفتاح شاكخ، السؤسدة العخبية لمجراسات  .9
 .2002كالشذخ كالتػزيع ، األردف ، 

كالسخجع ، فيميب لػجػف ، تخجسة عسخ حمى ، السخكد الثقافي الديخة الحاتية ، السيثاؽ  .10
 ـ1994العخبي ، بيخكت ، 

صجيق باشا القادرؼ الجشخاؿ األبيس ، صادؽ الصائي ،   .11
https://www.alquds.co.uk 

ؼيرل عبج  صسػئيل شسعػف عخاقي في باريذ ،سيخة تقخأ مغ نيايتيا ال بجايتيا ، .12
  .nizwa.comhttps://www الحدغ ،

https://www.al-binaa.com/archives/article/4948
http://www.tatoopaper.com/news.php?action=view&id=2432
https://aawsat.com/home/article/1231301/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1231301/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9
http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=40882
http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=40882
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.nizwa.com/%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1/


211 
 

الفغ القرري في األدب العخاقي الحجيث : عسخ الصالب ، مكتبة األنجلذ ، بغجاد ،  .13
1971. 

 القامػس السحيط ، الفيخكز أبادؼ  .14
يع تكذف صفحات ميسات مغ تاريخ العخاؽ ،  .15 محكخات باقخ إبخـا

https://www.raya.com/home/print 
  https://www.almaghribtoday.net4محكخات شبيبة عخاؾية ، نجبلء الصائي ،  .16
 ـ1993،  1معجع السؤلفيغ دمحم رضا كحالة ، مؤسدة الخسالة ، ط .17
 1969معجع السؤلفيغ العخاقييغ ، كػركيذ عػاد ، مصبعة االرشاد ، بغجاد ،  .18
 1979، 1جبػر عبج الشػر ، دار العمع لمسبلييغ ، طالسعجع األدبي ،  .19
 .2012،  1معجع مؤلفات األعبلـ ، عادؿ الحجاج ، دار السعتد لمشذخ ،عساف ، ط .20
 .2004معجع السؤلفيغ السعاصخيغ ، دمحم يػسف ، مكتبة السمظ فيج ، الخياض ،  .21
 . Goodreadsمػقع  .22

 

https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f1b1eee5-26ce-4d34-b8ff-fb49d855ea2e
https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f1b1eee5-26ce-4d34-b8ff-fb49d855ea2e
https://www.almaghribtoday.net/76/122213-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1

