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مقجمة
عرخ الجول واإلمارات الثاني
(2019_1917م)
األستاذ الجكتهر :كسال أحسج غشيم
رئيذ الخابطة األدبية

ضل مرصمح (األدب العخبي السعاصخ) مرصمحاً يحاول أن يجج لو مكانا بيغ العرػر

األدبية الستتابعة مشح الجاىمية إلى اآلن ،وىػ مرصمح مخاوغ يكاد يشدحب عمى كل أدب عخبي

في كل عرخ مغ زاوية الخؤية اآلنية ،وكشا حتى فتخة قخيبة نقػل إنو ال يعمع أحج مغ الشاس ماذا
يسكغ أن ُيصمق عميو في العرػر التالية .خرػصا ونحغ نخػ عجة تيارات أدبية تجتاح ىحا
العرخ مشح الخبع األول مغ القخن الساضي (القخن العذخيغ) ،وىػ عرخ يتسيد بانفتاح عجيب
عمى فشػن أدبية نست ونزجت وتقمبت ؼيو ضسغ عجة معصيات.

وكشت وما زلت أتعامل مع العرخ الحجيث واألدب العخبي السعاصخ وفق التقديع

الجسالي ،حيث إنو وفق الستغيخات الجسالية التي بجأت في أواخخ العرخ العثساني ،بشذػء روح
تججيجية في الذعخ بجأت مع محسػد سامي البارودؼ ،وروح تججيجية عمى صعيج السدخح

والقرة بجأت إرىاصاتيا مغ عام 1834م في السدخحية البذخية األولى التي ُنفحت في أريحا
بفمدصيغ ...وصل خبخىا ولع يرل نريا ،وفي عام 1847م بجأت رحمة السدخح البذخؼ الحؼ
وصمشا خبخه ووصمت نرػصو مع مارون الشقاش وزمبلئو الحيغ اضصخوا لمخحيل مغ مشاشق

الشفػذ العثساني حتى يتحقق ليع الشذاط األكثخ فعالية .وتمظ الفتخة الدمشية مغ أواخخ العيج
العثساني حتى بجاية عرخ الجول واإلمارات الثاني كانت تدتحق الخصج تحت اسع "األدب
الحجيث" ألنيا تسثل مخحمة انصبلق تاريخ العخب الحجيث ،حيث شيجت تغيخات سياسية وفشية

تدسح بإفخادىا ضسغ ذلظ االسع.

ولعل مجيء عام  1947وما شيجه مغ تغيخ جسالي عمى صعيج انتذار شعخ التفعيمة

وبجاية مخحمة الػاقعية الفشية وانتياء مخحمة الخوماندية ،مّثل جدءا ال يدتيان بو مسا اصصمح

الشاس عمى تدسيتو باألدب السعاصخ.
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والتقديع الحؼ ذكختُو جسالي أكثخ مشو سياسي ،أما بالشدبة لمتقديع الدياسي فإنشي أرػ
ّ
اعتساد أوائل القخن الدادس عذخ بجاية العيج العثساني ،ذلظ أن الػشغ العخبي خزع مشح مصمع

القخن الدادس عذخ لديصخة الجولة العثسانية ،وكان ذلظ بعج انتياء عرخ الجول واإلمارات
األول الحؼ اشتسل عمى دولة السساليظ التي تدامشت معيا دول أخخػ ،وصػالً إلى نياية العرخ
العثساني الستسثل في سقػط الخبلفة العثسانية بعج الحخب العالسية األولى واتفاؾية سايكذ بيكػ.

عج تمظ الشياية بجاية العرخ الحجيث ،أو ما يجب تدسيتو بعرخ الجول واإلمارات
وتُ ّ
الثاني ،ألن مطاىخ تفكظ الجولة العثسانية وبجء االستعسار ثع التحخر الذكمي في مشترف القخن
العذخيغ واستس اخرية التبعية لبلستعسار وتحكسو في مرائخ الجول واإلمارات التي تدداد أعجادىا

بازدياد تفككيا؛ تمظ السطاىخ ال تحسل سػػ مبلمح عرخ الجول واإلمارات الثاني ؾياساً عمى ما

مذاحة في
ُسسي بعرخ الجول واإلمارات األول ،الحؼ ابتكخه شػقي ضيف رحسو هللا ،وال
ّ
ّ
السرصمح ألن العرخ العباسي انقدع لعرخيغ ...خرػصا أن حزػر الخميفة العباسي في

العرخ الثاني كان رمدياً ،كسا أن حزػر الخبلفة العثسانية كان رمديا في العقػد األخيخة ليا
قبل انتيائيا بذكل رسسي عام .1923

كشت وال زلت في كتابي "عرخ الجول واإلمارات الثاني" الحؼ صجرت مشو خسذ

شبعات ال أدعي القجرة عمى اإللسام بكل ما يحتػيو عرخ الجول واإلمارات الثاني مغ إبجاعات
وأجشاس أدبية مختمفة ،بل حاولت جسع بعس األوراق الشقجية واألدبية في ممف واحج يجسع بيشيا

رابط السعاصخة ،ليكػن ىحا الكتاب صفحة متػاضعة مغ صفحات ممف زاخخ ،يصسح إلى
اال تدا والذسػل يػما ما وفق مشيجية د .شػقي ضيف في الترريخ لعرخ الجول واإلمارات
األول .واليػم ندعى إلى تحقيق ذلظ الصسػح مغ خبلل أبحاث إخػة أعداء جسعشا بيع القجر

الجسيل لسحاولة سبخ أغػار ذلظ العرخ مغ خبلل تتبع دول وإمارات ومسالظ العخب في ىحه
السخحمة الحخجة مغ تاريخ أمتشا ،عبخ أجداء متعاؾبة ،تدتعخض تاريخ الذعخ العخبي وسسات

تصػره وبعس أعبلمو ،وأسرل هللا عد وجل أن يكػن ذلظ مقجمة أوسع لترريخ أكبخ وتحميل أعسق
لتمظ السخحمة التي نعاير جدءا كبي اخ مشيا اليػم ،وقج أنجدنا السخحمة األولى مغ خبلل رصج

الػاقع الدياسي والحزارؼ لتمظ الجويبلت ،وفغ الذعخ ومبلمح التصػر وأبخز الذعخاء ،والفغ
القرري بشػعيو الخواية والقرة القريخة والسدخحية ،ونديخ اليػم بخصػات واثقة نحػ رصج فغ

الديخة الحاتية ضسغ فخيق يكسل السذػار ،وهللا ندرل أن يكتب لشا الدجاد والتػفيق.
كسـ ــال غشي ـ ـ ـ ــع
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الفرل التاسع
فن الديخة الحاتية في مرخ في عرخ الجول واإلمارات الثاني
(2019 _1917م)

إعجاد الباحثة
دعاء مهسى الجخو
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التسييج
إن مغ أىع الػثائق التاريخية فغ الديخة الحاتية ،وىي اإلرث الذخري الحؼ يتزسغ كل

حػادث الحات أو جدءاً مشيا بالتفريل لسػاقف ذات أىسية عشج كاتبيا ،أكانت السػاقف تدعجه أم

تحدنو.

وإن مرخ عبخ العرػر ليا تاريخيا الداخخ بالبصػالت والشذاشات التي يذار ليا

بالبشان حتى يػمشا ىحا ،ومغ تمظ الػثائق األدب بفشػنو ومشو فغ الديخة الحاتية عمى وجو

التخريز ،فدرتحجث في بحثي بذكل أو بآخخ عغ الديخة الحاتية وفشيا ،وىي فغ ر ٍ
اق مغ
تاريخ خيػشو األولى في مرخ ،ثع أىع تعخيفاتيا وبعجىا أوضح أنػاعيا وعغ مبلمح نذرتيا

وتصػرىا ،ثع أىع الديخ الحاتية فييا والتصخق لشبحة تخز مبجعييا ،وتصػر سبكيع ليا ،أنتقل

بعجىا لفكفكة فشية لديخة أحج مفكخييا ،مخو اًر باستقخاء لجسمة مغ عشاويغ سيخ حفطت لسرخ
مكانتيا في نتاجيا األدبي الداخخ ،ثع أختع بحخوف خؽيفة تزسغ ما كتبو القمع وصاغو المب.

أما عغ أىع تعخيفات لسرصمح فغ الديخة الحاتية :فيي "تخجسة ذاتية تجور حػل ذات

الكاتب وشخريتو وىي نػ مغ تدجيل التجخبة الذخرية بكيؽية يخاىا الكاتب مشدجسة" ،وىي

أيزاً سيخة ذاتية يتحجث فييا الكاتب ويدخد تفاصيل أيامو وكرنو يتحجث عغ مجيػل مختفي

وراء ستار يجسع في حجيثو بيغ الخيال والحؿيقة فيؤرخ لحياتو .وحجيثاً فيي اقتفاء ألثخ الدابقيغ
ليع تحجثػا عسا يرػل ويجػل في مخيمتيع مغ شجػن ،1بسشطػر آخخ ىي فغ نثخؼ جسع بيغ
فشية األدب وعسمية الترريخ ،فيي سخد قرري لتجارب وأحجاث و ذكخيات مغ جية في تػافخ

لعشاصخ التذػيق الفشي واإلمتا البياني .2فجسيع مغ عخف ىحا الفغ جعل االستخجا الدمشي
ألحجاث مخت مع الكاتب ىي نقصة مخكدية في كتابة سيختو ،وألخز القػل برن  :الديخة الحاتية
فييا نقر السؤلف لؿيسو وثػابتو مغ بجاية إبجاعو حتى نيايتو ،لتخخج إلى نػر الحياة برػرة بيية

السطيخ ،فيي بحلظ أىع سبلح يقتشيو الكاتب ليحارب االنجثار.
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فغ الديخة الحاتية ،رفاعة الصيصاوؼ.

يشطخ ،السعجع السفرل في المغة واألدب ،ميذال عاصي و إميل يعقػب ،ج ،1ص.377
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ولمعمع ليذ ىشاك أسػار مشيعة تعسل داخل الذكل الفشي دون تجاخل األشكال الفشية

وتسازجيا ،1فالتخاث العخبي مميء برشكال القز واألخبار عغ أحػال الحات ،وتاريخ الديخة

متجحر في حزارات األمع القجيسة والحزارات مثل الحزارة البابمية ،والسرخية ،وغيخىا ،غيخ

أنيا ليدت بسفيػمشا السعاصخ بل تذببيا مغ حيث السزسػن .مثل :السحكخات واليػميات
والخسائل فيي أشكال تحكي تقانة زمشية يدتخجع فييا الكاتب مذاىج حجثت معو ،أما عغ

السحكخات :تحػؼ كساً مغ األحجاث التاريخية واالجتساعية والدياسية ،2مثل محكخات أحسج شفيق
باشا.

اليػميات :ىي سجل يػمي مجاه الدمشي قريخ ،3مثل كتاب (يػميات نائب في األرياف)
ل(تػفيق الحكيع) ،أما الخسائل :وىي كسا ُي َخػ لي أنيا ليدت مشتذخة حجيثاً إال في ببلط الحكام،
وىي شكل كتابي حكائي.

أما الشذرة والبحرة األولى ليحا الفغ فقج اختمفت اآلراء حػل الشذرة ليحا الفغ ،فسشيع مغ
جعميا عخيق ًة تحاكي العقمية اإلندانية في مغامخاتيا مغ أجل الحرػل إلى الحؿيقة ،4ومشيع مغ
عجىا جشداً فتياً" ال يتجاوز عسخه القخنيغ عمى وجو التحجيج" ،5فيي لػن نثخؼ مدتحجث مثل
ّ
الخواية والقرة والسدخحية إال أن األلػان الدالفة ازدىخت أكثخ مشيا في الداحة العخبية عمى

وجو الخرػص ،وإنو عشج ترفحي لكتب ومػاقع الكتخونية عجيجة وججت فييا سي اًخ تجعل لمفغ
جحور مترصمة في التخاث العخبي ،مثل أول سيخة ذاتية مرخية وصمت إليشا أخبارىا وأحجاثيا
سيخة القائج (وني) وىػ مغ عرخ االسخة الدادسة قائج الجير السرخؼ  ،ثع تمتيا سيخة القائج
(سشػىي) مغ عرخ األسخة الثانية عذخ ،وبعجىا سيخة (أحسذ بغ أبانا) وىػ قائج األسصػل
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يشطخ ،رواية الديخة الحاتية ،عبج هللا الحيجرؼ ،مجمة عبلمات ،الشادؼ الثقافي ،ججة ،م  ،13ج  49سبتسبخ

 ،2003ص .580
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3
4
5

يشطخ الفشػن األدبية وأعبلميا ،أنيذ السقجسي ،ص.521
يشطخ ،أدب الديخة الحاتية ،عبج العديد شخف ،ص.44
يشطخ ،الديخة تاريخ وفغ ،ماىخ حدغ فيسي ،ص.28

الديخة الحاتية الحج والسفيػم ،أحسج مخبع ،مشذػرات ادؼ أبيى األدبي2003 ،م ،ص.25
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السرخؼ في بجاية االسخة الثامشة عذخ ،وبعجىا جاءت سيخ ذاتية تخكدت عمى فئة الداسة و
القادة لجيػش مرخ.1
وقج ذكخ صاحب أول سيخة قخأت عشيا القائج (وني ) اسسو ووضيفتو والسمػك الحيغ
عاشػا في عيجه واألحجاث التي جخت معو(اإلنجازات) ورتبيا تختيبا زمشي مغ القجيع الى

الحجيث.2

إذن إن أقجم سيخة ذاتية في مرخ القجيسة ىي سيخة القائج (وني) رويت بزسيخ الستكمع
(األنا) واشتسمت سيختو عشاصخ العسل األدبي مغ حيث الفكخة والدمان والسكان والحبكة

والذخريات والر اخ .

وكسا ُيعمع إن التحجث باألنا ىػ دليل عطسة فكػن القائج (وني)قائجاً كتبيا بيحه الريغة
إلضيار شخريتو قػية.
لكغ قبل سيخة (وني) كانت ىشاك رسػمات عمى المػحات والبصاقات صػرت أحجاثاً
شكمت سي اًخ ذاتي ًة بصخيقة إبجاعية غيخ التي نحغ عمييا اليػم أال ىي
تاريخية ،أرػ أنيا َ

الخسػمات ،واألمثمة ليا :لػحة (السمظ نعخمخ) وىي مػجػدة في الستحف السرخؼ ،عمييا صػرة
رأس أسيخ مغ الذسال ييع (نعخمخ) بزخبو وجير مغ جشػد مسمكة الذسال ييخبػن ،بيحا تكػن
سيختو جدجت وسجمت تاريخ معخكة انترخ فييا ممظ الجشػب عمى مسمكة الذسال وىػ دليل

قػؼ عمى وجػد فغ الديخة الحاتية السخسػمة في مرخ الحزارة قجيساً .ولعل ىشاك لػحات أخخػ
تحجثت عشيا كتب األدب السرخؼ القجيع تسثل إرثاً حزارياً تفخخ بو عمى مغ حػليا مغ األمع.
إن غخض كتابة الديخة الحاتية األساسي ىػ تدجيل أحجاث يخيج الكاتب استحزارىا

عبخ حياتو ،فيي األىع واألكثخ تسي اًد ونجرًة لجيو ،فالصخق في كتابة الديخة الحاتية تختمف وتتشػ
بتشػ اإلمكانات واألدوات ،والسرخيػن القجماء لع يكػنػا عمى دراية بالكتابة التي نحغ عمييا

اليػم ،فعبخوا عغ أحجاثيع وأياميع بصخيقة عرخىع وبعجىا بجت الكتابة الحخؼية تطيخ شيئاً فذيئاً
حتى وصمت إلى ما نحغ عميو اآلن.

1
2
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إن بجاية ضيػر الديخة الحاتية في مرخ بجاي ًة بديصةً قريخًة ركدت عمى أحجاث بصػلية
ِ
فرل في األحجاث الرغيخة ،وفييا نػ السجح مػجػد.
ميسة ولع تُ ّ
ثع إذا تجاوزنا زمغ الحزارة السرخية القجيسة إلى شيء مغ حجاثة الدمغ نخػ أن اإلمام

الغدالي-رحسو هللا -قج كتب سيخة ذاتية تحسل اسع (السشقح مغ الزبلل) صػر فييا جانباً مغ

أزمتو الخوحية التي جعمتو يتخك التجريذ متجيا إلى الدىج في الحياة ،واتبا شخيق الترػف،1

أيزاً (عسارة اليسشي) تحجث في كتابو(الشكت العرخية في أخبار الػزراء السرخية) عغ تجخبتو
في الحياة الدياسية وما يتعمق برخبار الػزراء السرخييغ  ،ويػرد ما قالو فييع مغ أشعار ،ويبيغ

ما كان بيشو وبيغ وزراء مرخ في عرخه.2

بيحا فإن الديخة الحاتية تختبط ارتباشاً وثيقاً بالجراسة التاريخية ،مغ خبلل حفع أحجاث

سياسية أو عدكخية أو اجتساعية أو اقترادية أو ديشية أو أحجاث غيخىا ،..مخ زمغ كتابتيا

حتى وصمت إليشا ،ومشيا تطيخ لشا حزارة السجتسع وؾيستو ،وبو يكػن لمتاريخ مكانة وأىسية
تبيغ قػة الجولة مغ ضعفيا ورقييا مغ تخمفيا.

 1يشطخ دراسات في أدب الشيزة ،د .وليج أبػ نجػ ،ص.166

 2يشطخ ،الشكت العرخية في أخبار الػزراء السرخية ،عسارة اليسشي ،ص.93
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السبحث األول
التأريخ لفن الديخة الحاتية في مرخ
الديخة الحاتية في مرخ من عام 1929م وحتى 1969م:
البج مغ اإلشارة إلى أن السجة الػاقعة مغ عام 1917م حتى عام1929م اعتخاىا قرػر

في الشتاج األدبي العخبي السرخؼ ،وركػد جمي ،وذلظ بدبب الحخب العالسية الثانية وما تبعيا
مغ أوضا سمبية عمى العالع العخبي حيث االحتبلل وتجدئتو لببلد العخب ،نجع عغ ىحا تخمف

سياسي وفكخؼ واجتساعي ،فعجم االستقخار لجولة مغ الجول ىػ معيق رئيذ في التخمف برنػاعو،
وتخمف في الشتاج األدبي خاصة فغ الديخة الحاتية في جسيػرية مرخ العخبية ،كسا ىػ واضح

لجؼ.

إن رواية التجخبة الذخرية يختكد فحػاىا عمى تجخبة السؤلف الحؼ ىػ بصل العسل

األدبي مغ خبلل استخجام عشاصخ الخواية التي تزفي عمى سيختو جساالً أدبياً يخىف الحذ،
وىػ أىع ما يباعج بيغ الخواية الذخرية والتخجسة الحاتية وكحلظ اختيار االحجاث فشيا وعجم

حذجىا وسخدىا تاريخيا كتدجيل تاريخ جاف خال مغ الجساليات ،ؼيكػن السؤلف فييا متدمدبل
فشيا كالقرة في ذكخ أحجاثيا ،وعسمية اإلضافة واإلبجا ومدج الػاقع بذيء مغ الخيال ىي التي

تزفي حيػي ًة وتججداً لمشز ،فتجحب القارغ وتجعمو يذعخ برن األحجاث تسارس اآلن –يكػن في
قمب الحجث.1
وإن ضيػر فغ التخجسة الحاتية جاء مػاكبة لصبيعة العرخ ،وذلظ ترث اًخ باألدب الغخبي ثع

اندل الكتّاب مغ التبعية لمغخب لمػلػ ٍج في ذواتيع وإثباتيا بثقة قػية بذخريتيع فكتبػا سيخىع
فاستقمػا بإحداسيع الحاتي 2.وأضيف برنيا شخيقة أدبية لصيفة فييا يعالج الكاتب بعس تجاربو
بصخيقة غيخ مباشخة.

1
2
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تعج كتب الديخة الحاتية أكثخ االجشاس األدبية انتذا ار في العالع الغخبي ،وإن كان يقل

حزػرىا في بعس دول العالع العخبي ،وذلظ نتيجة العتساد الديخة الحاتية عمى نػ مغ الكذف
الحاتي لخبايا اإلندان وتجخبتو في الحياة.

1

إن التخاث العخبي زاخخ برشكال قز الحات واإلخبار عغ أحػاليا في مجاالت القػة

والزعف والعاشفة والحخوب والترمل واألرق 2.فاإلليام األولي كان عمى يج عسيج األدب العخبي

(شو حديغ) وكتابو (األيام) كتبو في ثبلثة أجداء أوليا عام 1929م ،ترث اًخ باألدب الغخبي يػم

سافخ إلى أوروبا ،فرخح العمع عغ أساتحتيا ،وترثخ بالحياة القائسة فييا ،فرنطستيا مختمفة تساماً
عغ نطام ببلده (مرخ) خاصة األدب واىتساميع ؼيو ،كػن شو حديغ مػلع باألدب وإال فمساذا
أشمق عميو عسيج األدب العخبي! "فاأليام لصو حديغ الشز األدبي األول الستسثل لسفيػم الديخة

الحاتية وإشكالياتيا وقزاياىا".3

سار عمى نيجو زمبلءه في الحقل األدبي مثل األديب (تػفيق الحكيع) وكتابو (عرفػر

مغ الذخق) الحؼ أدرج تحت مدسى رواية لكشي أرػ أنو حسل شابع الديخة الحاتية التي تتحجث
مح َّػرة ،ثع (محسػد تيسػر) وكتابو( نجاء السجيػل) عام 1939م في
عغ ذات الكاتب بصخيقة َ
نفذ العام صجر الجدء الثاني مغ كتاب (األيام) لكاتبو (شو حديغ)( ،تػفيق الحكيع)و كتابو(
زىخة العسخ)عام 1943م ،تبله (سيج قصب) ومؤلَّفو( شفل مغ القخية)عام 1945م،وعام 1949م

أصجرت (لصيفة الديات)كتاباً حسل عشػان(أوراق شخرية) ،بعجىا (أحسج أميغ) وكتاب(حياتي)
عام 1950م،كتبت (نبػية مػسى) كتابيا(تاريخي بقمسي)عام 1951م،و(دمحم حديغ ـيكل)كتب

عام 1953م (محكخات في الدياسة السرخية)،ثع عام1957م قام(ثخوة أباضة بكتابة(ىارب مغ
األيام) ،ثع (قرة حياة)لؤلديب (إبخاـيع السازني)عام 1961م وفي نفذ العام كان كتاب(يػميات
امخأة مدتخجمة) لمكاتبة(سعاد زىيخ)( ،لصفي الديج) وكتابو( قرة حياتي) كان عام 1962م،

جاء (عبج العديد فيسي) عام1963م بكتابو الحؼ أشمق عميو اسع(ىحه حياتي) ،والشاقج (محسػد

عباس العقاد) أصجر كتابو (أنا) عام 1964م،مباشخًة بعج عام أصجر كتابو(حياة
قمع)1965م(،نػال سعجاوؼ) مغ الجشذ األنثػؼ كتبت(محكخات شبيبة) عام ،1965أعاد تػفيق
الحكيع كتابة كتاب ججيج تحت سقف فغ الديخة وىػ كتاب(سجغ العسخ) عام 1967م ،وفي

1
2
3
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خزع الجراسة لبعس عشاويغ الكتب السصخوحة فإن ُكتّابيا قج أدرجػىا تحت مدسى الخواية
لكششي ومغ وجية نطخؼ أنيا سيخ ذاتية أراد فييا الكاتب التخِّفي واالندحاب مغ دائخة
القخاء .إذن شو حديغ قام بدقاية غخس
اإلحخاجات التي يبلقييا في عرخه حيغ يقخأىا جسيػر َّ
سابؿيو لفغ الديخة الحاتية ،ولكغ بصخيقة عرخية حاكت شخيقة ببلد الغخب.

كانت نتاجات األدباء واضحة الطيػر في ىحه األعػام ،يؤكج ىحا ما سبق مغ ذكخ

ألسساء أدباء كتبػا في ىحا الفغ كتابةً أدبيةً حاكت أفكار وتجارب وذكخيات وعادات امتجت مع
شبيعة العرخ الحجيث ،غيخ أن الداسة لع يغيبػا مغ مذيج الكتابة لديخىع أيزاً الشداء لع
يغيبػا عغ ساحة اإلفراح عسا يختمج صجورىع ليكتبػه في سصػر كتبيع أيزا.

من عام(1969م1999-م):
عام 1970م قام (الذيخ عبج الحسيج كذظ) بكتابة سيخة ذاتية خاصة بو تحسل

عشػان(قرة أيامي)،بعج عاميغ أصجر (شو حديغ) الجدء الثالث مغ كتابو(األيام) عام
1973م،و(محكخات مجرسة)ل(عػاشف عبج الجميل) كان في العام نفدو وأيزاً كتبت(تحية عبج

الشاصخ)(ذكخيات معو)بخط يجىا وضل مخصػشاً بخط يجىا حتى شبع بعج مجة تجاوزت العاميغ

،عام1976م كتبت(ىجػ شعخاوؼ) محكخاتيا ،بعج عاميغ بالزبط كتب (دمحم أنػر الدادات)
(البحث عغ الحات)عام 1978م ،ثع عام 1979م كتب اإلمام (حدغ البشا)كتاب(ذكخيات الجعػة

والجاعية)،عام 1980م كتبت(زيشب الغدالي) كتابيا(أيام مغ حياتي) و(فخيجة الشقاش)في
كتابيا(الدجغ والػشغ)،بعجىا بعام 1981م كتب (عثسان أحسج عثسان)(صفحات مغ

1982م

تجخبتي)وكتبت أيزاً(لصيفة الديات) كتاباً يحسل عشػان(تجخبتي في الدجغ)،ثع سشة
كتب(عبلء الجيب)(وقفة قبل السشحجر)،وخصت (رضػػ عاشػر) أولى كتاباتيا عام1983م وىي

(الخحمة)،جاء (دمحم نجيب) فكتب(كشت رئيداً لسرخ) عام 1984م ،كتاب(رحبلتي في العالع)

كتبتو(نػال سعجاوؼ)عام 1987م،ليقتفي أثخ الكتابة بعجىا (عبج السشعع عبج الخؤوف) وكتابتو
لسحكخاتو(أرغست فاروق عمى التشازل عغ العخش) عام 1988م،ثع (محكخات عبج هللا الخافعي)عام

 1989م،في العام نفدو كتب(عصيات األبشػدؼ)(أيام لع تكغ معو)،ثع (إسساعيل صجقي باشا)

كتب محكخاتو عام1991م وفي نفذ الدشة كتب( حدغ عذساوؼ) كتابو(حراد األيام ومحكخات
ىارب)،بعج عام كتبت (نػال سعجاوؼ)كتاب(حسمة تفتير أوراق شخرية) وذلظ عام 1992م
ونذخت محكخات (سعج زغمػل )في نفذ العام.
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عام 1998م سجل (دمحم عبج الغشي الجديسي) محكخاتو عغ حخب أكتػبخ 1973م

وكتاب (عمى الجدخ بيغ الحياة والسػت) لمكاتبة (عائذة عبج الخحسغ) في نفذ العام  ،وبعجىا
بعام كتب (عرست عبج السجيج) (زمغ االنكدار واالنترار محكخات دبمػماسي عغ أحجاث

مرخية) عام1999م كتب أيزاً (الديج يػسف) (محكخات معتقل سياسي صفحة مغ تاريخ
مرخ) في الدشة نفديا.

ضيخ لي مغ خبلل سخد الديخ أن السخأة شاشخت إلى حج ما الخجل في كتابة سيختيا

الحاتية ،في ضػء ىحا الحكع رأيت كاتبة عمقت بذكل يخالف تفكيخؼ ،الكاتبة بييجة إدلبي في
رأؼ ليا قالت" :إذا كانت األنثى في زمغ يحسل التباساتو وإشكالياتو في ذاتو كإشارة عمى قمقو

واضخاب أحبلمو تحسل السخأة حمسيا مصعػناً بسا ممكت مغ صست ،فكيف ليا أن تخفع كمساتيا

في لحطة وجج أو لحطة كذف أو لحطة بحث عغ الػجػد"

1

وىشا يسكششي القػل برن السخأة في زمششا أتيحت ليا الحخية لمتعبيخ والتفخيغ عسا يجور في

مخيمتيا بحجود ،فبل تجخغ امخأة عغ التخمي عغ حيائيا في كتاباتيا وىحا مغ قبيل مجتسعاتشا
السحافطة ،فعمييا التحفع لسػاقف ال ضخورة لحكخىا ،غيخ أنو وججت نساذج خخجت فييا كاتباتيا
عغ مشطػر الحياء إلى درجة الدفػر السجيػر ،وىحا ال يشفي وجػد نساذج مذخفة لشدػة

محافطات يعميغ مغ شرنيغ ويحفطغ مكانتيغ الدامية.
أيزاً تبيغ مغ خبلل الجارسة ليحه الفتخة الدمشية وجػد عجد ال برس بو مغ الجعاة الحيغ
كتبػا تاريخيع السذحػن بعػاشفيع الحديشة في سجػن ببلدىع وذلظ لسعارضة فكخىع أفكار أنطسة
الحكع فييا ،مثال عمى ذلظ:ذكخيات اإلمام حدغ البشا وأيام مغ حياتي لديشب الغدالي وقرة

أيامي لعبج الحسيج كذظ ومحكخات ىجػ شعخاوؼ.

أيزاً تشػعت أساليب كتابة الديخ الحاتية فػججت السحكخات مثل محكخات عبج الخحسغ

الخافعي ،ووججت اليػميات مثل أيام مغ حياتي لديشب الغدالي.

ووججت كتابات لدياسييغ ودبمػماسييغ مثل دمحم نجيب في كشت رئيداً لسرخ ،والبحث

عغ الحات لمدادات ،ولع تغب الديخ ذات الصابع األدبي ألدباء مثل وقفة قبل السشحجر لعبلء

1
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الجيب .فتشػعت الديخ بتشػ الفكخ والسعتقج والسيػل والسيغ ،وبيحا تتزح الثخوة لفغ الديخة
الحاتية السرخية حيث االزدىار والػفخة ليحه الفتخة عمى حج اشبلعي.
 من عام 2000م حتى 2019مافتتح العام بإبجا الكاتب (نبيل فاروق) في كتابة محكخاتو (محكخات شبيب في صعيج
مرخؼ) وكتاب (مقاتل يغازل السػت) لراحبو(أورىان حسادة)وكتاب (سيخة حياتي) لمكاتب
(عبج الخحسغ بجوؼ) وكان نذخ ىحه الديخعام 2000م،اعقبيا اإلصجار األول لديخة
العبلمة(يػسف القخضاوؼ)والتي حسمت مدسى(مبلمح سيخة ومديخة)عام 2002م ،وفي
عام2004م كتب (دمحم الشججؼ) كتاب( أربعػن عاماً مغ العمع)،ثع نقر (جبلل أميغ)2007م
سيختو الحاتية(ماذا عمستشي الحياة)،عام 2009م قام الكاتب (عامخ شساخ) بكتابة محكخاتو(عمسشي
أبي) ،لحقو(أحسج زويل)وكتاب(عرخ العمع)عام2010م،ثع سعج الجيغ الذاذلي)كتب (محكخات
حخب أكتػبخ)وأيزاً (انترار عبج السشعع)كتبت (محكخات أخت سابقة)فييا حكايتيا مع جساعة
اإلخػان السدمسيغ ،أيزا (فاروق فػزؼ) كتب(تجخبتي في الكتابة التاريخية) و سيخة(بيت
الشار)لكاتبيا(محسػد الػارداني)وفي نفذ العام شبعت سيخة(ذكخيات مو)ألول مخة فيحه الديخ
الخسدة نذخت عام 2011م ،وبعج عام 2012م خخجت سيخة(مي اخل شحاوؼ)إلى الشػر وحسمت
اسع(امخأة األرق) وفي نفذ العام نذخت سيخة(عسخ الصاىخ)السعشػنة ب(زمغ الغع الجسيل)،ثع
عام2013م أصجرت (رضػػ عاشػر)كتابيا(أثقل مغ رضػػ)،عام 2014م أكسل العبلمة(
يػسف القخضاوؼ) كتابة سيختو(مبلمح سيخة ومديخة) األجداء الثاني والثالث والخابع ،عام
2016م وقع (عسخو مػسى) وزيخ الخارجية السرخؼ سابقاً كتابو( كتابيو) ،جاءت بعجه عام
2017م الكاتبة (أنيدة حدػنة)فكتبت ونذخت سيختيا التي حسمت مبلمح سيخة شخرية وىي
(بجون سابق انحار) فكذفت فييا عغ اصابتيا السفاجئة بسخض الدخشان2018،م (حدغ حشفي)
كتب ذكخياتو بيغ دفتي كتاب(ذكخيات حدغ حشفي) ،وفي عامشا الحاضخ 2019م نذخت دار
الذخوق كتاب (لكل القيػريغ أجشحة) لمكاتبة(رضػػ عاشػر).
جت أنو في كل عام مغ ىحا العقج
وج ُ
غمب عمى ىحه الفتخة تػالي اإلصجارات حيث َ

الدمشي نذخت سيخة ذاتية واحجة عمى األقل ،وىحا يعكذ القجرة اإلبجاعية الستػلجة لجػ الكتاب
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السرخييغ ليحه الديخ ،أيزا تشػ الفكخ وتشػ السيػل لمكتاب بجا واضحاً  ،مثمسا رأيشا فقج ضيخ
أدباء وأكاديسييغ ومؤرخيغ و جشج شاركػا في معارك قتالية ،كسا لع يغب عغ السذيج رجال الجيغ
مثل يػسف القخضاوؼ ،أيزا تشػ الجشذ في الكتابة فكان الخجال وكانت الشداء ،تذكل نػ
العسل األدبي فكانت الديخ وكانت السحكخات  ،مبلمح نػعية الديخ والسحكخات وججت أيزاً
فصابع الديخ الذخرية وغيخىا االجتساعية التي حاكت السجتسع و الديخ ذات السمسح العمسي
مثل سيخة دمحم الشججؼ أربعػن عاما مغ العمع ،أيزا الديخ األدبية حزخت مثل سيخة رضػػ
عاشػر لكل السقيػريغ أجشحة ،السمسح الدياسي لمديخة الحاتية كان مػجػداً.
بيحا يسكششي القػل برنشي أحريت مجسل الديخ الحاتية السرخية وىحا ما استصعت
الحرػل عميو.
عخض مع تفريل وجيد لبعس أسساء الديخ الحاتية السرخية ومغ كتبيا :أما عغ
الديخ ؼيرعب عمي التحجث عغ جسيعيا ولػ بذيء يديخ في بحثي وىحا لزيق الػقت الستاح
ّ
ولكششي حاولت أن أشمعكع عمى شيء مشيا وىي كاآلتي:
لي في تقجيع الجراسة ولكثخة عجدىاّ .
1
ون ِذ َخت
 شو حديغ  ( :األيام ) الديخة الحاتية الخاصة بوّ ،
وتعج مغ مؤلفاتو السذيػرةُ ،
ِ
ون ِذ َخ في سشة
عمى ّ
الجدء األول مشياُ ،
عجة أجداء؛ حيث ُنذ َخ في سشة 1929م ُ
1939م الجدء الثانيِ ،
الجدء الثالث ،وكتاب األيام مغ أشيخ
ُ
ونذ َخ في سشة 1967م ُ
ُ

الحاتية في القخن العذخيغ لمسيبلد ،والحؼ صجر ضسغ ثبلثة ُكتب ُمشفرمة،
الديخة
ّ
ُكتُب ّ
يتسيد كتاب
حتّى صجرت ُ
سيدةٌ مشو احتػت عمى األجداء الثّبلثة في كتاب واحجّ .
شبع ٌة ُم ّ
ٍ
الخاصة بصو
الشاقجة
األيام في لغتو العخ ّبية الفريحة  ،إلى جانب مجسػعة مغ اآلراء ّ
ّ
حديغ التي واجو فييا العجيج مغ األفكار الساضية في حياتو؛ في الجدأيغ األول والثّاني
الدخد الخوائي عمى أحجاث كتاب األيام ،أما الجدء الثّالث مغ الكتاب ؼيحتػؼ
يغمب ّ
ّ
ٍ
تشػعة ،والتي ُيخبخ شو حديغ الُق ّخاء عشيا ،وخرػصاً ما
الس ّ
عمى مجسػعة مغ األخبار ُ

1
ف ِ
بمقب عسيج األدب العخبي،
شو حديغ :ىػ مؤرخ ،وأديب ،وناقج ،وكاتب ،وباحث ،وروائي ،ومتخجعُ ،ع ِخ َ
ّ
ٍ
مسا
وولِ َج في مرخ لعائمة ميدػرة ،وقج أُصيب شو حديغ بسخض في عيشيو وىػ صغيخ؛ ّ
تػفي عام 1973مُ ،

ّأدػ فقجان برخه ،يشطخ:
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تزسغ تحميبلً لمقزايا التي واجيتو أثشاء فتخة دراستو وعسمو ،يحتػؼ أيزاً كتاب األيام
ّ
ٍ
ط بالحجاثة الفكخّية التي دعا ليا في
عمى
مجسػعة مغ القرز واألحجاث التي تختب ُ
َّ
فكخيغ  ،وىحا ما يطيخ
الس ّ
كاّفة ُمؤلفاتو تقخيباًّ ،
مسا ّأدػ إلى ُمحاربتو مغ قبل العجيج مغ ُ
صخح ؼيو شو حديغ عغ نطختو نحػ العمع؛
واضحاً في الجدء الثّاني مغ الكتاب الحؼ ّ

ٍ
تعميسي ٍة عغ شخيق استبجال العمػم
نيزة
إذ حاول أن يصمب في أكثخ مغ َمػقف تحقيق
ّ
ٍ
حجاثة ،وىحه مغ إحجػ األفكار التي اقتخحيا و ّأدت إلى اليجػم
الدابقة بعمػ ٍم أكثخ
ّ
عميو.1

 شفل مغ القخية

لمسفكخ سيج قصب :يشقل سيج قصب صػر مغ حياة القخية التي

عاصخت شفػلتو خبلل ربع قخن مغ الدمان ،نقميا كسا ىي؛ لع يشسق فييا شيئاً وإنسا
كانت صشعتو ،نقميا مغ صفحة الحاكخة إلى صفحة القخشاس ،وىشا أقػل برن سيج قصب
وزيشب الغدالي كان لجييع حذ البػح الرادق في نقل جل أحجاثيع التي مخت معيع
أكانت مػاقف قػة ،أو مػاقف ضعف ،وىحا الرجق العاشفي ضيخ بذكل واضح ججاً،
أعصتو ميدًة الستسخار إؾبال القخاء لكتابييسا.

 لصيفة الديات وسيختيا حسمة تفتير أوراق شخرية :وىػ كتاب يزع ثبلثة أجداء،
الجدء األول بعشػان أوراق شخرية ،سخد لسبلمح مغ سيختيا الحاتية ،حيث السػلج في
دمياط عام1923م ،في بيت ضل محفػ اًر في ذاكختيا ،حتى إزالتو سشة 1949م ،في
ججتيا ،وكحلظ
وججىا وما تخكو لمعائمة ،وحكايات ّ
ىحا الجدء تتحجث الكاتبة عغ أسختيا ّ

رحمة تعميسيا التي ّتػجت بحرػليا عمى الجكتػراه في اآلداب ،كسا تتػقف لصيفة الديات
مفخدة ليا
لتكتب عغ تجخبتيا في الدجغ في الفتخة السستجة مغ  1943م إلى 1949م،
ً

فربلً بعشػان في سجغ الشداء ،أما الجدء الثاني مغ الكتاب ؼيحسل عشػان حسمة
تفتير ،عغ ذكخياتيا في سجغ القشاشخ في العام 1981م ،وؼيو تخوؼ تجخبة حسمة
تفتير قامت بيا إدارة الدجغ ،الجدء األخيخ مغ الكتاب جاء تحت عشػان تجخبتي في

1
شمع عميو بتاريخ -9-5
يشطخ ،أحسج بشسيسػن (" ،)2010-2-2أيام شو حديغ ...وأيامشا" ،ديػان العخب ،ا ّ

2019م.
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الكتابة ،التي تختكد عمى مفيػم الحخية ،بقػليا وتبقى الحخية السراحبة لعسمية اإلبجا
حخية فخيجة ،وفي كل عسل إبجاعي صجر عشي كشت أعير بػعي حخيتي وأنا أكتبو،
وأبمػر ببل وعي مفيػمي لمحخية في شيات ىحا العسل.
بجءا مغ مخحمة الصفػلة
 حياتي ألحسج أميغ :سخد ما مخ بو مغ تجارب في حياتو ً
مخور بسخحمة الذباب والخجػلة التي تشّقل فييا بيغ
ًا
والربا التي قزاىا في السجرسة
وعسيجا
انتياء بػصػلو إلى الجامعة التي ُعِّيغ فييا أستا ًذا
مشاصب القزاء والتجريذ ثع
ً
ً
لكمية اآلداب ،عاصخ أميغ خبلل تمظ الفتخة نخبة مغ عطام السفكخيغ السرخييغ مثل:
شو حديغ ،وأحسج لصفي الديج  ،وأشمعشا عمى األحػال االجتساعية واالقترادية
والثقاؼية والدياسية الدائجة في أواخخ القخن التاسع عذخ ،وأوائل القخن العذخيغ في
سيختو،بيحا يكػن الكاتب اندان اجتساعي بسذاركتو أحػال مجتسعو وبذخرو.
 نبػية مػسى وسيختيا تاريخي بقمسي :تشاول الكتاب سخد لحكخيات نبػية مػسى (1886
–  )1951حدب تاريخ حجوثيا ،وما تعخضت لو مغ مذاق ومكائج حتى ترل لسا تخيج
فػصمت كسا تخػ ىي ،ويعج عسميا تحميبلً نفدياً لفتاة قزت عسخىا في الجياد
والشزال،و كتبت نبػية مػسى مقاالت في مػاضيع اجتساعية وسياسية ،كسا كانت مغ
أنرار تعميع الشداء في مرخ.
 إبخاـيع الكاتب وقرة حياتي إلبخاـيع السازني :يعخض السازني في كتاب السذاىج التي
مخ بيا في شفػلتو وشبابو وكيػلتو ،ويخوييا برسمػبو الذيق ،ولغتو الدمدة ،والخبخة
العسيقة بالحياة ،فيي عرارة تجخبتو الحياتية الحافمة باإلنجازات.
 أنا لعباس العقاد :شمعشا عمى الكثيخ مغ أس اخره ،كتب عغ نفدو لحا اختمفت صػرتو
اضعا ،ورؾيًقا،
كثيخ عغ الرػرة التي رسسيا لو معاصخوه ،فكان
ًا
ً
ضاحكا ،ومتػ ً
ّّ
وحاد كالديف ال يعخف
يب مغ أصجقائو،
وعاشًقا،
وشاعخا ،ومحبِّا لمعدلة .ولكشو قخ ٌ
ً
ٍ
ٍ
حافمة بالكثيخ مغ ِ
الخبخات
لحياة
صاد َق كتابو صػرًة صادق ًة
المِيغ إذا خاصع وإذا
ّ
َ

الحياة ،وأعصى لمحياة
أحب فييا
عاماَّ ،
َ
الحياتيَّة التي اكتدبيا ؼيسا يديج عغ سبعيغ ً
فعاش حيػات فػق حياتو بفكخه وعمسو السجون في كتبو.
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 قرة أيامي لمذيخ عبج الحسيج كذظ :ىػ شيخ ضخيخ أتعب القػات السرخية مغ زمغ
الدادات وحتى العدكخؼ السرمػر كسا يتحجث في سيختو عغ مػاقف كثيخة فييا الفكخ
اإلسبلمي في فتخة رئاسة الدادات لسرخ  ،وكتب ما القاه مغ عحابات السبلحقة لو
بدبب التجيغ اإلسبلمي الحؼ يعاديو الداسة السترسمسػن والسدتعخبػن..
 البحث عغ الحات لسحسج أنػر الدادات :البحث عغ الحات ،قرة حياتي ىػ اسع
الكتاب الحؼ ألفو دمحم انػر الدادات وكتب ؼيو محكخاتو وقرة حياتو ،الكتاب شبع أول
مخه عام  1978م ،والكتاب مكػن مغ فرػل عجيجة باإلضافة لسجسػعة وثائق ميسو
في آخخه ،ويتزسغ أيزا خصاب تػصية لقائج القػات السدمحة قبل الحخب وجػاب
تكميف الحخب.
 أيام مغ حياتي لديشب الغدالي :ىػ كتاب لديشب الغدالي ،كتبتو بعج خخوجيا مغ
السعتقل ،تخوؼ ؼيو تعحيبيا أثشاء فتخة اعتقاليا في عيج جسال عبج الشاصخ ،وىػ ترريخ
لفتخة حكع الخئيذ جسال عبج الشاصخ بيغ 1964م و1971م ،ويتخكد الكتاب عمى
تعامل عبج الشاصخ مع أعزاء جساعة اإلخػان السدمسيغ في مرخ داخل الدجػن
والسعتقبلت السجنية مشيا والعدكخية وعغ اضصياده لكل ما ىػ إسبلمي ،ورد ؼيو العجيج
مغ أسساء رواد الجعػة اإلسبلمية في مرخ واضصياد نطام حكع عبج الشاصخ ليع،
كانت الكاتبة حاضخًة كل الحزػر في عخضيا لسػضػ كتابيا ألنيا تكتب سيخة حياتيا
مبخزة فييا صػر الثبات عمى السبادغ اإلسبلمية في الجعاة اإلسبلمييغ السعاصخيغ ،وتع

نذخ الكتاب عغ شخيق دار التػزيع والشذخ اإلسبلمية عام 1999م.
 أثقل مغ رضػػ لخضػػ عاشػر :سيخة ذاتية تحكي فييا رضػػ عغ أيام شبابيا وبجاية
تكػيشيا الفكخؼ والدياسي ؼيو تتحجث عغ رحمتيا الى أمخيكا لمعبلج ،تعخضت خبلل
سيختيا لمحجيث عغ الثػرة السرخية عام 2011وكيف ترثخت وأثخت بيا ،كان سخدىا
بديط مبلمذ لمقارغ وىحا يعج نجاحاً لمكاتبة حيث وصػليا لثقة القارغ والتحاميا
وتسازجيا معو.
 كشت رئيدا لسرخ لسحسج نجيب :يعج الكتاب ترريخاً لسرخ لفتخة ما بعج السمظ الفاروق
وحتى نفي دمحم نجيب ،كتبو دمحم نجيب بعج خخوجو مغ السشفى عام 1984م.
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 يػسف القخضاوؼ وسيختو مبلمح سيخة ومديخة :الجدء األول مغ الكتاب الحؼ سجل ؼيو
العبلّمة يػسف القخضاوؼ مبلمح مغ مديخة حياتو  ،كتبو بعج إلحاح بعس اإلخػة الحيغ
يعتد بيع كي يكتب ىحه السديخة بقمسو لسا فييا مغ خيخ لمقخاء وخرػصا لؤلجيال
الػاعجة مغ أبشاء األمة ،اجتيج السؤلف ما استصا

أن يقػل الحق ويتحخػ الرجق

ويكػن قػاًما بالقدط شييجاً باهلل تعالى معترسا بحبمو،حاول التخكيد عمى اإليجابيات
لتحدغ القجوة بيا واألسػة فييا لع يغفل الدمبيات بل ذكخىا كي تؤخح مشيا العبخة ،وتجشباً
لمػقػ في مثميا وتحؿيقاً لئلنراف مع الشفذ ومع األجيال القادمة،فقج وفق الكاتب في
تبديط أمػر حياتو لمقخاء وأوصل ىجفو كسا يخاه واجباً عميو.
حػليا الى أداة سبخ لمسجتسع الحؼ
 أخي اًخ ماذا عمستي الحياة (جبلل أميغ) :سيختو الحاتية ّ
نذر ؼيو ،فقارن بيغ ضخوف نذرتو وضخوف نذرة والجه ومغ ثع أوالده وأحفاده ،وأرجع
السبلحطات الخاصة إلى ضػاىخىا وأصػليا العامة ربط الخاص بالعام وتحػل الفخد الى
مخآة عاكدة لسجتسعو  ،كتابو يتشاول حياة اجيال بكامميا،مغ خبلل بعس التفاصيل
الذخرية وربصيا باألسباب العامة ،وتحجث عغ إخػتو الثسانية و اإلختبلف في
شخرية كل مشيع رغع نذػئيع في بيئة واحجة وتشاول تحػلو الفكخؼ واليادغ مغ القػمية
في بػاكيخ شبابو إلى اإلشتخاكية إلى السادية الػضعية الى أن وصل إلى مخحمتو األخيخة
في نطختو اإليجابية والستعاشفة مع الجيغ عسػماً و اإلسبلم خرػصاً ،وىي نطخة
أخخجتو مغ صف اليدارييغ و لكغ لع تزعو بالزبط في شائفة اإلسبلمييغ إن كان
واضح التعاشف معيع.
مغ ىحه الديخ الحاتية تبيغ لي ما يرتي:
 .1أنيا لع تقترخ عمى الخجال فحدب بل إن الشداء كان ليغ حزػر في الداحة
األدبية.
 .2وأن الديخ الحاتية اختمفت في مزسػنيا باختبلف السيغ والصػائف الجيشية ،فسشيا ما
كانت لجعاة إسبلمييغ أمثال زيشب الغدالي ويػسف القخضاوؼ ومشيا ما كان ألدباء
تخررػا في األدب والشقج مثل السازني وتػفيق الحكيع وشو حديغ وشػقي ضيف،
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ومشيا ما كان لداسة اعتمػا مشاصب الحكع كسحسج نجيب ودمحم أنػر الدادات،
ومشيا ما كان لفشانيغ مرخييغ مثل اعتجال مستاز ،وغيخىا جشػد في الجير مثل
الجديسي ،فتعجدت السيغ واختمف الفكخ فتشػ الثسخ.
 .3أيزا ىشاك سي اًخ ذاتي ًة كتبيا السرخيػن ألجداء مغ حياتيع وليذ حياتيع كميا ،مثل
كتب سيج قصب ،فقج تحجث مغ مخحمة الصفػلة  ،ودمحم نجيب حيغ تحجث عغ فتخة
الخئاسة فيي جدء مغ حياتو  ،بيحا فإن الديخة الحاتية مجة زمشية مخت مع كاتبيا
فجعميا محفػرة في فؤاده ،محفػضة في سصػر الػرق ،وغيخىع كتب سيختو كميا مغ
بجاية حياتو حتى أواخخ أيامو ،فتشػ الترريخ برسمػب فشي جسيل مغ كاتب آلخخ.
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السبحث الثاني
تحميل سيخة (طفل من القخية) لديج قطب
تخجسة لمسفكخ سيج قصب:1
السهلج والشذأة:
في قخية مػشة التابعة لسحافطة أسيػط عام 1906م خخج العالع امفكخ سيج قصب إلى
نػر الحياة ليؤدؼ رسالة وجػده السشػشة بو وفق ما أراد هللا .درس في االبتجائية في القخية عام
1912م وتخخج عام  1918ثع انقصع عغ الجراسة بدبب الثػرة مجة عاميغ.
عام 1920م سافخ إلى القاىخة لمجراسة ،والتحق بسجرسةامعمسيغ األولية  .عام 1922م
شغخ مشا صب عمسية متعجدة في السجارس والػ ازرات .إلى أمخيكا أرسمتو و ازرة التعميع عام
1948م مػفجاً ليسكث فييا عاميغ لتشسية قجراتو العقمية والعمسية في مجال البحػث الفشية ،فرخح
مغ حكسة الغخب ما استصا أن يرخح ليداىع بعج ذلظ في نيزة ببلده.
دعهتو لإلصالح:
عسل في الرحافة،فشذخ كثي اًخمغ السقاالت التي تشيس بسرخ ثقاؼياً واجتساعياً،ثع
تخأس جخيجة اإلخػان األسبػعية عام 1953م وىػ العام الحؼ انتدب ؼيو إلى الجساعة .حارب
الفداد واالنحخاف في حياة مرخ الدياسية واالجتساعية واالقترادية ودعا إلى اإلصبلح عمى
أساس اإلسبلم.
ىػ رجل اجتساعية ذا حزػر دائع في حياة مرخ الثقاؼية،والدياسية فيػ يؤمغ أن
الحكام أتبا

لبلنجميد وىحا سبب تخمف شعػبيع ،صاحب نطخية الرػر والطبلل في الشقج

األدبي كػنو أديب ،جسع في دراساتو بيغ السشيج التاريخي والسشيج الفشي والمغػؼ والشفدي
وأسقصيا عمى حياة مجتسعو ،اتجو إلى اإلسبلم وىػ ديغ الفصخة فرصبح أىع رواد الفكخ
1

يشطخ ،مغ أعبلم الجعػة والحخكة اإلسبلمية السعاصخة ،السدتذار عبجهللا عقيل سميسان العقيل،ص -657

.675
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اإلسبلمي عام1949م .دعا الى العدلة الذعػرية الستعمقة باحداس السدمع ومذاعخه ال العدلة
السادية الحدية الستعمقة باالعزاء والجػارح في حجودما احل هللا ورأػ ان العدلة تشذئ تمقائيا
في حذ السدمع.
لو مؤلفات جسة غمبت عمييا الشدعةاألدبية في بجاية حياتو العمسية،ثع تذكل نتاجو بذكل
أكثخ نزجاً مغ عصاءه الفكخؼ اإلسبلمي إلى حج مذيػد ىحا التحػل العسيق في حياتو جاء
نتيجة لحزػره محاضخة لسؤتسخ القج اإلسبلمي فكان ليا اثخ كبيخ في نف سيجونفػس الذباب
السدمع العخبي الحيجمو يتخح شخيق اإلسبلم الصخيق الدميع الخالي مغ مشرات الير بثقة
وكخامة.
آثاره:
لو عجد مغ السؤلفات مثل :في ضبلل القخآن ،معالع في الصخيق ،األشياف األربعة ،شفل
مغ الؿية ،دراسات إسبلمية ،نحػ مجسع إسبلمي ،معخكتشا مع الييػد ،في التاريخ كخ ومشياج،
وغيخىا مغ اآلثار التي خمجت ذكخه-رحسو هللا-
دافع االنتداب لجساعة االخهان السدمسين:
أما عغ دافع االنتدمب لمجساعة فقج روػ لشا سيجقصب أنو الحع فخحة عست الذار
األمخيكي وقت سسا

مقتل (حدغ البشا) إمام جساعة االخػان السدمسيغ ،خخجػا يخقرػن

ويغشػن ويتبادلػن التياني  ،حيشيا تداءل عغ االمخ،فقيل لو :إن اخصخ عجو لمغخب وامخيكا قج
قتل بسرخ ،وىػ حدغ البشا.
تعجب (سيج قصب) مغ كػن شرن حدغ البشا عمى الغخب بيحه الصخيقة وىػ لع يعخفو
وان كان ابغ بمجه فقخر أنو ااذا عاد لسرخ سيتػاصل مع االخػان السدمسيغ التي أسديا حدغ
البشا،وحيغ عاد الى مرخ أخح يتػاصل مع كػادر الجساعة حتى صار فخدا مشيع ،وعبل شرنو
وكثختسػاقفو الجاعسة لبلسبلم والتسدظ بالقآن وجعمو مشيج الحياة الستبع .
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قال عشو الكاتب أحسج حدغ في كتابو فقو الجعػة "ويدجل التاريخ أن سيج قصب سقى
تخبة الجعػة بجمو،وغحاىا بفكخه ،وأشعسيا مغ وقتو وأعرابو وراحتو ،لقج مات سيج قصب لكغ
عبلل الفاس زعيع دولة السغخب ":ماكان هللا ليشرخ حخباً يقػدىا قاتل
آثاره لع تست" ،وقال عشو ّ
سيج قصب"
االعتقال والترفية:
اختمف سيج قصب مع رجال الثػرة التي قادىا جسال عبج الشاصخ كسا يدعع بعج ان
انقمب عمى دمحم نجيب ،فاعتقل عام 1954م وبقي لسجة شيخيغ في السعتقل،وبعج مدخحية حادث
السشذية اتيع عبج الشاصخ جساعة اإلخػان ىي مغ خصصت الغتيالو فقجم سيجقصب لمسحاكة
وحكع عميو الدجغ لسجة 15عاماً،فتػسط الخئيذ عبج هللا عارف في حكسو وأفخج عشو في ٍ
عفػ
صحي عام 1964م.
بعج عام اعتقل مخة أخخػ وبجأ التحقيق في الدجغ الحخبي مجة ثبلثة أيام ،أصجرت
السحكسة عميو (حكع اإلعجام)
وعغ خبث جسال عبج الشاصخ أتحجث :وقت إعبلن حكع اإلعجام بحق سيج قصب قامت
الجنيا ليحا االتيام الجائخ فررسل الذييج ؼيرل بغ عبج العديد آل سعػد بخؾية لجسال عبج
الشاصخ مزسػنيا التخاجع عغ إعجام سيج قصب ،أوصميا سامي شخف لعبج الشاصخ قبل إعجامو،
فقال عبج الشاصخ لو":أعجمػه في الفجخ ..بكخة" ثع اعخض عمي البخؾية بعج اإلعجام ،ففعل
ّ
وبعجىا أرسل لو بخؾية اعتحار برن رسالتو وصمت بعج تشفيح اإلعجام ،حيث أعجم قبل بدوغ فجخ
يػم اإلثشيغ عام .1966
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التحميل:
تتشاول سيخة (شفل مغ القخية)جانب مغ حياة قصخ مغ أقصار دولة مرخ العخبية أال ىػ
(القخية) ،وتحكي سيختو حكاية شفل مرخؼ (سيج قصب) في قخيتو ،بيتو ،شػارعيا ،ازقتيا ،وكل
وبيغ كل األبعاد الشفدية والسادية والجدسانية
ما احتػتو،فرورد الكاتب رحمتو في فتخة زمشية محجدة ّ

والفكخية وبخاءة شفػلتو ولصافتيا وبداشتيا ويتسشى أن يعػد بو الدمغ ويتستع مخة أخخػ بكل

أحجاثيا.
العشهان:
يػحي عشػان الديخة بالحكايا التي يذسميا كتابو ،فيػ عشػان واضح السمسح جمي الفكخة،
شفل :أؼ أنو استبعج مخحمتي الذباب والذيخػخة فاقترخ عمى مخحمة الصفػلة مغ حيث
حيثياتيا وسساتيا .الصفػلة مخحمة بخاءة وروح مبلئكية شفافة التعخف الخبث ،ىي مغ وجية
ّ
نطخؼ مخحمة اكتداب السذاعخ والدمػكيات واأللفاظ التي يخيجىا السخبي لسغ ىػ مدؤول عشو.
مغ القخية :ال مكان لمزجيج واالنفتاح ،القخية مػشغ الخاحة والدكيشة واليجوء ،فحجد الكاتب
الحيد السكاني السقرػد وىػ (القخية) .ويتزح مغ العشػان أنو حقق ما ارتآه الكاتب مغ حفع
حياة القخية لصفل مغ أشفاليا كامم ًة.
البجاية:
بجأ سيج قصب سيختو بسقجمة وضح فييا ممخراً ميساً وىػ " :ىي صػر مغ حياة القخية
التي عاصختيا مشح ربع قخن مغ الدمان ،لع أنسق فييا شيئاً ،ولع أضع أكثخ مغ نقميا مغ
صفحة الحاكخة الى صفحة القخشاس" وىحه داللة قػية لشدبة الرجق والبػح و عجم التبلعب في
نرػصيا لجػ الكاتب ،وتسثل ذلظ بحجيثو عغ سيختو معمشاً فييا نقمو مغ الحاكخة إلى الػرق.
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اليجف:
ىجف سيج قصب لخسع صػرة القخية لكل قارغ يتفحز ويترفح كتابو مغ خبلل ما
قجمو مغ صػر لحياة القخية وىػ بحلظ يؤكج ويػلي اىتساما وانتساء عطيسا لقخيتو التي نذرتو
فييا.
اإلىجاء:
شكخ الكاتب شو حديغ بقػلو " :إلى صاحب كتاب األيام الجكتػر شو حديغ" وىحا مغ
باب رد الجسيل لسغ مشحو نطخة مدتقبمية لؤلدب ولسغ لو فزل في إكدابو عمساً فتح اآلفاق
عشجه ،فيشا أضيخ سيج قصب الذكخ والعخفان لسغ تتمسح عمى يجه أدبيا بحكخ اسسو صخاحة ،
وليحا داللة أخخػ ىي أمانتو العمسية وتشسية فكخه األدبي فمو برسة خاصة في شخز سيج
قصب كسا يخػ.
ويبلحع أنو جاراه في كتابة سيختو بالييكل ال السزسػن فقال ":إنيا أيام كريامظ ،عاشيا
شفل مغ القخية ،في بعس أيامظ مذابو وفي سائخىا اختبلف"
بيحه الكمسات تبيغ أن بجاية تمقي العمع عشج سيج قصب كان يتبلءم مع الفكخ عشج شو
حديغ إال أن تقجم الدمغ جعل مغ فكخ سيج يتجو مشحاً آخخ تبايغ مع فكخ شو حديغ وربسا ىحا
االختبلف الحؼ قرجه الكاتب سيج قصب .ووضع اختبلف سيختو عغ سيخة السترثخ بو فقال:
"اختبلف بسقجار ما يكػن بيغ جيل وجيل ..وقخية وقخية" .بيحا يكػن سيج قج اتبع مشيجا يساشي
شو حديغ تارة واختمف عشو أخخػ ىشا تكسغ الحاتية واالستقبللية الفكخية.
هيكمية الكتاب:
اشتسل الكتاب مقجمة واىجاء ثع بجأ بخصج أحجاث حرمت معو تباعا ،كان يمسح لمحجث
األكثخ ضجة في القصعة السعشػنة بعشػان ايحائي  ،تمظ السبلمح العامة تجعل القارغ يتذػق
ويثار الفزػل عشجه الستس اخرية القخاءة حتى يرل الى الحجث السثيخ لمفزػل معخفتو ،واألمثمة
كثيخة في كتابو.
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قدع كتابو الى اثشتي عذخ قصعة متبلحسة األجداء فمػ فرل جدء مشيا عغ االخخ أو
استبجل يختل اليجف السخاد والسعشى السخجػ الػصػل اليو ،وتسثمت القصع بالعشاويغ اآلتية:
القصة األولى :السجحوب
الثانية :ضابط الجسباز
الثالثة :السجرسة السقجسة
الخابعة :حخكة ثقاؼية
الخامدة :العفاريت
الدادسة :سيج الحكيع
الدابعة :بعثةشبية
الثامشة :قانػن المرػص
التاسعة :جسع األسمحة
العاشخة :الحراد
الحادية عذخ :احدان الخيف
الثانية عذخ :الخحيل
تمظ عشاويغ قصعو تسثمت في سخد سيختو بصخيقةمتدمدمة متخابصة كعقج متساسظ ومتشاسق.
الفكخة واليجف مشيا:
سعيجة
أراد سيج قصب استحكار ماضيو الجسيل في قخيتو التي يعتد بجل تفاصيميا كانت
ً

أم حديش ًة ،وأراد ايرال رسالة مفادىا أن االندان وان كان بديصا يعير في بقعة تتدع بالبداشة
الك ُسػ ِن الجاخمي إلي نػر الكفاح
إال أن لجيو قػة مختدنة يدتصيع إخخاجيا مغ بػتقة الحات و ُ
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والعسل الجؤوب حتى يربح الخجل القػؼ السدؤول القادر عمى التغييخ مغ واقع الحياة القجيع
إلى نػ مغ خمق حياة متصػرة تحاكي أو تفػق تصػر وازدىار ببلد الغخب الحؼ اعتمى مشرة
حكع العالع بقػتو وعمى ضيػر مقجرات شعػب األمة العخبية التابعة لو.
الحبكة:
تشاول سيج عسق الحياة الخيؽية وعاداتيا ومآسييا ومخاوفيا وكان عطيع االنتساء لقخيتو
إلى الشاس واىتسامو بسذاعخ أىل قخيتو تحجث عغ العفاريت والمرػص والتعميع والكتب
واالحدان والفقخ والحب وأيام الحراد ودعاء األولياء وعسل القخاء كميا شكمت حمقات عقج ثسيغ
مشتطع متشاسق لديج قصب في سيختو شفل مغ القخية.
الدمان:
لعب الدمان دو اًر ميسا في سيختو فػضف تقانات الدمغ بسا رآه مشاسبا لمسكان والحجث
في الديخة ،تسثمت تقانات الدمغ في :االستخجا حيث شبيعة السػضػ وأمثمتو كثيخة مشيا :قػلو"
مزى عمى ىحه األحجاث أكثخمغ ربع قخن" ،ومثال اخخ قػلو" لغ أندى ىحه المحطة التي
شمبت فييا الديجة مغ أمي أن يبيت بجػار السجحوب حتى يذفى مغ مخضو ميسا مزت
الدشػن" .وغيخه قػلو واصفاً حال أسختو " كانت عطية الثخاء ولكغ بعج السيخاث تزاءلت و"...
ان االستباقات بذكل عامميا فائجة تتمخز في التسييج لبعس أحجاث العسل األدبي عغ
شخيق اإليحاءات لتمظ السػاقف وىحا يعج جساالً مغ وجية نطخؼ يييج أشجان القارغ ويحفده
لستابعة القخاءة لمعسل حتى يرل إلى السغدػ الحؼ يخيج الكاتب إيرالو.
االستباق :أما االستباقات فرمثمتيا أقل مغ سابقتيا وتسثمت في قػلو وقت رىبتو مغ
الكتاتيب حيغ سسع عشيا مغ الشاس فقال" :الكتاب يقخص األوالد" وفدخ قػلو بعجىا " يزعف
صحتيع" .أيزا في رغبتو لمحىاب إلى السجرسة بجال مغ الكتاتيب وىػ اختيار أخف الزخريغ
بالشدبة لديج وتحزيخ والجتو أصشافاً مغ الصعام البشيا تسييجاً لحىابو في أول يػم لمسجرسة.
ومثال آخخ آمال أمو لو برن يكػن شخراً ذا ؾيسة في وششو "كانت أمو تحخخ لو في نفديا
آماال جداما تعمقيا كميا عمى نجاحو في السجرسة" ،وأقػػ مثال لبلستباقات مغ وجية نطخؼ ىػ
7

ذكخ خيػط نياية الديخة في بجايتيا عمى لدان أمو وىي "الدفخ مغ القخية إلى السجيشة" إلكسال
مديخة العمسالسشػشة بديج .في استخجام سيج لتمظ التقانات تطيخ لي كسية التصػر والشسػالفكخؼ
عشجه وذكاءه في انتقاءاتو لحكخ األحجاث وتخابصيا الستيغ مع الدمغ والسكان .
استخجم تقانات الدمغ األخخػ وىي الححف :فقج وردت في سيختو تمظ التقانة بذكل
واضح مثال عمى ذلظ ححفو لذيخ كامل بكل تفاصيمو وحيثياتو ربسا لعجم وجػد شيء ميع ججًا
ؼيو واتزح ىحا بقػلو " كان قج مزى شيخ عمى ىخبو مغ السجرسة خػفاً مغ ضابط الجسباز"..
الجيسػمة:سارت األحجاث بذكل متشاسق ومتشاغع دون الذعػر برؼ خمل في قصعة مغ
حيث مػضعيا في الديخة وىحا يشع عغ االستقاء الحكي في مخحمة زر البحور األدبية األولى
لعقمية سيج قصب وتػضيفيا في أعسالو األدبية والعمسية بعج ذلظ وخيخ مثال العسل الحؼ بيغ
أيجيشا وىػ سيختو الحاتية.
الػقفات والمقصات والسذاىج كانت حاضخة في عسمو األدبي ومثال عمى ذلظ وصفو
الجقيق والسدتخسل لمسجرسة ولفشاءىا وذكخ األشجار التي فييا وتدسيتيا والحجيث عغ مكان
الذخب وغخف السجرسة الثبلثة و....
السكان:
حجد الكاتب السكان الحؼ حرمت ؼيو االحجاث وىي القخية بكل ما فييا مغ أماكغ،
وىشاك أماكغ مفتػحة وىي كثيخة مثل :السجيشة ،القخية ،الذار  ،السجرسة  ،الكتاتيب،رواق
الفخن،السحكسة،السحاش ..،وىحه األماكغ عامة فييا داللة عمى الخوح الجساعية والتعامل
والتفاعل السذتخك بيغ أفخادىا .أما السكان السغمق فتسثل في بيت سيج قصب وما ؼيو مغ
خرػصية ذاتية.
تعجدت األماكغ بتعجد وتشػ السذاىج واألحجاث فسشيا ماجخػ ؼ البيت ،ومشيا ما حجث
في السجرسة ،وأخخػ كانت في الكتاتيب ،وغيخىا كانت في القخية.
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 السجيشة :مكان عام مفتػح يختمف اجساالً عغ القخية ،ؼيو صخب الحياة حالة التذتت
ميدات إال أن القخية بعيػبيا أفزل نفدياً وجدسياً
الشفدي وأرػ أنيا لسا ليا مغ ّ
االستقخار والعير فييا.

 القخية :مكان مفتػح تسارس ؼيو عادات وتقاليج القصخ السحجد والبداشة والعفػية والخوح
الستساسكة والستعاضجة محفػرة في أذىان وأفئجة أصحابيا وفييا نػ مغ التسدظ
بالعادات السػروثة مثل الخخفات؛ الخجل السجحوب.
 السجرسة :تعصي لشا ممسحاً يخيح الشفذ وييجأ البال وذلظ ذكخه لسداحة وجساليات
وعسارىا أال وىع شمبة العمع والسجرسػن،
السجرسة واحتػائيا ألشجار محببة عشج ساكشييا ّ
حاضخ،فرل السكان السجرسي جمو.
وفييا روح التشافذ والحب
ّ

 البيت :مكان مغمق تارس ؼيو خرػصية الفخد ويتسثل ىشا بديج ومشدلو الحؼ ساده

الحب والخحسة والعصف واالستقخار ىحا كمو انعكذ عمى شخرية الكاتب فكان انداناً
شسػحا يحب العمع فرحبو ،ووصل في ىاية السصاف إلى ما أضسختو أمو لو في نفديا
فيػ العالع السفكخ الحؼ لو قجره ومكانتو في نفػس شبلب عرخه وما بعجه –رحسو هللا-
سيج قرتو وبصل قخيتو التي أوفى في
بيحه األماكغ السفتػحة والسغمقة فشياً يكػن سيج َ

االنتساء ليا.
االحجاث:

تبلحقت وتعجدت فاتدع بعزيا بالحدن وآخخ بالخػف وغيخىابالفخح والدخور،األحجاث
عفػيةمغ شفل بخؼء بعسخ الدىػر نسى فاشتج عػده فرثسخ شيباً.
كثيخة ىي أحجاث سيختو،ارتبصت بالفتخة الدمشية التي قيمت فييا وىي "الخبع قخن" والخبع
قخن زمغ ليذ بالييغ فؽيو احجاث جدام،األحجاث كفيمة برشع شخرية قػية قادرة عمى خػض
غسار الحياة،وما القتو مغ أحجاث عدزت مػاقف القػة وعالجت مػاشغ الزعف فرصبح سيج

فييا قػياً قاد اًر عمى تحسل ما يبلؾيو بعج الخبع قخن ليكسل مديختو ٍ
بثقة وثبات.
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تسثمت األحجاث بحكختفاصيل القخية إلى حج كبيخ  ،وذكخ البيت الحؼ عاش ؼيو،
والحجيث عغ السجرسةالتي درس فييا صفػفو األولى ،الكتاتيب ،مػاقف كثيخةشكل الػدا األليع
مغ القخية متجياً لمسجيشة أوج الترزم في الديخة فسذاعخالحدن والفخاق والبعج عغ القخية وأىميا
وأسختو ليا وقع خاص في نفذ سيج وفي نفػس قارئي الديخة.
مثال آللية الدخد قػل سيج قصب في تييئتو لمسجرسة" :جيء لو بصخبػش وححاء وقفصان
صغيخ،وىحا الدؼ مبتك اًخ ججيجاً ال عيج لمسجرسة بو ولكغ لتجليمو وإغخائو لمحىاب إلى السجرسة
بخضى وقبػل ورغبة"
الذخريات:
اتدست شخريات الديخة بالكثخة وتبايغ الشذاط،أىع شخرياتيا الكاتب نفدو(سيج قصب)
شخرية سيج الغائبة اسساً الحاضخة فعبلً،وىحا ربسا ليجعل القارغ مكان الكاتب في القرة وكرن
كل قارغ ليا ىػ سيج نفدو.
 أمو؛مغ أسخة ميدػرةالحال،راؾية عمسياً
 ججه لػالجتو؛ رجل ثخؼ ججاً قخيب ثخاء أىل السجيشة.
 السجحوب؛ الخجل السذعث الذعخ،يخيف األشفال،مسدق الثياب ،في يجه عراة يزخب
بيا كل شيء وكل أحج.
 العخيف؛ أحج حفاظ القخية وىػ صاحب كتاب فييا وىػ مػضع ثقة،شجيج.
 ضابط الجسباز؛ ىػ أحج جشػد الجير القجامى وىػ معمع التخبية الخياضية بجسيع
مجارس مجمذ السجيخية
 الذيخ الشقيب؛ شخرية خيالية لع يخاىا سيج لكشو سسع عشيا فيي شخرية حاضخة
غائبة.
 خالو؛ الخجل الحؼ سكشغ معو في السجيشة وقت سفخه إلكسال مديخة تعمسو.
 حخحػر؛ لز مذيػر في القخية.
 امخأة حخور؛ ىي امخأة غجخية.
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 السشدخ؛ لز آخخ مذيػر في القخية.
 ندػة القخية؛ شخرية جساعية اتزح دورىا في مذيج الػدا .
الرخاع:
اتدست سيختو بديخورة األحجاث واندجاميا وفي كل قصعة أوردىا الكاتب نجج نقصة
تازم في أحجاثيا تتصػر لترل إلى عقجة مميئة بالر اخ اكان داخميا أم خارجيا ثع تبجأ بالتفكظ
والتحمحل حتى يتيي الر اخ وتحل نقصة الترزم معمش ًة االنفخاج.
الر اخ الجاخمي :ىػ ص اخ بيغ مذاعخ الكاتب نفدو وتسثل في الديخة بإحداس سيج
تجاه "ضابط الجسباز" .مغ خبلل كسية الخـبة التي اختدنيا جدجه وفكخه وقمبو ىحا جعمو ييخب
مغ السجرسة وال يعػد إال بعج شيخ .. ،بجأ حل ىحه العقجة في عدمو لمتحمي بالجخأة والبػح عغ

سبب ىخوبو مغ السجرسة لمعخيف فصسانو وأذىب عشو الخػف السختدن داخمو بتخ ٍ
بيتةعمى ضيخه
ٍ
ومدح لخأسو ،ىحا أزال الخػف عشو وزاده شسرنيش ًة بعجم حجوث ما أخافو .اتزح لي ىشا
وحشػ
ٍ
أن العقجة كانت في ص اخ داخمي وحيغ تحمل مشيا سيج داخميا أشخك الحل برناس غيخه فرصبح
الر اخ مستدجاً مغ صخاعيغ أولسيا داخمي واآلخخخارجي.
مػقف آخخ تجمى ؼيو الر اخ مػقف الدفخ مغ القخية إلى السجيشة،تسثل أوجو في مغ
شكل صخاعاً
كان حػلو ومذاعخىع ومذاعخه ىػ إزاء ىحا الػدا والشطخات األخيخة لتػديعوّ ،
خارجياً في البجاية ثع تفاعل معو الجاخمي وال شظ أن الر اخ بشػعيو متسازج وال انفكاك لكمييسا
عغ اآلخخ.
المغة:
لغتو تسيدت بالبداشة والػضػح ،كبداشة مشذره في البقعة اليادئة الستػاضعة ،غمب
أسمػب الدخد عمى سيختو وذلظ تساشياً مع شبيعة الدخد القرري وسخد األحجاث إال أن الحػار
حزخ في مػاقف قميمة إلى حج ما مثال ذلظ قػل " :فراح محعػ اًر :انذ وال جغ؟ ووجج الصفل
نفدو،فقال :أنا فبلن ابغ فبلن!"
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قز شيئاً مغ الحكع واألمثال الجارجة في الداحة السرخية مثل" :قال
وفي لغتو أيزا ّ
ذو األصبع العجواني يػصي ابشو :عميظ بالسال وتشسيتو ،فإن السال آلة السكارم ،وعػن عمى
الجىخوقػة عمى الجيغ،ومرلفة لئلخػان ،ومعيغ عمى حػادث الدمان" ،وغيخه قػلو" :اسمظ بشي نيج
الدادات  ..وتخمقغ برشخف العادات" .أورد مغ أبيات القريج نسػذج وىػ:
وششي عديد ال أروم سػاه.............ميسا تدػر العجا مبشاه!
أمدي وأصحػا مغ عشاه عمى لطى...........بيجؼ نذيجه لمسبل معشاه!
ألفاظ القخية الدائجة مثل العخيف والعفاريت وغيخىا مغ األلفاظ استخجميا سيج وىحا يجل
عمى انتساءه وترثخه بقخيتو.
التخاكيب سمدة واضحة وعمى الخغع مغ ىحا فإنو وضح السعشي حيغ رأػ أنو يحتاج
ايزاحاً أكثخ وبيحا اتزح حدو الشقجؼّ إذ وضع نفدو مشدلة القارغ تارة ومشدلة الكاتب تارة
أخخػ.
استخجم الكاتب كمسات مغ القخآن(مشيا تبيغ أن خمفيتو الفكخية إسبلمية)،مثل :نفخ في
البػق فيي تػازؼ نفخ في الرػر.
كان سيجقصب مدتخسبل في حجيثو مشدجساً معو وكرنو يعير أحجاث ماضيو وقت
كتابتو ليا .وأسيب كثي اًخ في القػل في أحجاث ليا أىسيتيا في نفدو ولكغ دون إخبلل في نفدية
القارغ بإشعاره بالسمل مغ إكسال القخاءة لديختو.
استخجم مفخدات معخوفة لجػ الذار السرخؼ لكشيا لشا غيخ مرلػفة مثل؛ صفادن(إلى
اليسيغ)،صػالدن(اليدار)،مارش(سيخ إلى األمام)،بيخ(ارفع اليجيغ بححاء الرجر).
وضف سيج المغة السحكية الخاصة بزابط الجسباز السرخؼ في سيختو ووضف كمسات
مرخية معيػدة وبيحا تػضيح وإبخاز لغة أىل القخية وأحجاث حياتيا بو قج وفق في انتقاء
ألفاضو.
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غابت لغة األنا في كتابو وىحا يذي بكسية التػاضع وعجم حب الطيػر والتفاخخ بشفدو
فييا ،واستخجم تقانة الخاوؼ العميع او ضسيخ الغائب بذكل أساسي في الديخة النو معشي بخسع
صػرة القخية وايزاح حياة شفل فييا.
الشياية:
جاءت نياية الديخة حديشة مؤلسة فييا مغ الػجج ما فييا م ألع البعج الغخبة ومذقة الحياة
وصعابيا حيث اعتساده عمى نفدو في كل أمػره ،نياية األحجاث مفتػحة؛ وذلظ ألن الدفخ مغ
القخية إلى السجيشة تعقبيا عػدة مجدة إلى القخية ولكع متى؟ لع يحجثشا سيج عشيا.
(جاءت مشصؿية مغ خبلل معخفة بجـية حيغ يشيي الصالب الجراسة في السجرسة شبيعيا
سيشتقل الى السجيشة إلكسال تعميسو)
نسػذج الخحيل السبكي واضح في آخخ صفحات قرتو حيث اتدع السذيج بالحدن
الذجيجمغ قبل الػالجة خاصة واالخػة واالخػات (أىل البيت) واألخػال واالعسام (أفخادالعائمة)
والجيخان بذكل عا ،مذاعخ الػدا اختمصت بحدن وأمل امل بعػدتو نجساً ومفك اًخ عمسياً لو قجره
وصيتو ،تسثل ىحا حيغ قال.." :فادفع يدمع عمى أىمو واحجاً واحجاً ،واحتزشتو أمو ،وألرقتو
برجرىا كرنسا تػدعو كل ح اخرة القمب السميػف ولع تصمقو إال وأبػه يشتدعو مشيا بخفق ويخشق في
حمقو الكمسات ...،سافخ؟ قال الػالج :بدبلمة هللا ،وانفجخ يبكي كاألشفال! واألم الذجاعة تشدى
أشجانيا وتعديو ،ثع تخمػ إلى نفديا لتشفجخ بالبكاء!".
نتائج التحميل لمديخة تتسثل في؛ وضع عشاويغ مشاسبة مبلئسة لؤلحجاث دون الترثيخ سمبا
عمى حجيثو السدتخسل ،وتشػ تقانات الدمان في كتابو واستخجام األزمشة الثبلثة فالساضي ىػ
األكثخ حزػ ار وذلظ اندجاما لصبيعة وفحػػ الديخة،والحاضخ تسثل في وقت كتابتو
لمديخةوتعميقو عمى بعس األحجاث إن لع يكغ جميا ،والسدتقبل ذكخه أيزا،كل ىحا يذي بعقمية
السفكخ الػاعي السجرك لمحياة وواقعيا ،الحؼ أفخخ بو أن سيج بيحه القػة اإلبجاعية في كتابتو
لديختو عام 1945م استصا أن يخسخ إندانيتو ومػاقفو البديصة بحخوف رصيشة ومغدػ عسيق
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فكان سست الشزج اإلبجاعي جسيل ججاً وىحا الحؼ دفعشي لجراستيا نسػذجاً لمتحميل الفشي ليا،
فررػ أنو وفق بػضع برستو الصفػلية وروحو العفػية السميسة تارة تمػ أخخػ لفعل الخيخ.
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السبحث الثالث
مدخد فن الديخة الحاتية في مرخ في عرخ الجول واإلمارات الثاني
وىا ىػ السدخد أضعو بيغ أيجكع ،ىػ جيج شخري تسثل بإدراج أسساء كتب لمديخ
الحاتية التي كتبيا مرخيػن ،وأشيخ إلى التشػ الحؼ ستبلحطػنو ،فدتججوا السحكخات واليػميات
وعشاوييغ أخخػ  ،وقج وضعت الديخ التي نذخت مغ عام 1929م وحتى عام 2019م مختبة
تختيبا زمانياً مغ القجيع لؤلكثخ حجاثة.
1929م
حديغ،شو ،األيام،ج،1مجمةاليبلل،القاىخة
1935م
حديغ،شو،أديب،الييئة السرخية العامة لمكتاب
1937م
الحكيع،تػفيق،يػميات نائب في األرياف،دار الذخوق
1938م
الحكيع،تػفيق،عرفػر مغ الذخق،دار الذخوق
العقاد،عباس محسػد،سارة،دار الذخوق
1944م
الحكيع،تػفيق،زىخة العسخ،دار الذخوق
1945م
قصب،سيج،شفل مغ القخية،،مؤسدة الجسل لمصباعة والشذخ،ألبانيا
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1946م
ثابت،مشيخة،ثػرة في البخج العاجي،دار السعارف
1947م
مػسى،سبلمة،تخبية سبلمة مػسى،الييئة السرخية العامة لمكتب
1948م
تيسػر،محسػد،نجء السجيػل،مكتبة االداب لمصباعة
1953م
ـيكل،دمحم حديغ،محكخات في الدياسة السرخية،ج،2مكتبة الشيزة السرخية
1961م
زىيخ،سعاد،يػميات امخأة مدتخجمة،مؤسدة روز يػسف
1962م
الديج،أحسجلصفي،قرة حياتي،دار اليبلل
1963م
فيسي،عبجالعديدىحه حياتي،دار اليبلل
1970م
كذظ،عبج الحسيج،قرة أيامي،دار السختار اإلسبلمي
محسػد،مرصفى،رحمتي مغ الذظ الى االيسان،دا ار لسعارف
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1972م
عبجالجميل،عػاشف،محكخات مجرسة،د.ن
حديغ،شو،األيام،ج3
1973م
الجديسي،عبج الغشي،محكخات عبج الغشي الجديسي،الييئة العامة لمكتاب
وىبي،يػسف،عذت الف عام(محكخات عسيج السدخح السرخؼ)،ج،1دار السعارف
1975م
السازني،إبخاـيع،قرة حياة،دار الذخوق
1976م
شعخاوؼ،ىجػ،محكخات ىجػ شعخاوؼ
1978م
أميغ،أحسج،حياتي،مكتبة الشيزة السرخية،مرخ
الدادات،دمحمأنػر،البحث عغ الحات،السكتب السرخؼ الحجيث
فخيج،دمحم،محكخاتي بعج اليجخة(،)1919-1904ج،1الييئة السرخية العامة لمكتاب
1979م
البشا،حدغ،محكخات الجعػة والجاعية،السكتب اإلسبلمي،لبشان
1980م
الغدالي،زيشب،أيام مغ حياتي،دار الذخوق
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1982م
العقاد،عباس محسػد ،أنا،دارالسعارف،القاىخة
الجيب،عبلء،وقفة قبل السشحجر،دار الذخوق
1983م
عاشػر،رضػػ،الخحمة،دار الذخوق
1985م
مستاز،اعتجال،محكخات رقيبة سيشسا،الييئة السرخية العامة لمكتاب
ضيف،شػقي،معي،دار السعارف
1986م
عادل،سالي،أمشيات أبجية،السؤسدة العخبية الحجيثة
1987م
الدادات،جييان،سيجة مغ مرخ،الكتب السرخؼ الحجيث،مرخ
1988م
خػرشيج،اعتساد،شاىجة عمى انحخافات صبلح نرخ،مؤسدة آمػن الحجيثة لمصبع والشذخ
حجي،أحسج،محكخات جشجؼ مرخؼ في جبية قشاة الدػيذ،دار الفكخ لمجراسات والشذخ
1989م
الخافعي ،عبجالخحسغ،محكخاتي(،)1951-1889مؤسدة اخبار اليػم
األبشػدؼ،عصيات،أيام لع تكغ معو،دار الفخسان
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1990م
التمسداني،عسخ،ذكخيات المحكخات،دار الصباعة والشذخ اإلسبلمية،مرخ
1991م
باشا ،إسساعيل صجقي ،محكخاتي ،مكتبة مجبػلي
عذساوؼ ،حدغ ،حراد األيام (محكخات ىارب) ،دار التػزيع لمشذخاالسبلمية
الكيبلني ،نجيب ،تجخبتي الحاتية في القرة القخانية ،دار ابغ حدم
حقي ،يحيى ،كشاسة الجكان ،د.ن
1992م
زغمػل،سعج،محكخات سعج زغمػل،الييئة السرخيةالعامة لمكتاب
حمسي الثاني،عباس،محكخات عباس حمسي الثاني خجيػؼ مرخ األخيخ،1914-1892دارالذخوق
1995م
محكخاتي في نرف قخن،ج1وج،2الييئة السرخية العامة لمكتاب
الكيبلني،نجيب،لسحات مغ حياتي،مؤسدة الخسالة
1998م
باشا،أحسج شفيق،محكخاتي في نرف قخن،ج،3الييئة السرخية العامة لمكتاب
العبج السشعع،عبج الخؤوف،اغست فاروق لى التشازل عغ العخش،الدىخاء لبلعبلم الغخبي
1999م
باشا ،أحسج شفيق،محكخاتي في نرف قخن،ج،4الييئة السرخية العامة لمكتاب
غالي ،بصخس5،سشػات ييت مغ زجاج،مخكد االىخام لمتخجسة والشذخ
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يحياوؼ ،رشيج،القاىخة األخخػ،وكالة الرحافة العخبية
عبجالخحسغ،عائذة،عمى الجدخ بيغ الحيياة والسػت،الييئة السرخية العامة لمكتاب
عبجالسجيج ،عرست،زمغ االنكدار واالنترار(محكخات دبمػماسي عغ أحجاث مرخية)،دار
الذخوق
جسعة،عصية،نثخيات الحاكخة،دار الرباح
حسدة ،كخيسان،﵀ يازمخؼ
الكيبلني،نجيب،حكايات شبيب،مؤسدة الخسالة لمصباعة والشذخ
2000م
عكاشة،ثخوة،محكخاتي في الدياسة والثقافة،دار الذخوق،مرخ.
السيدخؼ،عبج الػىاب،رحمتي الفكخية في الجحور والبحور والثسخ،دار الذخوق،مرخ.
بجوؼ،عبج الخحسغ،سيخة حياتي،دار الذخوق،مرخ.
جسعة ،دمحملصفي،شاىجعمى العرخ،الييئة السرخية العامة لمكتاب،مرخ.
فاروق،نبيل،محكخات شبيب في صعيج مرخالجػاني،السؤسدة العخبية الحجيثة،مرخ.
2001م
عػض،لػيذ،محكخات شالب بعثة،دار اليبلل
محسػد،مرصفى،حػار مع صجيقي السمحج،دار اخبار اليػم
2002م
سعيج،دمحم،مقز الخقيب(يػميات محيع مرخؼ في األراضي السحتمة)،دار اخباراليػم
القخضاوؼ،يػسف،مبلمح سيخة ومديخة،ج،1مكتبة القخضاوؼ
20

2003
شاروني،يػسف،ومزات الحاكخة ،السجمذ األعمى لمثقافة ،القاىخة
2005م
أميغ،سسيخ،محكخاتي،ج،1دار الداقي
2006م
عػيذ،سيج،التاريخ الحؼ أحسمو عمى ضيخؼ،دار العيغ لمشذخ
مصاو ،عبج الػىاب،صجيقي ال تركل نفدظ،دار الذخوق
ـيكل،دمحم،محكخات الذباب،السجمذ األعمى لمثقافة
2007م
جسعة،حديغ،يػميات ميشجساستذارؼ،مكتب الجراساتػاالستذارات اليشجسية
2008م
ابخاـيع،حدام مرصفى،يػميات مجرس في األرياف،دار ليمى
2009م
شساخ،عامخ،عمسشي أبي(محكخات شفل)دار الرحػة،مرخ
2010م
زويل،أحسج،عرخ العمع،دار الذخوق
اميغ،جبلل،رحيق العسخ،دار الذخوق
ثابت،ياسسيغ،محكخات فتاة شات،د.ن
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2011م
عبج السشعع،انترار،حكاياتي مع االخػان(محكخات اخت سابقة)،الييئة السرخية العامة لمكتاب
عبجالشاصخ،تحية،ذكخيات معو،دار الذخوق
فػزؼ،فاروق،تجخبتي في الكتابة التاريخية،دار الذخوق،عسان
الػرداني،محسػد،بيت الشار،دارميخيت
2012م
تػفيق،أحسج،اآلن نفتح الرشجوق،ج،1دار الذخوق
حديغ،أحسج مرصفى عمي،الرعيج جحوراأللع واألمل،الييئة السرخية العامة لمكتاب
أبػ الػيط،أحسج،شيادتي (محكخات أحسج أبػ الػيط)،دار نيزة مرخ
مشرػر،أنيذ،في صالػن العقاد كانت لشا أيام ،دار نيزةمرخ لمصباعة
عياد،عبج الفتاح شكخؼ،العير عمى الحافة،مكتبة األسخة
محسػد،مرصفى،محكخات مرصفى محسػد،دارالكتب لمشذخ والتػزيع
ناصخ،نجػ،محكخات ضمع أعػج،دار الفكخ العخبي لمشذخ
فكخؼ،ىالة ،يػميات رغاية مرخية،د.ن
2013م
حمسي،أحسج28،حخف،مؤسدةىشجاوؼ لمتعميع والثقافة
إسساعيل،جييان،يػميات في زمغ الغخبة،مؤسدةابجا لمتخجسة والشذخ
خميل،ناصخ،مغ الصسى تػرق الحكايا،دار الشديع
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2014م
ششصاوؼ،ششصاوؼ عبج الحسيج،مغ يػميات مجرس متسخد،مكتبة بػرصة لمكتب والشذخ
القخضاوؼ،يػسف،مبلمح سيخة ومديخة،ج،4دار الذخوق
2015م
غالي،بصخس،بيغ الشيل الشيل والفخات(يػميات دبمػسي مرخؼ)،دار الذخوق
اميغ،جبلل،مكتػب عمى الجبيغ(حكايات عمى ىامر الديخة الحاتية)الكخمة لمشذخ،االكػيت
زغمػل،حاتع،قرز مغ حياتي(محكخات السرخؼ الحؼ أسذ الػاؼ فاؼ لمعالع،د.ن
فػزؼ،دمحم،حخب الثبلث سشػات(محكخات الفيق األول دمحم فػزؼ وزيخالحخبيةالدابق(-1967
،))1970د.ن
دروير،محسػد،يػميات الحدن العادؼ،األىميةلمشذخ والتػزيع
2016م
ممظ،ندخيغ،سارق البلفشجر(يػميات)،دار ججيج
الديج،ـبة هللا،أرجػك ال تفيسشي بدخعة(محكخات ساخخة)،دار بجائل.
2017م
حدػنة،ايشاس،بجون سابق انحار،دار الذخوق،مرخ.
تػفيق،أحسج،االن نفتح الرشجوق،ج،2دار كيان لمشذخ.
عبج التػاب،أيسغ،يػميات شالب أمغ دولة،دار روافج لمشذخ.
عاشػر،رضػػ،اثقل مغ رضػػ،دار الذخوق،مرخ.
محسػد،صفاء سيج،يػميات عسيجة(كػاليذ تحت ؾبة الجامعة)،الشخبة لمتػزيع والشذخ.
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مػسى،عسخو،كتابيو،دار الذخوق،مرخ.
2018م
أبػ الدعػد،مججؼ،مغ يػميات شبيب مرخؼ في جػبا،مجونة أصػات
2019م
عاشػر،رضػػ،لكل السقيػريغ أجشحة،دار الذخوق،مرخ.
سعجاوؼ،نػال،محكخاتي في سجغ الشداء،مشذػرات الخبيع،مرخ.
شمبي،وفاء،شيدلػنج محكخات معالجة نفدية،دار الذخوق،مرخ.

24

السمحق
السازني،إبخاـيع  ،إبخاـيع الكاتب،دار الذخوق
الغخباوؼ،أحسج،وجع العذق والبعاد،دار الفغ اإلبجاعي األوروبي
فكخؼ،بحبح،يػميات مقاتل قشائي في حخب أكتػبخ
كامل،رشاد،الرحافة والثػرة ذكخيات ومحكخات،الييئة السرخية العامة لمكتاب
األنرارؼ،رفعت،حكايتي في تل أبيب
يػسف،الديج،محكخات معتقل سياسي(صفحة مغ تاريخ مرخ)،الييئة السرخية العامة لمكتاب
عبلم ،فؤاد،االخػان وأنا مغ السشذية إلى الشرة،السكتب السرخؼ الحجيث
ّ
القاضي،عسخو،الحجخة الرجئة
ثابت،كخيع،عذخ سشػات مع فاروق،دار الذخوق
الذعخاوؼ،دمحم متػلي،محكخات إمام الجعاة،دار الذخوق
كامل،محسػد،يػميات محامي مرخؼ
الخفاعي،ىاشع،مغ ذكخياتي()1952-1942
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الخاتسة
الحسج﵀ حتى يبمغ الحسج مشتياه ،الحسج﵀ الحؼ فتح لي فتػح العارفيغ ،وجعمشي مغ شمبة
العمع والباحثيغ ،الحسج﵀ ان وفقشي إنجاز ىحا العسل ،وأسرلو تعالى أن يػفقشي ويػفق كل شالب
حل وارتحل.
لمعمع أيشسا ّ
وفي نياية رحمتي البحثية ألخز ما سبق لي دراستو في اآلتي:
 .1أن الديخة الحاتية ىي سجل لحقائق حياة فكخية أو أدبية أو روحية او اجتساعية او
سياسية ألصحابيا.
 .2إن ضيػر ونذاط كتابة فغ الدخة الحاتيةبجأ بتجويغ محكخات أو يػميات أو رسائل ،صػر
فييا كاتبيا عرخه الحؼ عاش ؼيو.
عج بعس الجارسيغ صشف الديخ الخوائية ىي انجح الديخالحاتية.
ّ .3

 .4الديخة الحاتية ىي امتجاد لصبيعة التخاث األدبي الغشي في جسيػرية مرخ العخبية.
 .5إن اول سيخة ذاتية ضيخت في مرخ ىي (األيام) لؤلديب شو حديغ وفييا بجأ أثخ الغخب
جمياً في ـيكمية كتابو ونطامو الحؼ سار عميو بالكتابة.
 .6إن بجايات كتابة الديخة الحاتيةفي أوائل التدعيشات كانت ترث اًخبفكخ غخبي فمع يكغ نزجو
إلى متدػػ الشزج الحؼ نحغ عميو اليػم.
بيحا أكػن قج أجسمت دراستي وتػصمت مشيا لشتيجتيغ:
 .1إن الديخة الحاتية في مرخ ليا نقاط اشتخاك وىي؛ محجدة التخكيب ،االسع ،الجسع بيغ
الدخد التاريخي وشخيقة روائية.
 .2الديخة الحاتية في مرخ في القخن العذخيغ مباشخة تعتسج الػاقعية الحياتية أىع ممسح ليا.
وأوصي الباحثيغ بػصيتيغ:
 .1تكخيذ الجراسات األدبية لفغ الديخة الحاتية خاصة لمببلد العخبية.
صب اىتسام الباحثيغ لتحميل الديخ الحاتيةالعخبية تحميبلً فشياً وذلظ لسا لو مغ فائجة تعػد
.2
ّ
عمى شبلب العمع خاصة في مجال األدب.
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السرادر والسخاجع
 .1القخآن الكخيع
 .2حمقات بخنامج سػاعج اإلخاء( ،7مػقع اليػتيػب).
 .3الشكت العرخية،تجقيق :ىختػيغ دربشد  ،مصبعة مخسػ،باريذ،ط1897 ،2م.
 .4رواية الديخة الحاتية ،عبج هللا الحيجرؼ ،مجمة عبلمات ،الشادؼ الثقافي ،ججة ،م  ،13ج
 49سبتسبخ .2003
 .5الفشػن األدبية،أنيذ السقجسي،دار العمع لمسبلييغ2000،م.
 .6أدب الديخة الحاتية،عبج العديد شخف،الذخكة السرخيةالعالسية لمشذخ1992،م.
 .7الديخة تاريخ وفغ،ماىخ حدغ فيسي،مكتبة الشيزة السرخية1970،م.
 .8السعجع السفرل في المغة واألدب،ميذال عاصي وإميل يعقػب،ج.1
 .9الديخة الحاتية الحج والسفيػم،أحسج مخبع،مشذػرات أدؼ ابيياألدبي2003،م.
 .10تاريخ وحزارة مرخ القجيسة،سسيخ أديب،مكتبة اإلسكشجرية1997،م.
 .11دراسات في أدب الشيزة،وليج أبػ نجػ،ط،4مكتبة الصالب الجاعي،الجامعة
اإلسبلمية،غدة2015،م.
 .12األدب القرري والسدخحي في مرخ ،أحسجـيكل ،دار غخيب لمصباعة
والشذخ2010،م.
 .13شفػلتي دراسة في الديخة الحاتية العخبية،تجتد روكي،تخجسة شمعت الذايب،السكتب
القػمي لمتخجسة العخبية2009،م.
 .14األبعاد األدبية والفشية في الديخة الحاتية العخبية (مقالة) ،شعبان يػسف ،مجمة شؤون
عخبية،السمف الثقافي( ،مػقع الكتخوني).
 .15الديخة الحاتية في األدب العخبي الحجيث(عشجما تتكمع الحات)،دمحم الباردؼ،اتحاد الكتاب
العخب2005،م( ،مػقع الكتخوني).
 .16الديخة الحاتية في الخصاب الخوائي العخبي،بييجة ادلبي،مؤسدة الػراق لمشذخ
والتػزيع2011،م.
 .17أيام شو حديغ وأيامشا،احسج بشسيسػن،ديػان العخب ،اشمع عميو بتاريخ2019-9-5م.
(مػقع الكتخوني).
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 .18مغ أعبلم الجعػة والحخكة اإلسبلمية السعاصخة،عبج هللا عقيل سميسان العقيل ،دار
البذيخ2008،م.
 .19شفل مغ القخية ،سيج قصب،مشذػرات الجسل1945،م.
 .20أدب الديخة الحاتية في مرخ القجيسة،حديغ عبج البريخ،مقالة،مؤسدة السرخؼ
اليػم(مػقع الكتخوني) اشمع عميو بتاريخ.2019-9-11
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الفرل العاشخ
فن الديخة الحاتية في ليبيا في عرخ الجول واإلمارات الثاني
(2019 _1917م)

إعجاد الباحثة
سساح أبه عهاد
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التسييج
أواالـ مفيهم الديخة الحاتية:
 .1مفيػم الديخة في المغة :ىي الصخيقة يقال :سار بيع سيخة حدشة .والديخة الييئة .وفي التشديل
()1

"سشعيجىا سيختيا األولى"

وسيخ سيخة حجث أحاديث األوائل"(.)2

وجاء في القامػس السحيط :الديخ :الحىاب كالسديخ والتيدار والسديخة والديخورة والديخة:
الزخب مغ الديخ ،والديخة بالكدخ :الدشة أو الصخيقة أو الييئة"(.)3
اصصبلحا:
 .2مفيػم الديخة الحاتية
ً

فقج تعجدت التعخيفات لسفيػم الديخة الحاتية في االصصبلح ومشيا تعخيف دمحم التػنجي

برنيا" :مرصمح يجل عمى سيخة الحياة أو تخجسة الحياة ،وىي عبارة عغ تخجسة حياة أحج
األعبلم ...وقج تكػن تخجسة السؤلف عغ نفدو فيي في األدب تجل عمى الدمػك وأسمػب الحياة
والتخجسة ...وىي اليػم فغ أدبي مغ األجشاس األدبية التي تحكي حياة األدباء واألعبلم وتخوؼ
نػعا مغ القرز السعتسج عمى الحكخيات"
ً

()4

أما عبج العديد شخف فقج قال عغ الديخة الحاتية

()5
أدبيا حيث قال" :إنسا
حخؼيا تخجسة حياة إندان كسا يخاىا ىػ"  ،واعتبخىا شػقي ضيف ًفشا ً
"تعشي ً
()6

حدبشا أن نعخف أن نذيخ إلى أن ىحا الفغ األدبي لو تخاث كبيخ عغ القػم"

ضيف أربعة أمػر يجب تػافخىا في الديخة الحاتية وىي(:)7
أ -أن يكتب السؤلف عغ نفدو.
ب -أن يكتب جدًءا مغ حياتو أو حياتو كميا.
ت -التخكيد عمى األحجاث الذخرية وعجم التصخق لؤلحجاث العامة.
ث -الرخاحة والرجق.
()1
()2
()3
()4

سػرة شو.21 :
لدان العخب ،ابغ مشطػر ،ج ،4ص.390
القامػس السحيط ،الفيخوز أبادؼ ،مادة سيخ.
السعجع السفرل في األدب ،دمحم التػنجي ،ج ،2ص.536

()5

أدب الديخة الحاتية ،عبج العديد شخف ،ص.27

()7

السخجع الدابق ،ص.11

()6

التخجسة الذخرية ،شػقي ضيف ،ص6
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وقج حجد شػقي

ط واقعية ومشصؿية ،فكاتب الديخة الحاتية ىػ األقجر عمى
فالذخوط السحكػرة ىي شخو ٌ
التعبيخ عغ نفدو بشفدو وىػ األقجر عمى تحكخ ما حجث لو ،بيج َّ
أن الذخط الثالث يرعب عمى
كاتب الديخة الحاتية تحؿيقو فكيف لو أن يكتب حياتو دون ذكخ ما حجث معو في ضل األحجاث
فعال في
خرػصا إذا كان
العامة التي حػلو ال سيَّسا األحجاث الدياسية
ً
مذاركا فييا ولو ٌ
دور ٌ
ً
سخيانيا ،أما بالشدبة لمذخط الخابع فبل ندتصيع أن نحكع عمى سيخة ذاتية بالكحب َّ
ألن األصل في
الكاتب أن يكػن صادًقا مع القارغ.
ثانيا -الديخة الحاتية في ليبيا قبل عرخ الجول واإلمارات الثاني:
ا

إن فغ الديخة الحاتية بسفيػميا السحكػر أعبله والخاضعة لذخوط الديخة الحاتية ىػ فغ

حجيث عمى األدب الميبي .فقج كانت بجايات الكتابة الحاتية في ليبيا ىي تػثيق مخترخ لبعس
وججانيا
شخز ما في ذلظ الدمغ فيحكخ الكاتب األحجاث التي تفاعل معيا
األحجاث التي مخ بيا
ٌ
ً

أكثخ مغ تفاعمو حخك ًيا فكانت يػميات التاجخ الصخابمدي (حدغ الفؿيو حدغ( ))1ىي أول ما

يػما
عاما ً
وصل مغ تدجيبلت فخدية ألحجاث ليبية صخفة فقج سجل فييا وقائع أكثخ مغ خسديغ ً
بيػم وذلظ في الفتخة مغ عام 1224ىـ 1278 -ىـ وكانت بجاية يػمياتو متػاضعة فقج دونيا في

أوراق ودفاتخ مختمفة اختمصت فييا اليػميات التاريخية بالقيػد التجارية(.)2
حاول كاتب اليػميات تػخي األمانة في تدجيمو اليػمي والرجق في ذكخ الػقائع
وسفشا والػقائع الحخبية وشؤون
وبحخ وقػافل
ًا
بخ
واألحجاث كسا سجل الخحبلت الغادية والخائحة ًا
ً
التجارة والػضائف اإلدارية والسػاليج والػؼيات( .)3كتب التاجخ الصخابمدي يػمياتو برسمػب عامي
وليجة دارجة مدتجرجة خالية مغ التكمف ولحلظ فإنيا ترمح لجراسة الميجة الميبية في تمظ
العرػر(.)4
ثع تبل ذلظ كتاب (رؼ الغميل في أخبار بشي عبج الجميل) لسحسج بغ عبج الجميل سيف
الشرخ حيث ذكخ في كتابو وقائع تاريخية عغ ليبيا والببلد العخبية التي لجر إلييا كسا وصف
()1
تاجخا .يشطخ :مؤرخػن مغ ليبيا ،عمي
(1783م -؟) مؤرخ ليبي ،مغ وجياء مجيشة شخابمذ ،وكان يعسل ً
مرصفى مرخاتي ،ص 161و .164
()2

يشطخ :الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص.71

()4

يشطخ :مؤرخػن مغ ليبيا ،عمي مرصفى السرخاتي ،ص.163

()3

السخجع الدابق ،ص72
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()1

مرخ والجه الستسخد عمى الدمصة العثسانية

كسا وضح في كتابو كيؽية ف اخره خارج الببلد

وصػر رحمتو الذاقة في ؼيافي الرحخاء الميبية ما بيغ أرض فدان وصحخاء سيػة وريف الببلد
السرخية والقاىخة والحجاز وتػنذ والجدائخ(.)2
ويبلحع أن يػميات حدغ الفؿيو وكحلظ رؼ الغميل في أخبار بشي عبج الجميل كانا
تػضيحا لمحالة االقترادية والدياسية والجغخاؼية والتاريخية لمفتخة التي عاشيا كل مشيع فيع لع
ً
يتػغمػا في ذكخ األحجاث الجائخة في زمانيع.

ثال اثا -أثخ االحتالل اإليطالي واإلدارة البخيطانية عمى الكتابة الحاتية:
وقعت ليبيا تحت الغدو اإليصالي عام 1911م ،وكان ىحا ىػ الحجث األبخز في تاريخ
ليبيا في بجاية القخن العذخيغ ،فقج استسخ الر اخ غيخ الستكافئ بيغ الصخفيغ حتى مشترف القخن
خاضعا
العذخيغ عشجما حرمت ليبيا عمى استقبلليا( .)3ثع جاء بعج ذلظ الحكع السمكي ولكشو كان
ً
لمدمصات البخيصانية إلى أن انقمب الخئيذ الميبي الخاحل معسخ القحافي عمى الشطام السمكي في

ثػرة الفاتح مغ سبتسبخ عام 1969م( ،)4ولع أعثخ في ىحه الفتخة عمى سيخ ذاتية أو محكخات سػػ
ما وصفو قمة مغ األدباء  -سيرتي الحجيث عشيع في سياق البحث -لخحبلتيع في الخارج وما
يخونو خارج ببلدىع وربسا يعػد ذلظ إلى خػفيع مغ االحتبلل اإليصالي أو مغ الدمصات
سائجا في الببلد.
البخيصانية أو حتى مغ الحكع السمكي الحؼ كان ً

()1مؤرخػن مغ ليبيا ،عمي مرصفى السرخاتي ،ص.211

()2

يشطخ :الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص.77

()4

صفحات مصػية مغ تاريخ ليبيا الدياسي ،مرصفى أحسج بغ حميع ،ص.542

()3

السخجع الدابق،

.84
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ابعا -أثخ السعتقجات الجيشية واالجتساعية عمى الكتابة الحاتية في ليبيا:
را

َّ
إن الترثخ باألحكام اإلسبلمية مغ أسباب الترخخ في فغ كتابة الديخة الحاتية ؼبعزيع

يخجع ىحا الترخخ إلى حكع الجيغ اإلسبلمي فاألدباء يكتفػن في سيخىع بسحاوالت ترػيخ الحياة
االجتساعية وسخد المسحات التاريخية نتيجة لمؿيع السديصخة عميشا والتي تفخض عمى اإلندان عجم
كذف السدتػر(.)1
وقج يعػد الدبب في ترخخ الكتابة الحاتية عشج العخب إلى تخويج فكخة نكخان الحات
اصفا الديخ الحاتية العخبية بالشطافة والبياض فيي
والستسثمة في قػليع (أعػذ باهلل مغ كمسة أنا) و ً

مغدػلة بالساء لبلجتساعي والرابػن الدياسي ال غبار عمييا ورغع نجرة البػح العخبي فالبػح
خفاء ويعمل ذلظ بػياب الجخأة عمى الكتابة(.)2
الميبي يطل األكثخ ً

()1
()2

يشطخ :نعيسة العجيمي ،الديخة الحاتية في األدب الميبي ،ص.66
الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص.67
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السبحث األول
التأريخ لفن الديخة الحاتية في ليبيا في عرخ الجول واإلمارات الثاني
ٍ
مخور بالحكع السمكي
ًا
بجءا باالحتبلل اإليصالي
مخت ليبيا برحجاث سياسية عريبة ً
وتجخبلت الحكػمة البخيصانية في نطام الحكع السػجػد وتبع ذلظ حكع معسخ القحافي ثع االنقبلب
عميو عام  2011م كل ىحا كان لو عطيع األثخ عمى األدب الميبي برجشاسو السختمفة ،فقج كتب
مغ استصا مشيع سيخة حياتو ومجػ ترثخه وترثيخه عمى الػضع القائع فكان ىشاك عجد ال برس بو
مغ األدباء مسغ كتبػا إنجازاتيع وأعساليع أو مذاىجاتيع في ىحا العرخ وقج كان ىحا برشكال
مختمفة لمديخة الحاتية .ومغ خبلل تتبعي لمديخة الحاتية في ىحا العرخ فإنو يبلحع مخورىا برربع
تبعا لديادة التعسق في الكتابة الحاتية وسيبلحع ىحا التعسق والتػسع بعج
مخاحل قج قدستيا ً

االشبل عمى جسيع السخاحل وىي كالتالي:
السخحمة األولى1957( :م – 1969م)

في ىحه الفتخة كانت ليبيا قج تخمرت مغ االحتبلل اإليصالي فرصبح لجييع الحخية في
التشقل خارج الببلد والؿيام بخحبلت حػل العالع فكانت كتاباتيع حػل ما يخونو في العالع الخارجي
مغ تصػر ورقي أذىل عيػنيع وعقػليع مسا دفعيع لكتابة ما يذاىجونو فالتصػر في ليبيا كان في
بجاية تشفدو بعج خخوج إيصاليا مغ ليبيا وتحكع قػػ خارجية في مريخ ليبيا.
وكان أول مغ كتب في ىحه السخحمة  -في حجود عمسي -ىػ (اليادؼ السذيخقي())1
كتابا بعشػان (ليبي في اليابان) مقتصفات مغ مذاىجات ليبي في رحمة سياحية حػل
حيث كتب ً

العالع وقج صجر كتابو عام 1957م وقج اشتسل كتابو عمى يػميات يذيخ فييا إلى األماكغ التي
ذىب إلييا كسا كان يعصي معمػمات مخترخة عغ أىع معالع تمظ السشاشق( ،)2كسا ذكخ في كتابو
قرز مغ رحمتو وعخف بصخيقتو الجسيمة والبديصة في سخد القرة كسا ذكخ السػاقف الغخيبة

()1
تدعا
ًا
مثاال لمتزحية والفجاء
مشاضل ليبي كان ً
ومشاصخ لمذعب الجدائخؼ تػفي عام 2007م وكان يبمغ ً
وتدعيغ سشة .اليادؼ السذيخقي ،إبخاـيع سعيج اغشيػة ،مػقع ليبيا وشششا (مػقع إلكتخوني).
()2

ليبي في اليابان ،د .م( goodreads ،مػقع إلكتخوني).
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والصخيفة التي صادفيا( ،)1وىحا ما جعمشي أضعو ضسغ الديخة الحاتية .وقج أىجػ ىحه الخحمة
لمجدائخ حيث كان يشاصخ السجاىجيغ الجدائخييغ في كفاحيع ضج االحتبلل الفخندي(.)2
كتابا آخخ أشمق عميو (مذاىجاتي في ببلد اليشج) وقج سجل ؼيو ما شاىجه في
وقج وضع ً

اليشج ومػاقفو فييا وقج صجر كتابو عام 1967م ،وقج جعل ريع الكتاب في خجمة القزية
الفمدصيشية لحلظ قجم كتاب الخحمة األستاذ (أحسج الذقيخؼ( :)3رئيذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية).
()4

باإلضافة إلى السذيخقي فقج كتبت الكاتبة الميبية خجيجة عبج القادر

ما شاىجتو في

رحمتيا إلى بخيصانيا وقج كانت كتاباتيا في سمدمة صحؽية في جخيجة شخابمذ الغخب امتجت مغ
تاريخ 1962/11/11م حتى تاريخ 1963/6/30م ،واستيمت ذكخياتيا باليػم الحؼ غادرت ؼيو
ليبيا مختحمة إلى بخيصانيا واستسخت في تدجيل كل ما وعتو عيشاىا السشبيختان حيث وصفت
مصار لشجن وما يحتػيو مغ محبلت تجارية عجة تعج بالتحف التحكارية الجسيمة والخوائح ،كسا
صػرت شكل مجيشة لشجن برسقفيا الحسخاء وسيخ مػاصبلتيا وأيام عصبلتيا وساعات إقفال السحال
فبيا كسا سجمت فييا كل ما شج انتباىيا ولفت نطخىا كاستخجام اآلالت في شيػ الصعام وتشطيف
السشدل ،وقج تسيدت يػمياتيا برسمػب سمذ ومذػق وألفاظ دؾيقة(.)5
ويدتشتج أن انبيارىا بكل ما رأتو في بخيصانيا ناتج عغ عجم رؤيتيا ليحه اإلمكانيات في
ببلدىا حيث إن ليبيا كانت في ذلظ الػقت تحت الحكع السمكي السكسع ألفػاه الدياسييغ واألدباء
وفي بجايات التصمع إلى الحزارة والسجنية.
ويبلحع في ىحه الفتخة عجم تصخق الكتاب إلى الػضع الدياسي القائع في ببلدىع وذلظ
ضا عمى أنفديع مغ القتل أو الدجغ ،كسا اقترخ كتاب ىحه السخحمة عمى كتابة ما شاىجوه
حفا ً

()1
()2
()3

ليبي في اليابان ،نديع دمحم(goodreads ،مػقع إلكتخوني).
السخجع الدابق

سياسي ودبمػماسي فمدصيشي ولج في بمجة تبشيغ جشػب لبشان عام 1908م ثع انتقل إلى فمدصيغ وأتع الثانػية

عام 1926م في القجس ،رئذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية عام 1946م لكشو استقال بعج ىديسة يػنيػ 1967م،
بشاء عمى وصيتو .أحسج الذذقيخؼ ،د .م ،مػقع الجديخة نت.
تػفي في تػنذ عام 1980م ودفغ في األردن ً
( )4كاتبة ليبية (1938م – 2009م) تمقت تعميسيا في ليبيا ومرخ وبخيصانيا ،أصجرت كتابيا األول (السخأة
والخيف في ليبيا) في بيخوت عام 1961م .خجيجة عبج القادر وانترار التغييخ ،خمػد الفبلح ،الخؤية (مػقع

إلكتخوني)

()5

يشطخ :الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص.98-96
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في الخارج وىػ ما عخف بردب الخحبلت وتع ذكخ ذلظ في البحث ألنيع تحجثػا عغ نطختيع حػل
ما شاىجوه ومػاقف شخرية شخيفة حجثت معيع.
السخحمة الثانية1970( :م – 1983م)
بعج أن تخمرت ليبيا مغ االحتبلل اإليصالي ومغ ثع تخمريا مغ مبلحقات ومزايقات
أيزا مغ الحكع السمكي عام 1969م وما كان ىحا ليكػن
الحكػمة البخيصانية و ًا
أخيخ فقج تخمرت ً
يجيا وبجأ الدياسيػن
إال بسذيئة هللا ومغ ثع باستبدال وصسػد شعب ليبيا فبجأ الخػف يدول تجر ً
يدجمػن أعساليع وكحلظ السجاىجون فبجؤوا بالكذف عغ مكشػنات ما حجث زمغ االحتبلل

اإليصالي وما تبعو مغ تحكع بخيصاني فقج بجأ السؤرخػن في الكتابة عغ أنفديع وىع بحلظ لع
يشفرمػا عسا يجور داخل ببلدىع أو خارجيا.
لع تشتذخ الديخة الحاتية في ىحه السخحمة وإنسا كان امتداج لديخة الجياد بديخة مغ شاركػا
ؼيو فكانت محاوالت لسجاىجيغ حاولػا تخميج الحجث التاريخي أكثخ مغ محاولتيع التعبيخ عغ
أنفديع ومغ ىؤالء السجاىج أحسج زارم

()1

الحؼ خط مديختو الػششية عمى الػرق ودون كفاحو مغ

أجل الحخية والدبلم وقج سجل ذلظ في ثبلثة كتب ىي عبارة عغ كفاحو ومذاركاتو الجاخمية
والخارجية في سيخ األحجاث الدياسية في ليبيا وسساىا كالتالي:
 حتى ال يزيع التاريخ ،ذكخيات مغ الساضي القخيب صجر عام 1972م.
 محكخات ،صجر عام 1979م
 محكخات ص اخ الذعب الميبي مع مصامع االستعسار ،ولع يحكخ تاريخ نذخه.
احجا حيث تدخد مديختو الجيادية مشح عام 1926م حتى نياية
وتذكل ىحه الكتب ً
عسبل و ً

الدتيشات مغ القخن العذخيغ(.)2

وبالشطخ إلى سيخة ابغ زارم فإنو لع يتصخق إلى حياتو الخاصة فقج اقترخت سيختو عمى
ذكخ األحجاث الدياسية ومذاركتو ودوره الفعال فييا .وسيتع تحميل الجدء األول مغ ىحه السحكخات
–إن شاء هللا -في الفرل الثاني مغ البحث.

()1

مجاىج ليبي ولج عام 1906م ببمجة الخحيبات في ليبيا ىاجخ مع عائمتو إلى تػنذ إبان االحتبلل اإليصالي

وبجأ جياده ضج إيصاليا عام 1926م .ذكخيات مغ الساضي القخيب أحسج زارم.
( )2السٌرة الذاتٌة فً األدب اللٌبً ،نعٌمة العجٌلً ،ص.86
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وقبل ذلظ كان قج أفرح (خميفة عبج السشترخ( ))1عسا حجث معو في الدجغ فقج كتب
(ذكخيات ال تشدى 30 ...شيخ وراء األسبلك الذائكة) وقج صجر الكتاب عام 1970م وكان عبج
ٍ
ألسباب سياسية في عيج اإلدارة البخيصانية( ،)2ويتزح أنو أصجر كتابو بعج
السشترخ قج اعتقل
انتياء الحكع السمكي وتحكع بخيصانيا في مريخ الذعب الميبي فاستصا البػح بسا حجث معو في
ٍ
أبجا يعػد( ))3لراحبو
الدجغ دون خػف أو تخدد  .وكحلظ كان في ىحه السخحمة كتاب (التائو ً

(فػزؼ جبلل( ))4والحؼ صجر عام 1974م.

وقج استسخت مبلمح السخحمة الدابقة حتى ىحه السخحمة فيحا الكاتب (دمحم سعيج القذاط())5
كتابا أخخ
يكتب كتابو (مغ ضفار إلى الداؾية الحسخاء) والحؼ صجر عام 1974م ،وقج أصجر ً
()6

في  1975م بعشػان (مذاىجات صحفي) وذلظ عشج زيارتو لمدػدان ومرخ وألسانيا ومػريتانيا

ف قج سجل الكاتب مذاىجاتو وحػاراتو وفعالياتو في تمظ الجول في ىحا الكتاب ،كحلظ الكاتب (نجع
الجيغ الكيب) الحؼ كتب (ذكخيات مدافخ) الرادر عام 1977م ،فقج ضع الكتاب مجسػ
رحبلتو إلى اليػنان وتخكيا وألسانيا الذخؾية ومالصة وبخيصانيا ويػغدبلؼيا وإيصاليا والجدائخ وفخندا،
فكان يكتفي بعخض تاريخي مخترخ لبعس السجن التي زارىا في تمظ الجول فكانت انصباعاتو في
مجسميا أشبو ما تكػن باالستصبلعات الرحؽية ذات الصابع الدياسي والتاريخي ،كسا أنو اىتع
بالحجيث عغ عادات الذعػب الغخيبة كعادة تكديخ الرحػن في أثيشا وذلظ عشجما يشتذػن شخًبا،

ـخر فــي اإلذاعــة فــي العيــج اإليصــالي .دليــل الســؤلفيغ
جســا ثــع محـ ًا
( )1ولــج بصـخابمذ ســشة 1919م ،عســل
مجرســا ومتخ ً
ً
العخب الميبييغ ،ص125
()2

دليل السؤلفيغ العخب الميبييغ ،ص.125

()4

ولــج ســشة 1938م بص ـخابمذ ،درس حتــى نيايــة السخحمــة الثانػيــة ثــع التحــق بالخجمــة لمعســل بقدــع األخبــار فــي

()3

لع يتدشى لي معخفة محتػػ سيختو إال أنيا وججت ضسغ أعسالو في دليل السؤلفيغ العخب الميبييغ ص.314

اإلذاعة ،كسا عسل في الػ ازرة الخارجية وفي الدفارة الميبية ،بـجأ الكتابـة الرـحؽية عـام 1962م ،وكـان يذـارك فـي
جسيع الرحف التي صجرت في الببلد .دليل السؤلفيغ العخب الميبييغ ،ص.314

()5

صحفي ليبـي ولـج عـام 1942م ببمـجة الجـػش فـي ليبيـا ،حرـل عمـى الـجكتػراة فـي الرـحافة عـام 1986م ،لـو

العجيــج مــغ السؤلفــات مــغ بيشيــا األدب الذــعبي فــي ليبيــا وصــجػ الجيــاد الميبــي فــي األدب الذــعبي .معجــع األدبــاء

والكتاب الميبييغ السعاصخيغ ،د :عبج هللا مميصان ،ص.232

()6

الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص.93
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وقج يشجرج الكتاب تحت صشف (أدب الخحبلت)؛ ألنو يعج تخجسة عسمية النصباعات سائح حػل
التعخيف بالسجن التي زارىا برسمػب صحفي بديط واضح العبارات(.)1
أسخوه في
تشػعت سيخ ىحه السخحمة ما بيغ خخو ٍج عغ الرست الصػيل والكذف عسا ُّ
ٍ
زمغ سابق كسحكخات زارم وذكخيات خميفة عبج السشترخ وما بيغ الحجيث عغ خخوجيع خارج
حجود دولتيع مذاركاتيع في السؤتسخات والشجوات الخارجية؛ فيحا التشػ ىػ التغيخ الحؼ ميد ىحه
الفتخة عغ سابقت يا إال أن الديخة الحاتية في ىحه الفتخة تبقى محجدة السػاضيع وكحلظ الفتخة الدمشية
محجدة.
السخحمة الثالثة1984( :م – 2000م)
ضا في فغ الديخة الحاتية في األدب الميبي ،وقج يعػد ذلظ
ًا
شيجت ىحه السخحمة
تصػر ممحػ ً

دافعا
لديادة التبادل الثقافي والفكخؼ بيغ األدباء الميبييغ وغيخىع مغ األدباء العخب فكان ىحا ً
لكثيخ مشيع ليخسسػا برقبلميع لػحة متكاممة لحواتيع فبجأ مغ أراد مشيع بدخد سيختو بصخيقتو

الخاصة.
حيث صجر كتاب (الػقجات) لعبج هللا القػيخؼ( ،)2ورغع أن السؤلف قال في مقجمة كتابو
أنيا ليدت سي خة ذاتية فقج ذكخ في مقجمة كتابو "ليدت سيخة ذاتية وإن اتخحت مغ ذكخيات حياتي
مشصمًقا ليا إذ أنشا لع نتعػد الرخاحة في رواية ما يترل برشخاصشا وإن كان ىشاك مغ عشجه
الذجاعة في أن يفعل فميذ ىشاك مغ يقبل مشو ذلظ ،ستطل ىشاك في نفػسشا أشياء غائخة ال
تخػ ونرخح الشدر اليديخ مشيا ونتجلل بو عمى الغيخ نقجمو إلييع وعشجنا شعػر برنشا نسشحيع البخكة
ولع أفعل غيخ ذكخ ما ارتبط مغ األحجاث في ذىشي بسا أفكخ ؼيو لحطة الكتابة فيي رحمة ذاـبة
آيبة بيغ الػججان والعقل"( ،)3ويدتخمز مغ قػلو أنو لع يعتبخىا سيخة ذاتية ألنيا خالية مغ
الرخاحة الكاممة في الحجيث عغ الشفذ .إال أن ىشاك مغ اعتبخىا سيخة ذاتية ألنيا تتخح مغ حياة

()1

يشطخ :الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص94و.95

()2

ولج عام 1930م بسحافطة السشيا بسرخ ودرس فييا وتخخج مغ كمية آداب القاىخة عام  1965وتػفي عام

()3

الػقجات ،عبج هللا القػيخؼ ،الجار العخبية لمكتاب ،ليبيا ،تػنذ ،ص.22

1992م .معجع األدباء والكتاب الميبييغ السعاصخيغ ،عبج هللا مميصان ،ص.312
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مؤلفيا مشصمًقا ليا كحلظ إذا افتخض أن سيخة الحياة تتعمق بشفدية اإلندان مغ حيث أثخىا في
تكػيغ شخريتو(.)1
آنفا (لع أفعل غيخ ذكخ ما ارتبط مغ أحجاث في
ويبلحع مغ عبارة السؤلف السحكػرة ً
ذىشي بسا أفكخ ؼيو لحطة الكتابة) أنو قج عسج إلى انتقاء مػاقف وأحجاث معو وذكخىا في مؤلفو
فيي بحلظ تكػن سيخة ذاتية.
تبل ذلظ كتاب (صفحات مصػية مغ تاريخ ليبيا الدياسي ،محكخات رئيذ وزراء ليبيا
األسبق :مرصفى أحسج بغ حميع( ))2حيث صجر ىحا الكتاب عام 1992م وقج كان كتابو عبارة
عغ محكخات سياسية إال أنو استيميا بالحجيث عغ شفػلتو وما قبميا برحاديث حجثيا لو والجه ثع
ذاكخ األزمات التي
بجأ بذخح خمؽيات الطخوف التي سادت عشجما كان يتػلى مشاصب حكػمية ًا

عالجيا والرعػبات العطسى التي صادفت الحكع الػششي في سشػات االستقبلل األولى ،وقج

ودافعا ليع إلى
حافد لكثيخ مغ إخػاني
قائبل "وكمي أمل أن تكػن ًا
وضح سبب كتابة محكخاتو ً
ً
الكتابة عغ تمظ الحؿبة مغ الدمغ الحافمة باألحجاث الجدام"( ،)3فقج كانت محكخاتو في محاولة

مدتغبل مشربو الدياسي في ترريخ األحجاث.
مشو لسشع شسذ ونديان تمظ الفتخة
ً
مدتشجا إلى
حاول بغ حميع الرجق في كتابة محكخاتو وذكخ إنجازاتو وكحلظ إخفاقاتو
ً

مقػلتو "لقج أصبت وأخصرت ..وأتسشى أن يدتسخ خمفي حيثسا أصبت وأن يتجشب أخصائي حيثسا
أخصرت"( ،)4فكانت يػمياتو نديية بعيجة عغ التدييف والتشسيق.
ثع أبج الكاتب الميبي (كامل السقيػر)

()5

في كتابة سيختو والتي كانت بعشػان (محصات

سيخة شبو ذاتية) وقج صجرت عام 1995م ،قج يخيل إلى القارغ مغ عشػان الكتاب أنو ال يعج
()1

يشطخ :الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،ص.101

( )2سياسي ليبي ولج باإلسكشجرية عام 1921م ،بجأ مذػاره الدياسي في الػ ازرة عام 1950م حيث كان بجاي ًة
يخ لؤلشغال العامة والسػاصبلت .يشطخ :صفحات مصػية مغ تاريخ ليبيا الدياسي ،مرصفى أحسج بغ حميع،
وز ًا
ص 19وص.29

()3
()4
()5

صفحات مصػية مغ تاريخ ليبيا الدياسي ،مرصفى أحسج بغ حميع ،ص8
السخجع الدابق ،ص.9

ولج في شخابمذ عام 1935م وتخخج مغ قدع القانػن في جامعة القاىخة ويعج مغ مؤسدي اإلبجا والشقج في

القرة القريخة .يشطخ :معجع القراصيغ الميبييغ ،د :عبج هللا مميصان ،ص 369و ص.370
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سيخة ذاتية ولكشيا سيخة ذات شبيعة روائية لكشو جاء بيحا العشػان ليخفف عمى نفدو مغ عبء
الديخة الحاتية الػثائؿية الػاقعية( ،)1وقج كتب حياتو داخل فرػل بعزيا شػيل وبعزيا اآلخخ
قريخ ،وقج ذكخ مذاىجاتو لمػاقع السحمي والذعبي برسمػب بديط ٍ
خال مغ المعبة المغػية ،وسخد
مذػق ٍ
خال مغ الخمدية ،كسا تحجث الكاتب عغ شفػلتو وشبابو في محمة الطيخة ثع سفخه إلى
مرخ ثع عػدتو إلى شخابمذ ،وقج حاول الحفاظ عمى التختيب الدمشي في سخد سيختو دون أن
مخ بو مغ تجارب في الحياة وخاصة في الفتخة األولى
يرجر أحكام شخرية أو آراء حػل ما ّ

في صباه ،حيث كان يخاقب تمظ الحكايات ويخوييا مغ بعيج(.)2

امتؤل الكتاب بالذخريات الذعبية التي كانت تؿيع في شخابمذ خاصة الييػد والصميان
اصفا دكاكيشيع وحاناتيع وشػارعيع ،باإلضافة إلى تذخيح عبلقة العخب بالييػد والصميان في
و ً

مػاقف ضخيفة أقخب إلى شابع الشكتة ،وكحلظ تصخق في كتابو إلى الحجيث عغ وضيفة العمع في
فتخة ما مغ تاريخ شخابمذ ،ومعشى التدمح بالعمع والكمسة ،مبتجأً بحلظ مغ مجرستو اإليصالية
بصخابمذ وحتى سفخه لمقاىخة وبجئو في نذخ القرز القريخة في الرحف والجخائج السرخية ثع
عػدتو لصخابمذ وما تغيخ فييا مشح أن تخكيا كسا عسج الكاتب إلى السقارنة بيغ شخابمذ والقاىخة
في الفتخة التي ذىب فييا إلى الجراسة بسرخ ،وكحلظ شخح الكاتب في كتابو ضػاىخ اجتساعية
وخاصة السخأة حيث كتغ السخأة في ليبيا في ذلظ الػقت إما عخبية وإما ييػدية وإما إيصالية فتحجث
عغ نطخة كل مشيغ لؤلخخػ كسا وصف الكاتب بشات الجيخان والحب البخؼء الستػقف عمى
الػصف وتشاغع الجسال(.)3
وبالعػدة إلى الديخ ذات الصابع الدياسي فقج وججت محكخات رئيذ الحكػمة الميبية
األسبق دمحم بغ عثسان الريج والتي كتبت تحت عشػان (محصات مغ تاريخ ليبيا الدياسي)
وصجرت عام 1996م ،ولع تكغ الفكخة فكختو وإنسا كانت فكخة الرحفي شمحة جبخيل حيث
استسع إلى الريج حػل قرة اغتيال ابشو سعػد في الػاليات الستحجة ومغ قبمو مقتل ابشو األكبخ
عبج الدبلم ومغ خبلل حجيث الريج تشبو جبخيل إلى ذاكخة الريج القػية في ذكخ األحجاث
()1

يشطخ :فغ الديخة الحاتية في األدب الميبي ،د :حدغ األشمع ،ص 58و .59

()3

السخجع الدابق

()2

محصات السقيػر ،دمحم السرخاتي ،مجونة دمحم السرخاتي (مػقع إلكتخوني)
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مججدا ليدتسع إلى السديج مسا اختدنتو
بتػاريخيا مسا شجعو برن يقتخح عمى الريج أن يمتقي بو
ً

أن الريج كان يخغب في كتابة محكخاتو وقج بجأت تدجيل
ذاكختو وقج وعجه بحلظ
خرػصا ّ
ً
محكخاتو في أواخخ عام 1992م في صحيفة قبل أن تجر بذكميا الشيائي في كتاب ،وبحدب

جبخيل َّ
فإن لجػ الريج قجرة محىمة عمى تحكخ تفاصيل التفاصيل دون العػدة إلى الػثائق
واألوراق(.)1
وتحجث عغ مػلجه ونذرتو وتخبيتو وحفطو لمقخآن في صغخه ،كسا ذكخ الجورات التعميسية
التي التحق بيا ،باإلضافة إلى أنو شخح في محكخاتو كيؽية دخػلو السعتخك الدياسي والسذاكل
التي واجيتو والحخوب واألزمات التي عاصخىا وكيؽية خخوجو مغ ليبيا بعج ىحه األزمات
واستق اخره في السغخب ،وتغصي محكخات الريج الفتخة الػاقعة ما بيغ 1943م إلى 1969م ،ولحلظ
ميسا لفيع تصػرات األحجاث في ليبيا.
فإنيا تعج
ً
مخجعا ً
تعج محكخات الريج محكخات صحيحة ومػثػقة فقج كان يسمييا عمى شمحة جبخيل وبعج
االنتياء مغ الكتابة راجعيا دمحم عثسان الريج ،وقج كان ىحا مػثًقا بالرػر(.)2
وتكتسل فرػل ىحه السخحمة بديخة الكاتب الميبي (أميغ مازن)

()3

والتي جاءت بعشػان

(مدارب) في أجداء ثبلثة صجر األول والثاني مشيا عام 1998م بيشسا صجر الجدء الثالث عام
2001م ،فقج قجم الكاتب تجخبتو بػعي شخري وإيحاء جسعي حػل ىحا الػاقع الحؼ تعاشى معو
متػقفا عشج الدشػات األولى
مذاركا في ستيشاتو،
سامعا عسا حجث قبل خسديشات القخن الساضي،
ً
ً
ً
اوجا بيغ التمقي ومحاولة العصاء.
مغ سبعيشاتو ،مد ً

محػر لديختو الحاتية وذلظ ألنو حخص عمى إبخاز
ًا
اختار أميغ مازن ضسيخ الغائب
التحػل الحؼ اعتخػ سمع اليقيغ ال في ذاتو ىػ وحدب ،بل في مجيشتو ووششو وأمتو والعالع الحؼ
سمفا
يعير ؼيو ،ولعل ما تختز بو الكتابة في مدارب أنيا ال تشتيج وجية محجدة مزبػشة ً
()1
()2

محصات مغ تاريخ ليبيا ،دمحم بغ عثسان الريج ،ص.5
محصات مغ تاريخ ليبيا ،ص.369

()3
أميشا لمخابصة العامة
نائبا لؤلميغ العام التحاد الكتاب العخب و ً
يشطخ1937(:م )...-كاتب وأديب ليبي انتخب ً
لؤلدباء والكتاب الميبييغ وغيخىا مغ األعسال .معجع األدباء الميبييغ السعاصخيغ ،عبج هللا مميصان،ج ،1ص370

و .371
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آليا بقجر ما ىي
وإنسا تتعخج بحدب مشاشق الحيخة والغسػض التي تسخ عبخىا فيي ليدت
صجػ ً
ً
غػص في التجخبة ومداءلة ليا وبحث عغ السعشى في عالع متحػل .ما دفع أميغ مازن إلى
كتابة سيختو ىػ الغارة األمخيكية عمى ليبيا يػم 1986/4/15م وما أثارت ىحه الغارة في ابشتو مغ
خػف أعاد إلى ذىشو ما كان قج شعخ بو في مثل سشيا حيغ قحف الصيخان البخيصاني مجيشة ىػن
خبلل الحخب العالسية الثانية ،فقج استفد الحاضخ الساضي واستفده ىػ غيخ أن الحاكخة تؽيس
عغ الحكخػ البديصة لتعػد إلى مجسل الحياة باحثة عغ معشاىا وعغ داللة مديختو(.)1
يتجفق الدخد في مدارب بدبلسة ويقتخب في غالبو مغ الدخد الخوائي في خمق أجػاء
روائية تتبع الذخريات وتصػرىا وىكحا في تتبع األحجاث ونسػىا بصخيقة تدتيجف الذج والترثيخ
في القارغ( ،)2وقج استخجم الكاتب ضسيخ الغائب في الدخد فمع يكغ ىجفو الحجث في حج ذاتو
وإنسا أراد أن يبخز التصػر الحؼ ش أخ عمى شخرية الدارد في تفاعمو مع األحجاث الخارجية(.)3
ويبلحع َّ
زمشا وأكثخ عسًقا فقج اشتسمت
أن الديخ الحاتية في ىحه السخحمة كانت أشػل ً

مػاضيع وجػانب مختمفة ولع تقترخ عمى جانب بعيشو فقج شسمت حياة الكاتب مشح بجايتيا وحتى

كبيخ مغ حياتو وإن شغى عمى بعزيا الجانب الدياسي فيحا
كتابة الديخة أو أنيا غصت جدًءا ًا
ألن أصحاب ىحه الديخ كانػا مشخخشيغ في السجال الدياسي فكانت معطع حياتيع ومعامبلتيع
مميئة بالدياسة بحكع مشاصبيع كديخة بغ حميع وسيخة الريج.

()1

سؤال اإلبجا سؤال السعشى ،د .دمحم القاضي ،مػقع عبلمات أميغ مازن (مػقع إلكتخوني).

()3

يشطخ :فغ الديخة الحاتية في األدب الميبي ،د :حدغ األشمع ،ص.95

()2

مدارب ذاكخة أميغ مازن عغ خارشة الػشغ مشرػر أبػ ششاف ،مػقع مدارب أميغ مازن.
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السخحمة الخابعة2001( :م – 2019م)
ويدتسخ فغ الديخة الحاتية برشكالو السختمفة بالعصاء السدتسخ وذلظ بفزل مغ كتب فييا
في السخاحل الدابقة فقج تذجع مغ جاء بعجىع عمى كتابة محكخاتيع فكانت ىحه السخحمة والتي
كتابا بعشػان (لسحات مغ سيخة عائمية) والحؼ
ضيخت فييا سيخ عجة فقج كتب (دمحم خميفة بػكخ) ً
صجر عام 2001م ،ثع جاء (عمي فيسي خذيع( ))1ليجون سيختو بعشػان (ىحا ما حجث – بعس
ما وعتو الحاكخة مغ حػادث وأحجاث وحاالت وشخريات) وقج بجأ سيختو مغ نقصة السخاىقة ثع
عاد لمحجيث عغ شفػلتو مغ خبلل تقشية االستخجا كسا وضح لمقارغ سيختو كيف اجتاز شفػلتو
القاسية ووصل إلى عالع الثقافة والرحافة( ،)2كسا كان لمكاتب واألديب الميبي (أحسج
نرخ() )3حزػر في الديخة الحاتية فقج وضع سيختو في جدأيغ كانا باسع (السخاحل حياتي أروييا)
صجر الجدء األول عام 2007م ،وصجر الثاني عام 2009م .وقج استخجم ضسيخ الغائب عشج
الحجيث عغ شفػلتو حتى سغ العاشخة فيػ يخػ أنيا مخحمة تحتاج إلى ذاكخة مداعجة فكان
استخجام ضسيخ الغائب فييا األكثخ مبلءمة( .)4وقج استخجم في باقي الفرػل ضسيخ الستكمع.
وبيغ جدأؼ نرخ تقجم (إبخاـيع سميسان الزخاط) ليخط جدًءا مغ حياتو في كتاب (الجبمػماسية
ومديخة حياتي) الرادر عام 2008م وقج قدع كتابو إلى خسدة فرػل؛ الفرل األول :بجاية
السديخة ،الفرل الثاني :التشطيسات الجولية ،الفرل الثالث :عخض القزية الميبية أمام األمع
الستحجة ،الفرل الخابع :التصػرات الجستػرية داخل ليبيا ،الفرل الخامذ :االلتحاق برمانة األمع
()5
بشاء عمى األحجاث التي حجثت لبيان دوره
الفرػل
تقديع
كان
وقج
.
الستحجة ونياية السذػار
ً
ومذاركاتو فييا.

()1

ولج في ليبيا وحرل عمى درجة الجكتػراة في الفمدفة ولو حقػل معخؼية متعجدة كاألدب والتاريخ والمغة

والفمدفة .يشطخ :معجع األدباء الميبييغ السعاصخيغ ،عبج هللا مميصان ،ص.118 – 115

()2

فغ الديخة الحاتية في األدب الميبي ،حدغ األشمع ،ص.173

()4

يشطخ :السخاحل ،أحسج نرخ ،ج ،1ص.2

معمسا .يشطخ :معجع
( )3ولج عام 1941م وحرل عمى الميدانذ في المغة العخبية عام 1967م وعسل
ً
القراصيغ الميبييغ ،عبج هللا مميصان ،ص.65
()5

الجبمػماسية ومديخة حياتي ،د .م ،مكتبة الذيخ بياء اليغ العاممي ( مػقع إلكتخوني)

43

كسا وجج في ىحه الفتخة كتاب (مغ الحاكخة قرة كفاح) لـ(سعيج عيدى الميذاني) الرادر
عام 2012م ،وىي سيخة ذاتية لذاىج عمى العرخ لسجة تديج عمى خسدة وسبعيغ سشة ذكخ ما
شاىجه في حياتو وما عاشتو ليبيا تحت ضخوف مختمفة فقج تحجث عغ عيج االستعسار الحؼ أراد
استيصانيا وتحػيل الميبييغ إلى مػاششيغ مغ الجرجة الثانية ثع عيج ما بعج الحخب العالسية الثانية
وتقديع ليبيا إلى ثبلث واليات ثع االستقبلل وفتخة العيج السمكي واكتذاف البتخول وتحػل ليبيا مغ
أفقخ بمج في العالع إلى أغشى بمج ،ثع جاء انقبلب القحافي وما عانتو ليبيا مغ شاغػت ودكتاتػرية
مثيبل ليا وأصبح الميبيػن في عيجه أفقخ شعب في أغشى بمج حتى تفجخت الثػرة
لع يذيج العالع ً
الذعبية ثػرة الدابع عذخ مغ فبخايخ وتشفذ الشاس الرعجاء واستشذقػا نديع الحخية واختفت
فدادا والتي نيبت األمػال وأذلت العباد(.)1
خفاؼير المجان الثػرية التي عاثت في األرض
ً
فالكتاب يتحجث عغ تفاعل الكاتب مع واقع الحياة االجتساعية واالقترادية والدياسية في ليبيا

شيمة ثبلثة أربا قخن.
وفي عام 2013م صجر كتاب (بيغ اإلرادة واألمل ذكخيات وتجارب حياتي) لراحبو
الجكتػر (عمي عتيقة( ،))2وتعج محكخات عتيقة تجخبة فخيجة خخجت إلى نتاج العرامية ،وقج جاء
الكتاب مػزًعا عمى جدأيغ يحتػؼ الجدء األول عمى تدعة فرػل بيشسا يحتػؼ الجدء الثاني عمى
خسدة فرػل ،وقج تحجث عغ حياتو مشح الصفػلة حتى زواجو عام 1963م ،كسا ذكخ إنجازاتو

وقج َّ
ركد عمى أىع ثبلث محصات في حياتو؛ أوليا إنذاء مؤتسخ الثقافة العخبي الحؼ عقج في
ثانيا إنذاء معيج لمصاقة عام 1978م بجامعة أكدفػرد ييجف إلى تجريب
اإلمارات عام 1979مً ،

الفشييغ العخب عمى إدارة تػليج مػارد الصاقة ثالثًا بشاء مقخ مشتجػ الفكخ العخبي في عسان .ولع
يشفرل عتيقة عغ الخيف الحؼ عاش ؼيو فقج وصف حياة الميبييغ البدصاء في الخيف وتشقميع في

()1

مغ الحاكخة قرة كفاح ،د .م ،مػقع الشيل والفخات (مػقع إلكتخوني)

يخ لمتخصيط والتشسية الميبية حتى عام 1969م وتحسل مدؤولية األقصار العامة
(2014 -1931( )2م) عسل وز ًا
لسشطسة األقصار العخبية السرجرة لمشفط حتى عام 1987م وتػلى أمانة مشتجػ الفكخ العخبي في األردن.عمي
أحسج عتيقة ،د .م ،مػقع السعارف (مػقع إلكتخوني).
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برسمػب مبدط وخصػ ٍ
ٍ
ات متػالية
السجيشة بحثًا عغ لقسة العير فكانت كتاباتو خارجة مغ الشفذ
فتتزح في كتابو الشطخة الثقاؼية لمسػضػ والحكسة في األحجاث(.)1
وفي ذات العام صجر كتاب (ليالي في سجغ الججيجة) ومؤلفو (الصاىخ الصاىخ
الشعاس( ،))2وفي العام الحؼ يميو أصجر (إدريذ مدسارؼ( ))3كتابو (سيخة فبخايخ تجخبة
شخرية) ،فقج تحجث في محكخاتو عغ اعتقالو مغ قبل نطام القحافي بعج خخوجو في مطاىخة
تصالب بإسقاط الشطام ولع يقترخ السؤلف عمى ثػرة الدابع عذخ مغ فبخايخ بل أعاد كتابة تاريخ
ببلده ووقف عمى محصات مغ حياتو داخل حجود ليبيا وخارجيا واتراالتو وحػاراتو مع مػاششي
ائجا لخجل شخيف ومثقف عزػؼ شارك الشاس أحبلميع وأحدانيع
ببلده ليذكل الكتاب
نسػذجا ر ً
ً
وأمميع في االنعتاق مغ الشطام البائج واالستبجاد بكل أشكالو ونساذجو( .)4وفي عام 2016م كتب

دمحم سعج امعدب (ذكخيات مياجخ) ،فقج استسخ في كتابة ما بجأ بو األولػن.
وقج تسيدت ىحه الفتخة بديخة ذاتية فخيجة مغ نػعيا كتبيا صاحبيا عمى غيخ الصخيقة
الستعارف عميا في كتابة الديخة وىي الكتابة الشثخية وإنسا جاءت عمى شخيقتو الخاصة وىي
الصخيقة الذعخية ،ففي عام 2017م قج كتب الذاعخ الجكتػر (عبج السػلى البغجادؼ( ))5سيختو
عمى شكل قريجة أشمق عمييا (مغ وحي الثسانيغ).
تسيدت قريجتو بالشفذ الذعخؼ الصػيل السحافع عمى مزسػن القريجة وتساسظ كيانيا
البشيػؼ دون اإلخبلل بتخابط مػضػعيا وإيقا قافيتيا ووزنيا السػسيقي وبحخىا العخوضي وقج

()1

الستحجثػن أجسعػا عمى فخادة التجخبة التي خخجت إلى نتاج العرامية ،د :الرادق الفؿيو و :عمي محافطة

ود :ىذام الخصيب ،الجستػر (مػقع إلكتخوني).
(1931( )2م  ،)... -تولَّف عن الدراسة بعد حصوله على الشهادة اإلعدادٌة ،ومع ذلن ففد كتب الممالة
و الخاطرة كما عمل فً التحمٌك الصحفً ،من أعماله إضافة إلى العمل المذكور( :مع الناس) ،وله الكثٌر من
المخطوطاتٌ .نظر :معجم األدباء والكتاب اللٌبٌٌن المعاصرٌن ،عبد هللا ملٌطان ،ص.441
( )...- 1956( )3تولف عن الدراسة بعد اإلعدادٌة ،له نتاج أدبً واسع ،وهو عضو رابطة األدباء والكتاب
بالجماهٌرٌة اللٌبٌة ،من مؤلفاته (حذوة المراءة)ٌ .نظر :معجم األدباء والكتاب اللٌبٌٌن ،عبد هللا ملٌطان،
ص.399
( )4سيخة فبخايخ تجخبة شخرية ،د .م ،مػقع الشيل والفخات (مػقع إلكتخوني)
()5

(1938م )... -حرل عمى الجكتػراة في األدب مغ جامعة األزىخ ،عزػ رابصة الكتاب واألدباء

بالجساىيخية ،مغ قرائجه :عمى جشاح نػرس .يشطخ :معجع األدباء والكتاب الميبييغ السعاصخيغ ،عبج هللا مميصان،
ج ،1ص 38و.39
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جاءت في أربع مائة وثساني بيتًا شعخًيا بقاؼية ثابتة وىي الشػنية السكدػرة عمى البحخ البديط(.)1
وبجأ قريجتو بقػلو:

أشل عميكع مغ ثسانيشي
حػلي ُّ

أحبتي وحراد العسخ محتذـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـج
ٍ
الىث ثسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل
جشح
أشػؼ السجػ فػق ٍ

()2

تميػ بو الخيح ما بيغ البخاكي ــغ

سيخ وذكخيات) لمكاتب (عمي يػسف
وقج اختتست ىحه السخحمة بكتاب (مشدل العحراء ٌ

الصػيل( ))3والحؼ جاء في( )508صفحة استعخض فييا محصات كثيخة مشيا تشاول سيختو الحاتية
ومشيا ما تشاول سيخ شخريات عاصخىا في فتخات مختمفة مغ حياتو.
وكان قج صجر في ىحه السخحمة (مدارب) الجدء الثالث ألميغ مازن عام 2001م وكان
استكساال لمجدأيغ الرادريغ في السخحمة الدابقة.
ً

يبلحع تشػ أشكال كتابة الديخة الحاتية في ىحه السخحمة فسشيع مغ كتب حياتو كامم ًة مشح
ٍ
ٍ
محجد كسا في
شيء
البجاية كسا فعل الجكتػر عمي عتيقة ومشيع مغ اكتفى بكتابة محكخات عغ
محكخات الصاىخ الصاىخ الشعاس الحؼ اقترخ في كتاباتو عمى أيام اعتقالو ومشيع مغ تحجث عغ
فتخة محجدة لكشو استجعى حياتو مشح بجايتيا بذكل عابخ كسا فعل إدريذ السدسارؼ في (سيخة
إبجاعا ما أتحفشا بو الجكتػر عبج
فبخايخ تجخبة شخرية) وكان أبخز ىحه األشكال أو ىػ أكثخىا
ً
تشػعا ألشكال الديخة
السػلى البغجادؼ في قريجتو مغ وحي الثسانيغ لتكػن ىحه السخحمة األكثخ ً

الحاتية.

ومغ خبلل بحثي ودراستي لمديخة الحاتية في ليبيا فإنشي لع أجج سيخة ذاتية ندػية غيخ ما
كتبتو خجيجة عبج القادر في كتابيا (ليبية في ببلد اإلنجميد) وربسا ىحا يعػد إلى تحفع السخأة
الميبية عمى نذخ حياتيا الخاصة فيي تفزل االحتفاظ بيا لشفديا.
()1
()2

يشطخ :قخاءة في قريجة الذاعخ الجكتػر عبج السػلى البغجادؼ ،يػنذ الفشادؼ.17 ،
السخجع الدابق :ص.41

عاما ،مارس الكتابة الرحؽية
) (3تخخج مغ كمية اآلداب بجامعة بشغازؼ عام 1979م ،عسل
مجرسا خسدة عذخ ً
ً
واألدبية وساىع في إصجار مجسػعة مغ السصبػعات عغ جامعة مرخاتة .عمي الصػيل ومشدل العحراء ،د .م،
مػقع الصيػب (مػقع إلكتخوني).
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السبحث الثاني
تحميل الجدء األول من سيخة (حتى ال يزيع التاريخ ذكخيات من الساضي القخيب)
ألحسج زارم
لسحة عن الكاتب(:)1
ىػ أحسج زارم خميفة (الخحيبي) ولج عام 1906م تقخ ًيبا ببمجة الخحيبات ودرس القخآن

وبعس عمػم الجيغ في أحج مداججىا ،ىجخت أسختو مع قػافل السياجخيغ التي رفزت أن تعير
في ضل الحكع اإليصالي الخىيب حيث استقخ في بمجة الكخم في تػنذ ،بجأ جياده بالتذشيع برعسال
إيصاليا عام 1926م ،عاد إلى الػشغ لفتخة وجيدة عام 1948م ،أما عػدتو الشيائية فكانت عام
1961م.
ممخز الديخة:
جاءت سيخة أحسج زارم في ( )176صفحة قج بجأت بسقجمة أعجىا لو صجيقو الكاتب عمي

مرصفى السرخاتي يػضح فييا َّأنو وأصجقاءه مغ الميبييغ السقجريغ لمجياد والسجاىجيغ قج ألحػا
عمى زارم كتابة سيختو الجيادية في كتاب وقج استجاب ليع ،وبعج السقجمة كتب زارم تػشئة
يػضح فييا سبب عجم تػثيق الكثيخ مغ األحجاث بفعل ؾيام والجه بإحخاق الػثائق أثشاء تخؽيو لئبل
يعثخ عمييا الجير اإليصالي ،وبعج التػشئة بجأ في صمب السحكخات.
يخكد الكاتب في كتابة سيختو عمى جيػده الػششية التي بحليا ورفاقو في السيجخ مغ أجل
التخمز مغ االستعسار اإليصالي والػصػل إلى استقبلل الجولة فعسمػا عمى إنذاء حخكة وششية
عام  1928م في تػنذ عخفت باسع (ىيئة المجشة التشفيحية لمجاليات الصخابمدية البخقاوية) ،فقج
كثَّف سيختو عمى أعسالو الػششية اليادفة إلى تحخيخ الببلد ،فقج تسثمت أعسالو في زيادة وعي
الشاس واستثارة ىسسيع وحثيع عمى مجابية االستعسار مدتخجما في ذلظ مشاشيخ يكتبيا ثع تُ َّ
ػز
ً
في صحف مجبلت؛ ليكذف جخائع االستعسار اإليصالي في ليبيا وكيؽية التزييق عمى الذعب
السغمػب عمى أمخه ،فقج أدت ىحه السشاشيخ إلى إحجاث حالة مغ البمبمة والتػتخ نتيجة السطاىخات
( )1كتب ىحه السعمػمات حدغ عمي خذيع في نياية كتاب حتى ال يزيع التاريخ.
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ٍ
ٍ
مشفخد بيحا العسل قبل ترسيذ
بذكل
العارمة التي انتذخت في الببلد التػندية ،وكان زارم يقػم
الحخكة الػششية وبجء عسميا وكان يػِّقع السشاشيخ برسساء مدتعارة .
وقج تحجث في سيختو عغ مداعي إيصاليا لزخب حخكتيع فداومت زارم بعػدتو إلى

نذاط ٍ
ٍ
معاد إليصاليا وتعييشو في وضيفة عامة إال أنو
وششو مقابل سكػتو والكف عغ الؿيام برؼ
أبى ذلظ ،حتى َّ
أن ترثيخ الحخكة عمى إيصاليا قج دفع الدفارة اإليصالية في تػنذ إلى الؿبس عميو
واغتيالو لكشو بفزل هللا نجا مغ السػت وقج استسخت الحخكة في الرسػد وعسمت عمى تغييخ

اسسيا لتسػيو االحتبلل فرصبحت عام 1933م ( جسعية الجفا عغ شخابمذ وبخقة) وبعج مد ٍيج
مغ الزغػشات أصبح اسسيا عام 1940م (جسعية التػادد والتعاضج بيغ السيجخيغ السدمسيغ)
وذلظ إلييام السحتل اإليصالي وكحلظ فخندا التي كانت وقتيا صاحبة الحكع في تػنذ برنيا حخكة
استخ تزييق الخشاق عمييا فتغيخ
إندانية وليدت سياسية ،ونتيجة لؤلعسال السدتسخة لمحخكة فقج َّ
اسسيا في عام 1947م لتربح باسع(جسعية الػحجة الميبية) وبقيت بيحا االسع حتى انتياء الحخكة
عام 1952م .وكحلظ تحجث في سيختو عغ تخؽيو مغ عيػن االستعسار اإليصالي في تػنذ،
وعغ عػدتو إلى ليبيا بعج انجحار إيصاليا عشو إال أن اإلدارة البخيصانية قج أبعجتو إلى تػنذ
فتحجث عغ حياتو في تػنذ والتي بجأت بتشقبلتو بيغ مخاكد التحقيق والدجػن ،فحكخ مداعيو في
تحقيق رغبتو بالعػدة إلى وششو ليبيا وقج تحقق لو ما أراد.
شيئا عغ حياتو الخاصة سػػ ذكخه
تعج سيخة زارم سياسية بالجرجة األولى فمع يحكخ ً

ٍ
يع ؼيقػل " عجت إلى البيت برػرًة ىادئة حتى ال يشتبو والجاؼ
لػالجيو مخة واحجة
بذكل سخ ٍ

لؤلمخ"( ،)1وفي ذات السػقف ذكخ والجه ؼيقػل متحجثّا عغ مقابمتو مع صجيقو "أشياء في البيت
ومفاتيح كانت معي أوصيتو أن يدمسيا لػالجؼ ويعمسو بصخ ٍ
يقة غيخ مفاجئة بحخكتي ويصسئشو"(،)2
ٍ
بمسحة خاشفة إلى أنو عسل في التجارة ؼيقػل "واشتخيت مغ الدػق كسية مغ البزاعة
كسا أشار
 ...وإذا باألرباح مغخية األمخ الحؼ شجعشي عمى االستسخار في ىحا العسل"(.)3

()1

حتى ال يزيع التاريخ ،أحسج زارم ،ص.85

()3

السرجر الدابق ،ص.94

()2

السرجر الدابق ،ص.85
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الفكخة:
ال َّبج لراحب أؼ ٍ
صا أن تكػن لو فكخة تخاود عقمو ووججانو وإال فسا
عسل ولػ كان بدي ً
فائجة أن يرجر عسمو لآلخخيغ وقج كان بإمكانو أن يحتفع بيحا العسل في ذاكختو لشفدو فقط.
فالفكخة التي أراد الكاتب أن يػصميا لجسيػره ىي عجم االنحشاء أمام األشسا الذخرية
جمجا في انت اد حقػقو ونيل مصالبو دون أدنى تشازل
صمبا ً
واإلغخاءات السادية ،وأن يكػن اإلندان ً
فبل يقبل السداومات مقابل التياون برؼ حق لو كسا حخص عمى تعديد مبجأ تغميب السرمحة
العامة عمى السرمحة الذخرية فبل يقبل رفعة شرنو و1ل إخػانو وأبشاء جمجتو مقابل أن يخضى
إن ىحه الخفعة ستكػن فقط مغ ناحية مادية لكشو سيكػن
محتل ألرضو ،ثع َّ
صغيخ
ًا
مدتعسخ
عميو
ٌ
ٌ

ذليبل عشج الذخفاء مغ أبشاء شعبو فقج وضع الكاتب خذية هللا نرب عيشيو.
ً

كسا رسخ مغ خبلل مػاقفو حب العصاء عشج السقجرة كحلظ شكخ مغ لو فزل عميو
واستحدان ذلظ .ويرخح الكاتب بيجفو مغ كتابة ىحه السحكخات ؼيقػل" :ألقجم لمذعب ىحه
الحكخيات قبل أن يبتمعيا ضبلم التاريخ كسا ابتمع الكثيخ غيخىا ،ليصمع عمى جانب مغ تاريخ
كفاحو الػششي الحؼ بقي في عالع السجيػل حتى اآلن"(.)1
الحبكة:
عشي الكاتب برن تكػن الحبكة متساسكة فقج كان كل حجث نتيجة لمحجث الدابق مسا
يديل عمى القارغ فيع تصػرات األحجاث ،كسا إنو بخ في استحزار الذخريات التي قامت
وتساسكا ويسشح القارغ الذعػر بالسرجاؾية والػاقعية.
وحجة
بكل حجث ما يزفي عمى الديخة
ً
ً
العشهان:
جاءت عبارة حتى ال يزيع التاريخ في مشترف صفحة الغبلف وكرنو يجيب لمقارغ
جػة مغ كتابة
عمى األسئمة التي تجور في ذىشو وىي :لساذا كتب زارم محكخاتو؟ ما الفائجة السخ َّ
سيخة زارم؟ فجعل العشػان إجاب ًة صخيح ًة وواضح ًة برنو ال يخيج أن يحىب التاريخ وما أنجده ورفاقو
حافد لمذباب في كل ٍ
مشثػرا ،كسا يقال َّ
وقت
إن التاريخ يعيج نفدو فيػ أراد بديختو أن تكػن ًا
ـباء
ً
ً
()1
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وحيغ ومذجع ًة ليع فبل يقبمػن الحل واليػان والزيع بل َّ
ٍ
عميا تكػن مشارًة ييتجؼ بيا الثائخون في
ِ
كل مكان ،أما كمسة التاريخ فيي داللة عمى َّ
أن الديخة سياسية بحت.
ّ
أما الجانب األيسغ مغ صفحة الغبلف فتطيخ ؼيو جسمة (ذكخيات مغ الساضي القخيب)
َّ
وتػضيحا لمجسمة الدابقة ؼبسجخد أن يق أخ القارغ جسمة (حتى ال
استكساال
وكرن ىحه الجسمة جاءت
ً
ً

يزيع التاريخ) إال ويتبادر إلى ذىشو سؤال :ما السرجر الحؼ اعتسجت عميو في كتابة التاريخ وإذا

أن السرجر ىػ ذاكختو الحية و َّ
بو يجيبشا َّ
داال عمى
أن األحجاث ليدت ببعيجة فقج جاء العشػان ً
برن الحكخيات مغ الساضي القخيب .يبلحع َّ
الدمغ ؼيخبخنا َّ
أن الكاتب قج أحدغ اختيار عشػان
الديخة الحاتية فكان العشػان ىػ السفتاح الحؼ مغ خبللو يعخف مزسػن الديخة.
البجاية:
جاءت بجاية الديخة بجاية واصفة فقج بجأ الكاتب بػصف اليػم الح أجبخ ؼيو عمى الخحيل
أليع عمى نفذ زارم ؼيقػل عشو
مغ وششو
متجيا مع عائمتو إلى تػنذ ،فقج كان ليحا اليػم ٌ
ً
وقع ٌ
يػم ترادمت ؼيو الخياح العاتية العشيفة اليػجاء عمى وجو
"في يػ ٍم أشعث غابخ عابذ ٌ

كل ما تحكختو"( ،)1كسا أنو في ذات الػقت
األرض ...ذلظ اليػم الحؼ ال تدال مبلمحو في مخيمتي َّ
سببا في ىجخة الشاس مغ ديارىع ؼيقػل" :تمظ
قج أعصى
ً
وصفا لبلستعسار اإليصالي الحؼ كان ً

الػجػه الذخيخة والقمػب القاسية الستػحذة مغ جيػش االستعسار اإليصالي البػيس"( ،)2فقج كانت
البجاية واشية بحجع معاناة وتذتت الذعب الميبي بفعل جخائع االحتبلل اإليصالي فكانت ىحه

البجاية مشدجسة مع أحجاث الديخة فقج أعصت القارغ فكخة عغ السياجخ الميبي وكحلظ عغ السحتل
اإليصالي .عبَّخ الكاتب مغ البجاية عغ َّ
عمي
مميا ؼيسا يجب َّ
أن الديخة خاصة بو ؼيقػل" :فكخت ً
()3

نحػ وششي"

فقج استخجم ضسيخ الستكمع وىكحا عمى مجار الديخة إال أنو كان يرخح بحكخ اسسو

في السعامبلت الخسسية التي يقػم بيا مع أعزاء الجسعية في مثل قػلو" :وعمى إثخ ذلظ اجتسعشا
أربعة أشخاص ىع  :دمحم عباس ودمحم عسار ومحسػد عمي وأحسج زارم".
()1
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()4

الدمان:
يعج الدمان أحج أىع عشاصخ الديخة الحاتية؛ وذلظ لسعخفة الدمغ الحؼ حجثت ؼيو األحجاث
بيج َّ
مفيػم اختمف ؼيو الفبلسفة والعمساء والخياضيػن والمغػيػن واألدباء"(.)1
أن "الدمغ
ٌ
ٍ
أن الكاتب قج بجأ سيختو ٍ
محجد ىػ مغ عام 1926م لتكػن
ويبلحع في ىحه الديخة َّ
بدمغ
ٍ
مشصقي متدمدل إال َّ
نيايتيا في 1961م ،ورغع َّ
أن
بذكل
تجرج في تدمدل األحجاث
ٍ
أن الكاتب قج َّ
سيختو قج تسيدت بتػضيفيا تقشيتي االستباق واالستخجا .
واالستباق يشقدع لشػعيغ" :االستباق الخارجي الستسثل في استذخافات مدتقبمية خارج الحج
األول ،واالستباق الجاخمي الحؼ يقع داخل السجػ الدمشي السخسػم لمسحكي األول
الدمشي لمسحكي َّ
استعساال مغ الخارجي؛ ألنو يؤدؼ دور اإلعبلن أو الشبػءة التي تخمق
دون تجاوزه ،وىػ أكثخ
ً
نػعا مغ التذػيق والتخقب"(.)2
ً
أما االستباق الجاخمي فقج ُو ِجج مختيغ في
أما االستباق الخارجي فمع أججه في سيخة زارم ،و ّ
ّ
األول كان في ُّ
تػقعو ىديسة السحػر في الحخب العالسية الثانية فقال" :ولقج كشت
سيختو فاالستباق َّ

عمى ٍ
قػؼ في الشتائج التي ستدفخ عشيا ىحه الحخب إذ إنشي كشت مغ الحيغ ال يؤمشػن
أمل ٍ

بانترار السحػر و َّ
إن اعتقادؼ ىحا لع يكغ نتيجة عاشفة ميػل لجية دون أخخػ ،)3("...وقج تحقق
ىحا االستباق والتػقع بعج انتياء الحخب وكانت الشتيجة انترار الحمفاء وىديسة السحػر ويطيخ
ذلظ في قػلو "دخمشا تػنذ وقج انيدم السحػر وانجمى عغ األراضي التػندية"( .)4وقج ضيخ
االستبا ق الثاني عشج حجيثو عغ تعجد األحداب الميبية ؼيقػل" :وبعج أيام مغ وجػدؼ فييا عخفت
تعجد األحداب برػرة غيخ مخضية حتى لقج تػجدت خيف ّة في نفدي مغ ذلظ َّ
ألن التعجد تُذتع

شكميا"( ،)5وبالفعل فقج كانت السخاوف حؿيؿية
مشو رائحة األنانية قاتميا هللا وحب الطيػر ولػ
ً

وششي و ٍ
ٍ
احج
حدب
حيث اتزح بعج جيػد الذخفاء والعقبلء بالعسل عمى انريار األحداب في
ٍ
()1
()2

األدب العخبي السعاصخ ،كسال غشيع ،ص.71
قخاءة ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص.40
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بسدسى واحج اتزح ىجف حدبيغ مشيع لع يؿببل االنزسام إلى الحدب الػششي ؼيقػل عغ شسػح
حدب مشيسا "الصسػح الجامح في بعس عشاصخىا إلى تدعع الذعب وؾيادتو دون شخ ٍ
ٍ
يظ ليا في
تابعا ليا"( ،)1وعغ الحدب اآلخخ يقػل "وإنسا ىي تحخكيا
ذلظ وال ناصح وال معيغ إال إذا كان ً
نػاز انتيازية وتجسعيا مصامع مادية ويجفعيا حب الدمصة وعذق الكخاسي ...وكانت ىحه

ٍ
السجسػعة ذات ٍ
إيصالية برػرٍة واضحة"(.)2
ميػل

وبالحجيث عغ االستخجا فإنو يشقدع إلى ثبلثة أنػا ؛ أوليا االستخجا الجاخمي "الحؼ
صعػدا مغ الحاضخ نحػ السدتقبل ،ليعػد إلى الػراء دون
يعتسج رجعات يتػقف فييا تشامي الدخد
ً
أن يتجاوز حجود زمغ السحكي األول الحؼ بجأ مشو الدارد حكايتو"( ،)3وثانييا االستخجا

الخارجي "الحؼ يصمق عمى االرتجادات الػاقعة خارج الشصاق الدمشي لمسحكي األول"( ،)4وثالثيا
االستخجا السدجي السختمط" ،الحؼ يجسع بيغ األول والثاني ،فيبجأ مغ خارج إشار الدمغ السحكي
()5
أما االستخجا الجاخمي فقج ورد مختيغ عمى مجار
األول ويستج ليمتقي مع بجاية السحكي األول" َّ .

ىحه الديخة فكانت السخة األولى في قػلو" :وفي سشة 1937م ازداد نذاط جسعيتشا وكثخت
معمػماتيا عغ تحخكات إيصاليا واستعجاداتيا العدكخية وترخفاتيا في ليبيا وقج أصبحت األخبار
ترمشا بجقة وسخعة لكثخة اإلخػان الميبييغ ...وقج كشا تعخفشا باألخ الحاج دمحم الكخيكذي في سشة

1936م"( ،)6فيشا يدتخجع تعخفو بالحاج الكخيكذي في ٍ
ٍ
سابق لمػقت الحؼ استفاد مشو في
وقت
الحرػل عمى معمػمات حػل تحخكات إيصاليا في ليبيا .واالستخجا الثاني يطيخ في حجيثو
ليبل واضصجعت عمى الفخاش أخح شخيط الساضي يجور أمام مخيمتي بخيخه
ؼيقػلَّ :
"ولسا عجت ً
()7

وشخه وحمػه ومخه حتى جاء مػقف ذلظ األخ الحؼ ىتف بقػلو :انفخجت"

فاستخجا ىحا السػقف

ٍ
أبيات مغ الذعخ الذعبي .أما
قج بعث في نفذ زارم األمل والتفاؤل حتى إنو جخت عمى لدانو
االستخجا الخارجي فقج ورد مخًة واحجة في سيخة زارم وذلظ عشج رؤيتو شائخات في سساء تػنذ
()1
()2
()3
()4
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أثقاال أكثخ
ويػضح ىحا االستخجا قػلو عغ الصائخات "وىي تديخ ًا
مثقبل كرنيا تحسل ً
بصيئا ً
سيخ ً

قجيسا بسشاسبة
مغ حسػلتيا األمخ الحؼ ذكخني بتمظ األبيات التي قالتيا (زيشػبيا) ممكة تجمخ ً
بصيئا بحسػلتيا
مؤامخة ُدِّبخت لمقزاء عمييا حيث قالت حيشسا رأت اإلبل محسمة وىي تديخ ًا
سيخ ً

فطشت بيا الطشػن وقالت:

حجيجا
ً
أجشجال يحسمغ أم ً

وئيجا
ما لمجسال سيخىا ً

ولقج صجق تخسيشيا فمقج كانت اإلبل محسمة بخجال برسمحتيع ليجخمػا السجيشة بعشػان حسػلة
ونِّفحت الحيمة ،)1("...فقج استخجع الكاتب قر ًة وقعت خارج الشصاق الدمشي لمسحكي
تجاريةُ ،
األول؛ فاستخجاعو قرة الجسال السحسمة باألسمحة والسقاتميغ لتشفيح مباغتة وىجػم عمى السمكة

جعمو عمى يقيغ َّ
بصيئا إنسا كان ىحا مغ كثخة ما تحسمو
برن الصائخات التي تديخ وقت اليجنة ًا
سيخ ً
مغ أسمحة وجشػد وقج كان ذلظ بالفعل.

أما عغ ديسػمة الدمغ فيي أربع حاالت كالتالي(:)2
 أوًال -الححف :أقرى سخعة يخكبيا الدخد ،ويتسثل في القفد عغ لحطات حكائية بركسميا
دون اإلشارة إلييا.
ثانيا -الخبلصة :وتتسثل في تمخيز حػادث عجة أيام أو عجة شيػر أو سشػات في

ً
مقاشع محجودة أو صفحات قميمة دون الخػض في ذكخ األشياء واألحػال.
 ثالثًا -السذيج :عكذ الخبلصة فيػ عبارة عغ تخكيد وتفريل األحجاث بكل دقائقيا
حيث يتخك الكاتب األحجاث تتحجث عغ نفديا دون تجخل مشو ...أؼ أن زمغ ما نقخؤه
يداوؼ زمغ ما يحجث في الخواية.
ابعا -الػقفة :فيي تشاقس الححف؛ ألنيا تقػم عمى اإلبصاء السفخط في عخض األحجاث
 رً
لجرجة يبجو معيا وكرن الدخد قج تػقف عغ التشامي.

وقج وضف الكاتب جسيع ىحه التقانات في سيختو الحاتية ،فقج جاءت تقانة الححف في
اعتسادا عمى تمظ األخبار ...فقج قست بإرسال بخقيتيغ بتاريخ /8 /15
الديخة في مثل قػلو "و ً
()1
()2
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1953م"( ،)1وقج تحجث عغ البخقيتيغ ثع انتقل مباشخة إلى عام 1956م ،فرعقب حجيثو عغ
البخقيتيغ بقػلو "ففي شيخ نػفسبخ مغ سشة 1956م ؼيسا أتحكخ وصمتشي رسالة مغ السغفػر لو
بذيخ الدعجاوؼ"( ،)2فقج ححف ىشا ثبلث سشػات دون اإلشارة إلييا .وقج تكخر ذلظ في الديخة،
أحيانا يذيخ إلى السجة لكشو يححف أحجاثيا وقج تسثل ذلظ في قػلو" :كسا وضف تقانة
فكان
ً
التمخيز في مثل قػلو "وعجنا إلى صفاقذ وبجأنا باالترال بجسيع اإلخػان وىع في صفاقذ

كثيخون وأذكخ مغ بيغ مغ اجتسعشا بيع الدادة ... :ولقج أتسسشا تشطيساتشا وتبادلشا اآلراء ؼيسا نحغ
()3

ندعى إليو وغادرنا صفاقذ متجييغ إلى قابذ"

فقج اتزح التمخيز ىشا في أنو لع يحكخ ما

حجث في االجتسا واختبلفيع عمى نقصة البجاية في الجػلة االستصبلعية فقج ذكخ مباشخة أنيع
بجؤوا جػلتيع مغ قابذ.
أما تقانة السذيج فقج تػفخت في معطسيا في السذاىج الحػارية فكان يعخضو كسا ىػ دون
تمخيز أو ححف ومثالو:
قائبل :إلى أيغ؟
سرلشي أحجىع ً
قمت :إلى الجبل.
قال :ماذا ستفعل ىشاك؟
قمت :لجعاية االنتخابات.
قال :لسغ تجعػ لشفدظ أم لغيخك؟
قال :ىل عشجك سبلح؟
شبعا عشجؼ سبلح.
قمتً :
وكحلظ الػقفة فقج ضيخت عشجما كان يدتخجع مػاقف حرمت معو وأراد أن يػضحيا
لمقارغ ،وذلظ في مثل تػضيحو لمسػقف الحؼ حجث معو أثشاء وجػده في بيت الدعجاوؼ ساعة
()1

حتى ال يزيع التاريخ ،أحسج زارم/ص.158

()3

السرجر الدابق ،ص.49

()2

السرجر الدابق ،ص.160

54

ييجا إلبعادىسا "والػاقع َّ
أن ذلظ الرػت كان صجػ تحصيع أبػاب السداكغ التي نحغ
اعتقاليسا تس ً
بيا ،ولقج كان السقتحسػن مغ الجير اإلنجميدؼ وضباط مغ البػليذ العخبي الػششي بصخيقة

مفاجئة إرىابية مدعجة ،وما ُّ
كجت أرفع رأسي حتى وقف أمامي ضابصان أحجىسا إنجميدؼ والثاني
عخبي شاىخان الدبلح وأصبعييسا عمى الدناد ،ولسا رأيتيسا قمت :ماذا حجث؟ فراح بي
اإلنجميدؼ بقػلو (اوعى) قمت ماذا تخيج؟ قال إنت مػش فاىع الشاس بتسػت ،قمت :وىل أنا القاتل،
فراح اإلنجميدؼ بقػة ِ
وحَّجة :ده كمو عمذانظ اوعى ،فشيزت مغ مكاني وخخجت مغ الحجخة
فػججت مجسػعة مغ الزباط مغ الجشديغ يجػسػن خبلل السشدل كرنيع يفتذػن عغ أشياء
مدخوقة ،ويجخمػن ويخخجػن مغ غخفة ألخخػ"...

()1

وعغ محػر التػاتخ فيػ يتعمق بقزية تكخار بعس األحجاث مغ الستغ الحكائي عمى
مدتػػ الدخد ويقع ضسغ أربع حاالت(:)2
انتذارا.
محكيا يسكشو أن يحكي مخة واحجة ما حث مخة واحجة وىي أكثخ
الحالة األولى :أن
ً
ً
الحالة الثانية :سخد أكثخ مغ مخة لحجث وقع أكثخ مغ مخة.
الحالة الثالثة :الحكي عجة مخات لسا حرل مخة واحجة.
الحالة الخابعة :التي يحكي فييا مخة واحجة ما وقع عجة مخات.
فقج وضفت الديخة الحالة األولى مغ حاالت التػاتخ فكانت سيختو عبارة عغ سخد لمحجث
الػاحج مخة واحجة ،والحؿيقة َّ
أن ىحا ال يشقز مغ ؾيسة الديخة إذ إن ىجفيا واضح وىػ تاريخي
ولحلظ قام بدخد األحجاث بذكل متدمدل فشجج أن كل ٍ
حجث حجث مخة واحجة قج سصخه مخة واحجة.

)(1
()2
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السكان:
ٍ
بذكل ٍ
كبيخ في تحخيظ األحجاث فؽيو تقػم الذخريات بردوارىا كسا أنو
يديع السكان
مكان لمحكخيات ؼيدتصيع اإلندان أن يدتخجع ما حجث معو في ذلظ السكان ،ويبلحع في ىحه
ٍ
مكان آلخخ.
نطخ لكثخة تشقل كاتب الديخة مغ
الديخة تعجد األماكغ التي حجثت فييا األحجاث ًا
وتتشػ األماكغ ما بيغ مفتػحة ومغمقة وىي كالتالي:

 األماكغ السغمقة :وىي األماكغ ذات السداحة السحجودة ،وتكػن خاصة بسجسػعة محجدة
مغ الشاس بحيث تجخؼ األحجاث داخل ىحا السكان تارك ًة آثارىا عمى الذخريات.
واألماكغ السغمقة التي ُوججت في ىحه الديخة ىي:
 بيت أحسج زارم :والحؿيقة َّ
أن بيتو لع تحجث ؼيو أحجاثًا ُد ِّونت في سيختو بل كان يقزي
تع ذكخه ّأوًال كػنو محل اإلقامة الجائسة لدارم ،فشججه
ؼيو وقتو بعج انقزاء أعسالو ،ولكغ َّ
عمي أن أعػد لسشدلي وأفكخ ماذا يشبغي لي أن أفعمو"( ،)1فكان زارم يحىب
يقػل" :يجب َّ

إلى بيتو دون ذكخ ما حجث ؼيو؛ ألن أحجاثو ال تخجم ىجف الديخة حيث إنيا سيخةٌ

سياسية ،وعغ عجم حزػر أحجاثًا سياسية كاالجتساعات في بيت زارم َّ
فإن ىحا قج يخجع

عاجا أو قمًقا ويؤيج ذلظ قػلو" :عجت إلى
لػجػد والجيو معو في البيت فيػ ال يخيج ليع إز ً
البيت برػ ٍرة ىادئة حتى ال يشتبو والجاؼ لؤلمخ وعدمت عمى االختفاء ...وخخجت مغ
ذاىب إلى الدػق"( ،)2واكتفى بالقػل عغ مكان بيتو أنو في الكخم ؼيقػل:
البيت كرنشي
ٌ
"عجت إلى بيتي في الكخم"( .)3فالكاتب لع يجخل حياتو الخاصة ومجخياتيا في سيختو

ولحلظ اكتفى بجعل البيت مكان التفكيخ والتخصيط لسا سيقػم بفعمو أو ما يقػلو في
االجتساعات.
 مشدل دمحم عباس :وىػ مكان اعتاد أعزا الحخكة الػششية بسا فييع عباس وزارم أن يعقجوا
ؼيو اجتساعاتيع وقج أشار زارم إلى ذلظ بقػلو" :وعمى غيخ عم ٍع مشا جاء رجال األمغ

()1
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مػضع
صغيخا"( ،)1وفي
تػنديا
شابا
ٍ
الفخندييغ ومغ باب الرجف لع يججوا ً
ً
أحجا مشا إال ً
ً
آخخ يقػل" :وفي شيخ فبخايخ اجتسعشا ثبلثتشا دمحم عباس ودمحم خميفة وأحسج زارم في مشدل

األول بالكخيب وقخرنا .)2("...يذكل مشدل عباس أىسية عشج زارم ورفاقو حيث إنو مكان
لقائيع ويبلحع َّ
يتصخق إلى وصف السشدل؛ َّ
ألن وصفو ال يخجم فكختو واكتفى
أن زارم لع َّ
بحكخ السشصقة التي فييا السشدل وىي (الكخيب).
 الفشجق :وىػ مكان إقامة مؤقتة غيخ دائسة يؿيع ؼيو اإلندان عشج مغادرتو مكانو األصمي
لقزاء بعس مرالحو .استخجم زارم الفشجق لمسبيت فقط فشججه يقػل :ثع عجت إلى
غخفتي في فشجق شخابمذ الغخب ولقج بات كل مشا تمظ الميمة في ٍ
قمق شجيج"( .)3فترثيخ
الفشجق عمى أحجاث الديخة ال يختمف عغ ترثيخ مشدل زارم إذ إنو لع يحكخ ؼيو حجثًا سػػ

السبيت وإضيار الحالة الذعػرية لو مغ ٍ
قمق وحيخٍة نتيجة األحجاث الجارية خارج الببلد
الجارية آنحاك.

 الدجغ :فقج تشقل زارم بيغ مخاكد التحقيق وأقبية الدجػن وذلظ بدبب أعسالو الجيادية
ضج إيصاليا ومغ بعجىا اإلدارة البخيصانية وكحلظ احتجازه لجػ الدمصات الفخندية التي
كانت تحكع تػنذ التي كانت تحكع تػنذ فتخة إبعاده فييا ،فكان الدجغ مػضع أل ٍع
ٍ
ٍ
وعحاب وغرة فشججه يقػل في وصف إحجػ غخف الدجغ التي دخميا "ىحه
وقيخ
مكانا ألجمذ ؼيو
الحجخة مكتطة بالشاس إلى حج ال يترػره إال مغ رآىا بعيشو ...لع أجج ً

اقفا زىاء ساعة حتى جاء ألفخاد مغ البػليذ وأخخجػا مجسػعة لشقميا إلى
ولقج بقيت و ً

ٍ
مػضع آخخ تحجث عغ معاناتو في مخكد تحقيق فخندي ؼيقػل:
مكان ما"( ،)4وفي
ٍ
فدمسػني إلى ىحا السخكد وقج مكثت بو ما يديج عغ خسديغ ساعة ...كامل السجة
السحكػرة وأنا جالذ عمى مقعج (بشظ) مغ الخذب دونسا أكل وال غديل أما الحبلقة وأما
أمخ ال أفكخ ؼيو وال أشسع بو في تمظ الطخوف"( .)5أراد الكاتب
تغييخ السبلبذ فيحا ٌ

بحكخ ما حل بو في الدجغ أن يصمع القارغ عمى معاناة الدجغ وويبلتوَّ ،
ولكغ الدجغ لع
()1
()2
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ٍ
يقترخ عمى كػنو مكان ٍ
أمل يبعث
قيخ وضم ٍع فقط فقج كان ؼيو في ذات الػقت شعا
خائفا وال حتى
في نفذ زارم التفاؤل ؼيقػل "جسيع أولئظ الشاس ال تخػ بيشيع حد ًيشا وال ً
مترسفا ...ويذتسػن أفخاد البػليذ عشج مخورىع وييجدونيع بالصخد في السدتقبل"( ،)1وقج
ً

مػقفا أثخ ؼيو وىػ َّ
شخرا جدائخًيا أرادت الدمصات
أن
استحزخ في حجيثو عغ الدجغ ً
ّ
الفخندية أن تعتقمو مع مجسػعة مغ العخب ولكشيع عشجما وججوا في بصاقتو أنو يحسل
الجشدية الفخندية قخروا تخكو َّ
فخد عمييع الخجل الجدائخؼ "أنا عخبي مػش فخندي نبغى
نخوح مع إخػاني العخب ويغ ما ُّ
بتػدوىع"( ،)2لع يحكخ زارم ىحا السػقف عبثًا وإنسا أراد أن
يبيغ أثخه عمى نفدو ؼيقػل :بسجخد سساعي ىحه العبارات مغ ذلظ الخجل البديط ارتفعت
درسا َّ
برن
معشػياتي ونديت َّ
كل ما قاسيتو" .فالكاتب بحكخه ىحا السذيج يعصي الستمقي ً
الشطخ إلى الدوايا الجسيمة في السكان السطمع يخفف عغ الشفذ متاعبيا وأحدانيا فقج مثل
الدجغ مكان أل ٍع و ٍ
أمل في ذات الػقت.
 األماكغ السفتػحة :وىي خبلف األماكغ السغمقة فيي ال تختز بسجسػعة بعيشيا ،وإنسا
يدتصيع أؼ شخز الجخػل فييا .وقج تعجدت األماكغ السفتػحة في ىحه الديخة وىي
كالتالي:
 بمجة حمق الػادؼ :وىي البمجة التي أقام فييا زارم بعج ىجختو مع عائمتو إلى تػنذ ،لع
يتعخض الكاتب لػصف السشصقة سػػ ما قالو في بجاية سيختو" :وقج أخحنا في التشقل مغ

ٍ
جية ألخخػ بحثًا عغ مكان تتػفخ ؼيو شخق السعيذة وأسباب االستقخار حتى انتيى بشا
السصاف إلى مشصقة (حمق الػادؼ)"

()3

 ،كسا ذكخ أنيا تقع في مجيشة الكخم ؼيقػل" :عجت

إلى بيتي في الكخم"(.)4
 السقيى :وىػ مكان تػجج بو السذخوبات الداخشة يحىب إليو الشاس وقت فخاغيع ،وكان
زارم يحىب إليو لدسا األخبار والسعمػمات مغ الستػاججيغ ؼيو ويؤيج ذلظ قػلو" :قرجت
أسا مقيى مػدلياني ...حيث كشا نمتقي ؼيو بعس اإلخػان عدى أن أجج بو
مغ السحصة ر ً
()1
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أحجا حتى أعخف مشو ما َّ
جج في الببلد مجة غيابي"( .)1لع يعغ الكاتب بػصف السقيى
ً
شكميا بقجر ما يعشيو إبخاز ىجفو مغ ذىابو لمسقيى.
اؼيا أو ً
جغخ ً

شمبا لمتشده والخاحة ،وقج كان يحىب إلييا
 الحجيقة :وىي مكان عام يتػافج عمييا الشاس ً
ٍ
شخريات سياسية ؼيقػل" :أرسل لي مكتب الذؤون األىمية لبلجتسا والتفاىع
بػية لقاء
()2

في بعس األمػر وقج حجد لي السكان والدمان وكان السكان حجيقة بمفيجيخ"
وشكميا فقج أبخز جسال الحجيقة مغ خبلل وصفو ليا(.)3
اؼيا
ً
السكان جغخ ً

ثع وصف
َّ
مغ

عاما ،واستصا
 تػنذ :وىي الجولة التي ىاجخ إلييا وعاش فييا أربعة وثبلثيغ ً
خبلليا أن يؤسذ فييا حخك ًة وششي ًة لسجابية االستعسار اإليصالي وحجثت فييا معطع
أحجاث الديخة .تشقل زارم بيغ مجن تػنذ أثشاء جػلة عمى السياجخيغ الميبييغ في الببلد
التػندية ومغ ىحه السجن :سػسة وصفاقذ وقابذ وصييب وقفرة والسمتػؼ...
وغيخىا( .)4لع يعغ الكاتب بػصف ىحه السجن وإنسا ذكخىا عمى أنيا مجن َّ
تفقجىا لػجػد
مياجخيغ ليبييغ فييا.
مبعجا عشيا ولحلظ قمت األحجاث
 شخابمذ :وىي العاصسة التي الميبية التي كان الكاتب ً

فييا حيث َّ
قميبل فاقترخ تػاججه عمى
إن تػاججه فييا في فتخة أحجاث ىحه الديخة كان ً

زيارة لو إلييا عام 1943م ؼيقػل" :وقفشا نشطخ إلى الببلد كيف تغيخت وإلى امتجاد شار
عسخ السختار وكيف تػارت السجيشة القجيسة وراء مباني ىحا الذار "( ،)5وقج عاد إلييا عام
1948م لحزػر السؤتسخ الػششي العام( ،)6وقج بقي فييا يسارس نذاشاتو مغ أجل
ٍ
ئي لميبيا دون أؼ تجخل أجشبي حتى تع إبعاده عام 1952م إلى
الػصػل إلى
استقبلل نيا ٍ
مججدا ىام 1961م .لع يقترخ مكػث زارم عمى
تػنذ وقج كانت العػدة إلى شخابمذ
ً
تػنذ وشخابمذ فقج ذىب إلى الجدائخ وروما والقاىخة ودمذق في ميام سياسية لمقاء

()1
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ؽيا بحكخ السجة التي مكثيا
بعس الذخريات دون الحجيث عغ شبيعة الببلد وأثخىا مكت ً
واألشخاص الحيغ قابميع.

األحجاث:
ٍ
بذكل متراعج ،فقج بجأىا مغ اليجخة القدخية التي تعخض ليا مع
جاء تختيب األحجاث
متجيا مع عائمتو إلى تػنذ؛ ليبجأ بسقاومة االحتبلل اإليصالي مغ تػنذ حتى تع انجحاره
عائمتو
ً
أؼ تجخل بخيصاني فييا
عغ ليبيا ؼيعػد إلييا ليػاصل عسمو الػششي بالدعي إلى استقبلل ليبيا مغ ِّ

حتى تع إبعاده إلى تػنذ مخة أخخػ ليبقى فييا ثساني سشػات وىػ عمى أمل العػدة إلى وششو،
وقج تػقفت أحجاث ىحه الديخة عشج عػدتو الشيائية إلى بمجه.
الرخاع:
وصخ ٌ داخمي ،فالر اخ الخارجي فيػ
ا
ويكػن الر اخ عمى شكميغ؛ ص اخ ٌ خارجي

"الر اخ الحؼ يكػن خارج الشفذ اإلندانية برن يكػن بيغ قػتيغ ضاىختيغ أو بيغ قػتيغ أحجىسا
ضاىخة واألخخػ خؽية لكشيا ضاىخة األثخ"( .)1وقج تسثل ىحا الر اخ مشح بجاية الديخة في صخاعو
ومبعج لو عغ وششو ،ولع يتػقف الر اخ بانتياء
محتل ألرضو
مع االحتبلل اإليصالي كػنو
ٌ
ٌ

االحتبلل اإليصالي وعػدة زارم لػششو بل استسخ فرصبح ضج اإلدارة البخيصانية وىشا تذكمت العقجة
وىي ترزم وذروة الر اخ حيشسا ضغ زارم أنو في ببلده سيدتصيع فعل ما يذاء ضج االنجميد ولكغ

مججدا ليقاسي آالم الدجغ ثع تبجأ ىحه العقجة باالنفخاج فقج أُفخج
العقجة كانت في إبعاده إلى تػنذ
ً
عشو مغ الدجغ لكشو بقي في تػنذ بقى فييا تحت الخقابة والستابعة ليشتيي ىحا التتبع بعج شيخيغ

وأصبح يعير في تػنذ في ضخوف عادية وصػًال إلى الشياية.
أما الر اخ الجاخمي فيػ "الحؼ يجور داخل الشفذ اإلندانية أو بيغ اإلندان ونفدو ،كرن
يكػن بيغ عقمو وعاشفتو أو بيغ عاشفتيغ متشاقزتيغ أو بيغ السعاني السصمقة واألفكار
التجخيجية"( .)2وقج بجأ الر اخ الجاخمي بيغ زارم وضسيخه مشح بجاية الديخة فعشج ىجختو مغ ليبيا
ووصػلو تػنذ كان أمام خياريغ إما أن يسارس عسمو الخاص ويعير حياة مدتقخة ىانئة دون أؼ
()1()1
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بعيجا عغ عيػن إيصاليا ليعسل عمى
تجخل ؼيسا يحجث في وششو ،وإما أن يسارس أعسالو الػششية ً
تخميز وششو مغ ىحا االحتبلل وكان االنترار لزسيخه الحي اليقع وىػ إذ يػضح ىحا الر اخ

عمسا َّ
برن وششي في أشج الحاجة إلى أؼ
ؼيقػل" :ىل أعسل لشفدي فقط أم أعسل لػششي وعائمتي ً
ضئيبل ،ولقج تجاذبتشي ىحه الشػاز واستسخ ىحا التفكيخ واحتجم الر اخ
عسل مغ أبشائو ميسا كان
ً
أخيخ تغمب الخيخ عمى الذخ ،فترػرت في
بيغ الزسيخ الصيب الذفاف وبيغ الشفذ األمارة ...و ًا

أعساق نفدي برنشي مدؤول أمام هللا والتاريخ"(.)1
الذخريات:

ألؼ شخز ُّ
عجدا مغ الذخريات الحؼ نتعامل
يػد كتابة سيختو أن يدتحزخ فييا ً
ال َّبج ِّ
كبيخ مغ الذخريات حتى
عجدا ًا
معيع في حياتو وأثخ فييع وأثخوا ؼيو ،فاستحزخت ىحه الديخة ً

إنو يتجاوز السائة ،ولكغ رغع كثخة ىحه الذخريات إال َّ
أن الذخريات الخئيدة ثبلث شخريات
فقط ،أما باقي الذخريات فيي شخريات ثانػية.
 الذخريات الخئيدة :وىي الذخريات التي تجور حػليا معطع أحجاث الديخة وىي
كالتالي:
شكل
 أحسج زارم :وىػ كاتب ىحه الديخة والحؼ سار مع أحجاثيا مشح البجاية وحتى الشيايةّ ،
َّ
"وشكمشا مغ أربعتشا
زارم مع رفاقو ىيئة المجشة التشفيحية والحؼ كان ىػ سكختيخىا ؼيقػل:
ىيئة بجون رئيذ وأسشجت سكختاريتيا لراحب ىحه السحكخات"( ،)2وإلى جانب كػنو
سكختيخ الييئة فقج عسل سائًقا لديارة في إحجػ السحبلت التجارية الكبخػ لبيع اآلالت
ثع انتقل لمعسل في شخكة
ثع عسل بػرشة لبيع وترميح الدياراتَّ ،
الدراعية بتػنذ َّ
كبيخ في ذلظ الػقت لكشو
ًا
نكا
التخامػاؼ التي كان يتقاضى مشيا  12فخ ً
أجخ ٌ
مذيخ إلى أنو ٌ
تخمى عغ ىحا العسل ومارس العسل الح()3ر ولع يحكخ أسباب تخميو ولكغ يخجح برنو وجج

متجخ في مشدلو بالكخم( .)4وىػ إذ يحكخ عسمو الخاص
ًا
أخيخ فتح
بحا و ًا
العسل الحخ أكثخ ر ً
()1
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ِ
يػضح لمستمِّقي مرجر األمػال التي يرخفػنيا عمى أعسال الجسعية مغ شباعة
يخيج أن ّ

ٍ
مكان آلخخ لسقابمة الػفػد أو حزػر االجتساعات وتشطيسيا .لع
مشاشيخ واالنتقال مغ
مكتؽيا باإلشارة إلى أنَّو
يعغ زارم بخسع مبلمح شخريتو السادية واالجتساعية والثقاؼية
ً

ومتعمع ؼيقػل" :انجفعت إلى ميجان العسل بقجر إمكانياتي السادية والثقاؼية
مثقف
شخز
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
بكل ما اكتدبتو مغ ٍ
ِ
عبلوة عمى أنو يبخز
ووقت"( ،)1فيحا القػل
مال
والتعميسية
ً
ً
مزحيا ّ
وثسة ٍ
نفدي أشار إليو ؼيقػل
بعج
ٍ
مدتػاه الثقافي والتعميسي فإنو يطيخ الخوح الػششية لجيوَّ ،
عغ عجم ؾيامو بديارة السدؤوليغ ليذكخىع عمى التداىل في عػدتو إلى وششو َّ
":أن
تسام ولع
الػقػف
ً
ثقيل عمى الشفذ ً
شػيبل أمام أبػاب السدؤوليغ ٌ
أمخ ٌ
ججا وأنا أكخىو ً
حق
أتعػدهَّ ...
ضمسا وعجو ًانا فالعػدة إلييا ٌ
ثع أنشي أعتقج برنشي قج أخخجت مغ الببلد ً

أيزا"( .)2فيػ بحلظ يذيخ إلى عدة نفدو وكخامتو.
شبيعي وقانػني ً

ِ
كل
 دمحم عباس :وىػ رؼيقو مشح بجاية ترسيذ جسعيتيع الػششية وكان
ً
مذاركا لو في ّ
أعساليا الػششية ضج االستعسار اإليصالي .أضيخ الكاتب البعج الثقافي والجيشي لعباس

ٍ
"رجبل نادر السثال ،قميل الشطيخ ،فيػ عمى مدتػػ
ممحػظ في التجيغ في
فيػ يقػل عشوً :
قػلو وفي عسمو ،ومعخفة لمجيغ نطيف ًة مغ الذػائب الجخيمة"( ،)3وعغ إبخاز البعج الشفدي

عشجه يقػل" :عمى مدتػػ ٍ
عال مغ الذيامة العخبية والػفاء كخيع الشفذ واليج صادق

األقػال عطيع االىتسام كثيخ الشذاط قػؼ البحل في الحخكة الػششية"( .)4وقج كان ليحه
استسخ عباس في مػاصمة جيػده الػششية مع زارم دون ٍ
كمل أو
الرفات أثخىا في أن
َّ
ٍ
عاما"(.)5
ممل وىحا ما يػضحو زارم بقػلو" :أقػل ىحا عغ تجخبة شػيمة امتجت عذخيغ ً

مؿيسا
 بذيخ الدعجاوؼ :وىػ صاحب فكخة ترسيذ الجسعية الػششية في دمذق ُ
حيث كان ً
فييا نتيجة إبعاده مغ ٍقَبل االستعسار اإليصالي ،فررسل إلى زارم وعبَّاس ليخبخىع بحلظ
وىع بجورىع قج َّ
شكمػا جسعية في تػنذ ،فكانت الجسعيتان تدعيان إلى ذات اليجف ،وقج
استسخت السخاسبلت ؼيسا بيشيع حتى عاد الدعجاوؼ إلى ليبيا بعج انتياء االحتبلل
َّ
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تع إبعاده إلى مرخ ومشيا سافخ إلى دمذق وفييا مخض وقج غادرىا إلى
ثع َّ
اإليصالي َّ

بيخوت لمعبلج وعمى إثخ مخضو تُُػِّفي بيا .لع يعغ الكاتب بخسع أبعاد شخرية الدعجاوؼ
مكتؽيا بإرفاق صػرتو في السحكخات والتي يتزح مشيا أنيا شخرية عقبلنية ذات ؾيسة
ً

إىجاء لخوحو ،ومغ حجيثو عشو في اإلىجاء يتزح
اجتساعية ،كسا أنو جعل كتاب سيختو
ً
اضح أنو كان لو عطيع األثخ في شخرية
أنو ذات روح وششية عالية
مخمرا لػششو وو ٌ
ً
ِ
يػما.
زارم ،فقج واصل زارم مذػاره الجيادؼ بعج وفاة الدعجاوؼ ولع يشحغ ً

ِ
مكس ًبل لمذخرية الخئيدة َّ
ضيػر في
ًا
لكشيا أقل
 الذخريات الثانػية :ويكػن دورىا ّ
ججا تفػق السائة ولحلظ
األحجاث وقج جاءت الذخريات الثانػية في ىحه الديخة كثيخةٌ ً
وترثيخ مغ غيخىا:
ًا
ضيػر
ًا
سيتع استحزار الذخريات األكثخ
ُّ

مؿيسا في
 الحاج دمحم يػنذ الكخيكذي :تعخف عميو زارم في تػنذ ،وكان الكخيكذي ً
ليبيا لكشو يرتي إلى تػنذ في أعسال تجارية ،يعج الكخيكذي مغ مرادر زارم في
الحرػل عمى معمػمات حػل ضخوف ليبيا وتحخكات إيصاليا فييا فكان يرتيو برخبار
دؾيقة وأكيجة ولحلظ وصفو زارم برنو "مغ الصبقة الستشػرة السجكة ذات الخوح الػششية
()1
َّ
سبب في فزح جخائع إيصاليا
الستسمسمة"  ،وتتسثل أىسية معمػمات الكخيكذي برنيا ٌ

عغ شخيق السشاشيخ التي تكتبيا الجسعية الػششية ،كسا أنو مغ أىسية ىحه الذخرية
لدارم أنو كان مغ القمة الحيغ يعخفيع في شخابمذ بعج ذىابو إلييا حيث إنو تعخف

عميو في تػنذ وقت إبعاده ؼيقػل" :وقج كشت كثيخ التخدد عمى الحاج محسج يػنذ
الكخيكذي لتسزية الػقت فقج كان يجحبشي إليو ...ما عخفتو ؼيو مغ اإلحداس
الػششي والذعػر القػمي"( ،)2وقج أورد زارم البعج السادؼ لمكخيكذي وكان قج رآه بعج
غياب سبع سشػات فػصفو برنو "رجل أبيس المػن شػيل القامة خرب الجدع في
أول أيام الكيػلة ...يختجؼ المباس العخبي السحمي"( ،)3وقج جاء بيحا الػصف؛ ألنو
في بجاية رؤيتو لع يتحكخه فحكخ وصفو وبعج أن تعخف الكخيكذي عمى زارم تحكخه.
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ئيدا
 دمحم شكخؼ كػيجيخ :أحج أعزاء الجسعية الػششية ،وفي عام 1934م أصبح ر ً
ٍ
ليا حيث َّ
لرفات
ئيدا لمجسعية
إن الجسعية كانت بجون رئيذ ،وقج تع اتخاذه ر ً
"رجبل ِّليغ العخيكة ىادغ الصبع
إيجابية عجة تسثمت في شخريتو فقج وصفو زارم
ً

أمخ إال بالتذاور والسػافقة ليذ لو رأؼ
لكل اإلخػان يدايخ الجسيع وال يقصع ًا
مدالسا َّ
ً
ئيدا لمجسعية"( .)1لكشو استقال مغ رئاسة
مدتقل وليحه األسباب مجتسعة اتخحناه ر ً
مدتسخ في
ًا
الجسعية عام 1940م دون أن يبجؼ األسباب( ،)2لكغ دمحم شكخؼ بقي
ٍ
أعسالو الػششية بسفخده دون
غصاء مغ الجسعية حتى استذيج أثشاء تدممو مع اثشيغ
مغ رفاقو إلى واجية السحػر لخصج الحالة العدكخية عشجىع حيث ندلت بقخبيع قشبمة
مجفع وقج استذيج عمى إثخىا بيشسا نجا رؼيقاه(.)3


دمحم بغ خميفة بغ عامخ الػرشفاني :عسل مع زارم في الجسعية الػششية كسا أنو
ٍ
ٍ
شخري دون
غصاء مغ الجسعية ،وقج رافق
بذكل
شارك زارم في أعسالو الػششية
ٍ
زارم وعباس في زيارتيع لصخابمذ ؼيقػل" :واصمشا سفخنا إلى شخابمذ فػصمشا في

ٍ
وقت مترخخ وكشا ثبلثة دمحم عباس ودمحم خميفة عامخ أحسج زارم خميفة"(.)4

مؿيع في ليبيا ولكشو يرتي تػنذ في
 الحاج عبج الدبلم أبػ سيسيغ :وىػ أحج معارفوٌ ،
زيارات وفييا قج تعخف عمى زارم حيث كان يخبخه بروضا الببلد( .)5ونتيجة لسعخفتو
متخؽيا وقت الحخب كي يخػ
الدابقة لو فقج استعان بو زارم أثشاء ذىابو إلى شخابمذ
ً

أوضا الببلد حيث َّ
إن الحاج أبػ سيسيغ لع يتسكغ مغ مغادرة ليبيا وقتيا فسكث
متخؽيا( .)6تسّثل دور ىحه الذخرية في سيخ األحجاث برنو قج
زارم عشجه خسدة أيا ٍم
ً
متخؽيا دون كذفو فاستصا زارم بحلظ الحرػل عمى السعمػمات
حافع عمى زارم
ً

خصخ عمى حياتو.
التي يخيجىا دون أن يذكل ذلظ ًا
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 الخحيبات :وىي شخرية جساعية يقرج بيا أفخاد القبيمة التي يشحجر مشيا زارم ،فقج
كانػا متعاشفيغ معو لكشيع يخذػن إبجاء تعاشفيع لمحكػمة اإليصالية ،وقج التسذ
زارم ليع العحر في ذلظ ،وكانػا يخسمػن إليو إلببلغو عغ بحث الحكػمة اإليصالية
عشو(.)1كسا أنيع دعسػه بالسال عشجما جاء إلى شخابمذ ؼيقػل" :اجتسع إخػاني
محتخما دعػني وسمسػه لي"( .)2فقج كانت
مبمغا
الخحيبات في شخابمذ وبعج أن جسعػا ً
ً
القبيمة خيخ دع ٍع ٍ
وسشج لو.
ئيدا ليا عام
 دمحم غالب الكيب العبلفي :كان أحج أعزاء الجسعية َّ
ثع أصبح ر ً
1947م؛ وما كان ىحا ليكػن لػال ما تستع بو مغ أبعاد ثقاؼية ووششية وفي ذلظ يقػل
زارم" :شخرية وششية صادقة مخمرة عمى جانب مغ الثقافة العخبية وخخيج
السجرسة الحخبية وىػ ضابط بختبة مبلزم ثاني"(.)3
 دمحم أحسج عخيقيب :وىػ أحج أعزاء الجسعية الػششية وقج رافق زارم في الجػلة
االستصبلعية لمسياجخيغ الميبييغ في تػنذ( .)4ولع يرت لو برؼ وصف.
رجل جدائخٌؼ يعخفو عغ شخيق السكاتبة ثع تعخف عميو
 الذيخ أحسج بغ زكخػ :ىػ ٌ
شخريا في الجدائخ وقج رسع أبعاده السادية "وىػ شػيل القامة خرب الجدع في
ً
()5
غيخ سسشة حاد الشطخ أبيس المػن يشاىد الخسديغ مغ العسخ"  .والحؿيقة َّ
أن
وصف البعج السادؼ لو لع يخجم تصػرات الحجث فقج كان ابغ زكخػ مجخد رفيق لدارم
أثشاء وجػده في الجدائخ.
المغة:
تعج المغة وسيمة الكاتب إليرال فكختو إلى القارغ ،وتتشػ المغة ما بيغ الدخد والحػار،
ويبلحع في ىحه الديخة غمبة الدخد عمى الحػار فقج َّ
شكل الدخد ما يقارب  %65بيشسا شكل
الحػار  .%35فقج استخجم الحػار عشج ذكخ مقابمة بيشو وبيغ شخز آخخ أو أكثخ ومغ خبلل
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الحػار فإنو يذعخ القارغ وكرنو يخػ الستحاوريغ؛ فكان يػضح شخيقة كبلميع وأحػاليع عشج
الحجيث ومغ ذلظ ما أورده" :وجاء الذاب يدعى وتبجو عميو عبلئع االضصخاب ،فقمت لو ىل مغ
غزبا وصاح
ججيج؟ فقال نعع ولكغ (نبح الدمػقى أغبلض( ،)2("))1ومثال آخخ قػلو" :فاستذاط
ً
()3

قائبل :اـبط وإال نصمع"...
بي صيح ًة مخعبة ً

وكحلظ قػلو" :ثع تسالكت نفدي وأجبتو بيجوء :يا

مدتعجا لسثل ىحا لسا خخجت مغ الببلد"( .)4فقج بخ الكاتب في إضيار تعابيخ الػجو
أخي لػ كشت
ً

انجماجا مع
لمستحاوريغ ورسع الحالة التي كانػا عمييا وقت الحػار ما يجعل القارغ أكثخ
ً
انفعاال و ً

السػقف ،كحلظ تديج الخغبة في إكسال قخاءة ىحه الديخة الحاتية.

اضحا مع القارغ فرشمعو عسا في
كسا وضف الكاتب الحػار الجاخمي في سيختو فقج كان و ً

نفدو كقػلو" :ولقج أمزيت تمظ الميمة أسرل نفدي :فيل حًقا الباروني مات؟ ولساذا ال يسػت إال
اآلن وفي ىحه الطخوف بالحات؟ أليذ ىحا نحيخ شؤ ٍم بالشدبة لسدتقبمشا؟ ما ىحه السرادفات
الديئة ،الباروني مات والدػيحمي يعجل عغ السجيء في آخخ لحطة ،والدعجاوؼ ال يدسح لو ابغ
ٍ
مػقف آخخ قال:
الدعػد بالتغيب ،ىل أنا في مشا ٍم مدع ٍج تحروه رياح اليقطة عشج االنتباه"( ،)5وفي
"ولسا رأيتيع يقشت برنشي قج وقعت في الفخ وقمت في تفدي ذلظ السثل التػندي :وقفت الدنقة
َّ
ومثال ثالث أنو قال :ولقج تعجبت ؼيسا أصاب صاحب العخبة حتى يقف مشي ىحا
باليارب"(،)6
ٌ
السػقف بعج كان أن وافق .ماذا أفعل إذن..؟"( .)7ىحه أمثمة مغ أمثمة عجيجة داخل صفحات

األول أشمعشا عمى حالة اإلرباك التي كان بيا وفي السثال الثاني
الديخة الحاتية؛ ففي السثال َّ
أشمعشا عمى شعػر القمق الحؼ انتابو في تمظ المحطة ،وفي السثال الثالث وضعشا في شعػرؼ
التعجب والحيخة المحيغ انتاباه في ذات الػقت .ؼبالحػار الجاخمي استصا الكاتب أن يػلي القارغ
فيسا لذخريتو وبحلظ يقتخب القارغ مغ الكاتب أكثخ فركثخ.
أىسية حتى يدداد ً
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()7

السرجر الدابق ،ص.88
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تسيدت المغة في سيخة زارم بديػلتيا ومخونتيا فقج استخجم الكاتب في سخده لؤلحجاث

ٍ
أما الحػار
ججاَّ ،
المغة الفرحى بكمسات مصخدة في استعساليا ولع تحتػؼ كمسات غخيبة إال القميل ً
فكان يخده كسا ىػ دون تغييخ فإن كان بالفرحى أورده بالفرحى وإن كان بالعامية أورده

وجو كبلمو لي وقال:
بالعامية ،ومغ األمثمة عمى الحػار بالمغة العامية" :فدكت الجسيع وعشجىا َّ
"أسرلظ باهلل انت المي جيتشا ىاك العام امجختل زؼ الجروير..؟ قمت ال أدرؼ اعخف انت .فقال:
وهللا لػال إنشي تركجت مغ الغيخ ما انرجق المي إنت ىػ"( .)1كسا أورد أبياتًا شعبية بالمغة العامية
وقج أوردت جدًءا مشيا في تحميمي لمشياية.
وتركيجا عمى سيػلة لغة الكاتب وعحوبتيا فقج استخجم فييا التذبيو لترل فكخة الحجث
ً

وكرنو يخاه أمامو ومغ ذلظ" :حتى أخحت الصائختان تسصخ السحصة برػاعقيا السخعبة"(،)2
لمقارغ ّ
ونتيج ًة ليحا التعبيخ القػؼ َّ
فإن لمقارغ أن يتخيل حجع قػة الرػاريخ وأثخىا وكرنو عاش الحجث.

ومغ مطاىخ اىتسام الكاتب بمغتو أنو استخجم كمسات قػية ومؤثخة ومشاسبة لمحجث فيػ ال
يتػر عغ استخجام كمسات مشفخة لسغ يدتحقيا ومغ ذلظ حجيثو عغ أعػان االحتبلل اإليصالي:
َّ
حقيخ كالػاو في عسخو بيغ الجساىيخ"( ،)3كسا قال عغ ذات
ذليبل ًا
"فيػ ببل شظ إندان تافو يعير ً
الفئة" :الحيغ فقجوا الذعػر بالػاجب الػششي وتياونػا بالزسيخ وداسػا عمى الكخامة"( .)4فاستصا

ٍ
ٍ
ويدخ.
بديػلة
الكاتب أن يرل كبلمو إلى قمب القارغ ثع يجركو عقمو

()1

حتى ال يزيع التاريخ ،ص.116

()2

السرجر الدابق ،ص.97

()4

السرجر الدابق ،ص.32

()3

السرجر الدابق ،ص.18
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كسا يبجو َّ
أن الكاتب في سخده لديختو الحاتية الجيادية قج ترثَّخ بالقخآن الكخيع ويتزح ذلظ
مترثخ بقػلو تعالى:
ًا
في قػلو" :مغ ذلظ السارد الحؼ يػعجىع وما يػعجىع إال غخورا"( ،)1فقج كان
غخور ،)2(كسا ذكخ ٍ
آية قخآنية عشج حجيثو عغ السجاىجيغ والذخفاء مغ
ًا
وما يعجىع الذيصان إال
()3

أبشاء وششو

ولي الحيغ آمشػا يخخجيع مغ الطمسات إلى الشػر،)4(
فاستحزخ قػلو تعالى هللا ُّ

ومغ آثار تسدكو بتعاليع الجيغ اإلسبلمي ما قالو في حجيثو مع نفدو ليصمع القارغ عمى الحالة

ٍ
الذعػرية التي كان يذعخ بيا ؼيقػل" :أصبحت في ٍ
شجيج فرنا لي أبشاء صغار في السجارس
قمق
ٍ
مػلػد يػلج عمى الفصخة
(كل
وأنا مدؤول عغ مدتقبميع قبل بمػغيع التكميف وتخبيتيع شبًقا لمحجيث ُّ
وأبػاه ييػدانو أو يشرخانو) ىحا ما كشت أخذاه في تمظ الفتخة ...وىع أمانة هللا عشج والجييع"(.)5
التػصل إلى َّ
أن
فيحه األمثمة ىي جدٌء مغ حجيثو عغ تعاليع الجيغ اإلسبلمي ،ومغ ذلظ يتع
ُّ
ثقاؼيا مغ الشاحية الجيشية وقج شبَّقو في حياتو.
الكاتب لجيو
ً
مخدونا ً
وضف الكاتب األمثال عجة مخ ٍ
وقج َّ
عجبا لئلنجميد
ات في سيختو ومغ ذلظ قػلو "قمت
ً
أن الساء غيخ مفقػد ولكغ كسا يقػلػن
يقتمػن اإلندان ويسذػن في جشازتو"( ،)6وقػلو "والحؿيقة َّ
(الساء سمصان ال يشدل إال عمى الفخاش( ))7والفخاش ىػ السفقػد بالشدبة لي"( .)8فقج حخص الكاتب
كل مغ يقخؤىا.
معبخة في ذات الػقت ؼيفيسيا َّ
عمى أن تكػن لغتو سيمة ِّ
الشياية:
ٍ
بذكل ِّ
متجرج ،ؼبعج أن تذابكت األمػر وتعقجت بدجشو
وقج جاءت نياية ىحه الديخة

ثع بقائو
بجءا بالتخاجع عغ محاكستو ،وإخخاجو مغ الدجغ َّ
وإبعاده بجأت العقجة باالنفخاج تجر ّ
يجيا ً
أخيخ كانت لو العػدة إلى وششو بعج أن أرسل رسالة إلى
ثع االبتعاد عغ مخاقبتو و ًا
اؾبا َّ
في تػنذ مخ ً
()1

السرجر الدابق ،ص.132

()3

يشطخ :حتى ال يزيع التاريخ ،ص.83

()2

()4
()5

اإلسخاء.64 :
البقخة.257 :

حتى ال يزيع التاريخ ،ص.163

()6

السرجر الدابق ،ص.146

()8

حتى ال يزيع التاريخ ،ص.149

()7

مثل عخبي يقال عشج تػفخ الساء وانعجام الصعام حدب ما فيستو مغ السػقف.
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رئيذ الحكػمة الججيج ،فعسل عمى إنياء مػضػ إبعاده .فكانت الشياية ضاىخىا جسيمة وباششيا
بجاية عقجة ججيجة فقج َّ
كرؼ أجشبي ؼيقػل عغ ىحا العقج:
عقجا لمعسل باعتباره
قجمػا لو ً
ً
أجشبيا ِّ
"يسّثل شخيق ًة تيجيجية حتى إذا ما بجرت مشي أؼ حخكة عسمية كانت أو كبلمية يعػدون إلى
إخخاجي مغ الببلد وعحرىع في ذلظ مقاومة التذػير"( ،)1ولع يبيَّغ ما إذا قبل العسل أم لع يقبمو
حل بو بعج ذلظ وربسا أورد ىحا في الجدء الثاني مغ السحكخات.
وماذا َّ
وبذكل عام َّ
فإن الشياية جاءت سعيجة فيػ عمى أية حال قج عاد إلى وششو بعج أن كان
معبخ فييا عغ
سعيجا بحلظ وقج جخت عمى لدانو أبياتًا مغ الذعخ الذعبي ًا
مبعجا عشو وقج كان
ً
ً
شعػره بالخضا والدعادة برن ُف ِّخج كخبو ،وكان مسا قالو:
اقمػب واجل مغ الخػف بتتفصخ
فتح ب ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ــغ بيبان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

()1
()2

حتى ال يزيع التاريخ ،ص.171
السرجر الدابق ،ص.169
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أجى يػم يبجوا في اليشا يتسشػا
قــادر يكافي كل حجا سبحان ـ ــو

()2

السبحث الثالث
مدخد الديخة الحاتية في ليبيا في عرخ الجول واإلمارات الثاني
أواال -مرجر السدخد :فقج وججت في البجاية خسدة مغ الديخ الحاتية في أشخوحة
مذكػر برشخوحتو كسا أرشجني إلى
ًا
الجكتػراة الخاصة بالجكتػر حدغ األشمع وكان قج زودني
مذكػر أحج
ًا
سيختيغ ذاتيتيغ غيخ واردتيغ في أشخوحتو ،كسا أرسل لي الجكتػر عبج هللا مميصان
عذخ سيخة ذاتية كشت قج وججت اثشتيغ مشيا في األشخوحة السحكػرة ،ومغ خبلل االشبل عمى
كتاب أدب الديخة الحاتية لشعيسة العجيمي فقج عثخت عمى ثساني سيخ ذاتية ،أما الديخ الستبؿية
فتع العثػر عمييا مغ خبلل البحث عمى السػاقع اإللكتخونية ومتابعة السجسػعات التي تيتع
باألدب الميبي عمى مػاقع التػاصل االجتساعي.
ثانيا -مشيج السدخد :اعتسج ىحا السدخد عمى التختيب الدمشي لمديخة الحاتية مغ األقجم
ا

إلى األحجث ،حيث تع ذكخ اسع السؤلف أوًال ثع اسع سيختو الحاتية ،ثع جية الشذخ وبمج الصباعة
والسصبعة.
ثال اثا -األعسال الديخذاتية:
1957م
السذيخقي؛ عبج اليادؼ ،ليبي في اليابان ،مقتصفات مغ مذاىجات ليبي في رحمة سياحية حػل
العالع ،شخابمذ ،السصبعة الحكػمية.
1962م و1963م
عبج القادر؛ خجيجة ،ليبية في ببلد اإلنجميد ،سمدمة صحؽية في صحيفة شخابمذ العخب مشح
 1962-11وحتى 1963-6-30م.
1967م
السذيخقي؛ عبج اليادؼ ،مذاىجاتي في ببلد اليشج ،ش اخبمذ ،السصبعة الميبية.
1970م
عبج السشترخ؛ خميفة ،ذكخيات ال تشدى  30شيخ وراء األسبلك الذائكة ،بيخوت ،دار العمع
لمسبلييغ.
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1972م
زارم؛ أحسج؛ حتى ال يزيع التاريخ ذكخيات مغ الساضي القخيب ،ليبيا ،دار الحخية لمصباعة.
1974م
أبجا يعػد ،شخابمذ ،دار مكتبة الفكخ.
جبلل؛ فػزؼ ،التائو ً

القذاط؛ دمحم سعيج ،مغ ضفار إلى الداؾية الحسخاء ،بيخوت ،دار لبشان.
1975م

القذاط؛ دمحم سعيج ،مذاىجات صحفي ،بيخوت ،دار لبشان.
1977م
الكيب؛ نجع الجيغ ،ذكخيات مدافخ ،تػنذ وليبيا ،الجار العخبية لمكتاب.
1979م
زارم؛ أحسج ،محكخات ،ليبيا ،دار الحخية لمصباعة.
1984م
القػيخؼ؛ عبج هللا ،الػقجات ،شخابمذ وتػنذ ،الجار العخبية لمكتاب.
1992م
بغ حميع؛ مرصفى أحسج ،صفحات مصػية مغ تاريخ ليبيا الدياسي (محكخات رئيذ وزراء ليبيا
األسبق) ،مرخ ،مصابع األىخام التجارية.
1995م
السقيػر؛ كامل حدغ ،محصات...سيخة شبو ذاتية ،شخابمذ ،دار الخواد.
1996م
الريج؛ دمحم بغ عثسان ،محصات مغ تاريخ ليبيا (محكخات رئيذ الحكػمة الميبية األسبق) ،أكجال،
الخباط ،شػب الالستثسار والخجمات.
1998م
مازن ،أميغ؛ مدارب ،ليبيا ،السؤسدة العامة لمثقافة.
2001م
بػكخ؛ دمحم خميفة ،لسحات مغ سيخة عائمية ،شخابمذ ،مشذػرات السؤلف.
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2004م
فيسي خذيع؛ عمي ،ىحا ما حجث بعس ما وعتو الحاكخة مغ حػادث وأحجاث وحاالت
وشخريات ،بيخوت ،دار الكتاب الججيج الستحجة.
2007م
نرخ؛ أحسج ،السخاحل حياتي أروييا ،الجدء األول ،مرخاتة ،دار السشار لمصباعة والشذخ.
2008م
الزخاط؛ إبخاـيع سميسان ،الجبمػماسية ومديخة حياتي ،مرخاتة ،دار ومكتبة الذعب.
2009م
نرخ؛ أحسج ،السخاحل حياتي أروييا ،الجدء الثاني ،مرخاتة ،دار السشار لمصباعة والشذخ.
2012م
الميذاني؛ سعيج عيدى ،مغ الحاكخة قرة كفاح ،بيخوت ،دار بيدان.
2013م
أحسج عتيقة؛ عمي ،بيغ اإلرادة واألمل (ذكخيات وتجارب حياتي) ،عسان ،دار ورد األردنية لمشذخ
والتػزيع.
الشعاس؛ الصاىخ الصاىخ ،ليالي في سجغ الججيجة ،شخابمذ ،مكتبة شخابمذ العمسية العالسية.
2014م
السدسارؼ؛ إدريذ ،سيخة فبخايخ (تجخبة شخرية) ،بيخوت ،دار الشيزة العخبية.
2016م
امعدب؛ دمحم سعج ،ذكخيات مياجخ (2011 – 1981م) ،مرخاتة ،دار ومكتبة الذعب.
2017م
البغجادؼ؛ عبج السػلى ،قريجة مغ وحي الثسانيغ ،السمتقى التكخيسي الحؼ نطستو كمية اآلداب
بجامعة شخابمذ .وتػجج القريجة كاممة في كتاب (قخاءة في قريجة الذاعخ الجكتػر عبج السػلى
البغجادؼ أشػل قريجة في الذعخ الميبي) ،يػنذ الفشادؼ ،ليبيا ،دار البيان2019 ،م.
2018م
يػسف الصػيل؛ عمي ،مشدل العحراء سيخ وذكخيات ،ليبيا ،دار ومكتبة الذعب.
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الخاتسة
الحسج ﵀ الحؼ ىجاني ليحا وما كشت ألىتجؼ لػال أن ىجاني هللا ،فإنشي في ىحا البحث
تشاولت الديخة الحاتية في ليبيا في عرخ الجول واإلمارات الثاني (1917م – 2019م) ،فقج
تتبعت في الفرل األول مخاحل تصػر الديخة الحاتية في ىحا العرخ ،تبع ذلظ في الفرل الثاني
مدخدا لمديخة الحاتية في ليبيا في
تحميل سيخة ذاتية لحات العرخ ،أما الفرل الثالث فكان ؼيو
ً

عرخ الجول واإلمارات الثاني.

ومغ خبلل البحث فقج تػصمت إلى الشتائج اآلتية:

 .1ضيػر فغ الديخة الحاتية في ليبيا في ٍ
ٍ
مترخخ مغ ىحا العرخ.
وقت
 .2قمة الباحثيغ في مجال الديخة الحاتية في ليبيا.
 .3غياب السخأة الميبية عغ الكتابة الحاتية فقج اقترخت الكتابة الحاتية لمشداء عمى واحجة
فقط.
 .4غمبة الصابع الدياسي عمى الديخ الحاتية الميبية.
أما التػصيات فيي:
ٍ
بذكل
 .1إثخاء السكتبات الفمدصيشية بالكتب الخاصة بفغ الديخة الحاتية في الجول العخبية
ٍ
بذكل خاص.
عام وفي ليبيا
 .2تػجو الباحثيغ لجراسة الديخة الغيخية في ليبيا.
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السرادر والسخاجع
 القخآن الكخيع
 .1أدب الديخة الحاتية ،عبج العديد شخف ،الذخكة السرخية العالسية ،ط1992 ،1م.
 .2األدب العخبي السعاصخ ،كسال غشيع ،أكاديسية اإلبجا  ،فمدصيغ ،ط2012 ،4م.
 .3التخجسة الذخرية ،شػقي ضيف ،دار السعارف ،مرخ ،ط1956 ،4م.
 .4دليل السؤلفيغ العخب الميبييغ ،أمانة اإلعبلم والثقافة ،دار الكتب ،ليبيا.
 .5الديخة الحاتية في األدب الميبي ،نعيسة العجيمي ،شخابمذ ،مجمة شؤون ثقاؼية ،ط،1
2010م
 .6صفحات مصػية مغ تاريخ ليبيا الدياسي ،مرصفى أحسج بغ حميع ،مرخ ،مصابع
األىخام التجارية1992 ،م.
 .7فغ الديخة الحاتية في األدب الميبي ،حدغ األشمع ،جامعة اليخمػك ،األردن2012 ،م
(أشخوحة دكتػراة)
 .8فغ كتابة وتعبيخ ،مجسػعة مغ السؤلفيغ دائخة السكتبة الػششية ،عسان1997 ،م.
 .9القامػس السحيط ،الفيخوز أبادؼ ،بيخوت ،مؤسدة الخسالة ،ط.2
 .10قخاءة ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،مخكد العمع والثقافة ،فمدصيغ2011 ،م.
 .11قخاءة في قريجة الذاعخ الجكتػر عبج السػلى البغجادؼ أشػل قريجة في الذعخ العخبي،
دار البيان لمشذخ والتػزيع واإلعبلن ،ليبيا ،ط2019 ،1م.
 .12لدان العخب ،ابغ مشطػر ،ج ،4دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت ،لبشان.
 .13مؤرخػن مغ ليبيا (مؤلفاتيع ومشاىجيع عخض ودراسة) ،عمي مرصفى السرخاتي،
مرخاتة ،الجار الجساىيخية ،ط.2
 .14محصات مغ تاريخ ليبيا الدياسي (محكخات دمحم عثسان الريج رئيذ الحكػمة الميبية
األسبق) ،أكجال ،الخباط ،شػب لبلستثسار والخجمات ،ص1996م.
 .15السخاحل حياتي أروييا ،أحسج نرخ ،ج ،1مرخاتة ،دار السشار لمصباعة والشذخ،
2007م.
 .16معجع األدباء والكتاب الميبييغ السعاصخيغ ،عبج هللا مميصان ،شخابمذ ،مجاد لمصباعة
والشذخ والتػزيع واإلنتاج الفشي ،ج ،1ط2001 ،1م.
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 .17معجع القراصيغ الميبييغ قراصػن صجرت ليع مجاميع قررية ،عبج هللا مميصان،
شخابمذ ،مجاد ،ج2001 ،1م.
 .18السعجع السفرل في األدب ،دمحم التػنجي ،بيخوت ،دار الكتاب العمسية ،ج ،2ط،1
1993م.
 .19الػقجات ،عبج هللا القػيخؼ ،ليبيا وتػنذ ،الجار العخبية لمكتاب ،ط1984 ،1م.
السهاقع اإللكتخونية:
 .1أحسج الذقيخؼ ..رئيذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ،د .م ،مػقع الجديخة نت في (/11 /1
2019م)https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e65bd852-9cf0-40da-9b3c-:
abc7c27f8d12

 .2خجيجة عبج القادر وانترار التغييخ ،خمػد الفبلح ،مػقع الخؤية في (/9 /30
2019م)https://www.alroeya.com/119-0/2063139-:
%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%
B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1

 .3سؤال اإلبجا سؤال السعشى ،دمحم القاضي ،مػقع عبلمات أميغ مازن في (/9 /23
2019م):

http://aminmazen.com/%D8%AD%D9%88%D9%84

%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A8-2.html

 .4سيخة فبخايخ تجخبة شخرية ،د .م ،مػقع الشيل والفخات في (/11 /5
2019م)https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb260201-:
243343&search=books

 .5عمي

أحسج

عتيقة،

د.

م،

مػقع

في

السعارف

(/5

/11

2019م):
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85
%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A9

 .6ليبي

في

اليابان،

goodreads

مػقع

2019م)https://www.goodreads.com/book/show/17791080:
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في

(/30

/9

 .7الستحجثػن أجسعػا عمى فخادة التجخبة التي خخجت إلى نتاج العرامية ،الرادق الفؿيو
وعمي

وىذام

محافطة

الخصيب،

مػقع

الجستػر

في

/10

/10

2019م)https://www.addustour.com/articles:

 .8محصات السقيػر ،دمحم السرخاتي ،مجونة دمحم السرخاتي في (/10 /10
2019م):
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fmesrati.blogspot.
com%2Fsearch%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B7%25D8%25A
7%25D8%25AA&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=mo_mesra
ti&tw_p=followbutton

 .9مدارب ذاكخة أميغ مازن عغ خارشة الػشغ ،مشرػر أبػ ششاف ،مػقع عبلمات أميغ
مازن في (/9 /23

2019م)http://aminmazen.com/index.html:

 .10اليادؼ السذيخقي ،إبخاـيع سعيج اغشيػة ،مػقع ليبيا وشششا في (/9 /30
2019م)http://www.libya-watanona.com/letters/v2007a/v15oct7l.htm:
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الفرل الحادي عذخ
فن الديخة الحاتية في الجدائخ في عرخ الجول واإلمارات الثاني
(2019 _1917م)

إعجدا الطالبة
نهر نبيل أبه سخية
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التسييج
أواال /لسحة عن فن الديخة الحاتية
 الديخة :نػ أدبي يعخف بحياة َعَمع أو مجسػعة مغ األعبلم.1
 الديخة الحاتية :ىي قرة حياة شخز يكتبيا عغ نفدو بشفدو. 2
إذن فالديخة الحاتية فغ أدبي نثخؼ ُيػدعيا صاحبيا تفاصيل حياتو ويػرد أىع الرخاعات
الجاخية والخارجية التي خاضيا ،وتخػ الباحثة أن الديخة الحاتية قج تكػن في كثيخ مغ األحاييغ

ميسا لئلليام والقجوة.
ًا
مرجر ً
تيشا مغ الثقة مع قارئو،3
تسيد أن السبج يبشي ًا
وما يسشح ىح المػن األدبي ًا
خؽيا وم ً
جدخ ً
فيػ يبػح لشا برس اخره ،ويذحغ مذاعخك مغ مذاعخه ،فتحذ أنو ييسذ إليظ تارة ويخيجك أن تفخح

ن
وفاء لقارئو.
معو تارة ،وأن تحد لحدنو تارة أخخػ ولحلظ البج ليحا السبج مغ تحخؼ الرجق ً
ويقتخب فغ الديخة الحاتية مغ عجد مغ الفشػن كالسحكخات والتاريخ واليػميات واالعتخافات والديخة

الخوائية.4

تاريخ الديخة الحاتية
مسا يمفت االنتباه عشج البحث عغ تاريخ فغ الديخة الحاتية ،نجج شحرات مشو وبجايات مشح

القجم وىحه شبيعة اإلندان أنو كائغ اجتساعي يحب أن يذارك قرز حياتو مع غيخه ،ويؤكج ىحا

القػل أحج الباحثيغ السرخييغ حيغ قال...":واألىع مغ مشاقذة األفكار الجانبية ىػ أن نؤكج عمى
قجم وانتذار كتابة الديخ الحاتية في العالع العخبي مشح أزمشة بعيجة....عشجما كان اإلندان األول

في الحياة السرخية القجيسة أو في العيػد البابمية أو اآلرامية يكتب الذعخ واالعتخافات...فكل ىحه

تعبخ عغ اإلندان وتفاصيمو ووقائعو اليػمية" .5

ىحا في العرػر القجيسة أما في عرخ ماقبل اإلسبلم يػرد الذعخاء بعس تفاصيل

وقررا عاشػىا في ثشايا شعخىع كامخغ الؿيذ وعشتخة وغيخىسا ،لكشيع لع يعخفػا فغ
حياتيع
ً
الديخة الحاتية بالسعشى الحجيث ليا ،إنسا كانت شحرات ىشا وىشاك ،ثع في العرػر التالية ُو ِج َج ْت
1يشطخ :األدب العخبي الحجيث (نثخ)،عمي اليعقػبي ،ص.175
2
3

يشطخ :السخجع الدابق ص.175
يشطخ:فغ الديخة الحاتية في فمدصيغ بيغ 2002-1992م ،نجػ الذايب،جامعة الشجاح الػششية2006،م،ص

(9رسالة ماجدتيخ).

4
5

السخجع الدابق:ص.14-10
األبعاد األدبية والفشية في الديخة الحاتية العخبية :شعبان يػسف  ،مجمة ًأبا عغ جج،القاىخة،ص.96
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سيخ ذاتية بذكل أو بآخخ كديخة أسامة بغ مشقح (االعتبار) وسيخة ابغ خمجون (التعخيف بابغ

خمجون و رحمتو شخًقا وغخًبا) ،وىي كسا يتزح مغ عشػانيا تجسع بيغ فغ الديخة الحاتية وأدب
الخحمة.
ثع في العرخ الحجيث استقل فغ الديخة الحاتية كمػن أدبي مدتقل قائع عمى عشرخ
الػاقع ٍ
بمغة َّ
أخاذة آسخة ال مجخد سخد تاريخي ،1وىػما عشػن لو د.إحدان عباس في كتابو (فغ
الديخة) بـ"نحػ الديخة الفشية" ،فقج كانت في الدابق مجسػعة مغ األخبار والسذاىجات وافتقخت إلى

وحجة البشاء واإلحداس والتصػر الدمشي. 2

ولمديخة قدسان :الديخة الحاتية :أن يكتب الذخز عغ نفدو وحياتو بشفدو ،والديخة

الغيخية :وىي قرة حياة شخز يكتبيا غيخه.3

وتفزل الباحثة الكتابة عغ الديخة الحاتية لؤلسباب اآلتية:
 كل إندان أقجر عمى قخاءة حياتو الخاصة وتفديخ مػاقفو واألحجاث التي عاشيا ،فتكػن
الديخة الحاتية أكثخ صجًقا –إن و ِ
ض َع الرجق نرب العيغ -فرن يكتب الذخز ما
ُ
عاشو بسجاد إحداسو أصجق مغ أن يكتب عشو غيخه.

 في الديخة الحاتية قػة وجخأة أدبية ال نججىا في الديخة الغيخية ،حيث يقجم السؤلف-
أحيانا -اعتخافات لقارئو وتبخيخ لبعس مػاقفو.
ً
 في الديخة الحاتية تدتذعخ الرجاقة العسيقة التي تشذر بيغ القارغ واألديب ،حيث يذاركشا
أدق تفاصيل حياتو.
االدعاء ،وليذ ذلظ مغ عيػب فغ الديخة
ورغع ذلظ قج يجاخميا شيء مغ عجم الرجق و ّ
يتحخ الرجق.
الحاتية إنسا في كاتب الديخة الحاتية الحؼ لع َّ

1

يشطخ :األدب العخبي الحجيث(نثخ) ،عمي اليعقػبي ،ص.176

3

األدب العخبي الحجيث(نثخ)،عمي اليعقػبي ص.175

2

فغ الديخة ،إحدان عباس،ص.35
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أسمهب كتابة الديخة الحاتية:
 .1الذكل التقميجؼ الدخدؼ :القائع عمى مجخد سخد األحجاث والػقائع.

 .2الذكل الترػيخؼ :الحؼ يجسع بيغ الصخيقة الدخدية والصخيقة الفشية في ترػيخ التجارب
واألماكغ والسػاقف.

 .3الذكل الخوائي :يرػغ ؼيو الكاتب حياتو بذكل روائي و يتسدظ بعشاصخ الحؿيقة ،فشخػ
الكاتب يتػارػ خمف شخرية البصل .1

ومثال الشػ األول سيخة أحسج تػفيق السجني(حياة كفاح :مع ركب الثػرة التحخيخية)،

ومثال الشػ الثاني سيخة عبج السمظ مختاض(الحفخ في تجاعيج الحاكخة) ،والشػ الثالث كديخة

فزيمة فاروق(مداج مخاىقة).

وتخػ الباحثة أن األسمػب الخوائي ىػ األجسل واألرقى وال يصيقو إال مغ ححق كتابة

وفيخا.
الخواية وممظ أزمة المغة ،و
أوتي مغ اإلبجا ح ً
طا ً
َ
اليجف من كتابة الديخة الحاتية:

 إحداس الكاتب بؿيسة ذاتو وؾيسة حياتو وإنجازاتو ،فشخاه يخصيا بقمع إبجاعو ليػثقيا لشا
ولمتاريخ.

 رغبتو في نقل تجاربو الخاصة لآلخخيغ لبلستفادة مشيا.

 إضيار التسكغ مغ المغة والقجرة عمى تحػيل ذكخياتو إلى كمسات َّ
أخاذة.
وقج ذكخ الجكتػر يحيى عبج الجايع بعزيا :

 oإن كان يحذ باالضصياد مغ السجتسع تخفف مغ ىحا الذعػر بالحجيث عشو.
 oإن أحذ بػقع ذنػبو وآثامو أراح ضسيخه باالعتخاف بيا.
 oتبخيخ وتعميل اإلخفاقات واليدائع التي ُمشي بيا.2
َ
o

ثانيا  /الهضع العام في الجدائخ
ا
الجدائخ اسع لسجيشة عطيسة عمى البحخ األبيس الستػسط ...ولع تصمق عمى وشغ
متخامي األشخاف إال مشح العيج العثساني ...فرُشمِق اسع الجدء عمى الكل.3

1

السخجع الدابق:ص .181-180

3

تاريخ الجدائخ القجيع والحجيث ،مبارك بغ دمحم السيمي ،ص .2-1

2

التخجسة الحاتية :يحيى عبج الجايع،ص .16-2
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تقع شسال إفخيؿيا ،يحجىا مغ الذسال البحخ األبيس الستػسط ،ومغ الجشػب الشيجخ

ومالي ،ومغ الذخق ليبيا وتػنذ ،ومغ الغخب السغخب العخبي ومػريتانيا والرحخاء الغخبية،1
وبيحا السػقع بيغ ثقافات وديانات ولغات متبايشة ندتشتج ونتػقع عجة أمػر ،مشيا :
وفعبل
 قخبيا مغ القارة األوروبية جعميا عمى مخمى حجخ مغ حخكة االستعسار الحجيث ً ،
كانت أول دولة عخبية تخضخ لشيخان االستعسار عام (1830م) ،وىحا سيؤثخ بذكل
مباشخ وغيخ مباشخ عمى الػضع الثقافي واألدبي العام في الجدائخ ومشيا فغ الديخة

الحاتية،كسا نتػقع نذػب ص اخ ثقافي بيغ الفكخ العخبي والفكخ الفخندي الجخيل ،وبيغ

وىحافعبل ما حرل ،فػججنا المغة العخبية في أتػن ص اخ
المغة العخبية والمغة الفخندية ،
ً

الذامي ال يكاد يفيع
مدتسيت مع المغة الفخندية ،فترثخت العخبية بذكل كبيخ لجرجة أن
َّ
سيخ ذاتي ًة كتبت بالفخندية كسا سيجيء.
ووججت أن ىشاك ًا
شيئا مغ متحجث جدائخؼ،
ُ

 قخبيا مغ الجول العخبية مغ جية الذخق كان لو دور في حخكة الشيزة الجدائخية التي
شع نػرىا مغ الحخكات اإلصبلحية مغ السذخق العخبي خاصة مغ مرخ.
َّ

 كسا أن مػقعيا بيغ عجة دول متعجدة األصػل والجشديات سيجعل التخكيبة الدكانية
الجدائخية مختمفة األصػل واألديان ،ففييع :

السدمسهن  :وىع يشحجرون مغ أصميغ اثشيغ  :األمازيغ والعخب .أما األمازيغ فيع سكان

السغخب العخبي األصميػن ،اندجسػا مع العخب وتعمسػا لغتيع وأدبيع ،خح عمى سبيل السثال ابغ

تساما في
خمجون مؤرخ البخبخ األكبخ وعسجة تاريخ الببلد القجيع ،وىشاك مغ األمازيغ مغ لع يشجمج ً
غالبا مغ يدكشػن الجبال الػعخة .2وأما العخب فيع األغمبية الداحقة ويذكمػن
العخب وىع
ً

( )%70مغ الدكان ،استقخت أقجاميع في السغخب العخبي مشح أيام الفتح اإلسبلمي وتغمغمػا بيغ
الدكان األصمييغ.3

يعاممػن معاممة أىل الحمة ،ليع ما لمجدائخييغ وعمييع ما
الييهد :كانػا قبل االحتبلل َ
عمييع  ،لكشيع كانػا متقػقعيغ عمى أنفديع ال يذاركػن في الجفا عغ الببلد وال يخاعػن
السرمحة العامة ،وحيغ جاء االستعسار الفخندي وقفػا في ضيخه سساسخة ومتخجسيغ وفخندػا

تاما مع الفخندييغ.4
أنفديع وانخخشػا انخ اخ ً
شا ً
الفخنديهن  :وىع عمى نػعيغ:
1

أشمذ الجدائخ والعالع ،دمحم اليادؼ لعخوق ،ص .13

2

ىحه ىي الجدائخ :أحسج تػفيق السجني ،ص .33-32

4

ىحه ىي الجدائخ :ص .42-41

3

ىحه ىي الجدائخ :أحسج تػفيق السجني ،ص .29
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 أبشاء فخندا دخمػا الجدائخ مع جشػد االحتبلل.

 خميط مغ أبشاء العشرخ البلتيشي مغ إيصاليا وإسبانيا جمبتيع فخندا لتتزخع الجالية
األوروبية السديحية في الجدائخ ومشحتيع الجشدية الفخندية .1

ويجسع الشػعيغ شعار مخبع  :االستبجاد ،االستحػاذ ،االحتقارو التشكيل ،وقج مػرسػا

جسيعا ضج الجدائخييغ.2
ً

وىؤالء الفخنديػن ىع السريبة العطسى والصامة الكبخػ عمى الجدائخ في العرخ

الحجيث ،فقج َّ
وشغػا في الببلد ،فركثخوا فييا الفداد.
نكمػا بالعباد وسخقػا الدادَ ،
الحياة الثقافية في الجدائخ (1917م2019-م)

إذا ما نطخنا إلى الػضع الثقافي العام في الجدائخ نخػ أنفدشا مذجوىيغ باىتيغ مغ

كامبل
جيبل ً
الػضع الثقافي (العارؼ) كسا وصفو (لػيذ عػض)":مغ السؤسف أن الجدائخ أنجبت ً
مغ األدباء مسغ ال يكتبػن إال بالفخندية ومشيع مغ ال يق أخ بالعخبية ،بل إن مشيع مغ ال يتكمسيا
بتاتًا مثل مالظ حجاد ...وقج تخبعػا مكانتيع في دولة القمع بيغ الفخندييغ ،فاعتخف األدب الفخندي
بيع وبإنتاجيع واعتبخوه جدًءا ال يتج أد مغ أدبيع".3

سغ القػانيغ
وقج عسمت فخندا شػال فتخة استعسارىا عمى فخض المغة الفخندية مغ خبلل ِّ
السجحفة ،نحكخ مشيا:
ار أن الجدائخ فخندية عام (1834م).4
 .1أصجرت قخًا
 .2قانػن عام (1904م) الحؼ يشز عمى عجم الدساح بفتح مجرسة إال بعج مػافقة الزابط
العدكخؼ وبذخوط:

 oتعميع القخآن فقط.
 oعجم شخح آيات القخآن التي تحث عمى الجياد.
 oمشع تجريذ التاريخ والجغخاؼيا.
 oاإلخبلص لئلدارة الفخندية.

1
2

5

السخجع الدابق :ص .36-34
السخجع الدابق :ص .36

3

دراسات عخبية وغخبية ،لػيذ عػض ،ص .48

5

حدب الذعب الجدائخؼ:أحسج الخصيب،ج ،1ص .23

4

حدب الذعب الجدائخؼ  ،أحسج الخصيب ،ص .22
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كسا عسمت عمى إنذاء عجد مغ السجراس الفخندية لمعخب؛ لتدييل عسمية اإلدماج

والفخندة .1والسقام ال يتدع لحكخ اإلجخاءات الفخندية السقرػدة واليادفة لشخخ الثقافة والمغة
العخبية.

ولع تقترخ السريبة عمى ىحه القػانيغ إنسا في دعاة التعميع بالمغة الفخندية مغ

الجدائخييغ أنفديع كرمثال :أحسج بػ ضخبة وابغ عمي الذخيف ،وكحلظ كتابات مرصفى بغ

ُّ
خرػصا وبالمغة الفخندية
عسػما والعمع الفخندي
تحث الجدائخييغ عمى العمع
الدادات التي
ً
ً
بالحات.2
فعبل تبله ردة ٍ
فعل
(لكل فعل رد فعل) ىكحا ُعّمِسشا ،فسحاوالت الفخندة واإلدماج كانت ً

كثيخ مغ حخكات اإلصبلح العخبية كانت تشصمق مغ مبادغ
بكل تركيج ،ومغ الججيخ بالحكخ أن ًا
إسبلمية.
ومغ اإلرىاصات اإلصبلحية في الجدائخ نياية القخن التاسع عذخ ابغ ميشا وابغ سساية

وابغ السػىػب عاصخه الذيخ البذيخ اإلبخاـيسي ،3ومشيا كحلظ جسعية العمساء السدمسيغ

الجدائخييغ ،وىشا تبخز أىسية اترال السذخق اإلسبلمي بالجدائخ عغ شخيق البعثات العمسية
سخ.4
والرحافة التي كانت ترل ًا

لكغ الباحثة تخػ أن كل محاوالت اإلصبلح لع تشزج أو لع تتبمػر لجييا خصة استخاتيجية

لسػاجية الغدو الفكخؼ الفخندي لمببلد إبان فتخة احتبلليا وبعج االستقبلل كحلظ ،وإن زعع زاعع أن
الػضع السشحط لمغة العخبية في الجدائخ في الػقت الحاضخ إنسا ىػ مغ مخمفات االستعسار الحؼ

دام أكثخ مغ قخن وربع قخن مغ الدمان ،فبل أقل أن نتداءل :مزى عمى استقبلل الجدائخ ما
عاما ،ألع تقع أية حخكة إصبلحية شاممة بخصة استخاتيجية فحة تشجح في إحياء
يديج عغ ستيغ ً
المغة العخبية كشجاح الخصة الفخندية في إضعافيا ؟!

 1يقرج باإلدماج :جعل أرض الجدائخ جدًءا اليتج أد مغ الػشغ األم فخندا مغ خبلل ىجم مقػماتيا األساسية:
المغة والجيغ ، ،االستعسار الفخندي ،دمحم حدشيغ ،ص .33
2
3
4

تاريخ الجدائخ الثقافي ج  ،6أبػ القاسع سعج هللا ،ص .210
مػضػعات وقزايا مغ تاريخ الجدائخ والعخب ج ،2ص.24

جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ و دورىا في تصػر الحخكة الػششية الجدائخية،عبج الكخيع بػ الرفراف،

ص.54
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كل ما سبق أثخ بذكل مبلحع عمى اإلنتاج األدبي الجدائخؼ في تمظ الفتخة وفي الػقت

عجدا مغ الديخ الحاتية السكتػبة بالمغة الفخندية ثع تخجست لمغة العخبية  ،فرارت
البلحق فػججنا ً
أصبل عشج البعس.
الفخندية ً
ثال اثا /الديخة الحاتية في الجدائخ قبل عرخ الجول واإلمارات الثاني
بجءا
عشجما نترفح التاريخ األدبي القجيع في الجدائخ نخػ فييا ًا
بحور لفغ الديخة الحاتيةً ،
باعتخافات القجيذ (أغدصيشػس) ،وىي سيخة ذاتية مػسػمة باالعتخافات ،ىحه بحرة مغ بحور فغ

مترخخ في األدب الحجيث ،ويتدامغ ضيػره في الجدائخ مع
ًا
الديخة الحاتية في الجدائخ ،لكشو ضيخ
التحػالت الكبخػ التي عخفتيا الجدائخ غجاة الحخب العالسية الثانية.1
والح ق أن ىحا الفغ انتذخ بعج الحخب العالسية الثانية لكشو ضيخ قبميا ،فقج وججت

محكخات أحسج باؼ ومحكخات أبي راس الجدائخؼ ،وإن تع نذخىع بعج الحخب العالسية الثانية ،لكغ
الفكخة مػجػدة ومسارسة الفغ معخوفة ولػ بذكل قميل.
أول محاولة لكتابة الديخة الحاتية في الجدائخ في العرخ الحجيث قبل االحتبلل الفخندي

ىي سيخة أبػ راس الجدائخؼ (فتح اإللو ومشتو في التحجث بفزل ربي ونعستو) والحؼ حققو
َّ
وضبصو وعمق عميو عبج الكخيع الجدائخؼ
وصجر الصبعة األولى أبػ القاسع سعج هللا ،وقج نذخت
شبعتيا األولى بالمغة العخبية ،تحجث فييا الكاتب عغ أىمو وبيئتو وشيػخو وعمػمو وأسفاره ومغ

لقييع مغ عمساء السذخق والسغخب وما سئل عشو مغ السدائل العمسية وإجابتو عمييا ،وىػ يحتػؼ
عمى معمػمات ىامة عغ عمساء العرخ والعبلقات الدياسية بيغ الجول العخبية وعغ السدتػػ

العمسي الدائج آنحاك ،وبعس أخبار السحاىب الجيشية .2ويتكػن الكتاب مغ:
 .1السقجمة
 .2الباب األول :ابتجاء أمخؼ.

 .3الباب الثاني :في ذكخ أشياء في الشافزيغ عشي قذب أوساخي شخيع ًة وحؿيق ًة وقخًآنا
وشخيق ًة.
 .4الباب الثالث :في رحمتي إلى السذخق والسغخب وغيخىسا.
 .5الباب الخابع :في األسئمة ومايتعمق بيا.

 .6الباب الخامذ :العدجج واإلبخيد في عجة ما ألفت بيغ وسيط وبديط ووجيد.

1

مغ الديخة الحاتية إلى الديخة الخوائية(مقال) ،الصيب بػ دربالة ،مػقع عبج الحسيج بغ ىجوقة(،مػقع إلكتخوني).

2
نقبل عغ مجونة سيجؼ بغ عدوز(مػقع إلكتخوني).
أبػ راس الجدائخؼ(مقال) ،أبػ القاسع سعج هللاً ،
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وقج نذخت شبعتيا األولى عام (1986م) ولعل الدبب في ترخخ نذخىا ىػ مسارسة

االحتبلل الفخندي في قسع كل ما يتعمق بالثقافة العخبية الجدائخية.

ىحه ىي السحاولة الستكاممة األولى ثع نجج محكخات أحسج باؼ(1850-1786م) ،حيث

بجأ في سخد حياتو مغ عام (1830م) ،1واعتسج األسمػب الدخدؼ التاريخي ،ولع يقدع سيختو إلى

فرػل أو مخاحل.

نذخت عام(1971م) وأضغ أن الدبب في ترخخ نذخىا ىػ االحتبلل الفخندي كدابقتيا،

وقج أجسع السؤرخػن عمى أن محكخاتو ليا ؾيسة تاريخية كبخػ ،وقج سبق لو أن نذخىا بالفخندية

وعمق عمييا الديج (مارسال أمخيت) عام (1949م) ،وبعج الخجػ ليحه السخصػشات في باريذ

تػجج ندختان فييا مكتػبتان في الفخندية ،وىشاك اختبلف بيشيسا بالذكل ال بالسزسػن ،مسا
جعل الستخجع يتركج مغ أن السحكخات في أصميا كتبت بالعخبية ،وتخجسيا شخران مختمفان،

وتخجست الشدخة التي نذخىا (أمخيت) ،وما عسج إلى ذلظ إال بعج اليرس مغ الحرػل عمى

األصل العخبي.2

امتجت سيختو لتغصي الفتخة الدمشية (1848-1830م) ،3أؼ أنيا لع تغط حياتو كميا،

نذخت الذخكة الػششية الشدخة الستخجسة إلى العخبية عام(1971م).

شكا
وكانت في ىحه السخحمة محكخات ندبت إلى األميخ عبج القادر الجدائخؼ ،لكغ ىشاك ً

في ىحه الشدبة ،وقج ُرَّدت ىحه الشدبة ،بحجج :مرجر السخصػط ىػ فخندي الديج (جاك
شػفالييو) ،حيث ذكخ ذلظ أبػ القاسع سعج هللا في تقجيسو لمسخصػط أن أحج أفخاد عائمة عائمة
الديج (جاك) عثخ عميو ...وججه ببل عشػان ومشدػب إلى مرصفى بغ التيامي كسا ذكخ أن

العسل في ىحا السخصػط إنذائي تاريخي بعيج عغ حياة األميخ عبج القادر ...وكحا إقحام بعس
السػاضيع التي أدخمت في ثشاياه فتحذ أنيا شاذة عغ الدياق ومغ وضع واضع ...كسا مجح

فخندا وأغخق في ذلظ ؼيرفيع بـ(بيت ممظ قجيع...وأىل وفاء وكخم) ثع يعتخف بفزميع ثع يرادق
حخاس سجشو الفخندييغ ،مع العمع أنو ال يجيج المغة الفخندية ،فكيف تػاصل مع سجانيو؟! وكحلظ

1

محكخات أحسج باؼ،ص ،11و قج وقع الستخجع بيحا المفع و لع يحكخ اسسو.

3

السخجع الدابق:ص .101

2

محكخات أحسج باؼ ،مقجمة الستخجع،ص .8
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كتبت ىحه السحكخات بمغة ركيكة وىػ ما يدتبعج عمى األميخ فيػ شاعخ وكاتب وصاحب فكخ،

وؼيو إىانة إلخػانو السغاربة. 1

ولع تدتصع الباحثة الػصػل ليحه السحكخات لمحكع عمى مجػ صحة ندبتيا لؤلميخ عبج
بشاء عمى ىحه الحجج ونذخ دار األمة ليحه السحكخات عام (2004م) مسا يخجح أن
القادر ،ولكغ ً
ندبتيا باشمة ،فمػ كانت الشدبة صحيحة العتشى الجدائخيػن بيا أيَّسا اعتشاء ،خاص ًة بعج معخفة

تقجيخىع وإجبلليع لؤلميخ عبج القادر الجدائخؼ الحؼ يعجه الجدائخيػن أيقػنتيع ولػ كان حًقا لو،
لحِّق َق ونذخ قبل ىحا العام إذ ُحِّقَق ْت ونذخت باقي مؤلفاتو قبل ىحا العام بكثيخإذن فالسخجح أنيا
ُ
باشمة الشدبة ،ولحا لع تجرجيا الباحثة في السدخد.

1

مبلحطات حػل مخصػط سسي محكخات األميخ عبج القادر(مقال) ،بجيعة الحدشي،مشتجيات الجفمة (مػقع

إلكتخوني)
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السبحث األول
تأريخ فن الديخة الحاتية في الجدائخ في عرخ الجول واإلمارات الثاني
ضعيفا ثع يتجرج في التصػر واالنتذار والقػة ،والديخة
شفبل
األدب كائغ حي ،يبجأ ً
ً
مخ ضيػرىا في الجدائخ في عرخ الجول واإلمارات الثاني
الحاتية-وىي مغ األدب -كحلظَّ ،
تبعا لمطخوف العامة التي عاشتيا الجدائخ ،وخبلل الفتخة السستجة(1961-1917م) كان
بسخاحل ً

ناشبا أضفاره في قمب الجدائخ ،فمع نجج أية سيخة ذاتية مشذػرة في ىحه
االحتبلل الفخندي مازال ً
الفتخة؛ بدبب الدياسة الفخندية التجييمية لمجدائخييغ ،وقسعيا لكل ما ُّ
يست برمة لمغة والثقافة
تقريخ مغ الجدائخييغ ،بجليل مسارسة ىحا الفغ قبل
ًا
والقػمية العخبية ،وما كان ذلظ

عام(1830م) ،أؼ قبل االحتبلل الفخندي ،مثل سيخة دمحم أبي راس الجدائخؼ ،وقج سبق ذكخىا في
التسييج.
ورغع أنو لع تشذخ أية سيخة ذاتية في ىحه السخحمة إال أن ىكان مغ الػاجب والسػضػعية
اإلشارة إلييا؛ لبيان الترثيخ الدمبي الكبيخ لبلحتبلل الفخندي عمى الحياة األدبية والثقاؼية في بمج
السميػن شييج ،وىحه السخاحل ىي:
 السخحمة الثاني :خصػات بصيئة (1978-1962م).
 السخحمة الثالثة :خصػات أسخ (1999-1979م).
 السخحمة الخابعة :الػثب (2019-2000م).
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وإليظ بيان ىحه السخاحل وتتبعيا:

السخحمة األولى :خطهات بطيئة(1977-1962م)
وىي الفتخة التي أعقبت االستقبلل عام (1962م) ،وىي الخصػات الفعمية األولى

لمجدائخييغ لسسارسة ىحا الفغ في عرخ الجول واإلمارات الثاني وكان في ىحه السخحمة خسذ سيخ
لثبلثة أشخاص.

كانت البجاية مع الخئيذ الجدائخؼ أحسج بغ بمة ،حيث يعخض لشا محكخاتو كسا أمبلىا

عمى(ريبخ ميخل) ،غصت ىحه السحكخات حياة بغ بمة مشح ميبلده عام(1918م) 1إلى عيج متقجم
مغ أزمة الحكع في الجدائخفتخة الثػرة التحخيخية وحتى الدشػات األولى مغ حكع بغ بمة وقبل

ئيدا لمجدائخ في الفتخة
اإلشاحة بو مغ شخف وزيخ دفاعو بػمجيغ ،أؼ أنو كتبيا وىػ مايدال ر ً
(1965-1963م) ،كتبت بجاي ًة بالمغة الفخندية ثع تخجست إلى العخبية ،ولع أستصع الحرػل

عمى الشدخة الفخندية لسعخفة تاريخ الصبعة األولى بالفخندية ،لكغ السخجح أنيا نذخت في ذات

العام أؼ (1965م)؛ ألنيا تحتػؼ أحجاث ُق َبيل اإلشاحة بو.
جاءت محكخاتو عمى سبعة فرػل:
۔
۔

الفرل األولَ :م ْغِشيَّة :وىي القخية التي ولج فييا.
الفرل الثاني :حسمة إيصاليا.

۔

الفرل الثالث :العػدة إلى الجدائخ.

۔

الفرل الخابع :الثػرة.

۔
۔

األسخ.
الفز الخامذْ :

الفرل الدادس :غجاة االستقبلل.

۔

الفرل الدابع :السذاكل األولى.

كتبيا برسمػب سخدؼ تاريخي مجخد ،نذخت محكخاتو عام(1965م) في بيخوت ،وىحا
مؤشخ عمى عجاوة بػ مجيغ ألحسج بغ بمة ،فمع يتح لو أن يشذخ محكخاتو في الجدائخ.
ًا
يعصي
وكانت في ىحه السخحمة محكخات لسالظ بغ نبي بجدأييا األوليغ:
 الجدء األول بعشػان (محكخات شاىج لمقخن :الصفل 1930-1905م).

 الجدء الثاني بعشػان(محكخات شاىج لمقخن :الصالب 1939-1930م).

1

محكخات أحسج بغ بمة ،ص.31
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نذخ األول بالمغة الفخندية في الجدائخ عام(1966م) ،وصجر بالعخبية عام(1969م)،

أيزا -عام(1970م)،
وتػلى ميسة تعخيبو مخوان قشػاتي ،ونذخ الثاني بالفخندية في الجدائخً -
وصجرت الشدخة العخبية بتعخيب مالظ بغ نبي بشفدو في ذات العام( )1970عغ دار الفكخ

السعاصخ ببيخوت وعغ دار الفكخ بجمذق ،1يتحجث في الجدء األول عغ شفػلتو وفي الثاني
يتحجث عغ فتخة دراستو في باريذ ،ولع يقدسيا لعشاويغ أو فرػل ،وأضيف إلييا الحًقا جدء
مترخخ وسيرتي ذكخىسا في
ًا
ثالث بعشػان (العفغ1940-1932 :م) وجدء رابع (الجفاتخ) نذ اخ

السخحمة الخابعة.

ثع يػميات مػلػد فخعػن التي عشػانيا(رسائل إلى األصجقاء) ،تكمع ؼيو عغ السعاناة

الجدائخية أثشاء االستعسار الفخندي،2وجاءت محكخاتو عمى شكل سيخة روائية ،3ولع تدتصع الباحثة

الحرػل عمى الكتاب ،وأغمب الطغ أنو لع يتخجع إلى العخبية ،فسػلػد فخعػن مغ األدباء
الجدائخييغ الحيغ ال يكتبػن إال بالفخندية؛ ليقػل لفخندا ":ال" بمغتيع،وىػ ليذ مغ أولئظ الحيغ

حتسا لغة االستعباد واالستعسار الثقافي ،بل سسح ليع بفيع اآلخخ
يعتقجون أن الفخندية ىي ً
وتفديخ نفدو ،ثع يرجر كتاب (يػميات 1962-1955م) –وىػ كحلظ بالفخندية ولع يتخجع-

ميسا يدسح لشا بستابعة
الحؼ يذكل شيادة ؾيسة عمى الحخب الرغيخة والكبيخة ،كسا يذكل
ً
مخجعا ً
تصػر مػقفو مغ ىحه الحخب التي ستحرج مئات آالف القتمى قبل أن تجعل مشو ضحيتيا

األخيخة .4ويػمياتو ىي آخخ ما أُنتج في ىحه السخحمة ،ومغ سسات الديخة الحاتية في السخحمة

الثانية:

ُ نذخت في ىحه السخحمة خسذ سيخ ذاتية ،واحجة سياسية وأربعة غيخ سياسية ،إذن لع
تصغ الديخ الدياسية في ىحه السخحمة.
َ
باكخ في الجدائخ ،كديخة مػلػد فخعػن(رسائل إلى
ًا
 بػادر الديخة الخوائية ضيخت
األصجقاء) مع غمبة األسمػب الدخدؼ.
 نذخت جسيع الديخ الحاتية في ىحه السخحمة –بجاي ًة -بالمغة الفخندية ثع تع تعخيب
بعزيا؛ ألن آثار االحتبلل الفخندي مازالت حجيثة ،وكان لسػلػد فخعػن رأؼ خاص في
قزية الكتابة بالفخندية سبق ذكخه.

1

محكخات شاىج لمقخن :الصفل ،مالظ بغ نبي ،مقجمة الكتاب ص .7

3

(الشتاج الخوائي لسػلػد فخعػن)مقال ،كتارا(مػقع إلكتخوني).

2

(مػلػد فخعػن)مقال ،مخيع ،رصج بخس(مػقع إلكتخوني).

4

(مػلػد فخعػن...مثقف قار االستعسار بمغتو)مقال ،أنصػان جػكي ،الجديخة (مػقع إلكتخوني).
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 قمة اإلنتاج الديخؼ في ىحه السخحمة؛ ألن آثار االحتبلل مازالت حجيثة ،كحلظ مازال ىحا

ندبيا.
الفغ حجيثًا ً
السخحمة الثانية :خطهات أسخع (1999-1978م)

عجدا في إنتاج الديخ الحاتية-مقارن ًة
نخػ في ىحه السخحمة خصػات أكثخ
وضػحا وأكثخ ً
ً
بالسخحمة الدابقة ،-فشجج اثشا عذخة سيخة ذاتية مشذػرة ،وسيختيغ يخجح أنيسا نذختا في ىحه

السخحمة سيرتي الحجيث عشيسا.

البجاية مع محكخات أحسج تػفيق السجني ،والتي جاءت في أربعة أجداء:
 .1الجدء األول :في تػنذ(.)1925-1905
 .2الجدء الثاني :في الجدائخ(1954-1925م).

 .3الجدء الثال :مع ركب الثػرة التحخيخية(1962-1954م).
 .4الجدء الخابع :بعج الثػرة السدمحة(1973-1962م).

حرمت الباحثة عمى معمػمات نذخ الجدء الثاني والثالث ،أما الثاني فقج نذخ عام

(1979م) فيخجح أن الجدء األول نذخ قبمو ،والثالث عام(1982م) ،فيخجح أن الجدء الخابع نذخ
بعجه.

أما عغ الجدء األول فقج جاء بعشػان (في تػنذ 1925-1905م) ،وتتزح الفتخة الدمشية

التي يغصييا ىحا الجدء ،فيي تغصي مخحمة شفػلتو حيغ وعى بعج أن عخفشا أنو ولج
عام(1899م)" ،تحجث ؼيو عغ ميبلده في تػنذ بعج ىجخة ججه إلييا عام(1870م) عشجما اشتج

اعيا باألحجاث الدياسية الكبخػ التي تسخ
االضصياد الفخندي ...بجأ كفاحو وىػ صبي...كان و ً
بيا الببلد العخبية...وىػ صاحب نفذ ثائخة تخفس الطمع واالضصياد وبدبب نذاشو الثػرؼ في
تػنذ أصجر عام (1925م) قخار بإبعاده إلى الجدائخ ،وسارت األمػر عمى عكذ ما أراده

حؿيؿيا ييجد أمغ الفخندييغ" ،1نذخت
خصخ
ًا
الفخنديػن ،فقج زادت ثػرتو في أرض الجدائخ وغجا
ً
الصبعة الثانية مغ الكتاب عام(1988م) عغ السؤسدة الػششية لمكتاب.

أما عغ الجدء الثاني ،فمع تدتصع الباحثة الحرػل عمى الكتاب أو الحرػل عمى

معمػمات عشو ،لكغ الطاىخ أنو يتشاول الجانب الدياسي بذكل كبيخ ومداىستو الذخرية في
سيخ ىحا الحجث الدياسي ،وقج حجد العشػان الفتخة الدمشية التي يغصييا ىحا الجدء وكحلظ حجد

1

نقبل عغ
(احسج تػفيق السجني التػندي الجدائخؼ السرمح والسشاضل مغ خبلل محكخاتو)تقخيخ ،صالح عمػانيً ،

مػقع ( ASJP CERISTمػقع إلكتخوني).
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السكان (في الجدائخ1954-1925 :م)أؼ أثشاء االحتبلل الفخندي لمجدائخ ،نذخت الصبعة األولى
عام (1979م) عغ الذخكة الػششية كسا ذكخصاحب الكتاب في الجدء الثالث. 1

والجدء الثالث بعشػان (حياة كفاح مع ركب الثػرة التحخيخية 1962-1954م) وبعج

شبل عميو نخػ أنو يخوؼ محكخاتو خبلل الثػرة التحخيخية لمجدائخ ،يخوؼ فييا أىع األحجاث التي
اال ّ
حرمت خبلل الحخب التحخيخية والسداىسة الذخرية في سيخ ىحه األحجاث ،اعتسج فييا

األسمػب الدخدؼ ،قدسيا لعشاويغ وسيرتي الحجيث عشيا في الفرل الثاني ،نذخت الصبعة األولى

مغ ىحا الكتاب عام (1982م) عغ الذخكة الػششية.

ولع تدتصع الباحثة الحرػل عمى الجدء الخابع وعشػانو(بعج الثػرة السدمحة -1962
1973م) ،ولع أحرل عمى أية معمػمة عشو ،ويبجو-كدابؿيو -ذا شابع سياسي.
ثع محكخات الذيخ دمحم خيخ الجيغ بجدئيا األول ،تحجث فييا عغ نذاشاتو مشح شفػلتو

حتى ؾيام الثػرة التحخيخية ،2ولع أحرل عمى ىحه السحكخات.

ثع نجج محكخات الخائج سي لخزخ بػ رقعة (شاىج عمى اغتيال الثػرة) ،وىي محكخات

السخة ،وىي
شبل عميو؛ لسعخفة الحؿيقة َّ
ذات ؾيسة تاريخية عطيسة يجب عمى كل الجدائخييغ اال ّ
كيف اغتيمت ثػرة التزحيات الكبخػ ،فيػ يذخح مصػًال عغ ىحه الفتخة السزيئة مغ كفاح الذعب
أيزا ما يرفو بـ(االنقبلب عمى الثػرة) ،وقج ُوصف
الجدائخؼ ضج السدتعسخ الغاشع ،ولكشو يذخح ً

العشػان بـ(السعبخ) ،ؼبعج الثػرة التحخيخية كان البخلسان الجدائخؼ
مشقدسا إلى ثبلثة أقدام:
ً
السجسػسػن مغ أتبا فخندا وفخنديي الجشدية ،وكتمة جساعتي الحجود الذخؾية والغخبية ،وكتمة
كبيخ عمى ىحه الثػرة الكبخػ.3
مكػنة مغ أقمية تسثل جساعة الجاخل مغ الجدائخييغ ،فكان التآمخ ًا

عسخه
أؼ أن ىحه السحكخات ذات شابع سياسي ،وىحه نتيجة مشصؿية لسحكخات رجل شغل َ

َّ
كمو بالقتال في مياديغ الدياسة والثػرة ،ولع يزعيا مؤلفيا عمى مشيجية عمسية مخسػمة األبعاد،

حيث يقػل ىػ ذاتو عغ محكخاتو في الخاتسة ":وإنسا شخحت عميو بعس انذغاالتي وىسػمي

العامة كسا عذتيا وعايشتيا ،بعفػية السجاىج ابغ القخية...وصجق السشاضل الحؼ ال يعتقج أن

1

مع ركب الثػرة التحخيخية(1962-1954م) ،أحسج تػفيق السجني ،ص.13

3

يشطخ( :بػ رقعة شاىج عمى اغتيال الثػرة)مقال ،سامي كميب،الجديخة(مػقع إلكتخوني).

2

(دمحم خيخ الجيغ حياتو وآثاره)رسالة ماجدتيخ،أسعج اليبللي ،2006،ص.64
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الدياسة ىي احتخاف الػصػل إلى الكخسي واالستجامة ؼيو ،ميسا كانت الػسيمة التي تػصمو ليحه

الغاية".1

فربل:
وقج قدع محكخاتو إلى ثبلثة عذخ
ً
الحػاس إلى الؿياد في الخارج.
 الفرل األول :قادة الجاخل يجتسعػن ويخسمػن العقيج َّ
 الفرل الثاني :قادة كبار عخفتيع أو مغ فجخ ثػرة  11ديدسبخ 1960م؟
 الفرل الثالث :سي صالح زعسػم يتفاوض مع ديغػل.

 الفرل الخابع :السراليػن ،بمػنيذ وكػبيذ وحجىع اليجف ...الخيانة!
 الفرل الخامذ :مغ أزمة الػاليات إلى الر اخ عمى الدمصة.

 الفرل الدادس :مغ جبية القػات االشتخاكية إلى عجوان ممظ الخباط عمى الجدائخ.
 الفرل الدابع :بغ بمة وبػ مجيغ أو ِم ْغ تجعيع ضبط الجير الفخندي إلى تيسير
الحدب.
 الفرل الثامغ :شخخ في البػمجيشية مغ تسخد الصاىخ الدبيخؼ إلى معارضة كخيع بمقاسع.

 الفرل التاسع :قرتي مع رجال مخابخات بػمجيغ(الدجغ واالستشصاق والتعحيب
البلإنداني).

 الفرل العاشخ :الذييج األسصػرؼ أو العشف الثػرؼ.

 الفرل الحادؼ عذخ :مغ ممحسة الداحل إلى حانة بػفاريظ.
 الفرل الثاني عذخ :مرالي الحاج ...دمحم حخبي أو قخاءة التاريخ عغ بعج.
 الفرل الثالث عذخ :جياز مخابخات الثػرة عبلمات استفيام.

نذخت الصبعة األولى عام (1990م) بالمغة العخبية ،وىي تحكي عغ الفتخة السستجة مغ

الثػرة الجدائخية (1954م) بجدئيا األكبخ ،وتحجثت عغ بػمجيغ وقج حكع الببلد في الفتخة

(1978-1965م) ،وتحجث بجخأة ال مثيل ليا في الكذف عغ حقائق تاريخية تعامى البعس عغ
ذكخىا ،وقجم شيادة لمتاريخ ولؤلجيال ولمعالع ،حيث يقػل في محكخاتو ":إن األ َْولى ببعس الحيغ لع
يعخفػا الثػرة عمى حؿيقتيا في الجاخل ،ولع يذيجوا مجخيات أحجاثيا عمى أرض الػاقع ...أن
َّ
ألن الكمسة مدؤولية
يدتجلػا عمى الحؿيقة بالحجج والبخاىيغ وأال يكتفػا بالتجخيج الشطخ ّؼّ ...
خصيخة" ،2وقج كتبت برسمػب سخدؼ تاريخي ،حيث ال وقت لئلبجا في نقل الحػادث التاريخية
بالشدبة لمذاىج عمييا.

1
2

شاىج عمى اغتيال الثػرة ،لخزخ بػ رقعة ،ص.270
شاىج عمى اغتيال الثػرة ،لخزخ بػ رقعة،ص.250
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ثع ترتي (محكخات مغ مديخةالشزال والجياد) لراحبيا عبج الحؽيع امقخان ،والكتاب

يتزح مزسػنو مغ عشػانو ،فيي سيخة البج وأن تحكي لشا عغ جيػده في الحخب التحخيخية وما
بعجىا.
وبعج البحث نخػ أنو يتحجث فييا عغ تشقبلتو في العسل بيغ و ازرة السجاىجيغ وو ازرة

عاما بيشيسا ،ومغ أبخز محصات سيختو -
الذؤون الجيشية ،حيث قزى أكثخ مغ خسدة وخسديغ ً
معا خبلل حخب
كسا يقػل -ما جسع بيشو وبيغ صجيقو السجاىج الكبيخعسيخوش ،وعسميسا ً
التحخيخ ،صجر بجاية بالعخبية ثع تخجع إلى الفخندية.1

ولع تحرل الباحثة عمى ندخة مغ الكتاب الستقخاء تقديسو ولغتو ،نذخت الصبعة األولى

عام (1997م)عغ دار األمة.2

وفي نفذ العام ترجر(مغ يػميات أستاذ) لمكاتب أحسج بشاسي ،3ومغ السؤسف أن

الباحثة لع ترل ألية ندخة مغ الكتاب أو أية معمػمة عشو ،لكغ يبجو مغ العشػان أنو يتحجث

عغ السػاقف واألحجاث التي تعخض ليا وعايذيا خبلل عسمو كسعمع ،فقج عخفشا أنو انخخط في
سمظ التعميع مشح بدوغ االستقبلل حتى تقاعجه عام(1991م).
ثع في عام (1998م) ترجر سيختيغ ،أما إحجاىسا فيي بعشػان(أيام الفد في

الجدائخ:رؤية صحفي مغ قمب األحجاث) لمرحفي عسخ بغ ققو ،وىي سيخة يخوؼ فييا الكاتب
جانبا مغ حياتو ومغ حياة الجدائخييغ حيث تتجاخل القزايا الخاصة بالقزايا العامة ...حيت
ً
تشامى اإلرىاب في الجدائخ خبلل تدعيشات القخن الساضي والتسخد عمى الدمصة بترؽية

بشاء عمى تخكة ثقيمة مغ اليسػم السذتخكة وغيخ السذتخكة؛ لحلظ تشصمق مغ السذكمة
الحدابات ً
الفخدية لكشيا في نفذ الػقت تخكد عمييا ضسغ الدياق العام لؤلحجاث في الجدائخ.4

ويبجو أن محتػػ الكتاب إنداني مسدوج بالدياسي ،والبج أن تجخبة الرحافي ىي تجخبة

ثخية باألحجاث والسغامخات واألخصار واالقتخاب مغ الزحايا أكثخ وترػيخ معاناتيع ،ما يجعل
1
2
3

(ىحا ما قالو السجاىج عبج الحؽيع امقخان في آخخ ترخيحاتو لمحػار)مقال ،الحػار(مػقع إلكتخوني).
السخجع الدابق.
أحسج بشاسي :مغ مػاليج (1931م) زاول دراستو في جامعة القخوييغ وجامع الديتػنة وجامعة الجدائخ ،انخخط

في سمظ التعميع

مشح االستقبلل حتى (1991م) ،لو مجسػعة ن السؤلفات مشيا( :ترمبلت في الشيزة

اإلسبلمية)و(فمدفة الثػرة الجدائخية) ،مػسػعة العمساء واألدباء الجدائخييغ ،مجسػعة مغ األستاتحة،ج،1مشذػرات

الحزارة ،ص.377

4

(أيام الفد في الجدائخ بيغ يجؼ القارغ)مقال ،مػقع العخب(مػقع إلكتخوني).

93

الرحافييغ مؤىميغ لكتابة سيخىع الحاتية خبلل حمقات مغامخاتيع الح ِخي ِ
َّة بالتػثيق ،لكغ الغخيب
َ
أنشي لع أعثخ عمى سيخة لذخرية صحاؼية إال ىحا الكتاب ،وىحا مسا يججر أن يكػن
ميجانا
ً

لمبحث.

وقج ُقدع الكتاب إلى خسدة فرػل:
۔
۔
۔

الفرل األول :كػمانجوس أفغان في شػار العاصسة.

الفرل الثاني :الفد مغ القربة إلى عشابة.

الفرل الثالث :صحفيػن في شػابيخ االغتيال.

۔

الفرل الخابع :رياح الخػفي في ليالي العسخ.

۔

الفرل الخامذ :اليجخة السفاجئة.
وقج َّ
عمق الشاشخ عمى الغبلف الخمفي لمكتاب":أيام الفد ىحه جانب مغ حياة الكاتب

والرحفي خالج بغ عسخ ققو ،كتبت بآىاتو وآالمو يخوييا مغ عسق التجخبة؛ لحلظ فيي قرة

كل مػ ٍ
جسيعيع ،وقج كتبت مغ أجل إحبلل الدبلم".1
البذخ
تيع
اشغ عخ ٍ
تيع َّ
بي بل ُّ
عامة ُّ
َ
َ
ّ

وأما الثانية فيي محكخات الذيخ دمحم خيخ الجيغ بجدئيا الثانيَّ ،
تحجث ؼيو عغ كل

نذاشاتو مغ ؾيام الثػرة التحخيخية إلى االستقبلل ،2وىي مغ السحكخات التي لع أحرل عمييا.

وفي العام التالي(1999م)ترجر ثبلث سيخ ذاتية ،سيخة الخئيذ عمي كافي(مغ السشاضل

الدياسي إلى القائج العدكخؼ 1962-1964م) ،تخصج ىحه السحكخات الثػرة الجدائخية مغ الجاخل
وتزع وثائق ومعمػمات وشيادات عغ الحكػمة السؤقتة والرخاعات بيغ العقجاء العذخة خبلل

اجتسا تػنذ صائفة(1959م) ،واغتيال عبان رمزان ،ويعتقج كاتبيا أن الجيل الراعج أصبح
شبل عمى
بحاجة ماسة إلى معخفة ما قام بو أسبلفو مغ إنجازات عطيسة ،وأنو بحاجة إلى اال ّ

الحقائق والسعمػمات مغ أفػاه أصحابيا؛ ألنيا تُديل التحخيف والتذػيو المحيغ لحقا بالثػرة
الجدائخية ،ويجعػ مغ بقي مغ رجال الثػرة عمى قيج الحياة إلى التخمي عغ الدكػت.3
َ
َّ
محق في دعػتو ىحه ،فالتاريخ أصجق ما يكػن عشجما يخويو مغ شاركػا في سيخ
ولعمو
ّّ
ِ
بكل مغ شارك في نحت أسصػرة
بعيجا َّ
حػادثو وصشعػه بريجييعً ،
عسغ يدسع مغ بعيج ،ولحا حخ ّّؼ ّ
الثػرة التحخيخية الجدائخية أن يدجل شيادتو لمتاريخ ولؤلجيال وأن يكدخ صستو؛ خاصة بعجما
عخفشا ما لحق ىحه الثػرة السجيجة مغ محاوالت إحباط وتذػيو وتحخيف.

1

الغبلف الخمفي لمكتاب ،كمسة الشاشخ، ،د.ن،د.م ،ط1998 ،1م.

3

(حػل كتاب محكخات الخئيذ عمي كافي)مقال ،مكتبة شخيق العمع(مػقع إلكتخوني).

2

(دمحم خيخ الجيغ حياتو وآثاره)رسالة ماجدتيخ،أسعج اليبللي ،جامعة مشتػرة-الجدائخ ،2006،ص.64
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كبيخ عمى الداحة الدياسية الجدائخية حتى في السحاكع،
ججال ًا
وىحه السحكخات أثارت ً
ار يػجب سحب ىحا الكتاب مغ األسػاق عام(2000م)؛ لسا ؼيو
حيث أصجر القزاء الجدائخؼ قخًا
مغ إساءة إلى شخريات وششية تاريخية كرمثال عبان رمزان ،فقج اتيسو صاحب السحكخات بـرنو

اختخاق لصابػر الثػرة ما أثار ضجة إعبلمية عخفت بـ(حخب السحكخات).1
قدسيا صاحبيا إلى عشاويغ:
۔

لساذا ىحه السحكخات؟

۔

بيغ الجراسة ومسارسة الدياسة.

۔

واقع األحداب والجسعيات قبل انجال الثػرة.

۔

مع ديجوس مخاد وزيغػد يػسف.

۔

مغ  20أوت 1955م إلى 20أوت .1956

۔

المقاء الػششي مغ بػ الدعخور إلى إيفخؼ.

۔
۔

ميجانيا.
الػالية الثانية في مػاجية الػاقع
ً
نساذج لكيؽية عسل الػالية الثانية.

۔

يػما والر اخ بيغ الحكػمة السؤقتة وؾيادة األركان.
اجتسا ً 94
ضبلل جساعة الخارج عمى ؾيادات الجاخل.

۔
۔

االجتسا الثالث لمسجمذ الػششي لمثػرة الجدائخية لحل األزمة.

۔

االجتسا الخابع لمسجمذ الػششي لمثػرة تجحذيخ األزمة.

۔

مؤتسخ شخابمذ االجتسا الحؼ بقي معمًقا إلى اليػم.
ومحكخات أحسج ازرق(محكخات مشاضل :مذاىج ووقائع 1958-1955م) التي تجسع

عشاويغ قريخة سجمت أحجاثيا بجقة ،وىػ يتحجث عغ الؿيع والتعاليع اإلسبلمية ونذخىا نطخًيا

وديشيا وحزارًيا لمغخب الحيغ ال يعخفػن عشو إال القميل مغ خبلل ترفحاتيع لعشاويغ
وعمسيا
ً
ً
2
مغخضة بالمغات األجشبية  ،والطاىخ أنيا سياسية تحكي عغ وقائع وعسميات نزالية ضج
االستعسار خاضيا الكاتب وعاير أحجاثيا ،وىي تغصي مخحمة زمشية محجدة(1958-1955م)

ىي السخحمة الدابقة لبلستقبلل..

1
2

(محكخات عمي كافي)مقال ،قشاة الجدائخ(مػقع إلكتخوني).
(محكخات مشاضل مذاىج ووقائع)مقال ،جامعة سعيجة(مػقع إلكتخوني).
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قميبل مع(مداج مخاىقة) لفزيمة الفاروق ،وما يدتػقفشا أنيا
و ًا
أخيخ في ىحه السخحمة نقف ً
مترخخ
ًا
الديخة الحاتية األولى في الجدائخ تشذخ المخأة ،فالػاضح أن مداىستيا في ىحا الفغ ضيخ

وقميبل.
ً

صشفت الكاتبة مؤلفيا بـ(الخواية) ،وبعج البحث واالشبل عمى اآلراء السختمفة نخمز إلى

أن (مداج مخاىقة) سيخة ذاتية روائية استػحت أحجاثًا ووقائع مغ الحياة اليػمية لفزيمة ،وقج أكج
ذلظ د.عسار زعسػش حيث يقػل ...":ال نعثخ عمى تبايغ واضح بيغ الخواية والديخة الحاتية...ثع
راحت تتػلى عمى الذخط التاريخي الحؼ عاشتو...ومغ تمظ القخائغ التي تكذف عبلقة العسل

بالديخة الحاتية:
۔

وجػد عبلقة بيغ اسع الكاتبة الحؿيقي واسع الذخرية الخئيدية في العسل ،وذلظ مغ

۔

بشاء الخواية عمى ضسيخ الستكمع(أنا) وتساىي شخرية الدارد بالذخرية الخئيدية.

۔

اإلشارة إلى الكثيخ مغ التجارب السعخوفة في سيختيا الحاتية ،كتػاججىا في مجيشة

خبلل تصابق االنتساء العائمي.

قدشصيشة ودراستيا في معيج اآلداب والمغة العخبية ومسارستيا الكتابة القررية

والرحاؼية وغيخىا مغ السؤشخات".1

تشاولت ىحه الديخة الخوائية وضع السخأة الجدائخية مغ وجييغ :وجو السخأة القػية الثائخة،

ووجو السخأة السقيػرة السغمػب عمى أمخىا مع ذكخ األسباب التي أدت لبخوز ىحا الػجو السرساوؼ

ليا.2

وىشا تشتيي السخحمة الثالثة مغ مخاحل الترريخ لفغ الديخة الحاتية في الجدائخ ،ومغ أىع

السبلحطات في ىحه السخحمة:

حزػر عشج
ًا
 غمبة الصابع الدياسي كالسخحمة الدابقة؛ ألن السذيج الدياسي ىػ األكثخ
الجدائخييغ ،كحلظ لخجال الدياسة جخأة أكبخ لكتابة محكخاتيع.

 ضيػر أول سيخة ذاتية روائية المخأة جدائخية استتخت خمف عشػان (الخواية)؛ ربسا كان
طا مشيا داخل السجتسع الجدائخؼ السحافع.
ذلظ تحف ً

1

(الديخة الخوائية ومداج مخاىقة لفزيمة الفاروق)مقال ،د.عسار زعسػش،مػقع عبج الحسيج بغ ىجوقة(مػقع

إلكتخوني).

أنسػذجا)مقال ،سعاد معسخ(ASJP ،مػقع
( 2حزػر السخأة في السذيج الخوائي السعاصخ رواية مداج مخاىقة
ً
إلكتخوني).

96

 ضيػر فئات ججيجة –غيخ الدياسييغ -قامت بالكتابة عغ حياتيا وتجاربيا ،كيػميا ت
أستاذ ومحكخات الرحافي عسخ ققو.

 غمبة األسمػب الدخدؼ التاريخي مع وجػدنسػذج واحج لديخة روائية.
السخحمة الثالثة :الهثب (2019-2000م)
ن
كسا
مع مصمع القخ الحادؼ والعذخيغ نخػ قفدة نػعية لفغ الديخة الحاتية في الجدائخ ً

وكيفا ،فشجج في ىحه السخحمة وحجىا ستًا وأربعيغ سيخة ذاتية.
ً

كانت البجاية مع (محكخات الخائج عثسان سعجؼ بغ الحاج) ،ولع أصل لشدخة مغ الكتاب

ولع أصل كحلظ ألية معمػمة عشو ،لكغ الغالب أنيا ستكػن ذات شابع سياسي؛ ألن
صاحبو(رائج)كسا ذكخ العشػان ،نذخت عام(2000م) بالعخبية عغ دار األمة.
ثع محكخات السجاىج عبج القادر بػ شبل ،والتي تحسل عشػان(ص اخ مع األقجار والميالي:

محكخات ثسيشة لسجاىج مغ غخب الجدائخ) ،وىي محكخات تتسيد بإعصاء معمػمات حية مخترخة

عغ معاناة الصفػلة السحخومة جخاء الدياسة االستعسارية العشرخية ،كسا تقجم شيادات ؾيسة عغ

مذيا عمى األقجامإلى تػنذ والسغخب،
الستاعب العػيرة التي كان يتمقاىا الثػار خبلل سفخىع ً
نذخ عام (2001م) بالمغة العخبية عغ دار األمة.1
ججا عغ محتػػ الكتاب ،ومذحػن بسعاني
ولعل العشػان يتدع بالرجق الفشي فيػ معبخ ً
السعاناة والسذقة والعحاب.
ونذخت في نفذ العام محكخات الصاىخ سعيجاني (القاعجة الذخؾية قمب الثػرة الشابس)،

يتكمع فييا الخائج بكل حخية ويرف أىع األحجاث إبان الثػرة التحخيخية ،ويتكمع عغ بعس
مشرفا بحق بعس مغ وصف بالعسالة كسرالي الحاج ،وتحذ بالقػة
الذخريات الثػرية ،وكان
ً
مغ كبلمو ،وذكخ عجة أسساء في حيغ كان يتحاشى الخػض في بعس التفاصيل وتدسية
أحيانا -بعس الخػنة.2
سسى – ً
الذخريات بجاعي عجم التجخيح؛ لكشو ّ

وفي العام التالي(2002م)نذخت الشدخة السعخبة مغ محكخات أحسج حديغ آيت
بعشػان(روح االستقبلل :محكخات مكافح 1952-1942م) ،حيث نذخت بجاية الفخندية وعخبيا

1
2

(كتاب ص اخ مع األقجار والميالي)مقال ،السكتبة الخئيدية لمسصالعة.
(محكخات الخائج الصاىخ سعيجاني)مقال(Good reads ،مػقع إلكتخوني).
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سعيج جعفخ،1يخػ فييا السؤلف أن الػششييغ الجدائخييغ وبدبب عجم تشطيسيع ،لع يدتغمػا الفخاغ
الدياسي الحؼ أحجثو ضع فخندا إلى ألسانيا وتػضيفو في الزغط عمى الحمفاء بعج ندوليع عمى

الذػاشئ الجدائخية لمجفع باتجاه استقبلل الجدائخ والترسيذ لو .وقدست محكخاتو إلى عشاويغ:
۔

الصفػلة ونذرة الػعي.

۔

شيخ مرساوؼ أسبػ تاريخ.

۔

وثبة أمة...يػميات معتقل.

۔

عرب في الدمصة مؤتسخ األمل.

۔

شعب متحسذ قادة ححرون.

۔

السشطسة الخاصة.

۔

الفتح االنتخابي اجتسا المجشة السخكدية.

۔

مؤامخة وأوىام ...وقائع انحخاف.

۔

السغخب الكبيخ يتحخك.2

وصجرت في نفذ العام(محكخات جدائخية مغ مجيشة معدكخ) ألميشة شخيف بغ سعجون،

خمجت ؼيو الكاتبة دور السخأة الجدائخية في الكفاح التحخيخؼ ،حيث تشاولتت بإسياب مدارات
بعس الذييجات.3

وصجرت كحلظ (خيبة االنصبلق) لعمي ىارون ،كتبت بالفخندية ثع تخجست إلى العخبية،
ذكخ صاحبو أن اليجف مغ كتابة ىحه السحكخات ىػ ":تصييخ الساضي وفتح الصخيق أمام في

ن
أساسا في دولة القانػن" .4قدست إلى:
مصمع القخ الحالي لجدائخ تحتخم ؾيسيا العخيقة والخاسخة ً
۔

دورة شخابمذ.

۔

السشطسة العدكخية الدخية ورجفات اليرس.

۔
۔

واىتدت الحكػمة السؤقتة لمجسيػرية الجدائخية.

السػاجية المفطية.

ثع في العام التالي(2003م) نجج خسذ سيخ ذاتية ،البجاية مع (محكخات الخائج مرصفى

مخاردة"ابغ الشػؼ" :شيادات ومػاقف مغ مديخة الثػرة في الػالية األولى) ،يحكخ ؼيو الكاتب

1

لع تدتصع الباحثة الحرػل عمى تاريخ نذخ الصبعة الفخندية.

2

(كتاب روح االستقبلل ألحسج حديغ آيت)مقال ،كتب ( PDFمػقع إلكتخوني).

4

خيبة االنصبلق ،عمي ىارون ،ص.10

3

يشطخ( :الكاتبة أميشة سعجون تمتقي قخاءىا)مقال ،جدايخس(مػقعع إلكتخوني).
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ومشتييا بعام(1962م) عام االستقبلل ،جاءت محكخاتو بالمغة
مبتجئا بصفػلتو
ذكخيات مغ حياتو
ً
ً
العخبية وعمى سبعة فرػل:
الخبلصة :نحػ دولة القانػن.
۔
۔

الفرل األول :حياتي قبل الثػرة.

الفرل الثاني :الدشػات األولى لمثػرة.

۔

الفرل الثالث :مؤتسخ الرػمام وما تبله مغ أحجاث وما تختب عميو مغ نتائج.

۔

الفرل الخابع :تجرجي في مخاتب السدؤولية وأعسالي التي قست بيا كسدؤول.

۔

الفرل الخامذ :في مخكد ؾيادة الػالية األولى.

۔

الفرل الدادس :تجسيج عزػيتي في الػاليات وأعسالي التي قست بيا بعج ذلظ.

۔

الفرل الدابع :الدفخ إلى تػنذ وما تبله مغ أحجاث حتى العػدة إلى الجدائخ.1

وىي محكخات -الشظ -ذات شابع سياسي بحكع شخرية كاتبيا ،فيػ شخرية سياسية.

وكتاب(الحخب القحرة 2000-1992م) لحبيب سػيجية ،والعشػان ؼيو إيحاء عمى أحجاث
مترزمة قاسية تحتػييا ىحه الديخة الحاتية.
في ىحا الكتاب يقجم السطمي الدابق في القػات الخاصة لمجير الجدائخؼ أول شيادة

يػما بيػم تمظ الحخب القحرة التي تسدق بمجه مشح
يجلي بيا ضابط بذكل مكذػف ،عاش ً
عام(1992م) ،حيث يخوؼ ما رآه مغ التعحيب واإلعجامات والتبلعبات واغتيال السجنييغ في
السرساة الجدائخية ...ويكذف وقاحة الجشخاالت في مػضع تقجيخ العػاقب ودمػيتيع وحذػ األدمغة

السكخىيغ عمى الؿيام برفعال (بخبخية) وفتظ
أيزا يرس الجشػد
الحييخزعػن لو جشػدىع ،و ً
َ
السخجرات وعسميات التصييخ الجاخمية .2قدسيا صاحب السحكخات إلى عشاويغ:
۔
۔
۔

ِ
السدتعخضة.
فتخة بػ ضياف

۔
۔

في الحخب.

۔

2

السجتسع مراب بالغخغخيشة.

في مجرسة السطمييغ في بدكخة.

۔

1

خصػاتي األولى بالمباس العدكخؼ.

الذخكة الػششية لتكػيغ اإلرىابييغ.

الشدول إلى الجحيع.

(محكخات الخائج مرصفى مخاردة بغ الشػؼ) جامعة فخحات عباس(مػقع إلكتخوني).
(وصف كتاب الحخب القحرة)مقال ،كتب ( PDFمػقع إلكتخوني) ،و الغبلف الخمفي لمكتاب.
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۔

العار.

۔

1995م مشعصف في الحخب.

۔

جير بخابخة.

۔

إيجاعي الدجغ.

۔

الدفخ ميسا كمف األمخ.

بعيجا عغ التزميل اإلعبلمي الحؼ مشع الخأؼ العام
وكان ليحه الذيادة دوؼ عالسي كبيخ ً
األوروبي مغ إدراك البعج السخيف لمحخب الجائخة ؼيسا وراء الستػسط.1
وىي محكخات ذات شابع سياسي وإنداني ،كتبت بالفخندية 2ثع تخجسيا إلى العخبية روز
مخمػف ،ونذخت الصبعة األولى بالعخبية عام (2003م) عغ دار ورد في دمذق ،ويذي نذخىا

خارج الجدائخ بحالة القسع داخل الجدائخ.

ومحكخات الشقيب دمحم صايكي( 3شيادة ثائخ مغ قمب الجدائخ) ،يتزح مغ العشػان أنيا
سياسية بحكع مذاركتو في الحخب التحخيخية وبحكع رتبتو كشقيب.
ويشذخ في ىحا العام(2003م) الجدء األول مغ محكخات مبلح عسار تحت عشػان(وقائع

وحقائق عغ الثػرة التحخيخية باألوراس :مغ محكخات ووثائق الخائج مبلح عسار الفتخة األولى).

حيث يكتب برجق بالغ وبعفػية مصمقة ،ويسيل إلى الدخد أكثخ مغ جشػحو إلى التحميل

مفيػما ،وال
والتعقيب ،ويخكد عمة الػقائع السجخدة ،ويػضف لغة سيمة بديصة؛ حتى يكػن كبلمو
ً
أحيانا – عشج أمػر متشاـية في الجقة والرغخ،
غالبا لكشو يتػقف-
ً
يحبح االستغخاق في التفاصيل ً

مسا يعشي أنو ُوِى َب ذاكخة قػية.4

خخج لشا بسحكخات وثائؿية عغ ناحية بػعخيف التي تػلى مدؤوليات كثيخة فييا ،وجاءت

معتسجة عمى الػثائق والتقاريخ والرػر ومحاضخ االجتسا  ،وعبخ برجق عغ األمانة العمسية

شيئا إلى ذاتو
يتقػل عمى أحج ولع يشدب ً
التاريخية ،وىحا يحدب لو ،ومسا يحدب لو ً
أيزا أنو لع ّ
دون تػثيق ،وىحا مسا يجب عمى كل باحث أن يمتدمو في جسيع رحبلتو البحثية والعمسية .مسا
1
2

الغبلف الخمفي لكتاب الحخب القحرة ،كمسة الشاشخ ،تخجسة روز مخمػف ،ط2003 ،1م.
لع ترل الباحثة إلى تاريخ نذخ الكتاب بالفخندية ،وأغمب الطغ أنيا تقع بيغ عامي(2003-2000م)؛ ألن

السحكخات تغصي الفتخة الدمشية مشح عام(2000م) ،ونذخت الشدخة العخبية عام(2003م).

3

دمحم صايكي :ولج عام(1932م) التحق برفػف السقاومة والثػار وشارك بفاعمية في حخب التحخيخ ،تجرج في

4

(محكخات السجاىج مبلح عسار)مقال ،لسباركية ّنػار ،بػابة الذخوق.

سمع السدؤوليات إلى أن وصل لختبة نقيب ،تػفي عام(2015م) ،ويكي دؼ زاد(مػقع إلكتخوني).
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ميد ىحا العسل الػثائق الكثيخة السعتسج في إنجازه كالسحاضخ والتقاريخ؛ لحا عشػن الكتاب بـ(وقائع
ّ
وحقائق ووثائق).
وصجر الجدء الثاني مغ ىحه السحكخات في العام التالي(2004م) تحت عشػان (حخكة
 14ديدسبخ 1967م لزابط الجير الػششي الذعبي :الفتخة الثانية) ،يحجثشا في ىحا الجدء عغ

يعخف مغ تفاصيميا إال ما نذخه
أحجاث حخكة الخابع عذخ مغ ديدسبخ لعام(1967م) ،التي لع َ
وباال عمى رأس الجدائخييغ.1
الصخف السعادؼ ليا ،والحؼ ندب إلييا الكثيخ مغ التيع وأنيا كانت ً
وىشا تبخز أىسية كتابة السحكخات والديخ الحاتية ونذخىا ،فكثيخ مغ الحػادث تع تحخيفيا

وتحػلت الزحية إلى مجخم ،وبعج فتخة مغ
فتحػل السجخم إلى ضحية
وتغييخ الحقائق فييا،
ّ
ّ
السدورة حؿيقة عشج األجيال وعشج الخأؼ العام العالسي إال إن وججت
الدمغ ستربح ىحه الرػرة
ّ
محكخات كتبيا مغ عاير ىحه األحجاث كتبيا برجق ومػضػعية تثبت بالجليل الخواية الرحيحة

لؤلحجاث.

وفي ىحا الجدء يحجثشا الكاتب عغ ىحه الػقائع بعيغ مغ عايذيا حؿيق ًة وكان أحج
العشاصخ الفاعمة السؤثخة في سيخىا ،وذكخ األسباب الحؿيؿية ليا ،وذكخ أىجافيا وربط نتائجيا

بحاضخ الجدائخ وماضييا.2

وترجر محكخات نرخ قفاص عام(2004م) تحت عشػان(كشت في الجدائخ) والتي

تتحجث عغ فتخة عاشيا صاحبيا في الجدائخ مع نيايات القخن العذخيغ وبجاية القخن الحادؼ

والعذخيغ خبلل مديخة الذعب الجدائخؼ نحػ الجيسػقخاشية كسا كانت مديختو نحػ االستقبلل ،مسا
يجعل تجخبة صاحبشا ثخية وحخية أن تدجل وتحفع.3

ثع نجج سيخة ذاتية ذات شابع أدبي بعشػان(الحفخ في تجاعيج الحاكخة) لعبج السمظ

مختاض ،حيث يجخمشا الكاتب فييا عالسو السميء بالتفاصيل الجسيمة والجؾيقة ،بجأىا بصفػلتو،

مثاال ترػيخه الفقخ الكافخ الحؼ عاشو ":العخ َؼ
ويرػر أحجاث حياتو بمغة أدبية بجيعة ،خح ً
تدتحع الدحػب ،تقتات الجػ  ،تركل
تختجؼ ،والحفاء تسذي ،فخاشظ العخاء ،غصاؤك الدساء،
ُّ

الصػػ ،تذخب العصر إذا َّ
عد الساء الذخوب.4"...
1
2
3
4

حخكة  14ديدسبخ1967م لزابط الجير الػششي الذعبي ،مقجمة الكتاب ليػسف مشاصخية ،ص.15
يشطخ :السخجع الدابق ،ص.16
يشطخ( :كشت في الجدائخ)مقال ،مػقع أبجج(مػقع إلكتخوني).

يشطخ(:الديخة العارية في كتاب الحفخ في تجاعيجد الحاكخة)مقال ،عبج الدبلم يخمف ،مػقع الشرخ(مػقع

إلكتخوني).
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ثع في عام (2005م) نجج ست سيخ ذاتية( ،يػميات الػجع ) لعسار بمحدغ ،يكتب فييا

متحدخ عمى الػضع الستخدؼ لبمجه بعج أن ترمو وىػ عمى فخاش السػت أخبار االغتياالت التي
ًا
شالت السثقفيغ.1
وبعج معخفتشا أنو كتب ىحه السحكخات عمى عجل عشجما انقس عميو الدخشان الحؼ بجأ

يشير جدجه قصعة قصعة ،كانت محكخاتو (يػميا ت الػجع) مغ كتابة جدج متػرم متآكل ومشيظ.2

ثع محكخات عبج الخحسغ كخيسي(ومشيع مغ يشتطخ) والتي لع أعثخ عمى معمػمات عشيا

سػػ معمػمات نذخىا.

ومحكخات أحسج شالب اإلبخاـيسي (محكخات جدائخؼ أحبلم ومحغ 1965-1932م :الجدء

األول) ،وىحه الذخرية مغ الذخريات الجدائخية التي اقتشعت برن الدكػت ضخب مغ اإلثع،

وأن الكتابة ديغ في أعشاقيع وواجب ال مشاص مغ ترديتو؛ لحلظ نذخ ذكخياتو التي يدػق فييا

الػقائع كسا رآىا ،واعتسج األسمػب الدخدؼ البعيج عغ السشيج التحميمي أو االستجاللي مدتقخًئا
اركا سخد وقائع ما بعج ىحه
بحلظ مخاحل حياتو
ابتجاء مغ شفػلتو ووصػًال إلى نياية فتخة الذباب ،ت ً
ً
الفتخة إلى الجدء الثاني ،وقدع كتابو إلى ثبلثة عشاويغ:
۔
۔
۔

أحسج الصفل والسخاىق والصالب.

مغ الدجغ إلى إعبلن االستقبلل.

مججدا ...سجغ جدائخؼ.3
الدجغ
ً
ثع ترتي محكخاتو بجدئيا الثاني عام(2010م) تحت عشػان(ىاجذ البشاء)يق أخ فييا

صفحات مصػلة عغ شبيعة الشطام الدياسي الجدائخؼ خبلل الفتخة(1978-1965م)أؼ حتى

رحيل الخئيذ الجدائخؼ بػمجيغ.4

والغخيب أن اإلبخاـيسي شخرية جدائخية ليا اعتبارىا ونزاالتيا لكغ ذكخاتو نذخت في

وقت مترخخ عغ كتابتيا.

م)أيزا محكخات بالعخبية ألبي القاسع سعج هللا بعشػان(مدار قمع)،
ونذخت في عام(ً 2006
وىي يػمياتو التي بجأ في كتابتيا في القاىخة في فبخايخ(1956م) ...كتب صاحبيا افتتاحية تحت
1
2

(عسار بمحدغ في ذاكخة الكمسة والسػقف)مقال ،بػداود عسيخ ،مػقع نفحة(مػقع إلكتخوني).
(في محكخات جدج متػرم مقاربة سيسيائية لتجخبة الدخشانعشج عسار بمحدغ)مقال ،دليمة زغػدؼ ،مجمة

إحاالت(مػقع إلكتخوني).

3
4

(محكخات أحسج شالب اإلبخاـيسي)مقال ،سكيشة بػشمػح ،مػقع الجديخة(مػقع إلكتخوني).
(قخاءة لمجدء الثاني مغ محكخات اإلبخاـيسي)مقال ،حسيج عبج القادر ،الخبخ(مػقع إلكتخوني).
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ممخرا فييا ما عاشو مشح وصػلو إلى القاىخة ،ففي نياية كل
عشػان (بيغ يجؼ ىحه اليػميات)
ً
يػم كان يكتب صفحة مغ السفكخة يمخز فييا ما قام بو خبلل الشيار؛ ليعجل بعج ذلظ مغ
ججا ،وىي ال
أسمػب كتابة ىحه السحكخات
مشتييا باألحجاث األىع التي يسخ بيا ...ولغتو بديصة ً
ً
تعبخ عغ أسخار إنسا تعبخ عغ حياة جدائخؼ أثشاء الثػرة التحخيخة.1
وكتاب(أراه) لمصاىخ وشار ،يقػل عغ الكتاب وتدسيتو ":أرػ الصفل ،أرػ الساضي ،أرػ

الجج ،أرػ م دقط رأسي ،أؼ أنو عشػان يحسل تفديخات عجيجة وترويبلت مختمفة" ،وقج كتبيا في

مبكخا ،فجمذ عمى الذاشئ ووقف أمام نفدو فخاح يتحكخ
حالة يرس بعج إحالتو ألى السعاش
ً
الصفػلة وأسباب إحالتو إلى السعاش.2

أخيخ مع محكخات دمحم قشانر(أحكي لكع أييا األبشاء :محكخات شاىج عمى العرخ
و ًا
كثيخا ،كحلظ لع تتػفخ
1940-1915م) ،والغخيب أنيا تغصي فتخة زمشية مبكخة ،لكغ نذخىا ترخخ ً
أؼ معمػمات عغ ىحا الكتاب.

وفي عام(2007م) نذخت ست سيخ ذاتية ،البجاية مع (محكخات رئيذ الحكػمة الجدائخؼ

الدابق عبج الدبلم بمعيج) ُنذخت بالفخندية عمى مػقع رئيذ الحكػمة الجدائخؼ الدابق عبج
الدبلم بمعيج ،3ثع قامت جخيجة الذخوق بشذخ تخجسة عخبية متدمدمة ليا.4
يب ذات شابع سياسي ،وىحه نتيجة شبيعية ومشصؿية؛ فراحبيا عسل في
وىي الر َ
الدياسة وشغل مشرب رئيذ الجسيػرية لفتخة مغ الدمغ.
ثع محكخات(العفغ 1940-1932م)لسالظ بغ نبي وسبق الحجيث عشيا .وكتاب (مغ

حدب الذعب الجدائخؼ إلى جبية التحخيخ الػششي) لمسجاىج عسخ بػداود ،يكذف الكتاب عغ
أحجاث مجيػلة لجػ الخأؼ العام ،تتسثل في حؿيقة فتح جبية قتال في التخاب الفخندي وتسػيميا

لحخب التحخيخ الػششي ،مسا يعج شيادة عمى الزخبة القاضية التي تمقتيا فخندا في عقخ دارىا

في مخحمة الكفاح السدمح ،صجر الكتاب بالمغتيغ الفخندية والعخبية.5
1
2
3

(نبحة عغ كتاب مدار قمع)مقال ،الشيل والفخات(مػقع إلكتخوني).
مقابمة لمصاىخ وشار مع قشاة الجديخة،2008 ،مػقع الجدية(مػقع إلكتخني).
عبج الدبلم بمعيج :سياسي ورئيذ حكػمة سابق ،ولج عام(1928م) تػلى مشرب رئيذ الجسيػرية في

الفتخة(1993-1992م) ،مػقع عبج الدبلم بمعيج(مػقع إلكتخوني).

4

(محكخات رئيذ الحكػمة الدابق عبج الدبلم بمعيج)مقال ،عبج العالي رزاقي ،مخكد الجدائخ لمجراسات

واإلعبلم(مػقع إلكتخوني).

5

(السجاىج عسخ بػداود يقجم محكخاتو)مقال ،جدايخس(مػقع إلكتخوني).
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ومحكخات (مرالي الحاج 1938-1898م) ،التي صجرت بالفخندية أول مخة ثع تخجسيا

إلى العخبية دمحم السعخاجي ،وصجرىا عبج العديد بػ تفميقة .وىي محكخات تذيج عمى السدار
الشزالي لراحبيا ،وقج قدست إلى أربعة فرػل:
۔

الفرل األول :شفل في تمسدان(1918-1898م).

۔

الفرل الثاني :اكتذاف في فخنذ(1925-1918م).

۔

الفرل الثالث :عمى رأس نجع شسال إفخيؿيا(1936-1925م).

۔

الفرل الخابع :مغ السشفى إلى الدجغ(1938-1936م).

وكتاب(في قمب السعخكة) ،وىػ مغ السحكخات التي عكف بعس السجاىجيغ عمى

تدجيميا ،ويزع الكتاب مجسػعة مغ الػقائع والذخريات التي تست إعادة كتابتيا وتػضيحيا،

بعيجا عغ الثخثخة ،1وىػ ذو شابع سياسي.
يتسيدالكتاب بالرجق والبداشة ً

و(محكخات مجاىج مغ أكفادو :شػاىج حية عمى ثسغ الحخية) لمسجاىج شعبان محخز،

سياسيا ،تتحجث عغ تزحيات
شابعا
كتبت بالعخبية ،ومغ خبلل العشػان نخػ أنيا تحسل
ً
ً
الجدائخييغ العطيسة في سبيل الحخية واالستقبلل.
وفي عام(2008م) نذخ الجدء األول مغ محكخات العقيج الصاىخ الدبيخؼ تحت
عشػان(محكخات آخخ قادة األوراس التاريخييغ 1962-1929م) بالعخبية ،وحيغ تتفحريا تذعخ

بالرجق والبداشة واالستخسال في الحجيث ...بجاية السحكخات ترػر السجتسع الجدائخؼ في

معتسجا عمى الػمزات الدخيعة والسكثفة مغ
بائدا
ترػيخ
ًا
الثبلثيشيات مغ القخن الساضي
ً
ً
مرساويا ً
ِ
وسج الخمق في سشػات الحخب .2وقج قدست محكخاتو
عائمتو ،والتي كانت تميث وراء لقسة العيرّ ،

فربل:
إلى أربعة عذخ
ً
۔

الفرل األول :معاناة الصفػلة.

۔

الفرل الثاني :البحث عغ وشغ.

۔

1
2

الفرل الثالث :الصخيق إلى الحخية.

۔

الفرل الخابع :فخخ الثػرة.

۔

الفرل الخامذ :ليالي االعتقال.

۔

الفرل الدادس :اليخوب مغ الدجغ.

۔

الفرل الدابع :إعجام جبار عسخ.

(كتاب في قمب السعخكة)مقال(good reads ،مػقع إلكتخوني).
(محكخات آخخ قادة اإلوراس التاريخييغ)مقال ،قشاة الجدائخ(مػقع إلكتخوني).
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۔

الفرل الثامغ :اغتيال مرصفى بغ بمعيج.

۔

الفرل التاسع :األوراس يغيب عغ الرػمام.

۔

الفرل العاشخ :بصػالت ومعارك بالقاعجة الذخؾية.

۔

الفرل الحادؼ عذخ :انقبلب العقجاء.

۔

الفرل الثاني عذخ :ميسة مدتحيمة.

۔
۔

الفرل الثالث عذخ :آخخ قادة األوراس.
الفرل الخابع عذخ :االنترار الزائع.

ثع يرجر الجدء الثاني مغ ىحه السحكخات عام(2011م) تحت عشػان (نرف قخن مغ

الكفاح) ،وتكسغ أىسية ىحه السحكخات برنيا تغصي السخحمة (2011-1962م) وفي كػن صاحبيا

مغ أقصاب الشطام الجدائخؼ الحيغ أسدػا الجولة الجدائخية السدتقمة ،وىػ مغ صشا

البارزيغ.1

القخار

وفي عام(2009م) نجج كحلظ محكخات عبج هللا ركيبي التي عشػنت بـ(ذكخيات مغ الثػرة

الجدائخية 1958-1954م) ،ويتزح مغ العشػان أنيا تخوؼ أحجاثًا وقعت خبلل انجال الثػرة

التحخيخية الجدائخية.

ثع في عام(2010م) تشذخ محكخات السجاىج دمحم حاج حفري بعشػان(مغ ذكخيات

الكفاح) ،يتشاول الكتاب تاريخ السقاومة الدياسية الجدائخية ،مغ عام(1900م) إلى انجال الثػرة

التحخيخية (1954م)  ،خز الكاتب جػانب مشو لسديخة كفاحو وبعس األحجاث الكبخػ التي
مخت بيا الجدائخ ،وخز جدًءا مغ كتابو-كحلظ -بحكخ األعسال التعدؽية واالعتقاالت التي
قامت بيا فخندا بحق السشاضميغ.2
وفي العام(2011م) تشذخ(محكخات شييج لع يست 1962-1953م) لسدعػد ججيج،

وتخوؼ قرة السدؤول الفجائي الحاج مدعػد ججيج السمقب بـ(سي عمي)مغ الجدائخ العاصسة،
ُح ِك َع عميو باإلعجام أثشاء الثػرة التحخيخية ،ذاق م اخرة الدجغ في الجدائخ وفي فخندا.
أيزا -في ىحا العام محكخات بعشػان(قرة العػدة :محكخات عائج مغ الخديف
وترجرً -
بتػنذ إلى وادؼ سػف بالجدائخ في صائفة االستقبلل) لحدان جيبلني ،يدخد فييا مديخة حياتو
بكل ما فييا مغ تعب وجيج وشقاء ،وكل ما فييا مغ سعادة ورخاء وىشاء ،وسعيو في تحقيق

شسػحو العمسي ورغبتو في كدب السديج مغ السعخفة والعمع ،يحتػؼ ستة فرػل:
1
2

نرف قخن مغ الكفاح ،الصاىخ زبيخؼ ،كمسة الشاشخ.
يشطخ( :مغ ذكخيات الكفاح)مقال ،المية أورتبلن ،مػقع الخبخ(مػقع إلكتخوني).
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۔

الفرل األول :الصخيق إلى العاصسة.

۔

الفرل الثاني :دار السعمسيغ باألغػاط.

۔

الفرل الثالث :سشة أولى تعميع.

۔

الفرل الخابع :سشة ثانية تعميع.

۔

الفرل الخامذ :في رحاب الفكخ اإلنداني.

۔

الفرل الدادس :السخحمة الجامعية الجسيمة

1

وييجف ىحا الكتاب إلى نفع القارغ ،فيي خبلصة حياة مميئة بالعبخ والجروس.
و(محكخات مقاوم :مغ مقاوم في حخب السجن إلى سجيغ سياسي) لفتحي بمخػجة ،يدخد
فتحي ابغ باب الحجيج صاحب السشيجية والحاكخة العجيبة وبصخيقة غائخة في الجقة ،ومبلبدات

التحاقو بالثػرة ،ومذاركتو في الكفاح السدمح.2

وىي ذات شابع سياسي ،وأسمػب كتابتيا الدخد التاريخي السجخد ،وتدخد أحجاثًا حرمت

مرجر يزاف إلى مكتبة الثػرة الجدائخية ،مسا يديجىا
ًا
أثشاء الثػرة التحخيخية ،وىي بحلظ تسثل
اء.
ثخ ً
وكحلظ ترجر(محكخات الزابط سالع جيميانػ1962-1930م) ،وقج كتبت بالمغة العخبية،

وىي تخوؼ أحجاثًا وقعت في الفتخة السستجة(1962-1930م) كسا يتزح مغ العشػان ،كسا أن
تمقيب صاحبيا بـ(الزابط) يعصيشا إشارة عمى أنيا محكخات سياسية ،والبج أنيا تغصي فتخة الثػرة

التحخيخية التي شارك فييا الزابط سالع جيميانػ.

وفي العام التالي(2013م) ترجر ستة سيخ ذاتية ،وكميا سياسية تتحجث في معطسيا
عغ الثػرة التحخيخية.
البجاية مع محكخات أحسج بدػف والتي تحسل عشػان(أنا والبارود :محكخات أشيخ شخشي

في الجدائخ مغ العذخية الدػداء) ،والسؤسف أنشي لع أستصع الحرػل عمى الكتاب ولع أصل
سياسيا ،وجاء تحجيج زمشي لمفتخة التي تغصييا
شابعا
لسعمػمات عشو ،والطاىخ أنيا تحسل
ً
ً
السحكخات(العذخية الدػداء).

1
2

(محكخات عائج مغ تػنذ)مقال ،السكي األسػد ،مػقع التحخيخ(مػقع إلكتخوني).

(كتاب محكخات مقاوم :مغ مقاوم في حخب السجن إلى سجيغ سياسي)مقال ،السكتبة الخئيدية لمسصالعة(مػقع

إلكتخوني).
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والعذخية الدػداء ىحه أنو بعج فػز الجبية اإلسبلمية في انتخابات(1991م) ،بدط

الجير سيصختو عمى الحكع وأعمغ حالة الصػارغ ،فرلغيت االنتخابات واستقال الذاذلي بغ ججيج،
ثع تػالت األحجاث لتتصػر إلى حخب أىمية دامية راح ضحيتيا أكثخ مغ مئتي ألف قتيل ،حتى

عام(1999م).1

ثع(الجخيسة والفطاعة :االستعسار كسا عاشو أحج الجدائخييغ 1954-1923م) لعسار
تػمي ،وىي محكخات سياسية ،يتتبع فييا الكاتب األحجاث الدياسية التي حرمت عمى الداحة

زمانيا بالفتخة (1954-1923م) ،أؼ الفتخة السستجة مغ شفػلة الكاتب إلى
الجدائخية ،وقج حجدىا
ً
ؾيام الثػرة التحخيخية ،وىي فتخة مذحػنة بالجخائع الفخندية ضج الذعب الجدائخؼ ،كانت حخية أن
تدجل لؤلجيال ولمتاريخ ،والعشػان وحجه يذيج عمى ذلظ ،كتب بالفخندية ثع تخجع إلى العخبية.
ومحكخات أحسج دوم(محكخات مشاضل مغ حي القربة إلى سجغ فخيغ) ،ويطيخ أنيا

محكخات سياسية لراحبيا ،والتي تخوؼ قرة تشقمو مغ حي القربة إلى ويبلت الدجغ.
الجدائخؼ

ومحكخات أحسج شػشان(مغ قمب الحجث :محكخات الشقيب أحسج شػشان في الجير
زمانيا
1992-1978م)  ،يتزح مغ العشػان أنيا محكخات سياسية ومحجدة
ً

بالفتخة(1992-1978م) .وقج قدست إلى اثشي عذخ جدًءا:
۔

الديخة الحاتية.

۔

مقجمات وحقائق.

۔
۔

الجور الحؿيقي لجياز السخابخات في األزمة الػششية.

۔

االندالق إلى حسام الجم.

۔

االنتساء الػششي الغائب األكبخ في األزمة الػششية.

۔

في سجغ البخواؾية.

۔
۔
۔
۔
۔
1
2

الخيارات الرعبة.

عبلقة السخابخات الجدائخية بالجساعة اإلسبلمية السدمحة.

عشجما ُيرشع الػشغ بسحبيو.
تجاعيات األزمة الجدائخية عمى مشصقة الداحل.

يػميات الجئ سياسي جدائخؼ.

السرالحة الػششية بيغ الحؿيقة والػىع.2

يشطخ(:العذخية الدػداء)مقال ،عخبي بػست(مػقع إلكتخوني).
مغ قمب الحجث ،أحسج شػشان ،ص.313-308
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شا وثيًقا باألحجاث التي مخت بيا الجدائخ ،كسا
يتزح مغ ىحه العشاويغ أنو ارتبط ارتبا ً

تذي بحخصو عمى مرمحة الػشغ.

وترتي في العام ذاتو محكخات تامي مجبخ(تجاه الحائط أو محكخات محكػم عميو

باإلعجام) ،ولعل العشػان يذي بالسزسػن ،السخجح مغ خبلل العشػان انيا محكخات لدجيغ خبلل

انتطاره تشفيح حكع اإلعجام عميو.

ونجج كحلظ محكخات آيت ميجؼ دمحم امقخان(السدار الرعب والبلمعقػل لسقاتل:شيادات

بدي امقخان 1962-1957م) ،ويحتػؼ عمى العشاويغ:
۔

شفػلة وتسجرس وتجشج في الجير.

۔

الفخار مغ الجشجية.

۔

االنصبلق الصػعي باتجاه الػالية الثالثة.

۔

اإلقامة بغابة أكفادو.

۔

تشريب مغ قبل عسيخوس عمى رأس الشاصية األولى السشصقة الخابعة.

۔

العػدة إلى أكفادو.

۔

التعييغ عمى رأس السشصقة الخابعة الشاحية الثانية.

۔

التحػيل إلى السشصقة الثانية الشاحية الخابعة.

۔

وقف إشبلق الشار.1

وفي عام(2017م) ترجر(محك اخ ت مجاىج مغ األوراس خبلل ثػرة أول نػفسبخ -1954
كثيخ في التفاصيل ،ولع
1962م) لسحسج الػردؼ قربايو ،صجرت بعج وفاتو ،ولع يتعسق الكاتب ًا
يدخد دقائق حياتو أثشاء الثػرة ،ولكشو في محكخاتو كثيخ مغ الجخأة والذجاعة والرخاحة ،قبل البجء
بدخد محكخاتو ذكخ أنو كتبيا عام(1983م) بخعاية ومتابعة ابشو ،تحجث فييا عغ بجاية عسمو في

الثػرة.2

كثيخ عغ فتخة كتابتيا ،ويطيخ
والغخيب أنو لع يشذخىا في حياتو  ،وقج ترخخ صجورىا ًا
التحجيج الدمشي ليا إذ تغصي فتخة الثػر التحخيخية السستجة (1962-1954م) ،وىي فتخة حاسسة

عجدا غيخ قميل مسغ يدجل ىحه السخحمة في محكخاتو.
في تاريخ الجدائخ؛ لحا نخػ أن ً

أخيخ في عام(2019م) ترجر محكخات السجاىج رابح مذحػد بجدئيا الثالث ،وتحسل
و ًا
عشػان(محكخات السجاىج والجبمػماسي الجدائخؼ رابح مذحػد :الجدء الثالث) ،ومحكخاتو ىحه تقع في
1
2

وصف الكتاب ،السخكد الجامعي بمحاج بػشعيب السكتبة السخكدية (مػقع إلكتخوني).
(محكخات مجاىج مغ األوراس)مقال ،عبج هللا اللي ،قخاءات ودراسات(مػقع إلكتخوني).

108

أربعة أجداء ،لع أصل إال لتاريخ نذخ الجدء الثالث،والبج أن الجدأيغ الدابقيغ قج ُنذ اخ قبل ذلظ
ولع أعثخ عمى الجدء الخابع وال عمى معمػمات عشو؛ لحلظ سرتحجث عغ ىحه األجداء الثبلثة حدب
ما وصمت إليو مغ معمػمات.
ق
بجءا بسخحمة الجراسة في
يتصخ الكاتب في الجدء األول ألى ذكخيات مميئة باألحجاث ً
مجيشة قدشصيشة ،والعسل في تػنذ واالترال مع الػششييغ التػندييغ ،ثع يتحجث عغ حقائق
مؤلسة حػل أىع قاعجة خمؽية لمثػة الجدائخية بميبا ،وعغ عػدتو مغ بغجاد إلى تػنذ ثع الجخػل

متشكخ إلى الجدائخ إبان االستقبلل ،كسا يتحجث عغ أحجاث صائفة(1962م).1
ًا

وفي الجدء الثاني يقػل السؤلف عشو ":أتصخق ؼيو إلى مػضػ انقبلب (1965م) الحؼ
عمسا
كتستو في نفدي سشػات شػال ،وما أصعبيا! وسركذف المثام عغ حقائق محىمة ألول مخةً ،
مدتذار لخئاسة الجسيػرية".2
ًا
برنشي كشت فييا

ويقػل عغ محكخاتو بجدئيا الثالث ":أستعخض ما عذتو وما عخفتو أثشاء عسمي باألردن

حيث كانت ىشاك أحجاث متػاتخة صعبة ومميئة بالسفاجآت التي يرعب تمخيريا ،وأذكخ

نكدة(1967م)...كسا أتصخق بعجىا إلى مػاضيع أخخػ كالتصبيع مع االحتبلل بعج اليديسة ...ثع
معخكة الكخامة...ثع عسميات التدفيخ إلى بيخوت ،والتي قام بيا الرميب األحسخ ،ومغادرتي مجيشة

عسان نحػ الجدائخ ،ومقابمتي رئيذ الجسيػرية ىػارؼ بػمجيغ".3

فعبل لبلنتباه أن الجدائخييغ قج
ولع أستصع التحقق مغ نذخ الجدء الخابع أم ال ،إنسا السثيخ ً

ترخخوا-في بعس األحيان -في نذخ محكخات تاريخية ميسة لذخريات سياسية فاعمة ومؤثخة في
سيخ األحجاث ،ولع أستصع الػصػل لشتيجة إال أن الجدائخييغ-ربسا -لع يعخفػا ؾيستيا ،ولػ عخفػىا

ما أخخوا نذخىا ،وما تػ َانػا في ذلظ.
وآخخ ما وصمت إليو مغ الديخ الحاتية في الجدائخ(خدانة األسخار) لؤلستاذ ؼيرل
األحسخ ،وقج ُن ِذ َخت حجيثًا في أكتػبخ(2019م) ،وىي سيخة يخوؼ فييا الكاتب بعس محصات
حياتو ،يبجأ بدخد بعس ذكخيات شفػلتو وبعس أفكاره في تمظ السخحمة ،ثع يتجرج في الػقػف

1

(الجدء األول مغ سمدمة محكخات السجاىج والجبمػماسي رابح مذحػد)مقال ،معخض السؤلفيغ العخب(مػقع

إلكتخوني).

2
نقبل عغ(الجدء الثاني مغ محك اخ تخابح مذحػد ،مقال،
محكخات رابح مذحػد الجدء الثاني ،مقجة السؤلفً ،
معخض السؤلفيغ العخب ،مػقع إلكتخوني).
3

(محكخات رابح مذحػد الجدء الثالث)مقال ،مؤسدة األمة(مػقع إلكتخوني).
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انتياء بـ(أيام
عشج األحجاث التي َّ
بجءا بـ(سفخ التكػيغ) ،و ً
مخ بيا ،وقدع سيختو إلى عشاويغ كثيخة ً
الكتابة ...أيام الشرػص).
ومع (خدانة األسخار) تشتيي رحمتشا في حقل الديخة الحاتية في الجدائخ في عرخ الجول
واإلمارات الثاني-عمى ما وصمشي ،-ومغ أىع سسات الديخة الحاتية في ىحه السخحمة ،مخحمة

الػثب:

 غ ادرة اإلنتاج الديخؼ في ىحه السخحمة.
 اليدال األسمػب الدخدؼ التاريخي األسمػب الصاغي في كتابة الديخة الحاتية ،ولعل الدبب

في ذلظ شغميع الدياسي في محكخاتيع وىػ مجال لحكخ الحقائق والدخد السباشخ وليذ

ؼيو الستدع الكبيخ مغ أجل جسال الترػيخ والخواية.

 شغمت الثػرة التحخيخية ُكتَّاب الديخة مسغ عايذػىا ،فقج وججناىا حاضخة عشج محكخات كل
مغ عايذيا ،والغخابة في ذلظ ،فيحه مخحمة حاسسة وؼيرمية في حياة الجدائخييغ وفي
تاريخ وششيع.

سياسيا.
شابعا
ً
 كان الصابع العام لديخ الحاتية في ىحه السخحمة ً
ضعيفا لمغاية في ىحه السخحمة ،رغع االنفتاح السذيػد خبلل ىحا
 كان حزػر السخأة
ً
القخن ،ورغع جيػد السخأة الجدائخية عمى كل الداحات ومذاركتيا الفاعمة في الثػرة

بابا
التحخيخية ،لكشيا لع تذخ بكتابة سيختيا الحاتية إال عمى نصاق ضيق ،وىحا يفتح ً
لمبحث عغ األسباب التي مشعتيا مغ ذلظ.
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السبحث الثاني
تحميل الجدء الثالث من سيخة (حياة كفاح مع ركب الثهرة التحخيخية) ألحسج السجني
ىحه محكخات كتبيا أحسج تػفيق السجني ،جاءت في أربعة أجداء سبق ذكخىا في الفرل
األول ،وتعج مادة غشية وتخبة خربة لمجراسة والتحميل ،وقج اختارت الباحثة أن تحمل الجدء

الثالث مشيا (مع ركب الثػرة التحخيخية) لعميا تكػن
نسػذجا يحتحؼ بو الفمدصيشيػن لمتحخر مغ
ً
نيخ االحتبلل الرييػني لببلدنا .وإليظ محتػيات الكتاب عمى التختيب:
َّ
صجر سيختو باآلية الخابعة والخسديغ مغ سػرة السائجة ،وسيرتي ذكخىا الحًقا.


 كمسة ما قبل السقجمة عشػانيا (إكميل مغ نػر) وىي كمسة ثشاء ووفاء لؤلبصال الحيغ ساروا في
ركب الثػرة التحخيخية ،ثع ذكخ أىع رجاالت السشطسة الدخية( )O.Sالتي تحػلت ؼيسا بعج إلى

جبية التحخيخ الػششي الجدائخؼ.

 مقجمة الجدء الثالث عشػنيا بـ(ثبلث كمسات قبل الجخػل في السػضػ ) ، 1وىي:
وبخر لحلظ برن الحالة الدياسية
 .1اعتحار مغ ترخخ صجور الجدء الثالث مغ محكخاتوّ ،
لع تدسح بشذخىا.2
 .2التركيج عمى أنو خادم لمثػرة وأخمز ليا في سبيل التحخيخواالستقبلل.3

ِّ .3
يبخغ نفدو مغ تيسة التآمخ ضج الثػرة التحخيخية.4
ثع بجأ بالديخة وفييا سخد لؤلحجاث التي عاشتيا الجدائخ مع ذكخ السداىسة الذخرية في
سيخ ىحه األحجاث ،وقدسيا إلى عشاويغ ،كاآلتي:
 .1مجخل الثػرة الكبخػ.
 .2العمساء والثػرة.

 .3العمساء وقزية السغخب األقرى.
 .4البرائخ في ركاب الثػرة.
 .5حفل الثبلثيغ.

1

حياة كفاح:ص 12

2

السخجع الدابق:ص .13

4

السخجع الدابق:ص .14

3

السخجع الدابق:ص .13
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 .6الجعػة لمقاىخة.

أما عغ عشاصخ الديخة فيي  :العشػان ،الفكخة ،البجاية ،الحبكة ،الذخريات ،الدمان،
السكان ،األحجاث ،الر اخ  ،العقجة ،الشياية ،المغة.
بشاء عمى ىحه
وستقػم الباحثة بتحميل سيخة السجني(حياة كفاح مع ركب الثػرة التحخيخية) ً
العشاصخ ،كسا سيرتي:
 العشهان
جاء العشػان (حياة كفاح مع ركب الثػرة التحخيخية الجدء الثالث) ،يتزح أن السؤلف ىػ
مباشخ
ًا
شا
شخرية سياسية فاعمة في سيخ ركب الثػرة التحخيخية ،وأن أحجاث الديخة تختبط ارتبا ً
بالثػرة التحخيخية الجدائخية ،وبسا أن السؤلف شخرية سياسية فبلبج أنيا ستكػن سيخة ذاتية
سياسية بالجرجة األولى ،فييا تحجيج زماني يختبط برحجاث الثػرة التحخيخية التي تستج (-1954

1964م) واألحجاث ستديخ خبلل ىحا اإلشار الدماني ،مرصمح (كفاح) يعصيشا داللة عمى كسية
ون ِّك َخ ْت كمسة (حياة)
الرخاعات الذخسة التي تعخض ليا السؤلف وتعخض ليا الذعب كحلظُ ،
لمتعطيع ،وفييا داللة أن الحياة إنسا ىي مبلزمة لمكفاح وال معشى لمحياة ببل كفاح ،كسا أن الكاتب

ابعا.
حجده بالجدء الثالث مسا يعشي أن لو جدًءا أوًال و ً
ثانيا ،وإذا ما بحثشا ونقبشا سشجج جدًءا ر ً

وقج وفق الكاتب باختيار عشػان محكخاتو ،فيي تذي بالسزسػن والسحتػػ ،وتُْب ِخُز الفتخة
التاريخية التي تغصييا ىحه السحكخات.
 الفكخة

َّ
صجر الكاتب سيختو بآية مغ كتاب هللا  ﴿ :يا أييا الحيغ آمشػا مغ يختج مشكع عغ ديشو

فدػف يرتي هللا بقػم يحبيع ويحبػنو أذلة عمى السؤمشيغ أعدة عمى الكافخيغ يجاىجون في سبيل
هللا وال يخافػن لػمة الئع ذلظ فزل هللا يؤتيو مغ يذاء وهللا واسع عميع﴾.1

شا واضح ًة جمي ًة ،ورسائل مػجي ًة لمسؤمشيغ ،مشيا:
تحسل ىحه اآلية دالالت مكثفة وخصػ ً
 oضخورة الثبات عمى الجيغ.
 oالتحكيخ برىسية التخاحع بيغ السدمسيغ والعدة عمى الكافخيغ.
 oالجياد في سبيل هللا.
 oاإلخبلص.

 oالذجاعة في الحق.

 1المائدة.54:
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وتخػ الباحثة أن ذلظ ىػ السغدػ وىػ الفكخة التي يخيج السؤلف إيراليا لشا ولمتاريخ برن
ِ
ويقجم لشا نسػذج تزحية الذعب
ىحه الخسائل الػاردة في اآلية ىي مقػمات التحخيخ واالنترارّ ،
الجدائخؼ التي تسثميا َّ
كميا حتى نال حخيتو ،ويؤكج ذلظ مغ خبلل عجة عبارات ،خح عمى سبيل

السثال ال الحرخ في حجيثو عغ السجاىجيغ الجدائخييغ حيغ عشػن ليع بـ(إكميل مغ نػر) وفي
ىحا العشػان مغ القجاسة والتكخيع ماؼيو ،ثع يدتخسل في مجحيع وبيان فزميع ؼيقػل ":أولئظ ىع

الخالجون ،ذكخاىع مشقػشة عمى صفحات القمػب السؤمشة ...جيادىع وتزحياتيع ومثاليتيع

محفػضة في سجل التاريخ السجيج ...كانػا الذ اخرة األولى التي انقزت عمى االستعسار ...ىحا
صِش َع مغ نػر هللا" ،1وىع بحلظ تسثمػا وتبشػا تمظ اآلية التي ذكخت في البجاية التي فييا
إكميل ُ
مقػمات الشرخ.
إذن فالسغدػ مغ محكخاتو يتمخز في تػثيق لمبصػلة الفخيجة التي تسيَّد بيا الجدائخيػن

والرفات والتزحيات التي قادتيع إلى شسذ الحخية واالستقبلل.
 الحبكة

جخت حبكة ىحه السحكخات بذكل تقميجؼ والحؼ تبشى أحجاثيا وفق تدمدل تاريخي

وتتابعي ،بجأت بعخض لمػضع الدياسي العام في الجدائخ ،والحؼ أتاح لجسعية العمساء أن

َّ
َّ
جشجيا مغ جشػدىا ،وكان
تترجر تمظ الداحة بفكخىا ِّ
الشيخ الػقاد ،والتي كان أحسج تػفيق السجني ً
مجخبل لمحجيث عغ جيػده وإسياماتو في الثػرة التحخيخية ضسغ عسمو في جسعية العمساء
ىحا
ً

السدمسيغ.

عجدا مغ السقاالت
ثع الحجيث عغ جخيجة البرائخ التي تجعسيا جسعية العمساء ،وأورد ً
التي كان قج نذخىا ،وأورده؛ لمجور الكبيخ الحؼ قامت بو مغ تشػيخ الجساىيخ وتػعيتيا وتحخيزيا

ضج االستعسار الغاشع.

عجدا مسغ
ثع باح لشا بذعػره بالتقريخ في حق وششو الجدائخ ،ومرارحتو بيحا الذعػر ً
حػلو كرمثال :مرصفى بغ بػلعيج وعسيخوش وغيخىسا ،فكانػا ييجيبػنو برنو جشجؼ يشبغي أن

يعسل ويجاىج أيشسا رأت الجسعية عسمو وجياده أججػ لمقزية الجدائخية ،ورؤية الجسعية-وقتيا-

أن عسمو في جخيجة البرائخ ؼيو خيخ لمثػرة.

1
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وربسا كان ليحه السرارحة لبعس زمبلئو بخغبتو بالجياد بصخيق آخخ إعادة نطخ في

مػقعو ،فتبعث الجسعية لو ليكػن مع وفج القاىخة ،وتتػالى صعػبات الدفخ إلى أن تصر قجماه
أرض القاىخة.
 البجاية

كانت بجاية الديخة وصؽي ًة ،بجأ فييا الكاتب بػصف الػضع الجدائخؼ العام عمى الداحة

الدياسية ،واألحداب الستداحسة فييا ،ومشيا جسعية العمساء السدمسيغ -التي يشتسي إلييا السجني-
والتي تزع عشاصخ إسبلمية مثقفة متفتحة ،ثع الحجيث عغ حدب انترار الحخيات الجيسػقخاشية

وؾيادتو التي لع تكغ بالسدؤولية التي تخجى مشيا ،ووصف عشجيية ىحه الؿيادة والديخ الجاخمي
األىػج ،وفي نفذ الدياق يعتخف بفزل ىحا الحدب في قخ القخعات األولى ألبػاب الثػرة وفي

تذكيل السشطسة الدخية ،ثع يرف حال الحدب بعج دخػل عشاصخ مثقفة إلى الحدب ،وحاالت

َّ
ويترجر تمظ الداحة.
االنقدام الجاخمي ،وىحا ما أتاح لشجع الجسعية أن يمسع

وىحا ما أعصى الخئيذ السرخؼ جسال عبج الشاصخ فكخة سيئة عغ الحخكة الجدائخية،

وقال ذلظ لمسجني خبلل زيارة وفج جدائخؼ لو؛ لكدب الجعع السادؼ والسعشػؼ لمثػرة التحخيخية
الجدائخية ،األمخ الحؼ جعمو يسيل عغ حدب انترار الحخيات الجيسػقخاشة إلى جسعية العمساء

الشيخ والخؤية الثاؾبة صاحبة حدغ الترخف ،وجسعية العمساء ىحه يشتسي
السدمسيغ ذات الفكخ ِّ
فاعبل فييا وسيكػن
إلييا صاحب السحكخات والحؼ سيكػن
جشجيا في صفيا ،فالسحكخات
عزػا
ً
ً
ً

جخنا ىحا الػصف لذخو مشصقي في العشػان
تػثيق ألعسالو داخل نصاق الجسعية ،إذن فمقج َّ

األول(العمساء والثػرة) ،يقرج جسعية العمساء السدمسيغ.1
 الذخريات

كثَُخت الذخريات في محكخات أحسج تػفيق السجني؛ ألنيا تحكي عغ شخرية سياسية،
والداحة الدياسية تحفل بالذخريات الكثيخة واألحداب العجيجة ،لكغ التخكيد البج مغ أن يكػن
عمى شخرية أو شخريا تسحجدة ،عمى قجر حزػرىا ،ووإليظ عخض الذخريات :الذخريات

الخئيدة :في محكخات السجني شخريتيغ رئيدتيغ :أحسج تػفيق السجني صاحب السحكخات،

وجسعية العمساء السدمسيغ التي يعسل السجني في ميجانيا.

 .1أحسج تهفيق السجني :وىػ صاحب السحكخات ،لكشو لع يػرد األبعاد السادية والشفدية
قميبل ،فحكخ في نياية السحك اخ ترنو زوج المخأة
واالجتساعية لذخريتو في ىحا الجدء إال ً
صبػرة وأب لثبلثة بشات وابغ وحيج ،وقج أثخ ىحا البعج في سيخ أىع حجث في السحكخات
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أال وىػ مغادرتو الجدائخ ،فسغ خبلل ادعاء السخض لدوجو استصا الحىاب إلى فخندا،

اعيا لبشاتو الثبلثة ،وال عجب في ذلظ فشحغ في الجدء الثالث مغ ىحه
وأبقى ابشو ر ً
السحكخات ،ويخجح أنو تحجث عغ ىحه األبعاد في الجدأيغ الدابقيغ ،رغع ذلظ لع يتجاىل
شخريتو بذكل كامل ،فسغ السعمػم أن اإلندان يتغيخ ،وتتصػر شخريتو مغ وقت
آلخخ ،مغ ىحه السبلمح حخصو الذجيج عمى مرمحة الػشغ وتفانيو في خجمتو ،ضيخ

ىحا في عجة مػاضع مشيا انتقاده لدعامة حدب انترار الحخيات لعجم كػنيا عمى قجر
السدؤولية ،كحلظ صخاعو الجاخمي مع ذاتو حيغ شعخ بتقريخه تجاه الػشغ وأنو البج أن
يقجم السديج والسديج ،وكحلظ ضيخ ذكاؤه في رسالتو لئلبخاـيسي يجعػه إلصجار بيان باسسو

وباسع الجسعية يبارك الثػرة ،وكان ليحا البيان أثخ عطيع في نفػس الجدائخييغ وفي نفػس
ومدتفد لمفخندييغ ،كانت ندبة حزػره في
ًا
مثيخ لمجدائخييغ،
ًا
الفخندييغ ،فقج كان
السحكخات بشدبة(.)%100

 .2جسعية العمساء السدمسين :وىي شخرية جساعية ،وىي الجسعية التي يعسل السجني في

جشجيا مغ جشػدىا ،ووصفيا السجني برنيا مكػنة مغ عشاصخ إسبلمية
ميجانيا ويعج
ً
جميا في السحكخات ،ؼيطيخ لشا مشياجو اإلصبلحي الحكي ،حيث
مثقفة ،وضيخ ىحا البعج ً
انصمقت مغ التعميع رغع أنف فخندا ،فعسمت عمى إنذاء عجد مغ السجارس االبتجائية التي

اعيا ،وترسيذ معيج ابغ باديذ ،وجيادىا السدتسيت ضج الفخندييغ عمى
أنذرت ً
جيبل و ً
كافة األصعجة ،وإنذاء جخيجة البرائخ التي تذكل الػجو اإلعبلمي لمجسعية ،وإمجادىا

الثػار بالدبلح ،وبعث الػفػد السيشئة والصالبة الجعع السادؼ والسعشػؼ لمثػرة ،وكانت
ندبة حزػرىا (.)%59
الذخريات الثانػية :وىي الذخريات التي ال تتسحػر األحجاث حػليا ،وفييا

الذخريات الفاعمة وغيخ الفاعمة:
الفاعمة:

 .1حدب انترار الحخيات الجيسهقخاطية مسثمة بدعيسيا مرالي الحاج أحسج :وىػ
الذخرية األولى التي نججىا في السحكخات ،ذكخت في سياق الحجيث عغ األحداب
الستشافدة عمى الداحة الدياسية ،ثع يحكخ الدبب في عجم ترجرىا ،وىػ زعامتو التي

ىي دون السدؤولية ويرف السجني ىحه الؿيادة –مرالي الحاج أحسج -بقػلو ":لكششيي
خخجت مغ محكخاتي بشتيجة سمبية أن ىحا الخجل الحؼ قاوم وضحى...اليرمح لؿيادة وال
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يدتصيع إال مع العامة الجىساء زعامة"،1ويرف البعج الجدسي والشفدي واالجتساعي ليحا

الخجل برنو أقخب إلى البجانة ،عامي ،أراد أن يغصي نقرو الثقافي بخداء مادؼ بحت،
ّ
بػشا أحسخ ،شػيل القامة.
شػيل الذعخ ،كثيف المحية ،يمبذ شخ ً
 .2جسال عبج الشاصخ :وىػ الخئيذ السرخؼ وقتيا ،لع يرف أبعاده الجدسية واالجتساعية،
إنسا بيغ صفة راؾية ؼيو أنو صاحب حذ قػمي وإنداني يطيخ ذلظ مغ خبلل جمػسو

مع الػفج الجدائخؼ واستساعو إلى أمانيو رغع ما عميو مغ مدؤوليات داخمية لببلده ،كسا
أنو وعج بتقجيع السداعجة والجعع لمحخكة الجدائخية ،وقج وفى بعيجه وأرسل معػنات
عدكخية لمثػارساعجتيع عمى الشجاح في ثػرتيع.

 .3الجكتهر مهالي أحسج مخيهة :وىػ الصبيب صيخ السجني ،لع يحكخ األبعاد السادية لو ،بل
اكتفى بحكخ ما يفيج ،أنو شبيب نابغة ،وفخ لمسجني تقاريخ شبية ممفقة ،كانت الدبيل

الحؼ ساعج السجني عمى الخخوج مغ الجدائخ إلى باريذ ،2وساىع في سيخ أىع حجث في

السحكخات وىػ الخصػة األولى لخخوج السجني مغ الجدائخ؛ لحلظ ىػ فاعل ،رفع أنو لع

يحكخ إال مخة واحجة.

 .4زوجة السجني(أم إسالم) :وىي زوجة السجني ،لع يرف البعج السادؼ ليا ،بل اكتفى
بحكخ صفاتيا مغ صبخ وإخبلص وقػة ورباشة جرش فخيجة ،كانت ذريعة السجني لمخخوج
مغ الجدائخ ،إذ ادعى السخض ليا ،فكانت سبيمو لمخخوج.
الذخريات غيخ الفاعمة :كثخت الذخريات غيخ الفاعمة بذكل كبيخ في محكخات

السجني ،أذكخ عمى سبيل السثال ال الحرخ :تبلميح السجارس التابعة لمجسعية ومعمسييع ،مرصفى

بغ بػلعيج ،أحسج سحشػن ،مفجؼ زكخيا ،أبػ القاسع سعج هللا ،إسبلم ابغ السجني ،أنػر الدادات،

وغيخىع الكثيخ الكثيخ.
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 الدمان
تتابعيا في أغمبو ،فقج سارت األحجاث مغ(م)1954
جاء التختيب الدمشي في السحكخات
ً
إلى(1962م)،مع وجػد ٍ
عجد غيخ ٍ
قميل مغ االستباقات واالستخجاعات الجاخمية والخارجية،
وعخضيا كاآلتي:
االستخجا :
كثخ االستخجا في ىحاالجدء مغ السحكخات ،والغالب ىػ االستخجا الخارجي ،وأمثمتو

كثيخة ،مشيا:

 oاستخجاعو لتزحيات حدب انترار الحخيات الجيسػقخاشية ،وأنيا السجشغ األول لفتح باب
كاؼيا لييسشة الحدب عمى الداحة الدياسية؛ بدبب بعس
الثػرة ،ولكغ ذلظ لع يكغ ً
1
يبيغ األسباب السشصؿية لديخ األحجاث مغ
السآخح عمى ؾيادتو  ،وىحا االستخجا خارجي ِّ

فاعبل فييا.
ترُّجر جسعية العمساء والتي يكػن صاحب السحكخات
عزػا ً
ً
َ
 oاستخجا خارجي لزخب فخندا لمسشطسة الدخية عام(1950م)،وكان ليحه السشطسة دور
كبيخ في تيبئة الجساىيخ وتدميح الثػار ،2ساقيا خبلل حجيثو عغ إنجازات حدب انترار
الحخيات -رغع ما أ ِ
ُخ َح عميو ، -وفائجة ىحا االستخجا التركيج عمى فكختو التي شخحيا
مغ صحة الفكخة التي يقػم عمييا الحدب وسػء ؾيادتو.

 oاستخجاعو في بيانو الرادر يػم الدبت الدابع مغ يشايخ(1956م) الحتبلل فخندا لببلد

الجدائخ عام(1830م) وجخائسيا التي تفػق الترػر ،3وىػ استخجا خارجي ،وقج أفاد
اما
ىحا االستخجا في تحخيس الجساىيخ ضج فخندا وضمسيا ،فتدداد نار الثػرة اضصخ ً

وقدػة عمى السحتل الغاشع الحؼ لع ي اخ ِ ًإال وال ذمة في الجدائخييغ.

 oاستخجاعو في مقالو(ولدػف يعصيظ ربظ فتخضى) لديارتو لمسغخب العخبي
عام( 1949م)؛ لمسقارنة بيغ الػجػه الحابمة التي تتفصخ عمى وشغ سميب ،وبيغ وجػه
تتخاقز فخحة باالستقبلل والحخية ،4وفي ىحا االستخجا

دعػة خؽية لمجدائخييغ إلى

االستساتة في شخيق التحخيخ؛ فالجدائخ تدتحق ،والذعب يدتحق ،وىحه الفخحة تدتحق.

رشيج؟!) ،يدتخجع ؼيو
رجل
ٌ
 oاستخجاعو في مقال أورده كان قج كتبو بعشػان(أليذ مشكع ٌ
جخائع فخندا ووحذيتيا في قسع ثػرة(1945م) وما بعجىا مغ حاالت القسع الكثيخة التي
1
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تخخج عغ نصاق العج ،1أفاد ىحا االستخجا مغ خبلل حجيثو في فزح فخندا؛ لكدب

الترييج العالسي لمثػرة الجدائخية.
ومغ أمثمة االستباق:
۔

۔

عاما التي قزاىا السجني مشح قخار
تخصيط أصحاب السجني ليػم االحتفال بالثبلثيغ ً
تخحيمو مغ تػنذ إلى الجدائخ عام(1925م) ،2ساقو لمتركيج عمى أن جسعية العمساء ال
مدخ ًاخ نفدو لػششو،
تشدى فزل جشػدىا ،وكحلظ لمتركيج عمى أنو قزى كل ىحه الفتخة
ِّ
وقج تحقق ىحا االستباق ،وىػ استباق داخمي.
وكحا استباق بالحجيث عغ الخصة السخسػمة لسغادرتو الجدائخ إلى القاىخة ،حيغ

قال...":وأن عمي أن أميج الدبيل ،وأن أختار الصخيق ،وأن أنتيج الخصة التي تػصمشا

إلى ساحل الدبلمة" ،3لكشو لع ُيصمعشا عمى تفاصيميا؛ إلثارة تذػيق القارغ بساـية ىحه
بادعاء مخض زوجتو ،واتخاذه ذريعة لمدفخ
الخصة ،ثع يكذف ىحه التفاصيل ؼيسا بعج ّ

إلى باريذ ،ومغ ىشاك ُيخجعيا إلى الجدائئخ ،ثع يشتقل إلى سػيد اخ ومغ ىشاك إلى
القاىخة ،4وىػ استباق داخمي.
۔

وكحا استباق خارجي بالتكاليف التي سيقػم بيا خبلل تػاججه في القاىخة ،وانتيى الجدء

قبل وصػلو إلى القاىخة.

ىحا عمى مدتػػ التختيب في الدمغ ،أما ما يتعمق بـديسهمة الدمن ،ونقرج بيا تخاوح

سخعة الشز الخوائي مغ مقصع آلخخ ،وتقػم عمى أربع تقانات :الححف ونؿيزو الػقفة،

التمخيز والسذيج ،الححف فيػ تجاوز ذكخ بعس المحطات والقفد عشيا ،والػقفة تعشي االستغخاق

في ذكخ التفاصيل بحيث يذعخ القارغ أن زمغ الدخد قج تػقف ،والخبلصة ىي تمخيز سخيع
لبعس المحطات دو نالخػض في التفاصيل ،وأما السذيج ؼيعشي التخكيد وذكخ بعس التفاصيل

في رواية حجث ما.5

أخيخ
تديصخ تقانة التمخيز عمى محكخات أحسج تػفيق السجني ،يمييا السذيج والححف ،و ًا
الػقفة التي نججىا في مػضعيغ فقط ،وإليظ األمثمة:

1
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يدتخجم الخبلصة في الحجيث عغ القخار الشيائي لسػقف جسعية العمساء السدمسيغ مغ

الثػرة التحخيخية ،فقال ":وبعج محاكخات شػيمة ومفاىسات خاصة وعامة رأيشا أنشا مع الثػرة ،وال

يسكغ إشبلًقا أن ال نكػن مع الثػرة ،مع الححر التام".1

وكحا سجغ الذيخ العخبي التبدي وإعجامو ،والحجيث عغ األيام التي قزاىا في الدجغ،

قائبل ":وساقػه إلى ساح اإلعجام بعج أيام قزاىا في دىاليد(فيمبل سيديشي)" .2واألمثمة
يمخريا ً

ججا عبمى تقانة التمخيز.
كثيخة وكثيخة ً

أما أمثمة السذيج فسشيا السذيج االنفعالي الحؼ بجأت السحكخات بو ،وىػ مذيج السشافدة

بيغ األحداب الدياسية الجدائخية ،والتصخق لمحجيث عغ حدب انترار الحخيات الجيسػقخاشية وما

يشادؼ بو ،وما كان لو أن يكػن لػال بعس السآخح عمى ؾيادتو ،3وأفاد ىحا السذيج بتفديخ مشصقي
لرجارة جسعية العمساء السدمسيغ ،ويقػدنا بسشصؿية إلى العشػان األول(العمساء والثػرة).

ومثال الححف في حجيثو عغ المقاء الحؼ جسعو بالخئيذ السرخؼ جسال عبج الشاصخ،

ووعجه بإمجاد الحخكة الجدائخية بالجعع السادؼ البلزم ،ثع يقفد إلى إعبلن ؾيام الثػرة التحخيخة،

وميححف ما بعج ىحا المقاء مغ إجخاءات واستعجادات وأحجاث.4

وأما مثاال الػقفة ،فاألول ىػ الػقفة عشج زيارة وفج الجسعية لمسغخب العخبي لمتيشئة

باالستقبلل ،وقج شالت ىحه الػقفة ،ولعل الدبب في ذلظ ىػ أن صاحب السحكخات يخيج أن يشقل

إليشا السعشى العطيع لكمسة الحخية وأثخىا ،وكحلظ يخيج ان يػصل فكخة لمذعب الجدائخؼ أن الػشغ
يدتحق والػشغ يدتحق ،وبػصف ىحا الجػ البييج تثػر مذاعخ الجدائخييغ ضج االحتبلل

الفخندي.

والػقفة الثانية ىي بالحجيث عغ قخار مغادرتو الجدائخ إلى القاىخة حيث تتبع ىحا الحجث

السيع وتفاصيمو ،مغ ادعاء مخض زوجتو إلى تدويخ التقاريخ الصبية ،والدفخ إلى فخندا وقزاء

أخيخ الدساح ليع
أيام فييا وصفيا لشا ،ثع تػديع زوجتو ،والحىاب إلى سػيد اخ بعج صعػبة ،و ًا
بالدفخ إلى القاىخة.5

1
2

حياة كفاح :ص.23
السخجع الدابق:ص .23

3

حياة كفاح :ص .17-15

5

السخجع الدابق :ص.112-105

4

يشطخ :السخجع الدابق :ص .19-18
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وأما بالشدبة لمتػاتخ فقج ضيخ التػاتخ السخكب في الحجيث عغ أمخيغ ميسيشرال وىسا ؾيام

الثػة التحخيخية التي حجثت مخة ونيل الجدائخ الستقبلليا ،وقج تحجث عغ كمييسا عجة مخات؛ تمح ًذا
بيحيغ السعشييغ العطيسيغ.
 السكان
تعجدت األماكغ في محكخات السجني ،لكشيا لع تعخ اىتسامو إال حيغ يدتمدم األمخ ذلظ،

فمع يغخق في وصف األماكغ وتعجادىا ،جاءت في محكخاتو األماكغ السفتػحة بذكل أكبخ مغ

األماكغ السغمقة ،مغ ىحه األماكغ السفتػحة :باريذ ومصارىا وباحة الفشجق فييا ،وكان يترخف

فييا بكل ححر وتخقب وتخػف؛ فيي تقع تحت ؾبزة فخندا التي لغ تدسح لو بالفخار مغ ؾبزتيا

بديػلة.

وكحلظ سػيد اخ وجشيف ومصارىا يذعخ صاحب السحكخات بالخاحة في ىحه األماكغ؛ ألنو

خخج بعج شػل عشاء مغ ؾبزة فخندا ومغ األراضي التي تحكسيا ،وسػيد اخ ببلد حيادية.

مغ األماكغ السغمقة السحكػرة فشجق باريذ ،رغع أن ىسككان مغمق لكغ فخندا لع تغس

البرخ عشو وىػ ؼيو ،وقج ارتاده إلييام فخندا وعيػنيا أن إقامتو في باريذ لغ تصػل وسيمحق
يعا بدوجتو .وكحلظ مغ األماكغ السغمقة مصار جشيف ،شعخ ؼيو باألما نؤلنو عمى أرض
سخ ً
حيادية.
وقعت معطع أحجاث السحك اخ تعمى أرض الجدائخ ،باعتبارىا القزية الكبخػ ،ووقع جدء
وحكع
مشيا في السغخب وجدء في فخندا وجدء في سػيدخا ،وكل مشيا كانت ىشاك معصيات تديخهُ ،

وميشئا في السغخب ومحاوًال اليخب في باريذ
مجاىجا في الجدائخ
باعتبار السكان ،فكان
ً
ً
وسػيدخا.
 األحجاث

تشحرخ األحجاث السيسة والسؤثخة في محكخات السجني في اآلتي عمى التختيب :تبجأ

بحجث صاعج بخواية االجتسا مع السجمذ اإلدارؼ بعج غياب الذيخ العخبي التبدي إلى احج،
واغتشام ىحا الػياب بإصجار جسمة مغ الق اخرات التي تشطع األمػر السالية داخل الجسعية ،وتقتخح

كامبل يزسغ الشجاح في سيخ الجسعية ،وقج فػجئػا خبللو بخبخ انجال الثػرة
مشياجا
إصبلحيا ً
ً
ً
التحخيخية ،فكان عمييع التفكيخ بدخعة وبذكل وا ٍ حػل مػقف الجسعية مغ الثػرة ،وقج خخجػا

كبيخ خاصة ما يتعمق بإحياء فخيزة
نجاحا ًا
بزخورة ترييجىا ،وقج حقق ىحا البخنامج اإلصبلحي
ً
الػعع واإلرشاد واألمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ.
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ثع مخاسمة السجني لئلبخاـيسي إلشبلعو عمى خبخ انجال الثػرة ،ويصمب مشو أن يبارك

ىحه الثػرة السجيجة في بيان يشذخه باسسو وباسع جسعية العمساء السدمسيغ والجعػة لمسذاركة
الجساىيخية فييا بالخوح والسال.
دوػ بعشػان(نجاء جسعية العمساء) يبارك الثػرة السجيجة،
ؼيرجر بعج ذلظ بقميل بيان ّ
ويجعػ الجساىيخ لمسذاركة فييا فقج قامت عمييع الحجة بعج فل كل الصخق األخخػ لشيل استقبلليع
وىػ حجث صاعج .ثع في عام(1956م) يشذخ السجني بيان الجسعية الحاسع الحؼ يػضح مػقف
الجسعية ومكانتيا  ،فبل الزجيج حػل ىحا البيان ،وقامت ؾيامة فخندا ،ثع تػالت محاوالت

االترال بالسجني لمتفاوض باءت كميا بالفذل.1

عزػا
وفجا لمتيشئة ،كا نالسجني
ثع ترتي بذخػ استقبلل السغخب الذقيق ،فتخسل الجسعية ً
ً
ومتكمسا باسسيا ،وبعج االستؿبال البييج والحفاوة الفخيجة يخجع الػفج إلى الجدائخ مذحػنيغ بصاقة
ً
2
كبيخة لسػاصمة مديخة الجياد حتى الػصػل إلى عخش االستقبلل والتخبع عميو .
ثع مقاالتو السشذػرة في البرائخ التي عسمت عمى تػعية الجدائخييغ ،ثع حفل الثبلثيغ
عاما عمى وجػده في الجدائخ ،وعخض ىشا أربع قرائج
الحؼ أقامو زمبلؤه
ً
احتفاال بسخور ثبلثيغ ً
ال ألنيا تسجحو  ،بل لسا فييا مغ روح ثػرية متعالية وعديسة وإصخار عمى استػالد الحق مغ
أضمع فخندا.
وكان الحجث األىع في ىحا الجدء مغ السحكخات ىػ دعػتو إلى القاىخة ،وتػالي األحجاث

بعج ذلظ؛ بدبب صعػبة أو ربسا استحالة سفخه ،وادعاء مخض زوجتو وتدويخ التقاريخ الصبية،

والدفخ إلى باريذ معيا ،ثع إشاعة خبخ أن السجني مراب برزمة قمبية حادة ال يدتصيع معيا

بجال عشيا ،ويػد زوجتو عمى اعتبار
العػدة إلى الجدائخ مع زوجتو بالصائخة ،بل يدتقل سفيشة ً
أنو سيمحقيا بعج بزعة أيام ،ثع تتػالى األحجاث وتتراعج في محاولتو الدفخ إلى سػيد اخ بخحمة

شاقة ومحاوالت عجيجة وصػًال إلى القاىخة.

1
2

حياة كفاح :ص.47-35
السخجع الدابق :ص.62-48
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 الرخاع
ومتشػعا في محكخات السجني ،يتسثل الر اخ األكبخ مع االحتبلل
متعجدا
كان الر اخ
ً
ً
الفخندي لمببلد ،وىػ مشبع كل الرخاعات التالية ،تبجأ السحكخات بعخض الر اخ الخارجي بيغ
األحداب الدياسية ثع الر اخ بيغ أبشاء حدب انترار الحخيات الجيسػقخاشية بعج دخػل ثمة مثقفة

إليو.

وص اخ داخمي عشجما شعخ بتقريخه تجاه قزية وششو ،وأنو البج أن يقجم أكثخ لمجدائخ،
وكان ىحا الر اخ ىػ ما دفعو ألن يبػح بيحا الذعػر إلى زمبلئو الحيغ ربسا كان ليع يج في قخار

مغادرتو الجدائخ ،والحؼ يسثل الحجث األىع في السحكخات بالشدبة لمسجني.

وص اخ خارجي مع الػقت في إبصال محاولة الذيخ العخبي التبدي لػضع يجه عمى
دافعا الستغبلل غيابو في
شبلب البعثة
ً
مدتغبل قمة الجعع السادؼ ليع ،لكشو لع يفمح ،وكان ذلظ ً
إجخاء إصبلحات داخمية في جسعية العمساء.
ص اخ داخمي عشجما غبط إخػانو السغاربة النتداعيع حقيع في االستقبلل وتقخيخ السريخ،

فكان يشتابو شعػران متشاقزان ،فخح لمسغاربة وحدن يقصع القمب عمى وششو الجدائخ ،وكان ىحا
دافعا لو مغ أجل االستساتة في خجمة الػشغ ،وتحسل الرعاب في سبيل ذلظ.
الر اخ
ً
وكحلظ ص اخ داخمي عشجما كا نعميو أن يكتب في مقاالتو عغ الذعب الجدائخؼ ومصالبو

برجق ،وبيغ حخصو عمى أال يكتب ما تتخحه فخندا ذريعة إلغبلق جخيجة البرائخ ،وكان ىحا
سببا في تتػيج ىحه السيسة الرعبة بالشجاح الباىخ.
الر اخ ً

أما الر اخ األكبخ فكان في كيؽية مغادرة السجني لمجدائخ إلى القاىخة ،ويرف ذلظ

بقػلو ":الحخب مدتعخة األوار وأنا في مػضع تخمقشي ؼيو كل األبرار ،فيا إلى سفخ مغ
سبيل؟!".
 الحروة

أشِّجىا بعجما سافخ السجني إلى باريذ وود زوجتو ،وبقي في باريذ
تتسثل الحروة في ُ

مع صجيقو الذيخ العباس ،ومحاولتيسا تجاوز الحجود ،لكغ الحخس الفخندي قال ليع برن األوراق

مدتحيبل
الثبػتية التي قجماىا ال تكفي لعبػر الجدائخييغ إال بإذن رسسي مغ فخندا ،وىحا ما كان
ً
الحرػل عميو ،فخجعا يجخان أذيال الخيبة ،بعج الكثيخ مغ السحاوالت وتدويخ التقاريخ الصبية

والكثيخ مغ تكاليف الدفخ تجيء الرجمة بعجم الدساح ليع بالدفخ.
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 الحل
كان الحل لحلظ السػقف الرعب السخو صادفة مغ عشج مكتب لذخكة شيخان سػيدخية

أخيخ إلى سػيد اخ
قجما فييا أوراقيسا ولع تكغ عشج ىحا السكتب أية مذكمة في قبػليسا ،وتسع الدفخ ًا
البمج السحايجة ،والتي ال تقع في ؾبزة فخندا.
 الشياية

الشياية في محكخات السجني مغمقة ،كانت آخخ األحجاث ؼيو دعػتو إلى القاىخة ليكػن

ضسغ الػفج الجدائخؼ ىشاك ،ويرف رحمة الػصػل الرعبة أو السدتحيمة إلى القاىخة ،ويشتيي
عشج سساح الدمصات الدػيدخية لو باإلقبل مع الصائخ الستجة إلى القاىخة ،وال أضغ أن ىشاك

متدعا ىشا لمشياية السفتػحة ،فيي عبارة عغ سخد وقائع حؿيؿية وأحجاثًا تاريخية ،لحا استخجم
ً
صاحبيا الشياية السغمقة.
 المغة
ججا،
ؾيبل
ً
استخجم صاحب السحكخات المغة الدخدية ،ولع يدتخجم الحػار إال ً
وقميبل ً

واس تخجم المغة الفرحى في سيختو ،لكغ اختمفت مدتػيات المغة عشجه في سيختو ،ففي البجاية عشج

حجيثو عغ أبصال الثػرة والذيجاء ،نخػ لغة فريحة بميغة مذبعة بالتذبييات والدخخفة المفطية،
مغ ذلظ قػلو ":ذكخاىع مشقػشة عمى صفحات القمػب السؤمشة...ومثاليتيع محفػضة في سجل

التاريخ السجيج ...زرعػا في قمػبيع حسية اإليسان ...نفخ صػر السعسعة العسبلقة ...كانػا الذ اخرة
األولى التي انقزت عمى االسدتعسار ...كرنيا إعرار ؼيو نار" 1و غيخىا الكثيخ مغ السػاضع.

مثاال قػلو عشج وصف ؾيام
وكحلظ نخػ ترثخ لغتو بالقخآن الكخيع في نفذ الجدء ،خح ً

الحخب واشتعال فتيل الثػرة ":و إذا باألرض قج زلدلت زلداليا و أخخجت األرض أثقاليا" 2مرخػذة
مغ قػلو تعال ﴿:إذا زلدلت األرض زلداليا وأخخجت األرض أثقاليا﴾ ،3وكحلظ قػلو عغ أبصال

الثػرة":وهللا يحب الرابخيغ" مغ قػلو تعالى﴿:و هللا مع الرابخيغ﴾.4

وال عجب في ىحا التغييخ عمى مدتػػ المغة  ،فصبيعة السػضػ السصخوح تحكسيا،

فعشج الحجيث عغ أبصال الػشغ والذيجاء فيحا مػضػ يحخك السذاعخ الجيشية واإلندانية

والػششية ،ويدتشصق المغة الذاعخية ،لكغ في الحجيث عغ األحجاث و الػقائع التاريخية التي
1

حياة كفاح :ص .10-9

2

السخجع الدابق:ص .9

4

األنفال.66:

3

الدلدلة.2-1 :
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شارك فييا وفي الحجيث عغ حجة السػقف و خصػرتو ،إذ الثػرة كانت عمى أشجىا فبل مجال

لمتشسق فييا.

ثع يعػد إلى لغتو الجسيمة في نياية الديخة ،وىػ ما اقتزتو شبيعة السػضػ مغ عخض
بعس القصع الفشية الذعخية لذعخاء جدائخييغ أليبتيع السذاعخ الػششية ،ويطيخ ىشا اىتسام

بعا مغ القرائج الذعخية التي تذيج بالثػرة ورجاالتيا ،وما إيخادىا
صاحبشا بالذعخ حيث يػرد أر ً
إال دليل عمى تحوق السجني لمغة الجسيمة.
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السبحث الثالث
مدخد لمديخ الحاتية السشذهرة في عرخ الجول واإلمارات الثاني في الجدائخ
مدخدا لمديخ الحاتية السشذػرة في عرخ الجول واإلمارات
في ىحا الفرل تعخض الباحثة
ً
الثاني ولع تعتسج عمى مدخد سابق؛ ألن أغمب الطغ أنو غيخ مػجػد ،فسغ خبلل اإلبحار في

عجدا ال برس بو
شبكة اإلنتخنت والتػاصل(الستػاضع) مع بعس الجدائخييغ استصعت أن أجسع ً
مغ الديخ الحاتية في الجدائخ مخاعي ًة التدمدل الدمشي لتاريخ نذخ الصبعة األولى التي صجرت
بالمغة العخبية ،وإليظ السدخد:

1965

1969

۔

بغ بمة؛ أحسج ،محكخات أحسج بغ بمة،بيخوت ،دار اآلداب.

۔

بغ نبي؛ مالظ ،محكخات شاىج لمقخن القدع األول:الصفل(-1905
1930م) ،بيخوت ،دار الفكخ السعاصخودمذق ،دار الفكخ.

۔

فخعػن؛ مػلػد ،يػميات مػلػد فخعػن :رسائل إلى األصجقاء ،د.م،

د.ن.
۔

بغ

۔

باؼ؛ أحسج ،محكخات أحسج باؼ ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع.

۔

السجني؛ أحسج تػفيق ،في الجدائخ(1954-1925م)الجدء الثاني،

1970

نبي؛

مالظ،

محكخات

شاىج

لمقخن

القدع

الصالب(1939-1930م) ،بيخوت ،دار الفكخ السعاصخ.

الثاني:

ودمذق ،دار الفكخ.
1971

1979

1982

الجدائخ ،الذخكة الػششية.
۔

السجني؛

أحسج

تػفيق،

حياة

كفاح:

مع

ركب

الثػرة

التحخيخية(1962-1954م) الدء الثالث ،الجدائخ ،الذخكة الػششية.
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1985

1986

1990

1997

۔

خيخ الجيغ؛ دمحم ،محكخات الذيخ دمحم خيخ الجيغ الجدء األول،د.م،

۔

أبػ راس؛ الجدائخؼ دمحم ،فتح اإللو ومشتو والتحجث بفزل ربي

۔

بػ رقعة؛ لخزخ ،محكخات الخائجسي لخزخ بػ رقعة :شاىج عمى

۔

امقخان؛ حدشي عبج الحؽيع ،محكخات مغ مديخة الشزال والجياد،

۔

بشاسي؛ أحسج ،مغ يػميات أستاذ ،د.م ،مشذػرات التبييغ

۔

بغ ققو؛ عسخ ،أيام الفد في الجدائخ :رؤية صحفي في قمب

د.ن.

ونعستو ،الجدائخ ،السؤسدة الػششية لمكتاب.

اغتيال الثػرة ،الجدائخ ،دار الحكسة.

الجدائخ ،دار األمة.
الجاحطية.

1998

األحجاث،د.ب ،د.ن.
۔

خيخ الجيغ؛ دمحم ،محكخات الذيخ دمحم خيخ الجيغ الجدء الثاني،

الجدائخ ،السؤسدة الػششية لمكتاب.
۔
1999

ازرق؛ دمحم ،محكخات مشاضل :مذاىج مغ وقائع(-1955
1958م)،د.ب .مشذػرات دحمب.

۔
۔

الفاروق؛ فزيمة ،م اد مخاىقة ،بيخوت ،دار الفارابي.

كافي؛ عمي .محكخات الخئيذ عمي كافي :مغ السشاضل الدياسي

إلى القائج العدكخؼ(1962-1946م) ،الجدائخ ،دار القربة.
2000

۔

بغ الحاج؛ عثسان سعجؼ ،محكخات الخائج عثسان سعجؼ بغ

الحاج،الجدائخ ،دار األمة.
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2001

۔

بػشبل؛ عبج القادر ،ص اخ مع األقجار والميالي :محكخات ثسيشة

۔

سعيجاني؛ الصاىخ ،القاعجة الذخؾية قمب الثػرة الشابس ،الجدائخ،

۔

آيت؛ أحسج حديغ ،روح االستقبلل محكخات مكافح(-1952

لسجاىج مغ غخب الجدائخ ،الجدائخ ،دار األمة.
دار األمة.

2002

1942م) ،الجدائخ ،مشذػرات البخزخ.
۔

بغ سعجون؛ أميشة شخيف ،محكخات جدائخية مغ مجيشة معدكخ،

الجدائخ ،دار الغخب اإلسبلمي.
۔

ىارون؛ عمي ،خيبة االنصبلق ،الجدائخ ،دار القربة.

۔

ابغ الشػؼ؛ مرصفى مخاردة ،شيادات ومػاقف مغ مديخة الثػرة في
الػالية األولى(1960-1959م) ،الجدائخ ،دار اليجػ.

2003

۔

سػيجية؛ حبيب ،الحخب القحرة ،دشق ،دار ورد.

۔

صايكي؛ دمحم ،محكخات الشقيب دمحم صايكي :شيادة ثائخ مغ قمب

۔

مبلح؛ عسار ،وقائع وحقائق عغ الثػرة التحخيخية باألوراس :مغ

الجدائخ ،الجدائخ ،دار األمة.

محكخات ووثائق الخائج عسار مبلح الفتخة األولى ،عيغ مميمة ،دار

اليجػ.
۔
۔
2004

قفاص؛ نرخ ،كشت في الجدائخ ،الجدائخ ،مشذػرات .ANEP

مختاض؛ عبج السمظ ،الحفخ في تجاعيج الحاكخة ،الجدائخ ،دار

الغخب.
۔

مبلح؛ عسار ،حخكة  14ديدسبخ 1967م لزابط الجير الػششي
الذعبي الفتخة الثانية ،ردمظ ،السكتبة الػششية.

2005

۔
۔

بمحدغ؛ عسار ،يػميات الػجع ،الجدائخ ،مشذػرات .ANEP

كخيسي؛ عبج الخحسغ ،ومشيع مغ يشتطخ ،الجدائخ ،دار األمة.
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۔

اإلبخاـيسي؛ أحسج شالب ،محكخات جدائخؼ أحبلم ومجغ (-1932

۔

سعج هللا؛ أبػ القاسع ،مدار قمع ،الجدائخ دار الغخب اإلسبلمي.

1965م) الجدء األول ،الجدائخ ،دا القربة.

2006

۔

قشانر؛ دمحم ،أحكي لكع أييا األبشاء :محكخات شاىج عمى

العرخ(1940-1915م) ،الجدائخ ،السكتبة الػششية الجدائخية.
۔

وشار؛ الصاىخ ،أراه الجدء األول ،الدائخ ،دار الحكسة.

۔

بمعيج؛ عبج الدبلم ،محكخات رئيذ الحكػمة الجدائخؼ الدابق عبج

۔

بغ نبي؛ مالظ ،العفغ(1940-1932م) ،الجدائخ ،دار األمة.

الدبلم بمعيج ،الجدائخ ،صحيفة الذخوق.

2007

۔

بػداود؛ عسخ ،مغ حدب الذعب الجدائخؼ إلى جبية التحخيخ

۔

الحاج؛ مرالي ،محكخات مرالي الحاج(1938-1898م)،

۔

الذخيف؛ الحديغ دمحم ،في قمب السعخكة ،د.م ،د.ن.

۔

محخز؛ شعبان ،محكخات مجاىج مغ أكفادو:شػاىج حية عمى ثسغ

۔

زبيخؼ؛ الصاىخ ،محكخات آخخ قادة األوراس التاريخييغ (-1929

الػششي ،الجدائخ ،دار القربة.
الجدائخ ،مشذػرات .ANEP

الحخية ،الجدائخ ،دار األمة.
2008

2009

1962م) الجدء األول ،الجدائخ ،مشذػرات .ANEP
۔

1958م)،د.ب ،دار الكتاب العخبي.
۔

2010

ركيبي؛ عبج هللا ،ذكخيات مغ الثػرة الجدائخية (-1954

اإلبخاـيسي؛ أحسج شالب ،محكخات جدائخؼ :ىاجذ البشاء
(1978-1965م) ،الجدائخ ،دار القربة.

۔

حاج حفري؛ دمحم ،مغ ذكخيات الكفاح :محكخات مجاىج ،الجدائخ،

دار ؼيديخا.
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۔

ججيج؛ مدعػد ،محكخات شييج لع يست ،الجدائخ ،دار السعخفة.

۔

جيبلني؛ حدان ،قرة العػدة :محكخات عائج مغ الخديف(تػنذ)
إلى ادؼ سػف في الجدائخ في صائفة االستقبلل الجدء الثاني،

2011

د.م ،دار ىػمو.
۔

زبيخؼ؛ الصاىخ ،نرف قخن مغ الكفاح الجدء الثاني ،الجدائخ ،دار

۔

بمخػجة؛ فتحي ،محكخات مقاوم :مغ مقاوم في حخب السجن إلى

۔

بغ ججيج؛ الذاذلي ،محكخات الذاذلي بغ ججيج :مبلمح حياة (

۔

جيميانػ؛ سالع ،محكخات الزابط سالع جيميانػ(1962-1930م)،

الذخوق.

سجيغ سياسي ،الجدائخ ،دار القربة.
2012

1979-1929م) الجدء األول ،الجدائخ ،دار القربة.
الجدائخ ،دار األلسعية.
۔

ونيدي؛ زىػر ،عبخ الدىػر واألشػاك  :مدار امخأة ،الجدائخ ،دار

القربة.
۔

بدػف؛ أحسج ،أنا والبارود :محكخات أشيخ شخشي في الجدائخ مغ

۔

بغ تػمي؛ عسار ،الجخيسة والفطاعة :االستعسار كسا عاشو أحج

۔

دوم؛ أحسج ،محكخات مشاضل :مغ حي القربة إلى سجغ فخيغ،

۔

شػشان؛ أحسج بغ إبخاـيع ،مغ قمب الحجث :محكخات الشقيب في

۔

مجبخ؛ تامي ،تجاه الحائط أو محكخات محكػم عميو باإلعجام،

۔

دمحم امقخان؛ آيت ميجؼ ،السدار الرعب والبلمعقػل لسقاتل:

العذخية الدػداء ،الجدائخ ،دار الذخوق.

الجدائخييغ(1954-1923م) ،الجدائخ ،دار القربة.
الجدائخ ،دار القربة.
2013

الجير الجدائخؼ(1992-1978م) ،د.م ،د.ن.
الجدائخ ،السؤسدة الػششية لمفشػن.

محكخات وشيادات بدي امقخان(1962-1957م) ،الجدائخ،

مشذػرات رفار.
2017

۔

قربايو؛ دمحم الػردؼ ،محكخات مجاىج مغ األوراس خبلل ثػرة أول

نػفسبخ(1962-1954م) ،د.م ،دار عمي بغ زيج.
129

۔
2019

۔

األحسخ؛ ؼيرل ،خدانة األسخار ،الجدائخ ،دار الساىخ.

مذحػد؛ رابح ،محكخات السجاىج الجبمػماسي الجدائخؼ رابح مذحػد
الجدء الثالث ،مؤسدة عمػم األمة لبلستثسارات الثقاؼية.
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ممحق ( :)1الديخ الحاتية التي نذخت دون تاريخ نذخ
ىحه مجسػعة مغ الديخ الحاتية التي وججتيا الباحثة ولع تدتصع – بعج محاوالت -مغ
العثػر عمى تاريخ نذخىا ،واعتسجت الباحثة في تختيبيا التختيب األبتثي ،وىي كاآلتي:
۔

السياجي؛ الصيب ،أنفذ الحخائخ وأشيب السآثخ في أىع ما اتفق لي في الساضي

۔

بمكيخ؛ دمحم ،محكخات مقاوم :ىحه حقائق مغ أزمة صيف ( 1962م) ،د.م ،د.ن.

والحاضخ (1969-1882م) ،وىخان ،الذخكة الػششية الجدائخية.
۔
۔

مذاشي؛ دمحم ،مدار مشاضل ،د.م ،مشذػرات الذياب.

نسار؛ دمحم ،محكخات السجاىج دمحم الرغيخ نسار مغ أجل أن تحيا الجدائخ :محكخات مغ

الػنذخيذ ،د.م ،دار الشطخ.
۔

حجار؛ عبج القادر ،بيغ الحكخػ والحاكخة الحب والحخب ،مرخ ،مشذػرات صالػن غازؼ

الثقافي.
۔

حميذ؛ الصاىخ ،لخزخ الجاج ،ؾبدات مغ ثػرة نػفسبخ(1954م) كسا عايذيا العقيج

۔

سي الصاىخ؛ دمحم بعػش ،الدشػات القاسية(1942-1962م) ،د.م ،د.ن.

الحاج لخزخ قائج الػالية األولى ،الجدائخ ،دار األديب.
۔

ضخيف؛ زىخة ،محكخات امخأة مشاضمة :محكخات مجاىجة مغ جير التحخيخ الػششي مشصقة
الجدائخ السدتقمة ،الجدائخ ،مشذػرات الذياب.

۔

مذحػد؛ رابح ،محكخات السجاىج الجبمػماسي الجدائخؼ رابح مذحػد الجدء األول ،مؤسدة

۔

مذحػد؛ رابح ،محكخات السجاىج الجبمػماسي الجدائخؼ رابح مذحػد الجدء الثاني ،مؤسدة

عمػم األمة لبلستثسارات الثقاؼية.
عمػم األمة لبلستثسارات الثقاؼية.
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ممحق ( : )2سيخ ذاتية لع تحرل عمييا الباحثة
سيخ ذاتي ًة لع تدتصع الحرػل عمييا و لع تدتصع
في ىحا السمحق تحكخ الباحثة ًا
الحرػل عمى معمػمات نذخىا ،لكشيا مػجػدة و ذكختيا السرادر الجدائخية ،وىي كاآلتي:
۔
۔
۔

السجني؛ أحسج تػفيق ،حياة كفاح ج(1في تػنذ مشح الػالدة إلى 1925م).1
مذحػد؛ رابح ،محكخات السجاىج والجبمػماسي رابح مذحػد الجدء الخابع.2

فخعػن؛ مػلػد ،يػميات.3

1

حرمت الباحثة عمى معمػمات نذخ الصبعة الثانية مشيا نذختيا دار البرائخ في الجدائخ عام 1988م( ،أحسج

2

مقال(محكخات السجاىج والجبمػماسي الجدائخؼ رابح مذحػد) ،عبج الخحسغ عخيف ،شجػن عخبية(مػقع

تػفيق السجني التػندي الجدائخؼ السرمح والسشاضل مغ خبلل محكخاتو)مقال،صالح عمػاني(،مػقع إلكتخوني).
إلكتخوني).

3

(مػلػد فخعػن...مثقف قار االستعسار بمغتو)مقال ،أنصػان جػكي ،الجديخة(مػقع إلكتخوني).
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الخاتسة
شبل عمى نتاج الجدائخ في فغ الديخة
بعج ىحه الخحمة السستعة وىحا التعب المحيح ،واال ّ

الحاتية ،بعج ذلظ كمو تػصمت الباحثة إلى مجسػعة مغ الشتائج والتػصيات.
أىم الشتائج:

 غمب الصابع الدياسي عمى كتب الديخة الحاتية في الجدائخ في عرخ الجول واإلمارات
حزػر لجػ الجدائخييغ ىػ مذيج االستعسار.
ًا
الثاني باعتبار أن السذيج األكثخ
 غمب عمى أسمػب كتابة الديخة الحاتية في الجدائخ في عرخ الجول واإلمارات الثاني
األسمػب الدخدؼ التاريخي؛ ألنو غمب عميو ذكخ حقائق ووقائع مخت الجدائخ بيا.

كبيخ في فغ الديخة الحاتية في الجدائخ؛ ألسباب ثقاؼية ومجتسعية.
 لع يكغ حزػر السخأة ًا
 لع يتع نذخأؼ سيخة ذاتية إبان االحتبلل الفخندي لمجدائخ؛ بدبب سياستو التجييمية،
ابتجاء مغ عام(1965م).
ونذخت جسيعيا
ً
 يغمب عمى الديخ الحاتية في الجدائخ رواية أحجاث وقعت خبلل الثػرة التحخيخية؛ ألىسية
ىحه السخحمة في التاريخ الجدائخؼ الحجيث.

 تقاشع الكثيخ مغ الذخريات في الديخ الحاتية الجدائخيةالسختمفة؛ َّ
ألن معطسيا سياسية
تخوؼ أحجاث الثػرة التحخيخية ،مثل :مرالي الحاج أحسج ،وبػمجيغ ،والبذيخ اإلبخاـيسي،

وغيخىع.

 غ ادرة اإلنتاج الديخؼ مع مصمع القخن الحادؼ والعذخيغ؛ بدبب التصػر واالنفتاح الثقافي
الحؼ شيجتو الجدائخ.

 يغمب عمى محكخات السجني(حياة كفاح :مع ركب الثػرة التحخيخية) تقانة الخبلصة.

أىم التهصيات:

 العسل الجاد إلعادة إحياء وبعث المغة العخبية والثقافة القػمية في الجدائخ.
 العسل الجؤوب مغ أجل تفعيل التػاصل الثقافي بيغ فمدصيغ والجدائخ.

 تحميل الديخ الحاتية الجدائخية ألنيا مادة غشية لمجراسة مغ الشاحية األدبية والتاريخية.
 العسل عمى تحقيق ونذخ الديخ الحاتية غيخ السشذػرة في الجدائخ خاصة لمذخريات

الفاعمة في تاريخ الجدائخ الحجيث خبلل الثػرة التحخيخيػ وبعجىا؛ ألن ىحه الفتخة التاريخية

لع تخسع صػرتيا الػاضحة والكاممة لؤلجيال.

 دراسة فغ الديخة الغيخية في الجدائخ.
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السرادر والسخاجع
 القخآن الكخيع.
۔

األدب العخبي الحجيث(نثخ) ،عمي اليعقػبي ،مكتبة الصالب بجامعة األقرى،
فمدصيغ2015،م.

۔

االستعسار الفخندي ،دمحم حدشيغ ،السؤسدة الػششية لمكتاب ،الجدائخ1986 ،م.

۔

أشمذ الجدائخ والعالع ،دمحم اليادؼ لعخوق ،دار اليجػ ،الجدائخ ،د.ت.

۔

تاريخ الجدائخ الثقافي ج ،8أبػ القاسع سعج هللا ،دار الغخب اإلسبلمي ،ط1998 ،1م.

۔

تاريخ الجدائخ القجيع والحجيث ،مبارك السيمي ،السؤسدة الػششيةلمكتاب ،الجدائخ،د.ت.

۔

التخجسة الحاتية ،يحيى عبج الجايع ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت1974 ،م.

۔

الحخب القحرة ،حبيب سػيجية ،تخجسة روز مخمػف ،دار ورد ،دمذق2003 ،م.

۔

حدب الذعب الجدائخؼ ،أحسج الخصيب ،السؤسدة الػششية ،الجدائخ1986 ،م.

۔

دراسات عخبية وغخبية ،لػيذ عػض ،دار السعارف ،مرخ،ط1965 ،1م.

۔

فغ الديخة الحاتية في فمدصيغ2002-1992م ،نجػ الذايب ،جامعة الشجاح الػششية،
فمدصيغ2006،م(رسالة ماجدتيخ).

۔

فغ الديخة ،إحدان عباس ،دار الذخوق ،عسان ،ط1996 ،1م.

۔

قخاءة ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،مخكد العمع والثقافة ،فمدصيغ.2011 ،

۔

مجمة ًأبا عغ جج.
دمحم خيخ الجيغ حياتو وآثاره ،أسعج اليبللي ،جامعة مشتػرة ،الجدائخ2006 ،م(رسالة

۔

ماجدتيخ).
۔

مخيبة االنصبلق ،عمي ىارون،

۔

محكخات أحسج باؼ ،أحسج باؼ،الذخكة الػششية ،الجدائخ1971،م.

۔

محكخات أحسج بغ بمة ،تخجسة العؽيف األخزخ ،مشذػرات دار اآلداب ،بيخوت،
1965م.

۔

نرف قخن مغ الكفاح ،الصاىخ زبيخؼ ،الجدائخ ،دار الذخوق2011 ،م.

۔

ىحه ىي الجدائخ ،أحسج تػفيق السجني ،مكتبة الشيزة السرخية ،القاىخة1956 ،م.

۔

http://www.benhedouga.com

۔

http://www.ap.cet.d/en/atce/
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الفرل الثاني عذخ
فن الديخة الحاتية في السغخب في عرخ الجول واإلمارات الثاني
(2019 _1917م)

إعجاد الباحثة
ريم خالج الذاعخ
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التسييج
الدشة ،وقج سارت سيختيا والديخة
الديخة لغة :في (تاج العخوس)  :الديخة بالكدخ ىي ُّ
الصخيقة ،يقال سار الػلي في رعيتو سيخة حدشة ،والديخة الييئة (.)1
يخػ بعس أىل االختراص مغ السيتسيغ في فغ الديخة الحاتية أن ىشالظ صعػبة في
وضع مفيػم مدتقخ ليحا الفغ كسا استعرى تعخيفيا تعخ ًيفا دؾيًقا يخقى إلى مدتػػ اإلجسا ،
وأوعد بعزيع الدبب في ذلظ إلى حجاثة ىحا الجشذ األدبي ،وما يتصمبو مغ مخاحل تصػرية
يدتػؼ فييا ىحا الفغ بسخحمو وأصػلو ( ،)2وسشتعخف أكثخ عمى ىحه اآلراء السختمفة في تعخيف
الديخة الحاتية.
أما في االصصبلح :ىي تخجسة حياة إندان كسا يخاىا ىػ( ،)3و قال شػقي ضيف أن ىحا
الفغ األدبي لو تخاث كبيخ عغ القػم(  ،)4بيشسا يخػ الكاتب السغخبي عبج القادر الذاوؼ أن لمديخة
عبلمات تتسثل ؼيسا يمي(:)5
 استخجام ضسيخ (األنا). (أنا) الكاتب ىي بؤرة األحجاث في الديخة . -تحجيج الغاية مغ الكتابة .

()1
()2

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ،مختزى الدبيجؼ ،ص.387
بخكة،ناصخ( ،)2012أدبية الديخة الحاتية في العرخ الحجيث( ،أشخوحة دكتػراه مشذػرة) ،الحاج لخزخ-

باتشة( ،الجدائخ).

) )3أدب الديخة الحاتية ،عبج العديد شخف ،ص.27
) )4التخجسة الذخرية ،شػقي ضيف ،ص.11
) )5الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص.7
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السبحث األول
الكتابة عشج السغاربة

إن تبلحع أقصار الػشغ العخبي قػؼ ومتيغ ،وسسات ىحا الػشغ في جسيع أبعاده ذات
بياء كمسا أوغمشا باتجاه الذسال األفخيقي ،وعشجما يحاول عخبي االرتحال إلى
ألق أخاذ بل وتدداد ً
مػاقع في السغخب العخبي ،فإن السختحل ومغ خبلل الساضي والحاضخ يبجأ قرة سفخ عبخ
الحاكخة ،وقبل أن يرل بقجميو أعخاف جبال األشمذ وفجاجيا ،يجج الػجو العخبي في أقصار
السغخب بشفذ مبلمحو في السذخق ،ويجج التخحاب وح اخرة المقاء؛ فتشجمي اليسػم

(.)1

إن الجارس لفشػن األدب في السغخب يقع في حيخة مغ أمخه حيشسا يجج تباشؤ وترخخ
لمسغاربة القتحام حقل الخواية ،فتخػ بعس السؤلفات السغخبية تطيخ عمى استحياء ويمّفيا ألف
سؤال ،ما الدبب في ترخخك؟  .أجاب أحسج السجيشي عمى ىحا الدؤال فقال:إن مدافة التقميج
احتحاء السذخق والغخب ما كانت لتتقمز بديػلة وإن انفداح رؤية الػاقع ما كانت ىي األخخػ
يعا(.)2
لتتيير سخ ً
()3

وفي ىحا السقام يقػل (إبخاـيع أوحديغ)

 :إنشا ال نكتب ألن الكتابة اشتياء ،وال نكتب

ألنيا استعبلء عمى الكبلم اليػمي البديط الستحخر مغ أبدط القػاعج الشحػية واإلعخابية ،وعمى
التعابيخ الستجاولة صباح مداء بيغ الشاحتيغ في الرخخ ،السشكفئيغ حػل ذواتيع عمى ىامر
الحياة(.)4

) )1القػابعة،سميسان:مجمة أفكار الثقاؼية.عجد(137تذخيغ أول)،1999 ،بعشػان األدب العخبي بيغ مذخق الػشغ
ومغخبو.

) :)2األدب السغخبي الحجيث.أحسج السجيشي.ص.52

) )3كاتب مغخبي ولج  ،1982متخرز في القرة والذعخ ،حاصل عمى جائدة السيخجان الجولي برغاديخ في
القرة القريخة  ،2016صجر لو مجسػعة قررية بعشػان (شمقات بشادق فارغة) عام  ،2008كسا ساىع في
كتاب (برسات) عغ مشذػرات األدب لسبجعي الجشػب عام  .2012انطخ مػقع (ديػان العخب).

) )4يػميات مجرس تحت الرفخ.إلبخاـيع أوحديغ.السقجمة.
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أما بالشدبة لمديخة الحاتية والكتابة فييا ،كانت الديخة الحاتية في السغخب مدتيجشة لبلعتقاد
الدائج أنيا ال تعجو أن تكػن
ترػيخ لمػاقع بكبلم عادؼ مسا يجعميا في متشاول الجسيع
ًا
كالسصخبيغ والسسثميغ ورجال الجولة،بيشسا األدب – كسا عخفو العخب -ىػ مرثػر القػل والخيال

السجشح(.)1
أخزع الكاتب ىذام العمػؼ تجخبة الديخة الحاتية السغخبية إلى ثبلث زوايا لمشطخ فييا وكانت
إحجػ ىحه الدوايا  :زاوية الشطخ التجشيدية التي تحجثت في مقاربتيا حػل إعادة الشطخ في
الترشيف اإلجشاسي الحؼ شال الستػن الدخدية السغخبية وتذكظ في السػاثيق( سيخة ،رواية،
قرة ،يػميات ،محكخات ..إلخ)حيث أوضح أنيا ال تحيل عمى حؿيقة الشرػص بقجر ما تذي
()2
جميا
بخغبة في التػدد إلى الفكخ الشقجؼ الحؼ كان ً
سائجا في تمظ السخحمة  ،وسشجج ىحا األمخ ً

في إشكاليات التجشيذ خبلل الترريخ لفغ الديخة الحاتية في ىحا البحث بإذن هللا .

))1
))2

أبػ زيج،ليمى:مجمة فرػل السرخية.عجد،1،1998بعشػان كتابة الديخة الحاتية.

مقال بعشػان :الديخة الحاتية السغخبية ثبلث زوايا لمشطخ في تجخبتيا ،ىذام العمػؼ ،ديػان العخب(،مػقع

إلكتخوني).
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المبشات األولى لمديخة الحاتية السغخبية
إن السغاربة يحسمػن األنجلذ وكحلظ األنجلذ تحسميع،وىع الػرثة الذخعيػن ليا ،ىكحا بجأ
السؤرخ والخوائي (حدغ أوريج)

()1

حجيثو عغ سبب اىتسامو باألنجلذ في روايتو (السػرسكييغ)،

كسا أضاف أنو ال بج مغ استعادة الذخرية األنجلدية في جسيع أبعاد الحياة السغخبية(.)2
حاولت أن أبحث عغ بحور لفغ الديخة الحاتية في ببلد األنجلذ التي
ومغ ىحا السشصمق
ُ

وججت إرىاصات ليحا الفغ .وبعج محاوالت حثيثة كانت (رسالة
تختبط بذكل وثيق بالسغخب،وقج
ُ

التػابع والدوابع) كسا يدعع البعس أنيا أول بحرة لفغ الديخة تسثمت في شياتيا فتخة محجدة مغ
حياة (ابغ شييج) ورحمتو إلى عالع الجغ وحجيثو مع التػابع والدوابع رفقة (زىيخ بغ نسيخ) فقج
أورد في رسالتو لقاءه مع تػابع الذعخاء والكتاب وكيف أنذجىع شعخه وأجازوه ويحمق بشا إلى
()3

حيػان الجغ والفكاىة التي يدخدىا في باب السفاضمة بيغ شعخ بغل وشعخ حسار

.

والسبلحع في ذلظ أن إدخال رسالة التػابع والدوابع ضسغ حخكة الديخة في األنجلذ غيخ
مػفق؛ لكػن ىحه الخسالة كانت خيالية ويدعفشي في ذلظ قػل الخافعي :إن مشاط تفػق األنجلدييغ
خياليع

()4

ولع تكغ مغ الػاقع في شيء .كحلظ ُبعج مخامي ىحه الخسالة التي كانت مجفػعة مغ

ذات ( ابغ شييج)؛إلثبات بخاعتو وإلثبات ذاتو في عالع األدب لعجم اىتسام الشقاد األنجلدييغ بفكخه
األدبي.

))1

سياسي وكاتب مغخبي،ولج عام ،1962ناشق رسسي باسع القرخ السمكي،تسيد برسمػب مسيدبالكتابة يكتب

بالمغتيغ الفخندية واإلنجميدية،لو مؤلفات كثيخة مشيا(:الحجيث والذجغ)وىي رواية حطيت باىتسام
السغاربة،و(يػميات مرصاف) وىػ ديػان شعخؼ.انطخ مػقع(ديػان العخب).

))2

مقال بعشػان :المغة العخبية ليدت قػمية،والسغاربة ورثة األنجلذ ،جخيجة ىدبخيذ السغخبية(،مػقع إلكتخوني).

))4

األدب األنجلدي مغ الفتح حتى سقػط غخناشة.مشجج مرصفى .ص119

أنسػذجا"(رسالة ماجدتيخ مشذػرة) جامعة
) )3كبػط،عبجالحميع. )2008(.أدبية الخسائل األنجلدية "شػق الحسامة
ً
الحاج لخزخ باتشة-الجدائخ
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كسا يخػ الجكتػر (دمحم رضػان الجاية)( )1أن ابغ شييج شغمتو قزية ما مشدلتو بيغ شعخاء
وكتابيا؟ وما مشدلة شعخه ونثخه في األدب العخبي بعامة؟( ،)2يخػ (ياسخ حباب) :إن كتاب
قػمو ُ

شػق الحسامة( )3ىػ كتاب في الحب والديخة الحاتية وىػ يقتخب مغ الجانب العاشفي مغ حياة ابغ
حدم،والحياة العاشؽية لعجد مغ معاصخيو ورفاقو مسغ شغمػا مشاصب رؼيعة في اإلدارة والقزاء،
وقج دعع أفكاره بقزايا عاشيا واختار ليا السشاسب مغ الذعخ العؽيف(.)4
ومغ السؤكج بعج اإلشبل

عمى كتاب (شػق الحسامة في األلفة واألالف) أن ىشاك

قدع
بعس األحجاث الحياتية التي عايذيا ابغ حدم ،ومغ ذلظ في الباب الدادس عذخ :العاذلّ ،

أبجا مغ
ابغ حدم األنجلدي العحال إلى أقدام وكان في القدع األخيخ:العاذل الداجخ الحؼ ال يفيق ً

ص ٌب شجيج وعبء ثقيل.ووقع لي مثل ىحا أن صجيقي (أبا الدخػ
السبلمة وقال ؼيو :وذلظ خ ْ
أضغ أنو سيكػن معي
عسار بغ زياد) أكثخ مغ عحلي ،وأعان عمي بعس مغ المشي،
ُ
وكشت ُ
ّ
مخصئا(،)5فيػ بحلظ أورد تجخبة شخرية تسثمت في حياتو وىي أقخب مغ رسالة
كشت أو
ً
مريبا ُ
ً
أيزا،
ابغ شييج ألن تكػن مغ لسحات فغ (الديخة الحاتية) ،وإن كان يغمب عميو الصابع الذعخؼ ً
ىحا يجفعشا نحػ تعخيف الديخة لفيميب لػجػن :أنيا فغ نثخؼ يقػم بو شخز واقعي بالحجيث عغ

تجارب خاصة بو( ،)6األمخ الحؼ يجعل كتاب(شػق الحسامة) يعتبخ مغ إرىاصات ىحا الفغ -فغ
الديخة -ومغ شحراتو.

مجرسا في جامعات
) )1كاتب وأستاذ جامعي ولج بجمذق  1938نال الساجدتيخ والجكتػراه مغ القاىخة ،وعسل
ً
دمذق والجدائخواإلمارات ،وىػ عزػ جسعية البحػث والجراسات ،مغ مؤلفاتو :الشقج األدبي في األنجلذ عام
.1968انطخ مػقع إلكتخوني.

))2
))3

األدب األنجلدي مغ الفتح حتى سقػط غخناشة .مشجج مرصفى ،ص185

شػق الحسامة في األلفة واألالف ،لفؿيو األنجلذ ابغ حدم األنجلدي ،ولج في قخشبة 384ىـ وتػفي 465ىـ

وىػإمام ،وأديب و شاعخ،ووصفو البعس بالفيمدػف مغ مؤلفاتو  :الفرل في السمل واألىػاء والشحل.

) )4مقال:ابغ حدم وشػق الحسامة،ممتقى رابصة الػاحة الثقاؼية(،مػقع إلكتخوني).
))5

شػق الحسامة في األلفة واألالف ت.الريخفي.ابغ حدم األنجلدي .ص .26

) )6الديخة الحاتية السيثاق والتاريخ ،فيميب لػجػن ،تخجسة عسخ حمي ،ص .22
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السؤكٌج أن كتاب (تحكخة باألخبار عغ اتفاقات األسفار) الحؼ جسعو تبلمحة الخحالة(ابغ
و ّ

جبيخ)( )1ذو ؾيسة عمسية وأدبية وتاريخية يستاز بيا مع اإليجاز والتخكيد وما يحػيو مغ
مرصمحات خاصة وعبارات عامية ،وكان ابغ جبيخ قج بجأ في تجويغ مذاىجاتو بعج مزي أكثخ

فكان يدجميا مػثقة بريام وشيػر عخبية

يػما عمى شاكمة (محكخات شخرية)
مغ عذخيغ ً
وإفخنجية عمى أوراق مشفرمة،ويزاف إلى ذلظ تحقيق ابغ جبيخ لمطخوف والتػاريخ الستعمقة

بالحػادث التي يحكخىا أو يدخدىا ،وإمعانو لمشطخ في الدياسات الستعارضة في ذاك العرخ الحؼ
كتب ؼيو رحمتو (.)2
إن (ابغ جبيخ) قج رسع في أوراقو الستشاثخة الحياة بكل تجمياتيا في القخن الدادس ىجخؼ
والدابع ىجخؼ ،وسخد العجيج مغ السػاقف التي كابجىا في رحمتو،واالنصبا الحؼ خمفتو ىحه السجن
في نفدو،واىتع بحكخ التاريخ الحؼ زار ؼيو كل مجيشة أو مكان ،مخ بو بصخيق البحخ أو البخ .كسا
ذكخ السدافات التي تفرل بيغ تمظ األماكغ مقجرة باألميال أو بالفخاسخ (.)3
أما في السسمكة السغخبية وىي مغ تعشيشا في ىحا البحث ،ونتاجيا في ىحا الفغ -فغ
متسثبل بالقػل( :)4إن أسيل الكتابات وأصعبيا ىي الديخة الحاتية،ىي
الديخة الحاتية -فقج كان
ً
الديل السستشع وىي مغ بجيييات الحياة نعخفيا في الصفػلة ثع نفقجىا بالتجريج مع التعميع واإليسان
برن الخوح يسكغ أن تشفرل عغ الجدج.
يخيا أن مؤلَّف القجيذ أوغدتان
مغ السؤكج تار ً

()5

(اعتخافاتي) ىي البجاية الحؿيقة لمكتابة

َّ
السؤلف ىػ أول كتاب وصل إليشا في باب
األوشبيػغخاؼية في الفكخ اإلنداني .ويعشي ىحا أن

))1

قام ابغ جبيخ بثبلث رحبلت إلى السذخق فكانت البجاية مغ غخناشة استغخقت سشتيغ وضسشيا مذاىجاتو بعيغ

فاحرة ،أما الخحمة الثانية كان دافعو فييا أنباء استخداد صبلح الجيغ لبيت السقجس والثالثة كانت بعج وفاة زوجتو

عاتكة فرراد أن يخوح عغ نفدو ما ألع بو مغ حدن فانصمق مغ سبتة إلى مكة .

))2
))3
))4
))5

مع ابغ جبيخ في رحمتو ،عبجالقجوس األنرارؼ.ص.17
مقال:رحبلت ابغ جبيخ وثائق تاريخية وجغخاؼية في لغة أدبية،صحيفة االتحاد اإلماراتية.
الدعجاوؼ،نػال:مجمة إبجا  ،عجد (12ديدسبخ)1998 ،م بعشػان رواية الديخة الحاتية.

أوغدتان،أغدصيشػس:قجيذ وكاتب أمازيغي كبيخ ولج في  13نػفسبخ مغ سشة  354مغ أم بخبخية مديحية

وأب وثشي روماني.انطخ كتاب(الكتابة والػجػد) لعبج القادر الذاوؼ
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الديخة الحاتية الخوحية ذات الصابع الجيشي الحؼ يذتبظ بالصابع التاريخي،حيث يقجم ؼيو الكاتب
اعتخافاتو بكل صجق وصخاحة .التي تعتبخ قسة االعتخافات الجيشية(.)1
اإلندان بفصختو َّ
حكاء،ال فخق بيغ أمة وأخخػ متحزخة كانت أم بجائية،سػاء دونت ىحه
الحكايا أم ضمت مخوية شفاىة ( ،)2وىحا ما نججه في (الخسالة الكبخػ) ألبي عمي اليػسي التي
( )3

كتبيا بتاريخ أول ذؼ الحجة 1684م وكان قج أجاب فييا عغ محتػػ (رسالة إسساعيمية)

فربل،فشثخ خبلل ذلظ معمػمات ؾيسة عغ حياتو ومجتسعو،فزبل عغ إشاراتيا لفقخات
فربل
ً
ً
قريخة مغ الخسالة اإلسساعيمية (.)4
ويجخل ضسغ ىحا الشصاق رحمة الػزيخ الغداني(.)5وقج أرسمو الدمصان في سفارة إلى ممظ
إسبانيا لمتفاوض في افتجاء األسخػ السدمسيغ ومحاولة استخجا الكتب العخبية الباؾية عشجىع في
السداجج األنجلدية،ولسا عاد إلى وششو السغخب األقرى كتب رحمتو ووصف ؼيو إسبانيا وأسساىا
(رحمة الػزيخ في افتكاك األسيخ) وتحجث فييا عغ استؿبال السمظ اإلسباني لو(.)6
رحمة( ابغ ناصخ)

()7

التي تحجث فييا عغ رحمتو إلى الحج ووصفو لسػجة حخ عاناىا مع

قائبل  ":ندلشا غخبي األكخة بيغ العذائيغ ،وفي ىحه السدافة لسا
رفاقو في إحجػ شعاب الحجاز ً
ىبت عمى الشاس ريح الدسػم ،مغ نزيج اليحسػم ،واشتج الحخ
تػجيشا عام تدعة(1109ىـ) َ
وتػالى الكخب عمى الشاس وضاعت الحيل واإليشاس"(.)8

))1

التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث .يحيى عبج الجايع .ص.13

))3

الخسالة اإلسساعيمية  :صجرت عغ الدمصان أبي الفجاء إسساعيل بغ الذخيف العمػؼ الحدشي،الستػفى عام

))4

السرادر العخبية لتاريخ السغخب مغ الفتح اإلسبلمي إلى نياية العرخ الحجيث.دمحم الستػني.ص.210

))2

األدب العخبي الحجيث .أ.د أيسغ ميجان و(آخخون ).ص.87

1722م.

))5

الػزيخ الغداني :ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج الػىاب،وزيخ الدمصان إسساعيل العمػؼ الستػفى سشة

.1708انطخ تاريخ األدب العخبي.

))6

تاريخ األدب العخبي-ج(،)10عرخ الجول واإلمارات،شػقي ضيف.ص.517

))8

تاريخ األدب العخبي-ج(،)10عرخ الجول واإلمارات،شػقي ضيف.ص.517

))7

وصف رحمتو إلى الحج برسمػب مخسل غيخ مدجع وتػفي عام 1717م
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كحلظ يسكغ اعتبار ِ
(الفيخسة) التي ألفيا أبػ الخبيع سميسان الحػت الذفذاوني في نياية
القخن الثامغ عذخ "1790مغ أول الشذرة إلى تسكغ االستقخار" مغ بيغ أقجم الشرػص السغخبية
التي وصمت إليشا مخصػشة غيخ مشقػصة والتي تخجع فييا عغ حياتو وشيػخو وعمسائو الحيغ
تتمسح عمى يجىع وما قخأه عمييع مغ أسانيج وكتب(.)1
()2

كحلظ (السحاضخات) ألبي عمي اليػسي

وىي شبو تخجسو ذاتية ،سجميا السؤلف بصخيقة

عفػية ،دون التخكيد عمى مػضػ خاص ،فتشاثخت بيا مػضػعات مغ اإلفادات ،بيشيا معمػمات
عغ حياة اليػسي إلى جانب ارتدامات معسقة عغ السجتسع السغخبي في عرخه

(.)3

ويفيع مغ ذلظ أن تمظ الكتابات إنسا كانت شحرات لفغ الديخة الحاتية السغخبية و كانت قج
استػردت مغ الصخيقة األنجلدية ْسستيا في الكتابة فكان يغمب عمييا اإلبيام والغسػض ولع تكغ
واضحة السعالع بعج.

))1

الكتابة والػجػد.عبج القادر الذاوؼ.ص27

))2

أبػ عمي اليػسي :أىع شعخاء الداوية الجالئية،ولج سشة 1631\1040م ،تػفي 1102ىـ ،تعجدت رحبلتو إلى

))3

السرادر العخبية لتاريخ السغخب مغ الفتح اإلسبلمي إلى نياية العرخ الحجيث.دمحم الستػني .ص206

مخاكر وسػس ودرعة وسجمساسة.انطخ تاريخ األدب العخبي.
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السخحمة األولى (1940 _1917م)
(محكخات فقيو)
إن التخمف الثقافي مغ جية والكبت االستعسارؼ مغ جية أخخػ لع يكغ يتيح ليحه
الثقافة أن تددىخ ،وجعل مغ فشػن الكتابة وفشػن األداء القرري وفشػن القػل الحجيثة:كالقرة
مؤخخ عغ نيزة ىحه الفشػن في السذخق العخبي(.)1
ًا
والخواية والسدخح والديخة الحاتية تطيخ
ومغ السعخوف أن الحساية الفخندية عمى السغخب عام  1912كان ليا أثخ بالغ في تقييج
الفكخ السغخبي وتحجيسو عغ مػاكبة التصػر األدبي ،وكسا ىي عادة السدتعسخيغ إن الغاية ال
تبخر الػسيمة،وإن كان ال بج مغ سيصخة ومغ تسمظ فرساس الديصخة ىػ محاربة العقل وتغييبو،
ىحا ما حاولت فخندا وغيخىا مغ البمجان السدتعسخة أن تفعمو في الػشغ العخبي عامة وفي السغخب
خاص ًة .
إال أن السغاربة لع يدِّمسػا بحلظ األمخ وحاولػا الشيػض مغ عثخة االحتبلل والؿيام بدر
الفديمة األدبية ،بل ساعج ىحا الػاقع السخيخ الػقػ تحت الحساية الفخندية في إيقاظ كػامغ القػة
لجػ السغاربة ،الحيغ عخفػا بربلبة الخأؼ والعشاد،والشدعة إلى االستقبلل عغ كل قػة وافجة،
شخحت في تمظ الفتخة فكخة :إن جبلء السدتعسخيغ األجانب خصػة ال يسكغ الؿيام بيا إال
وُ
باستخجام أدوات السدتعسخ نفدو ،مغ معشى

()2

ِ
باعا تتحجث في سصػرىا عغ محاربة ىحا السدتعسخ والتسخد
فبجأت السرشفات بالتػاتخ ت ً

عمى جبخوتو وعشجييتو وكدخ قيػده.

1
نقبل مخجع عغ مخجع :في األدب السغخبي السعاصخ،د.عبج الحسيج يػنذ،صفحة 111
)) ً
( )2خميل،إبخاـيع،السجمة الثقاؼية األردنية،عجد،8،1985بعشػان الجحور اإلجتساعية والتاريخية لئلبجا الثقافي

واألدبي في السغخب األقرى
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وفي ىحا الفتخة كان ىشاك مغ يدخد يػمياتو عمى شكل محكخات ومشيا :
()1

(حجيقة أندي في التعخيف بشفدي) ألحسج بغ دمحم بغ العياشي الدكيخج األنرارؼ

()1919

( )2

ضيػر ألؼ كتابة ذاتية .ال يسكغ
ًا
قجما لع تذيج فتخة العذخيشيات
ُ
ونذخت محققة  .1996وبالسزي ً
التصخق إلى األدب السغخبي الحجيث دون الخجػ إلى الثبلثيشات،ليذ ألنيا عخفت تحػالت عمى
ججيجا أخح يتذكل خبلل ىحه الفتخة وقج واكبت
وعيا
ً
السدتػييغ االجتساعي واالقترادؼ،بل ألن ً
ىحه التحػالت االجتساعية والدياسية تػجيات ثقاؼية ججيجة نيزت بيا جساعة أشمق عمييا
()3

التيامي الػزاني

قػيا ،كسا عخف في
في سيختو اسع (السحجثيغ) الحيغ كانػا يسثمػن ًا
تيار ً

الثبلثيشات دعػة إلى التججيج قامت بيا ثمة مغ السثقفيغ الذباب مشيع :دمحم حرار وسعيج حجي
ودمحم بغ عباس الؿباج تتمخز في رفس الجسػد والعدوف عغ محاكاة القجماء ونبح (األدب
السائع السخجر لؤلعراب)(.)4
والسبلحع خبلل ىحه الفتخة عمى الخغع مغ شيػ ىحه الحخكة التي كانت تجعػ لمتحخر لع
تطيخ في فتخة الثبلثيشات إال محكخة يتيسة وىي محكخات القاضي سكيخج الدبيخ بغ عبج الػىاب بغ
()5

عبج الخحسغ نديل تصػان

والتي ُكتبت عام 1932وىي رسائل مغ القاضي سكيخج إلى كشػن،

ولع تطيخ بعجىا أؼ محكخة ،وىحا يجفعشا إلى التداؤل :حيث إن ضاىخة اختفاء السثقفيغ السغاربة
وغيبتيع عغ السداىسة في تصػيخ الببلد تكاد تكػن ممسػسة في السغخب حيث كان مغ السفخوض
عمى السفكخ السغخبي واألديب أن يدمصػا الزػء عمى مذكبلت الذعب الكبخػ وأن يبخزوا
تجاربيع ومػاقفيع تجاه ما يحرل لػششيع.
()1

فؿيو وقاضي ومترػف مغخبي ولج  1877م ،تقمج مشاصب مختمفة أىسيا نطارة األحباس والقزاء بسجيشة

وججة والخباط والججيجة وسصات .ألف أكثخ مغ مائتي ترليف أغمبيا في الصخيقة التيجانية مغ مؤلفاتو(رفع الشقاب)
في أربع مجمجات،و(الكػكب الػىاج) تػفي  1944في مخاكر  .انطخ(مػقع ديػان العخب).

((2
()3

الكتابة والػجػد.عبج القادر الذاوؼ.ص.27

التيامي الػزاني :فؿيو وسياسي وصحفي وأديب مغخبي وىػ صاحب جخيجة (الخيف) ،وصاحب كتاب الداوية

الحؼ يعجه الشقاد أول رواية مغخبية بالمغة العخبية ولو مؤلفات مشيا  :تاريخ السغخب ( )1940وسميل الثقميغ
( )1950والخحمة الخاشفة ( )1958وتتخاوح مؤلفاتو بيغ التاريخ والديخة الحاتية والخواية .انطخ مػقع( ديػان
العخب ).

) )4اليبػرؼ،أحسج،مجمة الكخمل،عجد.1987 ،25بعشػان مجخل إلى األدب السغخبي الحجيث.
) )5الكتابة والػجػد،عبج القادر الذاوؼ.ص.27
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تعبيخ عسا يجػل في
ًا
كسا أنو مغ السبلحع أن خبلل ىحه الفتخة لع تُحكخ كمسة (سيخة)

تعبيخ عغ حياة الفخد التاريخية
نفذ األديب فقج كانت السؤلفات بعشػان (السحكخات) فقطً .ا

وقج سعى مشطخو األدب إلى رسع حجود فاصمة بيغ الديخة الحاتية واألجشاس الدخدية
ات).فكثيخ ما ُوشحت كتب الديخة
ًا
القخيبة مشيا ولعل أوشج ىحه األجشاس ُقخبى ما يعخف بـ(السحكخ
الحاتية بعبارة (محكخات) وبيا تعقج مع الستمقي ميثاق قخاءة ولكشو زائف؛ ألن َّ
الحج الفاصل بيغ
الديخة الحاتية والسحكخات قائع( ،)1فالسحكخات :نػ مغ العسل األدبي الحاتي يكتبو السؤلف عغ
حياتو أو حياة شخرية فحة ذات مقام بارز.كسا يتبع األديب تدمدل األيام بذكل متتابع ألىع
األحجاث

ليبخز قزية،ويػضح مذكمة مغ مذكبلت العرخ الحؼ يعيذو وقج يتػقف عشج

شخرية أثخت في عرخه (.)2
والبلفت لمشطخ أنو لع يكغ األدباء مغ يكتبػن في ىحه الفتخة فقج كانت ىحه السحكخات
تريت إلى تدسية ىحه
لذخريات مغخبية ذات عبلقة بالجيغ أو بالقزاء أال وىع الفقياء ،لحلظ ار ُ

ـ(محكخات فؿيو) .
الفتخة ب ُ

) )1مقال بعشػان:أدب الديخة الحاتية ،ممتقى شحرات( ،مػقع إلكتخوني).

()2

السعجع السفرل في األدب.دمحم التػنجي.ص778-777
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السخحمة الثانية ()1980-1940
(في طفهلة العجائب صعمكة وشيخهخة وسجن)
في األربعيشات في مجيشة مغخبية ذات مػروث أنجلدي تجعى(صفخو) قام رجل بتدجيل
دعػػ عمى جاره؛ لسشعو مغ بشاء شابق عمػؼ ،وأغخب ما في األمخ أن القاضي حكع لو بشاء
عمػيا ،سيتسكغ مغ اإلشخاف عمى دار
عمى الحجة الجامغة أن السجعى عميو إذا ما بشى شابًقا
ً

السجعي وفزح عػرة أىل بيتو(.)1

ىكحا ىػ كاتب الديخة الحاتية يدسح لمشاس برن يصمعػا عمى مكشػنات بيتو الحؼ يبشيو ليذ
برساسات مغ خخاسان وال بججران صساء إنسا يؤسدو بحكخيات وججانية وإن كان ىحا البيت
فقيخ مغ أثاث التجسيل والتدييغ فإنو
مقترخ عمى مجاد بمػن أسػد وبداط مغ بياض ،وإن كان ًا
ًا
يذعخ مؿيسو اتجاه بيتو باإلمتا ولخبسا السؤاندة قبل أن تُجِبخ أنفاسو
إن التكػن األدبي الحجيث السغخبي سيذخ في البخوز خبلل األربعيشات وما تبلىا ،مغ
خبلل شػيان السقال الرحفي ذؼ الصابع الدياسي وضيػر القرة واإلرىاصات األولى لمعسل
خربا
مجاال
السدخحي ،وسػػ ذلظ مغ أشكال التعبيخ األدبي الحؼ وججت ؼيو الشخب الكاتبة
ً
ً
لمسسارسة الثقاؼية السػازية لمعسل الػششي الشاىس برعباء التحزيخ لسخحمة االستقبلل الػاششي(.)2
()3

يسثل نز (الداوية) الحؼ كتبو التيامي الػزاني

الحؼ نذخ عمى شكل حمقات في جخيجة

الخيف عام ( ،)1939ولع يصبع في كتاب إال عام ( )1942أول سيخة ذاتية يعجىا الشقاد وحمقة
ىامة في الكتابة الدخدية السغخبية ،تمظ التي جعمت مغ السحكي الحاتي نسط تعبيخ يتسيد بتخكيده

()1

أبػ زيج،ليمى،مجمة(فرػل)،عجد،1،1998بعشػان:كتابة الديخة الحاتية.

) )2الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص.28

ونثخ واشتيخ في السجالذ الخاصة
شعخ ًا
( )3التيامي الػزاني :شخرية ثقاؼية عخف بالتجريذ وكتب في األدب ًا
والسشتجيات العامة .سبق التعخيف بو .
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الذجيج عمى تجخبة الحياة الفخدية ،في ارتباط مع ما يحيط بيا مغ اىتداز في سمع الؿيع األخبلؾية
والفكخية والعقجية (.)1
اعتسادا عمى ترسيع
ججال أن التيامي الػزاني شخ في كتابة نز الداوية
يسكغ االفتخاض ً
ً

شكمي اىتجػ بو في الكتابة وفي تشطيع السحكي الحاتي انصمق مغ مدتػييغ ىسا(:)2

(الحات) :وىػ مدتػػ أخح بو إلخبار القارػء وتعخيفو بذؤون الحياة الفخدية وتاريخ الذخريةفي نفذ الػقت ،نعشي تاريخ التيامي الػزاني في سيخورتو الدمشية مغ زاويتيغ :زاوية الصفػلة،
وزاوية الخشج .فيػ بيحا الترػر يتكمع زمغ الكتابة (أوائل األربعيشات) بػعي عغ زمغ
البلكتابة(أواخخ العذخيشات) ،بل ويشطع الحجيث في ذلظ بسقتزى السؤثخات السحيصية بو أو
السؤثخة في الكتابة نفديا ،وتخزع ىحه العسمية ،في مجسميا ،لسا تقػم بو الحاكخة مغ وضيفة
إرجاعية لمحكخيات في الدمان والسكان
شا جػىخًيا ،وإن كان يؤشخىا
(التاريخ) :وىػ مدتػػ مغايخ ال يختبط بالديخة الحاتية ارتبا ًبالسعشى العام  .وقج أراد الػزاني مغ سخد تاريخ األشخاف الحخاقييغ بتصػان بشاء ترػر خاص
عشو ال عخضو كسا ىػ ،وليحا مال في الكتابة إلى البحث والتجقيق(تخجيح الخوايات واألخح
برقخبيا ،حدب اعتقاده ،إلى الػاقع) كسا تػخى الترشيف والتختيب وسػػ ذلظ.
لع تدمع ( الداوية) مغ الخمط واالرتباك في تعييغ السدتػػ اإلجشاسي ليا ،ففخيق صشفيا
ضسغ جشذ (الخواية) وآخخون قالػا برنيا (سيخة ذاتية)(.)3
أتحجث عغ صفحة مغ
غيخ أن
َّ
األىع بالشدبة ّ
صخح" :أريج أن ّ
لمػزاني في أول صفحاتو أنو ّ
أجسل صفحات حياتي ،تمظ ىي حياة الخـبانية واالنقصا لمعبادة والتفخغ" .لحلظ َّ
قجم َم َذاىج مغ

تعج بالدوايا واألولياء والرالحيغ ،واستعخض قخاءاتو في عمع
فزاءات في مجيشتو ،كانت ّ

()1
()2
()3

الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص.37
الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص54
مقال بعشػان :حجود التقارب بيغ الخوائي والديخ الحاتي في األدب السغخبي ،مجمة العخبي(،مػقع إلكتخوني).
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الترػف( .)1وبحلظ يكػن الػزاني قج أورد العامميغ األساسييغ لكتابة سيختو الحاتية الرػؼية
ُّ
األول :محاسبة الشفذ والثاني معخفة الشفذ .
وبالتالي يسكغ اعتبار ىحه الشز ىي ضسغ الديخ الحاتية الرػؼية ،مدج فييا التيامي
بيغ التاريخ والتحميل الشفدي والقرز الصخيفة وبيغ ترػيخ لقصات اجتساعية معبخة
تحجيجا عام  1954يطيخ ىحا الجشذ األدبي بمغة أجشبية
نسزي إلى عقج الخسديشات
ً

وىي المغة الفخندية مع (صشجوق العجائب) ألحسج الرفخيػؼ()2وفي ىحه الديخة تع ترشيفيا ضسغ
األعسال الكبلسيكية ،وقج تمقت الكثيخ مغ االنتباه والشقج بدبب اختبلف محتػاىا وأسمػب كتابتيا،
كسا واعتبخت وسيمة لتدييل تعمع المغة الفخندية لمتبلميح كػنيا تختبط بيع وبعالسيع حيث ال
مثبل،
تحجثيع عغ عالع لع يعايذػه مغ قبل كسا ىػ الحال عشجما يقخؤون سيخ ذاتية أوروبية ً
جشبا الى جشب مع مقخر الدشة الثانية
ولحلظ قامت و ازرة التعميع بتبشييا بيجف تجريديا ً

لمبكالػريا(.)3

وىحه الديخة مكػنة مغ أحج عذخ جدًءا،وما يدتخعي انتباه القارغ في ىحه الديخة
الحزػر الكبيخ لؤلم «اللة زبيجة» في حياة الصفل ،مقابل الحزػر الذاحب لؤلب ،فرمو ىي
رؼيقتو التي تبلزمو شػال الػقت ،في حيغ أن والجه مشذغل شيمة الشيار بالبيع والذخاء بجكانو وال
يعػد إال بعج أداء صبلة العذاء(.)4

()1

العاؼية،عبج القادر،مجمة دعػة الحق،عجد،1985 ،249بعشػان:في رحاب الداوية لؤلستاذ التيامي الػزاني.

( )2أحسج الرفخيػؼ :أول كاتب مغخبي بالمغة الفخندية ،ولج بفاس عام  1951وتػفي بالخباط  ،2004بجأ حياتو
السيشية كرحافي شاب في يػمية (عسل الذعب) .ولقب بـ لػتي السغخبي ،مغ أعسالو  :سبحة العشبخ 1949
وبيت العبػدية  . 1981انطخ مػقع( ديػان العخب).

()3
()4

مقال بعشػان:أحسج الرفخيػؼ إقامة في صشجوق العجب ،مػقع الجدخة الثقافي(،مػقع إلكتخوني).

مقال بعشػان :صشجوق العجائب ألحسج الرفخيػؼ العػالع الفانتازية لصفل متدائل ،القجس العخبي( ،مػقع

إلكتخوني).
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في عام 1957م يخمج (عبج السجيج بغ جمػن)

()1

المحطات الفخيجة في حياتو ويشذخ

سيختو الحاتية في كتاب بعشػان (في الصفػلة) بعجما كانت قج نذخت ألول مخة في حمقات أسبػعية
بسجمة (رسالة السغخب) عام

 ،1949كسا عجىا الشقاد أول نز أوشبيػغ اخفي كتب بالمغة

العخبية ،إن ابغ جمػن جسع بيغ التعبيخ والتشػيخ وبيغ اإلبجا والشقج ولع تقترخ إنتاجاتو عمى
أدبيا كسا وعاير الفكخ السغخبي وتشقل بيغ ربػعو(.)2
ًا
تخجستو الحاتية فقط ُعخف
شاعخ ِّ
وقاصا ً
صػر الصبيعة السرخية في قرائجه واستجمى
ومع أن ابغ جمػن ال يؤرخ لقرائجه إال أنو ّ
حدشيا وذاب فييا وعايذيا ومشو قػلو(:)3
مغ لي بكػ ٍخ في الخسائل نائي
بيشي وبيغ العرخ بػن شاسع

وسـط الصـبيعة ؛ أمـشا الحـدـشاء
أنا في الخسائل وىػ في الرحخاء
ما قج ت ـعـم ــق بــي مغ األحيــاء

وأيسع الػادؼ ألغدــل عــشجه

وإذا كانت القريجة الذعخية ترجر عغ مػقف نفدي مباشخ أو غيخ مباشخ فإن
التخجسة-الديخة الحاتية -ىي األخخػ استجابة مباشخة لسػقف خاص وىحا ما صخح بو عبج السجيج
قائبل" :ىحه الدصػر التي كتبتيا بعيجة عغ االستقخاء ،وإن كانت واؼية
بغ جمػن في تخجستو لحاتو ً
قرجت أوًال
قرجت إلى ذلظ؛ وإنسا
السعالع ،وليذ مغ السيع أن يعخف بيا القارػء شخز ،فسا
ُ
ُ

آخخ إلى تدجيل حياة شفل عاش في بيئتيغ تكادان أن تكػنا
وقرجت ًا
إرضاء رغبة في نفدي.
ُ

متشاقزتيغ " (.)4

()1

كاتب وأديب مغخبي ولج عام  1919بالجار البيزاء ،تػفي عام  1981بالخباط،رحل إلى مانذدتخ رفقة والجه

وىػ في الخامدة ثع عاد إلى فاس وىػ في التاسعة مغ عسخه وأكسل دراستو في مرخ وحرل عمى الميدانذ.

مغ مؤلفاتو(وادؼ الجماء) و(ىحه مخاكر) وقريجة بعشػان(زورق يشداب) .انطخ (مػقع ديػان العخب).

( )2األدب السغخبي السعاصخ،د.عبج الحسيج يػنذ و(آخخون) ،ص .146
( )3قريجة (البخاعع) لعبج السجيج بغ جمػن.

( )4األدب السغخبي السعاصخ ،د.عبج الحسيج يػنذ و(آخخون) ،ص.150
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ولػ نطخنا إلى الصخيقة الدخدية التي كتب بيا ابغ جمػن سيختو الحاتية نججه قج صيخىا في
ثبلثة محاور(:)1
السخحمة األولى :فتخة الصفػلة في إنجمت اخ إلى ثساني سشػات.
السخحمة الثانية :الدفخ إلى السغخب(مخاكر).
نيائيا.
السخحمة الثالثة :الخجػ إلى السغخب ً
والبلفت لمشطخ أن عبج السجيج بغ جمػن لع يكغ كـ(دمحم شكخؼ)

()2

وال كـ(ليمى أبػزيج)

()3

صا بػالجه بذكل كبيخ وكان قج ذكخ
في عبلقتو بػالجه كسا سيرتي الحًقا ،بل كان عبج السجيج مختب ً
أنذ ما حييت الجمعتيغ المتيغ تخقخقتا في عيغ والجؼ وىػ يعانقشي العشاق
لحطة وداعو ألبيو" :لع َ

األخيخ ،فقج تحػلتا بعج ذلظ إلى جػىختيغ أرصع بيسا ذكخياتي"(.)4

مغخب الدتيشات بجأ االنتاج الثقافي السغخبي يتمسذ شخيقو إلقامة عبلئق مباشخة مع واقع
ما بعج االستقبلل ،وبمغة مغايخة لمخصاب الدائج أو لمخصاب الدياسي السشاىس ،بالخغع مغ
االلتقاءات الكثيخة ؼيسا يخز الترػرات والتصمعات .لكغ "الثقافي" سيبجأ رحمة البحث عغ
الجحور وعغ الحاضخ وعغ صػر السدتقبل مغ خبلل رؤية الذباب ،وستكػن لغة األدب عشيفة
رافزة لمحمقة السفخغة وخصاب حاد ُمجيغ لمخػاء ولسشصق التقميج والتحايل واجتخار الساضي

) )1الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص.147

( )2كاتب وأديب مغخبي ولج قخ ًيبا مغ الخيف السغخبي  ،1935عاش مخاىقة بائدة مع الستذخديغ لو مؤلفات كثيخة
في القرة والخواية والسدخح والسحكخات والشقج مشيا ( :السجيشة السزادة) عام ( ،1986غػاية الذحخور األبيس)
عام 1997م ،تػفي عام  2003بعج ص اخ شػيل مع الدخشان .انطخ (مػقع ديػان العخب).

) )3كاتبة مغخبية مؿيسة في الخباط  ،ولجت في القريبة عام  1950أبخز أعساليا( :عام الفيل) و(الفرل
األخيخ) ،حاصمة عمى جائخة ميخجان دبي الديشسائي ،تخجست أعساليا إلى كثيخ مغ المغات األجشبية .

انطخ(مػقع ديػان العخب).

) )4األدب السغخبي السعاصخ ،د.عبج الحسيج يػنذ ،صفحة .179
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واألمجاد ،وفي مجال التخييل والكتابة ضيخت أعسال روائية تجيخ بالشقج وتدتػحي حيخة الشاس
وتداؤالتيع أمام اىتداز الؿيع واستذخاء القمق والتسدق(.)1
()2

بجأت محاوالت دمحم مختار الدػسي

لمكتابة في حياتو عغ قرج وترسيع ،وىػ يػمئح

في مشفاه بـ(إلغ) ،لسا بمغ سغ األربعيغ  .وكان مشصمقو في ذلظ أن (أدوار حياتو) أصبحت كميا
عبخة وسشجج أنو رسع لؤلدوار التي يقرجىا في مخاتب متػاتخة ،تختقي في الدمغ نحػ أفق ال تحجه
إال الكتابة :دور الػالدة ،دور التسييد ،دور تعمع العمػم،دور األستاذية ،وقج تست لو ىحه الكتابة
1938م لكشو لع يخخجيا لمشاس مصبػعة إال عام 1963م (.)3
وقج استعسل دمحم مختار الدػسي شكميغ مغ أشكال التعبيخ التمفطي :في الدمغ الساضي
..ولجت..تخجستي )..والسشفرل (أنا) ،فتبجو
(كشت
مغ خبلل ضسيخ األنا الستكمع السترل
ُ
ُ
األحجاث مشقزية ،عمى مدافة .والتحػيل الحؼ يص أخ بفزل استخجام ضسيخ األنا الستكمع ،يبجو

مدتعادا ،ميسا كانت شبيعة ىحه االستعادة ،كاممة أو
زمشا
مغ خبلل جعل الدمغ الساضي ً
ً
ناقرة ،مشتقاة أو تامة .وال يدتعسل السختار الدػسي ضسيخ األنا الستكمع في الدمغ الحاضخ

(ماذا عداني أن أقػل اآلن بعج ىحه الرفحة ،فرنا اآلن عمى قسة خسدة وستيغ) إال مخة واحجة،
وذلظ عشجما شخ بتجييد سيختو الحاتية لمشذخ في الدتيشات (.)4
والسبلحع أن دمحم مختار الدػسي اختار مدسى (التخجسة) في سخد حياتو وتفاصيميا ،كسا
استشجج بحاكخة الصفل عمى ما بيا مغ انخخام كسا يقػل ،لئلشارة إلى مخاحل الػعي األولى
والبج مغ التشػيو إلى تعخيف التخجسة ىشا ،فسرصمح التخجسة يختمف عغ مرصمح الديخة

) )1بخادة،دمحم،مجمة الكخمل،عجد ،1987 ،85بعشػان:الخصاب الثقافي والتخيمي أو التغييخ الصػبػؼ.

()2

دمحم مختار الدػسي :مؤرخ مغخبي وأديب ورجل ديغ ومجاىج ،ولج في إليغ وىي قخية جشػب السغخب مغ

مؤلفاتو( :مغ أفػاه الخجال ،خبلل جدولة )( ،السعدػل في عذخيغ جدًءا)( ،رجال العمػم العخبية في سػس).
انطخ (مػقع ديػان العخب)
()3
()4

الكتابة والػجػد،عبج القادر الذاوؼ ،ص.80

الكتابة والػجػد،عبج القادر الذاوؼ،ص.89
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فالتخجسة :ىي التي يرػغيا صاحبيا في صػرة متخابصة عمى أساس مغ الػحجة واالتداق في
كامبل ،عغ تاريخو
اؼيا
ً
البشاء والخوح وفي أسمػب أدبي قادر عمى أن يشقل إليشا محتػػ و ً
الذخري ،عمى نحػ مػجد حافل بالتجارب والخبخات السشػعة الخربة (.)1

ضيخت في الدتيشات التخجسة الحاتية في اإلشار الدياسي وأصحاب ىحا الشػ مغ
التخجسات ليع مػاقف شخرية أثارت حػليع الخرػمات فبجأوا يجافعػن عغ أنفديع وغايتيع ىي
ترػيخ عالسيع الخاص وتبخيخ آرائيع الذخرية ومحاىبيع ومبادئيع الخاصة وىع يدمكػن في
سببل مغ التفديخ والتعميل والتحميل لمسػاقف والػقائع (.)2
الحود عغ أنفديع ً
()3

وىحا نججه عشج عبج الكخيع غبلب

الحؼ يعج أشيخ كتاب الديخة الحاتية في الدتيشات أحج

رواد ىحا الفغ فقج نذخ (سبعة أبػاب) عام 1965م وىػ في سغ األربعيغ ،الشز الحؼ يعتبخه
الشقاد بجاية الكتابة الدجشية في مجونة الدخد السغخبي ،حيث يدتخجع غبلب تجخبة االعتقال
الدياسي التي تعخض ليا (.)4
فعبل
وتتدع تجخبتو برنيا ذاتية ووششية وإندانية في وقت واحج ،وىي ترػر تجخبة عاشيا ً
()5

وىي تجخبة الدجغ بتيسة اإلخبلل باألمغ أيام ؾيادة السمظ دمحم الخامذ

والسبلحع في ذلظ أنشا في قخاءتشا لشز(سبعة أبػاب) ال نق أخ حياة عبج الكخيع غبلب
بسخاحميا(شفػلتو ،شبابو ،كيػلتو) ،ففي ىحا الشز يجدج تجخبة مخرػصة ليا بجاية معيشة وليا
نياية معيشة وتتسثل بفتخة االعتقال فقط ،كسا يديخ بشا الشز إلى تكػيغ صػرة عامة عغ
شخرية الكاتب وعغ حالتو في تمظ الفتخة .
()1

التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،يحيى إبخاـيع عبج الجايع ،ص.10

()3

عبج الكخيع غبلب :ولج بسجيشة فاس  ،1920وتمقى دراستو األولى بالقخوييغ ،وأكسل تعميسو العالي في كمية

()2

التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،يحيى إبخاـيع عبج الجايع ،ص.94

اآلداب بجامعة القاىخة ،وقج اشتخك في حخكة التحخيخ الػششي أيام الجراسة وبعج التخخج.مغ مؤلفاتو( :شخوخ في
السخايا )عام  ،1994وفي القرة  ( :أنانية متػحذة)  .انطخ(كتاب األدب السغخبي السعاصخ لعبج الحسيج
يػنذ).ص157
()4
()5

ان:حسال أوجو..عبج الكخيع غبلب في أعيغ الشقاد ،مغخس( ،مػقع إلكتخوني).
مقال بعشػ
ً
األدب السغخبي السعاصخ ،د.عبج الحسيج يػنذ ،ص.159
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عمى امتجاد الدبعيشات تتػاصل اإلنتاجات الخوائية بغ ادرة ومغ رواد ىحه الفتخة :دمحم عد
الجيغ التازؼ( ،)1والسيمػدؼ شغسػم( .. ،)2وغيخىع ،ولكغ األمخ الحؼ يثيخ االنتباه أن أعساليع
الخوائية لع تخزع لتجشيذ معيغ أؼ أنو باألحخػ تػاصل عذػائي واالختيارات الفشية ؼيو
عذػائية أكثخ مشيا أن محكػمة بخؤية حكائية معيشة ( .)3أما في فغ الديخة الحاتية فإنشا نجج ندر
يديخ مسكغ كتب سيختو الحاتية في ىحا العقج.
إن الستخجسيغ ألنفديع مغ العخب كانػا في بعس األحيان يفرحػن عغ الحػافد التي
دفعتيع إلى تجويغ سيخىع الذخرية ومغ ىحه الحػافد  :الخغبة في استخجا الحكخيات ،كسا أن
إفراح كاتب التخجسة عغ غايتو أمخ مدتحب ،ألنو يحجد أشخاف مػضػعو وتػجيو نحػ عالسو
الخاص ( .)4ومشيع :دمحم الجدولي( )5في (ذكخيات مغ ربيع الحياة) عام 1971م ويعمغ أنو أقجم
عمى كتابة سيختو الحاتية وذلظ تخضية لمشفذ وتمح ًذا بحكخيات الساضي الحبيب وتمبي ًة لمخغبة
الجامحة في إبقائيا عمى قيج الحياة ولمسقارنة بيغ أسمػب الكمسة مشح خسديغ سشة وأسمػبيا
اليػم(.)6
إن الحات عشج (الجدولي) ىي (السخكد) الحؼ تتقاشع ؼيو حالة الحىاب واإلياب بيغ
الذباب والذيخػخة األمخ الحؼ دفعو إلى إمبلء مقاربة شبيعية بيشيسا (.)7

()1

دمحم عد الجيغ التازؼ  :روائي مغخبي ولج عام  1948بسجيشة فاس في السغخب ،تمقى تعميسو االبتجائي

بالسجارس الحخة،حيث حرل عمى دبمػم الجراسات العميا سشة  ،1986بجأ الشذخ عام  1966بقرتو القريخة(تسػء

كالقصة) .انطخ(مػقع ديػان العخب)

()2

السيمػدؼ شغسػم :أستاذ وروائي مغخبي ولج عام  ،1947تابع دراستو العميا بكمية اآلداب والعمػم اإلندانية

بالخباط .حرل عمى دبمػم الجراسات العميا في الفمدفة سشة  ،1982بجأ الشذخ عام  1972بطيػر مجسػعتو
القررية :أشياء ال تتحخك .انطخ (مػقع ديػان العخب).

()3
()4
()5

األدب السغخبي الحجيث ،أحسج السجيشي ،ص.60

التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،يحيى عبج الجايع ،ص.116
العبلمة دمحم بغ عمي بغ الخامي السمقب بالجدولي والسذيػر بالفؿيو السجػجكي ندبة إلى مجػجكة التي تحسل

كحلظ إسع جدولة وىي مجشخ تابع لسذيخة اسسيل في أقرى الجشاج الغخبي لآليت عتاب .ولج سشة  1876م
وتػفي الفؿيو السحػجكي رحسو هللا سشة  1977عغ سغ تديج عغ  100سشة.انطخ(مكتبة وخدانات السغخب).

()6
()7

الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص.96
الكتابة والػجػد ،عبج القادر الذاوؼ ،ص.98
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الذباب

الذيخهخة

الػجو الباسع

ذبػل وانييار

األيام الحمػة

ششيغ في الدسع

الميالي العحبة

قرخ في الشطخ

القػة والشذػة

ترج في القػس

التحدخ

العبخة

إن الصفػلة لجػ أكثخ كتابشا السحجثيغ ىي شفػلة جادة صادمة ال تعخف ألػان اليدل
والسخح والميػ ،خاصة تمظ التي صػرىا أصحاب التخجسات الحاتية الفكخية ،الحيغ يعدون ما ُعخف
عشيع مغ جج وجمج ومثابخة وصخامة إلى نذرتيع الجادة في عيج الصفػلة والربا وفي بيئاتيع

الستػسصة التي كانت شجيجة الحفاظ عمى التقاليج والجج (.)1
وفي العام نفدو  1971عاد عبج الكبيخ الخصيبي

()2

في ذاكختو إلى الصفػلة في نز

بعشػان (الحاكخة السػشػمة) وفي ىحا الشز تكتدي دالالت أخخػ مخالفة لسا سبق مغ الديخ
الحاتية حيث ىشا مجال لترسيذ اليػية والسغايخة لمبحث عغ ذاكخة مصبػعة بعػالع سحخية متجحرة
في األعساق مثمسا الكيشػنة والذعخ وإيقا السحيط األشمدي عمى شاشىء مجيشتيغ مغخبيتيغ ،وىػ
ضائعا ،بل يخحل مغ حاضخ وذاكخة مثقميغ بثقافة
زمشا
ىشا ال يخيج أن يحكي أحجاثًا أو يدتعيج ً
ً
السدتعسخ ،وبحزارة الغخب ليبحث عغ االنعتاق عبخ أحبلم الصفػلة ولغة الذعخ ومكػنات

الجحور(.)3

()1
()2

التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،يحيى عبج الجايع ،ص.134
روائي مغخبي وعالع اجتسا ولج عام  1938بسجيشة الججيجة السغخبية ،تقمج عجة مشاصب إدارية وأكاديسية مغ

أعسالو  :كتاب (الجم) ( ،1979تفكيخ السغخب)  ،1993ولو مدخحية (الرمتان) ،تػفي إثخ نػبة قمبية عام
 2009في الخباط .انطخ

(مػقع ديػان العخب).

()3

بخادة،دمحم،مجمة الكخمل،عجد ،1987 ،85بعشػان:الخصاب الثقافي والتخيمي أو التغييخ الصػبػؼ.
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وعشجما تقارب ىحه الخحمة الحاتية نيايتيا ،يكػن الخصيبي قج استعاد حخيتو وتخمز مغ
وشرة االنبيار والتعبج أمام ثقافة الغخب؛ يكػن صػتو قج ارتفع ليخفس االستبلب وصجقة الغخب:
إن الغخب يعتقج في قػتو ،ال بج أن تعمسػا ذلظ يا مجعي الشيار ،ولػ أن فكخكع ىالظ..كػنػا
يقطيغ ،قػلػا :إنشا نحغ قادة أنفدشا ،نحغ الحخكة الخاصة بشا ،لقج قايزكع الغخب مقابل أال
تشكخوه.ارفزػا ىحه الرجقة ،ارفزػا كل الرجقات

()1

.

األمخ الغخيب لمغاية أن عبج الكبيخ الخصيبي يتحجث عغ إنكار الغخب ورفس الرجقات
مشو وىػ في سيختو الحاكخة السػشػمة كان قج نذخىا بالمغة الفخندية بعشػان فكان مغ األولى لو أن
يبتعج عغ لغة الغخب إن كان يحارب التعبج ) (Mémoire tatouéeلثقافتيا وىحا رأؼ الباحثة
في ذلظ .ولخبسا نذخىا بالمغة الفخندية ىجف آخخ عشج كاتبيا فكع مغ أديب وكاتب تحجث بمغة
أجشبية لكي يػصل رسالتو وىجفو إلى أبعج مجػ.
إن الخواية يجدجىا شخريات ثبلث الكاتب والخاوؼ والبصل ،والقرة ثشائية الذخريات
الكاتب والبصل بيشسا تقػم الديخة عمى شخرية أحادية تختدل الثبلثة في الػاحج ،ولكغ ما معشى
الديخة الذصارية أو البيكاريديكية؟
وججنا أسساء

اضحا.وبعج اشبل
وكان ضيػر ىحا السدسى مغ الديخة في ىحه الفتخة و ً
اصصبلحية ذات قخابة مغ ىحا الجشذ األدبي مغ ِقَب ِل بعس الكتاب والباحثيغ العخب عمى سبيل
السثال بعشػان :الخواية البيكاريديكية لمجكتػر جسيل حسجاوؼ ،والخواية الذصارية لكل مغ دمحم
غشيسي ىبلل وإسساعيل عثساني(.)2

( )1السخجع الدابق.
()2

كي .بي ،عباس ،مجمة كالكػت اليشجية ،عجد ،2012 ،5بعشػان :رواية "السخأة والػردة" لسحسج زفخاف نسػذج

أدبي لمديخة الحاتية الرعمػكية .
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إن الديخة الحاتية التي كتبيا دمحم زفخاف

()1

التي تحسل عشػان ( السخأة والػردة) عام 1972

وخالرا لمديخة الحاتية الرعمػكية(.)2
أديبا
تعتبخ
نسػذجا عخ ًبيا ً
ً
ً
وصػت الحات في " السخأة والػردة " غاضب ورافس لمسجتسع الحؼ ال يعتخف برحبلم
الذباب ،ويدترثخ بالكبلم السكخر السحشط ؼيريبيع بالحرخ والعجد عغ إبخاز ذواتيع .إنيا رواية
القصيعة بيغ فئات اليامذييغ الحيغ لع يعػدوا يججون أنفديع ؼيسا يقال أو يفعل مغ حػليع،
فاتخحوا مغ أوربا ،مغ حمع اليجخة إلى مجتسع " آخخ" شػق نجاة يشقحىع مغ التعاسة .وىحا ما
تؤشخ عميو الكمسات األولى السبثػثة في شكل مقصػعة شعخية (.)3
البلفت لمشطخ في ىحه السخحمة السستجة مغ األربعيشيات حتى الثسانيشيات بخوز المغة
الفخندية كمغة تعبيخ كسا في (صشجوق العجائب) لمرفخيػؼ و(الحاكخة السػشػمة) لمخصيبي ،كسا
أن نرػص الديخ الحاتية في ىحه الفتخة تحجثت في بعزيا عغ فتخة محجدة كفتخة الذباب
والذيخػخة عشج الجدولي و الصفػلة عشج ابغ جمػن و كسا خرز عبج الكخيع غبلب في نرو
الحجيث عغ تجخبة الدجغ ،باإلضافة إلى بخوز نػ ججيج مغ الخواية –الرعمػكية -كسا في
السخأة والػردة لدفخاف ،وىحا الكع السختمف مغ ىحه الشرػص جعمشي أشمق عمى ىحه الفتخة اسع
(في شفػلة العجائب شيخػخة و صعمكة وسجغ)

()1

ولج في سػق األربعاء بالغخب  1945وتػفي في الجار البيزاء  ،2000قاص وروائي مغخبيُ ،لقب

بذاعخ(الخواية السغخبية) مغ أعسالو  :رواية (أرصفة وججران) ،قرز(الذجخة السقجسة) و،مدخحية(السيارة
والمػلػة).انطخ (مػقع ديػان العخب).

()2

الديخة الحاتية الرعمػكية :سيخة متسخدة تبشي مزسػن سخدىا عمى حطػظ ومحغ بصل(صعمػك) ،يدعى

بصبقة السجتسع الشبيمة ،ويدعى إلى اقتشاء الثخوات والسجج لتغييخ نسط حياتو ووضعيتو .انطخ(مػقع ديػان

العخب).

( )3بخادة،دمحم،مجمة الكخمل،عجد ،1987 ،85بعشػان:الخصاب الثقافي والتخيمي أو التغييخ الصػبػؼ.
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السخحمة الثالثة()2000-1980

(الديخة الخوائية بين محمهل الدجن ودمى الطفهلة)
ضا خبلل عقج الثسانيشات األمخ الحؼ دفع إلى
كسيا ممحػ ً
إن األدب السغخبي شيج تخاكساً ً

تعجد وتشػ السداىسيغ في اإلنتاج األدبي ،كسا تسيدت ىحه الفتخة باختبلف في مشطػرات الدخد
وتسثبلت السزاميغ الحكائية مع ارتفا ممحػظ في وتيخة الشذخ والتجاول ،وإن بقيت الخوايات في
الغالب األعع ذات ممسح أوشبيػغخافي يشصمق مغ تجارب السؤلفيغ في الحياة(.)1
وفي ىحه الفتخة كان (دمحم شكخؼ) واحج مغ الخوائييغ السغاربة الحيغ التفتت األنطار إلييع في
كل العػاصع العخبية واألوروبية ،مشح صجور سيختو الحاتية (الخبد الحافي) 1982م ،أول سيخة
عخبية ال تياب الجخأة الفاضحة كسا وصفيا عبجه وازن( ،)2وقج يكػن مخد غياب سيخة ذاتية
جخيئة في الثقافة العخبية يخجع إلى عامل العادات والتقاليج والؿيع التي تحتفع بيا كل ثقافة والتي
تعج األساس في صياغة ىػيتيا القػمية  .وبحلظ أًصبح دمحم شكخؼ يسثل الكاتب األسبق والفح
ججا مغ
حسمو بالكثيخ ً
صاحب السػـبة الحؼ بمػر ىػاجدو األدبية في عسمو األول ،الحؼ ّ
الرجق ،فكانت سيختو الحاتية مديج مغ االعتخافات بعج إزاحة الغذاوة عمى كل ما تعػدنا عمى
إخفائو والدكػت عشو ،لع يكغ دمحم شكخؼ يديغ أو يجسل األشياء بالسحدشات ،مسا مشح سيختو ألًقا
وبخيًقا (.)3
رد دمحم شكخؼ حػل إشكالية ترشيف نرو إن كانت سيخة ذاتية أو روائية :أنا ال أقػل إنيا
رواية ،وال أقػل ،في نفذ الػقت ،إنيا سيخة ذاتية مكتػبة بتاريخ متدمدل ،فيي سيخة ذاتية مخواة،
أو سيخة ذاتية بذكل روائي ( .)4السدتشتج مغ ذلظ أن ىحه الديخة قج أخحت شابع الذكل الخوائي
في شخيقة كتابتيا.

()1

الحجسخؼ،عبج الفتاح ،مجمة آفاق ،عجد ،2007 ،73بعشػان:مطاىخ الخواية السغخبية  2003-1950مقاربة

تاريخية ومػضػعية واستصيؿية.

()2

وازن،عبجه ،مجمة الشاقج ،عجد ،1989 ،9بعشػان :أول سيخة ذاتيةة عخبية ال تياب الجخأة الفاضحة .

()3

مػسى،شسذ الجيغ ،مجمة إبجا السرخية،عجد ،2000 ،11بعشػان :استكسال الديخة الحاتية لمخوائي السغخبي

()4

الفخيجات،عادل،مجمة آفاق،عجد ،2002 ،67بعشػان :الخوائي دمحم شكخؼ وسيختو الحاتية الخوائية .

دمحم شكخؼ.
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والبج مغ اإلشارة إلى ىحا السديج ،فالخواية في أبدط تعخيفاتيا :نز سخدؼ تخيمي ،أما
الديخة الحاتية فيي:نز سخدؼ تػثيقي حؿيقي ،فالفخوق بيشيسا تكسغ في كػن الخواية تخيمية
األحجاث والذخريات ،وبالتالي ال تصابق فييا بيغ الخاوؼ  /البصل والسؤلف .أما الديخة الحاتية
فيي حؿيؿية واقعية األحجاث والذخز يتصابق فييا الخاوؼ /البصل والسؤلف ،أما عغ سبب
التدسية الديخة الخوائية ،أن الديخة قج استثسخت بعس األساليب الدخدية الخوائية بسا فييا الخيال
ومغ ىشا جاءت التدسية عمى ىحه الذاكمة (.)1
يتدع كثيخون مغ الكتاب بالحخص عمى الرجق السجخد وعمى الشقل األميغ في سخد أحجاث
البيئة الخارجية وعمى الرخاحة التامة في حجيثو عغ أحػال نفدو أو أحػال اآلخخيغ (.)2ىحا
جميا عشج دمحم شكخؼ بجخأتو الدائجة في سيختو بخأؼ العجيجيغ ومغ عخييا الرادم في
األمخ وججناه ً

مجتسع مدمع محافع مشغمق (.)3
()4

في صفحة 6

يقػل  :حيغ يذتج عمي الجػ أخخج إلى حي "عيغ ؾيصػط" أفتر في

شفبل يقتات مغ السدابل مثمي في رأسو وأشخافو بثػر ،حافي
السدابل عغ بقايا ما يؤكل .وججت ً

بل الشرارػ أحدغ مغ
القجميغ وثيابو مثقػبة قال لي ( :مدابل السجيشة أحدغ مغ مدابل ِّ
حيشا .ز ُ
زبل السدمسيغ !)

تحجيا لمدمصة األبػية،
كسا أن ىحه الديخة تشتسي إلى الحجاثة ،مغ زاوية أخخػ ،ألنيا مثمت ً

ومحاولة لئلجياز عمى ىحا الدمصان الغاشع الحؼ حاق بالصفل( ،)5فشجج بغزو ألبيو قج تجاوز

تسشيت لو أن يسػت
(صخت أفكخ إذا كان مغ
واقعو ؼيقػل (شكخؼ) في صفحة  91مغ سيختو :
ُ
ُ

قبل األوان فيػ أبي .أكخه الشاس الحيغ يذبيػن أبي في الخيال ،ال أذكخ كع مخة قتمتو لع يبق لي
إال أن أقتمو في الػاقع !).

( :)1كتابة الحات ،صالح مػيس الغامجؼ ،ص.126

( :)2التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث ،يحيى عبج الجايع،ص.137

سيشسائيا ،ديػان العخب( ،مػقع إلكتخوني).
( :)3مقال بعشػان :الخبد الحافي تعػد مغ ججيج إلثارة الججل
ً
( :)4الخبد الحافي ،دمحم شكخؼ.
( :)5الفخيجات،عادل،مجمة آفاق،عجد ،2002 ،67بعشػان :الخوائي دمحم شكخؼ وسيختو الحاتية الخوائية .
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ويبخر دمحم شكخؼ شخيقة كتابتو التي تسذ بعس الحداسيات لجػ البعس؛ بدبب أنو
يكتب بشػ مغ الجخأة التي لع يكتب بيا أؼ شخز آخخ؛ وذلظ في رأيو يخجع إلى نػ الحياة
التي عاشيا إذ مػرست عميو كل أنػا التذجد ،لحا فكتاباتو بيحه الصخيقة تعسل عمى إعادة
االعتبار لشفدو وإعادة االعتبار لمفئات السيسذة التي يشتسي إلييا  ..وإنو يرخ عمى شخيقتو ىحه
كشػ مغ مسارسة الحياة(.)1
مسا يمفت االنتباه حًقا ما أخبخ بو الكاتب التػندي كسال الخياحي( : )2أن دمحم شكخؼ كان
أميِّا ويعتسج عمى ذاكختو الذفػية فكان يحفع الشرػص في ذاكختو قبل أن يتخجسيا عمى
()3
ق
وحق لو أن تتسيد كتاباتو
ًا
اما
وتقجيخ لسا صشعو دمحم شكخؼ ُ
الػر .وىحا األمخ يجعمشا نقف احتخ ً
وأن تحرل عمى إشخاء وثشاء الشقاد في كل بقا األرض .

عبج المصيف المعبي

()4

كان قج تحجث عغ تجخبتو حيشسا اعتقل مغ أجل أفكاره ونزالو

سشة  1972ولع يدتخجع حخيتو إال في عام  1980في سيخة ذاتية مخرػصة بعشػان (يػميات
في السشفى -رسائل الدجغ  )1980-1972وكانت قج نذخت عام 1985م(.)5
وعغ مرساتو الذخرية خمف القزبان قال :ال تعتبخ السرساة التي تحجث لظ شيئا
استثشائيا غيخ عادؼ يخرظ وحجك ،مغ الزخورؼ أن تفكخ بسرساتظ في ارتباشيا مع مآسي
ً
ٍ
استثشائية،عشجئح
اآلخخيغ .فإذا قست بالسقارنة فإنظ ستعخف أن مرساتظ ليدت مصمقة ولدت

( :)1مػسى ،شسذ الجيغ ،مجمة إبجا السرخية ،عجد ،2000 ،11بعشػان :استكسال الديخة الحاتية لمخوائي
السغخبي دمحم شكخؼ.

()2

:روائي تػندي فاز بجائدة الكػمار الحىبي لمخواية عام  2007عغ روايتو (السذخط).انطخ(مػقع ديػان

العخب).

( :)3مقال بعشػان :دمحم شكخؼ وأسمػب كتابة الحات ،مجونة الجديخة( ،مػقع إلكتخوني).

( :)4عبج المصيف المعبي كاتب وشاعخ ومتخجع مغخبي .ولج عبج المصيف المعبي سشة  1942بسجيشة فاس
السغخبية .كسا اىتع بالسدخح ،حيث شارك سشة  1963في ترسيذ السدخح الجامعي السغخبي.كسا أسذ مجمة

أنفاس عام .1966انطخ (مػقع ديػان العخب).

مكخما خارج قمعة السشفى ،العخبي الججيج(،مػقع إلكتخوني).
( :)5مقال بعشػان:
ِّ
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تدتصيع أن تخاىا في ندبيتيا ،وتدتصيع أن تػاجييا بيجوء .إذا فكخت بسرساتظ ففكخ مثبلً برشفال
الرػمال ،أعشي فكخ بسعاناة اآلخخيغ بػاسصة معاناتظ(.)1
مدجػنا بتحكخ مآسي غيخه وكرنو مغ رأػ
السبلحع أنو أراد أن ييػن عمى نفدو في كػنو
ً

مريبة غيخه ىانت عميو مريبتو.

استسخ األمخ عشج األدباء في الحجيث عغ تجاربيع الخاصة وال سيسا الدجغ ،فشجج عبج
القادر الذاوؼ ()2استسخ في الدمدمة التي بجأىا عبج المصيف المعبي في ركب أدب الدجػن فكتب
مؤلفو
أيزا بعشػان ( كان وأخػاتيا) عام 1986م حيث كتب َ
الذاوؼ سيختو الحاتية بصابع روائي ً
خبلل الدشػات األولى مغ الدجغ وقج احتػػ ىحا الكتاب عمى تجخبتو الخاصة في السجال
الدياسي تحت االعتقال كسا يتشاول الكتاب تجخبة اليدار السغخبي بالشقج والتذخيح(.)3
ولع يكتف بحلظ بل أتبع ىحه الديخة جدًءا آخخ بعشػان (دليل العشفػان) عام 1989م .وقج
وقع ىحه الشز في إشكالية لتجشيدو فقج قال دمحم بخادة :ليدت(دليل العشفػان) إذن سيخة ذاتية
بالسعشى السرلػف؛ ألن شكميا وتقشيتيا السخكبة يكذفان عغ عبلقة معقجة بيغ ذاكخة الدارد وسجل
األحجاث(.)4
إال أن عبج الحسيج عقار أكج عمى ما يمي( :دليل العشفػان) نز يجخل ضسغ إشار الديخ
الحاتية وذلظ؛ ألن شخرية السؤلف تتساىى بذكل كمي مع شخرية الدارد وضسيخ الستكمع
يييسغ في ترخيف الكبلم وتػجييو ،حتى عشجما يكػن اآلخخون ىع مرجر التمفع يطل السؤلف
في مػقع البؤرة ،إليو يػجو الكبلم وبدببو وعشو ُيقال (.)5

(:)1
(:)2

مقال بعشػان:عبج المصيف المعبي وحجيث عغ الدجغ والذعػر بالحات ،مػقع ساؾية( ،مػقع إلكتخوني).

باحث وروائي مغخبي مغ مػاليج  ،1950في إقميع شفذاون صجر لو مغ قبل  :سمصة الػاقعية ،1981

الشز العزػؼ  ،1982حدب االستقبلل  .1990انطخ كتاب(الكتابة والػجػد).

( :)3مقال بعشػان" :كان وأخػاتيا" تتدمل إلى القخاء مغ أسػار الدجغ ،اليػم( ،24مػقع إلكتخوني).

( :)4الجاىي؛ دمحم ،كتابات معاصخة ،عجد ،1998 ،32بعشػان :فػران الكتابة استقراء المحطات الياربة.
( :)5الجاىي؛ دمحم ،مجمة آفاق ،عجد  ،2000 ،80-79بعشػان :التخييل الحاتي ىػية السفيػم ومفارقاتو.
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قجما وفي الحجيث عغ الكتابة الشدػية تقػل إحجػ الكاتبات ( :)1كثيخ مغ
وفي السزي ً
الشقاد والجارسيغ يشطخون إلى كتابات السخأة باعتبارىا ًفشا لع يشزج بعج ،ولع يتبمػر في أدبشا بحيث
يبجو مغ الرعػبة بسكان دراسة تصػره

القاصات األُول في تاريخشا .فسغ خبلل القرز التي روتيا لشا أمياتشا
إن الشداء ىغ
ّ
أيزا فكختشا األولى عغ العجالة والتزحية ،ومشح
وججاتشا اكتدبشا الفكخة األولى عغ عشرخ الشثخ و ً
نذخ (ألف ليمة وليمة) احتل الشذاط الثقافي والسدمي أىسية كبخػ في حياة الشداء .فقج بخىشت

شيخزاد لكل مغ الخجال و الشداء عمى قػة ترثيخ القرة (.)2
يسكششا اعتبار مصمع الثسانيشات بجاية مخحمة الشزج الفشي لمديخة الشدائية العخبية ،إذ بجأ
بطيػر نساذج مغ الديخ الشدائية التي تشصبق عمييا إلى حج كبيخ شخوط الديخة الحاتية كفغ ونػ
أدبي()3
ىشا الكاتبة السغخبية ليمى لحمػ تتحجث في كتابيا (فبل تشذ هللا )عام 1987م عغ صخاعيا مع
مخض الدخشان ،كسا ُعجَّ الكتاب رحمة في الخبلص الخوحي ومشاقذة صخيحة حػل جدج السخأة،
فترف ليمى لحمػ في الكتاب جدجىا ترػيخًيا عشجما تقػم بفحز نفديا بحثًا عغ عبلمات
وجػد الدخشان الحؼ يدتيمكيا ويقزي عمييا وفق رأؼ األشباء .فقامت بتخك جمدات العبلج

الصبية بدبب األمل الزئيل في الذفاء ،لتجج نفديا معافاة تساماً بعج حمسيا برن الخسػل

قج

لسديا (.)4
وىشا تطيخ البجايات األولى لمكتابة الشدػية في السغخب ،وتعج ليمى رائجة ىحه الكتابة ،فمع
تعج السخأة السغخبية بسعدل عغ األدب السغخبي ،بل بجأت تشافذ الخجال في ىحا السزسار وتحاول
إثبات نفديا وتثبيت أقجاميا في ىحا العالع.

( :)1السخأة في السخآة ،سػسغ ناجي ،السقجمة .

(100 :)2عام مغ الخواية الشدائية العخبية ،د.بثيشة شعبان،ص.45
( :)3السخأة وتصػر الدخد العخبي ،دمحم معترع ،ص.26
( :)4فبل تشذ هللا( ،good reads ،مػقع إلكتخوني).
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وبجأن يرخحغ بسا يخالج شعػرىغ بعجما ُكغ يتدتخن عمى خرػصياتيغ ويػقعغ برسساء

تشكخية لئبل يعخفغ مثل الكاتبة السغخبية (زيشب فيسي) التي كانت تػقع باسع(رؼيقة الصبيعة)(.)1
في نياية الثسانيشات وعمى وجو الخرػص عام 1989م يشذخ عبج هللا العخوؼ

()2

سيختو

تقميجيا ضسغ
الحاتية بعشػان (أوراق) وكان قج اختار العخوؼ كتابة تخكيبية لمتاريخ الفخدؼ السؤشخ
ً
الديخة  ،فاستشج إلى الػاقع مشطػ ار إليو مغ زوايا أو مخايا مختمفة  ،ليعيج خمق تمظ الديخة بذكل

فشي يدتفيج مغ تقشيات الدخد كسا في القرة والخواية (.)3
إن األدب الخوائي السغخبي خبلل التدعيشات تسيد بتصػر مصخد في اإلنتاج وبييسشة مػضػ
الديخ الحاتية ،وكحا ببخوز أنػا أدبية ججيجة ( الدخد التاريخي – وكثخة الكتابة في أدب الدجػن)
اعتسادا عمى البعج المعبي والدخخية وتدايج االىتسام باآلداب اليامذية
كسا تسيد بتحخيخ المغة
ً

(كاألدب الشدائي) .

في عام  ،1992يعػد دمحم شكخؼ بشذخ الجدء الثاني مغ سيختو الحاتية بعشػان ( زمغ
األخصاء) ولغة ىحه الديخة ىي لغة عشيفة متػحذة فييا إدانة لمػاقع واحتجاج عميو ،ذلظ ما
تعكدو ىحه الرػرة التسثيمية التي يمخز مغ خبلليا الدارد قرة التحػالت التي عرفت بحياتو
في فزاءات ششجة وليالييا الخىيبة .مغ الػاضح أن سيخة “زمغ األخصاء” تسيل إلى سبخ أغػار
الدمغ السغخبي مغ خبلل صػر سخدية تتخكد عمى فزاءات اليامر وشخريات القا  ،حيث
تتحػل أزمة الذخريات الخوائية إلى مخآة تعكذ أزمة السجتسع وىذاشة الػاقع ،ألن أزمة
الذخريات وإحباشاتيا مطيخ مغ مطاىخ اعتبلل السجتسع و اختبللو ،كسا رصجت الديخة واقع

(:)1السخأة وتصػر الدخد العخبي ،دمحم معترع ،ص.22

( :)2مؤرخ وروائي مغخبي ولج في آزمػر عام  ،1933بجأ عبج هللا العخوؼ الشذخ سشة  1964تحت اسع مدتعار
(عبج هللا الخافزي( ،لو مؤلفات كثيخة مشيا :رواية الغخبة  ،1971العخب والفكخ التاريخي  ،1973استبانة عام

 .2016وقج تػج عام  2016بمقب شخرية العام الثقاؼية .انطخ(مػقع ديػان العخب).

(:)3دراسة مؤلف"أوراق" عبج هللا العخوؼ( ،htaraz free ،مػقع إلكتخوني).
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البؤس الحؼ عانت مشو شخيحة عخيزة مغ مجتسع اليامر السغخبي وتحجثت عشو بمغة جخيئة
مدتفدة ومتحخرة مغ الحذسة الدائفة .تعبخ عغ القيخ وتذخرو لكي تخفزو وتجيشو(.)1
تقػل ليمى أبػزيج :لع تكغ كتابتي لديختي الحاتية واردةِ ،زد عغ ذلظ أن السخأة لع تكغ حتى
تتكمع ،كشت في حاجة إلى عذخ سشػات قبل أن أجخؤ عمى كتابة سيختي الحاتية وما فعمت ذلظ
إال ألنيا كانت مػجية إلى جسيػر أجشبي فجاءت متحخرة مغ الخقابة الحاتية ،بالغة الجخأة
والرخاحة وكفيمة بإثارة ردود فعل الكثيخيغ وال سيسا أف اخد األسخة ،ولكغ عشجما نذخت (رجػ إلى
وججت مفاجرة أن أسختي التي كشت أتييب مغ ردة
الصفػلة) بالعخبية 1993م في الجار البيزاء
ُ

فعميا برنيا ستحخق الكتاب استقبمت الكتاب بحفاوة وىكحا فعل الشقاد السغاربة

()2

ومغ ذلظ قال عبج العديد ججيخ في َّ
مؤلفيا أنيا سيخة ( ممتيبة ،جخيئة ،عسيقة ،صادقة،
مػضحا بعس الخرائز التي تسيدت بيا كتابة أبػ زيج (:)3
وكرنيا ىي التي كتبت نفديا
ً
 -1قػة الحػارات وتراعجيتيا.
 -2سيػلة األسمػب والدخد وتدييغ الشرػص باألمثال الذعبية والحكع.
 -3ممسح الدخخية الحؼ يتجمى في الديخة .
 -4استقبلل الجسمة واكتفاؤىا بحاتيا ودخػليا في حمقة حسيسية مع سابقاتيا والحقاتيا بتذكيميا عبلقة
تآلف أو تزاد.
ِ
وجو ليا حػل استعساليا المغة العامية-الجارجة -في ىحا الشز أجابت:إن
وفي سؤال ّ
استعسالي لمجارجة عشجما تكػن في صيغتيا العامية أكثخ ببلغة مغ الفرحى (.)4
كسا يعتبخ نز (رجػ إلى الصفػلة) مغ الشرػص الخائجة في جشذ الديخة الحاتية السغخبية كسا
دخل ىحا الشز ضسغ اإلشار التعميسي في السغخب .كسا أن ليمى أبػ زيج تحاول مقارعة الخجال

( :)1مقال بعشػان :صػرة السخأة وكتابة االحتجاج في " زمغ األخصاء" لسحسج شكخؼ ،جخيجة رأؼ اليػم( ،مػقع
إلكتخوني).

( :)2أبػزيج،ليمى ،مجمة فرػل ،عجد ،1998 ،1بعشػان :كتابة الديخة الحاتية.

( :)3أبػ زيج،ليمى ،مجمة فرػل ،عجد ،1998 ،1بعشػان :كتابة الديخة الحاتية .

( :)4أبػ زيج،ليمى ( 25 ،2015أكتػبخ) .أجخػ السقابمة ياسيغ عجنان .مذارف .السغخب :القشاة األولى.

164

حكخ عمى الحكػر ولع تعج األنثى السغخبية كسا كانت
في ىحا الفغ .فمع تعج كتابة الديخة الحاتية ًا

سابًقا مشعدلة عغ الكتابة .

ولعل الذاعخة السغخبية خجيجة الفاسي قج سبقت كل مغ الميمتيغ -ليمى لحمػ وليمى أبػ زيج -في
سباقة في الحجيث عغ مكانة السخأة السغخبية وعغ شسػح السخأة
مزسار األدب الشدػؼ وكانت ّ

السغخبية ونيجيا فقالت (:)1

فتاة السغخب األقرى ترػل

وفي مزسار رفعتيا تجػل

وتخصػ لؤلمام بكل حدم

وإقجام وعدم ال يدول

وشبق لمسفاخخ والسعالي

وعغ نيج الفزيمة ال تسيل

ىشيئا لمفتاة وقج تخقت
ً

ونالت حقيا وغجت تقػل

يقػل واسيشي األعخج( :)2إن الديخة الحاتية ىي تخميع ثقػب الحاكخة ،وإن أسػأ ما فييا أنظ
تذعخ وأنت تبجأ في كتابتيا وكرنظ تقف أمام السػت تتمسذ خصػاتو بجاخمظ وىي تقتخب مشظ،
لكشظ تقػم بيحا الفعل األدبي ألنظ ال تخيج أن يكتب اآلخخون سيختظ (.)3
وعمى نحػ ىحا نجج في عام  1995العخبي باشسا

()4

قج نذخ الجدء األول مغ سيختو

(الخحيل) حيث يتػز ىحا الشز إلى ثبلثة فرػل تعتمييا عشاويغ تػحي مخكباتيا اإلسشادية إلى

( :)1أدب السخأة دراسات نقجية ،مجسػعة مغ األدباء والكتاب ،ص.38

( :)2روائي جدائخؼ ولج  ،1954يذغل اليػم مشرب أستاذ كخسي في جامعة الجدائخ السخكدية ،حرل عام
 2001عمى جائدة الخواية الجدائخية عمى مجسل أعسالو وتحرل عام  2015عمى جائدة كتا ار لمخواية العخبية عغ
روايتو (مسمكة الفخاشة).انطخ (مػقع ديػان العخب).

( :)3مقال بعشػان :الديخة الحاتية أدب فزفاض ،مػقع الرباح( ،مػقع إلكتخوني).

( : )4أحج رمػز السػسيقى التخاثية السغخبية ،وأحج مؤسدي فخقة ناس الغيػان تعجدت مػاـبو بيغ السػسيقى والذعخ
والسدخح والديشسا والكتابة ،تػفي عام 1997بالحي السحسجؼ في السغخب .انطخ( مػقع ديػان العخب)
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تمظ المعبة السبشية عمى افتزاح السدتػر وإضيار الستػارؼ وىي عمى التػالي( :شي الزمػ
الجسيل) و(شي الزمػ القبيح) و(شي الصمػ الفشي) (.)1
قج خمف لشا العخبي باشسا قبل رحيمو سيخة ذاتية ،وىي عبارة عغ اعتخافات وترخيحات وبػح
واستشصاق لسا ىػ مدكػت بصخيقة سخدية ،ال يسكغ أن نشفي عشيا انتساءىا الكبيخ إلى الديخة
الحاتية

في عخض األحجاث وتحبيكيا وإيجاد الحمػل ليا عبخ عسميات التذػيق والػصف

وترػيخ الذخريات واألفزية وخمخمة األزمشة وتشػيع األساليب وسجبلتيا المغػية .ومشيع مغ
يقػل :إن سيخة العخبي باشسا ىي رواية فشية كيفسا كانت التبخيخات التي يقجميا السشكخون لحلظ،
وميسا تدمحػا بالقػاعج األجشاسية األكاديسية .فالديخة ىشا رواية بكل مقاييذ ىحا الفغ ومػاصفات
ىحا اإلبجا .وبعزيع عاد بالتخجيح إلى أن ىحه الديخة ضسغ األدب الذصارؼ البيكارسكي عمى
غخار سيخة دمحم شكخؼ برجدائيا الستكاممة (الخبد الحافي ،و الذصار( وسيخة دمحم زفخاف (السخأة
والػردة) ( .)2فقج عاش العخبي باشسا حياة روماندية ونخجدية في إبان شفػلتو ومع انرخاف أبيو
إلى الحذير والخسخ انحجرت سمػكيات العخبي باشسا فرخح في حياة الرعمكة والفقخ السجقع كسا
ار ومكػثا (.)3
وشفق في االحتيال وامتيان أرذل األعسال دون أن يجج لشفدو فييا استقخًا
استسخت الديخ الحاتية بالتجفق خبلل ىحا العقج وفي عام 1997م نذخ دمحم الجابخؼ

()4

سيختو

بعشػان ( :حفخيات في الحاكخة) ،وإن كان اإلقجام عمى كتابة الديخة الحاتية بحج ذاتيا يتصمب
جانبا مغ الجخأة في الكذف عغ الحات اإلندانية ،وقج نجج في كثيخ مغ مقجمات الديخ تبخيخات
ً

لكتابتيا ،حيث تشتاب السخء التخػف والييبة في حجيثو عغ نفدو ،إال أن في سيخة الجابخؼ نججىا

كبيخ مغ الجخأة في الحفخ ،فالكاتب وىػ يشقل إليشا سيختو ،قج نقميا بجون خػف وال
قجر ًا
تزسشت ًا

كل الزغػشات الدياسية والعخؼية .وكسا أن لغة ىحه
ضغط ثقافي وعخفي ،وإنسا تخمز مغ ّ

( :)1العمػؼ،ىذام ،مجمة آفاق،عجد ،2010 ،78-77بعشػان  :سصػة اليامر في الديخة الحاتية (الخحيل) لمعخبي
باشسا.

( :)2مقال بعشػان  :الديخة الذصارية لمكاتب والفشان السغخبي العخبي باشسا ،ديػان العخب( ،مػقع إلكتخوني).
(:)3السخجع الدابق .

()4
مؤلفا في قزايا الفكخ السعاصخ ،حاصل عمى جائدة ابغ
:مفكخ وفيمدػف مغخبي ولج 1935ولو أكثخ مغ ً 30

رشج لمفكخ الحخ عام  ،2008تػفي  2010في الجار البيزاء بعج معاناتو مع السخض  .انطخ(مػقع ديػان

العخب).
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الديخة كانت فريحة رصيشة إال في بعس السػاقف ولع يكغ يصغى عمييا المغة الجارجة كسا في
سيخة ليمى أبػ زيج (.)1
قج يكػن دافع السخء في بعس األحيان لكتابة سيختو الحاتية ىػ السخض الحؼ يريبو ويغيخ
مغ حياتو فيشزج ىحا الػجع فكخة الحجيث عغ الحات ومعاناتيا( ،)2وىحا ما نججه عشج العخبي
ججيجا مغ سيختو عام 1998بعشػان(األلع) وىي سيخة مرساوية وتخاجيجية
باشسا الحؼ نذخ جدًءا
ً
قػاميا السعاناة والر اخ اإلنداني ضج مخض السػت (الدخشان) عغ شخيق الكتابة والفغ والربخ
والشديان واإلؾبال عمى الحياة وإدانة الػاقع وتعخيتو والثػرة عمى تشاقزاتو الصبؿية واالجتساعية
والدخخية مغ ؾيسو و أعخافو ،واالستيداء مغ األشباء (الحسائع السبلئكية) الحيغ شػىػا شب أبقخاط
بصسعيع وجذعيع الجشػني وراء السادة(.)3
قميبل نبلحع أن العخبي باشسا كان قج اختار اسع الخحيل لمجدء األول مغ سيختو وفي
وبالخجػ ً
الجدء الثاني األلع ،وكرنو استبق األحجاث فارتحل ثع ترلع ولخبسا استعجل الخحيل مغ شجة ألسو
مجاز – لع ُيكتب لو بعج عاد بالحجيث عغ شجشو ووجعو ومعاناتو
وعشجما وجج أن رحيمو – ًا

بالدخشان.

في عام 1999م نذخ دمحم بخادة

()4

سيختو الحاتية بعشػان (صيف لغ يتكخر) واتخح الكاتب

الدخد ،كسا أن
رَ
السغخبي الكبيخ دمحم َب ّخادة ما ُي ْ
صَمح عميو بتقشية اْل ُسداوجة أواْل ُسقابمة في عسمية ّ
اْل َحكي يتخح لو رافجيغ :رافج اْلساضي ،ورافج اْلحاضخ ،حيث يتشاوبان في َس ْخِد اْل َسحكيات .كسا أنو
ؼي ْجخؼ مقارن ًة بيغ شفػلتو
يتػقف بيغ الفيشة واألخخػ ،وىػ َي ْحكي عغ القاىخة ،ليعػد إلى فاسُ ،
ىشا وُفتَُّػتو ىشاك (.)5

( :)1مقال بعشػان :حفخيات في الحاكخة مغ بعيج ،جخيجة ىدبخيذ السغخبية( ،مػقع إلكتخوني).
):)2فغ كتابة الديخة الحاتية(مقاربات في السشيج) ،د.عرام العدل ،ص.37

(:)3مقال بعشػان  :الديخة الذصارية لمكاتب والفشان السغخبي العخبي باشسا ،ديػان العخب( ،مػقع إلكتخوني).

( :)4روائي وناقج مغخبي ولج  1938في الخباط ،حاصل عمى جائدة كتا ار لمخواية العخبية عام  2017عغ
رواية(مػت مختمف) ،كسا لو إسيامات كثيخة في التخجسة مشيا  :الخصاب الخوائي /ميخائيل باختيغ عام .1987

انطخ(مػقع إلكتخوني).

(:)5مقال بعشػان :لعبة الحكي في(صيف لغ يتكخر)،مغخس( ،مػقع إلكتخوني).

167

وفي الكمسة السثبتة عمى ضيخ الغبلف يرخح الكاتب برن ما يتزسشو الشز ىػ جدء مغ
ذاكختو التي انتدجت خيػشيا خبلل إقامتو في مرخ(متابعة دراساتو العميا) أو زيارتيا بانتطام.
وبسا أنو يخكد عمى سخد مداره التعميسي والفكخؼ .فحخؼ بو أن يرشف عسمو ضسغ الديخ
الحاتية(.)1
السبلحع خبلل ىحه الفتخة كان الصابع اإلجشاسي ؼيو ىػ الديخة الخوائية تشجرج تحتيا الديخة
الذصارية مثل (الخبد الحافي )لسحسج شكخؼ و(الخحيل واأللع) لمعخبي باشسا ،كسا ضيخ لؤلدب
الشدػؼ الصفػلي قاعجة كان أساسيا (رجػ إلى الصفػلة) لميمى أبػ زيج ولع يقترخ األمخ عمى
ذلظ كان ىشاك بخوز لطاىخة أدب الدجػن والحجيث عغ تجارب االعتقال (كيػميات في السشفى
لعبج المصيف المعبي) ( وكان وأخػاتيا لعبج القادر الذاوؼ) ،ولع تقترخ مكشػنات الديخ الحاتية
عمى تجارب الدجغ وال الصفػلة بل تعجتو إلى الجاء –الدخشان -الحؼ تشرل في جدج كل مغ
تريت إلى تدسية ىحه الفتخة بـ(الديخة الخوائية بيغ محمػل الدجغ
ليمى لحمػ والعخبي باشسا .لحلظ ار ُ
ودمى الصفػلة).

(:)1

الجاىي؛ دمحم ،مجمة آفاق ،عجد ،2000 ،80-79بعشػان :التخييل الحاتي ىػية السفيػم ومفارقاتو.
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السخحمة الخابعة( )2019 -2000

(ذاكخة السثقف السغخبي حافم ٌة بالحجث)
شيجت بجاية القخن الػاحج والعذخيغ صجور العجيج مغ األعسال األدبية الدخدية بالمغة
الفخندية بالسغخب وفخندا ،مع مبلحطة اتدا ببلد الشذخ إلى ألسانيا ومرخ وسػرية والدعػدية
 ..وغيخىا كسا تصػرت الكتابة الشدائية واشخدت خبلل ىحه الفتخة ،كسا انفتحت الدخود عمى
تجارب السيسذيغ والسيسذات في السجتسع ،تتخح مغ محكي الصفػلة ،ومغ السداوجة بيغ الػاقعي
والتخييمي ،والدخخية والجعابة ،واستثسار بعج مكػنات الثقافة الذعبية ،وأحجاث التاريخ السعاصخ
سبيبل لتشػيع مخاتب الدخد وأساليبو(.)1
بصخيقة روائيةً ،
لقج تسكغ اإلنتاج الدخدؼ مع تػالي التجارب واألجيال في السغخب مغ بمػرة وعي إبجاعي
أتاح لو تجاوز الكتابة األدبية السذخوشة بااللتدام االجتساعي إلى كتابة تصسح إلى استذخاف آفاق
الحجاثة األدبية .وبحلظ بات األفق اإلبجاعي ال يشحرخ في الخؤية الػاقعية أو اإلشار السخجعي
نريا عبخ جسمة مغ العشاصخ والريغ األدبية
الحؼ يسثل ’’خارج الشز’’ ولكشو أصبح يتجدج ً
مثل التقشية الدخدية والصخائق األسمػبية والخؤية اإلبجاعية لمكاتب(.)2

اسعا في فغ الديخة الحاتية
ًا
لقج شيجت الفتخة مشح عام  2000حتى عام 2019
ازدىار و ً

يخ عمى كافة السدتػيات واألصعجة ،فمع تعج أدبية الديخة الحاتية وفشيتيا
السغخبية وتجفًقا غد ًا

تشػعا ؼيسغ يعتمي مشراتيا :فسشيع األديب
مقترخةعمى أدباء السغخب بل شيجت الداحة األدبية ً
ومشيع السؤرخ ومشيع الدياسي ،ومشيع مغ عاش بببلط السمظ ومشيع الرحفي ومشيع السغشي

ومشيع الخياضي .
(الغخفة الدػداء (أو  -درب مػالؼ الذخيف  -نذخىا جػاد مجيجش عام  2000وقج تحػلت
ىحه الديخة إلى فيمع مغخبي لمسخخج حدغ بشجمػن ومغ بصػلة دمحم نطيف وحشان اإلبخاـيسي
يعالج الفيمع الحؼ يعتبخ أول مغ تصخق لقزية حداسة في تاريخ السغخب بعج االستقبلل وىي

( :)1الحجسخؼ ،عبج الفتاح ،مجمة آفاق ،عجد،2007 ،73بعشػان :مطاىخ الخواية السغخبية .2003-1950
( :)2مقال بعشػان :الكتابة الدخدية في األدب السغخبي الحجيث ،ديػان العخب(،مػقع إلكتخوني).
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مذاكل حقػق اإلندان في سبعيشيات القخن الساضي ’’ سشػات الخصاص ’’ وما يتعخض لو
الدجشاء الدياسيػن في السغخب مغ تعحيب

(.)1

في عام  2001يعػد الكاتب عبج هللا العخوؼ الحؼ نذخ (أوراق ) سابًقا ،بشذخ سمدمة مغ
يػمياتو وأما الجدء األول مشيا يحسل عشػان (خػاشخ الرباح -يػميات( )1973-1967وىي
مغ أربعة أجداء أما في مقجمة ىحا الجدء يقػل :شخعت في تدجيل ىحه الخػاشخ وأنا تمسيح في
ثانػية مخاكر عام 1949م حدبسا أتحكخ ولع أتػقف مشحئح ،استعسمت جدًءا مشيا في كتاباتي
الدابقة ،وبخاصة في اليتيع ( )1978وأوراق( . )1998ولع أحتفع بكل أسف بالسدػدة  .لحا
استيل ىحا الجدء بخػاشخ صيف  1967حيث انجلعت الحخب العخبية اإلسخائيمية الثانية وأتػقف
سشة  1973في أعقاب الحخب الثالثة (.)2
ومسا أخبخ بو في  11يػنيػُ :يقال أن العخب لع َّ
يقجروا قػة إسخائيل الحاتية حق قجرىا .ما

معشى ىحا القػل؟ ما ىي قػة إسخائيل الحاتية ؟ الػاقع إن العخب قج أخصروا في تقجيخ قػة الييػد

جسيعا ىػ تغمغل الػعي الرييػني في
العالسية وتزامغ كل الييػد مع إسخائيل  .ما غاب عشا
ً
الييػد وغيخ الييػد ،في (أبشاء العيج القجيع) بالسعشى الػاسع (.)3

تعتبخالكتابة الشدائية الدجشية بالسغخب ،ضاىخة ثقاؼية خميقة بالػصف والتحميل،فيحا الشػ مغ
وقفا عمى الخجل ،فالسخأة أثبتت ىي األخخػ أنيا قادرة عمى فزح السدكػت عشو،
الكتابة ،ليذ ً
عازمة عمى ندف السحطػر في السجتسع واالنعتاق مغ أشكال الحجخ والػصاية التي يفخضيا
فخضا السجتسع والؿيع الخجػلية (.)4
ففي عام  2001نذخت الديخة الحاتية لفاششة البيو بعشػان(حجيث العتسة) ،تحجثت خبلليا
فاششة عغ تجخبة الدجغ التي شالتيا رفقة سبع فتيات أخخيات فاششة الداردة ،العميسة بكل

(:)1

مقال بعشػان :مغ الخواية إلى الفيمع ..أؼ تفاعل بيغ األدب والديشسا في السغخب ،مػقع الذخق األوسط(،مػقع

إلكتخوني).

( :)2خػاشخ الرباح-يػميات ،1973-1967عبج هللا العخوؼ ،ص.5
(:)3

خػاشخ الرباح-يػميات ،1973-1967عبج هللا العخوؼ ،ص11

( :)4مقال بعشػان :فاششة البيو ،الحقػؾية والسعتقمة الدياسية الدابقة ،مغخس( ،مػقع إلكتخوني).
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الػقائع السدخودة .وداد ،ولصيفة ،ومارية والشكية وخجيجة ..تكمسغ برػت جساعي عغ مديختيغ
في عالع الدجػن والقزبان ،تتخدد في أصػاتيغ عبخ السدار الدخدؼ لحجيث العتسة ،آثار القيخ
السخكب ( .)1لع يكغ حجث السديخة الخزخاء

()2

ليسخ بديػلة دون تجويشو في الحاكخة السغخبية

ثانيا ،فيحا (عبج هللا العخوؼ) في عام  2003يكتب
السشاضمة أوًال وترريخو عشج األدباء السغاربة ً

الجدء الثاني في يػمياتو بعشػان (خػاشخ الرباح  1981-1974السديخة الخزخاء ما قبميا وما

بعجىا) .
كحلظ في 2005يشذخ الجدء الثالث بعشػان (حجخة في العشق) وتستج مغ 1999 -1982
ويبجأ ىحا القدع بفتخة االجتياح اإلسخائيمي لمبشان ،ويعمق يػم الجسعة في  16يػنيػ:
"الجير اإلسخائيمي عمى مذارف بيخوت واإليخاني عمى أبػاب البرخة .عاد الذخق إلى وضع
القخن الدابع اليجخؼ .ىل يقػل الخافزػن :ىحا جداء الطالع؟ ماذا لػ انتيت األحجاث -نتيجة
قائبل :دول ىديمة،
تحالف ضسشي -باحتبلل العخاق وسػريا،و بدقػط بغجاد ودمذق؟ ثع يعمق ً
مشيػكة ،عاجدة ،تدتججؼ أميخكا لمتجخل ،برؼ وجو كان ،ومع ذلظ تتذجق باألصالة(.)3
السثيخ لمجىذة أن عبج هللا العخوؼ كان في  2005قج تشبر بدقػط دمذق واحتبلل سػريا،
ىحا يجعمشا نصخح سؤ ًاال أىي بريخة امتمكيا ؟ أم فانػس الشبػءة قال لو ذلظ برن األرض سػف
تذيخ قبل أوانيا وأن الجم سيكػن في ىحه األرض أني اخ ؟!
مجيشة ششجة السغخبية لقج كانت مرجر إليام بالشدبة لمخوائي األمخيكي( بػل بػلد) كسا أن
مجتسعيا قج وفخ لو مادة غشية لترليف أعسال حػل الثقافة السغخبية وقج عاش فييا مجة أربعة عقػد

( :)1زيغ العابجيغ ،حميسة ،صحيفة الحػار الستسجن ،عجد ،2012 ،3769قخاءة الذخرية في حجيث العتسة
لفاششة البيو.

()2
طسيا ممظ السغخب في عام 1975م وذلظ
السطاىخة
الدمسية الجساىيخّية التي ن ّ
ّ
 :ىػ ُمرصمح ُيصمق عمى ُ
احتجاجا عمى االحتبلل اإلسباني لؤلقاليع الجشػبية وىي التي تُسّثل صحخاء السغخب .اشتخك في السديخة الخزخاء
ً
قجر بـحػالي  350ألف مغخبي ومغخبية ،وبمغ عجد الشداء  %10مغ عجد السذاركيغ ،وتحركت هذه
حذج عطيع ُي ّ
األعداد الهائلة بانتظام وتنظٌم ممٌز من مدٌنة طرفاٌة باتجاه الصحراء المغربٌة.انظر كتاب السجٌنة
( :)3خػاشخ الرباح حجخة في العشق( ،good reads ،مػقع إلكتخوني).
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ونيف وكان قج عاير التغييخات التي حمت عمى السجيشة وناسيا ،مثل ضيػرالتمفاز وال اخديػ وغيخ
ذلظ مغ التقشيات (.)1
وكان ليحه السجيشة حزػر في عام  2006حيغ يعػد دمحم شكخؼ لدخد يػمياتو ولقاءه
بالخوائي والسدخحي الفخندي (جان جيشيو) وكحلظ الكاتب والسدخحي األمخيكي (تيشدي وليامد)
ؼيصمق العشػان ( جان جيشيو -تيشدي وليامد في ششجة) ،وكان قج حسل ىحا الكتاب ذكخيات
رائعة لمكاتب مع الكاتبيغ الغخبييغ جان جشيو و تيشدي وليامد في ششجة والتي حسمت معاني
إندانية رائعة ،اعتسج الكتاب عمى سخد الحاالت اإلندانية لمكاتب وأيزا لدائخيو وما صجر عغ
الكاتبيغ جان جشيو و يميامد بجون مجاممة ألحج ،فالكبلم الحؼ كتب في الكتاب قج يذعخ بو
القارغ انو قج كتب مغ واقع حؿيقي دون تغييخ(.)2
في  2009نذخ السؤرخ السغخبي (أحسج التػفيق)

()3

سيختو الحاتية بعشػان (والج وما ولج-

شفػلة في سفح الطل) وتشاول في ىحا الشز صػرة لمحياة في الذسال الغخبي مغ األشمذ
الكبيخ ،حيث تػجج قخية إيسيخغان ،مدقط رأس الكاتب ،والكبلم يتشاول وقائع عمقت في ذىغ
الحاكي بدبب تتابعيا في الدمغ وتجاعياتيا ،مع الحخص عمى سياق تمظ الػقائع التي تبجأ مغ
ونسػه إلى عسخ
ذكخ أصػل العائمة وحياة الػالج ،إلى وقت زواجو مغ أم الحاكي ثع والدتو
ّ
الخامدة ،وفي ىحه الفتخة يكتب الحاكي مسا يتحكخ أنو ُحكي لو وليذ مغ ذكخياتو.
أما الحكخيات فيي تتشاول ،إضافة إلى الحػادث والػقائع ،وجية نطخ الحاكي ،تفديخه لمعبلئق

والخمؽيات حدب ما فيسيا الحاكي(.)4
تجويشا لمسفاخخ والسآثخ وال مجسػعة مغ األحجاث واألخبار الستشاثخة
إن الديخة الحاتية ليدت
ً

حخؼيا وإنسا تقػم عمى
التي ال يخبط بيشيا خيط مغ السشصق أو التدمدل ،وال مذابية لمحياة
ً
( : )1مقال بعشػان :بػل بػلد في سيختو ...عػدة إلى ششجة الحمع ،الجخيجة الكػيتية( ،مػقع إلكتخوني).
(:)2مقال بعشػان :أفزل مؤلفات الكاتب السغخبي دمحم شكخؼ،السخسال(،مػقع إلكتخوني).

( :)3مفكخ ومؤرخ وروائي مغخبي،يذغل مشرب وزيخ األوقاف والذؤون اإلسبلمية مشح  ،2002ويعتبخ أقجم وزيخ
في تاريخ الحكػمة السغخبية ،انجد عجة أبحاث ودراسات في األدب مع الكتابة في مجال الترريخ االجتساعي،

كسا حقق نرػص تخاثية مشيا كتاب التذػف إلى رجال الترػف عام  .1984انطخ(مػقع ديػان العخب).

( :)4والج وما ولج(شفػلة في سفح الطل)( ،good reads ،مػقع إلكتخوني).
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مرجر لسعخفة
ًا
مزسػن تاريخي وإمتا أدبي حيث يرػغو صاحبة في صػرة متخابصة ،تعج
خدائغ الشفذ اإلندانية في إشار فشي متساسظ( .)1فكان كتاب (ال أحج يدتصيع القفد فػق ضمو )
()2

لمكاتب السغخبي شعيب حميفي

الحؼ أبج في سخد يػمياتو ونذخىا 2010م الحؼ أبجػ جل

اىتسامو بجديئات الحياة التي نغفل عشيا كػنيا معتادة مرلػفة ،لكغ حميفي لع ييسميا لسا ليا مغ
أثخ في تػليج اإلبجا وتخريب الخيال ،وقج وقع الشقاد في حيخة حػل تجشيذ ىحا الشز وىػيتو
َّ
السؤلف مغ زاوية (ببلغة التخييل
حيث نطخ الكاتب التػندي (رضا بغ صالح )إلى ىحا
ضسخ الشز بحكايا اآلخخيغ ،وبحلظ تغجو ىػية الكاتب
الحاتي)وقج وضح الدبب في ذلظ :أنو ّ
غيخ مفرػلة عغ ىػيات اآلخخيغ ،.و يغجو الكاتب رسػًال ىسو حسل أحبلم اآلخخيغ الحيغ يحبيع
ودفاعا عسا
وال يدتصيع أن يؤسذ وجػده بسعدل عشيع ،و تغجو الكتابة عشجه جدًءا مغ الحياة
ً
يسشحيا مذخوعيتيا(.)3
لقج كان لمرحفييغ رأؼ في ىحا الفغ األدبي فمع تقترخ كتابة الديخ الحاتية عمى مغ يتسمكػن
أدبيات الحجيث وال سخديتو ،بل كان لمكتابة في رحبلت الدمصة الخابعة ضيػر واضح ففي
عام2011م نذخ دمحم بغ دودش (رحمة حياتي مع السيكخفػن) واعتبخ ىحا الكتاب األول مغ نػعو
بالشدبة لسغ تقمج عجة مدؤوليات في مزسار اإلذاعة والتمفدة السغخبية وعاير عغ قخب فتخات
حفمت برحجاث تاريخية في حياة الػشغ .ويقػل األستاذ العخبي السدارؼ وزيخ اإلعبلم الدابق في
مؤرخا لمعسل اإلذاعي في مغخب االستقبلل،
فزبل عغ كػنو
تقجيسو لمكتاب برن البغ ددوش،
ً
ً

يججه القارغ
شاىجا عمى التاريخ بيشسا يقجم إضاءات عمى األحجاث التي عاشيا أو واكبيا.
ً
ويبلحع الػزيخ الدابق أن ىحا الكتاب سجل حافل لسسارسة العسل اإلذاعي في السغخب عمى يج

جيل االستقبلل« وأن السؤلف »ساىع بيحا السجمج في إنقاذ جدء مغ الحاكخة اإلذاعية "وأنو مغ
السؤكج أن جيل اليػم سػف يدتفيج مشو كثي اخ " (.)4

( :)1الديخة الحاتية في الحػار األدبي ،دمحم صابخ عبيج ،ص.15

( :)2كاتب وروائي مغخبي ولج عام  1964ولو مؤلفات كثيخة في مجال الشقج والخواية ،وىػ رئيذ مختبخ الدخديات
في كمية اآلداب والعمػم اإلندانية بشسديظ في السغخب مشح عام . 1993انطخ مػقع (ديػان العخب).

( :)3مقال بعشػان :ال أحج يدتصيع القفد فػق ضمو،ديػان العخب(،مػقع إلكتخوني).
(:)4

رحمة حياتي في السيكخفػن( ،good reads ،مػقع إلكتخوني).
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في عام  2012م عادت قزبان الدجغ السعتسة والسؤلسة تحاول تزييق خشاقيا عمى
سجشائيا ،فغرت م اخرة السكػث في الدجغ قابعييا فكتب الزابط أحسج السخزوقي ()1عغ تجخبتو
الدجشية (تدمسارت الدندانة رقع  )10وعغ شكل ىحا الدجغ السخيع الحؼ بث في قمػبيع الخعب
مشح دخػليع إليو  :كان الخػف مغ السجيػل يذحح حػاسشا ويذحشيا برسػأ االحتساالت ،ؼيجعميا
وثابة متيقطة تمتقط الذاردة والػاردة وترخ أن تخػ وتمسذ وتذع وتدسع وتتحوق لسحاولة
استكذاف ولػ خيط نػر ضعيف يعصيشا فكخة عسا يخوج في أذىان ىؤالء األفاضل السجانيغ (.)2
في نفذ العام نذخ نػر الجيغ محقق سيختو الحاتية التي تحسل عشػان( بخيج الجار البيزاء-
ثبلثية كازببلنكا) كسا تحجث إبخاـيع الحجبخؼ عغ ىحه الديخة أن محقق كان قج فتح خدائغ
اضعا تجخبتو السشدية رىغ إشارة الحكي والَمغة ،ومتخ ًحا متخيل شفػلتو مادة شيعة
ذاكختو ،و ً
لمدخد.وبيحه الحفخيات في الحاكخة يكػن محقق قج ححا ححو عجد مغ زمبلئو الكتاب السغاربة،
الحيغ تذكل التجارب الذخرية ومحكيات الحاكخة والديخة الحاتية ندبة كبيخة في مػاد رواياتيع.لكغ
ومشتقجا الدياقات التي
مذخرا ىفػاتو
محقق ال يعػد إلى الحاكخة إعجابا بساضيو فحدب ،بل
ً
ً
ومحتؽيا بالمحطات الجسيمة التي تػجت مداره الحياتي بالشجاح
تخل بسشاخ التخبية الدػية لمشاشئة،
ً

في اإلبجا والجراسة والعسل والحب (.)3

استسخت مجيشة الجار البيزاء السغخبية مغ التخبع عمى أغمفة الديخ الحاتية ففي عام 2013م
ُنذخت الديخة الحاتية(الجار البيزاء جشيف رحمة رقع  (8J540لقاسع الغدالي

()4

وىػ أول ممحج

يشذخ سيختو الحاتية و يخوؼ فييا قرتو كسا عاشيا مشح نذرتو في إحجػ قخػ السغخب الشائية،

الكفخ ..عغ السمظ واإللو
حتى وصػلو مجيشة زيػرخ الدػيدخية؛ بمج المجػء الدياسي عغ اإليسان و ُ
( :)1ضابط مغخبي سابق ،مغ مػاليج قخية بػعجػل شسال مجيشة فاس بالسغخب سشة  ،1947التحق باألكاديسية
العدكخية وتخخج مشيا عام  1969بختبة مبلزم ثان ،لو مؤلفات مشيا محشة الفخاغ  ،2012والشبر العطيع . 2016

انطخ(مػقع ديػان العخب).

(:)2
(:)3

تدمسارت-زندانة رقع  ،10أحسج السخزوقي ،ص.83
مقال بعشػان :محكي الصفػلة واألحبلم السؤجمة ،مجونة الجديخة(،مػقع إلكتخوني).

( :)4كاتب وناشط حقػقي عمسانيسغ مػاليج،1990

اشتيخ بالكتابة عغ إلحاده ،وفي عام  2012أشمق

حخكة(ميرامشير) تجعػ السغاربة لعجم صػم شيخ رمزان يعتبخ أىع دعاة الحخية الجيشية .انطخ مػقع(ديػان

العخب).
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عغ األسخةعغ الخصيئة عغ رحمتو مع جساعات التكفيخييغ والحخكات الستصخفة والتيجيجات بقتمو.
يقخر قاسع اليخب مغ حياة لع تكغ حياتو ،ومغ مجتسع ال يخبصو بو سػػ مطاىخ الثقافة الدائفة
وفي لحطة اختار شػاعي ًة أن يكفخ بكل اآللية(.)1
واألمخ األعجب مغ ذلظ أن الكاتبة والشاشصة الحقػؾية اليسشية (إليام مانع) كان ليا قخاءة في
ىحه الديخة تػافق فييا الغدالي في حقو في اإللحاد وتػجو سؤ ًاال لقخاء ىحه الديخة فتقػل:
ِ
صػت َم ْغ يقػل إنو ال يؤمغ باإلسبلم ديشا؟ لع نخاف مغ صػتو إلى ىحا
لع نخاف ىكحا مغ
الحج؟ لع يرعب عميشا أن نقبل بو كسا ىػ في مجتسعشا؟ كسا ىػ .يعير كسا يخيج .كسا ىػ .لع؟
وتجيب قائمة  :اإلجابة تكذف ىذاشة اقتشاعشا بسا نجعػ إليو .كرن اليج السسدكة بالديف السدمط
عمى عقػلشا تجرك أنيا إذا تخكت الديف يدقط ،سيدقط نطاميا معو .ولحا تعتسج عمى التخىيب.
وتخذى مغ اإلرادة الحخة .مغ العقل يفكخ مدتقبلً(.)2
ويسكغ الخد عمييسا أن فكخة اإللحاد في ىحا الػقت وفي عالسشا الحاضخ ىي فكخة مغ
احجا بعج أن وصل إلى ما وصل
الساضي (البالي) ،إذ إن العقل البذخؼ يخفس ىحه الفكخة قػًال و ً

إليو العمع الحؼ يثبت وحجانية هللا عدوجل وألػىيتو في كل ذرة في ىحا الكػن ،ثع إن الجفا عغ
ىحه القزية الخاسخة تحت مدسيات (التقبل) ليي أكثخ مجاجة مغ الفكخة في حج ذاتيا .
السدتحب أو مغخب األماني"
بثقمو السعيػد ندل السفكخ عبج هللا العخوؼ في كتابو "السغخب
ّ

2015م ،الحؼ يكسل العجد الخابع مغ سمدمتو الستسيدة "خػاشخ الرباح" والكتاب الحؼ نحغ

اشا لمتجويغ التاريخي،
كش ً
يخيا -ألحجاث مزت أو ّ
برجد التقجيع لو ليذ كخونػلػجياً -
ساردا تار ً
بقجر ما ىػ نػ مغ االستخجا الشقجؼ لسجسل أحجاث السغخب في السجة الفاصمة بيغ 1999

السحكخات إلى جانب الكتابة الدياسية والفكخية الشقجية ،التي ترتي في
و ،2007وىػ يسدج بيغ فغ
ّ

(:)1مقال بعشػان سيخة ممحج ،مػنت كارلػ الجولية(،مػقع إلكتخوني).

( :)2مانع،إليام،مجمة الحػار الستسجن،عجد،2013 ،4321بعشػان:قاسع الغدالي وحقو في اإللحاد.
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أصل لو
خاص ،وضسغ تكاثف معخ
ندق خػاشخ ّؼ أدبي
ّ
في يشجحب إلى حقل مفاـيسي سبق أن ّ
ّ
ّ
()1
العخوؼ في خساسية :األيجيػلػجيا والتاريخ والحخية والجولة والعقل .
العمػؼ ( -)2عبج هللا ِبكخ دمحم الخامذ أول ممػك السسمكة السغخبية مغ
لع يخر ىذام
ّ

اإلفراح عغ آرائو ووجيات نطخه في الذرن الدياسي في سيختو الحاتية (سيخة أميخ مبعج-
السغخب لشاضخه القخيب)ونذخ ىحه الديخة في شيخية لػ مػنج ديبمػماتيظ الفخندية بتاريخ 2014
امشا مع الحكخػ األربعيغ لمسديخة الخزخاء(.)3
ولكشيا نذخت بالمغة العخبية تد ً
السمظ ،فعخف قرػرىا ودىاليدىا ورأػ ما لع ُيتح لكثيخيغ سػاه
نذر ىذام في رحع دار ُ
مذاىجتو واالشبل عميو مغ أسخٍار وتفاصيل ال يبخل عمى قخاء كتابو ىحا بدخدىا والتعميق
ٍ
بطخف تارًة وبس اخرٍة مخات أخخػ.وتحجث عغ شفػلتو في السجرسة السػلػية مجرسة القرخ
عمييا،
ثع االنتقال إلى السجرسة األمخيكية ،ومشيا إلى إحجػ كبخيات الجامعة األمخيكية العخيقة:

بخيشدتػن(.)4
()5

أصجرت الكاتبة الدىخة رميج

سيختيا الحاتية (الحاكخة السشدية)عام 2016م ،ويخػ الكاتب

إبخاـيع العجراوؼ أن العشػان الحؼ اختارتو الكاتبة لديختيا الحاتية "الحاكخة السشدية" يؤشخ عمى
العػدة إلى الساضي ،مغ أجل استحزار أحجاث وأشخاص وأماكغ…كان ليا األثخ في حياة
الكاتبة ،ولكشو ُيعمغ في اآلن نفدو عغ نية الكاتبة في إخخاج ىحه العشاصخ مغ دائخة الشديان إلى

( :)1مقال بعشػان :خػاشخ الرباح:تقجيع كتاب عبج هللا العخوؼ ،مؤمشػن ببل حجود(،مػقع إلكتخوني).

( :)2مغ األسخة السالكة في السغخب ،حفيج دمحم الخامذ أول ممػك السسمكة السغخبية بعج االستقبلل عغ فخندا ،وىػ
رائج أعسال ومػضف في جامعة ستانفػرد في بخيصانيا (.انطخ مػقع إلكتخوني).

( :)3مقال بعشػان :األميخ السشبػذ يرجر سيخة أميخ مبعج ،العسق السغخبي( ،مػقع إلكتخوني).
(:)4سيخة أميخ مبعج-السغخب لشاضخه قخيب( ،good reads ،مػقع إلكتخوني).

( :)5قاصة وروائية مغخبية مػاليج عام  1950وىي عزػ اتحاد كتاب السغخب مغ مؤلفاتيا  :أخاديج األسػار
وىي رواية نذختيا عام  ،2015وليا في التخجسة (امخأة ليذ إال . )..انطخ (مػقع ديػان العخب).

176

إن الكاتبة تدتجيب لخغبة ذاتية في بشاء ىػيتيا مغ خبلل الدخد ،وإلعادة
دائخة الحزػرّ .

االعتبار ليحه الحاكخة التي "تدتحق أن تخوػ" بعبارة جػرج ماؼ(.)1

إن الستغيخات التي لحقت السعخفة السعاصخة كان ليا دور أساسي في (تثػيخ) الدخد العخبي،
أيزا الثػرة التقشية ومراحباتيا لحلظ في عام
وإن أىع متغيخ أثخ في تمقي الدخد والسقاصج ً
()2

 2017أصجر الكاتب السغخبي عبجه حقي

سيختو الحاتية مدسػعة؛بيجف تشػيع مشرات

خرػصا السكفػفيغ وضعيفي البرخ بعشػان (عػدة الخوح
التػاصل مع مختمف الستمقيغ والقخاء
ً
البغ عخبي) وتحجث في ىحه الديخة عغ أيام (مكشاس) فاس الجسيمة وتساست ىحه الديخة مع سيخ
مبجعيغ آخخيغ ومع أحجاث تاريخية بارزة يشقميا حقي كسا عاشيا ،حيث الكتاب ليذ رحمة في
الحات فحدب ،بل ىػ كحلظ رحمة في تاريخ بمج وعػالع مبجعيغ ومؤثخيغ(.)3
ألنشي تطاىخت بذكل ىادغ وسمسي ،مغ أجل القميل مغ الجيسقخاشية ،عػقبت .عمى مجػ
أشيخ ،كشت مجخد رقع ،الخقع ( .)10366ذات يػم ،عانقت حخيتي مغ ججيج ،حيغ لع أكغ
أتػقع ذلظ .استصعت أخيخا ،كسا كشت أحمع ،أن أحب ،أسافخ ،أكتب وأنذخ العجيج مغ الكتب.
لكغ ،مغ أجل كتابة "العقاب" ،مغ أجل التجاسخ عمى العػدة إلى ىحه القرة ،والعثػر عمى
كمساتيا ،احتجت إلى قخابة خسديغ عاما" ىكحا بجأ الصاىخ بغ جمػن

()4

الحجيث عغ تجخبتو

( :)1م قال بعشػان:ذاكخة لمسدتقبل :قخاءة في الديخة الحاتية لمدىخة الخميج" الحاكخة السشدية"،االتحاد االشتخاكي(،مػقع
إلكتخوني).

(:)2ولج عام 1956بسجيشة مكشاس ،لو مؤلفات كثيخة وتخجسات في األدب الخقسي ،ولو مجسػعة قررية
بعشػان(نحغ والعالع) ،حاصل عمى جائدة السخبج لمقرة القريخة لدشة  2007عغ قرتو (كرس ندار ؾباني).
انطخ(مػقع ديػان العخب).

( :)3مقال بعشػان :كتاب سيخة ذاتية مدسػعة لعبجه حقي ،ديػان العخب(،مػقع إلكتخوني).

( :)4كاتب وروائي فخندي مغ أصػل مغخبية ولج عام  1944بسجيشة فاس في السغخب ،مغ أعسالو (شفل الخمال)
عام  ،1958واالستئرال عام  ،2014حاصل عمى وسام جػقة الذخف مغ رتبة ضابط أكبخ .انطخ(مػقع

ديػان العخب).
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الدجشية في كتاب( العقاب) وكان قج أصجر عام  2018بالمغة الفخندية باسع ( LA
.)1( )PUNITION
كتب دمحم الؽيبللي البلعب الخياضي السغخبي سيختو الحاتية والتي تحسل عشػان(محكخاتي) وقج
سخد أحجاثيا بالجؾيقة والثانية وكرنو قاص بار  ،وكان قج تحجث حجث دمحم الؽيبللي عغ رحمة
أسختو مغ مجيشة وىخان نحػ مجيشة وججة ،ىخًبا مغ اعتقال والجه مغ شخف السدتعسخ الفخندي،

وعغ أولى مقابمتو مع فخيق السػلػدية الػججية ،وكيؽية التحاقو بالفخيق وعغ سخقتو لجفتخ الحالة

السجنية لتحزيخ وثيقة عقج االزدياد قرج التػؾيع لفخيق السػلػدية ،خػًفا مغ أبيو الحؼ كان
يعارض بذجة أن يختار ويفزل ابشو لعبة كخة القجم إذ كان يحثو عمى التخكيد عمى
دراستو،

قبل أن يتخاجع عغ ق اخره ويغيخ مػقفو ويربح مغ أشج مذجعيو ومدانجيو بعجما اقتشع

بسػىبتو الكخوية.
ولع يفػت الشجع الدابق لمسػلػدية عشج محكختو الفخصة تسخ دون أن يقف عشج أجسل الحكخيات
التي قزاىا في مبلعب كخة القجم سػاء مع السػلػدية الػججية أو السشتخب السغخبي مع بعس
األسساء البلمعة التي عاشختو خبلل مديختو الكخوية مغ العبيغ ومجربيغ ومديخيغ ،وغيخىا مغ
الػقائع واألحجاث التي عخفتيا السديخة الخياضية لبلعب مشح حػالي عقجيغ مغ الدمغ ،أؼ مشح
أن تع السشاداة عميو لفخيق السػلػدية مغ قبل السجرب الفخندي "الديكػ" خبلل نياءؼ األلعاب
السجرسية في كخة القجم التي جسعت بيغ ثانػية عسخ بغ عبجالعديد وثانػية عبج السػمغ خبلل
سشة .)2(1962

1
عاما..الصاىخ بغ جمػن يخوؼ قرة اعتقال عبثي ،مجونة الجديخة(،مػقع
) ) :مقال بعشػان :بعج خسديغ ً
إلكتخوني).

(:)2

مقال بعشػان :تػؾيع محكخات أسصػرة كخة القجم الػججية دمحم الؽيبللي،أحجاث أنفػ(،مػقع إلكتخوني).
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()1

أما خبلل ىحا العام 2019م فقج فاز بشدالع حسير

بجائدة الذيخ زايج لمكتاب عغ كتابو في

الديخة الحاتية والحؼ حسل عشػان (الحات بيغ الػجػد واإليجاد)( .)2وقج تحجث عغ سصػة أخيو
قائبل :وميسا أندى فمغ أندى صػرة أخي البكخ وقج مؤل
األكبخ الحؼ كان يكبخه بدبع سشػات ً
عمي بدصػتو وقسعو مداحة مخاوفي وقمقي ،مداحة لع يكغ يخفف مغ وشرتيا عمي إال األم
الشاـية لو والػاقفة إلى جشبي بسا استصاعت مغ الحساية والسػاساة .أما األب ،الكثيخ االنقصا
إلى تجارتو وشؤونو الجيشية ،فقج كان يفعل جيجه التقاء شخ ذلظ األخ وعتػه ،ويمبي حاجاتو
وشمباتو الشقجية ،ولػ عمى حدابي .وقج تعمست الجتشابو لعبة القط والفرر ،حتى ّّ
بت أتقشيا بفزل
طع عمى ىػامذيا خخجاتي وأنذصتي (.)3
معخفتي بروقات حخكاتو وسكشاتو ،فرن ّ
إن األغشية السغخبية التخاثية (هللا يا مػالنا) قج وصمت مذارق األرض ومغاربيا ،فػصمت إليشا
جساليا مغ حيث
معادال
برصػات فخقتيا (ناس الغيػان) ( ،)4ويعج الشز الغشائي ليحه الفخقة
ً
ً
الكمسة والرػت والمحغ واإليقا والسػسيقى والسزسػن لفكخ الذعب السغخبي وتصمعاتو ،كسا
يعتبخ صػتًا لمفئات االجتساعية الػاسعة والستشػعة ،بتعابيخىا الثقاؼية السحمية( )5فرصجر عسخ
الديج

()6

وىػ أحج أعزاء ىحه الفخقة الديخة الحاتية ليحه السجسػعة بعشػان( NAS EL

 )GHIWANEوقال الديج في ترخيحو لجخيجة “العسق” السغخبي ،إن إصجار كتابو كان حمسو
( : )1بشدالع حسير :مفكخ وأديب ،وزيخ الثقافة األسبق .حاصل عمى شيادات عميا مغ جامعتي الخباط وباريذ.
يكتب بالعخبية والفخندية في البحث واإلبجا  ،حاصل عمى جائدة الشاقج لمخواية (1999م)و جائدة األشمذ الكبيخ

( 2000م) وكسا نالت روايتو(معحبتي) جائدة البػكخ لمقرة القريخة .انطخ مقجمة كتاب (الحات بيغ الػجػد
واإليجاد).

( :)2مقال بعشػان:أبػضبي تعمغ عغ أسساء الفائديغ بجورتيا الثالثة عذخة،جخيجة العخب الجولية الذخق
األوسط(،مػقع إلكتخوني).

( :)3الحات بيغ الػجػد واإليجاد ،بشدالع حسير ،ص.24

( :)4ناس الغيػان :تعشي أىل الفيامة ،وىع أناس يفيسػن ويدتشبصػن ما وراء العبارة فبل يكتفػن بطاىخ لفطيا وىع
شعخاء جػالػن ترثخوا بالصخق الرػؼية الذعبية التي ضيخت بالسغخب مصمع القخن الخابع عذخ ،وىحه الفخقة

ترسدت في ستيشيات القخن الساضي بالحي السحسجؼ أحج أفقخ احياء الجار البيزاء وأكثخىا شعبية،
ِ
جاذبا لبلنجماج االجتساعي) .
ويعج(بػجسيع) األب الخوحي ليحه الفخقة .انطخ (الفغ السغخبي ً
(:)5ا
جاذبا لبلنجماج السجتسعي ،دمحم ىسام و(آخخون) ،السقجمة.
الفغ السغخبي ً

( :)6فشان مغخبي مخزخم ولج  1947وىػ مسثل ولو أعسال تمفدية مشيا :مدمدل سخب الحسام عام .1998
انطخ (مػقع إلكتخوني).

179

مشح سشيغ فقج كان لجؼ حمع أن أكتب عغ تجخبة ناس الغيػان ،وتحقق حمسي بفزل امخأتيغ
صجيقتيغ ،إحجاىسا فخندية واألخخػ إيصالية ،إذ شجعاني عمى الكتابة واإلصجار(.)1
تشػعا واختبلًفا في مزاميغ الديخ الحاتية
إن الفتخة السستجة مغ  2000إلى  2019شيجت ً

وبخزت ؼيو شخرية السغخبي الحؼ يشقل تجاربو الخاصة مغ أؼ مكان كان ،فكان األديب
والدياسي والسغشي والخياضي والرحفي وغيخ ذلظ كثيخ ،وبدبب ىحه الغ ادرة واإلنتاج الكبيخ في
ِ
السثقف السغخبي حافمةٌ بالحجث).
ىحه الفتخة ارتريت إلى تدسية ىحه السخحمة باسع ( ذاكخةُ

()1
كتابا يػثق سيخة(ناس الغيػان) ،العسق السغخبي( ،مػقع
 :مقال بعشػان :عسخ الديج يحقق حمسو ويرجر ً
إلكتخوني).
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السبحث الثاني
تحميل سيخة (ضهء ودخان) لعبج المطيف الهراري
أواال  :التعخيف بالكاتب

()1

اسسو ومهلجه:

الذاعخ السغخبي والستخجع والشاقج عبج المصيف الػرارؼ ،ولج عام  1972م.
أىم أعسالو:
عمي وعج الذعخ) عام 2005م
(لساذاأشيجت َّ
ُ
نايا عمى آثارىا) عام 2007م
(ما يذبو ً(تخياق) عام 2009م(ذاكخة ليػم آخخ) عام 2013م(مغ عمػ الياوية) عام 2015م(ضػء ودخان) عام 2016(الحات واليػية والكتابة :حػارات في الذعخ السغخبي) عام 2019م(القاىخة مغ أبػاب متفخقة) عام 2019مأما في الشقج :
(تحػالت السعشى في الذعخ العخبي) عام 2009م(في مفيػم اإليقا وتعبيخاتو الجسالية وآليات تمؿيو عشج العخب) عام2011م(الذعخ والشثخ في التخاث الببلغي والشقجؼ) عام 2013م(-في راىغ الذعخ السغخبي مغ الجيل إلى الحداسية) عام 2014م

( :)1عبج المصيف الػرارؼ ،مػقع ديػان العخب( ،مػقع إلكتخوني).
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أىم الجهائد التي تحرل عمييا:
نال جائدة االستحقاق مغ جػائد نعسان األدبية لعام 2007م-نال جائدة الذارقة لئلبجا

العخبي عغ عسمو الشقجؼ (تحػالت السعشى في الذعخ

العخبي)لعام2008م
نال جائدة القريجة العخبية بالسغخب عغ نرو (مثشى بريغة الجسع) لعام 2016معشهان الديخة الحاتية :ضهء ودخان
كمسة ضهء في المغة:
الز ْػءُّ ،
"[ضػأ] ض و أ َّ :
و(ض ْػًءا)
ػء بالزع (الزياء) و(ضاءت) الشار تزػء
(ضػًءا) ُ
ْ
الز ُ
و(أضاءت) غيخىا يتعجػء ويمدم" (.)1
كمسة دخان في المغة:
ِ
كع ٍ
ثان وعػاثغ عمى غيخ ؾياس ودخشت
"[دخغ] د خ ن ُ :
(دخان) الشار معخوف وجسعو دواخغ ُ
ِ
و(دخشت) الشار إذا فدجت بإلقاء الحصب عمييا حتى ىاج دخانيا " (. )2
الشار ارتفع دخانيا
تفاصيل في الديخة:
شحرات مغ سيخة ذاتية لذاعخىا السغخبي عبج المصيف الػرارؼ ،أىجاىا إلى (أمو) والحؼ يبجو
أنيا ليا الفزل الكثيخ عميو ،مكػنة مغ ثبلثة وعذخيغ مبحثًا مػزعيغ بيغ الصفػلة والذباب وعغ
نبػغو كذاعخ ،حفمت بتاريخ تميج لمسغخب ،كسا أنيا لع تغفل الحجيث عغ شبقات السجتسع
وسياسيو ،وكسا أن كل شيخ ال يغخد إال في سخبو ،فقج متع أسساعشا عبج المصيف بذعخه وتحجث
عغ مميسيو في نطع الذعخ ،انتيت الديخة بذيادات بحق ىحه الديخة وسرورد جدًءا مشيا في نياية
التحميل بإذنو تعالى.

( :)1مختار الرحاح ،الخازؼ.161/1 ،
(:)2مختار الرحاح ،الخازؼ.84/1 ،
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عالقة عشهان الديخة بسزسهنيا:
أيزا إن عػد البخػر
مغ السعخوف أن الحىب يستحغ بالشار والخجال بالتجخيب ،ومغ السرلػف ً

ال يعبق بخائحتو الذحية إال إذا مدتو الشيخان ،وما مغ شيء يدتصيع تبجيج الزباب إال أشعة

الذسذ الستميبة التي ِ
أحذ بجفاف ريقو ومغ
تحػل مغ سخاب األفق مدارب زمدم يرلفيا مغ ّ
ّ
تغسجت سكاكيغ التربخ في شخاييشو حتى أَرِق ،ىكحا كانت سيخة (عبج المصيف الػرارؼ) كان
ضؤوىا القريجة التي تػارت مغ دخان أحبلمو فتمسع محاق حبلوتيا وشبلوتيا عمى لدانو
فرلبذ قريجتو لِباس التػىج والشػر.
فكخة الديخة –ضهء ودخان:
جاىجا إليراليا لمستمقي ،
لكل أديب أو شاعخ فكخة يبتغييا وبكافة الصخق وكل الػسائل ،يدعى
ً

شعخ
ندجا يخيجه أكان ًا
ؼيعايغ األديب عشاصخ عسمو األدبي عمى ميدان العقل ليتفتق مغ خيالو ً
ِ
مج جدػر بيغ الرجر والعجد
نثخا ،وىشا عبج المصيف الػرارؼ الحؼ ّ
جشج فكختو في محاولة ّ
أم ً

وتعجد اليجخات ،فكان الذعخ ىػ دمية -عبج المصيف الػرارؼ -الحؼ أسكغ
اليتع
ُ
الحؼ بجوره أبخز ُ
ِ
سبيبل سارهُ غيخ
الذساء ً
ألحت عمى ْنػِلوّ ،
مغ قػاؼيو ججلية الحكخػ السخزبة التي ّ
فعبج مغ إرادتو ّ

ٍ
آبو بعثخات األلع .
البجاية:

(عػدا
بجأ الػرارؼ سيختو بجاية مػفقة ممخرة وشاممة جامعة ،إذ أبكخ حجيثو بفرل أشمق عميو
ً

عمى بجء) فكرنو بحلظ يخيج العػدة إلى حياتو مغ بجايتيا مغ نصفتيا فيتحكخ ،ويجون أىع تفاصيل
حياتو والحؼ ميد ىحه البجاية أنيا جاءت كسمخز سخيع لحياتو ورعذة الخػف مغ األزمات التي
تبلحقو ومغ األحجاث التي سترب جام غزبيا ووبيميا عميو وعمى عائمتو ،كسا كان السكان
ذاكختو فقجم خبلصة عغ السكان األول في مخاحل عسخه السختمفة (دكالة) التي تسثل جحر الكاتب
وكيشػنتو وواسصة عيجه وعسخه وكرنيا الخخزة في القبلدة ال لػن وال ىيئة لمقبلدة دونيا .
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الحبكة:
حبكا أؼ أحكع الذيء ،يقع التركيج فييا عمى األسباب والشتائج
الح ْبكة (بفتح فدكػن) مغ َح َبظ ً
َ

وتتابع ىحه األحجاث يفزي إلى نتيجة قررية تخزع لر اخ ما ،وتعسل عمى شج القارػء
إلييا( .)1أو ىي سمدمة الحػادث التي تجخؼ فييا مختبصة عادة بخباط الدببية واىتسام الخاوؼ
بالحبكة يكػن
مفتاحا لشجاح روايتو وإخفاقيا(.)2
ً
تستج وقائع ىحه الديخة السختارة إلى والدة الكاتب وشفػلتو في مدقط رأسو في إحجػ قخػ
ّ

الكتّاب في إحجػ مداجج قخيتو ،قبل أن يياجخ ىػ وعائمتو إلى
يتيسا ودخل ُ
ُد ّكـالة ،حيث عاش ً
الذسال لمتعمع واكتذاف واقع السجيشة الججيج.وىشاك ،عبخ أمكشة واقعية وأخخػ
متخيمة ،يخوؼ
ّ
الدارد بزسيخ الستكمع ،وباسع العمع الذخري ،فرػل السعاناة التي عاشيا وأفخاد عائمتو نتيجة

الذعخ مثل «ـبة ربانية» تُْشدي سارد
الطخوف السدتججة وضائقة يج السعيل الػحيج ،إلى أن يرتي ِّ
الديخة ىػل الػاقع الحؼ استبجلو بستعة بجايات كتابة الذعخ الحؼ اعتبخه بسثابة «سمػػ وعداء».

والحبكة في ىحه الديخة متساسكة نسطية حيث أن األحجاث متفاعمة متخابصة كل حجث يؤدؼ إلى
اآلخخ حتى تبمغ ىحه الديخة نيايتيا .
الدمن:
ال شظ أن فمدفة الدمغ وحيػيتو في حياة اإلندان أمخ يدتحيل االنفكاك عشو وتطيخ ميدتو
جساليا بحتًا حيث يمعب بو األدباء
عشرخ
ًا
في تقجيخ الشاس لو ومحافطتيع عميو ،يعج الدمغ
ً
بالتتابع الدمشي تارة وبالتقجيع والترخيخ تارة أخخػ .
تختمف الديخة الحاتية عغ بؿية األجشاس األدبية في ارتكازىا عمى عشرخ ميع وأصيل تجتخح
مشو الحكاية وتتذعب وتشتيي أال وىػ (الحات) حيث تتجمى الحات الحكائية بذكل كامل في
الديخة الحاتية  ،وفي سيخة (ضػء ودخان) اعتسج عبج المصيف الػرارؼ عمى الدمغ بذكل كبيخ في
الحجيث عغ رحمة حياتو الخربة بالػقائع والخبخات ،فيتشاثخ الحشيغ في ثشايا سيختو كالحؼ يشثخ

(:)1مجخل تحميل الشز األدبي ،د.عبج القادر أبػشخيفة ،ص.128
(:)2بشاء الخصاب الخوائي ،أحسج الدعبي ،ص.119
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المؤلؤ فػق العخوس ،وقج أبج

عبج المصيف الػرارؼ في استخجام الدمغ بجقة ليذحغ الشز

بالتػتخ مغ خبلل التراعج الدمشي في حكايتو .
اعتسج الكاتب عمى تحجيج الدمغ بجقة فشججه في الحجيث عغ أفانيغ قخيتو وبداتيشيا الخزخاءيقػل( وقج ازدانت بكل أنػا الثسار والسغخوسات طهال العام لجػدة التخبة واعتجال الجػ)()1
ويخمد ىحا التحجيج  -شػال العام -إلى الخيخ الػفيخ والكخم الؽياض ليحه البقعة السكانية التي
تدكغ ؼيو ويدكغ فييا فيي ال تشزب بحورىا وال تخبػ أشجارىا الدامقة ،فكرن خيخىا ال يحجه
مدتسخ شػال العام ،وقج أحدغ الكاتب في استخجام لفطة –العام -حيث السعخوف أن
ًا
الدمغ ؼبقي
اليدخ والسشح .
-العام -يصمق عمى ُ

وفي مػضع آخخ حيشسا تحجث عغ أصػل أىل قخيتو-دكالة( -وىع ال يتكمسػن إال العخبية بعج أن
ُع ِّخب لدانيع عمى األرجح أيام السهحجين)

()2

ويخمد ىحا التحجيج إلى تاريخية ىحه المغة وتخاثيتيا كسا تذيخ إلى شبيعة السخحمة التي انتذخت
فييا المغة العخبية في –ُدكالة -باإلضافة إلى ثقافة الكاتب الػاسعة حيث َّأرخ لمغتو .
في يػم وفاة والجه قال( :في ذلظ الرباح السذؤوم ،كسا تحكخ أمي بترثخ ،حتى جاء الشاعييصخق باب السشدل ،ويحسل إلى ربتو خبخ مػت زوجيا الحؼ قزى في حادث سيخ خصيخ ليمة
األحج)

()3

ويذيخ تحجيج ىحا الدمغ عمى قدػة الخبخ عمى قمػبيع ،حيث مغ السعخوف أن الرباح ىػ وقت
البذخػ والخيخ والدعادة ،ؼبغتة وفجرة الخبخ تذي بالرجمة التي عاشػىا .
وعيت بيا بيغ
كرؼ شفل قخوؼ ،تػزعت أيام حياتي التي
ٌ
وفي الحجيث عغ ليػه وشفػلتو ( ِّ()4
ساعة وساعة؛ فكشت أرعى ماشية الجج ،وأحتصب روث البقخ لمصيي والتجفئة)

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.11
) :) 2السخجع الدابق.

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .17
) :) 4ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.24
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وفي ىحا التحجيج يذيخ إلى حياة الصفل القخوؼ وكيف تتػز ساعاتو بيغ الخعاية والتحصيب،
رجبل قبل
وذلظ يذي برعػبة ىحه الحياة باإلضافة إلى شطف العير الحؼ يجعل مغ ىحا الصفل ً
أوانو .
مقجسا بسعشى مغ السعاني ،فيػ
ومغ تحجيج الدمغ حجيثو عغ سػق األربعاء (كان يهم األربعاء ًيػما آخخ) ( )1ويخمد ىحا التحجيج إلى اليػم االقترادؼ التجارؼ
اليػم الحؼ ال يسكغ أن يترخخ ً

أمسيا.
اليام في قخيتو وكرنو كسا يقػل عشو ً
عيجا ً

وعشج حجيثو عغ باكػرة قرائجه نججه يقػل( :في عطمة صيف تدعة وثسانين .وججت نفديأنطع أول أبيات لقريجة مسكشة أوقعيا باسسي)

()2

ويذي ىحا التحجيج الجقيق إلى أىسية ىحا التاريخ في حياتو باإلضافة إلى تحجيجه الفرل الحؼ
كتب ؼيو وكرن الريف كان إليامو وىحا ليذ بغخيب عمى شاعخ فكسا عخفشا عغ نبػغ الذعخاء
الشابغة إذا رىب واألعذى إذا شخب ،والبجايات ال تشدى ،السيسا إن كان نبعيا سيتجفق بعج اآلن.
أواال  :التختيب  :لقج جاء سخد –ضػء ودخان -في تختيب الدمغ مغ خبلل تقانتي االستخجا و
االستباق ،واالستخجا أو كسا يصمق عميو-الدػابق الدمشية-

()3

:والتي تعشي تجاعي األحجاث

الساضية التي سبق حجوثيا لحطة الدخد ،واستخجعيا الخاوؼ في الدمغ الحاضخ(نقصة الرفخ) أو
وغالبا ما يدتخجم فييا الخاوؼ الريغة الساضية ،لكػنو يدخد أحجاثًا
في المحطة اآلنية لمدخد،
ً

ماضية .

ميج بيا عبج المصيف الػرارؼ لديختو –
جميا
في التسييج يطيخ االستخجا
ً
ً
(عػدا عمى بجء) والتي ّ
ضػءو دخان -إذ أنو لفت إلى الدمغ وأىسيتو ومجػ صعػبة احتفاظ الحاكخة بػقائع حياتو ؼيقػل :

(ما لدان حالو ودأب جيجه أمام وقائع َّ
ولت واستحالت إلى رميع وذرات في نيخ الدمغ
الدحيق)

()4

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.35
) :)2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.83
()3

بشاء الدمغ في الخواية السعاصخة ،د.مخاد عبج الخحسغ مبخوك ،ص.24

):)4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.7

186

ثع نججه يؤكج عمى صعػبة استخجا الدمغ والؿيام بعسمية الفبلش باك ؼيقػل  ( :ىل استصاعت
الحاكخة أن تحتفع برلقيا فربقت لو مغ شخيط عسخه في الدخاء والزخاء ما يقجح زنج مخيمتو متى
شاء)

()1

وكرنو أراد أن يزع القارػء الستمقي في بػتقة الرعػبة التي يتكبجىا في الحجيث عغ ذكخياتو ،أو
لخبسا خػفو مغ فقج رصيجه في الحياة كمسا تقجم بالعسخ في أن تخػنو الحاكخة ويشدى زمانو ومكانو
مع مريخه الججيج الغامس ،وبالتالي يكذف لشا ذلظ عغ كائغ أصيل ووفي عارم بالحشيغ
والذػق لصفػلتو وشبابو وشاعخيتو .
ويرتي االستخجا عمى ضخبيغ :
صعػدا مغ
[االستخجاع الجاخمي] :وىػ االعتساد عمى رجعات يتػقف فييا تشامي الدخدً
الحاضخ نحػ السدتقبل؛ ليعػد إلى الػراء عمى أال يتجاوز زمغ السحكي األول (.)2

 وإنشا ال نغمػ حيغ نقػل أن االستخجا الجاخمي في سيختو قج تسثل عمى شػل الديخة مغبعزا
أوليا حتى آخخىا ،وىحا سست ُكتاب الديخة عادة ،ولغ ندتصيع حرخىا لكثختيا بل سشػرد ً
مشيا  ،فشججه في بجاية سيختو يدتخجع السكان األول (دكالة) وىي باديتو التي عاش ؼيو ؼيقػل(

درسا في الرست أتخيميا)
بسا يذبو ً

()3

 ومغ مطاىخ تقانة االستخجا الجاخمي ،استخجاعو لحكاية الػىغ والزعف وىي مخحمة حسلِ
ومفخحة عشج العائمة وحجثًا استعج لو الجسيع وتيير
أمو بو ،وكسا يبجو أنيا كانت ذكخػ ىامة
كبخ ووعي مغ قبل عائمتو ويطيخ
الستؿبالو ،لحلظ ضل الجسيع يحجثو عغ ىحا السجيء بعج أن ُ

شجيجا  ..وأخح يفكخ في ما
فخحا
ذلظ مغ خبلل ( :عشجما كانت أمي
ً
ً
حامبل بي  ،فخح أبي ً
يدسيشي بو حيغ آتي إليو ويرخحني بيغ ذ ارعيو)

()4

):) 1السخجع الدابق.

):)2قخاءة ببلغية ججيجة ،د.كسال غشيع،ص.59

):)3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.11
.

(:)4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص15
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وىحا يػحي بذجة التخقب والدعادة العارمة التي ندلت بالعائمة إثخ حمػلو ،وبقاء ىحا الفخحةمدتسخة ومخافقة لو ،إذ كيف يحكخ ىحه الدعادة وىػ لع يػلج بعج ،غيخ أن عائمتو قج ذكخت لو
سببا
تفاصيل مجيئو بفخح وشغف  ،ولعل فقجان والجه –كسا سيرتي ؼيسا بعج -في عسخمبكخ كان ً
في تحكخ ىحا السذيج ،إذ أن الحالة الذعػرية التي كان فييا والجه وتفكيخه ؼيسا يدسي ابشو قبل

والدتو ُي ِ
متحسدا لػالدتو حيشسا قال عغ تدسيتو (إما عبج الػىاب أو لصيفة إن
طيخ أبػه شغػًفا
ً
مفتتشا برػت عبج الػىاب الجكالي في أغانيو الخوماندية وبرػت لصيفة القاضي
ولجت أنثى..
ً

في كل نذخة مغ نذخات األخبار عمى أثيخ اإلذاعة الػششية)

()1

قمػبا شائخة وىػ قمب األب
قجيسا قيل  :يغفػ قمب األب حيشسا يشام الجسيع وقيل ً
أيزا أن ىشاك ً
 ًحائسا بيغ أبشائو؛ ليدعجىع ويخعاىع ،كسا نمحع خػف األب عمى ابشو في سيخة –ضػء
الحؼ يطل ً

ودخان -والحخص الذجيج عمى عبج المصيف درًءا لمحدج عشجما ولجتو أمو ؼيقػل( :أشار عمى مغ
بباب الغخفة أال يجخل عمى أمي وىي في وضع الشفداء إال أختيا مميكة ،فقج غجا ال يثق في

شي البال تخد جبيشو)
الشداء ،وذكخػ كبخػ بشاتو التي ماتت في ضخف غامس َّ

()2

وفي ىحا السػقف يخمد إلى عادة قجيسة كانت عشج أىل القخية وىي أن الجخػل عمى السخأة
الشفداء قج يػلج إصابة لمصفل أو يؤذيو ،وىحا الخػف مغ األب عمى ابشو ربسا يكػن تجخبة مخيخة
عاشيا ىحا األب مدبًقا مع ابشتو الكبخػ(نجاة) التي تػفيت في ضخوف غامزة فجعمتو يرجق
عادة أن الجخػل عمى الشفداء يؤدؼ إلى إصابة السػلػد برذػ.
 وفي حجيثو عغ ميابة الميل والخذية مشو يقػل( :كان الميل عشجؼ ميابة .ما إن تغخب الذسذتباعا ،حتى أنكسر وسط
وراء الحقػل الستخامية وتخف الحخكة وتيخ الكائشات إلى مخبئيا ً
()3
جمبابي القريخ في ركغ ٍ
مشدو)

) :)1السخجع الدابق .

) :)2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.16
):)3

ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.29
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مدسٌخ
وعشج مقارنتو بيغ معمستو ومعاون الفؿيو سابًقا ( :وكان يجاخمشي شيء مغ العجب وأنا َّفي مقعجؼ الخذبي أقارن في نفدي بيغ ىحه السخأة السدكيشة وبيغ معاون فؿيو الكتاب الفع الحؼ
()1

تدبق عراه الصػيمة فسو)

وىحا يػحي باختبلف الذخريات التي قابمت عبج المصيف كسا يػحي بذيء مغ االنحياز أن
السخأة بعاشفتيا ىي إندان فػق اإلندان فيي ال تحسل عرا تزخب فييا الصمبة كسا كان يعسل
معاون الفؿيو الفع  ،كسا أن نعتيا بالسدكيشة يخمد إلى ضعف شخريتيا،كسا يجل تحكخه لسعاون
الفؿيو الغميع معو أن األلع ال يشدى وأن الكمسة القاسية ال تشدى ،فيا ىػ يعقج مقارنة بيشو وبيغ
معمستو.
وعشج حجيثو عغ دار اإليػاء واأليتام والعجدة يقػل ( :وال أعخف مغ أشار عمى أمي مغ ذوؼالقخبى برن تجخمشي إلى ىحه الجار  ....وحسجت أمي هللا أن عاد ابشيا إلييا كرنسا أكخىت عمى
األمخ)

()2

وىػ في ىحا االستخجا

يخيج إبخاز حشان والجتو التي ميسا حاولت أن تبعجه عشيا ال تدتصيع

بعاشفتيا وأمػمتيا ،كحلظ يذي ىحا الحجيث أنو ليذ القخيب في كثيخ مغ األحيان يحب لظ
الخيخ ،كع أقارب كانػا عقارب ! .
 اعتسج الكاتب عمى تقانة االستخجا الجاخمي في حجيثو عغ إحجػ مػاد اإلنذاء التي كتب فيياشيئا مغ ىحا الخصاص في أحج تعبيخات مادة
مػضػعا رمدًيا فذكظ ؼيو مجرسو :
(سرصف ً
ُ
ً
اإلنذاء ،إال أن السجرس شكظ في ما حكيت واعتقج أنو جخدة مغ قرة فانصاستيكية ما ،وكتب
()3

عمى ىامر الػرقة [ :مػضػ خارج الدياق ] )

وبحلظ يػحي لظ أن بعس مجرسيو لع يكغ يخعى السػـبة الستفتقة عشجه كحلظ ضاىخة عجم
الترجيق والتذكيظ في كتابتو وعجم مػافقة الكتابة التعبيخية لفكخ السجرس وعمسو يجعل السجرس

ط عبارة تذاؤمية محِبصة(خارج الشز) .
جيجا في خ ِّ
ال يترل ً
):)1ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.41

):)2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.42-41
):)3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.60
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تحجث الكاتب عغ امتيانو بيع الحمػػ لؤلشفال والتبغ بالتقديط وذلظ مغ أجل تحريل مراريفو
مغ الكدػة والكتب وكان قج عاد بحاكختو فقال( :لكغ كانت بي أنفة ورثتيا عغ أبي فمع يحرل
أن مجدت يجؼ إلى أحج أو استعصفت ىحا وذاك)(.)1
في مػقف آخخ يعتسج الكاتب عمى تقانة االستخجا الجاخمي مع السجرس الحؼ يجب أن يكػنمثاال وقجوة لمصمبة ( :وأذكخ أن أحجىع نيخني بقػة وتػعجني بالصخد إذا عجت إلى تخصئتو بسخأػ
ً
التبلميح ،كرني أىشتو في كخامة) (.)2
وفي ىحا االستخجا يػحي بعجم إندانية السجرس مع شبلبو فيػ يرخخ بعالي صػتو ويتػعج
وييجد بالصخد وكرن الصالب قج فعل مريبة ،ويكرنو مبلك ال يخصىء وأنو معرػم مغ الخصر
وكرن تخصئة السجرس ىي إىانة كخامتو ،وكرن الكاتب يخغب في القػل وماذا عغ معمػماتظ غيخ
الرائبة ىل ستفيجنا ؼيسا بعج ؟
(مشيتي) التي ىي عمى مجدوء الكامل وقاؼية الشػن وسكب فييا أنفاسو
وحيغ كتب قريجتو ُالحارقة ومشيا ىحا البيت الغخيب الحؼ يذخط ما قبمو وما بعجه (يا ُمشيتي إن ُّ
وىد
مت في يػ ٍم ُ

الشعر َم ْتشا  ،لسا استسع إلييا بعس أصحابي الطخفاء ،اعتقجوا برني نطستيا تغ ًدال بفتاة كانت
تجعى[مشية] وأني أريج بالقريجة التػدد إلييا ومجاممتيا) (.)3
تجرس معشا في الثانػية نفديا
ُ
[-االستخجاع الخارجي]  :بخز االستخجا

الخارجي في الديخة بذكل واضح؛ ليبيغ الكاتب

ويػضح فكخة معيشة يخيج ترصيميا مغ الدمغ القجيع عمى قػل مغ قالػا :ال حاضخ لسغ ال ماضي
لو وتقػم ىحه التقانة عمى  :االرتجادات الػاقعة خارج الشصاق الدمشي لمسحكي األول(.)4
في عشػانو األول(دكالة) استخجم تقانة االستخجا الخارجي بذكل واضح حيغ قال ( :وىع اليتكمسػن إال العخبية ،بعج أن ُعخب لدانيع ،عمى األرجح أيام السػحجيغ)
) (1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.64

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .76
) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.87
) :)4قخاءة ببلغية ججيجة ،د.كسال غشيع ،ص.59

) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.11
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(.)5

وىػ بحلظ يحجد زمغ دخػل العخبية إلى دكالة مدقط رأسو مغ خبلل استخجا خارجي يبخز
أىسيتيا وتخاثيا .
ثع في مػضع آخخ يقػل( :دانت دكالة باإلسبلم مشح أيام السخابصيغ الحيغ غخسػا في مغ سكشياحب آل البيت واتبا محىب اإلمام مالظ) (.)1
()2

(-أعجب اإلمام البػصيخؼ بتقػاىع وصبلحيع ،ورغب في االنتداب إلييع ندبة محبة وتعمق)

وبيحا يخمد إلى السكانة الجيشية والعمسية التي تبػأتيا دكالة مغ خبلل ذكخه لمسحىب الستبع في ىحه
القخية وعغ إعجاب صاحب البخدة في ىحه القخية.
-وقج استخجم الكاتب تقانة االستخجا

الخارجي في الحجيث عغ السجيشة وندبتيا التاريخية

يقػل(وقج اشتيخت باسع الػيجانصي ندبة إلى الفخندي لػيذ جانصي الحؼ اكتذف مشجع
الفػسفاط بيا في ثبلثيشيات القخن العذخيغ) (.)3
 وضف الكاتب ىحه التقانة مخة أخخػ عشج وصفو لجسال صػت ابغ رؾية فقال(:صار ولج الخؾيةيؤُّم الشاس وىع ال يديجون عمى خسدة نفخ .وكشت إذا سسعت تبلوتو في الفجخ تخالو الشبي داود
ُ

مدمػر مغ مداميخه األخيخة بيغ الديػب والػديان عمى مج البرخ)(.)4
ًا
يختل

وفي ىحا االستخجا كرنظ تدسع نغع الرػت وتختيل اآليات فتقػل (ما شاء هللا) .كسا يذي ىحا
االستخجا بالثقافة الجيشية الػاسعة عشج الكاتب .
كسا وضف ىحه التقانة في ترريخ األسصػرة عيذة قشجيذة وما اسسيا ؼيقػل (:وتدعع بعس
الخوايات أن عيذة قشجيذة شخرية حؿيؿية تشحجر مغ عائمة مػريدكية نبيمة شخدت عائمتيا مغ
األنجلذ ،وعاشت في القخن الخامذ عذخ) (.)5

): )1السخجع الدابق.

):)2

):) 3

ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.12
ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.16

) :)4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.31
) :)5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.21
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[االستباق-المهاحق الدمشية] :تجاعي األحجاث السدتقبمية التي لع تقع بعج واستبقيا الخاوؼ فيوغالبا ما يدتخجم فييا الخاوؼ الريغ
الدمغ الحاضخ (نقصة الرفخ) أو في المحطة اآلنية لمدخد
ً

الجالة عمى السدتقبل ؛لكػنو يدخد أحجاثُا لع تقع بعج (.)1

اعتسج الكاتب عمى تقانة االستباق بذؿيو الجاخمي والخارجي واإلييامي بصخيقة متفاوتة وسشججه
أقل مغ تقانة االستخجا وىحا ربسا يكػن
شبيعيا في سيخة ذاتية يكػن اعتسادىا األكبخ عمى
ً

االستخجا .

بعج وفاة أبيو تحجث الكاتب عغ شعػر والجتو الرعب والسعقج بعج وفاة زوجيا الحؼ كان لياالس ْجمى بالخػف مغ السجيػل الحؼ يتخبز بيا
بسثابة الحرغ والدشج ؼيقػل ( :واختمط شعػرىا ُ
كشرل المع)(.)2
فعبل ماذا يخبىء
خػف األم استباق زمشي مغ القادم وخػف مغ السدتقبل السبيع ،فيي ال تجرؼ ً
الدمان ليا وبساذا سيرجميا ،تػفي عشيا زوجيا وىي في عسخ صغيخ ،فالسدتقبل الغامس غيخ
السعخوف اليػية والشدبة يزخب بدػشو حاضخىا فتتػجذ خيفة مغ ذلظ .
(وشالسا سسعت أصػات احتجاجيع واىتدت األرض تحت أقجام نزاليع الشقابي ....وربسا بدببىحا وذلظ ،ستذيج السجيشة في تالي الدشػات ميبلد جيل محبط) (.)3
(كان يتخدد عمى بيت الجج مغ خارج القخية شيخ ذو لحية بيزاء يجعى الذافعي ،وىػ مسغصحبيع أبي وأندليع الحطػة في مجمدو  ...حتى سسعػا عغ أقخان مغ بشي عسػمتي الستكخشيغ
أن العخبي الصيسػمي قج تشبر لي برني سرركب الصائخة كشاية عغ مػفػر الشجاح والدعة)

(.)4

استباق زمشي ذكخه الكاتب في بجاية سيختو وقج تحقق األمخ في ذلظ وراح الكاتب يزخب بعراه
جيات األرض األربعة .

) :) 1بشاء الدمغ في الخواية السعاصخة ،د.مخاد عبج الخحسغ مبخوك ،ص.66
): (2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص .17

) :) 3السخجع الدابق

) :)4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.26
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()1

-في حجيثو عغ معمستو األولى بالسجرسة (ويكاد عقميا يخخج وىي تريح بشا برعمى صػتيا)

استباق زمشي ذكخه فداءت الحالة الشفدية لمسعمسة عمى إثخ مذاغبتيع فقخرت السجرسة إسشاد إلييا
عسبل آخخ خارج الفرل الجراسي.
ً
(وال أزال أذكخ أن إحجػ الذاحشات كانت ستجىدشي مثل أؼ نسمة وأنا أقصع الصخيق ،وتدجل()2

الجخيسة ضج مجيػل)

وفي ىحا استباق إييامي حيث أنو لع ُيجىذ باإلضافة إلى أنو لع تدجل الجخيسة ضج شخز
غيخ معخوف ،وىحا يػحي بزآلة حجسو وعجم سيخ القانػن بالذكل السصمػب ،حيث تدجيميا ضج
مجيػل يذي بقانػن مخيب ىشاك.
(فسا إن تجلف إلى ساحتيا حتى يشتابظ خػف غامس كرنظ داخل إلى الدجغ)(.)3يبجؼ الكاتب خػفو السدبػق مغ القادم والسدتقبل  ،األمخ الحؼ جعمو ييخب مغ ىحا السكان
بدخعة .
(وزاد أحجىسا عمى ذلظ برنو سيرتي بالبحخ في حال انتخابو ،ورد الثاني عميو برن السغخبسيحقق اكتفاءه الحاتي مغ الحبػب والخسيخة)(.)4
دائسا ال ترجق انتخابي في بخنامجو االنتخابي فإنو سيدعع أنو سيمػؼ اليػاء ويجك
كان يقال ً
عشقو ،وىكحا الػىع سيبجده حؿيقة  ،وبيحا ضيخ االستباق اإلييامي ؼيسغ قال أنو سيرتي بالبحخ
حال فػزه.
ثانيا  :التهاتخ  :يتسثل التػاتخ الدمشي في العبلقة بيغ العسمية الدخدية لمحجث والتذكيل الدمشي،
ا

فإذا كان التتابع الدمشي ُيعشى بحخكية السدار الدمشي مغ حيث التػقف والقفد والتػافق ،فإن

))1

ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .41

) :)2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.45

):) 3السخجع الدابق

):) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.63
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التػاتخ يعشي بصبيعة ىحا السدار مغ حيث األفخاد والتعجد  ،أو التكخار والشسصية أو االختدال
الدمشي(.)1
وضف الػرارؼ في سيختو تقانة التػاتخ بذكل متفاوت وذلظ تحؿيًقا ألغخاض ابتغاىا في نفدو.
مشيا التػاتخ السفخد  :سخد مخة واحجة ماحجث مخة واحجة
ومشيا ىػاياتو في الخسع والتخصيط بالفحع والجيخ ،ونثخ الخسػمات الغخيبة عمى األبػاب()2

والحيصان وصفائح القرجيخ

وفي ىحا الدخد الحؼ عخضو مخة واحجة يذيخ إلى مػىبتو في كثيخ مغ األمػر ،ولكشيا ليدت
األبخز ،حيث أن الذعخ ىػ قخيشو األشيخ  ،فحكخىا مخة واحج ليثبت أنيا تسثل شحرات إلبجاعو في
مجاالت متعجدة ومختمفة .
انتخابيا حامي الػشيذ في ممعب كخة قجم متخب ،بيغ مخشحي
( وقج ُؾّيس لي أن أحزخ ندًاالً

وممكيا أكثخ
اليا لمشطام
ً
االنتخابات البخلسانية :دمحم حجو الذيكخ الحؼ قيل برنو غجا رجل دولة مػ ً
()3

مغ السمظ ،وبػعدة الحؼ تجاولت األلدغ ثخوتو الزخسة التي جسعيا مغ أماكغ مذبػىة)

أمخ يحبحه الكاتب،
وىحا األمخ االنتخابي ذكخه مخة واحجة ولعل ذلظ يػحي برن االنتخابات ليدت ًا
فكان قج تحجث عغ ثخوة وممكية الخجميغ ،ويخمد بحلظ أنيع ساسة ييسيع السال وال ييسيع حال

الذعب وأوضاعو
( ففي الدشة ما قبل األخيخة مغ اإلعجادؼ ،وقعت عيشي عمى تمسيحة تجرس في فرل آخخ،كانت آية في الجسال ،وزادت عميو بخفخىا وشبعيا اليادػء...أم ىػ سخ مغ األسخار التي ال
تجرك بديػلة ويدخ)

()4

) :) 1بشاء الدمغ في الخواية السعاصخة،د.مخاد عبج الخحسغ مبخوك ،ص123
) :) 2ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .25
) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.63
) :) 4ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.67
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الحب األول لمكاتب واألخيخ ،وىحا الحب البخؼء الحؼ لع يحفل بو الكاتب  ،ولع يدتصع البػح
بذعػره ليحه الفتاه ذكخه مخة واحجة أيزا ولعل ذلظ يعصيظ فكخة كاممة عغ خجمو في الحجيث عغ
ىحا الحب كحلظ أنو يحافع عمى عادات القخية وىي عجم اإلفراح باسسيا وعجم الحجيث عشيا
بذكل متكخر وىي عمى غيخ عادات الذعخاء أمثالو ،فالذاعخ ال يتػانى لحطة في التذبيب
ِ
يقرخ.
بسحبػبتو كمسا ُقّجر لو أن يحكخ محبػبتو ال ّ
ثانيا التػاتخ الستكخر :سخد أكثخ مغ مخة ما حجث أكثخمغ مخة ،أو سخد أكثخ مغ مخة ما حجث مخة
ً

واحجة

ما حجث مخة وذكخة أكثخ مغ مخة :اليتع ،فقج تػفي أبػه وىػ صغيخ في الدغ ،لكشو شػال الديخة ال يشفظ في الحجيث في كلصفحة عغ يتسو وكيف أثخ عميو وعمى أمو وإخػتو ،ىحا الحجث الرعب الذاق عمى نفدو أثخ
بو بذكل كبيخ .
(وقعت لي حادثة كادت تػدؼ بحياتي) (( ،)1وال أزال أتحكخ أن إحجػ ىحه الذاحشات كانتستجىدشي مثل أؼ نسمة وأنا أقصع الصخيق)

()2

وىحا يجلل عمى أن الحػادث الستكخرة التي كانت تجابو الكاتب أحجثت فارًقا نفديا في حياتو َّ
ومثل
ً

االنعكاس الذعػر بالخػف .
ىحا
ُ

ماحجث عجة مخات وذكخ عجة مخات : اليجخة إلى الجار البيزاء حجث عجة مخات وىحا يػحي برنو اليجخة إلى تمظ البقعة كانت تسثلمصسعا لمذباب وحمع الكثيخ مشيع ،وىي قج حجثت مخات عجة وذكخت مخات عجيجة ومغ ذلظ
ً
()3

إيابا بيغ اليػسؽية والجار البيزاء)
ذىابا و ً
(الحافبلت التي تتيادػ ً

) :) 1ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.39

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .45
) :) 3ضوء ودخان ،عبد اللطٌف الوراري ،ص.31
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( ،خخج يتعخض لمحافمة

التي تقمو إلى الجار البيزاء)

()1

( ،وقج سسعت عغ بعس مغ ىاجخ إلى الجار البيزاء)(. )2

وىحا التكخار يؤكج عمى شغف الذباب لميجخة إلى الجار البيزاء وفزػل الكاتب نحػىا ،فشجج
عاما بعج عام ،فمع تعج اليجخة
الكاتب في الفرل الحؼ يميو يقػل(أخحت القخية تفخغ مغ ساكشييا ً
أسخ بكامميا)(.)3
تغخؼ أفخًادا بعيشيع بل استيػت اليجخة ًا
(ما حجث عجة مخات وذكخ مخة واحجة) فقج ضيخ بكثافة في ىحه الديخة؛ لئليجاز والتكثيف وعجمالػقػ في إششاب مسل ومغ ذلظ :
(-وكان يتخدد عمى بيت الجج مغ خارج القخية شيخ ذو لحية بيزاء يجعى الذافعي)

()4

فقج تخدد الخجل عجة مخات عمى بيت الجج إال أنو لع يجخل في تفاصيل كل زيارة وتخداد وما حجث
فييا وما كان مػضػعيا حتى ال يجخل في إششاب ال حاجة لو .
(وما إن تختفع حشاجخنا بالقخآن متخبعيغ عمى الحريخة حتى تتعاضع أصػاتشا فبل تسيد أيو يق أخىحا أو ذاك إال بذق األنفذ)

(.)5

دائسا ،إال أن الحجث ذكخ مخة واحجة ؛ ليػجد ويكثف الحجث.
قخاءتيع لمقخآن تتكخر ً
(بقيت أليام أترذػ مغ جخحي تحت نطخات الجسيع)(.)6جخح ِ
الختان ذكخ مخة واحجة ولكغ تكخار األلع حجث عجة مخات .
(وضممت أتخدد عمى الجامع عغ مزس حتى ختست الدمكة عمى يج الفؿيو)(.)7كثيخ ولكشو ذكخه مخة واحجة لكي ال يقع في ممل وتكخار.
حيث تخدد عمى السدجج ًا
) :) 1ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػراؼ ،ص31
) : (2السخجع الدابق.

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص .32

) :) 4ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػراؼ ،ص .30
(:) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص 22

( :) 6ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.23
) :) 7ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.23
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(-اشتخػ العع أراضي كثيخة مسغ يياجخون)

()1

أمخ روتيشًيا ال
حجث عجة مخات وذكخة مخة واحجة في داللة عمى شيػ ىحا األمخ ،حتى أصبح ًا
يحتاج إلى تفريل ،فرمخ اليجخة وبيع األرض أمخ عادؼ .

ِ
(وبقيبقزيع وقزيزيع وتفخقػا أيجؼ سبر في
ً
وحيجا ..بعج أن انرخف عشيا آل الػرارؼ ّ
()2

السجيشة)

قام باليجخة كل أسخة وحجىا متفخقيغ ،إال أن الكاتب ذكخىا مخة واحجة ،ليخمد إلى عجوػ اليجخة
جسيعا في ذلظ الػقت.
التي أصابتيع
ً
غفيخ مغ القخية ومغ سػاىا قج امتصػا البغال أو العخبات
ًا
جسيػر
ًا
(-في سػق األربعاء تجج

السجخورة بيا )(.)3

فدػق يػم األربعاء حجث أسبػعي إال أنو ذكخه مخة واحجة عمى سبيل إحياء الحاكخة برحج أىع
شقػس قخيتو ،يػم األربعاء التي تفخدت بو القخية ليكػن يػميا التجارؼ مغ باقي أيام األسبػ .
في حجيثو عغ معمستو األولى (وما إن تذخح في الجرس حتى يحجث التبلميح الذغب عغ سبقإصخار ..بالعقاب الذجيج)

(.)4

أبجا .
ذكخىا مخة واحجة وحجث عجة مخات في داللة عمى مذاكدتيع التي ال تشصفىء ً
وفي حجيثو عغ مصالعتو لمكتب محبلت بيع الرحف والسجبلت ( كسا أخحت أتخدد عمىمحبلت بيع الرحف والسجبلت الػششية والعخبية ،وأترفحيا في غفمة مغ أصحابيا)

(.)5

كثيخ لكشو ذكخىا مخة واحجة ،ليكثف الحجث ويػجده.
حيث أن كثخة تخدده لمسحبلت حجثت ًا

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.33
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.34

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.35
) :) 4ضػءودخان ،عبج المصيف الػراؼ ،ص.41

) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.71

197

ثال اثا :الجيسهمة  :استخجم الكاتب الػرارؼ تقانة الجيسػمة إلبخاز معالع سيختو التي اتدست بالكثافة
الدمشية والتراعج في األحجاث وقج استعان برركان الجيسػمة الثبلثة (: )1
الححف :ويتسثل في القفد عغ لحطات حكايتو بركسميا دون اإلشارة إلييا .
التمخيز :ويتسثل في تمخيز حػادث عجة أيام أو سشػات أو شيػر في مقاشع محجودة أو
صفحات قميمة دون الخػض في ذكخ التفاصيل.
السذيج :تخكيد وتفريل لؤلحجاث وىػ أن زمغ قخاءة الحجث يداوؼ زمغ حجوث الحجث نفدو.
الػقفة :تشاقس الححف ألنيا تقػم عمى اإلبصاء السفخط في عخض األحجاث لجرجة يبجو معيا
وكرن الدخد قج تػقف عغ التشامي
سادت تقانة التمخيز عمى سيخة-ضػء ودخان -وشغت بذكل واضح عمى أحجاثيا ،وذلظ
إلخخاجيا برسمػب جدل وممخز ،إذ أنو يحكي حياة شػيمة في صفحات معجودة ال تكفي لعسخه
لػ اتبع تقانة السذيج ،وىحا شبيعة في الديخة تكثيف األحجاث واختداليا وتخك السداحة لمقارػء
لتخيميا
مغ مذاىج التمخيز :
بعيجا عغ مدقط الخأس)(.)2
(وأنا أىر بعرا تخحالي عمى جيات األرضً ،
وىحا يخمد إلى سفخياتو الكثيخة وتشقمو في عػالع رحبة إال أنو اخترخىا في كمسات قميمة ،يجعل
القارػء يتػىع أنو أمام شخرية محبة لمدفخ أو ربسا مذتتة متخبصة في ىحا الكػن .
وعشج حجيثو عغ مػلجه ويػم وفاة والجه لخز الحجثيغ في أسصخ قميمة ومتتابعة ليخمد إلى أنالسيج يتبعو لحج وأن ىحه الحياة صغيخة بقجر السدافة بيغ عيغ وحاجب ،وكرنو لع يذبع مغ حشان

وأمان أبيو ولع ُي ِص ِل الشطخ لعيشيو التي تشبجدان بالشرائح والخعاية  ،فاستخجم الكاتب في ىحا
األمخ تقانة التمخيز ليبخز ضيق السجة الدمشية بيغ الحجثيغ

) :) 1قخاءة ببلغية ججيجة ،د .كسال غشيع ،ص.68
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .8
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(رأيت الشػر صباح الثبلثاء في فرل الذتاء)

()1

باب السشدل ويحسل إلى ربتو خبخ مػت زوجيا)

( ،وفي ذلظ الرباح السذؤوم جاء الشاعي يصخق
()2

احجا بيشيسا ويكرنو خصف مغ بخق.
عاما و ً
صفحة واحجة بيغ الحجثيغ مع أن ىشاك ً
وفي مذيج الػدا والحدن أجاز وكثف واختدل لغتو التي أوتي بيا ،حيث ميسا بمغت العخبيةفخب (آه)
مغ مػضع ومغ مبمغ لغ تدتصيع إيفاء مذاعخ الحدن ،فذعػر الفقج ال يقاس بالكمسة ُ
تعتخك في حخفييا حياة كاممة مغ السدكػت فتدفخ برنفاسيا البلـبة أوجا شتى سكشت القمب

فردمت خاشخه  ،وىشا يتجدج تمخيز األلع لعجم اتدا الكمسات ليحا الخبخ الجمل ؼيقػل:
(حدنت األم لسػت حبيبيا الحؼ أودعيا وأود

اخا لع تشبت أجشحتيا بعج)
في حجخىا فخ ً

(لصع أخػاه سعيج ومدعػد الخجود ،وىسا يشجبان زيغ الذباب)

()3

(.)4

وفي مذيج آخخ يمخز األلع الحؼ أ َّلع بو إثخ فقجانو والجه ،ؼيرف عيج اليتع وتعامل الشاس لوبكد ٍخة مغ شفقة وبشصق بيغ العيػن يقػل [مدكيغ]
بذفقة ويكرنيع يخبتػن عمى رأس فقيخة ؼيقابمػنو ْ
ومسا يذي برثخ ذلظ في قمبو ،ورسػخ السذيج في ذاكختو ؼيقػل  ( :كمسا شال عيج اليتع قمت
العشاية بي مغ أىمي ،وصار ُيشطخ إلي بعيػن الذفقة مغ كثيخيغ وبعزيع ربت عمى رأسي
وتحدخ عمى رحيل أبي السفجع) (.)5

إن عيج اليتع شػيل وصعب لكغ لخرو في أسصخ قميمة مختدل  ،تجعل القارػءء ىػ مغ يتخيل
شعػره ويعيذو بححافيخه .
(يػما عمى ضيخ يػم ،أدرج وأسقط ،أليػ وأبكي ،أمخض وأتعافى)
ومذيج شفػلتو ًفصفػلتو التي جسعت بيغ الثبات والدقػط والميػوالبكاء والسخض والرحة .
)) 1ضػء ودخان ،عبط المصيف الػرارؼ ،ص .16
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.18
)) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص .17
) :) 4ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .18
) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص19
) :) 6السخجع الدابق.
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()6

ويتعجد التمخيز عمى مجار الديخة بتكثيف األحجاث والخبلصة السػجدة والكمسات القميمة كسذيج
االحتفاء بختع الدمكة

()1

إذ لع يعخض تفاصيل كيف حفطيا بل جدجىا في خبلصة سخيعة.

يعا ؼيقػل ( :كرؼ شفل قخوؼ تػزعت أيام حياتي التي وعيت بيا بيغ
-شفػلتو التي أوجدىا سخ ً

ساعة وساعة)

()2

يع كل تفاصيل حياتو .
 .وكرنو يكشي برنو ال يحكخ كل ما عاشو وربسا لع ِ

وكحلظ عشج حجيثو عغ حفل العؿيقة وضف الكاتب تقانة التمخيز لصبيعة الحجث وليخكد عمىالبعج االجتساعي في ىحا الحفل الح يجل عمى التكامل والسػدة .
ونججه قج لخز رحمتو مع القخاءة والكتابة ومحاوالتو في السجبلت والرحف

()3

كسا لخز حجيثو عغ عسو وإبخاز دوره في تخبيتيع بعج وفاة أبيو فقال  ( :عشجما مات أبي َّحغ
عمي وعمى إخػتي  ..الجار الكبيخة) ()4
والحشان لفع جامع يجل عمى حب عسو لو ورحستو بيع وشفقتو عمييع وترثيخ عسو عمييع كثي اخ
عشج ىجختيع إلى مجيشة الخسيدات لخز الدفخ ،ووصف أحجاثو برلفاظ مكثفة وعخج عمىأسبابو والسجن التي مخ بيا وأبخز أبعادىا السختمفة

(.)5

عشج حجيثو عغ زواج أمو الثاني مغ رجل كيل تحجث عغ ذلظ مدتخجما تقاتة الخبلصة ولعيجخل في تفاصيل ذلظ وانعكاس ىحا األمخ عميو

(.)6

كحلظ وفاة زوج أمو الكيل الحؼ اشتج عميو الخبػ بخشاقة فسات بجون أن يخبخنا بحلظ(.)7حيث لخز مخض زوج أمو بكمسات مػجدة مكثفة ومػتو دون أن يدخد تفاصيل بعج ذلظ
وانعكاس ىحا األمخ عمى أمو وعميو .
) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.23
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.23
) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.25

) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.34

) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.39-38
) :) 6ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.43
) :) 7ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.49
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زواج خالو األعدب بعج أن مكثػا في بيتو فتخة محجدة ،لخز زواجو بمفع وأفخغت أمي السشدلبدبب زواج خالي  ،حيث أنو لع يتحجث عغ زواجو وكيف ومتى حرل

()1

.

تقانة الححف:
استخجم تقانة الححف في حجيثو عغ ججتو مغ أبيو (محجػبة) كان قج نعتيا بالقدػة وحجةالصبا

()2

ولع يػعد ىحه األوصاف ألؼ سبب وبحلظ قج ححف األسباب التي تجعميا ىكحا

زمشا غيخ ميع ،أو لع تكغ ؼيو وقائع رسخت
استخجم الػرارؼ تقانة الححف في سيختو ليتخصى بيا ً
في ذاكختو وتجارب مزشية تدتحق التػثيق ،وربسا لع تصل في الحاكخة ،فسغ ذلظ يقػل (-أقسشا

شيئا عمى اإلشبلق) (.)3
في اليػسؽية نحػ العام ال أذكخ مشو ً
وفي مذيج آخخ يقػل (جسمشي ججؼ مغ أمي عمى كتؽيو وىػ يجنجن لي برغشية حديشة) (.)4ححف األغشية ،ربسا ألنو ال يحكخىا أو أن لػصفيا بالحديشة يكفي إلعصاء صػرة عغ حالة الحدن
والفقج في السذيج دون حاجة لحكخ اسسيا أو كمساتيا .
(وفي سشي تمظ ،شكػت مغ العي ولع يصمق هللا لداني إال بعج أن دخمت الجامع ،وتيجيتبحخوف مشدل كتابو) (.)5
استخجم الكاتب تقانة الححف ،فقج ححف عسخه ولع يحجده ولع يحكخ كيف تخمز مغ العي
بالتحجيج والتفريل ،وكحا لع يحكخ الدشػات بيغ وفاة والجه وحتى عػدتو إلى دكالة وفي ىحا ححف
ألحجاث غيخ ميسة .
متسخكد عشج باب مجرستو (تيبيجا) يقػل( :ويػم
ًا
 في حجيثو عغ وفاة بائع الحمػيات الحؼ كانسسعشا بخبخ مػتو أدركشا أنشا افتقجنا بيجة الشيار)

()6

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػراؼ،ص.89

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.14
): (3ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.17

) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.18
):) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.21

) :) 6ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص40
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لع يقل مغ أتاىع بالخبخ وكيف سسعػه وأيغ كانػا وبالتالي اعتسج عمى تقانة الححف ربسا ألن
شعػر األلع عشجه غيخ مبخرميسا قال ؼيو وال ييع مغ ناقل الخبخ بقجر ما ىػ السشقػل.
(-تعافيت مغ الحادث  ،وأخحتشي أمي وقتيا إلى محل الترػيخ )...

()1

لع يحكخ كيف تعافى مغ الحادث ،ولع يحجد الزخر الجدجؼ الحؼ لحق بو وكع يػم رقج في
الفخاش حتى تعافى،ويػحي ىحا أن الكاتب لع يخغب في الجخػل في إششابات وتفريبلت مسمة .
حيا ىد ًليا سكيتر قج يكػن أول نز كتبتو
نرا مدخ ً
(ومازلت أذكخ كيف اقتخحت عمى معمسي ً()2
فذجعشي عميو)
اعتسج الػرارؼ عمى تقانة الححف ىشا باسع الشز وما عشػانو وما مزسػنو ،وقج يكػن كػنو ىد ًليا
وساخخ فمع يخغب الػرارؼ في الحجيث عغ تفاصيمو أكثخ.
ًا

مجيشي
خصيخ وغيخ
ًا
حيا
ٍ
عشج حجيثو عغ الحي الحؼ سكشو رفقة عائمتو لع يحكخ اسسو ًأبجا (كان ً
ّ
أبجا عمى كف عفخيت)
وروحو ً
وفي ىحا الححف ذكاء وحشكة وفصشة حيث ال يعخض نفدو ألؼ مداءلة .
(انتفاضة الحجارة1987م التي انصمقت مغ جباليا وقصا غدة قبل أن تذتعل في كل أرض()3

فمدصيغ...ىجأت )1991

وبحجيثو عغ انتفاضة الحجارة التي دكت أرجاء فمدصيغ ما بيغ اشتعال جحوتيا وىجوئيا كان
ىشاك شيجاء وجخحى وكثيخ مغ األحجاث إال أن عبج المصيف ححف سشتيغ بيشيسا .
(فسشح اترمت بالبخنامج ،وأخحت قرائجؼ الخصية ِتخُد عميو بيغ عامي تدعة وثسانيغ وواحج
وتدعيغ) (.)4

) :) 1السخجع الدابق.

) :) 2ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.48

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص 71
) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.85
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وقج ححف الػرارؼ سشة التدعيغ ،وىحا يػحي بتجفق القرائج واستس اخريتيا فمع يخد الكاتب أن يحكخ
كل األعػام التي كتب فييا شعخه لكي يبتعج عغ اإلششاب السسل .
تقانة السذيج :
كامبل ،ربسا لحمػلو في
ذكى الػرارؼ سيختو بالسذاىج القميمة التي احتاج فييا إلى ذكخ السذيج
ً
َ
كامبل ،نحػ مذيج ختانو
ذاكختو الصفػلية ووعيو الكامل بو ،أو أىسية الحجث الحؼ تجدج فحكخه ً
كامبل بتفاصيمو وخػفو ،وشعػره بالخجل إثخ نطخات الجسيع وخجا الخجل الحؼ ختشو،
فقج ذكخه
ً
وحػاره مع أمو،وأغشية ججه الحديشة الحؼ ىجأت مغ روعو ،والشقػد التي جسعيا والجم الحؼ ندفو
كثيخ
إثخ الختان ( .)1ولعميا ىي أول تجخبة عاشيا الكاتب وأشعختو بالحخج وصجمتو وأخافتو ًا
كحلظ مذيج وفاة أبيو الحؼ انقمبت بو الديارة مغ جخف ٍىار في مكان يدسى (فع الجخانة) عمى
الصخيق بيغ مخاكر وشيذاوة وكان مع اثشيغ مغ التجار ؼيسا ىػ قزى حتفو بعج أن ارتصع رأسو
برخخة وىػ يحاول فتح الباب ليدمع بخوحو ؼيسا وججوه بعج ذلظ يزع رجبل عمى رجل ويجه
اليسشى تدشج خجه كرنو حي ويخيج أن يتفػه بكمسة وربسا قاليا وصعجت إلى السمكػت األعمى

()2

وفي ىحا السذيج ال يخيج مشظ الػرارؼ أن تذفق عميو وكرنو تربخ وتجمج في حجيثو عغ ىحا
تحجيا.
السػقف لجرجة أنو مَثل أباه بالبصل يزع رجبل عمى رجل  ،ال يربو بالسػت وكرن ؼيو ً
كحلظ وصف مذيج احتجاج الشاس بجقة في إثارة الحخاك أوًال ثع التجسيخ في كل مكان فيال حي وانتطام السديخات وحسل السشذػرات التي يحسميا متدعسػىا والرياح والترفيق وغيخ
ذلظ

()3

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.23
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص 17
) :)3ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.61
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ومذيج انجساسو في الصابػر ليحرل عمى تحكخة لحزػر الديشسا إلى القاعة العخيزة السعتسةوالباردة والحارس ليحا الديشسا الخجل الفار الصػل الحؼ يقجح في عيشيو الذخر وىػ يجيخ شخيط
األفبلم وإن تػقف الذخيط فإنو يمقى الدباب مغ كل حجب وصػب

()1

أما تقانة الػقفة :
في خزع سخده عغ قرة حبو الصفػلية البخيئة يقػل وقعت عيشي عمى تمسيحة تجرس في فرلآخخ ،وكانت آية في الجسال ،وزادت عميو بخفخىا شبعيا اليادػء  ..ثع يتػقف ويقػل ال أعخف
ما الحؼ جحبشي إلييا أىػ الشدو الصارػء إلثبات الحات ؟ أم ىػ سخ مغ األسخار ال تجرك
بديػلة؟

()2

تػقف ليدرل نفدو أسئمة ليثبت ذاتو وحبو .
السكان:
لعل أبخز وضيفة لمسكان ىي الػضيفة التفديخية الجاللية فقج يشفح الخوائي أو الكاتب مغ خبلل
ؼيطيخ مغ خبلل ذلظ مجػ التفاعل
الرػر الػصؽية إلى حياة البذخ الحيغ يرشعػن األحجاثُ ،
بيغ الذخيحة االجتساعية وشبيعة السكان وقج يعكذ السكان نفدية الذخرية ويكذف عغ ىػيتيا

وأنساشيا (.)3
كثخت األسئمة وزادت الزبابية حػل مغ يرشع السكان ويرشعيع السكان ،إن فمدفة السكان
لمذخز أن يترقمع ؼيو وأن يتكيف معو  ،فاألمػاج العاتية بقػتيا وتبلشسيا ىي مغ ترشع
الؿباششة ،وإن كان الخجل الحؼ ال يقيخ –نابميػن -أراد أن يجك حرػن عكا ،فقج ْأرَد ْت ُو حرػنيا

خاسئا عمى عقبيو ،وإن كان –رابيغ -أراد أن يرحػ مغ نػمو ليجج البحخ قج ابتمع
وقبلعيا
ً
غدة ،فقج مات وابتمعتو غدة برسػدىا  ،ىحه ىي داللة السكان لمذخز وإن كان مغ األولى أن
نقػل ىحا عصاء السكان لمسخء ،فيي مغ ترشعو وتعير ؼيو ،إن كان السكان ىػ الباقي والخالج
فإن السخء الحؼ يدكشو ىػ الفاني الخاحل ،وقميمػن ىع يشقذيع السكان في ذاكختو وأخجوده  .ولعل
) :) 1ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.65

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.67
) :) 3ثشائيات في الدخد ،أد.دمحم الذػابكة ،ص.27
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حجيثي عغ فمدصيغ وعغ أعجائيا بالشدبة لمسكان لع ِ
يرت مغ فخاغ فقج أفخغ الػرارؼ
كامبل
فربل ً
ً
عغ فمدصيغ وأسساه (فمدصيغ وججتيا عمى األلػاح) وفي ىحا بعج (قػمي) تجمى عشج الػرارؼ.
اىتع الكاتب في إبخاز السكان ،بل ركد عميو بذكل واضح في سيختو ،إذ أنو أكثخ ما يعمق في
الحاكخة ،ويخمد لجالالت عسيقة وأبعاد مختمفة نفدية واجتساعية ومادية فكل مكان يحسل داللة
مفتاحا لحكخػ تخافقو أيشسا ارتحل ،وعمى ما يبجو أن السكان عشج
مؤثخ عمى الكاتب ،يحسل
وبعجا ًا
ً
ً
الكاتب أحج أبخز العػامل السؤثخة بو ،إذ يخكد عميو بذكل جمي مفرل ،بل يتػغل في ذلظ فشججه

يؤكج عمى أىسية السكان في سيختو مغ خبلل استجعاء اقتباسات مغ ُكتّاب آخخيغ كالكاتب عبج
()1

الكخيع شبال في سيختو الحاتية (فخاشات ىاربة) يقػل ( :الكتابة ىي وسيمة استعادة السكان)

ويقػل الػرارؼ يسكغ الشطخ إلى الكتابة عمى أنو جيج متػاصل يزع الحات أمام ىػيتيا الخاصة
التي تتحجد بسجػ ارتباشيا بالسكان أو انفراليا عشو

(.)2

وكرن السكان ىػ الحاضشة لمحشيغ ورائحتو ومذعل جحوة الحاكخة في انفبلت شخيط الحكخيات
ومجػ التذبث بالحات .
أماكغ الػرارؼ كثيخة متفمتة وىحا ما يبخزه في التسييج حيغ يقػل ( :وأنا أىر بعرا تخحالي عمىبعيجا عغ مدقط الخأس لدشػات شػال)
جيات األرضً ،

()3

 ،وفي ىحا الحجيث تذع مغ ألفاضو

عبق الحشيغ لسدقط رأسو وقخيتو التي ولج فييا ،وكرن كل الببلد التي زارىا وتشقل إلييا لع تشدو

مدقط رأسو وقخيتو الحبيبة،وربسا في ىحه القزية نجج تػافًقا مع فكخة البيت الذييخ نقل فؤادك
حيث شئت مغ اليػػ* فسا الحب إال لمحبيب األول .
وصفا دؾيًقا وكرنو كامي اخ في أربع صفحات
 أول ما بجأ الحجيث بجأ حجيثو عغ (دكالة) ويرفياً
اؼيا مسا يخمد إلى أصالتو وشعػره باالنتساء البلمتشاىي ليحه القخية وأىسيتيا
يخيا وفكخًيا وجغخ ً
تار ً

إسبلميا باإلضافة لكػنيا مدقط العمساء كسا ذكخ ،
يخيا و
ًا
في حياتو وربسا ألنيا تذكل
ً
مخكد تار ً
وفي دكالة يرف مشاخيا وباديتيا وانبداط أراضييا ودخػل العخبية واإلسبلم إلى ىحه القخية أيام

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص9

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.8
) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص8
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السػحجيغ  ،ثع يرف بيت عائمتو ويقػل أن بيتو مغ بيػتات الصيغ مغصى برسقف مغ قرب
الدكخ تجعسو جحو األشجار

()1

وىحا وصف مادؼ لبيتو القجيع البديط في عسارتو .
ثع نججه يتحجث عغ مبلمح اجتساعية بحكخ السكان ؼيقػل (:ضخبت خيسة في فشاء بيت العائمة
واجتسع األىل حػلي في حفل العؿيقة ،وأكمػا وشخبػا مغ األشعسة ما لح وشاب)

()2

اجتساعيا بسجػ االحتفاء بػالدتو والتخابط االجتساعي واألسخؼ بيغ أىالي القخية .
بعجا
وىشا نمحع ً
ً
نجج الكاتب في لحطات الفخح واألسى الذجيجيغ يحكخ السكان بتفاصيمو ومبلمحو ويجدجىسا
برػرة واضحة كسا يطيخ في وصفو لمخيسة وأيغ أقامػىا عشج عؿيقتو ،فشججه كحلظ في لحطة
وصفا دؾيًقا وكرن الحجيث
الحدن فعشجما فقج والجه ذكخ مذيج الفقج والسكان الحؼ ُفقج ؼيو ووصفو
ً

ججا لع يبخح ذاكختو ؼيقػل( :وبعج أن انقمبت بو الديارة مغ جخف ٍ
ىار في مكان يدسى(فع
قخيب ً

الجخانة) عمى الصخيق بيغ مخاكر وشيذاون)(.)3

كسا أبخز السكان في اليػسؽية ووصفيا برنيا شبو مجيشة فكانت بسثابة السج والجدر في حياة والجه
إذ أنو بيا تصاولت تجارتو وأرباحو وبعج عام فقط بيا لقي حتفو إثخ حادث سيخ أودػ بحياتو،
فكانت بسثابة القبخ الحؼ في أمامو حجيقة ورد ؼيقػل الػرارؼ ( :كانت اليػسؽية باألحخػ شبو
مجيشة ،غارقة في ىجيخ قاشخات سكظ الحجيج ،تتيادػ حسالة برششان الفػسفاط) (.)4
سببا في تخصيو مخحمة
ثع يحكخ أحج أىع األماكغ التي تخكت ًا
أثخ في نفديػىػ الجامع إذ كان ً
معقجة مغ حياتو عانى خبلليا اإلغخاق في الرست ؼيقػل  (:شكػت مغ العي ولع يصمق هللا

لداني إال بعج أن دخمت الجامع وتيجيت بحخوف مشدل كتابو)

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص14

) :) 2ضػء ودحان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .16
) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.17
) :)4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.16

) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.21
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()5

وىشا بعج ديشي ونفدي وروحاني يبخز في ذكخ السكان ومجػ أىسيتو في حياتو والبعج الجيشي
يتجدج في فزل السدجج والقخآن عميو في تخصيو ليحه األزمة التي ألست بو والتي عمى إثخىا
شػيبل وأىع شقػسيع ؼيو وشخيقتيع في حفع
انحمت عقجة لدانو وانصمق وأردف يرف السدجج
ً
القخآن مسا يذي بتجيغ الكاتب .
ىاما وكانت في بعس األحيان
بارز و ًا
كسا يدتسخ الكاتب في ذكخ األمكشة التي مثمت حجثًا ًا
أمخ ً
ومدتؿببل لجػ سكانيا ،فشججه في ذلظ يقػل  (:وكان اسع الجار البيزاء بسجخد ما أن يحكخ
حمسا
ً
ً
حذجا مغ سحج القخية وأفاقييا الحيغ يديل لعابيع بسا يدسعػن عشيا ومغ بعس
حتى يجسع حػلو ً

الذباب الصامحيغ )

()1

والجار البيزاء كانت تسثل أمل ومدتقبل الذباب الصامحيغ بحياة أفزل وربسا ىي سحابة الغيث
التي يتخقبػنيا بعيػنيع الرغيخة لتخرب مغ أحبلميع الججباء في أيام القحط والعجاف أشجار
زيتػن مقجسة .وتبخيخ ىحا المياث لمجار البيزاء ىػ العجد وربسا لمفقخ ويتزح ذلظ مغ خبلل
الدعي لمدفخ ؼيقػل ( :فدعػا إلى الخخوج برؼ ثسغ يحخخونو عشج أمياتيع ،وقج يجبخونو إما ببيع
قصعة أرض مغ تخكة ،أو محرػل زراعي مغ العام الفائت)

()2

وسياسيا مسا يخمد إلى أىسية ىحه
يخيا
وعشج حجيثو عغ مجيشة الخسيدات يرفيا
ً
ً
ماديا وتار ً
وصفا ً

السجيشة ومػقعيا االستخاتيجي ولعميا تعج مجيشة يياجخ ليا الشاس ؼيقػل ( وىي مجيشة صغيخة تبعج
كيمػمتخ  ...السغخب األربع)
ًا
شخًقا عغ العاصسة الخباط نحػ ثسانيغ

()3

يعا ؼيقػل ( :والخباط التي شجتشي
وعشج حجيثو عغ الخباط يبخز البعج الجسالي لمسجيشة
ً
وصفا سخ ً
()4

بذػارعيا العخيزة والسزاءة وبيخني بيخجيا الكثيخ)

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.29
) :) 2السخجع الدابق.

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.38
) :) 4ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.39
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وكان قج ذىب إلييا مخة أخخػ حيغ أراد شباعة ديػانو (عخائذ الرباح)بعجما شمب وجيو
حزػر لمذعخاء
ًا
صبلح بصبع الجواويغ األكثخ

()1

وفي وصفو لجار اإليػاء والعجدة في صفحة  41بخز البعج االجتساعي والخيخؼ ثع أبخز البعج
الشفدي الحؼ انعكذ عميو مجخد ما أدلف إلييا .
وفي حجيثو عغ الحي الحؼ سكغ ؼيو ىػ وعائمتو بعج حخيق الخسيدات حي مبشي مغ الصػب
تصػر مغ الحي الدابق الحؼ كان يدكشو إال البعج االجتساعي في ىحا
ًا
واالسسشت وىػ بيحا أكثخ
الحي ىػ خصيخ وىػ عمى كف عفخيت ،لع يكغ الشيار ؼيو لمدعي مثمسا كان يفعل بالحي الحؼ

سكشو في دكالة حيث كان عميو أن يحتصب وأن يخعى الساشية  ،ففي ىحا الحي الشيار ؼيو ىخج
ومخج مغ كثخة الساعػن وخرام وسباب بيغ الشداء وأما ليمو فميذ لمخقػد والشػم إنسا ىػ
لمدكيخيغ

()2

وفي ىحا الػصف االجتساعي والسادؼ والشفدي يػحي لظ بعجم تقبل عبج المصيف ىحه الحياة
السخيخة والخػف الذجيج الحؼ يتسمكو إثخ تجػالو في ىحا الحي ،كسا أن أىل ىحا الحي فييع
األمازيغ وقال عشيع أنيع أىل سساحة وكخم .
األحجاث:
معتسجا عمى
متتابعا مغ أول حياتو إلى يػم كتابة محكخاتو
تراعجيا
تيبا
ً
ً
جاء تختيب األحجاث تخ ً
ً
االختدال ،وعجم إثقال الديخة بالتفاصيل ،والتخكيد وااليجاز ،فانتقل مغ حجث آلخخ بتدمدل

مشصقي ،دون إششاب مسل وإسياب ُم ِخل ،بل جعل سيختو تديخ اليػيشى بذكل متدمدل وسمذ ال
يقصع اندجامو شيء .إذ بجأت األحجاث ىادئة ثع تدارعت وتيختيا وتراعجت أحجاثيا ،وكانت
أولى عقجىا وفاة األب الحؼ تخك عطيع األثخ في حياتو ومع أنو أجاز واخترخ في ىحا
ومجويا شػال الديخة ،حيث شكل
فػضػيا
السػضػ إال أن صػت ارتصام سيارة أبيو بالرخخة كان
ً
ً

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.86
) :) 2ضوء ودخان ،عبد اللطٌف الوراري ،ص.57
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اصصبخت عميو،
فت اليتع و
ُ
ىحا الحجث العبلمة الفارقة في حياتو والتي أسساىا بعيج اليتع ( .عخ ُ
()1
لميال كالحات ولع ِ
شالت ٍ
يرت أبي  ..كمسا شال عيج اليتع)
األب ِمذعل لؤلجيال ،وإن ألفاظ الفقج وشعػر اليتع ال يسكغ وصفو وإن كان قج أوتي اإلندمغ
اضحا في حياة الكاتب .
ببلغة ُسحبان وىحا الفقج بجا و ً
تراعجت وتيخة األحجاث بتجاوزه مذكمة الشصق بانزسامو لمجامع ،ثع بالختان الحؼ أؾيع لو ،ثع
قجرتو عمى الكتابة والقخاءة  ،وبيحا نبلحع تراعج األحجاث مغ خبلل تػاتخات بديصة مغ البجاية
إلى الشياية مع إضيار األبعاد ،فسشح الديخة السشصؿية والعقبلنية في تراعج األحجاث وقج وضف
الكاتب مبجأ تفديخ الحجث ومشح الستمقي جدًءا مشو وتخك نافحة الخيال مفتػحة بسرخاعييا أمام
فكخ الستمقي ومغ ذلظ :
(مزت الدشػات الثبلث التي قزيتيا مع عائمتي الرغيخة في ىحه البمجة مغ أجسل حياتي ،فقج
()2

تحخرت مغ ثقل الذعػر باليتع ومغ وشرة الخػف)

وبيحا يكػن الكاتب قج استخجم تقانة التمخيز ليعبخ لمستمقي عغ استق اخره األسخؼ ويتخك
التفاصيل لخيال القارػء
ثع تترزم األحجاث مغ ججيج حتى وفاة زوج أمو ،فتعػد لو ذكخػ ثقيمة تكجر صفػ حياتو مغ
ججيج.
وبالعػدة إلى قخية الخسيدات تتعالق رائحة السػت فتدكع أنػفيع فقج صادفػا حخيًقا أحخق الصيخ
واألشجار ،فدكشػا في شارػء رفقة خاليع وكان الحي مخ ًيبا ،ثع تراعجت األحجاث إلى الحجيث
عغ االنتخابات وعغ رجميغ أحجىسا سيكفي السغخب مغ القسح واآلخخ سيرتي بالبحخ حال فػزه،

إال أن الفائد باالنتخابات لع يكغ قجر ورقتو االنتخابية واستسخ الشاس في فقخىع السجقع وأعجبتشي

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.19
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص 49
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عبارة قاليا عبج المصيف في ىحا السشبخ  ( :وأدركت مغ المحطة برن الفقخ [ابغ كمبة] ومدتغّميو
إخػان بالخضاعة) (.)1
مديصخ عمى الحالسيغ الستصمعيغ لغج أفزل ،ترثخ السدتػػ التعميسي
ًا
تتػالى األيام ويبقى الفقخ
لعبج المصيف باإلعجادية وقمت عشايتو بالػاجبات ولعمو يخبخ نفدو بع ستفيج القخاءة والكتابة

والػاجبات السشدلية وأنا أعير في بيت ليذ فييا كدخة مغ خبد وىحا دفع الػرارؼ المتيان عسل
بيع الحمػػ كي يدج رمقو ورمق والجتو وإخػتو ويعػد بشا لمحجيث عغ إحجػ صفات والجه وكسا
قيل مغ شابو أبو فسا ضمع (لكغ كانت بي أنفة ورثتيا عغ أبي فمع يحرل أن مجدت يجؼ إلى
أحج أو استعصف ىحا أو ذاك مغ أجل شيء عار مغ الذخف (.)2
إن أقرى ما يخيجه شاب بسخحمة اإلعجادية ىي المعب بكخة القجم وحزػر الديشسا والػقػ في
حب فتاة وىحا ما حرل مع كاتبشا لكغ كان غيخ محطػظ في آخخىا –الحب-وربسا ىحا شكل
مشعصفا في حياتو حيث أن الفتاة التي أحبيا كانت خصيبة أحجىع وليذ ىحا فقط إنسا ىي ابشة
ً

شعخ في إخفاقو
صاحب بار مذيػر في السجيشة وىع يعتاشػن عمى السال الحخام ،وكان قج كتب ًا
يتحرل عمى السال الحخام .
بيحا الحب وخيبتو مغ كػن والجىا
ّ
إن سست اليجخات واالنتقال ىػ الغالب عمى ىحه الديخة تتراعج األحجاث بعج ثبلث سشػات
عاما وقج زادت مشافح الخمػة لكاتب
لتقخر األم االنتقال لمعير مع أخييا األصغخ بخسدة عذخ ً
ىحه الديخة فبجأ يصالع الكتب ويق أخ في كثيخ مغ السجبلت الخياضية والثقاؼية ثع بجأت تدتيػيو
اقفا لسذاىجتو .
بخامج الثقافة وال سيسا (مشتجػ الثقافة) الحؼ قج يزصخ الكاتب ألن يبقى و ً
شخرا عشج عبج المصيف بل تراعجت وتيخة أحجاثو
أنيذ الخوح والخفيق في وقت الزيق لع يكغ
ً
وثقافتو الػاسعة ليقتشي كتاب(ميدان الحىب في صشاعة أشعار العخب) لمديج أحسج الياشسي فقج
عخوضيا بامتياز ،ثع بعج ذلظ
سحخه ىحا الكتاب بتقصيعو العخوضي وبججاولو وتخميداتو فرصبح
ً
أخح يمحق نفدو بجواويغ األشعار ويشػ قخاءاتو بيغ القجيع والحجيث كسا انفتح عمى الذعخ

الفخندي وبعج ىحه الثقافة السمسة الػاسعة (أحددت في ىحه المحطة بخغبة عارمة وغامزة في

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.63
) :) 2ضوء ودخان،عبد اللطٌف الوراري،ص.64
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التعبيخ كرؼ شاعخ وجج نفدو في حياة صعبة أعدل إال مغ أشػق سخيختو الداعية لمتحخر
واالنصبلق) (.)1
تتراعج األحجاث وكحلظ لغة الكاتب ؼيكتب قريجتو األولى والتي لع يحكخ ما اسسيا ولخبسا
لبعجىا بالدمغ عشو فإنو ال يتحكخىا  ،تذجع عبج المصيف أكثخ وبجأ بتػجيو شيختو نحػ األفق
ؼبعجما قجم الذاعخ وجيو فيسي صبلح لمسغخب واىتع بتقجيع البخامج الفكخية واألدبية في اإلذاعة
بجأت تتػلج لجػ الكاتب فكخة ند الدتار عغ قرائجه ،فبجأت قرائج الكاتب الخصية تتػارد عمى
البخنامج وىحا ما دفع الػرارؼ وشجعو الستكسال درب الكتابة (كان لئلذاعة في تمظ األيام شرن
عطيع ونفػذ ال يشاز وكان البخنامج يبث عمى أمػاج اإلذاعة الػششية في وقت الحروة بيغ
الدادسة والدابعة مداء كل ثبلثاء)

()2

الذعػر بالدعادة ال يكػن إال لحطة بيشسا الذعػر بالبؤس ىػ دىخ ال يفشي ال يدول إال بسػت
الذخز ،حيشسا بجأت الجنيا تبدع لمكاتب ويحتفل بشبػغو ومػىبتو التي أثشى عمييا وجيو فيسي
صبلح وفي وقت كتب أول دواويشو(عخائذ الربا) وفي وقت وجج فخصة لسرالحة الجىخ عغ
واقعو السخ الديء ،كان ىشاك قخار مغ األم بإفخاغ البيت لدواج الخال  .فعادت األمػر لسجارييا
السعقجة ووبيميا( ماذا بػسع الذعخ البلمخئي والسدتكيغ إلى نفدو كبزاعة تالفة ،أن يفعمو لي
ولغيخؼ مغ حػائج الدػق البذخية ،حتى أرد عشي الذخ الػبيل لػاقع ال يخحع ،وتكاليف أعباء
ججيجة في الصخيق)

()3

تتػاصل األحجاث وتتدار لمػصػل إلى مجرسة الثانػية(ثانػية مػسى بغ نريخ) في الصخف
اآلخخ مغ السجيشة حيث كثيخيغ وصمػا أكبخمغ سشيع ومشيع مغ أدمغ السخجرات ومشيع مغ
تعخض لغديل فكخؼ ،تتػاصل األحجاث ويدتسخ الدمان دورًانا في رحاه حتى يتقابل عبج المصيف

مع بشدالع الجمانتي أحج شعخاء الدتيشيات في الذعخ السغخبي في بشاية ممتقى الثقافات –

اليػندكػ -وفي نفذ السكان سيق أخ قريجتو أمام الجسيػر ألول مخة ومع ىحا الدىػ والتصػر

):) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.80

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.86

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص .89
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يقابل الحؿيقة ماذا سترشع يا عبج المصيف بذعخك الحؼ ال يدسغ وال يغشي مغ جػ ! وبيحا
تسثمت العقجة :
ىيبا  ،بل صجمشي وأيقطشي مغ لحاذات غفمة تسكشت مشي لدمغ
(وقع كبلمو في نفدي
مػقعا ر ً
ً
شافحا
سحيق في حداب الشفذ .لقج كشت مثل السدتغخق في وىع جسيل أمام نيخ صغيخ يتخيمو
ً
بيجيخ األمػاج وفزة الدبج ،والحػر العيغ عمى ضفتيو يخشقششي بالمػز واألمل ،حتى أتى مغ

يخبخني برن ال شيء في الشيخ ،فرفدج عمي وىسي الجسيل وشخد مغ مياه مخيمتي األسساك
والشػارس وأجخاس القا الجافقة إلى أجل غيخ مدسى) ()1
حبل بصخيقة سخدية بل تحجث عغ ماـية ىحا الذعخ
وىحه الشياية السخيخة لع يقجم ليا عبج المصيف ً
بالشدبة لو فقال :
كع وقت لشا
يا صاحبي،
حتى أسسيظ
ىػػ جػعي
وأمذي
في عساك!
وكحلظ وقعت العقجة في مػضع آخخ في شفػلتو ( شكػت مغ العي ولع يصمق هللا لداني إال بعج
أن دخمت الجامع )

()2

ولكغ الحل كان مباشخة وىػ الجامع الحؼ أشمق لدانو .

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.98
) :) 2ضػء ودخان،عبج المصيف الػراؼ ،ص.21

212

الرخاع:
اعا بذؿيو الجاخمي والخارجي وال سيسا أنو يتيع وشسػح
شيجت سيخة عبج المصيف الػرارؼ صخ ً
وحالع ورياحو ال ترتي كسا تذاء سفيشتو .

الر اخ الجاخمي :
يػما إلى أبشائو الثبلثة يحسل إلييع
(عخفت معشى اليتع واصصبخت عميو ً
ضانا أن أبي سيعػد ً
()1
الثياب الججيجة والمعب والفػاكو الجافة)
وىحا يذي بكع الذػق الحؼ يسؤل قمب الػرارؼ تجاه والجه الحؼ لع يخه سػػ عام واحج ،وكرن حجة
صغيخ سيرتي أبػك ومعو الجمى والحمػػ ضمت معو حتى اآلن وىػ
ًا
األم مشح كان عبج المصيف
يقػل أنو سيرتي بالثياب الججيج والمعب والفػاكو .

(وألشج ما كشت أكخه معاون الفؿيو الحؼ يعخج بخجمو اليدخػ لغمطتو وسػء معاممتو لي)

()2

وىحا يخمد إلى مجػ سػء تعامل معاون الفؿيو مع ىحا الصفل الحؼ دفع عبج المصيف إلى بغزو
ومقتو .
(وال أعخف إن كانت الذاحشة تقمشا بالفعل إلى ألدشة الميب ،الميب اآلخخ الحؼ يمفح السدام ببطء
غذى وقحف بي في السجيػل )(.)3
وال أعخف إن كان حخيق الغابة قج ّ
فحجث نفدو مغ ألدشة
وىحا الر اخ الجاخمي في نفذ عبج المصيف جعمو يياب مغ السجيػل ّ

الميب الستصايخة وكرنيا تعصيو عبلمات لحياتو القادمة .

شافحا بيجيخ األمػاج وفزة
(لقج كشت مثل السدتغخق في وىع جسيل أمام نيخ صغيخ يتخيمو
ً

الدبج،والحػر العيغ عمى ضفتيو  .....حتى أتى مغ يخبخني برن ال شيء في الشيخ فرفدج عمي

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.19
) :)2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.22

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.53
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وىسي الجسيل وشخد مغ مياه مخيمتي األسساك والشػارس وأجخس القا الجافقة إلى أجل غيخ
(.)1

مدسى)

عحبا في مخيمتو وفي لغتو.
وىحا الر اخ الحؼ قتل أممو بالذعخ وجعمو كساء وحل بعجما كان ًا
نيخ ً
مدسخ في مقعجؼ الخذبي أقارن في نفدي بيغ ىحه السخأة
(كان يجاخمشي شيء مغ العجب وأما ّالسدكيشة وبيغ معاون فؿيو الكتاب الفع الحؼ تدبق عراه الصػيمة فسو ) (.)2
(ماذا بػسع الذعخ البلمخئي والسدتكيغ إلى نفدو كبزاعة تالفة أن يفعمو لي ولغيخؼ مغ حػائجالدػق البذخية ،حتى أرد عشي الذخ الػبيل لػاقع ال يخحع ،وتكاليف أعباء ججيجة في الصخيق)(.)3
الر اخ الخارجي تسثل في ثبلثة مذاىج:
األول مع معاون الفؿيو ( :وألشج ما كشت أكخه معاون الفؿيو  ...فصالسا ألحق بشفدي األذػ
وامتجت عراه الصػيمة السرشػعة مغ الجوم إلى جدجؼ الشحيل حتى نفخني مغ الجامع
()4

والقخآن)

لذجة ىحا السعاون وغمطتو كان عبج المصيف في ص اخ معو وولج معو آراء متزاربة جعمو يكخىو.
كديخ أىيغ في
ًا
سمصانا
الثاني في ختانو ( وكانت السخة األولى التي نػديت فييا بالدمصان ،وكان
ً

ػشا أحسخ مع بمغة صفخاء ،واقتادوني
عقخ داره ،وىػ يػم ختاني السذيػد إذ ألبدػني
جمبابا وشخب ً
ً
عرفػر يصيخ في
ًا
إلى رجل غميع يتصايخ الذخر مغ عيشيو  ،لع يفتح إال لسا افتخػ عمي برن
ّ
األعمى ،وما إن رفعت رأسي حتى باغتشي بآلة حادة )5( )....
تسثل ىحا الر اخ مع عبج المصيف والخجل الحؼ قام بختانو

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص98
):)2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.41

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.89
) :) 4ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.22

) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.23
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سخ لو برن الذعخ ال يدسغ وال يغشي مغ جػ وعميو اجتياز الجامعة
الثالث :مع صجيقو الحؼ ّ

ىيبا وصجمو وأليقطو
ليزسغ لو ً
مػقعا ر ً
مكانا في ىحا العالع  ،وقع كبلمو في نفذ عبج المصيف ً

مغ الغفمة (.)1
الذخريات:

امتازت الديخة بحزػر عجد مغ الذخريات التي ساعجت في تصػر الحجث وفي تراعج
السػاقف حتى خخجت الديخة بيحه الجػدة والكفاءة ،تشػعت الذخريات فكان مشيا اإليجابي ومشيا
الدمبي ومشيا ما ذكخ مخة ومشيا مغ تػاصل ذكخه شػال الديخة تقخ ًيبا
 الذخرية الخئيدة :ىي محػر العسل األدبي ومخكده وىي التي تجور حػليا األحجاث
وتتفاعل مع الذخريات األخخػ وتؤثخ وتترثخ بالسػاقف التي تعتخضيا والذخريات
الخئيدة في ىحه الديخة :
عبج المطيف الهراري :صاحب ىحه الديخة وكاتب ىحه اليػميات التي تكمع بتفريل واقتزابوإجسال وإسياب عغ مػاقف حياتو ،وكانت شخريتو نامية بجأىا مغ والدتو وفخح العائمة بو ثع
ختانو وألسو وبعج ذلظ فقجانو ألبيو ويتسو وكحلظ شفػلتو التي قزاىا في القخية يميػ ويمعب
ويبكي ويزحظ ويحتصب ويخعى ماشية ججه ثع مخحمة اإلعجادية وتفتق لجيو مػـبة الخسع
والشحت عمى القرجيخ ثع الثانػية واتقانو لعمع العخوض مغ خبلل قخاءتو لكتاب ميدان الحىب
لمياشسي وبعج ذلظ قخاءتو ألول قريجة أمام الجسيػر في بشاية ممتقى الثقافات –يػندكػ -ومغ
ثع تخخجو مغ الثانػية
أبجا كسا لع
البعج السادي لعبج المصيف  :لع يتحجث عبج المصيف عغ شػلو وال شكمو الخارجي ً
ِ
نحيبل وذلظ في حجيثو عغ عرا معاون الفؿيو التي كانت
يعط أوصاًفا عغ نفدو سػػ أنو كان ً
تدتبق سػشيا عمى جدجه .
البعج االجتساعي :فقيخ مغ شبقة كادحة يحتصب ويخعى وىػ شفل ،يتيع

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.98
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البعج الشفدي :متصمع وحالع لغج أفزل ،ناقع عمى الػاقع بدبب األوضا التي عاشيا ،لجيو أنفة
ورثيا عغ أبيو.
البعج االقترادي :امتيغ بيع الحمػػ لؤلشفال والتبغ في التقديط والكتب السجرسية السدتعسمة.
والجة عبج المطيف :لع يحكخ عبج المصيف اسع والجتو لكغ كان ضيػرىا يتجاوز  %50مغالديخة،تدوجت مغ عبج هللا-والج عبج المصيف -وأنجبت لو بشتيغ وولجيغ وكانت الكبخػ اسسيا
نجاة لكشيا ماتت في ضخوف غامزة ،تخممت وىي في عسخ صغيخ فرخحت تجور بيغ األماكغ
بعيجا عغ القخ والعجو ،كانت جسيع ق اخرات اليجخة واالنتقال
كقصة تحسل فمحات أكبادىا وتشقميع ً
إلى األماكغ بيجىا كان تذتتيا في كل مكان تحىب إليو جميا وواضحا ،عسمت كعاممة في ٍ
ناد
ً
ً
ندػؼ وذلظ لتػفيخ قػت يػميا وقػت أبشائيا وىحا يذي برمػمتيا ومعاناتيا في سبيل تخبية

رجبل
أبشائيا ،تدوجت مغ رجل كيل بعج ذلظ كانت رافزة في بجاية األمخ ثع أحدت برنيا تخيج ً
بجانبيا يداعجىا وىحا ما فعمو الخجل معيا ،وبعج وقت تػفي ىحا الخجل وعادت حياتيا كسا كانت
سابًقا يحيط بيا السجيػل والذتات.
غخة وجييا بػشع زاده صباحة مع
البعج السادي :امخأة جسيمة وفارعة الصػل دون العذخيغ ،تتؤلأل َ
تػرد خجييا

البعج االجتساعي :أرممة ،فقيخة  ،غيخ دارجة خارج البيت-قبل وفاة زوجيا-
البعج االقترادي :عاممة في ناد ندػؼ
البعج الشفدي :خائفة ومتػجدة مغ السدتقبل
 الذخريات الثانهية :تعجدت في ىحه الديخة الذخريات الثانػية وكانت كثيخة إال أنيا
تفاوتت بترثيخىا في األحجاث فكان ىشاك الفاعمة وغيخ الفاعمة
الذخريات الفاعمة :العع سعيج الحؼ َّ
حغ عمى أبشاء – عبج هللا -بعج وفاتو
مخمرا ألرضو لع يكغ يفارقيا وىػ متدامح وشيب ومخح وصابخ عمى الذجائج
العم سعيج :كان
ً
السخضية ،أصابو الخعر بعج فخاق زوجتو وأبشائو.وبعج نجاح
 ،كان ً
فخحا لجراسات عبج المصيف ُ
عبج المصيف في إبخاز مػىبتو الذعخية وبعجما أصبح اسسو يتخدد في البخامج األدبية كذاعخ
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تػجذ ىحا العع مغ كمسة شعخ إن كانت ذات عبلقة بالدياسة أو برمخ جمل وىشا يطيخ بعجان :
أميا ال يعخف معشى الذعخ وال مدسياتو  ،كحلظ البعج
األول الثقافي :حيث ربسا يكػن العع ً

الشفدي :وىػ الخػف عمى ابغ أخيو وحبو الذجيج لو .

وجيو فيسي صالح  :فمدصيشي األصل ،معج بخنامج شعخؼ يحا عمى أمػاج اإلذاعة الػششية،وغشائيا ،كتب لؤلغشية السغخبية أجسل القرائج الفرحى وأشيخىا القريجة
شاعخ
ًا
كان
ً

الػششية(الفخحة الكبخػ) التي لحشيا السػسيقار(أحسج البيزاوؼ)  ،ساعج عبج المصيف في إشبلق
يػانو األول (عخائذ الربا) وكحلظ كان لو دور فاعل في إخخاج عبج المصيف لمجسيػر أنو شاعخ
ذو مػـبة فحة ،كسا أنو كان يقجمو عمى غيخه ويثشي عميو.
الذخريات الثانهية غيخ الفاعمة كثيخة :
زوجة عسو سعيج ( كان يػيطيا نجاح عبج المصيف وكانت ميحار ).مؿببل عمى تجارة رابحة).
عاما كان ً
خالو األعدب ( أصغخ مغ أمو بخسدة عذخ ًكاال حارس الديشسا (البعج السادي :رجل أسػد فار الصػل ،البعج الشفدي :يقجح في عيشيوشخر غيخ مبال بدباب وشتام الجسيػر حيت يتػقف شخيط الفيمع عغ البث).
التمسيحة التي وقع بحبيا (لع يحكخ اسسيا كانت في فرل دراسي آخخ ،البعج السادي:جسيمةالبعج الشفدي :ىادئة ،البعج االجتساعي  :مخصػبة ).
الججة محجػبة (قاسية وحادة الصبا ومتجيشة وحخيرة عمى أبشائيا بعج مػت زوجيا).-ججه مغ أمو

()1

 (:البعج السادي فار الصػل عميو جمبابو الخمادؼ  ،البعج العدكخي :كان

مقاوما حارب مع فخندا في إيصاليا واليشج ،البعج الشفدي :يرنف أن يسج يجه ألحج أو يقتخض
ً
مشو).
-معاون الفؿيو( :يعخج بخجمو اليدخػ ،شجيج الغمطة وسيء السعاممة).

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.36
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-ولج الخؾية

()1

(:مراب بسخض متعفغ في رجمو اليسشى أقعجه عغ السذي ،يؤم الشاس لجيو قػة

مدمار مغ مداميخ آل داود).
ًا
حافطة وسخيعة بجيية ،أوتي
زوج أمو(دمحم)((: )2البعج العدكخي :رجل مقاوم ضج السدتعسخ الفخندي).بائع الحمػيات –تيبيجا( : )3(-رجل بدحشة مخاكذية وىيئة غخيبة األشػار ،صاحب نكات ىدلية)(الذخريات الجساعية ):
-أىل دكالة

()4

 (:أئسة ورجال مغ أىل العمع والربلح والفزل والعبادة محىبيع محىب اإلمام

مالظ)
أىل اليػسؽية (( :)5شيبػن ،بدحشاتيع الدسخاء ،عخفػا بالفخوسية والخماية وتخبية الرقػروالريج).
أىل الحي (( : )6قخويػ الدست والدمػك يتسيدون مغ لباسيع ونطخاتيع ورشانتيع).أيزا ( :أىل سساحة وكخم ،عاممػا مغ أتي إلييع مغ الببلد البعيجة برخػة
األمازيغ في ىحا الحي ًيسمييا واجب الػشغ والجيغ واإلندانية) .

أىل دكالة (( :)7غمب عمييع الفكو والتدامع وسست البداشة واإلؾبال عمى الجنيا).أبشاء جيب العبادلة

(:)8

جيجا لتحديغ ضخوف عيذيع)
( بدصاء ،سحج ،ذو أنفة ،ال يجخخون ً

أما عغ أبشاء جيب الغشادرة فيع (خجمػا السخدن وتقخبػا إليو بيجايا ووشايات).

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.31
) :) 2ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.43

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.40
) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.11
) :) 5ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.17
) :) 6ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.57

) :) 7ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.12
) :) 8ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.13
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زمبلء ثانػية مػسى بغ نريخ ( (: )1محبصػن ،أكبخ مغ سشييع ،مجمشػن لمسخجرات ،بعزيعتعخض لغديل فكخؼ مغ جساعات اليدار الخاديكالي أو اإلسبلم الدياسي)
المغة :وىي مطيخ الدمػك اإلنداني فتطيخ مشصػقة ومكتػبة لمتعبيخ عغ األفكار واآلراء
وتدتعسل لمتعامل بيغ الذخريات .
والسبلحع عمى لغة الديخة السختارة أنيا فرحى سمدة نؿية سميسة ىادفة ،سخدية تعخض حقائق
بحتة حجثت في حياة الكاتب ووقائع تكبجىا وكان قج تحجث بزسيخ الدخد –أنا -وبزسيخ الستكمع
تخل مغ ندر يديخ
كشت وذىبت وتخكت  ..وإن كان الجدء األكبخ مشيا نثخؼ سخدؼ إال أنيا لع ُ
مغ الحػار والسعخوف أن الحػار ىػ محادثة بيغ شخريغ أو أكثخ أو بيغ الذخز ونفدو .

الحػار الجاخمي:
ومغ ذلظ في حػاره مع نفدو حيغ تحجث عسا جحبو لمفتاة ؼيقػل ( :ال أعخف ما الحؼ جحبشي
إلييا ىل ىي صػر الديشسا الفاتشة أم غخائد السخاىقة الشاشئة؟ أم ىػ الشدو الصارػء إلى إثبات
الحات) ( . )2وفي حجيثو عغ ىحا الحب وعجم قجرتع عمى بػحو يدتكسل حجيثو وأسئمتو ؼيقػل( ىل
ىػ حب أم لعبة الغسيزة ؟) (.)3
(أحددت في ق اخرة نفدي ،بعج سشػات مغ اغتخابي الشفدي والػجػدؼ برني عثخت عمى أصؽيائيمغ الذعخاء مغ ىؤالء وأولئظ ،وقج قخأت ما خصػه بكل جػارحي ،وذرفت معيع دمػه عح التجخبة
تفعت وإياىع عمى مجارج الحمع والخيال)
أو تمظ ،وار ُ

()4

ففي داخل نفدو كان قج أقخ برصجقائو وأصحابو مغ الذعخ بعج شعػره بالغخبة الشفدية الػجػدية

مغ الفقخ السجقع الحؼ عاشو .

):) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.92
) :) 2ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.67

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.68
) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.80
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شػكيا  :ؼيع الشار إذا كانت ترتي عمى األخزخ
(وتداءلت مع نفدي في حيخة مغ يتدمق نباتًاً
واليابذ وتخيف األشفال؟ ما ذنب العرافيخ أن تختشق وىي بعج لع تكسل تغخيجىا؟ ىل الشار

عقاب مغ هللا ) ()1
يحاور نفدو برسباب ىحا الحخيق الحؼ ىػت العرافيخ مغ لييبو وتفحع الخشب مغ جسخه ،وىحا
يخمد إلى صعػبة ىحا الحخيق وشػلو و قػتو حتى تخاف مشو األشفال وتختشق العرافيخ.
قرخ ونذتخؼ أحدغ
ًا
(داخمشي العجب أن تعػد ىحه الغابة إلى ممكيتشا وإذن سشغتشي وندكغ()2

الثياب والصعام والكتب ولغ نجػ بعج اليػم)

أمبل بعجما أحبصت الشيخان حياتو
وكرن ُي ِد ُخ إلى نفدو برن الحياة ستكػن أفزل ويبعث في نفدو ً
وىحا يخمد إلى بداشة أحبلمو حيث لع يصمب إال ثياب وشعام وكتب وإن كان قج غالى في

القرخ فيػ غيخ القرخ الحؼ يدكشو الدياسيػن .
متسثبل في مػقفيغ :
أما الحػار الخارجي فكان
ً
األول :

()3

عرفػر في الدساء وذلظ ليمييو ويقػم بختانو بديػلة
ًا
كان الحؼ قج قام بختانو قج أوىسو أن ىشاك
وحيشسا انتيى الختان وانفس الجسع

سرلت أمي عغ العرفػر  :أيغ العرفػرمالت عمي ىامدة :شار  ..شارشار! إلى أيغ ؟يػما.
شار في الدساء وىػ يزخب بجشاحيو أعمى فرعمى وسيعػد ًإ ًذا  ،سيعػد مع أبي) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.51
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.52
) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.24
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نعع ،ومعيسا الكثيخ مغ الثياب والحمػػ والفػاكو الجافة .وسشجج أن العرفػر يكشي بو الكاتب عغ نفدو ويكرنو يخيج التحميق في الدساوات العبل ،فشججه
يكخر الحجيث عغ العرفػر ولكغ بالذعخ في قريجتو (ضػء الكمسات) التي يتحجث فييا عغ أن
()1

تحميق ىحا الصيخ بجشاحيو ىػ الحبخ في بداط الدساء التي شبييا بالكتب الشؽيدة ؼيقػل
بجا لي العرفػر
وىػ يتػارػ في كبج الدساء
مثل قصخة حبخ
تمتسع مغ أحج الكتب الشؽيدة
عمى درج األحدان
أقمب بعيشي في الكتاب
أسسع أصػاتًا
مغ خفق األجشحة
تستدج برلػان الخيح
أنام
ثع
يتخاءػ لي
العرفػر
أيزا
وقج تدوج الخيح ً

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.81
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:

-السػقف الثاني

()1

:

في حػار الخال مع سائق الذاحشة الحؼ كان يتحجث بانفعالية شجيجة
ار تحجث ىحه الحخائق.حخام أن تزيع في رمذة عيغ خيخات الغابة بدبب تيػر أحجىع .ىحه
مخًاثخوة وششية مشػاجبشا الحفاظ عمييا كسا يخبخونشا مغ التمفديػن
وسرلو خالي الحؼ ىاجخ لمتػ مغ القخية ،في سحاجة ضاىخة :ثخوة وششية! ىل ىحا نػ مغاألشجار في الغابة ؟
ورد عميو الدائق في ثقة  :يقرجون أن الغابة في ممكشا نحغ الذعب ،يعشي أنا وأنت (والتفتإليشا وراء السقرػرة) وىحيغ الغبلميغ وأميسا السدكيشة.
كشدا ،وكان ال يدال يتفػه :ولكغ حتى اآلن لع يرمشا مغ ىحا
وقاشعو الخال كرنو اكتذف ًِ
نحرمو.
السمظ(ف اخنظ) أو عمى األقل ال نعخف كيف ّ
ورأيت الدائق يدتجيخ ىازًئا  :حتى يرتي الجور عميظ وترخح نريبظ مغ (صشجوق التػفيخالػششي) .
ججل بيا الػرارؼ سيختو أبج في نطع الذعخ وتخك
باإلضافة إلى ىحه المغة الشثخية الجحابة التي ّ

لمخيال مجال وصاغ مغ حبو الكبيخ ألمو قبلدة مغ الذعخ البيي ،بمغة ترػيخية ىادئة مسمػءة
بسذاعخ الػد ألمو الكادحة العاممة التي تحاول تػفيخ قػت أبشائيا ؼيقػل في قريجتو (العميق
الحؼ يشسػ في حجخ أمي)

()2

:

[رافقتظ الدبلمة يا أمشا ]
شيمة الكجح
بيغ السجيشة و َّ
الشْفذ
كانت تُ ِك ُّب عمى وجييا
) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.52
) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.56
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لحشا مع الخيح
خدد ً
وتُ ُ
الزم ًة بعج الزمة
وعمى الػشع
تشعكذ القاؼية!
في لغة الػرارؼ :
الكتاب ومشيع  :المارتيغ بعج اإلىجاء مباشخة
-1استخجام االقتباسات مغ بعس ُ
" انطخوا كيف ولجت مع قصعة يدسى بالذعخ داخل شبيعتي ،وكيف أن ىحه القصعة مغ الشار
اإلليية قج اتقجت في نفدي بغيخ عمع مشي  ،وألقت ببعس الزػء اليارب عمى شبابي ،وتبخخت،
في وقت الحق ،في الخياح العاتية مغ اعتجال ،ودخان حياتي"
وكحلظ عبج الكخيع الصبال الحؼ أخح تعبيخه عغ السكان مغ سيختو (فخاشات ىاربة)
()1

"الكتابة ىي وسيمة استعادة السكان"

 .وعبج المصيف يتػافق مع عبج الكخيع حيث قجحت (دكالة)

وحػل ىحه القخية التي كانت مصية نديان إلى نقصة انصبلق واستعادة مغ
زنج ذاكخة عبج المصيف ّ
خبلل الكتابة عشيا .
وأردف بالحجيث عغ شفػلتو وروحيا باقتباس مغ غاستػن باشبلر ؼيقػل :
"عشجما نحمع بالصفػلة ،نعػد إلى ترمبلتشا ،إلى الترمبلت التي شخعت لشا أبػاب العالع"

()2

وربسا يتفق الػرارؼ مع قػل باشبلر حيث لع يجرك روعة جسال شبيعتو إال عشجما كانت نفدو
قخيبة مغ مخح الصفػلة ولعبيا وىحيانيا .

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.9
) :) 2السخجع الدابق.
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 -2استخجام مرصمحات حجيثة (أنصػلػجي ودراماتيكي)

()1

وىحا يجل عمى ترثخه الػاضح بمغة

الحجاثة .
 -3باإلضافة إلى ذلظ ترصيمو وتخجستو لمفطة(دكالة) حيث قال أنيا  :مشحػتة مغ كمستيغ " دو
" و"أكال" وتعشيان في األمازيػية األراضي السشخفزة النبداط سيميا عمى مداحة شاسعة .

()2

وىحا يذي بثقافتو التاريخية العتيقة  .وكحلظ في ندبة الػيجانصي يقػل :وقج اشتيخت باسع
الػيجانصي ندبة إلى الفخندي لػيذ جانصي الحؼ اكتذف مشجع الفػسفاط بيا في ثبلثيشيات
القخن العذخيغ

()3

-4استخجام بعس التشاصات الجيشية وذلظ لتقػية الشز وإثارة انتباه الستمقي ومغ ذلظ يقػل :
-وأنا أىر بعرا تخحالي عمى جيات األرض

()4

وىػ بحلظ يكػن قج ترثخ باآلية القخآنية :

ِ
َى ُّ
ر ِب َيا َعَمى َغَش ِسي"(.)5
اي أ ََت َهَّكأُ َعَمْي َيا َوأ ُ
" ى َي َع َر َ

صباحا وفي السداء
 وعشج حجيثو عغ أىل قخيتو الحيغ يدعجون ويحتفمػن بسػاليجىع الججدً
يجفشػن مػتاىع .يدتخجم التشاص الجيشي ؼيقػل (وال غالب إال هللا) (.)6
أسخ لو صجيقو برن الذعخ ال (يدسغ وال يغشي مغ جػ )
-كحلظ حيشسا َّ

()7

وىػ بيحا مترثخ

في اآلية  17مغ سػرة الغاشية في حجيثيا عغ شعام الكافخيغ الزخيع
 -5استخجام لغة األساشيخ وقرة (عيذة قشجيذة) التي كانت والجتو تدخدىا إليو بتثاقل حتى
يغمبو الشػم فيشام ؼيقػل  :وتحكي ىحه القرة األكثخ شعبية في التخاث السحمي عغ عجػز شسصاء
وساحخة شخيخة تقزي معطع وقتيا في دس الػؾيعة بيغ األزواج ،واإليقا بالخجال مغ وراء قشا

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.8

) :) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.11
):) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػ اررؼ،ص.16
) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.8
)( :) 5سػرة شو )18 :

) :) 6ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.32
) :) 7ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.98
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امخأة فاتشة الجسال فتدتجرجيع إلى وكخىا وتزاجعيع قبل أن تجيد عمييع وتمتيسيع وتػلغ في
دمائيع ،إال أن ما يخيفيا وتختعب مشو ىػ مخأػ الشار إذ تذتعل أماميا (.)1
-6استخجام الميجة العامية الجارجة وبعس األمثال الذعبية :
(وما كل مخة تدمع الجخة) ( )2وذلظ في حجيثو عغ شيصشتو ىػ وأصحابو وتدمميع إلى بداتيغالتيغ والعشب وسقػشيع في يج صاحب البدتان .
(-قػلػا العام زيغ)

()3

وذلظ في حجيثو عغ األغاني التي ترجح في شػار السجيشة وخاصة

أغاني الذابيغ فرل ونجاة عتابػ المحيغ بخز نجسيسا في تمظ األيام .
 -7التشاصات األدبية في أفكارىا أو معشاىا أو في مزسػنيا ومغ ذلظ:
حجيث أحج الزيػف مع عسو ( :الحؼ يصمب مشو بيع ىكتارات مغ أرضو ويتشعع بساليا فيالسجيشة وان يحج بيت هللا الحخام حتى يغدل نفدو مغ الحنػب  ،فالسهت خبط عذهاء واألرض
التي جسعيا بعخقو لدشػات شػال  ...هللا ييجيشا وخبلص )

()4

وبيحا السذيج التشاص األدبي مع زىيخ بغ أبي سمسى الحؼ تحجث عغ السػت بقػلو :
ط ع ْذػاء مغ تُ ِ
ر ْب *** تُ ِس ْـت ُو َو َم ْغ تُ ْخ ِصىء ُي َع َّس ْـخ َف َي ْي َـخمِ.
الس َش َايا َخ ْب َ َ َ َ َ ْ
َأرَْي ُت َ
جميا في فرميغ وىسا (حران
-أما عغ ترثخ الػرارؼ بالذاعخ العخاقي الداخخ أحسج مصخ نججه ً

مدعػد) و(الخبد يا مػالؼ)

ففي فرل (حران مدعػد) عبج المصيف الػرارؼ يقع في التخاشخ الفكخؼ مع أحسج مصخ في
أن الحران فكخة رمدية تسثل مدعػد عمى اعتبار أنو معتقل سياسي في سشػات الخصاص وأنو
برفكاره التي يدعى إلييا ُقتل عغ شخيق مجسػعة مغ السجخميغ.

) :) 1ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.20
):) 2ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص .25

) :) 3ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.93
) :) 4ضػء ودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.34
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ومغ ذلظ إحجػ الفتات أحسج مصخ (عائج مغ السشتجع) التي يقػل فييا
ِ
الدمصان
مباحث
مغ
حيغ أتى
ْ
الحسار ْ
ُ
كان يديخ مائبلً ِ
ماجبلن
كخط
ْ
البصغ في تاندانيا
أس في إنجمت اخ  ،و ُ
فالخ ُ
الحيل في اليابان!
و ُ
أتان ؟
ـ خي اًخ أبا ْ
أتقثجونشي ؟
ـ
َ
ان ؟
مالظ كالدكخ ْ
ـ نعع َ ،
نعثان.
بالسخة  ،يبجو أنشي
ـ ال ثئ َّ
ْ
ِ
ِ
األسشان
لمشعاس أن ُي َيِّجم
كان
ىل َ
المدان ؟
أو َي ْع ِقج
ْ
ـ قل  ،ىل عحبػك ؟
يتان
ـ مصمقاً  ،كل الحؼ يقال عغ قثػتيع ُب ْ
ـ َّ
خك الخحسغ
بذ َ
لكششا في ٍ
قمق
ٍ
أشيخ
الحران مغ
قج دخل
ُ
يدل ىشاك حتى اآلن
ولع ْ
لو ىشاك يا تخػ ؟
ماذا سيجخؼ أو جخػ ُ
) :) 1عائج مغ السشتجع ،مػقع كمسات( ،مػقع إلكتخوني).
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(:)1

ـ لع ِ
ثيء أبجاً
يجخ ٌ
كػنػا عمى اشسئشان
باألحزان
الجاخل
يثتقبل
فروالً :
ْ
ُ
ُ
وثانياً  :يثرل عغ ت ِ
الحشان
يستو ِب ُسشتيى
ُ
ْ
ُ
ِ
ثان!!!.
وثالثاً  :أنا ىػ الح ْ
وكحلظ في (الخبد يا مػالؼ) يتحجث ؼيو عغ الدياسييغ السخشحيغ لبلنتخابات ويدرلػن الذعبما يخيجونو ويبغػنو حيث أن أحج السخشحيغ قج قال أنو سيحقق لمسغخب اكتفاءه الحاتي مغ
الحبػب والخسيخة ( )1ولكغ ما إن تشتيي جػلتيع االنتخابية ويفػز أحج البصميغ الداعسيغ أنيسا
خبلص ىحه الببلد حتى يعػد الشاس إلى فاقتيع وترففيع وشكػاىع ومغالبتيع ألنفديع .
وبحلظ يمتقي الػرارؼ مع الفتة أحسج مصخ (مفقػدات)

()2

التي يقػل فييا :

ئيذ السؤتَ َس ْـغ
زَار ّ
الخ ُ
ِ
الػش ْـغ
َ
بعس واليات َ
وحيغ زَار َحيَّشا
َ
قال لشا :
َ
ىاتػا شكػاكـع ِ
بر ٍ
العَم ْـغ
ـجق في َ
َحـجاً..
وال تَخافـػا أ َ
الدَم ْـغ .
ذاك ّ
فَق ْـج مزى َ
ِ
صاحـبي ( َح َد ْـغ ) :
فقال
َ
) :) 1ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.63
):) 2مفقػدات ،أحسج مصخ ،السػسػعة العالسية لمذعخ العخبي(،مػقع إلكتخوني).
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سيـجؼ
يا ّ
غيف واَلّم َب ْـغ ؟
َ
الخ ُ
أيغ ّ
الد َك ْـغ ؟
أيغ
ُ
و َ
ترميغ ّ
وأيـغ تػفيخ ِ
الس َي ْـغ ؟
َ
ُ
أيغ َم ْـغ
و َ
ِ
لمفقيخ دونسـا ثَ َس ْـغ ؟
اء
ُيػّف ُـخ ّ
الجو َ
يا س ّـيجؼ
ِ
ذلظ شيئاً أبجاً .
ل ْـع َن َـخ مغ َ
ئيذ في َح َـدْن :
قال الخ ُ
َ
أح َـخ َق رّبـي َج َدـجؼ
ْ
َك ُّـل ىحا ِ
حاص ٌـل في َبَمـجؼ ؟!
أُ
ُشك اًخ عمى ِ
ص ْـج ِق َظ في ِ
تشبييشا يا َوَلـجؼ
ـػف تخػ
الخيخ َغـجاً.
س َ
َ
أما أسمهب الديخة فيػ أسمػب قائع عمى الحزػر الصاغي لمدخد الشثخؼ وىحه شبيعة
حزػر الفتاً يسكغ مذاىجتو في التمخيز
ًا
الديخة ،وقج مشح األسمػب الجسالي ىحه الديخة
حدشا ومع البجاية السػفقة وتراعج األحجاث وترزميا في بعس
والتكثيف الحؼ بمغ إتقانو ً
مبمغا ً

نسػذجا يحتحػ لكل مغ تعخض ألزمة في
األحيان وتخك الشياية مفتػحة جعل مغ ىحه الديخة
ً
حياتو أال يقمق ويحدن حتى يرل الثخيا .
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شيئا لع يتحجث الػرارؼ
حجثو صجيقو بعجم أىسية الذعخ وأنو ال يعشي ً
الشياية :مفتهحة ؼبعج أن ّ
إال عغ شعػره الشفدي تجاه ىحه الكمسات ولع ِ
حبل ليحه القزية .
يعط ً
شيادات بحق ىحه الديخة :
قال الذاعخ والقاص (أحسج بشسيسهن) أن ىحه الديخة (سيخة الكفاح) ؼيقػل :

()1

لع يخعشي في (ضػء ودخان) ما ذكخه مغ معاناة في مخاحل حياتو األولى مغ ُيتع شخري
ووجػدؼ ،وتقمب في مخاحل دراسية كان فييا مشح حفطو القخآن والتحاقو برفػف السجرسة ،وما
ٍّ
كان يبجيو مغ تفػق في السدتػيات ،وال حتى اختياره الذعخ في وسط لع يكغ يعخف أؼ معشى

ليحه الكمسة ،لكغ الحؼ راعشي فييا ىػ حجيثو الحؼ ال يسكغ أن يكػن إال صادًقا عغ لقائو أول
مخة بالذعخ حيغ استػقفو كتاب (ميدان الحىب) وكيف قخأه وىػ يحل ججاولو ليستمظ مشح البجء
حران ًة لغ يزيع بعجىا عمى درب الذعخ ،وليربح أقػػ أصػاتشا الذعخية بعج أن عخف كيف
يصعسيا بسا اذخخه عبخ سمدمة تجارب مؤلسة في الصفػلة التي لع تجج ممعقة ذىبية تسؤل فسو بسا
يمح ويصيب ،ولكشيا كانت حافمة برشػاك كثيخة ٍ
وورد أقل إال ورد السػـبة .
كسا عشػن الذاعخ والستخجع (نهر الجين الدويتشي) سيخة عبج المصيف بعشػان
(سيخة الذاعخ)(:)2
قج ال نبالغ أو نجانب صػاب العشػان إذا استبجلشا في مخيمتشا عبارة [ضػء ودخان] بعبارة [سيخة
الذاعخ] بريغة التعخيف ،فرىع ما يصالعظ في ىحه الذحرات السكتػبة بحبخ المػعة والحشيغ
غسا عشظ بيغ ىحا الفرل وذاك.
والرجق والبداشة والذعخ ىػ صػرة شخز ال يفتر يتقسرظ ر ً
شجا لسػاصمة قخاءة ىحا الكتاب ،يترتى مغ لعبة التسخئي
ذلظ أن الكثيخ مغ الدحخ الحؼ يذجك ً
صػر مغ ماضيظ الخاص .فيشا الػالدة وشقػسيا ،اليتع،
ًا
مدتجعيا
التي يسارسيا الدخد عميظ
ً
الذغب الصفػلي ،التشقل مغ جغخاؼيا إلى جغخاؼيا ،ذكخيات التسجرس األولى ،األسػاق األسبػعية،

كتاب[اقخأ] ،العذق األول وخيباتو األولى ،انبثاق جحوة الذعخ ،كتاب[ميدان الحىب] ،وغيخىا مغ
األشياء واألحجاث والسػاقف التي يخسسيا الذاعخ والشاقج عبج المصيف الػرارؼ ليذ فقط كدارد
) :) 1ضػء ودخان  ،عبج المصيف الػرارؼ ،ص.103-102
) :) 2ضػءودخان ،عبج المصيف الػرارؼ،ص.105-104
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شاعخ يغػص إلى عسق تمظ األحاسيذ الخام التي يستدج
ًا
أيزا بػصفو
لديختو الخاصة ،ولكغ ً
فييا الخاص مع ما ىػ جػىخؼ وكػني ،أؼ ذلظ الشبع الخوحي.
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السبحث الثالث
مدخد الديخة الحاتية السغخبية
اليجف مغ السدخد
إعصاء صػرة أكثخ واقعية ومػضػعية عغ التخاكع الديخذاتي الستدايج الحؼ عخفو السغخب مشح بجاية
القخن العذخيغ إلى وقتشا الحالي .
تختيب السدخد:
كان السعتسج في تختيب الستػن الديخذاتية السغخبية التختيب التاريخي ،مغ حيث سشة الشذخ ثع
مؤلفيا مرحػبة بعشػان الديخة ثع دار الشذخ ومكانيا.
مدارد سابقة :
الفيخس البيبميهغخافي لمخواية السغخبية  2015-1942لراحبو  :أ.د شخيف بسهسى عبجالقادر.
وعمى فائجتو الجسة إال أن الفيخس لع يخرز الديخ الحاتية بالفيخس وىشا جاء دورؼ لمفرل
بيغ الخواية والديخة الحاتية عغ شخيق التثبت والتركج مغ كل رواية قج كتبيا في فيخسو ،كسا أنشي
تػصمت لعام  2000في ىحا الفيخس ولع أستصع الػصػل إلى الستبقي مغ األعػام في فيخسو،
لكشي بحسج هللا استصعت تجسيع  50سيخة ذاتية مغ  ،2019-2000كسا استعشت بالذبكة
العشكبػتية في البحث عغ سيخ ذاتية مغخبية أخخػ لع يحكخىا عبج القادر في فيخسو .

1942م.
الػزاني؛ التيامي ،الداوية ،مصبعة الخيف ،تصػان ،السغخب.
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1954م.
الدفخيػؼ؛ أحسج ،صشجوق العجائب ،Editions du Seuil ،السغخب
وقج ُنذخت بالمغة الفخندية بعشػان.La Boîte à merveilles :

1957م.
بغ جمػن؛ عبج السجيج ،في الصفػلة ،مصبعة ميجؼ واألشمذ ،الجار البيزاء ،السغخب.

1963م.
الدػسي؛ دمحم مختار ،اإللػيات ،مصبعة الشجاح ،الجار البيزاء ،السغخب.

1965م.
غبلب؛ عبج الكخيع ،سبعة أبػاب ،دار السعارف ،القاىخة ،مرخ.

1967م.
الحبابي؛ دمحم عبج العديد ،جيل الطسر ،السكتبة العرخية ،بيخوت ،لبشان.

1971م.
الجدولي؛ دمحم ،ذكخيات مغ ربيع الحياة ،مصبعة األمشية ،الخباط ،السغخب.الخصيبي؛ عبج الكبيخ ،الحاكخة السػشػمة ،سمدمة اآلداب الحجيثة دونػبل ،باريذ،فخندا ،وتخجست لمعخبية عغ شخيق بصخس الحبلق .1982

1972م.
زفخاف؛ دمحم ،السخأة والػردة ،الجار الستحجة لمشذخ ،بيخوت،لبشان.
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1977م.
بغ أحسج الكتشاني؛ دمحم إبخاـيع ،مغ ذكخيات سجيغ مكافح ،دار األمان ،الخباط،
السغخب.

1979م.
لحسيجاني؛ حسيج ،دىاليد الحبذ القجيع ،مصبعة فكيظ ،الجار البيزاء ،السغخب.

1982م.
الخيدػني؛ دمحم خزخ ،رحمة نحػ الشػر ،مصابع الذػيخ ،تصػان ،السغخب.-شكخؼ؛ دمحم ،الخبد الحافي ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب.

1984م.
الػزاني؛ دمحم بغ الحدغ ،محكخات حياة وجياد ،مؤسدة دمحم حدغ الػزاني،
الخباط ،السغخب.

1985م.
المعبي؛ عبج المصيف ،يػميات قمعة السشفى( ،)1980-1972دار التشػيخ لمصباعة و
الشذخ ،بيخوت ،لبشان.

1986م.
الذاوؼ؛ عبج القادر ،كان وأخػاتيا ،دار الشذخ السغخبية ،الجار البيزاء ،السغخب.
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1987م.
بخادة؛ دمحم ،لعبة الشديان ،دار األمان ،الخباط ،السغخب .(كتبيا بزسيخ الغائب والسخاشب).
بشجمػن؛ العخبي ،سفخ في أنيار الحاكخة ،مكتبة دار الفخقان ،الجار البيزاء ،السغخب.لحمػ؛ ليمى ،فبل تشذ هللا ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب.وقج نذخت بالمغة الفخندية عام 1984م.

1989م.
الذاوؼ؛ عبج القادر ،دليل عشفػان ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب.-العخوؼ؛ عبج هللا ،أوراق ،السخكد الثقافي ،الجار البيزاء ،السغخب.

1992م.
شكخؼ؛ دمحم ،زمغ األخصاء(الذصار) ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء،السغخب.
القادرؼ؛ أبػ بكخ ،محكخاتي في الحخكة الػششية السغخبية( ،)1940-1930مصبعةالشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب.

1993م.
أبػ زيج؛ ليمى ،رجػ إلى الصفػلة ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب.السمظ حدغ الثاني؛ ذاكخة ممظ السغخب ،الذخكة الدعػدية لؤلبحاث والشذخ ،الخياض،الدعػدية.
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1994م.
-أبػ العدم؛عبج الغشي ،الزخيح ،دار تيسشل لمشذخ ،مخاكر ،السغخب.

1995م.
باشسا؛ العخبي ،الخحيل ،دار تػبقال ،الجار البيزاء ،السغخب.

1996م.
الحػت الذفذاوني؛ أبػ الخبيع سميسان ،ثسخة أندي في التعخيف بشفدي ،مخكدالجراسات واألبحاث األنجلدية ،تصػان ،السغخب.
غبلب؛ عبج الكخيع ،سفخ التكػيغ ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ،بيخوت ،لبشان.-معدوزؼ؛ دمحم ،محكخات عامل في إقميع( ،د.م).

1997م.
الجابخؼ؛ دمحم ،حفخيات في الحاكخة ،دار الشذخ السغخبية ،الجار البيزاء ،السغخب.القادرؼ؛ أبػ بكخ ،محكخاتي في الحخكة الػششية السغخبية ج،)1945-1941( 2-مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب

1998م.
باشسا؛ العخبي ،األلع ،مشذػرات الخابصة،دار تػبقال ،الجار البيزاء ،السغخب.الساعدؼ؛ عدالجيغ ،يػميات معمع في الجبل ج ،1.البػكيمي لمصباعة ،القشيصخة،سػريا.
الػديع؛ صبلح ،العخيذ ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب.235

1999م.
بخادة؛ دمحم ،صيف لغ يتكخر ،مشذػرات الفشظ ،الجار البيزاء ،السغخب.بخشيج؛ عبج الكخيع ،غابة اإلشارات ،مصبعة تخيفة ،بخكان ،السغخب .التػفيق؛ مخيع ،ذكخياتي في االتحاد الدػؼياتي ،دار األمان ،الخباط ،السغخب.عحر وأمزي -ذاكخة معصل ،مشذػرات حمػل تخبػية-،
فدازؼ؛ عبج الدبلم ،أبػح ًادار وليمي ،مخاكر ،السغخب.
-نيشي؛ رشيج ،يػميات مياجخ سخؼ ،مصبعة دار السشاىل ،الخباط ،السغخب.

2000م.
أوفقيخ؛ فاشسة ،حجائق السمظ الجشخال أوفقيخ والحدغ الثاني ونحغ ،دار ورد لمشذخوالتػزيع ،دمذق ،سػرية.
أوفقيخ؛ مميكة ،الدجيشة ،دار الججيج ،بيخوت ،لبشان.وقج ُنذخت بالمغة الفخندية عام 1999م بعشػان ( )Prisioneira do reiونذختيا
غخاسيو وفاسكيل.
شكخؼ؛ دمحم ،وجػه ،دار الداقي ،بيخوت ،لبشانمجيجش؛جػاد ،الغخفة الدػداء،مصبعة الشجاح ،الجار البيزاء ،السغخب،تخجست إلي فيمع مغخبي عام 2002تحت إخخاج(حدن بشجمهن).

2001م.
آيت إيجر؛ دمحم بغ سعيج ،صفحات مغ ممحسة جير التحخيخ بالجشػب الغخبي،236

مشذػرات الخابصة ،السغخب.
البيو؛ فاششة ،حجيث العتسة ،مشذػرات الفشظ ،الجار البيزاء ،السغخب.التازؼ؛ عبج اليادؼ ،التحميق إلى البيت العتيق ،دارة السمظ بغ عبج العديد،الخياض ،الدعػدية.
العخوؼ؛ عبج هللا ،خػاشخ الرباح يػميات( ،)1973-1967السخكد الثقافيالعخبي ،الجار البيزاء ،السغخب.

2002م.
بػحسػش؛ عبج المصيف ،محكخات عسيج لمذخشة ،مصبعة السعارف الججيجة ،الخباطالسغخب.

2003م.
الذاوؼ؛ عبج القادر ،الستكمع في الشز ،مشذػرات السػجة ،الخباط ،السغخب العخوؼ؛ عبج هللا ،خػاشخ الرباح ( )1981-1974السديخة الخزخاء ما قبمياوما بعجىا ،السخكد الثقافي ،الجار البيزاء ،السغخب.
 -الساعدؼ؛ عد الجيغ ،يػميات معمع في الجبل ج ،2.د.ن

2004م.
التميجؼ؛ عبج هللا ،ذكخيات مغ حياتي ،دار القمع لمصباعة والشذخ والتػزيع،الخباط ،السغخب.
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2005م.
أشمذ؛ دمحم بمحاج ،محكخات السعتقل الدياسي-الخجل الحؼ صافح السػت،-مشذػرات التججيج ،الجار البيزاء ،السغخب.
العخوؼ؛ عبج هللا ،حجخة في العشق( ،)1999-1982السخكد الثقافي العخبي ،الجارالبيزاء ،السغخب.

2006م.
إسبليمي؛ سعجية ،الجبال ال تدقط ،مؤسدة الشخمة لمكتاب ،وججة ،السغخب.الذاوؼ؛ عبج القادر ،مغ قال أنا؟ ،مشذػرات الفشظ ،الجار البيزاء ،السغخب.-شكخؼ؛ دمحم ،جان جيشيو في ششجة ،مشذػرات الجسل ،بيخوت ،لبشان.

2007م.
أوفقيخ؛ مميكة ،الغخيبة ،السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء ،السغخب.وىػ الجدء الثاني مغ (الدجيشة).
شبال؛عبج الكخيع،فخاشات ىادئة ،اتحاد كتاب السغخب ،الجار البيزاء ،السغخب-والقاضي؛ عسخ ،الجسخة الرجئة ( ،د.ن).

2009م.
التػفيق؛ أحسج ،والج وما ولج(شفػلة في سفح الطل) ،السخكد الثقافي السغخبي ،الجارالبيزاء ،السغخب.
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مجيجش؛ جػاد ،نحػ األفق ( ،)Vers le largeدار مخسع ،الخباط ،السغخب.وقج ُنذخت بالمغة الفخندية ،وىي الجدء الثاني مغ رواية(درب مػالؼ الذخيف).

2010م.
حميفي؛ شعيب ،ال أحج يدتصيع القفد فػق ضمو ،دار الثقافة ،الجار البيزاء ،السغخب. الخايذ؛ دمحم ،مغ الرخيخات إلى تدمامارت ،أفخيؿيا الذخق ،الجا ر البيزاء،السغخب.
-المعبي؛ عبج المصيف ،شاعخ يسخ ،دار ورد ،دمذق ،سػرية.

2011م.
بغ دودش؛ دمحم ،رحمة حياتي مع السيكخفػن ،دار أبي رقخاق لمصباعة والشذخ،الخباط ،السغخب.
الجكالي؛ دمحم كخم ،مغ وحي الرؿيع الكشجؼ ،إفخيؿيا الذخق ،الجار البيزاء،السغخب.
غبلب؛ عبج الكخيع ،محكخات سياسية وصحاؼية ،مشذػرات السعارف ،الجار البيزاء،السغخب.

2012م.
ججا ،كمسات لمشذخ والصباعة ،الخباط ،السغخب.
بمعيج؛ تػؼيقي ،مدارات حادة ًبشجمػن؛ العخبي ،أنا السػِّقع أسفمو،السصبعة الدخيعة ،القشيصخة ،السغخب.العسخؼ؛ دمحم ،زمغ الصمبة والعدكخ ،مخكد دمحم بشدعيج آيت إيجر ،الجار البيزاء239

،السغخب.
محقق؛ نػر الجيغ ،بخيج الجار البيزاء ،دار الشايا الدػرية ،دمذق ،سػرية.السخزوقي؛ أحسج ،تدمسارت الدندانة رقع  ،10السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء،السغخب.

2013م.
البغػرؼ؛ دمحم ،سيخة ذاتية ،مصبعة سميكي أخػيغ ،ششجة ،السغخب.الدبلوؼ؛ دمحم أديب ،محكخات الرحافي والكاتب ،سمدمة مشذػرات مجمة اتحادكتاب اإلنتخنت السغاربة اإللكتخونية .
الغدالي؛ قاسع ،الجار البيزاء جشيف الخحمة رقع( ،)8J540شسذ لمشذخ واإلعبلم ،القاىخة ،مرخ.

2014م.
-السجيشي؛ أحسج ،نريبي مغ باريذ ،الجار السرخية المبشانية ،القاىخة ،مرخ.

2015م.
بغ عبج هللا العمػؼ؛ ىذام ،سيخة أميخ مبعج (السغخب لشاضخه قخيب) ،دار الججيج،بيخوت ،لبشان.
وكانت قج ُنذخت بالفخندية عام . 2014
العخوؼ؛ عبج هللا ،خػاشخ الرباح(السغخب السدتحب أو مغخب األماني) ،السخكدالثقافي العخبي ،الجار البيزاء ،السغخب.
الذاوؼ؛ عبج القادر ،الحاكخة ،مشذػرات الفشظ ،الجار البيزاء ،السغخب.240

2016م.
الخميج؛ الدىخة ،الحاكخة السشدية ،دار فزاءات لمشذخ ،عسان ،األردن.الػرارؼ؛ عبج المصيف ،ضػء ودخان-شحرات مغ سيخة ذاتية،-مصبعة سميكي أخػيغ،ششجة ،السغخب.
2017م.
أوحديغ؛ إبخاـيع ،يػميات مجرس تحت الرفخ ،مكتبة ومصبعة الػسيع ،غدة،فمدصيغ.
حقي ،عبجه ،عػدة الخوح البغ عخبي عغ أيام مكشاس فاس الجسيمة ،دار نػر ،بخليغ،ألسانيا.
الداحمي؛ عسخ الستػكل ،محكخات حياتي ،دار األمان ،الخباط ،السغخب.2018م.
بغ جمػن؛ الصاىخ ،العقاب،السخكد الثقافي العخبي ؛الجار البيزاء،السغخبساورة؛ عبج الكخيع ،محكخات كاتب فاشل( ،د.م).الدمػؼ؛ إدريذ الجعجؼ ،رحمة حاج مغخبي في زمغ الحساية الفخندية ،1930دار الدػيجؼ لمشذخ والتػزيع ،أبػ ضبي ،اإلمارات.
الؽيبللي؛ دمحم ،محكخاتي ،دار الكبلم لمشذخ،وججة ،السغخب.اليػسفي؛ عبج الخحسغ ،أحاديث ؼيسا جخػ،عيغ الدبع ،الجار البيزاء،السغخب
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2019م.
بشدالع؛ حسير ،الحات بيغ الػجػد واإليجاد ،السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء،السغخب.
بغ سعيج آيت إيجر؛ دمحم ،ىكحا تكمع دمحم بغ سعيج ،مخكد دمحم بغ سعيج آيت إيجر،الخباط ،السغخب.
الديج؛عسخ ،NAS EL GHIWANE ،جخيجة العسق السغخبي ،الخباط ،السغخب.السجيشي؛ أحسجُ ،فتغ كاتب في باريذ ،دار الستػسط ،بغجاد ،العخاق.نػستيظ؛ ىذام ،محكخات كافخ مغخبي ،دار الػشغ لمشذخ ،الخياض ،الدعػدية.-الػرارؼ،عبج المصيف ،القاىخة مغ أبػاب متفخقة ،دار التػحيجؼ لمشذخ ،الخباط ،السغخب.
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الخاتسة
السشان ،الغشي القػؼ الدمصان ،الحميع الكخيع الخحيع الخحسغ،
الحسج﵀ المصيف الخؤوف ّ
السحيط عمسا بسا يكػن وما كان ،ي ِع ُّد ِ
ويغشي ،كل يػم ىػ في شان.
ويفقخ ُ
ويحلُ ،
ُ
ُ
ً
أحسجه عمى الرفات الكاممة ِ
الحدان ،وأشكخه عمى نعسو وبالذكخ يديج العصاء واالمتشان،
أشيج أن ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو السمظ َّ
محسجا عبجه ورسػلو السبعػث
الجيان ،وأشيج أن
ً
إلى اإلنذ والجان ،صمى هللا عميو وعمى آلو وأصحابو التابعيغ بيع بإحدان ما تػالت األزمان

وبعج ..
تػصمت إلى نتائج
بعج صػالت وجػالت بيغ الدخد والحات في السغخب ،أزىى السسمكات.
ُ

وتػصيات:

أىم الشتائج :
 -1إن الخوائييغ السغاربة يتشاولػن قزايا مجتسعاتيع بجخأة وبكذف السدتػر دون حخج ،ورغع
ذلظ فإنشا وججنا مدحة القمق واالضصخاب واضحة.
 -2كان ىشالظ إنتاج روائي تاريخي دششتو (الدواية) لمتيامي الػزاني سشة  1942ورسختو (في
الصفػلة) لعبج السجيج بغ جمػن  1950قبل أن يتخح مدارات مختمفة عشج عشجة كتاب مشيع عبج
الكخيع غبلب في (سبعة أبػاب) ودمحم شكخؼ في(الخبد الحافي) التي تعخضت لمسشع ،لعخضيا
السحطػر والسحخم عغ شخيق التعخية.
 -3يتػز الفتخة السستجة مغ مشترف الدتيشات إلى اآلن ،اتجاىان رئيدان :األول :تسثمو الديخة
أساسا أزمة االختيار في عالع سخيع التغيخ مشيا (دفشا الساضي) لعبج الكخيع
الػاقعية التي تصخح ً
غبلب ،و(جيل الطسر) لسحسج عديد الحبابي حيث ميسا كانت محاولتو إلييام القارػء بزسيخ
الغائب إال أنيا ضمت سيخة ذاتية .االتجاه الثاني :يسيل نحػ التجخيبية عغ شخيق محاولة تػضيف
ججيج لمفزاء والمغة والدخد كـ(السخأة والػردة) لسحسج زفخاف و(لعبة الشديان) لسحسج بخادة.
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 -4كانت بعس الديخ تخصج حاالت قصيعة مع السجتسع والحات السػروثة خاصة في الديخ-
الرعمػكية -مثل (الخبد الحافي) و(السخأة والػردة) ،فاألصػات الستكمسة في ىحه الشرػص تحذ
نفديا مبعجة ومدخوقة الحق والرػت ،محكػم عمييا بالسشفى الجاخمي.
سمػكا ،وذاتي ًة ،وبشية اجتساعية كان عشرخىا الثابت في بشيتيا ىػ
 -5الثقافة السغخبية باعتبارىا
ً
اإللحاح عمى التخاث واالىتسام برصالتو فكانت سيخة ( ناس الغيػان) تخجسة لحلظ .
 -6تطل ليمى أبػ زيج أبخز الشداء السغخبيات بل العخبيات البلئي كتبغ في فغ الديخة الحاتية
عمى قمتيغ ،حيث يعج مؤلفيا (رجػ إلى الصفػلة) مداىسة ىامة في فغ الديخة الحاتية العخبية.
ججيجا في كتابة الديخة الحاتية عمى غيخ العادة في كػن الديخة تكتب في
 -7خ ّ
ط السغاربة شخيًقا ً
مجمج واحج يمسمع بيغ دفتيو خبلصة تجخبة الكاتب ،إال أنو في السغخب اتخح مشحى آخخ في

الكتابة ضسغ أجداء ،تحقق في مجسميا مغ التخابط واالمتجاد أكثخ ما تحققو مغ انفرال ومدافة
ومغ ذلظ كتب الديخة الحاتية :
عبج هللا العخوؼ في خسدة أجداء
عبج القادر الذاوؼ في أربعة أجداء
عبج الكخيع غبلب في ثبلثة أجداء
العخبي باشسا في جدأيغ
عبج المصيف المعبي في جدأيغ
 -8تشػعت إصجارات الديخ الحاتية لتسكيغ الشاس مغ االشبل عمييا حتى شالت السكفػفيغ
وض عيفي البرخ وخيخ مثال عمييا (عػدة الخوح البغ عخبي) حيث صجر عمى شكل كتاب
مدسػ في اثشي عذخ جدًءا تستج مجة تدجيميا إلى ثساني ساعات وخسدة عذخ دؾيقة مغ البػح.
عسا إلدوارد سعيج ذلظ (برن الديخة الحاتية في
 -9أورد الغامجؼ في كتابو (الكتابة والحات) ز ً
تػصمت خبلل ىحا البحث إلى أن ىحه العبارة تحتاج إلى قخاءة
األدب العخبي نادرة الػجػد)،وقج
ُ
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نرا لمديخة الحاتية بإمكانياتي الستػاضعة
وتجقيق أكثخ ،ففي السغخب وحجىا وججت قخابة تدعيغ ً
ججا ،فكيف سيكػن األمخ بالشدبة لمجول الخائجة في ىحا الفغ أمثال  :العخاق أو مرخ أو لبشان؟!
ً
التهصيات :
أ /العشاية واالىتسام بفغ الديخة الحاتية بذكل عام،وإثخاء السكتبات الفمدصيشية بالكتب الشطخية لفغ
الديخة الحاتية في السغخب بذكل خاص
دار لمعمع والثقافة ،كسا
ب /تػجيو الصمبة والباحثيغ نحػ تخكيد الخعاية بجولة السغخب كػنيا تعج ًا
تحفل بغ ادرة في إنتاجاتيا الخوائية والدخدية .
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الفرل الثالث عذخ
فن الديخة الحاتية في مهريتانيا في عرخ الجول واإلمارات الثاني
()2019 _1917

إعجاد الباحثة
إعتجال شمجان
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التسييج
الدخد السػريتاني
اتية واألدب السػر
الديخة ال ّح ّ
يتاني و ّ
ويذسل الحجيث بإيجاز عغ مفيػم ّ
ّ
اتية
الديخة ال ّح ّ
ّ
الديخة لغة(:)1
ّ
مرجر سار.الدمػك .
ال ّالدّشة ،و ّ
صخيقة ،و ّ
"سُش ِع ُيج َىا ِس َيختَ َيا ْاألُوَل ٰى".
-حالة ،وىيئة َ

()2

تاريخ حياة اإلندان وصحيفة أعسالواصطالحا:
اتية
ا
الديخة ال ّح ّ
ّ
اإلندانية اّلتي تكثخ
اتية وىحا أمخ شبعي في العمػم
لع يتّفق ّ
ّ
لمديخة ال ّح ّ
الجارسػن عمى تعخيف واحج ّ
مشرفا ليحا الفغ إلى حج
الشطخ ،وقج حاولت أن أضع التّعخيف اّلحؼ رأيتو
ً
حػليا اآلراء ووجيات ّ

ما وىػ:

" تدجيل استعادؼ صادق()3ومقرػد لعسخ أو عمى األقل لعجد معتبخ مغ سشيغ مغ الخبخات
الذخز"(.)4
واألفعال و التّفاعبلت وترثيخاتيا الفػرّية والبعيجة السجػ عمى ّ

اتية(:.)5
الديخة ال ّح ّ
دوافع كتابة ّ
 التّبخيخ.

 االعتحار.
الذيخة.
 التّعميل وشمب ّ
( )1معجع المغة العخ ّبية السعاصخ ،أحسج مختارعسخ ،ص.1147
()2شو.21 :

()3
الرجق مغ شخز آلخخ ؼبعس االشخاص يخون
الديخة في شسػليتيا وبعزيع
ّ
مرجاؾية ّ
تختمف مقاييذ ّ
في كثخة االعتخافات وبعزيع يخونيا في اتّفاق الكاتب مع ما يخويو معاصخوه وكتب التّاريخ.

( )4كتابة الحات ،صالح معيس الغامجؼ ،ص .19
الدابق ص .77
( )5السخجع ّ
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 التّصييخ.
 رغبة في تعميع اآلخخيغ.
 متعة استخجا الساضي.
مهريتانيا

دسية:
أصل التّ ّ
الجولة ششقيط ،وقج أشمق عمييا اإلسبان اسع مهريتانيا ،وقج كانػا يصمقػن
إن االسع العخ
بي ليحه ّ
ّ
ّ
اسع لهس مهروس عمى جير عؿبة بغ نافع والبخبخ اّلحيغ عبخوا مزيق جبل شارق وفتحػا
ندية عخب مػريتانيا(.)1
األنجلذ ،وكمسة مخوو تعشي بالفخ ّ
األدب السػريتاني:
الذعخ عشاية
يتانيػن ّ
مػريتانيا بمج السميػن شاعخ ،لع يصمق عمييا ىحا اّلمقب ج ادًفا؛ فقج أولى السػر ّ

الخواية ،فقج
ِّا
الدخدؼ
مترخخ مقارنة ّ
أخز بال ّحكخ ّ
بالجول األخخػ و ّ
مسا جعل ضيػر الفغ ّ
كبيخة ؛ ّ
لمذاعخ أحسج عبج القادر وأشمق عمييا اسع األسساء
يتانية عام 1981م ّ
صجرت ّأول رواية مػر ّ

ثع رواية أحسج وادي لساء العيشيغ .وكّميا
الستغيخة ،تمتيا رواية القبخ السجيهل ّ
ّ
لمذاعخ نفدوّ ،
يتعجػ األربع(.)2
الخوايات الفخندية فسا نذخ مشيا ال ّ
مكتػبة بالعخ ّبية ،أما ّ
الدخد السهريتاني
عهامل نذأة ّ
ّ
الدخد السػريتاني عامبلن رئيدان وىسا:
كان لشذرة ّ
ّ
سياسية.
تحػالت
ّ
أ-االستعسار وما نتج عشو مغ ّ
قميجية.
ب-التّ ّ
حزخ القدخ ّؼ الحؼ فخضتو ضاىخة الجفاف وما سببتو مغ تفكيظ ألنساط اإلنتاج التّ ّ
وعيا بالحاجة إلى شكل تعبيخ ّؼ ّإنسا
الدخد السػريتاني لع تكغ
ّ
احتحاء لمشساذج الغخ ّبية أو ً
إن نذرة ّ
ً
ّ
ىدتو سشػات مغ القصيعة.
سعيا إلى تركيج انتساء ّ
كانت ً

()1مػريتانيا الحجيثة ،دمحم يػسف السقمج ،ص . 41
نقجية ،مجسػعة األدباء والكتّاب،ص.50-49
()2أدب السخأة دراسات ّ
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خدؼ العخبي الحجيث إ ّال ّأنو تستع بسبلمح
خدؼ السػر
يتاني كان يححو ححو ّ
إن ّ
ّ
الش ّ
الش ّ
الد ّ
الد ّ
ز ّ
ز ّ
ّ
ّ
سيد في:
الدخد العخ
بي وتتجمى مطاىخ ىحا التّ ّ
ّ
ميدتو عغ ّ
ّ
الذكل والمغة
أ-مدتػػ ّ
الدخد األوروبي وىحا ما يبعجه عغ
الذكل التخ
الدخد السػر
يتاني يدتثسخ ّ
ّ
اثي وىحا ما ّ
يسيده عغ ّ
إن ّ
ّ
ّ ّ
ّ
وتعجىا ا ّلشسػذج األمثل.
ّ
الشثخّية العخ ّبية التي تتكئ عمى األشكال الغخ ّبية ّ
الحدانية.
الشرػص بمغة فريحة واضحة قػاميا تفريح األلفاظ
أما عغ المغة ًا
فكثيخ ما تكتب ّ
ّ
ّ
ب-السػضػ
يسيد ىحاالشثخ عغ غيخه فالصابع التّاريخي والجغخافي
إن القارغ لمشثخ السػر
ّ
يتاني يدتصيع أن ّ
ّ
ّ
ّ
يتسيد عغ غيخه مغ
كبيخ مغ العسل
حيد ًا
واالجتساعي لسػريتانيا يذغل ًا
األدبي األمخ الحؼ يجعمو ّ
ّ
ّ
()1
اآلداب.

()1قخاءات في األدب والثّقافة أوديب وليا  ،دمحم بغ تتا (مػقع إلكتخوني).
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اتية في مهريتانيا
الديخة ال ّح ّ
السبحث ّ
األول :تأريخ فن ّ

الجول واإلمارات ال ّثاني
اتية في مهريتانيا في عرخ ّ
الديخة ال ّح ّ
واقع ّ

الدياسية في مػريتانيا دعت الباحثة إلى تقديع ىحا العرخ إلى مخحمتيغ وليذ
إن التـحػالت
ّ
اتية ،فسغ خبلل ىحا البحث سيبلحع القارغ
الديخ ال ّح ّ
بشاء عمى وجػد ّ
كسا ىي عادة التقديع ً
ولعل مغ أسباب ذلظ
بالجول العخ ّبية األخخػ،
ضيػر ىحا الفغ في مػريتانيا ّ
مترخ ًاخ إذا ما قػرن ّ
ّ
اوية في شسال غخب أفخيؿيا واالحتبلل الفخندي وإحكامو الؿبزة عمى الذؤون
الرحخ ّ
الحياة ّ
ّ
الذعخ مغ إؾبال األدباء عميو وعجم
يتانية بسا في ذلظ الجانب الثّقافي  ،و ًا
أخيخ ما نالو ّ
السػر ّ
ّ
مترخخا.
خدية ّإال
إدراكيع
الد ّ
ّ
ً
أىسية الفشػن ّ
السخحمة األولى :مخحمة ما قبل االستقالل (  1958-1917م)
مػريتانيا في ؾبزة االحتبلل الفخندي مشحت فخندا
ّ

الثانية ووقػ
العالسية
بعج انتياء الحخب
ّ
ّ

نيابية
حق االنتخاب وجخت ّأول انتخابات ّ
مػريتانيا ّ

فاز فييا حخمة بغ بابانا العمػؼ عام

1946م (.)1
وفي عام 1958م اتّحج حدبا (االتّحاد السػريتاني) و(الػفاق السػريتاني) في حدب واحج سسي
ّ
ّ
جسع السػريتاني) بسػجب القانػن اإلشارؼ الحؼ مشحتو فخندا عام  ،1957كسا أعمغ
(حدب التّ ّ
ّ
استقبلل مػريتانيا مع بقائيا تابعة لفخندا.

()2

ذاتية
خمػىا مغ الديخ
ألؼ سيخة ّ
ّ
الحاتية السشذػرة فمع أستصع الػصػل ّ
ويبلحع عمى ىحه السخحمة ّ
يتانية .
مػر ّ
()1مػريتانيا الحجيثة  ،دمحم يػسف السقمج ،ص .174
الدابق ص . 176
()2السخجع ّ
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السخحمة الثانية :مخحمة ما بعج االستقالل ((2019-1958م)
ألىسية ىحا الحجث وما يشصػؼ عميو مغ تغييخات
بجأت ىحه السخحمة مغ تاريخ استقبلل مػريتانيا
ّ
الجستػر
ففي عام  1958م أُعمِشت الجسيػرية
يتانية  ،وفي عام 1959م أعمِغ ّ
اإلسبلمية السػر ّ
ّ
السػريتاني.
ّ
الحاتية في ىحه السخحمة يدتصيع أن يق أخ التّاريخ السػريتاني بعسق فقج كان
إن السصمع عمى الديخ
ّ
ّ
محكخاتيع ىع:
حخصا عمى تجويغ ّ
أكثخ ّ
الشاس ً
الدياسيهن
ّ
لعل في ذلظ إشارة لحفع التّاريخ مغ أيجؼ العابثيغ فالتّاريخ الحؼ يكتب سصػره مغ عاصخ
ّ
أحجاثو يكػن أكثخ صجًقا وعسًقا في التّرػيخ.
الخاحل (مختار ولج داده )
الخئيذ ّ
ومغ ىؤالء ّ

()1

الحؼ تشاول في محكخاتو الحجيث عغ أحجاث

حجيات
مػريتانيا في الفتخة (1978-1957م) في (محكخات السختار ولج داده ،مػريتانيا رىان التّ ّ
الكبخػ) ( ،)2وسار عمى خصاه رؼيقو األميغ العام لمخئاسة (دمحم عالي شخيف)

()3

في كتابو (سيخة

تصخق الخئيذ والشائب في ىحه السحكخات إلى بجايات نذرة الجولة
مغ ذاكخة القخن العذخيغ )ّ ،
مقخًبا مغ الخئيذ السختار ولج داداه ،ومبعػثو الخاص إلى
السػريتانية وذكخياتو عشجما كان
ً
معاونا ّ
رؤساء العالع وممػكو .ويكذف عغ األحجاث الفعمية التي اكتشفت تدييخ ممفات كبخػ تعّمقت
()1ولج السختار ولج دمحمن ولج داداه ،وىػ مغ قبيمة أوالد أبييخؼ ،في بجاية عذخيشيات القخن العذخيغ ما بيغ
 1921و 1924م أبخز الػجػه الدياسية السػريتانية الحجيثة ،ناضل مغ أجل استقبلل مػريتانيا ،فتقمج مشرب
رئيذ الجسيػرية  .انطخ (مػقع الجديخة).
ألىسيتيا التّاريخية فكاتبيا لع يكغ
()2لع تعثخ الباحثة عمى تاريخ نذخ ىحه السحكخات وقج وضعتيا في البحث
ّ
عاديِّا فيػ رئيذ دولة مػريتانيا.
( )3لع تعثخ الباحثة عمى تخجسة لسؤلف.
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بالتعاير والتعخيب وحخب الرحخاء وانقبلب العاشخ مغ تسػز /يػليػ  1978والتيارات الجيشية
الشاشئة

(.)1

حفيهن
لر ّ
ا ّ
دور ال يسكغ إغفالو في تػثيق التّاريخ ومتابعة األحجاث بجّقة ومغ ىحا السشصمق نجج
إن لمرحافة ًا
ّ
()2
يػمياتو التي أصجرىا تحت عشػان (يػميات صحفي في
(الر
حافي عبج هللا ولج دمحمؼ ) يكتب ّ
ّ
ّ

افخيؿيا)
" يتحجث فييا عغ معاناتو ويخوؼ مذاىجاتو خبلل تغصيتو ألحجاث بارزة في إفخيؿيا خبلل
عقجيغ مغ الدمغ (العقج األخيخ مغ القخن العذخيغ والعقج األول مغ القخن الػاحج والعذخيغ).
صاىا في إفخيؿيا خبلل ىحه الفتخة ،ويحكخ
اختار الكاتب ( )13محصة مغ األحجاث الكثيخة التي غ ّ
في تػشئتو أنو سجل ذكخياتو عغ بعس ىحه األحجاث ونذخىا في ىحا الكتاب لكشو تكاسل عغ
رواية و تجويغ البعس اآلخخ ،ىحه السحصات مغ السػزمبيق والكػنغػ إلى مػريتانيا والجدائخ
مخو ار بالشيجخ وتذاد ومالي وسيخاليػن وغيشيا وكػت ديفػار وليبيخيا.
استصا الكاتب عبج هللا ولج دمحمؼ مغ خبلل ىحا الكتاب أن يقجم معمػمات ميسة لمباحثيغ تعيغ
عمى فيع ما يجخؼ في إفخيؿيا خاصة في بعس السشاشق السزصخبة ،كسا أنو قجم لمرحفييغ
تجخبتو الغشية في تغصية األحجاث الداخشة وكيف أبج في حرػلو عمى السعمػمات مغ كل

الداقي لبشان (مػقع إلكتخوني).
( )1سيخة مغ ذاكخة القخن العذخيغ ،دار ّ
ّ
(2عبج هللا ولج دمحمؼ يعج مغ أبخز الرحفييغ السػريتانييغ ويجيخ واحجة مغ أكبخ السؤسدات الرحؽية الشاجحة
في مػريتانيا ىي “صحخاء ميجيا ،انطخ (مػقع صحخاء ميجيا).
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األشخاف بسيشية واقتجار ،عمى الخغع مغ دخػلو مخاشخ ىجدت حياتو أكثخ مغ مخة ،وتقجيسو
لتزحيات جدام مغ أجل أن ترل الحؿيقة إلى القارغ والسذاىج"(.)1
العمساء
وشخاح الستػن
تعج ببلد ششؿيط بمج العمساء ،وقج اشتيخ فييا عجد كبيخ مغ العمساء و ّ
ّ
الذيػخ ّ
اتية ليدتفيج مغ تجخبتو
ّ
عالسا يكتب سيختو ال ّح ّ
الش ّ
حػية والفقياء والسفدخيغ ،وليذ غخ ًيبا أن نخػ ً
()2

الذيخ (دمحم فال الخيخ الحدشي الذشؿيصي)
األجيال البلحقة ومغ ىؤالء العالع ّ

الحؼ كتب

محكخاتو عمى ىيئة مخصػشة عام 1917م ونذخت بعج قخن مغ كتابتيا تحت عشػان (محكخات دمحم
األميغ فال الخيخ الحدشي الذشؿيصي)

()3

باىخ لخجل عذق
مثبل ًا
"محكخات كتبيا فزيمة الذيخ دمحم أميغ الذشؿيصي عغ سيختو والتي تعج ً
العمع واتخح مشو قبمتو ومجار حياتو ،ونحر حياتو لمعمع والتعميع وحاول جاىجاً أن يبجد ضمسة الجيل
والخخافة والتعرب عغ أفق السذخق العخبي ،وكافح في سبيل التعميع وتشقل حػل السجن ُيعمع
ويتعمع ،ثع استقخ في الدبيخ والحؼ أسذ مجرسة الشجاة األىمية  ،و ضحى في سبيل استس اخره
بالكثيخ مغ جيجه ومالو ووقتو"

()4

ىحه السحكخات جاءت في كتاب يبمغ عجد صفحاتو  253صفحة ،تبجأ محكخات الذيخ دمحم مغ
لذخرية غيخ
إن القارغ ليحه السحكخات يعخف ّأنو يق أخ
الرفحة  85وتشتيي إلى الرفحة ّ ،202
ّ
()1قخاءة في كتاب يػميات صحفي في افخيؿيا لعبج هللا ولج دمحمؼ ،دمحم الحافع ،صحخاء ميجيا (مػقع إلكتخوني).
ّ
()2دمحم األميغ فال الخيخ الذشؿيصي ،ولج سشة 1293ىـ ،وتخعخ في وسط قبيمة الحدشييغ الحيغ اشتيخوا بعمػم
ّ
القخآن والمغة العخ ّبية وجػدة ال ّذعخ ،انطخ (محكخات دمحم األميغ فال الخيخ الذشؿيصي ص.)13
( )3محكخات دمحم األميغ الذشؿيصي ،عبج الخحسغ بغ صالح االشبيمي ،ص8
( (، good reads )4مػقع إلكتخوني).
ّ
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ثع
الذعخ ويخوؼ العجيج مغ األبيات ّ
وتفػق قبيمتو في ّ
ّ
عادية فيػ في بجايتيا يحكخ ندبو ّ
الذعخّية ّ
بػية
الديخة ّ
يشصمق ّ
الش ّ
ليحجثشا عغ اجتياده في شمب العمع ،فقج حفع القخآن قبل البمػغ ،وحفع في ّ
األلؽية ،ومغ الفقو مشطػمة ابغ
اآلجخومية  ،ومػاضع مغ
الشحػ
بعس مشطػمات ،وق أخ مغ ّ
ّ
ّ
عاشخ وبعس رسالة ابغ أبي زيج القيخواني ،وبعس مػاضع مغ مخترخ خميل في فقو مالظ(.)1
األدباء
ويذػقو،
عسا يجػل في خػاشخىع بقالب فشي يثيخ الستمّقي
ّ
األدباء يدعػن بردبيع إلى التّعبيخ ّ
ّ
ومغ خبلل ىحا التّعبيخ يسكغ لؤلديب أن يػصل رسالتو إلى السجتسع ،واألديب الحؼ تكػن لو
إرضاء لفزػليع حػل حياة
برسة في نفػس جساىيخه تصالبو تمظ الجساىيخ برن يكتب سيختو
ً
اقعية مغ
أديبيع
ّ
مخ بو األديب واالستفادة مغ تجخبتو الػ ّ
السفزل مغ جية والتّعخف عمى ما ّ
()2

الدالع)
جية أخخػ ،واستجاب َة لتمظ السصالب كتب لشا األديب ّ
الذاعخ ( السختار ّ

كتابو

(التّغخيبة) "وأوضح أن الكتاب يػثق جانبا مغ سيختو الحاتية ومػاقفو الدياسية ويكذف عغ جانب
مغ ص اخ عاشو مع االستخبارات السػريتانية ،خبلل عسمو معاونا ألحج فخو الجشاح السجني
لتشطيع "فخسان التغييخ" العدكخؼ ،الحؼ كان معارضا لشطام حكع الخئيذ السػريتاني الدابق،
معاوية ولج الصايع .كسا يتزسغ الكتاب ،حدب الدالع ،سخديات بكائية تخثي شخريات أدبية
كالذاعخ الكبيخ الخاحل عبج الخزاق عبج الػاحج ،والذاعخة السػريتانية الخائجة خجيجة عبج الحي"(.)3

()1محكخات دمحم األميغ فال الخيخ الذشؿيصي ،عبج الخحسغ بغ صالح الذشبيمي ،ص.126
ّ
ّ
()2السختار الدالع ،السػلػد عام  ،1968في قخية "لبيخات" بسػريتانيا ،لو  7دواويغ شعخية وروايتي "مػسع الحاكخة"
الجول العخ ّبية ،مػقع إلكتخوني).
و"ووجع الدخاب( ،".انطخ الثّقافة والفغّ ،
الجول العخ ّبية،
()3مقال بعشػان التغخيبة كتاب ججيج لمذاعخ السػريتاني السختار الدالع ،دمحم البكاؼ ،الثّقافة والفغّ ،
مػقع إلكتخوني).
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الدجشاء
الدجغ التّجخبة األصعب فسغ
بعس تجارب الحياة قاسية عمى نفػس أصحابيا،
ّ
ولعل تجخبة ّ
تطل نفدو ّتػاقة
ثع يجج نفدو
الدجغ وضمستو ّ
حبيدا وراء قزبان ّ
ً
يعير جدًءا مغ حياتو بحخّية ّ
التكيف
ليدتعيج حخّيتو مغ ججيج ،ويختمف تعامل األشخاص مع ىحه التّجخبة ،ؼبعزيع يحاولػن ّ
مع الػاقع السفخوض عمييع ،وبعزيع تثػر نفػسيع ويحاولػن المجػء لفخض سيصختيع عمى
جخء تمظ التجخبة،
الجاخمي ّا
تعػيزا عغ ضعفيع
الدجشاء بػاسصة العشف ،لعّميع يخون في ذلظ
ً
ّ
ّ ّ
وبعزيع يمجر إلى الكتابة ؼيكتبػن ما تسميو عمييع نفػسيع التي اغتالتيا م اخرة التّجخبة ،ومغ
()2

الدجيغ( دمحمو ولج صبلحي) ()1الحؼ كتب يػمياتو في سجغ غػانتانامػ
ىؤالء ّ

تحت عشػان

سجيغ يػمياتو وىػ ال يدال رىغ االعتقال في
(يػميات غػانتانامػ) "لمسخة األولى ،يكتب
ٌ
غػانتانامػ .مشح عام  2002وحتى ىحه المحطة ،يقزي دمحمو ولج صبلحي أيامو سجيشاً في
تػجو إليو الػاليات
السعدكخ االحتجازؼ في خميج غػانتانامػ بكػبا .وشػال ىحه الدشػات لع ّ
ٍ
قاض مغ السحكسة الفيجرالية ق اخ اًر يقزي بإشبلق سخاحو في
أؼ نػ مغ التُّيع .أصجر
الستحجة َّ
ولكغ الحكػمة األميخكية عارضت ق اخره ذاك ،وال تػجج اآلن أية إشارات في األفق
مارس ّ ،2010
ًسخه ،بجأ صبلحي
تجل عمى ّ
ّ
أن الػاليات الستحجة لجييا نية إلشبلق سخاحو في الدشة الثالثة مغ أ ْ

لعجة
تخخج وعسل
ميشجسا ّ
اسية في ّ
()1دمحمو ولج صبلحي ،ولج عام 1970م ،حرل عمى مشحة در ّ
كمية ألسانياّ ،
ً
يكية( .انطخ يػميات
سشػات ،عاد إلى مػريتانيا عام 2000م واعتقل بعج عام برمخ مغ الػاليات الستّحجة االمخ ّ
غػانتانامػ ص.)2

()2سجغ أميخكي شيج بعج ىجسات  11سبتسبخ  2011بعيجا عغ عيغ القانػن وؾيع الحزارة وحقػق اإلندان يقع
في خميج غػانتانامػ (انطخ مػقع الجديخة).
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بكتابة يػمياتو ،واصفاً فييا حياتو قبل مغادرتو بيتو ،في  28نػفسبخ عام  ،2001واختفائو في
سجشا"(.)1
سجغ أميخكي ،ومغ ثع «رحمتو البلنيائية حػل العالع» ً
الدجيغ وغيخه مغ
إن القارغ ليحه
ّ
ّ
اليػميات التي قاربت ال 300صفحة يخيبو ما يعانيو ىحا ّ
يكية فيي
تبعية الحكػمة السػريتانية لمػاليات الستّحجة األمخ ّ
الدجشاء ،كسا تتّزح لو الخؤية حػل ّ
ّ
الجفا عغ سجيغ ليذ لو تيسة!
لع تدتصع ّ
الشجاة لتجاوز أؼ وضع بائذ ىػ
"إن مفتاح ّ
يػمياتو ّ :
قج أعجبتشي عبارة قاليا ولج صبلحي في ّ
الدجغ فقج نال
أن تجرك ّأنظ ؼيو" ،وبالفعل كان إدراكو وضعو البائذ
ً
مفتاحا لشجاتو مغ ىحا ّ
حخّيتو عام 2016م.
الجهالهن
ّ
قاؼية ،ويديج مغ
ّ
عخف عمى شعػب مختمفة يثخؼ الحريمة الثّ ّ
الدفخ والتّ ّ
إن التّشّقل مغ مكان آلخخ و ّ
تدتحق التّػثيق؛ لحلظ ليذ مغ الغخيب أن نجج (دمحم يحيى
السسيدة التي
احتسالية التّجارب
ّ
ّ
ّ
الػالتي)

()2

يؤلف لشا كتابو (الخحمة الحجازّية) فقج سجل دمحم يحيى أحجاث رحمتو ومخاحميا تدجيبل
ّ

دؾيقا؛ فتػقف عشج ذكخ الصخق والسشازل ،وذكخ باالسع أغمب مغ القى مغ الدبلشيغ والعمساء وما
قجمػا لو مغ ىجايا ،كسا استصخد خبلليا بعس أشعاره ،وضسشيا فتاواه وردوده ،واستفاض في
الػصف الجقيق لسعالع الحخم الذخيف حيغ كان يؤدؼ مشاسكو(.)3

(( ،goodreads)1مػقع إلكتخوني).
ّ
( )2دمحم يحيى الػالتي ،ولج عام1834م بسجيشة والتة ،وبيا نذر يتيسا تحت رعاية أمو ،تػفي عام 1912م ،مغ

مؤلفاتو :شخح صحيح البخارؼ ،.وشخح مشطػمة ورقات إمام الحخميغ لمذيخ سيجؼ دمحم الخميفة(.انطخ العبلمة دمحم
يحيى الػالتي ورحمتو الحجازّية ،مػقع إلكتخوني).
ّ
الدابق.
( )3السخجع ّ
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الدائقهن
ّ
اسسا لسحكخات بعشػان (محكخات سائق)
مغ الغخيب أن نمسح ً

()1

لكاتبيا أحسج بغ مبارك ،وقج كان

أتحجث عشيا في ىحا الفرل فالفرل الثّاني
سببا الختيارؼ ليا دون غيخىا لمتّحميل؛ لحلظ لغ ّ
ىحا ً
سيتدع لمحجيث عشيا بإسياب.
اتية
السخأة
الديخة ال ّح ّ
ّ
السهريتانية وفن ّ
امتشعغ عغ كتابة
يغ
ّ
يتانيات ّإال ّأن ّ
يتانية رغع وجػد كاتبات مػر ّ
لع أعثخ عمى ّأية سيخة المخأة مػر ّ
الرياد) لمكاتبة (سػفي
سيخىغ ،رّبسا لحجاثة ىحا الفغ في مػريتانيا ،لكغ تػجج قرة بعشػان (ابشة ّ
كاراتيشي) ()2التي تتحجث برسمػب بالغ الرخاحة والخفة عغ حياة مخيع بشت اشػيمب

()3

 ،وقج

نذختيا مصابع اتييخؼ مارشيذ سشة  ،2011وقج كانت الكتابة ليحه القرة وفًقا لخغبة مخيع
()4
يتانية إلى الكتابة عغ نفديا ورّبسا تعج
ولعل ىحه الخغبة تذيخ إلى ميل السخأة السػر ّ
وشمبيا ّ ،

الرياد البحرة التي تكسغ في تخبتيا شجخة
اتية
ّ
الديخة ال ّح ّ
قرة ابشة ّ
الشدػية فتكػن ّ
اصا لكتابة ّ
إرى ً
يتانية ؼيسا بعج.
اتية
الشدػية السػر ّ
ّ
الديخة ال ّح ّ
ّ
الحاتية في مػريتانيا ّإال أن عجدىا قميل ِّ
ججا وقج
تشػ الفئات التي كتبت في الديخة
ّ
عمى ّ
الخغع مغ ّ
حاولت قجر السدتصا

التّحجث عغ معطسيا ولع أ ار ِ التّدمدل

التّاريخي كسا سيبلحع في
ّ

السدخد.

( )1محكخات بمغ عجد صفحاتيا 177صفحة ،نذخت عام .2016
( )2السؤرخة اآلنتخوبػلػجية الذييخة سػفي كاراتيشي ،السجيخة الدابقة لمسخكد الػششي الفخندي لؤلبحاث العمسية
(انطخ صحيفة نػاكذػط ،مػقع إلكتخوني).
ّ
يتانية تعير في باريذ ولجت عام 1940م(.انطخ صحيفة نػاكذػط ،مػقع
( )3مخيع بشت اشػيمب مػر ّ
إلكتخوني).
( )4صحيفة نػاكذػط (مػقع إلكتخوني)
ّ
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السبحث ال ّثاني
تحميل (محكخات سائق) لمديج أحسج بن مبارك
تخجسة السؤّلف:
الدّيج أحسج بغ مبارك ،ولج في العام 1956م في والية تكانت وعاش شفػلتو في
ىػ ّ
الزخر باألرياف،
ثع ىاجخ في الدتيشيات إلى السجيشة بدبب الجفاف الحؼ ألحق ّ
ربػ ىحه الػالية ّ
صغيخ لكغ لع تكغ فخص العسل متػّفخة  ،فحاول عام 1973م
ًا
بحث عغ العسل مشح كان
الديارات(.)1
االلتحاق بالتّعميع الش
طامي ّ
ولكشو لع يػّفق فاتّجو إلى التّجريب عمى ؾيادة ّ
ّ ّ

العشهان:
الدّيج
العشػان ىػ عتبة ّ
الشز لحلظ يحخص الكتّاب عمى اختياره بعشاية ودّقة ،وقج أشمق ّ
سخدؼ استخجاعي
أحسج عشػان محكخات سائق ،ولع يصمقو برػرة عذػائية؛ فالسحكخات :حكي
ّ
()2
أن
صخىا في ضخوف
يعسج ؼيو الكاتب إلى وصف مذاىج سبق لو أن س ّ
معيشة  ،وىحا يعشي ّ
ّ

أما عغ لفع سائق تػحي
الديخة سيجج العجيج مغ األحجاث ّ
السجونة في تاريخ حجوثياّ ،
القارغ ليحه ّ
الدياقة لسا كانت مػجػدة.
ّ
برن ىحه األحجاث لػال ميشة ّ

محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.3
(ّ )1

( )2في األدب الحجيث ونقجه ،الخصيب،ص.147
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الفكخة:
الدجائخ التي تػرشت بيا
تقػم فكخة ىحه
ّ
السحكخات عمى أساس كذف عسميات تيخيب ّ
لعل
يتانية في سػريا ،والكذف عغ أسساء األشخاص الستػر ّ
الدفارة السػر ّ
شيغ بيحا العسل السذيغّ ،
طاىخة.
ىحه
سببا في إنيائو والتّحقيق في األمخ أكثخ لمقزاء عمى ىحه ال ّ
ّ
السحكخات تكػن ً

الحبكة:
نسصية فيي تجرس تدمدل األحجاث
تدمدمية
محكخات سائق حبكة محكسة
الحبكة في ّ
ّ
ّ

مخور بسحاولتو
ًا
سيج أحسج
وتخابصيا مع بعزيا البعس ،مغ بجاية السحكخات بالحجيث عغ نذرة ّ

شو بعسميات التّيخيب.
الدفارة وتػر ّ
ثع عسمو سائًقا في ّ
االلتحاق بالتّعميع الشّطامي ّ

البجاية:
الدّيج أحسج والطخوف التي دفعتو إلى مغادرة األرياف
بجأت
ّ
السحكخات بالحجيث عغ ميبلد ّ
طخوف التي حالت دون ذلظ
ثع عغ شسػحو في االلتحاق ببخنامج التّعميع الش
طامي وال ّ
إلى السجيشةّ ،
ّ ّ
ثع اجتيازه اختبار الدياقة وعسمو سائًقا عشج الحاكع أحسج بغ عبج هللا ،وىحه البجاية تكذف لشا عغ
ّ
صسػح الحؼ يبحل
الجولة ال ّ
سيج أحسج فقج صار اكتتابو سائًقا في ّ
مجػ البداشة التي كان يعيذيا ّ

كل ما بػسعو.
مغ أجمو ّ

الدمن:
ّ
ويتجدج الػعي بو مغ خبلل ما يتدّمط عميو بترثيخه
مجخد ال محدػس،
"مطيخ
مادؼ ّ
ّ
ّ
حج ذاتو" (.)1
الخفي غيخ ال ّ
طاىخ ،ال مغ خبلل مطيخه في ّ
ّ
يتانية مغ عام
محكخات سائق فقج ّ
الدمغ في ّ
أما عغ ّ
الدفارة السػر ّ
تخكد عمى فتخة عسمو في ّ
ّ
ولكشو لع يغفل الفتخة التي تدبقيا وقج
عقجا مغ ّ
الدمغّ ،
1982م إلى عام 1993م أؼ ما يقارب ً
الخواية ،عبج هللا مختاض ،ص.173
()1في نطخّية ّ
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محك اختو إلى
جعل الستمقي عارًفا بال ّ
مخ بيا قبل ىحا العسل ،وقج عسج الكاتب في ّ
طخوف التي ّ
ميسا مثل :
كل تاريخ ّ
تجويغ ّ
يطشو ً

الديارات
 27 إبخيل 1977م :الحرػل عمى رخرة ؾيادة ّ

()1

السخة األولى التي سافخ فييا
 21 مخس  :1982مغادرة نػاكذػط واالتّجاه إلى الجدائخّ ،

()2

()3

عسميات التّيخيب بشفدو
 17 نػفسبخ  :1993مباشخة اّل ّدفيخ السختار ولج مػسى ّ
تػضيفا يخجم اليجف الحؼ مغ أجمو
الجيسػمة )
وقج و ّ
ً
ضف الكاتب تقشيات ّ
الدمغ (التّختيب والتّػاتخ و ّ
مفرل.
كتب ىحه
ّ
السحكخات كسا سيطيخ في الحجيث عشيا بذكل ّ

السحكخات مغ خبلل تػضيف مديج مغ االستباقات
بخوز في
ًا
 ال ّتختيب :وىي التّقشية األكثخ
ّ
واالستخجاعات.

الجاخمي
ّأوًال :االستباق ّ
استخجاما
األول دون تجاوزه وىػ األكثخ
الدمشي السخسػم
"وىػ ال ّحؼ يقع داخل السجػ
لمسحكي ّ
ً
ّ
ّ ّ
نػعا مغ التّذػيق والتّختيب"(.)4
ّ
ألنو يؤدؼ ً

الجاخمي:
ومن نساذج االستباق
ّ ّ
" ومغ بيغ الدفخاء الحيغ عسمت معيع مغ ىػ نسػذج في احتقار صغار العسال وازدرائيع وأكثخ

وحب اّلتصّمع عمى عػراتيع" (.)5
ولعا برخبار الشاس ّ
الدفخاء ً
ّ
الدفخاء
الفشية ليحا االستباق في جعل الستمّقي
وقج بخزت الؿيسة ّ
ّ
متذػقر لسعخفة مغ ىؤالء ّ
لمدفخاء قبل الحجيث عشيع وذلظ
السقرػدون ،وقج و ّ
ضف التخاكيب التي تبعث في ّ
الشفذ كخًىا ّ
العسال".
الديئة كقػلو ":مغ ىػ نسػذج في احتقار ّ
بحكخ صفاتيع ّ

محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.6
()1يشطخّ :
الدابق ،ص. 20
()2يشطخ :السخجع ّ
الدابق ،ص.142
()3يشطخ :السخجع ّ

ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص .40
()4قخاءة
ّ
()5محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.25
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الحج األعمى مغ امتبلكيع
الدفخاء بمغػا ّ
وقج استعسل اسع التّفزيل (أكثخ) ليجلل عمى ّ
أن ىؤالء ّ
تػغل الفزػل عشجىع إلى أن أولعػا
ليبيغ مجػ ّ
(ولعا) ّ
ثع استخجم التّسييد ً
ليحه الرفات ّ
الدمبيةّ ،
وكرن عجم معخفتيع إياىا أمخ حارق ليع.
برخبار ّ
الشاس ّ

" حيث تعاممت مع اآلخخيغ مغ بعجه ،كشت مثل مغ وقع مغ عمى ادرك"

()1

.

الدفيخ دمحم
الفشية ليحا االستباق في إدراك القارغ ّ
وقج بخزت الؿيسة ّ
أن الفتخة التّالية لفتخة وجػد ّ
الدفيخ دمحم
محسػد ستكػن مميئة بالستاعب ،واستخجم ال ّتذبيو ال ّتسثيمي برن ّ
شبو حال تعاممو مع ّ
الدفخاء اآلخخيغ بحال مغ كان في مكان مختفع ثع سقط في حفخة بجامع االنتقال
ثع مع ّ
محسػد ّ
صة.
مغ مكانة عالية إلى مكانة مشح ّ
ثانيا  :االستباق الخارجي
ً
األول"(.)2
الدمشي
مدتقبمية خارج الحج
وىػ "الستسّثل في استذخافات
ّ
لمسحكي ّ
ّ
ّ ّ ّ
( )3
لسحكخات دبمػماسي
الشػ مغ االستباقات في
السحكخات ّإال في الحجيث عغ كتابتو ّ
ّ
لع يبخز ىحا ّ
ّ
عسا تػّقف عشجه ولع أستصع العثػر عمييا فبل أدرؼ ىل نذخت أو ما زالت
يدتكسل فييا الحجيث ّ

الفشية ليحا االستباق جعل الستمّقي متخّؾًبا لرجورىا لسعخفة باقي
ولعل الؿيسة
قيج الكتابة،
ّ
ّ

األحجاث.

الجاخمي:
ثالثًا :االستخجا
ّ ّ
صعػدا مغ الحاضخ نحػ السدتقبل ،ليعػد إلى
الدخد
ً
ىػ " اّلحؼ يعتسج رجعات يتػّقف فييا تشامي ّ
الدارد حكايتو ويحتاجو الكاتب
الػراء ،دون أن يتجاوز حجود زمغ
السحكي ّ
األول ،الحؼ بجأ مشو ّ
ّ
إشكالية سخد األحجاث الستدامشة"(.)4
 ،ليعالج
ّ

الدابق  ،ص.46
()1انطخ :السخجع ّ
ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص .40
()2قخاءة
ّ

()3محكخات دبمػماسي ،احسج بغ مبارك،ص.143
ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص .40
()4قخاءة
ّ
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الجاخمي:
ومن نساذج االستخجاع
ّ ّ
 " نعػد إلى مػضػ التيخيب ،لع يترثخ ىحا األمخ بػياب الدفيخ ،فقج استسخ وكرن القائع باألعسال
غيخ مػجػد ،ىكحا كانت تعميسات سعادتو واستجابة لذخوشو السحكػرة اشتخػ السحاسب سيارة
()1

خاصة بو"

.

السحكخات.
الفشية ليحا االستخجا التّخكيد عمى عسميات التّيخيب التي مغ أجميا كتبت ىحه
ّ
الؿيسة ّ
الخغع مغ ّأنو
وقج استخجم الكاتب الفعل السزار (نعػد) عمى ّ

لكشو
السفتخض أن يقػل (أعػد) بإسشاد الفعل إلى السفخد ال الجسع ّ

الدارد الػحيج وكان مغ
ىػ ّ
عجل عغ ذلظ ليجعل القارغ

الدخد ؼيدتحػذ عمى إثارتو.
ً
مذاركا في ّ
عسمية ّ

ألن السخاشب وىػ القارغ سيتػّلج
كسا استخجم األسمػب اإلخبارؼ الصمبي في قػلو" :وقج
استسخ" ّ
ّ
الدفيخ فاستخجم معو األسمػب الحؼ يبلئسو.
عشجه نػ مغ ّ
الذ ّظ حيال إكسال ىحه العسميات دون ّ
" وكانت مخاقبتي لعجاد الديارة ىحه مدتميسة مغ الدفيخ دمحم محسػد ولج ودادؼ أثشاء تحزيخه
لتدميع العسل لمسحاسب عشج مغادرتو سػريا أمخني برن آتيو بررقام عجادات الديارات كميا"

()2

الدفيخ دمحم محسػد ولج
الؿيسة ّ
الدّيج أحسج بفتخة عسمو مع ّ
الفشية ليحا االستخجا إضيار مجػ ترثّخ ّ
الدفخاء الحيغ تعامل معيع.
دادؼ حيث ّ
الدفيخ األمثل مغ بيغ ّ
عجه ّ
ضف األلفاظ السشاسبة إلقشا القارغ باألمخ فاستخجم لفع (مدتميسة) وكان مغ السسكغ أن
وقج و ّ
ثع استخجم الفعل (أمخني) ولع يدتخجم
الدفيخ
يقػل( :
مدتسجة)ّ ،
ّ
لكشو آثخ أن يجعل ّ
مميساّ ،
ً
ودعع ذلظ بالتّػكيج المفطي (كمّيا) ليبيغ أنو
(شمب ّ
أىسية أمخ مخاؾبة ّ
العجاداتّ ،
مشي) ليذيخ إلى ّ
ّ
لع يغفل أؼ عجاد سيارة عغ السخاؾبة.

)محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.67
(ّ 1
الدابق  ،ص.71
( )2السخجع ّ
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ابعا :االستخجا الخارجي
رً
قجم
الدمشي
الشصاق
"يصمق عمى االرتجادات الػاقعة خارج ّ
األول ويحتاجو الكاتب كّمسا ّ
لمسحكي ّ
ّ
ّ ّ
شخرية غابت عغ
خرّيات األخخػ أو الحجيث عغ
شخرية ججيجة ليبخز شبيعة عبلقتيا ّ
ّ
ّ
بالذ ّ
()1

األول"
الخجػ ألحجاث ليا ترثيخ في زمغ
الحجث فتخة ّ
زمشية ،أو عشج ّ
السحكي ّ
ّ

الذخريات
غالبية
أن
محكخاتو االستخجا
ولع يدتخجم الكاتب في ّ
لعل الدبب في ذلظ ّ
ّ
ّ
الخارجيّ ،
ّ
ولكشو أراد أن يتخك
تعخف عمييا في فتخة عسمو فمع يكغ عمى عمع بساضييا أو رّبسا كان عمى عمع ّ
ّ

الدفارة.
تخكيد القارغ عمى فتخة عسمو في ّ

اخمية()9
يبلحع القارغ ليحه السحكخات ورود االستباقات
الجاخمية ( )7مخات واالستخجاعات ّ
الج ّ
ّ

مخة .
مخات واستباق خارجي ّ
ّ

التّرتيب ّ
مني
الز ّ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
االسترجاع الخارجً

االسترجاع الداخلً

االستباق الخارجً

االستباق الداخلً

صي
الخوائي مغ مقصع آلخخ بيغ لحطات قج يغ ّ
الجيسهمة" :تقػم عمى تخاوح سخعة ّ
الشز ّ
عجة ّأيام قج تُحكخ في بزعة أسصخ"
عجدا ًا
الرفحات وبيغ ّ
استعخاضيا ً
كبيخ مغ ّ
الدخد تتسّثل في:
وىشاك أربع حاالت
ّ
اساسية إليقا ّ
ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص .40
()1قخاءة
ّ
ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص.68
()2قخاءة
ّ
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()2

 -1الححف " :ويتسّثل في القفد عغ لحطات حكائية بركسميا دون اإلشارة إلييا"( ،)1وقج تسّثل
الححف في بعس السػاضع في السحكخات
ومن نساذج ذلك:
يػما مشيا أسبػ في العشاية السخكدة"
 -1وبقيت في السدتذفى ثسانية عذخة ً

()2

الفشية ليحا الححف جحب انتباه القارغ لسا
األيام ،وتجّمت الؿيسة ّ
وقج ححف ما حجث معو في ىحه ّ

الدفيخ مغ رحسة وعجم إشغالو بسا ال يفيج.
يتّرف بو ّ

الرحي آنحاك.
السخكدة) إشارة إلى خصػرة وضعو
وفي ذكخه قزاء أسبػ في (العشاية
ّ
ّ ّ
"-2وبعج سشة استفجت مغ زيادة في الخاتب قجرىا :مائة وخسدػن ليخة سػرية"

()3

مالية مغ السحاسب ِّ
ضشا مشو أنو أكثخ قجرة
فقج ححف سشة كاممة بعج حجيثو عغ شمبو مداعجة ّ

يتحدغ في
السادؼ لو لع
أن الػضع
الفشية ليحا الححف بإضيار ّ
الدفيخ ،وتبخز الؿيسة ّ
ّ
ّ
عمى إقشا ّ
الديادة بعج
ّأيام أو شيػر قميمة و ّإنسا بعج سشة في إشارة مشو إلى سػء عسمو ،وقج ذكخ مقجار تمظ ّ

يدتحق أن يحكخ فيػ بحلظ يعسل عمى جمب القارغ لمتّعاشف معو
كل تمظ السعاناة وىػ مبمغ ال
ّ
ّ

ؼيسا بعج.

()4

" -3وبعج ذلظ بريام استجعاني الدفيخ في مكتبو"

.

الدفيخ(فاضل) جياز
سيج أحسج
بريام قميمة بعج إخبار ّ
وتسثل الححف ىشا ّ
َ
السحاسب بذخاء زوجة ّ
ِ
فيخ بحلظ وغزب األخيخ مشو بعج ّأيام ليذيخ ّأنو رغع مخور ّأيام ّإال
الد َ
فيجيػ ،وإخبار السحاسب ّ
الفشية لحلظ بمفع (استجعاني)
الدفيخ لع يغفل األمخ رغع بداشتو ّ
ّ
جخما ،وتجّمت الؿيسة ّ
أن ّ
وعجه ً
الدفيخ متّيع.
ولع يقل (شمبشي) ّ
ألن الستّيع ُيدتَجعى وىػ بشطخ ّ

ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص .68
()1قخاءة
ّ
()2محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.36
( )3محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.41
الدابق ،ص.56
()4السخجع ّ
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أن الححف لع يكغ لغاية االخترار في السحكخات فقط و ّإنسا لخجمة أىجاف في
يتّزح مغ ّ
الشساذج ّ

الشز.
يتػصل إلييا بالغػص في أعساق ّ
نفذ الكاتب ّ

ألنيا تقػم عمى اإلبصاء السفخط في عخض األحجاث لجرجة يبجو
-2الهقفة ":تشاقس الححف؛ ّ

الدخد تػّقف عغ التّشامي"(.)1
معيا وكرن ّ

ولعل األمخ يخجع إلى
غالبية األحجاث تديخ بدخعة
السحكخات ،بل كانت
ولع تطيخ الػقفة في
ّ
ّ
ّ

السحكخات مغ جية وشػل الفتخة الستشاولة مغ جية أخخػ.
شبيعة فغ
ّ

عجة شيػر ،أو سشػات  ،في مقاشع
عجة ّأيام ،أو ّ
-3الخالصة":تتسّثل في تمخيز حػادث ّ
(.)2
معجودة أو صفحات قميمة ،دون الخػض في ذكخ التّفاصيل واألحػال"
كل سفيخ بتخريز فقخة لمحجيث عغ التّعامل
لجر الكاتب إلى ىحه التّقانة بعج الحجيث عغ ّ

معيع.

ومن نساذج ذلك:
حب السطيخ
الدفيخ دمحم محسػد ولج دادؼ مغ حيث ّ
الدفيخ السختار ولج دمحم مػسى يذبو ّ
" ّ
الدفيخ دمحم فاضل ولج الجاه مغ حيث
الجسيل والحخص عمى أبية البعثة وأناقة مػضفييا ،ويذبو ّ
الدفيخ أحسج ولج سيجؼ مغ حيث قّمة التّجقيق في األمػر
عجم الػضػح وخمط األمػر ويذبو ّ
()3
برنو يجار مغ السشدل"
ويتسيد عشيع
اإلدارّية
جسيعا ّ
ّ
ً
يسيده.
فقج ّ
ثع إضافة ما ّ
آلية التّعامل مع الدفيخ السختار بتذبييو ّ
لخز ّ
ببؿية ّ
الدفخاء ومغ ّ
الدفيخ دمحم محسػد فقج
التمخيز في بجاية
أيزا و ّ
ّ
ضف ّ
و ً
السحكخات في وصف شبيعة العبلقة مع ّ
ترخفاتو فيػجد ىحه العبلقة بقػلو:
كان يعاممو كابشو وكان يغزب مغ بعس ّ

ببلغية ججيجة  ،كسال غشيع ،ص.68
()1قخاءة
ّ
ببلغية ججيجة ،كسال غشيع  ،ص.68
()2قخاءة
ّ

( )3مح ّكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.143
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"ىحه الحػادث وغيخىا أغزبت مشي الدفيخ كثيخا ،فمع يعج يكمفشي بسيامو الخاصة وأمزى فتخة
مغ الدمغ ال يكمسشي"

()1

بكل دقائقيا ،حيث يتخك الكاتب األحجاث
-4السذيج ":عبارة عغ تخكيد وتفريل لؤلحجاث ّ
شابعا مدخحيِّا" ( .)2لجر الكاتب إلى
مسا يكدب ىحه السقاشع
تتحجث عغ نفديا دون ّ
ً
تجخل مشوّ ،

تقانة السذيج عشجما أمدكت بالكاتب والسدتذار شخش ُة الجسارك فقج ذكخ السػقف بتفاصيمو

الذخشة وفي ذلظ إشارة ليػل السػقف.
والحػارات التي دارت بيشيسا مع ّ
الدخد
ال ّتهاتخ ":ويتعّمق
ّ
بقزية تكخار بعس األحجاث مغ الستغ الحكائي عمى مدتػػ ّ

" ()3

ولمتّػاتخ أربع حاالت:
السحكخات
انتذارا ،وقج كانت الحالة السديصخة عمى
مخة  :وىي أكثخ
ّ
مخة يحكخ ّ
 ما يحجث ّ
ً
مخة ،ولع يمجر الكاتب إلى استخجاميا.
مخة لحجث وقع أكثخ مغ ّ
 سخد أكثخ مغ ّ
مخة واحجة ،ولع يمجر الكاتب إلى استخجاميا
 الحكي ّ
مخات لسا حرل ّ
عجة ّ

قميبل ،مغ أمثمة ذلظ قػلو:
مخات ،وقج لجر إلييا الكاتب ً
مخة لسا حرل ّ
عجة ّ
 الحكي ّ

" كان يخدد دائسا أنو كان يشبغي عمى األخيخ أن يحىب بجسيع العسال الحيغ أتى بيع" (.)4

لكل حجث حيد يذغمو ،وقج يكػن السكان مغمًقا
السكانّ :
ىػية العسل األدبي ،إذ ّ
يعج السكان ّ
إن ّ
خرػصياتو أو يكػن
مفتػحا.
يدتصيع الفخد ؼيو أن يسارس
ّ
ً
محكخات سائق مفتػح وىحا يبلئع شبيعة األحجاث السدخودة فييا ومغ ىحه األماكغ:
السكان في ّ
الدفيخ ،السدتذفى...إلخ.
نػاكذػط ،لبشان ،الجدائخ ،دمذق ،مشدل ّ
الشحػ اآلتي:
وقج تجّمت أبعاد السكان في
ّ
السحك اخت عمى ّ

( )1مح ّكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،ص.29

ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص .68
( )2قخاءة
ّ
()3قخاءة ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،ص.82
()4محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.48
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أبعاد السكان في مح ّكخات سائق:
السحكخات حيغ الحجيث عغ األرياف.
 -1البعج الجغخافي :ويتسّثل في بجاية
ّ

سمبية
الشػن الحؼ وصفو بقػلو ":الػادؼ ّ
 -2البعج الشفدي :وادؼ ّ
مسا يذيخ إلى ّ
الشحذ" ّ
نفدية الكاتب.
األثخ الحؼ تخكو السكان في ّ
الدفيخ.
 -3البعج السعسارؼ :ويتسّثل في الحجيث عغ مشدل ّ

السشػرة ألداء العسخة.
 -4البعج ّ
الجيشي :ويتسّثل في الحجيث عغ ذىابو إلى السجيشة ّ
السحكخات.
 -5البعج االجتساعي :وتسّثل في الحجيث عغ سػريا وأىميا وعاداتيع في نياية
ّ
الحجث :بجأت األحجاث مغ البحث عغ فخصة عسل في مػريتانيا وإيجادىا لجػ حاكع
الحكػمية ليربح
الجوائخ
ثع الخبلف معو ،واالنتقال بعجىا إلى ّ
ّ
مقاشعة السجخية ومغ ّ
الدفيخ السػريتاني يحتاج سائًقا
ً
مػضفا رسسيِّا لجػ ّ
لكغ األقجار شاءت أن يعمع ّ
الجولةّ ،
أن ّ
ّ
ثع عجم رضائو
بالرعػد تجر ّ
يجيا مغ عسمو لجػ ّ
لتبجأ ىشا األحجاث ّ
الدفيخ دمحم محسػد ّ

الديئة لو ثع
الدفيخ دمحم فاضل ومعاممتو ّ
ثع مجيء ّ
عغ الخاتب الحؼ يتقاضاه ومغ ّ
الدجائخ وسؤالو عفػيِّا عغ سعخىا والحجيث أمام السحاسب عغ الفخق بيغ
االلتقاء ببائع ّ
ججيِّا ،وىشا تختفع
الدجائخ ،األمخ الحؼ جعل السحاسب ّ
يفكخ باألمخ ّ
راتبيع وراتب بائع ّ
الدفارة
أسا عمى عقب،
ّ
عسال ّ
ويتحػل بعجىا ّ
وتيخة األحجاث لتشقمب بعجىا حياتيع ر ً
ميخبي سجائخ.
الدفخاء ومدتذاروىع إلى ّ
و ّ
الرعػد وىي نقصة التّ ّرزم
العقجة ّ :
تعج العقجة أعمى نقصة يرل إلييا الحجيث في ّ
الدّيج أحسج وما تبع ذلظ مغ
وتسّثمت العقجة في إمداك أمغ الجسارك بديارة السدتذار و ّ

رسسية يسكشو مغ خبلليا مشع
الدّيج أحسج الحؼ ال يسمظ صفة
خػف االثشيغ
ّ
وخاصة ّ
ّ
السيخبة.
بالدجائخ
ّ
الدّيارة السميئة ّ
رجال الجسارك مغ تفتير ّ

الشياية ،فقج كانت نقصة
الر اخ في
ّ
استسخ حتّى ّ
ّ
السحكخات مغ بجايتيا و ّ
الرخاع :بجأ ّ
الر اخ األولى تتسّثل في مغادرة األرياف إلى السجيشة وما تبع ذلظ مغ محاوالت الترّقمع
ّ
اشتج ىحا
والبحث عغ عسل مشاسب ،ثع بجء الحياة
الدفخاء ،و ّ
ّ
الجبمػماسية والتّعامل مع ّ
نفدية
الر اخ في
ّ
الدجائخ ،ىحا المقاء الحؼ ألقى ضبللو عمى ّ
السحكخات مشح المقاء ببائع ّ
ّ

الكاتب.
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الرخاع اّلجاخمي في البقاء في ىحا
الجاخمي و
الر اخ بشػعيو
الخارجي ،فقج تسّثل ّ
وضيخ ّ
ّ
ّ ّ
حج تدسيتو
السذيغ
العسل
الخجال عمى ّ
الخغع مغ ّ
ّ
أن فكختو نفخت جيػب ّ
السحخم عمى ّ
ّ

الرخاع الخارجي
الخ
ليا( )1أو تخكو لو والعػدة إلى عسمو
أما عغ ّ
ّ
الدفارةّ ،
سسي سائًقا لجػ ّ
ّ
الشائب مع رجال شخشة الجسارك التي أمدكت بيع بالجخم السذيػد،
فتسّثل برخاعو و ّ

األول لكغ األمخ لع
الج
الرفة ّ
ّ
بمػماسية التي يستمكيا السدتذار ّ
ومحاولتو االستفادة مغ ّ
ِ
نفعا
يجج ً
برؼ حال مغ
الديارة
ّ
األول وال يجػز تفتيذيا ّ
دبمػماسية وفييا السدتذار ّ
"قمت لوّ :
لمدفيخ وحجه"(.)2
الج
األحػال ،فقال لي :الحرانة ّ
ّ
بمػماسية ّ

خريات التي تخجم
ّ
محكخات سائق بحزػر عجد كبيخ مغ ّ
تسيدت ّ
الذ ّ
خرياتّ :
الذ ّ
الشحػ اآلتي:
الحجث
وتصػره ،عمى ّ
ّ
فخدية:
شخريات ّ
ّ

الدفيخ
أثخ ًا
الذخريات التي تخكت ًا
تسثمت في ّ
بارز في ّ
تصػر األحجاث ،مثل :الكاتبّ ،
الدفيخ دمحم فاضل ،القشرل
دمحم محسػد ،السحاسب ،السدتذار ّ
األول ،السدتذار الثّانيّ ،

الدفيخ السختار ولج دمحم مػسى ،دمحم بغ زيج ،وغيخىع مغ
ّ
الدفيخ دمحمو ولج ّ
سيجّ ،
الذخفيّ ،
الذخريات التي لع يكغ لو دور ميع لكغ ذكخىا أسيع بخجمة الحجث مثل :صبلح
ّ
الدفيخ ،حافع ولج اكار ،الذيخ ولج البكاؼ ،عبج القادر ولج
ّ
الجيغ الدػس ،زوجة ّ
أحسج...إلخ.
جساعية:
شخريات
ّ
ّ

الدفارة،
العسال في ّ
الدفيخ ،وجياء السجيشة ،مػضفي دائخة التّػضيفّ ،
تسّثمت في أسخة ّ
خريات
رواد الجامع
وكل ىحه ّ
الذ ّ
السيخبيغ الػسصاءّ ،
ّ
األمػؼّ ،
ّ
ضباط سػرّييغ كبارّ ،

الجساعية األىع والتي كان ليا األثخ في إبخاز
خرية
لكغ ّ
ساىست في إبخاز الحجثّ ،
ّ
الذ ّ
الخغع مغ ذكخىا في مذيج واحج رجال شخطة الجسارك.
الر اخ عمى ّ
ّ

()1محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.62
()2محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.115
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الخئيدة:
ّ
الذ ّ
خريات ّ

خرية الخئيدة التي كانت بشدبة حزػر %100مغ
الدّيج أحسج ّ
الذ ّ
الدائق ّ
كان ّ
السحكخات
ّ
الثانهية:
خرّيات
ّ
ّ
الذ ّ

خريات الثانػية إلى حج ال يتّدع السقام ألن تحكخ جسيعيا؛ لحلظ ستحكخ
كثخ ذكخ ّ
الذ ّ

السحكخات :
حزػر في
ًا
خريات التي كانت أكثخ
ّ
الباحثة ّ
الذ ّ

الدفيخ دمحم فاضل ،وكانت بشدبة حزػر.%38.6
ّ 
الدالظ ،وكانت بشدبة حزػر .%23.9
 السحاسب دمحم أحسج ولج ّ
الدفيخ دمحم محسػد ،وكانت بشدبة حزػر .%18.6
ّ 
سيج ،وكانت بشدبة حزػر .%12.6
الدفيخ أحسجو ولج ّ
ّ 

الدفيخ السختار ولج مػسى ،وكانت بشدبة حزػر .%6
ّ 
لمذخرية أبعاد يمجر الكتّاب إلى إبخازىا بسا يخجم األحجاث فإن استخجميا ؼيسا
خرية:
أبعاد ّ
ّ
الذ ّ
محكخات
حذػا ال ّبج مغ االستغشاء عشو ،وفي ّ
ال يخجم الحجث أثّخ ذلظ ً
سمبا عمى ّ
نرو وكان ً
خرية.
سائق كان البعج الش
فدي البعج السدتحػذ عمى ّ
الذ ّ
ّ ّ
ومن نساذج ذلك:

الدفيخ دمحم محسػد ولج دادؼ أو قدػة في تعاممو مع اآلخخيغ ،لكغ
 " قج يخػ البعس ّ
تكب ًاخ في ّ
تساما فيػ حشػن ورقيق ِّ
ججا"(.)1
الحؿيقة عكذ ذلظ ً
 " ال يعخف الخػف قميل الكبلم"(.)2

لمدفخاء ،ليجعل القارغ
مترػًار
فالسبلحع عمى
ّ
السحكخات الحخص عمى إضيار األبعاد ّ
الش ّ
ّ
فدية ّ
سيج أحسج معيع.
كيؽية تعامل ّ
ّ

أما عغ البعج االجتساعي فمع يمجر إليو الكاتب بذكل مباشخ و ّإنسا يفيع مغ خبلل إشارات ىشا
ّ
الديادات التي حرل عمييا ،مثل قػلو" :وبعج سشة استفجت مغ زيادة في
وىشاك حيغ يحكخ راتبو و ّ
الخاتب قجرىا :مائة وخسدػن ليخة سػرية"(.)3
()1محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.36

()2محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.132
()3محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.41
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شباخ ،عدكخؼ...إلخ.
وذكخ ميغ االشخاص مثل :سفيخ ،سائق ،مدتذارّ ،

أن ذكخىا لغ يشفع القارغ بذيء فدكت
أما عغ البعج
السادي فمع يمجر إليو مصمًقا ،لعّمو أدرك ّ
ّ
ّ
عشيا.
المغة:
حػشية فييا وال غخابةّ ،إال في بعس
كانت المغة التي استخجميا الكاتب عخ ّبية فريحة سيمة ال
ّ

األحيان كان يحكخ بعس التّخاكيب الحدا ّنية (لغة بشي حدان في مػريتانيا) ومغ ذلظ قػلو:

"أتاش عمب"( " ،)1هللا إسامحظ"(.)2

وقج استخجم ضسيخ الستكّمع في الحجيث عغ نفدو وضسيخ الغائب في الحجيث عغ اآلخخيغ ،وقج
فالسحكخات فغ نثخ ّؼ
بالجرجة
الدخد في ذكخ األحجاث وىحا أمخ شبيعي
ّ
سخدؼ ّ
اعتسج عمى ّ
ّ
الجاخمي
ولكشو لع يدتخجم الحػار
أما عغ الحهار فقج لجر إليو في السػاقف التي تصمبو ّ
األولىّ ،
ّ ّ
قط ،واستخجم الحػار الخارجي.
ّ
ومن نساذج ذلك:
يخز تدامغ شمبي لئلجازة مع شمب السحاسب
الدفيخ .ؼيسا
ّ
 " قمت لو :ىحا صحيح يا سعادة ّ
فيػ صجفة ال أكثخ...
أؼ
قال لي :شيب سػف أنطخ في السػضػ
...أما السحاسب" سيبظ مشو" فميذ يدتصيع فعل ّ
ّ
شيء" (.)3
الحل:
السحكخات فبل نجرؼ
أن ىشاك مغ
أستسخت
لع يرل الكاتب إلى حل في ىحه
ّ
عسميات التّيخيب أو ّ
ّ
ّ

أوقفيا.

()1محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.126
()2محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.124
()3محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص.60
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الّشياية:
السحكخات مفتػحة ،األمخ الحؼ يفتح آفاق القارغ إلى العجيج مغ التّداؤالت ،والبحث
ا ّلشياية في
ّ
محكخات دبمػماسي التي ذكخىا في إشارة
عغ ما كتب حيال ىحه
أيزا تخّقب ّ
قري ،و ً
ّ
القزية والتّ ّ
ّ
()1
عابخة

()1يشطخ :محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك،ص..143
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السبحث ال ّثالث

السدخد

الديخة ال ّحاتية في مهريتانيا
مدخد ّ

الديخ وفًقا لتاريخ
ىحا السدخد اجتياد
شخري ،ولع أستصع الحرػل عمى مدخد سابق ،رتبت ؼيو ّ
ّ
نذخىا مغ األقجم إلى األحجث
1990
الػالتي؛ دمحم يحيى ،الخحمة الحجازّية ،معيج الجراسات االفخيؿية ،الخباط ،السغخب
2012
ولج ىيجالو؛ دمحم خػنا ،مغ القرخ إلى األسخ ،وكالة األنباء السدتقمة ،مػريتانيا
2013
ولج دمحم؛ عبجهللا ،يػميات صحفي في افخيؿيا ،مصبعة عكاظ الججيجة ،الخباط ،السغخب
2015
صالح الذبيمي؛ عبج الخحسغ ،محكخات دمحم األميغ فال الخيخ الذشؿيصي ،مكتبة البابصيغ السخكدية
لمذعخ العخبي ،الكػيت
الداقي ،بيخوت ،لبشان
ولج صبلحي؛ دمحمّ ،
يػميات غػانتانامػ ،دار ّ
2016
سيج أحسج ،محكخات سائق ،مصبعة السشار ،سػريا
مبارك؛ ّ
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2017
لمشذخ ،تػنذ
الجناءة ،دار الجشػب ّ
ولج عبج هللا؛ أحسج ،السػت وال ّ
2018
الدالع؛ السختار ،التّغخيبة ،د.ن ،فخندا
ّ
2019
ن
الداقي ،بيخوت ،لبشان
شخيف؛ دمحم عالي ،سيخة مغ ذاكخة القخ العذخيغ ،دار ّ
لمشذخ ،لشجن ،بخيصانيا
ولج أمػن؛ عبجهللا ،إقبل  ،الجار البخيصانية السحجودة ّ
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ممحق
الشذخ
اتية التي لع أعخف ليا تاريخ ودار ّ
بالديخ ال ّح ّ
ىحا السمحق ّ
حجيات الكبخػ.
ولج داده ،السختار؛ محكخات السختار ولج داده مػريتانيا رىغ التّ ّ
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الخاتسة
يتانييغ ،وقج حاولت قجر
الحسج ﵀ الحؼ مغ
جػل بيغ حخوف السػر ّ
عمي برن أكتب ىحا البحث والتّ ّ
ّ ّ
اتية في مػريتانيا ،فإن وّفقت فسغ هللا وإن
الديخة ال ّح ّ
ترػًار ً
السدتصا إعصاء القارغ ّ
ذىشيا عغ فغ ّ
الذيصان.
أخفقت فسغ نفدي و ّ
أىم الّشتائج:
اتية في مػريتانيا.

ّ
الديخة ال ّح ّ
ترخخ ضيػر فغ كتابة ّ
يتانية.
اتية السػر ّ
الديخة ال ّح ّ
ّ 
تشػ الفئات التي تشاولت كتابة فغ ّ
يتانية السشذػرة.
اتية السػر ّ
 محجودية عجد الديخ ال ّح ّ
يتانية في السذاركة بالكتابة في ىحا البحث.
 غياب دور السخأة السػر ّ
ندية تبقى محجودة الفائجة.
أؼ دراسة لؤلدب السػر
يتاني ً
ّ 
عسا كتب بالمغة الفخ ّ
إن ّ
بعيجا ّ
ّ
أىم ال ّتهصيات:
ّ
اتية بذكل
 إثخاء السكتبات الغدّية بالكتب التي تتشاول األدب السػر
الديخة ال ّح ّ
يتاني بذكل عام و ّ
ّ
خاص.
ّ
 العسل عمى إعجاد دراسات عغ األدب السػريتاني تفيج الباحثيغ في أبحاثيع.
ّ
 محاولة بشاء جدػر تػاصل بيغ األدب الفمدصيشي والسػريتاني .
ّ
ّ
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السرادر والسخاجع
القخآن الكخيع
أوًال :الكتب
 أدب السخأة دراسة نقجية ،مجسػعة مغ األدباء والكتّاب ،مكتبة العبيكان  ،الخياض2007 ،م
الخواية ،عبجهللا مختاض ،عالع السعخفة.1998 ،
 في نطخية ّ

 قخاءة ببلغية ججيجة ،كسال غشيع ،مخكد العمع والثقافة ،فمدصيغ2011 ،م.
 كتابة الحات ،صالح الغامجؼ ،السخكد الثقافي العخبي ،بيخوت2013 ،م.
محكخات سائق ،أحسج بغ مبارك ،مصبعة السشار ،سػريا2016 ،

ّ
 محكخات دمحم األميغ الذشؿيصي ،صالح الذبيمي ،مكتبة البابصيغ السخكدية ،الكػيت2015 ،م
 معجع المغة العخ ّبية السعاصخ ،أحسج عسخ ،عالع الكتب ،القاىخة2008،م.
 مػريتانيا الحجيثة ،دمحم السقمج ،د .ن  ،د .ت.

يػميات غػانتانامػ ،دمحم ولج صبلحي ،دار الداقي ،بيخوت2015 ،م.

ّ
اإللكتخونية
ثانيا :السػاقع
ّ
ً
التغخيبة كتاب ججيج لمذاعخ السػريتاني السختار الدالع ،دمحم البكاؼ2018-7-25 ،م.
https://www.aa.com.tr
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