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 مقجمة 

 عرخ الجول واإلمارات الثاني
م(2019_1917)  

 
 األستاذ الجكتهر: كسال أحسج غشيم

 رئيذ الخابصة األدبية 
 

ضل مرصمح )األدب العخبي السعاصخ( مرصمحًا يحاكؿ أف يجج لو مكانا بيغ العرػر 
األدبية الستتابعة مشح الجاىمية إلى اآلف، كىػ مرصمح مخاكغ يكاد يشدحب عمى كل أدب عخبي 

ية، ككشا حتى فتخة قخيبة نقػؿ إنو ال يعمع أحج مغ الشاس ماذا في كل عرخ مغ زاكية الخؤية اآلن
يسكغ أف ُيصمق عميو في العرػر التالية. خرػصا كنحغ نخػ عجة تيارات أدبية تجتاح ىحا 
العرخ مشح الخبع األكؿ مغ القخف الساضي )القخف العذخيغ(، كىػ عرخ يتسيد بانفتاح عجيب 

 ضسغ عجة معصيات. عمى فشػف أدبية نست كنزجت كتقمبت ؼيو
ككشت كما زلت أتعامل مع العرخ الحجيث كاألدب العخبي السعاصخ كفق التقديع 
الجسالي، حيث إنو كفق الستغيخات الجسالية التي بجأت في أكاخخ العرخ العثساني، بشذػء ركح 
تججيجية في الذعخ بجأت مع محسػد سامي الباركدؼ، كركح تججيجية عمى صعيج السدخح كالقرة 

ـ في السدخحية البذخية األكلى التي ُنفحت في أريحا بفمدصيغ... 1834أت إرىاصاتيا مغ عاـ بج
ـ بجأت رحمة السدخح البذخؼ الحؼ كصمشا خبخه 1847كصل خبخىا كلع يرل نريا، كفي عاـ 

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

عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني كانت تدتحق الخصج تحت اسع "األدب الحجيث" ألنيا تسثل مخحمة 
انصبلؽ تاريخ العخب الحجيث، حيث شيجت تغيخات سياسية كفشية تدسح بإفخادىا ضسغ ذلظ 

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

كبجاية مخحمة الػاقعية الفشية كانتياء مخحمة الخكماندية، مّثل جدءا ال يدتياف بو مسا اصصمح 
 الشاس عمى تدسيتو باألدب السعاصخ.

كالتقديع الحؼ ذكخُتو جسالّي أكثخ مشو سياسي، أما بالشدبة لمتقديع الدياسي فإنشي أرػ 
اعتساد أكائل القخف الدادس عذخ بجاية العيج العثساني، ذلظ أف الػشغ العخبي خزع مشح مصمع 
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القخف الدادس عذخ لديصخة الجكلة العثسانية، ككاف ذلظ بعج انتياء عرخ الجكؿ كاإلمارات األكؿ 
لحؼ اشتسل عمى دكلة السساليظ التي تدامشت معيا دكؿ أخخػ، كصػاًل إلى نياية العرخ ا

 العثساني الستسثل في سقػط الخبلفة العثسانية بعج الحخب العالسية األكلى كاتفاؾية سايكذ بيكػ. 
كُتعّج تمظ الشياية بجاية العرخ الحجيث، أك ما يجب تدسيتو بعرخ الجكؿ كاإلمارات 

ف مطاىخ تفكظ الجكلة العثسانية كبجء االستعسار ثع التحخر الذكمي في مشترف القخف الثاني، أل
العذخيغ كاستسخارية التبعية لبلستعسار كتحكسو في مرائخ الجكؿ كاإلمارات التي تدداد أعجادىا 
بازدياد تفككيا؛ تمظ السطاىخ ال تحسل سػػ مبلمح عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني ؾياسًا عمى ما 

بعرخ الجكؿ كاإلمارات األكؿ، الحؼ ابتكخه شػقي ضيف رحسو هللا، كال مذاّحة في  ُسسيّ 
السرصمح ألف العرخ العباسي انقدع لعرخيغ... خرػصا أف حزػر الخميفة العباسي في 
العرخ الثاني كاف رمديًا، كسا أف حزػر الخبلفة العثسانية كاف رمديا في العقػد األخيخة ليا قبل 

 . 1923رسسي عاـ انتيائيا بذكل 
كشت كال زلت في كتابي "عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني" الحؼ صجرت مشو خسذ شبعات 
ال أدعي القجرة عمى اإللساـ بكل ما يحتػيو عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني مغ إبجاعات كأجشاس 

ابط أدبية مختمفة، بل حاكلت جسع بعس األكراؽ الشقجية كاألدبية في ممف كاحج يجسع بيشيا ر 
السعاصخة، ليكػف ىحا الكتاب صفحة متػاضعة مغ صفحات ممف زاخخ، يصسح إلى االتداع 
كالذسػؿ يػما ما كفق مشيجية د. شػقي ضيف في التأريخ لعرخ الجكؿ كاإلمارات األكؿ. كاليـػ 
ندعى إلى تحقيق ذلظ الصسػح مغ خبلؿ أبحاث إخػة أعداء جسعشا بيع القجر الجسيل لسحاكلة 

ذلظ العرخ مغ خبلؿ تتبع دكؿ كإمارات كمسالظ العخب في ىحه السخحمة الحخجة مغ  سبخ أغػار
تاريخ أمتشا، عبخ أجداء متعاؾبة، تدتعخض تاريخ الذعخ العخبي كسسات تصػره كبعس أعبلمو، 
كأسأؿ هللا عد كجل أف يكػف ذلظ مقجمة أكسع لتأريخ أكبخ كتحميل أعسق لتمظ السخحمة التي 

مشيا اليػـ، كقج أنجدنا السخحمة األكلى مغ خبلؿ رصج الػاقع الدياسي  نعاير جدءا كبيخا
كالحزارؼ لتمظ الجكيبلت، كفغ الذعخ كمبلمح التصػر كأبخز الذعخاء، كالفغ القرري بشػعيو 
الخكاية كالقرة القريخة كالسدخحية، كنديخ اليػـ بخصػات كاثقة نحػ رصج فغ الديخة الحاتية 

 وهللا ندأؿ أف يكتب لشا الدجاد كالتػفيق. ضسغ فخيق يكسل السذػار،
 

 كسػػػػاؿ غشيػػػػػػػػػع
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 التسييــــــــــــــــج
اىتع األدب الفمدصيشي مشح نذأتو بالفشػف األدبية السختمفة مثل؛ الذعخ كالقرة كالخكاية        

كالسدخح، كلكغ نجج األدب الفمدصيشي يفتقخ كيعػزه دراسة فغ الديخة الحاتية كأحج األجشاس 
ىع، األدبية في فمدصيغ، عمى الخغع مغ أف ىشاؾ كتاب كأدباء كسياسيػف فمدصيشيػف تشاكلػا سيخ 

كىي عبارة عغ تخجسة لحياتيع، فكانت تجسع بيغ عسل الكاتب أك األديب مغ جية ارتباشيا 
بديخة ىحا اإلنداف الحؼ عاش في بيئة بعيشيا كزماف بعيشو، فاتجيػا لمكتابة لمكذف عسا يختمج 

مغ ىحا  ب الحؼ رأكهفي صجكرىع مغ ذكخيات الساضي كأحجاثيا، كلبياف حجع السعاناة كالعحا
حتبلؿ الغاشع، فكاف سبلحيع القمع لكتابة سيختيع الحاتية فيي ليدت مجخد استعادة لمساضي، اال

بل ىي محاكلة لمبحث عغ الحات مغ خبلؿ تاريخيا، كقج أكج إحداف عباس عمى ذلظ حيغ قاؿ: 
)كمسا كانت الديخة تعخض لمفخد في نصاؽ السجتسع كأعسالو مترمة باألحجاث العامة أك مشعكدة 

، كسشحكخ بعس ىؤالء (1)ك متأثخة بيا، فإف الديخة في ىحا الػضع تحقق غاية تاريخية(مشيا أ
األدباء كالكّتاب الحيغ تشاكلػا سيخىع في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني في السباحث القادمة إف 

 شاء هللا.

 الديخة في المغة:

شي، كالديخة الدشة كقج الديخة الزخب مغ الديخ كالديخة الكثيخ الديخ ىحه عغ ابغ ج       
 سارت كسختيا فقج قاؿ خالج بغ زىيخ معاتًبا أبا ذؤيب في أبيات نحكخ مشيا:

  فبل تجدعغ سشة أنت سختيا 

ؿ راٍض سشة مغ يديخىا.      فأكَّ

كأيًزا الديخة: الحىاب كالسديخ كالتديار كسار، يديخ كساره كاالسع مشيا بسعشى مدػر        
 .(2)الزخب مغ سيخكرجل مدػر بو كالديخة 

 

                                                           
 .11بيخكت، ص –، دار اآلفاؽ، لبشاف 1978، 2، طإحداف عباس ،( فغ الديخة(1
 .454ص لبشاف، –، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت 6العخب، ابغ مشطػر، ج( لداف (2
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 .(1))َسُشِعيُجَىا ِسيَخَتَيا اأْلُكَلى  (كأيًزا بسعشى الييئة كقج كرد في قػلو تعالى        

 الديخة في االصصالح:

الديخة عخفيا عبجالعديد شخؼ: )بأنيا ذلظ الشػع األدبي الحؼ يتشاكؿ بالتعخيف عغ حياة       
كبيًخا مغ جػانب الحياة في ىحه الديخة يقػـ عمى  إنداف ما تعخيًفا يقرخ أك يصػؿ، فإف جانًبا

التفكيخ كالتأمل مغ جية، كالدمػؾ كالعسل مغ جية أخخػ كلكشيا إلى جانب ىحا كذاؾ فغ أدبي 
 .(2)جػىخة التػاصل المغػؼ(

شبيعة خاصة كضخكرية تجعل مغ شيء ىػ نفدو، أك مجسػعة  الحاتية في االصصالح: 
 .(3)لخرائز السكػف لوا

فغ الديخة الحاتية: عخفيا فميب لػجػف أنيا )حكي استعادؼ نثخؼ، يقػـ بو شخز كاقعي       
عغ كجػده الخاص، كذلظ عشجما يخكد عمى حياتو الفخدية كعمى تاريخ شخريتو برفة خاصة 
مغ شكل الكبلـ، كىػ سخد لحياة صاحب الديخة، ككسا بيغ مػضػع الديخة، كىػ حياة الكتاب 

 .(4)غ كجػب التصابق بيغ السؤلف كالخاكؼ ك الذخرية الخئيدة في الديخة(برفة خاصة، كحلظ بي

 أنهاع الديخة:

 اتدع مفيػـ الديخة في األدب كأخح أشكاؿ كأنػاع متعجدة نحكخ أشيخىا:

 الديخة الغيخية:

بو كأسخار عبقخيتو مغ ضخكؼ        ىي بحث عغ الحؿيقة في حياة إنداف فح ككذف عغ مػـا
 .(5)ا، كاألحجاث التي كاجييا في محيصو، كاألثخ الحؼ خمفو في جيموحياتو التي عاشي

                                                           
 117ـ، شبعة الكػيت، ص1984، 12( تاج العخكس، الديج دمحم مختزى الحديشي الدبيجؼ، ج(1
 .237ـ، دار السديخة، ص2010، 1ط ،البارؼ عبج ماىخ شعباف  ،( الكتابة الػضيؽية كاإلبجاعية(2
 .116، دار العمع السبلييغ، ص1979، 1ط عبجالشػر،جبػر  ،( السعجع األدبي(3
 .238ص ،رؼ ماىخ شعباف عبج البا ،( الكتابة الػضيؽية كاإلبجاعية(4
 4ص شخؼ،عبجالعديد  ،( أدب الديخة الحاتية(5
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إذف الديخة الغيخية ىي جشذ أدبي يؤلفو بعس األفخاد عغ غيخىع مغ الشاس سػاء كانت       
كالدياسييغ أك الخياضييغ كغيخىع التي عاشت في الدماف أىحه الذخريات مغ الكتاب أك األدباء 

 لحاضخ.الساضي كا

 الحاتية:الديخة 

ترػر لشا أبعاد كاتبيا الثبلثة مغ خبلؿ رؤياه ىػ: الجاخل، كالخارج، كاألعمى كنحكخ ىشا       
تذبيو ال شمييو، الحياة اإلندانية بذجخة الدشجياف الكبيخة، إذا يقػؿ: )إنو كسا أف ليحه الذجخة 

ا ضخسة تشقل جحكًرا متأصمة في أعساؽ التخبة ندتخجـ مشيا الغحاء الحي الكائغ في األرض، كساقً 
 (.1)ىحا الغحاء إلى أعمى حيث الشػر كاليػاء...(

ففي ىحا التذبيو تجديج لػضيفة الديخة الحاتية حيشسا تحقق لكاتبيا التػافق كاالتداف، إذ تيدخ       
سخار حياتو  ميا مغ خبلؿ ذكخياتو، كالكذف عغ ألو أف يعير حياتو الجاخمية كالخارجية كالع

تو العسيقة، بسا فييا مغ ثخاء داخمي، فراحب الديخة الحاتية ميسا بمغت الباششية أك تأمل ذا
صخاحتو كشجاعتو فإنو غالًبا ما يحخص عمى أف يقّجـ صػرة متشاسقة لحياتو مغ أكليا إلى 

 آخخىا.

إذف ىشا ال بج مغ االلتفات إلى نػعيغ مغ تخجسة الحياة، فالكاتب قج يتخجع لذخرية       
تسثل اآلخخ في البيئة كالدماف المحيغ عاش فييسا كندسييا سيخة غيخية، أما سابقة، كىػ عشجئح ي

 الشػع اآلخخ ىػ تخجسة الحياة الذخرية كذلظ عشجما يكتب الكاتب تخجسة خاصة عغ حياتو.

 نذأة الديخة الحاتية:

يخة بجأت مبلمح الديخة الحاتية بالطيػر في نياية القخف الثامغ عذخ، كلعل أقجـ مثاؿ لمد      
الحاتية في األدب تمظ الكمسات التي كاف يشقذيا القجماء عمى قبػرىع ؼيعخفػف بأنفديع، كقج 
يشكخكف بعس أعساليع، اشتيخ السرخيػف في عرخ الفخاعشة بكثخة ما نقذػا عمى قبػرىع 
ياكميع مغ تػاريخيع كأفعاليع، ككانت تدخؼ ىحه الخكح في األمع  كأىخاماتيع كفي معابجىع ـك

ة مغ حػليع، كقج سجل يػليػس ؾيرخ في كتابو التعميقات حخكبو في ببلد الغاؿ، كالحخب القجيس

                                                           
 ، بترخؼ.7ص شخؼ،عبجالعديد  ،( أدب الديخة الحاتية(1
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األىمية بيشو كبيغ بػمبي، كعخض عخًضا بارًعا الجسائذ كالسؤتسخات التي كاف يشدج خيػشيا مغ 
 .(1)حػلو مغ األصجقاء كاألعجاء عمى الدػاء

ة الحاتية؛ لحلظ أنتج عجًدا مغ الديخة كيسثل العرخ الخكماني انصبلقة حؿيقة لفغ الديخ       
الحاتية الستسيدة، كشيج القخف التاسع عذخ ضيػر نساذج لفغ الديخة الحاتية مغ البمجاف مثل غػتو 
في ألسانيا، كجاف جاؾ ركسػ في فخندا، كيبجك أنو أكؿ مغ قاؿ باستخجاـ الديخ بػجو عاـ في 

نذأت شبقات مغ السفكخيغ كالفبلسفة، أكدعت كمع التاريخ نذأ السؤرخػف، ك  ،(2)تعميع التاريخ
كتاباتيا كثيًخا مغ حياتيا كأحػاليا كتجاربيا، ككاف مغ أىع ما قخأ لو العخب فرػاًل شػيمة في ذلظ 
جاليشػس الفيمدػؼ كالصبيب اليػناني، ضسغ كتبو الكثيخة نػادر متفخقة عغ حياتو كصػر نذأتو 

 .(3)كحياتو العمسية ترػيًخا دؾيًقا

يخػ شػقي ضيف أف الديخة الحاتية عشج العخب: )فغ مدتحجث عشجىع قمجكا ؼيو غيخىع مغ       
األمع األجشبية التي قخأكا آثارىا، كخاصة اليػناف فإف بعس متفمدفتيع تخجع لشفدو، كيتحجث عغ 
كتبو، كحاكاىع متفمدفػ العخب كاتدعت السحاكاة فجخل فييا العمساء كالسترػفة كرجاؿ 

 (.4)الدياسة(

فغ الديخة الحاتية قجيع في األدب العخبي كالفمدصيشي، كليذ مغ الفشػف إرىاصات إذف       
السدتحجثة، عمى الخغع مغ اختبلؼ الخأؼ بيغ بعزيع عمى أنو قجيع أك مدتحجث فقج كتب 
القجماء مغ األدباء كالسفكخيغ كالدياسييغ عغ سيخ حياتيع، إال أنيا كانت أشبو بسحكخات أك 

أمثاؿ سيخة ابغ خمجكف تخجع لشفدو في كتابو، كابغ سعيج السغخبي تخجع لشفدو )السغخب  يػميات
في حمى السغخب(، فسبلمح ضيػر فغ الديخة الحاتية في األدب العخبي عامة كالفمدصيشي خاصة، 

 ضيخ في نياية القخف الثامغ عذخ مع أكائل القخف التاسع عذخ كالقخف العذخيغ.

 

                                                           
 .236ص رؼ،عبجالباماىخ شعباف  ،( الكتابة الػضيفة كاإلبجاعية(1
 .49عبجالعديد شخؼ،  ص ،( أدب الديخة(2
 .7ـ، دار السعارؼ، ص1119، 4ط ضيف،شػقي  ،( التخجسة الذخرية(3
 .5( السخجع الدابق، ص(4
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مع نياية القخف التاسع عذخ كمصمع القخف العذخيغ، تأثخت حياة الذعب الفمدصيشي بالكثيخ مغ ك 
الستاعب كالزغػشات، فقج سقصت االمبخاشػرية العثسانية بعج الحخب العالسية األكلى، كقبل أف 

يشفح كعج بمفػر لمحخكة لاني الحؼ جاء يمتقط الذعب الفمدصيشي أنفاسو، فػجئ باالستعسار البخيص
مظ الرجمة القاسية فإف الػعي لة لمييػد عمى أرض فمدصيغ، كرغع تبإقامة دك  الرييػنية

شبلعي الجكلة العخبية السجاكرة، ؼبعج ا الفمدصيشي بجأ يدتيقع متأثًخا بالشيزة الثقاؼية كاألدبية في
 – 1829الجيغ الخالجؼ السقجسي في )عمى فغ الديخة الحاتية كججت أف الذيخ يػسف ضياء 

ـ( قج ألف عجة كتب قاـ بشذخىا، كتخؾ عجة مخصػشات كانت إحجاىا بعشػاف )أنا( كفي 1906
مجسػعة محكخات أك آراء لع تشذخ بعج، إال أف ىحه السحكخات ال تخقى إلى مدتػػ الديخة الحاتية 

.جاء بعجه مغ الكتاب الفمدصيشييغالتي نعخفيا، كلكشيا كانت البجاية التي لع يدتفج مشيا مغ 
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 لسبحث األولا

 في عرخ الجول واإلمارات الثاني في فمدصين الحاتية تصهر فن الديخة
 م(2019 –م 1917)

كانت ىشاؾ ضغػط سياسية خزع ليا  ـ(1948 –ـ 1917) في فتخة ما بيغ عامي        
التي خزعت ليا السشاشق العخبية األخخػ في الفتخة نفديا،  الفمدصيشيػف، كانت أكثخ إرىاًقا مغ

ثقل السدخح الثقافي كلحا ساد األدب الفمدصيشي مذاعخ متعجدة مغ الغزب كركح السقاكمة كسا أ
مشيا مفيـػ السػاششة كحق تقخيخ السريخ كالعجالة بيغ الجسيع، كأخحت ميغ  بقزايا عجيجة؛

غمبية الداحقة مغ السثقفيغ الفمدصيشييغ، كقاد ىؤالء مػجة السحاماة كالتعميع كالرحافة تجحب األ
اليجـػ العشيف عمى االنتجاب كعمى الرييػنييغ كشخح األخصار التي تيجد الػشغ، كبدبب 
األكضاع االجتساعية كاالقترادية الدائجة في فمدصيغ في فتخة ما بيغ الحخبيغ، كضآلة حجع 

نذخ السصبػعات الصػيمة، فأصبح العسػد الرحفي الجسيػر القارغ ندبًيا لع يكغ باإلمكاف 
كالسشذػر أك الكتيب الػسائل التي استخجميا رجاؿ الفكخ لمتعبيخ أكثخ مغ غيخىا، كانحرخت 

فطاىخة األشكاؿ األدبية الدياسية في السقاالت كاألشعار كالقرز القريخة كالكخاسات الدياسية، 
حمة لع تتأصل بعج في الكتابات الفمدصيشية، كمشيع كتابة السحكخات كالديخة الحاتية في ىحه السخ 

اتيع ساعة الحجكث أك في القادة كصانعػا القخارات تخددكا في تدجيل تجاربيع كمحكخاتيع كيػمي
تشعت الذخريات الفمدصيشية عغ التدجيل تحت سياسة قسع سمصات االنتجاب كفتخة ما حيشو، فام

األكراؽ الخاصة أخفيت، أك ُأتمفت خذية التفتير بيغ الحخبيغ كحخب الشكبة، فكثيخ مغ 
 لذخريات فمدصيشية.ففي ىحه الفتخة لع أجج سيخ ذاتية ، كالسبلحقة

 م(1967 –م 1948) األولىالسخحمة 

الذعب الفمدصيشي مغ القتل كالتذخيج كالتيجيخ، كقج شغمت  عاناهـ كما 1948بعج أحجاث       
كىحا دفعيع إلى استخجاـ القمع سبلًحا لسػاجية  ،لفمدصيشييغالعالع كخاصة اىحه السخحمة الحاسسة 

كا بالكتابة عسا يختمج في صجكرىع مغ ألع كحدخة، فاتجيػا نحػا كتابة ىحا الطمع الػاقع عمييع فبجأ
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ىحه السديخة عجد مغ الجيل القجيع، ففي كأسيع في  محكخاتيع كسيخىع الحاتية كذاىٍج عمى العرخ،
، تحجث في الكتاب عغ (1)ت )ضبلـ الدجغ( لسحسج عمي الصاىخـ ضيخت محكخا1951عاـ 

محكخات دمحم عمي الصاىخ في الدجغ ككصف حالة اليارب مغ الدجػف كبصر الطالسيغ مغ 
أجانب كعخب، كتحجث عغ نكبة فمدصيغ ككصف السغامخات الذيقة التي عاشيا خبلؿ ىخبو 

 .(2)أـ الحدغ سيشسائية شاركت فييا زكجتو مغامخاتكتشكخه مشح اعتقالو كحتى أف سمَّع نفدو، كىي 

ـ( محكخات عغ الحخب الفمدصيشية )أربعػف معخكة كأسساء شيجائيا 1952كضيخ في عاـ )      
فحاكلت قجر اإلمكاف الحرػؿ عمى ىحه السحكخة كلكشي لع ، (3)كجخحاىا( لسحسج شارؽ اإلفخيقي

 أتسكغ مغ الحرػؿ عمييا.

)كحا أنا يا دنيا( ُيعج فعمًيا مغ أكائل كتاب ( 4)تاب الدكاكيشيـ( ضيخ ك1955كفي عاـ )      
الديخة الحاتية الفمدصيشية الحؼ "بجأ بجاية كانت تذيخ إلى نياية تخالف نيايات غيخه مغ 
معاصخيو، فقج كاف مشح صباه متحخًرا مغ األكىاـ ثائًخا عمى التقاليج، مبتكًخا شجاًعا قػؼ البشية 

 .(5)"نيقةذكاًقا لمجساؿ في خمق هللا جسيًعا كيحدغ صػغ األ كبيخ القمب كالعقل...

كرغع أف الدكاكيشي بجأ كتابة فرػؿ كتابو )كحا أنا يا دنيا( في كقت مبكخ مغ القخف       
شتو ىالة كقجـ لو با ـ، حيث نذخت1955ج الشكبة في عاـ يشذخ إال بع العذخيغ، إال أنو لع

أف جل اىتساـ الدكاكيشي كاف مشرًبا نحػ ما يجخؼ في الجكتػر إسحاؽ مػسى الحديشي، إال 
بالتقمبات الدياسية السؤلسة، التي  لحخب العالسية األكلى مدخًحا مميًئافمدصيغ التي كانت مشح ا

                                                           
ـ، )مغ أعبلـ 1974ـ، كتػفي في بيخكت عاـ 1896دمحم عمي الصاىخ:  كلج أبػ الحدغ في نابمذ عاـ  ((1

 (.365ـ دار اإلسخاء، القجس، ص1992، 3الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػدات، ط
– 1ص) ،ضبلـ الدجغ )محكخات كمفكخات(، دمحم عمي الصاىخ، دار إحياء الكتب العخبية، )د.ـ(، السقجمة  ((2

2.) 
دمحم شارؽ اإلفخيقي: عدكخؼ انتقل إلى تخكيا كالتحق في اسصشبػؿ، كانزع إلى الجير العثساني كقاتل معيع  ((3

ـ، دمحم 1948خبلؿ الحخب العالسية األكلى، كشارؾ في معارؾ عجة مشيا السججؿ كالفالػجة )حخب فمدصيغ عاـ 
 (.95ـ، القاىخة، ص1961، 2فائد القرخؼ، ج

كاتًبا كمشاضبًل ككششًيا كمخبًيا كيشي: ىػ كاحج مغ أبخز رجاالت عرخه في العالع العخبي، كاف الدكا ((4
خزخاء الجيػسي، السؤسدة الكصاحب أخبلؽ عطيسة كعقل راجح )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى 

 (.363العخبية لمجراسات كالشذخ، بيخكت، ص
 ـ، السصبعة التجارية، القجس، مغ السقجمة.1955، 1ط خميل الدكاكيشي، ،كحا أنا يا دنيا ((5
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أثخت عمى حياة الفمدصيشييغ كما أشاعو في الشفػس مغ ألع كغزب كعج بمفػر، كما تبع ذلظ مغ 
 .(1)ـ1948جاءت الشكبة ـ كثػرة البخاؽ حتى 1936ثػرات عاـ 

في محكخاتيا، كتعج أكؿ محاكلة ندػية تقخيًبا تقػـ  (2)ـ ضيخت مي زيادة1956كفي عاـ       
 بكتابة سيختيا الحاتية.

ـ( ضيخت محكخات )نكبة بيت السقجس كالفخدكس 1959 –ـ 1956كفي نفذ العاـ )      
 أجداء.، حيث نذخ كتابو في أربعة (3)السفقػد( لعارؼ العارؼ

ىشا دفع حخص السؤرخيغ عمى اإللساـ بجقائق التاريخ إلى تػسيع حج الػثيقة، بحيث يشجرج       
ىحا االصصبلح أكراؽ الدجبلت كنرػص القػانيغ كالسعاىجات كاالتفاؾيات كالعقػد كالحجج 

، (4)تكأكراؽ السعامبلت التجارية كمزابط الجمدات كالتقاريخ الدخية كاألكراؽ الخاصة بالسحكخا
التي تتحجد ؾيستيا في نقميا مغ ذكخيات عمى رفػؼ السكتبات إلى كاشف األسباب كالعػامل 

ة كراء أحجاث تاريخشا، كتحػيميا مغ مخصػشات مخدكنة إلى أدكات حية لمجرس كالتحميل الكامم
 .(5)كاستخخاج العبخ كالشتائج

كيغ تجارب حية مغ ـ لجػ بعس الذخريات إلى تج1948إذف قػؼ السيل بعج عاـ       
فيا نحغ نخػ رجاؿ الدياسة كالفكخ كاألدب كالشزاؿ تجاربيع، كما مخ بيع مغ كقائع كحػادث، 

يتحخكػف في اتجاه تجكيغ محكخاتيع كسيخىع، كإثبات شيادتيع عمى العرخ لتكػف مشارة لمسؤرخيغ 
 كلؤلجياؿ القادمة حتى ال يزيع الحق.

 

 
                                                           

 ( بترخؼ.365 – 363خزخاء الجيػسي، ص)المػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى  ((1
مي زيادة: شاعخة ككاتبة كلجت في مجيشة غدة، نالت درجة البكالػريػس في عمع االجتساع مغ جامعة القاىخة  ((2

 (.317، صالسخجع الدابقـ )1960عاـ 
ـ، )أكراؽ عارؼ العارؼ، 1892عارؼ العارؼ: مؤرخ، رحالة، إدارؼ، كمشاضل سياسي كلج في القجس سشة  ((3

 (.10عارؼ العارؼ، مخكد األبحاث لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية، بيخكت، ص 
 .11ـ، بيخكت، ص1979أكـخ زعيتخ،  ،ـ(1935 –ـ 1918كثائق الحخكة الفمدصيشية ) ((4
 .70ـ، بيخكت، ص1963، 2يخ، قدصشصيغ زريق، طنحغ كالتار  ((5
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 م(1994 –م 1967) الثانيةالسخحمة 

مغ انقداـ السشاشق الزفة ـ، كما عاناه الذعب الفمدصيشي 1967ة حديخاف عاـ بعج نكد      
 ، شغمت ىحه السخحمة الحاسسة مغ التاريخ الفمدصيشي بكل ما فييا مغ السآسي كالحػادثكالقصاع

رض الجرامية عجًدا كبيًخا مغ الكتاب كالسحمميغ كالسؤرخيغ الفمدصيشييغ، كقاـ كاقع ججيج عمى األ
العخبية، كلكغ مديخة التأليف في التأريخ بيغ الفمدصيشييغ لع تتػقف، فطيخ عجًدا كبيًخا مغ الكتاب 

العجيج مغ ( 1)ـ نذخ أحسج الذقيخؼ 1969الحيغ كتبػا سيخىع الحاتية في ىحه السخحمة، ففي عاـ  
لية(، فقج جاء الكتب جاءت عمى شكل سيخ كمحكخات مشيا )أربعػف عاًما في الحياة العخبية كالجك 

في مقجمة كتابو )ىحه محكخاتي ىي سيخة جياد رجل فح، كاكب الحياة العخبية كالجكلية في حؿبة 
في ىحه الديخة يجج ( 2)مغ أخصخ ما عانتو في تاريخيا، كىي اغتراب كشغ كتذخيج شعب(،

سة القارغ نفدو أماـ فارس، سبلحو الكمسة، يقارع بيا الحجة بالحجة، محامًيا في السحاك
 الفمدصيشية، مذخًفا عمى إعجاد السمفات الفمدصيشية أماـ لجاف التحقيق الجكلية، أميًشا مداعًجا

 .لجامعة الجكؿ العخبية، كأكؿ رئيذ لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية

يع خميل سكيظ1970كفي عاـ        ، (خف )شخيط لمحكخيات عغ غدة قبل نرف ق( 3)ـ نذخ إبخـا
 .(4)كتاب عمى شكل محكخات )حػار كأسخار السمػؾ( كنذخ أيًزا أحسج الذقيخؼ 

يع الدساف1971كفي عاـ        ، كنذخ أيًزا في نفذ محكخاتو )مغ بيجر الحياة(( 5)ـ نذخ إبخـا
 )مغ القسة إلى اليديسة مع السمػؾ كالخؤساء(. محكخاتوالعاـ أحسج الذقيخؼ 

       

                                                           
أحسج الذقيخؼ: كلج الدياسي كالجبمػماسي الفمدصيشي أحسج الذقيخؼ في بمجة تبشيغ جشػبي لبشاف عاـ  ((1

مع العمع أف كالجه فمدصيشي الجشدية كلكغ كاف مشؽًيا لسعارضة الجكلة العثسانية )أعبلـ الفكخ كاألدب في  ،ـ1908
 بترخؼ(. 320لعػدات، صفمدصيغ، يعقػب ا

 .8ص، ، بيخكتـ، دار الشيار1969أربعػف عاًما في الحياة العخبية كالجكلية، أحسج الذقيخؼ،  ((2
يع خميل سكيظ: لع أجج تخجسة لو في كتب السرادر كالسعاجع. ((3  إبخـا
 .758السحكخات كالديخ الحاتية )السػسػعة الفمدصيشية(، خيخية قاسسية، ص ((4
يع الدساف:  ((5  لع أجج تخجسة لو كلع أحرل عمى سيختو الحاتية.ابخـا
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محكخات )فمدصيغ عبخ ستيغ عاًما( كفي كتاب عمى شكل ( 1)ـ نذخ إميل الغػرؼ 1972كفي عاـ 
كتابو ىحا كاف يأخح شكبًل سياسًيا، يحكخ الغػرؼ في كتابو أف اسع الحاج أميغ الحديشي شخؽ 
مدامعو كىػ في الثانية عذخة مغ عسخه في مجالذ كالجه، عشجما ذكخ اسسو مغ بيغ أسساء 

ششي، فقج تحجث في كتابو عغ شباب القجس الحؼ أسدػا جساعة كششية كأسسػىا كتمة الذباب الػ 
 .(2)حياتو الذخرية كما مخ معو كلكغ كاف الصابع الغالب عمى الكتاب شابًعا سياسًيا

، كذفت ليمى خالج لمسخة )محكخات خاشفة الصائخات(( 3)ـ نذخت ليمى خالج1973كفي عاـ       
تفاصيل حياتيا  األكلى عغ محاكالت إسخائيمية إلغتياليا في لبشاف ، كسا تحجثت بإسياب عغ

الخاصة كأسختيا، كتصخقت لجػانب سياسية مختبصة بالقزية الفمدصيشية، كباألكضاع في الذخؽ 
 األكسط كالعالع.

خات حػؿ بعشػاف )محك( 4)ـ ضيخت محكخات حدشي صالح الخفر1973كفي نفذ العاـ       
محكخات بعشػاف أكراؽ عارؼ  (5)ـ نذخ عارؼ العارؼ1973كأيًزا في تاريخ الجخيسة العسالية(، 

العارؼ، يعج عارؼ العارؼ أحج كبار السؤرخيغ الحيغ أنجبتيع فمدصيغ في القخف العذخيغ، كلع 
تحل ضخكؼ حياتو السزصخبة كانذغالو بالشزاؿ الدياسي كالعسل اإلدارؼ دكف االنرخاؼ إلى 

 .التفكيخ كتأليف الكتب كاإلفادة مغ األحجاث

                                                           
إميل الغػرؼ: مشاضل مقجسي مغ أبخز رجاالت فمدصيغ مشح الشرف األكؿ مغ القخف العذخيغ، كمغ أبخز  ((1

السداىسيغ في الحخكة العخبية الفمدصيشية كفي الحخكة العخبية األرثػذككدية  )مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في 
 بترخؼ(. 481يغ، يعقػب العػدات، صفمدص

 بترخؼ. 481السخجع الدابق، ص ((2
ال تداؿ تحت االنتجاب البخيصاني كأثشاء  حيفا ـ، حيث كانت1944كلجت في مجيشة حيفا عاـ  ليمى خالج: ((3

 155، صالسخجع الدابقـ قاـ غالبية سكاف العخب بسا فييع عائمة ليمى بالمجػء إلى مخيسات )1948حخب 
 بترخؼ(.

نقابي حدبي مغ نابمذ، انتدب لحدب البعث في سػرية كإلى الشاصخية في مرخ، حدشي صالح الخفر:  ((4
كىػ مغ أبخز مؤسدي االتحاد العاـ لعساؿ فمدصيغ، )معجع السؤلفيغ السعاصخيغ في آثارىع السخصػشة كالسفقػدة 

 (.182كما شبع فييا أك حقق، دمحم خيخ رمزاف يػسف، ص
ـ، فيػ مؤرخ ثقة أسجػ لمخدانة العخبية أجل الخجمات كزكدىا بفخائج 1892ارؼ في بيت السقجس عاـ كلج ع ((5

دات، ص  بترخؼ(. 400السؤلفات، )مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػَّ
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، كفي سيخة ىحا نذخ محكخات )أكراؽ خاصة(( 1)ني عبجاليادؼـ عػ 1974كفي عاـ       
 .(2)الػششي السؤمغ يقف عمى مخاحل جياد صامت بخؼء، أداه عػني لؤلمة التي انحجر مشيا

، تحجث في كتابو عغ حياتو كتابو )محكخات(( 3)ـ نذخ إحداف الشسخ1978كفي عاـ       
شيا خاتو باإلضافة إلى أنيا ذاتية كلكفكانت محك، (4)الذخرية كنذاشو الدياسي كمديختو الجيادية

 مسدكجة بحذ سياسي.

محكخات بعشػاف )فمدصيشي ببل ىػية( يشاقر ( 5)ـ نذخ صبلح خمف1978كفي نفذ العاـ       
صبلح خمف في كتابو حؿبة مغ حقب الكفاح السخيخ في تاريخ شعب، كاف البحث عغ الحات 

ـ 1948األنطسة العخبية مع الفمدصيشي بعج نكبة عاـ ىسو األكؿ، كمغ جية أخخػ ناقر تعامل 
 .(6)ـ كتمقفيا لو خجمة لرالحيا كمرمحتيا1967كنكدة 

كتابو )يػميات الحدف العادؼ( يرف ؼيو أحج ( 7)ـ نذخ محسػد دركير1979كفي عاـ       
 ـ أثشاء القرف اإلسخائيمي لجشػب لبشاف، حيغ يييسغ السػت بقجر كبيخ1982أياـ حخب عاـ 

 .(8)عمى ذاكخة الشدياف

 

                                                           
 (.419، صالسخجع الدابقـ، في نابمذ، )1882كلج في الشرف األكؿ مغ نيداف عاـ عػني عبجاليادؼ:  ((1
 .419السخجع الدابق، ص ((2
إحداف الشسخ: إحداف بغ نجيب آغا عبجالفتاح آغا الشسخ ىػ أديب كمؤلف كمؤرخ كسياسي فمدصيشي مغ  ((3

، السخجع نفدوـ، )1985ـ كتػفي فييا عاـ 1905عائمة نابمدية األصل كلج في مجيشة نابمذ في فمدصيغ عاـ 
 بترخؼ(. 636ص
 بترخؼ. (637 – 636، ص)السخجع الدابق ((4
ـ في أسخة متػسصة 1933صبلح خمف: كلج صبلح مرباح خمف في حي الحساـ السحخكؽ كبسجيشة يافا  ((5

الحاؿ أصميا مغ غدة كمتسدكة بالؿيع كاألخبلؽ الحسيجة، )مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػدات، 
 (.347ص
 .5شذخ كالتخجسة كالتػزيع، الكػيت، السقجمة صـ، شخكة كاضسة لم1979فمدصيشي ببل ىػية، صبلح خمف،  ((6
محسػد دركير: ىػ شاعخ عمى السدتػػ العالسي يدتحق شعخه أف يكػف جدًءا مغ الثقافة الذعخية العالسية  ((7

 .(224خزخاء الجيػسي، صالفيػ شاعخ السقاكمة األكؿ )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى 
 .224السخجع الدابق، ص ((8
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، إال أف (1)ـ ُنذخ كتاب )دفاتخ فمدصيشية( لمذاعخ معيغ بديدػ1978كفي العاـ نفدو       
فرػؿ ذلظ الكتاب قج كتبت في بجاية الدتيشات مغ القخف العذخيغ، كاألحجاث ما زالت ساخشة 
في كججاف الكاتب، كدفاتخ فمدصيشية ترف برػرة مجىذة تجخبة فمدصيشي عسل مشاضبًل سياسًيا 

، كترف قسع الحكػمة السرخية ألعزاء الحدب (ـ1963 –ـ 1948)في الفتخة الػاقعة بيغ 
مغ أعزائو، كسا كصف بديدػ في دفاتخه حياة الفمدصيشييغ بعج حخب  اػعي الحؼ كاف كاحجً الذي

ـ، كالتعثخ الحؼ لحق بالقزية الفمدصيشية، فشججه يخسع صػرة حية نابزة باأللع لحياة 1948
الحيغ يعسمػف في المجػء الحؼ كاف الفمدصيشيػف يعيذػنيا، كيرػر نطخة الشاس لؤلشخاص 

كقج احتػت دفاتخه عمى أسساء عجد مغ الذخريات الدياسية كالعدكخية ، السجاؿ الدياسي
كالسخابخاتية السرخية السعخكفة، لكغ البلفت في دفاتخه أنو لع يرخح بأسساء الخفاؽ، فكاف يكتفي 
بحكخ حخفيغ مغ اسع الخفيق، إال أنو لع يرخح بأسساء الخفاؽ، فكاف يكتفي بحكخ حخفيغ مغ اسع 

يب في دفاتخه بالحجيث عغ التعحيب الحؼ كاف يمقاه الذيػعيػف كاإلخػاف أسالخفيق، إال أنو 
، كبالعػدة إلى دفاتخ معيغ بديدػ نججه تحجث (2)السدمسػف في مرخ عمى يج الدمصات السرخية

عغ نذأتو قائبًل: "ُكلجت في بيت ججؼ ألبي في حي الذجاعية في غدة، كاف ججؼ مغ أجل 
ثة أف يدكشػا معو، يتباىى بأنو أرسل أبشاءه الثبلثة إلى جامعة ميابتو يفخض عمى أكالده الثبل

استانبػؿ، أما حيشسا كاف يغزب عمى عسي عاصع فقج كاف يرخح: أرسمتظ إلى استانبػؿ لتعػد 
 .(3)بذيادة فعجت بحبل السذشقة..."

 –ـ 1955)بديدػ عمى أيجؼ الدمصات السرخية مختيغ، كانت األكلى  لَ كقج اُعُتقِ       
إلى ذلظ قائبًل: "بعج  كىػ يتقجـ صفػؼ الستطاىخيغ إلسقاط مذخكع التػشيغ، كيذيخ (ـ1957

بعج سبع ع اليجيغ، سبع سشػات مغ شحغ السمح بالكػخ، كمغ كضع ىػاء اإلذاعات العخبية بأصاب
سشػات مغ لف رأس الػشغ بػرؽ الجخائج التي تكحب ستيغ دؾيقة في الثانية، يحذ الحيغ لع 

                                                           
معيغ بديدػ: كاحج مغ الذعخاء ككتاب السقالة الفاعميغ في الحخكة الػششية الفمدصيشية، كلج في غدة كأكسل  ((1

تعميسو السبكخ فييا، ككاف بديدػ نذًصا في التعميع كعسل في الرحافة كعسل مدتذاًرا في مكتب اإلعبلـ السػحج 
 (.152، صالسخجع الدابقفي مشطسة التحخيخ الفمدصيشية في بيخكت )

 بترخؼ. 24 – 18ـ، مشذػرات صبلح الجيغ، القجس، ص1980دفاتخ فمدصيشية، معيغ بديدػ،  ((2
 .26السخجع الدابق، ص ((3
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قخأكا بياف سقػط مذخكع السخيسات أنيع ىع الحيغ كتبػا ك  ع يقخأكا شػؿ حياتيع مغ سكافيكتبػا كل
 .(1)سيشا"

محكخاتو بعشػاف )الحخكة الػششية الفمدصيشية ( 2)ـ نذخ أكـخ زعيتخ1980كفي عاـ       
ـ(، يتزسغ ىحا الكتاب يػميات األستاذ أكـخ زعيتخ خبلؿ الدشػات  1939-ـ1935)
، كقج حفمت الفتخة التي تشاكليا ىحه اليػميات برفحات رائعة مغ الشزاؿ ـ(1939-ـ1935)

القجس كالسؤتسخ القخكؼ في نابمذ، الفمدصيشي مغ إنذاء ؾيادات جساعية كالمجاف القػمية في 
كعخبية كالسؤتسخ القػمي العخبي في بمػداف، كالسؤتسخ البخلساني كتحجث فييا عغ ؾياـ تطاىخات 

غ كفي غيخىا مغ السػاشغ العخبية، كتكمع عغ الجياد بالدبلح الحؼ انتذخ كاضصخابات في فمدصي
في الببلد كالحؼ سقط في ميجانو رىط كخيع مغ الذيجاء السعخكفيغ كالسجيػليغ إلى غيخ ذلظ مغ 
ضخكب التحخؾ في مقارعة الطمع كالعجكاف، ككاف األستاذ زعيتخ مذاىًجا ليا بل مذارًكا في 

يخه مغ العامميغ في إذكاء الذعمة كبث نػرىا في أنحاء الببلد، كمغ ىشا أكثخىا، كعامبًل مع غ
تأتي أىسية ىحه اليػميات الغشية بالػثائق، إلى جانب ذلظ ألحق بيا مجسػعة مغ الرػر مختارة 

 .(3)مغ محفػضات السؤلف، تدجل بعس األحجاث البارزة أك الذخريات العاممة في تمظ الفتخة

محكخاتو )ستة كستػف عاًما مع الحخكة الػششية ( 4)ذخ خميل البجيخؼ ـ ن1982كفي عاـ       
 (.الفمدصيشية

 

 

                                                           
 .65السخجع الدابق، ص ((1
أكـخ زعيتخ: كاتب كناشط كششي كمؤرخ قػمي مغ نابمذ، تػلى مشاصب عميا في األردف لو محكخات  ((2

)معجع السؤلفيغ السعاصخيغ في آثارىع السخصػشة كالسفقػدة كما شبع  مخصػشة كمجسػعة كبيخة مغ السقاالت،
 .(107يػسف، صخيخ رمزاف مشيا أك حقق بعج كفاتيع، دمحم 

ـ، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، 1992، 1الحخكة الػششية الفمدصيشية )يػميات أكـخ زعيتخ(، أكـخ زعيتخ، ط ((3
 .(10- 9)ص
 جسة في كتب السرادر كالتخاجع.لع أجج لو تخ خميل البجيخؼ:  ((4
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الحاتية بذكل ممحػظ في الثسانيشات مغ القخف العذخيغ، فقج ُنذخ عاـ  كازداد ضيػر الديخ      
)آه يا بيخكت( كىػ عبارة عغ يػميات صػر فييا الػاقع الرعب ( 1)ـ كتاب رشاد أبػ شاكر1983

بجشػب لبشاف،  ـ1983عاشو الفمدصيشيػف كالمبشانيػف خبلؿ االجتياح اإلسخائيمي في العاـ الحؼ 
 .(2)شافبكالػصػؿ إلى مذارؼ بيخكت كبعج ذلظ خخكج الفمدصيشييغ مغ ل

محكخاتو )محكخات كتدجيبلت مائة عاـ فمدصيشية( ( 3)ـ نذخ دمحم عدة دركزة1984كفي عاـ       
سياسية فحدب بل تذسل عمى نػاحي اجتساعية كاقترادية ىحه السحكخات ليدت محكخات 

كنزالية في مختمف األماكغ التي عاشيا السؤرخ، كتتألف السحكخات مغ ستة مجمجات تحتػؼ 
السجمجات الخسدة األكلى عمى محكخات كيػميات كتبيا السؤرخ في حيشو، فيي بسعشى أدؽ 

ات الدياسييغ مغ تخاجع لمذخريات يػميات أكثخ مشيا محكخات، كتحتػؼ عمى ما يخافق محكخ 
كاألصجقاء الحيغ عخفػىع عغ كثب كما دار بيشيع مغ حػارات ميسة كرسائل ككثائق، أما السجمج 

 عسل الدياسي، كلسا كاف معتكًفا عمىالدادس يتشاكؿ مخحمة ما بعج الشكبة أؼ بعج اعتداؿ دركزة ال
كًيا في بيتو مخاؾًبا لؤلحجاث كمؤرًخا كتابة أؼ يػميات أك محكخات في ىحه السخحمة، ككاف مشد 

 .(4)كمذارًكا في إبجاء الخأؼ عبخ رسالة أك مقابمة

رحمة  بعشػاف رحمة جبمية( 5)ـ ضيخ الجدء األكؿ مغ سيخة فجكػ شػقاف1985كفي عاـ       
، كىي أكثخ سيخة ذاتية فمدصيشية نالت اىتساًما كبيًخا مغ الكتاب كالشقاد، ذلظ ألنيا خصت صعبة

خصػات كبيخة في عالع فغ الديخة، كألنيا تعبخ عغ سيخة ذاتية ندائية عبخت فييا عغ الحياة التي 
يعيذيا عالع الشداء في السجتسع العخبي برفة عامة كالسجتسع الفمدصيشي برفة خاصة، فيي 

                                                           
رشاد أبػ شاكر: كاتب غديخ نذخ العجيج مغ الخكايات كالسجسػعات القررية ككتب األشفاؿ كنذخ كتاًبا  ((1

مغ اليػميات، عسل مجيًخا لشذخ الكتابات الفمدصيشية كالكتابات التي تجكر حػؿ فمدصيغ في مشطسة التحخيخ 
 (.277ي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، صالفمدصيشية، )مػسػعة األدب الفمدصيش

 .277السخجع الدابق، ص ((2
دمحم عدة دركزة: باحث كمؤرخ كمػسػعي مغ فمدصيغ تػفي بجمذق )معجع السؤلفيغ السعاصخيغ في آثارىع  ((3

 (.659يػسف، ص خيخ رمزاف السخصػشة كالسفقػد كما شبع مشيا كحقق، دمحم
 بترخؼ. 18 – 17محكخات كتدجيبلت مائة عاـ فمدصيشية، دمحم عدة دركزة، السقجمة مغ ص ((4
يع  ((5 فجكػ شػقاف: كلجت فجكػ في مجيشة نابمذ كتعخفت إلى عالع الذعخ عغ شخيق أخييا كالذاعخ إبخـا

الحخ في بجايات  شػقاف، كقج تحػلت مغ كتابة الذعخ الخكماندي باألكزاف التقميجية التي بخعت ؼيو إلى الذعخ
 (.326حخكتو، )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص
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خكؼ في ىحه الديخة تفاصيل شفػلتيا كشبابيا كنزػج تجخبتيا الذعخية كتشتيي باالحتبلؿ ت
 .(1)ـ1967اإلسخائيمي لمزفة الغخبية في حديخاف 

كقج قالت الجكتػرة خيخية قاسسية: "السخأة العخبية لع تكتب عغ ىسػميا إال بالخمد كالتمسيح       
سمػب بالغ الجساؿ كالعحكبة، كفي صجؽ كشجاعة كاإلشارة، كجاءت فجكػ لتبػح بكل شيء في أ

جعمت محكخاتيا في آخخ األمخ عسبًل أدبًيا رؼيًعا... كجعمت مغ ىحه السحكخات قرة ىحا الجيل 
 .(2)كمو، كقرة ىسػمو السختمفة، كليذ قرة فجكػ كحجىا"

كربسا كاف الزغط كالقسع السزاعف لمسخأة، قج كىب لفجكػ شػقاف فخصة تذكيل       
ػصية أسمػبية كمػضػعية في كتابة الديخة الحاتية، فيي تزع ىػية العسل )سيخة ذاتية( خر

تحت العشػاف مباشخة في تػجيو كاضح لقارئيا صػب استيعاب السقخكء عمى أساس آليات ىحا 
الجشذ األدبي كيقػؿ الجكتػر نايف العجمػني في دراستو ليحه الديخة: "تقجـ رحمة جبمية رحمة 

ا أدبًيا بارًزا لسدألة االنجماج الجػىخؼ بيغ األدبي مغ جية كالذخري االجتساعي صعبة نسػذجً 
مغ جية أخخػ، فإذا كانت اليسػـ الذخرية في سياؽ حخكة الػاقع االجتساعي الدياسي تدػد 
ىحه الخحمة، فإف اإليجاز األدبي الستحقق مغ خبلؿ ىحا العسل يعكذ بػضػح ديشامية االنجماج 

لة حسل رسامشح البجاية تعشاصخ الستعجدة السذار إلييا، إف سيخة فجكػ شػقاف تبجك كججليتو بيغ ال
 .(3)أدبية سياسية ندػية تعبخ عغ ىسػـ جيميا"

كتاب عمى شكل محكخات )بعج الدساء األخيخة، ( 4)ـ نذخ إدكارد سعيج1987كفي عاـ       
ـ، ككاف 1948راتيع بعج عاـ حيػات فمدصيشية(، كقج تحجث ؼيو عغ ىدائع الفمدصيشييغ كانترا

إدكارد سعيج يدتخجـ الدخد بزسيخ الستكمع محاكاًل التأكيج عمى اإلرادة العالية التي تستمكيا الذعب 
الفمدصيشي، كسا جاء في سيختو تأريخ لبعس القزايا التي تيع الفمدصيشييغ مثل قزية البلجئيغ، 

                                                           
 بترخؼ. 326السخجع الدابق، ص ((1
 .861السحكخات كالديخ الحاتية الفمدصيشية، خيخية قاسسية، ص ((2
بحػث كالجراسات كالعمـػ الديخة الحاتية لفجكػ شػقاف )الذخري كالدياسي كاألدبي(، نايف العجمػني، مؤتة لم ((3

 .91، ص4، عجد 10اإلندانية كاالجتساعية، مجمج 
إدكارد سعيج: كلج في القجس فيػ ناقج أدبي رؼيع، احتل في الغخب مكانة الرػت األكثخ ببلغة كقػة كحجة  ((4

 355في الجفاع عغ الذعب العخبي، )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص
 خؼ(.بتر
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غ ىحه األحجاث، فقج تزسغ الكتاب فيي محكخات سياسية عاير فييا إدكارد سعيج تجخبتو ضس
 .(1)سخًدا بميًغا كحًيا كشخرًيا لمغاية، تحجث ؼيو عغ شعب سعيج كعغ نفدو كعغ الكتاب

محكخاتو )رحمة إلى ىاديذ مغ محكخات فمدصيشي ( 2)ـ نذخ صبلح التعسخؼ 1988كفي عاـ       
كقج عشى صبلح  في سجػف إسخائيل( ضيخت سيخة صبلح التعسخؼ كسا ىػ كاضح مغ العشػاف،

بترػيخ جدء مغ حياتو التي عاشيا في الدجغ كأبجع في تجديج الرخاع الشفدي الحؼ ألع بو، 
كاستصاع أف يبيغ لمقارغ شجة قسع الدمصات اإلسخائيمية لؤلسخػ كالسعتقميغ، ككانت محكخاتو تتدع 

 .(3)باألسمػب الخكائي السعتسج عمى التذػيق

كتاب عمى شكل محكخات )ركاية يػميات ( 4)مي الرايغ ـ نذخت1988كفي نفذ العاـ       
ـ( ىػ كتابتيا الشثخؼ الحؼ يعالج االجتياح اإلسخائيمي لبيخكت عاـ 1982حرار بيخكت 

 .(5)ـ، كججت ؼيو الحجيث عغ ىحا اإلجتياح مغ خبلؿ معايذتيا لو1982

خه مغ الكتاب كتابو )أشفاؿ الشجػ( ككاف كغي( 6)ـ نذخ دمحم األسعج1991كفي عاـ       
الفمدصيشييغ في ىحه الحؿبة الدمشية يعسل عمى تأريخ االحتبلؿ اإلسخائيمي لقخيتو أـ الديشات، 
فشججه يديب في كصف السعاناة التي ألست بالفمدصيشييغ عشج ىجختيع خػًفا مغ بصر االحتبلؿ 

 .(7)اإلسخائيمي، كيرف مقاكمتيع السدتسيتة في الجفاع عغ قخيتيع

                                                           
 بترخؼ. 355، صالسخجع الدابق ((1
صبلح التعسخؼ: كلج في بيت لحع لعائمة بجكية فقيخة مغ ؾبائل التعامخة القجيسة لع يتخدد يػًما في الكفاح مغ  ((2

 بترخؼ(. 334أجل تحخيخ شعبو كىػ عزػ السجمذ الػششي الفمدصيشي )السخجع الدابق، ص
 .( بترخؼ336 – 334، ص)السخجع نفدو ((3
مي الرايغ: شاعخة ككاتبة كلجت في مجيشة غدة، كخست حياتيا لقزية تحخيخ فمدصيغ كركدت اىتساميا  ((4

برػرة خاصة عمى اإلسياـ في حخكة تحخيخ السخأة، )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء 
 (.317الجيػسي، ص

 .317السخجع الدابق، ص ((5
 (.131، صالدابقالديشات الػاقعة قخب مجيشة حيفا في فمدصيغ )السخجع دمحم األسعج: كلج في قخية أـ  ((6
 ( بترخؼ.309 – 307، ص )السخجع نفدو ((7
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يع جبخا1993ـ كفي عا       محكخاتو )البئخ األكلى( ىي سيخة ذاتية فشية عسج ( 1)ـ نذخ جبخا إبخـا
صاحبيا إلى ترػيخ حياتو مشح الصفػلة، ككاف قج ختسيا عشج ذىابو إلى الجامعة، فيػ في سيختو 
قج أبجع في تفعيل عشرخ األلع كالرخاع في حياتو، كقج عبخ عشيا برػرة صادقة عغ حياة الفقخ 

ؾيسة فييا فى عمييا صػر متو، كقج ضيخ ذلظ في سيختو كقج أضالحؼ كاف يحياه ىػ كعائ البلذع
جسالية رائعة حيث نججه يقػؿ: "إنسا أكتبو ىشا شخري بحث كشفػلي بحث، كمقتخبي يتخكد 

 .( 2)عمى الحات إذا يديج انتباىيا، كيتراعج إدراكيا كيعيق حديا كال تشتيي بالزخكرة حيختيا"

يزيف بعج ذلظ بأف "قرز الصفػلة ىي قرز أحجاث غجت مديًجا مغ الحكخػ ثع       
كالحمع، كلكشو مديج يؤكج حزػره أبًجا في عسق ما في الشفذ، كرغع أف أحجاث السخحمة التالية 
أغشى جًجا بالزخكرة، كأشج تعقيًجا كتذعًبا... فإف الصفػلة تبقى مبعث سحخ يدتجيع فعمو 

"كالبئخ األكلى ىي بئخ الصفػلة، إنيا تمظ البئخ التي تجسعت فييا أكلى ثع قاؿ بعجىا ( 3)الغامس"
التجارب كالخؤػ كاألصػات... التي جعمت تشيسخ عمى الصفل، فأخح إدراكو يتدايج، ككعيو 

 .(4)يتراعج"

ـ نذخت فجكػ شػقاف سيخة ذاتية أخخػ بعشػاف )الخحمة األصعب( 1993كفي نفذ العاـ       
نز أدبي كثائقي يعكذ ما عخفتو األمة العخبية برفة عامة كفمدصيغ خاصة ككتابيا يعج خيخ 

مغ نكدات متكخرة كنكبات في ضل االحتبلؿ الرييػني كاالنتجاب البخيصاني، ففي سيختيا تدعفشا 
كثيًخا في فيع دكاكيغ فجكػ شػقاف كتفديخىا عمى ضػء بػاعثيا، كلعل ىحه الديخة أك الذيادة 

داعج في الكذف عغ مشابع التجخبة الذعخية كحافدىا كمعػقات اكتساليا عشج التاريخية يسكغ أف ت
 .(5)الذاعخة فجكػ 

خ الحاتية الدابقة في ىحه السخحمة، التي يسكغ أف نبلحع مغ خبلؿ االشبلع عمى الدي      
تعجىا الفتخة الحىبية لكتابة الديخ لجػ الفمدصيشييغ فيحا غيس مغ ؼيس، فقج جاءت الديخ في 

                                                           
اـ كناقج، كىػ كاحج مغ أبخز كتاب فمدصيغ، كلج جبخا في  ((1 يع جبخا: ركائي ككاتب قرة كشاعخ كرسَّ جبخا إبخـا

 (.161، صالسخجع الدابقبيت لحع، )
يع جبخا، طالبئخ األكلى فرػ  ((2  .13ـ، رياض الخيذ لمكتب كالشذخ، ص1987، 1ؿ مغ سيخة ذاتية، جبخا إبخـا
يع جبخا، ط ((3  .14ـ، رياض الخيذ لمكتب كالشذخ، ص1987، 1البئخ األكلى فرػؿ مغ سيخة ذاتية، جبخا إبخـا
 21السخجع الدابق، ص ((4
 بترخؼ. 326مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص ((5
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الديخ  ةالفتخة متتابعة متػالية، يدداد زخسيا تجريجًيا فقج قػؼ السيل في ىحه السخحمة لكتاب ىحه
الحاتية مغ قبل الكتاب كاألدباء كالدياسييغ؛ ليعبخكا عسا يختمج في صجكرىع مغ مذاعخ خمفتيا 

حجاث حخب الشكبة كالشكدة، ككانت ىحه السذاعخ دفاقة تعبخ عغ صجؽ كّتابيا، ألنيع عايذػا األ
ا أصبحت جدًءا كبيًخا مغ تجاربيع، بحلظ نجج بعس الذخريات األدبية مشيا كالدياسية حتى أني

عسجت إلى تجكيغ ما مخت بو مغ تجارب ككقائع كأحجاث، ككانت سيخىا تحػػ قجًرا ال بأس بو 
 مغ تأريخ الػاقع الفمدصيشي الحؼ بجأت القػػ الرييػنية بالعسل عمى شسذ معالسو.

 م(2019 –م 1994لثالثة )السخحمة ا

بعج تػؾيع اتفاؾية أكسمػ كؾياـ الدمصة الػششية أثخ ذلظ عمى الػضع الثقافي في فمدصيغ،       
كاستسخ الكّتاب كاألدباء في كتابة محكخاتيع كسيخىع الحاتية،  ،كالتجكيغاستسخت حخكة التأليف ف

 السخحمة الدابقة.فطل الفغ قائًسا في ىحه السخحمة لكغ كاف يديخ بذكل أقل مغ 

، ىحا (ـ نذخ أكـخ زعيتخ محكخاتو )مغ أجل أمتي مغ محكخات أكـخ زعيتخ1994ففي عاـ       
الكتاب شػط ججيج في مذخكع األستاذ أكـخ زعيتخ لتػثيق األحجاث التي عرفت بفمدصيغ مشح 

يغ في االنتجاب البخيصاني حتى الشكبة التي عاصخىا بتفريبلتيا كافة، ككاف أحج السداىس
 .(1)صشعيا، كىػ كاحج مغ الذيػد القميميغ الحيغ أدركػا معطع الحػادث الكبخػ في فمدصيغ

ـ نذخ محسػد الشجار شيء مغ الحاكخة تحجث فييا عغ حياتو الذخرية 1995كفي عاـ       
 غ مخحمة الصفػلة إلى مخحمة الذباب.كتجخبتو م

محكخات بعشػاف )رأيت راـ هللا( في ىحا الكتاب ( 2)ـ نذخ مخيج البخغػثي1997كفي عاـ       
مغ ثبلثيغ سشة قزاىا في الغخبة،  يحكي عػدة فمدصيشي إلى مدقط رأسو ككششو بعج أكثخ

سدج بيغ الدخد كالحكخيات كالذعخ كالحػار كبيغ الفرحى الالكتاب بأسمػب مستع  يدتصيع
صفػلة كاألججاد ككجػه الحيغ بقػا كالجراجة أف يجعل القارغ يذاركو شعػره كأحدانو، ذكخيات ال

كالحيغ ىاجخكا، ككجػه الحيغ اختفػا كاألب كاألخ الكبيخ كاألصحاب إف كانػا فشانيغ أك زمبلء 
                                                           

 .7ـ، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، بيخكت، ص1994مغ أجل أمتي أكـخ زعيتخ،  ((1
، حرل عمى شيادة األدب اإلنجميدؼ مغ جامعة القاىخة 1944مخيج البخغػثي: مغ بمجة ديخ غدانة كلج عاـ  ((2

، )شعخاء كنذيج الفقخ السدمح... كغيخىعفمدصيشي في الذسذ ـ، كعسل مجرًسا كمحمًقا ثقاؼًيا صجر لو: 1967عاـ 
 (.404ـ، لبشاف، بيخكت، ص2006، 1فمدصيغ في العرخ الحجيث، دمحم دمحم حدغ شخاب، ط
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الغخبة، فيػ يقجـ لشا حؿيقة رحمتو إلى راـ هللا بعجما ُحِخـَ مغ دخػليا مشح خخج مشيا لمجراسة في 
الثاني مغ الشرف  فيراـ هللا ـ ككقعت 1967ثة جامعة القاىخة، ككقعت أثشاء سشػات الجراسة حاد

فمدصيغ في ؾبزة االحتبلؿ، كىي رحمة لمع الذسل، كليذ نػًعا مغ العػدة الحؿيؿية لػشغ تع 
االستعسار االستيصاني الحؼ ال يداؿ يقزع كل يػـ قصعة عديدة مغ أرض  قةربتحخيخه مغ 

 .(1)مى ما فعمتو الغخبة ؼيوفمدصيغ، إذف ىحه رحمة لمتعخؼ عمى الذتات في الػشغ، كع

 .محكخات بعشػاف )كتاب االبغ(( 2)ـ نذخ دمحم الؿيدي1997كفي نفذ العاـ       

 –، السكاف األكؿ )بيت الشارمحكخاتو بعشػاف ( 3)ـ نذخ عمي الخميمي1998كفي عاـ       
فتججه )يتحجث في سيختو عغ أشياء كثيخة قج مخت في مخحمة الصفػلة، فيػ (، القريجة األكلى
صجمة لجيو تمظ الحالة مغ  ؿخف الحؼ تفتح كعيو أماـ بيت الشار ؼيو، فكاف أك يتحجث عغ الف

، فيػ تحجث عغ معاناتو كماذا يسكغ أف (4)الفقخ الحؼ كاف يعيذيا كالسجة في ذلظ الػقت...(
كالحاجة باإلنداف الداعي لتحريل قػت يػمو، باإلضافة إلى عجـ األمغ ك األماف،  يفعل الفقخ

 .(5)ػع كالخعبجؼ كالػ كأيًزا حياتيع بيا الخ

يقػؿ عمي الخميمي: " اختخت بيت الشار عشػاًنا؛ ألف الفخف بالحات ىػ السحػر الحؼ قاـ       
ية الرػفييغ، كالسكتبة كالسجرسة عميو مكاني األكؿ إلى جانب أشخاؼ مكانية أخخػ، مثل زاك 

، كىشا نبلحع أنو قج عجد (6)كالجار كالجكاف كغيخىا، كثسة السحػر كاألشخاؼ الحارة كالشاس ..."
 معطع األماكغ التي تخكت أثًخا في حياتو قبل أف يتحكخ الشاس الحيغ عاش بيشيع.

                                                           
 ( بترخؼ.147 – 144مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص ) ((1
دمحم الؿيدي: كلج في قخية كفخعانة التي تقع قخب مجيشة يافا، يعج الؿيدي كاحًجا مغ أبخز الذعخاء غديخؼ  ((2

اإلنتاج في جيمو، كقج أصجر ثبلَث عذخة مجسػعة شعخية )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء 
 بترخؼ(. 397الجيػسي، ص

ركائي كباحث، كلج عمي الخميمي في نابمذ، فيػ كاتب غديخ، عمي الخميمي: شاعخ ككاتب قرة قريخة ك  ((3
 بترخؼ(. 209اإلنتاج أصجر ما يديج عغ عذخيغ كتاًبا، )السخجع الدابق، ص

 .58، دار الذخكؽ، ص1ـ، ط1998القريجة األكلى، عمي الخميمي،  –بيت الشار، السكاف األكؿ  ((4
 .66صالسخجع الدابق،  ((5
 .11السخجع الدابق، ص ((6
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الربا( صػر مغ الحياة بعشػاف )أياـ ( 1)ـ ضيخت سيخة يػسف ـيكل1998كفي نفذ العاـ       
كصفحات مغ التاريخ، عسج فييا إلى رصج كترػيخ حياتو كحياة عائمتو مشح شفػلتو، كيكثخ 

ـيكل مغ الػصف كاالستصخاد في يػمياتو، كسا أنو يحكخ عجًدا مغ الذخريات التي يػسف 
 .(2)كانت لو عبلقة بيع في مصمع حياتو

ـ محكخات بعشػاف )صػر مغ الساضي(، انتيى 1998في عاـ ( 3)أيًزا نذخ ىذاـ شخابي      
ىذاـ شخابي مغ كتابو ىحا في الفتخة التي اكتذف فييا األشباء أنو مراب بدخشاف البخكستات، 
قبل السخض كبعجه لع يذعخ بأؼ عارض، كاستحجث حياتو عمى نسصيا السعتاد بذيء كاحج تغيخ، 

و كل مشا عشجما يحذ الصخؽ الخؽيف عمى بجأ يحذ بالشدؼ بسخكر الدمغ كبجأ بإدراؾ ما يجرك
الباب، الصخؽ الي كاف بالدابق ال يدسعو إال عمى أبػاب اآلخخيغ، كيذيخ ىذاـ شخابي بأف 

استكذاؼ الساضي كالتعخؼ إلى  سيختو الحاتية ىحه ليدت تكسمة ؿ)الحسخ كالخماد( بل عػدة إلى
و ليذ ذكخيات بل ىػ إعادة لقخاءة تمظ الخصػط كالعالع التي حجدت حياتو، كالساضي بالشدبة ل

 .(4)التاريخ ذاتًيا كاف أـ عاًما

سيختو الحاتية بعشػاف )ضل آخخ لمسجيشة(، ( 5)ـ نذخ محسػد الذقيخ1998كفي نفذ العاـ       
فشججه يتحجث فالرفحة األكلى مغ الفرل األكؿ: "بجأ األمخ كسا أنو إشاعة تبحث عسغ 
يرجقيا، لكشو لع يمبث أف تأكج كاكتدب صفة اليقيغ، أخحت أسساؤىا تطيخ عمى صفحات 

                                                           
دكلة يػسف ـيكل: كلج يػسف ـيكل في يافا، كىػ مغ أكائل الحيغ درسػا في الخارج، حرل عمى دكتػراه  ((1

ـ، كدكتػراه في العمـػ الدياسية مغ جامعة لشجف عاـ 1935في القانػف كاالقتراد مغ جامعة باريذ عاـ 
 (.422ـ، )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص1937

 ( مغ السقجمة.2 – 1أياـ الربا، صػر مغ الحياة كصفحات مغ التاريخ، يػسف ـيكل، ص) ((2
ىذاـ شخابي: كاحج مغ أبخز السثقفيغ الفمدصيشييغ، كلج شخابي في يافا كدرس الفمدفة فحرل عمى  ((3

ـ، كفي عاـ 1948البكالػريػس مغ االمعة األمخيكية في بيخكت، ثع حرل عمى الساجدتيخ مغ جامعة شيكاغػ 
ـ حرل عمى شيادة الجكتػراه في تاريخ الثقافة مغ جامعة شيكاغػ أيًزا، )مػسػعة األدب الفمدصيشي 1953

 (.378السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص
 – 308ـ، دار اإلسخاء، القجس، ص )1992، 3، طالعػداتمغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب  ((4

 ( بترخؼ.310
ـ، أشغل عجة مشاصب أدبية 1941محسػد الذقيخ: كاتب فمدصيشي مغ مػاليج جبل السكبخ في القجس عاـ  ((5

ىامة مشيا رئيذ تحخيخ لعجة صحف كمجبلت، )مػسػعة األدب الفمدصيشي، سمسى الخزخاء الجيػسي، 
 بترخؼ(. 278ص
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، كنحغ نعمع أف محسػد (1)"الجخائج، كتتخدد في نذخات األخبار... أخيًخا ىا نحغ نعػد إلى الػشغ
ـ(، حيث عاد مع 1993 –ـ 1975الذقيخ كاف أحج السبعجيغ، ككانت فتخة إبعاده بيغ عامي )

مجسػعة مغ رفاقو بعج اتفاؾية أكسمػ، فإف األمخ يتأكج لشا بأف محسػد شقيخ يتحجث عغ نفدو 
 ارد.كىػ نفدو الد كعغ إبعاده عغ الػشغ، كاعتبخ نفدو في الكتاب شخرية رئيدة

سيختيا تحت عشػاف )شسذ عمى البشي(، (2)الذاعخة أنيدة دركير ـ نذخت1999كفي عاـ      
كىي تقػؿ في السقجمة القريخة التي قجمت بيا لديختيا "لساذا نشبر القبػر، ندعدع األركاح في 

ة المحطة التي تغفػ عمى حكايتيا ججة الشذػة احجكدب كميزيا، ججة الجمعة سخَّ  خت رميسيا، ججَّ
 .(3)ضحكة مآؽ ليا، ججة الجدج تقسرتيا ديجانيا... لساذا نيخب مغ الغيب إلى رعبو"

ـ نذخ إدكارد سعيج محكخات خارج السكاف، لقج قاؿ في مقجمة كتابو )لحا 2001كفي عاـ       
ساكرني شعػر عطيع باالرتياب عشجما أقجمت عمى تأليف ىحا الكتاب عغ حياتي السبكخة كقج 

، إذ أدركت أنشي مقجـ عمى عسل متشاقس جحرًيا ىػ إعادة طسيا في القجس كالقاىخةتيا في مععذ
 ىحا الكتاب، كىػبشاء عالع في مرصمحات عالع آخخ... تمظ االندالقات كاالندياحات ىي قػاـ 

حجكني إلى القػؿ إف ىػيتي ذاتيا تتكػف مغ تيارات كحخكات ال مغ عشاصخ ثابتة يالحؼ الدبب 
 .(4)جامجة(

محكخات )فمدصيغ ال صبلة تحت السحخاب(، ( 5)ـ نذخ عبجالحسيج الدايح2001كفي عاـ       
تشجمج الديخة الحاتية لمذيخ عبجالحسيج الدائح في الديخة الحاتية لفمدصيغ، ككفاح شعبيا عبخ 
األجياؿ، فمقج كاف صاحب ىحه السحكخات مغ السؤثخيغ في القخارات الدياسية، كمغ السذاركيغ 

                                                           
 .9لقجس، صـ، دار القجس لمشذخ كالتػزيع، ا1998ضل آخخ لمسجيشة، محسػد الذقيخ،  ((1
ـ، ليا عشاية بالتخاث الفمدصيشي صجر عشيا 1940أنيدة دركير: كلجت في قخية السالحة قزاء القجس عاـ  ((2

ـ، )شعخاء فمدصيغ في العرخ الحجيث، 1992ـ، )أىػف عميظ( 1990العجيج مغ الكتب مشيا )صفعات كقبل( 
 .68دمحم دمحم حدغ شخاب، ص

 ـ، دار الفاركؽ لمثقافة كالشذخ، نابمذ، مغ السقجمة ببل تخؾيع.1999شسذ عمى البشي، أنيدة دركير،  ((3
 ( بترخؼ.10 – 9ـ، دار اآلداب، بيخكت، ص )2000، 1خارج السكاف، إدكارد سعيج، ط ((4
ـ، أسيع في الحخكة الػششية كتػجيييا تػجيًيا 1907ح في نابمذ عاـ بجالحسيج الدايح: كلج الذيخ الدايع ((5

 (.252، صالعػدات)مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب سميًسا 
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لكثيخ مشيا، كتغصي ىحه السحكخات أحجاث ثبلثة أرباع قخف تقخيًبا، فتخكؼ الػقائع التي جخت في ا
 .(1)غ رئاسة السجمذ الػششي الفمدصيشيح حتى استقالتو مة الذيخ عبجالحسيج الدايمشح كالد

، محكخاتو بعشػاف )يػميات االجتياح كالرسػد(( 2)ـ نذخ يحيى يخمف2002كفي عاـ       
ى يخمف في مقجمة كتابو "كيف يسكغ لمسخء أف يكتب أك يجكف كىػ كسط الميب، أك يتحجث يحي

تحت سقف الشار أك قخب السجاؿ الجػؼ لمدالزؿ، كيف يسكغ أف يجدج عبلًما صاحًبا يرف ؼيو 
جشازيخ دبابات السيخكفا كىي تدحق صست الميل، كتغصي عمى صػت السحيع، أك كبلًما مجكًيا 

ريختخ ليرف صاركخ ألف بػنج بعج أف يدقط فػؽ مػقع قخيب كييد  يتدمق أعمى درجات سمع
، كفي ىحا الكتاب شيادة ميجانية (3)األرض مغ جحكرىا... كأكاد أقػؿ ال تبِظ يا بمجؼ الحبيب"

يخكييا يحيى يخمف كيتحجث فييا عغ تفاصيل االجتياح اإلسخائيمي لسجيشة راـ هللا كاألرض 
القارغ العخبي برػرة عامة كفي جسيع أنحاء العالع عغ تفاصيل الفمدصيشية، كىجفو اشبلع 

 ذ كجشيغ كباقي األراضي الفمدصيشية. ماألحجاث اليػمية التي رافقت اجتياح راـ هللا كناب

، محكخات بعشػاف )محكخات ىانية(، (4)فاف بقمةـ نذخت فمػرا اسص2002نفذ العاـ كفي       
 .(5)نيا تدتعخض لشا سيختيا الحاتيةكضعت كمسة سيخة عمى الغبلؼ لتؤكج أ

ـ الجدء األكؿ مغ سيختو الحاتية تحت عشػاف 2004عاـ  (6)نذخ الذاعخ حديغ البخغػثي     
سيخة( قبل رحيمو بعاـ فقط، في حيغ أف الجدء الثاني مشيا بعشػاف )سأكػف بيغ  –)الزػء األزرؽ 

ػلو قج نذخت أثشاء مخضو في المػز( قج نذخ في كتابو بعج رحيمو بعاميغ في حيغ أف فر

                                                           
 ( بترخؼ.253 – 252السخجع الدابق، ص ) ((1
يحيى يخمف: ركائي ككاتب قرة قريخة، كلج في قخية سسح التي تقع قخب شبخيا، )مػسػعة األدب  ((2

 بترخؼ(. 198الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص
 .19ح كالرسػد، يحيى يخمف، صيػميات االجتيا ((3
 فمػرا اسصفاف بقمة: لع أجج ليا تخجسة مغ كتب السرادر كالتخاجع. ((4
 .17ـ، اكغاريت الثقافي لمشذخ كالتخجسة، راـ هللا، ص2002محكخات ىانية، فمػرا اسصفاف بقمة،  ((5
حديغ البخغػثي: كلج الذاعخ كالسفكخ حديغ البخغػثي في قخية كػبخ شساؿ غخب مجيشة راـ هللا في الخامذ  ((6

 (.127ـ، )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص1954مغ آيار عاـ 
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الكخمل، باستثشاء الفرل األخيخ الحؼ نذخ بعج كفاتو، نجج أنو تحجث في سيختو عغ مخضو قمقو 
 .(1)كخػفو عمى مدتقبل زكجتو ككلجه

محكخاتو بعشػاف )دركب السشفى/ الػشغ في ( 2)ـ نذخ ؼيرل الحػراني2004كفي عاـ       
دكرب  سدة مجمجات بعشػافخالحاكخة(، عكف في الدشػات األخيخة عمى كتابة شيادة شخرية في 

ـ، ك)دركب 1994، صجر فييا مجمجاف )دركب السشفى، الػشغ في الحاكخة( في عاـ السشفى
ني لمقارغ شيادة حية عغ ـ، فقج قجـ ؼيرل الحػرا1996السشفى، الرعػد إلى الرفخ( في عاـ 

 .(3)كل ما جخػ، كقج فعل ذلظ بالعػدة إلى مخدكف ذاكختو

ـ أكثخ مغ سيخة ذاتية لكتاب كأدباء مغ ضسشيع، نذخ دمحم أميغ 2006كقج نذخ في عاـ       
كتابو عمى شكل محكخات )صفحات مغ محكخات الديج دمحم أميغ الحديشي( كتب ( 4)الحديشي

اتو التي كانت تشذخ في مجمة فمدصيغ الرادرة عغ مكتب الييئة العخبية الحاج دمحم أميغ محكخ 
ـ، ثع أعجىا كصشفيا 1974اـ عالعميا في بيخكت، كقج بقيت السجمة تشذخ محكخاتو حتى كفاتو 

، كالكتاب مقدع الديج عبجالكخيع العسخ أميغ سخ السكتب التشفيحؼ لمييئة العخبية العميا لفمدصيغ
بجأ أة الحاج دمحم أميغ الحديشي، ثع ؼ في الفرل األكؿ نبحة عغ حياة كنذإلى ثبلثة فرػؿ يخك 

ـ إثخ مبلحقة االنتجاب البخيصاني لو 1937الفرل بخكاية أحجاث خخكجو مغ فمدصيغ عاـ 
كمحاصختو لمؿبس عميو كنؽيو، كلكشو استصاع الخخكج مغ القجس إلى لبشاف كُىشاؾ اعتقمتو 

شاف، ثع خخج مغ لبشاف إلى العخاؽ ثع إلى إيخاف ثع إلى ألسانيا الدمصات الفخندية إثخ كصػلو لب
كاعتقالو في فخندا، كخخكجو مشيا إلى مرخ ثع سػريا حتى عػدتو مخة أخخػ إلى لبشاف ككفاتو 

                                                           
 ( بترخؼ.129 – 127السخجع الدابق، ص ) ((1
في فمدصيغ، تفخغ لمعسل في مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، إلى أف ؼيرل الحػراني: كلج في قخية السدسية  ((2

ـ، 1989ـ، كتفخغ لمكتابة مشح عاـ 1979أصبح باحًثا في مخكد األبحاث كالجراسات الفمدصيشية مشح عاـ 
 بترخؼ(. 341)مػسػعة األدب السعاصخ، سمسى الخزخاء الجيػسي، ص

 بترخؼ. 341السخجع الدابق، ص ((3
ـ، )مغ أعبلـ الفكخ 1974ـ، كتػفي في بيخكت في عاـ 1898حدشي: كلج في بيت السقجس عاـ دمحم أميغ ال ((4

دات، ص  (.109كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػَّ
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ـ( مغ 1948 –ـ 1947فييا، كالفرل األخيخ تحجث ؼيو عغ األحجاث التي جخت في عامي )
 .(1)غ فمدصيغ كالسجف الفمدصيشية حتى آخخ نفذمقاكمة كجياد ككيف استبدل السجافعػف ع

ـ محكخات )أنيذ صايغ عغ أنيذ 2006في نفذ العاـ ( 2)كنذخ أيًزا أنيذ صايغ        
صايغ( تحجث أنيذ صايغ عغ مشيجو في كتابة الديخة ؼيقػؿ: "إني حخيز أال يكػف الكتاب 

عيا جساعات جخت معيع أك ممشاسبة أك كسيمة لشبر إساءات سابقة، كالتعخيس بأشخاص أك 
لحؼ يدتصيع أف يشطخ إلى تمظ الػقائع الساضية نطخات مشرفة صجامات، كاإلنداف الكبيخ ىػ ا

 . (3)كعادلة مشدىة عغ األىػاء كاألحػاؿ"

ـ )غخبة الخاعي( لقج تشاكلت 2006بشذخ سيختو الحاتية في عاـ  ( 4)كقاـ إحداف عباس      
تفريل في السبحث الثاني، فديختو تسثل تجخبة إنداف حاكؿ في سيختو في التحميل بذيء مغ ال

 كل خصػاتو أف يخمز لمعمع برجؽ كمحبة.

ـ نذخت عايجة الشجار محكخات بعشػاف بشات عساف أياـ زماف )ذاكخة 2007كفي عاـ       
، تؤكج كأدبيا يافي كججانالسجرسة كالصخيق(، ىي ابشة قخية لفتا مغ القجس السجمخة كلكشيا الباؾية 

أف فكخة الكتاب شخأت عمى خاشخىا بدبب اشتياقيا لتمظ الفتخة الدمانية كلمسكاف العساني الشجار 
الحؼ كاف غيخه اليػـ مزيفة، لقج اشتقت لجيل معيغ كلفتخة معيشة في عساف، كىحه الفتخة ىي 

شات بية لفييا شابة عسانية تحسل ذاكخة جسيمة كمبيجة مغ خبلؿ سخد الحاكخة الجساع التي كشت
 .(5)صفي المػاتي أغمبيغ يتبػأف اليـػ مشاصب ميسة

ـ نذخ عبجالخحسغ عػض هللا محكخاتو )مغ ؼيس الحاكخة( تحجث في كتابو 2008كفي عاـ       
 عغ حياتو الذخرية كالعائمية حيث كانت عائمتو نسػذج لؤلسخة الفمدصيشية السشاضمة.

                                                           
 ( بترخؼ.114 – 109، ص )السخجع الدابق ((1
كشخح عمى القزية الفمدصيشية ـ، يتسيد بغيختو 1931أنيذ صايغ: كلج أنيذ في مجيشة شبخيا بفمدصيغ عاـ  ((2

الكتب السفيجة ككميا تعالج القزية الكبخػ بأقبلـ مشرفة تؤازر الحق، )مغ أعبلـ  ضبلميا، كبانجفاعو في نذخ
دات، ص  بترخؼ(. 345الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػَّ

 .14ـ، رياض الخيذ لمكتب كالشذخ، بيخكت، ص2006أنيذ صايغ عغ أنيذ صايغ، أنيذ صايغ،  ((3
: كلج في قخية عيغ غداؿ الػاقعة عمى مدافة خسدة كعذخيغ كيمػ متًخا إلى الجشػب مغ حيفا إحداف عباس ((4

 (.408، صالسخجع الدابقـ، )1930بفمدصيغ عاـ 
 .578السخجع الدابق، ص ((5



32 
 

سيخة ذاتية بعشػاف مخثية الرفاء، كىي تسثل ( 1)ـ نذخ د. إلياس شػفاني2009كفي عاـ       
تجخبتو في حخكة فتح خرػًصا كالعسل الػششي الفمدصيشي عسػًما عبخ مخحمة تستج ألربعة 

 . (2)عقػد

كتابو عمى شكل محكخات )كشار في حبل الشار(،  ـ نذخ لصفي زغمػؿ 2012عاـ كفي       
يذتسل الكتاب عمى فرػؿ مغ سيخة الذاعخ كالكاتب لصفي زغمػؿ فالكتاب كشار في جبل الشار 

الطبلؿ عمى نابمذ التخاث كاألصالة، عمى عاداتيا كتقاليجىا كمعالسيا الحزارية، كارفة إشبللة 
تابو عغ محكخاتو مغ أياـ شفػلتو كصباه كسصػر مغ تاريخيا الحجيث كالسعاصخ، كتحجث في ك

 ة.يدراستو مغ اإلبتجائية حتى الجامعكأياـ 

يع نرخ هللا2012كفي نفذ العاـ        )الديخة الصائخة(، تذكل الديخة الصائخة ( 3)ـ نذخ إبخـا
جدًءا مغ سيختو اإلبجاعية كاإلندانية كاألثخ التي تخكو الدفخ في كتابتو الذعخية كالخكائية، 

ػاراتو حػؿ القزايا العخبية الداخشة كالقزية الفمدصيشية كالرػرة اإلندانية العسيقة لمحزارة كح
 .(4)العخبية

محكخاتو بعشػاف )حياتي مغ الشكبة إلى الثػرة(، قجـ ( 5)ـ نذخ نبيل شعت2016كفي عاـ       
كضل في في سيختو الحاتية مخحمة ميسة مغ مخاحل التاريخ الفمدصيشي مغ خبلؿ ما عاشو 

                                                           
ـ، انزع إلى حخكة فتح كعيغ مدؤكاًل إعبلمًيا ثع غادر 1932د. إلياس شػفاني: كلج في قخية معميا عاـ  ((1

، كعيغ مدؤكاًل في مخكد الجراسات الفمدصيشية، )حخكة 1973يائًيا إلى بيخكت عمى إثخ حخب أكتػبخ أمخيكا ن
 فتح في مخثية صفا د. إلياس شػفاني(، إميل صخصػر، )مػقع إلكتخكني(.

 السخجع الدابق، )مػقع إلكتخكني(. ((2
يع نرخ هللا: كلج في مخيع ال ((3 دصيشي أؼ كالجه فمدصيشي، كنذخ حجات لبلجئيغ في عساف كأصمو فمػ إبخـا

العجيج مغ السجسػعات الذعخية مشيا الخيػؿ عمى مذارؼ السجيشة، )مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى 
 بترخؼ(. 464الخزخاء الجيػسي، ص

 بترخؼ. 464السخجع الدابق، ص ((4
دب في فمدصيغ، يعقػب ـ، )مغ أعبلـ الفكخ كاأل1938نبيل شعت: كلج في مجيشة صفج بفمدصيغ عاـ  ((5

دات، ص  (.313العػَّ
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مخدكف الحاكخة السمترقة بحياتو، تشاكؿ عشاكيغ كمحصات كأسساء كمػاقع كتػاريخ في سيختو، 
 .(1)جعمت الديخة مغ سيخة ذاتية إلى سيخة شعب يعتد بتاريخو كنزالو الػششي كالدياسي

محكخاتيا بعشػاف )لسمسة أكراؽ تبعثخت( تخكؼ سمػػ ( 2)ـ نذخت سمػػ جخاح2019كفي عاـ       
مقجمة سيختيا الحاتية أف الكثيخ مغ القخَّاء كالشقاد عمى حج سػاء قخأكا أعساليا الخكائية، اعتقجكا  في

أف ركاياتيا تحتػؼ عمى قرز حؿيؿية كأنيا استخجمت أسساء مدتعارة، كضشػا أنيا تتحجث عغ 
قػؿ ذلظ لع كت نفديا، كأف أبصاؿ ركاياتيا أناس ليع كجػد في الػاقع، فدعػا لمتعخؼ عمى أسسائيع

يدعجيا ألف الػاقع حسل في ثشاياه تأكيًجا عفػًيا مغ القخَّاء عمى أف أعساليا الخكائية كانت كاقعية 
، كقالت في السقجمة: سأكتب عغ نفدي عغ سمػػ الجخاح، حياتيا (3)مسا أدخل الدخكر إلى قمبيا

عمى فييا، كنذأت كتجاربيا، نجاحاتيا كخيبات أمميا في رحمة امتجت مغ فمدصيغ التي كلجت 
 .(4)حبيا إلى العخاؽ"

التي نذصت فييا حخكة التجكيغ ليا  يبلحع أف ىحه السخحمة ىي استكسااًل لمسخحمة الدابقة      
لفغ الديخة الحاتية، فكانت السحكخات كالديخ تغصي شخيًصا كامبًل أك شبو كامل مغ حياة  كالتأليف

مػا في ثشاياىا معمػمات كافخة عغ نػاٍح متعجدة  ، ككانت األحجاث السترمة بيع ميسةبيااحأص كقجَّ
 مغ التاريخ الفمدصيشي.

 

                                                           
دات، ص ) ((1  ( بترخؼ.314 – 313مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػَّ
ـ، نذخت العجيج مغ السقاالت األدبية في مجسػعة 1986سمػػ جخاح: مغ مػاليج حيفا فمدصيغ عاـ  ((2

، 48لقاء مع الخكائية سمػػ جخاح، حيفا، فدحة، عخب الرحف المبشانية كالعخاؾية ثع تػجيت لكتابة الخكاية، )
 حيفا(. – 5، السكاف: مخكد مداكاة، شارع سانت لػكذ 19:00ـ، الدماف 2017/  4/  16اليـػ األحج 

 .23صـ، دار الكتب العمسية، بغجاد، 2019 سمػػ الجخاح، لسمسة أكراؽ تبعثخت، ((3
 السخجع الدابق، السقجمة. ((4
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 الثانيالسبحث 

 (غخبة الخاعي) سيخة إحدان عباس تحميل 
تخكؼ )غخبة الخاعي( سيخة ذاتية كىي تسثل تجخبة إنداف حاكؿ في كل خصػاتو أف يخمز      

لمعمع برجؽ كمحبة، كىػ الجكتػر إحداف عباس الحؼ مؤل الجنيا كشغل الشاس بأبحاثو كإنجازاتو 
بات التي ػ تحجؼ كل الرعفي حقػؿ ثقاؼية كمعخؼية متشػعة، كلكشو بسا أكتي مغ جمج استصاع 

 شجد كل ما نعخفو مغ إنتاجات غديخة كمتشػعة.ي كاجيتو ك

 سمخز ال

ـ الحؼ يحجثشا عشو في الباب 2/12/1920تبجأ ىحه الديخة الحاتية مغ مػلج إحداف في       
الحؼ سساه )ما قبل الخمػز( كما أثيخ حػؿ ىحا السيبلد مغ أحاديث كحكايات سسعيا مغ أىمو 

أ مغ سغ الخابعة عشجما خخج الصفل ألكؿ مخة مغ ؼيسا بعج، أما ما يخكيو إحداف عغ نفدو فبج
الػجػد الحؼ حّيخه، عشجما  البيت إلى الخارج، مغ السكاف األليف إلى السكاف السػحر، فكاف سؤاؿ

يسة قج أصبحت في شكل جسل فاغخ فسو، عشجىا أدرؾ الخػؼ كحفده إلى العػدة فعاد رأػ غ
 الحؼ يكثخ الشاس مغ ذكخه. ييسذ في نفدو جسل في األفق الدساكؼ، لعمو اإللو

إذف ابتجأت رحمة الصفل بدؤاؿ الػجػد، فكاف ىحا األمخ بجاية الصخيق الصػيل الحؼ مغ       
خبللو حاكؿ الجكتػر إحداف عباس أف يجيب عمى أسئمة شتى في مختمف أعسالو كأبحاثو، كنجج 

السػت، الحؼ يؤكج  و إحداف عباس كىػ حزػر ىاجذتأف البلفت في السجتسع الخيفي مشح شفػل
عمى قدػة الحياة في السجتسع الخيفي إضافة إلى ضخكؼ االستعسار كتيجيجه السدتسخ 
لمفمدصيشييغ، كأراد د. إحداف عباس أف يجفع عشو ىحا الياجذ مغ خبلؿ انجفاعو باتجاه العمع، 

داؿ( ككأنو يجفع السػت عغ نفدو، كفي ىحه الديخة تكثيف لتجارب إحداف مغ قخيتو )عيغ الغ
 1946مخكًرا بالقخػ كالسجف الفمدصيشية التي تشقل بيشيا )حيفا كعكا كالقجس كصفج...(، كفي عاـ 

غادر فمدصيغ باتجاه مرخ ليكسل دراستو في جامعة القاىخة، ثع يشتقل إلى الدػداف كيؿيع فييا 
ـ(، ثع في ػ عذخ سشيغ أستاًذا في كمية غػردكف التحكارية، التي أصبحت ؼيسا بعج )جامعة الخخش

يشتقل إلى بيخكت كتصػؿ إقامتو فييا كىحه الحؿبة تسثل قسة عصاء إحداف عباس  ـ1960عاـ 
ـ، فقج 1986كشيختو الػاسعة، ثع يشتقل إلى عساف بعج صخاع شػيل مع أحػاؿ بيخكت كحخبيا 
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 زار جامعات العالع كأصبح مذارًكا في مؤتسخاتيا كباحًثا عغ مخصػشات التخاث العخبي كالكتب
 الشادرة.

إذف شخرية د. إحداف عباس تزيء لشا جػانب متشػعة مغ عرخه سػاء في فمدصيغ أك       
خارجيا، كساعج عمى إضاءة ىحه الجػانب تػاضع كصجؽ إحداف عباس إذ لع يخبط كل شيء 

 بحاتو.

 العشهان 

غ العشػاف العشػاف ىػ عتبة الػلػج إلى الشز، كىػ لمكتاب مثل االسع ألؼ كائغ حي، كلك      
بالشدبة لمكتاب يكػف أكثخ دقة كمػضػعية كخرػصية ألنو يعصي دالالت كاضحة عغ 

ىػ الصفل فالخاعي  ،غخبة الخاعي)مزسػنو، فالكتاب يقخأ مغ عشػانو كىشا عشػاف الديخة 
الفمدصيشي الستججد، كالغخبة ىي االبتعاد القدخؼ عغ السكاف الحؼ كاف الصفل يتأمل ؼيو رمػز 

ة، فيي غخبة مبكخة شاغية كإحداف عباس يخػ كل األمكشة غخبة كإنسا األماف متػاجج الصسأنيش
في كششو فمدصيغ كبالتحجيج في قخيتو عيغ غداؿ، إف حياة إحداف عباس تسثيل لغخبة الخاعي، 
فحياتو ما انفكت تحسمو مغ غخبة إلى غخبة، خبلؿ التشقل كالتخحاؿ التي تجدجت في شخرية د. 

فمدصيشي سعى إلى الحرػؿ عمى العمع، رغع كل الرعػبات التي كاجيتو مغ إحداف كسػاشغ 
فقخ كغيخىا مغ األمػر، عاش في الخيف في قخية )عيغ غداؿ( مخكًرا بالقخػ كالسجف الفمدصيشية 
التي تشقل بيشيا )حيفا كعكا كالقجس كصفج ...(، كلع يتػقف التشقل داخل السجف الفمدصيشية بل 

دصيغ، حيث تػجو إلى مرخ ليكسل دراستو ثع انتقل إلى الدػداف كأقاـ فييا تجاكزه إلى خارج فم
تشقل عذخ سشيغ، ثع انتقل إلى بيخكت التي شالت إقامتو فييا كمغ ثع إلى عساف، كفي كل ىحا ال

ب عغ ذاكختو مػششو األصمي فمدصيغ، كعاش إحداف عباس عمى كالتخحاؿ خارج فمدصيغ لع يغ
قخيتو في خيالو ألنو يعاني الغخبة التي سخت في عخكقو حتى الخمق ذكخيات الساضي متذبًثا ب

 األخيخ.
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 فكخة لا

لكل كاتب فكخة يخيج إيراليا إلى الستمقي بذتى الػسائل الستاحة لجيو، كىشا مغ خبلؿ       
عخضشا لديخة الجكتػر إحداف نجج أف الفكخة التي تقـػ عمييا غخبة الخاعي في نفي الحات أكثخ 
مغ تأكيجىا ككانت بسثابة اختبلء بالحات نفديا، كىحا ما خالف بو د. إحداف ُكتَّاب الديخة 
الحاتية، حيث أنيع يكتبػا سيخىع إلثبات الحات كبياف الجانب السذخؽ السزيء لكي يتفاخخكا بيحا 

ثخ مغ استحزاره، الجانب، بيشسا الجكتػر إحداف نججه في سيختو يكتب ليشفي كجػد بصميا أك
ال خفاقاتو رغع كل الشجاح الحؼ حققو، فقج ضيخ ذلظ في سيختو إنداًنا عادًيا كليعتخؼ بزعفو كإ

)كقج ذلظ عشجما كتب في نياية سيختو،  بصبًل عمى عكذ ما كتبو أصحاب الديخ، كيطيخ
كضحت لي كتابة ىحه الديخة مجػ أخصائي في رحمة شػيمة، كلكشيا مغ جية أخخػ كذفت لي 

 .(1)عغ استسخارؼ شػيبًل في الخزػع لؿيع القخية دكف محاكستيا أك مخاجعتيا(

كراء كتابة سيختو الحاتية تقجيع حياتو البديصة بأسمػب بديط  إذف أراد إحداف عباس مغ      
ل اليجكء كالدكيشة بعيًجا عغ الزجة كالزػضاء التي  بعيًجا عغ التكمف كالتعقيج، ككأنو فزَّ
يحجثيا البعس عشج كتابة الديخة، فيػ لع يفكخ بإنجاز عسل خالز لئلبجاع في كتابة سيختو، 

ق التي أراد مغ خبلليا أف يػثق حياتو كانتقالو بيغ السشافي كإنسا يدعى إلى التدجيل كالتػثي
 كغخبتو التي شالت كثيًخا، كمع ذلظ لع يفارقو كششو لحطة كاحجة مع ىحه السديخة مغ حياتو.

 يجف ال

أراد إحداف أف يقجـ لمقارغ نفدو كسػاشغ فمدصيشي تعخض لكثيخ مغ التحجيات بدبب       
كأراد أف يبػح بالتجارب كالحكخيات التي أسيست في تذكيمو الفكخؼ  الفقخ أك األسخة أك االحتبلؿ،

كالشفدي كاالجتساعي، كأف يقتخب مغ السشاشق الحداسة التي يدعى السخء أف يبتعج عشيا، كعجـ 
شخرية السػاشغ الفمدصيشي كىي  لفت األنطار ليا، فيػ بيحا البػح كاالعتخاؼ يدعى إلى بشاء

، فيحا الدخد مغ باب التدمية كالتدخية عغ نفدو كضيخ ذلظ اسالسسثمة في شخرية إحداف عب
مغ خبلؿ قػلو )كالغاية األكلى التي تحققيا الديخة الحاتية ىي الغاية السددكجة التي يذعخ بيا كل 

                                                           
 .263إحداف عباس، ص غخبة الخاعي،( (1
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عسل فشي صحيح أعشي تخؽيف العبء عمى الكاتب بشقل التجخبة إلى اآلخخيغ، كدعػتيع إلى 
لمفشاف يقز فييا قرة حياة ججيجة بأف تدتفاد كتقخأ كتػضح السذاركة فييا، فيي متشفذ شمق 

  .(1)مػقف الفخد مغ السجتسع، كسا تسشحو الفخصة إلبخاز مقجرة فشية قررية إلى حج كبيخ(

التي تسثمت في شخرية إحداف  اربو في الحياة كيجدج لشا السعاناةكنججه يشقل لشا تج      
، كتغمبت عميو ىحه العادات ككاف هعاداتو كتقاليجعباس كفمدصيشي يعير في مجتسع ريفي لو 

ا أسيخ ليا، كعمى الخغع مغ السعاناة كالطخكؼ نججه ساعًيا في شمب العمع برجؽ كمحبة كىحا م
)عمى الخغع مغ ذلظ كمو كججتشي أميل إلى كتابة سيختي  ذكخه في مقجمة الديخة حيث قاؿ:

ا أكتبو تاريخ ميع، بل ألنو يسثل تجخبة إنداف كمشيجي فييا التداـ الرجؽ ؼيسا أسخده، ال ألف م
  .(2)حاكؿ في كل خصػاتو أف يخمز لمعمع برجؽ(

 الحبكة 

في غخبة الخاعي قاـ إحداف عباس بعخض حياتو مغ مخحمة الصفػلة إلى الذباب ثع       
الذيخػخة، كالػقػؼ عمى أىع الشقاط التي أثخت في حياتو، فبل تػجج نفذ بذخية تخمػ حياتيا مغ 
األلع كالرخاع سػاء الرخاع بيشو كبيغ نفدو، كابشتيو كبيغ العالع الخارجي السحيط بو، فشجج أف 

حاب الديخة الحاتية عانػا مغ الرخاع الخكحي كالشفدي كالفكخؼ حيغ كاجيػا مجتسعاتيع في أص
مجاؿ الفكخ كالدياسة كاألدب، فيشا بجأ إحداف بتختيب األحجاث كالذخريات التي مخت معو في 
حياتو، حيث بجأت عالع الربي الخجػؿ يكذف أمامو، حيغ راحت قجماه تصأف أرض السجيشة 

شخيقيا إلى حياة يألفيا ىحا الصفل الحؼ حسل اسع إحداف، كقج شجي صػت كالجه كتقػدانو في 
كىػ يقخأ القخآف عشج صبلة الربح، يدكد ذلظ إحداف عباس الثأر عمى الخغع مغ أنو يحذ أف 
األحجاث فػؽ مدتػػ إدراكو، كاألياـ كفيمة أف تطيخ ىحه األسخار، ىحه الصفػلة البخيئة السدتسخة 

اًبا ككيبًل كبقيت تدامخه كيدامخىا حتى المحطة األخيخة، كانت شفػلة إحداف التي كاكبتو ش

                                                           
 .107فغ الديخة، إحداف عباس، ص( (1
 .5غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص( (2
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متشػعة حيث استعخض ماضيو الحؼ ضل راسًخا بحاكختو، فيػ يقػؿ مثبًل: "تخكت كيذ كتبي 
 .(1)يتزخع عامًجا ألنو كاف الذاىج الػحيج عمى أنشي كبخت..."

لحياة، كاقتخابو مغ عالع الكتاب كبجاية فالسجرسة تعج نقصة تحػؿ في عبلقة إحداف مع ا      
 القخاءة مغ كجية ججيجة، ثع استخجع ذكخياتو مع أمو قبل رحيمو إلى حيفا.

كانت شفػلتو تتجحخج ما بيغ اليأس كالحياة، بيغ الحمع كالػاقع السخيع، كالسدؤكلية اتجاه       
عمى كعي إحداف كفصشتو العائمة كخاصة عشج ابتعاد األب عشيع كاستقخاره بحيفا، كىػ يجؿ 

السبكخة لمسدؤكلية، ثع تحجث عغ مخحمة الذباب كىي السخحمة الحاسسة حيث تسكغ مغ كذف أك 
الػصػؿ إلى األجػبة التي لع يجج ليا تبخيًخا في شفػلتو، كىي مخحمة اكتذاؼ الػاقع كتحسل 

حاثو ليتحجػ الجيل، السدؤكلية، لقج رسع إحداف لشفدو شخيًقا معبًجا يػصمو إلى آفاؽ العمع بأب
كعمى الخغع مغ تخدؼ األحػاؿ العخبية إال أنو ثبت كأضيخ نجاحو كإبجاعو، آلت بو مخحمة العسخ 
إلى حكسة عشػنيا ب"مشصق الذجخات الثبلث" يكمع فييا الحياة بأنيا إنداف يرغي إليو، كقج 

مغ ىحه القدػة فيي تحب كصفيا أنيا قاسية كما أشج القدػة لسَّا تحيط قمب اإلنداف، كعمى الخغع 
أف يستج ضميا في يػـ شجيج الحخارة فيشعع الشاس بيحا الطل، كىحا التشاقس يبشي الشاس عمييع 

 حياتيع.

 البجاية 

ك األشياء، تقػـ عمى كصف الذخريات كاألماكغ  بجاية في غخبة الخاعي بجاية كاصفةال      
 األكلى رحمة الصفل بدؤاؿ الػجػد ثعكقج ضيخ ذلظ في سيختو حيغ ابتجأ سيختو بػصف رحمتو 

مغ الحكايات الذعبية، كمغ اآليات التي يتمػىا األب في صبلة الربح قبل أف يجخل مجرسة 
القخية كيقزي فييا سشػاتو األكلى، ثع يشتقل إلى حيفا كيكػف أكؿ شالب مغ عيغ غداؿ يخحل إلى 

بيغ البيئة الخيؽية كبيئة السجيشة عمى كيبخز في سياؽ االنتقاؿ االختبلؼ  حيفا شالًبا لمعمع، 
مدتػػ التفاصيل الرغيخة )السباني، الصعاـ، الميجة، الدمػؾ( كيعخفشا إلى السعمسيغ الحيغ أخح 

 عشيع في حيفا، ككحلظ زمبلؤه في السجرسة، كمغ بيشيع إميل حبيبي الخكائي كالدياسي الذييخ.

                                                           
 .34غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
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بيػت كأىميا فيخصج جانًبا مغ العبلقات كيشتقل الفتى بيغ بيػت متعجدة كيرف ىحه ال      
اإلندانية، كيزيء الطخكؼ القاسية التي عاشيا في حيفا غخيًبا فقيًخا، لكشو يكافح ألنو أكؿ 
شالب يغامخ بسغادرة القخية إلى السجيشة، كعػدتو إلى عيغ غداؿ تعشي إغبلؽ الصخيق أماـ أؼ 

 شالب يفكخ في إكساؿ التعميع.

بالسدؤكلية تجاه اآلخخيغ مشح ذلظ العسخ، كيػغل في الكفاح كيحتسل  ىكحا يحذ إحداف      
ـ، ككاف 1937كل الطخكؼ كيطيخ نبػًغا ككعًيا مبكًخا أّىمو لمجخػؿ إلى الكمية العخبية بالقجس 

تختيبو الثالث بيغ زمبلئو، ككانت الكمية ىي أعمى مدتػػ تعميسي في فمدصيغ آنحاؾ، كفي مخحمة 
إحداف عباس، كيتعخؼ إلى أساتحة متسيديغ مثل أحسج سامح الخالجؼ، القجس تتشػع معارؼ 

ـ كتشتيي الحؿبة في صفج إذ يعيغ 1940كإسحاؽ مػسى الحديشي كسػاىسا، كيتخخج فييا عاـ 
ـ( كفي ىحه السخحمة يكتب قرائج كثيخة، 1946 -ـ 1941معمًسا في مجرسة صفج الثانػية ) 

عية عجيبة، ككأنسا ىي شعخ إنداف سػاه فيشتقج نطختو يعيج إحداف الشطخ فييا كيؿيسيا بسػضػ 
 إلى السخأة، كتخكيده عمى البعج األخبلقي.

 العقجة

إف القارغ لديخة إحداف عباس يججىا مميئة باألحجاث، كلكغ نجج لحطة تأـز األحجاث       
الثقافة فيػ ال عشجه عشجما أجبخه كالجه بالدكاج مغ امخأة ريؽية حطيا مغ الجساؿ ليذ كبيًخا، كأما 

يجرؼ عشيا شيًئا، كضيخ ذلظ في حػار إحداف مع كالجه: "حجثشي أف الحؼ حجا بو إلى السجيء 
لي فتاة مغ بمجة  ىػ أف يدؼ إليَّ خبًخا ساًرا خبلصتو أف األكاف قج آف لدكاجي، كأنو اختار

الجؼ إنظ ال تعخؼ صابتشي السفاجأة بالرست التاـ، كحيغ زاؿ أثخىا قمت لو: كلكغ يا ك ؾيدارية، أ
ما ىي مسيدات السخأة التي أرضاىا رؼيقة لي في رحمة العسخ، كيف أتدكج فتاة ال أعخفيا، ال 

ف تتقي هللا يقتظ أرجػؾ أأعخؼ إف كانت جسيمة أك ذميسة... قمت: لع أتيع بشيتظ، كلكشي أنتقج شخ 
 .(1)بذيء عسغ يجفغ حًيا"في مدتقبمي، كأف تجعشي كشأني، فأنا أحذ أنشي بيحه العشاية ال أفتخؽ 
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يقػؿ إحداف عباس معؿًبا عمى ذلظ الحػار: "كشت أعخؼ سخ السذكمة فقج أخفق كالجؼ في       
فإخفاؽ ( 1)الدكاج مغ الفتاة التي اختارىا كأصيب بشػبة نفدية تذبو االنييار العربي أك ىي ىػ"

ف أف يعمع كذلظ بتدكيجيع لتحسل نتقاـ مغ أفخاد عائمتو دك ب في الدكاج بسغ يحب دفعو إلى اإلاأل
ختيار أك الحب بيغ الصخفيغ، فيػ عمى الخغع مغ بالؿياـ بالػاجب، كإىساؿ حخية اإلالسدؤكلية 

تع بشاًء عمى رغبة كالجه، فقج تحجث عغ عبلقتو الفاتخة لدكجتو، ككأنو رفزو ليحا الدكاج إال أنو 
كإرادتو في ىحا الدكاج بدبب سيصخت أبيو ى بخغباتو أراد التشؽيذ عغ كبت نفدي، فقج ضحّ 

كسيصخت العادات كالتقاليج، فقج سبب لو ىحا الدكاج عقجة نفدية، فيػ لع يكغ لو يج في اقتخانو 
بدكجتو الخيؽية، كلع يجدخ عمى أف يثػر عمى ما أراده لو أبػه، كلكشو أذعغ لو، ندكاًل عمى شخكط 

عغ زكجتو يخاكده مغ حيغ آلخخ لع يمبث أف استكاف  التقاليج الخيؽية، ككانت الخغبة في التخمي
لؤلمخ، رحسة باألبشاء كرحسة لدكجتو السدكيشة، فقج كانت سيختو الحاتية متشفًدا لكي يبػح لسذاعخه 
الحؿيقة تجاه زكجتو التي أيًزا كانت ضحية مثمو، لع تكغ ليا يج بالسػافقة أك الخفس، كضل 

ًقا في ذىشو بعج أف تدكج كأصبح أًبا إلى أنو استدمع كعاش ىاجذ التخمي عغ األسخة كالقخية عال
 ىحا الػاقع السخيخ رغًسا عشو.

 الدمان

كلعل أجسل ما في األمخ، ىػ حجيث إحداف عباس نفدو عغ ضخكرة )الرخاحة في تشاكلو       
لبعس الحقب( فترخيحو ىحا يفزي إلى داللة أكسع كأشسل، كالتخكيد عمى السدافة الدمانية 

ي تفرل بيغ كقائع الصفػلة كالذباب كبيغ زماف استخجاعيا، فالكاتب لع يعج شفبًل أك شاًبا الت
يشطخ إلى األحجاث كسا كانت كقت كقػعيا، كإنسا كسا كانت تطيخ لو في كقت الحق بعيًجا عغ 
زماف حجكثيا، قدع الكاتب سيختو )غخبة الخاعي( إلى فرػؿ كتبمغ ستة عذخ فربًل، كأعصاىا 

ليػضح أحجاث فتخة معيشة في مكاف معيغ، كيعػد شػؿ الفرػؿ إلى شبيعة السادة عشاكيغ 
ف الفرميغ داللتيا في الشز، فسثبًل فقج عشػ السعالجة التي تذسل أحجاًثا ككقائًعا كذكخيات ليا 

األكؿ كالثاني بيغ رمػز الخػؼ كالصسأنيشة يتجاخل صػت الدارد مع صػت الذخرية حيث 
ية في ذاكخة الصفل، كىي مذاىج تتػزع بيغ خػؼ الصفل مغ السػت، كبيغ تخسع السعالع الستبؿ

األرؽ التي تدببو لغات ساعة مجيػلة التي تذيخ إلى التفتح عمى المحطة الدمشية دكف القجرة 
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الثالث كىػ بعشػاف )ما قبل عمى التحكع بيا، باإلضافة إلى إيقاع الشغسة الداحخة، أما الفرل 
يو عغ قخيتو عيغ غداؿ، أما الفرل الخابع )ما بعج الخمػز مباشخة( فقج ( كاف الحجيث ؼالخمػز

خررو لحادثة البػتيغ الحؼ صشعو لو كالجه كىػ ححاء لو عشق يحتزغ جدء مغ الداؽ، ككاف 
سبًبا في حخمانو مغ المعب، كالفرل الخامذ السعشػف )في مجرسة القخية( اختز بمحطة ذىابو 

ؿ جحرؼ في حياة إحداف عباس، كالفرميغ الدادس كالدابع كاف إلى السجرسة، كحجث تغيخ كتحػ 
سذكمة الدكغ، لبعشػاف )إلى حيفا( كىػ ذىاب إحداف إلى مجرسة حيفا إلتساـ دراستو، كمػاجيتو 

كعشػف لمفرل التاسع ب )سشػات في بيت الذيخ الدعجؼ( الحؼ احتػػ مجسػعة مغ الحكخيات 
ة إلى ف عمى الترػيب بالسدجس، إضافتقبلؿ لمتسخ ف عباس إلى مجرسة االسمشيا تػجيو إحدا

" مذكمة صغيخة ثع ضخستيا، كىي أف إحداف يصيل الديخ في إثارة زكجة الذيخ "أـ سعيج
كاجباتو ، كىحا يعشي أنو يرخؼ كثيًخا مغ زيت الكاز كغيخىا مغ األمػر، ىكحا اعتسج إحداف 

داف عباس في سيختو كاف تبًعا عباس تقديسو لبؿية الفرػؿ عمى ىحا الشحػ الحؼ كصفو إح
لتشػع الحكخيات بأحجاثيا كشسػليتيا لمسكاف كالدماف، كىحا التختيب قج خزع لتدمدل زمشي مشصقي 
بجأ مغ الصفػلة كانتيى إلى الذيخػخة، فحخكة الدمغ مػزعة بيغ لحطتي عجد قاسيتيغ )الصفػلة 

 كالذيخػخة(.

تػر إحداف قدع السخاحل الدمشية التي زارىا، كىحا إف الشاضخ في غخبة الخاعي يجج أف الجك       
ل عمى القارغ استحزار الرػرة كالتفاعل مع كل مخحمة ككأنو يعير األحجاث، حيث كلج سيّ 

ـ، كعاش حياة 1920إحداف رشيج عبج القادر عباس في الثاني مغ كانػف األكؿ )ديدسبخ( عاـ 
البتجائية في القخية حيغ دخل في الدشة الدادسة أىل القخية مغ الفقخ كالقمة، ثع التحق بالسجرسة ا

مغ عسخه، ثع أراد كالجه أف يكسل لو دراستو لسا رآه مغ نبػغو كتفػقو، فالتحق بسجرسة حيفا فقج 
لتحق بعج ذلظ في عانى فييا قدػة الحياة كآالـ الغخبة، فأقاـ في مشدؿ الذيخ أحسج الدعجؼ، ثع ا

ابعة لمجسعية الثقاؼية التي أنذأىا كامل القراب، كيؿيع مع مسجرسة اإلسبلمية التالرف الثالث ل
أسخة أبػ كساؿ حيث القى العصف كالحشاف في ىحا البيت، كرغع ذلظ شعخ بغخبة تجاه ىحه األسخة 
الخاؾية، ثع انتقل بعج ذلظ إلى مشدؿ أـ محسػد ثع إلى مشدؿ أـ أحسج، كىي السخأة التي سيتدكج 

اـ قميمة ال تتجاكز الذيخ، كنجج أف د. إحداف كاف مخىف الحذ كالجه مغ ابشتيا فقج عاش أي
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ـ إلى نطع قريجة يحخض فييا أىل قخية غداؿ ليثػركا عمى 1930يألف الذعخ، فاتجو عاـ 
 اإلنجميد في قريجة مصمعيا:

 أال يا أىل عين غدال ىبـــــــــــــها 

 .(1)بأكبخكم ألصغخكم معيًشا    

ة الخابعة بيغ حيفا كعكا في بيت الذيخ أحسج الدعجؼ، كاف االنتقاؿ كأيًزا نججه في الدش      
إلى مجرسة حيفا، كفي ىحه الدشة ثع اختيار أربعة شبلب مغ مجرسة عكا لبللتحاؽ بالكمية العخبية 

ـ( 1941 –ـ 1937ككاف د. إحداف أحج ىؤالء األربعة، ثع التحق إلى الكمية العخبية بالقجس )
مجة  ياجسيع شبلب السجارس الحكػمية بفمدصيغ مغ كل عاـ، كقزى في كانت ممتقى الشخبة مغ

أربعة سشػات، تعمق د. إحداف مغ خبلؿ دراستو فييا بسدخحية شكدبيخ كخاصة مدخحية 
ىاممت، التي أصبحت الرجيق السخافق لو في الكمية كبعجىا، حيث قاؿ أنيا لّػنت حياتو بعج 
تخخجو بمػنو الخاص، فكاف يقخأ أحج السذاىج كيعيج قخاءتو ببل ممل، ثع التحق إلى مجرسة صفج 

ة فكاف في ذلظ الػقت يشطع الذعخ كتحجث عغ الشطخة الدمبية تجاه السخأة فقج صػرت في الثانػي
الذعخ أنيا عبجة الذيػات، كقاؿ الجكتػر إحداف مجافًعا عغ ذلظ قائبًل: )اإللحاح عمى ىحه الفكخة 

 ـ تدكج بفتاة فخضيا1944، كفي ىحه الفتخة عاـ (2)يجعل الذعخ ثؿيبًل ال تقبمو الشفذ بديػلة(
كالجه عميو كدافع عغ ىحا الذيء كلكغ دكف ججكػ، فقج تدكج بالفتاة التي اختارىا كالجه، ثع رزؽ 

 مشيا بصفميغ نخميغ كأسامة.

مغ أجل إكساؿ دراستو فييا،  ـ(1949 –ـ 1946ى جامعة القاىخة )ثع التحق بعج ذلظ إل      
لظ فخصة عسل في كمية ـ في نيل شيادة الميدانذ، ثع جاءه بعج ذ1949كعشجما نجح عاـ 

ـ، 1951يشايخ )كانػف الثاني(  18غػردكف التحكارية بالخخشـػ حيث كصل إلى الخخشػـ يػـ 
كقزى فييا عذخ سشػات كأراد التججيج لعسل سشػات أخخػ كلكغ حجثت لجيو مذكمة مغ رئيذ 

ع ـ( كاجيتو مذكمة تججيج العقج، ث1960 –ـ 1959الجامعة كرفس التججيج ككاف ذلظ في )

                                                           
 .47غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص( (1
 .154 السخجع الدابق، ص( (2
 



43 
 

انتقل بعج ذلظ لمجامعة األمخيكية بيخكت كقج شالت إقامتو فييا، فقج قدع الحؿبة البيخكتية في 
ـ(، كقدع جيشسي يستج مغ 1974 –ـ 1960حياتو لقدسيغ متزاديغ: قدع فخدكسي يستج مغ )

ـ( ككاف الدبب في التغيخ الثاني ىي أحجاث الحخب األىمية في لبشاف، ثع 1985 –ـ 1947)
ىحه الفتخة إلى أماكغ كدكؿ جعل مشو مذارًكا في الشجكات كالسؤتسخات، كفي عساف انتقل في 

أسسى ىحه الفتخة )بالدشػات العجاؼ( كذلظ مغ ناحية اعتبلؿ صحتو كمغ ناحية الحخكب 
القػمية، كما خمفتو مغ فقخ كضيق العير كمع ذلظ كمو ال يتػقف امتجاد فمدصيغ في ىحا الجدء 

ستج إلى الحقب التالية في ىيئة استخجاعات كتأثيخات متشػعة، يعػد مغ مغ الديخة فحدب، بل ي
 خبلؿ الحاكخة كمغ خبلؿ اترالو بأصجقائو كأىمو كمعارفو مسغ شتتتيع الحخب عاـ الشكبة.

إف فغ الديخة الحاتية يعتسج عمى مفارقات زمشية التي تذسل االستباقات كاالستخجاعات       
نبلحطو في غخبة الخاعي أنيا تذتسل عمى مفارقات زمشية كالتي الرتكازه عمى التحكخ، كما 

 تخاكحت بيغ االستباؽ كاالستخجاع.

 تقديم الدمن

 التختيب ويشقدم إلى: - أ
 ستباقتقانة اال -

ستباؽ ىػ ترػيخ مدتقبمي لحجث سخدؼ، إذ يقـػ الخاكؼ باستباؽ الحجث الخئيدي في كاال      
قات األكلية في الشز بسثابة ستباما يسكغ حجكثو، فاالتي، كاستذخاؼ الدخد بأحجاث أكلية لآل

لسا سيأتي مغ أحجاث رئيدية كىامة كبالتالي يخمق لحا القارغ حالة تػقع كانتطار كتشبؤ  تػشئة
 السدتقبل الحجث كالذخرية.

 استباق خارجي -

في غخبة الخاعي فسثبًل قػلو بخرػص أكمة لع يحقيا حيغ تػاججه  الخارجي كمغ االستباؽ      
في حيفا "ككشت أسسع السشادؼ في شػارع حيفا في الرباح يقػؿ أكل الربح تسخية، كلكشي لع 

 .(1)أذقيا كفارقت حيفا كأنا ال أعخؼ ما ىي"
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 ( 1)تو بعج سشػات"كأيًزا قػلو عشجما كاف يريح آخخ قائبًل: "ممبغ اليجايا يا ممبغ، كىي شيء عخف

 استباق داخمي -

يع جبخا، عشجما قاؿ أف لجػ  الجاخمي أيًزا ضيخ االستباؽ       في حجيثو عغ صجيقو جبخا إبخـا
جبخا مػاىب فشية متشػعة، كلكغ تمظ السيارات الستعجدة لجػ جبخا لع تكغ لتطيخىا الكمية العخبية، 

يع جبخا ميااًل إلى التأمل كنطع الذعخ ككانت األياـ كفيمة بإضيارىا بعج ذلظ، فقج كاف جب خا إبخـا
بة أضيختيا األياـ بعج ذلظ.  بالمغة اإلنجميدية، فيحه القجرة أك السـػ

كأيًزا عشج حجيثو عغ الحمع الحؼ رآه إذ يقػؿ ؼيو "كاف حمًسا يدتعيج قرة الصػفاف كنػح كابشو  -
جيب إلى قخار أبيو ؼيسا يخز ، إف االبغ الحؼ يدت(2)كضل كاضًحا في ذاكختي سشػات بعج ذلظ"

 حياتو األسخية يتسخد عمى إرادة األب عشجما تترل السدألة بالعمع.
 

 ستخجاعتقانة اال -

ىػ ذاكخة الشز كمغ خبللو يتحايل الخاكؼ عمى تدمدل الدمغ الدخدؼ، إذ يشقصع زمغ       
كيربح جدًءا ال الدخد الحاضخ كيدتجعي الساضي بجسيع مخاحمو كيػضفو في الحاضخ الدخدؼ، 

 يتجدأ مغ نديجو.

 االستخجاع الجاخمي -

كضيخ ذلظ في )غخبة الخاعي( ذكخه الخاكؼ كشيجه في فتخة تػاججه بيخكت، كىػ في سغ       
سيغ داألربعيغ مغ عسخه "حيغ أعػد إلى استحكار الحؿبة البيخكتية في حياتي أججىا تشقدع إلى ق

 –ـ 1974ـ(، كقدع جيشسي مغ )1974 –ـ 1960متزاديغ: قدع فخدكسي كيستج مغ )
ـ( ككاف سبب تغيخ القدع الثاني أحجاث الحخب األىمية في لبشاف التي شيجت عجة مخاحل 1985

، فقج ذاؽ إحداف ( 3)مغ التحػؿ في شبيعة الستحاربيغ كاألسباب السحخكة الستسخار الحخب"
حداسو بالغخبة األبجية التي عباس حبلكة العير كسا ذاؽ مخارتو، لع يبق مغ ذاكخة إحداف إال إ
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احكست شػقيا عميو، كأسمستو في األخيخ إلى عتبة الذيخػخة كالحدف العسيق الحؼ سبب لو 
 اكتئاب نفدي.

ما حجث مع إحداف حيغ استخجـ الخياؿ كػسيمة لخسع صػرة الساضي، كقج ضيخ ذلظ عشجما   -
ا عمى األفق الغخبي، رأػ بيشيا قاؿ: "ؼيسا ىػ مذجكد العيشيغ إلى التذكيبلت التي تأخح مػاضعي

غيسة قج أصبحت في شكل جسل فاغخ فسو، عشجما أدركو شيء مغ الخػؼ حفده إلى العػدة، 
 .(1)فعاد ييسذ لشفدو جسل في األفق الدساكؼ لعمو..."

كعشجما كتب إحداف سيختو في سغ الذيخػخة، كىي تحسل حشيشو إلى القجس كحيفا حيث عيغ  -
 لى أياـ الصفػلة حيث يؿيع الخاحمػف في ذاكختو.مػاشيو، كحشيشو إاؿ مػلجه كمخعى غد 

 

 استخجاع خارجي -

كيطيخ ذلظ في حمع إحداف كقج جاء ىحا الحمع تبًعا لحالتو الشفدية، كتمبية لصسػحاتو       
السختدنة في البلكاعي كضيخ ذلظ عشجما قاؿ: "كفي الميمة التي نػيت أف أسافخ في صباحيا إلى 

في ما يخػ الشائع أني كاقف عشج شجخة الغخقج التي يعمق الشاس عمييا مدؽ الثياب، مرخ رأيت 
ة جبل الخأس، اعتقاًدا مشيع أف ال بج أف يكػف كلي قج دفغ تحتيا، عشج أرض لشا تقع عشج قاعج

 القخية إلى الدػامخة، كالسصخ ييصل بغدارة شجيجة، كقج غسخ الساء ؼيو وحيث الصخيق التي تتج
بل، كأنا أصعج ككالجؼ يشاديشي... ككاف حمًسا يدتعيج قرة أخح يختفع مغ ارتفاع الجالصخيق ك 

 .(2)الصػفاف كنػح كابشو، كضل كاضًحا في ذاكختي سشػات بعج ذلظ"

 

 

 

 

                                                           
 (.10 – 9غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص) ((1
 (.10 – 9، ص)السخجع الدابق ((2
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 إلى: الجيسهمة وتشقدم - ب
 الهقفة -

كىي تشاقس الححؼ، ألنيا تقػـ عمى اإلبصاء السفخط في عخض األحجاث لجرجة يبجك "      
ككأف الدخد قج تػقف عغ التشامي، مفدًحا السجاؿ أماـ الدارد لتقجيع الكثيخ مغ التفاصيل معيا 

 .(1)الجدئية عمى مجػ صفحات كصفحات"

 صف الصعاـ في القخية حيث قاؿ: "أما الججاج فمع يكغ عمى خػاففشججه يقصع الدخد لػ       
كأىل القخية يحبحػف الجيػؾ،  الذيخ أحسج ألف الججاج كاف يقجـ حيغ يقزي الريف في القخية،

كيدتحيػف الفخاخ أمبًل في أف تكبخ كتسجىع بالبيس، كىع ماىخكف في صشع أكمة السدخغ، مغ 
 .(2)خبد الصابػف مشقػًعا بديت الديتػف مغسػًرا بالبرل كديػؾ محسخة..."

في  ا الدارد يػقف سخد تدمدل األحجاث كيرف الصعاـ في القخية، كأيًزا نجج ذلظفيش      
قػلو: "تخكت كيذ كتبي يتزخع عامًجا ألنو كاف في نطخؼ الذاىج الػحيج أنشي كبخت، ككشت 

ت أقصع السدافة مغ بيتشا أختخؽ ساجة القخية ثع أصعج إلى السجرسة، كإذ أمخُّ في شخيقي ببي
شفدي فخصة إللقاء نطخة عمى لتعسج تدػية الكيذ حتى أفتح يجمذ ؼيو فتاتاف جسيمتاف، كشت أ

 .(3)اىسا، كشت أراىا مغ بعيج بيزاء ذات شعخ أسػد حالظ مفخكؽ مغ كسصو..."إحج

فالخاكؼ ىشا يرف لشا الفتاة كصًفا جسيبًل ثع بعج سخد ىحا الػصف، نججه يغمق عمى ذلظ       
مع أف الفتاة ال تعبئ بي، فيشا بقػلو أنيا ىػاجذ امخغ ال يجج حػلو ما يجؿ بو عمى نفدو، كأع

 حجاث، ككصف الفتاة كصًفا جسيبًل.تدمدل األ أكقف

 الخالصة -

تعتسج عمى سخد أحجاث ككقائع يفتخض أنيا جخت في سشػات أك أشيخ أك ساعات كيتع       
 اختداليا في صفحات أك أسصخ أك كمسات قميمة دكف التعخض لمتفاصيل.

                                                           
 (.69 – 68فمدصيغ، ص) –، مخكد العمع كالثقافة 1قخاءة ببلغية ججيجة، كساؿ غشيع، ط ((1
 .71غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((2
 .40، صالسخجع الدابق ((3
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األربعيغ كيطيخ ذلظ في سيخة إحداف عشجما تحجث عغ فتخة تػاججه ببيخكت، كىػ في سغ       
مغ عسخه حيث قاؿ: "حيغ أعػد إلى استحكار الحؿبة البيخكتية في حياتي أحجىا تشقدع إلى 

     ـ(، كقدع جيشسي مغ 1974 –ـ 1960قدسيغ متزاديغ: قدع فخدكسي كيستج مغ )
ـ( ككاف سبب تغيخ القدع الثاني أحجاث الحخب األىمية في لبشاف التي شيجت 1985 –ـ 1974)

عجة مخاحل مغ التحػؿ في شبيعة الستحاربيغ كاألسباب السحخكة الستسخار الحخب"، ىشا تحجثت 
عغ الفتخة التي قزاىا في بيخكت ككصفيا بسخحمتيغ مخحمة فخدكسية ككصفيا بذكل مختدؿ، 

فيػ أراد أف يػضح أنو كسا ذاؽ حبلكة كصفيا بذكل مخترخ كمػجد ك الجيشسية   ككحلظ مخحمة
 العير في بيخكت أيًزا ذاؽ مخارة العير.

 تختبط الخبلصة بسا مزى مغ أحجاث أكثخ مغ ارتباشيا بالقادـ مشيا.      

كضيخ ذلظ عشجما كتب إحداف سيختو في سغ الذيخػخة، كىي تحسل حشيشو إلى القجس       
يفا حيث عيغ غداؿ مػلجه كمخعى مػاشيو، كحشيشو إلى أياـ الصفػلة حيث يؿيع الخاحمػف في كح

 ذاكختو.

 الححف -

كىػ أقرى سخعة يخكبيا الدخد، كيتسثل في القفد عغ لحطات حكائية بأكسميا دكف اإلشارة       
 .(1)إلييا"

ث أمػر كثيخة، كضيخ ذلظ عشجما تحجث إحداف قائبًل: "كفي خبلؿ أربع سشػات حج      
كسأختار مشيا نساذج أقراىا، كإف كاف تبجك غيخ متخابصة، إال أنيا جسيعيا تجسعيا كحجة الدماف 

، كىشا نججه في األربع سشػات ذكخ لشا نساذج معيشة كقفد عغ األحجاث األخخػ دكف (2)كالسكاف"
 في تدخيع الدخد.اإلشارة إلييا، فتقانة الححؼ تذتخؾ مع الخبلصة في الجكر نفدو فيي تديع 

                                                           
 .68قخاءة ببلغية ججيجة، كساؿ غشيع، ص ((1
 .71غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((2
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قخاًرا بالحق أف الحياة قزيت في مشدؿ الذيخ أربع سشػات كإكأيًزا ضيخ الححؼ في قػلو: "      
 .(1)كانت قميمة السشغرات، ككشت قج تعػدت عمى تقبل الحياة كسا تجئ"

كأيًزا الححؼ في األشيخ كاألياـ كالدشػات، كضيخ ذلظ في قػلو: "بعج ثبلثة أشيخ مغ       
الحػار غيخ الستكافئ الحؼ جخػ بيشي كبيغ كالجؼ، كىػ حػار أمقتو جًجا ألنو عؿيع غيخ ذلظ 
 .(2)مشتج"

بلد ابشتو نيخميغ، انتقل إلى الحجيث عغ أسختو السكػنة يأيًزا عشجما تحجث عغ زكاجو كم      
كاف فخاؽ صفج، إف ألفة الس مغ أربعة أشخاص كيطيخ ذلظ عشجما قاؿ: "لسا قخرت ذلظ عد عميّ 

ميتو... ككشا قج أصبحشا أسخة مكػنة مغ أربعة ني كأنا أقخ بزعفي تجاه كل مكاف ختأسخ 
 .(3)أشخاص أنا كالدكجة كنخميغ كإياس"

كلسا تحجث عغ الخحمة الصػيمة التي اتفق عمييا ىػ كصجيقو الجكتػر صبحي سجراؾ، كمغ       
كأمزيشا فييا مغ الدمغ مجة غيخ  ضسغ الخحمة كانت لشجف حيث قاؿ: "كمغ ثع تػجيشا إلى لشجف

 .(4)قريخة، كلعل الخحمة كميا استغخقت شيخيغ..."

 كىشا يطيخ الححؼ في ذكخه مجة غيخ قريخة كاستغخقت شيخيغ.      

 السذيج -

كىػ تخكيد كتفريل األحجاث بكل دقائقيا، حيث يتخؾ الكاتب األحجاث تتحجث عغ نفديا       
 السقاشع شابًعا سخدًيا.دكف تجخل مشو، مسا يكدب ىحه 

في السذيج األكؿ مغ الفرل الثالث، كىػ حػار مباشخ بيغ ىاممت كأكفيميا، يتبمػر بعج أف       
 تتراعج أزمة ىاممت، كيكتذف مقتل أبيو، كخيانة أّمو، كتآمخ عسو:

 ىاممت: ىا، ىا، أعؽيفة أنت؟      

                                                           
 .70غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
 . 161السخجع الدابق، ص ((2
 .172، صالسخجع الدابق ((3
 .183، ص السخجع نفدو ((4
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 أكفيميا: سيجؼ!      

 ىاممت: أجسيمة أنت؟      

 أكفيميا: ماذا تعشي يا سّيجؼ؟      

ىاممت: أعشي إف كشت عؽيفة كجسيمة مًعا، كجب عمى عفافظ أف يجعل الػصػؿ إلى       
 جسالظ محّخًما.

 أكفيميا: كىل لمجساؿ يا سيجؼ ما يتعاشاه خيخ مغ العفاؼ؟      

لمعفاؼ مغ قجرة  ىاممت: بالزبط، لمجساؿ قجرة عمى تحػيل العفاؼ إلى الفجػر، أشّج ما      
عمى قمب الجساؿ إلى صػرتو، كاف ىحا القػؿ يػًما مغ األضجاد، كلكّغ عرخنا ىحا قج مّجه 

 بالبخىاف، كشُت أحبظ يػًما.

 أكفيميا: يقيًشا يا سيجؼ، لقج حسمتشي عمى اعتقاد ذلظ.      

كيطل فيشا شيء مغ ىاممت: كاف عميظ أاّل ترّجقيشي، فالفزيمة ال تصْعع جحعشا القجيع إاّل       
 محاقو ما أحببتظ قط.

 أكفيميا: إذف فقج خجعت.      

بات، أتخيجيغ أف تمجؼ الخصأ ىاممت: اذىبي إلى ديخ       ة؟ أنا نفدي عمى قجر مغ العفة، الخـا
كلكّغ بػسعي رغع ذلظ أف أتّيع نفدي بأمػر ىي مغ اإلثع، ما يجعل أّمي تتسّشى لػ لع تكغ 

كبخياء، حقػد الثأر عشيج الصسػح، كرىغ إشارتي مغ اآلثاـ، ما يعجد فكخؼ كلجتشي إّني شجيج ال
يغ مثمي أف محعغ حرخه، كخيالي عغ تحجيج شكمو، ككقتي عغ تشفيحه، فسا الحؼ يتختب عمى ال

ذىبي د إّياؾ أف ترّجقي كاحًجا مّشا، ايفعمػه، إذ يدحفػف بيغ الدساء كاألرض؟ كّمشا أنحاؿ كأكغا
 ػؾ؟كتخّىبي، أيغ أب

 أكفيميا: في البيت يا سيجؼ.      

 ب دكر األبمو السأفػف في بيتو كداًعا.مق السراريع عمى نفدو، لكي ال يمعىاممت: فميغ      
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 أكفيميا: )جانًبا( يا قػػ الدساء أعيجيو إلى رشجه!.      

بكغ هللا كجًيا كتجعمغ لكغّ        كجًيا  ىاممت: لقج سسعُت الكثيخ عغ أصباغكغ كشبلئكغ، ـك
خ، تخقرغ كتتكّدخف كتمثغغ، كتمقيغ مخمػقات هللا بأسساء مغ عشجكغ، كتجعمغ لمخبلعة حّجة خآ

مغ جيمكغ، عّشي بكّغ ال أريج مشكّغ شيًئا بعج إنو ليجّششي أتدسعيغ، فمشسشع الدكاج! أما 
اليع عميظ الستدكجػف سابًقا، فكّميع سيبقػف عمى قيج الحياة إاّل كاحًجا، كيبقى اآلخخكف عمى ح

 .(1)بالجيخ، اذىبي"

تحتاج معخفة العبلقة بيغ إحداف عباس الذاب كىاممت إلى قجر كبيخ مغ التحميل، فبل       
شظ أّف اقتصاؼ إحداف عباس ليحا السذيج الصػيل ليذ اقتصاًفا مجانًيا، فيػ يذبو عمى الرعيج 

بيغ الكاتب كالقارغ يبتعج الدارد الفّشي استخجاـ القشاع في القريجة، أك القبػؿ بػساشة جسالية 
بػساشتيا عغ الحجيث بزسيخ الستكمع، ليقػـ السذيج السقتصف بتجعيع حزػر الدارد عمى 
مدتػػ الخؤية، كإف ضّمت عبلقة الدارد بالسذيج السدخحي ؾياًسا إلى عبلقتو ببؿية العشاصخ في 

الدارد كعشاصخ سيختو عمى الديخة تقـػ عمى التفاكت، في حيغ تقـػ العبلقة في العادة بيغ 
التدامغ، عمى أّف أبعاًدا كثيخة في غخبة الخاعي حسمت إحداف عباس عمى اكتذاؼ ىاممت ليغجك 
جدًءا مغ كيشػنتو الػججانية، تعػد بعس ىحه األبعاد إلى عالع الصفػلة، حيث حكاية مخيع التي 

 ضّمت تجمياتيا تخافقو، ليعيج اكتذاؼ أبعادىا عجة مخات.

 اتخالته  -ج

 ( 2)تكخار بعس األحجاث الستغ الحكائي عمى مدتػػ الدخد" "كىػ يتعمق بقزية      

كيطيخ ذلظ في شخرية مخيع فيي فاعمة في كججاف إحداف عباس، كستطل تحػالت       
شخريتيا كثيقة الرمة بتحػالت شخرية، كقج كانت ىحه الفتاة كما جخػ بيا في قخية ليا عادات 
كتقاليج مجحفة في ذاكخة إحداف، ككانت ىحه الحادثة تعير معو كذبح لجػ إحداف يطيخ 

بسجخد سساع امخأتيغ تحكخاف اسع مخيع، كتؿبع مخيع في البلكاعي كيختفي، فيػ يتحكخ حكايتيا 
لجػ إحداف، فيخاىا في الحمع، فإذا كاف ذىاب إحداف إلى حيفا يذكل تحػؿ جحرؼ في 

                                                           
 (.132 – 131غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص) ((1
 .82قخاءة ببلغية ججيجة، كساؿ غشيع، ص ((2
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شخريتو، حيث تخخجو مغ عالع الخيف إلى عالع السجف، فإف إحداف كاف ييجؼ إلى شيء لع 
ليخيح األسخة مشيا مغ شيػر الحدف كاألسى يبح بو ألحج، كىػ البحث عغ مخيع كالتخمز مشيا 

ي لكغ مخيع تتبلشى بعج فتخة معيشة كىحا بذكل مؤقت، كلكغ شخرية مخيع سخعاف ما تدتيقع ف
 و السسيا بذكل عابخ.كججانو عشج سساع

 السكان

ىػ مكّػف جسالي كخمؽية ضخكرية الستكساؿ رسع الذخريات كما يحيط بيا، فحكخ السكاف      
اعي أسيع كثيًخا في فيع الرػرة كالفكخة الحؼ أراد الجكتػر إحداف إيراليا إلى في غخبة الخ 

الشدبة لئلنداف نتباه القارغ، فيحا السكاف بجمب إالجسيػر، فالكاتب يدتعيغ بالسكاف الػاقعي لي
ع االنداف األكؿ، لع تتػاجج في سيخة إحداف عباس أماكغ إقامة بعج رحيمو عغ جدًجا كركًحا كعال

)عيغ غداؿ(، كيحتل السكاف في غخبة الخاعي مداحة كبيخة بل يػشظ أف يكػف حجخ  قخيتو
األساس الحؼ يكدب الشز ـيكمو كقػامو، كضيخ ذلظ مشح بجاية حجيثو في كصف مشدليع الحؼ 
يقع في قخية عيغ الغداؿ كأنيا تقع عمى امتجادات الكخمل إلى الجشػب مغ حيفا عمى مدافة 

كيشبدط أماميا الديل الداحمي الحؼ يستج عمى مػازة البحخ، ىحا السكاف كيمػ متًخا،  25تقارب 
كمػقعو جعبل لقارغ يفيع شبيعة السكاف كالعسل الحؼ يقػـ بو سكاف ىحه القخية مغ العسل بالدراعة 

ثع انتقل إلى حيفا ثع عكا ثع  لثاني، ثع بجأ بػصف مجرسة القخيةكىحا ذكخه في الفرميغ األكؿ كا
ثع انتقل إلى خارج فمدصيغ باتجاه  ـ1946داخل السجف الفمدصيشية عاـ لتشقل كاف كىحا ا صفج،

ثع انتقل إلى الدػداف كأقاـ فييا حػالي عذخ سشيغ  ،مرخ كيكسل دراستو في جامعة القاىخة
ـ 1960أستاًذا في كمية غػردكف التحكارية، التي أصبحت ؼيسا بعج )جامعة الخخشػـ( كفي عاـ 

انتقل إلى بيخكت كتصػؿ إقامتو بيا،  ثع انتقل إلى عساف الحؼ أشمق عمى ىحه السخحمة )بالدبع 
ا كاف ليا دكر في رسع الذخريات كتجديج الفكخة العجاؼ(، ىحه األماكغ كالسجف التي زارى

كاليجؼ مغ الديخة، كعمى الخغع مغ ىحا التشقل كأثخه عمى نفدية إحداف عباس إال أنو يخػ أف 
الحياة في الخيف بالشدبة لو ىي الحياة الحؿيؿية، عمى الخغع مغ أنيا حياة غميطة كجاؼية، 

الفكاىة بدبب الفقخ الغالب كىػ الصابع العاـ، لكغ  كالعادات لجييع فييا قيػد، كافتقادىع إلى ركح
إحداف يتػؽ إلى ىحه الحياة حيث يحىب بعيًجا في غسخات السجيػؿ ليختج إلييا مثمسا يختج 

 الخضيع أك الصفل إلى أمو.
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 نتهقف عشج بعس األماكن في غخبة الخاعي:

 عين غدال -

إذ يقػؿ: "تقع عيغ غداؿ عمى أحج ىي قخية السؤلف التي كصف مػقعيا كشبيعة أراضييا،       
كيمػ متًخا، كيشبدط أماميا الديل  25امتجادات الكخمل إلى الجشػب مغ حيفا عمى مدافة تقارب 

، أما أىل القخية (1)الداحمي الحؼ يستج عمى مػازاة البحخ، ككراء القخية إلى الذخؽ أرض جبمية..."
لحياة في الخيف "ال تقتخب مغ السثالية بأية فيع أناس شيبػف يؤمشػف باألساشيخ كالخخافات، إف ا

قيػد... كافتقارىع إلى ركح الفكاىة بدبب الفقخ  احاؿ إنيا حياة غميطة جاؼية، كالعادات فيي
فعيغ الغداؿ بالشدبة إلحداف ىي السػشغ األصيل كاالبتعاد عشيا  (2)الغالب كىػ الصابع العاـ"

 تذكل غخبة لجيو.

 مجيشة حيفا -

إحداف األكلى لصمب العمع حيث شعخ بأنو قحؼ مغ عالع األمغ كالصسأنيشة إلى ىي قبمة       
عالع الخػؼ كالقمق كاألشباح، كلع يتسكغ مغ الشػـ أكؿ ليمة زارىا؛ ألنو كاف يتأمل السباني 

السخرز لمسجرسة السختفعة فييا كيحاكؿ معخفة أييا تكػف السجرسة، "ال بج أف يكػف السبشى 
، كعمى الخغع مغ الحياة الرعبة التي كاجييا إحداف إال أنو تحسل ىحه (3)اء"شبأجسل بشاء كأكبخ 

الحياة، كخاصة في بيت يعج بالدكاف مغ كل مكاف، كأقاـ ؼيو أربع سشػات، ككانت حيفا تعج 
 بالسياجخيغ مغ القخػ الفمدصيشية.

س إحداف عباس حياتو لمعمع، حيث يقػـ بإعجاد كاجباتو السجرسية،        فمع تجحبو حياة كخَّ
 السجيشة، كبقي متقػقًعا في عالسو الخيفي.

 

 

                                                           
 .21غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
 .140السخجع الدابق، ص ((2
 .42، صالسخجع الدابق ((3



53 
 

 مجيشة صفج -

استصاع إحداف أف يتعخؼ إلى صفج السجيشة الفمدصيشية أكثخ مغ غيخىا، ألنو عاش فييا       
بعج أف أصبح كاعًيا كراشًجا، كاكتسمت شخريتو إذ يقػؿ: "تقع صفج عمى جباؿ عالية، كمغ عاش 

 .(1)استخاح إلى مشطخ بحيخة شبخيا الجسيل..."في مجرستيا الثانػية 

مكث إحداف خسذ سشػات في مجرسة صفج الثانػية، حيث أحب شمبتيا كألف األىل       
كالسكاف، فعد عميو الفخاؽ فيػ يقػؿ: "إف ألفة السكاف تأسخني، كأنا أقخ بزعفي تجاه كل مكاف 

 .(2)"حممتو، كعد عميَّ فخاؽ شمبتي كأصجقائي في تمظ السجيشة

ال يخػ في شػارعيا كال  ػإذف صمة إحداف بالسجف التي زارىا كانت صمة ثقاؼية، في      
 عالع الكتب. ياحجائقيا كال مبلىييا، كإنسا يخػ في

 مجيشة القاىخة -

قخر إحداف الحىاب إلى القاىخة إلكساؿ دراستو الجامعية اتخاذ ىحا القخار يذيخ إلى نزػج       
 لى تحسمو لسدؤكلية تمظ األسخة التي بجأت بالتذكل التجريجي.كسا يذيخ إ ،شخريتو

ة "معشى حزارة السجيشة الكبيخة مصاعسيا كالقاىخة مجيشة كبيخة عخؼ فييا إحداف ألكؿ مخ       
 .(3)كمقاىييا كدكر الديشسا كالسكتبات كدكر الكتب كالستاحف، كالسشذآت األثخية كغيخ ذلظ"

عصذو مغ كتبيا، كلكشو عمى  التجػؿ في مكتبات القاىخة، كركػ ة فقج رأػ إحداف متع      
الخغع مغ ذلظ لع يحذ يػًما بالصسأنيشة عمى شفميو الرغيخيغ في ىحه السجيشة الػاسعة، إذ يقػؿ: 
"خخج شفبلؼ دكف أف أحذ أنا كأميسا بيسا إلى شاشئ الشيل، ككانت لحطات قاسية عميشا نحغ 

 .(4)جاه سمكا..."اإلثشيغ حيغ بجأنا نتخيل أؼ ات

 

                                                           
 .146، صغخبة الخاعي، إحداف عباس ((1
 .176السخجع الدابق، ص ((2
 .179ص، السخجع الدابق ((3
 .181، صالسخجع نفدو ((4
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 مجيشة الخخشهم -

حػث، عاش فييا إحداف عذخ سشػات، ككانت حياتو بيغ محاضخات كمكتبات كشمبة كب      
ة عسيج كمية اآلداب إذ يقػؿ: "كججت البيت كبيًخا عالًيا إال أنو كقج تصخؽ إلى كصف بيتو كزيار 

 .(1)دميع عمى عسيج كمية اآلداب"قجيع، كالحجيقة ؼيو ميسمة، كلع أكج أرتاح قميبًل حتى جاء لمت

 مجيشة بيخوت -

تقع بيخكت في قمب الذخؽ األكسط، ليحا كاف انتقاؿ إحداف إلييا في مرمحتو العمسية       
كاألدبية "ال أحج يشكخ أنشي انتقمت إلى قمب الذخؽ األكسط إلى الػاحة الجسيمة الػحيجة في العالع 

 .(2)كخ صفاء جساليا"الفػضى تعئح... بيخكت جسيمة كلكغ العخبي كمو يػم

عتاد عمى ىحه الحياة كعاش فييا مجة شػيمة، كانقدست حياتو في لكغ بسخكر الدمغ ا       
بيخكت إلى قدسيغ؛ قدع فخدكسي كقدع جيشسي فيػ يقػؿ: "أيا كاف األمخ فقج ذقشا حبلكة العير 

 .(3)في بيخكت كسا ذقشا مخارتو"

 مجيشة عسان -

ي التقى فييا عجد كبيخ مغ الجكاتخة، كسا أنذأ فييا صجاقات ججيجة إذ يقػؿ: ىي السجيشة الت      
، (4)"إف مكاًنا ضع جسيع ىؤالء لسكاف شيب، كإف زمانًا جاد عميَّ برجاقتيع لدماف كخيع معصاء"

 كناؿ تقجيخ السؤسدات العمسية، كفي مقجمتيا الجامعة األردنية، كمؤسدة شػماف، كدار الذخؽ.

في  ال حيًدا كبيخً ر أىسيتو كجساليتو في الشز حيث شككصف السكاف في إضياتسثل       
الديخة، أما السكاف الحؼ عاش في ذاكخة إحداف عباس تمظ الدشػات مغ حياتو، كىػ مكاف 

 الصفػلة عيغ غداؿ.

 

                                                           
 .192غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
 .224، صالسخجع الدابق ((2
 .239، صالسخجع الدابق ((3
 .260، صنفدوالسخجع  ((4
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 األحجاث

 بجأت األحجاث مشح البجاية كىػ في سغ الخابعة مغ عسخه، كىي أكؿ مغامخة عشجما كاف      
اؼًيا كلسا بمغ مشعصف الجرب إلى اليدار، تجافى عغ الديخ ألنو ال يعخؼ البيت يتجحخج ح خارج

إلى أيغ ُيفزي، كضل مدتسًخا في تجحخجو مع انحخاؼ إلى اليسيغ، فإذا ىػ يقف فػؽ مدبمة كأنيا 
درب  رابية، كفق ىحا الحجث بجأت األحجاث تتدارع، ليخػ في ىحا السػقف بعج فيسو لو مؤخًخا أف

الحياة التي يدمكيا كيدمكيا الشاس تفزي بيع إلى مدبمة، كتسثمت ذركة الحجث عشجما تع الحكع 
عمى مخيع مغ قبل قخيتيا باإلعجاـ كتشقمو إلى السجف كي يتمقى العمع، كيكسل مديختو التعميسية 

سديخة فتشقمو مغ مكاف إلى آخخ في كل مخحمة مثمت لجيو الذعػر بغخبة الخاعي كشػاؿ ىحه ال
يزيء لشا إحداف عباس التاريخ الػججاني كالشفدي لمبذخ الحيغ عاش معيع، كيشقل معالع الحياة 
العسخانية كاالجتساعية كالثقاؼية كالدياسية في فمدصيغ، كيزيء الشزاؿ الفمدصيشي ضج االنتجاب 

ات كالييػد، حتى لتربح غخبة الخاعي سيخة لفمدصيغ في تمظ األياـ مغ خبلؿ ىحه اإلضاء
السجىذة، التي تمتقط التفاصيل كتخبط بيشيا عبخ اتراليا بذخرية صاحب د. إحداف كتأثيخىا 

 ؼيو.

 الرخاع

يقػـ فغ الديخة الحاتية عمى عخض حياة أصحابيا، كالػقػؼ عمى أىع الشقاط التي أثخت في       
لرخاع داخمًيا بيغ حياتيع، كال تػجج نفذ بذخية تخمػ حياتيا مغ األلع كالرخاع سػاء أكاف ىحا ا

 اإلنداف كنفدو، أك مع العالع الخارجي السحيط بو.

بجأت مشح المحطات األكلى التي أشمق عمييا )رمػز الخػؼ( ك)رمػز الصسأنيشة(، ابتجأ       
الرخاع مشح رحمة الصفل بدؤاؿ الػجػد، فكاف ىحا األمخ بجاية الصخيق الصػيل الحؼ حاكؿ ؼيو د. 
إحداف عباس أف يجيب عمى أسئمة شتى في مختمف أعسالو، كأيًزا حزػر ىاجذ السػت الحؼ 

قػة الصبيعة في السجتسع الخيفي إلى ضخكؼ االستعسار كتيجيجه السدتسخ لمفمدصيشييغ، أكجتو 
كتجخؼ األقجار كيسػت أحسج الخيذاف كسبلمة الخميل كمػسى القميط، كيطل ىاجذ السػت محخًكا 

جفع نفدو باتجاه العمع ليتخمز مغ ىحا الياجذ، ككأنو أف ي إلحداف في السخاحل التالية، فأراد
يجفع نفدو باتجاه العمع ليتخمز مغ ىحا الياجذ، كلكشو أراد أف يجفع السػت عغ نفدو،  أراد أف
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كضل في إخبلصو كانجفاعو حتى تسكغ مغ ضساف الخمػد عبخ اإلنتاج الزخع الحؼ كصل إليو، 
فيشتقل الفتى بيغ بيػت متعجدة كيرف ىحه البيػت كأىميا فيخصج جانًبا مغ العبلقات اإلندانية، 

طخكؼ القاسية التي عاشيا في حيفا غخيًبا كفقيًخا؛  إنو مكافح ألنو أكؿ شالب يغامخ كيزيء ال
بسغادرة القخية إلى السجيشة، كعػدتو إلى عيغ غداؿ، تعشي إغبلؽ الصخيق أماـ أؼ شالب آخخ 

 يفكخ في إكساؿ التعميع.

 إذن قدم إحدان عباس الرخاع إلى قدسين داخمي وخارجي.

 صخاع داخمي

في صخاع مع الشفذ كالفكخ، كىشا ضيخ الرخاع الجاخمي عشج إحداف كىػ الخػؼ  كىػ يتسثل -
مغ السػت الشاتج عغ تسدظ اإلنداف بالحياة، كىحا ما حجث إلحداف الحؼ بجأ يعي عالسو فالحياة 
غامزة كسخىا عسيق كفي مقابميا السػت كىػ عالًسا مفتػًحا عمى القمق كالخػؼ السجيػؿ، فقج 

كىػ أقخب الشاس إليو، فأصبح مػسى الحؼ قتمو اإلنجميد إباف الثػرة مثااًل ُفجع بسػت مػسى 
 لمخاعي الشسػذجي في عالع القخية، كفكاف شاىًجا عمى مػت الخاعي كالرجيق كالفشاف.

ضيخ أيًزا الرخاع الجاخمي في سمصة األب السديصخ الحؼ يعصي األكامخ دكف االلتفات إلى  -
األب ىشا في زكاج إحداف عباس مغ فتاة ال يخيجىا، كرفس  ردكد فعل األنباء، كتطيخ سمصة

كمرًخا عمى رأيو، فمع يجج  ججكػ؛ الف األب ضل متسدًكا إحداف ىحه الصخيقة البجائية كلكغ دكف 
 إحداف عباس غيخ الجمػع الػسيمة إلشفاء نار القيخ

اختياره،  تدكج بامخأة ليدت مغ حيث ،إحداف عباس زكاجكضيخ الرخاع الجاخمي مغ خبلؿ   -
فيػ يقػؿ: "إذا تدكج السخء مخة فإف تجخبة كاحجة تكؽيو لتكػف درًسا مجػ الحياة، ككل تجخبة 
أخخػ تعج نػًعا مغ الجشػف، ال أحب أف يكػف أكالدؼ أكالد عبلت فإف أكالد العبلت يكػنػف إخػة 

 .(1)باالسع كلكغ ال يحسمػف مذاعخ اإلخػة الحؿيؿية..."

 

 

                                                           
 .162غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1



57 
 

 صخاع خارجي

يكػف بدبب العادات كالتقاليج كالحياة االجتساعية كالدياسية، ككل ما يخبصو بالسجاؿ       
 الخارجي كالرخاع مع اآلخخيغ كأفكارىع.

رت عمى عادات كتقاليج القخية، كأضيخت مخيع قجرتيا عمى كيطيخ جمًيا في قرة مخيع التي ثأ -
، فسا كاف رت قاتل عسيا لمتدكج مشومخكابط العائمية حيث اختاكزف ل لع تقع ، أؼكاالختيارالتحجؼ 

 مغ تقاليج القخية السجحفة إال أف تتخح قخاًرا مجحًفا بحقيا كقامػا بقتميا.
ـ حيث أقفمت السجارس، كعاد 1936كضيخ الرخاع الخارجي أيًزا في ثػرة الفبلحيغ عاـ  -

تيب لمخخكج عيغ غداؿ ثع قاـ بالتخ  ع، كعاد إحداف عباس إلى قخيتوالصبلب القخكيػف إلى قخاى
 في مطاىخة لمتػعية كرفع السعشػيات.

ـ ىبت عمى فمدصيغ أعاصيخ عاتية، ىمظ فييا 1945كضيخ أيًزا الرخاع الخارجي في عاـ  -
ىي التي تجفع الساؿ لمصبلب الفمدصيشييغ السخسميغ في بعثات،  االنتجاباألىالي "ككانت حكػمة 

 .(1)فأكقفت دفع مدتحقاتيع"

اف عباس في كتابو فغ الديخة: )إف حع الديخة الحاتية مغ البقاء مشػط ككسا قاؿ د. إحد      
بشسط صابحيا نفدو مغ عسق الرخاع الجاخمي أك شجة الرخاع الخارجي، كأنو قج تجخؼ حياة فخد 
عطيع مغ الشاس جخياف الساء الخقخاؽ عمى أرض مغ الحرباء، كلكغ عطستو في مكانو مغ 

سة كذيػًعا، سػاء أكانت تمظ العطسة في دنيا األعساؿ أـ التاريخ تجعل لديختو الحاتية ؾي
 .(2)األفكار(

إلى جانب ىحه السحصات األساسية في حياة إحداف ىشاؾ عذخات األماكغ كالسجف       
ة أستاًذا زائًخا أك مذارًكا في مؤتسخاتيا أك باحًثا عغ خخػ، حيث زار جامعات العالع السخمػقاأل

كالكتب الشادرة، كصػاًل بو إلى عساف الحؼ سساىا )بالدبع العجاؼ( مخصػشات التخاث العخبي 
كاعتمت صحتو، كاآلخخ  ىسا شخري ألف الخجل تقجـ في الدغكىي عجاؼ مغ مشطػريغ أحج

 قػمي يعػد إلى ركح الترارع كالتسدؽ التي تدػد العالع العخبي.

                                                           
 .181غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
 .97فغ الديخة، إحداف عباس، ص( (2
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 الذخريات

تخجـ تصػر الحجث، كتحافع عمى تسيدت غخبة الخاعي بحزػر عجد مغ الذخريات التي       
تساسظ الحكاية في ذىغ الستمقي كقجرتو عمى متابعة تفاصيميا، كبعس الذخريات السحكػرة 
تػصف بأنيا شخريات رئيدة تقػـ باألدكار األساسية، كبعزيا ثانػية تقػـ بجكر ىامذي، كقج 

ا كأخيًخا إلى مخحمة أكرد الجكتػر إحداف شخريات متعجدة مخت معو مغ مخحمة الصفػلة ثع الرب
 الذيخػخة.

 الذخريات الخئيدة أوأًل/

تذكل الخكيدة األساسية في البشاء الدخدؼ، كال تداؿ تحتل الرجارة حيث تختكد عمييا باقي       
الحؼ تترارع ؼيو، كالحجث ىػ كل ما يرجر عشيا مغ  ىػ العشاصخ، فالدماف زمانيا كالسكاف

كتب سيختو في مخحمة الذيخػخة ككانت ىحه السخحمة تتسيد باليجكء  أفعاؿ كأقػاؿ، كنجج إحداف
كالمجػء إلى الدكيشة كعجـ إثارة التداؤالت حػلو، ككأف إحداف عباس كاف يتسشى أف يكتب سيختو 
في مخحمة الذباب، التي يتػافخ فييا الفخد عمى جانب كبيخ مغ الجخأة كالرخاحة كحب الشقاش 

ت في شتى مجاالت الحياة، كلكغ أني لمفخد يكتب سيختو في مقتبل كالججاؿ كالجخػؿ في نداعا
كتب سيختو في لحا نججه  ،غ كلع يرل إلى مخحمة الشزج بعجيعسخه كىػ لع يدؿ في مخحمة التكػ 

 .مخحمة الذيخػخة

 ومن ىحه الذخريات الخئيدة التي حظيت باىتسام كبيخ:

 شخرية إحدان عباس )الدارد(

باس محػرية أساسية في الشز الدخدؼ، فالدارد إحداف عباس ىػ إف شخرية إحداف ع      
مػضػع الدخد يخكؼ أحجاًثا ىػ بصميا، كيدخدىا بزسيخ الستكمع عشجما كاف كبيًخا حيث يخكؼ 
األحجاث كالحكخيات التي مخت معو في الساضي، كعمى الخغع مغ ابتعاد إحداف عغ قخيتو ضل 

ػاضع كالحياء، كقج رسع إحداف نفدو دكر السثقف يتحمى برفات اكتدبيا مغ قخيتو مثل الت
اف مغ ىحه ي العمع كنذخه مػاجية لمجيل كقج عالسشكب عمى عمسو كأبحاثو كشمبتو، يخػ ف

الطاىخة كثيًخا، فاحتسى بالثقافة كتدمح بالعمع، فكاف "يشطخ في قزايا العمع كاألدب كالثقافة بعيغ 
إحكاـ الػججاف كالقمب كالخكح، كإلى مشصقيا الستجحر إلى  قل كالعمع كالحكسة الخاسخة، كيفيءالع
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، ككاف بيتو كمكتبو مقرًجا لصمبة العمع (1)في األعساؽ حيغ يتعمق األمخ بقزايا الػجػد كاإلنداف"
ككاف متػاضًعا كلجيو مغ البداشة الػاضحة في أسمػب حياتو، ككانت لجيو مغ العديسة التي 

لغخبة الػجػدية التي يعيذيا، كالحدف الحؼ كججه بدبب جعمتو يخفس االنكدار عمى الخغع مغ ا
 ىحه التجخبة عمى الخغع مغ الشجاحات التي حققيا في حياتو العمسية.

 شخرية األب -

في فرػؿ متعجدة في الفرل الثالث  اكبيخً  اىحه الذخرية التي استغخؽ كصفيا حيدً       
كالثامغ كالتاسع كالثاني عذخ، كقج احتمت دكر فعاؿ في ىحه الفرػؿ السحكػرة، فيي شخرية 
مستجة ال تختفي في أؼ مخحمة مغ مخاحل حياة إحداف عباس، فيػ مثاؿ لؤلب العخبي الكادح 

لسجرسي كضيخ ا بيع الدؼ  الحؼ يجػع مغ أجل أف يذبع أكالده، كيمبذ السبلبذ البالية ليذتخؼ 
كتمبذ مغ  ذلظ في قػؿ إحداف ألبيو "كاف مغ كاجبي أف أقّبل يجيظ اإلثشتيغ ألنظ تجػع ألشبع،

، كأيًزا ضيخ برػرة األب الستدمط حيث قاـ بتدكيج كل (2)البالة لتػفخ لي ثسغ بجلة الكذاؼ"
ب إلى مدألة الدكاج إخفاقو أبشاء العائمة، كتقػؿ تياني عبج الفتاح شاكخ: "سبب تػجيو عصف األ

و بصخيقة تزسغ ليع الدعادة، ، لحلظ رأػ أف يدكج أبشائ(3)في الدكاج مغ الفتاة التي اختارىا"
فاختار ليع زكجاتيع، كلع يفكخ كلػ مخة أنو يطمسيع كسا ضمستو كالجتو، كلع يكغ لػالجه خبخة في 

، فتخمى عغ األرض كاىتسامو (4)"أمػر التجارة، ككاف يعتقج "أف الخزؽ الحق مقخكف بالتجارة
 بالدراعة، كاتخح متجًخا بدػؽ حيفا ليسارس التجارة، كلكشو لع يشجح في ىحا السجاؿ، فعاد إلى

بيع قصعتيغ  قخيتو عيغ غداؿ ليتاجخ بالحبلؿ كالحسز، كلكغ ىحا أكقعو في الجيغ كاضصخ إلى
 الخغع مل عمى شاشئ البحخ، كعمىليدج ديشو، كىحا دفع الدكجة كاالبشة في غخبمة الخ  رضمغ األ

                                                           
 .17ة مغ كتاب إحداف عباس ناقًجا، محقًقا كمؤرًخا، فيسي ججاف، إحداف عباس، صمقاربة شخراني ((1
 .78غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((2
ـ، دار الفارس لمشذخ كالتػزيع، 2002، 1الديخة الحاتية في األدب العخبي، تياني عبج الفتاح شاكخ، ط ((3

 .327عساف، ص
 .69غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((4
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مغ كل ىحا إال أف إحداف يعتخؼ بفزل كالجه، كقج أقخ بحلظ حيغ قاؿ: "ىحه الخحمة جعمتشي 
 .(1)ال يعػضو أؼ ربح ميسا يكغ مقجارهأدرؾ شقاء كالجؼ في سبيل الخزؽ، ك 

 إذف السبلحع أف حزػر األب في الديخة كاف أقػػ مغ حزػر األـ في حياة الصفل      
 إحداف، ككانت صػرة األـ غائبة عغ الػقائع غيخ ضاىخة بالسقارنة مع صػرة األب.

 شخرية مخيم -

قخيتيا، كرفزت الدكاج مغ ابغ  تسخدت عمى عادات كتقاليج فتاة ذات حع مغ الجساؿ      
كىي ذات شخرية قػية محبة لمتحجؼ فخخجت  ،يا ألنيا تحب شخز يجعى مػسىعس

ي تقخىا القخية، فقخرت العائمة قتميا بحكع األعخاؼ، كالخغبة في االنتقاـ بترخفاتيا عغ الحجكد الت
كالثأر مغ مػسى قاتل عسيا الحؼ رغب بتدكيجيا مغ ابشو حتى ال تحىب مستمكاتيا التي تخكيا 

فا ليا األب ألحج غيخه، فذخرية مخيع كانت فاعمة في كججاف إحداف عباس، فحىابو إلى حي
كىػ البحث عغ مخيع  ،يتحسل معو ىجًفا سخًيا لع يبح بو ألحج لع آخخكخخكجو مغ الخيف إلى عا

كالتخمز مشيا، حتى يخيح األسخة مغ العار كالخدؼ، كتتبلشى مخيع مغ ذاكخة إحداف في خزع 
الرخاع مع الحياة في حيفا، كلكغ تدتيقع شخريتيا لسجخد سساع اسسيا عمى نحػ عابخ، 

داف، كضمت حكايتيا تخافقو ليعيج اكتذاؼ أبعادىا مغ فذخرية مخيع كانت حاضخة في كججاف إح
خبلؿ السذيج السدخحي الحؼ اقتبدو مغ مدخحية ىاممت، كفي الرفحات األخيخة مغ سيختو 

عتحار فإني إليظ يا مخيع سالع خميل بأسفي إذا كاف ىشاؾ أحج أتقجـ إليو باإلتحر لسخيع "ك نججه يع
دتسجة مغ ؾيع الخيف حيث لع أستصع أف أرػ في مػقفظ كاعتحارؼ، كشت مغسػًرا بؿيع العائمة الس

 .(2)ثػرة عمى تقاليج ىي القيػد بعيشيا... كعجدت عغ الػقػؼ عمى أشبلليا"

 

 

 

                                                           
 .99، صغخبة الخاعي، إحداف عباس ((1
 .264، صالسخجع الدابق ((2



61 
 

 شخريات ثانهية ثانًيأ/

 شخريات ثانهية فاعمة -

 األساتحة 

أضيخ إحداف احتخاًما كتقجيًخا ألساتحتو السبجميغ، حيث بجأ بالحجيث عغ أساتحة في القخية       
"الذيخ دمحم حجازؼ"  ىػ الثانيك "عبجالخحيع الكخمي" كىػ مجيخ مجرسة القخية كىػ معمسو أيًزا، 

ػجج ، ككاف األستاذاف يقػماف بتجريذ كل السػاد التي يحتاج إلييا الصبلب ألنو ال يهكىػ مداعج
في السجرسة غيخىع، كنخػ اىتساـ أستاذه عبجالخحيع الكخمي بصبلبو حتى بعج تخخجيع مغ 
مجرستو، حيغ أتى إلى حيفا بخفقة إحداف ككالجه عشج تدجيمو في السجرسة اإلسبلمية، كشمب مغ 

 األساتحة تدجيمو في الرف الثالث ككاف قج أنياه في القخية.

سة مغ الذيػخ أمثاؿ )كساؿ قراب(، كأيًزا ابغ الذيخ كامل ككاف أغمب أساتحة ىحه السجر       
سو التجػيج، ك إضافة إلى الذيخ رضا عمسو الحداب ككاف مدؤكاًل قراب )أبػ الحدغ( الحؼ عمّ 

عغ العقػبات في السجرسة، ثع انتقل إحداف مغ حيفا إلى مجرسة عكا رأػ فييا عجـ إخبلص 
أساتحتو في الكمية العخبية كانػا مخمريغ في عسميع كيخػ أساتحتو في تقجيع السػاد الجراسية، أما 

فييع أنيع قجكة ضل يفخخ بيع كمشيع األستاذ أحسج سامح مجيخ الكمية، ككاف يغفخ لمصبلب إذا 
كجج أحجىع يسخ في حالة نفدية معيشة، كمغ أساتحتو أيًزا في الكمية )جػرج حػراني( مجرس 

ستاذ الفمدفة كالسشصق ككاف يقـػ يخ اليػناف كالخكماف كأالمغة البلتيشية كاألدب البلتيشي كتار 
بخحبلت قريخة مع تبلمحتو، أما أساتحتو في جامعة القاىخة كأقخبيع لشفدو ىػ الجكتػر شػقي 
ضيف كاف متػاضًعا ككخيًسا يقجـ مداعجتو السادية لسغ يحتاجيا، فقج ساعج إحداف في ضائقتو 

ئقة مالية، كعغ شخيقو تعخؼ عمى أحسج أميغ كتػثقت السالية عشجما عجد عمى نذخ كتابو لزا
صمتيسا، إذ صار يحىب إلى بيتو كل يػـ ليقخأ لو، كيكتب عميو ما يسميو عميو، ككاف أحسج أميغ 
يقجر ما يبحلو إحداف عباس مغ جيج، لحا سمسو ضخًفا كلع يكغ يعخؼ ما بجاخمو، كقج ساعجه 

ـ كسجرس لمغة العخبية، لقج تمقى إحداف عباس لمعسل في كمية غػردكف التحكارية في الخخشػ 
 مداعجة كبيخة مغ أحسج أميغ نطًخا لمعبلقة الصيبة التي كانت بيشيع.
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 األصجقاء

يسيل إحداف عباس إلى األصجقاء التي تشدجع مع أخبلقو، كبسا أف إحداف عباس كلج في       
التي امتجت  قخيبو أحسج سبلمةقخية صغيخة كعاش مع أقاربو ككاف لو أصجقاء مغ بيشيع صجيقو ك 

شخريتو في الديخة، فذخرية أحسج تسثل الثأر عشج العخب، فيػ ابغ سبلمة الخميل الحؼ أراد 
مغ ابشة عسو مخيع التي تكبخه، فمسا رفزت كاشتج الشقاش كالججاؿ بيغ الخجل الحؼ  أف يدكجو

عسو، فأحسج يعج مغ الفئة خفو، كقخرت األسخة أف يثأر أحسج لأحبتو كعسيا الحؼ تع قتمو مغ ش
الستعمسة كىػ ذك شخرية مخحة تسيل إلى الزحظ، ككاف يتسيد بإخبلصو لرجيقو إحداف 
عباس الحؼ كاف يخاسمو باستسخار، ىحا صجيقو السقخب الحؼ كاف في قخيتو، أما أصجقاء إحداف 

كخ، دمحم يػسف خارج القخية فيع كثخ الحيغ اشتيخكا بجراستيع كبحػثيع مغ أىسيع محسػد دمحم شا
 نجع... إلخ.

 شخرية األخ

كىي مغ الذخريات التي بخزت كجػدىا في حياة إحداف مشيع األخ محسػد كالذؿيقاف       
تػفيق كبكخ، فسحسػد ىػ األخ األكبخ إلحداف عباس كىػ أخػه ألمو، تػلى رعاية األرض بعج 

 مى شاشئ البحخ.أف استقخ كالجه في حيفا، كقامت األـ كاألخت االضصخار لمعسل ع

أما شؿيقا إحداف لػالجه )تػفيق كبكخ( كىسا أصغخ مشو، فتػفيق أصغخ مغ إحداف بدشتيغ       
ككانا يتذاجخاف في شفػلتيسا، أما بكخ فحطى باىتساـ إحداف فيػ أصغخ فخد في العائمة كضمت 

إحداف في عبخه األخ كالرجيق في ذات الػقت، حيغ دّرسو تشخريتو مستجة في الديخة ككاف ي
مجرسة صفج الثانػية كمشحو درجة أقل مسا يدتحق لع يتحمخ؛ ألنو يعمع أف أخاه فعل ىحا حتى ال 

 يتيع بالسحاباة.

 شخريات ثانهية غيخ فعالة -

 شخرية الججة

تسثل ججة إحداف عباس الدمصة العميا في السشدؿ، بيجىا زماـ األمػر، تأمخ األـ فتشفح،       
نقاش كشجار حاد، كىي قػية قادرة عمى الؿياـ باألعساؿ تيا بعج كتأمخ األب ؼيخزع لدمص
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الخاصة بالخجاؿ "ككانت ىي السدؤكؿ األعمى عغ كل األعساؿ الدراعية، كانت تػضف الحخاثيغ، 
 .(1)كتتعاقج مع الحاصجيغ، كتذخؼ عمى درس القسح كالذعيخ..."

 شخرية األخت

يا في أخبلقيا كتقاسست مع انت تذبو أمخت الػحيجة إلحداف، ككتدسى نجسة كىي األ      
أميا الحدف كاألسى عشجما أضاع األب مستمكات األسخة كشاركت األـ في ىسػميا حيغ عسمت 

 معيا عمى شاشئ البحخ، ككانت تداعج األـ في رعاية إحداف كىي كانت بالشدبة لو كأـ ثانية.

 شخرية الدوجة

حيث عاشت أياـ الجػع في القاىخة مع  امخأة مخمرة لدكجيا تحسمت متاعب الحياة      
إحداف، تػلت تشذئة األكالد كلع تػفخ جيجىا في سبيل ذلظ كتحسمت معو تقمبات الحياة بتفيع 
كحب، كمغ خبلؿ كصف إحداف ليا كانت نعع الدكجة كالسخأة السثالية لدكجيا، فيي مداىسة في 

 تياره.نجاحاتو عمى الخغع أنيا كانت مغ اختيار كالجه كليذ مغ اخ

 أبعاد الذخريات

 البعج السادؼ-1

البعج السادؼ يختبط بصبيعة الجدج السادؼ مثل الصػؿ كالعخض كالػزف، كلػف البذخة        
 كالجساؿ كالؿبح، ككجػد إعاقات جدجية كالجشذ كالعسخ كغيخىا.

بخع إحداف في عسمية الػصف، حتى إنشا ندتصيع القػؿ إفَّ كصفو لمذخريات كاف في       
غاية الجقة كالجساؿ، كمغ ذلظ كصفو لمسجيخ مثبًل حيث تسكغ مغ رسع لػحة حؿيؿية لمسجيخ 
باستحزار نعػت كصفات تشدجع كمػقفو مغ الذخرية التي صػرىا كسا يجركيا، إذ يقػؿ: "كاف 

لصػؿ ذا كجو أسسخ، كشعخ مجعج ال تفارؽ العرا يجه، ككاف يشطع مذيتو عبجالخحيع أقخب إلى ا

                                                           
 .39غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
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، لع تكغ صفات السجيخ خيالية، كإنسا (1)ؿ العرا بيغ صعػد مقجر كىبػط..."عمى حدب مشاز 
 ارتكدت عمى ؾيع جسالية أراد الػاصف مغ خبلليا تقخيب ىحه الذخرية في مخيمة الستمقي.

 األكثخ بخكًزا في غخبة الخاعي.ككاف ىحا البعج السادؼ ىػ       

ففي كصف د. إحداف في مخاحل عسخه السختمفة التي انتقل بيا مغ حجث إلى آخخ، أؼ       
مغ مخحمة الصفػلة ثع مخحمة الربا كأخيًخا مخحمة الذيخػخة، كذلظ بإبخاز عسخه الرغيخ كتحجث 

كال يعييا فدسى ىحه السخحمة  عغ ىحه السخحمة التي تبجأ مغ عسخ الخابعة، كىػ ال يسيد األحجاث
ما قبل الخمػز ككصفيا بخمػز الخػؼ، كرمػز الصسأنيشة ثع انتقالو مغ قخيتو إلى حيفا مخكًرا بعكا 

 كصفج ثع انتقالو إلى خارج فمدصيغ مغ أجل الحرػؿ عمى العمع برجؽ كمحبة.

 البعج االجتساعي

كيتعمق بسكانة الذخػص في السجتسع كمحيصيا كضخكفيا، كقج ضيخ ىحا البعج في الديخة       
الحاتية في جسيع الذخريات التي في السجتسع الخيفي التي عانى أفخادىا مغ الفقخ كالحخماف 
كمخارة العير، كاالنرياع إلى عادات كتقاليج كإف كانت ىحه العادات حكست عمييع بالسػت كسا 

خرية مخيع فيي شخرية متسخدة ابشة قخية غداؿ قخية الصفل إحداف عباس، حيغ تسخدت في ش
لتتدكج بسغ تحب فتثػر القخية عمييا كتحكع بسػتيا، كىحا مغ جانب آخخ السجتسع السجني كاف 
أكثخ تحزًخا كحخية مغ السجتسع الخيفي، الحؼ كاف يدعى لتحقيق العير الكخيع كالحياة 

 اإلندانية.

ذف البعج االجتساعي ضيخ في ىحه الديخة مغ خبلؿ إبخاز أبعاد البيئة القخكية كالسجنية في إ      
تكػيغ ىحه الذخريات في مدتػػ التفاصيل )السباني، الصعاـ، الميجة، الدمػؾ، كغيخىا مغ 

 األمػر(.

لسجتسع، فقج األسخة، فالعائمة ىي الشػاة األكلى لتكػيغ ابكيتسثل ىحا في العبلقات كاالرتباط       
ارتبط إحداف بعائمتو السكػنة مغ األب كاألـ كأربعة إخػة ىع إحداف كتػفيق كبكخ كأنثى كاحجة 
تدسى نجسة، فقج تحجث عغ كالجه الحؼ كاف يحافع عمى الربلة خاصة صبلة الربح، كشعػره 

                                                           
 .59غخبة الخاعي، إحداف عباس، ص ((1
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بلكو بالدعادة عشجما كاف يشرت لػالجه الحؼ كاف يقخأ القخآف برػت عحب، باإلضافة إلى امت
 لكتابيغ ندخة مغ القخآف الكخيع، كندخة مغ تغخيبة بشي ىبلؿ.

ثع تحجث عغ أمو التي كانت دائسة الحدف كالرست، كمعاناة األسخة التي تعاني اليسـػ       
كخاصة عشجما يبتعج الػالج عغ القخية كالدراعة، كاستقخ بحيفا فاضصخت ىحه األـ الرابخة كاألخت 

مل عمى شاشئ البحخ بعج أف ساءت األحػاؿ السادية، فقج ضيخ ذلظ في العسل في غخبمة الخ 
 .(1)كشي الفدع كاالمتعاض إلى ىحا الحج تجػر عميشا األياـ؟"عشجما قاؿ: "أدر 

فقج تسيدت ىحه العبلقة األسخية باالرتباط الذجيج كسا تشػعت عبلقتو مع اآلخخيغ بحيفا ثع       
فبيخكت فعّساف فقج تجسعت ىحه العشاصخ لتذكل الحات عكا ثع القجس ثع القاىخة ثع الخخشػـ 

الذخرية كتذكل الحات الجساعية )األسخة، السحيط، العالع الخارجي، الحخب(، كأيًزا نجج ىحا 
البعج حيغ أضيخ معالع كتفاصيل قخيتو عيغ غداال لتي كانت في عيغ إحداف كل العالع كالتي 

، ىحه القخية التي انتدع االحتبلؿ الخكح مشيا مشح حجكده قسة الجبل كأذرع الديل كأحزاف البحخ
زمغ شػيل، كعمى الخغع مغ ذلظ ىػ متذبث بيا ميسا قدت الحياة فييا كانتذخ الفقخ، ؼبقاء 
القخية في نفذ إحداف دليل عمى أف نفدو بديصة التكػيغ، تأبى التعقيج كضمت ىحه الشفذ تتػؽ 

 إلى القخية.

 البعج الشفدي

البعج الشفدي في رسع شخريات السػجػدة داخل الديخة بسا يتشاسب مع  ضيخت مبلمح      
ضخكرة ذلظ البعج في تصػر األحجاث، كيطيخ ذلظ عشجما فخض عميو كالجه بالدكاج مغ فتاة ال 
يعخفيا فاستشكخ، ككاجو ىحا السػقف كحاكؿ إقشاع كالجه كلكغ ليذ ىشاؾ فائجة، فعاد بعج ثبلثة 

كج ىحه الفتاة، كبعج فتخة أراد الدكاج بغيخىا كعـد عمى ذلظ كلكشو امتشع شيػر إلى قخيتو غداؿ كتد 
كعمة ذلظ عشجما قاؿ )إذا تدكج السخء مخة فإف تجخبة كاحجة تكؽيو لتكػف درًسا مجػ الحياة، ككل 
تجخبة أخخػ تعج نػًعا مغ الجشػف، ال أحب أف يكػف أكالدؼ أكالد عبّلت ) ألميات مختمفات( 

 .(2)ت يكػنػف إخػة باالسع كلكغ ال يحسمػف مذاعخ األخػة الحؿيؿية(فإف أكالد العبل
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كأيًزا تسثل في حزػر ىاجذ السػت الحؼ أكجتو قدػة الصبيعة في السجتسع الخيفي،       
إضافة إلى ضخكؼ االستعسار كتيجيجه السدتسخ لمفمدصيشييغ، كىكحا يسػت أحسج الخيذاف كمػسى 

ثة مغ عسخه، فيشجفع تجاه حداف في السخاحل الثبلالقميط كغيخىع كيطل ىاجذ السػت محخًكا د. إ
د ككأنو يجفع السػت عغ نفدو، كضل في إخبلصو كانجفاعو حتى تسكغ مغ ضساف الخمػ  العمع،

 عبخ اإلنتاج الزخع الحؼ أنجده.

 المغة

نجج إحداف عباس اعتسج في عخض سيختو عمى الدخد بذكل كبيخ كنجج أف الحػار أيًزا       
كرفزو لمدكاج كاستساتتو لو كجػد كلكغ بشدبة قميمة، فسثبًل أثشاء حػار إحداف عباس مع كالجه، 

 في الجفاع عغ حقو إال أف كالجه لع يتخاجع.

عشج حجيثو عغ الصفل الحؼ في الخابعة مغ عسخه ضسيخ  استخجـ إحداف عباس كنجج      
مغ الفرميغ  ػت الذخرية، كيتزح ذلظ في الديخةالغائب حيث يػحي بتجاخل الدارد مع ص

صسأنيشة، عشجما دخل السجرسة كبجأ يعي كيفيع ما يجكر األكؿ كالثاني كىسا رمػز الخػؼ كرمػز ال
حػلو نججه استخجـ ضسيخ الستكمع في حجيثو؛ فشجج أف المغة الجارجة في غخبة الخاعي ىي لغة 
الدخد، فكاف مشيجو استخجاـ لغة سيمة قخيبة مغ متشاكؿ الستمقي، ال غسػض كال حػشية في 

اؿ أنو عمى عمع باألساليب التي سمكيا قبمو في ألفاضيا، كقج أشار إلى ذلظ في مقجمتو حيغ ق
كتابو سيخىع في قػلو )كلعل مغ آخخ ما قخأتو مشيا فرػؿ مغ سيخة الخكائي الكبيخ، نجيب 

، فيػ أشار إلى أنو استخجـ في سيختو أسمػًبا بديًصا كأنو حكاية مستجة، مخاعًيا إلى (1)محفػظ(
ؼ أف يقجـ لمشاس ركاية، حيث يدتبيح الكاتب لشفدو حج كبيخ التجرج الدمشي، العتقاده أنو ال يشػ 

أف يتبلعب في الدمغ ؼيقجـ كيؤخخ، كيصمق العشاف لخيالو في بشاء شخريات لع تعر عمى ىحه 
األرض، إذف ىحا كاف أسمػب د. إحداف في سخد الديخة الحاتية، فيػ يقػؿ )أنو عمى سبيل 

عمى اإليجاز كاإليساء كالعبارة السكتشدة كآثخت البداشة تجشبت ألكؿ مخة مسا ألفتو مغ أسمػب قائع 
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أسمػًبا سخدًيا بعيًجا عغ السدتػػ الذعخؼ ذؼ الجدالة الستعسجة، رغبة في أف ترل ىحه الديخة إلى 
 .(1)جسيػر كبيخ متشػع(

 تسكغ إحداف مغ خمق عالع كامل بالكمسات الفريحة كالسػحية، كعمى الخغع مغ ىحا التشػع      
ة كالعامية، كمغ الكمسات الجخيمة ما يمي، مػديبلت، الجاكتة، إال أنو كضف بعس الكمسات الجخيم

أما الكمسات العامية فيي قميمة كقخيبة مغ الفريحة مثل؛  ،الكاز، كارنيو، كالبخكفدػر... كغيخىا
 خميت، خخبذات، ىػش الحبايب ىػش كحاب، الشارجيمة... كغيخىا.

األلفاظ ليا دالالت أخخػ في كمسات شخريات الديخة، كذلظ في كنجج حزػر بعس       
حجيثيع عغ الفقخ كالػضع االقترادؼ في حياة القخية، كاالنتقاؿ مغ مكاف إلى مكاف مغ أجل 
الحرػؿ عمى العمع، فيي تػحي فعبًل بغخبة الخاعي الحؼ تجدج الجكتػر إحداف كغيخه مغ 

 ع معير.السػاششيغ الفمدصيشييغ، إذف كاف ىحا كاق

 شياية ال

عساف التي كاد يدسييا )الدشػات  في مجيشة بخحمتو بشياية مفتػحة، كقج ختسياكيختتع الديخة       
العجاؼ(. لػال أف ذلظ يشجرج في باب العقػؽ، كيعج ضمًسا ليحه الحؿبة التي حفمت بأنػاع كثيخة مغ 

سة في مذخكع تاريخ ببلد الذاـ الخيخ، كلع يتػقف العصاء في ىحه السخحمة إذ شيجت أعسااًل مي
 كإصجار شبعة محققة لسعجع األدباء كسػاىا مغ أعساؿ كتخجسات كدراسات.

كمع ىحه التجخبة الصػيمة العسيقة يخفس إحداف عباس أسمػب الػصاية عمى األجياؿ،       
أعتقج )إنشي ال أحب أف أسابق الحيغ يتحجثػف عغ مرمحة األجياؿ السقبمة، كأزايج عمييع، ألني 

أف األجياؿ السقبمة ستجرؾ مرالحيا ضسغ ضخكفيا كبيئاتيا، فأما ىؤالء األكصياء عمى األجياؿ 
 .(2)السقبمة فمدت مشيع في شيء(

أسمػًبا بديًصا كأنو حكاية  –كسا كصفو صاحبيا في السقجمة  -لقج جاء أسمػب ىحه الديخة       
مستجة، كاعتسج عمى ذاكختو بذكل أساسي لعجـ كجػد محكخات مكتػبة تعيشو عمى تدجيل سيختو، 
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 يعتخؼ السؤلف بابتعاده عغ الرخاحة الكمية )ألني ال أستصيع أف أتحسل مدؤكلية تمظ الرخاحة،
 .(1)كأف مجتسعي ال يداؿ يرج عغ تقبميا(

كمغ أجل أف ترل الديخة إلى جسيػر كبيخ متشػع يقػؿ الكاتب )تجشبت ألكؿ مخة ما ألفتو       
مغ أسمػب قائع عمى اإليجاز كااليساء كالعبارة السكتشدة كآثخت أسمػًبا بعيًجا عغ السدتػػ الذعخؼ 

داس بالقارغ كالتفكيخ في نطختو إلى الديخة إلى االبتعاد ، كىكحا دفع اإلح(2)ذؼ الجدالة الستعسجة(
عغ الرخاحة الكمية، كبحلظ أسيع في تغييب مػاقف أحجاث يسكغ أف تكػف ميسة في حياة 
إحداف عباس كسا أنو أسيع في عجكؿ مؤلفاتو األخخػ تجشًبا لمرعػبة، كتقجيًخا لمقارغ غيخ 

سزيء رغع قرجه إلى البداشة، كتػجييو الديخة السختز، كلكشو لع يبتعج عغ أسمػبو السذخؽ ال
 إلى جسيػر عاـ كليذ إلى فئة متخررة.

كيختع د. إحداف سيختو الحاتية في غخبة الخاعي بحكسة ختامية، كىػ مشصق الذجخات       
 السحبػبة( –الحياة  –الثبلث ) الذجخة 

 حيث عبخ عشيا:

 قاسية ىي الحياة

 جاسية عخكقيا

 كأعجد لحاؤىا.

 (3)صميبة كالدشجيانة العتيقة

كأكؿ ىحا مشصق الذجخات الثبلث يكمع فييا الحياة كيذخريا كأنو إنداف يرغي إليو،       
نعت نعتيا بو أنيا قاسية كما أشج القدػة لسا تحيط قمب اإلنداف كعمى الخغع مغ قدػتيا إال أنيا 

التشاقس يبشي عميو بعس الشاس  يستج ضميا في يػـ شجيج الحخارة فيشعع الشاس بيحا الطل كىحا
 حياتيع.
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ككاف مغ الحق أف أكتبيا قبل  ،كمع أف ىحه الديخة قج صجرت متأخخة حدب اعتخاؼ كاتبيا      
 ،حمػؿ الذيخػخة كامتبلء الشفذ بألػاف مغ السخارة كالخيبة إال أف صجكرىا يزيف عسبًل ميًسا

 يزاؼ إلى شتى الجػانب التي شسميا اىتساـ السؤلف.

إنيا تسثل جدًء مغ التاريخ اإلنداني لمثقافة العخبية السعاصخة مع إدراكشا أف تجخبة إحداف       
 عباس أكثخ خرػبة كتشػًعا مسا حسمتو الديخة.
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 السبحث الثالث

 في عرخ الجول واإلمارات الثاني مدخد فن الديخة الحاتية في فمدصين
 م(2019 –م 1917)

بعج الخحمة السستعة كالذيقة في فمدصيغ كالغػص في أعساقيا، قست بعسل مدخد مغ كتب       
السعاجع مثل كتاب الكاشف ككتاب مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، فتكػف لجؼ مدخد مغ 

ثع بعج  ـ(،2019 –ـ 1951لكّتاب كأدباء كسياسييغ مغ ) خسدة كسبعيغ شخرية فمدصيشية
جت خيخية قاسسية لجييا مدخد جاىد مكػف مغ ثسانية كعذخيغ البحث كإنجازؼ السدخد كج

شخرية فمدصيشية، كبحلظ التقى السدخد الحؼ قست بو مع ما قامت بو خيخية في ثسانية كعذخيغ 
 لتشقيب مغ كتب السعاجع.شخرية فقط، كحرمت عمى الباقي مغ خبلؿ البحث كا

 م1951
  .القاىخة، دار إحياء الكتب الغخبيةالصاىخ، دمحم عمي، ضبلـ الدجغ )محكخات(،  -

 م1952
األفخيقي، دمحم شارؽ، محكخات عغ الحخب الفمدصيشية )أربعػف معخكة كأسساء شيجائيا   -

 .ر اليقطة العخبيةدادمذق، حاىا( كجخ 

 م1955
 ، السصبعة التجارية، القجس.1دنيا، طالدكاكيشي، خميل، كحا أنا يا  -

 م1956
 .زيادة، مي، مي زيادة في محكخاتيا، القاىخة، بيخكت  -

1956 - 1959 
مشذػرات بيخكت، ـ، 1952 –ـ 1947 السفقػد العارؼ، عارؼ، نكبة بيت السقجس كالفخدكس -

 .العرخية، صيجا السكتبة

 م1969
 .بيخكت، دار الشيارأربعػف عاًما في الحياة العخبية كالجكلية،  ،الذقيخؼ، أحسج  -
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مخكد بيخكت، ت اإلسخائيمية(، بلعبجالخحسغ، أسعج، أكراؽ سجيغ )عذخة أشيخ في السعتق -
 األبحاث الفمدصيشي.

 م1970
يع خميل، شخيط الحكخيات عغ غدة قبل نرف قخف،  - الشاشخ جعفخ  )د.ـ(، سكيظ، إبخـا

 .الدػيخكي
 .دار العػدةبيخكت، حػار كأسخار السمػؾ،  الذقيخؼ، أحسج،  -

 م1971
يع، مغ بيجر الحياة،   -  )د.ف(.عساف، الدساف، إبخـا
 .الذقيخؼ، أحسج، مغ القسة إلى اليديسة مع السمػؾ كالخكؤساء، بيخكت، دار العػدة  -

 م1972
 .دار الشياربيخكت، الغػرؼ، إميل، فمدصيغ عبخ ستيغ عاًما،   -

 م1973
 .دار الشياربيخكت، خالج، ليمى، محكخات خاشفة الصائخات،   -
مخكد األبحاث بيخكت، ، الخفر، حدشي صالح، محكخات حػؿ تاريخ الجخيسة العسالية  -

 الفمدصيشي.
 مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.بيخكت، العارؼ، عارؼ، أكراؽ عارؼ العارؼ، مخكد األبحاث،  -

 م1974
  .بيخكت، مخكد األبحاث الفمدصيشيعبجاليادؼ، عػني، أكراؽ خاصة،   -

 م1978
 

 .(1)دار الفارابي بيخكت، بديدػ، معيغ، دفاتخ فمدصيشية )الجفتخ الدادس(،  -
 مصبعة الفخح.نابمذ، اف، محكخات، الشسخ، إحد -
 

                                                           
خزخاء الشبلعي عمى مخاجع متعجدة مغ ضسشيا مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ )سمسى مغ خبلؿ ا ((1

ليرف  خ، كخرز الجفتخ الخامذعجة دفات الجيػسي(، تبيغ لي أف دفاتخ فمدصيشية قدسيا معيغ بديدػ إلى
 ـ(.1963 –ـ 1948عسل مشاضبًل سياسًيا في الفتخة الػاقعة بيغ ) معيغ بديدػ الحؼ فمدصيشيالتجخبة 
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 م1979
 شخكة كاضسة لمشذخ كالتخجسة كالتػزيع.الكػيت، خمف، صبلح، فمدصيشي ببل ىػية،  -
 .دار العػدةعكا، دركير، محسػد، يػميات الحدف العادؼ، مشذػرات األسػار،   -
 دار ابغ رشج.بيخكت، ، جياد، الجبل الزباب، صالح -

 م1980
، يػميات الحخكة الػششية الفمدصيشية )   - مؤسدة  بيخكت، ـ(،1939 –ـ 1935زعيتخ، أكـخ

 .الجراسات الفمدصيشية

 م1982
مشذػرات صبلح القجس، البجيخؼ، خميل، ستة كستػف عاًما مع الحخكة الػششية الفمدصيشية،   -

  .الجيغ
السؤسدة العخبية الجراسيات  )د.ـ(، شػماف، عبجالحسيج، العرامي )سيخة عبجالحسيج شػماف(،  -

  .كالشذخ

 م1983
  .دار صبلمبػتػنذ، أبػ شاكر، آه يا بيخكت،  -
 ار الجيل لمصبع كالشذخ كالتػزيع.د)د.ـ(، ، 1، طشقػر، إلياس، إخػة بالجـ )محكخات(  -

 م1984
الجسعية الفمدصيشية لمتاريخ دمذق،  خات كتدجيبلت مائة عاـ فمدصيشية،دركزة، دمحم عدة، محك  -

  .كاآلثار كالسخكد الجغخافي الفمدصيشي

 م1985
  .، )د.ف(يخكت، كشعاف، صحافي مغ فمدصيغ يتحكخ، باأبػ خزخ   -
  .دار الذخكؽ عساف، ، 2شػقاف، فجكػ، رحمة جبمية صعبة، ط -

 م1986
، بيخكت، الحػت، شقيق، عذخكف عاًما في مشطسة التحخيخ الفمدصيشية )أحاديث الحكخيات(  -

  .دار االستقبلؿ
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 م1987
 .مؤسدة العخبية ، بيخكت،دركير، محسػد، ذاكخة لمشدياف )أياـ حرار بيخكت(  -
 )د.ف(.، )د.ـ( )بعج الدساء األخيخة، حيػات فمدصيشيِة(، اردادك  سعيج، -

 م1988
 ، )د.ف(.فمدصيغ في سجػف اإلحتبلؿ، )د.ـ(التعسخؼ، صبلح، رحمة إلى ىاديذ مغ محكخات  -
السؤسدة العخبية  )د.ـ(، ـ(،1982الرايغ، مي، الحرار )ركاية يػميات حرار بيخكت   -

  .لمجراسات كالشذخ
دار الجميل  )د.ـ(، ،1طـيكل، يػسف )أياـ الربا، صػر مغ الحياة كصفحات مغ التاريخ(،  -

 اسات كاألبحاث الفمدصيشية. لمشذخ كالجر 

 م1991
 .(1)دار الفيل القجس، ، األسعج، دمحم، )أشفاؿ الشجػ( -
 .دار السجػ  دمذق، ـ(،1982الدعػدؼ، فتحية، أياـ الجسخ )حرار بيخكت   -

 م1993
يع،  -   .السؤسدات لمجراسات كالشذخ)د.ـ(، ، 2ط البئخ األكلى، جبخا، جبخا إبخـا
  .دار الذخكؽ عساف، الخحمة األصعب،  شػقاف، فجكػ،  -
 لسؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ.ا)د.ـ(، ، 1كادؼ، فاركؽ، رائحة الريف، ط -

 م1994
، يػميات أكـخ زعيتخ، )مغ أجل أمتي مغ محكخات أكـخ زعيتخ(  - دار  ، عساف، زعيتخ، أكـخ

 .اليازكرؼ 

 م1995
 )د.ـ(، )د.ف(.، الشجار، محسػد، شيء مغ الحاكخة  -

 م1997
 .السخكد الثقافي العخبي)د.ـ(، البخغػثي، مخيج، كتاب رأيت راـ هللا،   -

                                                           
شبلعي عمى الكتاب كججت أف دمحم األسعج ية عغ الشكبة، إال أنشي مغ خبلؿ ابعزيع عّج أشفاؿ الشجػ ركا ((1

 فمدصيشية ىي قخية أـ الديشات عمى سفح جبل الكخمل. يخكؼ في كتابو ما حجث لو كلعائمتو في قخية
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 الثقافة.أبػ حشا، حشا، ضل الػيسة، الشاصخة، سمدمة  -
 ، )د.ف(.، كتاب االبغ، بيخكتدمحمالؿيدي،   -

 م1998
  .دار الذخكؽ عساف، الخميمي، عمي، بيت الشار،   -
 .ػرات دار القجسمشذالقجس، شقيخ، محسػد، ضل آخخ لمسجيشة،   -
  )د.ـ(، دار نمدغ.، 1شخابي، ىذاـ، صػر الساضي، ط -

 م1999
، سػرية، دمذق، األىالي لمصباعة لمشذخ 1الحديشي،طالحديشي، دمحم أميغ، محكخات دمحم أميغ  -

 كالتػزيع.

 دار الفاركؽ لمثقافة كالشذخ.نابمذ، دركير، أنيدة، شسذ عمى البشي،  -
 م2000

 .دار اآلداب بيخكت، ،1سعيج، إدكارد، خارج السكاف ، محكخات، ط  -

 م2001
مؤسدات الجراسات  بيخكت، الدايح، عبجالحسيج، فمدصيغ ال صبلة تحت السحخاب،  -

 .الفمدصيشية

 م2002
فمدصيغ، مشذػرات اكغاريت الثقافي لمشذخ  –، راـ هللا 1فاف، محكخات ىانية، طاسص ابقمة، فمػر  -

 كالتخجسة.
 .دار الذخكؽ  عساف، ،1يخمف، يحيى، )يػميات االجتياح كالرسػد(، ط  -

 م2003
  .دار الذخكؽ  القاىخة، ، عبجالػىاب، أغاني الخبخة كالخيخة كالبخاءة،السديخؼ   -

 م2004
 ، بيخكت، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ.1البخغػثي، حديغ، سأكػف بيغ المػز، ط -
 ، بيخكت، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ.1البخغػثي، حديغ، الزػء األزرؽ، ط -
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مؤسدة الجراسات  )د.ـ(، ،1الحػراني، ؼيرل، )دكرب السشفى / الػشغ في الحاكخة(، ط -
 السقجسية.

 ، راـ هللا، السؤسدة الفمدصيشية لجراسة الجيسقخاشية.1عػدة، عايذة، أحبلـ بالحخية، ط -

 م2005
  .دار الذخكؽ  عساف، أرناؤكط، عباس، السػت إلى حج الحياة،  -
يع، السئحنة الحسخاء، ط  -   .بيخكت لبشاف، ،2غػشة، إبخـا

 م2006
 .رياض الخيذ لمكتب كالشذخ بيخكت، ،1صايغ، ط صايغ، أنيذ، أنيذ صايغ عغ أنيذ -
  .دار الذخكؽ راـ هللا، ، 1عباس، إحداف، غخبة الخاعي، ط  -
عبجالخحسغ، أسعج، أكراؽ سجيغ )عذخة أشيخ في السعتقبلت االسخائيمية(، مخكد األبحاث   -

 .مؤسدة فمدصيغ الجكليةبيخكت، الفمدصيشي، 

 م2007
  .دار سمػػ  عساف، اف )ذاكخة السجرسة كالصخيق(،الشجار، عايجة، بشات عساف أياـ زم  -

 م2008
 )د.ـ(،صجار األكؿ،حرل، الصبعة العخبية األكلى، اإل البذ، فتحي، أنثياؿ الحاكخة ىحا ما  -

  .دار الذخكؽ لمشذخ
  .مخكد فؤاد نرارراـ هللا، عػض هللا، عبجالخحسغ، مغ ؼيس الحاكخة،   -

 م2009
  .دار أكغاريت لمشذخ راـ هللا، حديَّغ، صبلح، غداف قمبي،  -
 .دار الحراد دمذق، اني، إلياس، مخثية الرفاء،شػف  -

 م2012
السؤسدة العالسية نيػرؾ، ، 1الخط الذسالي، ط –خذاف، دمحم كامل، شاىج عمى الشكبة   -

 لمتاريخ الذفػؼ.
  .دار ناشخؼ لمشذخ االلكتخكني الكػيت، ،1زغمػؿ، لصفي، كشار في جبل الشار، ط -
يع، الديخة الصائخة، ط -  مصابع الجار العخبية لمعمػـ. بيخكت، ،1نرخهللا، إبخـا
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 م2016
 .دار الذخكؽ  القاىخة، ،2شعت، نبيل، حياتي مغ الشكبة إلى الثػرة، ط  -

 م2019
 دار الكتب العمسية. بغجاد، جخاح، سمػػ، لسمسة أكراؽ تبعثخت، -
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 الخاتســـــــــة
الحسج هلل الحؼ ىجاني ليحا كما كشت ألىتجؼ لػال أف ىجاني هللا، بعج ىحه الجػلة العمسية       

السفيجة كالخػض في الحقب كالفتخات الدمشية، كالتعخؼ عمى الحخكة األدبية لفغ الديخة الحاتية في 
 ـ(، كالتعخؼ عمى الكّتاب2019 –ـ 1917)فمدصيغ( في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني )

كاألدباء الفمدصيشييغ الحيغ كتبػا سيخىع الحاتية، كتحميل سيخة الكاتب كاألديب الجكتػر إحداف 
عباس في سيختو الحاتية )غخبة الخاعي( تػصمت إلى بعس الشتائج كالتػصيات، نحكخ أىع الشتائج 

 في نقاط:

لجيغ ضيػر إرىاصات فغ كتابة الديخة الحاتية في فمدصيغ عمى يج الذيخ يػسف ضياء ا -1
ـ(، في مخصػشاتو بعشػاف أنا كلكشيا لع تشذخ كلع 1906 –ـ 1829الخالجؼ السقجسي )

 تخقى إلى مدتػػ الديخة الحاتية كلع يدتفج مشيا الكتاب الفمدصيشييغ.
يعج خميل الدكاكيشي فعمًيا مغ أكائل كّتاب الديخة الحاتية في فمدصيغ في محكخاتو )كحا أنا  -2

 يا دنيا(.
ية كاف ليا دكر في كتابة الديخة الحاتية الشدػية مثل فجكػ شػقاف في السخأة الفمدصيش -3

 ـ.1985سيختيا رحمة جبمية رحمة صعبة عاـ 
ـ( 1994 –ـ 1967الحاتية في فمدصيغ في الفتخة السستجة ما بيغ) اب الديخمغ أشيخ كتّ  -4

يع جبخا في سيختو البئخ األكلى عاـ   ـ.1993جبخا إبخـا
ـ( 2019 –ـ 1994في فمدصيغ في الفتخة السستجة ما بيغ) الحاتيةمغ أشيخ كّتاب الديخ  -5

 ـ.2006إحداف عباس في سيختو غخبة الخاعي عاـ 
تعجدت السػضػعات التي تحجث عشيا الكّتاب الفمدصيشيػف في الديخة الحاتية، كلكغ ىشاؾ  -6

 مػضػعات مذتخكة تجسع بيغ أكثخىع نطًخا لطخكؼ االحتبلؿ كالغخبة كالشفي.

 هصيات نحكخ مشيا:أىم الت
شمبة العمع بجسع فغ الديخة الحاتية في كتب األدب الفمدصيشي بذيء مغ  أكصي -1

التفريل الفمدصيشي كعسل دراسات مػسعة عغ الكتاب كاألدباء، كتحميل سيخىع الحاتية 
 كبياف دكافع كتابتيع ليحه الديخ.
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كتذجيعيع عمى الكتابة إلقاء الزػء عمى الكتاب كاألدباء الفمدصيشييغ، كنذخ كتبيع  -2
 كالتجكيغ.

أكصي كزارة الثقافة الفمدصيشية بتػفيخ السرادر كالسخاجع الكاؼية في مرادر األدب  -3
 الفمدصيشي خاصة.
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 السرادر السخاجع
 القخآن الكخيم .1
ياض الخيذ لمكتب كالشذخ، ـ، ر 2006أنيذ صايغ عغ أنيذ صايغ، أنيذ صايغ،  .2

 بيخكت.
ـ، مخكد األبحاث لسشطسة التحخيخ 1973العارؼ، عارؼ العارؼ، أكراؽ عارؼ  .3

 الفمدصيشية، بيخكت.
ـ، دار الجميل 1988أياـ الربا، صػر مغ الحياة كصفحات مغ التاريخ، يػسف ـيكل،  .4

 لمشذخ كالجراسات كاألبحاث الفمدصيشية، )د.ـ(.
يع جبخا، ا .5 اض الخيذ لمكتب ـ، ري1987لبئخ األكلى )فرػؿ مغ سيخة ذاتية(، جبخا إبخـا

 كالشذخ.
 ـ، دار الذخكؽ.1998القريجة األكلى، عمي الخميمي،  –بيت الشار، السكاف األكؿ  .6
 ـ، مصبعة الكػيت.1984تاج العخكس، الديج دمحم مختزى الحديشي الدبيجؼ،  .7
 ـ، دار السعارؼ، )د.ـ(.1119التخجسة الذخرية، شػقي ضيف،  .8
 ـ، القاىخة.1961، ـ، دمحم فائد القرخؼ 1948حخب فمدصيغ عاـ  .9
ـ، مؤسدة 1992الحخكة الػششية الفمدصيشية )يػميات أكـخ زعيتخ(، أكـخ زعيتخ،  .10

 الجراسات الفمدصيشية، )د.ـ(.
 ـ، دار اآلداب، بيخكت.2000خارج السكاف، إدكارد سعيج،  .11
 ـ، مشذػرات صبلح الجيغ، القجس.1980دفاتخ فمدصيشية، معيغ بديدػ،  .12
ـ، دار الفارس لمشذخ 2002العخبي، تياني عبجالفتاح شاكخ، الديخة الحاتية في األدب  .13

 كالتػزيع، )د.ـ(.
ـ، دار القجس لمشذخ 1998ضل آخخ لمسجيشة، محسػد الذقيخ،  عمى البشي،شسذ  .14

 كالتػزيع، القجس.
 ضبلـ الدجغ )محكخات كمفكخات(، دمحم عمي الصاىخ، دار إحياء الكتب العخبية، )د.ـ(. .15
 ـ، دار الذخكؽ، راـ هللا.2006س، غخبة الخاعي، إحداف عبا .16
ـ، شخكة كاضسة لمشذخ كالتخجسة كالتػزيع، 1979فمدصيشي ببل ىػية، صبلح خمف،  .17

 الكػيت.
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 ـ، دار اآلفاؽ، بيخكت.1978، 2فغ الديخة الحاتية، إحداف عباس، ط .18
 قخاءة ببلغية ججيجة، كساؿ غشيع، مخكد العمع كالثقافة، فمدصيغ. .19
 ـ، دار السديخة، )د.ـ(.2010كاإلبجاعية، ماىخ شعباف عبجالباىخ، الكتابة الػضيؽية  .20
 ـ، السصبعة التجارية، القجس.1955كجا أنا يا دنيا، خميل الدكاكيشي،  .21
 لداف العخب، ابغ مشطػر، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، لبشاف. .22
 ـ، دار الكتب العمسية، بغجاد.2019لسمسة أكراؽ تبعثخت، سمػػ جخاح،  .23
ات كتدجيبلت مئة عاـ فمدصيشية، دمحم عدة دركزة، الجسعية الفمدصيشية لمتاريخ محكخ  .24

 كاآلثار كالسخكد الجغخافي الفمدصيشي، دمذق.
ـ، 1990يخية قاسسية، خ الحاتية الفمدصيشية )السػسػعة الفمدصيشية(، خالسحكخات كالدي .25

 دراسات الحزارة، بيخكت.
 اكغاريت الثقافي لمشذخ كالتخجسة، راـ هللا ـ،2002محكخات ىانية، فمػرا اسصفاف بقمة،  .26
 ـ، دار السبلييغ، )د.ـ(.1979السعجع األدبي، دبػر عبجالشػر،  .27
معجع السؤلفيغ السعاصخيغ في آثارىع السخصػشة كالسفقػدة كما شبع مشيا أك حقق بعج  .28

 ـ، مشذػرات مكتبة فيج الػششية، الخياض.2008، كفاتيع، دمحم خيخ رمزاف يػسف
 خرانية مغ كتاب إحداف عباس ناقًجا كمحقًقا كمؤرًخا، فيسي ججاف.مقاربة ش .29
 ـ، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، بيخكت.1994مغ أجل أمتي، أكـخ زعيتخ،  .30
 ـ، دار اإلسخاء، القجس.1992مغ أعبلـ الفكخ كاألدب في فمدصيغ، يعقػب العػدات،  .31
يػسي، السؤسدة العخبية مػسػعة األدب الفمدصيشي السعاصخ، سمسى الخزخاء الج .32

 لمجراسات كالشذخ، بيخكت.
 نحغ كالتاريخ، قدصشصيغ زريق، )د.ف(، بيخكت. .33
 ـ، بيخكت.1979ـ(، أكـخ زعيتخ، 1935 –ـ 1918كثائق الحخكة الفمدصيشية ) .34
 ـ، دار الذخكؽ، عساف.2002يػميات االجتياح كالرسػد، يحيى خمف،  .35
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 السجالت العمسية
الحاتية لفجكػ شػقاف )الذخري كالدياسي كاألدبي(، نايف العجمػني، مؤتة  الديخة .1

 .4، عجد10لمبحػث كالجراسات كالعمـػ اإلندانية كاالجتساعية، مجمج
 

 لكتخونيةالسهاقع اإل 
 )حخكة فتح في مخثية صفاء د. إلياس شػفاني(، إيسيل صخصػر، )مػقع الكتخكني(. .1
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 الدادسالفرل 

 فن الديخة الحاتية في األردن في عرخ الجول واإلمارات الثاني
 م(2019_ 1917)

 

 إعجاد الباحثة

 ىجيل عسخ دحالن
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 التسييج
قبل التصخؽ لمتسييج عغ فغ الديخة الحاتية في األردف، ال بج مغ التعخيف بالديخة الحاتية، فالديخة 

كاقعي عغ كجػده الخاص، كذلظ عشجما يخكد  الحاتية ىي: حكي استعادؼ نثخؼ يقػـ بو شخز
. كأيًزا ىي: تخجسة لحياة شخز (1)عمى حياتو الفخدية، كعمى تأريخ شخريتو برفة خاصة

 .(2)إندانية مذيػرة ذات ميدة، كتكػف سيخة ذاتية كغيخية

 ولمديخة الحاتية أشكال عجيجة مشيا: 

  :بترػيخ األحجاث التاريخية  فيي أكسع مجػ مغ الديخة الحاتية ، فيي تعشىالسحكخات
 .(3)أكثخ مغ عشايتو بترػيخ كاقعو الحاتي

  :فيي أقخب إلى الديخة الحاتية، حيث إنيا سجل لمتجارب كالخبخات اليػمية، اليهميات
 .(4)كحفع األخبار كاألحجاث الحياتية لمذخز

 وغيخىا من األشكال.

فشػف الشثخية األردنية األخخػ، حيث لع إف الديخة الحاتية في األردف فغ حجيث ندبي مقارنة مع ال
ييتع بيا الكتاب األردنييغ كاىتساميع بالخكاية كالقرة القريخة كالصػيمة كالسدخحية كالسقالة 
كالخاشخة. كتؤكج عمى ذلظ القاصة بدسة الشدػر، بقػليا أف كتب الديخ الحاتية في األردف 

ا. كعمى الخغع مغ ذلظ، نجج أف األميخة محجكدة جًجا، فالكتابة بيحا الشػع أيًزا محجكدة ججً 
العسانية سالسة بشت الديج سعيج بغ سمصاف استػعبت الذكل الغخبي لمديخة الحاتية، ككتبت سيخة 

كلع  (5)ـ، كلكغ مغ السؤسف حًقا أنيا كتبتيا باأللسانية كليدت العخبية1877ذاتية تامة عاـ 
 ُتتخجع إلى العخبية ؼيسا بعج.

                                                           
 .22( الديخة الحاتية، لػجػف، تخجسة: عسخ حمي، ص 1)
(، عبج الخحسغ أبػ ىاني، جامعة القجيذ يػسف، بيخكت، 1975 -1950( الحخكة األدبية في األردف ) 2)

 .93ـ، ص 1979
ـ، 2002السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، بيخكت، ( الديخة الحاتية في األدب العخبي، تياني شاكخ، 3)

 .22ص
 .22( السخجع الدابق، ص 4)
 .72( السخجع الدابق، ص 5)
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ـ، لكغ أىسميا العمساء 1917لديخة الحاتية في األردف كانت مػجػدة قبل عاـ ُيبلحع  أف بحكر ا
 كالكتاب، فاىتسػا بالفشػف الشثخية األخخػ عمى حدابيا.

أما اآلف سششتقل بالحجيث عغ تأريخ فغ الديخة الحاتية في األردف في عرخ الجكؿ كاإلمارات 
ؤلدب األردني كىػ عبارة عغ ثبلث مخاحل الثاني، حيث تتبعت في تقديع السخاحل تقديع األدباء ل

(ـ، كأخيًخا 1967 -1946(ـ، كزمغ ما بيغ الزفتيغ )1946 -1921أال كىي: زمغ اإلمارة )
 (ـ حتى يػمشا ىحا. 1967زمغ ما بعج الشكدة أؼ بعج عاـ )
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 السبحث األول

 الثاني تأريخ فن الديخة الحاتية في األردن في عرخ الجول واإلمارات 
 م(2019 -1917)

  : إن الستتبع لحخكة األدب في األردن يسكن أن يخصج مدارىا من خالل ثالث مخاحل

 (ـ .1946 -1921زمغ اإلمارة ) -1
 (ـ.1967 -1946زمغ كحجة الزفتيغ )  -2
 (ـ إلى يػمشا ىحا.1967زمغ ما بعج الشكدة، أؼ بعج عاـ ) -3

 بعج البحث واالشالع، فمم أعثخ عمى أية سيخة ذاتية كتبت في زمشي اإلمارة ووحجة الزفتين. 

فكاف عقج الدتيشات مخحمة التأسيذ  (م إلى يهمشا ىحا،1967أما عن زمن ما بعج الشكدة ) 
لؤلدب األردني الحؿيقي، ففييا نذأت السجبلت األدبية السخترة التي تخعى األدب كتذجع 

ـ 1976سا تعجدت السشابخ األدبية ككثخ التأليف، كنذأت رابصة الكتاب األردنييغ عاـ األدباء، ك
كضست مئات الذعخاء كالكتاب في أنذصتيا، فانتذخ كازدىخ الذعخ كسا ازدىخت القرة كالخكاية 

 .(1)كالسدخحية كالسقالة األدبية كالخاشخة كالديخة الحاتية، فسغ ىشا كانت بجايات الديخة الحاتية

 كيسكغ تقديع ىحه الدمغ إلى مخحمتيغ:

 (م 1999 -1975)   السخحمة األولى 
ـ، في كتاب 1975صجرت أكؿ سيخة ذاتية عخبية في األردف حدب اشبلع الباحثة عاـ 

حيث تحجث ؼيو عغ مػلجه كنذأتو ك شفػلتو كدراستو، (2))ميشتي كسمظ( لمحديغ بغ شبلؿ
كتحجث ؼيو أيًزا عغ حقائق ككقائع عخبية كأردنية،  كاغتياؿ الجج السؤسذ كمغ ثع تتػيجو كسمظ،

                                                           
( يشطخ: محاضخة عغ األدب األردني الحجيث في اتحاد الكتاب، أسامة يػسف شياب، الخأؼ) مػقع 1)

 الكتخكني(.
، كىػ ممظ السسمكة 1935كلج في عساف عاـ ( الحديغ بغ شبلؿ بغ عبجهللا بغ الحديغ الياشسي القخشي، 2)

حتى كفاتو في الدابع  1952األردنية الياشسية الثالث، حيث تػلى الحكع مغ الحادؼ عذخ مغ أغدصذ عاـ 
. كمغ أعسالو: كتاب ليذ سيبًل أف تكػف ممًكا )سيخة ذاتية(، يشطخ: الحديغ بغ 1999مغ فبخايخ عاـ 

 الجديخة )مػقع الكتخكني(. عاًما في قمب الحجث، د.ـ، 47شبلؿ...
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، 1957، ك1956قاد فييا األحجاث، كأثخ في مجخػ أحجاثيا، كأحجاث أردنية خاصة في أعػاـ 
كفي عاـ ( 1)، كسا كتحجث عغ القزية الفمدصيشية كمػقف األردف مشيا1970، ك1967ك

ذاتية امتجت ألربعيغ عاًما مغ حياة فيػ سيخة  (2)ـ، صجر كتاب )البجايات( ليعقػب زياديغ1980
زياديغ، يدخد فييا تفاصيل حياتو مشح شفػلتو، مخكًرا بجراستو كنزاالتو، كفتخات اعتقالو حتى 

 .(3)الشياية األبجية
ـ، 1981الحؼ صجر عاـ (4)أما عغ كتاب )مبلمح مغ الساضي كالحاضخ( لحدشي فخيد

ط الحؼ يعير ؼيو قبل نيف كخسذ كستيغ فيػ كتاب تشاكؿ ؼيو فخيد ذكخيات شفػلتو كالسحي
لخككذ  (6)، كسا كصجر في العاـ نفدو سيخة أخخػ تسثمت في كتاب )جسج الجمع((5)عاًما

 .(7)العديدؼ 
ـ ، حيث تحجث في كتابو 1982ككتاب )مع رفاؽ العسخ( لحدشي فخيد الحؼ صجر عاـ 

أمثاؿ الخاحميغ: سميساف عغ بعس الحكخيات السخة التي عاشيا ىحا الخاحل، كعغ بعس رفاقو 
الشابمدي، يعقػب عػيذ، رشيج زيج الكيبلني، حيث أشاد بالؿيع اإلندانية التي امتمكػىا كالتي 
انعكدت عمى سمػكيع في الحياة، كتحجث عغ جمػب باشا الحؼ كتب سيخة الخسػؿ األعطع، كفي 

                                                           
 ( ميشتي كسمظ، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.1)
يع زياديغ عاـ 2) الكخؾ، انزع إلى الحدب الذيػعي الدػرؼ  -في قخية الّدساكية 1921( ُكلج يعقػب خميل إبخـا

محافطة ، كانُتخب نائًبا عغ 1951(، كأسيع في تأسيذ الحدب الذيػعي األردني سشة 1951-1943المبشاني )
، كمغ أعسالو: كتاب 1965، كأفخج عشو عاـ  1958(، ثع اعُتقل سشة 1956القجس في البخلساف األردني )

. يشطخ: يعقػب زياديغ، د.ـ، كزارة 2015البجايات، كليدت الشيايات، كلػ عادؼ بي األياـ، كأخيًخا تػفي في 
 الثقافة )مػقع الكتخكني(،األردف.

 ب زياديغ، رفعت العبلف، عساف، صحيفة الخأؼ )مػقع الكتخكني(.( يشطخ: )البجايات( ليعقػ 3)
في الدمط، عسل مجّرسًا في الدمط كعّساف كالكخؾ؛ كأصبح مجيخًا لسجرسة الدمط  1907( ُكلج حدشي فخيد سشة 4)

. يشطخ: حدشي فخيد، 1990، كمغ أعسالو: قرز مغ ببلدؼ، كمع رفاؽ العسخ، تػفي عاـ 1944الثانػية سشة 
 كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.د.ـ، 

 ( يشطخ: مجيشة الدمط كمبلمح مغ الساضي كالحاضخ، كليج سميساف، صحيفة الخأؼ )مػقع الكتخكني(.5)
 ( لع أستصع الحرػؿ عمى أؼ معمػمة عغ محتػيات ىحا الكتاب.6)
ل صحفي في األردف عشجما ، كاف أكؿ مخاس1903( كلج رككذ بغ زائج بغ سميساف العديدؼ في مأدبة عاـ 7)

. 2004اعتسجتو جخيجة األحػاؿ البيخكتية مخاسبًل ليا، مغ أعسالو: أبشاء الغداسشة، كأزاىيخ الرحخاء، كتػفي عاـ 
 يشطخ: رككذ العديدؼ، د.ـ، كزارة الثقافة)مػقع الكتخكني(، األردف
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مجارسشا ككل السجارس كتابو أيًزا انتقاد لمسشيج التقميجؼ الحؼ تتبعو مجارسشا حيث بيغ أف 
 .(1)العخبية رّبت قػة الحاكخة كلع تخّب القجرة عمى التفكيخ

لكغ أنا ال أكافقو في الخأؼ، حيث ال يرح التعسيع؛ فبل شظ مغ كجػد بعس السجارس التي ال 
 تعتسج عمى التمقيغ. 

لع يقترخ كّتاب الديخة الحاتية عمى األدباء كالكّتاب بل ىشاؾ سياسيػف كتبػا عغ            
ـ أصجر كتابو )سياسي يتحكخ 1987حيث في عاـ (2)أنفديع كتجاربيع أمثاؿ جساؿ الذاعخ

تجخبة في العسل الدياسي(، تشاكؿ الكاتب في ىحا الكتاب تجخبتو الدياسية مشح بجاية األربعيشات 
اليػـ، مذيًخا إلى انتساءاتو الحدبية كعبلقتو مع القػػ الدياسية السختمفة، كسا يتشاكؿ بعس  حتى

الذخريات الدياسية العخبية السيسة التي عاصخىا كالتي لعبت أدكاًرا بارزة في صشع التاريخ 
الدياسي في بعس األقصار العخبية، كسا كيتشاكؿ الشذاشات الدياسية التي غرت بالسشصقة 

، كيدتخمز جساؿ الذاعخ مغ خبلؿ تجاربو مبلحطات الع خبية مشح بجاية األربعيشات حتى اليـػ
 . (3)حػؿ أفزل سبل العسل الدياسي مغ أجل أف يدتخشج بيا جيل الثسانيشات

ـ كتاب )الخجػع إلى الػشغ( 1990كما زالت الديخ الحاتية تتػالى، فرجر عاـ            
 ؼيو مذاعخه لحطة االقتخاب مغ السػت، إذ يدخد تفاصيل مخعبة، حيث تشاكؿ (4)لدميساف عخار

ـ، بعج 1986عغ )رحمة السػت( عمى متغ شائخة عخاؾية، تحصست فػؽ األراضي الدعػدية عاـ 
أف كانت مدخًحا لسعخكة جػية بيغ حخسيا كقخاصشة قج اختصفػىا خبلؿ رحمة عادية مغ بغجاد 

                                                           
 )مػقع الكتخكني(. ( يشطخ: ذكخيات يخكييا حدشي فخيد، يػسف عبجهللا محسػد، صحيفة الخأؼ1)
دخل  1948، ككاف سياسًيا يحب كششو، ففي عاـ  1928( كلج الجكتػر جساؿ الذاعخ في مجيشة الدمط عاـ 2)

ـ تجخبتو الحدبية بكل  2007في حدب البعث، كيقاؿ نو كاف أحج الحدبييغ القبلئل الحؼ كثػَّػق قبل كفاتو في عاـ 
سػضػعيٍة كذلظ مغ خبلؿ كتبو: سياسي يتحكخ، كخسدػف عامًا كنيف، إيجابياتيا كسمبياتيا برخاحٍة كبذجاعٍة كب

كدفاتخ العسخ. يشطخ: جساؿ الذاعخ.. الصبيب الدياسي الحؼ افتقجه الػشغ، د.ـ، دائخة السعمػمات 
 "الجستػر")مػقع الكتخكني(، عساف.

 ( سياسي يتحكخ تجخبة في العسل الدياسي، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.3)
في معاف، أسذ حدب السدتقبل، كتػلى رئاسة تحخيخ  1934سميساف عصا هللا عخار العقايمة عاـ  ( ُكلج4)

. كمغ أعسالو: الخجػع إلى 1976أسبػعيتو "السدتقبل" ككاف عزػًا في نقابة الرحفييغ، كانُتخب نقيبًا ليا سشة 
 الكتخكني(، األردف. . يشطخ: سميساف العقايمة، د.ـ، كزارة الثقافة)مػقع1998األرض، كتػفي عاـ 
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نا مغ بيغ قمة نجت مغ تمظ السجدرة الجػية كصخاع إلى عساف حيث إف سميساف كشؿيقو كخالو كا
 .(1)مع القجر كنطخات في الحياة

حيث ركت ؼيو كل  (2)ـ صجر كتاب )قرة حياتي( لشديية عيدى1994كفي عاـ           
تفاصيل حياتيا الرغيخة كالكبيخة، حيث كججت متشفًدا لبلنصبلؽ كالتعبيخ عغ الحات بكل صخاحة 

ا الكتاب قرة إندانة عاشت حياتيا التي ليدت كحياة الشاس العادييغ كشفاؼية حيث يحكي ىح
 .(3)كربسا تكػف مختمفة كثيًخا عغ اآلخخيغ الحيغ عاشػا الحياة ذاتيا كىي السعاناة كالسذقة كالتعب

 77ـ، كالتي تغصي 1997، التي صجرت عاـ (4)كمحكخات ) رحمتي مع األردف( ألحسج الصخاكنة
ـ(. فيي محكخات صخيحة كجخيئة تخكؼ أحجاًثا عاش بعزيا 1997-ـ 1920)حػاًل بيغ عامي 

دكف أف يعخؼ تفاصيميا الجؾيقة، ككيف كاف يتع اتخاذ القخار عمى أعمى السدتػيات بذأنيا: مثل 
ألكـخ أبػ  (6). كسا كنجج )ذكخيات مع الحديغ((5)ـ1970إقالة كمػب باشا كأحجاث أيمػؿ عاـ 

ـ. ككتاب )ليذ سيبًل أف تكػف ممًكا( لمحديغ بغ شبلؿ الحؼ 1999ـ التي صجرت عا (7)الخاغب
صجر في العاـ نفدو، تحجث ىحا الكتاب عغ الحديغ كشخريتو كمػاقفو كإنجازاتو الستعمقة 
باألردف، كسا كبيشت لشا الكثيخ مغ الحقائق الخؽية أك التي عسجت كسائل اإلعبلـ تذػيييا 

. يبلحع مسا سبق كجػد عجد ال بأس بو مغ الديخ الحاتية (8)شيةالستعمقة باألردف كالقزية الفمدصي
 في ىحه السخحمة. 

                                                           
 ( )الخجػع إلى األرض، ككجو القسخ(، فػاز الحسػرؼ، صحيفة الخأؼ) مػقع الكتخكني(.1)
( نديية دمحم سميساف عيدى، كاتبة أردنية مغ مػاليج مجيشة السفخقغ، ُنذخ ليا عجد مغ السؤلفات مشيا: قرة 2)

 حياتي، صخاع مع القجر كنطخات في الحياة ككتاب السعجدة.
 يشطخ: "قرة حياتي" لمكاتبة نديية دمحم عيدى، عمي الؿيدي، الدبيل )مػقع الكتخكني(. (3)
ـ، كىػ صحفي ال يداؿ عمى رأس عسمو كسياسي 1969( أحسػػج فػخاس عبػج ربة الصػخاكنة، كلج في الكخؾ عاـ 4)

طخ: أحسج الصخاكنة، شغل مػاقع عجيجة، لجيو مجسػعة قررية غيخ مشذػرة، كمغ أعسالو: رحمتي مع األردف. يش
 د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني (، األردف.

 ( يشطخ: محكخات رجل شجاع، رحمتي مع األردف ألحسج الصخاكنة، عراـ سميساف السػسى، األردف.5)
 ( لع أستصع الحرػؿ عمى أية معمػمة عغ محتػيات ىحا الكتاب6)
كىػ عزػ في نقابة الفشانيغ األردنييغ، كاتحاد الكّتاب  في عّساف، 1945( ُكلج أكـخ عبجه أبػ الخاغب سشة 7)

نرًا مدخحيًا لؤلشفاؿ، كمغ أعسالو: سخ الغدالة، كاألسج كالرياد. يشطخ:  50كاألدباء األردنييغ، كتب أكثخ مغ 
 أكـخ أبػ الخاغب، د.ـ، كزارة الثقافة)مػقع الكتخكني(، األردف.

 )مػقع الكتخكني(. goodreads( يشطخ: ليذ سيبًل أف تكػف ممًكا، د.ـ، 8)
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 (م2017 -2001) السخحمة الثانية 
عاـ (1)سخ الكاىغ كبػح الخاىب( لجػرج الفار –بجأت ىحه السخحمة بسحكخات )حجيقة راىب 

مكخًسا في ـ، حيث تحجث ؼيو عغ محكخاتو كرفزو لحياتو في الكيشػت، حيث كاف كاىًشا 2001
الكشيدة الكاثػليكية، فخض حياتو كفكخه، فيػ ليذ كتاب فقط عغ الحياة، إنسا عغ الحياة كالفكخ. 

 امتدجت الحياة بالفكخ، حيث كزع الكتاب إلى أربعة مخاحل:
السخحمة األكلى: )مجارج الصفػلة(: حيث تحجث فييا عغ شفػلتو كعائمتو كمػلجه كمجيشتو  -1

 تفتحو عمى العالع كىػ صغيخ.األكلى التي كلج فييا، ك 
 مخحمة السخاىقة : تفتح العقل كالقمب، فحكخ ما حجث في داخمو مغ تحػالت. -2
مخحمة القخار الرعب لتحجيج السريخ: فييا ذكخ كيف أصبح كاىًشا بعج دراسة امتجت  -3

 عمى مجار اثشي عذخ عاًما، في مجرسة داخمية في بيت جاال في الزفة الغخبية لؤلردف.
الة: ىحه السخحمة ميسة جًجا حيث تحجث فييا عغ رحمتو لمدػداف كعغ كاىغ عبء الخس -4

في الجير العخبي حيث كاف أكؿ كاىغ يجخل الجير كعغ دراستو في ركما، كتحجث 
فييا عغ رعيتو في أمخيكا كعغ رعاياه في جشػب األردف، كفي الدساكية كمأدبة، كحياتو 

 .(2)بيغ الشاس في تمظ السخحمة
 
 
 
 
 

                                                           
في مأدبة، كىػ عزػ في رابصة الكّتاب األردنييغ، كالجسعية  1958( ُكلج جػرج يعقػب جبخاف الفار سشة 1)

الفمدؽية األردنية، كالجسعية الفمدؽية العخبية. كمغ أعسالو: "بياء األنثى.. رسائل إلى ابشتي السشتطخة". يشطخ: 
 افة)مػقع الكتخكني(، األردفجػرج الفار، د.ـ، كزارة الثق

 .youtube ،2017/10/17، 23( كتاب " حجيقة راىب، سخ الكاىغ كبػح الكاتب"، جػرج الفار، حمقة 2)
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ـ، حيث 2002عاـ ( 1)كتاب )ثسانػف رحمة األياـ كاألعػاـ( لدميساف السػسى ثع صجر
التفت الكاتب في ىحا الكتاب إلى ماضيو، ليكتب قرة حياتو كيخسع خصػشيا كمبلمحيا عمى 
الػرؽ ألبشائو كأحفاده كمغ سيأتي كغايتو مغ ذلظ ليذ التشػيو لمجكر الحؼ لعبو في ىحه الحياة بل 

و، لتدجيل قرة بديصة مغ قرز الدعي كالسثابخة، فيػ إنداف مكافح مخاجعة شخيط حيات
بالجرجة األكلى، إنداف جاء عمى ىحا العالع مجخًدا مغ كل سبلح إال سبلح اإلرادة كالعـد 

. ككتاب )مجارات (2)كالسثابخة، فكانت رسالة محبة كجساؿ، كمشيع مغ كجج فييا مجااًل ألخح العبخة
الحؼ صجر في العاـ ذاتو، حيث كانت ىحه السحكخات الديخة الحاتية  (3)الحاكخة( لفالح الصػيل

ـ، كسا 1962أليامو األكلى حتى سشة التحاقو بػزارة الخارجية، ثع في الدمظ الجبمػماسي مشح سشة 
كيخكؼ فييا  األحجاث التي رافقت تشقبلتو كجبمػماسي مغ بمج إلى بمج، متحجًثا خبلليا عغ 

ػ دكلي بيحه الرفة، كعغ خجمتو كدفيخ لببلده في العخاؽ كاالتحاد مذاركتو ألكثخ مغ مشتج
، كفي تمظ 1994الدػفييتي كباكدتاف، كببلد أخخػ كأخيًخا تحجث عغ تقاعجه عغ العسل في سشة 

 السحكخات أيًزا شجغ كألع كأحجاث 
في جخت عمى األرض الفمدصيشية، حسمتيا ذاكخة إنداف شاءت لو الطخكؼ السقاساة كالسعاناة 

 .(4)ضّل االحتبلؿ اإلسخائيمي لؤلرض الفمدصيشية

ـ صجرت محكخات )خصػات عمى الصخيق( لدميساف السػسى، 2003في عاـ          
 : فالكتاب يتألف مغ عجة أقداـ

 سيخة حياة الكاتب بقمسو. -1

مؤلفاتو كمعطسيا متخرز في تاريخ األردف الحجيث كتاريخ حخكة العخب القػمية  -2
 الحجيثة.

                                                           
ـ ، نذخ مقاالت كقرًرا في مجبلت اآلداب، كسا 1919( كلج سميساف مػسى السػسى في قخية الخفيج عاـ 1)

ـ. يشطخ: سميساف السػسى، د.ـ، 2008كأخيُخا تػفي عاـ  كعسل  في  إذاعة عساف، مغ أعسالو: أيامظ لغ تشدى،
 كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.

 ( ثسانػف رحمة األياـ كاألعػاـ، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.2)
، شغل مشاصب عجة في الدياسة. يشطخ: 1934( فالح عبج الكخيع الصػيل، سفيخ متقاعج كلج في إربج عاـ 3)

 )مػقع الكتخكني(.  ktabد.ـ،  فالح الصػيل،
 ( مجارات الحاكخة، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.4)



91 
 

 السؤلف الصػيمة في نذخ مؤلفاتو ككيف نجح في ذلظ بفزل السثابخة.تجخبة  -3

حجيث عغ األصجقاء الحيغ عخفيع عغ كثب، كأخيًخا فرل خاص أفخده السؤلف  -4
لسقتصفات مسا قيل في مؤلفاتو عمى سبيل الػفاء ألكلئظ الكتاب كالعمساء كاالعتخاؼ 

الفشية بالتفاصيل تخكؼ قرة كاتب بفزميع كالتشػيو بيع كإحياء ذكخاىع، فيحه التجخبة 
 .(1)أردني فخضت عميو القيػد كالحجكد كالخخكج مشيا إلى دنيا هللا الػاسعة

 .(3)لياني العجكاف( 2)ـ فطيخت لشا)محكخات عالع أردني(2004كفي عاـ     

ـ فمع ترجر أية سيخة ذاتية أك محكخات أك يػميات في ىحا العاـ، 2005أما عغ عاـ             
ـ فشجج كتاب ) ليدت الشيايات( ليعقػب زياديغ الحؼ ىػ عبارة عغ حػار 2006لششتقل إلى عاـ 

مغ عجك .ككتاب )الديخة الصائخة أقل ( 4)مع الدياديغ حػؿ التجخبة الدياسية كالحدبية كالشزالية لو
يع نرخ هللا ، حيث تذكل ىحه الديخة جدًءا مغ سيختو اإلبجاعية (5)أكثخ مغ صجيق( إلبخـا

كاإلندانية كاألثخ الحؼ تخكو الدفخ في كتابتو الذعخية كالخكائية، كحػاراتو حػؿ القزايا العخبية 
ركبي كمع الداخشة كالقزية الفمدصيشية اإلندانية العسيقة لمحزارة العخبية في الجسيػر األك 

ـ(، كسا كتحجث عغ أىع مفاصل التاريخ العخبي 2005 –ـ 1985مثقفيغ أكركبييغ بيغ عامي )
 .(6)السعاصخ مشح عاـ الشكبة الفمدصيشية حتى اليػـ

                                                           
 ( خصػات عمى الصخيق، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.1)
 ( لع أستصع الحرػؿ عمى أية معمػمة عغ محتػيات الكتاب.2)
كاألدباء األردنييغ، كشغل في عّساف، كىػ عزػ في اتحاد الكتاب  1960( ُكلج ىاني محسػد العجكاف عاـ 3)

مشرب أميشو العاـ لجكرتيغ، كسا أنو عزػ في اتحاد السؤرخيغ العخب ببغجاد، كاتحاد كّتاب اإلنتخنت العخب، 
كمغ أعسالو: قرة كشغ، آماؿ تتبخخ كآالـ تتػقج. يشطخ: ىاني العجكاف، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، 

 األردف.
 يع كالشذخ حػار في كتاب مع يعقػب زياديغ، حشاف عداؼ، عساف، ( صجر عغ الكخمل لمتػز 4)

 الجستػر) مػقع الكتخكني(.
يع نرخ هللا في عساف عاـ 5) يع عمي إبخـا ، كىػ عزػ رابصة الكتاب األردنييغ، كاتحاد العاـ 1954( كلج إبخـا

يع نرخهللا، د.ـ، دار الثقافة لؤلدباء كالكتاب العخب، كمغ أعسالو: أناشيج الرباح كعػاصف القمب . يشطخ: إبخ  ـا
 )مػقع الكتخكني(، األردف.

 ( الديخة الصائخة أقل مغ عجك أكثخ مغ صجيق، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.6)
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يع القصاف             ـ، كىػ 2007كتابو )السحكخات كالخحبلت( في عاـ ( 1)أصجر الذيخ إبخـا
يع القصاف كسيختو الحاتية حيث تحجث ؼيو عبارة عغ جدأيغ: أحجىسا يتشاكؿ محكخ  ات الذيخ إبخـا

عغ كالدتو في عساف كتعمقو بيا كيخصج التحػالت االجتساعية كاالقترادية كالدياسية في األردف 
قبل تأسيذ اإلمارة عمى يج عبج هللا األكؿ بغ الحديغ، أما الجدء الثاني ؼيرف مذاىجات الذيخ 

بيا إلى دكؿ عخبية كإسبلمية كأكركبية مدجبًل انصباعاتو  القصاف في بعس الخحبلت التي قاـ
 .(2)كمبلحطاتو عغ الذعػب السختمفة التي اختمط بيا كعايذيا

ـ، حيث صجر ؼيو كتاب )كجع مؿيع( 2008تتعاقب الديخ الحاتية لشرل لعاـ              
ة قائسة لمحياة ، حيث أسيبت ميداء القخعاف في ىحا الكتاب في رسع صػر (3)لسيداء القخعاف

باعتبارىا كميا ألع، كأكجاع كأحداف ال تشقزي، ثع ربصت بذكل غيخ مفيػـ بيغ اسع كتابيا 
 .(4)كمخض أحج أبشائيا

ـ( أال كىي: )نيج 2005 –ـ 1991كفي العاـ ذاتو صجرت محكخات سياسية )             
كالدياسية، حيث أدػ دكًرا  ، حيث يخكؼ لشا محكخاتو الذخرية(5)االعتجاؿ العخبي( لسخكاف معذخ

بارًزا في صػغ جيػد الدبلـ في الذخؽ األكسط زىاء عذخيغ عاًما، حيث كاف أكؿ سفيخ أردني 
لجػ إسخائيل، كعسل سفيًخا لجػ الػاليات الستحجة، كناشًقا باسع األردف في مجريج ككاششصغ ككزيًخا 

                                                           
يع بغ ياسيغ القصاف، كلج في عساف عاـ 1) ـ، كىػ أديب كقاص كشاعخ ككزيخ كسفيخ أردني سابق، 1916( إبخـا

ـ. يشطخ: 1984الو: عثخات السجج، الشرػص األدبية، كتػفي عاـ درس كتخخج في جامعة األزىخ كمغ أعس
يع القصاف، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.  إبخـا

يع القصاف، د.ـ، كزارة الثقافة األردنية )مػقع الكتخكني(.2)  ( كتاب السحكخات ك الخحبلت  لمذيخ إبخـا
في إربج، تعسل في مجاؿ اإلرشاد الشفدي كالتخبػؼ  1970( ُكلجت ميداء عبج هللا دركير القخعاف سشة 3)

كىي عزػة في رابصة الكّتاب األردنييغ، كمغ أعساليا: أرض كأحبلـ. يشطخ: 1997كاالجتساعي مشح سشة   
 ميداء القخعاف، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.

 أخبار )مػقع الكتخكني(. -ـ، البػابة( يشطخ: الكاتبات االردنيات يقاشعغ قزايا السخأة!، د.4)
( مخكاف جسيل عيدى السعذخ، دبمػماسي كسياسي أردني، كلج في عساف، كاف متحجثًا رسسيًا باسع الػفج 5)

األردني لسفاكضات الدبلـ ، ثع عيغ سفيًخا لؤلردف، كمغ أعسالو: الػسط العخبي: كعج االعتجاؿ . يشطخ: مخكاف 
 كتخكني(.السعذخ، د.ـ، الغج )مػقع ال
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كيخكؼ ىحا الكتاب كػاليذ السداعي  لمخارجية كنائًبا لخئيذ الػزراء مكمًفا شؤكف اإلصبلح، كسا
 .(1)الجبمػماسية في العقجيغ الساضييغ

، يخكؼ فييا سيختو الحاتية (2)كسا كصجر )ليالي عابخ سبيل( ألحسج عصية الدعػدؼ              
السسدكجة بحشطل السعاناة كالسكابجة، كرشحت بالسػاقف الصخيفة، كتأرج عبقيا مغ الخيف السشعع 

يق، ندجت أصػليا كرتبت فرػليا مغ لجف متّيع بالعخبية، كزكى جشاىا بفيػض مغ بالذحػ كالخح
 .(3)الحكخػ كقصػؼ مغ الرجػ

ـ فرجر كتاب رحمة العسخ )مغ بيت الذعخ إلى بيت الحكع( 2009أما عغ عاـ             
صب ، فيػ شخيط ذكخيات مجعع بالرػر يدتعخضو السؤلف الحؼ شغل مشا(4)لعبج الدبلـ السجالي

رؼيعة في األردف حيث كاف رئيذ كزراء كمدتذاًرا لمسمظ كشبيًبا لو كمجيخ خجمات شبية بختبة 
 .(5)لػاء، ككزيخ تخبية كرئيًدا لمػفج األردني السفاكض في مجريج ككاششصغ

بة( لشادر قػاسسة ، فالكتاب يتكػف مغ ثبلثة فرػؿ: مشازؿ الػجج كحخائق (6)ككتاب )مذارب الـخ
الخكح كجسخة الحاكخة، فالكتاب سيخة إبجاعية حسل إضاءات كتفاصيل كذكخيات جسيمة، مذيًخا إلى 
الشز الحؼ يعج ىػية لراحبو، تعبخ عغ أسمػبو ثقافتو كصجقو الحؼ يدتسج مغ ذاتو. كاستعخض 

ى دكر الذاعخ في الحجاثة الذعخية في األردف كفي الػشغ القاسع تجخبة اليجػ الذعخية مؤكًجا عم
 .(7)العخبي بذكل عاـ

                                                           
 ( نيج االعتجاؿ العخبي، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.1)
في الصفيمة، عسل معّمسا في مجارس كزارة التخبية كالتعميع، كمجّرسا في  1960( ُكلج أحسج عصّية الّدعػدؼ عاـ 2)

سف أدبية. جامعة عجساف لمعمـػ كالتكشػلػجيا في اإلمارات العخبية الستحجة، كمغ أعسالو: أحمى الكبلـ، كمشا
 يشطخ: أحسج عصية الدعػدؼ، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.

 .2008( ليالي عابخ سبيل )سيخة ذاتية أدبية(، أحسج الدعػدؼ، مقجمة الكتاب، دار اليازكرؼ لمشذخ كالتػزيع، 3)
دنية، مغ أعسالو: "رحمة العسخ.. في الكخؾ، رأَس الجامعة األر  1925( ُكلج عبج الّدبلـ عصا هللا السجالي سشة 4)

عخ إلى سّجة الحكع". يشطخ: عبج الدبلـ السجالي، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.  مغ بيت الذَّ
 ( رحمة العسخ ) مغ بيت الذعخ إلى بيت الحكع(، د.ـ، أبجج) مػقع الكتخكني(.5)
كىػ عزػ رابصة الكتاب األردنييغ، كاتحاد الكتاب العخب، ، 1961( كلج نادر قاسع دمحم قػاسسو في إربج عاـ 6)

كرئيذ سابق لسمتقى اربج الثقافي لعجة دكرات، كمغ أعسالو: مداميخ الخيح. يشطخ: نادر قػاسسة، د.ـ، كزارة 
 الثقافة)مػقع الكتخكني(، األردف.

 اف، الغج )مػقع الكتخكني(.( يشطخ: بيت الذعخ العخبي في رابصة الكتاب يكـخ الذاعخ نادر ىجػ، د.ـ، عس7)
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ـ، تسخ ىحه السحكخات 2010عاـ  (1)كنذخ كتاب )بيغ الصب كالدياسة( لديج حسدة           
عاًما، مخكًرا بسخاحل الصفػلة، كالجراسة في  84بسحصات حياة صاحبيا، ابتجاًء مغ ميبلده قبل 

ة الجامعية في مرخ، فالػضيفة، ثع الػزارة، كالعسل الحدبي كالشذاط الرحفي، إربج، ثع الجراس
كسخد بعس تجاربو الذخرية مع رؤساء كزارات ككزراء مدؤكليغ، حاكؿ زيج حسدة عخض 
مبلمح مغ الحياة في األردف في شخيط شػيل، يرػر كقائع كاف مذارًكا فييا أك مذاىًجا عمييا 

 .(2)لحيغ يترجكف لمعسل العاـمسا كجج ؼيو نفًعا ألكلئظ ا

، حيث يقػؿ عغ كتابو ىحا األديب د. (3)كسا كنذخ كتاب )فخاغ مميء( لسحسج خزيخ            
مأمػف فخيد جخار)يسزي دمحم خزيخ في مديختو، يخكب أجشحة الحخكؼ ليصػؼ بشا في عالع 

سة، لكغ مبلمح الفجخ مغ األمل كاأللع، يرػر الػاقع بالكمسة كالرػرة كإف يكغ ؼيو بعس الطم
تختدع عمى األمغ، دمحم خزيخ يسزي في رحمتو مع الكمسة بثقة كثبات، يػقع اسسو عمى 
إبجاعات ججيجة تدتحق القخاءة( ككتب األستاذ دمحم أبػ قجح: )حيًشا يرخح دمحم خزيخ بدخه 

لحىشية كأحياًنا يخاكغ الكمسات لتخاكغ السمتقي، ؼيخيل بػحة عمى ترخيحو كتكتسل الرػرة ا
بسحسػالتيا االنفعالية متداكمة مع صػرة برخية تذف عغ سخ يخاكد ىسو الشببلء عمى استحياء 

 .(4)لشجج أنفدشا أماـ مذيج ثقافي لو تػؾيعو في صيف بارد(

          

                                                           
في الدمط، كىػ عزػ في رابصة الكتاب األردنييغ، كانُتخب عزػًا 1932( ُكلج زيج محّسج حسدة الرسادؼ عاـ 1)

في مجمذ نقابة األشباء األردنية لجكرتيغ متتاليتيغ، كمغ أعسالو: بيغ الصب كالدياسة. يشطخ: زيج الرسادؼ، 
 ي(، األردف.د.ـ، كزارة الثقافة)مػقع الكتخكن

 ( بيغ الصب كالدياسة محكخات زيج حسدة ،فيج الفانظ، صحيفة الخأؼ) مػقع الكتخكني(.2)
في جشػب عّساف، كاف يعسل مرسًسا لئلعبلنات، كىػ عزػ  1968( كلج محّسج أحسج محسػد خزّيخ عاـ 3)

زيخ، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع في جسعية الفغ التذكيمي بالدرقاء، كمغ أعسالو: حالتاف مغ العذق. يشطخ: دمحم خ
 الكتخكني(، األردف.

 
 
 ( يشطخ: فخاغ مميء، د.ـ، أبجج )مػقع الكتخكني(.4)
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، حيث تذتسل ىحه (1)ـ  صجر كتاب )ذكخيات حياتي( لعيدى الشاعػرؼ 2011كفي عاـ  
كؿ مشيا بعشػاف ) ذكخيات عامة( تحجث فييا عغ مػلجه كأسختو السحكخات عمى ثبلثة فرػؿ: األ

ـ، ليربح كاىًشا، 1969كقخيتو )ناعػر( كمجرستو االبتجائية كعغ ذىابو إلى القجس مع كالجه عاـ 
كسا اشتسل ىحا الفرل عمى تفاصيل شيقة كمعمػمات تكاد جسيعيا تختكد عمى شخرية 

ل الثاني كاف بعشػاف )ذكخيات أدبية( فيتحجث ؼيو الشاعػرؼ كال تتجاكز دائخة الحات، كالفر
الشاعػرؼ عسا أسساه )جسجساتي الذعخية( كيخكؼ ؼيو بعس ذكخيات شفػلتو األدبية، ثع يتحجث 
عغ بعس تجاربو الشقجية، مثل نقجه لعجد مغ كبار األدباء كالذعخاء العخب، أما الفرل األخيخ 

د مغ قرائج الشاعػرؼ كعمى الطخكؼ التي فيػ بعشػاف: )قرائج كذكخيات( كيذتسل عمى عج
. كسا كصجر كتاب ) لػ عادت بي (2)أحاشت بكتابتيا مثل قريجة خيسة البلجئ كيػـ الشرخ

األياـ( ليعقػب زياديغ في العاـ نفدو، فحػػ ذكخياتو كأفكاره مشح سشػات دراستو في الكخؾ مخكًرا 
ـ كما تبلىا مغ 1956ًبا عغ القجس العاـ بتأسيدو مع آخخيغ لمحدب الذيػعي األردني كالفػز نائ

 .    (3)ذكخيات

ـ. كأيًزا 2012فرجر عاـ (  5)لساجج شاىيغ( 4)أما كتاب )حيصاف التعب(             
، حيث ركػ في ىحا الكتاب سيختو الحاتية كتجخبتو كرؤيتو (6)صجر)كجو القسخ( لدميساف عخبيات

أك الفكخ أك السػقف، مع ًأصحاب الػصايات لمتعميع العالي كتراعج الخبلفات في الخأؼ 

                                                           
يع الجبابشة في قخية ناعػر عاـ 1) ، شارؾ في عجد كبيخ مغ السؤتسخات العخبية كالجكلية 1918( كلج عيدى إبخـا

، كاستسخت لسّجة عاـ فقط، كمغ أعسالو: 1952عاـ كاالستذخاؾية، أصجر مجّمة "القمع الججيج" األدبية الذيخية 
 أناشيجؼ، كالخبيع الحابل. يشطخ: عيدى الشاعػرؼ، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.

 ( يشطخ: ذكخيات الشاعػرؼ، ماجج ديب غشسا،.سػاليف )مػقع الكتخكني(.2)
 راديػ البمج )مػقع الكتخكني(.   ( لػ عادت بي األياـ  لدياديغ، د.ـ، مػقع عساف نت، مػجد3)
 ( لع أستصع الحرػؿ عمى أية معمػمة عغ محتػيات الكتاب.4)
، 1984في مأدبة، كىػ عزػ رابصة الكّتاب األردنييغ مغ  1956( كلج ماجج كامل محسػد شاىيغ عاـ 5)

و: كرد أسػد كأجخاس. كعزػ الييئة اإلدارية لفخعيا في مأدبة، كعزػ اتحاد األدباء الكتاب العخب، كمغ أعسال
 يشطخ: ماجج شاىيغ، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.

ـ، كشغل عخبيات عجة مشاصب في كزارة الدراعة كعسل استاًذا في 1938ت عاـ  بيارمفمح عف سميما( كلج 6)
كرئيًدا لجامعة مؤتة ككزيخ لمدراعة كمية الدراعة في الجامعة االردنية كعسيًجا ليا، كرئيًدا لجامعة البمقاء التصبيؿية 

حخية سقفيا الدساء )مػقع  -. يشطخ: كفاة الجكتػر سميساف عخبيات، د.ـ، ككالة أنباء سخايا اإلخبارية 1989
 الكتخكني(.
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السفخكضة عمى الجامعات. كفي الختاـ كضع ما تعمسو مغ دركس في الحياة أماـ األجياؿ 
 .( 1)القادمة، لعميا تجج فييا ما يشفعيا

ـ( لخميل 1935 –ـ 1901)(2)كصجرت محكخات سساكؼ ) أردني في السكديظ(           
ر في العاـ نفدو )حراد العسخ( ألكـخ أبػ الخاغب، يتحجث ؼيو ـ. كسا كصج2013عاـ (3)سساكؼ 

عغ مديخة أيامو األكلى، كعغ أخصائو كعيػبو مدخًدا إياىا بقػالب المغة العامية، ممخًرا مديخة 
حياتو مغ خبلؿ محاكر عجة، األكؿ: يتحجث ؼيو عغ كالجه ككالجتو كمخحمة شفػلتو البائدة لو 

دمغ فييا، كعغ بيتو العتيق كتخكو لمسجرسة كعغ ذكخياتو في سيشسا كعغ مجيشة عساف، كذكخيات ال
البتخاء، كالثاني: عغ مػىبتو الفشية كاألدبية كعغ ليالي الذتاء كليالي الدسخ، كأياـ الثمج كفرل 
الخبيع الجسيل في عساف. كالثالث: عّخج ؼيو عمى تقاليج أىل عساف كأمػر الحياة اليػمية التي 

كالخابع: تحجث ؼيو عغ ؾيادة الديارات كرحمتو إلى دمذق كالبحث عغ الحات  يقزييا ابغ عساف.
كمحاكالتو الكتابية كانتدابو لشادؼ الجديخة الخياضي، ثع عغ خصبتو كزكاجو كشعػره بأف يكػف 
ألكؿ مخة أًبا لؤلشفاؿ، كفي محػر آخخ تحجث عغ عسمو في كزارة السالية كعسمو كسخمز 

ة حديخاف كعسمو في اإلذاعة األردنية كتحجث عغ سفخه إلى الكػيت جسخكي، كسا كتحجث عغ نكب
كعسمو ىشاؾ. كسا كيرف العجيج مغ الحػادث التي كاجيت مديختو الفشية إال أنو استصاع أف 

 .(4)يتخصى العػائق دكف أف يدتدمع

                                                           
( يشطخ: سميساف عخبيات يدتعخض سيختو "كجو القسخ" في "الخكاد الكبار"، د.ـ، الجستػر)مػقع 1)

 الكتخكني(،عساف.
 رل عمى أية معمػمة عغ محتػيات ىحا الكتاب.( لع أح2)
في الفحيز، كتب محكخاتو التي صّػر فييا تفاصيل الحياة االجتساعية  1901( ُكلج خميل سميع سساكؼ سشة 3)

كاالقترادية كالدياسية التي عاشيا في األردف كالبمجاف التي مخَّ بيا في شخيق ىجختو، مثل مرخ كإيصاليا كتخكيا 
، كُدفغ في الفحيز. يشطخ: خميل سساكؼ، د.ـ، كزارة الثقافة) مػقع الكتخكني(، 1935سشة  كفخندا، تػّفي

 األردف.
( يشطخ: )حراد العسخ( كتاب يجكف سيخة الكاتب أبػ الخاغب بقمسو، ماجج جبارة، الخأؼ)مػقع الكتخكني(، 4)

 عساف.
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. حيث بجأ زياد أبػ (1)ـ  صجر كتاب )إربجؼ يتحكخ( لدياد أبػ غشيسة2014في عاـ 
ـ كقج استغخؽ ىحا العسل بزع سشػات، حتى اكتسل شكميا 2007بكتابة محكخاتو مشح عاـ غشيسة 

الشيائي في ىحا الكتاب، فعخض في ثشاياه تجخبتو الدياسية كالحدبية، فقج خمف لشا محكخات 
سياسية كاجتساعية كاقترادية غشية، كلع يقترخ عمى ركاية األحجاث بل عخض أيًزا كجية نطخه 

قزايا سياسية ميسة، كسا أنو عخفشا عمى العجيج مغ الذخريات التي ارتبصت بتمظ فييا، كعالج 
لسحسج خزيخ، ك) محكخات حشا  (3). كسا كصجر في ىحا العاـ كتاب) أنا كسا أراني((2)القزايا

حيث تشاكلت ىحه السحكخات سيخة كمديخة حشا (4)( لحشا القدػس1953-1885سمساف القدػس 
ذج القارغ، كتحجثت عغ كالدتو في الكخؾ كنذأتو في تمظ البمجة كدراستو القدػس، بأسمػب مسيد ت

فييا، كسا كتحجثت عغ معاناتو مع القادة األتخاؾ كمحاكالت اعتقالو؛ كػنو عسل في الجير 
 .( 5)السرخؼ اإلنجميدؼ 

ـ، كىػ عمى جدأيغ، األكؿ 2015عاـ (6)كصجر كتاب )ذاكخة األياـ( لعمي محافطة
تو في القخية، كالثاني تحجث ؼيو عغ تجخبتو شالًبا في مجارس األردف كشالًبا تحجث ؼيو عغ حيا

 .(7)جامعًيا في سػريا كمعمًسا في رغجاف

 

 

                                                           
 في كزارة السعارؼ في إربج.ـ، كعسل معمًسا 1937( كلج زياد محسػد أبػ غشيسة في مجيشة الكخؾ 1)

 يشطخ: حارس التاريخ كالتخاث زياد محسػد أبػ غشيسة، عػدة رافع الذخعة، الجستػر )مػقع الكتخكني(.  
 ( يشطخ: حارس التاريخ كالتخاث زياد محسػد أبػ غشيسة، عػدة رافع الذخعة، الجستػر )مػقع الكتخكني(.2)
 ا الكتاب.( لع أحرل عمى أية معمػمة عغ محتػيات ىح3)
، 1923، عسل أيزا شبيبا في كل مغ السدتذفى البمجؼ 1885( كلج حشا سمساف القدػس في الكخؾ عاـ 4)

كمغ أعسالو: محكخاتو. يشطخ: أكؿ شبيب أردني، دمحم ربيع الخداعمة، إرث األردف  1928مدتذفى مأدبا عاـ 
 )مػقع الكتخكني(.

 صحيفة الخأؼ) مػقع الكتخكني(. ( يشطخ: محكخات أكؿ شبيب أردني، جػرج شخيف،5)
ـ، كمغ أعسالو: تاريخ األردف السعاصخ، كالحخكة 1938( عمي مفمح عبج هللا محافطة، كلج في األردف عاـ 6)

 الفكخية في فمدصيغ كشخقي األردف. يشطخ: عمي محافطة، د.ـ، كزارة الثقافة )مػقع الكتخكني(، األردف.
 ، عراـ سميساف السػسى، ككالة عسػف اإلخبارية )مػقع الكتخكني(.( يشطخ: عمي محافطة ..سشجيانة كفكخ7)
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ـ، فيحه 2016الحؼ صجر عاـ  (1)أما عغ كتاب )بعس ما أذكخه( لغداف عبج الخالق
اتب كالسجتسع الديخة تتخاكح بيغ بػح الحات كتػثيق الػاقع، كتخصج محصات بارزة في حياة الك

ـ(. حيث استديميا بسقتصفات دالة عمى سيخ سابقة 1987 –ـ 1967عمى امتجاد عذخيغ عاًما )
، كإحداف عباس، ىذاـ شخابي، إدكارد سعيج، ثع أعقبيا بسا يذبو التقجيع لديخة  مثل ابغ حـد

، لع يجخخ شفػلتو كصباه كمصمع شبابو التي تػاتخت عبخ عذخيغ عشػاًنا فخعًيا. فيي تسثل مػاجية
جيًجا كي تكػف صخيحة كصادقة كجخيئة مع شفػلتو القاسية، كتجخبتو الثقاؼية كالدياسية السبكخة 
بػجو خاص، كتػثيًقا لمحاكخة الثقاؼية كالدياسية كاالجتساعية في مجيشة الدرقاء كمجيشة إربج كجامعة 

مغ مشترف الدبعيشات حتى اليخمػؾ حيث أشمق حخاًكا ثقاؼًيا كسياسًيا كاجتساعًيا نػعًيا امتج 
 .(2)مشترف الثسانيشات

،الحؼ تحجث ؼيو عغ تجخبتو (3)نختتع بديخة )السدار( ألحسج سميساف البذايخة                
الذخرية السميئة بالتفاعبلت كحياتو الحافمة بالتصػرات التي يختدنيا في ذاكختو، كتحجث عغ 

و االبتجائي كاإلعجادؼ في مجيشة إربج، كتحجث عغ شفػلتو كعغ تخكو أسختو كقخيتو ليكتسل تعميس
حياتو الجامعية كعغ التحجيات التي كاجيتو في حياتو ككيف كاجييا، كيبلمذ البذايخة في كتابو 
أحجاًثا كبيخة كقعت في العالع كأثخت عمى األردف كالػشغ العخبي، كيتشاكؿ بعس ما كعيو مغ تمظ 

أجػائيا كيعخض ما أدركو مغ أشكاؿ حياة  الشاس األحجاث كما خبخه مغ تجارب عاشيا في 
 .(4)كأنساط عيذيع في مجتسع زراعي كرعػؼ 

 (م.2019، 2018مالحظة: لم أعثخ عمى أية سيخة ذاتية كتبت في عامي )

                                                           
ـ، كىػ أستاذ الشقج السداعج في قدع المغػة 1962( غداف إسساعيل عبج الخالق الفصافصة، كلج في األردف عاـ 1)

ة الثقافة العخبيػة، كمغ أعسالو: األخبلؽ في الشقج العخبي، كاألعخابي التائو. يشطخ: غداف الفصافصة، د.ـ، كزار 
 )مػقع الكتخكني(، األردف.

  web master( "بعس ما أذكخه".. سيخة ذاتية لمشاقج غداف عبج الخالق الذخري كالخكائي كالػاقعي، د.ـ، 2)
 عساف، صحيفة ثقاؼية: قاب قػسيغ )مػقع الكتخكني(.

 األردف.ـ، كىػ عزػ رابصة عمساء 1958( أحسج سميساف العػض البذايخة، كلج في إربج عاـ 3)
 ( يشطخ: السدار الستفائل كالبذائخ الستػالية، ؼيرل غخايبة، صحيفة الخأؼ )مػقع الكتخكني(.4)
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ما يقارب ثساٍف كثبلثػف سيخة ذاتية ُكتبت في ىحه السخحمة، كىحا إف دؿ عمى :  وُيالحظ مسا سبق
انتعاش كخرػبة فغ الديخة الحاتية في ىحه السخحمة كاىتساـ الكتاب كاألدباء شيء، فإنو يجؿ عمى 

 بيا.

 غمبة الصابع الدياسي عمى الديخ الحاتية األردنية في ىحا العرخ. كسا وُيالحظ ،

 وأخيًخا أودُّ ذكخ لسحة عن الديخة الحاتية الشدهية في األردن

قمة قميمة مغ الشداء كتبغ في ىحا الفغ، حيث يججف صعػبة في التعبيخ عغ حياتيغ  إف 
 الذخرية؛ بدبب العادات كالتقاليج التي يفخضيا السجتسع، كنطختو الغخيبة كالزيقة لمسخأة. 

 كمغ المػاتي كتبغ سيخىغ الحاتية: ميداء القخعاف في كتابيا: كجع مؿيع، كنديية عيدى في كتابيا

 .(1)اتي كصخاعي مع القجر: قرة حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ميداء القخعاف كنديية عيدى، د.ـ، كزارة الثقافة األردنية )مػقع الكتخكني(، األردف.: ( يشطخ1)
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 السبحث الثاني

 تحميل سيخة الحدين بن شالل )ميشتي كسمك(
قبل الذخكع في تحميل ىحه الديخة ال بج مغ التعخؼ إلى الكاتب الحديغ بغ شبلؿ. كلج 

ألسخة عخيقة في الحكع، حيث كاف كالجه ممًكا عمى  1935الحديغ بغ شبلؿ في عّساف عاـ 
ُيعدؿ ألسباب صحية كسا قيل كقتيا، كججه ىػ السمظ عبج هللا بغ الحديغ مؤسذ  األردف قبل أف

السسمكة األردنية الياشسية. تمقى تعميسو األكلي في عساف، ثع اإلسكشجرية بسرخ، ثع سافخ إلى 
 ـ.1950بخيصانيا لبللتحاؽ بكمية سانج ىيخست العدكخية عاـ 

اء أحج عذخ، ككانت زكجتو األكلى ىي تدكج الحديغ بغ شبلؿ أربع مخات كلو مغ األبش
األميخة ديشا عبج الحسيج كأنجب مشيا األميخة عالية، ثع تدكج األميخة مشى غاردنخز كىي ابشة 
ضابط بخيصاني كاف يعسل في األردف، كأنجب مشيا األميخ عبج هللا )الحؼ أصبح ممًكا عمى 

ميخة زيغ. ثع تدكج مغ السمكة عمياء األردف عقب كفاة كالجه( كاألميخ ؼيرل كاألميخة عائذة كاأل
شػقاف كأنجب مشيا األميخ عمي كاألميخة ـيا، ثع تدكج مغ السمكة نػر التي أنجبت لو األميخ 

 حسدة )كلي العيج( كاألميخ ىاشع كاألميخة راية كاألميخة إيساف. 

عاًما، شيجت األردف  47تخبع الحديغ بغ شبلؿ عمى عخش السسمكة الياشسية أكثخ مغ 
كالسشصقة العخبية خبلؿ تمظ الفتخة الصػيمة الكثيخ مغ األحجاث التاريخية، كاف أبخزىا إنياء 

كحخب أيمػؿ األسػد مع  1967االنتجاب البخيصاني عغ ببلده كتثبيت دعائع السمكية كىديسة 
السقاكمة الفمدصيشية.كلعب الحديغ دكًرا بارًزا في القزية الفمدصيشية سػاء في زمغ الحخب أـ 

 .(1)السديخة الدمسية، حيث اختتع حياتو بالتػؾيع عمى معاىجة سبلـ بيغ ببلده كإسخائيل

 أما عغ التحميل: 

 أواًل: الفكخة

الفكخة التي أراد الكاتب إيراليا لمقارغ ىي: أف بالجج كالسثابخة ُيرشع السدتحيل، كمغ 
فبل مكاف لميأس، حيث في كاف يستمظ اإلرادة كالعديسة تحلمت أمامو كل الرعػبات كالسعػقات، 

                                                           
 كتخكني(.عاما في قمب الحجث، د.ـ، الجديخة )مػقع ال 47يشطخ: الحديغ بغ شبلؿ.. ( 1)
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بجاية األمخ كاف الخػؼ يديصخ عمى الحديغ، كال يعخؼ ماذا سيفعل في ىحه السدؤكلية 
العطيسة، لكغ عشجما كجج األمخ ال مفخ مشو، استػعب ذلظ، كبجأت تتػلج لجيو عديسة كإرادة قػية، 

 لمسدؤكلية التي حيث تحّسل ما تشػء بحسمو الجباؿ ليكػف عشج حدغ ضغ الشاس بو كيكػف أىبًل 
 ُكمف بيا. فابغ الدابعة عذخة مغ عسخه استصاع أف يجيخ شؤكف ببلد بأكسميا كعمى خيخ كجو.

كسا كيجكر ىحا الكتاب حػؿ حجيث السمظ ابغ شبلؿ عغ حياتو السمكية مشح شفػلتو حتى 
شبو شيخػختو، مخكًرا بالرعػبات التي كاجييا قبل تػليو السشرب كبعج، فكانت ىحه الديخة أ

بحمقة كصل بيغ العائمة الحاكسة كالذعب الحؼ شالسا كاف يثيخه الفزػؿ كيجكر في عقمو الكثيخ 
مغ التداؤالت ليكػف مجيًبا لكل تمظ األسئمة، باإلضافة إلى كذف ما غسس كجيل في حياة 

 العائمة السالكة، فتحجث عغ حياتو الذخرية بكل تفاصيميا، فأزاؿ بيحه التفاصيل الحػاجد بيشو
كبيغ شعبو، كسا كتحجث عغ مػاقفو الدياسية مغ جسيع القزايا، خاصة القزية الفمدصيشية، 

 ككحلظ حجيثو عغ جسيع االتفاؾيات التي قاـ بتػؾيعيا. 

 ثانًيا: الحبكة

إف الحبكة تكسغ في تخصيط الجج عبجهللا كنيتو في تػلي حفيجه الحديغ السمكية ؼيسا بعج؛ 
لسا أضيخه مغ صفات استثشائية مغ الحكاء كالفصشة. فبجأ يخكد جيػده عمى تخبية حفيجه الحديغ، 
حيث نست عبلقة خاصة بيشيسا، فعيغ األميخ عبجهللا  لمحديغ مجرًسا خاًصا لمجركس العخبية 

اؼية، كأشخؼ بشفدو عمى تجريدو، كسا كعسل الحديغ متخجًسا لججه عبجهللا خبلؿ اجتساعاتو اإلض
مع القادة األجانب، فطل الحديغ مبلزًما لججه في زياراتو لمبمجاف األخخػ أثشاء عسمو، فبجأ يمتقط 

بادغ حب آلية العسل ككيؽية إدارة شؤكف الببلد، ككاف يدتغل الجج عبجهللا ىحه الديارات لتخسيخ م
الػشغ كاالنتساء إليو عشج الحديغ ككيؽية السداىسة في إدارة شؤكنو. كسا ككاف دائًسا يقجـ لو 
نرائح حػؿ تقجيع مرمحة الببلد عمى مرمحتو كىسيا عمى ىسو، إلى أف تػفي الجج عبجهللا، 

طًخا الستياء فتع تعييغ كالج الحديغ، شبلؿ ممًكا عمى األردف، لكغ لع تدتسخ فتخة خبلفتو شػيبًل ن
ضخكفو الرحية، فشػدؼ بالحديغ ممًكا عمى األردف، كاف صغيخ الدغ، ال يجرؾ جيًجا ىحه 
السدؤكلية العطيسة، لكغ الحديغ لع يجخخ جيًجا ليقـػ بعسمو عمى أكسل كجو، فدجل في )سانج 

ا كأنو بجأ ىيخست(؛ ليأخح دكرة تجريبية مكثفة كيعج إعجاًدا عدكخًيا يؤىمو لتػلي ىحا السشرب، كس
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يتقخب مغ أبشاء شعبو كيشفح نرائح ججه، كبالفعل كاف الجج محدًشا االختيار في تخكيد الجيػد 
 عمى الحديغ، فكاف نعع الخميفة الحكيع العادؿ. 

 ثالًثا: العشهان

إف السمظ ابغ شبلؿ ححا ححك ججه السمظ عبجهللا، حيث سار عمى دربو في حكع األردف، 
 عقبلنًيا، متػاضًعا، عاداًل في حكسو.فكاف حكيًسا، متدًنا، 

"ميشتي كسمظ" ىػ العشػاف الحؼ عبخ عغ مزسػنو كتحجث عغ محتػاه، فيحا العشػاف 
يعكذ ما سصختو أحخؼ ىحه الديخة، حيث إف ابغ شبلؿ تحجث عغ ميشتو مشح أف كضع أماـ 

دجًيا كدراسًيا؛ حتى يكػف قخار ال مفخ مشو كىػ أف يربح ممًكا خمًفا لػالجه كججه، كإعجاده نفدًيا كج
أىبًل ليحه السيسة، مخكًرا بتػليو السشرب كاتخاذه العجيج مغ القخارات خبلؿ فتخة عسمو، حيث 
تحجث عغ حياة السمظ الذخرية، كمػقفو مغ القزايا العخبية عامة، كالقزية الفمدصيشية 

ي بأف السمظ ىي ميشة خاصة، ثع تتػيجو كسمظ، كسا كأف باختياره ليحا العشػاف ؼيو تقخيخ ضسش
يؤدؼ بيا صاحبيا دكًرا في خجمة الذعب، كصػف السجتسع كاالرتقاء بو، كأف السمظ ميسا عمت 

 مكانتو فيػ يبقى كدائخ البذخ.

 رابًعا: البجاية  

كانت بجاية الديخة بجاية كاصفة، حيث إنو بجأىا بػصف شفػلتو البديصة كالدعيجة، 
كعبلقتو بػالجيو، ثع أخح يرف أسختو كفقخىا، كمدتػػ معيذتيع  كبخاءتو في تعمقو بأدنى األشياء،

في ذاؾ الػقت، ككصف لشا عبلقتو بججه، ككيف تصػرت ىحه العبلقة. كسا ككصف لشا عيذة 
البادية كالسجيشة كصفات أىميسا كالعادات كالتقاليج فييسا كغيخىا. يبلحع مسا سبق أف البجاية كانت 

 سخدية تقميجية. 

 مان خامًدا: الد 

إف الدمغ أحج عشاصخ الديخة التي ال غشى عشيا، حيث بجأت أحجاث ىحه الديخة مشح أف 
ـ، خمًفا لججه السمظ عبجهللا الحؼ تع اغتيالو 1952أصبح الحديغ بغ شبلؿ ممًكا عمى األردف عاـ 

"عاـ الشكدة"، كحخب الكخامة عاـ  1967ـ، مخكًرا ببعس األحجاث، مشيا: حخب 1951عاـ 
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غيخىا مغ األحجاث كالقزايا. كيذار إلى أف ىحا الكتاب " ميشتي كسمظ" نذخ بالمغة ، ك 1968
ـ، ثع تخجع إلى العخبية في العاـ نفدو، كصجر في الشرف الثاني مغ عاـ 1975الفخندية عاـ 

 ـ. كلمدمغ عشاصخ، أكليا:1975

 جأ التختيب: حيث بجأ السمظ حديغ بغ شبلؿ سيختو مغ الساضي إلى الحاضخ، حيث ب
حجيثو عغ ججه عشجما كاف ممًكا لؤلردف، حتى كفاتو، كتػليو السشرب كسمظ لؤلردف خمًفا 
لججه. كقج راعى الكاتب التختيب الدمشي لؤلحجاث، كيذار ىشا إلى أف الكاتب تقيج بتختيب 
األحجاث حدب تختيب شخح األسئمة مغ قبل الرحفي فخيجكف، كيبلحع أف فخيجكف قج 

التي خاضيا في حياتو، ثع العبخ التي استخمريا مغ بعس  سألو عغ جسيع الحخكب
ىحه الحخكب كليذ كميا. كقج ختع سيختو بخصابو في األمع الستحجة،  مع أنو كاف عاـ 

ـ، أؼ سبقو العجيج مغ األحجاث كالحخكب كغيخىا. كربسا أرفق الديخة بسمحق) 1960
اًنا أنو كاف يمجأ إلى تحجيج خصابو في األمع الستحجة(؛ ليؤكج عمى أىسيتو. كيبلحع أحي

الدمغ بجقة مثل تحجيجه لمػقت الحؼ تػفي ؼيو ججه حيث قاؿ:" كاف ذلظ في يػـ الجسعة 
، كأحياًنا لع يحجد الدمغ بجقة مثل قػلو:" كإني ألذكخ (1)ـ"1951العذخيغ مغ تسػز، عاـ 

. جاء تختيب الدمغ (2)رحمة قسشا بيا بعج بزع سشيغ لديارة ابغ عسي ؼيرل في بغجاد"
مغ خبلؿ تقانتي االستباؽ كاالستخجاع، أبجأ باالستباؽ، كىػ يشقدع إلى استباؽ داخمي 
كخارجي. لجأ الكاتب إلى استخجاـ تقانة االستباؽ الجاخمي كمغ ذلظ: حجيثو عغ مذخكع 
الثبلث سشػات حيث قاؿ:" إف األردف يبجك لي اليػـ متستًعا بأكسل صحة، ال سيسا بعج 

ك  1973باشخة في تشفيح مذخكع الثبلث سشػات الحؼ يغصي الفتخة الػاقعة بيغ عامي الس
( إلى ما 2، كالتي تخمي أىجافو الخئيدة التي سػؼ تتحقق في نياية ىحه الدشة )1975

. كفي قػؿ الجج لو: "أرجػ أف تعخؼ يا كلجؼ، أف عميظ في يػـ ما أف (3)يمي: ..."
عتسج عميظ أف ترشع السدتحيل لكي ال تزيع جيػدؼ تتحسل مدؤكليات جداـ، كإنشي أل

                                                           
الحديغ بغ شبلؿ، نقميا إلى العخبية: غالب عارؼ شػقاف، مصابع الذخكة العخبية لمصباعة  ( ميشتي كسمظ،1)

 .33، ص ـ1975 د.ـ، كالشذخ،

 .21( السخجع الدابق، ص 2)
 .249( السخجع الدابق، ص 3)



174 
 

. فيحا االستباؽ ىجفو: خمق (1)سجػ، إنشي أعتسج عميظ في االستسخار في خجمة شعبي"
التذػيق إلى سيخ األحجاث، كتخقب الشتائج الستػخاة. أما االستباؽ الخارجي، فمع أالحع 

اع، فيشاؾ استخجاع داخمي لجػء الكاتب إلى استخجامو في ىحه الديخة. أما عغ االستخج
لجأ الكاتب إلى استخجامو كمغ ذلظ قػلو: "إف الدشتيغ المتيغ أمزيتيسا في كمية 

، كقػلو أيًزا: " إف ججؼ األعمى مجفػف في (2)ؼيكتػريا، تحدب بيغ أجسل سشيغ عسخؼ"
القجس كسا تعمع، أما ججؼ السمظ عبجهللا فقج لقي مرخعو في القجس بيغ ذراعي، إف ىحه 

سجيشة ىي مجيتشا ألكثخ مغ سبب، كمشح ثسانية أعػاـ السدمسػف في العالع أجسع ممػؾ ال
كجشػد كأغشياء كفقخاء يشتطخكف لكي يؿيسػا في السدجج األقرى الحؼ يسثل الذيء الكثيخ 

. كقػلو: "في سغ الحادية كاألربعيغ، كاف كالجؼ قج مشح ببلده كل ما يسمظ، (3)في أعيششا"
لسكخمة، كأكسل عمػمو في سانجؼ ىيخست، ثع التحق بالجير العخبي فقج كلج في مكة ا

. كاستخجاع خارجي، حيث لجأ الكاتب إلى استخجاـ ىحه (4)األردني كزابط احتياط..."
التقانة، كمغ ذلظ قػلو: "كإنشي أكد أف أسسح لشفدي بعػدة صغيخة إلى الػراء، إلى 

 1921ألردف مشح تأسيديا في عاـ الدشػات الخسديغ األخيخة: فقج كرثت دكلة شخقي ا
نطاًما تعميسًيا تأصمت جحكره عشجنا، كفي سائخ مشصقة اليبلؿ الخريب مغ قبل الغداة 
األتخاؾ. كاف تعميسشا معتسَجا عمى بعس السجارس االبتجائية ال تتجاكز فتخة التجريذ فييا 

، ككشت دكًما ، كأيًزا قػلو: "كانت شفػلتي بديصة كجج سعيجة(5)الدشػات الثبلث..."
شجيج التعمق بػالجؼ، أما كالجتي السمكة زيغ التي بقيت دكًما إلى جانبي التي تعير في 

. كقػلو: "عشجما كشت صبًيا صغيًخا، كشا نؿيع جسيًعا في (6)الػقت الحاضخ في عساف..."
دار متػاضعة، تتألف مغ خسذ حجخات، مع غخفة استحساـ كاحجة، تحيط بيا قصعة 

 .(7)جبل عساف..." أرض صغيخة في

                                                           
 . 35، ص ميشتي كسمظ( 1)

 .24( السخجع الدابق، ص2)

 .239( السخجع الدابق، ص 3)

 .49( السخجع الدابق، ص 4)

 .255( السخجع الدابق، ص 5)

 .21( السخجع الدابق، ص 6)

 .22( السخجع الدابق، ص 7)
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 :الجيسػمة: كتذسل ) الححؼ، السذيج، الػقفة، الخبلصة(، كىي عمى الشحػ اآلتي 
الححؼ، لجأ الكاتب إلى استخجاـ تقانة الححؼ في الديخة، كمغ ذلظ قػلو: " أبمغشي أنو  - أ

يأسف إلعبلمي أف كالجؼ قج تشازؿ عغ العخش، كأنشي قج غجكت مشح ذلظ الحيغ ممًكا 
فقج ححؼ تفاصيل حكع كالجه عمى األردف. كمغ ذلظ أيًزا قػلو:" كىكحا بعج  (1)لؤلردف"

. حيث ححؼ (2)ثسانية عذخ شيًخا مغ زكاجشا، رحمت عشي كذىبت لئلقامة في القاىخة"
 سشػات الدكاج كالخبلؼ بيشو كبيغ زكجتو، فانتقل بالحجث مخة كاحجة إلى الصبلؽ.

يختو كثيًخا، كمغ ذلظ قػلو:" إف الدشتيغ السذيج، استخجـ الكاتب تقانة السذيج في س - ب
المتيغ أمزيتيسا في كمية ؼيكتػريا تحدب بيغ أجسل سشيغ عسخؼ، فقج كشت أتمقى تعميًسا 

. كمغ ذلظ أيًزا قػلو: (3)شبيعًيا تساًما، كأمارس األلعاب الخياضية في الػقت نفدو..."
يخست، ألنشي كشت أحتفل "كقعت الحادثة في يػـ الجسعة ليبًل، كشت غائًبا عغ سانج ى

بعيج ميبلدؼ، كأمزيت الميمة في لشجف، كاف ذلظ في نياية الجكرة، ككاف الصبلب 
 .(4)يحتفمػف بيحا الحجث..."

 الػقفة، لع أالحع لجػء الكاتب إلى استخجاـ ىحه التقانة في سيختو.  - ت
عع كاف عاـ الخبلصة، لجأ الكاتب إلى استخجاـ ىحه التقانة في سيختو، كمغ ذلظ قػلو: "ن - ث

، كلدػؼ يبقى راسًخا في 1970عاـ التجارب السخيخة بالشدبة إلي، تساًما كعاـ  1958
( 29ذىشي إلى األبج. غادرت آخخ فرائل القػة العدكخية البخيصانية في عساف في )

( تذخيغ الثاني )نػفسبخ(، كلقج أتاح لشا 2تذخيغ األكؿ )أكتػبخ( كأبحخت مغ العؿبة في )
خبلؿ بزعة أشيخ أف نمتقط أنفاسشا بعس الذيء. كاف الجشػد ذكك مجخد كجػدىا 

الؿبعات الحسخاء، بتجػاليع في شػارع عساف، قج مكشػا الذعب مغ التثبت مغ أنشا لع نكغ 
 .(5)كحجنا كأنو ال مجاؿ لميأس"

                                                           
 .52، ص ميشتي كسمظ (1)

 .75( السخجع الدابق، ص 2)

 .24( السخجع الدابق، ص 3)

 .61، 67( السخجع الدابق، ص 4)

 .165( السخجع الدابق، ص 5)
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  التػاتخ: لجأ الكاتب في سيختو إلى استخجاـ التػاتخ، كمغ ذلظ: تكخار مذيج الجراسة في
ىارك ، حيث قاؿ: "إذ بعج سشتيغ قزيتيسا في السجرسة اإلنجميدية في مرخ مجرسة 

كججت ىحه المغة في ىارك مختمفة تساًما، كاف التحجث باإلنجميدية في االسكشجرية غشائًيا 
. كقاؿ أيًزا: " كانت (1)كبصيًئا، أما في ىارك فقج كاف التحجث يجخؼ بدخعة فائقة..."

ختارة، كال بج مغ االعتخاؼ بأنشي كشت غيخ سعيج في البجاية، ىارك السؤسدة التعميسية الس
. كقػلو: " كانتيت الدشة الجراسية (2)كلع يكغ ذلظ عائًجا تساًما إلى خصأ شخري مشي..."

. فالتػاتخ يداىع في تدميط الزػء عمى األحجاث، كحدب شبيعة األىسية (3)في ىارك..."
، كيتجاكز  تختمف مغ حجث آلخخ، فأسيع التكخار في سخد متساسظ يتػقف عشج ما يمـد

 ما يمـد حدب مقتزيات الدخد. 

 سادًسا: السكان

 قتو.أمكشة رئيدة: كىي األماكغ التي شكمت جدًءا رئيًدا مغ الديخة، كقزى فييا معطع ك  .1
 ىشاؾ أماكغ مجنية كمشيا:  - أ

  عساف: كىي السجيشة التي عيغ فييا ممًكا خمًفا لػالجه، حيث مارس فييا حياتو بذكل
 شبيعي تدامًشا مع إدارة شؤكف ببلده.

  القرخ السمكي: كىػ القرخ الحؼ كاف يقزي ؼيو السمظ معطع كقتو، ؼيسارس أعسالو
 اليػمية كالخكتيشية تارة، كيبحث في أمػر ببلده كالتصػرات فييا تارة أخخػ. 

  مجرسة ىارك: كىي السؤسدة التعميسية السختارة، حيث تعمع فييا اإلنجميدية كذلظ بعج
 رية. تخخجو مغ كمية ؼيكتػريا في اإلسكشج

  سانج ىيخست: كىي الكمية الحخبية التي أخح فييا ابغ شبلؿ دكرة حخبية مكثفة في ستة
أشيخ، بإشخاؼ مغ زيخ الجفاع البخيصاني؛ ما أىمو ألف يربح ممًكا خبلؿ ىحه الفتخة 

 القريخة. 
  .العخاؽ: اغتيل فييا ابغ عسو الؽيرل، مسا أدػ إلى تػتخ العبلقة بيغ البمجيغ آنحاؾ 

                                                           
 .44، ص ميشتي كسمظ (1)

 .44، 43السخجع الدابق، ص ( 2)

 .49( السخجع الدابق، ص 3)
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 الجكؿ العخبية: كىي الجامعة التي عيغ فييا ججه قائًجا لمقػات العخبية، ككحلظ  جامعة
 نػقر فييا العجيج مغ األمػر الستعمقة بالقزية الفمدصيشية.

  .القجس: اغتيل فييا ججه السمظ عبجهللا أثشاء زيارتيع لمربلة فييا، كسا كدفغ فييا 
 .شخقي األردف 
 ذ حجخات مع غخفة استحساـ كاحجة، كالحؼ البيت الحؼ يعير ؼيو، السكػف مغ خس

 تحيط بو أرض صغيخة. 

 كجسيعيا أماكغ مفتػحة عجا بيتو الحؼ يعير ؼيو فيػ مكاف مغمق.

 كىشاؾ أماكغ بجكية: - ب
  البادية: حيث كاف ممًكا عمى أبشائيا، يجيخ شؤكف ببلدىع كيدتسع إلى شكػاىع، كيمبي

 احتياجاتيع. كىػ مكاف مفتػح. 

مغ أحجاث الديخة جخت في األماكغ السجنية مغ القرخ السمكي في  نبلحع أف جدًءا
عساف كسانج ىيخست  في بخيصانيا كغيخىا، حيث كانت الحياة فييا متحزخة، رغيجة، متػفخة فييا 
كل سبل الخاحة كالدعادة.  كالجدء اآلخخ مغ أحجاث الديخة جخت في البادية حيث البداشة 

كشطف العير كالتخحاؿ كالتشقل، كصعػبة تػفيخ الكؤل كالساء.  كالعػز كاإلمبلؽ، كصعػبة الحياة
كاف الحديغ يحب ىحه البداشة كيمبي احتياجات أبشاء شعبو بكل حب. كبل السكانيغ الستحزخ 

 كالبجكؼ كاف لو دكر في تذكيل شخرية الحديغ. 

رة أمكشة ثانػية: كىي أمكشة ال يسكغ لمديخة االستغشاء عشيا، حيث ساىست في رسع صػ  .2
 متكاممة لحياة السمظ )الحديغ بغ شبلؿ( كمشيا:

  كمية ؼيكتػريا: كىي الكمية التي أكسل فييا السمظ حياتو الجامعية، فجرس فييا المغة
 العخبية كعمـػ القخآف. 

  لػزاف في سػيدخا: كانت تؿيع فييا كالجتو كإخػتو، كسا كأنو السكاف الحؼ بمغ ؼيو عغ
 إياه خمًفا لو.تشازؿ كالجه عغ العخش كتػليو 

 .الدعػدية : الحؼ زارىا  لسقابمة السمظ ابغ سعػد 
 كجسيع األمكشة الدابقة مفتػحة.
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 كىشاؾ أمكشة ذكخت فقط مغ أجل تكسمة حجث أك مذيج، كمشيا:

 .فمدصيغ، لشجف، نابمذ، مجيشة جخش، أكلج بيمي، بخيصانيا، دمذق، كغيخىا 
 كأيًزا األماكغ الدابقة جسيعيا مفتػحة. 

ُيبلحع أف األماكغ الحؼ كردت في ىحه الديخة كثيخة، نطًخا لغمبة الصابع الدياسي عمييا. 
 كىحا الججكؿ يبيغ بذكل تقخيبي كركد األماكغ التي جاءت في ىحه الديخة.

 

  

 سابًعا: األحجاث

بجأت أحجاث الديخة مغ الساضي إلى الحاضخ، كراعى الكاتب فييا التختيب الدمشي، 
حيث جاء تختيب األحجاث مغ خبلؿ إقحاـ الستمقي مباشخة في الحجث الجاؿ عمى السدتقبل البعيج 
كالقخيب، فاغتياؿ السمظ عبجهللا ىػ أكؿ ما يبجأه الحجث؛ ليجؿ عمى الشياية مغ جية، بيشسا يجؿ 

عمى مجخيات األحجاث التي تقػد إلييا، فقج تسثمت ذركة الحجث في تدمع الحديغ الحكع،  تفديخىا
كؾيامو باألمخ عمى أكسل كجو، كبالتالي تكػف انتيت معاناتو. كبجأ مشحشى األحجاث في اليبػط 
إلى الشياية، مغ خبلؿ أخح الحديغ لجكرة عدكخية لسجة ستة أشيخ، أىمتو فػًرا الستبلـ الحكع، 
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شتو جيًجا مغ إدارة شؤكف ببلده، كاتخاذ كل الدبل لمتقخب مغ أبشاء شعبو؛ ليؤدؼ ميستو بسا كمك
 يخضي هللا. 

كقج اعتسجت ىحه الديخة عمى انتقاء األحجاث بححؼ ما ليذ لو عبلقة، كإيجاز ما يمـد 
عشجما  قميبًل كاالنتقاؿ إلى ما لو عبلقة، كقج بيغ ذلظ مبحث الدمغ الحؼ مخ سابًقا. كمغ ذلظ:

أخبخ الحديغ باستقالة كالجه مغ الحكع كتػليو نيابة عشو، فإنو خبلؿ نقمو لمحجث، ححؼ فتخة حكع 
كالجه عمى األردف، كلع يحكخ أؼ معمع مغ معالسيا، كانتقل فػًرا إلى ما ىػ أىع مغ ىحا الحجث، 

لقصع أك كىػ تػليو الحكع نيابة عشو. فيػ بحلظ يتشقل مغ مذيج إلى مذيج آخخ مغ خبلؿ ا
 السدج، فيحا قخيب مغ تقانات الديشسا. 

كلع تعتسج الديخة عمى نسط ثابت في سخد األحجاث، بل اعتسجت عمى تقانة التػاتخ 
كالتكخار كاالستخجاعات كاالستباقات كغيخىا. فيحا كمو يثيخ التذػيق في الديخة كيبعج السمل عغ 

 القارغ.

لرػرة، بجأت أحجاث الديخة بعخض صػرة أما عغ تمخيز أحجاث الديخة لتكتسل لجيشا ا
مذخقة مغ حياة صاحب الجبللة الياشسية مشح شفػلتو حتى يػمشا ىحا، فيحه الرػر تذكل تارة 
لػحات فشية ضخسة، ترػر كفاح بصل عسبلؽ يرارع الكػارث كاألىػاؿ كالسراعب كيعاني 

قاؿ الحديغ: "انتػيت أف ، حيث (1)السذقات كالستاعب في سبيل حياة أفزل لذعبو الػفي األميغ
، كقاؿ (2)أتشكخ لكي أتجػؿ بحخية بيغ الدكاف...فخصخ لي أف أتشكخ بمباس سائق عدكخؼ"

أيًزا: " شػاؿ ليمتيغ متتاليتيغ كشت أغادر القرخ في الداعة الثامشة مداء كأنا أقػد سيارة فػرد 
يل متجشًبا رقابة قجيسة خزخاء المػف، كذات رقع عسػمي، ككشت أعػد في حػالي مشترف الم

كما ىحا إال استعادة لديخة الدمف  (3)الحخس الحيغ كانػا يعتقجكف بأنشي كشت أشالع في مكتبي"
الرالح مغ أبصاؿ العخكبة كاإلسبلـ الحيغ قادكا أمتشا إلى السجج. كىي تارة ألحاف عحبة حديشة، 

اؿ الحديغ: "ككشت حيث ق (4)ترػر آالـ شاب في عسخ الدىػر يحتزغ جدج ججه البصل الذييج

                                                           
 .6، ص ميشتي كسمظ (1)

 .73( السخجع الدابق، ص 2)

 .73( السخجع الدابق، ص3)

 .6( السخجع الدابق، ص 4)
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، كيعخض (1)أرجػ مغ صسيع القمب أف يكػف ما زاؿ ثسة أمل، كلكغ كاف كل شيء قج انتيى"
حياتو لمخصخ لسبلحقة الجاني األثيع. كفي حيغ تحكي مذاعخ ابغ بار بػالجه الحبيب كأمو 

ىػ مبتيج الحشػف، كتحمل لشا أحاسيذ الصفػلة السمكية الصاىخة البخيئة، كترػر البخعع الجسيل ك 
بألعاب تعمقت بيا نفدو، فتأخحىا األـ لتعيجىا إلى مالكيا كمغ ذلظ قػؿ األـ: " إنشي أعخؼ بأنشي 
سػؼ أشق عميظ، كلكغ كضعشا السالي يبعث عمى اليع كالقمق، فمكي ندتصيع الخبلص مغ ىحا 

بيع الحاؿ، ال بج لشا مغ بيع بعس الستاع الحؼ لجيشا، فيل يزايقظ يا بشي العديد أف ن
فقاؿ الحديغ: "كلقج جاىجت نفدي الحتباس دمػعي، إنيع يدتصيعػف بيع كل شيء  (2)دراجتظ؟"

، ثع تخمع حميتيا لتذتخؼ لو بثسشيا ما يعػضو عسا أخحتو مشو، فيبتيج قمبو (3)كلكغ ليذ دراجتي"
 مغ ججيج.

، مشح كفاة كحيغ آخخ تحكي عغ تحسل الحديغ لمسدؤكلية التاريخية كىػ صغيخ الدغ          
ججه السمظ عبجهللا في السدجج األقرى، ككيؽية نجاتو مغ محاكلة االغتياؿ حيث قاؿ: " فقج 
ضخبت الخصاصة أحج أكسستي ثع ارتجت، لقج سمست مغ األذػ بفزل ججؼ، كال شظ ألف البدة 

لع يبمغ ، كالسشاداة بو ممًكا عمى السسمكة األردنية الياشسية، كىػ (4)العدكخية قج أنقحت حياتي"
الدابعة عذخة مغ عسخه. ككيف كخس حياتو كحياة أسختو لقزية شعبو كلتحقيق الدبلـ، ككيف 
تغمب عمى عذخات االعتجاءات كالسؤامخات كالفتغ، كرفزو التجخبلت األجشبية التي ال مبخر ليا، 

يسكغ حيث قاؿ:" لع أكغ راغًبا في أف يزصخ األردف إلى االعتساد عمى أية معػنة خارجية كال 
 .(5)ضساف استسخارىا"

كسا كتحكي أحجاث ىحه الديخة عغ بصػالت الحديغ كمػاقفو كتزحياتو كتدامحو كقرة          
بشاء كششو األردف، كالجفاع عشو، كبحؿ الجيػد في سبيل تقجمو كازدىاره، كتػفيخ الطخكؼ الحياتية 

اتي كعخشي يدتسجاف القػة كمعشى السبلئسة لذعبو الحؼ نادػ لو بالػفاء كالسحبة حيت قاؿ :إف حي
كجػدىسا بقجر ما أقجمو مغ خجمة لبمجؼ كأمتي. كقاؿ أيًزا: " لقج حاكلت بشجاح أف أكشغ 

                                                           
 .47، ص ميشتي كسمظ (1)

 .22( السخجع الدابق، ص 2)

 .22( السخجع الدابق، ص 3)

 .39( السخجع الدابق، ص 4)

 .77بق، ص ( السخجع الدا5)
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الؿبائل البجكية، كأف أضع حًجا لحياة االرتحاؿ كاالنتقاؿ التي يحيػنيا كىع يبحثػف عغ الساء 
كمعػنة يؤمغ ليع مداكغ عرخية  كالكؤل، كقج قست مغ تمقاء نفدي بإعجاد كتشفيح بخنامج مداعجة

 . (1)حجيثة..."

كتتػالى أحجاث الديخة، إذ تشاكلت أـ القزايا ،القزية العخبية الكبخػ "قزية فمدصيغ"، 
كالسخاحل كالسشعصفات التي مخت بيا، كمػقف األردف مغ ىحه القزية ك ما مخ باألردف مغ 

،  كحخب 1957ك 1956ث عاـ أحجاث ىامة مغ  إنذاء االتحاد العخبي الياشسي، كما حج
التي ىدمت فييا األردف، كمذخكع الشقاط الدت، كأحجاث أيمػؿ األسػد، كقزية فظ  1967

االرتباط مع الزفة الغخبية، كمعاىجة الدبلـ بيغ األردف كإسخائيل. كسا كبيشت كفاح السمظ عبجهللا 
اؾبة التي كاف يحاكؿ مغ بغ الحديغ في سبيل الجفاع عغ عخكبة فمدصيغ،  كالشطخة البعيجة الث

خبلليا معالجة محشة شعبو يػـ أف كاف الػعي الدياسي في السشصقة بأسخىا كال سيسا بيغ زعساء 
فمدصيغ أنفديع قاصًخا كمتخمًفا، عاجًدا عغ تبيغ الحقائق مغ خبلؿ ضباب األحجاث، حيث قاؿ 

كبخػ التي كاف يسكغ أف الحديغ:" فججؼ السمظ عبجهللا قج اقتخح في عيجه إما إنذاء سػرية ال
تذسل سػرية كلبشاف كاألردف كفمدصيغ، أك اليبلؿ الخريب الحؼ يزع الجكؿ نفديا باإلضافة 

، كأكسل حجيثو بقػلو: " كقج دمخ جيػد ججؼ (2)إلى العخاؽ أك مجخد اتحاد بيغ سػرية كاألردف"
انتياج سياسة تفخقة تكتيظ الفخندييغ كاإلنجميد الحيغ كانػا يخكف ضساف سبلمة مرالحيع في 

 .(3)العخب"

فمػ نفح مذخكع السمظ عبجهللا لسا قامت إسخائيل، ك القترخ الػجػد الييػدؼ في فمدصيغ 
عمى تجسع سكاني محجكد في بعس السشاشق القميمة، ك لتأسدت دكلة عخبية مدتقمة قػية عمى 

لكػارث الستبلحقة التي أنقاض حمع صييػف ك لجشبت الجيميغ القجيع كالحجيث كاألجياؿ الراعجة ا
عخقمت كتعخقل مديخة األمة العخبية، كحفطت كحجة أراضي الػشغ العخبي مغ السحيط إلى 

 الخميج.  

 
                                                           

 .72، ص ميشتي كسمظ (1)
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 ثامًشا: الرخاع 

ضيخ الرخاع مع بجاية أحجاث الديخة، كذلظ عشجما تػفي جج الحديغ السمظ عبجهللا عمى 
فتػلج عشجه صخاًعا بيشو كبيغ نفدو، حيث كاف مخأػ عيشيو، الحؼ كاف متعمًقا ؼيو كثيًخا كمحًبا لو، 

يقػؿ: "كانت حياتي دكًما مخادفة لمعدلة، ساءلت نفدي مخاًرا مشح يػـ الجسعة الجمػية ىحه عسا 
كانت تخفي ىحه االبتدامات السعدػلة، كىحه االنحشاءات، كىحه السجاىخة الحارة بالػالء! كإني 

 .(1)باقتخاب الخصخ مشو"ألتداءؿ اليـػ عسا إذا كاف ججؼ لع يتحدذ 

كزاد ىحا الرخاع عشجما نػدؼ بو ممًكا عمى األردف خمًفا لػالجه، كىػ صغيخ الدغ، حيث 
كاف يعتقج أنو غيخ قادر عمى تحسل ىحه السدؤكلية العطيسة، حيث قاؿ: " كانت ىحه المحطة 

عير حياة شبيعية التي كشت أخذاىا، لغ أصبح أبًجا شالًبا بعج اآلف. فيل أتسكغ يػًما مغ أف أ 
، لكغ بجأ يدكؿ شيًئا فذيًئا عشجما تعمع في مجرسة ىارك، (2)كأف أكػف لشفدي حياتي الخاصة؟"

كأعج إعجاًدا عدكخًيا مغ خبلؿ دكرة تجريبية مكثفة مجتيا ستة أشيخ، كقج كاف نياية ىحا الرخاع 
كمكانتيا بيغ الجكؿ، فكاف  بحشكة السمظ كذكائو كفصشتو في إدارة شؤكف الببلد، كرفع قجرىا كشأنيا

ليا كمستيا في الجامعة العخبية كالسحافل الجكلية، كىحا يجلل لشا إف كاف عذخيشي العسخ إال أنو 
 كاف أربعيشي العقل، ذكي، فصغ، يتحسل السدؤكلية. 

كأيًزا كاف ىشاؾ صخاع بيشو كبيغ نفدو أثشاء دراستو في كمية ىارك كعجـ إتقانو لمغة 
كصعػبة تأقمسو مع العادات كالتقاليج البخيصانية حيث قاؿ:" كلقج كججت مذقة كبيخة اإلنجميدية، 

. لكغ كاف حل ىحا الرخاع: (3)مغ الشاحية الشفدية في التكيف مع ىحا الشػع مغ الحياة..."
السسارسة السدتسخة في نصق المغة اإلنجميدية حتى تسكغ مشيا، فكاف يتحجث بيا مع ابغ عسو 

ئو ىشاؾ برػرة يػمية، كاستصاع أف يؤقمع نفدو ركيًجا ركيًجا مع العادات الؽيرل كأصجقا
البخيصانية فأصبحت جدًءا مغ حياتو اليػمية الخكتيشية. فالرخاع ؼيسا سبق يدسى صخاًعا داخمًيا، 

 ككرد كثيًخا في ىحه الديخة.

                                                           
 .38، ص ميشتي كسمظ (1)
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انت بيغ أما عغ الرخاع الخارجي، فػرد أيًزا  في مػاضع كثيًخة، كمشيا: الحخب التي ك
الحديغ كإسخائيل كالحخب التي كانت بيغ فمدصيغ كإسخائيل المحاف انتييا بتػؾيع اتفاؾية كمعاىجة 
الدبلـ، التي تعج حبًل لمرخاع السػجػد في البمجيغ آنحاؾ. كسا كأحجاث أيمػؿ األسػد شكمت 

عج عدكخية صخاًعا بيغ الجير األردني كالسشطسات الفمدصيشية التي كانت تتخح مغ األردف قػا 
كمكاتب إدارية كسياسية كإعبلمية، أدت إلى خخكج السقاكمة الفمدصيشية السدمحة مغ األردف إلى 

 لبشاف. كيبلحع استسخار الرخاع حتى نياية أحجاث الديخة. 

 تاسًعا: الذخريات  

كىي التي تزفي الحخكة عمى الديخة، كىي قدساف: الذخريات الخئيدة كالذخريات 
 ريات الخئيدة كالحيػية تسثمت في:الثانػية، فالذخ

  الحديغ بغ شبلؿ: صاحب ىحه الديخة الكاتب السجيج، كاألديب الكبيخ، كالسحمل الساىخ
كالفشاف البارع في ترػيخ السػاقف كالعػاشف بخيذة ساحخة خبيخة بسختمف أساليب التعبيخ 

ا بارًزا في الفشي الجسيل، فالحديغ شخرية ليا بعجىا الدياسي السيع، حيث شكل محػرً 
القزية الفمدصيشية سػاء في الحخب أـ الدمع، كتخؾ برسة خالجة في عبلقة األردف 
الدياسية بفمدصيغ مغ خبلؿ معاىجة الدبلـ بيغ ببلده كفمدصيغ. كاف شجيج التعمق 
بػالجيو، حيث بعج فتخة تػلى السمكية عمى األردف نيابة عغ كالجه السخيس، فتحسل 

لدغ، ككاف أىبًل ليا، حيث ضيخ ذلظ مغ خبلؿ دكره في حخب السدؤكلية كىػ صغيخ ا
 ـ، كاتفاؾية الدبلـ مع إسخائيل كغيخىا.1967

  ابغ عسو ؼيرل: الحؼ زاره في بغجاد، كالتقى معو في مجرسة ىارك، كازداد قخًبا مشو
حيث أصبح صجيقو الحسيع بعج مخافقتو في حياتو الجراسية، ككاف يتستع برفات الحديغ 

اء كالفصشة، فكاف آنحاؾ ممًكا لمعخاؽ الياشسي، لكشو كاف ممًكا تحت الػصاية مغ الحك
كػنو أصغخ مغ العسخ الحؼ يدسح بو الجستػر، حيث كاف في عسخ الحديغ، كالحؼ أدػ  

 اغتيالو إلى تػتخ العبلقة بيغ البمجيغ آنحاؾ.
 كاف رجبًل فصًشا،  الجج: ىػ عبجهللا بغ الحديغ، السؤسذ لمسسمكة األردنية الياشسية، فقج

حكيًسا، عاداًل، لقج كصفو الديخ ألظ كيخ كبخايج: "عاىل ذك عيشيغ تذعاف فصشة، كعقل 
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. فيػ رجل مغ البادية، ربي بيغ الؿبائل البجكية السحاربة، فيػ لع يكغ (1)يتػقج ذكاء"
ج جشجًيا فحدب، بل كاف دبمػماسًيا إلى أقرى الحجكد، ككاف أديًبا كبيًخا يشذج القرائ

. كاف لو دكًرا (2)الذعخية شػاؿ ساعات، كسا كاف شيًخا ذا مشاقب محىمة تثيخ اإلعجاب
عطيًسا في تذكيل شخرية الحديغ الدياسية، حيث لع يخ الجج عبجهللا في كلجيو " شبلؿ 
كنايف" اإلمكانات البلزمة لمسمكية، فخكد جيػده عمى تخبية حفيجه الحديغ الحؼ أضيخ 

الحكاء كالفصشة، حيث نست عبلقة خاصة بيشيسا، فعيغ األميخ  صفاًتا استثشائية مغ
عبجهللا لمحديغ مجرًسا خاًصا لمجركس العخبية اإلضاؼية، كفي السقابل عسل الحديغ 
كستخجع لججه خبلؿ اجتساعاتو مع القادة األجانب، كضل الحديغ مبلصًقا لججه حتى تع 

 ـ. 1951اغتيالو عاـ 

الجج عبجهللا، كؼيرل( شكمػا األكثخ حزػًرا في الديخة؛ ُيبلحع أف شخريات )الحديغ، ك 
%، 100لحلظ يذكمػف جسالًيا الذخريات الخئيدة، حيث ندبة حزػر الحديغ تذكل تقخيًبا 

%، أما عغ الجج عبجهللا فتذكل ندبة حزػره تقخيًبا 70كندبة حزػر ؼيرل تذكل تقخيًبا 
 تصػر أحجاث الديخة.%. كُيبلحع أف ىحه الذخريات، شخريات متصػرة مع 60

أما عغ الذخريات الثانػية فيشاؾ شخريات ثانػية كانت كثيخة الحزػر كشخريات 
 قميمة الحزػر. فالذخريات الثانػية كثيخة الحزػر  تسثمت في:

  شخرية فخيجكف، ىػ ذلظ الرحفي الحؼ قجـ األسئمة لمسمظ الحديغ، كتفزل السمظ
 باإلجابة عشيا.

  امخأة شجيجة الجساؿ، تثيخ اإلعجاب كسا كصفيا الحديغ، كسا كالجتو السمكة زيغ: فيي
ككانت مػفػرة الحكاء كحكستيا كشجاعتيا كنرائحيا ذات تأثيخ حاسع بالشدبة لو، كاف 
متعمًقا بيا كثيًخا، حيث كانت مبلزمة لو، تذجعو، كتذج مغ عديستو خبلؿ األزمات 

 كالفتخات العريبة.
 كلًيا لمعيج بعج كالجه لفتخة ليدت شػيمة؛ نطًخا لدػء  كالجه: شبلؿ بغ عبجهللا الحؼ كاف

 حالتو الرحية. فكاف الحديغ شجيج التعمق بػالجه، متأثًخا بو. 
                                                           

 .25، صميشتي كسمظ (1)

 .25( السخجع الدابق، ص 2)
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 .كػؾ باشا: الحؼ عمع الحديغ الصيخاف، كانتقل بو إلى عساف بعج اغتياؿ ججه في القجس 
 لكاذبة لمسمظ مػسى عبج هللا الحديشي: الحؼ قجـ االبتدامات  السعدػلة كاالنحشاءات ا

عبجهللا قبل كفاتو بقميل كجاىخ بالػالء لو، لكغ في الحؿيقة كاف مغ السخصصيغ لقتل 
 السمظ، كعمى إثخ ذلظ تع إعجامو.

 .كمػب باش: الحؼ أقالو الحديغ بعج خجمتو في األردف لسجة بمغت ستة كعذخيغ عاًما 
  رياض الرمح: ىػ شخرية سياسية لبشانية كانت في زيارة لؤلردف، حيث تع اغتيالو

 أثشاء ىحه الديارة قبل اغتياؿ الجج بقميل، حيث كاف صجيًقا لمسمظ عبجهللا . 
  ـ، كأنجب مشيا شفمة اسسيا 1955زكجتو الذخيفة دنيا عبج الحسيج: الحؼ تدكجيا عاـ

 سا الدكجية. عالية، كبعج فتخة انفربل لفذل حياتي
  زكجتو السمكة عمياء كابشتو الكبخػ: الحؼ يذعخ بأمذ الحاجة إلييسا، فيسا يسشحاه الحخارة

 كالحشاف الحؼ يفتقجىا مع أعباء العسل.

إف الذخريات الثانػية الدابقة كاف ليا دكرىا الفاعل في الديخة، كفي بخكز تصػر 
جاث ؾياًسا بالذخريات الخئيدة يعج الحجث كتراعج الرخاع، إال أف حزػرىا في مدخح األح

ثانػًيا، فحزػرىا يذكل مجخبًل لتحجيج دكرىا بذكل أدؽ، كىحا يعشي أف ىحه الذخريات مغ 
ناحية التقديع الجسالي تعج شخريات ثانػية ذات دكر كاسع، بيشسا شكل حزػر ) الحديغ، 

محػر الرخاع الحؿيقي  كؼيرل، كالجج عبجهللا( الحزػر األكبخ، مسا دلل عمى أف الصخفيغ ىسا
في الديخة، كأف دكر كمػب باش عمى سبيل السثاؿ كاف دكًرا تكسيمًيا، لكغ تدبب في شغ الحخب 
بيغ الحديغ كبخيصانيا، بعج إقالة الحديغ لو. كسا كأف الذخريات الثانػية األخخػ ذات الحزػر 

 األقل مثل: 

 .القاتل: الحؼ قتل الجج عبجهللا أثشاء زيارتو لمقجس 
 لصبيب: الحؼ فحز الجج عبجهللا.ا 
 .الخادـ: الحؼ أعصى الحديغ السطخكؼ الستزسغ استقالة كالجه مغ الحكع 
  أختو الرغيخة: التي تػفيت بعج شيخيغ مغ كالدتيا بسخض ذات الخئة؛ ألنيع كانػا لع

 يسمكػا مغ السػارد ما يدسح بتجفئة بيتيع.
 .رجاؿ اإلشفاء 
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 .خالو الذخيف ناصخ 
  البجكؼ.الخجل 
  .الذعب 

كغيخىا مغ الذخريات، ال تعشي ثانػيتيع إمكانية استغشاء الديخة عشيع، حيث ال يسكغ 
تخيل مجخيات األحجاث كتصػرىا دكف كجػد تمظ الذخريات. لكغ تحجيج شخفي الرخاع الخئيديغ 

كذف ذلظ يديع في بمػرة الفكخة الخئيدة، كالسشحشى الجسالي الحؼ تتجو إليو بشية الديخة، كسا ي
التحجيج قمة عجد الذخريات التي تذكل الرخاع، كىحا يعشي تساسظ األحجاث كعجـ تذتيت ذىغ 

 الستمقي.

كلعل تخيل مشحشى حزػر تمظ الذخريات الخئيدة كالثانػية، كتفاكت ندبة حزػرىا 
ذلظ يتػافق بيغ الكثخة كالػسط كالقمة كالشجرة، يسشح فيسشا لمديخة كتحكقشا لجساليا مشصؿية أكبخ؛ ألف 

مع تفاكت أدكار الذخريات عمى أرض الػاقع فعبًل. كيتػافق مع مفيػـ االنتقاء الجسالي القائع 
 .  عمى اختيار ما يمـد فعبًل، كعدؿ ما ال يمـد

قج اختارت سيخة السمظ مغ أبعاد رسع الذخريات ما يمـد في تصػر األحجاث كسمػؾ 
 أك االجتساعي أك الشفدي. الذخريات كتراعج الرخاع، سػاء البعج السادؼ

كقج ضيخ البعج السادؼ في كصف الحديغ بغ شبلؿ خبلؿ مخاحل عسخه السختمفة الحؼ 
 انتقل بيا مغ حجث آلخخ، كمغ ذلظ: إبخاز عسخه الرغيخ عشجما نػدؼ بو ممًكا عمى األردف.

كرسست الديخة البعج السادؼ لذخرية الحديغ بعج كفاة ابغ عسو ؼيرل، ك ججه الحؼ 
في أماـ مخأػ عيشيو، ككيف حدف حدًنا شجيًجا عميو، ككيف أصيب بالعدلة لفتخة مغ الدمغ بعج تػ 

 ىحه الرجمة.

كضيخ البعج االجتساعي مغ خبلؿ إبخاز أبعاد البيئتيغ البجكية كالسجنية في تكػيغ 
 شخريتو. كسا كبخز في شبيعة العبلقة بيغ الحديغ كججه ككالجه ككالجتو كابغ عسو ؼيرل. 

ا عغ مبلمح البعج الشفدي فطيخت في رسع شخريات الديخة بسا يتشاسب مع تصػر أم
األحجاث، كمشو: إبخاز اإليساف الرادؽ عشج الحديغ كاالتكاؿ عمى هللا بعج كفاة ججه، كاليقيغ بأف 
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كل شيء مقجر، كىػ مغ عشج هللا كحجه. كسا كبخز ىحا البعج في حبو الذجيج ألبشاء شعبو 
 ييع، كتقجيع مرالحيع عمى مرالحو. كحخصو الذجيج عم

يبلحع أف الذخريات في الديخة كثيخة؛ نطًخا لغمبة الصابع الدياسي عمييا. كىحا الذكل 
 يبيغ بذكل تقخيبي كركد الذخريات التي جاءت في الديخة.

 

 عاشًخا: المغة

بلحع في المغة: ىي الكمسات التي يعبُخ بيا الكاتُب عغ أفكاره كمذاعخه كأحاسيدو، كما يُ 
ىحه الديخة أفَّ الحديغ بغ شبلؿ لع يعتسج في كتابتو عمى أسمػب الدخد الحاتي كسا ىػ متعارٌؼ 
عميو في أدب الديخة الّحاتية، فقج جاءت سيختو عمى ىيئِة حػاٍر )سؤاؿ كجػاب( بيشو كبيغ 

بًل، حيث الّرحفي الفخندّي فخيجكف، فكانت إجابات ابغ شبلؿ عبارة عغ قرة حياتو كتاريخو كام
يخكؼ قرتو بيغ ثشايا ىحه الديخة مذيًخا بيغ الدصخ كاآلخخ إلى مػقفو مغ القزّية الفمدصيشية 
كالتي كانت تذكُل جدًءا أساسًيا مغ ِكْرِدِه اليػمّي، حيث َعَسَج فخيجكف إلى أسمػب عخض األسئمة 

اؿ مشفخًدا ثع يجيب عميو ُجْسمة كاحجة ثع اإلجابة عمييا برػرٍة متفّخقة، بحيث يحكُخ فخيجكف الدؤ 
% تقخيًبا، بيشسا كرَد الحػار 66.4عمى لداف ابغ شبلؿ، كُيذار ىشا إلى أفَّ الّدخد كرَد بشدبة 

 % تقخيًبا.33.6)الدؤاؿ كالجػاب( بشدبة 
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ا بالشدبة لمغة الّدخد فقج تسيدت بأّنيا لغة فريحة كاضحة كبديصة، بعيجة كل الُبعج  أمَّ
ال يػجُج بيا ألفاٌظ عرية عمى الفيع أك بسعشى آخخ تحتاُج العػدة إلى عغ الغخابة؛ حيث 

القامػس؛ لسعخفة معشاىا؛ فيي ألفاٌظ كاضحٌة مسا جعل الديخة أقخب لمكتاب التاريخي؛ ألنو 
ؼ بالقزّية الفمدصيشّية.  تحجُث فييا ابغ شبلؿ عغ تاريخ األردف كمجػ ارتباشو الدياسي كالػدِّ

عمى فخيجكف ؼيسا يتعمق بسػقفو مغ القزية الفمدصيشية قائبًل: "إفَّ القزية كمثاؿ ذلظ: إجابتو 
الفمدصيشية ال يسكغ فرميا عغ الشزاؿ الكبيخ مغ أجل الحخية الحؼ تقف اإلندانّية في مػاجيتو، 
فإذا كانت ببلد الغخب تبحث عغ االستقخار في الذخؽ األكسط، كإذا أرادت اكتداب صجاقة 

اعتبخت ىحه الرجاقة الدػر السشيع ضج الذيػعية، فعمى ببلد الغخب في الذعػب العخبية، ك 
الشياية أف تأخَح زماـ السبادرة في اقتخاح مذخكع لفمدصيغ، مذخكع نيائي مدتػحى استيحاًء عسيًقا 

 .(1)مغ مبادغ العجالة الدياسية كاالقترادّية ..."

دكف تغييخ مشو، مسيًدا ليا عغ لقج ذكخ ابغ شبلؿ بيغ ثشايا سيختو بعس األقػاؿ كسا ىي 
غيخىا بػضع عبلمة التشريز، كقػلو: "كعشجما مثل بيغ يجؼ سألتو: "إنيا عسمية ركتيشية تتعمق 

 .(2)بتفتير الديارات التي تجخل إلى عساف أك تخخج مشيا"

 

                                                           
 .176( ميشتي كسمظ، ص 1)

 .125( السخجع الدابق، ص 2)
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 وأخيًخا الشياية

في حياتو، إف نياية الديخة كانت نياية مغمقة، حيث ختع السمظ سيختو بالخضا عسا أنجده 
فمع يتخؾ في ذىغ القارغ أؼ تداؤالت؛ حيث تعسق في سخد سيخة حياتو كتفاصيميا، فكانت أشبو 
بكتاب مفتػح لقارئو كدليل ذلظ قػلو:" فقج نمت الحياة التي أبتغييا كأشتيييا، كإنشي أعتقج بأنشي 

شى ميشتي عمى أمارس ميشة شيقة تدتيػؼ نفدي، كلكشيا شاقة عديخة. كإنشي أجتيج في أف أتعا
  .(1)أحدغ كجو أستصيعو..."

السمظ الحديغ بغ شبلؿ كاف أىبًل لمسدؤكلية التي ُكّمف بيا،  كفي الشياية خمرت إلى:
حيث عسل كل ما بػسعو؛ حتى ال يخيب ضغ الشاس ؼيو كاآلماؿ التي عمقػىا بو، فكاف نعع 

يع، الحؼ يقجـ ىع الػشغ كأبشاء األنسػذج الحؼ يحتحػ بو كخيخ مثاؿ لمقائج الحكيع، الفصغ، العط
شعبو عمى ىسو كمرمحتيع عمى مرمحتو، كسا كأنو قجـ درًسا عسمًيا لمحكاـ السخمريغ، كلمحيغ 

 يػدكف الديخ عمى مرالح شعػبيع كأمسيع؛ ليحققػا مصالبيع كآماليع.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .265ميشتي كسمظ، ص ( 1)
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 السبحث الثالث

 مدخد الديخ الحاتية في األردن في عرخ الجول واإلمارات الثاني
 م(2019 -1917)

إعصاء صػرة كلسحة عغ كتاب الديخ الحاتية في األردف في عرخ الجكؿ اليجف من السدخد: 
 (ـ.2019 -1917كاإلمارات الثاني )

 اعتسجت في تختيب السدخد عمى تاريخ نذخ كل سيخة مغ ىحه الديخ.تختيب السدخد: 

  الباحثة.لع أحرل عمى مدخد سابق، بل كاف اجتياًدا مغ مدارد سابقة: 

 م1975

نقميا إلى العخبية: غالب عارؼ شػقاف، د.ـ، مصابع  الحديغ؛ الحديغ بغ شبلؿ، ميشتي كسمظ،
 الذخكة العخبية لمصباعة كالشذخ.

 نذخت بالفخندية في األصل ككانت بعشػاف:

(Mon Metier de Roi)  ،فخيجكف صاحب جع، د.ـ ،( R. Laffont) .لمشذخ كالتػزيع 

 م1980

 .1يعقػب، البجايات، بيخكت، دار ابغ خمجكف ، طزياديغ؛ 

 م1981

 العديدؼ؛ رككذ، جسج الجمع، عساف، مصبعة الجستػر.

 فخيد؛ حدشي، مبلمح مغ الساضي كالحاضخ، عساف، دار الثقافة كالفشػف.
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 فخيد؛ حدشي، مع رفاؽ العسخ، عساف، مشذػرات رابصة الكتاب األردنييغ.
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 م1987

ي يتحكخ تجخبة في العسل الدياسي، د.ـ، دار رياض الخيذ لمكتب الذاعخ؛ جساؿ، سياس
 كالشذخ.

 م1990

 عخار؛ سميساف، الخجػع إلى األرض، عساف، السؤسدة الرحؽية األردنية )الخأؼ(.
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، ذكخيات مع الحديغ )شخريات أردنية تتحكخ(، د.ـ، دار الحامج لمشذخ  أبػ الخاغب؛ أكـخ
 كالتػزيع.

 الحديغ؛ الحديغ بغ شبلؿ، ليذ سيبًل أف تكػف ممًكا، د.ـ، األىمية لمشذخ كالتػزيع.
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 م2008

 .2010دار دركب. كعجؿ ب الدعػدؼ؛ أحسج عصية، ليالي عابخ سبيل، عساف، 

 القخعاف؛ ميداء، كجع مؿيع، عساف، دار كرد األردنية.

(، د.ـ، دار الشيار 2005-1991السعذخ؛ مخكاف، نيج االعتجاؿ العخبي) محكخات سياسية 
 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.

 م2009

بة، األردف، دار البيخكني لمشذخ كالتػزيع بجعع مغ كز   ارة الثقافة.قػاسسة؛ نادر، مذارب الـخ
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السجالي؛ عبج الدبلـ، رحمة العسخ بيت الذعخ إلى سجة الحكع، القاىخة، دار الذخكؽ الجكلية، 
 .2ط

 م2010

 . 1حسدة؛ زيج، بيغ الصب كالدياسة، عساف، أمانة عساف الكبخػ، ط

 .2011الصبعة الثانية في عاـ 

 خزيخ؛ دمحم، فخاغ مميء، عساف، دار مكتػب. 

 م2011

 يعقػب، لػ عادت بي األياـ، عساف، د.ف.زياديغ؛ 

 الشاعػرؼ؛ عيدى، ذكخيات حياتي، األردف، كزارة الثقافة األردنية.

 م2012

 شاىيغ؛ ماجج، حيصاف التعب، األردف، كزارة الثقافة.

 عخيبات؛ سميساف، كجو القسخ، األردف، دار كرد األردنية لمشذخ كالتػزيع بجعع مغ كزارة الثقافة.

 م2013

، حراد العسخ، عساف، دار يافا العمسية لمشذخ كالتػزيع.أبػ   الخاغب؛ أكـخ

 األردف، دار دجمة ناشخكف كمػزعػف. -خزيخ؛ دمحم، أنا كسا أراني، عساف

سساكؼ؛ خميل، محكخات سساكؼ " أردني في السكديظ"، تحخيخ كتقجيع : ىشج أبػ الذعخ، عساف، 
 مخكد الخأؼ لمجراسات. 

 م2014

 د، إربجؼ يتحكخ، عساف، مجسع الشقابات السيشية.أبػ غشيسة؛ زيا
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(، تحقيق كشخح: نايف 1953 -1885القدػس؛ حشا سمساف، محكخات حشا سمساف القدػس )
 جػرج القدػس اليمدا، د.ـ، د.ف.

 م2015

 (، د.ـ، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع.1محافطة؛ عمي، ذاكخة األياـ، ج)

 م2016

 ، عساف، الجار األىمية لمشذخ.عبج الخالق؛ غداف، بعس ما أذكخه

 م2017

 .بذايخة؛ أحسج سميساف، السدار، عساف، دار السأمػف لمشذخ كالتػزيع
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 الخاتســـــــة
تشاكلت في بحثي ىحا فغ الديخة الحاتية في األردف في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني 

شبلؿ كأخيًخا السدخد الحؼ اشتسل عمى دراسة كتأريًخا، ثع حممت سيخة "ميشتي كسمظ" لمحديغ بغ 
 كتاب الديخة الحاتية األردنية في ىحا العرخ.

 وخمرت إلى نتائج عجة ومشيا: 

ـ، لكغ لع ييتع  كيمتفت 1917كانت إرىاصات كبحكر الديخة الحاتية مػجػدة قبل عاـ  .1
 إلييا الكّتاب كاألدباء.

ضعف اىتساـ الكتاب األردنييغ بفغ الديخة الحاتية مقارنة مع غيخىا مغ الفشػف الشثخية  .2
ـ، حيث مغ ىشا بجأ االلتفات إلى ىحا الفغ، فبجأت تشسػ شيًئا 1975األردنية حتى عاـ 

 فذيَئا. 
 (ـ.1999 -1975كجػد عجد ال بأس بو مغ الديخ الحاتية في السخحمة األكلى )  .3
 (ـ.2017 -2001الديخة الحاتية في األردف في زمغ األلفيشات )انتعاش كخرػبة فغ  .4
 تشػع كّتاب الديخ الحاتية بيغ أدباء ككّتاب كسياسييغ كأشباء كغيخىع.  .5
 غمبة الصابع الدياسي عمى الديخ الحاتية في األردف.  .6
 قمة كتابة الشداء في ىحا الفغ. .7
لفشػف الشثخية األخخػ، التي بجأ فغ الديخة الحاتية في األردف فغ حجيث ندبي مقارنة مع ا .8

 ـ. 1917االىتساـ بيا مبكًخا قبل عاـ 

 كسا وأوصي بهصايا عجة مشيا:  

االىتساـ كالعشاية بفغ الديخة الحاتية بذكل عاـ كفي األردف بذكل خاص، كعسل دراسات  .1
 كأبحاث حػليا.

 االىتساـ بػضع ندخ إلكتخكنية لمديخ الحاتية األردنية. .2
 الفمدصيشية بالكتب التي تتشاكؿ فغ الديخة الحاتية في األردف.إثخاء السكتبات  .3
أكصي القائسيغ عمى السشاىج التعميسية، ككحلظ معمسي األدب في الجامعات تجريذ  .4

 الديخة الحاتية األردنية. 
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 السرادر والسخاجع
 القخآن الكخيم
 أواًل: الكتب

العالسية لمشذخ، مرخ، أدب الديخة الحاتية، عبج العديد شخؼ، الذخكة السرخية  .1
 ـ.1998

(، عبج الخحسغ أبػ ىاني، جامعة القجيذ 1975 -1950الحخكة األدبية في األردف ) .2
 ـ.1979يػسف، بيخكت،

دراسات محكخات رجل شجاع "رحمتي مع األردف ألحسج الصخاكنة، عراـ سميساف  .3
 السػسى، األردف. 

الديخة الحاتية في األدب العخبي، تياني شاكخ، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، لبشاف،  .4
 ـ. 2002، 1ط

الثقافي العخبي، بيخكت،  لػجػف، تخجسة: عسخ حمي، السخكدالديخة الحاتية، فيميب  .5
 ـ.1994

ليالي عابخ سبيل )سيخة ذاتية أدبية(، أحسج الدعػدؼ، مقجمة الكتاب، دار اليازكرؼ  .6
 ـ. 2008مشذخ كالتػزيع، د.ـ، ل

ميشتي كسمظ، الحديغ بغ شبلؿ، نقميا إلى العخبية: غالب عارؼ شػقاف، مصابع الذخكة  .7
 ـ.  1975العخبية لمصباعة كالشذخ، د.ـ، 

 ثانًيا: السهاقع االلكتخونية 

"بعس ما أذكخه". سيخة ذاتية لمشاقج غداف عبج الخالق الذخري كالخكائي كالػاقعي،   .1

، عساف، صحيفة ثقاؼية: قاب قػسيغ web master  ،2019/11/19د.ـ،

https://cutt.us/wfOUv  . 

، الدبيل 2019/10/9"قرة حياتي" لمكاتبة نديية دمحم عيدى، عمي الؿيدي،  .2

https://cutt.us/AMMIu  . 

https://cutt.us/wfOUv
https://cutt.us/wfOUv
https://cutt.us/AMMIu
https://cutt.us/AMMIu
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، صحيفة الخأؼ، 2019/11/15ليعقػب زياديغ، رفعت العبلف، عساف،  )البجايات(  .3

https://cutt.us/U0vNj . 

)حراد العسخ( كتاب يجكف سيخة الكاتب أبػ الخاغب بقمسو، ماجج جبارة، عساف،   .4

 . https://cutt.us/u8WuQ، الخأؼ 2019/11،20

، صحيفة الخأؼ 2019/10/5)الخجػع إلى األرض، ككجو القسخ(، فػاز الحسػرؼ،  .5

https://cutt.us/wdnxp . 

 .https://cutt.us/Oe5vb، ستار تايسد 2019/11/2ألدب األردني، ا  .6

، إرث األردف 2019/11/20كؿ شبيب أردني، دمحم ربيع الخداعمة،أ  .7

https://cutt.us/rKSw0 

بيت الذعخ العخبي في رابصة الكتاب يكـخ الذاعخ نادر ىجػ، د.ـ، عساف،   .8

 . b9GThttps://cutt.us/g، الغج 2019/11/19

، صحيفة الخأؼ 2019/11/19بيغ الصب كالدياسة محكخات زيج حسدة ،فيج الفانظ،   .9

https://cutt.us/9AiUq . 

، 2019/10/16ثسانػف رحمة األياـ كاألعػاـ، د.ـ، أبجج،  .10

https://cutt.us/7bXW1 . 

، 2019/11/20حارس التاريخ كالتخاث زياد محسػد أبػ غشيسة، عػدة رافع الذخعة،  .11

 . https://cutt.us/NoFtHالجستػر 

، 2019/10/5عاًما في قمب الحجث، الجديخة،  47الحديغ بغ شبلؿ...  .12

s/UJOqDhttps://cutt.u . 

https://cutt.us/U0vNj
https://cutt.us/U0vNj
https://cutt.us/u8WuQ
https://cutt.us/wdnxp
https://cutt.us/wdnxp
https://cutt.us/Oe5vb
https://cutt.us/rKSw0
https://cutt.us/rKSw0
https://cutt.us/gb9GT
https://cutt.us/9AiUq
https://cutt.us/9AiUq
https://cutt.us/7bXW1
https://cutt.us/7bXW1
https://cutt.us/NoFtH
https://cutt.us/UJOqD
https://cutt.us/UJOqD
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 . https://cutt.us/Sua4، 2019/11/28خصػات عمى الصخيق، د.ـ، أبجج،  .13

جساؿ الذاعخ... الصبيب الدياسي الحؼ افتقجه الػشغ، د.ـ، دائخة السعمػمات "الجستػر"،  .14

2019/10/20 ،https://cutt.us/6j6S8 . 

، سػاليف 2019/11/18ذكخيات الشاعػرؼ، ماجج ديب غشسا،  .15

https://cutt.us/yH2UH . 

 ،صحيفة الخأؼ10/15،/2019ذكخيات يخكييا حدشي فخيد، يػسف عبجهللا محسػد،  .16

.us/JxJ3Fhttps://cutt . 

، 2019/11/19رحمة العسخ مغ بيت الذعخ إلى سجة الحكع، د.ـ، أبجج،  .17

https://cutt.us/UjYBe . 

سميساف عخبيات يدتعخض سيختو "كجو القسخ" في "الخكاد الكبار"، د.ـ،  .18

 . https://cutt.us/Pusoc، الجستػر 2019/11/19عساف،

، 2019/10/9سياسي يتحكخ تجخبة في العسل الدياسي، د.ـ، أبجج،  .19

https://cutt.us/I1I0I . 

صجر عغ الكخمل لمتػزيع كالشذخ حػار في كتاب مع يعقػب زياديغ، حشاف عداؼ،  .20

 .  https://cutt.us/JzcC8، الجستػر 2019/11/29عساف، 

، ككالة عسػف 2019/11/20عمي محافطة ..سشجيانة كفكخ، عراـ سميساف السػسى، .21

 . https://cutt.us/I6Pxbاإلخبارية 

 .ktab ،2019/11/28 ،https://cutt.us/39gXWفالح الصػيل، د.ـ،  .22

 . https://cutt.us/zPPda، 2019/11/19فخاغ مميء، د.ـ، أبجج،  .23

https://cutt.us/Sua4
https://cutt.us/6j6S8
https://cutt.us/yH2UH
https://cutt.us/yH2UH
https://cutt.us/JxJ3F
https://cutt.us/UjYBe
https://cutt.us/UjYBe
https://cutt.us/Pusoc
https://cutt.us/I1I0I
https://cutt.us/I1I0I
https://cutt.us/JzcC8
https://cutt.us/I6Pxb
https://cutt.us/39gXW
https://cutt.us/zPPda


129 
 

أخبار،  -، البػابة2019/10/30الكاتبات االردنيات يقاشعغ قزايا السخأة!، د.ـ،  .24

https://cutt.us/Q5Aj5 . 

، 23كتاب " حجيقة راىب، سخ الكاىغ كبػح الكاتب"، فمدفة الحياة، جػرج الفار، حمقة  .25

2019/10/27 ،youtube ،https://cutt.us/Pdivm ،2017/10/17. 

 عساف نت، مػجد راديػ البمج ، مػقع2019/11/18لػ عادت بي األياـ  لدياديغ، د.ـ،  .26

https://cutt.us/lb3jO . 

 ،Goodreads   ،2019/11/25ليذ سيبًل أف تكػف ممًكا، د.ـ، .27

 https://cutt.us/J72JZ 

ة يػسف شياب، محاضخة عغ األدب األردني الحجيث في اتحاد الكتاب، أسام .28

 . https://cutt.us/XedQS سخايا 2019/11/5

 . https://cutt.us/Kd6LD، 2019/11/28مجارات الحاكخة، د.ـ، أبجج،  .29

، صحيفة الخأؼ 2019/11/20محكخات أكؿ شبيب أردني، جػرج شخيف،  .30

https://cutt.us/k1nHG . 

، صحيفة الخأؼ 2019/11/26السدار الستفائل كالبذائخ الستػالية، ؼيرل غخايبة،  .31

https://cutt.us/2x4rw . 

 . https://cutt.us/UgdJp، 2019/11،11ميشتي كسمظ، د.ـ، أبجج،  .32

، 2019/10/30نيج االعتجاؿ العخبي )محكخات سياسية(، د.ـ، أبجج،  .33

https://cutt.us/s6w4m . 

 ./:cutt.us/wXwk5https/كزارة الثقافة األردنية، د.ـ،  .34

https://cutt.us/Q5Aj5
https://cutt.us/Q5Aj5
https://cutt.us/Pdivm
https://cutt.us/lb3jO
https://cutt.us/J72JZ
https://cutt.us/XedQS
https://cutt.us/Kd6LD
https://cutt.us/k1nHG
https://cutt.us/k1nHG
https://cutt.us/2x4rw
https://cutt.us/2x4rw
https://cutt.us/UgdJp
https://cutt.us/s6w4m
https://cutt.us/s6w4m
https://cutt.us/wXwk5
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 -، ككالة أنباء سخايا اإلخبارية 2019/11/18كفاة الجكتػر سميساف عخبيات، د.ـ،  .35

 . https://cutt.us/VzDPPحخية سقفيا الدساء  
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 واإلمارات الثانيفن الديخة الحاتية في لبشان في عرخ الجول 
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 التسييج
، لقج تعجدت كتشػعت األجشاس  (1)"إّف األدب أجسل ما التحفتو اليسة، كعخفتو ىحه األمة"

األدبية الشثخية عبخ األزمشة، بتعجد ُكتابيا كمؤلفييا، كأصبحت كسيمة لمتعبيخ عسا يختمج الشفذ، 
كعسا يجكر في  الػاقع، فاتخحت عجة أشكاؿ مشيا: الديخة الحاتية، الخسائل، السقامات، السػشحات، 

ة تخاجع الكتاب كالسؤرخيغ؛ بل إنو بخز في الخكاية، كالقرة، ىحا الفغ الحؼ ال يشحرخ في كتاب
 . (2)أشكاؿ مختمفة مثل: التاريخ، كاليػميات، كالسحكخات، كاالعتخافات

ىحا الفغ الحؼ لع يكغ لو ترشيف يخرو في السكتبات كسا الحاؿ في القرة كالخكاية 
التاريخ(، أك كالسدخحّية؛ فػججناه تحت عشػاف )الخكاية(، أك )مشػعات أدبّية(، أك تحت عشػاف )

تحت عشػاف )سيخة( بسفيػميا العاـ، كلعمو فغ غيخ كاضح السعالع، أك قميمة ىي مؤلفاتو في 
 السكتبات.

 الديخة في المغة
تعجدت مفاـيع الديخة في كثيخ مغ السعاجع العخبية، كعمى رأسيا معجع لداف العخب البغ 

 . (3)ة" مشطػر الحؼ كرد ؼيو: "الديخة في المغة: الصخيقة، أك الدش
 قاؿ خالج بغ زىيخ:

 .(4)فبل تجدعغ مغ سشة أنت سختيا***فأكؿ راض سشة مغ يديخىا 
كالسقرػد مغ قػلو ال تغزبغ مغ تمظ الدشة أك الصخيقة، فأنت جعمتيا سائخة بيغ الشاس. ككحلظ 

أؼ قيل عغ الديخة بأنيا ىي الحالة التي يكػف عمييا اإلنداف كغيخه كسا يقاؿ: قخأت سيخة فبلف: 
 .(5)تاريخ حياتو 

  الديخة في االصصالح
ىي بحث يقجـ الكاتب فييا حياتو أك حياة أحج األعبلـ السذيػريغ، كيبخز فييا السشجدات 

 . (6)أك اإلخفاقات التي تحققت في حياتو أك حياة الستحجث عشو 
نبلحع مغ خبلؿ التعخيف أف الديخة تشقدع إلى قدسيغ: الديخة الحاتية كالديخة الغيخية، 

فيي "حكي استعادؼ نثخؼ يقػـ بو شخز كاقعي عغ كجػده الخاص، كذلظ  الديخة الحاتيةأما 

                                                           
 الفتح بغ خاقاف   (1)
 .197فغ الديخة كأنػاعيا في األدب العخبي  عبج السجيج البغجادؼ  ، ص  (2)

 .454. ،ص 6لداف العخب، ابغ مشطػر، ج  (3)
 . 157.ص1البيت مغ الصػيل لميحلي  في ديػاف اليحلييغ، حققو: دمحم الذشؿيصي، ج  (4)
 .485مجسع المغة العخبية، السعجع الػسيط. ص  (5)
 )بترخؼ(.191فغ الديخة كأنػاعيا  في  األدب العخبي. ص  (6)
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 الديخة الغيخية، كأما (1)عشجما يخكد عمى حياتو الفخدية كعمى تاريخ شخريتو، برفة خاصة"
ألدبي الحؼ يكتبو بعس األفخاد عغ غيخىع مغ الشاس، سػاء أكانػا مغ األعبلـ "فيي الجشذ ا

 .(2)الحيغ عاشػا في الدمغ الساضي أك في الدمغ الحاضخ
 لبشان

لغػًيا، عّخفو )محيط السحيط( بأّنو "جبل بالذاـ قيل: سسي بو لبياض صخػره الكمدية"، 
كسياسًيا: دكلة حجيثة العيج في السذخؽ العخبي )ببلد الذاـ أك سػريا الصبيعية(، أنذئت كفًقا 

ة ، كأعمغ إنذاؤىا باسع )دكل1916التفاؾية سايكذ بيكػ بيغ الحكػمتيغ البخيصانية كالفخندية عاـ 
، كىي تشتدب باسسيا 1926ـ، ثع باسع )الجسيػرية المبشانية( عاـ 1920لبشاف الكبيخ( في عاـ 

( كالذيابية 1697-1516إلى )جبل لبشاف( الحؼ لعب دكًرا ىاًما في اإلمارتيغ: السعشية )
 .(3)(، مغ اإلمارات الذامية1698-1842)

 

 إرىاصات الديخة الحاتية في لبشان

 (4)ـ 1855ة ذاتية بالسفيػـ السعاصخ لمديخة. كاف ىحا في عاـ ُكِجج سيخ  1917قبل 
ُشبع في فخندا تحت  ؛(5))أحسج فارس الذجياق()الداؽ عمى الداؽ في ما ىػ الفارياؽ( لسؤلفو 

عشػاف )حياة كمغامخات الفارياؽ( يعخض لحياتو مشح شفػلتو حتى تفتح ممكاتو العقمية، كاىتساماتو 
. كقج بّيغ الذجياؽ في مقجمة (6)لببلد التي زارىا، كخبخاتو في دنيا السخأة المغػية، كمذاىجاتو في ا

كتابو أّف الغاية مشو في الجرجة األكلى غاية لغػية، ثّع بعج ذلظ قرج إلى الحجيث عغ محامج 
الشداء، كمحّميغ، فيػ يقػؿ: "فإف جسيع ما أكدعتو في الكتاب، إنسا ىػ مبشي عمى أمخيغ 

المغة كنػادرىا، فيشجرج تحت جشذ الغخيب، نػع الستخادؼ كالستجانذ...  أحجىسا إبخاز غخائب

                                                           
 2الديخة  الحاتية السيثاؽ كالتاريخ األدبي ، لػجػف، تخجسة : عسخ حمي، ص  (1)
 ..191فغ الديخة كأنػاعيا في األدب العخبي.. ص   (2)
 .479-478، ص 5الكيالي كآخخكف، ج السػسػعة الدياسية، عبج الػىاب  (3)
 (.48عاًما عمى "الداؽ عمى الداؽ في ما ىػ الفارياؽ" . )مػقع عخب  157  (4)
ـ، كفي كتاب 1871، قيل 66قج اختمف في تاريخ ميبلده ففي كتاب الديخة الحاتية في األدب العخبي  ص   (5)

ـ. صحافي لبشاني، اعتشق اإلسبلـ 1874قيل عاـ  1ـ، كفي السػسػعة الدياسية، ج1875تاريخ لبشاف الحجيث  
جامػس عمى القامػس. تاريخ لبشاف متأخًخا، كأصجر جخيجة الجػائب،  لو العجيج مغ السؤلفات، مغ أشيخىا: ال

 .189الحجيث، كساؿ الرميبي، ص 
 (.163ركاد الديخة الحاتية مغ إفخنج كعخب، العخبي. )ص  (6)
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كلكغ ىحه الغاية لع تسشعو مغ االنذغاؿ بحاتو، . (1)كاألمخ الثاني ذكخ محامج الشداء كمحاّميغ"
كذكخ أخباره، كأخبار عائمتو، كضخكؼ مػلجه في ىحا الكتاب. كقج كاف الذجياؽ يزفي عمى كل 

صبغة ذاتية مغ خبلؿ آرائو، كأحكامو الذخّرية، لحلظ نججه يخكؼ كل ما ما يحكخه مغ أحجاث 
، أسمػبو الستأثخ (2)رآه، أك سسعو بأسمػبو الّداخخ، السفعع بالسخح إلى درجة تقتخب مغ السجػف 

بالتقاليج السػركثة لؤلدب العخبي القجيع، كلع يتسكغ مغ التخمز مغ أسمػب السقامة في كتابة 
 .(3)سيختو الحاتية

كإذا كاف الذجياؽ قج ضّسغ كتابو جػانب كثيخة مغ حياتو، فإنو لع يزعيا بصخيقة متدقة 
، فكتابو كسا قاؿ إحداف عّباس ال (4)مشطسة، ندتصيع مغ خبلليا أف نتعخؼ إلى تصػر شخريتو

 .(5) الفشيّ يسكغ أف يعج سيخة ذاتية بالسعشى 
ُنذخت  1908جـ تخجسة ذاتّية )ثع جاء )جخجي زيجاف( في )سيخة حياتي( كقيل إنيا أق

. كىشا ُيخجى إعادة الشطخ في صحة ىحه  (6)بعج ذلظ بدتيغ سشة( في األدب العخبي الحجيث
السعمػمة، خاّصة أنشي كججُت تحؿيًقا ليا قبل ىحا التاريخ. كسيذار إلييا في مػضعيا مغ 

 البحث. حيث كتب قرة حياتو البشو السغتخب.
ال ُتعتبخ  (7))سييل إدريذ(ركاية )الحي البلتيشي( لمكاتب كفي الشياية أشيخ إلى أّف 

سيخة ذاتية لمسؤلف، فيي عسل ركائي رغع اعتساد كاتبيا عمى حياتو الخاصة، كترػيخه في 
. كىحا الكبلـ يشصبق عمى جسيع  (8)ثشاياىا جػانب ىامة مغ تجاربو كأفكاره كميػلو كمذاعخه

 الخكايات السذابية.
 
 
 

                                                           
)ىحا التػثيق نقبًل عغ كتاب الديخة الحاتية في  3-1الداؽ عمى الداؽ في ما ىػ الفارياؽ، أحسجالذجياؽ .   (1)

 (.77 -69األدب العخبي،. ص
 77الحاتية في األدب العخبي،. ص الديخة   (2)
 .72السخجع الدابق. ص   (3)
 77السخجع نفدو . ص   (4)
 131-137فغ الديخة ،  إحداف عباس، ص   (5)
 .1988، 4الديخة الحاتّية في الجب العخبي، تخجسة عديد عسانػنيل كػركيذ، مجمة األقبلـ، العجد   (6)
فة، مؤسذ مجمة اآلداب، لو العجيج مغ القرز كالخكايات. ـ  في بيخكت، عسل في الرحا1925كلج عاـ  (7)

 .146، دمحم حسػد. ص2ُيشطخ: السػسػعة األدبّية أدباء كشعخاء العخب ، ج
 .431التخجسة الحاتّية في األدب العخبي الحجيث، يحيى عبج الجايع. ص   (8)
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 السبحث األول

 م(2019_ 1917مخاحل تصهر الديخة الحاتية في لبشان )
ـ 1943تقديع السخاحل في ىحه الفتخة كاف بشاء عمى الػاقع الدياسي في لبشاف؛ فسا قبل 

كانت الحخب  1990-1975فتخة االستقبلؿ، كمغ  1975-1943فتخة االحتبلؿ الفخندي، كمغ 
 خب األىمية.ـ فتخة ما بعج الح2019-1990األىمية المبشانية، كمغ 

 
 ( 1943 -1917الديخة الحاتية في لبشان)م 

 ُكججت  في ىحه السخحمة مخصػشات لمديخة الحاتية المبشانية، مغ ذلظ:
. كسأذكخه في 1955( تع نذخىا لمسخة األكلى عاـ 1902-1822محكخات رستع باز ) - أ

 السخحمة التالية.
مػضػعات الكتاب  ( التي كبعج تتبعي لبعس1939-1868محكخات سميع عمي سبلـ ) - ب

ـ؛ ألنو تحجث عغ الحخب العالسية األكلى كعغ 1918كججت أنو لع يكتسل قبل عاـ 
، كسأذكخه 1982. كُنذخ عاـ 1939؛ ألنو تػفي عاـ 1940نتائجيا، كتع مشو قبل عاـ 

 . -إف شاء هللا–في السخحمة التالية 
 

م )مفكخة ىشج رشيج 1924أّما عغ الديخ الحاتية السشذػرة في ىحه السخحمة، بجأت عاـ 
 . (2)التي لع أجج عشيا شيًئا سػػ أنيا محكخات لراحبتيا   (1)الخازن(

إال قميبًل مغ الحيػع كاإلؾباؿ )سيخة  -ـ ُنذخت الديخة التي لع تشل شيًئا1932كفي عاـ  
، كىحه الديخة تذبو محكخات الخحالة، مع مجسػعة (3))تهفيق فزل هللا ضعهن (حياتي( لسؤلفيا 

 (4)مغ السبلحطات الدصحية عغ بعس الذخريات كالسذاىجات.
 

                                                           
 .21، سابايارد، كبيػمي. ص 1957-1857ـ،  الكاتبات المبشانيات بيبميػغخاؼيا 1884كلجت في عاـ   (1)
 السخجع الدابق.  (2)
في بيخكت، عاش في عجة دكؿ، كأصجر صحيفة االعتجاؿ ، كىػ أحج أعزاء  1883شاعخ كلج عاـ   (3)

العربة األنجلدية، كلو العجيج مغ السؤلفات مشيا: )ذكخػ اليجخة( ك)مغ كحي الدبعيغ(، ك)سيخ ة حياتي(، 
 ـ.  تػفيق ضعػف، معجع البابصيغ )مػقع إلكتخكني(.1966كتػفي في ساف ريسػ 

 .98الديخة، ص.فغ    (4)
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ىحه التي امتازت بذيء مغ ركح الدخخية قيل إنيا ُكتبت تحت شعػر خاشئ بأف أؼ 
شيء مغ الحكخيات يكتبو صاحبو يفيج في إثارة العبخة؛ ألف صاحبيا كأحجاثيا كالذخريات التي 

 . (1)مى ىامر ضيق مغ الحياة كاألدبيشقميا ال تيع السجتسع الحؼ كتبت لو؛ فيي تعير ع
 

 مسيدات ىحه السخحمة:
قمة الديخ الحاتية السشذػرة في ىحه السخحمة كاف بدبب قمة التعميع، فقج كججنا في   -

،  (2)-كالستعمسػف في ذلظ الػقت قمة -محكخات )سامي الرمح( ما يؤكج ذلظ حيغ قاؿ:" 
و ألمػر البّج مغ كتابتيا أك تجكيشيا، أيًزا قمة الػرؽ، كغبلء ثسشو إف تػفخ، كاستخجام

، ىحا (3)قجرة فخندا عمى التجخل في كل شيء -مغ كجية نطخؼ  –كأىع ىحه األسباب 
جعل الكثيخيغ يحجسػف عغ نذخ سيخىع الحاتية خػًفا مغ التدكيخ، أك السبلحقة، كسبب 

الحؼ  أخيخ ىػ عجـ كضػح ىحا الفغ آنحاؾ، فقج اقترخ عمى السحكخات، كأدب الخحبلت
 جسع بيغ الخحمة كالسحكخات الذخرية.

ىشج الخازف ىي أكؿ امخأة لبشانية كتبت سيختيا الحاتية في لبشاف في عرخ الجكؿ  -
 كاإلمارات الثاني.

 تسيدت بػجػد الديخ السخصػشة. -
 

 ( 1975 -1943الديخة الحاتّية من )م 
فارس الخػرؼ(، ُكجج سيخ مخصػشة في ىحه السخحمة مغ ذلظ )قرتي مع مي(، )أكراؽ 

 إف شاء هللا _.–كسأتحجث غشيسا في السبحث الثالث مغ ىحا الفرل 
ىحا الكتاب   (4))جهرج حشا(بجأت ىحه األعػاـ بسحكخات )أنا عائج مغ مػسكػ( لمكاتب 

ـ كاف ممخز محكخاتو في رحمتو الدػفييتية التي استسخت شيخ؛ تحجث 1947الحؼ ُنِذخ عاـ 
رة عغ ركاية ذات فرميغ: الفرل األكؿ عسل ككجح، كالفرل الثاني عغ الحياة ىشاؾ بأنيا عبا

جاء في الكتاب:  . كعغ زياراتو لمسجف الدػفييتية كبعس األماكغ فييا (5)فغ كمػسيقى كغشاء

                                                           
 السخجع الدابق.  (1)
 .355محكخات سامي الرمح. ص   (2)
 .214تاريخ لبشاف الحجيث   (3)
كلج كتػفي في الذػؼيات بمبشاف، تخخج مغ الجامعة األمخيكية شبيًبا، كتخرز في باريذ بالتػليج، كالشداء،   (4)

 .513معجع السؤلفيغ، كحالة،. صكتاًبا مصبػًعا. يشطخ:  28كأنذأ في بيخكت مدتذفى التػليج، لو 
 .22يشطخ: أنا عائج مغ مػسكػ، ،. ص   (5)
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شباط، فقخأت في بصاقة ىػيتي التي كشت أحسميا أني أرثػدكدي  24"ككاف يػـ األحج في 
 .(1)لمبشانية"السحىب، شحكذ فخيج في بصاقة اليػية ا

كعغ عقيجتو: "كلع أرض لشفدي التحّيد لمسديحية دكف اإلسبلـ، فحىبت أيًزا لمربلة في 
 (3)ثع قاؿ: "فمساذا يأتي الذباف السديحيػف عمى الكشيدة كال يأتي الذباف السدمسػف؟" (2)الجامع "

 (4)كقاؿ: "كغ عمى أؼ ديغ شئت، كاعبج ربظ كيفسا شئت، ما داـ ديشظ ال يتعخض لجنياؾ"
كعغ زياراتو : "كعشجما زرت مجيشة ليششغخاد قزيت يػميغ مع األستاذيغ )ماشيشدكذ( 

ثع بعج مجحيسا كالثشاء عمى عسميسا قاؿ: "لقج زرت  (5)كاألستاذ )بتخكؼ( الجخاحيغ العالسييغ"
مدتذؽيات في مػسكػ كليشغخاد كشذقشج كباكػ، فخأيتيا بحاجة إلى تججيج في أكثخ مغ عذخة 

 (6)البشاء..."
يعشي  (7)كذكخ في كتابو أّف لو محكخات قاؿ "لقج دكنت في محكخاتي ىحه الحػادث الثبلث"

السخأة التي تخممت، كالعجػز ككشتيا كشفل الكشة، كشالب الصب الحؼ ال يتقاضى إال معاش 
  (8)التمسحة.

مغ ضسغ أدب الخحبلت. كقج كاف ىحا  -باإلضافة إلى أنو محكخات–كيسكغ أف يعتبخ 
 الكتاب الػحيج في ىحا البحث الحؼ ُيعتبخ مغ ضسغ أدب الخحبلت.

، كالكتاب عبارة عغ يػمّيات )كسيل شسعهن(ـ )مخاحل االستقبلؿ( لمدياسي 1950كفي 
ع األحجاث آنحاؾ. كمغ مػضػعاتو: مغ الكاتب في مخاحل استقبلؿ لبشاف، كؼيو إشارة إلى أى

بيخكت إلى لشجف، في لشجف، دعػتشا إلى ساف فخنديدكػ، في العػاصع العخبية، لبشاف كسػرية في 
  مجمذ األمغ.

مغ الكتاب: "لقج عسمت شيمة الشيار في كضع السحكخة التي يجب أف تخفع إلى مجمذ 
ة ليذ ألف كل عبارة يجب أف تػزف بجقة األمغ في الجمدة. إف السيسة تبجك أكثخ ما يكػف صعػب

                                                           
 87السخجع الدابق ص  (1)
 .88السخجع نغدو. ص   (2)
 .88السخجع نفدو. ص   (3)
 .97السخجع نفدو. ص   (4)
 .59أنا عائج مغ مػسكػ. ص   (5)
 .65السخجع الدابق. ص   (6)
 .83السخجع نفدو. ص   (7)
 .83-82يشطخ: السخجع نفدو. ص   (8)
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فحدب، بل أيًزا ألنو يجب التشفيح باعتبارات سياسية عجيجة، كتحاشي ذكخ أية عبارة يكػف مغ 
 (1)شأنيا إشخاء دكؿ الغخب أك االستشجاد بعجليا، حتى ال نتعخض لفقجاف السدانجة الدػؼياتية"

لبخيصانية... قجـ لشا الذاؼ في قاعة كمشو: "قسُت بديارة القدع الذخقي التابع لئلذاعة ا
 (2)االستؿباؿ الكبخػ... كقبل أف أستأذف باالنرخاؼ تكمست أماـ السحياع فتخة قريخة"

كؼيو: "أرسمت بخؾية شػيمة إلى الحكػمة برجد ترخيحات الدخ ادكارد غخيظ 
زيت الباقي كالسراعب الجكلية التي تحػؿ دكف تقجيع أكراؽ اعتسادؼ إلى الحكػمة البػلػنية. ق

 (3)مغ صباح اليػـ أحقق في صحة الترخيحات السحكػرة"
كانت ىحه االقتباسات لمتأكيج فقط عمى أف ال ُيتػىع أّف الكتاب ليذ مغ ضسغ ىحا 
البحث، خاصة كأف عشػانو تاريخي بامتياز، كلعمظ الحطت تفخؽ الرفحات التي كانت مشيا 

 االقتباسات، ككحلظ في ما شابيو مغ الكتب.
ىحه السحكخات لجخيح )بهلذ سالمة(. لمكاتب ي ذات العاـ )محكخات جخيح(كف

أقعجه الجخح عغ العسل كقاٍض لصخابمذ، ىحا الجخح الزمو شيمة حياتو.  قاؿ في بجايتيا "كىا أنا 
أقجـ لظ صفحة مزصخبة سمختيا مغ جػارحي ...، كلقج عانيُت السحكخات التي أسخد بعزيا في 

 .(4)الفرػؿ كعذتيا"
كسا كصف –األلع كالسػت الدخيخؼ جعبل مغ )بػلذ سبلمة( أيػب القخف العذخيغ 

؛ حيث عجد العسميات التي أنيكت جدجه الستيالظ، كتكخارىا ببل بخيق أمل، فقج أجخػ ما -نفدو
عمى حج –يديج عغ تدع عذخة عسمية جخاحية، ألع كل عسمية يعادؿ ألع الصمق كالػالدة بل يفػؽ 

كخيية الشاجسة عغ السخض، ُبعج أصجقائو، شخيقة التخسيغ التي  اتبعيا األشباء ، رائحتو ال-قػلو
معو، كتجخبة الجيجاف تجخل جدجه عميا تأكل المحع الخدؼء... ىحه األمػر كأمػر أخخػ تجعل مغ 

 ىحا الجخيح يخػ السػت راحة كمشحة ربانية.
تو الجخاحية كصػاًل إلى كتب ىحه السحكخات كىػ ممقًى عمى فخاشو، كبجأىا مغ أكؿ عسميا

بػمو الحؼ يكتب ؼيو.  كقج  اتدع  بالرخاحة كاإلخبلص "فسا أبعجني في ىحه السحكخات عغ 
خياؿ الستفخجيغ الحيغ يمػنػف األمػر باأللػاف العابخة في مخيبلتيع الجامحة... ككاف اإلخبلص 

 .(5)دليمي في ما أكتب فتجخدت مغ كل شيء إال مغ حؿيقتي العارية"

                                                           
 .333مخاحل االستقبلؿ، كسيل شسعػف. ص  (1)
 .221السخجع الدابق. ص  (2)
 117-179السخجع نفدو. ص   (3)
 2ـ. ص 1957محكخات جخيح، بػلذ سبلمة  (4)
 .3السخجع الدابق ص   (5)
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عغ كثخة ىحه العسميات فكانت بدبب عجد األشباء عغ معخفة سبب السخض، فيشاؾ  أما
مغ رأػ أف مخضو حسى كسيذفى قخيًبا، كمشيع  مغ رأػ أنيا حسى مالصية يقػؿ: "كعجنا إلى 
الترػيخ مثشى كثبلث كعذار، كإلى فحز الجـ كالخبائث كالفزبلت. كخخجشا بخزمة مغ 

كمشيع مغ قاؿ إنيا  (1)ككميا تذيخ إالـ تذيخ؟ إلى حسى مالصو" التقاريخ، مكتػبة بمغة شكدبيخ،
مخض في العطاـ، "كما إف اجتسع الصبيباف بعج الترػيخ حتى حكسا عمى الستيع، كقخركا أف 

، كآخخكف قالػا إنيا الدائجة الجكدية "كغخز الصبيب (2)عطع الخخقفة مراب، كأنو مرجر البمػػ"
. كإلى كقت (3)لصبقات الثبلث كأخخج السرخاف كعقج الدائجة"إبخة السخجر السػضعي، كاقتصع ا

 كتابتو يجيل مخضو...
ككثيخة ىي السػاضع التي كاف يخخج فييا عغ صمب السػضػع؛ كالحجيث عغ السديح 

 كالجيانة السديحية، كالييػدية، كاألمػر الصبّية.
رفس اإلفراح ىحا الكاتب الحؼ ، (4))عيتاني( ـ )محكخات بيخكتي( لمكاتب 1951في 

عغ اسسو األكؿ كسا جاء في التسييج، قاؿ تػفيق راشج خػرؼ: "أما مؤلف الكتاب الديج عيتاني، 
...كعشجما شمبت مشو قبل إصجار ىحه الصبعة الدساح  لشا 1951فقج حخص عشج شبعو عاـ 

بالكذف عغ اسسو الكامل، فزل االستسخار في كتع اسسو األكؿ، كعمى أف يعمغ عغ اسسو 
. كمع مخكر كقت (6)كىحه السحكخات نذخىا أسامة عيتاني أحج أحفاد الكاتب (5)مل بعج كفاتو.الكا

 كبيخ عمى صجكرىا إال أنو لع ُيعخؼ االسع األكؿ لو.
كانت عغ أسامة عيتاني تكمع فييا  15الكتاب ُيقدع إلى قدسيغ: مغ البجاية حتى ص 

 ج )محكخات عيتاني(.عغ نفدو ككالجه كعغ غخبتو كعػدتو لبيخكت ثع كيف كج
. أما سبب تجكيشو ليحه السحكخات كتأخخ نذخىا  77إلى ص  15كالقدع الثاني مغ ص 

ككتبتيا إلخػاني مغ السفكخيغ السدمسيغ كالسديحييغ  1950قاؿ: "لقج دكنت ىحه السحكخات سشة 
 لعمي أؤدؼ بيا خجمة تحكخ ألبشاء كششي... كلكشي، كيا لؤلسف، كججت السفكخيغ مغ أمتي

يعيذػف كالجدر الرغيخة في خزع مغ الفػضى كالبشفدخ، تديصخ عمى الكثيخيغ مشيع أنانية 
جامحة،  كغخضية مؤلسة، كأف الحدج كالتشافذ كالسرالح الذخرية تػجو تفكيخىع كتديصخ 

                                                           
 .34السخجع نفدو.. ص   (1)
 .76السخجع نفدو. ص   (2)
 .33السخجع نفدو. ص   3
 .3ـ، كجيًيا بيخكتًيا لو خجمات سياسية كاجتساعية.  يشطخ: محكخات بيخكتي، عيتاني: ص 1910كلج عاـ   (4)
 3السخجع الدابق. ص   (5)
 .13يشطخ: السخجع نفدو. ص   (6)
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عميو... فآثخت أف أشػؼ ىحه السحكخات في زاكية مغ زكايا  مكتبتي حتى ال يحسميا البعس عمى 
 . (1)لحؼ كضعت ألجمو" غيخ السحسل ا

قج احتػػ الكتاب عمى بعس آرائو مغ ذلظ مثبًل  : "إنشا نػد اف نشذئ عبلقات صجاقة 
ككد مع فخندا كسا نشذئ ذلظ مع أية دكلة أجشبية أخخػ، أما أف تكػف ىشاؾ أفزمية أك امتياز، 

ا كشسعيا كرغبتيا فيحا ما نحاربو كال نخضى بو، ألنشا نعتبخ جسيع تمظ الجكؿ سػاء، في أنانيتي
 .(2)في استعسارنا كاستغبلؿ مػارد ببلدنا"

أيًزا كاف جخيًئا في بعس السػاقف مثبًل حيغ قاؿ:" لقج ارتكب الحدب القػمي أخصاء 
كثيخة ال تغتفخ، كاف مرجرىا عشاد زعيسو، كإيسانو بجكتاتػريتو.. ككانت أخصخ تمظ األخصاء التي 

، كلػ أتيح ليحا الحدب أف يعجؿ في  (3)حدشي الدعيع..."ل -عغ حدغ نية–أكدت بحياتو ترجيقو 
عقائجه حدب الػاقع الحؼ تعامى عشو، كأف يقمل مغ كبخيائو كعشجييتو التي عرفت بو.. لكاف 

 .(4)اليػـ يسمظ ناصية الببلد، كيػجو دفة اإلدارة كالدياسية فييا " 
شة في لبشاف(: "أتيح لي قبل الحخب العالسي ة األخيخة،  أف أزكر إيصاليا، تحت عشػاف )الدُّ

ككشت أجتاز الخحمة مغ جشػػ إلى نابػلي في شخيقة تكثخ فييا األنفاؽ القريخة الستقصعة، ككاف 
إلى جانبي إيصالي يختجؼ البدة العدكخية، كيبجك أنو عائج مغ ساحة قتاؿ. فجفعشي الفزػؿ 

  (5)أف أتحجث إليو" كالخغبة في السعخفة، كإيجاد كسيمة لقصع تمظ السدافة الصػيمة،
كبعج حجيث معو عخؼ أنو متصػع كاف يحارب في فخندا، ثع بعج سؤاؿ ذلظ الستصػع 
عيتاني عغ ببلده كديشو قاؿ: "قمت: صحيح. كأنا مثمظ مدمع آلف كالجؼ كججؼ كجسيع أفخاد 
أسختي سشييغ. أجل لع يخصخ ببالي مخة أف أفحز السحاىب اإلسبلمية كأفاضل بيشيا.. كمغ 

ؼ لعمي لػ فعمت، لبقيت عمى محىبي عغ يقيغ، أك لتذيعت لعمي كآلو.كلكششي مدمع سشي يجر 
يع كجسيع األنبياء"  (6)كالحسج هلل، مؤمغ باهلل كرسػلو )صمى هللا عميو كسمع( كبعيدى كمػسى كإبخـا

كضع تخجسة لحياتو في  (7))رشيج سميم الخهري(ـ )ديػاف القخكؼ( لمذاعخ 1952كفي 
ـ )تاريخ شباعة الجيػاف(، ؼبعج صفحة الػاجية 1952تقخيًبا، حػت أمػره حتى عاـ ( صفحة 55)

                                                           
 .18محكخات بيخكتي. ص   (1)
 41السخجع الدابق.    (2)
 .44السخجع نفدو . ص   (3)
 .45السخجع نفدو. ص    (4)
 .27محكخات عيتاني ص   (5)
 27السخجع الدابق. ص   (6)
في بمجة البخيارة، عسل في التجريذ، كىاجخ إلى البخازيل، كاشتخؾ في تأسيذ العربة  1887كلج عاـ   (7)

 . 157ـ، مغ نتاجو: أدب البلمباالة، كعجة دكاكيغ. ُيشطخ: السػسػعة األدبّية. ص 1984األنجلدّية، كتػفي عاـ 
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، السحافل كالسجالذ، زكايا الذباب، السػجات  تجج أسساء دكاكيشو ) البػاكيخ، األعاصيخ، الدماـز
 .(1)القريخة، األزاىيخ(

ر العخبية قاؿ الذاعخ القخكؼ: "شالسا رغب إلي غيخ كاحج مغ إخػاني األدباء في األقصا
كسػاىا، أف أكاؼيو بديختي، فكشُت أضيق بيحه السحاكلة كأعتحر. حتى سشحت لي فخصة شبع 
ديػاني ... فسا أكالني بأف أزكد الخاغبيغ بسا يكفييع عشاء البحث، كريب الطغ، كمحاىب التأكيل 

ع كسيخكف أني بإيقافيع عمى مخاحل حياتي، كاليبػط بيع إلى حشايا نفدي، قج سمست إليي
 . (2)السفاتيح"

مغ مػضػعات الرفحات: إيساني، تجيشي، تعبجؼ، تدميسو هلل، حبي، حبي األكؿ، لساذا 
لع أتدكج، شغفي بالصبيعة، شعػرؼ الػششي ، أصجقائي كأعجائي، كيف أنطع الذعخ، رأيي في 

 الذعخ...
ـ، كأصل أسختو مغ الذػبخ، 1887نيداف سشة  17تحّجث عغ كالدتو التي كانت في 

حّجث عغ ججه الصبيب، كإخػتو )ؾيرخ: الذاعخ السجني كفكتػريا كفيميب كفؤاد كأديب كنجيع كت
، كحجثشا  (3)كدعج( كذكخىع بخرائريع، ثع عغ معمسيو كمشيع الذاعخ ؾيرخ كحيج الفخزكزؼ 

 .(4)ـ1913القخكؼ عغ لساذا كمتى ىاجخ، ككصف لشا كيف كّدع لبشاف عاـ 
مغ العمع في شيء، كلكشي أميل إلى مصالعة األخبار جاء تحت عشػاف )معارفي(: "لدت 

العمسّية قبل أية قريجة، كأحدغ القرز عشجؼ الستخجع عغ الخكسية...كما أكسمت قط مصالعة 
كتاب غيخ عخبي، أما أـ المغات فأتسشى لػ تججد عسخؼ ألشبع نيسي مغ درسيا، كأغتخؼ مغ 

سيسا السغتخبيغ" كما أجسل ىحا القػؿ كشػز حكستيا السخبػءة عغ أكثخ أدباء العخبية، كال
 (5)كأصحو!

ثع حجثشا عغ صفاتو كقاؿ أنو ال يتخفع عغ العسل ميسا يكغ متػاضًعا. كقاؿ: "أحّب 
األشفاؿ الخّضع حتى ألجمذ غمى سخيخ أحجىع ساعة ال أمل كلكع سبقت أمي إلى ضع اخػتي 

 .(6)كىع يمعبػف حػلي"كتقبيميع فػر غدميع ساعة ميبلدىع، كال تدعجشي جمبة الرغار 
جاء تحت عشػاف كيف أنطع الذعخ: "في أؼ ساعة كأؼ مكاف، في يقطة الميل، في 
الذارع، في الحافمة، عمى السائجة، أثشاء الحجيث أدّكف الخاشخة أك البيت. لع أنطع ليبًل مغ 

                                                           
 19-18. ص 1975، 3القخكؼ جػانب مغ سيختو بقمسو، عجاج نػييس، األديب، العجد الذاعخ   (1)
 .19السخجع الدابق. ص  (2)
 ..19السخجع نفدو. ص   (3)
 .27السخجع نفدو. ص   (4)
 27.  ص 1975، 3الذاعخ القخكؼ جػانب مغ سيختو بقمسو، عجاج نػييس، األديب، العجد    (5)
 .27السخجع الدابق. ص   (6)
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سائخىا القرائج التي تعجبشي غيخ )حزغ األـ( ك)تحية األنجلذ(، كلعميا خيخ ما نطست، أما 
 .(1)فشياًرا..."

حيث جعل  )تهفيق ضعهن(كفي ذات العاـ جاءت سيخة )مغ كحي الدبعيغ( لمكاتب 
حياتو في أربع فتخات تشتيي في الدبعيغ، أشمق عمى كل فتخة اسع فرل مغ فرػؿ الدشة: 

 . (2)الخبيع، الريف، الخخيف، الذتاء
شفػلتو كسيختو كالتقمبات التي  تشاكؿ،  (4))رضا التامخ( لمكاتب (3))محكخات( 1954كفي 

كاجيتيا عائمتو، ثع دراستو في باريذ، فعػدتو إلى الػشغ، كدخػلو في خجمة القزاء مجػ ربع 
 .  (5)قخف مغ حياتو 

ذكخ فييا أنو كلج في ديخ القسخ، كذكخ  (6))رستم باز(كمغ ضسغ ىحه الفتخة محكخات 
ؿ السمػؾ، ثع تحجث عغ ندب أكالد باز، بعس مطاىخ قخيتو آنحاؾ مغ خجـ كدكاكيغ كتجار كحا

  (7)كمغ بقي مغ ندبيع، كمغ تدكج كأنجب، كمغ لع يشجب، كمغ لع يتدكج، كعاداتيع في الدكاج
 .(8)ـ حيث حقق نريا كنذخىا فؤاد أفخاـ البدتاني1955كقج ُنذخت ىحه السحكخات في عاـ 

، ىي عبارة عغ يػميات تحجث  (9))عمي خجاج(ـ )محكخات يتيع( لسؤلفيا 1959كفي 
  .(10)فييا عغ نفدو، كعغ األياـ الدػد التي قاساىا مشح كاف شفبًل 

 
 

                                                           
 27السخجع نفدو. ص   (1)
 .1961إبخيل  1/  4أدب السحكخات بقمع عيدى فتػح، مجمة الثقافة  ، سػرية العجد    مقالة (2)
 ـ.1954ـ كلكغ في السقجمة تبيغ أنيا نذخت 1997قيل إنيا نذخت   (3)
ي درس في ـ،  في قخية كفخ دجاؿ بقزاء الشبصية، كىػ أكؿ شيع1976قاضي كسياسي لبشاني. كلج عاـ   (4)

ـ. يشطخ: رضا التامخ 1934في العاـ  –عجا الذخعي مشو  –باريذ،  كأكؿ السشتطسيغ في سمظ القزاء المبشاني 
 كذكخياتو: صػر عغ لبشاف كاالستقبلؿ/ خػرؼ، الحياة )مػقع إلكتخكني(.

 السخجع الدابق.  (5)
. يشطخ: تعميقات جػزيف كأدكنيذ نعسو عمى ما 1972ـ، كتػفي عاـ 1822كلج عاـ  في ديخ القسخ عاـ   (6)

 ضسًشا، مكتبة جػزيف كأدكنيذ نعسو )مػقع إلكتخكني(. 126-12جاء مغ محكخات رستع بيغ الرفحة 
ا، مكتبة ضسشً  126-12تعميقات جػزيف كأدكنيذ نعسو عمى ما جاء مغ محكخات رستع بيغ الرفحة   (7)

 جػزيف كأدكنيذ نعسو )مػقع إلكتخكني(.
 محكخات رستع باز، الجامعة المبشانية قدع الجراسات التاريخية )مػقع إلكتخكني(.  (8)
ـ في كفخ متى، كربى يتيًسا،  لو كتب مصبػعة مشيا: دماء عمى الفخاش، ككتب مخصػشة 1914كلج عاـ   (9)

 .575. ص  1.يشطخ: معجع أعبلـ الجركز ، ج 1984مشيا: ذئب تحت المحاؼ. كتػفي عاـ 
 .575. ص  1معجع أعبلـ الجركز ، ج  (10)
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كىحا ، (1))أسعج داغخ(كفي ذات العاـ )محكخاتي عمى ىامر القزية العخبية( لمرحافي 
الكتاب باإلضافة إلى كػنو محكخات شخرية ىػ كتاب تاريخي ، فقج استفادت مشو الكثيخ مغ 

ىسية ما جاء ؼيو مثل: كتاب األسصػرة كالحؿيقة في التاريخ العخبي الحجيث، العبلقات الكتب أل
-1889ـ، عبج الكخيع الخميل: مذعل العخب األكؿ 1953-1914العخبية الدعػدية ما بيغ 

مقاربات عخبية  –ـ، محكخات سميع عمي سبلـ، مئة عاـ عمى الحخب العالسية األكلى 1915
، فعشاكيغ  6( السجمج2000-1908ػغخاؼيا الػحجة العخبية لمقخف العذخيغ ))السجمج األكؿ(، بيمي

ىحه الكتب كعشػانو يؤكج أنو محكخات تاريخية بحتة. لكغ قيل إف أسعج داغخ تكّمع عغ نفدو في 
ىحا الكتاب؛ فسػضػعات الكتاب تشجرج تحت محكخات شخرية، كتخاجع سياسييغ، كتاريخ العرخ 

 . (2) الحجيث
جيػده لكتابة محكخاتو )حقائق  (3))بذارة الخهري(ـ كخس 1964-1952كمشح عاـ 

لبشانية(، كىي عبارة عغ محكخات سياسية، كقج نذخىا عمى ثبلثة أجداء. كقج ُنذخ الجدء األكؿ 
 ـ .1943أيمػؿ   20إلى  1890آب  10ـ، ككاف  مغ 1960مشيا عاـ 

انتقالو مغ بيخكت إلى تحجث في ىحا الفرل عغ عجة مػضػعات : شفػلتو. الزيعة. 
ـ كعغ حياتو ىشاؾ كنيمو  1912 -1909سيشيو. تحجث عغ مجرسة القخية. سفخه إلى باريذ 

لذيادة الحقػؽ ثع عػدتو إلى األحجاث المبشانية  كعغ الحخب العالسية األكلى . تحجث عغ عسمو 
 في الدياسة كالسحاماة كالقزاء كعغ الكثيخ مغ السػاضيع الدياسية .

( قاؿ: "إف اىتسامي بالدياسة لع يسشعشي 1912 -1909اف )سفخؼ إلى باريذ تحت عشػ 
مغ التفكيخ في مدتقبمي فاختخت عمع الحقػؽ كلع يكغ مغ معيج يجرسو في لبشاف كسا ىي الحالة 
، كرأػ كالجؼ أف أدرس في القاىخة لقخبيا مغ لبشاف كلكغ كالجتي فزمت باريذ ألنيا )رأس  اليـػ

يائًيا ... ككصمت إلى باريذ كحيًجا فشدلت في أحج الفشادؽ كاترمت في اليـػ الشبع( فاختختيا ن
الثاني بالدفارة العثسانية كالدفيخ نعػـ باشا حاكسشا القجيع. فاستقبمشي كلجه سعيج بسديج المصف 

...(4) 

                                                           
، كىػ كاتب صحفي مغ شبلئع الشيزة القػمية الخبية، مغ أىل تشػريغ بمبشاف، حكع عميو 1886كلج عاـ   (1)

ـ كىحا يختمف عغ أسعج داغخ الحؼ كلج في كفخشيسا بمبشاف، يشطخ: 1958العثسانيػف باإلعجاـ غياًبا، كتػفي عاـ 
 .357معجع السؤلفيغ، عسخ كحالة. ص 

 العخبية، أسعج داغخ، جامعة بيخكت العخبية )مػقع إلكتخكني(محكخاتي عمى ىامر القزية   (2)
محامي كسياسي لبشاني، عيشو غػرك أميًشا عاًما لحكػمة جبل لبشاف، تخأس الػزارة نحػ سشتيغ كىػ أكؿ رئيذ   (3)

 .237-.216لمجيػرية المبشانية بعج االستقبلؿ.  تاريخ لبشاف الحجيث. ص 
 .62، مشذػرات أكراؽ لبشانية، ص 1ػرؼ .جحقائق لبشانية،  بذارة الخ  (4)
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كفي ذات العاـ كانت )محكخات سامي بظ الرمح: صفحات مجيجة مغ تاريخ لبشاف( 
تكمع عغ مػلجه في صيجا بمبشاف كعغ عائمتو كدراستو كعغ زمبلئو  (1)الرمح()سامي لمدياسي 

كمصاردتو كبعس آرائو كعغ أعزاء كزارتو كبعس رحبلتو كعغ قزية فمدصيغ تكمع كثيًخا، كعغ 
عبلقاتو ببعس رؤساء الجكؿ كالؿيادات، ككاف جخيًئا في بعس السػضػعات، كأفاض في الحجيث 

 عغ لبشاف.
"لقج بجأت حياتي محامًيا، مػضًفا في شخكة سكة حجيج الذخؽ، كتجرجت  كعغ عسمو قاؿ:

في الػضائف حتى كصمت إلى أعمى مخكد في القزاء المبشاني. ثع دخمت السعتخؾ الدياسي، 
 (2)فانتخبت أكثخ مغ مخة، كتخأست الحكػمة أكثخ مغ مخة..."

ا عغ اإلقجاـ، متى كشت أعتقج كعغ الجخأة كاألخػة اإلندانية: "آمشت بالجخأة، فمع أتػاف يػمً 
اف الحق بجانبي. كآمشت باألخػة اإلندانية، فمع تشدشي مذاغل الدياسة العميا، االىتساـ بالسطالع 

 .(3)الفخدية، كبعحاب مػاشغ"
    ،(4))وداد السقجسي(كفي العاـ نفدو ضيخت )دنيا أحببتيا: قرة امخأة عخبية( لمكاتبة 

 .  (5)يخة السجرسة األىمية في بيخكتتحكي فييا عغ سعييا لتربح مج
 (6))ميخائيل نعيسة(كفي نفذ العاـ كججنا أشيخ محكخات أدبية لبشانية )سبعػف( لمكاتب 

ؼبعج أف كتب سيخة جبخاف رفيق صباه، عاد فأتحف السكتبة العخبية بكتابتو سيخة حياتو في 
 . (7))سبعػف(، ركػ فييا أدؽ األشياء كأشجىا كتساًنا . كىي جدء مغ محكخاتو السحفػضة بالخكسية

ػ ، كالجافع لكتابتيا حب الفزػؿ لج (8)ىي تخجسة ذاتّية أسمػبيا يجسع بيغ التحميل كالترػيخ
قخائو، كالخغبة التي يرفيا نعيسة "أنانية" لكي يعير حياتو مغ ججيج. كسخكر في كذفو لمقخاء، 
كاتراؿ مذتخؾ مع قخائو )ما بخح إنداًنا، كحيًجا مغ الشاس، حياتو مشعكدة في حياتيع، كحياتيع 

                                                           
ـ في عكا باعتبارىا مجيشة تابعة آنحاؾ لػالية بيخكت، تػلى رئاسة الػزراء 1890سياسي لبشاني كلج عاـ   (1)

 )مػقع إلكتخكني(. YABEYROUTH.COMـ.ًيشطخ: سامي بظ الرمح، 1968ألكثخ مغ مخة. كتػفي عاـ 
 .355حقائق لبشانية. ص   (2)
 .356السخجع الدابق. ص   (3)
شاعخة، درست في السجرسة األىمية في بيخكت  ليا العجيغ مغ السقاالت، كتػفيت عاـ  1909كلجت عاـ   (4)

 .68ـ ،  الكاتبات المبشانيات .  ص 1979
 . )مػقع إلكتخكني(.2016يشطخ:  فانيدا ريجغخيف تكـخ كداد السقجسي قخشاس، الحياة، بيخكت،  (5)
في بدكشتا ) لبشاف(، كاتب كركائي كشاعخ كمحاضخ، أحج مؤسدي الخابصة القمسّية في  1889ـ كلج عا (6)

ص  2السيجخ الذسالي لو: كاف ما كاف، محكخات األرقر. يشطخ: السػسػعة األدبية أدباء كشعخاء العخب، ج
346. 

 .1988، 4قبلـ، العجد الديخة الحاتّية في األدب العخبي، تخجسة عديد عسانػنيل كػركيذ، مجمة األ  (7)
 .303التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث. ص   (8)
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 1889، كىػ يقّز حكاية سشػات الدبعيغ التي شػاىا عمى األرض )مغ  (1)مشعكدة في حياتو
ـ( في ثبلثة أجداء أكدع كل جدء مشيا مخحمة مغ السخاحل الثبلث التي قّدع إلييا 1959حتى 

 تخجستو الحاتّية.
ـ كفييا يرّػر مخاحل شفػلتو 1911حتى سشة  1889يبجا السخحمة األكلى مغ سشة 

كصباه كمصمع شبابو، التي قزاىا في التعمع متشقبًل ما بيغ قخيتو بدكشتا، كبيغ الشاصخة 
، ثع سفخه في ذلظ العاـ 1906فمدصيشية حيث تمّقى تعميسو في دار السعمسيغ الخكسية حتى سشة ال

ـ ثع عاد 1911إلى ركسيا لسػاصمة دراستو في الدسشار الخكحي، كمكث في ركسيا حتى سشة 
 .(2)في العاـ نفدو إلى لبشاف، بعج أف أحخز  إجازتو العمسية مغ الدسشار الخكحي 

يرػر مخحمتي شبابو كرجػلتو،  1932حتى سشة  1911نية مغ سشة كفي السخحمة الثا
كنزػجو الفكخؼ كصخاعو الجائع الستػاصل مع رغائبو الجدجية، كندكاتو كشيػاتو التي ال يبخح 
يغالبيا كيراكليا إلخزاعيا كتصػيعيا، في سبيل تثؿيفو الحاتي، ليرل مغ السعخفة إلى الدبلمة 

ليمحق بذؿيؿيو   walla wallaية،، حيث غادر لبشاف إلى مجيشة كالصسأنيشة كإلى الػبصة الخكح
يكل ، ثع يمتحق بجامعة كاششصغ عاـ  ـ حيث يشاؿ شيادة اآلداب كشيادة الحقػؽ 1912أديب ـك

 . (3)ـ 1916سشة 
كيخفس رغبة أخػيو في أف يعسل بالسحاماة. كسافخ إلى نيػيػرؾ ليكتب في السجبلت 

ال يمبث أف يقع في شباؾ الحخب، كيجعى إلى الخجمة العدكخية في العخبية كسجمة الفشػف، لكشو 
ـ ؼيستثل قػانيغ أمخيكا التي تقزي بتجشيج كل مغ يؿيع بيا مغ الذباب بيغ سغ الػاحجة 1918

 .(4)كالعذخيغ كالػاحجة كالثبلثيغ، فترخفو الحخب عغ معخكة الحخؼ كىي ما تداؿ في بجايتيا 
كيدافخ إلى فخندا، مع الجير األمخيكي ضسغ خميط عجيب مغ البذخ السعج لتيديخ آلة 
الحخب، كال يعػد بعج انتياء الحخب، بل يطل أربعة شيػر، إذ أرسمتو الؿيادة األمخيكية ىػ كثبلثة 

ككانػا ضسغ شبلب جامعييغ كثيخيغ مسغ أرسمتيع   Bennesمغ رفاقو الجشػد إلى مجيشة 
خيكية إلى شتى الجامعات األكربية ليسزػا ما تبقى مغ الدشة الجراسية ريثسا يتع الحكػمة األم

 .(5)نقميع إلى أمخيكا 
ـ، بعج أف نجا مغ أىػاؿ الحخب كمخاشخىا، ككانت تمظ 1919كيعػد إلى أمخيكا سشة 

لجياد الفتخة ىي أقدى مخحمة في حياتو . ثع يدتقخ بو السقاـ في نيػيػرؾ مشح ذلظ العاـ، ليعاكد ا
                                                           

 .16 -11. ص1سبعػف، ميخائيل نعيسة، ج  (1)
 .373يشطخ: السخجع الدابق. ص   (2)
 .374يشطخ : السخجع نفدو. ص   (3)
 374يشطخ: السخجع نفدو. ص   (4)
 .375سبعػف، ميخائيل نعيسة. ص   (5)
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في سبيل الشيزة األدبية ىػ كرفاقو الحيغ تألفت مشيع الخابصة القمسية في العذخيغ مغ نيداف 
ـ ؼيكتب السقاالت الشقجية، كيشطع األشعار، كيشذخىا في مجمتي الفشػف كالدائح. 1920سشة 

ج الرخاع كيطل يحسل القمع في أمخيكا مجافًعا عغ الؿيع األدبية الججيجة التي نادػ بيا خائًزا لج
مع نفدو لكي يعتقيا مغ أىػائيا، كال يجج بآخخ األمخ مشاًصا مغ اإلذعاف إلى حشيشو الجائع إلى 

ـ عائًجا إلى لبشاف ليدتقخ في قخيتو، مترخًفا إلى حياة الفكخ 1932العدلة كالتأمل ؼيقفل سشة 
 . (1)كالكتابة...

قج ركػ بعًزا مغ ف،  (2))بهلذ سالمة(ـ كانت )حكاية عسخ( لمكاتب 1962كفي 
محكخاتو مشيا مثبًل قخاءتو الكتب، كحّبو مصالعتيا خاّصة كتب األدب كالتاريخ كالجيغ كالفكخ 

 . (3)كالفمدفة
، كالجدء الثاني كالثالث مغ )سييل إدريذ(ـ كانت )محكخات ركائي( لمكاتب 1963كفي 

 31إلى  1943مغ أيمػؿ  21. أما الجدء الثاني مغ )بذارة الخهري()حقائق لبشانية( لمدياسي 
ـ، في ىحا الجدء تحجث لشا عغ  عيجه الججيج حيغ أصبح رئيًدا 1946مغ كانػف األكؿ 

لمجسيػرية كعغ ميثاؽ الجامعة العخبية كميثاؽ األمع الستحجة ثع عغ الػزراء كأعزائيع كتاريخ 
 تعييشيع... الخ

لي بالشؽيذ لمػصػؿ إلى تحت عشػاف )دكرة استثشائية(: ""ككشت أعجب ألناس يبحلػف الغا
الشيابة، كعشجما يريخكف نػاًبا يتقاعدػف عغ حزػر الجمدات، كالؿياـ بالعسل السججؼ فييا، ثع 
يتيافتػف عمى الجخػؿ في لجاف السجمذ لكشيع يتخمفػف عغ أعساليا، كيدتقتمػف ليجخمػا الػزارات، 

ىؤالء عمى رئيذ الجسيػرية،  كمتى أسعجىع الحع بػلػج بابيا كأغزبػا مداحسييع، كأثاركا عتب
 .  (4)استيتخكا بالسرالح السػكػلة إلييع كأضاعػا الػقت بتػافو األمػر، كتميػا بالقذػر عغ المباب

 ـ.1952أيمػؿ  18إلى  1947كأما الجدء الثالث مغ أكؿ كانػف الثاني 
في ىحا الكتاب تحجث عغ حل السجمذ كإجخاء انتخابات ججيجة، السعارضة، زيارتو 

معخاؽ، كعغ االتفاؽ السالي مع فخندا، تحجث عغ فمدصيغ، كعغ تخسيخ عيج االستقبلؿ، كعغ ل

                                                           
 375يشطخ: السخجع الدابق. ص   (1)
ـ ، عسل في 1979ـ في قخية بتيغ المقر في جشػب لبشاف، كتػفي كدفغ في بيخكت عاـ 1972كلج في   (2)

السحاماة كالقزاء، شاعخ مغ نتاجو: عيج الغجيخ، عمي كالخياض، عمي كالحديغ، فمدصيغ. يشطخ: السػسػعة 
 (.57)ص، دمحم حسػد 2األدبية: أدباء كشعخاء العخب، ج

ـ، ىشا لبشاف )مػقع 2719ُيشطخ: أربعػف عاًما عمى غياب الذاعخ بػلذ سبلمة... ، سميساف بختي،   (3)
 إلكتخكني(.

 74 -73ص  2حقائق تاريخية، بذارة الخػرؼ، ج  (4)
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تججيج الخئاسة، تحجث عغ األكندكػ في لبشاف، كىجنة ركدس، كعغ القصيعة االقترادية بيغ 
 لبشاف كسػرية، كعغ انقداـ العخب بدبب فمدصيغ إلى أف تحجث عغ استقالتو.

)أخمػ إلى نفدي( عشجما قخر التخمي عغ الحكع:  جاء في ىحا الجدء تحت عشػاف
"كتخكت القائج قميبًل كخمػت إلى نفدي، كإلى هللا، كالتجأت إلى الربلة. ثع قابمت قخيشتي كرؼيقة 
حياتي كأخي فؤاًدا المحيغ كانا في انتطارؼ عمى أحخ مغ الجسخ في غخفة مشامتي، كأفزيت 

 .(1)ى اقتخاب ساعة الخبلصإلييسا بسا كشجت عدمي عميو، فذكخا هللا عم
كقج جاء عمى غبلؼ ىحه األجداء الثبلثة  "... كلكغ ليكغ كبلمكع نعع نعع، كال ال، كما 

 زاد عمى ذلظ فيػ مغ الذخيخ" كىحا مغ إنجيل متى. كأنيى كل جدء برػر تحكارية عجيجة.
ـ كانت 1964. كفي عاـ (2))اعتخافات كاىغ( لمكاتب )ميخائيل معػض( 1963كفي 

)حقائق لبشانية، كقج تكّمسشا عغ ىحا الجدء سابًقا، كأيًزا )قبل السغيب: تجارب كذكخيات مغ 
حياتي( لمكاتب )جػرج حشا(، كىي عبارة عغ محكخاتو اليػمّية، كعبلقاتو مع بعس األدباء 

ركػ سيختو كسيخة  (4))سامي أيهب الخهري(ـ )السيخب الكبيخ( لمكاتب 1965، كفي (3)المبشانييغ
متو كمجتسعو، كما أحاط بو مغ تقمبات كأحػاؿ، بمغة عاشؽية أحياًنا كادت تدتشفخ الجمع مغ عائ

العيشيغ، كالسيسا حيشسا تحجث عغ المحطات السكتػمة التي كاف يػدع فييا ببلده مغ شباؾ 
 . (5)الصائخة كىػ في رحمتو إلى الػاليات الستحجة األمخيكية 

، جاء في كتاب أدب الديخة (6) ) إلياس فخحات (ب كفي ذات العاـ ) قاؿ الخاكؼ( لمكات
 . (7)الحاتية لعبج العديد شخؼ أنيا سيخة ذاتّية لمكاتب

                                                           
 .477. ص 3حقائق لبشانية ج (1)
ـ في اىجف ، كاف اسسو بذيخ ثع تيسًشا بخئيذ الجيخ أبجؿ اسسو إلى ميخائيل، أسذ حخكة 1918كلج عاـ   (2)

التخاث السديحي كحخكة الذيادة السديحية، لو الكثيخ مغ السؤلفات كالسدخحيات. يشطخ: األب ميخائيل معػض، 
FORZGHARTA  .)مػقع إلكتخكني( ، 

 قبل السغيب: تجارب كذكخيات مغ حياتي، جػرج حشا، مكتبة قصخ الػششية )مػقع إلكتخكني(.  (3)
كلج في قخية الكفيخ المبشانية ، سافخ لعجة دكؿ، كعسل في الحدب الدػرؼ القػمي االجتساعي. يشطخ: سامي   (4)

 الخػرؼ في محكخاتو: الحكسة دائًسا تأتي متأخًخا، جبمة، )مػقع إلكتخكني(.
 يشطخ: السخجع الدابق.  (5)
في قخية كفخشيسا المبشانية، كىػ شاعخ ميجخؼ ىاجخ إلى البخازيل، كلو عجة دكاكيغ.  1893كلج عاـ   (6)

 يشطخ:إلياس فخحات السعخفة )مػقع إلكتخكني(.
 .58أدب الديخة الحاتية، عبج العديد شخؼ. ص   (7)
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يتػقف )جخجي زيجان(.  محكخات جخجي زيجاف( لمكاتب  -ـ : )سيخة حياتي1966كفي 
  زيجاف في كتابة محكخاتو عشج حؿبة شبابو األكؿ بجًءا مغ أسختو فػالدتو، كتقجـ سيختو بيخكت

 ببيئتيا كأجػائيا كعاداتيا كأحيائيا كتقاليجىا االجتساعية كبجايات دخػليا العرخ العخبي.
ككانت كتابة الديخة الحاتية تمبية لػعج قصعو الكاتب البشو )إميل( بأف يخكؼ لو محكخاتو، 

ـ حيغ التحق االبغ بالجامعة األمخيكية في بيخكت، لكغ انذغاؿ جخجي 1908فبجأ بكتابتيا عاـ 
)تاريخ انتقاؿ الػالج  1889زيجاف حالت دكف إكساؿ ذلظ الدخد الدمذ، فتػقفت أحجاثو عشج العاـ 

 .(1)مغ بيخكت إلى القاىخة(
كتبيا بيغ  125كفي الخسائل األربع السمحقة بالتخجسة اإلنجميدية لمديخة كىي مغ أصل 

كت، مبلمح كاضحة عغ ببيخ  –مغ القاىخة إلى ابشو إميل في الجامعة األمخيكية  1912ك 1908
حشيغ زيجاف إلى بيخكت إلى حي شفػلتو كذكخيات شبابو أياـ كانت بيخكت شالعة مغ جخح 

 .. (2)ـ  كداخمة في مصالع عيج الشيزة1806الحخب األىمية 
صجرت باإلنجميدية في كاششصغ تحت عشػاف )أكتػبيػغخاؼيا جخجي زيجاف( مع أربع 

صفحات قصًعا  108تيششتذ بخس القارات الثبلث في رسائل إلى ابشو عغ مشذػرات ثخؼ كػن
ـ 1966كسًصا بتخجسة حخؼية إلى اإلنجميدية، كىحه الديخة صجرت في بيخكت بقدسيا األكؿ عاـ 

 بعشػاف )السجرسة الكمية(. 1967تحت عشػاف )محكخات جخجي زيجاف( كصجر قدسيا اآلخخ عاـ 
 الكتاب مغ جخجي زيجاف إلى ابشو إميل:نشقل ىشا رسالتيغ مغ الخسائل األربع السثبتة في 

عديدؼ إميل: اليػـ بالحات عاد عسظ إلى العسل ... كعجت أنا إلى االنكباب عمى كتابي 
)تاريخ آداب المغة العخبية( كيبجك أف ىحا الجدء الثاني سيكػف أكبخ مغ سابقو؛ ألنو يتشاكؿ 

كال أريج أف اخترخ شيًئا مغ  ىػػػ ، كىػ أىع حؿبة في تاريخشا، 606ك  122العرخ العباسي 
 األحجاث، كال أف أدع شيًئا لمجدء الثالث، لحا سيخخج ىحا الجدء ضخًسا كثيًفا.

أىع ما يذغل الشاس ىشا ىحه األياـ أنباء الحخب اجتياح اإليصالييغ بشغازؼ كشخابمذ 
أف ـ، كاستعسار تيشظ السقاشعتيغ العثسانيتيغ عشجئح. كالشاس يأممػف 1912-1911الغخب 

يشترخ العثسانيػف، مع أف ىحا أمل بعيج التحقق، لكغ هللا عمى كل شيء قجيخ. كالعثسانيػف 
يبجكف حدًما كشجاعة في الحخب مسا ال يسكغ معو انتطار األفزل في الطخكؼ الحالية، كتدخؼ 
في بشغازؼ حالًيا مشذػرات سخية ضج الصمياف... كإذا انتيت الحخب بانكدار العثسانييغ سأكػف 

حصًسا مغ العحاب كالخيبة، ألنشي ال أستصيع أف أقبل انترار السحتل كالغاصب. ليتظ تخػ م
كيف أخػؾ شكخؼ متحسذ النترار العثسانييغ حتى إنو يتابع أنباء الحخب عمى حداب تخمفو 

                                                           
 . الحياة )مػقع إلكتخكني(.1992سيخة جخجي زيجاف أماـ القارغ األمخيكي. مؤسذ اليبلؿ ،   (1)
 السخجع الدابق.  (2)
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عغ دركسو. كىػ يقػؿ بأف األكربييغ يدتخفػف بالعخب ؼيسا عمييع أف يعخفػا حؿيقة تاريخ العخب 
يع في الحزارة، كإنشي فخػر جًجا كسعيج جًجا بحساس أخيظ لمعثسانييغ، باعتبار أف ىحا كإسيامات

ما يسميو عميو كاجبو الحؼ أنذأتكع أنا عميو، كأممي كبيخ أف يشرخ هللا العثسانييغ في ىحه الحخب، 
 كأف تدتعيج حكػمتيع مكانتيا بيغ سائخ الحكػمات...

 .(1)أقبمظ كأدعػ لظ بالخيخ
 ـ .1911نػفسبخ  10 –القاىخة 

كلؤلسف انيـد العثسانيػف بعج ذلظ، كتع اقتصاع أمبلكيع بيغ دكؿ ليذ ليا شيء، 
 كحدبشا هللا كنعع الػكيل.

 عديدؼ إميل،
تمقيت اآلف رسالتظ كفخحت لكػنظ في صحة جيجة، كلكػنظ انتخبت رئيًدا لمجسعية، إف 

جسعية كقانػف الحكػمة كىػ سيفيجؾ ىحا مغ السفيج جًجا لظ، خاصة في السدتقبل ألف دستػر ال
بالتسخس عمى الذؤكف الدياسية كالتجارية، كسخني أف أعمع مشظ أف رئيذ الكمية شمب مشظ 
السػاصمة في التجريذ كأنظ رفزت الصمب. كأضشظ شخحت لو أف خجمتظ الكمية رئيًدا لمجسعية 

ة اإلنجيمية ىي خجمة أفزل مغ بقائظ في التجريذ مع الخئاسة، ذلظ أف خجمة الكمية الدػري
الػشغ كمو كخجمة لمحخية كالجستػر ألنيا تييئ الذعب عشجنا القتباؿ الحخية مغ خبلؿ 

 الجستػر...
 .1912مارس  28 –القاىخة 

 
. ذكخ مشح أف كاف شفبًل (2)()فؤاد غرن)محكخاتي خبلؿ قخف( لمصبيب 1967كفي عاـ 

كمغ شخيف ما أذكخه عغ تمظ السجرسة أف يتمقى عمػمو في مجرسة القخية، يقػؿ في محكخاتو: " 
السعمع حشا كاف يفخض عمى كل تمسيح في أياـ البخد كالذتاء أف يحزخ معو )شؿيو( أك قصعة مغ 
الحصب اليابذ تزـخ في السػقجة إلشاعة الجؼء كالحخارة. تمظ كانت كسيمة التجفئة السخكدية في 

يقتخب كثيًخا مغ السػقج، بل يبقى بعيًجا تمظ األياـ، كمغ لع يحزخ معو الذؿيو ال يحق لو أف 
ثع انتقل إلى مجارس مختمفة يقػؿ: "ما الدخ في أف مجارس تمظ األياـ الدحيقة الستأخخة،  (3)عشو"

                                                           
 السخجع نفدو.  (1)
ـ في بمجة الذػيخ، كتمقى عمػمو عشج السعمع حشا رستع، مغ مؤلفاتو: الخحمة العمسية إلى 1879كلج عاـ   (2)

. يشطخ: الجكتػر فؤاد غرغ شبيب كأديب عخبي ، أججاد العػاصع الذخؾية كالغخبية، الصب الذخع ي كعمع الدسـػ
 العخب )مػقع إلكتخكني(.

 السخجع الدابق.  (3)
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أكججت لشا أجيااًل مغ الشػابغ ذكؼ األخبلؽ الستيشة، بيشسا مجارس ىحه األياـ عمى تقجميا كرقييا 
 . (1)غ إيجاد نػابغ عمساء متخرريغ مادييغ..."كعسق غػرىا ككسائميا الحجيثة، تسكشت م

بة شعخية انتخبت مغ جخائيا شاعخ الرف"  . (2)كقج لقب بذاعخ الرف "كبخزت في مـػ
محكخاتو الذخرية احتػت  (3))كسيل شسعهن(ـ ُنذخت )محكخاتي( لمدياسي 1969كفي 

كالشيابية، كإلغاء االنتجاب، عمى عجة أمػر سياسية مشيا: عػدة لبشاف إلى الحياة الجستػرية 
 كاالعتخاؼ بديادة لبشاف كعقج معاىجة صجاقة مع فخندا.

تدمست كزارة الساؿ في حكػمة خالج شياب، ثع  1938جاء في ىحه السحكخات: " في عاـ 
 . (4)عيشت، بعج مجة، كزيًخا لؤلشغاؿ العالسة"

ئيًدا لمجسيػرية كعيج تكمع عغ انتخاب بذارة الخػرؼ: "انتخب الذيخ بذارة الخػرؼ ر  
 –مجمذ الشػاب كتدمع  -لمسخة األكلى–بسيسة تذكيل الحكػمة إلى رياض الرمح الحؼ دخل 

مدؤكليات ميسة حؿيؿية. ككاف يتستع بذيخة كاسعة في العالع العخبي. فقج  -لمسخة األكلى أيًزا
 . (5)اقتخف ماضيو بشزاؿ مدتسخ ضج الديصخة العثسانية

اخمية قاؿ: "تدمست كزارة الجاخمية في الحكػمة الججيجة، بيشسا أسشجت كعغ تدمسو كزارة الج
كزارة الخارجية  إلى سميع نقبل. كشغل األميخ مجيج أرسبلف مشرب كزيخ الجفاع كعيغ عادؿ 

 . (6)عديخاف كزيًخا لبلقتراد الػششي...
ـ، كقج تكمع 1969، كالحؼ ُنذخ في  (7))شكيب أرسالن(ككتاب )الديخة الحاتية( لؤلميخ 

في محكخاتو عغ مػلجه كدراستو، كبعس السػضػعات الدياسية أبخزىا: إعبلف الحخية في السسمكة 
العثسانية، إعبلف الجستػر المبشاني في جبل لبشاف، كيف خمع عبج الحسيج، الحخب الصخابمدية التي 

                                                           
 الجكتػر فؤاد غرغ شبيب كأديب عخبي ، أججاد )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 السخجع الدابق.  (2)
ـ، مغ مؤلفاتو: 1952انتخب عاـ ـ في ديخ القسخ، ثاني رئيذ لمجسيػرية بعج االستقبلؿ. 1977كلج عاـ   (3)

. كالسػسػعة الدياسية، 245-242ـ. يشطخ: تاريخ لبشاف الحجيث ص1987أزمة في الذخؽ األكسط، كتػفي عاـ 
 (.151)ص 5ج

 .14ـ ص 1969محكخاتي، شسعػف، بيخكت،   (4)
 .25السخجع الدابق. ص   (5)
 .14السخجع الدابق. ص   (6)
بمبشاف، مشاضل سياسي قػمي عخبي، كشاعخ ككاتب، عخؼ بأميخ البياف، ـ في الذػيفات 1869كلج عاـ  (7)

ـ، مغ مؤلفاتو : الحمل الدشجسية في الخحمة األنجلدية، لساذا تأخخ السدمسػف، شػقي أك صجاقة 1946كتػفي عاـ 
 (.488. )ص3أربعيغ سشة، ديػاف األميخ شكيب أرسبلف. يشطخ: السػسػعة الدياسية، ج
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خية اإلسبلمية، السؤتسخ العخبي في باريذ أدت إلى الحخب البمقانية،  كعغ تأسيذ الجسعية الخي
 .(1)كمؤتسخ األستانة كعغ الحخب

، نذخت الجدء األكؿ مغ ديػاني باسع )الباكػررة(، كقجمتيا 1887جاء في كتابو: "كسشة 
لؤلستاذ دمحم عبجه مرّجرة بقريجة في مجحو. ككشت يـػ نذخت ىحا الجيػاف سبع عذخة سشة، كمشح 

ا آخخ مغ ديػاني كذلظ مغ كثخة الذعخ الحؼ نطستو كالحؼ يعّد ذلظ الػقت لع أنذخ جدءً 
 .(2)جسعو"

 مسيدات ىحه السخحمة:
غمب عمى سيخ ىحه السخحمة الصابع الدياسي )مخاحل االستقبلؿ، محكخات بيخكتي، حقائق  -

 لبشانية، محكخاتي عمى ىامر القزية العخبية، محكخات رستع باز(.
 سيخة ذاتية لبشانية )سبعػف(.في ىحه السخحمة ضيخت أشيخ  -
تسّيدت بكثخة الخؤساء الحيغ كتبػا محكخاتيع بأنفديع )كسيل شسعػف، بذارة الخػرؼ، شكيب  -

 أرسبلف(.
لع تقترخ كتابة الديخة عمى السديحييغ، كإنسا ضيخ مدمسػف كتبػا سيختيع )عيتاني( الحؼ لع   -

 يحكخ اسسو األكؿ.
ّػع دكر الشذخ ككاف معطسيا في بيخكت )دار الصميعة، دار الحطشا مغ مدخد ىحه السخحمة تش -

الكتاب المبشاني، دار نػفل لمشذخ، السؤسدة األىمية لمصباعة كالشذخ، الجامعة المبشانية، دار 
األحج، مصبعة الشدخ، مكتبة صادر(، كىحا شبيعّي؛ فقج تسّيدت لبشاف عغ الػشغ العخبي بأكسمو 

ـ في ديخ القجيذ يػحشا الكاثػليكي )مار يػحشا( 1733عاـ  بطيػر أكؿ مصبعة فييا، كاف ذلظ
، كتسّيدت أيًزا بكثخة دكر الشذخ ففي (3)ـ1751بالقخب مغ شػيخ، كثاني مصبعة في بيخكت عاـ 

 . (4)دار نذخ 650بيخكت كحجىا 
ىشا تعجدت العشاكيغ التي تذيخ بكل كضػح أف الكاتب يكتب سيختو الحاتية، أك محكخاتو )مغ  -

الدبعيغ، سبعػف، سيخة ذاتية، محكخاتي...(. كىحا يجلل عمى بخكز معالع الديخة الحاتّية  كحي
 بذكل أكثخ كضػًحا مغ السخحمة الدابقة.

 
 

                                                           
 ية ، شكيب أرسبلف.الديخة الحات   (1)
 .43الديخة الحاتية ، شكيب أرسبلف. ص   (2)
 .55يشطخ: اإلعبلـ العخبي: العػلسة، اإلعبلـ كصشاعة الشاشئة، نيى مبيمػر كآخخكف. ص   (3)
 دكر الشذخ، نقابة اتحاد الشاشخيغ في لبشاف )مػقع إلكتخكني(.   (4)
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  1990-1975الديخة الحاتية في لبشان بين عامي 
كقج ُكجج سيخة ذاتّية مكتػبة كلكشيا غيخ مشذػرة )مخصػشة(، كىي سيخة )مشرػر عازار( 

ـ. أّما الديخ الحاتية كالسحكخات الذخرّية ليحه 2015ديخة(، كقج ُنذخت في عاـ كعشػانيا )ال
 . (1) )فهزي القاوقجي(ـ ب)محكخات فػزؼ القاكقجي( لمكاتب 1975األعػاـ فقج بجأت عاـ 

الحؼ انتخبو ، (2))إبخاهيم السشحر(ثع في نفذ العاـ محكخات )حجيث نائب( لمكاتب 
ـ، كججد انتخابو أربع سشػات متػالية، فكاف كششًيا حًخا، 1922اـ الذعب نائًبا عشو في الجيل ع

. تحجث عغ تجخبتو، كتخمل ذلظ مقاالت شييخة في الشقج (3)كمشاكًئا عشيًجا لبلنتجاب الفخندي
 .(4)الدياسي كاالجتساعي

يحكي فييا تجخبتو  (5))شارل مالك(سيخة ذاتّية فمدؽية( لمكاتب   –كبعج عاميغ )السقجمة 
 . (6)كساركني في رئاسة لبشاف، أياـ مذخكع أيدنياكر

تشاكؿ السؤلف بعس الخمؽيات األساسية لتصػره الفكخؼ الكياني الذخري، متشقبًل إلى 
مخاتب الػجػد، كىي ثساف في حجكد تعييشو: السخاتب الخسذ األكلى مشيا، أؼ الخياضيات، كالعمع، 

لحمػلية، كالسثالية، متجرجة في ىحا القدع األكؿ مغ السقجمة بحًثا كالكػمػلػجيا الكػنية، كا
 .(7)كتبػيًبا

كقج أضيف إلى ذلظ لمدياسي ما أنجده شارؿ مغ الجدء الثاني مغ السقجمة في الصبعة 
ـ( مسا خصو في الجدء األكؿ. كىػ بحث حػؿ الكيانية الحؼ كاف بسثابة مدػدة 2001الثانية )

                                                           
ـ. يشطخ: السػسػعة 1973عخبي، كتػفي عاـ ـ في شخابمذ الذاـ، ضابط كمشاضل 1897كلج عاـ   (1)

 (.63)ص 4الدياسية، ج
ـ مغ قخية السحيجثة بمبشاف، عزػ في السجسع العمسي العخبي بجمذق، ككاف غيػًرا عمى 1875كلج عاـ   (2)

ـ . يشطخ: مجمة مجسع المغة العخبية 1957المغة، كتب في عجة مجبلت، كلو العجيج مغ التسثيميات كتػفي عاـ 
 .937ص4، الجدء 87، السجمج بجمذق

 .937السخجع الدابق. ص  (3)
 936. ص 4،العجد 87مجمة مجسع المغة العخبية بجمذق، ىبلؿ السجمج  (4)
ـ في قخية بصخقة الكػرة شسالي لبشاف، سياسي كدبمػماسي كمفكخ لبشاني أرثػدكدي. مّثل 1976كلج عاـ   (5)

جية، كلو عجة مؤلفات تبحث في الفمدفة كالجيغ كالدياسة.، كتػفي عاـ لبشاف في األمع الستحجة، كُعيغ كزيًخا لمخار 
 (.429. )ص3. كالسػسػعة الدياسية، ج245ـ. ُيشطخ: تاريخ لبشاف الحجيث. ص  1987

ـ، كؼيو تعيجت الػاليات الستحجة أف تزع قػاتيا تحت ترخؼ أية دكلة 1957أقّخه الكػنجخس األمخيكي عاـ   (6)
عخض لبلعتجاء الذيػعي، سػاء كاف ىحا االعتجاء مباشًخا أك غيخ مباشخ، كأكج عمى حخص في الذخؽ األدنى تت

الػاليات الستحجة عمى استقبلؿ بمجاف الذخؽ األدنى كسبلمة أراضييا. فػججت الحكػمة المبشانية ؼيو الزساف 
 .246ث. ص السشذػد الستقبلؿ لبشاف، كأعمشت قبػليا إياه فػر إقخاره. يشطخ: تاريخ لبشاف الحجي

، السقجمة   (7)  سيخة ذاتية فمدؽية، شارؿ مالظ )مػقع إلكتخكني(. –نيل كفخات كـػ
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راؽ شارؿ بعج كفاتو، لحا فقج كضعت كسا ىي دكف أؼ تغييخ سػػ أكلى، كقج كججت بيغ أك 
 .(1)التبػيب كالعشػنة كالفيخسة أسػة بسا كاف قج فعمو في الفرػؿ العذخة األكلى في القدع 

)عشبخة سالم ـ كانت )جػلة في الحكخيات بيغ لبشاف كفمدصيغ( لمكاتبة 1978كفي عاـ 
السحكخات والديخ الحاتية كسرجر لتاريخ فمدصين ا في )كقج ُأدرج اسسيا ككتابيا ىح (2)الخالجي(

( لمكاتبة )خيخية قاسسية( كقج ذكخت خيخية أف عشبخة سبلـ الخالجؼ مغ في القخن العذخين
، كقج ذكخُت ذلظ لئبل ُيعتقج بأني أخصأت، كمغ الػاضح أنيا ُذكخت ىشاؾ ألنيا زارت (3)بيخكت

 كمست عغ فمدصيغ.فمدصيغ، كتدكجت بفمدصيشي، كفي محكخاتيا ت
ىحا الكتاب احتػػ عمى الكثيخ مغ السػضػعات مشيا: الغرة األكلى، األحجاث 
الدياسية قبل الحخب األكلى، زيارة القاىخة،  عػدة إلى دراستي، يقطة الخكح العخبية، الحخكة 

 اإلصبلحية،  مؤتسخ باريذ، الخصخ األصغخ، بػادر الثػرة الخؽية، دراستي في السشدؿ،  جسعية
يقطة الفتاة العخبية، ارتباشي بخصبة لع تتع، جساؿ باشا كمطالسو،  أياـ الحخب األكلى كاالجتساع 

إلى جساؿ باشا، السرانع كالسبلجئ في أياـ الحخب،  إقامتي في إنكمتخا، العػدة إلى بيخكت،  
خكة الشدائية الخصػات الشدائية، السؤتسخات الشدائية، بعس رائجات الحخكة الشدائية، عػدة إلى الح

 في العذخيشات كما بعجىا،  نفحات ندائية، قرة زكاجي، فمدصيغ مػششي...
جاء ىحا الكتاب بشاًء عمى شمب الكثيخ مغ السيتسيغ : "كليحا أججني اآلف أستجيب إلى 
ما شمب إلّي مخاًرا كثيخة، كبإلحاح أحياًنا، أف أكتب عغ ذكخياتي التي ىي حريمة أعػاـ عجيجة 

 .(4)فة األشكاؿ، متبايشة الطخكؼ ، ندائًيا كاجتساعًيا، كثقاؼًيا، ثع سياسًيا"مجيجة مختم
كقج أقست  –قالت عغ الشداء الفمدصيشيات: "ككشت أعجب لسا أراه مغ الفمدصيشيات 

ـّ فمدصيشية تيتع  -بيشيغ عذخيغ عاًما مغ إؾباؿ عمى العمع كاكتداب السعخفة، فقج كانت  كل أ
كتعخؼ كل شيء عغ مدتػياتيع العمسية كدرجاتيع في الجرس كالتحريل،  بأمخ أكالدىا كتعميسيع

تتداكػ في ذلظ السثقفة كاألمّية. كتتجو الفمدصيشية إلى التحفع بالقػؿ، كالجّج في العسل، 
اعتخاؼ  -كهلل الحسج–. كىحا    (5)كالربلبة في العقيجة، كىي بصبيعتيا ال تسيل إلى السداح..."

 إلى اليػـ. جسيل مشيا كمعسػؿ بو

                                                           
 السػجع الدابق.  (1)
 ـ1986متخجسة ككاتبة كناشصة لبشانية، كتػفيت عاـ  1897كلجت عاـ  (2)
 .9ُيشطخ: السحكخات كالديخ الحاتية كسرجر لتاريخ فمدصيغ في القخف العذخيغ. ص   (3)
 .9جػلة في الحكخيات بيغ فمدصيغ كلبشاف، الخالجؼ. ص  (4)
 .97جػلة في الحكخيات بيغ فمدصيغ كلبشاف.  ص   (5)
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كمغ الكتاب أيًزا: " أما عغ عائمتي الخاصة فإنشي دخمت بيتي فػججت ؼيو شفميغ 
ـّ ليسا، بعج أف حخما مغ أميسا في كقت مبكخ جًجا، كىسا ابشا أحسج  جسيميغ يشتطخاف قجكمي كأ

 "(1)مغ زكاج سابق. كقج كججت فييسا كل ما يخضي نفدي الطامئة إلى األمػمة،...
، ىحا الكتاب الحؼ ُنذخ بعج )أمين الخيحاني()قرتي مع مي( لمكاتب  1980في عاـ 

كفاتو بأربعيغ سشة، كاف الػحيج الحؼ كتبو الخيحاني في فغ الديخة الحاتّية. جاء في مقجمة 
الكتاب: "ىحا الكتاب يجخل في فغ الديخة، رغع كػنيا سيخة مجتدأة. كىحا الفغ لع يتصخؽ إليو 

 . (2)الخيحاني في سائخ كتبو" 
كقج ذكخُت ىحا؛ ألّف ىشاؾ مغ اعتبخ أّف كتاب )نػر األنجلذ( ألميغ الخيحاني مغ ضسغ 

( 15، كبعج االّشبلع عمى الكتاب السحكػر تبّيغ أّف الديخة الحاتّية ؼيو كانت أكؿ )(3)الديخة الحاتية
 صفحة مغ الكتاب فقط، كُيرّشف مغ ضسغ )أدب الخحبلت(.

، ككيف نست  (4)قرة التعارؼ األكلى مع )مي زيادة( عخض في كتابو )قرتي مع مي(
 العبلقة بيشيسا مغ خبلؿ مقاالت. 

مغ مػضػعات الكتاب: اعتخاؼ كاستغفار، في مدتذفى ربيد، الديارة الثانية، أعػد بظ 
إلى مي، في القشرمية السرخية، في بيت الجكتػر يػسف زيادة، يػـ الخيبة، التجبيخ األخيخ، ثع 

 يحاني كغيخه عغ مي.رسائل مغ الخ 
جاء في الكتاب: "تحخكت شفتاىا ببدسة ناعسة، تمتيا كمسات شجيجة الذعة لقج مّخ 
عمييا، كىي في لبشاف، سشة كعذخة أشيخ. كىحه مشي الديارة األكلى، نعع ىي عاتبة ناقسة ىي 

شَت حاقجة. حاكلت االعتحار فحالت الحجة دكنو. )قج كشَت ىشا عشجما جيء بي مغ مرخ. كقج ك
ىشا عشجما نفمت إكخاًىا إلى العرفػر.  كقج كشت ىشا أثشاء كجػدؼ في ذلظ الجحيع. آه يا أستاذ 

. كقج اُتيست (5)كع مخة فكخت ؼيظ كأنا ناقسة حانقة. أيرجؽ األستاذ الخيحاني ما يرجقو الشاس؟("
 بالدخقة.

                                                           
 .278السخجع الدابق.    (1)
 .5قرتي مع مي، أميغ الخيحاني. ص   (2)
عمسي اليشجؼ. ُيشطخ: السجخل إلى دراسة الديخة الحاتية في األدب العخبي ، مؤّيج عبج الدتار، مجمة السجسع ال  (3)

 .27ص 
ـ في الشاصخة مغ أبػيغ لبشانييغ، أصجرت كتابيا األكؿ بالفخندية )أزىار حمع( كىػ عبارة 1885كلجت عاـ   (4)

ـ. 1941عغ تخجسة السسيا، كتػفيت في القاىخة، كليا رسائل مع جبخاف كمع غيخه مغ األدباء، كتػفيت عاـ 
 91-88يشطخ: قرتي مغ مي. ص 

 .12-11. ص قرتي مع مي  (5)
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كىحه  (1)وداد الخهري السقجسي(ـ( لمكاتبة )1977-1917ـ كانت )ذكخيات 1982كفي 
-1850الحكخيات لع أججىا، كقج ُذكخ أنيا سيخة ذاتية في كتاب )الكاتبات المبشانيات بيبميػغخاؼيا 

 .(2)ـ(1950
، ذكخيات يدصخىا تاجخ )أحسج غخبية(كفي ذات العاـ )يػمّيات تاجخ مغ لبشاف( لمكاتب 

فتخة مغ فتخات  مغ لبشاف، يحّجث حجيًثا تستدج ؼيو الدخخية بالذجغ... كيف ال كالحجيث عغ
 .(3)الحخب المبشانية، ثع يدخد ذكخياتو ليدتخيح

التي تقع في ثبلثة أجداء. الجدء األكؿ مغ   (4))عادل أرسالن(ـ محكخات 1983في 
ـ. كفييا 1953 -1951ـ . أّما الثالث مغ 1950 -1946ـ. كالثاني مغ 1945 -1934

 .  (5)ي مّخت بيا السشصقة العخبية يدجل األميخ عادؿ محكخاتو كاألحجاث التي عاصخىا كالت
كىػ عسل أدبي : (6))تهفيق يهسف عهاد(كفي ذات العاـ كاف )حراد العسخ( لمكاتب 

سصخ ؼيو تػفيق عػاد سيختو الحاتية، متتبًعا ؼيو أسمػًبا فخيًجا عمى الحػار الحاتي، كفي عسمو ىحا 
ات كثيخة تكذف عغ كل شيء لع يكتِف األديب بػصف مخاحل سيختو، بل تعجػ ذلظ إلى اعتخاف

في حياتو الخاصة كالعامة... حياة مميئة كقفيا عمى الحب بسعشاه اإلنداني الخحيب، متغشًيا بيحا 
 .(7)الحب، نثًخا كشعًخا 

باإلضافة إلى محكخاتو الذخرية  (8))سميم عمي سالم(كفي العاـ نفدو ُنذخت محكخات 
: ضخكؼ انعقاد السؤتسخ العخبي األكؿ في احتػت عمى العجيج مغ السػضػعات الدياسية مثل

باريذ كاألسخار الدياسية كالسباحثات الدخية التي رافقت ىحا السؤتسخ، كسا تحجث عغ مبلبدات 
نذأة الجسعية اإلصبلحية في بيخكت كآثارىا عمى الػاقع الدياسي كاإلصبلحي كالصائفي في كالية 

نة ػ كعغ عبلقتو بجساؿ باشا يـػ كصػلو إلى بيخكت، تحجث أيًزا عغ الػاقع الدياسي في األستا
                                                           

 ـ. . 1979، كتػفيت عاـ 1979كاتبة لبشانية، كلجت عاـ   (1)
 94الكاتبات المبشانيات. ص   (2)
 يػمّيات تاجخ مغ لبشاف، أحسج غخبية، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (3)
ـ. يشطخ: 1954، سياسي سػرؼ، مغ أصل لبشاني كأديب كشاعخ ثائخ، كتػفي عاـ 1882كلج عاـ   (4)

 (.798. )ص3السػسػعة الدياسية، ج
 محكخات عادؿ أرسبلف، نيل كفخات )مػقع إلكتخكني(.  (5)
مع ـ في بحخ صاؼ في لبشاف، عسل في الرحافة كالدمظ الجبمػماسي، قتل بقحيفة أصابتو 1911كلج في   (6)

ـ، ركائي كقرري مغ قررو كركاياتو: الربي األعخج، 1989ابشتو كصيخه في الحخب المبشانية األخيخة عاـ 
 2غبار األياـ، فخساف الكبلـ، الدائح كالتخجساف )مدخحية(. يشطخ: السػسػعة األدبية: أدباء كشعخاء العخب، ج

 (.57)ص
 األعخج، مػقع لبشاف العالع )مػقع إلكتخكني(.مغ ركائع األدب المبشاني تػفيق يػسف عػاد الربي   (7)
 ، كابشتو عشبخة سبلـ الخالجؼ.1939، كتػفي عاـ 1868كلج عاـ   (8)
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السشصقة قائًجا لمجير العثساني الخابع. كالحؿيقة أف ما كتبو سميع ال يعػد كػنو قج عاصخ األحجاث 
فحدب، كإنسا ألنو كاف أحج الؿيادات الدياسية لمجسعية اإلصبلحية، كسا انتخب عزًػا لسؤتسخ 

قع الخجل الدياسي الحؼ عاير األحجاث كاشمع عمى ، كليحا فقج جاءت محكخاتو مغ كا(1)باريذ
 .(2)أسخارىا كخفاياىا

ـ في مقاالت قريخة 1982-1916ـ )غبار الدشيغ: لسحات مغ حياتي بيغ 1985كفي 
 (3))عسخ فخوخ(في الثقافة كاالجتساع  تػرد كقائع كال تبجؼ آراء( لمكاتب 

أستاذتي...في بيخكت، مغ مػضػعات الكتاب: خسدة كستػف عاًما في الرحافة، 
أستاذتي... في البيت، الػضػح كالحـد كالشجاح، لساذا ذىبت إلى أكربة، شخكط تعجيدية، اتخح 
رفقة لرقل لغتظ، أستاذتي في ألسانيا،  لساذا لع أتدكج ألسانّية، ثسغ االعتقاؿ... ممظ اليشج، 

 كيف أقخأ الرحف.
خكط التعجيدية "زؼ شائع اليػـ". تحت عشػاف )شخكط تعجيدية( قاؿ: " كالكبلـ في الذ

أقػؿ لصبلب البكالػريا: يجب أف يكػف جػابكع عمى األسئمة ببل أخصاء في المغة أك في اإلمبلء، 
ؼيقػلػف لي: ىحا شخط تعجيدؼ. كتقػؿ ليع: أجيبػا عمى الدؤاؿ السصخكح في كرقة األسئمة 

ضح، فيخدكف عميظ  بالشغسة ؼيقػلػف: كىحا أيًزا شخط تعجيدؼ. كتقػؿ ليع: اكتبػا بخط كا
 . (4)نفديا

مغ خبلؿ تجخبتو الذخرية، فقبل أف يحىب إلى  -في كتابو ىحا–ثع يخّد عمى شمبتو 
( لستابعة دراستو العالية كاف يحسل شيادة بكالػريػس عمػـ مغ الجامعة األمخيكية 1935ألسانية )

رسية )باالشتخاؾ مع أخػاف كألف عجًدا مغ الكتب السج -ككاف قج عمع سبع سشػات -في بيخكت
لو( ..."أنا لغ أنتقج شبلبشا اليػـ. سأسخد عمى مدامع الحيغ يقخؤكف مشيع قرتي أنا... في بخليغ 

 كاف البّج مغ مقابمة مع اإلدارة التي تقبل االنتداب لمجامعة كتدجيل الخسائل لشيل شيادة الجكتػراة 
. فقمت لو: عشجؼ العخبية كاإلنكميدية كقاؿ لي الحؼ يجخؼ السقابمة: تحتاج إلى أربع لغات

كالفخندية كاأللسانية )كلع أقل لو: ىحا شخط تعجيدؼ(. قاؿ: كىحا كحجه ال يكفي. يجب أف يكػف 

                                                           
 مػقع أبجج .)مػقع إلكتخكني(.  (1)
 نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (2)
العخبية بالقاىخة،  ـ في بيخكت، عسل أستاًذا في الكثيخ مغ الجامعات، كىػ عزػ مجسع المغة1974كلج عاـ   (3)

ـ. ُيشطخ: معجع األعبلـ اإلسبلمييغ السعاصخيغ، أحسج الججع، 1987كالسجسع العمسي العخاقي، كتػفي عاـ 
 .846-843.. ص 2ج

 .57غبار الدشيغ ، عسخ فخكخ. ص   (4)
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معجؿ عبلماتظ عالًيا. فكتبت إلى الجامعة األمخيكية في بيخكت، فجاء الخد: ستة كثسانػف في 
 (1)السائة )كلع أقل: ىحا شخط تعجيدؼ(. 

كيف أقخأ الرحف: "أقخأ الجخيجة عمى دفعتيغ: في الرباح أُمّخ ببطٍء تحت عشػاف 
حيشسا أستمقي لمقيمػلة، أعػد –ببرخؼ عمى الرفحات كأقف عمى عجد مغ العشاكيغ، كبعج الغجاء 

 (2)إلى الجخيجة أنتقي مشيا ما أضغ أني بحاجة إلى قخاءتو..."
، ىحا الفشاف قج مرصفى فخوخ()ـ كانت سيخة )شخيقي إلى الفغ( لمفشاف 1986كفي عاـ 

حاكؿ أف يكتب سيخة ذاتية لشفدو فاستصاع أف يجلشا عمى السعالع التي بشت شخريتو الفشّية ، كقج 
ذكخ أنو زار الستاحف كالسعارض، ككقف الداعات الصػاؿ أماـ ما فييا مغ لػحات، ثع دّكف ما 

 .(3)شاىجه بعيغ برخه، كبعيغ بريختو 
يتحجث فييا (4))ميذال بربهص(يخة )ميذاؿ بربػص( لمفشاف كفي ذات العاـ ُنذخت س

عغ سيختو الحاتية بالمغات العخبية كالفخندية كاإلنكميدية بقمسو كالسعشػنة تحت عشػاف: "تجخبتي مع 
الشحت" مع مجسػعة مرػرة مغ أجسل ما صشعتو يجاه مغ السشحػتات كالسجدسات التي نحتت 

 . (5)مغ الرخخ، أك ًحفخت مغ الخذب 
. كقج ُنذخت في مجمة الصخيق كىي  (6))دمحم عيتاني(كفي العاـ )نيخ الدماف( لمكاتب 

 عبارة عغ ثبلثة فرػؿ، ككانت آخخ أعسالو .
، رسائل الحب التي  (7) )خميل حاوي(ـ )رسائل الحب كالحياة( لمكاتب 1987كفي عاـ 

كانت بيشو كبيغ األديبة العخاؾية ديدؼ األميخ، ىحا الحب ىدمتو كقائع الحياة اليػمية، كأسقصتو 
. اإليساف العسيق  (8)اضصخابات الذاعخ الشفدية كىذاشة صحتو، كلحا لع يتكمل حبيسا بالدكاج

بالحياة كاإلنداف جعل ديدؼ امخأة كثيخة الكـخ كاالىتساـ باألىل كالشاس لحا قّجمت الكثيخ لرجيقيا 
                                                           

 السخجع الدابق.  (1)
 .232غبار الدشيغ، عسخ فخكخ. ص   (2)
 كـػ )مػقع إلكتخكني(.شخيقي إلى الفغ، فخكخ، نيل كفخات  (3)
. يشطخ: الفشاف 1981ـ، ابغ ضيعة راشانا المبشانية، انكب عمى حفخ الخذب، تػفي عاـ 1921كلج عاـ   (4)

 المبشاني ميذاؿ بربػص )مػقع إلكتخكني(.
أنا شار بربػص، نيل كفخات -ميذاؿ بربػص، ميذاؿ بربػص، تخجسة كتحقيق: تخيد عػاد بربػص  (5)

 كـػ )مػقع إلكتخكني(.
ـ في بيخكت، عسل في التجريذ كالرحافة كالتخجسة، كاتب قرري كركائي، كتػفي عاـ 1926كلج عاـ   (6)

 378. ص2بّية أدباء كشعخاء العخب، جـ مغ مؤلفاتو: أشياء ال تسػت، مػاششػف. ُيشطخ: السػسػعة األد1988
ـ، لو: جبخاف خميل جبخاف 1982ـ في الدػيخ بمبشاف، أستاذ جامعي شاعخ كناقج، كتػفي 1925كلج عاـ   (7)

 .174. ص 2إشاره الحزارؼ، شخريتو كآثاره. يشطخ: السػسػعة األدبية أدباء كشعخاء العخب، ج
 الخػرؼ، العخب )مػقع إلكتخكني(.رسائل خميل حاكؼ إلى ديدؼ األميخ، أسعج   (8)
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كحبيبيا خميل حاكؼ الحؼ يعتخؼ باألمخ في إحجػ رسائمو إلى ديدؼ قائبًل: "أذكخ ساعة كصمتشي 
ا أـ مًخا، ثع كصمت اليجّية، فِخحُت ىجّيتظ الثسيشة أني كشُت في حاؿ تخّقب نبأ ال أدرؼ أيكػف حمػً 

بيا حتى الجمػع، تجمببت بالعباءة كغميُت قيػة عخبّية كجمدُت عمى الدجادة، كدخشت كثيًخا، حتى 
كاد يخشقشي الحشيغ، كانت جمدة عخبّية أك لبشانّية، سّسييا ما شئت، ككشت معي إلى جانبي، 

شو كبيغ ديدؼ يقػؿ خميل حاكؼ في رأسظ عمى كتفي كشعخؾ بيغ يجّؼ" في كصفو العبلقة بي
رسالتو إلى حبيبتو ديدؼ: "كجئت أنِت كما كانت مػاعيجنا األكلى سػػ سػائح عابخة في دنيا 
سجيغ، كلصالسا ُعجت بعج كل مخة عػدة السحعغ لمقزاء السحتػـ، عػدة اليالظ الخاضي بدجشو 

 لييا"كجحيسو ككاف بيشي كبيشظ ىػة ال أنا قصعتيا كال أنِت انجحبت إ
أصجره بعج الخخكج  (1))المع عارف الحخ(كفي ذات العاـ )مياجخ إلى أنرار( لمكاتب 

مغ معتقل أنرار، كركػ ؼيو تجخبتو كمعاناتو في معتقل أنرار، حيث أكرد محكخاتو في سخايا 
 . (2)في أنرار 11صيجا، كمعدكخ 

ىحا الخجل  ()رستم حيجرـ )محكخات رستع حيجر( لمعخاقي مغ أصل لبشاني 1988كفي 
لع يسمظ سػػ مبمغ زىيج، كدار صغيخة مخىػنة، كبزعة دفاتخ كاف يجّكف فييا يػمياتو، كبعس 
اكراؽ خاصة، بيشيا رسائل كأكراؽ شخرية، ككثائق رسسية تعػد إلى مختمف فتخات حياتو، أك 

، كىحه ذات صمة باألعساؿ كالسفاكضات الخسسية التي أسيع فييا خبلؿ خجمتو الصػيمة في العخاؽ
 . (3)اليػميات ىي التي تذكمت مشيا مادة ىحا الكتاب

كلسا كانت  ىحه السحكخات أك اليػميات التي دّكنيا صاحبيا بخط يجه تغصي فقط فتخة 
قريخة مغ حياتو عسج )نججة فتحي صفػة( إلى كتابة مقجمة عخض فييا سيخة رستع حيجر قبل 

ػرة متكاممة لحياة صاحب السحكخات مشح نذأتو ىحه الفتخة كبعجىا في محاكلة إلعصاء القارغ ص
 . (4)في بعمبظ حتى مقتمو في بغجاد

األحجاث التي شاىجىا   (5))فارس الخهري(كىشا )أكراؽ فارس الخػرؼ( حيث أّرخ فييا 
ـ، كفييا حياتو سجميا بشفدو كلشفدو، 1989ـ، كقج نذخت عاـ 1962إلى عاـ  1877مشح عاـ 

 . (6)سصة يحكخ بيا مجخيات الساضيكا -كسا يقػؿ–ليبقى لجيو 
                                                           

 شاعخ لبشاني، تػلى القدع الثقافي في مجمة الذخاع المبشانية، المع الحخ، أبجج )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 مياجخ إلى أنرار )قرة معتقل إسخائيمي في جشػب لبشاف(، المع الحخ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(..  (2)
 يجر، تخجسة كتحقيق: نججة فتحي صفػة، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.محكخات رستع حيجر، رستع ح  (3)
 محكخات رستع حيجر، رستع حيجر، تخجسة كتحقيق: نججة فتحي صفػة، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (4)
ـ، فارس الخػرؼ، 1962ـ سياسي كمفكخ ككششي سػرؼ مغ أصل لبشاني.، كتػفي عاـ 1873كلج عاـ   (5)

 السعخفة )مػقع إلكتخكني(..
 أكراؽ فارس الخػرؼ، فارس الخػرؼ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (6)
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 مسيدات ىحه السخحمة:
 –ضيخت الديخة الحاتية الفمدؽية ألكؿ مخة في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني )السقجمة  -

 سيخة ذاتية فمدؽية لذارؿ مالظ(.
كججنا الحجيث عغ الحخب األىمّية في بعس السحكخات مغ ذلظ )يػمّيات تاجخ مغ  -

 لبشاف(.
 يكتبػف محكخاتيع )سميع عمي سبلـ، عشبخة سبلـ(.األب كابشتو  -
ضيخت أسباب أخخػ لكتابة السحكخات ) مياجخ إلى أنرار لبلمع الحخ(. حيث كاف  -

بة  الدبب الػحيج لتأليف ىحا الكتاب ىػ االعتقاؿ. )ميذاؿ بربػص( كالدبب ىػ مـػ
 يختو.الشحت، )شخيقي إلى الفغ مرصفى فخكخ( ككاف الفغ الحافد األكؿ لكتابة س

تشػع ُكتاب ىحه السخحمة، فسشيع الدياسي )عادؿ أرسبلف(، كاألكاديسي )عسخ فخكخ(،  -
 كاألديب )أميغ الخيحاني(، كالفشاف )مرصفى فخكخ(.

عشاكيغ سيخ ىحه السخحمة كانت تحسل داللة كاضحة أنيا سيخ ذاتية أك محكخات   -
 ألصحابيا )حراد العسخ، غبار الدشيغ، شخيقي إلى الفغ(

 ي عشاكيغ بعس سيخ ىحه السخحمة الجانب الفشي )غبار الدشيغ، حراد العسخ(.بخز ف -
 

  م2019-1990الديخة الحاتية في لبشان بين عامي 
 جهزيف أبه خميل()قرة السػارنة في الحخب: سيخة ذاتية( لمكاتب ) 1990في 

كالرخاع ىي مخاجعة شخرية تعتسج عمى الحاكخة بعج مخكر أحجاث الكتاب، كقج ذكخ لبشاف 
 .(1)اإلسخائيمي

، قبل أف يخحل رحمتو األخيخة (2)) أنيذ فخيحة(كفي ذات العاـ )قبل أف أندى( لمكاتب 
 . (3)دّكف سيخة حياتو كذكخياتو التي فييا الكثيخ مغ تاريخ لبشاف

 
 
 

                                                           
 .149قخاءات السػارنة في الحخب بقمع جػزيف ، مجمة الجراسات الفمدصيشية. ص  (1)
أديب كصحافي كمجرس كباحث فمكمػرؼ لبشاني، دكتػر في الفمدفة كالمغات الدامية كمحاضخ جامعي، لو  (2)

 iqrashopأبحاث في المغة كالميجات كاألمثاؿ كالسبلحع كاألساشيخ القجيسة. يشطخ: قبل أف أندى، مشى عخب 
 )مػقع إلكتخكني(.

 )مػقع إلكتخكني(.يشطخ: قبل أف أندى، أنيذ فخيحة ، نيل كفخات كـػ   (3)
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محكخات الجكتػر شبمي شسيل( لمجكتػر )شبمي –ـ )حػادث كخػاشخ 1991في عاـ 
ـ عمى تجكيغ بعس الحػادث التي مّخ بيا، كالخػاشخ التي نصقت 1912عكف صيف  (1)شسيل(

باسسو فأشمقيا تجػؿ ؼيسا حػلو لتسخ بو حتى أعساؽ نفدو، كال يغفل ذكخ اآلثار التي خمفتيا 
 . (2)الحخب الكػنية األكلى كمأساتيا التي ساىست في تحّػؿ شسيل إلى كتب األدب القجيع

، محكخات كمذاىجات )كامل مخوة(بيخكت( لمكاتب  –بخليغ  – كفي ذات العاـ )بيخكت
صحافي في أكركبا كألسانيا أثشاء الحخب العالسّية الثانية كالحخب الباردة التي تمتيا. جاء في 
الكتاب : جمدُت عمى الدخيخ أفّكخ في كضعي الججيج، فخحت أستعخض مدمكي  مشح قجكمي إلى 

الّمحطة، فمع أجج ؼيو ما يبخر اعتقالي قط. إذف لساذا تخكيا لثسانية أشيخ خمت، حتى تمظ 
 . (3)اعتقمػني؟ أىشاؾ مؤامخة أـ دسيدة أـ مشاكرة؟

. كبعج قخاءة معطع الكتاب (4)قاؿ مقّجـ الكتاب "كيسكغ إدراجيا في باب )أدب الخحمة(
الحارس كمع  تبّيغ أّنو أقخب إلى السحكخات؛ فقج ذكخ اعتقالو كمعاناتو لمبخد كحػاراتو آنحاؾ مع

نفدو، كتحخره مشو، كسفخه، كمذاعخه أثشاء الدفخ، كاستعجاده لو، مع عخض بعس الرػر 
 التػثيؿّية، كقج كاف يػّثق كل ذلظ بالداعات أك األكقات.

  (5))حدين عمي مخوة( كفي ذات العاـ، كانت سيخة )كلجت شيًخا كأمػت شفبًل( لمكاتب
 في حجيث أجخاه معو  )عباس بيزػف(.

الكتاب احتػػ عمى مقجمة ثع فرل بعشػاف )ليب يترفى كيذتعل ، حتى الشياية(  ىحا
، ذكخ فييا السؤلف شبيعة حديغ اليادئة كالستدنة، كذكخ شيخػختو التي 20انتيى إلى صفحة 

أضعفت قػاه، كأناممو التي مشعت صاحبيا مغ كتابة محكخاتو، ثع ذكخ أنو شمب مشو أف يكتب لو 
يجيب عمى أسئمتو ...، ثع الحجيث الحؼ أجخاه عباس بيزػف مع حديغ سيختو كشاكعو كبجأ 

، ثع صػر لحديغ احتػت عمى بعس إنجازاتو كإليظ مقتصفات مغ 126مخكة انتيى إلى صفحة 
 الكتاب.

 "متى كلجت؟   -

                                                           
في كفخ شيسا بمبشاف، عاش في لبشاف كأكركبا كمرخ، أتقغ الفخندية كاإلنجميدية كالعخبية،  1853كلج عاـ   (1)

. يشطخ: شبمي 1917، لع العجيج مغ القرائج كالسؤلفات، تػفي عاـ 1885أسذ مجمة السقتصف كمصبعتيا عاـ 
يع شسيل، معجع البابصيغ )معجع إلكتخكني(.  بغ إبخـا

 خ محكخات الجكتػر شبمي شسيل ، شبمي شسيل، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.حػادث كخػاش  (2)
 .43بيخكت، كامل مخكة. ص –بخليغ  –بيخكت   (3)
 السخجع الدابق. السقجمة. مغ تقجيع: كخيع كامل مخكة.  (4)
ات نقجية في ضػء ، ناقج مغ مؤلفاتو: مع القافمة، السػقف الثػرؼ، غي األدب اإلبجاعي، دراس1978كلج عاـ   (5)

 .89. ص  2ـ  يشطخ: السػسػعة: أدباء كشعخاء، ج1987السشيج الػاقعي، كتػفي عاـ 
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 1326، لكغ كالجؼ سجل بخصو أنشي كلجت عاـ 1910كلجت بحدب اليػية عاـ  -
. أنا اليػـ في الدابعة كالدبعيغ. كلجت في قخية ميبلدية 1908ىجخية كيػازييا عاـ 

 . (1))حجاثا( مغ قزاء جبيل في جبل عامل"
 "ىل اقترخت قخاءتظ )الجخيئة( عمى األدب كحجه؟  -
كشت أتابع كل ما تشتجو السصبعة العخبية الحجيثة مغ كتب في كل األغخاض، سػاء في   -

ذلظ السصبعة العخاؾية اك الدػرية أك المبشانية أك السرخية. إذ كاف الشجف سػًقا لمشتاج 
 . (2)العخبي كمو... "

 "كيف كاجيت الشقج الستدايج لظ؟  -
رط خرػمة الصمبة كالدمبلء، حتى تػرشت في قخاءة األدب كغيخه كجخ عمّي ىحا التػ  -

كجت أجج  نفدي مشبػًذا مشيع، فقج كشت ال أدارؼ في إضيار ميمي إلى األدب كتعمقي 
بو. ضاؽ عمّي الحرار ككججتشي في دكامة صخاع داخمي مجاره خيار صعب بيغ الجرس 
كاألدب لع أخخج مشو بشتيجة. مسا عخضشي لقمق نفدي كلجسمة عػارض عربية مشيا 

شفذ. في تمظ اآلكنة  زار الذيخ أحسج مخكة .... الشجف كعايغ ما أنا عميو ضيق ال
كصحبشي إلى بغجاد لمتخكيح عغ الشفذ. كفي بغجاد خصخ لي أف أعػد معو إلى لبشاف 

 ".(3)ككحلظ فعمت
 "ىل تعخفت إلى كجػه أدب كثقافة في ىحه العػدة إلى جبل عامل؟ -
شخارة كعمي بّدؼ كعبج الحديغ عبجهللا تعخفت إلى مػسى الديغ شخارة كحدغ ؼياض  -

كالديج حديغ  األميغ كفتى الجبل الديج عبج الخؤكؼ األميغ لكشيا كانت معخفة 
 .(4)أكلية"

 كالػاضح مغ الحػار الدابق أّف ىجفو ىػ تجكيغ حياة حديغ مخكة بجسيع لحطاتيا.
ف في كتابة ، شخع السؤل(5))عمي حخب(ـ خصاب اليػية )سيخة فكخية( لمكاتب 1991في 

ـ، فخاًرا مغ جحيع السعارؾ عمى 1984سيختو في مجيشة الرنكا بقبخص، ُبعيج كصػلو إلييا في 
 . (6)األرض المبشانية.  كقج فخغ مغ تأليفيا في بيخكت بعج عػدتو إلييا مغ العاـ نفدو

                                                           
 21ـ ص 2012 2كلجت شيًخا كأمػت شفبًل، حديغ مخكة، دار الفارابي ، بيخكت، ط  (1)
 .54السخجع الدابق . ص   (2)
 .55كلجت شيًخا كأمػت شفبًل. ص   (3)
 .56السخجع نفدو. ص   (4)
كاتب كمفكخ عمساني لبشاني، لو العجيج مغ السؤلفات، مشيا كتاب نقج الشز، كىكحا أقخأ: ما بعج التفكيظ.،    (5)

 )مػقع إلكتخكني(.  good readsُيشطخ: عمي حخب ، 
 7ـ  ص 2008، 2خصاب اليػية، عمي حخب، الجار العخبية لمعمـػ ناشخكف، بيخكت، ط    (6)
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قاؿ في مقجمة الصبعة األكلى:  "ىحه سيخة فكخية ىي مغ كحي التجارب السخيخة التي 
شا مشيا... كما كتبتو بذكل سيخة بقجر ما تحجثُت ؼيو عغ نفدي كركيُت كقائع تترل بحياتي عاني

الخاصة. كمع ذلظ، فإف ىحه الديخة ال تعج عسبًل أدبًيا بالسعشى الحرخؼ لمكمسة. كإنسا ىي في 
السقاـ األكؿ عسل فكخؼ تػسمت إليو بالحجيث عغ بعس تجاربي الذخرية أك رصج بعس 

 . (1)خية...تحػالتي الفك
الكتاب حجيث عغ ىجختو مغ بيخكت إلى قبخص ىخًبا مغ الحخب األىمية، كاستقخاره 
ىشاؾ، كبقبخص راجع أفكاره كشخؽ تفكيخه ليعانق عقيجتو األكلى بجشػب لبشاف أال كىي التذيع 

 . (2)التي دافع عشيا في نياية الكتاب
)سميم لمدياسي  1980ك1976ـ  )زمغ األمل كالخيبة: تجارب الحكع بيغ 1992في 

،  (3)، يتحجث ىحا الكتاب عغ مسارستو السدؤكلية في عيج الخئيذ إلياس سخكيذ الحز(
 . (4)كتحجث عغ الجير المبشاني، كالصائؽية في لبشاف

كتاب ضسشو انصباعات ، ىحا ال(5)لصفي حيجر(كفي ذات العاـ )شػارد الثسانيغ( لمكاتب )
عغ حياتو الذخرية كسيختو األدبية، ؼيو رسائل إلى بشاتو، كىػ شاىج عمى بجايات الجسيػرية 
المبشانية التي شارؾ في جيازىا اإلدارؼ.  كيجسع ىشا شػارده األدبية كالدياسية مشح العذخيشات 

حيب بالذاعخ خميل كالتي راكدتو في شيخػختو، كؼيو قرائج كتحكارات بيشيا قريجة في التخ 
 .(6)مصخاف 

يشصمق  (7))عجاج نهييس()محكخات ستػف عاًما مع القافمة العخبية( لمكاتب  1993كفي 
ىحا الكتاب مغ رحمة الجياد التي بجأت مغ دمذق ثع إلى ميدمػف إلى القجس الذخيف، حيث 

 .(8)1959جاىج نحػ ثبلثيغ عاًما، ثع استقخ إلى عساف، ليعػد بعجىا إلى لبشاف عاـ 

                                                           
 .17-9السخجع الدابق. ص   (1)
 السخجع نفدو..   (2)
 ، مقيى الكتب )مػقع إلكتخكني(.1987ك 1976زمغ األمل كالخيبة: تجارب الحكع ما بيغ   (3)
 ، ، مكتبة البيخة )مػقع إلكتخكني(.1987ك 1976زمغ األمل كالخيبة: تجارب الحكع ما بيغ   (4)
ـ. 1993ـ في مجيشة بعمبظ بمبشاف، شاعخ كججاني، لو: عسخ أفشجؼ )ركاية(، كتػفي عاـ 1898كلج عاـ   (5)

 يشطخ: لصفي حيجر، معجع البابصيغ )معجع إلكتخكني(.
شػارد الثسانيغ، لصفي حيجر، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(. كلصفي حيجر، معجع البابصيغ )معجع   (6)

 إلكتخكني(.
ـ . 1982ـ في رأس الستغ بمبشاف، كىػ مجاىج كأديب كسياسي شيػعي عخبي، كتػفي عاـ 1897ـ كلج عا  (7)

 (.15. )ص4يشطخ: السػسػعة الدياسية، ج
 ُيشطخ: محكخات ستػف عاًما مع القافمة العخبية، عجاج نػييس، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (8)
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، تكمست عغ )ليمى عديخان(كفي ذات العاـ )شخائط ممػنة مغ سيخة حياتي( لمرحاؼية  
 ـ.1948سيخة حياتيا التي لع تدخدىا كميا، كعغ الحخب المبشانية، عغ مأساة فمدصيغ عاـ 

جاء في السقجمة: "حافمة كانت سيخة حياتي، لكشي لع أسخدىا كميا بيغ شيات ىحا 
شيا ما أّثخ بي... السيع في أحجاث حياتي ليذ الحجث بحاتو، بل كيف أثخ الكتاب، لقج انتقيت م

عمى مدار حياتي كعمى ذاكختي كلساذا، كفي سيختي انصبلقات عفػية، كانت جامحة مخمرة، 
صاؼية، نؿية، انصمقت كتفاعمت كعسمت ببل حداب، كبجكف أؼ شسػح ألمخ شخري، شغفت 

 . (1)حياة الدياسية بعج زكاجي مغ حيث ال أدرؼ بالعصاء مغ أجل لحة العصاء... دخمت ال
كقالت عغ الحخب المبشانية: "مدقتشي الحخب المبشانية حتى كجت أصبح "ما ليذ أنا"، 
كاليـػ أرفع رأسي مغ بيغ األنقاض، كأفتر عغ ابشي، كأفتر عغ رفاؽ العسخ الحيغ تبعثخكا، 

لكبخػ، كججت مغ ضاع في أرجاء مشيع مغ عاد كتمقفتو بيغ ذراعي الذػؽ العاـر كالفخحة ا
 . (2)الجنيا، ثع عادكا، كىا نحغ مًعا نذّج العديسة لشكسل مذػار الحياة كمذػار بشاء الػشغ" 

أما عغ العشػاف قالت: "الذخائط السمػنة رمد!! ىي كقفات اختختيا مغ سيخة حياتي 
فذمت، السيع ىػ كشساذج مغ مػاقف اضصمعت بيا دكف غيخؼ مغ الشداء، لعمشي ٌكفقت كربسا 

أني اتخحت مػقًفا مغ الحياة، كلع أمّخ بيا مخكًرا سصحًيا كلع أقبميا عمى عػاىشيا، بل حاكلت 
 .(3)التجخل فييا، ثع أنجدت كفذمت في أخخػ. شخائصي السمػنة صػرة مرغخة لشيع جيمي لمحياة" 

، سيخة ذاتية  (4))نجيم دمذقية(ـ )محصات مغ حياتي الجبمػماسية( لمكاتب 1995في 
يقجـ ليا )دمحم حديغ ـيكل( ىي حريمة نرف قخف كنيف مغ العسل الدياسي كالعبلقات الجكلية 
في القاىخة ككاششصغ كلشجف، كسػاىا مغ العػاصع كالسحافل التي مثل نجيع دمذؿية لبشاف سفيًخا 

ية، ىي لجييا، كفي الكتاب مجسػعة مغ الرػر كمبلحق مغ العخبية  كالفخندية كاإلنكميد 
 . (5)محاضخات كمقاالت يذخح فييا الدفيخ دمذؿية  أكضاع ببلده كأحجاثيا

نػع )عديد صميبا( كىشا )صفحات مجيػلة مغ العسل الثػرؼ في لبشاف كسػريا( لمكاتب 
مغ الحكخيات عغ عسمو الدخؼ في الحدب الذيػعي المبشاني، في ميجاف السصابع الدخية، كالبيػت 

                                                           
 يل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.شخائط مغ سيخة حياتي، ليمى عديخاف، مػقع ن  (1)
 السخجع الدابق.  (2)
 شخائط مغ سيخة حياتي، ليمى عديخاف، مػقع نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (3)
ـ. نجيع دمذؿية، الػسط، 2779في شارع بمذ ببيخكت، دبمػماسي كسفيخ لبشاني، كتػفي عاف  1927كلج في  (4)

 )مجمة إلكتخكنية(.  2472العجد 
 محصات مغ حياتي الجبمػماسية، نجيع دمذؿية، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (5)
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رشيف، ككحلظ عغ أحجاث ىاّمة في سػرية عايذيا كساىع فييا بيغ عامي الحدبية الدخية، كاأل
 . (1)ـ1958ـ ك1955

، كمحتػيات ىحا الكتاب: )شارل حمه(كفي ذات العاـ )حياة في ذكخيات( لمدياسي 
 مصمع الذباب، الرحافة، السحاماة، تيشا، في ركما...

حاذرُت، حتى اليػـ، التحّجث جاء في الكتاب" األنا مقيتة". إنو اعتقادؼ كإحداسي. كقج 
عغ شخري كسيختي الحسيسة: شفػلة، يفاعة، عائمة، تخبية، دركس، ميػؿ، حياة عاشؽّية، 

 .(2)مصالعات كتدميات" 
كذكخ في كتابو ىحا أّف لو محكخات، كالػاضح أّف ىحه السحكخات قج سبقت ىحا الكتاب، 

الفتخة، ىحا الشز الحؼ أكرده كامبًل ركما  كقج اعتسج عمييا ىشا؛ إذ يقػؿ:  "آخح مغ محكخاتي لتمظ
كاف األستاذ كسيل شسعػف، في ركما، في بجاية ىحا األسبػع. كقسشا مًعا  1947آب  15

 . (3)بالديارات كاإلجخاءات السجّكنة في بخنامج زيارتو"
، يؤرخ لفتخة زمشية عاشيا عبج (4)) عبج هللا لحهد (ـ )ذكخيات مختارة( لمكاتب 1996في 

. كفي كتابو ىحا يتفاعل مع  (5)لحػد بيغ عسذيت كفخندا إياف الحخب الكبخػ كما بعجىا  هللا
أحجاث الحياة ككقائعيا، فيتحجث عغ مغ شفػلتو كدراستو، كبعس اساتحتو كزمبلئو بسخحمة 

 .  (6)الجراسة الجامعية كالفتخة الباريدّية مغ حياتو
، لّخز مجسل حياتو كسيختو (7) اسي()سالم الخ ـ )الديخة كالسديخة( لسؤلفيا 1998في 

الحاتية، كقجمت نبحة مخترخة كصػًرا تحكارية لكل ما حرل عميو الخاسي مغ أكسسة تكخيع مغ 
الجكلة المبشانية كغيخىا، كصػر مغ دعػات التكخيع التي كجيت إليو كمقاشع مختارة مغ أىع 

 . (8)كتبو
                                                           

العسل الدخؼ في الحدب الذيػعي المبشاني مع صفحات مغ تاريخو، عديد صميبا ، نيل كفخات كـػ )مػقع   (1)
 إلكتخكني(.

 .19حياة في ذكخيات، شارؿ حمػ. ص   (2)
 .133السخجع الدابق، ص   (3)
أديب كشاعخ لبشاني، لو أحاديث الشكتة في لبشاف، في العمسانية كالجيسػقخاشية، كلبشاف عخبي الػجو عخبي   (4)

 المداف . يشطخ: ذكخيات مختارة، عبج هللا لحػد، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.
 ذكخيات مختارة، عبج هللا لحػد، مػقع أبجج )مػقع إلكتخكني(  (5)
 بج هللا لحػد، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.ذكخيات مختارة، ع  (6)
في بمجة إبل الدقي السجاكرة لمخياـ، لو الكثيخ مغ السؤلفات مشيا: الشاس بالشاس، حيز  1911كلج عاـ   (7)

. ُيشطخ: مغ حكايا سبلـ الخاسي، الخياـ 2773بيز، كلقب بذيخ األدب الذعبي كاألمثاؿ الذائعة، كتػفي عاـ 
 (.)مػقع إلكتخكني

 الديخة كالسديخة، سبلـ الخاسي، أبجج )مػقع إلكتخكني(.  (8)
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، ىي خبخة خسديغ سشة سالم()يهسف سشة مع الشاس( لمكاتب  50كفي ذات العاـ )

عاشيا يػسف سالع مع الشاس كلمشاس، حيث تكّمع عغ تعييشو في الدمظ الجبمػماسي كي يبعجكه 
عغ العسل في ميجاف الدياسة الجاخمية. لكشو كاف بارًعا ليحّػؿ كل مشرب يدشج إليو، إلى ميسة 

ي كفج الجبلء، ثع انُتخب نائًبا مغ الجرجة االكلى. كىكحا عيغ عزًػا في لجشة الجستػر المبشاني كف
 .  (1)قبل العيج االستقبللي

، ىحا الكتاب يحتػؼ )حدن األمين()حّل كتخحاؿ: ذكخيات( لمكاتب  1999كفي عاـ 
عمى ذكخيات اإلقامة في الػشغ، فيي ذكخيات: )الحل(، كذكخيات الغخبة عغ الػشغ، فيي 

كىحا الكتاب مديج بيغ الديخة الحاتّية،  حاؿ(.، كمغ ىشا جاء العشػاف )حل كتخ (2)ذكخيات )التخحاؿ(
. كبعج القخاءة الجؾيقة تبّيغ أنو أقخب إلى السحكخات، فقج كتب ما مّخ (3)كالسحكخات، كأدب الخحبلت

بو الحياة، كتحّجث عغ مذاعخه الػششّية كاإلندانية، ككاف ُيػّثق جسيع تشقبلتو كحياتو كاعسالو 
مغ الكتاب: "بعج تدعيغ دؾيقة، قسشا مغ مصار دكار إلى الميل  كمقاببلتو كحجيثو، كأحاسيدو...

 . (4)نذّقو فػؽ البحخ، فاستدمسُت ليػـ لع أفق بعجه إاّل كالذفق األحسخ يتساكج في الدساء..."
، الكتاب عبارة عغ  (5))معن زيادة(كفي ذات العاـ ُنذخت )الفرػؿ األربعة( لمكاتب 

آالـ السخض، كفي ىحه السحكخات يدتعخض السؤلف رحمة  محكخات كتبيا معغ زيادة  كىػ يعاني
حيث ذكخ سفخه مغ شخابمذ إلى القاىخة، كمغ  (6)عسخ بكل ما فييا مغ تحػالت كمحصات كمخافئ

 . (7)بيخكت إلى مػنتخياؿ، كسيختو غشية بالخػاشخ كاالستصخادات الفكخية كالتحاليل السعخؼية
 تخكػ أحجاث لحطاتيا األكلى،  (9)رخ هللا()إممي نلمخكائية  (8))في الباؿ( 2000في 

 كتدتعيج خصػات التحخر كاالستقبلؿ، كاالعتساد عمى الحات، الشجاح كالفذل كاألمل 
                                                           

 يشطخ: شخائط مغ سيخة حياتي، ليمى عديخاف، مػقع نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(. )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 .9ُيشطخ: حل كتخحاؿ ، حدغ األميغ. ص   (2)
 9السخجع الدابق. ص   (3)
 .511السخجع نفدو. ص   (4)
مفكخ كمشاضل كأستاذ جامعي، رئيذ قدع الفمدفة في كمية اآلداب بالجامعة المبشانية، كرئيذ تحخيخ مجمة   (5)

 )مػقع إلكتخكني(.good reads الفكخ العخبي، كالسػسػعة الفمدؽية العخبية، معغ زيادة، 
 )مػقع إلكتخكني(.  Good readsالفرػؿ األربعة سيخة حياة، معغ زيادة،   (6)
 ، الحياة )مػقع إلكتخكني(.1999الحياة األخيخ بيغ فرػؿ معغ زيادة األربعة، معمػؼ،  فرل  (7)
جائدة كتارا لمخكاية العخبية )مػقع  -جاء أنو سيخة في مػقع كتارا . يشطخ: االسع الكامل إممي نرخ هللا، كتارا (8)

 إلكتخكني(.
ركائية، تمّقت عمػميا في الجامعة األمخيكية ـ في الكفيخ )جشػب لبشاف(، باحثة كقاّصة ك 1931كلجت عاـ  (9)

 .16ببيخكت، كعسمت في الرحافة. يشطخ: معجع القاّصات كالخكائيات العخبّيات، سسخ ركحي الؽيرل. ص 
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 . (1)كالصسػح
، ىحا الكتاب بالفخندية.  (2))مشى أيهب(كفي نفذ العاـ )الحؿيقة: سيخة ذاتية( لمكاتبة   

يتحجث عغ شفػلتيا كشبابيا في لبشاف، كزكاجيا كمغ ثع شبلقيا، كُبعجىا عغ أشفاليا كحخمانيا 
مغ مسارسة أمػمتيا بدبب شبلقيا، حيث شمبت الصبلؽ لتحرل عمى جخيتيا، كتحّجثت عغ 

 . (3)يًزا شبيعة عسميا في باريذ، كعغ كفاة كالجتيا بسخض القمب الحؼ تعاني مشو ىي أ
أما سبب اختيار ىحا العشػاف أنيا كمغ خبلؿ ىحا الكتاب تخيج أف تقػؿ الحؿيقةػ، كتغّيخ 
الرػرة السأخػذة عشيا في األكساط الغخبّية التي تحتفع ليا برػرة السميارديخة المعػب التي تقتشي 

يا كأشفاليا ألّنيا أجسل كأفخع كأغمى أزياء السػضات الباريدّية، كتعير  حياة بحخ بعيجة عغ بيت
متسخدة خاصة بعج أف تخمت عغ حجابيا. كتعخضيا لحسبلت صحؽية تذػييية نعتتيا بالغانية 
التي تدكجت مغ أجل الساؿ كىي مدمسة مدتيتخة كلجييا عذاؽ ييػد، كأّف ىحه الحسمة مشطسة 

بة ىحه كمسػلة مغ الدعػدية مغ قبل زكجيا الدعػدّؼ الحؼ شّمقيا. لحلظ حخصت مشى عمى كتا
الديخة الحاتية لتقجميا ألشفاليا لكي يعخفػا الحؿيقة كسا تجعي، كتقػؿ أنيا تحبيع أكثخ مغ أؼ 
شيء في العالع، كىي تعتقج أنيا بيحا الكتاب تقجـ مغامخة حياتيا االستثشائية حيث يخشق الحب 

 . (4)بالسسشػعات كالسحخمات 
كؼ فييا قرة زكاجيا صفحة تخ  150في كتابيا كخست صفحات شػيمة تخبػ عغ 

بالتفريل كالتي بجأت ذات مداء باريدي في مصعع بيخكت المبشانّي: "كانت البجاية في بيخكت 
السصعع المبشاني الذييخ حيث كشا نحتفل بعيج ميبلد مشى )األخخػ( العاممة معي في السصعع. 

ّشو في تمظ الميمة حيث تأخخ زكجي السدتقبمي... كاف أحج السعتاديغ عمى ارتياد مصعع بيخكت لك
بقي لكي يذاشخنا حفمشا، لقج رآني أرقز في تمظ الميمة كأنا عشجما أرقز أنجمج كثيًخا كبصاقة 
ىائمة كقػة تشصمق مشي، إّف ىحا الذغف بالخقز يكذف عغ شخريتي. مشح تمظ المحطة تعمق 

سو )أميخ بي كعاد لخؤيتي مخات عجيجة ككتب لي رسائل كأرسل لي األزىار كالػركد. كاف اس
 .(5)تخيظ(" 

                                                           
 في الباؿ إممي نرخ هللا ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (1)
لبشانية كلجت في الكػيت حيث يعسل كالجىا ثع انتقمت إلى بيخكت، اعتشقت اإلسبلـ مغ زكجيا الدعػدؼ   (2)

السدمع، تتحجث الفخندية كاإلنجميدية بصبلقة، كسافخت كثيًخا لتسارس التجارة كاالستثسارات السالية، كتعتخؼ في 
.  يشطخ :مي أيػب: الحؿيقة: سيخة ذاتية، جػاد كثيخ مغ المقاءات أنيا تذعخ بأنيا فخندية أكثخ مسا ىي لبشانية

 بذارة، الحػار الستسجف )مػقع إلكتخكني(.
 يشطخ: السخجع الدابق.  (3)
 يشطخ: السخجع نفدو..  (4)
 يشطخ: ا:مي أيػب: الحؿيقة: سيخة ذاتية، جػاد بذارة، الحػار الستسجف )مػقع إلكتخكني(. (5)
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كالػاضح أنيا تخّمت عغ اإلسبلـ، كآمشت بالسعتقجات الغخبّية التي ُتذعخؾ مغ الشطخة 
األكلى أنيا عطيسة كيجب الحخص عمى فعميا لكي نعير الحياة، لكغ ىحه السعتقجات ستفتخ 

إنيا  كتفشى كتحىب لمسػت بعج تجخبتيا، كستعتخؼ بأنيا سبب شقائظ. حيث تقػؿ في محكخاتيا
أكؿ مغ استخجمت السايػ البكيشي في لبشاف، كحزػرىا حفمة كىي تمبذ جبلبية شفافة تطيخ 
مفاتشيا. كمغ ىحه التجارب أدركت مجػ سمصة السخأة عمى الخجل كلػال ىحه الدمصة لبقيت السخأة 

 .(1)سجيشة كخاضعة، فالجشذ المصيف ىػ الجشذ القػؼ كجدج السخأة سبلح حاد كقاشع
 )سميم الحز(كانت )لمحؿيقة كالتاريخ: محكخات سميع الحز( لمدياسي  ,لعاـكفي ذات ا

ـ في رئاسة الحكػمة، كقج احتػػ الكتاب عمى 2000ك 1998كانت ىحه السحكخات بيغ سشتي 
ثبلثة كعذخيغ فربًل، تحجث فييا عغ خرػمو، كتحالفو مع الخئيذ إميل لجػد كعغ االختبلفات 

لمخئيذ لجػد، كمػاقف الخئيذ حافع األسج، كلبعس األجيدة التي كانت بيشيسا، كانتقاده 
اإلعبلمية القػية كالسسػلة كالتي سخخت لسػاجيتو كانتقاده بذجة لكل قخار يتخحه، كانتخابو كشمبو 
لبلستقالة عجة مخات إلى الخئيذ إميل لجػد كلكغ لجػد كاف يخفزيا، كعغ اتيامات كليج جشببلط 

ع بحسمة ضج خرػمو الدياسييغ، ثع شخح تفاصيل تحخيخ الجشػب لو، كأكج أنو كمع ذلظ لع يق
 . (2)كاالندحاب اإلسخائيمي مشو

كيعتبخ أف مغ أىع إنجازاتو في تمظ الفتخة دعسو لمسقاكمتيغ المبشانية كالفمدصيشية في 
ككسا ىػ كاضح أف ىجؼ الكتاب: الشقج  (3)مػاجية اليجسات أك االحتبلؿ اإلسخائيمي لمجشػب. 

الحاتي، كالخد عمى االنتقادات لترخفو عمى أنو رئيذ حكػمة خرػًصا قبػلو الحمػؿ مكاف 
 . (4)الخئيذ الخاحل رفيق الحخيخؼ في أكؿ حكػمة في عيج الخئيذ إميل لجػد 

غ خجمتي جاء في الخاتسة: " لقج حاكلػا اغتيالي سياسًيا إلزالتي مغ ذاكخة البمج، كلك
لػششي ىي أغمى ما أممظ كأتخؾ ألحفادؼ، كلدت نادًما عمى شيء كلع اعسل لشفدي، كيجاؼ لع 

كقج نتج عغ محاكلة االغتياؿ ىحه مػت مخافقػف لو، باإلضافة إلى  (5)تتدخا كضسيخؼ مختاح"
 . (6)تيجيجات شفيية بقتمو

                                                           
 يشطخ: السخجع الدابق.  (1)
يشطخ: لمحؿيقة كالتاريخ "محكخات سميع الحز" : عقج مغ خفايا معارؾ لبشاف الجاخمية كالخارجية،  سسيخ   (2)

 ، القجس )مػقع إلكتخكني(.2716ناصيف، 
 السخجع الدابق.  (3)
لمحؿيقة كالتاريخ "محكخات سميع الحز" : عقج مغ خفايا معارؾ لبشاف الجاخمية كالخارجية،  سسيخ ناصيف،   (4)

 ، القجس )مػقع إلكتخكني(.2716
 السخجع الدابق.  (5)
 السخجع نفدو..  (6)
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. يحتزغ ىحا الكتاب )ماريا معمهف(كفي ذات العاـ )امخأة تبحث عغ كشغ( لمكاتبة 

أفكاًرا كآراء كتأمبلت كانصباعات عاشتيا ماريا معمػؼ، كأحدت بيا كتفاعمت معيا في سشػات 
عسخىا، تتشاكؿ الكاتبة ىسـػ كششيا لبشاف كمجتسعو كشتى شؤكف ناسو، كتبحث في جػانب عجة 

، مشيا الحخيات الدياسية كاالجتساعية، إضافة إلى السذكبلت ال داخشة التي مغ ىحه اليسـػ
تعانييا بعج الحخب، كتعخض السذكمة عخًضا صخيًحا، كتحاكؿ أف تقجـ ليا حبًل عسمًيا، تعدزه 
كتجعسو بحكسة أك بقاعجة أك بقػؿ مأثػر، تتشاكلو مغ مخدكف مصالعاتيا في كتابات األقجميغ 

 . (1)لعميا كالسحجثيغ، كىجفيا تعخيف القارغ عمى الجكر الحؼ تقػـ بو الشدػة عمى السدتػيات ا
كقج خاضت ماريا السعمػؼ تجخبتيا السيجانية، في االنتخابات الشيابية لسشصقة الذساؿ عاـ 

ـ مغ خبلؿ حسمة شعبية ركدت عمى قزية السػاشغ كحقػقو الدياسية كاالجتساعية 2000
كيعكذ ىحا الكتاب في أكثخ مغ مكاف بعس مبلمح ىحه الحسمة، كسا يعبخ عغ ىاجذ دائع 

ثع )حكاية قخف: سيخة ذاتية(  . (2)فة ، شعاره " ليذ في قامػسي كمسة مدتحيل" لجػ السؤل
ـ( حكاية قخف بكاممو، ىػ القخف 1999-01912.سيخة كليع صعب )(3))وليم صعب(لمذاعخ

، كقج احتػػ أخباًرا عغ شاعخية شاعخ كنزالو مغ أجل رفع شأف الذعخ، مع  العذخكف السشرـخ
أخبار تسدكو بقزايا أمتو، كبسا أف صاحبو كضعيا كسقجمة لجيػانو، فيي تأتي كالجيػاف كتاًبا 

 . (4)كاحًجا في جدأيغ 
مديج مغ )سييل إدريذ(:  لمكاتب( ـ نذخت )ذكخيات األدب كالحب2002في عاـ 

حياتو الثقاؼية كاالجتساعية، كمغ أىع ما يحتػيو الكتاب: األصل كالسػلج كاألسخة، مغ الرحافة 
إلى األدب، عيشاب كأىل ججتي، أنا كالسعجاكؼ، أقاصيري األكلى، قرتي مع سعيج تقي الجيغ 

 .(5)عػد إلى بيخكتحػؿ كتاب أشػاؽ، سييل إدريذ ي
 

                                                           
 امخأة تبحث عغ كشغ، ماريا معمػؼ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 السخجع الدابق. نبحة الشاشخ.  (2)
ـ في تحػيصة الغجيخ، كتػفي في بمجة الذػؼيات. عسل مجيًخا لمسجرسة األرثػذكدية 1912كلج عاـ   (3)

بالذػؼيات، ثع مجرًسا في كثيخ مغ مجارس مجف لبشاف، كأصجر عجة مجبلت مشيا: البيجر، ككاف عزًػا في 
ذعخاء العخبية في القخف ـ. يشطخ: معجع البابصيغ ل1999جساعة عربة الذعخ القػمي في البخازيل. كتػفي عاـ 

 التاسع عذخ كالعذخيغ )معجع إلكتخكني(.
 سيخة ذاتية، كليع صعب، أبجج )مػقع إلكتخكني(.–حكاية قخف   (4)
 ذكخيات األدب كالحب، سييل إدريذ، نيل كفخات )مػقع إلكتخكني(.  (5)
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، (1))ديغهل أبه شاس(كفي ذات العاـ )ببل قيج، سيخة أسيخ مقاكـ مغ لبشاف( لمكاتب 
يتحّجث ىشا عغ تجخبتو في السقاكمة كاالعتقاؿ "في ىحا الكتاب اشخح تجخبتي في السقاكمة 

أكثخ باألمل كاالعتقاؿ، كىا إّني أعػد اليـػ إلى أياـ الصفػلة إلى عذية ثػرتي األكلى محكػًما 
ـ، كمفعًسا بخكح الثقة بانترارات الحقة بعج 2000آيار  25كالحمع، مجفػًعا بالشرخ الشاجد في 

  . (2)ليالي األسى الصػيمة التي قزيتيا في الدنازيغ..."
كىشا )العسل الذيػعي في الحدب الذيػعي المبشاني مع صفحات مغ تاريخو( لمكاتب 

يات التي جاءت في كتابو الدابق ) صفحات مجيػلة مغ كىي استكساؿ لمحكخ )عديد صميبا( 
العسل الثػرؼ في لبشاف كسػريا( عغ عسمو الدخؼ في الحدب الذيػعي المبشاني، كيذتسل أيًزا 

 . (3)عمى تاريخ الحدب الذيػعي عمى لداف العجيج مغ مشاضميو
سيخة ذاتية ، (4))كسال الرميبي(كفي العاـ ذاتو ُنذخت )شائخ عمى سشجيانة( لمكاتب 

يدصخىا صاحبيا دكف إخزاعيا لفمدفة أك تحميل أك تشطيخ. ىي تسثل مخاحل عسخه التي بيا 
كالتي أتخعتيا تجاربو، يخكييا بسرجاؾية كتمقائية ككاقعية، كقج احتػت في ثشاياىا الكثيخ مغ 

مت ىحه الػضع العاـ لمسجخيات التاريخية كالدياسية التي كانت تعّع الببلد العخبية، كقج حف
 (5)السحكخات مذاىجاتو كالخكايات التي سسعيا تساًما كسا يحكخىا، دكف إخزاعيا ألؼ تحميل

، ىحا الكتاب سيخة الكاتب )مشيخ خهري(( لمكاتب -ذكخيات–ـ  )سفيشة حياتي 2003في 
الذخرية ركاىا بكل صجؽ كأمانة. جاء في مقجمة الكتاب: " حاكلت قجر السدتصاع تجشب 

ؽ األحكاـ، كسجمت ما حجث، ككيف حجث، كدكر األبصاؿ كالذيػد. إف ما التحميل، كإشبل
ييسشي في ىحه الحكخيات ىػ األحجاث كالػقائع التاريخية، كالتجارب كالتحجيات التي كاجيتيا في 
حياتي. ما ييسشي ىػ التحػالت كالعبخ أحاكؿ تقجيسيا كسا عذتيا كاختبختيا شيادة كحياة كمػقًفا. 

ه الحكخيات ىػ أف تقػػ عمى مقاكمة الشدياف كالػياب، كما ييسشي ىػ الحياة ما ييسشي مغ ىح

                                                           
الخياـ أّكؿ مخة عاـ  مغ قخية رمير بمبشاف، السديحي الػحيج في صفػؼ حدب هللا، اعتقل في سجغ   (1)

ـ، حيث تست الػشاية بو مغ قبل جػاسيذ الكياف. ُيشطخ: ديغػؿ أبػ شاس ، مقجـ الحمقة: سامي كميب، 1976
 الجديخة )مػقع إلكتخكني(.

 ببل قيج ، سيخة أسيخ مقاـك مغ لبشاف، ديغػؿ أبػ شاس، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (2)
ذيػعي المبشاني  مع صفحات مغ تاريخو، عديد صميبا، نيل كفخات كـػ )مػقع العسل الدخؼ في الحدب ال  (3)

 إلكتخكني(. 
ـ، مؤرخ لبشاني، درس كنذأ بمبشاف، ثع انتقل لمتجريذ في الجامعة األمخيكية ببيخكت، لو 1929كلج عاـ    (4)

خبلؿ العرخ الػسيط، كتاريخ العجيج مغ لكتب كاألبحاث كالجراسات السثيخة لمججؿ مغ أىسيا: السؤرخػف السػارنة 
 لبشاف الحجيث، ُيشطخ: كساؿ الرميبي، مػقع الجديخة نت )مػقع إلكتخكني(.

 شائخ عمى سشجيانة ، محكخات كساؿ الرميبي، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(. (5)



177 
 

التي تشيس ألجل ىجؼ كغاية أمل... حياتي صشعتيا قزيتي، كصيتي كانت كما زالت اإلنداف 
 (1)كالسجتسع كالتغييخ في ببلدؼ"

 كىػ محكخات، (2))يحيى جابخ( كفي ذات العاـ ) مغ ميدمػف إلى جشػب لبشاف( لمكاتب
 . (3)شخرّية

سيخة ذاتية لديى تبجأ مغ لحطات  )سيى بذارة(كفي العاـ ذاتو )مقاكمة( لسؤلفتيا 
جاء فييا:" أنا السػلػدة في الخامذ عذخ مغ حديخاف/  كالدتيا إلى سجشيا في معتقل أنرار.

، كانت الجيػش السرخية، كاألردنية كالدػرية، تجخجخ أذياؿ 1967يػنيػ  ؟ ...في ىحا اليـػ
ديسة عمى يج الجير اإلسخائيمي... كلئغ كشت كلجت في يػـ ىديسة لمعالع العخبي، فإني فزبًل الي

تيّسًشا  -كتعشي الشجسة-عغ ذلظ، آخخ السػلػديغ في عائمتي".. كلخبسا أتت تدسيتي "سيى"، 
 (4)كشمًبا لؤلمل"

، ىشا يتحجث عغ بعس )مشرهر عازار(كفي العاـ )أكراؽ مغ الساضي( لمكاتب 
:  ىحه التجارب تعّمع 151-150التجارب التي مّخ بيا في شبابو، كيعمق عمييا ؼيقػؿ ص 

اإلنداف الربلبة كالسجابية كالترجؼ لمخػؼ... فمقج كشت متفػًقا عمى زمبلئي في الفمدفة، ليذ 
الدبب ذكائي آنحاؾ، بل ألنشي كشت مصمًعا عمى العقيجة، كتفػقي يعػد إلى الجفع  الحؼ تعصيو 

كار الججيجة لتحتظ بغيخىا  مغ األفكار، كليذ الفكخ إال نتاج صخاع األفكار... ليتيا تعػد االف
. (5)تمظ األياـ  التي كانت مغ أخرب األياـ عمى صعيج اإلبجاع كالرجؽ مع الحات كاآلخخيغ"

: "قخرت أف أنجح في حقل األعساؿ، كلػ كشت 230كقخر أف يشجح في حقل األعساؿ يقػؿ  ص 
كلقج نجح في الكثيخ مغ  (6)شي مجعّػ ألكػف رجل فكخ كقمع كحػار عقائجؼ كفكخؼ"أشعخ بأن

 . (7)السذاريع االقترادية، كالرشاعية، كالتجارية

                                                           
 سفيشة حياتي، مشيخ خػرؼ، مػقع نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (1)
، كتب في مجمة الشاقج، كلو دكاكيغ شعخية. ُيشطخ: مغ ميدمػف إلى جشػب لبشاف، يحيى شاعخ لبشاني معاصخ  (2)

 جابخ، رفي )مػقع إلكتخكني(.
 مغ ميدمػف إلى جشػب لبشاف، يحيى جابخ، رفي )مػقع إلكتخكني(.  (3)
 .14مقاكمة، سيى بذارة. ص   (4)
 أكؿ الكبلـ، ناصيف نرار، تحػالت )مػقع إلكتخكني(. –مشرػر عازار كحّبو لمثقافة   (5)
 السخجع الدابق.  (6)
 السخجع نفدو  (7)
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بة في إجازة "الخكح يجفعشي"( لمكاتبة ) ىحا  (1)ماري عشجاري كمر(كفي ذات العاـ )رـا
بة سابقة عغ  شبيعة السجتسع الذخقي كنطختو الكتاب ىػ سيخة ذاتّية تكذف ؼيو مؤلفتو كىي رـا

إلى السخأة كما تعانيو. كسا تخكؼ تفاصيل اختيارىا لحياة الدىج كالتقذف كىي في الخابعة عذخة مغ 
العسخ، حيث ُكلجت في لبشاف الحؼ تدػد ؼيو ثقافة مذخؾية تعتبخ ثقافة الفتاة مجخد تحزيخ 

ّػؿ التي شيجتيا حياتيا إذ قخرت لمدكاج كاألمػمة كتجبيخ شؤكف السشدؿ . كسا تخكؼ قرة التح
فجأة تخؾ الخىيشة بعج أف عاشت أكثخ مغ عذخيغ سشة في البمج الحؼ تعتبخ أنو بشي تحت رعاية 

 .(2)هللا )الػاليات الستحجة األمخيكية( 
، نػبات الحشيغ تجتاح تمظ الغخيبة القابعة في )ىجى بخكات(كىشا )رسائل الغخيبة( لمكاتبة 

بجاخميا مذاعخ كأفكار كآراء تعبخ عشيا مغ خبلؿ عبارات ىحا الكتاب. تقػؿ:  ببلد الغخبة، تثيخ
"فمسا نتأمل في "األلبػمات" الرػر تمظ الرػر التي التقصشاىا في الببلد كحسمشاىا معشا إلى 
ىشا... نعػد بذػؽ إلى الرػر القجيسة كنغخؽ في السذاعخ اآلسخة ... أنطخ كثيًخا كشػيبًل إلى 

 .(3)بي في بجاية زكاجيسا، كانا آنحاؾ شابيغ ... صػرة ألمي كأ
تشاكلت محكخات ، (4))سالم كبارة(كفي ذات العاـ )شخابمذ في ذاكخة كشغ( لمسحامي 

( 1972نائب شخابمذ مخحمة مغ أىع مخاحل تاريخ شخابمذ )نياية الحكع العثساني حتى عاـ 
 .(5)كتغصي حؿبة شخرّية كعائمّية كحدبّية كاجتساعية

يخكؼ رحمتو في  )نبيو رحال(عاًما اآلؼ سي( لمكاتب 37كفي العاـ نفدو )حكاية ُعسخ
أصبح مخشًجا  1973ـ التحق بيا كسعمع، كفي 1964اإلنتخناشػناؿ كػلجج اآلؼ سي، ففي عاـ 

ـ، فسجيًخا لمقدع الثانػؼ 1981ـ، كمجيًخا لمقدع الستػسط عاـ 1976شالبًيا فييا، كرئيديا في عاـ 
ـ 1996، كصػاًل لشائب الخئيذ لمتشسية كشؤكف الخخيجيغ كالعبلقات العامة مغ عاـ ـ1986عاـ

حتى تقاعجه. يدتعخض أيًزا أسباب التحاقو باألكاديسية، كمغ ثع األزمات التي كاجييا مع 
اليسيغ الصبلبي السجعػـ مغ الكتائب المبشانية حيشيا كاليدار الصبلبي السجعـػ مغ الجبية 

حخيخ فمدصيغ، كمع السميذيات التي حكست لبشاف خبلؿ فتخة غياب الجكلة، في الجيسػقخاشية لت
خزّع الحخب األىمية كصػاًل لبلجتياح اإلسخائيمي في لبشاف،  كما نجع عشيسا مغ  أثخ عمى 

                                                           
كاتبة لبشانية عاشت فتخة شػيمة في أستخاليا. ُيشطخ: كتبظ يا شخبل بعيشي ؼيزاف مغ اإلنتاج األدبي، مارؼ   (1)

 عشجارؼ كمر، شخبل بعيشي بأقبلميع )مػقع إلكتخكني(.
بة في إجازة الخكح يجفعشي، مارؼ عشجارؼ كمر، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (2)  رـا
 رسائل الغخيبة، ىجػ بخكات، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (3)
ـٍ، كعسل نائًبا لسجيشة شخابمذ، كتػفي عاـ 1977كلج عاـ   (4) . يشطخ: شخابمذ في ذاكخة الػشغ، 1994، محا

 (.ي)مػقع إلكتخكنBook Online سالع كبارة، 
 يشطخ: السخجع الدابق.  (5)



172 
 

قصاع التخبية كالتعميع... كانت سشػات العحابات كالسعاناة التي ال تشدى "لكششا صسجنا عمى 
 . (1)و مغ تيجيج السؤسدة ككياف كالقائسيغ عمييا كػجػد بذخؼ"مزس كتحسمشا ما حسمت

ىي سيخة ذاتية تحّجث في  )نايف معمهف(كفي العاـ نفدو )مغ خػابي العسخ( لمكاتب 
الفرل األكؿ تحجث عغ ذكخيات الصفػلة كخرػصيات الذباب. كفي الثاني كالثالث: تكّمع عغ 

في الخابع: ربع قخف كامل التي أمزاىا في إدارة عائمتو )معمػؼ( كعغ فمدفة قسع الفكخ فييا، ك 
التخبية، كؼيو تأريخ لسخحمة عاشتيا التخبية المبشانّية قبل أف تشحجر بيا الحخب إلى االنييار، كفي 
الخامذ عغ األرثػذكدية السعاصخة، كأخبار شائفتو كعغ الحخية كثقافة الحػار، كعمى حق 

ربو في بيخكت، كفي الفرل األخيخ خصخات في االختبلؼ ال الخبلؼ، كفي الدادس عغ تجا
الجيغ كالجنيا، كاإليساف كالعقل، كفي معارؾ القخف العذخيغ كعمػمو كقمب عمى الػشغ الرغيخ 

مسا جاء في الكتاب: "  تجخبة غشية عذتيا في محافطة  .(2)الحؼ يبلمذ الخصخ كال يقع ؼيو 
ميا. جئت إلييا بعج الحخب مباشخة بيخكت، شيجت ؾيامة العاصسة كأسيست في نقزيا مغ ركا

كتعمست في مجرستيا الكثيخ... تعاكنت مع الجسيع في سبيميا، كقميمػف لع يعخفػني كسا أنا، كأنا 
 (3)اليـػ ال ألػميع...

قاؿ: أخصأت في حسمتي عمى . )سميم الحز(كفي العاـ نفدو )عرارة العسخ( لمدياسي 
كتابو يأخح اتجاىيغ، األكؿ: ، فإني أعتحر"بعس الدياسييغ كإذا كشت تساديت في الخصأ 

كضسغ  استخبلص التجخبة الحياتية، الثاني: محصات العسخ كالتحػالت األساسية في حياتو.
ىحيغ االتجاىيغ يعخض رأيو في الذؤكف المبشانية، مثل القزاء، كالصائؽية، كالسذاركة، كالشطاـ 

في العخبية، مثل: حخب العخاؽ كالسقاكمة،  االنتخابي، كاإلصبلح الدياسي، كالجيسػقخاشية، كحلظ
كاالنتفاضة الفمدصيشية، كاإلرىاب، كتبادؿ األسخػ، أيًزا في الذؤكف االقترادية، مثل: 

 (4)الخرخرة، كاألزمات السالية كاالقترادية.
، فيحه السحكخات التي كتبيا  (5)()أنصهان لحجكفي ذات العاـ )في قمب العاصفة( كتبيا 

فربًل بجأت بدخد األحجاث مشح كالدتو، فجراستو في مجارس ثانػية  17خ كتقع في في ثسانية أشي
داخمية متعجدة كاف آخخىا في بيخكت، ثع في الكمية العدكخية التي خخج مشيا ضابًصا في عاـ 

                                                           
 نبيل رّحاؿ، مجمة الذيخية )مػقع إلكتخكف(. –عاًما مع اآلؼ سي  37حكاية ُعسخ :   (1)
 مغ خػابي العسخ، نايف معمػؼ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (2)
 مغ خػابي العسخ، نايف معمػؼ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (3)
سميع الحز: الصائفي ال ُيعخؼ بخصابو الدياسي بل بدمػكو، سسيخ شسذ، بيخكت، الذخؽ األكسط )مػقع   (4)

 إلكتخكني(.
 في جباؿ الذػؼ، ضابط تخّخج مغ الكمية العدكخية. ُيشطخ: مقتصفات مغ كتاب لحج 1927كلج عاـ   (5)

 الغاضب عمى إسخائيل، بيت جبيل )مػقع إلكتخكني(.
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، ثع عغ أحجاث لبشاف كختع باستشتاجات متختبة عغ رؤيتو كفكخه كما آلت إليو تجخبتو (1)ـ1950
. يقػؿ في السقجمة : "لدت نادًما، كشت بصبًل كششًيا شػاؿ الدشيغ التي كشت (2)ة العامة كالخاص

فييا مدؤكاًل عغ السشصقة الحجكدية،  كأصبحت فجأة عسيبًل خائًشا عشج صجكر الحكع بإعجامي 
ككاف قدع غيخ قميل مغ أركاف الجكلة يترل بي كلػ في الخفاء كمغ تحت الصاكلة ليذجعشي 

 .(3)السشصقة الحجكدية في انتطار تسكغ الجكلة مغ الػصػؿ إلييا"  عمى السحافطة عمى
، ذكخيات كيػميات  (4))محسهد شخيح(ـ )يػميات مياجخ كمؿيع( لمكاتب 2005كفي 

محسػد شخيح الحؼ جعل مغ السشفى كاإلكثار مغ التشقل كشًشا يخسسو عمى جغخاؼيا الػرقة. 
 (5)العبارات في الكتاب محاكالت لتخميع األرض.

تدخد سيختيا الحاتّية مع ، (6)كفي ذات العاـ )حكايتي شخح يصػؿ( لمخكائية )حشاف الذيخ(
 . (7)سيخة أميا، فالكتاب سيخة ذاتّية لحشاف، كألميا )كاممة(

ىحا الكتاب ، )فخحان صالح(ـ )كفخشػبا: قرة حب... سيخة مكاف( لمكاتب 2006كفي 
ىػ قرة إنداف كأرض ككشغ، قرة إنداف صار اثشيغ: العقل في السجيشة كالحجاثة، كالقمب 
مغسػر بالقخية كالتخاث كالحخية. كىػ سجل حياة كرؤية مذاىجات عاشيا الكاتب، كشخيط أحجاث 

 .  (10)أنيا سيخة ذاتية لراحبيا (9)قاؿ عشيا )خالج زيادة( (8)شاىجىا يافًعا كخبخىا شاًبا 
، سيخة ذاتية تدتعيج الكاتبة فييا  (11))مي غرهب( ـ )كداًعا بيخكت( لمكاتبة 2007في 

ذكخياتيا مغ الصفػلة. فقج كانت مػلعة بالديجة )نػمي( مجرسة المغة الفخندّية، كذات يػـ حاكلت 

                                                           
 مقتصفات مغ كتاب لحج الغاضب عمى إسخائيل،  بيت جبيل )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 مخاجعات لسحكخات أنصػاف لحج، جياد الديغ، الخياـ )مػقع إلكتخكني(.  (2)
 ي(.مقتصفات مغ كتاب لحج الغاضب عمى إسخائيل،  بيت جبيل )مػقع إلكتخكن  (3)
في بخج البخاجشة ببيخكت، عسل مداعًجا لمسمحق الثقافي األمخيكي في الدفارة األمخيكية في  1952كلج عاـ    (4)

 .327. ص  2بيخكت، كلو مؤلفات .لمسديج ُيشطخ: السػسػعة األدبية أدباء كشعخاء العخب، ج
 مػقع إلكتخكني(.يػميات مياجخ كمؿيع، كمية دار الكمسة الجامعية لمفشػف كالثقافة )  (5)
ـ في بيخكت، ركائية كصحاؼية ككاتبة، مغ نتاجيا: انتحار رجل مّيت، بخيج بيخكت، كردة 1945كلجت عاـ   (6)

 .96، دمحم حسػد. ص2أدباء كشعخاء العخب، ج –الرحخاء )قرز(. ُيشطخ: السػسػعة األدبّية 
 ُيشطخ: حكايتي شخح يصػؿ، حشاف الذيخ (7)
. )مػقع إلكتخكني(.  (8)  يشطخ: كفخشػبا: قرة حب... سيخة مكاف، فخحاف صالح، نيل كفخات كـػ
أستاذ جامعي، سفيخ لبشاف في جسيػرية مرخ العخبية، كمشجكب لجػ جامعة الجكؿ العخبية. ُيشطخ: سيخة   (9)

 .فخحاف صالح : كفخشػبا ) قرة حب.. سيخة مكاف(، أحسج ياسيغ، جشػبية )مػقع إلكتخكني(
 السخجع الدابق.  (10)
كلجت في بيخكت، كاتبة كباحثة لبشانية، مغ مؤسدي دار الداقي، كليا مقاالت في الثقافة كالجساليات   (11)

 كقزايا الذخؽ األكسط في صحف كمجبلت عخبية كدكلية. يشطخ: مي غرػب، دار الداقي )مػقع إلكتخكني(
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لفت نطخ معمستيا فكتبت مػضػع إنذاء خبلؿ امتحاف مجتو ساعة كاحجة، ذكخت ؼيو حادثة 
ي غابة مطمسة حيث حاكؿ أصجقاؤىا إخافتيا، كختستو بترسيسيا األخح بثأرىا مغ كقعت ف

أصجقائيا، كقج كانت كاثقة بأنيا ستحػز عبلمة عالية في االمتحاف، لكغ الديجة نػمي صجمتيا؛ 
مغ عذخيغ، ككّبختيا السعمسة عمى مخأػ مغ سائخ التبلميح قائمة ليا  10إذ حازت عمى عبلمة 

ر مغ أحقخ السذاعخ اإلندانية، كإف عمييا أف تتحمى بكـخ األخبلؽ. كسائخ األجداء إف األخح بالثأ
كتػّجو كمسات لمديجة نامي تقػؿ غييا: : "ليتظ ترغيغ إلّي  . (1)تجكر حػؿ عبخة ىحه الديجة

اليػـ يا سيجة نػمي أيشسا كشت. أكّد أف أشكخ لظ التأثيخ البالغ الحؼ خمفتو في نفػس تمسيحاتظ 
غ بعيج. ليتظ كشت بخفقتي الدمغ الفائت في بيخكت، إذ عجُت إلييا بعج تسزيتي زمًشا مشح زم

 .(2)شػيبًل خارجيا بدبب انجالع الحخب األىمية"
، كالحؼ يتحجث عغ )سمهم سخكيذ(كفي العاـ ذاتو )لسحات مسا تعاني الخكح( لمكاتب 

 . (3)محكخات سمػـ، كبعس ما عاناه في حياتو
الجامعة األمخيكية في بيخكت مغ بيشخكز.. إلى كاتخبخؼ(،  قخف كىشا )ذكخيات نرف 

يتحجث الكاتب ىشا عغ ذكخيات نرف قخف أمزاىا في رحاب )يهسف أحسج شبل( لمكاتب 
ـ، 2006ـ حتى 1951الجامعة األمخيكية في بيخكت، شالًبا ثع أستاًذا، كذلظ ابتجاًء مغ مشترف 

 .(4)سبعة رؤساء أّكليع "بيشخكز" كآخخىع "كاتخبخؼ" كقج مّخ عمى الجامعة خبلؿ الفتخة السحكػرة
)سامي أيهب اإلنداف كالحدب كالػشغ( لمكاتب  –كفي ذات العاـ )أمل ال يغيب 

آمشت في مصمع شبابي بالعقيجة القػمية االجتساعية...، فانتدبت إلى الحدب الدػرؼ ، "الخهري(
ل في الحدب كما أحاط بو مغ القػمي االجتساعي ... كىحا الكتاب ىػ سجل شخيقي الصػي

 . (5)أحجاث سياسية في كششي كتفاعمي معيا" 
تشاكؿ  (6))حازم صاغية(كفي ذات العاـ ُنذخت سيخة )ىحه ليدت سيخة( لمكاتب 

باستفاضة تقمباتو الفكخية كاأليجكلػجية؛ حيث انتقاالتو الجراماتيكية مغ حدب إلى آخخ، كمغ 

                                                           
 Google books يشطخ: كداًعا بيخكت، مي غرػب.  (1)
 السخجع الدابق.   (2)
 لسحات مسا تعاني الخكح، سمـػ سخكيذ، رفي لستعة القخاءة )مػقع إلكتخكني(.  (3)
يشطخ: ذكخيات نرف قخف ) الجامعة األمخيكية في بيخكت مغ بيشخكز .. إلى كاتخبخؼ، يػسف شبل، نيل   (4)

 كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(. 
 شغ، سامي أيػب الخػرؼ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.اإلنداف كالحدب كالػ –أمل ال يغيب   (5)
ـ،  صحافي كناقج كمعمق سياسي لبشاني، لو العجيج مغ الكتب مشيا: مأزؽ الفخد في الذخؽ 1951كلج عاـ   (6)

 األكسط، ككداع العخكبة.
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ب اختيار ىحا العشػاف فقاؿ: "ألنشي ال اضغ أف حياتي . أما سب (1)عقيجة سياسية إلى أخخػ 
اكتسمت، كال أزعع أف أمدجتي استقخت عمى مداج، خرػًصا أف الدخد يتػقف قبل دخػلي 

 . (2)األربعيغ"
إّف ، )مشيخ شساعة(ـ )إقبلع كىبػط؛ سيخة شبيب مغ رأس بيخكت( لمكاتب 2008في 

ب الخكائي، كتكمع باإلضافة إلى ذلظ عغ السؤلف تسكغ مغ تعخية األنا كفق مػاصفات األد
بيخكت كالسشصقة العخبية كالعالع، حيث نجج الفقخ كالغشى، كاليأس كالخجاء، الصسػح كالخغبة، الذظ 

 . (3)كاإليساف، الحب كالخػؼ
كبعجىا أصجر كتابو )جذ نبس( يتألف ىحا الكتاب مغ قدسيغ: في القدع األكؿ )أياـ 

الصفػلة كالجراسات كمسارسة الصب، ؼيدخد شخًفا كقرًرا عاشيا زماف( يتشاكؿ السؤلف أياـ 
كمارسيا كشاىجىا. أما القدع الثاني )تيتي تيتي( فػضع السؤلف آراؤه كما خبخه في الفكخ 

. كقج ُنذخ كتاباه )إقبلع كىبػط، كجذ نبس( في نفذ (4)كالدياسة خبلؿ األحجاث المبشانية
 .(5)اليػـ

 (6)()جياد كخميات في الدياسة كالجبمػماسية كالسخأة( لمكاتب كفي ذات العاـ )حجيث الحكخ 
فالكاتب ىشا يخيج اإلفراح عغ ترخفاتو" إنسا أردُت ىحه الديخة أف أكػف صادًقا مع نفدي، 
مفرًحا عغ ترخفاتي؛ ألف األججر بالسخء أف يطيخ عيػبو كنقائرو، كأف يتخؾ لآلخخيغ 

 "  (7)خبتواكتذاؼ الجػانب اإليجابية في شخريتو كتج
شخيق الشحل سيخة ذاتية تخكؼ ، (8))رامي عميق(كفي نفذ العاـ )شخيق الشحل( لمكاتب 

 .(9)تجخبة السؤلف، تحّجث عغ األىل، إدارة السخسة، األحداب السشافدة، كالكثيخ مغ السػضػعات 

                                                           
 جيخيغ كإخػانيا حاـز صاغية )مػقع المغة كالثقافة العخبية(.  (1)
 ىحه ليدت سيخة ، حاـز صاغية،  دار الداقي )مػقع إلكتخكني(.  (2)
 إقبلع كىبػط سيخة شبيب مغ رأس بيخكت، رياض الخيذ لمكتب كالشذخ. )مػقع إلكتخكني(.  (3)
 جذ نبس، مشيخ شساعة، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (4)
 السخجع الدابق.  (5)
(،دبمػماسي كحقػقي ككاتب، كسفيخ لبشاف في العخاؽ. يشطخ: كفاة ـ في حامات )شساؿ لبشاف1936كلج عاـ   (6)

،  رأؼ اليـػ )مػقع إلكتخكني(.  الكاتب الدفيخ جياد كـخ
، نيمل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (7)  حجيث الحكخيات في الدياسة  كالجبمػماسية كالسخأة، جعاد كـخ
كؿ عغ شبلب الحدب في الجامعة األمخيكية في ؾيادؼ شبلبي سابق في حدب هللا، ككاف السدؤكؿ األ  (8)

 )مػقع إلكتخكني(.  good readsبيخكت. يشطخ: شخيق الشحل، رامي عميق، 
 السخجع الدابق.  (9)
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ىي  )فيرل فخحات(كفي العاـ ذاتو )يـػ بجأت الكتابة: سخدية مغ سيخة ذاتية( لمكاتب 
دت سيخة ذاتية كاممة كىي ليدت كل ما مّخ عمى شفػلة ىحا الكاتب مغ أحجاث كآالـ كتجارب لي

حياتية، كىحا االختيار لؤلحجاث في حؿيقة األمخ، ليذ فعبًل إرادًيا، إنسا ىي الحاكخة تفخض 
 . (1)قػانيشيا، فيي تختار األبخز كاألكضح تعبيًخا  

كأما عغ كيف بجأ الكتابة : "أذكخ أّنشي كقبل اف أغفػ، نطخت كثيًخا في صخخة كجو "
ذلظ الخجل السرشػع لو التسثاؿ، كبجا لي "شبيو برخخة" تمظ السخأة في السحل. ثع تخكت خيالي 
يدخح عمى ىػاه مصسئًشا مغ الشػـ تحت التسثاؿ، عػًضا عغ الشػـ بيغ الرحاحيخ كفي مجاخل 

ذكخ أّني فتحت عيشّي كتقمبت عمى جانبّي، ثع نست عمى ضيخؼ محجًقا في األبشية... أ
 (2)الشجػـ...تسشيت لػ كاف دفتخؼ معي كي أكتب، كبكيت، ثع ُعجت لمشػـ بعج أف مدحت دمعتي 

)عخفان نظام عاًما في اإلعبلـ كالدياسة( لمرحافي  40كفي العاـ ذاتو )ذكخيات كأسخار 
ذاتية لعخفاف الجيغ الحؼ اشتغل في اإلعبلـ السخئي كالسكتػب ، ىحا الكتاب سيخة (3)الجين(

كالسدسػع أكثخ مغ أربعيغ عاًما، فقج بجأ حياتو الرحاؼية في جخيجة الحياة التي أصبح رئيذ 
تحخيخىا كشارؾ في تأسيذ جخيجة الذخؽ األكسط في لشجف، حيث كذف لشا أسخار السيشة كأسخار 

 .(4)الدياسة 
، خّصت )سهنيا بيخوتي(لصائؽية: شيادة حّبة قسح( لمرحاؼية ـ )مصاحغ ا2009كفي 

الكاتبة ىحه الذيادة عمى ما حجث معيا كما لحطت عيشاىا كما عمق في ذاكختيا، كما أّثخ في 
ذىشيا مغ مذاىجات كأحجاث كتجارب، شػاؿ الفتخة السستجة مغ الدتيشات إلى نيايات الحخب 

 .(5)المبشانّية 
اصيل التي عاشتيا خبلؿ الحخب، ككل الشتائج التي عكدتيا عمييا نقمت الكاتبة كل التف

كعمى السحيصيغ بيا مشح كاقعة عيغ الخمانة كإلى نياية الحخب السدّمحة، كصػاًل إلى مقتل الخئيذ 
 . (6)رفيق الحخيخؼ، كسا أكردت كل التجاعيات كالتعميقات عمى الحخب

                                                           
 17يشطخ: يـػ بجأت الكتابة، ؼيرل فخحات، ص   (1)
 ني(..يـػ بجأت الكتابة: سخدية مغ سيخة ذاتية، ؼيرل فخحات، نيمل كفخات كـػ )مػقع إلكتخك   (2)
... صحافي ككاتب لبشاني، بجأ حياتو الرحاؼية في صحيفة الحياة -1957كاف عمى قيج الحياة مغ عاـ   (3)

ـ  كىػ مؤسذ صحيفة الذخؽ األكسط  كلو: خمجات العسخ إلى عيشييا. مػقع الذخؽ 1962المبشانية عاـ 
ػقع أبجج ، عخفاف نطاـ )مػقع إلكتخكني(. كم 2719األكسط، خمجات العسخ إلى عيشييا...لعخفاف نطاـ الجيغ 

 الجيغ )مػقع إلكتخكني(.
 عاًما في اإلعبلـ كالدياسة، عخفاف نطاـ الجيغ .)مػقع إلكتخكني(. 47دار الداقي ، ذكخيات كأسخار   (4)
 مصاحغ الصائؽية: شيادة حّبة قسح، سػنيا بيخكتي، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (5)
 ح سػنيا بيخكتي، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.مصاحغ الصائؽية شيادة حبة قس  (6)
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، كفي العاـ ذاتو )ألقيت )مشرهر عازار(ذكخيات( لمكاتب  –كفي العاـ )التحّية األخيخة 
، ُتقجـ تجخبتيا كحدبية (1))ريجيشا صشيفخ(الدبلح: امخأة في خزع الحخب المبشانية ( لمكاتبة 

انخخشت في إحجػ السميذيات التي شاركت في الحخب األىمية المبشانية في الخابعة كالعذخيغ مغ 
سديحية في لبشاف، كبعج عذخيغ عاًما عسخىا، كقج أمزت سبع سشػات في صفػؼ السميذيات ال

، فقج كانت تجخبة (2)تقخر سخد تمظ الدشػات التي أمزتيا في ساحات الػغى، كسقاتمة ممتدمة 
شجيجة الخرػصية لذاّبة لبشانية فخضت عمييا ضخكؼ الحخب األىمية المبشانية، كالقتاؿ الحؼ 
حجث بيغ أبشاء البمج الػاحج، اتخاذ مػقف أعسى في تعربو لصائفتيا، كاختيار فخيق سياسي 

ثع اكتذافيا كججت أنو السعبخ عغ مذاريع كأحبلـ ىحه الصائفة، كحامًيا لحاضخىا كمدتقبميا، 
بسخكر الػقت كمع االنقبلبات الجمػّية التي حجثت داخل الفخيق الدياسي، أف السبادغ التي 

 . (3)اعتشقتيا كالخايات التي انزػت تحتيا مجخد أكىاـ 
لكغ ىحه السذاعخ نفديا التي قادتيا لمسذاركة في حخب ضج إخػة البمج، ىي التي 

بعج أف شاىجت رفاقيا مغ نفذ السعدكخ يعحبػف جعمتيا تكبح حساستيا كتػقف انجفاعيا، 
كيدجشػف كيعجمػف عمى أيجؼ رفاقيع، بدبب اختبلؼ كالءات بيغ زعساء متشاحخيغ مغ نفذ 
الفخيق الحؼ تشتسي كيشتسػف لو، كىػ ما دفعيا الستخجاـ عقميا كمخاجعة نفديا ألكؿ مخة، كىحا 

ُكلجت كتخبت كىي تعتبخه عجًكا ألكؿ مخة التفكيخ كالسخاجعة جعبلىا تشطخ غمى الفمدصيشي التي 
باعتباره بذًخا، لجيو مذاعخ كأحاسيذ كعائمة كأـ. لع تعج ىشاؾ معخكة شخيفة في رأييا، كصارت 
تخػ العار في أؼ انترار، كتعتبخ العجك ىػ مخآة لسغ يحاربو، كالقتاؿ السذخكع ما ىػ إال حخب 

 . (4)تجميخية
، حيث )غدان تهيشي(قجر لبشاني( لمرحافي  –أر ـ )فمشجفغ الحقج كالث2010في عاـ 

مغ بعس عشاكيغ الكتاب: في كداع  .(5)يخكؼ حياتو الدياسية كالعقائجية كالرحاؼية كالعائمية 
جبخاف، تعمع اإليساف، نائب في الخابعة كالعذخيغ، ناديا تػيشي، اعتقاالتي، أستاذتي في الحياة 

ًخا خاتسة بعشػاف أنا، ذلظ اآلخخ، يمييا عجد مغ مبلحق كالفكخ، إنو كاحج في مشازؿ متعجدة، كأخي

                                                           
مجرست اإلعبلـ كالتػثيق في لبشاف، مػقع دار الفارابي، 1987كلجت في بيخكت، كتعير في فخندا مشح   (1)

 ألقيت الدبلح، ريجيشا صشيفخ
 ألقيت الدبلح، ريجيشا صشيفخ، دار الفارابي )مػقع إلكتخكني(  (2)
ـ، العخبية نت 2779ػ العار في أؼ انترار ، تقخيخ العخبية.نت األسبػعي لمكتاب ألقيت الدبلح: كيف تخ   (3)

 )مػقع إلكتخكني(.
ـ، العخبية نت 2779ألقيت الدبلح: كيف تخػ العار في أؼ انترار ، تقخيخ العخبية.نت األسبػعي لمكتاب   (4)

 )مػقع إلكتخكني(.
 ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.قجر لبشاني، غداف تػيشي  -فمشجفغ الحقج كالثأر  (5)
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يقػؿ تػيشي: " إف الكتابة شالسا شكمت لي نػًعا مغ الحػار مع ذاتي األخخػ، تمظ الحات  الديخة.
كيتابع "كقج بجا لي ىاجذ  .(1)التي تقبل اآلف أف تبػح أكثخ بو الرحافي أك رجل الدياسة قبمو" 

مظ الخغبة في كذف نفدي بسا ىي عميو أماـ الحيغ تابعػا مدارؼ، ركاية ذاتي ككأنو نابع مغ ت
 . (2)عمًسا أف البػح بالسكشػنات يخعبشي بصخيقة ما"

، "ىحه قرتي مع التخبية في )أنصهان به سسخا(في ذات العاـ )أنا كالتخبية( لمكاتب 
 . (3)الحياة، كقج شاؿ أمجىا ثسانية كخسدػف عاًما تقخيبا"

جاء في  كىي سيخة ذاتّية فشّية. ،(4))عبجه وازن(قمب مفتػح( لمكاتب كفي العاـ نفدو )
حّػؿ تجخبتو  .(5)الكتاب "أنا الحؼ يكتب كأنا الحؼ ُيكتب عشو أك ُيكتب. أنا الكاتب كما يكتب"

الحاتية القاسية إلى أداة فشية تدتحػذ عقل القارغ كقمبو؛ فقج أجخػ الكاتب عسمية القمب السفتػح، 
بذعػر السػلػد الججيج، ىحه الػالدة الججيجة التي بجأت مغ الرفحة األكلى كامتجت كخخج مشيا 

عمى صفحات الكتاب حتى نيايتو " أكتب اآلف، لقج عجُت إلى الحياة حًقا. ما أجسمِظ أيتيا الحياة 
 . (6)عشجما تذخقيغ مغ كراء سػر الميل"

لمكاتب  (7)ػر كامل ميشا(مغ يػميات الجكت -كفي ذات العاـ )ممحسة الخيارات الرعبة
لمػىمة األكلى اعتقجُت أف الكتاب سيخة غيخية إال أنشي كججُت أّنو كاف بشاًء عمى  )شهقي رافع(،

كبعج  (8)شمب مغ )شػقي رافع( الحؼ كاف يقػؿ لو باستسخار " يا حكيع متى ستكتب محكخاتظ؟ "
تقصاع ساعة مغ كقتو يػمًيا عاًما كقعت السعجدة كنجح الحكيع عمى مجػ ثبلثة شيػر في اس 32

يقزييا مع آلة التدجيل كيكذف مغ خبلليا عغ محصات في حياتو انتقل فييا مغ محاكلة صشع 
. فقج نقل شػقي يػمّيات ميشا في ىحا  (9)البؤر الثػرية إلى السذاركة في مديخة السجتسع السجني

 الكتاب، كقج مّيج ليحا الكتاب )كامل ميشا(.

                                                           
 السخجع الدابق.  (1)
 السخجع نفدو..  (2)
 أنا كالتخبية أنصػاف بػ سسخا، جسمػف )مػقع إلكتخكني(.  (3)
ـ في الجكػانة ببيخكت، صحافي كناقج كشاعخ كراٍك، مغ أعسالو: حياة معصمة، ركايات الحخب 1957كلج عاـ   (4)

 المبشاني. يشطخ: عبجه كازف لبشاف، جائدة الذيخ زايج لمكتاب )مػقع إلكتخكني(
 .275قمب مفتػح، عبجه كازف. ص   (5)
 278قمب مفتػح، عبجه كازف. ص   (6)
تقبلؿ في بمجة الخياـ ، تخخج شبيًبا، كانتدب إلى الثػرة الفمدصدشدة. ُيشطخ: ممحسة كلج في عاـ االس  (7)

 الخيارات الرعبة> مغ يػميات الجكتػر كامل ميشا، شػقي رافع، أبجج )مػقع إلكتخكني(.
 .17دراسات أدبّية نقجّية في الفشػف األدبّية، داككد الذػابكة كمرصفى الفار. ص  (8)
 .18. ص السخجع الدابق  (9)
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 (1) )مي حشا سعادة(كفي ذات العاـ )مذػار العسخ بيغ الصب كالدياسة كالذعخ( لمكاتبة 

تحجثت عغ أميا كأبييا كتفػقيا في السجرسة، كتخخجيا شبيبة مغ الجامعة األمخيكية في بيخكت 
مغ الجامعة نفديا، أيًزا عغ  1942ـ، كتخرريا في أمخاض الشداء كالتػليج سشة 1940عاـ 

تدكجيا الدعيع الكػراني، ابغ بمجتيا، الجكتػر عبج هللا سعادة، فكانت يجه اليسشى في الشزاؿ، ثع 
عغ أبشائيا األربعة:  حشا الصبيب، كسميع ماجدتيخ في العمػـ االقترادية كنائب الكػرة، كالذييج 
السيشجس نقػال، كالجكتػرة ليمى مؤسدة كمجيخية الفخع الفخندي في كمية الحقػؽ كعسيجة السعيج 

ا ميشة الصب، العالي لمجكتػراة في الحقػؽ كالعمػـ الدياسية في الجامعة المبشانية. ثع عغ مسارستي
 .(2)كعغ ديػانييا ك قرائجىا 

قرتي كأيامي الثبلثػف األخيخة في  –التبشي   -كفي العاـ ذاتو ) خفي في الدكػف 
تكّمع عغ قرتو؛ فقج تخعخع في ىػلشجا في كشف عائمة محّبة  (3))أرثهر بمهك(بيخكت( لمرحافي 

حخب المبشانية، كقخر بعج االنتياء مغ لع تخِف عشو يػًما أّنو ُكلج في لبشاف كقج تبشتو أكائل ال
 .(4)دراستو العػدة إلى لبشاف لمبحث عغ جحكره

)الصخيق إلى الػشغ ربع قخف بخفقة كساؿ جشببلط(  2010كفي العاـ نفدو 
الفرل األكؿ تزسغ معمػمات عغ المقاء األكؿ لسحدغ دلػؿ ب)كساؿ ، )محدن دلهل(لمػزيخ

و، كؼيو تعخيف غيخ مباشخ بذخرية كساؿ جشببلط، كركد كسيخة بجايات العبلقة مع (5)جشببلط(
الفرل الثاني عمى رؤػ كمدايا جشببلط ليذ فقط كسا رآىا الكاتب، كإنسا أيًزا مغ خبلؿ 
السسارسة اليػمّية لجشببلط في مختمف  جػانب نذاشو الثقافي كالدياسي كاالجتساعي كاإلنداني. 

بيغ العجيج مغ  -محدغ دلػؿ–ط كمعو أبػ ندار كيعكذ الفرل الثالث اليع العخبي عشج جشببل
القادة العخب. أما الفرل الخابع فحػػ عمى ممف الحخب األىمية المبشانّية، مغ أسباب انجالعيا 

                                                           
ـ في أميػف )لبشاف(، كىي شبيبة كشاعخة، ليا: أكراؽ العسخ. ُيشطخ: السػسػعة األدبية 1916ُكلجت عاـ   (1)

 .345.  2أدباء كشعخاء العخب ، ج
،  مذػار العسخ بيغ الصب كالدياسة كالذعخ، مي سعادة )مػقع إلكتخكني(.  (2)  نيل كفخات كـػ
ـ انتقل إلى 2771ـ،صحافي ىػلشجؼ جحكره لبشانية ، بعج تخخجو مغ معيج الرحافة عاـ 1976كلج عاـ   (3)

ـ مغ فتاة لبشانية. ُيشطخ: 2774لبشاف، حيث عسل كسخاسل مغ الذخؽ األكسط لرحيفة ىػلشجلية، كتدكج عاـ 
 ػؾ، رفي )مػقع إلكتخكني(.قرتي كأيامي الثبلثػف األخيخة في بيخكت، أرثػر بم -التبشي –خفي عغ الدكػف 

  good reads قرتي كأيامي الثبلثػف األخيخة في بيخكت، أرثػر بمػؾ،  -التبشي –خفي في الدكػف   (4)
 )مػقع إلكتخكني(.

سياسي عخبي بارز، كزعيع كششي لبشاني، رئيذ الحدب التقجمي االشتخاكي، لو محكخات كعجة مؤلفات    (5)
 (.139)ص 5سياسية. يشطخ: السػسػعة الدياسية، ج
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إلى مدار تصػرىا كمػاقف جشببلط مشيا في كل محصة مغ محصاتيا. ككّخس الفرل الخامذ 
ط كالؿيادة الدػرية. أما الخاتسة فتزسشت لعخض الحيثّيات كاألسباب الحؿيؿية لمقصيعة بيغ جشببل

تقػيًسا كنقًجا مكثًفا لمػزيخ دلػؿ ألسباب الحخب األىمية كمدارىا كتجاعياتيا كنتائجيا في السخحمة 
كمغ السبلحع أف الكتاب باإلضافة إلى أّنو . (1)األكلى مغ فرػليا حتى استذياد جشببلط

 ًزا سيخة غيخية لجشببلط.محكخات محدغ دلػؿ مع كساؿ جشببلط إال أنو أي
، محكخاتو ترػر حؿبة مغ )دياب يهنذ(يػًما في البقاع( لمكاتب  420كفي العاـ نفدو )

تاريخ زحمة كالبقاع كلبشاف، كتخكؼ سيخة مجتسع كشعب، كتحكي كفاح رجل، كتقّز حكاية 
 .(2)أفكار

الكاتبة التي . ىحه (3))دالل البدري(ـ )مرخ التي في خاشخؼ( لمكاتبة 2011ثع في 
قالت أف الديخة الحاتية كالتاريخ يذبياف التخاجيجيا الكبلسيكية. مثميا يتأسداف عمى كحجة الدماف 
كالسكاف كالفعل، كمثميا يتػقاف إلى صياغة معشى اجتساع ىحه الثبلثة: معشى الفعل السحجد الحؼ 

.. كال السكاف كالدماف كقع في زماف كمكاف محجديغ. فبل الفعل لو معشى خارج أؼ زماف كمكاف.
يدتاىبلف التأريخ مغ دكف فعل داخل إشارىسا... السيع أف ىشاؾ ما ُيخكػ، أكاف مغ زاكية 
السؤرخ العالع، أك مغ زاكية صاحب سيخة ذاتّية مخكّية بمداف صاحبيا، أك بػاسصة باحث ميجاني. 

في الدماف كالسكاف كالفعل عشج ىحا الحج يجتسع التاريخ كالديخة الحاتّية، ثع يختمفاف بعج ذلظ 
كلمديخة . كالسعشى، لكغ األنبياء كاألبصاؿ ال يكتبػف إال نادًرا سيخىع، فيع مذغػلػف برشاعتيا

سسات إضاؼية مغ الحاتية. ففي ما قسُت بو مغ عسل في كتابي السحكػر آنًفا، كانت الحؿيقة 
شائل مغ كركدىسا. لحا، لع السصمقة أك الرجؽ الكامل غيخ كارديغ في حدابي، إذ أحدب أف ال 

أكغ أدقق إال في درجة التساسظ في الخكايات، أك درجة السعقػلية. كشت أسأؿ، كأعيج الدؤاؿ، 
فقط عشجما تكػف الخكاية تبجك لي غيخ مشصؿية، أك غيخ مشدجسة التػاريخ )الػالدة، الدكاج، 

ى أّف الكتاب عبارة عغ محكخات، كىحا الكبلـ يؤّكج عم . (4)االنتقاؿ إلى السجيشة، الذيادات، الخ(
 كمعمػـ أّف السحّكخات سباقات كاستخجاعات، كندياف لسػاشغ حجكث بعس األحجاث.

                                                           
 الصخيق إلى الػشغ بخفقة كساؿ جشببلط، محدغ دلػؿ، نيل كفخات كـػ .)مػقع إلكتخكني(.  (1)
 ػقع أبجج )مػقع إلكتخكني(.يػًما في البقاع، دياب يػنذ، م 427  (2)
كاتبة كباحثة لبشانّية، كأستاذة مداعجة في الجامعة المبشانّية، كباحثة في عمع االجتساع الدياسي، كمدتذارة   (3)

في األسكػا، تحسل شيادة دكتػراة بعشػاف )مجخل إلى دراسة الحخكات اإلسبلمّية الدشّية في لبشاف(، مػقع المغة 
اءات مرخ التي في خاشخؼ دالؿ البدرؼ )لبشاف( ركاية، بقمع: دمحم بكخؼ، كرشا األشخش. كالثقافة العخبية، قخ 

 )مػقع إلكتخكني(.
قخاءات مرخ التي في خاشخؼ دالؿ البدرؼ )لبشاف( ركاية بقمع دمحم بكخؼ، كرشا األشخش/ مػقع المغة كالثقافة  (4)

 العخبية )مػقع إلكتخكني(.
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في بجايات كتابيا، تحكي البدرؼ كيف أنيا شفمة مغ عائمة لبشانية، تجيخ مصعًسا في 
لفخيق الخياضي السغخب، لصالسا افتتشت بسرخ مغ قبل أف تدكرىا أك تؿيع فييا، كزاتيا حًبا زيارة ا

السرخؼ لمسرارعة إلى مصعع العائمة في الجار البيزاء، حيث استقخت في مرخ بيغ العاميغ 
ـ تعخضت إلى صجمة حزارية سمبية كسا تقػؿ، صجمة معكػسة مغ أف ىحه 2009ك1999

 الببلد التي كانت عمى الئحة اليجخة بالشدبة إلييا، ىي ببلد ميخكلة نحػ التخاجع، نابحة لمشداء،
كأصحاب الجيانات األخخػ كالغخباء: "غخيبة بقيت في مرخ، غخبة لع أتػقعيا، كلع أقخأ عشيا، 

 غخبة كأنيا آخخ مصاؼ الغخبة، كقعيا مثل تػسع حجكد الكػف، ال نياية ليا كال شفاء مشيا".
تخبخ  غخبتيا الصػيمة في مجتسع انريخت ؼيو كتػرشت في حبو، بعجما احتكت بسختمف فئاتو.

رتجت الشقاب ذات ليمة بخفقة صجيقة محجبة التي اعتبختو مػضة في كتابيا. كلعميا غخبية كيف ا
 التفكيخ كالسعتقج، كلحلظ كانت نطختيا لمحجاب بأنو مػضة.

. الفربلف األكؿ كالثاني يتزسشاف )فهزي صمهخ()درب كسشابل( لمكاتب  2011في 
لى الحمع الجسيل الحؼ يجغجغ خخيج الػالدة كالشذأة كالسجرسة كالتفتير عغ عسل، كالدعي إ

الجامعة، كقج اخترخ الكثيخ مغ أياـ شفػلتو كفتػتو، حيث إنو اخترخ ذكخيات ثبلث كعذخيغ 
ثع تحجث عغ الػضيفة الجبمػماسية التي  .(1)سشة برفحات قج يػازؼ عجدىا عجد تمظ الدشيغ 

اعج كقػانيغ يشبغي عمى كصفيا بأنيا ليدت سيمة كسا يعتقج الكثيخيغ، بل تحكسيا نرػص كقػ 
شاغميا أف يتستع بقجرات ككفايات كشاقات كأف يكػف صاحب خديغ كاسع مغ العمع كالسعخفة 

 (2)كالثقافة...، كعغ دكر زكجتو ىشج في حياتو 
تدخد مخاحل  )ليشا زىخ الجين(كفي ذات العاـ )الجديخة ليدت نياية السذػار( لمرحاؼية 

شفػلتيا، ثع دراستيا في السجرسة كالجامعة، لتشتقل بعجىا إلى سػؽ العسل كبجايتيا في تمفديػف 
nbn  ثع انتقاليا إلى قشاة أبػ ضبي لترل بعجىا إلى عسميا في الجديخة التي انتقمت إلييا عاـ ،

ع مخكر األياـ ـ قالت: "دخمت ىحه السحصة كأنا محّسمة بأحبلـ كشسػحات كبيخة، لكغ م2002
كفي  (3)ضيخ ليا أف الرػرة الخارجّية لمجديخة ال تذبو حؿيقتيا... كأنو ليذ كل ما يمسع ذـًبا"

تجخبتيا الذخرّية كالسيشّية مع قشاة الجديخة التي استسخت ثساني سشػات، انتقجت كضاح 
يدة قدع خشفخ)مجيخ السحصة(، كأيسغ جاب هللا )نائب رئيذ التحخيخ(، كلػيد أبػ سّشة )رئ

الساكياج كاألزياء(، كال ُتخفي زىخ الجيغ "أف األكضاع تغّيخت مع كصػؿ خشفخ إلى إدارة القشاة 
ـ" ىكحا تدتعيج في حجيثيا الكثيخ مغ الحكخيات الديئة عغ األّياـ التي تمت ىحا 2003عاـ 

                                                           
 نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.، درب كسشابل، فػزؼ صمػخ،   (1)
 السخجع الدابق.  (2)
 األخبار )مػقع إلكتخكني(. 2711ليشا زىخ الجيغ: ىحه قرتي مع الجديخة، ليل حجاد،   (3)
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جيًجا ثػرة ـ. كتختتع كتابيا بالثػرات العخبّية كتح2010التغييخ، كصػاًل إلى استقالتيا عاـ 
 .(1)مرخ

أما سبب نذخ الكتاب بػية تػضيح بعس السغالصات، كاإلضاءة عمى حؿيقة ما كاف 
يجخؼ معيا داخل مكاتب الجكحة كعغ سبب استقالة السحيعات األربع "كشا نتعخض النتقادات عمى 

 .(2)ترخفاتشا، كشخيقة كبلمشا، كجمػسشا، كحتى حياتشا الذخرّية"
، يحكي عغ قرتو كىػ شفل حيغ )فيرل فخحات(لػلجنة( لمكاتب كفي العاـ ذاتو )عسخ ا

قجـ شمب انتداب إلى الحدب الذيػعي كىػ في الثالثة عذخة مغ عسخه يقػؿ في كتابو )يا 
ضيعاف الذجخ(: "فأجبت )يعشي خالج حجادة( بكل شيبة خاشخ: عمى ميمظ. ثع سألتو عغ 

، كػني أعير مشو. كأيًزا يحكي عغ قرة إمكانية بيع كتابي )عسخ الػلجنة( في مشطسات الحدب
الصفل الحؼ كشتو حيغ قّجمت شمب انتداب إلى الحدب كأنا في الثالثة عذخة مغ عسخؼ، ككيف 
السخحػـ أبي شخدني مغ البيت كخماؿ تػزيع بيانات الحدب فخّد الخفيق خالج مسازًحا: ياريتظ ما 

 . (3)تعخفت عمى الحدب"
خشاف: صحافي يخكؼ معايذتو كصخاعو مع اإلرىابي كفي العاـ ذاتو )رحمتي مع الد

، تحجث في كتابو عغ الدخشاف، كعغ تجاربو )كسال قبيدي(األكؿ في العالع( لمرحافي 
كمذاعخه التي عايذيا أثشاء اكتذاؼ السخض، كبالتالي أثشاء فتخة العبلج. أما عغ سبب السخض 

أعخاض ىحا السخض كانت بحة مدتسخة ىػ الديجارة التي تدببت لو بدخشاف األحباؿ الرػتية. ك 
حيغ كشت في البيت  2009في الرػت. جاء في الكتاب: "بعج ضيخ أحج أياـ سبتسبخ )أيمػؿ( 

–كاقًفا عشج نافحة الرالػف مجخًشا سيجارة أنفث دخانيا إلى الخارج، كمتحجًثا في الػقت إلى ابشتي 
سصعع الياباني؟. كاف نرفف ىحا الدؤاؿ فدألتيا: ما رأيظ لػ نصمب شعاًما مغ ال -كحيجة العائمة

مدسػًعا لي كليا، أما نرفو اآلخخ فكاف مخفًقا ببحة شخأت فجأة عمى صػتي كسط العبارة، ىكحا 
أما نياية الكتاب كاف . (4)مغ دكف أؼ سبب، فاستغخبتيا كأعجت الدؤاؿ، لكّغ البحة استسخت"

اكتذاؼ أؼ عخض كليذ إلى الذبكة ىشاؾ نريحة بتخؾ التجخيغ، كالسدارعة إلى الصبيب عشج 
 العشكبػتية، كسبب السدارعة ىي التخؽيف مغ حجة السخض أك الذفاء مشو بأقرخ مجة مسكشة.

 

                                                           
 السخجع الدابق.   (1)
 السخجع نفدو.  (2)
 66-65يا ضيعاف الذجخ كسخديات أخخػ مغ سيخة ذاتية، ؼيرل فخحات، ص   (3)
، 1رحمتي مع الدخشاف : صحافي يخكؼ معايذتو كصخاعو مع اإلرىابي األكؿ في العالع، كساؿ قبيدي، ط  (4)

 .17-9، بيخكت، دار مجارؾ. ص2711
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. تحكي حياة زياد محيػ، )زياد محيه(كفي العاـ ذاتو )التحجؼ في ضبلؿ الحب( لمجكتػر 
ب المبشانّية. انصمق حياة إنداف شّق شخيقو كسط الطخكؼ كالرعػبات كالتحجيات كالسذاؽ كالحخ 

عرامًيا محجًدا ما يخيج، متبًعا خصػات صّسع بعزيا، كأعانو الخحسغ عمى كثيخ مشيا، حتى 
 .(1)كصل إلى مبتغاه 

، ىي سيخة ذاتّية لع يفّػت )نقهال إيميا حبيب(ـ )يػمّيات تاجخ بيخكتي( لمكاتب 2012في 
في السجرسة حتى بمػغو سًشا متقجّمة، يفتخخ الكاتب فييا شاردة أك كاردة مغ يػمّياتو مشح الصفػلة 

بساضيو، كيعتّد بعراميتو. كتب عغ السعاناة التي كابجىا إّياف شبابو، كأّرخ ألسمػب التعامل 
كسا أنو لع يغفل حدشات تّجار أياـ زماف، فحكخ  .(2)التجارؼ ككيؽية الشقل ككسائمو كأساليبو

ثاف عشو لتدجيج مبمغ مدتحٍق لو قبل ىجختيسا إلى األخػاف غريبة كنّػه بسشاقبييسا حيث راحا يح
كشجا. كيدخد كيؽية انتجابو مغ قبل تّجار األلبدة السدتػردة لسػاجية قخار الحكػمة العذػائي لسشع 

 .(3)زيادة الزخائب السختفعة إياف إحجػ الحكػمات الدابقة
)تهما ذكخيات الفخح( لمسحامي  -كفي ذات العاـ )مغ باب تػما إلى بػابة بمذ

اسع الكتاب مأخػذ مغ عشػاف أحج فرػلو، كىػ أيًزا فرل مغ حياة السؤلف، . (4)عخيزة(
كالسقرػد بو مغ باب دار ججه تػما في الذاـ إلى دخػلو الجامعة األمخيكية في بيخكت. كالبلفت 
أف الكاتب قّدع فرػؿ سيختو إلى مخاحل كضع ليا عشاكيغ مػحية كشخيفة مثل "مغ جشخاؿ إلى 

تػقف الدخد عشج  .(5)" ك"كمغ العدكخ إلى السخسميغ" ك "مغ إزميخ إلى الحراف األبيسآخخ
حيغ يرف مغادرتو بيخكت ىػ كعائمتو إلى بيت مخؼ  1982االجتياح اإلسخائيمي لبيخكت عاـ 

بخفقة الذيخ ميذاؿ خػرؼ. يقػؿ: قصعشا الستحف بأقل مغ خسذ دقائق كرأيشا جسػع اإلسخائيمييغ 
 . (6)حع لبشاف" مغ بعيج تقت

في ، )جهرج حشا جحى(كفي ذات العاـ )خسدػف سشة في خجمة الدراعة العخبّية( لمكاتب 
الكتاب كضع جػرج  تجاربو التي امتجت مغ عيج الصفػلة إلى سغ التقاعج بذكل محكخات. تػزع 

مغ الكتاب عمى خسدة عذخ فربًل تذكل بسجسػعيا السخاحل األساسية في حياتو العسمية كتبجأ 

                                                           
 كتاب التحجؼ في ضبلؿ الحب لسؤلفو زياد محيػ، الكتاب اإللكتخكني )مػقع إلكتخكني(. (1)
 كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(. يشطخ:يػمّيات تاجخ بيخكتي، نقػال إيميا حبيب، نيل  (2)
 يشطخ: السخجع الدابق.  (3)
لبشاني متعجد االختراصات، حيث درس االقتراد في الجامعة األمخيكية، كالحقػؽ في الجامعة اليدػعية،   (4)

ذكخيات فخح، تػما عخيزة، مػقع رياض الخيذ )مػقع  –كمارس التجارة. يشطخ: مغ باب تػما إلى بػابة بمذ 
 .إلكتخكني(

 السخجع الدابق.  (5)
 ذكخيات فخح، تػما عخيزة، مػقع رياض الخيذ )مػقع إلكتخكني(. –مغ باب تػما إلى بػابة بمذ   (6)
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قخيتو بذسديغ مخكًرا بسخاحل الجراسة ثع التخخج كالعسل في لبشاف كليبيا كالجدائخ ثع العػدة إلى 
لبشاف كالعسل مع كزارة الدراعة كاالتحاد األكركبي، ككحلظ العسل مع مكتب كزيخ الجكلة لمتشسية 

 .(1)، كاالتحاد االكركبي كأخيًخا خاتسة الكتاب   OMSARاإلدارية 
كفي العاـ نفدو )مجشػف بغ بيخكت قرة إيقاؼ الحخب في لبشاف: سخدية مغ سيخة 

تحكي قرة إيقاؼ الحخب في لبشاف في تدعيشات القخف العذخيغ  )فيرل فخحات(ذاتية( لمكاتب 
كقرة خصف الخىائغ، قرة عاشيا السؤلف، كانفعل بيا، كسا أنو تصخؽ إلى حياتو الذخرية 

بالمغة اإلنكميدية السكدخة لع  1889مغ الكتاب "في دفتخ يػمياتي لعاـ  .(2)كغخبتو عغ كششو األـ
آب. كمغ أىع ما كتبتو  5ك 3آب )يػـ التيجيج(، بل كتبت قبل كبعج، أؼ بتاريخ 4أكتب بتاريخ 

آب أنشي قج التقيت الرجيق السرّػر الرحافي دمحم عياد في مبشى األمع 3عمى الجفتخ في 
 .(3)فتيخيا عمى حدابو، كاشتخػ لي شسدية عمى سبيل اليية..."الستحجة حيث تغجيت في الكا

، الكتاب كاف سيخة ذاتية )فيميب خيخ هللا(ـ )نحكع باسع لبشاف( لمكاتب 2013في 
لمسؤلف؛ فقج ذكخ ؼيو دقائق حياتو مشح أف كلج في قخية )زيتػف( مغ أعساؿ فتػح كدخكاف إلى أف 

ة محاكر؛ األكؿ: بجاياتو كقاٍض، كعسمو في السحاكع ، كالكتاب ثبلث(4)تقاعج مغ ميسة القزاء 
االستئشاؼية كتعييشو رئيًدا لسجمذ القزاء األعمى كالسجمذ العجلي، الثاني: محاكسات قائج القػات 

 . (5)المبشانية سسيخ جعجع، كالثالث: أىع السحصات خبلؿ رئاستو لسجمذ القزاء األعمى
، سيخة ذاتية بجأ )نزال دمحم الحاج عمي(كاتب كفي العاـ ذاتو )كمسات آخخ السذػار( لم 

، كقج عشػف لكل فقخة بعشػاف مثل: الخحيل في الطبلـ...اعحريشي...  (6)ـ1983في كتابتيا سشة 
خياؿ أنت ... أـ كاقع؟! مغ أنا...؟؟ إلى الفتاة... الفخاؽ... لع أتعب... الرست... 

الجشػب ثع تاريخ انتيائو مغ -يزع لبشاف الػداع...حػار مع الذػؽ... الخ كنياية كل فقخة كاف
كتابتيا كىكحا. فقج كاف يكتب أفكاره يػًما بيػـ مغ سغ الخامدة عذخة إلى الثانية كاألربعيغ، كىػ 
ال ييجؼ إلى الذيخة كال إلى الحرػؿ عمى مخكد ما في عالع األدب، السيع أف ُتقخأ ىحه 

                                                           
 قرة حياة جػرج حشا جحى. نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(. –خسدػف سشة في خجمة الدراعة العخبية   (1)
ية مغ سيخة ذاتية، ؼيرل فخحات، نيل كفخات )مػقع مجشػف بغ بيخكت: قرة إيقاؼ الحخب في لبشاف سخد  (2)

 إلكتخكني(.
 16السخجع الدابق. ص   (3)
 كتاب فيميب خيخ هللا: "نحكع باسع الذعب المبشاني" شارؽ زيادة، الشيار )مػقع إلكتخكني(.  (4)
( في رئاسة مجمذ القزاء األعمى، جػيل بصخس، 3محكخات راىب العجلية: القزاء في زمغ ما بعج الحخب )  (5)

 السفكخة القانػنية. )مػقع إلكتخكني(.

 .16يشطخ: كمسات آخخ السذػار نزاؿ دمحم الحاج عمي، ص  (6)  
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:" ىي بعس مغ مذاعخؼ تجاه الجسيع...  جاء تحت عشػاف )كمسات آخخ السذػار( . (1)الكمسات
العجك كالرجيق... البعيج كالقخيب... ىي أحاسيدي برخاحة أكتبيا كأتػجو بيا إلى مغ يعخفشي 
أك ال يعخفشي... ربسا بعج الخحيل يػًما ما سيعخفشي الجسيع... إلى بمجتي الغالية الحبيبة 

 . (2)ػؾ ال تشديشي معخكة...يػًما ما اذكخيشي... إلى حبيبتي الحائخة أرج
، جاء في تػشئة الكتاب: (3))حبيب جابخ(ـ )حراد الثسانيغ( لمكاتب 2014في عاـ 

"يػلج السخء ثع يشدؿ ضيًفا عمى ىحه الجنيا ثع ال يمبث أف يخحل عشيا، كسا تقزي بحلظ أصػؿ 
بالحكخيات الزيافة مخمًفا كراءه متاعو كالحصاـ. كسػاء أشالت الحياة أك قرخت فيي حافمة 

الحمػة كالسخة في آف كاحج مغ ىشا اراني أعػد إلى أزمشة خمت مشتذبًل مغ مخدكف الحاكخة ما قج 
. كقج ُكفق في ذلظ؛ فيحه التػشئة الخائعة الدخيعة  (4)يتيح لمقارغ حدب زعسي أف يتعع كيعتبخ"

ب  مع الحياة الدياسية ىشا  تقخأ حياة الكات مػعطة تسؤل القمب بتحكخ اآلخخة، كأّف الجنيا فانية.
كالتاريخية في الفتخة التي عاشيا، في ستة فرػؿ ىي: الديخة الحاتية، الخسائل، السخاثي، 

 اليػميات، الخصب كالكمسات، كأخيًخا باب الذعخ.
،عبارة عغ  يػمّيات دّكنيا  (5))كخيم مخوة(كفي ذات العاـ )اعتخافات نياية القخف( لمكاتب 

غ أكؿ يػـ ؼيو إلى آخخ يػـ مشو. عمى أساس أنو العاـ األخيخ مغ ـ م1999السؤلف في عاـ 
القخف. كتشاكلت اليػمّيات األحجاث التي كانت تجخؼ في لبشاف كفي العالع، كانصباعات السؤلف 

 .(6)كأفكاره حػليا. كسا تشاكلت أحجاًثا عائمية كشخرّية، كاستخجاعات سبقت ىحا العاـ
، تتشاكؿ ىحه السحكخات نرف (7) )صالح ستيتة(اتب كفي العاـ نفدو )حفمة جشػف( لمك

قخف مغ اإلبجاع كمغ العسل في مجاؿ الدياسة، كتدتعيج مختمف المقاءات التي أثخت في مديخة 

                                                           
 10-9يشطخ :السخجع الدابق ص   (1)
 .7السخجع نفدو،. ص   (2)
ـ في الشبصية ، تخخج مغ دار السعمسيغ كالسعمسات ثع ُعيغ مجّرًسا في مجيشة بعمبظ، كقج حقق 1928كلج عاـ   (3)

 .23 - 7الكثيخ مغ السخصػشات. يشطخ: حراد الثسانيغ، حبيب جابخ ص
 .14السخجع الدابق. ص   (4)
كدت مػضػعاتيا األساسية عمى كاتب لبشاني ، عزػ في الحدب الذيػعي، لو أكثخ مغ عذخيغ مؤلًفا ، تخ   (5)

إعادة رصج كقخاءة مدار الحخكة اليدارية، كالذيػعية. يشطخ: كخيع مخكة يػاصل مشسشساتو التاريخية، رائج فيسي، 
 األكابخ)مػقع إلكتخكني(.

 )مػقع إلكتخكني(. good readsاعتخافات نياية القخف، كخيع مخكة،   (6)
ريذ األدب السقارف، كىػ سفيخ كشاعخ لو العجيج مغ الجكاكيغ ـ في بيخكت، قاـ بتج1929كلج عاـ   (7)

 .141-139كالسقاالت، كتخجع العجيج مغ الكتب. يشطخ:  األدب العخبي السكتػب بالفخندية، محسػد قاسع. ص 
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يقػؿ صبلح ستيتة عغ ىحا الكتاب: "يتحجث الكتاب عغ سبعيغ سشة مغ حياتي،  . (1)ىحا الخجل
نيغ مغ عسخؼ...عذُت خبلليا أشياء عجيبة كىػ يشتيي أمذ، كأنا اليػـ في الخامدة كالثسا

كغخيبة، كالحخكب كالرخاعات التي عاصختيا في الذخؽ األكسط. الػضع ما زاؿ جشػنًيا حتى 
اليػـ كذلظ ؼيسا يخّز كافة شعػب السشصقة...، كىحا ىػ الػجو الدمبي لمجشػف، أما الػجو 

تعخفت عمى العجيج مغ السبجعيغ اإليجابي لمجشػف، فيتسثل في اإلبجاع، كقج حالفشي الحع إذ 
 (2) الكبار عمى مجػ قخابة قخف مغ الدمغ"

، تجج في ىحا الكتاب )شبل عيدى الخهري(كفي ذات العاـ )سخ السئة عاـ( لمكاتب 
سيخة ذاتية حيث تخػ سيختو  2014-1914الديخة الحاتية أدب السيجخ كألع البعج كالفخاؽ مغ 

التي لع يحكخ اسسيا سػػ ت.ز كأنو مغ البخازيل، كبيغ ضخكفو بزسيخ الستكمع )أنا( مع حبيبتو 
راح الحب بشدؼ ألًسا تحجث عغ الحخب العالسية ، تخؾ الػشغ في غخبة أقرتو نيائًيا عغ لبشاف

 (3)األكلى كتجاعياتو عمى الػشغ المبشاني
ىحه   (4))جهزيف أبه خميل(ـ نذخت ذكخيات )عسخؼ عسخ لبشاف( لمكاتب 2015في 

قاؿ عزػ  ذكخيات نزاؿ ثبلثة أرباع قخف في خجمة حمع البصخيخؾ إلياس الحػيظ بػشغ تعجدؼ.
السكتب الدياسي  في حدب الكتائب )رفيق غانع( عغ الكتاب: "ىػ كتاب رأؼ كشيادة، كليذ 

 .(5)كتاب سخد تاريخي، بالخغع مغ اإلضاءة الػاسعة عمى التاريخ
، كتاب يخكؼ )دمحم يهسف بيزهن(رجاؿ( لمكاتب كفي العاـ نفدو )آؿ بيزػف سيخ ك 

سيخة حياة دمحم بيزػف مغ الصفػلة إلى الذيخػخة، كيحكخ ؼيو أصل العائمة باإلضافة إلى 
السخاحل التي قصعيا مغ السجرسة إلى الجامعة إلى عزػية مجمذ بمجية بيخكت، ثع إلى السجمذ 

 . (6)الشيابي، كفي العسل الخاص في التجارة كالرشاعة 

                                                           
"حفمة جشػف" محكخات الذاعخ كالدفيخ صبلح ستيتة: نرف قخف مغ الحياة األدبية كالدياسية، كابي لصيف،   (1)

 كارلػ الجكلية )مػقع إلكتخكني(. مػنت 
 السخجع الدابق.  (2)
 )مػقع إلكتخكني(. aleph lamركاية سخ السئة عاـ ، فغالي، ،  (3)
ـ. 1990صحافي ككاتب سياسي لو العجيج مغ السؤلفات مشيا: قرة السػازنة في الحخب   1925كلج عاـ  (4)

 .جػزيف أبػ خميل ، الكتائب المبشانية )مػقع إلكتخكني(
،  الشيار 2015معسخؼ عسخ لبشاف لجػزيف ابػ خميل كتاب رأؼ كشيادة كذكخيات نزاؿ، 1925كلج عاـ   (5)

 )مػقع إلكتخكني(.
يشطخ: دمحم يػسف بيزػف كتاباف عغ آؿ بيزػف )قجرىع في التاريخ( ك) كسيخ كرجاؿ(، المػاء )مػقع   (6)

 إلكتخكني(.
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مغ مػضػعات الكتاب: ، (1))إلياس عجاقة(كفي العاـ نفدو )مغ خبايا الحاكخة( لمكاتب 
(، اليجخة، 1982الشذأة، التعميع: مجرسة عيتخكف، مجرسة ديخ الدىخاني، العػدة إلى باركف )

مغ الكتاب:  تحجث عغ حياتو مشح شفػلتو، كتكّمع عغ قخيتو كبعس عاداتيا.العػدة إلى لبشاف، 
فبًل عشجما ضخبت عاصفة ىػجاء في شتاء قاٍس أكاخخ أربعيشيات القخف العذخيغ البمجة. "كشُت ش

سسعت ىسيسات األىل كتعابيخ الخػؼ كالقمق التي كانػا يخددكنيا... الأزاؿ أذكخ شكل السشدؿ 
 (2)كاالنحشاءات. في البيت التالي انتقمشا إلى بيت ججتي لسي، كبقيشا ىشاؾ

..( لمكاتب كفي ذات العاـ )ليذ كسث يخكؼ محكخاتو في حقل ، (3))واصف عهاضة(مو يـػ
الرحافة السكتػبة كالسخئية كاإلذاعية كأبخزىا في )تمفديػف لبشاف(، فزبًل عغ السحصات التي 

"إنو معايذة لسخحمة قػاميا   (4)عاشيا كعايذيا عغ قخب في العقػد األربعة التي مّخ بيا لبشاف
نرف قخف مغ الدمغ، بيشيا نحػ أربعة عقػد في ميشة الرحافة  كاإلعبلـ. كىػ خبلصة 

مغ عشاكيغ الكتاب: تسييج: ىكحا  .(5)تجخبتي الحياتية كالسيشية عمى مجػ ىحه الفتخة الصػيمة
رحافة، في بيخكت امتيشت الرحافة، شفػلة مجلمة، تجخبتاف متشاقزتاف، جػاز السخكر إلى ال

بعج حخب الدشتيغ، في رحاب اإلماـ الرجر، االجتياح اإلسخائيمي كعػدة الحخب، لغد غياب 
اإلماـ الرجر، شبلؿ سمساف كالقحافي، نبيو بخؼ عمى رأس السعخكة، بيغ أمل كحدب هللا، تجىػر 

، كاقع تمفديػف لبشاف، العبلقة مع إيخاف، في كزارة اإلعبلـ، انقداـ التمفديػف، إقفاؿ تمفديػف لبشاف
..، رحبلت الدفخ، زيارات  كبلـ في السقاكمة، محصات في حياتي، التحخيخ: يـػ ليذ كسثمو يـػ
رسسية، في إيخاف الثػرة، الديارة التاريخية، في أمخيكيا ككشجا، أقاليع امخيكية، في ألسانيا، في 

تغ زكرؽ حخبي إسخائيمي، في ، التدكيخ الديشسائي، أسيًخا في حيفا، عمى م TWAالريغ، ليمة 
أما عغ سبب تدسية الكتاب ؼيقػؿ: "بالتأكيج سػؼ يتداءؿ القارغ مع  سجغ الجمسي، اإلفخاج...

عشػاف ىحا الكتاب عغ اليـػ الحؼ ليذ كسثمو يػـ، كالحؼ يخترخ ىحه السعايذة، إنو يػـ التحخيخ 
ـ بفعل السقاكمة، كالحؼ 2000الحؼ خخجت ؼيو إسخائيل مغ األراضي المبشانية في آيار عاـ 

عاًما مغ الػياب،  22اعتبخه يػـ ميبلدؼ الثاني، حيث عجت ؼيو إلى مدقط رأسي الشاقػرة بعج 
جاء في  .(6)ىحا اليػـ يدتحق أف يكػف العشػاف، كىػ في األساس عشػاف أحج فرػؿ الكتاب 

                                                           
لبشاني نذأ في بمجة باركف فػؽ جبل عامل، تعّمع في مجرسة عيتخكف كديخ الدىخاني. يشطخ: مغ خبايا    (1)

 .31الحاكخة، إلياس عجاقة.. الشذأة ص 
 .26- 25مغ خبايا الحاكخة، إلياس عجاقة. ص   (2)
 ا بعجىا(كم 24ـ، في الشاقػرة، كىػ كاتب كصحافي. يشطخ: ليذ كسثمو شيء ص 1956كلج في عاـ   (3)
.. )مػقع إلكتخكني(.  (4)  جخيجة الشيار، كاصف عػاضة يػقع كتابو ليذ كسثمو يـػ
..، كاصف عػاضة، )عمى الغبلؼ الخمفي مغ الكتاب(.  (5)  ليذ كسثمو يـػ
 ليذ كسثمو يـػ )عمى غبلؼ الكتاب(.  (6)
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أليذ مغ السبكخ  السقجمة: "سألشي بعس األصجقاء عشجما أشيخت عدمي عمى نذخ ىحا الكتاب،
أف تكتب محكخاتظ؟ فمت إنيا ليدت محكخات، كال أىجؼ مغ كراء ذلظ إلى تدجيل كقائع حياتي 
التي ال تيع أحًجا. إنيا معايذة لسخحمة تاريخية قج تكػف مغ أىع السخاحل التي اجتازىا لبشاف في 

خبايا كأسخار. فأنا مؤمغ  تاريخو الحجيث . كىي بالتالي ليدت تاريخًيا ليحه السخحمة، بسا فييا مغ
جًجا بالتجارب الذخرية الرادقة أكثخ مغ إيساني بالتاريخ الحؼ ال أشظ لحطة باف كثيخ مغ 

كيقػؿ عغ سبب تدجيمو لتجخبتو: كالحؼ دفعشي إلى . (1)صفحاتو ضخبيا التدكيخ كالتزميل"
رخ الدمغ تدجيل ىحه التجخبة: أف نحػ أربعة عقػد مغ ميشة الستاعب ليدت قميمة في ع

كالسيشة، كحتى ال يقع الجيل الججيج في نفذ السصبات التي كقع بيا جيمشا، كتصػر كسائل 
اإلعبلـ التي عايذيا جيمشا لحطة بمحطة، كأف األعسار بيج هللا كمغ كاجب كل مشا أف يتخؾ أثًخا 

جخبة العسمية في مفيًجا لؤلجياؿ السقبمة، خرػًصا بعج أف ثبت لشا كلغيخنا مسا ال يقبل الذظ أف الت
الحياة تػازؼ ألف دراسة أكاديسية كألف مجرسة أك جامعة، كثسة كقائع عذتيا يجب أف تػضع في 

 (2)ذمة التاريخ
، الكتاب سيخة ذاتّية )شالل شتهي( كفي العاـ نفدو كانت )بعجؾ عمى بالي( لمكاتب  

خيغ الثاني، كتحجيًجا بعج تذ 22لصبلؿ شتػؼ، كمغ الكتاب :"ُكلجُت عذية عيج استقبلؿ لبشاف في 
 .(3)دقائق مغ انتراؼ الميل" 

)فيرل ـ )يا ضيعاف الذجخ: سخديات أخخػ مغ سيخة ذاتية( لمكتب 2015في عاـ 
يزع ىحا الكتاب بعس الدخديات لديخة الكاتب ؼيرل فخحات الحاتية، حيث تكمع عغ ، فخحات(

ة سقػط عػيذ آغا كعغ كتبو بعس عاداتو كالقخاءة كالتجخيغ، كعغ بعس مدخحياتو كسدخحي
مسا جاء في الكتاب: "عاد لعامية المبشانية دخمت في الحػار. كعسخ الػلجنة،  كقج لػحع أف ا

السعمع ميذاؿ كأعصاني خسدة عذخ الف ليخة ثسغ كتابي )عسخ الػلجنة( ك)فمتة زمانو( المحيغ 
مغ يجه كنحغ نزحظ  كشت قج قجمتيسا لو ىجية كبالصبع لع أتخدد كال لمحطة كأخحت السبمغ

 . كىحا ُيؤّكج عمى عفػية الكاتب، كشخرّيتو.(4)مًعا"
( تحكخ شفػلتو يقػؿ في كتابو: "بالخغع مغ قػة  كبيشسا ىػ يقخأ كتاب لمجكتػر )جػرج قـخ
شخح ذاؾ الدؤاؿ كالشقاش حػلو أخحني خيالي إلى شفػلتي كبخاصة حيغ كشت أركب "البػسصة" 

                                                           
 .15ُيشطخ السخجع الدابق... ص   (1)
 17-16يشطخ: السخجع نفدو.  ص   (2)
 .9بعجؾ عمى بالي، شبلؿ شتػؼ، ص  (3)
 48يا ضيعاف الذجخ )سخديات أخخػ مغ سيخة ذاتية(، ؼيز فخحات، ص  (4)
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كذلظ بعج أف تحكخت بأني كشت قج حمست كأنا شفل بأف يػًما ما سػؼ أياـ بيع الكعظ كالغخّيبة. 
 كقج حجث فعبًل. (1)أكتب كأشبع كتًبا كأبيعيا"

كفي ذات العاـ ) التاريخ إف حكى... كقج حكى! )محكخات الحخب األىمية/ زحمة كالبقاع 
، ىشا لع يجخل غانع في يػميات الحخب (2))نبيو غانم(( ، لسؤلفيا 2000 – 1975الغخبي / 

المبشانية، كإنسا اقترخ اىتسامو عمى معاناة البقاع كالبقاعييغ، كىي السعاناة التي عاشيا إلى 
ـ 1975جانبيع لحطة بمحطة، عمى امتجاد عقجيغ كنرف العقج مغ الدمغ، بجًءا بريف سشة 

االنتخابات المبشانية، كقج احتػت ـ، معخًجا عمى 1992مخكًرا بعػدة الحياة غمى شبيعتيا سشة 
 . (3)عمى أسخار حدبية كأخخػ سياسية 

كفي العاـ نفدو )محصات في ذاكخة كشغ: محكخات العسيج عراـ أبػ زكي( لسؤلفيا 
، تحّجث عغ تجاعيات األزمة المبشانية كالسحشة التي ضخبت لبشاف، متدمًحا (4) )عرام أبه زكي(

خ التي تػافخت لو مغ خبلؿ مديختو األمشية الصػيمة التي بجأىا بكع ىائل مغ السعمػمات كالتقاري
في مصمع الدبعيشات مغ القخف الساضي ضابًصا في قػػ األمغ؛ أؼ في الدشػات الحخجة التي 

 .(5)سبقت الحخب األىمية كما تبعيا مغ فرػؿ دامية 
كفاة أبيو ، نذخىا ابشو )ميذاؿ( بعج )مشرهر عازار(كفي ذات العاـ )الديخة( لمكاتب 

بأربعيغ سشة، بجأ يدخد فييا الكاتب ُبعجه القدخؼ السبكخ عغ كالجيو في أفخيؿيا، كشفػلتو في 
مجرسة عبخيغ بمبشاف، إلى أف أصبح ناشًصا حدبًيا فاعبًل، ساعجه عمى ذلظ مرجاؾّية التدامو 

قػمي الحدبي، كاقتشاؤه دراجة نارية، المحيغ سيبل تػاصمو مع ؾيادات الحدب الدػرؼ ال
االجتساعي، كخاصة مع الدعيع أنصػاف سعادة، كالحًقا، مع السشاضل جػرج عبج السديح . استسخ 
ذلظ شػاؿ فتخة تحريمو عمى شيادة في الفمدفة مغ الجامعة األمخيكية في بيخكت، كشيادة في 

                                                           
 .57يا ضيعاف الذجخ )سخديات أخخػ مغ سيخة ذاتية(، ؼيز فخحات، ص   (1)
زراعي، كسياسي، ككاتب، كصحافي، كميشجس، كدكتػر، رئيذ جسعية الحػار مغ أجل لبشاف، كقج جسع   (2)

-Baynetna-Nabih Ghanemالتو التي كتبيا في جخيجة الجيار تحت  عشػاف ابغ البمج ، بخنامج بيشاتشا. مقا

 )يػتيػب(  MTVAlive، قشاة  Septmber 2013K-نبيو غانع 23
، التاريخ إف حكى... كقج حكى! )محكخات الحخب األىمية /زحمة كالبقاع الغخبي/   (3) -1975نيل كفخات كـػ

 ع )مػقع إلكتخكني(.،نبيو غان2777
ـ  في عيغ عباد في الذػؼ، ُأككمت إليو السيسات الرعبة، مغ ضبط األمغ كإلقاء الؿبس 1941كلج في   (4)

ـ، مػقع الحدب التقجمي االشتخاكي المجشة 2718عمى أخصخ السصمػبيغ لمعجالة، كُيعخؼ بذيخ الجبل، كتػفي عاـ 
 قاؿ: العسيج عراـ أبػ زكي في ذمة هللا )مػقع إلكتخكني(.ـ.، تحت م2718االنتخابية السخكدية انتخابات 

محصات في ذاكخة كشغ: محكخات العسيج عراـ أبػ زكي، عراـ أبػ زكي، نيل كفخات كـػ )مػقع   (5)
 إلكتخكني(.



197 
 

ف لع يمج في ىحه السحكخات إلى ذكخ الربا ككلو الذباب، أل .(1)الحقػؽ مغ الجامعة اليدػعية
الػلو الحدبي قج ناؿ مشو، كألياه عغ حياة السخاىقة كالعبث كالميػ. كمع انتياء دراستو الجامعية، 
في سغ الثالثة كالعذخيغ، عادت كالجتو إلى لبشاف، كسعت إلى تدكيجو مغ فتاة لبشانية قبل التحاقو 

بججّية، لكغ إصخار بػالجه، كاالنصبلؽ إلى ىجختو األكلى، كاف شخح الدكاج أمًخا لع يخاكد عقمو 
كمبادرة كالجتو، حخكت في دكاخمو عذقو الباششي، ككلعو الرامت الجائع بأيقػنية القخية، التي 
بمغت ربيعيا الدادس عذخ. حرل القخاف، كعّع فخح كبيخ في العائمتيغ، كعـد عمى الدفخ مع 

حيفا ثع القاىخة. كجًػا تكّبج مع عخكسو متاعب الدفخ بًخا إلى  .(2)أيقػنتو، قبل إكساؿ شيخ العدل
إلى الخخشػـ، حيث أسقصت الدكجة جشيًشا في شيخه الثالث، جخاء متاعب كمأساة رحمة الدفخ 
األكلى، التي شاؿ أمجىا كسّببت عدًخا مادًيا، خخج مشو العخيذ الفتى مشرػر، بفصشة كذكاء 

ػصػؿ إلى غانا، حيث الفتيغ، مغ أجل معالجة الدكجة شبًيا كاستذفائيا في الخخشػـ، كمغ ثع ال
عسل كالجه. كبعج االحتفاء بػصػليع إلى أكخا، سمسو كالجه )ميخائيل( مفاتيح مؤسدة ججتو لػالجه، 

مديختو الحدبية  .(3)التي أكصتيا لحفيجىا مشرػر، كبقيت مػصجة خسذ سشػات لحيغ حزػره 
الرميب لسجة فخضت عميو االختباء كاالحتباس االختيارؼ في غخفة مػصجة في مدتذفى ديخ 

زمشّية، كعغ رحمة مغادرتو الؿيرخية التي بجأت مغ باب الجيخ كصػاًل إلى باب الصائخة، كإقبلعيا 
 . (4)مغ مصار بيخكت الجكلي، كتفاصيل المعشة الستػاصمة لدجشو البلحق في غانا...

ـ )ىحا نريبي مغ الجنيا: سيخة حياة كمديخة قمع( العشػاف الحؼ انتخبو 2016في عاـ 
، ىحا الكتاب تزسغ ذكخياتو كرحمتو الصػيمة مع الرحافة، كيخكؼ ؼيو  (5))فؤاد مصخ(الكاتب 

سيختو الحاتية مغ كالدتو في إحجػ قخػ بعمبظ كندكلو إلى بيخكت ليجرس في مجارسيا، كيتجرج في 
كحساية عائمة مغ ىػؿ حخب شاحشة كانت   (6)في الخسديشات كالدتيشات السيبلدية.صحافتيا 

تجكر رحاىا عمى أرض لبشاف، فكاف سمػؾ درب اليجخة مع العائمة إلى إنكمتخا قخاًرا أممتو الطخكؼ 
القاسية، حيث خاض تجخبة شػيمة في ميشة الرحافة السكتػبة ألكثخ مغ عقجيغ كنيف مغ 

 (7)اء الحخب في لبشاف كاف خياره بالعػدة إلى لبشاف كالبقاء ؼيو....الدمغ. كفػر انتي

                                                           
 ُيشطخ: تحػالت، مشرػر عازار: أسصػرة ميجخية كخسيخة أدبّية، سعج نديب عصا هللا )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 يشطخ السخجع الدابق.  (2)
 تحػالت، مشرػر عازار: أسصػرة ميجخية كخسيخة أدبّية، سعج نديب عصا هللا )مػقع إلكتخكني(.   (3)
 يشطخ: السخجع الدابق.  (4)
ـ أصجر مجمة التزامغ، كعسل في العجيج مغ الرحف العخبية ، كلو الكثيخ مغ السؤلفات 1937كلج   (5)

 الدياسية
 فؤاد مصخ، ىحا نريبي مغ الجنيا، الجديخة نت. )مػقع إلكتخكني(.  (6)
 السخجع الدابق.  (7)
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،  ىحا الكتاب يحػؼ شيًئا مغ سيختو، )رشيج الزعيف(كفي العاـ نفدو )ألػاح( لمكاتب 
فقج تحجث عغ بعس عاداتو كالتجخيغ كاألرؽ السدمغ، كتحجث عغ الحخب كعسمو، كعغ أمو 

دشػات األكلى مغ الحخب األىمية في لبشاف التي بجأت عاـ جاء في الكتاب: "بعج ال كأبيو كأخػتو.
ـ تػقفت نيائًيا عغ الشذاشات الفجائية، إذ أصبت بالخيبة مغ الدياسة، كأصبت بالخيبة 1975

مغ الفمدفات السفّدخة لمتاريخ... كأضغ أنشي سأشفى، كاعتدلُت كّل نذاط عاـ، كانرخفت إلى 
ع عائمتو قاؿ: "لع يحجثشي كالجؼ عغ اسع عائمتشا، كاف اسسي كعغ اس، (1)كتابة الخكاية كالتعميع."

فقط رشيج... كأكؿ مخة انتبيت إلى أّف لي اسع عائمة، كشت في الثامشة أك التاسعة مغ عسخؼ، 
كقج اصصجمت بأحج التبلميح الحؼ كاف مغ عائمة نحغ أخراميا. قاؿ لي أثشاء مذادة كبلمّية 

ا ضعيف!" فاضصخبت مغ تيجيجه، ال خػًفا مشو بالتأكيج، بل تحّجاني فييا كتحجيتو:  "يَزعفظ ي
قاؿ )رشيج الزعيف( عغ ركايتو ىحه لمذخؽ األكسط: "القز . (2)مغ اكتذافي أّف لي اسع عائمة"

حػؿ أمػر حجثت بالفعل، لكغ أيًزا عغ أمػر أخخػ لع تحجث لكشيا لػ حجثت لكاف حجكثيا كسا 
كمغ ىشا ال ُيعتبخ  .(3)شُت أتسشى اف تحجث كسا أخبختيا"كصفتو، كأخبخُت فييا عغ أمػر أخخػ ك

ىحا الكتاب سيخة ذاتية، كلحلظ لع ُيجرج في السدخد، كُذكخ ىشا ألف الكثيخ مغ السػاقع اإللكتخكنية 
 .(4)قاؿ أّنو سيخة ذاتّية، كفي أحدغ األحػاؿ قالت بأنو شبو سيخة ذاتّية

تشاكلت في محكخاتيا ىحه  )دالل البدري(،ـ )سشػات الدعادة الثػرية( لمكاتبة 2016كفي 
. كبعجىا بعاـ  (5)ـ( مع مشطسة العسل الذيػعي المبشانية 1971-1969تجخبة سشػاتيا األكلى )

، كىشا تدخد الكاتبة ذكخياتيا مع الحخب األىمية في  (6)نذخت )دفاتخ الحخب األىمية المبشانية(
قالت في فرل ميسات خارجية خاصة: "مصمػب مشي أنا كالخؼيقة )نجاة( أف  ثيغ فربًل.ثبل

                                                           
 google books 3ألػاح، رشيج الزعيف، ص  (1)
 .6ألػاح، رشيج الزعيف. ص   (2)
رشيج الزعيف لمذخؽ األكسط لع تعمسشي كالجتي كيف أكػف مػاشًشا، سػسغ األبصح، الذخؽ األكسط )مػقع   (3)

 ي(.إلكتخكن
مغ ذلظ مثبًل مقاؿ )ألػاح رشيج الزعيف )لبشاف( سيخة ذاتية، جػرج شانيػس الدغبي، مػقع المغة كالثقافة   (4)

العخبية، )مػقع إلكتخكني(، كما جاء في مقاؿ ) ألػاح رشيج الزعيف السخاتمة، كساؿ الخياحي، الجديخة، )مػقع 
 . googlereadsإلكتخكني(، كمػقع 

 ية كالحخب : فمدصيغ في محكخات دالؿ البدرؼ، خالج بذيخ، متخاس )مػقع إلكتخكني(.الدعادة الثػر   (5)
 . 2717السخكد العخبي لؤلبحاث كدراسة الدياسات عاـ   (6)
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، كقج تحجثت عغ نفديا كعغ الكتاب في مقابمة (1)نيخب سبلًحا كذخيخة إلى بيخكت الذخؾية..."
 (2)إذاعية ُنذخت عمى مػقع الحكػاتي. 

 )عثسان غشجور(كاتب ـ )أنا كالبحخ، سيختي الحاتية في حياتي الخياضية( لم2017كفي 
قج اختار مغ بيغ محكخاتو السختمفة الحكخيات الخياضية ليدخدىا بكل تفاصيميا مشح أف تعمع 
الدباحة إلى اليػـ الحؼ استصاع ؼيو أف يعبخ الساتر ، كقج تشػعت ذكخياتو بيغ لحطات مفخحة 

 .(3)كلحطات مخية، مزحكة كأخخػ حديشة 
. )إلياس البهاري(ـ )محكخات أك ذكخيات عامل نقابي شيػعي قجيع( لمكاتب 2018في 

قاؿ السؤلف في السقجمة : "ىحه السحكخات التي أكتبيا، ىي كتابة عغ ذكخيات، باالستشاد إلى 
عاًما، ىحه العػدة  71بعس السرادر، كقج عجت إلييا بعج أف أصبح عشجؼ مغ العسخ حػالي اؿ

 .(4)مب مغ زكجتي لصيفة كأكالدؼ الثبلثة..." كانت بشاء عمى ش
أما عغ بجاية كتابة ىحه السحكخات قاؿ: "كبعج تفكيخ استغخؽ حػالي الدشة، تغمبت عمّي 

ـ. كمغ الصبيعي أف تكػف ىحه السحكخات ناقرة كغيخ 1948فكخة الكتابة التي بجأتيا مصمع العاـ 
مغ الحػادث التي أركييا غيخ مشذػرة في  دؾيقة كسا أرغب، عمى اعتبار أف ىشاؾ قدًسا ىاًما

 (5)مرجر مغ السرادر لمعػدة إلييا" الكتب أك الرحف كال في أؼ
، يدخد فييا سيخة أمو كاألثخ الكبيخ )ألكدشجر نجار(كفي العاـ نفدو )ميسػزا( لمكاتب 

الحؼ تخكتو في حياتو كشخرو. كعشجما سئل كيف ترف عسمظ عمى ىحا الشػع مغ الكتابة 
الديخية؟ قاؿ: أعتقج أف ىحا الشػع ىػ األقخب إلى كججاف القارغ كقمبو، إذ يكمسو بمغة حسيسة 

كعشجما  (6)تريبو في الرسيع. كذكخ قػؿ ؼيكتػر ىػغػ: عشجما أتحجث عغ نفدي أتحجث عشظ!
ُسئل ىل حاكلت أف تقتخب مغ الديخة الحاتية أك األتػبيػغخاؼيا خبلؿ كتاب سيخة األب أك األـ. 

ؼ ىل حاكلت إدخاؿ نفدظ في الدخد ؟ قاؿ: بصبيعة الحاؿ، فعشجما أتكّمع عغ كالجؼ ككالجتي ، أ
أتكمع عغ شفػلتي كمخاىقتي...  فقج سخدت قرة حياتيسا كسا ىي، كأدخمت نفدي في القرة 

كمغ السبلحع أف الكتاب سيخة غيخية أكثخ مغ كػنو سيخة  .(7)عشجما حاف كقت دخػلي إلييا 

                                                           
 يشطخ: التمخيز عمى مػقع السخكد العخبي لؤلبحاث كدراسة الدياسات    (1)
 .2717كتع نذخ التدجيل  1117153مذخكع الحكػاتيات في   مػقع  (2)
(3)  .)  أنا كالبحخ، سيختي الحاتية في حياتي الخياضية، عثساف غشجكر، نيل كفخات كـػ )نيل كفخات كـػ
 محكخات أك ذكخيات عامل نقابي شيػعي قجيع، إلياس البػارؼ، دار الفارابي. )مػقع إلكتخكني(.  (4)
 السخجع الدابق.  (5)
يشطخ: ألكدشجر نجار: التاريخ ليذ حمقة مفخغة... كالدياسة في لبشاف تفخؽ، عبجك كازف سائخ السذخؽ .   (6)

 )مػقع إلكتخكني(.
  السخجع الدابق.  (7)
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ي كشت قج سألت السؤلف عمى حداب الؽيذ بػؾ ىل كتبتع في أدب الديخة الحاتية؟ ذاتية، لكشّ 
 . كقج تحّجث عغ نفدو برجؽ كبإفاضة.(1)فقاؿ لي: نعع، ميسػزا

، سيخة إممي أشبو بسخآة صاؼية تعكذ )إممي نرخ هللا(كفي ذات العاـ ) السكاف( لمخكائية 
قاليجه االجتساعية كحكايات ناسو كسيخ ىجخات أحػاؿ كأجػاء مجتسع ريفي بأبعاده اإلندانية كت

في "السكاف" تشدج الكاتبة أكؿ تأمبلتيا في الصبيعة كالسػت كاإليساف كاإلنداف،  أفخاد عائمتيا.
كتعمغ شغفيا بالعمع كالسعخفة فبل تكف عغ شخح األسئمة مسا جعل خاليا أيػب معمسيا األكؿ 

 (2)يرفيا بالبشت "كتيخة الغمبة". 
يدجل  (3))ميذال خميل جحا(سيخة ذاتّية( لمكاتب  -ـ )أكراؽ مغ كتاب العسخ2019كفي 

حياتو بكل صجؽ يقػؿ: "أنا ال أدعي أني أكتذف ؼيسا أكتبو مغ أسخار أحجاث جداـ، جّل ما 
أسعى إليو أف أسجل برجؽ التجارب كاألحجاث التي عذتيا، كّل إنداف يسّخ في حياتو قج تكػف 

أىسية إذا شاءت الرجؼ أف يكػف ليا أف شأف. ليذ مغ الديل أف تبقى دعاية، كلكّشيا تكتدب 
محافًطا عمى تجخدؾ كاحتخاـ نفدظ في كسط يعّج بالتدّلع كالتبعية كالشفعية كاالستدالـ كالغر 

 . (4)كالخجاع "
أنا الذيػعي الػحيج في لبشاف( لمكاتب )جػرج  -كفي ذات العاـ ) محكخات جػرج البصل

تدجيل لدمدمة مغ الحػارات أجخاىا فػاز شخابمدي مع جػرج خبلؿ الدشػات ، كىي (5)البصل(
األخيخة مغ حياتو، حيث تحجث عغ مػلجه كمجرستو، كالتحاقو بالذيػعية، كعغ معارفو كأصجقائو، 

 (6)ـ"1943كعغ كالجه كالحدب... كمغ السحكخات: "أّكؿ صمة لي بالذيػعييغ حرمت في العاـ 
ة التي سأتشاكؿ ، كىحه الديخ )عمي غانم(عير مختيغ( لمكاتب كفي ذات العاـ )عشجما ن

 الحجيث عشيا اآلف.
 
 
 

                                                           
 ـ. الداعة التاسعة صباًحا.12/12/2719حػار بيغ الباحثة كألكدشجر نجار عمى الؽيذ بػؾ.  (1)
 رخ هللا تعػد إلى السكاف بثبلثية سيختيا الحاتية، الشيار )مػقع إلكتخكني(.يشطخ: الكاتبة الخاحمة إممي ن  (2)
الحمقة  –لبشاني، كىػ دكتػر جامعي، لو كتاب شعخاء أعبلـ مغ السذخؽ العخبي، ُيشطخ: حخؼ مغ كتاب   (3)

 ، ىشخؼ زغيب )مػقع إلكتخكني(.117
 يل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.سيخة ذاتية، ميذاؿ خميل جحا، ن –أكراؽ مغ كتاب العسخ   (4)
. يشطخ: جػرج 2716في بمجة مذغخة ، قائج في الحدب الذيػعي المبشاني ، كتػفي عاـ  1937كلج عاـ   (5)

 )مػقع إلكتخكني( 2717 -17البصل، آخخ الببلشفة محكخات قائج شيػعي مغ لبشاف، مجمة بجايات، العجد 
 السخجع الدابق.  (6)
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 مسيدات ىحه السخحمة:
ضيخ العشرخ األنثػؼ بقػة في ىحه السخحمة، كالتي زادت عغ العذخة )سيى بذارة، سػنيا  -

بيخكتي، مي حشا سعادة، ليشا زىخ الجيغ، ليمى عديخاف، ريجيشا صشيفخ(، كأغمبيع 
 صحاؼيات.

بخزت كتب الديخة الحاتية بذكل أكبخ بكثيخ مغ السحكخات الذخرية أك اليػميات في ىحه  -
السخحمة، كقج جاء عمى غبلؼ بعس كتب ىحه السخحمة )سيخة ذاتية( ككتاب )أكراؽ مغ 

 كتاب العسخ(. كىحا يجلل عمى كضػح ىحا الفغ، كانتذاره، كتصػره في ىحه الفتخة.
خحمة كانت تتستع بالجانب الفشي )درب كسشابل، في قمب أغمب عشاكيغ ىحه الس -

 العاصفة(.
الرحافيػف ىع أكثخ األشخاص ضيػًرا في ىحه السخحمة  )ليشا زىخ الجيغ، ليمى عديخاف،  -

 كساؿ قبيدي(.
تشػع زمغ الفتخة السكتػبة مغ عسخ الكاتب، فسشيع مغ كتب فقط ذكخياتو مع مخضو  -

فكانت جدء مغ حياتو، كمشيع مغ كتب حياتو كميا  )رحمتي مع الدخشاف لكساؿ قبيدي(،
 )سخ السئة عاـ لذبل الخػرؼ(

ضست ىحه الفتخة جسيع فئات الذعب المبشاني: الصبيب )مشيخ شساعة(، كالسجرس )حبيب  -
جابخ(، كالدياسي )جػزيف أبػ خميل(، كالباحثة )دالؿ البدرؼ(، كالخكائية )إممي نرخ 

 لسحقق )حبيب جابخ(، كالسؤرخ )كساؿ الرميبي(...هللا(، كالرحافي )فؤاد مصخ(، كا
تشّػعت السشاشق التي بخز فييا ُكّتاب الديخة الحاتّية مغ ذلظ كفخشػبا، تحػيصة الغجيخ،  -

 رأس الستغ...
ُكججت الخكاية التي تحّجثت عشيا كثيخ مغ السػاقع اإللكتخكنية بأّنيا سيخة ذاتّية، كقج أثبت  -

 ي إلى مختبة الديخة الحاتّية.البحث أّنيا ركاية، كلع تختق
 كاف لؽيرل فخحات عجة أعساؿ ذكخ فييا شيء مغ سيختو، كىي: -

 يـػ بجأت الكتابة: سخدية مغ سيخة ذاتية. -1
بة الكتابة: سخدّية مغ سيخة ذاتية. -2  ـر
 عسخ الػلجنة: سخدية مغ سيخة ذاتية. -3
 فمتة زمانو: سخدية مغ سيخة ذاتية. -4
 سخدية مغ سيخة ذاتية. مجشػف بغ بيخكت قرة إيقاؼ الحخب: -5
 يا ضيعاف الذجخ: سخدية مغ سيخة ذاتية. -6
 ابغ الحدب كقرز أخخػ: سخدية مغ سيخة ذاتية. -7
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بخز الحجيث بذكل كاسع عغ الحخب األىمية المبشانّية كذكخياتيا في السحكخات الذخرّية  -
 كأغمب الديخ الحاتّية المبشانية.
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 السبحث الثاني

 كفخشهبا( -)عشجما نعير مختين( لمكاتب )عمي غانمتحميل سيخة 
  : (1)التعخيف بالكاتب 

 اسسو ومهلجه:
عمي غانع مغ كفخشػبا بمبشاف، ككانت بمجتو كفخشػبا أحب إليو مغ نفدو، كقج تغشى بيا 

بقرائج عجيجة، كفاخخ بيا في كل مكاف ككاف يذتخط عمى أؼ جخيجة أك مجمة تشذخ لو أف يقتخف 
 باسسو.اسع كفخشػبا 

 دراستو: 

 .درس المغة العخبية في الجامعة المبشانية 
  مجال عسمو:

  . مدؤكؿ تحخيخ الرفحة األدبية كالثقاؼية لسجمة غادة 
 .عزػ اتحاد الكتاب المبشانييغ كالعخب 
 .عزػ كمؤسذ المقاء األدبي العاممي، كمؤسذ لقاء بيت الذعخ 
  مؤسذ كرئيذ نادؼ الدبلـ الخياضي كفخشػبا السشتدب لبلتحاد المبشاني لكخة القجـ 
 .نائب رئيذ لجشة األكقاؼ كفخشػبا سابقا 
  مؤلف نذيج الييئة  االسبلمية 
  إلى اجتياح اسخائيل  ٨٧٩١كاف مغ أكائل السقاكميغ لبلحتبلؿ االسخائيمي مشح االجتياح

محة إلى داخل ما يدسى بالذخيط الحجكدؼ حيث قاـ بتيخيب كسيات مغ األس ٨٧١١
 آنحاؾ كالسشاشق التي كانت تحتميا الجكلة العبخية الغاصبة .

  اعتقل عجة مخات في الجمسة داخل فمدصيغ كعتميت كمعتقل أنرار كمعتقبلت الخياـ
 كمخجعيػف كالخيجيو الشبصية في لبشاف إلى أف فّخ إلى مجيشة صيجا اآلمشة

                                                           
يشطخ: غبلؼ  ديػاف )عمى شخفة الحاكخة(، عمي غانع. كىشاؾ معمػمات حرمُت عمييا مشو عمى الػاتذ أب   (1)

 ـ، الداعة التاسعة صباًحا.12/17/2719بتاريخ 
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   عجيجة عبخ الذاشات السخئية كالسدسػعة، في كثيخ مغ شارؾ في حمقات شعخية
 األمديات الذعخية كالسيخجانات كالشجكات األدبية كالثقاؼية. 

  كتب مئات القرائج الػششية كالقػمية كالجيشية كالغدلية كفي السجح كاليجاء. كالػصف
لفرحى. كقج كالفكاىة كاألحجية كأغمب أنػاع الذعخ،  كقج تسّيدت كتابتو الذعخية بالمغة ا

 ُنذخت في صحف كمجبلت محمية كعخبية .
  ناؿ العجيج مغ الجركع التكخيسية كشيادات التسيد محمية كعخبية، كاخخىا تكخيع ؾيادة

 الجير المبشاني لو بالجرع الػششي.
   كتب الكثيخ مغ الخػاشخ كاألغاني بالمغة العامية كالفرحى  حيث كانت تجخبة لمبحث

 كالعسػدؼ كالسحكي كغيخه.في الفػارؽ بيغ الشثخ 
 دواويشو الذعخية:

 لو أكثخ مغ ديػاف شعخؼ كرقي مشيا:
 نفثات كفاء ألبي بياء 
 عمى شخفة الحاكخة 
 بعس كفاء 
 رصيف االمشيات 
   داليات الحخكؼ 
 .بيغ دفتيغ 
  لػ أني ؟ 
 :لجيو ديػانيغ في مخحمة الصباعة 
 .نقٌر عمى خج البياف 
 . خػابي البجيع 
  مجيديغ لمصباعةكخسدة دكاكيغ 
 .ذات عسخ 
 . كي ال ُأندى 
 .رجل أنا 
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 .)فخحة الذعخ )ندكاًل عشج رغبة كالجتو التي اختارت لو اسع ىحا الجيػاف 
 أعسالو الخوائية:

       ركاية أجشحة الطبلـ تحكي عغ إحجػ مخاحل الفػضى التي مخ بيا لبشاف ما بيغ
(٨٧١١—٨٧٩١.) 

 ممخز )عشجما نعير مختين(

كاف شفبًل صبيانًيا يحب السذاكل، كالعسل لكدب الخزؽ، كالبحث عغ  تبجأ  مشح أف
الستاعب إلى أف نبتت ؼيو حب السقاكمة كحب فمدصيغ ليتدابق الفتى كأخػه )دمحم( إلى مياديغ 
الجياد كالثأر، غيخ مكتخثيغ بالرعػبات كالتيجيجات الستبلحقة ، ثع يمتحق كأخػه بالفجائييغ، لتبجأ 

ياتيسا، االعتساد عمى الحات، كتحسل السدؤكلية، كقج زاد مشدػب الذػؽ مخحمة ججيجة مغ ح
لؤلىل إلى أف بمغ الحركة، فخصصا لمعػدة ليمتؿيا أىمو، يؿببلىع ثع يػدعاف كيعػدا إلى مكانيسا 
الفجائي. اعتقل ىػ كأخػه دمحم ألكؿ مخة في سجغ مقخ الؿيادة في بيخكت بتيسة االنقبلب عمى 

تعّخؼ عمى الخئيذ ياسخ  1982اد إلى الشبصية ليتابع عسمو، كفي عاـ أحسج الخصيب، ثع ع
ثع يجخل  عخفات، ككاف كقتيا حخب كقج شارؾ في الكثيخ مغ السعارؾ مشيا معخكة ديخ الدىخاني.

الكاتب الدجغ عّجة مّخات.، كيخخج مشو دكف أف تتغّيخ أىجافو كشسػحاتو كيبقى لمشياية مدتسًخا 
كالسبلحع مغ خبلؿ  آمغ بو كاتخحه لشفدو أال كىػ شخيق السقاكمة .عمى نفذ الصخيق الحؼ 

 السمخز أنيا سخدية مباشخة، يغمب عمييا شابع السغامخات، كفييا جخأة في كثيخ مغ السػاضع.

 :فكخة الديخة الحاتية 
لكل سيخة ذاتية ىجؼ أك فكخة يخيج صاحبيا أف يشقميا إلى القارغ بذكل مباشخ أك غيخ 

 ىا مغ خبلؿ األحجاث بذكل صخيح أك ضشي.مباشخ، كيجدج
لمديخة ىشا فكخة مباشخة )شخرية( ىي تجكيغ مغامخاتو مغ لحطة ميبلده مخكًرا بالتحاقو 

(، كتػثيق أحجاث الشكبة 2019بالفجائييغ الفمدصيشييغ إلى يػمو الحؼ يكتب ؼيو )بجاية عاـ 
و ال يخيج لقارئو أف يعير حياة الحؿ كالشكدة كأحجاث لبشاف كأفكار غيخ مباشخة مشيا: ، كمشيا أن

كالخاحة، كأنو يقػؿ بيغ الدصػر )ال عير ببل مذقات( إف أردت أف تتحكؽ شعع الحياة فعميظ 
أيًزا يخيج أف يػصل سبلمو ألناس افتقجىع لعل  بالحياة التي أىجافيا تعمػ القسع، ُتعمي اليسع..

ي كالحؼ أرجػ أف ترميع كمساتي ألف مشيع ىحا العسل يكػف الصخيق لمػصػؿ إلييع "أذكخ مغ رفاق
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كىشاؾ ، مغ ال أعخؼ عشو شيئا مشح ذلظ الػقت أؼ الدبعيشات راجيًا أف يكػنػا بألف سبلمة..."
 أفكار أخخػ جدئية مشيا: الفػضى كاالستيتار بالؿيع كالسبادغ خاصة عشج الحكاـ العخب...

    :الحبكة 
الحبكة ىي: "سمدمة الحػادث التي تجخؼ فييا، مختبصة عادة بخابط الشدبة. كىي ال 
تفرل عغ الذخريات إال فربًل مرصشًعا مؤقًتا؛ كذلظ لتدييل الجراسة. فالكاتب يعخض عميشا 

 .(1)شخرّياتو دائًسا كىي متفاعمة مع الحػادث متأثخة بيا، كال يفرميا عشيا بػجو مغ الػجػه. 

نتقجـ إلى الحجيث عغ الحبكة، يجب أف نشطخ أكاًل إلى السػاد األكلية التي تدتسج كعشجما 
مشيا، كإلى ؾيسة ىحه السػاد عشجما تعارض بالحياة نفديا. كندتصيع أف نقدع الديخ الحاتية، مغ 

 حيث تخكيب الحبكة، إلى نػعيغ متسيديغ ىسا:

لسػاقف السشفرمة التي تكاد ال ذات الحبكة السفككة: كتبشى عمى سمدمة مغ الحػادث أك ا -
تختبط بخباط ما. ككحجة العسل فييا ال تعتسج عمى تدمدل الحػادث، كلكغ عمى البيئة 
التي يتحخؾ بيا العسل، أك الذخرية األكلى فييا، أك عمى الشتيجة العامة التي تشطع 

ػادث الحػادث كالذخريات جسًيًعا. كىكحا يدتصيع الكاتب أف يقجـ لشا مجسػعة مغ الح
السستعة ، التي تقع عمى شكل حمقات متتابعة ال تشحجر الػاحجة مشيا مغ األخخػ، كال 
تترل  إال بحلظ الخباط الحؼ يخؽيو الكاتب عشا حتى نكتذفو أخيًخا بعج الفخاغ مغ 

 (2)العسل.
ذات الحبكة الستساسكة : فإنيا عمى العكذ مغ ذلظ. إذ تقػـ عمى حػادث متخابصة،  -

كالديخة ىشا  (3)باط بعس، كتديخ في خصػط مدتؿيسة حتى تبمغ مدتقخىايأخح بعزيا بخ 
 مغ ىحا الشػع.

كالحبكة مغ حيث مػضػعيا تشقدع إلى نػعيغ: الحبكة البديصة، كالحبكة السخكبة. ففي 
الشػع األكؿ تبشى عمى حكاية كاحجة، أما في الشػع الثاني فتكػف مخكبة مغ حكايتيغ أك أكثخ، 

                                                           
 .53يشطخ: فغ القرة، دمحم يػسف نجع،. ص   (1)
 .61يشطخ: فغ القرة . ص   (2)
 .61يشطخ: فغ القرة. ص   (3)
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كقج  (1)أثيخ تتصمب تجاخل الحكايات السختمفة كانجماج بعزيا في البعس اآلخخ.ككحجة العسل كالت
 كانت الديخة ىشا الشػع األكؿ. 

كأضيخت الحبكة الػحجة الشفدية كالدمػكية في ترخؼ البصل حتى ضيخت متػقعة، 
 كبخزت كاقعيتيا في: 

 شبيعة األحجاث التي تمع بالكاتب. -
 الػاقعية في الذخريات. -

قة عخض الحػادث أك تصػيخىا، ففي الديخة الحاتية يمجأ الكاتب إلى التخجسة أما عغ شخي
 (2)الحاتية، أك الدخد السباشخ، أك الػثائق أك الخسائل الستبادلة

كىشا استخجـ الدخد السباشخ، كنبلحع أيًزا أف األحجاث مغ البجاية غمب عمييا شابع 
بالسقاكمة كثخ التفريل كالتحميل كالذخح التدخيع كقمة السذاىج أما عشجما تكمع عغ التحاقو 

كالػقفات... حيث بجأ بسيبلده كأىمو فكاف الفرل األكؿ عغ شفػلتو ثع دراستو في السجارس 
 الخاصة، كفي الفرل الثاني كاف عغ الحخب كضيػر الفجائييغ كرحمة بحثو عغ الشزاؿ.

كأصجقاءه كأما الفرػؿ  كقج ُكفق في اختيار الذخريات، فذخريات الفرل األكؿ كانت عائمتو
األخخػ فخّكد في شخرّياتو عمى السقاكميغ كالقادة كالدياسييغ... التي تتشاسب مع السػضػع 

 تشاسًبا تاًما.
 :العشهان 

العشػاف في العسل األدبي يحيل إلى مزسػف الشز، كيكذف بشيتو الجاللية،  كأما تعخيف 
الكتاب عشػنة كعشػاًنا: كتب عشػانو، كالعشػاف  العشػاف لغػًيا، فقج كرد في السعجع الػسيط : عشػف 

 (3))بكدخ العيغ كضسيا( : ما يدتجؿ بو عمى غيخه، كمشو عشػاف الكتاب.

العشػاف جسمة ناقرة؛ ححؼ فاعميا كجػًبا ككأنو يخيج أف يقػؿ لشا أّف الفاعل إف أراد 
عشج ححفو السفعػؿ بو  العير بشداىة كسبلـ فدُيشفى كُيحؿ كسُتححؼ مشو الحياة، كىحا ما أّكجه

)الحياة(. كُححؼ أيًزا الجدء الثاني مغ الجسمة الذخشية  الحؼ يجعمظ متذّػًقا لسعخفة الجػاب، 
لتغػص في بحخ مغ التداؤالت مغ بيشيا: ما ىػ حالشا عشجما نعير الحياة مختيغ؟ ىل سشذعخ 

أؼ عير سشفزل الخاحة أـ بالخكتيغ أـ بديادة اإلنجاز؟ ىل سشدتفيج مغ تجارب الحياة األكلى؟ ك 

                                                           
 .63يشطخ:  فغ القرة ص  (1)
 .64فغ القرة . ص   (2)
 .633السعجع الػسيط . ص   (3)
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االستغبلؿ الرحيح السخصط لو؟ ككيف ستعير الحياتيغ في حياة كاحجة؟ كىل نعيذيسا في 
 نفذ المحطات؟ ...

 أما دالالت العشػاف الدمانية كالسكانية ىي كالتالي: 

اءة، : داللة زمانية تذّكل الدمغ السدتقبل الحؼ يجعمشا نغػص في تفكيخنا قبل الذخكع في القخ أواًل 
:متى سشعير مختيغ ككيف  -عمى سبيل السثاؿ–لشخخج بعجة أسئمة كاستفدارات مشصؿية، مشيا 

كلساذا؟ متى سشدتفيج مغ تجارب الحياة األكلى؟ متى سشرحػ مغ األحبلـ لشخسع حياة تبلئع 
 شسػحشا؟ كما ىػ زمغ الحياة الثانية كىل الدمغ فييسا متداٍك؟

القارغ ُيػّسع أفق التخيل كالتحميل كاألسئمة، فيل ستكػناف في الػشغ، : داللة مكانّية تجعل ثانًيا
أـ مخة في الػشغ كأخخػ في الغخبة، أـ كبلىسا في الغخبة، كأّؼ كشغ ستختاره ليكػف غخبتظ؟ أىػ 
أكربة لثقافتيا كتسكشظ مغ عسل ما بجا لظ مغ أمشيات، أـ فمدصيغ لتكػف مجاىًجا عمى ثغػرىا ، 

 كأؼ األماكغ ستفزل؟ أـ الدعػدّية...

أما عغ عبلقة عشػاف الديخة )عشجما نعير مختيغ( بسزسػف الديخة: الكاتب يخيج مغ 
القارغ أف يدتفيج مغ التجارب التي عاشيا، كيخيج ىػ أيًزا أف يدتفيج مغ تجاربو، ال يخيج أف 

أف نجّج كنشطخ  يكّخر ما نجـ عمى فعمو. يخيج لشا أف نعير الحياة التي تحفع إندانيتشا. يخيجنا
 لمسدتقبل ال لمحطة.

 :البجاية 
، ككانت بجاية السقجمة ىشا كاصفة (1)تشقدع البجاية إلى بجاية متشاـية، كمتعالقة، ككاصفة 

ففي الفرل األكؿ كصف سشػات شفػلتو، ككصف أمو " تقػؿ الػالجة الصاىخة : كشت ىشيًا يـػ 
ظ كىي تعس عمى جخح ألع الػالدة لتتطاىخ كلجتظ لع أتعحب كثيخا. كال أعخؼ إف كانت تقػؿ ذل

ّـٍ بأنيا عمى خيخ ما يخاـ. أكليذ أمياتشا ىكحا ؟  كأّؼ أ
أيًزا البجاية كسا الحطشا جاءت عمى لداف أمو، كىحا إف دّؿ فإنو يجّؿ عمى حّبو ألمو 

أف  كتقجيخه ليا، كإال لكاف باإلمكاف أف يقػؿ ُكلجت بيدخ كلع تتعحب بي أمي. كإف أحّذ القارغ 

                                                           
 (.131يشطخ: األدب العخبي في فمدصيغ، كساؿ غشيع. )ص   (1)
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ذكخه أمو كاف مغ باب التفاخخ فميقخأ الديخة كاممة ليتبّيغ لو حجع كركدىا، كحجيثو عشيا بشدبة 
 مغ حجع الديخة، كىحه ندبة كبيخة مقارنة مع الذخريات األخخػ، كمع ىجؼ الديخة. (1)37%

ه كالسبلحع أف البجاية كانت عبارة عغ مذيج قريخ يميو حجيث قريخ عغ األميات ليؤكج ما أكج
 الذخع مغ عطع األميات كرفعتيغ...

أيًزا بجأ سيختو بالفعل السزارع )تقػؿ( كلع يقل )قالت( لسا في ذلظ مغ معاٍف جسيمة 
مشيا مثبًل أنو يتحكخ جيًجا كدائًسا يدتحزخ قػؿ أمو لسا يغصيو مغ قػة كاعتداز، كمغ البجاية يخيج 

 ثة العيج كتحجث اآلف ...لمقارغ أف يترػر معو المحطات، كيجعل سيختو كأنيا حجي

 :الدمن 
ـ، كباليػـ كالذيخ 1977الكاتب حجد زمغ األحجاث العامة  بحكخ الدشة تارة مثل اجتياح 

كالدشة تارة أخخػ مثل عسمية خخكج السقاتميغ الفمدصيشييغ مغ بيخكت لبعس الجكؿ العخبية عمى 
أما زمغ األحجاث الخاصة  ، 1982ػ8ػ21متغ البػاخخ كبجأت السجسػعات األكلى بالسغادرة في 

بو فمع يحجدىا إال بذكل تقجيخؼ مثل "بعج عجة شيػر أفخج عشي" كإذا كشا ال ندتصيع تحجيج الفتخة 
التي تذكمت بيا كاقعة ما فإّف ؾياس فتخات أخخػ أمخ محتسل. عشجما عاد الكاتب كأخاه إلى 

لكاتب بقػلو " ذىبشا كلع نعج إال قبل البيت بعج أف ذـبا ليأخحا بالثأر كسا أمخ أبػىسا .إذ يحجدىا ا
 السغخب" أؼ استغخقت فقط عجة ساعات.

 كقج كضف الكاتب عجة تقانات في سيختو الحاتية:
عمى الخغع مغ تتابع الدمغ في سيخة غانع إال أف تقانتّي االستخجاع كاالستباؽ التختيب:  -

 بذكل الفت ؼيو، كذلظ كسا يمي:
  ل ممحػظ في الديخة الحاتّية، مغ ذلظ مثبًل:كقج انتذخ بذكاالستخجاع الجاخمي 

                                                           
مبلحطة: الخكاية تحتػؼ عمى ثسانية فرػؿ كمقجمة كتسييج كإىجاء، كقج حممُت مغ الفرل األكؿ لمفرل  (1)

الدادس؛ ألف كل ما عجا ذلظ ال يفيج التحميل بذيء، فيػ يتحجث عغ مػاضيع تاريخّية ال عبلقة ليا بذخرية 
جاءت بشاء غمى عجد الرفحات اؿ  البصل إال ما ذكخه ىشا كىشاؾ كالحؼ ال يتجاكز الشرف صفحة. كىحه الشدبة

التي كرد فييا الحجيث عغ أمو مغ الفرل األكؿ إلى الفرل الدادس مقدسة عمى عجد الرفحات )كردت  76
 218538(. أّما ندبتيا مغ عجد الرفحات الكمي 368842صفحة، ككانت الشدبة  76صفحة مغ أصل  28في 

 صفحة(. 137)عجد الرفحات الكمي ىػ 
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ككشت اتفقت كأخي عمى كدخىا، كاختبلؽ تمظ الكحبة ككشا ماىخيغ بالتفشغ بالديغ كالسيل  -
 .عغ قػؿ الحؿيقة" ىحه كانت بعج عػدتيسا مغ قتاؿ جػزيف الػىسي

قج فػصمت بثػاٍف إلى الصخيق الحؼ يبعج عغ مشدلشا حػالي عذخيغ متخًا أك أقل ككشت  -
" كالػاضح أف رسع الخصة يدبق تشفيحىا.  رسست خصة اليجـػ

  كقج كرد ثبلُث مخاٍت فقط، كىحه السػاضع ىي:االستخجاع الخارجي 
ـ. كقاؿ في مػضع آخخ: 1948"كقبميا كانت حخب إسخائيل كالعخب" يقرج حخب   -

كتفاصيل تمظ  ٨٧٩١"كعذت بجاية أحجاث الدتيشات بعجما سسعُت عغ احتبلؿ فمدصيغ 
 ـ مشح كالدة بصميا.1963الشكبة". فأحجاث ىحه الديخة بجأت عاـ 

"ندلشا ساحتيا السخصػفة بحجارة رخامية سػداء اشتيخت بيا، فيي كانت مغ أياـ  -
 االحتبلؿ الفخندي" أؼ قبل ميبلده.

كالػاضح أّف ىحه االستخجاعات الخارجّية كانت استخجاعات عامة، ال تترل بالبصل 
 ألمػر تدّبب الحدف كالتذّتت كالزياع...شخرّيا، كىي أيًزا 

 االستخجاع اإلييامي 
إنشا بقيشا نبحث عشو إلى أف كججناه كأكل نريبو قائميغ لو انطخ إلى العراة حيث  -

كدخت كأنا اضخبو. ككشت اتفقت كأخي عمى كدخىا" حيث اختمق ىحه الحادثة، كلع تكغ 
 قج كقعت عمى أرض الػاقع.

 االستباق الجاخمي 
خ بي كثيخًا ليبشي في داخمي رجبًل فجائيًا دكف أف أشعخ" . كذلظ عشجما كاف فتًى "كذلظ أث -

يحب متابعة أخبار الفجائييغ الفمدصيشييغ، كيثػر غزًبا عمى االحتبلؿ كأفعالو الػحذية. 
 فيشا أفرح لمقارغ عغ شبيعة عسمو السدتقبمي.

فالذيادات غالبا أصبحت "أما اآلف فالػاسصة ىي األساس حتى لػ كاف جاىبل أك أمّيًا  -
 كذلظ في سياؽ حجيثو عغ الػالج الحؼ أدخمو السجارس الخاّصة. .زيشة الججراف"

 االستباق الخارجي 
عشجما تكمع عغ كفاة أبيو في شػر الحجيث عغ شفػلتو " لكشو فارؽ قبل أف يخػ حراد  -

 " . -رحسو هللا–زرعو الصيب" . كقاؿ أيًزا في مػضع آخخ: "كفي قمب الػالج 



274 
 

كفاة الخئيذ ياسخ عخفات في حجيثو عغ لقائو األكؿ بو " كما يعشيو مغ التقخب مغ زعيع  -
كأبي عسار رحسو هللا..." ككفاة أحسج الخصيب عشج الحجيث عغ بجء ثػرتو... فقػلو 

 _رحسو هللا_ دليل أّنو ُتػفي بعج ذلظ. كىحا القػؿ درج عمى ألدشة العامة لسغ مات.
ة أك االستغخاؽ عمى دراسة العبلقة التي تخبط بيغ زمغ الحكاية/الستغ تقػـ الجيسػمالجيسهمة: 

الحؼ يقاس بالػحجات الدمشية، مثل الثػاني كالجقائق كاألياـ كالذيػر كالدشػات، كشػؿ الشز 
األدبي/ السبشى الحؼ يقاس بالجسل كالفقخات كالرفحات، فحّيد الحكاية أك الستغ الحكائي زماني، 

. كيسكغ رصج اإليقاع الدمشي مغ خبلؿ أربع تقشيات فشية (1)خد مادؼ مكاني كحّيد السبشى/ الد
تذسل الححؼ، كالخبلصة، كالسذيج، كالػقفة، التي يسكغ أف ترشف في قدسيغ: يذسل أكليسا  

 (2)تقشيات التدخيع الدخدؼ، كيذسل ثانييسا تقشيات التبصيء الدخدؼ 

 التدخيع الدخدي:  - أ
يخكبيا الدخد، كيتسثل في القفد عغ لحطات حكائية بأكسميا كىػ أقرى سخعة الححف:  -1

 . (4)كيصمق عمييا الثغخة أك اإلسقاط أك اإلضسار أك القصع ، (3)دكف اإلشارة عمييا
، (5)ؼيكػف زمغ الحكاية شػيبًل كزمغ السبشى / مداحة الشز ال شيء أك جسمة مقتزبة

إلى الفتخة الدمشية في كثيخ مغ كتخد شيادات متعجدة لتقشية الححؼ مشيا أنو لع يذخ 
كيبجك أف الكاتب قج سعى إلى  األحجاث مغ ذلظ مثبًل دخػلو كخخكجو مغ سجغ الجمسة.

السخكر عمى عجد مغ األحجاث التي جخت خبلؿ ىحه الفتخة الدمشية لرالح الحجث التالي 
الحؼ يخيج الشز إضياره، كىػ العحاب الشفدي الحؼ القاه في سجغ أنرار، كلعل 

ألحجاث التي ُححفت تخمػ مغ األىسية كتعج مغ األمػر اليػمية كالخكتيشية كالحجيث عغ ا
 أصجقائو ، كأمػر األكل كالذخب كما يذبو ذلظ، فيي تعج بجيييات ال يفتخض سخدىا.
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كمغ ضسغ الححؼ: صخت ضشػىا الحؼ ال يفارقيا كسا كاف الحاؿ مع َمغ قبمي  -
حتى بجأت خخكقات السبادغ" فيشا ححؼ فتخة كبعجؼ... فسا أف بجأت بالسذي كالجخؼ 

 الحبػ".
"متشقميغ ما بيغ الجشػب كالبقاع الذخقي كزحمة كأبمح كحسانا كمشاشق عجة إلى أف استقخ  -

  ".في الجشػب في بمجة )ججيجة مخجعيػف(، كالحؼ ما زاؿ السشدؿ ممكشا لآلف بفزل هللا
ييا، كال بأؼ كقت ككع السجة التي فقج ذكخ تشقبلت ، كلع يحكخ صفة البيػت التي سكشػا ف

استغخقت السكث بكل مشدؿ كبمجة، كشخيقة االنتقاؿ ىل ىي بالديارة أـ مذي عمى األقجاـ، 
 كلع يحكخ جيخانو، كمذاعخه ىػ كأىمو ليحه التشقبلت.

 "كانصمقشا بعجما تستع كالجؼ بكمسات تػجييية ال تغيب عشيا الذجة كالشبخة العالية -
كعاكدنا حياتشا العدكخية كالسعتاد إلى أف انتذخ خبخ انتفاضة السبلـز  كصمشا كلّّ لسػقعو

 , أكؿ أحسج الخصيب رحسو هللا بذكل كاسع فانصبلقتو بخصػتو األكلى كليجة ساعات
دكػ خبخ نجاح انقبلبو كأنو يحاكؿ الديصخة عمى كل مفاصل الجكلة بجءًا بالسؤسدة 

خ مغ الزباط كالحيغ أكثخىع أعمى رتبة مشو العدكخية كبأسخع كقت مسكغ انزع إليو الكثي
 إال أنو ىػ القائج اآلف كصاحب األمخ كالشيي كلو القخار بكل أمخ عدكخؼ".

ىشا ححؼ الػسيمة التي استخجمػىا ، كالػقت الحؼ احتاجػه لمػصػؿ، ككقت انتفاضة 
 السبلـز أحسج الخصيب، كأسساء مغ انزّع إليو كرتبيع.

ثل في تمخيز حػادث عجة أياـ، أك عجة شيػر، أك سشػات، تتسالخالصة أو التمخيز:  -2
في مقاشع معجكدة، أك صفحات قميمة، دكف الخػض في ذكخ تفاصيل األشياء 

أف تدخد مجة زمشية  شػيمة مغ الحكاية في مداحة نرية قريخة ال أي ،  (1)كاألحػاؿ
ترخ فييا الكاتب . كمغ األمثمة التي يخ (2)تتشاسب مع الحيد الدمشي الحؼ احتمو الحجث

ـ ، 1977فتخة زمشية شػيمة بسا كقع فييا مغ أحجاث قػلو في الحجيث عغ اجتياح عاـ 
ثع اعتقاؿ أحسج الخصيب: "كما ىي إال مخحمة قريخة حتى قاـ العجك الرييػني كأعػانو 

الحؼ احتل القدع األكبخ مغ الجشػب المبشاني كقج تدبب  ٨٧٩٩بسا يدسى اجتياح الػ 
قج عجة قػػ مشيا جير لبشاف العخبي خاصة كأف قػػ األمخ الػاقع في لبشاف ذلظ بفخط ع
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آنحاؾ اعتقمت )القائج أحسج الخصيب( العتقادىا أنو يذكل خصخًا عمى تػاججه الدػرؼ في 
لبشاف كلخصابات القائج القػية التي تياجع الؿيادة الدػرية فقج كاف دائسا يتيسيا بالخشػع 

ار العشتخية في لبشاف فاقتادكه إلى الدجػف الدػرية كبقي في كاليخكب مغ الجػالف كإضي
فاحتبلؿ الجدء األكبخ مغ الجشػب المبشاني  .أقبيتيا تدعة كعذخيغ شيخا كأشمق سخاحو

يحتاج إلى ساعات، ثع اعتقاؿ أحسج الخصيب تدعة كعذخيغ شيًخا ثع إشبلؽ سخاحو 
يسا زمغ شػيل قج جاءا في سياؽ أيًزا يحتاج إلى كقت كبيخ. كىحاف حجثاف مختمفاف بيش

 كاحج يقخأ بجؾيقة كاحجة، كقج قفد عغ كثيخ مغ األحجاث.
كيكفي أف ألّسح إلى عقاٍب عشجما أخحت مغ سيارة جارنا ككاف رجل أمغ مدجسًا حخبيًا،  -

كشت كقتيا في التاسعة عمى ما أضغ" كىشا لع يحكخ الخصة التي أخح فييا السدجس، فسثبًل  
سائق الديارة شػيبًل حتى يخخج مغ سيارتو، ثع تمفت يسيًشا كشسااًل لكي لع يقل انتطخت 

ال يخاني أحج، ثع ىخبُت مدخًعا باتجاه البيت. فسحاكلة أخح السدجس مغ الديارة ال نعخؼ 
مغ ىحه الحادثة سػػ ما قجـ في الشز. إف ذلظ كمو يفتخض ججال استغخؽ زمشا لكشو 

بتعج عغ الػصف اك تحميل الذخرية بػية لخز في الدخد كيبجك اف الخاكؼ قج ا
 التدخيع الدخدؼ كالميث كراء الػقائع كحدب.

"فػصمت بثػاٍف إلى الصخيق الحؼ يبعج عغ مشدلشا حػالي عذخيغ متخًا أك أقل ككشت قج  -
رسست خصة اليجػـ... كىخعت لداحة القتاؿ" قاؿ: "فػصمت بثػاٍف..."" ححؼ لحطات 

يانو األلع مغ الزخبة الفػالذية، كاخترخ الػقت بثػاف الخخكج مغ الحجيقة، كلحطات ند
مع أف عذخيغ متًخا تحتاج لجقائق، كرسع خصة اليجػـ تحتاج كقًتا، فقج حجب عشا خصتو 

 اليجػمية.
" فتعع االحتفاالت في السشاشق المبشانية الجاعسة لمثػرة الفمدصيشية عشج سساع خبخ عسمية  -

ف يديج آالمشا ىػ خبخ فذل عسمية ما إما باستذياد ما كتعجدت العسميات كأكثخ، كمسا كا
أبصاليا قبل التشفيح أك باعتقاليع، ؼيعع الحدف قمػب أصحاب الحسية كالشخػة كالػششي" . 
فأّياـ االحتفاالت كما يجخؼ فييا، كأيغ تجخؼ بالزبط، كأسساء مغ استذيج، كالعسميات 

 التي استذيجكا فييا، كأماكغ االعتقاؿ...
ساعة الرفخ بعج تجييد مقػمات القتاؿ كتحزيخ مدتمدماتيا كدقت ساعة أعمغ عغ   -

الحدع كدارت رحى السعخكة كانتيت بشرٍخ مؤزٍر استعجنا فييا تمظ البمجة" حيث اخترخ 
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كيبلحع عمى بشاء التمخيز في األمثمة التي أكردناىا كغيخىا مغ  .احجاث معخكة الصيبة.
 األمثمة ما يمي:

 إلى حج كبيخ بالشز السجسل.أّف التمخيز مختبط  . أ
أف معطع أشكاؿ التمخيز ارتبصت باالستخجاع، كلعّل شبيعة االستخجاع تقتزي   . ب

استخجاـ ىحا الذكل؛ ألنو مغ العديخ أف تمّع الحاكخة بسفخدات األحجاث الساضية كتشقميا 
 كسا حجثت فعبًل..

الدخد إلى األماـ   أف ىحا الذكل يعسل عمى تدخيع الدخد مشدجًسا مع شبيعتو، إذ يديخ  . ت
محاكاًل الػصػؿ إلى الشيايات دكف أف يخمق عػائق تعيجه إلى الػراء؛ كلحلظ يجيء 

 االستخجاع ممخًرا قريًخا.
 التبصيء الدخدي - ب
عبارة عغ تخكيد كتفريل لؤلحجاث بكل دقائقيا، حيث يتخؾ الكاتب األحجاث  ;السذيج -1

السقاشع شابًعا مدخحًيا، فسا نقخؤه تتحجث عغ نفديا دكف تجخل مشو، مسا يكدب ىحه 
كالسذاىج . (1)ىػ ما يحجث اآلف، أك أّف زمغ ما نقخؤه يداكؼ زمغ ما يحجث في الخكاية

التي تقػـ عمى رصج التفاصيل الجؾيقة لؤلحجاث قػؿ الكاتب: " بيشسا أقف بالقخب مغ 
يمف حػؿ ساقّي كالجؼ كىػ يقمع األشجار في حجيقة السشدؿ كييحبيا، كإذا بذخيط فػالذؼ 

فكجت أفقج صػابي مغ األلع إذ ال شيء مخالف قست بو كال رفس أمخ أك تجاىل شمب 
لػالجؼ أك ارتفع صػتي عمى كالجتي أك أخػتي، فتعجبت كأنا أصخخ مغ األلع كاألفكار 
تتػه بي فسا كاف سبب ذلظ حتى شككت بشفدي، قج أكػف دست عمى ِرْجِل كالجؼ بجكف 

تساؿ غيخ كارد فيػ بعيج عشي بعس الذيء. صخت ألتفت حػلي انتباه! لكغ ىحا اح
ألرػ ما سبب تغيخ مداجو ككل ذلظ بثػاف قميمة إلى أف صاح قائبًل : اذىب إلى الصخيق 
فيشاؾ مغ يحاكؿ ضخب أخيظ دمحم فتشفدت الرعجاء كاستجسعت قػتي ناسيًا آالمي 

حا السذيج التػالي في الدخد كيبلحع السجقق في ى. كأكجاعي كىخعت لداحة القتاؿ فخحًا"
مغ حيث االعتساد عمى األفعاؿ )يقّمع، يمف، فتعجبُت، أصخخ، صاح، فتشفدُت، ىخعُت( 
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كىي تػحي بالسدج بيغ الحخكتيغ السادية كالشفدية مغ جية، كبيغ أبعاد الدماف ككصف 
 السذاعخ مغ جية أخخػ.

بابتدامتو السعيػدة كاقتخب  كمغ ذلظ أيًزا حيشسا التقى الكاتب ياسخ عخفات  "فشطخ إليّ  -
مشي بجاًل أف يذيخ لي ألدنػ كمج يجه مرافحًا كقج شج عمى يجؼ بقػة كمغ ثع حزششي 
قائبًل : أىبل بابغ عخكسة الجشػب كالبمجة الشزالية األكلى كفخشػبا ...كقفت عمى شسالو 

الكاتب كبحكع مدؤكليتي األمشية في ج ؿ ع كقتيا". فيشا كاف السذيج حاضًخا في ذىغ 
إلى يـػ كتابتو الكمسات مع مخكر مّجة شػيمة عمى الحجث؛ كذلظ ألّنو أّكؿ لقاٍء بيشو كبيغ 
الخئيذ عخفات، ىحا المفاء الحؼ انتذخ في الرحف كالسجبلت، كبدبب رفعة شأف 
الخئيذ حيشيا، كعمػ مشدلو، كمع ذلظ رّحب بو، كحزشو، ثّع ترّػر إلى جانبو، اعتّد بو، 

 و. كحزشو في كتاب
أما الذكل الثاني مغ السذاىج التي كضفيا الكاتب فتتسثل في الحػارات التي تذيع في 
ثشايا الدخد، كىي حػارات تتزسغ دالالت مختمفة، كتذيخ إلى قجرتيا عمى الكذف عغ البعج 
الشفدي كالثقافي لمذخريات الستحاكرة، كمغ ىحه السذاىج الحػارية ما جخػ بيغ الكاتب كضابط 

 ت:السخابخا
 "كشمب لي فشجاف قيػة

 قائبًل : أكيج ستخفس شخبيا مغ يجنا
فقمت : لو أبجا لغ أرفس ذلظ، كأتسشى أف تحزخ لي قيػة بجج كما ىجفو سػػ اختبارؼ بأسمػب 

 السحققيغ الشفدييغ
 فأحزخ أحجىع القيػة كخخج بعج أف نطخ إلي ليدسعشي كمسات بكل بخكدة أعراب

 اشخب كسأعػد إليظ بعج دقائق
يت كحجؼ كشخبت القيػة فبل شيء يسشعشي مغ ذلظ إذا كشت قج سمست عجة مخات لمسػت فمغ بق

 .أتخدد في أمخ بجا لي أنو اختبار نفدي فعبل
 عاد مبتدسا

 قائبل : صحتيغ يا عمي بمكشة عبخية
 أمدكشي بيجؼ كأخحني لسكتب مجاكر

 قاؿ: اجمذ باعثا ابتدامة تخفي مغ الخبث ما تخفي
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أجػؿ بشاضخؼ إذا بحقيبة عادة مالية تكػف كبالقخب مشيا مفاتيح سيارة عمى ما فجمدت، كبيشسا 
 يبجك

 قاؿ سأعخض عميظ أمخًا يشديظ فقخؾ أنت كأىمظ لتعير حياة كخيسة
 كبجا بالسغخيات التي ال يدع تعجادىا

 الساؿ الشداء الديارة
 كإلخكدخػؿ إسخائيل بأؼ كقت أريجه كدخػؿ أماكغ الميػ كالعبث كالعخبجة 

 كالسدتذؽيات إذا لـد األمخ لي كلعائمتي إلى ما ىشالظ مغ بيارج الجنيا كزيشتيا كشيػاتيا
 كعارًضا بالسقابل عمّي التعامل معو

 كاضًعا أصبعيو بذكل ثسانية عمى الصاكلة
 ككاضعا السفاتيح السحكػرة عمى الحقيبة مخاشبًا إياؼ

 ة السالية كلسفاتيح الديارة الججيجةىشا شخيقاف فاختخ أييسا تدمظ كاحج يأخحؾ لمحقيب
 ككاحج يأخحؾ لمسعتقبلت كالدنازيغ كالعحاب كالسػت البصيء كتيػيل كثيخ لدت بسعخض ذكخه

ككقف كقاؿ سأعػد إليظ فكخ باألمخ جيجا كاححر التدخع اححر التدخع اححر التدخع مكخرًا ثبلث 
 مخات غامدًا بعيشو مع االبتدامة الداخخة كخخج".

ار الصػيل الحؼ أتى مػجًدا عشجما بجأ الزابط بالسغخيات، يكذف لشا أسمػب ىحا الحػ 
السحققيغ الشفدييغ ككيف تعامل معيع، كألىسية ىحا السذيج ذكخه بالتفريل نػًعا ما، فمػ اختار 
الساؿ كالديارة لدمع مغ الدنازيغ كالدجغ كالعحاب كالرخاع الشفدي، كىحا السذيج يخجـ الفكخة. 

شا عغ نفدية الكاتب التي ال تقبل الحؿ كالخضػخ كاالستدبلـ، ككذف شخرية أيًزا كذف ل
 الزابط الحؼ ُيديغ األمػر، كُيحدغ الذّخ، كيكافئ عميو.

كمغ السذاىج الحػارية أيًزا: "كصل اليَّ أكاًل نطخ مميًَّا نطخة خرع لخرع كاد الجـ 
ية، فقاؿ لمسدؤكؿ : أريج أف آخح يتجسج في عخكقي كجبًل كخيفة مشو كمغ تقاسيع كجيو االنتقام

ابشي معي فقاؿ لو لظ ذلظ عمى الخحب كالدعة شخط مػافقتو ىػ أما لػ رفس فمغ يكػف لظ ذلظ 
بة مشو أني لغ ارفس كسأذىب معو  كبقمب الػالج الحؼ ضغ أف الخػؼ الحؼ زرعو في قمبي كالـخ

ة محاكالت فاشمة استدمع دكف تخدد، فإذا بالرجمة الخىيبة كىػ رفزي الحىاب معو، كبعج عج
لؤلمخ الػاقع فسا كاف مغ )عجاج قرب أبي سامخ( إال أف اقتخب مشي ىامدًا ليقػؿ لػ كشت 

 ابشي ألفخغت رصاص مدجسي في رأسظ" .
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جاء ىحا السذيج بعج محاكالت األب إليجاد ابشو ، كعشجما كججه رفس االبغ االنرياع 
و كأف الػالج شجيج في التخبية، كحّب االبغ لمجياد، كحب ألكامخ أبيو، ىشا ُيقخأ تسخد االبغ عمى أبي

 األب البشو كخػفو عميو، كضغ السدؤكؿ أنو سيدتجيب ألكامخ أبيو كألنو كبيخ كميحب شاكره.
، كقج  (1)ىػ الذعػر بتػقف الدمغ نتيجة حجكث حجث مفاجئالهقفة أو االستخاحة:  -2

لدمغ تػقف عقب إصابة الذخرية أك يكػف تػقًفا زمشًيا مباشًخا كأف يرخح الخاكؼ أف ا
إصابتو بحجث مفاجئ، يفقجه الذعػر بالدمغ، فتتػقف عقارب الداعة، كإما تػقًفا زمشًيا 
عمى مدتػػ الدخد، كىػ أف يتحخؾ الدمغ في اتجاه معيغ، لكشو يتػقف عشجما يذخع 
الخاكؼ في كصف شخرية معيشة ثع يدتأنف الدخد مخة أخخػ، فالتػقف ىشا ىػ تػقف 

، كفي الحؿيقة أف الدمغ لع يتػقف عمى السدتػػ الػاقعي لكشو تػقف عمى (2)زمغ الدخد 
السدتػػ الفشي نتيجة انعكاس الحجث عمى الذخرية، فتذعخ أف الدمغ قج تػقف عشج 

 . (3)ىحه المحطة الحجيثة 
أتي كىشا ت .ككعادتي أقجـ لو الػعػد كالعيػد كلكشي أجج نفدي ناقزًا ليا بعقمي الربياني -

لحطة التحجؼ كالغزب كالقػة كالعشاد كاإلصخار كالبلخػؼ كالجخأة فتتجخل الصاىخة 
رغع أف كالجؼ يفخض ىيبتو بكل ججية في السشدؿ إال أف قمب األـ ال  .الرابخة بكل قػة

كالتي تعمع أنو مخصئ كلكشيا لغ  , يعػقو ال ىيبة كال قػة كال سصػة أماـ أذػ فمحة كبجىا
لكغ أمي ىي أمي ال تأبو لذيء ال تعيخ اىتساميا ألمخ  .سا كمف األمختدسح بأذّيشو مي

ر تمظ  إال فظ حبل مذشقتي كإخخاجي بدبلـ، فكاف الشرخ السؤزر لمصاىخة كاآلف أقجِّ
 .المحطة كصعػبتيا عمييا كما تحسمتو ككاجيتو ألجمي

السػت، إال نعع أخخجتشي مغ دائخة السػت، كال أضغ أبجًا أف كالجؼ قج فكخ بذشقي حتى 
أنو أراد تأديبي رغع تعميقي بحلظ الحبل الحؼ كاد أف يقزي عمّي كلغ أدخل في صػابية 

نعع غيخ بألف  !األمخ أك عجمو، فسغ عاش تمظ المحطة غيخ الحؼ يقخأىا مجخد قرة
 !ألف مخة

 فالػقفة أضيخت صفات األـ، كاألب، كالبصل.

                                                           
 .92بشاء الدمغ في الخكاية السعاصخة. ص  (1)
 .93يشطخ: بشاء الدمغ في الخكاية السعاصخة. ص   (2)
 .91بشاء الدمغ في الخكاية السعاصخة. ص   (3)
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كالحكاية، أؼ دراسة كع األحجاث في الشز مقارًنا مجسػع عبلقات التكخار بيغ الشز التهاتخ: 
، كقج (1)تكخارىا في الحكاية. كمغ الجمّي أف الحجيث ىشا خاص بالعبلقة بيغ الستغ كالسبشى

إلى استخبلص عجة أشكاؿ مغ  –أفزت دراسة ىحه العبلقة مغ ىحه الداكية عمى التحجيج 
 .ا نعير مختيغ(الشرػص، كسشحاكؿ عخض بعس ىحه األشكاؿ مغ خبلؿ )عشجم

الشز السفخد: كىػ الحؼ يخكؼ مخة كاحجة ما حجث مخة كاحجة، كأغمب الػحجات الدخدية  -1
 ، كمغ األمثمة عمى ذلظ:(2)في الديخة تجكر في فمظ ىحا الذكل

 .لقاء الكاتب بياسخ عخفات، حجث مخة كذكخ مخة كاحجة -
 فخح أخيو دمحم حجث مخة كاحجة كذكخ مخة كاحجة. -
 . حجث مخة كذكخ مخة كاحجة.إصابة أخيو حدغ -
 الخبلؼ الحؼ كقع بيغ جػزيف ألخيو دمحم. -
فكانت تقػؿ كبالحخؼ الػاحج )هللا يبعث  "استحزار الكاتب لجعاء أمو عميو كىػ صغيخ -

 لظ حية ما تعقرظ( أك )هللا يبعث لظ مخض ال يريبظ( أك )هللا يبعث لظ اليشا("
 ل الحؼ ليذ لو ضخكرة فشية.كُيبلحع عجـ لجػء الكاتب إلى التكخار السفتع

كنذيخ ىشا إلى أف الشز يحتػؼ كقائع متذابية حجثت مخة كاحجة، كركاىا الشز مخة 
كاحجة )الدخد أكثخ مغ مخة لسا حجث أكثخ مغ مخة( ، مسا قج ييج ممبًدا؛ إذ يفزي 
التدخع إلى عجه مغ باب السكخر كليذ األمخ كحلظ. إف افعاؿ الكاتب متذابية في شكل 

كث كىيئتو، )دخػؿ الدجغ، الذػؽ إلى األىل...( كلكشيا ليدت متصابقة في الدماف الحج
 كالسكاف.

الشز السجسل كالسؤلف: كىػ الحؼ يشقل مخة كاحجة ما حجث في الستغ أك الحكاية مخات  -2
عجيجة، فشحغ ىشا إزاء مجسػعة مغ السػاقف اإلندانية كالػقائع التي تحجث كثيًخا، كلكغ 

شز مخة كاحجة كيتجمى ضيػر ىحا الذكل في األمػر الستعمقة بالدمػؾ يعبخ عشيا في ال
كالعادات كاألفعاؿ اليػمية التي يزصخ الدخد أحياًنا إلى الدكػت عشيا إما بدبب معخفة 

. كمغ أمثمة اإلجساؿ  (3)الستمقي بيا كقجرتو عمى استشتاجيا، أك ألنيا تفتقخ إلى الػضيفة
الفبلفل ككل ىحه الػقائع جخت مخاًرا في زمشيا التاريخي  ما لقاء البصل حبيبتو قخب بائع

                                                           
 .276ثشائيات في الدخد. ص   (1)
 .276ثشائيات في الدخد. ص   (2)
 .277ثشائيات في الدخد. ص   (3)
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السفتخض، لكغ الشز سخدىا مخة كاحجة، كربسا يعػد سبب ذلظ إلى اّف غانع يخيج لشا أف 
 ندتفيج مغ األحجاث كالػقائع...

. فقج جاء (1)الشز السكخر: كىػ الشز الحؼ يخكؼ أكثخ مغ مخة ما حجث مخة كاحجة  -3
في عجة مػاضع، كلعل أبخز الػقائع السكخرة )إذ تكخرت اإلشارة  ىحا الشػع مغ الشرػص

 إلى ىحه الػاقعة ست مخات(
 السكان:

لمسكاف حزػر كبيخ في ىحه الديخة، ككل األماكغ السحكػرة كانت أماكغ حؿيؿية، كال 
يخفى ححؼ كثيخ مغ األماكغ في كثيخ مغ السػاضع، مغ ذلظ عمى سبيل السثاؿ " بيشسا عجت 

تفقجية لبعس السخاكد  كالحػاجد لقػاتشا كججت الرجيق كالخفيق )شارؽ عبجهللا أبا مغ جػلة 
رمدؼ(" فيشا لع يحكخ لشا أيغ كجج صجيقو. كىشا سشجرس السكاف بشاء عمى السكاف الجاخمي 

 كالخارجي، داللة السكاف السغمق كالسفتػح

 األماكن الجاخمية )أي داخل لبشان(

  .كتتزسغ أماكغ عسل الػالج، كججيجة مخجعيػف، كصيجا، كحي األماكغ التي عاش فييا
 الرفراؼ، كالدجغ.

أماكغ كاف يعسل فييا كالجه، كقج عاشػا فييا مجة مغ الدمغ: زحمة كأبمح كحسانا كالجشػب  -
كالبقاع الذخقي،  "متشقميغ ما بيغ الجشػب كالبقاع الذخقي كزحمة كأبمح كحسانا كمشاشق 

ممكشا لآلف بفزل هللا" كىحه األماكغ لع يحكخ تفريبلتيا.  عجة، كالحؼ ما زاؿ السشدؿ
الجشػب كرد إحجػ عذخة مخة، أما األماكغ األخخػ )زحمة، كأبمح، كحسانا، كالبقاع 
الذخقي(. فحكخت مخة كاحجة. مع مبلحطة أّنو لع يحكخ تفريبلت ىحه األمكشة أك أؼ 

 معمػمات عشيا.  
صغ في )حي الرفراؼ( كىػ حيّّ صغيخ حي الرفراؼ: فقج كصفو بقػلو " كشا نق -

راٍؽ بيػتو معجكدة ال تتجاكز الخسدة عذخة بيتًا" . كىػ الحي الحؼ كانت ؼيو شفػلة 
 الكاتب، كقج كرد ىحا السكاف مختيغ.

                                                           
 .278ثشائيات في الدخد. ص  (1)
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ججيجة مخجعيػف: كاف الصابع الدكاني فييا مديحي، كتحتػؼ عمى مجارس خاصة  -
بات كالخػارنو، كىي مشصقة قخيبة  مغ بمجة الخياـ، كحي الرفراؼ، كىي كسجرسة الخـا

التي عاش فييا الكاتب شفػلتو، كفييا اعتقل أكؿ مخة في )ثكشة مخجعيػف(، كقج كردت 
 إحجػ عذخة مخة.

 بيت العائمة. ىحا البيت الحؼ كاف ؼيو الػداع كالمقاء، العصف كالقدػة كؼيو حجيقة السشدؿ -
و في الحؿيقة " ككشت أعخؼ التي كانت مرجر شؤـ عمى صاحبشا عمى عكذ ما تكػف ل

أنو يعشي ما يقػؿ، فأحزخت السدجس، فسا كاف مشو إال أف نرب لي مذشقة في شجخة 
 فاكية )اإلكي دني( في حجيقة مشدلشا الستػاضعة".

كفي حجيقة السشدؿ أيًزا ضخبو أباه بذخيط فػالذؼ "بيشسا أقف بالقخب مغ كالجؼ كىػ 
ا، كإذا بذخيط فػالذؼ يمف حػؿ ساقّي" كالحجيقة يقمع األشجار في حجيقة السشدؿ كييحبي

ُتعتبخ مكاف لمخاحة الشفدية ال مكاف لئلىانة كالزخب الستكخر كسا جاءت ىشا. كلعّمو 
أبخز مػاشغ القدػة كامتشع عغ ذكخ السػاشغ األخخػ لغخض في نفدو  كقج ذكخت 

 مختيغ.
 كالجامعة المبشانية ك  السؤسدات التعميسية. كتشقدع إلى مجارس خاصة كمجارس حكػمية

 مخكد في بمجة الجاكدية.
السجارس الخاصة: كىي السجارس الخاؾية، تقع في مشصقة )ججيجة مخجعيػف( "فأدخمشا  -

بات كالخػارنة( . كقج ذكخت مخة كاحجة.  السجارس الخاصة السسيدة كسجرسة )الخـا
حيغ يحىبػف سيخًا السجارس الحكػمية: أيًزا تقع في )ججيجة مخجعيػف(  " أغمب رفاقي ال -

عمى األقجاـ إلى مجارسيع الحكػمية كالتي يعخؼ مدتػاىا بُعخؼ الشاس أقل بكثيخ مغ 
 الخاصة" . كقج ذكخت مخة كاحجة.

الجامعة المبشانية الخسسية " مغ يتخخج مغ الجامعة المبشانية الخسسية يكػف حقق تسّيدًا  -
ديل عمى حامميا الحرػؿ عمى كنجاحًا كبيخا كتعّج شيادتو مغ أفزل الذيادات مسا ت

 كضيفة ىحا سابقا". كقج ذكخت مخة كاحجة.
 مخكد في بمجة الجاكدية قخب مشصقة الدىخاني، ىشا بجأ تجريبو الفجائي. كُذكخ مخة. -
 .أماكغ القتاؿ. بمجة الخياـ، سيل الخياـ، مخيع عيغ الحمػة، الشفق، ساحة السعخكة 
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يمػمتخات، كقج سقصت فييا إحجػ الصائخات بمجة الخياـ: تبعج عغ مخجعيػف عذخات الك -
 الرييػنية، كفييا سجغ الخياـ. كقج ذكخت مختيغ.

سيل الخياـ: حيث تسخكدت إحجػ آليات االحتبلؿ، كفييا كانت أكلى العسميات التي  -
ىي أكؿ  )شارؾ فييا الكاتب" فخصصشا لزخب إحجػ اآلليات عمى شخيق )سيل الخياـ

تخصجنا لمجكرية كنجػنا بأعجػبٍة مغ بخاثغ العجك".  عسمية شاركت فييا كفذمت كفذل
 كذكخ مخة كاحجة.

مخيع عيغ الحمػة:  ىحا السخّيع الحؼ بجأ ؼيو الكاتب بالتجرب عمى القتاؿ، كىشا بجأت  -
 حياتو الجيادية.

معخكة الفشجؽ كسط بيخكت: فقج شارؾ في الكثيخ مغ السعارؾ التي كاف أكليا معخكة  -
مذاركاتي في معارؾ بيخكت ما يدسى بسعخكة الفشادؽ كسط الفشجؽ " فكانت أكلى 

 بيخكت".
معخكة الصيبة في بمجة الصيبة: "كمعخكة الصيبة التي تقع في بمجة الصيبة ، كانتيت بشرخ  -

مؤزر، كاستعادة بمجة الصيبة. كمعخكة ديخ الدىخاني كحرار بيخكت". كبمجة الصيبة ىي 
كامل بيظ األسعج(. كقج كردت ىحه السعخكة بمجة رئيذ مجمذ الشػاب األسبق الخاحل )

 مخة كاحجة أما البمجة فػردت مختيغ.
 الجشػب المبشاني: كقج احتل مشو العجك الرييػني القدع الكبخ. -
محػر إقميع الخخكب مشصقة شحيع: حيث كانت الحخكة محجكدة بدبب الصيخاف  -

 اإلسخائيمي. كقج ذكخ مختيغ.
 إلييا سبلح السجفعية لجير التحخيخ الفمدصيشي.بمجة شحيع: البمجة التي اندحب  -
بمجة عانػت : تػجج فييا أحج مخاكد السجفعية التابعة لجير لبشاف، كقج ُدمخ السخكد بذكل  -

 كامل في ما بعج. كقج ُذكخت مخة كاحجة كُأشيخ إلييا مخة كاحجة.
فة أماكغ أخخػ: مخكد تمة الخياط، كمعيج مدبػد، ثكشة صػر، كثكشة الشبصية، غخ  -

 اإلشارة، مداعج مدؤكؿ مشطسة الجشػب في جير لبشاف العخبي.
  األماكغ التي ُحبذ فييا: الجمسة، كمعتقل أنرار، كثكشة مخجعيػف، سجغ مقخ

 الؿيادة، الدجغ االنفخداؼ...
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مُت إلى داخل   - الجمسة: سجغ يقع في فمدصيغ السحتمة،ُ ىحا الدجغ الحؼ ال راحة ؼيو "ُرحِّ
قل )الجمسة( حيث ال راحة أبجا بل عحاب مدتسخ كتحؿيقات ال فمدصيغ السحتمة معت

 تشقصع"
معتقل أنرار: ندبة لبمجة أنرار الجشػبية، كؼيو أالؼ السقاتميغ العخب مغ أغمب  -

 الجشديات.
ثكشة مخجعيػف: الثكشة التي اعتقل بيا "اعتقمت مخة أخخػ بدبب أف أحجىع كشى بي  -

سميات فاعتقمت في ثكشة مخجعيػف ككانت كبأنشي قج أكػف أىّخب الدبلح ألجل الع
العحابات حتى السػت كالجمج إلى أف تديل الجماء كالتعحيب بالكيخباء ككاف األسمػب 

 األصعب كعجة أساليب مؤلسة ججا ككاف الكثيخ مغ شباف بمجتي في ذلظ السعتقل". 
، كقج سجغ مقخ الؿيادة في بيخكت: كقج ُسجغ ىشاؾ بتيسة االنقبلب عمى أحسج الخصيب -

 ُأفخج عشو بعج ثبات بخاءتو.
الدجغ االنفخادؼ: " أدخمػني لمدجغ االنفخادؼ ليػميغ كتسشيت لػ بقيت في ذلظ السسخ  -

لرعػبة االنفخادؼ بعج ذلظ كضعػني في زندانة فييا خسدة أسخػ الكبلـ قميل ججا ما 
 بيشيع"
 :أماكغ أخخػ 

ؼيو معزاد تحاصخه الشيخاف" كقج  الشفق: كالحؼ كاف ؼيو صجيقو معزاد "فإذا بالشفق الحؼ -
 ذكخ مخة كاحجة.

 اآللة العدكخية الرييػنية: حيث كاجييا أبصاؿ فمدصيغ بحجخ كسكيغ. -
 األماكن الخارجية: خارج لبشان 

 ركمانيا كركسيا: األماكغ التي ُعػلج فييا أخيو حدغ بعجما أصيب بخأسو. -
 صالو كشعبو.فمدصيغ: ىحا السكاف الحؼ ناضل مغ أجمو أحبو كافتخخ بأب -
 كأماكغ أخخػ كأمخيكا كتػنذ كاألردف. -

نبلحع مسا سبق أف معطع األماكغ التي ذكخناىا تسثل مرجر حدف لمبصل. كغمبت 
أماكغ القتاؿ عمى األماكغ األخخػ، كىحا دليل عمى أّف أغمب األحجاث التي كانت تسخ بتمظ 

ىػ االحتبلؿ، كىجفو ىػ زكالو، أيًزا األماكغ كانت تجفعو ألف يكػف مقاتبًل شخًسا، عجّكه الػحيج 
 تسيد ىحا الشز بكثخة األماكغ الجاخمية، كىحا دليل اعتداز الكاتب بػششو، كحبو لو. 
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داللة كل مغ السغمق كالسفتػح: يبجأ عسل غانع  بسكاف كىحا السكاف لو خرػصيتو  -
كالحكخيات الصبيعية كاالجتساعية، فزبل عغ بيئة نفدية خاصة، كىػ بيت الصفػلة 

الجسيمة، بيت الربيانية كقمب األـ كحشانيا كحزشيا، بيت األب الحؼ حخص عمى 
تعميسو ككاف يفتخخ بإنجازاتو بخغع تخبيتو القاسية، بيت األخػة الحيغ شاركػه العسل. قج 
يتحّػؿ السكاف السفتػح إلى مغمق كالعكذ، مغ ذلظ عشجما ُفخضت اإلقامة الجبخية عميو 

با، فعمى الخغع مغ أف ىحا السكاف مكاف مفتػح إال أف االحتبلؿ بإجخامو في بمجة كفخشػ 
كحقجه جعل مشو مكاًنا مغمًقا. كالبلفت لمشطخ غمبة السكاف السفتػح عمى السكاف السغمق، 
فالسجرسة كالسخيع كالسعخكة كركمانيا كركسيا كميا أماكغ مفتػحة تؤكج حخصو عمى خمق 

الديصخة، كقج كانت األماكغ السغمقة مغ الشفق كالبيت جػ يخمػ مغ االنكساش كالعدلة ك 
 أماكغ شؤـ كإزعاج لمسؤلف.

داللة السكاف عمى الذخرية كالؿيع كالتاريخ: كيعسل السكاف بذكل عاـ عمى تخؾ  -
برسات في البشية الجدجية، كبالتالي تكػيغ مداج مؤقت باإلنداف  يتغيخ اإلنداف كفق 

ة مختفعة كالخشػبة عالية كالػبار كثيًفا يراب اإلنداف تغيخ السشاخ، فعشجما تكػف الحخار 
بالخسػؿ، حيث تربح األجداـ ثقيمة لدجة كيراب اإلنداف بالعجد كالتعب. كيػضف 
السكاف في مقاشع كثيخة كسيمة لئلفراح عغ مذاعخ الحدف كالفخح كالحشيغ كالغخبة 

الحخص عمى إبخاز كالقمق. كلمكاتب في ذلظ شخيقاف: فإما أف يمجأ إلى السباشخة ك 
التفاصيل التي تجمػ بعًزا مغ ىحه السذاعخػ أك أف يكتفي بخسع السبلمح العاّمة ممًحا 
عمى الحالة الشفدية، كىشا سأركد الحجيث عغ الدجغ. الدجغ بجاية فقج الحات، فالدّجاف 
بيجه األمخ كالشيي كالتخصيط ) أمخكنا بالشدكؿ مغ الذاحشة ( كالدجيغ عميو الخزػع 

ػانيغ كالتشفيح كاالستدبلـ دكف مجادلة أك رفس كإال فالػيل كاليبلؾ كالشجـ " كفي أحج لمق
األياـ قصع أحجىع شخياف يجه بذفخة الحبلقة فأتت األكامخ بػضع كل آلة حادة عشج بػابة 
الدجغ ففعل أغمب الدجشاء لكشي خفت"  كبدبب خػفو كعجـ رضػخو لؤلكامخ " فكاف 

 ض فييا لمتعحيب الػحذي كالحؼ ما زالت آثاره عمى جدجؼ"الثسغ ىػ أكثخ مخة أتعخ 
الدخد البلحق كالدخد الستػاقت: كسا ُلػحع مغ عشرخؼ الدماف كالسكاف، فإّف ىحه الديخة  -

ُكتبت بعيجة عغ السكاف، فيػ اآلف يعير في كفخشػبا، كمعطع أحجاث الديخة إّما في 
 في حي الرفراؼ، كىحا يعشي أّف الدجغ، أك مخابًصا في ثغخ مغ ثغػر لبشاف، أك شفبًل 
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زمغ األحجاث مختمف عغ زمغ الكتابة، فدمغ السقاـ ىػ الحاضخ، كزمغ األحجاث ىػ 
ـ، كانتيى مشيا أكاسط عاـ 2018الساضي السستج في الدماف. كقج بجأ كتابتيا مشح عاـ 

 . (1)ـ2019
 :األحجاث 

يا كفق نديج معيغ، كىػ الحجث ىػ التفاصيل التي تتػالى بشدج الديخة كعسمية تختيب
عبارة عغ مجسػعة الػقائع الجدئية أك التفريمية، التي تشتطع مع بعزيا في ندق معيغ، يخبط 

 بيغ شخريات الديخة كأحجاثيا. 
البشاء األكؿ كىػ الغالب، يسيل إلى اعتساد مشصقي الدببية كالدمشية، إذ تخد الػقائع في  

ائي متعاؾبة متتابعة، مسا أفزى بذكل الفت إلى البشاء بسا يذابو كركدىا في كاقعيا الحك
إاّل  –التدخيع الدخدؼ، كيبجك أف الذكل السرصشع ىشا ىػ الدخد الصػلي الحؼ ال يسيل 

إلى الػصف كالتعسق في تحميل الذخريات. كمغ اليديخ عمى القارغ  -في حاالت قميمة
ف يرل بيغ السػقف أف يتبّيغ الجكافع التي تخمق الػقائع بذكل يدتصيع مغ خبللو أ

كالحقو؛ ألف ىحه الػقائع ُتختب اعتساًدا عمى االرتباط الدمشّي كالدببّي ال عمى التجاكر 
كحدب، دكف أف يعشي ذلظ ضخكرة تساسظ ىحه السػاقف كالػقائع كتبلحسيا. كقج عسمت 
ـيسشة الفعل الساضي عمى تتابع الحخكات كتعاقب األفعاؿ، كلعل السثاؿ التالي يدػغ ما 

حىب إليو " كبعج عجة أشيخ عجت ؿ ج ؿ ع بعج مقابمتي بالقائج رحسو هللا متبدسًا قائبًل ن
لي : أنت كأخػؾ دمحم مغ السحببيغ لقمبي، فكانت رسالة جعمتشي أشيخ مغ الفخحة ككشت 
أعخؼ محبتو لي كألخي ألنشا قج نكػف مغ أصغخ السدؤكليغ لجيو عسخًا كأكثخنا حساسًا 

شصقة الشبصية كمارست مدؤكليتي كالدابق إلى أف بجأت ضاىخة كإخبلصا. عجت إلى م
الديارات السفخخة كالتي أكدت بحياة الكثيخ فقخرْت القػػ الػششية كالفمدصيشية تذكيل قػة 
ضاربة مغ كل التشطيسات فتػليت مدؤكلية القػة السذاركة لجير لبشاف العخبي كالتي 

العامة، ككانت لي أكلى السقاببلت في  كانت ميسة صعبة ججا بدبب تساسيا السباشخ مع
 حياتي مع كسيمة إعبلمية أال كىي جخيجة الدفيخ المبشانية".

البشاء الثاني ؼيعشي تجاخل الػقائع في الدماف، فتقخأ الػحجات الدخدية كفق تجاكرىا في   
الشز، تتجاكر إلنجاز داللة، أك تقجيع شخرية. يزصخ الدارد إلى ذكخ حادثة قجيسة 

                                                           
 .. الداعة الحادية عذخ ضيًخا.12/12/2719حجيث مع الباحثة كالكاتب عبخ الػاتذ أب بتاريخ   (1)
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،  بيشسا ىػ في شخيقو إلى بمجة الخياـ "اخترخنا (1)عغ العبلقات بيغ الذخرياتلمكذف 
الصخيق في األكدية كالديػؿ ككصمشا بعج عجة ساعات لشجج أف الصائخة استقخت في أحج 
( عمى ما أذكخ حيث سقط مغ نفذ العائمة تدعة شيجاء كىشا ال بج  السشازؿ )آلؿ حاشـػ

ضيػره السذخؼ كاالجساع مغ اإلشارة إلى مخحمة الدعيع الخاحل جساؿ عبج الشاصخ كقػة 
، ثع عغ دخػؿ األمغ عمى  "الذعبي العخبي عمى زعامتو كترجيو لمعجك الرييػني 

مشدليع آلجل صػرة لمخئيذ جساؿ "األمغ آنحاؾ حزخ لسشدلشا كاقتاد كالجؼ كالحؼ كاف 
اقتاده أماـ أعيششا ألجل صػرة كضعيا في السشدؿ لمخئيذ الخاحل  .بالدمظ العدكخؼ نفدو

عبج الشاصخ فكاف االنتساء آنحاؾ لخصو كمشيجو كخط القزية الفمدصيشية بالغالب جساؿ 
تيسة كعبث امشي". فإضياره لسػقف جساؿ ثع دخػؿ أجيدة األمغ ألجل صػرتو ؼيو 

كمسا يمفت الشطخ ىشا أف ىحا التجاخل ال يقجـ  –محاكلة لمخبط بيغ السػاقف كإكساؿ الدخد 
في تقجيسو عمى مػقف أك كاقعة يمتفت الدارد إلييا  مغ خبلؿ حجث كامل، كإنسا يقترخ

 –كيعيج ذكخىا، فكأنو يخكؼ الفعل كال يقجـ كيؽية كقػعو مسا جعل مػاضع التجاخل تجيء 
 شبيية باإلخبار التاريخي  –كالسيسا في االستخجاع الخارجي 

بيغ  البشاء السكخر حيث يذار إلى  كاقعة أك حجث غيخ مخة؛ إما ليجؼ بشائي: كالخبط 
كحجات الدخد مثبًل، أك التأكيج عمى داللة معيشة، أك تقجيع كجية نطخ ججيجة. كيبلحع 

. كمغ أمثمة ذلظ  (2)عمى البشاء السكخر أنو يعيج ركاية الػاقعة كلكشو ال يذعخ بػقػعيا 
كاقعة االشتياؽ لؤلىل "تفاقع الذػؽ لؤلىل كبمغ حج الحركة، كعبل مشدػب الحشيغ 

قّمُب .اعيجه أك شعخت بو يػًما ككمسا اختميت بشفدي ازداد أكثخ كأكثخ لمسدتػػ الحؼ لع ُُ
الحكخيات القخيبة مغ شقاكة كمذاغبة كليػ كرفاؽ كصحبة شيبة ككالجة تزع بخكػتيا بكف 
الصيخ كالفزل كالخأفة كالحشاف كبالكف األخخػ الخعاية كاالىتساـ كالحرانة مغ كل 

 اشتقت لكل شيء" . .مكخكه
 

 

                                                           
 .275ثشائيات في الدخد. ص   (1)
 .275ثشائيات في الدخد. ص   (2)
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 الرخاع 
لرخاع قج يكػف صخاًعا داخمًيا أؼ داخل الشفذ البذخية، كخارجًيا أؼ مع البيئة ا

السحيصة، كقج يكػف فخدًيا أؼ بيغ شخز كشخز، كيكػف جساعًيا بيغ الفخد كأشخاص آخخيغ، 
كيكػف بيغ جساعات بذخية كالرخاع بيغ الجكؿ، كشبيعًيا بيغ اإلنداف كالصبيعة كالرعػد عمى 

اعًيا مشذؤه التشافذ أك تفاكت شبقي أك فكخؼ، أما الرخاع األقػػ فيػ الجباؿ، كيكػف اجتس
الشفدي الحؼ يجخؼ بيغ الذخز كنفدو مغ حيث الخغبات كاالستعجاد لمسجابية كاالىتياج مغ 

 (1)حجث
الرخاع  الجاخمي الحؼ كاف بيشو كبيغ األستاذ جػرج الحؼ تحّػؿ إلى صخاع خارجي، 

ة ليشتقع لشفدو، ىحا الرخاع انتيى بفذل خصتو التي تفزي حيغ حسل سبلح أبيو عمى السجرس
 بقتل أك إصابة األستاذ، كنتجت بإصابة ساؽ كالجه.

صخاع الذػؽ لؤلىل ىحا الذػؽ الحؼ كاف سببو البعج الصػيل عغ األىل ألجل العسل 
يحىب الفجائي، كقج ازداد مشدػبو تجريجًيا إلى أف بمغ الحركة، كىشا بجأ الرخاع الجاخمي، ىل 

لمقائيع؟ أك يبقى مكانو، ككانت نتيجة ىحا الرخاع االتفاؽ مع أخيو لمقاء األىل . يقػؿ: " فكخت 
ممّيًا إلى أف اتخحت القخار الحؼ ال رجػع عشو حتى لػ بالتسخد كاليخكب كعرياف أكامخ السدؤكؿ 

 جث مخادىسا.عشي"، فتػاصمت كأخي دمحم كأخبختو ما يخالجشي كما يعحبشي"  كقج رسسا الخصة كح
الرخاع الخارجي كاف صخاًعا مع السحتل الرييػني، كالحؼ بجأ مغ االستساع إلى 

يقػؿ: "غالبا ما أنتطخ قرز السقاكمة، ىحه التي قجمت عذخات الذيجاء ألجل القزية 
االستساع إلى كل قرز السػاجيات مع العجك  بذغف كرغبة ال تػصف، كذلظ أثخ بي كثيخًا 

كل ذلظ كاف يشّسي  بًل فجائيًا دكف أف أشعخ" إلى أف قاؿ في ذات الرفحة "ليبشي في داخمي رج
بجاخمي شعػر الثأر كالشزاؿ كاالنتقاـ مغ عجك غاصب محتل، كبجأت األفكار تخاكدني كيف 

 اكػف فجائياً 
 كيف مطيخؼ كانا أمتذق البشجؾية

 كيف كأنا أشمق الشار كأنبصح أرضًا كأتسخس
 كفجأة اسُتحزخت فكخة عسمية االلتحاؽ بالفجائييغ" . 

                                                           
 .584. ص7يشطخ: السعجع السفرل في األدب، دمحم التػنجي، ج  (1)
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كقج كاف ىحا الرخاع ىػ السديصخ كسبب لرخاعات أخخػ، مشيا: صخاعو الشفدي 
 كالجدجؼ كالخارجي كالجاخمي في الدجغ، كصخاع الذػؽ لؤلىل.

أيًزا كاف مع أبيو، حيث كاف قاسًيا عميو في التخبية، أيًزا لع يدكجو بحبيبتو ألنيا 
ت مغ بمجتو " فأرسمت لػالجؼ أشمعو باألمخ إال أنو رفس بالعقمية الزيعػية التي تحتع غالبًا ليد

 االقتخاف بابشة البمجة، غزبت كثيخًا كبقيت عمى عبلقة حب معيا خؽية عغ األىل".
 

 
 

 :الذخريات 
في معطع الديخ الحاتّية شخريات تجكر حػليا األحجاث، كبعس ىحه الذخريات 

خرّيات إيجابّية كاألخخػ سمبّية، كبعزيا شخرّيات رئيدة تقػـ باألدكار تػصف بأنيا ش
األساسّية، كبعزيا ثانػية تقػـ بجكر ىامذي، كسا أّف بعس ىحه الذخرّيات نامية متصػرة 

 كاألخخػ ساكشة ثابتة، مع مبلحطة أّف شخريات الديخة ىشا تاريخية، ال فشية.
رية الخئيدة ىي شخرية الخاكؼ السؤلف، أما في الديخ الحاتّية غالًبا ما تكػف الذخ

باقي الذخريات فيي ثانػية، إما أعصت دكًرا محجًدا ثع غابت، كإما ضيخت في أكثخ مغ قرة 
 .(1)لتؤدؼ دكًرا ثع تختفي

                                                           
 الديخة الحاتية في األدب اإلسبلمي، مخيع الحدشات، إشخاؼ: كساؿ غشيع، ص أ.  (1)

الصراع 
 مع المحتل

الشوق 
 لألهل

صراعه 
مع األستاذ 

 جورج

صراعه 
النفسً مع 

 أبٌه
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 أواًل: الذخرّية الخئيدة:

ىي الذخريات التي تقػـ بجكر البصػلة، كيقجميا الشز بتفريبلت دؾيقة تسكغ الستمقي  -
كىي شخرّية  )عمي غانع ( كتحسل صفات عجيجة  (1)صػرة كاضحة ليامغ رسع 

"فسا أف بجأت بالسذي كالجخؼ حتى بجأت خخكقات  الربيشةفرفات عمي الصفل: 
السبادغ التي رسستيا الصاىخة الحبيبة كأّؼ شفل يخػ في السذاغبة بصػلة، كفي الستاعب 

يخ" . كفي مػضع آخخ: "  بجأُت عسبًل عطيسًا، كفي سمػؾ الغيخ مألػؼ تسّيدًا عغ الغ
حياة السذاكدة " ." عشجما أخحت مغ سيارة جارنا ككاف رجل أمغ مدجسًا حخبيًا، كشت 

 .كقتيا في التاسعة عمى ما أضغ كبعبارة أخخػ سخقت السدجس مغ شباؾ الديارة السذّخع"
 كقػلو: "ألف ذلظ ما كشت أصبػ إليو أال كىػ العخاؾ مع اآلخخيغ"

جلَّ ما في األمخ أنشي أحدب أف ال أحج يتجخأ عمى مثل ما فعمت كأنو عسل ، والبصهلية -
بصػلي كمجعاة فخخ سأتباىى بو أماـ األصجقاء في ِكبٍخ كرفعٍة دكف اعتبار لسا سيعكدو 

 .ذلظ األمخ عميَّ سمباً 
" فتجسج الجـ في عخكقي، كذىمت كثيخًا فكاف مشدػب الخػؼ قج والخهف من أبيو   -

 ػػ عشجؼ" .كصل ألعمى مدت
"رحت أتباىى بسا صشع كأحكي لخفاقي عغ شيادة كالجؼ أكال  والتباىي أمام األصجقاء  -

بكثيخ مغ السبالغة كالقرز الخيالية كعسا فعمو بذيادتي مغ حيث التقجيخ كالتسيد 
 لشجاحي

كقج ضيخت شخريتو في الجساعة " بجأنا تذكيل العرابات كتحجؼ الفخؽ األخخػ إال  -
األكبخ دمحم كالحقًا األصغخ مشي بعاميغ كليج كشا نبحث عغ التسيد بأفعالشا أنشي كأخي 

كألعابشا كأعسالشا، كنحاكؿ مجاراة الكبار كمقارعة األقػػ إلثبات حزػرنا كقػة ليا نفػذىا 
الربياني، كقج يتكخر ىحا السرصمح كثيخا لمتعبيخ عغ ما أقرجه، ككشا نبحث عغ 

ا. كقج شيجت شخريتو تصػًرا كاضًحا ذلظ أنو شارؾ الستاعب بل نجيج في البحث عشي
في األحجاث مذاركة كاضحة؛ فعمي الرغيخ الحؼ يدعى جاًدا ليؤمغ مرخكفو اليػمي 

 إلى أف أصبح يفكخ كيف يربح مجاىًجا، ثع يستيغ الجياد.

                                                           
 .27جساليات الخصاب األدبي في الشثخ العخبي القجيع. ص   (1)
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كعشجما كبخ بجت عبلمات الشزػج كتخؾ الربيشة "أغزبت أخي األصغخ كأىشتو لدبب  -
يج سبب تافو". فقػلو سبب تافو ُيبخز لشا أنو بمغ حج الشزج. أيًزا كاف ال أذكخه، كأك

حخيًرا عمى إحخاز الشرخ، كالتخصيط لكل خصػة، كالسذاركة في السعارؾ، كقج تدّكج ثع 
 ُشػرد كانتقل إلى صيجا اآلمشة.

 ثانًيا: الذخريات الثانهية

لسبلمحيا الخاصة  كىي مػجػدات نرية الزمة لتكػيغ السذيج الدخدؼ دكف أف يكػف 
، كلحلظ لع يشذغل بإشبلؽ اسع عمى بعزيا أك التفريل في سساتو الشفدية (1)أىسية كبيخة

كالذكمية إال بسقجار ما يخجـ الشز، بيج أف بعس ىحه الذخريات تزيء الذخرية الخئيدة، 
 كتفيج في عسميات االستخجاع أك التسييج االستباقي كمغ ىحه الذخريات: 

 أسختو:

 .شاىخة كحشػنة كمتػاضعة: "اكتدبت مشاعة مغ شيخىا كشيبًة مغ مشبع حشانيا: األم -
كمحبًة مغ تػاضعيا كرفعة مغ جدارتيا" ال تفخؽ بيغ أبشائيا " أحٍج عمى اآلخخ فكميع 

كتتحسل كل شيء مغ أجل أكالدىا، كال تذعخىع بحلظ إال في قسة الغزب  .فمحات كبجىا"
مكات بدبب أكالدىا فكشُت مرجر ىع ججيج ليا فكانت " كأعػد ألمي التي تتحسل كل السي

تدتقبل أفعالي السقيتة حيشا بابتدامة تخفي ما تخفي، كأحيانا بشطخة مقصبة الجبيغ كىحه 
 الحالة تكػف عشج السدتػػ ما قبل قسة الغزب".

لع تشتقع لشفديا "أما عشج قسة الغزب فكانت تقػؿ كبالحخؼ الػاحج )هللا يبعث لظ حية ما 
قرظ( أك )هللا يبعثمظ مخض ال يريبظ( أك )هللا يبعث لظ اليشا( أقدع باهلل أف ىحا ما تع

كانت تقػلو عشج غزبيا... كىكحا لع ُيعخؼ عشيا أنيا انتقست لشفديا أك لػجعيا، كلع 
ُيعخؼ عشيا أنيا دعْت بدػء أك بسا ؼيو غزب الػالجيغ أك ؼيو لعشة أك دعاء بالذخ ال 

  "وهللا
عشج الكل "كلُّ مغ يعخفيا يزخب فييا السثل في الصيارة كالعفة كالحشاف  سسعتيا شيبة

كالعصف"  ندبيا شخيف "كيف ال ككالجىا شيخ ابغ شيخ ابغ شيخ كصػاًل الى الشدب 
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الذخيف. ككالجتيا ابشة مذايخ أجبلء صالحة تؿية كليٌة ليا كخامات" ."كما زالت إلى 
 السبجأ كالسشياج التي سارت عميو" كتابتي ىحه الكمسات حفطيا هللا عمى نفذ

 , قمبيا عمى أبشائيا قمب األـ ال يعػقو ال ىيبة كال قػة كال سصػة أماـ أذػ فمحة كبجىا
احتجـ الشقاش بيشيسا .كالتي تعمع أنو مخصئ كلكشيا لغ تدسح بأذّيشو ميسا كمف األمخ

مي ال تأبو كعمت األصػات ككاد الصبلؽ يكػف سبب العشاد كالتحجؼ. لكغ أمي ىي أ
لذيء ال تعيخ اىتساميا ألمخ إال فظ حبل مذشقتي كإخخاجي بدبلـ:  كقج كردت بشدبة 

 %( تقخيًبا.37)
: "كاف قاسًيا في تخبية أبشائو، ككاف كحيج كالجيو :" رغع قداكة تخبية كالجؼ _رحسو األب -

ى تخبية كالحؼ كحلظ كاف مثبًل في الحـد كالقدػة السفخشة أحيانا لكي يحافع عم _هللا
أبشائو بصخيقة يخاىا األفزل كاألنجع رغع أنو كحيج كالجيو مع أخت كلع يتمق صفعة أك 
تػبيخا مغ كالجيو، بل كاف مجلبًل كمعدزًا كمذاكدًا كبيخا" . كفي مػضع آخخ: " إذ إف 

 العقاب قج ال يترػره عاقل كال يترػر قداكتو".
غ كالجؼ إال أف عبل صخاخو إذا غزب عبل صػتو، كأفدع مغ حػلو : " فسا كاف م

 بصخيقة ككأف أحجىع مات أك حمت مريبة كبخػ"
يحتخمو الجسيع:" فػالجؼ محط إعجاب كاحتخاـ الجسيع خاصة كأؼ شكػػ تأتي عميشا كما 

 أكثخىا كاف كالجؼ يمبي الشجاء بالقراص قبل أك دكف معخفة الدبب أك لسغ الحق"
رتيبًا في الدمظ العدكخؼ )الجير المبشاني(، كاف يعسل في الجير المبشاني " كاف كالجؼ 

 كأيشسا يتع فرمو كاف إما أف يدتأجخ أك يذتخؼ مشداًل".
 مديصخ ، "كالجؼ يفخض ىيبتو بكل ججية في السشدؿ" .

 كاف كالجؼ كثيخًا ما ييتع بتعميسشا
كاف يفتخخ بإنجاز أبشائو، ككاف مسيًدا في عسمو " أذكخ أف كالجؼ قاـ بػضع شيادتي في 

لكغ  .بخكاز خاص لو كاف يحػؼ شيادة تقجيخ كتسيد مغ قائج الجير لبصػلة قاـ بيا
كقج كرد بشدبة  .فخحة الػالج بشجاح ابشو جعمو يشدى ما يخرو ليتفاخخ بسا أنجده كلجه

 %( تقخيًبا.24)
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( أًخا، كلو أختاف: "صخنا الحقًا أربعة عذخ كلج بيشيع ابشتاف 14إخػتو )إخهتو وخهاتو:  -
ف فشحغ بفزل هللا إحجػ عذخ فخدًا مع األختيغ الحبيبتيغ". كقج كردكا بشدبة أما األ

 %( تقخيًبا.8)
: يرغخه بعاميغ، كاف شجاًعا "كاف أخي كليج كالحؼ أقخ بأنو يستمظ  وليجأخػه األصغخ  -

مغ الذجاعة ما ال يستمكو عجة رجاؿ في تمظ القمعة بأحج مخاكد  )ج ؿ ع( فأحزختو 
الصائخات اإلسخائيمية، قج شارؾ في السعارؾ، ككاف ال يتصاكؿ عمى  بعج جيج جييج حيث

أخيو "بعجما أغزبت أخي األصغخ كأىشتو لدبب ال أذكخه" . "كالحقًا األصغخ مشي 
بعاميغ كليج كشا نبحث عغ التسيد بأفعالشا كألعابشا كأعسالشا، كنحاكؿ مجاراة الكبار 

 ( مخات.4ذىا الربياني" كقج ُذكخ )كمقارعة األقػػ إلثبات حزػرنا كقػة ليا نفػ 
: كاف رفيق دربو في مخجمة االلتحاؽ بالفجائييغ، كقج ُنقل إلى مشصقة رـك دمحمأخػه األكبخ  -

قخب جديغ، كشارؾ في الكثيخ مغ السعارؾ، كتدكج بالفتاة التي أحبيا )إيساف(، كقج ُذكخ 
 ( مخة.15)

في رأسو بخصاصة  : فقاؿ : إف أخيظ حدغ أصيب بخصاصةحدنأخػه األكسط  -
اختخقت رأسو مغ األماـ ناحية الذساؿ كاستقخت بسؤخخ الخأس ناحية اليسيغ كقج نقل 
بسخكحية تابعة لقػات الصػارغ الجكلية بدخعة فائقة إلى السذفى حيث كانت  ندبة الخصخ 
تتعجػ التدعيغ في السئة كاألمل بالشجاة صعب ججًا إف لع يكغ مدتحيل، كقج "تحدغ 

غ بالسئة كما زاؿ إلى اليػـ برحة جيجة رغع الخمل في سائخ الجية اليسشى مغ بشدبة ستي
كىػ الحؼ أدار  .جدجه مغ رأسو ألخسز قجمو كقج تدكج كأنجب بفزل هللا خسدة أبشاء

 محمو بعجما تخؾ زكجتو كمجيشتو ىخًبا مغ االعتقاؿ. كقج كرد مختيغ.
 أبشاء عمي غانع " لكغ بعج أف رزقشي هللا األبشاء" -
 أقاربو:

 ندب كالجتو : "كيف ال ككالجىا شيخ ابغ شيخ ابغ شيخ كصػاًل الى الشدب الذخيف". -
ججتو ألمو كانت ذا ندب، صالحة، عابجة، تجاكزت مئة كعذخيغ سشة.: "ككالجتيا ابشة  -

مذايخ أجبلء صالحة تؿية كليٌة ليا كخامات، شيجُتيا أكثخ مغ مخة كقج عاشت مئة 
 .ا في العبادة حتى صارت مثبًل يتفاخخ ؼيو القخيب كالبعيجكعذخة سشيغ، صخفتيا كمي
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 أساتحتو:
األستاذ الخاص )دمحم زكخيا القادرؼ( حفطو هللا كالحؼ أحيانا ألتؿيو لقخابٍة تجسعو بػالجتي.  -

 كقج كرد مخة كاحجة.
أستاذ القػاعج الفخندي: عاؾبو أكثخ مغ مخة، كقج حاكؿ الكاتب االنتقاـ مشو لكشو لع يفمح.  -

 ( مخات.7كقج كردت اإلشارة إليو )
 جيخانو:

جارىع الحؼ كاف رجل أمغ كيسمظ مدجًسا كسيارة: " أخحت مغ سيارة جارنا ككاف رجل  -
 أمغ مدجسًا حخبيًا"

جيخانو في حي الرفراؼ: " فيحا الحيُّ الرغيخ كاف يقصغ ؼيو عجد مغ األشباء حيث  -
ساتحة كمختار السحمة كبعس كاف الصبيب عسمة نادرة ججا، كؼيو السحافع كبعس األ

 األثخياء".
 أصجقاؤه:

 أصجقاء الصفػلة: أسج القاعي، كليمى مكخكس،  نازؾ دياب، ككاف يفخخ بيع. -
 أصجقاء الذباب:  -

 أحسج عامخ مغ بمجة الرػيخؼ. كرد مخة كاحجة. .1
أبػ السػت : مقاتل فمدصيشي "كألكؿ مخة أتعخؼ عمى مقاتٍل فمدصيشي كاف شابًا قػؼ  .2

دػرا نطخاتو فييا كفاح ككبلمو ؼيو مقاكمة كحجيثو ؼيو كقار كاحتخاـ كإجبلؿ البشية ج
الكبيخ كالرغيخ لسحتو يقف خمف رشاش كبيخ فدألتو عغ اسسو فقاؿ أدعى )بأبي 

 السػت( فتراحبشا معو لفتخة قميمة" كرد مخة كاحجة.
 معزاد رحاؿ: مدؤكؿ جياز األمغ. .3
 عبج الكخيع صالح: ضابط. .4
التي لع يتدكجيا ألنيا ليدت مغ بمجتو، كقج تدكجت بأستاذ مجرسة فاشسة: حبيبتو  .5

 كلجييا أكالد، كتعير في شارع الحسخاء في بيخكت.
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 أعجاؤه

الزابط اإلسخائيمي في سجغ أنرار الحؼ ركمو بقػة كأسقصو أرًضا؛ لعجـ االعتخاؼ  -
 بجكلة إسخائيل في البجاية، ثّع أكخه قػاًل عمى االعتخاؼ.

ـ: كميستو إدخاؿ الدجانيغ في الحّساـ، ككاف ال يربخ عمى األسخػ، كال الكابتغ حّسا -
 يعصييع حّقيع في ميستو.

 داني: ضابط السخابخات اإلسخائيمية في مجيشة صيجا. -
الزابط الحؼ حاكؿ أف يجعمو عسيل في السخابخات اإلسخائيمية. كُذكخ الحػار الحؼ جاء  -

 بيشو كبيغ البصل بذكل تفريمي.
 يغ أمخكه بالشدكؿ مغ الذاحشة.الزّباط الح -
 أحج الزّباط أندلو تحت األرض ليبجأ معو التحقيق. -
 العسيل: ضابط في جير لحج. -
 سعج حجاد الستعامل مع العجك اإلسخائيمي. -

 غيخ ذلك

أسساء حفطيا الكاتب لسقاكميغ فمدصيشييغ "كثيخة ىي األسساء التي حفطتيا كما زلت  -
ياد كأبػ الفجا كأبػ الحق كأبػ العـد كببلؿ األكسط كأبػ فكاف أبػ الشار. كأبػ أياد كأبػ ج

 الخيخ كصجاـ كساشػر كسيف كسمصاف"
 عبج هللا بغ عسخ، كالخسػؿ )صمى هللا عميو كسمع( كىي شخرية تاريخية ديشية. -
 أبػ أكـخ بػلذ لبكي سائق الباص كمداعجه مغ آؿ الشابمدي. -

 مغ خبلؿ عخض الذخريات يتزح التالي:

حه الديخة عمى شخرّية رئيدة، تشتسي إلييا كل كقائع الحجث كمعطع الػحجات لقج ُبشيت ى -1
الدخدّية، سػاء أكاف ذلظ باإلشارة السباشخة غمييا، أـ بتزسيغ األحجاث كقائع دالة عمييا، 

 %( تقخيًبا.  88كيطيخ أف ىحه الذخرية تحطى بتػاتخ بارز، إذ بمغ ندبة ضيػرىا )
 خرية الخئيدة.معطع الدخد جاء عمى لداف الذ -2
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قج كردت الذخريات بصخيقة مباشخة، ككانت مػضػًعا لمحجث في األغمب، ال مػضػًعا  -3
لمػصف أك القػؿ، كقج كانت الذخرية الخئيدة محخكة فاعمة أما باقي الذخريات 

 فكانت تطيخ ضيػر مفاجئ ثع تغيب.
فيي ذات أبعاد كىشاؾ مبلحطة أف القارغ ال يمسح مطاىخ تصػر بارزة في ىحه األنساط، 

ثابتة، كلع تػضع في ضخكؼ متعجدة متبايشة ُتحجث تغيخا حاسًسا في العػاشف كالسذاعخ 
ُيمّع بيا تحّػٌؿ يجعل ىيئتيا  –عمى األقل  –كالخغبات، فبل تشقمب الذخرية مثبًل إلى نؿيزيا أك 

 في نياية الديخة مختمًفا عغ ىيئتيا في بجايتو. إال في شخرية البصل.
ػقف الكاتب محايج حيث يجرس شخرياتو دراسة مجخدة، كأف يكذف عغ قج كاف م

 عيػبيا كمغامخاتيا، كسا يبخز محاسشيا كفزائميا 
رسع الذخريات: أما رسع الذخريات فكانت بػسائل مباشخة )الصخيقة التحميمية(، أك 

ذخح عػاشفيا غيخ مباشخة )الصخيقة التسثيمية(. ففي  الحالة األكلى يخسع شخرياتو مغ الخارج، ي
كبػاعثيا كأفكارىا كأحاسيديا، كيعقب عمى بعس ترخفاتيا، كيفدخ البعس اآلخخ. ككثيًخا ما 

 (1)يعصيشا رأيو فييا، صخيًحا دكف ما التػاء

أما في الحالة الثانية، فإنو يشّحي نفدو جانًبا، ليتيح لمذخرّية أف تعبخ عغ نفديا 
الخاصة. كقج يعسج إلى تػضيح بعس صفاتيا ، عغ كتكذف عغ جػىخىا، بأحاديثيا كترخفاتيا 

شخيق احاديث الذخريات األخخػ عشيا مثل البصل ىشا فسغ خبلؿ البػح كاالعتخاؼ كتجاعي 
 األفكار كالسخجعة الجاخمية تشكذف لشا الذخرية.

كمغ خبلؿ الدخد كالحػار التي تبيح لمكاتب أف يدتعسل الصخيقتيغ مًعا في رسع 
مثبًل عشجما أنيى عباس صبلتو ححره مغ الذخز الثالث الحؼ كاف معو الذخرّية، مغ ذلظ 

في الدندانة "فجأًة نيس أحجىع لمربلة بيسة كنذاط كبعج انتيائو بقميل تعخفت عميو )عباس ( 
شاب غاية في التيحيب مشجفع يعذق مقاكمة العجك الرييػني نطخ إلي كقاؿ برػت عاٍؿ: انطخ 

دانة ال تحكي أمامو شيء ألنو يذي باألسخػ يتعامل مع العجك كذلظ إلى ىحا الخجل في زاكية الدن
عمى مدسعو لع يخر مشو" . فالكاتب كصف عباس بأنو ميحب مشجفع يعذق السقاكمة، كترخؼ 

 عباس أثبت ذلظ.
                                                           

 .81يشطخ: فغ القرة   (1)
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الذخريات مغ حيث البداشة كالتعقيج، شخريات بديصة لمغاية يفيسيا القارغ ألكؿ 
الذخريات:  الذخرّيات السدّصحة، كالذخريات الشامية.  كىمة. كىشاؾ نػعاف متسّيداف مغ

فالسدصحة : تبشى ؼيو الذخرية عادة حػؿ فكخة كاحجة، أك صفة ال تتغيخ شػاؿ القرة، فبل 
أما الذخرية . ، كتأتي ىحه الذخريات لتخجـ فكخة ما (1)تؤثخ فييا الحػادث، كال تأخح مشيا شيًئا

ا، خبلؿ القرة، كيكػف تصػرىا عادة نتيجة لتفاعميا الشامية، فيي التي تتكذف لشا تجريجيً 
السدتسخ مع ىحه الحػادث. كقج يكػف ىحا التفاعل ضاىًخا أك خؽًيا، كقج يشتيي بالغمبة أك 

كالذخريات ىشا ىي شخريات مدصحة، عجا شخرّية البصل التي ضيخت .  (2)باإلخفاؽ
لبللتحاؽ بالسقاكمة أصبح أكثخ حدًما عمى  سساتيا كّمسا تقّجـ الدخد، ؼبعج ما كاف ىجفو البصػلّية

 ىديسة السحتل كاإليقاع بو.

 :المغة 
امتازت  المغة بديػلتيا كقخبيا مغ فيع الستمقي ميسا كاف مدتػاه، فقج استخجمت المغة 
الفرحى، كلع يدتخجـ العامّية إال نادًرا، كتشػعت بيغ الدخد كالحػار. "عّجت بعس الجراسات 

اصخ فغ القز، غيخ أف آخخيغ عجكه كسيمة لبشاء العشرخ الفشي كصشاعة الدخد عشرًخا مغ عش
 . (3)السادة الفشّية، كلحلظ تتعجد أنساشو كمطاىخه تعجد الخؤػ كزكايا الشطخ كالبؤر الدخدية"

كيعتسج غانع عمى الخاكؼ العميع بكل شيء، مغ خبلؿ الخؤية الدخدية لؤلحجاث، كقج 
كلكل مشيسا جسالياتو الخاصة، كفق  اندجامو مع الدياؽ  جسعت بيغ أسمػبي الدخد كالحػار،

الحؼ كرد ؼيو ، كقج كاف الحػار في الغالب لغة متبادلة بيغ الذخػص، كامتدج بيغ الفرحى 
"كأعادت شخح األسئمة عّسا فعمو كالجؼ. فقاؿ ليا: اليـػ  كالعامية، كمغ أمثمة الحػار بالفرحى:

ت : كيف يقػؿ عمي أتيتسا البارحة. فقاؿ لي: أنت مخصئ. أتيشا كليذ  البارحة. فتفاجأت كقال
 فقمت لو: كيف ذلظ؟

ألع نخمج لمشػـ البارحة كاستيقطشا اليػـ، فزحظ كقاؿ: بل خمجنا لمشػـ عرخًا كاستيقطشا السغخب 
. "  في نفذ اليـػ

                                                           
 85فغ القرة. ص   (1)
 86-85فغ  القرة. ص (2)
 (139يشطخ: األدب العخبي في فمدصيغ، كساؿ غشيع، )ص  (3)
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كىحا الحػار يػّضح نفدية الكاتب اليادئة "كنزجو . ؼبعجما كاف صبيانًيا تدتيػيو 
غبات أصبح أكثخ قجرة عمى التحكع بأعرابو. كؼيو داللة عمى شجة تعبو كإرىاقو كقتيا، السذا

كعمى صبخه كتخكيده عمى معخفة الحؿيقة " ككيف ذلظ" كلػ كاف عربًيا لرخخ بأخيو كأىانو 
 خاصة أف كجية نطخه صحيحة كأف ىحه الديخة صخيحة بجرجة كبيخة جًجا.

عمى لداف السحتل الرييػني؛ كذلظ ألنو يحاكؿ  كقج ذكخ بعس الكمسات العامّية كذلظ
أف ال يشاؿ السحتل مغ قجسية ىحه المغة، كال أف يتمفع بالفرحى ألنيا تمفطو بكل كيانيا، أيًزا 
كيف يمفع بيا كىػ الحاقج عمييا، الحؼ يبحؿ جّل كقتو لجفشيا، إضافة إلى أف المغة العامّية تجعل 

أمامو، كأف الكاتب قج عايذيا لتّػه، فيػ ىشا يشفى عشيا القارغ يتخيل السػقف ككأف األحجاث 
 صفة الرشعة .

 مغ ذلظ مثبًل: "فرخخ بي قائبًل: يبل أنت بيخمز" 

أما السشاجاة )الحػار مع الشفذ(، فقج كردت في الديخة لتعبخ عغ عسق الرخاع القائع في 
لى عقابو بيحه نفذ غانع، فقج استغخب كصجـ مغ أبيو حيث لع يختكب أؼ حساقة تؤدؼ إ

الرػرة، بقػؿ في نفدو حيغ ضخبو أباه بذخيط فػالذؼ " فسا كاف سبب ذلظ حتى شككت بشفدي، 
قج أكػف دست عمى ِرْجِل كالجؼ بجكف انتباه! لكغ ىحا احتساؿ غيخ كارد فيػ بعيج عشي بعس 

 الذيء. صخت ألتفت حػلي ألرػ ما سبب تغيخ مداجو ككل ذلظ بثػاف قميمة"

احة الدخد في الديخة أكبخ مغ مداحة الحػار، نبلحع أف الدخد كقع بشدبة كقج كانت مد
%، كىحا أمخ شبيعي؛ كذلظ ألف الديخة كالخكاية كالقرة يغمب 33%، بيشسا كقع الحػار 66

 عمييع الدخد، أما السدخحية مثبًل فالحػار غحاؤىا كال تترػر ببل حػار.

السعاني بعًجا أعسق كمشح الستمقي صػرة ككضف الكاتب لغة الجدج التعبيخية؛ إلعصاء   
عمى االنتياء كلع أنل مبتغاؼ، فسا كاف لي مغ   قارب اليـػ -أكثخ إشخاًقا ككضػًحا، كمغ ذلظ: "

خياٍر إال )ليمى مكخكس( ألشجىا بذعخىا بقػة لترخخ عاليًا الفتة نطخ األستاذ الحؼ أشار إلّي 
مشو كىػ يشياؿ عمّي بعبارات التػبيخ. تعسجت برػت مخعب. قائبًل : تعاؿ إلى ىشا. فاقتخبت 

أبقى قخب الباب تحدبًا لعجـ محاصختي، فأشيخت عميو السدجس أللقشو درسًا ال يشداه، فسا كاف 
مشو إال أف ركس نحػؼ بيجػـ شخس غيخ آبو لي كال لدبلحي، فسا كاف مشي إال أف أخفزت 
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اء بدخعة جشػنية، لع التفت لمػراء السدجس كسارعت باليخكب كالخػؼ يمفشي فكشت أسابق اليػ 
كثيخا كرائي لعمسو أنو ال يدتصيع المحاؽ بي لكغ اليمع جعمشي   أبجًا مع العمع أف األستاذ لع يجخِ 

ال أتػقف ضشًا مشي أف األستاذ ما زاؿ يجخؼ خمفي". كىحا يجؿ عمى مذاكدة الكاتب كىػ صغيخ 
 تعامل مع السػاقف.كأفكاره الربيانية، كجخأة األستاذ كميارتو في ال

" لع أعخؼ كال أريج أف أعخؼ كيف كصمت الصاىخة الرابخة لشا بأقل مغ ثانية رغع األمتار  -
القميمة التي تفرمشا عشيا بل ككيف احتزشت فمحَتي كبجىا بجشػف األـ السذتاقة" .كىحا ؼيو دليل 

 عمى شّجة شػؽ األـ، كشػؿ فتخة الػياب.

استيقطشا كإال الػالج مقابمشا يجمذ كفي يجه سيجارة يشفثيا بقيٍخ كفي " كبعج ساعتيغ تقخيبا  -
األخخػ فشجاف القيػة يخشفو كمغ فػؽ يخسل بعيشيغ غاضبتيغ نطخات عتاٍب كغزٍب إليشا ككأنو 
تيجيٌج ككعيٌج لكغ بالشطخ فقط... فجسعت قػاَؼ الخائختيغ كأقبمت أقبل يجيو بحخارة كخػؼ ككحلظ 

بقي صامجًا دكف حخاؾ، ثابتًا عمى مقعجه لع ييده شيء كال زعدع كيانو  فعل أخي لكغ كالجؼ
 حجث متدسخًا صمبًا متساسكًا كلكغ ذلظ لع يجـ لػقت شػيل حتى أنيار ذلظ الجبل الخاسخ..."

ىحا السػقف يجلل عمى شجة غزب األب عمى كلجيو حيث خخجا دكف عمع أك رضا الػالج، أيًزا 
 الحاكع كالسديصخ. كؼيو معشى اإلحداف لمػالجيغ كالشجـ عمى ما فعبله.ؼيو ضيػر لذخرية الػالجة 

كقج غّز السعجع المغػؼ بألفاظ الحدف ، كمشيا: أصخخ، األلع، السعاناة، فغزبت، 
فذل،... إف ىحه الشدبة السختفعة جًجا أللفاظ الحدف حتى ال تكاد تخمػ مشيا صفحة، فييا تشاسب 

 ظ شبيعة بعس األمكشة، كاألحجاث.كاندجاـ مع نفدية السؤلف، ككحل

كتسيدت الديخة باستعانتيا بالرػر الجسالية بكثخة، كمشيا:" أمدكت بأيجيشا مدكة عاشق 
 لحبيب شاؿ انتطاره عذخات الدشيغ". ىشا شبو أمو بعاشق يسدظ يج عاشقة.

 كسا حزخت بقػة بعس السرصمحات:

 الربيانية. -
 السقاكمة الفمدصيشية. -
 االعتقاؿ. -
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ية تذيخ إلى معاني البلمباالة، كالسذاغبة، كعسل ما بجا لو دكف خػؼ ...، فالربيان
كالسقاكمة تذيخ إلى معاني كضػح اليجؼ، ككضػح العجك، كالعير ألجل الػشغ، أما االعتقاؿ 

 فيػ نتاج األخيخة، كيذيخ إلى القسع، كالتذخيج، كالعحاب...

  :الشياية 
لسحتل يحجده في لبشاف، كال زالت عبلمات الرخاع الحؿيقي كاف مع السحتل، كما زاؿ ا

العحاب قائسة عمى جدجه الحؼ يخفس الحّؿ كاليػاف، فالشياية مفتػحة حديشة فييا أمل بدكاؿ 
 االحتبلؿ ما داـ اإلسبلـ مػجػًدا، كالجياد باؾًيا، كفييا إصخار عمى فزح جخائسو.
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 السبحث الثالث

 في عرخ الجول واإلمارات الثاني مدخد الديخ الحاتية في لبشان
، كاعتسجت التختيب 2019-1924ىحا مدخد خاص بالديخ الحاتية في لبشاف مغ عاـ 

التاريخي، مغ حيث سشة الشذخ لمصبعة األكلى، ثع اسع مؤلفيا يميو عشػاف الديخة ثع دار الشذخ 
 كمكانيا.

أىجاني: )ذكخيات ، فقج (1)(Chembllion Zoresأما معمػمات ىحا السدخد فسغ: )
األدب كالحب، ىحه ليدت سيخة، ىػّيات كثيخة كحيخة كاحجة، كلجت شيًخا كأمػت شفبًل، محكخات 
بيخكتي، محكخاتي، السقسة(. كمغ اتحاد الكّتاب المبشانييغ : )حراد العسخ، عشجما نعير مّختيغ(، 

ئة جدائخية( أعصتشي كمغخبي )رفس اإلفراح عغ اسسو( أىجاني )السقجمة(، كبثيشة مباركي )قار 
رابط سبعػف بأجدائو الثبلثة، أّما مغ الذعب المبشاني كبالخغع مغ مئات الخسائل إاّل أّنشي لع 
أحّرل مشيع أؼ رد سػػ ما كاف مغ )د. حّداف الحبّلؽ الحؼ أجابشي أّنو سيكتب محكخاتو الحًقا، 

ػمات عشو ذكختيا في بجاية كعمي غانع الحؼ مّجني بالسعمػمات التاريخّية عغ لبشاف كبعس معم
التحميل، كحاكؿ جاىًجا أف يداعجني بأف يبحث لي عغ أسساء لخسائل ماجدتيخ درست ىحا 
السػضػع، حاكؿ كسأؿ الكثيخ مغ الستخّرريغ لكّشو لع يجج، كذكخ بأّنو سيشذخ ىحا البحث في 

كدشجر نّجار الحؼ أّكج مجمتو التي يعسل فييا، كبدبب االىتساـ اختخُت تحميل سيختو الحاتّية، كأل
لي معمػمة عشو، كاّتحاد الكتاب المبشانييغ كسا ذكخُت آنًفا( كلعّمي لع أكغ مػفقُة في األشخاص 

 الحيغ أرسمُت إلييع. كأّما باقي الديخ الحاتّية فكانت مغ جيج الباحثة.
ُت أّما عغ تػثيق السعمػمات في ىحا السدخد، فقج ُكّثقت في الفرل الثاني عشجما تحجث

 عغ مػجدىا.
 

 1924 
 الخازف، ىشج رشيج، مفكخة ىشج، مصبعة القجيذ بػلذ، حخيرا.  -

 1932 
 ضعػف، تػفيق فزل هللا ، سيخة حياتي، ساف ريسػ، البخازيل. -

 1947 
 حشا، جػرج، أنا عائج مغ مػسكػ، مصابع الكذاؼ، بيخكت. -

                                                           
باحث ليبّي، كانت لو تجخبة في فغ الديخة الحاتية في ليبيا، كقج اقترخ عمى الجانب الجبي. تػاصمت معو   (1)

 ـ )مػقع إلكتخكني(11/17/2719عبخ الؽيذ بػؾ بتاريخ 
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 1949 
، بيخكت، 1998، 2شسعػف ، كسيل، مخاحل االستقبلؿ، بيخكت، مكتبة صادر. )ط -

 دار الشيار(.
 1950 

سبلمة، بػلذ، محكخات جخيح، بيخكت، مصبعة الشدخ)كيػجج شبعة أخخػ عاـ  -
 ـ، مصبعة األنجلذ، د.ـ(.1975

 1951 
 (.77ص -15، محكخات بيخكتي، بيخكت، دار األحج )مغ ص (1)عيتاني -

 1952 
بيخكت، دار ، 1978الخػرؼ، رشيج سميع، ديػاف القخكؼ، سانياكلػ في البخازيل ) -

 السديخة(.
 ضعػف، تػفيق ، مغ كحي الدبعيغ، مصابع صادر ريحاني، بيخكت. -

 1954 
التامخ، رضا، ذكخيات رضا التامخ، دار الشيار لمشذخ. بيخكت .) كشبعت عاـ  -

 ـ(.1997
 1955 

، الجامعة المبشانية، قدع الجارسات التاريخية، (2)باز، رستع ، محكخات رستع باز -
 بيخكت.

 1959 
 عمي، محكخات يتيع، د.ف، د.ـ. خجاج، -
داغخ، أسعج، محكخاتي عمى ىامر القزية العخبية، دار القاىخة لمصباعة كالشذخ،  -

 الدػيذ.
نعيسة، ميخائيل، سبعػف )ثبلثة أجداء(، دار نػفل لمشذخ، بيخكت. )كقج نذخت تباًعا  -

لمجدء ـ كالصبعة الثانية 1959(. )الصبعة األكلى لمجدء األكؿ (3)1960 -1959مغ 
ـ ، 1964، ) الصبعة الثانية لمجدء الثاني (4)، بيخكت، دار صادر1962األكؿ عاـ 

                                                           
 لع يحكخ اسع السؤلف في أؼ صفحة مغ صفحات السحكخات.  (1)
، دار الفارس  لمشذخ كالتػزيع، عساف.. 2778، 1نقػال زيادة في ميداف التاريخ/ نجكة ، بخيت كاخخكف ط   (2)

338. 
 .16عشجما تتكمع الحات،. ص   (3)
 .373التخجسة الحاتية. ص   (4)
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ـ، بيخكت، دار 1966( ، )الصبعة الثانية لمجدء الثالث (1)بيخكت، دار صادر
ـ كالصبعة الدابعة 1967، الصبعة الثالثة 1977(، كىشاؾ شبعة عاـ (2)صادر

 ـ(. 2011، كالصبعة الثانية عذخ 1991
 1960 

 (3)الخػرؼ، بذارة، حقائق لبشانية، الجدء األكؿ، مشذػرات أكراؽ لبشانية، حخيرا. -
 . (4)بيخكت -الخػرؼ السقجسي، كداد، دنيا أحببتيا، السؤسدة األىمية لمصباعة كالشذخ -
الرمح، سامي، محكخات سامي بظ الرمح: صفحات مجيجة مغ تاريخ لبشاف، بيخكت،  -

 مكتبة الفكخ اإلسبلمي..
 ميخائيل، سبعػف )ثبلثة أجداء(، دار نػفل لمشذخ، بيخكت )الجدء الثاني(.نعيسة،  -

 1962 
 ـ(.1975، 2سبلمة، بػلذ، حكاية عسخ، دار الكتاب المبشاني، بيخكت )ط -

 1963 
 .1963إدريذ، سييل، محكخات ركائي، اآلداب، لبشاف، العجد الثالث، ا مارس  -
السصبعة الكاثػليكية )يػجج معػض، ميخائيل، اعتخافات كاىغ، بيخكت، مشذػرات  -

 .(5)، بيخكت، السصبعة الكاثػليكية1971شبعة عاـ 
 1964 

 (6)حشا، جػرج، قبل السغيب: تجارب كذكخيات مغ حياتي، دار الثقافة، بيخكت -
 الخػرؼ، بذارة، حقائق لبشانية )ثبلثة أجداء(، مشذػرات أكراؽ لبشانية، حاصيبا. -

 1965 
 الكبيخ، سيخة ذاتية، مشذػرات السكتبة األىمية، بيخكت.الخػرؼ، سامي أيػب، السيخب  -
 . (7)فخحات، إلياس، قاؿ الخاكؼ، كزارة الثقافة كاإلرشاد، دمذق -

 
 

                                                           
 .374التخجسة الحاتية. ص   (1)
 .375ة الحاتية. ص التخجس  (2)
 237تاريخ لبشاف الحجيث. ص   (3)
(4)  Google books .)مػقع إلكتخكني( 
 محكخاتي خبلؿ قخف، فؤاد غرغ ، أججاد العخب )مػقع إلكتخكني(.  (5)
 قبل السغيب: تجارب كذكخيات مغ حياتي، جػرج حشا، مكتبة قصخ الػششية )مػقع إلكتخكني(.  (6)
 فخحات، دار الكتب كالػثائق العخاؾية )مػقع إلكتخكني(.قاؿ الخاكؼ، إلياس   (7)
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 1966 
زيجاف، جخجي، محكخات جخجي زيجاف )سيخة حياتي(، بتحقيق: صبلح الجيغ السشجج،  -

 د.ف، بيخكت.
 1967 

مغ مجمة  20ارس ضسغ السجمج زيجاف، جخجي، السجرسة الكمية، بتحقيق: نبيو أميغ ف -
 .255-222األبحاث مغ 

 غرغ، فؤاد، محكخاتي خبلؿ قخف، د.ـ،  د.ف. -
 1969 

 شسعػف، كسيل، محكخاتي، مكتبة فمدصيغ لمكتب السرػرة، ببيخكت.  -
 أرسبلف، شكيب، سيخة ذاتية، دار الصميعة، بيخكت. -

 1975 
 القاكقجي، فػزؼ، محكخات فػزؼ القاكقجي، د.ف ،بيخكت . -
يع، حجيث نائب، مشذػرات مكتب الجراسات العمسية، بيخكت. -  السشحر، إبخـا

 1977 
، 2. )ط(1)سيخة ذاتّية فمدؽّية، دار الشيار لمشذخ، بيخكت –مالظ، شارؿ، السقجمة  -

 ـ، دار الشيار، بيخكت(.2001
 1978 

الخالجؼ، عشبخة سبلـ ، جػلة في الحكخيات بيغ لبشاف كفمدصيغ، دار الشيار لمشذخ،  -
 .(2)يخكتب

 1980 
، 3الخيحاني، أميغ، قرتي مع مي، السؤسدة العخبّية لمصباعة كالشذخ، بيخكت.  )ط -

، دار الجيل، بيخكت، كقج كانت الجدء األخيخ مغ الكتاب في الصبعة الثالثة؛ 1989
فالجدء األكؿ: أدب كفغ، كالثاني: كجػه شخؾّية كغخبّية، كالثالث: قرتي مع مي في 

 دتقبًل في الصبعة األكلى(.حيغ كانت كتاًبا م
 
 

                                                           
 شارؿ مالظ، السقجمة، دار الشيار )مػقع إلكتخكني(.  (1)
كلجت في بيخكت،  كاف ليا نذاط بارز في الحخكات الشدائية لتحخيخ السخأة كالسيسا مغ الحجاب، كليا العجيج   (2)

 .22مغ السقاالت.  يشطخ: الكاتبات المبشانيات. ص 
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 1981 
 .(1)محكخات، د.ـ، د.ف –معػض، ميخائيل، أنا كالحخب  -

 1982 
(، مؤسدة األبحاث العخبية، 1977 -1917الخػرؼ السقجسي، كداد، ذكخيات ) -

 بيخكت.
(ـ، محكخات سميع عمي سبلـ، الجار الجامعية ، 1938-1868سبلـ، سميع عمي ) -

 بيخكت.
 تاجخ مغ لبشاف، مكتبة الفارابي، بيخكت.غخيبة، أحسج، يػمّيات  -

 1983 
 . (2)أرسبلف، عادؿ محكخات األميخ عادؿ أرسبلف، د.ف، بيخكت -
 عػاد، تػفيق يػسف ، حراد العسخ، مكتبة لبشاف ناشخكف، بيخكت.  -
 .(3)محكخات الجدء األكؿ، د.ف، د.ـ  –معػض، ميخائيل، ىسدات األمذ  -

 1984 
 . (4)محكخات الجدء الثاني، مصبعة دكاش، د.ـ –معػض، ميخائيل، حجثشي كتابي  -

 1985 
في مقاالت قريخة  1982ك1916فخكخ، عسخ، غبار الدشيغ: لسحات مغ حياتي بيغ  -

في الثقافة كاالجتساع تػرد كقائع كال تبجؼ آراء، دار األنجلذ لمصباعة كالشذخ 
 كالتػزيع، بيخكت.

 1986 
أناشار  -د عػاد بربػصبربػص، ميذاؿ، ميذاؿ بربػص، تخجسة كتحقيق: تخي -

 بربػص، )سيخة ذاتية(، مشذػرات الجامعة المبشانية، بيخكت.
 عيتاني، دمحم، نيخ الدماف، مجمة الصخيق. -
 فخكخ، مرصفى، شخيقي إلى الفغ، )سيخة ذاتية(، مؤسدة نػفل، بيخكت. -

 1987 
 حاكؼ، خميل، رسائل الحب كالحياة، دار الشزاؿ لمشذخ، بيخكت. -

                                                           
 ، )مػقع إلكتخكني(  FORZGHARTAاألب ميخائيل معػض،   (1)
 154معجع أعبلـ الجركز. ص  (2)
 ، )مػقع إلكتخكني(  FORZGHARTAاألب ميخائيل معػض،  (3)
 ، )مػقع إلكتخكني(  FORZGHARTAاألب ميخائيل معػض،  (4)
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 خ إلى أنرار، دار الباحث لمصباعة، بيخكت.الحخ، المع ، مياج -
 1988 

حيجر، رستع، محكخات رستع حيجر، تخجسة كتحقيق: نججة فتحي صفػة، الجار العخبية  -
 لمسػسػعات، د.ـ.

 1989 
ـ 1997ـ(. )يػجج شبعة عاـ 1962 -1877الخػرؼ، فارس، أكراؽ فارس الخػرؼ ) -

 ((1)في دار شبلس لمجراسات كالشذخ
 1990 

جػزيف، قرة السػارنة في الحخب )سيخة ذاتّية( ، شخكة السصبػعات أبػ خميل،  -
 ((2)، شخكة السصبػعات لمتػزيع كالشذخ، بيخكت2000، 4لمتػزيع كالشذخ، بيخكت. )ط

حديغ مخكة، كلجت شيًخا كأمػت شفبًل. سيخة ذاتية في حػار أجخاه معو عباس  -
 بيخكت.  -بيزػف، دار الفارابي

 .(3)ى، جخكس بخس، بيخكتفخيحة، أنيذ، قبل أف أند -
 1991 

شسيل، شبمي، حػادث كخػاشخ محكخات الجكتػر شبمي شسيل، دار الحسخاء لمصباعة  -
 كالشذخ.

 (.2008، 2، )ط(4)عمي حخب، خصاب اليػية، الجار العخبية لمعمػـ كالفشػف، ،بيخكت -
 بيخكت، رياض الخّيذ، بيخكت. –بخليغ  –مخكة، كامل، بيخكت  -

 1992 
، دار العمع 1980ك1976زمغ األمل كالخيبة: تجارب الحكع ما بيغ الحز، سميع،  -

 لمسبلييغ. بيخكت.
حيجر، لصفي، شػارد الثسانيغ، دار الشيار لمشذخ، بيخكت. ) كُشبع في ذات العاـ في  -

 دار السكذػؼ، بيخكت(.
 الخكمي، حميع، محكخات حميع الخكمي ، رياض الخيذ لمكتب كالشذخ. -
 

                                                           
 .أكراؽ فارس الخػرؼ، فارس الخػرؼ ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(  (1)
 قرة السػارنة في الحخب، جػزيف أبػ خميل، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (2)
 قبل أف أندى، أنيذ فخيحة، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (3)
ـ قاؿ: "كقج 2777ىحا التاريخ الحؼ ذكخ في مقجمة الكتاب األكلى.، أما في شبعتو الثانية التي كانت عاـ   (4)

. يشطخ خصاب اليػية . ص   .13نذخت ىحه الديخة في أكاسط العقج السشرـخ
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 1993 
خات عجاج نػييس )ستػف عاًما مع القافمة العخبية(، دار نػييس، عجاج، محك -

 االستقبلؿ.
 1994 

 عاصي، ميذاؿ مغ أياـ الزػء كالطبلـ )سيخة ذاتية(.  -
عديخاف، ليمى، شخائط ممػنة مغ حياتي، )سيخة ذاتية(، رياض الخيذ لمكتب كالشذخ،  -

 بيخكت.
 1995 

ـ، دار الشيار 1997، 3)طحمػ، شارؿ، حياة في ذكخيات، دار الشيار لمشذخ، بيخكت  -
 لمشذخ، بيخكت(.

 دمذؿية، نجيع، محصات مغ حياتي الجبمػماسية، دار الشيار لمشذخ، بيخكت. -
صميبا، عديد، صفحات مجيػلة مغ العسل الثػرؼ في لبشاف كسػريا، دار الفارابي،  -

 . (1)بيخكت
 1996 

 لحػد، عبج هللا، ذكخيات مختارة، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت. -
 1998 

 الخاسي، سبلـ، الديخة كالسديخة، مؤسدة نػفل، بيخكت. -
 سشة مع الشاس، دار الشيار لمشذخ، بيخكت. 50سالع، يػسف،  -

 1999 
 األميغ، حدغ، حل كتخحاؿ، رياض الخّيذ، بيخكت. -
 زيادة، معغ، الفرػؿ األربعة، مشذػرات رياض الخيذ، بيخكت.  -

 2000 
 ميذل الفػف، فخندا".أيػب، مشى، الحؿيقة: سيخة ذاتية، دار نذخ " -
الحز، سميع، لمحؿيقة كالتاريخ محكخات سميع الحز )باإلنجميدية( دار الكتب كالشذخ،  -

 د.ـ.
 نرخ هللا، إممي، في الباؿ، مؤسدة نػفل، بيخكت. -

 
 

                                                           
 صفحات مجيػلة مغ العسل الثػرؼ في لبشاف كسػريا، عديد صميبا، دار الفارابي )مػقع إلكتخكني(.  (1)
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 2001 
 سيخة ذاتية، دار الشيار، بيخكت. -صعب، كليع، حكاية قخف  -
 السصبػعات لمتػزيع كالشذخ، د.ـ.السعمػؼ، ماريا، امخأة تبحث عغ كشغ، شخكة  -

 2002 
 إدريذ، سييل ذكخيات األدب كالحب: الجدء األكؿ، دار اآلداب، بيخكت.  -
صميبا، عديد، العسل الدخؼ في الحدب الذيػعي المبشاني مع صفحات مغ تاريخو،  -

 دار الفارابي، بيخكت.
 .الرميبي، كساؿ، شائخ عمى سشجيانة، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، د.ـ -
أبػ شاس، ديغػؿ، ببل قيج، سيخة أسيخ مقاكـ مغ لبشاف، دار اليادؼ لمصباعة كالشذخ  -

 كالتػزيع. لبشاف.
 2003 

بذارة، سيى، مقاكمة )سيخة ذاتية(، دار الداقي، بيخكت )أكؿ صجكر كاف بالمغة  -
 ـ(.2003الفخندية 

 .(1)جابخ، يحيى، مغ ميدمػف إلى جشػب لبشاف، دار فكخ لمصباعة كالشذخ -
 ، دار نمدغ، بيخكت.-ذكخيات–خػرؼ، مشيخ، سفيشة حياتي  -

 2004 
 .(2)بخكات، ىجػ، رسائل الغخيبة، بيخكت، دار الشيار لمشذخ -
 الحز، ،سميع، عرارة العسخ شخكة السصبػعات لمتػزيع كالشذخ، د.ـ. -
 حمػاني، نػرا نػييس، أكالدؼ )سيخة ذاتية( دار الفارابي، بيخكت. -
 عاًما مع اآلؼ سي، الذخكة العالسية لمكتاب. 37 رّحاؿ، نبيل، حكاية ُعسخ -
 عازار، مشرػر، أكراؽ مغ حياتي )محكخات(، دار كمكتبة التخاث األدبي. -
 كبارة، سالع، شخابمذ في ذاكخة الػشغ، دار الشيار لمشذخ، بيخكت. -
بة في إجازة "الخكح يجفعشي"، دار الشزاؿ، بيخكت. -  كمر، مارؼ عشجارؼ، رـا
 خػابي العسخ، دار الشيار لمشذخ، بيخكت.معمػؼ، نايف، مغ  -
لحج، أنصػاف، في قمب العاصفة، باريذ، )ُنذخت أيًزا تحت عشػاف )محكخات أنصػاف  -

  (3)لحج )بالمغة العبخية( في صحيفة يجيعػت أحخنػت(.

                                                           
 مغ ميدمػف إلى جشػب لبشاف، يحيى جابخ، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(   (1)
 رسائل الغخيبة، ىجػ بخكات، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (2)
 ـ ، الخياـ )مػقع إلكتخكني(.2717مخاجعات لسحكخات انصػاف لحج، جياد الديغ،   (3)
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 2005 
 شخيح، محسػد، يػميات مياجخ كمؿيع، دار نمدغ، بيخكت  -
 آلداب، بيخكت.الذيخ، حشاف، حكايتي شخح يصػؿ، دار ا -

 2006 
صالح، فخحاف، كفخشػبا: قرة حب... سيخة مكاف، دار الحجاثة لمصباعة كالشذخ،  -

 بيخكت.
 2007 

 اإلنداف كالحدب كالػشغ، دار نمدغ، بيخكت. -الخػرؼ، سامي أيػب، أمل ال يغيب -
 سخكيذ، سمػـ، لسحات مسا تعاني الخكح، السكتبة البػليدية، لبشاف. -
ذكخيات نرف قخف الجامعة األمخيكية في بيخكت مغ بيشخكز.. شبل، يػسف أحسج،  -

 إلى كاتخبخؼ(، الجار العخبية لمعمػـ ناشخكف.
، ىحه ليدت سيخة، دار الداقي، بيخكت.  -  صاغية، حاـز
 عيتاني، حداـ، ىػيات كثيخة كحيخة كاحجة: سيخة لبشانية، دار الداقي، بيخكت. -
 ـ(.2011كت )الصبعة االلكتخكنية، غرػب، مي، كداًعا بيخكت، دار الداقي، بيخ  -

 2008 
شساعة، مشيخ، إقبلع كىبػط: سيخة شبيب مغ رأس بيخكت، رياض الخّيذ لمكتب  -

 كالشذخ، بيخكت.
 (1)(9/10/2008شساعة، مشيخ، جذ نبس، رياض الخّيذ لمكتب كالشذخ، بيخكت ) -
غ عميق، رامي، شخيق الشحل، مشذػرات شخيق الشحل )صجرت ندخة أكثخ تفريبًل ع -

 .(2)دار آف كاييخ الفخندية(
فخحات، ؼيرل، يػـ بجأت الكتابة )سخدّية مغ سيخة ذاتية(، دار الفارابي، بيخكت  -

 Le Jour ou Jeـ. كقج صجر بالمغة الفخندية تحت عشػاف 2010، 2)ط
Commencai a ecrire   ،2009تخجسة أنصػاف بػالد، عغ دار ضخغاـ.) 

، جياد، حجيث الحكخيات في الدي - اسة كالجبمػماسية كالسخأة، رياض الخيذ لمكتب كـخ
 كالشذخ، بيخكت.

عاًما في اإلعبلـ كالدياسة، دار الداقي،  40نطاـ الجيغ، عخفاف، ذكخيات كأسخار  -
 بيخكت.

                                                           
 جذ نبس، مشيخ شساعة، نيل كفخات كـػ )مػقع إلكتخكني(.  (1)
 )مػقع إلكتخكني(.  good readsشخيق الشحل، رامي عميق،   (2)
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 2009 
بيخكتي، سػنيا، مصاحغ الصائؽية: شيادة حبة قسح، الجار العخبية لمعمـػ ناشخكف،  -

 د.ـ.
 بصخس، فؤاد، محكخات فؤاد بصخس، دار الشيار لمشذخ. بيخكت.  -
بة الكتابة )سخدية مغ سيخة ذاتية(، دار نمدغ، بيخكت. -  فخحات، ؼيرل، ـر
 محكخات، دار أبعاد لمصباعة كالشذخ كالتػزيع. –عازار، مشرػر، التحية األخيخة  -

 2010 
ثػف األخيخة في قرتي كأيامي الثبل –التبشي   -بمػؾ، أرثػر، خفي في الدكػف  -

 بيخكت، مؤسدة نػفل، بيخكت.
مغ يػميات الجكتػر كامل ميّشا، تسييج: –رافع، شػقي ، ممحسة الخيارات الرعبة  -

ـ في دار 2012)كُشبع عاـ  (1)كامل ميّشا، مؤسدة عامل، كدار الفارابي، بيخكت.
 الفارابي(.

الشيار لمشذخ )أيًزا قجر لبشاني، بيخكت، دار  -تػيشي، غداف، فمشجفغ الحقج كالثأر -
 ـ(9/12/2010الصبعة الثانية في نفذ العاـ 

دلػؿ، محدغ، الصخيق إلى الػشغ ربع قخف بخفقة كساؿ جشببلط، تقجيع: كليج جشببلط  -
 جاف عبيج، تخجسة: يػسف مختزى، الجار العخبّية لمعمػـ ناشخكف. –

لعخبية سعادة، مي حشا، مذػار العسخ بيغ الصب كالدياسة كالذعخ، الجار ا -
 لمسػسػعات.

 بػ سسخا، أنصػاف، أنا كالتخبية، مؤسدة  االنتذار العخبي -
 صمػخ، فػزؼ، درب كسشابل، دار السشيل المبشاني لمصباعة. -
صشيفخ، ريجيشا، ألقيت الدبلح: امخأة في خزع الحخب المبشانية، دار الفارابي،  -

 بيخكت.
 بيخكت. كازف، عبجه، قمب مفتػح، الجار العخبية لمعمػـ ناشخكف، -
 يػًما في البقاع، دار الشيار لمشذخ، بيخكت. 420يػنذ، دياب،  -

 2011 
 البدرؼ، دالؿ، مرخ التي في خاشخؼ، دار الداقي، بيخكت. -
 زىخ الجيغ، ليشا، الجديخة ليدت نياية السذػار، مكتبة بيداف. -
 فخحات، ؼيرل،  عسخ الػلجنة )سخدية مغ سيخة ذاتية(، دار مختارات. -

                                                           
 يػمّيات الجكتػر كامل ميّشا في كتاب "ممحسة الخيارات الرعبة" غداف أبػ عباس، الخياـ )مػقع إلكتخكني(.  (1)
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 (1)فمتة زمانو )سخدّية مغ سيخة ذاتية(، دار الفارابي، بيخكت.فخحات، ؼيرل،  -
قبيدي، كساؿ، رحمتي مع الدخشاف )صحافي يخكؼ معايذتو كصخاعو مع اإلرىابي  -

 األكؿ في العالع(، دار مجارؾ لمشذخ، بيخكت.
 2012 

 حبيب ، نقػال إيميا، يػمّيات تاجخ بيخكتي، دار نمدغ. بيخكت -
في خجمة الدراعة العخبية ، الجار العخبية لمعمـػ  جحى، جػرج حشا، خسدػف سشة -

 ناشخكف.
 عخيزة، تػما، مغ باب تػما إلى بػابة بمذ، رياض الخّيذ لمكتب كالشذخ، بيخكت. -
فخحات، ؼيرل، ابغ الحدب كقرز أخخػ )سخدية مغ سيخة ذاتية، شخكة  -

 السصبػعات لمتػزيع كالشذخ، د.ـ.
ؾيف الحخب في لبشاف )سخدية مغ سيخة فخحات ، ؼيرل، مجشػف بغ بيخكت: قرة تػ  -

 ذاتية، دار الفارابي، بيخكت.
 محيػ، زياد أنيذ، التحجؼ في ضبلؿ الحب، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت. -

 2013 
 ـ(.2014، 2الحاج عمي، نزاؿ، كمسات آخخ السذػار،  دار الفارابي، بيخكت. )ط -
 فخيحة، أنيذ، اسسع يا رضا، مؤسدة نػفل، بيخكت. -
 ، فيميب، نحكع باسع الذعب المبشاني)سيخة ذاتية(، دار صادر، بيخكت.خيخ هللا -

 2014 
 جابخ، حبيب، حراد الثسانيغ، دار الفارابي، بيخكت. -
 الخػرؼ، شبل عيدى، سخ السئة عاـ، دار صادر السذخؽ. -
 ، باريذ  Robert Laffontستيتة، صبلح، حفمة جشػف،  -
غ سيخة ذاتية، دار الفارابي، فخحات، ؼيرل، يا ضيعاف الذجخ كسخديات أخخػ م -

 بيخكت.
 مخكة، كخيع، اعتخافات نياية القخف، دار التشػيخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع. -

 2015 
 بصخس الخاعي، بذارة، عسخؼ عسخ لبشاف. -
 بيزػف، دمحم يػسف، آؿ بيزػف سيخ كرجاؿ  -

                                                           
 ُكتاب ، فخحات، الكتاب )مػقع إلكتخكني(.  (1)
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أبػ زكي، عراـ، محصات في ذاكخة كشغ: محكخات العسيج عراـ أبػ زكي، تقجيع:  -
 كليج جشببلط، الجار العخبّية لمعمػـ ناشخكف.

 شتػؼ، شبلؿ، بعجؾ عمى بالي، )سيخة ذاتية(، دار الفارابي لمشذخ كالتػزيع، بيخكت. -
 (1)عازار، مشرػر، الديخة، دار أبعاد لمثقافة كالشذخ. -
 عجاقة، إلياس، مغ خبايا الحاكخة، دار الفارابي، بيخكت. -
 دار الفارابي، بيخكت.عػاضة، كاصف، ليذ كسثمو يػـ..،  -
غانع، نبيو، التاريخ إف حكى... كقج حكى! )محكخات الحخب األىمية/زحمة كالبقاع  -

 ،مؤسدة االنتذار العخبي.2000-1975الغخبي/ 
 2016 

 البدرؼ، دالؿ، سشػات الدعادة الثػرية، دار التشػيخ لمصباعة كالشذخ، لقاىخة. -
 مديخة قمع، الجار العخبية لمعمػـ، د.ـ. مصخ، فؤاد، ىحا نريبي مغ الحياة سيخة حياة ك  -

 2017 
البدرؼ، دالؿ، دفاتخ الحخب األىمية، السخكد العخبي لمجراسات كدراسة الدياسات،  -

 د.ـ.
 غشجكر، عثساف، أنا كالبحخ: سيختي الحاتية في حياتي الخياضية، دار البشاف. -

 2018 
 دار البػارؼ، د.ـ.البػارؼ، إلياس، محكخات أك ذكخيات عامل نقابي شيػعي قجيع،  -
نجار، ألكدشجر، ميسػزا، دار سخ السذخؽ، بيخكت. )كشبعت في باريذ، دار  -

 ليػسكاؿ في ذات العاـ(.
 نرخ هللا، إممي، السكاف، سيخة ذاتية، دار قسبد، بيخكت. -

 2019 
البصل، جػرج، محكخات جػرج البصل )أنا الذيػعي الػحيج(. )تشذخ فرػؿ مغ ىحه  -

 (.(2)ياتالسحكخات في مجمة بجا
جحا، ميذاؿ، أكراؽ مغ كتاب العسخ، دار نمدغ، دار صادر لمصباعة كالشذخ،  -

 بيخكت.

                                                           
 تحػالت،  مشرػر عازار: أسصػرة ميجخية كخسيخة كششية، سعج نديب عصا هللا )مػقع إلكتخكني(. (1)
 .2717 -17محكخات قائج شيػعي مغ لبشاف، مجمة بجايات، العجد  –جػرج البصل، آخخ الببلشفة   (2)
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غانع، عمي ، عشجما نعير مختيغ. )ىي مخصػشة أرسمتيا لي ابشتو، كسيرجرىا بعج  -
إصجار ديػانيو مباشخة، كيقػـ اآلف بتشؿيحيا مغ األخصاء، كأكصاني بشذخىا، كلحلظ 

 قسُت بتحميميا(.
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 ديخ الحاتية التي لم يحكخ تاريخ نذخىامدخد لم
 

 (1)البدتاني، سميساف، لو محكخات .1
 (2)تقي الجيغ، خميل، قرز مغ حياتي .2
 (3)تقي الجيغ، خميل، محكخات سفيخ .3
 (4)تقي الجيغ، عادؿ، محكخات قاٍض. .4
 (5)جابخ، أنيذ، ذكخيات. .5
 .(6)جشببلط، كساؿ، محكخات كساؿ فؤاد جشببلط .6
 (7)حشا.حشا، جػرج محكخات جػرج  .7
 (8)عخض سخيع لديخة ذاتية(. -حػراني، جػرج )أىل القسة  .8
 .(9)الخػرؼ، فؤاد، سػائح خسديغ سشة مغ عسخ فؤاد الخػرؼ  .9

 .(10)زغيب، جسيل، حياتي قرتي، سيخة ذاتّية  .10
 
 

                                                           
خ: سميع البدتاني، . كأضغ انيا تاريخية كليدت شخرّية يشط91ص  1األعبلـ الذخؾية.، زكي مجاىج، ج  (1)

 معجع البابصيغ )مػقع إلكتخكني(.
يدتعيج فييا  بعس ذكخيات شفػلتو كدراستو كحياتو األدبية كالػضيؽية. ُيشطخ: خميل تقي الجيغ أعسالو   (2)

 الكاممة، القادمػف مغ السخيخ )مػقع إلكتخكني(.
أ عسمو ىحا مشح أف كاف في العذخيشات، فييا تكّمع عغ عسمو كىػ سفيخ لبشاف في مرخ كفي مػسكػ، كقج بج  (3)

 كتخكو في الدتيشات مغ عسخه. ُيشطخ: السخجع الدابق.
 .219. ص 1معجع أعبلـ الجركز  (4)
 .311. ص 1معجع أعبلـ الجركز   (5)
 (.139. )ص5. كأيًزا السػسػعة الدياسية، ج338نقػال زيادة في ميداف التاريخ. ص   (6)
 .83كػ، حشا. ص يشطخ: أنا عائج مغ مػس  (7)
يخكؼ السؤلف في ىحا الكتاب كقائع مغ حياتو في الصفػلة كالربا كالخجػلة، متحجًثا عغ مديختو في التعمع   (8)

عخض سخيع لديخة ذاتية،  –أىل القسة  كمغ ثع الػضائف التي تدّمسيا، إنيا سيخة ذاتية يذتبظ فييا الخاص بالعاـ
 جػرج حػراني، رياض الخيذ )مػقع إلكتخكني(.

 السخجع الدابق.  (9)
مغ الكتب التي خصيا الصبيب بعيشيو، يخبخ ؼيو قرتو مع السخض كرحمة العبلج التي جاؿ بيا دكاًل عجة.   (10)

، عبيخ أنصػف، مجمة األفكار أسبػعية يشطخ: مراب بسخض الترمب الجانبي الزامػرؼ كمحكـػ بالذمل الجائع!
 سياسية )مػقع إلكتخكني(.
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 .(1)شمفػف، إسكشجر، لو محكخات يػمّية .11
 .(2)الرايغ، سمسى محكخات شخؾية .12
 الرمح، سامي يحتكع إلى التاريخ. .13
 .(3)، عؽيفة فشجؼ ، دكحة الحكخػ، الذػيفاتصعب .14
 الرمح، رياض، محكخات رياض الرمح. .15
 .(4)عاصي، ميذاؿ، لو مجسػعة محكخات .16
 .(5)ؼياض، سعيج، ابغ األفشجؼ )سيخة ذاتّية( .17

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
، كتػفي في بيخكت عاـ 1882لبشاني األصل، يجيج العخبّية كالفخندية كيشطع الذعخ، كلج بالقاىخة عاـ   (1)

 .353. ص 1. يشطخ: معجع السؤلفيغ، ج1934
اإلحداف، أسدت عجة جسعيات ، كلجت في حي السريصية في بيخكت كتمقت عمػميا في مجرسة زىخة   (2)

-1857كانزست إلى العربة األنجلدية، ليا قرز كمحكخات، كمقاالت، الكاتبات المبشانيات بيبميػغخاؼيا 
 45ـ. ص 1957

كلجت في الذػؼيات كتمقت عمػميا في مجرسة اإلنكميد في بيخكت، ثع في مجرسة الذػؼيات الػششية،   (3)
.، 48-47. ص 1957-1857ت. يشطخ: الكاتبات المبشانيات بيبميػغخاؼيا أصجرت مجمة الخجر، كليا عجة مقاال

 .85. ص 1الجركز ج
 مػقع الحكػاتي.  (4)
. لكّشي ذكختيا ألّف السػسػعة األدبّية 121بعج البحث تبّيغ أّنيا مخصػشة. ُيشطخ: السػسػعة األدبّية. ص  (5)

 تمظ الدشػات.ـ، كلعميا ُنذخت في 2719، كنحغ اآلف في 2771ُشبعت عاـ 
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 الخاتسة
بعج شيػر مغ البحث كالتشقيب كالتحميل كاالستشتاج كسؤاؿ ذكؼ الخبخة، كبعج الححؼ 

كالسخاجعة، كقخاءة آالؼ الرفحات مغ الكتب كالسجبلت كالسػسػعات،  تّػصمت إلى كالديادة 
 الشتائج التالية:

 أغمب الحيغ كتبػا سيختيع الحاتّية مغ المبشانّييغ ىع الرحافّيػف. -
كثيٌخ مغ السػاقع اإللكتخكنية اعتبخت بعس  الخكايات سيخ ذاتّية ألصحابيا، كقج أثبت  -

 البحث خبلؼ ذلظ.
 خاؼ كاتب الديخة بأنو كتب سيختو الحاتّية.عجـ اعت -
 احتمت بيخكت السخكد األكؿ في نذخ الديخ الحاتّية كسا جاء في السدخد. -
بعس عشاكيغ الديخ الحاتية قج ترجـ القارغ بأنيا سيخة لراحبيا مغ ذلظ سيخة  -

 قجر لبشاني، حفشة جشػف، شخيق الشحل(  –)فمشجفغ الحقج كالثأر 
تتحجث عغ حياة صاحبيا بأكسميا كإنسا عغ سشػات فقط مغ  كثيخ مغ السحكخات لع -

ذلظ )سشػات الدعادة الثػرية ( لمكاتبة )دالؿ البدرؼ(، فقج تحجثت عغ تجخبة سشػاتيا 
( مع مشطسة العسل الذيػعي المبشاني، ك)دفاتخ الحخب 1971 -1969األكلى )

شػات الحخب، مشح األىمية المبشانية( الحؼ تجسل ؼيو تجخبتيا مع السشطسة خبلؿ س
 .1981انجالعيا كحتى مغادرتيا لمسشطسة  عاـ 

فج يكتب الكاتب اكثخ مغ كتاب يحتػؼ عمى سيختو الحاتية لكغ في اكقات متباعجة مغ  -
ـ ثع بعج عذخيغ 1932ذلظ مثبًل )سيخة حياتي( لمكاتب )تػفيق ضعػف(، ككاف عاـ 

 سشة كتب )مغ كحي الدبعيغ(.
لبشانية كتبت سيختيا الحاتية في لبشاف في عرخ الجكؿ ىشج الخازف ىي أكؿ امخأة  -

 كاإلمارات الثاني.
تسّيدت السخحمة األكلى بقمة الديخ الحاتية السشذػرة، ككجػد عجة سيخ مخصػشة )غيخ   -

 مشذػرة(.
بغمبة الصابع الدياسي ككثخة الخؤساء الحيغ كتبػا سيخىع  –كأىع مسيدات السخحمة الثانية  -

أشيخ سيخة ذاتية لبشانية )سبعػف لسيخائيل نعيسة( كالحؼ دفعو لكتابتيا الحاتّية، كضيػر 
ىػ حب الفزػؿ لجػ قخائو الحؼ يجج أنو يسكغ اغتفاره كأنو مخض. كبخكز معالع 

 الديخة الحاتّية بذكل أكثخ كضػًحا.
كالسخحمة الثالثة تسّيدت بطيػر الديخة الحاتية الفمدؽية ألكؿ مخة في عرخ الجكؿ  -

 ت الثاني، كفييا تعّجدت أسباب كتابة الديخ الحاتّية، كبالتالي تعجد كتابياكاإلمارا



248 
 

أّما السخحمة األخيخة ففييا ضيخ العشرخ األنثػؼ بقّػة، كضيػر الجانب الفشي في  -
عشاكيغ بعس الديخ، كضّست جسيع فئات الذعب المبشاني، كأكثخ ىحه الفئات ضيػًرا 

أعساؿ ذكخ فييا شيء مغ سيختو، كبخز ىع الرحافيػف، ككاف لؽيرل فخحات عجة 
الحجيث بذكل كاسع عغ الحخب األىمية المبشانّية كذكخياتيا في السحكخات الذخرّية 

 كأغمب الديخ الحاتّية المبشانية.
فكخة )عشجما نعير مّختيغ( تجكيغ مغامخاتو مغ لحطة ميبلده إلى مشترف عاـ   -

ـ، كقج رّكد عمى األمػر السحدنة، كالتي ليا عبلقة بالتحاقو بالفجائييغ، ككانت 2019
تػثيق لبعس أحجاث لبشاف العاّمة. كقج ُكفق الكاتب في تختيب األحجاث، كاختيار 

 الذخرّيات التي تشاسب ىحه الفكخة.
إف أراد العير بشداىة  -في ىحا الدماف–ححؼ الفاعل مغ العشػاف ليقػؿ أّف الفاعل  -

كسبلـ فديشفى كُيحؿ، كسُتححُؼ مشو الحياة، كىحا ما أكّجه عشج ححؼ السفعػؿ بو، 
 كححفو لمجسمة الذخشية يجعمظ متذّػًقا لسعخفة األحجاث.

 ُيفرح لشا عغ شبيعة ىحه العشػاف ىشا ال يجّلل مباشخة عمى كػنيا سيخة ذاتّية، كال -
 الحياة.

كانت البجاية )تقػؿ الػالجة(، كىي بجاية كصؽّية، تذي بحّبو لػالجتو، كأما بالسزارع  -
داللة عمى أّنو يعتّد بيا كبقػليا كدائًسا يدتحزخ ىحا القػؿ، كليجعل مغ سيختو حجيثة 

 العيج، ككأنيا تحجث اآلف.
إال أّف تقانتي االستخجاع كاالستباؽ حزختا  عمى الخغع مغ تتابع الدمغ في سيخة غانع -

 بذكل الفت فييا.
قج استخجـ أدكات التدخيع الدخدؼ )الححؼ كالتمخيز( في الفرل األكؿ، ثع ضيخت  -

 تقانة السذيج، كالػقفة بذكل الفت في الفرػؿ األخيخة.
تبّيغ مغ التحميل أّف التمخيز مختبط إلى حج كبيخ بالشز السجسل، كمعطع أشكالو  -

 رتبصت باالستخجاع، كأّنو يعسل عمى تدخيع الدخد.ا
 امتؤل الشز بالتػاتخ السفخد )ما حجث مخة كاحجة ُذكخ مخة كاحجة(. -
معطع األمكشة التي ُذكخت تسثل مرجر حدف لمبصل، ككثخة األماكغ الجاخمية دليل  -

 اعتداز الكاتب بػششو كحبو لو.
حتبلؿ اإلسخائيمي، كقج بخزت الرخاع الخئيدي في ىحه الديخة كاف بيغ البصل كاال -

 صخاعات أخخػ كاف سببيا ىحا الرخاع.
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الذخرّية الخئيدة ىي شخرّية البصل، أما باقي الذخرّيات فيي ثانػية مدصحة  -
 بديصة.

امتازت المغة بديػلتيا كفراحتيا، كاعتسادىا عمى الدخد أكثخ مغ الحػار، كتػضيفيا  -
 لمغة الجدج، كاستخجاميا لمرّػر الجسالّية.

الرخاع الحؿيقي كاف مع السحتل، كما زاؿ السحتل يحجده في لبشاف، كال زالت عبلمات  -
العحاب قائسة عمى جدجه الحؼ يخفس الحّؿ كاليػاف، فالشياية مفتػحة حديشة فييا أمل 
بدكاؿ االحتبلؿ ما داـ اإلسبلـ مػجػًدا، كالجياد باؾًيا، كفييا إصخار عمى فزح 

 جخائسو.
سيخة ذاتية أك محكخات شخرّية، كقج كانت  160ما يديج مغ السدخد احتػػ عمى  -

ـ، كُلػحع أّف الفتخة التي كانت بيغ عامي 2019 – 1924متّػزعة عمى األعػاـ بيغ 
( تسّيدت بغدارة اإلنتاج. كقج ألحقو مدخد آخخ لمديخ الحاتّية المبشانية 1990-2019)

 يا األكلى.أك السحكخات الذخرّية التي لع ُيعخؼ تاريخ نذخ شبعت
 كعمى بعس تػصيات أىسيا:

عمى دكر الشذخ أف تحكخ ممخرات الكتب التي تشذخىا متحخيًة في ذلظ الجقة كاألمانة  -
 العمسّية.

عمى الباحثيغ أف يعتشػا بجراسة فغ الديخة الحاتّية في كل البمجاف العخبّية؛ ليبخزكا لمعالع  -
حاتيع ترل الدحب في أّف ؼيو مبجعػف كعطساء ىاماتيع تفػؽ الجباؿ، كشسػ 

 الدساء.
عمى السؤرخيغ أف يؤرخػا لببلدىع مغ خبلؿ السحكخات كالديخ الحاتّية؛ ألّف فييا كقائع  -

 كأحجاث تثخؼ البحث، كأمػر تدتحق التػثيق.
عمى كل شخٍز أف يكتب محكخاتو أكاًل بأّكؿ، لعّل ذلظ يكػف حافًدا لو عمى زيادة  -

 لسغ غيخه، كلمتاريخ.إنتاجو اليػمي، كتكػف فييا إفادة 
 

كأّما عغ مدتقبل أدب الديخة الحاتّية في لبشاف، فديكػُف حافبًل بالكثيخ مغ اإلنتاج؛ كذلظ 
لعجة أسباب؛ مغ أىسيا: كضػح ىحا الفغ في الدشػات األخيخة، ككثخة السعمػمات التي يجُب أف 

خة الحاتية، مغ ذلظ بخنامج ُتػّثق مغ أفػاه أصحابيا، كضيػر البخامج التي تحّفد عمى كتابة الدي
)كتاب حياتي( الحؼ يأتي عمى إذاعة لبشاف، ىحا البخنامج ىػ محاكلة افتخاضية لكتابة سيخة حياة 
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الزيف في جسيع مخاحميا مغ مقجمة، كإىجاء، كسيخة حياة، كخاتسة، كاختيار عشػاف ليحا 
 .(1)الكتاب

لحاتية عغ المبشانييغ السغتخبيغ؛ أيًزا بخنامج )لبشاني أنا( كىحا بخنامج يختز بالديخ ا
حيث يتع االتراؿ بالذخريات السبجعة، كالسختخعة، كالؿيادية مغ أصل لبشاني في شتى 
السياديغ الدياسية، الصبية، الثقاؼية، الفشية، الخياضية، كالفمكية مغ كل بقاع العالع، كخبلؿ فتخة 

كتخػ الباحثة  (2)ـ شفػلتو كتعميسو كالخ.االتراؿ يدخد السغتخب الكثيخ مغ ذكخياتو في لبشاف، كأيا
أف مثل ىحه البخامج تحّفد السترل كالسدتسع عمى كتابة الديخة الحاتية، كلعّل ىحه البخامج كانت 

 أحج أسباب ازدىار الديخة الحاتية في القخف الػاحج كالعذخيغ.
 كأخيًخا أسأؿ هللا الَقبػؿ، كآخُخ دعػانا أّف الحسج هلل رّب العالسيغ.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 كتاب حياتي، إعجاد كتقجيع: ديشا خياط، إذاعة لبشاف )مػقع إلكتخكني(. (1)

 بخنامج لبشاني أنا، إعجاد كتقجيع: ليمياف انجراكس، إذاعة لبشاف )مػقع إلكتخكني(.  (2)
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 السرادر والسخاجع
 القخآن الكخيم

 السخاجع العخبية:
ـ، عشػاف FORZGHARTA  ،21/10/2019األب ميخائيل معػض ،  .1

السػقع:
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https://jamalon.com/en/30903793.html
https://jamalon.com/en/30903793.html
https://www.goodreads.com/book/show/33631645
https://www.goodreads.com/book/show/33631645
http://www.elrayyesbooks.com/index.php?route=product/product&product_id=273
http://www.elrayyesbooks.com/index.php?route=product/product&product_id=273
https://hounaloubnan.com/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9/
https://hounaloubnan.com/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9/
https://hounaloubnan.com/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9/
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-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3
%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9/ 

 ـ، عشػاف السػقع:Goodreads ، 12/12/2019ألػاح رشيج الزعيف،  .15
https://www.goodreads.com/book/show/28942682 

 ألػاح رشيج الزعيف السخاتمة، كساؿ الخياحي، الجديخة، عشػاف السػقع: .16
-2016/1/2/https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/
-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD
-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8
%A9 

ألػاح، رشيج الزعيف )لبشاف(، سيخة ذاتية، جػرج شانيػس الدغبي، مػقع المغة  .17
 ػاف السػقع:ـ، عش14/12/2019كالثقافة العخبية، 

-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%ADarabe.fr/-https://langue
-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9

%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9 
 .2015، 1إلياس عجاقة، مغ خبايا عجاقة، بيخكت، دار الفارابي، ط .18
 ـ، عشػاف السػقع:12/12/2019عخفة، إلياس فخحات، الس .19

https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA 

ـ،  عشػاف 17/11/2019لػثائق العخاؾية،إلياس فخحات، قاؿ الخاكؼ، دار الكتب كا .20
 السػقع: 

iq.com/opac/fullrecr.php?nid=159518&hl=ara-http://www.iraqnla 
21.  ، ـ، عشػاف 12/12/2019امخأة تبحث عغ كشغ، ماريا معمػؼ، نيل كفخات كـػ

 ع:السػق
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb93153

53449&search=books 

https://hounaloubnan.com/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9/
https://hounaloubnan.com/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9/
https://www.goodreads.com/book/show/28942682
https://www.goodreads.com/book/show/28942682
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/1/2/-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/1/2/-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/1/2/-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/1/2/-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/1/2/-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/1/2/-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://www.iraqnla-iq.com/opac/fullrecr.php?nid=159518&hl=ara
http://www.iraqnla-iq.com/opac/fullrecr.php?nid=159518&hl=ara
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb93153-53449&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb93153-53449&search=books
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،  -أمل ال يغيب .22 اإلنداف كالحدب كالػشغ، سامي الخػرؼ، نيل كفخات كـػ
 ـ.30/9/2019

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb286048
271810&search=books 

 ـ ، عشػاف السػقع:30/11/2019جائدة كتارا لمخكاية العخبية،  -إممي نرخ هللا، كتارا .23
https://www.kataranovels.com/novelist/%D8%A5%D9%85%D9%84%D9

-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%8A
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/ 

ـ، عشػاف السػقع: 22/10/2019ألقيت الدبلح، ريجيشا صشيفخ، دار الفارابي،  .24
-http://dar

alfarabi.com/product/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-AA/ 

ـ،  22/10/2019"ألقيت الدبلح": كيف تخػ العار في أؼ انترار ، العخبية نت، .25
 عشػاف السػقع: 

https://www.alarabiya.net/articles/2009/03/31/69627.html 
، أنا كالبحخ، سيختي الحاتية في حياتي  .26 الخياضية، عثساف غشجكر، نيل كفخات كـػ

 ـ.29/9/2019
 ـ، عشػاف السػقع:29/11/2019أنا كالتخبية أنصػاف بػ سسخا، جسمػف،  .27

044/s/3078236/categhttps://jamalon.com/ar/catalog/product/view/id/343
ory/63/ 

ـ ، عشػاف 4/1/2020أكراؽ فارس الخػرؼ، فارس الخػرؼ، نيل كفخات كـػ ،  .28
 السػقع:

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb37562
=books35417&search 

29.  ، ـ، عشػاف 2/1/2020أكراؽ مغ كتاب العسخ، ميذاؿ خميل جحا، نيل كفخات كـػ
 السػقع:

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb323827
314904&search=books 

 مى بالي، شبلؿ شتػؼ، بيخكت، دار الفارابي.بعجؾ ع .30

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb286048-271810&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb286048-271810&search=books
https://www.kataranovels.com/novelist/%D8%A5%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
https://www.kataranovels.com/novelist/%D8%A5%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
https://www.kataranovels.com/novelist/%D8%A5%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
https://www.kataranovels.com/novelist/%D8%A5%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD/
https://www.alarabiya.net/articles/2009/03/31/69627.html
https://www.alarabiya.net/articles/2009/03/31/69627.html
https://jamalon.com/ar/catalog/product/view/id/343044/s/3078236/category/63/
https://jamalon.com/ar/catalog/product/view/id/343044/s/3078236/category/63/
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb37562-35417&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb37562-35417&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb323827-314904&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb323827-314904&search=books
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 Septmber-نبيو غانع Baynetna-Nabih Ghanem-23)بخنامج بيشاتشا(، .  .31
2013K  قشاة ،MTVAlive   ،1/11/2019:ـ، عشػاف السػقع 

-ww.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb243710https://w
224656&search=books 

ببل قيج، سيخة أسيخ مقاـك مغ لبشاف، ديغػؿ أبػ شاس، نيل كفخات كػـ،  .32
 ـ، عشػاف السػقع:29/11/2019

-www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb104899https://
65047&search=books 

 ، الييئة السرخية العامة لمكتاب.1998بشاء الدمغ في الخكاية، مخكاف مبخكؾ،  .33
 بيخكت، كامل مخكة –بخليغ  –بيخكت  .34
التاريخ إف حكى... كقج حكى! )محكخات الحخب األىمية/ زحمة كالبقاع  .35

 ـ عشػاف السػقع: 1/11/2019(، نبيو غانع، نيل كفخات كػـ، 2000-1975العخبي/
-mpage.aspx?id=lbb243710https://www.neelwafurat.com/ite

224656&search=books 
 ـ.1991، 7تاريخ لبشاف الحجيث، كساؿ الرميبي، بيخكت، دار الشيار، ط .36
ـ، عشػاف 22/10/2019تحػالت، مشرػر عازار كحبو لمثقافة، ناصيف نرار،  .37

 السػقع: 
http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=964 

تحػالت، مشرػر عازار: أسصػرة ميجخية كخسيخة كششية، سعج نديب عصاهللا،  .38
 ـ، عشػاف السػقع: 28/10/2019

http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=8833&ArticleCategory=0 
 التخجسة الحاتية في األدب العخبي الحجيث، يحيى الجايع، بيخكت، دار التخاث العخبي. .39
-12تعميقات جػزيف كأدكنيذ نعسو عمى ما جاء مغ محكخات رستع بيغ الرفحة  .40

 ـ،  عشػاف السػقع:29/11/2019ضسًشا، مكتبة جػزيف كأدكنيذ نعسو،  126
http://www.adonisnehme.info/deirelqamar/?id=17&lang=2 

 ، عشػاف السػقع:22/10/2019تػفيق ضعػف، معجع البابصيغ )معجع إلكتخكني(،  .41
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1537 

، األردف، 2012ثشائيات في الدخد : دراسة في السبشى الحكائي العخبي، دمحم الذػابكة،  .42
 كزارة الثقافة.

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb243710-224656&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb243710-224656&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb104899-65047&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb104899-65047&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb243710-224656&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb243710-224656&search=books
http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=964
http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=964
http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=8833&ArticleCategory=0
http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=8833&ArticleCategory=0
http://www.adonisnehme.info/deirelqamar/?id=17&lang=2
http://www.adonisnehme.info/deirelqamar/?id=17&lang=2
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1537
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1537
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، حدغ دمحم سعج، دار الكتاب، 1920-1914جبل عامل بيغ األتخاؾ كالفخندييغ  .43
 ـ.1985، 2بيخكت، ط

جساليات الخصاب األدبي في الشثخ العخبي القجيع: قخاءات في الخؤيا كالتذكيل، فايد  .44
 .2012، 1الؿيدي، كزارة الثقافة، عساف، ط

محكخات قائج شيػعي مغ لبشاف، محمة بجايات، العجد  -جػرج البصل ، آخخ الببلشفة .45
 ، عشػاف السػقع:2017 – 17

https://www.bidayatmag.com/node/837 
 ، عشػاف السػقع:19/10/2019جػزيف أبػ خميل، الكتائب المبشانية،  .46

-https://kataeb.org/authors/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81
%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88 

، نيل كفخات كػـ،  .47 حجيث الحكخيات في الدياسة كالجبمػماسية كالسخأة، جياد كـخ
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%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9
-%86
-1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B

%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A 
عاًما عمى غيابو... خميل  20خميل تقي الجيغ أعسالو الكاممة صجرت في مجمجيغ بعج  .61

تقي الجيغ القاص كالخكائي شاىج عرخ نازؾ سابا يارد، القادمػف مغ السخيخ/ 
 ـ، عشػاف السػقع:2/1/2020

topic-http://almrikheon.ahlamontada.net/t521 
 ، عشػاف السػقع: 30/10/2019سشة مع الشاس، يػسف سالع، نيل كفخات كػـ،  50 .62

-com/itempage.aspx?id=lbb76992https://www.neelwafurat.
37476&search=books 

قرة حياة، جػرج حشا جحى، نيل كفخات –خسدػف سشة في خجمة الدراعة العخبية  .63
 ،  ـ، عشػاف السػقع: 1/12/2019كـػ

188571&search=books-lwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb214906https://www.nee  
ـ، عشػاف السػقع: 6/11/2019درب كسشابل، فػزؼ صمػخ، نيل كفخات كػـ،  .64

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb185769
154595&search=books  

 ، عشػاف السػقع:30/11/2019الجكتػر فؤاد غرغ شبيب كأديب عخبي ، أججاد،  .65
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A7%D9%84%D8

-%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
%D8%BA%D8%B5%D9%86/-%AF%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8 

ديغػؿ أبػ شاس، زيارة خاّصة، مقجـ الحمقة: سامي كميب، الجديخة،  .66
 ـ،عشػاف السػقع:12/11/2019

tps://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/1/10/%D8%AF%Dht
-%D8%A3%D8%A8%D9%88-9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84

%D8%B7%D8%A7%D8%B3 
 ـ.1965، الجار القػمية لمصباعة كالشذخ، 1ديػاف اليحلييغ، تحقيق: دمحم الذشؿيصي، ج .67
ـ، عشػاف 22/9/2019ذكخيات األدب كالحب، سييل إدريذ، نيل كفخات كػـ ،  .68

 السػقع:

http://raffy.me/books/view_book/158234/%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A---%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://raffy.me/books/view_book/158234/%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A---%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://raffy.me/books/view_book/158234/%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A---%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://raffy.me/books/view_book/158234/%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A---%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://almrikheon.ahlamontada.net/t521-topic
http://almrikheon.ahlamontada.net/t521-topic
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb76992-37476&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb76992-37476&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb214906-188571&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb214906-188571&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb185769-154595&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb185769-154595&search=books
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B5%D9%86/
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B5%D9%86/
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B5%D9%86/
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B5%D9%86/
https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/1/10/%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/1/10/%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/1/10/%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/1/10/%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D8%B3
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-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb95125
55367&search=books 

 ، عشػاف السػقع:16/11/2019ذكخيات مختارة، عبج هللا لحػد، أبجج،  .69
https://www.abjjad.com/book/15448020/%D8%B0%D9%83%D8%B1%

-D9%8A%D8%A7%D8%AA
v%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9/24751367/re

iews 
70.  /  ، عشػاف السػقع:16/11/2019ذكخيات مختارة، عبج هللا لحػد، نيل كفخات كـػ

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb35270
33494&search=books 

عاًما في اإلعبلـ كالدياسة، عخفاف نطاـ الجيغ، دار الداقي،  40ذكخيات كأسخار  .71
 ـ، عشػاف السػقع: 19/12/2019

//www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8Ahttps:
-%D8%A7%D8%AA
-40-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1
-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8
%A9 

األمخيكية في بيخكت مغ بيشخكز.. إلى كاتخبخؼ(، يػسف الجامعة ذكخيات نرف قخف  .72
 أحسج شبل، نيل كفخات كػـ، عشػاف السػقع:

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb149702
111162&search=books 

بة في إجازة  "الخكح يجفعشي"، مارؼ عشجارؼ كمر، نيل كفخات كػـ، عشػاف السػقع:ر  .73  ـا
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb140597

101013&search=books 
 ـ2011، 1شاف، كساؿ قبيدي، بيخكت، دار مجارؾ، طرحمتي مع الدخ  .74
 ـ عشػاف السػقع:22/12/2019رسائل الغخيبة، ىجػ بخكات، نيل كفخات كػـ،  .75

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb130050
90180&search=books 

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb95125-55367&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb95125-55367&search=books
https://www.abjjad.com/book/15448020/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9/24751367/reviews
https://www.abjjad.com/book/15448020/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9/24751367/reviews
https://www.abjjad.com/book/15448020/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9/24751367/reviews
https://www.abjjad.com/book/15448020/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9/24751367/reviews
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb149702-111162&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb149702-111162&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb140597-101013&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb140597-101013&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb130050-90180&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb130050-90180&search=books
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رشيج الزعيف لمذخؽ األكسط لع تعمسشي كالجتي كيف أكػف مػاشًشا، سػسغ األبصح،  .76
 عشػاف السػقع:  ـ26/10/2019 الذخؽ األكسط،

https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%AF

%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9
-%82
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB
-%D9%84%D9%85
-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%88
-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B 
رضا التامخ كذكخياتو: صػر مغ لبشاف كاالستقبلؿ، خػرؼ، مجمة الحياة،  .77

1/10/2019  article<www.alhayat.com 
بخكات، مجمة العخبي، الكػيت، العجد  ركاد الديخة الحاتية مغ إفخنج كعخب، عمي .78

 ـ.1972، 165
،   aleph-lam، 2015ركاية سخ السئة عاـ،  عساد يػنذ فغاني،  .79

 ـ، عشػاف السػقع: 23/11/2019
https://georgetraboulsi.wordpress.com/2015/04/01/%D8%B1%D9%88%

-%D9%91%D8%B3%D8%B1-D8%A7%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9

%D8%B9%D8%A7%D9%85/ 
، سميع الحز، مقيى الكتب 1980ك1976زمغ األمل كالخيبة: تجارب الحكع ما بيغ  .80

 ، عشػاف السػقع:22/10/2019، 
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8

-86%D8%B2%D9%85%D9%-%A8
-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9
-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8

https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1450706/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://georgetraboulsi.wordpress.com/2015/04/01/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://georgetraboulsi.wordpress.com/2015/04/01/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://georgetraboulsi.wordpress.com/2015/04/01/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://georgetraboulsi.wordpress.com/2015/04/01/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
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-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
1980-%D9%88-1976-%D8%A8%D9%8A%D9%86   

، مكتبة البيخة، 1980ك 1976جارب الحكع ما بيغ زمغ األمل كالخيبة: ت .81
 ـ، عشػاف السػقع:22/10/2019

http://opac.birehlibrary.ps/records/1/6211.aspx 
 ، عشػاف السػقع:YABEYROUTH.COM   ،12/10/2019 سامي بظ الرمح،  .82

-https://www.yabeyrouth.com/7227
-%D8%A8%D9%83-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD 
تي متأخًخا، جبمة، عشػاف السػقع: سامي الخػرؼ في محكخاتو، الحكسة دائًسا تأ .83

http://www.jablah.net/node/2325 
الدعادة الثػرية كالحخب: فمدصيغ في محكخات دالؿ البدرؼ، خالج بذيخ، متخاس،  .84

 عشػاف السػقع: 
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%

-AF%D8%A9
-D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/-%D9%81%D9%8A 
، 11/12/2019،  مشيخ خػرؼ، مػقع نيل كفخات كـػ -ذكخيات –سفيشة حياتي  .85

 عشػاف السػقع: 
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb123052

83181&search=books 
سميع الحز: الصائفي ال ُيعخؼ بخصابو الدياسي بل بدمػكو، سسيخ شسذ، بيخكت،  .86

 الذخؽ األكسط، عشػاف السػقع: 
https://archive.aawsat.com/details.asp?article=235330&issueno=9308#.

FqgjTIU-Xe_ 
. مجمة الحياة، 1992سيخة جخجي زيجاف أماـ القارغ األمخيكي. مؤسذ اليبلؿ ،  .87

 ـ. 11/10/2019
 ـ.1969أشكيب أرسبلف، دار الصميعة، بيخكت، سيخة ذاتية، األميخ  .88

https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-1976-%D9%88-1980
http://opac.birehlibrary.ps/records/1/6211.aspx
http://opac.birehlibrary.ps/records/1/6211.aspx
https://www.yabeyrouth.com/7227-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://www.yabeyrouth.com/7227-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://www.yabeyrouth.com/7227-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://www.yabeyrouth.com/7227-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://www.jablah.net/node/2325
http://www.jablah.net/node/2325
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/
https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91/
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb123052-83181&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb123052-83181&search=books
https://archive.aawsat.com/details.asp?article=235330&issueno=9308#.Xe_-FqgjTIU
https://archive.aawsat.com/details.asp?article=235330&issueno=9308#.Xe_-FqgjTIU
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،  2013الديخة الحاتية في األدب اإلسبلمي، مخيع الحدشات، إشخاؼ: كساؿ غشيع،  .89
 رسالة ماجدتيخ.

 .2002، 1الديخة الحاتية في األدب العخبي، تياني شاكخ، دار الفارس، األردف، ط .90
ة األقبلـ، العخاؽ، العجد الديخة الحاتّية في األدب العخبي، عسانػنيل كػركيذ، مجم .91

 ـ.1988إبخيل  1الخابع، 
، 2016سيخة فخحاف صالح: كفخشػبا )قرة حب.. سيخة مكاف(، أحسج ياسيغ،  .92

 ـ عشػاف السػقع:29/11/2019جشػبية، 
https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9

-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-
-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
-81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%
-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D9%82%D8%B5%D8%A9

%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/ 
 ـ، عشػاف السػقع:  1/10/2019الديخة كالسديخة، سبلـ الخاسي، أبجج،  .93

https://www.abjjad.com/book/2440234175/%D8%A7%D9%84%D8%B3
-%D9%8A%D8%B1%D8%A9

85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%
%A9/2440463556/reviews 

 
 شارؿ مالظ، السقجمة، دار الشيار، عشػاف السػقع:  .94

http://www.darannahar.com/category/1000016/product/7/ 
، ا 3اج نػييس، مجمة األديب، العجدالذاعخ القخكؼ جػانب مغ سيختو بقمسو، عج .95

 .1975مارس 
يع شسيل، معجع البابصيغ،  .96  ـ عشػاف السػقع:28/10/2019شبمي بغ إبخـا

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3049 
97.  ، ـ، 20/10/2019شخائط ممػنة مغ سيخة حياتي، ليمى عديخاف، نيل كفخات كـػ

 عشػاف السػقع : 
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7318

7205&search=books 

https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://janoubia.com/2016/08/17/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8F%D8%A8%D9%91-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://www.abjjad.com/book/2440234175/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2440463556/reviews
https://www.abjjad.com/book/2440234175/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2440463556/reviews
https://www.abjjad.com/book/2440234175/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2440463556/reviews
https://www.abjjad.com/book/2440234175/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2440463556/reviews
http://www.darannahar.com/category/1000016/product/7/
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3049
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3049
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7318-7205&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7318-7205&search=books
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ـ، 2019خمجات العسخ... إلى عيشييا لعخفاف نطاـ الجيغ، الذخؽ األكسط،  .98
 ـ عشػاف السػقع: 5/12/2019

https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84
-%D8%AC%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
-%D8%A5%D9%84%D9%89
-87%D8%A7%C2%BB%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%
-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86   
 ـ، عشػاف السػقع:3/11/2019شػارد الثسانيغ، لصفي حيجر، نيل كفخات كػـ،  .99

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb79946
40413&search=books 

، 2019صحيفة العخب، رسائل خميل حاكؼ إلى ديدؼ األميخػ أسعج الخػرؼ،   .100
 ـ، عشػاف السػقع: 22/12/2019

-https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A
-8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1 
 صجمة كصسػد، بقخادكني، شخكة السصبػعات لمشذخ كالتػزيع. .101
صفحات مجيػلة مغ العسل الثػرؼ في لبشاف كسػريا، عديد صميبا، دار  .102

 ـ، عشػاف السػقع:29/10/2019الفارابي،
-rhttp://da
-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA
-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A

%D9%88/ 

https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1728981/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb79946-40413&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb79946-40413&search=books
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
http://dar-alfarabi.com/product/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/
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، شائخ عمى سشجيانة، محكخات كساؿ ال .103 ـ  24/10/2019رميبي، نيل كفختا كـػ
 عشػاف السػقع: 

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb98255
58400&search=books 

ـ، Book Online ،6/10/2019شخابمذ في ذاكخة الػشغ لمكاتب سالع كبارة،  .104
 عشػاف السػقع:

-majania.site/alnawe_kutib_iiliktrunia-iiliktruniat-https://ar.kutib
trbls_fy_dhkr_lwtn_127103.html 

105.  ، ـ، عشػاف 22/12/2019شخيقي إلى الفغ، مرصفى فخكخ، نيل كفخات كـػ
 السػقع:  

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb12352
11709&search=books 

 ـ، عشػاف السػقع: good reads  ،27/12/2019  شخيق الشحل، رامي عميق، .106
https://www.goodreads.com/book/show/17797697 

 ـ، عشػاف السػقع:22/12/2019عبجه كازف، جائدة الذيخ زايج لمكتاب،  .107
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/abdo.wazen.as

px 
 ـ، عشػاف السػقع: 16/12/2019عخفاف نطاـ الجيغ، أبجج،  .108

https://www.abjjad.com/author/2793635841/%D8%B9%D8%B1%D9%8
-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/books 
 ـ، عشػاف السػقع:good reads  ،4/1/2010عمي حخب،  .109

https://www.goodreads.com/author/show/1376847._ 
العسل الدخؼ في الحدب الذيػعي المبشاني مع صفحات مغ تاريخو، عديد صميبا،  .110

 ـ، عشػاف السػقع:30/10/2019نيل كفخات كػـ، 
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb97454

57687&search=books 
 ـ، عشػاف السػقع:12/10/2019ىحا نريبي مغ الجنيا، الجديخة نت،  –فؤاد مصخ  .111

jazirah.com/2017/20170203/bo5.htm-http://www.al 

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb98255-58400&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb98255-58400&search=books
https://ar.kutib-iiliktruniat-majania.site/alnawe_kutib_iiliktrunia-trbls_fy_dhkr_lwtn_127103.html
https://ar.kutib-iiliktruniat-majania.site/alnawe_kutib_iiliktrunia-trbls_fy_dhkr_lwtn_127103.html
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb12352-11709&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb12352-11709&search=books
https://www.goodreads.com/book/show/17797697
https://www.goodreads.com/book/show/17797697
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/abdo.wazen.aspx
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/abdo.wazen.aspx
https://www.abjjad.com/author/2793635841/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/books
https://www.abjjad.com/author/2793635841/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/books
https://www.abjjad.com/author/2793635841/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/books
https://www.abjjad.com/author/2793635841/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/books
https://www.goodreads.com/author/show/1376847._
https://www.goodreads.com/author/show/1376847._
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb97454-57687&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb97454-57687&search=books
http://www.al-jazirah.com/2017/20170203/bo5.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170203/bo5.htm
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،  2016فانيدا ريجغخيف تكـخ كداد السقجسي قخشاس، الحياة، بيخكت،  .112
 ـ، عشػاف السػقع:11/10/2019

https://www.sauress.com/alhayat/17710294 
ـ ، عشػاف good reads  ،5/11/2019 الفرػؿ األربعة سيخة حياة، معغ زيادة،  .113

 السػقع:
  https://www.goodreads.com/book/show/40510207 

 ، الحياة1999فرل الحياة األخيخ بيغ فرػؿ معغ زيادة األربعة، معمػؼ،  .114
،  –فغ الحقج كالثأر فمشج .115 قجر لبشاني، غداف تػيشي، نيل كفخات كـػ

 ـ، عشػاف السػقع: 10/2019//11
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb197944

169383&search=books 
اف المبشاني ميذاؿ بربػص، السخكد التخبػؼ لمبحػث كاإلنساء، الفش .116

 ـ، عشػاف السػقع: 19/12/2019
description?id=9497-https://www.crdp.org/mag 

 .1988، 5فغ الديخة، إحداف عباس، دار الذخكؽ لمشذخ كالصباعة، عساف، ط .117
 ـ.1996، 1فغ القرة، دمحم يػسف نجع، بيخكت ، دار صادر، ط .118
 ـ/ عشػاف السػقع: 11/12/2019في الباؿ، إممي نرخ هللا، نيل كفخات كػـ،  .119

-=lbb87613https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id
47962&search=books 

 ـ، عشػاف السػقع:1/12/2019قبل أف أندى، أنيذ فخيحة، نيل كفخات كػـ،  .120
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7949

7806&search=books 
 ـ،عشػاف السػقع: iqrashop  ،18/12/2019أف أندى، مشى عخب،  قبل .121

.html-p25300-arabe-Monde-livres-Livre--https://www.iqrashop.com/ 
صخ الػششية، قبل السغيب: تجارب كذكخيات مغ حياتي، جػرج حشا، مكتبة ق .122

 ـ، عشػاف السػقع:12/11/2019
-http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84

--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8
-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8
-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA

https://www.sauress.com/alhayat/17710294
https://www.sauress.com/alhayat/17710294
https://www.goodreads.com/book/show/40510207
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb197944-169383&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb197944-169383&search=books
https://www.crdp.org/mag-description?id=9497
https://www.crdp.org/mag-description?id=9497
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb87613-47962&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb87613-47962&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7949-7806&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7949-7806&search=books
https://www.iqrashop.com/--Livre-livres-Monde-arabe-p25300-.html
https://www.iqrashop.com/--Livre-livres-Monde-arabe-p25300-.html
http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/
http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/
http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/
http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/
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-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86
1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/%D8%AC%D9%88%D8%B 

قخاءات قرة السػارنة في الحخب بقمع جػزيف أبػ خميل، مجمة الجراسات الفمدصيشية،  .123
 . 149( ، ص 1990، )ربيع 2، العجد1السجمج 

 .2010، 1قمب مفتػح، عبجه كازف، بيخكت، الجار العخبية لمعمػـ ناشخكف، ط .124
، قرة السػارنة في الحخب، جػزيف أبػ خميل، نيل كفخات  .125 ـ/ 1/10/2019كـػ

 عشػاف السػقع:
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7183

7073&search=books 
بعيشي كتبظ يا شخبل بعيشي ؼيزاف مغ اإلنتاج األدبي ، مارؼ عشجارؼ كمر، شخبل  .126

 ـ، عشػاف السػقع:17/11/2019بأقبلميع، 
post.html-https://charbelbainiintheirpens.blogspot.com/2016/02/blog: 

ـ، 27/10/2019، كخيع مخكة يػاصل مشسشساتو التاريخية، رائج فيسي، جخيجة األخبار .127
 عشػاف السػقع:

akhbar.com/Literature_Arts/273284-https://al 
كمسات آخخ السذػار، نزاؿ دمحم الحاج عمي، بيخكت، دار الفارابي،  .128

 ـ، عشػاف السػقع:2/12/2019
-http://dar
-alfarabi.com/product/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D8%AE%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1/ 
 ـ، عشػاف السػقع: 19/11/2019لجديخة نت، ـ، ا2014كساؿ الرميبي،  .129

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/15/%D9%83%D
-%849%85%D8%A7%D9

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A   
 ـ، عشػاف السػقع:29/10/2019المع الحخ، أبجج،  .130

%A7%D9%8https://www.abjjad.com/author/2794979792/%D9%84%D8
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/books-5%D8%B9 

، 23/10/2019لسحات مسا تعاني الخكح، سمػـ سخكيذ، رفي لستعة القخاءة،  .131
 عشػاف السػقع:

http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/
http://link.qnl.qa/portal/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/MKrOcoBwtGU/
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7183-7073&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb7183-7073&search=books
https://charbelbainiintheirpens.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
https://charbelbainiintheirpens.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
https://al-akhbar.com/Literature_Arts/273284
https://al-akhbar.com/Literature_Arts/273284
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1/
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1/
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1/
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/15/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/15/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/15/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/15/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/2794979792/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/books
https://www.abjjad.com/author/2794979792/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/books
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http://raffy.me/books/view_book/156284/%D9%84%D9%85%D8%AD%
-%D9%85%D9%85%D8%A7-D8%A7%D8%AA
-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD 
مجشػف بغ بيخكت قرة إيقاؼ الحخب في لبشاف: سخدية مغ سيخة ذاتية، ؼيرل  .132

 .2012، 1فخحات، بيخكت، دار الفارابي، ط
مجشػف بغ بيخكت قرة إيقاؼ الحخب في لبشاف: سخدية مغ سيخة ذاتية، ؼيرل  .133

 ـ عشػاف السػقع:29/9/2019فخحات، نيل كفخات كػـ، 
-eelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb209331https://www.n

183432&search=books 
 يػسف بيزػف كتاباف عغ آؿ بيزػف )قجرىع في التاريخ( ك)سيخ كرجاؿ(، دمحم .134

 ـ، عشػاف السػقع:29/11/2019المػاء، 
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D

-%D8%AF-9%85%D8%AD%D9%85
-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86
-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
-%D8%A2%D9%84-%D8%B9%D9%86
-6%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B
-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88

%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/ 
 ـ1981مختارات جخجي زيجاف، تقجيع: نطيخ ماركف عبػد، دار التخاث، بيخكت،  .135
الحاتية في األدب العخبي )ندخة إلكتخكنية(، مؤّيج عبج السجخل إلى دراسة الديخة  .136

 .27. ص 1990أكتػبخ  1، 2-1الدتار، السجسع العمسي اليشجؼ، العجد 
محكخات أك ذكخيات عامل نقابي شيػعي قجيع ، دار الفارابي، عشػاف السػقع:  .137
-http://dar

alfarabi.com/product/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%
-%D8%A3%D9%88-A7%D8%AA

http://raffy.me/books/view_book/156284/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://raffy.me/books/view_book/156284/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://raffy.me/books/view_book/156284/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://raffy.me/books/view_book/156284/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb209331-183432&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb209331-183432&search=books
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85-%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://dar-alfarabi.com/product/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/


268 
 

-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A

%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/   
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https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A


269 
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https://newspaper.annahar.com/article/89753-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://newspaper.annahar.com/article/89753-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://newspaper.annahar.com/article/89753-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb144206-105446&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb144206-105446&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb144206-105446&search=books
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=5603
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=5603
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5/
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9  

 .2015، 1ضة، دار الفارابي، بيخكت، طليذ كسثمو شيء..، كاصف عػا .168
169.  ، ـ، 24/11/2019محصات مغ حياتي الجبمػماسية، نجيع دمذؿية، نيل كفخات كـػ

 عشػاف السػقع: 
-79948https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb

40415&search=books 
محصات في ذاكخة كشغ: محكخات العسيج عراـ أبػ زكي، عراـ أبػ زكي، نيل  .170

 ـ، عشػاف السػقع: 23/9/2019كفخات كـػ ، 
-e.aspx?id=lbb246331https://www.neelwafurat.com/itempag

227474&search=books  
 ـ.1950محكخات جخيح، بػلذ سبلمة، مصبعة الشدخ، بيخكت،  .171
 ، عشػاف السػقع: 29/11/2019محكخاتي خبلؿ قخف، فؤاد غرغ، نيل كفخات كػـ،  .172

-s://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb80011http
40477&search=books 

( في رئاسة مجمذ 3محكخات راىب العجلية: القزاء في زمغ ما بعج الحخب ) .173
 القزاء األعمى، جػيل بصخس، عشػاف السػقع: 
agenda.com/article.php?id=909&lang=ar-www.legalhttps:// 

، عشػاف السػقع: .174  محكخات رستع حيجر، رستع حيجر، نيل كفخات كـػ
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb14195
  earch=books13248&s 

مذػار العسخ بيغ الصب كالدياسة كالذعخ، مي حشا سعادة، نيل كفخات كػـ،  .175
 ـ، عشػاف السػقع: 18/10/2019

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb184403
152684&search=books 

مراب بسخض الترمب الجانبي الزامػرؼ كمحكػـ بالذمل الجائع، عبيخ أنصػف  .176
 ، مجمة أفكار، عشػاف السػقع:17/12/2019

-http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8
-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6
-A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%

https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://langue-arabe.fr/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb79948-40415&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb79948-40415&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb246331-227474&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb246331-227474&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb80011-40477&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb80011-40477&search=books
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=909&lang=ar
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=909&lang=ar
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb14195-13248&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb14195-13248&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb184403-152684&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb184403-152684&search=books
http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9

%D9%85/-%D9%88-%8A 
177.  ، مصاحغ الصائؽية: شيادة حبة قسح، سػنيا بيخكتي، نبل كفخات كـػ

 ـ، عشػاف السػقع: 11/12/2019
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb178758

141845&search=books 
 معجع السؤلفيغ، عسخ كحالة، مؤسدة الخسالة. .178
، 1السعجع السفرل في األدب، دمحم التػنجي، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط .179

 ـ1993
 ـ.1985، 3العخبية، القاىخة، طالسعجع الػسيط، مجسع المغة  .180
ـ، عشػاف 29/9/2019سيخة ذاتّية فمدؽّية، شارؿ مالظ، نيل كفخات كػـ، –السقجمة  .181

 السػقع:
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb90501

816&search=books50  
 ـ، عشػاف السػقع: 25/10/2019مغ خػابي العسخ، نايف معمػؼ، نيل كفخات كػـ،  .182

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb132166
92298&search=books 

 عشػاف السػقع:ـ، 3/11/2019ميدمػف إلى جشػب لبشاف، يحيى جابخ، رفي ، مغ  .183
-fy.me/books/view_book/207951/%D9%85%D9%86http://raf
-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86
-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 
عشػاف ـ، 3/11/2019مغ ميدمػف إلى جشػب لبشاف، يحيى جابخ، نيل كفخات كػـ،  .184

 السػقع: 
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb146426

107805&search=books 
السػسػعة الدياسية، عبج الػىاب الكيالي كآخخكف، السؤسدة العخبية لمجراسات  .185

 ـ.1991، 2باعة، بيخكت، طكالشذخ، كدار نعسة لمص
 مي غرػب، دار الداقي، عشػاف السػقع:  .186

http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
http://alafkar.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85/
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb178758-141845&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb178758-141845&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb90501-50816&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb90501-50816&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb132166-92298&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb132166-92298&search=books
http://raffy.me/books/view_book/207951/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://raffy.me/books/view_book/207951/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://raffy.me/books/view_book/207951/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://raffy.me/books/view_book/207951/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb146426-107805&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb146426-107805&search=books
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-https://www.daralsaqi.com/content/%D9%85%D9%8A
%D8%BA%D8%B5%D9%88%D8%A8 

، يػـ بجأت الكتابة )سخدّية مغ سيخة ذات .187 ية(، ؼيرل فخحات، نيل كفخات كـػ
  ـ، عشػاف السػقع:30/9/2019

-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb170681
133549&search=books   

ـ، 2009إبخيل  3، الجسعة 2402خيشية، العجد نجيع دمذؿية، صحيفة الػسط البح .188
 عشػاف السػقع:

http://www.alwasatnews.com/news/45728.html 
نقػال زيادة في ميداف التاريخ/ نجكة، دمحم عجنا بخيت كاخخكف، دار الفارس  لمشذخ  .189

 .2008، 1كالتػزيع، عساف ط
ـ 1/10/2019دار نذخ لبشانية،  -ىحه ليدت سيخة، حاـز صاغية، دار الداقي .190

 عشػاف السػقع:
-https://www.daralsaqi.com/book/%D9%87%D8%B0%D9%87
-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA

%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9 
191.  ،" ـ، جخيجة الشيار، 2015كاصف عػاضة يػقع اليػـ "ليذ كسثمو يـػ

 ـ عشػاف السػقع: 22/12/2019
-https://www.annahar.com/article/236327
-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81
-D8%A9%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%
-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
-%D9%84%D9%8A%D8%B3
-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87

%D9%8A%D9%88%D9%85 
 ـ.2007، 1كداًعا بيخكت، مي غرػب، بيخكت، دار الداقي، ط .192
، رأؼ اليػـ،  .193  ـ، عشػاف السػقع:16/10/2019كفاة الكاتب الدفيخ جياد كـخ

https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8
-D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%-%A9

https://www.daralsaqi.com/content/%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%88%D8%A8
https://www.daralsaqi.com/content/%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%88%D8%A8
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb170681-133549&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb170681-133549&search=books
http://www.alwasatnews.com/news/45728.html
http://www.alwasatnews.com/news/45728.html
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.annahar.com/article/236327-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85/
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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
%D9%83%D8%B1%D9%85/-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF 

 ـ2012 2كلجت شيًخا كأمػت شفبًل، حديغ مخكة، دار الفارابي ، بيخكت، ط .194
ـ، 2015، 1يا ضيعاف الذجخ كسخديات أخخػ مغ سيخة ذاتية"، ؼيرل فخحات، ط .195

 لفارابي. دار ا
 ـ2008، دار الفارابي،1يػـ بجأت الكتابة )سخدّية مغ سيخة ذاتية(،ؼيرل فخحات، ط .196
ـ، عشػاف 16/12/2019يػمّيات تاجخ بيخكتي ، نقػال إيميا حبيب، نيل كفخات كػـ،  .197

 السػقع:
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb209459

184133&search=books 
198. ، ـ،  عشػاف 16/12/2019يػمّيات تاجخ لبشاني، أحسج غخبية، نيل كفخات كـػ

 السػقع:
-afurat.com/itempage.aspx?id=lbb4962https://www.neelw

4879&search=books 
يػمّيات الجكتػر كامل ميشا في كتاب "ممحسة الخيارات الرعبة"، غداف أبػ عباس،  .199

 ـ، عشػاف السػقع:10/10/2019، 2010الخياـ، 
https://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=9239 

، 27/9/2019يػميات مياجخ كمؿيع ، كمية دار الكمسة الجامعية لمفشػف كالثقافة،  .200
 عشػاف السػقع: 

http://library.diyar.ps/records/1/4621.aspx 
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 التسييج
لصالسا كاف األدب مصّية العخبّي، إذ تخّبع عمى ِبداط لدانو أمًجا شػيبًل؛ ذاؾ أّف األدباء  

كججكا ؼيو ضالتيع، فأضَحػا يعبخكف بو عّسا يجػؿ في خػاشخىع، كيثيخ أحاسيديع، كيحكي جحكة 
ػ بيانيع، كلعّل نطخًة خاشفًة عمى تمظ السبارزات األدبية التي شيجىا سػؽ عكاظ تطيخ لشا مج

 كلِعيع بفشػف القػؿ كالبياف، تمظ التي ُعخفػا بيا حتى صار يذار إلييع فييا بالبشاف! 

كمشح ذلظ الػقت حاز العخب قرب الدبق كالقجح السعّمى في مجاؿ التقجـ األدبي، حيث  
عخفػا األدب بذؿيو: الذعخ كالشثخ، فشدجػا السعّمقات، كنطسػا القرائج، كألَقػا الُخَصب، كضخبػا 

مثاؿ، كأجادكا فشػف القّز كالحكاية، كغيخ ذلظ مغ الفشػف األدبية السختمفة التي ُتطيخ عمّػ األ
 كعِبيع في ساحة األدب.

كفي العرخ الحجيث نزجت عجة فشػف أدبية ما كاف ليا لتشزج كتتقجـ إلى ما ىي 
اتية، "إف فغ كتابة عميو اآلف لػال أْف غخس العخب القجماء ِبْحرَتيا، مغ بيغ تمظ الفشػف الديخة الح

الديخة الحاتية نػٌع قجيٌع مغ األدب، كىػ قج مّخ بتغيخاٍت مَع مخكر الػقت؛ ألّف العخب كانػا 
 .(1)يعخفػف ىحا الفغ في العرخ الجاىمي أيًزا"

معمػـٌ أّف الفشػف في تصػر دائع مدتسخ، فيحه سشة السعارؼ في الحياة، كالديخة الحاتية  
فغ شيج تصػرات كثيخة عمى مخ الدمغ، َفػ"ىػ ال يشحرخ في كتابة تخاجع الكتاب كالسؤرخيغ، بل 

، (2)إنو بخز في أنػاع مختمفة مغ األدب، مثل: التاريخ، كاليػميات، كالسحكخات، كاالعتخافات"
كغيخىا، كفي ىحا البحث الستػاضع ستطيخ الباحثة كيف تصػر ىحا الفغ في دكلة مغ الجكؿ 

ـ 1917العخبية، ىي سػرّية، في غزػف عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني، الحؼ يؤرَّخ مغ عاـ 
حتى كقتشا الحاضخ، كلكْغ قبل ذلظ كمو ال بج أف تعخِّج الباحثة عمى بياف الحخكة األدبية في 

 ذكل عاـ؛ لسعخفة األنػاع األدبية التي ُعخفت بيا كنذصت فييا. سػرّية ب

 

                                                           
، 23البغجادؼ، مجمة القدع العخبي، عجد  د. عبج السجيج ( فغ الديخة الحاتية كأنػاعيا في الػشغ العخبي،1)

 .190ـ، ص2016
 .190( السخجع الدابق، ص2)
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 أواًل: لسحة تاريخية عن األدب في سهرية

ُعخفت سػرية عمى أنيا دكلة مدتقمة ليا كيانيا في القخف العذخيغ، كتحجًيجا في بجاية  
دب فييا عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني، بعج الحخب العالسية األكلى، ما يجعل الحجيث عغ األ

مختيًشا بيحا الدمغ، أما قبل ذلظ فكاف الحجيث عغ األدب في سػرية ضسغ أدب ببلد الذاـ، كقج 
سجل التاريخ أف ىشاؾ أشياًفا متعجدة مغ األدب تذكمت في تاريخ سػرية القجيع، مشيا: نرػص 

اسع الكاتب تأممية، أساشيخ تتعمق بالصػفاف كخمق العالع، كىحا ما كجج في مارؼ كإببل، كقج ذكخ 
الدػرؼ الداخخ )لػؾيانػس(، كسا ضيخت فييا أكؿ أبججية في العالع، كال تداؿ تشفخد بػجػد أقجـ 
لغة مدتعسمة، كىي اآلرامية، كقج حسمت األيقػنات السكتذفة في القخف العذخيغ قرًرا كأشعاًرا 

عة، ىحا ؼيسا كأساشيخ متشػعة، مثل: أسصػرة دكنيديػس كالخسخ، كأسصػرة جيػ كالفرػؿ األرب
يتعمق باألساشيخ كالشرػص القجيسة، أما بالشدبة لمسدخح فقج دّلت القبلع كالسجف األثخية عمى 

 .(1)كجػده، ككاف َسْسُتو شعخيِّا

كلسا كانت دمذق عاصسة لمخبلفة اإلسبلمية في العرخ األمػؼ، أصبحت مػئل األدباء  
ػ إلى نذاط الحخكة الذعخية فييا، كبخز الحيغ كانػا يتػافجكف إلييا مغ كل حجب كصػب، ما أد

عجد مغ الذعخاء، أمثاؿ: جخيخ كالفخزدؽ كاألخصل، كفي العرخ العباسي بخز أدباء كثيخكف 
يشتسػف إلى ببلد الذاـ )سػرية(، كأبي تساـ كالبحتخؼ كالسعخؼ، كلع يغب مدخح خياؿ الطل عغ 

 . (2)ببلد الذاـ، إذ كاف معخكًفا

 

 

 

 

 

                                                           
 األدب في سػريا، عمي أبػ زيج، مػقع سػريات، )مػقع إلكتخكني(.يشطخ: ( 1)
 ( يشطخ: السخجع الدابق.2)
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 التي ساعجت عمى ازدىار األدب في سهرية في عرخ الجويالت الثانيثانًيا: العهامل 

ال شظ أف ذيػع األدب في ِمرٍخ معيٍغ يبلزمو تزافخ عػامل عجة تديع في انتذاره، 
، ال سيسا أف األدب ابغ السجتسع كالبيئة، يتأثخ (1)كتعيغ عمى نزج األجشاس األدبية ؼيو

ػامل التي أسيست في ازدىار األدب في سػرية بالطخكؼ السحيصة بو، كىشاؾ مجسػعة مغ الع
 : (2)في أكاخخ القخف التاسع عذخ كبجايات القخف العذخيغ، أذكخ أبخزىا عمى الشحػ اآلتي

 كالرحافة في سػرية دكر في  (3)العػامل الثقاؼية: كاف النتذار التعميع كتصػر الصباعة
ح مفاـيع األدب، كبياف أبخز انتذار الكتب بيغ الشاس، كشباعة األعساؿ األدبية، كتػضي

أعبلمو، إضافة إلى كجػد دكريات مخترة في األدب كالشقج، كسجبلت )األديب، 
كالثقافة، كالسعخفة، كالسػقف األدبي، كالتخاث العخبي، كاألسبػع األدبي، كالحياة 
السدخحية(، كسا ضيخت مؤسدات ثقاؼية أسيست في تشذيط الحخكة األدبية، مثل: كزارة 

 ، كاتحاد الكتاب العخب، كغيخىسا.الثقافة
  العػامل الدياسية: كتتسثل في انجالع حخكة الشزاؿ ضج السدتعسخ، التي أذكت كثيًخا مغ

السػضػعات التي كتب فييا األدباء نرػًصا شعخية كنثخية، إضافة إلى كجػد األحداب 
يا لؤلدباء كالتكتبلت الدياسية التي ساعجت عمى إثخاء الحخكة األدبية مغ خبلؿ تذجيع

كاىتساميا بالثقافة، كقج بخز في ىحه السخحمة عجد كبيخ مغ الذعخاء كاألدباء، أمثاؿ: 
، كشفيق (7)، كمارؼ عجسي(6)، فخخؼ الباركدؼ(5)، كبجر الجيغ الحامج(4)خميل مخدـ بظ

                                                           
ال أف بعزيا نزج األدبية الذعخية كالشثخية كانت معخكفة مشح القجـ، إ األجشاس معطع ( كيجب التأكيج عمى أف1)

 .قج ميجكا الصخيق إليو العخب القجماء ، استعانًة بسا كافكأيشع في العرخ الحجيث
 ( يشطخ: األدب في سػريا، عمي أبػ زيج، مػقع سػريات، )مػقع إلكتخكني(.2)
 .1/21ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1864أكؿ مصبعة ضيخت في دمذق كانت عاـ ( 3)
 .1/210ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1959دمذقي، ، تػفي عاـ ( شاعخ 4)
ـ، لو ديػاف )الشػاعيخ(، كركاية تسثيمية شعخية بعشػاف )ميدمػف(، 1897( مغ شعخاء حساة البارزيغ، ُكلج عاـ 5)

 .1/125ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1961تػفي عاـ 

مجسػعة لو في، أصجر مجمة فكاـية كاريكاتػرية، ك قل عجة مخات كنُ ـ، اعتُ 1889اـ ( سياسّي، ُكلج بجمذق ع6)
 .2/616ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1966شعخية بعشػاف )تاريخ يتكمع(، تػفي عاـ 

يشطخ: معجع  ـ.1966ؽية مغ دمذق، ُنذخ ليا: مجسػعة مختارة )دكحة الحكخػ(، تػفيت عاـ ( شاعخة صح7)
 .1/517سعاصخيغ، يػسف، السؤلفيغ ال
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، كغيخىع، كال شظ أف ؾياـ (3)، كعبج هللا يػركي حبلؽ(2)، كسبلمة عبيج(1)جبخؼ 
العخبية الدػرية في الثمث الثاني مغ القخف العذخيغ كرحيل السدتعسخ بعج ذلظ الجسيػرية 

 قج أسيع في إيقاد حخكة أدبية تتسيد بذيء مغ الخرػصية.
كتخػ الباحثة أف ىشاؾ عػامل أخخػ َأْثَخت العسل األدبي في سػرية، كال يسكغ صخؼ الشطخ 

الفشػف األدبية، كمسا يجب التشػيو إليو أف عشيا، مشيا العػامل االجتساعية، التي ليا سمصاف عمى 
 كجػد ىحه العػامل في أؼ بمج يؤدؼ إلى إحياء الحخكة األدبية فييا. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ي خب عزًػا لمسجسع العمسي العخب، انتُ ا لجيػاف كزارة السعارؼ الدػريةشاعخ كاتب، ُكلج بجمذق، عسل رئيدً ( 1)
  .1/816ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1980تػفي عاـ بجمذق، لو ديػاف شعخ سّساه )العشجليب(، 

. يشطخ: معجع ـ1984، تػفي عاـ مختارات مغ قرائج صيشّيةمغ الدػيجاء بدػرّية، لو ( شاعخ مؤرخ 2)
 .1/249السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 

ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ 1996( أديب مغ حمب، لو ديػانا شعخ: أغاني الػحجة، كأىازيج الخكح، تػفي عاـ 3)
 .1/414السعاصخيغ، يػسف، 
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 السبحث األول

 التأريخ لفن الديخة الحاتية في سهرية في عرخ الجول واإلمارات الثاني
 

كاف لمذعخ كالشثخ نريب مغ اىتساـ األدباء الدػرييغ في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني، 
حيث تعجدت كتاباتيع ككثخت أعساليع األدبية، فتشػعت ما بيغ مجسػعة أشعار كقرز كركايات 
كمدخحيات كمقاالت. فكيف كاف حزػر الديخة الحاتية في سػرية؟ كما السخاحل التي مخت بيا 

تػت عمى سػقيا؟ كما أىع خرائز كل مخحمة؟ كَمغ أبخز ركادىا في سػرية حتى نزجت كاس
في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني؟ تداؤالت كثيخة يسكغ أف ُتثار كُتصخح، سُيكَذف المثاـ كُيجاب 

 عشيا في ىحا السبحث إف شاء هللا. 

غ فغ الديخة لكْغ قبل ذلظ كمو ال بج أف تقجـ الباحثة ما حقو التقجيع، فتعخض إضاءات ع
الحاتية، تبيغ فييا السخاد مشيا، كُتطيخ أشكاليا الفشية، ثع تبيغ حزػر ىحا الفغ في سػرية مغ 

 ـ، كالحجيث عمى الشحػ اآلتي:2019ـ_ 1917عاـ 

 أواًل: التعخيف بالديخة الحاتية وبأشكاليا الفشية

فالفشػف األدبية يرعب لع يتفق الجارسػف عمى تعخيف لمديخة الحاتية، كال عجب في ذلظ،  
حجىا، كيكثخ االختبلؼ حػؿ مفيػميا، كلكششا في الشياية نجج خيػًشا تجسع كتؤلف بيشيا، كقج 

 جاءت تعخيفاتيع لمديخة الحاتية كفق اآلتي:

يخػ باحثػف أف الديخة الحاتية "تخجسة لحياة أك جدء مغ حياة شخرية إندانية ذات  .1
 .  (1)تسيد معيغ"

 .(2)ا "ركاية حياة السؤلف بقمسو... تحكي ماضًيا بدخد متػاصل"حّجىا باحثػف بأني .2
 .(3)يخػ فخيق أنيا "كصف لحياة شخز بػاسصة الذخز نفدو" .3

                                                           
 .114( في األدب الحجيث كنقجه، الخصيب، ص1)
 .143ع األدبي، عبج الشػر، ص( السعج2)
، 1994، ديدسبخ 2/ـ41( الديخة الحاتية في ااألدب العخبي القجيع، صالح الغامجؼ، مجمة )عبلمات(، ج3)

 .74ص
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عّخفيا آخخكف بأنيا "حكي استعادؼ نثخؼ يقػـ بو شخز كاقعي عغ كجػده الخاص،  .4
 .(1)كذلظ عشجما يخّكد عمى حياتو الفخدية كعمى تأريخ شخريتو برفة خاصة"

كبالشطخ إلى جسيع التعخيفات، نبلحع أف األكؿ مشيا يخسع الخصػط العخيزة لمديخة 
الحاتية، فيي تخجسة تبيغ صخاع الحياة، ليذ بالزخكرة أف يكتب فييا صاحبيا كل تفاصيل 
حياتو، كسا أف كاتب الديخة الحاتية ليذ إنداًنا عاديِّا، ال بج أف يكػف شخرية متفخدة متسيدة 

التاريخ؛ حتى تعػد الديخة بالفائجة عمى الستمقي، كتخػ الباحثة أف نجاح الديخة  شاركت في صشع
الحاتية مختبط بسجػ إلساـ كاتبيا ألكثخ تفاصيل حياتو، ؼيعخض فييا كل صغيخة ككبيخة مغ 
أحجاث مّخ بيا دكف أف يشتقي مشيا ما يدّخه، كدكف أف يحّخؼ أك يغّيخ مغ األحجاث، كبسعشى أدؽ 

ف جخعة البػح لجيو عالية. أما التعخيف الثاني فيخػ أصحابو أف الديخة الحاتية حكي يجب أف تكػ 
استخجاعي ُتدتعاد ؼيو أحجاث الساضي في حيد كتابي كاحج ال انقصاع ؼيو، أؼ إّنو ركد عمى 
قػاـ الديخة كىػ اعتسادىا عمى استخجاع األحجاث. كفي التعخيف الثالث نجج تسييد أصحابو بيغ 

الديخة، ىسا الديخة الحاتية التي يدخدىا صاحبيا بشفدو، كالديخة الغيخية، التي يتخجع نػعيغ مغ 
فييا شخز لغيخه، كلعل التعخيف الخابع األخيخ يمتقي مع الثاني في شقو األكؿ، إذ يخػ أف 
الديخة الحاتية استخجاع لمساضي، كىحا ما كرد في التعخيف الثاني، كافتخؽ عشو بتفاصيل جعمتو 

دقة كعسًقا، فيػ أّشخ الديخة الحاتية فخسع مختكداتيا، التي تتسثل في بعجىا عغ الخياؿ حتى أكثخ 
ال تريخ ركاية فشية، كتخكيدىا عمى الحات، التي تدمط عجسة الدخد الكاميخا عمييا كعمى تفاعميا 

 مع السحيط، ذاؾ التفاعل الحؼ يشجع عشو صخاع الحات.

لديخة الحاتية في مفيػميا عغ "كػنيا قرة حياة كميسا تعجدت التعخيفات فبل تخخج ا
السؤلف التي يدخدىا بشفدو، مثقمًة بإكخاىات الرجؽ كالحؿيقة ككذف دخائل الشفذ كنزػجيا 
كتصػرىا؛ لكي ال تشقمب إلى سخد مجائحي لمحات السشتفخة أك السيدكمة التي تبحث عغ انترار 

 . (2)كىسي في الساضي"

 

                                                           
 .22( الديخة الحاتية، لػجػف، تخجسة: عسخ حمي، ص1)
 .170( دراسات في أدب الشيزة، أبػ نجػ، ص2)
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ة يقػدنا إلى بياف أشكاليا الفشية الستعجدة، تمظ التي تشاكليا كالحجيث عغ الديخة الحاتي
 الشقاد عخًضا كبياًنا، كىي:

 السحكِّخات: .1
كُتعَخؼ بأنيا حكي سخدؼ استخجاعي يعسج ؼيو الكاتب إلى كصف مذاىج سبق لو أف 

، كىي (2)، كعّخفيا آخخكف عمى أنيا نػع مغ األدب مدتسمح كمفيج(1)سّصخىا في ضخكؼ معيشة
نثخؼ يعبخ عغ كصف ضػاىخ كأحجاث ماضية تتعمق بجػانب محجدة، قج تكػف ذاتية أك  سخد

. كتخػ الباحثة أّف السحكخات سخد ألحجاث (3)غيخية، فعسمية االستخجاع فييا قريخة بخبلؼ الديخة
تاريخية، تتعمق بذخرية الكاتب، أك باألحجاث العامة، كقج تتقاشع فييا الحياة الخاصة بالعامة، 

يا لو عبلقة كثيق بالتاريخ، فيػ إما أف يكػف أحج صّشاع التاريخ، أك أف يكػف قج شارؾ في كاتب
 صشع أحجاث التاريخ، أك أف يكػف شاىج بعيشو تمظ األحجاث، كىي أقخب إلى الدخد التاريخي.

 اليهمّيات: .2
التجكيغ ُتكتب عادة نيايَة كل يػـ، تدخد األحجاث، دكف أف يتيح ليا قرخ اليـػ كسخعة 

، فيي تستاز بدخعة التجكيغ، األمخ الحؼ يسشع تأمل كاتبيا (4)السدافة الكاؼية لتأمل ما تّع تدجيمو
 ليا، يخكد فييا الكاتب عمى األحجاث اليػمية، كيؤرخيا بتاريخ أك ساعة.

كسا أف اليػميات سجل لمتجخبة اليػمية، تحافع عمى عسمّية حياة اإلنداف، دكف الشطخ 
الحؼ يحاكي نسػذًجا معيًشا، أك التػاصل القرري كالحخكة الجرامية، فكثيًخا ما تحقق  إلى التصػر

، كاليػميات ذات صمة أكثق بالديخة؛ كذلظ ألنيا تختز بتجكيغ (5)التػاصل، كلكغ برػرة مقتصعة
، كتطيخ (6)أحجاث كتجارب مشقزية، كلكشيا قخيبة إلى زمغ كتابتيا، ُتذغل بتفاصيل أكثخ دقة

في كذفيا عغ شخرية صاحبيا، كاكتشازىا بالتفاصيل، كترػيخىا لقصاعات مختمفة مغ  ؾيستيا
                                                           

 .147صفي األدب الحجيث كنقجه، الخصيب، يشطخ: ( 1)
 .561الفشػف األدبية كأعبلميا في الشيزة العخبية، السقجسي، ص يشطخ: (2)
 .131، 130الديخة الحاتية الذعخية، عبيج، صيشطخ: ( 3)

يع نرخ هللا، مجمة أفكار، العجد 4) ، كزارة الثقافة، األردف، 152( يشطخ: غخبة الخاعي أك الديخة السزادة، إبخـا
 .28ـ، ص2001

 .44الديخة الحاتية، شخؼ، ص( يشطخ: أدب 5)

 .160( يشطخ: الحات السسحػة بالكتابة، الركخ، ص6)
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السجتسع، كالجافع مغ كتابتيا ىػ رغبة اإلنداف في تدجيل اتجاىاتو الجائسة التغييخ؛ ليكدبيا 
 .(1)الرجؽ كالرخاحة

ػء كمسا يججر ذكخه أف اليػميات ال ُيدّجل فييا كل شيء، إنسا يدمط فييا كاتبيا الز
عمى األحجاث التي ليا حزػر أك ؾيسة عشجه، كتخػ الباحثة أف أىسيتيا تكسغ في كػنيا عجيشة 
 أك مادة خاـ لكتابة سيخة ذاتية، كسا أنيا تتفق مع السحكخات في كػنيسا أقخب إلى الدخد التاريخي. 

 الخسائل: .3
ؿ كتػاصل كتابي كىي مغ أكثخ األشكاؿ الكتابية الحكائية قخًبا لمػاقع، غايتيا خمق اترا

بيغ شخفيغ بعيجيغ عغ بعزيسا بعًزا، تشقصع الخسائل بيشيسا عشجما يمتؿياف أك يجتسعاف في 
مكاف كاحج، أؼ أف االتراؿ الكتابي الحؼ تقػـ بو الخسائل يجعميا بجيبًل بالسعشى الحخفي عغ 

رػرة عمى الخكائييغ، االتراؿ الػاقعي بالشدبة لسخسميا كمتمقييا، فالكتابة الحكائية تكاد تكػف مق
 . (2)في حيغ تسثل الخسائل الذكل الكتابي الحكائي الػحيج الستاح كالستػفخ لمجسيع

، الذكل الحكائيكتزيف الباحثة إلى األشكاؿ الفشية الدابقة شكميغ آخخيغ: ىسا 
كل ، أما األكؿ فيػ أقخب األشكاؿ إلى السحكخات، ؼيو تكتب الديخة الحاتية عمى شالذكل الخوائيك

حكاية متدمدمة تدمدبًل زمشيِّا، كيكػف ىحا الذكل مجخًدا مغ تقانات القز، أؼ إنو يدخد أحجاًثا 
فقط، يقّجـ ؼيو تدجيل الحؿيقة عمى جساليات القّز، كال يخمػ مغ متعة كتذػيق، كلعل الذكل 

ية تػضيًفا الثاني أرقى أشكاؿ كتابة الديخة الحاتية، إذ تػضف ؼيو تقانات الدخد كجساليات الخكا
 عالًيا.

تمظ ىي األشكاؿ الفشية لكتابة الديخة الحاتية، كيسكششي القػؿ إف جسيع تمظ األشكاؿ تتفق 
 في ضخكرة تػفخ عشرخؼ الرجؽ كالحؿيقة، المحيغ ُتبشى عمييسا الديخة الحاتية. 

 

 
                                                           

 .179( يشطخ: دراسات في أدب الشيزة، أبػ نجػ، 1)
، 66سمسى السبارؾ، مجمة فرػؿ، العجد ، آليات القخاءة في البػسصجي كالفيمع ( يشطخ: مغ الخسالة إلى الخكاية2)

 .296صـ، 2005الييئة السرخية العامة لمكتاب، 
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 ثانًيا: واقع الديخة الحاتية في سهرية في عرخ الجول واإلمارات الثاني

التدجيمي ركاًجا في سػرية، حيث ُكتبت السحكخات، كُدّكنت اليػميات، كُشبعت لقي األدب  
، كستؤرخ الباحثة لفغ الديخة (1)الخسائل، حتى "غجا فغ الديخة الحاتية جدًءا مغ حخكة األدب"

الحاتية في سػرية في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني بذكل تاريخي متدمدل، يتتبع تصػرىا، 
 ـ.1917كلكغ في البجاية ال بج أف تذيخ إلى إرىاصات ضيػرىا قبل عاـ كفتخات نزػجيا، 

عخفت سػرية الديخة الحاتية في مخحمة مبكخة، ففي نياية عرخ الجكؿ كاإلمارات األكؿ 
 ُكلجت الديُخ الحاتية الحجيثة في سػرية، لتذّكل ىحه السخحمة األكلى نقصة انصبلؽ ليحا الفغ.

حاتية مشح انصبلقتيا في سػرية قج اتدست بالصابع التاريخي، كججيٌخ بالحكخ أف الديخة ال
كامتج ذلظ إلى مخاحل تاريخية متقجمة، حتى شغى الدست التاريخي عمى الديخة الحاتية الدػرية 

، كجسيل (3)، ومحّسج القاسسي(2)في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني، كيعّج كلّّ مغ: أحسج الؿباني
أبخز أعبلـ ىحه السخحمة، كجسيعيع كتبػا محكخات، ما عجا األخيخ، "لو  (5)، ومحّسج الحكيع(4)حمػة

 .  (6)رسالتاف: رحمة إلى عيغ الؽيجة، كرحمة إلى الدبجاني، ككبلىسا مغ أعساؿ دمذق"

جاف )  م(1960_ 1917السخحمة األولى: سشهاٌت عِّ

ا في بجايتو، كاألمخ   نفدو نججه مسا ال خبلؼ ؼيو أف كل عسل أدبي يذيج ضعًفا كُشحِّ
 في الديخة الحاتية الدػرية في أكائل عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني.

                                                           
 عمي أبػ زيج، مػقع سػريات، )مػقع إلكتخكني(. ( األدب في سػريا،1)

( قرري مسثل، كلج بجمذق، مغ آثاره: ركاية عؽيف، كناكخ الجسيل، كأنيذ الجميذ، كقرة لباب الغخاـ، 2)
 .1/260ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1903كمحكخات، تػفي عاـ 

تحجث في محكخاتو عغ رحبلتو إلى السجيشة السشػرة كبيت السقجس يل، إماـ الذاـ في عرخه، مفّدخ جم( عالع ك 3)
 .564_1/560ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1914كحسز كحساة، تػفي عاـ 

 . 1/505: السياجخ الدػرؼ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، ـ، لو محكخات1910( كاف حيِّا قبل 4)
 .3/503ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1916( كلج بجمذق، كأنذأ فييا السجرسة الخيحانية، تػفي عاـ 5)

 .3/503( معجع السؤلفيغ، كحالة، 6)
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، الحؼ "بجأ تجكيغ محكخاتو عاـ (1)بجأت ىحه السخحمة بسحكخات الجمذقّي محّسج كخد عمي
ـ، كقج نذخ أكؿ جدأيغ مغ عسمو عمى كتابة الديخة كالسحكخات، ثع أتبعيسا بجدأيغ آخخيغ 1939

، كلع تعثخ الباحثة عمى أكلى شبعات محكخاتو، كقج أّرخ فييا (2)"1951ك 1949بيغ عامي 
ـ، أؼ أنو تشاكليا كاممة، مشح أف أبرخ 1953ـ حتى 1876أحجاث الحياة التي عاصخىا مشح 

 نػر الحياة إلى أف فارقيا. 

تكسغ أىسية محكخاتو في "كػنيا تسثل كثيقة مغ نػع التاريخ الثقافي التي تخصج تبجالت 
، (3)كتحػالت الدياسة كالثقافة في السجتسع العخبي في الشرف األكؿ مغ القخف العذخيغ" األحػاؿ

 . (4)أما أسمػبو في محكخاتو فيػ "أسمػب السقالة كالبلفتة الرحاؼية أك التعميق السخّكد"

كما يثيخ العقل أف ىحه السخحمة تكاد تخمػ مغ الديخ الحاتية السشذػرة، كقج امتج ذلظ إلى 
لقخف العذخيغ، ما يجعل الكذف عغ الخرائز كالدسات العامة لمديخة الحاتية في ىحه مشترف ا

السخحمة صعًبا، كلعل األحجاث الدياسية التي شيجتيا الداحة العخبية مغ حخب عالسية أكلى 
ـ( كثػرات عجة كانت سبًبا في ضياع عجد ال 1945_ 1939ـ( كأخخػ ثانية )1918_ 1914)

 مشيا الديخ الحاتية.بأس بو مغ السؤلفات، 

كمغ دمذق كاف انصبلؽ أكؿ شعاع لمديخة الحاتية، كال عجب، فيي عاصسة الثقافة كعَمع 
الحزارة كالفكخ في سػرية، كانت مػشغ األدباء كالكّتاب قجيًسا، كما زالت كحلظ في ىحا العرخ، 

في ىحه  كخيخ دليل عمى ذلظ أف معطع أصحاب الديخ الحاتية غيخ السصبػعة _كالتي كتبت
السخحمة كال ُيعخؼ عشيا شيء سػػ الخبخ_ دمذقيػف، كقج تػصمت الباحثة إلى ذلظ بعج أف 

 اشمعت عمى مجسػعة مغ معاجع األدباء. 

 

                                                           
، كخصط الذاـ، تػفي اف( مؤرخ كاتب صحافي سياسي، كلج بجمذق مغ أـ شخكدية، مغ ترانيفو: أمخاء البي1)

 .2/406يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة،  ـ.1953عاـ 
 مػقع إلكتخكني.( 2)
 ( السخجع الدابق.3)
 ( السخجع نفدو.4)
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، أحسج (3)، حدغ الفقيخ(2)، عبج القادر القراب(1)أبخز كّتاب ىحه السخحمة: محّسج الباني
نعجـ كجػد كّتاب لمديخ الحاتية غيخ ، كجسيعيع مغ دمذق، كال (5)، خميل مخدـ بظ(4)قجرؼ 

، مغ حمب، كخالج (7)كعديد خانكي (6)السشذػرة مغ مجف سػرية أخخػ، فيشاؾ عيدى البيانػني
، مغ حسز، كقج عسجت الباحثة إلى ذكخىع رغع عجـ (10)كحشا خباز (9)كخميل الدباعي (8)الحكيع

 الحؼ غمب عمى سيخىع الحاتية. تػفخ نتاجاتيع التدجيمية تعخيًفا بيع، كبياًنا لمذكل الفشي

إف القارغ لتخاجع أكلئظ الخّكاد يجج أف معطسيع يعسمػف في السجاؿ الدياسي، كىحا يفدخ 
سبب اعتسادىع الذكل الفشي لكتابة الديخة الحاتية الحؼ يصغى عميو الجانب التاريخي البحت أال 

الفشي السذحػف بجساليات كىػ السحكخات، فمػ كانػا أدباء متخرريغ التخحت سيخىع الصابع 
 القز السستع.

كخبلصة القػؿ إف أكثخ األشكاؿ الفشية حزػًرا لمديخ الحاتية الدػرية السشذػرة كغيخ 
 السشذػرة خبلؿ ىحه السخحمة ىي السحكخات، أؼ أنيا انتحت نحػ االتجاه التاريخي البحت.

 

                                                           
 .1/608ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1933، تػفي عاـ ، لو محكخات( عالع دمذقي1)
ـ، 1941عاـ ، يؤرخ فييا رحمتو إلى مرخ، تػفي اتيةيخ عصية قخب دمذق، لو سيخة ذ( عالع أزىخؼ، مغ د2)

 .374، 1/373يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، 
يشطخ: معجع السؤلفيغ،  ـ.1948( قائج عدكخؼ، كلج بجمذق، لو محكخات عغ معخكة ميدمػف، تػفي عاـ 3)

 .1/542كحالة، 
 .1/174عجع السؤلفيغ، كحالة، ـ. يشطخ: م1958، تػفي عاـ بيب سياسي، كلج بجمذق، لو محكخات( ش4)

 .1/210ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1959( دمذقي، لو يػميات كرسائل، تػفي عاـ 5)
. يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، ـ1943، تػفي عاـ ( أديب، مغ حمب، لو تخجسة مخترخة  عغ حياتو6)

 .1/478يػسف، 
ـ. يشطخ: معجع 1956تػفي عاـ  لو محكخات، سشذأ كاإلقامة كالػفاة،( محاـ مؤرخ، حمبي األصل، مرخؼ ال7)

 .2/377السؤلفيغ، كحالة، 
ـ. يشطخ: معجع الؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1944تػفي عاـ  لو محكخات، ( ميشجس عدكخؼ مغ حسز،8)

1/207. 
  .1/683يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة،  ـ.1948لو محكخات، كاف حيِّا عاـ  ( كاتب حسري،9)

ـ، يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، 1955( قديذ حسري، لو محكخات في خسذ مجمجات، تػفي عاـ 10)
 .1/660، كمعجع السؤلفيغ، كحالة، 1/202يػسف، 
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 م(2000_ 1960السخحمة الثانية: وعٌي وغدارُة إنتاج )

مة تذّبو ال  باحثة ىحه السخحمة بالدَّْىخة؛ ألنيا تتػسط بيغ مخحمتيغ حاسستيغ، األكلى مؤصِّ
رة أنزجت الثسخة حتى أيشعت كآتت أكميا.  مبتجئة زرعت الِبحرة، كاألخخػ مصػِّ

التي خّصيا فتخة اعتقالو لجػ الدمصات الدػرية  (1)تسثل كتابات الجمذقي عجناف السالكي 
لحاتية في ىحه السخحمة، كقج اتخحت كتاباتو شكبًل فشيِّا ججيًجا، أال كىػ نقصة انصبلؽ لفغ الديخة ا

الخسائل، كمعمػـٌ أف ىحا الذكل الفشي يتدع بالػاقعية كالبعج عغ الجساليات، كىػ ما يشاسب الحالة 
التي كاف عمييا في الدجغ، ما يذي بػعي باألشكاؿ الفشية لمديخ الحاتية، كججيٌخ بالحكخ أف 

 ـ.1960ذخت رسائمو بعج كفاتو بخسذ سشيغ، أؼ عاـ السالكي نُ 

بشذخ  (2) ـ قاـ الجمذقي حدغ الحكيع1965ثع تػالت الديخ الحاتية بعج ذلظ، ففي عاـ   
ـ، 1958ـ، كانتياًء بعاـ 1920محكخاتو في جدأيغ، فييسا أّرخ لتاريخ سػرية الحجيث، بجًءا بعاـ 

عاًما، كقج ُكّفق في اختيار شكل السحكخات  38بمغ أؼ أنو غّصى مجة زمشية كبيخة إلى حج ما، ت
 لمتأريخ، فيي ما تشاسب أمثاؿ ىحه الكتابات.   

، كسيخة حشا (3)كفي سبعيشات القخف الساضي، تمػح أمامشا محكخات الجمذقي خالج العطع 
ة ، كىشا نقف كقفة إكبار أماـ ذلظ األديب الحؼ نقل بػعيو األدبي كحدو الشقجؼ  الديخ (4)ميشة

الحاتية الدػرية مغ فمظ الدخد التاريخي البحت إلى فمظ آخخ أكثخ تذػيًقا كإمتاًعا لمقارغ، كىػ 
الذكل الحكائي، ككثخة أعسالو األدبية ساعجت عمى صقل مػىبتو الدخدية، التي ضيخت بػضػح 

                                                           
يشطخ: معجع . ـ1955صفحة، تػفي عاـ  61عجدىا  ، رسائمو محجكدة الحجع، يبمغمغ دمذق ( ضابط سػرؼ 1)

 .1/432السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 
ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1982 اد في سػرية، كلج بجمذق، تػفي عاـ( مغ رجاؿ الدياسية كاالقتر2)

1/545. 
 .1/670ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1964( مغ رجاؿ الدياسة كاالقتراد، كلج بجمذق، تػفي عاـ 3)
ـ. يشطخ: مػقع إلكتخكني، 2018كقرة، تػفي عاـ ركاية  40( ركائي كاتب، كلج في البلذؾية، لو أكثخ مغ 4)

https://www.arageek.com. 
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 في سيختو )السدتشقع(، التي "كصفيا الشاقج األدبي صبلح فزل بأّنيا األعطع مغ بيغ الديخ
 .(1)الحاتية عمى اإلشبلؽ كاألكفخ صجًقا كاألغشى فكًخا"

تألق حشا ميشة في سخد الجدء األكؿ مغ سيختو )السدتشقع(، فرػر لشا باسسيا الحؼ 
اختاره بعشاية ذلظ السكاف الحؼ عاش ؼيو شفػلة مذخدة، كآمااًل مؤجمة، كآالًما معّجمة، كاستعساًرا 

كأحكاًما جائخة في اجتداء مػشغ الخكح )إسكشجركف( مغ القمب، إنيا سيخة مشّكبًل، كانتجاًبا مفّخًقا، 
شفل مػّقعة ببجايات ثػرة عمى الشطاـ كالطبلـ، ألنو ال بج لمعيغ مغ أف تقاكـ السخخز كتكدخه في 

 . (2)يـػ مغ األياـ

قايا كبعج فتخة كاصل كتابة سيختو الحاتية التي ابتجأىا مغ قبل، فكتب لشا الجدء الثاني )ب
صػر(، كقج سخد حشا ميشة األحجاث ؼيو بعيػف شفل نطخاتو شبو محايجة، تقػـ مقاـ الذخز 
الثالث الحؼ يتكمع بزسيخ األنا، نصالع في )بقايا صػر( ما تبقى مغ صػر حياة حشا بالحات، 
كفي نياية سيختو يخبخنا أنو كف عغ لسمسة عشاصخ صػره مغ ذكخياتو الغاربة، كأقػاؿ أىمو 

قة في ذىشو، معتسًجا في الفرػؿ األخيخة عمى ما شيجه بشفدو، كإذا كاف الخػؼ قجر أسخة العال
ىحا الصفل في الديخة، كقجر كل فخد مغ أفخادىا، كسا تكذف عشو األحجاث الستتالية، فإنو قجر 
اجتساعي يحيط األسخة بكل أشخ الفقخ كالقيخ كاالضصياد، فيي في إشار نطاـ اجتساعي يرادر 

لفخد مشح الػالدة، كال يقجـ أؼ فخصة لمحيغ يػلجكف في البيئات الفقيخة، إف سيختو تصخح حخية ا
 . (3)البؤس اإلنداني مغ الجاخل كالخارج بكمسات بديصة تخخؽ حاجد الدماف كالسكاف

كفي الجدء الثالث )القصاؼ(، يػاصل حشا كصف رحمة العحاب كالبؤس التي عاشيا، 
ألنو أضحى شابِّا، كاف يمقي المػـ عمى السجتسع، أسئمتو عسيقة  كلكغ بػعي أكبخ، كفيع أعسق؛

ا تدتشصق دكاخمو الشفدية، كتكذف التشاقزات البذخية التي يعيذيا ىػ كمغ حػلو، مغ األـ  ججِّ
كاألب كاألخػات كالفبلحيغ أيًزا، إف ألمو دكًرا كبيًخا، حيث زرعت بجاخمو األخبلؽ القػيسة، 

جػع كفقخ، أما أبػه فيػ غيخ مباؿ، َيْدَكخ، ىحا جدء مغ التشاقزات كصبخت عمى ما ىع ؼيو مغ 
حخب نفدية كخػؼ داخمي يػازيو ضمع  الكثيخة كالسفارقات عجيبة التي تصفح بيا سيخة حشا،

                                                           
 .https://www.arageek.comمػقع إلكتخكني،  (1)
 ع إلكتخكني.مػق ( يشطخ: مػقع أبجج،2)
 ( يشطخ: السخجع الدابق.3)



297 
 

خارجي، تعّحب حشا ميشة كثيًخا في مقاكمتو، إف تفكيخه أكبخ بكثيخ مغ عسخه، كاف يفكخ كيف 
 .(1)ستربح حياتيع في السدتقبل

تسّكغ ميشة مغ ندج ثبلثيتو، مدتخجًما القالب الخكائي بحخؼية عالية، ما جعل الباحثة 
تقّجمو عمى غيخه مغ كّتاب ىحه السخحمة، كتجعمو رائج الديخة الحاتية الدػرية في أكاخخ القخف 

 العذخيغ.  

لحَسػّؼ كبالسزي قجًما في دائخة الدمغ، كتحجيًجا في أكاخخ الثسانيشات، ترادفشا محكخات ا
، التي َعْشَػَنيا باسع )صفحة مغ األياـ الحسخاء(، أّرخ فييا أحجاث حياتو (2)محّسج سعيج العاص

 ـ، أؼ ما يديج عغ أربعيغ عاًما.1936ـ، كانتياًء بعاـ 1889بجًءا بعاـ 

كفي محكخاتو سمط الزػء عمى األحجاث التي شيجىا إباف الحكع العثساني كاالستعسار 
يدؼ، كبّيغ حاؿ الببلد العخبية آنحاؾ، حيث مخت بفتخات عريبة عانت فييا ضمع الفخندي كاإلنجم

السدتعسخ، كقج كاف أحج القادة الحيغ ثاركا عمى الفخندييغ كاإلنجميد، فحاربيع بكل ما أكتي مغ 
كمسا يججر ذكخه أف محكخاتو ُنذخت بعج كفاتو بخسديغ عاًما تقخيًبا، كىحا ما جعل الباحثة  .(3)قػة

 فو ضسغ ىحه السخحمة. ترش

شيجت أكاخخ ىحه السخحمة كتحجيًجا في تدعيشات القخف الساضي غدارة في إنتاج الديخ 
الحاتية، إذ ُنذخ فييا ست سيخ، تتشػع أشكاليا الفشية ما بيغ محكخات كيػميات كسخد ركائي، 

، (4)مصيف اليػنذلسجسػعة مغ الكّتاب الدػرييغ، ففي أكائل التدعيشات تصّل عميشا محكخات عبج ال
، كنذخىا في أكاخخ حياتو. إضافة إلى محكخات (5)التي كّثق فييا مخحمة ميسة مغ تاريخ سػرية

                                                           
 .يشطخ: مػقع أبجج، مػقع إلكتخكني (1)
 .1/609معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، ـ. يشطخ: 1936( ضابط عدكخؼ مغ حساة، تػفي عاـ 2)
 يشطخ: مػقع أبجج، مػقع إلكتخكني. (3)
( كلج في بمجة )بيت الذيخ يػنذ(، التي تقع في الجشػب الغخبي مغ مجيشة صافيتا بسحافطة شخشػس، لو 4)

 ـ. يشطخ: مػقع شخشػس، مػقع إلكتخكني.2013أعساؿ أدبية كتػثيؿية، تػفي عاـ 
 .https://www.sana.syكتخكني، ( يشطخ: مػقع إل5)
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، التي أّرخ فييا أحجاث الثػرة الدػرية الػششية، كُنذخت بعج أكثخ مغ (1)عبج الخحسغ الذيبشجر
 خسديغ عاًما مغ كفاتو. 

عاًما مغ كفاتو، كالجدءاف األخيخاف بعج سبعة عذخ  (2)كسا كصمتشا يػميات شفيق جبخؼ 
التي نذخىا في أكاخخ  (3)مغ سيخة حشا ميشة، المحاف سبق الحجيث عشيسا، كأكراؽ سعيج الجدائخؼ 

 حياتو.

كالبلفت لمشطخ أف معطع الديخ الحاتية في ىحه السخحمة ُنذخت بعج كفاة أصحابيا، كىحا 
ية في سػرية، فأغمبيع يذغمػف مشاصب يعكذ ىاجذ القمق الحؼ يدكغ معطع كّتاب الديخ الحات

سياسية ذات حداسية بالغة، كىحا ما يذكل عائًقا يسشعيع مغ نذخ محكخاتيع، خبلًفا لؤلدباء غيخ 
 العامميغ في السجاؿ الدياسي، فإنيع لع يتػاَنػا عغ نذخ سيخىع.

ىحا كيبلحع مسا سبق ذكخه أف معطع كتاب الديخ الحاتية عاممػف في السجاؿ الدياسي، ك 
ما يفدخ سبب حزػر السحكخات بذكل أكبخ مغ األشكاؿ الفشية األخخػ لمديخ الحاتية في ىحه 

 السخحمة. 

 

 

 

 

 

                                                           
ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، 1940( مغ رجاؿ الصب كالدياسة كالثقافة كالخصابة، كلج بجمذق، تػفي عاـ 1)

 .2/91كحالة، 
ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 1980( أديب كاتب دمذقي، لو ديػاف شعخ )العشجليب(، تػفي عاـ 2)

1/816. 

ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ 2000ارات كالتجدذ، مغ دمذق، تػفي عاـ ( باحث في شئػف االستخب3)
 .1/245السعاصخيغ، يػسف، 
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 م(2019_2000السخحمة الثالثة: ُنزٌج وازدىار )

بمغت الديخة الحاتية أكج نزجيا كتقجميا في أكائل القخف الحادؼ كالعذخيغ، كاتجيت نحػ 
حزػره خافًتا في السخحمة الدابقة، دكف أف تمغي مغ حزػر الذكل الخكائي الفشي، الحؼ كاف 

 األشكاؿ الفشية األخخػ.

، كىحا ليذ (1)كأكؿ مغ اتخح الذكل الخكائي قالًبا لديختو في ىحه السخحمة ندار ؾباني
بغخيب، فيػ شاعخ كأديب مقتجر، لو دكاكيغ عجة، بفزل مػىبتو الذعخية استصاع أف يغّحؼ 

مع الذعخ( بتقانات سخدية عالية، كستؤخخ الباحثة الحجيث عشيا إلى سيختو الحاتية )قرتي 
 السبحث الثاني الخاص بالجانب التحميمي. 

، كالعجيب أف (2)كمسغ ُنذخت ليع سيخ ذاتية في ىحه السخحمة أيًزا أحسج كصفي زكخيا
تي مغ كادؼ نذخىا قج تأخخ كثيًخا، إذ ُنذخت بعج أربعة كأربعيغ عاًما مغ كفاتو، كاسسيا )ذكخيا

. كقج (3)لسجيشة ديخ الدكر عخكس الفخات في بجايات القخف العذخيغ" الفخات، "كفييا يقجـ صػرة
ارتأت الباحثة أف ترشفو ضسغ ىحه السخحمة، اعتساًدا عمى تاريخ نذخ سيختو، ال تاريخ كفاتو، 

 كىحا ما فعمتو في ترشيفيا لدائخ أدباء السخاحل الدابقة. 

، كىي يػميات ذكخ فييا (4)ابع الخكائي )القػقعة( لسرصفى خميفةكمغ الديخ ذات الص
صاحبيا ما تعخض لو مغ أحجاث في فتخة مغ حياتو، كىي الفتخة التي ألقي الؿبس عميو فػر 
كصػلو إلى السصار عائًجا إلى كششو سػرية، كذلظ بعج أف انتيى مغ دراسة اإلخخاج الديشسائي، 

شة في الدجػف الدػرية دكف أف يعخؼ التيسة السػّجية إليو، كقج مكث ما يديج عغ ثبلث عذخة س
أفكاره الدياسية، كإنسا بدبب تقخيخ كَتبو عميو أحج  اعُتقل الكاتب مرصفى خميفة ليذ بدبب

                                                           
ـ. 1999( أديب، كلج في حي مئحنة الذحع أحج أحياء دمذق القجيسة، لو عجة دكاكيغ شعخية، تػفي عاـ 1)

 يشطخ: السػسػعة العالسية لمذعخ العخبي، مػقع إلكتخكني. 
ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ 1964لو اىتساـ بالتاريخ كالجغخاؼيا، تػفي عاـ ( ميشجس زراعي، مغ دمذق، 2)

 .1/97السعاصخيغ، يػسف، 
 ( مػقع أبجج )مػقع إلكتخكني(.3)

ما زاؿ عمى قيج الحياة. يشطخ: السعخفة، مػقع درس الفشػف كاإلخخاج الديشسائي في فخندا، ( أديب سػرؼ، 4)
 إلكتخكني.
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قاـ الكاتب بكتابة سيختو في ذىشو، كنقميا إلى الػرؽ عشجما خخج مغ الدجغ  زمبلئو في فخندا،
 .(1)حاؾبسداعجة خالو الحؼ كاف كزيًخا آن

، كتب محكخات عغ اإلخػاف السدمسيغ (2)كمغ أعبلـ ىحه السخحمة أيًزا عجناف سعج الجيغ 
 في سػرية، متخًحا مغ السحكخات شكبًل لكتابة سيختو، كقج نذخىا أكاخخ حياتو.

تحجث في محكخاتو عغ معاناة اإلخػاف السدمسيغ في سػرية، كتعخضيع الجائع لمسصاردة، 
ـ، في سابقة 1980لعاـ  49الدػرية دماءىع، كسّشت لقتميع رقع القانػف فقج أباحت الحكػمة 

خصيخة لع تعخفيا البذخية إال فى بعس العيػد السطمسة، كعيج ستاليغ، أشمق الشاس عمى ذلظ 
القانػف )قانػف العار(، كعست فػضى القتل فى كل مكاف مغ سػرية، ما دفع اإلخػاف إلى اليجخة 

 .(3)، كلبشاف، كالعخاؽ، كتخكيا، فخاًرا بجيشيع، كدمائيعإلى دكؿ الجػار، األردف

تدجيل الحخكب في محكخات يػمية، تمظ التي  (4)كلع يغب عغ الدػرؼ يػسف ياسيغ
خاضيا السمظ عبج العديد لتػحيج السسمكة العخبية الدعػدية، كقج عخفت محكخاتو بيػميات الجبجبة، 

ـ، مغ أحخج الدشػات في 1930إلى  1928جة مغ :  تعج الدشػات السست(5)كخبلصة ما كرد فييا
تاريخ الجكلة الدعػدية الحجيثة؛ بدبب الفتغ الجاخمية التي تأججت بعج اختبلؼ السمظ عبجالعديد 
مع اإلخػاف، كرغع انترار السمظ عبجالعديد عمى الخارجيغ عغ شاعتو مشيع في معخكة الدبمة 

ضيخت بعج  قزاء عمى الفتشة داخل ببلده، حيثـ إاّل أنيا لع تكغ كاؼية لم1929الذييخة سشة 
ذلظ أياٍد خارجية استغمت ىؤالء اإلخػاف السػتػريغ لدعدعة أمغ الببلد كضخب استقخارىا، 
فأصبحت الحجكد الستاخسة لؤلراضي الدعػدية مبلًذا ليع، فدحف السمظ عبجالعديد بجير جّخار 

الجىشاء كالرساف لمقزاء عمى فمػؿ اإلخػاف ـ إلى الحجكد الذسالية لببلده مختخًقا 1930سشة 

                                                           
 لكتخكني.( يشطخ: مػقع أبجج، مػقع إ1)
ـ. يشطخ: مػقع إلكتخكني، 2010مفكخ إسبلمي بارز، كلج في حساة، تػفي عاـ ( 2)

https://www.goodreads.com. 

 ( مػقع أبجج، مػقع إلكتخكني.3)
ـ. يشطخ: معجع السؤلفيغ، 1962عاـ  بالدعػدية تػفيخجـ السمظ عبج العديد، ( كلج كنذأ في البلذؾية بدػريا، 4)

 . 1/834عجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، ، كم4/185لة، كحا

 ( يشطخ: مػقع أبجج )مػقع إلكتخكني(.5)
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الخارجيغ عمى شاعتو، فكاف لو ما أراد، كُسّسيت ىحه الدشة )سشة الجبجبة(، كُسّسيت الغدكة 
 )مغدػ الجبجبة( إشارة إلى السػقع الجغخافي الحؼ حجثت ؼيو أكثخ الػقائع.

ثع نذخىا باسع كيجج القارغ في ىحه السحكخات اليػمية التي سجميا أحج السذاركيغ  
مدتعار تػثيًقا لجسيع ما جخػ في ىحه الغدكة مغ تحخكات كأحجاث كمخاسبلت كمعارؾ مع 
تػضيح لسا سبقيا مغ مبلبدات كما تبعيا مغ تصػرات، إضافة إلى االستصخادات التاريخية 

ريًخا كالجغخاؼية كاألدبية كاالجتساعية األخخػ، كمغ ىشا تكتدب ىحه السحكخات أىسيتيا بػصفيا تا
لحطيِّا مجّكًنا، أك شيادة فػرية مػّثقة، خاصة بعج كذف االسع الحؿيقي لكاتبيا كتحؿيقيا في ىحا 
الكتاب، مسا يجعميا مغ أىع السرادر لتتبع األحجاث التاريخية في تمظ الفتخة مغ خبلؿ مذاىجات 

ي يتعامل بيا كركايات رجل كاف بسػقع السدؤكلية في تمظ األياـ، خاصة في ضّل الحداسية الت
 .(1)معطع الباحثيغ الدعػدييغ مع مدألة اإلخػاف التي ُتعج جدًءا مغ تاريخ السمظ عبجالعديد

كبعج، ىحه أىع السخاحل التي مخت بيا الديخة الحاتية الدػرية في عرخ الجكؿ كاإلمارات  
اليديخ، بيشسا الثاني، بيت حزػر الديخ الحاتية في السخحمة األكلى، فمع يرمشا مشيا إال الشدر 

استعادت الديخة مكانتيا في سػرية في السخحمة الثانية، التي غمب عمييا االتجاه التاريخي البحت، 
مع كجػد سيخ اتجو أصحابيا االتجاه الفشي، في حيغ جسعت السخحمة الثالثة بيغ االتجاىيغ الفشي 

تابتيا إلى فتخات نزػجيا كالتاريخي، كباستقخاء الباحثة لمديخ الحاتية الدػرية مشح بجايات ك
 خَمرت إلى أف السحكخات ىي أكثخ أشكاؿ الديخة الحاتية الفشية حزػًرا في سػرية.

كقبل أف تشتقل الباحثة إلى السبحث الثاني ستذيخ إلى مجسػعة مغ الدػرييغ الحيغ 
مت الباحثة ذكخت السعاجع كالكتب أف ليع سيًخا ذاتية، غيخ أنيا لع تبرخ الشػر، فمع ُتشَذخ، كما فع

ذلظ إال رغبة مشيا باإللساـ بجسيع الديخ الحاتية الدػرية، السشذػرة كغيخ السشذػرة؛ حتى يكػف 
 البحث شامبًل، كىع كاآلتي:

ـ(: كىػ مغ رجاؿ الدياسة كالرحافة، سػرؼ األصل، ُكلج في 1927أميغ الخافعي )ت .1
 .(2)الدقازيق بسرخ، لو: محكخات سائح

                                                           
 ( يشطخ: مػقع أبجج، مػقع إلكتخكني.1)
 .1/401معجع السؤلفيغ، كحالة، يشطخ: ( 2)
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كاتب صحافي، لو محكخات ؼيرل، كىي محكخات سخية عغ ـ(: 1950سامي الذسعة )ت .2
 .(1)القزية العخبية كاحتبلؿ سػرية

 .(2)ـ(: حقػقي اقترادؼ، دمذقي، لو محكخات1960عبج القادر العطع )ت .3
 .(3)ـ(: مغ رجاؿ الحكع كالدياسة، كلج بحسز، لو محكخات1960ىاشع األناسي )ت .4
 . (4)مذقي، لو محكخاتـ(: مغ رجاؿ الدياسة، د1966فخخؼ الباركدؼ )ت .5
ـ(: صحفي مؤرخ، مغ أىل البلذؾية، لو محكخات، أّرخ فييا 1967أميغ سعيج )ت .6

 .(5)ـ1967ـ كانتياًء بعاـ 1914األحجاث بجًءا بعاـ 
ـ(: رئيذ الجسيػرية الدػرية، دمذقي، عسل عمى تجكيغ 1967شكخؼ القػتمي )ت .7

 .(6)محكخاتو
 .(7)كخاتـ(: حقػقي، لو مح1968فائد الُغَرْيغ )ت .8
 .(8)ـ(: تخبػؼ إمامي، دمذقي، لو محكخات1970محّسج مختزى )ت .9

ـ(: دكتػر في األدب، كلج بحمب، لو سيخة ذاتية بعشػاف )درب 1971محّسج الجّىاف )ت  .10
 .(9)الذػؾ(

ـ(: أديب مؤرخ صحافي، مغ حمب، كتب سيخة ذاتية بعشػاف: 1972سامي الكيالي )ت .11
 .(10)يػميات عخبي في أمخيكا

ـ(: قائج عدكخؼ، دمذقي، لو محكخات عغ الحخكة العخبية في 1973العسخؼ )تمحّسج  .12
 .(11)عذخة أجداء

                                                           
 .1/751، السخجع الدابق( يشطخ: 1)
 .1/371( يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 2)
 .4/25كحالة، ( يشطخ: معجع السؤلفيغ، 3)
 .2/617، السخجع الدابق( يشطخ: 4)
 .1/113( يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 5)
 .1/817( يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 6)
 .1/485( يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 7)
 .1/591، السخجع الدابق( يشطخ:8)
 .3/311( يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 9)

 .1/752، السخجع الدابق( يشطخ: 10)
 .3/355، السخجع نفدو( يشطخ: 11)
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ـ(: شاعخ مغ الداحل الدػرؼ، لو سيخة ذاتية بعشػاف: مغ 1977رشاد أديب )ت  .13
 .(1)ذكخياتي كحياتي

ـ(: قاض كزيخ مغ البلذؾية، لو محكخات تاريخية في خسدة 1977يػسف الحكيع )ت  .14
 .(2)أجداء

، لو سيخة ذاتية بعشػاف )قرة (3)ـ(: أديب كاتب، دمذقي1980جبخؼ )ت شفيق  .15
 . (4)أديب(، يدخد فييا قرة حياتو األدبية

 .(5)ـ(: أميخة كخدية كاتبة متخجسة، مغ دمذق، ليا محكخات1992ركشغ بجرخاف )ت  .16
ـ(: محخر صحفي ككاتب ركائي، مغ حمب، لو سيخة ذاتية 1997بذيخ فشرة )ت  .17

 . (6)البعيجة( بعشػاف )الخؤية
ـ(: عالع جميل كداعية كبيخ، مغ شخشػس بدػرية، لو 1999محّسج السجحكب )ت  .18

 .(7)محكخات
 . (8)ـ(: دمذقي، لو محكخات بعشػاف: شسػع تحتخؽ 1999عمي الصشصاكؼ )ت  .19
ـ(: مفكخ كباحث قػمي أكاديسي، كلج في دمذق، لو 2000قدصشصيغ زريق )ت  .20

 .(9)محكخات كتبيا في أكاخخ حياتو
 50ـ(: محقق فاضل، دمذقي، لو محكخات سّجميا في أكثخ مغ 2001نحيخ عتسة )ت  .21

 .(10)دفتًخا
يبلحع مسا سبق أف أكثخ الديخ الحاتية غيخ السشذػرة لكّتاب سػرييغ يعسمػف في السجاؿ  

الدياسي، لحلظ اتخحت سيخىع الحاتية شكل السحكخات، الحؼ يتجو إلى الصابع التاريخي، 
                                                           

 .1/225( يشطخ: معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف، 1)
 .1/835، السخجع الدابق( يشطخ: 2)
 .1/267، معجع السؤلفيغ السعاصخيغ، يػسف( يشطخ: 3)
 .1/816( يشطخ: معجع السؤلفيغ، كحالة، 4)
 .1/231السعاصخيغ، يػسف، ( يشطخ: معجع السؤلفيغ 5)
 .1/127( يشطخ: السخجع الدابق، 6)
 .1/719، يشطخ: السخجع نفدو( 7)
 .803، 2/800( يشطخ: معجع األدباء اإلسبلمييغ السعاصخيغ، الججع، 8)
 .1/501، السخجع الدابق( يشطخ: 9)
 .1/807فيغ السعاصخيغ، يػسف، ( يشطخ: معجع السؤل10)
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تمظ الديخ ضعف اىتساـ السخأة الدػرية بتػثيق سيختيا الحاتية، فمع تعثخ  كيبلحع أيًزا في
الباحثة إال عمى سيخة ألميخة دمذؿية، ىي ركشغ بجرخاف، كسيختيا غيخ مشذػرة، كتخّد الباحثة 
ضعف اىتساـ السخأة الدػرية بكتابة الديخة الحاتية إلى تحفع السخأة العخبية عمى تفاصيل 

كتساف خرػصياتيا، كىحا ما ال يتشاسب مع لػاـز الديخة الحاتية  حياتيا، كميميا إلى
 كمتصمبات كتابتيا. 

أما عغ التػزيع السكاني لكّتاب الديخ الحاتية جسيعيا، السشذػرة كغيخ السشذػرة، فالججكؿ  
 اآلتي يػضحو:

 

يخصج الذكل الدايق التػزيع السكاني لكّتاب الديخ الحاتية في سػرية في عرخ الجكؿ  
كاإلمارات الثاني، كبالشطخ إليو يبلحع أف العاصسة الدػرية دمذق تسثل مخكد الثقل السكاني 

%، تمييا حمب التي تحزخ فييا الديخ 52لمديخ الحاتية، إذ بمغت ندبة كّتاب الديخ فييا حػالي 
% تقخيًبا، يتبعيا حسز كالبلذؾية، المتاف يتداكػ فييسا حزػر الديخ 11الحاتية بشدبة الديخة 

% تقخيًبا، بيشسا يقل حزػر الديخ الحاتية في حساة، إذ تبمغ ندبتيا فييا 9الحاتية فييا، كالشدبة 
 % تقخيًبا في مشاشق سػرية متفخقة. 15% تقخيًبا، كتحزخ الديخ الحاتية بشدبة 3

لديخة الحاتية بذكل كبيخ في العاصسة الدػرية أمخ شبعي؛ ألف العػاصع إف حزػر ا 
بعامة تكػف أكثخ اىتساًما بالحخكة األدبية كالثقاؼية كالعمسية، لكغ ما يخيب الستأمل اتداع الفجػة 
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كانعجاـ التػازف بيغ ندبة حزػر الديخ الحاتية في دمذق كالسجف الدػرية األخخػ، األمخ الحؼ 
بحث مفتػًحا لمجارسيغ، لسعخفة العػامل التي أسيست في قمة حزػر الديخ الحاتية يجعل باب ال

 في تمظ السجف.
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 السبحث الثاني

 تحميل الديخة الحاتية لشدار قباني )قرتي مع الذعخ( 
 أواًل: العشهان

)قرتي مع الذعخ( عشػاف يطيخ بػضػح عمى غبلؼ سيخة ندار ؾباني، كىػ كسا نبلحع  
عشػاف مباشخ، ال يحتسل التأكيل، يكذف لشا عغ اليجؼ الحؼ يخمي إليو ندار مغ كتابة سيختو 

 الحاتية، كالحؼ يتسثل في رغبتو الرخيحة في الحجيث عغ تجخبتو الذعخية الخاصة.

يتكػف العشػاف مغ ثبلث مفخدات، ُصّجر بخبخ لسبتجأ مححكؼ، السخاد: ىحه قرتي مع  
)قرتي( ياُء الستكمع؛ لمجاللة عمى عػدتيا إلى الحات الداردة، التي  الذعخ، ُأضيف إلى الخبخ

ؿ ؼيو الكاتب حياتو إلى قرة، كُأْتِبع الخبخ بذبو جسمة متعمق بسححكؼ؛  تتجمى في نّز يحػِّ
ليجلل الكاتب عمى أف الحجيث عغ تجخبتو الذعخّية ىػ الغالب عمى سيختو، كىػ السختكد 

ض كثيًخا إلى محصات حياتو الذخرية أك الخاصة، كىحا ما كججتو األساسّي، بسعشى أنو لغ يتعخ 
الباحثة فعبًل بعج تحميميا لديختو، فسغ يقخأ محتػيات سيخة ندار يجج ندبة الحجيث عغ تجخبتو 
الذعخية تقارب ثمثي الديخة، أما ؼيسا يتعمق بتجخبتو الحياتية فقج كاف يحكخ كقائعيا بإيجاز 

 . (1)كتكثيف

مفخدات العشػاف كسا ىي في أكلى صفحات الديخة الحاتية، كتحجيًجا في اإلضاءة تكخرت  
، ككأنو بحلظ أراد أف يدمع مغ ألدشة الشقاد كتأكيبلتيع، فجاء العشػاف (2)التي مّيج بيا سيختو

 صخيًحا.

 

 

 

                                                           
. يشطخ: صحة الشدبة التي ذكختيا الباحثةليجرؾ  الديخة؛ عمى فيخس محتػيات ارغ ( كيكفي أف يّصمع الق1)

 .303، 302قرتي مع الذعخ، ؾباني، ص
 .7صيشطخ: قرتي مع الذعخ، ؾباني، ( 2)
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 ثانًيا: البجاية 

يا يجج أنيا ، كالستأمل في(1)صّجر ندار سيختو بسجسػعة مغ االقتباسات التي يؤمغ بيا 
 تسثل خبلصة أليجلػجية ندار كفكخه كمبادئو في الحياة. 

كقج تػزعت بيغ الحجاثة، كالثػرة عمى الذعخ القجيع، كدكر السخأة في بشاء الحزارة، بل 
خة لسا ستتزّسشو الديخة، مع أف العشػاف جاء مباشًخا كال  عّجىا الحزارة، ثع أتبع ذلظ بإضاءة مفدِّ

خ فييا أنو أراد أف يكذف الدتائخ عغ تجخبتو الذعخية كرحمتو في غياىب يحتاج ما يفدخه، ذك
 .(2)الذعخ قبل أف ُيجمج بدياط الشقاد، كسا فعمػا مع الذعخاء القجماء _عمى حج قػلو

صّخح في اإلضاءة أيًزا أّنو قج يشدى بعس التفاصيل؛ ألنو لع ُيخد أف يكتب كتاًبا 
القارغ بتفاصيل مسّمة تبجك عادية في الحياة الػاقعية، إنسا ذكخ  تاريخيِّا أكاديسيِّا، أك يثقل كاىل

 أبخز الػقائع التي مّخ بيا، ككانت بسثابة مخاحل انتقالية في حياتو. 

، ككأنو بحلظ أراد أف يجفع (3)يقػؿ ندار: "ىحا الكتاب سيكػف نػًعا مغ الديخة الحاتية"
يدتؽيس فييا بحكخ تفاصيل حياتو، كمغ  احتساؿ تػىع القارغ بأف الكاتب يخيج أف يقجـ قرة

السعمػـ أف ندار كاف أيقػنة فزػؿ في زمشو، ال سيسا أنو كاف ِمْغ أكائل َمغ تجاكزكا الُعْخؼ 
كالعادة في محصات مختمفة، ثع َأْتَبع ذلظ بقػلو: "كالديخة الحاتية تكاد تكػف مجيػلة في تاريخ 

، فيػ ُيشقز (4)نفدو، كال يحب استعساؿ السخايا"أدبشا، األديب العخبي ال يحب الدفخ في داخل 
قجَر اآلخخيغ، كيخفع ؾيسة ذاتو، كُيعمي مغ شأنيا، ما يخمد إلى نخجدية مفخشة يعاني مشيا 
ؾباني، كبػاشغ كبلمو تحسل معانَي تفخدّية، إذ إّنو يّجعي أّنو ِمْغ أكائل َمْغ كتبػا في الديخة في 

 فقج سبقو إلى ذلظ الفغ كثيخكف. الػشغ العخبي، ككبلمو مخدكد عميو،

 

                                                           
 .5، 4صقرتي مع الذعخ، ؾباني، ( يشطخ: 1)
 .7صالسخجع الدابق، ( يشطخ: 2)
 .13، صالسخجع نفدو (3)
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بجأ ندار في الحجيث عغ شعخه قبل الحجيث عغ مػلجه، فأكلى العشاكيغ التي صجر بيا 
، (3)، متبػعة بعشػاف )الػالدة عمى سخيخ أخزخ((2)، ك)الخقز بالكمسات((1)سيختو )الذعخ قجرؼ(

الػالدة الفديػلػجية الستعارؼ  ككأنو أراد بحلظ أف يػصل فكخًة لمقارغ بأف كالدتو الحؿيؿية ليدت
 عمييا بيغ الشاس، إنسا كانت عشجما جخػ الذعخ عمى لدانو.

تخػ الباحثة أف ما ابتجأ بو ندار )الذعخ قجرؼ( يعج بجاية فشّية، تحجث فييا عغ قجره 
، ككبلمو ىحا يعكذ معشى (4)الذعخّؼ بأنو ُكلج في "أمة تتشفذ الذعخ، كتتسّذط بو، كتختجيو"

لذعخ عشج العخب، فيػ َشَخُفيع كَفْخُخىع، لحا كاف مغ الصَبعّي أف يػلج ندار شاعًخا، إال أف أصالة ا
الذعخاء يختمفػف كيتسايدكف، "الجاىميػف كتبػا شعًخا يذبييع، كاألمػيػف كتبػا شعًخا يذبييع، 

لحلظ َشَخَؽ ، (5)كالعباسيػف كتبػا شعًخا يذبييع، كالخسخ دائًسا ىي الخسخ، كلكغ الكؤكس تختمف"
قزية ميّسة عاشيا في زمغ القػمية العخبية، كىي التسخد عمى الذعخ العسػدؼ كتقاليج القريجة 

 العخبية، كأف كّل شعٍخ ال بج أف يحكي مجتسعو.

استفاض ندار بعج ذلظ في الحجيث عغ الذعخ بعشػاف آخخ )الخقز بالكمسات(، بّيغ ؼيو 
ذعخ، فالذعخ ُحّخ، تارًة يذّبيو بالخقز، كالتذبيو ىشا يذي أّنو ال يستمظ نطخية ذات حجكد تفّدخ ال

بالتسخد السدتسخ عشج ندار، فالخاقز ال حجكد لحخكاتو كرقراتو، كال قػانيغ تحكع قفداتو، كالذاعخ 
كحلظ، كتارة أخخػ يذّبيو بالدلداؿ كالحراف، أما تذبييو لمذعخ بالدلداؿ فيػ يحسل معاني 

يجاف ا لِحَسع بعج َكْتٍع شػيل، كىحه شبيعة الجػ الفكخؼ الحؼ عاشو ندار، كأما االنفجار كالثػراف ـك
تذبييو لمذعخ بالحراف فحلظ أف الحراف إذا انصمق كىاج كانتفس ال يسكغ ألحج أف يسدكو، 

 حتى صاحبو!

كبعج قخاءة سيخة ندار كاممة، نجج أف تمظ البجاية التي صّجر بيا سيختو تمّخز جسيع 
 كتذي بسا سيأتي، فكانت البجاية بسثابة الخبلصة. األحجاث كالتفاصيل،
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ُيبلَحع مغ ذلظ الَعْخض أّف ؾباني في بجاية سيختو كدخ حاجد السألػؼ كالسذيػر عشج 
كّتاب الديخ، إذ صّجر سيختو بتفاصيل تبيغ دكافع كتابتو لمديخة، ثع أعقب ذلظ بالبجاية الحؿيؿية، 

ػجًدا مكثًفا يجّدج السذيج كامبًل، مغ حيث الدمغ أال كىي لحطة السيبلد، التي كانت كصًفا م
كالسكاف، كتدتسخ في الكذف عغ شبيعة ندار الستسخدة، إذ شّبو نفدو بالخبيع، الحؼ يعّج بسثابة 
انقبلب األرض عمى نفديا، يقػؿ: "ىل كاف مرادفة يا ُتخػ أف تكػف كالدتي في الفرل الحؼ 

شجار كل أثػابيا القجيسة؟ أـ كاف مكتػًبا عميَّ أف تثػر فييا األرض عمى نفديا، كتخمي ؼيو األ
 .(1)أكػف كذيخ آذار، شيخ التغّيخ كالتحػالت"

 الدمن:

شيجت سيخة ندار تجاخبًل في األحجاث، لحلظ كاف الدمغ فييا معّقًجا، كلع يأِت مخّتًبا تختيًبا  
و يتحجث عغ ردكد تتابعيِّا، ففي حجيثو عغ فتخة شفػلتو يتحجث عغ شعخه، كفي حجيثو عغ عس

ؽ القارغ، كىحا التجاخل يذي بالتذتت الحؼ يعيذو ندار،  فعل الشاس عمى قرائجه؛ كذلظ ليذػِّ
كتجاىع الحكخيات في الػقت الحؼ كتب ؼيو سيختو، أك ربسا كتب الديخة عمى شكل متقصع، كلع 

 يكتبيا بذكل سخدؼ متػاصل يتبع ؼيو التختيب الدمشي التراعجؼ.

مغ في مػاضع، كأغفمو في مػاضع أخخػ، كذلظ بحدب أىسية الحجث، حّجد ندار الد  
فسثبًل عشجما تحجث عغ مػلجه حّجده تحجيًجا دؾيًقا، ككصفو كصًفا كامبًل، يقػؿ: "يػـَ ُكلجُت في 

في بيت مغ بيػت دمذق القجيسة، كانت األرض ىي األخخػ في حالة  1923آذار )مارس(  21
، كيدتؽيس في كصف الخبيع بقػلو: "كل (2)ح حقائبو الخزخاء"كالدة.. ككاف الخبيع يدتعج لفت

الحؼ أعخفو أنشي يػـ ُكلجُت، كانت الصبيعة تشّفح انقبلبيا عمى الذتاء.. كتصمب مغ الحقػؿ 
، ثع يجّعع زمغ (3)كالحذائر كاألزىار كالعرافيخ أف تؤيجىا في انقبلبيا.. عمى ركتيغ األرض"

ؼيقػؿ: "ىحا ما كاف يجخؼ في داخل التخاب، أما في خارجو قثج كالدتو بالػضع الدياسّي لبمجه، 
كانت حخكة السقاكمة ضج االنتجاب الفخندي تستج مغ األرياؼ الدػرية إلى السجف كاألحياء 
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، فيمفت بحلظ إلى حالة التغيخ كالتحػؿ التي سادت في زمغ مػلجه، لحلظ كاف التحجيج (1)الذعبية"
 الدمشّي ىشا ميسِّا لشدار.

في حجيثو عغ أبيو صّػر كفاحو كمعاناتو كشقاءه في الحياة ترػيًخا زمشيِّا محّجًدا بسجة ك  
شػيمة، في داللة عمى الكفاح السدتسيت مغ أجل الحرػؿ عمى لقسة العير، يقػؿ: "كإذا أردت 
ترشيف أبي، أصشفو دكف تخدد بيغ الكادحيغ؛ ألنو أنفق خسديغ عاًما مغ عسخه يدتشذق ركائح 

حاحيخ.. ككاف يعػد إليشا مغ معسمو في الفحع ا لحجخؼ، كيتػّسج أكياس الدكخ، كألػاح خذب الدَّ
 .(2)زقاؽ )معاكية( كل مداء، تحت مياه السداريب الذتائية، كأنو سفيشة مثقػبة"

عسج ندار إلى تحجيج الدمغ في الفتخات التي تعّمع فييا المغات، يقػؿ: "أما المغة اإلنجميدّية  
، كيقػؿ (3)("1955_1952في مػششيا، كأثشاء عسمي في الدفارة الدػرية في لشجف ) فقج تعّمستيا

، كىحا (4)("1966_1962أيًزا: "تعّمسُت المغة اإلسبانّية خبلؿ عسمي الجبمػماسي في مجريج )
يذي باالعتداز بالثقافة الغخبّية، إذ إّف تحجيج الدمغ في أثشاء حجيثو عغ تعمُّع المغات يبخز أىسية 

 ظ في نفدو، كدكر الثقافات السختمفة في إنزاج تجخبتو الذعخية.  ذل

كفي مخاحل شفػلتو، ال سيسا في العاشخة كما بعجىا، كىي بجاية رحمتو في البحث عغ  
مكشػناتو كاستكذاؼ ذاتو، حّجد الدمغ العسخّؼ لو، فشججه يقػؿ: "في الدشة العاشخة مغ عسخؼ 

كيتابع بقػلو: "في الثانية عذخة مغ عسخؼ اجتاحتشي حيخة  ،(5)كشُت أبحث عغ دكر مشاسب ألعبو"
ال شبيَو ليا مغ أيغ أبجأ؟... الخسع! ربسا كاف ىػ قَجرؼ.. كغخقت سشتيغ أك ثبلًثا في قػاريخ 

، كيقػؿ أيًزا: "كفي الخابعة (6)المػف كالرباغات كاألقسذة، رسسُت بالساء، كبالفحع، كبالديت"
، كمعمػـٌ أّف الصفل في ىحا العسخ يكػف نزجو الفكخّؼ بديًصا (7)عذخة، سكششي ىاجذ السػسيقى"

ساذًجا ال يعي إال قميبًل، فيػ في ىحا العسخ يتحكخ مخاحل كيعييا، كيشدى مخاحل كثيخة أخخػ، 
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كقج حّجد ندار زمشيِّا أىع السخاحل التي عاشيا في شفػلتو كما زالت عالقة في ذاكختو، كَزْعُع ندار 
مبكًخا ربسا كاف ؼيو مبالغة كتيػيل في البجاية الحؿيؿية لمشزج، ككأّنو يمّسح إلى تفّخده بأّنو نزج 

عغ أتخابو، فكبلمو يػضح أنو كاف مجرًكا، كعمى كعي بسا يفعل، كالصفل في ىحه السخحمة العسخية 
لكْغ ال يكػف عمى ىحا القجر مغ اإلدراؾ كالػعي، إنسا يكػف حاِلًسا، يدعى إلى استكذاؼ ذاتو، 

 مغ دكف إدراؾ، كسا أّف اليػاجذ التي أصابت ندار تريب كثيًخا مغ األشفاؿ.

يحّجد ندار الدمغ مغ ججيج، كيّتبع أسمػب اإلبخاز الُسيّع لؤلحجاث التي كانت في رصيج  
حياتو، كالتي أىّسيا الذعخ، فحّجد الدمغ بجقة، ككصف الجػ الحؼ ألقى ؼيو قريجتو األكلى؛ 

، كؼيسا كاف رفاؽ 1939في اشتعاؿ جحكة الذعخ عشجه، يقػؿ: "في صيف عاـ لُيبخز أىسيتيا 
الخحمة مغ الصبلب كالصالبات يزحكػف، كيتذّسدػف، كيأخحكف الرػر التحكارّية عمى ضيخ 
ـُ الكمسة األكلى مغ أكؿ بيِت شعٍخ نطسُتو في  الدفيشة، كشُت أقف كحجؼ في مقجمتيا، ُأَدْمِج

 .(1)حياتي"

التي أغفل فييا تحجيج الدمغ كَتَخَكو مفتػًحا؛ لعجـ إسعاؼ الحاكخة بو، أك أما السػاضع  
التداع دائخة الحجث، أك لعجـ أىسيتو إلى الحج الحؼ يجعمو يحّجده، مغ ذلظ قػلو: "كلع تكغ 

، كعجـ (2)مخّيمتي الرغيخة في تمظ األعػاـ مغ الثبلثيشات قادرة عمى كعي األشياء بػضػح"
أمخ غخيب، خاصة كأنو اتبع التحجيج الدمشي في الفتخة نفديا عشج الحجيث عغ تحجيجه لمدمغ ىشا 

بحثو عغ الحات، كسا أنو لع يحجد الدمغ عشج حجيثو عغ كضع دمذق بالشدبة لمببلد العخبية التي 
سادت فييا الفػضى كتعخضت إلى ىجػـ عدكخؼ، كاكتفى بقػلو: "كإذا كانت دمذق في 

ـػ مباشخ عمييا فإنيا بكل تأكيج تعخضت كأكثخ السجف العخبية األربعيشات لع تتعخض ألؼ ىج
، كاألمخ نفدو عشج حجيثو عغ األحجاث (3)ليجػـ مغ نػع آخخ، ىجػـ عمى عقميا كفكخىا"

 الدياسية، ككأنو يشأػ بشفدو عغ الخػض في جَمبة الدياسة كضّجتيا.
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  :التختيب 
كّضف ندار تقانتي االستخجاع كاالستباؽ بذكل كاضح ككثيف في سيختو، كقج شغى 
االستخجاع عمى االستباؽ؛ نطًخا لصبيعة ىحا الشػع مغ األجشاس األدبية، كلعل التجاخل الدمشي 

 عشج ندار كعجـ اتباعو زمًشا تراعجيِّا كاف سبًبا رئيًدا في تجاخل االستخجاع كاالستباؽ. 

قانة االستخجاع بقدسييا الجاخمي كالخارجي مػجػًدا عشج ؾباني، ال سيسا كاف استخجاـ ت
االستخجاع الجاخمي بصبيعة الحاؿ، فيػ الغالب عمى أحجاث الديخة، كىحا أمخ شَبعّي؛ ألف الكاتب  

 عادًة يكتب سيختو في مخحمة الّخشج، كذلظ بعج السخكر بتجارب عشيفة تدتحق الػقػؼ عمييا.

جه استخجـ تقانة االستخجاع الجاخمي، كأشاد بشفدو كسعجدة تحسل في الحجيث عغ مػل
في بيت  1923آذار )مارس(  21ممسح التغيخ كالتحػيل، كالخبيع كالثػرة، يقػؿ: "يػـَ ُكلجُت في 

مغ بيػت دمذق القجيسة، كانت األرض ىي األخخػ في حالة كالدة.. ككاف الخبيع يدتعج لفتح 
كبلمو بقػلو: "ىل كاف مرادفة يا ُتخػ أف تكػف كالدتي في ، كيػاصل (1)حقائبو الخزخاء"

الفرل الحؼ تثػر فييا األرض عمى نفديا، كتخمي ؼيو األشجار كل أثػابيا القجيسة؟ أـ كاف 
، كيقػؿ: "كلكششي حيغ رأيت عداكخ (2)مكتػًبا عمّي أف أكػف كذيخ آذار، شيخ التغيخ كالتحػالت"

ألكلى مشدلشا بالبشادؽ كالحخاب يأخحكف أبي معيع في سارة الدشغاؿ يجخمػف في ساعات الفجخ ا
حة إلى معتقل )تجمخ( الرحخاكّؼ" ، نخػ ؼيسا تقّجـ أّف ندار استغّل الثػرة كالخبيع في تعديد (3)مرفَّ

فكخة اختبلفو عغ أتخابو، كاختبلفو عشيع في التفكيخ، كسا ُتطيخ بػاشغ الكمسات السبلمح كاألبعاد 
 دار، كالتي ستتعخض الباحثة إلى بيانيا ؼيسا بعج. الشفدية لذخرية ن

تسثل مخحمة البحث عغ الحات_التي تحجثت الباحثة عشيا سابًقا_ استخجاًعا داخميِّا، كقج 
أكرد فييا ندار أىع التفاصيل كالرخاعات التي عاشيا حتى كصل إلى استكذاؼ ذاتو كرقرو مع 

 الكمسات.  
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الجار الذخؾية الفديحة، أستسع بذغف شفػلي غامخ كقػلو: "كيا شالسا جمدُت في باحة 
إلى الدعساء الدياسييغ الدػرييغ يقفػف في إيػاف مشدلشا، كيخصبػف في ألػؼ الشاس مصالبيغ 

يسثل استخجاًعا داخميِّا، يخمد إلى الصبيعة الدياسية القائسة عمى  (1)بسقاكمة االحتبلؿ الفخندي"
ػقت، كلعميا كانت ذات أىسية عشج الشاس، إذ يتجّسع عمييا الُخَصب كالكمسات الخّنانة في ذلظ ال

 األلػؼ، كىحه شبيعة الفصخة اإلندانّية الُسحّبة لمتحخر.

يقػؿ ندار: "كشُت الػلج الثاني بيغ أربعة صبياف كبشت، ىع السعتد كرشيج كصباح 
يفاء"  و بيشيع.، كىحا استخجاع داخمّي، يقّجـ ؼيو ؾباني كصًفا لتذكيل أسختو كتختيب(2)ـك

أما االستخجاع الخارجّي ؼيطيخ في مػاشغ عجة، مشيا قػلو: "القريجة العخبية حيغ 
كصمت إلى أسبانيا كانت مغّصاة بقذخة كثيفة بالػبار الرحخاكؼ.. كحيغ دخمت مشصقة الساء 
كالبخكدة في جباؿ )سييخا نيفادا( كشػاشئ نيخ الػادؼ الكبيخ.. كتغمغمت في بداتيغ الديتػف 

العشب في سيػؿ قخشبة، خمَعت مبلبديا كألَقت نفديا في الساء.. كمغ ىحا االصصجاـ  ككخكـ
، يدعع ؼيو ندار بأّف دخػؿ القريجة العخبية (3)التاريخّي بيغ الطسأ كالخّؼ.. ُكلج الذعخ األنجلدّي"

مّسح إلى أسبانيا _األنجلذ_ كاف لو دكر في تحّػليا مغ صحخاكّية جافة إلى جّشة كارفة، ككأنو ي
بحلظ إلى السػّشحات التي تسّثل مخحمة تججيجّية في بشية القريجة العخبية، كيػّضف استخجاًعا 
خارجيِّا آخخ في الدياؽ نفدو، ؼيقػؿ: "ىحا ىػ تفديخؼ الػحيج ليحا االنقبلب الجحرؼ في القريجة 

 .(4)العخبية حيغ سافخْت إلى إسبانيا في القخف الدابع"

العع أبي خميل الؿباني استخجاًعا خارجيِّا، يقػؿ عشو: "قميمػف يسّثل استحزار شخرية 
َمغ يعخفػف أّنو ىّد مسمكة، كىّد باب )الباب العالي(، كىّد مفاصل الجكلة العثسانّية، في أكاخخ 

، كالتحجيج الدمشي مع السخحمة السفرمّية التي أحجثيا أبػ خميل يبخز الؿيسة (5)القخف التاسع عذخ"
ا الخجل، لحلظ قاؿ عشو في مػضع آخخ: "في حجيقة األسخة شجخة كبيخة.. كبيخة.. التاريخية ليح
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، ككصُفو لعّسو بالذجخة يعكذ اعتدازه بو، كمجػ أىسيتو (1)اسسيا أبػ خميل الؿباني، إنو عع كالجؼ"
 بالشدبو لو كلمسجتسع. 

ر: " كيا شالسا أما االستباؽ فقج ُكّضف أحج قدسيو، أال كىػ االستباؽ الجاخمّي، يقػؿ ندا
جمدُت في باحة الجار الذخؾية الفديحة، أستسع بذغف شفػلي غامخ إلى الدعساء الدياسييغ 
الدػرييغ يقفػف في إيػاف مشدلشا، كيخصبػف في ألػؼ الشاس مصالبيغ بسقاكمة االحتبلؿ الفخندي، 

انت تخزح ، يػضح أف سػرية في ذلظ الػقت ك(2)"الحخيةمحّخضيغ الذعب عمى الثػرة مغ أجل 
 تحت نيخ االستعسار الفخندي، كقج نالت االستقبلؿ كالحخية بعج عقجيغ كنيف مغ كالدتو.

في الحجيث عغ شفػلتو تحّجث عغ سفخه، يقػؿ: "كشُت بصبيعتي مدافًخا متعجد 
، استباؽ داخمّي، ليذّػؽ القارغ بذكل ممّخز كمكّثف إلى رحبلتو التي تشّقل فييا (3)الجشديات"

 ألرض األربع. بيغ جيات ا

في ثشايا الحجيث عغ دارىع الجمذؿية يقػؿ: "كألػؼ الشباتات الجمذؿية التي أتحّكخ ألػانيا 
، فمع يكغ في ذلظ (4)كال أتحّكخ أسساءىا.. ال تداؿ تتدّمق عمى أصابعي كمسا أردُت أف أكتب"

ارية بيتيع عمى الػقت يكتب شعًخا، كقج كّضف ندار االستباؽ الجاخمي ىشا؛ حتى ُيبخز أثخ معس
 شعخيتو.   

كعقب كصفو لبيتيع الجمذقي الجسيل يقػؿ ندار: "كمغ ىشا نذأ عشجؼ ىحا الحّذ 
، كيبيغ ىحا االستباؽ الجاخمّي أثخ معسارية بيتيع (5))البيتػتي( الحؼ رافقشي في كل مخاحل حياتي"

 عمى شخريتو السشَغِمقة.
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الجبمػماسي نحػ عذخيغ عاًما، كتعّمسُت كقػلو: "كابتعجُت عغ دمذق مػضًَّفا في الدمظ 
، استباؽ داخمّي، يذيخ إلى أف ندار حطي بسكانة عسمّية كعمسّية كبيخة، مغ (1)لغات كثيخة أخخػ"

 خبلؿ سفخّياتو الكثيخة كلغاتو العجيجة.

في ثشايا حجيثو عغ عسو أبي خميل جاء باستباؽ داخمّي يحكخ ؼيو ما حرل لو بعج نذخه 
ـ، ؼيقػؿ: "فأنا أيًزا ضخبْتشي دمذق بالحجارة، كالبشجكرة، كالبيس الفاسج.. 1954لقريجتو عاـ 

، كبحلظ ُيْمِسح إلى الصبيعة الفكخّية (2)قريجتي )خبد، كحذير، كقسخ(" 1954حيغ نذخُت عاـ 
ألىل ذلظ الدماف، الحيغ ُعخفػا بالتذبث بالعادات كالتقاليج، فكانػا يْمِفطػف كيشبحكف كل َمغ يخخج 

 ا، أك يتحّخر مغ عباءتيا.عشي

 :الجيسػمة 
اتدست سيخة ندار بالكثافة الدمشية، كغمبت تقانتا التمخيز كالححؼ، كقّل حزػر 
السذيج؛ كذلظ ألف التمخيز ركغ ميع في الديخة الحاتية، يخمي إلى تكثيف األحجاث كاختداليا 

نججه  يمّخز سشػات  بأسمػب جدؿ يػصل إلى القارغ السذيج كامبًل، كبالشطخ إلى سيخة ندار
كتجارب كاممة في أسصخ قميمة، لعمو بحلظ يتخؾ السداحة لسخّيمة القارغ ليجرؾ الحكاية كاممة، أك 
يذّػقو، أك يثيخ فزػلو، كاألىع حتى ال ُيراب بالسمل كالختابة عقب ذكخ أحجاث عادية ال داعي 

 فاعميا. لحكخىا، كتػضيف ندار لتقانة الجيسػمة ساعج في تراعج األحجاث كت

كمغ األمثمة التي تػضح حزػر تقانة التمخيز ِذْكخ ندار لبلنتجاب الفخندي عقب كالدتو 
عمى كجو الدخعة، يقػؿ: "ىحا ما كاف يجخؼ في داخل التخاب، أما في خارجو فقج كانت حخكة 

إذ ، (3)السقاكمة ضج االنتجاب الفخندي تستج مغ األرياؼ الدػرية إلى السجف كاألحياء الذعبية"
اكتفى باإلشارة إلى االنتجاب، دكف الخػض في التفاصيل، فمع يحجد الدمغ أك يبيغ مجة ذلظ 
الرخاع الحؼ كاف قائًسا، كالدبب في ذلظ أنو كاف مػلػًدا آنحاؾ، ال يعي شيًئا، كمؤكج أنو ذكخ 
ىشا ما سسعو، لكْغ بإيجاز، كىحا يخجع إلى شخرية ندار، التي تسيل إلى عجـ الخػض في 

حجاث الدياسية. يعدز ذلظ قػلو: "كلع تكغ مخّيمتي الرغيخة في تمظ األعػاـ مغ الثبلثيشات األ
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قادرة عمى كعي األشياء بػضػح، كلكششي حيغ رأيت عداكخ الدشغاؿ يجخمػف في ساعات الفجخ 
األكلى مشدلشا بالبشادؽ كالحخاب كيأخحكف أبي معيع في سيارة مرّفحة إلى معتقل )تجمخ( 

. عخفت أف أبي كاف يستيغ عسبًل آخخ غيخ صشاعة الحمػيات.. كاف يستيغ صشاعة الرحخاكؼ.
 ، كىحا التمخيز يبيغ بإيجاز الرخاع القائع بيغ الدػرييغ كاالحتبلؿ الفخندي.(1)الحخية"

كسا أنو ألسح إلى سفخه عقب حجيثو عغ كالدتو، يقػؿ ممّخًرا: ""كشت بصبيعتي مدافًخا 
يحكخ األماكغ التي سافخ إلييا، كقج اكتفى باإلشارة إلى الحجث كىػ  ، فمع(2)متعجد الجشديات"

)الدفخ(؛ ليكذف لشا جانًبا نفديِّا مغ شخريتو كىػ شغفو بالدفخ، كميمو إلى التشقل كالتغيخ، 
فذخريتو ال تعخؼ الثبات، كال تحب الػقػؼ في مكاف كاحج، كربسا يذيخ كثخة سفخه إلى اليخب 

 الجائع مغ الػاقع.   

كّثف ندار حياة كالجه في أسصخ معجكدة، يحكخ فييا حالة كفاحو السدتسيت التي استسخت  
خسديغ عاًما، يقػؿ: "كإذا أردت ترشيف أبي، أصّشفو دكف تخدد بيغ الكادحيغ؛ ألنو أنفق 
خسديغ عاًما مغ عسخه، يدتشذق ركائح الفحع الحجخؼ، كيتػّسج أكياس الدكخ، كألػاح خذب 

يعػد إليشا مغ معسمو في زقاؽ )معاكية( كل مداء، تحت مياه السداريب  الدحاحيخ.. ككاف
 ، كقػلو: السداريب، يجّدج شقاء كالجه كمعاناتو في عسمو.(3)الذتائية كأنو سفيشة مثقػبة"

كفي سياؽ الحجيث عغ دارىع الجمذؿية يقػؿ ندار: "عمى الدجادة الفارسية السسجكدة عمى  
كتبُت فخكضي، كحفطُت قرائج عسخك بغ كمثػـ، كزىيخ، كالشابغة ببلط الجار ذاكخُت دركسي، ك 

، ففي ىحا التمخيز لع يحكخ لشا السجة التي مكث فييا يحفع قرائج (4)الحبياني، كشخفة بغ العبج"
 فحػؿ الجاىمييغ، كما غخضو مغ كبلمو ىحا إال بياف أثخ السكاف في تفتق مػىبتو الذعخية.

بتعجت عغ دمذق مػّضًفا في الدمظ الجبمػماسي نحػ كمغ التمخيز أيًزا قػلو: "كا 
، (5)عذخيغ عاًما، كتعمست لغات كثيخة أخخػ، إال أف أبججيتي الجمذؿية ضمت متسّدكة بأصابعي"
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يكذف لشا ذلظ التكثيف بعج نفدي في شخرية ندار، يتسثل في األصالة كاالنتساء، كالحشيغ 
 السفخط كالتسدظ العجيب بأصمو الجمذقي.

ألمثمة عمى الححؼ ما قالو ندار خبلؿ الحجيث عغ دارىع الجمذؿية: "ضسغ نصاؽ كمغ ا 
، فسا بيغ الػالدة كالحبػ كالشصق (1)ىحا الحداـ األخزخ.. ُكلجُت، كحبػُت، كنصقُت كمساتي األكلى"

تفاصيل كثيخة ُححفت كلع ُيَذخ إلييا، ككاف السكاف ىشا سيج السػقف، فقج ـيسغ عمى تفاصيل 
 حياتو.

كفي حجيثو عغ العع أبي خميل ححؼ بعس التفاصيل، يقػؿ: "خصيخٌة كانت أفكار أبي خميل.. 
، فمع يحكخ لشا أفكاره الخصيخة ككيف نّفحىا ككيف (2)كأخصخ ما فييا أنو نّفحىا.. كُصمب مغ أجميا"

 ُصِمب.   

في كمغ األمثمة عمى تػضيف تقانة السذيج قػؿ ندار: "كاف السخكر مغ سػؽ البدكرية 
الحىاب كاإلياب إلى السجرسة نػًعا مغ اإلسخاء عمى غيسة مغ العصخ، ككاف السخكر عمى معسل 
أبي السبلصق لدػؽ البدكرية جدًءا مغ خط رجػعشا اليػمي، كمشاسبة لتقبيل يجه، كملء محافطشا 

، إذ رسع (3)السجرسية كجيػبشا بسا لّح كشاب مغ السمبِّذ كراحة الحمقػـ، كأقخاص السذبَّظ بالفدتق"
لشا ندار مذيًجا متكامبًل لحجث، كىػ السخكر مغ السجرسة إلى البيت كالعكذ، كال يخمػ ذلظ 
 السذيج مغ حزػر لتقانة التػاتخ، فيػ يرػر حجًثا حجث عجة مخات كُذكخ في الديخة مخة كاحجة.  

 :التػاتخ 
ا؛ كذلظ لمسحافطة عمى سيخكرة الحجث، كحتى ال يذعخ  كاف حزػره في الديخة قميبًل ججِّ

القارغ بالسمل كالدأـ، كقج كّضفو ندار في عجة أماكغ؛ لتعديد األحجاث، كلبياف األبعاد الشفدية 
لذخريتو، مغ ذلظ قػلو: "كيا شالسا جمدت في باحة الجار الذخؾية الفديحة، أستسع بذغف 
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إلى ذكخيات ، ككبلمو ىحا يبيغ حالة نفدية عشجه، كىي حالة الحشيغ كالذػؽ (1)شفػلي غامخ"
 الساضي البعيج.

، فالحجث )الدفخ( حجث عجة مخات (2)كمغ التػاتخ قػلو: "كلقج سافخت كثيًخا بعج ذلظ"
 كذكخه مخة كاحجة، يعكذ شبيعة شخريتو الذغػفة بالدفخ كالتشقل.

كقػلو: "فأنا أيًزا ضخبتشي دمذق بالحجارة، كالبشجكرة، كالبيس الفاسج.. حيغ نذخت عاـ 
يسثل تػاتًخا، فالحجث )نذخ القريجة( حجث مخة  (3))خبد، كحذير، كقسخ("قريجتي  1954

 كاحجة، كُذكخ عجة مخات؛ ليرػر لشا حالة الفػضى التي سادت نتيجة نذخ ىحه القرائج.

 السكان:

تعجدت األماكغ في سيخة ندار، ما بيغ السفتػحة كالسغمقة، إال أف الغمبة كانت لؤلماكغ  
الخكيدة األساسية في الديخة الحاتية؛ لكػنو الحاكخة الترػيخية التي تتذبث السفتػحة، كيعج السكاف 

 بقػة مع صاحبيا ميسا مخ الدمغ، فحاكخة السكاف أسخع في االستحزار مغ ذاكخة الدماف.

بًل لجسيع حيثياتو، إف دّؿ ذلظ عمى شيء فإنسا   كاف كصف ندار لؤلماكغ مػغبًل كمفرِّ
 تأثخه باألماكغ التي تخكت أثًخا كنجكًبا عمى ذاكخة تجاربو.يجؿ عمى حشيشو السفخط، كشجة 

كلعّل أكثخ األماكغ حزػًرا في سيختو )دمذق(، باعتبارىا مدقط رأسو، كمتشّفدو األكؿ،  
كرصيجه األساسي في نزجو الفكخؼ، ككاف كصف دمذق شامبًل لجسيع السشاحي، إذ إّنو يطيخ 

ة كالعدكخّية كاالقترادّية كالجيشّية كالتاريخّية كالثقاؼّية، فالبعج األبعاد السادّية كاالجتساعّية كالدياسيّ 
السادؼ نججه عشج حجيثو عغ شجخة الشارنج كالياسسيشة كالبخكة كالقصط كالذامية كاألدراج الخخامية، 
يقػؿ: "شجخة الشارنج تحتزغ ثسخىا، كالجالية حامل، كالياسسيشة كلجت ألف قسخ أبيس كعمقتيع 

لشػافح.. أسػد الخخاـ حػؿ البخكة الػسصى تسؤل فسيا بالساء كتشفخو كتدتسخ المعبة عمى قزباف ا
السائية ليبًل نياًرا.. ال الشػافيخ تتعب كال ماء دمذق يشتيي.. القصط الذامية الشطيفة السستمئة 
صحة كنزارة ترعج إلى مسمكة الذسذ لتسارس غدليا كركمانتيكيتيا بحخية مصمقة.. األدراج 
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، تمظ األكصاؼ السادية تبخز البعج الجسالي في البيئة الجمذؿية عامة (1)ية ترعج كترعج"الخخام
 كفي بيتيع خاصة، كقج كاف لصبيعة السكاف الحؼ عاش ؼيو ندار أثخ في نزج مػىبتو الذعخية.   

كيطيخ البعج االجتساعي جميِّا عشج حجيثو عغ زقاؽ معاكية، يقػؿ: " ككاف يعػد إليشا مغ  
، فالدقاؽ (2)في زقاؽ )معاكية( كل مداء، تحت مياه السداريب الذتائية كأنو سفيشة مثقػبة" معسمو

كالسداريب الذتائية تخمد إلى صعػبة الحاؿ كالخمل في البشية التحتية لجمذق، كىشا بػف شاسع ما 
 بيغ كصف البيػت الجمذؿية السعخكفة بالجساؿ الباذخ _كال سيسا بيت أسخة ندار الحؼ امتاز

بسعسارية محىمة في تخيل القارغ_ كبيغ البشية التحتية لجمذق، كلعل ذلظ يذيخ إلى أف االىتساـ 
 بالجساؿ كاف نابًعا مغ األفخاد أنفديع، ال الجكلة.

كربسا تأثيخ الػضع الدياسي في ذلظ الػقت كاف سبًبا في إىساؿ ذلظ الجانب مغ  
ار يبخز شبيعة صخب السكاف، كسا في قػلو: الجكلة؛ ففي البعج الدياسي لبعس األماكغ كاف ند 

"كفي بيتشا في حي مئحنة الذحع كانت ُتعَقج االجتساعات الدياسية ضسغ أبػاب مغمقة، كتػضع 
 .(3)خصط اإلضخابات كالسطاىخات ككسائل السقاكمة"

كيطيخ البعج العدكخؼ في حجيثو عغ حي الذاغػر الجمذقي الحؼ كاف يدكغ ؼيو، فقج 
ل عدكخؼ، يقػؿ: "ككاف حي الذاغػر، حيث كّشا ندكغ، معقبًل مغ معاقل كصفو بأنو معق

 .(4)السقاكمة"

ثع ُيتبع ذلظ بػصف اقترادؼ يطيخ التساسظ بيغ شبقات السجتسع الكادحة، يقػؿ: 
"ككاف زعساء ىحه األحياء الجمذؿية مغ تجار كميشييغ كأصحاب حػانيت يسّػلػف الحخكة 

 .(5)يع كمشازليع"الػششية، كيقػدكنيا مغ حػانيت

يطيخ البعج الجيشي لمسكاف مستدًجا بالبعج التاريخي في قػلو: "مػقع السجرسة كاف مػقًعا 
بسشتيى األىسية، فمقج كانت مدركعة في قمب مجيشة دمذق القجيسة، حيث كشا ندكغ، كمغ حػليا 
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زرعو، كبخكتو  تختفع مآذف الجامع األمػؼ كؾبابو، كيتألق قرخ العطع بخخامو، كمخمخه، كأحػاض
الدرقاء، كأبػابو كسقػفو الخدبية التي تخكت أصابع الشّجاريغ الجمذقييغ عمييا ثخكة مغ الشقػش، 

، كىحا الػصف يعكذ التذبث بالساضي (1)كاآليات القخآنية، لع يعخؼ تاريخ الخذب أركع مشيا"
 كاالعتداز بالسعسارية التخاثية عشج العخب.

لو: "فإّف شخيقشا إلى السجرسة كاف شخيًقا فمػكمػريِّا ُمغخًقا في كيبُخز البعج التاريخي في قػ 
 ، ما يجؿ عمى االعتداز بالجساؿ األثخؼ الجمذقي.(2)شامّيتو"

أما البعج الثقافي فشخاه ماثبًل في قػلو: ")الكمية العمسية الػششية( التي لعبت دكًرا رئيًدا في 
أكالد البػرجػازية الجمذؿية الرغيخة، مغ  تذكيمي الثقافي، كانت مؤسدة كششية خاصة يقرجىا

تجار، كمدارعيغ، كمػضفيغ، كأصحاب ِحَخؼ، كانت )الكمية العمسية الػششية( تحتل مكاًنا كسًصا 
بيغ السجارس التبذيخية التي كانت تتبشى خط الثقافة الفخندية تبّشًيا كامبًل، كسجرسة الفخيخ كمجرسة 

، كىحا يخمد (3)ة التي كانت تتبشى الثقافة العخبية تبشًيا كامبًل"البلييظ، كبيغ مجرسة التجييد الخسسي
 إلى بيئة متعجدة الثقافات، ما بيغ القػمية االشتخاكية كاإلسبلمية.

كبالشطخ إلى تمظ األماكغ الستعجدة التي حزخت في الديخة نجج أنيا جسيًعا أماكغ 
لجار الجمذؿية، فإنيا تعج مكاًنا مفتػحة ال يدتصيع اإلنداف أف يسارس خرػصياتو فييا، عجا ا

 مغمًقا.

كمغ األماكغ السفتػحة أيًزا تمظ التي سافخ إلييا، كيطيخ بعزيا في قػلو: "في 
)الخكياؿ ؼيدتيفاؿ ىػؿ( ك)ألبخت ىػؿ(.. عذت مع أجسل مػسيقى في الجنيا، كفي بخارؼ 

بيغ )كاليو(  مقاشعة )كشت( كعمى شػاشئ )بػرنسػث( ك)بخايتػف( كعمى السخاكب السبحخة
ك)دكفخ(، كعمى الحذير األخزخ الشابت عمى ججراف الجامعات في )أكدفػرد( ك)كامبخيجج( 
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، كتعجدىا يجؿ عمى أف ندار إنداف متحخر، ال (1)كفي مدارح لشجف قزيت أخرب أياـ عسخؼ"
 يقّيجه السكاف، كإف كاف حشيشو إلى مدقط رأسو مفخًشا _كسا رأيشا ؼيسا سبق.

الحؼ نصق ؼيو الذعخ ألكؿ مخة فقج كصفو كصًفا دؾيًقا يتشاسب مع رقة أما السكاف 
الذعخ، كىػ مكاف مفتػح، يقػؿ: "حيث كانت شيػر الشػرس تمحذ الدبج األبيس عغ أقجاـ 

، كؼيسا كاف رفاؽ الخحمة مغ 1939الدفيشة الُسبحخة مغ بيخكت إلى إيصاليا، في صيف عاـ 
ف، كيأخحكف الرػر التحكارية عمى ضيخ الدفيشة، كشت الصبلب كالصالبات يزحكػف، كيتذّسدػ 

 .  (2)أقف كحجؼ في مقجمتيا، أدمجـ الكمسة األكلى مغ أكؿ بيت شعخ نطسُتو في حياتي"

كمسا تججر اإلشارة إليو أف تعجد األماكغ في سيخة ندار كاف لو دكر بارز كميّع في 
 تراعج األحجاث.

 الرخاع:

التي فّكخ فييا ندار بكتابة سيختو، صخاٌع عشيٌف بيشو كبيغ  بجأ الرخاع مشح المحطة األكلى 
نفدو، يتسثل في ضخكرة الحجيث عغ الغابة الذعخّية السدركعة في داخمو؛ كي يجفع الشقج البلذع  

 السػّجو لذخرو كشعخه.

تعجدت خيػط الرخاع في الديخة، نتيجة لتراعج كتيخة األحجاث، كقج بجأت تمظ الخيػط  
األفق مشح بجأ الدارد باستخجاع األحجاث، يقػؿ: "ىحا ما كاف يجخؼ في داخل التخاب، تمػح في 

أما في خارجو فقج كانت حخكة السقاكمة ضج االنتجاب الفخندي تستج مغ األرياؼ الدػرية إلى 
، صخاع خارجي، يبيغ لشا الدمغ الحؼ ُكلج ؼيو ندار، كىػ زمغ االحتبلؿ (3)السجف كاألحياء الذعبية"

فخندي، كُيطيخ لشا الجػ الدياسي الحؼ كاف سائًجا آنحاؾ، حيث نذصت حخكة مقاكمة االنتجاب ال
كُعقجت االجتساعات، ُيفَيع ىحا مغ قػلو: "كفي بيتشا في حي مئحنة الذحع كانت ُتعَقج االجتساعات 

 الدياسية ضسغ أبػاب مغمقة، كتػضع خصط اإلضخابات كالسطاىخات ككسائل السقاكمة، ككشا مغ
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، فالرخاع ىشا بيغ االنتجاب كالسقاكمة، (1)كراء األبػاب ندتخؽ اليسدات كال نكاد نفيع مشيا شيًئا"
كيطيخ لشا مغ كبلـ ندار الدابق أف مطاىخ السقاكمة كانت سخية، ما يجؿ عمى استبجاد حكػمة 

 االنتجاب كشػيانيا، كمجػ خػؼ الذعب أيًزا. 

يقػؿ: "كإني ألتحكخ كجو أبي السصمّي بيباب  كفي حجيثو عغ أبيو يتجدج لجيشا صخاع، 
الفحع، كثيابو السمّصخة بالبقع كالحخكؽ كمسا قخأُت كبلـ مغ يتيسػنشي بالبخجػازية كاالنتساء إلى 

، فالرخاع ىشا شبقي خارجي، يبيغ مفارقة كبيخة، (2)الصبقة السخفَّية، كالدبلالت ذات الجـ األزرؽ"
ع أف كضعيع السادؼ ليذ ميدػًرا، فأبػه كاف يدتسيت في العسل مغ فقج ُألحقت بو ُتيسة الّخفاه، م

 أجل أف يػفخ ليع ما يحتاجػنو. 

يحتجـ الرخاع عشج الحجيث عغ العع أبي خميل، خاصة عشجما َأْسشج األدكار الشدائية إلى  
الربية في ضل غياب العشرخ الشدائي عغ خذبة السدخح، يقػؿ ندار: "كشار صػاب دمذق، 

ذايخيا، كرجاؿ الجيغ فييا بانييار عربي، فقاكمػه بكل ما يسمكػف مغ كسائل، كأصيب م
كسّمصػا الخعاع عميو ليذتسػه في غجّكه كركاحو، كىجػه بأقحع الذعخ، كلكشو ضل صامًجا، كضمت 

، (3)مدخحياتو تعخض في خانات دمذق، كُيقبل عمييا الجسيػر الباحث عغ الفغ الشطيف"
، يػضح مػقف رجاؿ الجيغ مغ ضاىخة كانت مشتذخة آنحاؾ، كىي إسشاد فالرخاع ىشا ديشي خارجي

ية  أدكار اإلناث لمحكػر، كىػ صخاع داخمي أيًزا، تخؾ أثًخا في شخرية ندار، يتسثل في كخـا
الستجيشيغ كالذيػخ؛ ألنيع في نطخه ييتسػف بالذكل بعيًجا عغ الفكخة كالسزسػف، فيع لع يكتفػا 

ا إلى إبعاده، يقػؿ ندار: "صجر فخماف سمصاني بإغبلؽ أكؿ مدخح بيجاء أبي خميل، بل عسجك 
شميعي عخفو الذخؽ كغادر أبػ خميل مشدلو الجمذقي إلى مرخ، ككّدعتو دمذق كسا تػّدع كل 

، فيحا صخاع ديشي خارجي (4)السجف الستحجخة مػىػبييا، أؼ بالحجارة كالبشجكرة كالبيس الفاسج"
عمى الفئة الحاكسة، كداخمي يبيغ غزب كامتعاض ندار مغ  يكذف لشا مجػ تأثيخ رجاؿ الجيغ

رجاؿ الجيغ؛ ألنيع الدبب في تخحيل السػىػبيغ، كالدبب في تشفيخ الشاس مغ شعخه أيًزا، يقػؿ 
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 1954ندار: "فأنا أيًزا ضخبتشي دمذق بالحجارة، كالبشجكرة، كالبيس الفاسج.. حيغ نذخت عاـ 
حه القريجة أّججت الرخاع كأدت إلى تػتخ األحجاث، ، في(1)قريجتي )خبد، كحذير، كقسخ("

يقػؿ ندار: ")خبد، كحذير، كقسخ( كانت أكؿ مػاجية بالدبلح األبيس بيشي كبيغ الخخافة.. 
، فالرخاع ىشا خارجي ثقافي، بيغ االنفتاح عمى األدب كالفشػف الستسخدة عمى (2)كبيغ التاريخييغ"

  فة( كالعادات.التقاليج كبيغ التسدظ بالتقاليج )الخخا

 الذخريات:

امتازت الديخة بحزػر عجد مغ الذخريات التي لعبت دكًرا في سيخكرة األحجاث،  
كمعطع الذخريات ثانػية ثابتة، لع يسعغ ندار كثيًخا في رسع مبلمحيا، كرّكد عمى ذكخ أىع 

 األكصاؼ التي تتستع بيا، كالذخريات عمى عمى الشحػ اآلتي:

 دةأكاًل: الذخريات الخئي

شخرية ندار: تخددت أصجاؤىا في جسيع صفحات الديخة، كقج سّمصت عجسة الدخد  .1
الكاميخا عمييا؛ لتخسع لشا مبلمحيا السختمفة، فشدار شخرية أبرخت نػر الحياة في 

، كىػ الػلج الثاني بيغ أربعة صبياف كبشت، مغ 1923الحادؼ كالعذخيغ مغ آذار لعاـ 
الجساؿ رغع كجػد االحتبلؿ، يرشع الحب كالحياة أسخة متػسصة الحاؿ، كمجتسع يعذق 

 مغ عسق الطبلـ، كيشتدع الخكح مغ ميجاف السػت.
تتدع شخرية ندار بحب الدفخ كالتشقل كالتفخد كاالختبلؼ، كعجـ الثبات في مكاف كاحج 
يبخز مجػ تدعدع شخرية ندار، ككثخة سفخه ؼيو داللة عمى اليخب الجائع، كيطيخ حبو 

ؼ عشجما قّز عميشا شخًفا مغ أخبار شفػلتو، فقج ذكخ لشا أنو لع يكغ لمتفخد كاالختبل
متدكًِّعا في الذػارع كبؿية الربياف، كلع َيْمُو في السقاىي، يقػؿ: "إنشي أشعخ حتى اليـػ 
بشػع مغ االكتفاء الحاتي، يجعل التدكع عمى أرصفة الذػارع كاصصياد الحباب في 

فزو شبيعتي.. كإذا كاف نرف أدباء العالع قج تخخَّج السقاىي السكتطة بالخجاؿ عسبًل تخ 
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، كسا تتدع شخريتو باالزدكاجية، (1)مغ أكاديسية السقاىي فإنشي لع أكغ مغ متخّخجييا"
كالجسع بيغ الستشاقزات، كاالعتجاد باألصل الجمذقي، فالديخة تصفح بسا يجؿ عمى 

ادؽ العالع التي دخميا لع انتسائو الػاضح كحشيشو لجمذق، في إشارة كاضحة إلى أف فش
ُتْشِدو عذقو األكؿ )دمذق(، يقػؿ: "إلى كل فشادؽ العالع التي دخمتيا.. حسمت معي 

. كيطيخ التشاقس في شخريتو عشجما أعمغ (2)دمذق، كنست معيا عمى سخيخ كاحج"
تسخده عمى تقاليج القريجة العسػدية رغع سعيو الجاد لحفع قرائج الفحػؿ مغ الذعخاء 

 ييغ. الجاىم
إف شخرية ندار في الديخة شخرية متعسقة، ذات حذ أدبي مخىف، تستمظ رصيًجا 
ثقاؼيِّا ىائبًل، مشفتحة عمى اآلخخ، دليل ذلظ اشبلعو عمى كثيخ مغ األعساؿ الثقاؼية، 

 كتعمسو لعجة لغات، مشيا: الفخندية كاإلنجميدية كاألسبانية.
زباط كالقيػد، كلحلظ اندمخ مغ تقاليج إضافة إلى ذلظ كمو أف شخرية ندار ال تحب االن

 القاؼية العخبية كقػانيشيا، كاتجو نحػ الذعخ الحخ.
 ثانًيا: الذخريات الثانػية

شخرية األب: مشاضل ثػرؼ كادح، اعُتقل في سجغ تجمخ الرحخاكؼ، كىػ مغ الصبقة  .1
حا يشفق االجتساعية الكادحة، لع يكغ ثخيِّا، فيػ يعسل في صشاعة الحمػيات، كمغ عسمو ى

عمى عيالو، أفشى عسخه في األعساؿ الحخؼية التي تتسثل في جسع الفحع الحجخؼ كحسل 
أكياس الدكخ كألػاح الخذب، ُيبلحع مغ تمظ األكصاؼ أف شخرية األب تتسيد 
باالزدكاجية، تمظ التي تخكت أثًخا في ندار ؼيسا بعج، يقػؿ: "كاف أبي إذف يرشع الحمػػ 

ب بيحه االزدكاجية ؼيو، كأدىر كيف يدتصيع أف يجسع بيغ كيرشع الثػرة، ككشت أعج
الحبلكة كبيغ الزخاكة.. أذكخ ىحا ألقػؿ: إف ىحه االزدكاجية في شخرية أبي انتقمت 

، كقج تعامل ندار مع ىحه الذخرية بصخؽ مختمفة، مخة (3)إلّي كإلى شعخؼ بذكل كاضح"
ي(، كىحا ىػ األغمب، ما يعكذ يحكخه باسسو )تػفيق الؿباني(، كمخة يحكخه بالػصف )أب

 مجػ حبو ألبيو كاعتدازه كفخخه بو.
                                                           

 .30صقرتي مع الذعخ، ؾباني، ( 1)

 .36صالسخجع الدابق، ( 2)
 .26صالسخجع نفدو، ( 3)
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شخرية األـ: شخرية ثابتة، كاف حزػرىا قميبًل مقارنة بحزػر شخرية األب،  .2
كالعجيب أف ندار لع يحكخ اسسيا قط، كتعامل معيا بالػصف )أمي(، في حيغ أنو عّخؼ 

ل العائمي ألسختو لع يحكخ لشا بجسيع أفخاد أسختو، كاألعجب أنو عشجما تحجث عغ التذكي
 !! (1)شيئا عغ أمو، كاكتفى بالحجيث عغ إخػتو كأبيو

اتدست شخرية األـ بالتجيُّغ كالبخاءة كالعفػية كعجـ التكمف _امخأة عمى الفصخة، تحب 
الػركد كالصبيعة، يقػؿ: "كعذخكف صؽيحة ُفّل في صحغ الجار ىي كل ثخكة أمي، كل 

ا مغ أكالدىا، لحلظ عشجما غافمشاىا كسخقشا كلًجا مغ أكالدىا زّر ُفّل عشجىا يداكؼ صبيِّ 
 .(2)َبَكْت كَشَكْتشا إلى هللا"

شخرية اإلخػة: شخرية ثابتة، كىي أقل الذخريات حزػًرا، اكتفى ندار باإلشارة إلى  .3
عجدىع كذكخ أسسائيع، كىع أربعة، ثبلثة إخػة )السعتد، رشيج، صباح(، كأخت كاحجة 

 جـ ندار أكصاًفا كثيخة عشيع.)ـيفاء(، لع يق
شخرية األخت كصاؿ: شخرية ثابتة، كىي األخت الكبخػ لشدار، استفاض في  .4

الحجيث عشيا دكف سائخ إخػتو، لعل حجث االنتحار سبب في ذلظ، فقج قتمت نفديا؛ 
ألنيا لع تدتصع أف تتدكج حبيبيا، كربسا ذلظ الحجث ىػ الحؼ جعل مغ ندار شاعًخا، فقج 

بالًغا ؼيو، كجعمو يكتب كثيًخا في أشعاره عغ السخأة، كلع تحكخ الباحثة شخرية تخؾ أثًخا 
)كصاؿ( ضسغ اإلخػة لعجة أسباب، األكؿ: لع يحكخ ندار شيًئا عشيا خبلؿ حجيثو عغ 
التذكيل العائمي ألسختو، بل لع يعجىا ضسغ اإلخػة أصبًل!! فقج ذكخ أف إخػتو أربعة 

كلع يعج )كصاؿ( مشيع، الثاني: جاء ذكخ )كصاؿ( )السعتد، رشيج، صباح، ـيفاء(، 
متأخًخا كثيًخا في الديخة، كربسا شبيعة السػضػع الحؼ تحجث عشو ندار فخض عميو ذلظ، 
فقج تحجث عشيا تحت إشار العشػاف الحؼ كسسو بػ)الحب(؛ كي يذيخ إلى حادثة عائمية 

الحياة، خبلًفا لدائخ راحت ضحية الحب!! أما الثالث كاألخيخ أف ىحه الذخرية فارقت 
 اإلخػة، لحلظ ذكخت الباحثة شخرية )كصاؿ( بذكل مدتقل عغ اإلخػة األحياء. 

شخرية العّسة: شخرية ثابتة، حكيسة، فيمدػفة، لع يحكخ ندار اسسيا كاكتفى بتقجيع  .5
الػصف )العّسة(، كيطيخ دكرىا عشجما سخط األىل عمى ندار لسذاكداتو التي ُعخؼ بيا 

                                                           
 .29_ 28ص قرتي مع الذعخ، ؾباني، ( يشطخ:1)
 .32صالسخجع الدابق،  (2)
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كانت تؤنبيع كتقػؿ ليع: "دعػه يحّصع.. دعػه يحّصع.. فسغ رماد األشياء في شفػلتو، ف
 .  (1)السحّصسة تخخج الشباتات الغخيبة"

شخرية العع أبي خميل: شخرية متصػرة، رجل ثػرؼ مشاضل، يحب الفغ كالسدخح، لو  .6
ة شجخة أىسية كبيخة في العائمة، لحلظ شبيو ندار بالذجخة، يقػؿ: "كراثيِّا، في حجيقة األسخ 

، تخكت أثًخا كبيًخا داخل ندار، (2)كبيخة.. كبيخة.. اسسيا أبػ خميل الؿباني، إنو عع كالجؼ"
كيطيخ تصػر شخرية العع أبي خميل عشجما حاكؿ أف يغيخ مغ كاقع الفغ في دمذق في 
الػقت الحؼ كانت ؼيو بعيجة عشو؛ بجافع االلتداـ الجيشي، كرغع ما تعخض لو مغ مجاىسات 

دافع عغ أفكاره، بل كُصمب مغ أجميا، يقػؿ: "أعجػبة كاف ىحا الخجل.. ترػركا  إال أنو
إنداًنا أراد أف يحّػؿ خانات دمذق التي كانت تخزب فييا الجكاّب إلى مدارح.. كيجعل 
مغ دمذق السحافطة التؿية الػرعة )بخكدكاؼ( ثانية.. خصيخة كانت أفكار أبي خميل.. 

، كسا أف شخرية أبي خميل مثقفة (3)كُصمب مغ أجميا"كأخصخ ما فييا أنو نّفحىا.. 
كشغػفة باالنفتاح عمى اآلخخ، يجؿ عمى ذلظ قػؿ ندار: "حيغ كانت دمذق ال تعخؼ مغ 
الفغ السدخحي غيخ خيسة )قخه كػز(، كال تعخؼ مغ األبصاؿ غيخ أبي زيج اليبللي 

 .(4)كعشتخة كالديخ.. كاف أبػ خميل يتخجع ليا مػلييخ عغ الفخندية"
شخرية األستاذ خميل مخدـ بظ: شخرية ثابتة، يعسل مجرًِّسا لمغة العخبية كآدابيا، كىػ  .7

شاعخ مخىف الحذ، يسيل إلى الحجاثة كيسقت األصالة، تخؾ أثًخا بالًغا في ندار، يقػؿ 
عشو: "لقج جشَّبشا ىحا الذاعخ الكبيخ بحكقو الستخؼ كإحداسو السخىف الديخ عمى حجارة 

لجاىمي، كنباتاتو الرحخاكية الذائكة، كدلَّشا عمى شخقات ضميمة، ككاحات أكثخ الذعخ ا
 . (5)في الذعخ العخبي َأْنَدْتشا متاعب الخحمة"

 
 

                                                           
 .59صقرتي مع الذعخ، ؾباني، ( 1)

 .37صالسخجع الدابق، ( 2)
 .37صالسخجع نفدو، ( 3)
 .38صقرتي مع الذعخ، ؾباني، ( 4)
 .46صالسخجع الدابق، ( 5)
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 المغة:

غمبت لغة الدخد عمى لغة الحػار في الديخة، فقج كاف الحػار قميبًل لمغاية، كىحا أمخ  
بالذعخية، يعػد ذلظ إلى مػىبتو األدبية، فيػ شبعي في الديخ الحاتية، كقج اتدست لغتو الدخدية 

أديب معخكؼ، لو صػالت كجػالت في عالع الذعخ، إضافة إلى الرخاحة، تمظ التي اتخح مشيا 
ندار سبيبًل لدخد أحجاث سيختو، خاصة عشج حجيثو عغ أشعاره التي تغدؿ فييا بالسخأة، فالسػضػع 

 االكتفاء بالتمسيح.ال يخمػ مغ حخج، كمع ذلظ عسج إلى الترخيح دكف 

تخّمل الدخد الػصف، كقج كاف ندار مسعًشا في كصف كل ما تخؾ أثًخا عمى نفدو، مغ  
 ذلظ كصفو لمسكاف الحؼ ُكلج ؼيو، كقج أشخت إلى ذلظ عشج حجيثي عغ السكاف.

تسيدت المغة في سيخة ندار بحزػر عجد كفيخ مغ األلػاف الببلغية السختمفة، فيشاؾ  
ايات كاالستعارات كغيخىا مغ األلػاف التي كاف ليا دكر في تدييغ الديخة كخخكجيا التذبييات كالكش

في ثػب قذيب، كقج كاف بارًعا في تػضيف تمظ األلػاف، ساعجه عمى ذلظ مػىبتو الذعخية. كسا 
تسيدت المغة بصػياف األنا، فيػ يتحجث عغ نفدو باستخجاـ ضسيخ الستكمع بذكل كبيخ كممسػس، 

 شيئا مغ نخجديتو كغخكره.  مسا يعكذ لشا

تعكذ المغة في الديخة الُبعج الثقافي لشدار، فسغ يقخأ الديخة يجج تأثخ كاتبيا بذكل كبيخ  
باأليجلػجية الغخبية، إضافة إلى أف معطع السرادر الثقاؼية الستشػعة _التي استجعاىا ندار_ 

 غخبية، كىحا يبخر سبب خخكجو عغ الشسط التقميجؼ في الذعخ. 

انت األلفاظ في الديخة سيمة كاضحة سمدة، فبل ُيحتاج إلى معجع لغػؼ لسعخفة ك 
معانييا، كمغ األلفاظ التي تخددت كثيًخا في الديخة )السخأة، الذعخ(، كىحا أمخ متػّقع، فسغ السعمـػ 
أف ندار شاعخ السخأة، كال شظ أف سيختو التي كتبيا لمحجيث عغ تجخبتو الذعخية ستكػف مذحػنة 

 األلفاظ.  بتمظ

 الفكخة:

العػامل كاألزمات التي أنزجت التجخبة الذعخية عشج ندار ؾباني، ككضع الشقاط عمى  
 الحخكؼ السبَيسة كالتداؤالت الكثيخة، التي تػّزعت بيغ االستيجاف كالفزػؿ.
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 السبحث الثالث

 مدخد الديخة الحاتية في سهرية في عرخ الجول واإلمارات الثاني
 

ي ىحا السبحث إلى تػثيق قائسة الديخ الحاتية الدػرية التي كتبت كنذخت تشتقل الباحثة ف
 في عرخ الجكؿ كاإلمارات الثاني، مخاعية التدمدل الدمشي، كالسدخد كاآلتي: 

 ـ 1960

 مالكي، عجناف، رسائل مغ الدجغ، مشذػرات دار الثقافة.

 ـ1965

 ـ، دار الكتاب.1958_1920الحكيع، حدغ، محكخاتي صفحات مغ تاريخ سػرية الحجيث 

 ـ1973

 العطع، خالج، محكخات خالج العطع: في ثبلثة مجمجات، دار الستحجة لمشذخ.

 ـ1977

 .1، الثقافة السرخية، ط1ميشة، حشا، السدتشقع، ج

 ـ1988

-٨١١٧العاص، محّسج سعيج، صفحة مغ األياـ الحسخاء: محكخات القائج سعيج العاص )
 لمجراسات كالشذخ.ـ(، السؤسدة العخبية ٨٧٩١

 ـ1992

 اليػنذ، عبج المصيف، محكخات الجكتػر عبج المصيف اليػنذ.

 ـ1993

 الذيبشجر، عبج الخحسغ، الثػرة الدػرية الػششية: محكخات، كزارة الثقافة.



322 
 

 ـ1997

 جبخؼ، شفيق، يػميات األياـ، دار قتيبة.

 ـ1998

 ، دار اآلداب. 2ميشة، حشا، بقايا صػر، ج

 ، دار اآلداب.3قصاؼ، جميشة، حشا، 

الجدائخؼ، سعيج، أكراؽ سخية حػؿ مخصصات كأعساؿ السخابخات العالسية في الذخؽ األكسط، دار 
 الجيل.

 ـ2003

 ؾباني، ندار، قرتي مع الذعخ، دار اآلداب.

 ـ2008

 ـ(، شبعة حجيثة.1953_1876كخد عمي، محّسج، كتاب السحكخات )

 خميفة، مرصفى، القػقعة، دار اآلداب.

 زكخيا، أحسج كصفي، رحمة إلى الفخات كمقاالت أخخػ، دار كمؤسدة رسبلف.

 ـ2010

 ـ.2010سعج الجيغ، عجناف، اإلخػاف السدمسػف في سػرية: محكخات كذكخيات، مکتبة السجبػلي، 

 ـ2012

ياسيغ، يػسف، يػميات الجبجبة: أكؿ محكخات يػمية في حخكب السمظ عبج العديد لتػحيج السسمكة 
 ق، ججاكؿ لمشذخ كالتػزيع. 1348جسادػ الثانية  23الدعػدية، مغ  العخبية
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 الخاتسة
 الشتائج:

عخفت سػرية الديخة الحاتية في مخحمة مبكخة، ففي نياية عرخ الجكؿ كاإلمارات األكؿ  .1
ُكلجت الديُخ الحاتية الحجيثة في سػرية، لتذّكل ىحه السخحمة األكلى نقصة انصبلؽ ليحا 

 الفغ.
الديخة الحاتية مشح انصبلقتيا في سػرية بالصابع التاريخي، كامتج ذلظ إلى مخاحل اتدست  .2

تاريخية متقجمة، حتى شغى الدست التاريخي عمى الديخة الحاتية الدػرية في عرخ 
 الجكؿ كاإلمارات الثاني.

أكثخ األشكاؿ الفشية حزػًرا لمديخ الحاتية الدػرية السشذػرة كغيخ السشذػرة ىي  .3
، أؼ أنيا انتحت نحػ االتجاه التاريخي البحت، يعػد ذلظ إلى أف معطع كّتاب السحكخات

الديخة الحاتية في سػرية يعسمػف في السجاؿ الدياسي، فمػ كانػا أدباء متخرريغ 
 التخحت سيخىع الصابع الفشي السذحػف بجساليات القز السستع.

، حيث تسّكغ بػعيو األدبي يعج حشا ميشة رائج الديخة الحاتية في أكاخخ القخف العذخيغ .4
كحدو الشقجؼ مغ نقل الديخة الحاتية الدػرية مغ فمظ الدخد التاريخي البحت إلى فمظ 
آخخ أكثخ تذػيًقا كإمتاًعا لمقارغ، كىػ الذكل الحكائي، ككثخة أعسالو األدبية ساعجت 
عمى صقل مػىبتو الدخدية، التي ضيخت بػضػح في ثبلثيتو )السدتشقع، بقايا صػر، 

 القصاؼ(.
ُنذخت معطع الديخ الحاتية الدػرية بعج كفاة أصحابيا، كىحا يعكذ ىاجذ القمق الحؼ  .5

يدكغ معطع كّتاب الديخ الحاتية في سػرية، فأغمبيع يذغمػف مشاصب سياسية ذات 
حداسية بالغة، كىحا ما يذكل عائًقا يسشعيع مغ نذخ محكخاتيع، خبلًفا لؤلدباء غيخ 

 الدياسي، فإنيع لع يتػاَنػا عغ نذخ سيخىع.العامميغ في السجاؿ 
بمغت الديخة الحاتية أكج نزجيا كتقجميا في أكائل القخف الحادؼ كالعذخيغ، كاتجيت نحػ  .6

الذكل الخكائي الفشي، الحؼ كاف حزػره خافًتا في الفتخة الدابقة، دكف أف تمغي مغ 
 حزػر األشكاؿ الفشية األخخػ.
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خحمة األكلى )سشػات عجاؼ(، فمع يرمشا مشيا إال بيت حزػر الديخ الحاتية في الس .7
الشدر اليديخ، بيشسا لقيت الديخة ركاًجا في سػرية في السخحمة الثانية )كعٌي كغدارة 
إنتاج(، التي غمب عمييا االتجاه التاريخي البحت، مع كجػد سيخ اتجو أصحابيا االتجاه 

 بيغ االتجاىيغ الفشي كالتاريخي. الفشي، في حيغ جسعت السخحمة الثالثة )ُنْزٌج كازدىار(
ضعف اىتساـ السخأة الدػرية بتػثيق سيختيا الحاتية، فمع ُيعَثخ إال عمى سيخة ألميخة  .8

دمذؿية، ىي ركشغ بجرخاف، كسيختيا غيخ مشذػرة، كيخجع ضعف اىتساـ السخأة الدػرية 
ميا إلى كتساف بكتابة الديخة الحاتية إلى تحفع السخأة العخبية عمى تفاصيل حياتيا، كمي

 خرػصياتيا، كىحا ما ال يتشاسب مع لػاـز الديخة الحاتية كمتصمبات كتابتيا.
تسثل العاصسة الدػرية دمذق مخكد الثقل السكاني لمديخ الحاتية، إذ بمغت ندبة كّتاب  .9

% 11%، تمييا حمب التي تحزخ فييا الديخ الديخة الحاتية بشدبة 52الديخ فييا حػالي 
ا حسز كالبلذؾية، المتاف يتداكػ فييسا حزػر الديخ الحاتية فييا، كالشدبة تقخيًبا، يتبعي

% تقخيًبا، 3% تقخيًبا، بيشسا يقل حزػر الديخ الحاتية في حساة، إذ تبمغ ندبتيا فييا 9
% تقخيًبا في مشاشق سػرية متفخقة، كحزػر الديخة 15كتحزخ الديخ الحاتية بشدبة 

لدػرية أمخ شبعي؛ ألف العػاصع بعامة تكػف أكثخ الحاتية بذكل كبيخ في العاصسة ا
اىتساًما بالحخكة األدبية كالثقاؼية كالعمسية، لكغ ما يخيب الستأمل اتداع الفجػة كانعجاـ 
التػازف بيغ ندبة حزػر الديخ الحاتية في دمذق كالسجف الدػرية األخخػ، األمخ الحؼ 

التي أسيست في قمة حزػر الديخ  يجعل باب البحث مفتػًحا لمجارسيغ، لسعخفة العػامل
 الحاتية في تمظ السجف.

غمب عمى سيخة ندار ؾباني )قرتي مع الذعخ( الحجيث عغ التجخبة الذعخّية، فيي   .10
السختكد األساسّي، حيث لع يتعخض كثيًخا إلى محصات حياتو الذخرية أك الخاصة، 

ية تقارب ثمثي الديخة، كمغ يقخأ محتػيات سيخة ندار يجج ندبة الحجيث عغ تجخبتو الذعخ 
 أما ؼيسا يتعمق بتجخبتو الحياتية فقج كاف يحكخ كقائعيا بإيجاز كتكثيف.

بجأ ندار في سيختو بالحجيث عغ شعخه قبل الحجيث عغ مػلجه، في إشارة إلى أف كالدتو   .11
الحؿيؿية ليدت الػالدة الفديػلػجية الستعارؼ عمييا بيغ الشاس، إنسا كانت عشجما جخػ 

 مى لدانو.الذعخ ع
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استفاض ندار في بجاية سيختو في الحجيث عغ الذعخ، بّيغ فييا أّنو ال يستمظ نطخية   .12
ذات حجكد تفّدخ الذعخ، فالذعخ ُحّخ، تارًة يذّبيو بالخقز، كالتذبيو ىشا يذي بالتسخد 
السدتسخ عشج ندار، فالخاقز ال حجكد لحخكاتو كرقراتو، كال قػانيغ تحكع قفداتو، 

، كتارة أخخػ يذّبيو بالدلداؿ كالحراف، أما تذبييو لمذعخ بالدلداؿ فيػ كالذاعخ كحلظ
يجاف الِحَسع بعج َكْتٍع شػيل، كىحه شبيعة الجػ الفكخؼ  يحسل معاني االنفجار كالثػراف ـك
الحؼ عاشو ندار، كأما تذبييو لمذعخ بالحراف فحلظ أف الحراف إذا انصمق كىاج 

ى صاحبو! كبعج قخاءة سيخة ندار كاممة، نجج أف كانتفس ال يسكغ ألحج أف يسدكو، حت
تمظ البجاية التي صّجر بيا سيختو تمّخز جسيع األحجاث كالتفاصيل، كتذي بسا سيأتي، 

 فكانت البجاية بسثابة الخبلصة.
كدخ ندار في بجاية سيختو حاجد السألػؼ كالسذيػر عشج كّتاب الديخ، إذ صّجر   .13

لمديخة، ثع أعقب ذلظ بالبجاية الحؿيؿية، أال كىي لحطة سيختو بتفاصيل تبيغ دكافع كتابتو 
السيبلد، التي كانت كصًفا مػجًدا مكثًفا يجّدج السذيج كامبًل، مغ حيث الدمغ كالسكاف، 

 كتدتسخ في الكذف عغ شبيعة ندار الستسخدة.
شيجت سيخة ندار تجاخبًل في األحجاث، لحلظ كاف الدمغ فييا معّقًجا، كلع يأِت مخّتًبا   .14

تختيًبا تتابعيِّا، ففي حجيثو عغ فتخة شفػلتو يتحجث عغ شعخه، كفي حجيثو عغ عسو 
ؽ القارغ، كىحا التجاخل يذي  يتحجث عغ ردكد فعل الشاس عمى قرائجه؛ كذلظ ليذػِّ
بالتذتت الحؼ يعيذو ندار، كتجاىع الحكخيات في الػقت الحؼ كتب ؼيو سيختو، أك ربسا 

ع يكتبيا بذكل سخدؼ متػاصل يتبع ؼيو التختيب الدمشي كتب الديخة عمى شكل متقصع، كل
 التراعجؼ.

 حّجد ندار الدمغ في مػاضع، كأغفمو في مػاضع أخخػ، كذلظ بحدب أىسية الحجث.  .15
حّجد ندار زمشيِّا أىع السخاحل التي عاشيا في شفػلتو كما زالت عالقة في ذاكختو، كَزْعُع  .16

غة كتيػيل في البجاية الحؿيؿية لمشزج، ككأّنو ندار بأّنو نزج مبكًخا ربسا كاف ؼيو مبال
يمّسح إلى تفّخده عغ أتخابو، فكبلمو يػضح أنو كاف مجرًكا، كعمى كعي بسا يفعل، كالصفل 
في ىحه السخحمة العسخية ال يكػف عمى ىحا القجر مغ اإلدراؾ كالػعي، إنسا يكػف حاِلًسا، 

ّف اليػاجذ التي أصابت ندار يدعى إلى استكذاؼ ذاتو، لكْغ مغ دكف إدراؾ، كسا أ
 تريب كثيًخا مغ األشفاؿ.
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أغفل ندار الدمغ في عجة مػاضع كَتَخَكو مفتػًحا؛ لعجـ إسعاؼ الحاكخة بو، أك التداع   .17
 دائخة الحجث، أك لعجـ أىسيتو إلى الحج الحؼ يجعمو يحّجده.

شغى كّضف ندار تقانتي االستخجاع كاالستباؽ بذكل كاضح ككثيف في سيختو، كقج   .18
االستخجاع عمى االستباؽ؛ نطًخا لصبيعة ىحا الشػع مغ األجشاس األدبية، كلعل التجاخل 
الدمشي عشج ندار كعجـ اتباعو زمًشا تراعجيِّا كاف سبًبا رئيًدا في تجاخل االستخجاع 

 كاالستباؽ. 
 كاف استخجاـ تقانة االستخجاع بقدسييا الجاخمي كالخارجي مػجػًدا عشج ؾباني، ال سيسا  .19

االستخجاع الجاخمي بصبيعة الحاؿ، فيػ الغالب عمى أحجاث الديخة، كىحا أمخ شَبعّي؛ 
ألف الكاتب عادًة يكتب سيختو في مخحمة الّخشج، كذلظ بعج السخكر بتجارب عشيفة تدتحق 

 الػقػؼ عمييا.
اتدست سيخة ندار بالكثافة الدمشية، كغمبت تقانتا التمخيز كالححؼ، كقّل حزػر   .20

السذيج؛ كذلظ ألف التمخيز ركغ ميع في الديخة الحاتية، يخمي إلى تكثيف األحجاث 
كاختداليا بأسمػب جدؿ يػصل إلى القارغ السذيج كامبًل، كبالشطخ إلى سيخة ندار نججه  

أسصخ قميمة، لعمو بحلظ يتخؾ السداحة لسخّيمة القارغ  يمّخز سشػات كتجارب كاممة في
ليجرؾ الحكاية كاممة، أك يذّػقو، أك يثيخ فزػلو، كاألىع حتى ال ُيراب بالسمل كالختابة 
عقب ذكخ أحجاث عادية ال داعي لحكخىا، كتػضيف ندار لتقانة الجيسػمة ساعج في 

 تراعج األحجاث كتفاعميا.
ر، ما بيغ السفتػحة كالسغمقة، إال أف الغمبة كانت لؤلماكغ تعجدت األماكغ في سيخة ندا  .21

السفتػحة، كيعج السكاف الخكيدة األساسية في الديخة الحاتية؛ لكػنو الحاكخة الترػيخية التي 
تتذبث بقػة مع صاحبيا ميسا مخ الدمغ، فحاكخة السكاف أسخع في االستحزار مغ ذاكخة 

 الدماف.
بًل لجسيع حيثياتو، إف دّؿ ذلظ عمى شيء فإنسا  كاف كصف ندار لؤلماكغ مػغبًل   .22 كمفرِّ

يجؿ عمى حشيشو السفخط، كشجة تأثخه باألماكغ التي تخكت أثًخا كنجكًبا عمى ذاكخة تجاربو، 
كلعّل أكثخ األماكغ حزػًرا في سيختو )دمذق(، باعتبارىا مدقط رأسو، كمتشّفدو األكؿ، 

مذق شامبًل لجسيع السشاحي، إذ إّنو كرصيجه األساسي في نزجو الفكخؼ، ككاف كصف د



327 
 

يطيخ األبعاد السادّية كاالجتساعّية كالدياسّية كالعدكخّية كاالقترادّية كالجيشّية كالتاريخّية 
 كالثقاؼّية.

بجأ الرخاع مشح المحطة األكلى التي فّكخ فييا ندار بكتابة سيختو، صخاٌع عشيٌف بيشو   .23
لغابة الذعخّية السدركعة في داخمو؛ كي يجفع كبيغ نفدو، يتسثل في ضخكرة الحجيث عغ ا

الشقج البلذع  السػّجو لذخرو كشعخه، كقج تعجدت خيػط الرخاع في الديخة، نتيجة 
لتراعج كتيخة األحجاث، كبجأت تمظ الخيػط تمػح في األفق مشح بجأ الدارد باستخجاع 

 األحجاث.
ي سيخكرة األحجاث، امتازت الديخة بحزػر عجد مغ الذخريات التي لعبت دكًرا ف  .24

كمعطع الذخريات ثانػية ثابتة، لع يسعغ ندار كثيًخا في رسع مبلمحيا، كرّكد عمى ذكخ 
 أىع األكصاؼ التي تتستع بيا.

غمبت لغة الدخد عمى لغة الحػار في الديخة، فقج كاف الحػار قميبًل لمغاية، كىحا أمخ   .25
عخية، يعػد ذلظ إلى مػىبتو شبعي في الديخ الحاتية، كقج اتدست لغتو الدخدية بالذ

األدبية، فيػ أديب معخكؼ، لو صػالت كجػالت في عالع الذعخ، إضافة إلى الرخاحة، 
تمظ التي اتخح مشيا ندار سبيبًل لدخد أحجاث سيختو، خاصة عشج حجيثو عغ أشعاره التي 
تغدؿ فييا بالسخأة، فالسػضػع ال يخمػ مغ حخج، كمع ذلظ عسج إلى الترخيح دكف 

تفاء بالتمسيح، تخّمل الدخد الػصف، كقج كاف ندار مسعًشا في كصف كل ما تخؾ أثًخا االك
 عمى نفدو.

تسيدت المغة بصػياف األنا، فيػ يتحجث عغ نفدو باستخجاـ ضسيخ الستكمع بذكل كبيخ   .26
 كممسػس، مسا يعكذ لشا شيئا مغ نخجديتو كغخكره. 

غ يقخأ الديخة يجج تأثخ كاتبيا بذكل تعكذ المغة في الديخة الُبعج الثقافي لشدار، فس  .27
كبيخ باأليجلػجية الغخبية، إضافة إلى أف معطع السرادر الثقاؼية الستشػعة _التي 

 استجعاىا ندار_ غخبية، كىحا يبخر سبب خخكجو عغ الشسط التقميجؼ في الذعخ. 
كانت األلفاظ في الديخة سيمة كاضحة سمدة، فبل ُيحتاج إلى معجع لغػؼ لسعخفة   .28

عانييا، كمغ األلفاظ التي تخددت كثيًخا في الديخة )السخأة، الذعخ(، كىحا أمخ متػّقع، م
فسغ السعمػـ أف ندار شاعخ السخأة، كال شظ أف سيختو التي كتبيا لمحجيث عغ تجخبتو 

 الذعخية ستكػف مذحػنة بتمظ األلفاظ.
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