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 الممخص

براس ـو فت يغ تفرخا تتفيخامي تةام ختثدم ت)بػام خ خ تامدرا تسذ ل لي خا 
سذ خأ ررخا تلن ت فيخامي تةام ختخدالالتليخالتذهىمهخقخؼ  د تو يتخمت (اهلل صر
خ عتمـامي   ي خامبعثام بتترام ختأبعتدامدرا تل تخمتخقدام ردم ام خضخعفيامرؤى

فيامثت بتؤالتامل  فو  رذفامدرا تسذ وتفتو تخ  ن ت وؿ ذ دخامالي تةامال خت
ام خ  ت خامي تةام ختلخازميخؿ تفامرخائ طرينتامليخام خضخذي  فيي تلل خلدامهن ت

 اميل  ت  ي تةفيب  ن تام تئ تخامثدم تخقض لل قتو تامفه ط  ي اإ  تف مألبعتدخ خ 
يخؿ ل تخال نتامليامدالالتذ ؽخ دىيخمن ت خامثزئ تاموه تاألفوترلي هنتامليام ف  ت
.ت ذهىصع دامثت بامي   يامب خمخثيخاآلمرام ثتزمام ع خمرخا تلن فيخامي تةام خت

امرخائ ت خامهغتخامتمص تتخام وتفامز فل ت تفيام ل  هتامف  تامثخا بل تخمتو ت
خامي تةام ختق  تعز زل ب ؿفياموتلبتفب  نتخخف ؽام رد تام وخ تتسذ لضتفرتخو ؼ

امضد تام  تئ تت ف يدخدا الأف ت اموتلب فموالأفامدرا تخأخضيتام ض ت   زاففي
ل ب خقد.امير تخسخاأل  ىمهندؼخصخال امي تة عط تتل تقضذهىام تئ تخامصراذتت

خامهغتام عت ي خلو  ؼثتزاإ غزارةفييذخ اهلل صرخيذاام رد ت أذ تملفيو فت يبنت
.امخاقع تخامتمص تتامتتذر ت 



 

  



 ت
 

Abstract 

 

This study entitled “The dialectic of death and life in the novels of Ghassan Kanafani 

and Ibrahim Nasrallah” is a critical attempt to identify the transformations and signs 

of death and life in their novels.  This is in addition to the impact of their visions on 

the narrative context.  The study tackled the dimensions of the direct death and real 

resurrection, in addition to the signs of no-death and no-life in their novels.  This 

study revealed many questions raised by those two writers in the objective context 

including the aspects of death and life parallelism and overlap in the Palestinian man 

daily life and inevitable issue, in addition to the ongoing controversy between them 

in his life.  The study also highlighted the psychological dimensions embodied in the 

broad and detailed ideas about life and death in the investigated novels, and the depth 

of the indications of these ideas including the real biological and the metaphorical 

sides.  

The study also addressed the technical aspects of these novels including time, place, 

characters, and narrative language.  This is in addition to addressing the matter of 

how these narrative elements were used by both writers to enhance the value of death 

and life in the issue context.  The study concluded that both writers have an 

unlimited horizon of opposites and conflicts based on the contradictions of life 

aspects that were used to reach the optimum goal of freedom.  This was anticipated 

by Kanafani in his narrative works.  Nasrallah followed him through his abundant 

production, intensified meanings, poetic language, and real characters.  
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 ٍاإًلىدىٍاءي 
 

 

  ..بالدـ بالقمـ، كنصره الشيداءي  كتبو األدباءي  إلى كطفو 

 إلى شييدو أحيا األدب، كأديب أحيا الشييد

براىيـ نصر ا  غساف كنفاني، كا 

لى  مكرد الفكر كالحرؼ في لغتي كا 

  ..أساتذتي الكبار 

لى ك    كلـ يعرؼ ليما ياءن  ان اع كالتضحية ألفرؼ لإلبدمف ع كؿٌ ا 



 ح
 

 كتقديره شكره 
في مقاـ الحمد، ل نممؾ إل حمدان يميؽ بجػالؿ كجيػو كعظػيـ سػمطانو، أف سػٌخرنا لنكػكف فػي درب العمػـ ىػداةن 

فالشػكر لػؾ يػا ربػي عمػى نعمػؾ كالدػؾ مػا دامػت   ..ميدييف، كأف ل يستكم الذيف يعممػكف كالػذيف ل يعممػكف
  ..تحت سمادؾ األرض قادمةن 

كا عمى درب نبٌييـ، فكانكا كرثتيـ يحممكف مشكاةن تنير لمضاليف بصػيرتيـ، كلممتعممػيف أستيؿ شكرم بمىف سار 
 أسػػتاذم فػػي العمػػـ كاألدب كالحيػػاةك  مشػػرؼ رسػػالتي عقػػكليـ، أسػػاتذتي الكبػػار عمالقػػة األدب، كأخػػص  بالػػذكر

  ..األستاذ الدكتكر عبد الخالؽ العؼالشاعر 
إلى أبي الحبيب، الذم رٌتمت معػو منػذ طفػكلتي أجػكد اآليػات كترجيػع األحاديػث، ه الحركؼ لذم ل تحدٌ شكرم ا

كخارطػػةن  ممػا لػػـ أكػػف أفيمػو طفمػػةن، كلكننػػي صػغتي مػػف إيقاعػو منػػذ الصػػغر لحنػان لحيػػاتي،  ..كدندنػة القصػػادد
بػي، حتػى جعمػتي عممػي كنجػاحي كاف يذٌلؿ الصعاب مف خمفي، كيجٌمؿ الحيػاة بقم كبرتي أماموكمما فلطمكحي، 

سعاده،  كلطالما تفطر قمبو شكقان كحنت عيناه لرؤيتي متقمدة شيادة الماجستير، كىػا ىػي قػد سبيالن إلرضادو كا 
يػا  ككما أنت لي كما أحب أينعت ثمارىا ألقطفيا اآلف بيف يديو، ككؿ قصاصة فييا تعترؼ بأنو سبب كجكدىا،

  ..سأؿ ا أف يطيؿ في عمرؾ كيرزقنا ببٌرؾ كرضاؾ، فأتمنى أف أككف لؾ كما تحب كأأبي
أقدـ شكرم ألمػي التػي أنجبتنػي، حػٌدثتني كأنطقتنػي عٌممتنػي كأدبتنػي كأسػعدتنيت أمػي التػي يػرف دعاؤىػا فػي ك 

حبػان كفرحػان، أمػي التػي فتحػت جػراح حبػي لمغػة العربيػة عمػى الشػمس فػداكتيا  صدرم فتدؽي أجراس الدنيا كميا
كا أسػألو أف   ..إلييا أحمؿ نجاحي كأصنع منو طكقان يمٌفيا كيسٌجؿ باسمياالمغة كالشعر،  طارت بيا لعمياءك 

  ..عمةن ل تحصى، كسعادةن ل تزكؿ، كلؾ أىدم رسالتي لتيديني الرضا كالدعاءيديمؾ لنا ن
مٌثمػت محبػة ا لقػد ت ، كالذم صبر عميان شيكران طكيمة كأنا معتكفة عمى الدراسة،زكجي  ..كشكرم الكبير إليو

إليػو كخطػكات المسػتقبؿ معػو جنػة، كنجػاحي لي فيو، حيف اختار أف أكبػر بػيف يديػو، كيصػنعني عمػى عينيػو، 
بالتسػاكم،  المحٌبػيفدكاء، كأف النجاح يكٌزع بيف كقد عممني أف شفاء األركاح بالمحبة أىـ  إليو ،بقربو مكرمة

لقد جعؿ ا منو نكران بعػد ظممػة، لتي ابتغيتيا كىبيا لي، فكؿ الجيد الذم احتجتو كجدتو عنده، ككؿ المحبة ا
  ..فمو أقٌدـ نجاحي كمعو أكاصؿ درب العمـ كصكلن لغايتي بإذف ا  ..سان بعد كحشة، كنعمة بعد بؤسكأن

لييػا  لقػد بػػدأتي  . ابنتػي راسػيؿ ذات الثالثػة أشػير، كالتػي ستسػمع مػػا أقكلػو ليػا أمػاـ ىػذه الكػاميرا ذات يػكـكا 
مػػع كػؿ قطػػرة أدب كبالغػػة أنيػػا تشػرب مػػف معػػيف الحػػب  كار رسػػالتي كىػػي بػػذرةه فػي أحشػػادي، كاستشػػعرتي مشػ

 صػبرت عمػي   أنجبتيػا كبيػرة حػيف كالمغة، كتناـ عمى صدرم كبيف أكراقي البحثية، فكانػت رفيقتػي الدادمػة، كقػد
ـٌ رسػالتي كلسػػاف حاليػػا يقػػكؿ افعمػي مػػا تػػؤمريف، إلييػػا أقػػٌدـ   ..مػف الصػػابريف كسػػتجدينني أياميػا األكلػػى ألتػػ

  ..عٌز كجؿحبي كنجاحي، كأنتظرىا لتككف مف أصحاب العمـ كالدرجات العمى بإذف المكلى 
ي بعطاديػا كمػا لػك كنػتي ابنتيػا، أمػي بيػا كغمرتنػحممتنػي بحإلػى أمػي الثانيػة التػي أقدـ شكرم كأىدم عممػي ك 

لى عمي صاحاألستاذة سييمة حمد الغالية ككالدة زكجي   ..ب الفضؿ كالمنة الحكيـ إسماعيؿ حماد، كا 
لػػى عػػادمتي الرادعػػة السػػتة عشػػر كككبػػان مػػف حػػكليك  إخػػكاني أحمػػد كمحمػػكد كجميػػؿ كمحمػػد كعػػز الػػديف   ..ا 

  ..كيكسؼ، كأخكاتي شيماء ككفاء كلينة
لى إخكة زكجي األفاضؿ محمد كيحيى كعبد الرحمف، كأخكاتو الحبيبات كلء كنكر كبراء   ..كا 

ـه يكبر في كريدم، كضحكة تسرم بيننا كٌمما مٌر بنا العمر أنتـ  ..ان إليكـ جميع    ..حم
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 المقدمة

ر تذب ػػدا فػػيمد ػػ تد  ػلخ  تصػػرلل خث ػػخدا فػػيلعظػػ ـخرفعػػتوه لػػل امي ػدهللامػػذم ػػم 
 بيػػرفػػػيةفػػتؽامهغػػتامعرب ػػػتخةدابنػػت ام صػػخ تبيفػػػظقرة ػػلخدذخلػػل خامصػػػالة..خطػػالبذهػػـ 

خام الـذهىأفصػ  ػف طػؽبتمضػتدخالفمػر خ ػ دخمػدةدـخالفمػر صػتيبثخا ػ اموػالـ 
..خصيبلامعظتـ خبعدخام رفخعأل  ى  تـ صهىاهللذه لخذهىةمل

امرخا ػتفػيامدالم ػتخلػداذ تلنتخلثه تلنػتخام ػختامي ػتةثدم ػتذ ػدل ػؼامدرا ػتسػذ فػنف
و فػػػت ي غ ػػػتف:خس ػػػترخادسػػػت أبػػػرزبعضام ػػػردممػػػ لػػػتجامفػػػي   هػػػت ام عتصػػػرةامفه ػػػط   ت

براس ـ .اهلل صرخا 

خذمػػػػؾلع  ػػػػد ا خأو رسػػػػتخأذلتسػػػػتامخثخد ػػػػتاأل ػػػػئهتأذهػػػػىسػػػػيخامي ػػػػتةام ػػػػخت  تئ ػػػػتإف
 ػرد اخ ث  ػدستخاقع ػتخ ع تنتاألد بذاورةل وفامليخامخاقع تخام خضخذ تامفه ف تمهلتتبنتت

تدرا   ت .امدالم تامل خ التوؿذهى فلخي 

خام ػختامي ػتةامفه ػط   ت امرخا ػتفػيخامي ػتةام ػختأتػوتؿل ػتخؿ ػ لـامدرا ػتسػذ في
املتػػػػػرد امهثػػػػخ  امغربػػػػت فػػػػيخ ل  ػػػػؿام ػػػػػرد ل ت ػػػػتتذبػػػػرخام  لػػػػدخام ػػػػ وخمخثيمػػػػخثيامب خ

المػػػلالؼخف  ػػػتاألمػػػرى  ػػػ  تللخليػػػتامتػػػنتدةإطػػػترفػػػيامبطػػػخميام ػػػختاأل ػػػر اميصػػػتر 
لضػي تسػخخسػؿخام ػخت امي ػتةريهػتفػياممهػخد ل  ػؿخأ ػفامػرخائ  ف بعضذ داأل دخمخث ت
مهرخا ت امف  تاألبعتدفيخامي تةام ختلثه ىخو ؼخ   تة ا ليترسخأـ خا لصترخ  تخ ت

فػػيام ػػخت ي   نػتاملػػيام آ ػيخرا اموت  ػػتاأل ػػسا ػلمالصذهػػىامدرا ػتسػػذ ل ػـخخ
 ع ػيام ػختفيضػخرل فؾ  ال  تئ ت خس تف نت امي تة فلعؿامذمخاإتراؽامفه ط   ت امرخا ت
امغربػػػت عػػ شامفه ػػط  ياألد ػػبأفإمػػػىإضػػتفت ام ػػخت  غ  ػػبامي ػػػتةخيضػػخرة امي ػػتغ ػػتب

ي تلػػلبػػللفػػ ض ػػتخسػػذا  ػػض بػػت لال  ػػ تقتلنتفػػيلرذػػرعي ػػثخوتػػعخر  ويتمػػت خامضػػ تع
أفإالذمػػػؾ ذهػػػىمهلػػػدم ؿخامل   ػػػبامبيػػػثفػػػيذ ػػػت أم لطهػػػبال يػػػخذهػػػى ع ػػػتخ صخصػػػل
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إمػى نهوػتلثربػت ػف ع تػنت وػتفاملػيام عت ػتةيتمػتمليخ ػؿ ػع لفػيل  ؿقدذمؾفياألسـ
.خلداذ تلنتخأل بتبنتاميتمتمنذ    تخ ت خخثخد تخ  ت  تت ص فتذه ت

ل   ػػـامدرا ػػتإمػػى ال ػػتفصػػخؿ امفصػػػؿاألخؿإطػػترذػػتـمهدرا ػػت خا   ػػـألربعػػت بتيػػػث
بػػػراس ـ صػػػراهللامذال ػػػتخاألدب ػػػت خسػػػي:قػػػرا ةفػػػيامرخا ػػػتامفه ػػػط   ت خ ػػػ رةغ ػػػ تفو فػػػت يخا 

.خ ع ىام ختخامي تةامهغخمخامفه في خامدالالتامي    تخامنت ت تمه ختخامي تة

خسػػي: عػػتمـام ػػخت  عػػتمـامي ػػتة  بتيػػثامفصػػؿام ػػت ي  تربػػت خضػػخذ ت خاتػػل ؿأربعػػت
.ذتمـامال خت ذتمـامالي تة

تربت خضخذ ت خلوػخف ػفأربعػت بتيػث:ام عثػـامهغػخممه ػختخامي ػتة أ تام تمثفوتف  
.امتمص تخام  تئ تامضد ت ز فام ي تخامي تة ام وتفاألم ؼخام عتدم

وػػخفذػف تس ػػؾامدرا ػت منػذ  ثػػتال امرخائػيمهفػػفامبتي ػتامل ػترخرا امػػذاليامعت ػؿ  ػؼخ
ػػتس خ ػػل بوػػؿاإ  ػػتفذػػفلعب ػػرا األدب ػػتتساألث ػػأو ػػرلوػػخفألف رت ػػيتامرخا ػػت امل ػػترأ َّ
امعرب ػػتتػػ   لنتذػػفبنػػتا لػػتزتاملػػياممصخصػػ تملهػػؾإالذاؾف ػػتليد ػػدا امفه ػػط   تامرخا ػػت
امرخائػػػػي خقػػػػؼدرا ػػػػتفػػػػيخمرغبلنػػػػتيخمػػػػل لل يػػػػخرامػػػػذمام خضػػػػخعمصخصػػػػ تي ػػػػث ػػػػف

.ذ لب راملعذهىخقدرللامخط ي  خضخذل فامفه ط  ي

أ تاألذ تؿام رد تامليب يذه نتامبيث ف  لـذورستخفؽلتر خ ترستألخؿ رة:

 . ، غساف كنفاني12مكت سرير رقـ  .1
 . رجاؿ في الشمس، غساف كنفاني .2
 . أرض البرتقاؿ الحزيف، غساف كنفاني .3
 . ما تبقى لكـ: غساف كنفاني .4
 . أـ سعد: غساف كنفاني .5
 . فانيعادد إلى حيفا، غساف كن .6
 . األعمى كاألطرش، غساف كنفاني .7
 . عك، إبراىيـ نصر ا .8
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 . فقط، إبراىيـ نصر ا 2مجرد  .9
 . زيتكف الشكارع، إبراىيـ نصر ا .10
 . أعراس امنة، إبراىيـ نصر ا .11
 . زمف الخيكؿ البيضاء، إبراىيـ نصر ا .12

خفػػػيامفه ػػػط  يامخاقػػػ فػػػيمو فػػػت يام و ػػػؼاميضػػػخرأس  ػػػتسػػػذاامبيػػػثلو ػػػففػػػيمعػػػؿخ
ة ػػذاؾ امف ػػيامع ػػـخذػػفلعب ػػرثزئ ػػتيتمػػت ثعهػػلإمػػىسػػذا ػػدف ي ػػثامفتذػػؿ امرخائػػيام تػػند

ػػتاهلل صػػرإبػػراس ـأف و ػػت امع   ػػت امف  ػػتلثه تلػػلفػػيمػػل ام عتصػػرةام خاز ػػتامصػػخرةسػػخأ ض 
ػػت  ن ػػتوػػؿ أدب ثعػػؿ  ػػتاموب ػػر يضػػخر خفػػي خأتػػوتمل ام ػػختخرةصػػذػػفوػػت ال   ػػد  تيد  

.خأتوتمنتامي تةخصخرة

خاألو ػرامعػتدم اإ  ػتفي تةفيبرخز ااألو رام يطتلتو الفخامي تةام ختقض تأفو ت
  ػػتأذ ػػؽاإ  ػػت  تاملثربػػت ػػرىف ه ػػخؼ أد ػػب إ  ػػتف ذسػػففػػيبنػػتفو ػػؼذس ػػل فػػييضػػخر ا

بػػ فخ صػػترذلام ػػخت تصػػ تذهػػى عػػ ش  تفه ػػط  وخ ػػل..ذمػػؾ ػػفخاأل وػػىاآلمػػرخف  ػػرى
لوخ  ػػتتخفػػؽ (امي ػػتة)   ضػػل  ػػلخ  ل صػػؿخامصػػتد ت امدا  ػػتأتػػوتملبوػػؿخاألمػػرىامف  ػػت

.األدبيمهع ؿامف  تامصخرةلو ؿويالثل ت نتام تقدخ  عىبنبداذل  راستخلثه تت

بػ ف ػخاز بتػوؿ امفه ػط   تخا ػتامرفػيامظػتسرةسػذ ل تخمػت لمصصػتدرا ػتللػخفرمـخم ت
االلثػت  بنػذا  ػ رافخ بلغتسػتامدرا ػتسػذ سػدؼثعهتف دز   ت    فصه ففه ط    فرخائ  ف

ي   ػتذهػىخامخقػخؼمصتئصن ت بليد د    خامي تةام ختفه فتذفخاؼ لصخرل د ـأم
بػػػػدخر ل ػػػػـخامدرا ػػػػتسػػػػذ فػػػػنفتميبتملػػػػخام ضػػػػ ت لػػػػتر خفػػػػيز   لػػػػ ففلػػػػرل فمػػػػالؿإتػػػػوتم لن ت
درا ػػتتفػػيامفه ػػط   تامرخا ػػتفػػيامبطػػؿ  ػػ رةللبعػػخاامػػذ فامبػػتي  فثنػػخدمػػبعضا ػػلو تمي 
امفه ػػط   تامرخا ػػتبػتبفػػيدرا ػػتتضػ فأخامنػػدؼ سػػذاملي  ػؽأصػػيتبنتأفردسػػت لمصِّصػت

.امرئ سسدفنتام عت يسذ للب  وخفأفدخف

ل تخمػتاملػي ػتب تامدرا ػتتامقهػتفػيل  هػتامدرا ػتإثػرا فػيصػعخبت بتي ػتامخاثنػتخقد
ػػت امرخا ػػتفػػيامثت ػػبسػػذا امبي  ػػت األخراؽبعػػضإالأفمتصػػت  امفه ػػط   تامرخا ػػتخفػػيذ خ  
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و ػػتأف صػػتدرام  ػػدامرخائػػياميػػد ث.امتػػعرمامثت ػػبفػػيخامي ػػتةام ػػختل تخمػػتخامدرا ػػتت
بو ػػػرةفػػػيامثت عػػتت   ػػػتاضػػػطراأل ػػػرملي  هنػػتإمولرخ  ػػػت خاملعت ػػػؿ ػػػ األمػػػخاحغ ػػر لػػػخافرة

.امذو تفيليص ؿام عهخ تتام  د ت

إفام ػػ نجامعه ػػيسػػخ"امطر ػػؽام ػػؤدمإمػػىوتػػؼامي   ػػتفػػيامعهػػـخ بخا ػػطتطتئفػػت ػػف
 ػػػ نجأ ػػت (1)"ام خاذػػدلنػػ  فذهػػى ػػ رامع ػػػؿخليػػدِّدذ ه تلػػليلػػى صػػؿإمػػػى ل ثػػت عهخ ػػت

دالالملػل خليه ػؿامدامه ػتب  لػلذهػىمهخقػخؼامرخائػيمهػ صاألخمخ تإذطت ذهىف  ـخامبيث 
تػوتالتخقضػػت تأ ػػئهت ػػفل  ػػر  ػتبوػػؿام ػػرأةصػػخرةخللبػ  امخمػػخجخأم ػػرا أخال امنػػدؼخوػػتف.خا 
 عط ػتت ػفاإفػتدة ػف    ػمػـامرخائػي ام صذهىاالذل تدخموف .امرخائيام صذتمـإمى

فػياالثل ػتذيبػتم  نجلػـاال ػلعت تخقػد.خامب  ػخماالثل تذيام  نث ف   تخالأمرى  تسج
مهخاقػػ   ػػتظرخاقػػ خسػػخف ػػل لليػػرؾامػػذمامرخائػػيامخاقػػ ضػػخ فػػيامرخائ ػػتامتمصػػ تليه ػػؿ

فْاممترثي   : خأسـ تارلوزذه ل  نجامبيثمل طتب ت  وفمـخا 

 المنيج التحميمي -
 خضػ   ػخسخأيدأسـروتئزامبيػثاألدبػي ي ػث ذهػىليه ػؿاأل ػراألدبػيليهػ ال  ـخ

ذه ػلامبيػثاألدبػي ذاوػتفاملػذخؽسػخاأل ػتسامػذم  ػـخ ذ تصرث تملخل   ر فيام فػخس خا 
بغػػيأفظػػتسرةخوػؿقصػػ دةخوػػؿذ ػؿأدبػػيخوػؿأد ػػب  و ػتأف.فػنفامليه ػػؿسػخامب ػػت وهػػل

 يهػػؿإمػػىامع تصػػراملػػي لوػػخف  نػػت و ػػت ثػػبأفليهػػؿام ػػؤ راتاملػػيلعتخ ػػتذهػػىلوػػخ ف
(2).غرض ع فذ داموتلب خاألمرىامليطبعتإ لتثلخة تر بطخاب  ع  ت

 المنيج المكازف -

خب ت  تأل م زا تس ت خثلام خاز تسيامدرا تام  تر تب ف ص فأخذ ه فأدب  ف إبراز ا
االلفتؽخاالملالؼب  ن ت خسخ عل دذهىاال ل را املتـخامدرا تامليه ه تاملفص ه تمهخقخؼ

(3).ذهىسذ امظخاسر

                                                            

(5بدخم   تسجامبيثامعه ي)ص(1)
.30صام رث ام تبؽ (2)
(33خافي ذهـامهغت)ص(3)
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مل    د تاأم را  فنفي ؿامدرا تامذملـإ ضتيلفي مدرا تمنخي ؿوب را لد 
ا سذ  ا ل ت  فوتف اموتلب ف  موال قصص ل ف خ ث خذل ف اموب ررخا تت  اموـ  ف م ث خذت

مإل لتجام ردمموه ن تضرخرةمليد د ثتؿامدرا تخل ط رستض فسذ ام  تذج خقدلخاف ت
إم ل لر ي امغرضامذم    ذهى. دامهل في اتل ؿ  درسامرخا تت امذم امبيث أف و ت

فؽفيل ت تلل ث خذل فقصص ل ف خ توتفذمؾإالأل نتدامهتض فاإطترام ردمام لخا
  امرخا ت و تأ نت  ت بتمهندؼ فخرا امبيث خام بباألم رأفأذ تؿو فت يل لصؼ
ام عرخفت   فرخا تلل ثت بت  أفلل تخؿ فترل تامدرا ت خغ ر ول هت  ب فرخا تت ول هت  ت

 ث خذل فقصص ل ف خأم را   ول هت خأمرىغ ر . ف  ت  فخاهلل   ؿأف خف  ت  ر يإم ل
إذال م ت تاألدبامفه ط  يخثعهل  ل  ت مألدبامعتم يام ب ؿ ملعهختنرللخلعهخام ض ت

 .امفه ط   تاملي  ؼمهفنتأدبتؤست تنر فأقال نـخ  خفنـ

 

 

 
 

 

 

 

 

    

  



  
 

 

 الفصػػػؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة
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 اإلطار العاـ لمدراسة: الفصؿ األكؿ

  لمبحث األكؿا
 الركاية الفمسطينية قراءة في

ام روبت  ام ل تفرة  ام لبتذدة  األ غتـ امل تط "ذهى األقدر األدبي امث س سي امرخا ت
خسياألو ر  خرصدامليخالتام ل ترذتفيامخاق امراسف(1)ام لغت رةاممخاصإ  تعذصر ت"

  ؤمفنت  لول ؼصدر املي ام ض ت م ال   لفع ؿإبرازا  في ل نـ ل ت تت   ف ف نت م ت
.امر تمتامليللب تستخمد لنت

لعػدامرخا ػتامفه ػط   تذال ػت فترقػتفػي ػػثؿامرخا ػتامعرب ػت ف ػدل   ػزتبتػل ىثخا بنػت بػػد ا خ
بتم خضخذتتامليطرقلنتخفليتبخابت    زة فيذػتمـامرخا ػت خ ػرخرا برخ ادسػتامػذ ف بغػخاأ  ػت

فػػيثخقػػتامػػرخائ  ف خخصػػخال مهف  ػػتتامعتم ػػتاملػػيأيػػد خستخاملطػػخراتاملػػيلػػداذتطػػخاؿ بػػخغ 
   رلنت خاملػيلزا  ػت ػ   ػ رةام ضػتؿامفه ػط  ياميتفػؿبتأليػداثام لػخلرةخامزم ػت خاملػي

لؤ رذهىامطتب امف يمدىامتعب .بالتؾ 

مهبػد فػيدرا ػتامي ػتةاألدب ػتخام  تف ػتفػي  طػت ام ػرفامعتػر ف يددذػدد ػفامدار ػ فبدا ػتخ
تبنػػت  ػػذفه ػػط ف خقػػدلػػ مرظنػػخرامفػػفامرخائػػيفػػيفه ػػط فب ػػبباالضػػطرابتتاملػػييه ػػ

خقخذنػػتليػػػتاال لػػػدابامبر طػػػت ي خذػػدـاسل ػػػتـام  ػػػتدبػػػتمثنخدامرخائ ػػتاملػػػيظنػػػرت و ػػػتأف
خذهػػىامػػرغـ ػػفلػػ مر.ام خام ػػتم  ت ػػلنت ػػهطتتاال لػػدابيصػػرتاملعهػػ ـفػػيأب ػػت األ ػػر

ظنػػخرامفػػفامرخائػػي خاأل ػػبتباملػػيأدتإمػػىلمهفػػلفػػنف نضػػتأدب ػػتقػػديػػد تفػػيفه ػػط ف
ػػػتفػػػي ثػػػتؿامتػػػعرخاملرث ػػػت خقػػػديػػػددد ق ػػػط دمامتػػػخ هيأ ػػػبتبسػػػذ ام نضػػػت.خمصخص 

:(2)األدب تفيذدةذخا ؿ  نت

 ػػػؽاملرث ػػػتذػػػفامهغػػػتتاألخرب ػػػت بتتػػػرة ف ػػػدل ػػػتااللصػػػتؿبتم  تفػػػتامغرب ػػػتذػػػفطر -1
لرث تبعضاألذ تؿاألدب ت فامهغتتاإ ثه ز تخامفر  ػ تخامرخ ػ ت بتتػرة و ػتقػتـ

                                                            

(5ذصفخر ز فامرخا تام فلل )ص(1)
ـ1993–1967ام عتصػػػرةفػػػيامضػػػفتامغرب ػػػتخقطػػػتعغػػػزةأ ػػػخب امتمصػػػ تفػػػيامرخا ػػػتامفه ػػػط   ت(2)

(16 15)ص
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امػػػبعضبلرث ػػػتبعػػػضاألذ ػػػتؿاألدب ػػػتاألخرب ػػػت ػػػفامهغػػػتاملرو ػػػت خقػػػدقػػػتـبتملرث ػػػت
 .أخمئؾامذ فلعه خافيثت عتتأخرخبتخلرو ت

ـ خا لتػػرتام ػػدارس1908املعهػػ ـ:ف ػػدلطػػخراملعهػػ ـبعػػدإذػػالفد ػػلخر ػػ تا لتػػتر -2
اميوخ  ػػػتاملػػػيوت ػػػتلعهػػػـبتمهغػػػتاملرو ػػػت خام ػػػدارسامطتئف ػػػتاملػػػيوت ػػػتلعهػػػـبتمهغػػػت

 .امعرب ت   تأ  ظيروتأدب تقخ ت
 .ث تا لتترامصيؼخامطبتذتاملي تذدتذهى ترامع تؿاألدب تام ؤمفتخام لر -3
اال لتػػػػػػراؽخظنػػػػػػخرامث ع ػػػػػػتتاألدب ػػػػػػت  ػػػػػػؿ:ثت عػػػػػػتاألدبػػػػػػت  خامث ع ػػػػػػتاألم ت  ػػػػػػت -4

 .امفه ط   ت
ل ػػلط مػػـ بع ػػرة ػػػرد ت يػػػتخالت وػػتف ثػػرد٧٤٤٧ ػػ تيلػػىامفه ػػط  يامرخائػػيام تػػندإف
 "(1)ي ػػػتامالام ػػػ خاتفػػػيامفه ػػػط   تامرخائ ػػػػتام يػػػػتخالت  ن ػػػػتلل ػػػت ىخثػػػذرا إر ػػػت لتػػػوؿأف"

 عتمثػػػتذػػفابلعػػتدسـخب ػػببامرخائ ػػػت امولتبػػتبػػ دخاتاإ  ػػػتؾذهػػػػىولتبنػػتقػػدرةذػػدـب ػػبب
ي ػػػػتئؽخملتػػػخ لأرضػػػنـ مػػػترجامفه ػػػط    فم فػػػي  ػػػعخرة يػػػتخالت خاثػػػػلوػػػػتفامػػػذمامخاقػػػ 

(2).األرضسذ ذهىاملتر ميخثػخدسـ
ـ1948ذػػتـ ػػفام  لػػدةامفلػػرةلغط ػػتفػػي( وبػػتامرخا تبعػػدلهػػؾامفلػػرة ػػتلعػػرؼبػػػ)ا ػػل رتخ

ام تضػػيل ػلرث رخا ػت  ػػل ف ػفأو ػراميز  ػتامفلػػرةسػذ فػيظنػػري ػثـ 1967ذػتـيلػى
إمػىخمثػخ لنث ػر ػفذمػؾلػالخ ػتخيػزف خرذبخدـأمـ فف ل تخلصخرام وبت  بؽامذم
(3).امخطفأرضذفبع دا خام نت تامض تعد  ت
خاضػػيت   عطفػت (ـ٧٤٥9طخ ػػؿم ػػؿفػػيصػػراخ)األخمػىثبػػراإبػراس ـثبػرارخا ػتد ام  ػتدذػخقػد
رخا ػتؿأخ ستذػد   وػفو ػتامرخائػي مهثػ سامػػدق ؽبػتم ع ىخرخا ػترخائ ت يتخالتوتف تب ف

 تربلنػتخ ثنػت  ػفم خضػخذنتخا لالونػتامرخائػيامفف ترخطا ػل فتئنتب ػببفه ط   ت ذرب ت
(4). ت  تثنت فث تم ت  ت ل د ب دخاتام خضػخعمنذا

                                                            

(33)صثذال تتفيامرخا تامفه ط   تخادم  ال(1)
(25امصتم   ت دامز لخف قض تاألرضفيامرخا تامعرب تامفه ط   ت)ص(2)
(32لهت)صامصه بي امرخا تامفه ط   تخلثه تلنتامف  تخام خضخذ تفياألرضام ي(3)
 (16)صضفيامرخا تامعرب تامفه ط   تامصتم   ت دامز لخف قض تاألر(4)
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 ػػفاألذ ػػتؿامرخائ ػػتفػػيلهػػؾامفلػػرةلعب ػػرإ ػػتبصػػخرة  بتتػػرةذػػفام ضػػ ت خوت ػػتو  ػػر 
خخ اللنت خامليظهػتيب  ػتامػخطفب ػبب  ػ االيػلالؿمرخثنػتملصػؿمهعػتمـاآلمػر أخأ نػت

مػػػرخائ  ففه ػػػط    ف   خذتلنتذػػػفقضػػػ ت  ػػػخففػػػيامتػػػلتت خمو نػػػتلمه فػػػتفػػػي خضػػػأذ ػػػتؿ 
ـ(خاملػػػي راسػػػت1963امصػػراعامفه ػػػط  ي بت ػػػل  ت ذب ر ػػتغ ػػػتفو فػػػت ي)رثػػػتؿفػػيامتػػػ س

ا ػلطتذتفه ػط   ترخا ػتأخؿأل نػتامفه ػط   ت امرخائ ػتاملثربػت  ػترفػي ن ػت   عطفػت ام  تد
."(1)أ ػئهللذفخاإثتبتثخسر يروتصدر يتخمتلتر منت ترخطل ػلخذب"أف

خاقع ػػػت خاضػػػيت  إذأدتخقػػػدبػػػدأتامرخا ػػػتامفه ػػػط   ت   ػػػذبدا ػػػتام ػػػل   تت ل يػػػخ  يػػػى
ذخا ػؿو  ػػرة لضػتفرةإمػػىلبهػخرسػػذاااللثػت مػػدىامو  ػر ػػفامولػتب خ ػػذور ػفلهػػؾامعخا ػػؿ 

امليػررفػيامعػتمـام تمػث خا طالقػتيروػت  تدةبعضاألفوترخام فػتس ـامثد ػدة خ  ػخيروػتت
  ػػػػتأدىإمػػػػى ػػػػ تدةااللثػػػػت امػػػػخاقعيذهػػػػى ث ػػػػؿام لػػػػتج.5691امليػػػػررامفه ػػػػط  يذػػػػتـ

.(2)امرخائي
ل تخمػػتاملػػيامخاقع ػػت امصػػبغتذاتامرخائ ػػتاألذ ػػتؿبعػػضاألدب ػػت ام ػػتيتذهػػىخظنػػرت

رخا ػػتتفػػياأل ػػرسػػخو ػػت لطػػخرة ف  ػػت  ػػتخبل  ل   ػػت خاذ ػػتخرؤ ػػتبع ػػؽام صػػ ر تام ضػػ ت
(3).و فت يغ تف

 امرخا ػػػتامفه ػػػػط   تم  ػػػتوػػػ مرخا ػػػػت  تف ػػػتأمػػػرىمتػػػػعب ػػػت فػػػتم فرخضبتمرخا ػػػػتخمعػػػؿ 
امفه ط   تأفلهعبدخر است  تخ   ز افي ضتؿامتعبامفه ػط  يام وػتف  ػفأثػؿامعػخدةإمػى

رخائ ػػخفامفه ػط   خفدخرسػػـامطه عػيإمػػىثت ػبأخمئػػؾامػػذ فد ػتر خأرضػػل مػذا ثػػبأف  مػذام
ل     ػتذهػػىذمػؾلب ػػىامرخا ػتامفه ػػط   تذبػترةذػػف. ولبػخفبتمػػدـطر ػؽامعػػخدةإمػىفه ػػط ف

 ثرد ردقصصيم تميأخبع دذفامخاق إذامـلرافؽخل  ػؿ ضػتالتخذػذابتتامفه ػط    ف
ي ػػؿ آ ػػيخ ػػرارةعامعػػتمـ ملوػػخفب  تبػػت ػػدا  لخاصػػؿ فػػيامػػدامؿخام تػػرد ففػػيوػػؿأصػػ ت

.(4)امغربتذفامخطف

                                                            

(37خادم  الثذال تتفيامرخا تامفه ط   ت)ص(1)
(205-203أبخ طر امرخا تفياألدبامفه ط  ي ام ؤ  تامعرب تمهدرا تت)ص(2)
(16امتت ي ام رأةفيامرخا تامفه ط   ت)(3)
 (7صتم  فيامرخا تامفه ط   ت)(4)
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ش ت ػتمصػ  ت بػتمخاق ام  ت ػيام عػ خاملثربتام رد تامليمتضنتامرخائ خفامفه ط   خفو
األد ػػبأخثػػدم ف ػػل وت ػػت خ ػػطامع ه ػػتام  ت ػػ ت فػػ ربػػطاألدببتم  ت ػػت ع ػػت أف  خأصػػب نف 

.(1)ب فإبداعر  يسخأدبامبالط خابداع ل ر دسخاألدبامتعبيام ل ر دطرفت ف نت

ذالقػتاألدببتمي ػػتةسػيتػػوؿ   ػػتت ـبػ دبامخاقػػ  خسػػيا عوػتسميروػػازاالملػػ ػػفأتػوتؿإف 
تام  ت ػػػ تبنػػػذ اميروػػػت ف عب ػػػرذ نػػػتبتم زذػػػاألد ػػػب ف ػػػلذهػػػىصػػػهت دامػػػؿام ثل ػػػ  خ ثػػػد

يػ ف-صػالحفضػؿ.و ػت  ػخؿد–ي ث  طهػؽاملزا ػلاألدبػي مولتبتاإبداذ تفياخاإ  ت  ت
قتئػػدا فور ػػت فػػي ثل عػػل بي ػػثال  ػػلط  ذهػػىاإطػػالؽأف لثتسػػؿأسػػـام ضػػت ت ػػرى ف ػػل"

اممترث ػػت ػػ امغػػتزمامػػذمصػػراذتللامدامه ػػت أخصػػراذتلللخاثػػلام ثل ػػ فػػيامثخسر ػػتاملػػي
.(2)"ل  ال خط   وفأف يلؿ 

   ػتة راقػب"اموتلبخسذا ت صر حبلامول تبامفه ط    خفأ ف نـ ف  خؿثبراإبراس ـثبرا:
امي تةفيام ثل   إ  ل رقبلمب طاإ  ػتفبػ ف طت يػل خ متخفػلخوبر تئػل إ  ػل رقػبامػخرخد

يؾ ػػػف ثل عػػػلخ بوػػػيقنػػػت إ  ػػػل ضػػػراام لمف  ػػػتليػػػتأخلرفػػػ مػػػد ستمهتػػػ س خ ػػػرىاألفػػػتذي
.(3)ذه ل"

خقػػػدذبػػػراألدبامفه ػػػط  ي  ػػػذ طهػػػ ام ػػػل  تتب ػػػخةذػػػف ريهػػػتاإرستصػػػتتاملػػػي ػػػب ت
ل  ػػ س  ظ ػػتاملير ػػرامفه ػػط   ت خ ريهػػتاموفػػتحام  ػػه  إذولػػباألدبػػت امفه ػػط   خف ػػف

 امتمصػػػ تامخط  ػػػت  ػػخاقعنـامثغراف ػػػتام ملهفػػتإبػػػداذتلنـذػػفامنخ ػػػتامفه ػػط   تخذػػػف ال ػػ
خذػػػفامل  ػػػؾبيػػػؽامعػػػخدةخامبيػػػثذػػػف ػػػرام ػػػخة خذػػػفقػػػخةاالمل ػػػت خثيػػػ ـامصػػػيرا  خذػػػف
ضػػػرخرةخثػػػخدو ػػػتففه ػػػط  ي هػػػـامتػػػلتتخ ػػػداف ذػػػفامي ػػػخؽخ   ػػػؿامتػػػعبامفه ػػػط  يفػػػي

.ام يتفؿامعرب تخامدخم ت

خاملثد ػد خللػ  ربتم  ػتحام  ت ػيلل  ػـبتميدا ػتخفيمب ػتفوت ػتاميروػتاألدب ػتامفه ػط   ت
خامفوػػرم خللغ ػػىخللبهػػخر ػػفمػػالؿامثػػخامػػد   راطي امػػذموػػتف ػػتئدا فػػيلهػػؾام ريهػػت و ػػت

                                                            

.ام ز ف ام  ت تفياألدب   لد تتام تندام خر لت ي(1)
 .(45فضؿ   تسجام  دام عتصر)ص(2)
.(78ثبرا أق عتامي   تخأق عتامم تؿ)ص(3)



11 
 

لل  ربتم دارسخامل تراتامفور ػتاألخرخب ػتاملػيدمهػتمب ػتف ػف خافػذ خأبخابػلام تػرذت خلعبػر
لهػؾخمعػؿأبرزسػت ػت  ػزامف  ػتامرف عػت مػالؿاأل ػتم بذػفدقػتتقهػبامتػعبامفه ػط  ي ػف

(1).اميروتببرخزامثنخدام رد ت

خقػػديػػتفظامػػراخمذهػػى وت لػػل خأس  لػػلبخصػػفلذ صػػرا ف  ػػت  الز ػػت مث  ػػ أ ػػخاعام ػػص  ػػذ
ام ػػد ـفػػياألدبامتػػفني إمػػىامعصػػراميػػد ثي ػػثالثنػػتذ ت ػػتام ػػرد تإمػػىسػػذاامع صػػر

 (2)ه يويأخام رخمامنتـبخصفل  لثت م

خ طػػرحامليػػد  تت  ػػفث هػػتذه ػػل فػػرضرخائ ػػت ام  ت ػػ تيػػداثاألب خاوبػػتاموتلػػبق ػػتـإف 
بػػػ ف ػػػخازفأفمػػػلخو ػػػؼ..األيػػػداث سػػػذ لثػػػت   خمػػػلأف ر ػػػدامػػػذم ػػػت"األ ػػػئهت  ػػػفامعد ػػػد

خأ ػػف لػػخس ج  تػػلعؿ  خاقػػإزا امرخا ػػتدخرخ ػػتخامخط  ػػت ام  ت ػػ تخامضػػرخرةامف   ػػتامضػػرخرة
ؿأفْدخفخاقعػيبيػدث رلبطػتخسيخَلع يل صخ رأفْمنتخو ؼضتفلنت ا خأس   لنتلو ف لليػخ 
لخصػػ ؿ ظػػتـلب ػػيأفْمنػػت ل ػػ  ىخو ػػؼ... عرخفػػت لتر م  ػػت ػػتدةأخف   ػػتخ   ػػتإمػػى تدلنػػت
.(3) "خ  لجفتذؿ

تم خاثنلنػػتخاإثتبػػتذه نػػتبعػػدأفأ ترلنػػت بػػد ا وػػؿسػػذ امل ػػتؤالتخقفػػتامرخا ػػتامفه ػػط   
ػرغ ػتفو فػت يبرخ ادستاألخائػؿ خ ػرخرا ب ام ػخرةامرخائ ػتامفه ػط   تخامعرب ػتأ ضػت  خخصػخال  فث 

 ـ صػراهللصػتيبف نػت ثػخـ و ػر وػتفأم عنػـإبػراسإمىفلرةام  ت   تتخامل ع  تتامليبرز
خامػػذمأضػػتؼل ت ػػتت دستػػتمعػػتمـامرخا ػػتامفه ػػط   تب ػػت مػػدـخ الئػػـام هػػـامتػػعرمخام ػػردم 

ف  تثد دة خقد ـام خضػخذتتاإ  ػت  تخامفه ػط   توػتم ختام ض تخ  فل امبتبذهىل تؤالت 
مالبػػت م تػػ ربتإدا ػػتموػؿ ػػفظػػفامولتبػتفػػيلػػتر خام ضػػ تابلوتر ػت خامهثػخ خاملتػػر دب خامػػب

 ػرذتف ػت  طفػ قه ػل خ ب ػيام وػتفذ   ت خمـ  طخ رفيأ هخبلأخظػؿ ولػببتػوؿ ػطيي 
.فترغت م فأبدعبخط  للأ  تؿو فت يخ صراهلل خغ رسـ


                                                            

 (9و خاف غ تفو فت ي امث تؿاميز فخامعطت ام لخسج)ص(1)
 (27ام ي تفي رداموتلبتامثزائر ت درا ت  د ت)صابف خ ى ز ف(2)
ص(17 تضي امرخا تخاال لفتضت)(3)
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 المبحث الثاني
براىيـ كنفاني ك غساف   نصر اا 

 تمييد

اممهخدو تولبتمي تةغ تفو فت ي خامليليدد فه ط  ي  تفيمـ ولبم  رةرخائي 
 لتخ ال  فذت ت ختنر فخ  ت  تخذتر ف خ ت  مو نتذهى وت ت دلنت ز   تقص رة ي بت 

خمـ هيظاألدبام عتصر.قصرستأيد تلغ  را ثذر ت في   رةاألدبخام ضتؿامفه ط  ي
   زو تفتفياميضخراألدبيخ خذ تفيامعطت امرخائيونبراس ـ صراهلل فنخرقـثد د 

. ضتؼإمى ه هتاألدبت امفه ط    فامذ فأيد خاذتصفتفياملثد د فبعدسـ
 قراءة في اليكية أكلن:

بعدذ نتام زخحإمىخاضطر تفت فيخذتشـ 1936ذتـذو تفيخمدغ تفو فت ي:
 ـتف مب ث خبفيقص رة مفلرة ذخ ل  أقتـإذامصن خ ي ام   ضغطليت1948 وبت

ي تللخبدأامخط ي ام ضتؿفيام بورتبتبل  ذو فت يذ ؿد تؽ إمىامعتئهتا ل هت
د تؽ في(األخ رخا)امفه ط    فامالثئ فغخثخوتمت دارسفيامف  تمهلرب ت عه ت امع ه ت

ت امر    دار نتفيخامر تضتمهر ـ در ت ذ ؿي ث 1956ذتـاموخ تإمىا ل ؿ ـ
إمىا ل ؿ ـ ف نت امفلرةفياألدبيإ لتثلبدأو تامصيتفت في ع ؿاأل  ت سذ فيخوتف

1963ذتـأصب  ـاأل بخذ ت (امير ت)مثر دةأدب ت  يررا ذ ؿي ث 1960ذتـب رخت
ام يرر)ثر دةملير ررئ  ت  األ خار)فيذ ؿو ت( اميخادث)خ( ي ف 1969ذتـيلى(
امندؼ)صي فتأ س ل خز8فيا لتنتد يلىملير رسترئ  ت خب ياأل بخذ ت (

(1).ـ1972

                                                            

فضال ذفخرخدذور فيو  ر فامولب خ خردس تم ف لرثـمغ تفو فت يذدد فامدار  فخاألدبت (1)
أرادأف  لز د:

 أي دذ رتتس ف  خ خذتولتبفه ط ففيام رفامعتر ف.
 تذ ؿت خط امففاملتو هيفيفه ط فإ  .
 أخسداخخد ع خب غ تفو فت يامتتسدخامتن د.
 )ه ىاممضرا امث خ ي  خ خذتاألدبامفه ط  يام عتصر امثز ام ت ي)ام  ر .
 دورخب  ي د   تالتفترسفترس.

.إضتفت م ث خذت  تالتذ ل فامتبوتامعتم  ت)اإ لر ت(
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ـ ةمػػرفػػيامضػػفتاألمػػرى ػػفامػػخطفخب   ػػتوػػتف   فػػؿ ثػػـي ػػتةو فػػت ي وػػتف يفػػر ثػػ
خ صػػػب رق ػػػت يػػػدا  ت صػػػعبت   ب ػػػيم رل ػػػيامعه ػػػت  ػػػفبعػػػد  خ  لػػػتزبتمثػػػدةخامغػػػزارةخاملو  ػػػؼ 

.ملطخرخامليد ثه ط   ت لز ت ذهىإ  تعاامرخا تامف

ػػتففػػيخمػػداألصػػؿ فه ػػط  ي خرخائػػي تػػتذر (1)اهلل صػػرإبػػراس ـ فػػي ـ1942 ػػ تذ  
ذػتـفػيأرضػل ػفامفه ػط  يخامتػعبامبػر جقر لن ػت ػفأبخ ػلاقلالعظرخؼامظرخؼ أق ى

 (2)امخيػػػدات مػػػ ـفػػػيامغػػػخثتمخوتمػػػلتبعػػػت  تذػػػدبػػػالم  ػػػت األخمػػػى در ػػػللوت ػػػت ـ1948
خذػػتشوغ ػػر  ػػفامالثئػػ فظرخفػػت صػػعبَتثعهػػتيصػػخملذهػػىام عرفػػتخقػػرا ةامولػػب يلػػت فػػي

صػ   ف ػلب ف ػل ػفمػالؿاط الذػلذهػى ث خذػت ػفاألذ ػتؿاألدب ػتصػمرامي ػتة إمػىأف
ػػػتأضػػػت  نثػػػلاإبػػػ خ ػػػخ علثربلػػػل داذيذاتاملثربػػػتام خاز ػػػتمه   ػػػتةاملػػػي ي تسػػػتختػػػعبل    

.اإ  ت  تخخ   ةفتؽولتبتلل

ام وػػػتفخوػػػتفام عه ػػػ فإذػػػدادذ ػػػتفلػػػدر ب روػػػزفػػػيدرا ػػػللاهلل صػػػرإبػػػراس ـلػػػتب 
لتػ   صػخصخسػيذػزاـخ ػ  رةو فػت ي غ ػتف صخصذهىخامرخائيامتتذرالطالعفرصت
ذػت  فم ػدةس ػتؾت در  ػذ ؿي ثفذةام  إمىاخليد د ام عخد تإمىخ تفر.خامث تؿبتمير ت

-1978)امعػػتـ ػػفاألرد  ػػتامصػػيتفتفػػيذ ػػؿ ػػـخوت ػػتلثربلػػلقت ػػ ت  (ـ1976-1978)
خ ػد ر امه ؤ  ػت   تف ػت  لتػتر ا-امف ػخف–دارةتخ تفامي  دذبد ؤ  تفيخذ ؿ (1996

                                                            

ولتبتتل تخمتي تةاألد بخا  لتثل:(1)
  ث تم تتاملتو ؿخاملعب رفيقصتئدإبراس ـ صراهلل . ي دصتبرذب د تعر تطتئرامضخ

2004ب رخت ام ؤ  تامعرب تمهدرا تتخام تر 
 ام تر ب رخت ام ؤ  تامعرب تمهدرا تتخ. رتدأي د امب  تخامدالمتفيرخا تتإبراس ـ صراهلل

2005
 األردف .لدامؿامف خفخاألث تسفيأذ تؿإبراس ـ صراهللاإبداذ ت.ذ ف تم ت.ي  ف تخاف

 2007  تخراتخزارةام  تفت 
تمص ت عليخؿي تللخ  رلل خأسـأذ تمل  .خو  ر فام خاق اإمولرخ  تاملي ترتيخارات 

(4/4ل   تمهذاورةخأ   تمهلتر خ)جبر  ي إبراس ـ صراهلل األدب(2)
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ليػتداالخاألرد  ػ ف امولػتبرابطػتذضػخخسػخ.مهولتبػتذمػؾبعدلفرغ  ـف نتاألدب تمه تتطتت
(1).امعربخامولتبمألدبت امعتـ

 قراءة في التجربة السردية ثانيان:

أسـذ دامخقخؼإمى  خد تو فت يغ تفذ دام رد تاملثربتلطخرذفاميد ثإف
:إمىاملصترستخ  وفبنت  ر امليام  ت  تام يطتت

 زاألدبف نتبتميد ثيخؿام وبتخاألبعتدام  ت  تـ خل  1967 تقبؿ و تيز راف -
 .ـ1967 تبعد و تيز راف -

 ف ػت  ت  ػؤرخأم تخ ػ خطنتسخا نػفػيامػرخح ر ـأ لفيو فت يغ تفأس  تلو فالخ"
ذربػػػيوتلػػػبأخؿأ ػػػل ػػػفوػػػذمؾأس  لػػػللػػػ ليبػػػؿف ػػػط  تلرد نػػػ لتسػػػتفػػػيامػػػرخح سػػػذملطػػػخر
خفػيامف  ػت امتػرخطلوت ػؿمنػت لي ؽامليامرخا تي زإمىامفه ط   توتر تام   ؿأفا لطتع

خاألقصخصػػػتبػػػؿ-مد ػػػلامرخا ػػػتفثػػػخسرمهلراث ػػػد ت ذ   ػػػت لطب   ػػػت فن ػػػت قػػػد ـ ػػػفأخؿوػػػتفأ ػػػل
لد  ػػلأ ضػػت  خوم ػػخع بػػؿفي ػػب وعػػدخاف اللد  ػػلخأ نػػتمه يتو ػػتاملػػتر خلمضػػ أ نػػت-أ ضػػت 
.(2)"خام  فيام تفيطرف لفي

امرخائ ػػػػػػتأذ تمػػػػػػللمػػػػػػر جخبطر  ػػػػػػت األدب ػػػػػػتاملثربػػػػػػتب س  ػػػػػػتخاذ ػػػػػػت و فػػػػػػت يوػػػػػػتفخقػػػػػػد
.ام  ػػد ػػفذتم ػػتدرثػػتخمو ػػلمهخقػػت قػػلال خمػػ سل ػػه ت مػػ ساألدب":  ػػخؿفلثػػد خام صصػػ ت 

امليه ػػػػؿ ػػػفمتصػػػػت  خذػػػت لتػػػػبلخمو نػػػتاألتػػػػ ت   ظػػػتسرذهػػػػى ػػػتذثت ل و لػػػػت م  ػػػتام ػػػمر ت
ذا.خامطػتئرةامي طػخربػ فامفػرؽ تػتبلام ػتمراموتلػبخبػ فام ولثػيبػ فامفترؽإف امع  ؽ خا 

."ت نرث  ضيىفن لفور ت ظر تام تمرمهوتلب وفمـ

 عػػػدغ ػػػتفو فػػػت ي ػػػفأخائػػػؿامػػػذ فخضػػػعخا صػػػطه "أدبام  تخ ػػػت"فػػػيولتبػػػتلنـو ػػػت
ليػػػتااليػػػلالؿام  د ػػػت خذمػػػؾفػػػيولتبػػػل)األدبا  ي ػػػثـ(1968-1948مفه ػػػط  يام  ػػػتـخ

ام  تخ ػػػتمتػػػعرا خبتم  ػػبتب ف ػػػل دخر يػػػددقػػدام يلهػػػتفه ػػػط ففػػيام  تخ ػػػتأدبإف   ػػخؿ:"
منػـبتم  ػبتخثدارلػلوفت لػللوػفخمػـتػؾ ذمػؾفػي ػت ػالح امتعرفنفاممصخصخثلذهى

                                                            

(4/7 تمهذاورةخأ   تمهلتر خ)جبر  ي إبراس ـ صراهلل األدبل  (1)
(6ام خ ؼ رذتتام   تةغ تفو فت ي)ص(2)
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االملػػػزاـامخط  ػػػت بتم ضػػػ تاالملػػػزاـإفإذف  ػػػخؿأفبخ ػػػع ت.امػػػخاذيام  ػػػتـخبػػػدخر املزا ػػػلإال
 يػػػخام يلهػػػتفه ػػػط ففػػػيام  تخ ػػػتأدبمطػػخات  ػػػخدأفا ػػػلطتعامػػػذماإطػػػترسػػػخامػػخاذي 
فهػؾ فػيلػدخرلعػددستذهػىإ نػتف  ػخؿ عػخداملياألبعتدسذ أبعتد   ف ف دأفدخف  ؤخم تلل

.(1)"رائ هياإ االيلالؿضدام عروتفهؾسخخايد 

ولتبػتلنـفػيخاممطتب ػتام بتتػرةفػخِّفػيامفه ػط    فخامتػعرا امػرخائ  ف ػفو  ر خق قدخ
لػؤر خخاقع ػتيوت ػتام ػرد تخاألذ ػتؿث تس ر ػت بتػعترات أتػبلف نػتامتػعروػتفخاملػيامخط  ت 
 ريهػػت    ػػؿام  ػػتد عظػػـخبتػػنتدةو فػػت يغ  ػػتفخموػػفف ػػتف قهػػـخمػػ سصػػيفي بوػػت  رااميػػدث
امػخط ياإي ػتسذاؾام هػبفػي   ػرخامػذمام ػدسش امف ػياأل ػهخبفيثذر ت خليخ الَفتصهت
هتاملػػػيام  ت ػػػ تامب ت ػػػتتأخام يػػػضاملػػػ ر خذػػػفبع ػػػدا امعتر ػػػتخام ػػػخرة يرف ػػػت مأليػػػداث ػػػث 
.األدبياإبداعإمىاال ل ت يل  تاألدبيامع ؿخأف دت

أفو ػػػػؼ ػػػرىأفو فػػػت ييتمػػػتفػػػي  ػػػلط  "امث خ ػػػي:ا مضػػػرام ػػػه ىوتلبػػػتل ػػػخؿام
أفذه نػػتوػػتفأ  ت ػػل فػػي ػػتدتاملػػيامف   ػػتمإل وت ػػتت رسػػؼبتػػوؿا ػػلثتبتاملػػيذب ر لػػل 
 ف ػػػػلوػػػػر سوتلبػػػػت بخصػػػفلمتػػػػعبل ػػػػد فأ ػػػل تػػػػعروػػػػتفامػػػػذمام   ػػػؿ االملػػػػزاـذػػػػب لصػػػترع
.(2)"م ض  لل

لهلػػـزمػػـي ػػثاآلفػػتؽ وػػؿفػػخؽ يه ػػت ثػػت ت "ام ػػرد تو فػػت ي"لثربػػتففبػػذمؾ ظنػػرأ
 ػؤاؿ إمػىا ػليتؿقػدولتبتلػلفػ ضإفبػؿاملثربػت ليػدد  ػت يػخذهػىيرولنػت يتصػرقت خ ت 
(ام ػترئ)خ(تمصػ تلل)خ(اموتلػب) ػفوػؿ يه ػلفػيخ تػلرؾأبػدا  إثتبلػلإمػىطر  ػت لثػدالدائـ 
.(ذاللام ص)خ

فػػػياموب ػػػرة ػػػدلنتفػػػيخامصػػػغ رةخامعب ر ػػػت امعر  ػػػتام ػػػرد تاملثربػػػتسػػػذ ذػػػف ػػػلجقػػػدخ
 ػػتمرةخولتبػػتخ  ػػري تخقصػػترخا ػػتبػػ فام ملهفػػت ػػت ام  لخثػػتت ػػفضػػم ت ولبػػت  ػػتيلنت

خغ رسػػت خاثل تذ ػتخفور ػت  ت ػ تخولتبػتتخ  د ػػتأدب ػتخدرا ػتتمألطفػتؿخولتبػتتخ را ػالت

                                                            

(32)ص1968-1948و فت ي األدبامفه ط  يام  تخـليتااليلالؿ(1)
يفيامعصراميد ث)ذهىاال لر ت(امث خ ي   د ت خ خذتاألدبامفه ط  (2)
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أخؿأذ تمػػلاملػػييصػػدتثػػتئزةفػػيز   ػػت بػػدأتاملػػياملثربػػتسػػذ خ  ػػتر  ػػتي لعوػػسوهنػػت
ا فثػػرتأفبعػػدـ1972ذػػتـخفتلػلذ ػػدخا لنػػت ـ1958ذػػتـأدب ػتخسػػي)ام  ػػ صام  ػرخؽ(

تػػ   للاب ػت ػ ا لتػػنتد إمػىأدى  ػتمػلز  ليػػت ػ ترللفػيخضػعتقػػدوت ػت ت ػفتذبػخات
.امظالـل  رتعهتام ـخإمىزامتالامليوه تللف ت  مهو فت ياغل ؿ.م  سامطفهت

  ػري تامبػتب   ػري تاميت ػؾ م هػىقلػؿ فم ت م سذتمـ:و فت يولب تأبرزخ ف
أرض 12رقػـ ػر ر ػختام  ػرخؽ ام  ػ صولتبخامب تدؽ امرثتؿذفولتبخام بي ام بعت

األدبامتػػ س فػػيرثػػتؿرخا ػػتي فػػت امػػىذتئػػد ػػترخافػػترس فػػترس  ػػتالتاميػػز ف امبرل ػػتؿ
ام ػػػ تف غػػػتدةامػػػىو فػػػت يغ ػػػتفر ػػػتئؿ ػػػعد أـرخا ػػػتااليػػػلالؿ ليػػػتام  ػػػتـخامفه ػػػط  ي

.(1)1936 خرةامصن خ ي األدبفي 1968-1948اإيلالؿليتامفه ط  ياألدب

بداذ ػػتتػػتذرا  يلػػىلبػػخ أبػػدأ  ػػ رللاإإبػػراس ـ صػػراهلل ف ػػداميػػد ثيػػخؿلثربػػتأ ػػت
  زمت  ل د  ت لفخقت خي فخثد ف ل  لهوت منذااإبػداع ا عطػؼ يػخاإبػداعامرخائػيبعػدأف

 ػػػـأطػػػؿ ػػػف تفػػػذة .مػػػتضبعػػػضاملثػػػتربفػػػيامف ػػػخفاألمػػػرىاإبداذ ػػػتام رئ ػػػتخام  ػػػ خذت
ذهػػػى ػػػ ذ ػػػت تئرام ثػػػتالتاإبداصػػػغ رة ذهػػػىذػػػتمـام ػػػ   ت خقػػػدأدرؾأفسػػػذ ام خافػػػذلطػػػؿ 

أخبآمر .(2)خللعت ؿ عنتبتوؿ 

خيػ فا عطػػؼإبػػراس ـ صػراهللإمػػىاإبػػداذتتامرخائ ػتمػػـ   طػػ ذػفإبداذتلػػلامتػػعر ت 
رخائ ت خظهتسػذ األ فػتسللصػتذدخللث ػ خللتػوؿ يلػى ف دوت تفيبعضقصتئد أ فتس 

رخائي ئي بدأإ لتثلفيام ثتم ف خأصبي ت  رخا تتذرو تو  ت  تتذر 
(3).

 عطػػػيإبػػػراس ـ صػػػراهلل صػػػت ال ليػػػدثذػػػفامير ػػػت بػػػؿ  ػػػخؿاألد ػػػبف صػػػؿدر اج:"
 ع شامير تفيذالقتللامف  ت خمعؿامير تامدامه تاملػي  ب ػيذه نػت صػلامرخائػيسػياملػي

ثد ػػد م ػػد. ػػرىاإ  ػػتففػػيصػػفتللوهنػػتلثعػػؿ  ػػلصػػخرة ألدباإ  ػػتفام   ػػخع خسػػخأدب 
ذسبإبراس ـب صلإمىأقتم ـثد دة قخا نتاإ  ػتفام غلػربخام   ػتةامفه ػط   تام رفخذػتإمػى

                                                            

ي  ب ذفغ تفو فت ي   تؿ  تخرفيام خق امرئ سم ؤ  تاميخارام ل دف)ذهىاال لر ت((1)
.(162 تغي فيام  داملطب  ي  رخا تتفه ط   ت)ص(2)
.162ام رث ام تبؽ ص(3)
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  تـ   تة إ  ػت  تتػت هت خ  وػفام ػخؿ:لتػوؿولتبػتإبػراس ـ صػراهللامرخائ ػتام  ػخذجاألو ػر
ه ػط   ت   ػذ يػتخالتغ ػتفو فػت يفػي)رثػتؿفػيثد ت خ خسبت فيلثد دخلطػخ رامولتبػتامف

(1)"...امت س( خ   رةإ   ؿيب بيفي صلاموب ر)ام لتتئؿ(

تػعر ت  لفل ػتت أد بػيلػىغػداخال زاؿف ضولتبلػلام ػرد تغز ػرا  خذهػىست تػلولتبػتت 
امثػػرح ػػفثعهػػت ػػتبخلفػػيخ  صػػنرة   ػػث ت ت ةفتقػػخلب ػػيمهوػػخفرؤىملتػػ داإبداذ ػػت هولػػل
ذػػفامث ػػتميف ػػل  فصػػؿالخذ  ػػتامخثخد ػػتخقضػػت ت اإ  ػػتفس ػػـخخ ػػف امفه ػػط  ي/امعربػػي
سخ ػتمب ػت ام خطػخبيذػف ػد خمخثيخاأل امتػعرمذػفخام ػردماملم  هي ذفخامخاقعيامدالمي 
(2).ق  تخمهلتر خ ع ىخاإ  ت يامفه ط  يمهخثخدلعطي

 امصػػبتحأ تتػػ دمخ ػػل   ػػلرد ع ػػتف ام د  ػػت تػػترؼذهػػىامم ػػخؿ:ر تامتػػعة ػػتر خ ػػف
:امرخائ ػػػتة ػػػتر أ ػػػتب ام عهػػػفضػػػ يت أمضػػػريطػػػب ام هػػػبذخاصػػػؼ خامث ػػػراؿخام نػػػرامفلػػػى
طفػؿ امضػتئعتام د  ػتيػترس اميػذرط ػخر ف ػط2 ثػرد ذػخ امبر ػتاأل ػخاج امي ػىبرارم

امم ػػػػخؿز ػػػف امنػػػذ تفتػػػرفت امضػػػيىتػػػ سليػػػػت ة  ػػػتأذػػػراس امتػػػخارعز لػػػخفة ام  يػػػت
أمػػرىولػػبخمػػل امنتخ ػػتتػػرفت امثه ػػؿ هػػؾق تد ػػؿ امعػػترتػػرفت امػػ هجرثػػؿتػػرفت امب ضػػت 
ختػترؾ.امتػعرخ  ػدام صػت  ػدخفػي خ ػخذتتفػيخدرا ػتتخأبيػتثام ػ   تئي بتم  ػدللعهػؽ
.(3)خفخلخغراف تلتو ه ت عترضفي

  

                                                            

(3ف ط")ص2در اج   د ترخا ت" ثرد(1)
(7براس ـ صراهلل األدبل   تمهذاورةخأ   تمهلتر خ)صبر  ي إ(2)
إبراس ـ صراهللام  تفتامعرب  ت ف نتبيتثتإمى خرة(3) خائي   )يخارذهى2012 ترس22رضخاف امر 

اإ لر ت(
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 الثالثالمبحث 
 جدلية الحياة كالمكت "تكصيؼ لغكم كفمسفي"

 تمييد
لعػػػد ثدم ػػػػتامي ػػػػتةخام ػػػختخايػػػػدة  ػػػػفاإتػػػوتالتاموبػػػػرىاملػػػػييػػػتخؿامعهػػػػـخامفه ػػػػفت
فػػػيأصػػػعدة  ملهفػػػت   نػػػت امخصػػػخؿإمػػػىو ننػػػتخ عرفػػػتأ ػػػرارست خموػػػؿ  ن ػػػتأبعػػػتد خلػػػ خ الت 

بطل خ اللنػػػتارلبتطػػػت يل  ػػػت بػػػتمخاق امهغػػػخممنػػػذ ب خمخث ػػػت خد   ػػػتخفه ػػػف تخ ثتز ػػػت و ػػػتخلػػػرل
ليػػد ثذ ػلامعه ػػت  خوػذمؾ صػػطه  مغػػخم خبعػد فه ػفي  ام فػردات ي ػث خثػػدموػؿ  نػػتثػذر 

مغخمخفه في لـلخض يلبتآللي .امثدم ت فهلب تف 

:  الجدلية أكلن
-َثػػدَّؿامهغػػتفػػيخردذمخامػػ(امػػد تمول ؾ)امثػػدؿ فػػردة ػػف تػػل تمفظػػت:مغخ ػػت امثػػدؿ

.خمالؼ  تش خضخعامثدميخام خضخع خمتص ل خ تقتل خصدذل مص ل لثد ال   ثدَّؿ

  ػػه ت أخ تػنخرة  ػػد تت  ػفام ؤمػػؼام  ػتسفتمثػدؿسػػخام  ط  ػػ ف اصػطالحخفػي
قيتـاممصـإمزاـسخ  لخامغرض الطػخفأفامبرسػتف خذ ػد  ػد تتإدراؾذػفقتصػرسػخ فخا 

(1).خاألثخبتاأل ئهتطر ؽذفخام  تقتتاميخارففسخ

خامػػ  ضاإ بػػتتللثػػتخز ػػـخل  ضػػنتام ضػػ تأخام  ػػ متل بػػتاملػػيامفوػػريروػػتخسػػي
أخاميػػػد ثخ ع ػػيLekionخمػػالؿ ب ع ػػػىDiaام خ ت  ػػت ػػف)خ لعػػػداس ت ضػػ نتلػػ م ؼ إمػػى

(2)(املفو ر

ب  نػت نػجمبيػثامخاقػ  ػف(Dialectics)رؼامثدم ػتخفيولتب صطهيتتام  د  عػ
مػػػالؿامل و ػػػدذهػػػىامػػػرخابطامد  ت  و ػػػتاملػػػيلتػػػدث  ػػػ األتػػػ ت بعضػػػنتإمػػػىبعػػػض خوػػػذمؾ

(3).لخلرالنتخل تقضتلنتامدامه ت خسخ ذسباميخار/اميخارم/اميخار ت

                                                            

.(131 ع د  عثـام صطهيتتخامتخاسدامفه ف ت)ص(1)
.131ام رث ام تبؽ ص(2)
 .17 ف ل صام رث (3)
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  ن ػػتأمإيػػداثذالقػػتبػػ ف  تئ ػػتأخضػػد تم  تقتػػتاألبعػػتدامدامه  خليه هنػػػت ػػتموػػؿ 
 لرابطػػػتخ ل تس ػػػت خصػػػخال إمػػػىامع ػػػؽامهغػػػػخمأخ قت ػػػتام ع ػػػىام  ػػػدمامػػػذم   ػػػرل ػػػػتؤالت  خا 

.ام خضخذيام طهخبفيامع ه تام  د ت

 ثانيان: الحياة
َ ْفَعػؿ (اْمَ ْيَ ػت)خ.اْمَ  ِّػتِِضػد (اْمَيػي )خاْمَ ػْختِِضػد (اْمَيَ تة )في عثـ ملترامصيتح

(َفَي ِػػػيَ)امهَّػػػل (َأْيَ ػػػت  )خَاْمَعػػػَرِب (َأْيَ ػػػت ِ)َخاِيػػػد (اْمَيػػػي )خَ.َخَ َ ػػػتِليَ ْيَ ػػػتمَ:َل  ػػػخؿ اْمَيَ ػػػتِة ِ ػػػفَ
ت(َييَّ)خَ ـ َأْ ض  ْدَغت (1).َأْوَ ر َخاْإِ

امغ  ػػتتام ي خ ػامو ف ػػتت ػفأل نػػتبػدسي خ فنخ نػتام ػػخت ضػدفػنفامي ػػتةخفه ػف ت  
ي ػػتةل ػػخؿخأيػػداث مبػػرات  ػػفذه ػػللتػػل ؿ ػػ رلل خ ػػتسػػيوػػتئفوػػؿخي ػػتةاملعر ػػؼ ذػػف

:خق ػؿ.األدب ػتأخامفور ػتأخاالثل تذ ػتوتمي ػتةخ ظػتسرظػخاسر ػفلتػتسد ػتخلع يإ  تف 
(2).امخثخدسيامي تة

.خام  فعػػػتخامب ػػػت ام  ػػػخ خسػػػيام ػػػخت   ػػػ ضامهغػػػتفػػػيامي ػػػتة:صػػػه بتث  ػػػؿذرفنػػػتخ
 ػفأف ػرى ػفام ػد ت خ ػف ػتطؽ  ػلوهـوػؿأ ضػت خاميػيام  ػت  ػ ضتي وؿ فخاميي
ثػخاسر ث ػخع ػدسـذخامب  ػتامع تصػر  ػفام روػبامث ػـخسػيب  ػلمل وخفأفامييترخط
 تػػتسد ػت ث ػخعسػيامي ػػتةأفف ػرخفمرخف ام لػامي ػتةذه ػت  ػػتأبغ رسػتامبػدف  وػفالفػرد 
(3).لفرؽزات    فخام بتلتتامي خا تتفي

ذػفإ تسػت   ػزةخ بتلتت ي خا تت فامي تاموتئ تت دذى تث   ل  زيتمتخامي تة
األرضذهػػىليػػدثاملػػيامثتر ػػتاأليػػداث ث ػػؿذهػىلػػدؿخسػػياألغػػراض  ػػفاألي ػػت غ ػر

 علبػػػرذ ػػد تخالدلػػل بػػػ فيػػيوػػتئفوػػػؿ تسػػت ياملػػيامفلػػػرةخسػػيوتفػػت اموتئ ػػػتتبنػػتخلتػػترؾ

                                                            

.(86امرازم  عثـامصيتح)ص(1)
.(23رخضتف ثدم تام ختخامي تةفيف خفاميضتراتام د  ت)ص(2)
.(2/23)جصه بت ام عثـامفه في(3)
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يتمػػػتذهػػىملػػدؿخل ػػػلمدـ هيخظػػت فعتم ػػتأمذػػػفخا  طتذػػل خلػػلميظػػػتإمػػى  ػػل هتو  خ ػػت 
(1).بعد  تمـخأ لخثخد   بتأفبفتذه لل  لط  امذماميياموتئف

 ثالثان: المكت
مهفعػػػؿ ػػػتْ َ ػػػتَت َ  ػػػختفػػيامهغػػػت:ام ػػػختمغػػػت  ػػف عثػػػـ ملػػػترامصػػػيتح صػػدر     

ػػؿ خَ  ِّػػت خَ ػػتتَخَ ْ ػػت تئِػػتفنػػخ َ ْخل ػػت َذػػفْاْمَيَ ػػتةَِزَخاؿ سػػخَذْ ػػل  خام ػػختاْمَيَ ػػتة َزامَػػتِ:امرَّث 
(2).(185ة تذ رافةؿ)اْمَ ْخِت"َذاِئَ ت َ ْفس "و ؿ َيي  َوتِئف و ؿِّ

ظػخر:"سػخضػدامي ػتة خسػخمهػؽ ػفمهػؽأ تاصػطاليت ففػيم ػتفامعػرب  ػخؿابػف  
خام عصػ ت خامنػـر خام ػخت.اهلللعتمى خقد  لعترام ختمأليػخاؿامتػتقت وػتمف رخامػذؿخام ػـؤ

  ػػػ ذهػػػىأ ػػػخاعبي ػػػبأ ػػػخاعامي ػػػتة ف  نػػػت ػػػتسػػػخبػػػنزا ام ػػػخةام ت  ػػػتام خثػػػخدةفػػػيامي ػػػخاف
قبػؿسػذاخام بتتو خمللعتمى:" ي ياألرضبعد خلنت" خ   نتزخاؿام خةامي  ت" تم ل ي ت 

  ػػ ت    ػػ ت" خ  نػػتزخاؿام ػػخةامعتقهػػتخسػػيامثنتمػػت و خمػػل:"أخ ػػفوػػتف  لػػت ف ي   ػػت "  خو ػػت 
خ  نتاميزفخاممخؼ"خ  ل لام خت فوؿ وتفخ ػتسػخب  ػت" خ  نػتام  ػتـ "خاملػيمػـل ػت

(3).في  ت نت"

أفخرغػػـلث بػػل   وػػفالخموػػفلػػ م ر  أخل د  ػػل  وػػفيل ػػي مػػخثي ب خيػػدث خام ػػخت
ذظ ػػىأس  ػػت أخملػػلقػػدامفه ػػفتأفإالامب خمخث ػػت ذهػػـ تػػغخالت ػػفسػػيام ػػختةم ػػتت عرفػػت
 ػف عػ ش امتػعخرإمىبتم  بتفتم ختامتعخر ت مهي تةامرئ  تخام  خمتاألخؿاأل تسبتذلبتر 

 ف ػت أمذالػل امي ػتةمفعػؿ ف ػت خبخصفليتضرا  بخصفلالقتد ت بخصفلش عتخسخمتص  خع
 ػفامعد ػدخم ػد  ػتامي ػتة لعرفػلقهػؽ أتػد صػدرسػخمهي تةام فيخسذاتعخر سخب تمهتعخر
خامط ػػػػخس (ام ػػػػختبعػػػػدامي ػػػػتةلخاصػػػػؿ)امد   ػػػػتخاأل ػػػػتط روتممرافػػػػتتامدفتذ ػػػػت امفعػػػػؿردخد

(4).امث تئز ت

                                                            

.(213ي  بت ام عثـامفه في)ص(1)
 .(301امرازم  عثـامصيتح)ص(2)
.ت (بتبام  ـفصؿامل)ابف  ظخر م تفامعرب(3)
.(453 ع د  عثـام صطهيتتخامتخاسدامفه ف ت)ص(4)
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 ث ػػػتمه ػػػختفػػػي عػػػتثـامهغػػػتلخصػػػه تإمػػػىأبعػػػد  ػػػتسػػػخظػػػتسر  خبنػػػذا  ػػػ ذهػػػى عػػػتف 
مهع تف ي ثام عت يام ثتز تام ل  هتفيزخاؿفورة  ػت أخيػبأخإرادةأخا ل ػت   ثعػؿ ػف
ـ  ػف خضػخذتتاألدب خامػذم اإ  تفام خثخدفعه ت غ ر خثخدذ ه ت ختعخر ت  خسذاثػز   نػ

.لل تخملسذ امدرا تفيرخا تتو فت يخ صراهلل 
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 المبحث الرابع
 "دللت حقيقية كىامشية"الحياة كالمكت  

مه ػػختأبعػػتد و  ػػرة  الليصػػى خسػػخامفعػػؿامػػذماللػػزاؿأ ػػرار  ثنخمػػت إمػػىاآلفذ ػػد
امطب  ػتخامي تل ػت خسػخام ػتس خال ػدروخفذ ػلإال ػتألػتبػلامولػتبام ػ تخ ت خخصػفللامعهػـخ

امتػػي امػػذم و  ػػىذػػفخثػػخ  ذد ػػدة مهي ػػتةبػػل فو  ػػرا  ػػت عب ػػراإ  ػػتففػػيقخمػػلخولتبتلػػلذػػف
 تب  نػت ػخت خقػدذوػر ذػخارضي تل ػتخصػفتب  نػت ػخت –و ػت ػهؼ–فػيام ػرةفتيتمت 

ست تػػ ت  ػػد  ـامرخائػػيذرضػػت خسػػذ دالمػػتذهػػىلثػػتخزام ع ػػىامي   ػػيمنػػذ امظػػتسرةإمػػى عػػتف 
.ام ثنخؿخو  ل رىلفتص هلمغخ ت  فمالمل  مذبتم ترئمذاؾامعتمـ

فػيرخا تلػل خا   ػت ام ترئوف مـخذ دغ تفو فت ي وب ر  ه يػل رىام ختظتسرا بتوؿ 
مػػـلوػػفخاردة بت ػػل رارطػػخاؿاأليػػداث خا   ػػت تػػلـرائيػػتامرصػػتصاميػػربو ػػتأف ػػفبع ػػد 

ب تدؽف نت خوذمؾاأل ػربتم  ػبتمهي ػتة فهػـ  ػ  غ ػتفبطػال ي ػتة ذتد ػت أخ ثػتة  ػطي ت خام
ام ػػترئ إفوت ػػتسػػذ ي ػػتة أختػػ ئت ةمػػر ضػػترع ػػفام ػػخت خا   ػػت ثل  نػػتاثل ت ػػت يلػػىم تػػؾ 

.ام ختب  خللخأم ل

إمػػىامثػػخعامث  ػػي خاميػػربذ ػػدو فػػت يأمػػذتأتػػوتال ذد ػػدة بػػد ا  ػػفرغ ػػؼاممبػػز 
إمػػىتػػوؿامم  ػػتإمػػىامصػػراع ػػ امطب عػػتام ت ػػ ت ام طػػرخاألخيػػتؿفػػيام مػػ ـ ػػـامصػػيرا 
خامعزمتخامير تف خرب توت تيربامرصتصسيأ نؿاميرخبخةمرستذ دو فت يأخفػي ػت

(1).   ت "ز فاالتلبتؾ"

ام ػترئألذ ػتؿغ ػتفو فػت يال عهػؽفػيذس ػل " ػخبر ػتف"و ػتل ػخؿإيػدىخمعؿ  بطػؿ 
 بػػػؿ ثػػػدسـ ػػػ نـامنػػػتربفػػػيامصػػػيرا  (2)امتمصػػػ تتامعتد ػػػتفػػػيقصػػػلل"تػػػي ال ػػػذسب"

خامعتتػػؽمفلػػتة  تضػػهت خامطفػػؿام تػػرد خامونػػؿامػػذماولػػخىب ػػترام مػػ ـخ هثػػل خ ػػ نـاممػػتئف
ام ختليتاميػرب بػؿخامضع ؼ خسذ وهنتفئتتفه ط   تي    تلعت يام ختامبطي و ت

أتدخأ وى خال  وفمهرخائيأف لثتخزستإمىغ رستف ط إذل   ؿيتمػت    ػتخ ت ػتئدةفػيلهػؾ
                                                            

 .(29و خاف غ تفو فت ي امث تؿاميز فخامعطت ام لخسج)ص(1)
.(54)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(2)
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قت ػػػت.امفلػػػرة و ػػػتأفسػػػذ ام تػػػتسدسػػػيامب ئػػػتاممصػػػبتمهلعه ػػػؽخا  ػػػترةام تػػػتذرخاال   ػػػتالت خا 
رسػػتخفػػػؽ ػػت ر ػػػد خ  يػػػـ  ػػرحاأليػػػداثذه نػػت إذل  ػػػؿلفتصػػ ؿ   ػػػرة  وػػفمهوتلػػػبأف  يخ 

.امر تمتامف  تاملي لب تست

خمعػػؿسػػذا ػػتدفػػ أيػػدامولػػتبإمػػىام ػػخؿ عه ػػت ذهػػىطر  ػػتغ ػػتفو فػػت يمفوػػرةام ػػخت:
ام تضػي ذػتمـامػذور تت خألفسػذاام ػخت تػب   "فثت ذتمـام ختفػيأقتص صػلاملػيلمػص 

.(1)م فسبتم تعر رة"بتمنز  ت وتف خللثت دا بتردا   ألا

إفذػػتمـام ضػػتؿ و ػػتذػػتمـامنز  ػػت   ػػخدولػػتبامرخا ػػتفػػيفه ػػط فإمػػىامخقػػخؼذهػػى
ذ   ػت فنػخامػذملػل م ضذ ػل ام خت فورة خقض ت خدالمت خسخ خت ي ػؿفػيط تلػلدالالت 

ل بػ ذػف خ  فسػؤال امولػتبسػخيتمػت  مػتض  ثد ػد خالدة ثد دة فتم ختذ دو  ر  مػخدخاقػ  
ل ت ػت ب  ػػلبتذػػثذهػػى  لفػت ؿامفه ػػط  يبت لظػػتر خلرقبػلدائ ػػت  فنػػخ عػػ شام ػخت مو ػػل ػػدرؾ 

ؿام  لظػػر ػػدذمػػؾغ ػػتفو ػػتث ػػد إ  ػػؿيب بػػيخ ػػيرمه فػػتخلخف ػػؽ.امي ػػتةخامليػػخ  م ػػدث  
(2).ـ خغ رسـف تضخ ي دذهيطلخغر بذ  ال يخذبداهلللت لخزويامع هتخ   رةذزا

ف  ػتق  ػت ػفأذ تمػللي ؿب ت ام عتصرةامفه ط   تامرخا ترائدو فت يغ تف عدو تخ
خاملػيل تخمػتفوػرة (3) ام  ػتـخام  ت ػيم تػرخذتا ػلو تال امرخائي ترخذلوتفخي ث خفور ت

ام يػػخرفػػيم ػػدذػػتمجغ ػػتفو فػػت يسػػذا(...)ام ػػخت ػػفأثػػؿ ػػتذا  ام ػػخت ػػفأثػػؿقضػػ ت
 عظـأذ تملام صص تخامرخائ ت خأصب ام ختبدالاللػلام تػترإم نػت  ػب ت  يػخرا أ ت ػ ت فػي
أذ تمل  عظ نت خأصب   طه لامفورمخاإ  ت يخام ضتميسػخامخقػخؼذهػىخثػخ   ػتذج ػف

 فقضت ت ضتملخ خرلل  فأثؿإ بتتخثخد خسخ  (4).للامتعبامفه ط  يخذهىذدد 

ا لطتعفػيأذ تمػلام ػرد تأف يػتخر خاأل رال ملهؼذ د صراهلل فنخأد بذب رم 
ام ختخسخبع دذ ل بؿا لفتد فوؿ ت ي طبل فدالالتخا  يت اتليػ طبل ت ػتتام ػرد

                                                            

.(151امي ف تؤخففه ط   ت)ص(1)
 .(55ذبتس ام ختامدالميفيامخاقع تامثد دة)ص(2)
 .(66تخ تخام صفياألدبامفه ط  ي"اال لفتضت  خذثت")ص ثـ ام  (3)
 .(55ذبتس ام ختامدالميفيامخاقع تامثد دة)ص(4)
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و ػتخثعػؿ ػفلرل بػتتام ػدرام تػرقتفػيذسػفامتمصػػ تت.دخفأف  ػسي   ػتامي ػتةذالنػت
  ػػلف دا  ػػف.خاأليػػداث  طػػت  ػػفأ  ػػتطامي ػػتةام ف ػػ تيلػػىمػػخوت ػػتبع ػػدةوػػؿامبعػػدذ نػػت

.ذ ؽمغللخفثت ةأيدا لخامل ط  امدرا يمه خاقؼام رد ت

خ فام تتسدامليا لفتد  نت صراهللفيل ر بخثػلامي ػتةاميػبخاملضػي تخامتػنتدة
 تػ تمه ػخت فػذور  نػتام مػ ـخام الثػ خاأل ػر خامػذؿليػتفي ػب ؿاهلل أ ػتامػدالالتامنت

صػػػخرلنتاملػػيخامبػػػؤسخام ػػختامع ػػػؼذػػخامـأفخسػػخبنػػػذا ؤوػػدذهػػػى. ػػدماميػػتوـ خاميػػػرب
مو ػلأل ػف.ام ػردم تػرخذلايلػخا  ػتلفػخؽامخاقػ  ػراراتإفبػؿت لم ه  تتطي م  ترخا تلل

إرادلػػػل   ػػػهبأف  و ػػػلق ػػػدوػػػؿ ػػػف ليػػػررا ذ ام عػػػت يدرا ػػػللببراذػػػتخأذطػػػىامثد ػػػدفػػػيسػػػ
خ اليػػـخ ػػآس أيػػالـ ػػف ولػػبف  ػػتختػػوؿل ه ػػدوػػؿذهػػىخ ػػتئرا  يػػدد قتمػػبفػػيخ  خقعنػػت
بتم ػػدسشل ضػػ ثد ػػدةذاوػػرةم تػػوؿخا   ػػتامرخائ ػػت لثتربػػل ػػفأم ػػرةلثربػػتم  ػػدـال.خأ ػػ ت 
أمخا نػتخثػدتصػخر ػفف ػللراوػبب ػتم فضػيامم تؿتـأ خا عت ام ثتؿخم ف    عت خامغتئب
.خخاس تبتسلتاألمخافف لأصبيتز ففيأم را 

خبنذا مهصام ترئإمىي   تلعت ؿامرخائ  ف  ام ختخامي تةبتمصػخرةغ ػرام  ط ػت 
 وبػػتخا   ػت بي ػػتفذػػفلػػداذ تتخصػػخرست تػػ ت ػػلـإ ػػ تطنتذهػػىامخاقػػ ام ػػ مخؼب   ػػتلل ػػف

خيربخلتر د ملوخفسذ ام تتسدأقربإمىام ػخت  نػتمهي ػتة خامخثػلاآلمػرملفتصػ ؿام ػرد
فوت تم  تليفبعد خي تة  رل بتخا  .وتميبخام ضتؿخام خرةخامليلعطيبنثتخا  ذا ت ب  الد 
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 الفصػػػؿ الثاني: مقاربات مكضكعية
 المبحث األكؿ
 معالـ الحياة

  تمييد

  تست  بل خف  ضم   ت ب  دار إال و  را    لنخماألدبت  ال خام عتدة امفرح اميد ثذف
مهلرقبخاال لظترامث  ؿ فتمي تةلع ياال ل رار خاال ل رارال خييذاؾاإ يت امذم بعث

خال   رتعبت خال ير ؾ ظتسرة  قتؿذفذمؾ خراتام فسخغضبنت  خقد خال ث  شمتطرا  
امتر" في   خى  ود "امتعر امتن رة:   خملل في خاميرب(1)األص عي األمـ   تط سخ أم  

 فأدبتئ تام ع د خاللول ؿ عت يامي تةإالبلخاردام ختخا بعت نت فط تلل خاممخؼ خقه ؿ 
.خضثلل

فرضتذه ف د امفه ط   ت  ام ض ت أدبت  أفأ ت خامبعد  ظرخؼااليلالؿخاملتر د  نـ
امراخم خاسلـ  قه لنت  ذهى وت تث  هت  خقد ولتبتلنـ  في  رخخست وي  ترقت  ب عت  ذف  فلتخا
صعبت  خ ثعؿ  ل امفه ط  يبتبلعتثامي تة فب فزمتتامرصتصوي عطيمهبعث ع ى 

.تملاألذثخبتاملي ع تنتام خاطف خام عثزةامليلي   

.خ ف   تتامي تةامليأخردستو فت يخ صراهلل:األرضخاميبخامير ت

 أكلن: األرض/ الكطف

خامذم عبرذفاال ل ت خامتعخر ب ع تستام ع خمذ دو فت يخ صراهللبرزاألرضلخ
امخط  ت امنخ ت امذاتخاول تؿ خ(2)بتملئتـ   األرضفيأدبن ت يفؿ خثخد لؤود ذاورةب  تذج

تفيخذ ل  خللدف ؽفيرخا تلن ت تتذرامفه ط  يخاذلبترامعخدةإمىسذ األرضستث  تدائ  
املي  عىامالث خام طترد ام ترقت امخطفسخامب عت   ن ت امي  فخاميبمنت خثعؿوؿ 

.خاأل  رخوؿفئتتامتعبمهخصخؿمنتو يطت أم رةخ ع دةمل

خ امرخ ت و ت سخ لللغهب  علبرست أل ل ب رضل  امفه ط  ي اإ  تف ذالقت في   ت
بنت  رلبطتف خ  ل بهل ي تلل ف خا  بؿ ام ف خد  )ام ف  ت خفردخ ل امعالقت امر ز ت(-خفيسذ 

تقه  تطتم تسخبع دذفاألرض فغربتامفه ط  ي و تلبدخرخا تت– ب ىامفه ط  ي تقص 
                                                            

.(1/364سػ()ج463ام رطبي اال ل عتبفي عرفتاألصيتب)ت(1)
.(147 ي خد ب ت امز ففيامرخا تام عتصرة)ص(2)
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 امبعد امفرخدس "ضسيغربتذفاألر–سذا ي ثاضطرام خاطفامفه ط  يإمىامنخ ت/
امليلطخرت فياألستز جامتعب تخاميوت تتاملرا  ت إمىاألرضخدف نت إمفت ي   لختخقل

.(1)"ذهى رامعصخر
في)أرضامبرل تؿاميز ف(  ختامبطؿخسخ يلضفزسخرامي خف:ف
كقػدمت لػو   ..الغرفػة امػرأة كبيػرة فػي السػفكبينما ىك يمكت دخمػت   ..لقد تعذب طكيالن "

    ..باقة صغيرة مف الزىر األحمر
نعـ " الشقيؽ"، يسمكنو ىناؾ فػي القػرل " الحنػكف" كقالػت لػو   .."الشقيؽ"  ..ما اسمو؟

   ..كىي تكشؾ أف تبكي
 .  مف ىناؾ .  ..ىذا الحنكف" -

   ..كضمو بعنؼ إلى صدره، ثـ ابتسـ كىك يقكؿ  ..كأمسؾ إبراىيـ الزىر
   ..أييا الجرح -

أرأيػت كيػؼ يمػكت األبطػاؿ دكف أف يسػمع   ..كمات كىك يشد عمى الزىر الذم دفف معو
 (2)"بيـ أحد؟ أرأيت؟

فػػياممطػػتب وخ ػػتت ػػفأ ت ػػ ت  وخ ػػت خر ز ػػت  خاقع ػػت فضػػت بخصػػفنت "األرض"ل  ػػؿخ
خقػتعاألغهب ػتامفاليػخف توؿامذمامعربيام ثل  ب  ت:م بب فامعربي امرخائيام  ثز عظـ
فالي ػػتأصػػخؿإمػػىخامفه ػػط    فمتصػػت امعػػربامػػرخائ  ف عظػػـخا ل ػػت أخال  ف ػػلامطب ػػيام ػػهـ
اذل ػػػدذه نػػػتفػػػيغذائػػػل  ت  ػػػت  ب رضػػػل ػػػف  ػػػتر  خلل  ػػػؿامي ػػػتةفػػػيوػػػؿ ػػػت زرذػػػلامفه ػػػط  ي 

مػل عػتدؿامػرخحفػيامث ػد ي خخا ل رار  ي ثوت تامزراذتوؿ ت ث د امفه ػط  ي خوت ػت
بع ػػدلف د ػػتمهي ػػخؿفػػيرأسام ػػتقخرةز ػػترة خاملػػيمػػف لمهػػىذػػفلعن ػػدست ػػتداـي ػػت  فن ػػتفػػي

   خؿو فت يفيأرضامبرل تؿاميز ف:خي ف   االيلالؿبز ترةاألراضيخقلنتام وبت
  ..زرؽ كقفػػت السػػيارةكعنػػدما بػػدأت رأس النػػاقكرة تمػػكح مػػف بعيػػد، غادمػػة فػػي األفػػؽ األ "

كنزلت النسػكة مػف بػيف األمتعػة كتػكجيف إلػى فػالح كػاف يجمػس القرفصػاء كاضػعة سػمة برتقػاؿ 

                                                            

.(158م عتصرة)ص ي خد ب ت امز ففيامرخا تا(1)
 .(28و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(2)
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كبػدا لػي سػاعتذاؾ أف البرتقػاؿ  .  ..ككصمنا صكت بكاديف  ..كحممف البرتقاؿ  ..أمامو مباشرة
 (1). ". كأف ىذه الحبات الكبيرة النظيفة ىي شيء عزيز عمينا  ..شيء حبيب
فالحامفه ػػط  ي ي ػػتبي ػػتة يصػػخمل خ  ػػختبػػلوػػذمؾ خلثػػدسػػذ ام عتدمػػت ل ػػتخ تفػػتم

فيطرف نت فتألرضالليل ؿامب ت   غ ر  يلىبرل تمنت  ختإذالغ  رت دغتر نت:
 .  ..كنػػتـ مكػػكميف ىنػػاؾ، بعيػػديف عػػف طفػػكلتكـ كمػػا كنػػتـ بعيػػديف عػػف أرض البرتقػػاؿ"

الحه كػػاف يزرعػػو ثػػـ خػػرج أنػػو يػػذبؿ إذا مػػا تغيػػرت اليػػد التػػي تتعيػػده البرتقػػاؿ الػػذم قػػاؿ لنػػا فػػ
 (2)" ..بالماء

خمػػـل ػػػؼاأل ػػخرذ ػػػدسػػػذااميػػدِّفػػػيأ  ػػ تامطب عػػػتفػػػياألرض فػػنبراس ـ صػػػراهللفػػػي
إ  ػػػت ت  تػػعرخ لػػػ مـخ مػػتؼ فعهػػػ نـأال ليػػػد خا ثعػػؿ ػػػفامز لػػخف،(زيتػػػكف الشػػػكارع)رخا لػػل

تةموي ب ىي ت :أ ت لإالذفامي 
 . الزيتػكف شػيءه اخػر  ..أم مجنكف ذاؾ الذم يترؾ زيتكنة في المقبرة إلى األبد، كحيدةن "

الست زينب قالت لي: كانت أـ عالء الديف تكٌبخنا إذا ما جاءت سػيرة المػكت عمػى ألسػنتنا فػي 
نخفييػا بمثػؿ ىػذه كركـ الزيتكف: "ىذا سيجعؿ الزىر يسقط، الزيتكنة كالمرأة الحامؿ، عمينػا أل 

األحاديث"، مرة كجدت بعػض الرجػاؿ يتػدٌربكف بػيف الكػركـ، فطػردتيـ: "صػكت الرصػاص يخيػؼ 
ايفات إنكػف األشجار، أل تعرفكف" ت؟ كلـ تكف تتردد فػي أف تطمػب منػا: "كطػف صػكتكف مػش شػ

 (3). بتزعجف الزيتكف"
ذػفي ػتة خلتػبلام ػرأةفتمرخا تب ث هنتلصخ ريتمتامليتـاإ  تفام عذ بب رضلبي ػت 

بػتألرض    هػخع  ػفأرضػلذ ػخة فتإ  ػتففػيخط ػلإ  ػتف خفػي  فػت مػترجامػخطفسػخز لػخف 
خ ب ى وتبداأل ىيلى عخدملربلل:

 خػػارج نكػػف لػػـ سػػمكل، يػػا . أصػػبحناه الػػذم ذاؾ زيتػػكف كأم كٌنػػاه الػػذم ذاؾ زيتػػكف أمٌ "
 (4) " ..أيضان  شكارع زيتكف مف أكثر الكطف
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 األرضفػػػػيثػػػذخر امضػػػػتربتاألصػػػؿسػػػخامز لػػػػخفألفامتػػػخارع  ز لػػػػخفامرخا ػػػته ػػػتذاف
فػيبع ػدا بػلخر ػخاأرضػل ػفقلهعػخ اذ ػد ت ػرأة اأخوػتفرثػال امفه ط  ياإ  تفسخامز لخف
لػزرعتػخارعز لػخف ػفأو ر وففهـخام م  تت امتلتت  بعػدأفوػتفامز لػخفورخ ػت خدخ  ػتت 

أ ػػػلل بػػػتاألرض أذ ػػػتؽفػػػيضػػػتربت تزمػػػتس ػػػتؾثػػػذخر أف  ػػػخاخموػػػ نـفػػيصػػػدرام ر ػػػت 
. خ ت ملخ لعخدمنت  عخدأرضفيي لخل بتاميوت ت صتيب

فػػػيسػػػذ امرخا ػػػت أففه ػػػط ففػػػييضػػػػرة خ ػػػفأث ػػػؿ ػػػتابلدذػػػل صػػػراهلل ػػػف عػػػتف 
امتندا سية  ت  ط ئ تال  وفام  تسبنتأخاغ لصػتبنت ب   ػت  وػففػييضػخرأمتػي  

ةمرأفل لنؾير لنت خ علدىذه نت خر ػزمنػذاام ع ػىب ػهخىاملػيلػرددتفػيأفلػزخرقبػر
أ نتخأ  فم ال  مخفت  فاالذلدا ذه نت ف تمتمنتز  ب:

يمكػف أف يغتصػبكؾ نيػاران بػألؼ طريقػة، أمػا فػػي الميػؿ فػإنيـ يبتعػدكف، مػف يجػرؤ عمػػى "
 (1)"كقكؼ كجيان لكجو أماـ شييديف في العتمة، كالعار يجمموت؟ال

 ػػفب ػػلمع صػػرامي ػػتةفػػيتػػثرةامز لػػخف خثعهنػػتةد  ػػت  عطػػشخ رلػػخم صػػراهللخ ز ػػد
 كألقيػػو معطفػػي فػػأخمع بػػردان، ترتجػػؼ الشػػارع فػػي الزيتكنػػة أرل إنِّػػي"خ بػػردخ هػػبسف لػػدف ب خمػػل:

 (2)"عمييا
مذملرخ لفيلهؾامفلرة ػفلػتر خفه ػط ف امم  ػ فذت ػت ام ل هبػتفتمرخا تخبرغـاألمـا

املػػي ػػب تام وبػػتامفه ػػط   ت خيلػػىأخا ػػطامل ػػع  تت ػػفام ػػرفام تضػػي خبػػتمرغـ ػػف   ػػتة
منت أدتفيام نت تم خلنتا ليػترا  إالأ نػتلظنػر  هخىف نت امليلعذ بت فثر  تاغلصتب 

امز لخفامذمزرذلل ػهخىسػخام ػدام ضػ ئتمنػتفػيامي ػتة  دىامليتـامفه ط ب رضل خأف    ي 
ف لػػى ػػ طامز لخ ػػت ػػ طخاث  عػػػت إمػػىامنتخ ػػت ف ػػهخىخفه ػػػط فخامز لػػخفسػػـث ػػ عنـصػػػخرة 
خايػػػػدةمهيوت ػػػػتذالنػػػػت خاغلصػػػػتب ػػػػهخى ع ػػػػياغلصػػػػتباألرضخامػػػػخطف خا لنػػػػتؾير ػػػػػتت

خال  طػػؽ ل ت ػت و ػتسػػي ػهخىمط بػػتفه ػط ف  ػـ صػػفخ لبػتمث خفخ أف ػت يػػدثف ػلذبػث 
.امتن دأ  ففيامرخا ت خامليب  ت ل  وت بخط نترغـ تمي نت فذذابغ  بذ هنت

ففػػي نت ػػتخقػػدأ بػػت صػػراهللببراذػػت فتئ ػػتر ز ػػتامز لػػخففػػيذسػػفامفه ػػط  يخلتر مػػل 
رىف نت فأيال نتخرؤاست تمـ ر غ رست:فلامرخا ت   د ـم هخىتلهتز لخف 
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   ..أجرؤ كلـ الحيكش، في يلً  ازرعييا: كقاؿ زيتكف بشتمة أيمف جاءك "
 .  مينكرىة إنيا: لي كقاؿ
   تحميـ أنيا: ول فقمتي 
 ؟ تحميـ كبماذا: يفسألنً 
ؿ لػػػـ أنيىػػػا تحمػػػـ إنيػػػا: لػػػو فقمػػػتي   ،قطعيكىػػػا أنييػػػـ بىعػػػد تعػػػرؼ لىػػػـ أميىػػػا، عمػػػى ىينػػػاؾ تػػػزى

  .  جديد مف ستثمر  ..غرسكىاا
 خيضرتىو الزيتكف في سنظؿ
 (1)"درعا األرضً  كحكؿى 

 مهفه ػػط  ي سػػذ امػػرخحاملػػيأ ػػ طنت صػػراهللذهػػىامز لػػخففوػػتفام عػػتدؿام خضػػخذي 
 لز ػد ػفخذػػيامعػتمـبت ل ػت امفه ػػط  يألرضػلخامليت ػػلبنػت ف ػهخى خامز لػػخف خامدام ػت ر ػػخز 

اللطرينػػتامرخا ػػتامفه ػػط   تأراد ػػفمالمنػػت اموتلػػببثػػرأة غ ػػر عنػػخدة مػػل خر ػػ لأليػػداث 
و  ػػػػرا  أرادأف ر ػػػػزمنػػػػذاامػػػػخطفاميب ػػػػب خامػػػػذماغلصػػػػبلام ر ػػػػبقبػػػػؿامغر ػػػػب خب ػػػػيأسهػػػػل

خمخوت خافيقبخرامغربتأخام خت .ام مهصخف  ل خفإم لبيؽ 

 بلورةثد دةخامرخا تامليطتمع تبنت صراهللب ع يخؿيباألرض خامي تةامليتف 
)زمف الخيكؿ البيضاء(، سيذب ر تام هنتةبتملبتدؿب فطرفياالمل ت ام خاطفخامخطف ل لد

ي ثلفل اآلفتؽذهى ت  ربام ئل فخم   فذت ت  فاملثذرخاال ل ت خاملضي تخاميرخب
وتف ف:"رخا تز فامم خؿامب ضت ذفلثربللفي  خؿإبراس ـ صراهلل.في ب ؿامخطف

فيفه ط فقبؿذتـ امرخا تخايد فامولتبامفه ط    فامذمذتتخا ام  وفأف ولبسذ 
 خأذ يس تبتمليد د:ثبراإبراس ـثبرا إ  ؿيب بي خغ تفو فت ي خ فامغر بأف1948

سذ امرخا تب ببيتثليمرو  ر ولتبتذ ؿ عب رذ تيدثمهفه ط    فقدل  ا خمذا ولبت 
لهبي  ثبأف أي  تأ نت منت  امليض ر ذهى بدأتامع ؿ ي ف مو  ي و ترئأخال  إم نت

تط خييامف يووتلبأ ض  أفأفتث ام ترئامذمذرؼ. وتفط خييامث تميف نت: و ت
ث دا امم ؿفيب ث خسي فه ط ف خذتشف نت ب  لمـ وف عرفنت هنتريهتفي   خمخث ت

فتم  ـاألخؿيخؿفه ط فم ثا امدفتعذففه ط ففيذمؾامز تف: ل  امفه ط  ي خ   رة
  ال   تتام رفامعتر فامليلخسثتب خرة خام ت يذففلرة املروي  أ ت36فيظؿاميوـ  

ام وبت ام تمثف دخرفياألربع  تتيلىذتـ ام  ـ ب   يإ  يأي  .   نت اال لنت  تبعد
م دذسبتإمى.تس تؾ خسياألذخاـامليلتوِّؿز فامرخا تامفعهيذتتم  تخ بع فذت  
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فيامولتبتب ف س تؾألذرؼو ؼضتذتفه ط ف ألذ شذمؾ خمذاو تأيسوه تل د ت 
أ ر رذب خسذا فه ط ف لض     اأفلعرؼام نت ت  ب  . مو ؾوه ت قلربت فام نت تت

(1)"أصتبؾامفزع 

يد  نـامطخ ؿذػفامم ػخؿخ فػتمرلنـخ ف خاقؼاميبمألرضخاالذلزازبوؿ تف نت 
بنت:

قػاؿ الحػاج محمػكد: ىػذه بػالد ، كنا نخشى أف تقكؿ لنا لف نغػٌرب ميرتنػا، ككنػا سػنعذرؾ"
 (2)". شيء فييا بعيد كل شيء فييا غريب بجحـ القمب يا حاج، ل

في خقؼةمػر  ػذور صػراهلليػ فطهػب ػفاميػتج ي ػخدأف خ ػؽا ل ػت  مػألرض 
خ هو للمنت ف ترت خرةامغضبف ل:

فػػػي يػػػكـ طمػػػب منػػػو أف يسػػػٌجؿ األرض باسػػػمو، فاسػػػتنكر ذلػػػؾ كقػػػاؿ: أعػػػكذ بػػػا، كىػػػؿ أنػػػا "
و: افػرض مجنكفت؟ ثـ إف ىذه األرض أرضي منذ جد جد جد جدم، كالكؿ يعػرؼ ىػذا، فقػالكا لػ

ذا كنػػت تقػػكؿ غيػػر ذلػػؾ فيػػات  ل سػػما ا أف أحػػدان جػػاء كقػػاؿ: ىػػذه األرض ىػػي أرضػػي، كا 
 الككشافتت 

 كمف يستطيع أف يطمقني مف امرأتي -
سػػػأقكؿ ليػػػـ: ىػػػذا ىػػػك ، ثػػػـ اسػػػتٌؿ سػػػيفو كلػػػٌكح بػػػو أمػػػاـ كجػػػكىيـ كىػػػك فػػػي غايػػػة النفعػػػاؿ 

 (3)"تالككشاف
وػتفامتػػي امخي ػػدأ ػػلأب ػػلاميػػتجذ ػرفػيب ػػتاميػػتج ي ػخدخقبهػػلب ػتخيػدثأ ضػػت 

ر ػػػزامي ػػػتةخامفػػػرسفػػػيسػػػذ امرخا ػػػت(4). :إست ػػػتا ػػػرأةأخإست ػػػتفػػػرسامػػػذمال  ػػػ  بػػػ ف  ػػػ
خقػػػدارلبطػػػتذ   ػػػت بػػػتألرض فنػػػـالخامخثػػػخدخام ػػػخةخامغ ػػػىمػػػدىامفه ػػػط    ففػػػيلهػػػؾامفلػػػرة 

خامم ػػػخؿلع ػػػ نـامو  ػػػر خأ ػػػ ط خقػػػدوت ػػػتاألرض لمهػػػخفذ نػػػتو ػػػتخطػػػ نـ خو ػػػتذرضػػػنـ
 صػراهلللهػػؾامػدالالتذهػػىم ػػخمنـ ي ػثل  ػػ امفػرس ف ػػنتب صػػتملنتخذزلنػت ػػفأف   ػػنت

خم ػػتأرادأيػػدرثػػتؿام ر ػػتأف ػػزاخج ػػفال ه ػػؽبنػػت أخ ػػف علػػرضبتقلرابػػلورا لنػػتخذزلنػػت 
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يصػػتف)تػػداد( يػػتخال امخصػػخؿيصػػت لامعػػتدمبتمي ت ػػتخسػػيام نػػرةاألصػػ هت خيػػ فاقلػػربام
إم نتب خةوت تردةفعهنتغتضبت ز ثرةذص تذهىاال و تر:

"اندفع شػداد مجنكنػان خمفيػا، كعنػدما رأتػو انطمقػت ىاربػة كراحػت تعػدك، غيػر ذلػؾ العػدك 
الجػػذؿ تعصػػرت مػػرة مػػرتيف، كفػػي الثالثػػة كبػػت فالمػػس جسػػدىا األرض، كعنػػدما فقػػدت األمػػؿ 

كتصيؿ، انتبػو الجميػع فانػدفعكا يركضػكف نحكىػا، كػاف ىنػاؾ رجػاؿ أقػرب  بنجاتيا راحت تصيؿ
  ..استطاعكا قطع الطريػؽ عمػى شػداد، صػيؿ مجنكنػان كقػد حيػؿ بينػو كبينيػا، التػٌؼ عمػى نفسػو

كفجػػأة أغػػار عمػػييـ يريػػد أف يمػػٌزقيـ بأسػػنانو   ..أنشػػب حافريػػو فػػي جسػػد األرض مثيػػران الغبػػار
 (1)" ..ف قبؿ حصانان يتحكؿ إلى كحش فقد راه ذاؾ الصباحالتي لمعت منذرة، كمف لـ يرى م

بنػػذ امصػػخرةام دستػػتاملػػير ػػ تمهم ػػؿ  لضػػ وػػـوػػتفامفه ػػط  يتػػب نت بنػػت خذز ػػزا 
أبػػدا امػراخم ػفوبر ػػت خذػزة فػػسفػيامم ػؿ سػػخذالػلفػيصػػتيبنتامػذم  ػػخت  هنػت خأف ػت

.خ ي تفدا  خيبت منت

خث تمنتخاملصخ رامتتذرمامذمأبدذل صراهللفياميد ثذ نت:خصؼامنتد تخذف
"انحػدرت الشػمس باتجػػاه البحػر البعيػػد، لكػف مػػا خمفتػو كراءىػا مػػف لييػب كػػاف يكقػد كػػؿ 
شيء، أف يضع المرء يده عمػى حجػر ليعػرؼ أم ظييػرة عاشػتيا المدينػة، الطيػكر التجػأت إلػى 

تبعػث فكضػى غريبػة، كمػا لػك أف ىنػاؾ شػجاران شجرة الصنكبر في بيت كالدم إليػاس، أصػكاتيا 
 (2)". داميان بيف األغصاف

ذػفامتػثرةامػراخم  ليػدثو فت يأرضامبرل تؿاميز ف ث خذت ف)النزاؿ(قصتخفي
خامخطفخاميبخ ثعؿ  نـ  هثامي تةفيقهبل ف  خؿ:

ان ىناؾ، فػي أيػار كفػي إلى الزكج كالكلد كجدراف المحـ كالحب التي كانت دادم يان كاف ماض"
التعريشػة الخماسػية التػي تتسػمؽ بأصػابع ثابتػة جػدار الػدار الخشػف فتصػبغو بكػؿ   ..غير أيػار

خضػػرة البعػػث كتجعػػؿ منػػو شػػجرة، فػػرع شػػجرة عػػريض يحضػػف الػػزكج كالكلػػد كجػػدراف المحػػـ 
بينو كبيف المكت مػا بػيف المػكت كالحػب، لػـ يكػف يظػف لحظػة كاحػدة، أف بينػو كبػيف   ..كالحب
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الػزكج كالكلػد كجػدراف المحػـ كالحػب لحظػة مػكت كاحػدة، كاقفػة عنػد المنعطػؼ، مشػيرة أظافرىػػا 
(1)" ..العشرة كأنصاؿ مشرعة بالنتظار

يػ فثعػؿفػيسػذ خوـوتفو فت ي بلورا  دستت فيلخم دام عػت يامي ػتميػباألرض 
ام صػت ػفامرثػػؿامػذم ػػتتليػتاملعػذ بظه ػػت  خ ػ طتث لػػلفػخؽا ملػراببػػذرة م ػ الدطفػػؿ 

رض فوت تامي تة ل   هت فيام خت فأثؿسذاامخطف:ثد د فريـسذ األ
نو في المكاف الذم سقط فكقو الجبيف، في الحفرة المػدكرة التػي صػنعتيا السػقطة، ذلؾ أ"

   ..كلد طفؿ صغير
ف الطفػػؿ لػػيس يػػدرم أحػػد بالضػػبط كيػػؼ حػػدث ذلػػؾ، اآلف، بكسػػع الكثيػػريف أف يقكلػػكا بػػأ

بكسػع غيػرىـ أف يقكلػػكا   ..الصػغير انبثػؽ مػف الجبػيف بعػد أف أنضػػجو التػراب السػاخف الرطيػب
كلكػف الحقيقػة األقػرب لمتصػديؽ   ..بػأف الطفػؿ كػاف مكجػكدان فػي التػراب أصػالن فأيقظتػو السػقطة

يف كأف فػي عػػ  ..أف الطفػؿ انبثػؽ مػف العينػيف، لفظتػو العينػاف مثممػا يمفػظ الػرحـ المتػرع الكليػد
(2)"..يكجد طفؿ يكلد في نفس لحظة المكت -يقتؿ ظممان -كؿ رجؿ

سػػذ ام ػػرأةامعثػػخزخام  تضػػهتبتب نػػت ػػعدامػػذمامليػػؽبصػػفخؼ(أـ سػػعد)فػػيرخا ػػتأ ػػت
بعبؽامخطفخمضرللخطب علل فل  ؿاألرضبتم  بتمنػت بتلتلنػتخزسخرسػتخوػؿ لهليـامفدائ  ف

أفأصػػب  ػػعد  ضػػ ت مصػػفخؼامفػػدائ  فو م ػػل ػػع د خبعػػد ػػت   ػػخف نػػت يلػػىفػػيغربلنػػت
 (3)"برعمت الدالية يا ابف العـ، برعمت ت"لصؼسذااممبرب خمنت:

ذت ػػتخ ػػالت طب ػػت غتمب ػػت  ػػفامتػػعب خسػػيامصػػتبرةام ضػػي  ت   هػػتسػػذ ام ػػرأةاملػػي
امفػػدائي مػػـ وػػفم  ػػعدستام وبػػتخذػػذابامف ػػر خامير ػػتف ػػفاب نػػت ػػع دامتػػن د ػػـاب نػػت ػػعد

 صػػػ ر  تخ ػػت بطػػػال  ػػػفأثػػؿأرضػػػل خبػػػذمؾخ ع ػػدامي ػػػتةإمػػىلتػػػ   تترخينػػػتخخثننػػتإالأف
.للي ؽام عتدةمنت خلزسرذ خ نت فثد د

(رجاؿ في الشمس)رخا للو فت يخ فلل  بيد ثأبيق سذفاألرضفيميظػتارلمػت  
أذػػتدتمرخيػػلامػػرخح  األرض فبػػدأت النػػدم، التػػراب فػػكؽ رأسػػو قػػيس أبػػك أراح":ؿ ف  ػػخخل ػػدد 

 فػي . خاليػاه إلػى تعبػر ثػـ مرتجػةن، الرمػؿ ذرات في تطكؼ متعبو  قمبو  ضربات تحتو، مف تخفؽ
                                                            

 (37ل تؿاميز ف)صو فت ي أرضامبر(1)
 (38)صام رث ام تبؽ(2)
(336و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(3)
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 اسػتمقى أف منػذ زاؿ، مػا األرض قمب كأنما الكجيب ذلؾ يحٌس  التراب فكؽ بصدره يرمي مرةو  كؿ
 .  "(1)الجحيـ أعماؽ مف ان قادم النكر إلى قاسيان  طريقان  يشؽٌ  ىناؾ

املػػيامخثػديػػػتؿ تػػبل ػػػتإمػىأخاملػدامؿ يػػدإمػىبنػػتقػ سأبػػخ لخيػداملػياألرضإف
أفلػرىاملػيمهرخا ػت امرئ  ػتام  خمػػتلتػوؿخايػدة ذاتفػيخلدغ ن تاألصؿ فيامفرعلذ ب
أخخاممػػداع امػػخسـ ػػفربت خضػػخامضػػ تع بػػتمعثزمػػػللند ػػدا  ع ػػيأرضػػلذػػفامفه ػػط  يابلعػػتد
ذتػػػر  لظػػرثعهػػلبنػػت خخمنػػػلبػػتألرضقػػ سأبػػيفت ػػد تج. ثػػػت ي ػػختإمػػىامطر ػػؽبدا ػػت

املػيام  ػتفت ػفأو ػرذ نػتاالبلعتدفي فورأفدخفخام ذمتامف ػر يل ال ام وبت بعد خات  
األرضلهػػػؾإمػػػىامعػػخدةهػػـيألف ف ػػنت فه ػػط ففػػيامثد ػػدخ  ػػل ر قر لػػلبػػػ فلفصػػػؿوت ػػػت
.خ  ت ام  تخدامدائـ ستث لظػؿ

خفػػيامفصػػؿاممػػتصبػػ خراؽ ػػفغػػزةلثه ػػت)ثالثػػة أكراؽ مػػف فمسػػطيف(،قصػػتأ ػػتفػػي
 ذظ  تفييبامخطف فتمراخم متطبصد  لخ  صيلبعػدـ غػتدرةغػزةخامهثػخ مهغربػت عتف 

ض ع يامب ت ف نتخام ختف نت: ن توت تامي تةصعبت س ت خأفاميبمألر
ل يا صديقيت لف اتي لسكرمنتك، كأنا لست اسفان البتة، ل كلف أكمؿ ما بػدأناه معػان منػذ "

ىػذا الشػعكر الصػغير يجػب   ..طفكلتنا: ىذا الشعكر الغػامض الػذم أحسسػتو كأنػت تغػادر غػزة
  ..ي تجػػد نفسػػؾيجػػب أف يتضػػاخـ، يجػػب أف تبحػػث عنػػو كػػ  ..أف يػػنيض عمالقػػان فػػي أعماقػػؾ
   ..ىنا بيف أنقاض اليزيمة البشعة

لنػػتعمـ مػػف سػػاؽ ناديػػا المبتػػكرة مػػف أعمػػى   ..عػػد  ..بػػؿ عػػد أنػػت لنػػا  ..لػػف اتػػي إليػػؾ
   ..كما قيمة الكجكد  ..الفخذ، ما ىي الحياة

 (2)"ت ..عد يا صديقي فكٌمنا ننتظرؾ
 ػفأم ػى ذسذ امدذخةامليخثننػتو فػت يموػؿ  هػىيتمػتخط ػلخق  لػل ام ػ  خسػختػن د 

أخخسخاألو ردرا ت ب مـامغربتخخ اللنت فهـ وػف  ظ ػرب صصػلم ع ػىامػخطفخسػخ  ػ عـب ػرا  
 ػف عػ ـامغربػت خأف بت ت  خا   تذت فاميتم فخذتتن ت ف درؾأفثي ـامخطفم ػر   ػف ذؿ 

. فام عتدةخامير ت خ ت  ت  د ـمفه ط ف خ ت  فصبرذ ر   ل د ـملأذ ترا و  رة
                                                            

(7و فت ي رثتؿفيامت س)ص(1)
(36و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(2)
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 : الحبثانيان 
 امرخائ  فامفه ط    ففيرصد   يصراسل تـ اميبب فامرثؿخام رأةمـ دامؿظتسرة

بلصخ ريدخدسذ امعالقتإمىمترجاأل رةأ ضت  فرصدخااسل تـوتفمنـي ب بؿف رةاأل
خ  لخ تلنتأ خا أتوتمنت خللبعخا امليلطرينتليخام خاقؼامذنت خام  ـ ذ نت  عبر ف ف ل ـ

.خاالثل تذ تخام  ت  تخامف  تذفرؤاسـامفور تمالؿذمؾوهل

امثت بأف  تذالقت ذتطف تصتدقتل ألرخح فل و لي تة  خ ثدامبتيثفيسذا
في خللثهى عظ نت وت تظرخفل   ن ت تراقت    فصفخؼام  تضه فخام   ف فام خر  ف خا 

خاملي صفنتاموتلببتمب تضخامتفتف تخامبعدذفاممداعخاموبر ت   ل خفإمىامطب تاموتديت 
.خام صتم ام تلروت

بػػراس ـ صػػراهللاملػػترافػػي عظػػـرخا تلن ػػت  ػػخاط  فذػػتد  فم  عػػخافػػيفغ ػػتفو فػػت يخا 
لفػػل فػػ نـبػػذرةأ ػػؿخي ػػتةفػػياميػػب أخ  ػػتله فأبطػػتؿمػػ سمػػد نـإالام ه ػػؿ ػػفي ػػتلنـوػػيل

فلػػتة إ را  ػت  ػػفأصػػؿفه ػػط  ي )شػػيء ل يػػذىب(فو فػت ياملػػترفػػيقصػػلل.ي ػؿسػػذااميػػب
برم وي   فييبنت: إ  ت ي  ب ال  ستدئتخبطب  

 (1)". (قيسان )كانت تدعكني  ألنيادعكىا ليمى أكنت   ..لـ يكف اسميا ليمى"
ب لنػتخ يتخؿبوػؿامطػرؽسػذاام يػب  أف  لػرب  نػتخ ثػدصػهت ب  ػلخب  نػت ف لفتثػ أف 

مب لل خأفامغربتث عتقهب ن ت بعدأفث  امخطف وتف و تس ت:  فيي فت ثتخر 
، خمؼ أكؿ منعطؼ يقع عمى يمػيف دارنػا  ..دارنا في حيفا لـ تكف بعيدة عف دارىا كثيران "

فسػتجد بيػت ، بنايػة بيضػاء إلػى الطػابؽ الثالػثليس عميؾ سكل أف تعد أربعة أبكاب ثػـ تصػعد 
فال شػؾ أف ليمػى مػا زالػت ، إذا لـ تكف ىذه البناية قد تيدمت بعد قصؼ حيفا  ..ليمى ل محالة
 (2) " ..تسكف ىناؾ

 تب فاميب في ث ؿرخا تلل و فت يسوذادأبامرخائيامفه ط  ي ذهىإ ثتدذالقت 
 خبغضام ظر وفملأف   خخ ي تإالفيظالؿاآلمر خيبامخطف فتألخؿال امتمصي

بتم خاضعتتاالثل تذ ت خام  ـ ؤ ف إفوتف  فضيسذااميبإمىامزخاجأـال فنخغ ر
امد فخام ثل  األمال املي بترونت ق ت خأف  اإ  تفأفاميب رافؽام خرة  أتد  خمو ل ؤ ف 

                                                            

 .(9)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
 .10ام رث ام تبؽ ص(2)
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لهؾامفلتةامفه ط   تف.يبت مخط ل  هؾيبت مأل  ى فيخمل ف  هؾخأفلخأـاألرض ام رأة
خ   ثتسدة    تلهت ب  نت  لفتث  م تئنت أ ؿ ذهى ي فت في مهبيث ذتد بصفخؼي ف هلي ت

بل: خلي ؿام الحخل تـخ بع ه تتلفث ر  امفدائ  فل ـخ
كنػت أعػرؼ   ..نػاعػرؼ ذلػؾ فػي أيػاـ تعارفأكػف أكلكننػي لػـ   ..ت ليمى مف نكع اخػركان"

كانػػت تقػػكـ بعمميػػات   ..الناعمػػةف تمػػؾ الفتػػاة أعمػػـ أكلكننػػي لػػـ أكػػف   ..أنيػػا تخفػػي شػػيدان مػػا
كلػػـ تقػػؿ لػي ذلػػؾ مطمقػػان إل بعػػد الحػػادث  . نسػؼ، يعجػػز عػػف تصػػكرىا رجػؿ متكسػػط الشػػجاعة

 (1)". الذم كقع المشؤكـ

سذاامخاق امذمذتتللامفلتةم هى  عنت فاالملفتت نـ تمفم هبنتبتمتوؿام طهخب خمعؿ 
 ف دلمه تذف تتذرستامي تملثدخذخاطفنتام رسفت فس  نتامتمصيخط نتوتفأوبرفي

بعذابنـ ام عدا  امفدائ  ف خصفخؼ امث د   ع ورات ي ث س تؾ  منت أمرى ي تة   صؼ.
و فت ييبلهؾامفلتةمل:

ف ينسييا أ، لـ يستطع غكص في مستنقعكانت تسميو دكامة تالذم ، الحب العنيؼ"
يا تبمغ ذركة نأك   ..بؿ كانت تتعذب في سبيؿ أف تفيمني أف حياتنا ليست شيدان   ..القضية

 (2) ..". يرناغجؿ سعادة الؼ أقيمتيا لك قدمت مف 

خبنذا  األرضو فت ير ـ إطتر في خام رأة امرثؿ ب ف امصتدقت امعتطف ت امعالقت
ام يب ف خ يخرلفو رسـرضسيام ت ـام تلرؾب ف ملهؼامعتتؽأخخامخطف فوت تاأل

 خوتفسذااميبرغـامعذاب فضيإمىي تة مهرخحخبؤرة مه خر لعهؽبنتامفه ط  ي خ هخونـ
.فيزي تام ختامذم  تبهلوؿ ـخ

 ث عػػفلقػػد أحببتػػؾ بكػػؿ القػػكل التػػي تحتكييػػػا ضػػمكع إنسػػاف يبحػػ ،أيتيػػا العزيػػزة اهو "

 ،جاعػت صػالبة األضػالع التػي بكػؿٌ  .  ..بكؿ خفقاف القمػب الػذم تعػذب طػكاؿ عمػره  ..استقرار
أمػاـ  حػيف غػرةو  كنت المنارة التي أشػرقت عمػى .  ..جؿ ىذه المحظةأمف  .  ..كتشردت كتألمت
 (3)". إلى الطمأنينة كنشبت بيذا اإليجاد بكؿ ما في زنكدم مف تكؽو  .  ..الزكرؽ التادو

 ف رخا تتو فت يإذا  ظتسرةالفلتمه ظرفيبرغـاألمـفتمي مهي تةخ  ج  خسخ بعث 

                                                            

 (10)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
 11ام تبؽ صام رث (2)
 20ام رث  ف ل ص(3)



37 
 

 ام ختخامعذاب  فياميبخم س فامضرخرمأف وخفسذا خام  خة  تلثت ذفام ختاألمـ
خا   ت ل ثتظرخؼام وبتخاملتر دامليضترذتام ختبتتذت خق خة امطب عيأخاال لتنتد 

و فت في عشفخثد  دق ل أم را  خ   ترا  م هبل   ض ئنت اميربت عت  اميبفيز ف  ف  ي
.امي تةبعدأفير نـااليلالؿإ تست

يتضرا غتئبت فيامخقت ف ل  ل ثتمظرخؼاثل تذ تلعت  نتيبخاالسل تـقد وخفامخ
أتبلبتمغتئب ضر يت(أـ سعد)فيرخا تاأل رةفيظؿظرخؼ  ت  ت ع  ت فزخجأـ عد

فنخخذهىامرغـ فق خللفياأل تـامطب ع ت ي ث ثفخستخ   ي  عت هلنتأي ت ت  ل ثتاألمـ
سذاام نر رذتف تت ف ز د وبلت خ عت ي  نز  تخظرخؼامف رخامبطتمتامليخامن  خ ا  موف 

خلع  فل فرجرخيل مه م ـ  امب تدؽ لدمؿ أف ب ثرد ذ ل ي   ت  زخؿ ب  ن ت امعالقت ام خرة د
أفلمهؽ خا   ت نتخصبرست فنيل لط  بوؿقخلنت مـ وفم يزفأـ عد  سذا خدافئت خموف 

.لخاز ت فيرخينت  امي تةخلع شاأل ؿخل ترسامع ؿ

كاف نيارىا صحراء قاحمة مف التعب المضني، منػذ أبكػر الصػبا كىػي تعتصػر المالبػس "
ؼ الشبابيؾ كتجمك األرض كتنفض السجاجيد )في بيػكت اآلخػريف طبعػان، فبيتيػا كالمماسا، تنظ

فػػي المخػػيـ غرفػػة مشػػطكرة مػػف النصػػؼ بحػػادط مػػف التنػػؾ(، كقػػد أخػػذت تعشػػي ابنيػػا الصػػغير 
 (1)". يف سمعت دكم النفجار األكؿلتضعو في فراشو كتناـ، ح

ي  ت فيوؿميظتإمىخقدوت تأـ عدرغـوؿسذا  بهت ذهىامي تةبرخينت خ ل
أفلعخدمخط نتخلي تف ل فثد دبعدذتر فذت ت  فامعذابخام رار خوت تلرىفياب نت

.ام  تلؿ عتدة اللفترقنت خأ ال ال  لني

قمت لممرأة التي جمست إلى جانبي في الباص أف كلدم أضحى مقاتالن )انذاؾ بدا "
 (2)" ..ا إنني أحبو كسأشتاؽ لوصكتيا بال ريبو مختمفان( قمت لي

فػراؽلدف  ػفأثهػل   ػت وب ػرا  ػفامسذااميبامذمفيقهبنتلند لمخط نتبال  تبؿ بؿ
.خامصبر خامع ؿام ض يمتد تفيب ختام تس

خمػػـ وػػفو فػػت يخ صػػراهلل  ػػع تفإمػػىلهػػؾامدرثػػتمل ػػد ـصػػخرة قتل ػػت   ػػتخ تمأل ػػرة
يبامذم ول ؼأفرادست خقدفثعتبنذاأخذاؾ خمو ن ػتوت ػت يوػخ  فبػتمخاق امفه ط   ت خام

                                                            

 (294و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(1)
 294ام رث ام تبؽ ص(2)
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ام  ت ػػيخام ضػػتميمهتػػعبامفه ػػط  ي سػػذاامخاقػػ امػػذمدفػػ بتم ز ػػد ػػفاملضػػي تتخامم ػػترة
املػػػيلوػػػتدلخثػػػدفػػػيث  ػػػ امعػػػتئالت خمػػػذافتمصػػػخرةام تػػػرقتالللػػػ لىإالفػػػيامػػػرخحخامم ػػػتؿ 

.تامث  هتلظنرفي نت تام طتؼذهىس ئتخردة زرذنتامبطؿرغـاألمـخامي تةام هب 

 فتثئ تو فت يبتميػبخامي ػتةاملػي)أرض البرتقاؿ الحزيف(،  ب ؿام  تؿ فيقصتفعهى
ف ب ػػىذت ػػؿلع  نػػتدالؿأل نػػت خدالؿقػػدضػػتذت ػػفأم نػػتأ  ػػت ريهػػلنـامنتربػػتفػػيام وبػػت 

ذه ل إذو ؼ   لؿامي تةفيقهبأ لامعثخزي ف  خؿمنتذمؾ:اممخؼخاميزف   طرا 

لقػد عػانى كثيػران مػف القمػػؽ فػي تمػؾ األيػاـ السػكداء التػػي أمضػاىا بعيػدان عػف أمػو، لػػيس "
بسػببو ىػػك كلكػف بسػػبب دلؿ التػي تعنػػي ألمػو كػػؿ شػيء فػػي البيػت، ىػػي التػي تعطػػي العجػػكز 

حػيف تعنػي األشػياء  كىػي التػي تعنػي الحيػاة كميػا نكية الحيػاة حػيف يكػكف المػكت فػي الجػكار،
 (1)". كميا المكت

لظنػػرذالقػػتتاميػػببػػ فأب ػػت غػػزةبصػػخرة ذذبػػتخ عذ بػػت أعػػراس امنػػة(، خفػػيرخا ػػت)
 ػتتسػيذبػترةذػف ػذوراتخيوت(أذراسة  ػت)رخا تظـفئتتام ثل  خاأل رة خسيلت ؿ ع

ذهػػىم ػػتف"ر ػػدة" أبتميػػد ثذػػفم تئنػػتاألخؿبػػػ"ة  ػػت"ي   ػػتطرقػػتاملػػيلبػػدلػػرخىبن ػػنتب 
فهػـلثػد ػخىامب ػتام ثػتِخر عرخضػت مهب ػ  خأصػبيتبتبنتألخؿ رة بي ت ذػفب ػتمإل ثػتر 

متف  تبعدإمىبتب .ف  تبعدثترلنـامليال فِصؿب  نتخب  نـ خى تفذةليخ 
ل ػػردمػػليوت لنػػتاملػػيمػػـ  ػػ عنتفػػيي تلػػل زخثنػػتامغتئػػب "ث ػػتؿ"بػػػام فثخذػػت"ة  ػػت"

رغػـامفػترؽام ػ ي"م ػ س"وب ػريبػلمػػخامػذموب ػر"صػتم "." تد ػت"خ"صػتم "ليد  لذفطفه ػل
بػػػ فام ػػػطخرقػػػرأت.صػػػبياميػػػترةاملػػػيل ػػػوفف نػػػت" ػػػت ر"بػػػػام فثخذػػػت"م ػػػ سخ".ب  ن ػػػت

 ِعػدستبػتمعخدة مو ػلخسػتإمػىامبراز ػؿ آ  نت يز نتذهىزخثنػتامػذمغتدرخيوت تتامثدة َظػؿ 
امذممـ  لخِذب ع ػىأف  لتػندأبػخ  خب ػي ػ خاتبعػدست"صتم ". تتقبؿأف فيبخذد 

يوت ػػػػتت. يػػػػد ثام ػػػػتسذ ػػػػلخ  ػػػػؼفػػػػيذاتام وػػػػتفامػػػػذما ل تػػػػِندف ػػػػلأبػػػػخ يػػػػت ال صػػػػخر 
خفػي نت ػتامرخا ػتبنت مو نػت  فػردة خيوت تتالللوررفيوؿ وتف وؿاميوت تتس تؾ لتػت

خلفتثػػ أ ػػل"صػػتم "لثػػرمذػػتدةام ػػختذهػػى عظػػـتمصػػ تلنت ف  ػػخت  ػػترم  "ة  ػػت"إ ػػرطهػػؽ 
ذهػػػػىأال مػػػػرج ػػػػفامب ػػػػتخقػػػػت بػػػػذمؾيػػػػ فوت ػػػػتفػػػػيام تػػػػفىخقػػػػدير صػػػػتأ  ػػػػتيػػػػرص 

 إضػػػتفت صػػػبتحاملػػػيل لهنػػػتق تصػػػتخسػػيذهػػػى ػػػط   زمنػػػتذات"م ػػػ س"االثل تيػػتت خأم ػػػرا 

                                                            

 (8و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
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مهو  ر ف فأب ت اميياألبتذدويف ترام بخرخامصػبيام ث ػخف خامتػبتبام  ػتله ف ػفاألقػترب
.خامث راف

 ب ػىذػت ال رخي ػت ال أفاميػب  خ  أفام نت تلخصه تإمىامفراؽب ف عظػـام يبػ فإال 
 تفػخؽمػخطف يلػىمػخوػتفأيػدس  فهت فام هخبام تػرقتاملػيلػرىام ػعتدةفػيأف ث عنػتا

.األرضخاآلمرليلنت
" أنػػا أعػػرؼ كيػػؼ تصػػبا الحيػػاة صػػعبةن كلكنيػػػا لػػف تكػػكف مسػػتحيمةن مػػا دمنػػا معػػان يػػػا 

 (1)صالا"
 ثر ػتتاميػربذهػىغػزة خخ   ػتقصػصاميػبيػ فللبعػتاممتصػتبر ػدة خام ػذورات

رغػـ كػؿ المػكت  –األكراؽ مػف الحيػاة  " في ىذهخامتنتدةف نت مل ت ذورالنتب خؿامثدةمنت:
 (2)ما يكفي ألف يجعمؾ تنفض المكت عنؾ كتعكد لمكتابة مف جديد " –المكجكد فييا 

 ـلوه  نتذفأخمئؾام يب ف خو ػؼل ػبهجامي ػتةفػيصػدرخسـب ثػردأفامل ػتأرخاينػـ
ـ الػبعض يتحكلػكف إلػى " ألـ أقؿ إٌف الذيف يحبكف بعضػي عت خوت تذ خ نـال عت خ ترقت بل:

طيػػػكرو صػػػغيرة ت؟ ل لػػػـ تقػػػكلي ىػػػذا الكػػػالـ عٌمػػػف يحبػػػكف بعضػػػيـ قمتػػػو عػػػف أكلدػػػؾ الػػػذيف 
 (3)يستشيدكف صغاران "

امذمرد تبل  ف دأذتدتمهيببطخمللي فوتفامتن دثدا وتف دستت ر دةسذاامرد 
سخامطتئرامث  ؿخم سام يب ف  ع ىذمؾأفاميبخام خت ف أثؿامخطفخثنتفمتي  

.خايد خسخامي تةخامبعثامث  ؿ

خبعػػدأفو ػػتخي ػػدة  ػػ ة  ػػتخقػػدا لتػػندتأ نػػتخأملنػػتخيب بنػػتتخلمػػلـر ػػدة ػػذورالن
خزخجة  ػػتخامو  ػػػرخف ػػفأب ػػػت اميػػػترةخ تػػتسدامبػػػؤسخامػػػد ترخام ػػختليػػػتخؿأفلػػػ فضذاؾ

فز تاميزففل خؿ:امغبترخل لتؿاأل ؿخامي تةخام خريلى 
أمػػس، أحسسػػتي أف الميػػؿى كػػاف مضػػيدان، خرجػػتي إلػػى السػػطا كلػػـ أكػػف خادفػػة، كحػػيف " 

  ..كػػانكا حػػزينيف نعػػـ رأيػػتي النػػاس فػػي الشػػكارع مثػػؿ قناديػػؿ الميػػؿ،  ..نظػػرتي لػػـ أصػػٌدؽ عينػػي
لػػـ  حػػيف  ..تعػػرفيف خػػالتي كلكػػنيـ كػػانكا مثػػؿ قناديػػؿ الميػػؿ، ككنػػتي أنػػا نفسػػي مضػػيدةن كحزينػػة،

                                                            

 (124 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
 69ام رث ام تبؽ ص(2)
80ام رث  ف ل ص(3)
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ل نستطع الكصكؿ ألفراحنػا المضػيدة، يبػدك أفٌ  طفأنػا لكٌنػا ان ،حزننػا ىػك الػذم أصػبا مضػيدان، كا 
 (1). ـ"كما تقكؿ جدتي منذ مادة عا

ػػد امث  ػػ بتم ػػو  تأب ػػت امثػػرحامخايػػد ف تػػعرمػػدىاآلالـخام عت ػػتة ػػ اميػػبسوػػذالخي 
آمؼام هػخبلػام فػخس خلرلػتحام ظػرات خلخامرضػت خللغ ػرام هػخبلثػت ام خاقػؼاميز  ػت خلنػدأ

 بػتآلمر ف خليػػبنـخل ي ػؿسػذااميػػبإمػى بعػػث  خايػد فر ػػدةليػس  إ  ػت ي  خام تػتذرفػيإ  ػػتع 
مهي تة خلع دلرل بامفرحفيقهبنترغـامفراؽخخيتتامتندا  .ثد د 

بػػدأتث  هػػتخا لنػػت)زيتػػكف الشػػكارع( رخا ػػت    ػػتخ ت أم  ػػت ي هػػتبط  تلنػػتقصػػتيػػب 
تام صػتخاملػيف ػدتخسيلتبلامخاق و  را فيامر ز تامليابلدذنت صػراهللف نػت ف ػهخىبطهػ

األخؿ:سػػػػػخمبػػػػػرا لتػػػػػنتدمط بنػػػػػتخيب بنػػػػػتأ  ػػػػػف خام ػػػػػت ي:سػػػػػخلعر ضػػػػػنتذ هنػػػػػتم ػػػػػبب ف 
 تخ فثع ػػتفبنػػذ ام خاثػػ  صػػد مالغلصػتب ػػفقبػػؿذ نػػتامػػذمغػػدربنػػتبعػدا لتػػنتدخامػػدست 

 ثعػؿ ػفذور ػتتيبام خم تػرعاأل ػؿخامي ػتةفػيخثػلام ػترئ خ صراهلل خبرخحاإرادةخام
قػػػتـبػػػل صػػػراهلل سػػػخل ط عػػػلامرخائػػػيمهػػػز ف. ػػػهخىي ػػػتة ي    ػػػت لع تػػػنت خمعػػػؿم ػػػرذ ػػػؿ 

تيلػػى ػػـبػػدأب صػػنتذهػػىس ئػػتأتػػرط ل ه ػػهت ام ػػردم ي ػػث م  ػػؿمه ػػترئأ ػػلولػػبامرخا ػػت
 ػػػف لخز ذػػػت تػػػتسدامي ػػػتةخامبػػػؤسف نػػػت خرأ  ػػػت ػػػهخىام ث خ ػػػت خأ  ػػػفامتػػػن دفػػػيوػػػؿثػػػز  

.اميوت ت

كاف عميؾ يا سمكل أف تمتمكي حاسة السمع ىذه قبؿ ىذا اليكـ بكثير، لربما كاف 
 بإمكانؾ عندىا أف تسمعي انفجار الرصاصة كأف تصرخي صرختؾ

 الرصاصة يا أيمف ت -
  ..كتصمت

 (2)"أف ميالدىا تأخر، لكنيا كلدت مف أجمو ت صحيا -
خوـوت ت ػهخىصػتدقت فػيذتطفلنػتيػ فا لتػندمط بنػت فوت ػتلػرا فػيامدق  ػتأمػؼ

  رة:
 كسمكل قد فقدت عقميا بعد استشياد أيمف، فقد سألكىا -
 كـ سنة مرت عمى استشياد أيمف؟ -
 ألؼ سنةت -

                                                            

 (.138ص)  صراهلل أذراسة  ت(1)
 (14هلل ز لخفامتخارع)ص صرا(2)
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 كمتى اخر مرة رأيتو يا سمكل؟ -
 (1)أيتونعـ أمس ر   ..أمس -

 عذ بػػػػػتفػػػػػيغ ػػػػػتبزخثنػػػػػت خ طتمع ػػػػػتفػػػػػيذاتامرخا ػػػػػت تػػػػػنداألـامصػػػػػتبرةام وتفيػػػػػتام
خام ولخ ػػػتب ػػػترااليػػػلالؿاملػػػيلالي نػػػتفػػػيفهػػػذاتأوبتدسػػػتوػػػؿ ػػػـخ فػػػ ـ ػػػهخىاملػػػيا لتػػػند

بػػتم  إمػػىأف ػػرلطـزخثنػت خاملػػي  ػػلف دخمػػدستتػػن دا أ ضػػت  لعب ػػرذػفأ خ لنػػتام لفثػػرةبيػػب 
سخأيفخأذظـ  خمنتإب ف    يد  نت   فامخطفامذم  يؽأب ت  بتم ختوؿ ـخ

كمما سألت امرأة عف الفترة التي تبقػي فييػا كلػدىا بػيف أحضػانيا، قالػت: سػنة، سػنتيف، "
لكنو ظؿ ىنا في حضنو ست عشرة سنة كاممة، لػـ أكػف أريػده أف  . ثالثان، أربع سنكات، خمسان 

ت أباه، كلكف حيف سمعت ألكؿ مرة بكجكد الفػدادييف، انتزعتػو مػف جسػدم يمكت، بعد أف خسر 
  (2)"ر مف حضني كأحفتبكما لك أنني أنتزع يدم أك قمبي، كقمت لو: حضف بالدؾ أك

اإي ػتسامع  ػػؽ طتمع ػت صػراهللفػػيأذ تمػلام بلوػرة ف ر ػػـاألـام يبػتامصػػتبرةبنػذا
.ام  تم تالب نت فيأف وخفرس ت مخط ل خسبت  فأثهلخامليلرىام عتدةامي    تخامي تة

 : الحريةثالثان 

بنػػترس  ػػت فنػػيوفه ػػط ف خطػػف فػػيامي ػػتةم  ػػ متاألذ ػػؽخامصػػخرةاألسػػـ اموه ػػتمعهنػػت
لي تسػػتاملػػيامطب ع ػػتامي ػػتة ظػػتسر عنػػتخلػػ ليإاللػػ ليامير ػػتلوػػتدفػػالبتمث ػػد امػػرخحرسػػف

.ام تسمدىخامي تةام خت ل تخىيلىلغ بأفثلهبخ تامتعخب 

املػػػػيمه ثر ػػػػتتو  ػػػػرا لل ػػػػف مػػػػـامير ػػػػتأفاهلل خ صػػػػرو فػػػػت يرخا ػػػػتتفػػػػيخام اليػػػػظ
اال لصػػترذػػتمـذػػفخا فصػػؿرخا تلػػل  عظػػـفػػياملراث ػػد ت ػػفاقلػػربو فػػت يفغ ػػتفابلػػدذتست 

 ػرد خمعػؿ  ػت متػن د ث ػتزة أخ ػخرة ط ػتتفػيإال ػتمير ت   ظ رمـي ثمتعبل ام ؤودخامفخز
يخمػػل ػػفخامعػربذػػدخ قبػػؿ ػف طه ػػتا نزا  ػػت ف ػلخرأىذت  ػػلامػػذمامضػبتبي امخاقػػ سػػخذمػؾ

فوػػتفام ػػرد ت رؤا بػػلا لػػتزتامػػذمام ف ػػيمهطػػتب إضػػتفت ة ػػذاؾ امػػخطفيو ػػتاملػػيخام  ػتدة
قخاأفسخألبطتملام عنخدام ص ر .بنـام ي طتام  خةأخامم ت تأخام وبت رار لذخ 
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 .51صام رث ام تبؽ (2)
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: ػػػتلب ػػػىموػػػـ أرضامبرل ػػػتؿأذ تمػػػلفغ ػػػتفو فػػػت يمػػػـ ػػػخردوه ػػػتامير ػػػت طه ػػػت فػػػي
خاليلػىرثػتؿفػيامتػ س خسػذااأل ػرذتئػدإمػىي فػت أـ ػعد  12اميز ف  خت ر ررقػـ

مهل تؤؿ  ام غ  بتل ت ػت فػي ػرد خ خاقفػل خأ ػلوػتفذ د  خؿبتم   تام  تخ تام فل دة عهَّخ   ر 
ا غ ػػػسفػػػػي فػػػػرداتام ضػػػػ ت عب ئػػػت بػػػػرخحام ػػػػخرةخام ضػػػػتؿدخفأف لطه ػػػ ميهػػػػـوب ػػػػر أخأ ػػػػل

خامغضػػػبام  ػػػدا يامصػػػغ رةام ل  هػػػتفػػػياملتػػػر دخامف ػػػرخامتػػػعخربتمغربػػػتخامػػػذؿ ػػػفاميػػػتوـ 
لرو ػػز ف  ػػت ولػػبذهػػىأبثػػد تتام ػػخرةتفام لػػدفؽبػػال  نث ػػتخاضػػيت ػػفامث ػػتس ر خوػػ ثػػؿ 

)النػػزاؿ(خاميػػراؾامتػػعبيامب ػػ ط خأفام ػػخةذ صػػرامي ػػتةفػػيوبػػدامفه ػػط  ي ي ػػثفػػيقصػػت
   خؿ:

 أف قبػػؿ نػػدان  تكػػكف ل لمػػاذا  ..أكبػػر  ..أكبػػر  ..األقػػداـ أكػػداس تحػػت يعػػيش الػػذم أييػػا"
 (1)"ت  ..تمت ل  ..ندان  تككف أف قبؿ تمت ل  ..الشييد عيف يا تمكت؟

فنػػذاامػػػذؿامػػػذم ي ػػت اإ  ػػػتفامعػػػتدمام وػػتف  خام طػػػ ط رأ ػػػل خامغػػترؽفػػػي خ  ػػػتت
فػػال  ػػختإالخقػػديز ػػلامعػػتدم ذه ػػلأف نػػدـأروت ػػل خ ع ػػدب ػػت رخحام ػػخرةخامير ػػتدامهػػل 

.ي  ؽ فقخللت ئت  خثعؿ ف ف ل دا فيامي تة

 ػت بتمتػنتدةخاال لتػنتد فتمع ػؿامث عػيذ ػدامفه ػط    فأفام ػختخس توت تامير ػترس
 بػدر إف تقػكؿ صػغيرة يافطػة( قطػب) اسػمو كػاف ىنػاؾ خطػاط كتػب"سخ ب ؿامير ػتمفه ػط ف:

 (2). "الكطف تحرير سبيؿ في استشيد المبدة

فػػ ـ   صػػفت مػػرخحامل ػػردمػػدىامث ػػتس ر يػػ فثعػػؿامير ػػترس  ػػت بنػػـخوػػـوػػتفو فػػت ي
 ػػعدام ػػرأةام  تضػػهتاملػػيل ر غػػتبخيػػؿام مػػ ـ خمػػـ ضػػ ي تلنػػتإالأ ػػراف األخؿ:ا لتػػنتد
اب نت عدفياميرب خام ت ي:امليتؽ ع دبصفخؼامفدائ  ف لعبرذفيبنتم خرةامث تس ر:

مػف  إننا نتعمـ مف الجماىير كنعمميـ، كمع ذلؾ فإنػو يبػدك لػي يقينػان أننػا لػـ نتخػرج بعػد"
مدراس الجماىير، المعمـ الحقيقػي الػدادـ كالػذم فػي صػفاء رؤيػاه تكػكف الثػكرة جػزءان ل ينفصػـ 

 (3). الماء كأكؼ الكدح كنبض القمب"عف الخبز ك 

                                                            

 (41و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 44ام رث ام تبؽ ص(2)
 (241و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(3)
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 رضػػػت  عػػػد ت  وت ػػػتأـ ػػػعدذاتا ل ػػػت م   ػػػتامير ػػػت يػػػ فثعهػػػت ػػػفامبػػػترخدةخوػػػـ
ف ل ت ؿبتمتفت :خام رضام عدمي ف ص بامتمص فن ل عخدأقخىي 

البػػاركدة مثػػؿ الحصػػبة، تعػػدم، كعنػػدنا بػػالفما كػػانكا يقكلػػكف أف الحصػػبة إذا أصػػػابت "
  (1). "يعني أنو بدأ العيش الكلد، فيذا

خصػػػؼ ضػػػتمنتبنػػػذ امصػػػخرةام دستػػػت خوػػػـوػػػتفبه غػػػت ثػػػترأـ ػػػعدفػػػيام مػػػ ـ يػػػ ف
فوت ت تو  تأخالدل ثبنـمخط نـامطت  مهير ت:

 (2). "ادييف، ىي تخمؼ كفمسطيف تأخذالمرأة تمد األكلد فيصيركا فد ىذه"

لبدخبذاؾ عتمـامير تامرس  تمهفدا خام خرة خاملػيمػـلػ ِتذ ػدو فػت يب   لنػتام بتتػرة 
خامعػرخس ام ػخرةدـيسػو فػت يذ ػدفتمير ػتخا   ػتب بعتدسػتام بط  ػتفػيثػخؼامصػ خدخام ػخرة 

.يرةي تة ع يام الحخ الح بال خرةخال الحبدخفأرضخالمورا تخاامب دق تسي

مغػػػت ػػػخى ف ػػػلالذػػػتمـ فػػػيام   ػػػتخم ام ضػػػتؿمل ػػػخ  ام   ػػػتخمامػػػ صإ لػػػتجفوػػػرةإف
 ػػخاستقبػؿغ ػػتف ؤمفػتتإف"ي ػػث.ي تلػلطػخاؿغ ػػتفمػتطرفػػيدخرلػتوت ػػقػدام صػتم  

أف فتدسػػتفوػػرةإمػػىغ ػػتف خصػػؿخرب ػػتاال ػػل را  سػػذا  ػػؿ  ػػل رئأفلػػ  يام مهع ػػؿمل ػػخغ
وػػتفخ ػػت.اميػػي ثػػرا يل  ػػتبيوػػـاملػػتر خأرادسوػػذالراث ػػدم تػػعبوهػػلامفه ػػط  يامتػػعب
ذوػػػسذهػػػىل ت ػػػت لوػػػخفخاملراث ػػػد ت.(3)"خاذل تقػػػلاملراث ػػػدم طػػػتردةذهػػػى خاظبػػػتإالغ ػػػتف
 خقػدمب ػت عظػـتمصػ تلل عنػتخاملصػتم ام ػخة خامل ػردظنػرذهػىامروػخبسػيامليامير ت

 ػػخبامب ػػتطتخامطب ػػتاموتديػػتام ن هػػت ػػفتػػعبل بػػد ا بتمتػػبتفام ال ػػتامػػذ فسربػػخا ػػفام ػػخت
أ ػػػخد خ ػػػرخرا ب ػػػتلب ػػػىموػػػـ يػػػ ف ػػػتتيت ػػػد فػػػيإمػػػىام ػػػختذبػػػرامصػػػيرا خدامػػػؿمػػػزاف 

خذتئدإمىي فتيػ فلبػد متقضػ ت ثهبللأمللملا ل ت ت  في تللخامعترامذمامصيرا فدائ ت  
خأـ ػعداملػيلثر ذػتخ ػالتام وبػتخامهثػخ مهدخفخأصب  نخد ت بعدأفلرولخامدا فيي فػت 

وػتر ي خمو ػلفػيذاتامػخطف صػبخغ بعذخبػت   تاللط  لامثبػتؿ فوت ػتي تلنػتأتػبلبثيػ ـ 
 ػػد تاملػػيابلػػدذنتغ ػػتفأ لثػػتير ػػت  ػػف ػػخعمػػتص  املراثامفػػدا  ػػفأثػػؿامػػخطف وػػؿسػػذ

                                                            

 (.335ص) و فت ي أـ عد اآل تراموت هت(1)
 .334صام رث ام تبؽ (2)
(62ام خ ؼ غ تفو فت يرذتتام   تة)ص(3)
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ل هبامطتخمتفيذسفام ترئخل  رام نرفيرخيل م صرخ  تد ت بتم خرةاملي تدىبنػتو فػت ي
.ف  تبعد

ذػػفو فػػػت ي مو ػػػلل ػػػتخؿذ تصػػػرام ضػػػ تام  هػػػىثػػػدا  وػػػفإبػػػراس ـ صػػػراهللبع ػػػدا خمػػـ
أظنػػػرامير ػػػتب عت  نػػػتام ملهفػػػتخو ػػػؼأفيػػػداثام ر ػػػخ ت خفػػػياألتلغهغهػػػبفه ػػػفت   لظ ػػػت 

امبطػػؿامفه ػػػط  ي  لتػػػند ػػػفأثهنػػت خ  ػػػزؼد ػػػلخي تلػػػلخ ػػػعتدللفػػي ػػػب ؿ  هنػػػت فنػػػتسػػػي
لصؼامتندا ب  نـط خر منذاام بب:)أعراس امنة( 

  ..لمحريػة حبػان  النػاس أكثػر ألنيػـ ؟ لمػاذا أتعرؼ الجميمة، الدنيا طيكر فيـ الشيداء أما"
 كتيػػػبط تعمػػػك معيػػػـ، المعػػػب تكاصػػػؿ تحػػبيـ كألنيػػػا كراءىػػػا، يجػػػركف تنػػػادييـ،ك  تنػػػادييـ تظػػؿ

 فػػي مختبدػػة أنيػػا يعممػػكف ل كىػػـ  ..مكػػاف كػػؿ فػػي عنيػػا يفتشػػكف ينزلػػكف،ك  خمفيػػا فيصػػعدكف
 (1)"ت أجسادىـ

مهير ػػػتاملػػػػي راسػػػتامرخائػػػػي دفخ ػػػتفػػػػيأث ػػػتدامتػػػػندا  فنػػػيث  ػػػػتت سػػػذا ع ػػػى ػػػػتـ 
. لخار خ نتخ  ضخفبنتو تمخوت تثز ا  فط  لنـامليثبهخاذه نت

خو  را  توت تامير تخام خرةامليفيقهبامفه ػط  ي  ػلندفت  ػفام يلػؿ فوػتف  ػلهنـ
ألثؿأف  لهنت فصدخرسـ:

   ..السر ىذا يعرفكف الجنكد"
 فػػكؽ القناصػػكف الدبابػػة، فػػي المركحيػػة الطػػادرة فػػي الحػػكاجز، خمػػؼ ىنػػاؾ الجنػػكد نعػػـ

 ل األمػػر، فػػي مػػا كػػؿ ىػػذا نعػػـ، نحكنػػا، نيػػرانيـ يصػػكبكف السػػبب ليػػذاك  السػػر، يعرفػػكف األبػػراج
   ..فينا تختبئ التي الحرية يقتمكا كي نحكنا يصكبكف يقتمكنا، كي نحكنا يصكبكف

 (2)؟ت "فيمت ىؿ بيا، نمسؾ كي عمرنا طكاؿ نطاردىا التي الحرية

امفه ط  يي تلل ب فو فت يامذمأخض امبؤسفيي بػتام ضػتؿ خأرا ػتسوذاإذف ي ت
صػػخرةامعػػذابخاملضػػي ت خبػػ ف صػػراهللامػػذمابلػػدعر ػػـامير ػػتفػػي فػػسامفه ػػط  ي خثعػػؿ

. فامتنتدةضر بت منت دفعنتبوؿرضتخ و  ت



                                                            

 (41 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
76ص ام رث ام تبؽ(2)
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 الشػيء ىػي الحريػة"خمهفه ط  ي رةة رىف نػت ف ػلذهػىي   لنػتذ ػد صػراهلل خسػي"
في ف  يؽامعدخ ال  اميبخاإبػداعخامي ػتةام د  ػت، (1). "نفسؾ تشبو يجعمؾ الذم الكحيد

 ػتمل ػفخثنػلفػيام ػرةةإالأف ػرىاميرام لتيتمث   امتعخببت ل  ت امفه ط  ي مف ب ى
ذهىاألرض فال  ل هـإالخقد تتاميبفيقهب ل خذتشم ف ل:موي خقفب  ليي 

   ؟ اإلنساف يستسمـ متى امنة يا أتعرفيف"
 (2)"ت نفسو سكل يتذكر كل يحب، مف ينسى حيف اإلنساف يستسمـ

األفالطػػخ ي ػػفاميػػبامرخيػػي ي ه ػػت صػػراهللإمػػىامير ػػتامي    ػػتيػػ ف بنػػذاام فنػػـخ
 ػب ال مهير ػت  وػخفاميػبلثعؿقخةاإ  تفختمص للخذظ تلضي للخذػدـا ل ػال ليػ ف

.خامير تخثلامي تةام لفؽذه لذ دوتفتامتعخبام يلهت خ رةةاممهخدمدىامفه ط  ي


  

                                                            

 (.80ص)  صراهلل أذراسة  ت(1)
 .54 صام تبؽام رث (2)
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  المبحث الثاني
 معالـ المكت

  تمييد
 توؿام ػخت يػخرا أ ت ػ ت ذ ػدامػخاقع  فامثػددفػياألذ ػتؿامرخائ ػت خمعػؿام ػختس ػت"

ا ذهػىام ػػختامف ػػ خمخثيأخامعضػخمفي ػػب بػػؿإفأف  مػذأتػػوتال  لعػػددة فنػخمػػ سقتصػػر
امفتػػػؿخامضػػػ تعخام ػػػػ خطقػػػدلعطػػػػيدالالتام ػػػختذ ػػػدامػػػػرخائ  فامػػػخاقع  ف خسػػػػـبنػػػذاإ  ػػػػت
أمػػرىخدالالتأو ػػرال ػػتذت  ػػفي ػػثامرؤ ػػت  لمػػذخف ػػفام ػػختخ عت  ػػلخدالاللػػلر ػػزا م عػػتف 

(1)." لـطرينتفيأذ تمنـمفورةامليخخاقع تاميدثامذم صخرخ ل أخا

مه ػػختإ  ػػت يخور ػػزتمصػػ ت إ  ػػت  تخوخقػػتئ بػػذالنت قتئ ػػتو ضػػ تفه ػػط فخوت ػػت
ام ػختلثربػتذػت ففوالس ػتاهلل خ صرو فت يأذ تؿفيامعتم ي امخثلل  ؿامخطف أثؿ ف
رامذمام هي يخام ف ياملراث دمامخاقعيببعد نتأذ تملفي خم  ػتو ضػ تامظتسرةسذ  صخ 

بػػراس ـ صػػراهلللثػػت ام ػػخت خبػػرزتيػػدث  ثػػرد طب عػػي  خقػػدلخا  ػػترؤ ػػتغ ػػتفو فػػت يخا 
أتػوتملام لعػػددةذ ػػدس تمدرثػػت ل بػتامصػػهتاإر  ػػتامع   ػػتبػ فام ػػردامرخائػػيامفه ػػط  يذبػػر

  ن ت .أز  للام ملهفت بع دا ذفامصخرةامف  تام ل ت زةموؿ 

 أكلن: القتؿ
برزت   تام لؿبػتم ع ىام بتتػرامػذم ػؤدمإمػىف ػت امتمصػ تامفه ػط   تفػيامرخا ػت
 قد ػي  ذهى دام يلؿأخاممتئفأخغ رس ت خسذاام ع ىل تخملامرخائ ػتفدخفإضػفت أمطػتب  

(امػذم لوبػد وػؿ امفه ػط    ف ذهىسذاام ػخت خا   ػتوػتف عبػرا ذػف ػخت)امضػي ت/ام ظهػـخ
 ػػتأخليػػت ػػػ ؼب ػػت خ طػػتؿأ ضػػػت  خ ػػ ل نـذهػػىتػػوؿثر  ػػػتاغل ػػتؿأخ ثػػزرةفػػػي مػػ ـ 
امفئتتامع ر ػتام ملهفػت م صػؿب ػت صػراهللخو فػت يمه   ػتاإ  ػت  تام ف ػخدة خامي ػتةامبتئ ػت

.املي لثر ذنتامفه ط  ي ظهخ ت ذبرامي بامز   تام  لدة

ذ نػػت ػلجخ ػػتامفه ػط   ت ام   ػػتةثخا ػب ػػفثت بػت لصػػخرخاملػيتبقػى لكػػـ( )مػػا فرخا ػت
امفضػ يت ػفخفػرار أ ػلذػفبي ت يت دمنربلت ري ثخاقلصتد ت خاثل تذ ت ف  تة تر ف

ام خاثنػػتامرخا ػػتلصػػخر ػػـام نت ػػت فػػي  ػػلخزخاثنػػت ػػر ـأملػػلذهػػىزور ػػتاذلػػدا بعػػدخامعػػتر
لهػؾا لنػتخو ػؼ تي ػت ػفخزور ػت ػر ـخبػ ف تي ػت ػفاإ ػرائ هيخامث ػدم ديتب فاألم رة

                                                            

.(53ذبتس ام ختامدالميفيامخاقع تامثد دة)ص(1)
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لر ػػزام نت ػػتخسػػذ وه ن ػػت خزور ػػتاإ ػػرائ هيامث ػػدمفػػيام ل  ػػؿمهعػػدخ لػػزا فب لػػؿام خاثنػػت
.املغ  ػػر خأفام ػػخت ع ػػيا ل ت ػػت مهػػذؿامػػذميػػتؽبيت ػػدخأملػػلأثػػؿ ػػفام خاثنػػتأس  ػػتإمػػى

:يرا م خاثلام يلؿخ  ؼفيخثنلخا تفيريهتيت دذبرامصل خؿامر

"عميو أكلن أف يجتاز حدكدنا ثػـ عميػو أف يجتػاز حػدكدىـ، ثػـ حػدكدىـ ثػـ حػدكد األردف، 
(1)."كمف بيف ىذه الميتات األربع تكجد مدات مف الميتات األخرل في الصحراء

   تلل  خؿ:خفيخصؼيتمتام ختامليلعلرميت دخسخغترؽ في

"دقات النعش، دقات محشكة بالحيػاة يقرعيػا بػال تػردد فػكؽ صػدرم، حيػث ثمػة ل صػدل 
 .(2) إل الرعب"

 وت ػػتامبخ ػػت12 ػػف ث خذػػت ػػخت ػػر ررقػػـ)البكمػػة فػػي غرفػػة بعيػػدة( خفػػيقصػػت
يػػػدثمػػػل ػػػتب ت  فبػػػدأ طخ هػػػتبتػػػي   ام عه ػػػتذهػػػىاميػػػتئطلػػػذورامتمصػػػ تبعػػػد ػػػرخر ػػػ خات 

ؼيتمللاموئ بتلهؾ خلع  ؽف نتيلىخصؿمذاؾاميدثام تلؿ:بخص

ختيػار بػيف المػكت كالفػرار البكمػة المتحػدم لضػغط لحظػة لػيس فييػا سػكل ال كػاف كجػو"
سػاخر،  حػكؿ نظػرم عنػو بعيػدان، ممحاحػان، غضػكبان يتمسػا باشػمدزازأفػي رأسػي كػأنني لػـ  مػادالن 

 (3). ي"ألسمخ الصكرة عف رأسكعبثان ذىبت كافة المحاكلت التي بذلتيا 

 ػػـ ػػتمبػػث تػػندام لػػؿذاؾأفطفػػتذهػػىخثػػلذاورلػػلم ع ػػدمػػلامصػػخرامد خ ػػت خام لػػؿ
امذمميؽب ر لػلخأسهنػت   ػلع  ت بل ت ػتتام ػردام لعػددة خو  نػتتػر ط ػ   تئي عػرضصػخرا 

 ل طعت:

 صػغيرة التػي تتسػاندذلؾ قبؿ عشػر سػنكات عمػى كجػو التقريػب، كنػت فػي قريتػي ال كاف"

منػذ زمػف بعيػد، كنػت  دكرىا كتفان إلػى كتػؼ فػكؽ حاراتيػا المكحمػة، أذكرىػا اآلف أشػباحان تػتالما
كيػؼ كانػت تتسػاقط فمسػطيف شػبران شػبران  طفالن انذاؾ، ككنا نشيد، دكف أف نقدر عمػى الختيػار،

لخشػنة تمػر أمػاـ أعيننػا البنػادؽ العتيقػة فػي أيػدم الرجػاؿ ا كانت . ككيؼ كنا نتراجع شبران شبران 

                                                            

 (168و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(1)
 172ام رث ام تبؽ ص(2)
 (3)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(3)
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يفقػدف  كأصػكات القػذادؼ البعيػدة تػدلنا أف معركػة تقػع اآلف، كأف ثمػة أميػات كأسػاطير دمكيػة،
 (1)."إلى ساحة المكت ،طفاؿ يفقدكف اباءىـ، كىـ ينظركف عبر النكافذ، صامتيفأأزكاجيف، ك 

ام ػترام يرقػت سذ ام  هخدرا تام   تخ تامليلخامتفيذسفامتػتب أظنػرتمه ػترئلهػؾ
امػد خمامػذمأصػتبام ر ػت خثعػؿ ػفام لػؿرثػال  ل ت ػىفػيتػخارذنتة  ػت  ط ئ ػت  خذاؾام ـخ

بالمخؼ ي ث  لطيأ هيت فلتوت خق تبؿيترقتل لؿامييخام  ت:

ىجكمػان  عرفنا، نحف الصغار مف أصكات الطمقات أف ىناؾ أسمحة جديدة كأف ىنػاؾ كلقد"
القريػة فأحرقػت  ف قنابػؿ حارقػة قػد سػقطت فػي كسػطأك   ..ل لػـ تطػرؽ قبػؿ اآلفمف ناحية أخػر 
كمػػف يحمػػـ أشػػباح نسػػكة  شػػاىدنا ة، كحػػيف نظرنػػا مػػف خصػػاص النافػػذة الكاطدػػبيتػػان كأطفػػالن 

المسػػتمع بإمعػػاف أف يمػػتقط صػػكت  منحنيػػات يسػػحبف جثثػػان إلػػى داخػػؿ القريػػة، ككػػاف يسػػتطيع
 (2). ان"فقدت زكجيا كصمكدىا في اف مع – ر أميىكذا كانت تشي –إحداىف  ،نشيج مخنكؽ

خفي نت تاميدثوت تلهؾامبخ تل ؼذهػىغصػفل  ػت فػييد  ػتب ػلنـ خوػتف راقبنػت
ف  ػتوت ػػتامطه ػػتتل ػ   ػػفوػػؿ وػػتف خبنػذا عطػػيو فػػت يإي ت ػت    ػػرا مهنػػخاثسام ؤ ػػفت

خايػد فيذسفام ترئ خ ثعػؿام ػختأ ت ػلب طبػتؽ  ملهفػتا ألمػخاف خموػفلثرذنػت ػؤدممطعػـ 
سػػػخام لػػػؿاألو ػػػد يػػػ فثػػػت قػػػدرا ذهػػػىام ػػػخاطفامعػػػتدمذماأليػػػالـامعتد ػػػتخاملػػػيالللثػػػتخز

 .رغ ؼاممبزخامب تاآل ف

ي ت ػلاالغلرابزخدخمطتم ت إمػىام ضػيبنػدؼفػيامرخا ػت فتذه لػلبػتم ختام رذػبخا 
وػتفام ػخت  ػ   لتػعر وػتفامػذمو فػت ي ػبتؽإف:" ػشدرخ ي ػخد  خؿ.  وف دىأبعد
ي تلػللي  ػؽأتػوتؿ ػف تدرا   ال توؿخقدةف فيخاملفت ياممالقتاأل ت  تلثه تتأث ؿأيد
(3)".اآلمر في تةفيلبذ رست  تؽفي

م ػترئ   ػرفو فت يوتفقر بت  فام ختإمىيد ثعؿ فرخا تلل  فت   ػهخال ذهػىرقبػتا
بػػل  نػتب ػػت وفػيم يػػتؿسػذاامػػخذي ػػر بتم ضػ تخ  ر  يز ػلخ علصػػرأم ػل خفػػيذاتامخقػت بص 
إمػػى ػػخرةير ػػت خ ػػببسػػذااالملصػػتؽ ل  ػػؿفػػيإي ت ػػلبػػتم ختام ر ػػبإ ػػر ػػرضام ػػورم 

ر   ػتخ الي تتااليلالؿمل خ تتطتللامفور ػتخام خر ػتاملػيأ ػترتبػراو ففػيذ ػخؿامث ػتس 

                                                            

(.5ص)12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
 .(7و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(2)
.(83درخ ش فيخصؼيتمل ت  صغزاؿ بتربزمزاؿ)ص(3)



49 
 

بتم ختام ر بمل خقديػدث ػتوػتف ثعؿ فو فت يمطرا ذهىامو تفامصن خ ي خسذاإ ذاف 
. لخقعل

 ف فسام ث خذتام صصػ تمو فػت يذرضػت تػندا مه لػؿ )األفؽ كراء البكابة(خقصت
ت  ػػب لخصػػػؼ تػػػبلام ػػػخت خ ه ػػػلتػػي  ػػػفذمػػػؾ فػػػدالؿامطفهػػػتاملػػيلرولنػػػتأ نػػػت ػػػ أم نػػػ

بت يخسػػت خظػػؿ م نػػرببنػػتبعػػدام وبػػت خ  ثػػخ عنػػت وت ػػتقػػدأصػػ بتبرصتصػػت يلػػؿ صػػخ 
أمخست ولـ ر ستذفأ لامليستثرتم م  تتمب تف ف  تب يسخفػيفه ػط ف خأ ػلامعثػخز

 خلنت  تربام ختفيصدرأم نت.اللعهـ فأ ر خلنتت ئت  خوتف ر

فػكؽ البػاب، كانفػتا رشػاش ثرثػار فػزرع فػي الغرفػة رصاصػان كانت األكتػاؼ قػد انيػدت "
كالمطر، ثـ انكشؼ الدخاف عف أربعة رجاؿ يسدكف أمػاـ عينيػو بػاب الغرفػة الخشػبي، كلكنػو 
لػػـ يتحػػرؾ، كانػػت دلؿ تػػرتعش فػػي دميػػا بالخفقػػات األخيػػرة مػػف أنفاسػػيا، كعنػػدما شػػدىا إلػػى 

ليػو ثػـ رفعػت حاجبييػا لتقػكؿ شػيدان كلكػف صدره كأنو يريد أف يسكب فييا قمبو كدمو، حٌدقت إ
 (1). المكت سد الطريؽ أماـ الكممة"

مهيػػػدثفػػػيذاورلػػػل خفػػػيامهيظػػػتاملػػػيخقػػػؼف نػػػتأ ػػػتـأ ػػػلبعػػػد قػػػتس  خفػػػيا ػػػلرثتع 
طخ هت فاموذبذه نت   ل ثجام تندفيصدر  رةأمرى.  خات 

 ذراعيػو بػيف القتيمػة أختػو مػؿح أنػو يػذكره الػذم كػؿ اآلف، شػيدان  يػذكر ل إنو بكى؟ "ىؿ
 ل كحػدىا دمكعػو أف لػك كما دمكعيـ ليستجدم المارة عيكف أماـ يرفعيا الطريؽ إلى كانطمؽ
 يعػرؼ لكنػو ك ذراعيػو، بػيف مػف الميت الجسد ينتزعكا أف لمناس تيسر متى يدرم ليس تكفي،

: شػيء كػؿ دفقػ بأنػو أحػس المتصػمب، البػارد جسػدىا ضػٌيع حػيف الميتػة، أختػو فقػد حػيف أنو
(2)". ذاتيا حياتو يفقد أف ييمو يعد كلـ أممو، ك كأىمو أرضو

خال لخا ىو فػت يفػيثهػب تػتسدام لػؿبصػخرلنتامخيتػ توت هػت و ػتليػدثذهػىأرض
امخاقػػ خرب ػػتأو ػػرفظتذػػت فنػػخيػػ فقلػػؿامتػػبتفام ال ػػتامػػذ في هػػخاأيال نػػـخي ه تسػػت عنػػـ

ؽ تػػد دأف ثػػدخاأل ف ػػنـ خ ػػت  ػػع دا  قػػتـب ػػلهنـدفعػػت خايػػدة م  ػػت  يػػخاموخ ػػت خا لظر ػػتبتػػخ
بصنر ج ت فترغفيصيرا ضتر ت خأ تـ  طتلفل ش خيتت خمـل ػؼامفظتذػتمنػذااميػد 
بػؿقػػتـأبػػخامم ػػزرافام نػػربام ػػر مبنم ػػت ث ػ نـفػػييتخ ػػتتام  ت ػػتب ثػػردأفخصػػؿمهيػػدخد

                                                            

(10و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
8ام رث ام تبؽ ص(2)
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ذهػىاميتمػػتاملراث د ػتام ت ػػ تاملػيذت  نػػتخذت تػنتو فػػت ي خسػػذاإ(1)اموخ ل ػت  فن  ػت ػػدؿ  فدؿ 
خأرادإ صتمنتبل ت تللام رد تام ل خذت خبتمخصلام لفر د ففيذاؾامػز ف خامػذ فا ل ػتسـ ػف
خاقعلبع ت تلت ػت أضػت تذ ػخؿامث ػتس رخيروػت تػتذرسـ خثػددت ثػرىام ػخراتامتػعب ت

.فخاآلمر خثعهت فو فت يبطال أدب ت خ خر ت  عت ب فامي 

ألخامطفػػػؿامػػػذم ب ػػػ اموعػػػؾفػػػيأيػػػد)كعػػػؾ عمػػػى الرصػػػيؼ(خفػػػيقصػػػت بػػػتئس   ػػػخت 
تت خر ت ي ث رخمقصللأل لتذ : م  

  ..كاف حميػد يسػتخدـ بذراعيػو كػي يكضػا كالمػو ككانػت دمكعػو تنسػاب دكف أف يشػعر"
 (2). ط"طع المصعد رأسو كىك ييبطؿ في قفص المصعد فقألقد 

بػلضػتبطام مػتبراتيػ فوػتف، )أبعد مػف الحػدكد(قصتخفي   ػلثخبامتػتبخسػخ ػزج 
فيام ثفخ  و ؿبلفياملي  ؽ ذورملقصتقلؿذتئهلل:

ل تحػػاكؿ أف تسػػتدعي كاتبػػؾ ليحمػػؿ لػػؾ الممػػؼ الػػذم يحتػػكم عمػػى كػػؿ   .."ل يػػا سػػيدم
حسػب اتريػد أف تعػرؼ شػيدان عنػي؟ ىػؿ ييمػؾ ذلػؾ؟   ..مػة لحيػاتيالتفاصيؿ اليامػة كغيػر اليا

عمى أصابعؾ إذف: لي أـ ماتت تحػت أنقػاض بيػت بنػاه ليػا أبػي فػي صػفد، أبػي يقػيـ فػي قطػر 
اخػػر كلػػيس بكسػػعي اللتحػػاؽ بػػو كل رؤيتػػو كل زيارتػػو، لػػي أخ، يػػا سػػيدم، يػػتعمـ الػػذؿ فػػي 

بكسػعيا أف ترانػي أك تػرل كالػدم، لػي  مدارس الككالة، لػي أخػت تزكجػت فػي قطػر ثالػث كلػيس
تريػد أف تعػرؼ جريمتػي؟   ..أخ اخر، يا سيدم، في مكاف ما لـ يتيسر لي أف أىتدم إليػو بعػد

ىػػؿ ييمػػؾ حقػػان أف تعػػرؼ أـ أنػػت فضػػكلي بػػرمء يػػا سػػيدم؟ لقػػد سػػكبت دكف أف أعػػي، كػػؿ 
لحظػة جنػكف  فػي  ..محتكيات كعاء الحميب فكؽ رأس مكظؼ كقمت لو أنني ل أريد بيع كطني

لقػػػد كضػػػعكني فػػػي زنزانػػػة سػػػحيقة العمػػػؽ لكػػػي أقػػػكؿ أنيػػػا لحظػػػة   ..أـ لحظػػة عقػػػؿ، ل أدرم
كلكنني، في تمؾ الزنزانة، تيقنت أكثػر مػف أيػة لحظػة مضػت بأنيػا كانػت لحظػة العقػؿ   ..جنكف

 (3)"  ..الكحيدة في حياتي كميا

 ػػػيفػػػيذس ػػػل خا   ػػػتسػػػذاامبيػػػر ػػػفام آ ػػػيمػػػـ بلدذػػػلو فػػػت ي ػػػفخيػػػيامم ػػػتؿامبخم 
ػػر بوػػت  رارأتامخاقػػ ام طػػتبؽمػػل فو فػػت يابػػفام مػػ ـخابػػفامهثػػخ خابػػفاال ل ػػت ام  ػػترم فث 

                                                            

 (.112-1)ص ي رثتؿفيامت س اآل تراموت هتا ظر:و فت(1)
(28و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(2)
3ام رث ام تبؽ ص(3)
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ام خرةفيذاؾامخقت خابفام هـامذماول   ػتيتام تػثتةامفه ػط   ت م   ه ػتبػ فأزقػتام ػخت
قلهػتليػتاأل  ػتض صخرةام لؿس ت .ام لرا  تفيوؿالثت    هولامفه ط  ي لهخ ت ب فأـ 

خذتئهػػتل ر غػػتفػػيخيػػؿاملتػػر دي ػػثالأيػػد عػػرؼأيػػدا  خ نت ػػتسػػذ امبطخمػػتخاموفػػتحامػػػذم
ب ػػػ طخسػػػخ بػػػلفػػػي ػػػثفام مػػتبرات خ ي  ػػػؽ عػػػلبخيتػػػ ت  م ػػػبب  ذتتػػللامتمصػػػ ت أف ػػػزج 

 ػػي ؽ  اللػػريـخالللػػرؾتػػعترردد فػػيخثػػلام خظػػؼذاتغضػػب م صػػب أ ػػتـغتبػػت ػػخت 
.مري تاهلل ب ال 

قه املػييتخرسػتو  ػرا فػي ال ذ دم هىامليأيبنتو فت يخاب ػت د  لػلي فػتخاأل ر ملهؼ 
 فبعػػد تػػخارستام ضػػتميامطخ ػػؿ خبعػػدأفا ل تػػ ترائيػػت)شػػيء ل يػػذىب(ذس ػػلذبػػرقصػػت

  ػػػػفام ػػػػخت ا ػػػػل بهلنتخسػػػػيستدئػػػػتامي ػػػتةفػػػػيصػػػػدرامفػػػػدا خام  تخ ػػػػت لثر ذػػػػت ال ػػػػتأ ػػػػخاع 
قرألنت:  ط ئ ت لرخ نتمصد  نتخ يبخبنت و تمخوت تلليد ثذفقصت 

 كنػت  ..ذىنػي فػي راسػخة تػزؿ لػـ )اليػادار( مػف عكدتيػا بعػد فييا قابمتيا التي "المحظة
 عػةالفظي الميػالي قصػص كثيػرة أفػكاه مػف سػمعت قد كنت إذ  ..ترتجؼ أك تبكي، أراىا أف أتكقع
:ىادئ منخفض بصكت لي قالت ..السجف في أمضتيا التي

  ..أياـ تسعة طكاؿ ضاجعكني لقد  -
 تسػعة طػكاؿ أصػمي كنػت لقػد: " قالػت أنيػا إلػي   خيِّػؿ لقػد بؿ  ..شيدان  أقكؿ أف أستطع لـ

  ..أبػػدان  لحقارتيػػا قػػرار ل  ..حقيػر شػػيء بيػػا أكاسػػييا أف يمكػف التػػي الكممػػة أف شػػعرت  .."أيػاـ
 :  أخرل بكممة المكقؼ شمتكانت

 (1)" ..ميتردة امرأة أنا  ..تتركني أف بؾ يحسف -
س ػػت  للػػتفقت ػػ لتفلثرذلن ػػتم هػػىخسػػيذهػػىق ػػدامي ػػتة األخمػػى:يػػ فأ ػػرت خذػػتث
ثرا ػػت  خام ت  ػػت:يػػ فاغلصػػبتبخيتػػ تمػػـ  ػػلط و فػػت يأف ثػػدمنػػت ام ػػثت خفبنػػتل وػػ ال خا 

  لل أ ػتام  لػتام تم ػت  لوـسيم  ئتأ ػتـسػذاام ػختام ب ػؿمصػدخصفت خالذزا   فتعرب ف
نتخا لتنتدستفياميرب خام نت تامبطخم تامليخصهتإم نتم هى:هلفنيق

 ىػذا . منػو فادػدة ل إنسػاف  ..اآلف بكضػكح بيػذا شػعرت  ..تغيرنػي أف ليمػى تسػتطع لـ"
 أف تريػد أنيػا ليػـ قالػت لقػد يػذىب، شػيء  ..ميت إنساف ضريا عمى كرد باقة .  ..شيء كؿ

  ..القطػػار كصػػٌفر كاسػػع، منعطػػؼ حػػكؿ تػػدكر كىػػي العجػػالت أٌزت  ..يػػذىب ل شػػيء ليػػا يبقػػى

                                                            

 (12)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
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 كل قاسػية، بػاردة،  ..كالقػدر التراب في مغركسة البيضاء القبكر كشكاىد األفؽ، في مقبرة ثمة
 (1)؟" رخامة قبرىا فكؽ يكجد ىؿ ترل  ..تذبؿ

م ب ػػؿ مػػلـو فػػت يقصػػتامبطهػػتم هػػى ملصػػب ر ػػزا متمػػدا مه ػػرأةامفه ػػط   تبنػػذاام ػػختا
املػػػيل ػػػؼث بػػػت مث ػػػب ػػػ امرثػػػؿام  تضػػػؿ خلعػػػ شفصػػػخؿامبطخمػػػتخام عت ػػػتةوت هػػػت دخفأم

مضعفنتأخأ خ لنتأخبرا لنت ا ل  تئ ت  .اذلبترات 

اهللفػيلهػؾامصػخرةاملػي   رسػتخفيامثت بام ػخازممو فػت ي  ل ػترب عػلإبػراس ـ صػر
بع ػػدذػػف ػػتيت خاثنػػتأخلػػخازفقػػخىأخليد ػػد الإ  ػػت ي  مه ػػختيػػ ف ػػ ليذهػػىتػػوؿقلػػؿ 
 ل تزذت و تخلتػ  فػيسػذاامهػخف ػفام ػخترائيػتامظهػـخاميػزفامع  ػؽ خرب ػت أطراؼيرب 

.امبرا ةخامضعؼام صتيبمهضي تام  لت

 ي ػػثلعر ضػػت د  ػػتغػػزة)أعػػراس امنػػة(م ػػختو  ػػرا فػػيرخا ػػتخبػػرزسػػذاامتػػوؿ ػػفا
ذد ػػدة خلثر ذػػتخ ػػالتسػػذ امغػػتراتخاالغل ػػتالتام بتغلػػتذهػػىام ػػد   ف ػػفتػػمخص مغػترات 
امرخا ػت فوت ػػتامرخا ػػت عثخ ػتبػػتم لهىامتػػندا خامضػيت تاموبػػترخامصػػغتر فتمبطهػتة  ػػتخاملػػي

مػـلوػفة  ػتخمػـلعػشميظػت خايػدةفػي ػالـخط     ػتدة ة  ػترختقصلنتر دةثترلنتامثد ػ
خ ػػ سوب ػػر مو  نػػتوت ػػتلبػػدخأ ػػتـام يلػػؿ خف ػػداف   ػػ اب نػػتأخزخثنػػتخا   ػػتذتتػػتصػػراذتت 
قت ت ذتم ت خس ت  ت  تخصتبرة فبذمؾوت تة  ت فاممػترجخ زذزذػتخيز  ػت يػداملرسػؿ ػف

   ل خؿة  ت:امدامؿ خسذا توت تلر د

يجػب أف يحػػٌس ىػػؤلء أنيػػـ ليسػكا كحيػػديف، لػػيس ىنػػاؾ أصػعب مػػف فقػػداف البػػف أك  "
البنػػت أك األخ أك األخػػت أك الػػزكج الػػذم تحبػػيف، كاألدىػػى مػػف ىػػذا الفقػػداف ىػػك مكعػػده، إنػػو 

 (2)يأتي في الكقت الذم تتكقعينو أف يأتي فيو تمامان ألٌف ىذا الكقت ىك كؿ لحظة"

ام ػػترئيثػػـامف ػػدامػػذملعت  ػػلسػػذ ام ػػرأة خام عت ػػتةاملػػيلوبػػدلنتطػػخاؿبنػػذا  لتػػعر
ذ رست   تثعؿ  نتراخ ت ملبوؿلفتص هل خوـوت تذالقتة  تبر ػدةخط ػدةي ػثأيبلنػت

و  را خليد ت عنتذفا  نتخ    تئل:

ا اسػمي لمػيس، "قمتي ليا: كاف يجب أف يككف اسمؾ رحمة كليس رندة، فقالػت: أكلن أنػ
ـٌ ىؿ ىناؾ مكافه يمكف أف تعيش فيو الرحمة ىنا؟ كنػتي سػأمكتي قبػؿ أف أكلػد كنػتي سػأمكت  ث

                                                            

 (.14ص)12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
(86 صراهلل أذراسة  ت)ص(2)
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بمجػػرد أف يخطػػر ىػػذا السػػـ ببػػاؿ أمػػي، انظػػرم إلػػييـ إنيػػـ يقتمػػكف كػػؿ شػػيءو أتعػػرفيف لمػػاذا 
 (1)ألنيـ قتمكا الرحمة أكلن "

 ػػهخى ف ػػدذتتػػتامف ػػدخلذخقلػػلاأل ػػرال ملهػػؼو  ػػرا ذ ػػدزيتػػكف الشػػكارع( فػيرخا ػػت)
بوؿأمخا ليلىأف دستذ هنت خصترتسيذالنت  لتذهىق دامي تة:

 –كلػػـ يفيميػػا  –قالػػت لػػو  . "لمػػرة كاحػػدة أحسسػػت أف لػػدم غرفػػة خاصػػة، ذلػػؾ القبػػر
لكننػػػي خسػػػرتو بصػػػراخي، بفزعػػػي الػػػذم أيقػػػظ المػػػكتى كلػػػـ أسػػػأؿ نفسػػػي لمػػػاذا تصػػػرخيف يػػػا 

 (2)سمكل؟ت"

دةمرل خؿأـ هخىامليف دتاب نتخثت أيدام  ؤخم فم عز  نت:خفي تن

حسػػدنا الػػبعض حػػيف جػػاء )حضػػرتو( ليعزينػػا، كنسػػي أف ثمػػف زيارتػػو تمػػؾ دفعنػػاه سػػمفان، 
 (3)شييد، كلـ أكف فرحةن بيذه الزيارة، حتى لك كانت مقابؿ ظفره ت

خا ػػخى ػػفامطب ػػػتفػػتم ختس ػػتثػػت لضػػػي ت  ػػفأثػػؿامػػػخطف خموػػفامضػػيت تمػػـ وخ ػػػ
اموتديػػتامب ػػ طتاملػػػيل لنػػؾي تلنػػػتف  ػػت ػػ عـاآلمػػػرخفاموبػػتربتم ػػػ طرةخاملػػرؼ خال  ػػػد  خف
 ػػخىاملعػػتزمخاال ػػلثدا ام رائػػي خوػػـ ظنػػرام ػػخت ػػنال خ لتيػػت مػػدىام ػػخاطفامعػػتدميػػ ف

 فامضيت تخام لهى: ل ليام خرةخقدفغرتفتسنتالملنتـ ز د 

 ست زينب  ..ينبالست ز  -
 ميف؟ -
 احنا تت -
 أىالن كسيالن، قالتيا قبؿ أف تفتا الباب -
 الثكرة رايحة تنطمؽ قريبان  -
 ا يفرحكك -
 بس انت عارفة، ىادا يمزمكا تضحيات -
 خذكا، عندم )ذىبة( ىي الذكرل الكحيدة مف عالء الديف -
 بدنا إذا سمحت شييدت . أل -

                                                            

(.86ص) صراهلل أذراسة  ت(1)
 .(23خفامتخارع)ص صراهلل ز ل(2)
 42ام رث ام تبؽ ص(3)
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 شييد؟  -
 اه، شييد -
 (1) ؟نسيتك ت . أعطيتكـ شييد زماف -

خالليل ػػػؿز  ػػػبأفل مػػػذأ ػػػخاال لعخ ضػػػػ ت   تبػػػؿرخحاب نػػػت بػػػؿلرفضػػػنتبوبر ػػػػت األـ
اميز  ت:

 (2). "بماؿ قاتمو لف نشترم الخركؼ الذم سنكزعو مف أجؿ ركحو"

خزادلعب رستذػفامغصػتام غ خ ػتبػتم نر يػ فبي ػخاذػف صػدرامرصتصػتاملػيقلهػت
يخؿقتلهل:اب نت خثرتلي   تترخل   ت

كػانكا قػػد فتحػػكا ممػػؼ تحقيػؽ، كعينػػكا لجنػػة كػػي تعػرؼ مػػف أم اتجػػاهو جػػاءت الرصاصػػة، 
ككالعادة حيف يفتا ممؼ كتعيف لجنة، فإف المجنة تذكب ككذلؾ الممػؼ، كل يبقػى سػكل السػؤاؿ 

 (3)كسؤاؿ أخير بال إجابة أيضانت و أف يذكب لتمعب شاىدة القبر دكرهالذم ل يمبث نفس

ف ػػدف ػػدتذ هنػػتبعػػدا لتػػنتدأ  ػػف خيػػ ف ػػ مخستذػػف خذػػدرؤ لنػػتاألم ػػرأ ػػت ػػهخى 
أل  فمط بنت وتفامرد ضيوت  بو ت :

 "كـ سنة مرت عمى استشياد أيمف؟
 ألؼ سنةت

 كمتى اخر مرة رأيتو يا سمكل؟
 (4)ت" ..نعـ أمس رأيتو  ..أمس

امػػذميػػتؽبػػ   فقلػػؿامفتثعػػتاملػػيمي ػػتب ػػهخىأوبػػر ػػف ثػػرد ػػختذػػتدم فتم لػػؿ
.أيال نتخقهبنت خثعؿ في تلنتفترغت  فام عتدةخاأل تف خوؿ تليهـبلأمفلتةذتد ت

خي فا لتندأ  فخرأت هخىث لل لصؼبه ت نت تند خلل:

                                                            

 .(52ص) صراهلل ز لخفامتخارع(1)
 .53 صام رث ام تبؽ(2)
 .94ص ام رث  ف ل(3)
 .94ام رث  ف ل ص(4)
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"رحػػتي أسػػد الثقػػب بيػػدم، كأضػػغط عمػػى صػػدره، نجحػػت كقبػػؿ أف أنتبػػو، كانػػت بركػػة دـ 
أسػػندتو،  . مسػػارب ليػػا، تحػػاكؿ أف تمضػػي بػػو، أف تسػػتمو مػػف يػػدمتتجمػػع تحتػػو، باحثػػة عػػف 

ىػػؿ تصػػدؽ كانػػت تمػػؾ ىػػي المػػرة األكلػػى، المػػرة الكحيػػدة التػػي  . أغمقػػت بصػػدرم جػػرح صػػدره
أحتضنو فييا، كفي الشػارع ألقػكؿ لمجميػع بأنػو حبيبػي، حبيبػي الػذم ل يحػؽ لػي احتضػانو إل 

الخفػٌي، فاصػطدمت بحفػرة، حفػرة كبيػرة، في لحظة مكتت كراحت أصػابعي تبحػث عػف نبػع الػدـ 
 (1)لحـ مفركـ ت"

ػػػتزارتقبػػػرأ نػػػتخمط بنػػػت خل ػػػل رريهػػػت ػػػهخىاموئ بػػػتفػػػيذػػػتمـام ػػػختخاأل ػػػخات م  
خغ رسـ فقلهىام م ـ ف صفنت صراهلل:

"بيف القبكر، كجدت نفسيا تدكر، تقٌمب الشكاىد كما تقمػب صػفحات كتػاب، كتػابو حجػرم 
 (2). مكتى كيرفعيا عاليان لمشمس"يحفظ أسماء ال

ام بػر ب ػػىبنػذ امصػػخرةتػتسدا ذهػػىلػدامؿام ػػختبتمي ػتة خب ػػت األ ػخاتيتضػػر ففػػي
. يلىلذبؿزسرةامع ر خل خ األ تـخ ل تخىم هنتب نترستخ خ  تلنـذ خؿاألي ت 

األبػكاب كأنينيػا، "الكجكه، األصكات، إيقاع أقداميـ تحت الشػبابيؾ، كأيػدييـ فػكؽ صػفيا 
كرأيت أزىاران ذابمػة فػكؽ القبػكر، ريحانػان يانعػان، خبيػزةن مزىػرةن، داليػةن كامػرأةن تبكػي كىػي تتحسػس 

يحػؽ ألمػي   ..)المٌديدة( فكؽ أحد القبكر بتمؾ الرقة التي يمكػف أف تتحسػس فييػا جسػداى تحبػو
 (3)" ..أف تككف ليا ريحانةه عمى قبرىا

بتمف ػػػدخامير ػػػتفخأفصػػػيت ػػػهخىذػػػفدامهنػػػتامػػػذ مرغػػػـث خ نػػػتال ػػػزاؿ ػػػلوهـخ يػػػس 
امطخ ؿ ف دخقفتأ تـام بخرلفه ؼام ختببراذت خيدة ؤ فت:

"كـ مرة قرأت كتاب المكت ذاؾ دكف جدكل، كـ مرة مسحت الغبار المتراكـ عمى الشكاىد 
أحػد القبػكر كأقمقػت لكي أتيٌجى السـ المدفكف تحتو، كػـ مػرةو خفػتي كقػد خٌيػؿ إلػٌي أننػي دسػتي 

نكـ صاحبو أك صاحبتو، كـ مرة كقفت طكيالن عند قبرو أخضر، لـ يجػؼ ترابػو بعػد، كقمػت: لعػؿ 

                                                            

 .(99ص) صراهلل ز لخفامتخارع(1)
 .(116ام رث ام تبؽ)ص(2)
 .116ص ام رث  ف ل(3)
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الذم فيو لـ يزؿ بعد عمى قيد الحياة، كانتظرتو أف يصرخ، ككـ مػرة فكػرتي أف أختػار مػف بينيػا 
 (1)" ..قبران مجيكلن إلى أف فعمتيا

 ػفام ػختخامير ػتف  ػـاغلصػتبذ نػتخامتػػ خخوت ػت نت ػت ػهخىبعػدذػذابنتامطخ ػؿ
منػػػتدخفأف رذ ػػػتف نػػػػتير ػػػت خالإ  ػػػػت  ت أفقلهخسػػػتخثعهػػػخا ػػػػف ػػػبب خلنػػػػتا ليػػػترا م مفػػػػخا
ثػػر  لنـامتػػػ  عت ف ػػػتـأيػػدام  ػػػؤخم فخو  ػػػىذ ػػل صػػػراهللبػػػػ)يضرلل( خذبػػدامػػػري فذ نػػػت

بنم تئنت ففخؽ ط امب ت رل فأخ ال ت:

صمكا حافة السطا، ألقكا بيا ككاف عبػد الػرحمف حػذران فسػقطت بعيػدان عنػو ىػذه المػرة، "ك 
 كصرخكا: 
ماتت، فانحنى عمييػا، جػٌس نبضػيا، كلػـ يكػف ثمػة دمػاء، لػـ يكػف ثمػة سػكل عينػيف  -
 .  مشرعتيف

 . فصرخ: لٌسا ت كأحس أنو يعيش لحظة تحرره مف كؿ شيء
 كراحكا ييبطكف الدرج مف جديد

ككما لك أنيـ لـ يتعبكا أبدان كصمكا سريعان إلى حافة السطا، كألقكا بيػا، كقبػؿ   ..حممكىا
 أف تصؿ األرض، كانكا يصرخكف بو:

 ماتت ؟؟ -
 ؟؟ .. .. -
 (2)عمى إحدانا أف تصحك اآلف يا سمكلت" -

بنػػػذ ام تػػػػتسدام بتتػػػػرة ػػػفام ػػػػختامػػػػذمأبدذػػػػل صػػػراهللخو فػػػػت ي  ل ضػػػػ اإي ػػػػتس
  ن ػتب   ن ػتوػػتفقت ػ ت خ لف  ػت فػيإيػػداثخخثػػخد فػيامي ػتة خامظػتسرأفوه  لػلامع  ػؽموػؿ 

صػد تام لػػؿخر ػػـامصػػخرةاإثرا  ػػتمه يلػػؿيػ ف عػػذ بضػػيت ت  وػػذمؾذهػػىصػػع دام  ػػلخى
امغرائبػػي لتػػتروتففػػيإبػػراز عػػتمـثد ػػدةمه ػػختامفه ػػط  ي فو فػػت يامػػذمليػػد ثذػػففلػػرة ػػت

 تمػػػل خامهثػػػخ خغ رسػػت خ صػػػراهللامػػػذمل ػػتخؿذاتامػػػز ففػػػيز لػػػخفبعػػدام وبػػػتفػػػي عظػػـأذ
امتخارعخامز فاميد ثفيأذراسة  ت لف تفإمىيد بع دفػياملعب ػرذػفامتػثفامفه ػط  ي 

يل يالفرار  لخب ت امتمص ت .تام تئرةخأ تـذ   نتقلؿأو دخ خت 
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 ثانيان: الحرب
خ   ػػػتأ لثػػػتو ػػػت وب ػػػرا  ػػػفام ػػػردام  ػػػرم فػػػتميرب  ػػػرح ذالقػػػت خاميػػػرببػػػ فامرخا ػػػت

إ  ت  ت ذ   ػت خأ ػتـ خام ػختامطتي ػتاميػربمإل لتجامف يامعربيخامفه ط  يامداؿذهىأبعتد 
امخثػخدم خلبيػثذػفذثزسػتامرخا ػتتػمخصلصػترعتػبر وػؿخفػيميظػتوػؿفػيام لػربص

.ت يي تة  تفيبير فامعدـاإ  

مهولػػػتب   ػػػتأ ػػػلج ػػػت  ػػػ  ىبػػػ دب ث هػػػتخسػػػخاميػػػرب خقػػػدتػػػوهتاميػػػرب صػػػدرإمنػػػتـ 
وت ػت ػخا ذ نػتخ ػداف امث تذػتذػف عبػرفنػخاميرب ػتاملثربػتذػفام عبرةاإبداذ تاألذ تؿ
ي ػتبذهػىام رلفػ امصػختا ػلع تؿفػيب ػببنتاموتلػب  ػ خقػدذتدمػتغ ػرأخذتدمػتاميرب
اموتلػب لػخرطقدو تامبطخميامثت بإبرازامف يغ رامل ث ؿذهىاموتلب يرصدخقامفف 
لهػػؾذػػفخ عبػػرامف ػػياال  ػػت يامبعػػدي ػػتبذهػػىمه ػػهطتام  ت ػػبام  ت ػػيامبعػػد ػػ زؽفػػي

(1).ام لتؿ  دافأسخاؿذت ش فاملثربت

طػخمي فغ ػتفو فػت يوػػتفخ ػت ن   ػتفػيسػذاامصػدداميػد ثيػػخؿامثت ػباإ  ػت يالامب
فيرخا تللأقرب ت وخفإ لتج فورة درا  تستئهت ػف تػتسداميػرب فنػخبيبوتلػلختمخصػل
ثػدا مرخا تلػل  قر ػب  خ رد ام ل خعخأ و للام لعددةخمغللامتػعر تامفتئ ػتامي ت ػ ت  ػؤرخمخاقػ  

فػيمب ػتفخفه ػط فخغ رسػت   ػتثعػؿف دأر خميربام وبتخ ثػتزرام ػرى خ ثػتزرام م  ػتت
. فام ختذ صرا أ ت  ت  فلوخ فاميبوتامرخائ تمد ل

 ضػػربأزمػػيصػػراعمبت ػػتخل ػػبشاأل ػػد طخ هػػتيػػربخاقػػ )عادػػد إلػػى حيفػػا( رخا ػػتلعػػر م
خاميصػتربتمػدـ يفػؿ ر رايلالؿبؤرةإمىام  ط تخ يخؿامفه ط  ياملتر خفيذ   ت بثذخر 

خاإذالؿ خذمػػؾبعػػدذتػػر فذت ػػت  ػػفخاميػػخاثزخام طػػترداتخام ػػثخفخاأل ػػرخام لػػؿام صػػؼخ
امبعد خي فذتدخامدمتمدخمهدخفب  ترللإمىلهؾام  تطؽفػيز ػترة ملصػرة ف ذتدلػلمػذورى

اميربامليمي تبي فتة ذاؾ:

تػػزاؿ ىنػػاؾ، بصػػكرةو مػػا، كحػػيف كػػاف يقػػكد سػػيارتو كسػػط شػػكارع حيفػػا، كانػػت رادحػػة الحػػرب مػػا 
 (2). غامضة كمثيرة كمستفزة، كبدت لو الكجكه قاسية ككحشية

                                                            

  ثـ امرخا تخاملثربتاميرب تام صر ت  خق ام تقدام  د ثـ)ذهىاال لر ت((1)
 (345و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت)ص(2)
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سذ بدا تامريهتمز ترةي فتام د  تام يلهتختػبلاممتم ػت ػفامفه ػط    ف خبدا ػتريهػت
امتمص تأ ضت مذورىاميربامليأمرثلنـ في فت:

ت محككمػة بتػكترو غػامض، كفجػأة جػاء القصػؼ كانت حيفا مدينة ل تتكقع شيدان، رغـ أنيا كان"
كمضػػت قػػذادؼ المػػكرتر تطيػػر عبػػر كسػػط المدينػػة   ..مػػف الشػػرؽ، مػػف تػػالؿ الكرمػػؿ العاليػػة

 (1). "لتصب في األحياء العربية

وػتمر   ػف بنذااميدث  بدأبت لعتدةذور تتاميربام ر رة خو ؼوت تام  ػرافلنػب 
تيد ثلهؾام تذت يلىذسهتاألـذفخم دست:وؿالثت  ذهىام وتف خوتفام خ

كانت تفكر بو، عندما جاءت أصكات الحرب مف كسط المدينة، حيػث تعػرؼ أنػو ىنػاؾ، ككانػت "
تشعر أنيا أكثر أمنان فالتزمت البيت فترة، كحيف طاؿ غيابو، ىرعػت إلػى الطريػؽ دكف أف تػدرم 

 (2)" ..عمى كجو التحديد ما الذم كانت تريده

ام  ت ػػتبذسخمػػلخس ثت ػػل يلػػىا لنػػتاأل ػػخربػػتاليلالؿ تػػتسد سػػذ اميػػربلتػػبل ػػـخ
ةمػرفػيامغربػت خ ػفب ػي تمػل املتـم د  تي فت خ فمرج  نػتف ػد ثػت ػفام ػختإمػى ػخت 

ام ختأخاأل رذهى دامعصتبتتامصن خ  تخقلنت:

كمػع ذلػؾ فإنػو يػذكر أف اليجػكـ الػذم لـ يعد مف الممكػف اآلف تػذكر األمػر تمامػان، بتفاصػيمو، "
، 1948نيسػاف  23بدأ صباح األربعاء ظؿ مستمران حتى ليػؿ الخمػيس، كصػباح الجمعػة فقػط، 

 (3)" ..تأكد تمامان أف األمر في حيفا قد انتيى، كأف الياغناة سيطرت عمى المكقؼ كميان 

ملػػييػػد ت ػػرخمامػػراخميوت لػػل ػػ ام ثػػزرةا)ثالثػػة أكراؽ مػػف فمسػػطيف(، فػيقصػػت
فػػيأخراؽ ػػف د  لػػلامر هػػت خامػػذؿامػػذمميػػؽبرثتمنػػت ػػفقبػػؿام نػػخد خامتػػعخراأل وػػىيػػ ف
ا لنوػػػت ث ػػػدة إ ػػػرائ ه ترثخمػػػت ػػػتدةام د  ػػػت خأذمػػػتأبػػػتذ  ػػػتف  ػػػـ ػػػتمبػػػثأفقلهػػػخااب لػػػل

خزخثلل:

مجنػدة ييكديػة  "لكنني أبدان لف أستطيع تفسير ذلؾ الشعكر العجيب الػذم تممكنػي، سػاعة رأيػت
 " ..تعبث ضاحكة بمحية عمي أبي عثماف

                                                            

 (346و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت)ص(1)
 353ام رث ام تبؽ ص(2)
 264ام رث  ف ل ص(3)
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كعمي أبك عثمػاف لػيس عمػي بالضػبط، كلكنػو حػالؽ الرممػة كطبيبيػا المتكاضػع، كلقػد تعكدنػا "
عمػى أف نحبػو منػػذ كعينػاه كأف نناديػو بعمػػي احترامػان كتقػديران، كػػاف كاقفػان يضػـ إلػػى جنبػو ابنتػػو 

   ..ا السكداكيف الكاسعتيف إلى الييكدية السمراءاألخيرة، فاطمة، صغيرة سمراء تنظر بعينيي
 ابنتؾ؟ت -

كىز أبك عثماف رأسو بقمػؽ، كلكػف عينيػو كانتػا تمتمعػاف بػتكيف قػاتـ عجيػب، كببسػاطة شػديدة 
رفعػػت الييكديػػة مػػدفعيا الصػػغير، كصػػكبتو إلػػى رأس فاطمػػة، الصػػغيرة السػػمراء ذات العيػػكف 

 (1)" ..السكداء المتعجبة دادمان 
رذتبػت ألبػيذ  ػتوتفسػذالمخ ف خل ن ػدا مه لػؿامخيتػيالب لػل ي ػثا ػلدذىو فػت ي فػت خا 

ام ؤتراتام ف  تخاممترث ت فيخملم   ؿ  ريت مه خت ي ت ام ترئ  امتمص ت:

"كفي تمؾ المحظة، كصؿ أحد الحراس الييكد في تجكالو أمامي، كاستمفت نظره المكقػؼ، فكقػؼ 
كننػػي سػػمعت ثػػالث طمقػػات متقطعػػة دقيقػػة، ثػػـ تيسػػر لػػي أف أرل كجػػو حاجبػػان عنػػي المنظػػر، كل

أبي عثماف يتمكج بأسى مريػع، كنظػرت إلػى فاطمػة، مػدلى رأسػيا إلػى األمػاـ، كنقػاط مػف الػدـ 
 (2)". تتالحؽ ىابطة خالؿ شعرىا األسكد إلى األرض البنية الساخنة

  لفيذاؾاالذلدا :مـ لخق ؼاأل رمنذااميد ف دقت خاب لؿزخثللأ تـذ خ

"ىذه المرة، استطعت أف أرل بكضكح كؿ ما حػدث، كرأيػت بعينػي كيػؼ رفسػيا الجنػدم بقدمػو، 
ككيػؼ سػقطت العجػكز عمػى ظيرىػا ككجييػا ينػػزؼ دمػان، ثػـ رأيتػو، بكضػكح كبيػر، يضػع فكىػػة 

 (3)" ..بندقيتو في صدرىا، كيطمؽ رصاصة كاحدة

تخ فقبهنػتبػتمو  ر ػفذخائػؿ د  ػتامر هػتفػييػربتبتمعتئهخا لنتلهؾام   تةاملييه 
نػػتب ػػلهنـألبػػيذ  ػػتفأ ػػتـام ػػأل ي ػػثوػػتفسػػذا صػػ رو  ػػر ػػفام ػػخارامب ػػطت ام وبػػت ا ل

. األسؿخام تؿخأم را امرخحه ؿم  د خامخط نـامتي امو  رامذ فخقفخابتمتي ام 

انػي، كاقفػػان ىنػػاؾ، فػػي منتصػؼ الشػػارع تحػػت سػػطا " نظػر إلػػٌي كأنػػو يمػر بػػي لممػػرة األكلػػى كير 
شػمس تمػػكز المحرقػة، معفػػران مبمػػكلن بػالعرؽ، بشػػفة مجركحػة مػػدلة تجمػػد عمييػا الػػدـ، كأطػػاؿ 
النظر كىك يميث، كانت في عينيو معاف كثيرة لـ أسػتطع فيميػا لكننػي أحسسػتيا كمػا لبػث أف 

                                                            

 (23و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 23ام رث ام تبؽ ص(2)
24ام رث  ف ل ص(3)
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جيػو لمشػارع، كرفػع ذراعيػو كصػالبيما فػي لعاد إلى مسػيره، بطيدػان مغبػران لىثػان، فكقػؼ، كأدار ك 
لػػـ يتيسػػر لمنػػاس أف يػػدفنكا أبػػا عثمػػاف كمػػا أراد، ذلػػؾ أنػػو عنػػدما ذىػػب إلػػى غرفػػة  .  ..اليػػكاء

أشػالء أبػي عثمػاف بػيف  تالقادد ليعترؼ بما يعرؼ، سمع الناس انفجاران ىادالن ىدـ الدار كضاع
 (1)" . األنقاض

تف أ ػلوػتففػدائ ت   تخ ػت   ػ ليبػتم لفثراتخاأل ػػهيتخام ػببفػيلفث ػرام نػخدمث ػدأبػيذ  ػػ
خ ضعنتفيب لل و ت لض فيقخؿو فت ي:

"كقالكا ألمي، كىي تحممني عبر الجباؿ إلى األردف، إف أبا عثمػاف عنػدما ذىػب إلػى دكانػو قبػؿ 
 (2)" ..أف يدفف زكجو، لـ يرجع بالفكطة البيضاء، فقط

لال   ذبػدام ػتدرامي ػ  ي خقػدا ػلطتعذات ػرةأف ػ ليخفيذاتام صت وتفي د  ت
ػرطتيخ ػتفػيام د  ػتال يلتثنػتام ػوتف فبهػ سػذااأل ػرااليػلالؿ فعه ػخا ػف وب رم فث  بهغـ 

مالملأ لفدائي خو  خاملم  لخمخاذهىامهغـ خمو لقلؿ عل:

اسطة الالسمكي مستعمرة تقع بػيف عكػا "استطاعت امرأة ييكدية أف تعرؼ ىذا السر، فأبمغت بك 
مػػر حمػػد مػػف عكػػا فػػي المسػػاء مػػع رفاقػػو كمػػف بيػػنيـ   ..الميػػـ  ..اسػػميا؟ ل أذكػػر  ..كحيفػػا

"سركر برىـ" ىؿ سمعت عنو؟ حسنان، لقد كصػمكا قػرب المسػتعمرة قبػؿ أف ييػبط الظػالـ كىنػاؾ 
  ..ـ، كلكنػػو رفػػضفاجأتػػو قػػكة ييكديػػة تريػػد أف تسػػتكلي عمػػى المغػػـ، كطمبػػت منػػو أف يستسػػم

ىػػؿ يسػػمـ   ..كدافػػع دفاعػػان مجيػػدان مػػع رفاقػػو القالدػػؿ حتػػى تسػػاقطكا مػػف حكلػػو كاحػػدان إثػػر كاحػػد
لقد كقؼ حمد كرفع يديو، كعندما اقترب الييكد ليمسػككه، أطمػؽ   ..المغـ كينقذ حياتو؟ طبعان ل

  ..المغػـ مػف عكػارصاصة كاحدة عمى المغـ الكبيػر، لقػد قػاؿ النػاس يكميػا أنيػـ سػمعكا انفجػار 
كتطايرت أشالء الييكد، كتمػزع الشػييد إلػى درجػة أنيػـ لػـ يسػتطيعكا أف يجػدكا أم شػيء منػو 

 (3)" ..كي يدفنكف

خام عت تةخام   تةفياميرخبل ل ر ي ثقتـااليلالؿب لؿأيػدامرثػتؿ ػفذخمامع ػخؿ
خ ػػػ ذمػػػؾفنػػػخضػػػي تم ػػػدامضػػػ  تامػػػذ فمػػػـ فن ػػػخا عتدمػػػتام ػػػخةو ػػػتفن نػػػتصػػػغترفه ػػػط ف 

االيلالؿبعدأفوتفضي تثنهل:

                                                            

 (25و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 25ام رث ام تبؽ ص(2)
 29ام رث  ف ل ص(3)
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لقػػد كػػاف سػػادقان لسػػيارة عمكميػػة، كشػػاىد امػػرأة   .."اسػػمع مػػاذا جػػرل ليػػذا المحػػارب الميػػذب
كانػت الحػكادث فػي   ..ييكدية تعدك ىاربة أماـ مجمكعة مف األطفػاؿ كػانكا يرجمكنيػا بالحجػارة

فاؿ، كأمسؾ المرأة مف يدىا، كقادىػا إلػى حيػث أكقػؼ بدء تكترىا، فما كاف منو إل أف نير األط
سيارتو، كذىب بيا إلػى أىميػا فػي تػؿ أبيػب، ىػؿ تعػرؼ مػاذا حػدث ىنػاؾ؟ لقػد سػرقكا سػيارتو، 

فكيػؼ يريػدكننا أف نحػارب أناسػان مػف   ..مزقكه كرمكا جثتو مقابؿ جامع الشيخ حسػف  ..كقتمكه
 (1)ذلؾ النكع؟ بالكركد؟ت"

 فقتؿإ  يفه ػط  ي يلػىخمػخوػتفمتئ ػت مخط ػل بنذا ب فام ختامذم لطتؿ د وؿ 
  ل  ػػت معػػدخ  خسػػذاثػػز   ػػفامر ػػتمتاملػػي  ػػعىو فػػت يإ صػػتمنت ف ػػدطفػػتذهػػىخثػػلرخا تلػػل
خقصصػػلام ع ػػىامع  ػػؽام   ػػخؿإم  ػػتبتم ػػردام بتتػػرأخاميبوػػتامدرا  ػػتأخامر ػػتئؿامخصػػف ت

.داث فيخمنت و تمخوت تل ر را أدب ت به غت امليل  ؿ ثر تتاألي

 )النزاؿ(:يبلامفه ط  يفي عروللامطخ هت  ذدخ    خؿفيخذفذذخبتام ختامذم 

ف الحيػاة ل   .." لـ تكف عنده قدرة إحساس الحياة كقػالكا لػو مػرة إف ىػذا خطػأ مييمػؾ، كا 
بينػػو كبػػيف   ..كلكنػػو لػػـ يكػػف يبػػالي  ..مػػكتقيمػػة ليػػا قػػط إف لػػـ تكػػف دادمػػان، كاقفػػة قبالػػة ال

 (2)" ..كبينو كبيف المكت ما بيف تراب أيار كالجفاؼ  ..النظريات المتقعرة ما بيف أيار كالكفف

خفػػيذاتام صػػت  تػػند فظ ػػ   ػػفاملعػػذ ب م ػػؽاأل فػػتس خ عػػر مصػػخرةام ػػختأ ػػتـ
لملصػرستوػؿام تػتذراإ  ػػت  ت ام ػترئ فو فػت ي ثعػؿ ػفلفتصػ ؿاملعػػذ بيوت ػت طخ هػتال

فتمبطؿ  تدإمى وتف ثنخؿ خ  و ؿبليلى  ل لام خت فوؿ وتف  ـ تسخب  ت:

"ما زاؿ يذكر مقاطع مقطعة منو، ممزكجة بالكعي كبالغيبكبة: لقػد انيالػت األظػافر عميػو 
كردتيػو فأخػذ يميػث  فأعممت بو تمزيقان، تجمعػت حكاليػو فافترسػت جمػده كانغػرزت فػي خاصػرتيو

دمػػاءه، كممػػا اسػػتدار سػػدت عميػػو األظػػافر منافػػذ الحيػػاة كمنافػػذ أيػػار كتشػػابكت كالسػػيكؼ أمػػاـ 
كمثؿ مف عمى كشؾ أف يسػتيقظ أك ينػاـ   ..عينيو كأنفو فمنعت عنو الرؤيا كمنعت عنو اليكاء

تػى تعرؼ إلػى بعػض تمػؾ األظػافر كلكػف حنجرتػو كانػت قػد تجرحػت كسػدتيا الػدماء فحشػرج: ح
أنت؟ كفي لحظة تالية أحس دبيػب المػكت، إل أف أيػار كػاف ضػخمان ككػاف كبيػران ككػاف قػد صػبغ 

                                                            

 (30و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 37ام رث ام تبؽ ص(2)
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أحس باألصػابع تغػكص إلػى قمبػو فتبقػره، كانيالػت خيػكط الػدـ فػكؽ صػدره   ..الطريؽ بالخضرة
 (1)" ..زاحفة مثؿ أفاع حمراء رفيعة كتجمعت عند قدميو كسالت جدكلن قانيان في الطريؽ

ذاام تف ام عذ بامصغ رتعتراتام ختامبطخمي خسخفييتمػت  صػفنترائ نػتخوـرد دس
بطخمي خمو ل رىبع فامخا ؽام يبمخط ليلىام خت: ب  ل  لير 

 .  ..أيػػاريػا عػيف أبيػػؾ القتيػؿ فػكؽ ربيػع   .."أنػت صػغير عمػى نػزاؿ أعػػدادؾ أييػا المسػخ
لمػػاذا ل تكػػكف نػػدان قبػػؿ أف تمػػكت؟   ..أكبػػر  ..أكبػػر  ..أييػػا الػػذم يعػػيش تحػػت أكػػداس األقػػداـ

لقد نزفت عرقؾ كأذبت عضػمؾ دكف أف تطفػئ تمػؾ النقطػة البيضػاء المعمقػة فػي   ..مت  ..مت
متت ماذا بقي منؾ؟ تقكؿ الكثيػر؟ نطقػت؟ انفكػت شػفتاؾ عػف أسػنانؾ؟ لقػد   ..صدرؾ كالقنديؿ

  ..أييػا المسػخ، يػا عػيف الشػييد يا عقدة األصبعت  ..نزفت مف العرؽ ما يصنع ألؼ رجؿ كبير
 (2)ت" ..ل تمت  ..ل تمت قبؿ أف تككف ندان 

 فيوت لنت  اميربطخ هت ر رة فنير زام رأةامليمعبػتاميػرببل ػتر)أـ سعد(أ ت
ي تلنت ف لهتاب نت خأ و لنتام م ـ خثعهت فاب نت ع د  تلال    خؿفيخصفنت:

لقػد قػاتمكا   ..ر القتػاؿ، كىػا ىػي تعػكد ككأنمػا عمػى إيقػاع اليزيمػة" لقد اختفػت منػذ تفٌجػ
 (3)" ..مف أجميا كحيف خسركا خسرت ىي مرتيف

: خللذوراب نتامذم ع شاميربو تمخوت ت خ  تلل خ غرؽفيطخفتفام ختوؿ ـخ

 " في مكافو ما، قالػت لنفسػيا، يقػؼ سػعد اآلف تحػت سػقؼو مػف الػدخاف، ثابػت السػاقيف،
 (4)" ..كما كاف دادمان، كأنو شجرة، كأنو صخرة، يقبض بسالحو ثمف ذلؾ الدخاف كمو

إبػػػػراس ـ صػػػػراهلل ف ػػػػدغػػػػرؽفػػػػيلفتصػػػػ ؿثد ػػػػدةمهيػػػػرب بيوػػػػـل ػػػػخعلثربلػػػػلاألدب ػػػػت
خاملتر م ػػػت خا ػػػلفتدللاموب ػػػرة  ػػػف ػػػب ل ػػػفرخائ ػػػياألدبامفه ػػػط  يأ  ػػػتؿو فػػػت ي فرخا لػػػت 

ف ػػط ا لأللػػتب تػػتسدغرائب ػػتفظػػتفػػياملعت ػػؿ ػػ امبطػػؿامفه ػػط  ي 2أذػػراسة  ػػت خ ثػػرد

                                                            

.(38ص) فو فت ي أرضامبرل تؿاميز(1)
 41صام رث ام تبؽ (2)
 .(246و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(3)
 297ام رث ام تبؽ ص(4)
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 فلثعػؿ ػػف خلػػلمتم ػت  ػػفأمبطخمػػت إ  ػتسػػخ ػػختامضػي تذهػػى ػػدامثػالد خ ػػختام ظهػػـخ
.ب و فامظتمـ

لغ  ػتامتمصػػ تتو  ػػرا بػتم خت خذاقلػػلوػػؿفئػتت ػػوتفغػػزة )أعػػراس امنػػة(فػيرخا ػػت
بتغت وت نت:فتمغتراتامليخاث وب ر  نلنت أدتإمى خت 

ر دةفييد  نتذ د تا لتندذز زخقدوتف ػ مطبنت موػفام ػختيػتؿب  ن ػتل ػخؿ:
"تركتييػا كرحػػت أسػير بػػيف الشػػكاىد عنػدىا أحسسػػت بػذلؾ اليػػاجس الػػذم خطػر لػػي ذات يػػكـ 

 (1)؟ "حكؿ الشيداء يسير في عركقي ىؿ ثمة يكـه يمٌر دكف أف يستشيد فيو أحد ت

كنتي متأكدةن مف أنؾ أنت الذم رحمت، ككػاف ل بػٌد مػف مػكتو كبيػر ػ خل خؿفيذز ز:"
 (2)". مكتو غير عادم كي يمنعؾ مف الكصكؿ إليٌ 

  تبػتمػتؿ  أ تث تؿ ف ظنرسذاامزخجام يبمزخثللخام  تضؿفيذاتامخقتبتوؿ 
املهفػتزخمػػـ لعػػرؼأيػد إم ػػلملتػػخ  ػفام  ػػخ يلػػىا لتػندختػػتسدللزخثلػػلة  ػتذهػػىتتتػػت

 فام  ػت ل دبػلخلبو ػل خفػيلهػؾاألخقػتتوت ػتة  ػتلثهػسأ ػتـقبػر  خثنلفثت تذترات 
لبو ػػلخللػػذور خل ػػردتػػ ئت  ػػف خاقفنػػت عػػلفػػيام تضػػي  ػػفذمػػؾ  ػػخؿمنػػتفػػي طػػخؿام ػػـخ

يرحمكنػو يحػرركف األشػياء " المػكت يػا امنػة ل يػرحميـ، لكػنيـ ل يد  لذفغ تفو فػت ي:
الجميمة منو حيف يصمكنيا أكلن، يحرركف الكردة كالشػجرة كجنػاح العصػفكر، ىػؿ تعتقػديف أف 
ىذا العالـ كاف مف الممكف أف يككف لك لـ ينتزع ىؤلء الجميمكف جمػاؿ العػالـ مػف بػيف فٌكػي 

 (3)المكت ؟ ىؿ تعتقديف أف المكت كاف يمكف أف يبقي لنا شيدان لكلىـ "

خاملعتطي  لهؾام تتسداملراث د توػتفغر بػت خ ػر تم ت   ل ػ بتمضػيؾخامزغتر ػدلػترة  
خام تػ جامبوػػتئيامو  ػػرلػػترة أمػػرى خقػػدلثػػدفػػيميظػػتامفػػرحخاألذػػراسام ػػخت ػػتزال خصػػتذدا 
خايػد  خامبوت   دام خقؼ خقدخصؿاأل رإمىاميدامذم بويف ػلاإ  ػتفخ ضػيؾفػيةف 

مفرط ت عت يخ وتبد فذرخةامبؤسخاميزف ففيذمؾل خؿة  ت:

                                                            

 (67 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
 35ام رث ام تبؽ ص(2)
68ام رث  ف ل ص(3)
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"كىا أنا أضحؾ كأضحؾ كأحس بأف ضحكي قد فاؽ كؿ الحدكد، ل بد لي مػف أف أبكػي 
قمػػػيالن إذف، كلكننػػػي ل أعػػػرؼ اآلف إف كنػػػتي أمسػػػا دمػػػكع الفػػػرح أـ دمػػػكع الحػػػزف كا إنكػػػـ 

 (1)" ..حيرتمكني

ذال ػػػت خاضػػػيت فػػػيأبعػػػتدسػػػذاامػػػ صاميوػػػتئيأ ػػػتـرؤ ػػػتسػػػذ اميتمػػػتامن ػػػل ر تبػػػدت
ثػرىلر ػػ منت  ط ػػت مصػخرة مإلذػػالـبوػؿأتػوتملخأ ػػ را سػذاام ػػختامػذموػػتف هعبػت ام ػخت 

بػػخذيأخ ػػفدخفخذػػي ي ػػثاألـلزغػػردخاألمػػتلػػرقصفػػيا ػػل بتؿث  ػػتفأم نػػت خامخمػػد
إمػػىذمػػؾام تػػ جامػػذم طيػػفقهبػػلخسػػخمػػ سفػػيقت خ ػػل ػػخىوه ػػتتثػػتسزةالل ػػتبصػػهت

فبػػتتذهػىامبتػػرأم ػدلػػـلػرخ جسػػذ اميتمػتإمػػىيػد .  ي ػيقػػربخثػلأب ػػلام ضػرجبتمػػدـ
اأوبػر ػف ي دخاامفه ط  يذهىسذ ام عتدةامغت رةاملي رفػؿب  خابنػت  ػعتدةأفمد ػلذػدد 

تػد ػعتدة ػف ػخاستاملػيمػ سمػد نت ػخىامتندا  خبتلتاألـامليمد نتتػن دافأخأو ػر أ
!تن دخايد

خث ػػتئزو  ػػرة  ػػفذمػػؾذاؾامتػػن دامػػذمقلػػؿقبػػؿ خقػػدذوػػرتفػػيامرخا ػػت اليػػـ ػػخت 
ذىبت لتمؾ المػرأة ألبػارؾ ليػا بزفػاؼ ابنيػا كاسػتقبمتني أمػاـ البػاب كمػا  خذدزفتفلب ػتذل ف:"

قمػت فػي نفسػي ىػذا البكػاء لػيس بكػاء  استقبمت غيرم كىي تزغرد كتغني، كحيف راحػت تبكػي
فػػرح ككػػأف المػػرأة التػػي بجػػانبي سػػمعتني فقالػػت لػػي لقػػد استشػػيد ابنيػػا قبػػؿ سػػاعتيف مػػف 

 (2)" ..عرسو

خفػػيطر ػػؽة  ػػتمتػػرا  ػػخبامزفػػتؼمه ػػ سل ػػخؿفػػيل ػػد دامرؤ ػػت يػػخلهػػؾام فترقػػت
ام زدخثت:

شػػيد فقمػػت أعػػٌزم أىمػػو، كنػػتي قادمػػة كلكننػػي فػػي الطريػػؽ سػػمعت أف )أبػػك عنتػػر( است"
كاف يمٌر قرب مفػرؽ الشػيداء، القذيفػة جاءتػو مباشػرةن قذيفػة دبابػة كأطػارت كجيػو لػـ يعرفػو 

 (3)ثـ عرفكه مف ثيابو، ىؿ الثياب أكضا مف الكجكه ت؟ "  ..أحد

                                                            

 .(69ص) صراهلل أذراسة  ت(1)
 63صام رث ام تبؽ (2)
 48 ص ف لام رث (3)
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أنػػت تعػػرفيف الشػػييد سػػمير عميػػكة لػػـ يخػػرج لشػػراء خث ػػتزةامتػػن د ػػ  رل ػػخؿف نػػت:"
كلػػو سػػبع بنػػات ككلػػد، خػػرج لكػػي يػػكٌزع بطاقػػات الػػدعكة لعػػرس أخيػػو بطاطػػا ألمػػو فيػػك أبه 

 (1)محمد، كلـ يعد ألسرتو إل شييدان "

لتفػل ثػدا :"خيلىام ختطتؿ ث خفا مصػطفى مػا غيػرك قتمػكه، م ر ػت صػطفىم ػبب 
عمػػػى مفتػػػرؽ الشػػػيداء، قمبػػػي يكغكشػػػني كيقػػػكؿ: مػػػا دامػػػكا كصػػػمكا لقتػػػؿ مصػػػطفى فممػػػاذا 

(2)كنا جميعان "تستبعدكف أف يقتم

خا ػلخغهتأ  ػتبام ػػختفػيغػػزةيلػىقصػػفتام  بػرةخام بػػخراملػيف نػػت خيفػترام بػػخر
املػػتمي:"وػػذمؾقػػدفػػل قبػػر ب ػػد كنػػا بصػػاركخو قتػػؿ ثالثػػة قبػػؿ أيػػاـ فاجأ  ػػـدفػػفف ػػلفػػيام ػػـخ

 (3)كحيف تجٌمع الناس إلنقاذ مف في السيارة أغارت طادراتيـ كأصابت خمسيف "

ةمرذ د وتفام د  ت:خثرتذ تدةامبوت خام ختمدرثتأفاميزفصترمل فنخـ 

"الدمكع ليست الحزف، الحزف ىػك أف تسػتطيع أف تمنػع نفسػؾ مػف أف تبكػي أمػاـ أحػدو 
 (4)مف أجؿ ىذا األحد "

خأصػعبخأو ػر تػػتسدام ػخت ػر تم تخيز ػػت خوت ػتدالمػتام ػػختف ػلذاتطػتب  فثػػ 
 ػػف  ػػت اميػػيخ نػػخؿسػػخ ػػختث ػػتؿ ػػـخلغ ػػرخثنػػليلػػىثػػت تو  ػػر  زخجة  ػػتخقػػدلفي 

طخ هػت بػلف ػ ام بػرإمػىأفلبػ  فأ ػلزخجة  ػت  ل دبلخلبو ػل خظههػفذهػىسػذ اميتمػتأل ػتـ 
سػذ امعتػخائ تخامنزم ػػتخاملراث د ػتام ػػخدا امع  ػت ميتمػػتام ػختامػػذمداسػـلهػػؾامعتئهػتلبعػػث

.يل ؿتثخ ت خأم ت ال 

نساءه كثيراته تحٌمقف حكؿ القبر يبكيف مف فيو، كٌؿ كاحدو مػنيف كانػت عمػى يقػيفو بػأٌف "
مػػف فػػي القبػػر ىػػك زكجيػػا، ابنيػػا، أخكىػػا أك حبيبيػػا، ككػػٌؿ كاحػػدةو مػػنيف كانػػت تبكيػػو كتتطمػػع 

(5)لباب المقبرة فمعمو يأتي فجأةن ليقكؿ ليا: ما الذم تفعمينو ىنا ت؟ "

                                                            

 .(50ص)صراهلل أذراسة  ت (1)
55ام رث ام تبؽ ص(2)
 57صام رث  ف ل(3)
67ص ام رث  ف ل(4)
 93ام رث  ف ل ص(5)
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ام تػػػنديػػػ فل لتػػػندإيػػػدىام  ػػػت املػػػيل لظػػػرذ ػػػدذاؾام بػػػر خلول ػػػؿ ه خدرا  ػػػت
زاؿفب   تسيذتئدة  فام  برةقصؼب لنتخا لتػندتأـفػؤاددخفأفلعػرؼسػؿزخثنػتال ػ

ي ت أـقد ب نتمه خت  

سػػذ امرخا ػػتامفه ػػط   تاملػػيتػػي لنتامفتثعػػتبوػػؿ   تلنػػت فلخيػػت ذهػػىاألمػػـخام ي ػػت 
(فػي)غػزةمتفصال  ػففصػخؿام ضػ تامفه ػط   تخسػخاميػد ثذػفي ػتةام ػتسفػيخقدل تخ

خايػػدة  ػػفأو ػػرثػػخالتامغػػدرخامعػػذاباملػػييصػػهتذه نػػت ػػؤمرا خ ػػت علػػرمأي ػػت غػػزة ػػف
ختػػندا  ي ػػث مرثػػخفم تػػ عخاامتػػندا ف عػػخدخفتػػندا  ي ػػخم فذهػػى خاثل تيػػتت  قصػػؼ 

سدر ػػػ نتامرخائػػػي صػػػراهللبطر  ػػػت  دستػػػتثعهػػػت ػػػفوػػػؿاألولػػػتؼ سػػػذ امصػػػخرةخام تػػػت
 فػػرداتامرخا ػػت  ػػل ط تخذاتم ػػتف ث ػػب يلػػىامصػػ توػػتف ػػلوهـخ ػػرخماألمػػـخامعػػذاب
ام ػختخو نػلمػدىأسػؿغػزة خو ػؼ امذمذتتلللهؾامتمصػ تت خقػدر  ػمتامرخا ػت فنػـخ

 علػ  خقػؼ  لثتخبخا علفي ملهؼامظرخؼ خفػيوػؿِّ ر نـف ػلسػذااموػتئفوت ػتمنػـردةفعػؿ 
 ملهفتذفغ رست خو فامرخا ت تتسددرا  ػت تػثتة خلراث د ػتليػتويطب عػتامي ػتةخام ػخت

.امهذ ف  و تففيقترخرة خايدة عت ذهىامدخاـ سذ ام ترخرةسيغزة

 ػتلي ػؿاموه ػت ػفرخا ت  عل ت فلتر خام ضػ تامفه ػط   تبوػؿفقط( 7مجرد رخا ت)
 ع ػػى فنػػيامرخا ػػتام ت  ػػت ػػف ه ػػهتام هنػػتةامفه ػػط   تاملػػيولبنػػت خاملػػيغط ػػتأو ػػر ػػف

خااليػػػلالؿ امظهػػػـ  ػػػفذ ػػػخدا خ ضػػػي ف نػػػتاميػػػد ثامفه ػػػط  ياملػػػتر خ ػػػفامػػػز فقػػػر  ف ػػػف
خغربلػػل لتػػرد خ زخيػػلفػػيامفه ػػط  ياإ  ػػتفقصػػتخ يوػػي.خاال لفتضػػتتخامل ػػل خام ػػذاب  
ضػػػتذتتػػػعبي ػػػخؽامي ػػػخؽ فػػػيامبيػػػث غػػػت رةإ نػػػت.  ػػػزؼ ػػػزاؿالذربػػػيخطػػػفخقصػػػت
معبػتفػيذ ػدغ ػرأخذ ػدذػفدخمنػتبعػضخا غ  ػتام ضػ ت ذػفلمهػتذرب ػتخأ ػتأرضل 
امرخا ػت ػفام  ػلخيتةامعبػرةخمعػؿااليل ػتالت وػؿخذهػىام ثنػخؿذهػى فلػخحذتمـفياأل ـ 

سػػذ فػػيامعربػػياميتضػػرذهػػىفقػػط( 7 )مجػػردإ ػػ تطخ ع ػػداإ ػػذار ثػػرس  ػػرعائػػيامرخأف
.املتر خ فامي بت

ففػػي ثػػزرة مػػ ـلػػؿامزذلػػر ل ػػخؿاال  ػػتفامهػػذاف راف ػػتفام ػػترئفػػيامرخا ػػتبػػذور تلن ت
ام ر رة:

ىا عمػى السػطا الخزانات العاليػة، التػي نسػبنا  .."الماء الذم كنا نعتقد أنو يمأل الخزانات
  ..حيػػػث نقطػػػة المراقبػػػة كأكيػػػاس الرمػػػؿ تحجبيػػػا عػػػف جنػػػكب النػػػار، النػػػار التػػػي ظمػػػت تسػػػتعر

كلػـ يقتمػكا   ..كاستمرت المعجزة بقكة المعجزة كحدىا، حيف قتمػكا أفػراد نقطػة المراقبػة  ..تستعر
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فػة فييػا الخزانات، الخزانات التي مٌر بيا الرصاص كظؿ كثير مف الماء في قعرىا، سػقطت القذي
، بػػارد، صػػرخات العجػػكز،  كمألتيػػا فراغػػان، تنٌبينػػا إلػػى مػػاءو يسػػيؿ ينػػدفع داخػػؿ القبػػك، مػػاءه حػػاره

  ..العجػػػكز التػػػي كنػػػتي أعتقػػػد أنيػػػا كضػػػعت أكانػػػي مطبخيػػػا فػػػي عبيػػػا، الطنػػػاجر كالصػػػحكف
لكنيػػا قامػػت   ..العجػػكز صػػرخت، كلػػـ تكػػف ألمػػي القػػكة الالزمػػة إلطػػالؽ صػػرخةو   ..المالعػػؽ
منػا نػػركض، لػـ نكػػف نعتقػد أف كػػؿ ىػذا المػػاء كػاف فكقنػػا كنحػف عطشػػى، كػؿ  حمػػؿ ق  ..تػركض

ككػاف المػاء فيػو   ..اإلناء الذم طالتو يده، انػدفعنا باتجػاه المػزراب، المػزراب الػذم تػدٌفؽ فجػأةن 
ربمػػا بسػػبب مػػا راه فػػكؽ   ..المػػزراب بكػػى دمػػان   ..المػػاء صػػار أحمػػر  ..صػافيان، كلػػـ يعػػد كػػذلؾ

 (1)" ..السطا

فام لػػؿو ػػرخو ػػرفػػيوػػؿ وػػتف خفػػخؽام ػػطخح ػػألتد ػػت امضػػيت تام زار ػػباملػػيإ
رايػػتل ػػذؼ بػػدال  ػػفام ػػت  بتمػػدـ فػػتم زراب بوػػيخ بوػػييلػػىلغػػدخد خذػػلد ػػت  أ ػػتم ػػتذا
 بوػػػيفػػػتمراخمبخا ػػػطت)ي ػػػفاملعه ػػػؿ( عػػػزخذمػػػؾإمػػػىلعػػػتطؼام ػػػزرابخلػػػ  ر ب  ظػػػرأتػػػال 

خالل ػػػؼام   ػػػتةذ ػػػدسػػػذااميػػػد فػػػتمفخاث خاألسػػػخاؿخاموػػػخارثلتػػػلد.امضػػػيت تفػػػخؽام ػػػطخح
ام خلىب ث تداألي ت : خللفتقـيلىلهلصؽميـخ

كػؿ  كجكىػو ضػامرة، حػيف غامرنػا فػي قطػع   ..كحيف كصمنا إلى ممجأو قىًبمنا، ممجػأو مظمػـ"
قابعػػة فػػي أعػػالي ال 500حػػيف رأتنػػا الػػدبابات كرشاشػات   ..أرضو مكشػكفة لمكصػػكؿ إلػػى ىنػاؾ

رحنػػا نزحػػؼ طػػكؿ الميػػؿ كػػي نصػػؿ إلػػى حػػادطو يخفػػي   ..كأرسػػمت نيرانيػػا  ..الػػتالؿ المحيطػػة
كخٌيؿ إلينا عندما رأينػاىـ أننػا األسػمف كاألكفػر صػحةن،   ..حٌدؽ فينا كؿ مف في الممجأ . ظاللنا

ادحػػػة مػػػا كػػػاف لنػػػا ر   ..كاكتشػػػفنا لػػػيس ألننػػػا األسػػػمف ينظػػػركف إلينػػػا، ىكػػػذا بػػػأعينيـ الجادعػػػة
كحػيف نظرنػا إلػى بعضػنا، كجػدنا فتػات لحػـو ممتصػؽو بنػا، فانشػغمنا بإزالتػو  . تفكح منا  ..غريبة

 (2)عنا طكؿ الميؿ"

ستخ لع  ؽ ع ىاميربخاألمـ ي فلغدخاميربثز ا  ف خ  ػتتام ػتس فلػ ل نـب خذػد
امدق ؽ خليتصرسـفيوؿخقلنـ خ ب ىام هث ام ؤقت  و ت منـ:

"حتى بعد تكجيو استغاثات بميغة عربية سميمة، لـ يكف ىناؾ أحد يجيػب، كانػت القػذادؼ 
 .  تزداد اندفاعان ككثافة، كاأللكاف تختمط ببعضيا

 أمي قالت: يجب إنزاؿ الغسيؿ عف السطا
                                                            

(131ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(1)
 157صام رث ام تبؽ (2)
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 فقاؿ أبي: اآلف تفكريف في الغسيؿ؟
 قالت: الغسيؿ سيجعميـ يقصفكف البيت

 . إنيا حرب  ..ك دكنوقاؿ: سيقصفكف البيت بالغسيؿ أ
حتػػػى الجنػػػكد   ..إنيػػػـ يقتمػػػكف النػػػاس فقػػػط، كبعػػػد قميػػػؿ يممػػػكف  ..قالػػػت: ليسػػػت حربػػػان 

 (1)". عند ذلؾ سيقصفكف حبؿ الغسيؿ  ..يممكف
خل ل راميربفيام مػ ـ خامصػغترخاموبػتر وػخ   ففػي هثػ ضػ ؽ خامرصػتص يػ ط

:بنـ فييتمت م فتلدف بنـال لظترام ختخي ب

خكتي  ..كلـ أىدأ" كتزاحمػت فػي   ..كتصاعدت اليكاجس  ..لـ ييدأ أبي، لـ تيدأ أمي كا 
  ..الرجػػؿ الػػذم كػػاف ييػػذم جيػػنـ الحمػػراء . سػماء الممجػػأ الضػػيقة حػػيف عػػاد الرجػػؿ ذك األبنػاء

 . كيضربكف ليدمركا كؿ شيء  ..سيدمركف كؿ شيء  ..كالرصاص قمي ة
  . لنسمع األخبار مف مصدرىاككنا قد خفضنا صكت الراديك الصغير 

ىنػػػاؾ تسػػػكيات لػػػبعض   ..البيػػػكت قبػػػكر، كخطػػػرة  ..كقػػػاؿ: ىنػػػاؾ القميػػػؿ مػػػف المالجػػػئ
كىنػاؾ بيػكت متكاريػة عػف الخػط المسػتقيـ لمقػذادؼ كالرصػاص، كلكػف ل شػيء يفمػػت  . البيػكت

    ..كالياكتزر  ..مف مدافع الياكف
كيػػدمرىا الشػػباب، الشػػباب   ..خػيـأرحػـ مػػا فػػي ىػػذه الحػرب الػػدبابات، تػػدمر كاجيػػات الم

 (2). "جيدكف يقكلكف: إذا دخمكا عمينا سيذبحكننا كالنعاج
ذهػػػػىامفه ػػػػط  يامثػػػػرحلفػػػػل  ؤم ػػػػتإ  ػػػػت  ت تػػػػتسد  ل ػػػػيام ػػػػخدا بنػػػػذ امرخ ت  ػػػػ ت

أدؽفػػػيأ ػػػر  ذهػػػىام غهػػػخبامفه ػػػط  ياإ  ػػػتف   ػػػتة  ػػػدـ صػػػراهللخبخا ػػػطلنت صػػػراذ ل
بػ فام ػخة  ػزافامػلالؿ بػ فالذذػتخب مر ت ثتزات خالأصبتغدخفسي توذتر تلفتص هنت
 دخراميخاراآلليي فل ل نـرصتصتطتئتت:.خامضي تامثالد

 . الرجؿ ذك األبناء قاؿ: الممجأ غير امف"
  ..ل بد أنيػا ارتطمػت بشػيء مػا فانعطفػت  ..كأبي قاؿ: الرصاصة دخمت الممجأ مصادفة

 . لف أبتعد أبدان عف البيت، ىذا شقاء العمر كمو  ..لف أخرج مف ىنا إل ميتة كأمي قالت:
   ..كقاؿ أحدنا: ربما قناص
 .  : ليست رصاصة قنص

                                                            

 .(10ص)ف ط2 صراهلل  ثرد(1)
.25ص ام رث ام تبؽ(2)
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 .  : ربما عرفكا مكاننا
   ..: كانكا أطمقكا قذيفة لك عرفكا

 .  : الرصاصة طادشة
  ..فػي الحػرب لػيس ىنػاؾ رصػاص طػادش، كػؿ الرصػاص يطمػؽ ليقتػػؿ  ..: أنػت الطػادش

(1)". ل ليطيش

سػذ امعبػػترةام ه ئػتبتمفتثعػػتخلرقػبام ػػخت خاملػيلعطػػيايل ػتال أو ػػدا بخيتػ تام يلػػؿ
خلع  د مبثامرذبخل ه ط  ؼام ػختذهػىرقػتبام ػتساألبر ػت امػذ فمػـ ثػدخافػيام هثػ 

ثد د .إال خلت ةمربتوؿ 

بػػ ف ه ػػى أ ػػلمػػد ف خخثدلػػلز  ػػبخيػػ فا لتػػندذػػال ا)زيتػػكف الشػػكارع( فػػيرخا ػػت
ي ت ػػػنتام تػػيخفبتأل ػػىبعػػدا قت ػػػ ت  عروػػػتامث ػػرأ  ػػت مخضػػلمامػػلالؿ  أذطػػتبهغلنػػتخا 

األمـخامصراخو تفعهتفيذسفام له ي: مه تند خرصدتزاخ تثد دةلبث 

عػش كنت أريد أف أصرخ، لكنني لـ أستطع، سيقتمكنو ثانيػة، ككنػت مذىكلػة كأننػا لػـ ن"
 (2)". زمف الشيادة مف قبؿ، كرحت أجره مبتعدةن حيف فتحت أبكاب جينـ فكؽ رأسي

أ ػػتيػػ فمػػرجأ  ػػفم خاثنػػتام نػػخدامػػذ فيتصػػرخ فػػيب لػػلذهػػى ػػرأى ػػهخى فثت لػػل
 فمهفل ل خؿ هخىفيخصؼ تند خلل: رصتصتغدر 

تػػو يخػػرجت؟ ىػػؿ كنػػت ىػػؿ كػػاف يمكػػف أف يقتػػؿ قبػػؿ تمػػؾ المحظػػة التػػي قتػػؿ فييػػا، لػػك ترك"
السػبب فػػي قتػػؿ أيمػػف؟ ىػػؿ كػػاف إصػػرارم عمػػى بقادػػو فرصػػة القاتػػؿ األخيػػرة كػػي ييٌيػػئ بندقيتػػو، 

لكننػي أؤكػد لػؾ أننػي قمػت   ..كيمتقط أنفاسو بما يتيا لػو أف يصػٌكب، كأف يصػيب بكامػؿ راحتػو
نػاؾ ىٌبػػت ككانػت المناكشػات تتصػاعد، ككممػا انػدلعت شػرارة ىنػا كشػرارة ى . لػو: انتبػو يػا أيمػف
لكػػف النيايػػات كانػػت تتطمػػع لمبػػدايات التػػي لػػف تقبػػؿ بػػأف تكػػكف أقػػؿ مػػف  . النخػػكة إلخمادىػػا

 (3)"مجزرةت

                                                            

.(21ص) صراهلل ز لخفامتخارع(1)
 112ص ام رث ام تبؽ(2)
 98 ص ف لام رث (3)
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خ عػػدداموتلػػب ث خذػػت ػػفام ثػػتزراملػػيلعػػرضمنػػتامفه ػػط   خفذهػػىم ػػتفز  ػػب 
ي ثاللطتؽيلى فم  سام ث خفامذمال عي ت ثرميخمل:

و خميس بعد ذلؾ؟ ما الذم فعمو اآلف، بعد "تؿ الزعتر"، "صبرا أتساءؿ اآلف، ما الذم فعم" -
 (1)"؟ ..كشاتيال"، "بيركت"، "حرب الخميج"، "مدريد"، "أكسمك"، "غزة"، ك"أريحا أكلن"، بعد

سذ امصراذتتاملير  نت صراهللملضػي تتخذػذابتتامفه ػط  ي لي ه ػتمف  ػتغ ػر
.م مه د صراهللامففامي   يام عثخفبدـام ض تاميؽ  ط ت   لزجف نتامخاق بتالبلوتر 

 ثالثان: الخيانة
ام ػ ؼ ػفمهػؼظنػر  خ  ل ػلذهػى طب عي  خ فلؾبرخحضي لل خمو ػل  ػلؿ  سخ خت 

 فنػي(2)امم ت ػتاللوػتدلمهػخرخا ػت ػفامرخا ػتتامفه ػط   ت ػفذوػر د فال يؽ منـذمػؾ خ
أ   ػػتخثػػدااليػػلالؿر ػفامفه ػػط    ف خأذػػتدتمطػػخالنـمهػخرا و  ػػرا  خقضػ تفلوػػتبػػد ت و  ػػ

أخ  لفعػخفب ػت  د ػلمنػـوتم ت ػتخام ػػتدة   ػ طخففػيتػبتولم ػػببأخآلمػر مخ ػت خثػدمػل
.ام  ؤخم فخام ي خب فذهىامفئتام غهخبت فذت تام تس

 فنػػيلتػػو ؿثر  ػػتلػػخدمبتم بػػتدئخفتذه ػػتامم ت ػػتوب ػػرةفػػيلي  ػػؽام ػػختبوػػؿأتػػوتمل
خامورا ػػتاملػػياذلػػتدامرخائػػيأف لغ  ػػىبنػػت خلػػخدمبتمث ػػدأ ضػػت  يػػ ف   ػػه ـامبطػػؿإمػػىذػػدخ 
ذهى دقر بلأخيتو لأخغ ػرذمػؾ سػذاوهػلثعػؿو فػت يخ صػراهلل ربطػتفامم ت ػتبػتم خت

.امبعدام ف يامفعهياميل يام خثلمث دامضي ت خام ختامرخييذم

فػياألخراؽاممتصػتبػتمط رة  ثػدامبطػؿ ف ػل تث ػت  ػػففمسػطيف( كراؽ مػف )أفػيقصػت
ام ػػختيػػ ف ثػػترخيػػل ػػفامم ت ػػت خربػػطضػػ تعفه ػػط فخ ػػختأسهنػػتبم ت ػػتامػػبعضمنػػت 

خثبفاآلمر فذفي ت لنت:

لك كنػت كػذلؾ إذف لمػا كنػت ك  . الحمد  أنني لـ أكف خادنان كل جبانان في يكـ مف األياـ"
إنػػو ذنػب الػػذم أضػػاع فمسػػطيف كحػػتـ   ..كالػػذنب فػي ىػػذا لػػيس ذنبػػو  ..سػامحت ىػػذا الشػػرطي

عمينا حياة الكفاؼ ىذه، حتـ عمينا أف نعيش ككأننػا خرجنػا مػف فمسػطيف كػي نبحػث عػف عمػؿ 
 (3)" ..ما فقط

                                                            

 .(86ص) صراهلل ز لخفامتخارع(1)
.(59أ خب امتمص تفيامرخا تامفه ط   تفيامضفتامغرب تخقطتعغزة)ص(2)
 .(27و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(3)
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امي   يامذم وبامخطفخد  رأسهل فنخ بخ  ل لجف  تبعدام ثـر مـ وفذػدخا  صػخ 
 ػػػػاليل يخ ػػػػت خمػػػػـ وػػػػف ػػػػثت ت أخغ ػػػػر  خا   ػػػػتمػػػػتئفثبػػػػتفال عػػػػي ع ػػػػىام ضػػػػتؿام ػػػػخرم

امي   ي:

 –كالـ الجرادد ل ينفػع يػا بنػي، فيػـ   ..عمى كؿ حاؿ أنا أعرؼ ما الذم أضاع فمسطيف"
صػػكر  أكلدػػؾ الػػذيف يكتبػػكف فػػي الجرادػػد يجمسػػكف فػػي مقاعػػد مريحػػة كفػػي غػػرؼ كاسػػعة فييػػا

كفييا مدفأة، ثـ يكتبكف عف فمسػطيف، كعػف حػرب فمسػطيف، كىػـ لػـ يسػمعكا طمقػة كاحػدة فػي 
حيػػاتيـ كميػػا، كلػػك سػػمعكا، إذف، ليربػػكا إلػػى حيػػث ل أدرم، يػػا بنػػي، فمسػػطيف ضػػاعت لسػػبب 

أف نتصػرؼ عمػى طريقػة كاحػدة، أف نػنيض إذا  -نحػف الجنػكد–بسيط جدان، كػانكا يريػدكف منػا 
ف نػػتحمس سػػاعة يريػػدكف منػػا أف نػػتحمس، كأف نيػػرب أك  نػػـ،نػػاـ إذا قػػالكا قػػالكا انيػػض كأف ن

 (1)" ..كىكذا إلى أف كقعت المأساة  ..ف نيربأساعة يريدكننا 

خاقعػػي بتتػػر بع ػػدذػػفأملوهفػػت ػػفاموػػالـأخامعبػػتراتام  ل ػػتة خسػػخ متطػػب لعه ػػؿ 
مفه ػط  يفػيخثػخسنـ خيػتخؿأفأ تإفصػرخا.ام  ط  تامعتم تخاميسامرف  فيوؿإ  تف

 )أبعد مف الحدكد(: و ررمت تص للأ تـيتو لاممتئف فتم ل ثتو تفيقصت

كلكف لك قمت الصػدؽ ىػذا، بصػكت أعمػى، إذف   ..ذلؾ إذا أردت الصدؽبأنا لست أشعر 
ذا أغمقكا كراء ظيرم المزلج فمف يستطيع أف يفتحػو؟ أنػت؟ كل . لزجكا بي في السجف حتػى  كا 

ت أتعػرؼ لمػاذا يػا سػيدم؟ ألننػي، فػي الكاقػع، لسػت إل تجػارة . مف ىك أعمى منؾ قيمػة كمركػزان 
كمػػاذا سأسػػتفيد مػػف   ..مػػف نػػكع نػػادر، فأنػػت ستسػػأؿ نفسػػؾ إذا قػػدر لػػؾ أف تسػػمع بػػالخبر: "

إطالقػو؟" كالجػكاب بكػؿ بسػاطة: "ل شػيءت" فأنػا لسػت صػكتان انتخابيػان، كأنػا لسػت مكاطنػان، بػأم 
مػػف األشػػكاؿ، كأنػػا لسػػت منحػػدران مػػف صػػمب دكلػػة تسػػأؿ بػػيف الفينػػة كاألخػػرل عػػف أخبػػار شػػكؿ 
كمػاذا   ..كأنا ممنكع مف حؽ الحتجػاج، كمػف حػؽ الصػراخ فمػاذا سػتربا؟ ل شػيء  ..رعاياىا

ستخسػػػر إذا بقيػػػت أنػػػا كراء المػػػزلج؟ ل شػػػيء أيضػػػانت إذف لمػػػاذا التفكيػػػر الطكيػػػؿ؟ "خػػػذ ىػػػذه 
 (2)زعجني بمثميا مرة أخرلت" أرأيت؟ مشكمة ل أبسط كل أسيؿتاألكراؽ يا كلد كل ت

أ تي ف  ػعىاممخ ػتخامع ػال م لػؿتػعخبنـ ػفأثػؿل ر ػرمطػطام يلػؿ فتمضػ  ر
  تقبؿأفل ختامضي ت:

                                                            

 (.27ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
 4صام رث ام تبؽ (2)
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أنػت تسػتطيع أف تشػػنؽ كاحػدان منػا فتربػػي   .."يػا سػيدم، أنػت تػػرل، نحػف رحمػة أحيانػػان 
 (1)" ..س دكف أف تحمؿ ىمان أك خكفان أك تأنيب ضميربجسده الميت ألفان مف النا

ليػػت ػػ ؼيتو ػػلاممػػتئف يلػػى خوػػـوػػتفاال ل ػػالـقػػدرا  ؤ ػػفت يػػ فاذلػػتد ام يوػػـخ
في لفيامي تة خراض ت بتم خت:م صرخفيدامهل ل تزال ذ

"ثػـ مػاذات؟" ما شعر أنو يشغؿ حيزان في المكاف، يبدأ بالتسػاؤؿ، إف كثيران مف الناس، إذا "
يصػاب بشػيء يشػبو الجنػكف،   ..أبػدان  ،كأبشع ما في األمر أنو لك اكتشؼ بأف ليس لو حؽ ثػـ

المػػكت أفضػػؿ منيػػا" كالصػػراخ، يػػا سػػيدم  . فيقػػكؿ لنفسػػو بصػػكت مػػنخفض: "أيػػة حيػػاة ىػػذهت
 (2)" ..المكت أفضؿ منيا . عدكل، فإذا الجميع يصرخ دفعة كاحدة: "أية حياة ىذهت

تفػػيتػػوهنتامبتػػ يػػ ف ثعػػؿو فػػت ي ػػفلضػػي تتامرثػػتؿخاألبطػػتؿ خللثهػػىامم ت ػػ
ف ػػلهنـخقلػػتمنـخصػػ خدسـأضػػيىذب ػػت خمنػػخا ال  ػػدـ ػػتدةمه ػػمر تخامنػػزاؿذ ػػد يوػػخ  نـ 

ب  ـام ض تي ف بدخامفه ط  ي لخيتت خقت  ت و ت رخف: ت ئت  بؿذهىامعوس فنخ مؿ 

أف قتمنػػػا عشػػػرات الييػػػكد؟ كبعػػػد أف تركنػػػا أعمالنػػػا فػػػي  ثػػػـ مػػػاذا حػػػدث بعػػػد ذلػػػؾ، بعػػػد"
"الريفػاينرم" كأخػذنا نتجػػكؿ فػي الشػػكارع كالشػحاديف كمػا أتجػػكؿ اآلف، ىػؿ تعتقػػد أنيػـ أعطكنػػا 

كمكتكا معنا؟ لقػد أىممنػا المسػؤكلكف إلػى درجػة أننػي سػمعت   ..أسمحة كقالكا لنا: حاربكا معنا
كىػـ حتمػان ل يحتػاجكف إلينػا فمػذلؾ عمينػا أف نػذىب إلػى أنيـ قالكا أننا جزاركف كلسنا محاربيف 

كأم نػكع مػف   ..كضػد مػف نشػاءت جػزاركفت ىكػذا قػالكا  ..حيث نشػاء كػي نحػارب كيػؼ نشػاء
المحػػػاربيف يريػػػدكف؟ محػػػاربكف يمبسػػػكف المعػػػاطؼ البيضػػػاء كيػػػردكف عمػػػى الجػػػرادـ الييكديػػػة 

 (3)"معة الدكؿ العربية؟ر جمسات جابابتسامات عذاب؟ أـ يريدكننا أف نحارب بمحاض

سػػذ األصػػخاتام لصػػترذتف  ػػتب  نػػت خاملػػي ػػؤثجو فػػت ي ترسػػت خ ثعػػؿ ػػفضػػ  رست
 لوه ػػػت خ خي ػػػت بصػػػفتلنتاألمالق ػػػت لفلعػػػؿامب ػػػت ام صصػػػيمو فػػػت ي خلػػػرخمي   ػػػتام ػػػخت

.ام ل ربإمىمزافام ض ت فوؿالثت  يلى فام ر بي ف وخفسخاممتئفامع  ؿ

 خسػػيبتملصػػترذات)عػػك(إبػػراس ـ صػػراهللل ػػتخؿ ع ػػىامم ت ػػتامي   ػػيفػػيرخا لػػل
طػػػتب   ت ػػػي يػػػتويلثربػػػتاميػػػتوـامعربػػػييػػػ ف  ػػػ طرذهػػػىامث ػػػتس رو ػػػت  ػػػ طرذهػػػى

                                                            

 (6ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
 7 صام تبؽام رث (2)
 30صام رث  ف ل (3)
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 ير ونػػتام ل  ػػؿفػػياإذػػالـخاألدبػػت خام فوػػر ف فنػػخإف ػػترسم ت لػػلذهػػىسػػذ ام يروػػتت 
امولتبػػتث ػد ػرلبطأفامز ػتفقػد ـ  ػذخام عػرخؼام ػ مخؼمتػعب ف ػفا ػلطتعأف هثػـفػـا

خمػ س ر ػدو ػتخ ثل عػلذالػلذػف عب رَ فسخامي   ي اموتلب زاؿخالخو ت نت امير تبرخح
بػػدخفير  ػػتخالير ػػت بػػدخفولتبػػتَفػػالذه ػػل   فػػرض ػػهطت ي قػػرار أخامعه ػػتام ػػهطتلر ػػدو ػػت

مبطػػؿأي ػػدامولػػتبقػػتـام ػػهطتفبهث ػػلخأخصػػهلم  طػػتامم ت ػػتم ضػػ للخ خرلػػلفنػػذااذدامػػت 
امعتدمت:

"ىذا الغبٌي صدؽ أخيرنا أف استدعاءه سيستمر بصكرةو يكمية إلػى األبػدت كنػا نعػرؼ جيػدنا 
لقػد نمػا ىكػذا فجػأةن  .  ..أصمو كفصمو، كنعرؼ أننػا نتعامػؿ مػع كاتػبو مػدججو بحضػكره الفػارغت

ل لكٌنا قصصنا رقبتو مبكرنافي غفمةو منا  (1)" ..، كا 

ام ل ػهطامفػرداميػتوـ  طػؽف  ط ػلامدخمػت /ام د  ػت/اميتو تام ؤ  ت د رأ تامث راؿ
ا ل ػػتخامػػىذمػػؾأدىخمػػخيلػػىلػػ ث  أفم ؤ  ػػللبػػدالإذاملػػتـ اممضػػخعمتػػعبل ر ػػدامػػذم

بغ ػر ػؤ فالامذمام يتفظخامد ولتلخرتي  وؿذهىام تدرفنخوذمؾخأل لخلت  ئلام خاطف
.خاملعذ باميد  تخاملو خمخث تخامفعتم تامل تم دذهىخاميرصخام خةام الح

امرفػتؽ ػفذػدد ػ   ػـخي ػثامرخا ػت فػياميػي امض  ربت ـام تطؽخأم را  عد خسخ
بتميد ػػدي  ػػلامػػذماأل ػػفدخ نػػدامث ػػراؿ ظػػتـذهػػىمطػػر ا تػػوؿامع ه ػػتخ ثػػتحفدائ ػػت بع ه ػػت 
.ذه ن ػػتقػػتدر امػ سخسػػخإ ػػرائ ؿ خيه فلنػتأ ر وػػت ػ دلللغضػػبونػػذ ذ ه ػتألفخذمػػؾخبتم ػتر
.(األخمػىامه هػتطفػؿ)ل م فػل ػفقصػتام  تخ ػتامػى ػعدداف ألفأي دمطخرةامث راؿ ولتؼ
ػػت أي ػػدلػػرخ ضذ ه ػػتلبػػدأ ػػرائ ؿخا أ ر وػػت ػػفخمخف ػػتامث ػػراؿخ روػػزام ظػػتـأ ػػفذهػػىفيرص 

. عدذهىام بض ه ىأفبعد

ذ ه تاملرخ ضسذ  خام ل  هتفياملعذ بامث دميلىام ختم عد خاملعػذ بام ف ػي
ألي دخصخال إمى ختضػ  ر خم ت لػل لتػوؿام ػختامفعهػيامػذمثػرىم ػعدذهػىإ ػرم ت ػت

ليلهط متبعترم ت للل خؿ:أي دخ فقبهليتو لامث راؿ فزخثللام

 ل سػػػنرحؿ،: ىشػػػة سػػػكينةو  عمػػػى بصػػػراخيا كسػػػتطبؽ أطيػػػؽ، أعػػػد لػػػـ: فتنػػػة ستصػػػرخ"
 عػػف الجػػدراف، عػػف الحبػػر إزالػػة أجػػؿ مػػف الكثيػػر فعمػػتي  لقػػد ىنػػا، العػػيش نكاصػػؿ أف نسػػتطيع
 سػيرحؿ الجمػد، عمػى السػكداء البقػع سػترحؿ معنا، الحبر سيرحؿ كعنؾ، الكرسي، عف المكتبة،
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 مالبػػػس المالبػػػس كتتابعنػػػا الشػػػاللت، سػػػترحؿ القمامػػػة، حاكيػػػة فػػػي المنفجػػػر األسػػػكد قػػػطال
 طكيمػػةه  كليمػػةه  سػػيرحؿ جنػػراؿه  الصػػباح، رأس فػػكؽ السػػكينة تيػػدـ صػػرخةه  سػػترحؿ .  ..الجريمػػة
 الصػػػكت، مكبػػػر الػػػدـ، الػػذكرل، سػػػترحؿ أصػػػبا؟ أيػػػف اآلف؟ الطكيمػػة الميمػػػة طفػػػؿ أيػػػف طفميػػا،
 (1)"مقعد في حريةه  فراغ، بشر، صحؼ،

سػذااميبػػرسػػخام عػػتدؿام خضػخذيمفوػػرةامم ت ػػتاملػػيأرادسػت صػػراهلل ف ػػدا ػػلألرخح
يػ فذه ػلاذلػد ت ػتخي تةأي دبلفتص ؿام ختخامعذاببعدأفولب ت ػد فضػ  ر  خمعػؿ 

ػتاموػذب ذهػىخامصػدؽامػخسـذهػىامي   تخا لصترامبطخمي ام خقؼسخامفورةسذ  ث  د أ  
امعػػػػ شم  ػػػػتخ ػػػػ دام ػػػػتدة  ػػػػهطتفأ ػػػػتـامفوػػػػرةبنز  ػػػػتخ علػػػػرؼأ ت  ػػػػت امصػػػػخرةللعػػػػر ىأف
خاقع ػػػتفػػػي خثػػػخدةيتمػػػت أ ت  ػػػتوتػػػؼيػػػ فاهلل  صػػػرإبػػػراس ـبػػػلبتغل ػػػت ػػػتفنػػػذا (اميػػػتوـ)

فلمػرجخامف ػتد امظهػـضػدم ػخرة  ػدذخامػذممألد ػباميػتوـام ظػتـا ػلفزازفػيلل  ػؿامعربي 
مه ػهطتفامولػتبسػذام   ػتدامث ػتس ر ي ػتثرفػييرخفػلصػ يتتخلعهخخ نددة   ددةولتبلل
.امولتبخسيأالثذخرست  فل لصأف ثبام خرةفورةأفخذىخقد    د ا 

خذهىامطرؼاآلمروتف عد لهذذبعذخبتامض  ر خذذابامث دقبؿأف  ختفيز زا لل:

ية الحالكة، مػر الصػمت محػاكلن اقتحػاـ بػاب غرفػة التحقيػؽ، ليختطػؼ "في األقبية الشبح
ركح الفتى المستند إلى الجدار الممطخ برذاذ الدـ، كيؼ ل يصحك الجػدار حػيف ينتشػر كػؿ ىػذا 
الرذاذ عمى كجيو، كيؼ ل يصػحكت؟ كلكػف سػعد كجػد لعبػةن يتسػمى بيػا، كػاف يتابعيػا مػف شػؽ  

تقػاء، كاحػػد ييػبط مػف حاجبػػو كاآلخػر يصػعد مػػف خػده، لعبػػة صػغير بػيف انتفػػاخيف يحػاكلف الل
 "(2) ..جعمتو يضحؾ مرتيف بصكتو عاؿو كىك يتمقى المكمات الخاطفة المتقنة حيثما اتفؽ

امورا ػػتخ ػػيؽاميػػؽ ضػػ تعل  ػػؿخاملػػيام ؤ ػػفت امز زا ػػتصػػخرةلظنػػرسػػذامػػالؿ ػػف
املفػتام ػخرةغتبػتام مبػر ف أ دميتل خللإمىخصخال امز زا تفي عدغتبفي فخام خرة 

فن ػػتامصػػتفي أي ػػدقهػػـخسػػيام ػػخرةذهػػىام ير ضػػتاموه ػػتاملفػػت  ػػ لزا  ػػت خذمػػؾ ال ينػػت 
أفب ثػرداأل ػلتذذ نػتلمه ػىفوػرة  ػب ؿفػيامصػتفيأي ػدله  ػذ  ػختيػ فامعث بػت ام فترقت

بم ت لػػػل   ليػػػرا   ػػػختخذاؾببطخملػػػل   ليػػػرا سػػػذاف  ػػػختاممبػػػز برغ ػػػؼأ ت ػػػلامث ػػػراؿمػػػخ ح
.امعتم  ف فأيد بنت ب ل تاهلل صرابلدذنتام  ر تمت فصخرة 
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بوػػؿ قػػتئـ سػػخ ػػتإب ػػت لر ػػدفنػػذ اميوػػـ  ػػهطت ػػ دائػػـ لعػػترض فػػيامولتبػػت ػػهطتإف
فػنفمنػذا  ػـخ أف ثػب ػتإمػىخصػخال قػتئـ سػخ تإزامتامىل عىخامولتبتخبتتذلل ظه ل 
ػػػػت اال ػػػػلئ تؼسػػػػخامولتبػػػتدخر خام ػػػػهطتاممضػػػػخع ذػػػػدـامرضػػػػت ذػػػػدـاال ػػػلوت ت خذػػػػدـدائ  

ل   ػػػػدإمػػػػىفلهثػػػػ ا ػػػػل رارست م ػػػوخ  تاملير ػػػػؾخسػػػػذاذه نػػػػت امل ػػػردسػػػػذا ػػػػفللػػػػ ذىاميتو ػػػت
.امولتبتير تخأخمنتامير تت 

ت فػي ػخقف ف األخؿيػ ف عبػرمتمػدلظنػرامم ت ػتثه ػ)زمف الخيكؿ البيضاء( فيرخا ت
ذػفلهػؾامفلػرة ػفاال يطػتطامػذمأصػتبامعػػربخم ػت لنـمتػعخبنـ  صػؼمتمػد ػتثػرى ػػف

 ختب ببامم ت تخامظهـمهتعخب:

"لكل الظمـ يا شيخ ناصر لما كصمنا إلى ما نحػف فيػو مػف الضػعؼ كالنحطػاط، فيػا أنػت 
ؾ لمجنػػكد العػػرب، ككيػػؼ أصػػبا ىػػؤلء يفػػٌركف مػػف تػػرل كيػػؼ أصػػبحت معاممػػة الضػػباط األتػػرا

الجػيش، كبػدأت النزعػة العربيػة تسػتيقظ فػي كقػػت استسػمـ فيػو كثيػركف مػف الكجيػاء كالزعمػػاء 
كلػػذا فػػإف النفػػكس التػػي عانػػت الضػػغط كالضػػطياد كػػاف ل بػػد أف تضػػمر   ..لمطالػػب األتػػراؾ

الشػيء، فيػا ىػـ العػرب يتفككػكف  مشػكمتنا أننػا ل نسػتطيع اسػتغالؿ  ..السكء لمدكلة العثمانيػة
كيبقػػػكف الػػػة صػػػماء بيػػػد األتػػػراؾ، كمػػػا أف األتػػػراؾ أصػػػبحكا الػػػة صػػػماء بيػػػد األلمػػػاف، الػػػذيف 
يسػكقكنيـ لحمػػالت عسػكرية كل ىػػـ ليػـ إل إشػػغاؿ بػػاؿ اإلنكميػز، كىػػا نحػف ل نسػػتطيع تنظػػيـ 

الشػتغاؿ بالمسػادؿ  أنفسنا اجتماعيان، فيا نحف ل نستطيع أف نثؽ بعضنا بػبعض، كمػا أف فكػرة
ذا اشتغؿ أحده فييا، فإنما يتخذىا كسيمة لمظيكر كالمنفعة  (1)". العامة تنقصنا، كا 

أ تام ػت يفم ت ػتذبػدام ث ػدزخجامعز ػزةخاب ػتاميػتج ي ػخد فبعػدقلػؿمتمػدمهػدرو  ف
أصب  طهخبت سخختبتبام ر ت خأخالداميتج ي خداألربعتذهىرأسام تئ ت:

ات يػػكـ كقػػد ىػػدأت األمػػكر قمػػيالن قػػاؿ عبػػد المجيػػد لمعزيػػزة: لمػػاذا ل نػػدعكىـ لتنػػاكؿ "ذ
 العشاء ىنا في البيت؟ انتفضت: كىؿ تريد أف يمقى القبض عمييـ؟

أنا؟ أستغفر ا، كلكف اف األكاف ألف نصفي ما بيننا، فيـ اآلف أخكاؿ أكلدم، كانت  -
يحبكه أصالن، كقد كانكا عمى يقيف بأنو مف رجاؿ  العزيزة تعرؼ جيدان أنو ل يحبيـ ألنيـ لـ
 . اليباب، كأنو مف سٌرب الخبر عف اليادية

 قاؿ خالد: ذنب الكمب سيظؿ أعكج حتى لك كضعتو في قالبت
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 (1)". كؿ زيارة ألىمو ىناؾ ىي زيارة في اليباب، قاؿ مصطفى: عيكننا التي ىناؾ تخبرنا -
ملن ػػػت خرفػػػضمتمػػػدخ ػػػتمـ خرثخس ػػػتأالخبعػػػدأفقبػػػؿ ي ػػػدخ صػػػطفىامػػػدذخةمب ػػػتأ

 فعالذمؾ وت تام فتث ةمن تبم ت تذبدام ث دمن ت ب فيخصرامب ت فوؿامثنتت:

 (2)"بعد يكميف تـ إعداميما في القدس ت"

خوػـوػتفمتمػػدإ  ػت  ت خري  ػت ب ملػػلخأخالدسػتيػ ف ػػترت ػخرةامغضػبفػػي ف ػلخا طهػػؽ
..لؿأمخ ل خأ  ؾامم ثرخخض  صهلذهىرقبلل موفم  لؿذبدام ث دقت

"لكػػف الزمػػاف تكقػػؼ فجػػأة كتكقػػؼ معػػو النصػػؿ حػػيف سػػمع صػػراخ أبنػػاء أختػػو، اعتصػػر 
استدار بكجيو: لف أستطيع قتمؾ حتى لػك تأكػدت مػف أنػؾ أنػت  .  ..جبينو بأصابع يده اليسرل

 (3)مف كشى بيما ت"
ط  يام غ  ػسبتمخفػت خاإمػالصمخط ػلخ ػتو  ل سذ امم ت تمه ر بمـلوفلرخؽمهفه ػ

 ه ػػػسسػػػذافػػػي خقػػػؼامعز ػػػزة فبعػػػدأذػػػخاـطخ هػػػتمػػػـلػػػرف نػػػتأسهنػػػت ذػػػتدتمنػػػت ػػػخرةاال ل ػػػتـ
ألمخ نتب ثردأف بشام طرقبر ن تخرأتذظت ن تأ ت نت:

 "سنكات طكيمة ينحبس المطر، كفجأة ينفتا باب السماء، كاف يجب أف يككف القحط
كي يككف ىذا السيؿ، كؿ تمؾ الشتاءات الجافة لكي تصؿ الرسالة إليو، قالت العزيزة، 

، ككأف ىناؾ مف يسأليا كيؼ لي أف أنسى كلكنني أكشكت أف   ..كأضافت: أنا؟ أنا لـ أنسى
 . أساما

  ..ما الذم حدث ىنا؟ سأليا الحاج محمكد
  (4)" ..كأدرككا أنيا قتمت زكجيا . لـ تجب

امع لثد إالأفل لؿاممتئفخمخوتفزخثنتمـ  برئثرحامم ت ت ت ئت  ز زة  زاؿخال.
  بخؽ غ ريدا ي خ رد  بلورة بدرا  ت ملرخائي ذ ؿ وؿ    دست تاهلل صرإبراس ـ
امعتمي امف يخام بؾامرخائ ت خامصد تام ل  ت اميبوتث بتتفيب تليه ؽذتم تمف  ت إضتفت 

 ذسهت إضتفت -تتذر اوخ لذف تس ؾ-امفه ط  ي سذام وخفبل اممتص ز ثلبذمؾوخ  ت 
.امعرب ت و توتفو فت ي بلورا  فقبهلامرخا تذتمـفي
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  الثالثالمبحث 
 عالـ الالحياة

 تمييد
يخثػػدامفه ػػط  ي ف ػػل"  ػػؼخي ػػدا فػػي خاثنػػتامعػػتمـامػػذميوػػـذه ػػلبتال و ػػترام ف ػػ

امػػػػذمال   ػػػػؿمػػػػل خبػػػػدأ تػػػػعرأفو ت ػػػػل ػػػػتقص غ ػػػػر ول ػػػػؿػػػػػػمػػػػ سب ػػػػببل  ػػػػ ـامع ػػػػؿ
خاملمصصو تفيام ثل  امرأ  تميػػخموفم ػببأفػدحخأذظػـ خسػخضػ تعامػخطف خلتػلت
األسؿ خمفدايتسذاامظرؼذهػى ف ػ تاإ  ػتفامفه ػط  ي  ػ ثدأفا عوت ػتلللغطػي  ػتيت 

 تامفه ط   تخمفلرةطخ هػتذ ػبام وبػتاملػي ػببتلهػؾاآلالـخلهػؾاال عوت ػتت وب رة فامرخا
فتمفه ػط  ي  هػػؾ ف ػ تمتصػػت منػػت ػ تت ع  ػػتأس نػت"ام هػػؽخامل ػػزؽخامضػثرخذ ػػدامػػذ ب 

امع تب (1)".خام زؽامخاق ذهىلمـخ
تامي ػػتة فػػالقػػرارسػذاامخاقػػ   وػػفخصػػفلبتمي ػتةاملػػيلتػػبلام ػػخت أخام ػػختذهػىذ ػػ

خالا ػػػل رار خال ػػػهطتيلػػػىذهػػػىم  ػػػتامعػػػ شأخام ػػػ خى مػػػذمؾل ػػػتخؿاألدبػػػت سػػػذ ام   ػػػتت
ام فلخيػػتذهػػىاألمػػـ خ علخسػػتب ػػت تػػبلامعػػدـأخام ػػخت خسػػخ ػػتخصػػفلسػػذاامبػػتببػػػامالي ػػتة 

.خق  نتإمى الث   تتل  هتفي:امهثخ  امف ر امذؿ
 ءأكلن: المجك 

  هػػػػتظػػػػتسرةامهثػػػػخ  ام  فػػػػى امغربػػػػت ام مػػػػ ـأذظػػػػـخأذ ػػػػؽبعػػػػدإ  ػػػػت يذػػػػت ى  ػػػػل
امفه ػػط  ي خقهػػػب ػػػخاز في تلػػل  ػػػذ ػػػت  ػػػتربامل ػػعتخ ػػػل فذت ػػػت  خوػػتفوػػػذاؾ ػػػتدةزم ػػػت

.ميد ثإبراس ـ صراهللخغ تفو فت ييخمنت
ام يهخمػػتمالثػػ  امثػػخع خقػػدلػػخرطغ ػػتفو فػػت يفػػيام تػػتوؿاإ  ػػت  تاأل ت ػػ تغ ػػر

ام ػوف امغربػت ام يػ طامعػتدم امير ػتف خسػخ)امالثػ (بيتثػت مطتقػت  ف ػ ت ستئهػتمطػردتػػب 
االغلرابامذمبتت ه يبظالملام   هتذه لأضعتفت  ضتذفت ذفغربػتاإ  ػتفامعػتدم خمنػذا

ذؿامث ػتذيخامفػردم" خلنػدـ ثدأفاممر طتامهفظ تفيقصصو فػت يلي ػؿرائيػتخمػخف"امػ
(2).امب  تفام ف يمالث 

خ تلـفيلعب رو فت يذفام مػ ـرائيػتاإست ػتخامػذؿامػالذع فنػخ عبػرب مفػتظ ع خ ػت
خي  تذفلهؾاملعػتب رام ت ػ ت )امخيػؿ امي ػترة امصػغتر امػذؿ  ػثفوب ػر امعثػز امبيػث

                                                            

(22)صام خ ؼ رذتتام   تةغ تفو فت ي(1)
(30و خاف امث تؿاميز فخامعطت ام لخسج)ص(2)
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تفذبػػتس: ػػف  ػػرأقصػػصغ ػػتفو فػػت ي ػػدرؾدخفذػػفإ  ػػت  تضػػتئعت(   ػػخؿامػػدولخرإي ػػ
ذ ػػت أفأتمتصػػل ػػفأب ػػت امتػػعبامب ػػطت  خو  ػػر ػػ نـأطفػػتؿأختػػبتف ع هػػخفبػػداف  ػػف
صدؽامفطرةدخفأف بهغخا فاميو ت خم سف نـ ف يتخؿأف فه ػؼامػدخرامػذم ؤد ػلأخ

فل ػربمػتطر "مػـ" خ ػ نـ ػف لي ػؿامغت تاملي  ػعىإم نػت ف ػ نـ ػف ضػييبي تلػلدخفأ
ذػػب امعتئهػػتاموب ػػرةاملػػيمهفنػػتمػػلأبػػخ  خاملتػػرد عػػت دخفأف لػػذ ر خ ػػ ذمػػؾفػػن نـفػػي  ػػؿ

.(1)سذ ام خاقؼم  خا هب  ف و تأ نـم  خاأطنترا وتم الئوت"

 ػتلغػػرؽلػػرخم ػتيػػدثفػيام مػ ـفػػيلهػؾامه هػػت خ ػ خؿاأل طػتراملػػيوت)أـ سػعد(فػػ
امب خت خلثعؿ فامي تةف لأتبلبتم خت:

كاىتػز الجبػؿ أمػامي، ثمػة دمػكع حقيقػػة   .."طػاؼ المخػيـ فػي الميػؿ، ا يقطػع ىالعيشػػة
أخذت تشؽ طريقيا إلى فكؽ، لقد رأيت أناسان كثيريف يبككف، رأيت دمكعػان ل حصػر ليػا، دمػكع 

يػػيض الجنػػػاح، دمػػكع النػػدـ كالتعػػػب، الخيبػػة كاليػػأس كالسػػقكط، الحػػػزف الكسػػيا كالغضػػب الم
 (2)". الشتياؽ كالجكع كالحب، كلكنيا أبدان أبدان لـ تكف مثؿ دمكع أـ سعد

خ  ػػػل رفػػػيخصػػػؼيتمػػػتاال فثػػػتراملػػػيذتتػػػلنتأـ ػػػعدخو  نػػػتلبوػػػيألخؿ ػػػرةخثػػػ 
ام   فخةستتام م ـوهنت:

مسػمكع، كػأف شػعرىا  " تفجر البكاء مف مساـ جمدىا كمو، أخذت كفاىػا تنشػجاف بصػكتو 
يقطر دمكعان شفتاىا عنقيػا، ًمػزؽ ثكبيػا المنيػؾ، جبيتيػا العاليػة، كتمػؾ الشػامة المعمقػة عمػى 

   ..ذقنيا كالراية، كلكف ليس عينييا

 (3)". لقد بكينا كثيران كثيران، أكثر مما طافت المياه في المخيـ ليمة أمس -
تراتذهىم تفابفذـأـ عد:خبدالمتبتئ ت   لت صؼو فت يام  فىب ق ىامعب

كانت أـ سعد قد عممتنػي طػكيالن كيػؼ يجتػرح المنفػي مفرداتػو ككيػؼ ينزليػا فػي حياتػو، "
 (4)". كما تنزؿ شفرة المحراث في األرض

                                                            

(72ام خاف رم األدبامعربيفيفه ط ف)ص(1)
 (196و فت ي أـ عد اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(2)
 270ام رث ام تبؽ ص(3)
 278ام رث  ف ل ص(4)
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امذؿخاميصترخاألمـفيام  فىامضػ ؽامبػتئس ي ػث خ  ل  تو فت يفيلر  خ فنـخ
وتبػد ام ػث فب ػث ل ف  ػعديػ فاذل هلػلقػخاتااليػلالؿ  خازمبعل للخثرايلخامف رف ػل ػت 

خأمـ: بع ه لفدائ ت خثد وتفام م ـأ ف نـ وتبدخف ت وتبد  فذؿ  خسخ  ـخ

"أتحسب أننا ل نعيش في الحبس؟ت ماذا نفعؿ نحف في المخػيـ غيػر التمشػي داخػؿ ذلػؾ 
المخػػيـ حػػبس كبيتػػؾ حػػبس كالجريػػدة   ..الحػػبس العجيػػب، الحبػػكس أنػػكاع يػػا ابػػف العػػـ، أنػػكاع

أعمارنػػا حػػبس كالعشػػركف سػػنة  .  ..حػػبس كالراديػػك حػػبس كالبػػاص كالشػػكارع كعيػػكف النػػاس
أنػت تػكىـ   ..الماضية حبس، كالمختار حبس، تتكمـ أنت عػف الحبػكس كطػكؿ عمػرؾ محبػكس

أنػت   ..نفسؾ يػا ابػف العػـ بػأف قضػباف الحػبس الػذم تعػيش فيػو مزىريػات حػبس حػبس حػبس
 (1)سؾ حبس، فمماذا تعتقدكف أف سعد ىك المحبكس ت؟"نف

 عت تةأـ عدفي  فتست فتمي تةتبل عدخ ػتس ػت خامطعػتـبتموػتدل ػلط  ث ػ  خل ل ر 
   ػػػلمتػػػرائلخطن ػػػل ي ػػػثلع ػػػؿمتد ػػػت فػػػيأيػػػدامب ػػػخت خاألمػػػـ ب ػػػى راف ػػػت منػػػتطػػػخاؿسػػػذا

ام  فى:

غبػػار التعػػب، سػػيتراكـ فكقيػػا صػػدأ  ىاسػػيمأل، "ىػػذه؟ طبعػػان، سػػتمحى، سػػتمحكىا األيػػاـ
األكانػػي التػػي أغسػػميا، كقػػذارات الػػبالط الػػذم أمسػػحو، كرمػػاد المنػػافض التػػي أنظفيػػا، كعكػػكرة 

سػػتغرؽ ىػػذه الجػػركح تحػػت سػػكاقي   .. ..أجػػؿ يػػا ابػػف العػػـ، أجػػؿ  ..الميػػاه التػػي أغسػػؿ بيػػا
ذم أعجػف فييػػا خبػػز أكلدم، التعػب يجففيػػا الميػػاث، كتغتسػؿ طػػكاؿ النيػػار بػالعرؽ السػػاخف الػػ

نعـ يا ابف العـ، ستضع األياـ الذليمة فكقيا قشػرة سػميكة، كسيضػحي مػف المسػتحيؿ عمػى أم  
  ..كػػػاف أف يراىػػػا، كلكننػػػي أعػػػرؼ، أنػػػا التػػػي أعػػػرؼ أنيػػػا سػػػتظؿ تحزنػػػي تحػػػت تمػػػؾ القشػػػرة

 (2)"أعرؼت

 فػت يمهلخصػ ؼامثزئػيبنذ املفتص ؿامدق  ػتم عػتمـامي ػتةام ت ػ تفػيام مػ ـ   مػذ تو
ام   ػػػرمهتػػػثف خام هػػػي ب عػػػتمـام  ػػػخةس ػػػت فوػػػؿ ػػػتفػػػيام مػػػ ـقػػػتذخراتخف ػػػرخذؿ خلب ػػػى

.األ فتس لالي ت فيصدخرامالثئ ف دخفأف ه  خاألذ ترسـي تبت 

أ تي فخقؼذبدام خمىأ تـام تس ه يوه لػلبتذلبػتر رثػال اذلبتر ػت  ن ػت  ب   ػتثػت 
فضؿ خسخ  تضؿوب ر فامثبتؿيتف ت  عذبت قتؿ:

                                                            

 (255و فت ي أـ عد اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(1)
 297ام رث ام تبؽ ص(2)
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 (1)"كلكك، إسا أنا الذم تمزعت قدماه كىذا الذم تصفقكف لو؟"

بنػػذااملعب ػػرام ملصػػر  ػػؼو فػػت ي ليتمفػػت  ػػ سػػذاامالثػػ ام وػػتف ضػػد ػػطخة ػػ د 
.امذم ث داموالـخال ث دامفعتؿو توتفأب ت ام م ـبصبرسـخفدائنـ

 ػػؼأطفػػتؿام مػػ ـم عبػػرخاذػػف ال ػػ امب ػػتطتاملػػيلبػػدخذهػػ نـ خب ػػتئنـفػػيامتػػخارعخ 
خايػػػدمضػػػ ؽ بت ػػػل رار ي ػػػثامم ػػػتـخام  ػػػتوفضػػػ  ت خام ػػػتس  ػػػو خفس ػػػتخوػػػ  نـفػػػيب ػػػت 

 خقؼاألطفتؿ لفرثخف:امتبتبام  تلهخففيا لعراضذ ورمام م ـ في ف ر

يقفػػزكف عبػػر النػػار، كيزحفػػكف تحػػت األسػػالؾ كيمكحػػكف أطفػػاؿ المخػػيـ كبناتػػو كرجالػػو "
بأسػمحتيـ، كقػػد شػيد "سػػعيد" ابنػو األصػػغر، يقػػدـ أمػاـ حشػػكد النػاس عرضػػان عمػا يتعػػيف عمػػى 

 (2)". المقاتؿ أف يفعؿ حيف يتعرض لطعنة حربة كي يتجنب األذل

  بػ فيقصت)ذز زمإبراس ـ(  متطبامراخمقبػرصػد  لإبػراس ـفػيامػخطف ب   ػتسػخ
في ثفامغربت ف  خؿمل:

منتصػػؼ ايػػار بعػػض أزىػػار الحنػػكف،  لقػد كػػاف عيػػدم لػػؾ أف أحمػػؿ إلػػى قبػػرؾ فػػي كػػؿ"
 (3)" ..أف أجد كلك زىرة حنكف كاحدة كىا قد كصؿ منتصؼ ايار دكف  ..فأنثرىا فكؽ قبرؾ

نتدة بنذااملعب راإ  ت يامع  ؽ  صؿميتمتام ختامذمفػر ؽبػ فامصػد   فخسػخامتػ
 ػػـام ػػختاآلمػػرامػػذمثػػت  ل ثػػتام وبػػت ي ػػثصػػترام بػػربع ػػدا خثتفػػت فػػيامػػخطف خاموتلػػب

.وذمؾ تبلبيتمللسذ يتمتام برامثتؼامذممـ َرامي خفخمـ عد رىخط ت 

 ع ػىذ   ػت  ػفامبػؤسخاألمػـامػذملوبػد )عادد إلػى حيفػا( ل تخؿو فت يوذمؾفيرخا ت
 يفيغربلل فتملتر دوتف ببت في وبتخامدمتمدخمهػدخف خسػخامػذمفػل بػتبامثػرحامفه ط 

ذهػػى صػػراذ لم ظػػؿ  ػػزؼسػػخخزخثلػػلفػػيامغربػػت ػػت  ػػلي ؿتػػفتؤ  ف   ػػت ز ترلن ػػتاألخمػػى
مي فتبعدذتر فذت ت  فاملترد فليتي فت فثنتام نخد خوت خازخرا منتفي ب:



                                                            

 (308و فت ي أـ عد اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(1)
332ام رث ام تبؽ ص(2)
 (15)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(3)
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كلكػف  .  ..كاؿ عشريف سنة كنت أتصكر أف بكابة منػدلبكـ سػتفتا ذات يػكـو أتعرفيف؟ ط"
 (1)" ..أبدان أبدان لـ أتصكر أنيا ستفتا مف الناحية األخرل

خ صؼ ترة فيي فتي فليخمتإمى د  ت نخد ت خبوت  األم رذهىأطالمنت:

قيقيػة ىنػا، كل أحػد "إنني أبكي لشيء اخر، إنو سبت حقيقي، كلكف لـ يعد ثمة جمعة ح
 (2)" ..حقيقي

خ لفثر ع ىاألمـامي   يامذملرخ لامتػمخصب م ػ لنتيػ ف وػخفيػد  نتذػفام وبػت
خخ اللنت فو فت يابػفام مػ ـخامهثػخ  علصػرخ عصػرقترئ ػل ػ وػؿ تػند رخ ػلذػفميظػتت

 )أرض البرتقاؿ الحزيف(:امهثخ أخ تقبهنت و تفيقصت

كبػػدأ الرجػػاؿ يسػػػممكف  .  ..كقفػػت سػػيارتنا بجانػػب سػػيارات كثيػػرة  ..لنػػاقكرة"فػػي رأس ا
كعنػػدما أتػػى دكرنػػا، كرأيػػت البنػػادؽ  .  ..أسػػمحتيـ إلػػى رجػػاؿ الشػػرطة الػػكاقفيف ليػػذا الغػػرض

كرأيػػت إلػػى صػػؼ السػػيارات الكبيػػرة يػػدخؿ لبنػػاف طاكيػػان  .  ..كالرشاشػػات ممقػػاة عمػػى الطاكلػػة
  ..أخػذت أنػا اآلخػر، أبكػي بنشػيج حػاد .  ..عػد عػف أرض البرتقػاؿمعارج طرقاتيا ممعنػان فػي الب

ككانػػت تمتمػػع فػػي عينػػي أبيػػؾ كػػؿ أشػػجار   ..كانػػت أمػػؾ مػػا زالػػت تنظػػر إلػػى البرتقالػػة بصػػمت
كػؿ أشػجار البرتقػاؿ النظيػؼ التػي اشػتراىا شػجرة شػجرة، كميػا  .  ..البرتقاؿ التي تركيػا لمييػكد

   .. ..عة في دمكع لـ يتمالكيا أماـ ضابط المخفركترتسـ لما .  ..كانت ترتسـ في كجيو
 (3)".  ..كعندما كصمنا صيدا، في العصر، صرنا لجديف

بنػذ اموه ػتتاملصػرو فػت يفتثعػتام تػػند خيػبساأل فػتس خأ ػدؿام ػلترذهػى نت ػػت
خفػالح إمػػى    ػتخ ت قػدرتمهتػعب فبػ فذتػ تخضػيتستا  هبػػتاميػتؿ ػفي ػتةبػخطفخأرض 

.تةبم  تخف رخ  فىأم ت تبلام ختخموف  خقؼامل ف ذي 

قصتأخراخ تلوتداللمهػخ ػفاميػد ثيػخؿامالثػ  خام هفتف  ت ولبو فت ي أفوؿ 
خ تػتذر اميز  ػػتخي تلػلام ت ػػ ت خوػػ فسػذ ام ضػػ تقػد ػػ طرتذه ػػلبتموه ػت ف صػػبيترؤ لػػل

.ث خ عت تللخ ت ثبأف  تؿف لخ فأثهلامف  ت ل  هت فيإظنترصخرةامال

                                                            

 (343مىي فت اآل تراموت هت)صو فت ي ذتئدإ(1)
 337صام رث ام تبؽ (2)
 (43و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(3)
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"كانت حياتي دبقة، فارغة، كمحارة صغيرة: ضياع في الكحدة الثقيمػة، كتنػازع بطػيء مػع 
مستقبؿ غػامض كػأكؿ الميػؿ، كركتػيف عفػف، كنضػاؿ ممجػكج مػع الػزمف، كػؿ شػيء كػاف لزجػان 

 (1)حاران، كانت حياتي كميا زلقة، كميا تكؽ إلى اخر الشيرت"

 ػػرارامغربػت خ ػػتاذلػػرىاموتلػب ػػفأ ػػئهتغر بػتيػػخؿ ػػبباميػبخاملعهػػؽامػػدف فخذػف
بتمخطف يلىم غدخث تبوؿ تف ل فبؤسخت ت :

"غػػزة ىػػذه، أضػػيؽ مػػف نفػػس نػػادـ أصػػابو كػػابكس مريػػع، بأزقتيػػا الضػػيقة، ذات الرادحػػة 
ىذه غػزة، لكػف مػا ىػي ىػذه   ..الخاصة، رادحة اليزيمة كالفقر، كبيكتيا ذكات المشارؼ الناتدة

األمكر الغامضة، غير المحددة، التي تجذب اإلنساف ألىمو، لبيتو، لذكرياتو، كما تجػذب النبعػة 
 (2)قطيعان ضالن مف الكعكؿ، ل أعرؼت"

ذاتامرؤ ػػتامفه ػػف تامبع ػػدة خاملػػي لبػػتدؿاميػػخارف نػػػت)األعمػػى كاألطػػرش(،فػػيرخا ػػت
ي ػػػتةخبؤ ػػػنت خصػػػعخبتامعػػػ شفػػػيقتمػػػبامغربػػػتام نلػػػرئ تمصػػػتف خ لوه ػػػتفذػػػف ػػػراراتام

خامذمأخدىب عت يامي تةخثعؿ  نت ث ت خأم ت :

" لػػػك كػػػاف البػػػؤس بػػػذاران لنبػػػت فػػػي شػػػقكؽ كجييػػػا شػػػككو الضػػػارم لفػػػرط مػػػا سػػػقتيا بػػػالعرؽ 
 (3)" ..كالدمكع

رش:صؼبؤسامي تةامدق ؽخاملفتص ؿام خثعتف نت   خؿاألذ ىمألط خسوذا

يقاعيػػػا الرتيػػػب الػػػذم لػػػو صػػػكت التقػػػكض، خطػػػكات العبػػػث تضػػػرب فػػػي تيػػػوو  "الحيػػػاة، كا 
الصػمت الػذم لػو مػذاؽ البدػر الميجػكرة، العػتـ الػذم   ..مجنكف إلى أبدم كأبدؾ كأبػد اآلخػريف

 . ىذه الجسكر التي لـ تكجد قط، لـ تبف قط، لػـ تكػف قػط، بينػي كبػيف العػالـ . لو صكت النكاح
الحػػادط الخػػارجي ليػػذا الكػػكف، أنمػػك مثػػؿ طحمػػبو مقػػرؼو يشػػمدٌز مػػف نفسػػو، إننػػي أنمػػك عمػػى 

الصػػمت كالعػػتـ، الصػػخب كالضػػكء، أم بػػديؿو ألم شػػيء؟  . كيبحػػث دادمػػان عػػف الزاكيػػة كالظػػؿ
 (4)" ..الخسارة عدكل، ككذلؾ الفجيعة، كحيف أفتقد الضكء يضحي الصكت عبثان 

                                                            

.(33ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
34صام رث ام تبؽ (2)
.(510و فت ي األذ ىخاألطرش اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(3)
 503ام رث ام تبؽ ص(4)
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ؿإمػػػى ػػػتيتقلػػػتؿخاللمهػػػخلفتصػػػ ؿام مػػػ ـأبػػػدا  ػػػف عػػػتمـام ػػػخة خام ضػػػتؿ ي ػػػثليػػػخ 
ثد ػػدة بعػػدأفا ػػلعتدام ػػتسقػػخلنـ ف ػػ نـ ػػفطهػػبام ػػالح ػػفغ ػػر  ػػفام ػػرى خ ػػ نـ ػػف

ي ػػثاممػػخؼ)البكمػػة فػػي غرفػة بعيػػدة(، أيضػرست عػػلقبػؿأف مػػرج ػفبهدلػػل و ػػتفػيقصػػت
ة فل شف نتام م ـ: فامرصتصخام  تبؿخ يتخمتد نتفي وتفال را ام يلؿفيوؿ ر

 .  ىذه قنابؿ كاف المرحكـ ابني خبأىا ىنا -"
ذا كجدكا ىذه عندم قامت قيامتيـ ت   ..يكشؾ الييكد أف يدخمكا القرية -  كا 

 كتباطأت كمماتو، كبدأ يحرؾ إصبعو في كجيي حركة تحذير : 
أريػػػدؾ أف تػػػدفف ىػػػذا الصػػػندكؽ فػػػي   ..أنػػػت صػػػغير، كتسػػػتطيع أف تختػػػرؽ الحديقػػػة -

 (1)" ..ربما احتجنا لو فيما بعد  ..تحت شجرة التيف الكبيرة  ..اأخرى
ػؿمالثػ درصدخا ل صت ظػتسرم تػتس،(أرض البرتقاؿ الحزيف)فيقصت ام ػختام ؤث 

في م  تتامهثخ  ي ثامف رام دق خامير تفامتد د:

كانػت تمقػػي  كالعتمػػة التػي كانػت تيػػبط شػيدان فشػيدان فػػكؽ رؤكسػنا، .  .."إف الميػؿ مخيػؼ
مجرد أف أفكر في أني سأقضي الميؿ عمى الرصػيؼ كػاف يسػتثير فػي نفسػي   ..الرعب في قمبي
  ..لـ يكف أحد عمى اسػتعداد ألف يشػفؽ عمػي .  ..كلكنو خكؼ قاسو جاؼ .  ..شتى المخاكؼ

 كأف نظػرة كالػدؾ الصػامتة تمقػي رعبػان جديػدان فػي .  ..لـ أكف أستطيع أف أجػد بشػران التجػئ إليػو
 (2)".  ..صدرم

خفيام م ـلضػ ؽاألرضب ػتريبػت خلضػ ؽامصػدخرب ػتيػخت يلػىم غػدخاإ  ػتف
وترست موؿ فيخمل خلبدأامتثتراتب فأذزام تس خوذمؾب فامعتئالت:

كالعادمػػة السػػعيدة المتماسػػكة خمفناىػػا مػػع األرض  .  .."كانػػت مشػػاكمنا العادميػػة قػػد بػػدأت
(3)" . ..كالسكف كالشيداء

امفوػرةز ػتطلنتاإي ػتس خو  ػل روػخ ع د تو فت يملفتص ؿ خثعتخ ؤم ػت ل  ػرفػيب
ذهػػىيػػتئط نػػتخبػػؤرةامصػػراعفػػيام صػػت فتمخامػػدوػػتفقػػدمبػػ برل تمػػت ػػفذور ػػتتامػػبالد خذه 

                                                            

(6)ص12خت ر ررقـو فت ي  (1)
(44و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(2)
44ام رث ام تبؽ ص(3)
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امب ػػػتذهػػػىأ ػػػؿأف  لصػػػرامعػػػربفػػػييػػػربيز ػػػراف خ عػػػخدامالثػػػ ألرضػػػل خموػػػفام و ػػػت
األيالـإمىثي ـ:سذ أيتمت

كحينمػػا لمسػػت نظراتػػي كجػػو أبيػػؾ يرتجػػؼ   .."لقػػد دخمػػت الغرفػػة متسػػمالن كػػأنني المنبػػكذ
لػػى جػػكاره   ..رأيػػت فػػي الكقػػت ذاتػػو المسػػدس األسػػكد عمػػى الطاكلػػة الكاطدػػة  ..بغضػػب ذبػػيا كا 

(1)" ..ككانت البرتقالة جافة يابسة  ..برتقالة

عظػػػـ  ػػرحرخا تلػػػلخقصصػػػلوػػػتففػػػي م  ػػػتتو ػػتأفامظػػػتسرف  ػػػتولبػػػلو فػػػت يأف 
امهثخ  خاميد ثذفامالثئ فخ عت ػتلنـ فعد ػد ػفامفه ػط    فمػـ نػتثرخا ػف ػد نـخقػراسـ 
و تفيغزةخامضفت خذد د فام ضػت تالل ػتمهثػخ بصػهت موػفو فػت يلب  ػىام ضػ تخثعػؿ

فه ػط  ي فتم وبػت ػببقلػؿامتػبتفام ال ػتفػي  نت ببت فيوتفتأط تؼامعذاباملي عت  نػتام
صػػػنر جام ػػػت اميػػػتر يػػػ فقػػػررخاامنػػػرخب ػػػفام  فػػػىخامف ػػػرامػػػذميتصػػػرسـ خام مػػػ ـ ػػػبب
نػػتم ػػع د يػػخاميػػربوػػي  عت ػػتةأـ ػػعدخ ػػتلوبدلػػل ػػفأمػػـفػػراؽاب نػػت خضػػ تعزخثنػػت خزث 

لتتراممخ ػتخامع ػال يػ فذسػبيت ػد ر ينت فذ ت ام م ـبت لصتر خقخلل خام م ـ ببا 
مه لتؿسربت  فذترأمللخزخثنتامع  ؿ ف م ىب ف لفيامصيرا ب فامفدائ  فم  ػختس ػتؾ 
خسخأ ضت  ربطام خةخام ضتؿ ي ث مػخةأب تئػلخقلػتمنـامثبػترب  ػهيت نلرئػت ػفس ػتخس ػتؾ

.ال لعتدللإالام لتؿذهىيدلعب رو فت يألثؿف طأف ع دخاأل ف نـ ثدا ضتعخالم تر

ل ػػخؿام تقػػدة ث ػػتيب ػػب:"إفأدبغ ػػتفو فػػت ي ػػدخرب غهب لػػليػػخؿ خضػػخذيام فػػي
خامعػػخدة خاللمهػػخأم ػػفرخا تلػػل ػػفرؤ ػػتفػػيام خضػػخع يلػػىفػػيامرخا ػػتامبخم  ػػ ت"امتػػي 

 ػػفط ػػسمهي   ػػتخلثػػر ـمغ ػػراآلمػػر"املػػيلبػػدخمترثػػتذػػف ػػ تؽام  تخ ػػت فنػػيب ػػتف نػػت
امفتذػػؿامي   ػػي إيتمػػتإمػػى ػػتفػػيامرخا ػػتاإ ػػرائ ه ت ػػفلهف ػػؽخلغ  ػػبمهرخا ػػتامي    ػػتيػػخؿ

إالأفامرخا ػػػتتاألخمػػػى:رثػػػتؿفػػػيامتػػػ س  ػػػتلب ػػػىموػػػـ خأـ ػػػعد   هػػػترؤ ػػػت.فه ػػػط ف
ي فػػػت خضػػػخذنتبوه لػػػل ل ه ػػػهتلوت ه ػػػتمه  فػػػىامفه ػػػط  ي ب   ػػػتمصصػػػترخا ػػػتذتئػػػدإمػػػى

(2)".م   متامعخدة

إبػػراس ـ صػػراهلل ابػػػفامهثػػخ وػػذمؾ خاموتلػػػبامػػذملب  ػػىام ضػػػ تبيػػذاف رستفػػي هنتلػػػل
خقصتئد خوؿ تولػب مػـ  فصػؿأبػدا ذػفاميػد ثيػخؿام مػ ـخخ اللػلفػيولتبلػل ف ػدوت ػت

                                                            

 .(47ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
(82يب ب رؤىام فيخامعخدةفيامرخا تامعرب تامفه ط   ت)ص(2)
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 مػ ـأبعػتدخدالالت ف ػ ت ذتتػنتاموتلػبمنذ امرخا تتام يد قتفػياملفتصػ ؿام خثعػتالبػفام
فيطفخمللخذت  نتفيصبت ختبتبل خقدوتفإبراس ـ صراهللدائ ت  ػخؿذػفلثربلػلامطفخم ػت
أصػػب امػػدفتعذ نػػتثػػز  ا فػػيام مػػ ـ:"إف  ػػتق  ػػتوبػػرىذتػػلنتس ػػتؾ خمفػػرطا صػػنترستفػػي 

ػػت ػػفي ػػتلي خمػػذاأصػػبيتسػػذ ام ػػ ـخ ػػتلع   ػػلسػػيمػػط ػػوتاميد ػػدمنػػذ امي ػػتةخسػػذ أ ت  
  وفأفألصخر ف يبب تطتمترجلثتربو  ػرةذتػلنت أ ػتلثربلػي ػ ام مػ ـفػال.امولتبت

.أ ػػلط  أفألصػػخرذالػػيمترثنػػت أل ػػيذ ػػدذمػػؾمػػفأوػػخفسػػذااإ  ػػتفامػػذمأ ػػتذه ػػلام ػػـخ
بتم  ػػبتمػػي ذتػػللفػػيامبدا ػػتيتمػػت ػػفخ.فػػتم م ـر ػػزوب ػػرميهػػـإبػػراس ـخمهيهػػـامفه ػػط  ي

امبػؤسخام ػػ سخا عػداـام  ػػ ف ذتػػللم  ػت  ػػـب ػػتصػف  خغػػرؼأ ػػ  تبتئ ػت خذتػػلليػػ ف
ؿام  سفيميظتا ل  تئ تإمىيهـ  ـذتتاميهـخسخ خرؽ  ـخسخ  لؿخ عػخدخ ػخرؽ ليخ 

(1).  رلياإ  ت  تام  ل رةخذتتوؿ ت رذه لخف ل خمذا ف  رةام م ـ. فثد د

خ ه ػػسسػػذااال ل ػػت امي   ػػيمػػل ػػفمػػالؿ هنتلػػلامفه ػػط   تفػػيامثػػز امػػذممصصػػل
مهيد ثذفام وبتخلبعتلنت فرخا تز فامم خؿامب ضت لرخمام تئتخذتػر فذت ػت املػي ػب ت

ام ػػرفامعتػػر فخام وبػػتام وبػػت خصػػخال إم نػػت خ ػػف ػػـرخا ػػتطفػػؿام  يػػتة خسػػيلػػرخمبػػدا تت
امفه ػػط   ت  ػػـرخا ػػتز لػػخفامتػػخارعاملػػيلوه ػػتذػػفامم  ػػ ف ػػ تاملػػيلهػػتام وبػػت خرخا ػػت

مػالؿامفلػرة ط خراميذر خأيػداثامرخا ػتلػدخرفػي م  ػتتامالثئػ فامفه ػط    ففػياألردف
ت خرخا ػػتز لػػخفامتػػخارعأم ػػتبعػدام وبػػتخ ػػتقبػػؿام و ػ.(1950–1967ام  لػد ة ػػتبػػ ف)

خاأليػػػداثلػػػدخرفػػػي.لػػػرخم ػػػتقبػػػؿذػػػتـام وبػػػتيلػػػىأخا ػػػطامل ػػػع   تت ػػػفام ػػػرفام تضػػػي
ف ػطخلبػدأبعػدام وبػتإمػى ػتبعػدالفتق ػت2 م  تتامالثئ فامفه ػط    ففػياألردف  ػـ ثػرد

يارلوبػتف ػل خأم ػرا  خ  رحأيدا نتوتففي م ـلؿامزذلرخام ثتزراملػ1996أخ هخ  ت
أذراسة  تامليلدخرأيدا نتفيقطػتعغػزةمػالؿاال لفتضػتامفه ػط   تام ت  ػت خوت ػتوػذمؾ

.لرخىفي م  تتامالثئ فس تؾ

وت تامتمص تت  مرطػت فػيلخصػ ؼاألمػـخلع  ػؽ تػند )زيتكف الشكارع(فيرخا ت
 عظـامتمص تتف نت:فيامغربتامليذت خست خسي   تة رددلنت

                                                            

إبراس ـ صراهللام  تفتامعرب  ت ف نت(1) خائي   2012 ترس22بيتثتإمى خرةة تؿذخ ادرضخاف:امر 
يخار  تخرب خق د خافامعرب
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"قالػػت لػػي: فػػي الغربػػة ل تسػػتطيعيف أف تػػدعي امتالكػػؾ لشػػيء مػػا، فػػي الغربػػة أنػػت ل 
تممكيف سكل حممؾ، تستطيعيف أف تقكلي ىذا حممؾ، لكنؾ إذا مػا قمػت ىػذا بيتػي كىػذا كلػدم، 

 (1)" ..فإنؾ ل تممكيف الحؽ في أف تقكلي بأف لؾ حممؾ الخاص بالعكدة إلى كطنؾ

 تةامليل تختبتم خت ي ف تلتاأليالـفت لنتصالي تام هػخبخامع ػخؿخمػـسذ امي
لعدلع ؿ خخقلنت لخقؼاإ  تفذفامي تةأل لالي تةبالأيالـ:

ألف كػؿ مػػا حكلنػػا ىنػػا، يريػػدنا أف نعػػيش عمػى الفتافيػػت، فتافيػػت الخبػػز، الكتػػب، األمػػؿ، "
ألنيػـ ل يريػدكف أف تكػكف ىنػاؾ خمفنػا، حتػى كلػك  . الحمـ، فتافيت الػكطف، كفتافيػت الػذكريات
 (2)" ..ذكرل كاحدة كاممة تكفي ألف نعكد إلييا

بنذا لض ام ع ػىامبوػتئياميػز فمه وبػتذ ػد صػراهلل فنػخخرغػـأ ػلثػت  ل ػد  ت ف  ػت
ولبلذػفام وبػت إالأ ػلذ ػيبلفتصػ ؿاألمػـخام ػرار بمػالؼو فػت يفػيبعػض ػتولػب يػ ف

خل مػػػذ ت.بػػدأت ال ػػػ ام ػػػخرةخامفػػدا لظنػػػرذ ػػػد  خسػػي ريهػػػت  ل د ػػػتذهػػىاملفثػػػ خامي ػػػرة
: ز  بألبعدصخرةتعر ت خثعتي فلعر ؼام م ـفيخذ نتام وهـخ

 (3)"قمتي ليا: يا سمكل، المخيـ ىك كؿ مكاف يمكف أف تككف فيو ما دمتى خارج كطنؾت"

 ػػ خس ػت ػ طتوػػت  راامرخائػيذهػىذػػت دةثػرتذ ػػدامفه ػط    فخلخار خسػت مو نػػتام ػـخ
 فػػل ثبنػػتاألمػػـفػػيخثػػلامفه ػػط  ي فخقلنػػت سػػذااملتػػردخامضػػ تع ليػػتخؿز  ػػبو ػػرستم ػػبب 

وتفاموفف خض   ثنتزامعرخس خمو نترفضتمذاؾام بب:

 .  زكجػي الكفػفالست زينب كانت أكثر جرأةن مني بكثير؛ قالػت ألبييػا: ل أريػد الكفػف، كل"
 . ل أريد مناشؼ المكتى ىذه

قالت لو: أبي ل يمزمني كفف، كل يمػـز زكجػي أيضػان، أعطػكه ألم شػخص تريػدكف، نحػف 
لف نحتاج إليو أبدان، أنت تعرؼ ما يدكر ىناؾ فػي فمسػطيف، إذا متنػا شػيداء لػف يمزمنػا، ألنيػـ 

                                                            

(61 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(1)
 64ام رث ام تبؽ ص(2)
 94صام رث  ف ل (3)
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ذا لػـ نمػ .  ..يدفنكف الشييد بما عمييا مػف مالبػس صػات؟ ت شػيداء، فإننػا سػنعيش طػكيالن كا 
 (1)"لدرجة سيبمى فييا الكفف قبؿ أف نستعمموت

فػػيرخا ػػت)أذػػراسة  ػػت(للػػخز عاآلالـبػػ فيػػربخ ػػختخ عت ػػتةالثػػ فػػي مػػ ـ يلػػى
ر دةامليراف تة  تخصػتدقلنت خوت ػت عنػتم غدخامخث خاألمـسخوؿامي تةخوؿلفتص هنت ف

خسػيصػتيبتاميهػـاموب ػربػ فلصػب إذال  ػتوب ػرة ظهػتلمػط خلخ ػؽفيوؿصغ رة خوب ػرة 
أيػداثاميػػربخلػدخ  نتخو  نػػت ػرةةاملػػتر خ خقػد  هػػتدخرام   فػتخام يههػػتمنػت خقفػػت ػ وػػؿ
 ػفبوػىألثػػؿأفل  ػ د عػػل م ػدأذطػػتفػيامرخا ػػتدالمػتامفوػػرخامع ػؽ  ػػتثعػؿاأليػػداث

ل خؿر دة:.لبدخأو رإ يت  خل   را 

أبتسـ لكنني ل أستطيع أف أرد بابتسامتي الػدمكع التػي أفمتػت مػف عينػي، الحكايػة التػي "
ىػػؿ تعػرؼ مػا مصػػير  .  ..ل نكتبيػا أتعػرؼ مػاذا يكػػكف مصػيرىا؟ اسػما لػػي يػا غسػاف كنفػاني

(2)الحكايات التي ل نكتبيا؟ إنيا تصبا ممؾ أعدادنا"

صػػخرةاممب ػرامػػذمرخىخثػػ ام وبػت ػػفقبهػػل خو  ػػلقػتـ صػػراهللبت ػػلدذت و فػت يفػػي
أـر ػدة.أبخ امذمذه لو ؼ  خؿام و ف خو ؼ غ يامثرحام غلرببصخرةثد ػدةوػؿ ػرة

يقاـ عرسه في بيت حيف يكػكف األب محبكسػان  ؿ"كىل خؿي فثت تة  تممطبتاب لنتم ػ س:
 (3)مما سنفرح بالعرساف " سنبكي كنحف نتذكرىـ أكثر ت؟كاألكلد مطارديف

خقػػد ػػزجإبػػراس ـ صػػراهللخغ ػػػر  ػػفامولػػتببػػ فامفػػػفام بلوػػرخامطػػرحاميػػدا ي خبػػػ ف
  ػػلأخبػػػدخفخذػػػي خدالمػػتذمػػػؾسػػػخلع ػػػر املخ  ػػؽخامل ػػػث ؿمهرخا ػػػتامفه ػػط   ت  ػػػخا  بػػػخذي 

  رامتػعبامث عػي امي تةخصعخبلنتمتعبلأ تـ تظر ل خاميتثتام هيػتفػيدامهػلمل   ػؿضػ
.خامذمصبرخلعذبخلي ؿ خال زاؿبيتثتم ف  بتي لفيامنخ تخامذاتخاملتر خخاألرض

املػ  ظغت ػتفػيأصب امفه ط  يمهتعبامث عيامض  رإف:" خ ىامد فت س  خؿ
 يػػ طم ػتاإدا ػتإالامل ػث ه تلهػؾخ ػتاألدب ػت   ػػتيللذهػى ل  ػزبتػوؿثػرىذ ػلخاملعب ػر

فػػيأو ػػدةرغبػػتأبعتدسػػتأيػػدفػػيل  ػػؿفنػػيامخقػػت فػػسخفػػيخلبع ػػت خ  ػػتألةضػػعؼ ػػفب ػػت
صػػػرارخامػػػذات امتمصػػػ تل ب ػػػت لضػػػ  أفوػػػتدتأخضػػػتذتأففبعػػػدامنخ ػػػت إبػػػرازذهػػػىخا 

                                                            

.(75ص) صراهلل ز لخفامتخارع(1)
 .(63 صراهلل أذراسة  ت)ص(2)
 52صام رث ام تبؽ (3)
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أخاملتر م ػتامنخ ػتذهػىامخقػت فػسفيخامخاذيامخاذي غ راملرو زوتفمذاام وت  ت امنخ ت
(1)."امفه ط   خفاألدبت بنتلتبثامليمز   تا

خسػػذا  ػػػتال ع ػػب صػػػراهلل طه ػػت  فتم زاخثػػػتبػػ فامف  ػػػتخاملخ  ػػؽ ثعهػػػت ػػفرخا تلػػػل
 اليـيدا  ت لي ؿام ترئإمى  تيتاإبداعو تلترولبدخا تامخث  خام هفػتفػي صػراهلل

مػػـلضػػئنترخا ػػتتقبهػػل خسػػذا ػػت ه  ػػلو  ػػرا فػػيأ ػػلأضػػت أ  ػػت  ػػرد امرخائػػي  تطػػت  عل ػػت
ي ػػثامغرائب ػػتخامدستػػت خ ال ػػ اميدا ػػتفػػيب ػػت امع تصػػرام ػػرد ت فقػػط(،  2)مجػػرد رخا لػػل

خا ػػل يت ام تػػػتسدامبت خرا  ػػتام ضػػػطربت خامتػػػمخصامرخائ ػػتام   عػػػت ف ثػػزرةام مػػػ ـ رخ نػػػت
نػرخب ػفام ػختفػيام مػ ـ خذور ػتتام مػ ـذالػل ا  تفف ط  لػ  الفبتم ػترئبػ فميظػتتام

في فخصهخامه هث ذب رتامتمص تذفذاؾ:
"لـ يكف ىناؾ أحد حيف كصمنا، أنا كاآلخر، لـ يكف ىناؾ أحػد ينتظرنػا حػيف كصػمنا، كلػـ 

كنا سنحتفؿ، أمػا اآلخػركف، فػال، كانػت خمفيػـ  . يكف ىناؾ أحد ينتظر أحدان حيف كصؿ الجميع
ككػػانكا ىػػاربيف مػػف مػػكتو مػػا سػػمعنا عنػو، رأينػػاه، لكننػػا لػػـ نعرفػػو اآلف، عرفنػػاه دادمػػان، الحفمػة، 

 . ىـ، ىـ عرفكه اآلف أكثر منا ألف كثيريف مػنيـ مػاتكا، أمػا نحػف فمػـ يمػت منػا أحػد ىػذه المػرة
 (2)". نساء كأطفاؿ ل أكثر، كلـ يكف ثمة رجاؿ

نـإم نـ فخصفتلهؾامهيظتت:خبعدميظتت فامنرخبفيام هث  وتفام خت  ب 
"ارتفع عمكد الدخاف عاليان، كحيف انقشع لـ يكف ىناؾ بيت، كػاف الفحػـ، القذيفػة صػحت 
مبكران، صٌفرت في قكس مسارىا المار مف تحت عنؽ الفجر، الفجر المكزع فػي الغبػاش، الفجػر 

، كػاف مػؤىالن منػذ الذم يحاكؿ استالؿ لكنو مف حمكة السػاعة األخيػرة مػف الميػؿ، ليضػيء يكمػان 
 .  أسابيع ليذا النفجار

 .  كلـ أقؿ لو: كيؼ عرفت  ..أبي قاؿ: قنبمة فسفكرية
حػيف شػد الصػغار،  . كاف البيت المجاكر قد أصبا فحمان، كلـ يكف ىناؾ فسػحة لألسػدمة

كأمػػي مػػػف تحػػػت أغطيػػػتيـ، كرحنػػػا نتجمػػػع فػػي الغرفػػػة الثانيػػػة، الغرفػػػة التػػػي يحمػػػي كاجيتيػػػا 
ككنػػا خػػط النػػار، كرحنػػا نشػػد أيػػدم بعضػػنا، كتزاحمنػػا فػػي   ..القذيفػػة التاليػػةسػػقطت  . المطػػبخ
  (3)". الباب

                                                            

 (11امفه ط  ي)ص خ ى أخراؽ فخرا اميصتر(1)
 (7ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(2)
 9 8ام رث ام تبؽ ص(3)
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األمػػـخام ػػختفػػيلهػػؾامهيظػػتت يلػػىملضػػ  ام ػػدا اتسبػػت   خامصػػخت خ لوػػرس فنػػـخ
أبوـ:

، .( .."كلػـ يكػػف أحػػد يجيػب: )يػػا جمػػاىير شػعبنا العربػػي، إف المذبحػػة التػي ترتكػػب اليػػكـ
كأزقتػو: سػاحة لمرمايػة، كريػاح البػاركد تيػب مػف   ..ساحاتو  ..طكح المخيـس  ..ككاف المخيـ
كعندما اىتز الممجأ الضيؽ بمف فيػو قمنػا: ىػاكتزر، كقػاؿ الرجػؿ ذك األبنػاء كىػك  . كؿ الجيات

 (1)". يشد أكلده إليو كيدارم خكفو عمييـ: ثالثة أياـ كافية لتحكيؿ الجميع إلى خبراء أسمحة

صػػؿ صػػراهلل ػػردامخثػػ فػيام مػػ ـ يػػ فليػػخؿم ػػتيت ػػختي   ػػي بنػذ ام   ػػتة خا
بعدأفسربخا ف خلنـاألخؿفيخط نـ:

نيػا كانػت تحػاكؿ تػذكر  "قالت لي أمػي فيمػا بعػد: إنيػا كانػت مضػطرة أف تقسػي قمبيػا، كا 
أكبػػر صػػخرة، كاختارتيػػا مػػػف الصػػكاف، لتقػػكؿ لقمبيػػا: كػػػف   ..أقػػكل صػػخرة رأتيػػا فػػي حياتيػػػا

كقالػػت:  . ، حػػيف كانػػت تمػػر أمػػاـ الشػػيداء كالكجػػكه التػػي شػػكىتيا القنابػػؿ الفسػػفكرية ..مثميػػا
مف أجمػي ربمػا، مػف أجمكػـ، لػك انفػرط كاحػد مػنكـ بكػاءن لقتمػو أنػا،   ..كنت أريدكـ أف تتماسككا

   ..مف تستطيع قتؿ ابنيات؟ كتصمت  ..كتصمت
 (2)". ل لـ أكف سأقتمو، كلكنني لـ أكف أحتمؿ

م ػػػختامػػػذم ػػػ ل نـ ػػػفوػػػؿ وػػػتف ػػػـال  خلػػػخفيضػػػخر ام و ػػػؼفػػػيث بػػػتتخ خاصػػػؿا
ام م ـ خ ثعؿ ف ف ليد ثام فسخيوت تام تس إمىأفا نترام هث خمـ عدة  ت منـ:

  ..كقػاؿ: عمػيكـ أف تغػادركا الممجػأ  .."كقاؿ: المخيـ تجمع في الكسط، كأمسػؾ بصػغيريو
  ..كؿ أف يدفع الكلد إلى الخارج، حيف عاد كسػحبو عمػى عجمػةألف اليجكـ سيبدأ مف ىنا، كحا

كىػػك يػػرل القذيفػػة الصػػاركخية تيػػبط مجنكنػػة، كتمتيػػا أخػػرل كأخػػرل، كسػػكنت جيػػنـ جكارنػػا، 
كمػػف جكانبػػػو الصػػػخرية   ..كسػػكنا جكارىػػػا، لػػـ نتحػػػرؾ، تنػػاثر تػػػراب، ىػػبط مػػػف سػػقؼ الممجػػػأ

 . كنشػيد أعمػدة النػػار التػي تمفػا كجكىنػػا المتفسػخة، ككنػا نػرل بأذنينػػا انييػار المخػازف خمفنػػا،
 (3)". كيضيؽ، كيتأرجا  ..كتزرع أرضية الممجأ بمستطيؿ مف الضكء النارم الذم يتسع

                                                            

 11ص ف ط2 صراهلل  ثرد(1)
15 14صام رث ام تبؽ (2)
 25 ص ف لام رث (3)
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بنػػذ امصػػخرام ل ػػت رةخام ل طعػػتفػػي ػػردستامز  ػػي ث ػػد صػػراهللاآلالـ خ يػػد  تذػػػف
ام لػػؿ ذػػفخلػػربصام ي ػػػطػختام ػػذػػف.اممت  ػػػتامتبػػػتبأ ػػػتـخذػػػفامضتئعػػػتامطفػػػخمتأيػػالـ
بػػالدمػػـلعػػدبػػالدؾفػػيامل ػػػلفػػيامػػخطف خذػػفام عت ػػتةخااليػػلالؿ خذػػفخامثػػػخعامم ػػػتـق ػػػخة

فبي تة ل رثيتب  نتخب فام خت .خذربم  خاذربؾ خا   تأ تفي م ـ هخ 

 ثانيان: الفقر
فػػػيامف ػػػرا  خاثنػػػلامػػػذمـامظهػػػذهػػػىامضػػػخ ل ه ػػػىاملػػػياألدبأ ػػػخاعأسػػػـ ػػػفامرخا ػػػت
ذهػى لرلػب ػتأخ امف ػرا ضػدام ثل ػ فػيامطػخؿأخمػياألغ  ت ثرائـفي  ث  دةام ثل عتت

ذمػؾ:صػخ رتاملػيامرخا ػتتسػذ خ ػف.خامير ػتفمهيتثػت ل ثػتامف ػرا  رلوبنػتثرائـ فامف ر
خ ػتامفر  ػ تام ػخرةبعػد ػت ريهتخسيلل تخؿ (سخثخف ولخر)امفر  يمهرخائي(امبؤ ت )رخا ت
امرخ ػيمهرخائػياملع ػت أخام  ػتو فأخ(امف ػرا )اثل ػتذي خرخا ػتخظهػـ ػدق ف ر ف تدست

(اميػػػراـ)خرخا ػػػت ام  صػػػر ترخ ػػػ تفػػػياملع  ػػػتامف ػػػرا ي ػػػتةخلصػػػخ ر (دخ لخف ػػػويف ػػػخدخر)
خرخا ػت ام صػرمامر ػؼفػيلري ػؿامذ ػتؿي ػتةلل ػتخؿاملػي(إدر ػس خ ػؼ)ام صػرممهرخائي

امف ػػرفػػيامغترقػػتام صػػر تام ر ػػتأيػػخاؿخلصػػؼ (امب ػػطت ي ي ػػد)ام صػػرممهرخائػػي(ثػػخع)
خال ػػػػزاؿسػػػػػذاام خضػػػػػخع تػػػػػغؿو  ػػػػػرا  ػػػػػف(1).خاممرافػػػػػتخامثنػػػػػؿخاملن ػػػػػ شخام ػػػػػرضخامثػػػػخع
.امرخائ  ف

مبػؤسخامتػػ ت خامثػػخعخامف ػػرخقػدذتمثػػتامرخا ػػتاملػػيولبنػتو فػػت يخ صػػراهلل خضػػخعا
امػػذمذت ػػت امفه ػػط  يمػػالؿي بػػلامز   ػػتام ملهفػػت خبمتصػػتفػػيامفلػػرةاملػػي وػػبف نػػت خ ػػت

خقػػػدوػػػتفامف ػػػرخثنػػػت ةمػػػرمعػػػذابتتامهثػػػخ خ ػػػتلبعػػػل ػػػفضػػػ ؾ ع تػػػي  فػػػتمف رو ػػػت.لالسػػػت
 خدمبتمي تة خ ي هنت)أـ سعد(  صخر و فت يفيرخا ت أل فت نتاألم رة:وتئف ثـر

الفقر يا ابف العػـ، الفقػر، الفقػر يجعػؿ المػالؾ شػيطانان كيجعػؿ الشػيطاف مالكػان، مػا كػاف "
كػاف أبػك سػعد بكسع أبك سعد أف يفعؿ غير أف يترؾ خمقو يطمع كيفشو بالناس كبػي كبخيالػو؟ 

تحػػت  ا بالمقػػاىرة، كمدعكسػػان بكػػرت اإلعاشػػة، كمدعكسػػان مدعكسػػان، مدعكسػػان بػػالفقر كمدعكسنػػ
 (2)"؟سقؼ الزينكك كمدعكسان تحت بسطار الدكلة، فماذا كاف بكسعو أف يفعؿ ت

                                                            

  .ام ططي   تؿامرخا تامليمـلولببعدذفامبؤ ت فيغزة  خق د  تامخطف(1)
 (335اموت هتمغ تفو فت ي)صو فت ي أـ عد اآل تر(2)
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أـ ػػعد ي ػػثذ هػتفػػيل ظ ػػؼب ػػختام ػػتس امرخا ػػتبطهػتمنػػتلعر ضػػتاملػػيفتم   ػتة
ل  لػػؿامػػذ فاألرضذهػػىامبؤ ػػت وػػؿ   ػػتةسػػيبػػؿ فرد ػػت   ػػتةلوػػفخذتتػػتمتد ػػت منػػـ مػػـ

)كعػؾ ف صػت.خأل ػرسـمنػـامعػ شم  تلخف روخ نتذفلز دالاأليالـسذ  امب  طتأيال نـ
لػػػرخم عت ػػتةطفػػػؿوػػتف  ظػػػؼاأليذ ػػتفػػػيام مػػ ـم ػػػخف رامطعػػتـمػػػلخمعتئهلػػػلعمػػى الرصػػػيؼ( 

ام تردة ف صؼ  ؼي تللام يدخدب فاألرضخاميذا امذم  ظفل:
كبػيف ىػذه القطبػيف  ،قطبػاف بػاردافكاف الحذاء بالنسبة لي ىك كؿ الككف: رأسػو ككعبػو "

 (1)".  ..كانت تتمخص دنيام

 خ ع تلسذاامطفؿامبتئس:امذم عت  لأب ت ام م ـام دق امف رخ صؼيتمت
مجػرد محاكلػػة  الميتػرئ ككػاف قميصػػو ،قصػر مػػف ذم قبػؿأكػاف شػعره األسػػكد الخشػف "

 (2)" ..ةيادس رغبة زالت تمتمع ببريؽ ككانت عيكنو ما  ..فاشمة لستر عريو

وػػػتففػػيامير ػػتف ػػػفامطعػػتـخامهبػػتسخام ػػػ خىامصػػتم مهي ػػتة يلػػػىتمف رفػػيام  فػػىفػػ
فاضػػػطراأل ػػػرمهع ػػػؿفػػػيظػػػرخؼامبػػػرد  ضػػػطرامصػػػغترأف ع هػػػخام  ف ػػػخاذهػػػىذػػػخائهنـ خا 

خام طرخيلى  لصؼامه ؿ خ  املفت ام تس فطرقتتام م ـ:

كتصػكرتو كاقفػا فػي زاكيػة مػا   ..الميمػة تمطػر فػي تمػؾككانػت السػماء  ،كنػا فػي تشػريف"
ا كفيػو فػي مػزؽ ثكبػو كداسنػ ،قدر جيػده إلػى بعضػيما ا كتفيوضامن   ..ا كريشة في زكبعةراعشن 
ػػمنتظػػرن   ..وا إلػػى صػػحف الكعػػؾ أمامػػمحػػدقن  ا كػػي يشػػترل ا مػػا يخػػرج مػػف القاعػػة جادعنػػا شخصن
دسػة كيحػدؽ إلػى ميازيػب تشػريف مػف يا ،كيتسػع فمػو بابتسػامة  ..ةثالثػ  ..شخصيف  ..كعكة
 (3)". جديد

إضػتفتام ع ػخمامثػخعل ػتخؿإ  ت امع شم  تثخعيدخدذ د  ؼمـخام ردذ دو فت ي
خ ل  ػػؿفػػيأف ػػروضاإ  ػػتفام عػػدـ يػػخط خيػػلخأيال ػػلخلي  ػػؽذالػػل  ػػف ام ػػتدممهثػػخع

ألثهنػت مػـ عػد راسػتفػيخاقعػل بػؿمالؿامع ؿأخاميب فنذ ام فتس ـاملػيذػتشامفه ػط  ي
ليط ػتخا ي ػرتيلػػىلالتػت ػػفقػ ـامخثػػخد خ ػ ذمػػؾفنػخال ف ػػداأل ػؿفػػيام ثػتة خ ػػت  

خالفياممالص فيقصتأخراؽ فغزة متطبامصد ؽصد  لام غلربفياموخ ت:

                                                            

 (23)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
 24ام رث ام تبؽ ص(2)
 25صام رث  ف ل (3)
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أف تعػد نؾ غير راض تمامان عف ىركبػؾ، لػـ تكػف تسػتطيع أكنت أحس إحساسان غامضان "
ثالثػػة أسػػباب كجييػػة ليػػذا اليػػركب، ككنػػت أعػػاني أنػػا أيضػػان مػػف ىػػذا التمػػزؽ، كلكػػف الشػػعكر 

كلمػاذا؟ إل أف كضػعؾ كػاف قػد أخػذ يتحسػف،   ..األكضا كاف: لماذا ل نترؾ ىػذه الغػزة كنيػرب
فمقػػد تعاقػػدت معػػؾ معػػارؼ الككيػػت دكف أف تتعاقػػد معػػي، كفػػي غمػػرة مػػف البػػؤس الػػذم كنػػت 

نت تصمني منؾ في بعض األحياف مبالغ صػغيرة، كنػت تريػدني أف أعتبرىػا دينػان، أعيش فيو، كا
خػػػكؼ أف أشػػػعر بالصػػػغار، لقػػػد كنػػػت تعػػػرؼ ظركفػػػي العادميػػػة تمامػػػان، ككنػػػت تعػػػرؼ أف راتبػػػي 
الضػػديؿ فػػي مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة لػػـ يكػػف يكفػػي إلعالػػة أمػػي، كزكجػػة أخػػي األرممػػة 

 (1)". كأكلدىا األربعة

وػؿسػذاامبػؤسخامير ػتف خام غر ػتتاموب ػرةفػياموخ ػت إالأفاميػبمهػخطفخمو لرغـ
 ب ى   طرا ذهىذالل فال  و ل فلرولخامنثرةم ت خا :

كجدت غػزة كمػا تعيػدىا تمامػان: انغالقػان كأنػو غػالؼ داخمػي، ممتػؼ عمػى نفسػو، لقكقعػة "
خ، غػزة ىػػذه، أضػيؽ مػػف نفػس نػػادـ صػددة قػذفيا المػػكج إلػى الشػػاطئ الرممػي المػػزج قػرب السػػم

أصػابو كػػابكس مريػع، بأزقتيػػا الضػيقة، ذات الرادحػػة الخاصػة، رادحػػة اليزيمػة كالفقػػر، كبيكتيػػا 
ىػػذه غػزة، لكػػف مػا ىػػي ىػذه األمػػكر الغامضػة، غيػػر المحػددة، التػػي   ..ذكات المشػارؼ الناتدػة

ل  ؟لن مػػػف الكعػػػكؿتجػػػذب اإلنسػػػاف ألىمػػػو، لبيتػػػو، لذكرياتػػػو، كمػػػا تجػػػذب النبعػػػة قطيعػػػان ضػػػا
 (2)"أعرؼت

خس ت   ه تو فت يب نترةمه ػ ـاملػي يػتخؿزرذنػتفػي فػساإ  ػتفامفه ػط  ي ن ػتوػتف
امفوػػرةخلػػدذـل ػػالـزلػػداذ تت ػػفلخظ فػػلأ وػػف ػػتلخظ ػػؼفػػييرف لػػلمػػلخ ي ػػببؤ ػػلخف ػػر  

 ػتأخصػد  لامثر يػت  ػؿ ي ػثإفابإ ػنتبأخإمػالؿدخفامػرئ سام فثػرخاميدثامرئ  ت
فيام تفىلعه ن تدر ت فيامصبرخامخفت مهخطف:

كمػدت كفيػػا، فرفعػػت بأصػػابعيا الغطػػاء األبػػيض، كأشػػارت إلػػى سػػياؽ مبتػػكرة مػػف أعمػػى "
لػػف أنسػػى سػػاؽ ناديػػا المبتػػكرة مػػف أعمػػى الفخػػذ، ل، كلػػف أنسػػى  أبػػدان   ..يػػا صػػديقي ..الفخػػذ

لقػػد خرجػػت يكميػػا مػػف   ..اطيعػػو الحمػػكة إلػػى األبػػدالحػػزف الػػذم ىيكػػؿ كجييػػا كانػػدمج فػػي تق

                                                            

 (32و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
34ام رث ام تبؽ ص(2)
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المستشػفى إلػى شػكارع غػػزة، كأنػا أشػد باحتقػػار صػارخ عمػى الجنييػػيف المػذيف أحضػرتيما معػػي 
 (1)". ألعطييما لناديا، كانت الشمس الساطعة تمأل الشكارع بمكف الدـ

مي    ػتمػلخا ل رفيلداذ تللام رد تي فأطؿبيدث عطيمالصتاملثربتامخط  ػتا
خمصد  ل خذمؾفي خقؼإصتبت تد ت:

ف ناديػػا فقػػدت سػػاقيا عنػدما ألقػػت بنفسػػيا فػػكؽ أخكتيػػا الصػػغر تحمػػييـ إلقػد قػػالكا لػػي "
مػػف القنابػػؿ كالميػػب كقػػد أنشػػبا أظفارىمػػا فػػي الػػدار، كػػاف يمكػػف لناديػػا أف تنجػػك بنفسػػيا، أف 

 (2)"لماذا؟  ..أف تنقذ ساقيا، لكنيا لـ تفعؿ  ..تيرب

 يػػ ف)رجػػاؿ فػػي الشػػمس(ال فػػختأمدرا ػػت  د ػػت  ػػتذت ػػت تػػبتفاممػػزاففػػيرخا ػػتخ
قررخاامنرخب ف م  تلنـإمىاموخ تم بباثل عخاذه ل ال لنـ خسػخامف ػر فػ بخقػ سأراد
أف ع ؿ فأثؿلي  فخضعلخزخثلل خزرعتػثراتامز لػخففػييتوخرلػل ػرةأمػرى خ ػعد

 ػػردد ػفذ ػلخ عػػخدممطبػتاب لػل أ ػػت ػرخافخسػخاألصػػغر ػ ت  ف ػدأرادامع ػػؿ ر ػدأف ع ػؿم
ػؿظػتسرةامف ػرفػي(3).أ ضت بعدلروػل در ػلل ػفأثػؿأسهػلخ  ػل بهنـ وػؿسػذا هفػتإمػىلخغ 

.تمص تتو فت ي خأ لرصدسذ امظتسرةبع ت تخدقت هفلت

ـ فػػردأم  ن ػػترخا ػػت ذػػفامف ػػربصػػخرةخ لتػػتبلاميػػتؿذ ػػدإبػػراس ـ صػػراهلل ي ػػثمػػ
 بتتػػػرة خا   ػػػتوػػػتففػػػيإطػػػترامير ػػػتفاموب ػػػرامػػػذمذت ػػػت امفه ػػػط  ي ف ل ثػػػتاميػػػربخام وبػػػت

مػػبعضخام ػثفخقلػػؿاألبأخام ع ػػؿ وهنػػتلفضػػيإمػػىف ػرخبػػؤس ع تػػي  خف  ػػت ػػ ليليه ػػؿ 
ف  نػتصػخرةامي هخمػتبػ ففقػط(، 2د مجػر )امليل تخمنت صػراهللفػيرخا لػلامف رخام نرصخر

اإ  تفخب فلي  ؽأب طي خقل و ت بدخفيام تنداآللي:

"حػػيف أمسػػكني عمػػي مػػف يػػدم كأخػػذني لمسػػينما كغضػػب يكميػػا أبػػي ألف السػػينما قمػػة 
 حياء، حيف دخمنا ىناؾ حيف خرجنا كسألني: ىؿ أعجبؾ الفيمـ؟ت قمت:

 أعجبتني الكراسي يا ا ما أكثرىا
 كحيف قمت ألمي: لماذا ل يشترم لنا أبي كراسي

                                                            

.(35و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 .35ام رث ام تبؽ ص(2)
 .(112-1اموت هت رخا ترثتؿفيامت س)صا ظر:و فت ي اآل تر(3)
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نقمت سؤالي إلى أبي، فقاؿ: أأبيع حالي ألشترم لو كراسيت؟ كعندما قػاؿ لػو عمػي ثانيػة 
سػػذخذه إلػػى السػػينما، عنػػدما تجػػرأ عمػػى ذلػػؾ، قػػاؿ أبػػي: خػػذه، كرحػػت أتقػػافز محػػاكلن الجمػػكس 

 .(1)" عمييا كميا
طفػػؿامفه ػػط  ي ػػفيػػؽ ب ػػ ط ػػفامي ػػخؽفػػيسػػذاام تػػندصػػخرة عبػػرةذػػفير ػػتفام

اإ  ػػت  ت خسػػخا ػػػلالؾاإ  ػػتفمورا ػػػيخامثهػػخسذه نػػػت فػػتمالثئخفامفه ػػػط   خفامػػذ فلروػػػخا
بتئ ػػت مػػـلوػػفي ػػتلنـاالثل تذ ػػتلعػػرؼامورا ػػي فنػػـ خطػػ نـخصػػترخا ع تػػخففػػي م  ػػتت 

امورا ػيفػيام ػ   تا بنػرأ ت نػت ثه خفخ  ت خفذهىاألرض  فس تذ د ترأىسذاامطفؿ
خفػػيامخقػػت ف ػػللػػليوـقػػخىام نػػربيتثػػتتامث ػػدفػػال  ػػلط  .خل  ػػىأف تػػلر نتمػػلأبػػخ 

اإ  تفامفه ط  يأف  ضييتثللفيدخراتام  ت :

"ل أحػػب التبػػكؿ فػػي الميػػؿ، ل أحبػػو، ل تسػػألني إف كنػػت بحثػػتي عػػف السػػبب، كلػػـ يكػػف 
 .. .. .. ..ر، الجف الذم قد نبػكؿ عمػييـ أثنػاء مػركرىـ لػيالن ألننػا ل نػراىـ )لمجف عالقةه باألم

إنػػو البػػرد، لػػـ أكػػف أخشػػى شػػيدان أك أكػػره شػػيدان مثػػؿ البػػرد، ل تقػػؿ لػػي إف األمػػكر تغيػػرت  .( ..
كمعظػػػـ الحمامػػػات داخميػػػةه اآلف، أنػػػت تعػػػرؼ كػػػاف عمينػػػا أف نجمػػػس تحػػػت المطػػػر كأف نشػػػرع 

لقطػػرات السػاقطة، أمػػا فػػكؽ السػطكح الصػػفيحية فيكػكف بػػاردان كمفزعػػان، مؤخراتنػا حيػػث تصػفعنا ا
لقاديا بعيدان"  (2)فقد كاف بإمكانو انتزاع سمادنا الصغيرة تمؾ، كا 

  خد ػػتامرخائػػيإمػػىذ ػػؽام   ػػتةامفه ػػط   تبطر  ػػتفر ػػدةغ ػػر لخقعػػت فػػيسػػذ امرخا ػػت
ذبػػرل   ػػتف هػػل طام تػػندامبػػت خرا يامعػػر ضم   ػػتةتػػعبلذهػػىا  لػػدادأو ػػر ػػف صػػؼقػػرف 

بصػػر ت ػػ ع تي ػػ تا ػػلطتذتأفل ػػ  ام رئ ػػتتام  مخفػػتبػػرا ة ثد ػػدةخخالدة لثػػددةذ   ػػت
 ػػفو تفػػتتػػعر تام ػػص خيررلػػل ػػفامرقتبػػتخاآلم ػػت   ػػتثعػػؿسػػذ امتػػعر تل ػػنـفػػيإ لػػتج

 خخامفػفخامال بتتػرةام عرفت خفيإ لتجامي   تأ ضت  خموفذهػى  ػلخىاإ  ػت  ذػفطر ػؽزج 
 (3).ام ترئفيذ ه تام را ةخامل خ ؿخا  لتجامدالمتخامي   ت عت 

وػػذمؾ تػػوؿاملثخ ػػ خامػػليوـبنتػػبتعاميتثػػتإمػػىامطعػػتـخ ػػ هت أمػػرىأ ت ػػ ت مهلعػػذ ب
ث ضػطرخ ترام ختبوؿاألي ت  فيأثخا  فام نرخام  ػ  خسػذا ػت ه ػت فػيامرخا ػت ي ػ

ام خلى: امفه ط  يإمىأوؿام ططخاموالب  ـإمىأوؿميـخ
                                                            

.(16ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(1)
.182ام رث ام تبؽ ص(2)
 132ص  ف لام رث (3)
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"كقاؿ المذيع: إف فتكل شرعية أصدرىا المفتي العاـ تبػيا لممحاصػريف أكػؿ لحػكـ القطػط 
 (1). كالكالب، كالجراذيف في محاكلةو أخيرةو لمحفاظ عمى حياتيـ"

خذ د ت فدتام ططخاموالبصدرتفلخىأمرى:

كيبػدك   ..اب الدنيا في كجينػا مػرةن كاحػدة حػيف قػاؿ المفتػي فػي فتػكاه الثانيػة"كأغمقت أبك 
أف لو جكاسيسو الذيف يستطيعكف أف يعرفكا تمامان أف القطط كالكػالب كالجػراذيف باتػت مفقػكدة، 
فقػػاؿ: يحػػٌؽ ألىػػؿ المخيمػػات المحاصػػرة أف يػػأكمكا لحػػـ مكتػػاىـ، فكسػػرنا أبػػكاب الػػدنيا كميػػا مػػرة 

 (2)كاحدة"

وخ  ػػد تامل ػػتقض خ ػػر تم تامخاقػػ املػػيلعػػر مامي   ػػتام ت ػػ تفػػيي ػػتةام م  ػػتت سػػذ 
ف ػػتذا  ػػخؿوتلػػبفػػيام ػػرفامعتػػر فذػػفام ثػػتزربعػػدامػػذمق ػػؿ إالإفو فػػت يابلػػدعامثد ػػد
خ يلػػػل ػػػفصػػػمرام تػػػتذرام ملهطػػػت ب  ػػػهخبغ ػػػر بلػػػذؿ خبتذل ػػػتد ذهػػػى خ ػػػ  ىامػػػز ف

.م ذسؿ خامفخضىاممالقتامليأيد نتفيامفضت ام وت يمه ردخل ط علامرخائيا

 ثالثان: الذؿ
مػ س ػفامي ػتةب وػتففػػيلصػخرخلخثػلامفه ػط  يخق  ػػلام غرخ ػتف ػلأف عػ شامػػذؿ
ي تةذتد ت فنخي ف ه  مهػذؿأ ػرا  أخ ػرىمػلمخ ػت  هػخح  ل ػؿله تئ ػت  يػخي ػتة  ؤقلػت روهنػت

رفضػػنتبعػػدأفلرفضػػل خ  ػػليخذذه ػػلتػػعخرام ػػختوػػ فالي ػػتةمػػلبػػدخفورا لػػلخلروهػػل خ 
.خ  هلامعه ت

خلعرض رد تتو فت يخ صراهلل ظتسر فامذؿل  هػتفػيذؿاميػتوـ خذؿام ػثف 
 خذػػػفذؿخخثػػ ام ػػػرضامػػػذمأصػػتباموتلػػػب يلػػػى(فػػػي جنػػػازتي)خذؿام ػػرض ففػػػيقصػػت

 ؤوػػ د خمػػـ عػػد ػػرىف نػػتغ ػػرام نت ػػتتلختػػؾأفلثػػي خل ضػػيذه ػػلأيػػتؿي تلػػلإمػػى ػػخت 
خذهىيبلخأيال لخوؿ ت  هؾ فأ ؿ:

ككاف كؿ شيء فػي الحيػاة يتحػداني كيمػتص صػمكدم كيشػمخ أمػاـ ضػعفي كسػد ىادػؿ "
 (3)"إنني أمشي في جنازتي رغـ أنفي .  ..مف اليأس

                                                            

.(148صف ط)2 صراهلل  ثرد(1)
.151ام رث ام تبؽ ص(2)
 .(22و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(3)
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غ رسػػػت ي ػػػػث  ػػػػ طرامضػػػػعؼخللثهػػػىام تػػػػتذراإ  ػػػػت  تفػػػػيسػػػذ اميتمػػػػتأو ػػػػر ػػػػف
بتموت ؿذهىإ  تفف دخط ل  ـ ف داآلفث د ي فام رض  وهل:

مػدل لحظػات عكدتػو إلػى داره ؟ أتعػرفيف  أتعرفيف معنى أف يفقد اإلنسػاف كػؿ شػيء فػي"
معنى أف يكتشؼ شاب بأف حياتو القاسية الجافػة لػـ تكػف إل عبثػان محضػان فػي لحظػات قصػار؟ 

 (1)"حب ما عمى أعمدة مف الشفقة فحسب؟ نى أف يقكـثـ، أتفيميف مع

خقدا لطتعو فت يبوتفتأبعتد امرخي تأف   ه تإمػى   ػتةسػذاامتػتبام ػر ض خامػذم
أذملام رضي فقضىذهىقخللخأيال ل:

أف اختيػارم مػف بػيف الؼ اآللؼ مػف البشػر ألكػكف مريضػان  ت لمدل لحيظاتسبلقد ح"
ف ىػذا المػرض كسػاـ مػف طػراز نػادر يػزيف صػدرم ألمػزمف عمميػة تقيػيـ فػذة، ك ا الداء الممعػكف

  ..اخػػر كلكػػف الحقيقػػة كانػػت شػػيدان   ..مػػع خفقػػاف قمبػػي وسػػمع رنينػػأالػػداخؿ كأننػػي أكػػاد ف مػػ
في مستقبمي إلػى  كحينما صحكت كانت المأساة تمتد أماـ بصرم جيمة، حادة، سكداء، ممتدة

 (2) .  .."افما ل نياية، تعبؽ بالعجز كالحرم

خ ػػرد سػػذ ام ػػخةفػػياملعب ػػرخامطتقػػتام يلتػػدةمهعتطفػػتاإ  ػػت  تام ل م ػػتسػػخأفو فػػت ي
ال وػػتف عػػت ي ػػف ػػرضام ػػورم ي ػػثوػػتف خصػػ لاألطبػػت و  ػػرا بتمع ت ػػتبصػػيللخث ػػد  خا 

تبلفػيف  ف د  و تأ لل   دبنذاام رضخ  علذف خاصهتأيال لخط خيػل متصػت خأ ػلأصػ
سػػذاوهػػلثعػػؿاموتلػػبذػػتثزا  يرخ ػػت    ػػلصام ػػرضأيال ػػلخوبر ػػت  .فلػػرة بوػػرة ػػفذ ػػر 

.ت ئت فت ئت 

 ذت ػػػتامتمصػػػ تف نػػػتو  ػػػرا  ػػػفذؿاميػػػتوـخبطتػػػلخل و هػػػلقصػػػت)أبعػػػد ػػػفاميػػػدخد(خ
 ل: وتفامذؿ علر لخ م ي فوتف  لثخبلضتبطام متبراتبتمتتبامفدائيامب  ط ف

" تريد أف تعرؼ جريمتي؟ ىؿ ييمؾ حقان أف تعرؼ أـ أنت فضكلي بػرمء يػا سػيدم؟ لقػد 
سكبت دكف أف أعي، كؿ محتكيات كعاء الحميب فكؽ رأس مكظؼ كقمػت لػو أننػي ل أريػد بيػع 

لقػد كضػعكني فػي زنزانػة سػحيقة العمػؽ   ..في لحظػة جنػكف أـ لحظػة عقػؿ، ل أدرم  ..كطني

                                                            

 .(12ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
 21 صام تبؽام رث (2)
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كلكننػػي، فػي تمػػؾ الزنزانػػة، تيقنػت أكثػػر مػػف أيػة لحظػػة مضػػت   ..كفلكػي أقػػكؿ أنيػػا لحظػة جنػػ
 (1)" ..بأنيا كانت لحظة العقؿ الكحيدة في حياتي كميا

م عػػ شذمػػ ال متضػػعت لرو عػػل ػػفقبػػؿاميوخ ػػت يتخمػػتليخ ػػؿاإ  ػػتفخام ػػخاطفخخذػػف
منت:

ىػؿ  . يا سػيدم لقد حاكلتـ تذكيبي يا سيدم؟ حاكلتـ ذلؾ بجيد متكاصؿ ل يكؿ كل يمؿ"
أكػػكف مغػػركران فػػأقكؿ بػػأنكـ لػػـ تفمحػػكا؟ بمػػىت أفمحػػتـ إلػػى حػػد بعيػػد كخػػارؽ، ألسػػت تػػرل أنكػػـ 

لسػت أعمػى مػف ذلػؾ قػط،   ..استطعتـ نقمي، بقدرة قادرة، مػف إنسػاف إلػى حالػة؟ أنػا إذف حالػة
 (2)"كألنني حالة، أننا حالة، فنحف نستكم بشكؿ مذىؿت  ..كقد أككف أدنى

ذػػفم وتػؼاملػػداذ تتإمػىامػػرئ ساميػدث ػػفخ  ػرق تخمفػػت ب نػترةاموتلػػب   ه ػتسوػذا
امػدالالتخاإ يػت اتاملػي ر ػدإ صػتمنت خدخفخذػي ػػفام ػترئ ثػد ف ػل عػت فامػذؿامي   ػػي
مه ػػػخاطفامب ػػػ ط خامػػػذممػػػـ ػػػذ بقػػػط خموػػػفقضػػػ للاللع ػػػي رؤخ ػػػلأبػػػدا  فنػػػخ ػػػ مهدفػػػي

توؿضررا  خير للاللتوؿ فعت مل:ام ثف طتم تغ تبلال 

ذا أغمقػكا كراء ظيػرم  . لك قمت الصدؽ ىذا، بصكت أعمى، إذف لزجكا بي في السجف" كا 
ت أتعػرؼ لمػاذا . المزلج فمف يستطيع أف يفتحو؟ أنت؟ كل حتى مف ىك أعمى منؾ قيمة كمركزان 

ستسػأؿ نفسػؾ إذا قػدر لػؾ أف يا سيدم؟ ألنني، في الكاقع، لست إل تجارة مف نكع نادر، فأنت 
كمػاذا سأسػتفيد مػف إطالقػو؟" كالجػكاب بكػؿ بسػاطة: "ل شػيءت" فأنػا لسػت   ..تسمع بالخبر: "

صكتان انتخابيان، كأنػا لسػت مكاطنػان، بػأم شػكؿ مػف األشػكاؿ، كأنػا لسػت منحػدران مػف صػمب دكلػة 
تجػػاج، كمػػف حػػؽ كأنػػا ممنػػكع مػػف حػػؽ الح  ..تسػػأؿ بػػيف الفينػػة كاألخػػرل عػػف أخبػػار رعاياىػػا

كمػاذا ستخسػر إذا بقيػت أنػا كراء المػزلج؟ ل شػيء أيضػانت   ..الصراخ فمػاذا سػتربا؟ ل شػيء
إذف لمػػاذا التفكيػػر الطكيػػؿ؟ "خػػذ ىػػذه األكراؽ يػػا كلػػد كل تزعجنػػي بمثميػػا مػػرة أخػػرلت" أرأيػػت؟ 

 (3)مشكمة ل أبسط كل أسيؿت

خذت ػػتامػػذؿب تػػوتمل يػػ فخوػػذمؾقصػػتام  تضػػهتم هػػىاملػػيل رغػػتفػػيخيػػؿام ػػثف 
لعذبتطخ ال   ـا لنؾترفنتم دةل عتأ تـ خفيام نت تأذد تبتمرصتص:

                                                            

 (.3ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
.5ام رث ام تبؽ ص(2)
 4 ص ف لام رث (3)
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 كنػػت  ..ذىنػػي فػػي راسػخة تػػزؿ لػػـ اليػادار، مػػف عكدتيػػا بعػػد فييػا قابمتيػػا التػػي المحظػة
 الفظيعػة الميػالي قصػص كثيػرة أفػكاه مػف سػمعت قد كنت إذ  ..ترتجؼ أك تبكي، أراىا أف أتكقع
 فػػي يعػػد لػػـ  ..مخيفػػان  ىػػدكءان  ىاددػػة كانػػت رأيتيػػا عنػػدما كلكننػػي  ..السػػجف فػػي أمضػػتيا التػػي

 : ىادئ منخفض بصكت لي قالت . صامت حزيف كجو فقط  ..بريؽ أم عينييا
   ..أياـ تسعة طكاؿ ضاجعكني لقد -
 تسػعة طػكاؿ أصػمي كنػت لقػد: " قالػت أنيػا إلػي خيػؿ لقػد بؿ  ..شيدان  أقكؿ أف أستطع لـ

  ..أبػدان  لحقارتيػا قػرار ل  ..حقيػر شػيء بيػا أكاسػييا أف يمكػف التػي الكممػة أف شعرت  .." ياـأ
 :  أخرل بكممة المكقؼ كانتشمت
(1). ميتردة امرأة انا  ..تتركني أف بؾ يحسف -

سذ امرؤ تام  خذث تم فرداتامذؿامفه ػط  يامػذم يػتخؿااليػلالؿخوػؿقػخا ام  ػتذدة
مفه ػػػػط  ي موػػػػفامػػػػراخم  ػػػػوتسػػػػذاامضػػػػث جبصػػػػختامورا ػػػػتاميػػػػيفػػػػيأفلفرضػػػػلذهػػػػىا

امفه ط  ي فتمتتبامذمقلؿ نخد  ف فيتخؿامث شأف    لذػف خقفػلامبطػخمي خأف علػرؼ
فعلهللهؾ مو ػلرفػضأف ػذؿ ف ػلخ ثعػؿ  نػتطتئتػت منـب رضلأخث خ لويال ذخؽ ر 

خب سقخ  ف:ـذهى خاثنتام خ ر ضت بؿص   قؼبصدر 

ه مف ذراعو فمشى معو كقد أحس باأللفة ألكؿ مرة، منذ ذلؾ الكقت الذم تمقػى فيػو شدٌ "
كفػػي غمػػرة ذلػػؾ   ..ضػػربة قاسػػية عمػػى مػػؤخرة عنقػػو، ثػػـ نقمتػػو سػػيارة الجػػيش إلػػى المستشػػفى

لػـ يشػأ  كلكنػو  ..الشعكر المريا لحظ بأنيـ خمعكا عنو بذلتػو العسػكرية كألبسػكه لباسػان غريبػان 
 ؟ ..أف يحزر متى حدث ذلؾ

 فامبدا ت خ خصؿو فػت يقترئػل خ بدأاميخارام رل بب فام تلؿامضي تخام تلؿام ثـر
م فتثئتغر بت خسيأفامبطؿ خاصؿل ث ؿ  ػتطثد ػدةفػيدخر امبطػخمي فػال علػرؼب لهػل 

خال  ف لفيذاتامخقت:
   ..لقد قتمت اثنيف -
 مف؟ -

   ..ما أطمقت رصاصؾ قتمت اثنيف منيـأنت، حين -

   ..كأيف المفاجأة؟ حينما يطمؽ المرء رصاصان فإنو يطمقو عمى شيء ما -

 كنت تتعمد ذلؾ؟ -

 ماذا تحسب إذف؟ . أكؼت -

                                                            

(11و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)(1)
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   ..كنت أحسب انو انييار عصبيت -

 كما الفرؽ؟ -

 .  الفرؽ أف المصاب بانييار عصبي ل يتعمد ذلؾ؟ -

ىتػز فػي مكمنػو إل أنػو مػا لبػث أف انطمػؽ بعنػػاد كقػؼ فجػأة فتقطعػت خيػكط بيػت العنكبػكت كا
 إلصالح ما انفتؽ بمف الشباؾ

 إنيـ يحسبكف إذف أنني لـ أتعمد ذلؾ؟ -
 أجؿت -

 كالت لقد تعمدتوت -

 (1) ..لك قمت ذلؾ أماميـ لسجنكؾ، األفضؿ أف تمسؾ لسانؾ -

ام يلػؿ تلـرائيتاإذالؿخم س ثردامذؿفيوػؿ ػت  تر ػلا ل تال م تندةمر فن  تخ
 فث ػراؿاميوخ ػتال)عػك(ضدامتعب فنبراس ـ صراهلل  ي ه تمنذاام ع ىو  را ذبػررخا لػل

   ػػىوالبػػلو ػػت  ػػخؿفػػي  د ػػلامرخا ػػت خوالبػػلسػػـرذت ػػت املػػتبع ف ػػفامتػػعب خامػػذ فأمفػػخا
زازخاالذل ػتؿ اممضخعخاال ص تعمل فبذمؾ ي ؽامذؿمنػـذبػرخ ػتئهلغ ػرام تػرخذتوػتالبل
خأي ت ت اإغرا اتاملي  د نتمنـ ب  هخب تمر ت تبوؿ لنتخففي بدئل:

 (2)الصدأ" يأكمو مما أكثر الحرير يأكمو البشر مف نكع "ىناؾ

طخ هػػتخاقفػػت  ػػ ام ضػػ ت بنػػذ امعبػػترة  ػػ طرامث ػػراؿذهػػىاموتلػػبامػػذما ػػل ر ػػ خات 
مضػػتذلبتأل ػػهخبامهط ػػؼام نػػذب فنػػػذاامفه ػػط   تفػػيولتبتلػػلام خر تػػػ يلػػىلػػـا ػػلدذتؤ خا 

أخامطخ هػتامه هػتابػف/امفػدائي/امبطػؿ/ام ػترئايل ػؿي فامير ر فياموتلبمـ يل ؿق تخة
بن ػػتاميػػتوـأمػػؼ ػػفأو ػػرايل ػػؿف ػػدا ػػ ل وػػتفأ ػػت صػػدأ فن ػػتام خقفػػتفامضػػدافامهػػذافأذؿ 

وػػتفأسػػال مهػػذؿ خام ػػت يتػػتبلػػتب مػػـ ػػل وف  ػػل ػػفسػػـدخ ػػل ػػفامتػػعب األخؿ    ػػؼخاع 
.امذؿ

خيػػ فخثػػػد ػػػعدم ت ػػػتأي ػػػدامصػػػتفي خليػػػخؿفوػػػر ا نزا  ػػػت خمتضػػػعت  أيضػػػرمػػػلأيػػػد
أصدقتئلقصتو فت يبع خاف"امبطؿفيامز زا ت" خوت تأسـ تليلتثلورا للخقلنت:

 ؟تالصافي ألحمد تقرأ زلت أما: سعدان  األنيؽ "سأؿ

                                                            

 (49و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
(18 صراهلل ذخ)ص(2)
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 ت.  .. ..-
 تتت؟ أيضان  كنفاني غساف لؾ نرٌكض أف رأيؾ ما اه؟ يعجبؾ يعد لـ إذف، لغيره تقرأ -

 .  يكقفو أف أحد يستطع لـ ضحؾ، سعد، ضحؾ عندىا
 دلػؽ الػذم المػاء سػطؿ عمػى أفػاؽ كعنػدما معدتػو، زلزلػت قاسػية ضػربة الجندم لو كجو

 :بحنؽ يسأؿ األنيؽ كاف كجيو، عمى
 ضحكت؟ لماذا لي ؿستقك ىؿ -

 :كممات في مبعثرة ثانية كنثرىا حركؼ، مف جسده في تبقى ما اخر سعد جمع
 (1)"تسنة" ستعشر" مف استشيد غساف

وػتفأي ػدتػب نت بوهػبامث ػراؿذه ل  خرسامذممهذؿ عدف للصدىامذمامخقتخفي
طخؽاميتوـيخؿرقبلل خفرضتذه ل  تر تللامذم هت: خقداملؼ 

 (2)". رقبتو حكؿ محكـ كالطكؽ أحمد أقعى"

 فػي يػتخالتخ عت  ػل ه سبعضت  فسذ صخرامذؿ)زمف الخيكؿ البيضاء(فيرخا ت
األلػػػراؾإمضػػػػتع ػػػوتفامنتد ػػػػتإمػػػى  ت ػػػػتلنـخأخا ػػػػرسـامع ػػػور تامثػػػػتئرة خذمػػػؾذػػػػفطر ػػػػؽ

امثػدب خامػذممػـ   ػرذ تصرسـخ فأبرزسـامنبتب في فثتؤخا ث عخفامضرائب  نـذػتـ
ف ل يصخمنـأبدا  مـ ثدخامد نـت ئت قػت خاب ػرقتأغ ػتـخ خاتػيخم ػخؿام ر ػتث  عنػت خ ػف

منـ: ب  نتي ت تمتمد خوتفتبتبخرثتؿام ر ت  ل ه  فبذؿلتـ 

"قاسية جاءتو الضربة مػف الخمػؼ، غاصػت جزمػة اليػاكر فػي ظيػره كاقمعتػو مػف مكانػو، 
كعنػدما حػاكؿ النيػكض، تمقػى ضػربة أخػرل  . ى كجيو فكؽ مكقد النار كدلؿ القيكةفسقط عم

 .  بعقب بندقية الياكر، فرفعو األلـ عاليان كألقى بو عند باب المضافة
كقت طكيؿ مٌر قبؿ أف يصػؿ الرجػاؿ إليػو، كػاف ممطخػان بػالقيكة كأصػابعو محترقػة كراحتػا 

 (3)مف ضربة ثالثة تبٌدد جسده" يديو، يدف بصمت متكٌكران عمى نفسو كخادفان 

ب ترامت خي  يم  وهخا  نت خامث   صت تال لوهـ خا ػل رامصػ تأخ ف ـذبيخا
ام طبؽذه نـبذؿخمضخع خسـ رلعخففيامنتد تبالرق بخالي  ب:

                                                            

 (186 صراهلل ذخ)ص(1)
185ام رث ام تبؽ ص(2)
(115 صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(3)
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"عمػػى مػػدل يػػكميف لػػـ يظيػػر أم مػػف رجػػاؿ القريػػة فػػي المضػػافة، أك فػػي حكشػػيا، كػػاف 
 (1)فكف كما لك أف القرية قد تحكلت إلى معسكر ليـ"الجنكد يتصر 

بعػػدوػػؿسػػذاامػػذؿخاملرو ػػ مه ر ػػت خبعػػدامػػذبتئ املػػيذبيخسػػت خام رالػػ املػػيذػػت خاف نػػت 
 طهبخفامي ت تقربت ت مخام نـ:

"كعندما كصمكا لتحديد الضرادب المترتبة عمى بيت الحاج محمػكد، قػاؿ محصػؿ الضػرادب 
ثػػـ صػػمت  . ى ىػػذه الفػػرس البيضػػاء ضػػريبة، كعمػػى مػػا فػػي بطنيػػا ضػػريبةدكف مقػػدمات: كعمػػ

قمػػيالن كقػػاؿ تمػػؾ العبػػارة التػػي كػػانكا يخشػػكنيا: بػػؿ، سػػتككف ىػػذه الفػػرس ىػػديتكـ لكالينػػا، بػػدؿ 
 (2)". الضرادب المستحقة عمى ىذا البيت

ذالمنػـفػيسػذ امرخا ػت وت ػتتمصػ ت خامتمص تاألمػرىاملػييتخمػتا ػلعبتدام ػتسخا 
امنبػتب فنػػخامرثػػؿصػػتيبام ػػهطتخام ػػخةخامػػذم  ػػلعبدام ػػتسخ مػػخفنـب خلػػل ف  ػػزؿأ ػػخاقنـ

م  مذ ت يهخمل فام خؽخامم خؿدخفأف علرضطر  لأيد:
"شٌؽ اليباب طريقو عبر سػكؽ الباديػة، العيػكف تحػٌدؽ بػو كلػيس ىنػاؾ مػف يجػرؤ عمػى 

 (3)الكقكؼ أمامو"
لخبػػ فامبػػدخمامػػذمثػػت م ب ػػ  تقلػػل فوت ػػتامع ه ػػتمصػػتم خ ػػدخراميػػخارامصػػعبب  ػػ

الالقىامبدخم صرذلخقلنت: امنبتب خا 
 " كـ تريد ثمنان ليا؟ -

 .  عشريف مجيدية -

 .  بؿ سبع مجيدات -

تطبػػؽ أصػػابع اليٌبػػاب الغميظػػة عمػػى بػػد الرجػػؿ، يحػػس الرجػػؿ بتمػػؾ القػػكة اليادمػػة تتزايػػد شػػيدان 
 .  فشيدا

 . خمس عشرة تكفي -

 .  سبع مجيداتبؿ  -

                                                            

(116ص) صراهلل ز فامم خؿامب ضت (1)
 116 صام تبؽام رث (2)
164ام رث  ف ل ص(3)
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كىكذا يتكاصؿ النقضاض حتى يبػدأ العػرؽ يتفصػد مػف جبػيف الرجػؿ، كتػدريجيان مػف كػؿ 
. جسده، كالرتباؾ يغمره، ألنو ل يستطيع أف يصرخ أك يشكك فيظير أماـ الناس أقػؿ مػف رجػؿ

"(1) 

ايـامخصػف ت خللػز ػ اممطتب ػت ػ امب ت  ػتامهغػتبنذااأل هخبام   ر خامذمللدامؿف ل
خام بلوػػر خل ػل دفػػيل ػتخؿاأليػػداثال  ػثتـبػػ فامفػفخامفوػػرةدخف  نػتامثد ػػداألفوػتر فلثػد

بتم زاخثتاإبداذ تب  ن ػت خلظنػرامع تصػرام خضػخذ تمفوػرةامالي ػتةأمامي ػتةاملػي أف مؿ 
أليػداثب ػرذتلتبلام ختفيأم نتخصعخبلنت  رلوػزة ذهػىب   ػت ػرد تذتم ػت ي ػثللػخاردا

 .خدقت خ لبعنتلخص ؼ يوـ  مذام ترئم ت ر د  صراهللخ ز دقه ال 

  

                                                            

 (164 صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(1)
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 الرابع المبحث
 عالـ الالمكت

 تمييد
أو ػػػػرإتػػػػراقت خأ ػػػػال ذ ػػػػدامػػػػرخائ  فامػػػػخاقع  ف إفام ػػػػخت تػػػػوؿث ػػػػرامعبػػػػخرإمػػػػىخاقػػػػ  

 بؿاألث ػػتؿ خ بػػدخ ػػفخأصػػيتبقضػػ ت  ػػت بػػؿسػػخ  ػػفير ػػتاآلمػػراآللػػي امػػذم تػػوؿ  ػػل
 ػػػتاول ػػػؼ تضػػػيامتػػػعب سػػػذاامفنػػػـمه ػػػختأ ػػػل عػػػتدؿ خضػػػخذيمهي ػػػتةذالنػػػت ذمػػػؾبفعػػػؿ 

خسػزائـفػياآلف ف ػل   ر رة خ ػتذت تػل ػف ضػتؿ  خقػددفػ سػذاوهػل(1)امفه ط  ي فذور تت 
بػػػراس ـ صػػػراهللألف  فػػػخاذهػػىام ػػػختام  بعػػضامولػػػتبخ ػػػ نـغ ػػػتفو فػػت يخا  تضػػػيبتػػػوؿ 
ي   ي فيبعضاألي تف مو لوتفضرخرة أل لوتفثز ا  فخاق   خ ؤمـ  . فث  

" حػػيف خغ ػػتفو فػػت يبولتبلػػل ؤوػػدذهػػى ػػتذسػػبإم ػػل)فػػت خف(يػػ فقػػتؿبنػػذاامصػػدد:
يجيء كفاح التحرير، فإف الشعب الذم كاف قبػؿ ذلػؾ مقسػمان إلػى طكادػؼ كىميػة، ىػذا الشػعب 

ة رعبو ىادؿ ل يغمب ككاف مػع ذلػؾ سػعيدان بضػياعو فػي زكبعػة األكىػاـ، يتبػٌدؿ الذم كاف فريس
أثناء كفاح التحرير، كينظـ نفسو تنظيمان جديدان، كيخمؽ في كسػط الػدـ كالػدمكع ميمػاتو كاقعيػةن 

 . (2)جدان، مباشرة جدان"

تدامبطخمػتسذ ام  خمت   هت تلبلدذػلامي   ػتاملػيلػ ليخرا ام ػخت فهػ س  ػتفػيأبعػ
خامفدا إالي تة رادفت فيأذستفامث تس رخاملتر خ خفي ثالتام اليػـ خفػياممهػخداآلمػر

 ت ي ث خمدامير فثد ػدو ػتذخدل ػت ػ رامبطخمػتخاأل ػؿ فػي)امال ػخت(لبػرز.في وتف 
.خو فت ي   توؿ فامتنتدةخام  تخ ت/ام خرة بتمبعدامييامذمل تخمل صراهلل

 أكلن: الشيادة
 ػفضػرخبام ػخت خامػذم ف ػداإ  ػتفف ػلي تلػل  م  ؿم ف رىسذ ام   تأ نتضرب 

خاميػػػؽأف..ذهػػػى ػػػدذػػػدخ   فو ػػػؼبنػػػتلػػػردفػػػي ظػػػتسرامال ػػػختام ع ػػػىام ػػػرادؼمهي ػػػتة  
ألرض أخفػػيامتػػنتدةفػػيامػػخذيامث عػػيمهفه ػػط    فل   ػػؿخثنػػت ةمػػرمهي ػػتةامور  ػػتليػػتا

ؿف نػػتامفه ػػط  يم ف ػػلاممهػػخديػػ فذػػتشذز ػػزا ور  ػػت  خمبػػى ام ػ ت  خسػػيامهيظػػتاملػػي  ػػث 

                                                            

 (54ذبتس ام ختامدالميفيامخاقع تامثد دة)ص(1)
 (59فت خف  عذبخاألرض)ص(2)
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﴿ كىلى تىٍحسىػػبىف  ال ػػًذيفى قيًتميػػكا ًفػػي  ػػدا خط ػػلخد  ػػل فثت لػػلامبتػػرى ػػفذ ػػداهللفػػيقخمػػللعػػتمى:
﴾ سىًبيًؿ الم ًو أىٍمكىاتنا بىٍؿ أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًِّيـٍ   (1). ييٍرزىقيكفى

تػتعمإل  ػتفامػذم  لػؿفػي عروػت ضػد يلهػلأخذػدخ  خسػخ د  ػي  خامتنتدةسي فنػخـ 
مه فخسرغـوراستام ػختذ خ ػت  خمو   ػتطػخاؿ رايػؿام ضػ ت ثػدأف  يبب  فياإ الـ خت 

خ تػلرمام ػختامفه ط  ي  لتؿي تلل ػفذػدخ غصػبت  فػنفمػـ وػففن ػلال ل ػتزؿذػف بدئػل
. ف خقل   تبؿأف  لتيب فتس ـامير تخ ي تبتمطر  تاملي ملترستم ف ل

فتمرخائيامفه ط  يو  را  ػتذبػرذػفام لػؿفػي ػب ؿامػخطفي ػتة  خو  ػرا  ػت هػييتد ػت
 ل ػتخى ػ ي ػتة  ذز ػز  ل ػرام ختلهؾبتمرخحام خ تام  لصرةخامليل عدب تمي نػت ػف ػخت 

.امصد ؽو تخصفنتذبدامري ـ ي خد

 أخ درلػػلخمعػػؿام اليػػظفػػيرخا ػػتتو فػػت يسػػخغ ػػتب صػػطه )امتػػنتدة(أخ)امتػػن د(
مخصؼيتمتام لؿأخام ختامبطخميامذم ص بتمص تلل فيام  تبؿفن لبػرزختػتعو  ػرا 

ذد ػدةذتتػنتأبطتمػل فثعػؿ ػ  نـامتػندا  خثعػؿ ػفام ػختذ ػد صػراهلل خ عػتبػليػتالت 
تػنتدة خثعػػؿ ػػفام عروػتامد خ ػػتا لصػػترا ي    ػػت أل نػتلفضػػيفػػيام نت ػتإمػػىتػػندا القلهػػى

.و ت راسـخ صخرسـغ تفو فت يفيأذ تمل

فتمدرا ػػتللبعػػت صػػطه امتػػنتدةخ ػػت رادفػػلفػػيأذ ػػتؿو فػػت يخ صػػراهلل أ ػػتو فػػت ي
 ػتخام ول هػت خسػي:ذتئػدإمػىي فػت أرضامبرل ػتؿاميػز ف  ػخت ػر رففيأذ تملام درخ تس

 أـ ػػعد رثػػتؿفػػػيامتػػ س  ػػتلب ػػىموػػػـ مػػـ ظنػػرف نػػت ػػػخى ػػت ػػرات إضػػػتفت12رقػػـ
إسدا امبرل تؿاميز ف خسذ ام راتسي:

 النص العمؿ السردم


رضامبرل تؿاميز فأ


 يسػتطيعكا لػـ أنيػـ درجػة إلى دالشيي كتمزع الييكد، أشالء "كتطايرت
 .  " ..يدفنكه كي منو شيء أم يجدكا أف

 " ..يصمي الشييد: المكت "صمت
الشييد عيف "يا




 .  "الشييد ألخيو الكبيرة الصكرة تمؾ أماـ
  .  "الشييد أخيؾ اسـ عمى سميناه "أجؿ 

                                                            

 [169:ةؿذ راف](1)
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 يشػػيعكا أف الرفػػاؽ عمػػى يتكجػػب كمػػا بػػدر جثمػػاف العجمػػي "كشػػيعتي فتإمىذتئد
.  الشييد"

 أف يجػب كمػا مالبسػؾ بكامػؿ دفنػكؾ حيػث بمػدتنا إلػى أرجعنػاؾ كىكذا11رقـ ر ر خت
 " ..الشيداء يدفف

 رات7ام ث خع

مظػػػػتسرةاأل ػػػػد خمخثيسػػػػذااأل ػػػػرذ ػػػػدو فػػػػت يلو ػػػػففػػػػيامبعػػػػدخام ػػػػببفػػػػي رثع ػػػػتخام
ت  خ يػػػررثر ػػػدة"امنػػػدؼ"امتػػنتدة فو فػػػت يابػػػفاميػػػزبامتػػػ خذي خامػػػذملب  ػػىأفوػػػترا  ترو ػػػ 

ذػػػف ضػػػتملفػػػييروػػػتام ػػػخ   فامعػػػربام تط ػػػتبت ػػػـامثبنػػػتامتػػػعب تملير ػػػرفه ػػػط ف ف  ػػػخؿ
خاذل تقػػػلمه بػػػتدئاالتػػػلراو ت:"  و  ػػػيام ػػػخؿبػػػ فيروػػػتام ػػػخ   فامعػػػربوت ػػػتلتػػػ ؿبعػػػض

لثػػػت امع تصػػػرامتػػػتبت خو ػػػت ػػػفضػػػ  نت املػػػيوت ػػػتل ػػػمر ػػػفي ت ػػػ تاموبػػػترفػػػيام ػػػف
غ ػػرأفي ت ػػ ل تضػػد.امتػػ خذ تخبػػتمطب مػػـ وػػف خ نػػتتػػ خذ  ف خمػػـ وػػف يبػػذامتػػ خذ ت

خبتملػػتمي معػػبامث ػػؿامثد ػػددخرا .امتػ خذ توت ػػتأقػػؿ  ػػبت ػفي ت ػػ تام ل ػػد  ففػػيام ػف
فػيخوػتفامعت ػؿاأل ت ػي.بػترزا فػيلطػخ ريروػتام ػخ   فامعػربإمػىيروػت ترو ػ تم     ػت

ذمػػؾوػػخفغتمب ػػتأذضػػت يروػػتام ػػخ   فامعػػرب ػػفامطب ػػتامف  ػػرةأ ػػتاألذضػػت ام  ل ػػخفإمػػى
خقػػػػػداطهعػػػػتذهػػػػػى…امبخرثخاز ػػػػتامصػػػػغ رةأخامبخرثخاز ػػػػػتاموب ػػػػرةف ػػػػػدوػػػػتفذػػػػػددسـ يػػػػدخدا 
ذثتبيبتمولتبام خف تت (1)"..ام ترو  تفي ريهت بورة فمالؿقرا اليخا 

بخرخدامتػػنتدةذ ػػدو فػػت يب تػػوتمنتام ملهفػػتبع ػػدا ذػػفام صػػطه  ػػفسػػذا ل ضػػ  ػػب
وب ػػرذ ػػدإبػػراس ـ صػػراهلل خامػػذموػػتف ذالػػل خفػػيام  تبػػؿوت ػػتسػػذ ام فػػرداتظػػتسرة بتػػوؿ 

ث لػػلل ػػترب ػػتاصػػطه ذه ػػلامفه ػػط   خفخ علػػدال إمػػىيػػد  ػػت خوت ػػتأفوػػتر خ ػػط ت  خأ د خم
 بػ  نـ ضػيخف ػفأثػؿامػخطف ع ػيأ نػـ ضػيخف ػفيخؿقلالسـ فلور ـ  خل ث د  ختػعخر 

 ف ػػدظنػػر ع ػػىامتػػنتدةمد ػػلفػػيرخا ػػتأذػػراسة  ػػتأثػػؿد ػػ نـ فنػػـتػػندا المػػالؼب ػػ نـ
خيدست  ت  تربام ال  ف رة خ  نت:

 )نزغرد في جنازات شيدادنا(
قػي ىػؿ ثمػة يػكـه يمػٌر )الياجس الػذم خطػر لػي ذات يػكـ حػكؿ الشػيداء يسػير فػي عرك 

 دكف أف يستشيد فيو أحد ت؟(
 )لقد استشيد ابنيا قبؿ ساعتيف مف عرسو(

                                                            

 (20 ع خب   تؿغ تفو فت ي امتتسدخامتن د)ص(1)
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 استشيد( (أبك عنتر))سمعت أف 
 )أنت تعرفيف الشييد سمير عميكة(

ب يػداثام ػخت خامتػندا امػذم رل ػخفخايػدا بعػد ففيراخ ت)أذراسة  ت(خامليلضػج 
ع فػػخافاملػػيوت ػػتبتد ػػتذهػػىة  ػػت فلبػػدخقخ ػػت خصػػتبرةفػػييتمػػتاميػػزفخامل ػػردخامخاآلمػػر 
ل خؿ:

"الذم يجبرنا عمى أف نزغرد فػي جنػازات شػيدادنا ىػك ذلػؾ الػذم قػتميـ، نزغػرد حتػى ل 
ف عشػنا سػأذكرؾ أننػا سػنبكي كثيػران بعػد أف نتحػرر، سػنبكي  نجعمو يحٌس لحظةن أنو ىزمنػا، كا 

 (1)جنازاتيـ، سنبكي كما نشاء "كٌؿ أكلدؾ الذيف كنا مضطريف أف نزغرد في 

 فام تثتةخاألمـل و رلهؾاإرادةقه ال أ تـامعتطفتامث تتت فل خؿة  ت: خفيثخ 

تسػػألينني لمػػاذا البكػػاء؟ كمتػػى سػػأبكي إذنا؟ لمػػاذا ل نبكػػي كمنػػا؟ كمنػػا يػػا ابنتػػي، مػػٌرة "
ا أف نيزغػػرد طػكاؿ الكقػػت، كاحػدة، مػف أكؿ "غػػز ة" حتػى اخرىػػا، لمػاذا ل نبكػػي؟ ىػؿ يجػػب عمينػ

(2)"كلكنيـ أكلدنا . لماذا؟ ألف أكلدنا شيداء

 ظنػرس ػتأفيوت ػتامزغػرخدة رلبطػتثػدا ب مبػترامتػن دخامتػندا  ي ػثلضػطرأ ػػل
ألفلزغػػردمػػل خلبل ػػـآلال نػػتخد خذنػػت خموػػفيوت ػػت وب ػػرةلرخ نػػت خ غػػت رةقت ػػ تلمخضػػنت

نتدخمدست:فيام رايؿامليل بؽا لت

أتعرفيف لماذا تبكي األميات خكفنا عمػى أبنػاديف طػكاؿ الكقػت؟ ألف عمػييف أف يزغػردفى "
تبكػي  . كي ل يخجمفى مػف ىػذه الزغػركدة التػي يطػالبيف  العػالـ بيػا . كاحدة فقط . مرةن كاحدة

 الكاحدة مٌنا طكاؿ الكت ألنيا تعػرؼ أف ىنالػؾ لحظػة اتيػة، سػتككف فييػا مضػطرة ألف تخػكف
(3)". أحزانيا، حيف يككف عمييا أف تزغرد

خل ػػل رة  ػػتفػػيإضػػيتؾ ف ػػنتخ ػػطيتمػػتامػػد خع فػػي تػػند ػػر تمي ع ػػؽام   ػػتة 
خ فل امثرحفيخثلامت س مو لثرح وتبرقخم م سملي هتأ تـامتنتدةإالأف زغرد:

                                                            

 (98 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
 98ام رث ام تبؽ ص(2)
100ام رث  ف ل ص(3)
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دىا ىػذا الػػذم سػنبكي كمػا نشػاء، كنفػرح كمػػا نشػاء، كلػيس حسػب المكاعيػػد التػي يحػدٌ 
، ل، لقػػد فٌكػػرت طػػكيالن فػػي ىػػذا، كقمػػت  . ييطمػػؽ النػػار عمػػييـ كعمينػػا اآلف فػػنحف لسػػنا أبطػػالن

، كلكننا مضٌطريف أف نككف كذلؾ  (1)". لنفسي نحف لسنا أبطالن

لظنػػرامثػػدةاملػػيي هػػت ػػ تام بػػخ ةخام دا ػػتفػػيأيػػداثامرخا ػػت فنػػياملػػيوت ػػتخ
ام خاذظخامفه فتام الئ ػتإدراؾ خاقػؼام ػختخامتػنتدة خقػدبػدتللوهـمر دةببعضاميوـخ

فػػيبعػػضام تػػتسديز  ػػت ذهػػىزخثنػػتامػػذمغػػتدرمهبراز ػػؿخلػػخفيقبػػؿأف عػػخد خسػػيا ػػرأة 
يو  ػػتلعػػت فامي ػػتةبعػػ فبصػػ ريلػػىولبػػتر ػػدة  نػػتامو  ػػر ػػفاميوػػـذهػػى ػػذورلنتاملػػي

أحالمنػػا لػـ تكبػر ألنيػا أحػالـه صػغيرة منػػذ ؾل ػخؿامثػدة:"لػرخم تػتسدامرخا ػتذبرسػت  ػفذمػ
البداية، كؿ األحالـ تكلد صغيرة كتظػؿ صػغيرة كلػذلؾ لػيس غريبػان أننػا نحػف مػف نرعاىػا طػكؿ 

 (2). العمر، لك كانت األحالـ كبيرة لقامت بفنسيا ترعانا "

خ فذمؾقخمنتذفاأليالـ:

ألنيػـ ل يشػبعكف مػف الحيػاة، يحممػكف حتػى  "ىؿ قمتي لؾ يا بنت لماذا يحمػـ النػاس ؟
 (3)يتخيمكا أنيـ ليسكا نادميف بؿ مستيقظيف كأٌف شيدان لـ يضع عمييـ "

خفػػي نت ػػت تػػتسدامرخا ػػت لصػػؼة  ػػتامتػػن دل فم ػػ سخر ػػدةبػػتم الو ف وت لػػتأتػػبل
تذهػىاأل ػسبرائيتام  ت ي فراف لتة  تطخاؿ وخ نػتفػيام بػرذ ػدزخثنػت خقػد ػتذدلتس

 خاممرخج فيتمتاميزفخامبوت  ل خؿف نـة  ت:

"رأيتيما تعكداف، رأيت األجنحة ألكؿ مرة ككانت أجمؿ مف قبؿ أجمؿ بكثيػر، رأيػت بعينػي 
ىاتيف ضكءىما الشفاؼ كظمتا تقترباف حتى كصمتا إلي كفجأة سػمعت صػكتيما، الصػكت الػذم 

كقالتػا لػي: اذىبػي اآلف، ل تخشػي عميػو لػف يكػكف ل يشبيو صكته اخر، ألقتا عمٌي أجنحتيما 
 (4)كحيدان معنا سنظؿ ىنا إلى أف تعكدم"

                                                            

 (98 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
18ام رث ام تبؽ ص(2)
98ام رث  ف ل ص(3)
 109ام رث  ف ل ص(4)
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خ فذال تتاأل ؿخامي تةفيمضـخزي تذاؾام ػختخاألمػـ ل ػخؿة  ػتفػيخصػفنت
 (1)"الشيداء ىـ أكثر الناس حبان لمضحؾ ألنيـ أكثر الناس حبان لمحياة "مهتن دخي تلل:

خد ػترلهػليـامي ػتةخاألذػراسخلهلصػؽبػرخحخفيام نت ػتخرغػـ وػؿ ػتيػدث ػف ػخت 
ام ػخت ف تػتسد ػػ   ت ام ػختاأل ػخد ف  ػ  امزغتر ػدفػػيامث ػتئزخل ػتـاألذػراسفػػي ػآدب

يحيرنػي دادمػػان أف ىنػاؾ أفكاجػػان جديػدةن مػنيـ فػػي عمػرو كاحػد، فجػػأةن يبزغػكف، ىػػـ ":امي ػتةس ػت
يبزغػكف تمامػان مثػؿ نػكار المػكز أك الميمػكف، أفػكاج كاممػة لػـ  الذيف لـ يكف ليـ أم كجكد ىنػا

 (2)أكف رأيت أٌيان منيـ يتعٌثركف كينيضكف لمشارع يأتي فكجه جديده كيممؤكف الحارة "

 علػرضام ػترئ هػت ػفامتػندا امػذ فلعت ػؿ صػراهلل ػ (زيتػكف الشػكارع)فيرخا ت
خبطخمػػػت فنػػـم  ػػخافػػػيذػػدادام  لهػػىخامضػػػيت تف طػػػ إ  ػػتأضػػػفىذهػػى ػػػخلنـيوػػت لنـب بػػؿ 

قد ػػ تخذظ ػػتثعهػػػت ػػف ػػخلنـي ػػػتة ن ػػتوػػتفيثػػػـامفتثعػػتفػػيف ػػػدا نـ و ػػتيػػدث ػػػ 
يػػ فا ػػل بهللبعػػدأفخثدلػػل ه ػػىذهػػىامػػلالؿفػػػيامتػػن دذػػال  فػػي خقػػؼإيضػػتر أل ػػل

: عروتامث ر

ككػاف حصػانو ىادجػان فػي   ..اترككنػا معػو: قالت أمو كىػي تحتضػف رأسػو بػيف ركبتييػا"
 أطمكا مف الباب:  . صرخت زينب: أدخمكه  ..الحكش

 مف؟ -
 (3)"حصانو ت  ..حصانو -

ػػرفػػيإ  ػػتع س ػػتاميصػػتفخامتػػن دلرو بػػت  تئ ػػت ػػفام ػػخةخامصػػ خد خدالالتفثػػتللفث 
ام تػػنديػػ ف ػػ لياميصػػتفم ػػخدعم تمػػل يػػت ال  ع ػػى   ه ػػتإمػػىام عروػػت ي ػػثقتلػػؿخدافػػ 
ذال ذفقر للإمىأف تتتن دا  فأثهنت خسخفيامي   تمػـ  ػت فيصػت لبػتؽ خ ػ رلل

خل خؿز  بأـ هخىي فثت ستام  ؤخؿم ث  ذددا ةمر ػفامتػبتبم  ػتلهخا ف  ػت.وذمؾ
 سـ  تغهخفذفاميرببتمرايت:

 عممتك بالمي أخذتكىـ؟ طيب شك -
 ىذكلؾ راحكا ع الجنة، -
 ف؟متأكدي -

                                                            

(53ص صراهلل أذراسة  ت)(1)
(117 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(2)
 114ام رث ام تبؽ ص(3)
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 .  اكلكت طبعن  -
 (1). ظمكا كؿ ليمة يأتكف، كيأخذكف شييدان  -

سػػذ امط  ػػتاملػػيثبػػؿذه نػػتام ػػخاطفامفه ػػط  ي خاملػػي زثػػتبػػرخحاإبػػت خاال ل ػػت 
مد ػػل خبتمطػػتب امػػد  يام غػػرخسله تئ ػػت فػػيصػػدر  لثعػػؿ  ػػلفػػدائ ت بػػتمفطرة ف عطػػيدخفأف

.لبتم صرخامي تةاألو دةذ  ؽ  مذ خ  دـاملضي تت للتم تخا   ت 

 (2)"إف عدـ الكفاء لمشيداء ىك البداية الحقيقة ليزيمة أم أمة ت"

خ ػػػهخىمط بػػػتامتػػػن دأ  ػػػف خاملػػػي  هػػػتضػػػي تاألرضخاإ  ػػػتف بت لنػػػتؾير لنػػػت
 خالنت نتبتمث خف ف درأتأ تـذ   نتمط بنتامبطؿخسخ  وؿامرصتصتام تض ت:

مكل أف تمتمكػػي حاسػػة السػػمع ىػػذه قبػػؿ ىػػذا اليػػكـ بكثيػػر، لربمػػا كػػاف كػػاف عميػػؾ يػػا سػػ
 بإمكانؾ عندىا أف تسمعي انفجار الرصاصة كأف تصرخي صرختؾ

 الرصاصة يا أيمف ت -
   ..كتصمت

 (3)صحيا أف ميالدىا تأخر، لكنيا كلدت مف أجمو ت -

 ػػتمر طع  نػػتامػػراخمب بثد ػػت امبطخمػػتخيوت ػػتم ػػ سام ث ػػخففػػيام ر ػػتيوت ػػتبهػػخف 
ام غ تةفيلهؾام ر ت خامليلي ؿإ يت   ف  ت مه ترئ بػ ف ػوتفسػذاامػخطف رضػعخفامع ػتد
  اميه ب فنـخيلى ث خ نـ  ختخاقفت ذهىقد  ػل خسػخ غ ػيأغػت يامفػدا املػييفظنػت

 صغ را  أخرب تخسخذتقؿ قبؿأف ف دذ هلثرا لعذ بااليلالؿمل:

 ب شجعافاحنا عر 
 ما حد فينا جباف

 حيف خمع قميصو كأخذ يمكح بو
 بالنخكة كاإليماف

 نحمي الحمى كالدار

                                                            

 (148 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(1)
 161ام رث ام تبؽ ص(2)
14ام رث  ف ل ص(3)



110 
 

لـ يكػف فػي عينػي أحػد مػف الجنػكد قػكة تسػاعده عمػى أف يمتفػت إلػى خمػيس ليقػكؿ لػو: 
 (1)اصمتت أك يد تدفعو كتمقي بو إلى الرصيؼ الغارؽ في الذىكؿت 

فيغ تئلال لخقؼ ن ت ن رخ خسددخ :خم  س  ل ر 

    ..كظؿ يغنييا"
 .  يركمكنو كىك يغنييا

 .  يصفعكنو كىك يغنييا
 يعمقكنو مف يديو

 مف قدميو
 يدخؿ الغيبكبة كىك يغنييا

 يصحك كىك يغنييا
 .  انيالكا عمى فمو، كىك يغنييا
 .  تكرمت شفتاه، كىك يغنييا

 (2)". تساقطت أسنانو، كىك يغنييا  ..نزفتا

امؿاألصػخاتبػػ فام ػختخامي ػتة خامعػذابخامليػدم ثعػؿ ػػفإ  ػتعام تػندام ػر  خلػد
ؿاألمػػػػـام  ػػػػزخجبتمػػػػدـخاملعػػػػذ بإمػػػػىي ػػػػتةلي ػػػػؿتػػػػعتر اميػػػػدث ليروػػػػت أ ػػػػتـام ػػػػترئ خ يػػػػخ 

اموبر ت :

 .  صرخت: خميس مات"
 ل أعػػرؼ، لكػػف حياتػػو لػػـ تكػػف أكثػػر مػػف مػػكت، كػػاف ميتػػان دادمػػان، كلػػذا فػػإف الرحمػػة ل -

 (3)". تجكز عميو

س ػػتلظنػػرق  ػػتاملم  ػػؿمػػ سفػػي ػػرد بتتػػرخي ػػب خا   ػػتفػػيصػػخرةذس  ػػتأبعػػدل  ػػؿ
إمػػػىلط  ػػػبامػػػراخمم   ػػػتام ػػػخت خلث  هنػػػتوػػػيلوػػػخفصػػػتميتألفلتػػػبلامي ػػػتةاملػػػي طهبنػػػت

 .امفه ط  ي
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ي ػث ػرىام ػخت)زمف الخيكؿ البيضػاء(، ملهؼاأل رقه ال مدى صراهللفيرخا لل
امم ؿفنخ  هلي ف طػتؿاإ  ػتف فتم ػترئأ ػتـيتمػت ػفام د ػ تخامل ث ػدمي ػتةي ف طتؿ

امم ؿخأس  لنتفػيامػدفتعخام ػخة خبتملػتميبطخملنػتيػ فل ػخت فتمم ػؿمػد نـفػترس غػخارال
 ثرؤأيدأف علرضنتو ت  خؿمتمد:

ا كػاف حجػـ العػداكات ل يمكف ألحد أف يجرؤ عمى اعتراضيـ حتى لك كػاف مجنكنػان فميمػ
بيف القرل، فإف العدك يستطيع المركر بأماف في حالتيف: إذا ما تعمؽ األمر بأصػيمة، أك بعػكدة 

 (1). ميرة كلدتيا إلى أصحاب الفرس األصمييف، كل يستطيع أحد كسر ىذا العرؼ

خي ف تت خمػخدامي ت ػت خسػيأث ػؿخأسػـفػرسأصػ هتفػيام ر ػت بوػىامث  ػ ذه ػل 
 ت هخ و ت عت ؿام خمخداآلد ي خبوتأ لذه لو تمخوت تا رأةفه ط   ت:خذ

 .  "ما الخبر؟ قاؿ: عزيز مات
 مف؟ -
 . كاف ذكران  . مكلكد الحمامة -

 .  راحكا يكفنكنو، كيحفركف لو قبران عميقان يميؽ بأمير
 (2)". كريـ ل يجكز أف تنيش لحمو كالب البر أك كحكشو -

ؿيػػػ فبوػػػتذهػػػىاب نػػػت خ  ػػػ متمػػػدد خذنػػػتبطػػػرؼذبت لػػػل  اليػػػظس ػػػتأ  ػػػ تامم ػػػ
.فروضتبع دا خاملفتذفاأل ظتر ملخارمد عنتبوبر تئلامال ل تسي

خقصػتاميصػػتفاألدسػػـ خسػخصػػتيبزخجر يت ػػت خامػػذممػـ  ػػلط أيػػدأف رخ ضػػلأخ
خوػتفخط ػػت ال صػػه   لط ػلبعػػد ػختصػػتيبل فعػػتشذز ػزا يػػرا ال طػتخؿب  ت ػػلأيػػد و ػتمػػ

أ ػػتـأصػػتملل  أف عػ شبػػل ػػخى ػػتو لاألصػػهي فيلػػىامنبػػتببوػؿطرقػػلخي هػػلام ػػتورةا نػػـز
   تدفعلبوؿخيت تإمىامغدربل خقلهلبتمرصتص:

"عندما كصؿ البيػت ظمػت فرسػو تعػدك عبػر الحػكش بالنػدفاع نفسػو، حتػى ظػف كػؿ مػف 
كفػي المحظػػة الفاصػمة بػػيف  . كالسػطبؿ بصػدر الحمدانيػػة راه أنػو يريػد اجتيػػاح األسػكار العاليػػة

تيشـ العظـ كانبثاؽ الصرخة، كقفػت فرسػو كقػد تشػبثت قكادميػا كميػا بػاألرض، فحفػرت عميقػان 
بالتراب، قفز أمسػؾ بمسدسػو البرابمػك كثبتػو تمامػان فػي جبػيف األدىػـ الػذم تراجػع خطػكتيف كقػد 
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ة خطفػان كانػت تبتسػـ كيػدىا اليمنػى عمػى ظيػر ارتجفت يده، أطؿ كجو ريحان  ..أحس بما يدكر
الحصػػاف، تراجػػع كعنػػدىا تقػػدـ األدىػػـ خطكتيػػو المتػػيف دفعتػػا اليبػػاب نحػػك الجػػدار الػػذم خمفػػو، 
كتالشت صكرة ريحانة كمػا لػك أنيػا اسػتقرت داخػؿ الحصػاف، كمػا لػك أنيػا أشػرعت بابػان لػـ يػره 

غمػض عينيػو كدخػؿ عمػى الزنػاد رفع المسػدس ثانيػة، أ . مف قبؿ في جسد األدىـ كدخمت منو
 (1)". بكؿ قكتو كما لك أنو يسحؽ تمؾ اليد التي جممتو بالعار

 بػػدخأف تػػند ػػختسػػذااميصػػتفأتػػبلبوػػتبخسختػػب  اليػػؽقتلهػػل ب   ػػتوػػتفسػػذا
ام ختبتم  بتمهيصتفستدئت  ط ئ ت  فنخ ل تخى  امي ػتةبػدخفصػتيبل خقػدقلػؿذهػى ػد

.خظهتامفتثعتلوخمصدراألدسـإمىأفا لنى فامخثخدامنبتب فقبؿ 

 اليػػظ ػػفمػػػالؿ ػػتذوػػرأف صػػػراهللس  ػػ ألبطػػػتؿرخا تلػػل خلػػت  يلر ػػػت قػػد رسـف ػػػل 
خرف  ػف وػت لنـ م تػبنخابػلي ػتةام ػعدا امور ػت  خ ػختامتػندا امعظ ػت  خ وػخفمنػـ ػت

ي ػػتلنـ خسػذاإفدؿفن  ػػت ػدؿذهػػىام  ػؿامعه ػػتاملػػيأرادخ  ػفب ػػت خمهػخدال  لنػػيبت لنػت 
 ل  هنػػت خام ػػ ـامخط  ػػتام لثػػذرةفػػيخذ ػػل يلػػىا عو ػػتذهػػىتمخصػػل خرخت ػػخلنـذهػػى

.س ئتي تة

األ ػػػر ملهػػػؼقهػػػ ال ذ ػػػدغ ػػػتفو فػػػت يفػػػيبعػػػضاألي ػػػتف فغ ػػػتفا ل ػػػىمو  ػػػر ػػػف
   ػػتخمبعػػد  ػػ رة ػػفأبطػػتؿرخا تلػػلخقصصػػل خلػػت غ ػػرالئػػؽب  ػػتـا مبطخمػػت خمعهػػل ػػخت 

ف بطػػػتؿرخا ػػػترثػػػتؿفػػػي.امفػػػدا خام ػػػخة التػػػ فػػػيبعػػػضاألي ػػػتفبػػػتميزفخامغػػػدرخامل و ػػػؿ
امتػػ س ػػتلخايرقػػت فػػيمػػزافسػػترب ف ػػفي ػػتلنـامصػػعبتخاملػػيمتضػػخاوػػؿ ػػتف نػػت ػػفأمػػـ

.د  تب ػخلنـقبػؿامخصػخؿبػدقتئؽخصبرخاطخ ال  خا لظرخاأم را امفػرجخلي ػؽاأل   ػتت م صػ
خوذمؾيت دفيرخا ت تلب ىموـ ف د تتفيصيرا  هلنبتسربت  ػفذػترأملػل خقبػؿأف

. و ؿ تخار ام ضتميامذمبدأ   امفدائ  ف

 خلب ػػىبعػػضام خاقػػؼاملػػيمػػـ عػػدستو فػػت يا ليػػترا بطخم ػػت  خا   ػػتذظ ػػتلر ػػخ فنػػـخ
امػػذم ػػعىمػػل خلبػػرزوػػـوػػتف  ل  ػػت فػػي ػػرد و ػػتفػػيي تلػػلامع ه ػػتمفوػػرةامفػػدا خامليػػدم

ام ػػخرةخام لػػتؿخام ػػختألثػػؿإي ػػت امػػخطف خدذػػـامصػػ خدمه ػػخار خثعػػؿام ػػختام ب ػػؿقصػػت 
ظنػػررثػػتؿامط ػػرةفمسػػطيف( ثالثػػة أكراؽ مػػف )لمهػدفػػيأذسػػتفامث ػػتس رخذ ػػخؿ ففػػيقصػػت
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ػػدسـذور ػػتتام ػػ تس خ ػػ نـإبػػراس ـأبػػخد ػػتامػػذمقتلػػؿ ػػ ذبػػدام ػػتدرامي ػػ  يفػػدائ  فل ث 
خقلؿ عل:

، رحمػػو ا لػػـ يكػػف يحػػارب إل ةلقػػد تيسػػر لػػي أف أدخػػؿ معػػركتيف مػػع إبػػراىيـ أبػػك ديػػ"
كىػػك كاقػػؼ عمػػى قدميػػو كأنػػو يمقػػي خطابػػان، ككنػػا كمنػػا ننػػدفع إلػػى األمػػاـ كأننػػا ذاىبػػكف إلػػى 

ا مػػع عبػػد القػػادر الحسػػيني يأخػػذ حياتػػو، لقػػد بػػدأ صػػغيرن  أنػػا أعػػرؼ شػػيدان كثيػػران عػػف  ..عػػرس
الرسادؿ عبػر الجبػاؿ إلػى الرفػاؽ، ثػـ كبػر إبػراىيـ، كحمػؿ البػاركدة، كنػزؿ إلػى المعركػة، كػاف 

خاض مع رجالو معركة في "ميككر حاييـ" كخرج منيا بسػت عشػرة  1948كفي   ..ذكيان جدان 
أنػت تسػتطيع   ..كات بعػدىا يتعػذبرصاصة في ظيره كانػت سػبب شػممو، ثػـ أمضػى أربػع سػن

لقػد كػاف ينظػر،   ..أف تتصكر كيؼ يككف شعكر رجؿ مشمكؿ أمضى حياتو كاقفان عمى قدميو
 (1)".  ..فقط، ثـ يبتسـ

ا ل رت عت تللطخ ال  خالأيػد تػفؽذهػىثرايػلامع  ػدة إمػىأف ػتت  لصػبت  دخف
خالث  ؿ فأيد مللر خ  تئ تامثراحخام ليدممد ل: ف 

إلى أف فكرت بعض الدكؿ العربية في أف تساعده كبعد مشػاكرات قػررت   ..كاف يتعذب
  ..لػػو راتبػػان شػػيريان لمػػدل الحيػػاة، كسػػافر منػػدكب عػػف ىػػذه الػػدكؿ إلػػى بيػػركت ليػػزؼ البشػػرل

كعندما دخؿ الغرفة، كاف إبراىيـ أبك ديو يحتضر، ككاف ثالثة رجاؿ يقفكف إلػى جانػب سػريره 
ككقػؼ الرجػاؿ   ..كطمب إبراىيـ منيـ بصػكت خفػيض أف ينشػدكا لػو نشػيد مػكطني  ..يبككنو

 (2)" ..الثالثة ينشدكف لو النشيد، كىـ يبككف، بينما كاف ىك يمكت

" كيسػتمر كنفػػاني فػػي تمػكيف كتجميػػؿ ىػػذا المػكت الفمسػػطيني، فتغػػادر ركحػو كقػػد تػػرؾ 
براىيـ مات   :نكفكىك يمسؾ بالحمف نفسو شيدان ليذا الكطف، كا 

كقػدمت لػو   ..كبينما ىػك يمػكت دخمػت الغرفػة امػرأة كبيػرة فػي السػف  ..لقد تعذب طكيالن 
    ..باقة صغيرة مف الزىر األحمر

نعـ " الشقيؽ"، يسمكنو ىناؾ فػي القػرل " الحنػكف" كقالػت لػو   .."الشقيؽ"  ..ما اسمو؟
   ..كىي تكشؾ أف تبكي

 .  مف ىناؾ .  ..ىذا الحنكف" -

                                                            

 . (28و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 .28ام رث ام تبؽ ص(2)



114 
 

   ..كضمو بعنؼ إلى صدره، ثـ ابتسـ كىك يقكؿ  ..زىركأمسؾ إبراىيـ ال
   ..أييا الجرح -

أرأيػت كيػؼ يمػكت األبطػاؿ دكف أف يسػمع   ..كمات كىك يشد عمى الزىر الذم دفف معو
 (1)"بيـ أحد؟ أرأيت؟

خ صػؼيتمػتامتػن دامػذمأسػتمخااملػرابذه ػل يػتخراموتلػب(،عزيػزم إبػراىيـ)فيقصت
يامخقتامذم نبطف لليتاألرض: خللامعظ  ت خذهخ  ف

ثػـ أىػالكا التػراب، بينمػا مػزؽ صػمكد   .."كيؼ حممكؾ كألقػكؾ فػي الحفػرة بمالبسػؾ كميػا
 (2)".  ..رفاقؾ صكت نحيب مجركح أخذ يعمك خمفنا شيدان فشيدان، ثـ يصمت

خاألمػـبنذ ام  تم تامعتم ت خارىامتن دفي  ػخا األم ػر خقػد ػ طرتامذال ػتفػياميػزف
ذهػػىصػػد  ل إالأ ػػل عػػتخداالملصػػتؽبتم ػػببامػػذمدفػػفث ػػد  خسػػخذالػػلامػػذم ػػ ب  لمتمػػدا 

ي ت :

  ..كىكذا أرجعناؾ إلى بمدتنا حيػث دفنػكؾ بكامػؿ مالبسػؾ كمػا يجػب أف يػدفف الشػيداء"
أزرع التػػراب النػػدم  –فػػي غمػػرة عػػارم  –بينمػػا أخػػذت أنػػا  .  ..ككانػػت أمػػؾ تبكػػي خمػػؼ رفاقػػؾ

 (3)". ة حنكف جمعناىا في طريؽ عكدتناباق

خاالثل تذ ػػتاملتر م ػػتبتم ن ػػتتخذػػ نـ ػػفبطػػخملنـرخا ػػتتو فػػت يتػػندا اول ػػبخقػػد
امخاقػ    تر ػلنتفػيطػخراألذهػى طخرسػتإمىبنتخامذستببطخمت خدخفذتدمب  ط ون  تف

صػفتخاملػي"سػيامبطخم ػت امصػفتبطخمػت خدخفامب ػ ط امعػتدماإ  ػتفسػذاذهى  ضفي ت
.(4)"امخاق -فخؽ تأبد اخم  تامثد د ام خرمامخاق ا عوت تتمنت ول بت اثل تذ ت

فغ تفو فت ي خسخاموتلبامخاقعيفيرخا تلػل مػـ عػد ػرخمذػفبطهػلب ػت ل ػـبػل ػف
بغيأف وخ ػلفػيظػؿسػذا  تم ت خ و فلخفؽسخا خ رة  خا   تأصب امتن دمد للصخرا م ت  

.امخاق اموتئف خام تخببلغ رات فتس    تو  رة خا يرافتتفيريهتام ضتؿ

                                                            

 (.28ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
 15صام رث ام تبؽ (2)
15 ص ف لام رث (3)
(22مبطؿام هبيفيام صتامعرب تام عتصرة)صام ت ـ ذبدامري ف ث دامرب عيخا(4)
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 ثانيان: المقاكمة
م ػػدتػػتروتامرخا ػػتفػػياملعب ػػرذػػفامػػذاتامعرب ػػتام  تخ ػػتخقػػداد ذػػىامػػبعضأف تػػ ة

خقػد لضػ (1) بػخازعام  تخ ػتإال مـ  ضجخرب تمـ  ت أصال  بتوهلام عتصر امففامرخائي
 رايؿام ضتؿامفه ط  ي بد ا  ػفو فػت يخثبػراخا    ػؿسذااأل رو  را ذ د لتبعتامرخا تفي

األدبذاؾفنػػخام  تخ ػتخأدب.يب بػي خخصػخال إمػػى صػراهللخ ػػ  رةذػزاـخ ػه ىاممضػػرا 
 ضػ خس ػتامعػدخ  خاثنػتفػيامير ػتمىإخام لطهعتبنخ لنتخامداذ تامث ع تامذاتذفام عبر
 ػػفمهمػػالصخ ػػع  تذه ػػتقػػ ـ ػػفذه ػػلليػػتفظ ػػتوػػؿذهػػى يتفظ ػػتأ لػػلذ   ػػل صػػباموتلػػب
(2).امير تذهىخاميصخؿامعدخ

خقػػد ػػعى صػػراهللخو فػػت يفػػيرخا تلن ػػتإمػػىلي  ػػؽرخحام ضػػتؿخغر ػػنتمػػدىامع ػػؿ
خاقػؼامبطخم ػتام تثيػتخذاتاأل ػرامبػتم فػيإيػداث ػخرةامث عيمتعبن ت  فمالؿلخر دام 

.أخل ث جصراعقتئـ  عى يخامير تخاال علتؽمه ض تامفه ط   ت

ػرام ػػخراتبطتقلػلامث ػد تخام ه  ػػتامنتئهػت   ظ ػػرمنػذ امفوػرة ػػفمػالؿسػػذا فو فػت ي فث 
 ػهيتبوتفػتأتػوتمنت خمػخوت ػتب ػو ف األدب خاللمهخرخا ت فرخا تلل فدذػـمه  تخ ػتام 

فعهػى ػػب ؿام  ػػتؿوت ػػتأـ ػع دأـامتػػن دخأـامفػػدائي ػػعدقػدغ  ػػتب ػػت ام  تخ ػػتخامفػػدا  
يلػػىمػػػـ وػػػفيػػد  نتإالفػػػيسػػػذااإطػػػتر خلهػػبسقػػػالدةلعهػػػؽبنػػػترصتصػػت ففػػػييخارسػػػت ػػػ 

األف دم:

 لـ يأًت؟ ان ككيؼ قمت أف سعد -
   ..بمى، أتى كراح -
 لـ أقؿ لؾ أف تقكلي لنا حيف يجيء؟أ -
 .  خفت -
 خفت عميو؟ -
 خفت عميؾ ت -

كانػت أصػابعيا متمسػػكةن ل تػزاؿ بالرصاصػػة المتدليػة مػػف السمسػمة عمػػى صػدرىا، كتحػػت 
 (3). ثكبيا أحست بالدؼء ينبعث مف صكرة سعد

                                                            

 قد ش أ راميربذهىامرخا تامعرب ت أدبام  تخ ت)ذهىاإ لر ت((1)
 ام رث ام تبؽ.(2)
 (325و فت ي أـ عد اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(3)
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 خاميتمػػتام ن بػػتاملػػيابلػػدذنتمنػػـ يػػ فففػػيا ػػلعراضذ ػػورم امتػػبتبام  ػػتلهخذػػف
امث     ظرخفإم نـ  بنر فخ عثب فبتمعرضامذم  د خ ل:خقؼ

أطفػػاؿ المخػػيـ كبناتػػو كرجالػػو يقفػػزكف عبػػر النػػار، كيزحفػػكف تحػػت األسػػالؾ كيمكحػػكف "
بأسػمحتيـ، كقػػد شػيد "سػػعيد" ابنػو األصػػغر، يقػػدـ أمػاـ حشػػكد النػاس عرضػػان عمػا يتعػػيف عمػػى 

(1)" ..األذلالمقاتؿ أف يفعؿ حيف يتعرض لطعنة حربة كي يتجنب 

لهػؾاميتمػػتل نػدم خاثنػػت ػ ام يلػػؿ خ ػػخت هػخحفػػياألفػؽ خسػػؤال امرثػتؿ ػػ اقلػػراب
ام ػػػػختأف  ػػػػ  ل لػػػػربيػػػػتملنـام ف ػػػػ ت ػػػػفاال ػػػػل رار فنػػػػذاام ػػػػختامػػػػذم  لظرخ ػػػػلقبػػػػؿأف

ف ل خلت إ  تي تةبطر  تأمرىأو رذزةخورا ت .  لظرسـأل نـال رـخ

مثػػؿ الحصػػبة، تعػػدم، كعنػػدنا بػػالفما كػػانكا يقكلػػكف أف الحصػػبة إذا أصػػػابت البػػاركدة "
 (2)". الكلد، فيذا يعني أنو بدأ العيش

مػػـ ثبػػرخاذه ػػل سوػػذا ظنػػراميػػبامي   ػػيمهفػػدا  خ  تر ػػلام ػػتسذهػػىأ ػػل ػػهخؾيػػر 
وػذالبػدخقط خا   تاملػترخ أل ف ػنـ يػ فخثػدخاامي ػتة  ػلي هت ػ امػذؿام فػرخضذهػ نـ خس

أـ عدا رأة الم ترمنػتإالام لػتؿ مل ثػخب ف ػنتخقر لنػتخ ػتب ػيمنػت ػفذ ػرلػؤخببػلإمػى
فه ط ف:

 (3)" ..ىذه المرأة تمد األكلد فيصيركا فدادييف، ىي تخمؼ كفمسطيف تأخذ"

فتم  تخ ػػػتلعب ػػػرغ ػػػر بتتػػػرذػػػفاممػػػالصخام ثػػػتة إذل لظػػػرأـ ػػػعد ػػػفقلػػػتؿاب نػػػت
لمهيرب  امفدائ  فأ ال منتفيامي تة قبؿأفلهفظامر ؽاألم ر:خذستب

قمػػت لجػػارتي ىػػذا الصػػباح أكد لػػك عنػػدم مثمػػو عشػػرة، أنػػا متعبػػة يػػا ابػػف عمػػي، اىتػػرأ "
ذا لـ يػذىب سػعد  عمرم في ذلؾ المخيـ، كؿ مساء أقكؿ يا رب ت كىا قد مرت عشركف سنة كا 

 (4)"فمف سيذىبت؟

                                                            

(.332ص)عد اآل تراموت هتمغ تفو فت يو فت ي أـ (1)
 335صام تبؽ ام رث (2)
 334 ص ف لام رث (3)
363ام رث  ف ل ص(4)
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تاموتلبخرةستامبيثبع فاميب ـاميػزف ػـام ػختاألو ػد للثه ػىخذفم هىامليأيبن
أبنػػىصػػخرستفػػيام  تخ ػػت يػػ فوت ػػتام  تضػػهتامبطهػػتخاملػػير ػػ ت ػػ ري تلنػػتو ػػتأرادلػػل
م ف نت  خلت  تبلاممهخد خ ضتال فيي فتل ترسف ليبنتمهوتلب خمػف وػخفإالب لتمنػتيلػى

 ام خت:

 الػدفاع  ..سػتمر فػيأكلكني أريػد أف   ..طيع أف أنسى التسعة أياـ القاسيةستأ إنني ل"
قػدـ حيػاتي نفسػيا أ ريػد أفأكلكنني   ..نا أعرؼ أنني قدمت شيدان أكثر مف حياتيأ  ..عف حيفا

ف أبػد مػف  ل يػكـ تيأكلكػف سػي . اباستطاعتؾ أف تغادر حيفا، أف تيرب مف حيف . فضؿأفيذا 
(1)" ..دـكتن  ..كتكتشؼ  ..تصحك

 فػيأخراؽ ػفامر هػت ي ػثصػ خدأبػيذ  ػتفيػ فقلهػخااب لػلخزخثلػلخ ه سذظ ت
قلهخااب للخزخثللأ تـذ  لثخرا خقنرا  مو لبداصهبت  ليدىإرادةاموخفب  ر :

كقطػػع أفكػػارم مػػركر أبػػي عثمػػاف مػػف أمػػامي عادػػدان إلػػى مكانػػو بعػػد أف دفػػف فاطمػػة، "
البتػة، تػذكرت أنيػـ قتمػكا زكجتػو، كأف عميػو أف يكاجػو مصػابان  ر نػاظر إلػيٌ كعندما حػاذاني، غيػ

جديدان اآلف، كتابعتو مشفقان، خادفان بعض الشيء، إلى أف كصؿ إلى مكانػو فكقػؼ ىنييػة مكليػان 
ظيػػره المحػػدكدب المبمػػكؿ بػػالعرؽ، لكننػػي اسػػتطعت أف أتصػػكر كجيػػو: جامػػدان صػػامتان مزركعػػان 

 ..ع، كانحنػى أبػػك عثمػاف ليحمػػؿ عمػى ذراعيػػو اليػرمتيف جثػػة زكجتػػوبحبيبػات مػػف العػرؽ الالمػػ
"(2) 

 لػػػدر جاموتلػػػبفػػػيإيػػػداثام تػػػندامبطػػػخمي خلع  ػػػؽيتمػػػتامصػػػ خدمنػػػذاامتػػػ خامنػػػـر 
يتمػػتامصػػخرة ػػفد خ ػػتأم  ػػتإمػػى خر ػػتلبػػدأب ظرالػػلامصػػهبتام ليد ػػت خل لنػػيي ػػث  ػػخت خا 

بتم ث دةام تمرة   ل أخ  لؿاب للخزخثلل:يرا غ ر بتؿ 

كبػػدا كأنمػػا   ..كخػػيـ سػػككف فػػاجع عمػػى النسػػاء كالشػػيكخ . لقػػد كػػؼ النػػاس عػػف البكػػاء"
ذكريػات أبػي عثمػػاف تنحػر فػػي عظػاـ النػػاس بإصػرار، ىػذه الػػذكريات الصػغيرة التػػي حكاىػا أبػػك 

ي بنػت ىػذه الػذكريات التػ  ..بعثماف لكؿ رجاؿ الرممة كىـ مستسممكف لػو عمػى كرسػي الحالقػة

                                                            

(12)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
 (25و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(2)
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ىػذه الػذكريات بػدت كأنمػا تنخػر فػي عظػاـ   ..لنفسيا عالمػان خاصػان فػي صػدكر كػؿ النػاس ىنػا
 (1). "الناس بإصرار

 ظنػػػر ػػػفمػػػالؿسػػػذاام تػػػندأفذور تلػػػلل  هػػػتفػػػي خاقفػػػلامبطخم ػػػتخاميػػػرخباملػػػي
مفػت مه  تبػؿخام  لفثػراتمتضنت خام  تذداتاملػيوػتف  ػد نتمهفػدائ  ف ػفأ ػهيتخذلػتد خا 

فيب لل:

فعنػدما قذفتػو ثػكرة جبػؿ النػار  .  ..لقد كاف أبك عثماف، كؿ عمره، رجالن مسالمان محبكبان "
مػف جديػد: طيبػان كػأم غرسػة خضػراء فػي أرض الرممػة  أإلى الرممة كاف قد فقػد كػؿ شػيء، كبػد

، الطيبة، ككسب حب الناس كرضا الناس، كعندما بدأت حرب فمسػطيف األخيػرة، بػاع كػؿ شػيء
كاشترل أسمحة كػاف يكزعيػا عمػى أقاربػو ليقكمػكا بػكاجبيـ فػي المعركػة، لقػد انقمبػت دكانػو إلػى 
مخزف لممتفجرات كاألسمحة، كلـ يكف يريد ليػذه التضػحية أم ثمػف، كػؿ مػا كػاف يطمػب ىػك أف 

  ..يدفف في مقبرة الرممة الجميمة المزركعة باألشجار الكبيرة، ىذا كاف كؿ مػا يريػده مػف النػاس
 (2)" ..رجاؿ الرممة يعرفكف أف أبا عثماف ل يريد إل أف يدفف في مقبرة الرممة عندما يمكت كؿ

خاميتؿ تػتبلفػيأخراؽامط ػرة ي ػث  ػردامػراخم ػتفعهػخ فػي يػلهنـيػ فقلػؿأيػدسـ
بر ئػت أ ػتـأذ ػ نـ فهػـ وػفم ػترامغضػبإالأفلصػيخ خل ػخؿاموه ػتاملػيالفػؽذه نػتامتػػعب

ال  خصد قلنت رد تتو فت ي خسيام  تخ تخمخوت تبتم د ف:وت 

لقد ألقػى ييػكدم قنبمػة عمػى حػارس عربػي كػاف يقػؼ عمػى بػاب المصػنع، فقتمػو، ككػاف "
حزننػػػا شػػػديدان عنػػػدما سػػػمعنا عػػػف مػػػكت الحػػػارس كرفاقػػػو، فأغمقنػػػا البػػػاب الكبيػػػر لممصػػػنع ثػػػـ 

بمنػا يكمػذاؾ كجيػان لكجػو ككالنػا مجػرد مػف استعممنا في قتػؿ الصػياينة جميػع الكسػادؿ، لقػد تقا
سػػالحو، كلػػـ يكػػف أم محػػؿ يتسػػع لسػػكل الرجكلػػة فقػػط، كاسػػتطعنا أف نتغمػػب عمػػييـ، لػػـ يكػػف 
عنػػدنا فػػي الػػداخؿ، سػػالح مػػف أم نػػكع، فاسػػتعمؿ بعضػػنا "التراكتػػكر" كاسػػتعمؿ أكثرنػػا الػػرفش 

حػد، كػاف معظمنػا جديػدان لػـ نبػؽ عمػى عػدك كا . كالفأس ذا الرأسيف الطكيميف، كحػدثت المعركػة
عمى ىذا النكع مف القتاؿ، كلكف الجميع قاتمكا كأنيـ رجؿ كاحػد، رامػيف إلػى الشػيطاف بمسػتقبؿ 

                                                            

(25ص)ي أرضامبرل تؿاميز فو فت (1)
 26صام رث ام تبؽ (2)
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كظػػادفيـ، غيػػر ابيػػيف البتػػة إلػػى تكسػػالت الييػػكد الػػذيف كػػانكا يقكلػػكف أننػػا عمػػاؿ أكمنػػا العػػيش 
 (1)  ..كالمما سكية

امفعػػػػؿام بتتػػػػرةمهرثػػػػتؿ خاميتمػػػػت بػػػػدخ ػػػػفمػػػػالؿسػػػػذ األدخاتام ضػػػػتم تامب ػػػػ طتردة
امفثتئ تاملير  لنتامرخا تملب فاميسامالخاذيفيذسػفامفه ػط  يلثػت ام ػخرةخام ػ ر يلػى
.خمػػخظنػػرامبطػػؿام ػػهبيفػػيصػػخرةاممػػتئفف  ػػتبعػػد يػػ ف  ػػمر ػػفسػػذاامصػػ خدخام ضػػتؿ

فع هنػت ي ػثل ػخرام ر ػتأخام د  ػتو تلب فس ت ظتسرامبطخمتامث تذ تاملػي  يػخاموتلػبمل
.أخامث تذتوت هتملي  ؽذ صرام ضتؿامذم دذخملو فت ي

م ػدذـفوػرةامصػ خدخام ػخةاملػي  ػعى  ضػتمي ػخاز  خ خاصؿإبراس ـ صراهللمهؽذػتمـ 
ف ػلبػ فملي   نتفيرخحخذ خؿامفه ط    ف فنخ بلدعصخرا ثد دةب خامبف  تيدا  ت   زج

ام  ػػػلخىامػػػخاقعيخاالبلوػػػترم خ ػػػفمػػػالؿإيػػػداثاملػػػدامؿب  ن ػػػت فع ػػػد تسثػػػـرثػػػتؿامػػػدروي
م  نبػػخاأ ػػالؾام ر ػػت ػػفأغ ػػتـخ خاتػػيخم ػػخؿ ذخضػػت ذػػفأ ػػخاؿامضػػرائب خأمػػذخاامي ت ػػت

 عنـ لربصمنـمتمدفيأ  ت  غتدرلنـم ع دامي ت ت:

بعد أقؿ مف ساعة، الصمت كحػده يحػرث المكػاف، بألسػنتو "أطبؽ الميؿ تمامان عمى الدنيا 
فػي الغرفػة الطكيمػة كػاف  . المقطكعة كأطيافو التي تسير ممتصقة بالجدراف مخافة أف يراىا أحد

   ..الدمع يجرم منحدران كثمة خجؿ يعتصر الجميع
 اآلف أمضي، قاؿ خالد -
 إلى أيف، الميؿ ليس لؾ، قالت منيرة أمو -
 (2)".  ..الميؿ ليس لي، كالميؿ ليس لسكام -

خا ػػل رمتمػػد غػػزخث بػػتتامه ػػؿببطخمػػتلفػػردبنػػت ػػفبػػ فتػػمخصامرخا ػػت ي ػػثأذػػتد
ي تبتتاأللراؾيخؿقر تامنتد ت:

"في ليؿو مضاء بيالؿ شاحب، يزيد البرية اتساعان، كاف ل بٌد مف أف يممحػكه كقػد أصػبا 
كظؿ صػامتان، ترجػؿ عػف فرسػو، ربطيػا   ..نذريف: مف ىناؾ؟عمى مسافة أماف منيـ، صاحكا م

بعيػػدان كتقػػدـ نحػػكىـ، رؤيتػػو لمحمامػػة أعػػادت الطمأنينػػة إلػػى قمبػػو، قفػػز فػػكؽ صػػخرة عاليػػة، 
 صاحكا ثانية: مف ىناؾ؟ت  ..فجمس

                                                            

(29ص)و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف(1)
 (117ب ضت )ص صراهلل ز فامم خؿام(2)



120 
 

 ىي أك حياتكـ، اترككىا كخذكا كؿ ما سرقتمكه منا -
 .  ماذات؟ سمع صكت الياكر ينطمؽ -
 كىا كخذكا كؿ ما سرقتمكه مناىي أك حياتكـ، اترك -
 انج بحياتؾ كعد لمطريؽ الذم جاء بؾ -

بعػد دقػادؽ سػمعكا صػكت   ..سمع صكت خطكات تتقٌدـ نحكه، نزؿ عف الصػخرة كاختفػى
   ..صرخة كتيٌشـ عظـ، كأنات تتمٌكل، كىدأ كؿ شيءو ثانية

 ىي أك حياتكـ، اترككىا، كخذكا ثالثة أرباع ما سرقتمكه منا -
حتى سػمع صػكت خطػى تتقػٌدـ نحػكه، اختفػى، تعثػر الجنػدم بجثػة رفيقػو  لـ يكد يكمميا،

جعمو يدرؾ أنو كصؿ إلى مكقع الصكت، لكنو لـ ير أحدان، صاح برعب كقبؿ أف يكمػؿ الصػرخة 
كاف نصؿ الخنجر يغكص بعيدان فػي جسػده، كيجعػؿ نصػؼ صػرختو الثانيػة أكثػر كحشػية، كىػدأ 

 (1)" ..كؿ شيء مف جديد
 رم س ػنال  خأ ػلمػ سبتممصػـامعػتدم سربػخافهيػؽبنػـذهػىظنػري فذرفخاأفاأل

فر لر   خا ل ر صع دام تند خ ز د فيدلل:
قطعػػكا أكثػػر مػػف مدتػػي خطػػكة حػػيف رأكا الظػػؿ فػػكؽ التػػؿ مػػف جديػػد، لكنػػو ظػػؿ الفػػرس 

 ادت كحدىا، فيقكؿ الياكر: فالحكف أغبياء ل يعرفكف أف كؿ مراجميـ ل تصمد أماـ لمسة زن
 عاد الصكت ثانية، كخيؿ إلييـ بأنو يأتي ىذه المرة مف الجية األخرل عف يمينيـ:

 (2)ىي أك حياتكـ، اترككىا كخذكا نصؼ ما سرقتمكه منات -
"ارتفػع اليػالؿ أكثػر فتالشػػى بعػض شػحكبو، كرأل خالػػد الحمامػة تسػطع، أراد أف يصػػيا 

 بإثارتيػا، كذلػؾ اخػر مػا يريػده، كػاف باسميا كما يفعؿ دادمان، لكنو يعرؼ أف ذلؾ سيككف كفػيالن 
 (3)" ..صيمت فبدا لو ككأنيا تنطؽ باسمو  ..ىركبيا يعني مكتيا، لكنيا فاجأتو

خسوػػذاقضػػىمتمػػدذهػػىامرثػػتؿخايػػدا بعػػػداآلمػػر يلػػىب ػػيا  ػػتفف ػػط ام ػػتخرخرثػػػؿ
ةمر فعتدصختمتمد صدحفيذل تامه ؿ خ  ذربتم ختاألو دمهرثه ف:

 ك حياتكـ، اترككىا كخذكا ربع ما سرقتمكه منا تىي أ -
بعد زمفو سمع الياكر صرخةن فأحس بقمبو يقفز مف حمقو، كانت الصرخة غامضػة، كبعػد 

 أقؿ مف لحظة جاءه صكت جنديو: ىؿ أذبحوت؟ 

                                                            

 (118ص) صراهلل ز فامم خؿامب ضت (1)
 118صام رث ام تبؽ (2)
119 ص ف لام رث (3)
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 كىؿ أرسمتؾ لتعانقو؟ فكران ت -
سػار   ..بػدان انطمقت ضحكات الياكر ممزكجة ببقايا فزع كأمػؿ كػاف يتكقػع أف ينيػر ليمتػو أ

أنت أك حياتنا ت؟ ثػالث أربػاع، نصػؼ،   ..حتى أصبا أماـ الحمامة مباشرة: أنت أك حياتنا، اه
 (1)ت" ..ربع

ام غت ر: خميظتقلؿمتمدمه تخر فل  ؿامرخحامي    تمه  تـخ

"فػػكؽ التػػؿ أبصػػر تمػػؾ القامػػة متجيػػة نحػػكه، كػػاف يػػكد أف يطيػػر كيعانقيػػا، لكنيػػا كانػػت 
ف اقتربت حتػى راح يػركض باتجاىيػا، صػيمت الحمامػة، كحػيف أصػبا عمػى مسػافة بعيدة كما أ

خمػس خطػكات، خيػؿ إليػػو أف القامػة ل تعػكد لجنديػػو رغػـ لباسػو الػذم لػػـ يتغيػر كطكلػو، خيػػؿ 
. إليو أف أصبا أعرض كأضخـ، لكف الكقت كاف قد فات، فقػد غػاص الخنجػر فػي صػدر اليػاكر

"(2) 

ػػؿامضػػرائب يػػ فوػػتف  ػػؼبع ػػد اخل لنػػي عروػػتامفػػترسامتػػنـمت مػػد ب خقفػػل ػػ  يص 
ف تدا متمدبعبترللام رذبت:

 ىي أك حياتكـ، اتركيا ككؿ ما سرقتمكه منات -
 (3)حياتي، صرخ بفزع، رد خالد: لكنؾ تأخرتت -

خ لػػخ ج صػػراهللسػػذ ام هي ػػت ػػفامتػػنت تخاموبر ػػت بهيظػػتامل ػػت امبطػػؿبي ت لػػلاملػػي
و  نتامخطفامذموتف طػخ ال  خخقػؼمي ت لنػتخا ػلعتدلنتأخامف ػت ألثهنػت  تضؿ فأثهنت خ

خميظتذخدةامي ت تممتمد:.خسخ تلعترؼذه لاميسامث عيمهفه ط    ف

"عادت الحمامة تصيؿ كبيدكء مضى نحك القامة البيضاء، أمسػؾ بكجييػا بػيف راحتيػو، 
أمسػؾ بقادمتيػا اليمنػى، رفعيػا نحػك شػفتيو، قبميػا،  قٌبمو، ثـ انحنى حتى لمست ركبتاه الترب،

كانػػت المػػرة   ..كبرفػؽ أعادىػػا إلػػى حيػػث كانػػت، ثػػـ تنػػاكؿ قادمتيػا اليسػػرل كفعػػؿ نفػػس الشػػيء
األكلػػى التػػي يقبػػؿ فييػػا قػػكادـ ميػػرة، كلكنػػو أحػػس كػػـ أصػػبا عاليػػان حػػيف انحنػػى، ككػػـ أصػػبحت 

 (4)". فرسان أكثر

                                                            

 (121ص) صراهلل ز فامم خؿامب ضت (1)
 121 صام تبؽام رث (2)
121 ص ف لام رث (3)
122 ص ف لام رث (4)
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دخ  خأ ػػلال  ػػليؽأقػػؿ ػػفيصػػتف/ ػػالحذػػتدمخذػػفامػػذؿامػػذمأمي ػػلامفه ػػط  يبعػػ
فػػيام وػػتفيػػ فأطهػػؽمتمػػد ػػرايل  ػػؿامضػػرائبامػػذموػػتف يػػـخ م خاثنػػلبػػل ف ػػدظػػؿ يص 
تػعرتبػػلامي ت ػػتفصػػنهتممتمػد ف ػػتؿمنػػتستدئػػت خ ؤ  ػػت ب د ػ لنتخأ نػػتمصػػـال ه ػػؽإالب ػػد 

  هنت:

  ..ى ظيػػر فػػرسو أصػػيمة مثمػػؾ، انتظرينػػي ىنػػا"ل، مػػف العيػػب أف ألحػػؽ سػػارقان مثمػػو، عمػػ
 (1)". قفز فكؽ ظير كاحدو مف خيكؿ الدرؾ، كبعد دقادؽ دكت الصرخة األخيرة

خبنذاام خقؼامبطخمي أصب متمدبطؿام ر تبعدأفوتف ث خ نت إذوػتف يػبم ػتؿ
طػػتردةامػػدرو  فممتمػػدخأ  ػػت  .فلػتة  ػػترةسػػتفػػيي ت لػػل خاملػػيبعػػد ػدةخثػػدستي   ػػت خمطبنػػت

خال ختبتبامنتد ت  ثهخاتنتدةاذلراؼبػرخحام  تخ ػتخامليػدمفػ نـ خأ نػـال بػتمخفالبػرخح 
 تؿ تداـامخطفبتق ت  خامورا تل ط أ تـأذ  نـ:

صػػدقني ذلػػؾ ل يعنػػي بالنسػػبة ليػػـ أم شػػيء فػػي  . "أحػػرقتـ، خػػربتـ، عقػػرتـ مكاشػػييـ
قػاؿ ، فشػعار حيػاتيـ: )فػي المػاؿ كل فػي العيػاؿ( ،ـ قػد أفمتػكا مػف قبضػتناالنياية ما داـ شػبابي

 (2)". اليباب

خلول ؿ ال ػ امتػعخربػتم خةخام ضػتؿيػ ف ب ػى ػوتفامنتد ػت ػ   نـامطخ هػت يػتربخف
اإ ثه ػػز بعػػد خاثنػػتلنـ ػػ األلػػراؾ م  ػػلهـثبنػػتام لػػتؿف نػػتامتػػبتبامػػذ فر ػػ نـ صػػراهلل

از تم ت  بغيأف وخفذه لامفه ط  ي خقداملصرفورةام خاثنتب خمل:  تذج خ

 (3)أنا ل أقاتؿ كي أنتصر بؿ كي ل يضيع حقي""

 لػػ مرذػػال امػػد فامػػذمذسػػبم  ػػدسـبتم ػػالحفػػيام ر ػػتيػػ ف)زيتػػكف الشػػكارع(،  خفػػي
ضتملخ  تخ للامع  فت:فوت تذ  دةاموفتحالل فؾذفونخمتام   ف خمـل ؼيتئال أ تـ 

مصػادر السػالح معركفػػة ليػـ، كالحػاج عبػػد الحميػد صػديؽ قػػديـ لمثػكرة، حػارب معيػػـ "
كثيران، كىـ يرجكنو: يا حاج، استرح أنت، عمػرؾ ل يسػاعدؾ، كيحػرجيـ: اعترفػكا، أنػتـ زىقػتـ 

   مني، أصبحت ثقيالن عميكـت

                                                            

 (122ص) صراهلل ز فامم خؿامب ضت (1)
 .133 صام تبؽ ام رث(2)
 (372 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(3)
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البمػػد مػػف الجيػػة التػػي  ل كا، اذىػػب إلػػى كطنػػؾ، كأحضػػر أسػػرتؾ كتعػػاؿ، ثػػـ ادخػػؿ -
 تريد، كاختر البيت الذم يعجبؾ

اسمعكا، لـ يزؿ فٌي بعض القكة، كمػف العيػب إىػدارىا فػي مكػاف اخػر، أك ميمػة أقػؿ  -
 (1)"نبالن مف ىذه الميمة

بنػػػػذ امػػػػرخحام  تخ ػػػػتذتم ػػػػت يوتئ ػػػػت  ػػػػزاخجبػػػػ فاملػػػػتر خخامفػػػػفاهلل  ػػػػدـإبػػػػراس ـ صػػػػر
للعػددأمػخافم خطػل مو نػتاميدا ي خ  زجبػ فذ تصػرام ػ ردام بتتػرخامب ػت امرخائػيب  ػ ج 

   تف نػت ػفلػدامؿخل ػخع م ب ػىامنػتثس.ل  ثـف  تب  ن ت خلي ؽقدرا ذتم ت  فاملخاـؤ
امػػخط يمد ػػلو ػػتمػػدىو فػػت يامب ػػتطامػػذم  لػػدمػػالؿريهلػػلام ػػرد ت خذه ػػل ب  ػػتفاميبوػػت

يبػػ فامتػػمخصخاألز  ػػت  ػػ فػػترؽخل ػػخعفػػياممطػػتبام ػػػردم امدرا  ػػت خامل ػػخعام صصػػ
خامػػػذممثػػػ و فػػػت يف ػػػلإمػػػىامهغػػػتامتػػػتذر تام ول ػػػزةبػػػتميخاراتامدامه ػػػتخاممترث ػػػت إضػػػتفت

 ػ فػترؽب  ػلخبػػ ف.مهتمصػ تتام لصػترذتف  ػتب  نػتم ل ػػت ىام تػندخصػخال منػدؼامػػراخم
و  ػػرا  خاذل ػػتداأل ػػهخباميػػدا يام ػػدسشذهػػىصػػع د صػػراهللامػػذممثػػ مهل ط ػػ ام ػػردم

امهغتخام ػرد خوالس ػتوت ػت عػتمـامال ػخت  ػريت أزاحام ػلترف ػلذػفق  ػتام ضػتؿخام ػخرة
خامتنتدة فأثؿامخطفف ل ي ثال ختم ف وتف  خال نت ػتم ػفثعػؿ ف ػلفػدا مخط ػل

.ختعبلخا ل تئل

 

 

                                                            

(.105ص) صراهلل ز لخفامتخارع(1)
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 فنية مقاربات: الثالث الفصؿ

 كالحياة لممكت المغكم المعجـ المبحث األكؿ:
 تمييد

 ػفامرخائػيامػ صفيل  هل ر د توؿف لام تص   وبامذماأل تسام تمبامهغتلعد 
تخاملعب ػػػػراخاملراو ػػػػبمألمفػػػػتظلخظ فػػػػلمػػػػالؿ ػػػػف ي خ ػػػػت خغ ػػػػر ي خ ػػػػتخدالالتأفوػػػػتر

.اموتلبم بلغىام له يخلخصؿخرا    تإمىام صلي ؿ بلورةبطر  ت خاال ز تي تام بتترة

  ػلام رثػخةامف  ػتامخظ فػت ػؤدمخال خذل فيا ل  ز  وخفالامرخائيامب ت أفخصي  
خ خضػػػخعخ وػػػتفخز ػػػتفختمصػػػ تتخأيػػػداثيوت ػػػت ػػػفذ تصػػػر ث  ػػػ لػػػآمؼمػػػالؿ ػػػفإال

سػػػيامهغػػػتفػػػنفخذه ػػػل.امهغػػػتمػػػالؿ ػػػفإالمنػػػت ػػػتدمخثػػػخدالامع تصػػػرسػػػذ أفالإخ غػػػزى
 ػػػفخ   ػػؿ ي خ ػػػت  تد ػػتصػػػخرةفػػيرؤ لػػػلخ ث ػػدأفوػػػتر  امرخائػػيف ػػػل صػػبامػػػذمام تمػػب
خللضػػ األيػداث خللوتػؼامتمصػ تت ل طػؽفبتمهغػت"يخمػػل  ػفاألتػ ت مه ػتسرؤ لػلمالمػل
(1)."اموتلبذ نت عبراملياملثربتطب عتذهىام ترئخ لعرؼامب ئت 

امرخائ ػػت امتمصػ تتأذ ػتؽذهػىاملعػػرؼ  ػلط  امهغػتمػالؿ ػػفام هل ػيفػنفخبتملػتمي
إمػىأ ضػت خ صػؿإ صػتمنت اموتلػبأراداملػيخ و خ تلػلام ردخةفتؽام للتم ت األيداثخدالالت

امرخائ ػػػػت امتمصػػػػ تتأخمهيػػػػدث ػػػػخا  ردم ام ػػػػمه خقػػػؼاممطتب ػػػػتامصػػػػخرةليو ػػػػل  ػػػػتأبعػػػد
ام خضػخعمالمػل ف طرحامذمامعتـامثخخذهىامب ئتذهىوذمؾامهغتبخا طتام ترئخ لعرؼ

. له يأخقترئإمىوتلب ولبلأدبيذ ؿأمفيأخامرخا ت في

ػػل مطػػتب أل نػػتب ػػ طت لوػػخف ػػتذػػتدة امرخا ػػتفػػيامهغػػتخمعػػؿ تػػرائ ؼ ملهػػإمػػى خث 
أصػػػب ام عتصػػرامعربػػيامرخائػػيأفإالام ل خذػػت امتػػرائ سػػذ مغػػتذػػفلعبػػرخسػػيام ثل ػػ  

ؿ ػرد فػيامرخائ ػتبهغلل رل ي خسػذا(2).األي ػتف ػفو  ػر فػيتػعر ترخا ػتإمػىامرخا ػتملليػخ 
براس ـو فت يغ تفرخا تت فو  ر في اليظل ت قدرلػل  ن ػتوػؿ ا ل  ري ثاهلل  صرخا 

امع  ػػؽ ام ثػػتزمام  ػػلخىإمػػىخام ػػرداملبه ػػ  ثػػرد ػػفامهغػػت  ػػلخىم عهػػخخامبالغ ػػت امهغخ ػػت

                                                            

(199ذ  تف ب ت امرخا ت)درا تفيامرخا تام صر ت()ص(1)
 (83ي خ  ي دذهياممهؼ تعر تامهغتامرخائ ت)ص(2)
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امهغػت امهغػتامتػتذر ت امهغػتاملصػخ ر ت:) ػفوػؿ ذهػىقتئ ػتتػعر تمغػت صخصن تفيفبرزت
.( تامر ز

أبعػػتدر ػػـفػػيام  ػػلمدـام ثػػتزمب  ػػلخاستامرخائ ػػتامهغػػتل ػػتخؿامدرا ػػتسػػذ فػػيخ ػػ لـ
امرخائػي ام تػندلع  ػؽ ػف ز ػدف ػيقتمػبفػيام  تئ ػتسػذ لثه تخو ؼمد ن ت خامي تةام خت
 .ام ردمي   تخام  ل  تخام خي ت ام عبرةامصخرة  ؿفيق  لنت فخ عزز

 أكلن: المغة الشاعرية 
 ػػػفامف ػػػخفإفام ػػػتدةاأل ت ػػػ تاملػػػيلب ػػػى  نػػػتامرخا ػػػتسػػػيامهغػػػ مو  ػػػر  ت خامهغػػػتأصػػػؿ 

األدب ػتام تئ ػت خبتملػػتميفػنفامرخا ػتقػػدل ػلف د ػفلهػػؾامف ػخفاملػيلرلوػػزذهػىامهغػت خمتصػػت
امتػػعر ي ػػػثل ػػػتؿامرخا ػػت ػػػف عط تلػػػلام ثتز ػػتخصػػػخر خر ػػػخز خا  يت الػػلب ػػػت مػػػدـام تػػػند

ػػؽ ػػف  ػػلخاست خ   ػػؿامصػػخرةامعتد ػػ تإمػػى  ػػلخىتػػعرم يه ػػؽفػػيفضػػت امرخائػػي خ  ػػت ع  
.ام ع ى خ ض فمهغتأفلي ؽخظ فلنتام  تخدةفيسذاام  تؽ

 ػ اآلدابامهغخ ػتوتفػت   لػدامؿ  ال  لصرذهىامتعرخيد  إ  تسػخفػف  خامتعر تأ ر 
خيػػػدةذهػػىبػػتم بضل ػػ  املػػيامث تم ػػتام ػػػخا  فذػػفاموتػػؼذ ه ػػت"امتػػعر تاذلبػػترخ  وػػف

ام ػخا  ف لهػؾبػ ف تػلروتقخا ػـليد ػدمالؿ ف ف ل امخقتفيخل خ ذنتاإبداذ تام صخص
ذهػػىلرلوػػزخاملػػياإبػػداذي امػػ صلػػؤطراملػػيامث تم ػػتام  ػػخالتبػػ ف  و ػػتم ػػت اتخلع ػػ ف
األتػ ت ذػفب عػزؿامعالقتت فام ه خسامثت بذهىأخاممتصخمي تبنتذالنت بيد امر تمت

أمإ نتللدامؿ  امث ساألدبػيخللغهغػؿف ػليلػىلعط ػلامصػبغتامف  ػت(1)."ذه نتلدؿمليا
.امعتم ت خامثخدةفياإي تسخامرقيفي  ؿامصخرةام ولخبت

خامبيػثاملطػخريروػت عػ شاال ػل رار عػرؼالأدبػيثػ سامرخا تأف ذه لام لفؽخ ف
خم رخ لنػت األث ػتسب  ػتذهػىا فلتيػتامف ػخفأو ػرخامرخا ػت.امولتبػتخف  ػتتاأل تم بثدةذف
ذهػػػىام ػػرد ضػػػف ل  ه ػػتث تم ػػػتذه نػػت ضػػػفي  ػػت  ػػػ ثنتفػػيخلدمهػػػلامتػػعرمل ػػػلهنـفنػػي

ام صػػػت)ولتبػػػلفػػػي(لػػػتد يإ ػػػؼثػػػتف)امفر  ػػػيام تقػػػد  ػػػخؿ.خطرافػػػتذ  ػػػتف و ػػػبنتام صػػػ دة
(2)."قصتامدرثتتبعضفيسيقص دةخوؿص دة ق تب درسيرخا توؿإف(:"امتعر ت

                                                            

(55لتد  ل ام  داألدبيفيام رفامعتر ف)ص(1)
تخم  فنخـامتعر تفيام صامرخائي)ذهىاال لر ت(امع  (2)



127 
 

اإتػػػترةي ػػػث ػػػفامتػػػعر ت غ ػػػرخامهغػػػتامتػػػعر تامهغػػػتبػػػ فمهفػػػرؽأدخ ػػػ سلعػػػرضخقػػػد
اممػػرخجسػػيامتػػعر تامهغػػتب   ػػتام عث ػػيام ع ػػىللثػػتخزالخاضػػيتامعتد ػػتفتمهغػػتخاإ ضػػتح 

إذا":قخمػلفػيخسػذا.ف نػتامغػخصخدللعػمػـأمػرى عػت يإمىخام عهـخامخاض ام ع ىسذاذف
ذهػػىفػنفوهػل امعػػتمـفػيأخ ػتتػي فػػيامبتط ػتمهي   ػتخ خاثنػتمهظػػخاسرالثػتخز امتػعروػتف
أم فػػت رؤ ػػتإمػػى  ػػخدالذػػتدةللمػػذ امػػذمام ع ػػىأفذمػػؾامعػػتدم  ع تسػػتذػػفلي ػػدأفامهغػػت

فتمتػعر اإ ضػتحمغػتسػيامعتد ػتمهغػتاأفيػ ففػياإتػترة مغػتسيامتعرمغتإف. تلروت
(1)."ل خملأفللعهـمـ تل خؿامهغتثعؿ ت ب ع ىسخ

امهغػتاألخمػىبتمدرثػتقخا ػلامرخائػيفػتمفف خقداسل تامرخا تامثد دةبتمهغتاسل ت ت وب را  
مػػػػتاملػػػي امهغػػػػتىذهػػػػخاالتػػػػلغتؿمهل  ػػػػؿي ػػػػؿإمػػػػىامرخا ػػػتول ػػػػتب ػػػػفامثد ػػػػدامث ػػػػؿمػػػػدىليخ 

م  ػتخموػفامرخا ػت فيتعر تمغت" لب خاأفامولتبامرخا ت  تدطتمبخم دخر خزست بعال تلنت
ذػدـأفغ ػرخلف ن ػت  ل عػرا ف للصب امذمبتم  دارم  تخموفام  لخى ذتم تخمغتوتمتعر 
إبػػداذيذ ػػؿ أمفأأ ػػتسذهػػىخذمػػؾ...خروتولنػػتخسزامنػػتخف ػػتدستإ ػػفتفنت ع ػػيالذهخسػػت
تػػتذر تف  ػػتمغػػت(و فػػت يغ ػػتف)مػػػوػػتفس ػػتخ ػػف.(2)"تػػي وػػؿقبػػؿبتمهغػػتذ ػػؿ سػػخيػػدا ي 
خ ػتام ػختذػفاميػد ث  تؽفيامهغتسذ ارل تخقداإطتر سذافيلدرسأفل ليؽذتم ت
 ػػفلػػدر ث ت لػػلمغارل ػػتخ ػػالـ ير ػػت ػػفذ نػػت لخامػػدخ ػػتامي ػػتةخذػػفخأيػػزاف ةالـ  ػػف لبعػػل
لثعػػؿاملػيامفتئ ػتخامتػػعر تام ثتز ػت ػفمدرثػت األم ػػرة رايهنػتفػيملصػػؿآلمػر رخائػي ذ ػؿ 
.امعتد تبتمهغتام دسشام خقؼ فبدرثتتأث ؿامبه غتبتمهغتامعتدمام خقؼ ف

 ـ أذطػػىمنػػذ ام ػػرأةاملػػيلعػػ شي ػػتةبرزم ػػت فػػيام مػػ)أـ سػػعد(فو فػػت يفػػيرخا ػػت
ي ػػثلفػػلشذػػفي ػػتة ػػت خل ت ػػيأمخا ػػت  ػػفام ػػخت أذطتسػػتلخصػػ فت تػػتذرا  ه ئػػت بتإي ػػتس

خذذخبتامهغت:

لقػد قػاتمكا   .." لقد اختفػت منػذ تفٌجػر القتػاؿ، كىػا ىػي تعػكد ككأنمػا عمػى إيقػاع اليزيمػة
 (3)" ..مف أجميا كحيف خسركا خسرت ىي مرتيف

                                                            

 (126أدخ  س   د تمهتعرامعربي)ص(1)
(126 رلتض في ظر تامرخا ت)ص(2)
 (246و فت ي أـ عد اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(3)
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ريػ ف صػؼثػخامي ػؿخ  ػت ام ر ػتامفاليػػتت خوػـلبػدخ ظػتسرامتػعرخث ػتؿامتػعخ
يػػ ف يػػ ف خ ػػـقطػػتؼامبرل ػػتؿ خلبػػدأط ػػخسامي ػػتةامث  هػػتامبتذ ػػتذهػػىامط     ػػتخامرايػػت

قبؿأف لترداألسؿ خلغدخسذ امهيظتتذورى:

  .."كعنػػدما بػػدأت رأس النػػاقكرة تمػػكح مػػف بعيػػد، غادمػػة فػػي األفػػؽ األزرؽ كقفػػت السػػيارة
لنسػكة مػف بػيف األمتعػة كتػكجيف إلػى فػالح كػاف يجمػس القرفصػاء كاضػعة سػمة برتقػاؿ كنزلت ا

ذاؾ أف كبػػػدا لػػػي سػػػاعة  .  ..كصػػػمنا صػػػكت بكػػػاديفك   ..كحممػػػف البرتقػػػاؿ  ..أمامػػػو مباشػػػرة
 (1). ". كأف ىذه الحبات الكبيرة النظيفة ىي شيء عزيز عمينا  ..البرتقاؿ شيء حبيب

خارامدامهيبػ فأيػدام ػخارخذالػل ي ػث  لػزجاميػخارخفي تندتتذرمأذ ؽ  لد امي
: ذتؿ  ف ي  امي ت تفيرخيلب تمب  بعبتراتام خرةخام خةخدب 

 أف قبػػؿ نػػدان  تكػػكف ل لمػػاذا  ..أكبػػر  ..أكبػػر  ..األقػػداـ أكػػداس تحػػت يعػػيش الػػذم أييػػا"
 (2)ت"  ..تمت ل  ..ندان  تككف أف قبؿ تمت ل  ..الشييد عيف يا تمكت؟

)مػػا خبػػذاتامهغػػتامف  ػػت صػػؼ تػػندام ػػختامػػذمقت ػػت يت ػػدفػػيامصػػيرا فػػيرخا ػػت
 تبقى لكـ(:

"دقات النعش، دقات محشكة بالحيػاة يقرعيػا بػال تػردد فػكؽ صػدرم، حيػث ثمػة ل صػدل 
 (3). إل الرعب"

صخرةامم خعاملي غر نتام تئدفي فخس رؤخ  ل ؤ رةبهغلنتامعتم تي ف  خؿ:خ

أنػػت تسػػتطيع أف تشػػنؽ كاحػػدان منػػا فتربػػي   ..يػػا سػػيدم، أنػػت تػػرل، نحػػف رحمػػة أحيانػػان "
 (4)" ..بجسده الميت ألفان مف الناس دكف أف تحمؿ ىمان أك خكفان أك تأنيب ضمير

خمعػػؿامػػدارسم ػػتولبػػلو فػػت ي هيػػظ ػػ طرةامهغػػتاملػػيلػػرخماألبعػػتدامذال ػػتمهتمصػػ تت
 ػػػتبطر  ػػػتتػػػتذر ت ف ػػػدوت ػػػتامهغػػػتلث ػػػداألبعػػػتدام ف ػػػ ت أو ػػػر ػػػفخصػػػفنتمه تػػػتسداممترث

خاملػػػيلعبػػػرذػػػفام  ػػػلخىام  ػػػتفيامبػػػدائيمتمصػػػ تلل خلي ػػػؽا  ػػػثت  ت بتتػػػر ابػػػ فامتمصػػػ ت
                                                            

 (38و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 41ام رث ام تبؽ ص(2)
 (172 ىموـ اآل تراموت هت)صو فت ي  تلب(3)
 (6و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(4)
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خامدخرامذملؤد لفيامرخا ت فنخ ل  ػؿ ػفتمصػ تألمػرىخ عط نػتامػ صامرخائػيام  ت ػب
ياممػػتصبنػػت خغتمبػػت  ػػت  ػػد ـامم ػػتؿخامػػخييامتػػعرمفػػيمه  ػػلخىام  ػػتفيمنػػتخام و ػػخفام ف ػػ

رخا تلػػػل ػػػفمػػػالؿإدراؾامتمصػػػ تتمػػػذخالنت خلعر فنػػػتذ ػػػتبػػػدامهنت ػػػفتػػػعخرخا  يػػػت لثػػػت 
ام ػختخامي ػػتة بطر  ػتف  ػػت دستػت مللضػػ  عػتمـامتػػعرفػي ػػرد  ػفمالمنػػت خلظنػربراذػػت

صػػػراذت يت ػػػدخأملػػػلامػػػذ فذتتػػػخال وػػػ ـ ػػػعدخو فػػػت يامهغخ ػػػتذػػػفطر ػػػؽ ػػػتل خمػػػلتمصػػػ تل
طخ ال   امذات خخامدمهدخففيذتئدإمىي فت خامػذمقضػى صػؼخقػتامرخا ػتخسػخ لػذور
   ػػتةخمػػد خ ػػتثػػرىفػػيلهػػؾامه هػػت خغ رسػػت ػػفامتمصػػ تت خسػػخبنػػذا ي ػػؽ  ػػلخ تتامهغػػت

خامز ػػػػتفوتم وػػػتفامرخائ ػػػتامع تصػػػرث  ػػػ خخظ فلنػػػتام ل  هػػػتفػػػيوخ نػػػت"امخذػػػت امػػػذم ي ػػػؿ
"(1).ةامليلي ؿأفوتراموتلبخلعبرذ نتاألداخوخ نتخامخصؼ خاميخارخام ردخامتمص تت

أ تذفإبراس ـ صراهلل فتأل ر ملهؼذ د  فتمتػتذر تأو ػرظنػخرا خب ت ػت فػيرخا تلػل 
 تػػتسد ام ػػرد ت خمعػػؿ ػػرد ذمػػؾفتمصػػخرةامتػػتذر تفػػيلخصػػ ؼام ػػختخامي ػػتةطتغ ػػتذهػػى

وخ ػػػلتػػػتذرا قبػػػؿأف وػػػخفرخائ ػػػت  فنػػػخ ث ػػػدمعبػػػتاموه ػػػتت خ ػػػدرؾ ػػػدىل   رسػػػتامع  ػػػؽفػػػي
ام تػػندامػػدرا ي خأفامفعػػؿمػػف ول ػػؿيضػػخر خمػػف بنػػرأداؤ إالبهغػػت دستػػتلعطػػيردةفعػػؿ

معبػتاألدبف  ػتب  نػتدخفأفقخ تمل خلثعؿ فلداذ تتام خقؼأذ ؽبو  ر مل لزجأدخات
 علرضػػنت  ػػصفػػيثت ػػبف ػػي ػػت خقػػدا ػػلفتد صػػراهللو  ػػرا  ػػفامف ػػخفام ل خذػػتمد ػػل ف ػػرا 

و ػػتذوػػر ػػتب ت خو ػػت ػػ لـذوػػر فػػيذ صػػر– لبػػ ل ت ػػتامل ط ػػ ام ػػ   تئيفػػيذػػرضاميػػدث
تمصػػػ تتبهغػػػت ل و ػػػتلتػػػد خ  ػػػلمدـأ ضػػػت ل ت ػػػتتام ػػػزجبػػػ فاأل و ػػػتخاألز  ػػػتخام-امػػػز ف

ام ترئخل  رذس لخم تملإمػىأف ول ػؿام تػندمد ػل خللضػ امصػخرةامف  ػتخ صػؿاإي ػتس
.امتتذرمامذمأراد بوؿ نخمتخذذخبت

"لـ يكف ىناؾ أحده حيف كصمنا، أنا كاآلخر، لـ يكف ىناؾ أحػد ينتظرنػا حػيف كصػمنا، كلػـ 
كنا سنحتفؿ، أمػا اآلخػركف، فػال، كانػت خمفيػـ  . صؿ الجميعيكف ىناؾ أحده ينتظر أحدان حيف ك 

ىـ عرفكه ألف كثيريف منيـ مػاتكا، أمػا نحػف   ..الحفمة، ككانكا ىاربيف مف مكتو ما سمعنا عنو
 (2). فمـ يمت منا أحده ىذه المرة، نساء كأطفاؿ ل أكثر، كلـ يكف ثمة رجاؿ"

                                                            

 ي داخم امهغتفياممطتبامرخائيامعربي)ذهىاإ لر ت((1)
 (7ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(2)
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ي ت ػت ف  ػت خ هعبام تردبلرل بام فرداتخاصطفتفنت  ي  ت  فه ػف ت به غػت  خا  بػذمؾ ع ػى 
 دستت لي ؽامهغتس تق  تبالغ تذتم ت خلز د فل   رام خقػؼ ي ػثلبيػثاألـذػفأق ػى

أ خاعامصمرملثعؿقهبلتب نت بل خللي ؿف  تبعد ت لرا فيام ثزرة ف تتسد:

نيػػا كانػػت تحػػاكؿ تػػذٌكر أقػػكل  "كقالػػت لػػي أمػػي: إنيػػا كانػػت مضػػطرة أف تقٌسػػي قمبيػػا، كا 
حػيف   ..صخرةو رأتيا في حياتيا، أكبر صػخرة، كاختارتيػا مػف الصػكاف لتقػكؿ لقمبيػا: كػف مثميػا

 (1)كانت تمٌر أماـ الشيداء كالكجكه التي شٌكىتيا القنابؿ الفسفكرية"

امعبػػتراتخأث هنػػتفػػيخصػػؼام ػػختامػػذمغ  ػػر ظػػرلنـأدؽ خ  ػل رفػػيام ػػرد  ػػلمد ت 
مهي تة خثعؿ ف  ؼأيال نـأرضت لداسخ ط لرابنتوؿ فلطتخؿذه نـ:

  ..المػػكت المصػػٌكب إلػػى أعناقنػػا غٌيػػر كػػؿ شػػيء، طغػػاة ل ييػػـ  .."المػػكت الػػذم خمفنػػا
عمينا أف نأكؿ األجنحة التي نحمؽ بيػا دادمػان، التػي  .  ..نريد معجزتيـ  ..أنصاؼ طغاةو ل ييـ
 (2)" ..قمنا إننا سنحمؽ بيا

خذ ػػد تذ تسػػتفػػيغترقػػتامػػذاتلوػػخففو   ػػتخاملعلػػ ـ اإضػػت ةقػػخة  لهػػؾفعػػؿ ام ػػختخ
خلثتخزسػت ذالنػتخ عرفػتامخثػخد م عرفػتذػدةخا  وت  ػتتطتقتتأذ تقنتفيل فل  خلنتلولتؼ

ؤاؿامل  ػؿامع  ػؽ خامبيػثبػ فام بػخرذػفإثتبػتتػتذر تم ػدخفللـأفام عرفتمنذ   وفخال
تتذرمفه فيوذمؾ:

"كـ مرة قرأت كتاب المكت ذاؾ دكف جدكل، كـ مرة مسحت الغبار المتراكـ عمى الشكاىد 
لكي أتيٌجى السـ المدفكف تحتو، كػـ مػرةو خفػتي كقػد خٌيػؿ إلػٌي أننػي دسػتي أحػد القبػكر كأقمقػت 

د، كقمػت: لعػؿ نكـ صاحبو أك صاحبتو، كـ مرة كقفت طكيالن عند قبرو أخضر، لـ يجػؼ ترابػو بعػ
الذم فيو لـ يزؿ بعد عمى قيد الحياة، كانتظرتو أف يصرخ، ككـ مػرة فكػرتي أف أختػار مػف بينيػا 

 (3)" ..قبران مجيكلن إلى أف فعمتيا

لهل طػػلخ ػػتامي ػػتةبنتتتػػتامفثػػتئعيخاإي ػػتس خلػػزايـ تػػتسدام ػػختام ػػؤاؿقهػػؽإف
 ػػػػفلع تػػػػلخ ػػػت خقلػػػػؿ ظػػػتمـ ػػػػف له ػػػتخ ػػػػتأز ػػػتت ػػػػفخذصػػػرستخاقعنػػػػت تت ػػػ ػػػػفامػػػذات

ام ضػػت تضػ فأقي لػػل   ػتخ ت  ػػيتإبػراس ـ صػراهلل ػػردذهػىأضػػفىخل تقضػتتا و ػترات
                                                            

 (14ص)ف ط2 صراهلل  ثرد(1)
 65صام رث ام تبؽ (2)
(121 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(3)
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 يلىصترذ صرامم ػتؿطتغ ػت ذهػىام آؿذهى دؿ تمل لرا ىالامليامخثخد تاإ  ت  ت
فوتفام خقؼ ترقت أخ يرقت: ي   تام خت خا 

ل يرحميـ، لكنيـ ل يرحمكنو يحرركف األشياء الجميمة منو حيف  " المكت يا امنة
 (1)يصمكنيا أكلن، يحرركف الكردة كالشجرة كجناح العصفكر" 

خالذثبأفل ػؼ ػهخىأ ػتـتػخاسدام بػخر خ  ػؼخيػي صػراهللمهفنػت للبػ مطخالنػت
لصؿإم ل:بهغتذتم تام  لخى خ صفنتو تمخوت تذثهتلدخرفيامنخا بال  ب ؿ 

"بيف القبكر، كجدت نفسيا تدكر، تقٌمب الشكاىد كما تقمػب صػفحات كتػاب، كتػابو حجػرم 
(2). يحفظ أسماء المكتى كيرفعيا عاليان لمشمس"

 ػػـ ػػرةأمػػرى لبيػػثذػػفقبػػرأ نػػت خ  لػػ صبعد ػػللامتػػتذر تلفتصػػ ؿصػػغ رةيخمنػػت 
تخمه  بػػرةستمػػت ػػفامرسبػػتخاممػػخؼ ليػػخؿام تػػند ػػفذػػتدمإمػػى ػػؤ ر ػػدسش م عطػػيمه ػػخ

 ؤ ر خوؿسذابفعؿامهغت: لثعؿ  لذاإ  تع 

"الكجكه، األصكات، إيقاع أقداميـ تحت الشػبابيؾ، كأيػدييـ فػكؽ صػفيا األبػكاب كأنينيػا، 
كرأيت أزىاران ذابمػة فػكؽ القبػكر، ريحانػان يانعػان، خبيػزةن مزىػرةن، داليػةن كامػرأةن تبكػي كىػي تتحسػس 

يحػؽ ألمػي   ..ٌديدة( فكؽ أحد القبكر بتمؾ الرقة التي يمكػف أف تتحسػس فييػا جسػداى تحبػو)الم
 (3)" ..أف تككف ليا ريحانةه عمى قبرىا

طخ ػؿلملزمػلوه ػتتذفخ ػت  ػل )عك( خ عتخدأي دفيرخا ت اميد ث  ذاللفييخار 
 صػػػترع خلػػػت  ػػػت أخأفخ  صػػػخدة ػػػف صػػػراهلل يػػػخارل   ػػػبامػػػذاتمم ت لنػػػتمهػػػخطف خو  ػػػل

تذد فث د خ دمؿفي وراتام ختف نذمسذ تفامتعرا : رخيللص 

 المنفجػر األسػكد القػط سػيرحؿ الجمػد، عمػى السػكداء البقػع سػترحؿ معنػا، الحبػر سيرحؿ"
 صػرخةه  سػترحؿ .  ..الجريمػة مالبػس المالبػس كتتابعنػا الشػاللت، سترحؿ القمامة، حاكية في

 الطكيمػة الميمػة طفػؿ أيػف طفميػا، طكيمػةه  كليمػةه  سػيرحؿ جنراؿه  الصباح، رأس كؽف السكينة تيدـ

                                                            

(68أذراسة  ت)ص صراهلل (1)
 (116 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(2)
 116ام رث ام تبؽ ص(3)
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 فػػػي حريػػػةه  فػػػراغ، بشػػػر، صػػػحؼ، الصػػػكت، مكبػػػر الػػػدـ، الػػػذكرل، سػػػترحؿ أصػػػبا؟ أيػػػف اآلف؟
 (1)"مقعد

خ لفػػتختام  ػػػلخىام ثػػػتزممرخا ػػػتت صػػػراهلل مو نػػػتام ػػػ تامغتمبػػػتذهػػػىمغلنػػػت فرخا ػػػت
تبلهػؾا  هنػـ  ػرأ ػتخرا ام تػند خ صػ غلأذراسة  تضػث  معبػتراتام  ل ػتة ػفخيػيتػتذر 

بوه تتبه غت ؤ رةخذات ع ى دسش:

مػػا يكفػػي ألف يجعمػػؾ  –رغػػـ كػػؿ المػػكت المكجػػكد فييػػا  –"فػػي ىػػذه األكراؽ مػػف الحيػػاة 
 (2)تنفض المكت عنؾ كتعكد لمكتابة مف جديد "

ث  ه ت يه  تفيامفضت :خس ت ليخؿام يبخفخامتندا إمىط خر 

"ألػػـ أقػػؿ إٌف الػػذيف يحبػػكف بعضػػيـ الػػبعض يتحكلػػكف إلػػى طيػػكرو صػػغيرة ت؟ ل لػػـ تقػػكلي 
 (3)ىذا الكالـ عٌمف يحبكف بعضيـ قمتو عف أكلدؾ الذيف يستشيدكف صغاران "

مد ػػػػتسػػػخاألخؿغرضػػػنتام  ػػػرمغػػػتبنػػػتل ػػػـخاملػػػيخاال ز تيػػػتتام ثػػػتخزات لضػػػ أف
 ػرستخ ػدرؾذه نػت  بضأفدخفللبعنتام ترئذهىليلـزئب  تمغتامتعر تتامهغألفامدالمت 

 خللتػو ؿخفػؽامصػخرةامذال ػتاملػي راسػتام ػترئبتملتػترؾ ػ ذ تصػر(4)امل خ ؿليل ؿفنيمذا
فن ػتذػفذالقػتامفػالحامفه ػط  يبز لػخفأرضػل سػيذالقػتي ػتامففاملي خي نتإم لام ترد 

تؽاميهـ خلع دامفرحخلفل بتباأل ؿ فثد دمصتيبنت يلىمخوتففيامتلتت:لفل ةف

   ..أجرؤ كلـ الحيكش، في يلً  ازرعييا: كقاؿ زيتكف بشتمة أيمف كجاء"
 .  مينكرىة إنيا: لي كقاؿ
   تحميـ أنيا: ول فقمتي 
 ؟ تحميـ كبماذا: يفسألنً 
ؿ لػػػـ أنيىػػػا تحمػػػـ إنيػػػا: لػػػو فقمػػػتي  ، قطعيكىػػػا أنييػػػـ بىعػػػد تعػػػرؼ لىػػػـ ميىػػػا،أ عمػػػى ىينػػػاؾ تػػػزى

  .  جديد مف ستثمر  ..غرسكىاا
 خيضرتىو الزيتكف في سنظؿ

                                                            

(92 صراهلل ذخ)ص(1)
 (69 صراهلل أذراسة  ت)ص(2)
80صام رث ام تبؽ (3)
(68 ث خذتبتي  ف  فنخـامهغتامتعر ت)ص(4)
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 (1)"درعا األرضً  كحكؿى 

خ بػػدع صػػراهللفػػيلو  ػػؼ صػػليػػخؿغػػزةاملػػيث عػػتأضػػدادامي ػػتة خرلبػػتبػػدامهنت
وؿ عت يام ختخامخالدة خو   تأ تـ صتعرم   صلامخزفخام تف ت:

ذه، أضػػيؽ مػػف نفػػس نػػادـ أصػػابو كػػابكس مريػػع، بأزقتيػػا الضػػيقة، ذات الرادحػػة "غػػزة ىػػ
ىذه غػزة، لكػف مػا ىػي ىػذه   ..الخاصة، رادحة اليزيمة كالفقر، كبيكتيا ذكات المشارؼ الناتدة

األمكر الغامضة، غير المحددة، التي تجذب اإلنساف ألىمو، لبيتو، لذكرياتو، كما تجػذب النبعػة 
 (2)لكعكؿ، ل أعرؼت"قطيعان ضالن مف ا

لػدامال س ػتؾخأفام ػرد خمغػتامتػعرمغػتبػ فوب ػرمفػرؽخثػخدالأ ل لب فوهلذمؾ ف
امتػػػػعربػػػ فلفصػػػؿاملػػػياميػػػدخدأفمدرثػػػتام عتصػػػػر األدبفػػػياألدب ػػػتاألث ػػػتسفػػػيوب ػػػرا 

  وػفبتملػتمي (3)"يضػخرست ػفأقػؿخامتػعرام  رب فاميدخدغ تبإف"بؿلغ ب لوتدخامرخا ت
فذػخمرخثػلطب علػلذهىل رد يتمتفيأثخائل فيخ يهؽامتعر صتؼإمى رل يأفمه  ر
.ام  ر تب وخ تللالرلفتعاأخ أذرافل

  

                                                            

(142 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(1)
(34ؿاميز ف)صو فت ي أرضامبرل ت(2)
مىأ ف)ص(3) (35 رلتض ام صاألدبي فأ فخا 
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 ثانيان: المغة التصكيرية
 ػتفػيامهغػت وتال ػلعترة املصخ رامف يسخوػؿ ػت ػرلبطبتم ثػتزفػياملعب ػرذػفتػي  

 ػػفامبالغػػتامعرب ػػتاملػػيلمػػرجامػػ صذػػفام ػػ مخؼإمػػى ػػتخاملتػػب لخامو ت  ػػت خسػػخثػػز  أ ػػتس 
ثخا ػػػب ػػفتثت ب ػػمهغػػػتاملصػػخ ر تاخلعػػد.خرا ام بتتػػر ت إيػػداثدستػػتفػػػيإ صػػتؿام ع ػػى

ام عػػػت يا ػػػل طتؽ ػػػلـلنتبخا ػػػطإذاإبداذ ػػػت امع ه ػػػتفػػػيمه ع ػػػىام خمػػػدةامث تم ػػػتامصػػػ تغت
مراثنػتامػذسففياموت  ت إمػى ػروفمػتصدالمػيخا  يػت    ػز لعب ػرفػيام ػتدمامخاقػ إمػىخا 
إمػػىام له ػػيل ػػخدالإ نػػت..اميرف ػػتامعبػػترات ػػف ث خذػػت يػػؿليػػؿام ثتز ػػتامصػػخرة"ثعػػػؿ

ام ع ػػػى  ػػػفتثت ب ػػػمػػلفلبػػػرز بػػػلل يػػرؼخا   ػػػتاميرف ػػػت امعبػػػتراتلفعػػؿ  ه ػػػت بتتػػػرةامغػػرض
خذ دئػػذ امصػػخرةل  ػػؿذهػػىام له ػػيف  بػػؿخفضػػخمل تػػخقلل  ػػريلػػىمػػر ةثت بػػتذ ػػلخلمفػػي
.(1)"ام ع ى فاممفيامثت بمل  وتؼ

ذهػىاألخمػىبتمدرثػت عل ػدامف ػيخاملصػخ ر (2)"لم ػؿاألخؿامب  ػخملعر فػلخفؽفتألدب"
امتػتذر تام هوػتالؿمػ ػف مه نػتاملػيامف  ػتخصػخر ام ثتز ػتبهغللخ بنر ت  لع تامذمامم تؿ
خلتػو هنتلرو بنػتإذػتدةبعػدللػخزعخ  نػتامصػخر للث  ف نتاملياملصخ رةمتلعدامليخامف  ت
وػػؿامل ػػتط ػػف  و  نػػت ػػتخقخلػػلاإي ػػتس ػػعت ػػفامػػ فسلعط نػػتأف ثػػبخموػػفثد ػػد  ػػف

خبتملػتميفتملصػخ رامف ػي(3).بتمي ػتة تبضػتام له  يإمىخل د  نتوت هت صخرةفيامعتمـصخر
أداة بالغ ت لـلخظ فنتفيف خفاألدبببراذتاموتلبخ نترللخقدرللذهػىاالبلوػترخامػربطبػ ف
 خقؼ ردم تخصخرةأمرىمنتارلبتطبنت فقر بأخبع د بغػضام ظػرذػفام ثػتؿامػذم

متصػػ تبتمصػػخرةخاملعب ػػر:"ق ػػؿذمػػؾخفػػيا ػػلمد تف ػػلسػػذ اممتصػػ تإفوػػتفتػػعرا أخ  ػػرا  
خاذل ػػدو  ػػرا ام بػػخمخاميػػد ثام رة ػػياملعب ػػرة رسػػتم ػػدبتمتػػعر متصػػتم  ػػتخمو نػػتتػػعر ت
.(4)"اميو تفضهلنتو تام  ؿذه نت

                                                            

 (327 326ذصفخر امصخرةامف  تفياملراثام  دمخامبالغيذ دامعرب)ص(1)
األدبخدرا تتأمرى)ص(2)  (8لخدرخؼ  فنـخ
(264امع تد ابفامرخ ي ي تلل فتعر )ص(3)
(16ي ف امصخرةخامب ت امتعرم)ص(4)
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فػيامعهػتخلعػخدامعتد ػت امهغػتذػفاملالفنتفيلو فاألدب ت امهغتفي  زةأوبرو تإف
امهغػػػتاذلبػػػرتأففوػػػتف "امم ػػػتؿ"مص صػػػتذهػػػىاالرلوػػػتز ػػػ تزام ثػػػمغػػػتاذل ػػػتدإمػػػىذمػػػؾ

(1).امف يام  ر  لخىذهىأخامتعر   لخىذهى خا مه  ط تاو ر األدب ت

لصػخ رستفػيلعل دخامرخا تخاال لعترة املتب لذهىامغتمبفي عل دامف ياملصخ رإف"
امهغػػػتفػػػيام خثػػػخدخاملو  ػػػؼاملرو ػػػزعػػػخ ض أل ػػػلصػػػخرست  ػػػفو  ػػػرفػػػياملتػػػب لذهػػػىامف ػػػي

يػخاس   ػرأو ػر أخخايػدتػبلخثػلب  ن ػتطػرف فخثخدسخمهلتب لامبالغيخام ع ىامرخائ ت 
خالب ف ػػل امتػػي لتػػب لذػػدـ  لضػػيامخصػػؼسػػذاذهػػىخاملتػػب لب  ن ػػت   تر ػػتم ع ػػدام له ػػي
اليػػدا امبلػػتلغػت رب  ن ػػت  ػ خمػػـامخثػػخ  ػ ث  ػػفلتػتبنتإذافتمتػػ ئتفامثنػػتت وػؿ ػػفبغ ػر 
بػػل  تػػبلخاآلمػػر تػػبلأيػػدس تذ صػػر فذهػػى  ػػـخخاملتػػب لامبه ػػ "."(2)خايػػدا اال  ػػتففصػػتر
املتػػب ل وتػػؼام  تر ػػتسػػذ مػػالؿخ ػػفب  ن ػػت خ  ػػترفذالقػػتب  ن ػػت  ػػ ـأفامرخائػػيخ يػػتخؿ

ػػػػينتلصػػػػخ ر ام ػػػػرادامتػػػػي  عػػػػت يذػػػػف ام تػػػػتذر ػػػػفأمخا ػػػػت ذه نػػػػتخ ضػػػػفي ب   نػػػػت خخ خض 
(3)".خامعخاطؼ

لفصػػػ أففلػػػدعبتمتػػػي  امتػػػي لتػػػب للر ػػػدأف:"امثرثػػػت ي عرفنػػػتفو ػػػتاال ػػػلعترةأ ػػػت
فنػػػػيإذف.(4)"ذه ػػػػلخلثر ػػػػلام تػػػػبلفلع ػػػػر بػػػػل ام تػػػػبلا ػػػػـإمػػػػىخلثػػػػي خلظنػػػػر بتملتػػػػب ل 

 ػف ز ػدتي ث يذؼأيدطرفياملتػب ل خذمػؾوتملتب لفيغرضنت إالأ نتلملهؼفيتوهن
. و تأففيغ خضنتتي   فامطرافتخاالبلوترخل   ت رخ  ت أو رفنيام ع ى لع  ؽ

يػػداثامدستػػتفػػيذػػتمـامصػػخرةامبالغ ػػتثخا ػػبامػػخييفػػي خمػػـلفػػتبراذػػتاملصػػخ رخا 
وتفوؿ  ن ت ربط اميتمتاملػيلع تػنتتمصػ تللأخرخا تتو فت يخ صراهلل ففيوؿ تند 

ػػؽامرؤ ػػت أيدا ػػلبػػ داةب ت  ػػتل  ػػرفػػيامػػ فسم ػػتال   زخثػػت بدرثػػتذتم ػػت ػػفامتػػعخر   ػػت ع  
خ يدثا  ثت ت وب را بػ فاميػدثخام له ػي خوه ػتوت ػتامصػخرةأو ػرغرابػتخثػدة وػتفاملػ   ر

.أوبر

فت ي:خ فأ  هتاملتب لامليخردتفيرخا تتو 

                                                            

 ذبداخم املصخ رامف يفياإبداعاألدبي)ذهىاإ لر ت((1)
 (2/168 طهخب  عثـام صطهيتتامبالغ تخلطخرست)ج(2)
 (89ي خ  ي دذهياممهؼ تعر تامهغتامرخائ ت)ص(3)
(114هـام عت ي)صامثرثت ي دالئؿاإذثتزفيذ(4)



136 
 

"لػك كػػاف البػػؤس بػػذاران لنبػػت فػػي شػػقكؽ كجييػػا شػػككو الضػػارم لفػػرط مػػا سػػقتيا بػػالعرؽ 
 (1)" ..كالدمكع

فن تلتب لمذاؾامخثلامبتئسامذمذه ػـامػز فمطخطػلذه ػل بػ رضمصػبتل بػتذه نػت
بػػذخرامبػػػؤسخأتػػػخاؾامي ػػػتة خسػػػي عػػػتمـمتػػػ ت لع تػػػلأـ ػػػعدفػػػيام مػػػ ـامػػػذم فل ػػػرألد ػػػى

خ تتامي تة إضتفتمخث  عدامغتئبذ نتفيامع ؿامفدائي:  

" في مكافو ما، قالػت لنفسػيا، يقػؼ سػعد اآلف تحػت سػقؼو مػف الػدخاف، ثابػت السػاقيف، 
 (2)" ..كما كاف دادمان، كأنو شجرة، كأنو صخرة، يقبض بسالحو ثمف ذلؾ الدخاف كمو

خالمغر ػػبخس ػػتلتػػبل ػػعدا بتمتػػثرةاملػػيل ػػؼتػػت متبطػػخؿام ػػ   فالل ي ػػيالمػػر   
 يتخؿاثل تثثػذخرستامرا ػمتفػيأذ ػتؽامػخطف خسػخوتمصػمرةامع  ػدةللو  ػرأ ػتـصػالبلنت

.وؿ يتخالتامليط ـخامنز  ت

 (3)"حيف يسقى فكلذ الرشاشات تضحي لو رادحة الخبز"

ارلبتطػػػػت يل  ػػػػت  لبػػػػدخامصػػػػخرة دستػػػػتأ ػػػػتـقترئنػػػػتيػػػػ ف ػػػػرلبطامرتػػػػتشخام ػػػػخةبتمي ػػػػتة
فتمبترخدةمبزوالس ت  ػ ىب ػت امػخطف خوالس ػت ػببام ثػتةخامي ػتةمإل  ػتفامفه ػط  ي خال

. ب ؿمهع شبورا تبدخ ن ت

 رٌددت لقػد . أذف أم إلػى لتصػؿ ينتيػي ل الػذم الزحاـ ذلؾ فكؽ الطادرة كمماتيا تكف لـ"
 مبحكحػػان  صػكتان  فميػػا فػي تحمػؿ ذلػػؾ بعػد ران شػػيك  كظمػت مػرة، مميػػكف مػرة، ألػػؼ "خمػدكف" كممػة
 ذلػؾ كسػط ضػادعة تعػكـ غيػر، ل كاحػدة نقطػة "خمػدكف" كممػة كظمٌػت . يسػمع يكػاد ل حان ك مجر 

 (4)". كاألسماء األصكات مف الالنيادي التدفؽ

يتملنػتمهلث ػػ ـبوػؿا  ػػ تب تل مػػذ لظنػربراذػػتاملصػخ رام  لػػدفػيخصػػؼاأليت ػػ سخا 
فؽ فامث تؿ فتموه تتتب نت بطتئرةليهػؽفػخؽازديػتـاألفوػترخام مػتخؼ ذسفام ترئمنتأل

خوه ػػتمهػػدخفليد ػػدا سػػذااالبػػفامػػذمأ نػػيي ػػتةخامد ػػلبلعػػذ بضػػ  رس تأخال يػػ ف  ػػ ت   ػػـ

                                                            

(510و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(1)
 .297صام رث ام تبؽ (2)
 281 ص ف لام رث (3)
(358و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت)ص(4)
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بت ل تئػػػلام نػػػخدمخل وػػػر منػػػـيػػػ فذػػػتداإم ػػػل فت ػػػـمهػػػدخف تػػػبل  طػػػتفػػػيبيػػػر ػػػفاأل ػػػ ت 
.ت خامليلتستخمـ عدمنتفيامي   تأمخثخدخام عت يخاألصخا

"شػػػعرتن بػػػذلؾ النصػػػؿ الػػػذم ينبثػػػؽ فجػػػأة مػػػف أحضػػػاف الكممػػػة البسػػػيطة، كينقػػػذؼ فػػػي 
صػػدكرنا بسػػرعة الرصاصػػة كتصػػكيب الحقيقػػة، كلكىمػػة رأيػػت شػػريط الكحػػؿ الػػداكف الػػذم كػػاف 

 (1)يتدلى عمى طرؼ ثكبيا شيدان يشبو تاج الشكؾ"

 ػػت رلػػدملتػػب نت قت ػػ ت ذػػذبت  فآال نػػتخسػػيلػػلوهـو صػػؿام ػػو ف سػػذاامبػػؤسخامتػػ ت س
خامخيؿامذمذهؽب خبنػتتػخؾ ػؤذمأـ ػعد خ ضػ ثريػت خأم ػت فػخؽوخ ػتامثػراحامعتم ػتفػي

.قهبنت

بتػػػوؿم تم ػػػتأثػػػخا فػػػيخامليه ػػػؽخلالي نػػػت خ اليػػػظفػػػيلهػػػؾامصػػػخر ػػػدىلالي نػػػت
خام ع ػخم ام ػتدمبػ فذالقتتإ ثتدخ ض ف ع  ت  ترؤزاخ ت فام تمصتتذرض ض ف
 .امدالالتخللعددامخقت  فسفيخامغر بامغتئبا ليضترف يدث

خمدىإبراس ـ صراهللامو  ػر ػفاملتػب نتتامعذبػت خاملػي  لػدف نػتخيػيامصػخرةألبعػد
 دى  وف  ثعؿ  نتم تال  ول ال  يهؽفيفضت ام ص:

  ..لمحريػة حبػان  النػاس أكثػر ألنيػـ لمػاذا؟ أتعػرؼ الجميمػة، الػدنيا طيكر فيـ شيداءال أما"
 كتيػػػبط تعمػػػك معيػػػـ، المعػػػب تكاصػػػؿ تحػػبيـ كألنيػػػا كراءىػػػا، يجػػػركف تنػػػادييـ،ك  تنػػػادييـ تظػػؿ

 فػػي مختبدػػة أنيػػا يعممػػكف ل كىػػـ  ..مكػػاف كػػؿ فػػي عنيػػا يفتشػػكف ينزلػػكف،ك  خمفيػػا فيصػػعدكف
 (2)"ت أجسادىـ

ي ػػػثذذبػػػت بخل ػػػتفػػػيام ل ػػػتفرات ضػػػـثعهػػػلبتمتػػػندا خث ػػػتمنـصػػػراهلل إي ػػػتسإف
ريهػػخاذػػػفامي ػػػتةخقلهػػػخا إالأ نػػػـأي ػػػت وػػػتمط خرام يه ػػػتفػػػيامفضػػػت  خسػػػـأو ػػػرام ػػػتسيبػػػت 

امخثػػػػدافذ ػػػػؽذهػػػػىام رلوػػػػزةاإبداذ ػػػػت امع ه ػػػػت  طػػػػؽخذاؾمهير ػػػػتخامي ػػػػتةرغػػػػـا لنتئنػػػػت 
.اال ل رار تذهىامبتذ تامي خ ت ف خعمهؽأثؿ فامي تةل تقضتتلثتخزخا  وت  ت

                                                            

(271و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(1)
 (41 صراهلل أذراسة  ت)ص(2)
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يحيرني دادمان أف ىناؾ أفكاجان جديدةن منيـ في عمرو كاحد، فجأةن يبزغكف، ىـ الذيف لػـ "
يكف ليـ أم كجكد ىنا يبزغكف تمامان مثؿ نػكار المػكز أك الميمػكف، أفػكاج كاممػة لػـ أكػف رأيػت 

 (1)مشارع يأتي فكجه جديده كيممؤكف الحارة "أٌيان منيـ يتعٌثركف كينيضكف ل

خ  ػػل ر صػػراهللفػػيلتػػب لامتػػندا ب ث ػػؿام تػػتسدخأذػػذبنت فنػػـ ػػخارامه  ػػخفخامهػػخز
امػػػػذممػػػػرج ػػػػفريػػػػـاألرضخذػػػػتدإم نػػػػت خ   ػػػػل رفػػػػيامبػػػػزخغأل نػػػػـمتمػػػػدخفبمهػػػػخدي نػػػػـ

فوت خاف .يذدادام  ل فخام  تضه ف فأثهنـ فنـتتسد ذهىامي تةس ت خا 

أمػػس، أحسسػػتي أف الميػػؿى كػػاف مضػػيدان، خرجػػتي إلػػى السػػطا كلػػـ أكػػف خادفػػة، كحػػيف " 
  ..كػػانكا حػػزينيف نعػػـ رأيػػتي النػػاس فػػي الشػػكارع مثػػؿ قناديػػؿ الميػػؿ،  ..نظػػرتي لػػـ أصػػٌدؽ عينػػي

 .  "(2)ؿكلكنيـ كانكا مثؿ قناديؿ المي

 د  ػػػتاميػػربخام ػػختغػػزة خوػػػ  نـخبػػذاتأداةاملتػػب ل)  ػػؿ( تػػػتسدام ػػترئام ػػتسفػػي
ق تد ػػؿ تػػلعهت ػػفاإ  ػػتفخام  ػػ ف رغػػـأفاميػػزفخام ػػختيػػتؽبنػػـخ و ػػؿب يبػػتبنـإالأ نػػـ

.ق تد ؿخت خعلضي ذل تسذااموخفام ت ي

ألف كػؿ مػػا حكلنػػا ىنػػا، يريػػدنا أف نعػػيش عمػى الفتافيػػت، فتافيػػت الخبػػز، الكتػػب، األمػػؿ، "
ألنيػـ ل يريػدكف أف تكػكف ىنػاؾ خمفنػا، حتػى كلػك  . ف، كفتافيػت الػذكرياتالحمـ، فتافيت الػكط

 (3)" ..ذكرل كاحدة كاممة تكفي ألف نعكد إلييا

 هيػػػظأفأذػػػراسة  ػػػتلػػػرخملفتصػػػ ؿام ػػػختخامي ػػػتةبطر  ػػػت لضػػػتدةذ  فػػػت فلثل ػػػ 
.نػتامبػتي خفذ نػتاألضدادفيو سخايد خلغػدخ  خ ػتتامي ػتةخام ػعتدةفلتلػت خقهػ ال  ػت هل ط

.اممبزخامولبخاميهـخامخطفخامذور تت وهنتفلتف ت بيثذ نتأصيتبنتفال ثدخ نت

أ ػتاال ػػلعترةفف نػت ػػفذذخبػػتامصػخرةخرخذػػتامم ػػتؿ ػت ز ػػد ذاؾأ نػػتلمفػيثت بػػت  ػػف
ػػؿام ع ػػىخلز ػػد ػػفلػ   ر    ظنػػرا امف  ػػتةامصػػخرخلعػػدطرفػياملتػػب ل فلع ػػؿامع ػػؿأو ػر خلث  

خلػػردؽمػػالؿ ػػفخفوػػر اموتلػػبإدراؾ ظنػػرفف نػػتاموتلػػب مػػدىخامل  ػػزاإبػػداع ظػػتسر ػػف
خاملصػػػخ رام  ت ػػػبتخامصػػػ تغتامث  ػػػؿامهفػػػظلملػػػترأف ثػػػبفتال ػػػلعترةخاإي ػػػتس امتػػػعخر
. بتترةخاماميرف تذفبع دة  تخ تامهغتلوخفخأفاال لعترة طرفيب فام دسشامتتذرم

                                                            

(117)ص صراهلل ز لخفامتخارع(1)
 (138 صراهلل أذراسة  ت)ص(2)
 .(64ص صراهلل ز لخفامتخارع)(3)
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خمػػدىو فػػت يا ػػلعتراتذذبػػتفػػيرخا تلػػلخأذ تمػػلام ػػرد ت   ػػتال ػػدع ثػػتال مهتػػؾأف
ذب ر لػػلامف  ػػتالل لصػػرذهػػىاميبوػػتامدرا  ػػتخلوت ػػؿامع تصػػرامف  ػػتخيػػدست خا   ػػت ث ػػدمعبػػت

.اموه تت خ   رقض تام ختخامي تةبهغتف  تذتم تخا لعتراتث  هتمالبت

تز الجبؿ أمػامي، ثمػة دمػكع حقيقػة أخػذت تشػؽ طريقيػا إلػى فػكؽ، لقػد رأيػت أناسػان كاى"
كثيػػريف يبكػػكف، رأيػػت دمكعػػان ل حصػػر ليػػا، دمػػكع الخيبػػة كاليػػأس كالسػػقكط، الحػػزف الكسػػيا 
كالغضب الميػيض الجنػاح، دمػكع النػدـ كالتعػب، الشػتياؽ كالجػكع كالحػب، كلكنيػا أبػدان أبػدان لػـ 

(1)". تكف مثؿ دمكع أـ سعد

سػػذ اال ػػلعترةام و  ػػتاملػػيلصػػخرأـ ػػعدبثبػػؿ نلػػز خد خذنػػتتػػالؿ ػػفام  ػػت املػػي
خ  ػػل رفػػيصػػخر امل   ه ػتخو  نػػتلليػػرؾفػػيتتتػػت.لتػؽطر  نػػتامصػػعبفػػي ػدارؾامي ػػتة

لهفتز:

مثممػػا يسػػتؿ السػػيؼ مػػف   .."جػػاءت مثممػػا تنفجػػر األرض بػػالنبع المنتظػػر منػػذ أكؿ األبػػد
 (2)تفجر البكاء مف مساـ جمدىا"  ..صامتغمده ال

سذ سيصخرةام رأةامفه ط   تذ دوتلب ت منػت ػخرةامغضػبو ػتمػخأ ػل  ػت للفثػر ػف
بػتطفاألرض خمنػػتيػدةام ػػ ؼو ػتمػػخوت ػتضػػربتقتضػػ تموػؿظػػتمـ  ػـسػػيفػيخقػػتةمػػر

.دا  وتبرا صتبرةوبروتف لفثرف لامد  خاألمـموف فامدامؿ م ظؿصت 

"لػػـ تعػػد إليػػو الػػذاكرة شػػيدان فشػػيدان، بػػؿ انيالػػت فػػي داخػػؿ رأسػػو، كمػػا يتسػػاقط جػػدار مػػف 
 (3)" ..الحجارة كيتراكـ بعضو فكؽ بعض

 صػػخرامػػذاورةخامػػذور تتامث  هػػتاملػػيوت ػػتذذبػػتفػػيذمػػؾامخقػػتبثػػدارصػػهبا نػػتر
.ألمـخاميزفامذمأم تبلذه لفث ةذهىرأ لخلراوـفخقلال  خىذهىي هنت  فتدةا

"كاآلف ينبثػػؽ ذلػػؾ كمػػو مػػف بػػيف الحطػػاـ كالنسػػياف كاألسػػى، كيػػأتي عمػػى ركػػاـ اليزيمػػة 
 .  (4)المريرة التي ذاقيا مرتيف عمى األقؿ في حياتو"

                                                            

 (269و فت ي أـ عد اآل تراموت هتمغ تفو فت ي)ص(1)
 279ام رث ام تبؽ ص(2)
(341و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت)ص(3)
346ام رث ام تبؽ ص(4)
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 ػػـاآلفسػػذ امػػذور تتاملػػيغػػدتقت ػػ تثػػت تملضػػ ؼأم ػػت ثد ػػدا فػػخؽصػػدر ف ول ػػؿ
.هل بعدأفف دخط لخذب تامذور تتبثرايل تنداألمـخامنز  تدام

خ صراهللمػـ ملهػؼو  ػرا ذػفو فػت يفػيلي  ػؽام ثػتزاتفػي ثػتؿاال ػلعترة إالأ ػل
أو ر فا لع تمنت خطغػتذهػىمغلػلثخا ػباال ػلعترةخام ثػتزاتخامصػخرام روبػت خمعػؿ ػرد 

اذللفيلطخ عنتفي ثػتؿامرخا ػت يلػىل لػزجذمؾو تذورة فت ا لالولمألدخاتامتعر ت خبر
دستتل .امع تصرامف  تمد ل عت  خلعطيا  ثت ت  ي ؽ ففتذه تام صخا 

أحالمنا لـ تكبر ألنيا أحالـه صغيرة منذ البداية، كؿ األحالـ تكلد صػغيرة كتظػؿ صػغيرة "
ـ كبيػرة لقامػت بفنسػيا كلذلؾ ليس غريبػان أننػا نحػف مػف نرعاىػا طػكؿ العمػر، لػك كانػت األحػال

 (1). ترعانا"

فػػتأليالـ صػػخرستبوتئ ػػتتي ػػت الئو ػػتلخمػػدصػػغ رةليلػػتجمرذت ػػت ػػفقهخب ػػتخ تػػتذر ت 
 ػفأثػػؿأفل  ػػخخلوبػػرخلصػػ ر ي  ػػتخاذػػدة خ صػراهلل عطػػيمنػػترخيػػت خو ت ػػت و ػػتمػػخأ نػػت

برم   يبلخ عل يبل م بعثف لامي تةو ت بع نتس .خف  تبث تملخرخيلطفؿ 

(2)". عمييا كألقيو معطفي فأخمع بردان، ترتجؼ الشارع في الزيتكنة أرل إنِّي"
 

فتملتػػػم صس ػػػتمهز لػػػخفامػػػذمسػػػخذال ػػػتذهػػػىامنخ ػػػتامفه ػػػط   تخاال غػػػراسفػػػيذ ػػػؽ
األرض خسػػخخثػػلامفه ػػط  يام ػػزرخعفػػيلػػرابامػػخطف خقػػدأصػػب اآلففػػيامتػػترعامػػذمسػػخ

خامغربت خي ف را امفه ط  يخاقفت فيامتترعون  تف رلثؼ فسخؿامبرد مػتؼذه ػلامهثخ 
.خ غط لب عطفلوي عخدملتي   فدؼ امخطفخي تلل

ربمػا   ..المزراب بكػى دمػان   ..الماء صار أحمر  .."ككاف الماء فيو صافيان، كلـ يعد كذلؾ
 (3)" ..بسبب ما راه فكؽ السطا

 صػخرام ػزراببن  ػتف بوػيأم ػت خ خلػت  مو ػلسػذ ام ػرةخفي تند  ملهؼد خمخقػتس 
 بوػيد ػػت  بعػػدأفصػػترتام  ػػت ي ػػرا  هخ ػػتبػػد ت امضػػيت تخامتػػندا  خقػػدلطػػت رتأتػػالؤسـ

.خد تؤسـس تؾذهىاأل ط خامرفخؼ

                                                            

(18 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
(127)ص صراهلل ز لخفامتخارع(2)
(131ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(3)
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فراحنػػا حػػيف لػػـ نسػػتطع الكصػػكؿ أل  ..تعػػرفيف خػػالتي كنػػتي أنػػا نفسػػي مضػػيدةن كحزينػػة،
ل لكٌنػا انطفأنػا كمػا تقػكؿ جػدتي منػذ مادػة ، المضيدة، يبدك أٌف حزننا ىك الذم أصبا مضيدان، كا 

 (1) " !عاـ

 ب ػػؿ صػػخر اموتلػػبب  ػػر تػػ فػػيدرب أ ػػتاميػػزفام ضػػي  فنػػخا ػػلعترةث  هػػتميػػزف 
امػذ ف ػ طخار دةامليير ت فامفرحخ تذتدملخثخدفػيي تلنػتبعػدوػـامتػندا خامضػيت ت

.فياميربذهى د  تغزة

الفػػػت خو  ػػػرة سػػػيلهػػػؾاال ػػػلعتراتاملػػػيابلػػػدذنت صػػػراهللفػػػيرخا تلػػػل خبػػػرزتبتػػػوؿ 
مه ظر ي ثا لفتد ف نتراللامتعر تفيابلوترخلخم ػدام عػت يخاإ يػت اتامعذبػت خصػ تغت

   ػتبفػيذسػفام له ػيب ال ػت ام عت يفيقخامبف  ػتلعطػيمه تػندام ػردمتػعخرا خث ػتال 
.خ دذـ ففورللخام ع ىامذم ر دإ صتمل

خ فاال لعتراتامليخردتأ ضت فيرخا تت صراهلل:

 "ت أجمو مف كلدت لكنيا تأخر، ميالدىا أف صحيا أيمف، يا الرصاصة"
 ت"القبر ذلؾ خاصة، غرفة لدم أف أحسست كاحدة لمرة"
 "شييد سمفان، دفعناه تمؾ زيارتو ثمف أف كنسي ليعزينا،( حضرتو) جاء حيف البعض حسدنا"
 "ت كأحف حضني مف أكبر بالدؾ حضف"
 لتمعػب يػذكب أف نفسػو يمبػث ل الػذم السػؤاؿ سػكل يبقػى كل الممػؼ، ككػذلؾ تذكب المجنة فإف"

 "تأيضان  إجابة بال أخير كسؤاؿ دكرة القبر شاىدة
قطكعة كأطيافػو التػي تسػير ممتصػقة بالجػدراف مخافػة "الصمت كحده يحرث المكاف، بألسنتو الم

 " ..في الغرفة الطكيمة كاف الدمع يجرم منحدران كثمة خجؿ يعتصر الجميع . أف يراىا أحد
 " .."ارتفع اليالؿ أكثر فتالشى بعض شحكبو، كرأل خالد الحمامة تسطع

خلل ت ػػؿب  نػػت   ػػتفللػػدامؿ روبػػت صػػخرا امف ػػيلصػػخ ر فػػيأي ت ػػت امرخائػػي  ػػلمدـخقػػد
رائعػػت لصػػخ ر ت ثػػخا ذمػػؾ ػػفملؤمػػؼاألمػػرىذهػػىلي ػػؿ  نػػتخايػػدةخوػػؿامػػبعض بعضػػنت ػػف
: ل م تتعر تخمغت

                                                            

 (138 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
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"غبار رممي مطفأ يتزاحـ في مساماتيـ، كاثار مبيت في العػراء تقصػؼ مالمحيػـ، كتبػدد 
 (1)أعمارىـ الحقيقية، كلكنيـ انشغمكا يشدكف الحقادب مف اذانيا"

س ػػت  لػػزجغبػػترامر ػػؿبصػػخرةامػػخسجام  طفػػ  خ ال ػػ امعػػذابخ ػػت  ت ػػخ لفػػيذػػرا 
امهثخ سخطتئرةل صؼام ال ػ ملغ رسػتبػؿملب ػدستخل  ػؼتػوهنتل ت ػت   ػـامي تئػبمنػتةذاف

مهع ؼامذم لثرذخ لفيغربلنـ . تدخ نتبع ؼ خاز 

ا خمفتػو كراءىػا مػػف لييػب كػػاف يكقػد كػػؿ "انحػدرت الشػمس باتجػػاه البحػر البعيػػد، لكػف مػػ
شيء، أف يضع المرء يده عمػى حجػر ليعػرؼ أم ظييػرة عاشػتيا المدينػة، الطيػكر التجػأت إلػى 
شجرة الصنكبر في بيت كالدم إليػاس، أصػكاتيا تبعػث فكضػى غريبػة، كمػا لػك أف ىنػاؾ شػجاران 

 (2)". داميان بيف األغصاف

متػػ سلتػػعؿمن بػػت قت ػػ ت  يػػرؽام راوػػب ػػفصػػخرة ي ػػتلليػػرؾأ ػػتـذ  ػػي تػػتسدست فت
مهفل خامط خرلصرخب صخات ملهفتقخ تلبعػثذهػىامفخضػىخامع ػؼ م عهػخصػختتػثترست

.  األتثترف   علوؿ فقرأام ص خ تتسد ب فام طخر

  

                                                            

(7ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(1)
 (87 صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(2)
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 ثالثان: الرمز 
ذالنػت فػيق  لنػتخل بػ قػخم إتػعتعذاتإ يتئ ػتطتقػت"ب  نػتامر ػز  فذ داموه تلعرؼ

ام ػػدرةلو ػػفخس ػت ػػ تقنت فػػي لتػوؿةمػػر ػػدمخؿ ػفامهغخ ػػتطتقلنػػتل ػلدذ لخ ػػتام ػػ تؽخفػي
مغػخم ي ػؿإ يػت اتذات(1)"اموت  ػتامطتقػتتلهؾلفث رفيامف  ت  خبتملػتميفػنفامر ػز ػدمخؿ 

ةمػرخ خضػخعة مػر خذػخامـاليػدخددالالتظتسرةخأمرىمف تغ ر بتترة فنخ ت رم ع ى 
ام بتتػر امخاضػ  ع تسػت ػفأو ر"لع يي فر زإمىلليخؿاموه تإفي ثمنت فام عت ي 

أخليد ػد ام ػر    ػؿبي ػثلت ػت  لف ػ را  ف  ػرخالبدقػت يػددفػالأخ ػ  بتط  ت ثت بت منتإفإذ
أمإ نػتذاتذالقػتب ػخرخث  ػتفيأخد  ػي.(2)"سػخو تتريل أخاخاثل ػتذيأخ ف ػي  ػـخ

بػػتملخاردختػػيفام ػػ تؽبتم عػػت يام لخمػػدةخا  ضػػتحاإ يػػت اتاملػػي ثهبنػػتامػػ صب ثػػردذورسػػت 
.  ربطنتبتمع تصرام رد تاألمرىبتوؿ   ثـخفعتؿ

ذتطف ػػتلي ػػؿ عػػت يخاألدبامرخائػػي فعػػـ خ هػػي بتموه ػػتتذاتامر ز ػػتامعتم ػػت خاملػػي
   منتاموتلبم ي ؽ لعت خدستتفيذسفام هل ػي يلػىإذا ػتخصػؿم ػدمخؿامعبػترةخ ف  ت ه

أخامهفظػػػت فػػػنفذمػػػؾ عطػػػيا  ػػػثت ت خ يػػػدثخقعػػػت وب ػػػرا فػػػيفوػػػر  خ ن ػػػ مألفوػػػترأفلصػػػؿ
أو رأ  ت خث تال خف ت  .بطر  ت 

 ف ػلف  ػتبعػدر ػزا امذمأصب سػخامر ز ذلبتلثتخزمـ  لط و فت يأدبخ هيظأف
ذر  ػػػت مهلراث ػػػد تخام ػػػختام ػػػتئر خامي ػػػتةام هي  ػػػتاملػػػيأذطػػػىمنػػػتق  ػػػت فخقنػػػتب دبػػػلخولتبتلػػػل

 ػفمػخطفاصػخرةل  ػ سا ػلطتعاممتمدةذففه ط فخامهثػخ خام ػختخامبطخمػتخغ رسػت ي ػث
 ملل تزذنتذخا ؿام ػختفىام  فيامصخرةسذ لتوهتخم د.خامذاورةخاأليالـخامرؤىاموه تت

  ن تر زا ختوال  لطػخرا  لثػتخزامتػوؿامبػدائيامػذماذلػد تذه ػل خامي تةامفه ط   ت ف مذوؿ 
 ػػفذد ػػد ػػفامػػرخائ  فوػػتميثرخاموخف ػػتخامز لػػخف إمػػى ػػتسػػخأذ ػػؽخأبعػػدأ ػػرا  خو فػػت يوػػتف

 ػػػف  ػػل دخالبػػل مػػتص هوػػختفػػػي عػػ شالقر بػػت ثػػدا  ػػفب ئلػػلخخاقع ػػػت فػػير ز لػػل فنػػخ"
أفبػدخال ثل عػل  ػفر ػخز   ػل دأفبػدالامم تؿفيأغرؽخ ن تامرخائ ت  تدللف طم تمل
(3)."ام ؤرخ فعؿو تمخاقعل صخرة عوس

                                                            

(117ذ د ام خؿامتعرم)ص(1)
(61ام هيـ اميهـخامفعؿاإبداذيخامصيتام ف  ت)ص(2)
 إ  تذ ؿ امر زفيأدبغ تفو فت ي)ذهىاإ لر ت((3)
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ي ػثخسبػتخمػد نتمه ػخرة )أـ سػعد(،فػيرخا ػت(امفه ػط   تاألـ)ه ػرأةو فػت يمر ػزخقد
ىػػذه المػػرأة تمػػد األكلد فيصػػيركا فػػدادييف، ىػػي تخمػػؼ كفمسػػطيف "زخثنػػتأبػػخ ػػعد:ذ نػػت  ػػخؿ
 . (1)" ..تأخذ

تػػبامػػذمامفػػدائيأـخسػػيفه ػػط ف دامػػؿفػػيامفه ػػط   تإ نػػت امث  ػػ أـسػػي ػػعدفػػ ـ
مفه ػط فبػترا اب ػت  وػخفأف ر ػدامػذمام خرممه   ؼامرخي تاألـأ ضتسيام  فى أرضذهى
 فيػػ فثػػتعامرفػػتؽخيخصػػرخافػػيامثبػػؿمعػػدةأ ػػتـ  ػػرتذهػػ نـاموػػتدي ففه ػػط فخفػػيخرةام ػػ

 : عدمنـ  خؿ.سذ امعثخز خقدتعرتبيتمنـملطع نـ
: أصػر سػعدان  لكػف ،المخػيـ في أمو ألنو جف إنو لو يقكؿ الرفاؽ أحد ي،أم جاءت قد ىا"

  ..أمي كىذه دادما، بي تمحؽ إنيا  ..أمي تعرفكف ل أنتـ
 ينادييػػا سػػعدان  أف إل لمييػػكد، العجػػكز بيػػـ تشػػي أف مػػف كخػػكفيـ رفاقػػو، اعتػػراض كرغػـ

   ..يما ىكف أنا  ..عمي ردم يما يا  ..عمي ردم يما يا :قادالن 
   ..جكعاف يما يا سعد أنا  ..كيتابع
 ليػػـ كتػػدعك بالطعػػاـ، تػػأتييـ التاليػػة األيػػاـ فػػي ثػػـ  ..لتحتضػػنو المػػرأة مػػف سػػعد يقتػػرب

 . (2)"الييكد عف كتخبرىـ التكفيؽب
أـ عدسػير ػزام ػرأةامفه ػط   تاملػيلػرىفػيام  تخ ػتي ػتة خرخيػت ثد ػدة منػت خمو نػت
فػػيذاتامخقػػتلعػػت فام ػػختخاألمػػـوػػؿميظػػت فل ت ػػ لخل تبهػػلوػػتمطخدامتػػت خامػػذمال نلػػز

لث برسػػتذهػػىامبوػػت  خلػػدفعنتمهتػػوخىمعتل ػػتت خال  صػػتعم   ػػتة خمعهنػػتل فهػػتفػػيميظػػتأمػػـ 
 .بتمد خعامصت لت فلظنرإ  ت  لنتخ تتذرستامي    تام لمف ت

كاىتػز الجبػؿ أمػامي، ثمػة دمػكع حقيقػػة   .."طػاؼ المخػيـ فػي الميػؿ، ا يقطػع ىالعيشػػة
أخذت تشؽ طريقيا إلى فكؽ، لقد رأيت أناسان كثيريف يبككف، رأيت دمكعػان ل حصػر ليػا، دمػكع 

لخيبػػة كاليػػأس كالسػػقكط، الحػػػزف الكسػػيا كالغضػػب الميػػيض الجنػػػاح، دمػػكع النػػدـ كالتعػػػب، ا
 (3)". الشتياؽ كالجكع كالحب، كلكنيا أبدان أبدان لـ تكف مثؿ دمكع أـ سعد

سوػػذاسػػخخثػػلام ػػرأةامفه ػػط   تامي   ػػي  ػػرةةبصػػخرل ف صػػخرةام ػػختامفعهػػيام ملبػػ 
.بوؿ تل هؾ فإرادةخص خدمهؼصخرةامليدمخ خاثنتامي تة

                                                            

 (334و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(1)
285ام رث ام تبؽ ص(2)
 269ام رث  ف ل ص(3)
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سػػخخخام ػػخت املبػػددإمػػى ر ػػزخمػػخبي  ػػتذػػفر ز ػػتام مػػ ـامػػذم عػػجبتألضػػداد فنػػخ
 ام ضػػجخصػػ ؼامتػػبتبخرب ػػ امػػخالدة تػػلت أطػػؿم ػػتام مػػ ـفهػػخالامي ػػتة فتليػػتبػػذاتامخقػػت

 م ػوت لرؤ ػتلفتؤم ػت ه ئػػتفنػخ فػػل.امي ػتة ػ رخرةسػيخسػػذ ...خامبدا ػتاملفػل  ػرخامػخالدة
امػػػػذماللػػػػزاؿلضػػػػتر سامػػػػخطف بتأل ػػػػؿخاإ  ػػػػتفخامي ػػػػتة خذمػػػػؾيػػػػ ف مػػػػر جامتػػػػبتبام  ػػػػتـخ
   ػخثتفػػيصػدر  صػػيخخ  ػػتـخسػيوػػؿلفو ػر خ صػػ ر  خو   ػػتسػذااممر ػػؼامػذم ي ػػت فػػي

ةخيهػـامير ػتخامعدامػتامهثخ  تسخإالفصؿذتبر ن  مػخالدةامرب ػ خاإتػراؽامػذمسػخامعػخد
طػػخ ال  ػػتدا ػػتامػػذاورةي ػػت  خامي ػػتة خأفوػػؿ ػػت ي ػػت اآلف ػػفغربػػتخ ػػرارخ ػػختمػػف ػػدـخ

.خ تداـأ  تؿ عدخأ ل  و خفت ت ام م ـامذم طؿذهىخايتتامخطف

ي ػػث ػػفامر ز ػػتام دستػػت -خاملػػيمػػـلول ػػؿبعػػد-(كاألطػػرش األعمػػى)خاللمهػػخرخا ػػت
تربػػ) بفخرلخ ػتخلتػػب نلمه  ػزافاألذ ػػىي ػؿخفػػيأخال بػتمخمي األذ ػػىل ػ  تفػػيامر ػز  ػؿ ل

اميػػظخام صػػ ب( ي ػػث بيػػثوالس ػػتذػػفيثػػريػػظفػػيم ػػتؿ عه ػػؽذهػػىتػػثرة خ ل ػػ  راف
  ن ػػتأف بيػػثذػػف طػخ ال أ ت ػػل م ولتػػفتف  ػتبعػػدأ ػػل يػػضفطػر  ػػتذه نػػت خأفذهػػىوػؿ 

.رام درامذمولبمن ت خأال لعه  تب  لتراألخستـخأمعتباألخم ت امفترغت ص بلفيدفل

ػػػادخر مهر ػػػخز ػػػفمػػػالؿام صػػػخصأفخ لضػػػ  بتإبػػػداعام  ػػػتس تفػػػيف ػػػطمػػػ ست ست  
إم نػت يتثػتفػياألدب":ثبػرا  ػخؿو ػتفأدب خغ ػرأدبسػخ ػتبػ فامل   ػزفػيبؿخاملثد د 

أخاأليػداث سػذ  ػؤرخ ػؤرخأخاآل  ػت امل ػتر رصػيفي ثػرد وخفأالاألدبصتيبأرادإذا
(1)"..امي تةلغ رات لتب اثل تذيذتمـأخبنت لليوـامليام ظر تت رىف ه خؼ

سػػيتمصػػ تتفػػيامرخا ػػت خسػػيتػػرائ  ملهفػػت ففػػيرخا ػػت) ػػتلب ػػىموػػـ(لظنػػرر ػػخز 
تؿ ف صػػطفى   ػػؿامثت ػػباال لنػػتزممه ػػخرة خامػػذمخفئػػتتلعػػ شب   ػػتخل ت ػػ  تامي ػػتةخام ضػػ

 رث مطخاتام ضتؿخامي تةمهخرا و  را ب تأقدـذه ل فاغلصتبألمػتيت ػد خاملػي  هػت
ر زا مهضي تخام   تةفيامرخا ت 

مػىإ (املػلختػرؼب ػلأخ ػلأخ تفػتم ترة)امم تراتأخصهللف د امرخا تبطؿيت د أ ت
 يػػػخخاملخثػػػلبػػػتم م ـام ل  هػػػ فخام  فػػػىامهثػػػخ بػػػرفضقػػػرار ف مػػػذ لػػػرددطػػػخؿبعػػػدر  ػػػأيػػػـز

.لضي تت فاملخثلسذا  لهز ل تموؿثتسزا امخطف 

                                                            

 ثبرا امر زفيأدبغ تفو فت ي)ذهىاإ لر ت((1)
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 مػثميـ يفكػر أنػو الصػحراء كعرفػت سػاعتو لػىإ ثػـ فجػأة السػماء ىإلػ نظػر . فجػأة كقؼ"
 (1)"يايةن ل ما لىإ النبساط مف خاؼ كميـ مثميـ كلكنو  ..كميـ

ب  ط دذـف لاموتلبلطخرخل ت يامصػراعفػيدامػؿ خمـلوفسذ امهيظتت خىلردد 
امتمص ت مو نت ػتمب ػتأفل  ػوتبم ػتراالمليػتؽبتمصػيرا مه ثػتةأخمه ػخت فهػـ عػدسػذا
ت ن ت بتم  بتإم ػلبعػدأفأيرقػتظػرخؼامي ػتةوػؿأخراقػل خثعهػت ػفم ػتراتامي ػتة ل ػتخ 

مد ل فنخامتتبامبتيثذفاممالصفيوخ تامعثزخام  سامذم عت  ػلخط ػل فػالذ ػؿخال
خسخاآلفامفه ط  يامػذم لمطػىوػؿيػدخدامي ػتةف ث ػ وػؿ ػتف ػل.ا ل رارخالي تةور  ت

 ػفغػ ظخيػزفخامل ػتؽ خ ثعػػؿ  نػت  ػتبػتم فسلظنػرفثػػ ة ػ أخؿ خاثنػتمػل ػ ام يلػػؿ 
فمػـ وػف  هػؾ ػاليت غ ػرغضػبلخ   لػلم و خقتدرذهػىاملصػدممعػدخ خا  لتؼخقلنتأ لقخم 

ام و ػػدةخام صػ بتب ػ نـ يلػػىلػد رتي ػتلنـ خسػػخاآلف ذهػىام يلػؿامػػذمفػر ؽتػلتلنـ خدس 
. يتخؿا لعتدة تلب ى  نت

 بكفػي عضػديو بيػا سػكتأم التػي المحظػة كفػي، فقػط مفاجأتػو عمػى بقدرتي مسمحان  كنت"
  . "(2)منو قكلأ ننيأ تيقنت فكقو، جسدم ضغطأ اأنك 

 بتتػرة  ظػرفأبخ ػعلخصػترمطخلػلخخ  ػترؤ للخضيتخقدام تند ا لنىأفمىإ
 م غػػػدخيت ػػدر ػػػزا ي    ػػت الخس ػػػت ابلدذػػلو فػػػت يفػػؽاأل ػػػط ذهػػى عه ػػػت امتػػ سقػػػرصمػػىإ

هػػىظنػػر  خوػػؿ ػػرة صػػعدف نػػتم ػػت ر ػػد عػػتخدمهتػتبامفه ػػط  يامػػذم ي ػػؿصػػمرة ػػ ز ؼذ
 يػتخؿ ام  خطفػيخذ ػت امي ػتة غ ػرأفتػ ئت  ػفام ثػدقػدب ػت ام ػـخ خسػخال ػزاؿإمػىام ػـخ

اثلػػراحذهػػىم ػػدرةفػػتمر زس ػػت ظنػػرم ػػتا.أف صػػؿق ػػت  ػػت ػػرى ف ػػلف نػػتفػػي نت ػػتام طػػتؼ
.األرض عذبيخوؿامفه ط  ي امتعبسخب و هلتعبق ت تذهىلدؿامليام عثزة

فنفس ػتؾتمصػ تتو  ػرةلي ػؿر ػخزا خدالالتذد ػدةلي ػؿ)عادد إلى حيفا( فيرخا ت
فػيط تلنػػت ػ تتمه ػػختخأمػػرىمهي ػتة فنػػذا"دخؼ"و ػتأ ػػ للأ ػػلام نخد ػت أخ"مهػػدخف"و ػػت

امػػخطفدخفيلػػىأف لبػػتوىأ ػ ت خامػػد امفه ػػط  ي ػػتسػػخإالر ػػزمث ػؿفه ػػط  يطخ ػػؿلػػرؾ
ذه لأخ   ؼذهىض تذل خلرؾم ف لأف  ختثنػال فػيغ تسػبخطػفةمػرخقضػ تأمػرى

فػيام  تبػؿفػنفس ػتؾ"متمػدا "أمػت  ػفأ ػلخأب ػل مو ػلر ػزمث ػؿثد ػد  ػتقض.لب تستطخذػت 

                                                            

(176و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(1)
 227صام رث ام تبؽ (2)



147 
 

دفتذػػت ذػػفامػػخطفخام ضػػ ت دخاال ل ػػت خلهػػؾخ ػػتوػػتفسػػذاامصػػ خ.مػػل  ي ػػؿام ػػالحخ  ػػتـخ
امم ت تخام   تفإال ل ثتق تدةذه تدفعػتبنػذامهلضػي ت خأس هػتذاؾفصػترضػي تامم ت ػت 
خقدر زإمىسذ ام  تدةبتمخامد" ع د" ي ثأس ؿاب ػلاألخؿخلروػليػ فسػرب ػفي فػتوغ ػر 

ؿ فأثػؿامػخطف ف ػتوػتفامو  ر ف خسخذاللام تئدامتثتعام مهصي فدف بتب لمتمدمه لت
األخؿإالضػػي تامضػػ تعخامتػػلتتامعػػتـ خام ػػت ي  ػػتؿمهػػخذيامػػذمتػػندف  ػػتبعػػدفػػيفه ػػط ف

.ختعبنت

خوػػػـوت ػػػتامتمصػػػ تتخام تػػػتسدذ ػػػدو فػػػت يي ػػػتخ طتب ػػػتم ػػػتسػػػخ خثػػػخدفػػػيخاقػػػ 
في هػػػتأبعػػػتدا ر ز ػػػتل  ػػػيبامهغػػػتف نػػػتذهػػػىبعػػػض امػػػدالالتامتػػػعبامفه ػػػط  ي فنػػػيخا 

خاإ يػػت اتإالأفامخاقع ػػتخام بتتػػرةفػػياميػػد ثذػػف خاقفػػلامخط  ػػتفػػيغتمػػبأذ تمػػلللضػػ 
خوػػ فو فػػت يامػػذمذػػتش.خلبػػدخو ػػتمػػخوت ػػتاذلرافػػت ب   ػػلخ بتدئػػلخا ل تئػػلاموب ػػرم ضػػ لل

 تػػ مفػػي  ترؾاألدبوتلبػت خ ػػتتتػن دا   ػػزؽاألتػػال فػيب ػػرختليػػخؿفػيي تلػػلخ خلػػلميبػر 
.امير تذفامبيثخأفؽخام ضتؿامفه ط  ي تئدةاموه تت

و ػػتخ  وػػفام ػػخؿإفامر ز ػػتفػػيإطػػترامخاقع ػػتسػػي ػػتلظنػػرفػػيولتبػػتتو فػػت ي ف ػػد
.ث  ب فامب تطتخاملع  د خل رث فيرخا تللب  ن تبوؿ نترةخذب ر تمتمدة

ز ػػتفػػيأذ ػػتؿإبػػراس ـ صػػراهلل فن ػػل  ػػؼخيػػ ف ػػ ليامبتيػػثمهيػػد ثذػػفامهغػػتامر 
.ذهىذ ؽ دسش خر ز تذتم تفيتمص تتخ خاقؼ  ردستاموتلبفي عظـرخا تلل

تػػغهتقػػدخ )زمػػف الخيػػكؿ البيضػػاء(رخا ػتبطػػتؿأأتػنرأيػػدسػػيخ امب ضػت امم ػػخؿأ ػت
بػػتب ػػتـأام ػػترئ لضػػ نػػتإبي ػػث دالمػػت ػػفو ػػرأمنػػتفػػنف امرخا ػػتسػػذ  ػػفخا ػػعت  ػػتيتت

وب ػر ػفامػدالالتذاتامعالقػػتبػتم خرخثاالثل ػتذيخاملػتر ميمنػػت فػتمم خؿامب ضػت امث  هػػت
 ػفاألصػ هتاأليصػ ت ػ إالللػزاخجال مفتر ػنتخف  ػتم ػخؿسي تس ؾذفأصتملنتخفمت لنت 

غر ػبميصػتفل ػ  التفن نػ ظنرسػتبت لطت ملل   خالمغر بل  تدالف  ه ت ث  نتب تت
. ضت أسخأص ال وتفخمخيلى عنت لزاخجفأث  نتذف

خوػػذمؾال فػػرطامفه ػػط  يخقلنػػتبفر ػػلاألصػػ هت خ ع ػػؿمنػػتتػػنتدة ػػ الد ل ه ػػهت ػػف
أفػػراد ػػففػػردخو  نػػتذمػػؾ امػػىاميتثػػتدفعلػػل ن ػػتب عنػػتذهػػى  ػػدـ ػػتاخ ػػتدر ثنػػتاألـخاألب 

 ع ػػػدفأخامعػػػتدةامعػػػرؼفػػػنفذه ػػػلذز ػػػزمػػػىإسػػػدائنتإامػػػىاضػػػطر ػػػتخاذائهػػػت امعتأخاأل ػػػرة
ؿم لإام  ندى  خقػد ػ طت"امر يت ػت"قل هػتفػي فػسام عروػتإ تسػتأسدا  فمىإل ثبنت نرةأخ 
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املػػيقلػػؿف نػػتصػػتيبنت خو  نػػتظػػؿامي ػػتةخظػػؿام ػػختمػػلخ   ػػيبذه نػػت ػػت   ػػيبذهػػى
.تخخفت  طهؽ خذزة فسالله فامبتر فق ـ ب ه

خ لضػػػػ أفامم ػػػػؿفػػػػيسػػػػذ امرخا ػػػػتلر ػػػػزمإل  ػػػػتفامفه ػػػػط  يامتػػػػت خأخال  خمػػػػألرض
ام  د ػػت ت  ػػت  فيػػ ف لػػخارثامم ػػؿاموفػػتحخامثنػػتدخام بػػؿخاألصػػتمتذػػفصػػتيبل خيػػ فلبػػدخ

مػػلي خقػػلخمػػلا ل ػػتؤ خو  نػػتا ػػرأة يصػػ تخف ػػتاللط ػػبإالمصػػتيبنت خلعت ػػؿخو  نػػتإ  ػػتف
ام خم امذم  بتترفلخ عززخثخد ذهىسػذ األرض ي ػثالللمه ػىامم ػؿذػف خط نػتخال
للػػػرؾامػػػخطف إالليػػػتخطػػػ ةام ػػػخت خوػػػذمؾامفه ػػػط  يامػػػذم ػػػ بىامي ػػػتةمػػػترجأرضػػػلألف

.ام ختأسخفذه ل

لػرا تفه ػط فخوػ ف ػت ام  امب ضت امم ؿسيفه ط ففألم ؿ  وفأمرىثنت فخ
ذه نػػت امػػز فخلوتمػػبامظػػرخؼاملهفػػت ن ػػتام ػػخ    ػػنتالب ضػػت فػػرستػػوؿذهػػىهوتلػػبم

امفعػػػؿذه نػػػت  ػػ مػػػرىأثنػػتخ ػػػفامفه ػػط  ي   ػػػتفاإي ػػتةفػػػي ػػؤ رالذػػػبثنػػت ػػػففنػػي
سػػػذ خذرخبػػػتصػػػتمتأذهػػػىبتميفػػػتظ ت ػػػيأبتػػػوؿ طتمػػػبفنػػػخ   ػػػتفاإذاؾم ػػػهخؾام بتتػػػر

 فإ":امم ػػػؿ ػػفصػػػ ؿخاألذػػراباألغ ػػػر ػػ بتم زاخثػػػتمنػػتام ػػػ تحذػػدـذبػػػر/امػػخطف م نػػرةا
.(1)"صيؿأ فحؿ سكل يقربيا ل صيمةاأل الميرة

خو  نػػتاألرضاألـخاملػػي.(2)"حصػػنؾ تكػػف برفػػؽ كارعيػػا تصػػنؾ، صػػنيا"خ  ػػخؿأ ضػػت :
فػػيسػػذ امخثػػخد فػػالأيػػد عطػػي  ب هنػػتصػػتيبنتملب ػػىذز ػػزةختػػتسدا ذهػػىي ػػتةرخيػػلخب تئػػل

مهفه ط  يق  تي تلػلمػترجخط ػل فب ػتؤ ذهػىق ػدامي ػتة ػرلبطبنػت خمػف ػذخؽمه ػعتدةطع ػت 
فتألدسـمـ صه مهي تةبعػدخفػتةصػتيبل يلػىإفامنبػتبمػـ  ػلط أف  ػخد أخ.بع دا ذ نت

امي    ػػتخخط ػػلامػػذم  ي ػػيم  بهػػل ضػػ مػػل ػػرثت  خمتمػػدامػػذم  ػػد سفر ػػلو ػػتمػػخوت ػػتأ ػػل
ثالال :" عادت الحمامة تصػيؿ كبيػدكء مضػى نحػك القامػة البيضػاء، أمسػؾ بكجييػا  ايلرا ت خا 

بػيف راحتيػو، قٌبمػو، ثػـ انحنػػى حتػى لمسػت ركبتػاه التػرب، أمسػػؾ بقادمتيػا اليمنػى، رفعيػا نحػػك 
   ..اليسرل كفعؿ نفس الشيء شفتيو، قبميا، كبرفؽ أعادىا إلى حيث كانت، ثـ تناكؿ قادمتيا

                                                            

 (19 صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(1)
20ام رث ام تبؽ ص(2)
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كانت المرة األكلى التي يقبؿ فييا قكادـ ميرة، كلكنو أحس كـ أصبا عاليػان حػيف انحنػى، 
 (1). ككـ أصبحت فرسان أكثر"

ف  ػػت بتتػػرتػػي س ػػتؾمػػ س": عػػلثر ػػتأاملػػيتام  ػػتبالإيػػدىفػػياموتلػػبتػػترأقػػدخ
  ػػػت ياإخامط ػػػخح  ػػػت ياإامفوػػػرغهتتػػػ ت ػػػ تأظػػػتسرةامم ػػػؿموػػػفبتمم ػػػؿ بلثربلػػػي لعهػػػؽ

ملهػػؾا لػػداداامفه ػػط   تخامي ػػتةامعرب ػػت امي ػػتةفػػي وت نػػتمنػػتخوػػتفخ عت تػػلنت   نػػتمالقلػػراب
(2)."امبتر تامي تةفييضخرا امر خزقخىأ فخامط رامم ؿخمعؿامي تة 

يػػخؿامرخا ػػتلػػدخر خخبتمػػذستبمرخا ػػتذػػخ  صػػؿألذهػػىدرثػػتتامر ز ػػتذ ػػد صػػراهلل
امتمصػػ تتسػػذ  ػػفخايػػد وػػؿخوهػػب  قػػترئوتلػػب  ث ػػراؿ:للصػػترعرئ  ػػتتمصػػ تتأربػػ 

لر  ػػزبػػؿام  ػػلغهؽأخامفػػج ام ػػخعذمػػؾ ػػفمػػ سس ػػتاملر  ػػزخموػػفخاإ يػػت بػػتملر  ز تػػيخف 
مػػتدـ ام ػػخاطفامدخمػػت /ام د  ػػت/اميتو ػػتام ؤ  ػػت ػػد رامث ػػراؿخسػػـ: امفوػػرةضػػرخرة ػػف  بػػ 

خقػدزاخج.يلػىامثػرحذهػى ؤتػرأف  ل ػد أفصخلل  رف أفذه ل   خع غ ر المه ؤ  ت
اميػػتدامصػػراعلطػػرحاملػػيامرئ  ػتفورلنػػت ػػفتفل بعػػس ػػتخفػيامرخا ػػتبػػ فصػػخرل ف يػخر ل ف 

مػػػىإ  ػػتفإاليخ ػػػؿ يتخمػػتبثػػػرأةخلوتػػؼامب ػػػ طتاال  ػػتفخأيػػػالـامدولتلخر ػػتبػػػ فخامتػػرس
ف ػػللعوػػسامػػذمخبتم ػػدر.أمعتبنػػتأخمعبلنػػت ػػفثػػز  ابتملػػتميم وػػخفام ػػهطت دخالبفػػي  ػػ ف

امػػدذخةمػػالؿ ػػفتػػراونتفػػيام   ػػؼ ػػ خطظػػتسرةبتم  تبػػؿلرصػػدام ػػهطتخذػػي  ػػخخلرصػػد
.تخام ػػػهطام   فػػػ فبػػػ فامنػػػخةث ػػػر  ػػػ ى ػػػتأخخاميػػػتوـام بػػػدعبػػػ فاملعػػػت ش خسػػػيام ز فػػػت

ف ي دامصيفيامذم ولبفيإيدىامصيؼ  تالتلػدذخمه ػخرةخامل ػرد ػتسػخإالر ػزموػؿ
صػػيتبفوػػرة تػػ  ئتمصػػتم ام ػػهطت ل ػػتزؿذػػف بتدئػػلخ خاقفػػلألثػػؿم  ػػتذ تػػل خام ػػترئسػػخ
ث نػػػخرامتػػػعبخام ػػػخاط  فامػػػذ فلر ػػػمتفػػػيأذسػػػت نـفوػػػرةامل ػػػردخامير ػػػت ػػػفقبػػػؿ ت ػػػلنت

.خب ي صترعاموخفيلىامر ؽاألم ردخفأف ل تزؿذف خقفلاموبتر 

أ ػػتامث ػػراؿ فنػػخر ػػزامطغ ػػتفخامظهػػـامػػذم  ت ػػ لامتػػعبثػػرا خذ ػػلخ طتمبلػػلب ب ػػط
امفوػػرام ػػتئر فػػ  صأث يػػػت أ ػػخاعي خقػػل ف  ػػل رفػػيلػػرخ ض ؤ  ػػتتام ثل ػػ املػػيلبػػث 

يه ػػؽيلػػى بلػػز بتم ػػتؿخامزخثػػتخامي ػػتة ف  ػػيبأي ػػدامصػػتفيخ   ػػ مػػخاطر امخط  ػػت ػػفامل
ب ػػتطامير ػػت ػػفليلػػلخ   ػػد دخفأف عػػيلػػدر ث ت يلػػى صػػؿإمػػىامم ػػخعخاال ػػلوت تخل ػػه ـ

                                                            

 (122ص) صراهلل ز فامم خؿامب ضت (1)
طتفش ر زاميصتففيرخا تز فامم خؿامب ضت إبراس ـ صراهلل )ذهىاإ لر ت((2)
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رأ لخقه لمه ػهطتامعه ػت فو   ػتسػخأ ػ ردخفأ ػر بمػالؼام ػترئامػذمأ ػرخ خذػذبخ خب ػي
.فور يرا  يه ت فيفضت اتامير ت

بػػلثػػت اموهػػبسػػذاامه ػػؿ طػػخاؿ  ػػب وػػتفخامػػذممهث ػػراؿ يرا ػػت موهػػب خسػػخوهػػبأ ػػتا
خامث ػػراؿامث ػػراؿ  ػػ  ر  ػػت فعػػؿفتموهػػبم ػػ د  بوه لػػلاملػػتب اإ  ػػتفصػػخرةم ػػتم ر ػػـاموتلػػب
م ػتم بت ػ بػلفثػي مػل أراد لػى  ػب وهبػت وػتفمػخو ػتامصػخرة بنػذ مػلاممػتدـمإل  تف  ظر
.تتوهللذهىسـخ فامصتفيأي درةصخ

خبػػػذمؾا عػػػد تي ػػػتةام ػػػترئخصػػػترقر بػػػت مه ػػػختبعػػػد بتلػػػلخب ػػػت امػػػخطفي ػػػت بدامهػػػل 
بمػػالؼأي ػػدامصػػتفيامػػذمربػػ أف ب ػػىذهػػىق ػػدامي ػػتة مو ػػلفػػيامي   ػػت  ػػتب ػػختيبػػر 

مػػدتخاميبػػرامػػدـ ػػز جخ ػػفو  ػػر خيبػػرو  ػػردـس ػػت ػػتؿفه ػػدخ ػػخترخيػػلخفوػػر   يوت ػػتخ 
وبػػترصػػ عنتاملػػياألخمػػىامبدا ػػتذهػػى ػػل ب ىامثد ػػدةامبدا ػػتخ سخ ػػتخلتػػوهتصػػخرةخر  ػػ ت

ػػام ػػـخصػػترامفه ػػط  يفػػتم صامرخا ػػتامفه ػػط   تأ  ػػتؿ صػػراهلل  األرضلي ػػي ت  ػػتتأرض 
.دةخخالدةأو دةخخذ ت   ندمي تةثد ختمص تلتر مت خلعط نتامصراع يخمنت دخراملي

فل  هػػتفػػير ػػز فبػػترز ف تػػ  وػػؿ)زيتػػكف الشػػكارع(، أ ػػتذػػفامهغػػتامر ز ػػتفػػيرخا ػػت
  ن تبتمل تقضتتامي ت خلهػليـيل  ػتام ػختبتيل تم ػتامي ػتةيلػىم م ػؿمه ػترئأ ػل تػربن ت

.فيةفخايدخبو سخايدة سذافامر زافس تامز لخفخ هخى

ام عػذب ام  نػخر اإ  ػتفمنػذايػي   ػتؿ فنيام صتفيامرئ  تص تامتم  هخىأ ت
 منػػػتذ نػػػتاغلصػػػتب ػػػفذت ػػػتاملػػػيام ػػػرأة ػػػهخى ثػػػذخر  ػػػفام  لهػػػ امػػػدامؿ  ػػػفام نػػػزـخ

خذطفنػػػػت األـي ػػػػتفذخضػػػػلنتاملػػػػيز  ػػػػب عه لنػػػػتيضػػػػففػػػػيخثدلػػػػلامػػػػذماميػػػػبير ػػػػتخ
فر  ػتمل ػ  غت ضػتيتد ػتفػيخا لتػند ملهػؼ ؿب  ػل باأل ػؿ  ينػتامػذمامفدائيخمط بنت

فػيتط ع ػبتذنػتامػذمذ نػت ػفخب  ػت دة د ت ةبوؿ يظ للأ نتذهىف عت هنتام ل فذ فأليد
ام يلػػؿامػػخطفذهػػى ػػهخىتمصػػ ت  ػػ طأفأراداهلل صػػر خ ظنػػرأف تد ػػتب وت ػػبخذػػخد
 بنػت ػرادم ػتل ل ػهـخأف  تخ ػتلبػدمأفخف دخاممترث ػتامدامه ػتام ػخىخأضػعفللد رللامذم

فظهػػػتام  ػػػخذجام ػػػتئسام لخقػػػؼذػػػفامي ػػػتة إال ػػػف يػػػتخالتقه هػػػتمعػػػدـاال ل ػػػالـمهضػػػعؼ
.خاال ليتر

أ ػػتامز لػػخففنػػخسخ ػػتاألرض ختػػنتدةاالذلػػراؼب ي  ػػتامفه ػػط  يب رضػػل خسػػخخثػػل
بتامخطف أ تي ف زذخ   نتخاقلهعػخ م ػزرعامي تةخ  الدستاممصبي ف وخف زرخذت فيلر
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فػػػيامغربػػػتخام  ػػػتفي مػػػـ وػػػفإالز لػػػخفتػػػخارعختػػػثرا الق  ػػػتمػػػلخالفتئػػػدة  ػػػل خسوػػػذاسػػػخ
امفه ػػط  ي فنػػػخال  ػػػتخمتػػ ئت مػػػترجخط ػػػل خال  ػػلط  امعػػػ شخال ث ػػػدامي ػػتة خو   ػػػتبػػػال

.خطفسخ  تذهىق دامي تة

 تػػػتسدام ػػػترئر ز ػػػت فرطػػػت خمو نػػػتإ ثتب ػػػتخذاتدالمػػػتفقػػػط(، 2رد )مجػػػخفػػػيرخا ػػػت
ي ػػخؽامي ػخؽ ذػػفامبيػثفػػي غػت رةذ   ػت ػؤ رةخ فثعػػتفػيخاقػػ امتػعبامفه ػػط  ي فنػي

غ ػرأخذ ػدذػفدخمنػتبعػضخا غ  ػتام ضػ ت ذػفلمهػتذرب تخأ تأرضل ضتذتتعب
امعبػػػػرةخمعػػػػؿااليل ػػػػتالت وػػػػؿخذهػػػػى ثنػػػػخؿامذهػػػػى فلػػػػخحذػػػػتمـفػػػػياأل ػػػػـ معبػػػػتفػػػػيذ ػػػػد

اميتضػرذهػى"ف ػط2 ثرد"إ  تطخ ع داإ ذار ثرس  رعامرخائيأفامرخا ت فام  لخيتة
فتمتمصػػػتفامهػػػذاف ليػػػد تفذػػػفطفخمػػػتام مػػػ ـخ ذبيػػػت.املػػػتر خ ػػػفامي بػػػتسػػػذ فػػػيامعربػػػي

ضػػػتئ بػػػالسخ ػػػتخال ا ػػػـ خمعهن ػػػتوت ػػػتذتػػػر فخرب ػػػتام م  ػػػتتخ   ػػػتلنت  ػػػتس ػػػتإالتػػػعب 
أو ػػر فضػػ تعامنخ ػػتخاميػػؽخاال ػػـ ر ػػزمضػػ تعامي ػػتةب و هنػػت ففػػيامرخا ػػتاال  ػػتفبػػالا ػػـ 

يلػػػى أ ػػػ ت بػػػالخام لهػػػت أ ػػػ ت  بػػػالخاممخَ ػػػت  أ ػػػ ت بػػػالخامثػػػترخامتػػػ خخامعثػػػخزخاألـ األب 
 تم ن ػػػػت خامثػػػػخع ف ػػػػط ا  ػػػػ ف ثػػػػر د س ػػػػت ت  ػػػػال ِهػػػػؾ ف ػػػػطفه ػػػػط ف  ػػػػ ت ال ِهػػػػؾ الام ذبيػػػػت

لتئنػػت طفخمػػت فػػيذالن ػػت ذػػف بي ػػتفسػػذافامتمصػػتفر ػػزمفه ػػط    ف.رابعن ػػتخامرصتصػػت 
.ق عنـم لـ ام فطِبالدِفيبخثخِدِسـ رخرا امخيت  ت "امزذلرلؿ " ذبيتِخمالؿَ

  ػػتفامفه ػػط  ي  ػػ امػػلالؼامػػز فخام   ػػتةام لوػػررةذهػػىاإاملراث ػػدماميػػسخبػػذات
)أعػراس امنػة(فػيرخا ػتاهلل صرثعؿخام وتف وػؿ ػتفػيام د  ػتر ػزمه ػخت خو  نػت  ػرح 

 تػػػػلنيو ػػػتالسػػػخ  تػػػلنيو ػػػتقلػػػؿامػػػذمو فػػػت يغ ػػػتف  ػػػلدذيمهضػػػ تعخام نت ػػػت خف نػػػت
س ئػتفػي و فػتر ز ػت صػلذهػىلضػفيخأدب ػتخخط  ػت  تف ػت رثع ػتوصػخرةا لدذت ام خت 

إدارةفػيام له ػيخ تػترؾامل ه ػد لثػتخزف ػيذ ػؿإ ثػتزإمػىامرخائػييتثػت هبػيامل ػتص  ف
.املخازمام ب ؿذهىخخط  تأدب تقت تت  اميخار

أبتسـ لكنني ل أستطيع أف أرد بابتسامتي الػدمكع التػي أفمتػت مػف عينػي، الحكايػة التػي "
ىػػؿ تعػرؼ مػا مصػػير  .  ..يكػػكف مصػيرىا؟ اسػما لػػي يػا غسػاف كنفػاني ل نكتبيػا أتعػرؼ مػاذا

(1)الحكايات التي ل نكتبيا؟ إنيا تصبا ممؾ أعدادنا"

                                                            

(63 صراهلل أذراسة  ت)ص(1)
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ام ػػخدا املػيأراد صػراهللإ صػػتمنت ػمر تامللضػ   ػػفمػالؿسػذ امتػػخاسدام نت ػتفػي
تاملػػػيلي ػػػؿمه ػػػترئ ػػػ امػػػلالؼامتمصػػػ تتخامع تصػػػرام ػػػرد ت خ ػػػ لع  ػػػؽامر ػػػخزامهغخ ػػػ

 وػخفالام ػرد تاألذ ػتؿفػيامهغػتدرا ػتأف لضػ خام ختام بتترإمىدالالتأوبرخأذ ؽ 
ذ تصػػرذػػدةلوتمػبمػػالؿ ػفإ  ػػتامغتمػب فػػيخاأل ػػ ت خاميػرخؼام فػػرداتدرا ػتمػػالؿ ػف
  خاذنػػتبامرخائػػيام ػػردذ تصػػر ػػ امهغػػخمخامر ػػزامف  ػػتخاإ يػػت اتامصػػخرةف نػػتل لػػزجف  ػػت

ام  ػػػ جقخا ػػػل ػػػؤ را  تػػػندا خلعطػػػياألطػػػراؼ  لوت ػػػؿا  ػػػثت ت ملي ػػػؽب  نػػػت ف  ػػػتخلفتذاللنػػػت
. خ يتخرام خةف ل تئرامع تصرامف  تمهرخا تخاملي  لـدرا لنتفيامفصخؿام تد تامهغخم
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 الشخصية كالثناديات الضديةالمبحث الثاني: 
 تمييد

خام لبت  ػػت ام ل تبهػتاميػػدخدخيػخارامضػػد ت ام  تئ ػتتذهػىتػػتطل فػيذت ػػتامفوػر عل ػد
  وػػفضػػد ت  تئ ػػتتامبتػػر تامػػ فسفػػيفلثل ػػ امػػد تمول ؾ أخامثدم ػػتبتمفه ػػفت  ػػ ى ػػتخسػػخ
خ ػػػو تل ت يروتل ػػػتفػػػياأل ػػػرخاضػػػيتغر ػػػزةفتمي ػػػتةاإ  ػػػت  ت امػػػ فسأغػػػخارفػػػيوت  ػػػت ذػػػد ست

 يػتخؿأفخ يػدثث ػب إمػىث بػت  خثػخدافخامب ػتضخام ػخادأذ   ػت ـأ ػت ت هػتغر زةخام خت
(1).امطرف فب فخ طى  ط ت ثدأفخ يدثاآلمر امطرؼيروت تؿ أفام  تئ ت فطرؼ

خاميد ثذف  تئ تامي تةخام خت ع ييد  ت ذفلخازمستل فامظتسرل ف خ ػ رطرف نػت
مصػػػ تفػػػيسػػػذااموػػػخف  ػػػ رامم ػػػرخامتػػػر ام ػػػخرخامظػػػالـ ث بػػػت إمػػػىث ػػػب ففػػػيي ػػػتةوػػػؿت

.ام عتدةخامت ت ث بت إمىث ب   ت   ـو  را  فظتسرامي تةذهىاألضدادخام فترقتت

املػػيامظػػخاسربػػ فامػػربطذهػػىقػػدرة  ػػتأففوػػرةذهػػىفه ػػف تفوػػرةبخصػػفنتام  تئ ػػتل ػػـخ
ام  ػػػ ض  فػػػي ع ػػػيأل ػػػلرابطػػػت خامل ػػػتقضمل ت ػػػؿ ا  ػػػؿرابطػػػتفتملضػػػتد  فصػػػهت أ نػػػت بػػػدخ
األبػ ضخثػخدأ ػتل ػتقض ذالقػتفػيخامظػالـام ػخر ػدمؿمػذاامظػالـ خثخد  فيام خرفخثخد

اثل علػػتأخللتملػػت إذاام لضػػتدلتففتميتملػػتفلضػػتد ذالقػػتب  ن ػػتفتمعالقػػتاأل ػػخد  ػػ ف لضػػتد
خاإدراوػتتاإي ت ػتتذهػى صػدؽالخسػذاخأخضػ  لـأبن تتعخر وتفام درؾ فسفي عت 

..خامرايػػتخاملعػػبخاألمػػـوتمهػػذةامتػػعخريػػتالتث  ػػ ذهػػى صػػدؽبػػؿفي ػػبامع ه ػػتخامصػػخر
أيػداملضػتدخقػت خفاألتػ ت  لل  ػزخبضػدستبعضػت  بعضػنت خضػ ام لضػتدةام ف  تفتميتالت

(2).خامل تبؿاملداذيقخا  ف

امطػػػرف ف بػػػ فلػػػربطامفه ػػػفيامفوػػػرفػػػيخام خثػػػبام ػػػتمببػػػ فخ ػػػطى  ط ػػػت  ػػػتموػػػف
امخاقػ األخ ػطامثػز أخام  تئ ػت طرفػيبػ فامخ ػطىام  ط ت هل طأفامبترمامد تغخ  لط  

امل تبػػػؿسػػػذا  ػػػؿإقت ػػػتذػػػفام ػػػتثـاال فصػػػتؿذػػػفامبتػػػرمامػػػد تغ" رضػػػىالإذ د نتيػػػبػػػ ف
(3)."خ ط خق ذفف بيثام طبي 

                                                            

(4فيامتعرام د ـ)صامد خب ام  تئ تتامضد ت درا ت(1)
 (379صه بت ام عثـامفه في)ص(2)
 (24م لش وهخدم فيتلراخسدرا تفور ت)ص(3)
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خسػيبخاقعػل إي ت ػلذػفخاملعب ػررؤ لػل ملث ػ داموتلػبخ  هتامرخائ تامتمص تخلعد 
د  ت  و ػػتخذػػفيخم ػػت  ػػفامخاقػػ َليػػر ؾاملػػيام ػػخىذػػفاموتػػؼفػػياأل ت ػػ تامرخائػػيرو ػػزة"

ت مهرخا ػخثػخدالامتمصػ تخبػدخفمهرخا ػت امرئ  ػتام  خ ػتت ففتمتمص تخلفتذاللنت امي تة
امولػؿ ػفذدد ا روبخامرخائي (1)"تمص تامرخا ت:"ب خمنـامرخا ت عرفخفام  تدبعضلثدمذا

ػػت ا ػػ  تذه نػػت طه  ػػت ف ػػل خاصػػف ت صػػ خمتغ ػػربصػػخرةاموال  ػػت  ال ػػ منػػت ملػػترو ػػتخث   
.(2)"تمص تتسياموال  تامولؿسذ   هخبت فخاصؿبخ تطتللوهـخ ثعهنت ع خمت 

ام ػػػردم امع ػػػؿذه نػػػت رلوػػػزاملػػػياأل ت ػػػ تامبػػػؤرةأخام روز ػػػتخامتمصػػػ تسػػػيام  طػػػت
بػػػػالأذ ػػػػتؿ لصػػػػخر  وػػػػفالو ػػػػتأذ ػػػػتؿ بػػػػالقصػػػػت لصػػػػخ ر  وػػػػففػػػػالامف ػػػػرم ذ ػػػػخد خسػػػي

امعت ػػت خاآلرا األفوػتراإ  ػت  ت خ يػػخرام عػت ي ػػدارام صػتفػػياألتػمتص" خ(3)تمصػ تت
إذخقضػت ت  اإ  ػتفدرا ػتإمػىا صػرفت  ػذام صػتفػياألخمىام وت تاألفوترخام عت يخمنذ 

امػػذ فاألتػػمتصفػػي   هػػتبػػؿامي ػػخم  ي طنػػتذػػف  فصػػهتامعت ػػتأفوػػتر ام ػػتص  ػػخؽال
الام ثل   في ع تخف  عػت امف  ػتخق  لنػتاالثل ػتذيأ رسػتبذمؾخف دتدذت ت  ثردوت تخا 

ف نػػت ظنػػراإ  ػػت  تام ػػ ـ ػػف ث خذػػتخ ػػطاألتػػمتص فػػياألفوػػتري ػػتلأف ػػف  ػػتصفػػال
إم ػػل نػػدؼ ػػتي ػػب املفتذػؿ ظػػتسر ػػف ظنػػرفػػيامعػتـ امػػخذي ػػ  لفػػتذال امفػػردمامػخذي
األغػراضسػذ ال ػتؽ ػف  ػتصخالاإ  ػت  ت أغراضػلخفػيام ػ ـ سذ إمى ظرللفياموتلب 

ام ثل ػ ضػداألتػمتصبل  ـخاالثل تذي أخام ف يمصراعا ظنرخسذاامف ي امغرض  
.(4)" ف لضدامتمصبل  ـخخقدامطب عت خذخا ؿ

خدرا ػػػت امرخائػػػيخوػػػذمؾ ام صصػػػيامػػػ صذ تصػػػر ػػػف ن ػػػت اذ صػػػر لعػػػدامتمصػػػ تخ
األمػػػرىام وخ ػػػتت ػػػتئرذػػػفذزمنػػػت ع ػػػيالامػػػ صفػػػيبفتذه لنػػػتخاالذل ػػػت   فػػػردةتامتمصػػػ 

ثنػػػت ػػػفامػػػ صفػػػيلؤد ػػػلخ ػػػتامتمصػػػ تدرا ػػػتفػػػياملع ػػػؽبػػػؿ خامرخائػػػيام صصػػػي صمهػػػ
ذتم نػػػتخوػػذمؾ منػػػتامػػدامهيذتم نػػػتذػػففضػػػال اممػػترثيخذتم نػػػتامتمصػػ تتفتذه ػػػتخدرا ػػت

                                                            

(30ام تضي ف خفام  رامعربياميد ث)ص(1)
(37فخر لر أروتفامرخا ت)ص(2)
(96فت ي ب ت امتمص تفييوت تذبدخخامث تثـ)ص(3)
(83ص رلتض في ظر تامرخا ت)(4)
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 خاثػػلخسػػخو فػػت يغ ػػتفأدبفػػياممػػالؽاإبػػداعثخا ػػبال لوتػػتؼأمػػرىثنػػت ػػفام ف ػػي
(1).امعرب تامتمص تيؽم امصن خ  تام يتخالتوؿ

امدرا ػػتلخثنػػت   ضػػنت بػػدامهنتلي ػػؿامخثػػخدفػػيتمصػػ توػػؿأففوػػرة ػػفخا طالقػػت 
و فػػػت يذ ػػػدخام ػػػختامي ػػػتةظػػػخاسر ػػػفف نػػػتلثه ػػػىخ ػػػتامرخائ ػػػتامتمصػػػ تأغػػػخارفػػػيمهبيػػػث
ف نػػػتفغ رسػػػت ذػػػفخ   زسػػػتامػػػرخائ  ف سػػػذ فتمصػػػ تت ث ػػػ تػػػعخر ت م طػػػت ألفاهلل خ صػػػر
.ذ خ ت خام ختخامي تةخامث عي امذاليخامتعخرخاميتضر خام تضيخامعثز ام درةللثهى

شقػػدفػػرضذهػػىسػػذ امتمصػػ تتقػػدرا  ل تقضػػت  لتػػرذ ت  بػػ فأفو ػػتأفامخاقػػ ام عػػ 
 ت ل  ػؿفػيامير ػتأخام ػعتدةأخاميػب خبػ فأفلعػت ياضػطرابامي ػتةام ػتئـ ل عـبت ل رار 

.ذهىااليلالؿخاملتر دخامف داف خأم را ام ختامفعهيمنذ امتمص ت

ام ػترئ ذ ػدخل  ػز الفػرد اأو ربوخ نتاملتر م تأخامخاقع تلملهؼذفامرخائ تخامتمص ت
ػػػتفن نػػػتخ  و ػػػل امتمصػػػ تتي ػػػتةذػػػرضذهػػػىقػػػتدر فنػػػخبػػػذمؾ امرخائػػػيرغػػػبإذاوػػػت ال فن  
خام ػػذاسباألسػػخا بلعػػددامرخائ ػػتامتمصػػ تخللعػػددأ ػػرارست  عرفػػتيػػدِّإمػػىخاممترث ػػتامدامه ػػت

خاملالفنػػتمل خذنػتمػ ساملػيامبتػر ت خامطبػػتئ خامنػخاثسخاميضػتراتخام  تفػتتخاأل ػد خمخث تت
ريػػدخد  ػػف خل   ػػتتاموتلػػبمصػػرا تبػػذمؾفلمضػػ اميػػدث إ ثػػتزامتمصػػ تامرخائػػيخ   ػػم 

(2).امي تةفيفه فللأمخأ د خمخث لل لخلصخرالإثرا الل

 مه ػػػػلامػػػػذمامم ػػػػتميامعػػػػتمـفػػػػي ل خذػػػػتخظػػػػتئؼلػػػػؤدمأفامرخائ ػػػػتمهتمصػػػػ تخ  وػػػػف"
سػػيامتمصػػ تتلوػػخفأفامطب عػػيف ػػفخقضػػت ت اإ  ػػتفذهػػىلروػػزامرخا ػػتأفخب ػػتامرخائػػي 
فػػػيامتمصػػػ تأس  ػػػتخلو ػػػفامرخائػػػي مهع ػػؿامعت ػػػتاألفوػػػترخ ػػػداراإ  ػػػت  ت ام عػػػت ي يػػخر
إدغت نػػتخفػػيامعت ػػت ام خضػػخذ تخام  ػػتئؿامفرد ػػت ال ينػػتبػػ فامعد ػػدةامصػػالتذػػفاموتػػؼ

(3)".خلطخرستاأليداثمخقخعامتمص تت هخؾخ  ند خ خضخذيذتـسخب تذاليسخ ت

تػػو التام  ػػفةمػػرذ صػػر أمذه ػػل  ػػدرال ػػت ػػر غلذهػػىقػػتدرةامرخائ ػػتخامتمصػػ ت"
ف  ػػت  ثنخمػػت وت ػػتاألي ػػت  امع ػػال  يػػف  ػػت أثػػزا  لعر ػػتذهػػىقػػتدرة  هف نػػتبي ػػثام ػػرد ت 
ػػصذهػػىخقػػتدرة   ػػص أملعر ػػت  وػػفبي ػػثامرخائػػي إ تسػػت ي هنػػتاملػػيام ملهفػػتاألدخارل   

                                                            

(93إبراس ـ امتمص تفيقصصخرخا تتغ تفو فت ي)ص(1)
 (82ا ظر:  دخر اموال  و تخاألصخؿامف  تمهدرا ت)ص(2)
 (80 رلتض في ظر تامرخا ت)ص(3)
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ظنتر امرخا ػتت ػفرخا ػت فػيامتمصػ تلهػؾام ػتس  ػرأخيػ فام ثل ػ  أفراد ع تلذ ب أمخا 
.(1)" تسخف ذهىف نتأ ف نـرأخاخرب ت ت  يخ ذهىل  هنـامتمص تلهؾب ف  ل عخف

امتمصػػػ تخللبػػػدىامرخا ػػػت   ػػػدفػػػيمتصػػػت أس  ػػػت امرخائ ػػػتامتمصػػػ تأبعػػػتدو ػػػتلتػػػو ؿ
خ ػػ لـفػػيسػػذاامعػػتـ خثخسػػتامرخا ػػتأيػػداثلفرضػػلامػػذمام  طػػؽخفػػؽدفعػػتتخذهػػىبتملػػدر ج

امفصػػؿاميػػد ثذػػفامتمصػػ تذهػػى  طػػ ف األخؿب ػػت  ذهػػىب  ػػتامتمصػػ تخل   ػػـم  ػػ  ف:
امتمصػػ تتامرئ  ػػتخام ت خ ػػت خامػػ  طام ػػت يب ػػت  ذهػػىذالقلنػػت ػػ   تئ ػػتام ػػختخامي ػػتةخ ػػت
 هيؽبن ت فصخرخأتوتؿلخاز ل خسي:تمصػ تام ػخت تمصػ تامي ػتة امتمصػ تامغتئبػت

.اميتضرة

 الشخصيات النامية أكلن: 
 وػػفمػػـإفامرخا ػػتت عظػػـفػػي لخاثػػدةخسػػيام ػػدخرة أخام لطػػخرةأختم ليروػػتخل ػػ ىب

م ػػتل وتػػؼاملػػي:"ب  نػػت ثػػـ خ ػػؼ ي ػػدخ عر فنػػتامرخا ػػت فػػيفتذهػػتبخظ فػػتخل ػػـخث  عنػػت 
بتإمفػتؽ أخبتمغهبػتلنػي  خقػدمف ػت أخظػتسرا لطخرسػتخ وػخفيخاد نػت بلطػخرخللطخرلدر ث ت 
مػـفػنذا   عػت بطر  ػت فتث ل ػتذهػىامدائ ػتقػدرلنتسػخام ت  ػتامتمصػ تبل   زامذمخام يؾ
أ نػػػػتذمػػػػؾف ع ػػػػىل  ع ػػػػتخمػػػػـفتث ل ػػػػتإذاأ ػػػػت  ػػػػطيت أ نػػػػتذمػػػػؾف ع ػػػػىثد ػػػػدبع ػػػػؿلفتثئ ػػػػت

فعػػتؿف نػػتخلليػػرؾب ػػت  أمإ ػػلللغ ػػرخل ػػرةاأل.(2)" ت  ػػتلوػػخفألفل ػػعى  ػػطيتتمصػػ تت
ذهػػػىام خاقػػػؼاملػػػيلمخضػػػنتخل ػػػربنػػػت فػػػاللب ػػػىب  ػػػلخىخايػػػد ػػػفاملصػػػرفتت خاملوخ  ػػػتت

.ام  تف تخامفور تخام ف  تخاألبعتداممترث تأ ضت 

آلمػػػر بغػػػضام ظػػػرذػػػفأفضػػػه ت خاملطػػػخرفػػػيامتمصػػػ ت ع ػػػيلغ ػػػراميػػػتؿ ػػػفتػػػوؿ 
ام خاقػؼيلػىلصػؿامتمصػ تاميتم ف فػال لطػخرإمػىامث ػد خ ا   ػتلعهػخيػدةامصػراع خللػ ـز

المػلالؼفػػيخاقعنػتامرخائػػي خبػذمؾلغػػدخ لطػػخرةذاتأبعػتد ضػػ امولػتب ػػفمالمنػت ػػت ربػػخ
.إم لفيثخقتامصراعمالؿاأليداث

لفػرضبي ػثخااللثتسػتت األفوػتريخمنػتلػدخرخايػدة تمصػ تيخؿاأليداثللروزخقد
سػػػذ رئػػػ س بػػػدخرل ػػػـخفنػػػيممػػػد لنت خل ػػػمرستخامتمصػػػ تتاأليػػػداث ثػػػرىذهػػػى ػػػ طرلنت
خالخغت ػػتلنـ خدخافعنػػـ ػػهخونـبػػنبرازاموتلػػب نػػلـأفػػراد ث خذػػتأخفػػردا لوػػخفقػػدامتمصػػ ت

                                                            

(79ص) رلتض في ظر تامرخا ت(1)
(35ذبداممتمؽ امتمص تامرخائ تب فذهيأي دبتو  رخ ث بامو ال ي)ص(2)
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سػذ خثػخدخلػؤازر  بللي ط ت خ تتمص تتخثخد فبدفالذزمت في ع شأفمهبطؿ  وف
(1).امتمص تتامفتذهت  خذهىخ  تذدمهرخا ت امرئ   ترةامفو مدـامتمص تت

قتئ ػػتامع تصػػر أ ػػتسفػػيوػػؿذ ػػؿرخائػػي فعه نػػتل ػػـخ خامتمصػػ تتام لطػػخرةذ صػػر 
ام ػرد تاألمػرى خبنػت   ػػخامصػراعخل فهػتاميبوػػت خللغ ػراأل و ػتخاألز  ػػتخصػخال مهفوػرة ػػف

و فػػت يخ صػػراهللتمصػػ تت لطػػخرةبػػدأتب عػػتمـخقػػدبػػرزتفػػيأذ ػػتؿ.سػػذاامع ػػؿام ػػردم
امي تةخاال ل رارفيأبعتدستامذال تخ تيخمنت خا لنػتب ػت تػبلام ػختخامعػذابخلغ ػراميػتؿ 
و تخس تؾتمص تتلطخرت فيتمتاألمـخامعذابو تمػخوت ػتذهػىيتفػتام ػخت خخصػهت

.لي  ؽسدفنتام  تخدفيامخثخدإمىامي تةخاال ل راروتم صرأخامير تأخ

 شخصيات متطكرة لممكت -1

خسػػػػذ امتمصػػػػ تتلغ ػػػػرتفػػػػيأبعتدسػػػػتامدامه ػػػػتأخ و خ تلنػػػػتام ف ػػػػ تأخفػػػػي ي طنػػػػت
اممترثي ي ثلوتمبتذه نتامظػرخؼاملػي صػ عنتامرخائػيخخصػهتم ريهػتام ػختأخا لنػت 

خسػػي.لتػػيبيتمػػتاألمػػـخامع ػػؼخام ػػختامي ػػتةب ػػثفأخذػػذاب خوت ػػت ال ينػػتفػػيامرخا ػػت
و  ػرةفػي ػرد تتأد ب  ػت ي ػثطغػىذهػىأدبوػؿ  ن ػتامطػتب ام   ػتخماملراث ػدم فوت ػػت

خمػـ وػفسػذااأل ػر. يصهت عظـاأليداث ختامبطؿخا لتنتد  أخلعذ بل فقبػؿامػراخم
لػتر خام ضػ تخاملػيأر خمنػتاموتلبػتفل ػذر صط عت  فلعال أخ لوهفت مػد ن ت فتميتمػتامعت ػتفػي

فوت ػػتيتمػػتاإتػػراؽظػػتسرة بػػتألمـخامفث عػػت خل ػػ ر ػػفله ػػت  ف ػػنت يػػخامبػػؤسخام ػػ س خا 
مػػد ن ت إالأفامصػػخرةامعت ػػتمهتمصػػ تتقػػدلطػػخرتخل ت ػػتخصػػخال مطر ػػؽ  ػػدخدقػػد وػػخف

. خلت أخأ را أخغربت الفوتؾ  نت

لػرخمم ػتو ػؼل ت ػت( 12مػكت سػرير رقػـ ي دذهيأوبػر( ػف ث خذػت)ختمص ت) 
أيداثامرخا تخصػخال م خلػل ي ػثذػت فامف ػرخامم بػت ػفذػدـلزخ ثػلمهفلػتةاملػي يبنػتخذػدـ
قبخؿأسهنتبلم هتي هلل ف رىفػيام ػرخةيػال م   ػتللخا ل ت ػت مذالػل ف  ػرراممػرخج ػفامػخطف

وخ تأرضامفرصخامي تةو ت ظػف ف ع ػؿفراتػت س ػتؾخ عػ شي ػتةبتئ ػتبػالخاملخثل يخام
سدؼخالسخ تخال ث ي فذ ر  خىص دخؽمتبيف لذبت ةاتػلراست ػف تمػلامػذمربيػل 

  تد ػػلبػػلاألطبػػت بػػالا ػػـخالسخ ػػػتخال12خ  لنػػيبػػلام طػػتؼ  لػػت ذهػػى ػػر ر ي ػػؿامػػرقـ

                                                            

(180ذ  تف ب ت امرخا ت)ص(1)
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ملظػػػؿسػػػذ  ل ثػػػتوػػػؿ ػػػف فوػػػر ثت  ػػػت   خلػػػت خط ػػػلذػػػفبع ػػػدا مبطػػػؿ ػػػتتسػػػذااي ػػػثخطػػػف 
.بتممالصخامنرخب فخط لظ ت   لأف  تي تةمترثل

 دكرىػـ بمػرارة ينتظػركف الػذيف البػاقيف قضػية إنيا الميت، قضية ليست المكت قضية إف"
 النيايػة، نقطػة إلػى البػدء ةنقطػ مف تفكيرنا ننقؿ أف عمينا  ..الحية لمعيكف صغيران  درساى  ليككنكا

 . (1)"خمكد أك انعداـ مشكمة  ..نياية مشكمة تبقى فالمشكمة

خأو ػػػػرامتمصػػػػ تتاملػػػػيل ت ػػػػت خاقػػػػؼي تلنػػػػتخلطػػػػخرتيلػػػػىوت ػػػػت ل ثلنػػػػتام ػػػػخت
ام ثت يامذم ؿسيتمص تترخا ػت)رثػتؿليػتامتػ س( فػ بخقػ سخ ػعدخ ػرخافموػؿ ػ نـ

يوت تيز  تفيي تللاممتص تدفعت ال لنـمهنرخب فامخطفذبػرامصػيرا بي ػت ذػف ػالذ 
ة فمنـفياموخ ت خظ ت   نـأفي تة أمرى لبدأفنذبي ػتلنـل لنػيبعػدأفل ز ػتظػرخفنـ

سػيامرثػتؿسػؤال وتر ػتإف.فيامصيرا امالسبت خايلرقخابتممزافامذم و خاف لفلػرةطخ هػت
ل  ػػػخأففػػػتمطب عي لخقعػػػت غ ػػػروت ػػػتخ نػػػت لنـوب ػػػر أ ػػػؿيتمػػػتفػػػيذتتػػػخاو ػػػت ػػػتلخاأ نػػػـ

خام ػػختاملراث ػػدمبي ػػلو فػػت يخموػػفث ػػدة ثد ػػدةي ػػتةخ ع تػػخاس ػػتؾخ صػػهخابنػػـاأليػػداث
امفػػػتث بػػػتم خت  لنػػػياألرضذػػػفبع ػػػدا امفػػػرارإف  ػػػخؿأف ر ػػػدبػػػالد فػػػيو  ػػػرا ذت  ػػػلامػػػذم

.مل  فالامذمام ثت ي

 ف ػػ تت عتمثػػتذهػىروػػزت ػتب ػػدرخامهغػت امخصػػؼث ػػتؿذهػىامرخا ػػتسػذ لعل ػػدمػـخ
 يػػػػخخامنػػػػرخب امخاقػػػػ أرضذهػػػػىام ػػػػرةامنز  ػػػػت خاثنػػػػتفػػػػيام  و ػػػػرةخدخامهنػػػػـامتػػػػمخص
ف أيال نـ . عت تخ نتامليامظرخؼ فخط ةأتدامريهتوت تخا 

ف ػػدوت ػتس ػتؾتمصػػ لتف د إلػى حيفػا(،)عادػػأ ػتامتمصػ تام لطػخرةام ت  ػػتفػيرخا ػت
خوػؿ  ن ػػتوت ػتمنػػتأبعػتد ف ػػ تدامه ػتخظػػرخؼخاقع ػتمترث ػػتأمػذتللصػػتذديلػىالمػػذت

فػػ"مهدخف"ل ت ػػتأفوػػتر .تػوال أم ػػرا منػت وتػػؼذػػفامفوػرةاملػػي زرذنػػتو فػت يفػػيتمصػػ تلل
فػػيي فػػتلروػػلخامػػػدا خصػػخال إمػػىامضػػ تعخاذل ػػػتؽامفوػػرامصػػن خ يامظػػػتمـ فيػػ ف دخفقصػػػد 

امل طلػػل ػػ دة نخد ػػت ػػو تب ػػلنـخلب لػػليلػػىأصػػبيتقضػػ لنتقضػػ لل خيػػ فذػػتدمػػلخامػػد 
خأمبػػر بتمي   ػػتمػػـلعثبػػل بػػؿخذتلبػػلذهػػىغبتئػػلخذػػدـاسل ت ػػلبػػليلػػىغػػدتم ت لػػلضػػي ت

.ام ض ت خاملي لخدمبلمه ختذهى دأصيتبنتامي     ف

                                                            

(98)ص12و فت ي  خت ر ررقـ(1)
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خسػػػخخامػػػد  خامػػػذمبػػػدأتامرخا ػػػػتبتميػػػد ثذػػػفي   ػػػلختػػػخقلمعوػػػت خذور تلػػػػلخ" ػػػع د"
امطخ هػػتس ػػتؾخامغصػػتاملػػػيلول ػػؼرخيػػلذهػػػىخمػػد مهػػدخف خل ت ػػتاآل ػػػتؿفػػيدامهػػلخسػػػخ
 يد ث ف لذهىأ ؿامه ت بتب لخامعخدةبلمه م ـ خمو نت رذتف ػتمتبػتخلغ ػرتيػ فخثػد

   ػػتلال فػػيثػػ شااليػػلالؿ خمػػـ عبػػ ب ػػدا اتخيػػخارخامػػد  عػػلمهػػدخفأصػػب "دخؼ" خأصػػب
متمػدا خمػد مه لػتؿذهػىامثبنػتام ضػتدة م  ػل ـ م عدؿذففور  ف ػتوػتف ػف ػع دإالأف يػث 
  ػف ػػرقخاذ ػؿمهػػدخف خم عطػي خقفػػت  فػػتد أفامفه ػط  يأيػػؽبتمػدفتعذػػفقضػ لل ػػفسػػذا

.يلالؿخل و رمد لخأصهلامعربيامخمدامذملتر بق خةاال

 عشػريف عممػكه لقػد  ..عنيما؟ تتحدثيف كدـ لحـ أم خمدكف؟ أم صفية؟ يا خمدكف أم"
 (1)"كالفراش كالشرب األكؿ مع ساعة، ساعة يكمان، يكمان  يككف، كيؼ سنة

فدخؼتمص تفيثرىامذمفتملطخر  يػخبػل ثػرموػتفامبدا ػت فػي للبعػت  وػفمـخا 
  تبػؿقضػ لل خذدامػتخد لخمي لأصهلذفخ لمهىخامظهـامم ت تفور عل ؽأفخسيتامنتخ 

.يلىبعدأفذرؼامي   تام نخدمام ثل  فيقضتستامليذت ت امعتر ف

خقػػدوػػتفامل ػػت يفػػيامتمصػػػ تتل ت  ػػت فور ػػت  ف ػػ ت  فمهػػػدخفذربػػياألصػػؿلغ ػػرإمػػػى
ذفقضػ للاملػيلب تسػت م  ػدـدخؼام نخدم خ ع دفو رفياب  لام نخدمامتتبامذممـ لمؿ 

ذهػػػىفورلػػػلاألخمػػػىفػػػيلػػػرؾامػػػخطفخاممػػػرخج ػػػفب لػػػل خذهػػػىرفضػػػلإر ػػػتؿمتمػػػدمال ضػػػ تـ
.مهفدائ  فخقرار اميت ـأف ر هلفخرخصخملإم ل

ذوػت ف ػدإضتفتإمىأفو فت ي ػبط ففورلػلخر ػتمللب ػدـ ػع دامتػد دذهػىاممػرخج ػف
مػػذمؾ دذػػت امػػذمامضػػتغطام ػػبب وػػفأ ػػت خ ػػع د  ػػخذجموػػؿفه ػػط  ي ب لػػل لػػرؾفػػيأمطػػ 

سػػػذاخ.خقػػدذوػػرقصػػػتثػػترسـامػػػذمذسػػبمب لػػلخخثػػػد ب ػػترثػػػؿذربػػيفه ػػط  يب ػػػيس ػػتؾ
:مصف تقتؿذ د ت ع د فصر  بتذلراؼ

 الشػػعكر ذلػػؾ ينتابػؾ ألػػـت كحيفػػا كالمنػزؿ، خمػػدكف، . شػػيدان  نتػرؾ ل أف عمينػػا كػػاف بمػى،"
 . تنكرنػػي كأنيػػا أعرفيػػا أننػػي أشػػعر كيػػؼ حيفػػا؟ شػػكارع فػػي سػػيارتي أسػػكؽ كأنػػا انتػػابني الػػذم

 أل . تينكرنػػا إنػو ذلػؾ تتصػػكريف ىػؿت بيتنػا ىػذا . ىنػػا البيػت، فػي كأنػػا نفسػو الشػعكر كجػاءني
 (2)"تستريفك  …خمدكف مع سيحدث نفسو األمر أف أعتقد إننيت الشعكر ىذا ينتابؾ
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مػػخيلػػىبػػتمنثرة  ػػتب ت المػػذامػػذمام ػػرارذهػػىخام ػػدـامػػ فس  ؤامػػذة ػػف ػػخعسػػذامعػػؿ
ظػرؼ أمليػتخامخمػدخامب ػتبػتألرضاملتػبث ػفبػدالأ ػل ػرىفتموتلػبق ػر ت سثرةوت ت
يسػسػذ ذمػؾ   تبػؿد ػلدفػ مخيلىبنتخ لتبث ي  نتأف ثباألت ت  سذ ل ور اليلى

ػؿاملػيام  تذت م ػتإ صػتمنتأراداملػيامي   ػتخسػيام ػ  ف لهػؾوػؿ ضػيبعػد ػع دإم نػتلخص 
.مأل خررؤ للمالؿ فاموتلب

أرجك أف تالحظ أننػي   .."قد تككف معركتؾ األكلى مع فدادي اسمو خالد، كخالد ىك ابني
 (1)" ..تحؽ خالد بالفدادييفلـ أقؿ أخكؾ، فاإلنساف كما قمت قضية، كفي األسبكع الماضي ال

فر ػػػػػدقػػػػػتئـذهػػػػػىا ػػػػػل زاؼ أ ػػػػػتبتم  ػػػػػبتمهلطػػػػػخرفػػػػػيتمصػػػػػ تت صػػػػػراهلل فنػػػػػخل ػػػػػتـ 
.امتمص تتخمهؽظرخؼقتسرةلعذبنـلؤدمبنـم ختث دمأخرخيي

 لهػػػؾامفلػػتةام الئو ػػػتامخد عػػتاملػػػيوػػتفصػػػخلنتتػػػبل)أعػػػراس امنػػػة(فه ػػ سفػػػيرخا ػػت
فيامرخا توخ  نتفثعت  ذامبدا تب ػخت ػت رامػذمأيبلػلخقػدتػتسدب ػتفام عػي فهػـصت ت 

لعػػػرصػػػتميت اسل ت ػػػت خظهػػػتيز  ػػػتط هػػػتفصػػػخؿامرخا ػػػت وت ػػػت ػػػللزخج ػػػفصػػػتم مػػػخالأف
رصتصااليػلالؿقػدداس ػل ػـداس نػتفػيفلػرة قر بػت م ػ سل  ػؿصػخرةاميهػـامضػتئ خاأل ػؿ

 خمػـلفػرحة  ػت ألفاب نػتخمط بػتاب نػتقػداألم رفي يتخمتإقت تذرس  موفذمؾمـ ػلـ   تث  
أصػبحت حزينػة إلػى الحػد الػذم ل يحتمػؿ  ا لتندا خفيصخرةاميزفاملػيفػيخثننػتل ػخؿ:"

فقمػػت لػػو: لمػػيس إذا أردت أف أكػػكف أنػػا لمػػيس، يػػكميف، ثالثػػة، عشػػرة حتػػى تسػػتريحي مػػف 
نػتي أريػد أف أقػكؿ لػؾ الكػالـ نفسػو فأنػت تبػديف أكثػر أحزانؾ ىذه قمػيالن فسػأككف، كقالػت لػي: ك

(2)حزنان مني ألنؾ ل تبكيف

أ تة  ت لهؾاألـخامزخثتخامثترةام وهخ ػتاملػيا لظػرتطػخ ال خمػالؿأيػداثامرخا ػت
وهنػتامهيظػػتاملػػي لػػزخجف نػػتاب نػت  ػػف يػػبخسػػيم ػػ سمو نػتلفثػػ ب خلػػلخ ػػفقبهػػل ػػخت

  ػػفقػػخاتااليػػلالؿ لوتػػؼسػػذ ام ػػرأةرخيػػت  ػػفامط بػػتخامم ػػر خامخثػػلخامػػد ث ػػتؿب صػػؼ 
خقػػدوت ػػتة  ػػتثػػترة خي ػػدة مر ػػدةخم ػػ سخأ ن ػػت .ام يػػبامػػذمسػػخ ػػ ت عظػػـ  ػػت غػػزة

خاملص تبنـيلىصػترتثػز ا  ػ نـ ة  ػتلهػؾام ػرأةامخف ػتام يبػتمزخثنػتخام ػدبرةمي تلنػت
ي هػػتأبعػػتدا إ  ػػت  تخ   ػػتخ ت فػػيذاتامخقػػت خوت ػػتأو ػػر ػػت عنػػتخبعػػدا لتػػنتد  خقػػد
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 بوػػيفػػيامرخا ػػت خال ػػ نتال ػػتؽ مػػتصفنػػخذاتامهفػػظذهػػىغػػالؼامرخا ػػت فآ  ػػتمػػـلوػػف
 ة  ػػتخمػػـلعػػشميظػػت خايػػدةفػػي ػػالـخط     ػػت ػػ اب نػػتأخزخثنػػتخا   ػػتذتتػػتصػػراذتت 

خ ػػ سوب ػػر مو  نػػتوت ػػتلبػػدخ أ ػػتـام يلػػؿقت ػػت ذتم ػػت خس ػػت  ػػت  تخصػػتبرة فبػػذمؾخف ػػداف 
وت ػػتة  ػػت ػػفاممػػترجخ زذزذػػتخيز  ػػت يػػداملرسػػؿ ػػفامػػدامؿ خسػػذا ػػتوت ػػتلر ػػد  ل ػػخؿ

 ة  ت:

يجػػب أف يحػػٌس ىػػؤلء أنيػػـ ليسػػكا كحيػػديف، لػػيس ىنػػاؾ أصػػعب مػػف فقػػداف البػػف أك "
ألدىػػى مػػف ىػػذا الفقػػداف ىػػك مكعػػده، إنػػو البنػػت أك األخ أك األخػػت أك الػػزكج الػػذم تحبػػيف، كا

 (1)يأتي في الكقت الذم تتكقعينو أف يأتي فيو تمامان ألٌف ىذا الكقت ىك كؿ لحظة"

فيلصخ رامتمص تتام ت  تطر  لتف:أخالس ػت:أف وػخفامتػمصفػيام صػتخمهرخائي
مػتام ف ػ تخام خقػؼ خالتفيصفتلل بي ث  وفلف  رستوهنػتبتميتت   ف ل أم  ط    لوتفئ 

ت ػ  وخفف نتل تقضغ ر فنـخ خام ت  ت: يرصف نتاموتلبذهػىأال وػخفامتػمص  ط   ػ
 ف ػػػلفػػػي ػػػهخول خ بهػػػ املصػػػخ رام ف ػػػيأقصػػػػىدرثػػػتتاملع  ػػػدبي ػػػث لعػػػذراميوػػػـذهػػػػى

(2).امتمص تت بنمضتعدخافعنـام ف  تم  طؽ ع ف

رل ففػػيخظنػػرسػػذاثه ػػت فػػيتمصػػ   خس ػػت:أي ػػدامصػػتفي(ذػػخرخا ػػت)ل ف ن لػػ ف ػػدخَّ
ؿبصػخرة غ ػر  ط  ػت  خامذم   ؿاميتمتام ت  ت خ عدخامذم   ؿاميتمتاألخمى ف ي دقدليخ 
فو  ػػػتلػػػدرث تفػػػيام تػػػندخذت  ػػػت يلػػػىذػػػذر ت ذهػػػىفعهلػػػل إالأفامصػػػخرة خغ ػػػر عنػػػخدة خا 

.وذمؾامعت تال  بغيمنتأفلوخف

أ ػػت ػػعدف ػػدوػػتف  خذثػػػت فر ػػدا ال ل ػػتقض ػػ امفوػػرةخامضػػػ  راميػػيامػػذم مػػلهجفػػػي
فأبػدىفػيامي   ػتتػثتذت غ ػر   ت مذمؾظنرتبطخملل  ط  تخلصرفتللوػذمؾ خا  دامؿوؿ 
 عنػػخدةأي ت ػػت  خل  ػػؿصػػخرة   تم ػػت فػػيبعػػضام تػػتسد   نػػتامضػػيؾخام ػػمر ت ػػف عذ ب ػػل 

خس ػػػتام ػػػػختوػػػػتفموػػػػال.ذػػػدـام بػػػػتالةبثرايػػػػلام ؤم ػػػػت خامليػػػدماموب ػػػػرم ػػػػثت  لخمهث ػػػػراؿخ
ذػػػداـامو ػػػتف امتمصػػػ ل ف ام ػػػختامث ػػػدمامفعهػػػيمه ػػػترئامتػػػتب خام ػػػختام ف ػػػيخامرخيػػػيخا 
فوػػتفذهػىق ػػدامي ػػتةفنػخأتػػبلب  ػػت ػذأصػػب  صػػ ر  خامتمصػ تمهوتلػػبأي ػدامصػػتفي خا 

.ب فأ د نـ
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خقػػػدالثػػػلامولػػػتباميػػػد  خف يػػػخلفع ػػػؿذ صػػػرام فتثػػػ ةفػػػي ػػػهخؾامتمصػػػ تت خسػػػخ
فػػػيامصػػػراعخاملفتذػػػؿ خلول ػػػبف ػػػلامتمصػػػ تتي خ لنػػػت خ ليتتػػػىامولػػػتبف ػػػل نػػػـ ثت ػػػب 

(1).املف  رخاملعه ؿ خاموتؼذفامثخا بام ف  تامليلليوـفي هخؾامتمص ت

تمػتاملطػخرخام  ػخفػيتمصػ ت)أي ػدامصػتفي(بػد  ا ػػفخفػيرخا ػت"ذػخ"للثهػىمػد  تي
لطػخرلغ راميتمتام ف  تخامصراذتتاملػي ي تسػت  ػرخر ابلغ ػر خقفػلخأبعػتد اممترث ػت  خمعػؿ 

خل ػػت يتمصػػػ تأي ػػػدامصػػػتفيمػػ س ػػػفاإ ثتب ػػػتب وػػػتفذهػػػىاذلبػػترأ ػػػلامبطػػػؿفػػػيام ػػػرد
ي تػػرام صػػصخام  ػػتالتاميػػرةإمػػىأف صػػب امرخائػػي فنػػخقػػدذػػدؿذػػف خقفػػلامتػػثتعفػػ

مدىامث راؿ  ب بت  ل خ ولب ت ر د  تبؿام تؿخام  صبخام ال ت .ذ  ال 

ذهػػػى خقفػػػلخ بدئػػػل فنػػػخ  ػػػتؿ بمػػػالؼامبطػػػؿاآلمػػػرخسػػػخ ػػػعدامػػػذم ػػػتا فػػػؾ صػػػر 
ػتذدتيػدةاملعػػذ بمل   ػلذػففو رلػلام لثػػذرة امتمصػ تاملػيل ت ػت ػفيخمنػػتاأليػداثخاص 

فوػتفأقػخى  نػت خمعػؿام  ػخفػيتمصػ لل ل   ػؿفػيأ ػر ف  خا ل تئلامع  ؽمه خرة مو ػلأصػر 
دائػـ خقػدلػ  رب صػلل)طفػؿامه هػت األخؿأ لوتف خاط  تذتد  ت  رأولتبتتأي دامصتفيبتػوؿ 

 وب ر   ػتدفعػلمال ضػ تـمصػفخؼام ػخارم صػب بطػال   ل ػرد الالي ػلام ػهطتت األخؿ(بتوؿ 
قػتسر ف أ ػتام  ػخام ػت يفنػخفػيز ػتدةإصػرار ذهػى خلعػذ ب  خل ث لفلرةطخ هػتليػتضػغخط 

.-و ت ظف– خقفل خ  تثتللامطخ هتم  هلاألذهىف  ت فعؿ خسخأي دامصتفي

ذا خاملفػػػردمهلي ػػػؽفرصػػػللامرخ ػػػت سبطػػػؿذ ػػػدأخامل ه د ػػػتامرخا ػػػتفػػػيامبطخمػػػتوت ػػػتخا 
اآلمػػر ف ػػ امل  ػػ ؽذهػػىتػػد ديػػرص ػػفأو ػػرلع ػػيالاميد  ػػت امرخا ػػتفػػيفن نػػتامبطػػخمي 

  بػػخذ:بػػ ف-امعربػػياإ  ػػتفخاقػػ سػػخو ػػت-فػػيرخا ػػتذػػخفتمتمصػػ تخمػػذمؾ(2)خاسل ت ػػتلنـ 
خ لصػػػدعخ ث ػػخفخ ثنػػدخ لعػػبخ   ػػلَغؿ  خ طػػتردخ م ػػخؽخ عػػذب خقل ػػؿخيتقػػد خ ل ػػرد

امي ػػػػخؽأب ػػػػطذهػػػػىخاملثػػػػتخزخاال ػػػػلبدادخاال ػػػػلعبتدام نػػػػرظػػػػرخؼأفذهػػػػى دمهػػػػت ػػػػؿ خ ن
ذاوػتفمرخا ػػتام طرخيػػت سػذ ذػػف ملهفػتخالداتللػػ  أف  وػفالخاالثل تذ ػػت امد   راط ػت خا 

خ ي لػل امعربػياإ  ػتفم   ػتةام خضخذيبطرينتلفمرفن نتذختي  للفتمربلفيامخاق  
االغلصػػتبخقػػخىخاميوخ ػػتت ام ثل عػػتت ل ػػنـامػػذم  زمػػل فػػيام  نػػخرأرضػػل فػػيامغر ػػب

 .بلخامبطش ي لفيث  عتخااليلالؿ

                                                            

 (.534ص)سالؿ ام  داألدبياميد ث(1)
.(33ام خ خم امرخا تامعرب تام ت ةخامليخؿ)ص(2)
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(  هيػػظام ػػترئيثػػـام   ػػتةخاموتر ػػتزيتػػكف الشػػكارعخبتمػػذستبمتمصػػ ت" ػػهخى"فػػي)
 ام صػػتفػػيامرئ  ػػ تامتمصػػ تاملػػيخصػػهتإم نػػتلهػػؾامتمصػػ تفػػيظرخفنػػتامصػػعبت ف ػػهخى

بدأتي تلنتبير ت نت ػفي ػتفاألـ  ػـا لتػنتدمط بنػتامػذمذاقػت عػلميظػتتيػبث  هػت
 رذتف تلالتت  ػـظهػت ػهخى  ل ػه تخضػع فتب ػت  وػفل ػ  للأ نػت ػهب تلثػت  خاقػؼ
ي تلنػػتخا ػػلغالمنت ػػفذ نػػتخأيػػدام ل فػػذ ف يلػػىخقعػػتفر  ػػتاالغلصػػتبخا لنػػتؾير لنػػت 

غتذرخةام   تةخامفتثعتس ت ف توتف  نتإالاال ليػترخا  نػت ي تلنػتب ف ػنت م وػخف خلنػتفبه
.تتسدا ذهى ختقض تب و هنتي فبتذنتأصيتبنتم فال  لي خ نتبوؿد ت ةخخيت ت

امع ػؿ سػذافػيام روز ػتامتمصػ تا ػـغ ػتب ػ أ  ِّ ػت( ف ػد2 مجػرد)رخا تأ تذف
خ ػػ اليظ "خاآلمػػرأ ػػت"ب خمػػلام ػػلوهـظنػػرو ػػتأخ "2 ثػػرد"ل ػػ  لنـذهػػىاصػػطه  ػػتخسػػي
امو  ػػرفػػيام  ػػترسامعػػتدمامطػػرحام روز ػػتامتمصػػ تلرو بػػتمهمهػػتي  ػػتو ػػؼامع ػػؿقػػترئ
امخي ػػػدلتففن ػػػتام ػػػرد ميروػػػتو روػػػزامتمصػػػ ل فسػػػتل فيضػػػخرطر ػػػؽذػػػفامرخا ػػػتت  ػػػف

مهتمصػ تامو  ػؼاميضػخرذمػؾ ػ أما ػ ن ت غ ػتبطر ؽذفخاآلمر بص غتاميتضرلتف
خقػػػػد ػػػترتستلػػػتفامتمصػػػػ لتف ػػػ لػػػخالراأليػػػػداث.امع ػػػؿطػػػخؿذهػػػػىا ػػػ ن تغ ػػػتب ثػػػد

خل ز نت خس تلع تتفام ختبػد ا بػذور تلن تفػيامػخطف خ ػرخرا ب ثػزرة مػ ـلػؿامزذلػراملػي
مب تتسدام ختخق خةام ثػزرةيخمن ػت خا لنػت   هبت عظـأيداثامرخا تخو ؼلالذبامراخ

ي ػتةبػدأتبػتم ختخامفػراؽخا لنػت.ب ف لفيبػالدامػ فطخام ػتؿم ظػؿس ػتؾبػالسخ ػتخالي ػتة
.بتمذؿخام فيام ؤبد سيي تةا   فبؿو  ر فامفه ط    فامذ فخقعخاضيت تااليلالؿ

   ػػتلنتخام خاقػػؼام ؤم ػػتخ ػػفقبهنػػتذور ػػتتخقػدوت ػػتامتمصػػ تتلليػػدثذػػفيتمنػػتخ
 ػػتو  ػػرا امطفخمػػت خل  ػػتبلهػػؾام تػػتسدب ال ػػت ع تػػنتام ػػترئو ػػتمػػخوػػتفلهػػؾامتمصػػ ت "ف

ػػي ب يتد  نػػتثخسرسػػتذػػفخلوتػػؼ ف ػػنتذػػفلعبػػرأفمهتمصػػ تم لػػ  ثت بػػت  ف ػػلاموتلػػب  ي 
 ػفدامهنػت عل ػؿ ػتا ل را خ يتخمتتامتمص أذ تؽإمىبتمدمخؿخذمؾ اممتصتخلصرفتلنت

(1)."أفوتر

خفػػػػيسػػػػذ امرخا ػػػػت تلػػػػتامتمصػػػػ تتخأطفػػػػتؿام مػػػػ ـختػػػػبتبلبنػػػػدخ خب خاقػػػػؼلرخ نػػػػت
امتمص لتفو تمخوت ت  و تفب لت خيػدس ت خ رخ ػتف ػتثػرى عن ػت خسػيل ت ػتث  هػتلي ػؿ

.هيذه لاموتلبذمؾام ترئميتمتتعخر تذتم تاألمـخامعذابدخفأف  

                                                            

 (98 ثـ ففام صت)ص(1)
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 شخصيات متطكرة لمحياة -2

خسػػيامتمصػػ تتام ت  ػػتخموػػفبتلثػػت امي ػػتة أملغ ػػرتاألبعػػتدامدامه ػػتخاممترث ػػت ػػف
يخمنػػت خخصػػهت ػػفيتفػػتاألمػػـأخام ػػختإمػػىام ثػػتةخاممػػالص خوت ػػتلطخرالنػػتل ػػ ر يػػخ

ةفػيرخا ػتت صػراهللخو فػت يإالفػيخسذ امتمصػ تتمػـلوػف لػخفرةبو ػر.املفتؤؿخاإتراؽ
لر ػػػ ـ تػػػتسدامبطخمػػػتخام ػػػخة ألفوػػػال   ن ػػػتأ ػػػتخبريهػػػلفػػػيب عػػػتام   ػػػتةخ ػػػهطقه ػػػلذهػػػى

خموػػػػػف  ػػػػػت.فوت ػػػػػت عظػػػػػـتمصػػػػػ تلنـللثػػػػػرعام ػػػػػختخامػػػػػذؿ.امثت ػػػػػباملراث ػػػػػدممه ضػػػػػ ت
 فوت ػت  ػتال مهي ػتةتمص تتذتتتدخرامبطخمػتخي  ػتا لصػترستامػذاليأخ ثػدستامػخط ي

.خامير تاملي  عىمنتامفه ط  ي خر زا مإلتراؽ رفعلذتم ت  صراهللخو فت ي

 خاثػلام ػخت  ػ دائ ػت خاثنػتفػيامرخا ػتسػذ فػيوتف )ما تبقى لكـ(يت دفيرخا ت
س ػتفػتألرض بي تلػلمه ثػتة ػب هلسػيام خاثنػتفلوػخفام ػو ف يػدخب  ن ػتاإ ػرائ هيامث دم

. علللعتطؼامليامصيرا أسخاؿ خاثنت إم نتيت د  عىاملياألـسي

 البصػػػر، امتػػػداد عمػػػى يتػػػنفس مخمكقػػػان  مػػػرة ألكؿ اآلف راىػػػا . الصػػػحراء جػػػاءت كفجػػػأة"
 . (1)"كاحد كقت في كأليفان  كمريعان  غامضان 

 ػػفامي   ػػيممػػالصاذهػػىامعػػـزذتقػػدإ ػػلإذامي ػػتةخل  يػػلامصػػيرا  مػػلل ػػلث بس ػػت
فػياموػتذبأ هنػـخاثل ػتذهػ نـقضػتاملػي"امتػ سفػيرثػتؿ"مصػيرا مالفػت ام ن ف امخاق 
لخاثػلب  ن ػت ام ػو فيػدخ  لصػبذػدخ  يت ػد خاثػلخب   ػت.امػخطفذػفبع ػدا امرغ دامع ش
يت ػػػد نػػػتأممطػػػخاتوت ػػػتب  ن ػػتب ػػػو ف خلطع ػػػلي هنػػػت إثنػػتضدفعنػػػتامػػػذمزور ػػػت ػػر ـ

 . (2)"المكت مف قطعة ىناؾ مككمان  . فكقو تدؽ"

أم ػرا  خبعػدأفل ز ػتاأليػػداثيػخؿيت ػد خبهغػتام   ػػتةذرخلنػت ي ػثفضػ يتأملػػل
خم ت ػػتزور ػػتمهػػخطفخختػػت للبصػػد  لامفػػدائي خ ػػف ػػـاغلصػػتبلألملػػل خامخاقػػ امصػػعبامػػذم

خىام ػػخت وهنػػتلوتمبػػتفػػيصػػدر وخ ػػت ع تػػل ػػف ػػختخامػػد خبعػػدأ ػػلخخطػػفال عطػػي ػػ
إ ػػلدافػػ اال ل ػتـخام ػػخرةذهػػىام يلػػؿ.خايػدة خموػػفسػػذ ام ػػرة ػفأثػػؿأفلي ػػيف ػػلتػ ئت  ػػت

امذمسخ ببوؿسذ ام آ ي ف  لهنـخ صب بطال ذظ  ػت تػؽطر  ػت ػفمػالؿام ػخت يػخ
.امي تةامي    ت

                                                            

(140و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(1)
161ام رث ام تبؽ ص(2)
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أث ػؿ  ػتؿمهتمصػ تاملػيل ػ ر يػخالبيضػاء( )زمػف الخيػكؿخ  طر"متمػد"فػيرخا ػت
اصػط تعامي ػػتةامعز ػػزةامور  ػػت و ػتأففر ػػل"امي ت ػػت"سػػيأو ػػر ػتتػػغؿامرخا ػػتخأسػػؿقر لػػل

فوت تغ رذتقؿإالأ نتلعدتمص تي ػت ل ت  ػت ف  عل ػداصػ هتفػرسنػي"امنتد ت" خسيخا 
األصػ ؿاميصػتفخلعػرؼاممطػ  ػفامصػ لعػرؼخامبتػر  ػفامو  ػر ػفو رألفنـأ نتأسهنت
املػياألصػخؿب ػتامعػرخس  ػؿل ت ػتذػتدم خأذتبريصتف فام فتدخلرفضامنث ف  ف
خسػخخامنػذ تفامث ػخف ػفخقدلعه ؽبنتمتمدابػفامتػ خيلػىاقلػرب.اصخؿابفإال  وينتال

 ر ػػدأل ػػل طػػخ ال تز   ػػخصػػ تت رب ػػ ظػػرةخؿأ ػػفيبنػػتأاملػػيبعرخ ػػلذمػػؾخربػػطبنػػت فوػػر
ػػ مػػل لزخ ثنػػتأسهنػػتأبػػى  ػػرةسػػتةريػػ فذتػػ نتاملػػيفتمفلػػتةصػػخؿ أب ػػتصػػ هتأث  هػػتتذرخ  

فػػيفصػػتر. ػػالملنت  ػػت ذهػىمه يتفظػػتأسهنػػت ا ػػلردستاملػياألصػػ هتامفػػرسبتمي ت ػػتلعهػؽف
مذمؾام خقػؼامػذمظنػرتف ػلبطخمػتت يلىخصؿيهزخ   خللرابطللراوـ هنتة فأو رامرخا ت

متمدألذهى ت  وف ذ د تسثػـرثػتؿامػدرويم  نبػخاأ ػالؾام ر ػت ػفأغ ػتـخ خاتػيخم ػخؿ
ذخضػػت ذػػفأ ػػخاؿامضػػرائب خأمػػذخاامي ت ػػت عنػػـ فلػػربصمنػػـمتمػػدفػػيأ  ػػت  غػػتدرلنـمع ػػد

 ػػ نـ فوت ػػتلهػػؾام عروػػتتػػنتدةامي ت ػػت ػػفرثػػتؿامػػدروي ف ػػتلهنـخيػػد بب ػػتمتخقػػخةخل و ػػف
ذػػتدةإي ػػت مػػلخألسهػػل ذهػػىذ ال  لػػلبعػػدأفأتػػتذخاث خ ػػل خا لصػػترا م ر لػػلخردا الذلبترسػػت خا 

.ي فرثعتامي ت تمنـخسيأغهى ت  هؾ

"عادت الحمامة تصيؿ كبيدكء مضى نحك القامة البيضاء، أمسػؾ بكجييػا بػيف راحتيػو، 
  ..رفعيػػا نحػػك شػػفتيو  ..مسػػت ركبتػػاه التػػراب، أمسػػؾ بقادمتيػػا اليمنػػىقٌبمػػو، ثػػـ انحنػػى حتػػى ل

كانػت   ..كبرفؽ أعادىا إلى حيث كانت، ثـ تناكؿ قادمتيػا اليسػرل كفعػؿ نفػس الشػيء  ..قبميا
المرة األكلى التي يقبؿ خالد فييػا قػكادـ ميػرة، كلكنػو أحػس كػـ أصػبا عاليػان حػيف انحنػى، ككػـ 

 (1). أصبحت فرسان أكثر"

خرا  ي ػػػتةبنػػػ ذا ع ػػػدمتمػػػدلي  ػػػؽاأل ثػػػتدم ف ػػػل خ عػػػززامصػػػ خدامي   ػػػيامػػػذم ثػػػر 
.خسذاسختعتر خامو  ر فرثتؿام ر ت.ي    ت قتئ تذهىام  تخ تخصخال مهير تخامورا ت

 . (2)"أنا ل أقاتؿ كي أنتصر بؿ كي ل يضيع حقي"

  

                                                            

 (122 صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(1)
 372ام رث ام تبؽ ص(2)
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 الشخصيات الثابتةثانيان: 
فوػرةيػخؿلب ػىاملػيخسػي"ام  ط ػت أخامثت ػدةأخام  ػطيتفنية ذد    تتخلي ؿ

.(1)"لفعهػػػلأخل خمػػػلب ػػػتأبػػػدا ام ػػػترئلػػػدسشخالاملرل ػػػبخلفل ػػػدامرخا ػػػتطػػػخاؿللغ ػػػرخالخايػػػدة 
للبػػدؿخاللغ ػػرلوػػتداليػػتؿذهػػىل ضػػياملػػيامب ػػ طتلهػػؾ"ب  نػػت رلػػتضام هػػؾذبػػدخ عرفنػػت

 ػفإالاأليػداث ثػرى ػدمالفالفن ػتخذػتدة .(2)"بعت ػتي تلنػتخأطػخارتخ خاقفنػذخاطفنػتفي
.رغبتلنـلي  ؽإمىامخصخؿ فم  عنـأ ت نـامعراق ؿخض أخمألبطتؿام  تذدةل د ـأثؿ

 ف دةمهوتلبامرخائيأل ل هل طنت فامي تةخ ر ػ نتبه  ػتخايػدة خالخامتمص تام تبلت
خ ثػػدام ػترئف نػتفتئػدةأل نػػتلػذور بػبعض عترفػل فنػػي"وب ػػرذ ػت فػيذمػؾ ليلػتج  ػلإمػي

للبػػػدؿ ل ثػػػتامظػػػرخؼ إ نػػػتلليػػػرؾ ػػػفمػػػالؿامظػػػرخؼاملػػػيل  ينػػػتصػػػفتا ػػػلعتدةيػػػخادث
(3).ام تضي"

خل لمدـامتمص تام  طيتإم ت امضخ ذهىامتمص تامرئ  تأخامبطؿ ذػفطر ػؽ
امد  ت ي  امي تة في  تبؿ بتتامتمصػ تام  ػطيت أخمل ػتذدامبطػؿإبرازلطخر خلفتذهل

خقػػد هثػػ اموتلػػبال ػػلمدا نتوػػي مهػػؽمػػدىام ػػترئذهػػىوتػػؼةرائػػلخة تمػػلمهتػػمصام ػػت خم 
ػػػ تبل ػػػخعامتمصػػػ تتأخم عبػػػربخا ػػػطلنتذػػػفرؤ ػػػت ع  ػػػتفػػػيامي ػػػتة رؤ ػػػتقػػػدلػػػرلبطإي ت  

فرد ػػتبتم  ػػتميخام تبػػتخام طهػػؽفػػ ي  تبػػؿامرؤ ػػتاملػػيلػػؤ فبد  ت  ػػتامي ػػتةخلطخرسػػتخليلػػـر
(4).اإ  تف

و ػت.للػ  رأفل ػلط  الو ت فيامع ؿامرخائيلؤ رأفل لط  الام تبلتامتمص تخ"
أخام ػدخرةامتمصػ تللػخسج ػتاو  ػر بػؿ غ ػت دخف ػفامرخائيامع ؿفيلردأفنت  و الأ ل
الو ػػػت.امتمصػػ تت ػػفامضػػربسػػذابفضػػؿ(اإ ثتب ػػػت/ام ت  ػػت)االصػػطالحفػػيت عتدمنػػ ػػت

 ػػتاملػػيام ت خ ػػتامتمصػػ تتبفضػػؿإالامرخائػػيامع ػػؿفػػيام روز ػػتامتمصػػ تلوػػخفأف  وػػف
 صػ عخفامػذ فسػـامف ػرا أففو ػت.االذلبترامعد  تامتمص تتمخالتأ ض سيملوخفمنتوتف
(5)".س تست ف لاأل ر ففواألغ  ت  ثد

                                                            

 (212فليي  عثـام صطهيتتاألدب ت)ص(1)
(98 رلتض في ظر تامرخا ت)ص(2)
 (30بدر لطخرامرخا تامعرب تفي صر)ص(3)
(32ا ظرذبدام ي فطلبدر لطخرامرخا تامعرب تفي صر)ص(4)
 ن ؿإدر س)ذهىاإ لر ت(امو رم  وخفامتمص تفيرخا ت"امييامالل  ي"م(5)
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خو  رةسيامتمص تتامليثت تملمدـامتمص تتامرئ  تفيرخا تتو فػت ي خس ػتؾ
 فمد تامتمص تتخ ترتبنت يػخ را ػـام ػختخاآلالـ فػدذ تفوػرةام   ػتةاملػيلب تسػت

ظرخفػت في عظـتمص تللام ل ت  ت خس ػتؾتمصػ تتأمػرىر ػ تيػخؿامتمصػ تتامبػترزة
خ ػفأبػرزامتمصػ تتام ػتو تاملػي. ترتبنػت يػخ ػتلصػبخإم ػل ػف ثػتحخا لصػترخي ػتة

لبػػد تأ ػػتـتمصػػ ت"أـ ػػعد"سػػخابػػفذ نػػتامػػذموػػتف ليػػدثذ نػػتخ ػػرخم ػػت ثػػرم عنػػت 
خ صػػؼ تػػتذرستخ خاقفنػػتام ر ػػرةاملػػيلي تسػػت خمعهػػلوػػتف  ػػه نتخ  ػػرمذػػف ف ػػنت فوت ػػت

و ػتأفزخثنػتصػتيبام ػزاج. نتخقهبنتام هي ب  ىام م ـخفرقتاب نػتامفػدائيمػللبثس خ
ذهى ف  تخي تةأـ عد .ام ي  خامذم عخدمع هل  ت  غتضبت وتفذال   رقتس 

خامتمص تتام تبلتامليأخصػهتيت ػدمػذرخةامصػراع ػ ام يلػؿ فغ ػرتي تلػلخ ػترت
 ام يلػػػؿيلػػػىارل ػػػى رل ػػػىامبطخمػػػتخمػػػتضلثربػػػتام لػػػتؿ عنػػػـفػػػيبنػػػت يػػػخأفػػػؽام لػػػتؿ ػػػ

امصيرا  ل  هتفيزور ت سذاامرثؿاممتئفامذمغ  ر ف  تري تةيت دخأملػليػ فختػى
خمعػػػؿزور ػػػتذالػػػلوػػػتفتمصػػػ ت.مه يلػػػؿبصػػػد  لامفػػػدائيخمت ػػػل ػػػ أملػػػلخثهػػػبمػػػلامعػػػتر

يػػ ف ػػترت خرلنػػتلثتسػػلخمرثػػتذػػفصػػ لنت  ػػطيت ػػتس تفػػيلغ  ػػر خقػػؼأمػػتيت ػػد 
و ػػتوػتفامث ػخدذهػىاميػػدخد.خقت ػتبذبيػلب ػو فبعػدأفيػػتخؿإثبترسػتذهػىإ ػ تطث   نػت

سـتمص ت تبلت   هتدخرا فيلر  خ تندام ختخاألمـفيبدا ػتامرخا ػت  ػـأصػبيخاخثنػت 
.أل ؿ فثد دخدافعت م ضتؿيت دامذمقهبي تللخأذتدمرخيلا

خ ػػفامتمصػػ تتام تبلػػتاملػػيمػػـ وػػفمنػػتدخرفػػيسػػذ امرخا ػػتأ ضػػت :أ ػػلامبع ػػدةذ ػػل 
خخامد امذمقلهلام يلؿ خوذمؾامفػدائيصػد  ل فنػخيػ فا لتػندذهػى ػدامع  ػؿزور ػت ػتسـ

.فيرف خل رةامغضبفيقهبل خوتفثز ا  فداف اال ل تـمد ل

فتمتمصػ تتام تبلػتسػي:زخثػتعادػد إلػى حيفػا(،ترئامتمص تتفيرخا ت)خمخللب ام 
خقػػد. ػػع دخاب ػػلمتمػػدخام ػػرأةام نخد ػػتاملػػيلب ػػتدخؼخذتتػػت عػػلفػػيب ػػت ػػع دفػػيذوػػت

فػػػدخؼلػػػ  ربي تلػػػل ػػػ ام ػػػرأة.أ ػػػرتسػػػذ امتمصػػػ تتذهػػػىبطهػػػيامرخا ػػػتلػػػ   ر ف ملهفػػػ ف
خامي   ػتأفدخؼمػـ لػ  ربػت رأةلب  لػلخيػدست .خؼامذمالمذ ام نخد ت خ ع دل  رب خقؼد

و ػتأف.خا   تامفورةخام ضػ تب و هنػتقػدذتتػنتخلتػر بنت ػفام ثل ػ ام نػخدمامػذمذػتشف ػل
 ع دا ذدؿذففورةإقصت خمػد ذػفام ضػتؿبعػدأفلػ  ربتب ػلدخؼيػ ف تضػؿمفوػرة خصػؿ

تل ػػلبع ػػدا ذػػفأمرابطػػتدـأخأب خاألخمػػىب ػػع دصػػتيبامفوػػرةإم نػػتب ف ػػلخي هنػػتذهػػىذ
امعتدمتخام ض تاميؽأف ل  ؾبنت خ دف بتب ػلمه لػتؿ ػفأثهنػت خسػذا ػتيػدثبعػدأفطػخ ع
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اموتلبظرخؼامثدةام نخد تخدخؼخمتمدامذم يػبام لػتؿخ  عػلخامػد  طػخذنـم صػؿ ػع د
.مذاؾام رار

لغ  ػرا  لخقػ فػالخام فتثػ ة املع  ػد فلمهخامخايد ام  لخىذاتأخب  طتامخامتمص ت
اإي ػػػػتس  ػػػػخلصػػػػخرالخسػػػػياألمػػػػرى امتمصػػػػ تتأخاأليػػػػداث ػػػػف خقفنػػػػتفػػػػيثخسر ػػػػت 
خلل  ػػػزخثػػػخد  ل و ػػػد ػػػب ؿفػػػيام  ػػػل رخصػػػراذلامي ػػػتةقضػػػت تإزا امفػػػردخلطػػػخراإ  ػػػت ي
(1).ام  لد رةامتمص تيروتذهىخل تذدامفوتسيبطتبعنت

خفػػػيقصػػػترثػػػتؿفػػػيامتػػػ س لضػػػتفرتو  ػػػر ػػػفامتمصػػػ تتامب ػػػ طتملمػػػدـام تػػػند
ام نتئيمألبطتؿام ال ت خسذ امتمص تتو  رة  نت:ام عهـفػيام ر ػت امرثػؿاألث بػيخزخثلػل

أف لػزخج  نػت خامػدفيامصيرا  ذـأ عدامذ فأذطت  بهغت  فام تؿ خاب تذ لاملػي ر ػد 
 ػػػرخافامػػػذملػػػزخجبػػػت رأةأمػػػرى ر ػػػتخخامدلػػػلاملػػػيال خثػػػد ػػػف ع هنػػػت خامث ػػػخداإ ػػػرائ ه خف

خأو ػػرتمصػػػ ت  ػػػطيتأيػػػد ت.ام خزذػػخفذهػػػى  ػػػتطاملفلػػ شاملػػػي ػػػر  نػػتأبػػػخامم ػػػزراف
أبػػخامم ػػزراففػػيلغ  ػػرا فترقػػت فػػي ثػػرىأيػػداثامرخا ػػتسػػيامضػػتبطاإ ػػرائ هيامػػذمامل ػػىبػػل

  طتاملفل شاألم رة ي ثأطتؿفييد  لامفترغامذمالق  تملفيامخقتامػذموػتفامرثػتؿ
ام ال ػػت صػػترذخفام ػػخت خليػػرقنـتػػ سمػػـ ػػرخاضػػخ ست خسػػخال عهػػـأ ػػلبنػػذااموػػالـاملتفػػل

مهي ػتة فػػنذبنػػتلليػػخؿ هعػببػػ رخاح خ  لػػؿأيال ػت خ ب ػػدتػػبتبت خثػػدفػيامنػػربفرصػػللاألم ػػرة
.م ختغ ر لخق وت خا   ثخف  لمخالسذاامضتبط

خبػػتم ظرم ػػتل  ػػزتبػػلتمصػػ تتو فػػت يفػػيأذ تمػػلام ػػرد ت فن نػػتقػػد تم ػػت ر ػػدأف
 ضػػػ ام ػػػػترئف ػػػػلل ت ػػػػت  فنػػػخ  ػػػػعى ػػػػفمػػػػالؿل ػػػت يامصػػػػراذتتبػػػػ فامتمصػػػػ تتام ػػػػدخرة

بنتإ صتؿامفورةام خر تامنتئ ػتفػيذ هػلخقهبػل فوت ػت ت هػتب  تذدةاألدخارام تبلتام ي طت
.بيؽب خملفياألدبخفعهلفيام  دافام  ت ي

 ػػ خصػػراذتلنتأفعتمنػػتمػػالؿ ػػفدفعػػتتذهػػىاإ  ػػت  تتمصػػ تلل  ػػدـام بػػدعخاموتلػػب
فػػنذامهوتلػػب  ػػتامف امرؤ ػػتلعوػػسذتو ػػت  ػػرةة امتمصػػ تتخلتػػوؿام ي طػػت امب ئػػتخ ػػ  ف ػػنت
ملوػخفللراثػ امتمصػ تفػنف ام ترئفضخؿإ ترةأيداث ث خذتل د ـإمى ندؼاموتلبوتف

                                                            

(1160ا ظر:ذ  تف ب ت امرخا ت)ص(1)
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خ   ػث تخ  ط  ػت  بػررة لػ ليفن نػتامتمصػ تطب عػت فاأليداث بعتإذاأ تمهيدث متد ت 
(1).امخاق   

بمػػلفوػػرخلخثػػلخقػػد ضػػىو فػػت يبتمصػػ تللو ػػتمػػخوت ػػتصػػ عتخيػػدستدخفوتلػػ
امػػراخم ػػ طرةل ه ػػؿإمػػىل ػػعىاميد  ػػتتمرخا ػػتخسػػذا ػػف  خ ػػتتاإبػػداعامي   ػػي "ف.مػػتص
ذهػخ ػببأفإمػى(خو هػخج ػوخمز) فوؿذسبف دامتمص ت  وت تخلعز زتي بوؿامعتمـ
يػػد ث امامعصػػربنػػتل  ػػزاملػػياموب ػػرةام  تف ػػتاملطػػخراتإمػػى رثػػ امتمصػػ تت  ظػػخرتػػ ف

املتػػػػعبإمػػػى   ػػػؿخا   ػػػتمألتػػػ ت  امخايػػػدةامرؤ ػػػػتإمػػػى   ػػػؿالامبتػػػرمامع ػػػؿأصػػػب بي ػػػث
لػزدادام ػترئ ػفامتمص تاقلرابخ    بي طتب ملاميد ثذصر تفيتي  فوؿخام  ب ت 

لخسذاسخامػخلرامي ػتسامػذمضػربذه ػ(2)".ي    تتمص تأ نتام ترئف لخسـخي خ تلدخرا 
و فػت يبعػخد  ف ػد ػد بصػػرام ػترئ يػخأفػؽ ػفاأليػػداثاملػيلي تسػتتمصػ تت ل تقضػػتأخ
 بع ػػػرةأخ يط ػػػت خأذطػػػت ام ثػػػتؿامخا ػػػ م صػػػؿمهيوػػػـاألم ػػػرذه نػػػت  يلر ػػػت بػػػذمؾذ ه لػػػل

خسػػذاسػػػخ ػػػر.خي ػػلفػػػيامخصػػخؿاميػػػرمه بػػػدأامػػذم ي هػػػلو فػػػت يدخفأف ه  ػػلذمػػػؾله   ػػػت 
اإبػػداعمد ػػل خخصػػخملمهث تس ر ػػتامعتم ػػتاملػػية  ػػتب خسبلػػلخأ ػػلأوفػػ  ػػف ػػطرخاقػػ ا فػػالت

.ي تةامفه ط  يخ خللذهىتوؿأدبخم تؿخمغت رد ت ل  ت

خبتم  ػػبتمتمصػػ تت صػػراهللام تبلػػت ف  طبػػؽذه نػػت ػػتا طبػػؽذهػػىو فػػت ي  ػػفي ػػث
  ػػت ففػػيرخا ػػت)ذػػخ(  وػػفام ػػخؿإف عظػػـام بػػتتخامخقػػخؼلثػػت دذػػـ خقػػؼامتمصػػ تامرئ

امتمص تتثت تملمػدـبطهػيام صػتام ل تقضػ ف أي ػدامصػتفيخ ػعد خ  نػت:امعػت هخففػي
 ولػػبلير ػػرامصػػي فتاملػػي ع ػػؿبنػػتأي ػػدامصػػتفي األفػػراداآلمػػرخفام تػػتروخففػػيامع ه ػػت

ي أفػػراداميوخ ػػتامعػػت هخف ػػ املػػيقتدسػػت ػػعد ام ي  ػػخففػػيام ػػثف فػػترسابػػفأي ػػدامصػػتف
.امث راؿ

لي ػؿامخثػخ خام ال ػػ ام بتتػرةمتمصػ تتبػرزتملػػؤدمفقػط(  2)مجػػرد خمػـلوػفرخا ػت
دخرا  ػػت ػػـل ضػػي فغتمػػبتمصػػ تتامرخا ػػتثػػت تأتػػبلبػػػفالتػػتتذػػتبرة  ػػرتفػػي خقػػؼ

ثػػ  ػػػـقلهػػخاخايػػدا لهػػػخ ػػر  خا  ضػػت وػػتمث رافامػػػذ فسربػػخا ػػ ذػػػتئاللنـخاملبػػ خافػػيام ال
أيػػدامتػػتب فامػػذمأمػػذ مه ػػ   تخخامػػد  خث ػػخدااليػػلالؿامػػذ ف تر ػػخادخرام لػػؿ ـ  اآلمػػر خذػػ

.خغ ػػرسـ ػػفامتمصػػ تتاملػػيخردتم ػػرةف ػػطمػػالؿام تػػتسدام ل طعػػتفػػيامرخا ػػت.خاإبػػتدة
                                                            

(20ا ظر:أ خب امتمص تفيامرخا تامفه ط   تام عتصرة)(1)
 .(130غ ت ـ ل ترامخذيفيامرخا تامعرب تاميد  تدرا تأ هخب ت)ص(2)
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تمتمصػ تتامرئ  ػتل ت ػػتخمعػؿسػذاامع ػؿمػـ تػػنديضػخراو  فػت أخ ن ػت متمصػػ تت تبلػت ف
بفعػػػؿاأليػػػداثاملػػػي ػػػرتبنػػػتخامظػػػرخؼاملػػػيمتضػػػلنت خمػػػـ  ػػػدمػػػذرخةام   ػػػتةمػػػدىامتػػػتب ف
خمرخثن ػػت ػػفامػػخطف ػػخىام ثػػتزربفعػػؿام يلػػؿ خامػػذمأخصػػهن تمهػػذؿخاإست ػػتفػػيامتػػلتت

.سيام خاقؼام  ت  تملهؾامبهدخ ت  ه لقتدلنت

تبتمتمصػػ تتام تبلػػت)أعػػراس امنػػة(، ػػتفػػيرخا ػػتخاأل ػػرقر ػػبإمػػىيػػد  مو نػػتضػػث 
امعػػتبرةاملػػيأز  ػػتيػػدةاألمػػـخامصػػراعفػػيقهػػبر ػػدةخة  ػػت خأيتمػػتي تلن ػػتإمػػىفػػراغذ  ػػؽ

فػػيتمصػػ تترخا ػػت.خ ػػختقػػتس  خ ػػتس تفػػيرفػػ يتمػػتاألمػػـ وب ػػر  خ  ػػت اليػػظبتػػوؿ 
 نػت خوت ػت رلوػزاتاأليػداثقتئ ػت ذه نػت خقػدأذراسة  تاميضخراموب رمع صػرام  ػت ف

وت تام رأةلم  ال  ترقت ختمص ت  رثع ت ل د ـصخرة  لألمئت  فام ضتؿخاموفػتحيػد امل ػر د
 خام نػخض ػفزي ػػتام ػختإمػىامي ػػتةخ يتخمػتاملعػتميذهػػىامثػراحاملػيأ م نػػتبنػتام يلػػؿ 

خير تف فوؿ عط ت خ رار  .تامي تة فف د 

خقػػدقػػد ـامرخائػػيم ػػت  ػػتذج ملهفػػتمه ػػرأةامفه ػػط   تخأمرثنػػتبر ػػتمت  تػػف رة ليػػتخؿ ػػف
مالمنػتإمػػراجام ػػرأةامفه ػػط   ت ػػفيتمػػتام بػتتخامروػػخدإمػػىيتمػػتاميروػػتخامل  ػػزخام  ػػتس ت

رونػػتاأليػػداثخلثػػدفػػي عظػػـامرخا ػػتتام ػػرأةذ صػػرا  تبلػػت لي.فػػيب ػػت ام ضػػتؿامفه ػػط  ي
 ػػفيخمنػػػتخاللػػؤ رام ػػػرأةف نػػتتػػػ ئت  مو  نػػتس ػػػتبػػدتذػػػت ال  ػػؤ را خفػػػتذال فػػيل ػػػ  ريروػػػت
فوت تقخة مف ت سي  دةام خقػؼفػي عظػـأيػداثسػذ امرخا ػتأالخسػيام ػخت  ام ضتؿخا 

 تبػتأخ ردةفعهنتوت تخاضيتخظتسرةخمـلعد ثردذ صػر  تمػتأ ػ ت)موف  .و ػت  خمػخف(ي  
فنضػتفتمهع صػر فامرئ  ػػ فر ػدةخة  ػػت س ػتؾم ػ سامفلػػتةامتػن دةخاب ػػتخمط بػتامتػػن د خأـ

.ر دةخم  سخامثدةاميو  تامليا لخيتر دة  نت عظـمخاطر ذورالنت

خ ػػفامتمصػػ تتام تبلػػتاملػػي  هػػتدخرا ب ػػ طت فػػييث ػػل وب ػػرا فػػيأ ػػر ذهػػىصػػراع
امرئ  ت:ث ػتؿزخجة  ػتامػذمتػتسدتث لػلخذرفػتأ ػل  ػت ػفمػالؿاملهفػتز امتمص تت

خصتم امتتبامػذم   ػؿفػيامبدا ػتصػخرةاأل ػؿخامي ػتةفػيي ػتةم ػ س خقػدوػتف بعػدخفػتة
خس ػػتؾ صػػطفى ث ػػخفام ر ػػت .خامػػد م ر ػػـم ف ػػلامي ػػتةام ػػع دة مو ػػل ػػرذتف ػػتا لتػػند

.تذهىقبرزخثنتم تميطخ هت خ  ت ام د  تخغ رسـخام رأةامليا لظر

خأو ػػػػػرامرخا ػػػػػتتاملػػػػػيا ػػػػػلألتبتمتمصػػػػػ تتام تبلػػػػػتملعػػػػػززيضػػػػػخرام ػػػػػختخامي ػػػػػتة
بيوػػـيث نػػتاموب ػػر خلػػخالراأليػػداث)زمػػف الخيػػكؿ البيضػػاء(، مهتمصػػ تتام ليخمػػترخا ػػت

اميػتجي ػ ي اميػتجذ ػرخامػدخ ػفسػذ امتمصػ تت:.ف نتخلغط لنػتمي بػتلتر م ػتطخ هػت
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اميػػتج ي ػػخدخرثػػتؿام ر ػػتخخثتؤسػػت امنبػػتبصػػتيبرثػػتؿامػػدروي امث ػػخداأللػػراؾخامث ػػخد
األرد  ػػخفخث ػػخدااليػػلالؿ  ػػ  تزخثػػتاميػػتج ي ػػخد ر يت ػػتزخثػػتصػػتيباألدسػػـ متمػػد

..خأ ل خغ رسـ

  ػر ػفام ػخةخام ػدرةذهػىلي ػؿخقدا لتزتامتمص تتامرخائ تذ دإبراس ـ صػراهللبو
ظػػرخؼقت ػػ ت ف ػػدوػػتف صػػراهلل عػػذ بتمصػػ تللخ ػػدمهنتفػػي عػػترؾ ف ػػ تخيرب ػػتطتي ػػت
لعبػػرذػػفيتمػػتامخاقػػ امصػػػعبامػػذم ظ ػػرمػػل خسػػخبػػػذمؾ  ػػليدثتمصػػ تتثد ػػدة دستػػػت

املػػيام ظػػرة:األدبامػػىثد ػػدةب ظػػرة أذ تمػػل ل  ػػوت خقػػدوت ػػت.للصػػرؼخفػػؽرؤ ػػتيدا  ػػت
أ ػػػتـامليػػػد تتامصػػػ خدمػػػل  وػػػفيلػػػىامثد ػػػداإ  ػػػتفب ػػػت فػػػي  ػػػتسـأفاألدب ػػػفلطهػػػب
ذ ػػػت  وب ػػػردخف ػػػت طهبخ ػػػلام تد ػػػتمألث ػػػتؿ  ػػػدـأفمػػػل  وػػػفخيلػػػىلخاثنػػػل املػػػيامثد ػػػدة

ر ػػتمت ذاترخا ػػتتفرخا تلػػلفػػيرخا تلػػل ام ن ػػتام ضػػت ت ػػفامتمصػػ تب ػػت قضػػ تف صػػبيت
خاثل ػتذيخ  ت ػي درس إمى ندؼف ط خا   تام ترئمذة  لندؼالام خعخسذا خفوػرم  مه ػي 

إ صػتمنت ر ػداملػيامفوػرةخبػ فامخاقػ املخف ػؽبػ فمػالؿ ػفخاملفوػر املدبرإمىام له يخ دذخ
فػيتمصػ تت مالؿخ فمه له ي  تمي ػتة ب تبضػت تمصػ تتخسػيامي ػتة إمػى ظرلنػت ملهفػت 
  ت ػتفػيإال ي   ػيخثػخدمنتم سف  تتمص تتب  نتام ترئ يسدق ؽالف ي بتوؿ  صخرة 

.ثد اخدق  ت ملهفتبطرؽ صخرةأل نتخلعتب رست اموه تتمهرخا تت
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 الكلدةزمف المحنة كزمف  المبحث الثالث:
 تمييد

  طػػتل لضػػيقصػػتفوػػؿ امرخا ػػت ػػت بفػػياأل ت ػػ تام وخ ػػتتأيػػدخامز ػػتفام وػػتف   ػػؿ
امز ػػت يأصػػهنتذػػفلعهػػفأف ثػػباألقػػؿذهػىأخ ام وػػتففػػيإد ػػتجخ  طػػتامػػز ففػػيا طػالؽ
بتمضػرخرة لطهػبخسػذا يػدث ػفمنػتبػدالام يتوػتةذهػىأ ت ػت ام تئ تفتمرخا ت عت  خام وت ي

(1).خ وت ت ز ت ت 

ف"األز  ػت"ب ع ػىاإقت ػت خ ػفاتػل تامز ت ػت أل نػتخ بدخأفمفظامز ف تلؽ  ع ت  
خلع ػي:ام وػثخامب ػت خامػبط ث  ع ػت فوػ فامػز ف(2).يتد ت ذ ل   تؿ:رثؿ ز ف خقخـ ز  ى

فػػػيأمطػػػؼدالاللػػػل ي ػػػؿذهػػػى ع ػػػىاملرامػػػيخاملبػػػتطؤ:أموػػػ فيروػػػتامي ػػػتةللبتطػػػ دخرلنػػػت
ؿم طػػت  ػػفامي ػػتةملصػدؽذه نػػتدالمػػتامػػز فاملػػيليػػخ   ػػث  أخز  ػػي  ي  ػػي  ؿامعػػدـإمػػىخثػػخد 

.(3)فييرولنتامدائ ت خد  خ لنتام ر د ت

خ عدامز فأسـذ تصرامع ؿامرخائيخأو رضرخرةخيضخرا  خسخب  تبػتذصػبامع ػؿ
يق  لػلخ ول ػبامع ػؿامف ػ.ام ردمامذم لدامؿخ تؽطر  لطخ ال فيامب  تام ػرد تأث ػ 

 ػػفمػػالؿيضػػخرامػػز فامػػذمرخ ػػتف ػػلاميوت ػػت خ ػػدىلالي ػػل-إضػػتفتمهع تصػػراألمػػرى–
ذطتئنػتامبعػدام  ػلخيتة  ػل  ػؤ رمػز فا"و ػتأف.  ذ تصرام ردإظنػترق  ػتوػؿ  نػت خا 

ذهػى فعخمنػتمػالؿ ػفإاللظنػرال ػتئهت  ثػردةي   ػتذه نػتخ ػ عوساألمػرىامع تصػرفػي
.أمإفاالمليتـ ظنربراذتامع ؿخ ي ؽام   تاإبداذ ت.(4)"األمرى تصرامع

أفل ػػلط  أل نػتبت ل ػتز امػز فوؿَتػفػفسػػيامرخا ػتأف"امدار ػ ف ػفامو  ػرأوػدخقػد
سػخ خ عػر ؼامػدولخرذبػدام هػؾ رلػتضامػز فب خمػل"(5)."ام ملهفػتلثه تلػلفيخلمصللهل طل

(6)".خاألفوتراأل تطتخاملصخراتذهى طر  خس ي طم

                                                            

 (29ا ظر:بيراخم ب  تامتوؿامرخائي)ص(1)
 (200في ظر تامرخا ت)صا ظر: رلتض (2)
202ا ظر:ام رث ام تبؽ ص(3)
(27قت ـ ب ت امرخا تدرا ت  تر تم ال  ت ث ب يفخظ)ص(4)
(36قت ـ ب ت امرخا ت)ص(5)
 (179 رلتض في ظر تامرخا ت)ص(6)
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خ    ػػػـامػػػز فلبعػػػت ملتػػػو هلفػػػيدامػػػؿامع ػػػؿاألدبػػػيم  ػػػ  ف:امػػػز فامطب عػػػيخامػػػز ف
.ام ف ي

الزمف الطبيعي  .1
فنػػخ اآللػػيذػػف ػػ ال لفػػيبي ػػتاأل ػػتـ يػػخدائ ػػت  ػػ رامخثػػخد  ل ػػتسيغ ػػرز ػػفسػػخ

  و ػػلالخاممهػػؼإمػػى هلفػػتالبيرولػػل األ ػػتـ يػػخدائ ػػت  ضػػي   ػػلظـثر ػػتفذػػفذبػػترة
تػػب لذو ػي خغ ػرااللثػػت أيػتدمولػدفؽامػػدخاـذهػى عػل ػلـاملعت ػػؿمػذا.امػػخرا إمػىامعػخدة
خ ل  ػػػؿسػػػذاامػػػز فبػػػز فامي ػػػتةامػػػذم ع تػػػلاإ  ػػػتف خلػػػخامياأل ػػػتـ.(1)ت االلثػػػخي ػػػدبتػػػترع

خامتنخرخامفصخؿ ي ث   رخال لخقؼ  خ  ضيمأل تـدخفذػخدةمهػخرا  خسػخغ ػر مػلص 
بتمع ػػػؿاألدبػػػيإالفػػػػيإطػػػتر اممػػػترثي وخ ػػػػلي   ػػػيخال   ػػػؿامخاقػػػػ ام ػػػردمإال ػػػفمػػػػالؿ

.األيداثام  لطعت  لخاملي  وفلم هنتخا   تطنتذهىخاق ام خاقؼخام تتسدام بلدذت

 الزمف النفسي .2
 لػتجفنػخامذال ػت مبرلػلخخخثدا ػلبخذ ػلام لصػؿصاممػتام ف ػيز  ػلاإ  ػتف  لهؾ"
ػػتز ت  ػػ  ػتموػػؿفإ  ػخؿفأ  وػػفإ  ػتيلػػى ملهفػػخفف ػلسػػـخ األفػرادلثػػتربأخيروػتت تمتص 
 مضػػ   ه ػػتام ػػتذت م  ػػتس مضػػ الام ف ػػيفػػتمز ف.امذال ػػتمبرلػػلخيرولػػلذهػػى لخقػػؼ
أمال."(2)امتػػعخر تبيتملػػلخصػػتيبلب   ػػتمتصػػت تذال  ػػتز   ػػبتذلبػػتر خذمػػؾام خضػػخذيامػػز ف

 ػػلـق ت ػػػلخالليد ػػػدخقلػػػل فنػػخ ملهػػػؼبػػػتملالؼامتمصػػػ تتخامظػػرخؼاملػػػيلي تسػػػت خ ب ػػػى
. ول زا دامؿذاتوؿإ  تف ع تلب ت  ذهىلثربللخي تللاممتصت

أذ ػػتؽفػيل ػػ ملػياامدامه ػػتاأليػداثذهػػىام ف ػياملػػيلمػلصبػػتمز فامرخا ػتلعل ػدخ"
ضػػخ فػػيامتمصػػ تتخلػػرا لي ػػلو ػػتاإ  ػػت  تاممبػػراتفػػي بػػدخفنػػخامرخائ ػػت امتمصػػ تت
 (3)".خ خاقفنت ف  لنتذهىامز   تامليخالتفل عوساأليداث 

مهرخا ػػتقتئ ػػتدخفخثػػخدامػػز فامػػذمل ل ػػيإم ػػل "ف قصػػت ػػردبن وت  ػػتخال  وػػفأفل ػػـخ
  ػتفتذهػىاأليػداثلهػؾ ػردبت ػلطتذل تأ لو تاأليداث ف للثرىامذمام وتفليد ددخف
اإطػػػترلع ػػػ فدخفأيػػػداث ػػػرد  ػػػلي ال  وػػػخف وػػػتدمو ػػػلخقخذنػػػت  وػػػتفذػػػفل ػػػربأخلبعػػػد

                                                            

(2ام ع  ي إ  تعامز ففيامرخا تامعرب ت)ص(1)
 (23امعرب ت)صقصراخم امز ففيامرخا ت(2)
(21امعؼ امز تفخام وتففيرخا ت"راب ام  لي ؿ"مه تصذبدامور ـام بعتخم)ص(3)
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ز  ػػي ظػػتـدخف ػػتولتبػػتأختػػفخ ت  هفخظػػت  لصػػخرأف  وػػفالةمػػرب ع ػػىأخ(1)"منػػتامز  ػػي
(2).لرل بي

فذ صػػرا أ ت ػػ ت فػػياألذ ػتؿام ػػرد تذت ػػت خفػػياألدبامفه ػػط  يمتصػػت  خ تػوؿامػػز 
خقديفهتبلامرخا ػتتامفه ػط   ت ذمػؾأفامػز ففػيامرخا ػتامفه ػط   تمػلارلبػتطخ  ػؽبي ػتة"

اإ  ػػػتفذت ػػػت خبي ػػػتةاإ  ػػػتفامفه ػػػط  يمتصػػػت خو ػػػؼال  خمػػػذمؾامػػػز فارلبػػػتطب ضػػػ ل ت
امز فامذم ذور تبتم تضػيامث  ػؿفػيز ػف ػتقبػؿام وبػت خفػيامخقػتذالػل امفه ط   ت ذاؾ

ضػتذتفه ػط فخأثبػرأثػداد تذهػى  ذوربتم تضياألم ـام ر رامػذم ػذور تبػز فام وبػت ػـخ
 فػػػتمز ف هلصػػػؽبث  ػػػ ميظػػػتتي تل ػػػت فوػػػؿ...سثػػػر ػػػد نـخقػػػراسـفػػػي:ذوػػػتخي فػػػتخ تفػػػت

.(3) و تمنتارلبتطبتمز ف ي ثال ع ىمنتأبدا بدخفامز ف"يروت في تل تخوؿ

خ ث ػػ ام يههػػػخفخام  ػػتدذهػػػىأفخذػػياإ  ػػػتفامفه ػػط  يام بوػػػرمخاقعػػلخم ضػػػ للسػػػخ
خقػػد ػػػبؽخذػػيامفه ػػػط    فب  ػػػت.امػػذمأبػػػرزذ صػػرامػػػز ففػػياألذ ػػػتؿاألدب ػػتامفه ػػػط   ت

 ػػػدذمػػػؾامػػػخذيامع  ػػػؽب تػػػوتؿ لفتخلػػػتف خثػػػدم ف ػػػلامػػػخطفامعربػػػيمخاقػػػ قضػػػ لنـ خم ػػػدلث
.(4)ددة     رةاملثربتامفه ط   ت  ترات لع

املم  ه ػت امرخائػيامػز فطب عػتلؤوػد فترقػتذهىامز   تام تي ت ف  ـخامرخا ت ت إفب
يوػػػي فػػػتمراخم ام صػػػت نت ػػػتام ػػػتصخ عهػػػـا  ضػػػىقػػػدتػػػي وػػػؿ وػػػخفوه ػػػتأخؿولتبػػػتف  ػػػذ

أفأم امرخائػػػياميتضػػػر   ػػػؿام تضػػػيفػػػنفاال  ضػػػت سػػػذا ػػػفبػػػتمرغـموػػػف ا  ضػػػتأيػػػدا ت 
السل ػتـ ل ثػتثػت بتميتضػراالسل ػتـسػذاأفتػؾخال...اميضخري   تملامرخائيام تضي
خاميتضػػرام تضػػيفلػػزا فاممترث ػػتي تلنػػت ػػفأو ػػرام ف ػػ تامرخائ ػػتامتمصػػ تبي ػػتةامرخائػػي

.(5)ام صفيم  ل بؿخا

ذ ػػػد تليػػدث"خقػػدبػػرزتل ت ػػت ن ػػػت ػػفل ت ػػتتامػػػز فقتئ ػػتذهػػىام فترقػػػتام ػػرد ت خ
أخيػػدث ا ػػلرثتعأخةمػػرذهػػىيػػدثبل ػػد ـ ػػخا ام صػػت أيػػداثلرل ػػبام ػػردز ػػف مػػتمؼ

                                                            

(98بخد بت امرؤ تخامب ئتفيرخا تتامطتسرخطتر)ص(1)
 (7 ي تخم امب  تامز ت  تخام وت  تفيرخا ت"زقتؽام دؽ")ص(2)
(15"راب ام  لي ؿ"مه تصذبدامور ـام بعتخم)صامعؼ امز تفخام وتففيرخا تا ظر:(3)
 (16ا ظر:ذخدة امز تفخام وتففيامرخا تامفه ط   ت)ص(4)
 (28ا ظر:قت ـ ب ت امرخا ت)ص(5)
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اقعيف مػػلهطبػػذمؾاملرل ػػبامز  ػػي خل فهػػت  ػػتراتاملػػتر خامػػخ.(1)"خقخذػػلقبػػؿيػػدثا ػػلبتؽ
مهيػدثأ ػػتـذد ػتاموتلػػبخل ػػه طلامضػخ ذهػػى تػػتسد ػرد ت ملترسػػتسػػخخ ضػعنتفػػيقتمػػب

 ع ػػياملرل ػػبامز  ػػػيف ػػي  ل ػػيبػػل ػػت تػػت  ػػفأيػػداثخ رلبنػػػتلرل بػػت ز   ػػت خفػػؽ ػػت ر ػػد خ
ام  ػػػترامز  ػػػيفػػػي  ػػػػترامرخا ػػػت ػػػفي ػػػثاال ليضػػػػترأما ليضػػػترام تضػػػيفػػػيز ػػػػف"

لبتؽأملػػداذيام  ػػل بؿفػػيز ػػفاميضػػخرخسػػذااملرل ػػب ملهػػؼ ػػف خضػػػ اميضػػخرخاال ػػ
(2)."آلمرلبع تمطر  تاملو  ؾفيامع ه تام رد تامرخائ ت

خقػػداذل ػػدو فػػت يفػػي عظػػـأذ تمػػلام ػػرد تذهػػىاملرل ػػبامز  ػػيام للػػتميام ل طػػ فػػي
امرخا ػت إضػتفتمهػز فام ف ػيامػذمبعضأثزائل خام  رام بتترفي ػرداأليػداثامفعه ػتفػي

خقدبرعو  را ف ل خمػخللبع ػت ػ راأليػداثفػيرخا ػت.ذبربلذفتمص تللخيخارالنتامذال ت
ذهى ب ؿام  تؿ خ دىامل ظ ـفػيذػرضام خاقػؼ  ػ اليظام ػترئا لظت ػت )عادد إلى حيفا(

ام تتسد خ عرضنتوتآللي: لخ طت مأليداث خخثخدبعضامل ط عتتام رد تب ف

 الصفحة الزمف مضمكف الحدث
1967342يز راف30 ع د ذسبب  ترللإمىي فت

1976344يز راف30 ع د صؿإمىي فتخ دمؿتخارذنت
1948346   تف21بد اميربذهىذوت

355يز رافب  تـ30قبؿ ع د  رر  زخثللز ترةذوت
1967371أخؿل خزامعثخزفيب للفيذوت ع د هل ي

1948372   تف29دمخؿذصتبتتامنتث تةذهىذوت
1948381   تف30 ع د بيثذفخمد مهدخف

1967387أخؿل خز ع د هل يبتب لخ ليتخر عل
1967413أخؿل خز عخد  زخثللإمىام م ـ

 ػػػتامل ط ػػػ خامػػػلالطاألز  ػػػت إضػػػتفتمل ت ػػػتت لضػػػ  ػػػفمػػػالؿسػػػذاامثػػػدخؿخثػػػخدل ت
لرل ػػبخفػػؽخقتئعنػػتب ػػت إمػػىلع ػػدامل ه د ػػتامرخا ػػتوت ػػتقػػداال ػػلبتؽخاال ػػلرثتعخاميػػذؼ خ

امرخا ػتفػيامل ه ػؿسػذااملفػىيػ ففػيمأليػداث املػدر ثياملطػخربتذل تد خضخذي ز  ي
بػػ فام ػػردف نػػت لػػ رث خيػػداتإمػػىامػػز فلفوػػؾا   ػػتخامخاقػػ  م  طػػؽ مضػػ  عػػدخمػػـاميد  ػػت

                                                            

 (88بخذزة ليه ؿام صام ردم)ص(1)
 .(23 ي خد ب ت امز ففيامرخا تام عتصرة)ص(2)
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أخاأليػداثلرل ػب ظػتـ  تر ػت" ػفمػالؿامرخا ػتفػياملرل ػبدرا ػتخللـ.خاميتضرام تضي
فػػي ف ػػنتامز   ػػتام  ػػتط أخاأليػػداثسػػذ للػتب ب ظػػتـام ػػردم اممطػػتبفػػيامز   ػػتام  ػتط 
."(1)ام صت

ا تللأبعػتد ملهفػت خمػللتػظ تتأوبػر ف ػدا ػلطتعأ تإبراس ـ صراهلل فههز ففيرخ
.أف ظنر دىبراذللفيل ط ػ امػز فامرخائػيخلػدامؿاأليػداثف  ػتب  نػتبطر  ػتذو ػت   ػرة

.  فقط( 2)مجرد (خ)زيتكف الشكارعخ ضربذهىذمؾ  تم ف فأ  هترخا تلل خس ت:رخا ت

مطخ هػػتامو  ػرةبػػ فاأليػداث خظنػػرتوػؿيه ػػتفرخا ػتز لػػخفامتػخارعل  ػػزتبػتم فزاتا
ف نػػت فرغػػتدامػػؿيه ػػت فرغػػتأمػػرى فػػال وػػتد ول ػػؿ تػػندإالخ ػػدمؿف ػػل تػػندةمػػر  طػػ 
تػػػ ؿاألز  ػػػتف نػػػت ـ   ػػػ ر  خال صػػػؿام ػػػترئم ضػػػ خفخفوػػػرةامرخا ػػػتإالبعػػػدقرا لنػػػتوت هػػػتخمػػػ

ذتدةلرل بنتفيذس ل ي:خ لض ذمؾبتمثدخؿاآلل.خا 

 رقـ الصفحة مضمكف الحدث
5 هخىلوه ـ ف نتبيزفبعد ختمط بنت

10  ؤخؿ عز مأـ هخىبت لتنتدأم نت
12ذـ هخى ثبرستذهىامز تم طت علاممتصت

14 هخىلف دذ هنتخليتخرم  سام ث خف
17ميظتتاملراؽامرصتصتث دأ  ف

18أ  ت  ريهلنتامدرا  ت هخىلولبام صصخام  ري تت
19ذبدامري ف بث تتذر م هخى

20 هخىل  ؿذهىمتبتام  رحفيام در ت
22 هخىلعتلبذ نتاممتئفخلبثس نت

25 هخىلوه ـمط بنتفيام  برة
28 هخىلنذمخ صفخ نتبتمث خفبعدا لتنتدمط بنت

32 ث هخىلهل يأ  فخ لبتدالفاميد 

امز  ػيامللبػ  ػفلثعػؿدرثػتإمػىوب ػرةصػعخبتبز لػخفامتػخارع ظنػرز ف لض أف
إمػػػى رلػػػدامػػػذماميتضػػػرز ػػػفبػػػ فامتػػػد دمهلػػػدامؿا ظػػػر    ػػػلي ال  وػػػخف وػػػتدأ ػػػرامػػػلامػػػدق ؽ

                                                            

.(61 تامز ففيرخا تتبيرامت تؿمخا   ياألذرج)ص ف خدة  ص رةزخزخ ب (1)
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منػػتلعػػرضاملػػياميػػتؿل هبػػتت ػػف ػػ تمم  ػػ فلو  ػػؼامرخا ػػت خسػػذ امبع ػػدام تضػػيميظػػتت
ام ػػػرف ػػػفامل ػػػع  تتأخا ػػػطيلػػػىام وبػػػتذػػػتـقبػػػؿ ػػػت  ػػػذخط ػػػل مػػػترجامفه ػػػط  ياإ  ػػػتف
.خاالقلالعام  فىمفورةذ  ؽخل  ؿام تضي 

ف ػط فػتمز فف نػت لػخزع ػتبػ فميظػتتام ثػزرةخسػي2خاأل ر تتبلفيرخا ػت ثػرد
اممػػرخج ػػفامػػخطفاميػػدثامػػرئ س خذور ػػتتامػػخطفقبػػؿامعػػ شفػػيام مػػ ـ خميظػػتتام ػػفرخ

.مدخؿاممه جخامع شف نتخو  تامذؿامليالي لن تس تؾ

 الصفحة مضمكف الحدث
4خصؿاال  تفمه هث 

4وبراال  تففيام فخ لذورافامطفخمت
5سترب ف فام ثزرةإيدىدخؿاممه جخصؿاال  تفمه طترفي

6ميظتتاميربخ  خطامصخار خفيام ثزرة
7اال  تف صالفام طترمه فر

9فيام ثزرةخ دا اتام تساال لغت تت
11فيطر  ن تمه فراال  تف

12 تتسدفيامغربتخ خقفل  ا رأةذتبرة
15 تند فذور تللفيامخطف

16 فذور تتامطفخمتخذستبلمه    ت
17 تندمال   ففيامطتئرة

22زرةخام ختفي م ـلؿامزذلرميظتت فام ث

املػدامؿ ل ثػت خلرل بنػتام صػتيػخادثضبطا ليتمتامثدخؿسذامالؿ فالض م د
خقتـبل ط  ام تتسدبصخرةال  وفإيصػتؤست يلػىمػ ظفام ػترئأفسػذاضػرب نتب  امػتد د

ا ػػلطع تز ػػفيػػدخ نتفهػػخو ػػتأ ػػلال لضػػ أبػػدا . ػػفامنػػذ تفخامعتػػخائ تفػػيامطػػرحام ػػردم
ام تضػػيخافلػػراضز ػػفمػػل فن ػػلال  وػػفليد ػػدأخامػػلونفبػػز فيػػدخث ػػتبعػػد  خقػػتليد ػػد
خوػػ ف صػػراهللأرادمنػػتأفلوػػخفصػػتميتموػػؿز ػػتفخ وػػتف .ذمػػؾذهػػىلػػدؿ ؤتػػراتال عػػداـ

مؾام وػػػػػتفخاملػػػػػترمه ثػػػػػزرةأفلوػػػػػخفأم ثػػػػػزرةخمال  ػػػػػ فأف وخ ػػػػػت ػػػػػ  ت  ػػػػػفام ػػػػػتس خوػػػػػذ
.خاأليداث
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خبػػػتم ظرمهػػػز فامػػػذمذتتػػػللامتمصػػػ تتخذتتػػػتف ػػػلأيػػػدا ت  لصػػػترذتلي ػػػؿمه ػػػخت
أي ت ػػػت خمهي ػػػتةأي ت ػػػت أمػػػرى فن ػػػل  وػػػفل  ػػػ ـامػػػز فب ػػػت  ذهػػػىطب علػػػل خذالقلػػػلبتم  تئ ػػػتت

د تاألمػرى امضد تامليل نـفياملرخ جمز فخلن  شةمر خامليلؤ رفيأبعتدامب ػىام ػر
فػػػتمز فأسػػػـامع تصػػػرفػػػيليد ػػػدق  ػػػتامي ػػػتة فبػػػلل ػػػ األيػػػداث خذه ػػػللب ػػػىام خاقػػػؼ خلبعػػػت 

.مطب علنت  وفل   ـامز فإمى:ز فام ي ت خز فامخالدة

 أكلن: زمف المحنة
خسػخامػػز فامػػذمتػندام ي ػػتخام   ػػتةذهػىتمصػػ تللخام خاقػػؼاملػيثػػرتف ػػل خاقلػػرف

 تتغ ػتفو فػت يخ صػراهللغتمبػت بػتألمـامػذمذتتػللفه ػط فطػخاؿلتر منػتخاميػرخبفيرخا
أمذػػف ملهػػؼز ػػفىمػػإ ي ه ػػتفػػيفه ػػط فبتم ي ػػتامػػز ففػػتقلرافخامػػخ التاملػػي ػػرتبنػػت 

سػػػػذ ام ػػػػخت ز ػػػػفامفث عػػػػت ز ػػػػفامأل ػػػػفز ػػػػفام   ػػػػتةز ػػػػفسػػػػخام ي ػػػػتخز ػػػػف"ةمػػػػر ز ػػػػف
(1)".م ي تاز في خمتبتملصتر

ام ضػػػػػ تخاوبلنػػػػػتاملػػػػػيامز   ػػػػػتام  ػػػػػتيتت ػػػػػفامو  ػػػػػرامفه ػػػػػط   تامرخا ػػػػػتغطػػػػػتدخقػػػػػ
املػػتر ميامػػز ف ػفامرخائ ػػخفا ػلفتدي ػػثاميتضػػر امػز فخيلػػى1948 وبػتقبػػؿامفه ػط   ت

امػذاورةفػ ضا ػل  ترفػي (2)"املم  هيذتم نـذه ل   طخفامذماممترثيام  تبؿ   ؿامذم"
املػػيام ثػػتزرخلصػػخ رخامث تس ر ػػتامفرد ػػتامبطػػخالتلخ   ػػل املػػتر خأغفػػؿ ػػتملخ  ػػؽامث ع ػػت
ذهػػىبصػػ تللامػػز فلػػرؾخو ػػؼ لعػػددة ز   ػػت رايػػؿفػػيامفه ػػط  يامتػػعبأب ػػت منػػتلعػػرض
فػػػيبتمخصػػػلللصػػػؿاملػػػياأليػػػداثلػػػ ر خمهرخائػػػياأل ت ػػػ تام ن ػػػتوت ػػػتي ػػػث صامتػػػمخ
(3).رصدستخا تامرلخد ريت

خرخا ػػتتو فػػػت يوت ػػػتفػػػي عظ نػػتلغطػػػياميتمػػػتامفه ػػػط   تامصػػعبتاملػػػيذتتػػػنتسػػػخ
ب ف ػػػل رأى ػػػتف نػػػت ػػػفبػػػؤسختػػػ ت فخثػػػد ػػػفاألدبف ػػػيتم  ػػػرد ػػػتثػػػرى عػػػلأخ ػػػ عل

بداذتلػػلامهغخ ػػتخام ػػرد ت رخت ريهػػت ػػفأصػػعبخأذلػػى)أـ سػػعد(فرخا ػػت.بت ػػلمداـم تمػػلخا 
امبؤسامفه ط  ي خسي ريهت تبعدام وبت ي ثت ت ام م  تتخلعت تامي تة رايؿ

                                                            

(117بف خ ى ز فام ي تفي رداموتلبتامثزائر ت)ص(1)
(46قت ـ ب ت امرخا ت)ص(2)
.امع هت فضت اتام وتفخامز تففيامرخا تامفه ط   ت  خق خايتاألدب(3)
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اىتػرأ عمػرم فػي ذلػؾ   ..أكد لك أف عنػدم مثمػو عشػرة  .." ل، قمت لجارتي ىذا الصباح
ذا  . كؿ مساء أقكؿ يا ربت ككؿ صػباح أقػكؿ يػا ربت . المخيـ كىػا قػد مػرت عشػركف سػنة، كا 

 (1)لـ يذىب سعد فمف سيذىب ت؟"

امػػدخربػػذمؾف لضػػ امػػز ف ب ػػرخرخاميػػتدامع  ػػؽاإي ػػتسسػػذا( ػػعدأـ)لث  ػػدسوػػذا
 ػػ تؽ   ػػؿامػػذمامػػدالمي ع ػػت  ػػ تؽمػػالؿ ػػفامتمصػػ ت سػػذ ي ػػتةفػػيامػػز ف ؤد ػػلامػػذم
لعػ شسػيخسػت. ػعدأـل   هلامذمام تسضامفه ط  يامز فرخا تسيفتمرخا ت.وهنتامرخا ت
خ لضػػ .األمػرىامم  ػتخسػخامثد ػدام وػتف ػ لرافػؽامػذمخامثد ػدامف ػ  امػز فذمػؾفضػت 

أف تبعدام وبتبعتر فذت ػت وت ػتا لػدادا م ػتقبهنػت ػف ي ػتخذػذاب ف ػدظػؿامتػعبرسػ ف
اميبسخب  تأـ عدللثرع رارامغربتخامف رخامير تف   قه ؿ فاأل ػؿفػيامعػخدةأ ػ دلل

لػػػؼاب نػػػتيػػػ فأخدذلػػػلمهفػػػدائ  فم  ػػػػتخ خاذهػػػىاميػػػدخد خسػػػيفػػػيسػػػذاامخقػػػتام ػػػػؤمـذهػػػىو
ذخدلنػتامػذم ػ  ني ي لنػتخ خقػؼذػدادام ػختفػيي تلنػتامرس  ػتبػتألمـ امعصػ بل لظػر ػـخ

.فيسذاام م ـامبتئس

أ ػػؿأخسػػذ امرخا ػػتفػػي عظػػـأيػػدا نتلػػؤرخمػػز فمػػـ تػػندف ػػلامفه ػػط   خفأما فراثػػت
ف ػػػيتي ػػػتةإالب يػػػتخالتام  ػػػتخ  ففػػػياملصػػػدممه يلػػػؿ خسػػػيفلػػػتت  لتلخ ػػػلم  ػػػل رخافػػػي

 تذداذمؾف دوت تام م  تت ن هتخاملصر يتتمه  ت   فام ػتدةالل ػدـتػ ئت منػـ .امي تة
 بخوؿ تصرحبلو فت يف نػت ػفأيػداثخ خاقػؼ ؤم ػت ػرتبنػتاميتثػت ي ه ػتمػز فذصػ

.وتفتعتر ام ختفيوؿميظت  خقؼامل ف ذ

خأ ت ػ ت ست ػت دخرا امػز ف هعػب"ب خمػل:(لكػـ تبقػى ما)رخا تفيخ ترحزويامع هتامز ف
امرل بػتدقتلنػتلرصػداملػياميػتئط ػتذتأدالػل إم لخلت رامرئ  ت امتمص تتإيدى   ؿفنخ

بعػػدذت ػػت ذتػػر ػػلتداـامػػذمخاال لظػػترامعثػػز ػػل    فػػي ع تػػخفامػػذ فأخمئػػؾي ػػت ام ت ػػ ت
 بهػػ إذوػػذمؾ مػػ سام ف ػػيامػػز ف ثػػديػػ فذهػػىخايػػدمهتمصػػ تتاملػػتر ميفػػتمز ف ام وبػػت

خام هػػػؽامضػػػ تعيػػػتؿ ػػػفام ػػػتذتدقػػػتتفلليػػػخؿ"  ػػػر ـ"مػػػدىذرخلػػػلام   ػػػؿبػػػتمز فاإي ػػػتس
 عه ػػت خام ػرارةبتم ػػ سامتػعخرف نػتتذ ػػتبرأ ػنتفػيلػػدؽ م خقػتدقػتتإمػػىام  ػضخاال لظػتر

لوتبػدذت ػت خ ال ػ فم  تامع ر فبهغتذت سإمىدقتلنت  لليخؿخسيامبطي  خلنتذف
 إل أبػػدان  يكػػف لػػـ، رادعػػان  رجػػالن  دادمػػان  كػػاف لقػػد":يت ػػدألم نػػتبتم  ػػبتاألـبػػدخرل ػػـخخسػػيام هػػؽ
 يػكـ كػؿ نفسػو عػف يعمػف مكتان  لي بالنسبة كاف فيما شيدان  لديو يعني يكف لـ الزمف مركر، أخي

                                                            

(263و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(1)
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خامػػذمختػػى"ام ػػلفزور ػػت"إدراؾخب ػػبب . (1)"أخػػرل عػػانس لقبػػكؿ مسػػتعد غيػػر تافػػو عػػالـ فػػي
قطػػػتر فخلنػػػتأفقبػػػؿرثػػػؿإمػػػىيتثلنػػػتفػػػيام ل  هػػػت" ػػػر ـ"ضػػػعؼ  طػػػتبتمفػػػدائيماليػػػلالؿ

 (2).إغرا الل نهتفر  تل  امع ر 

ل  ه ػتأ نػتذاؾوتفػت امرخا ػتث بػتتفػي  لػدز ػفسػخحيفػا( إلػى )عادد ػترخافيامز ف
امػػذمخامه ػػت ام  ػػ  ػػفذت ػػت ذتػػر فبعػػدذوػػتمز ػػترةاممػػرخجخز ػػفام وبػػت ز ػػف: ال ػػتألز ػػتف
دامػػػؿفػػػيا لػػػد ف ػػػيز ػػػفخسػػخامػػػذور تتخز ػػػفذوػػػت فػػػيب لػػلفػػػيمهػػػدخفبتب ػػػل ػػػع دث ػػ 

لهػػؾسػػخف نػػتام ي ػػتخز ػػف.امنثػػرةيػػدخثقبػػؿامث  هػػتأ ت ػػلور  ػػلذوػػتفيػػ فامتمصػػ تت 
طالقنػػػػتمه د  ػػػػتامعصػػػػتبتتخدمػػػػخؿام وبػػػػت تػػػػتسدف نػػػػت صػػػػؼاملػػػػيامهيظػػػػتت ذهػػػػىام ػػػػترخا 
.بتم خةإمراثنـام خاط  ف

لقػد   ..، تأكد تمامان أف األمر فػي حيفػا قػد انتيػى1948نيساف  23"صباح الجمعة فقط 
 (3)"  ..ياداربدأ القصؼ مف ال

سػػذاام خقػػؼام ػػرسػػخ ػػفذور ػػتت ػػع د ي ػػثقػػتـبت ػػلرثتذلخ ػػرد  ػػفثد ػػدو ػػتمػػخ
وتفيتصال اآلف خسخفيخذ لقر بثدا  فخاقعػل خقػدلعت ػؿ عػلو فػت يذهػىاذلبػتر   ػ 
اآلفم ضػ ام ػػترئفػيذمػػؾامػػز فامصػعبامػػذملثرذلػلامتمصػػ تت ػػفثد ػدخذتتػػتخ اللػػل

.تام رةاألخمىمنتخام   تةامي تو  ن

"طكاؿ الطريؽ كاف يتكمـ كيػتكمـ كيػتكمـ، تحػدث إلػى زكجتػو عػف كػؿ شػيء، عػف الحػرب 
كعػف العػدك الػذم كصػؿ إلػى النيػر  . كعف اليزيمة، كعف بكابة مندلبكـ التػي ىػدمتيا الجػرارات

ـٌ كنيػػب الجنػػكد لألشػػياء كاألثػػاث، كا . كالقنػػاة كمشػػارؼ دمشػػؽ خػػالؿ سػػاعات لجػػار الػػذم لػػ
 . (4)".  ..أغراضو كىرب، كالرجاؿ الذيف خمعكا بزاتيـ كقاتمكا في شكارع القدس

:قخمػػلفػػيثه ػػت ذمػػؾ ثػػدي ػػثامد ا   ػػتبتم تػػتسد عػػج ف ػػلامػػز  فوػػتفخفػػي خقػػؼةمػػر
 فقػد 1948 عػاـ نيسػاف/ 21 األربعػاء يػكـ صػباح كزكجتػو لسعيد حدثت اٌلتي الكبرل الفاجعة"

                                                            

 (117و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(1)
.امع هت فضت اتام وتفخامز تففيامرخا تامفه ط   ت  خق خايتاألدب(2)
(743و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت)ص(3)
 342ام رث ام تبؽ ص(4)
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 إلػى حيفػا شػكارع كانقمبػت المدينػة، كسط تطير القذادؼ كمضت فجأة، الٌشرؽ مف ؼالقص جاء
 (1). "بيكتيا كنكافذ حكانيتيا أغمقت التي المدينة الٌرعب كاكتسا فكضى

س ػػت  ػػلرث ام ي ػػتامي    ػػتخميظػػتترؤ لػػلمه ػػختبع  ػػل خسػػخلػػتر خي   ػػيخذوػػرىال
اثرخا تلػػػلبػػػتمز فامفعهػػػيخاملػػػ ر خامػػػخاقعيمػػػبعضفو  ػػػرا  ػػػت ػػػربطو فػػػت يأيػػػد.لزخ ػػػرف نػػػت

ام  ه خايلالؿام د  تفيغضخف ػتذتتسػخخاقػ فعػال  األيداث ف تيدثفيذوتخامنثـخ
أضػػفىذه ػػلاموتلػػبتػػ ئت  ػػفم تمػػلخامػػز فام ف ػػيامثػػترمفػػيذسػػفامتمصػػ تيلػػىاول هػػت

.ا ت تتسدامز فام ر رامذمذت  للامتمص تتفيامرخ

 جيػػدان، يعرفيػػا إنػػو . 1946 مكديػػؿ الخضػػراء الفػػكرد بسػػيارتو الطريػػؽ تمػػؾ شػػؽ "لطالمػػا
 انػو لػك كمػا يفعػؿ، كػاف كمػا سػيارتو يقػكد كىػك سنة، عشريف عنيا يتغيب لـ بأنو يشعر كاآلف

 (2)"ت المريرة السنكات تمؾ طكاؿ غادبان  يكف لـ

يمػـ تػعربنػػتاموتلػب خيػ فذػػتد ػ خاتامغ ػتبلهػػؾوت ػتأتػبلبغفهػػتأسػؿامونػؼاملػػ
معوػػتخثػػدوػػؿتػػي   لظػػر م  ػػخد ػػ ترللخ خاصػػؿطر  ػػلف نػػت خاألسػػـ ػػفذمػػؾم ثػػداب ػػلو ػػت

خذػػػفامهيظػػػتتاملػػػيث عػػػت ػػػع دبتب ػػػلمهػػػدخف فنػػػيأو ػػػراألخقػػػتتل ز ػػػت .لروػػػلذمػػػؾام ػػػـخ
بػػفبعػػػدغ ػػتبطخ ػػؿ ف ػػػدخلتػػظ ت فػػيامرخا ػػت إذي هػػػتفػػيامبػػد ام تػػػتذرامالسفػػتمه ػػت اال

  طراأل ؿذهىاألبخ فأف ثدااب ن ت  لظرس تفي وػتف ػتخ عػخدابػل موػفامصػد توت ػت
فوػػتفخثنػػػت  ػػػفخثػػػخ .فخقن ػػتيػػػ فخثػػػداذت ػػػؿامػػز فقػػػدغ  ػػػر ػػػفتػػوهلخ بػػػدأ فػػػيامي ػػػتة

.ام ي تامليأض فتموـام آ ياملياثل عتفخؽصدر 

تذوػػرأفغ ػػتفو فػػت يقػػدا ػػلفتد ػػفاملػػتر خخام ضػػ تفػػيرخا تلػػل  ظنػػر ػػفمػػالؿ ػػ
خقػػدخثعػػؿ  نػػت ػػزارا م ػػف ر ػػدأف عػػرؼي   ػػتلهػػؾامفلػػرةخاميتمػػتاملػػيذتتػػنتامفه ػػط   خف "

ب ػػػػت خفػػػػيامرخائػػػػي امع ػػػػؿفػػػػيخمػػػػدخر مهػػػػز ف اموب ػػػػرةاألس  ػػػػتامفه ػػػػط   خفامرخائ ػػػػخفخذػػػػى
 ػػػف عػػػللعػػػت هنـفػػػيفػػػت طه خا.األيػػػداثيروػػػتخفػػػيي تلنػػػت فػػػير خلػػػ   امرخائ ػػػت امتمصػػ ت
ف  ػػتبرؤ ػػتذمػػؾفث ػػدخاخامليػػخالت خاملطػػخراتبتأليػػداثاميتفػػؿامفه ػػط  يامخاقػػ مصخصػػ ت

لث ػ د   ػرادامػذمامرخائػيمهيدثاممترثيامز فليد دذهىخيرصخا.خامخاقع تبتمصدؽلل ـ

                                                            

(344ص)و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت(1)
 (345ص) ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هتغ تفو فت(2)
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امػػذمامػػز فسػػذا .مه ضػػ تاملػػتر ميبػػتمز فامخ  ػػؽالرلبتطػػلمنػػت ا إطػػترالمػػتذ أخرخا ػػتلنـفػػي
(1)."املم  هيذتم نـذه ل   طخفامذماممترثيام  تبؿ    ؿ

خاأل ػػر تػػتبلذ ػػد صػػراهلل فػػال مفػػىذهػػىأيػػدأ ػػلصػػتيبام هنػػتةامفه ػػط   تاملػػي
امفه ػػط   تتم هنػػتةرخا ػػتتف  ػػت فدخ  ػػتي بػػت طخ هػػت ػػفلػػتر خام ضػػ تامفه ػػط   تذهػػىتػػوؿ

 ػف ػخا خام لفػرد اممػتصذتم نػتخايػدةموؿرخا تت ث خذت ف لوخفضمـرخائي ترخع"
290  ػػرب ػتامفه ػط   تام هنػػتةغطػتخقػد.امف ػػيب تؤسػتي ػث ػػفأخاميوػتئي ب تسػتي ػث
اال لفتضػتبعػد ػتز ػفيلىترذام تب ام رف نت تت  ذاميد ث امفه ط  ياملتر خ ف  ت

طفػػػػؿ امب ضػػػػت امم ػػػػخؿز ػػػػف امثه ػػػػؿ هػػػؾق تد ػػػػؿ:سػػػػيامرخا ػػػػتتخسػػػػذ .ام ت  ػػػػتامفه ػػػط   ت
ف.امضػػيىتػػ سليػػت ة  ػػتأذػػراس امتػػخارعز لػػخف اميػػذرط ػػخر ام  يػػتة املػػيامعالقػػتخا 
امبتذػثاولتػتؼ فراألم سذال وفخام ترئسذ ام رد تاهلل صرإبراس ـ صخصب فلث  
اإ  ػتفلنػدداملػيامب تضػتتخ ػؿ ل   ػثفػيخامرغبتام   تف  تخ تفيخام ل  ؿامولتبتذهى

(2)."ووؿامعتمـسذافيخخثخد ب رضلذالقللخلترخ خامعربيامفه ط  ي

 ػتض بػ فاألبعػتد   تئ ػتذالقػتبػتمز فاموتلبذالقتظنرت(الشكارع زيتكف)رخا تفي
خقػػدب  ن ػػت امث  هػػتخاأل ػػتـي ػػت مط بنػػتز  ػػبام ػػتابػػفأ  ػػفوػػتفيػػ ف ػػهخىامبطهػػتلي ػػت 
يػػد تيػػ فمه  ػػل بؿ  ػػ ر ػػـاميتضػػر امػػز ففػػي بتتػػرا  ػػردا وت ػػتمػػخو ػػتاموتلػػبل تخمنػػت
مػػػطذهػػىل ػػػ ر بتتػػرةذالقػػتبػػػتمز فاموتلػػبذالقػػتفظنػػػرتذ نػػت قبػػؿ ػػػفامفتثعػػتب ػػهخى
خامنػػػذ تفامنهخ ػػتمدرثػػتخايػػدة ػػرةامتمصػػ تتم ػػػتفذهػػىامز   ػػتاألبعػػتدوػػؿي ػػؿخلخايػػد 
غرفػػتامب ػػت  ملهفػػت خأز  ػػتب  و ػػتامرخا ػػتا ل هػػتي ػػثامػػخذي ل ػػترأ ػػهخبذمػػؾفػػي عل ػػدا 
خاميتضػرام تضػيامػز ف ػـام  برة ز  ب ام عه تب تام در ت ام  ؤخم ف أيدخسخيضرلل

.خام  ل بؿ

 "كسمكل قد فقدت عقميا بعد استشياد أيمف، فقد سألكىا
 كـ سنة مرت عمى استشياد أيمف؟

 ألؼ سنةت
 كمتى اخر مرة رأيتو يا سمكل؟

                                                            

 (46ص)  زاقت ـ ب ت امرخا ت(1)
 (7بر  ي إبراس ـ صراهللاألدبل   تمهذاورةخأ   تمهرخح)ص(2)
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 "(1)نعـ أمس رأيتو ت  ..أمس
بتم خت  مذ ت صراهللفيرخا لل ألو ػرخأتػد)أعػراس امنػة( خفي  تؽامز فام خ ـخ

دة ففػػيغػػزة سػػذ ام د  ػػتاملػػياملػػترمنػػتاموتلػػبيربػػت  ػػفرخا تلػػل عت  ػػتمػػز فام ػػختخامتػػنت
بتمعخ ػػػؿ غػػػرم خضػػػخعخسػػخيرخبنػػتامػػػ الثال نػػػـأ نػػت فوهنػػػتأز  ػػػتلتػػيبػػػتم ختخامف ػػػداف 

  ػػتف ػػل ػػف بتتػػر تفػػياميػػزفوػػؿذػػفببراذػػتابلعػػدام ػػتردموػػفخام  هخدرا ػػت خام ػػدبخامبوػػت 
يػتخر حاخرخامث ػتزة امعػرسخاميػزف امفػرحيػدمبػ فل  امليامفه ط   تاميتمت لبطف حاخر

فتمتمصػػػػ تت.امعصػػػ بتامفه ػػػػط    فلثربػػػتفػػػػيثد ػػػدا ثت بػػػػت ضػػػي  مخذوػػػػت  بع ػػػؽام ػػػخت
امرخائ ػػتخاملػػيو ػػرتف نػػتام  ػػت  صػػترذفخقلػػت ذصػػ بت   ػػ طف ػػلامتػػندا خايػػدا لهػػخاآلمػػر 

 تطخاؿاأليداث خو ف صراهلل رخمز  ػت ذ خا ػلامعػر ضفوت تامدقتئؽخام تذتت لخلرةقه
.سخامف دافخ  خطامصخار خذهىرؤخسامضيت ت خو فامتمص تتللرقبإذالف ختقتدـ

"تركتييا كرحت أسير بيف الشكاىد عنػدىا أحسسػت بػذلؾ اليػاجس الػذم خطػر لػي ذات 
 (2)كف أف يستشيد فيو أحد ت؟ "يكـ حكؿ الشيداء يسير في عركقي ىؿ ثمة يكـه يمٌر د

خسذ األيداث لصهتالصتال خ   ت ب تثرىفياميػربذهػىغػزة ف ػدا ػلخيت ػفلهػؾ
األ ػتـأبعػتدام ػختخام صػؼامعتػخائيذهػىوػؿ وػتف فتم  ػتثدخام  ػتبرخامب ػختاآل  ػت وهنػت

مهثر  ػػت يػػؽمه تلػػؿطتملنػػتصػػخار خامطػػتئراتخثعهػػت ػػفغػػزةب و هنػػتفػػيذمػػؾامخقػػت  ػػريت 
.أف ؤدمدخرستفيأم وتفخز تف تت 

س   ػت ملهفػػتامػز فذ صػرمػػلمصخصػ تخفن  ػػت ثػدأففقػط(، 2)مجػػرد أ ػتفػيرخا ػت
 لربػػ ذهػػىذػػرشام ػػردف نػػتخ بتػػربغت لػػل خسػػخ  ػػ رفػػي  تئ ػػتغ ػػرفنػػخفػػيسػػذ امرخا ػػت 

خ لهػػػػخفاميتضػػػػرب صػػػػبتغام تضػػػػيخأط تفػػػػل  لخاز ػػػػت  طغػػػػىف نػػػػتام تضػػػػيذهػػػػىام  ػػػػل بؿ 
خام م  ػتتاملػييػد تف نػت ثػتزرثد ػدةو ثػزرةلػؿهه تضيف نتبعداف أيدس تبعدام وبتف

فػػي ريهػػتامطفخمػػت خسػػخامػػذم رمػػيظالمػػلذهػػىام صػػتخأيدا نػػػت خ ت  ن ػػتقبػػؿام وبػػتامزذلػػر
ذمؾبعػػػد تمػػػثخسػػػخخقػػػتيػػػدخثاملػػػيذتتػػػلنتامتمصػػػ تتفػػػيقراسػػػتاألصػػػه ت خمهيتضػػػروػػػ

ام ثػزرة خو ػػؼلفتذهػػتامتمصػ تت ػػ األيػػداثام للتم ػت ػػفام صػػؼخام ػختخاملػػد  ر خأ ػػت
امبعدام تمػثفنػخام  ػل بؿخامػذمأمػذ تاموتلػبإم ػلم رقػبي ػتةامتمصػ ل ففػياموخ ػتإيػدى

  ػػت لالصػػ تو  نػػتل ػػ رفوت ػػتاألز.دخؿاممهػػ جاملػػيأذاقػػتامفه ػػط  يام ػػرخامعػػذابس ػػتؾ

                                                            

 (94 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(1)
 (47 صراهلل أذراسة  ت)ص(2)
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ذهػػىمػػط  ػػل  ـ خذاؾألفامػػػرابطام تػػلرؾب  نػػتسػػخام ػػػختخاال نػػزاـخام ي ػػتام ت ػػ تاملػػػي
فيبدا تي تللخق خةامع شيلىيد تام وبت خ ػرخرا بػتم ثزرة.ذتتنتامفه ط  يأ   توتف

. تففيام م ـام ترؼذهىامخطف خا لنت  بتمغربتي ثامذؿخامير

خمعػػؿ صػػراهللمػػرجو  ػػرا ذػػفام ػػ مخؼفػػيإيػػداثمهطػػتامػػز ف خابلوػػرلخم فػػتثد ػػدة
مه ثػػزرة خرب ػػتام ػػببفػػيذمػػؾأفسػػذاام خضػػخع طػػرخؽبتػػوؿوب ػػر خقػػدأرادأف  ػػلجتػػ ئت 

 يػػددأف  ػػلط  الس ػتام ػػترئخمب ػػث بيػذرتذ نػػابلعػػدي ػثام بتتػػرةفػػخثد ػدا  م  ثػػخ ػف
وػػتفإففػػيز ػػفام ػػختفػػرؽالفػػ ػػت  مػػ ـإ ػػل..ام   ػػتةسػػذ خقعػػتبتمضػػبط وػػتفأمفػػي

ذهػػػى ي ػػـخذػػػزؼإ ػػلامو ػػترم ثػػػزرفػػيأـإفر   ػػتفػػػي مػػ ـأخيلػػىتػػػتل ال صػػبرا  مػػ ـ
امتػػػترب..خ ػػػلب ىوت ػػػت..امػػػدـتػػػنخةإ نػػػت..امتػػػب تإ  تذتلنػػػتذهػػػىامث  ػػػ رقػػػص   ػػػتة
فػػػياال  ػػػ فخأف ػػػ  تال..اموهػػػيامعثػػػزإمػػىخاضػػػيتإتػػػتراتإ نػػػتخرةام بلػػػامػػػذراعأخاميه ػػؽ

.امعربيام  تفيام م تؿفيامعل دةامرثخمتر خز فامرخا تس ت

أ ػػت ػػتئررخا ػػتت صػػراهللفػػيام هنػػتةف ػػداملهفػػتل ت ػػت ذػػفسػػذ امرخا ػػت ف ػػدثػػت ت
فوت ػػتمعبػػتامػػز فبػػدامهنتخامل ت ػػتتل ر مػػت  بتتػػرا م ريهػػت ػػف رايػػؿاملػػتر خامفه ػػط  ي  خا 

ام ػػرد تام بلوػػرةخامل ط عػػتتام ػػ   تئ تام دستػػتقػػدغطػػتذهػػىأ ػػهخبلامف ػػي إالأفامخضػػخح
.فيامفورةخب تفام ريهتامليل تخملنتامرخا توتفغرضت  فأغراضاموتلب

فثخا ػبأز  ػتامظهػـامػػذمسػيإيػدىامرخا ػتتاملػيل تخمػػتثت بػت  ظه ػت  ػ)عػك( رخا ػت
فتمبطػؿأي ػدامصػتفي.ل تر لاميوخ تتضد رؤخ  نت خمتصتامطب تام   فػت ػ نـخاموتلبػت

فػي  ربز فام ي تامعص بتي فا لدذيم   ؿأ تـامث راؿاميتوـ فوػتف بلػز  خ ػت بعػد ػـخ
ت فت ػػل رتام يػػتخالت  ػػل دةوػػؿ ػػت  هػػؾ ػػفي ػػتةم عػػدؿذػػففوػػرةامولتبػػتذػػفام ػػخرةخامير ػػ

ذهىذت ؿامز فامذم  رسؽامبطؿخصػخال إمػىامرضػخخخاال ل ػالـ إمػىأفلي ػؽذمػؾمنػـ 
ف  ػتب  ػػتذهػػىامثت ػػباآلمػػرامتمصػػ تام  تضػػهت ػعد خامػػذممػػـ لغ ػػرب ػػرخرامخقػػت فوػػتف

.صػػبرا خا   ت ػػت ب ضػػ لل خقفػػللثػػت  ي لػػلأقػػخىخأصػػهب خمػػـ فعػػؿبػػل ػػرخرامخقػػتإالأفزاد 
خسذ 

بصػػػػددست ػػػػليوـأصػػػػب اممط ػػػػت ي ػػػػثذػػػػفقػػػػدابلعػػػػدتام عتصػػػػرةامرخا ػػػػتخ ظنػػػػرأف
امػز فل    ػتتمػالؿ ػفامز  ػي خذمػؾاملرل ػب ػ األيػداثلطتبؽذدـبتأليرىامال  طؽ أخ

ثد ػد ا ل  ػؿفػيفػياال ػلبتؽخاال ػلرثتعخغ رسػت خامرخا ػتام عتصػرةابلػدذت  ط ػتلو ػفاملي
أفللمػػبطاألز  ػػتو ػػتللمػػبطامضػػ تئرخأ  ػػتطام ػػردخأ  ػػتطاميػػدث ف يلػػتجام ػػترئف  ػػتبعػػد
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 م  ػػترامػػز فامي   ػػي خمنػػذاوهػػلدالالت  ذػػتدةلرل ػػب  مأليػػداثفػػيذس ػػل خا  إمػػىإذػػتدةلتػػو ؿ 
. ف  ت وب رة

ر ز  ػػت خمػػـ عػػد  ػػؼذ ػػدامخظ فػػت"ف ػػدتػػو ؿامػػز ففػػيرخا ػػتل ػػترامػػخذيبعػػد اإ يتئ  ػػتخ
امب تئ ػػتمهرخا ػػت بػػؿلثػػتخزذمػػؾإمػػىخظ فػػت دالم ػػتللخافػػؽ ػػ امخاقػػ امي ػػتلي ػػف تي ػػت خ ػػ 

 ت  ت" .(1)اميتالتامتعخر تمهذات ف تي ت 

خ  لض تتام ػردو  ػر ا ػتللطهػبأف  ػ املبػتدؿف  ػتبػ فام خاقػ امز   ػت فػنذااميتضػر
 يػػؿام  ػػل بؿذهػػى ػػردفػػي ذاام  ػػل بؿ ثػػي قبػػؿاميتضػػر خام تضػػيقػػد يػػؿ  ام تضػػي خا 

ذاام  ػل بؿقػد ي ػدذػف خقعػلم لروػلمهيتضػرذهػى ػب ؿ  ب ؿاملي  ؽأخاملعل ـام ردم خا 
اال ز ػتحاميػػد يأخاملضػه ؿاميوػػتئيإمػى ػػتال نت ػت ػػفإ وػتفأطػػخاراملبػتؿفػػيسػذ ام خاقػػ 

 ػػفاأل ت ػػ تاأل  ػػتطسػػذ يػػخؿخام ػػردخاملػػذورامفعػػؿدخائػػر ر ػػـو ػػتأفاموتلػػب.(2)امز   ػػت
امتمصػػ تتأخضػتعبػ فامعالقػتمػػالؿخ ػفامولتبػت  ثػتالتأ ت ػػلل ف ػ خسوػذا امتمصػ تت

 ػػػ خ  ػػ رخامل ػػت زاتمهلفتصػػ ؿامرخا ػػػتل ف ػػ لوخ نػػت  ػػترخفػػػي تضػػ نتخفػػييتضػػرستفػػي
يتضػر:ز   ػ ففضػت  ففيريهتذبر خقرائلاي د   خاب لخزخثلل داي   امث راؿأي د

امتمصػػ تتخ تضػػي رب ػػتاألتػػنر/األ ػػتـ ػػفذػػدد  ػػخى  ػػلغرؽالامػػذماميػػدثأخامرخا ػػت
.بع د ا  لد أ دا امذم

و ػػت امذو ػػتخأ ػػتم بلخمداذػػلامث ػػراؿ ػػهطتأ ػتـخبت يػػدار بعثػػز أي ػػد تػػعرثنػػت ف ػف
ب  ػػل تػػعرأمػػرىثنػػت خ ػػف  ػػل  لخقعػػخفوػػت خاخذ ػػتقرائػػلخذػػف يب ػػلذػػفبت  طتذػػلر تػػع

ت   هي  سػذا ػ لي.ة  ػتستدئػت خي ػتة خ ػ ترة خب ػت خ ػتؿ   صػب  ػفامث راؿمل  د لم تبيتثت 
ضػػػ  رمػػػالؿ ػػػفخذمػػػؾامتمصػػػ تغػػػخرل ػػػبرثػػػد ا تثيػػػت خ خمخثػػػتتتػػػوؿذهػػػىامصػػػراع
خسػذاف ػل ػ ث خمػـأي ػد ل  ػت وػتف ػتإمى ر زف عد.   هنـامذم عدمتصتقرائل/امبطؿ

قػراؤ //ضػ  ر   ػ ط تي وؿ عل   طأي د   طخي ف.امرخا تز فطخؿذهى عذبل ت
يتضػػر خخاقعػػلفػيأي ػػدذ ػػل عثػزوػػتف ػتأفذمػػؾوػػؿمػالؿ ػػفخ تػػعرخاب ػل زخثلػػل/يبػل

سػػػػػذ فػػػػيامرخا ػػػػتفػػػػيذرخلػػػػلاملم  ػػػػؿذ صػػػػر بهػػػػػ مػػػػذمؾ يال ػػػػلم تمػػػػلخأفػػػػي    ػػػػلصػػػػتر
.ام خ خمخثتت

                                                            

(157رة)صام ع  ي إ  تعامز ففيامرخا تامعرب تام عتص(1)
(220 رلتض في ظر تامرخا ت)ص(2)
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سػخامعوػسبػؿاإبػداذي/امرخائػيمطتبنتذهىأخامرخا تب  تذهى ؤ رالذور تخوؿ
ذمػػػؾذهػػػىخامتػػػخاسدخامرخائػػػي املػػػتر مياممطػػتب فبػػػ فام تثيػػػتام خاز ػػػت ثػػػدي ػػػثامصػػي   

امث ػػدمي  ػدافخا ليػترذه ػػلخام ػبضام  تخ ػتذ ه ػػت ػعدف ػل   ػػلرثامػذموتم تػند.و  ػرة
.  ال فعهللذتر فسرب تذه لام بضأ م يامذم

خمػػخللب عػػتثػػز ا  ػػفام خ لػػتجام ػػ   تئيامػػذمأبػػدعف ػػل صػػراهلل  اليػػظخو  ػػلتػػو ؿ
 تػوال مخيػت ف  ػػت امػز ففػيذس ػل  ػـقػتـب صػلم طػ ف  ف ػت خقػتـبنمصػتقنتث بػت إمػىث ػب 

درا  ت  سخمتبتألز  ػتام لتػظ تخام ل ػت رة يلػى  ػرح ػ امتمصػ تت عػت  خفػياألز  ػتوهنػت
 عت  خفياأل و توهنت عت  خأذورثز ا   نػتيػ فدمػؿامب ػتبعػدأخز ػترة مػلم ولػبامث ػراؿ 

امل تسػػػتبنػػػتخاميػػػخارامػػػذمدارختػػػتسدزخثلػػػل  ػػػـذػػػخدة مه تضػػػيخلهػػػؾاأل  ػػػ تام  تف ػػػتاملػػػي
(1).ب  ن ت  ـذخدةمهيظتذالنتامليذتدف نتمهب تخمـ وف رغببرؤ لنت

  و  تللب ام  ترامز  يام لتظيمهرخا توتآللي: خفي ه هت 

امث ػػػػراؿ فوػػػػرخ ب ػػػػيب لػػػػل)اميتضػػػػر( أي ػػػػدامصػػػػتفيأ ػػػػتـامث ػػػػراؿ)اميتضػػػػر( أي ػػػػد
قبػػػؿتػػػنر( أي ػػػدامصػػػتفيفػػػياأل  ػػػ ت)ام تضػػػيامبع ػػػد( أي ػػػد ػػػ امصػػػتفي ػػػ ام ي ػػػؽ)

.امث راؿ)اميتضر(

سػخز ػف  لػدبع ػدطخ ػؿ مو ػل  ػ ر)زمف الخيكؿ البيضاء( خامز ففيرائعت صراهلل
بللتب خا لظتـ خذت  ػت خ ػرد ذمػؾ عػخدمطػخؿ ػردامرخا ػتخو ػرةخلػزايـاأليػداثف نػت خامي بػت

امطخ هػػتاملػػيلرخ نػػت   ػػت ػػؤدمملفوػػؾأبعتدسػػتخذػػدـ  ػػدرةاموتلػػبخالام ػػترئاإ  ػػتؾامز   ػػت
بز ػػػػػتـاأليػػػػػداثخم ػػػػػخطاألفوػػػػػتر فوػػػػػتفامل ه ػػػػػؿفػػػػػيامعػػػػػرضبػػػػػترزا  ر يػػػػػت    ػػػػػتببػػػػػتمفورة

.خامصراذتتامطخ هتيلى صؿألخثنتفيأو ر ف تند

 ػػفاميػػرخبخ امصػػراذتتإال ػػفبعػػضام  تختػػتتخلبػػدأامرخا ػػتب ػػردز ػػتفسػػتدئمػػتؿ 
بػ فأفػػرادام ػػرى خرثػػتؿامػػدرؾاأللػػراؾ خ  ػػل رامصػراعبػػ ف ػػد خثػػزرمال ػػل ال ذهػػىم ػػرات

امػذمطػخىز  ػت   ػل را  خفػل ز ت ػت ثد ػدا اميل ػيتم تػندام ر تخلتػر دأسهنػت إمػىأفا لنػتب
 "امنتد ػػػػت"قر ػػػػت لنػػػػتاخ.خوهنػػػػـ"متػػػػنبت ا"خ"األدسػػػػـ"خ"امي ت ػػػػت"غتبػػػػتف ػػػػد.بػػػػتم رارة طػػػػر 

فػيي تػرخا.اإ  ػتذثػ شخمػذالفخثخعيصتربعد غتدرخفأسهنت ـستسـ.خيرقتخد رت
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يتػرثلل هفػظز ػفذهػىاألم ػرةام ظػرات ه ػخفوػت خافخقنػتخ ػفام ثنخؿ إمى  هلنـتتي تت
:اميز  تام  ت سبخطقبلرامتمداميتجأمت"امعز زة"وت ت.أ ت نـاألم رة

 "العزيػزة" حػدقت . القريػة بيػكت مػف اعػددن  تمػتيـ بنػار فػإذا التفتػكا، انفجػارات، عدة دكت"
 حػدلإ كانػت . الشػاحنة لصػندكؽ الحديديػة الحافػة إلػى كجييا مسندة بصمت تبكي كانت التي

 . الحمػاـ بػرج فاشػتعؿ أخػرل قنبمػة كسػقطت فيػو النػار انػدلعت أبييا، بيت في سقطت قد القنابؿ
 المشػػيد ذلػػؾ رأت كعنػػدىا فيػػو، كمػػا البػػرج ممتيمػػة تتصػػاعد التػػي النػػار تراقػػب "العزيػػزة" راحػػت
ػػ تفكػػر لػػـ مسػػافات اقاطعنػػ محترقػػا، يطيػػر الحمػػاـ كػػاف . اأبػػدن  تنسػػاه لػػف الػػذم ػػ أف ايكمن  احمامن

 لسػػيكؿكا كالكػػركـ البسػػاتيف فػػي يسػػقط راح كحيثمػػا نياياتيػػا، يبمػػغ أف يمكػػف مشػػتعمة بأجنحػػة
 تتػػيا الػػي العاليػػة النقطػػة تمػؾ إلػػى العربػػات كصػػمت كحػػيف . تشػتعؿ جديػػدة نػػار كانػػت المحيطػة
 (1). "األربع الجيات تمتيـ الحرادؽ ألسنة كانت األخيرة، لممرة "اليادية" مشاىدة لمناس

  هػػؾفػػال ػػليد تام ؤم ػػت ام ق  لػػلم   يػػلام وػػتفذهػػى ػػ طرلل فػػرضالس ػػتتمز ففػػ
إ نػػتامالأ ػػف إمػػىاأل ػػف ػػفآلمػػر خقػػت ػػفلغ ػػر املػػياميػػتدةامػػز فبهػػت ثػػرحأفالإام وػتف
بػػالف ضػػيخاام ػتسي ػػتةخأربوػتمرابػػت  ام ػدفيخمػػتاملػػي ػػتقبػؿااليػػلالؿاإ ػرائ هي  ريهػت
.قراسـخ د نـفيام لثخؿام خت فسربت  وف

بفلػرةت ز    ػامرخا ػت ػؤطر األخمػىرثػتبتمدلػتر ميز ػفسخفيسذ امرخا تام ي تخز ف
أف ػػفام ػػترئل وػػفأخصػػر يت ليد ػػدا امػػز فسػػذاليػػددخ ػػخا  ام تضػػي ام ػػرف ػػف ال   ػػتتام
امػذماملػتر خ سػذا ػ تؽذهػىامدامػتخامف ػراتام ػرائفبعػضمػالؿ فامرخا تدامؿ ف لتفل 

أيهػػؾل  ػػؿام رثع ػػتامفلػػرةسػػذ أفذهػػى.األيػػداثيخمػػللل يػػخرامػػذمام رثػػ ب  تبػػت علبػػر
..خامي ػػػتةام ػػػختصػػػراذتتوتبػػػدلتمصػػػ تتفػػػيامرخا ػػػت ف ػػػدذتتػػػتامنتلذتتػػػاملػػػيامفلػػػرات
.ر مأ خـ مفيقر لنتامنتد تخمخامي تةق دذهىب ىلويامز فصراع

 الكلدةثانيان: زمف 
األ ػؿخام ػعتدة ػفمػالؿاأليػداثخسخامز فامذمل فل ف لأ تـامتمصػ تتبخابػت ػف

 ػػفامير ػػتخاال لصػػترخاال ػػل رارام ف ػػيخامي ػػتلي.املػػيلع تػػنتخام خاقػػؼاملػػيلي تسػػت ز ػػف 
خ لصػؿسػذاامػز ف. ؤ رإ ثتب ت ذهىل ت يامتمص تتخلداذيام خاقؼمالؿام ػردامرخائػي
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 خ عط نػتام ػتردإتػتراتخلعب ػراتل فنػـب فتس ـخةرا  عل دام ترئأ نت صدرامي خ تخاإتراؽ
. فام  تؽأ نتأخقتتي تةلبثام عتدةخاأل ؿفيي تةامتمص تتامرخائ ت

خلملهػػؼأخقػػتتامي ػػتةفػػػيرخا ػػتتو فػػت يخ صػػػراهللقهػػ ال ذ ػػتسػػػخ ػػ مخؼ فػػ خال سػػػي
راجو  ػرا  فػاليػد ثذػفأخقتتقه هػتمػـ  ػهطاموتلبػتفضػخ ام هػـذه نػت خمػـ فليػتطتقػتاال فػ

ا لصػػتراتخبتػػتئرخي ػػتة  ػػل رةإالفػػيميظػػتت ػػرذتف ػػتل لنػػيبػػتيلالؿأخفتثعػػت ػػت خسػػذا
أ ػػرطب عػػػيفػػياألدبامفه ػػػط  ي فػػنف عظػػػـام خاضػػػ  ام طرخيػػتسػػػي عتمثػػتمنػػػـخقضػػػ ت

فػػػيإطػػػترألعبػػتام ػػػتسخأرس ػػتامتػػػبتبخوػػتفأ رسػػػتذهػػػىامث  ػػ قت ػػػ ت  فوػػتفاميػػػد ثذ نػػت
امرخا تت ي ؿامطػتب ام   ػتخم خ   ػؿامنػـام تػلرؾامػذم ع تػل خ صػخرسػذ اميتمػتبصػخرة

.ف  تبه غتخم تؿ بدأبتإيراؽخ  لنيبتإتراؽ

خ ػػػت ياأل ػػػبتبسػػػخأفاألدبذت ػػػت ػػػؤدمخظ فػػػتذالث ػػػت ضػػػي ف نػػػتبػػػؤرةامصػػػػراع
م ػتوػتفس ػتؾأدب يه نػتخ عطػيخثنػت ظػر خميظتتامل ـز فهخمػـلوػفس ػتؾ تػتوؿخ ػآس 

 ػػػتذهػػػىذتل ن ػػػت  ػػػؤخم تام ضػػػ تخس نػػػت خبتملػػػتميأمػػػذوتلبت.  يػػػخاملغ  ػػػرخ ػػػب هلامصػػػي 
.خأذط تام ض تي نتفياملعب رذفثت بنتاميز ف

خرغػػػـوػػػؿسػػػذافو فػػػت يوت ػػػتمػػػل تػػػتذر اممتصػػػت خميظتلػػػلام   ػػػزةاملػػػيأمػػػرج  نػػػت
.   هػػبامػػز فف نػػتإمػػىفػػرح هػػخف خ ػػعتدةلل  تسػػتامتمصػػ تتخلعبػػرذ نػػتبطر  لنػػتامي ػػتة م

ف ـ عدذتتػتخقلػت  ػفامي ػتةبػرزفػيذػخدةاب نػتإم نػتفػيم تمنػتمهيظػتت عػدخدة رأتفػي
.م  ت امع دخام عتدة فبدأتلثنز ف نتمه تئلخلعدمل ت ر د فامطعتـ  رفتقل

ة تمػػأل كجييػػا كمػػا لػػـ أرىػػا أبػػدان، ككضػػعت أـ سػػعد أشػػياءىا الفقيػػرة فػػي "كانػػت الضػػحك
كحكمػػت فػػي الغرفػػة فيمػا كػػاف الػػدكم فػػي الخػػارج يسػػتقبؿ مجػػيء   ..الزاكيػة كقالػػت: جػػاء سػػعد

 (1)العيد"

خرغػػػـأ نػػػت صػػػرةذهػػػىأف وػػػخففػػػيام  ػػػداف ػػػ امفػػػدائ  فخأ نػػػتسػػػي ػػػفأر ػػػهللإمػػػ نـ
أفميظتترؤ لنتملوت تلبػثمنػتام ػعتدةخلي  نػت ػفثد ػد م مهصنـ فيبسامهثخ  إال

خقػػػػدرأتفػػػػيم  لنػػػػتفػػػػيام مػػػػ ـذػػػػذابت اليػػػػد مػػػػل ف  ػػػػتوت ػػػػتم  ػػػػتامفػػػػدائ  ف بع ػػػػت مهي ػػػػتة
.خام عتدة
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فػز فامعػ شفػيم  ػتام مػ ـسػخز ػف ػخت ب  ن ػتز ػف . (1)"خيمة عف خيمة بتفرؽ"
. يخامخالدةخامي تةام تد تفيامخطفامع شفيم  تامفدائ  فطر ؽ

خس ػؾخقػػترأتأـ ػػعدف ػػلامي ػػتةلتػػرؽخلبل ػـقهػػ ال منػػت يػػ فا ػػل رت ف ػػ تزخثنػػت 
.خا لبتربتب ل عدأف وخفبطال خ فمربلخب خللفندأت ف ل

"فجأة تغير كػؿ شػيء، كػؼ أبػك سػعد عػف الػذىاب لمقيػكة، كصػار حديثػو ألـ سػعد أكثػر 
 (2)" ..ة، بؿ إنو ذلؾ الصباح سأليا إف كانت ما تزاؿ تتعبليكن

خز ػػػفةمػػػرذتتػػػللأـ ػػػعدأل ػػػتـ عػػػدخدةوت ػػػت ػػػع دةف ػػػل ػػػعتدةبتمغػػػت بتمليػػػتؽاب نػػػت
اموب ربتمفدائ  ف خلدر باب نتامصغ ر ع د عنـذهىذرخضم تتئ ف فوػتفسػذابتم  ػبتمنػت

ه عتدةامليلرقبنػتيػ ف  لصػرسػؤال امصػغترخلعػخدفه ػط ف  الدا ةمرمرخينت خ ذ را قر بت م
.ذهىأ د نـ خ لمهصخا فز فامغربتخ  ل هخامز فامخطفز فامي تة

"كحيف نزؿ سعيد إلى حمقة العرض أخػذ النػاس يصػفقكف، ككصػمت أـ سػعد فكقفػت إلػى 
نػػاؾ أطمقػػت جانػب زكجيػػا عمػػى سػػطا كاطػػئ كأخػػذت تطػػؿ نحػػك السػػاحة، كحػػيف ميػػزت سػػعيد ى

 (3)زغركدة طكيمة تجاكبت بزغاريد نبعت عمى طكؿ المكاف كعرضو"

وػػػتفامػػز فذابعػػػد فظػػػتسر فل ت ػػت  فػػػز فام ي ػػػتخامفث عػػػت)مػػػا تبقػػػى لكػػػـ(فػػيرخا ػػػت
بثر  تامع  ؿخزخاثل فأمتيت د ػر ـ خامف ػرخاملتػردخ ػختاألب خبػتملزا ف ػ وػؿسػذا

امير ػت طر ػؽامػى  رتػد وتفامذمخسخام  تضؿرف  لق لؿأفبعد ت خمتئبت  يبطبدا"يت د"
.خب  نػتب  ػليػتثزاتػو ؿامػذمذػدخ ف  لػؿاألـ األرضمػىإمهخصخؿامصيرا في ليرؾفراح

 ػػتخسػػذا.امػػذاتملي  ػػؽام ضػػ ت ػػ لفتذػػؿمػػىإخامػػز فام ػػري تلػػلفػػيامرلتبػػتلليػػخؿخسوػػذا
ؿاملػػي ػػر ـألملػػلأ ضػػت يصػػؿ امطفػػػؿ امػػزخج األـ ا لظػػتر)اال لظػػتردائ ػػتا ػػرأة ػػفلليػػخ 
بػػتألرضذالقلنػػتمل ػػلع دامع  ػػؿامػػزخجفل لػػؿم خقفنػػت خيت ػػ تأ خرسػػتمز ػػتـ تموػػتمػػىإ(امفػػرج
.خل هبامز تف ف ي تإمىخالدةثد دةاألـ

 ل مسػػعكران  ان نباحػػ تنػػبا النافػػذة خػػارج الكػػالب أخػػذت ،حػػيف فجػػأة الصػػمت صػػكت كدكل"
 فػكؽ المعمػؽ الػنعش ذلؾ خارج دادمان  كانت مثمما خطكاتو، جاءت حيف إل تصمت كلـ . ينقطع

                                                            

(.257ص)و فت ي أـ عد اآل تراموت هت(1)
.331 صام تبؽام رث (2)
 (332صو فت ي أـ عد اآل تراموت هت)(3)
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 مػػف قطعػػة ىنػػاؾ مككمػػان  فكقػػو تػػدؽ . يػػرحـ ل الػػذم القاسػػي إصػػرارىا جبينػػي فػػي تػػدؽ: الجػػدار
 . (1)"تدؽ . تدؽ . تدؽ . المكت

طرفػتامصػراعام ت ػيفػيامرخا ػت فػيبنذ اممتل ت بت رو فت يبخالدةثد دةبعدأفقلؿ
امػػخطفزور ػػتاممػػتئف خفػػيامصػػيرا أيػػدامث ػػخدامػػذ فخاثننػػـ فػػتمز فاألخؿذ ػػداألمػػخ فقػػد

.فصترتدقتتام تذتلتيبتمي تةخ ختامظهـخامم ت ت.املهؼفيذاتامخقترغـبعدس ت

خقػػػتامي ػػػتةاملػػػي ع تػػػنتخمعػػػؿامخقػػػتامث  ػػػؿامػػػذم ل تخمػػػلامرخائ ػػػخففػػػي ث هنػػػـسػػػخ
امفه ػػط  يفػػيخط ػػلخأرضػػل ير نػػتخ زرذنػػت خغتمبػػت  ػػت عل ػػدف ػػلامرخائػػيذهػػىاال ػػلرثتع 
ي ث عخدبتمز فإمىامػخرا م  مػذ تمثخمػت ػفام تضػيلي ػؿميظػتت ػفام ػربخاميػباملػي

تف  ػتل ػر بام ػترئخ  ػلمدـوػذمؾامػز فام ف ػيخل ػترامػخذيبطر  ػ.ذتتنتامفه ػط  يس ػتؾ
خقػدبػػدا)عادػد إلػػى حيفػػا(، خ ظنػرسػذاثه ػػت فػيرخا ػػت. ػفذاؾامػز فخو  ػػل ي ػت اآلف عنػػت

ي ػػثأمػػذ ت ػػع دبثخمػػتم د  لػػلذوػػتقبػػؿأف .امػػز فوآمػػت ليروػػت ل  ػػؿف نػػتاموتلػػبببراذػػت
  خذاؾز ػفوػتف تػػ ليػ فام وبػتف نػت خقبػػؿأف زخرسػتف راسػتو ػػتسػيث  هػتستدئػتخمضػػرا

.بتمي تةخامط     تو ت رى

خز ػػفامي ػػتةذ ػػد صػػراهللال ملهػػؼو  ػػرا ذ ػػلذ ػػدو فػػت ي ف ػػداملػػترمتمصػػ تللأف
لع شز فام   تةأو ر فز فاال ل رارخامرمت  خ تذت  لل فميظػتتير ػتخ ػعتدة وػتف

 ف ي لخافي م هلنتا لدذت ذهى .نتخذور تلنتردفيذس تتوهتز ف 

)زمػػػف الخيػػػكؿ خامرخا ػػػتاملػػػيل تخمػػػتز ػػػفامير ػػػتخام ػػػعتدةامي    ػػػتبتػػػوؿوب ػػػر سػػػي
أطرافػلفػرغـأفاأليػداث ؽيػ لالمػز فلخقػؼبػالامراوضػتامم ػؿرصػدف ػدقت ػتبالبيضاء(، 

غػـ ػتف نػتخر خبطػخملنـنـخ ػذاثلام ػرى ػتسب ػتطت فأوبرخ ترخذتللطخر تت ا برا خدخؿ
ذهػػىيػػطامػػذمامغر ػػبام خ ػػت يخامػػد راملروػػي ام  ػػلبد  تخ ػػتبػػ فامل ػػزؽمػػذمؾلصػػخ ر ػػف

ام  ػػػػلخطفخمه فلػػػلامبر طػػػت ي ام  ػػػلع ر  تخ ػػػت ػػػـأراضػػػ نت ذهػػػىا ػػػلخمى ػػػـام ر ػػػتراب ػػػت
ر ػػػتام  ملػػترم ت ػػتت  تخ ػػتخأ ضػػت ذه نػػت  ػػلع رللخأقػػتـام ر ػػتأرض ػػرؽامػػذمام نػػخدم
إالأ نػػػتف نػػػت ػػػفميظػػػتتام ػػػخةخامي ػػػتةام  ػػػل رةاملػػػيذتتػػػنتامغربػػػت  خمئػػػؾأوػػػؿ ػػػ لئػػخلخاط

امفه ط  يفيقر لػل خف نػت ػفط ػخسامي ػتةامطب ع ػتخام خ  ػتدخفمػخؼخخثػؿ خف نػتوػذمؾ
. فليػدمام يلػؿخامػدم ؿذهػىقػر لنـامنتد ػتخلصػد نـمػل خدفػتذنـذػفم ػخمنـخ  لهوػتلنـ

                                                            

(233و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(1)
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ف ر ػػػت.وػػػؿسػػػذاظنػػػرثه ػػػت فػػػي تػػػتسدذت  نػػػتاموتلػػػبخ ػػػهطوت  رلػػػلذه نػػػتبنػػػدخ خا  ػػػ تب ت
.امنتد تذتتتا ل رارا خرمت  فيلهؾامفلرة

"انحػدرت الشػمس باتجػػاه البحػر البعيػػد، لكػف مػػا خمفتػو كراءىػا مػػف لييػب كػػاف يكقػد كػػؿ 
يا المدينػة، الطيػكر التجػأت إلػى شيء، أف يضع المرء يده عمػى حجػر ليعػرؼ أم ظييػرة عاشػت

شجرة الصنكبر في بيت كالدم إليػاس، أصػكاتيا تبعػث فكضػى غريبػة، كمػا لػك أف ىنػاؾ شػجاران 
 صػػؼاموتلػػبلهػػؾاأل ػػتـخصػػفت ث ػػ ال  فوػػؿامنػػـوػػتففػػي الذبػػت (1)". داميػػان بػػيف األغصػػاف

قت ػػػت  ػػػتب تتام ػػػرذتخغ رسػػػت خ ػػػفخصػػػؼميظػػػتت.امم ػػػخؿخ الطفلنػػػتخاقل ػػػت أثخدسػػػت خا 
ام عتدةامغت رةامليذتتنترثتؿام ر ت  م خمنـ:

راحػػػا يقطعػػػاف السػػػيكؿ، يصػػػعداف الػػػتالؿ، كيمتفٌػػػاف بفرسػػػييما حػػػكؿ الحقػػػكؿ كالكػػػركـ "
الخضػػراء، كبػػيف لحظػػة كأخػػرل، كػػاف الشػػيخ يسػػتحثو: تككػػؿ عمػػى ا يػػا كلػػدم ل يكػػكف إل 

 . (2)" ..الخير

ال ل رارخالداتألفػراسذد ػدة خايلفػتالتبن ثػتبنػتخاسل ت ػت خايلختامرخا تفيز تفا
تػػد دا ف نػػت و ػػتيػػد تأذػػراسمم ػػخؿختػػبتفخغ ػػتام  ػػت ف نػػتأغػػت يلي ػػؿامفػػرحخام ػػعتدة 

خ  نت:

 "ثـ راحت ترقص كتغني:
 ما تغرب حبيبي لكنو رجع/ حامؿ فرحة كبيرة كقمبي ما كسع

 (3)لي سمايي ككسعت ىالدار" فرحة غسمت ركحي مف غـ ككجع/ كضكت

ذػػػف  ػػرأو ػػػتإف ػػدرمفػػال ذ نػػػتخامػػدفتعامم ػػػخؿأصػػتمتخصػػؼفػػػيخ  ػػنب صػػراهلل
امم ػػخؿذتتػػؽقهػػخببػػ فاهلل صػػر مهػػطفو ػػت.امم ػػخؿبهػػدأـامم ػػخؿ ػػتسأـامم ػػخؿأصػػتمت

نػػػت الوخصػػفتتصػػػفتلنتبػػ فاميػػػرخؼفػػي مبػػػخ ذ ػػدذػػػف مهػػطفن ػػػلسػػيخقهخبنػػػتامب ضػػت 
إذ إف العاشؽ لـ يكػف أقػؿ شػجاعة فػي معركتػو مػف ف  خؿفييبنـمهفرس:".أرضنـخصفتت

 (4). أجؿ عشقو مف معركتو مف أجؿ فرسو"

                                                            

 (87 صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(1)
 19صام رث ام تبؽ (2)
 85 ص ف لام رث (3)
 123ام رث  ف ل ص(4)
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ب ػػتدرفػػيامػػر   ػػ لصػػنؿاملػػيامث ػػتؿة ػػتتسػػيفنػػذاامػػز فسػػخز ػػفامم ػػخؿ خاملػػي
إالف نػػت ػرخففػالفلػخةمفػتئرخفاام ػتفعخفإم نػت   ػؿ".أغػت  نـ عنػـخلد ػدفلغػتزمنـامفاليػ ف 
.خام عتػخؽامعتتػؽبػ فام ػيررابطػت صػ ر ػتت ئتةذا نتفيف ن  خفتت  ام تلنامعتت تت
دخ ػػلتػرفنت اوعػذرامعػػ فبر ػخشذه نػتخ يػػتفظخف رذخ نػت صػغ رة وطفهػػتب ػ نـلوبػرامفػرس
متػ تخاممػخؼامي ت ػت ػفا ػد  زذمؾف ع ى"األصتئؿ" فامفرسلوخفذ د ت.خامغضبامدـ
 طػػػتم امفػػػرسلبهػػػ خذ ػػػد ت.األصػػػ هتامفصػػػتئؿ فػػػسإمػػػى  ل ػػػيالذػػػتبريصػػػتف   ػػػنتأف

 فػي ليجػرم"(ذه نػت تػب)مػػأصػ ؿيصػتفإمػى  مذخ نتذورخصتؿطتمبتلن جخامفخارةاأل خ ت
(2).األص هتخ الملنتأصتملنتفلخاصؿ (1)"النبيؿ هؤ ما الناىض جسدىا

بنػػذا هيػػظأف صػػراهللقػػدأبػػدعفػػير ػػـب ػػتضامي ػػتةخث تمنػػت خب ػػتضام ػػتسخامم ػػؿ
فيلػػىفػػيأتػػدميظػػتتاميػػرب.خام ػػخارامػػذ ف ػػتوػػت خام  نز ػػخامػػخالمػػذالفث ػػخشاإ  ػػتذمنػػـ

خ يػػتخالتخقػػؼام ػػخار مػػـ ػػرضاميػػتج ي ػػخدأف خقػػ ذهػػىب ػػتفخقػػؼام ػػخرة خ زقػػلخر ػػت  
.فر لأفل وؿلهؾامخرقتخمـ  بؿم

 نطمػػب العميػػا العربيػػة المجنػػة طمػػب عنػػد كنػػزكل ،العػػرب كأمرادنػػا ممككنػػا لنػػداءات تمبيػػة"
 فييػػا تأمػؿ التػػي المفاكضػات جػك يفسػػد شػيء بػأم التحػػرش كعػدـ تمامػا العنػػؼ أعمػاؿ تكقيػؼ
 حجػػة عػػديي  أف شػػأنو مػػف عمػػؿ أم نتجنػػب كأف كاممػػة، الػػبالد حقػػكؽ كنيػػؿ الخيػػر العربيػػة األمػػة
 المػزكـ عنػد كلكننػا عميػو نعتػدم كلػف الشػريؼ بالسػمـ نرحػب إننا  ..المفاكضات قطع في عمينا
 (3)"… السالح نرمي كلف ندافع

خبنػػػذاب ػػػيز ػػػفامم ػػػخؿامب ضػػػت ز  ػػػت  خ ػػػخ ت بتمير ػػػتخامي ػػػتةامي    ػػػتاملػػػي ػػػ عـبنػػػت
ادفتذػػت ذػػفأرضػػنـخم ػػخمنـآلمػػرأبطتمنػػتبتمورا ػػتخاإبػػت  خ ثػػدخف ع ػػىامي ػػتةبػػ ف  تضػػهخ

خموػفسػذااميػتؿ.فوت تي تلنـ خا    خلنـإفمـلوفبترؼخورا ت.ميظت فأذ ترسـ
مػػـ ػػدـف ػػدلبػػد ؿيتمنػػتويػػتؿغ رسػػت ػػفام ػػدفامفه ػػط   ت خبػػدأتامنز  ػػتللغهغػػؿفػػيصػػفخؼ

ألحد أف ينتصر إلى األبػد، لػـ يحػدث "ل يمكف ام تسخام خار و تل ب بنذااميتج ي خدب خمل:
 . (4)" ..أبدان أف ظمت أمة منتصرة إلى األبد

                                                            

(.92ص) صراهلل ز فامم خؿامب ضت (1)
. لر ت(اميرخب ام هنتةامفه ط   تإبراس ـ صراهلل )ذهىاإ(2)
(482إبراس ـ صراهلل ز فامم خؿامب ضت )ص(3)
 371ام رث ام تبؽ ص(4)
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امث  ػػػؿخامػػػز فام تػػػرؽاميػػػرامػػػذمغػػػتب ػػػ غ ػػػتبتػػػ س خمعػػػؿسػػػذا تػػػيبػػػ فام ػػػـخ
امػػخطفذػػفذ ػػخفامتػػعبخأقػػالـولتبػػل  ػػ فل ز  ػػت ثد ػػدا  ػػؤذفب صػػرأو ػػدخولتبػػتتلليػػدث

.ز فامي تةام رل ب.ذفسذاامز فبطالقتامط خر خ عتدةامغ ـخ
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 المكاف األليؼ كالمكاف المعادم الرابع: المبحث
 تمييد

 مػػذمؾفػػنفاميػػد ثذػػفأيػػدسػػذ فامع صػػر فت  وت  ػػت ز ت  ػػت امرخا ػػتفػػياأل ػػتسف ػػلعػػد
تفػػتمز فالبػػدأف ػػ لي  ت ػػب  تذػػفاآلمػر خ  ػػلثػػت  صػػطه امز وت  ػت صػب بتمضػػرخرةيػػد   

ػػػػ ت ػػػػ طب عػػػػتام وػػػػتف فتمز ػػػػتفخام وػػػػتفس ػػػػت وخ ػػػػتامفضػػػػت امػػػػذملتػػػػوؿف ػػػػلامخثػػػػخد ل تغ  
اإ  ػػػػػت ي خموػػػػػؿب ئػػػػػت وت  ػػػػػتمصتئصػػػػػنتامطب ع ػػػػػتخام  تم ػػػػػتخامث خمخث ػػػػػتو ػػػػػتمنػػػػػتذال لنػػػػػت
املتر م ػػػت ذمػػػؾأفامرخا ػػػتليلػػػتج  طػػػتا طػػػالؽفػػػيامػػػز ف خ  طػػػتا ػػػد تجفػػػيام وػػػتف   ػػػ د

(1). ـيروتاأليداثفيامز فخمه ت  تل ظ ـيروتامتمص تتفيام وتفمألخمىل ظ

خلعػػددرا ػػتام وػػتففػػياألذ ػػتؿاألدب ػػتذت ػػت خفػػيامفػػفام صصػػيمتصػػت  ػػفام  ػػتئؿ
ام ن ػػتخامع ػػ رةاملػػػيالل بػػؿامثػػدؿأخامل ػػػه ـيػػخؿثػػػدخاستفػػيثػػال فوػػػرةامع ػػؿخاملتػػػو ؿ

(2)..ف   يتفامدرا ت  خ غنتامخي دل ر بت امف ي خس تامع صرافامهذا

غتمػػبمه وػػتفأس  لػػلفػػيامدرا ػػتتاألدب ػػت ل  هػػتفػػيزخا ػػت لعػػػددةااللثتسػػػتت ثعهػػػتخ
و ػت سه ت  خؿ:"إفامع ؿاألدبييػ ف فل ػدام وت  ػتفنػخ ف ػػدمصخصػػ لل خبتملػػتميأصػتملل"

بتم خاط ػػػت فام وػػػتفدخف ػػػخا    ػػػرإي ت ػػػت ػػػػت يػػػت ت ػػػ فام صػػػ رسػػػذاام  يػػػىب خمػػػل:"إ
ي ت تةمربتمز فخام م هتيلىم ي بلامو تفامذمال يدثتي بدخ ل" .(3)خا 

 ال ػػتمألد ػػب ثػػبأف يلػػذ نتيػػ ف ػػخردام وػػتففػػيامػػ صاألدبػػي و ػػتيػػدد  ػػترات 
ف ي ػػػؿط خيػػػتتاألد ػػػبأخخط  ػت خلتر م ػػت "أف صػػب  وػػتفام صػتأخام صػػ دةسخ ػػت سػػي:

امفعػػؿفػػػي–مػػدىاألد ػػب–ؿف ليػػخ أ ػػ امعصػػر خ ػػػ تفي ف ثعهػػلأ ػػتـا ليػػتف  ام  تف ػػت بػػ
فيامبيثذػفامتمصػ تام  ػل به تخام لطهعػتإمػىامخاقػ " خبتملػتميفػنفأس  ػت(4).ام وتففعال 

خائػي خا   ػتف  ػت ؤد ػل ػفخظػتئؼام وتفم  تفػيذالػلخام تد ػتاملػي ضػف نتذهػىامػ صامر
.خدالالت  مرستاموتلبب  هخبلممد تامغرضامرخائي



                                                            

(4 ي تخم امب  تامز ت  تخام وت  تفيرخا ت"زقتؽام دؽ")ص(1)
 (127ام عتف ف ليخالتام رد)ص(2)
(6بالتتر ث تم تتام وتف)ص(3)
 (8را ت  د ت)صام ص ر إتوتم تام وتففيام صاألدبيد(4)
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فتمز ػتفسػخامبعػد"خ  تالتؾف لأفس ػتؾذالقػت خط ػدة بػ فذ صػرمامز ػتفخام وػتف 
تامراب مه وتف و تأفام وتف هخفامز تفبهخ ل إالأفاإ  تفسػخامػذم عطػيام   ػتامي    ػ

ذا"."(1)منػذ فامع صػر ف ام ػػتدةسػخامخصػؼفػنفامرخائػي امػز فصػ تغتأداةسػخام ػردوػتفخا 
ام ػردأفإمػىبتإتػترةام  ػتدبعػضام ع ػىسذاخ ؤود.امرخا تفيام وتفتوؿبنت لمه ؽاملي
(2)".ام وت يلثتخرستفيبتألت ت امخصؼ لعهؽي ففيز  ي لعتقبفيأيدا  ت رخم

مػالؿ ػفأخ ع  ػتتمص ت ظرخثنتمالؿ فامرخائ تاألذ تؿفيام وتفظنرخقد"
  ػػػػػد ثت بػػػػػؿ رلبطػػػػت –م تم ػػػػػت أـخاقع ػػػػػت أوػػػػتف ػػػػػخا –ام وػػػػػتف بػػػػدخإذامػػػػػراخم  ظػػػػػرخثنػػػػت

صػػػػرؼثغرافػػػػيونطػػػػترق  لػػػػلف لثػػػػتخز (3)امػػػػز فبثر ػػػػتفأخبتميػػػػدثوترلبتطػػػػلبتمتمصػػػػ تت
خام  ػتزؿامطب عػتخصػؼف وػخفخدالاللنػت خاأليػداثخ ف ػ تلنـاألتػمتص  ثدم تفيم دمؿ
فػيخدالم ػت ب تئ ػت ذ صػرا ام وػتف صػب بػذمؾام ف  ت خيتاللنتامتمص تتمر ـخ  هتخاأل تث

(4)".خأ زثلنـامتمص تتطبتعليد دفي  تس ت ام صص 

خ   ػػت ب ثر ػػتتاأليػػداثخامتمصػػ تتخلز ػػدأس  ػػتام وػػتفخفتذه لػػليػػ ف ػػرلبطارلبتطػػت 
املػػيلفتذػػؿف ػػػل بػػؿ وػػخفامصػػػراعقتئ ػػت فػػيامع ػػػؿامرخائػػي ػػفأثػػػؿسػػذاام وػػتفالذلبػػػترات

لصػػػخ ر ول ػػػب"مػػػذمؾ.خط  ػػتخا ل تئ ػػػتلرفػػػ  ػػػفق  لػػػلخلعػػػزز ػػػفأس  ػػتخثػػػخد فػػػيام ػػػرد
 ضػػػتؿخذػػػف غلصػػػب وػػػتفذػػػفلليػػػدثاملػػػيامفه ػػػط   تمهرخا ػػػتبتم  ػػػبتمصخصػػػ تام وػػػتف
توتم تت ال لرداد امتعب (5).امهثخ "أ و تفيأخام غلصب ام وتففي خا ام ضتؿسذاخا 

ام ػؤمـاإي ػتسذهػىبر لػلامرخائياممطتبقتـامفه ط  يامخض فياملفردمنذاخلبعت "
يهػػـ فبػػوػػتئف سػػخخ ػػتوػػتف  ػػتبػػ فامل ػػتقضأ ػػتسذهػػىامفضػػت  فنػػـخخ نػػضبتمفضػػت  

(6)."ام  فىخي   تامخطف

امرخائػيامفضػت  صػطه ا ػلمداـامرخا ػتفػيام وػتفذ صػربدرا ػتام تػلغهخفة رخقد"
.ام وػػػػتف تػػػ ؿموخ ػػػل أخ ػػػ تػػػ خم تاألخؿفػػػيخثػػػػدخاي ػػػث امرخائػػػيام وػػػتف صػػػطه ذػػػف

                                                            

 (11ذخدة امز تفخام وتففيامرخا تامفه ط   ت)ص(1)
 (.11ص)م رث ام تبؽا(2)
 (171امص تدم زور تلت رخام صتام ص رة)ص(3)
(171)صام رث ام تبؽ(4)
اإ لر ت(امع هت فضت اتام وػتفخامز ػتففيامرخا تامفه ط   ت)ذهى(5)
 (77يط  ي  وخ تتام ردفيامرخا تامفه ط   ت)ص(6)
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ام  ػرحإمػىامرخائػي امفضػت تػ رب   ػت امرخا ػتأيداثف للثرمبع  ل وتف امرخائيفتم وتف
(1)".  لثز ادامهلام وتفخ وخف ب و هلامرخائي

امػذمام بتتػر امثغرافػي "ام ظنػر  ظنػراف:خ خثدمه وتفأخامي زو تفيبعضامولػب
خام د  ػػػتخامب ػػتخامطر ػػؽامثبػػؿبخصػػؼثزئ تلػػلخ رصػػدخاضػػ  ل ه ػػدم بتػػوؿ ام وػػتف رصػػد
و  ػر بخا ػطتام وػتفل  ػؿ  وػفي ػثمه وػتف ام بتترغ راممهفيام ظنرخس تؾذمؾ خغ ر
ف وػػػخف.بي ػػػؿ ػػػرأبيػػػر مػػػرج  ػػػتفر   ػػػؿامل ه د ػػػت غ ػػػرامدالمػػػتذاتامهغخ ػػػتاألدخات ػػػف

.(2)اممهف ت"خض فوصدى  يتضر اام وتف

خالرافػػيامثغام ظنػػرذ ػػدامفطػػفام ػػترئ  ػػؼال وػػت ي   ظػػخر  ػػفامػػ ص   ػػرأخذ ػػد ت
 ػػف ظػػتـ"خسػػخ(ام صػػخصل خ ػػؿذهػػـ)امنر   خط  ػػتضػػ فام وػػتف  ػػرأخا   ػػتاممهفػػي ام ظنػػر

ذهػىغتمب ػتخ  تػطخاالل ػتع بتال فلػتح  ب  ت ل صؼام ض رة أخامض   تاملف  ر تام  تر تت
تاألو ػػرامتػػػفرات  تبػػؿفػػيخذمػػؾامالتػػعخر   ػػلخى  (3)"تػػػوه تامام تي ػػت ػػفخليد ػػد اخضػػخي 
امال ػػتدم إمػػىام ػػتدم لثػػتخزذتم ػػتبخصػػفلام وػػتف ػػ املعػػتطيإذػػتدةإمػػىام ػػترئ يفػػزخسػػذا

 ملهػؼ بتػوؿامػ صله  ػيم ع ػدام وػتف ذفام ترد خردستامليامعال تتأذ تقلفيخللفتذؿ
 ػػػفام ز ػػػدخلعطػػػي ملهػػػؼ  بتػػػوؿ امػػػ صفنػػػـفػػػي ل ػػػنـام وػػػتفذال ػػػتتقػػػرا ةأفتػػػؾخال

.(4)خامل خ التامدالالت

ليد ػدفػيامرخا ػت وػتالملالؼفػيامي ػزاملهؼام  تدخامبتي خففيليد ػدسـأل ػخاعخقد
ليد ػػدسـأل ػػخاع ػػخاعخامػػلالفنـفػػيليد ػػدام  طه ػػتتاملػػي  طه ػػخف  نػػتفػػي  ػػ  تتسػػذ األ

ام وت  ػتامل ػتبالت ػف خذػتذهػىتػوؿ ث فأبعتد ملهفت خقدأدرثنتإبػراس ـث ػتدرمام وتف
(5):اآلليام يخذهى

امخاصؿامفضت /امعلبتفضت -٧
ام عتدمام وتف/األم ؼام وتف-٢
امم تميام وتف/امخاقعيام وتف-٣

                                                            

 (62مي  دا ي ب  تام صام ردم)ص(1)
 (60قت ـ امعال تخامدالمت)ص(2)
 (69لتت دمر  عثـام صطهيتتاأل ت  تفيذهـامعال تت)ص(3)
69ام رث ام تبؽ ص(4)
 (99ثبرا)صث عت امفضت امرخائيذ دثبراإبراس ـ(5)
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اآل يام وتف/امل ر ميام وتف-٤
امث تذيام وتف/امذاليام وتف-٥
اموخ يام وتف/ام  رييام وتف-٦

ت ػػ لـل ػػػتخؿام وػػتففػػػيرخا ػػتت صػػػراهللخو فػػت يب ػػػت ل ت ػػب ػػػ خفػػيسػػذ امدرا ػػػ
إظنػترام   ػتاإ ثتب ػتمه وػتفخ ػت  د ػل ػفلفتذػؿيػي بعػثامط     ػتخامنػدخ خ عطػيق  ػػت
.امي تة أخ ت  د ل فلفتذؿ هبي بعثام ختخاألمـفيأيػداثامرخا ػتتخذهػىتمصػ تلنت

.را تإمى خذ ف:ام وتفاألم ؼخام وتفام عتدمخ   ـام وتففيسذ امد

 أكلن: المكاف األليؼ
 ػػتف خسػػذا ػػتل تخمػػلمفػػتخاألبتألم ػػؼ:سػػخام وػػتفامػػذملتػػعرف ػػلامتمصػػ تتام وػػتفاأل
امػػذمخمػػد تف ػػل خب   ػػت يػػففػػييػػ ف يهػػـبتمب ػػت"بتتػػالر:غت ػػلخف  ػػخؿ امو  ػػر ػػفام  ػػتد

سػذا صهيفػيلهػؾام ػتدةمفردخ ػ تام ػتدمامدؼ األ  مرطفيذمؾذ تؽاال لرمت ام صخىأ
م ػؼي ػبفوػرةبتتػالر  فتم وػتفاأل(1)"فػيدامهػل  ػتفام ي ػي سخام  تخامذم ع شف ػلاإ

ام عػػتدممنػػذاام وػػتف ػػفاممػػترجف  ػتي ت ػػت إذإ  وػػتفامع تػػتام  لر ػػتبتمػػدؼ خامتػػعخرسػخ
فتم وتفاألم ؼسػخام وػتفامبتذػثذهػىامي ػتة خامػذمللفثػر ػف و خ تلػلخبتملتمي.خلند دالل

. تتذرامرايتخامط     تمهتمص تتامليل ترسدخرستف ل

خغ ػػتفو فػػت يفػػيرخا تلػػلقػػدأضػػفىثخا ػػبوب ػػرة ف ػػ تخرخيت  ػػتذهػػىاأل ػػتوفاملػػي
ف  ػػػػت خ تػػػػتذرذال ػػػػتذاتق  ػػػػتللخاثػػػػدف نػػػػتتمصػػػػ تلل ي ػػػػثأذطػػػػىمو  ػػػػر  نػػػػتلخصػػػػ فتت 

خ ػػفاأل ػػتوفاألم فػػتفػػيرخا ػػتتغ ػػتفو فػػت ي وت ػػتامصػػيرا املػػيمػػتضغ ترسػػت.إ ثتب ػػت
يت ػد خمعػؿسػػذاأ ػرغ ػػر  ط ػيمهخسهػػتاألخمػى موػػفيػ ف ثػػدام ػترئ ػػدىامي    ػتخامي ػػتة

.امليخثدستيت دفيامصيرا  لض ملذمؾامبعداألم ؼمه وتف

 أنػت سػأحبؾ؟ ىؿ كلكف أكرىؾ، أف بمقدكرم فتيو فكؽ التراب الدافئ كقاؿ: ليس"مرر ش
 اختيػار عمػى مجبػر إننػي حبػؾ، أختػار إننػي  ..كاحػدة ليمػة فػي أمثػالي مف رجاؿ عشرة تبتمعيف
 (2)" ..غيرؾ لي تبقى ما ثمة ليس . حبؾ

                                                            

(9بالتتر ث تم تتام وتف)ص(1)
 (170و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(2)
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طر ػػػؽ ولتػػػؼبتمع ػػػؿ م تػػػرعامػػػػ  زقتذالػػػل هػ هػػػػـأف يػػػتخؿ امرخا ػػػتبطػػػؿ"يت ػػػد"فػػػػ
أربعػتقطػ مالمنػت ػفذه ػل ثػبخامليامصيرا ذبرريهلل بدأ.فه ط ففيأرضام ض ت 
.إيداستذهىملام ؤودام خت ع يخسذااألردف  ـام يله ف ـام يله ف ـغزةيدخديخاثز

 البصػػػر، امتػػػداد عمػػػى يتػػػنفس مخمكقػػػان  مػػػرة ألكؿ اآلف راىػػػا . الصػػػحراء جػػػاءت "كفجػػػأة
 خطػكة منسػحبان  يرمػد أخػذ الػذم الضػكء تمػكج فػي يتقمػب كاحػد، كقػت فػي كأليفان  كمريعان  غامضان 
 (1)" ..فكؽ مف السكداء السماء نزكؿ أماـ خطكة

امػػىمػػرج  ثههػػلوػػتفامػػذمامعػػترغبػترخ فػػضامتمصػػي م ػػتر   تر ػػتقػػررذمػػؾخ ػ 
ريهلػل خفػي تفػت  ػ خطبعػدس ػتؾل ػ ـ ف ػنتأ ػلأمفػتي ػثاألردف بتلثت م عبرستامصيرا  

أصػب .مهي ػتةخثػخدخالمهػز ف  ع ػىالي ثامصت لت ام  فرة امتت عت األرضمنذ أصب 
بنػػذ امتػػػتذر خبػػدأ تػػػـرطخبػػػتبصػػػغر  تػػعروػػػتفامػػػذمامتػػتب  ل تػػػ نتمتصػػت رائيػػػتمنػػت

متصػػتخأ نػتقػػد.ألمفػػتمػلخاامػدؼ   ػ  ي  ػػت وتئ  ػتامصػػيرا أضػيت عت  لنػت يلػػىا ل ػتغ
أذػػػتدتمػػػل ثػػػد ختػػػعخر بذالػػػلخا ل ت ػػػل  ػػػف ػػػببخامنػػػـامضػػػ تعبػػػتميربأخال  خب لػػػؿصػػػد  ل

.خم ت تامع  ؿملخألملل

خ فاأل توفامي    ػتامبتذ ػتذهػىامي ػتةأ ضػت )امػخطف( خسػذ اموه ػتلل ػ مهو  ػر ػف
 فػػػتمخطفأخال قػػػػد وػػػخففػػػػيامػػػذاورةخام ػػػػ خاتاأل ػػػتوفاملػػػيذتتػػػػلنتامتمصػػػ تتذ ػػػػدوتلب  ػػػت

 ي ػث)عادػد إلػى حيفػا(خ فذمؾ ت  لذور  ع دفي.ام تض تقبؿام وبتأخامغربتخاملتر د
  رذهىاألي ت خامتخارعفي د  للخ ثدوؿتي ذهىيتمل خو  لمـ غبذػفسػذاام وػتف

بعدغ تبذتر فذت ت ذتدإمػىام د  ػت لثػخؿامث  ؿامبتذثذهىامي تةفيصدر  يلىإ ل
.ف نت فبدأتالؿامذور تت  نترذهىصدر 

 كادم: الغبػار مػف كثيفػة طبقة عنيا تنفض أنيا لك كما رأسو في تنياؿ األسماء "كأخذت
(2)"..اليادار الحميصة، الحناطير، ساحة فيصؿ، الممؾ شارع النسناس،

ف ػػػ ت  خاألاأل ػػتوف يفػػػظزاؿفنػػخ ػػت سػػػيسػػيزامػػػتف ػػتأمػػػرى ب  ػػ ت ا ػػلبدمخستخا 
 ف ػدسـخالمنػت  هو ػلنـ  ػ طخالخاقعنػت  غ ػرالاأل ػ ت خلغ  راألرضفتيلالؿإم ل بتم  بت
فإم ػل بتم  ػبتام ػتبؽفػيوت ػتو ػت ػلب ىفنػينػت ف اميػؽ خام نػرخامل ػهطام ػخةخاقػ وػتفخا 

                                                            

(168و فت ي  تلب ىموـ اآل تراموت هت)ص(1)
 (345و فت ي ذتئدإمىي فت اآل تراموت هت)ص(2)
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امعػػخدةإمػػىخ ػػع لب رضػػل بتمل  ػػؾامفه ػػط  يرغبػػتذػػفعب ػػر خسػػذاسػػذا غ ػػرخاقعػػت  فػػرض
.امخاق سذالغ  ر ف ل وفب فخيه لإم نت 

خفػػػيقصػػػػتأرضامبرل ػػػتؿاميػػػػز ف وػػػتفامػػػػخطف بع ػػػت مه ػػػػو  تخطع ػػػت مهي ػػػػتةامي    ػػػػت
فوتفاآلف غلصبت  يلال  ف دذتش وت لميظتت فام عتدةمـل ف .ؾذ نـامدافئت فنخخا 

  .."كعنػػدما بػػدأت رأس النػػاقكرة تمػػكح مػػف بعيػػد، غادمػػة فػػي األفػػؽ األزرؽ كقفػػت السػػيارة
كنزلت النسػكة مػف بػيف األمتعػة كتػكجيف إلػى فػالح كػاف يجمػس القرفصػاء كاضػعة سػمة برتقػاؿ 

كبػدا لػي سػاعتذاؾ أف البرتقػاؿ  .  ..ككصمنا صكت بكاديف  ..كحممف البرتقاؿ  ..أمامو مباشرة
 (1). ". كأف ىذه الحبات الكبيرة النظيفة ىي شيء عزيز عمينا  ..بيبشيء ح

فضػػت فػيلليػرؾخسػي " ػػعدأـ"بطهلػلتمصػ  تو فػت يف  ػد ـسػػعد(، )أـرخا ػتأ ػتفػي
خقػد.ام مػ ـمػترجامػراخم خب ػتام مػ ـبػ ف ل   هت.ب رختضخاييإيدىفيامخاق ام م  ـ 
امي  ػزسػذافػيامرخا ػتأيػداث ػفوب ػرثت ػبخ ػدخر. يػدد ةخقػتتأفػيإم لللرددأفْاذلتدت

ػػػػتام وػػػػت ي  ب  ػػػػتف ػػػػللثػػػػرمخسػػػػخامثت ػػػػبام تػػػػرؽفػػػػيقهبنػػػػت خامػػػػذماآلمػػػػرام وػػػػت يامبعػػػػدأ  
.1936ذػػػػتـفه ػػػػط ففػػػػيام تضػػػػيمػػػػذور تت ػػػػعدأـا ػػػػلرثتعمػػػػالؿ ػػػػفف  تػػػػ األيػػػػداث 
يػداثام ر ػرةاملػيمتضػلنتامتمصػ توػتفألثػؿ خوػؿاأل1967ذتـامرخائيامخاق خفه ط ف

.امعخدةمهخطفخا لعتدةميظتتام عتدةخامي تةخاأل تفامليذتتلنتس تؾ

.خامخطفام وتفاألم ؼ قد وخفخاقعت لع تلامتمصػ تتخلي ػتف ػلميظتلنػتامي ػتاآلف
فػػيقر ػػتامنتد ػػتة  ػػتف ػػدذتتػػتامتمصػػ تتز  ػػت طػػخ ال )زمػػف الخيػػكؿ البيضػػاء(،و ػػتفػػي

 ط ئ ػػت ليصػػدامم ػػرات خل ػػتبؽامم ػػخؿ خ عػػ شسػػؤال ام ػػوتفقصصػػت  ػػفاميػػبخام ػػعتدة
خاال ػػػل رار فوت ػػػتامنتد ػػػتا ػػػ ت ذهػػػى  ػػػ ىلبعػػػثفػػػيأصػػػيتبنتثػػػخا  ػػػفاألمػػػؼخامي    ػػػت

.أسهنتخامي تةامنت ئت خسذ سيطب عتامخطفخفه ط فقبؿأف غزخستامغزاةخ تللخا

قػاؿ الحػاج محمػكد: ىػذه بػالد ، كنا نخشى أف تقكؿ لنا لف نغػٌرب ميرتنػا، ككنػا سػنعذرؾ"
 (2)". شيء فييا بعيد كل شيء فييا غريب بجحـ القمب يا حاج، ل

امصػػػػغ رة ام ػػػرىدرخبفػػػػيف عت  ػػػتام وػػػػتففػػػيسػػػػذ امرخا ػػػت  مػػػػذؾإمػػػىريهػػػػتلثػػػخاؿ
قضػ تذػف ػداف  يػتـ ذػفبي تخام دس تفتإمىام ص رةأ فترسـفيخ راف لنـأسهنت خ ثتم ت

                                                            

 (38و فت ي أرضامبرل تؿاميز ف)ص(1)
 (15)ص صراهلل ز فامم خؿامب ضت (2)
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فن ػػتفػػيأبثد ػػتسػػذا.األث بػػيامػػد رخثػػلفػػي  ػػت دسـخط ػػيق ػػ سذػػفأخأرضػػنـ ا ػػلالب
بػػتمفرسخامخمػػلامخثػػد صػػ ري ػػثخ"امبتػػر" خ"املػػراب""امػػر  "ام وػػتفامي   ػػيامػػداف  ل ػػتزج

ستدئػػت قدا ػػتصػػهخاتاملفتصػػ ؿخلصػػ رمه وػػتف ي  ل ػػ فونػػت ػػف ػػر تمغػػتامب ضػػت خامم ػػخؿ
يلػى صػػب امتػػ س مػخفتػػدة ػ األرضلهػخفإمػػىامتػثر  ػػ الفإمػىام نبػػتش صػخت ػف

.إم نتبتال ض تـ تتزألمل   الخاملوت ؿامرستفتبتمغتصخرةوهلام ز ج

ىتمصػ تامرخا ػتوت تام د  تل بباضطرابت خأز تت ف ػ تيت  ػتمػدعك( خفيرخا ت)
أي ػدامصػػتفي خ ػ ظنرذمػػؾفػػييػد   تذػػفام وػتفام عػػتدم خ ػػ ذمػؾفن ػػلفػيبدا ػػتامرخا ػػت
موػؿ ػتفػيسػذ ام د  ػت فنػخوتلبنػتاألخؿ خسػخطفػؿامه هػت خيػب  قػخة خا ل ػت   وتف ليد ثبوؿ 

خرا   خرة فيصدر عددخفأف درم .األخمى خصتيبام هـامذمثر 

 ىؿ تنتمي فعالن ليذا البمد بكؿ ما فيو أـ ل؟ -
 أنا أنتمي ليذا البمد -
 أنت مع خراب ىذا البمد -
 بؿ أنا مع عماره ت -

فنػػػخاآلففػػػييػػػخار سػػػذاخفػػػيوػػػؿيخارالػػػلبدا ػػػت  ل  ػػػؾبيبػػػلخخالئػػػل إمػػػىأف  ػػػ طل
مهلػدم سبدا ػت  يلػى صػب   ل عػت  فامث راؿبتملدر جفيفخم  تامع ش ف ضطر  ب ػت فعػؿ خا 

بذمؾ فتملظتسر ب هلامخي دمهي تة  وتفغ ر  ل   

 ظنػػػػرأفام وػػػػتفاألم ػػػػؼخامػػػػذم تػػػػيفأصػػػػيتبلبتمي ػػػػتةسػػػػخامب عػػػػتاآل  ػػػػتامضػػػػتئعت
 ػخا  لػرا تمنػـسػذ امصػخرة.خام تلروتذ دث   امرخائ  فامفه ط    ف خسػيصػخرةامػخطف

تتأخفػػيام  ػػل بؿام  تػػخد خسػػذاامػػخطف ل  ػػؿفػػيام ػػرىفػػيامي ػػتةأخفػػيامػػذور تتخاأل   ػػ
خام دفخامب ختاآل  تامليغتدرستأصيتبنتخب  تذوراستلغزخذ خمنـ خلطربمنػت  ػت عنـ 

خخ ػطصػمبام ػرارخاميػرخبخام م  ػتت.خسـبػ فأ ػؿامرثػخعخسػـامغربػتاملػي صػترذخ نت
ا ػتتامػػدؼ خرخائػ األتػثترخذب ػػرامػخطفام ػ عشفػػيخام ػثخفسػذ األ ػتوفام رذبػػت لهػخحر

ؿميظػتت ػفامفثػرام رل ػب  ذور تتخة تؿامول تبف صدرخ نتملػلوهـذ نػتامتمصػ تتخل ػث 
.خام نت تام ترقتبتمعخدةمهخطف
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 ثانيان: المكاف المعادم
خراإ  ػتفام وتفام عتدمسػخام وػتفامبتذػثذهػىامضػ ؾخاألمػـخام ػؤدممهعػذابختػع

بنظنػػػػتر ب  ػػػػلفػػػػي وػػػػتفال صػػػػه مهي ػػػػتة خسػػػػخ صػػػػدرمهضػػػػ ؽمهتمصػػػػ تتللػػػػ  ربػػػػلفل ػػػػـخ
. تتذرستلثتسل فمالؿاملخص ؼامهغخمامذم هث إم لامرخائي

إمػىذمػؾخرا  ػف ر ػيفن ػل امرخائػيامفضػت أخام وػتفخصػؼإمػى هثػ يػ فخامرخائي
 تبع ػػت مهي   ػتاممػػترثي ظنػر فػػي  ػت ال امرخا ػتفػػيام وػتفبثعػػؿ  ػرخمف  ػػتام صػداق تبػث
امف ز تئ ػتذ تصػر   ػل  ر امطب عػيام وػتف صػؼيػ فامرخائيأفذمؾ.امخاقع ت رثع لل ف

 ظنػػػػر ذػػػػفلمبر ػػػػتخاملػػػػي مه وػػػػتفامطخبخغراف ػػػػتامصػػػػخرذهػػػػى  ػػػػؼ ثعه ػػػػتبي ػػػػث ملث ػػػػ د 
 ػػفثػػتذال    و  ػػتامهغػػتبخا ػػطتام وػػتفإدراؾلثعػػؿر تبصػػصػػخرة ر ػػـإ ػػل"إذ.(1)اممػػترثي
ام ي خ ػػتام وػػتفذ تصػػربلخظ فػػلخسػػخ.خأبعػػتد ثزئ تلػػلخب ػػتفام وػػتفملصػػخ رأداةامخصػؼ
املم  هػيامرخا ػتذػتمـفػيامصػغ رةبلفتصػ هلاممػترثيامعػتمـ ػدمؿإ  ػت ام لم ػؿ وت لملتو ؿ
لػػػ   را أخبتمي   ػػػتا طبتذػػػت خ مهػػػؽ امم ػػػتؿذػػػتمـالمخاقػػػ اذػػػتمـفػػػي عػػػ شأ ػػػلام ػػػترئخ تػػػعر
(2).بتمخاق " بتترا 

خقػػدذ ػػدو فػػت يإمػػىخصػػؼاأل ػػتوفامطػػتردةام عتد ػػتذهػػىأم ػػ تامتمصػػ تتامرخائ ػػت 
فوت ػػتلضػػفيذه ػػلق  لػػلام ػػػهب ت خلعطػػيمه ػػترئاأل ػػرامي   ػػيامػػػذم يد ػػلسػػذاامي ػػزفػػػي

قػد وػخفذاتام وػتفبتذ ػت ذهػىاألمفػتأخام عػتداةفػي وػت  ف ملهفػ ف خ ػتيلىإ ل.امرخا ت
.وتفسذادخفأفلليدثامتمص تتبه ت نتخلخاثلام ترئبتعخرستامي   يلثت ام وتف

أذطتسػػػت)أـ سػػػعد(فتمم  ػػػتفػػػيرخا ػػػت.خ ػػػفذمػػػؾ ضػػػرب  ػػػتم ف:امم  ػػػت خامصػػػيرا 
األخؿوػتفامم  ػػتاملػيضػربنتامفػدائ خفذهػىاميػدخدخاملثػػ خااموتلػببعػد ف وػت   ف ملهفػ ف 

إم نػػتم ع ػػورخاف نػػت فوت ػػتب  تبػػتيهػػـخ ػػػب ؿملي  ػػؽامعػػخدةبتم  ػػبتألـ ػػعد خسػػيام وػػػتف
امذم  و لاب نتامفدائي فظهتللغ  ىبنػتخلل  ػىمػخلػزخر س ػتؾ خل لظػرأف عػخدمنػتيػت ال 

منػتخط نػت خوػـخقفػتبع ػدا لرقبػلفػيم تمنػتخلهل ػيبػلقػربامم  ػتلعط ػل فتل  امعخدةخرادا 
 (3). خيمة عف خيمة بتفرؽ"خقدقتمتفي دحم  لنـ:".امطعتـخل بهلخلخدذل

                                                            

امبخذهي أس  تام وتففيام صامرخائي)ذهىاإ لر ت((1)
(82قت ـ ب ت امرخا ت)ص(2)
 (257و فت ي أـ عد اآل تراموت هت)ص(3)
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خامم  ػػػتذالنػػػتفػػػيامرخا ػػػت صػػػدرامبػػػؤسخامف ػػػرخامغربػػػتاملػػػيلي تسػػػتأـ ػػػعد ػػػ بػػػتقي
ذهػىلضػفياملػيام وت  ػتاممهف  ػتاألخؿفػيامرخا ػت    ػؿفتم تػند.امالثئ ف  ذذتر فذت ػت 

امراخمذفأـ عد:  خؿ. ع ىخذاو  فت  ل  زا يضخرا امتمص ت

 الخمفيػة تمػؾ أمػاـ كبدت . الزيتكف بأشجار المحاط الطريؽ رأس مف قادمة رأيتيا كفجأة"
 (1)األرض" رحـ مف ينبثؽ شيء مثؿ  .. ..كالصمت الفراغ مف

أ ػتوف ػف تػ هلخ ػت (ام وػتف)ام مػ ـمفضػت امخصػف تام  ػتط بعضللتب مالؿخ ف
" ػعدأـ"ب ػتخصػؼخوػذمؾامخاطئػت خامطػ فامصػف  خب ػختامض  ت امدرخبوخصؼفرذ ت 
االثل ػػتذيامخاقػػ  لضػػ  (2)التنػػؾ" مػػف بحػػادط النصػػؼ مػػف مشػػطكرة "مػػف غرفػػة لػػ مؼامػػذم

خ ػف ظػتسرامبػؤسخاألمػػـتػعبنت أب ػت  ػ ام ػرأةلهػؾلع تػنتلػيامامصػعبتخامظػرخؼامبػتئس 
امذمذت للأـ عدفيام م ـ خأدىم عتدالنتإ ت قخمنت:

"ماذا نفعؿ في المخيـ غيػر التمشػي داخػؿ ذلػؾ الحػبس العجيػب؟ الحبػكس أنػكاع يػا ابػف 
 (3)".  ..العـ، المخيـ حبس كبيتؾ حبس

 (4)ل قبؿ ألحد بحمميا عمى كتفيو""عاشت في مخيمات التمزؽ سنكات 

خال.امخاقػ سػذاملثػتخزخاملضػي تامثنػد ػفام ز ػدبػذؿإمػى دفعنتسخ تخمعؿوؿسذا
خألب ػػػت  ػػػعد ألـام تسضػػػتاميروػػػتبفعػػػؿللبػػػد دأفْام مػػػ  ـمفضػػػت امبتئ ػػػتامصػػػخرةلهػػػؾلهبػػػث

مػػػػتإذام و ػػػػت ذ ػػػػبام مػػػػ  ـ  ػػػػردامهثػػػػخ  م  ػػػػتتليخ  خقخاذػػػػدمهلػػػػدر ب ع ػػػػوراتمػػػػىإخاملت 
خل ظػرخامرثػت  اآل ػتؿ وػؿذه نت" عدأـ"لع دامليامثد دة امم  تلهؾفيل   هتمهفدائ  ف 

ثػػالؿ بنذثػػتبإم نػػت ملرفػػ ب ػػمت  خأذطػػتامو  ػػر خبػػذمتذت ػػت  ذتػػر فا لظػػرتأفبعػػدخا 
.امخطفخأب ت أب تئنت  فخسفيدذتئ نتخلر  خب  ت نت 

صػػخرة  ػػردستيت ػػدبطر  لػػلاممتصػػتلضػػفي)مػػا تبقػػى لكػػـ(خقػػدوػػتفمهػػخطففػػيرخا ػػت
.ذه لثت بت    تخ ت  ؤذ لخ ي هلإمىاألمـخاملراؽاميدخدبتي ت ذفي تةس تؾ

                                                            

(254ص)و فت ي أـ عد اآل تراموت هت(1)
294صام رث ام تبؽ (2)
 255 ص ف لام رث (3)
259ام رث  ف ل ص(4)
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  ..الخسػػارة حسػػاب  ..البقايػػا حسػػاب  ..لػػي تبقػػى مػػا  ..لكػػـ تبقػػى مػػا  ..ليػػا تبقػػى "مػػا
 خسػارتيف، بػيف عبػارة السػكداء، الرمػاؿ مػف ممػر: كمػو العػالـ في لي تبقى ما  ..المكت حساب
 . (1)"  ..طرفيو مف مسدكد نفؽ

خفيام  تؽذالل وهػـامصػيرا املػي ز قػتأيػالـامو  ػر ف ػفقبهػل خثعهػت ػفي ػتلنـ
 . رابت الخثخدمل خ خلت ال ثتة  ل ف  خؿ عتد ت سذاامخطفامذمر ت مه خت

 كالمجيػكؿ بػالكىـ مزركعػة خصػبة أرض لؾ، أقكؿ  ..الشيطانة أيتيا خصبة ضأر  "أنت
 الممتػد األجػرد صػدرؾ، العارم األصفر صدرؾ فكؽ مرت إذا العالـ في الفكلذ أنصاؿ كؿ تتكسر

لى أبدم إلى  لػيس العػالـ فػي الفػكلذ نصاؿ كؿ  ..العتمة مف بحر في بجالؿ كالسابا ابادىـ كا 
 حصػػادؾ أمػػاـ اآلخػػر كراء كاحػػدان  تتكسػػر كلكنيػػا  ..كاحػػدان  عرقػػان  كقػػؾف مػػف تحصػػد أف بمقػدكرىا
 إلػى ليتحػكؿ حتػى األخرل كراء خطكة أعماقؾ إلى الرجؿ خطا كمما . فأكثر أكثر النامي الصمب
 (2)" ..يحصد أف بالكسع كليس كخطكاتو انتصابو منؾ يستقي مجيكؿ عرؽ

زور ػػػػت ػػػػر ـ  ػػػـ يػػػػتخريت ػػػػدخل لػػػزجاميػػػػخاراتفػػػيسػػػػذاامػػػػ ص ي ػػػث بػػػػدأبػػػػ ف وهػػػـ
امصيرا   ـ عخدزور ت صؼ ر ـخ ػتل  هػلتمصػ لنت ػفأبعػتد وت  ػت ؤم ػتخقت ػ تخذات

.ال تعخغ خضال ع ىمل

 . )رجػػاؿ فػػي الشػػػمس(خ ػػفاأل ػػتوفام عتد ػػتمهتمصػػ تتأ ضػػت  ال ػػتأ و ػػػتفػػيرخا ػػت
تام ؤم ػت ف غه ػػتوػؿاألبػػخابأ ػتـسػػؤال ثػت تسػذ األ و ػػتملعطػيمهرخا ػػتصػبغلنتام   ػػتخ 

فتم وػػػتفاألخؿ.امرثػػتؿ يلػػىب ػػػيمنػػـم ػػترام ػػػختخيػػد  ام ػػختامصػػػعبخاألو ػػرصػػعخبت
خسػخامم ػترامػذمرفضػخ خورسػخا ػتقد ػلمنػـ ػفف ػرخذؿخضػ ؾ ع تػي  .ل   ؿفػيامػخطف

فػػي وػػتفةمػػر خأفب ػػت سـف ػػلفيػػتخمخابتػػلىامطػػرؽأف مرثػػخا  ػػلظ ػػت  ػػ نـأف  ػػتي ػػتة
فوػػػؿ ػػفامرثػػػتؿام ال ػػػتي ػػؿقصػػػلل عػػػل خمبػػػ . ع ػػيا ػػػل رارام عت ػػػتةخصػػخال إمػػػىام ػػػخت

ةمػػر ػػؤخ نـ ثرخيػػلفػػييفػػرةفػػيخط ػػل خقػػررامري ػػؿ ػػفسػػذ امب عػػتام   لػػتأ ػػال فػػي وػػتف 
.خ ع دمنـامي تةامليف دخستخمـ لذخقخاطع نتمهيظتتفيخط نـ

خوػػتفام وػػتفام عػػتدمام ػػت يسػػخامصػػيرا  ف ػػطر ػػ تمطخطنػػتام تر ػػتفػػيثبنػػتلنـ 
خمػػـ وػػف.خ ػػهمتذػػفخثػػخسنـأمخا نػػت خأذطػػلنـدر ػػت  ػػفامعػػذابخام  ػػخة ػػتمػػـ لم هػػخ أبػػدا 

                                                            

(215 تلب ىموـ اآل تراموت هت)صو فت ي (1)
 (179)صام رث ام تبؽ(2)
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منػػـ ػػف ػػب ؿمهنػػربإال ػػفمالمنػػت فوػػت خا لثرذػػخف  را نػػتغصػػبت ظ ػػت  ػػ نـأفخرا سػػتبػػردا 
. ت  خأف تبعدسذاام ختي تةلهخحفيأفؽامصيرا خ ال

"بػػدأت األرض تخفػػؽ مػػف تحتػػو، ضػػربات قمػػب متعػػب تطػػكؼ فػػي ذرات الرمػػؿ مرتٌجػػة ثػػـ 
يشػػٌؽ  .  ..فػػي كػػؿ مػػرة يرمػػي بصػػدره فػػكؽ التػػراب يحػػس ذلػػؾ الكجيػػب .  ..تعبػػر إلػػى خاليػػاه

 (1)طريقان قاسيان إلى النكر قادمان مف أعمؽ أعماؽ الجحيـ"

فتمصػػيرا املػػيسربػػخاإم نػػت ػػفخطػػ نـمػػـل ػػعفنـطػػخ ال  خموػػ نـظهػػخا لعه ػػ فب  ػػلترست
طػػػت ع ففػػػيامخصػػػخؿمهوخ ػػػتأرضام  عػػػتدبتم  ػػػبتمنػػػـ خسػػػخيهػػػـذتبػػػثخ يػػػضخسػػػـمػػػف

. وتؼإالذف راب ملب فيث بتتامر تؿام هلنبت

شػاطئ بعػد أف سػحب زكرقػان "جرجػر سػاقيو فػكؽ الرمػاؿ كمػا لػك أنػو يمشػي عمػى رمػؿ ال
تراىـ لػك حممػكني إلػى سػجف جفػرا الصػحراكم ىػؿ سػيككف األمػر   ..كبيران امتص صالبة ساقيو
 (2)الصحراء مكجكدة في كؿ مكاف "   ..أرحـ مما ىك اآلف؟ت عبث

خفػػيامصػػػيرا ام  لػػتوت ػػػتس ػػتؾ  لػػػتتأمػػرىو  ػػػرةخأ ػػتوف رذبػػػت ثػػتام ال ػػػت  نػػػت 
رسػػت خ  نػػت: ػػثفثفػػرا خ ػػ تراتام نػػرب فاآلمػػر فامػػذ فوػػت خا ػػ يلتمخفخموػػ نـذه ػػخافػػيغ 

.ذه نـ خ  تطاإلتفخر)املفل ش(فهخوتفتأ رسـالبلهعلنـامصيرا س تؾبالري ت

ف ػػليخصػرامػذماموب ػرام ػثفخسػخ   ػؿ.أ ػتام وػتفام عػتدمام تمػثف ػدوػتفاممػزاف
ضػػ فذالػػلبيػػدخاملتػػر دخ   ػػؿأ ضػػت امضػػ تع  ػػل تػػي وػػؿبخا ػػلالاملتػػر دإ ػػرامفه ػػط  ي

اال ػػػلالب ػػػفبػػػتممالصاميهػػػـ يػػػخللطهػػػ بتػػػر تأ فػػػتسذهػػػىلوػػػلـ يصػػػخرةضػػػ   ت يػػػدخد
مػػػزافخسػػخخاقعػػت  ػػر ةي   ػػػتام نت ػػتفػػيخمو ػػل.امػػخس يبػػػتممالصاأل ػػؿسػػخخلػػترةخامغربػػت 
 ػػػػفام لرا ػػػيام ػػػدمنػػػذا ل ػػػ خالمإل  ػػػتف تعخامضػػػػاملتػػػر دأتػػػوتؿوػػػؿ مػػػزفاميػػػدخدضػػػ  ؽ

أ ػعدسػي  ػتذج ػالثو فػت يغ ػتف  نػتقدـامليامبتر تام فخسلهؾدامؿامي   يامغضب
.ق سخأبخخ رخاف

امز ػتفام ت ػيامػذمثػت تف ػلمعخا ػؿقػدمضػ ام وػتففػيسػذ امرخا ػتأفخبذمؾ  ثد
امػدرا ياميػدثفثػت خام وػتف سػذاامز ػتفم ػهطتقػدمضػعخاام ال تامفه ط    فخأفاأليداث 

صػػراعمػػترثي خا   ػػتوػػتفامصػػراعفػػيدامهنػػـ صػػراعيػػخؿام وػػتفدخفأد ػػى يػػلفال ب ػػخلنـ
                                                            

 (37و فت ي رثتؿفيامت س اآل تراموت هت)ص(1)
 (59)صام رث ام تبؽ(2)
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 ػػـخ ػف (فه ػػط فأرض) وػت نـذػػف بلعػدخااآل ػفامػذم  ثػػ نـ ػفذػػذابامي ػتة ف ػػررخاأف
.بتردةث  ت إال  ل بهنـمـد دث وتفخظنرام   تف طيفيام وتفلخارى

أ ت ػ ت دخرا أد ىخبتال ل تؿإمػىام وػتففػيرخا ػتت صػراهلل  ثػدأفام وػتفامرخائػيقػد
ام وػػػتف ذهػػػىامفور ػػػترؤ لػػػلأ ػػػ طي ػػػثامعػػػتمـ إمػػػىخ ظرلػػػلامرخائػػػي رؤ ػػػتذػػػفاملعب ػػػرفػػػي

ام ػػػػ تقتتليػػػػددستذػػػػد ة م ػػػػتدال  ػػػػلخ تتخفػػػػؽفلثهػػػػىام بدذػػػػت امػػػػذاتميروػػػػتإ ػػػػت  مضػػػػعت 
(1).بتم وتفامرخائيإي تس دىخلوتؼاميوتئ ت 

فوت ػتقػدامل ػتفػي خقدل خذتاأل ػتوففػيرخا تلػل خي هػتأبعػتدا  ملهفػت لتػظ ت خا 
ذػػفاأل ػػتوفذب ػػرت"خمنػػذا.ق  لنػػتام ػػهب تاملػػيلفرضػػنتذهػػىتمخصػػنتفػػياألز  ػػتاميتموػػت

ذه نػتل لػد ػتيتإ ػلبػل  هػليـإ ػلذ ل بع دا  وفمـام وتف ألفام وتف"ت"  تفامرخائي  تفت
امرخائػػي""ام وػػتف لػػخافرمػػذمؾاأل د خمخث ػػت خذ  دلػػلامي تل ػػت خلثربلػػلامتمصػػ ت ي تلػػلم ػػخط
ام  ػػتفيامػػ ص   د  ػػلامػػذمام وػػتف فنػػـخ ػػ  ل ػػتط أ ػػلطتم ػػت يػػد دة أ د خمخث ػػتدالمػػتذهػػى
(2).أ ضت  يد دةلتر م تميظتخفي.. يد د ثل  فيد خمخثياأل 

ث عػػتبػػ ف  تئ ػػت لضػػتدةل  هػػتفػػيامػػخطفخام  فػػى ي ػػػث)زيتػػكف الشػػكارع(فرخا ػػت
ا ل هػتب ػتمنػذ فام وػػت  فيػ فر ػ تز ػػف ػتقبػؿام وبػػتب ه ػؿ خ ػتبعػػدام وبػت ريهػتامهثػػخ 

 م  تت  ترام ختخامثي ـمه تسامذ فمرثخا ػفد ػترسـخفيخقلنتوت تام.إمىام م  تت
ال  ػػػدـمنػػػـ ػػػخى امث  هػػػتخأراضػػػ نـاملػػػي زرذخ نػػػتب هػػػخبنـف يصػػػدخفيبػػػت خي ػػػتةإمػػػى وػػػتف 

.ام ختخامتعخربتمخيتتخامض تع

 (3)"قمتي ليا: يا سمكل، المخيـ ىك كؿ مكاف يمكف أف تككف فيو ما دمتى خارج كطنؾت"

إم ػػلالثنػػتامػػذمخام روػػزامرخائ ػػت امب  ػػتسػػخاهلل صػػرإبػػراس ـرخا ػػتتفػػيوػػتفام إف "
ػػدذالػػلذػػفخذبػػرامرخائػػي امػػ ص فػػياميوتئ ػػتام وخ ػػتتبػػتقي  ي  ػػت ذه ػػل خدؿ ام يلػػخىخث  

فتمخقتامذممرجف لامفه ط  ي ػفخط ػل أر ػى روبػلإمػىب عػتالسخ ػت".(4)له  لث تم تت

                                                            

 (172أي د امب  تخامدالمتفيرخا تتإبراس ـ صراهلل)ص(1)
(175)صام رث ام تبؽ(2)
 (94 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(3)
(177أي د امب  تخامدالمتفيرخا تتإبراس ـ صراهلل)ص(4)
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ا ل ػػػت خالي ػػػتة يلػػػىثعػػػؿ ػػػفامتمصػػ تتأث ػػػتدا بػػػالأرخاح خأ ت ػػػت بػػػال ع ػػػىخالف نػػتخال
.سدؼ  عخفإم لفيسذ امد  تام لعبتمنـ

 خػػارج نكػػف لػػـ سػػمكل، يػػا . أصػػبحناه الػػذم ذاؾ زيتػػكف كأم كٌنػػاه الػػذم ذاؾ زيتػػكف أمٌ "
 (1)"  ..أيضان  شكارع زيتكف مف أكثر الكطف

مػػذمال طػػتؽ خسػػيام وػػتفامػػذمأم ػػتامظػػرخؼبػػلتػػعبت ال ػػرىفتمغربػػتسػػيامثيػػ ـا
.م ف ل ب ال مهي تةدخفخط ل خاليلىاميهـبتمي تةخامع شبخطف هبغصبت  فأسهل

 سػكل تممكػيف ل نػتً أ الغربػة فػي، مػا لشػيء امتالكػؾ تٌدعي فأ تستطيعيف ل الغربة في"
 ل نػػؾإف، كلػػدم كىػػذا، بيتػػي ىػػذا قمػػتً  مػػا ذاإ نػػؾً لك، حممػػي ىػػذا: تقػػكلي فأ تسػػتطيعيف، حممػػؾ
 (2)". كطنؾ لىإ العكدة في الخاص حممؾً  لؾ فأب تقكلي فأ في الحؽ تممكيف

امػ ص خل  ػؿفػيوػؿسػذافػياملم  هػيام وػتفيضػرف دفقط(،  2)مجرد أ تفيرخا ت
 ثهػؿاأل ػخدمهػخفاوػتفي ػث.  رح خييبتم ثزرةخامد ت خامضيت تخمـ لع فبتي  يػدد

 كػػػف"ام ت  ػػػتاممهػػػ جيػػػرببع ػػػدذ ػػػتف طػػػترإمػػػىاموخ ػػػت ػػػفام تد ػػػتتامفه ػػػط   تتام  ػػػخة
.ام م ـيربإبتفث را نـ ب تبلفيـ بتترةذور خامذم،(3)"بالسكاد مجمالت

 القذيفػػة . الفحػػـ كػػاف بيػػت، ىنػػاؾ يكػػف لػػـ انقشػػع كحػػيف عاليػػان، الػػدخاف عمػػكد ارتفػػع"
 .  (4)"فحمان  أصبا قد المجاكر البيت كاف  ..مبكرة صحت

اذل ػػداموه ػػت   ػػتيللفػػيأخام مػػ ـ  ػػف يػػددةأثػػزا فػػيل ػػ امرخائ ػػتاأليػػداثخألف
امبعػدإمػىبعػد نتأيػد ػفبػتميوي لػ  ال (خاموػؿامثػز )  تئ ػتذهػىام وتفمنذاب تئلفيام ترد
(5).اميوي  لض تتي بخذمؾ (ترجخاممامدامؿ)  تئ تخفؽ ثتخرلن تأخاآلمر 

  ..المالجػئ بأحػد لالحتمػاء أىمو كاضطر المخيـ عمى تنيمر المتكاترة القذادؼ بدأت فمما"
 الثمثػيف كفػي مسػاحتو، ثمػث يشػكؿ بمسػتطيؿ أرضػيتو يضػيء الممجػأ بكابػة مػف السػاقط الضكء

                                                            

 (126 صراهلل ز لخفامتخارع)ص(1)
 118ام رث ام تبؽ ص(2)
 (8ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(3)
9ام رث ام تبؽ ص(4)
(180أي د امب  تخامدالمتفيرخا تتإبراس ـ صراهلل)ص(5)
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 فػي التػراب فتنػاثر برتع كالرصاصة الظؿ، مف قطعة العتمة، مف قطعة لو كؿ تكزعنا، اآلخريف
 . (1)"امف غير الممجأ  ..خادفيف كنا  ..كجكىنا

امرذػبيتمػت ػدىم بػ فخامظػالـ امضػخ   تئ تذهىام هث  خضعتس تفيام ترداذل د
رصػػتصذػػفبػػتملخارممهي ػػتةطهبػػت امظػػالـإمػػىام ػػخر ػػفسربػػخاامػػذ فسػػؤال ذهػػىلنػػ  فاملػػي

خسػػخخاممػػترجامي ػػتة خسػػيامػػدامؿبػػ فامفػػرؽا عػػداـم بػػ فاممػػترجخامػػدامؿ  تئ ػػتخذهػػىقػػلهنـ 
إمػىام هلثئػ في ت ػتذػف(ام هثػ )ام وػتفذثػزب ببام خت يتمتل   ؿفيخلخاز ن تام خت
.ام ختبمطرإي ت نـخ  خم فخ نـفيامرذب ضتذؼامذماأل ردامهل 

 أرض إلػى يفضػي يعػد لػـ الػذم ببابو ؿ،المي بظممة فيو، لمف يضيؽ كاف الضيؽ، الممجأ"
 ضػحاياه، مترصػدان  انتشػر الػذم القاتػؿ كباليدكء المحيط بالدمار  ..المحركقة األرض تمؾ سكل

 . (2)" ..أنينيـ إلى مصغيان 

خ  ل ر صراهللفيإذطت ام هث صخرللام   تخ تام عتد تم ػفمثػ خاإم ػل ف ػدضػتؽ
 تر خصػػخال إمػػىلند ػػلذهػػىرؤخسام ػػتسخ ػػ خطامضػػيت تبنػػـخال ػػ موػػؿ عػػت يامبػػؤسخامػػد

.  نـ يلىسربخام وتفةمرخسخقبخإيدىامب ت تت خ تمب تام ذائؼأفخصهتإم لأ ضت

 السػػحاب، ناطحػػات بيػػا يحػػاكي أف المخػػيـ طػػرؼ عمػػى صػػاحبيا قػػرر التػػي البنايػػة فػػي"
 الصػغيرة كشػبابيكيا المقعػر، طكبيػاب عظمػي، ىيكػؿ دكف عمالؽ جسكر، كبال أعمدة بال كانت
  ..الغػرؼ فػي كجمعتػو الحرادؽ دخاف تنفست التي الشبابيؾ  ..اتسعت التي صغيرة، تعد لـ التي

 (3)"  ..مكضعيف في المبقكر المزراب

خل ػػػل ر عت ػػػػتةامالثئػػػ ففػػػػيسػػػذاام وػػػػتف ي ػػػػثالمبػػػزخالي ت ػػػػتمنػػػـ ػػػػفامػػػػدبتبتت
أيػدبنيضػتر وب ػر.تػي  ػفاممػترج ػذسبدخفرثعػتام تد ت خوه تسـ  فػيسػذ امرخا ػتوػـ 

ام ل ػػت رة  صػػخرف نػػتو فػػت يام ثػػزرةب بتػػ  ػػتلوػػخفاملصػػتخ ر   ػػفام ػػختخامػػد ت خامهيػػـخ
خ   ػػؿام ػػترئبوه لػػلم ػػتيتامثر  ػػت لفرثػػت ذهػػىوػػؿامصػػخرام عذبػػتام  و ػػت را ػػ ت بػػذمؾ ػػد

خلي ػؿي ػتلنـامب ػ طتخ الثػئنـام  فػرةإمػى ػختةمػردخفاإثراـخسيلعبػثبػ رخاحام ػتس

                                                            

(25ف ط)ص2 صراهلل  ثرد(1)
52ام رث ام تبؽ ص(2)
 59ص ف ل ام رث (3)
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خ ػػفامعبػػتراتاملػػيلعطػػيمه هثػػ بعػػد ام   ػػتخم.أف ري ػػخسـأخ لروػػخاإمػػىري ػػتاهلل ػػب ال
ام عتدم:

 بالسػػحؿ، بعضػػيا يبػػدأ المخػػيـ، أطػػراؼ عمػػى كقعػػت قػػد صػػغيرة مجػػازر أخبػػار ككانػػت"
 نسػػػتحمب أف كحاكلنػػػا  ..يدكيػػػة قنبمػػػة أك لرصػػػاصبا كانػػػت رحمػػػة كأكثرىػػػا بالفسػػػخ، كاآلخػػػر
 (1)"  ..بالدـ الممزكج الماء الماء، ينزؿ فمـ المزراب،

خ ػػفأو ػػرام تػػتسدإ ػػترةخبع ػػت مهي ػػتة ػػفبػػ فزمػػتتام ػػختام لرا  ػػت وت ػػت  طػػت ػػخرة
ملػيخلفثرخا طالؽر ػ نت صػراهللم ػوتفام هثػ يػ فمرثػخادفعػتخايػدةبعػد ثػزرةامثػخعا

ذت خسػػػتأل ػػػتـ مرثػػػخاوهنػػػـذهػػػىقهػػػبرثػػػؿخايػػػدم خاثنػػػخاب ػػػتدؽامع ػػػوربصػػػدخرسـامعتر ػػػت 
فوت ػػػتسػػػذ ام تػػػتسدةإ  تذػػػت  دستػػػت رد .فػػػتم ختبلهػػػؾاميتمػػػتأتػػػرؼ ػػػف  لػػػتامثػػػخعخامػػػذؿ

.مهصخرةاموه تاذلبترا إ ثتب ت  خخي ت  ترقت بعدوـام ختام ل ت رفيامرخا ت

 كػؿ مػف األصػكات كانطمقت  ..أكبر ا كصرخ حنجرتو، انفجرت  ..قكة فيو دبت أةكفج "
 كالنسػػاء األطفػػاؿ . المالجػػئ مػػف النػػاس كخػػرج .  ..كالخػػارج الػػداخؿ مػػف  ..أكبػػر ا صػػكب

، جميػػؿ، مرعػػب، صػػمت كعػػـ القػػذادؼ تكقفػػت  ..بػػالتكبير المخػػيـ ليػػؿ اشػػتعؿ . كالشػػيكخ  مبػػؾو
  ..زمػف منػذ بػو يقكمػكف مػا عمػى متفقػكف ككػأنيـ الرديسػي، شػارعال فػي يتجمعػكف البشر كراح

 (2)" ..البنادؽ باتجاه  ..كاحد ىدؼ باتجاه الطرؽ في اندفعكا

اال ػػػـ ػػػفخثػػر د ام وػػػتف و ػػرقػػػدف ػػط2خ ثػػػردذػػخرخا ل ػػػلفػػياهلل صػػػرأفخ اليػػظ
خز لػػػخفغػػػزة فػػػية  ػػػتخأذػػػراسامنتد ػػػت وػػػتفخقػػػدامب ضػػػت امم ػػػخؿز ػػػففػػػيام وػػػتفبمػػػالؼ
يتملػػلاميوت ػػت يلػػخىلث ػػ د "بنػػدؼخذمػػؾامخيػػدات  مػػ ـفػػيامتػػخارع أ و ػػتأخ وػػتفإمػػىخا 
ام  ػت مت ػفسربػلفػي ل  ػؿس ػتؾ ةمػر ػببت خمعػؿف ل ام تئ تامي تة ظتسرفي عللل تط 

.ليصىخاللعدالأ خرذه نتللرلبامليام  ت  ت

ام د  ػتاملػيلعػ شف نػتامتمصػ تت خسػي د  ػت وػرةلصػه ف  ال فيرخا تذخ ذورت
ختػػخارعخأي ػػت   موػؿز ػػتفخ وػتف خمعهنػػتفػيبدا ػػتامرخا ػتبػػدت د  ػت ذتد ػػت وخ  ػت  ػػفأ ػتس 

خموفاموتلبذورخصف تمنذ ام د  ت عط نتبعدا مت  ت مهتمص ت:

                                                            

 (.145ص)ف ط2 صراهلل  ثرد(1)
164 163صام رث ام تبؽ (2)
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رة المجنكنػة، كالعربػات المحتقنػة "حيث كسط المدينة، حيث الضيؽ كانعداـ اليكاء كالظيي
خأردؼخاصف تب خمل: . (1)بمييب محرٌكاتيا، حيث الحديد أكثر مف المحـت"

انػػػدفع المسػػػاعد ثانيػػػةن كخمفػػػو الحػػػراس باتجػػػاه المحػػػالت التجاريػػػة، باعػػػة مػػػكاد البنػػػاء 
كالفالفػػػؿ، كالتمفزيكنػػػات الممكنػػػة، سػػػينما الشػػػعب كالمبكلػػػة العامػػػة، أكشػػػاؾ الصػػػحؼ، محػػػالت 

عػف –النكفكتية، كأحذية الشعب المغمقة منذ زمفو طكيؿ، ألنيػا عمقػت يافطػة بػاألحمر العػريض 
 ت(2)كتب عمييا: أحذية الشعب تيٌنئ الجنراؿ بحمكؿ شير رمضاف -حسف نية

س تلبدخصخرةام د  توغ رست فام دف ام لرفتبتمضخضت خاالزديػتـام ػرخرمخام يػتؿ
 خقؼاألم رظنرم تامبعػداملع ػفيامػذملعػت ي  ػلسػذام د  ػت   ػتاملثتر ت فنذا تلبدىام

 ػػ ثعهل صػػتيب تمه ػػترئط هػػتامرخا ػػت  ػػدذخ  تب تػػتسداملعػػذ بفػػي ػػثخفام د  ػػت خ خاقػػؼ
.ام   ام  ت يخاإذال يو تيدث  أي دامصتفي

بعػػػتد خيتػػػت خ ػػػفتػػػدة ػػػتضػػػتقتذهػػػىأي ػػػدامصػػػتفيسػػػذ ام د  ػػػت خقػػػدوت ػػػتذاتأ
خض  تبتم  بتألي دامصتفيامذممـ عد رى ل عت يلىمهل فسفي د  لل:

 .  "(3)"ىذه المدينة ستبقى قريةن ميما اتسعت

خ فأصعبيتالتأي ػدامصػتفياملػيخصػؼف نػتام د  ػتيػ فخصػؿيتمػتامػذرخةفػي
املمبطخاالضطراب فعبرذ نتب خمل:

، كالمدينة نصؼ نادمة كعادتيا، نصؼ غادبػة، كػاف يػكد أف يشػعؿ الميؿ يمتٌد جرحان باىتان 
الفتيػػؿ كيفٌجرىػػا، ىػػذه المدينػػة دفعػػةن كاحػػدة، لكنػػو كػػاف يعػػرؼ أنيػػا مدينػػةه مػػف ديناميػػته مبتػػؿ، 

 (4)تمزميا شمسه كبيرة قبؿ ذلؾ كي تنفجر

فػػػيسػػذ امصػػخرةامبتئ ػػت خوػػ ف  ػػؿام د  ػػتوهػػػلفػػخؽرأ ػػل بعػػدأفوت ػػتأ هػػلامخي ػػد
 امي تة أصبيتامض ؽخاالمل تؽيلى خدمخ فثرست مو لبه دة خاللتعرأبػدا  خلهز نػتتػ س 

و  رة إ صتمنت يخام خرويلتعرب ت تعر  .وب رة  فاميؽ  خ يتخالت 

                                                            

(90 صراهلل ذخ)ص(1)
90ام رث ام تبؽ ص(2)
 63ص ف لام رث (3)
102ص  ف لم رث ا(4)
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امغتبػػتسػػيام وػػتفاألمضػػر ةمػػرمه د  ػػتخامغتبػػتاملػػيليػػ طبنػػت فػػتم فلرضأف  خخصػػؼ 
رخعبتألتػػثترخام  لهػ بتمطب عػػتام ػػتيرة مو ػؾ ػػلرا فػػيسػذ امصػػخرةغ ػػراملػػيامث  ػؿخام ػػز

ذندلنتب ت  ذهىام تنداملتمي:

حتػػى األشػػجار تػػأتي معٌمبػػة، فعنػػدما تقػػرر اجتمػػاع طػػارئه  .  .."كػػؿ األشػػياء تػػأتي معٌمبػػةن 
ة بالعمػػؿ ليػػؿ لمجنػرالت لتػػدارس األكضػػاع الخطيػػرة التػػي تعصػػؼ بالمنطقػة، قامػػت بمديػػة المدينػػ

نيػار، كقػد نقػؿ الشػػجر بالطػادرات مػف بػػالدو ل يعػرؼ الشػيطاف اسػػميا، كفجػأةن امػتألت الشػػكارع 
بأشػػجارو عاليػػة، غريبػػة عػػف التػػراب كاليػػكاء؛ كػػؿ ذلػػؾ ليتمتٌػػع الجنػػرالت بالمشػػيد الجميػػؿ فػػي 

 " ..(1)ذىابيـ إلى قصر المؤتمرات كعكدتيـ منو

و ػػتس ػػتللثه ػػىصػػخرةام وػػتف)امغتبػػت( خقػػدغػػدتبال ػػل و ت  خو  نػػتمرثػػت ػػف صػػ   
 صػػفنتامػػراخم خ ػػ ذمػػؾلعطػػيإ يػػت  بػػتقلرابامطب عػػت ػػفام ػػتس موػػفاموتلػػب صػػد ؾفػػي

ام نت تي ف ن ؿامث راؿاألتثترف  خؿ:

"كلكػػنيـ فػػي المحظػػة األخيػػرة قػػرركا الكصػػكؿ إلػػى قصػػر المػػؤتمرات مسػػتخدميف الطػػادرات 
بسػػبب   ..األشػػجار، بحيػػث لػػـ تيػػتا الفرصػػة الكافيػػة لألغنػػاـ لقضػػميا ذابمػػة العمكديػػة، فأىممػػت

 (2)" ..تمديد اجتماعات المؤتمر

امخاضػػػ إذفأفام ػػػػببامي   ػػػػيمػػػػـ وػػػػفم ل لػػػ امث ػػػػراؿب  ظػػػػراألتػػػػثتر خالمزراذػػػػت
ػػت  ػػ بدخثه  ػػتفػػيفصػػخؿامرخا ػػتيػػ فلظنػػر  ملهػػؼل ت   امطب عػػتفػػيام د  ػػت إذف  ػػت ػػبب 
امع ه تتامفدائ ػت خلظنػرمهػؼامغتبػتيػدخدامدخمػت ػ  ػتل ػ  ى)إ ػرائ ؿ( خاملػيوػتفغػرض
امث ػػراؿ ػػفقطػػػ األتػػثتر  ػػػ امفػػدائ  ف ػػػفاملمفػػيس ػػػتؾمهل ػػهؿملهػػػؾاميػػدخد أخاالملبػػػت 

 مهلمط طخام  تـبتقليتـلهؾاميدخدام ي  ت  امعرب

 ؤم ػػت مطفػػؿامه هػػتاألخمػػى) ػػعد( سػػذاام وػػتفسػػخخ  ػػت وػػتفةمػػر عطػػيبعػػدا    ػػتخ ت 
امز زا ػػػػت خسػػػػخأق ػػػػىخأذ ػػػػؼخأخيػػػػشاأل ػػػػتوفذهػػػػىاإطػػػػالؽ خسػػػػخام ع ػػػػىامي   ػػػػيمهظهػػػػـ
 خاال ػػػلعبتد خسػػػخامي ػػػتةفػػػيأي ػػػرأتػػػوتمنت يػػػ ف يػػػخماألبر ػػػت خامتػػػثعتفامػػػذ ف ثربػػػخفدؾ 

ام يلػػؿام تػػلرؾمهعػػرب)إ ػػرائ ؿ( أخ ير ضػػخفذهػػى امير ػػتخامبطخمػػت ب   ػػت لصػػدر خيػػخش 
 ع  ػخففػػيأث ػػتدامضػػعفت مرقػػت خل ز  ػػت  خ ػػ ذمػػؾفنػػي ع ػػؿامصػػتبر فخام وػػتبر ف فتمز زا ػػت

                                                            

 (22ص) صراهلل ذخ(1)
(23صراهلل ذخ)ص (2)
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تندتفيامرخا تلعذ بخ نشث د عدامفلىام  تضؿ خصتيبامفورةام خر ػتاملػيليخمػت
ذ هػػي  خقػػدا ػػل تست ػػفقصػػت)طفػػؿامه هػػتاألخمػػ ى(مهوتلػػبامػػذمل ػػتزؿذػػففورلػػلأي ػػدمخاقػػ  

امصتفي ام نـأف عدا  لراخح ػتبػ فاموبر ػت خ ػتبػ فامعػذاب فتم تػند ػخييبػتألمـخام ػرارة 
ف  تسخ ثر باال ليترامبطخميفي ب ؿورا لل خ فلهؾام تتسد:

كثيػؼ، فكػؿ شػيءو غػارؽ "دار النيار دكرتيف، كالميؿ لما يزؿ في إثره، الكقت خطكةه في ضبابو 
في الشحكب، شحكب الممرات، الصرخات كالعزؿ عف تدفؽ نير الضكء حتى مف طاقػة زنزانػةو، 

 (1)" ..و، كاف الزمف ضادعنا في الزنزانةجسده في الداخؿ يرمـ أجزاءه المبعثرة، يمممـ جراح

ية الحالكػػة، "فػػي األقبيػػة الشػػبحخس ػت بل ػػـامثػػرح البػػؿام ز ػؼ البػػؿامهيػػـام لطػػت ر"
مػػر الصػػمت محػػػاكلن اقتحػػاـ بػػػاب غرفػػة التحقيػػؽ، ليختطػػػؼ ركح الفتػػى المسػػػتند إلػػى الجػػػدار 
الممطػػخ بػػرذاذ الػػدـ، كيػػؼ ل يصػػحك الجػػدار حػػيف ينتشػػر كػػؿ ىػػذا الػػرذاذ عمػػى كجيػػو، كيػػؼ ل 
يصحكت؟ كلكف سعد كجد لعبةن يتسمى بيا، كاف يتابعيا مف شػؽ  صػغير بػيف انتفػاخيف يحػاكلف 

تقػاء، كاحػػد ييػػبط مػػف حاجبػو كاآلخػػر يصػػعد مػػف خػػده، لعبػة جعمتػػو يضػػحؾ مػػرتيف بصػػكتو الل
  (2)" ..عاؿو كىك يتمقى المكمات الخاطفة المتقنة حيثما اتفؽ

 ػػفمػػالؿسػػذالظنػػرصػػخرةامز زا ػػتام ؤ ػػفت خاملػػيل  ػػؿضػػ تعاميػػؽ خ ػػيؽامورا ػػت
ليتأ دمام مبػر ف غتبػتام ػخرةاملفػتخام خرة في فغتب عدفيامز زا تخصخال إمى خلل

 ال ينػػت خذمػػؾلزا  ػػت  ػػ املفػػت اموه ػػتام ير ضػػتذهػػىام ػػخرةخسػػيقهػػـأي ػػدامصػػتفي فن ػػت
ام فترقتامعث بػت يػ ف  ػختله  ػذأي ػدامصػتفيفػي ػب ؿفوػرة لمه ػىذ نػتاأل ػلتذب ثػردأف

ا ببطخملػػػل خذاؾ  ػػػخت  ليػػػرا بم ت لػػػل مػػػخ حامث ػػػراؿأ ت ػػػلبرغ ػػػؼاممبػػػز ف  ػػػختسػػػذا  ليػػػر
. ت ب لبنتأيد أبدا صخرة  فام  ر تمتابلدذنت صراهلل

بػػػتم طهؽبصػػػخرةأخبػػػ مرىلفرضػػػنت  لضػػ  ػػػفمػػػالؿ ػػػت ػػػبؽأفام وػػػتفغ ػػر يوػػػـخ
لػبامصخرةامذس  ػتمػدىام ػترئ خا   ػتل ػل دأبعتدسػتخق  لنػتخ ع تسػتامفعهػي ػفمػالؿمغػتاموت

خ رد  خلخظ فلمنذاامبعدام وػت يفػيظػرخؼمتصػتخأيػداث لػخالرةلثعػؿ  ػل وت ػت ذاأ ػف
خدذػػتمتمخصػػل أخ وت ػػت  بعػػثام ػػختخ  فػػيامي ػػتةذ ػػل ف صػػ رطػػتردا منػػـ عتد ػػت مط ػػخس

تخقػػدأدىوتلبت ػػتسػػذاامػػدخرببراذػػت دستػػت فلػػ  البػػ فاأل و ػػت ػػفرخا ػػػ.ام ثػػتةفػػيي ػػتلنـ

                                                            

 (105ص) صراهلل ذخ(1)
94صام رث ام تبؽ (2)
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ألمرى خأذط تموؿ وتفخي لاممتص م فرضصخرة ترقتأخ يرقػت ػفمػالؿامهغػتامف  ػت
امبه غت خاألدا امدرا يامعتمي خل ػتزجامخصػؼ ػ اميػدثفػيامػز فامفعهػيام  ت ػب ملول ػؿ
مه ػػػػترئصػػػػخرةام ػػػػردامبه ػػػػ امػػػػذمقد ػػػػلم ػػػػتسػػػػذافاموتلبػػػػتف خلب ػػػػىاألبعػػػػتدامذال ػػػػتخاممترث ػػػػت
م و خ ػػػتتامي ػػػزام وػػػت يذاتفوػػػرة ل ت  ػػػتخر ػػػتمتستدفػػػتقػػػد نتوػػػؿ ػػػفو فػػػت يخ صػػػراهلل
فامػز فوف ػؿبػ ف عطػيموػؿفضػت ق  لػل ب دبن تم  خالمهعتمـإفام وػتفسػخامنخ ػتخامػذات خا 
خ  دـموؿتمصػ ترخائ ػتث ػدتتمصػ تفه ػط   تي    ػتس  تػنتاملػتر خ ي نػتفػيام ضػتؿ

فنػػذااألدبسػخلضػػتفرامتمصػ تتامخاذ ػػت.وفػتحإمػىأفلصػػؿم بلغتسػتخير لنػػتام  تػخدةخام
مي نتفيام وتف/امخطف خامذم هبلامز فام تضيز  ت طخ ال فياميتضػر خالبػد ػفذػخدة 

.ي    تو تر  تفيسذااألدبذخدةلبت ر ت ظ رمنتسذافاألد بتف
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 :الخاتمة
امدرا ػت يتخمػتمل  ػؿلثربػػتإبػراس ـ صػراهللخغ ػتفو فػت يام ػرد ت بػػد ا وت ػتسػذ 

ب ػػػ رلن تخربػػػطخاقعن ػػػتام ع تػػػيب ػػػت ظ ػػػرامػػػلفػػػيأذ تمن ػػػت خ ػػػرخرا بيػػػتالتام ػػػختخامي ػػػتة
امب خمخث ػػػػتخام ف ػػػػ تاملػػػػيايلخلنػػػػت خاقػػػػؼام ػػػػرد خو ػػػػؼلفتذهػػػػت ػػػػ  و خ تلن ػػػػتخقضػػػػ لن ت

أ ضت بعضامل ت تتامف  تاملػيلالز ػت عنػتأبعػتدلػخييبػدالالتام ػختامفه ط   ت خايلخت
خامي تةامي    تخامنت ت ت فوت تلعب را صتدقت ذفإيتطتسذافامضػدافبي ػتةامفه ػط  ي فػي
وؿز تفخ وتف خفيوػؿتمصػ تذت تػتسػذاامخاقػ  خأ ضػت فػيامهغػتام ػرد تاملػياذل ػدست

. تمن تاموتلبتففيأذ

خقدمهصتامدرا تإمىبعضام لتئجخاملخص تت  فأس نت:

 بػراس ـو فػت يغ ػتف ػفوؿرخا تتا لتزت امػدالميام  ػلخىفػيبتإتػراؽاهلل صػرخا 
بيػػػخادثو فػػػت يل ب ػػػ ف ػػػدامف ػػػي ام  ػػػلخىإمػػػىإضػػػتفتخامي ػػػتة ام ػػػختذػػػفخاملعب ػػػر
وػػػؿ فعػػػتشاأليػػػداث لهػػػؾ ػػػفامتػػػعب  ػػػلذت ػػػتاهلل صػػػرخخ  ػػػؽام  ػػػل به ت ام ضػػػ ت
امرخائػيخامفػفام ضػ تصػع دذهػىخ ػتب ت ل د ػت رايؿ لرثـطب عيغ رز  ت   ن ت

.اميد ث
 ي ػػػت امتمصػػػػ تتفػػػػيأذ تمن ػػػت فو فػػػػت يوػػػػتف املهفػػػت  نث ػػػػتامػػػرخائ  ففػػػػيقلػػػػؿخا 

مضػػػخ ذهػػػى لعت ػػػؿب  ػػػخةخلراث د ػػػتاللػػػريـفػػػيامل ػػػترتػػػوؿام ػػػخت و ػػػتخ ػػػهطا
تمصػ تتصػػترذتام ػػختاال نزا ػػيخاال ليػػترامبطػخمي خذب ػػرذػػفو  ػػر ػػفضػػيت ت

أ ت صراهللفوػتف نػذبت فػيامغتمػبفػيامل ػترام ػختمتمصػ تلل .أذدائلخأصدقتئل
خقػػدر ػػـصػػخرةام ػػختخامي ػػتةمنػػتبهطتفػػتفػػي عظػػـاألي ػػتف إالأ ػػلأ ضػػت ا ػػلدذى

رةفػػيبعػػضام تػػتسد و ػتا ػػلخيىوػػؿ  ن ػػتصػػخرةام ػػختب ػػتسزم ػتخ  هخدرا  ػػتوب ػػ
 .ذت  ت  فخاق خلتر خامتعبامفه ط  ي   إضفت امصبغتامف  تاإبداذ ت

 بػػراس ـو فػػت يغ ػتفرخا ػػتتلعػد لخاصػػؿفوالس ػػتبت ل ػتز ز وت  ػػترخا ػػتتاهلل صػرخا 
أم ػػىخوالس ػػتفوػػر  أخبرخيػػلإم نػػتا ل ػػىاملػػيخامثغراف ػػتاملتر م ػػتام ريهػػتأبعػػتد ػػ 

بعػػػ فةمػػػذا األمػػرى ام ػػػرد تخام يروػػتتام وخ ػػػتتب  ػػتذهػػػىخامث تم ػػتامف  ػػػتبظالمػػل
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أصػيتبامػذخؽام ػرا امث ػتس رأذسػتففػيملي   نػت  عىخخظ ف تف  تر تمت االذلبتر
.ام  تضه فوذمؾفيأذستفخ امرف  

 و فػػت ياملػترف ػدخامي ػتة ام ػختذػتمـفػي دستػتتضػد خلثه ػتتثد ػدة عػتف بػرزت
امتمصػ تتلعػذ بفػيمهخاقػ ام خاز ػتق ػخللف نػتظنرتلراث د ت   تخ ت خضخذتت
ب و هنػتتػعبيتمػت خ ػؽأفاهلل صػرخاملترامصعب امغرائبيام ختميتمتخا  صتمنت

امفه ػػػػط  ي  ثل ػػػػ مهامث عػػػػيامث ػػػدذهػػػػىليػػػػؿ ام   ػػػػتةفوت ػػػترخا تلػػػػل  عظػػػػـفػػػي
أبطػػػتؿ ذهػػػىاذل ػػػدو فػػػت يف  ػػػتبتمطػػػتئرات   صػػػؼأخ يتصػػػرأخ نػػػتثرفػػػتمث   
.أخطت نـفيامعذاب علرؾ مخضخففرادى

 مهتػعبامظػتمـامخاقػ  ػفخغ رسػتخام ثفخامغربتمه في خاز ت امرخائ  فمدىام ختوتف
قبػرا وػتفخمػخيلػىخاألرضخامخطفتخام  تخ اميبلع يامي تةوت تف  تامفه ط  ي 

.امعظ  ت  رللمهفه ط  ي مه د ضتال أخامخطفذاؾفي
 مػالؿ ػفخذمػؾام له ػي اثلػذابذهػىخبتذ ػت يفػزةخخ تئؿأ تم بامرخائ تفا لمدـ

خوػػػذمؾامضػػػد ت ام  تئ ػػػتلثػػػت اإ  ػػػت  تاميػػػتالتذػػػفمهلعب ػػػرام دستػػػتامتػػػعر تامهغػػػت
أخام عذبػتيتملنػتملخصػ ؼامذال ػتأغخارستخ برامتمص تتأذ تؽأذ تؽإمىامخمخج

ل   ػػتتوػػذمؾخا ػػلمد ت.املعب ر ػػتخام ثػػتزاتامع   ػػتاملصػػخ راتإمػػىإضػػتفتام ػػع دة 
بػػػ فخامػػػربطاأل و ػػت بػػػ فامي ػػتةخاملفػػػتذالتامرخائػػي امز  ػػػيوػػتمل ط  يدا  ػػػت ػػرد ت
ذسػففػياأل ػئهتلب ػياملػيام فلخيػتام نت ػتتخأم ػرا ي خامم تمامخاقعياإ  تفذتم ي
 .امع ؿسذا فلي   نتام رثخخاألسداؼامي تئؽ تفذةأ تـ ترذتام له ي

 ف  هيػػظام ػػترئل خذػػت فػػيلفع ػػؿ تػػتسدامبػػؤسخامير ػػتفخ تػػتسدامير ػػتخاال ػػل رار خا 
سرأفوػالامػرخائ  فقػد ػخ عوتفامخثلامي   يمه   تةأو ػؼفػياميضػخر خموػفامظػت

فػػيتمصػػ تللبػػ فتمصػػ تتإ ثتب ػػت تػػرقتختمصػػ تت  لػػتيز  ػػت خوػػذمؾاأل ػػتوف
ل خذػػػتبػػػ فامطػػػتردةام عتد ػػػتخاأل خ  ػػػتاألم فػػػت خاألز  ػػػتأ ضػػػت ايلػػػختأبعػػػتدا  ف ػػػ ت

 .يز  تخأمرى ترقتلبعثامخالدةفياميتضر
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تػوؿذػتـ خو فػت يخ صػراهللبتػوؿمػتصقػدا ػلفتدب يأف  تؿإفامرخائيامفه ط  يب
تامي ػتة فاملخلرام تئـفيي تللخلتر ختعبل خخظفلم ع ؽام   تةفيرخا تلل و ػتأف  ػ م

بخصػفنتفوػػرةخثخد ػػتأخال   ل ثػتامظػػرخؼام  ت ػػ تاملػػيخام ػختقػػدأ ػػترتاسل ػتـسػػذااألد ػػب
امهثػػػخ إمػػػىاآلف أم ػػػتبػػػلتمصػػػ ت  فو فػػػت يذػػػت فام  وبػػػتب ف ػػػلف  ػػػت صػػػراهلل لثػػػرع ػػػر 

خبخصػػفلخاقعػػت  ع تػػلخ  ػػ ر عػػلخ ػػ خط ػػلث بػػت إمػػىث ػػب خسػػخفػػيطر  ػػلمهػػلمهص  ػػل 
.خامبد ب ريهتثد دة فاإتراؽخامي تةام ول هتبتم صرخامير ت

ي ػػتةاملػػيذبػػرذ نػػتخفػػيامملػػتـ   ػػؿأفلوػػخفامدرا ػػت خف ػػتفػػيل ػػد ـصػػخرةام ػػختخام
و فػػت يخ صػػراهلل خرصػػدلنتامدرا ػػتقػػدراإ وػػتف خ ػػتوػػتف ػػفلخف ػػؽف نػػتفنػػخ ػػفاهلل خ ػػت

.وتف فل ص رف فأ ف  ت خاهلَل   ؿام بخؿخام دادخام  رف  ت يبلخ رضت 

 سمية وادي
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 المصادر كالمراجع
 لكريـالقراف ا

 ثهػػت امتمصػػ تفػػيقصػػصخرخا ػػتتغ ػػتفو فػػت ي.ـ(2009).س ػػتـذبػػداموػػتظـإبػػراس ـ 
.(11) ثت عتام تد  ت وه تاإدارةخاالقلصتد عاملرب توه ت

ب ػػػػػرخت:.1ط.امب  ػػػػػتخامدالمػػػػػتفػػػػػيرخا ػػػػػتتإبػػػػػراس ـ صػػػػػراهلل.ـ(2005). رتػػػػػدأي ػػػػػد 
.ردرا تتخام تام ؤ  تامعرب تمه

 .دارامعخدةب رخت:.ط(.)د.  د تمهتعرامعربي.ـ(1997).أدخ  س

 ػػترس15لػػتر خاالطػػالع:.امر ػػزفػػيأدبغ ػػتفو فػػت ي.ت(.)د.إ ػػ تذ ؿ لخف ػػؽذهػػي
http://www .ام خقػػػػػػػػػ : خقػػػػػػػػػ ام تقػػػػػػػػػدلخف ػػػػػػػػػؽذهػػػػػػػػػيإ ػػػػػػػػػ تذ ؿ).ـ2017
html. com/arabe/alhadaf8. ghassankanafani) 

امتمصػػػ تفػػػػيامرخا ػػػتامفه ػػػػط   تام عتصػػػرةفػػػػيامضػػػفتامغرب ػػػػت.ـ(1996).أ ػػػخب  ي ػػػػد
. ولبتام  ؿمه تر  دافامبتتتام   ؿ:.2ط.ـ1993–1967خقطتعغزة

.يم  تفيامعربام روزاب رخت:.1ط.ئيب  تامتوؿامرخا.ـ(1990).بيراخم ي ف

.خوتمتام طبخذتتاموخ ت:.3ط.  تسجامبيثامعه ي.ـ(1997).ذبدامري فبدخم 

دار صػػػر:.5ط.لطػػػخرامرخا ػػػتامعرب ػػػتفػػػي صػػػر.ـ(2014).ذبػػػدام ي ػػػفطػػػلبػػػدر 
 .ام عترؼ

.ط(.)د.بل   ػػػتمهػػػذاورةخأ  ػػػ تمهلػػػتر خإبػػػراس ـ صػػػراهلل األد.ت(.)د.ذبػػػداهللبر  ػػػي 
 . خ خذتأبيتثخدرا تتفياألدبامفه ط  ياميد ثام تسرة:

ب ػػػػػرخت:.2ط.(لرث ػػػػػتغتمػػػػػبسه ػػػػػت) ث تم ػػػػػتتام وػػػػػتف.ـ(1981).بالتػػػػػتر غت ػػػػػلخف
.ت عتمهدرا تتام ؤ  تامث

ق ػػػػ ط  ت:.1ط.تسرخطػػػػترامرؤ ػػػػتخامب ئػػػػتفػػػػيرخا ػػػػتتامطػػػػ.ـ(2000).إدر ػػػػسبخد بػػػػت 
.ثت عت  لخر  تخرات

.(86ع). ثهػػت ػػزخى أس  ػػتام وػػتففػػيامػػ صامرخائػػي.ـ أبر ػػؿ(2002).ة ػػ ت امبػػخذهي
/http://www.nizwa. comام خق :.ـ2016 خف بر27لتر خاالطالع:

http://www.ghassankanafani.com/arabe/alhadaf8.html
http://www.ghassankanafani.com/arabe/alhadaf8.html
http://www.ghassankanafani.com/arabe/alhadaf8.html
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.1ط.(لرث ػتقت ػـام  ػػداد) ام  ػداألدبػيفػيام ػرفامعتػر ف.ـ(1993).ثػتفإ ػؼلتد  ػل 
.تهف خفام  ري   تخراتخزارةام  تفت ام عندامعتميمد تؽ:

"  عثػػـام صػػطهيتتاأل ت ػػ تفػػيذهػػـامعال ػػتت"ام ػػ  خط  ت.ـ(2002).دا  ػػتؿلتػػت دمر 
 .أوتد   تامف خفتخرات  ام تسرة:.ط(.)د.(تتورذبدامي  د.دلرث ت)

األدبخدرا ػػتتأمػػرى.ـ(2002).لزفل ػػتف لػػخدرخؼ .1ط.(لرث ػػتذبػػخدوت ػػخيت)  فنػػـخ
.خزارةام  تفت  تخراتد تؽ:

غ ػرر تمتدولػخرا )اامفضت امرخائيذ دثبراإبراس ـثبر.(ـ1990).ث عت إبراس ـث دارم
 .امعراؽ-ثت عتام خصؿ   تخرة(

  د ػػػػػػت خ ػػػػػخذتاألدبامفه ػػػػػػط  يفػػػػػيامعصػػػػػػر.ـ(1997). ػػػػػػه ىاممضػػػػػرا مث خ ػػػػػي ا
.هدرا تتخام ترام ؤ  تامعرب تمب رخت:.1ط.اميد ث

ام ؤ  ػػػػتب ػػػػرخت:.ط(.)د.أق عػػػػتامي   ػػػػتخأق عػػػػتامم ػػػػتؿ.ـ(1992).ثبػػػػراإبػػػػراس ـثبػػػػرا 
 .ب تمهدرا تتخام ترامعر

.ط(.)د.رؤىام فػيخامعػػخدةفػػيامرخا ػتامعرب ػػتامفه ػػط   ت.ـ(2014). ث ػػتمه ػػؿيب ػب 
. تمهدرا تتخام ترام ؤ  تامعربب رخت:

 .(13)ب رخت. ثهتتؤخففه ط   ت.ـ(1972).بالؿامي ف 

.دارام عترؼام تسرة:.ط(.)د.امصخرةخامب ت امتعرم.ت(.)د. ي دذبداهللي ف 

.  ترخاملخز دارأ ت تمهاألردف:.1ط.ام عثـامفه في.ـ(2009). صطفىت ي  ب

اليتدد تؽ:.ط(.)د. وخ تتام ردفيامرخا تامفه ط   ت.ـ(1999). خ ؼيط  ي 
 .امولتبامعرب

ع. تإبػػػراس ـ صػػػراهلل  ثهػػػت ػػػزخىام هنػػػتةامفه ػػػط  .ـ أبر ػػػؿ(2008).متمػػػداميػػػرخب 
 com. nizwa. http://wwwام خق :.ـ2016 خ  خ5لتر خاالطالع:.(86)

.  ؤ  ػػػػػتاميػػػػػخارام ل ػػػػػدفذػػػػػفغ ػػػػػتفو فػػػػػت ي. خم ػػػػػخ(23ـ 2013).تػػػػػيتدةي ػػػػػ ب 
.ـ2017أبر ؿ22لتر خاالطالع:.(4148ع)

asp?aid=316919. art. org/debat/show. ahewar. http://wwwام خق :

http://www.nizwa.com/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=316919
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 ثر ػػدةامػػرأم.امهغػػتفػػياممطػػتبامرخائػػيامعربػػي. ػػخف بر(27 2006).ث  ػػؿي ػػداخم 
.ام غرب

 اس ـمه ػؿ  خذثػت (تعر تامهغػتامرخائ ػت)إبػر.(ـ2011). ي دذهيخاممهؼ يخر تي خ 
خامبيخث  اإ  ت  ت  ثهتثت عتلتر فمهعهـخ .(2)33 ه هتاآلدابخامعهـخ

ام ؤ  ػػػػػتامعرب ػػػػػتذ ػػػػػتف:.2ط.ف ػػػػػط"2  د ػػػػػترخا ػػػػػت" ثػػػػػرد.ـ(1999).ف صػػػػػؿدر اج 
 .تر دارامترخؽمهدرا تتخام 

دارب ػرخت:.1ط.زاؿ  صغزاؿ بتػربزمػفيخصؼيتمل ت.ـ(1987). ي خددرخ ش 
.اموه ت

  عثػػػـامصػػػيتح.ـ(1999).ذبػػػداهلل ي ػػػدبػػػفأبػػػيبوػػػرامي فػػػيز ػػػفامػػػد فأبػػػخامػػػرازم 
.امدارام  خذث ت-ولبتامعصر تام ب رختص دا:.5ط.( خ ؼامت خ ي دي  ؽل)

 ثهت م د  تثدم تام ختخامي تةفيف خفاميضتراتا.ـ(2016).ي د توتظـرخضتف 
 .(18ع).بثت عتاموخفتامعراؽوه تاملرب تمهب تتمهعهخـاإ  ت  ت

مر خائػػي إبػػراس ـ صػػراهللام  تفػػتامعرب  ػػت ف ػػنتا. ػػترس(22ـ 2012).ة ػػتؿذػػخ اد رضػػخاف
.ـ2017 ترس11لتر خاالطالع:.)يخار(.بيتثتإمى خرة

 (php?article32310. com/spip. diwanalarab. http://www)د خافامعرب: خق ام

.دارامترخؽ:ذ تف.1ط.ليخالتام رد.(ـ1996).إبراس ـ ام عتف ف

ردالػػػخ س:.1ط.عثػػػـام صػػػطهيتتخامتػػػخاسدامفه ػػػف ت .ـ(2004). ػػػع د ثػػػالؿامػػػد ف
.امث خبمه تر

.ط(.)د.(1940-1840بامعربػػػػػيفػػػػػيفه ػػػػػط ف)األد.ت(.)د.ام ػػػػػخاف رم اللػػػػػتوت ػػػػػؿ
.دارام عترؼام تسرة:

.1ط.(1985-1965ام ػػػرأةفػػػيامرخا ػػػتامفه ػػػػط   ت).ـ(1998).ي ػػػتفرتػػػتدامتػػػت ي 
.امولتبامعرباليتدمب تف:

 ؤ  ػػػػػتدارامولػػػػػتبب ػػػػػرخت:.1ط.تامفه ػػػػػط   تفػػػػػيامرخا ػػػػػ.ـ(1985).فمػػػػػرمصػػػػػتم  
.اميد ث

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article32310
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امرخا ػػػػتامفه ػػػػط   تخلثه تلنػػػػتامف  ػػػػتخام خضػػػػخذ تفػػػػي.ـ(2008).ي ػػػػ ف ي ػػػػدامصػػػػه بي 
امثت عػػػػػت.غ ػػػػػر  تػػػػػخرة(ر ػػػػػتمت تث ػػػػػل ر)1993خاألرضام يلهػػػػػتبعػػػػػدالفتق ػػػػػتأخ ػػػػػه

.اإ ال  ت غزة

ام ؤ  ػػتذ ػػتف:.1ط.ام صػػ رةزور ػػتلػػت رخام صػػت.ـ(1995).ا ل ػػتفذ  ػػتف امصػػ تدم
.رب تمهدرا تتامع

. تػػػ دامز لػػػخف قضػػػ تاألرضفػػػيامرخا ػػػتامعرب ػػػتامفه ػػػط   ت.ـ(2004). ضػػػتؿامصػػػتم  
.دامولتبامعرب د تؽاليتد تؽ:.1ط

ضػػت إبػػراس ـمم ػػخؿامب ر ػػزاميصػػتففػػيرخا ػػتز ػػفا.فبرا ػػر(8ـ 2016).وفػػتحطػػتفش 
)http://www .اميخارام ل ػدف: خق ام.ـ2017 ت خ30لتر خاالطالع:. صراهلل

asp?aid=504140&r=8000&cid=149&u=&i=0&q. org/s. ahewar. m)

م ػػختامػػدالميفػػيامخاقع ػػتامثد ػػدة رخا ػػت"رثػػتؿفػػيامتػػ س"ا.ت(.)د. صػػر ي ػػدذبػػتس 
بداعمغ تفو فت ي  خذثت    .ام تسرة- رابطتاألدباميد ث ثهتفورخا 

.(94ع). ثهػتذػخدام ػد املصػخ رامف ػيفػياإبػداعاألدبػي.ـ(2014).يف ظػت ذبداخم
net/spip. oudnad. http://www .ام خقػػ :.ـ2017  ػػت ر5لػػتر خاالطػػالع:

php?article1064

امتمصػػػػ تامرخائ ػػػػتبػػػػ فذهػػػػيأي ػػػػدبػػػػتو  رخ ث ػػػػب.ـ(2009). ػػػػتدرأي ػػػػد ذبػػػػداممػػػػتمؽ
 .دارامعهـخاإ  تف.1ط.امو ال ي)درا ت خضخذ تخف  ت(

.(لي  ػػؽ: ت ػػ فاأل ػػخبي) دالئػػؿاإذثػػتزفػػيذهػػـام عػػت ي.ـ(2002).ذبػػدامفلػػتحذ  ػػتف
. ت ولبتامعصرامب رخت:.1ط

.(4)11 ام تسرة  ثهتفصخؿ.ز فامرخا تام فلل .ـ(1993).ثتبرذصفخر 

امز ػتفخام وػتففػيرخا ػت"رابػ ام  ػلي ؿ"مه ػتصذبػد.ـ(2010).ذبداممتمؽ ي ػد امعؼ
 .غزة- ثهتامثت عتاإ ال  ت م بعتخمامور ـا

 ولبػػػتامب ػػػرخت:.1ط. ي تلػػػل ػػػفتػػػعر ابػػػفامرخ ػػػي.ـ(1982).ذبػػػتس ي ػػػخدامع ػػػتد 
.امعصر ت

.ـ(.)د.2ط.امز تفخام وتففيامرخا تامفه ط   ت.ـ(1997).ذهيذخدة 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=504140&r=8000&cid=149&u=&i=0&q
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=504140&r=8000&cid=149&u=&i=0&q
http://www.oudnad.net/spip.php?article1064
http://www.oudnad.net/spip.php?article1064
http://www.oudnad.net/spip.php?article1064
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امتػػع. خ  ػػػخ(17ـ امم ػػ س2010).ر ػػػـ امع  ػػتخم لػػػتر خ.ر تفػػػيامػػ صامرخائػػػي فنػػػـخ
ام خقػػػػػػػ :  لػػػػػػػػد تتاليػػػػػػػتدامولػػػػػػػتبخام   فػػػػػػػ فامعػػػػػػػػرب.ـ2017 خ  ػػػػػػػخ27االطػػػػػػػالع:

(topic-com/t271. yoo7. http://alexandrie)

لػتر خ.رخا ػتامفه ػط   تفضػت اتام وػتفخامز ػتففػيام. ػبل بر(9ـ 2011).زويامع هت 
فػػػػػػف  ؤ  ػػػػػػتام ػػػػػػدسمه  تفػػػػػػتخاملػػػػػػراثخايػػػػػػتاألدبخام: خقػػػػػػ ام. خ  ػػػػػػخ22االطػػػػػػالع:

(php?action=article&id=2118. com/index. http://alqudslana) 

.1ط.ترامػػػخذيفػػػيامرخا ػػػتامعرب ػػػتاميد  ػػػتدرا ػػػتأ ػػػهخب تل ػػػ.ـ(1992). ي ػػػخدغ ػػػت ـ 
 .دارامث ؿب رخت:

دارصػػػػػفتقسلػػػػػخ س:.(ط.د). عثػػػػػـام صػػػػػطهيتتاألدب ػػػػػت.ـ(1988).إبػػػػػراس ـفليػػػػػي 
. ي دذهياميت يمه تر

األردف:.ط(.)د.ب ػػت امتمصػػ تفػػييوت ػػتذبػػدخخامث ػػتثـ.ـ(1997). صػػطفىفت ػػي 
 . تخراتاألخراس 

:2ط.(ث ػػػػتؿاأللت ػػػػيخلرث ػػػػت ػػػػت يامػػػػدرخبي)  عػػػػذبخاألرض.ت(.)د.فرا لػػػػزفػػػػت خف 
.ؽد ت

.فتؽامعرب تداراآلام تسرة:.1ط.  تسجام  دام عتصر.ـ(1997).صالحفضؿ 

. ػػػػ ررخيػػػػيامف صػػػػؿ.(ث ػػػػت خ ػػػػىذتصػػػػيلر) أروػػػػتفامرخا ػػػػت.ت(.)د.ـ.أفخر ػػػػلر 
 .ثرخسبرسم دف:

ذبػػػدامػػػػري ف ث ػػػدامرب عػػػػيخامبطػػػؿام ػػػػهبيفػػػيام صػػػػتامعرب ػػػػت.ـ(1984).أف ػػػػتفام ت ػػػـ 
 .ذتمـامولبب رخت:.1ط.ام عتصرة

ام ػػتسرة:.1ط.را ػػت  تر ػػتم ال  ػػت ث ػػب يفػػخظ(ب ػػت امرخا ػػت)د.ـ(1984). ػػ زا قت ػػـ
.م صر تامعت تمهولتبامن ئتا
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