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ّ
شخصيبد روايخ فحم انتىد حلبزو خهيم
قراءح يف صفبتهب ودالالد أمسبئهب
األستبر ادلسبعذ
انذكتىر ججبر عىدح ثذن
ّ
ّ
جبمعخ انجصرح /كهيخ انرتثيخ نهعهىو اإلنسبنيخ

اخلصالصخ

ّ
شخـيات زواية ( فحل الحىت ) للسواجي العساقي حاشم خليل،
يخىاول هرا التحث بالدزاطة والححليل
ّ
،يحوسق ألاول منهما لتيان وؿف الخخـفيات بتعفد ها ارخفازاي والفداخميّ ،ؤمفا اإلاتحفث
مً خالل متحثين
ّ
الخخـيات باالطحفادة ّ
مما ّثم ثىاوله مً وؿ
الثاوي فيخىاول دالالت ؤطماء

في اإلاتحفث ّ
ألاول ،وححفاول

التحففث ْؼ ف مففا ثلففمس ؤ ففىال الخخـففيات وؤفعالمففا مففً ؤوظففاق خمففد الااثففل بخفاءهففا ،ثاز ففا لل ففازت
ّ
ّ
مممة ْؼفما ،ليىفس له محعة ال ساءة ،وبدزاك المدف مً ْحابة السواية.
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Abstract
This research deals with the analysis of the characters of " Fahil Al- Tut
" a novel by the Iraqi novelist " Hazim Khalil ". The paper consists of two
sections. The first section presents the characters through the external and
internal description. The second section deals with the indications that are
suggested by the names of the characters making use of the description
that has been presented in the first section. Moreover, the present research
paper aims at exposing what is hidden in the speech and the actions of the
characters which the writer had intentionally hidden to let the readers
enjoy discovering it.
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تىطئخ

ر
ر
ّ
ثيف ر
فحٌم زوايففة فحففل الحففىت لااث هففا حففاشم خليففل* فففي ؤزةعففة خؼففس فـففال ،ثففإثل فيمففا بينهففا لخؼففال خ ففدا
ر
ر
ّ
فاق لفم يفرْس الااث رفل اطفمه ولفم يح ّفدد مااهفه وال خـفس  ،وهفى -الااثفل-
زواثيا محماطاا ،ثدوز ؤحداره ففي ش ل
ّ ّ
وشمان هفى ( اإلاىؿفل  ،)6115 /5/69بال ؤن التحفث ال ععح بفد مهمفا لهىاهمفا وا عيفين،
بماان
وبن ّذيل زوايحه
ل
ل
ّ
ّ
ّ
يمحان بلى ّ
هف السواية الفنف بـفلة ،ولعفل خفدم ذْفس الااثفل إلافا ؤػفسها بليفهْ ،فاء خفً و في مىفه،ذل بن
ال
ر
ؤحداذ السواية ث ر
فدوز حفىل ل ّفية الثفإز واإلاى ف منهفا بفين ؤففساد ألاطفسة الىاحفدة ،فلفال ّ
خمفا هفى خازْمفا،
والـساع والحىافع خمى ْظل اإلاال ّ
ّ
عْحماخيفة بفين ألاففساد ،وهفا
بإيفة وطفيلة ،والخؼفهي ففي العال فات
ف
ّ
ّ
خاؿففة ،والففىهً العسةففي
فاق ػففعا ّ ل فففي العففساق
الغيففبة بففين الىففاض ،و ففي ؤحففداذ يمهففً و ىخمففا فففي ؤا ش ف ل
ّ ف
ولعل ما ّ
ّ
ّ
محفس فة محتاخفدة
ياح رد هرا السؤا وْىد ؤزةعة ؤماًْ ف ى خمى هىل السواية ،و ي ؤمفاًْ
خامة،
ّ
ث ف عي ففدا خ ففً الص ففاق ال ففرا ثج ففسا في ففه ألاح ففداذ ،و ففي( غ ففداد ومـ ففي ؿ ففال ال ففديً ومؼ ففف ار ل ففة
ر
ّ
ودمؼفف) ) وثل ف ألامف ر
فداذ ف هففا ؤهميففة ْتيففبة فففي الظففسد وواص ف ف مففً خففالل اطففح ساء هف ّ
فف
فاًْ ال جؼففا رل ألاحف
ر
ّ
السوايففة ؤن هففدف الااثففل هففى ؤلاػففازة بلففى العففادات عْحماخيففة الظف ّفف ة المف ثحففدذ فففي اإلاجحمف ومففا شالففد،
ّ
ّ
ثمث رلمففا عف ر
فم شخـف ّفيات
فادات ومىا ف زافلف لفة
والحىثيففه رخوسهففا ،والحلففىحر بففرْس مففا يحلففاد معمففا مففً خف ل
السوايففة ،ومففً رففم فو ف مففً السوايففات الم ف ث ففىم خمففى " ج ففخيب ألادب لححليففل ار يففاة عْحماخيففة وه ففدها
ّ
مما ّ
وؤلايحاء بالثىزة خمى الفاطد منها  ،)0("...ؤو ي ّ
عظميه طعيد الغاهمي ب ف (زوايفة اإلاحلفة)( )6وبفرا يهفىن
ّ
ر
ّ
ّ ّ
ر
فلىب
بؿففال اإلاجحم ف الغايففة ألاطففم لعمففل الااثففل ،وممففا ياحففد ذل ف ؤن الااثففل ففدم زوايحففه لل ففازت بإطف ل
لغىا واص ل ال لثع فيه وال غمىق.
ر ّ
ر
ّ
فسق
يتدؤ طسد ألاحداذ ففي هفر السوايفة بار فديث خفً زْ لفل رفسا اطفمه ار فاي ختفد اإلاعفين ،ثفىفي برفس م ل
ألاهتففاء خففً خالْففه ،وثففسك ؿف ّفثيا لففم يحجففاوش العاػففسة مففً خمففس ،وابيحين ،وشوْففة ّ
عجففص ّ
ثحميف بجمالمففا ،خمففى
ّ
الففسغم مففً ثجاوشهففا طففً ألازةعينْ،مففا ثففسك وؿف ّفية البففً ّ
خمففه وػففسحهه فففي العمففل (هففرال اإلاحمففىد) ،ؤو لف رفه

فىد بالىؿف ّفية ،وؤؿففتر يجف ّ
الَبية،فإخففر اإلاحمف ر
ف هففا بففةدازة ػففاون العاثلففة ّ
فبد رد خمففى داز ار ففاي ختففد اإلاعففين بففال
ّ
مظحمسةّ ،
مما ؤراز الخظائالت الم ؤخرت ر
ّ
ثهبب خمى ؤلظىة وػفا اليظفىة الَبرفازات ،وخمفى
وبـىزة
ثال ،
ل
ّ
فدخل وح ف ر
يحولعففىن غسابف لفة بلففى السْففل الففرا ؤخففر يف ر
ؤفففىا ّ
فسي
السْففال ذوا الؼففإن ،وألاهفففال الففريً ؤخففروا
ب
فسحم م ففً شوْح ففه( هيل ففه ألاحم ففد) خ ففسي يىط ف
م ففً ال ففداز الم ف ثحح ففل وط ففى الص ففاق دون اط ففخ ران ،وبحح ف ل
ّ
الظلوان ابً ّ
العم آلاخس لل اي ختد اإلاعفين ،مفً ؿفمحه لفظفخىهس ألامفس الفرا يه ّفس رز ر هفرال اإلاحمفىد ،ودخفا
ّ
هفظ ره طفعدون الغلفتان ابفً خ ّفم ّ
ألامس ر
ر
ه،وفلفلد ار فاي ختفد
مهيفة -الفرا ث ّفدم لمفا تفل شواْمفا ،وزفلح
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ّ
اإلاعين خلية؛ همعا بَبوثه-بلى الخظائل ،فإػازا خمى هرال اإلاحمىد بفإن يهفىن ؤَْفب حفرزا ومظفاولية ثجفا
العاثلة الـغيبةّ ،
يحرز رع بخىفير ّ
لهً اإلاحمىد ان ّ
وؿية ار اي ختد اإلاعين ،وبإطساز العمفل والحجفازة المف
ّ
ّ
ّ
بال لعاثلة اإلارحىفى ،و د ّؤدي ذل بلى اػفحداد الـفساع بفين هفرال اإلاحمفىد وطفعدون
ال يمهً الهؼ خنها
ّ
الغلففتان حففىل لف ّفية الففصواي مففً ّ
مهيففة عففد ثففىالي شحازا همففا إلا لمففا ،وهىففا يحففدخ رل يىطف الظففلوان اهففاء
ارخففالف بففين الف ّفسْلين عففد محاولففة ارجم ف بينهمففا فففي م لففه ،لهففً ذل ف ييحو ف بفؼففل مظففاخيه فففي بؿففالحمما،
ّ
ألن ذل ألامس ف
وبخالن ّ
طاب) ألواهه.
مهية الغلتان خدم السغتة بالصواي ،

ر
ّ
ّ
ر
فساع آخفس بفين يىطف الظفلوان
وثحىاؿل ألاحداذ حىل ؿساع هاثين الخخـفحين ،حمى يححفىل بلفى ؿ ل
ّ
وطففعدون الغل ففتان ،خم ففى ال ف ّفسغم م ففً ؿ ففلة ال ساب ففة الم ف ثسبومم ففا ،ع ففد ؤن ففان ألاخي ف رفب ففد وؿ ف ه ففرال
اإلاحمىد في غيابه بإ رع ألالفايّ ،
مما ؤرفاز حفيٌفة يىطف الظفلوان ففإخلً خفدم زكفا خفً ذلف  ،وؤخفر
الـساع بلى خساك بين السْلين ،ان فيه ر
ر
بالدفاع خً اإلاحمىد دفاخه خً هفظه ،وههرا ّ
ثحىل
ؤحد ؤخىة
ل
ر ّ
طففعدون الغلففتان ففد ؤهلفف) الىففاز خمففى يىطف الظففلوان ،فحف ّ
فىهم الظففلوان ؤن الغلففتان هفظففه ففد ففام
ّ
مهففرا الفعففل ،فحمففل طففاهىزا ْتيففبا واثجففه هحففى الغلففتان ؤمففام الىففاض اإلاحجممففسحً ،وبفىمففا ففان الغلففتان
الىازحة مً ّ
ّ
مظدطه في المفىاء ،وهخيجفة لخؼفاب ألايفدا
ريحاول الدفاع خً هفظه باهال ه عم العيازات
ر
بين السْلين اهول د اهال ة مً ّ
مظدض الغلتان لخظح ّس في لل يىط الظلوان لجبديه حيال ،وذل
ّ
ّ
مفا ؤرففاز جظففائل الىففاض وػفهمم بلف ة حففل السْففل ،بمفا فف هم طففعدون الغلففتان هفظفه ،الففرا طففلم هفظففه
ّ
ومظدطه بلى الؼسهة ،معلىا ؤهه ما ان ري ر
ّ
بال عفد ؤن ه ّفم ذاك ب حلفه ،وةعفد ثلف ار ادرفة ثحفاول
سحد حلفه
ّ
ر
وحثه خمى ؤخر رإز ؤبيهّ ،
لهً عبً ري ر
ابل ذل بالببود في ّزد
هيلة ألاحمد شوْة ال حيل ب ىاع ابنها هازق،
ّ
ّ
فإن اإلاجحمف ففد ّ
جغيففب ،وؤن زْففال العؼففيبة ففد
خمففى ّؤمففه ؤحياها،والـففمد ؤحياهففا ؤخففسي ،ومحاولففة ب ىاخمففا بف
ّ ر
ّ
ألا ّم لففم ث حى ف بمى ف ابنهففا الففرا ّ
خدثف رفه
ؤط ف وىا ح مففم فففي هففر ال لففية ،ثففازْين ار ر هففم لل ففاهىن ،لهففً
مم ففا اط ففحدخاها للخ ففسوي م ففً دازه ففا ،مظ ففئهصثة بابنه ففا ،م ف ّ
طف ّ
فلتياّ ،
فسددة اإلاث ففل الؼ ففعا ّ ال اث ففل (فح ففل الح ففىت
بالثظحان هيتة) جعتيبا خً خدم فاثدة عبً ،لح ىم بخىفير مممة حل طعدون الغلتان بىفظما .وبةيساد
فحم الحوف ر
ّ
ّ
ألام لففرل اإلاثففل ،يف ب
السمصحففة لفحففل
فاب) بففين مى ف عبً،وبففين خىففىان السوايففة،مً خففالل الداللففة
ر
الحىت،الم جؼيب بلى الرْىزة اإلا ـاة ،فخجسة الحىت ّ
رىاثية ارجيع ،باها ؤهثى مثمسة وذْس غيب رمج لد،و د
ر
ّ
وْدت ّ
ألام في ولدها ؿىزة الالْدوي حين عجص خً ثىفير ؤمسها ،لحلغي دوز في ار ياة ألاطسحة.
وب ففالىٌس لل ففدوز اإلام ففم ال ففرا لعتح ففه شخـ ف ّفيات السواي ففة ،و ففدزة ؿ ففاح ها خم ففى اإلاىاءم ففة ب ففين وؿ فففما ،ودالالت
ؤطفماهها مففً خففالل ألادواز المف امففد مهففا ،فلففال خففً خفدم و ففىف التففاحثين خمففى دزاطففئها -خمففى حف ّفد خلففم التحففث**-
ازثإي التاحث دزاطة ارجاهتين اإلارْىزحً؛ ببساشا للجاهل ارجمالي ف ها ،وبياها إلاحا اة ارجاهل الفن للىا .
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ّ

شخصيبد انروايخ:

ّ
ثحميف ف ه ففر السواي ففة بهَ ففبة شخـ ففيا ها وجع ف ّفدد ؤدوازه ففا وط ففلىْيا ها وؤفعالم ففا ،وبحا ففام الااث ففل لحىش ف ف
ّ
ألن ذل ف يف ّ
ؤدوازهففا ّ
فادا بلففى بحففداذ خلف لفل فففي
فىيففا ؼففال ال وظففحوي معففه ثجاهففل دوز ؤيففة شخـف ّفية منهففا؛
بييئها ،وحمهً ث ظيم ثل الخخـيات خمى ظمين هما :
ّ
ؤ-انشخصيبد انرئيسخ ّ :
ّ
شخـيات زثفظة ي -:
ثحهىن السواية مً رمان
ر
ف
ازثة فىجان ،ث ىم بدوز محى ّ
زا في السواية .
 -0هيلة ألاحمد  :و ي رمعارجة باألخؼاب ،و
ل
-6هازق :وهى ابً هيلة ألاحمد 1
ر
ّ -3
مهية الغلتان :و ي شوْة السْل الَب ّا ار اي ختد اإلاعين .
 -4يىط الظلوان :ابً خم ار اي ختد اإلاعين  ،وشوي هيلة ألاحمد .
ّ
 -5طعدون الغلتان :ابً خم مهية الغلتان ،الرا ثىفافع مف هفرال اإلاحمفىد ففي هلفل الفصواي مفً مهيفة
عد وفاة شوْما .
ّ
ّ
خاهفية هص لة م هازق .
ػهسحة الظمسة:الفحاة اإلاحـابية الم ثىفي شوْما ،والم ثسثتى عال لة
-6
ل
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
 -7رسحة:و ي الفحاة اليخيمة الم ثثىاها(حليمة وشوْما) ،عد وفاة ؤمما،والم ثسثتى عال ة حل م هازق ؤيلا .
ّ ر
ّ
 -8يحيى ألاطىد :السْل اإلار ّ
ثصوي (ر ّسحة) زغما خمى شوْحه ،وزغم ثتييه لما .
ظً الرا
ّ
ّ
ّ
ب  -انشخصيبد انثبنىيخ :وثحهىن مً بحدي خؼسة شخـية ي -:
ّ
 -0ار ففاي خت ففد اإلاع ففين :وح ففإجي ذْ ففس ف ففي السواي ففة خ ففً هسح فف) ث ّىي ففة عط ففجبْاع ال غي ففب ،وحهم ففً دوز ف ففي بن
ّ
ؤحداذ السواية ثىول) ّ
شخـيا ها .
مما ؤرازثه شخـفحه عد وفاثه مً ْدل وؿساع بين
ّ
هرال اإلاحمىد:وهى ابً ّ
خم وػسح ار اي ختد اإلاعين في الحجفازة ،الفرا ؤخفر خمفى خاث فه بدازة ػفاون
-6
ّ
خاثلة ختد اإلاعين عد وفاثه بىؿية مىه .
 -3مديحة  :شوْة طعدون الغلتان ،الم اهد جعمل زا ـة في اإلاال ي الليلية ،تل ا جبااها به.
 -4حليمة  :شوْة يحيى ألاطىد .
 - 5هجاة :ابىة يىط الظلوان وؤخد هازق .
 -6فازض :ابً ّ
خم هازق وشوي ؤخحه هجاة .
ْامعي ؤْمل دزاطحه في غداد ،ر
ّ
ف
وخ ّين ّ
ٌّ
مدزطا في ار لة.
هالل
ػهسحة الظمسة ،وهى
 -7خدهان :ابً
ّ
ّ
ر
السْل الدمؼ ي الرا ْاء بلى العساق عد شواْه مً ػهسحة الظمسة ،وثىفي خىدما ان
 -8خمس ار لا :
خمس ابىه (خدهان) خمظة خؼس خاما .
ّ -9
خيىغ :ؿاحتة ّ
حمام اليظاء ،الرا اهد وظاء الص اق يسثدهه .
ر
ر
ألاْبب لظعدون الغلتان .
 -01ؤحمد الغلتان :ألاخ
 -00طازة :التيد الىحيدة لظعدون الغلتان مً مديحة .
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ر
ّ
خمففى بن هىففاك رففالذ شخـففيات ؤخففس هففم :ابففً ار ففاي ختففد اإلاعين،وابيحففا ،لم يهففً لمففا دوز فففي ألاحففداذ
ر
مول ا ،طىاء ؤ ان خمى مظحىي الخظمية ؤم ألاحداذ ،وبهما ذْست في السواية ذْسا خابسا.
ّ ّ
للخخـف ّفية ّ
ـففة لمففا ،وال معنففى وال
ؤهميففة فففي العمففل ال ـه ف لهىاهففا" اإلاحففىز الففرا ثففدوز حىلففه ال
ّ ّ
ّ
()3
ّ
ّ
دوز فففي بدازة الـففساع ،فلففال خففً بن
وْففىد أليففة ـففة بال بمففا ف هففا مففً شخـففية ؤو ؤَْففب، "...إلاففا لمففا مففً ل
ر
ّ
ّ
ّ
ب
فية
فان شخـف ل
الخخـففية فففي الففىف الظففسدا" ففي ففل يف لء فيففه،بحيث ال يمهففً ؤن هحـففىز زوايففة دون هغيف ل
ّ
مثيبة،ي حمما السواجي ف ها،بذ ال يححدم الـفساع العىيف بال بىْفىد شخـ ّفية،ؤو شخـ ّفيات ثحـفازع فيمفا
ّ
ّ
الخخـيات ي الم جعمل خمفى ثىفامي بييفة الظفسد خفً هسحف)
بينها،داخل العمل الظسدا"(،)4ومً ّرم فةن
ّ
ّ
ؤن هىففاك ْملففة اخحتففازات ّ
ثففداخل ؤفعالمففا وطف ّ
فىيففة ثحففدخل ؼففال متاػففس فففي
فلىْيا ها ،بذ " مففً اإلاعففسوف
خمليففة خلفف) الخخـف ّفيات السواثيففة ،ومىحمففا ال ففدزة الالشمففة خمففى ار سْففة الىاخيففة داخففل العمففل السواجففي،
بحيث ّ
ّ
ّ
الفهسحة ،الم ؤزادها ال اؾ "(. )5
الفىية و
ثادا وًاثفما
ر
ّ
ّ
لخخـيات السواية خمى وف) اإلاتحثين آلاثيين :
وطخحم دزاطة التاحث

ّ
ادلجحج األول  :وصف انشخصيبد

ثحح ففىا السواي ف رفة خم ففى جظف ف خؼ ففسة شخـ ففية* ،يتل ف رفا خ ففدد اليظ ففاء ف ه ففا جظ ففعة ،يحف ففاوثً ف ففي ؤخم ف ّ
فازهً،
ّ
هً وم ففىا ّ
وح ففحلفً ف ففي هتيع ففة ثـف ّفسفا ّ
فمً ،ولع ف ّفل وظففتة اليظ ففاء الم ف ثمثف رفل الىـ ف ثمام ففا ،ففي م ففا ريب ف ّفب رز
ر
ومهية الغلتان ،وػ ّ
للااثل اخحياز ر ؤزة شخـيات وظىحة ( ي هيلة ألاحمدّ ،
فهسحة الظفمسة ،ور ّسحفة) وؤزةف
شخـيات ذْىزحة في ( :يىطف الظفلوان ،وطفعدون الغلفتان ،وهفازق ،وححيفى ألاطفىد ) ،ألن ثهفىن في
ّ ر
ر
واإلاحسْففة ألحففدارها ،واإلاميمىففة خمففى الظففسد ف هففا مىففر التدايففة حمففى
الخخـف ّفيات السثفظففة فففي هففر السوايففة،
ّ
النهاية ،وبن ّاثف د في مىا فما الظلتية ،واخحلفد في هساث) ّ
ثـسفا ها1م مالحٌة ؤن دوزا هيلة ألاحمد
ّ
ر
وابنهففا هففازق ،عؼففهالن اإلامففيمً ألاْبففب فففي الظففسد ،بحيففث يسث يففان بلففى مسثتففة التوىلففة فيففه ،م ف خففدم بهاففاز
ر
ر
ألادواز الم ف ث ففىم مهففا الخخـف ّفيات السثفظففة ألاخففس ،بذ " ال يمهففً ؤن ثهففىن الخخـف ّفية اإلاسْصحففة فففي العمففل
ّ
ّ
ّ
الخخـيات العديمة عخحتاز "()6خمفى
الخخـيات الثاهىحة الم ما ان لما لحهىن لىال
السواجي بال بفلل
ّ
ّ
ّ
يحم وؿفما ْما ط بي.
بن الااثل دما ؤغلل شخـياثه ثل بوا الظلتية ،وخمى وف) ذل
ّ
ر
ّ
الظسد في هر السواية خً هسح) الساوا العليم غيب اإلامظس  ،ؤو ما ريول) خليه ؤحياها (الساوا ْم ّي
يحم
ّ
ّ
الفسوظيىن (السئحة مً ارخل )...حيث هفسي الفساوا ععلفم ؤَْفب مفً ّؤيفة
العلم)وهى " ما ريول) خليه الى اد
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤدق ؤَْب ّ
شخـية "(، )7بحيث " بهه عظحوي ؤن يـل بلى ل اإلاؼفاهد
مما جعلم ّؤية
شخـية ،ؤو بوسح ة
ر
ّ
خبففب ْففدزان اإلاىففاشلْ ،مففا بهففه عظففحوي ؤن ريففدزك مففا يففدوز ب لففد ألابوففال،)8("...وحـ ف الففساوا شخـففيات
()6
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السواية خمى وف) ما رع ّ
ظم بوسح ة ؤلاختاز ؤحياها ،وح فىم بى فل حىازا هفا مظفحعمال هسح فة الهؼف
ر
ّ
ّ
خازْيا لمر الخخـيات في ؤرىفاء
ؤخسي ،لهىه مً خالل هر الوسح ة ( الهؼ ) ريلي ؤحياها وؿفا
ؤحياهفا

ّ
داخليففا د ي ففا فففي
ار ففىازات الم ف ثففدوز بينهففاْ ،مففا يـ ف طففلىْيا ها وؤفعالمففا ،فلففال خففً وؿفففما وؿفففا
ر
ّ
ّ
فان ؤخففسي ،وهففى بففرل ريىاشف رفخ بففين ؤلاختففاز والهؼف فففي وؿفففما " وزغففم بن معٌففم الهحففاب اإلاعاؿففسحً
ؤحيف ل
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
مفلفلة عينهفا؛ ألن دمف
يفللىن الهؼ خً[ْرا] ؤلاختاز ،بال ؤن هرا ال ععنف ؤن هىفاك هسح فة واحفدة
ب
ألاط ففلىبين ف ففي ثـ ففىحس الخخـ ف ّفية ؤم ففس ػ ففاج  ، )9("...وبن ففان ؤلاخت ف رفاز ه ففى الغال ففل ،وله ففً دون ث ففدخ لل مى ففه
ؿفات ؤخس رع ر
ؼاز بل ها ؤرىاء
مول ا ،وبين اطحعمال هاثين الوسح حين يجبك اإلاجال لل ازت ؤحياها الْخؼاف
ل
ّ
ّ
ّ
ّ
ر
فثل مفً مىاءمفة
الظسد بـىزة ملمسة ،وال طيما ما ي ف الـفات الداخلية لفتعم الخخـفيات 1وةظ ل
ر
ر
الااثل بين ألاطلىبين اللريً ؤػاز التحث بل هما،طيخىاو رل التاحث وؿ شخـفيات السوايفة خبفب مٌمسهفا
ارخ ففازاي وةع ففدها ال ففداخمي ،رمحج ففاوشا ارخ ففىق ف ففي ار ففديث خ ففً ؤط ففلىةي ؤلاخت ففاز والهؼ ف
ّ
لخخـيات راهيا .
رخىق الدازطين ف ها ْثيبا(ّ ، )01ؤوال ،ومً ؤْل بيان دزة الااثل في ث ديم ثل ا

ف ففي جعسحفا هم ففا ألاولي ففة؛

 - 1وصففففف ادل ففففبير اخلبرجيففففخ  :ي ففىم ه ففرا الى ففىع م ففً الىؿف ف
للخخـف ّفية،خبب بيففان مالمففر وْممففا ،ولففىن ؼففس ها ولففىن ػففعسها ،ومال ظففما ،وممىئهففا ،وؿفففا ها ارجظففمية
ْوىل ال امة و ـسها وغيبها ،وما بلى ذل مً الـفات الٌاهسة ف ها ،بما رععوفي فهفسة لل فازت عظفحوي
مففً خاللمففا زطففم معففالم ثل ف الخخـف ّفية ؼففالما ارخففازاي ،و ففد اطففحواع الففساوا بخوففاء ؿففىزة واص ف ة
خم ففى بب ففساش الؼ ففال ارخ ففازاي

ود ي ففة ف ففي وؿ ف ؤَْ ففب شخـ ففياثه ،وال ط ف ّفيما السثفظ ففة منه ففا ،ثاز ففا وؿ ف
ّ
ّ
الىؿ ف ؛ خدمففة للمففدف الففرا ثىخففا مففً ْحابئهففا ،خمففى بن وؿ ف الخخـففية خمففى وففف) هففرا الىففىع يففحم
ّ
بوفسح حين ،ي:وؿف الخخـفية بىاطفوة الفساوا مفً خفالل الظفسد ،وهفى هفىع مفً الىؿف ياْفد اإلاى ف
ارجم ف ففالي ال ف ففرا ّ
زل ف ففخحه الح الي ف ففد السواثي ف ففة الغسبي ف ففة والعسبي ف ففة(ّ ،)00ؤم ف ففا الى ف ففىع الث ف ففاوي فم ف ففى وؿ ف فففما م ف ففً
ر
الخخـيات ألاخس خً هسح) ار ىاز ،فلال خً وْىد هسح ة رالثة ي وؿ الخخـفية هفظفما ،لفم ثفسد
ّ
فففي السوايففة بال هففادزا 1وطفففحم ار ففديث خففً هففرا الىؿ ف بـففىزة رمجملففة؛ زغتففة فففي بخوففاء ال ففازت الهففسحم
ّ
لهيفية وؿ ؿاحل السواية لخخـياثه.
ؿىزة وافية
ّ
ّ
ّ
ْمي العلم خخـ ّفياثه ،ومعسفحفه الد ي فة بـففا ها ارخا ّ
ثتين للتاحث بحاهة الساوا
زْيفة ،بحيفث بهفه
ّ
بال وذْسهففا ،محتعففا الحف ّ
فدزي فففي ذْففس ثل ف الـفففات ،ؤا " عهح ففال مففً العففام بلففى
لففم يجففبك ؿففغيبة وال ْتيففبة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الخخـية ثتدو ّ
خامة ؤول
ألامس،رم ثحض زوحدا زوحدا في الظياق ،و لما شادت اإلاعلىمات
ارخاؾ ،ؤا ؤن
ر
ّ
خنهففا ،وخففً خال ا هففا بالخخـف ّفيات ألاخفسي شاد وكففىحما "()06؛ جؼففىح ا لل ففازت  ،ومىاءمففة بينهففا وبففين حسْففة
عل ففما آلاخ ففس مه ففرا الى ففىع م ففً

()7
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الخخـية ،وؤرس هر ار سْة في طيب ألاحداذ ،ولىإخر مثال خمى ذل شخـية هيلة ألاحمد ،المف ثافاد ؤن
ثهففىن بولففة هففر السوايففة ،والمف ابحففدؤ الففساوا العلففيم وؿفففما مىففر ألاطففوس ألاولففى ،ف ففال وهففى يححف ّفدذ خففً

مففىت ار ففاي ختففد اإلاعففين "-:ومففا ففان لوففل هيلففة ألاحمففد وؤخؼففامها ؤن رع ّ
غيففبوا مففً وا ف ألامففس ػففف ا" ...
و ىلففه خنه ففا :وه ففى يححف ّفدذ خ ففً ابنه ففا ه ففازق" وؤمففه جغ ففادز لحح ف ّفل اإلاؼ ففا ل بففين الصوْ ففات وألاشواي،خم ففى ح ف ّفد
ر
جعتيبهففا ،ؤو بففين ألا ّممففات وألابىففاء ،فح ففسؤ لمففر وثلف  ،وثتحففث فففي الوففال وألابففساي ،وث ففىم عمففل ار جامففة،
ّ
ّ
يحدد
وثـ ألاخؼاب للمسض ى واإلاظىين ،وث ىم بدوز ارخاهتة ،وثىٌيم حفالت الصفاف "( )04وهى برل
()03

ّ
وححعدي ذل بلى وؿ
ممىئها ،ودوزها في عم اإلاظاثل عْحماخية،
[ه ففازق] ّ
وؤم ففه ثحـ ففس ب ففين ف ففر ها اإلاىػ ففىمين ب ففاللىن ألاشزق"( ،)05ب ففل ففي ط ففليوة اللظ ففان " ول ففم يفم ففم
ّ
ّ
[ػهسحة] وؼىثه
وؤحظد
ْظدها"

طعدون الغلتان ما ؤػازت بليه ثل اإلاسؤة الم اػئهست بوىل لظااها  ،)06("..و ي ذات ػفحين غليٌحين
ّ
مصز ّ حين " ّ
وحد د فيه مً ْديد ،ومً خالل ػفح ها اإلاصز حين الغليٌحين  )07("...وحـ الفساوا العلفيم
تحمففا وهففى يححف ّفدذ خففً ر ٌففة ا جففبان يىط ف الظففلوان مهففا ":ؤوحففد لىفظففما ومىففر الل ٌففة ألاولففى بإاهففا
ّ
ّ
لفظففد ؤهففال لففرل  ،وبه ففه غيففب ؤهففل لما؛ل تحم ففا ودمامئهففا وثففدوي ْمالمففا  ،)08(...ووؿ ف

شوْمففا لمففا خى ففدما

ْب ففبت " :ل ففد بلغ ففد هيلف ففة مسحل ففة الهمىل ففة ،و اه ففد دمامئهف ففا و تحم ففا وعم ففة ل ففي "( ،)09بف ففل ففي ام ففسؤة ثمحف ففاش
ب ؼفىهئها و ظففى ها حمففى مف ابنهففا هففازق الففرا " ؤخففر ي ففازن خؼففىهئها و ظففى ها خليففه بس ّ ففة ػف ّ
فهسحة الظففمسة
اإلاحىاهية ،والم ؤخر ييظاق بل ها دون ّؤمه الم ؤهملحفه "()61الفساوا بفرْس ؿففات هيلفة ألاحمفد ،بهمفا يلف
ّ
ّ
ي ففد خم ففى ال ففدوز الظ ففلا ال ففرا ث ففىم ب ففه ه ففر الخخـ ففية ،فل ففم يج ففد ط ففثيال بل ففى الحممي ففد ل ففرل بال ب ففرْس
الـففات ال تيحففة لمفا ،ؤمففا ّ
مهيفة شوْففة ار ففاي ختفد اإلاعففين  ،المف ث ف خمففى الى فيم مففً هيلفة فففي ْمالمففا،
فيـ فففما ال ففساوا ب ىلف ففه ":ففد ْف ففاوشت ألازةع ففين ب ليف ففل ،والمف ف اطف ففحواخد ار ف ففاي خمف ففى ْمالم ففا ،ولف ففىن
ب
ؼففس ها،وثإل) خيى هففا ،واهحـففاب امئهففا "(،)60وحـفففما ف ففي ؤرىففاء حلففىزها مجلففع خففصاء يىط ف الظ ففلوان
ر
ّ
ّ
ألاخفاذ ّ )66("...
لهنهفا مف
اثال " :اهد جؼسق وطى اإلاأل ،يصحدها ؤل ا طىاد رىمهفا الفرا فان يفضف ْمالمفا
ه ففرا ارجم ففال ثمح ففاش ظ ففالهة لظ ففااها ؤيل ففا ،فو ف ل ففم جظ ففهد ب ففةشاء فع ففل ألاهف ففال ال ففريً يسم ففىن اله ففسة ف ففي
دازها،بففل " ...ثحجف ّفسؤ خل ف هم بلظففااها الظففليى"( ،)63و" ففان ؿففى ها ملي ففا بالغىايففة ،واهففداها ياففادان يبففبشان
خ ف ففالل فحح ف ففة الفظ ف ففحانّ ،
ّ
ارخصفي ف ففة والـ ف ففدز الع ف ففامس
وْإاهم ف ففا ه ف ففاثسان ؤبيل ف ففان ( )64و ف ففي " ذات الثؼ ف ففسة
ألاطففيل"(،)65وحـفففما و ففي جظف ّ
فححم فففي داز هيلففة ألاحمففد ،وهففازق يىٌففس بل هففا " ؤحف ّ
فع ْظففدها التليففل يي ف ء
ّ
ثحففد زغففىة الـففابىن ،وححلف ّفىي وب ايففا زغتففة ثحأ لففه و ففي ثففدوز ،كف ّفامة اهففد ها بهف هففا العففازحين واإلاففاء يالمففع
خـففسها وعجي هففا التيلففاء اإلامحل ففة ،وح لفف) بففين طففا ها ّ ،)66( "...ؤمففا طففعدون الغلففتان ف ف " ذلف السْففل
()8
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ال ـففيب ال امففة ،والثؼففسة الؼففديدة التيففاق ،بإهفففه ار ف ّ
فاد ،وهٌساثففه الثا تففة ْىٌففسات الـ ف ىز"( ،)67وهففى
خمى العهع مً ؿفات يىط الظلوان الفرا ي ّدمفه الفساوا وهفى يخؼفاْس مف الغلفتان فاثال... " -:بفدا
خمال ففا بدػداػففحه المف يلثظففما خففادة بففال مال ففع داخليففة ؤيففام الـففي  ،و ففد زطففم العففسق واإلالف خوففىن
ومالمر ْظد اإلاهح بالخ م والعلل ،وار صام ارجلدا العسحم ّ
يوىق وطوه بةحاام"( .)68و د يـ

الفساوا شخـ ّففحه خمففى وفف) خمسهفاْ ،مففا فعفل ففي ث ديمففه لخخـ ّفية ػ ّ
فهسحة الظففمسة ،بذ يـففما ففي حمففام
اليظففاء و ففي فففي مسحلففة الؼففتاب ب ىلففه خنهففا ... " -:و ففد حف ّفىل اإلاففاء ْظففدها بلففى مففسآة ؿ ف يلة ،والحـفف)
ر
ػففعسها الفففاحم فففىق اهففد ها اإلاهففىزحً ،فففاشدادت ْمففاال  ،)69("...وحـفففما وهففى يححف ّفدذ خففً ول ف هففازق مهففا
ليحإم ففل ػ ف ّ
ّ
فهسحة بثىمه ففا ألاط ففىد ،وْظ ففدها اإلامحم ففة ؤهىر ففة ّ ،)31("...ؤم ففا ف ففي مسحل ففة ْمىلئه ففا
ففاثال "-:فيمي ف
ّ
ّ
فيـفففما ب ىلففه  "-:اه ففد بذا مففا ثولع ففد فففي اإلا ففسآة ثملففد ؿ ففىز ها ،وزؤت جظف بفسب ارخـ ففالت التففيم جغ ففصو
طىاد ػعسها الفاحم ،وثااد ثوغى خليه ،وغدت ث اهي وْمما ؤَْب خم ا وث ب
فسهال ،وباثفد ؼفس ها الس ي فة
الظمساء ّ
مجسد ؤخاديد ا عفة ففىق خٌفام وْىح هفا التفازشثين ،وؤخفر بفل يف ء علف بجمفال آففلّ ،)30("...ؤمفا
ّ
رسحففة المف ي ففازن الففساوا بففين خمسهففا وخمففس هففازق " اهففد ثـففغس ظففىة واحففدة ،حظففل ففىل ّؤمففه ،فعىففدما
ان يحاول اإلال ولد ها ّؤمما )36("...فيـ الساوا هفىلئها و ي ثرهل بلى اإلادزطفة فاثال " -:مفا فان ؤحفد
ّ
عظ ففحوي الحج ففاوش خل ه ففا ،زغ ففم ط ففلىْما ومىٌسه ففا اإلالف ففد بج ففديلح ها و ميـ ففما الىاؿ ف التي ففاق ،وثىىز ه ففا
ر
ّ
الىيلية الغام ة ،و ي ثتدو مثل ؤميبة اخجب فد لفل ألاطفاهيب ،وًمفست لحغفسا الثؼفس"( )33وح فىل خنهفا وهفى
يى ل هٌسات هازق بل هاّ "-:
ثإمل وْمما وػففح ها الفس ي حين ،وػفعسها الفرها  ،وخيى هفا ،وزؤي ّؤاهفا مفا شالفد
ّ
يحولف بلففى ؤخمفاق خيى هفا الهظ ّ
فخىاثفحين اإلالففف حين "(.)35
ثملف ؤزػف) ْظفد وؤْمففل طفا ين ،)34("...و" فان
ّ
وحوىل بىفا اإلا فام لفى ثىاولىفا الىؿف ارخفازاي لخخـ ّفيات السوايفة لمفا ،مفارسحً عْحففاء بمفا ّفدمىا مفً
ر
ّ
ّ
ّ
لهيفي ف ففة وؿف ف ف
هم ف ففاذي ،ثج ف ففاوشا لىم ف ففاذي ؤخ ف ففسي غيبه ف ففا؛ لٌىى ف ففا ؤن م ف ففا ؤوزده ف ففا رععو ف ففي فه ف ففسة واصف ف ف ة
الخخـيات خمى وف) الىىع اإلاح ّدم.
ّ
بن وؿ ف شخـ ف ّفيات السواي ففة يف ففحر اإلاج ففال واط ففعا ؤم ففام ال ففازت
م ففً ألامثل ففة اإلاح ّدم ففة ي ففسي التح ففث
ليـففدز حهمففه خمففى الخخـف ّفية مففً الىاحيففة ألاخال ّيففة والففدوز عْحمففا ي الففرا ث ففىم بففه ،وببففداء وْمففات
ّ
ّ
ف
الىٌس اإلا حلفة ف ها ،فما ذْ رس الساوا إلامىة هيلة ألاحمد بال بػازة مىه الث اذها هر اإلامىة طثتا لحلتية ما
ّ
ّ
ّ
ر
ّ
ثثحغيففه مففً ؤغففساق ال ثحح فف) بال بحجىالمففا فففي بيففىت ألاش ففة ،ولفففع وؿفففما بففال تر فففي ػففالما بال اوعاففاض
ف
لظففلتية دوزهففا فففي ألاحففداذّ ،ؤمففا اإلاال ففع المف ثسثففد ها مهيففة الغلففتان وذلف الىؿف ار ّ ف لمففا فمىاءمففة

بففين وؿفففما وبففين مففا ث ففىم مففً دوز فففي ؤحففداذ السوايففة ،فلففال ّ
خمففا ي ّدمففه ذلف الىؿف
()9
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ع ففم شخـ ففيات السواي ففة ف ففي ع ج ففبان مه ففا ،وزغت ففة عل ففمم ف ففي بػ ففتاع غساث ففصهم منه ففا بوسح ففة مسفىك ففة
اْحماخي ففا ،وم ففً ر ف ّفم فم ففى ْؼ ف لهيىىهئه ففاّ ،ؤم ففا ذْ ف رفس الـ فففات ارجظ ف ّ
ّ
فماهية لظ ففعدون الغل ففتان وحىط ف

الظلوانّ ،
ّ
ارجظماهية ،هرا ألامس الرا
فسبما يإجي مً باب اإلا ازهة بينهما ،رتات خدم الحاافا في بىفح هما
ّ
ّ ّ
فعيفا ف ففي هيوح ففه ارجظ ففماهية ل فففع ه ففى اإلاغل ففىب داثم ففاّ ،ؤم ففا ث ففديم شخـ ف ّفية ػ ف ّ
فهسحة
ياْ ففد ؤن م ففا يت ففدو ك ف
ر
ّ
الحغيففب الظففلى ي لمففر
الظفمسة ،ووؿف مٌمسهففا ارخففازاي ففي مسحلمف الؼففتاب والهمىلففة ،فيففإجي ثماػفيا مف

ر
ؤحداذ السواية ،و ي خمى العهع مً ّ
مهية الم اه لفل طفلىْما هحفى عهحفساف عفد وففاة
الخخـية ،والرا ؤرتخحه
ّ
شوْماّ ،
ورسحة ؤيلا الم ب يد رم ّ
حتة لوازق محمىعة خليه ،خمى السغم مً هفىزها مً شوْما يحيى ألاطىد .

ّ
 -2انىصف انذاخهي :ري ـد بالىؿ الداخمي :مجمىع الـفات المف ثحمحف مهفا شخـ ّفيات السوايفة
ّ
ّ
وبهم ففا ّ
ثحعم فف) ف ففي دواخلم ففا ،وال يمه ففً
والفهسح ففة ،الم ف ال ثٌم ففس ف ففي ػ ففالما ارخ ففازاي،
م ففً الىاحي ففة الىفظ ففية
ّ
ؤن مثففل هففر الخخـف ّفيات الم ف ثحمففل مثففل هففر الـفففاتّ ،
ثحمي ف " بهىاهففا ذات
معسفئهففا متاػففسة( )36ذل ف
ر ّ
ّ
ّ
مححففىي طففيهىلىاي خـففل ومع ففد معففا،فو ثحتففل بففالحىثسات وعهفعففاالت الىفظف ّفية الم ف جغففر ها دواف ف
ّ
داخليفة ،هلمففع ؤرسهففا فيمففا ثمازطففه مففً طففلىك ،ومففا ث ففىم بففه مففً ؤفعففال ،ومففً ْاهففل آخففس فوف جعففاوي مففً
ثىا لف ف ففات فف ف ففي ثسْي هف ف ففا الىف ف ف ف  ،يف ف ف ّ
فادا مهف ف ففا بلف ف ففى عطخظف ف ففالم لل ف ف ف وات وعه يف ف ففاد للسغتف ف ففات الدفيىف ف ففة،

وثجعلما،هخيجففة لففرل ثفح ففد بلففى الحىاطفف) اللففسوزا لا ف ّفل شخـف ّفية طف ّ
فىحة  ،)37( ".ولعف ّفل ذل ف هففى ال ففرا
ّ
ّ
ّ
ّ
ْعل ْماخة ّثياز الى ي يرهتىن بلى بن الىؿ ارخازاي " ال يحف) م الـدق الفنف ؛ لمفرا اثجمفىا بفدال
ّ ّ
ّ
ارخازْيفة ففي ؤذهفان الخخـ ّفيات "( )38بال ؤن ذلف ال ععنف بهمفال ذلف ارجاهفل،
مً ذل بلفى و ف ألاػفياء
فهف ففال ارجف ففاهتين (ارخف ففازاي والف ففداخمي) ممف ف ّفم فف ففي اطف ففحهمال ؿف فففات الخخـف ف ّفية ال ــف ف ّفية " فمف ففا ثفعلف ففه
الخخـف ّفية ال ــف ّفية ،ؤو ث ففف) فففي خملففه ،ؤو مففا ث حففاز ؤن ثفعلففه ،دالالت واصف ة خمففى هفظففيئها وثسْي هففا
الع مففي والعففاهفي ...فاألحففداذ ارخازْيففة ثهؼ ف التييففة الداخليففة للخخـف ّفية "( ،)39فىؿ ف
داخليف ففا يى ف ف ال ف ففازت خمف ففى ْؼف ف اإلاصحف ففد مف ففً بىاهنهف ففا مف ففً خف ففالل ؤفعالمف ففا وطف ف ّ
ّ
فلىْيا ها ،ومىا فمف ففا مف ففً
ر
ّر
ثمي ف ه ففرا الى ففىع؛ ف ففي ْىه ففه غىؿ ففا ف ففي ؤخم ففاق هف ففع الخخـ ففية ،وْؼ فففا
الخخـ ف ّفيات ألاخ ففس ،وهى ففا يهم ففً
لهيىىهئهففا ،وال ـففة " ففي اإلاجففال ّ
ألاول فففي ميففدان ألادب للححليففل الىف ف "( )41وهففرا مففا يىوتفف) ثمامففا خمففى

الخخـففية

هففر السوايففة ،الم ف بففدا ف هففا الىؿ ف

الففداخمي ؤَْففب هيمىففة خمففى الىؿ ف

ارخففازاي لخخـف ّفيا ها ،ولففم ي ف رفل

ّ
ّ
الخخـيات.
ذل مً ـد ؤو هدف ؤزاد الااثل ثح ي ه ،وهى ما طفحض مً خالل ثحليل التحث لىماذي
ّ
ّ
لخخـياثه الفاخلة في ألاحداذ ،بذ ؤحان مها
ال ّبد مً ال ىل ّؤوال :بن الساوا ان د ي ا ّْدا في وؿفه
ّ
بحاهة ػاملة ،اثض ذل مً خالل ثـىحس ؤفعالما ،وه فل ؤفاازهفا ،وطفبب ؤغىازهفا ،ومحا عفة حس ا هفا مفً
( ) 11
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بداية الظسد بلى اهايحه ،ثاز ا اإلاجال لهؼ
ّ
والظلىْيات ،الم ث
ألا ىال وألافعال

ر
ما ؤكمس مً هىاشخما ،خً هسح) ثل اإلاظاحات الفازغفة مفً

ّ
ّ
خمى ال ازت ّ
مممة ْؼفما ،وبرل وفس له محعة ال ساءة ولرة الىف.

ر
لعف ّفل ؤولففى الخخـففيات المف ال بف ّفد مففً ثىاولمففا ففي هيلففة ألاحمففد ،المف ػففغل دوزهففا مظففاحة ْتيففبة فففي طففسد
ّ
مؼالة ّ
رىاثية في هر اإلاسثتة م ابنهفا هفازق،
ؼال ْعلما ثسث ي بلى مسثتة التوىلة ف ها،
ؤحداذ السواية،
ل
ّ
وبن اخحلفففد هسح ففة ثـف ّفسفا هماّ ،
لهنهمففا يلح يففان فففي ْىاهمففا ؤْبففب ممثلففين للخخـف ّفيات الظففف ة فففي اإلاجحمف
ّ
ّ
ّ
فعل ؤ ّل ،ال ثسقفى
الرا ثدوز فيه ألاحداذ ،وبن اهد ؤَْب الخخـيات ثحمح بالـفة ذا ها ،لهً بدزْة ل
ّ
الخخـفحين.
في مظاحئها بلى دزْة ثلهما
ّ
رثٌمفس السواي رفة هيلففة ألاحمفد فففي ؿفىزة امفسؤة مؼففاغتة ثحفدخل فففي فل يف ء داثمففا ،حمفى باهففا ّ
هـفثد هفظففما
ّ
وْإهففه خمففل ث ففىم بففه ف ّفل يففىم ّ
بحسحففة
حازطففة للص ففاق ،ثسا ففل ف ّفل غف لفاد بليففه وزاثففر مىففه ،ؼففال ؤؿففتر ذلف
ّ
ثامففة " خسْففد هيلففة ألاحمففد ،عففد ؤن ثىاولففد فوىزهففا خمففى عجففل ،حاملففة هساو هففا الغليٌففة 1لففم ععازكففما
ّ
ّ
[شوْما] في ارخسوي ،لهىه طفإلما خفً حملمفا لحلف المفساوة ،ف الفد لفه بإهففة :بوفي ؤثىْفإ خل هفا1وخفسف خىفد
ذاك ّؤاه ففا ذهتف ففد لجبا ففل الغف ففاديً وال ففساثحين مف ففً فحي ففان وفحيف ففات اإلا ففدازض ،وبف ففاجعي الا ففاش وارخلف ففسوات،
ّ
وباجعات اللي اإلايظىي مً الغجسحات ،ؤو ّ
الؼتان الريً يإثىن بفحيات غسحتفات مظفحغلين اوغفالق الص فاق
ّ
ليح ففروا مىففه مففالذا آمىففا لج ْيففة الى ففد ،فحهففىن لمففم باإلاسؿففاد ،و ففي ثحف ّفإملمم  ،فيمففا ثم ف ّ
فحف
خمففى ؤهلففه؛
ّ
ّ
"اإلاصبً" بفنهم ارجفاج وًمفإ العوؼفان .فان بفاجعى الافاش يحفرزون علفمم علفا فاثلين :حفراز مفً
طااز ها
هففساوة هيلففة ألاحمففد"( ،)40حمففى بذا اهئهففد مففً خملمففا هففرا " ؤخففرت ثوففازد الظففاازي فففي اإلاظففاءات ،وثلففسمهم
ر ّ
ر
ّ
عـففاها حمففى جظففيل دمففاءهم ،رف ّفم ثفففخؽ ْيففىمهم ،وثإخففر ىففاوي العففسق وثدل ففه فففىق زئوطففمم ،)46("...بن
ذل ف الفعففل ععهففع خففدم عطففح ساز فففي شخـف ّفية هففر اإلاففسؤة ،حمففى ؤؿففتحد ؤص ف ىْة بففين وظففاء الص ففاق
ّ
اإلاحلــات مً فححات ألابفىاب
الالجي يىٌسن بل ها و ي ث ىم بفعلما،لحهىن مثازا لل خسحة " ّؤما اليظاء

اإلاؼسخة ،فهً يحلاحهً ،خىدما يىال ؤحد ؤول الع اب ،مدز ات ؤن ال ؤحد طفىجى مً هساو ها "(،)43
حمففى بذا مففا ؤخففرت و حففا فففي ؤفعالمففا ثل ف  ،ثسْففد " بففاجعي الاففاش واإلاخظففهعين وهلتففة اإلاففدازض ،وؤم ف ى ّ
هممففا
اإلاسؤثان ارجميلحان مهية ومديحة الم خافد خمى شوْما منهما ،فدؤبد لحإلي ؤلاػاخات وألاباهيل خنهما
الؼس ف ها مىحى آخس هى الغيبة والؼ في خال ات شوْما عْحماخيةّ ،
ّ
طيما عد
"( ،)44وبرل يىحى ْاهل
ّ ّ
ؤن " ؤخف ففرت ثحف ففر رز مف ففً ف ف ّفل ْميلف ففةً ،اهف ففة ؤن يىط ف ف الظف ففلوان طف ففيهىن لف ففه خال ف ففة مهف ففا ،بن خف ففاْال ؤو
ّ
آْال،فيمففا ففان ْعادثففه ال ععتففإ مهففا "( ،)45ف ففد اهففد العال ففة بينهمففا مفههففة ،وذل ف مففا ريفل ف خىففه ففىل
ر
ر
شوْما " ل د ّسزها ،دوهما بخالن ؤن ال ريحاطل ر
()46
ؤحدها آلاخس ،فو جعنفى ؼفاواها ،وؤهفا ؤخنفى ؼفاووي "
( ) 11
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ر
بففل الؼ ف فففي آلاخففسحً " اهففد هيلففة ألاحمففد بمففا ثملهففه مففً مىاهففل ثثيففب اإلاىاْف  ،وثحففسق الص ففاق خمففى زؤض
السْلين[طففعدون الغلففتان وحىطف الظففلوان] وجعففصو غيففاب شوْمففا خففً التفففد طففثتا زثفظففا ر ملئهففا كف ّفد

ّ
مديح ففة ،وْ ففإن شوْم ففا ف فان ّدعظ ففا هم ففىزا ،فااه ففد مديح ففة بذا م ففا خسْ ففد لت ففاجعي الا ففاش ال ففد هيل ففة باه ففا
ّ
جغففاشلمم ،وبذا مففا ثولعففد خففالل التففاب بلففى ؤخمففاق الص ففاق عفىحففة شخمففد ّؤاهففا باهحٌففاز ؤحففدهم ،وبلغففد مهففا

ّ
ارجسؤة فصخمد ؤن مديحة خمى خال ة بإحمد الغلتان ؤخ طعدون الهتيب الرا عظهً في هفع الداز ،بل
ر
ّ
شخمد ؤن بؿساز السْل خمى العصوبية ععىد إلاديحفه المف غفصا ح ّ هفا لتفه ،وؤخفرت جؼفيب بىكفى خفً وْفىد
خال ففة ب ففين شوْم ففا ومديح ففة اثلففة به ففه عظ ففحغل ؿ ففدا حه للسْ ففل ،ليففدخل وح ففسي ْم ففا عؼ ففاء بل ففى داز دون
ثىْه بلى داز طعدون الغلتان ّ
()48
خىف ؤو خجل )47("...فةذا ما ّ
حدرد هفظما اثلة " ل د ذهل إلافالذ "

ولمرا خملد خمى ثفهي خسي الـدا ة بين شوْمفا وطفعدون الغـفتان ،و فد ه فد ففي ذلف بذ ؤوؿفلد
ألام ففس بل ففى ح ف ّفد الح اث ففل بينهم ففا ،مخؼ ف ّففية بمديح ففة الم ف ر ح ففل شوْم ففا ،ه ففرا ار ففدذ ال ففرا ّ
مم ففد لم ففا " فحح ففا
ْديففدا ،فعففالوة خمففى اإلاوالتففة بالثففإز مففً ال اثففل ؤخففرت ثوففازد مديحففة [شوْففة الغلففتان] ،ومهيففة مؼف ّفيعة
ّ
ّ
وخاؿففة عففد دخففىل الغلففتان ال ففجً " فإخففرت جؼففي مف ّفسة ؤخففسي بن مديحففة
خنهمففا ْالمففا ع ف ء،)49("...
د ّاث رت مً خملما في اإلاـى طفحازا لعمفل غيفب مؼفسوعّ ،
فادخفد ّباهفا جظفح تل الصبفاثً ففي بيئهفا لححـفل

ّ
خمى اإلافال ،و فد ؤدزْفد بن زاث هفا الؼفمسا ال عظ ّفد حاْئهفا وحاْفة طفعدون وهفى ففي لفجىه "( )51مف معسفئهفا
ّ
ّ
الليليففة ففد ثسْففد هففرا العمففل عففد شواْمففا مففً طففعدون
ؤن مديحففة الم ف اهففد جعمففل زا ـففة فففي اإلاال ففي
ّ
واثجمففد للعمففل فففي مـففى اليظففي  ،و اهففد ّ
وفيففة لصوْمففا حسحـففة خليففه و " اهففد اإلاففسؤة ملج مففة
الغلففتان
ّ
ّ
داثماّ ،
الخخـية ،مفً
الححىل في اإلاظاز الظلى ي لمر
محتة لصوْما وابىئها طازة "( ،)50وذل ما يهؼ
حياة عهحساف بلى حياة عطح امة عد الصواي .
ّ
ّ
ل د وفس خمل هيلفة ألاحمفد ففي هفل ألاخؼفاب وار جامفة ،ذز عفة لمفا ففي بفث مفا ثسحفد بػفاخحه خفً الىفاض
بداف ار د خل هم ،هرا ار د الرا ّ
يفظس ىل الساوا ،ها ال وْمة هٌفس ابنهفا هفازق ف هفا  ":فان ععفسف
ر ّ
ر
ّؤاهففا عجففصت ؤن ثفففخؽ خففً مففىاهً ارجمففال فففي دواخلمففا ،لحعف ّفىق ارجمففال الففرا ف ففد وْممففا وْظففدها،
فإكاخد ارجمال الرا عظهً زوحما و حلحفه بح فدها وط ّ
فلىْيئها اإلالحىحفة ،وهسبفد لتيفىت آلاخفسحً ،جعفارخ
ّ
داءهففم تففل ؤن ثجففد حففال لففداههاً ،اهففة ّؤاهففا جعففارخ مؼففا لمم ،و اهففد فففي ح ي ففة ألامففس هففسب مففً مؼففا لما،
ر ّ
ّ
وجغو ها عىادها وػمىخما الااذب "()56وههفرا مثلفد شخـفيئها ارجاهفل الظفلا ففي مجحمف السوايفة ،ذلف
ارجاهل الرا ان له ألارس الىاص في شخـية هازق ،بل طثتا زثفظا في اهحسافه .
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ر
ث ّد رم السواية شخـية هازق خمى باها الخخـية ال ة ،اإلاىحسفة ؤخال ّيا ،اإلاؼاْظة مىر الوفىلة،
ّ
فمففى الففرا ّ
يحمي ف بففين ؤ ساهففه بجسؤثففه و دزثففه خمففى ْلففل الهففسة خىففدما جظ ف ى فففي داز ّ
مهيففة الغلففتان؛ ألهففه
ّ
وححجسؤ خل ها ،مثلما ثحج ّفسؤ خلف هم بلظفااها الظفليى "( ،)53وهفى
الىحيد الرا" ان يتادلما ػخيمة ؼخيمة،
ّ
ف ْديلففة ّ
الففرا جظف ّفل) طففوى اإلاىففاشل لففيال ،لاففي يـففل بلففى داز يحيففى ألاطففىد ،لففي ّ
رسحففة ،و ففي جغففى فففي هففىم
خمي) ،ؤخرا لثإز منها ،ألاها بـ د في وْمه،وؤدمحفه بإًفازهفا؛ عفد ؤن ط ّفىلد لفه هفظفه إلاظفما وث تيلمفا
ّ
السحاكيات( ،)54وهى غيب اإلاسثتى ّ
ّ
بإية خاهفة ثجا ؤ سب الىاض بليفه -
خىدما ذهتد بليه ليعلمما دزطا في
ّؤمه  -مىر ؤن ان هفال " مىر هفىلحه ،ان يحاول براز ها وؤن يهىن لما ّهدا ،ما ان ععسف الظثل،بل مفا
ّ ّ ّ
ؤم ى ،ان ععحببها ْازة ؤو ؿدي ة للعاثلة،ؤو ؤا امسؤة ث ّدم له العفىن ؤحياهفا واإلاظفاخدة
ان عؼعس ؤاها
ّ
ّ
والىد ّيففة،
اإلاؼففسوهة ؤحياهففا ؤخففسي دوهمففا خاهفففة ،)55("...بن بيحففاء الففساوا عففدم معسفففة طففثل هففر ؤلارففازة
واوعاففاض ذل ف ليهففىن هخيجففة الوعففدام العاهفففة خىففد  ،عظففختوً الؼففعىز ب ظففاوة ألا ّم ،ومحاولففة بفففسا
ح ففدها خلي ففه؛ ظ ففثل ط ففىء ط ففلىك ؤبي ففه معم ففا وَْ ففبة ؤخواث ففه ،ع ففد ؤن عج ففصت خ ففً مىاْم ففة ألاب بحلف ف
ألاخوففاء؛ خىفففا مىففه( ،)56هففرا ألاب الففرا ففان خففامال مظففاخدا فففي اهحففساف ابىففه " وفيمففا ففان الثالرففة [ألاب،
ّ
وه ففرال اإلاحمىد،وط ففعدون الغل ففتان] عؼ ففسبىن ،وحَبر ففسون باهحٌ ففاز الوع ففام ،ففان ه ففازق عغ ففافلمم ،وحإخ ففر
ْسخففة مففً العففسق اإلاظف ّفير ،)57("...لهف ّفً العامففل ألاْبففب ففان ألام الم ف غالتففا مففا اهففد ثإخففر معمففا بلففى ّ
حمففام
ّ
ّ ر
اليظاء لي ر
باه ًّ ّ
وبحداهً ثدزك بهه " ان بين الدهؼة والرهىل ،وؤدزْد هيامه برل
وهً خازحات مثله،
اإلاىٌ ففس واإلاف ففاء ي ل فف) فف فىق الـ ففدوز الىاهف ففدة وألاخ ففاْي اإلامحل ة،و ظف ففيل ف ففىق ألاْظف ففاد ألاط ففيلة الظف ففمساء
ر
ّ
الظلىْيات ارخاه فة ،المف ثلفمس خفدم العىايفة بفاالبً
والتيلاء ،الىحيفة والظميىة "( ،)58هرا وغيب مً
ّ
وثىْ هففه الىْمففة الل ف يحة ،خل ففد مففً هففازق بوظففاها غيففب طففى ّا ،لفففع ب
همففه بال موففازدة اليظففاء الل فىاجي
ّ
الظً ،و د " اححاز بين اليظاء اللىاجي ؤح ّ ّ
ّ
ؤح ّ ّ
هً في و د
هً وؤحتثىه ،حمى وبن ان علمً يحجاوشهه في
ر
واحد ،فؼفهسحة اهفد رث ّلاف غساثفص روجغى هفاّ ،
ومهيفة اهفد ثسحفد لمفا وحفدها ،وثحمفاو خليفه [ ففي بفادت ألامفس ]،
ر
ّؤما ثل الغصالة الىافسة ر ّسحة ف د ان يسي ف ها مظح تله وحياثه اإلاثمفى )59("...و فد طفاخدت هفاالء اليظفىة
ّ
خمففى غىايحففهْ -مففا ط ف بي فففي ؤرىففاء ثىففاول شخـف ّفيا ّ
فويادهً خمففى حف ّفد
هً بالححليففل -حمففى ؤؿففتر مىلعففا باؿف
ّ ّ
ّ
ّ
ففىل ّؤمففه لففه  " :لهىف ال ثفلف ولففً ثفلف بال باؿففوياد اليظففاء "( ،)61وحففسي التحففث ؤن جعلفف) هففازق بار يففاة
ّ
ّ
وملففرا ها ،ففان طففثتا فففي خففدم الثففإز ألبيففه  -وبن ؤًمسثففه السوايففة مففحعلال بففتعم ألاطففتاب  -وهففرا مففا ريلففمس
ىله في آخس طوس منها  " -:ل د مات طعدون الغلتان ممى ي ي يحيى ألاطىد "( )60في بػازة بلى هىاشخه
بَبيففة عففد مففىت شوْمففا ،ؤو الففصواي منهففا فففي ألا ف ّفل ،طف ّفيما ّ
الىفظف ّفية وزغتحففه فففي الحفف ّفسد ّ
وباهمففا مح ازبففان فففي
( ) 13
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ّ
الظً ،فلال خً ّ
ّ
شخـيئها بين اليظاء ،بذ لم رجعوه ما ريسحد ،و ي خمى العهفع مفً ػ ّ
فهسحة المف ثف ّفسد
ثمي
ف
ب
مها شمىا تل ؤن جعلً ثىبئها ،وب ّهية الم اطخظلمد له ،عد ثمىعما خليه بادت ألامس.
ّ ر
ّ
ّ ّ
خما ثٌمفس ّؤمفه مفً
وخمى السغم مً هصق هازق ،بال ؤهه يٌمس في عم ألاحيان وْإهه شخف طى ّا ،فلم يسق
ر ّ
ػففهىك بالىففاض وؤ اذي هففا كف ّفدهم ،عففد ؤن اْخؼف شحفمففا بىفظففه " ...فيمففا ففان هففازق يسْىهففا ؤن ثهف خففً ثلفيفف)
ّ
الؼ ففاجعات وألا اذي ففل ،مح ففرزا ّبياه ففا م ففً خ ففاب "( ،)66وب ففين فع ففل م ففا عؼ ففين م ففً ط ففلىْيات ه ففازق ،وم ففا ي ففى ي
باالطح امة ،يهؼ

اطح ساء التاحث ذل اليظ) اإلالمس في هر الخخـية ،وهى الحىا م وعشدواي

و ر ظ ففحهمل ار ففديث خ ففً الخخـ ف ّففحين الظ ففاب حين ب ففالهالم خم ففى يىط ف الظ ففلوانّ ،
زب ه ففر ألاط ففسة،
ّ
ّ
ّ
الرا ان خامال -عد شوْحه  -في ثفههما ،و د اثض مً مظاز ؤحداذ السوايفة ،بهفه فان زْفال الهيفا ،غيفب
ّ
ّ
مهج ففبذ عاثلحف ففه " مف ففا ففان هف ففازق وهجف ففاة يسحاهف ففه بال ل ففيال ،وهف ففى ي ف ففسي لظف ففمساثه المف ف ال ععف ففىد منهف ففا بال فف ففي
ّ
الـففتاحات التففاْسة ،والمف عظففحإهفما فففي اإلاظففاءات اإلاحهف ّفسزة ،ومففا اهففد هيلففة ألاحمففد ثل ففا بال هففادزا ،خىففدما
ي ف ففدخل معم ف ففا الف ف ففساغ ،ر ف ف ّفم عغ ف ففادز بل ف ففى العم ف ففل ت ف ففل ؤن يلف ف ف ى ه ف ففازق وهج ف ففاة م ف ففً هىممم،لي ف ففرهتا بل ف ففى
ّ
اإلادزطة )63("...وهى زْفل ال ريح ّفل بال هفظفه ،يٌمفس ذلف مفً ار فىاز الفرا داز بفين طفعدون الغلفتان وهيلفة
ّ
ألاحم ففد ،و ففد ط ففإلما خ ففً شوْم ففا " فإخببث ففه ؤن يىط ف الظ ففلوان ال يح ف ّفل ؤح ففدا ط ففىي هفظ ففه ومـ ففل حه
ّ
ّ
ّ
ّ
بإهه ف
زْل " ال يحدخل في ػإن بال بذا ان لفه
ارخاؿة الم يارسها خمى ارجمي "( )64و ي الم ثـفه ؤيلا
مـففل ة فيففه "( ،)65وهففى ْففرل السْففل الففرا ؤودي بحياثففه بىفظففه ،ظففثل ثـف ّفسفه ألاهففىي اإلاحمثففل ب حففل
طعدون الغلتان ،عد ؤن اهد الـدا ة بينهما حميمة.
ر
ّ
ؤمف ففا مهيف ففة الغلف ففتان فحٌمف ففس هتيعف ففة ؤفعالمف ففا وؤ ىالمف ففا وطف ففلىْيا ها ،ؤاهف ففا امف ففسؤة ثتحف ففث خف ففً مـف ففل ئها
ّ
ارخاؿة ،وذل مفا يهؼففه تىلمفا الفصواي مفً ار فاي ختفد اإلاعفين ،السْفل الوفاخً بالظ ّفً " همعفا بَبوثفه
ر
ّ
الم ف ؤغس ه ففا بالحض ف ية "(ْ ،)66م ففا ثٌمف رفس ؤفعالم ففا وثـ ف ّفسفا ها ّؤاهففا ام ففسؤة ػففمىاهية ،يحض ف ذل ف م ففً خ ففالل
ار ىاز الرا داز بينها و بين هازق ،عد ؤن ط ود ْسثه في دازها،وهى حىاز يسوي خبب ث ّىية عطجبْاع:
" فخظاءل بةر ا :
 ؤيً ط ود الهسة ؟وخاد لي ىل :ل د ط ود الهسة هىا بالحإْيد.
ّ
واطحفص ها ختازثه فح ّدمفد هحى باححجاي ،و الد و ي ّ
ثىط فححة فظحااها خىد الـدز:
 هففا ففي ذا ،جعففال وخففرها ،)67(".يجففسا ذل ف عففد ؤن طففمحد لففه بالففدخىل بلففى دازهففا ،و اهففد ففدّ
ّ
ّ
ّ
خت ففإت اله ففسة وهلت ففد مى ففه ثفح فففؽ الغ ففسف ْميعم ففا ،و ففد ثإْ ففد ل ففه زغ ففم ؿ ففغس ط ففىه ،ؤن وزاء ذل ف ث ففدبيبا
(ّ . )68
بن ثـ ف ّفسف ّ
مهي ففة و ىلما(:ه ففا ففي ذا ،جع ففال وخ ففرها) ،ريل ففمس زغتئه ففا العازم ففة ف ففي بػ ففتاع حاْئه ففا
منه ففا 1
ّ
ارجيظف ّفية ،هففر السغتففة الم ف ثتففدو ؤَْففب وكففىحا مففً خففالل ْؼ ف مففا يلففمس طففياق ىلمففا ،و ففي ثح ففدذ
هفظما " :ممى طحهبب يا هازق،ممى طحهبب؟ "( ،)69وهى ىل ياْد زغتئها الؼديدة مهرا الخخف دون غيب ؛
ّ
ألاهف ففا وْف ففدت فيف ففه ؿف فففات السْىلف ففة وال ف ف ّفىة مىف ففر هفىلحف ففه ،مف ففً ْمف ففة ،ووؿف ففىل زغتئهف ففا ثل ف ف بلف ففى ؤخمف ففى
( ) 14
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ّ
مظحىحا ها ،مً ْمة ؤخسي ،و د ثح ف) لمفا ذلف  ،عفد ؤن ؤؿفتر هفازق ػ ّفابا ،وؤثفد الفسؿفة المف طفىحد
لم ففا بف فاالخحالء ب ففه ف ففي داز  ،و ففد ذهت ففد بؤم ففه مف ف ػ ففهسحة الظ ففمسة لصح ففازة ابنه ففا خ ففدهان ال ففرا ؤْ ففسي خملي ففة
ّ
ؤم هازق د ؤوؿد ّ
الدودية في مؼف ار ّلة ،و اهد ّ
مهية بةخداد الوعام له في غيامها،
اطخ ـال الصاثدة
ّ
ّ
ّ
وهف ففرا مف ففا يهؼف فففه هف ففرا اإلاؼف ففمد " وؤهت ف ففد التف ففاب بحل اثيف ففة ،وؤحظف ففد ؤاهف ففا دخلف ففد اإلاـف ففيدة ب ف ففدم ها،
ّ
ّ
ّ
ّ
فاححلففنها ،فحاولففد الففحملف مىففه ممف ّفددة ّؤاهففا طففحعىد ؤدزاْمففا ،فحى ف وؤخففر يحول ف بل هففا بث ففة وحىففان
و ي ثلي :
 حراز ،د يإجي ؤحد1وخ ففسف ّؤاه ففا ماشال ففد زاغت ففة في ففه ْسغتح ففه ف ه ففا ،وؤحاهم ففا برزاخ ففه بسف)،فإطلظ ففد وه ففى ي ّت ففل خى م ففا

ثحإود بين ذزاخيه محاولة ؤلافالت ،والسغتة جظ ّ
وز تئها ،فإخرت ّ
فختد مهفا،حمى وكف فمفه ففي فممفا ،وغابفا ففي
ّ
الحمسد والسكىخ ،وهحفد بدالل وخيىاها مغملحان :
تلة ثىاشخما

 آوو  ،ماذا ثفعل ،اثسْن يا هازق .ان ًمسها لـ) التاب اإلاغل) و ّلما بين يديه ،ؿدز لـ) ؿدزها ،وطا ه بين طا ها ،وفمه يم ّ
فحف
ّ
زحي) ػفح ها ،وغابا مً ْديد و ي ّ
ثلمه الهثة مح وعة ألاهفاض :
ثسحثّ ،
 ّثسحث ليال ،ؤزْىك .
وااهازت ،وث سفـد خىد التاب ،وؤخرها مً يدها ،ادها هحى الداخل ،وو فا بسهة ثحفد شفجسة الحفىت
و ي ث ىل :
 هل ؤغل د التاب؟ّ
وزد با يجاب ،ف الد كاحهة:
ّ
 ما الرا ثسحد من ؟ّ
مففا ففان عظففحوي الهففالم فٌف ّفل ؿففامحا ولف ها بلففى الغسفففة ،ثففدحسْا فففىق ار ـففيب الففرا رعغوففي ألازكف ّفية
ّ
الـ ففلتة ،وك ف ّفمحه بل ه ففا ؼ ففىق ،وؤخ ففرا يح لت ففان ،ث ففازة ففان عؼ ففعس بـ ففالبة ألازق وث ففازة ي ففىعم بليىه ففة ذل ف
ّ
ارجظد اللدن ،و ال خالل ػفحيه اإلاحعؼ حين ؼفح ها :
ر
 ل د اهحٌسث هىحالّزدت خالل ؤهفاطما الالهثة :
ر
 ّباها الظاخة الم اػح د بل هاّ
ّ
العملية طس عة وخىيفة ،مح دة باألحاطففع وار ىفان ،و الفد
وؤخرها و ي في مال ظما الؼفيفة ،اهد
ّ
وجظىا خـالت ػعسها :
له و ي جعدل ريامها
هرا ْىىن !
ال لما  :ارجىىن هى اإلاعادل الىحيد لـسامة هرا الهىن اإلاغل).
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ّ
وجعولف ففد لغحف ففه مف ف ّفسة ؤخف ففسي ،و ف ففد ؤمظف ف بف ففريل رىمهف ففا وزفعف ففه هحف ففى ألاخمف ففى ،وؤخسْمف ففا مف ففً ؿف ففدفئها...
ّ
واطخظففلمد لففه مففً ْديففد ،وف ففدت وْىدهففا ،وهمففا يحففداخالن مف ّفسة ؤخففسي ،الففد لففه بهففه ففد ؤو ففد الىيفبان
المف ؤخمففد ها ظففىة ألايففام التليففدة فففي ؤخما مففا 1وخىففدما ؤفا ففا ذهتففا معففا ليغخظففال  ...واححلففنها فحاولففد
ففّ ،
ارخففالؾ مىففه مثففل طففمهة ؤدزْمففا الؼف ّ
وهى مففا مففً ْديففد فاطخظففلمد ،وثففداخال مف ّفسة ؤخففسي ...اهففد
مظحل ية ،ال جظحوي حسا ا و ام مً فى ما ...وهحفد بيؼىة :
 اإلااء هى ار ياة. )71("11ق ق ّ
ّ
فةهففه يف ّ
بن هففرا اإلاؼففمد ار س ففي ومففا داز فيففه مففً حففىاز وممازطففات ،مثلمففا يف ّ
فدل خمففى
فدل خمففى هففص هففاز ،
عهحففساف الظففلى ي ل ّهيففة ،وحثثففد خففدم بػففتاخما ْيظف ّفيا مففً شوْمففا ار ففاي ختففد اإلاعففين ،الففرا لففم عظففحو
ّ
ثىفيبهففا لمففا خىففدما ففان ّ
حيففا؛ لهبففب طففىه ،واشديففاد ثل ف السغتففة عففد وفاثففه ،بفعففل فففازق الففصمً بففين وفاثففه
ّ
واهحٌففاز هلففىي هففازق ،وهففرا مففا ياْففد ىلما(:اإلاففاء هففى ار يففاة) ،وهففى ففى فل ه ففسؤ مففً خاللففه وظف ا ملففمسا،
ّ
ععبففب خففً حالئهففا ؤحظففً جعتيففب ،مففاء السْففل هففى طف ّفس حيففاة اإلاففسؤة ،وديمىمففة وْىدهففا ،بففل هففى ار يففاة عينهففا،
ّ ّ
حمى وبن ثح ّ ) ذل ب سق هىامفع هر ار ياة ،ب
اإلاظحمسة حمى اإلاىت ،وهى
وؤا حياة؟ ّباها حياة الوفؽ
ّ
وظخؼفه مً ار ىاز الرا داز بين ّ
مهية وهفازق ،عفد ؤن طفإلما خفً ّ
ؤا الفسْلين طفح حاز ،ي ـفد بفرل
ما
ّ
طعدون الغلتان وهرال اإلاحمىد،فح ىل له :
"  -دخمما يحـازخان،فال ػإن لي بالصواي ما دمد معي .
ال لما  - :إلااذا ال ثـازحينهما.
ّ
الد بدهاء :ل د لد لمما بن ثساب اإلاسحىم لم يج
ّ

عد .

فخظاءل محلاحاا :
ّ
 وممى طيج ثساب اإلاسحىم ؟ر
وخال ؿىت ص هئها و ي ث ىل :
ّ
ّ
()70
 يتدو ؤهه لً يج ؤبدا "ّ
ّ
ّ
بن ىلمففا ألاخيففب( يتففدو ؤهففه لففً يج ف ؤبففدا) ،ريلففمس معنففى ؤلاؿففساز خمففى عطففحمساز فففي طففلىْما ،وثهففساز
فعلمففا ،بففدليل اطففحعمال (لففً) الم ف ثفيففد الحإبيففد ،وهففى فففي الى ففد ذاثففه ريلففمس ح ّ هففا اإلاظف ّ
فحمس إلاففاء ار يففاة.
ّ
فلففال ّ
خمففا يلففمس ىلمففا( :ال ػففإن لففي بففالصواي مففا دمففد معففي) مففً خففدم عهحمففام بالوسح ففة الم ف ثف ّ
خمليففة
فحم مهففا
ّ
بػففتاع غسحص هففا ،شحففادة خمففى خففدم عهحمففام بمففىت شوْمففا ،الففرا يحض ف مففً خففالل ازثفففاع ص ف هئها ،خىففدما طففإلما
هازق خً شمان ْفاف ثساب بب .
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ق ّ
ومثلما ان ار فديث خفً شخـ ّفية ّ
فةهفه يتفدو ْفرل ففي ثىفاول
مهيفة غيفب مىفـفل خفً شخـ ّفية هفاز ،
شخـف ف ّفية ػف ف ّ
فهسحة الظف ففمسة ،الم ف ف ال يمهف ففً ار ف ففديث خنهف ففا بمعف ففصل خف ففً شخـف ف ّففحه؛ للخؼف ففابه فف ففي الىف ففىاشع
ّ
ّ
فؼهسحة الم مات شوْما خمس ار لا  ،ولم يجبك لمفا بال ابىفا واحفدا ،ان ففي ارخامظفة خؼفسة مفً
الىفظية،
ّ
غساميفة مف هفازق الفرا فان عمفس ابنهفا ،و في خال فة
خمس خىد مىت ؤبيه ،اهد ي ألاخسي ثفسثتى عال فة

ّ
ّ
ػهسحة الظمسة بلى
شخـيئها ،مىر ؤن ان هازق هفال ،ف د " ان ي ل م
مؼىبة بالظلىك اإلاىحسف في
الظسداب هـ اإلاعحم ،يسا ها و ي ثحلفل الت فسة ،وح فىم بمظفاخد ها و في جع ّفد ؿفىاوي العظفل بالىعىفاع،
ؤو ؿففىاوي الحفففا اإلاغمففىض بالعظففل ،رففم عغففادز عففد هجففاة بلففى اإلادزطففة ،وخىففد الٌميففبة ععففىد ليففبي ػففهسحة
ر
ب
ّ
ثيحٌس في بيئهم ّ
بحجة ؤو بإخسي ،)76("...حمى بذا ما زؤت ثفحر زْىلحفه ،ؤؿفتحد جغفاز خليفه غيفبة العاػف ة
ّ
ّ
حارة ّبيا ؤن ي ّدم ػف ا ّ
لَبية ،في محاولة منها لحعسف بن
خمى خؼي ما؛ بذ " اهد ثإثيه بحفاحات العظل

فان ّ
يفلفلما خل هفا ؤم ال ،و فد وْفدت ف هفا مىافظففة لمفا "( ،)73حمفى ؤدزك بمفسوز الففصمً " ّؤاهفا ثحفاول بهفففاء
ؤػىا ما ،وْتد ؤحاطفظفما ،و في ثصحف ب تال هفا خفً خ ّفد بلفى فمفه ،وؤخفر يح ّ
فع حفسازة تال هفا ،ووْيفل
ّ
ل ها ،و ي ّ
ثلمه بل ها لما حفاول ؤلاففالت منهفا ،حمفى اطفحاان لمفا ،وؤخفر عؼفعس بلمفئهفا ،و في ثمىحفه ح ّسحفة
ّ
ّ
حمفى ّ
ثصوْفد ؤخحفه هجفاة ف فال
الحول بل ها ،ورىمها ي ا خً ف ر ها خىدما اهفد ثحلفل ب س هفا الـففساء،
ّ
فحغلد ظففىة ّ
ؤم هففازق خليففه ،فسؿففة ليىففام معمففا فففي بيئهففا ،عففد ؤن ذهففل ابنهففا بلففى
لممفا ارجففى،)74("...و ففد اطف
غففداد ْمففال دزاطففحه ،ػففازحة لففه ؤرففس الفففسا الففرا ثسْففه م فىت شوْمففا فففي حيا هففا( )75وههففرا اطف ّ
فختدت مهففا
ر ّ
ّ
من ف هفظففما ؤن ععففىد مهففا الففصمً بلففى الففىزاء لحغففدو عمففس ّ
رسحففة ،وثتادلففه خاهفففة
السغتففة بليففه حمففى " اهففد ث

وحتففا بمظ ففحىي ّ
بمظففحىي خاهفح ففه ّ
حتففه "(،)76وهى ففا عؼ ففحغل خامففل الغي ففبة خىففدها ؼ ففال ؤْبففب ،و ففان ذل ف
دافعا لما في محاولة ث سحته ،ال للغيبة ذا ها فحظل ،بل لحح ي) زغتة في هفظما ،هاإلاا رحسمد منها؛ بفعل
ر
ّ
فإن الهثيففب مففً السْففال ّ
ؤحتففىا فحيففات
غيففاب الففصوي خنها،والؼففعىز بىحففد ها ،و ففد " خففادت لح ى ف هفظففما بف
بإخمففاز بىففا ّ
هً ،وؤخوففد لىفظ ففما ار فف) ألن ثحف ّفل ؿ ف ّفثيا عمففس ابنهففا "( ،)77حيىا،وم ّدم ففة لففه الىل ف حيى ففا
ّ ر
آخس ،و ي ثىؿيه اثلة  " :بذا ؤزدت ؤن رث ّ
حت امسؤة،فال ث فل لمفا بهف ثح ّ هفا حمفى ثجعلمفا ث فىل لف ذلف .
ّ
ّ
ّ ر
ّ
ماْففدة لففه ؤن ار ف ّفل ففار سب ثماما،فففةذا مففا ث مففى اإلاحف ّفل خففً ارخففداع ،لففم يففحمهً مففً ْظففل لففل م ففً
ري ّ
حته ،)78("...وهى ىل يفض هفظيئها اإلا ادخة ،الم اطحواخد مها وك هفظفما ثحفد ثـ ّفسفه ،وؤباحفد
له ّل ما يسحد؛ مً ؤْل ثح ي) زغتئها ارجامحة ،و د ه
ّ
ّ
وبذا ففان فعففل ػف ّ
فهسحة يمثففل طففلى ا مىحسفففا ،فففةن طففيب ؤحففداذ السوايففة يهؼف خففً ثحف ّفىل فففي هفظف ّفية
ّ
الخخـية ،لي ّدمما الىؿ بـىزة معاْظة ثماما إلاا اهد خليه ،ليى لل ار ّل لد ها مً السغتفة
هر
د في ذل .
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ّ
العازمة في ارجيع ،بلى العفة ،لحفحر برل هسح ا آخس ي ىدها بلى هدف ْديد ،وذل مفا يهؼففه حفدي ها
مف هففازق  " :وؤخففر [هففازق] يحف ّ
فع ل تال هففا التففازدة والـففاد ةّ ،ؤاهففا ؤ فلففد هسح ففا ففديما ،وفححففد هسح ففا

آخس ؤخر ي ىدها بلى هدف ْديد،و ي ّ
ثسدد :
ّ
ّ
ّ
ّ
ر
 ْففإوي ْىففد هاثمففة ،واطففخي ٌد خمففى ْففسض يففدق ،بففات يففرْسوي بح ف ّفدم العمففس وفىففاء الؼففتاب ،و ففد بففدمظاولة ؤَْب ّ
مما مي ى خً ابن الىحيد الرا ؤكحى زْال.
ّ
و الد لوازق بلهجة ؤحع ف ها الـدق له:
 ْف .ّ
زغم ؤن الـدمة اهد ؤْبب مىه ،جظاءل فيما بذا د ؤخوإ ؤو ؤطاء بل ها؟ .
لم ث ل ػف ا ،وؤخرثه بلى ؿدزها بحىان ،و ّتلحه تلئهفا التفازدة اإلاخف ىهة عاهففة ؤح ّ
فع ف هفا اخحالففا
ْتيبا ،و الد ّ
وْإاها جعحرز :
 ّلال دزب اهاية يا هازق.
ال:
ّ
 بال ار ّل .ّ
وؿد د خمى ْالمه اثلة :
ّ
حتف بإطففلىب آخففس ،مثلمففا رثحف ّفل ّ
لهنف بف بفد رؤ ّ
ألام ابنهففا
 ؤْل،ار ف ّفل ها ففة ال ثفنى،حمففى ثفنففى ار يففاة،ر
وألاخد ؤخاها ...وؤكافد :
 ار ف ّفل ففاثً ف ّفي مثلىففا ثمامففا ،يمف ّفس فففي دوز الوفىلففة والؼففتاب ،رف ّفم هففسم و ؼففي وحهففىن ؤَْففب حهمففة،ّ
ألن ّ
حتف فد
لفظمى عالم ار فع بلفى خفالم الفسو  ...ل فد ْىفد حتياف ،وآلان فد ؤؿفتحد ولفدا و حتياف ؛
ّ
ؤثـىز ،ولم يى ف مىه ػف ا ْما د ّ
ّ
ّ
ثًٌ ،وؤخجبف ؤوي فد ؤغىححف ْمفا ؤغفىي
ثوىز واشداد في لا ْما
ّ
ّ
الظماوحة بلى ألازق. )79("...
الؼيوان آدم وؤهصله مً ارجىة
ّ
ّ
وع ففم به ففه الؼ ففعىز بال ففرهل ،وعه ففالب ف ففي مظ ففيبة ار ي ففاة ،والحع ففل ع ففد الئه ف ّفىز ،وبخ ففالن الحىب ففة ع ففد
ّ
ثحىل ففد م ففً الظ ففلل بل ففى
ال ففرهل ،ه ففر ففي شخـ ف ّفية ػ ففهسحة المف ف ؤزاده ففا الااث ففل ،ففي الخخـ ف ّفية المف ف
الففساوا لمففا ،ؤو بوسح ففة ار ففىاز؛ ف ففد اْحف ف

ؤلايجففاب ،و ففد ففان بازخففا فففي ثىاولمففا ،طففىاء بوسح ففة وؿ ف
ّ
الداخلي ففة ،ذاْ ففسا ّؤاه ففا اه ففد جؼ ففت غساثصه ففا م ففً ه ففازق ،وه ففازق عؼ ففت غساث ففص منه ففا ،ول ففم
بىؿ ف مىاشخم ففا
ّ
يحعمفف) فففي وؿف اإلامازطففات ارجيظف ّفية بففين الخخـفففحين ،خمففى خهففع مففا فعلففه فففي وؿفففه لخخـف ّفية ّ
ّ
مهيففة،
ّ
ّ
ّ
ّ
الححىل.
وحًٌ التحث ؤن ذل ألامس ان م ـىدا ،وهى ثمميد ذهً ال ازت لحى ذل
( ) 18
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ّ
ّ
فلتيئها ،و اه ففد ػ ف ّ
ثمث ف رفل ْاه ففل الثت ففات ف ففي ط ف ّ
وبذا اه ففد شخـ ف ّفية ّ
فهسحة ثمث ففل ْاه ففل
مهي ففة الغل ففتان
ّ
ّل ّ
فةن ّ
رسحففة ثمثففل الخخـف ّفية الثابحففة فففي ايجابيئهففا ،فوف خمففى الففسغم مففً ح ّ هففا لوففازق ،وهففى ألاوظففل
الححففى  ،فف
ر
ّ
لمففا طف ّفىا ،بال ّؤاهففا ب يففد محافٌففة خمففى خفافمففا ،ولففم جعوففه فسؿففة لحدهفظففما ،وهففرا مففا يـف ّفى رز ففىل هففازق
ّ
لمفا ،الثمفا ّبياهفا خمفى تفىل الفصواي مفً يحيفى ألاطفىد ْ - " :يف طفمحد لفرل الزجفىش ؤن عظفس منف بذا ،ولففم

ّ
جظمحي لي حمى ب تلة واحدة ؟ .

الد له دوهما اْجباذ:

 ففان خلي ف ؤن ثحمن ف مىففه لففى ْىففد رم ّحتففا )81(" .وهففرا ال ففىل ريلف ر
فمس معنففى ح ّ هففا لففه ،خمففى الففسغم مففً
خما يفعل م ألاخسحات ،ان يحاول ؤن ريم ّفى مى ففه فحعفىد ّ
اهح ادها ألفعاله ،الد له " و ي جظإله ّ
رسحفة
ّ ر
لألخسح ففات خياه ففة؟ ففان م ففً زؤ هففا ؤن رع ّ
عب ففب خففً ّ
حت ففه لم ففا
لخخففجل ارخياه ففة ،فخظففاءل ف ففي طف ّفس بن ففان حتففه
ر
جظففد هصخئهففا ّ
ولألخسحففات بالالمففة اإلا لـففة ،وؤلاػففازة التيلففاء ،)80("...وهففى اهح ففاد ري ّ
ارخيففبة ،خمففى الففسغم مففً
ّ
اغحـاب يحيى ألاطىد لما ،لحمثل ص ّية الٌلم عْحما ي.

ّ
ّؤم ففا يحي ففى ألاط ففىد ر
في ففدم ف ففي السواي ففة خم ففى به ففه الزج ففىش اإلاحـ ففاةي ،ال ففرا ؤب ففا لىفظ ففه اغحـ ففاب الفح ففاة الم ف
ّ
ّ
ثثىاهففا ،وزخاهففا ابىففة لففه ،رف ّفم الففصواي منهففا ،زغمففا خنهففا ،مح ففرا خففدم بهجابففه مففً شوْحففه حليمففة ،وخففدم وْففىد مففً
ّ
ّ
خاؿة عد ؤن اْخؼ الفحف اإلا حببا ؤن حليمة اهد الظثل ففي خفدم
ي لفه عد مىثه ،ذز عة لرل الفعل،
ّ
ّ
ّ
ّ
ب
الظلتية.
اإلاححىلة هحى
الخخـيات
الخخـية بلى ثل
ثىلم هر
ؤلاهجاب( ،)86وبرل
ّ
بإهفه شففخف هفام فففي رفسوة ّ
مهيفة ،يٌمففس ذلف مففً
ّؤمفا طفعدون الغلففتان فيتفدو مفً خففالل وؿف السوايففة لفه،
ّ
خالل ىل يىط الظلوان له ،وهفى ي فازن بفىفه وبفين هفرال اإلاحمفىد  " :و مفا ؤهفد طفىي هفام مثلفه ،بفل ؤػ ّفد
همع ففا "( ،)83وه ففى السْ ففل اإلاغ ففامس ال ففرا ؤ ففدم خم ففى ال ففصواي م ففً مديح ففة السا ـ ففة ف ففي اإلاال ففي الليلي ففة ،وه ففى اإلال ف ّفحي
ّ
ّ
يثثه اإلاغسكفىن مفً بػفاخات ك ّفد  ،م ّ
فححمال ذلف عفد اْخؼفافه ؤن مديحفة اهفد م لـفة
ظمعحه مً ؤْلما ،وما
ل ففه محافٌف ففة خليف ففه ،ف ف ففد ثسْف ففد ممىئهف ففا ،لحعمف ففل فف ففي معمف ففل اليظف ففي (ّ ،)84
لحغيف ففب بف ففرل طف ففلىْما مف ففً عهحف ففساف بلف ففى
ّ
ّ
ثححىل
الخخـفحان بلى زمص للحض ية.
عطح امة ،وبرل
ّ
روث ّ
حمي ف شخـ ف ّفية ؤحم ففد الغل ففتان بالع ّ
الهي ففة ،وه ففدوء الوت ف  ،يحض ف ذل ف م ففً وؿ ف

ال ففساوا ل ففه ،ف ففي ؤرى ففاء
ر ّ
وؿفه للخؼاْس بين طعدون الغلتان وحىط الظلوان "  ...وؤحمد ؤخى طعدون ثصداد ّ
ثىطالثه ألخيه ؤن يهف
ّ
ّ
ال ف اع وحهظففس ػف ّفس ذل ف اليففىم اإلاؼففاوم ،رمففرْسا ّبيففا ؤمففام ارجمي ف بف ّفإاهم ؤ ففازب ومففً خاثلففة واحففدة ،مى ّ هففا ّبيففا ؤن

هخيج ففة الؼ ف ّفس ط ففحعىد خل ف هم ْميع ففا بالظ ففىء ،ل ففى حـ ففل ّ
ألا منهم ففا مه ففسو  )85("...له ف ّفً ه ففر الخخـ ف ّفية ط ففسخان م ففا
ر ر ّ ر
فإن ؤهاطففا يسحففدون
جؼففمد الححف ّفىل بلففى ارجىففىن ،عففد م حففل يىط ف الظففلوان ،بفعففل خىفففه الففرا خل حففه ؤوهامففه ،بف
ؤخففر رففإز ال حيففل مىففه "  ...فمففا ففان ي لففد بلففى الىففىم حمففى ثبففبش ثلف ألاػففتا  ،وبإيففد ها العهف ّ والظففااْين وألاطففل ة
ّ
ّ
محىهمففا ّؤاهففا هاْمففه ،في ففىم مففً الظففسحس مفصوخففا ،لي ففرفما بمففا ثىالففه يففدا مففً ؤخؼففاب و جففازة ،فيهظففس
الىازحففة،
( ) 19
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ّ
ّ
ّبلففىز الىىافففر وألابففىاب ارخؼف ّفثية ّ
فه،لهنهم مففا ففاهىا
اإلائهسثففة ،للففدفاع خففً هفظففه ،و ظففححث ارجيففبان لىجدثف
ّ
ععَبون خمى ي ء ّ
مما يصخم طىي فصخه وخىفه وؤوهامهّ ّ...رم ا حى ارجميف ؤن لىرفة ؤؿفابحه ،فالحجفإ بلفى
ارجىام واإلاظاْد ّؤوال ،واخحاد خمى الىىم ف ها هليا لألمً"
ر
هف ففر ؤهف ففم الخخـف ف ّفيات الم ف ف ف ف ّفدمد فف ففي السوايف ففة خبف ففب الىؿ ف ف الف ففداخميّ ،ؤمف ففا ب ّيف ففة الخخـف ف ّفيات
ّ
ْخخـف ّفية خمففس ار لاف  ،وؤحمففد الغلففتان ،وار ففاي ختففد اإلاعين،وغيبهففا ،فلففم يففإت وؿفففما بال إلاامففا؛ ولعف ّفل
ّ
طثل ذل هى لة دوزها في ألاحداذ.
()86

ّ
ادلجحج انثبني  :دالالد أمسبء انشخصيبد :

ّ
ّ
ري ففيم عطففم مف الخخـف ّفية خال ففة طف ّ
ثسابويففة؛ ألن داللحففه ففي المف ثحف ّفدد داللففة الفعففل الففرا
فتثية
ّ
الخخـية الم ثحمل عطفم( ،)87وعطفم هفى الفرا يجعفل الخخـ ّفية معسوففة ،وح جف ل ؿففا ها؛
ث ىم به
ّ
ّ
ولففرا فففال بف ّفد ؤن ثهففىن ؤطففماء الخخـف ّفيات محىاطففتة مف مظف ّفميا ها()88؛ ألن هففرا الحىاطففل هفى الففرا يح فف)
ّ
ّ
لل ف ّ
واححماليحففه( ، )89وحجففل ؤن يهففىن للخخـف ّفية " هففا ،
سوثفحففه ،فلففال خففً ثح ي ففه مـففدا ّيحه
فىف م
ّ
فاق فد ػفال هفرا الوفا وذاك الىْفه ،فالوفا ريممفي خل هفا ار فدذ الفرا
ووْه ععهفع هفرا الوفا  ،وم ل
ّ
ثاديففه ،وحجعلمففا ثحـف ّفسف بوتيعففة محف ّفددة فففي ف ّفل مففا ي ف مففً ؤحففداذ "( ،)91وباطففحواخة السواجففي ؤن ريولفف)
ممىيفة ،ؤو ؤن رع ّ
خمى شخـ ّفياثه ؤل ابفا ّ
عيفنهم بإلففاي ال سابفة ،ؤو جظفميئهم وظفتة بلفى مفىاهً ب فامئهم ،ؤو ؤن
ريولفف) خلف هم ؿفففات ؤو خاهففات رث ّ
ّ
مجاشحففة ؤ عففد مففا
ميف هم ؤو ثجعلمففم م حلفففين خففً غيففبهم ،ؤو يلف ؤطففماء
ثهىن خً الداللة خل هم(.)90
ّ
ّ
ّ
بن ّ
اخحتاهيففة ،بففل ييح ىاهففا خمففى
ممففا الػ ف ّ فيففه ؤن الففسواثيين ال يلففعىن ؤطففماء شخـف ّفيا هم بـففىزة
وف) ما يسطمىهه لما مً ؤدواز ،وهرا ما فعله السواجي حاشم خليل في هر السواية ،الم بدت ف ها ألاطماء
ّ ّ
ّ
فيمياثية دالففة خمففى ْففىهس الخخـف ّفيات ،بمففا ؤطففمم فففي جعميفف) وْىدهففا الفن ف  ،)96(...وهففى بىكففعه
بػففازات طف
ّ
ؤط ففماء شخـ ف ّفياثه ،وف ففس للتاح ففث فسؿ ففة بْال ففة الىٌ ففس لهؼ ف م ففا ث ف ّ
فدل خلي ففه ثل ف ألاط ففماء م ففً بػ ففازات
ّ
ومحمففىالت ّ
زمصحففة ،وبففرل يهففىن ففد ؤثففا لففه محعففة الححليففل ولففرة عْئهففاد ،وهففى اْئهففاد شخهف ّ ال يف ّفد ي
ّ
التاح ففث ؿ ففىابه داثم ففا ،وبهم ففا ه ففى محاول ففة لحفظ ففيب دالالت ؤط ففماء شخـ ف ّفيات السواي ففة خم ففى وف فف) عط ففح ساء
ّ
وطلىْيا ها مً خالل الىؿ
الد ي) ألفعالما

الحوسق بليه في اإلاتحث ّ
الرا ّ
ّ
ألاول .
ثم

ّ
بفساديففة ف ففى ،دون
يففإجي ذْففس ؤطففماء الخخـف ّفيات فففي السوايففة خمففى ظففمين ،ألاول:ذْففس عطففم بـففىزة
ذْس ّ
ّ
جعسحفي آخفس ،ؤمفا الثفاوي ،فمفى ذْفس عطفم محتىخفا بل فل الخخـ ّفية ،ؤو ممىئهفا ،ؤو واحفدة مفً
ؤا ي ء
ّ
الخخـيات خمى وف) هريً ال ظمين .
ؿفا ها ،وطيخىاول التحث دالالت ؤطماء
( ) 21
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وزد في السواية جظعة ؤطماء بـيغة ؤلافساد ،و ي (:هازقّ ،
ورسحة ،وحليمة ،ومديحة ،وهجاةّ ،
وخيفىغ،
ّ
بن هفر الخخـ ّفيات،خدا ( هفازقّ ،
ورسحفة ،ومديحفة) ي
وطازة ،وخدهان ،وفازض ) ،والرا يل ٌفه التحفث
ّ
الخخـيات غيب الفاخلة في الظسد ،بحيث يتدو مً الـعىبة بيفان مفا ث ّ
فدل خليفه ؤطفمائها؛ ومف ذلف
مً
ّ
ارخفية الم وزدت في مجن
طيحاول التحث اطحجالء دالالت علما ،مً خالل عم ؤلاػازات والعتازات
ّ
السوايففة ،ملحمظففين العففرز فففي بيففان دالالت علففما ال ليففل آلاخففس ،خففً هسحفف) داللففة عطففم اللغىحففة؛ لعففدم
وْىد ّؤية داللة جؼيب بل ها الخظمية .
فدل دالل ففة واص ف ة خم ففى ذل ف الفع ففل ال ففرا ففان يه ف ّفسز  ،وه ففى ه ففس رق ب ففاب داز ّ
فاطففم ه ففازق ي ف ّ
مهي ففة ،مى ففر
هفىلحفه ،مخظفاثال خففً ْسثفه المف فان ععمففد خمفى بطف اهما ف هفا " اكف ّ
فوس ؤن يوفسق التففاب هس فات امج ْففد
مهيففة خففالل ًلفمف التففاب اإلافحففى  "،)93("...فااهففد ّ
العدواهيففة وارخففىف ،حمففى بففسش زؤض ّ
ّ
مهيففة ّ
ثحعمففد ففي
مهففا
ّ
ألاخف ف ففسي ؤن ثحف ف ففإخس ،حمف ف ففى يوف ف ففسق التف ف ففاب ،وخىف ف ففدما ث ف ف ففسي ثـف ف ففسخ بىْمف ف ففه ْعاد هف ف ففا ،رف ف ف ّفم ثمىحف ف ففه ح ّسحف ف ففة
الففدخىل )94("...هففر ار ّسحففة الم ف رثخف ر
فير لففه ممازطففة هففىع آخففس مففً الوففسق فففي مسحلففة ػففتابه ،ليححف ّفىل معنففى
الوف ففسق بلف ففى داللف ففة ؤخف ففسي ،وظخؼف ف ّففما مف ففً اإلاعنف ففى اإلازجمف ففي و ف ففي بثيف ففان الف ف ّ
فدواب بهارهف ففا ،وذل ف ف مف ففا رععوف ففي
ّ
ّ
ّ
حيىاهيفة ،وثحعاكفد لحفا الفداللحين ًمفاز معنفى الؼفس ،مفً
التىهيميفة وارجفيع بوسح فة
للخخـية ؿففة
ّ
خالل ال ق واإلامازطات الال ؤخال ّية .
ّؤما اطم ّ
ّ
والظمى ،يٌمس ذل مً خالل ا جباهه برل الىجم الرا
رسحة ففيه داللة مجاشحة خمى السفعة
ّ
يمحففاش بجمالففه وخلف ّفى  ،وفففي ذلف ثجظففيد لظففلىك هففر الخخـف ّفية ،المف ب يففد محافٌففة خمففى خفئهففا ،ومهففرا
ّ ر
ّ
الهيفة ثجفا
ؤلايجابية ،الحواب) ثماما بين اطم حليمة وفعلما الرا امحاش بالع
يحواب) عطم والظلىك في
ّ
ب
ثـسفات شوْما يحيفى ألاطفىد ،الفرا ا جفبن فيمفا عفد بَبيفة 1وألامفس هفظفه يمهفً ؤن ي فال خمفى داللفة اطفم
مديحة ،الم ؤؿتحد ممدوحة لدي الىاض ،عد شواْما مً طعدون الغلتان ،بفعل جغييفب طفلىْما مفً
ّ
فيدل خمى ما رزطم له ثمامفا ،وبن لفم يهفً
خالل جغييب ممىئها ،وب اهها محافٌة خمى شوْما ّ 1ؤما اطم هجاة
ّ
لفه ّ
ارخفيففة ففي السوايففة ثفى ي بفرل  ،بذ هجففد مفً ثلف الفىضف ى المف اهففد
ؤا دوز ففي الظففسد ،له ّفً ؤلاػفازة
ث ف ّفيم خمففى بفففد ؤب هففا يىطف الظففلوان ،بفعففل غيابففه اإلاظففحمس خففً التفففد ،وثـف ّفسفات ّؤممففا الؼف ّفسحسة ،وهففصق
ؤخ ه ففا ه ففازق ف ففي مغامساث ففه م ف اليظ ففاء ،وذل ف ع ففد ؤن ّ
خمم ففا ف ففازض ،ال ففرا ّ
ثصوْ ففد م ففً اب ففً ّ
يحعت ففإ اط ففمه
ّ
بمحمففىل زمففصا ،عؼففيب بلففى ْىهففه م لـففا لىجففاة مففً زب ففة ْف ّفى عهفففالت الففرا ععفؼففه بفففد ؤهلمففاّ 1ؤمففا اطففم
ّ
(خيففىغ) ؿففاحتة ّ
حمففام اليظففاء ،فسبمففا يف ّ
فدل خمففى ْففىن هففرا ار ّمففام ففان مـففدز خفؼففما ،باالطففحفادة مففً
ر
ارجرز اللغىا لرل (خاغ) ،مثل ره في ذل مث رل (طازة) ابىة طعدون الغلتان ومديحة ،في ْىاها مـفدزا
ّ
ّ
مظحمد مً ارجرز اللغىا(طس).
لظعادة ؤبى ها ،وهى اطم
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 -2دالالد األمسبء ادلتجىعخ ثهقت أو صفخ أو مهنخ:
ّ ّ
ّ
شخـيات فاخلة في الظسد ،وهر
وثحمي بإن ؤغل ها
ثححىا السواية خمى خؼسة ؤطماء مً هرا الىىع،
الخخـففيات ففي  (:هيلففة ألاحمففد ،وػف ّ
فهسحة الظففمسة ،وححيففى ألاطففىدّ ،
ومهيففة الغلففتان ،وحىط ف الظففلوان،
ّ
ّ
وطعدون الغلتان ،وهرال اإلاحمىد ،وخمفس ار لاف  ،وؤحمفد الغلفتان ،وار فاي ختفد اإلاعين)،خمفى بن هفرا
الححففا لففه مففا يبف ّفبز  ،فففي ْىهففه اوعااطففا إلاففا ث ففىم بففه الخخـف ّفيات مففً طف ّ
فلىْيات وؤفعففال ،ومففا ثحملففه مففً
ّ
ّ
ّ
واع وم ـفىد مفً اثفل
ؿفات ،فلال خً بن وك اطم الخخـية خمى وفف) هفرا الىفىع ،يفىم خفً خمفل ل
ّ
ارجمالية للىف1وهرا ما طي ىم التحث بثياهه.
الىف ،يسفد ال يمة
خمى وف) زئحة التاحث ،يتدو اخحياز اطم هيلة محواب فا مف دوزهفا ،فلع ّفل هفرا عطفم مفإخىذ مفً ارجفرز
ّ
اللغىا ( هال ) بمعىا الظلا  ،الرا ععن الىيل مفً آلاخفسحً ،ومحاولفة ار فى مفً ػفإاهم ،وهفى مفا فعلحفه
هففر الخخـف ّفية مففً خففالل ثـف ّفسفا ها مف الظفاازي والعاػف ين ،و ففي ثىففالمم مهساو هففاْ ،مففا ثىففال غيففبهم مففً
ّ
ّ ّ
ؤهل الص اق بلظااها ،وَْبة بػاخا ها الم ثت ّ ها ّ
كدهم ،بال ؤن معاكدة الل فل مف عطفم ،ث لف) هىخفا مفً
ّ
اإلافاز ة؛ ذل بن ألاحمد في معىا اللغىا ععن الهثيب ار مد ،وهى ؤمس ال يحواب) م ما يحمله اطمما مً
ر
داللةّ ،
وزبما ثحوفاب) هفر اإلافاز فة مف فعفل عطفئهصاء الفرا اهفد ثـفدز وظفىة الص فاق بفةشاء ؤفعفال هيلفة،
ّ
و ي مفاز ة م ـىدة هدفما برازة ذهً اإلاحل ي في طبب غىز داللة الخظمية .
ّ
ػهسحة ّ
ّ
فسبما ّ
اإلازجىفات( ،)95واػفئهازها بـفىاخة
يدل خمى ْمالما ،ؤو مً خملما في ؿفىاخة
ّؤما اطم
هفىع منهفا ،ريولف) خليفه ففي اللهجفة العسا يفة اطفم (ػفهسّحة) يمحفاش بس ّ حفه؛ ظفثل اطفحعمال ّ
ْميفات ْتيفبة مففً
ر ّ
الظ ففهس في ففه واإلاع ففسوف ؤن الع ففسا يين يلفٌ ففىن لم ففة ( رط ففهس ) ب ل ففل الظ ففين ػ فففىا دون جؼ ففديد الا ففاف،
في ىلففىن ( ػففهس ) روحول ىاهففا مجففاشا خمففى ألاػففياء ارجميلففةّ ،ؤمففا ل هففا (الظففمسة) فيف ّ
فدل خمففى لففىن ؼففس ها،
الف ففرا ّ
يحىطف ففى بف ففين الظف ففىاد والتيف ففاق ،فف ففي بػف ففازة زمصحف ففة بلف ففى ث اطف ففم حيا هف ففا بف ففين فعمف ففي الؼس(الظف ففىاد)
وارخيب(التياق).

وحهؼ ف الىٌففس بلففى اطففم يحيففى ألاطففىد ،خففً السغتففة بار ياة،والخؼف ّفثث مهففا ،خمففى الففسغم مففً ْبففب الظف ّفً
ثجظفدت بفالصواي مفً ّ
ّ
رسحفة عفد اغحـفامها ،خمفى الفسغم
والعاهات وألامساق الم ععاه ها ،هر السغتفة المف
ّ
ّ
ثتيي ففه لم ففاّ ،ؤم ففا (ألاط ففىد) فم ففى ل ففل ي ف ّ
فدل خم ففى ذل ف الفع ففل الؼ ففيي  ،ال ففرا ال يمه ففً الحعتي ففب خى ففه بال
م ففً
بىؿ فاخله بف (ألاطىد) ،داللة خمى وؿمة العاز الم ر حه ّ
ْساء ذل .
ّ
ّ
ؤن اطففمما يف ّ
فدل خمففى ْمالمففا ،ومهاههففا ،هففرا ارجمففال
ؤ ّمففا مهيففة فيحض ف مففً خففالل ث ففديمما فففي السوايففة،
الرا ري ّدم رم ّببزا غساء السْال ،وجظفاب مم خمفى ع جفبان مهفاّ ،ؤمفا الل فل (الغلفتان) ّ
فسبمفا يهفىن رتفات
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ب
ؿلة ال سابة بينها وبين ابن ّ
خمما طعدون وؤحمد ،ؤو لحمل ؿفة الغلل خل ها ،خىدما ان هفازق يسمفي
الهففسة فففي دازهففا ،تففل ؤن ثى ففاد وجظخظففلم بليففه ،و ففي الـفففة ذا هففا المف هجف رفدها خىففد طففعدون طففاخة حلففه
يىطف ف الظ ففلوان ،و ففي دالل ففة ثىوت فف) ؤيل ففا خم ففى ؤحم ففد الغل ففتان ،ع ففد حادر ففة ال ح ففل ،وبن اه ففد غي ففب
ّ
ّ
الداخليففة
مىوت ففة خليففه تلمففا؛ لمففدوء هتعففه ،وجع لففهْ ،مففا مف ّفس بيففان ذلف فففي ؤرىففاء ار ففديث خففً الـفففات
ّ
الخخـية.
لحل
وثففإجي شخـف ّفية يىطف الظففلوان ،رليفلف الظففسد خففً داللئهففا ،فاطففمه ي جففبن بىاف ّ يىطف
ّ
ّ
الظالم) ،فمى ٌّ
ػاب وطيم( ،)96وهى اإلاخظلى خمى شوْحه " ما اهد هيلفة ألاحمفد جعتفإ مهفم ،بال ب فدز خىفمفا
مفً يىطف الظفلوان ،فعىفدما يح ّفل اإلاظفاء ،يفإجي لحىفاول وْتفة العؼفاء لىحفد  ،ففؼفعس هفازق بسهتفة هيلفة
ّ ّ
ّ
ّ
فإا وف لفة حففرزة ثيحٌففس ؤن عغفففل ؿففاح ها ،لخظففسق وعففة
ألاحمففد مىففه ،و ففي ثىفففر هلتاثففه بد ففة محىاهيففةْ ،ف
ارجت ففاز ال فرا حاول ففد عهح ففام مى ففه ْ ف ّ
م ففً الل ففم"(ّ ،)97ؤم ففا هيل ففة ألاحم ففد فااه ففد ث ففسي في ففه اإلاخظ ف ّفلى ّ
فسدة فع ففل خم ففى
(خليففه

بهمالما ػاون التفد( ،)98ومً هىا يهخظل ل ل يىط

الظلوان داللة الخظمية.

ّؤمففا خمففس ار لاف فيتففدو الحىاطففل بففين اطففمه ول تففه واصف ا ،مففً خففالل مففىهً والدثففه (حلل)الففرا ثهَففب
فيه جظمية هرا عطم.
ّ
ّ
وحخت ف ّفين ب ففالسْىع بل ففى ارج ففرز اللغ ففىا الط ففم ه ففرال ،ؤن داللح ففه م ففإخىذة م ففً الفع ففل (ه ففرل) ،ففال اب ففً
مىٌف ففىز " هف ففرل :هف ففرول فف ففي مؼف ففيه ؤطف ففسع ،و يف ففل  :المرولف ف رفة :ؤن يلف ففوسب فف ففي مؼف ففيه ،ر
والمف ففرلىل  :السْف ففل
ّ
ّ
الخخـية،
الخظسع الم امحاشت مها هر
ارخفي  ،والظمم ارخفي ،)99(" ...وهى معنى يحيلىا خمى ؿفة
ب ر
ّ
بإهه ّ
رخوتة ّ
ؤح) مهفا مفً طفعدون
مهية الغلتان ،عد ؤن ؤخلً ؤمام ارجمي ،
بداللة ب دامه خمى الح دم
ؤزةعيييفة شوْمفا ار فاي ختفد اإلاعفين(ّ ،)011ؤمفا ل تفه (اإلاحمفىد) ّ
ّ
فسبمفا
الغلتان ،الرا ث ّدم بل ها تل اهئهفاء
ّ
ْ ففاء م ففً ب ففاب اإلافاز ففة ب ففين ط ففلىْه ،وب ففين م ففا يحمل ففه ه ففرا الل ففل م ففً دالل فة خم ففى الفع ففل ار ظ ففً ،ثمام ففا

اإلافاز فة بففين ختففد اإلاعففين وؿفففحه (ار فاي) المف ثحمففل معنففى عحجففبام والح فدعع ،و ففي خمففى خهففع مففا يففحم
وؿفففه فففي السوايففة " وفيمففا ففان الففتعم ّ
يجبحمففىن خليففه ،ففان آخففسون يىعحىهففه بالظففىء وخففدم عطففح امة،

ّ
مئهميىه بإ ل ؤمىال الىاض غدزا وحيلة.)010("....
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اخلبمتخ

شخـيات السواية ّ
ّ
ثىؿل التحث بلى الىحاث آلاثية :
عد اطح ساء
ّ -0ؤْفد التحفث ّ
ؤهميفة الخخـ ّفيات وكفسوزة وْىدهفا ،ودوزهففا الفاخفل ففي خدمفة هفدف السوايفة ،و فد ففان
ّ
الااثف ففل مىف ف ففا فف ففي اخحيف ففاز ثل ف ف ألادواز ،للحعتيف ففب خف ففً ه ف ففد الٌف ففىاهس عْحماخيف ففة الظف ففلتية فف ففي اإلاجحم ف ف ،
واطففحهجااها ،وكففسوزة معارجئهففا ،ومنهففا لف ّفية الثففإز اإلاظخؼففسحة فففي اإلاجحم ف  ،واه ففالب خال ففات ؤفففساد مففً
ّ
عْحماخيففة ،ظففثل طف ّ
ّ
ؤلايجففاب بلففى الظففللّ ،
فلىْيات شخـف ّفياثه،
ممففا عؼففيب بلففى خوففىزة ثفه ف العال ففات
خالفا إلاا ان خليه ار ال في اإلااض .
ّ
ّ
 -6خم ففى ال ففسغم م ففً ث ّ
ليدي ففة السواي ففة ،بال ؤن الااث ففل ح ففاول عط ففحفادة م ففً الح ّىي ففات ار ديث ففة ف ففي ْحاب ففة
ؤحياها في وؿ

شخـيات زوايحه ،مً خالل اإلاىهىلفىي الفداخمي،

السواية ،خبب اطحعمال هسح ة الهؼ
ّ
الخخـيات ،وبن اهد هسح ة ؤلاختاز ي الغالتة.
وار ىاز بين
ّ
 -3ب ففدت د ففة الااث ففل واصف ف ة ،ف ففي اإلاىاءم ففة ب ففين الىؿ فففين ارخ ففازاي وال ففداخمي للخخـ ف ّفيات ،واإلاواب ففة
بينهمففاّ ،
ممففا ؤخوف مجففاال الْئهففاد التاحففث فففي ثفظففيب دالالت ؤطففماء الخخـف ّفيات ،خمففى وففف) الىففىخين اللففريً ؤػففاز
التحث بل هما .

 -4لعتففد الخخـف ّفيات اليظف ّ
فىحة دوزا ممففارال لففدوز الخخـففيات الرْىزحففة فففي ؤحففداذ السوايففة ،بذ ث ازبففد
ّ
ّ
ّ
شخـية اإلاسؤة مً دوز فاخل
بينهما وظتة ار لىز في الظسد ،و د ان السواجي مى ا في ذل  ،إلاا جؼاله
في اإلاجحم  ،ال ي ّل خً دوز السْل فيه .

ر
فاحات فازغ ف ففة ف ف ففي الظ ف ففسد ،ؤثاح ف ففد للتاح ف ففث معسف ف ففة ْى ف ففه الخخـ ف ف ّفية واط ف ففختوان
 -5ثسْ ف ففد السواي ف ففة مظ ف ف ل
ّ
هىاشخمففا،مً خففالل مففا ثلففمس ؤ ىالمففا وؤفعالمففا مففً ؤوظففاق ،وبففرل ثهففىن ففد وفففست لففه فسؿففة لهؼ ف
ّ
هفظيا ها .
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يىامش انجحج

*حاشم خليل اؾ وزواجي مىؿمي،مً مىاليد  ،0943رسا في ببداخه الظفسدا ،روؼفست ؤو رل ّ
ـفة لفه عىفىان ( اإلاـفيدة ) ففي
ْسحففدة السطففالة اإلاىؿففلية طففىة  ،0969مففازض ْحابففة ف ّفل فى ففىن الظ ففسد مففً ّ
ـ ففة وزواي ففة ومظ ف ّ
فسحية ،وؼ ففس بففين ط ففىم 0976
ّ
(هديفة لنهفس ارخفالؾ  ،وارخفاث
و 6103خمع مجمىخفات ــ ّفية عىفاوحً:
ّ
والىففا ىض) ،وفففي السوايففة خؼففس زوايففات ،بففدءا ب ف (ْظففس اهففس الظففهس) ،0976و(السحففا ال ادمففة مففً باهى ففة) ،0984و(الغففسف
الببث ّ
اليف ف ف ففة) ،0986و(الحفاحف ف ف ففة) ،0987و(ار ف ف ف ففىت) ،0987و(شهف ف ف ففسة) ،0991و( ال وازالـف ف ف ففاخد هحف ف ف ففى الؼف ف ف ففمال ) ،6117
ر
ّ
و(ارجىال)  ،6100و(زاثحة الظم ) ، 6106وله مظفسحية واحفدة عىفىان (الوسحفد) ْحثفد طفىة 0974
و(الواحىهة)،6119
ر
ووؼففست خففام  . 6106يىٌففس :فحففل الحففىت  ..ؿ فساع اإلاـففاثس وهيمىففة اإلاففىزوذ الؼففعا  ،ؤهففىز ختففد العصحففص ،ف يفة الصمففان،
مفً الؼفمع ،وفساوظفان ،وال فادمىن ارجفدد،

الوتعة الدولية . 6104/3/6
ر
ّ
ّ
الهالطيهية وألاؿىل الفىية للدزاما  ،د .محمد مىدوز. 89:
-0
** لم ي

التاحث بال خمفى اإلا فال اإلايؼفىز ففي

ف يفة الصمفان اإلاؼفاز بليفه آهففا ،و فد اْحفف فيفه الااثفل بةل فاء هٌفسة خامفة

خمى هر السواية بةهازها العام ،فلال خً مظسد بيحاْات اثل السواية.
 -6يىٌس :خصاهة ار اايات . 081:
 -3فً ْحابة ال ّ
ـة ،حظين ال تاوي . 68:
 -4في هٌسحة السواية ،د.ختد اإلال مسثاق ،بحث في ث ّىيات الظسد  ،طلظلة خالم اإلاعسفة/ع ،641ػعتان  -0409دعظمبب76 :0998/

 -5السواية العسا ية و لية السح

. 040:

ّ
* وهففم ؤهففىز خت ففد العصحففص بذ ذْففس ؤن خ ففدد شخـف ّفيات السواي ففة يتلففا خؼففسحً ،والل ف ير هففى م ففا ؤػففسها بليففه ريىٌففس م الففه فففي
يفة الصمان"ؿساع اإلاـاثس وهيمىة اإلاىزوذ الؼعا " .

 -6في هٌسحة السواية . 89:
ّ
ّ
 -7بالغففة ارخوففاب وخلففم الففىف ،د .ؿففال فلففل 1 319:وللمصحففد مففً عهففالع يىٌس:ث ىيففات الظففسد السواجففي فففي كففىء اإلاففىهخ
التييىا ،د.يمنى العيد. 96-95:
 - 8بيية الىف الظسدا مً مىٌىز الى د ار ديث ،د1حميد ر مداوي. 47:
. 69-68 :

 -9الى د الحوتي ي الححليمي ،د.خدهان خالد ختد
 -01ريىٌس خمى طثيل اإلاثال ال ار ـس  :فً ال ّ
ـة  ،د .محمد يىط
خالففد ختففد

هجم  ،86- 80:و:الى د الحوتي ي الححليمفي ،د.خفدهان
 68:ومففا عففدها ،و:ث ىيففات ث ففديم الخخـففية فففي السوايففة العسا يففة ،ؤريففب خففادل ػف ّفىاا 56:ومففا عففدها ،و:ثوففىز

السواية العسبية ار ديثة في مـس ( ، )0938-0871د.ختد اإلاحظفً هفه بفدز ، 367:و:بييفة الؼفال السواجفي (الفلفاء -الفصمً -
الخخـ ف ّفية )  ،د .حظ ففً بح فساوا  663 :وم ففا ع ففدها ،و:الخخـ ففية ف ففي خ ففالم غاث ففل هعم ففة فسم ففان السواج ففي ،د.ه ففالل خليف ففة
طلمان 067:وما عدها ،و:ث ىيات الظسد السواجي ،د.يمنى العيد . 018-016:
 -00يىٌس :السواية العسبية التىاء والسئحا ،م ازبات ه دية ،طمس زو ي الفيـل . 064:
 -06اإلاـدز هفظه . 065:
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 -03فحل الحىت . 7:
 -04هفظه . 34-33:
 -05هفظه . 35:
 -06هفظه . 57:
 -07هفظه . 9:
 -08هفظه . 077 :
 -09هفظه. 67 :
 -61هفظه . 33 :
 -60هفظه . 7 :
 -66هفظه . 066:
 -63هفظه . 08 :
 -64هفظه . 66 :
 -65هفظه . 36:
 -66هفظه . 017 :
 -67هفظه . 77 :
 -68هفظه . 009 :
 -69هفظه 1 35 :
 -31هفظه . 36 :
 -30هفظه . 096 :
 -36هفظه . 39 :
 -33هفظه . 40 :
 -34هفظه . 609 :

 -35هفظه . 046 :
ّ
ّ
 -36يىٌففس :الخخـففية فففي خففالم غاثففل هعمففة فسمففان السواجففي ،د .هففالل خليفففة طففلمان  ،006:و :التىففاء الفنف لسوايففة ار ففسب
في العساق ،د.ختد

ببساهيم . 87 :

 -37بيية الؼال السواجي ،د.حظً بحساوا . 316 :
 -38ثجازب في ألادب والى د ،د.ػهسا محمد ّ
خياد. 316:
 -39الى د الحوتي ي الححليمي. 73 :
 -41في ال ّ
ـة ال ـيبة ،خالء الديً وحيد . 65:
 -40فحل الحىت . 48-47 :
 -46هفظه . 65 :
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 -43هفظه . 48 :
 -44هفظه . 64 :
 -45هفظه . 65 :
 -46هفظه . 66 :
 - 47هفظه . 66-60 :
 -48هفظه . 30:
 -49هفظه . 066 :
 -51هفظه . 037-036 :
 -50هفظه . 80 :
 -56هفظه . 078:
 -53هفظه . 08 :
 -54ثىٌس هر ار ادرة في السواية . 054- 050 :
 -55هفظه . 064:
 -56ريىٌس هفظه . 039 :
 -57هفظه . 05 :
 -58هفظه . 35 :
 -59هفظه . 46 :
 -61هفظه . 038 :
 -60هفظه . 666:
 -66هفظه . 037 :
 -63هفظه . 36-30 :
 -64هفظه . 50 :
 -65هفظه . 59 :
 -66هفظه . 8-7 :
 -67هفظه . 60:
 -68يىٌس هفظه . 31-08 :
 -69هفظه . 63 :
 -71هفظه . 018 - 013 :
 -70هفظه . 019 :
 -76هفظه . 36:
 -73هفظه . 33:
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 -74اإلاـدز هفظه والـفحة هفظما .
 -75يىٌس ثفاؿيل ذل في مجن السواية . 38:
 -76هفظه. 90 :
 -77هفظه . 96 :
 -78هفظه . 049 :
 -79هفظه . 097 - 094 :
 -81هفظه . 601 :
 -80هفظه . 619 :
 -86يىٌس ثفاؿيل ذل في :السواية . 069 ، 067 ، 065 ،063 ، 94،060:
 -83هفظه . 65:
 -84ثىٌس السواية . 036 :
 -85هفظه . 009 :
 -86هفظه . 083-086 :
 -87يىٌس:بيية الؼال السواجي 1 655 :
 -88يىٌس :ػعسحة ارخواب الظسدا . 09-08 :
 -89يىٌس :اإلاـدز هفظه والـفحة هفظما ،وبيية الؼال السواجي . 647:
 - 91هحى زواية ْديدة ،آالن زوب ْسحيه . 35 :

 - 90يىٌس  :بيية الؼال السواجي . 647 :
ّ
ّ
ّ
 -96يىٌس:طف ففيمياء الخخـف ف ّفية فف ففي زوايف ففة حازطف ففة الٌف ففالل لىاطف ففين ألاخف ففسي ،مجلف ففة العلف ففىم ؤلاوظف ففاهيةْ/امعة محمف ففد بف ففً
خيلس/ع. 619 :9
 -93فحل الحىت . 09 :
 -94يىٌس هفظه . 63 :
 -95ريىٌس هفظه . 89 :
 -96هفظه . 06 :
 -97هفظه . 30:
 -98يىٌس هفظه . 077 :
 - 99لظان العسب ّ
مادة (هرل).
 -011يىٌس فحل الحىت . 00:
 -010هفظه . 7:
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مصبدر انجحج ومراجعه
أ -انكتت وانجحىث
 -0بالغة ارخواب وخلم الىف ،د.ؿال فلل ،الؼسْة اإلاـسحة العاإلاية لليؼس ،لىهجمان. 996،
 -6التىاء الفن لسواية ار سب في العساق ،دزاطة في هٌم الظسد والتىاء في السواية العسا يفة اإلاعاؿفسة،ختد
ببساهيم ،داز الؼاون الث افية العامة ،غداد. 0988/
 -3بييففة الؼففال السواجففي (الفلففاء-الففصمً-الخخـففية) ،د.حظففً بحففساوا ،اإلاسْففص الث ففافي العسةففي ،بيففبوت،
الداز التيلاء. 0991/
 -4بييففة ال ففىف الظ ففسدا م ففً مىٌففىز الى ففد ار ففديث ،د .حمي ففد ر مففداوي،اإلاسْص الث ففافي العسة ففي للوتاخ ففة
واليؼس ،بيبوت ،الداز التيلاء ،ن. 0993/6
 -5ثجازب في ألادب والى د ،د .ػهسا محمد خياد ،داز الااثل العسةي للوتاخة واليؼس ،ال اهسة. 0967/
 -6ث ىي ففات ث ففديم الخخـ ففية ف ففي السواي ففة العسا ي ففة ،ؤري ففب خ ففادل ػ ف ّفىاا ،داز الؼ ففاون الث افي ففة العام ففة،
غداد. 6119/
 -7ث ىيات الظسد السواجي في كىء اإلاىهخ التييىا ،د.يمنى العيد،داز الفازاةي ،بيبوت ،ن. 0999/6
 -8ثوىز السواية العسبية ار ديثة في مـس ( ،)0938-0871د .ختد اإلاحظً هه بدز ،داز اإلاعازف بمـس.0963/

 -9خصاهة ار اايات ،طعيد الغاهمي ،اإلاسْص الث افي العسةي ،بيبوت. 6114/
 -01السوايففة العسا يففة و لففية السحف  ،بففا س ْففىاد الصْففااي ،ميؼففىزات وشازة الث افففة وؤلاخففالم العسا يففة،
داز السػيد لليؼس. 0981/

ّ
 -00السواية العسبية التىاء والسئحا م ازبات ه دية ،طمس زو ي الفيـل،ميؼىزات اثحفاد الهحفاب العفسب،
دمؼ). 6113/
 -06طيمياء الخخـفية ففي زوايفة حازطفة الٌفالل لىاطفين ألاخفسي ،شوشو هـفيبة ،مجلفة العلفىم ؤلاوظفاهية،
ْامعة محمد بً خيلس (بحث مً ألاهجبهفد) .
 -03الخخـ ففية ف ففي خ ففالم غاث ففل هعم ففة فسم ففان السواج ففي ،د .ه ففالل خليف ففة ط ففلمان ،داز الؼ ففاون الث افي ففة
العامة ،غداد. 6106/
 -04ػعسحة ارخواب الظسدا ،دزاطة ،محمد خصام ،ميؼىزات اثحاد الهحاب العسب ،دمؼ). 6115/
 -05فحل الحىت ،زواية ،حاشم خليل ،داز الؼاون الث افية العامة ،غداد. 6103/
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هجم ،داز ؿادز ،بيبوت ،داز الؼسوق،خمان. 0966/

 -07فً ْحابة ال ـة ،حظين تاوي ،داز ارجيل ،بيبوت(د1ن) (د1ت).
 -08في ال ـة ال ـيبة،خالء الديً وحيد ،موا المي ة اإلاـسحة العامة للهحاب. 0976/
 -09ف ف ف ف ففي هٌسح ف ف ف ففة السواي ف ف ف ففة ،بح ف ف ف ففث ف ف ف ف ففي ث ىي ف ف ف ففات الظ ف ف ف ففسد ،د.خت ف ف ف ففد اإلالف ف ف ف ف مسث ف ف ف ففاق ،طلظ ف ف ف ففلة خ ف ف ف ففالم
اإلاعسفة،ع،641/دعظمبب. 0988/
 -61الهالط ففيهية وألاؿ ففىل الفىي ففة لل ففدزاما ،د.محم ففد مى ففدوز ،داز اهل ففة مـ ففس للوتف ف واليؼ ففس ،ال ففاهسة
(د1ن) (د1ت) .
 -60هحى زواية ْديدة ،آالن زوب ْسحيه ،ثسْمة مـوف ببساهيم مـوف  ،ث ديم د .لفى ع خفىق ،داز
اإلاعازف بمـس (د1ن) (د1ت) .
 -66الى د الحوتي ي الححليمي ،د.خدهان خالد ختد

 ،داز الؼاون الث افية العامة ،غداد. 0986/

 -63لظان العسبْ ،مال الديً محمد بفً مهفسم بفً مىٌفىز( ت  700هفف) هتف ووؼفس وثىش ف داز ار فديث،
ال اهسة 0464 ،هف  6113 -م .
ة -انصحف :

يفة الصمان،الوتعة العاإلاية ،العدد ّ
اإلاازخ في . 6104/3/6
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