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الملخص
إستـجع ثلىتجح فٓ ول ػظش ػشع مشجول ثلمزتمغ يظشيفٍ فٓ إؿجس ثلشيثّٔ دمج ٔؼذشين
ػه آسثةُم يمىتًدجتُم .إن ثلشيثّٔ أدثِ ٔستخذمُج ثلىتجح للتؼذٕش ػه آسثةُم .حٕذس حٕذس
ًَ أحذ مه ثلشيثةٕٕه ثلسًسٕٔه ثلمؼجطشٔه .تؼتذش سيثّٔ «ثلزضمه ثلمزًح » مزه ثلملزك
لذْ وجتخ ثلمظّ ثلتٓ لذ ظُشت ػلٓ شىل ثلشيثّٔ .إوزٍ ٔمزًب دتيلٕزل لزٕم ثلمزتمزغ
يتمجلٕذٌ فٓ سيثّٔ «ثلضمه ثلمًح » فٕتيذث ػه إومـجع ثلؼاللجت مغ ثلتمجلٕذ ثلمجػزّٕ
يثإللذجل ػلٓ ثلخمجفّ ثلغشدّٕ يحؼجستُج يتمذمُج أٔؼج .إن ثلممزجل َززث لزذ حزجيل دسثسزّ
ثلخـززّ يثلؼىجطززش ثلزززتٓ تظززىؼُج فززٓ ثلشيثٔززّ َزززٌ تشوٕززضث إلززٓ ثلمززىُذ ثإلسززتمشثةٓ-
ثإلستىذجؿٓ .خـّ ثلمظّ وفس دشمزّ تسٕش أحذثث ثلمظّ يفمجً لُج .ففٓ ثلذسثسّ َزٌ لمذ
لجب ثلىجتخ دتيلٕل ػىجطش ثلؼمذِ ،ثلظشثع ،ثإلػـشثح ،ثألصمّ يثليزل .تؼزشع ثلىتزجةذ أن
ػىظش ثلظشثع ثلزْ ٔؼذ مه أدشص ػىجطش ثلخـّ فٓ ثلشيثّٔ ،مه ثلؼىجطش ثلمىـمّٕ يوخٕزشِ
ثإلستخذثب لشيثّٔ «ثلضمه ثلمًح » .لمذ ظُش ثلظشثع ثلذثخلٓ يثإلرتمجػٓ أػظم تىًٔؼزج
مه وضثػجت ثلشيثّٔ؛ ألن َزٌ ثلشيثٔزّ تؼزجلذ أشخجطزج ممزج ُٔمُزم َزً ثلمؼزجٔج ثلخمجفٕزّ
يثإلرتمجػّٕ.
الکلوات الذليلية :ثلشيثّٔ ،ثلخـّ ،ثلظشثع ،حٕذس حٕذس.

* ؿجلذّ ثلذوتًسثٌ ،فشع ثللغّ ثلؼشدّٕ يآدثدُج ،فشع گشمسجس ،رجمؼّ آصثد ثإلسالمّٕ ،گشمسجس ،ثٔشثن.
** أستجرِ مسجػذِ ،فشع ثللغّ ثلؼشدّٕ يآدثدُج ،فشع گشمسجس ،رجمؼّ آصثد ثإلسالمّٕ ،گشمسجس ،ثٔشثن.
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*** أستجرِ مسجػذِ ،فشع ثللغّ ثلؼشدّٕ يآدثدُج ،فشع گشمسجس ،رجمؼّ آصثد ثإلسالمّٕ ،گشمسجس ،ثٔشثن.
ثلىجتذّ ثلمسؤيلّ :لٕال لجسمٓ حجرٓآدجدْ
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المقذمة
إن ثلشيثّٔ حذٔج ثلىجتخ يثلىالب ثلمىمًل مىٍ دظًسِ أددّٕ تشتزذْ حًدزج لغًٔزج ي تغٕزش
ثلمذجدا وجللغّ يثلشخظٕجت يثلضمه يثلمىجن يثألحذثث .فجلشيثّٔ تتؼلزك دجلتمىٕزجت ومخزل
ثلًطف يوفس ثلمض يثليذىّ يثلظشثع ،يَٓ وئوتجد فٓ ثلمسشحٕجت ثلسزٕىمجةّٕ حٕزج أن
َزٌ ثلشخظٕجت فٓ ثلؼشع ،تؼشع متىجصػّ تجسِ يمىفىّ تجسِ أخشْ حتٓ ٔظل ثلىض إلٓ
وُجٔتٍ لـٕفج دلٕمج(مشتجع.)32 :2005 ،
ثلخـّ مه دٕه ثلؼىجطش ثلشيثةّٕ أَم مًلفج يأوذش تزثحٕشث؛ ألوُزج تؼزذ خشٔـزّ ثلؼمزل أي
سؤيس ثلىظًص أي إؿجس ثلمظّ .إن ثلخـّ لغّ وفس ثلخشٔـزّ ثلتزٓ ٔشسزمُج ثلمُىذسزًن
لذىززجا ثلمذززجوٓ ي أػمززجل ثإلػمززجس ػلززٓ يسلززّ حززم ٔمًمززًن دئػمجلُززج ؿذمززج ػلززٓ َزززٌ
ثلخشٔـّ(مؼٕه.)624 :1371 ،
إن ثلشيثّٔ ششح ثليٕجِ فٓ ثليمٕمّ؛ فئرن خـتُج أوخش تؼمٕذث دجلىسذّ للمظّ ثلمظزٕشِ،
أمج دىجّٔ ول خـّ -إمج مؼمذِ يإمج دسٕـّ -تتىًن مه ثأللسجب ثلزخالث :ثإلدتزذثا يثلًسزؾ
يثإلوتُجأ .ذذأ ول خـّ ديذث مج فًُ ًٔرذ دؼذب ثلمًثصوّ فٓ مًلغَ .زث ثليزذث ٔتًسزغ
يسؾ ثألمش ي ٔظل إلزٓ رسيتزٍ وُجٔزّ ثألمزش(مسزتًس .)16 :1386 ،تشتزخ ثلخـزّ ثلؼاللزّ
ثلمًرًدِ دٕه ثألحذثث مىـمّٕ .إوُج لٕس دجلتشتٕخ يثلتًثلٓ فمؾ دزل َزٓ مزمًػزّ مزه
ثألحذثث يثلًلجةغ تتؼلك دؼؼُج دؼؼج دمجوًن ثلسزذذّٕ يتشتزخ دىمزًرد أي دخشٔـزّ ثلؼمزل
(مٕشطجدلٓ.)64-62 :1380 ،
تىمسم ثلشيثّٔ ػلٓ أسجس ثلخـّ إلٓ ثلىًػٕه :متظلّ يمىفظلّ .فٓ ثلىًع ثأليل تتىًن
ثلمظّ يفمج لليًثدث ثلمتشثدـّ أْ ثلؼلّ يثلمؼلًل يتسٕش فٓ خؾ مستمٕم حتٓ تظل إلزٓ
مًلؼُج ،يلىه ثلخـّ ثلمىفظلّ ،ثلمظّ فُٕج دىجا ػلٓ مزمًػّ مه ثألحذثث ثلمىفظلّ تسٕش
يتزشْ ،يثألحذثث َزٌ ال تشتذؾ دؼؼُم دؼؼج يإومج يحذِ ثلمظّ ػلٓ دٕتزّ تززشْ دُزج أي
ػلٓ شخظّٕ ثلمظّ ثأليلٓ(وزم.)73 :1979 ،
إن ثلىُؼّ ثألددّٕ ثليذٔخّ للسًسٔج تىًوت فٓ ظل ثألدح ثلؼشدزٓ ثليزذٔج مزغ دذثٔزّ
ثلخًسِ ثلؼشدّٕ مه ثلمىتظف ثلخجوٓ لل مزشن ثلتجسزغ ػشزش ي دذثٔزّ ثلمزشن ثلؼشزشٔه .فلزٕس
دئمىجوىج أن وؼتذش َزٌ ثلىُؼّ وظجَشِ رذٔذِ يمىفظلّ ػه ثألدح ثلزْ وجن ٔتؼُذ إٔؼجح
ثلفىشِ يثلذػًِ إلٓ ثإلومجر مه ثلسٕـشِ ثلؼخمجوّٕ مه رُّ يمًثرُزّ ثلـمزًع ثلغشدٕزّ مزه
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رُّ أخشْ(ثلمىـجسٔ .)15 :1997 ،شْ ثلذؼغ أن تثسٔخ إوشزجا ثلشيثٔزّ ثلسزًسّٔ يأوًثػُزج
ٔتؼلك دجلؼجب (1937ثلخـٕخ )14 :1974 ،يشجوش ومجل مظـفٓ(دين ثلتثسٔخٔ )23 :ؼتمذ
أن ثلشيثّٔ ثلسًسّٔ لذ أوشثت مج دٕه ثليشدٕه ثلؼجلمٕٕه .لمذ أسست ثلشيثّٔ ثلسًسّٔ ػىذمج
أسست ثلخًسِ ثلمًمّٕ يفٓ إؿجس ثألوشـّ ثلتٓ لجدَج ثلمتفىشين ثلؼشح لليٕلًلّ دين غلذزّ
ثإلستذذثد ثلؼخمجوٓ يثإلومجر مه ثلسٕجسّ ثلتشوّٕ يثلمىغ ػه إصثلّ حمجفّ ثلؼشح يلغتُم .يمه
ثألشخجص ثأليثةل ثلزٔه إَتمًث دُزث ثلفه مه ثألدح وجن فشوسٕس مزشث ()1874-1835
ثلمتفىش ثإلرتمجػٓ ثلسًسْ ثلزْ ؿذغ سيثٔتٍ دمذٔىّ حلخ ثلمؼىًوّ «غجدزّ ثليزك» سزىّ
(1865ثلمىـجس.)269-268 :1997 ،
نبذة ػن حياة حيذر حيذر
حٕذس حٕذس ًَ أحذ مه ثلمظجص ثلسًسٕٔه ثلززْ أدظزش ثلىزًس سزىّ 1936ب دجلمشٔزّ
حظٕه ثلذيش فٓ ميجفظّ ؿشسًس .تؼلم ثلذسيس ثلتمُٕذّٔ ثإلدتذثةّٕ دُج حم إوؼزم إلزٓ
رجمؼّ تشدّٕ ثلمؼلم دمذٔىّ حلخ فجستمش دسثستٍ َىجن فتخزشد مىُزج سزىّ  .1954دؼزذ
مؼٓ ثلؼجمٕه مه ثلذسثسّ لذ دضغت مًٕلٍ ثألددّٕ يوتخ لظظٍ ثأليثةل ثلمؼىًوّ «مزذثسثِ»
فجوتششَج لذْ مزلّ لذ ؿذؼت ديلخَ .زث ثلىززجح لزذ حظزل ػلُٕزج حٕزذس دمزج شززؼٍ
أسجتزتٍ فٓ ثللغّ ثلؼشدّٕ يأطذلجؤٌ(ػمٕشْ.)81 :1436 ،
حياة أدبية لحيذر حيذر
لذ ثػـشت إلٓ ثلفًػٓ ثلذٕتّ ثلسٕجسزّٕ فزٓ سزًسٔج دذثٔزّ ثلخمسزٕىجت دمزج رزشت
ثإلتزجَجت يثألفىجس ثلمؼجسػّ للمىظمزجت يثلخزًسثت دؼزذ ثإلسزتمالل ،ومزج وجوزت ثألرزًثا
ثلسٕجسّٕ دجلمىـمّ مؼـشِ دؼذ َضٔمّ ػسىشّٔ فٓ فلسـٕه ي تثسٕس ثلىٕجن ثلظزًُٕوٓ.
إن حٕذس حٕذس إختجس ؿشٔمج فشٔذث فٓ ثلىؼجل ثلسٕجسٓ مشثفمج أطذلجةٍ يصمالةٍ فمزجمًث دزٍ
رمٕؼج إلٓ رجوخ دسثستُم(ػمٕشْ .)82 :1436 ،إوتمل حٕذس إلٓ دمشك ػجطزمّ سزًسٔج
دؼذمج تخشد مه ثلزجمؼّ ي ثلتذسٔس فٓ حمذزّ مزه ثلزضمه .إوزٍ لزذ دزذأ دىتجدزّ ثلمظزض
يثلشيثٔجت يوشش َج فٓ ثلظيف يثلزشثةذ َىزجن دمزج أن دمشزك وجوزت لُزج ثلذٕتزّ ثألددٕزّ
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ثلخظذّ حٕج رمغ فُٕج ثألددجا يثلىتجح أٔؼج .إن ثلمزالت ثألددّٕ وتخ فُٕج حٕذس لظظٍ
ثأليثةل.
أنشطة حيذر حيذر
أوشث إتيجد ثلىتجح ثلؼشح دذمشك ػجب 1968ب يوجن ػؼًث فٓ مىتذٍ ثلتىفٕززْ .غزجدس
دمشك ػجب 1974يثوـلك إلٓ ثلزضثةش حتٓ ٔشجسن فٓ ثلخزًسِ ثلؼشدٕزّ أي ثلخزًسِ ثلخمجفٕزّ.
تـشق إلٓ ثلتذسٔس ػىذمج دذأ دجلىتجدّ يثلىشش فٓ ثلزشثةذ ثلؼشدّٕ(ثلمظذس وفسٍ .)82 :فزٓ
وفس ثلؼجب َزث ػجد إلٓ دمشك حتٓ ٔىظشف ػه ثلتؼلٕم حم َجرش إلٓ لذىزجن يشزغل فزٓ
إحذْ ثلمزالت ومىمح لغًْ .مغ دذثّٔ حشح لذىجن إلتيزك دممجيمزّ فلسزـٕه لٕتًحزذ
ثلىتجح ثلفلسـٕىٕٕه فٓ دٕشيت .تشن دٕشيت إلزٓ ثلمذزشص فزٓ دذثٔزّ ثلخمجوٕزجت يػمزل
ومذٔش ثلمسم ثلخمجفٓ لذْ مزلّ «ثلمًلف ثلؼشدٓ» ثألسذًػّٕ يلىه سحلتزٍ إلزٓ ثلمذزشص
وجوت لظٕشِ يلم ٔمغ فُٕج أوخش مه سىتٕه فشرغ إلٓ لذىجن مشِ أخشْ .دؼذ مج خشرزت
ثلممجيمّ ثلفلسـٕىّٕ مه دٕشيت سىّ 1982ب إحش لمغ ثإلسشثةٕلٕٕه يػغـُم ػلُٕزج ،ػزجد
حٕذس إلٓ ثلمذشص مه رذٔذ يثُوتخخ مذٔش ثلمسم ثلخمجفٓ لمزلّ «طذْ أسع فلسـٕه».
دؼذ رله سرغ إلٓ سًسٔج يتىجيل ثألػمجل ثألددّٕ فتشرم دؼغ ثلمظض دجللغزجت ثألرىذٕزّ
ومخل ثٖلمجوّٕ يثإلوزلضّٔ يثلفشوسزّٕ يثإلٔـجلٕزّ يثلىشئزٕزًّٔ .رزذ فزٓ وتجدجتزٍ دؼزغ
ثألػمجل ومخل سسجةل رجمؼّٕ للمجرستش يثلذوتًسثٌ مه أويجا ثأللـزجس ثلؼشدٕزّ يمىُزج مزه
لذشص ،تًوس ،أسدن ،مظش ي سًسٔج(ػمٕشْ .)83 :1436 ،حٕذس إوـلك إلزٓ ثلزضثةزش سزىّ
 1970فجستلُم مه ثليًثدث ثلزجسّٔ فُٕج يأشجس إلُٕج فٓ لظظٍ(مزلّ ثلتؼشف ػلٓ سًسٔج
ثلخمجفّٕ .)37 :1388 ،إن أدح حٕذس حٕذس لم تؤحش ػلٓ ثلخمجفّ ثلؼشدّٕ لؾ دل أحشت ػلزٓ
ثلخمجفجت ثألخشْ ،ومج تشرم دؼغ لظظٍ دجللغجت ثٖلمجوّٕ ،ثإلوزلٕضّٔ ،ثلفشوسّٕ ،ثإلٔـجلّٕ
ي ثلىشئزّٕ(مىتذّ خجلذّٔ.)1397 ،
األػمال األدبية لحيذر حيذر
مه أَم آحجسٌ «لظّ ثلىًسس ثلمُجرش»(« ،)1968ثلفُزذ»(« ،)1968ثلزًمغ»(،)1970
«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح »(« ،)1973لظض ثلفٕؼجن»(« ،)1975وذًتشٓ»(حٕزجِ وذًتشزٓ
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يوؼجلٍ)(« ،)1975لظض ثلًػًد»(« ،)1978ثلتمًرجت»(« ،)1982يلٕمّ ألػشجح ثلذيزش-
سيثّٔ وشٕذ ثلمًت» (« ،)1984مشثٔج ثلىجس ،سيثٔزّ فظزل ثلختزجب»(« ،)1992ثيسثق ثلمىفزٓ
شُجدثت ػه أحزًثل صمجوىزج»(« ،)1993لظزض غسزك ثٖلُزّ»(« ،)1995سيثٔزّ شزمًس
ثلفزش»(()1997ػمٕشْ.)84-83 :1436 ،
رواية الشمن الموحش
«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » َٓ سيثّٔ لذ إوتشش حٕزذس حٕزذس ػزجب 1973ب يرؼلُزج فزٓ
ثلذسرّ ثلسجدؼّ مه لجةمّ أوخش مه مجةّ سيثّٔ ػشدّٕ .إوُج تزشْ دؼمٕش متىلم يثلشثيْ َزً
شخض ٔزوش خًثؿش يأحالب فٓ إؿجس ثلسٕش ثلزَىٓ ثلمتيشن ثلفجػل حم ٔيجفظ ػلٓ فىشِ
ثلتزًل دٕه ثلىسجا يثلخمشِ .إن َزٌ ثلشيثّٔ إتزجٌ حذٔج فٓ ثلشيثّٔ ثلؼشدّٕٔ .ؼشع ثلىجتخ
شخظٕجتُج يأفىجسَج ومج َٓ دين أْ تمٕٕض يَزٌ تمىّٕ ٔستخذمُج ثلىجتزخ للتؼذٕزش ػزه
ثلمؼجوٓ ي ثألحجسزٕس دين ثإلَتمزجب دزجلمزشْ ثلمىـمزٓ أي ثالخزتالف دزٕه ثلمسزتًٔجت
ثلمختلفّ(ثلمظذس وفسٍ) .إن حٕذس حٕذس ٔؼجلذ تيلٕل ثلمٕم يثلتمجلٕذ يثلسىه ثلشجةؼّ فزٓ
ثلمزتمغ ئتيذث ػه إوفىجن ثلؼاللجت دٕه ثلسىه ثلمجػّٕ أيال ،حم ػه إلذجل إلٓ حمجفزّ
ثلؼجلم ثلغشدٓ يحؼجستٍ يتمذمٍ حجوٕجَ .زً ٔزثتٓ دشخظزٕتٕه مخمفزٕه أْ "سثوزٓ يسزجمش"
ثللزثن ٔتؼلمجن دجلمشّٔ يَمج مخمفجن ٔشغذجن فٓ ثلخمجفّ يثليؼجسِ ثلغشدّٕ .ػلزٓ وزل حزجل،
إن ثلشخظٕتٕه ثلمخمفتٕه فٓ ثلشيثّٔ تيذجن ثلخمجفّ ثلغشدّٕ يوجوتج متٕمتٕه لمٕمُج .إوُمزج
ٔمظذثن خلك مزتمغ حذٔج دىجا ػلٓ تله ثلمٕم يلىه ال ٔؼشفجن وٕف ٔمًمزجن دتئًزل
ثلمزتمغ ،يتغٕٕشَج حم وٕف ٔسًلجوٍ ويً ثلخًسِ يَزث َزً ومزض فىشتُمزج ثلخًسئزّ لزذْ
َجتٕه ثلشخظٕتٕه .ػلٓ سزذٕل ثلمخزجل" ،سثوزٓ" ٔؼتمزذ إن ؿشٔزك ثلؼخزًس ػلزٓ تغٕٕزش
ثلمزتمغ ًَ تيشٔش ثلذشش ثلىفسٓ حم ثلتيشٔش ثإللتظجدْ دٕىمج "سجمش" ٔؼتمذ ػلٓ ػىزس
"سثوٓ" تمجمج ئشْ مؼٕشّ ثإلوسجن ثلمجلّٕ أيل خـًِ فٓ سزذٕل ثلىٕزل إلزٓ ثلتغٕٕزش حزم
ثلتيشٔش ثلىفسٓ.
حًل ثلىجتخ ثلزْ ٔمًب ثلممجل َزث دذسثسّ سيثٔتٍ يوٕفّٕ وتجدتزٍ إومزج ًٔرزذ ثلؼمزل
ثلتجلٓ:
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«ثلذىّٕ ثلشخظّٕ فٓ سيثّٔ يلٕمّ ألػشجح ثلذيش ليٕزذس حٕزذس» مزه طزذجح ػمٕزشْ
يسػج مؼشّف ،لذ وتخ ػجب  2015فٓ رجمؼّ ميمذ خٕؼش دسىشِ.
حجيلت ثلذسثسّ َزٌ إرجدّ ثألستلّ:
وٕف ظُشت ثلؼىجطش ثلذىجاِ للخـزّ فزٓ «سيثٔزّ ثلزضمه ثلمزًح »؟ يأْ مىُزج أدزشص
يأفؼل؟
البحث الزئيسی للذراسة
الؼقذة
ثلؼمذ ِ تؼىٓ تشىٕل ثلمزًْ ثلمتؼجسػزّ فزٓ ثلشيثٔزّ حٕزج تًثرزٍ ثلذـزل للمشزجول
(سذضٔجن يوضثصْ .)109 :1388 ،تظُش ثلظشيف ثلظؼذّ فٓ ثلؼمزذِ دمزج تخزتلؾ ثألحزذثث
فتىملخ ثلسٕش ثلشةٕسٓ للخـّ(يله)466 :1382 ،؛ دؼذجسِ أخشْ ،لزتىه ثلؼمزذ ثلمًرزًدِ
فٓ حٕجِ ثلشخظٕجت -يَٓ تىضػزُج -وتجرج لمضد ثلخـّ ثلذلٕك(دسؾ ثلمظزّ) يثألحزذثث
(يلجةغ حٕجِ ثلشخظٕجت)(دٕشجحَ .)333 :1374،زث يإن ثلىجتخ ٔىشب لذْ دذثٔزّ ثلخـزّ
ػمذِ فٓ ثلشيثّٔ تًرذ فُٕج حجالت غجمؼّ فمه وتجرُج طشثع ثلشخظٕجت.
تيذث ثلؼمذِ فٓ «سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » دؼذمج ٔىـلك سثوٓ مشثفمج آمٕىٍ يمىزٓ مزه
دمشك إلٓ ثلشجب فٕتؼشف ػلٓ سجمش ثلذذيْ َىجن ئذمًن مؼج فٓ دٕت مسزشيس يصيرتزٍ
فٓ ثلشجب ،حم ٔذخل دٕشيت أًٔح ثلسشحجن ييثةل ثألسذْ -ثلشخظّٕ ثلؼسزىشّٔ للشيثٔزّ-
مغ َذْ .فىشْ ػمذِ ثلشيثّٔ ػىذ دخًلُم دٕزشيت ألن دٕزشيت يسزىجوُج يثلخمجفزّ ثلغشدٕزّ
وجوت دين ظىُم دُج:
«ثلؼجلم ثلزْ تظًستٍ وجمالً مىسزمجً ،شزجسفت فًػزجا ػلزٓ ثالوتمزجل .لمزذ دزذأ أيلزٓ
ثوُٕجسثتٍ .ول مج حِٕه خالل ثلؼمش مه وسٕذ ثلؼىىذًت فزٓ سزمف ثلمغزجسِٔ ،ىمـزغ ثٖن
تيت أشؼّ ثلشمس ثلمتسللّ مه ثلفزًثت :دجؿل .دجؿل ثهلل يثإلوسجن يول مزج ػلزٓ أدٔزم
َزٌ ثألسع مه أدجؿٕل.
ػظًس ثلؼًا سثوٓ متٓ تمذل؟
ػىذمج ٔىذخك ثلذب أوخش.
أمج وفجوج مج أَشق ثلؼشدٓ مه دمجا؟

دسثسّ ثلخـّ فٓ سيثّٔ «ثلضمه ثلمًح » مه حٕذس حٕذس67 /

ثلذب ثٖن مستمذل ثلؼشدٓ.
دسح ؿًٔل يػش .ثلؼجلم ظالب .طمت ثلظالب ٔمضلٍ أوٕه مزمًػجت تتىجوخ .ثلـشٔك دزال
وُجّٔ ٔىيذس وثوٍّ شكّ ػمٕك ٔختشق ثألسع مه ثلمـخ إلٓ ثلمـخ .رمًع مُذيدِ دجلظمث
يثلتؼخ .فًق ثلشثحجت تًثدٕت لتلٓ ػجسّٔ مه أوفجوُج .ال أحذ ٔؼشف إلٓ أٔه تمؼٓ يثلزٔه
ٔؼذشين ثلًػش ال ٔؼشف أحذَم ثٖخش .الٔسمغ أحذَم ثٖخش ،ػمُم ثلمىيزذس يَززث ثللٕزل
لىثوُم آحمًن مثخزين دزوًح ال ٔزوشيوُج .ثألحٕجا يثألمًثت مؼزجً فزٓ لٕزل ػزجٔك دزجألوٕه
يسثةيّ ثلذخًس .أحذ مج ال ٔسثل ثٖخش إلٓ أٔه ٔمؼٓ»(حٕذس.)255 :1993 ،
«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » َزٓ تظزًٔش ثلىؼزجل لزذْ ثإلوسزجن ثلؼشدزٓ لمؼجسػزّ سزىه
مزتمؼٍ ثإلرتمجػّٕ يثإلوظشثف إلٓ ثلخمجفّ ثلغشدّٕ .إوُج سيثّٔ ػه تىزجصع ثلذمزجا يثألحزذثث
يثلظشثػجت ثلتٓ تتؼلك دجلذشش ثلزْ أطٕخ دجلمشجول دذال ػه ثليظًل ػلزٓ ثليشٔزّ فلزم
ٔىتفؼًث دثلل مج ٔمىه مه ثإلمىجوٕجت.
الصزاع
ثلظشثع ثلزثتٓ لىل لظّ يلىل ػمل ًَ سيثةٓ .ثلظشثع أْ ثإلشتذجن دٕه ثلفزشٔمٕه مزه
ثلمًْ يًَ ٔذتذأ مه مىجن(ثلؼمذِ) فٓ دذثّٔ ثلشيثّٔ ئىتُٓ مه مىزجن آخش(حزل ثلؼمزذِ)
فٓ وُجّٔ تله ثلشيثّٔ .دؼذجسِ أدق ،ولمج ًٔرذ ثلظشثع ،تًرذ ثلشيثٔزّ فزئرث ٔىتُزٓ ثلظزشثع،
تىتُززٓ ثلشيثّٔ(سززىجدًسٔ .)30-27 :1383 ،مخززل ثلظززشثع مؼجسػززّ ثلززشإٔٔه أي ثلمززًتٕه أي
ثلشخظٕتٕه ٔمىه أن تىًن وىضثع ثإلوسجن ػلٓ يرٍ ثإلوسجن أي ثإلوسجن تزجٌ ثلـذٕؼزّ أي
ثإلوسززجن أمززجب وفسززٍ(دشٔهٔ .)22 :1378 ،تشززىل ثلظززشثع مززه وززضثع شخظ زٕجت ثلشيثٔززّ
يمؼجسػتُج .ثلخـزّ تتؼجمزل ثلظزشثع؛ أْ ٔخلزك طزشثع ثلشيثٔزّ مزه تؼجمزل ثلشخظزّٕ أي
ثلشخظٕجت ثلشةٕسّٕ يتؼجمل ثلشخظٕجت ثلمؼجسػّ(مٕشطجدلٓ.)71 :1380 ،
شخظٕجت «سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » تظل إلٓ ثلظشثع يثلمؼجسػّ ثلؼظٕمّ ألوُزج تىجػزل
ػىجطش وذثخلٕجتُج يثلمًثوٕه ثإلرتمجػّٕ يثلفىشِ ثلخجطّٔ .مىه لىج تمسٕم طزشثػجت سيثٔزّ
ثلضمه ثلمًح إلزٓ أوزًثع مختلفزّ يمىُزج :ثلذثخلٕزّ ،ثلىالمٕزّ ،ثلزسزمّٕ ،ثإلرتمجػٕزّ
يثلـذٕؼّٕ.
وستـٕغ ثإلشجسِ إلٓ دؼغ ثلظشثػجت ثلذثخلّٕ لُزٌ ثلشيثّٔ:
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الصزاع الذاخلی
فٕمج ٔختض دجلظشثع ثلذثخلٓ ٔمىه ثلمًل :إن ثلظشثػجت تتشىل دثخل ثلشخظزّٕ مزه
حٕه يثلمؼجسػجت ثلىفسّٕ دٕه ثلمًتٕه تتىًن فٓ رثت ثإلوسجن(سػجٔٓ .)62: 1382 ،مزه
دالةل سيػّ سيثّٔ حٕذس حٕذس يرمجلُزج ثلظزشثػجت ثلذثخلٕزّ ثلمتؼزذدِ دزٕه ثلشخظزٕجت
ثلشةٕسّٕ يثلفشػّٕ دؼؼُج دذؼغ .مه ثلظشثػجت ثلذثخلٕزّ فزٓ ثلشيثٔزّ ٔززذس ثإلشزجسِ إلزٓ
مؼجسػجت سثوٓ ثلذثخلّٕ فٓ دذثّٔ ثلشيثّٔ:
س ثلزىفس فزٓ لٕلزّ طزجفّٕ ،يلزم ٔذزك غٕزش ثلـٕزًف
ر َ
« لمذ سحلت .غجدت ويلم َج َ
يثلتًُٔمجت تُتضّ يتُتضّ مخل صلضثل ػمٕك ٔشدّ ثألغًثس ثلسيٕمّ فتشتؼ ثلززسثت ثلذجؿىٕزّ.
ثلتٓ فتتُج ثلسجفٓ ثليضٔه ػذش فظًل ثلىفس.
َل وجوت حمٕمّ؟ َل وجوت يَمج؟ َل وجوت سٔيجً؟ َزل يرزذت دثدؼزجد مجدٔزّ أب أنّ
ثلزثوشِ َٓ آلتٓ خلمتُج يلًوتُج؟ أب أوُّج وجوت مضٔزجً مه ثليلم يثليؼًس يثلشمض؟»(حٕزذس،
.)10 :1993
لإلدسثن دجلظشثػجت ثلذثخلّٕ لشخظٕجت سيثّٔ ثلضمه ثلمزًح تزذفغ ثلززَه ثلذجحزج
للمتلمٓ وٓ ٔذيج ػه أحذثث ثلشيثّٔ فٓ مسزتًٔجت تيتٕزّ مىُزج فتخزشد ثلشيثٔزّ دُززث
ثلذيج .يثٖخش مه ثلظشثع ثلذثخلٓ لشخظّٕ سثوٓ ٔيذث لٍ فٓ وُجّٔ ثلشيثٔزّ يَزً َٕجمزٍ
فٓ وُجٔتُج؛ ألن َزٌ ثلُزشِ ال ٔذمٓ لٍ إال ثلٕثس يثلُٕجب يثليسشِ:
«َٓ رْ دمشك للمشِ ثلملًٕن ،يأوت ثلتجةٍ فٓ دسيدُج ثلمتؼشذّ .ػه أْ شٓا تذيزج
يإلٓ أٔه؟ يدمشك فٓ ثلزَه ،غذـّ سجسحّ وذشدْ فٓ مًثسم ثلفٕغ ،يفٓ ثلتجسٔخ حزش
طلخ ،سُسِمت ػلٍٕ فجتيّ ٔمسيُج ثلمـش فٓ ثلشتجاثت ثلمجسّٕ»(ثلمظذس وفسٍ.)250:
ثلظشثػجت ثلذثخلّٕ ثلتٓ تًثرُُج شخظٕجت ثلشيثّٔ تسذذُج ثلُٕجب يإوىجس ثلزثت فٓ ثلذالد
ثألسيدّٕ .إن حىٕىُج تزجٌ يؿىُم أْ دمشك وجن ٔظُش أػمك طشثػجتُج ثلذثخلّٕ.
الصزاع الکالمی(اللفظی)
لسىج وًثرٍ ثلظشثػجت ثلذثخلّٕ لشخظٕجت ثلشيثّٔ لؾ دزل َزٓ رثت خلفٕزّ للظزشثػجت
ثلىالمّٕ؛ ألن شخظٕجت ثلمظّ ػلٓ مؼتمذثت يثحذِ فٓ دذثّٔ ثلشيثّٔ يلىىُزج إرث لزم تززذ
أَذثفُج ومج تشجا تتذذل فىشتُم ثلًثحذِ إلٓ ثلتيـٕم يثلززذثل .رزجا فزٓ شزشح ثلظزشثع
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وزله« :مؼجسػّ ثلمًتٕه أي ثلذششٔه ثلتٓ تذمش أسجس ثلمظّ يتسًق ثلشيثّٔ إلٓ ريستُج أي
أصمتُج ؿذؼج»(مٕشطجدلٓ.)23 :1379 ،
يمه َزٌ ثلظشثػجت:
«ثلسىجتًس مىجحٕم لجل« :وىج وتمذب فٓ حٕفج وسىٕه فٓ لشص مه ثلضدذِ».
تذتسم :يسىٕه مسشيس وٕف تمذمت فٓ ػىك دٔجوج؟ شزشِ ثليًس يؿلمزّ سزجمش وٕزف
ثختشلىج ثلخجطشِ؟
سىذذأ مه رذٔذ يدـشٔمّ مختلفّ مُىٓ!
َشّمىٓ ثلؼشّجق ثلىزدّ .إلٓ ثلزيٕم َزٌ ثلساللّ»(حٕذس.)280 :1993 ،
فئرن ٔمىه ألحجدٔج ثلشخظٕجت ًٔرذ فُٕج وًع مه ثلظشثع وٓ ٔىتُٓ إلٓ ثلزسيِ ،أن
وسمٍٕ دجلظشثع ثلذثخلٓ .إن َزث ثلظشثع ال ٔمًد إلٓ ثلظشثع ثلزسمٓ:
«سثلتُج :أٔغجس مسشيس؟
فشدت َجمسّ :مه ثلـٕش إرث ػذش فًلٓ!
أخجف إوٍّ ٔغجس مىٓ؟
وجن مسشيس ٔذذي فشحجً دُزٌ ثللؼذّ .لم ٔىه ٔظذق أوٍّ ثطـجد سزمىّ سثةؼزّ يإنّ َززٌ
ثلسمىّ لٍ يحذٌ يإوُّج َىج فٓ ثوجا تيت دظشٌ.
يإر دخل رذُتٍ :غجصلت دٔجوج فٓ غٕجده دذالَّ مذتسزمّ ٔزشد :خزز حشٔتزه .أػشفُزج
أوخش مىه ال تؼزح وفسه .وظٕيّ أخ ألخٍٕ ال تؼلك.
لىىه تتشوُج يحٕذِ يأوج آتٓ فٓ غٕجده.
ٔج رذل مج ُٔضن سٔح.
ومشٓ سجػجت فٓ ثللٕل يأوت غجةخ.
تسشد لٓ ول شٓا»(حٕذس.)198-199 :1993 ،
تيذث ثلظشثػجت ثلىالمّٕ للشيثّٔ ثألوخش فٓ ثلفظًل ثألخٕشِ مىُج ػىذمج تالحزظ تلزه
ثلشخظٕجت أَذثفُج دين أْ فجةذِ يَم ثلزٔه ال ٔزذين مه سحلتُم أْ حمشِ يوتٕززّ إال
ثلٕثس يثلؼالل؛ ألن ثلفظًل ثأليثةل لشخظٕجت ثلشيثّٔ وجوزت سزجػّٕ ألَزذثفُج يلزم تىزه
لذُٔج مه ثألَذثف إال ثللًُ يثللؼخ.
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الصزاع الجسمی
إن ثلظشثع ثلزسمٓ مه ثلظشثػجت ثألخشْ ثلمًرًدِ فٓ ثلشيثَّٔ .زث ثلظشثع ًٔلزغ فزٓ
ثلمظّ ػىذمج ال تيظل شخظٕجتُج ػلٓ أَذثفُج .ثلمؼجسػّ دٕه ثلشخظٕتٕه تسذخ ثلظزشثع
ثلذثخلٓ ،يَىج لذ أدّْ ثلظشثع ثلزسمٓ فٓ وُجّٔ ثلشيثّٔ إلٓ إحزجسِ ثلؼًثؿزف يثألحجسزٕس
فُٕج:
«ي فٓ ثلذٕت ثلمؼضيل فٓ ػًثحٓ دمّش تمضّق ليم َذْ ،دؼذ أن مضّق دىجستُج .دجلمذؼّ
ثلًحشّٕ يثألظجفش يثألسىجنَ ،شم ليمُج ثلؼجسْ ،يفًق ثلذالؽ ػًرؼت يَٓ ػجسّٔ .رزشح
حذُٔج يثمتض دمٍ حم حمل ُزج إلزٓ ػزفّ ثلىُزش يدزٕه ثألػشزجح مًسسزت ميجيلزّ ثلمتزل
يثلمؼجرؼّ .يوجن مؼٍ صرجرّ خمش .فًق ثألػشجح حجيل حشلُزج فظزشخت يتًسزلت .وزمّ
فمُج يػغؾ .يثستخٕش فؼجرؼُج ،يإر حجيلت أن تُشح أمسه دُج ،يحجيل خىمُج فظزشخت
دثوٕه إوسجن ٔشفغ أن ٔمًت»(حٕذس.)246 :1993 ،
وشْ ثلظشثػجت ثلزسمّٕ ثلؼتٕلّ فٓ «سيثّٔ ثلزضمه ثلمزًح » يإومزج َزٓ فزٓ وُجٔزّ
ثلشيثّٔ لذْ رسيِ ثلٕثسَ .زث ثلظشثع ٔزشْ دٕه َذْ؛ شخظّٕ أوخٓ يدٕه شخظّٕ ششٔشِ
للشيثّٔ يثلظشثع َزث ٔظُش شخظٕجت ثلمظّ فمذت رىسٕتُج دجلتغشح فؼجلذتُج ثلتُلىزّ دمزج
لٕست لُج ثلزىسّٕ.
الصزاع اإلجتماػی
إن ثلظشثع ثإلرتمجػٓ فٓ ثلشيثّٔ َزٌ مه مًثػٕؼُج ثلشةٕسّٕ؛ ألن ثلىجتزخ ُٔزذف مزه
وتجدتُج ػشع َزث ثلظشثع .إن ثلمًثػٕغ ثلتٓ تؼزشع فُٕزج َزٓ إرتمجػٕزّ ديتزّ ومخزل
ثلىفجح تزجٌ لًثوٕه ثلمزتمغ يمغجدسِ لٕم ثلمزتمغ ي ثلمذجدا ثإلرتمجػّٕ ثلمسلـّ ػلُٕج.
أيل مؼجسػّ إرتمجػّٕ للشيثّٔ ٔظُش لذْ شخظّٕ سثوٓ فٕتظًس مزتمؼٍ متخلفج فجلسزذٕل
للىٕل إلٓ ثلتمذب ي ثليشّٔ ًَ ثإلوظشثف إلٓ ثلذلذثن ثلغشدّٕ:
«مُز وجل شُجدتٍ ثلخجؤًّ فمذَ دٕتٍَ يَجرش حتّٓ ثألطذلجا يثلمذن ظلًث غشدجا .يللٕل مه
ثألمجن ومج فٓ وفسٍ ،يلملٕل مه طيجدٍ سوه ،يثحتًتٍ ثلمذن ثلغشٔذّ ،لىه دمشزك ظلزت
ػشٕمتٍ ثلسشّٔ ثلتٓ ال ٔـجلُج .وجوت مًةل حىجٔجتٍ ثلمذٔمّ ،يثلمذثس ثلززْ ٔظزيذٍ دؼٕزذثً
ػه يؿه ؿفًلتٍ دؼذ أن مجتت أمٍ يثوـًْ أدًٌ فٓ تشثح ثلزثوشِ»(حٕذس.)28 :1993 ،

دسثسّ ثلخـّ فٓ سيثّٔ «ثلضمه ثلمًح » مه حٕذس حٕذس71 /

«يتتشثاْ فٓ صيثٔج دمشك ثلمٕتّ ،مزمًػّ مه ثالستخىجاثت لُـؼت أسذجدُج .فٓ ميشثح
ثلتجسٔخ ثوضيت سدحجً مه ثلضمه ،دؼذ أن وسُٕج ثهلل يثلؼجلم .تؼٕ فٓ ثلؼتم دمزًثوٕه خجطزّ
ثستىتُج ثحتزجرجً ػلٓ لًثوٕه صمه ثلؼشح ثلزجةشِ ،يدؼذ أن دجششت شزمس ثلفزشح يثليشٔزّ
دجلغٕجح.
مه دٕه ول فجلذْ ثلزثوشِ ،حلمت دشرل ال ٔىسٓٔ .خزشد مزه وُزف ثلتزجسٔخ يمؼزٍ
سٕف يوتجح رذٔذ؛ ٔؼشح ئذشش يالٔؼشف ثلشحمّٔ .ؼـٓ ثلفشح لليضثوٓ ،يثلخذض للزٕجع،
ئىشش سثٔجت ثليشّٔ فًق مه لم ٔسمؾ تيت وـغ ثلسٕف»(ثلمظذس وفسٍ.)130 :
إن فٓ ثلظشثع ثإلرتمجػٓ لشخظٕجت ثلشيثّٔ ٔالحظ ػىذَج إوىجس ثلزثت فتيمش مزتمؼُج
تيمٕشث يتىجػل تمجلٕذٌ يسىىٍ ولُج دٕىمج تشْ ثلخمجفّ ثلغشدّٕ حذٔخّ متمذمّ تخـزً ويزً
ػلً ثإلوسجن.
الصزاع الطبيؼی
إن ثلىجتخ ًٔظف مه ثلؼىجطش ثلـذٕؼّ فٓ سيثٔتٍ لمىجفيّ ثلسىه ثلمذٔمّ.
«طيشثا ال ٔيذَج ثلذظش ،تلًح ػلٓ شجشّ ثلزثوشِ .ظالل لذٔمّ مه أصمىّ غذشت .تثتٓ
حجدِ فٓ طًسَج آلتٓ تشتسم ،يمتًحشّ .لم تىه َىزث فٓ ثلىتخ .ويىجٔجت خشثفّٕ فٕمزج
مؼٓ وىت تتزوشَج .لمجرث تؼًد ثٖن دُزث ثلىزذغ ثلمتزًح  .وزجلًمغ تمزش ػذزش ػززجد
سمجدْ دثخلٍ فشسجن ٔمتـًن طًُثت خًٕل سمجدّٔ يلشمضّٔ يطُخ .ثٖن تىذمذ ثلـلمجت
دظًت ثلظُٕل ،يحشوّ ثلسٕجسثت ثلزجميّ فزًق ثألسطزفّ تشزذٍ يحزًح ثلخٕزل يثوغزشثس
حًثفشَج فٓ ثلظذيس ثلتٓ تتمظف ،فتمًت طشختُج مغ ثلذب ثلمؼزًن دجلغذجس .ثلشٔح ثلمجسّٕ
وفسُج تسمؾ سثٔجت يتشفغ أخشْ ،يثلشمل ثألػمٓ ٔذسد دٕه دشثحىٍ ثلتجسٔخ يثلمتلزٓ ثلززٔه
دذيثً مظلًٔٓ ػلٓ أسع ثلظيشثا ،يغٕش ممٕضٔه تمجمجً)»(حٕذس.)281:1993،
ػىظش ثلظشثع ًَ مه ثلؼىجطش ثلذجسصِ ثلمىـمّٕ يوخٕشِ ثإلستخذثب للخـزّ فزٓ ثلشيثٔزّ.
ثلظشثع ثلذثخلٓ يوزله ثإلرتمجػٓ أوخش تًظٕفج فٓ ثلشيثّٔ َزٌ ألوُزج دثخلٕزّ إرتمجػٕزّ
يلىه ثلـذٕؼٓ ًَ ألل ثلظشثػجت إستخذثمج ألن ثلشيثّٔ تشمل ػلٓ ثإلوسزجن ثلززْ رؼلتزٍ
ثلمؼجٔج ثلخمجفّٕ يثإلرتمجػّٕ للمج .يثلظشثػجت ثلزسمّٕ دٕه ثلشخظزٕجت ال تًظزف وخٕزشِ
ألن ثلشخظٕجت فٓ دذثّٔ ثلشيثّٔ مزتمؼّ ػلٓ فىشِ يثحذِ يرثت يرُجت ثلىظزش ثلمتشزجدٍ
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يدؼذ رله مغ مج ٔيذث ثلتغٕٕش يثلتئًل لألَذثف فٓ وُجّٔ ثلشيثّٔ ٔظُش ثلظشثع ثلزسمٓ
دظًسِ لظٕشِ رذث.
اإلضطزاب
ٔذفغ ثلمجسا ثلشه يثإلوتظجس فٓ خـّ ثلشيثّٔ حتٓ ٔسثل وفسٍ «مزجرث سزٕيذث فٕمزج
دؼذ؟» أي «وٕف ستىتُٓ ثلمظّ؟» فٕستمش لشثاِ ثلشيثَّٔ .ىجن ؿشٔمجن للشزه يثإلوتظزجس:
 -1ػشع ثلسؤثل  -2تشن ثلذـل ليجلٍ .إن ثلؼىظش ثٖخش للمظّ ثلمظٕشِ ثلززْ رثت طزلّ
ػٕمّ دجلشه يثإلوتظجس ًَ ػىظش «ثإلػزجح»ٔ .مجس إػزجح ثلشيثّٔ مزه فزجةٕزّ ثألحزذثث
ثلمًرًدِ فُٕج(دشٔه .)36-29 :1378 ،ثإلػـشثح حجلّ ٔخلمُج ثلىجتخ فٓ سيثٔتٍ لألحذثث
ثلتٓ تىًن ػلٓ يشه ثلتىًٔه يثلتشزىٕل ،ئزؼزل ثلمزجسا مشزتجلج للمزشثاِ يدجحخزج ػزه
إستمشثس ثلشيثّٔ فٕخٕش إػزجدٍ(مٕشطجدلٓ .)76 :1380،لذ سزمٓ ػىظزش ثلشزه يثإلوتظزجس
دجألوذسيث يًَ ٔؼىٓ ثلُٕجب يثليٕشثن فٕظـلح دجلمسشحّٕ يثلشيثٔزّ حجلزّ ثإلوتظزجس يثلذـجلزّ
فجلمجسا ٔظٕخ دُج وُجّٔ ثلشيثّٔ(دثد.)125 :1387 ،
إن ثإلػـشثح أي ثإلوتظجس فٓ سيثّٔ حٕذس حٕذس رثت أَمّٕ دجلغّ ألوٍ ٔىشب سغذزّ فزٓ
ثلمجسا وٓ ٔستمش لشثاتُج .لذ إستخذب حٕذس حٕذس مه َزث ثألسلًح حجرلج دجسػزجٔ .ززشْ
ثإلػـشثح فٓ ثلؼمذِ دجلىسذّ للشخظّٕ ثلشةٕسّٕ للشيثّٔ؛ سثوٓ ،إرث َزً فزٓ ثلُٕزجب يػزذب
ثلمؼشفّ لزَجدٍ إلٓ دمشك أي إلٓ دٕشيت يوزله حظًلٍ ػلٓ ثإلتؼجح ثلفىشْ:
«لىىٍ فٓ ثلظلمّ ٔؼغ لذمجً ،يفٓ ثلىًس ٔؼغ أخشْ .يًَ فٓ ثلمتجَّ .رسذٌ فٓ ثلؼظش
لىه وفسٍ تىتمٓ إلٓ ثلمشين ثلمىيذسِ .إوٍّ ٔىًس دٕه ثهلل يثالشتشثوّٕ.
يَزٌ ثألسع لمجرث ال ٔيتجرُج ؿًفزجن ال ٔىززً مىزٍ إلّزج سرزل يثمزشأِ دلزذثن ثلؼشدزٓ
ثلمؼجطش؟»(حٕذس.)130 :1393 ،
إن ثلُٕجب ٔخلك ثإلػـشثح فٓ وفس ثلمجسا ئذفغ للمٍ أٔؼج دظزًسِ مخٕزشِ لإلػززجح
ئذػًٌ لمتجدؼّ مظٕش سثوٓ يثألخشْ مه شخظٕجت ثلشيثّٔ دفجسؽ ثلظذش.
لم وش إػـشثح ثلشيثّٔ فٓ يسـُج لؾ دل وزذٌ مه دذثٔتُج فٓ وـجق أستلّ تتشىل فٓ
رَه ثلشثيْ تظُش ثليجلّ َزٌ فجلشثيْ ٔتيذث ػىُج َىزث:
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َل وجوت حمٕمّ؟ َل وجوت يَمج؟ َل يرذت دثدؼجد مجدّٔ أب إنّ ثلززثوشِ َزٓ ثلتزٓ
خلمتُج يلًوتُج؟ أب أوُّج وجوت مضٔزجً مه ثليلم يثليؼًس يثلشمض؟(ثلمظذس وفسٍ.)10 :
ٔضٔذ ثلىجتخ ثلشيثّٔ مه ثلذذثّٔ إػـشثدج دمج ٔـزشح ومخزل َززٌ ثألسزتلّ ثلتزٓ لٕسزت
إرجدتُج فٓ متىجيل ٔذٌ .فٕزؼل ثلمجسا فٓ ثليٕشِ يثلتيمس يثإلوتظجس دظًسِ حجرلّ مجَشِ
يًَ ٔشٔذ متجدؼّ ثلشيثّٔ دفجسؽ ثلظذش.
األسمة
ثألصمّ فٓ إؿجس مظـلح أددٓ تسمٓ دليظّ فٓ ثلشيثّٔ أي ثلمسشحّٕ حتٓ ٔظل ثلظشثع
إلٓ غجٔتٍ ئؤدْ إلٓ أخز ثلمشثس(دثد ،)46 :1387،يَٓ ليظّ تًثرٍ لًثت متؼجسػّ ٖخزش
مشِ يتسًق ثلمؼّٕ ثلشيثةّٕ إلٓ رسيتُج فتيًل حٕجِ شخظّٕ ثلشيثّٔ أي شخظٕجتُج فتىشزب
فُٕج ثلتغٕٕش ثليجسم فٓ سٕش ثلشيثّٔ ثلشةٕسٓ(مٕشطجدلٓ)76 :1386 ،؛ يدؼذزجسِ أخزشْ إن
أصمّ ثلشيثّٔ َٓ ليظّ أي حمذّ صمىّٕ ٔمغ فُٕزج ثلتغٕٕزش ثليجسزم للشيثّٔ(ًٔوسزٓ:1384 ،
 .)348تسمٓ أصمّ ثلشيثّٔ دجلمغجفلّ يَٓ ػذجسِ ػه مًثرُّ ثلمجسا ديجلزّ أي حزذث فززثِ
يدين أْ تىُه أٔؼجٔ .ظُش َزث ثلؼىظش مه حٕه دظًسِ ويه وتًلغ يلًػزٍ يلىزه ٔشثفزك
ثإلػزجح يثليٕشِ يوزله مه حٕه آخش ٔشسم دشىل غٕش ثألسلًح ثأليل أْ لٕس متًلؼزج
(ثلذستجوٓ171 :1409 ،؛ ًٔوسٓ .)349 :1384 ،فٓ سيثّٔ حٕذس حٕذس ٔغجفل ثلمزجسا ػزه
ؿشٔك ثألصمجت ثلتٓ تيذث خالل ثلشيثّٔ ألوٍ ًٔثرٍ دظشيف فزجةّٕ غٕش متًلؼّ:
« يفٓ ثلذٕت ثلمؼضيل فٓ ػًثحٓ دمّزش تمزضّق ليزم َزذْ ،دؼزذ أن مزضّق دىزجستَزج.
دجلمذؼّ ثلًحشّٕ يثألظجفش يثألسىجنَ ،شم ليمُج ثلؼزجسْ ،يفزًق ثلزذالؽ ػزًرؼت يَزٓ
ػجسّٔ .رشح حذُٔج يثمتض دمٍ حم حملُج إلٓ ػفّ ثلىُش يدٕه ثألػشزجح مًسسزت ميجيلزّ
ثلمتل يثلمؼجرؼّ .يوجن مؼٍ صرجرّ خمش .فًق ثألػشجح حجيل حشلُج فظزشخت يتًسزلت.
ومّ فمُج يػغؾ .يثستخٕش فؼزجرؼُج ،يإر حجيلزت أن تُزشح أمسزه دُزج ،يحزجيل خىمُزج
فظشخت دثوٕه إوسجن ٔشفغ أن ٔمًت»(حٕذس.)246 :1993 ،
ثألصمّ ثلغجلذّ للشيثّٔ وجوت حذحج لذ يلغ لُذْ مه ثلشخظٕجت ثلفشػّٕ للشيثّٔ .ثلىجتزخ
ٔذجدس إلٓ ششح ثلًلجةغ ثلزضةّٕ للشخظٕجت فٓ ثلشيثّٔ خالل حالحمجةّ طفيّ فتتىًن أصمزّ
رذٔذِ فٓ ثلشيثّٔ .ولمج ٔؼشع ول مشُذ للشخظٕجت ،حتٓ تؼغ ثلمجسا مشتجلج إلستمشثس
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لشثاتُج يفُم غجٔتُج إلٓ صمه حل ثلؼمذِ .وخشت ليظزجت ثألصمزجت فزٓ مزمًػزّ ثلشيثٔزّ.
ثلًلجةغ ثلتٓ تًثرُُج شخظٕجت ثلشيثّٔ مملًاِ دجألصمجت فذؼؼُج مغ ثلمغجفلّ ومشثس سثوٓ إرث
إتخزٌ للُزشِ فلُج مذذأ ثلمغجفلّ:
«فٓ تله ثللٕلّ فجرثتىٓ دثوُج ستشحل دؼذ أٔجب ،تجسوّ دمشك ويً مىجن ثػتذشتٍ أحزذ
أسشثسَج ثلخجطّ ،يلىىُج يطفتٍ دثوٍ مشٔح يػزح يله ٔىًن ممالً ػلٓ أّٔ حزجل»(ثلمظزذس
وفسٍ.)99 :
إن غجّٔ ثألصمّ تتىًن فٓ أرَجن ثلشخظزٕجت ولُزج يثألسزتلّ ثلتزٓ تظزل إلُٕزج فُززث
ثلؼىظش لذ أستخذب فٓ ثلشيثّٔ دىل حزثلّ حتٓ ٔخٕش إػزجح ثلمجسا ليل ثلؼمزذِ .ثلشيثٔزّ
َزٌ لذ رجات دملف متؼجسع متىجلغ؛ ٔذذي مه رُّ أن ثلىض ٔتمذب ويزً حزل حجسزم
وُجةٓ يمه رُّ ٔتخلف .فجلشيثّٔ رثت ألسجب مختلفّ غٕش مىسمّ يتشتٕذُج غٕش مىـمٓ.
الذروة
ثلزسيِ َٓ ومـّ دجلغّ تشمل ػلٓ غجّٔ ثلتؼمٕزذ يثلؼمزذِ يثلغمزًع ألحزذثث ثلشيثٔزّ.
دجلىسذّ لز«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » ٔزخ ثلمًل ٔظؼخ أن وزذ ثلززسيِ ألوُزج ػلزٓ أسزجس
ثلسٕش ثلزَىٓ ثلمتيشن ثلفجػل.
«ثلـشٔك ويً دمش -دٕشيت مفتًح يمشزشٔ ،خلف شؼًسثً دجالوـالق يثلُشح .ػلٓ رجوذزٍ
ثألٔسش دشدْ دثخل أدذّٔ حجدتّ دٕه ظالل ثليًس يثلظفظجف .يفٓ رجوزخ ثألٔمزه لجسزًٕن
ثلؼجسْ .يسثاوج دمشك ثلتٓ تؼشت لىل ثلغشدجا يظلّزت دمشزك .يثلززٔه سزمًَم ثلُىسزًس
ثلزذد مج صثلًث ممٕمٕه فُٕجَ .مزًٕن يخـجِ ،لىىُم ٔذذين أوخش ثوغشثسجً فٓ رسذ ثلزضمه
ثلذمشمٓ»(حٕذس.)152-151 :1993 ،
ٔمىه إحظجا رسيِ ثلشيثّٔ ػىذمج تذخل ثلشخظٕجت دٕزشيت يَىزجن مفزش يحشٔزّ لُزج
دٕىمج تتظًس َزٌ ثلشخظٕجت إوُج خجلّٕ فجسغّ.
حل الؼقذة
حل ثلؼمذِ ٔؼىٓ إوٍ «ٔتذٕه حل ثلشيثّٔ»(لـخ )159 :1359 ،يًَ حزذث أي أحزذثث
ٔؼخش ػلُٕج فٓ متجدؼّ خـّ ثلشيثّٔ يًَ حزل وزل تؼمٕزذثت ثلخـزّ فزٓ وُجٔزّ ثلشيثٔزّ أي
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ثلمسشحّٕ(مٕشطجدلٓ)230 :1377 ،؛ دؼذجسِ أخشْ ،حل ثلؼمذِ َزٓ وتٕززّ ثلىشزف ػزه
ثألسشثس ،إصثلّ سًا ثلظه ،يغجّٔ ثإلوتظجس .ففٓ َزث ثألمش ٔيذد مظٕش ثلشخظّٕ أي شخظٕجت
ثلشيثّٔ يػجلذتُج(مٕشطجدلٓ .)297 :1380 ،لٕس أْ مه ثلمذجدا ثلخجطّ فٓ َزث ثلمززجل
إال مذذأ يثحذ يًَ إوتُجا ثلشيثّٔ مذىشث ػىذمج يطلت إلٓ ثلزسيِ؛ ألن أْ سخًِ يتثخٕش فزٓ
َزٌ ثلىمـّ ال ٔؤدْ إلٓ وتجد إال تؼٕٕغ ثلشيثّٔ(سلٕمجوٓ .)173 :1383 ،فٓ رملّ يثحذِ
إن حل ثلؼمذِ ًَ حل أصمّ ثلشيثّٔ يسفغ غمًػزٕجتُج خجطزّ ػمزذ ومـزّ ثلززسيِ(دٓوٕزجص،
.)39 :1392
«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » ثلتٓ َٓ مه ثلشيثٔجت ثليذٔخّ ال تيتزًْ ػلزٓ دذثٔزّ يوُجٔزّ
مىسمّ مىظمّ دل ول شٓا فُٕج ممضيرّ يغٕش مشتذّ ،فجلمجسا ديزثلتٍ ػلٍٕ وشف ثلستجس
ػه ػىجطش ثلشيثّٔ ولُج .إن ثلىجتخ ٔذذأ وشف ثألسشثس يإٔؼجح ثلغمًػٕجت يتيذٔزذ مظزٕش
ثلشخظٕجت دؼذمج ٔيل ثلؼمذ ثلمختلفّ ئىشب ثلظشثػجت يثإلػزـشثدجت يثألصمزجت لشيثٔتزٍ.
ٔيذث حل ثلمظّ إرث تظل شخظٕجت ثلشيثّٔ إلٓ دٕشيت فلم تزذَج ومج وجوت تظًسَج:
ال مىسزمجً ،شزجسفت فًػزجا ػلزٓ ثالوتمزجل .لمزذ دزذأ أيلزٓ
« ثلؼجلم ثلزْ تظًستٍ وجم ً
ثوُٕجسثتٍ .ول مج حِٕه خالل ثلؼمش مه وسٕذ ثلؼىىذًت فزٓ سزمف ثلمغزجسِٔ ،ىمـزغ ثٖن
تيت أشؼّ ثلشمس ثلمتسللّ مه ثلفزًثت :دجؿل .دجؿل ثهلل يثإلوسجن يول مزج ػلزٓ أدٔزم
َزٌ ثألسع مه أدجؿٕل.
ػظًس ثلؼًا سثوٓ متٓ تمذل؟
ػىذمج ٔىذخك ثلذب أوخش.
أمج وفجوج مج أَشق ثلؼشدٓ مه دمجا؟
ثلذب ثٖن مستمذل ثلؼشدٓ.
دسح ؿًٔل يػش .ثلؼجلم ظالب .طمت ثلظالب ٔمضلٍ أوٕه مزمًػجت تتىجوخ .ثلـشٔك دزال
وُجّٔ ٔىيذس وثوٍّ شكّ ػمٕك ٔختشق ثألسع مه ثلمـخ إلٓ ثلمـخ .رمًع مُذيدِ دجلظمث
يثلتؼخ .فًق ثلشثحجت تًثدٕت لتلٓ ػجسّٔ مه أوفجوُج .ال أحذ ٔؼشف إلٓ أٔه تمؼٓ يثلزٔه
ٔؼذشين ثلًػش ال ٔؼشف أحذَم ثٖخش .ال ٔسمغ أحذَم ثٖخش ،ػمُم ثلمىيذس يَززث ثللٕزل
لىثوُم آحمًن مثخزين دزوًح ال ٔزوشيوُج .ثألحٕجا يثألمًثت مؼزجً فزٓ لٕزل ػزجٔك دزجألوٕه
يسثةيّ ثلذخًس .أحذ مج الٔسثل ثٖخش إلٓ أٔه ٔمؼٓ»(حٕذس.)255 :1993 ،
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إن ثلمجسا ٔظجح دؼذب ثلتشوٕض ؿًثل لشثاتٍ ثلشيثّٔ َزٌ يتًلؼجتٍ تتذذل يتتيًل خالل
ثلشيثّٔ فلٕس ممج ٔيظل ػلٍٕ ؿًثل ثلمشثاِ مىتسذجت حجدتّ ميذدِ دل َٓ مزمًػزّ مزه
يرُجت ثلىظشٔ .شفغ ثلىجتخ فٓ لسم حل ثلؼمذ ثلىمجؽ ثلغجمؼّ مه سيثٔتزٍ ئذزذأ تيذٔزذ
مظٕش ثلشخظٕجت فُٕج:
ثلمذٔىّ ديْ .يثلىفس تيمل ثلزىجصِ مشتمٕزّ دُزج ويزً لجسزًٕن .أمز ّش ػلزٓ مىزجصلُم
يمشثفٓا ممشثتُم .تيت ثألشزجس ،فًق ثليزجسِ ،حجمالً ػذك ثلظزيجح ثلززٔه تيزذحًث ػزه
مىٓ يمج ػشفًث سشَّج .طيجدٓ ثلزٔه أحذذت .أحذجدٓ ثلززٔه تزجًَث فزٓ ثلظزيجسْ دؼزذ أن
فمذيث رثوشتُم فجلتمـُج فٓ ثلغفلّ دمشك ،يمج دىت ػلُٕم .يتىُمش ثلـلمجت فثحسُّج تمشق
فٓ رذثس رمزمتٓ .أدشٔجا آخشين ًُٔين فٓ ثلمىيذس ثلؼمٕك ،ثلؼمٕك.
«لم ٔىتٍ ثلضمه ي سيح ثلذذيْ سجسّٔ فٓ ثلشٔح يثلىسل» .طذْ طًت خفٓ لزجدب مزه
ػظجسِ ثألسع ثلذثخلّٕ.
ئتًلف وجْ سثوٓ ػه ثلىشذٔ ،تًلف ثلشلض ،حزم ٔـزل فزًق رسزذ دٔجوزج ثلمـؼزًن»
(حٕذس.)283 :1993 ،
َىج وشْ إن حل ثلؼمذِ وتجد ػه مًلغ يمًلف شخظٕجت ثلشيثّٔ ثلغزجمغ؛ ثلشخظزٕجت
ثلتٓ إومج حظلت ػلٓ ثلمًت دذال ػه ثلؼخًس ػلٓ ثليشّٔ فزٓ دٕزشيت .لزم ٔخزتض حٕزذس
حٕذس مه سيثٔتٍ ليل ثلؼمذِ إال ثلملٕزل مىُزج .يلزغ حزل ثلؼمزذِ فزٓ ثلشيثٔزّ إرث دخلزت
ثلشخظٕجت دٕشيت حتٓ يرذت غجٔتُج.
نتيجة البحث
«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » َزٓ تظزًٔش ثلىؼزجل لزذْ ثإلوسزجن ثلؼشدزٓ لمؼجسػزّ سزىه
مزتمؼٍ ثإلرتمجػّٕ يثإلوظشثف إلٓ ثلخمجفّ ثلغشدّٕ .إوُج سيثّٔ ػه تىزجصع ثلذمزجا يثألحزذثث
يثلظشثػجت ثلتٓ تتؼلك دجلذشش ثلزْ أطٕخ دجلمشجول دذال ػه ثليظًل ػلزٓ ثليشٔزّ فلزم
ٔىتفؼًث دثلل مج ٔمىه مه ثإلمىجوٕجت .تيذث ثلؼمذِ فٓ «سيثّٔ ثلزضمه ثلمزًح » دؼزذمج
ٔىـلك سثوٓ مشثفمج أمٕىٍ يمىٓ مه دمشك إلٓ ثلشجب فٕتؼشف ػلٓ سزجمش ثلذزذيْ َىزجن
ئذمًن مؼج فٓ دٕت مسشيس يصيرتٍ فٓ ثلشجب ،حم ٔذخل دٕزشيت أٔزًح ثلسزشحجن ييثةزل
ثألسذْ -ثلشخظّٕ ثلؼسىشّٔ للشيثّٔ -مغ َذْ .فىشْ ػمذِ ثلشيثّٔ ػىذ دخزًلُم دٕزشيت
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ألوُج يسىجوُج يثلخمجفّ ثلغشدّٕ وجوت دين ظىُم دُج .شخظزٕجت «سيثٔزّ ثلزضمه ثلمزًح »
تظل إلٓ ثلظشثع ثلىذٕش يثلمؼجسػّ ثلؼظٕمزّ ألوُزج تىجػزل ػىجطزش وزذثخلٕجتُج يثلمزًثوٕه
ثإلرتمجػّٕ يثلفىشِ ثلخجطّ .يفمج للمزجدالت ثلىخٕشِ فٓ ثلشيثّٔ ٔمىه لىج تمسٕم طزشثػجت
«سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » إلٓ أوًثع مختلفّ يمىُج :ثلذثخلّٕ ،ثلىالمّٕ ،ثلزسمّٕ ،ثإلرتمجػّٕ
يثلـذٕؼّٕ.
مه ثلظشثػجت ثلذثخلّٕ فٓ ثلشيثّٔ ٔزذس ثإلشجسِ إلٓ مؼجسػجت سثوٓ ثلذثخلّٕ فٓ دذثٔزّ
ثلشيثّٔ .يثٖخش مه ثلظشثع ثلذثخلٓ لشخظّٕ سثوٓ ٔيذث لٍ فٓ وُجّٔ ثلشيثٔزّ يَزً َٕجمزٍ
فٓ وُجٔتُج؛ ألن َزٌ ثلُزشِ ال تذمٓ لزٍ إال ثلٕزثس يثلُٕزجب يثليسزشِ .تيزذث ثلظزشثػجت
ثلىالمّٕ للشيثّٔ ثألوخش فٓ ثلفظًل ثألخٕشِ مىُج ػىذمج تالحظ تلزه ثلشخظزٕجت أَزذثفُج
دين أْ فجةذِ يَم ثلزٔه ال ٔزذين مه سحلتُم أْ حمشِ يوتٕزّ إال ثلٕثس يثلؼالل؛ ألن
ثلفظًل ثأليثةل لشخظٕجت ثلشيثّٔ وجوت سجػّٕ ألَذثفُج يلم تىه لزذُٔج مزه ثألَزذثف إال
ثللًُ يثللؼخ .وشْ ثلظشثػجت ثلزسمّٕ ثلؼتٕلّ فٓ «سيثّٔ ثلضمه ثلمًح » يإومج َزٓ فزٓ
وُجّٔ ثلشيثّٔ لذْ رسيِ ثلٕثسَ .زث ثلظشثع ٔزشْ دٕه َذْ؛ شخظّٕ أوخٓ يدٕه شخظزّٕ
ششٔشِ للشيثّٔ يثلظشثع َزث ٔظُش شخظزٕجت ثلمظزّ فمزذت رىسزٕتُج دزجلتغشح فؼجلذتُزج
ثلتُلىّ دمج لٕست لُج ثلزىسّٕ .إن فٓ ثلظشثع ثإلرتمجػٓ لشخظٕجت ثلشيثّٔ ٔالحظ ػىذَج
إوىجس ثلزثت فتيمش مزتمؼُج تيمٕشث يتىجػل تمجلٕذٌ يسىىٍ ولُج دٕىمج تشْ ثلخمجفّ ثلغشدّٕ
حذٔخّ متمذمّ تخـً ويً تؼجلٓ ثإلوسجن .ػىظش ثلظشثع ًَ مه ثلؼىجطش ثلذزجسصِ ثلمىـمٕزّ
يوخٕشِ ثإلستخذثب للخـّ فٓ ثلشيثّٔ .ثلظشثع ثلذثخلٓ يوزله ثإلرتمجػٓ أوخش تًظٕفج فزٓ
ثلشيثّٔ َزٌ ألوُج دثخلّٕ إرتمجػّٕ يلىه ثلظشثع ثلـذٕؼٓ ًَ ألل ثلظشثػجت إسزتخذثمج ألن
ثلشيثّٔ تشمل ػلٓ ثإلوسجن ثلزْ رؼلتٍ ثلمؼجٔج ثلخمجفّٕ يثإلرتمجػٕزّ للمزج .إن ثلظزشثػجت
ثلزسمّٕ دٕه ثلشخظٕجت ال تًظف وخٕشِ ألن ثلشخظٕجت فٓ دذثّٔ ثلشيثّٔ مزتمؼّ ػلزٓ
فىشِ يثحذِ يرثت يرُجت ثلىظش ثلمتشجدٍ يدؼذ رلزه مزغ مزج ٔيزذث ثلتغٕٕزش يثلتئًزل
لألَذثف فٓ وُجّٔ ثلشيثّٔ ٔظُش ثلظشثع ثلزسمٓ دظًسِ لظٕشِ رذث.
إن ثإلػـشثح أي ثإلوتظجس فٓ سيثّٔ حٕذس حٕذس رثت أَمّٕ دجلغّ ألوٍ ٔىشب سغذزّ فزٓ
ثلمجسا وٓ ٔستمش لشثاتُج .لذ إستخذب حٕذس حٕذس مه َزث ثألسلًح حجرلج دجسػزجٔ .ززشْ
ثإلػـشثح فٓ ثلؼمذِ دجلىسذّ للشخظّٕ ثلشةٕسّٕ للشيثّٔ؛ سثوٓ ،إرث َزً فزٓ ثلُٕزجب يػزذب
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ثلمؼشفّ لزَجدٍ إلٓ دمشك أي إلٓ دٕشيت يوزله حظزًلٍ ػلزٓ ثإلٔؼزجح ثلفىزشْ .ثألصمزّ
ثلغجلذّ للشيثّٔ وجوت حذحج لذ يلغ لُذْ مه ثلشخظٕجت ثلفشػّٕ للشيثّٔ .ثلىجتخ ٔذجدس إلزٓ
ششح ثلًلجةغ ثلزضةّٕ للشخظٕجت فٓ ثلشيثّٔ خالل حالحمتّ طفيّ فتتىًن أصمّ رذٔذِ فٓ
ثلشيثّٔ ولمج ٔؼشع ول مشُذ للشخظٕجت ،حتٓ تؼغ ثلمزجسا مشزتجلج إلسزتمشثس لشثاتُزج
يفُم غجٔتُج إلٓ صمه حل ثلؼمذِ.
وخشت ليظجت ثألصمجت فٓ مزمًػّ ثلشيثّٔ .ثلًلزجةغ ثلتزٓ تًثرُُزج شخظزٕجت ثلشيثٔزّ
مملًاِ دجألصمجت فذؼؼُج مغ ثلمغجفلّ ومشثس سثوٓ إرث إتخزٌ للمُجرشِ فلُج مذذأ ثلمغجفلّ.
ٔمىه إحظجا رسيِ ثلشيثّٔ ػىذمج تذخل ثلشخظٕجت دٕزشيت يَىزجن مفزش يحشٔزّ لُزج
دٕىمج تتظًس َزٌ ثلشخظٕجت أوُج خجلّٕ فجسغّ .لم ٔختض حٕذس حٕزذس مزه سيثٔتزٍ ليزل
ثلؼمذِ إال ثلملٕل مىُج .يلغ حل ثلؼمذِ فٓ ثلشيثٔزّ إرث دخلزت ثلشخظزٕجت دٕزشيت حتزٓ
يرذت غجٔتُج.
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متؼلقة) ،ؿُشثن :مشيثسٔذ.
سلٕمجوٓ ،ميسه ، 1383 .في کتابة القصة ،ثلـذؼّ ثلشثدؼّ ،ؿُشثن :أمٕشوذٕش.
سىجدًس ،حسٕه ، 1383 .عشر دراسات لکتابة القصة ،ؿُشثن :ال وج.
لـخ ،سٕذ ، 1359 .التصَیر الفٌي في القرآى ،تشرمّ ميمذ ػلٓ ػجدذْ ،ثلـذؼّ ثأليلزٓ ،ؿُزشثن:
مشوض وشش إومالح.
ثلمىـجس ،سٕف ثلذٔه1997 .ب ،األدب العربي السَري بعد االستقالل ،دمشك :مىشًسثت يصثسِ ثلخمجفّ.
ومجل مظـفٓ ،شجوش .ال تج ،أحسي القصص؛ قصص األًبياء باألسلَب التحليلي القرآًي الحددی ،
دمشك :دثس ثلمؼشفّ.
مشتجع ،ػذذثلمله2005 .ب ،في نظزية الزواية ،يَشثن :دثس ثلغشح للىشش يثلتًصٔغ.
مستًس ،مظـفٓ ، 1379 .هبدئ القصص الصغيرة ،ؿُشثن :مشوض.
مؼٕه ،ميمذ ، 1371 .هعجن هعيي ،ثلـذؼّ ثلخجمىّ ،ؿُشثن :وشش أمٕشوذٕش.
مًلغ ثلمؼشفّ.1379 ،
مًلغ مىتذّ خجلذّٔ.1397 ،
مٕشطجدلٓ ،رمجل يمٕشطجدلٓ ،مٕمىت ، 1377 .هعجن في کتابة القصة ،ؿُشثن :وتجح مُىجص.
مٕشطجدلٓ ،رمجل ، 1379 .األدب الرٍائي ،ثلـذؼّ ثلخجوّٕ ،ؿُشثن :وشش سخه.
مٕشطجدلٓ ،رمجل ، 1380 .عٌاصر الزواية ،ثلـذؼّ ثلشثدؼّ ،ؿُشثن :وشش سخه.
مٕشطجدلٓ ،رمجل ، 1386 .األدب الرٍائي للقصة والقصة القصيرة ،ؿُشثن :وشش سخه.
وزم ،ميمذ ًٔسف1979 .ب ،في القصة ،ثلـذؼّ ثلسجدؼّ ،دٕشيت :دثس ثلخمجفّ.
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،ّ ثلـذؼزّ ثلخجوٕز، تشرمّ ػٕجا مًحزذ يدشئزض مُزجرش، نظزيةة األدب، 1382 . سوٍ يآستٕه يثسن،يله
.ٓ وشش ثلؼلمٓ يثلخمجف:ؿُشثن
. أمٕشوذٕش: ؿُشثن، في کتابة القصة، 1384 . إدشثَٕم،ًٓٔوس

المقاالت والزساالت
ّ رجمؼز،»» سسجلّ «بنية الشخصية في رواية «وليمة األعشاب البحر،ق1436 . طذح،ْرشمٍ ػمٕش
.ِميمذ خٕؼش دسىش
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