مُنَى العند وتوظيف القصة األدبية يف جمال الدعوة
اإلسالمية
(كهتن يف منتصف الليل منوذجاً)
خنساء حممد أديب اجلاجي

*

متهود:
يتـوول هذا اًمبحٌ اًمؼصي إدسمقي وأمهقتفو يمقؾمقؾي دقمقيي هلو أصمرهو اعمؾؿقس ذم طمقوشمـو ،وؾمقبدأ
ًمقعرج قمغم اًمؼصص اًمؼرآين واًمـبقي وإيراد سمعض
اًمبحٌ سمتقضقح مػفقم اًمؼصي ًمغ ًي ومصطؾح ًو أدسمق ًوّ ،
إمثؾي اًمرسيعي ًمف ،صمؿ كؿر سمبعض إمثؾي مـ اًمؼصص ذم اًمعٍم إمقي واًمعبودً ،مـصؾ إمم اًمؼصص ذم
اًمعٍم احلديٌ ،وكريمز آهتامم قمغم اًمؼصي ذم إدب اإلؾمالمل سمؿػفقمف إديب اعمعوس.
صمؿ كتـوول سموًمبحٌ أمهقي دور اعمرأة اعمسؾؿي ذم اًمدقمقة اإلؾمالمقي مـذ سمدايي سمزوغ ؿمؿس اإلؾمالم
طمتك يقمـو احلورض ،وكثبً سمـامذج منمىمي ىمدمً ومقفو اعمرأة يمؾ مو ذم وؾمعفو ذم جمول اًمدقمقة اإلؾمالمقي .صمؿ
كصؾ إمم اًمؽوشمبي اعمختورة هلذا اًمبحٌ وهل د .مـك اًمعؿد اًمتل عمسً ؿمخصق ًو مدى شملصمػم ىمصصفو قمغم
اًمـوؿمئوت اًمشوسموت  ،ومدى شمؼبؾفـ ًمرؾموئؾفو اعمبثقصمي ذم ىمصصفو سمصقرة ّ
مشقىمي .وسمحثل هذا أرضمق
ضمذاسمي ّ
أن يؽقن ظمطقة ذم جمول شمشجقع اًمؽػوءات واإلسمداقموت اًمـسوئقي ذم جمول إدب اإلؾمالمل ،إلدرايمـو مدى
وسموٕظمص اًمـوؿمئي واًمشبوب ذم
أمهقي إدب واًمؼصي سمشؽؾ ظموص ذم شمغقػم مػوهقؿ وشمثبقً أظمرى،
ّ
قمٍمكو احلوزم اًمذيـ أصبحقا يـػرون مـ اًمققمظ اعمبوذ ويتخذون مقىمػ ًو راومض ًو ًمف مـذ اًمبدايي.

*

حمورضة سمؼسؿ اًمؾغي اًمعرسمقي ،ضمومعي سمشوور ،سمويمستون

القصة وأمهوتها:
شمتبعً أصمره ؿمقئ ًو سمعد رء ،ومـف ىمقًمف شمعومم :ﭽﮭ ﮮ
اًمؼصي ًمغي" :يؼولَ :ىم َص ْص ًُ اًمٌمء إذا
ُ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ﭼ( ) و ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭼ( )

ِ
ص :أورده ،واًم َؼصص :اخلؼم اعمؼصقص،
يؼصف َق ّص ًو و َىم َص ًا
وىمص قمكم ظمؼمه ّ
واًمؼصي :اخلؼم وهق اًم َؼصصّ ،
ِ
واًمؼصص :مجع اًمؼصي اًمتل شمؽتى ،ويؼول :ىمصصً اًمرؤيو قمغم ومالن إذا أظمؼمشمف هبو " .وىمد وردت ذم
اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿعـك اًمؼص واحلؽويي وذيمر اخلؼم ذم يمثػم مـ أيوت اًمؽريؿي ،وهل ذم ىمقًمف شمعومم:
-

( َّن
احلؼ)( )
ص ُ
إن هذا هلق اًم َؼ َص ُ

-

َوهؿ قمَؾ ْق َؽ مـ ُ
ور ُؾم ً
ور ُؾم ً
ص ُفؿ قمؾقؽ)( )
ال َىمد َىم َص ْصـ ُ
ال مل َك ْؼ ُص ْ
ىمبؾ ُ
( ُ

ِ

ِ
 ( ْىمؾ إين قمغم َسم ّقـ ٍَي م ْـ َريب ويم َّذ ْسمت ُْؿ سمِ ِف َمو ِقمـْدي مو شم َْس َت ْع ِج ُؾ َ
احلؼ وهق َظم ْ ُػم
ص َ
ؽؿ إٓ هللِ َي ُؼ ُّ
قن سمِف إن احلُ ُ
ِ ِ
اًم َػوصؾلم)( )
-

ِ

ِ

ِ

(يو معنم ِ
اجل ِّـ واإلك ِ
رؾم ٌؾ مـؽؿ َي ُؼ ُّص َ
قن قمؾقؽُؿ آيويت و ُيـْذ ُرو َكؽُؿ ًمؼو َء يقمؽُؿ َهذا ) ()...
ْس أمل ْ يلشمؽ ُْؿ ُ
َ
ِ

( َوم َؾـَ ُؼ َّنص َّنـ ِ
قمؾقف ْؿ سمِعؾ ٍ
ؿ ومو ُيمـّو َهموئبِلم)( )

ف ِ
 (يو َسمـل آد َم إ َّنمو َيلشمقـَّنؽُؿ ُر ُؾم ٌؾ مـؽؿ َي ُؼ ُّص َقمؾقفؿ وٓ ُهؿ
قن قمؾقؽُؿ آيويت َوم َؿ ِـ ا َّنشم َؼك و َأ ْص َؾ َح َومال َظم ْق ٌ
ََيزكُقن)( )

-

ِ

ِ

َ
( َ
ـ أك َبوئفو)( )
ص
قمؾقؽ م ْ
شمؾؽ اًم ُؼ َرى َك ُؼ ُّ

 -ؾمقرة اًمؼصص ،أيي:

.11

 -ؾمقرة اًمؽفػ ،أيي:

.٦٤

 اسمـ مـظقر ،أسمق اًمػضؾ مجول اًمديـ حمؿد سمـ مؽرم إومريؼل اعمٍمي،د.ط،ت ،ج ،٧ص  ٧٣و.٧٤
 -ؾمقرة آل قمؿران ،أيي:

٦٢

 -ؾمقرة اًمـسوء ،أيي:

١٦٤

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

٥٧

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

١٣٠

 -ؾمقرة إقمراف ،أيي:

٧

 -ؾمقرة إقمراف ،أيي:

٣٥

 -ؾمقرة إقمراف ،أيي:
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١٠١

لسان العرب١٥ ،جمؾد ًا ،سمػموت :دار صودر،

-

(ومو ْىم ُص ِ
ص ًمع ّؾ ُفؿ َي َت َػؽُّرون)( )
ص ا ًْم َؼ َص َ

-

اًمر ُؾم ِؾ َمو ُك َث ِّب ًُ سمف ومما َد َ
(و ُيم ً
ك)( )
ال َك ُؼ ُّ
ص قمَؾ ْق َؽ م ْـ أكبوء ُ

ِ

-

أطم َس َـ ا ًْم َؼ َص ِ
َ
ص)( )
ص
قمؾقؽ ْ
(كح ُـ َك ُؼ ُّ

-

ص ُرؤ َي َ
وك قمغم ْ
إظم َقشم َ
ؽ)( )
(ىمول يو ُسمـ َّنَل ٓ َشم ْؼ ُص ْ

 (ًمؼدْ-

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َ
ؼم ٌة ٕوزم إًمبوب)( )
يمون ذم َىم َصص ِفؿ قم ْ َ
ِ

َ
قمؾقؽ مـ َىم ْبؾ)( )
(وقمغم اًمذ ْي َـ َهو ُدوا َطم َّنر ْمـَو مو َىم َص ْصـَو
َ
كبله ْؿ سمِوحلَ ِّؼ)( )
ص
قمؾقؽ ُ
(كح ُـ َك ُؼ ُّ

ِ
َ ِ
قمؾقؽ مـ أكبوء مو ىمدْ َؾم َبؼ)( )
ص
 (يمذًمؽ َك ُؼ ُّ-

َ
َ
( َّن
أيمثر اًمذي هؿ ومقف خيتؾػقن) ( )
ص قمغم سمـل
إن َهذا
اًمؼرآن َي ُؼ ُّ
إرسائقؾ َ

ٍ
إن أيب يدْ َ ِ
ِ
ص
أضمر مو َؾم َ
اؾمتِ ْحقوء َىم ْ
ومؾام ضمو َء ُه و َىم َّن
وًمً َّن َ
ؼقً ًمـو ّ
قمقك ًم َق ْج ِز َي َؽ َ
 (ومجوء ْشم ُف إطمدَ ُامهو متٌم قمغم ْص َ
ـ اًمؼق ِم اًمظوعملم)( )
ىمول ٓ ْ
ختػ ك ََج ْق َ
تم َ
قمؾقف اًم َؼ َص َ
( -وًمؼدْ

ِ

ِ

ِ

َ
َأ ْر َؾم ْؾـَو ُر ُؾم ً
ص قمؾ ْقؽ)( )
مـفؿ م ْـ َىم َص ْصـَو
قمؾقؽ ومـ ُْفؿ َم ْـ مل ْ َك ْؼ ُص ْ
ال م ْـ َىم ْبؾ َؽ ُ

واصطالطم ًو :هل "جمؿققمي مـ إطمداث يروهيو اًمؽوشمى ،وهل شمتـوول طمودصمي واطمدة أو طمقادث قمدة،
شمتعؾؼ سمشخصقوت إكسوكقي خمتؾػي ،شمتبويـ أؾموًمقى قمقشفو وشمٍمومفو ذم احلقوة ،قمغم همرار مو شمتبويـ طمقوة
اًمـوس قمغم وضمف إرض ،ويؽقن كصقبفو ذم اًمؼصي متػووشم ًو مـ طمقٌ اًمتلصمر واًمتلصمػم .وختتؾػ قمـ
إىمصقصي ذم أهنو شمصقر ومؽمة يمومؾي مـ طمقوة ظموصي أو جمؿققمي مـ احلققات ،سمقـام إىمصقصي شمتـوول
 ؾمقرة إقمراف ،أيي: -ؾمقرة هقد ،أيي:

١٧٦
١٢٠

 -ؾمقرة يقؾمػ ،أيي:

٣

 -ؾمقرة يقؾمػ ،أيي:

٥

 -ؾمقرة يقؾمػ ،أيي:

١١١

 -ؾمقرة اًمـحؾ ،أيي:

١١٨

 -ؾمقرة اًمؽفػ ،أيي:

١٣

 ؾمقرة ـمف ،أيي: -ؾمقرة اًمـؿؾ ،أيي:

.٩٩
٧٦

 ؾمقرة اًمؼصص ،أيي: -ؾمقرة هموومر ،أيي:

٣٥
٧٨
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ىمطوقم ًو أو ذَيي أو مقىمػ ًو مـ احلقوة .وًمذا يضطر اًمؽوشمى إمم اخلقض ذم شمػوصقؾ يتجـبفو يموشمى
إىمصقصيٕ ،ن هذا يعتؿد قمغم اإلَيوء ذم اعمؼوم إول) (".

القصص القرآين والنبوي:
اًمؼرآن اًمؽريؿ طمػؾ سموًمؼصص قمـ إكبقوء واعمرؾمؾلم ،وقمـ إمؿ اًمسوسمؼي ،سمعضفو ًمتثبقً
ىمؾقب اعمممـلم وسمٌ اًمطؿلكقـي ومقفو ،وسمعضفو ختقيػ ًمؾعصوة واًمؽوومريـ اعمعوكديـ سمذيمر اًمعذاب اًمذي كزل
سمبعض إمؿ اًمسوسمؼي طملم شمؽذيبفو ورومضفو ٓشمبوع رؾمؾفو ،وهـوك ىمصص شمؽررت أيمثر مـ مرة مثؾ ىمصي
مقؾمك قمؾقف اًمسالم مع سمـل إرسائقؾ ،وهـوك ىمصص وردت مرة واطمدة ،مثؾ ىمصي يقؾمػ قمؾقف اًمسالم
وأصحوب اًمؽفػ  ...إًمخ.
ويؼقل اًمعالمي اًمشقخ حمؿد احلسـ وًمد اًمددو ( )":إن يمؾ مو ذم اًمؼرآن مـ اًمتقاريخ ومفق قمبورة
قمام يتؽرر ذم طمقوشمـو ،يمؾ ىمصي وردت ذم اًمؼرآن ومبحسى دوراهنو يؽثر وىمققمفو ذم اًمقاىمع ،مث ً
ال ىمصي مقؾمك
وومرقمقن ،يمثر دوراهنو ذم اًمقاىمع ،وسموًمؼرآن ،وذًمؽ أهنو ىمصي اًمطغقون ،ومقضمدت أن هذه اًمؼصي شمؼقم قمغم
مخسي أريمون:
ومـ قمؾقفو ومو قمؾقفو .ويؿثؾف :ومرقمقن.
اًمريمـ إول :اعمؾؽ اجلبور اًمذي يرى أكف يؿؾؽ إرض ْ
اًمريمـ اًمثوين :اًمقزير اعمـوومؼ اعمتسؾؼ اعمتؿؾؼ اًمذي خيقؾ ًمؾؿؾؽ أكف ىمودر قمغم شمؾبقي يمؾ رهمبوشمف
وأوامره ،ويؿثؾف :هومون.
اًمريمـ اًمثوًمٌ :رضمؾ إقمامل واعمول اًمذي يسخر صمروشمف ًمبؼوء اًمطغقون ،ويؿثؾف ىمورون.
اًمريمـ اًمراسمع :رضمؾ اًمديـ اًمذي يسخر قمؾؿف ًمتسقيغ اًمؼرارات اجلوئرة ًمؾظؾؿ واًمطغقون ،وٓ
يـؽر أي مـؽر ،ويؿثؾف اًمسحرة ىمبؾ إيامهنؿ.
اًمريمـ اخلومس :رضمؾ اإلقمالم اًمذي ٓ يغ ّطل مـ اًمقىموئع إٓ مو خيدم اًمطغقون ،ويرضب اًمصػح
قمام ؾمقى ذًمؽ ،يؿثؾف احلوذون ،ومنهنؿ ىموًمقا ًمؾـوس هؾ أكتؿ جمتؿعقن ًمعؾـو كتبع اًمسحرة إن يموكقا هؿ
اًمغوًمبلم ،ومنذا يموكقا مغؾقسملم ومفذا ٓ يغطقكف.
ومفذه أريمون آؾمتبداد واًمطغقون  ،وحتؽؿف ؾمـي إهلقي يمقكقي ،سمؼقل اهلل شمعومم :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

 -حمؿد يقؾمػ كجؿ،

فن القصة ،سمػموت :دار صودر ،وقمامن :دار اًمنموق١٩٩٦ ،م ،ط ،١ص .٩

 -اًمعالمي حمؿد احلسـ وًمد اًمددو :ممؾمس مريمز شمؽقيـ اًمعؾامء ذم كقايمشقط ،مقريتوكقو.
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ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﭼ  ،ومؾؿ يؼؾ وكريد أن كؿـ قمغم سمـل

إرسائقؾ ٕهنو ؾمـي إهلقي يمقكقي .ويمذًمؽ ذم ىمصص ؾمقرة اًمؽفػ وهمػمهو) (...

ال ومـق ًو مستؼ ً
وؾمقد ىمطى يرى أن "اًمؼصي ذم اًمؼرآن ًمقسً قمؿ ً
ال ذم مقضققمف وـمريؼي قمرضف
وإدارة طمقادصمف  ...إكام هل وؾمقؾي مـ وؾموئؾ اًمؼرآن اًمؽثػمة إمم أهمراضف اًمديـقي .واًمؼرآن يمتوب دقمقة ديـقي
ىمبؾ يمؾ رء ،واًمؼصي إطمدى وؾموئؾف إلسمالغ هذه اًمدقمقة وشمثبقتفو .ؿملهنو ذم ذًمؽ ؿملن اًمصقر اًمتل
يرؾمؿفو ًمؾؼقومي وًمؾـعقؿ واًمعذاب ،وؿملن إدًمي اًمتل يسقىمفو قمغم اًمبعٌ وقمغم ىمدرة اهلل ،وؿملن اًمنمائع
اًمتل يػصؾفو وإمثول اًمتل يرضهبو  ...إمم آظمر مو ضموء ذم اًمؼرآن مـ مقضققموت) (".

واحلديٌ اًمـبقي ؾمور قمغم هنٍ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم شمقفمقػف ًمؾؼصي ذم اًمدقمقة واًمؽمسمقي ،وأقمطك
اًمؼصي طمؼفو مـ آهتامم ،يمام رأيـو ذم ىمصي اًمثالصمي اًمذيـ ُؾمدَّن قمؾقفؿ سموب اًمغور ( ) ،وىمصي إىمرع وإقمؿك
وإسمرص ( ) ،وىمصي ُضم َر ْيٍ اًمراهى ( ) ،وهمػمهو مـ اًمؼصص اًمتل يمون هلو دور سمورز مقاومؼ سموًمطبع
ًمؾؼصص اًمؼرآين ذم اهلدف واًمػؽرة ،وسمعضفو يمون ومقف شمػصقؾ ًمؼصص وردت جمؿؾي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ يمام
ذم ىمصي أصحوب إظمدود ( ).
أغراض القصة يف القرآن الكريم:

 اكظر :مؼوسمؾي ىمـوة اجلزيرة مع اًمعالمي اًمشقخ حمؿد احلسـ وًمد اًمددو( ،طمؾؼتون) ،سمركومٍ (مؼوسمؾي) ،شمؼديؿ :قمكماًمظػػمي ،شموريخ ٢٧ :أسمريؾ ٢٠١٧م ،قمغم مقىمع اًمققشمققب www.youtube.com .
 -ؾمقد ىمطى،

التصوير الفني يف القرآن الكريم( ،اًمؼوهرة :دار اًمنموق١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢ /م) ط ،١٦ص .١٤٣

 -اًمبخوري ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ،

صحوح البخاري ( ،اًمريوض :دار اًمسالم١٤١٧ ،هـ١٩٩٧ /م) ،يمتوب:

طمديٌ إكبقوء ،سموب :طمديٌ اًمغور ،رىمؿ احلديٌ ،٣٤٦٥ :ص .٧١٣
 -اعمصدر كػسف ،يمتوب:

أحاديث األىبواء  ،سموب :طمديٌ أسمرص وأقمؿك وأىمرع ذم سمـل إرسائقؾ ،رىمؿ احلديٌ،٣٤٦٤ :

ص.٧١٢
 -اعمصدر كػسف ،يمتوب:

أحاديث األىبواء  ،سموب :ىمقل اهلل شمعومم( :واذيمر ذم اًمؽتوب مريؿ ،)...رىمؿ احلديٌ،٣٤٣٦ :

ص .٧٠٧
 -اًمؽممذي ،أسمق قمقسك حمؿد سمـ قمقسك،

جامع الرتمذي  ،مع شمرمجي سموٕرديي :مقٓكو ومضؾ أمحد صوطمى ،ضمزءان ،دار

آؿموقمً ،د.ط،ت ،اردو سموزار ،يمراشمٌم ،يمتوب :تفسري القرآن عن رسول اهلل  ،شمػسػم ؾمقرة اًمؼموج-٤١١ /٢ ،
 ،٤١٣رىمؿ احلديٌ.٣١٢٣ :
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مـ أهؿ أهمراض اًمؼصي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ:

"إصمبوت اًمقطمل واًمرؾموًمي ،وإصمبوت وطمداكقي اهلل،

وشمقطمد إديون ذم أؾموؾمفو ،واإلكذار واًمتبشػم ،ومظوهر اًمؼدرة اإلهلقي ،وقموىمبي اخلػم

واًمنم ،واًمعجؾي

واًمؽميٌ ،واًمصؼم واجلزع ،واًمشؽر واًمبطر) ( "... ،

وهـوك يمثػم مـ اًمؽتّوب واًمبوطمثلم ضمعؾقا اًمؼصي اًمؼرآكقي حمقر ًا ٕسمحوصمفؿ ويمتبفؿ ،ومـ همٓء:
 "أرسار اًمؼصي اًمؼرآكقي" ًمػفد ظمؾقؾ زايد١٤٢٨ ،هـ٢٠٠٧ /م. "أؾمس سمـوء اًمؼصي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ  :دراؾمي أدسمقي وكؼديي " ،رؾموًمي مؼدمي ًمـقؾ درضمي اًمديمتقراه ذمإدب واًمـؼد ،يمؾقي اًمؾغي اًمعرسمقي سموعمـقومقي ،ضمومعي إزهر ،إقمداد اًمبوطمٌ :حمؿد قمبد اهلل قمبده دسمقر،
إذاف :أ.د .ومتحل حمؿد أسمق قمقسك١٩٩٦ ،م.
 "اًمؼقؿ اًمؽمسمقيي ذم ىمصص ؾمقرة اًمؽفػ  :دراؾمي حتؾقؾقي مؼوصديي " ،رؾموًمي مؼدمي ًمـقؾ ؿمفودة اعموضمستػمذم يمؾقي اًمعؾقم اإلكسوكقي وآضمتامقمقي ىمسؿ اًمعؾقم اإلكسوكقي ،ؿمعبي اًمعؾقم اإلؾمالمقي ،ذم ضمومعي أيب سمؽر
سمؾؼويد ذم اجلزائر ،إقمداد اًمطوًمبي :معروف ؾمعود ،إذاف اًمديمتقرة :سمقخلراص يمريؿي٢٠١٤ ،م.
 "أؾمؾقب اًمرسد اًمؼصيص ذم اًمؼرآن" ،رؾموًمي مؼدمي ًمـقؾ درضمي اعموضمستػم ذم اًمؾغي وإدب اًمعريب ذماعمعفد اًمقـمـل ًمؾتعؾقؿ اًمعوزم ،شمؾؿسون ،اجلزائر ،إقمداد :حمؿد ـمقل١٩٨٨ ،م
 "أصمر شمعؾؿ ىمصص اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمـسؼ اًمؼقؿل ًمدى شمالمقذ اعمرطمؾي آسمتدائقي " عمحؿد حمؿقد اًمسقدظمضػم.
 "إهداف اًمؽمسمقيي ذم اًمؼصص اًمؼرآين " ،رؾموًمي مؼدمي ًمـقؾ درضمي اعموضمستػم ذم اًمؽمسمقي اإلؾمالمقيواعمؼوركي ،ذم يمؾقي اًمؽمسمقي ذم ضمومعي أم اًمؼرى ،اًمسعقديي ،إقمداد اًمطوًمى :مدهش قمكم ظموًمد أمحد،
إذاف :د .حمروس ؾمقد مرد١٤٠٩ ،هـ١٩٨٩ /م.

القصة يف العرص األموي والعباد:
ورد إًمقـو مـ اًمعٍميـ إمقي واًمعبود سمشؽؾ ظموص سمعض اًمؼصص مثؾ:

"كتاب كلولة

ودمنة ٓسمـ اعمؼػع ،و قصص األىبواء ًمؾؽسوئل ،و فاكهة اخللفاء ٓسمـ قمرسمشوه ،وادستطرف يف كل فن
مستظرف ًمألسمشقفل ،و الفرج بعد الشدة ًمؾتـقظمل ،و مصارع العشاق ٓسمـ اًمرساج ،ومو ورد ذم يمتى
إدب أمثول األغاين ٕيب اًمػرج إصػفوين ،والعقد الفريد ٓسمـ قمبد رسمف ،وهناية األرب ًمؾـقيري" ( )

 -ىمطى،

التصوير الفني يف القرآن الكريم ،ص .١٤٤

 أكقس اعمؼدد،ص .٤٩٦
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الفنون األدبوة وأعالمها يف النهضة العربوة احلديثة  ،سمػموت :دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم٢٠٠٠ ،م ،ط،٦

وًمؼد اهتؿ ُيمتّوب هذه اًمؼصص سمتضؿقـفو معو ين أظمالىمقي ومػوهقؿ شمرسمقيي ،واًمؼورئ يرى أن مث ً
ال
"مجقع ىمصص يمتوب كلولة ودمنة هل طمؽويوت شمقضح طمؼقؼي أظمالىمقي واضمتامقمقي ٓ
معرومتفو واًمسؾقك سمؿقضمبفو ًمقعقش سملم اًمـوس راضق ًو ،وىمس قمؾقفو معظؿ مو

همـك ًمؾؿرء قمـ

شمريمف ًمـو إدب اًمؼديؿ مـ

ىمصص يراد هبو اًمتعؾقؿ وشمرسمقي اخلؾؼ اًمؼقيؿ) ( ".

"ًمقسً اًمؼصي ضمديدة قمغم أدسمـو يمؾ اجلدة ،ومػل إدب اجلوهكم ىمصص يمثػم

دور قمغم أيوم
ةت

اًمعرب وطمروهبؿ ...وىمد شمرضمؿ ذم اًمعٍم اًمعبود يمثػم مـ ىمصص إمؿ إضمـبقي ،ومـ أؿمفر مو شمرضمؿ
ٍ
طمقـئذ يمتوب كلوة ودمنة و ألف لولة ولولة  .وًمؽـ يالطمظ أن اًمؼصص اًمعبود ومو ظمؾػف مـ ىمصص قمـد
اًمشعقب اإلؾمالمقي اختذ اًمؾغوت اًمعومقي هموًمب ًو ًمسوكو ًمف،

ومل يدظمؾ مـف ذم أدهبو اًمؽبػم :إدب اًمعريب

اًمػصقح ؾمقى ادقامات ،وهل ىمصص ىمصػمة شمصقر مغومرات أديى متسقل خيؾى ؾمومعقف سمحضقر سمدهيتف
وسمالهمي قمبوراشمف .وذم احلؼ أن سمديع اًمزمون خمؽمقمفو ومـ

ضموء سمعده مثؾ احلريري مل يػؽر ذم صـع ىمصي

طمؼقؼقي أو أىمصقصي ،إكام ومؽر ذم همرض شمعؾقؿل هق مجع ـمقائػ مـ إؾموًمقى اعمـؿؼي اعمقؿموة سمزظمرف
اًمسجع واًمبديع") ( .

القصة يف العرص احلديث:
عمو اشمصؾـو سملورسمو وأظمذكو كتلصمر سمآداهبو ادمف أدسموؤكو إمم اًمؼصص اًمغريب ،وطمووًمقا أن يؽممجقه ،صمؿ
فمفرت حمووٓت قمرسمقي ًمؽتوسمي اًمؼصي سمؿػفقمفو احلديٌ مثؾ "زيـى" عمحؿد طمسلم هقؽؾ " صمؿ شماله حمؿد
شمقؿقر ذم جمؿققمتف اًمؼصصقي "مو شمراه اًمعققن" ،) ( ".وًمق ُؾمئؾـو أن كعلم أكؿقذضم ًو ًمؽتوب اًمؼصي اًمؼصػمة ذم
مٍمٕ ،ذكو إمم حمؿقد شمقؿقر اًمذي دمرد هلذا اًمػـ ومـؼؾف أو يمون ذم ـمؾقعي مـ كؼؾقه مـ

ـمقر اًمؽممجي

واًمتؼؾقد إمم ـمقر آؾمتؼالل وآسمتؽور .وًمؼصصف ؿمفرة ذم خمتؾػ إىمطور اًمعرسمقي وىمد كؼؾ سمعضفو إمم
ًمغوت أضمـبقي) ( .

واًمؼصي ًمقسً هل جمرد احلقادث أو اًمشخصقوت ،إكام هل

ىمبؾ ذًمؽ إؾمؾقب اًمػـل ،أو

ـمريؼي اًمعرض اًمتل شمرشمى احلقادث ذم مقاضعفو .وحترك اًمشخصقوت ذم جموهلو ،سمحقٌ يشعر اًمؼورئ أن
 اعمصدر كػسف ،ص -ؿمقىمل ضقػ،

األدب العريب ادعارص يف مرص ،مٍم :دار اعمعورف ،د.ت ،ط ،١٠ص .٢٠٨

 اعمصدر كػسف ،ص -اعمؼدد،

.٤٩٦
.٢١٠

الفنون األدبوة وأعالمها يف النهضة العربوة احلديثة  ،ص .٥٠٠
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هذه طمقوة طمؼقؼقي دمري  ،وطمقادث طمؼقؼقي شمؼع ،وؿمخصقوت طمؼقؼقي شمعقش ( ) ،ويتقظمك ومقفو أن شمؽقن
ذات طمبؽي ىمقيي ،وديبوضمي منمىمي ،وذات حتؾقؾ دىمقؼ ًمؾحقادث وإؿمخوص همػم ممؾ ،ورسد ممتع َيؿؾ
كػس اًمؼورئ قمغم أضمـحي اًمتشقق اًمدائؿ ) ( ،وموًمؼصي اظمتقور وشمـسقؼ ،اظمتقور حلودصمي أو قمدة طمقادث ،شمبدأ
وشمـتفل ذم زمـ حمدود وشمصقر همويي معقـي ،وشمسوق ضمزئقوهتو ؾمقوىمي معقـي ًمتمدي إمم شمصقير هذه اًمغويي،
ومؾقسً جمرد شمسجقؾ خلط ؾمػم اًمزمـ واحلقادث سمال سمدء وٓ اكتفوء ،وٓ ًمتسجقؾ ظمقاـمر واكػعوٓت سمال
شمرشمقى وٓ شمـسقؼ .هل أؿمبف رء سموًمصقرة اًمشؿسقي شمؾتؼط حلظي ظموصي مـ ؾمؾسؾي اًمؾحظوت اًمزمـقي
واحلسقي واًمشعقريي ًمإلكسون أو ًمألؿمقوء ،وشمػرزهو قمـ ؾموئر اًمؾحظوت اًمدائبي اًمسػم واًمتحقل ،يمذًمؽ
شمصـع اًمؼصي وهل شمصقر ومؽمة مـ احلقوة سملطمداصمفو ووىموئعفو ذات سمدء وهنويي ،صمؿ شمزيد ومتـسؼ ضمزئقوت هذه
اًمػؽمة سمحقٌ شمؽقن هلو ظمومتي ،يملكام شمؼػ احلقوة قمـدهو حلظي

وهل ٓشمؼػ أسمد ًا

ىمبؾ أن شمتوسمع اًمسػم إمم

ىمصوص ،وشمتعدد
ىمصوص قمـ ّ
أضمؾفو اعمرؾمقم ،وهذا اًمتـسقؼ هق اًمعؿؾ اًمػـل ومقفو ،وهق اًمذي خيتؾػ ومقف ّ
ومقف اًمـامذج .وإكف ًمقستقي أن يتـوول ذم هذا اًمتـسقؼ ومؽمة واىمعي سموًمػعؾ ،وطمقادث متً قمغم هذه إرض،
وأؿمخوص ًو قموؿمقا هذه احلقوة ،أو أن يتـوول ومؽمة وًمدت ذم اخلقول ،وطمقادث متً ذم اًمـػس ،وأؿمخوص ًو
قموؿمقا ذم اًمضؿػم ،وموعمفؿ هق ـمريؼي اًمتـسقؼ سموحلذف هـو واإلضوومي هـوك ،وسموًمتؼديؿ واًمتلظمػم ذم
اجلزئقوت ،وسمؼقودة ؾمػم احلقادث واخلقاًمًٍ ،متمدي إمم شمصقير ظموص هلذه اًمػؽمة ،يػرزهو مـ ذيط اًمزمـ
اًمذي ٓيؼػ ،ويضع هلو ـموسمع ًو مقؾمقم ًو سمـظرة صوطمبفو إمم احلقوة) (.

"إىمصقصي مؼقدة سملن شمتبع ظمط ؾمػم واطمد طمقل طمودصمي سمورزة ،أو طموًمي ؿمعقريي معقـي ،أو
ؿمخصقي ظموصي ،وٓ شمتقؾمع ًمتتـوول مجقع مالسمسوهتو وضمزئقوهتو ،ومو يتصؾ هبو مـ طموٓت

وأؾمبوب ذم

حمقط احلقوة اًمعوم) (".

و"إىمصقصي شمعتؿد قمغم ىمقة اإلَيوء واًمتصقير ،ىمبؾ أن شمعتؿد قمغم احلودصمي أو اًمشخصقي ،يمون
مـ اًمرضوري أن شمتبع ـمريؼي أداء ىمقيي مقطمقي مـذ اًمؾحظوت إومم ،وأن شمعتؿد

 ؾمقد ىمطى، -اعمؼدد،

النقد األديب أصوله ومناهجه ،سمػموت واًمؼوهرة :دار اًمنموق١٤١٠ ،هـ١٩٩٠ /م ،ط ،٦ص.٧٦
الفنون األدبوة وأعالمها يف النهضة العربوة احلديثة  ،ص .٤٩٧

 -ىمطى،

النقد األديب أصوله ومناهجه ،ص .٧٧

 -ىمطى،

النقد األديب أصوله ومناهجه،ص .٧٦
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قمغم شمعبػم ًمػظل طموومؾ

سموًمصقر واًمظالل واإليؼوع ،يموًمشعرٕ ،ن اًمػرصي ال يت أمومفو ًمإلَيوء حمدودة ،وطمبؽي احلقادث اًمتل ىمد
شمغـل ذم اًمؼصي ًمقسً مقرسة هلو ،وجموهلو اعمحدود َيتؿ قمؾقفو اًمؽميمقز وآكدوموع) (".

وذيقع اًمؼصي أهمرى هبو إدسموء ،ومؿألوا إؾمقاق إدسمقي سملكقاقمفو ،واختذوهو وؾمقؾي ومعوًمي ًمـنم
اعمذاهى اًمسقوؾمقي وآضمتامقمقي وآىمتصوديي وؾمقاهو "( ) ،وذم اًمؼصي مزايو شمضؿـ هلو ؾمؾطوك ًو أدسمق ًو مديد ًا
ومـزًمي ؾمومقي ذم كػقس اًمؽتّوب واًمؼراء ،ومنهنو مسؽماد اخلقول اًمؼقي ،وىمسط مشؽمك سملم مجقع اًمطبؼوت،
ومدرؾمي ًمؽمسمقي قمودة اًمؼراءة اًمتل متتوز هبو اعمدكقي احلديثي ،ومعرض ًمؾؼماقمي إؾمؾقسمقي واًمدراؾمي اًمـػسقي
وآضمتامقمقي) ( .

"اًمؾغي ذم اًمؼصي اًمؼصػمة ذات ـمبقعي ظموصي ،ومفل شمتؿقز سمنجيوزهو ودىمتفو ويمثوومتفو اًمتعبػميي،
ومؽؾ يمؾؿي ويمؾ مجؾي شمعتؼم ًمبـي ذم سمـوئفو إؾمؾقيب ،ومـ صمؿ ٓ شمؼبؾ آؾمتطراد أو اًمؽمادف أو احلشق
واًمتزيد ذم اًمتعبػم" ( )

وكرى أن احلقوة اًمرسيعي احلديثي ىمد موًمً سموًمـوس إمم اإلجيوز وإيثور اًمؼصي اًمؼصػمة وهلذه
ـمريؼتفو وشملًمقػفو اخلوص ،ومنهنو شمؼتٍم قمغم ومؽرة واطمدة أو طمودصمي مػردة أو ظمؾؼ ومذ شمعرضف سمقضقح
شموم) (.

القصة يف األدب اإلسالمي:
يتـوول اًمديمتقر حمؿد أديى اجلوضمل اًمؼصي ومؽوكتفو وأصمرهو ذم يمتوسمف قمـ إدب اإلؾمالمل،
ومقؼقل" :إكـو معنم اعمسؾؿلم سمحوضمي اًمققم

أيمثر مـ أي يقم مه -إمم مـفٍ ٕدسمـو اإلؾمالمل اعمـشقد

ٕكـو كتعرض ذم هذا اًمعٍم ًمغزو ومؽري ووضمداين وطمضوري مو قمرومـو ًمف كظػم ًا مـ ىمبؾ.

 اعمصدر كػسف ،ص -أمحد اًمشويى،

.٨٣
أصول النقد األديب ،مٍم :مؽتبي اًمـفضي اعمٍميي١٩٤٢ ،م ،ط ،٢ص .٣٢٩

 اعمصدر كػسف ،ص -قمبد اًمػتوح قمثامن،

.٣٣٠
"القصة القصرية اإلسالموة وبناؤها ادوضوعي والفني " ،جملة األدب اإلسالمي  ،ص ،٨-٤

قمدد ،٣٠جمؾد ١٤٢٢ ،٨هـ٢٠٠١ /م ،ص.٥
 -اًمشويى،

أصول النقد األديب ،ص .٣٤٠
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ًمؼد همصً مؽتبوشمـو ظمالل اًمـصػ اًمثوين مـ اًمؼرن اعمويض سمآٓف اًمؼصص اعمقضققمي واعمؽممجي
وأىمبؾً قمؾقفو إضمقول اًمـوؿمئي وذسمقا مـ ؾمؿقمفو ومقسمؼوهتو اًمٌمء اًمؽثػم ،ومػسدت أظمالق يمثػم مـفؿ
وشمزقمزع إيامهنؿ.
إن إىمبول مجوهػم اًمؼراء قمغم اًمػـقن إدسمقي احلديثي وظموصي "اًمؼصي واعمرسطمقي " سملًمقاهنو اعمختؾػي
جيى أن يػتح أقمقــو قمغم هذا اًمسالح اخلطػم اًمذي يتسؾح سمف اًمنم ًمقثبً ىمدمقف ذم طمقوة أمتـو ،وإذا يمـو كريد
اًمتصدي هلذا اًمغزو اهلوئؾ مـ اًمػـقن اعمـحرومي اعمدمرة اًمتل شمشقع اإلسموطمقي وآكحالل سملم اًمـوس ومنن ذًمؽ
ٓيؽقن سموؾمتـؽورهو واإلقمراض قمـفو ،سمؾ سموًمعؿؾ اإلجيويب اًمبـوءٓ ،سمد ًمـو مـ أن كؼدم ًمؾـوس اًمبديؾ
اًمصوًمح وؾمقؾؼك هذا اًمبديؾ اًمصوًمح مـ أيمثر اًمـوس ىمبقًٓ وإىمبوًٓ ٕن اًمـوس مقوًمقن إمم اخلػم ممصمرون ًمف "
()

"يؾتزم إدب اإلؾمالمل سموًمرؤيي اإلؾمالمقي وقمودات وشمؼوًمقد اعمجتؿع ،وهذا آًمتزام ٓ َيد مـ
طمريي اعمبدع ،وَٓيد مـ ظمقوًمف ،وًمؽـف يـظؿفو سمشؽؾ متقازن ممصمر ذم سمـوء اًمشخصقي اإلؾمالمقي سمـوء متقازك ًو
يتطوسمؼ ومقفو اًمؼقل مع اًمعؿؾ ذم صقرة واىمعقي سمعقد ًا قمـ اخلقول

اجلومح اًمذي َيؾؼ سمصوطمبف ذم ومضوء

ٓهنوئل ،ممو يصقبف سمخقبي إمؾ قمـدمو يؽتشػ أكف يؼبض قمغم رساب) ( ".

خصائص القصة القصرية اإلسالموة:
 .1مضؿقن هودف يدقمق إمم ىمقؿ احلؼ واخلػم واإليامن مـ مـظقر إؾمالمل.
 .2اًمتزام اًمقاىمعقي واًمبعد قمـ اخلقول اعمبوًمغ ومقف ومقمصمر ذم اعمتؾؼل شملصمػم ًا ؾمؾبق ًو.
 .3اعمعوجلي اًمػـقي اعمعوسة اعمتطوسمؼي مع شمطقر شمؼـقي اًمؼصي ذم اًمعٍم احلديٌ ،مع احلرص قمغم أن شمؽقن
معوجلي مـطؼقي مؼـعي ًمؾؿتؾؼل.
 .4رؾمؿ اًمشخصقوت رؾم ًام دىمقؼ ًو مؼـع ًو ذم ؾمؾقيمفو سموقمتبورهو ؿمخصقوت حتؿؾ رؤيي إيامكقي إؾمالمقي.
 .5احلرص قمغم اؾمتخدام اًمؾغي اًمـظقػي اًمـؼقي ،واًمصقر اًمػـقي اًمراىمقي واًمبعد قمـ إصمورة ؿمفقات اعمتؾؼلم
سموًمتعوسمػم اجلـسقي اهلوسمطي ،وإًمػوظ اعمس ّػي سموؾمؿ اًمقاىمعقي اًمرديئي.
 .6احلرص قمغم يمتوسمي اًمؼصي رسد ًا وطمقار ًا سموًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصحك.
 -حمؿد أديى اجلوضمل،

األدب اإلسالمي النظرية -النشية وادصطلح

ادصادر أدب وأدباء  ،صـعوء :دار اًمؽتوب

اجلومعل١٤٢٨ ،هـ٢٠٠٧ /م ،ط ،١ص .١٦
 -إسمراهقؿ ؾمعػون،

"ظمصوئص اًمؼصي اًمؼصػمة اإلؾمالمقي " ،جملة األدب اإلسالمي  ،ص  ،١٤-١٠قمدد  ،٣٠جمؾد ،٨

١٤٢٢هـ٢٠٠١ /م ،ص .١٠
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 .7آؾمتػودة مـ اًمؽماث اًمديـل واًمتوريخ اإلؾمالمل اًمزاظمر سملىموصقص اًمبطقٓت واًمتضحقوت

مـ أضمؾ

اإلؾمالم طمب ًو ذم اهلل وذم رؾمقًمف ،واًمتضؿلم مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ وإطموديٌ اًمـبقيي .ومـ ذًمؽ" :يمؾؿي
طمؼ قمـد ؾمؾطون ضموئر " خلؾػي سمـ قمريب ،و "ىمصي أم مقؾمك " ًمسعود قمبد اهلل اًمـوس (أم ؾمؾؿك) ،و "اًمعومل
اًمسعقد" عمحؿد اعمجذوب ،و"ؿمعوع إمؾ" عمحؿد قمكم وهبي) (".

مـ أسمرز مـ يمتى ذم ظمصوئص اًمؼصي اإلؾمالمقي د .ملمقن ومريز ضمرار يؼقل" :إن اًمدقمقة إمم اهلل ٓ
شمؼتٍم قمغم اًمبحقث اًمعؾؿقي واًمدراؾموت اًمػؽريي ،وإكام هل سمحوضمي أيض ًو ٕن شمؼدّ م مبودئفو ًمؾـوس ذم
طمؾؾ مـ إدب اًمرومقع اًمذي شمؾذه اًمـػقس وشمشتوىمف اًمؼؾقب وشمؼبؾ قمؾقف وشمروي اًمظؿل ،وهق أمر ومطـ
إًمقف أؾمالومـو اًمؽرام ،وؾمالح أطمسـقا اؾمتخدامف .ومؼد يمون ًمألدب أصمره ذم معورك اعمسؾؿلم ،ويمون ومـ
اًمشعر واخلطوسمي مـ أهؿ ومـقن اًمؼقل آكذاك همػم أن أدسموءكو اعمحدصملم ذم اًمعٍم احلديٌ همػؾقا قمـ
اهتامم اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمػـقن إظمرى ،ومؼد اؾمتخدم اًمؼصي ًمتحؼقؼ مؼوصده واقمتؿدهو وؾمقؾي كوضمعي
ًمإلرؿمود واًمتقضمقف واًمعظي واًمعؼمة) (".

ادرأة والدعوة اإلسالموة:
يؼمز هـو ؾممال :هؾ اًمدقمقة اإلؾمالمقي مؼتٍمة قمغم اًمرضمول ومؼط؟ أم أن اعمرأة يمون هلو دور ومعول
ذم اًمدقمقة اإلؾمالمقي ذم شمورخيـو؟
واجلقاب قمـ هذا اًمسمال يضطركو ًمؾعقدة إمم اًمتوريخ ًمـستـطؼف ومقجقبـو سمنضموسمي ؿموومقي واومقي .ومػل
طمديثف قمـ اعمرأة ذم كشلة اإلؾمالم يؼقل قمبد اهلل قمػقػل" :ذم ىمرن وسمعض ىمرن ،وصمى اعمسؾؿقن وصمبي مألوا
هبو إرض ىمقة وسملؾم ًو وطمؽؿي وقمؾ ًام ،ومراضقا إمؿ ،وهوضقا اعمامًمؽ ،وريمزوا أًمقيتفؿ ذم ىمؾى آؾمقو
وهوموت إومريؼقي ،وأـمراف أورسمو ،وشمريمقا ديـفؿ وذقمفؿ وًمغتفؿ وقمؾؿفؿ وأدهبؿ شمديـ هلو اًمؼؾقب
وشمـؼؾى هبو إًمسـي سمعد أن يموكقا ومرائؼ سمدد ًا ٓ كظوم ،وٓ ىمقام وٓ قمؾؿ وٓ ذيعي .ومػل أي اعمدارس
ووضمؿ ًمروقمتفو
درضمقا ،ومـ أي اعمعوهد ظمرضمقا؟ ًمؼد ىمطع اًمعرب شمؾؽ اعمرطمؾي اًمتل َؾم َف َؿ هلو اًمدهرَ ،
ِ
صوصفؿ وظمقومفؿ ودورهؿ
اًمتوريخ ومل يؼقؿقا معفد ًا أو يـشئقا ضمومعي ،اؾمتغػر اهلل !!! سمؾ ًمؼد يموكً ظم َ
وىمصقرهؿ معوهد ومدارس ومو ؿمئً مـ مغورس طمؽؿي ومغووص آداب َو ِ َزم أمرهو أمفوت صدق،
ومحوة طمؼف،
أىمومفـ اهلل قمغم كشئف ،واؾمتخؾػفـ قمغم صـوئعف ،وأرقموهـ أؿمبول هموسمف ،وأمتـفـ قمغم ُسمـوة مؾؽفُ ،
 اعمصدر كػسف ،ص -اجلوضمل،

.١٢

األدب اإلسالمي ،ص.١٦
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ورقموة ظمؾؼف ،ومؽ ّـ أىمقم ظمؾػوئف سمقاضمبف ،وأصمبتفـ قمغم قمفده ،وأهنضفـ سموًمػودح اًمشديد مـ أمرهً .مؼد يمون
اهلل أسمر هبمٓء اًمؼقم مـ أن خيرضمفؿ ُخمرضم ًو ؾمقئ ًو ،أو يـبتفؿ مـبت ًو وموؾمد ًا ،أو يضؿفؿ إمم صدور واهقي
وىمؾقب ؾمؼقؿي ،صمؿ يسقمفؿ أذف مطوًمى احلقوة ،ويقردهؿ أؾمؿك مؼوصدهو ،وًمق ومعؾ ًمؽون ىمد يمؾػفؿ
ؿمطط ًو وضمشؿفؿ حموًٓ ٕن إم مـ إمي سمؿثوسمي اًمؼؾى مـ اجلسد ،ومفل همذاء أرواطمفوِ ،
ومران أقمقادهو،
ومػقض مداريمفو ،ومبعٌ قمقاـمػفو ،ومنن وهـً يمون يمؾ أوًمئؽ واهـ ًو ضعقػ ًوً .مذًمؽ يمؾف قمؿد اإلؾمالم
إمم اعمرأة أول مو قمؿد ،ومرد مظؾؿتفو وأشمؿ كصػتفو ورومع ؿملهنو ،وأـمؾؼ قمـوهنو ،وصمبً إيامهنو) (.

دور اعمرأة اعمسؾؿي ذم شمصحقح اعمػوهقؿ سموًمؽمسمقي واًمؼدوة ىموئؿ مـذ اًمرقمقؾ إول مـ اًمصحوسمقوت
واًمتوسمعقوت ،ومفذه قموئشي ريض اهلل قمـفو يموكً مـ أقمؾؿ اًمـوس ويمون اًمصحوسمي واًمتوسمعقن يػدون إًمقفو
يسلًمقهنو قمـ سمعض اعمسوئؾ اًمتل اؾمتعصً قمؾقفؿ ،ويؼقل هشوم سمـ قمروة يروي قمـ أسمقف" :مو رأيً أطمد ًا
أقمؾؿ سمػؼف وٓ سمطى وٓ سمنمع مـ قموئشي ،وهذه اًمسقدة وموـمؿي سمـً احلسلم سمـ قمكم يموكً مـ أكبغ كسوء
قمٍمهو وأيمثرهـ قمؾ ًام وورقم ًو ،وىمد اقمتؿد قمغم روايتفو يمؾ مـ اسمـ إؾمحؼ واسمـ هشوم ذم شمدويـ اًمسػمة
اًمـبقيي ،وهذه اًمسقدة كػقسي سمـً احلسـ سمـ زيد سمـ احلسـ سمـ قمكم ،يموكً حترض جمؾس اإلموم موًمؽ سمـ
أكس ذم اعمديـي اعمـقرة ،وسمعد اكتؼوهلو إمم مٍم أىمومً جمؾس ًو قمؾؿق ًو يمون َيرضه أؿمفر قمؾامء قمٍمهو ،وذم
مؼدمتفؿ اإلموم اًمشوومعل اًمذي يمون يزورهو ويتدارس معفو مسوئؾ اًمػؼف وأصقل اًمديـ ومل يـؼطع قمـ
زيورهتو وآؾمتزادة مـ قمؾؿفو طمتك شمقوموه اهلل ويموكً مـ اعمشقعلم ًمف.
"إن اًمداقمقي امرأة أو رضمؾ متثؾ ضؿػم إمي واًمذي يؼع قمؾقف حتؼقؼ أموكي اًمرؾموًمي وكنمهو ومحؾ قمى

ء

مسموًمقي اًمتعؾقؿ واإلرؿمود واًمسعل ّ
حلؾ اًمؼضويو آضمتامقمقي اًمتل دموسمف اعمجتؿعوت وطمؾ ىمضويو إمي
واًمدوموع قمـ مؽتسبوهتو ...واًمدقموة هؿ محؾي مشعؾ كقر احلؼ واًمعؾؿ واًمـقر) ("...

واًمذهبل ييضء ًمـو هذا اًمعومل إكثقي اًمعؾؿل سمؼقًمف اعمشفقر " :مو قمؾؿً ذم اًمـسوء مـ اهتؿً
وٓ مـ شمريمقهو"( )

 -قمبد اهلل قمػقػل،

ادرأة العربوة يف جاهلوتها وإسالمها  ٣ ،أضمزاء ،مٍم :دار مٍم ًمؾطبوقمي١٣٥٢ ،هـ١٩٣٣ /م،

ج ،٢ص  ١٢٥و.١٢٦
 -مزاهر حمؿد أمحد قمثامن،

"إؾمفوموت اعمرأة ذم اًمعؿؾ اًمدقمقي اخلػمي :اًمسقدان كؿقذضم ًو " ،مـ مقىمع آحتود اًمـسوئل

اإلؾمالمل اًمعوعمل ،سمتوريخ ٩ :أهمسطس ٢٠١٤مwww.muslimaunion.com ،
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وذيمر احلوومظ اسمـ قمسويمر اعمتقرم ؾمـي إطمدى وؾمبعلم ومخسامئي ،أوصمؼ رواة احلديٌ قمؼدة،
وأصدىمفؿ طمديث ًو

طمتك ًمؼبقه سمحوومظ إمي -يمون ًمف مـ ؿمققظمف وأؾموشمذشمف سمضع وصمامكقن مـ اًمـسوء) (.

وىمول اًمشقيموين" :مل يـؼؾ قمـ أطمد مـ اًمعؾامء سملكف رد ظمؼم امرأة ًمؽقهنو امرأة ،ومؽؿ مـ ؾمـي ىمد
شمؾؼتفو إمي مـ امرأة واطمدة مـ اًمصحوسمي ،وهذا ٓ يـؽره مـ ًمف أدكك كصقى مـ قمؾؿ اًمسـي"( )

ويذيمر إؾمتوذ مصطػك اًمطحون أن أدسمقوشمـو ذم مقضقع دور اعمرأة اعمسؾؿي حمدودة ًمؾغويي ،سمؾ ومتزمتي
أيمثر مـ اًمالزم ،وأكف مـ ظمالل زيوراشمف اًمؽثػمة إمم ضمفوت إرض إرسمعي ،وضمد قمـد اعمرأة اعمسؾؿي حتػز ًا
ورهمبي ذم آًمتزام ،واًمعؿؾ اًمدقمقي ،واًمتضحقي سموًمقىمً واعمول ذم ؾمبقؾ اهلل  ...شمعودل مو قمـد اًمرضمؾ
وشمسل سمؼقًمف :ومليـ اخلؾؾ إذن؟ صمؿ ذيمر أن اخلؾؾ يؽؿـ ذم قمدة أمقر ،قمدّ دهو سمؼقًمف:
وشمػقىمف أطمقوك ًو ،أ
 يؽؿـ اخلؾؾ ذم سمعدكو قمـ اًمػفؿ اًمسؾقؿ اعمبـل قمغم اعمصودر اإلؾمالمقي إصقؾي اعمتؿثؾي سموًمؼرآن اًمؽريؿواًمسـي اًمـبقيي اعمطفرة ،ويمؿ ذم صمـويو اًمؽتى إظمرى مـ اضمتفودات دمووزت أطمقوكو اًمصحقح ومتسؽً
سموًمضعقػ ًمؾقصقل إمم آراء شمـوؾمى اًمؽوشمى ذم مرطمؾي حمدودة أو سمقئي معقـي ،طمتك وصؾ إمر ذم هذه
اًمؼضقي إمم شمػريط أو إومراط.
 -ويؽؿـ اخلؾؾ ذم أقمراف حتؽؿً سموًمعؼقل ..ظمالل ومؽمة ـمقيؾي مـ

اجلؿقد ،شمقىمػً ومقفو إمي قمـ

احلريمي ،وشمقىمػً ومقفو اًمعؼقل قمـ اإلسمداع ،وضمدير سمـو مجقع ًو وىمد سمدأت قمجؾي

اًمعؿؾ اإلؾمالمل

ق اًمعؼقل قمـ ومؽر صحقح َيؽؿ مسػمة اعمرأة اعمسؾؿي اًمسوئرة ذم مقيمى اًمدقمقة.
شمػ
سموًمدوران ،أن ت
 ويؽؿـ اخلؾؾ ذم كظرة اًمؽثػميـ (مـ إؾمالمقلم وهمػمهؿ) إمم اعمرأة سموقمتبورهو يموئـ ًو ضمـسق ًو يـػتح قمغم احلقوةمـ مقىمع آكػعول اجلـز ذم ـمبقعتف اًمغريزيي وذم كتوئجف اًمتـوؾمؾقي ،وسمذًمؽ خيتٍمون طمقوهتو ذم هذه
اًمدائرة ،وهمٓء ٓيـظرون إمم اًمرضمؾ هذه اًمـظرة ،ذم اًمقىمً اًمذي ٓ كجد ومقف ومرىم ًو سملم اًمػريؼلم.
 ويؽؿـ اخلؾؾ ذم أكوكقي اًمرضمؾ اًمذي َيى اًمراطمي واًمتؿتع سمؿبوهٍ احلقوة اًمدكقو ،ويصعى قمؾقف أن يتحؿؾتذم
ؿمقئ ًو مـ اًمتعى ًمقؽمك ًمزوضمتف ومرصي اعمشوريمي ذم اًمعؿؾ اإلؾمالمل ،إن إسار اًمرضمؾ قمغم سمؼوء زوج ه

 -اًمذهبل ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن،

موزان االعتدال يف ىقد الرجال  ٤ ،أضمزاء ،حتؼقؼ :قمكم حمد اًمبجووي،

سمػموت :دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي واًمـنم ،ج ،٤ص .٦٠٤
 قمػقػل، -قمثامن،

ادرأة العربوة يف جاهلوتها وإسالمها  ،ص .١٣٩
"إؾمفوموت اعمرأة ذم اًمعؿؾ اًمدقمقي اخلػمي "www.muslimaunion.com ،
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اًمبقً شمسعك قمغم ظمدمتف وظمدمي أوٓده ،ؾمقحرم اعمرأة اعمسؾؿي مـ اخلروج ًمتتؾؼك درؾم ًو أو شمعطل درؾم ًو،
أو شمشورك ذم قمؿؾ يسوهؿ ذم إصالح اعمجتؿع أو ذم سمـوء جمتؿع كسوئل إؾمالمل ضمديد) (.

ويشػم اًمؽوشمى أكقر اجلـدي إمم اًمغزو اًمثؼوذم اًمذي شمتعرض ًمف أمتـو اإلؾمالمقي وأهداومف ،ومقؼقل" :إن
اًمتغريى واًمغزو اًمثؼوذم اعمتسؾط مـ ظمالل ىمقى يمؼمى هل آؾمتعامر واًمص يهقكقي واعموريمسقي هيدف إمم
همرضلم يمبػميـ :أوهلام :هزيؿي اًمعؼؾ اإلؾمالمل سمنذاقمي اإلحلود واًمتعطقؾ مـ ظمالل كظريوت

هدامي

وإيديقًمقضمقوت موديي شمستفدف إقمالء اًمػؽر اًمبنمي واًمتشؽقؽ ذم اًمعؼوئد اًمسامويي وإظمالق واًمؼقؿ
اًمتل ىمدمتفو رؾموًمي اًمسامء .اًمثوين :شمؼقيض اعمجتؿع اإلؾمالمل سمـنم اإلسموطمي واًمػسود وشمدمػم إرسة اعمسؾؿي
ورضهبو سمنىمومي اخلصقمي سملم اًمرضمؾ واعمرأة وسملم أسموء وإسمـوء ،وسملم اًمشبوب وأدوات اًمؽمومقف واًمؾفق
وظموصي اعمرسح واًمسقـام واإلذاقمي واًمتؾػزيقن واًمصحوومي .إن اهلدف إيمؼم هق
واًمبـوء يمؾف سمتغقػم إقمراف اإلؾمالمقي ذم اًمعالىموت سملم اًمرضمؾ

شمدمػم اعمجتؿع وإرسة

واعمرأة مـ أضمؾ أداء رؾموًمييمؾ مـفام

إصقؾي ،واًمؽميمقز قمغم هدم رؾموًمي اعمرأة يملم وزوضمي ورسمي أرسة وإظمراضمفو إمم جمول إهقاء وإضقاء،
وإداة إؾموؾمقي هلذا هق اًمعؿؾ قمغم يمرس احلوضمز اًمؼوئؿ سمقـفو وسملم اًمرضمؾ :طموضمز اخلؾؼ واًمغػمة
وآظمتالف اًمعؿقؼ ذم اًمؽميمقى واًمقفمقػي) (.

إن اعمػوهقؿ اًمتل ىمدمفو ُيمتّوب اًمتغريى يموكً يمؾفو زائػي وخموًمػي ًمؾحؼقؼي واًمػطرة واًمعؾؿ
واإلؾمالم ،يموكً ائتامر ًا سموعمرأة وإرسة واعمجتؿع يمؾف ذم ؾمبقؾ إظمراج اعمرأة مـ رؾموًمتفو وأموكتفو .وؿمورك
ضمردوهو مـ مالسمسفو وأًمؼقهو قموريي قمغم اًمرسير حتً
ذم هذا اًمشعراء اًمذيـ طمطقا مـ يمرامتفو قمـدمو ّ
اًمضقء وضمعؾقهو أداة متعي ،طمتك وصػف أطمدهؿ سملكف شمعبػم اًمرضمقًمي وشمشقيف ًمؾجامل ودًمقؾ قمؼدة كػسقي.
ًمؼد يمون اًمتصقير ًمؾؿرأة مشقه ًو وضوًٓ ومثػم ًا ًمؾغرائز ودقمقة إمم ذ يمثػم ،وذًمؽ ذم إـمور مو يسؿك سملدب
اًمػراش ،ويموكً ىمصص اًمؼصوصلم هل صموًمثي إصموذم ً ...مؼد طمووًمً هذه اًمؽتوسموت (كثر ًا وؿمعر ًا وىمصي)
حترف اًمقاىمع وأن شمزيػ اًمػطرة وأن شمغوًمط ذم احلؼوئؼ إصقؾي اًمثوسمتي .ذًمؽ أن أيمرم مو أقمطك اإلؾمالم
أن ّ
اعمرأة أن يؽقن اشمصوهلو سموًمرضمؾ يمري ًام ذم إـمور قمالىمي زوضمقي ،أي ذم قمالىمي ىمد ؿمفد أمرهو سمنقمالن اًمزواج،
وىمد طمرم اًمعالىمي اًمرسيي اًمتل متتفـ ومقفو اعمرأة) (.

 مصطػك اًمطحون، أكقر اجلـدي، -اعمصدر كػسف ،ص
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ادرأة يف موكب الدعوة ،ص.٢
ادرأة ادسلمة يف وجه التحديات ،مٍم :دار آقمتصوم ،د.ط،ت ،ص .٧
.٢٧

أهداف القصة اإلسالموة:
يرى د .قمبد اًمرمحـ رأومً اًمبوؿمو أن ذم ـمؾقعي أهداف اًمؼصي اإلؾمالمقي مو يكم:
 .١احلرص قمغم أن شمبٌ ذم اعمسؾؿلم ظموصي ،وذم اإلكسوكقي قمومي روح اإليامن اًمسؾقؿ اًمؼقيؿ سموهلل شمبورك
وشمعومم ،وذًمؽ ًمؾقىمقف ذم وضمف هذا اًمسقؾ اجلورف مـ اًمؼصص اًمػؾسػل اًمذي ـمغك قمغم قمٍمكو ،وسمرز
ومقف سمروز ًا يمبػم ًا .وهق ىمصص يرمل ومقام يرمل إًمقف إمم هدم ومؽرة إًمقهقي قمـد اإلكسون ،واقمتـوق اعمبدأ
اًمؼوئؾ ٓ" :إًمف ،واحلقوة مودة".
 .٢معوجلي مشؽؾي اًمؼؾؼ اًمتل أصبحً ذم ـمؾقعي

مشؽالت إكسون هذا اًمعٍم ذم أورسمو وأمريؽو واًمتل

هتى رَيفو قمؾقـو معنم اعمسؾؿلم.
سمدأت ّ
 .٣آكتصور ًمؾخػم ذم ساقمف اًمدائى مع اًمنم ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ قمرض مقاىمػ ذًمؽ اًمٍماع ،وظمقض
اعمعريمي إمم ضموكى اخلػم طمتك شمعؾق رايتف ،ومـوزًمي اًمنم وشمعريتف إمم أن ُخت َْضدَ ؿمقيمتف.
 .٤معوجلي إوسموء اخلؾؼقي ،وآكحراوموت آضمتامقمقي واًمديـقي اًمتل دمتوح سمعض اعمجتؿعوت ،وشمرضب
سمجذورهو ذم شمرسمتفو طمتك شمغدو أمر ًا متعوروم ًو قمؾقف ٓيستـؽره مستـؽر ،وٓ يستفجـف مستفجـ.
 .٥اًمعؿؾ قمغم شمثبقً ىمؾقب اعمممـلم سموهلل ،اعمؾتزملم سمنمقمف ،اًمذائديـ قمـ ديـفٕ ،ن أصحوب اًمعؼوئد يؾؼقن
ذم هذا اًمعٍم مـ صـقف اًمعـً مو يزًمزل اًمصؿ اًمصالب ،وًمذا ومنهنؿ سمحوضمي موؾمي إمم اًمؽؾؿي اًمقاصمؼي
اًمتل شمثبً ىمؾقهبؿ إمم احلؼ وشمقـمد قمزائؿفؿ قمغم اًمصدق ،وشمؽقن سمؾس ًام جلراطمفؿ اًمدامقي ،وأم ً
ال ًمـػقؾمفؿ
اعمؽدودة ،وؾمؾقة ٕومئدهتؿ اًمتل صفرهتو اخلطقب.
 .٦شمرهقى اعمـحروملم واًمضوًملم مـ مغبي آكحراف واًمضالل ،وإكذارهؿ سموًمعقاىمى اًمقظمقؿي اًمتل شمؽمشمى
قمغم ؾمؾقيمفؿ ذم اًمدكقو وأظمرة.
 .٧اًمتصدي عمرض اًمؽمف ،وهق داء وسمقؾ مو ّ
شمػشك ذم أمي إٓ يمون ؾمبب ًو ذم ومشؾفو وذهوب رَيفو وشمسؾقط
قمدوهو قمؾقفو ،ومـ أقمراضف يمثرة اإلكػوق قمغم

اًمتقاومف ،وؿمدة آطمتػوء سموعمظوهر ،وظمؾق احلقوة مـ

اًمقاضمبوت ،وؿمغؾفو سموًمؽمهوت.
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 .٨اًمـػقذ إمم أهمقار اًمـػس اإلكسوكقي وسمقون مؽومـ اًمؼقة واًمضعػ ومقفو ،واًمؽشػ قمـ كقازع اخلػم واًمنم
اًمتل شمتداوهلو .واًمغرض مـ ذًمؽ إرؿمود اإلكسون إمم مـوطمل ىمقشمف وضعػف ،وشمزويده سموًمسالح اًمذي يغ ّؾى
ذم اًمـػس اًمؾقامي قمغم اًمـػس إ ّمورة) (".

"إن اعمريب ىمد يؼقل ويؼقل ،ويعظ ويعظً ،مؽـ اًمطرف اعمتؾؼل كودر ًا مو حتدث ًمديف آؾمتجوسمي
اًمؼقيي اعمطؾقسمي ،ومو ذًمؽ إٓ ٓقمتؼوده مـذ اًمبدايي أكف أموم وقمظ شمرسمقي وإرؿمود ومؽري مبوذ ،ومفق اسمتداء
متحػز متقومز ضده ٓ ،شمـػذ اًمؼقؿ إمم كػسف إٓ سمبطء ؿمديد وقمرس سموًمغٕ ،ن كقاومذ اعمتؾؼل ًمديف شمؽود شمؽقن
ؿمديدة اعمقارسمي أو رسمام شمؽقن مغؾؼي متوم ًو.
وهـو شمليت اًمؼصي :روايي ،أو ىمصي ،أو أىمصقصي ،سمؽؾ مو

ومقفو مـ قمـوس اًمتشقيؼ واًمتؾقيـ

واإلسمداع اسمتداء مـ اًمتؿفقد ،مرور ًا سمتشوسمؽ إطمداث وشمضوومرهو وشمعؼدهو ،صعقد ًا إمم اًمعؼد اًمػـقي
اجلوكبقي ،وصقًٓ إمم اًمعؼدة واحلبؽي اًمرئقسي ،طمقٌ يؽقن اًمؼورئ ذم أقمغم درضموت اًمؼؾؼ قمغم مصػم اًمبطؾ
أو إسمطول اًمذين شمشؿؾفؿ اًمؼصي وشمدور أطمداصمفو طمقًمف أو طمقهلؿ ،اكحدار ًا سمعد ذًمؽ إمم اإلكورة واحلؾ
اكتفوء سموخلومتي ،ومقتـػس اًمؼورئ اًمصعداء ويرشموح إمم اعمصػم اًمذي آًمً إًمقف إطمداث وومؼ شمسؾسؾفو اعمـطؼل
اًمبديع .مـ ظمالل هذا اًمتػوقمؾ اهلوئؾ مع إطمداث واًمتجووب اًمؾذيذ مع شمػصقالت مو

يدون ،يؽقن

اًمؼورئ ذم ىمؿي آؾمتسالم ًمتؾؼل يمؾ مو شمتضؿـف هذه اًمؼصي مـ أهداف شمرسمقيي ؾمومقي ،طمقٌ شمؽقن كقاومذ
كػسف منمقمي إمم آظمرهو ًمتؼبؾ مو ورد ومقفو مـ ىمقؿ ،وشمؼؿص دور اًمشخصقي اعمحقريي ،وشمبـك أومؽورهو،
ومتتسؾؾ إهداف اًمؽمسمقيي إمم كػسف سمعػقيي سموًمغي ،وختوًمط مشوقمره سمؽؾ ؾمالؾمي وهدوء ويرس ،وشمـغرز شمؾؽ
اًمؼقؿ اعمستفدومي مـ اًمؼصي ذم صدره وذم أقمامق ذاشمف ،وشمستؼر ذم ظماليو شمػؽػمه وشمقضمفوشمف سمؽؾ راطمي
وـمؿلكقـي وؾمالم ،ومو ذًمؽ إٓ ٕهنو شمدًمػ إمم شمالومقػ خمقؾتف وأقمامق مشوقمره مـ إسمقاب اخلؾػقي ،طمقـفو
يؽقن هلذه اًمؼقؿ احلؼ

اعمطؾؼ ذم شمرسمقتف وشمقضمقفف وومؼ أؾمؾقهبو وأهداومفو وهمويوهتو) (".

الكاتبة منى العمد:

 -قمبد اًمرمحـ رأومً اًمبوؿمو،

ىحو مذهب إسالمي يف األدب والنقد  ،اًمريوض :دار اًمؼمدى ًمؾـنمواًمتقزيع ،د .ط ،ت،

ص .٢٠٨ ١٩٠
 قمبد اًمرزاق ديورسمؽرزم،٢٠٠١م ،ص.١١٢
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"القصة والرتبوة واألبواب اخللفوة " ،جمؾي األدب اإلسالمي  ،قمدد  ،٣٠جمؾد ١٤٢٢ ،٨هـ/

هل د .مـك حمؿد اًمعؿد ،يموشمبي أردكقي ،طمصؾً قمغم ديمتقراه اًمػؾسػي ختصص اعمـوهٍ واًمتدريس
مـ يمؾقي اًمدراؾموت واًمعؾقم اإلكسوكقي واًمؽمسمقيي ،سمتؼدير ممتوز مـ ضمومعي اًمعؾقم اإلؾمالمقي اًمعوعمقي ،قمامن،
إردن قموم  ٢٠١٢م ،وقمؿؾً ذم جمول اًمتدريس ًمؾؿقاد اًمديـقي ذم مدارس اًمريوض وطمػر اًمبوـمـ ذم
اًمسعقديي ومقضمفي قمومي ومقضمفي إداريي ذم إدارة اًمتقضمقف اًمؽمسمقي ،ومنمومي قمؾقم ديـقي ذم إدارة اإلذاف
اًمؽمسمقي ،ورئقسي جلـي اإلقمالم واًمعالىموت اًمعومي سموًمـدوة اًمعوعمقي ًمؾشبوب اإلؾمالمل ،ومديرة ًمؾؼسؿ
اًمـسوئل سموًمـدوة صمؿ حمورضة متػرهمي شموسمعي ًمؾـدوة اًمعوعمقي ًمؾشبوب اإلؾمالمل ،صمؿ رئقسي ؿمعبي اإلرؿمود
واًمتقضمقف اًمؽمسمقي ذم ضمومعي اًمعؾقم اإلؾمالمقي ،وهل قمضق ذم راسمطي إدب اإلؾمالمل اًمعوعمقي ،ومفتؿي
سمشمون إرسة واعمرأة.
إكتوضمفو اًمعؾؿل:
 .1سمحٌ ذم إظمراج اًمؼقؿي ذم اًمزيموة.
 .2سمحٌ ذم اًمعدد أكقاقمفو وأطمؽومفو.
 .3مؼوٓت اضمتامقمقي ودقمقيي.
 .4جمؿققمي ىمصصقي سمعـقان :حافوة القدمني ،صودرة قمـ دار روايي ٢٠١٠م.
 .5جمؿققمي ىمصصقي سمعـقان :كمني يف منتصف اللول  ،صدرت قمـ دار اًمـحقي ًمؾـنم واًمتقزيع ،وهل حمؾ
سمحثـو هذا.
 .6جمؿققمي مؼوٓت صمؼوومقي اضمتامقمقي سمعـقان فتش عن ادرأة حتً اًمطبع.
 .7جمؿققمتون ىمصصقتون وجمؿققمي مؼوٓت شمـتظر اًمـنم.

هلو مؼوٓت كنمت ذم :جمؾي شمعؾقؿ اًمبـوت ،جمؾي اعمستؼبؾ اإلؾمالمل ذم اًمسعقديي ،وجمؾي اعمجتؿع
اًمؽقيتقي ،وجمؾي إرسة ،وجمؾي اعمتؿقزة ،وجمؾي ؿمفد ،وجمؾي احلقوة ،وصحقػي اًمققم اًمسعقديي ،وصحقػي
احلقوة اًمؾـدكقي ،وصحقػي قمؽوظ اًمسعقديي.
وهلو ًمؼوءات صحػقي مع :ىمـوة اعمجد اًمػضوئقي ،وجمؾي اإلؾمالم اًمققم ،وضمريدة اًمنمق.
يمام شمؿ اظمتقورهو ضؿـ أومضؾ موئي يموشمى قمغم اإلكؽمكً ذم اًمقـمـ اًمعريب ًمعوم

٢٠٠٩م ،وشمؿ شمؽريؿفو ذم

قمدد مـ اعمقاىمع إدسمقي واإلؾمالمقي ،مثؾ مقىمع اعمختور اإلؾمالمل ومقىمع مجعقي اعمؽممجلم واًمؾغقيلم
اًمعرب.
وىمد شمـوول جمؿققموهتو اًمؼصصقي سموًمـؼد سمعض اًمـؼود ،مـ أسمرزهؿ:
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د .طمؾؿل حمؿد اًمؼوقمقد ،ود .قمبد اًمرمحـ اًمعشاموي ،ود .طمسـ قمكم دسمو) (.

ويمتبً قمـفو جريدة الرشق مؼوًمي سمعـقان :سمعد "يمؿلم ذم مـتصػ اًمؾقؾ " شمبدع ذم جمؿققمتفو "طموومقي
اًمؼدملم" مـك اًمعؿد شمثبً وضمقدهو ذم قمومل اًمؼصي اًمؼصػمة) (.

ًمؼد اظمؽمت ًمبحثل هذ ه اًمؽوشمبي مـك اًمعؿد عمو عمستف مـ شملصمػم ىمصصفو قمغم اًمـسوء واًمشوسموت
سمشؽؾ ظموص ،وهل ذم ىمصصفو اًمؼصػمة سمعـقان "كمني يف منتصف اللول " ىمدمً ًمؾؼورئي صمالصملم ىمصي،
شمدور يمؾ ىمصي قمغم ىمضقي أو أيمثر حتوول ومقفو أن شمـبف خلطل ذم مػوهقؿ اعمرأة أو اكحراف ذم ؾمؾقك ،أو اقمتؼود
مغؾقط ،ويبدو أن اًمؽوشمبي سمحؽؿ يمقهنو امرأة اؾمتطوقمً أن شمػفؿ أظمتفو اعمرأة سمشؽؾ دىمقؼ وقمؿقؼ ،وهل
سمحؽؿ قمؿؾفو وجمول دراؾمتفو اؾمتطوقمً أن شمراىمى وشمؾؿس يمثػم ًا ممو طمػؾ سمف جمتؿعـو اإلؾمالمل مـ ىمصص
ومصوئى ،ىمدمتفو اًمؽوشمبي ًمـو سمؼماقمي وأؾمؾقب ؿمقؼ وضمذاب ،ومل ُ
ختؾ ىمصي مـ ىمصصفو اًمثالصملم مـ وموئدة
ًمؾؿرأة ؾمقاء آكقي أو مستؼبؾقي.
كمني يف منتصف اللول:
مؽقكي مـ صمالصملم ىمصي ىمصػمة ،صدرت اًمطبعي إومم مـفو قمـ دار
هل جمؿققمي ىمصصقي ّ
اًمـحقي ًمؾـنم واًمتقزيع ،قموم ١٤٢٨هـ٢٠٠٨ /م ،وهل مصدرة سمتؿفقد يمتبف اًمـوىمد إديب د .طمسـ دسمو،
كغؿ ذم زمـ اجلػوف.
سمعـقان :يمَؾػ ذم وضمف اًمبدر أو اًمتسؾؾ اعمنموع كحق اًمؼؿر! ٌ
شمـوول اًمـوىمد طمسـ دسمو هذه اعمجؿققمي اًمؼصصقي سموًمتحؾقؾ ،ويمون اًمتؿفقد مؼس ًام

أرسمع قمنمة

ومؼرة ،أؿمود اًمـوىمد ومقفو سموًمؽوشمبي وأؾمؾقهبو اًمرؿمقؼ وإسمداقمفو اعمتؿقز اًمذي وصػف سملكف يليت متػرد ًا يمـغؿ مجقؾ
ذم زمـ اجلػوف .وىمول " :هذه ؾمطقر حتوول اًمقصقل إمم اًمؼؿر اًمذي أظمذشمـو إمم أكقاره مـك اًمعؿد شمؾؽ
اًمتل ظمرضمً مـ رطمؿ يمون جمفقًٓ ذم ؾموطمي اًمؼص اًمـسوئل

إن صح اًمقصػ مـو إلسمداقموت اًمـسوء

شمؾؽ اإلسمداقموت اًمتل هموسمً دهر ًا ومل متألهو ؾمقى مقاقمظ اجلػوف اًمتل شمطػح هبو سمعض يمتوسموهتـ!( )

وهق خيوـمى اًمؽوشمبي ذم آظمر مؼوًمتف اًمـؼديي سمؼقًمف:

"ؾمقف أىمقل أن يمقين واصمؼي أكؽ شمػتحلم

 ذم اشمصول ؿمخيص سمقـل وسملم اًمؽوشمبي ،أرؾمؾً زم اًمؽوشمبي ؾمػمهتو اًمذاشمقي ،سمتوريخ-

جريدة الرشق  ،دوًمي ىمطر ،سموب مدارات صمؼوومقي ،إطمد

٢٠١٧ /١٢ /١٩م.

 ١٤رمضون ١٤٣٢هـ١٤ /أهمسطس ٢٠١١م ،اًمعدد

 ،٨٤٥٩ص .٢١
 -مـك حمؿد اًمعؿد،

كمني يف منتصف اللول (جمؿققمي ىمصصقي) ،اًمريوض :دار اًمـحقي ًمؾـنم واًمتقزيع١٤٢٩ ،هـ/

٢٠٠٨م ،ط ،١ص .٥
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اًمبوب جلـس رسمام يؽقن طمسى فمـل ضمديد ًا ذم طمقوشمـو إدسمقي اًمتل شمعبٌ هبو أىمالم شمتحدى اإلكسون وٓ شمؾؼل
ًمف سمبول ،إٓ أن يؽقن أمومفو أىمرب إمم احلققانً ...مؽـ مـك اًمعؿد شمبدو رائدة ذم هذا اًمطريؼ اجلديد ،ومو مل
شمسورع إمم ًمػً أكظور اًمـؼود سمنسمداقموت مستؿرة ومؼد شمضقع اًمظوهرة وكؽقن ىمد ومؼدكو يمثػم ًا مـ كغؿ ضمديد مـ
وضمف اًمؼؿر) (".

القوم وادبادئ وادفاهوم يف ادجموعة القصصوة "كمني يف منتصف اللول":
مـ أسمرز اعمقضققموت واًمؼقؿ اًمتل فمفرت واضحي ذم هذه اعمجؿققمي اًمؼصصقي هل صػي
اإلجيوسمقي ،أو اًمـؼقض وهق اًمسؾبقي ،ومـرى اًمؽوشمبي ىمد شمـووًمً هذه اًمصػي ذم إطمدى قمنمة ىمصي،هل يموًمتوزم:
ادفهوم األول :اإلجيابوة ،واعمشوريمي اًمػ ّعوًمي واًمػفؿ اًمصحقح ًمقضمقد اإلكسون قمغم هذا اًمؽقن ،وظموصي
اعمرأة :وهذا اعمػفقم يـتٍ قمـف ؾمؾقيمقوت وأومعول ختدمف أو هتدمف ،واًمؽوشمبي ىمدمً ًمـو هذه اًمصػي سمليمثر مـ
وضمف وسمليمثر مـ ىمصي وهل يموًمتوزم:
 .١يمؿلم ذم مـتصػ اًمؾقؾ :اًمؼصي إومم ،اًمتل يعطل قمـقاهنو ًمؾقهؾي إومم اكطبوقم ًو أن إطمداث ؾمتؽقن
متعؾؼي سموًمؼتول أو اجلفود أو أي أمر يتعؾؼ سموٕمقر اًمعسؽريي ،إٓ أن اًمؼصي خمتؾػي متوم ًو ومفل شمتحدث قمـ
امرأة مشغقًمي سمقفمقػتفو ظمورج اًمبقً ،مؼٍمة سمحؼ زوضمفو ،ضموءت سمخودمي ًمتؼقم سمام مل يعد قمـدهو وىمً
ال ىمؾق ً
ًمؾؼقوم سمف ،وىمؾق ً
ال أصبحً شمرى أن اخلودمي أظمذت مؽوكتفو

ذم اًمبقً يمزوضمي ،إذ أن يمؾ موَيتوضمف

اًمزوج ومنن اخلودمي هل اًمتل شمؼقم سمف مـ همسقؾ مالسمس ويم ّقفو ،وإقمداد اًمطعوم واًمنماب عمو يتطؾبف ذوق
اًمزوج ،وسمدأت اًمشؽقك شمسوور اًمزوضمي طملم شمرى أن اخلودمي شمتزيـ وشمتجؿؾ ذم سمعض إمسقوت وزوضمفو
يرضمع متلظمر ًا ذم اعمسوء ،واؾمتؿرت اًمزوضمي شمراىمى اخلودمي ًمتػوضمل ذم مسوء أطمد إيوم أهنو شمـتظر رضم ً
ال
همريب ًو وًمقس اًمزوج يمام يموكً ؿمؽقك اًمزوضمي ختؼمهو ،وهـو اؾمتقؼظً اًمزوضمي مـ همػؾتفو وسمدأت شمؼقم
سمقاضمبوهتو .وهـو شمؾػً اًمؽوشمبي اكتبوهـو ًمؾتؼصػم ذم دور اًمزوضمي كتقجي قمؿؾفو ظمورج اًمبقً ،واًمشؽ واًمظـ
سمؿـ طمقهلو ،وشمـسك "إن سمعض اًمظـ إصمؿ"( ) ،واخلودمي شمقاقمد رضم ً
ال همريب ًو ذم همرومتفو ،واًمزوضمي قمـدمو رأت
أن اًمرضمؾ اًمداظمؾ ًمغرومي اخلودمي ًمقس زوضمفو اـمؿلكً وؾمؽـً ،ويمون اًمقاضمى َيتؿ قمؾقفو أن حتوؾمى
اخلودمي أو قمغم إىمؾ شمـصحفو ،إٓ أهنو ايمتػً سمؿؽوؾمبفو اًمػرديي واكٍمومً.

 اعمصدر كػسف ،ص-

.١٢

ؾمقرة احلجرات ،أيي.١٢ :
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 .٢مققمد مع اًمطبقبي :وهل اًمؼصي اًمثوكقي ذم اعمجؿققمي اًمؼصصقي( :اإلجيوسمقي وقمدم اًمؼبقل سموًمظؾؿ ،وجيى
أن يؽقن ًمؾشوسمي دور ذم احلقوة وٓ شمؼػ مقىمػ اعمتػرج قمغم مـ يدير هلو ؿمئقن طمقوهتو ويملهنو ٓ رء ،وًمق
يمون أىمرب اًمـوس إًمقفو وهق زوضمفو).
اًمؼصي شمدور طمقل ريو وهل ؿموسمي متزوضمي مـذ ؾمـي ،اًمـؼد هق اًمطبؼ اًمققمل اًمذي شمليمؾف قمغم
موئدة اًمغداء ،ويمثػم ًا مو يمون هق اًمطبؼ اًمقطمقد  ...اضمتفدت ذم شمؼدير يمؿقي اعمؾح واًمتقاسمؾ إظمرى طمتك ٓ
يؽقن أىمؾ أو أيمثر مـ اعمطؾقب ومتعرض كػسفو عمالطمظوشمف اًمالذقمي ،مل شمستطع طمتك أن شمتذوق اًمطعوم ،ومفل
ذم سمدايي محؾفو وشمعوين مـ أقمراض وطمؿ قمرس ،وضعً يدهو قمغم سمطـفو ،يو هلذا اعمخؾقق اًمصغػم! إهنو طمتك
ٓ شمتطؾع إمم ىمدومف مثؾ سمؼقي إمفوت) (.

زمقؾتفو ذم اعمدرؾمي حتوول إظمراضمفو ممو هل ومقف مـ اًمقلس وشمذيمرهو سملطمالمفام ،ومتؼقل :أيـ
أطمالمؽ؟ وأطمالمـو؟ أمل كؽـ كسعك ًمتحؼقؼ طمقوة أومضؾ ًمؼريتـو سمؾ ٕمتـو؟( )

ومتجقبفو ريو سمؼقهلو :إطمالم متقت يمام يؿقت اًمـوس .ريو ٓ شمشعر سمؿشوقمر إمقمي دموه ـمػؾفو اجلـلم يظفر
مدى مو وصؾً إًمقف مـ يلس وإطمبوط وؾمؾبقي ،وذم ـمريؼ قمقدهتو ًمبقتفو شمؾتؼل صدومي سمجورهتو اًمعجقز اًمتل
اؾمتطوقمً سمدهوئفو وىمقة مالطمظتفو أن شمستشػ شمعوؾمي اًمعروس اًمشوسمي ،وأقمطتفو كصوئح قمؿؾقي سمطريؼي
همػم مبوذة ،واؾمتػودت مـ صمالصمي مقاىمػ طمصؾً ذم اجلؾسي كػسفو :وموًمطػؾ اًمذي اؾمتؿر سمبؽوئف يعرف مو
يريد ،ومقستؿر ذم اًمسعل هلدومف ووؾمقؾتف اًمبؽوء واًمٍماخ اًمعوزم ًمقصؾ صقشمف ٕمف اعمشغقًمي ذم أقمامل اًمبقً
ومتليت مرسقمي وشمرضعف ،ومؿـ قمـده هدف قمؾقف أن يسعك إًمقف وجيتفد ويؽثر اإلحلوح ذم ـمؾبف وٓ يتفوون،
وأطمد احلػدة اًمذيـ يتشوضمرون سمسبى ًمعبي اًمؼمؾمقس (شمشبف اًمشطركٍ) سملكف ٓ يرىض أن يبؼك متػرضم ًو قمغم
ومخقومتف اجلدة قمغم مرأى ومسؿع ريو سملكف ىمد خيرس ،ومرد قمؾقفو سمثؼي :إمم متك
اًمؾعبي ومالسمد أن يشورك ومقفوّ ،
ؾملسمؼك متػرضم ًو ..!!.أريد أن آظمذ دوري وأًمعى .ىموًمً اجلدة :ومنن ظمرست؟ ومؽر ىمؾق ً
ال صمؿ ىمول ذم ىمقة:
أظمرس مرة وأرسمح مرة ،اعمفؿ أٓ أيمتػل سموًمتػرج وهؿ يؾعبقن ..وريو شمسؿع وشمػفؿ اًمرؾموًمي اًمتل شمقد اًمعجقز
مـفو أن شمػفؿفو ،وموعمتػرضمقن ومؼط هؿ اخلورسون طمؼ ًو ٕهنؿ سموًمتليمقد ًمـ يرسمحقا أسمد ًا ،صمؿ اًمغالم اًمذي جير
ؿمقهيي وهل مـصوقمي ًمف ٓ ،متؾؽ ًمـػسفو ؿمقئ ًو ٕهنو رضقً سملن شمسؾؿ ىمقودهو ًمغػمهو .ومبفذه اعمقاىمػ اًمثالث

 -اًمعؿد،

كمني يف منتصف اللول  ،ص .١٧

 -اعمصدر كػسف ،ص
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.١٩

اًمتل وفمػتفو اجلورة اًمعجقز رضمعً ريو إمم سمقتفو مؾقئي سموإلجيوسمقي واإلرادة واًمعزم ،وهبذا وموًمعجقز هل
اًمطبقبي ٕوضموقمفو ومشويمؾفو) (.

 .٣أمو اًمؼصي اًمثوًمثي ومفل سمعـقان "طموًمي همش " ،واًمعـقان يقطمل سمؿعـك إموكي أو كؼقضفو :اًمغشً ،مؽــو
كرى أن اًمؼصي شمريمز قمغم أمهقي قمدم اًمترسع ذم إؾموءة اًمظـ سمؤظمريـ ،وقمدم احلؽؿ قمغم أظمريـ ىمبؾ ؾمامع
مو قمـدهؿ ،وإهؿ هق اإلجيوسمقي ذم ؿمخصقي اًمػتوة ،وقمدم اًمؼبقل سموًمظؾؿ ورضورة أن يؽقن قمـد اًمػتوة اًمثؼي
سمـػسفو واًمؼدرة واجلرأة قمغم اًمدوموع قمـ كػسفو طملم شمتعرض ٓهتوم سموـمؾ وٓ شمؽتػل سموًمبؽوء واحلزن ومؼط).
وهل حتؽل ىمصي ـموًمبتلم كؼؾتو ظمطل مع ًو مو يمتبتف اعمعؾؿي قمغم اًمسبقرة ومؽون اًمتشوسمف ذم اخلطل
مدقموة عمعؾؿتفام أن شمظـ هبام اًمغش ،واضمفتفام اعمعؾؿي ذم اًمققم اًمتوزم سمظـفو ومؽون أن سمدأت إطمدامهو مبوذة
سمـػل اًمتفؿي سمشدة ،أمو إظمرى ومؼد ايمتػً سموًمبؽوء ،سمعد اًمبحٌ واًمسمال شمبلم ًمؾؿعؾؿي أن اًمطوًمبتلم ىمد
اؿمؽميمتو ذم اًمـؼؾ اخلوـمئ مـ اًمسبقرة ومؽون ذًمؽ ؾمبى متوصمؾ إضموسمتفام اخلوـمئي ،اقمتذرت اعمعؾؿي قمـ ؾمقء
فمـفو هبام ،وقموشمبً اًمطوًمبي اًمتل ايمتػً سموًمبؽوء طملم اهتومفو سموًمغش وهل شمعرف أهنو مظؾقمي ومل حتوول
اًمدوموع قمـ كػسفو ذم طملم أن ـموًمبي صموًمثي ىمومً وسمودرت سموًمدوموع قمـ اًمبويمقي ،ومل شمرهى اعمعؾؿي ،وىمدمً
دوموقمفو سملدب وًمؽـ سمحرارة ،مل شمشعر اعمعؾؿي سملن اًمطوًمبي اًمتل ايمتػً سموًمبؽوء ىمد اؾمتػودت مـ هذه اًمتجرسمي،
اًمتؼً هبو سمعد ؾمـقات ذم يمؾقي اًمؽمسمقي ًمؽـفو يمذًمؽ ؿمعرت سموٕؾمك ٕهنو يمام يبدو مل شمستػد مـ اًمدرس ،إٓ
أهنو سمعد ؾمـقات أظمر رأهتو مصودومي شمؼػ ذم ؾموطمي إطمدى اعمدارس مع ـموًمبي صغػمة حتتوج يمام شمؼقل إمم
درس صغػم ذم اإلجيوسمقي ،وشمبتسؿ مضقػي  :وأكو أقم ّؾؿف هلو يمام شمعؾؿتف مـ إطمدى مدرؾمويت ) ( .إذن اًمدرس
مػقد وًمق سمعد طملم.
 .٤اسمتسومي وؾمالم ،وهل اًمؼصي اًمراسمعي قمـ ـموًمبي شمؾؼل اًمسالم قمغم مـ شمعرف ومـ ٓ شمعرف ذم ؾموطمي
اجلومعي ،ويمون ذاك اًمسالم ؾمبب ًو مـ أؾمبوب اًمتعورف اًمتل اؾمتػودت مـفو اًمطوًمبي وقمؼدت صداىمي مع
إطمداهـ ،شمُقضمً سمورشمداء إظمرى ًمؾحجوب اًمنمقمل ،أصمورت اًمؽوشمبي ذم هذه اًمؼصي قمدة ىمضويو مفؿي مـ
اًمـوطمقي اًمدقمقيي:
اًمـؼطي إومم :اإلظمالص ذم إقمامل هلل قمزوضمؾ يعطل صمامر ًا ٓ طمدود هلو مـ اخلػمات.
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اًمـؼطي اًمثوكقي :اًمػتقوت همػم اعمحجبوت ًمدهيـ كػقر مـ اًمػتقوت اعمحجبوت واًمعؽس صحقحٕ ،ن همػم
اعمحجبوت يريـ أن اعمحجبوت َيتؼرهنـ ويـظرن إًمقفـ سمؽمومع وسمـظرة ومقىمقي ،وأهنـ وموؾمؼوت وأهنـ أومضؾ
اهلقة سملم اعمحجبوت واًمسوومرات ،وشمتعرىمؾ مسوقمل
مـفـ سموًمتزامفـ سموحلجوب اًمنمقمل ،وهؽذا شمتسع ّ
اًمدقمقة سمسبى شمؾؽ احلسوؾمقي سملم اًمطروملم ،وقمدم احلؽؿي ذم اًمدقمقة إمم اهلل .سمقـام كرى اًمؽوشمبي ىمد ظمتؿً
ىمصتفو سمؼقهلو قمغم ًمسون سمطؾتفو( :ظمرضمـو حمجبوت صمالصم ًو سمعد أن يمـو حمجبتلم وؾموومرة ،يمون ىمد طمجبفو قمـ
اإلىمبول قمغم اهلل كػقر سمعض اعمؾتزموت مـفو ،واومؽماضفـ ؾمؾػ ًو اًمنم ومقفو ،مع أن اخلػم متلصؾ ذم كػسفو،
يمون ومؼط مغطك سمطبؼي مـ اًمنم رىمقؼي ،يمون يؽػل إلزاًمتفو جمرد اسمتسومي ) ( ).واإلجيوسمقي ذم هذه اًمؼصي هل
اسمتسومي  ...وؾمالم.
 .٥اعمحودصمي إومم :شمرسد اًمؽوشمبي طمودصمي يتقؿي مل شمتؽرر سمسبى اإلرادة اًمؼقيي واًمعزم اًمـوسمع مـ اإليامن سموهلل،
وشمؼقاه ،ومؼد سمدأت اًمػتوة سمؿحودصمي قمؼم آكؽمكً مع جمفقلً ،مؽـفو مل شمؽرر شمؾؽ اعمحودصمي وهق يمذًمؽ مل
يؽررهو ،وؾمبى امتـوقمفام يمؾقفام هق ظمقومفام مـ اهلل واخلشقي مـ قمذاسمف ،واًمرهمبي ذم اعمحوومظي قمغم ىمؾبقفام
ؾمؾقؿلم ومؽون أن ىمدر اهلل هلام اًمزواج ،وسمؼقً شمؾؽ اعمحودصمي اًمقتقؿي جمفقًمي ًمؽؾ ـمرف ،اًمـػس اًمؾقامي ذم
هذه اًمؼصي يموكً هل اًمػوئزة" .أظمذ أيؿـ َيؿد اهلل شمعومم يمثػم ًا قمغم أن قمروؾمف مل شمؾؿح اًمشوؿمي أمومف ،موذا
ؾمقؼقل هلو ًمق رأت احلقار قمغم اًمشوؿمي؟ هؾ يموكً ؾمتصدق أن ؾمؿر هل ومتوة ٓ يعرف قمـفو ؿمقئ ًو ،وأكف
مسف ومقفو إرق ،وأن ذًمؽ يمون ىمبؾ ظمطبتف هلو سمليوم ىمؾقؾي ؟؟!!( )
طموورهو مرة واطمدة ومؼط ذم ًمقؾي ّ

 .٦ضمريؿي ذف :ذم هذه اًمؼصي شمتـوول اًمؽوشمبي اًمتـوىمض ذم اًمؽمسمقي مو سملم اًمتشديد واًمتعـً واعمـع اعمستؿر
همػمت يمثػم ًا ممو يمون صموسمت ًو ذم قمؼقًمـو ووقمقـو...
إمم اًمتسوهؾ واعمقققمي واًمتسقى ،مع صمقرة اًمتؽـقًمقضمقو اًمتل ّ
إم هـو هل اًمتل شمغػمت واكؼؾبً مػوهقؿفو ..اًمبـً اًمؽؼمى سمؼقً واقمقي وصموسمتي ومـتبفي ًمؾػتـ ،مع أهنو هل
سمـػسفو يموكً ضحقي ًمألؾمؾقب اًمؼديؿ مـ شمشديد ومـع وشمعـً ،وهل قمـدمو شمعوشمى أمفو قمغم شمسوهؾفو ذم
شمرسمقتفو ٕظمتفو اًمصغػمة اًمتل خترج مـ اًمبقً ذم يمومؾ زيـتفو ،ومـرى أمفو شمسلهلو :هؾ شمريديـ مـل أن
أطمبسفو ذم اًمبقً؟ ومتجقبفو :مل أىمصد ذًمؽ أسمد ًا يو أمل ،ومؼد ـموعمو قموكقً أكو مـ هذا احلبس ،أريدهو أن
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ٍ
قمـدئذ أه ً
ال ًمثؼتـو مجقع ًو ( )  ...ذم
شمعرف مو يـػعفو ومو يرضهو ومتؿقز هل سمـػسفو سملم اخلػم واًمنم ،ومتؽقن
هذه اًمؼصي اًمضحقي واجلوكقي هل اًمبـً اًمصغرى جلفؾفو واكسقوىمفو ظمؾػ اهتامموهتو اًمتوومفي ،وٕم متسقبي
ضموهؾي مل شمـتبف وشمريمً هلو احلبؾ قمغم اًمغورب ...وهذا اكؼالب قمجقى ،واًمـتقجي هل ىمتؾ إخ اًمقوومع ٕظمتف
سمحض وشمرشمقى مـ إم طملم قمؾؿً سمحؿؾ اسمـتفو همػم اًمنمقمل) (.

 .٧يمؾػ ذم وضمف اًمبدر :امرأة ىمؾقؾي احلظ مـ اجلامل وزوضمفو سمودي اًمقؾمومي ،شمعوين مـ كظرة اعمجتؿع هلذا
اًمػورق سمقـفو وسملم زوضمفو ،وشمستؿع ًمتؾؿقحوت خمتؾػي يمؾفو شمصى ذم سموب آؾمتغراب وآؾمتـؽور ،واعمقزان
اعمجتؿعل هـو هق اًمظوهر واجلامل اعمودي ،وموًمـسوء وشمعؾقؼوهتـ ،وقمدم شمؼبؾ اعمجتؿع إٓ عمو يقاومؼ هقاه مـ
ىمقؿ وأطمؽوم ؿمخصقي شموومفي .وحتوول اعمرأة أن دمس كبض زوضمفو ًمقطؿئـ ىمؾبفو ،ومتخؽمع ىمصي قمـ قمروس
ىمبقحي وقمروؾمفو اًمقؾمقؿ ،وشمستـؽر ذًمؽ أموم زوضمفو ،ومقؿتعض اًمزوج ويطوًمبفو سملن شمستغػر رهبو وأن
قمؾقفو أن ٓ شمعطل ًمؾشؽؾ اخلورضمل هذه إمهقي ٕن اجلامل احلؼقؼل هق مجول اًمروح واًمشخصقي ،ويطؾى
مـفو قمدم آكشغول سموعمظوهر وآهتامم سموًمشؽؾ قمغم طمسوب اجلقهر وإظمالق ،ويطؾى مـفو أن شمـظر
ًمؾبدر واًمؽؾػ اًمبلم ومقفً ،مؽــو ٓ كراه ٕن كقره ومجوًمف همطك قمغم مو ومقف مـ قمققب إن صحً شمسؿقتفو
يمذًمؽ) (.

 .٨ؾموقمي يدهو :هذه اًمؼصي شمليت سمصقرة ًمؾبذل واًمعطوء واإليثور ،ومرسقمون مو يليت اًمعطوء اًمرسموين ًمقعقض
اًمبوذل أضعوف مو أكػؼ ،وهل رسيعي ذم أطمداصمفو ،ومؿدرؾمي شمعوين مـ مسموًمقوت موديي ٓ يؽػل راشمبفو
ًمتغطقتفو ،صمؿ شمرى ـموًمبي ومؼػمة شمـظر سمعلم احلرمون ًمزمقالهتو وهـ يتـووًمـ اًمػطقر ذم اعمدرؾمي ،ومتخرج مو
سمحؼقبتفو ًمتعطقفو إيوه مع ؿمدة طموضمتفو ًمف ،صمؿ يتبلم أن ؾموقمي يدهو اًمتل اؿمؽمهتو مـ سموئع قمغم اًمرصقػ ىمرب
احلرم ب ٢٥ريوًٓ شمسووي  ٥٠أًمػ ريول) (.

 .٩ذم اعمرة اًمؼودمي :شمتـوول هذه اًمؼصي احلقوة اًمزوضمقي اًمتل ُهتدم سمسبى محوىمي اعمرأة وشمعـتفو وقمـودهو
وأكوكقتفو ،وموًمزوضمي ذم سمقً أهؾفو هموضبي ؾموظمطي ،شمـتظر سمشقق أن يليت زوضمفو ًمقعتذر مـفو ًمتعقد معف إمم
طمقوهتام اهلـقي اًمتل وىمع ومقفو سمعض اًمؽدر ،ويليت اًمزوج معتذر ًا وًمؽـفو شمتشبٌ سمعـودهو ًمتؾؼقف درؾم ًو يمام
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شمؼقل ،وًمق أكف أـمول آقمتذار ًمؼبؾً ،ومقغودر اًمزوج هموضب ًو وكودم ًو قمغم مبودرشمف ،وشمـدم اًمزوضمي سمعد مغودرشمف
وشمؾقمفو أمفو وشمعـػفوً ،مؽـ سمعد ومقات إوان ،إذ أكف مـ اعمميمد أن اًمزوج ًمـ يعقد ذم اعمرة اًمؼودمي يمام شملمؾ
سمسبى ؾمقء معومؾتفو ًمف وضمرح يمرامتف ،وؾمتبؼك اًمزوضمي سموٓكتظور ،وشمرؾمؿ اًمؽوشمبي هذه اًمصقرة سمؼقهلو:
" ظمرج وهق يؾقم كػسف ويؼرقمفو أن دقمتف ًمؾعقدة واعمحووًمي صموكقي ،أيؼـ أكف ٓ جمول ًمصؾح معفو ،وأهنو مل شمعد
حتؿؾ أي طمى ًمف ذم ىمؾبفو وًمذًمؽ قمزم قمغم أٓ يعقد.
قمـػتفو واًمدهتو سمشدة ،عموذا شمٍمومً قمغم هذا اًمـحق ،عموذا؟ ىموًمً :مو

يمـً أفمـف يستسؾؿ هبذه

اًمسفقًمي ،يمـً ؾملذهى معف ًمق صؼم ىمؾقالًً ،مقتف صؼم ىمؾق ً
ال!! ىموًمً أمفوً :مؼد صؼم يمثػم ًاً ،مؽـؽ صددت
قمـف وأقمرضً واًمرضمؾ ًمف يمرامي .أظمذت شمبؽل وشمعد أمفو سملن شمعقد معف ذم اعمرة اًمؼودمي "  ) (.وهذه اًمؼصي
شمنمح كػسقي سمعض اًمـسوء اًمؾقايت ـمغً أكوكقتفـ قمغم طمس اعمسموًمقي ٕرسهتـ ،وضمعؾـ اًمبقً ؾموطمي
ًمؾؿعورك ًمزيودة اعمؽتسبوت اًمشخصقي قمغم طمسوب يمرامي اًمطرف أظمر.
 .١٠ورد وؿمقك :شمتـوول هذه اًمؼصي شمعدد اًمزوضموت وشمصػ همضى زوضمي صورطمفو زوضمفو سمعزمف قمغم
اًمزواج مـ صموكقي وأىمومً اًمدكقو ومل شمؼعدهو وًمؽـف مل يتزطمزح قمـ مقىمػف ،وسمشؽقى اًمزوضمي ًمصديؼتفو
كصحتفو صديؼتفو أن شمـظر إمم إمر مـ زاويي أظمرى ،وأهنو ومرصي هلو ٕن شمؼقم سمؽؾ إقمامل اعممضمؾي وسمؽؾ
إطمالم اعمـتظرة اًمتل يموكً ٓ شمستطقع اًمؼقوم هبو ٓكشغوهلو اًمدائؿ سمزوضمفو وسمقتفو ،وهؽذا ومقتزوج اًمزوج
ومتر اًمسـقن واًمزوضمي مـ إكجوز ٔظمر واًمبقً هوكئ ،وقمـدمو شمسوومر اًمزوضمي اًمثوكقي ًمؾدراؾمي ذم اخلورج يليت
اًمزوج ًمألومم ويبنمهو سملكف ؾمقؽقن متػرهم ًو هلو يمام يموكقا مـ ىمبؾ ،إٓ أهنو شمبتسؿ وشمؼقل ًمف:

"أكو ىمد رشمبً

أمري قمغم مو شمعؾؿً ،مقؾي ًمؽ وًمقؾي ًمعؿكم وإكتوضمل وحتؼقؼ ـمؿقطمل ،وٓ أرهمى سموًمتغقػم ،وموكظر أمرك .ىمول:
ومامذا أومعؾ إذن؟ اسمتسؿً ذم صمؼي وىموًمً :إمر إًمقؽ ،رسمام شمستطقع أن شمتزوج سملظمرى) (".

 .١١ؾمعدى أو سملم كوريـ :أرمؾي قمـدمو شمـتفل قمدهتو يطؾى واًمدهو مـفو أن شمرضمع معف إمم سمقتف ٕكف أسمقهو
ومسمول قمـفو ،وأمو أوٓدهو ومفؿ أوٓد أهؾ زوضمفو ،ومفؿ أومم هبؿ ،وقمـدمو شمطؾى مـ أهؾ زوضمفو أن
يؼبؾقهو معفؿ ًمؽميب أوٓدهو ،يرومضقن ،وشمؽقن سملم كور واًمدهو وكور واًمد زوضمفو ،واخلورسون هؿ إـمػول
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وإرمؾي .ذم هذه اًمؼصي ًمقسً ؾمؾبقي ومرد واطمد سمؾ ؾمؾبقي جمتؿع سمليمؿؾف ذم اكغالىمف قمغم مػوهقؿ ومقفو فمؾؿ
وهضؿ طمؼقق ،واعمرأة وإوٓد هؿ اًمضحقي.
ادفهوم الثاين :العالقات الزوجوة  :اًمزواج ًمف ذم اإلؾمالم مػفقم ظموصَ ،يػظ طمؼقق اًمطروملم وهق ؾمؽـ
ومقدة ،وإذا يمون اًمزواج كوضمح ًو ؾمعد اعمجتؿع وشمطقر وارشمؼك ،وىمد سمرز اهتامم اًمؽوشمبي سموًمعالىموت اًمزوضمقي
سمشؽؾ واضح ،ومتؽرر ذم مخس ىمصص ،وهل يمام يكم:
.١همؾطي :ذم هذه اًمؼصي شمتـوول اًمؽوشمبي ىمضقي اًمشؽ وآهتوم ،وذًمؽ ىمريى مـ اًمقؾمقؾمي ،وموًمزوج يقصؾ
زوضمتف سمسقورشمف عمؽون قمؿؾفو ،صمؿ يتصؾ هبوشمػ اعمؽتى متحجج ًو سملقمذار واهقي ًمقتليمد أهنو ذم قمؿؾفو ومل
شمغودره ،إمم أن وصؾ إمر سموًمزوضمي طمد ًا ٓ يطوق ،ومقحدث أن شمؽقن مع زوضمفو ذم اًمسقق ،وشمبتعد قمـف
ىمؾق ً
ال وهق ٓ يشعر ومقؿسؽ سمقد امرأة أظمرى فموك ًو أهنو زوضمتف ،ومتشتؿف شمؾؽ اعمرأة وشمـفره ،وهق ٓ يتامًمؽ
كػسف مـ اخلجؾ وَيوول آقمتذار مـفو ،ومـ زوضمفو اًمذي ؿموهد مو طمدث وقمؾؿ أن اًمرضمؾ مل يؼصد وإكام
أظمطل فموك ًو أهنو زوضمتف ،ومؽوكً هذه احلودصمي درؾم ًو ًمف ٕضمؾ أن يتقىمػ قمـ فمـ اًمسقء سمزوضمتف وَيوول
إصالح قمالىمتف معفو وسمـوء اًمثؼي صموكقي سمقـفام) (.

 .٢اخلوئـي :شمطؾى زوضمتف مـف أن يؽميمفو ذم اعمسجد احلرام ًمتفـل سمسؽقـي وروطموكقي ،ومقؼبؾ قمغم مضض
ويعقد سموسمـقف إمم اًمػـدق ،ومو يمود يصؾ إمم اًمػـدق طمتك شمبدأ ؿمؽقيمف ووؾمووؾمف ،ومؾعؾفو واقمدت رضم ً
ال
وهل أن سمصحبتف ،ومقؼػز وجير اسمـقف ظمؾػف ًمقصؾ ىمريب ًو مـ احلرم ومػماهو مـ سمعقد متٌم مع رضمؾ همريى،
يؾحؼفام مرسقم ًو يموعمجـقنً ،مقصؾ إمم ؾمؿعف مـ ظمؾػف اسمـف يـوديف أن أًمقس هذه أمل اعمؼبؾي؟ ومقؾتػً ًمػمى
زوضمتف ىمودمي مـ داظمؾ اعمسجد ،ومقؿسح ضمبفتف مـ اًمعرق اًمبورد ،ويؼقل :مل أؾمتطع اًمـقم يو قمزيزيت ىمبؾ أن
أـمؿئـ قمؾقؽ) (.

 .٣أؿمقوء أظمرى :هل أىمصقصي إذ أهنو مل شمؽؿؾ صػحتلم ،واًمبطؾي ؾمؾبقي ضمد ًا ًمقس هلو أي يمقون إٓ مو
يرهمى زوضمفو سمف .ويبدو أن اًمزوج ذم سمدايي طمقوهتام اًمزوضمقي رومض أن يؽقن هلو أي ظمقور ذم أي رء ذم
طمقوهتام ،ومؿـ ذًمؽ أهنو قمـدمو أطمرضت ًمف يمقب اًمشوي وومـجون ىمفقة ًمـػسفو ،اؿمؿلز مـ رائحي اًمؼفقة
ومؼمد ومـجون اًمؼفقة ومل ينمسمف أطمد يمام سمردت معف "أؿمقوء أظمرى" ،وهق قمـقان هذه اًمؼصي ،إذ أـمؾؼً قمؾقفو
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اًمؽوشمبي قمروس مـ اًمشؿع ٓ طمقوة ومقفو وٓ طمرارة .ويؼمز شمسوؤل :هؾ اعمشؽؾي ذم ؾمؾبقي اًمزوضمي هـو أم ذم
شمعسػ اًمرضمؾ وأكوكقتف؟ اًمتسوؤل ىموئؿ واًمؽوشمبي مل شمؼدم حتقز ًا ٕي ـمرف ) ( .واًمؽوشمبي سمعدم حتقزهو شمريمً
يؽقن رأيف اخلوص ،ومؼد يؽقن اًمسبى ذم هذا إمر يمال اًمزوضملم ،وموًمزوضمي ُفمؾؿً وىمبؾً هذا
اًمؼورئ ّ
اًمظؾؿ وؾمؽتً قمـف ىموكعي أن شمُؾغك ؿمخصقتفو ورهمبوهتو وأطمالمفو ،واًمرضمؾ فمؾؿ ومل جيد مـ يؿـعف أو يقىمػف
قمـد طمده وموؾمتؿرأ اًمظؾؿ واؾمتؿر سمفً ،مػمى سمعد مدة أكف متزوج مـ قمروس مـ اًمشؿع.
 .٤مـ طمؽويوت ضمديت  :ذم اكتظور اًمػجر أيت ) ( ،شمتـوول هذه اًمؼصي أطمداصم ًو وىمعً ذم زمـ مه ،قمـ
امرأة ـمؾؼفو زوضمفو صمالصم ًو صمؿ ذع يبحٌ قمـ رضمؾ يتزوضمفو ويطؾؼفو ٕضمؾ أن َيؾ ًمف إرضموقمفو صموكقيً ،مؽـ
وزوضمف
اًمذي مل يؽـ يعرومف هذا اًمزوج أن اًمرضمؾ اًمذي صودومف ذم اعمسجد وفمـ أكف ظمودم اعمسجد اًمػؼػم ّ
شمؾؽ اعمرأة ،هق وازم اعمديـي اًمذي ظمرج متخػق ًو ًمق ً
ال يتػؼد أطمقال رقمقتف ،وقمـدمو ـمؾع اًمػجر وضموء اًمزوج
ًمقجؼمه قمغم شمطؾقؼ اعمرأة رومض اًمقازم وقموؿمً اًمزوضمي ذم يمـػ اًمقازم مطؿئـي ،حمؽممي ٓ ،شمشعر سملن ؾمقػ
اًمطالق منمع ومقق رأؾمفو يمؾ طملم ،ومؽون اًمػجر هلو ومجر ًا منمىم ًو سمخالصفو مـ ذًمؽ اًمزوج.
 .٥اخلزكي :زوج مشغقل دائ ًام ذم مجع اعمول وشمؽديسف ،يدظمؾ خلزكتف ذم مؽتبف ًمقليت سمبعض اًمقصموئؼ ويرى مو
مجعف مـ أيمقام اعمول سموكتشوء ورسور ،يريد اخلروج ًمؽـف يرى أن اًمبوب ىمد أوصد قمؾقف ،ومػماضمع ذيط
طمقوشمف أموم قمقـقف ًمقـدم قمغم مو ىمٍم ذم طمؼ كػسف وطمؼ أرسشمفَ ،يوول ومتح اًمبوب ومقجده أكف مقارب ومل يؽـ
مغؾؼ ًو ،ومقعقد رسيع ًو إمم سمقتف وٓ يـسك أن يؿر ذم ـمريؼف قمغم صوئغ ويشؽمي ًمزوضمتف قمؼد ًا يموكً ـمؾبتف مـف
ورومض.
ادفهوم الثالث :اإليامن والرضا والتسلوم حلكمه وقضائه ،وىمد ىمدمتف اًمؽوشمبي ًمـو ذم صمالث ىمصص ،وهل:
.١اًمسدر واًمرَيون  ...ودومؽم إيوم ،أو صػحوت مـ دومؽم إيوم :ذم هذه اًمؼصي كرى مشوقمر ومقوضي
وقمقاـمػ صودىمي وطمزنًا قمؿقؼًا  ،وموًمراويي هلذه اًمؼصي هل امرأة شمقذم زوضمفو ،وسمؼقً شمعقش قمغم ذيمريوهتو
معف ،ومع هذا احلزن اًمعؿقؼ إٓ أن هـوك صؼم ًاقمجقب ًو ورض ًو سمؼضوء اهلل وىمدره ويؼقـ ًو سمام قمـده ،وفمفرت
سمراقمي اًمؽوشمبي ذم وصػ مشوقمر شمؾؽ اعمرأة وأطموؾمقسفو ،ومتخوـمبفو اسمـتفو طملم شمراهو طمزيـي سمؼقهلو :طمسبؽ يو
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أموه وموحلقوة موزاًمً أمومـو .ومتجقبفو :أكتؿ طمقوشمؽؿ أمومؽؿ شملمؾقن هبو وهبو حتؾؿقن ،أمو أكو ومحقويت أصبحً
ورائل ،قمغم اًمذيمرى أقمقش وهبو أشمـػس ومـفو أىمتوت ،هبو أًمتذ ومـفو أشململ إمم أن حتلم ؾموقمي اًمرطمقؾ) (.

 .٢مسلًمي وىمً :مريض يـتظر ووموشمف طمسى ؿمفودة اًمطبقى اًمذي ىمول" :اعمسلًمي مسلًمي وىمً "ً ،مقبؼك طمق ًو
مدة أـمقل ممـ يموكقا يـتظرون ووموشمف ويتقىمعقهنو .اًمرؾموًمي هـو مـ اًمؽوشمبي  :اعمقت ٓ يعرف صغػم ًا وٓ يمبػم ًا،
وٓ صحقح ًو وٓ مريض ًو) (.

 .٣ـمبؼ ؾمؾطي :زوج يتـوول قمشوءه وهق يشوهد كنمة إظمبور اعمؾقئي سموعمقاضمع واعمآد سملظمبور اعمسؾؿلم
اعمعذسملم اعمضطفديـ ذم يمؾ مؽون ،ىمتْؾ ذم اًمصقمول ،ضمثٌ ذم سمغداد ،كعش ـمػؾي ذم ومؾسطلم ،يضوطمؽ
أوٓده ويامزطمفؿ ظمالل ذًمؽً ،مؽـف قمـدمو يبدأ قمشوءه سمطبؼ اًمسؾطي يثقر ويرهمل ويزسمد ويرمل اًمطبؼ
ويؽمك موئدة اًمعشوء هموضب ًو ٕن زوضمتف كسقً أن شمضع اخلؾ سمدل اًمؾقؿقن يمام ـمؾى .مردد ًا :هذه ًمقسً
طمقوة) (...

مشوهد اًمؼتؾ واًمتدمػم واًمظؾؿ مل حترك ومقف ؾمويمـ ًو ،مل يغضى ومل يثرً ،مؽـ ـمبؼ اًمسؾطي قمغم همػم
مو َيى أصمور قموصػي مـ اًمغضى قمـده .هذه اًمؼصي يمؿرآة حلول اًمؽثػميـ مـو .وهل ختوـمى ىمؾقسمـو وقمؼقًمـو
وضامئركو ٕضمؾ أن شمستقؼظ وكشعر سمحول اعمسؾؿلم اًمبوئسلم ذم سمالد أظمرى وموًمراسمطي اإليامكقي سمقــو وسمقـفؿ
شمؽود شمؽقن مؼطققمي إٓ مـ رطمؿ اهلل.
ادفهوم الرابع :ادراهقة وما حتتاجه من رعاية واهتامم :وذم هذا اًمبوب أوردت اًمؽوشمبي ىمصتلم:
 .١قمـدمو يصبح رضم ً
ال :شمرؾمؿ اًمؽوشمبي ًمـو ذم هذه اًمؼصي مشوقمر ؿموب يوومع أشمؿ قمومف اًمسوسمع قمنم ،وهق يرى
أن واًمديف يظـوكف مؾؽ ًو هلام ،وهق يرى أكف ٓ َيؼ هلام اًمتدظمؾ ذم طمقوشمف ،وقمـدمو يـدومع هموضب ًو مغودر ًا سمقتف ،مل
يؽـ يدري أيـ يذهى ،صمؿ شمذيمر قمؿتف اًمتل يموكً أيض ًو شمشؽق مـ ؿمدة أظمقفو (أسمقف) ،وموكطؾؼ إمم سمقتفو ًمػمى
يمقػ شمعومؾ قمؿتف وزوضمفو ـمػؾفؿ إول اعمقًمقد طمديث ًو سمؽؾ طمى واهتامم ورقمويي ،ومقتخقؾ أن واًمديف يموكو
يمذًمؽ قمـدمو ُرزىمو سمف ،ومتفدأ صموئرشمف وختـؼف اًمعؼمات ،ويستلذن قموئد ًا قمغم قمجؾ إمم مـزًمف ،وىمد وموضً
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دمققمف وهق يردد :يو ًمف مـ ضمحقد  ...يو ًمف مـ ضمحقد ) ( ...وهذه اًمؼصي شمريمز اًمضقء قمغم ومؽمة اعمراهؼي
ومو يصحبفو مـ مترد وشمغػم ذم قمؼؾقي اعمراهؼ وأومؽوره ومعتؼداشمف وؾمؾقيمقوشمف.
 .٢سمال طمدود أو طمدود اًمصػح :هذه اًمؼصي أقمطً اًمؽوشمبي ظمقور ًا ًمعـقاكلم ،وهل شمدور طمقل ؾمـ اعمراهؼي
يمذًمؽ ،وموجلورة ـمعـفو اسمـفو ٕهنو مل شمعطف مو ـمؾى مـ اًمـؼقد ًمنماء اًمسجوئر ًمف وٕصدىموئف ،وظمرج اًمشوب
وشمرك أمف ذم سمريمي مـ دموئفو ،وقمـدمو يبدأ اًمتحؼقؼ ذم اعمستشػك ذم احلودصمي وشمعرف إم أن أصوسمع آهتوم
ؾمقف شمقضمف ٓسمـفو ،شمزقمؿ أموم اًمنمـمي أهنو طمووًمً آكتحور ٕهنو شمعبً مـ هذه احلقوة) (.

ادفهوم اخلامس :قضوة فلسطني  :وهل ىمضقي اعمسؾؿلم إومم ذم هذا اًمعٍم ،واًمؽوشمبي ىمدمً ذم هذه
اعمجؿققمي ىمصتلم:
 .١ضمدار :وهق ضمدار اًمػصؾ اًمعـٍمي ،وشمصقر اًمؽوشمبي سمقت ًو يدور سملم أومراده ؾممال واطمد ومؼط :أيـ ؾمقؿر
اجلدار؟ هؾ مـ اًمـوطمقي اًمغرسمقي ومسقـبغل قمؾقـو أن كؿٌم مسووموت ؿموؾمعي طمتك كصؾ إمم اعمريمز اًمصحل،
وكحـ كحتوضمف سموؾمتؿرار ٕن اًمطػؾ اًمصغػم مصوب سموًمرسمق ،واجلدة اعمسؽقـي يمقػ ؾمتصؾ إمم اعمريمز وهل
ٓ شمستطقع اعمٌم قمغم ىمدمقفو مـذ أقمقام! أم ؾمقؿر اجلدار مـ اًمـوطمقي اًمنمىمقي ،ومسقؽقن ًمزام ًو قمؾقفؿ أن
يبحثقا قمـ مدارس ًمألوٓد!! وإرسة ذم هذه اًمتسوؤٓت واحلسوسموتُ ،يطرق اًمبوب ًمقدظمؾ ضمـدي
صفققين ويضع ىمدمف ذم مـتصػ اًمبقً ويؼقل ذم صؾػ" :مـ هـو ؾمقؿر اجلدار " وؾمقفدم اًمبقً ) ( .ومل
أيمـ أشمصقر أن أىمرأ جمؿققمي ىمصصقي ًمؽوشمبي أردكقي ختؾق مـ ىمضقي ومؾسطلم ،ومػؾسطلم هل ىمضقي يمؾ مسؾؿ
ذم يمؾ أكحوء إرض ،وشمليت هذه اًمؼصي ذم وؾمط هذه اعمجؿققمي يمقاؾمطي اًمعؼد.
 .٢امرأة  ...ومقىمػ :شمبدأ اًمؼصي ذم وصػ هبجي اًمصفويـي سمؿؼتؾ اعمجوهد اًمذي أقمقوهؿ وزرع اخلقف ذم
دروهبؿ ،يمام همرؾمف ذم كػقؾمفؿ وىمؾقهبؿ ،واؾمتطوقمقا سمؿسوقمدة قمؿقؾ هلؿ أؾمؿتف اًمؽوشمبي (أسمق رهمول) ذم
كصى يمؿلم ًمف ومؼتؾقه ،وشمتصوقمد وشمػمة إطمداث ذم اًمؼصي طملم َيرض اجلـقد أم اًمشفقد ًمتتعرف قمغم اسمـفو
ًمقتليمدوا مـ أهنؿ ىمتؾقا اًمشخص اعمطؾقب ،ومتصػفو اًمؽوشمبي ىموئؾي:

"امرأة يمبػمة ذم اًمسـ ،متٌم سمؼقة ٓ

شمؽؽمث هلمٓء اعمدضمجلم سموًمسالح طمقهلو طمتك وىمػً ىمرب ضمسد اًمشفقد اعمسجك .ومسلهلو اًمضوسمط وهق
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يؽشػ وضمفف :هؾ هذا وًمدك؟ كظرت اعمرأة إمم وضمف يؽود يشع مـف اًمـقر ،ويمؾفؿ يـظرون إًمقفو ذم ختقف
واضح يتؿـقن أن شمـفور سمويمقي وشمتعرف قمغم وًمدهوً ...مؽـفو ظمقبً آموهلؿ مجقع ًو ،ورومعً رأؾمفو ذم يمؼميوء
وىموًمً :إكف ًمقس وًمديً .مؽـ اجلـقد سمحثقا قمـ ظمول اًمشفقد ومجوءوا سمف ومؾؿ يتامًمؽ كػسف مـ اًمبؽوء ومتـػس
اًمصفويـي اًمصعداء واـمؿلكقا أن اعمؼتقل هق اعمؼصقد ،وقمـدهو ؾملل اًمضوسمط إم :أريد أن أؾملًمؽ ؾممآً
واطمد ًا ومؼط :عموذا أكؽرت ذم اعمرة اًمسوسمؼي؟ مل شمؾتػً إًمقفً ،مؽـفو رومعً رأؾمفو وىموًمً ٕظمقفو :ؾموحمؽ اهلل يو
أظمل عموذا أسمؾغتفؿ أكف هق ،يمـً أريدهؿ أن خيوومقه مقت ًو يمام ظموومقه طمق ًو ) (" .وًمعؾـو كؼقل هذه مـ ظمـسووات
ومؾسطلم ،وىمد ىمدمتفو ًمـو اًمؽوشمبي سموًمصقرة احلؼقؼقي ًمؾؿرأة اًمػؾسطقـقي اعمجوهدة اعمعطوءة.
مفاهوم غربوة خاطئة:
أؿمورت اًمؽوشمبي إمم قمدة مػوهقؿ ظموـمئي شمؾؼػتفو صمؼوومتـو مـ اًمغرب ،دظمقؾي قمغم ديــو وىمقؿـو ،ومـ
أهؿ هذه اعمػوهقؿ مو شمظفره ممؾمسوت شمدقمل رقمويي اعمرأة وطمػظ طمؼقىمفو ،ومـ ذًمؽ:
.١حترير اعمرأة وطمؼ اعمرأة ذم اًمعؿؾ ظمورج اًمبقً ،هل مـ أؿمفر مو شمطوًمى سمف اعممؾمسوت اًمـسوئقي ،وقمؿؾ
اعمرأة ظمورج اًمبقً ًمق يمون سمضقاسمط وأؾمس صحقحي وقمدم ضقوع ًمألرسة ومال سملس سمف وٓ يـؽره أطمد ،إٓ
أن اًمؽثػمات اكخدقمـ هبذا اًمشعور وضحلم سملرسهـ وأـمػوهلـ ذم ؾمبقؾ قمؿؾفـ ظمورج اًمبقً ،واًمؽوشمبي
مـك اًمعؿد شمؼدم ًمـو هذا إمر سمليمثر مـ ىمصي:
 .١كمني يف منتصف اللول :وىمد ورد ذيمرهو ذم حمقر اإلجيوسمقي ذم هذا اًمبحٌ) (.

 .٢وضمفف اًمؼميء :شمصػ ًمـو اًمؽوشمبي مشوقمر إم طمديثي اًمقٓدة ،شمضطر سمسبى قمؿؾفو ظمورج اعمـزل أن ُخترج
ـمػؾفو ذم اجلق اًمبورد سمويمر ًا ًمتعطقف ًمؾؿقفمػي ذم احلضوكي ،وشمذهى هل إمم شمدريسفو ًمؾطوًمبوت ،ويـشل ساع
داظمكم قمـقػ ًمتتخذ ىمرار ًا ىموـمع ًو سموًمتػرغ ًمقًمقدهو عمدة ؾمـتلم قمغم إىمؾٓ .ؿمؽ أن صمؼوومي طمؼ اعمرأة ذم اًمعؿؾ
ظمورج اًمبقً يموكً ؾمبب ًو ٓؾمتؿرارهو ذم اًمعؿؾ إٓ أن قموـمػي إمقمي شمغؾبً قمؾقفو ذم إظمػم وأضمؼمهتو قمغم
اًمتخكم قمـ اًمعؿؾ متسوئؾي" :أًمقس مـ طمؼ اعمجتؿع أن أظمرج ًمف قمضق ًا ؾمقي ًو ؿمبع مـ احلـون ذم حمضـف؟ "
وهل ختوـمى صديؼتفو سمؼقهلو" :مو ذكى هذا اًمطػؾ ًمقحرم مـ أمف ؾموقموت ـمقيؾي يمؾ يقم ،وىمد ىمه ذم
رمحفو شمسعي أؿمفر ذم أمـ وؾمالم؟ صمؿ مو ذكبل أكو؟ أكو أقموين طمرموك ًو أؿمد ،هـو أكو أهدر رزىمف اًمذي ضموء معف
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أىمٍم ذم طمؼ ـمػكم مـ أضمؾ ـموًمبويت ،وأىمٍم ذم طمؼ
ؾمدى ،وهق هـوك ينمب مو أكتجتف أسمؼور اًمغربّ ،
ـموًمبويت مـ أضمؾ ـمػكم ،صمؿ طمؼ اًمزوج سمؾ وطمؼ كػز أكو ،إين أقمقش ذم شمشتً ،أشمدريـ؟ أكو يمؿسوومر ـمؾى
مـف أن يؿٌم ذم يمؾ آدموهوت مع ًو ،شمرى موذا يػعؾ؟ وأيـ ؾمقصؾ؟"( )

أمل :وهل قمـ أؾمتوذ ذم اجلومعي خترج مـ ضمومعوت همرسمقي وشمنمب مبودئ اًمغرب ومػوهقؿف
 .٣أؾمتوذ ٌّي
وأصبح يرى ىمقمف رضمعقلم ومتخ ّؾػ يـ ودمقيلم ،واؾمتشوط همضب ًو طملم رأى اًمـوس جمتؿعلم ًمؼطع يد
ؾمورقً ،مؽـ سمعد أن رسىمً طمؼقبتف اًمتل حتقي أسمحوصمف اًمثؿقـي ،يمون يٍمخ ويرقمد ويطوًمى سمؼتؾ اًمسورق
اًمػؼػم اًمذًمقؾ .شملصمػم اًمغرب قمغم اعمبتعثلم ىمد يؽقن يمورصمق ًو ،واإلكسون ٓ يرى طمؽؿي إطمؽوم اًمنمقمقي إٓ
طملم يتعؾؼ إمر سمؿصوحلف هق ومدى اؾمتػودشمف أو ظمسورشمف.
ادسلمون غري العرب:
 .١ؾمعقدة هبذا اًمديـ :ىمصي إؾمالم امرأة أمريؽقي يدرس زوضمفو ذم ضمومعي ؾمعقديي ،يؼوؾمقن مـ فمروف
موديي صعبي ومع ذًمؽ هـوك صمبوت قمغم اًمديـ اجلديد ،ومسومهي اًمـسوء اعمسؾامت ذم مسوقمدهتو وقموئؾتفو
ضمعؾفو شمستغرب هذه اًمعقاـمػ واعمشوقمر اجلؿقؾي اًمتل مل شمعتد قمؾقفو ذم جمتؿعفو اًمسوسمؼ .ومسؿً كػسفو
ؾمعقدة ٕهنو ؾمعقدة هبذا اًمديـ) (.

 .٢ومتوة اًمبور :شمصػ طمول اعمرأة اًمغرسمقي واؾمتـزاف اعمجتؿع هلو طمول ؿمبوهبو وصحتفو ومجوهلو ،صمؿ رمل
اعمجتؿع وكبذه هلو طملم شمػؼد هذه اإلهمراءات ،وشمؼوركف سمحول اعمرأة اعمسؾؿي اعمحؽممي ؾمقاء أيموكً أم ًو أم
زوضمي أم سمـت ًو أم أظمت ًو...
 .٣ومتوة مـ آحتود اًمسقومقويت :شمذيمر طمول اعمسؾؿلم ذم فمؾ آحتود اًمسقومقويت ومـع اعمسؾؿلم مـ آطمتػوظ
سمـسخي مـ اًمؼرآن ،ويمقػ يمون اعمسؾؿقن يعوكقن مـ اًمظؾؿ واعمالطمؼي وهؿ َيووًمقن احلػوظ قمغم ديـفؿ
وشمعؾقؿ أوٓدهؿ اإلؾمالم رس ًا وسمعقد ًا قمـ أقملم اعمتؾصصلم.
تساؤالت فلسفوة:
طمػؾ قمرس :هذه اًمؼصي شمتؿقز قمـ ىمصص اعمجؿققمي يمؾفو سملهنو حتقي سمعض ًو مـ اًمتسوؤٓت
اًمػؾسػقي ،ومرؤى وهل سمطؾي اًمؼصي مل شمؽـ حتى أضمقاء احلػالت وإومراحٕ ،هنو ؾمتضطر ًمؾؿجومالت
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 ٤٣وموسمعدهو.

اًمؽثػمة ،وًمؽـفو مضطرة ًمؾذهوب ٕكف قمرس اسمـي ظموًمتفو ،وهل ضموًمسي ذم صوًمي إومراح شمدور أومؽور
وشمسوؤٓت ومتؼقل" :احلػالت يمؽؾ رء آظمر ذم هذه اًمدكقو هلو وضمفون ،سمؾ رسمام قمدة وج وه ،ويمثػمون ٓ
يرون ًمؾحػؾي إٓ وضمف ًو واطمد ًا " .صمؿ شمؼقل" :يوهلل يمؿ ؾمفؾ ايمتسوب اًمصديؼوت! يؽػل أن متتدح ذوق
إطمداهـ ذم اظمتقور ًمقن صمقهبو أو ـمريؼي طمقويمتف أو شمرسَيتفو وسمعض مؽؿالت زيـتفو ،سمؾ يؽػل أن شمشػم
ًمقاطمدة سملهنو أصبحً رؿمقؼي سمنكؼوص وزهنو قمدة يمقؾق همراموت! سمؿالطمظوت سمسقطي يمفذه ىمد ٓ شمؽقن
صودىمي متوم ًو رؾمؿً يمثػم ًا مـ آسمتسوموت قمغم اًمقضمقه .. .يبدو أن اًمصداىمي يموحلى حتتوج إمم همذاء ًمتبؼك
وهقاء ًمتعقش  ...صمؿ هؾ هذه اًمسعودة قمغم اًمقضمقه طمؼقؼقي؟ أم مصطـعي مثؾ سمعض اجلامل اًمذي شمراه
مصـققم ًو سموعمسوطمقؼ وإًمقان؟ أم أن احلػؾ مـوؾمبي ًمـسقون أو شمـود اًمؽثػم مـ اعمشؽالت واهلؿقم ،مـ
يدري"؟( )

وهذه ىمد شمؽقن شمسوؤٓت ًمؾؽوشمبي كػسفو سمثتفو ًمؾؼورئي سمؼماقمتفو ًمعؾفو شمغقص ذم أقمامق كػقؾمـو
وكحوول اإلضموسمي قمؾقفو ًمـرى أيـ كذهى سمؿػوهقؿـو ومقازيــو وقمالىموشمـو.
صمؿ شمـتؼؾ اًمؽوشمبي رسيع ًو ًمؼضقي أظمرى ومؼد وضمدت رؤى ؾموقمي ذم دورة اعمقوه فمـتفو أهنو ٕظمتفو
وملظمذهتو صمؿ كسقتفو ًمشفر قمـدهو ،وقمـدمو ىموسمؾً أظمتفو أكؽرت أظمتفو أن شمؽقن هذه ؾموقمتفو ،هل شمشبففو،
ًمؽـفو ًمقسً هلو ،ومقىمعتو ذم طمػمة صمؿ شمبلم أن هذه اًمسوقمي خلطقبي اسمـ ظموًمتفو وأن أمفو رومضً أن ختؼم أطمد ًا
سمػؼداهنؿ ًمؾسوقمي عمو ومقف مـ إؾموءة ًمؾؿضقػلم ،ومؼد ىموًمً ٓسمـتفو" :جمرد ؾمماًمؽ قمـ اًمسوقمي يـطقي قمغم
هتؿي ٕهؾ اًمبقً ويقىمعفؿ ذم احلرج واًمـوس ذم مـزهلؿ يمثػمون .ومؼوًمً اخلطقبي ٕمفو :وًمؽـفو صمؿقـي ضمد ًا،
شموسمعً وهل شمـؼؾ سمٍمهو سملم أمفو وأم ظمطقبفو ذم ومخر ،ىموًمً أملً :مقسً أهمغم مـ قمالىمتـو سملكسبوئـو.

"( )

وهبوشملم اًمؽؾؿتلم اؾمتطوقمً اًمؽوشمبي أن شمؾؿس ىمضقي ؿمديدة إمهقي ذم اعمجتؿع وهل قمالىمي إكسبوء
سمبعضفؿ ،ومراقموة مشوقمر أظمريـ وقمدم ضمرح مشوقمرهؿ ،وهذا مـ أومضؾ إمقر اًمتل حتػظ اعمجتؿع
مـ إطمؼود وإضغون ،وشمسؾؿ اًمعالىموت وشمؼقم قمغم أؾمس مـ آطمؽمام اعمتبودل.
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اخلامتة:
وسمعد ،ومؼد دمقًمـو ذم هذه اعمجؿققمي اًمؼصصقي واـمؾعـو قمغم مػوهقؿ أؾموؾمقي ذم طمقوشمـو اؾمتطوقمً
اًمؽوشمبي مـك اًمعؿد أن شمقفمػ ىمصصفو ذم ؾمبقؾ شمغقػم وشمصحقح مػوهقؿ وؾمؾقيمقوت ظموـمئي وأؿمورت إًمقفو
سمؼماقمي وًمبوىمي ،ومـ أهؿ مو ريمزت قمؾقف يمام مر ذم هذا اًمبحٌ :اإلجيوسمقي يمصػي رضوريي ضمد ًا ًمؾبـوء
اًمصحقح ًمؾشخصقي اًمـوضمحي اًمػوقمؾي ذم اعمجتؿع وًمذًمؽ ىمدمً اًمؽوشمبي إطمدى قمنمة ىمصي ذم هذا اعمعـك،
صمؿ شمـووًمً اًمؽوشمبي أمهقي اًمعالىموت اًمزوضمقي وأن شمؼقم قمغم أؾموس آطمؽمام اعمتبودل واعمقدة واعمعوذة
اًمطقبي ،وىمد ذيمرت صمالث ىمصص ذم هذا اعمقضقع ،وؾمـ اعمراهؼي ومو َيتوضمف مـ رقمويي واهتامم وذًمؽ ذم
ىمصتلم ،صمؿ حتدصمـو قمـ مػوهقؿ همرسمقي ظموـمئي شمرسسمً عمجتؿعـو وصمؼوومتـو يمون هلو أصمر ؾمؾبل ذم جمتؿعوشمـو مـ
إمهول اعمرأة ًمبقتفو وشمرسمقي أوٓدهو وشمشبثفو سمعؿؾفو ظمورج اًمبقً ،اعمبتعثلم ًمؾخورج وشملصمرهؿ سموًمػؽر اًمغريب
واكػصومفؿ قمـ جمتؿعوهتؿ اًمتل يعقدون إًمقفو ،صمؿ شمـووًمً صمالث ىمصص شمتحدث قمـ اعمسؾؿلم همػم اًمعرب
ومو قمـدهؿ مـ أطمالم وآمول ،أو مصوقمى وقمقائؼ ،صمؿ ظمتؿً اًمبحٌ سمتسوؤٓت ومؾسػقي اظمتصً هبو
ىمصي واطمدة ومؼط ذم هذه اعمجؿققمي.
واحلؿد هلل أوًٓ وآظمر ًا ،واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ.
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