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اذتبَّ ،...األنفظ الثّالث يف "ال قصّٕ حبّ للجداز العاشل" للهاتبٕ :د.ضها٘
الػعالى

بكلم :د .غُنت علْ دزَِؼ
--------------------متتاااش الكصاإ الكصاأً ناادا بااو تًيااا بهلماتًااا ا عاادَدَٔ ،ضاارُزيا
احملاادَدٔ ،لتط اللض الطّااُ٘ علااٖ بػااهلٕ زتتمع ّاإ ،حمَ تااسع قّماإ ستبّباإ ،حمَ
قطا إّّ ّهّّااإَ ،...تسنلاااص علاااٖ غ صااإّّ َاحااادٔ ،لتصااا

يااادًّا ا هػاااُد.

َالهاتب(الهاتباإال ال بادّ حمى ِعااْ حميم ّاإ دَز ا تلكلْ(الكاااز) /الهّاقاادالَ ،حمى ِتر ل ا
حمى ِهااُى غااسِها ّاااعالاِ ،عطاار َِعر اَْ ،ن ا ّ حطااب تكاّتااٌ َتفاعلااٌ ب ا
الهّص.
الللغٕ :بدحمت الهاتبٕ د .ضها٘ غعالى عهُاى قصّتًا باا "ال" الهّاّّإ للجاهظ،
َنا٘ت باضم "ال" بطاّا

نهسٔ (1ال َ .ذا ناى ا طاف نهسَٔ ،حمُضّف

نهاسٔ،

ّإنٌّ ِهتطب بهًا – ب بكاًٙا علٖ حاهلا" -ختصّصاا" جيعلٌ بو ناحّٕ التّعّني
َالتّخدِد يف دزنٕ بني ا عسّٕ َالهّهسّٔ ،ال ِسقٖ

تعّني بدلُلاٌ

دزنإ

ا عسّٕ ارتالصٕ ارتالّٕ بو اإلبًام َالػّاَُّ ،،ال ِهاصل يف اإلبًاام َالػّاُّ،
دزنٕ الهّهسٔ احملطٕ ارتالّٕ بو ن ّ تعّني َحتدِد"(2ال.
ّكااد باشتًااا الهاتباإ بااو; "قصّاإ بااسَ٘ٔ""َ ،قصّاإ تعاارِب""َ ،قصّاإ برُلاإ"،...
ّاحنصاز األبس يف نُ ،بو حمنُا ،الكصص حمنطبٌ "ال ّت صّص".
نمااا َظلفاات االضااتعازٔ ا هه ّاإ" ...يف حمىّ قلمااٌ ِهتااب بااا ِػااا٘ َعلااٖ يااُاٍ "...
ػ صَّّٕ ،نعلًا تهتك بو حال
تُظّفا بعبّساا ،قلب بعاًِ ال ّ

حال.

 ادتابعٕ األزدنّٕ ،األزدى.
 - 1بعهٖ اإلضإّ :نطبٕ الثّانْ لألَّل،التّخفٕ الطهّٕ،ص 300
 - 2الهّخُ الُايف :ج ،3ص23
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ملَ اطتازت الهاتبٕ "قصّٕ حبّ" ؟ حملتطعها حمبام لُحٕ نفطّّٕ؟ حمم إلميانًا بكّمٕ
اذتبّ؟ قّمٕ جيب تسضّ ًا يف الهّفُع؟
خبّّ ،اذتابّ عاففإ ّرسِّإ ،نُبلات الهّفاُع علاٖ
خبّ َحمى ُِ َ
خبّ حمى ُِ ِ
ّاله ّ ُِ ِ
الطّااعْ َزا٘ياااَ ،االزمتااا٘ يف حمحطااانًاَ ،التّلفل ا بعبا٘تًااا ،لّهااام برمٚه ااا ،بستااا
البالّ .كّمٕ اذتبّ قّمٕ ضاابّٕ جياب شزعًاا يف الهّفاُع ،لتهماُ الكاّم األطاسٗ
َتطمُ.
الػّ صّاإّ :غ ص إّّ الصّااخفّْ الػّ ص إّّ السّّٙطاإ ًِااُدّٓ ااخفّْ
بػااًُزَ ،لااٌ تاشاتااٌ الكصصإّّ َبكاالتااٌ السّ ااّهٕ ادتسِٚاإ ،حمتستااٌ الطاالرٕ
الصًُّّنّّٕ مبال ًَّ ندّااَ ،خبا ّٕ يف حمبس ِكف العامل ضادٍَّ ،ياُ بهاا٘ ادتاداز
العاشلَ ،نا٘ َبعٌ حبّب نفطٌ; َحبّب األنفظ البػسِّٕ:

﴿ ََتُخِبُُّىَ الْمَالَ

حُبًّاا نَمًّاا ﴾ ] الفجاس  20 :89د ا االَ ،ا االَ ،ا اال" ،لّهتاب عهاٌ – ادتاداز -ا كااالت
َالكصاص الدّاعمإ لها ّ باو ِاسٗ َنااُدٍ يف يارا ا هااى عاادالا َضاسَزٔ ذتماِاإ
الًُّد الغا بني يف حمزاضًّم ا طلُبٕ بو الفلطرّهّني" (3ال تً ببال باذتكّكٕ
َالعدل.
الػّ صّّٕ الثّانّٕ  :قلمٌ –اضاتعازٔ بههّّإ -نماا حمضالفت ،غ صإّّ ادابّّٕ،
بتمسّدٔ علٖ احبًاِ"،هتب با ِػا٘ علٖ يُاٍ ،دَى االنصّا ،لٌ" .4
حااَل الصّااخفّْ – الػّ صإّّ السّّٙطاإ – حمى ِهتااب قصّاإ حابّ َاحاادٔ يف ظا ّ
يرا ادتدازّ ،عجص عو ذلو" (5ال ،حميُ بو نتّاب قصص اذتابّ؟ حمياُ نلاو اغاتًس
يف بكاالتٌ بالادّعُٔ

اذتابّ َاأللفإ؟ حم ادبتٌ اذتكّكإ؟ حكّكإ الػّ صإّّ

الثّالثٕ – الفلطرّهّني َبعاناتًم َبا نسّ يرا ادتداز علًّم بو بؤع َغاكا٘ –
 - 3ضها٘ غعالى،حدث ذات نداز ،ص72
 - 4نفطٌ :ص .73
 - 5نفطٌ :ص .73
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"ّهتاااب بٚااإ قصّااإ حاااصى بطااابب يااارا ادتاااداز"(6ال لكاااد َعاااَٖ ،حمِكعاااٌ قلماااٌ –
الػّ صإّّ الثّانّاإ -لّااُقغ يف عكلااٌ ََعّااٌ نفطااٌ الللُاباإ ،لّطاااز،

الاهّفظ

ا رمٚهاإ "ب اصّم حمبااس ال ادّّ "الػّااّو" ذا األ اافاز الهااثًَٔ ،غااسِ ،عااّؼ قصّااتٌ
األَ ب اذتكّكٕ"َ .ضااز علاٖ دزب باو ضابكٌ باو األناناب الارِو ِكفاُى
نانااااااب الػّ صاااا إّّ الثّالثاااااإ – الفلطاااااارّهّنيِ -هصااااااسَنًم قااااااُالا َّعاااا االا،
َِػازنُنًم يف بعاايساتًم ا طاتمسّٔ ضادّ يارا ادتاداز ،لتاصف َضاا ٙاإلعاالم
العا ّاإ بصِهاإ اذتفاا بصااُزٍ "حتاات عهااُاى :ااخفّْ حمبسِهااّْ ِكطااْ حنبااٌ
بس اص قُات االحتالل الصًُّّنّْ".
غ صّّٕ الصّخفّْ غ صّّٕ نابّٕ ،زاعت الهاتبٕ حتُّالت الهّفظ البػسِّٕ بو
الهّفظ األبّازٔ

الاهّفظ ا رمٚهإَ ،نعلات بفتاا التخاُّل

الهّفظ اللُابإ

اضتعازٔ بههّّٕ نلا حمضفٖ علٖ الكصّٕ بتعٕ التّػُِل ،ب نًإِ قمّٕ يف التّخُّل
َاالنتكال بو الكهاعٕ

العم ا ػسّف لّكاب بعقطٖ عدا٘ َحمقطاٍ علٖ الهّفظ

البػسِّٕ.
حبرا لُ حمضاّت الهاتبٕ – بو حم

ًُِدّٓ -لّصبذ العهُاى  ":اخفّْ حمبسِهاّْ-

بااو حم ا ًِااُدِّٓ -كطااْ حنبااٌ بس اااص قااُات االحااتالل الصّااًُّنّْ" لّعااسف
العاامل حمىّ العادَ الصّااًُّنّْ ِتههلاس ااو ِكاف با اذتالّ حتااٖ َلاُ ناااى باو حمبهااا٘
نلدتًم.
ا صادز َا سان :
 -1حطو; عباع ،الهّخُ الُايف ،داز ا عازف ،بصس ،ط ،4د.ت

 - 6نفطٌ :ص73
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 -2غاااعالى ،د.ضاااها٘ ،حااادث ذات ناااداز ،زتمُعااإ قصصاإّّ ،حمباااُاج للهّػاااس
َالتُشِ  ،عماى ،األزدى ،ط2016 ;1
 -3عباااد اذتمّاااد ،ستماااد ستّاااْ الااادِو ،التّخفااإ الطّاااهّّٕ بػاااس ا كدبااإ
األنسَبّّٕ ،حتكّل د .غُنت علْ دزَِؼ ،بهتبٕ السّغد ناغاسَى ،ط
1424 ;2يا  2003-م
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