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 قزاءة يف كتاة

 محمد عالم أفغاني من رواد المقالة والترجمة والقصة
 للدكتور حممد عيد اخلطزاوي

 حممد الدبيسي دراسة :
 أديب وناقد سعودي

 

ميثللىمستٌللسمأللانم قيللاُٛمدٌٚللٞمضٙازٙللٞمسمًط  للىم  غللٚؼممممممم

مٗ ذتجاظمخصً٘صام،م هػع٘زٙٞم هعطبٚٞم ملٌولٞمسم هثقاقٚٞم ذتطكٞ

ٍٚمًللاُٛمأوللٟمزآعٙلٞمب٣ٚٚلٞم،مٗ ُجٌللٞم ز،ٌاأٚلٞم،م قللطظ مممممم هلصٜم ٘ل قطمكلل دومم

مخطابٔام هثقاسمًبلًط م.

ٗبصهمم لٌّم ٌٓٚٞمٓص م رتطابمسمطبٚع،ٕم ه،لِ٘ٙٚٞم هيتمكاُل مًٔلاًز ممم

م ٗهًٚامهعطا١  م ذتطكٞم هثقاقٚٞمٗ ُػادٔام مل،عسزٝم.

ًٔلامٙطل١ٛمً ًلمممممم حمٗبصهممٙصريمزضؽمٗدط ١ٝممناشجمشهلمم دتٚلىم،مًػلاًض مٗزٚ

ًط وٞمٓاًٞمًّمًط  ىم ه،لاضٙذم دزبلٛم..مٗٙلطبعمٗألٛم هقلاضام ملعاصلطم عطٚلا مممممممم

مضمم م هط ِٓللٞم،مٗٙلؿللآلمسم تْمش  لٕل ٙلٞمزٚللىم ه، غللٚؼم،م غللٌٚامسمقللّممممؤًط و،ٕل

غطزٜمكاهقصٞم،محتٚعمبؿطٗطمٗز٘زٓلامأ٘ ًلىم ز،ٌاأٚلٞمٗفقاقٚلٞمدلسم م لسممممممم

مغًِس مفقاقًٚامً٘ض٘أًٚامٙػاأسمأوٟم بو٘ضٓام.

ٞمممممم ٛ  مٗهص  مزض غٞم هلسك،٘ضمستٌلسم هعٚلسم رتطلط ٜٗم ملعُِ٘ل

((ستٌلسمألانم قيلاُٛمًلّمضٗ زم ملقاهلٞمٗ هاللٞمٗ هقصللٞمممممممم))
سمم(1)

غٚاقم هسضؽم دزبٛم ؤؾط  ٕم ه،اضخيٚٞم،مًؤكسٝمأولٟمسغلٔاَممم

،مٗسُ،اجممناشزٕم دٗىلم،مم هػطزمقّمسفط ١مسم ذتجاظٜم جمل،ٌعمب٣ٚٞ

هو،عللبريمم ملللثق عمأوللٟمزتللايمممٗ هلليتم أوِلل م ُبثللاقمٗأللٛمق٣للٞمًللّمممم

م دتٌاهٛمغريم هؿعطم.
                                                                 

م د ع اف أني اني و د رواد ا وال ة واللق ة والو  ة   دع حمم د العي د اخلط زاوي   الطاع ة ا و    ال  ادي             حم (1)

 ه  ع3645ا دبي الثوايف   جدة   

 مدخل

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تؤكةد الخطراوي 

علة  سسةمام ئة ةة 
المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الحجةةةةةا ي فةةةةةي 
 سثراء فن السرد
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ًِللامدللسضٝم ملللللاْمأوللٟمٓلللص ممممممممم ٗدللسم زضنم ملؤهللآلمشهلللممسمٗدلل مًبللللطم،مًعو

 زضك مسمٗد مًبللطم ْم هب٣ٚلٞم ملسِٙٚلٞمدلسم غلٌٔ ممممممم)) إلغٔاَم هثقاسم دتازم:م

ب،قسٍٙمزتٌ٘أٞمًّم هقصاصعم هطٗ زم دٗ ٢ىم،مًٍِٔم:مأبسم هقسٗؽم دُصلاضٜم،مم

م،مٗستٌللسمأللانم قيلاُٛم،مٗ ًللعمًللسُٛم،مٗ حللسمبؿللِاقم،ممممممٗ حلم سمضضللام ٘ ل٘ل

زمًؿللٔسٜم،مٗستٌللسمممممم م ه للطجم،مٗستٌل٘ل م للاقبم،مٗغاهللجم بل٘ل ٗأبللسم هػلل َمٓاؾلٍل

((غعٚسمزقاز ضم،مٗغريٍٓم
م.م(1)

ٞمًٗعاصطٝم،مٗخربمأّم قٔصٖم هل٘كبٞمًّم هطٗ زمدسم زضكٔام ملؤهآلمًعاٙؿ

زمقطزٙلٞم،مٗب٘ أل ممممٔامأوٟم  غٚؼمقصٜم،مٗ طزدطبمزٗضٓام هطٙا عىمفقاسمجبٔ٘ل

،مًّٗم ملؤكسمأوٟم هلسفم ه،اضخيٛمهول،ابم،مٓ٘م  كٚسممٗشتوصٞمصازدٞمش  ٚٞ

م.م(( هقصٞمٗ ملقاهٞمٗ هالٞمم))أِ٘ ُٕمأوٟمضٙازٝم دقياُٛمهث فٞمزتا  مفقاقٚٞم

مِٓللامٙؤكللسم ل٘ل  ًط مدللسضٝم هب٣ٚللٞم ملسِٙٚللٞمأوللٟمسصتللابمًثللىمٓللصٖم هٌِللاشجممممممم ٗٓل٘ل

مً،عسزٝم مل٘ ٓجمٗ هقسض  م. هثقاقٚٞم

ٗسمًٔلللاز  م هل،لللابمٙعلللطلم ملؤهلللآلمهوٌ ًلللحم ه،قوٚسٙلللٞمممم

ستٌسمأانم قياُٛم هص  ٚٞم،مً٘هسٖمٗزض غ،ٕمٗ ٓ،ٌاًا ٕم،ممهػريٝ

م،مًٗلللس٠مممممم ٗٙؿللريمسىلمست للع  م دز ١م إلبلللس أٛمهوقيللاُٛمٗزٚولٕل

 إلُ،لاجم،مٗ طصلٌٔامممٗ ذتٌاغٞم هؿدصٚٞم هليتم لسقعٍٔمهوعطلا١مممم

مزازٝمقٚٔام.٘ ُجمً،عسزٝمًّم هبِٟم هثقاقٚٞم إلأوٟم إلملاَمجب

كٌامٙقسَم ملؤهآلمأسٝمؾٔاز  مًّم زبا١م ذتجاظمأوٟمبط أٞمٗمتٚعم دقيلاُٛمم

مٗحاغ،ٕم مل،قسٝم.

ٙ ممم))ٗٙؿللريم ملؤهللآلمِٓلللامسىلممم مكاُلللام اْمباق،قلللاضم زبمػ للمِح ْم دقيللاُٛمٗ ٘ ل٘ل

ٞممسىلمٓص م ه ّم دزبٛم دتسٙسم،مقوٍمٙق،صط م هػع٘زٙٞمبوسٌٓا ٞم هل،اب أوٟمستاٗه

((ابمسهٕٚم،مٗداًامبالٞمبعضم هقصصمسىلم هعطبٚٞمقٕٚم،مبىمزأٚام هل، 
م.م(2)

ًٌلامًؿلاك امعٌلعمبلعم زٙلبعمًلّمب٣ٚلٞمممممممم ٗسمٓصٖم إلؾاضٝمز هٞمأوٟم ْممثٞمٓ

ٞم غ،ؿعاًض مدٌٓٚ،ٔام،مسزض ك امًٌِٔامه اأوٚ،ٔاممسىلمٗ  سٝ ٞم هال  هِٔ٘لم ػ ه
                                                                 

 ع 7ا زجع نفسه ص  (1)

 ع 35ا زجع نفسه ص  (2)

سةرة محمد عالم 
أفغةةةاني ودوافةةةة  

 سئداعه
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م،مسمٗدلل م م للع يم دًٚللٞم وقللٛم عطلل  ٔامأوللٟممممممسمسفللط ١م دزبم، ٗهؤٌلل،ٌعمبلٕل

مكثريمًّم قط زم جمل،ٌعمآُص نم!!

ٗ مل، ًلىمه، اصللٚىم دتاُللجم هلص  ٛمًللّم ٚللاٝم دقيلاُٛمكٌللام ٗضزٓللام ملؤهللآلممممممم

 هلسك،٘ضم رتطلط ٜٗمٙوحللبمسمللاَم دخللريمبل بط ظم ملع٘دلا م هؿدصللٚٞم هليتم ظًلل ممممممممم

صٚاغٞمٗزٕمفقاسمجمل،ٌعٕم،مٗز بٕم مل،٘ صلىمم دقياُٛمٗك ا ٕم ملؿطفمسمغبٚىم

مأوٟم ػٚسمأطا٢ٕم دزبٛمٗ طل،ٕمأوٟمٗ دعمقعوٛمًوٌ٘ؽم.

ٗسش مكللاْم ملؤهللآلمغللريمًعلل مبسض غللٞمحتوٚوٚللٞمًعٌقللٞمهلللسٗضمممممممم

م دزبٚللٞم اضخيًٚللام،مممممممم مسمسبللط ظمضٙاز لٕل  دقيللاُٛم دزبللٛمبقللسضمأِاٙ،لٕل

حوٚللىمٗبؿللىمزتٌلىمٗشت،صللطم،مٙ ل،حمآقللاقمًثلىمٓللص م ملػلاضم ه،مممممم

م:ممممممم مممم)) ًاَم هقلط ١مٗ هبلا ثعم،مٗدلسم ؾلاضمسىلمشهلممبق٘هٕل ٗسُل م أوٍل

مممممممم ًػللبق ام ُلل منم  عٌللةمزض غللٞم دقيللاُٛم،مٗ م ،بعلل مخصا٢صلٕل

مٙقلسَمدٗيممممم م ُٕل  ه ِٚٞمقٌٚامك،جم،مٗهلِ م أوٍمسم ه٘دل مُ ػٕل

م،مٗ ُللل م اٗهللل م ْم ضلللعٕمسمممممم مبللٕل م هلللصٜمدسً،لٕل ًللطٝمأولللٟم هِحلل٘ل

((ًػريٝمُٔط،ِام دزبٚٞم ملعاصطٝمًلإُم هصحٚحمًّمخطٙطٞم
م.م(1)

مٙؿللطؤم ملؤهللآلمسم ،بللعمأطللا١مستٌللسمأللانم قيللمممممممم اُٛمسم ملقاهللٞمٗ هاللللٞممفلٍل

مقٚ طزم هقػٍم دٗيمًّم هل،ابمهوٌقاهٞم:ٗ هقصٞم،م

ّم منلاشجم قٚٔا دسَ ٗ هيت ٛم ًقلا  م ًل ْم  ٗ ٓلام زلا١ م ٗ هليتم ،  دقيلاُ  دزبم )) : بعِ٘ل 

((ُل٘ل  ٛم هطلعآلمسم زبم ذتجللاظمممم- هقصصلٛمسم ذتجلاظممم
،مٗسمٓلص م ملقللايممم(2)

مٙربظمٗأٛم دقياُٛم عط  م دزبمسم ذتجاظم،مٗ غبابمضع ٕمسمشهمم ه٘د م.

مٗٙط٠م دقياُٛم ْممثٞمغببعم مفاه مهلٌامؾل مٓصٖم ملعط  م،مٌٗٓام:

عوللٍٚم هللصٜمنمٙ،عللسم ،لللٟم تْممممٓللص م ه،عوللٍٚم ملسضغللٛم  للسٗزم،مٓلللص م ه،ممممم))م-م1

م.م(( هربُاًجم  ب،س ٢ٛم،مٗٓ٘م ٗيمٗ بػعم هسضزا م ه،عوٌٚٚٞمسم هعانملٚعٕم

فٍمأسَم لْ٘م)مضٗحم هقط ١ٝم(مقِٚام،مٗ أ مبٔام هقلط ١ٝم ملػل،ٌطٝم ملِجٌلٞممممم))م-م2

َم مًلّمك،لجمُاضلجٞم ،ِلاٗيم ؾل،ا ممممممم ملام خطز،ٕمٗختطزٕم ملطابعمسمكىمٙ٘ل

((ٗ هثقاقا مم هعوَ٘مٗ تز ب
م.م(3)

                                                                 

 ع 8ا زجع نفسه ص  (1)

 ع 36ا زجع نفسه ص  (2)

 ع 36ا زجع نفسه ص  (3)

التركةةةةةة  علةةةةة  
ادة محمد عالم رة

أفغةةةةةةةةةةةةةاني دون 
التعمةةةةةةة  فةةةةةةةةي 
دراسةةةة تحلةلةةةةة 

 ألدئه
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ب ٌٓٚٞم ه،عوٍٚمسم إلأس زم هثقاسم،ممٗإٔٚمدقياُٛ مًقاهٞمًّم جمل،ع ٝمٓصٖمٗ ربظ

ًٗس٠م ٌٓٚٞم  فريٖمٗٓ٘مأوٟم ومم ذتاهلٞمسم ٘ ضلعم دزبمٗضلع ٕم،مٗكلصهممًلامممممم

أٛممممممم((ضٗحم هقللط ١ٝممم)) مسللاٖم ٗ هؿلليآلمبللا ط ؤم،مإلعللازمًِللارم زبللٛمٗ ِؿللٚعمهل٘ل

م جمل،ٌعمب ٌٓٚ،ٔام.

 هقلسٗؽمم أبلسم ًثلىم ، ملعاصطٕٙ دصصٚٞ هِص٘ص شجمنا ًقاه،ٕ س ٙػ،عطل كٌا

م دُصاضٜم،مٗأعٙعمضٚا١م،مٗ ػعمغط اْم.

حممممممممم مٙقللسَم ملؤهللآلم)مأؿللطمًقللا  م(مهوقيللاُٛم،م للربظمٗب٘ضل٘ل ٗسمٓللص م هقػلٍل

مباملؿلٔسم هثقلاسمسمأصلطٖم،ممممم ًع زٕم ه  مًٗس ضم ٓ،ٌاًا ٕم دزبٚٞم،مًٗس٠مسملإًل

م ملؤفطٝمسمشهمم ملؿٔسم.ٗ ٍٓم هقطاٙام

 أوا الوسم الثاني نكان عد ا لقات ع

صم(مًاللللٞمًلللّم دزبم هاكػللل،اُٛمممممم مألللطلم ملؤهلللآلم)ممثاُٚلللٞمُصل٘ل ٗقٚلٕل

مٗ هٚاباُٛمٗ هيطبٛم.

 :أوا الوسم الثالث نكان عد ق ص ا نياني 

ًٚاممٗقٕٚمدسَ م دتاُلجمممم ملؤهآلم)مف فٞمأؿطمًُصامدصصل (مٗٓ٘ل

مسم زبِلللامممم دبللطظمسمًؿلل٘ل ضٖم دزبللمم ٛم،مٗ جمللللايم هلللصٜم ؾلل،ٔطمبللٕل

م دزبمسمب زُلللللامًلللللّمضٗ زٖمممم  ملعاصلللللطم،مٗ هلللللصٜمألللللسٖمًؤضخلللل٘ل

مًٗؤغػٕٚم.

سممناشزٔام هيتمدسًٔام هسك،٘ضمستٌسم رتطط ٜٗمم دقياُٛمهقصصمٗ مل، ًى

ٙوحبمبط أٞم ػٕم ه،ص٘ٙطٜمسم ه،قاطمًِاطةم ػاغلٞمًلّمٗ دلعم د لس يتم هليتمممممم

ًٚللامممممٙقلسًٔام،مًٗلس٠م ل فطٖمباهب٣ٚلمممم ضٝم،مٗ ُعلاغلٔاملاه ٞم  ز،ٌاأٚللٞمباملسِٙلٞم ملِ٘ل

ضٝمممم))أوٟمُص٘صٔام،م غٌٚامسمدصيتم ((ص٘ضٝمًّم ٚاٝم هصٚآلمباملسِٙلٞم ملِ٘ل
،مم(1)

((  للل َممم))ٗم
ممممممممم(2)  ٚللل معػلللسم  اصلللٚىم هب٣ٚلللٞمٗ إلُػلللاْمباملسِٙلللٞمألللربممناشزلللٕل

مًللس٠مهو، األلىمًللمممممم مهلللامببللؤضٝم ذتللسيتم هقصصللٛم،مٗسأطا٢لٕل ّم هقصصللٚٞم،مٗضبطلٕل

خ يم ذت٘ ض  م هيتمٙعقسٓامبعم هؿدصٚا م،مباهطغٍمًّمٗض٘حم  فطٖمباهٌِاشجم
                                                                 

 ع 359سه ص ا زجع نف (1)

 ع 364ا زجع نفسه ص  (2)

القصةةةةةةةة عنةةةةةةةد 
األفغةةةةةاني  ةةةةةي 
أئةةةةةةر  سنتاجةةةةةةه 

 األدئي
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طّم هعطبلٛم،مٗ غلٌٚام ٚلٟم قلٛمسم ُ،قللا١مممممممممم  ملعاصلطٝمًلّمك،لابم هقصلٞمسم ه٘ل

ٙطمؾللحِا ٔام هِ ػللٚٞم،مٗ ٘  ط  ٔللامسىلمًؿللٔسم هللِصممممممم ؾدصللٚا مبعِٚٔللام،مٗ صل٘ل

م هقصصٛم.

 وؤسًسا هلذا الفد يف بالدنا ع وهو وا يؤكد وجاهة اعتاار ا نياني رائًدا

ًٚللامبللادتٌعمٗنمممممم مًعِ م رتطللط ٜٗمبللاهطغٍمًللّمكُ٘لٕل سْم هل،للابم هللصٜمٙقسًلٕل

مٙؿلريمسىلمأ دلٞمًٌٔلٞمسمخطابِلاممممممممم ؾ،ا مٓصٖم هِثلاض  مًلّم زبم دقيلاُٛم،مق ُٕل

م هثقاسم ملعاصطم.

ٗ لٌلّمٓللصٖم هع دللٞمسمسضلا١ٝمز٘ ُللجمًٌٔوللٞمه اأوٚلا مًٌٔللٞمسم اضخيِللاممممممم

مٙلْ٘مستٌسمأانم قياُٛممنً٘زامباضًظ مقٚٔام.م هثقاسم.

م،م ٘ صللىمسصتللاظ  مٓللص م رتطللابم،مٗ ل٘ل هٛمأِاصللطٖممممممممم ٗٙؤكللسمسم تْمش  لٕل

ممممم م،م ط لع  ٕل  هعًِٚٞمٗ إلُػاُٚٞمً،ػق امًعمً َٔ٘م ض باطم رتطلابم هثقلاسمش  ٕل

 ٘ مُ م ضضٚٞم ٚ٘ٙٞم ظزٓاضٖمقٌٚامبعسم. ه، غٚػٚٞم،مًٗٔاز  ٕم هيتمك

م

م

م

م

م
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