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 الشعار واإلهداء

 

 ذي خلقك ال  باسم رب   إقرأ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan 

 

 إّل  هللا الإله

Tiada Tuhan selain Allah 

 

 

 أهدى هذا البحث خصوصا إلى:

 محبوب، هو الذي يربني منذ الصغار حتى أعرف معنى الحياة أبي ال. 

  كثيرا على جميع دعائك ونصائحك.أم ي المحبوبة، أشكر شكرا 

 .أخوي  الجميلين وأختي الجميلة 

   ني علوما كثيرة.اموجميع أساتيذي الذين يعل 

 ني في إتمام هذا البحث.ايساعدو نأصدقائي الذي 

 ة"يجامعتي "سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكوم. 
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 جتريد

Hadirnya suatu karya sastra tentunya agar dinikmati oleh pembaca. Selain 

itu, karya sastra juga merupakan gambaran dari realita sejarah pada masa tertentu, 

sebagaimana cerpen “al-Iqab” yang terdapat dalam antologi cerpennya Musthafa 

Luthfi al-Manfaluthi, “al-Abarat”. Cerpen ini menceritakan tentang hukuman dan 

latar belakang kesalahan yang dibuat para terdakwa (pembunuh, pencuri, dan 

pezina). Pembunuh, misalnya, ia mendapat hukuman mati karena dia telah 

membunuh seorang patih dengan sengaja. Dalam realita kehidupan, jarang 

ditemukan seorang pemuda membunuh patih. Ini merupakan tanda awal sebagai 

pintu untuk mengungkap tanda-tanda yang lain. 

Untuk mengungkap tanda-tanda dalam cerpen ini, peneliti menggunakan 

teori strukturalisme dan semiotiknya Peirce (ikon, indeks, dan simbol) dengan 

batasan masalah sebagai berikut: a) apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat 

dalam cerpen “al-Iqab”?. b) apa makna unsur-unsur tanda yang terdapat dalam 

cerpen “al-Iqab”?. Peneliti menggunakan teori strukturalisme untuk 

memunculkan gambaran tanda-tanda yang masih tersembunyi. Gambaran ini 

didapatkan dari tema, alur, tokoh, latar, dan sudut pandang. Kemudian peneliti 

menyaring gambaran tersebut dengan menggunakan teori semiotik untuk 

mendapatkan tanda-tanda dalam cerpen ini. Ikon digunakan untuk menangkap 

tanda-tanda melalui persamaan tokoh dalam cerpen dengan tokoh dalam 

kehidupan nyata. Peneliti mendapatkan persamaan ini melalui sifat dan karakter 

dari kedua tokoh. Misalnya, sifat tokoh aku dengan tokoh nyata: penyendiri, 

pandai, kritis, dan membela yang benar. Dengan cara ini, peneliti menetapkan 

enam tokoh dalam cerpen sebagai tanda ikonis. Adapun indeks digunakan peneliti 

untuk memahami cara pengarang membuat cerpen. Hal ini dapat membantu 

peneliti untuk memperkuat adanya ikon. Misalnya, kalimat awal cerpen yang 

mengandung unsur imajinatif.  Dari sini, peneliti menduga bahwa alasan 

pengarang memaparkan cerita dengan gaya imajinatif yaitu, untuk meminimalisir 

dugaan negatif penguasa terhadap dirinya sebagaimana pernah dialami. 

Simbol digunakan peneliti untuk memperkuat tanda ikonis dan indeksikal. 

Sebagaimana hipotesa yang mengatakan bahwa tanda ikonis dan indeksikal dalam 

sebuah teks cenderung beralih menjadi tanda simbolis. Tanda simbolis berbeda 

dengan tanda ikonis dan indeksikal. Di dalamnya tidak terdapat hubungan 

alamiah. Hubungan yang terdapat dalam simbol, tercipta melalui konvensi. 

Dengan adanya konvensi inilah, peneliti mengambil teori sekunder untuk 

melegitimasi konvensi tersebut sehingga didapatkan temuan: si aku menjadi 

simbol Musthafa Luthfi al-Manfaluthi, raja menjadi simbol Abbas Pasya Hilmi, 

rakyat menjadi simbol rakyat Mesir, patih menjadi simbol Bathris Pasya Ghali, 

pembunuh menjadi simbol Ibrahim al-Wirdani, peramal menjadi simbol Inkeltra. 

Cerpen al-Iqab sendiri menjadi simbol kehidupan Mesir pada masa raja Abbas 

Pasya Hilmi. 
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 كلمة شكر وتقدير

احلمد هلل الذي أنعم علينا بأنواع النعم, الذي يرفع الذين آمنوا منكم والذين 

أوتوا العلم درجات, الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما مل يعلم, الذي فّضل بين آدم 

بالعلم على مجيع العامل. والصالة والسالم على من نزل إليه القرآن حممد صلى اهلل عليه 

 وسّلم وعلى آله وأصحابه على الدوام.

لقد كتب الكاتب هذا البحث إلمتام الوظيفة األكادميية اآلخرة ولتكميل شرط 

العاملية يف علم اللغة العربية وأدهبا. عسى أن يكون  من شروط للحصول على الدرجة

 هذا البحث نافعا لدى الكاتب ومن أراد زيادة املعرفة يف هذا اجملال.

 اتب باجلميل إىل:فاعرتف الك

جبامعة سونن كاليجاكا  علوم الثقافيةالصاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب و  .1

 جسرت.ااإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا: احلاجة الدكتورة سيت مرمي امل

 العلوم الثقافيةيلة رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب و صاحب الفض .2

يوليا نصر اللطيف  كومية جوكجاكرتا:حلجبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية ا

 جسرت.اامل



 

 ز
 

مشرف الباحث اجسرت كصاحب الفضيلة األستاذ الدكتور أوكي سوكيمان امل .3

 الذي بذل جهوده ملساعد الباحث إلمتام هذا البحث حىت هنايته.

 لوم الثقافيةعالمجيع احملرتمني من األساتذ واألساتذة واملوظفني يف كلية اآلداب و   .4

 الباحث يف التعلم.سا عدوا  ين قد واملوظفني يف شعبة اللغة العربية وأدهبا الذ

ية اللذين الوالدين احملبوبني أيب احلاج مصلح سومادي وأمي احلاجة حسنون .5

 .طول عمرمهايهتمان برتبييت وتأدييب 

وزمالئي مجيع الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين يصاحبونين طوال  .6

 اجلامعة. تعلمي يف

وأخريا نسأل اهلل تعاىل أن يقبل مساعدهتم وجيزيهم بإحسان اجلزاء. عسى اهلل أن 

نتظار ا للباحث خاصا وللقارئني عامة. وأنتظر كل االجيعل هذا البحث حبثا نافع

وتصحيصه يف األيام املستقبلة. واهلل أعلم  النقد والتنبيه على عثراته ألجل تصويبه

 بالصواب.

 2114من يونىو   15جوكجاكرتا، 

 الباحث

 حممد الغفاري
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 الباب األول

 مقدمة

 

 لفية المسألةخ .أ
متتعا علم األديب ال ليتمتع القارئ ذلكو  ،القارئ أن يتمتعه عالعمل األديب ليستطيجاء 

و  ،شكلال حيث من خمتلفة نواحا. واألدب نفسه له تعلق هبما يو  يةاألدب حيتاج  إىل العلوم
شيئ ألدب يتكون هبا ار عناص أن معرفة ذلك، إضافة إىلة.لغو ال املضمون، و ،النوع
عنصور داخلي وعنصور خارجي. إن  العناصرومن تلك  وري يف فهم األدب فهما كامال.ضر 

بكة، ها: احلومن ، نفسهعمل األديبال يف نفسالذي يكون عنصور ال الداخلية هي العناصر
الذي  عنصورال اخلارجية هي وأما العناصر وغري ذلك. ،واخللفية واملوضوع، والشخصية،

ما يتعلق و  ، الزمن،والسياسة ،والدين العادة،: و هي ،نفسه عمل األديباليف خارج  يكون
 1.باحلياة العامة

 رأي النادد من روسيا رومان جاكوب اليت واع  األعمال من أن نوع  األدب هوو 
ة ىف األدب غاللّ  إنّ  .و مستمرة  اترتيبلّلغة اليومية،  يعنفامل عك   ،(Roman Jakobson)سون 

 2لغرض من األغراض. اللغة هذه  األدب يزيغبل  ،من اللغة اليومية  صّ خيو  حتويل أو تغيري 
 وغري ذلك. : الشعر، والنثر، والقصة القصرية، والرواية،و من األعمال األدبية هى

 
 

                                                           

1 hlm. x ),1181(Jakarta: Erlangga, Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia untuk SMTA Suroto,  

2 Evi Setyarini, Terj. Harfiah Widyawati dan  ,Teori Sastra (Sebuah Pengantar Komprehensif) Eagleton, Terry 

(Yogyakarta: Jala Sutra), hlm. 2-3. 
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 احلياة و دصة تضمن علىهي انشاء ي -البحث كموضوع هذا-إن القصة القصرية

بني واحدة أي  جالسةيف  هاقرأقصة القصرية ميكن القارئ أن يال ت. كان3احلوادث اليومية
قصة ليس  هناك معيار أو مقياس  معني عن طول  ال. 4تقريبا  دديقة ح ى الساعتنيثالثني

د ىف عصر سردها و إبراز  ما يهتمه املؤلف من  حوادثها أو قا،إمنا رّكز الن القصرية
ة للنثر قصة القصرية مستخدمال صطالحةا نّ ون إقولالنقاد اآلخرون ي. ولكن 5أشخصها

 6كلمة. مخس ألف بني بني ألف كلمة و اخليايل يتضمن 
و مركزة  ةالقصة القصرية معين الشخصيات املوجودة ىف طبيعةكانت   وجبانب ذلك،

الودت فيها آخر ، كانت  وجبانب مبعى آخر، كانت الشخصيات ال تنتمى و ال تتطور، وأ
 ،(compression) "على شئ نقوله "عصرا تدلّ  قصة القصريةال كانت  ار،ختصوباال. احمدود

  7.(intensity) "و" شّدة  ،(concentration)"ا تركيز  و"
دصائصه  إحدى جمموعة من نفلوطيامللطفي  ملصطفىالقصرية    "العقاب" دصةو 

قصة الهو  "العقاب". إن 116 -٩٩يف صفحة  تودعاليت حتت املوضوع "العبارات" 
قصة اخليالية ال تدصص عادة، و .اةيف احلي موجود منها غري القصرية ألن املدلول ةخلياليا

 ،نتيجة احلوار ة هياخليالي القصة . إنهربو بنفسه و ب بيئتهب ة الناس يف عالدتهايمسائل ح
  و لويس (Altenbernd) دننبور فرأى ألتو  .وبني بيئته وحياتهاملؤلف بني وتفاعل  تأمل،الو 

(Lewis)، و  ةمعقول ولكنها يف ناحية  أخرى ،القصرية بصفتها اخليالية ىف ناحية  القصة إن
رأى و  زيادة من األراء السابقة،  س.اناإلتصالت بني ال عربت وحياة  قةيقحعلى  تضمنت

                                                           
3 11), hlm. 1818(Jakarta: Erlangga,  Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia untuk SMTA,Suroto,   

4 ). 2008 a: Gadjah Mada University Press,(Yogyakart 7-Cet. ke Teori Pengkajian Fiksi. Nurgiyantoro, Burhan 

hlm. 10. 

 5 .11), hlm. 1818, (Jakarta: Erlangga, Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia untuk SMTASuroto,  

 6 .1, hlm.  )2000, ( Yogyakarta: Gama Media, n dengan Prosa FiksiBerkenalaSuminto A. Sayuti,  

 11 - ٩ ص. نفس املراجع, 7 
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و ،جاذبةعليه أن يكون دصة   واجب عمل األديبالأن  (warren) و ويرون (wellek) يليكو 
 8ة.يلمااجل غراضألابناء  له و  ،بعضه بعضا شدّ تله  عناصره  بناء

 تنوع  حسبم ذلك احلكم له الناس.وعقاب على ما عم ودصصت هذه القصة عن
 مقتول ألنه داتل، وأدطع اليد ألنه لص، كوم على كان الشخص حماجلرمية منها : أعماهلم

شعر الغرابة يف  هذه القصة القصرية ىف  شخص الرئيسيكال  "أنا" و زانية.ألهنا  ةمرجومو 
 العقاب انّ  شخص الرئيسي. رأي الهماجملرمني لدفع حقمن  دفاع  فيها ليس احملاكمة ألن

فية عمله. ليس من خل ،قطف ما عمله الشخصمؤسس على  األمري للمجرمني عالذي يق
ألن  يعملونا مب مناسبودع األمري إليهم غري الذي ي العقابأن  الشخص الرئيسي ورأى

 على . ومثال ذلك: السارق المقطوعالعقاب يزيد األمريح ى  ستبدّ املو قاسي الصفة األمري 
  املوت. هسبّبح ى  هرأسو فقط، بل يدين اثنني   واحد يد

ومن اجلمل إىل الفقرة   ات إىل اجلملةمالقصرية من الكل بالعقادصة  املؤلف ينوب
ها اليت صنع داللةالهي القصرية القصة  يف ةمودوع  كون القصة القصرية. وكل الكلمةح ى ت

 يواصل إىل املثلث ،بريس كما رآه  ،تأويل هذه الداللةو  .القارئ أن يأوهلا مكنتياملؤلف ل
(Triadik) خرى. وهذا األ داللة من الدالالتلين النص لب  و . ؤولوامل ، واملدلول،املنطقة وهي
ل ح ى ؤو املو  دلول،املو  أن نعطيها املنطقة، إذا حنن ننجحهذه الداللة  وادعت ميكن أن
 كاملة أن توضع يف  يثالهذه العناصر الث وميكنهذه العناصر الثالثة متواصلة منظمة.صارت 
تشارلز  سمائية اليت محلها فيلسوف امريكي،ال وأما العلم الذي يتعلم الداللة هي ٩.التأويل

دي سوسور  نالسيميولوجية اليت محلها فريدنا أو ،(Charles Sanders Peirce) سا ندرز بريس
(Ferdinand de Saussure) .من أوروبا 

 -على رأيي -ألهنا النظرية السمائية لبريس ستخدم الباحثسوف ي ويف هذا البحث،
  انظرهما ي دوةحسب   شيئال كلّ   يف ن الداللة هي موجودةإ دال بريسذا البحث. مناسبة هل

 ويف هذا البحث  -. وأشارت الداللة آخر شيئهلا أن تدل على ن الداللة لبد إ و .كداللة

                                                           
8 ), 2002a: Gadjah Mada University Press, (Yogyakart 4-Cet. ke ,Teori Pengkajian Fiksi Burhan Nurgiyantoro,

hlm. 2-3. 

 8 Tjm. , Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan DengannyaAart Van Zoest, Semiotika : 

Ani Soekawati, ( Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1883 ), hlm. 63-64. 
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وال مرجع له ىف العامل  إىل عامل صوره املؤلف ىف النص األدىب -ص األديبنّ للداللة 
يف جانب ما صوره األديب  يضع القارئ و العامل املمكن. فلول النص هومد  11.احلقيقى
ه القارئ شعورا وجيذبه  شعر يو  معقوال  العامل اخليايلكون  ي ى احلقيقي يقارن بينهما حالعامل 

 11.كلعامل احلقيقي
 القصرية العقابيف دصة الكثرية  الدالالت وجد الباحث بيان السابق، على ومؤّسسا

 هذاو  -: داتل الف ى القائد عمداذلك مثال. و هذه القصة قارئ منال هفهمي سوفاليت 
و امللك املستبد و غري ذلك من داللة يدفع القارئ إىل  ،ةياة احلقيقياحليف نادر  احلديث
 .هافهملوحماولة  قصة القصرية هبذه ال اهتمام 

 دبل  ولذلك حليل عناصر األدب ىف القصة  تدائما ب  تعلقتمائية يسالدراسة  ال إن
عناصر ال يف هذه القصة القصرية، سوف يبحث ت اليت تكونالدالال ليلدبل حت -الباحث
ووجهة  القصة القصرية ) موضوع، واحلبكة، والشخصية، أوال اليت بنت العناصر يةالداخل
 .(النظر

 حديد المسألةت .ب
 كما يلي:  ،حبثهد فالباحث سيحدّ  تلك اخللفية السابقة،سسا على أ

 القصرية؟ العقابدصة يف  ر الداخليةعناصال ما .1
 القصرية؟ العقابدصة يف  ر الدالالتعناص ما معىن .2

 غرض البحث وفائدته .ت
 غرض البحث .1

 كما يلي:  أغراض، لههذا البحث و 
 القصرية العقابدصة يف  عناصر الدالالتة فملعر  (أ

 القصرية العقابدصة يف  ة معىن عناصر الدالالتفملعر  (ب
 فائدة البحث .2

 :هيف وأما فائدة البحث،
                                                           

10 .185lm. ), h2008, (Yogyakarta: Paradigma, Filsafat Bahasa, Semiotika, dan HermeneutikaKaelan,   

 11 , Tjm. : Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan DengannyaSemiotikaAart Van Zoest, 

Ani Soekawati, ( Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1883 ), hlm. 71-73. 
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 نظريا (أ
صوصا يف عامل البحث خ، يرجي أن يكون هذا البحث زيادة خزانة العلوم

 علم األديبالويف 
 بالتطبيقي (ب

عمل التطبيق  تنمية و فكرية يفمساعدة  يعطي  هذا البحث يرجي أن يكون (1
 األديب

باحث لخبار أو املقارنة لزيادة اإل أن يعطيهذا البحث  يرجى أن يكون (2
 مسألة متساوية.اآلخر ىف 

 التحقيق املكتيب .ث
 اليت ةخبار املكتوباأل مجيع  دشتحه الباحث ليعملكل سعي يو  ه تحقيق املكتيبالإن 

ث، و ، والبحالعلمية إلنشاءاتوا خبار من الكتب،كن هذه األميث. و البحب تعلق ت
 12وغري ذلك. وموسوعة،

 درر ،العمل العلمي اآلخرث و و البح تعلم الكتب ووسيلة ب وبعد عمل الباحث حبثا
لطفي املنفلوطي  القصرية ملصطفى العقابدصة  ىف يبحث حبثليس هناك  الباحث أن

 هذه اخلالصة فذكر  الباحث ّكدوليؤ  . مائية لتشارلز ساندرز بريسالباستخدام حتليل 
 البحث:ذا هبعمال العلمية املتقربة األ
مسيوطقية لتشرلس دصة داصم يف الرواية أوالد حراتنا لنجيب حمفوظ )دراسة حتليلية  .1

هذا البحث عن  . وحبث2112سندرس بريس( اليت كتبتها حنيفة ووالندارى يف عام 
مثل دصة نيب حممد  القصة يصنع القصة القصرية اليت ذكرت حجة جنيب حمفوظ وهو

 ة، واملسرد،الصة من حتليلها اليت نظرت فيها: األيقوناخل اصلح ى أن حي وأسرار فيها
د ت من حنية املسر ظر ن   إذاو  هو أيقونة من النيب، فقاسم ،والرمز. وإذا ن ظرت من األيقونة

مث كان اجلبالوي رمز الرب وكان دنديل رمز مالئكة  ، م"،س ،فقاسم من الكلمة "ق
 جربيل.

                                                           

 12 .23), hlm. 1887, ( Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 2-e, cet. kdasar Metodologi Penelitian-Dasar 
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ال وطي )دراسة حتليلية سيمائية( اليت كتبتها أيالقصة القصرية اجلزاء ملصطفى لطفي منفل .2
 ، واملسرد،ة. وحبث هذا البحث عن طريقة موجودة األيقون2115سوسيالوايت يف عام 

سمائية لتشارلز ساندرز النظرية الشكل الدالالت باستخدام هذا البحث  حّللوالرمز. مث 
 بريس.

ة سيميولوجية لتشارلز ساندرز بريس( القصة القصرية الشهيد لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلي .3
وحبث هذا البحث عن أحناء الدالالت  .2113يف عام  الذي كتبها كن فرسيتييوأجي

 لشيطان رمزية املتوازن يف الدنيا،ومنها: إن ا اخلالصة، تصلو حح ى  ية ومعناهاالرمز 
لعنة يف القرآن والشيطان رمزية ال ،ورمزية الشيطان كالعمود يف العهد القدمي والعهد اجلديد

 واحلديث.
 اإلطار النظري .ج

. ويف منهج حبثها مث ة املستعملة األدبي ةنظريال أن يعرفىف هذا  القسم  الباحث  جبو 
 13السمائية. النظرية هو الباحث لإلدرتاب األدب ستخدمي ،البحث هذا
 السمائية .1

أو  "الداللة"، مبعىن( Semeion)"سيمييون"  يةلغة اليونانالالسمائية من  مصطالحإن 
 طبيعة تعلم الرتاث من الحطصهذا املجيذر الداللة".  مبعىن "تأويل (Seme)"سيم" 
 اتطالحصمن اتؤخذ طالح صاإل هذاواملنطق. يبدو أّن  ، والشعر،الفن  إىل  والفلسفة

ويركز هذا  (Asklepiadik) "أسكليفياديك "( أوHipokratik)" ك يراتاهلفوك ية "الطب
 Diagnosa)نتورفال اإل تشخيص( و Simtomatologi) األعراض ه على حبث طالحصاإل

Interfal) وجود  يدّل على ما يعىن عىن بسيطا ىف امل. إن الداللة يف ذلك العصر اليزال
 14يدل على وجود النار. الدخان ال ذلكالشيئ اآلخر. ومث

 ايتوىل شيئ الداللة. والداللة هي شيئ راسة وجودلدإن السمائية هي علم أو طريق 
 ،لداللة إال اللغة فقطاليست  وغري ذلك. الرأي،و  ، والفكر، واحلس،التجريبة منه  آخر

أكمل نظام اللغة هي  عرتف أنّ يأن  وجب الباحث ولو احلياة ولكن أي شيئ جيرى مع
                                                           

 13 , 1-ecet. k Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, Dan Penerapannya”,“Rachmat Djoko Pradopo, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1885), hlm. 111. 

 14 .162lm.). h2008(Yogyakarta: Paradigma.  ,Filsafat Bahasa, Semiotika, dan HermeneutikaKaelan,  
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 ،وشكل الكتاب والفّم، حركة اجلسد، والعني، غري اللغة هى ت. ومن الدالالالداللة
، ، والفلم، والردص: األدبعمل الفيّن الو  ن، والراية، وشكل البيت، والكسوة،واللو 

 15وغري ذلك. واملوسقي،
نفسها واجلملة ليس هلا املعىن  لمة، وشبه اجلملة،والك ،فاحلرفة هى الداللاللغة وإذا 

داللة  علقعالدتها مع القارئ. والقارئ ي( يف Significant) ولكن ومحلت الدالالت املعىن 
 الباحث مّ هتحبث األدب، ا. ويف تّفاق يف نظام اللغةاال( مناسبة على Signifie) هدلولمب

 16(.)املعنوي دلول( والعالدة بني الداللة واملالعالدة بني الدالالت )الرتكيب
 ومها يعيشان يف زمن واحد. السمائية مها شخصان إن الشخص الذي ي ظّن لرائد

أهل اللغة هو فريدنان دي  وواحد منهما (،ار تآثاملفردة )ليس مها  يف الدائرةا دمنفر  نعمالي
واآلخر أهل الفلسفة هو تشارلز  ،1875- 1٩13( Ferdinand de Saussure)ساوسور

 العلمهذا ساوسور  . مّسي1٩14-183٩( Charles Sanders Peirce) ساندرز بريس
 17سمائية.باسم اله سيميولوجية، وأما بريس يسّميالباسم 

بضعة أجناس مؤسسا على  الداللة بل كانت ،فقط جنس واحد هلا إّن الداللة ليس
  -والرمز سرد،وامل ،هي: األيقونة أفضل أجناس الدالالت. و دلولاملل و العالدة بني الدلي

ة هي الداللة اليت تدل على وجود نإن األيقو على مدلوهلا.  كما يقال بريس مؤسسا
: ذلك مثالو  ،ةيتساو امل عالدةالاملدلول. وتلك العالدة هي ل و بني الدلي طبيعّيةالعالدة ال

فيها داللة الشجرة.  توصورة الشجرة أودع فيها داللة الشخص املوصورة، تصورة أودع
ل و السبب واملسبب( بني الدلي) الداللة اليت تدل على العالدة السببية ملسرد هواو 

هو الداللة اليت تدل  الرمزأما فيه داللة النار. و  ت: الدخان أودعذلك مثاله. و مدلول
بوصفها  وتلك العالدة ،ل ومدلولهبني الدلي طبيعّيةال على أن ما كانت العالدة

 18.عتباطيةاال
                                                           

15  ),2008a: Gadjah Mada University Press, (Yogyakart 7-Cet. ke ,Teori Pengkajian Fiksi Nurgiyantoro, Burhan 

hlm. 10. 

 16 .162lm.), h2008rta: Paradigma, (Yogyaka ka,sa, Semiotika, dan HermeneutiFilsafat BahaKaelan,  

 17 , 1-ecet. k“Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, Dan Penerapannya”, dopo, Rachmat Djoko Pra

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1885), hlm. 118. 

 .121 صنفس املراجع،  18 
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الداللة مت د سّ  . وعن الداللة األخرى مها املنطقة والتأويل دّدم بريس أيضا النظريو 
 (،Qualisign)هي: الداللة النوعية  إىل ثالثة أدسام،بينها وبني املنطقة  اليت تكون العالدة

ي . إن الداللة النوعية ه(Legisignوالداللة الرمسية ) (،Sinsign)ستعالمية والداللة اال
على سبيل املثال: الكلمة الغليظة، والكلمة الصلبية، و  الداللة، يفالكيفية اليت تكون 

ستعالمية هي وجود العني أو الوغري ذلك. والداللة ا مة الرحيمة،والكل والكلمة الرفيقة،
اليت  ةة الكدر مكلاللعشوة أو مة اكلالوعلى سبيل املثال:  لة،الاحلادثة اليت تكون يف الد

يف تلك  كدر"الكلمة "كدر" و ء الذي يكون يف النهر  مة " املاترتيب الكل تكون يف
تضمن امل لة الرمسية هي النظامالدال منبع النهر. و أّمايدّل على وجود املطر يف اجلملة 

 معامل املرور. وعلى سبيل املثال: ة،الدالل على
والداللة  ،(Rhemeة )هي: الداللة املتأصل ويل ي نقسم إىل ثالثة أدسام أيضا،وأما التأ

لة املتأصلة هي الداللة . إن الدال(argument)والداللة احلجية  ،(Decisignاملعّينة )
نت أّم اليت يار. ومثال ذلك: كامؤسسا على اإلخت الشيئ يتفّسر يةالشخص اإلمكانية

 خاص   مرض أهنا ذو هتأويلبل ميكن  شخص أن يظّنها حامل، بطنها الكبري. ميكن أيّ 
أي أهنا عبارة عن الداللة يف  ة،ياللة الوجودية احلقيقنها. والداللة املعيّنة هي الديف بط

اجلسرة احلفرة أودعت فيها عالمة بالطريقة ادخال عودة  :صورة االفرتاضية. ومثال ذلكال
أي  ،اليت تعطي احلجة عن الشيئيف احلفرة. وأما الداللة احلجية هي الداللة  الشجرة

ملعّينة ي هبا املبادئ القيادة اليت تذكر أن التحويل من املقدمات املنطقية اداللة عقالنية تع
حلبة املالكمة  : املنشفة اليت ي رمى إىليل إىل الصحة. ومثال ذلكإىل االستنباط املعّينة مت
 1٩نازلة.املاملالكم أن يستمر  وال ميكن ةها مستسلمكم اليت ترميتدّل على أّن فقرة املال 

 بريس:لسمائية ال سيصّور طرز املثلث الذي مستخدم على ألوضح،لبحث اول
 ل = الداللةيو املنطقة + املدلول + التأ

 ة، واملسرد،نيقو الباحث سوف يركز مبحوثه باستخدام األ ،السابقبيان مؤّسسا على 
. ويف شيئ القصرية العقابدصة هذا النظري ذو عالدة ببناء  يرى الباحث والرمز ألن

                                                           
19 .45-44lm. ), h2010(Jakarta: Rineka Cipta,  2-et. KeC ,Semantik Leksikal Mansoer Pateda,  
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حذف الكلمات  الباحث رذا النظري لتقليل البحث الذي شعاستخدم الباحث ه آخر،
 بدون فائدة واضحة.

 األيقونة .1
ستخدم يف خارج احلوار ي  نص كانت األيقونة، وخصوصا يف نص الويف كل 

ا سواء من عالماهت اليت واحدةالداللة األيقونة هي الداللة تعريف . وبالذكر حاال
يت دلتها الداللة. إّن الدالالت األيقونية هي من عالمات املدلول ال بواحدة

الدالالت االستغوائية. والعمل االديب له دوة استغوائية أكرب من الكتابة األخري. 
ياغة اخلاصة الذي جند يف الكتاب الص الكتاب األديب ال يشرك تضمنه فقد،

األديب رغم أن ذلك مسألة تراثية ولكن سوف نذكرها يف حياة دائمة. وهذا 
 مسسب على استغواء الكتاب األديب.

واالستعارة  ،ةوالعميليّ   ثالثة أنواع. وهي: الطوبولوجيا،األيقونة ت نقسم إىل إنّ  
لفضاء من عناصر اللغة األيقونة الطوبولوجية تتكلم عن نظام ا التصرحيية.

يف  دلول باستخدام الكلمات اليت مدخولةاملتساوية بنظام الفضاء من عناصر امل
 جمال البهاء ومنه "الفضاء" و "الشكل" و "املكان" وغري ذلك.

ة تتكلم عن التصال الذي يكون يف دائرة الداللة مطابق واأليقونة العميليّ 
 دلول. ومثال ذلك: صورة بيانية.وجوده  يف دائرة امل ظنّ بالتصال الذي ي  

بأسهل على طبقة  الباحث صرحيية متكن أن يعرفهاوأما األيقونة االستعارة الت
مثولة هي أن األ ( وبالقصر،Parabel) مثولةاأل :. ومثال ذلكضخم الرتكييبّ ال

 هناك القصة تامسوة. كان األشخاص واالحوال اليت ر القد ة علىعطيالقصة اليت م
 اعموما شيئالقصة  ولكن تتصور حوال احلادثية فقد،شخاص و االال تتصور األ

 21.ة يف احلالاخلاصّ  الطريقةو  : االنسان اخلاصّ أيضا. ومثال ذلك
 املسرد .2

. ويف هذا يتعلق بالعامل املقّدم ألنه ،كامال  ةعالمات املسرديّ ال ذو إن النص
 ،لعالمة املواصلةهي املؤلف  بثالث أحناء، النص املسرديّ البحث دل بريس على 

                                                           

 20 Tjm. , Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya: Aart Van Zoest, Semiotika

Ani Soekawati, ( Jakarta : Yayasan Sumber Agung, 1883 ), hlm. 15-81. 
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على قيم الوجودية. ومناسبة الوالقارئ لعالمة  ملعرفة،االظاهر لعالمة ديم  والعامل
هي تتعلق  حناء هي العالمة اآلخرة،هم من ثالث اتطور علم األديب املعاصر فاأل

، بالنص لعناصر العمل وللمسرد التحليل الدديق كفائة القارئ. وإذا و صلب ناحية
 واملسرد يتعلق ج،ر عامل اخلاالب هي املسرد يتعلق ت نقسم إىل ثالثة أنواع أيضا،

 بالنص يف النص و املسرد يتعلق ،(Intertekstual) بالنص اآلخر
(lIntratekstua).21 ث أظهر من النص  سرديفله امل ،النص األديب بالعميق إذا حب 

وازن بينه وبني نص النص األديب إذ مظاهرا. املسردي يف  فيه  اآلخر الذي يكون
 باشرة.املبغري  و النص األديب باأللطف دورالتفسري ي

ولكن هذا خطاء.  من السبيّب، ةمرتادف الشخص مفتون ليظن املسردية وميكن
ليس  بل ملسردّي،اففي ذلك املكان وجد وإذا كان السبيّب يف أّي مكان 

 عالدةدينة املدلول ما كان فيهما املداللة الوجهة و  بني بالعكس. ومثال ذلك،
مباشرة. وعلى سبيل  ةالظاهر  داللة تشري إىل ورأى بريس املسرد هو 22.ةسببيّ 
 23النار. لدخان لداللة وجودا: املثال

اجع التكرير الداخلّي. وهذا مسبب هو مر النص  يفأبسط شكل املسردّي إن 
، و و "هذا أم هذه" ، ومثال ذلك: "هو أم هي"،(Anaforis)على الضمري 

. وجبانب أخرى لتتعلق اجلملة جبملة وغري ذلك. ومتكن تلك الكلمة "أّي"،
احية نال حياصل نصّ زمان املستقبل. وهذا ظاهر يف  إىليدّل كان املسردّي  ذلك،

يف ودت  اظاهر  املعىن النص اخلاص سوف يكون معىن ألن االمكانّية،
 24املستقبل.

                                                           

 21 (Yogyakarta: Pustaka  11-Cet. Ke e, dan Teknik Penelitian Sastra,Teori, Metod Nyoman Kutha Ratna,

Pelajar,2012), hlm. 115. 

 22 Tjm. , Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya: Aart Van Zoest, Semiotika

Ani Soekawati, ( Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1883 ), hlm. 71-11 

23 .45hlm.  ),2010arta: Rineka Cipta. (Jak 2-e, Cet. kSemantik Leksikalateda P Mansoer  

 24 , Tjm. Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya: Aart Van Zoest, Semiotika

Ani Soekawati, ( Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1883 ), hlm. 12 
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حناصله بالظهر الداللة اخلاصة  يلللكتاب اخليا الكتاب السمائياحلالة 
املسردية. وهذا مسسب على طلبنا وتفصيلنا بالضبط. ميكن أن جند احلال 

الكتاب اخليايل من حيث يكون الدور يف تاريخ األدب.  اخلاص الذي يكون يف 
كثري من التدليس اخليايل الذي يعبأه املؤلف يف التوحيد باسم يدل إىل الشخص 

الوالية االهبامية بني اخليايل والظاهري، ميكن القارئ أن بدت الظاهري. ولذلك 
حياصل األثر أنه حياصل املعرفة عن احلادثة الكثرية اليت وادعت احلادثة يف العامل 

 25الظاهري.
 الرمز .3

" عموما. وكان Lambang"ويساق ترمجة الرمز يف اللغة اإلندونيسية إىل معىن 
تتعلق مبسريهتا  مطابقا حبقيقتها، ألدب هو اللغة. والداللة اللغوية،يف ا أمهيّ  رمز

كان الرمز خمتلف باملسرد   بريس، (Triadikعلى أساس العهد. ويف مثلث )
أهنا  الدالالت غريأهم من وهذا  26وباملوزون أن الرمز أستبّد منهما. ،واأليقونة

التوكيد والعاطفة يف النص  ميكن مبعىن التكرير ثال ذلك،مدة. و ليست داللة واح
 األديب.

وسوا ذلك، كان فرض علمّي يقول أّن الداللة األيقونية والداللة املسردية يف 
الرمزية. بدي الرمز اجلديد من املوافقة األيقونية النّص يعطف إىل الداللة 

واملسردية وتوكيدمها من حيث أوهلا اجلديدة إىل االتفاق. وهذا مسسب على أّن 
 27يتطّور من شيئ ددمي دد عرف. شيئا جديدا

كلمات لوهناك أنواع متعددة من الدالالت اللغوية يف النص األديب. فا
وكذلك جمموعة من الكلمات )شبه اجلملة أو  نوع من الداللة الرمزية، وأجزاؤها

ل نص الكالم عن طريق املقطع اجلملة أو الفقرة أو غري ذلك(. وهلذا ميكن حتلي

                                                           
 .84-83نفس املراجع، ص.  25 

 26 (Yogyakarta: Pustaka  11-eCet. k k Penelitian Sastra,Teori, Metode, dan Tekni Nyoman Kutha Ratna,

Pelajar,2012), hlm. 115. 

 27 .Tjm. Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya: Aart Van Zoest, Semiotika

Ani Soekawati, ( Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1883 ), hlm. 76-71. 
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ومناسبا حبد الرمز  28أو الكلمة أو اجلملة أو الفقرة أو الباب وما إىل حد أدصى.
 الرمز. البجث على حد الكلمة واجلملة اليت وجد فيها هذا الباحث سوف يركز

 يالنظري الزائد الباحث سوف استخدم سي يف السابق،اوسوا النظري األس
ماعي النظري اإلجتاملقصود هو  يلتكمل هذا البحث. وأما النظري الزائد

عمل األديب مبوازنة أحناء لطالحا هو الفهم لاألديب. واإلجتماع األديب اص
درتاب اإلجتماعّي. هذا النظري مبحوث باستخدام االو  2٩.يةاالجتماع

 العقابدصة ) عالدة األدب الباحث أن يعرف رجى درتاب،استخدام هذا االوب
 اجملتمع )رعية املصر/ املصريون(. القصرية( و
العمل قيقية بني حعالدة  أساس الفلسفية هو درتاب اإلجتماعي ذوإن اال

العمل األديب، واملؤلف صل املؤلف امسبب على: ح األديب و اجملتمع. وهذه
فع تنوا اليت وجدت يف اجملتمع، فع املؤلف الثروةتنوا نفسه هو عضو من اجملتمع،
 31اجملتمع نتيجة العمل جمددا.

أو  صحيح يف فعله ليكون رائد التجديدو  العمل األديب ذو وظيفة أمهية،ن إ
عمل األديب ال( إن Hauser)عرتاف إىل بادرة اإلجتماعية. ودّدم هاوسور ليعطي اال

 31زمنه. لأوضح يف موكّ 
 منهج البحث .ح

ج يف اللغة العربية( مشتق من كلمة يف اللغة اإلجنليزية )مبعىن املنه "methodإن لفظ "
"methodos،وأما أصل كلمة  " يف اللغة الالتينية"methodos فهو من جذر  ""meta و "
"hodos ويعين .""meta ويعين  متام،ر عليه أو االتباع به أو اال" القصد إىل شيء أو املرو
"hodos"  املنهج كالطريق الطريق أو الطريقة أو اهلدف. ويف تعريف أوسع ي فَهم معىن

                                                           

  75.نفس املراجع، ص 28 

 29 .2lm. ), h2003Pelajar,  (Yogyakarta: Pustaka ,1-Cet. ke Paradigma Sosiologi Sastra, Nyoman Kutha Ratna, 

30 aka (Yogyakarta: Pust 11-e, Cet. kTeori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra Nyoman Kutha Ratna, 

Pelajar,2012), hlm. 

 .336 – 334 نفس املراجع، ص. 31 
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من األمر املبحوث م اخلطوات املنظمة لتحليل السبيب املستخدمة لفهم احلقائق باستخدا
 32عنه.

سيأيت البيان عن املنهج  33البحث. أن يكون جناحا يف تحليل املناسيبأن ال وبالذكر
 يف هذا البحث فيما يلي: ه الباحثستخدمذي يال

 نوع البحث .1
فسوف استخدم الباحث البحث املكتيب  ويف حتليل هذه القصة القصرية،

(library research .) طريقة البحث عن املراجع احملتاج إليها يف ب ألن التحليل مستخدم
ن املكتبة مث القيام مبطالعتها. و بعد ذلك يستخرج منها املواد ويأيت الباحث بالبيا

 عنها وحتقيق عالدتها باملسائل املوجودة مث تعيني اخلالصة مطابقا مبوضوع البحث.
 منبع املواد .2

مها: املادة  سان اثنان،إن املواد املستخدم ملراجع عمل البحث دسمت إىل جن
 العقابدصة ادة األساسية يف هذا البحث فهي األساسية و املادة الثانوية. أما امل

املواد الثانوية فهي الكتب اليت هلا عالدة  في املنفلوطي. وأماالقصرية ملصطفى لط
 مبوضوع البحث.

 حتليل املواد اجملموعة .3
 ولتحليل املواد, استخدم الباحث اخلطوات فيما يلي:

 القصرية العقابدصة القيام بقراءة مجيع الضمون من  (1
 القصرية العقابدصة حتليل العناصر الداخلية من  (2
صرية باستخدام الق العقابدصة الدالالت و تعيني املعان من  حناءحتليل أ (3

 السمائية لتشارلز ساندرز بريس.
 نظام البحث .خ

الرأي يف هذه موضوع البحث. فيساق  الباحث غيبلعملية البحث ول الباحث لوليسه
مبوضوع   نها فصل حيل و يبحث املسألة املعالقةمأبواب وكل  ةنظام هذا البحث إىل أربع

 نظام الكتابة كما يلي: ح ى حياصل ةناسباملب ةصلل والباب اآلخر مواالباب األوّ كان. كان 
                                                           

 .34نفس املراجع,  32 

 يتعّلق البحث بطريقة مناسبة. ،ويف هذا 33 
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. ويف هذا الباب ويف الباب األول كانت املقادمة ملرافقة البحث مشتملة، األول
ظاهر املسألة مث مبحوث حتديد املسألة ح ى ظهر املقصود و فائدهتا.  ولأل خلفية املسألة

ه. جعاباإلطار النظري ملر  عمل الباحث أن حيّقق املكتب هذا البحث،األصلي يف  وللبحث
 والفصل املهم منه فهو نظام البحث لصورة هذا البحث.

القصرية لتعاون فهم العناصر  العقابدصة  ضمن البحث فيه خمتصر وأما الباب الثاين
 .امستمر الداخلية فيها اليت تكون البحث 

 العقابدصة من االبواب األخرى ألن فيه حتليل  اباألهّم البهو  وأما الباب الثالث
 يف السابق. تطبيق من اإلطار النظري الذي ذ كرالقصرية ويكون 

ر هو الباب الرابع. كان اإلختتام فيه. ومنه اخلالصة املأخوذة من نتيجة واآلخ
درتاحات لصنع القصة القصرية . وال نسي الباحث أن يقع االالتحليل يف الباب الثالث

ستمرة وباخلصوص املؤلف )والعموم الناس اآلخر( ح ى يعمل عمل األديب باألصح من امل
  السابق



 

 

 

 الباب الرابع

 ختتاماال

 

 اخلالصة .أ
القصرية ملصطفى لطفي املنفلوطي باستخدام  العقاببعد حتليل قصة 

 العقابستنبا  أن  ي قصة ميكن أخذ اإل البيان عنها،ة كما سبق يالنظرية السمائ
القصرية تتشبه  العقابالقصرية دالالت كثرية حتتاج إىل تأويل املعىن. كانت قصة 

حبال املصر  ي عهد احلكومة اخلديوي عباس باشا حلمي. وللتحليل الكاتب 
 وهي: بطريقة فهم الدالالت، يستخدم النظرية السمائية لتشارلز ساندرز بريس

القصرية هي الدالالت.  العقابأن من األشخاص اليت تكون  ي قصة  .1
وشخص واألشخاص املقصودة هي: شخص "أنا"، وشخص األمري، 

وشخص الناس  د، وشخص الفىت )القاتل(،وشخص القائ الكاهن،
 )الرعية(.

مث حللت األشخاص اليت تكون الدالالت باستخدام النظرية السمائية  .2
حىت  جتماعية األدبية للنظرية الزائدة،اإل لتشارلز ساندرز بريس و النظرية

 أعرتفت أن تلك األشخاص تكون الرمز كما يايل:
و رمز واألمري ه نفلوطي،و رمز من مصطفى لطفي املإن شخص "أنا" ه

القائد و  ،والكاهن هو رمز من إنكلرتا من اخلديوي عباس باشا حلمي،
اتل( هو رمز من إبراهيم والفىت )الق هو رمز من بطرس باشا غايل،
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والناس )الرعية( هو رمز من رعية املصر  ي عهد عباس باشا  الورداين،
 حلمي.

القصرية هلا معىن مهم من حيث الوصية  العقابأن قصة  وجبانب ذلك،
أو األمانة اليت أراد املؤلف أن يبلغها إىل القراء. واألمانة ال ميكن استنباطها إال 
بعد قراءة القصة كامال. إن األمانة أو الوصية اليت فهمه الباحث من هذه القصة 

ألن ذلك  مد األمري،حن ي محد الشخص، السيما  أن نبالغ هي أنه ال جيوز لنا
ص املتعصب بعيدا عن الفكر شخأن نكون شخص املتعصب. و  ميكن لنا
 حىت مظهر على الصفة الظامل )غري عادل(  ي اجملتمع. السامل،

 اإلقرتاحات .ب
ديب الذي يستخدم التحليل الداليل، وخصوصا إن البحث  ي العمل األ

حيتوي على التأويالت املتنوعة مطابقا بكونه متعدد  القصرية، العقابعن قصة 
التأويل. وإعرتف الباحث هنا أن  ي هذا البحث أنقاص وأغال  إما من ناحية 

ة نتيجة التحليل والتأويل. الكتابة وإما من ناحية مجع املواد واملراجع وإما من ناحي
القصرية  العقابحيلل عن قصة  أرجى الباحث أن يكون حبث آخر ولذلك،

حىت ميكن أن  ة األدبية األخرى،باستخدام النظرية السمائية أو استخدام النظري
يكمل هذا البحث وميكن تكشيف النواحي األخرى اليت هلا منافع كثرية للقراء 

 خصوصا وللمجتمع عموما.
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 العربات>العقاب ... مصطفي لطفي املنفلوطي 

(1) 

رأيت فيما يرى النائم ، يف ليلة من ليايل الصيف املاضي، كأنب هبطت يف مدينة كربى، ال علم يل 

بامسها ، وال مبوقعها من البالد، وال بالعصر الذي يعيش أهلها فيه ، فمشيت يف طرقها بضع ساعات ، 

هلم ، ينطقون بأنواع من اللغات ال حصر هلا ، فخيل إيل أن الدنيا قد  فرأيت أجناسا من البشر ال عداد

 استحالت ، إىل مدينة ، وأن الذي أراه بني يدي ، إمنا هو العامل بأمجعه،

من أدناه إىل أقصاه ، فلم أزل أتنقل من مكان ، وأدوال بني احلركة والسكون ، حىت انتهى يب املسري إىل 

ىن أعظم منها شأنا ، وال أهول منظرا ، وقد ازدحم على باهبا خلق كثري من بنية عظيمة مل أر بني الب

الناس ، ومشى يف أفنيتها وأهبائها طوائف من اجلند خيطرون بسيوفهم ومحائلهم جيئة وذهوبا ، فسألت 

 :بعض الواقفني

 ما هذه البنية ، وما هذا اجلمع احملتشد على باهبا؟

يوم القضاء بني الناس ، والفصل يف خصوماهتم ، وما هي إال ساعة  فعلمت أهنا قصر األمري ، أن اليوم

، حىت نادى مناد يف الناس : أن قد اجتمع جملس القضاء ، فاشهدوه ، فدخل الناس ، ودخلت على 

إثرهم ، وجلست حيث انتهى يب اجمللس ، فرأيت األمري جالسا على كرسي من ذهب ، يتألأل يف وسط 

وعلى يساره آخر يلبس  دارهتا ، وقد جلس على ميينه رجل يلبس مسوحا،الفناء تأللؤ الشمس يف 



طيلسانا، فسألت عنهما ، فعرفت أن الذي على ميينه كاهن الدير ، والذي على يساره قاضي املدينة ، 

 :ورأيته ينظر يف ورقة بيضاء بني يديه ، فأكب عليها ساعة مث رفع رأسه ، وقال

ن، وكان على يسار الفناء ، فتكشف عن مثل خلق الليث منظرا وزئريا ففتح باب السج :يؤت باجملرمنيل

، وخرج منه األعوان بقتادون شيخا هرما ، تكاد تسلمه قوائمه ضعفا ووهنا ، فسأل األمري : ما جرميته ؟ 

  .فقال الكاهن : إنه لص دخل الدير، فسرق منه غرارة من غرائر الدقيق احملبوسة على الفقراء واملساكني

اهلل يف بيت اهلل ؟ مث نودي  لج الناس ضجيجا عاليا ، وصاحوا : ويل للمجرم األثيم ، أيسرق مافض

 . بالشهود

فشهد عليه رهبان الدير ، فتسار األمري مع الكاهن هنيهة ، مث صاح : يقاد اجملرم إىل ساحة املوت ، 

اما للطري الغادي ، والوحش فتقطع ميناه ، مث يسراه ، مث بقية أطرافه ، مث يقطع رأسه ، ويقطع طع

الساغب ، فجثا الشيخ بني يدي األمري ، ومد إليه يده الضعيفة املرتعشة ، حياول أن يسرتمحه ، فضرب 

 .األعوان على فمه ، واحتملوه غلى حمبسه

مث عادوا وبني أيديهم فىت يف الثامنة عشرة من عمره، أصفر حنيل يضطرب بني أيديهم خوفا وفرقا ، حىت 

  .به بني يدي األمري وقفوا

فقال : إنه قاتل ، ذهب أحد قواد األمري إىل قرية جلمع الضرائب ، فطالبه بأداء ما  فسأل : ما جرميته؟

عليه من املال ، فأيب وتوقح يف إبائه ، فانتهره القائد ، فاحتدم غيظا ، وجرد سيفة من غمده وضربه به 



واهلول ، إن من يقتل نائب األمري ، كأمنا قتل األمري نفسه فصاح الناس : ياللفظاعة  .ضربة ذهبت حبياته

، مث جيء بأعوان القائد املقتول ، فأدوا شهادهتم ، فأطرق األمري حلظة مث رفع رأسه ، وقال : يقاد اجملرم 

إىل ساحة املوت ، فيصلب على أعواد شجرة ، مث تفصد عروقه كلها ، حىت ال يبقى يف جسمه قطرة 

 .، فصرخ الغالم صرخة ، حال األعوان بينه وبني إمتامها ، واحتملوه إىل السجنواحدة من الدم 

ومالبثوا أن عادوا بفتاة مجيلة كأهنا الكوكب املشبوب حسنا وهباء ، لوال سحابة غرباء من احلزن تتدجى 

 . فوق جبينها

أهلها ، فوجدها خالية فقال القاضي : إهنا امرأة زانية ، دخل عليهارجل من  فقال األمري : ماجرميتها؟

 بفىت غريب كان حيبها ، ويطمع يف الزواج منها قبل يوم، فهاج الناس ، واحتدموا ، وهتفوا : القتل القتل

  الرجم الرجم !! إهنا اجلرمية العظمى ، واخليانة الكربى.

ن فقال األمري أين شاهدها؟ فدخل قريبها الذي كشف أمرها ، فشهد عليها ، فهمس القاضي يف أذ

األمري ساعة ، مث قال األمري: تؤخذ الفتاة إىل ساحة املوت ، فرتجم عارية حىت ال يبقى على حلمها قطعة 

جلد وال على عظمها قطعة حلم ، فهلل الناس ، وكربوا إعجابا بعدل األمري وحزمه ، وإكبارا لسطوته 

 .وقوته ، وهتفوا له ولكاهنه وقاضيه بالدعاء

، ومضوا لسبيلهم فرحني مغتبطني ، وخرجت على إثرهم حزينا مكتئبا ،  مث هنض فنهض الناس بنهوضه

أفكر يف هذه احملاكمة الغريبة اليت مل يسمع فيها دفاع املتهمني عن أنفسهم ، ومل يشهد فيها على 



املهمني غري خصومهم ، ومل تقدر فيها العقوبات على مقدار اجلرائم ! وأعجب الناس يف ضعفهم 

 ة ، وغلوهم يف تقديسها وإعظامها القوة القاهر واستخذائهم أمام 

وإغراقهم يف الثقة هبا والنزول على حكمها عدال كان أو ظلما ، رمحة أو قسوة ، وأردد يف نفسي هذه  

 :الكلمات

أال يوجد بني هذه اجلماهري لص ، أو قاتل ، أو زان ، يعلم عذرهم فريمحهم ، وينظر إىل جرائمهم 

إىل جرميته ، ويتمىن هلم من الرمحة واملغفرة ما يتمىن لنفسه ، إن قدر له أن يقف يف بالعني اليت ينظر هبا 

 موقف مثل موقفهم ، أمام قضاة مثل قضاهتم ؟

أال جيوز أن تكون الزانية غري زانية ، والقاتل إمنا قتل دفاعا عن عرضه أو ماله ، واللص إمنا سرق مايسد 

 به جوعته أو جوعة أهل بيته؟

 األمري جرمية القتل مرة واحدة يف حياته ، فريحم القاتلني عند النظر يف جرائمهم؟ أمل يرتكب

أمل يسقط إىل يد الكاهن يوما من األيام دينار من غري حله ، فتخفف لوعة أسفه على الغرارة املسروقة 

 من ديره ، ويغتفر هذه لتلك؟

هدأ ثورة غضبه على الساقطني والساقطات أمل تزل قدم القاضي مرة واحدة فيما مر به من أيام حياته، فت

 ؟



من هم هؤالء اجلالسون على هذه املقاعد، يتحكمون يف أرواح العباد وأمواهلم ، كما يشاؤون ؟ 

 ويقسمون السعود والنحوس بني البشر كما يريدون؟

ىل ، بالنظر إهنم ليسوا بأنبياء معصومني ، وال بأمالك مطهرين ، وال حيملون يف أيديهم عهدا من اهلل تعا

يف أمر عباده وتوزيع حظوظهم , أنصبتهم بينهم ، فبأي حق جيلسون هذه اجللسة على هذه الصورة 

 ؟ومن أي قوة شرعية يستمدون هذه السلطة اليت يستأثرون هبا من الناس دون الناس مجيعا ؟

الذي استطاع بقوته من هو األمري ؟ أليس هو املستبد األعظم يف األمة أو ساللة املستبد األعظم فيها 

 وقهره ان يتخذ من أعناق الناس وكواهلهم سلما ، يصعد عليها إىل العرش الذي جيلس عليه؟

 من هو الكاهن ؟ أليس هو اقدر الناس على وأمهرهم يف استغالل النفوس الضعيفة والقلوب املريضة ؟

 طل صورة احلق؟من هو القاضي ؟ أليس هو أقدر الناس على إلباس احلق صورة الباطل والبا

 ومىت كان املستبدون واللصوص والظلمة أخيارا صاحلني ، وأبرارا طاهرين ؟ 

عجيب جدا أن يقتل الرجل لغضبة يغضبها لعرضه أو شرفه ، فيسمى جمرما ، فإذا قتل األمري القاتل مسي 

ر القاضي بقطع عادال ، وأن يسرق السارق اللقمة يقتات هبا ، أويقيت هبا عياله، فيسمى لصا ، فاذا أم

أطراقه ، والتمثيل به ، مسي حازما ، وأن تسقط املرأة سقطة ، رميا ساقتها إهلا خدعة من خداع الرجال ، 

أو نزعة من نزعات الشيطان ، فيستنكر الناس أمرها ، ويستبشعون منظرها ، فإذا رأوها مشدودة إىل 

مبشهدها ، واعجبهم موقفها بعض األنصاب عارية ، تتساقط عليها حجارة من كل صوب أنسوا 

  . ومصريها



كما أن النار ال تطفىء النار ، وشارب السم ال يعاجل بشربه مرة أخرى، وكما أن مقطوع اليد اليمىن ال 

 .يعاجل بقطع اليد اليسرى ، كذلك اليعاجل الشر بالشر ، وال ميحى الشقاء يف هذه الدنيا بالشقاء

حىت أقبل الليل ، فمررت بساحة مظلمة موحشة ، تتطاير يف  ومل أزل أحدث نفسي مبثل هذا احلديث ،

جوها أسراب من الطري غادية رائحة ، فاخرتقتها ، حىت بلغت أبعد بقاعها ، فرأيت منظرا هائال ، ال 

 .يزال أثره عالقا بنفسي حىت الساعة

مبعثرة حواليه ، كأهنا رأيت الشيخ جثة معفرة بالرتاب ال رأس هلا ، وال أطراف ، مث رأيت رأسه وأطرافه 

  نوادب يندبه حاسرات

ورأيت الفيت املشدود إىل شجرة فرعاء ، كأنه بعض أغصاهنا ، وقد سال مجيع ما يف عروقه من الدم ، 

 حىت أصبح شبحا مائال ، أو خياال ساريا

احلجارة ورأيت الفتاة كتلة محراء من اللحم ال يستبني هلا رأس ، وال قدم ، وقد أحاطت هبا أكوام من 

املخضبة بدمائها ، مث رأيت جبانب هذه اجلثث الثالث حفرة جوفاء ، تفهق بالدم ، فعلمت أهنا جممع 

دماء هؤالء املساكني، فشعرت كأن سحابة سوداء هتبط على عيين قليال قليال ، حىت غاب عن نظري  

ن الليل ، كل شيء فسقطت يف مكاين ال أشعر بشيء مما حويل ، فلم أستفق حىت مضت دولة م

ففتحت عيين فإذا شبح أسود يدنو مين رويدا رويدا ، فارتعت ملنظره ، وفزعت إىل ساق الشجرة ، 

فاختبأت وراءه ، فما زال يتقدم ، حىت صار جبانيب، فأشعل مصباحا صغريا كان يف يده ، فتبينته على 



لى، حىت بلغت مصرع نوره، فإذا عجوز مشطاء يف زي املساكني وسحنتهم ، فمشت تتصفح وجوه القت

الشيخ ، فجثت جبانبه ساعة تبكيه وتندبه ، مث مشت إىل رأسه وأطرافه ، فجمعتها وضمتها إىل جثته ، 

مث أحتفرت له حفرة حتت ساق الشجرة ، فدفنته فيها ، وقامت على قربه تودعه ، وتقول : ) يف سبيل 

املظلوم ، ويف ذمه اهلل وكنفه روح طار عن  اهلل ما لقيت يف سبيلي وسبيل أحفادك البؤساء ، أيها الشهيد

جسدك ، وجسد ضمه قربك ، فقد كنت خري الناس زوجا ، وأبا ، وأطهرهم لسانا ويدا ، وأشرفهم قلبا 

ونفسا، فاذهب إىل ربك لتلقى جزاءك عنده ، واطلب إليه الرمحة جلميع الناس ، حىت لقاتليك وظامليك 

 .( شيء يعزيين عنك بعد فراقك ، إال األمل يف لقائك، واسأله أن يلحقين بك وشيكا ، فال 

 

فأبكاين بكاؤها ، وأحزنين منظرها ، ووقع يف نفسي أهنا صادقة يف ما تقول ، وأن شيخها شهيد من 

  شهداء القضاء

وأحببت أن أقف على قصتها وقصته ، فربزت من خمبئي ، ومشيت إليها ، فارتاعت ملرآي عند النظرة 

 :ت كأمنا ذكرت أن ال قيمة ملصائب احلياة بعد مصاهبا الذي نزل هبا ، فابتدرهتا بقويلاألوىل ، مث سكت

ال تراعي، يا سيديت فإنين رجل غريب عن هذا البلد ، ال أعرف من شأنه ، وال من شأنه أهله شيئا ، 

وقد رأيت الساعة موقفك على هذا القرب ، وتفجعك على ساكنه ، فرثيت لك ، وبكيت لبكائك ، 

متنيت لو افضيت إيل بذات نفسك ، علين أستطيع أن أكون لك عونا على مهك، فاستعربت باكية ، و 

 :وأنشأت حتدثين ، وتقول



إن زوجي مل يكن يف يوم من أيام حياته لصا وال سارقا ، بل قضي أيام شبابه وكهولته عامال جمدا ، ال 

ىت كرب ولده ، وكان واحده ، فاشتد به يفرت ساعة واحدة عن السعي يف طلب رزقه ، ورزق أهل بيته ح

ساعده ، واحتمل عنه بعد ما كان يستقل حبمله من اهلم ، وما هو إال أن نعمنا به ، ومبعونته ، حقبة 

من الدهر ، حىت نزلت به نازلة املوت ، فذهبت حبياته أحوج ما كنا إليه ، وخلف وراءه مخسة أوالد 

 .مرهصغار ، ال يتجاوز أكربهم العاشرة من ع

وكانت قد أدركت أباه الشيخوخة ، فاجتمع عليه هم الكرب وهم الثكل ، فأصبح عاجزا عن العمل ، 

  اليستطيه إال يف الفينة بعد الفينة

وأصبحنا يف حالة من الشقاء والبؤس ، ال يعرف مكاهنا من نفوسنا إال من أمل به يف حياته طرف منها ، 

وليس يف يدنا ما نقيم به اصالب صغارنا ، وال ما نعللهم به حىت طلعت علينا مشس يوم من األيام ، 

تعليال ، فأسقط يف يدنا ، وعلمنا أن هالكون مجيعا إن مل يتداركنا اهلل برمحة من عنده ، فلم أر بدا من 

أن أجلأ إىل اخلطة اليت يلجأ إليها كل مضطر عدمي ، فربزت إىل الناس أتعرض ملعروفهم ، وأستندي ماء 

فلم أجد بينهم من حيسن إيل جبرعة أو مضغة ، وال من يدلين على سبيل ذلك وكان أكرب ما أكفهم ، 

حال بيين وبينهم ، وصرف وجوههم عين أين ال البس مرقعة الشحاذين ، وال أمحل ركوهتم ، فعدت إىل 

لشيخ منزيل ، وبني جنيب من اهلم ما اهلل به عليم ، فرأيت األطفال سهدا يتضاغون جوعا ، ورأيت ا

جالسا بينهم يبل تربة األرض بدموعه ، ويقرع كفه بكفه ، ال يعلم ماذا يصنع ، وال كيف حيتال ، ولو 



أن شخص املوت برز إيل يف تلك الساعة لكان منظره أهون على نفسي من منظر هؤالء الصبية ، وهم 

هم ، وما عدت حيدقون يف وجهي عند دخويل ، ويدورون حويل لريوا هل عدت إليهم مبا يسد جوعت

إن يف دير املدينة ، كما   :إليهم إال باليأس القاتل ، والكمد الشامل ، فتقدمت حنو الشيخ ، وقلت له

يزعمون ، ماال للصدقات ، يتوىل الكاهن األعظم إنفاقه على الفقراء واملساكني ، فلو ذهبت إليه 

لرجونا أن نطفىء لوعة هؤالء  وكشفت له خلتك ، وسألته أن مينحك عاللة تستعني هبا على أمرك ،

األطفال املساكني ، فاستنار وجهه بنور األمل ، وقام على عصاه ، فاعتمد عليها ، ومشى إىل الدير 

حىت بلغه، فصعد ،إىل حجرة الكاهن ، حىت وقف بني يديه ، فنفض له مجلة حاله ، وسكب حتت 

استقبله الكاهن بأقبح مايستقبل به مسؤول قدميه مجيع ما أبقت األيام يف جفنيه القرحيني من دموع ، ف

إن الدير ال حيسن إال إىل الذين أسفلوه اإلحسان من قبل ، وما كنت يف يوم من أيام : سائال ، وقال له

رغدك ورخائك من احملسنني إليه ، فاذهب لشأنك ، فأبواب العيش واسعة بني يديك ، فإن ضاقت بك 

ن حضرته كئيبا حمزونا ، ال يرى فضاء الدنيا يف نظره إال ككفة ، فأبواب اجلرائم أوسع منها ، فخرج م

احلابل أو افحوص القطاة ، حىت نزل إىل ساحة الدير ، فلمح يف إحدى زواياه غرارة دقيق ، فحدثته 

نفسه هبا ، وماكانت حتدثه لوال العوز والفاقة ، مث أدركه احلياء ، فأغضى عنها واستمر سائرا يف طريقه ، 

جبانبها ، فوقع نظره عليها مرة أخرى ، فعاوده حديثة األول ، فحاول دفعه فلم يستطع ، حىت صار 

إن الطعام طعام الفقراء واملساكني ، وأنا فقري مسكني ، ال أعلم  :فجلس جبانبها ، حيدث نفسه ويقول

الطمع يف هذه أن بني أسوار هذه املدينة ، وال يف مجيع أرباضها رجال أحوج ، وال أفقر مين ، فإن كان 



الغرارة جرمية ، فقد أذن يل الكاهن بارتكاب اجلرائم يف سبيل العيش ، مث مشى إليها ، فاحتملها على 

ظهره ، ومشى هبا جاهدا مرتجحا ، فما جتاوز عتبة الدير حىت أثقله احلمل ، وشعر أنه عاجز عن املسري 

الصغار ، وهم ألقاء حتت جدران البيت ، فحدثته نفسه بإلقائه عن ظهره ، مث متثل له منظر أحفاده 

يتضورون جوعا ، فحمل على نفسه ، ومشى يعتمد على عصاة مرة ، وعلى اجلدار مرة أخرى ، حىت 

نال منه اجلهد ، فأحس كأن أنفاسه قد مجدت يف صدره ، ال هتبط ، وال تعلو ، وأن ما كان باقيا يف 

ى شيئا مما حوله ، وإذا نفثة من دم قد دفقت من عينيه من نور قد أنطفأ دفعة واحدة ، فأصبح ال ير 

ومل يزل على حاله تلك ، حىت مر به  صدره ، فاحندرت على ردائه ، فسقط يف مكانه مغشيا عليه

 العسس ، فرأوه والغرارة جبانبه ، فارتابوا به ، وكان رهبان الدير قد أخذوا يتصاحييون فيما بينهم : الغرارة

 ! الغرارة !

يف أحناء الدير ، يئسوا منها ، فخرجوا بطلبوهنا يف كل مكان حىت التقوا بالعسس حول مصرع وينشدوهنا  

الشيخ ، فعرفوا ضالتهم ، وما هي إال ساعة حىت كانت الغرارة يف الدير ، وكان الشيخ يف السجن ، مث  

يل وألطفايل كان بعد ذلك ما رأيت من أمره ، فوا أسفاه عليه ! لقد مات شهيدا مظلوما ، وارمحتاه 

  .البؤساء املساكني من بعده

 :مث هنضت من مكاهنا ، ومسحت عربهتا بطرف ردائها ، ونظرت إىل القرب نظرة طويلة وقالت

 الوداع يارفيق صباي، وعماد شيخوخيت



 الوداع ياخري األزواج وأبر العشراء ، الوداع حىت جيمع اهلل بيين وبينك يف دار اجلزاء

 ... الطريق اليت جاءت منهامث أنكفأت راجعة يف 

وما هو إال أن تغلغل شخصها يف أعماق الظالم ، حىت رأيت شبحا آخر يرتاءى من حيث اختفى 

الشبح األول ، ومازال يتقدم حنوي متسلال ، خيتلس خطواته اختالسا ، فاختبأت وراء الشجرة ألرى ما 

يرسل اخليوط األوىل من أشعته على هو صانع ، وكان القمر قد بدأ يشرف على الوجود من مطلعه ، و 

تلك الساحة الكربى ، فرأيت الشبح على نوره ، فإذا فتاة مجيلة باكية ، مل أر يف حيايت دمعة على خد 

أمجل من دمعتها على خدها ، فدارت بعينها حلظة ، حىت وقع نظرها على جثة املصلوب بني أعواد 

دود به ، فعاجلت عقدته ، حىت احنلت ، مث احتملته الشجرة، فمشت إليه ، ومدت يدها إىل احلبل املش

على يدها ، وأضجعته على األرض ، ووقفت جبانبه ساعة ، تنظر إليه جامدة ساكنة ، كأهنا غري آهبة ، 

واشقيقاه ! وسقطت فوقه تضمه ، وتقبله ، وتلثم شعره وجبينه ، وتزفر  :وال حافلة ، مث هتفت صارخة

، كأمنا تنفث أفالذ كبدها نفثا ، حىت نال منها اجلهد ، فرتحنت قليال ، مث  فيما بني ذلك زفريا متداركا

هوت جبانبه هوي اجلذع الساقط ال حراك هلا ، فأمهين أمرها ، وخفت أن يكون قد حلق هبا مكروه، 

فمشيت إليها ، حىت صرت جبانبها ، فشعرت بأنفاسها الضعيفة ترتدد يف صدرها ، فعلمت أهنا حية ، 

وق راسها أندهبا ، وأدعو اهلل هلا ، حىت استفاقت بعد هنيهة ، فرأتين جبانبها ، فنظرت إيل فجلست ف

قلت : أبكي عليك ،  على من تبكي ، ايها الرجل الغريب ؟ :نظرة حائرة ، مث تقدمت حنوي ، وقالت

، كثريا  قالت: نعم إنه بائس مسكني ، فابك عليه ، ياسيدي ياسيديت ، و على فقيدك البائس املسكني



، فقد كان زينة الشباب ، وزهرة احلياة ، ورحيانة النفوس ، ومتعة األفئدة والقلوب ، ولقد ظلموه إذ قتلوه 

، فما كان قاتال وال جمرما ، ولكنه رجل رأى عرضه فريسة يف يد من يريد متزيقه ، فقطع تلك اليد املمتدة 

أنصفوه ، ال ستبقوه رمحة به وبشبابه ، فما أجرم من إليه ، وانتقم لنفسه ، وللشرف والفضيلة منها ، ولو 

 .قلت : هل لك أن تقصي على قصته ، ياسيديت ؟ قالت : نعم .ذاد عن عرضه ، وال أمث من قتل قاتله

نزل قريتنا صباح يوم من األيام قائد من قواد األمري الذين يطوفون البالد جلمع الضرائب ، فمر بأبيات 

بلغ منزلنا ، وكنت واقفة على بابه ، فنظر إيل نظرة مريبة طار هلا قليب رعبا وفرقا ،  القرية بيتا بيتا ، حىت

مث سألين عنٍ أخي ، فأرشدته إىل مكانه ، فسأله عن املال ، فأستنسأه إياه أياما قالئل ، حىت يبيع غلته 

 . ، فأىب إال أن ينقده الساعة ، أو يأخذين رهينه عنده إىل يوم الوفاء

أعوانه ، فداروا حويل ، وكنت أمسع قبل اليوم حديث أولئك الفتيات الشقيات اللوايت  وغمز ببعض

يدخلن رهائن يف قصر األمري ، فال خيرجن منه إال ساقطات او حمموالت ، ففزعت إىل أخي ، ولصقت 

وذ به من ال شأن لك مع الفناة ، إمنا أنا صاحب املال، وأنا املأخ به ، فوقف بيين وبني الرجل ، وقال له

 .دون الناس مجيها ، فإن كان البد لك من رهينة ، فأنا رهينة مايل ، حىت يصل إليك

فقال له : ال بد يل من املال أو الرهينة ، وال بد أن تكون الرهينة كما أريد ، فإن أبيت حياتك فداء 

بل اليوم ، عنها ، فغضب أخي غضبة انتفض هلا جبينه عرقا ، ومل أره يف ساعة من ساعات غضبه ق

مث جرد سيفه ، وضربه به ضربة طارت براسه ، ووقف يف مكانه ال . فلتكن حيايت فداء لشريف:  وقال له

يربحه ، وسيفه يقطر دما، حىت غله األعوان ، واحتملوه إىل السجن ، فتلك حياته ، ياسيدي ، وذاك 



رجال عزة وإباء ، وأفضل اإلخوة رمحة فلئن بكيته ، أنا أبكي فىت الفتيان مهة وجندة ، ونادرة ال . مماته

 .وحنانا

مث قالت: هل لك أن تعينين ، ياسيدي ، على مواراته قبل أن حيول النهار بيين وبينه ، فقد اصبحت 

فقمت إىل الشجرة ، فاحتفرت حول ساقها حفرة جبانب حفرة  واهية متضعضعة ، ال أقوى على شيء ؟

حنو القرب ، وجثت جبانبه ساعة مطرقة ساكنة ، ال أعلم هل هي الشيخ ، فواريته فيها ، فتقدمت الفتاة 

فرأيت تربة القرب خمضلة بدموها، مث مدت يدها إيل ، وقالت :  باكية أو ذاهلة ، حىت فارقت مكاهنا

 . شكرا لك ، ياسيدي ، فقد أعنتين على موقف قلما جيد فيه مستعني معينا ، ومضت لسبيلها

 .....خر طية من طيات ردائها ، فعدت إىل نفسيفاتبعتها بنظري حىت اختفت آ

فأتبعها نظري حىت اختفت آخر طية من طيات ردائها ، فعدت إىل نفسي ، فإذا جثة الفتاة املرجومة ال 

إنين ال أدخر لنفسي عمال أرجو فيه رمحة اهلل وإحسانه   :تزال مكاهنا ، فهاجين منظرها وقلت يف نفسي

هذه املسكينة الرتاب، فاحتفرت هلا حفرة جبانب حفرة الشهيدين ، مث يوم جزائه ، أفضل من مواراة 

ألقيت عليها ردائي واحتملتها على يدي حىت أضجعتها يف حفرهتا ، فإين ألحثو عيلها الرتاب ، إذ 

ا غري بياض وجهه ، شعرت حبركة ورائي ، فالتفت فإذا فىت يافع متلفع بربدة سوداء ال يسبني منه

قلت : فتاة مرجومة ، رأيت جثتها  صاحب هذا القرب الذي حتثو ترابه ، ياسيدي؟ من فابتدرين بقول

 . الساعة منبوذة يف هذا العراء ، فرمحت مصرعها ، واحتفرت هلا هذا القرب الذي تراه

فقال : إن يل ، ياسيدي ، مع هذه الفتاة شأنا، فهل تأذن يل أن أودعها الوداع األخري قبل أن حيول 



قلت : نعم شأنك وما تريد ، وتنحيت قليال ، فدنا من القرب ، وجثا فوق تربته ،  وبينها ؟الرتاب بيين 

وظل يناجي الدفينة جناء . خلت أن الكواكب تردده يف السمائها ، والرياح ترجعه يف أجوائها ، حىت 

ر اهلل لك ، لقد شك : اشتفت نفسه ، فقام إىل الرتاب يهيله عليها حىت واراها ، مث التفت إيل ، وقال

ياسيدي ، هذه اليد اليت أسديتها إىل هذه الفتاة املظلومة بسرت ما كشف الناس عن عورهتا ، وحفظ 

 . ماأضاعوا من حرمتها ، فجزاك اهلل خريا مبا فعلت ، وأحسن إليك ، كما أحسنت إليها

 وهل ماتت هذه الفتاة مظلومة كما تقول؟: وأرادالرجوع فاستوقفته ، وقلت له

نعم ، ياسيدي ، ولوال ذلك  : فانفرجت شفتاه عن ابتسامة مرة ، ونظر إيل نظرة هادئة مطمئنة ، وقال

  .ما رأيتين الساعة واقفا على حافة قربها ، أندهبا

أنا الرجل الذي اهتموها به ، وأستطيع أن أقول لك ، كما أقول لريب يوم أقف بني يديه رافعا إليه 

 . رموها به، وإهنا أطهر من الزهرة املطلولة ، وأنقى من القطرة الصافيةإهنا بريئة مما : ظالمتها

 لقد أحببت هذه الفتاة مذ كانت طفلة العبة ، وأحبتين كذلك ، مث شببنا وشب احلب معنا ، فتعاقدنا

ء على الوفاء واإلخالص ، مث خطبتها إىل أبيها ، فأخطبين راضيا مسرورا ، حىت إذا مل يبق بيين وبني البنا

هبا إال أيام معدودات ، غذ نزلت بأبيها نازلة املوت ، فعلمنا أن ال بد لنا من االنتظار بأنفسنا عاما  

كامال ، ففعلنا ، حىت إذا انقضى العام ، أو كاد ، حدث أن ذهبت الفتاة إىل قاضي املدينة يف أمر 

كان يل أمرها بعد أبيها ، وهو رجل يتعلق مبرياثها ، فرآها القاضي ، فتبعتها نفسه ، فأرسل وراء عمها ، و 

من الطامعني املداهنني الذين ال يبالون أن خيوضوا حبرا من الدم ، إذا تراءى هلم على شاطئه الآلخر ينار 



المع ، فعرض عليه رغبته يف الزواج من ابنه أخيه ، فطار هبذه املنحة فرحا وسرورا ، ومل يرتدد يف إجابة 

إنين ال أستطيع أن أكون  :ل هذه البشرى ، فاستقبلته بوجه باسر ، وقالت لهطلبه ، وعاد إىل الفتاة حيم

ستتزوجني ممن أريد طائعة أو كارهة ، فال  : خطيبة رجلني يف آن واحد ، فلم يبال بقوهلا ، وقال هلا

  .خيار لك يف نفسك ، إمنا اخليار يل يف أمرك وحدي

ا ، ومسوا يوما لزفافها ، فما غربت مشس ذلك اليوم ، وما هي إال أيام قالئل حىت أعدوا هلا عدة زواجه

حىت مجعت ما كان هلا يف بيتها من ثياب وحلية ، وخرجت حتت ستار الليل هائمة على وجهها ، ال 

تعلم أين تذهب ، وال أي طريق تسلك ، وكان عمها قد رفع إىل القاضي أمر فرارها ، فبث عليها عيونه 

مكان ، حىت حملها بعضهم جالسة حتت بعض اجلدران ، فأقبل عليها ، وأرصاده ، يطلبوهنا يف كل 

وكنت عائدا يف تلك  . يديه تعدو عدوا سريعا وتركت حقيبتها مكاهنا ، وفرت بني ،فذعرت ملرآه ،

إهنم يتبعونين ، وإهنم إن ظفروا يب يقتلوين ، :الساعة إىل منزيل ، فرأتين ، فألقت نفسها علي ، وقالت

وما هي إال  اهلل ، فأمهين أمرها ، وذهبت هبا إىل منزيل ،وأخفيتها يف بعض حجراته فارمحين يرمحك

ساعةحىت دخل عمها ووراءه أعوان القاضي ، يطلبها طلبا شديدا ، فأنكرت رؤيتها ، فلم يصدقين ، 

ا ، ها هي الفتاة الزانية ، وهذا صاحبه  :وأخذ يضرب ابواب احلجرات بابا بابا ، حىت ظفر هبا ، فصاح

فأقسمت له بكل حمرجة من اإلميان أهنا بريئة مما يرميها به ، فلم يصغ إيل ، وأمر األعوان فاحتملوها ، 

وحاولت أن أحول بينهم وبينها ، فضربين أحدهم على رأسي ضربة طارت بصوايب ، فسقطت مغشيا 

ت فراشي علي ، فلم أستفق إال بعد ساعة ، فوجدت احلمى قد اخذت مأخذها من جسمي ، فلزم



بضعة أيام ال أفيق ساعة حىت يتمثل يل ذلك املنظر الذي رايته فأشعر بالرعدة تتمشى يف أعضائي ، 

فأعود إىل ذهويل واستغراقي ، حىت أدركتين رمحة اهلل ، فأبللت منذ األمس بعض اإلبالل ، واستطعت أن 

ا تراين أودعها ، الوداع األخري اخرج الليلة من منزيل ، فعلمت ما مت من أمر تلك املسكينة ، فجئت كم

 . ، وأواري جثتها الرتاب ، وما أنا بالسايل عنها ، وال بالذائق حالوة العشي من بعدها حىت أحلق هبا

مث ألقى على قربها نظرة مجعت يف طياهتا مجيع معاين ، النظرات البائسات من حزن ، ويأس ، ولوعة ، 

 .وشقاء ومضى لسبيله

رأيت القمر ينحدر إىل مغربه ، مث ما لبث أن اختفى ، فإذا الفضاء ظلمة وسكون ، فما أبعد قليال حىت 

وإذا الساحة وحشة وانقباض ، فصعدت على ربوة عالية مشرفة على القبور الثالثة ، مث تلفعت بردائي ، 

أال يوجد يف هذه الدنيا عادل ، وال  :وألقيت رأسي على بعض الصخور وأنشأت أحدث نفسي ، وأقول

 احم ، وإن خلت منهما رقعة األرض ، فهل خلت منهما ساحة السماء ؟ ر 

أجرم الزعيم الديين ، ألنه ضن على ذلك الشيخ املسكني بدرهم من مال يسد به جوعته وجوعة أهل 

بيته ، فاضطر الرجل إىل ارتكاب جرمية السرقة ، فعوقب السارق على سرقته ، ومل يعاقب القاسي على 

 .ة القاسي ما كانت سرقة السارققسوته، ولوال قسو 

وأجرم األمري ، ألنه أرسل قائده الختطاف فتاة حرة ، ال تؤثر أن جتود بعرضها ، فاضطر أخوها إىل 

 الذود عنها ، فارتكب جرمية القتل ، فعوقب الفىت على جرميته ، وسلم من العقوبة من دفعه إىل األجرام



ال حتبه على الزواج منه ، ففرت من وجهه ، فعاقبوها على وأجرم القاضي ، ألنه أراد أن يكره فتاة .

وهكذا أصبح اجملرم بريئا ، والربيء جمرما ، بل أصبح  .فرارها ، ومل يعاقبوا القاضي على ظلمه واستبداده

  اجملرم قاضي الربيء وصاحب احلق يف معاقبته

 . ا وجنومها ، ومتطرهاغيثها ومزهنافهل تسقط السماء على األرض بعد اليوم ، أم ال تزال تنريها بكواكبه

مث التفت إىل مصرع املقبورين ، فوقع نظري على بركة الدم اليت اجتمعت فيها دماء هؤالء الشهدا ، 

فرأيت خيال جنم يف السماء يتألأل فوق صفحتها ، فرفعت نظري إىل النجم، فإذا هو املريخ* يلتهب ، 

رين ، فعلق نظري به ساعة ، مث رأيت كأنه يهبط من عليائه، ويضطرم ، كأنه مجرة الغيظ يف أفئدة املوتو 

رويدا رويدا ، فيعظم جرمه كلما ازداد هبوطه ، حىت إذا مل يبقب بينه وبني األرض إال ميل أو بعض ميل 

، إذا به ينتفض انتفاضا شديدا ، وإذا هو على صورة ملك من مالئكة العذاب ، ينبعث الشرر من 

ير من أجنحته وأطرافه ، فلم يزل هابطا ، حىت نزل على راس الشجرة اليت تظلل عينيه وخمريه ، وبتطا

قبور الشهداء ، مث صفق جبناحيه تصفيقة اهتزت هلا جوانب األرض ، وأضاءت هبا األرجاء ، مث أخذ 

هاهم قد عادوا إىل ما كانوا عليه ، وها هي  :ينطق بصوت كأنه جلجلة الرعد يف آفاق السماء ، ويقول

رض قد ملئت شرورا وفسادا ، حىت مل يبق فيها بقعة طاهرة ، يستطيع أن يأوي إليها ملك من أمالك األ

 . السماء



هاهم األقوياء قد ازدادوا قوة ، والضعفاء ازدادوا ضعفا، وها هي حلوم الفقراء تنحدر من بطون االغنياء 

  احندارا ، فال األولون مبستمسكني ، وال آلخرين بقانعني

فقراء ميوتون جوعا ، فال جيدون من حيسن إليهم ، واملنكوبون ميوتون كمدا، فال جيدون من هاهم ال

  يعينهم على مهومهم وأحزاهنم

هاهم األمراء قد خانوا عهد اهلل ، وخفروا ذمامه ، فأغمدوا السيوف اليت وضعها اهلل يف أيديهم إلقامة 

ريعة ، وال إىل الطبيعة ، ومشوا هبا يفتتحون العدل واحلق ، وتقلدوا سيوفا غريها ، ال هي إىل الش

 .ألنفسهم طريق شهواهتم ولذائذهم ، حىت ينالوا منها ما يريدون

ها هم القضاة قد طمعوا وظلموا ، ووضعوا القانون ترسا أمام أعينهم ، يصيبون من ورائه ، وال يصابون ، 

 .وينالون من يشاؤون حتت محايته ، وال ينالون

ن قد أصبحوا زعماء الدنيا ، فحولوا معابدهم أىل مغاور لصوص ، جيمعون فيها ما ها هم زعما الدي

 .يسرقون من أموال العباد ، مث يضنون بالقليل منه على الفقراء واملساكني

هاهم الناس مجيعا قد أصبحوا أعوانا لألمراء على شهواهتم ، والقضاة على ظلمهم ، وزعماء األديان 

 . عليهم مجيعا نقمة اهلل ، ملوكا ومملوكني ، ورؤساء ومرؤوسنيعلى لصوصيتهم ، فلتسقط 

لتسقط العروش ، ولتهدم املعابد ، ولتتقوض احملاكم ، وليعم اخلراب املدن واألمصار ، والسهول وألوعار 

، والنجاد واألغوار، ولتغرق األرض يف حبر من الدماء ، يهلك فيه الرجال والنساء ، والشيوخ واألطفال ، 



 .((خيار واألشرار ، واجملرمون واألبراياء ، ))وما ظلمهم اهلل ، ولكن كانوا انفسهم يظلمونواأل

وما انتهى من دعوته تلك ، حىت رأيت بركة الدم تفور، كما فار التنور يوم دعوة نوح ، مث فاضت الدماء 

عج ، ويكتسح منها ، ومشت تتدفق يف األرض تدفق السيل املنحدر ، وإذا األرض حبر أمحر يزخر وي

أمامه كل شيء من زرع وضرع ، وقصور وأكواخ ، وحيوان وإنسان ، وناطق وصامت ، مث شعرت به 

يعلو شيئا فشيئا ، حىت ضرب بأمواجه رأس الربوة اليت أنا جالس فوقها ، فصرخت صرخة عظمى ، 

فإذا  1419فاستيقظت من نومي ، وكان ذلك يف صباح اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 

 !!! إعالن احلرب : صائح يصيح حتت نافذة غرفيت
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