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 انرذاخم انفُي يف "ػامل انسذٔد ٔانميٕد" نهؼماد

 ياسر جالل شعبان محمد
 مصر. – أسيوط –جامعة األزهر  –كمية المغة العربية  - األدب والنقد قسم

 yassershaaban.74@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني :  

اد في السجن تسعة أشهر منن خنالل ننص يحكي " عالم السدود والقيود " تجربة العق
أدبي يجمع بين فنون أدبية متنوعة. إن تحنوتت الكتابنة داخنل العمنل تجعمنم منتمينًا 
إلى أكثر من جنس أدبي مثل السيرة الذاتية، والقصة، وأدب الرحمة. استخدم الكاتنب 

اع " جممة من الوسائط الفنية في األدب مثل، التناص، وسيمائية األسماء، واتسترج
الفننالش بنناك "، والثنائيننات اللنندية. لننم يسننتطع الكاتننب الننتخمص مننن دور المصننم  
اتجتماعي، فأسرف في تحميل الشخصية لنزتء السجن، مما جعمم يستغرق مسناحة 

البحننث بتصنننيف العمننل األدبنني " عننالم  ىكبيننرة عمننى صننفحات النننص األدبنني. ُيعننن
 بيًا ينتمي إلى عالم السيرة الذاتية. السدود والقيود " بوصفم " نصّا " أو جنسًا أد

 العقاد -والقيود   -السدود  -عالم  –الكتابة  –: تحوتت انكهًاخ ادلفراديح 
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Technical overlap in the "world of dams and 

restrictions" by Al-Akkad 
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Abstract:-   

Writing transformations in "the world of dams and 

restrictions" of the decade. The World of Dams and 

Restrictions tells Al-Akkad's experience in prison nine 

months through a literary text that combines various literary 

art. The transformations of writing within the work make it 

belong to more than one literary genre, such as 

autobiography, story, and travel literature. The author used 

a range of artistic mediums in literature, such as 

intertextuality, semiotic nouns, flashback, and oppositional 

binaries. The writer could not get rid of the role of the social 

reformer, so he over-analyzed the personality of the prison 

inmates, which made him take up a large space on the pages 

of the literary text. The research is concerned with classifying 

the literary work "The World of Dams and Restrictions" as a 

"text" or literary genre belonging to the world of 

autobiography. 

Keywords : transformations - Writing – World - Dams  - 

Restrictions -  Al-Akkad 
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الحمنند ر رب العننالمين، والصننالة والسننالم عمننى سننيدنا محمنند خنناتم النبيننين، 

 ورحمة ار لمعالمين، وعمى آلم وصحبم البررة المكرمين.
 ثم أما بعد

ار منندة و فنن ن كتنناب ل عننالم السنندود والقيننود ب يحكنني تجربننة العقنناد خمننف األسنن
أشهر، في أسموب سردي يلم أحداثًا وشخصيات، كما يصف رحمة إلنى عنالم تسعة 

ق، وتجربة جديدة ت يتمناهنا كثينر مننا، فلناًل عمنا حنواا الكتناب منن دراسنة فني ليّ 
 مجال العمل اإلصالحي واتجتماعي.

فالنص الذي بين أيدينا نص منفنت  تتنداخل فينم األجنناس األدبينة منن قصنة، 
ة، وقنند يتمحننور السننرد فنني العمننل بننين التقريريننة والوصننفية وأدب رحمننة، وسننيرة ذاتينن

 والسيرة الفنية.
إن تحوتت الكتابة في العمل األدبي، وانفتاح النص قد يجعمم منتميًا إلى أكثر 
مننن جنننس أدبنني مثننل السننيرة الذاتيننة، والقصننة، وأدب الرحمننة، وأدب السننجن، وأدب 

 الفكاهة.
 اذلذف يٍ انثذس:

تحننوتت الكتابننة النصننية بسننياقاتها المتعننددة الداخميننة  إن سننؤال النقنند تطرحننم
والخارجيننة، فمننا دور القصنندية فنني حياديننة النننص األدبننيل وهننل النقنناء النننوعي أو 

 التجنيس يحرم النص من اتنفتاح والتداخلل
 ن تجيب عميم. أهذا ما تحاول الدراسة 

في، ومننن أجننل ذلننك احتاجننت هننذا الدراسننة لكننل مننن المنننه  النفسنني، والوصنن
 ونظرية التناص، والتمقي.
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 انذراساخ انساتمح :
إبنراهيم أمنين  –السيرة الذاتية عند العقناد بنين التخيينل والحجناج: " أننا " نموذجنًا  -ٔ

بحننوث المنؤتمر النندولي التاسنع لمدراسننات السنردية قلننايا التجريننب  –الزرزمنوني 
رية لمدراسنات الجمعينة المصن –الناشنر جامعنة قنناة السنويس  –في األدب والنقند 

 م.ٕٚٔٓكمية اآلداب والعموم اإلنسانية  –السردية 
وهننذا الدراسننة لننم تتطننرق مننن قريننب لننن " عننالم السنندود والقيننود " ولكنهننا تحمننل 

لاءات عن منه  العقاد فني كتابنة السنيرة الذاتينة حينث  _ بوجنم عنام_إشارات وا 
مننن  يغمننب الوصننف عمننى طريقننة السننرد، ويسننمط األلننواء عمننى شخصننياتم أكثننر

ن كان في " أنا " أوثق صمة بمفهوم وشروط السيرة الذاتية وميثاقها منن  ذاتم، وا 
 " عالم السدود والقيود "

           الرينناض  –دار المننريل لمنشننر  –جنناء النقنناش ر  –العقنناد بننين اليمننين واليسننار  -ٕ
 م.ٜٛٛٔهن/ٛٓٗٔط 

              الفنننني  وهننني دراسنننة تهنننتم بالجاننننب التننناريخي أكثنننر منننن اهتمامهنننا بالجاننننب
 وت عالقة لها بفكرة تحوتت الكتابة وتداخل األجناس.

 . فلاًل عن بعض المقاتت الصحافية مثبتة في نهاية الدراسة
 وخاتمة. وثالثة مباحثوقد جاء البحث في مقدمة 

 ادلمذيح  -
 الكتابملمون : الكاتب و ادلثذس األٔل -

 لأب الكاتب وتجربة السجن.
 عالم السدود والقيود " قراءة أولى.لبب كتاب " 

  في تجربة "عالم السدود والقيود" الذات والمولوعتداخل : نصاَيادلثذس ا
 التحميل النفسي. -
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 فمسفة اإلصالح. -
 الفكاهة والسخرية. -
 .واألناالفردية  -
 العاطفة في عالم السدود والقيود. -
 نقد الكتاب. -

  "والقيودعالم السدود "في  تقنيات أجناسية: 
 اتسترجاع " الفالش باك ". -
 سيمائية العنوان وأسماء الشخصيات. -
 الثنائيات اللدية. -
 التناص. -
 تحوتت الكتابة. -

 . خامتح 
 فٓزص ادلصادر ٔادلزاجغ. -
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 ادلثذس األٔل
 انكاذة ٔيضًٌٕ انكراب

 الكاتب وتجربة السجن -

 كتاب " عالم السدود والقيود " قراءة أولى -
 كاذة ٔجتزتح انسجٍ)أ( ان

موقفننان سننبقا دخولننم عننالم األسننوار، هننذان الموقفننان  بٔلكننان فنني حينناة العقنناد
، أمنا الموقنف األول فيتمثنل فني إعنالن العقناد فني السنجنأهَّالا لقلاء تسعة أشهر 

تأييدا لن " مصطفى النحاس " حيث قدم األخير استقالتم من مجمنس الننواب، وحينهنا 
رلنًا بالممنك، ثنم ينأتي الموقنف الثناني متمنثاًل فني جممنة خطب العقاد في حماسنة مع

مقاتت كتبها العقناد فني جريندة المؤيند يهناجم فيهنا الحكومنة والرجعينة، ويندافع عنن 
 ب.ٕلالدستور

أكتنوبر  ٖٔوقد أسممم ذلنك إلنى السنجن تسنعة أشنهر بعند أن حكنم عمينم فني 
 .ٖٜٔٔيوليو  ٛم إلى أن خرج من السجن في ٖٜٓٔ

 لمعقاد كتاب " عالم السدود والقيود " في طبعتم األولى عام  وبعد حين صدر

                                           

مب ولد بأسوان، وحصنل عمنى الشنهادة اتبتدائينة، عمنل موظفنًا ٜٗٙٔ-ٜٛٛٔعباس محمود العقاد ل (ٔ) 
بالصحافة، وكان أول اتصال بها في جريندة الدسنتور منع محمند فريند ثم لاق ذرعًا بالوظيفة، فعمل 

م. لنم مؤلفنات كثينرة فني مولنوعات شنتى فني ٜٜٔٔوجدي، ثم جريدة المؤيد، واألهالي، ثم األهنرام 
 األدب والتاريل واتجتماع. 

 –المعاصنننرين  مع فننني تنننراجم العممننناء وطمبنننة العمنننم، وكنننذا: المعجنننم الجنننإٙٙ/ٖينظنننر: األعنننالم 
 .٘ٗٔوسوعة الشاممة أعلاء ممتقى أهل الحديث عمى الشبكة العنكبوتية، صالم

 -ٚٔالثالثنناء  -ٜٖٙٔٔراجننع: حنننان عبنند الهننادي: مفكننرون خمننف القلننبان " جرينندة الننراي عنندد ي (2) 
وأيلنا د.جننابر قميحنة: العقنناد فني عنالم السنندود والقينود، موقننع لهنا أون تيننن،  .ٕٓٔٓ -أغسنطس
 مٕٗٓٓيوليو  ٚه_ ٕ٘ٗٔجماد أول ٜٔبتاريل 
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 م يحكي فيم جزءًا من حياتم خمف األسوار.ٖٜٚٔ
وتعد تجربة العقاد هي التجربة الثانية لكتاب القرن العشرين إذ سبقم إلى هذا 

م " السنننجون ٜٔٔٔحينننث صننندر لنننم عنننام  بٔلب الصنننحفي " أحمننند حممننني " اتنننالك
الل اإلنجمينزي " بعند تجربنة قلنى خاللهنا عشنرة أشنهر فني المصرية في عهند اتحنت

ثنم تبعنم حكنم آخنر بسنتة  ،مٜٜٓٔعالم السدود حيث حكم عمينم بأربعنة أشنهر فني 
 أشهر لمعيب في الذات الخديوية.

 )ب( كراب " ػامل انسذٔد ٔانميٕد " لزاءج أٔىل 
الكاممنة ف هذا العمل في مجنال " السنيرة الذاتينة " خنالل طبعنة المجموعنة ن  صُ 

 لمعقاد، المجمد الثالث والعشرون.
بدأ العقاد ب يلاح مفهوم عالم السدود والقيود بطريقة وصفية، ثنم يحمنل لهنذا 

 المفهوم بأسموب بالغي يحمل معنى النفور والكراهية والبعد.
فعالم السدود بنناء معنزول محنوط بأسنوار يقنع فني طنرف المديننة " القناهرة "، 

زلنة متبادلنة بنين اإلنسنان/ المجتمنع وبنين المكنان/ السنجن، ع –هنا  –وكأن العزلة 
ومن ثم يصير عنالم السندود والقينود إنسنانًا منبنوذًا منن المجتمنع اتخنذ منن األطنراف 

 مقرًا وسكنًا.
إن هذا المكان لمن لم يعايشم هو مكان مغمق منعزل، بيند أن الصنورة خنالف 

اة بمنا تحنوي، والكنون بمنا فينم ذلك لمن عايشم فهو بالنسبة لم العنالم أجمنع، والحين
 من أرض وسماء وهواء، وأن كل خارج عنم ممحق بم، وملاف إليم.

 ر العقاد إلى خصيصة إنسانية ونفسية تجعل " مركز الكون كمم إلى نويشي

                                           

ينظر : إبراهيم عبدار المسممى: أحمد حممي سجين الحرية والصحافة، سمسمة تاريل المصريين، ط    (1)
 وما بعدها  ٔٗم، صٖٜٜٔالهيئة المصرية العامة لمكتاب 
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 النفس اإلنسانية. بٔلحيث تكون"
هننذا الخصيصننة هنني ظنناهرة التكيننف والتعننايش مننع الواقننع والمتنناح، إذ لوتهننا 

 من في عالم السدود عمى اتنتحار. ألقدم جلّ 
ميدانب هو اتسم الشائع لسجن مصر العمنومي، وهنو مصنطم  تركني مركنب  القر  -

 ب ومعناها األسود، ولميدانب أي الميدان األسود.امن لقر 
كاراكول ب ثم حرفتنم العامنة  –قراول  –قراغول  –قول  اويوافق ذلك كممة ل قر 

ننني : الطميعننة، الحننرس، المخفننر، وعننند المغننول إلننى لكراكننونب، والمفننظ فنني أصننمم يع
  قسمِ  كل عمى الكممة جماعة من العسكر يناط بهم حراسة الطرق، وأطمقت

 .بٕللبٍط من أقسام القاهرة واإلسكندرية
م العقاد كتابم " عالم السندود والقينود " عندة أقسنام، وولنع عنواننًا لكنل قسّ  -

 لامت حتى صارت كتابًا.قسم، وكأن األقسام مجموعة مقاتت متفرقة ت
ويأتي القسم األول تحت عنوان " إلى قنرة ميندان " النذي يصنف فينم المحظنات 

 : بٖلاألولى لدخول السجن، بل يصف الخاطرة األولى مستشهدًا بقول ابن سينا 
                                           

 .ٔٔمقدمة عالم السدود والقيود ص (1) 
لكريم الخطيننب، مؤسسننة الرسننالة، ط مصننطفى عبنندا –ينظننر: معجننم المصننطمحات واأللقنناب التاريخيننة  (2) 

زينننن : وكنننذا : معجنننم األلفننناظ والمصنننطمحات التاريخينننة  ،ٖٔ٘ص  –م ٜٜٙٔ -هنننن ٙٔٗٔأولنننى 
 .ٕٓٗم، صٕٙٓٓ -هن ٕٚٗٔط أولى  –دون دار نشر  –العابدين شمس الدين نجم 

" تناج  هنن ب وذلنك حنين اتهمنم ٕٛٗ -ٖٓٚأبو عمني الحسنين بنن عبندار بنن سنينا الشنيل النرئيس ل (3) 
الممك " وأنكر عميم مكانتم لعالء الدولة، وسجنم بقمعة فردجان أربعة أشهر بعد أن ظفر بم، إت أن " 

 ابن سينا" نج  في الفرار قاصدًا عالء الدولة بأصبهان.
الغنّزي الحنفني، تحقينق: عبندالفتاح محمند الحمنو_ الناشنر ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفينة: 

تحقيق  –وفيات األعيان تبن خمكان ، ٕٔٗ/ٕوكذا األعالم لمزركمي  ،ٖٙٔ/ٖ تب - دار الرفاعيلد
 .ٖٔ٘/ٚٔسير أعالم النبالء  ،ٚ٘ٔ/ٕدار صادر بيروت  –إحسان عباس 
 . ......  ...  دخولي باليقين كما تراا            ورواية البيت : 
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 دخننننننننولي بنننننننناليقين بننننننننال امتننننننننراء
 

 وكنننننننننل الشنننننننننك فننننننننني أمنننننننننر الخنننننننننروج 
 

ورًا عمنى الحينرة فني أمنر لكّن العجب في األمر أن وصف المحظة لم يكن مقصن
 جاًل أم محموًتلاالخروج سواء أكان ر 

أن  -إن خرج سالمًا من السجن –بل العجب في النذر الذي قطعم عمى نفسم 
 _تكون زيارتم األولى إلى عالم األموات وأصحاب القبور، تسيما لري  سعد زغمنول

ا مشننيًدا بوطنيتننم _ الننذي أنشنند عننند قبننر إذ كننان العقنناد وفننديًا قبننل أن ينفصننل عنننهم
 .ونلالم

 إلنننى النننذاهب البننناقي ذهننناب مجننندد
 

 وعننننننننند ثننننننننرى سننننننننعد مثنننننننناب ومسننننننننجد 
 

 ثم يختم قصيدتم بالحديث عن الخروج من السجن بقولم: 
 وكنننت جنننين السننجن تسننعة أشننهر

 

 فهأننننننننننذا فننننننننني سننننننننناحة الخمننننننننند أولننننننننندُ  
 

 
 

 وفي كل ينوٍم يولند المنرء ذو الحجنى
 

 وفنننننننني كننننننننل يننننننننوم ذو الجهالننننننننة ُيمحنننننننندُ  
 

 داتي وصنحبي ت اخنتالف عميهمناع
 

 بٔلسنننننننيعهدني كنننننننلد كمنننننننا كنننننننان ُيعهننننننندُ  
 

 :وهذا النذر فيم إيحاء برجعتين إن خرج من السجن معافى
 .: رجعة قريبة إلى عالم األحياءاألٔىل

 رجعة بعدية إلى ساحة الخمد أو عالم األموات. :انصاَيح

 
 

                                           

السنجن، ط مؤسسنة هننداوي  ديوان وحي األربعين، قصيدة عمى لري  سعد ينوم الخنروج مننب 1ل
 ٗٛلمتعميم والثقافة، ص 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٚٔ 

 ادلثذس انصاَي
 انسذٔد ٔانميٕد" يف جتزتح "ػامل انذاخ ٔادلٕضٕعذذاخم 

 التحميل النفسي. -
 فمسفة اإلصالح. -
 الفكاهة والسخرية. -
 .واألناالفردية  -
 العاطفة في عالم السدود والقيود. -
 نقد الكتاب. -

 انرذهيم انُفسي
يقف العقاد من السجناء موقف المشاهد المتأمل النذي يصنف الموقنف ويحمنل 

تعتقاد المتباينة لما عميم الناس، والمدة الشخصية من خالل تناولم لموقت، وثقافة ا
 التي عاين فيها هؤتء القوم وتصنيفم لهم، ودتلة الغناء لديهم.

 أٔالً: انٕلد:
ن كننت أمينل إلنى تسنميتم " الخنداع المقبنول "  هو عنوان فصل في الكتناب، وا 
نما جاءت هنذا التسنمية بوصنفها تسنرية لمننفس، ومعيننة  مراعاة لمجانب النفسي، وا 

 وتمك الشهور. ،اميمى الصبر حتى تنقلي هذا األع
والحقيقة أن العقاد في رصدا لمشكمة الوقت عندَّها ألند أعنداء اإلنسنان لنراوة 

الوقت في لحظات اتنتظار قندر  يداخل األسوار، فاإلنسان في حياتم اليومية يستبط
 سنينل الساعة أو الساعتين، واليوم أو اليومين، فما بالنا بالمحكوم عميم عدد

ومننن خننالل القننراءة فنني طننرح العقنناد لمسننألة الوقننت نجنند السننجناء يعالجونهننا 
 بأمرين اثنين:

 التفاؤل. األيز األٔل:



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٕٗٚ 

 طرافة استخدام المغة والمصطم . :األيز انصاَي
فالسنجناء تنراهم يسنتهينون بالوقننت تفناؤًت بنالخروج، فيقممننون حسناب منا بقنني 

ألحدهم خمس سنوات عدَّها ثنالث سننوات  لهم في السجن من مدة زمنية، ف ن بقي 
 إذ ت يدخل في الحساب السنة التي فيها، والسنة التي يخرج.

بل إنهم يعدون الخمس سنوات داخل األسوار خطبًا يسيرًا بالنظر إلى أصنحاب 
 العقوبات الكبيرة.

أما طرافة استخدام المغة فيحكيها العقاد في حوارية مع أحند السنجناء قنائاًل: " 
 ت سجينًا بقيت عميم سبعة شهور:سأل

 كم بقي عميك من أشهرل _
فقال: الربيعان والجمادان ورجب وشعبان!، قمت: أو تخنرج فني شنعبانل فقنال: 

 .بٔلسأخرج في عفو العيد ! أي: في آخر رملان
فأسننقط الشننهر الننذي سننيخرج فيننم  ألنهننم ت يعدونننم فنني عننرفهم مننن حسنناب 

 واب السجين حين قال: الربيعان والجمادان.المدة. كما ت يخفى عمى المتمقي ج
إن الخننداع المقبننول، والمغالطننة فنني سياسننة الوقننت أمننر يجتمننع عميننم كافننة 

عر ت مخاطبننة امخاطبننة مشنن –هنننا  –ألن المخاطبننة السننجناء العننالم فننيهم والجاهننل 
عقول، والمغالطة لمتمني المتسام  فيها  ألننم ت يغنالط غينرا، وت يوقنع لنررًا عمنى 

ن كانت منن غينر قصند  -سواا، إنما هي مجاراة من  لمعنرب فني أسناليبها حنين  –وا 
 و تهوينًا.أقالوا: أنت في مفازة. تفاؤًت 

 شاَيًا: االسرخارج:
 أو ثقافة اتعتقاد المتباينة، حيث يذكر العقاد فائدة أخرى لمكسب داخل 

                                           

 وما بعدها. ٜٓعالم السدود والقيود ص (1) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٖٗٚ 

خارة ت عالقنة لهنا األسوار غير فائدة القنراءة والثقافنة أت وهني اتسنتخارة، وهني اسنت
بالمفهوم الشرعي، بل مفهوم الغريق الذي يوشك عمى الهمكة، فيرقب النجاة وينتظر 

 البشارة أو المصير.
نسننان كتابننًا عمننى الصننفحة واتسننتخارة عننند هننؤتء النننزتء تعننني أن يفننت  اإل 

اليمنى ثم يعد سبعة أسطر ويقرأ منا يصنادفم فني السنطر السنابع. وهنذا هنو المصنير 
 ينتظرا. الذي

وهذا اتعتقاد يسميم الكاتب بن ل المغالطة الكبرى ب  ألن اإلنسنان فني لحظنات 
الليق والحنزن " يصندق الرجناء أو العنزاء  ألننم يحتناج إلنى تصنديقم، ت ألننم يقنيم 

 .بٔلالبرهان عميم ويتبين الوقائع التي ترجحم وتقويم"
سنجينة، وكأننم ينبنم اتب الموقف، ويحمل الشخصية الكوبهذا العبارة يمخص ال

 المتمقي بعد إلقاء الموم عميهم فني مسنألة اتعتقناد المخنالف بتقمينب الصنفحات وعندّ 
 األسطر.

 
ً
 ا: انغُاء:شانص

صدق المقاييس التني تسنبر بهنا الطبنائع الفكاهنة والغنناء، أيرى العقاد أن من 
والعطنف  ف ذا خمت النفوس من الفكاهة والغناء كان ذلك دلياًل عمى خموها من الخينر

 والمحبة.
لى نتيجة مفادها أن أهل الخير فيهم قمينل " وهنذا القمينل إومن ثم يصل العقاد 

ن لم يجز لننا  –عن معدن وليع أو مشوب  –في أغمبم وأعم م  –الموجود يشف  وا 
ن صالحهم ميئوس منم "  .بٕلأن نقول: إن الخير فيهم معدوم، وا 

                                           

 .ٕٖص، عالم السدود والقيود (1) 
 .ٜٗص  ،المصدر السابق(2) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٚٗ 

فوس السجناء، بنل إن لمغنناء سنببًا آخنر وليس الغناء دلياًل عمى مقياس الخير في ن
فهننو " وسننيمة مننن وسنائل الشننعور عننندهم بالحريننة  ،ودتلنة أخننرى عننند هننؤتء القنوم

رسال الننفس عمنى السنجية، فهنو مطمنوب لهنذا الغنرض ولنو لنم يكنن فينم طنرب أو  وا 
 .بٔلسموى "

 فميتحرر الصوت إن لم يتحرر الجسد.
 
ً
 ا: إَٔاع انسجُاء:راتؼ

 جزاو:ء انسجٍ لسً ن يٍ ديس اإلسى انؼماد َشال
 لأب مجرم معتٍد ت يبالي إيالم غيرا وهذا متمثل في قلايا الجنايات.

ي مننن فعمتننم، وت يحسننب حسننابًا لمعننار الننذي يلبب مجننرم خسننيس النننفس ت يسننتح
 يجمبم عمى نفسم وذويم، وهذا متمثل في قلايا اتحتيال والسرقة.

عمننى القسننم األول مننن المجننرمين محمنناًل  ويتننناول العقنناد حالننة يتخننذها مثنناتً 
ومفسرًا عمى طريقة العالم النفسي، وذلك في قصة الرجل الصعيدي الذي قتنل أختنم، 

 واجتز رأسها مفاخرًا بأنم غسل عارا، وثأر لعرلم.
فالعقاد يقول: " ربما كان لهذا الفتى القروي الجاهل الخشنن عنذرا منن عنادات 

بمننا كننان يبننالال فنني اتسننتخفاف بفعمتننم لتخنندير قومننم، وشنندة الغيننرة فنني نفسننم، ور 
 .بٕلشعورا"

 تممس الكاتب العذر لهذا الرجل من طريقين:
 .قومعادات ال -
تخدير المشناعر بالحنديث عنن الجريمنة بأسنموب اتسنتخفاف حتنى ت يتقطنع ألمنًا  -

 وندمًا عمى تمك الفتاة التي قتمها ولم تكن غريبة عنم بل هي لحمم ودمم.
                                           

 .ٜٗص  ، عالم السدود والقيود(1) 
 .ٙٗص  ،المصدر السابق(2) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٚ٘ 

القوم ف ن القريب المالصق لممجتمع القبمّي يعمم عمم اليقين أن اإلنسان  أما عادات 
ت يستطيع فكاكًا من عادات القوم طالما هو بنين  –مهما بمال من رتبة في العمم  –

 ظهرانيهم.
 
ً
 ا: ادلفارلح ٔإشكانيح اخلطاب انٕػظي :خايس

، ويالحنظ عمنى حندس سنواء نصارىمسممين والنزتء الوأعني بها مشهد الوعظ لم
 عمى مشهد الوعظ أمران:

قناعننة الكاتننب بننأن الثمننرة المرجننوة مننن المجمننس الننوعظي قميمننة، ففنني هننذا  :األٔل
الحمقننات الوعظيننة " يتسنننى لمننن بالسننجن أن ينظننروا إلننى اجتمنناع إنسنناني، 
يخاطب فيم السجناء خطاب أصحاب النفوس التني قند يثمنر فيهنا الكنالم، وقند 

 .بٔليرجى لها العالج! " 
فاسننتخدام الكاتننب لمفعننل الملننارع مسننبوقًا بحننرف " قنند " دليننل عمننى لننعف 

 الثمرة، فلاًل عن إشكالية الخطاب الذي ت يراعي مقامًا وت مقتلى لمحال.
 : المفارقة الخمقية:انصاَي

فننالواعظ التننوراتي يطمننب فنني نهايننة الموعظننة مننن أحنند المسننجونين أن ينندعو 
 ويجهر بالدعاء.
 أن أحسنهم دعاًء ألرهم بالناس شرًا ! –هنا  –فالمفارقة 

 وفي هذا يقول العقاد :
" وت أحسب أن أحدًا منهم كان يجيد الكالم في دعائم وصالتم كما كان يجيدا 

فقد كان هذا الداعي منن كبنار مروجني  بٕلرجل من ألراهم بالشر، وأوتهم بالعقاب "
 حيل التخدير.  المخدرات، ومن ثم ف ن خشوعم المصطنع ما هو إت حيمة من

                                           

 .ٖ٘عالم السدود والقيود ص (1) 
 .ٗ٘ص  المصدر السابق (2) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٚٙ 

إن إشكالية الخطاب الوعظي تتمثل في تقميديتم من حيث التكنرار والملنمون، 
خطبم اعتمادًا عمى تغينر المتمقني، إذ ينأتي لمجموعنة منن  في فالواعظ يعتمد التكرار

ظ فني دور ثناٍن عالمسجونين في دور من أدوار السجن، ثم يأتي في المرة القادمة لني
ين الموعظتين زمن طويل، وهنذا يسنتدعي أت يكمنف نفسنم لمتمقين آخرين. ويفصل ب

 مشقة تحلير خطبة جديدة.
وأمننا الملننمون فنن ن الخطنناب ت يخننرج عننن عقنناب اآلخننرة بعنند عقنناب النندنيا، 

 .فينتقل من ترهيب إلى ترهيب
والكاتننب يرصنند حننال المسننجونين تجنناا حلننور مجننالس الننوعظ، مقسننمًا إينناهم 

شكواا، ف نما " كان يعنيني أن أراقب السنجناء  ثس أقسامًا، بين مستخف، ومرحب، وبا
حننين يحلننرون إلننى العظننات، وحننين ينصننرفون  ألرى كيننف يقبمننون عميهننا، وكيننف 

 .بٔليستمعون إليها "  –فيما بين ذلك  –ينصرفون عنهال وكيف 
زائننرًا ت نننزياًل،  –داخننل األسننوار  –وهننذا دليننل آخننر عمننى أن العقنناد عنندَّ نفسننم 

 نفس المسجونين ت فردًا منهم. ومحماًل ألغوار
 
 

                                           

 .٘٘ص   ،عالم السدود والقيود(1) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٚٚ 

 فهسفح اإصالح

اتسم الحديث عن اإلصنالح بالتقريرينة الوصنفية التني تخرجنم منن حينز العمنل 
الفني، مثمما جاء الفصل األخير ليخرجم منن نطناق السنيرة الذاتينة إلنى نطناق العمنل 

 اإلحصائي.
ذخ نفهسفح اإصالح نذٖ انؼماد شالز صٕر ْي إمجاالً :

َ
ص

َ
 ٔلذ ر

 الطعام. -ٔ
 الكبت الجنسي. -ٕ
 الرعاية الطبية. -ٖ

ويناقش العقاد مسألة الطعام من حيث نوعم وجودتنم بأسنموب المبندأ وتطبينق 
المبدأ، ليصنل بننا إلنى نتيجنة فحواهنا أن التطبينق لممبندأ أهنم منن المبندأ نفسنم  ألن 

فن ن التطبينق فني المراقبة والمتابعة لمنظام الغنذائي أشند وألنزم بالدراسنة منن المبندأ " 
م اعوجاجهننا، كمننا أنننم قنند يفسنند أينندي المصننمحين قنند يصننم  المبننادئ الفاسنندة، ويقننوّ 

            المبننننادئ الصننننالحة ويعكننننس مقاصنننندها إذا هننننو جننننرى عمننننى أينننندي العجننننزة وأهننننل 
 .بٔلالفساد "

وهنننا  ،فأسننماء األطعمننة واحنندة لكننن تختمننف فنني صننالحيتها، وعنندم صننالحيتها
 بالرقباء والمصمحين.يأتي الدور المنوط 

في األطعمة أذكر " العدس " الذي قد يكون  –ت الحصر  –فعمى سبيل المثال 
 صحيحًا صالحًا، وقد يكون منهوكًا بالسوس.

ن كان طافيًا عمى السط  إت أن منا تحنت الرمناد أشنّد،   عمى أن أمر الطعام وا 
إت مقدمنة ألمنر  وأعني بم الكبت الجنسي، وكأن الحديث عنن مسنألة الطعنام منا هنو
 غاية في األهمية وما يتبع ذلك من أثر نفسي واجتماعي وخمقي. 

                                           

 .ٗٛعالم السدود والقيود ص (1) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٚٛ 

إن أمنر الغرينزة أو وظيفنة الجسند غفننل أو تغافنل عنهنا الجمينع، النذين وجهننوا 
ُجنننّل اهتمنننامهم إلشنننباع البطنننون، ظننننًا مننننهم أن هنننذا لنننامن لالسنننتقرار، ومحقنننق 

ميمها بأقنننل منننن وظيفنننة لؤلمنينننات، بنننالرغم منننن أن وظيفنننة الجسننند " ليسنننت فننني صننن
فن ذا لنم  بٔلالتغذية، وقد ترج  عميها بما لها من األثر السريع في األخالق واآلداب "

 تشبع عادت بأسوأ أثر عمى النفس والمجتمع بأن أسممتم لمشذوذ.
ُٓا إىل مجهح دمائك يُٓا :

َّ
 ٔاحلميمح أٌ انؼماد لذ َث

 عمى المجتمع. أن مخالفة الفطرة السوية ت يخفى أثرها السمبي -
مننن الخطننأ الجسننيم الننزعم بننأن السننكوت عننن الظنناهرة، وغننض الطننرف عنهننا كنناٍف  -

لغائها.  لعالجها وا 
رهبنان فني دينر، ت  –الذين ارتكبنوا شنتى الجنرائم  –التوهم بأن هؤتء المسجونين  -

 مأرب لهم في النساء.
بنأن سنمحت أن بعض الدول قد اتخذت خطوات إيجابية في سبيل معالجة الظاهرة  -

 ب جازة لمسجين يقليها بين أهمم.
وت أرى حرجننًا مننن مناقشننة األمننر اتباعننًا لمكاتننب، فاتهتمننام بوظيفننة الجسنند 
ينبغي أن يكون حقًا مكتسبًا لممسجونين مثل حقهم في الطعام والشراب، وت يعد منع 

 لًا.الوظيفة الجسدية عقابًا يقع عمى هؤتء، إذ لو كان كذلك لص  منع الطعام أي
فلاًل عن أن وظيفة الجسد وظيفة مشتركة ت تلر بطرف واحد فقنط أت وهنو 
نما هناك طرف خارج األسوار ُيخشى عميم ما ُيخشى عمنى منن فني عنالم  السجين، وا 

 السدود.

                                           

 .ٙٛعالم السدود والقيود ص (1) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٜٗٚ 

وأخيننرًا فنن نني أقننيس عمننى مسننألة الطعننام الرعايننة الطبيننة، والجانننب الصننحي 
فقند ينذهب منن ت يسنتحق، ويمننع  لممرلى، واستحقاقهم فني النذهاب إلنى المشنفى،

 صاحب المرض العلال.
كننل هننذا قنند أسننممنا إلننى نتيجننة لخصننها الكاتننب بقولننم: " والواقننع أن صننالح 

نعننم عسننير ب شننكالية الخطنناب الننذي لننم يتحننّر  بٔلير فنني السننجون " سنناألخننالق ع
 فلائمهم، ومواقع التأثير في أنفسهم.

 نفسيًا، وجسديًا.عسير بتعميم الكبت الذي شمل مناحي حياتهم 
ن عننالم السنندود والقيننود ت إعسننير لشننيوع مفهننوم الغمبننة وعقينندة العنننف، إذ 

 مكان فيم لملعفاء. 
 انفكاْح ٔانسخزيح يف ػامل انسذٔد ٔانميٕد

عننرف العقنناد بالشخصننية الحازمننة، واألسننموب الجنناد فنني الكتابننة، والحنناد فنني 
ّول جديتنم إلنى أسنموب حنحدتنم، و  النقد، بيد أن كتابنم عنالم السندود والقينود قند أتن

فكننٍم سنناخر، دلننت عميننم كثيننر مننن المواقننف التنني وصننفها فنني صننفحات كتابننم، ولعننل 
األسنموب السناخر فني كتابنم عنالم السنندود والقينود يعنود إلنى طبيعنة المكنان وقاطنيننم 
نننا اعتنننادا الكاتنننب، وبوصنننف الكتابنننة السننناخرة نوعنننًا منننن  بوصنننفم عالمنننًا مختمفنننًا عمَّ

 كنون الصدر، وليق المكان والحرمان الذي يحياا السجين.التنفيس عن م
فقد تعددت مواقف السجن التني وصنفها العقناد بأسنموبم السناخر بنين الحنديث 

 عن المكان، واألسماء، واألدوات، والطعام، وسأذكر طرفًا من أسموبم وفكاهتم.
 دجزج انسجٍ: -1

حندث أننم لنم ينقنل مرض العقاد فأوصى األطباء بنقمم إلى المشنفى، ولكنن منا 
إلى المشفى، ولم يأت المشفى إليم، وانتهى الخالف بين األطباء وبنين إدارة السنجن 

                                           

 ٛ٘عالم السدود والقيود، ص  (1) 
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ٕٗٛٓ 

كمننا يقننول العقنناد " بحكمننة سننميمانية " وهنني أن إدارة السننجن وّصننفت الحجننرة التنني 
 ! ومن ثم انتهى الخالف.مشفىيسكنها العقاد من ممحقات ال

السنجن بنقمنم إلنى حجنرة تندخمها  ثم يعاود الكاتب الحديث مع المشرفين داخنل
الشننمس، فاسننتجابوا وولننعوا فنني حجننرة تنندخمها الشننمس مننن حننائطين بنندياًل عننن 

 الحجرة األولى التي تدخمها الشمس من حائط واحد.
ووالنن  أن الكاتننب قنند ازداد طمعننًا لمننا رأى مننن اسننتجابتهم، فأطننال الحننديث، 

الحننائط اآلخننر كننوة صننغيرة  وأكثننر السننؤال، وذلننك حننين اقتننرح عمننيهم " أن يفتحننوا فنني
 .بٔلتنفذ فيها الشمس إلى داخل الحجرة " 

إت أن الكاتب يقرأ في وجوههم ما يجعمم يستعظم الذي طمبم منهم، فنيظن أننم 
 طمب حرامًا، أو أنكر معمومًا من الدين باللرورة.

وهنننا يصننف الموقننف سنناخرًا " أحسسننت مننن دهشننتهم واسننتغرابهم أنننني طمبننت 
 .بٕلا ثممة في الدين، أو ثممة في نظام الدولة..... سامحني ار " إليهم أن يفتحو 

 انمهى: -2
فني حيناة أي فكرًيا  مسألة الحصول عمى " قمم " خارج األسوار لم تشغل حيزًا 

إنسننان، أمننا الحصننول عمننى " قمننم " داخننل األسننوار، فنندخول القمننم إلننى حجننرة السننجن 
 أصعب من دخول الجمل في سم  الخياط !

هذا فحسب، بل إن دعتك نفسك لمحصول عمى قمم فال بد أن يمنر طمبنك ليس 
 بعدة مراحل نهايتم الرفض.

ويصف العقاد مراحل الرفض بأسموب ساخر قنائاًل: "إن التنرخيص بحمنل القمنم 
أن تكتب عريلة إلدارة السجن، وأن ترفع هذا العريلة إلى  –كما قيل لي -يقتليم

                                           

 .ٔٗعالم السدود والقيود ص  (1) 
 .ٔٗص  ،المصدر السابق (2) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٗٛٔ 

إلننى كننل مننن وزيننر الداخميننة ووزيننر الحقانيننة، منندير المصننمحة، وأن ترفننع بعنند ذلننك 
واألرجننن  أن  –إذا شنننممتم رعاينننة خاصنننة –وهننناك يصننندر األمنننر بنننالرفض أو القبنننول

يرفض لغير سبب، إت أن النرفض مبناح لمنرئيس، وأننم فني معظنم األحينان شنرط منن 
 .بٔلشروط الرئاسة" 

ع بننين وموقننع الطرافننة والسننخرية فنني النننص، هننو تننأثر العقنناد بالمكننان الجننام
والمتمثمننة فنني النننزتء، وبننين الجنديننة متمثمننة فنني  –نسننبة إلننى المدينننة  –المدنيننة 

اإلدارة والحننرس. هننذا التننأثر فنني جممننة " التننرخيص بحمننل القمننم " وكأنننم يطمننب مننن 
اإلدارة الترخيص بحمل السالح، فاألمر من وجهة نظر العقاد ت يحتناج إلنى كنل هنذا 

نظر اإلدارة مفادا أن حمل القمم داخل األسوار كحمل الموافقات، أما األمر من وجهة 
 السالح ! ولكٍل وجهة.

ثم بعد ذلك نجد أن الرئاسة قد ارتبطت بنالرفض فني معظنم األحينان ظننًا ممنن 
           يجمسننننون عمننننى كرسنننني اإلدارة أنننننم مننننن متطمبننننات المكننننان، وشننننرط صننننحة فنننني 

 السمطان.
 انٕػظ:  -3

سننواء أكننان جسننديًا أو أخالقيننًا، ويحكنني لنننا الصننراع خمننف األسننوار ت ينتهنني 
العقاد عن شيل ينأتي إلنى السنجن كني يعنظ هنؤتء المسنجونين، ويعجنب منن الشنيل 

مين الننذي يرتلنني مننن السننجناء تقبيننل ينندا، واتنحننناء أمامننم حننين يسننتقبمونم مسننمّ 
 عميم.

تقبيل يدا، وينهرهم بصيحة عالية  –بعد زمن  –ضبل واألعجب أن الشيل يرف
 .بٕلء قدومهم إليم " مكانك يا ولد! إياك أن تقترب يا ولد " أثنا
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 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٕٗٛ 

وهنا تأخذك الدهشة تارة، والحينرة تنارة أخنرى! وتسنأل: أزهند الشنيل فني تقبينل 
 يدال أيخشى أن تصيبم عدوى من مالمسة السجناءل

ثم يأتي الجواب غير متوقع، فقد سرقوا الشيل حين سمموا عميم، فهنو يخشنى 
 أن يعيدوا الكرة.

بننل قنندَّم حننوارًا بننيَّن فيننم منندى الفكننر  ،لكننن العقنناد لننم يقننف عننند خبننر السننرقة
 الساخر عند المسجونين من خالل تبريرهم لفعمتهم التي فعموا.

وعتننادا،  وتسننتحمون مالننم ،" سننئل السننارقون: كيننف تجترئننون عمننى األسننتاذ
رشادال   وتزدرون وعظم وا 

نمننا هنني بركننة مننن موتنننا  فقننال خبيننث منننهم: مننا اجترأنننا عميننم، وت سننرقناا، وا 
 .بٔلقرب بها إلى ار" تنغتنمها، ون

وكننان المسننجونون قنند سننرقوا مننن الشننيل سننعوطم، ونقننودا، وسنناعتم، فعننادت 
 داخل األسوار. االنقود والساعة  إذ ت سوق لهم

 انفجم ٔانهجُح انطثيح: -4
 فنني أول أيننام سننجن العقنناد كننان يتعامننل بمنطننق الواقننع الخننارجي، وكأنننم فنني

الكمثنرى والجوافنة،  معسكر الكشافة، فيمني نفسنم بأطينب الفاكهنة والخلنروات، منن
 والخس، والبروتين من األلبان.

 – ار وقناك –لكن األيام تملي بم وت يرى في طعامم غير الفجل " والفجل 
صنننف يحتممننم الهلننم اللننعيف يومننًا ثننم تبنند لننم مننن أسننبوع عمننى األقننل لينسنناا، 
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ٕٖٗٛ 

الرجوع إليم، فأما الفجنل وحندا وت خلنار غينرا مطبوخنًا أو نيئنًا ويجازف مرة أخرى ب
 .بٔلفي كل غداء فذاك بالء لمهلم اللعيف " 

هو  إنما ،أما المفارقة األخرى الخاصة بالفجل الذي لم يكن في قائمة طعامم
 مقترح المجنة الطبية !

 ادلصطهذاخ ادلفاذيخ:  -5
أو سمعها من نزتء السجن،  وهي مجموعة من المصطمحات استخدمها العقاد

وهذا أمر ليس بجديد  لما لكل فئة أو حرفة تقاليد لغوينة يتوالنعون عميهنا، ويكنون 
 الدافع إليها السرية أو الخوف من الرقيب، ومن هنا نشأت رمزية المصطم .

نمنا الباعنث عميهنا  بيد أن مصطمحات العقاد التي اسنتخدمها لنم تكنن كنذلك، وا 
 السخرية والفكاهة.

مننثاًل كممننة " الننناموس " أطمقهننا حننين طمننب رئننيس الممرلننين مننن المننأمور ف
الخناص بالعقناد فني الثالجنة، فنأنكر ذلنك المنأمور منن بناب أن األمنر لنم  نولع المب

 يتنزل بم الوحي.
ومصطم  " شعائر إطفاء النور " لمحارس عمى حجرة العقاد، حيث كان مفتاح 

 اإلنارة خارج الحجرة.
اخام " ويقصد بم طبيب السنجن، وينأتي بطرافنة مصنطم  " وكذا مصطم  " الح

سننناحة الرلنننوان " ويقصننند بهنننا المشنننفى  وذلنننك ألن السنننجين يبنننذل قصنننارى جهننندا 
 مستعماًل الحيمة ليظفر بالذهاب إلى المشفى وهناك ينعم السجين ب حدى ثالث: 

 الراحة من العمل. :األٔىل
 : الطعام الجيد.انصاَيح
 : لقيا األصحاب.انصانصح
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ٕٗٛٗ 

 وقد ينعم أحدهم بالثالثة في يوم واحد.
أن العقاد كان بين المسجونين كمنا كنان بنين قنارون  –أيلًا  -ومن المفارقة 

 .بٔلوقومم إذ قالوا " يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنم لذو حٍظ عظيم " 
أما العقاد فقد كان مثقاًل بالعديد من األمراض، ومن َثمَّ فهو مهيأ لمنذهاب إلنى 

ساكنيها من وجهة نظر السجناء، وفني من ة الرلوان مرات عديدة، إن لم يكن ساح
هننذا يقننول: " دخمننت السننجن بننذخيرة مننن السننعادة فنني عننرف السننجناء تكفنني عشننرة 

 .بٕلمنهم.... دخمتم بألوان من السقم فوق اتصطناع وفوق التقميد "
 ا مثل:وت تخمو مصطمحات السجناء من طرافة حين يذكر الكاتب شيئًا منه

 " يوم البعث والنشور " وهو يوم اإلفراج والخروج من السجن. -
 " الزمارة " السيجارة. -
 " العين " النار من ثقاب أو غيرا. -
 " التيميفون " الخيط المهرب إلشعال السيجارة. -

 وهذا الجزء من مألوف الطبقات، وأصحاب الحرف، وعالم األسوار.
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ٕٗٛ٘ 

 

ذٔد ٔانميٕدانفزديح ٔاألَا يف ػامل انس  

يث يكنناد يمتنند فنني دحنن –إن الحننديث عننن الفرديننة والتنني ت أعننني بهننا الذاتيننة 
كتابات العقاد بصفة عامة  فالنفس التني ترننو إلنى المعناني تتمثنل النمناذج البشنرية 
التي تمثل العبقرية الفردية، لذا نراا قد كتنب فني العبقرينات، وكتنب عنن أبني ننواس، 

 وابن الرومي وغير هؤتء.
م هو عام صدور كتابم " عالم السدود والقينود "  ٖٜٚٔمعموم سمفًا أن عام و 

معسكر "  إلىوهو العام نفسم الذي شهد تحوًت سياسيًا لدى العقاد من معسكر الوفد 
النقراشنني باشننا " هننذا التحننول إنمننا كننان بحثننًا عننن العبقريننة الفرديننة أو حننب العقنناد 

عصننور، أو شنعب مننن الشنعوب، أو عننن لمفردينة  " لننذلك لنم يكتننب عنن عصننر منن ال
ثورة من الثورات.... وهو إذا كتنب عنن عصنر، أو شنعب، أو ثنورة، فهنو إنمنا يكتنب 

من خالل شخص من األشخاص، فقد كتب عنن شنعب مصنر  –عن ذلك في األغمب 
فصمين رائعنين، ولكنن هنذا الحنديث عنن المصنريين كنان منن خنالل حديثنم عنن سنعد 

 .بٔلزغمول " 
زعننيم و اننندي، وغتمثمننت فنني أشننخاص أمثننال سننعد زغمننول،  –ا هننن –فالفرديننة 

 الصين " صن يات صن ".
كتنننب بفقننند أدى هنننذا التحنننول إلنننى التنننأليف فننني اإلسنننالميات أو منننا يعنننرف 

 العبقريات.
م ٖٜٚٔوهذا األمر يسوقنا إلى تجربة العقاد داخل السنجن والتني نشنرها عنام 

أنظنار  طالفردينة، وأننم هنو فقنط محنفي " عالم السدود والقيود " بوصفها دلنياًل عمنى 
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الجميع من إدارة ونزتء داخل السجن، بل هو مرجعيتهم، وممتمس رلاهم، ومنن ثنم 
 ن كتب عنهملف ن الفردية التي يعاني منها قد ولعت عبقريتم في مصاف مَ 

إن الفرديننة قنند أدخمتننم ملننمار " األنننا " فبنندأ العقنناد يبحننث عننن مقينناس آخننر 
ى منن المعنامالت اليومينة لمسنجناء بنين رجنل " يقبنل عمنى لمخير فرآا فني صنور شنتَّ 

نفسم حالنة السنجن وملنانكم وآتمنم، وت يقبنل أن يعانيهنا رجنل منن ذوي الصنناعة 
 .بٔلالفكرية " 

فجعنننل تلنننحية السنننجناء بأنفسنننهم منننن أجمنننم مقياسنننًا لمخينننر الموجنننود خمنننف 
 األسوار.

ن كمَّفم ذلك لياع  بل إن من السجناء من كان مهتمًا بالكاتب وُيَسر ي عنم، وا 
حقم في اإلعفاء من ربع المدة، ومنهم من كنان يقنوم عمنى خدمتنم ومعونتنم إعجابنًا 

 بجرأتم !
ينندلل عمننى وجننود الخيننر خمننف األسننوار، كمننا هننو موجننود فنني العننالم ت فالعقنناد 

 ار.و ، بقدر ما يدلل عمى فرديتم، وأنم مركز هذا العالم المحوط باألسيالخارج
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ٕٗٛٚ 

انسذٔد ٔانميٕد ػامل يفانؼاطفح   

إن العقاد في كتابم قد أجناد التحمينل والوصنف، فصنور ونقند، وبسنط واختنزل، 
لقرائنم  يءوحمل واقترح لكثير منن مظناهر السنجن ونزتئنم بعنين راصندة ! وكأننم ينوم

 بعبارة مفادها: إنما أنا شاهد عمى عالم السدود ت سجين !!

ن تجربننة اآلخننرين لكنننم لنن م ينندون تجربتننم الشخصننية بننالمعنى فالعقنناد قنند دوَّ
النفسني أو الننذاتي، ومننن ثنم " ُوصننفْت العاطفننة باللنن لة، والفتنور النفسنني حتننى فنني 

 .بٔلوصفم لمشاعرا في أول يوم لم في السجن " 

 ْٔذا انمٕل لذ يزد ػهيّ يٍ ٔجٓ ن: 
أن الكاتننب لننم ينندون تجربتننم إت بعنند خروجننم بمنندة زمنيننة حتننى المقنناتت التنني  :األٔل

م، فننالفجوة الزمنيننة بنننين  ٖٜٚٔشننرها قنند جمعننت وطبعننت فننني كتنناب عننام ن
معايشنة التجربننة وبنين وصننفها قنند حالنت دون اسننترجاع البعند النفسنني واألثننر 

 العاطفي.

يميل إلى العقالنينة والحجنة أكثنر منن ميمنم  –فيما اشتهر عنم  –أن الكاتب  :انصاَي
نوعننًا مننن اللننعف ت  إلننى العاطفننة التنني قنند يّعنند ظهورهننا ووصننف حالتننم بهننا

 في غيابة السجن. ييناسب الحدث الذي من أجمم ألق

نمنا هنو ممتند  إن الحديث عن العاطفة ت يقتصنر عمنى صناحب الننص فقنط، وا 
 إلى المتمقي أيلًا بوصفم مشاركًا في إنتاج النص.

                                           

وكنذا: جنابر .ٜٖٙٔٔالهادي، " مفكرون خمف القلبان " جريدة الراي عندد يراجع: حنان عبد (1) 
 قميحة " العقاد في عالم السدود والقيود. 
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ٕٗٛٛ 

فقنند كننان " سننجن العقنناد سننجنًا مرفهننًا لننم يحننرم فيننم مننن شننيء، وقنند زارا فنني 
 .بٔلباشا وزير الحقانية في ذلك الوقت " السجن عمي ماهر 

ومن ثم جاءت عاطفة المتمقي كذلك فاترة، ولم يستطع الكاتب استقطاب قارئم 
 أو متمقيم سواء أكان محبة أم إشفاقًا.

 َمذ كراب " ػامل انسذٔد ٔانميٕد "

م أي بعنند سننت سنننوات مننن خننروج العقنناد مننن  ٖٜٚٔصنندر الكتنناب فنني عننام 
م هنو عنام التحنول  ٖٜٚٔي أدهنش " رجناء النقناش " فالعنام سجنم، وهو األمر الذ

لدى العقاد من المعسكر الوفدي إلى معسكر السعديين الرجعيين منع النقراشني، وهنو 
 المعسكر الذي كان يهاجمم العقاد من قبل !

ويول  " النقاش " مصدر العجب منن كتناب " عنالم السندود " بأننم قند جناء " 
ر حقيقنة قلنية العقناد، وصنراعم السياسني العنينف لند بعيدًا تمنام البعند عنن تصنوي

الرجعيننننة.... لقنننند اقتصننننر العقنننناد عمننننى تسننننجيل مالحظاتننننم اإلنسننننانية والنفسننننية " 
السيكولوجية " عمى السجن والسجناء، فهو يتحدث عن لرورة توفير أسباب العالج 
و الجنندي والنفسنني لمسننجناء، وت يتعننرض أبنندًا فنني هننذا الكتنناب لقلننية الحقيقننة، أ

 .بٕلألسباب سجنم " 
ثم يعقب " النقاش " ساخرًا من ملمون الكتناب النذي خنال منن قلنيتم، فكنأن 
العقاد مسجون في " حادث سرقة، أو هتك عرض، أو جريمة قتل، ولم يكن مسجونًا 

 .بٖلودعوة ثورية "  ،من أجل فكرة حرة

                                           

، بتناريل اتثننين ٕٖٔ، السننة ٖ٘ٗٗٗعندد  –جابر عصفور: معتقل لكل العصنور، األهنرام  (1) 
 م. ٕٛٓٓمايو  ٘هن / ٜٕٗٔمن ربيع اآلخر  ٜٕ

 .ٓٓٔر، صالعقاد بين اليمين واليسا (2) 
 . ٓٓٔالمصدر السابق ص  (3) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٜٗٛ 

أن الكتناب فالعالقة بين الكتاب وتاريل صدورا عالقة تناقلنية  إذ المسنّمم بنم 
م عنام  ٖٜٚٔيناقش صراع العقاد لد الرجعينة، لكننم لنم يفعنل، فني حنين أن العنام 

 احتلان العقاد لمرجعية، والتنصل من معسكر الوطنية.
ومننن ثننم جنناء الكتنناب قاصننرًا لننعيفًا فنني بابننم  ألنننم اختننزل العمننل النثننري فنني 

أن القابعين خمنف الحديث عن نزتء السجن بصورة عامة، ثم ذكر نماذج قميمة تبين 
 األسوار ت يخرجون في وصفهم وصفاتهم عن هذا النماذج القميمة.

تحنندث العقنناد عننن طنناهي البيننت والحقيقننة أن  بٔلتحننت عنننوان " أحمنند حمننزة " 
هذا العنوان بما يحويم قد جاء وسط زخم الحديث عن السجن والسنجناء ممنا يجعمنك 

يخرجك من الجو النفسني النذي تحس بحاجز يمنعك من متابعة أحداث السجن، بل و 
 كان يسيطر عميك، فكأن هذا العنوان وما يحوي قد أقحم إقحامًا في سير األحداث.

 ٔنكٍ لذ أجذ نّ خمزجًا يٍ ادلأسق تٕجّ يٍ انٕجِٕ انصالشح اآلذيح :
  إن أعننددنا هننذا العننناوين مجموعننة مننن المقنناتت المنفصننمة لننمت بننين دفتنني :األٔل

 الكتاب.
أن الحديث عن الطاهي " أحمد حمزة " هنو جنزء منن النزمن المسنرود خمنف  :انصاَي

 سوار، إذ كان يأتيم الطاهي أثناء الزيارة بطعام ولباس.األ
أراا يمثل بعدًا نفسيًا في حياة العقاد  ألنم حنين تحندث عنن الطناهي وصنفم : انصانس

 بأنم بعيد الفهم، ينفذ األوامر عمى خالف ما يراد.
ا يأكمننم العقنناد مننن ينند الطنناهي مفننروض عميننم مثننل طعننام ومننن ثننم فنن ن منن 

 السجن ت اختيار لم فيم.
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ٕٜٗٓ 

  "ػامل انسذٔد ٔانميٕد"يف  ذمُياخ أجُاسيح
 ". Flash Backاتسترجاع "  -
 سيمائية العنوان وأسماء الشخصيات. -
 الثنائيات اللدية. -
 التناص. -
 تحوتت الكتابة. -

 

 ( Flash Back)   االسرتجاع
دم العقاد أسموب اتسترجاع مرتين في " عالم السدود والقيود " وبندأ هنذا استخ

ا اميدان " حيث فت  باب السجن، واحتنو  ااألسموب مع أول عنوان في كتابم " إلى قر 
ذلك البناء العالية أسنوارا، والمنيعنة حصنونم، إنهنا المحظنة اآلنينة التني يصنور فيهنا 

حساس بالليق من مشاعرا التي توحي بالشك في خروجم من ه ذا النفق المظمم، وا 
هذا األسوار العالية، وكأن الكاتب يشد انتباا المتمقي بهذا المقدمنة الشنبيهة بمطمنع 
القصيدة الطممية، وذلك قبل الخنوض فني الحنديث عنن المقندمات التني أسنممتم لعنالم 

 األسوار.
أة، حيننث يقننول: " ولننم تقننع فنني هننذا الرحمننة بننين النندار والسننجن موقننع المفاجنن

ألنننني كنننت أنتظرهننا منننذ زمننن طويننل ولننو عمننى سننبيل الحجننز الننذي ينتهنني بنن فراج 
م إلننى لننندن مننع وفنند  ٖٜٓٔسننريع...... وكننان فنني نيتنني أن أسننافر صننيف سنننة 

 .بٔلمجمس النواب لتمثيل مصر في مؤتمر المجالس النيابية....." 
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ٕٜٗٔ 

           ث يننوظننل العقنناد يسننرد حكايننة تجهننزا لمسننفر ثننم عدولننم عنننم  خشننية النفنني ح
في، وت قدرة لم عمى تحمل أجواء الشتاء، وهكذا إلى أن اسنتدعي ت عمل هناك إن نُ 

 العقاد لمتحقيق ثم إلى محبسم.
أمننا اتسننترجاع الثنناني فنني عننالم السنندود والقيننود، فيتمثننل فنني لحظننات اإلفننراج 

أي  –ة عنم، والوصول إلى منزلم، حينها يعود بننا العقناد إلنى أينام جمسنات المحاكمن
 قبل تسعة أشهر !

 ما الذي حممم عمى هذا الطريقة ل –هنا  -والسؤال 
إن الكاتننب فنني أثننناء إجننراءات الخننروج مننن محبسننم تننريَّض فنني فننناء سننجن 

 –كمنا تعنارف عميهنا القنوم  –اتستئناف الساعة العاشرة صباحًا، وأن ساعة اإلفراج 
 عند الظهر، أي أن المتبقي ساعتان.

دم من إدارة السنجن يسنممم ودائعنم، ويسنم  لنم بنالخروج قبنل بيد أن موظفًا ق
 الموعد بساعتين.

هننذا الخننروج المبكننر ذكننرا بالحلننور المبكننر فنني جمسننات المحاكمننة حننين كننان 
يذهب في الثامنة صباحًا أو قبل الثامننة، وهنو وقنت مبكنر عمنى بندء الجمسنات التني 

دخنوًت وخروجنًا ينذكرا العقناد  و الحادينة عشنرة، والسنر فني ذلنك التبكينرأتبدأ العاشرة 
بقولم : " أن النيابة كرهت أن أدخل القاعنة وهني مزدحمنة فيقنف الحالنرون تبجنياًل 

وهنني جمسننة  بٔللهننذا المننتهم الننذي يننراد لننم الهننوان كمننا فعمننوا فنني الجمسننة األولننى " 
 المحاكمة، وكذلك في خروجم من السجن كي ت يتظاهرون حولم فرحين مهنئين.

ن تعجننب فع ب قنند بنندأ ان مولننعي اتسننترجاع فنني الكتننإجننب أمننر العقنناد، إذ وا 
 وختم بهما قصة السجن دخوًت وخروجًا.
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ائيح انؼُٕاٌ ٔأمساء انشخصياخيسيً  

أعني بالعنوان مجموعة العناوين الداخمية في " عنالم السندود والقينود " ومنهنا 
لملنروب لمننزتء كني عمى سبيل المثال " الزيارة أو برج بابل " فالزيارة هني الموعند ا

 يروا أهمهم ويتحدثوا معهم.
وبرج بابل هو ذلك البناء المرتفع الذي يليق تصاعديًا، وكان يعرف بن " بنرج 
الطوابق " وهذا البرج يصنف في الحلارة البابمية معممًا أثريًا دينينًا، والسنر فني ذلنك 

نننوح، فقنند كننان كمننا تحكنني األسننطورة القديمننة " أن بننناء بننرج بابننل يعننزى إلننى سنناللة 
أن يوصننموا إلننى السننماء، ولكننن اإللننم السننرمدّي فننرق األلسننن  مائيننينندور فنني خمنند بنّ 

              ليمنننننننننعهم مننننننننن تحقيننننننننق أمنيننننننننتهم، وشننننننننّتتهم بعدئننننننننٍذ فنننننننني مغننننننننارب األرض 
 .بٔلومشارقها "

وهذا بعينم ما جاء في سفر التكوين من فكرة بناء البرج، بل وما يناسب فكنرة 
د أن كانننت لغننة واحنندة، فنناألرض كانننت " كمهننا لسننانًا واحنندًا ولغننة تعنندد المغننات بعنن
همنننمَّ ننننبِن ألنفسننننا مديننننة وبرجنننًا رأسنننم  –أي قبائنننل بنننني ننننوح  –اواحننندة... وقنننالو 

بالسننماء....... وقننال الننرب همننمَّ ننننزل ونبمبننْل هننناك لسننانهم حتننى ت يسننمع بعُلننهم 
 .بٕللسان بعض

ن الفصل " الزيارة " وبين بنرج بابنل أن أما وجم اتتفاق أو المناسبة بين عنوا
ن جمعهم مكان وبيت واحد. ن تكمموا ت يسمعون حتى وا   الناس ت يتفاهمون، وا 

أن الذين قاموا عمى بناء " بنرج بابنل " اختمفنت ألسننتهم ففقندوا التواصنل  افكم
فيمننا بينننهم ومننن ثننمَّ لننم يكتمننل بننناء البننرج، كننذلك حننال السننجناء مننع أهمهننم وذويهننم 
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 وما بعدها. ٖٔٔباريس، ص –بيروت  –دار منشورات عويدات 
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ين قنندموا لزيننارتهم، فبننالرغم أنهننم فنني مكننان واحنند لكننن حننين تعالننت األصننوات، الننذ
وارتفعننت الحنننناجر، فقنندوا تواصنننمهم فمنننثمهم كمثننل النننذين تعننددت لغننناتهم، واختمفنننت 

 ألسنتهم.
ومننن جميننل إيحنناءات العنننوان " بننرج بابننل " أن العقنناد ينحننو بننم منحننى عقميننًا 

نن حتننى خننارج األسننوار فيقننول " وكننل بيننٍت  فكننرة التباعنند المجتمعنني موفمسننفيًا حننين عمَّ
                  عمننننى األرض هننننو " بننننرج بابننننل " عجيننننب يننننأوي الننننناس منننننم إلننننى مكننننان واحنننند، 

ن تكمموا بمغة واحدة "   .بٔلوت يتفاهمون فيما بينهم وا 
ن التواصل هنا مع انعدامم قند جناوز حندود المغنة، مثممنا تجناوز العقناد إحيث 

حند جمنٌع منن النناس فني المكنان والمسنان، لكنن تتشنعب بهنم أسوار السنجن، فقند يتو 
 ألوان الحياة بتفرق المسعى.

والعجينننب أن وسنننائل التواصنننل الحديثنننة هننني السنننبب النننرئيس اآلن فننني عننندم 
التواصل  فواقعنا المعيش تسودا لغة الصمت داخل المشهد األسري حيث صار البرج 

 أبراجًا، والبشر أصنامًا !!
ء أو الشخصيات ف ن الكاتب ذكر ثالثة أسماء لشخصنيات أما سيمائية األسما

 داخل األسوار هي:
 نقيب. -ٔ
 عساس. -ٕ
 الوّن. -ٖ

فاتسننم األول " نقيننب " سننماا العقنناد بهننذا اتسننم القريننب مننن اسننمم مننن دون 
تصننري  باتسننم الحقيقننيل معمنناًل ذلننك بشننيء مننن الطرافننة حيننث يقننول : " وت نننذكرا 
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ساس بهذا الشهرة الحسننة، والسنمعة المبنرورة! وخشنية باسمم المشهور مخافة الم
 .بٔلالمقالاة ورد الشرف والتعويض " 

فلال عن أن المتتبع لسيرة " نقيب " يعرف أنم ينقب عن كل نقيصنة ليأتيهنا، 
 وكل سمعة سيئة ليتصف بها ويفخر.

والكاتب ب طالقم اسم نقيب أحدث صدمة لدى المتمقي إذ ارتبط اسم " النقيب " 
ويًا وعرفيًا بالشرف والسيادة وهنو بنذلك يسنخر منن هنذا السنجين النذي صنار كبينرًا لغ

 في كل منقصة.
أما " عّساس " فقند اكتسنب اسنمم منن المعننى المعجمني لمنادة ل ع س س ب 
          تقنننول: عنننسَّ َيُعنننسع عسسنننًا وعسَّنننًا أي: طننناف بالمينننل لحراسنننة النننناس، والعسننناس 

 .بٕللمذئب 
رفننع عقيرتننم مخاطبننًا يالسننجن الننذي يعنيننم الكاتننب رجنناًل  وقنند كننان " عسنناس "

 .بٖليحتويم الميل " معددًا لها شواهد حبعم ودتئل غرامم " نحجرتم حي
، يطمبها بمناداتم، ويحرسها بمشاعرا، مفكأنما انفرد بمحبوبتم يبثعها لواع  حب  

 وينظفها بجوارحم، ف ليها م لم، وعمى جدرانها آمالم وآتمم.
              ء اتسننم الثالننث " الننوّن " لفننظ دارج قنند يكننون معننناا: الشننخص الننذي ويجنني

 .مفروًلاعميك أينما ذهبت وجدتمف ،ت يهدأ وت يتعب فارلًا نفسم
ولم أقف لم عمى معنى معجمي يدل دتلة والحة عمى مناسبة بين اتسم وما يرمي 

 إليم الكاتب.
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نُ  الذي يلرب باأل صابع، كما جناء فني المعجنم الوسنيط وهنو فن " الوّن " الصَّ
 ة.ممن األلفاظ الدخي

ومن ثمَّ لم يبق لنا سوى المعنى الدراج، والدافع لذكرا عند العقاد أنم شخصية 
ن لم تطمبها، فميس " الوّن " ذاتم شخصية " ألنك  مفرولة بطبعها وأخالقها حتى وا 

ن كرهت  .بٔلمرآا "  تحب أن تراا، ولكنم شخصية ألنك تبد أن تراا وا 
من أجل ذلك نبعت هذا األسماء من واقنع أفعنال وصنفات حازهنا هنؤتء النفنر، 

 فاختزلت شخصياتهم، وكانت مفتاحًا لمولوج إلى عالمهم.
 انصُائياخ انضذيح

مصنننطم  فمسنننفي اسنننتخدم فننني مجنننال النقننند األدبننني عنننند أصنننحاب المدرسنننة 
عنننن مجموعنننات منننن الثنائينننات التننني البنيويننة، مفادهنننا أن الكنننون فننني بنائنننم عبنننارة 

 تتعارض وتتكامل في الوقت نفسم مثل الكبير/ الصغير، الكرم/ البخل وهكذا..
وهننذا األمنننر لننيس بجديننند عمنننى الفكننر العربننني النقننندي والبالغنني وقنننديمًا قنننال 

 الشاعر:
  بٕلواللد يظهر حسنم اللد 

 فلاًل عن مصطمحات الطباق والمقابمة في عمم البالغة.

                                           

 .ٓٔٔص  ، عالم السدود والقيود(1) 
الممقننب  نسننبت القصننيدة ألكثننر مننن شنناعر: اشننتهر منننهم دوقمننة المنبجنني، وعمنني بننن جبمننة (2) 

ينظننر: القصننيدة اليتيمننة بروايننة  ، وذو الرمننة، واألخيننر أبعنندهم عننن نسننبة القصننيدة.بننالعكوك
القالي عمي بن المحسن التنوفي ،  شرحها وقندم لهنا د. صنالح الندين المنجند، دار الكتناب 

 مٖٜٛٔوت ، الطبعة الثالثة بير  –الجديد 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٜٗٙ 

لنيس المقصنود مننم جمنع المفنردات أو الوحندات الثنائينة  –هننا  –اد إن التل
بقندر البحنث عنن البعند النفسني، والعالقننة المولنوعية التني اسنتدعت هنذا الوحنندات 

 الثنائية.
اخنننل دوفنني عنننالم السننندود والقينننود " عنننن القننراءة، ونوعيتهنننا، والمسنننموح بنننم 

دار سناقت لنم منن الكتنب منا األسوار، وما يمكن عبورا، وما ت يمكن، وكيف أن األقن
 يناسب المقام ويراعي مقتلى الحال، من خالل كتابين اثنين:

 مختصر تاريل العالم لكاتب إنجميزي " هن. ج. ويمز ". :األٔل
 : سيرة " بيرون " لمكاتب الفرنسي " اندريم موروا ".انصاَي

 ب العقاد بهذا اتختيارلعجِ لكن لماذا أُ 
تننم المكنونننة، وحركاتننم المقينندة داخننل األسننوار، إن العقنناد يسننتعيض عننن أمنيا

 وخمف السدود بالقراءة عن عالم الحركة والخيال والحرية.
يعمنل بنم استحسنانم لمكتنابين قنائاًل : " فمنيس أحنب إلنى اإلنسنان  اويورد كالًمن

مننن أن يعننوض حركننة الجسننم إذا فقنندها بحركننة الخيننال...وأي قننراءة أليننق بالسننجين 
تاريل يصاحب بنم حركنة اإلنسنانية بأسنرها منن بداينة نشنأتها  عمى هذا اتعتبار من
أو من سيرة رجل قلى حياتم كمها جامحًا بنين رحنالت الخينال،  إلى يومها الحالرل

 .بٔلورحالت السياحة، ورحالت الهوى والمغامرة 
فالثنائيننة هنننا تتمثننل فنني حركننة الجسننم/ حركننة الخيننال، الحريننة/ القينند، العننالم 

 المحدود.العالم الفسي / 
وتارة أخرى يعاود العقاد الحديث تحت عنوان " المنع والترخيص " وهنو عننوان 

 يحمل مدلول الثنائية اللدية.

                                           

 .ٖٔعالم السدود والقيود ص  (1) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٜٗٚ 

وفيننم يحنندثنا الكاتننب عننن أصننل مننن أصننول السننجن يخننالف مننا عميننم الشننرع 
والواقع، فاألصل في األشياء اإلباحة مالم يرد ننص بنالتحريم والمننع، لكنن األمنر فني 

 لك، فالمنع هو األصل مالم يصدر أمر ب باحتم.السجن خالف ذ
كمننا أن هننذا اإلباحننة محصننورة بزمننان ت يتجنناوزا، وشننخص ت يتعنندى سننواا " 
ف ذا أبي  الشيء مرة ف نما يباح في حالة ت تسري إلى غيرها، وفي وقت ت يمتد إلى 

 .بٔلما بعدا، فال يمكن أن تتكرر اإلباحة، ولو تكررت الدواعي والمناسبات " 
كننون السننجين معاقبننًا، وهننذا  والمنننع هنننا مننن وجهننة نظننر المننانع يتمثننل فنني

السجن مكان لمتأديب، فال يص  في األذهان معاقبة السجين ب دخالم السجن ثنم بعند 
 ذلك تتوفر لم سبل العيش، ومتطمبات الحياة.

 انرُاص
تنننوع التننناص أو التننداخل فنني عننالم السنندود والقيننود لمعقنناد بننين الشخصننيات، 

 المواقف، والنصوص، بل تعداها كمها إلى األنواع.و 
 بٗلوهاممننت بٖلوالكوننت نيمنور بٕلفقند جناء ذكنر الشخصننيات أمثنال" ابنن سننينا 

 .ب٘لوفرجيل
لنى لدخولنم و أما ابن سينا فقد تمثل ببيت لم خطر عمى ذهنم منع المحظنات األ 

 السجن:
 وكل الشك في أمر الخروج ...دخولي باليقين بال امتراء 

                                           

 .ٖٚص  عالم السدود (1) 
 .ٖٔص  السابق (2) 
 .٘ٔص  نفسم (3) 
 .ٙٔص  نفسم (4) 
 .ٚٔص  نفسم (5) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٜٗٛ 

ن وقع التناص مولنعم  لتشنابم الحنالتين إت أن طريقنة السنرد توصنف هذا  وا 
 بالمباشرة، وكأنم ينبم المتمقي إلى هذ اتستدعاء.

وأما تناص الموقف فيتمثل فني موقنف هاممنت وحفناري القبنور إذ يغننون وهنم 
 .بٔلفي ذمار الموت 

رد الفعنل فالجامع بين حفار القبور، والكاتب المرح في السجن عند العقاد هنو 
المتباين بين الموت بوصف حدثًا مفجعنًا يصنحبم غنناء حفنار القبنور، وبنين السنجن 
بوصفم مكانًا ليقًا يقيد الحرية يصنحبم مداعبنة الكاتنب لممسنجونين، وهنذا الموقنف 
يول  حقيقنة مهمنة هني أن اإللنف بالشنيء ينذهب اإلحسناس بنم، سنواء أكنان هنذا 

 اإلحساس رغبة أم رهبة.
أن ل هاممنت ب نفسنم يجينب عنن هنذا الموقنف حنين شناهد حفنار ومن ثمَّ نجد 

وت  بٕل" ف نما تحس باألمر السنيد التني لنم تتمنرس بنم "  :القبور يغني فيقول هاممت
 يخفى وجم الشبم بين العقاد بدهشتم، وبين موقف هاممت.

 ها:منوالعقاد في تناصم إنما يستدعيم ألمور 
فنني  ةة، فالشخصننيات كمهننا صنناحبة مكاننناإلحسنناس بالفرديننة و األنننا المتلننخم -ٔ

 فرجيل ". –هاممت  –التاريل اإلنساني " ابن سينا 
اسننتعراض العقنناد لثقافتننم الواسننعة بننين القننديم والحننديث، اإلغريقنني واإلنجميننزي،  -ٕ

 وكذلك الديني.
مثل موقف الدليل أو المرشند لمعقناد فني السنجن، واسنتدتل العقناد بناألثر عنن 

ارا مع الدليل الذي يدعي أن المعاناة التي يمقاها المسجونون سيدنا يوسف خالل حو 

                                           

المشننهد فنني لهاممننت ب الفصننل الخننامس، النظننر األول " مقبننرة " ط ثالثننة دار المعننارف، ص  (1) 
ٔٛٔ. 

 .ٖٛٔهاممت، ص  (2) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٜٜٗ 

حننين كننان فنني  –أثننر النندعوة التنني دعاهننا يوسننف عميننم السننالم مننن فنني محبسننهم 
 قمت ب. –السجن، وجاء هذا الكالم في صيغة حوارية ل قال 

يعننانون هننذا العننناء  -يقصنند المسنناجين  –" قننال دليمنني: إن هننؤتء المسنناكين 
 .لنبي يوسف عميم السالممن أثر دعوة ا

 قمت: وما ذاك أفادك ار ل 
قال: لقد دعا يوسف ربَّم في السجن أن يعزر ترابم، ويحمني طعامنم، ويقصنر  

 .بٔلأيامم. فالتراب ت ينقطع لحظة عن أمثال هذا المكان "
باألسموب الساخر من العقاد، والتناص فني الحنوار واقنع  –مغمفة  –والحوارية 

وكذا  –صيًا، فالمكاني يتمثل في السجن في قصة يوسف عميم السالم مكانيًا وتشخي
في سيرة العقاد، وكما أشرت آنفًا أن العقاد يورد في تناصم الشخصيات الكريمة منن 

 باب اإلشارة إلى نفسم، وولعها في مصاف العظماء.
والذي يتأمل سيرة العقاد في عالم السدود يقف عمى حقيقة مفادهنا أن الكاتنب 

 ي خدمتم.بغب السيرة نسي  وحدا، وأن كل من حولم يخطب ودا، ويصاح
مننن أجننل ذلننك أرى أن اتسننتدعاء فنني عننالم السنندود إنمننا كننان تشننبيهًا لننمنيًا 

 يدلل عمى عظمة العقاد أكثر مما يخدم العمل األدبي.
بهذا الصنيغة  –عميم السالم  –أمَّا ما يخص الدعاء الوارد عن سيدنا يوسف 

 بر صحي  فيم.فمم أقف عمى خ

                                           

 .ٜٔعالم السدود ص  (1) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕ٘ٓٓ 

انسذٔد ٔانميٕد حتٕالخ انكراتح يف ػامل  

نصًا لمعقاد يبين فينم القصندية منن فصنول كتابنم "  بداية الحديثسأتناول في 
: " لسننت أعنني بهننا أن العقناد يقننولثننم أتبنع النننص بتعقينب، عنالم السنندود والقينود " 

ن كانننت تشننبم القصننة فنني سننرد حننوادث، ووصننف شننخوص، ولسننت  تكننون قصننة، وا 
ن جنناءت فيهننا إشننارات لمننا أ عننني بهننا أن تكننون بحثننًا فنني اإلصننالح اتجتمنناعي، وا 

ن كانننت  عننرض لنني مننن وجننوا ذلننك اإلصننالح، ولسننت أعننني بهننا أن تكننون رحمننة، وا 
كالرحمنننة فننني كنننل شنننيء إت أنهنننا مشننناهدات فننني مكنننان واحننند.... إنمنننا دعنننوى هنننذا 

رلننتم دون أن الصننفحات أنهننا تتكفننل لمقننارئ بننأن يسننتعرض عننالم السننجن كمننا استع
 ب.ٔليقيم هناك تسعة شهور كما أقمت فيم "

عالم السدود والقيود " قد جاء فني طبعنة المجموعنة الكاممنة لمعقناد فني المجمند " أٔالً:
 الثالث والعشرين تحت تصنيف السيرة الذاتية.

التنصيف يتعارض مع ما جاء في فصول الكتاب، وأيلًا منع منا صنرح بنم  وهذا
 تابم.العقاد في مقدمة ك

ن لم تكن منن حينث درجنة التطنابق فنذلك ألنهنا سنرد  مولوعية ألن السيرة الذاتية وا 
مننن الننذاكرة، لكنهننا فنني الوقننت نفسننم تبننرز رؤيننة الكاتننب وتجربتننم فيمننا عايشننم مننن 

ن تلمنت تاريخًا. –أيلًا  –أحداث فهي   ليست تسجياًل تاريخيًا وا 
لعقناد أن كتابنم "عنالم السندود يذهب د. جابر قميحة في معنرض دفاعنم عنن ا :شاَياً 

والقيود" ليدخل تحت مظمة أدب السجون في العصنر الحنديث، وهنذا الننوع منن األدب 
لننننم جننننذورا الشننننعرية بخاصننننة فنننني العصننننر الجنننناهمي، ولننننم امتداداتننننم عمننننى منننندار 

 .بٕلالتاريلب
                                           

 .ٕٔ، ٔٔمقدمة عالم السدود والقيود ص  (1) 
 العقاد في عالم السدود والقيود، موقع لها أون تين. (ٕ) 



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕ٘ٓٔ 

فنننأدب السنننجون لنننم شنننواهد تاريخينننة فننني الشنننعر ومعاصنننر فننني النثنننر مثنننل  
 حمد الشرباصي، ولسنة أولى سجنب لمصطفى أمين.لمذكرات واعظ أسيرب أل

 ،ثم يسترسل د. جابر قميحة في بيان المحناور التني تؤسنس ألدب السنجون 
 وهي:
 تصوير المعاناة القاسية التي يعيشها السجين، واآلتم الحسية والمعنوية. -ٔ
 تصوير بعض النماذج البشرية التي يرصدها في سجنم. -ٕ
ع السياسية القائمة التي قادت صاحب القمنم الربط بين حياة السجن واألولا -ٖ

 إلى السجن.
 اتستشراف النفسي المستقبمي، وتراوح النظرة بين األمل واليأس. -ٗ

والمتأمل لهذا المحاور بعد قراءة عنالم السندود والقينود ت يراهنا متحققنة فني   
 العمل إت بقدر يسير خاصة فيما يتعمق بتصوير بعض النماذج البشرية، والتي أجناد

 فيها العقاد حتى غطت عمى مجمل النص.
ختم العقاد كتابم بفصنل عنواننم " بعنض اإلصنالح " وهنذا الفصنل ت أراا تتمنة  :شانصاً 

ل ألن الفصنل األخينر أقنرب ذاتني لبقية الفصول السابقة إذا نحن صنفناها عماًل سير
فنني مننا يكننون إلننى المقالننة اإلحصننائية، والمقارنننة بننين السننجين فنني مصننر، وأمثالننم 

أمريكا، وروسيا، وسيبيريا، والهنند منن حينث مكافن ت حسنن السنير والسنموك، وكثنرة 
اإلجازات التي يعطاها أهمم لزيارتم، وت ننسى الرواتب الرمزية التي تمكننم منن شنراء 

 بعض حاجياتم.
يخمص العقاد بعد عرلم لتوصنيف السنجون فني الندول األخنرى إلنى مفهنوم   

ط، فنحن " في حلس من كل تحسين ينقذ السجناء من الوسطية من دون إفراط أو تفري



 

  

 

 
 التداخل الفني في "عالم السدود والقيود" لمعقاد

 

ٕٕ٘ٓ 

اإليالم الذي ت لرورة لم، والتنغيص الذي ت نفع فيم، وت يغمو إلى الحد الذي يغري 
 .بٔلباإلجرام واتستخفاف بالعقوبة" 

فننال يتحننول السننجن إلننى نننزٍل يرتننادا المجرمننون ترويحننًا لمنننفس، واسننتجمامًا   
 الفعل تارة أخرى. يير مساوية لمجرم فيستمر لمجسد، وت أن تكون العقوبة غ

إلنى عنالم اإلصنالح اتجتمناعي، كمنا تحولنت  ذاتية هنا تتحول الكتابة السير  
في فصوٍل سابقة إلى عالم الوصف من دون أن يكون الكاتب جزءًا من هذا الوصف 
 أو يشعرنا بذلك، فلاًل عن التحميل النفسي الذي أفرد لم صنفحات فني كتابنم متنناوتً 

 بعض شخصيات المسجونين مثل األفعال واألسماء والمصطمحات.
 
ً
 ما كتبم العقاد من قبيل تداخل األجناسل عدّ : هل يُ اراتؼ

بداية قد يجد لنفسم مبررًا إن أخذ بكنالم الناقند " جينرار جينينت " النذي ت ينرى 
ص حرجًا من تداخل األجناس  ألنها أنماط منن المتعالينات النصنية أو منا يعنرف بنالن

وذلننك ألن " جيننرار جينيننت " ت يننناقش مسننألة القبننول والننرفض فنني تننداخل   المننوازي
وت يتعامل مع سيرة، أو قصة، أو رواينة، فهنو ، األجناس  ألنم يتعامل مع " نصس " 

نني، ومعرفننة كننل مننا يلننعم فنني عالقننة   –ت يعنيننم " النننص إت مننن حيننث تعاليننم النص 
ي "  ليذلك " التعا يمع نصوص أخرى، أسم –ظاهرة أو خفية   .بٕلالنص 

وت يكتفننني " جينننرار " بهنننذا، بنننل ينننذهب إلنننى إدراج التنننناص لنننمن منظومنننة 
 المتعاليات النصية قائاًل :

                                           

 .ٕٗٔعالم السدود ص  (1) 
 –، مراجعنة حمنادي صنمود شنبيلرار جينيت: مدخل إلى النص الجامع، تعريب: عبدالعزيز يج (2) 

 .ٓٚلمشروع القومي لمترجمة، ص ا –م ٜٜٜٔط المجمس األعمى لمثقافة 
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تيفا " سنن" وأدرج لننمنم التننناص بننالمعنى المحنندد والكالسننيكي منننذ " جوليننا كري
 .ب1لبمعنى الحلور الحرفي لنص لمن آخر " 
السنندود والقيننود حالننرًا فنني الشخصننيات  ومننن ثننمَّ يكننون التننناص فنني عننالم

والمواقف، والنصوص، لنيس هنذا فحسنب بنل إن التنناص تعنداها إلنى تنداخل األننواع 
 أقصى درجات التداخل بين النصوص. –أي التناص  –بوصفم 

ن كان " جينيت " لم يناقش القبول والرفض في مسألة تداخل األجناس،  هذا وا 
ن ا تفق معم في مصطم  " النص " إت أنم لرب صفحًا ف ن الناقد " روتن بارت " وا 

 .عن الجنس األدبي تمامًا، وأسس تستبدالم
والحقيقة: أن اسنتبدال الننص بناألثر األدبني أو الجننس األدبني يكنر س لجممنة  

  بٕلرى أن النص:ي" روتن بارت " فنالمبادئ التي نادى بها نقاد الحداثة الغربية 
 كرة ت نهائية المعنى.تعددي وبذلك يذهب إلى ف -ٔ
األدبني  غينر خالنع لمتجننيس قادر عمى خمخمنة التصننيفات القديمنةل ألننم -ٕ

 وتقسيماتم.
قرأ من دون أن يسند إلى أٍب، وهذا العبارة هي بعينهنا الفكنرة التني تننادي يُ  -ٖ

 بموت المؤلف.
ن كنننان ظهنننورًا  ومنننع ذلنننك ت يمنننانع " روتن بنننارت " منننن ظهنننور المؤلنننف، وا 

وفنني إطننار معننين حيننث يقننول " ت يعننني هننذا أن المؤلننف ت يمكننن أن يعننود  مشننروطاً 

                                           

 –، مراجعنة حمنادي صنمود شنبيلرار جينيت: مدخل إلى النص الجامع، تعريب: عبدالعزيز يج (1) 
 .ٓٚالمشروع القومي لمترجمة ، ص  –م ٜٜٜٔط المجمس األعمى لمثقافة 

ترجمنة من كتاب: درس السيميولوجيا لروتن بنارت،  "من األثر األدبي إلى النص"فصل  :يراجع(2) 
م،  ٜٙٛٔط ثانينة  –المغرب  –دار توبقال لمنشر، الدار البيلاء  –عبدالسالم بنعبد العالي 

 وما بعدها. ٜ٘ص 
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لكنم لو عاد ف نما في صورة " مدعّو "، فن ن كنان  –في نصم  -لمظهور في النص، 
كاتب رواية، ف نم يظهر فيها كشخصية من شخصياتها، بيد أن ظهورا ت يتمتع بأي 

 .بٔلامتياز " 
 
ً
بسنياقاتها الداخمينة والخارجينة تطنرح جممنة منن إن تحوتت الكتابة النصنية  :اخايس
إمكانية تصنيف النص، وهل التجنيس األدبي يحنرم الننص منن النقدية حول األسئمة 

 التداخل أو اتنفتاحل وما هو القاسم المشترك المسموح بم لالنفتاح أو القطيعة.
ن غمننب هننذا القااقنند يكننون القاسننم المشننترك  سننم فنني لمغننة، أو السننرد، أو الحننوار، وا 

ن  لننون عمننى لننون مثننل غمبننة الحننوار فنني المسننرح والسننرد فنني القصننة والروايننة، وا 
 الرواية " المغة. –" المسرح  أي: تقاسما

 بيد أننا في النهاية تبرز خاصية أو سمة ترج   كفة التجنيس في النص.
أما لو ترك التجنيس أو النقاء النوعي ف ن ذلك يؤدي إلى القطيعة مع األنواع 

 جناس التي توالع عمى خصائصها قدامى النقاد.أو األ
وليس هذا التجنيس سجنًا لمنص بقدر ما يكون عدم التجنيس هروبنًا وخمطنًا، 

كننل الننناس يكتننب نصننًا، وقميننل منننهم يكتننب فنننًا، وقنند قيننل: إن الفننن هننو الحجننل فنني ف
 القيد.

أو القطعيننة مننع  ،وهنننا ممحننظ خنناص بننالمتمقي الننذي يقبننل اتنفتنناح فنني النننص
لحنندود الخاصننة بكننل جنننس أدبنني، هننذا القبننول قنند يكننون فنني النثننر بحيننث تتننداخل ا

أنواعم، فال يرى حرجًا في ذلك أما الشعر فجذورا لاربة في أعمناق نفسنم ووجداننم 
 فال يقبل القطيعة فيم، وت أن تتحول القصيدة إلى عصيدة !

                                           

مننن كتنناب: درس السننيميولوجيا لننروتن بننارت،  "مننن األثننر األدبنني إلننى النننص"فصننل  :يراجننع (1) 
ط ثانيننة  –غننرب الم –دار توبقننال لمنشننر، النندار البيلنناء  –ترجمننة عبدالسننالم بنعبنند العننالي 

 . ٗٙص  ، م ٜٙٛٔ
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داثًا، ووصنفًا، يتحدث العقاد في مقدمة كتابم أنم يحنوي قصنة أو رحمنة وأحن :سادساً 
 إت أنم ت يعني قصة أو غيرها، ولم يذكر شيئًا عن سيرتم الذاتينة أو أننم عمنل سنير

نما هو استعراض لعالم السجن فقط. ذاتي،  وا 
منن  –مثممنا أرى  –ثم هو يختم كتابم بفصل اإلصالح، وبذلك يتخمص العقناد 

عننالم  إلننى تصنننيف عممننم سننيرة ذاتيننة  والسننبب فنني ذلننك أن العقنناد شخصننية تجننن 
نسنننان األننننا، والسنننيرة الذاتينننة ميثننناق يقننندم فيهنننا الكاتنننب مصنننداقيتم إلنننى  السنننمو، وا 

 م كشف حساب إلى أحٍد منا، ومنن ثنمّ قدّ المتمقي، والعقاد ت يريد أن ُيحاسب، أو أن يُ 
 جاء العمل وصفيًا إصالحيًا.

 وقند يننذهب ناقند إلننى القنول بسننيرية عنالم السنندود والقينود وفننق منا أشننار إليننم
فيميننب لوجننون " مننن اشننتراط التطننابق بننين المؤلننف والسننارد والشخصننية، وهننذا فنني "

الحقيقة متوفر في العمل  فاسم العقاد مدون عمى غالف الكتاب، وهنو أيلنًا السنارد 
 لؤلحداث، فلاًل عن وجود الشخصية داخل العمل بالحديث عن نفسم.

يات سيرتم الذاتية أما فيما يتعمق بالشخصيات األخرى ف ن العقاد صور شخص
"داخل سياقها الواقعي اتجتماعي وفقنًا لمنا تعهند بنم كاتنب السنيرة الذاتينة فني عقندا 

"  .بٔلالسيري 
عالقننة تطننابق بننين النننص، وخننارج النننص، وكننل ذلننك  –أيلننًا  –فالعالقننة هنننا 

يقربننم مننن عننالم السننيرة الذاتيننة، فلنناًل عننن أن العقنناد حننين كتننب سننيرتم فنني عننالم 
يود لم يكن في ذهنم أن تجيئ عمى قواعد فنن السنيرة الذاتينة كمنا أرادهنا السدود والق

 م، أي بعد صدور كتاب العقاد بعام واحد.ٖٜٛٔ"فيميب لوجون" الذي ولد عام 

                                           

إبراهيم أمين الزرزموني "السيرة الذاتية عند العقاد بين التخييل والحجاج "أنا" نموذجنًا، بحنوث  (ٔ) 
 .ٛٔم، صٕٚٔٓالمؤتمر الدولي التاسع، الناشر جامعة قناة السويس 
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وأخيرًا ف ن النقند الموّجنم إلنى العقناد فني عنالم السندود والقينود ت يخنرج العمنل 
ة جننس قابنل لمتالقني واتنفتناح منع من دائرة السيرة الذاتية  وذلك ألن السنيرة الذاتين

 األجناس األدبية األخرى، ومن ثم يحدث بداخمها التحول الكتابي.
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 خامتح
إن كتابة السيرة الذاتية إجراء ت يقدم عميم كثير من األدبناء، وت يسنتطيعم إت 

 من ممك القدرة عمى اإلفصاح عن مكنون النفس. 
ولكننن العقبننة فنني  –ن كننان واجبننًا وا   –فميسننت العقبننة فنني امننتالك أدوات الفننن 

 الميثاق الذي يقطعم عمى نفسم أمام المتمقي من مصداقية في حديثم عن الذات.
نما لآلخر، فقد مثَّنل الوصنف  - نج  العقاد في الوصف، والتحميل ت الذات، وا 

 التشكيل المكانّي، مثمما قام السرد بالتشكيل الزماني أو الحركي.
جامع لكل ما يعتريها منن أحنوال القنوة واللنعف،  الحديث عن الذات حديث -

والفرح والترح، والصعود واتنكسنار، وهنذا منالم أجندا فني عنالم السندود والقينودل ألن 
األنننا الفرديننة قنند ألقننت بظاللهننا عمننى صننفحات العمننل األدبنني فمننم تظهننر إت لحظننات 

 القوة، وأنها محط أنظار الجميع.
 محظها المتمقي.اختفت العاطفة بين السطور فمم ي -
إن عالم السدود والقيود حافل لشتى أنواع األدب من قصة، ورحمة، ومقالنة  -

إصالحية، وحدث، وزمان ومكان، وشخصيات، فالكتابة عبر النوعينة ننادى بهنا نقناد 
ًا " ت بوصفم سيرة ذاتية، أو قصة.  غربيون وعرب، وبالنظر إلى العمل بوصفم " نصَّ

عبننر النوعيننة أو إلننى عنندم التجنننيس قريبننة الشننبم  أن النندعوة إلننى الكتابننة -
 بالدعوة إلى نثر القصيدة.

فننال خيننر مننن انفتنناح النننص إن فقنند تصنننيفم وتجنيسننم، فالعقنناد قنندم تاريخننًا 
 ووصًفا، وسرد تجربة اآلخر التي طغت عمى تجربة الذات.
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 يزاجغ انثذس
تخيينل والحجناج: " السنيرة الذاتينة عنند العقناد بنين ال :إبراهيم أمين الزرزمنوني بٔ

بحنننوث المنننؤتمر الننندولي التاسنننع لمدراسنننات السنننردية قلنننايا  –أننننا " نموذجنننًا 
الجمعية المصنرية  –الناشر جامعة قناة السويس  –التجريب في األدب والنقد 

 م.ٕٚٔٓكمية اآلداب والعموم اإلنسانية  –لمدراسات السردية 
الصحافة، سمسمة تاريل إبراهيم عبدار المسممى: أحمد حممي سجين الحرية و  بٕ

  .مٖٜٜٔالمصريين، ط الهيئة المصرية العامة لمكتاب 
 .دار صادر بيروت –تحقيق إحسان عباس  –وفيات األعيان :ابن خمكان بٖ
 دار صادر بيروت، ط أولى. – "لسان العربابن منظور: جمال الدين " بٗ
 ،  شننرحها "القصننيدة اليتيمننة بروايننة " القالنني عمنني بننن المحسننن :يخالتنننو  ب٘

بيروت ، الطبعة الثالثة  –وقدم لها د.صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد 
 مٖٜٛٔ

، ٕٖٔ، السننة ٖ٘ٗٗٗعندد  –جابر عصفور: معتقل لكنل العصنور، األهنرام  بٙ
 م. ٕٛٓٓمايو  ٘هن / ٜٕٗٔمن ربيع اآلخر  ٜٕبتاريل اتثنين 

مراجعننة بيل، شننرار جينيننت: منندخل إلننى النننص الجننامع، تعريننب: عبنندالعزيز يننج بٚ
المشننروع القننومي  –م ٜٜٜٔط المجمننس األعمننى لمثقافننة  –حمننادي صننمود 

 لمترجمة.
 -ٜٖٙٔٔمفكننرون خمننف القلننبان " جرينندة الننراي عنندد  :حنننان عبنند الهننادي بٛ

 .ٕٓٔٓ -أغسطس -ٚٔالثالثاء 
دار  –عبننندالعالي  درس السنننيميولوجيا ، ترجمنننة عبدالسننالم بنننن :روتن بننارت بٜ

 م.ٜٙٛٔط ثانية  –المغرب  – قال لمنشر، الدار البيلاءبتو 
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                  –بينننننروت  –الزركمنننني: خيننننر الننننندين "األعننننالم" طبعننننة دار العمنننننم لمماليننننين  بٓٔ
 .مٜٓٛٔط خامسة مايو 

دون  –معجم األلفاظ والمصطمحات التاريخية  :زين العابدين شمس الدين نجم بٔٔ
 م.ٕٙٓٓ -هن ٕٚٗٔط أولى  –دار نشر 

 معارف ط ثالثة.دار ال "هاممتشكسبير: وليام " بٕٔ
بينروت  –العقاد: عباس محمود "عالم السندود والقينود" ، دار الكتناب المبنناني  بٖٔ

 م.ٕٜٛٔالمجموعة الكاممة المجمد الثالث والعشرون، الطبعة األولى  –
، ط مؤسسننة هنننداوي لمتعمننيم "وحنني األربعننين"ديننوان العقنناد: عبنناس محمننود :  بٗٔ

 ]د.ت[. والثقافة
 ط دار الكتاب المقدس في الشرق األوسط. –ين سفر التكو  –العهد القديم  ب٘ٔ
الطبقنات السننية فني : المولى تقي الدين بن عبدالقادر المصري الحنفي "الغزي بٙٔ

الناشننر: دار الرفنناعي  –" تحقيننق: د. عبنندالفتاح محمنند الحمننو تننراجم الحنفيننة
 ]د.ت[.
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