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ماٌ اللففُت لؽُخت  مباسن الىادي        اللماًا الاحخماُِت في ألِا

 

ف                                  دمحم ؼٍش

ىُت ألاعصًت، خُضعآباص، باخض الض٦خىعاٍ، ٢ؿم ألاصب الٗغبي،  الهىض ظامٗت مىالها آػاص الَى

 الخمهُذ: 

ْهغث ال٣هت ال٣هحرة في ؤلاماعاث في ؤواثل الؿبُٗىاث مً خُض ظاء ٖضص ٢لُل مً  

اثض، ومً َلُٗتها مجلت ال٨خاب بإٖمالهم ال٣ههُت، ٞيكغوَا في املجماث والجغ 

ضة "الاجداص". ولظا  غة الخلُج" ومجلت "ؤزباع صبي" وظٍغ "ألاػمىت الٗغبُت" ومجلت "َػ

حٗض الصخاٞت مً ؤَم الٗىامل التي لٗبذ صوعا باعػا في اػصَاع ال٣هت ال٣هحرة في 

ؤلاماعاث. وفي جهاًت الشماهِىاث قهضث ؤلاماعاث لٗضة ؤٖما٫ ٢ههُت ممخاػة. ومً 

بالظ٦غ ؤن قُست مباع٥ الىادي ٧اهذ حٗض عاثضة ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت إلاا  الجضًغ

 م.0641ؤؾهمذ في مجا٫ ال٣هت ؤلاماعاجُت مً خُض ٦خبذ ؤو٫ ٢هت ٢هحرة في ؤلاماعاث بٗىىان "الغخُل" ٖام 

 : سائذة اللفت اللفحرة ؤلاماساجُت ؼُخت مباسن الىادي

ذ بغاثضة ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت إلؾهاماتها الغاجٗت في ًٞ ال٣هت بن قُست مباع٥ الىادي ٧اجبت قهحرة ل٣ب

م. و٧ان ٢لبها ًمُل بلى ال٣غاءة مىظ نٛغ ؾجها. و٧اهذ صعاؾاتها 0623ال٣هحرة في ؤلاماعاث. ولضث "الكاع٢ت" ؾىت 

م، وخاػث ٖلى قهاصة 0625الجامُٗت مً ظامٗت ؤلاماعاث مً خُض خهلذ ٖلى لِؿاوـ في آلاصاب ؾىت 

ت 0654الضبلىم الٗام في التربُت ؾىت  م. وقٛلذ ٖضة مىانب ومً ؤَمها مىهب مضًغة مضعؾت الُٛبُت الشاهٍى

 20جغ٦ذ ل٣غائها  بمى٣ُت الكاع٢ت الخٗلُمُت، ومىهب عثِؿت عابُت ؤصًباث ؤلاماعاث بإهضًت الٟخُاث بـالكاع٢ت.

اث ت ألاولى ٞإنضعث بٗىى ٢هت ٢هحرة في زمار مجمٖى م، وجخًمً َظٍ 0663ان "الغخُل" ؾىت ، ؤما املجمٖى

ت ٖلى  اح الكما٫" ؾىت  .٢هو 6املجمٖى ظٍ جخًمً ٖلى 0666وؤما الشاهُت ٞهي ؤنضعث بٗىىان "ٍع  01م، َو

ظٍ جخًمً ٖلى 3114. وؤما الشالشت ٞهي ؤنضعث بٗىىان "الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع الٟغح" ؾىت ٢هو ٢هت.  03م، َو

 م.3103ل٩املت بٗىىان "زلجاث هٟىؽ خاثغة" ؾىت وؤٖاصث قُست الىادي ؤٖمالها ال٣ههُت ا

٣ى٫ الض٦خىع الغقُض ؤبى 0641التي ٦خبذ ؾىت  )0(بن ٢هتها "الغخُل" م، حٗض ؤو٫ ٢هت ٢هحرة بماعاجُت، ٍو

قٗحر في َظا الهضص "وهي ال٩اجبت قُست مباع٥ الىادي التي ًم٨ً ؤن حٗض ٢هتها "الغخُل" ؤو٫ ٢هت بماعاجُت، 

ت ج ىا٥ ٢غاثً ٢ٍى ٦ما وعص في املخخاعاث ال٣ههُت  0641ا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت، مجها ؤن َظٍ ال٣هت ٦خبذ ؾىت َو

التي نضعث ًٖ اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث جدذ ٖىىان "٧لىا ٧لىا .. ٧لىا هدب البدغ"، ومجها ؤًًا ؤن ال٩اجبت 

اػث بالجاثؼة ألاولى، 0643 قاع٦ذ بهظٍ ال٣هت في اإلاؿاب٣ت ألاصبُت التي هٓمتها وػاعة الكباب باإلماعاث ؾىت ، ٞو

ظا ٌٗجي ؤن َاظـ ال٨خابت لم ٨ًً َاعثا ٖىض ال٩اجبت" . ول٨ً بٌٗ الى٣اص ًماخٓىن بإن ٖبض هللا ن٣غ ٢ض )3(َو

ؾب٤ قُست الىادي في ٦خابت ال٣هت مً خُض ٦خبذ ٢هخه ألاولى بٗىىان "الخكبت" في ؤوازغ الؿخِىاث ٦ما 
                                                           

ٔ
 .ٖٔ - ٜم، ص ٕٙٔٓ، ٔشيخة الناخي، خلجات نفوس حائرة: اجملموعة القصصية الكاملة، احتاد كتاب وأدابء افإمارات، الشارقة، ط      
ٕ
 ٕٔم، ص ٜٜٛٔات، الشارقة، الطبعة األوىل، الدكتور الرشيد أبو شعَت، مدخل إىل القصة القصَتة افإماراتية، احتاد كتاب وأدابء افإمار       
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"بن ٖبض هللا ن٣غ ٦خب ٖضصا مً ال٣هو ال٣هحرة، ٣٦هت "٢لىب ال اصعى به ٖبض الخمُض ؤخمض خُض ٣ًى٫ 

اضخي في ؤوازغ الؿخِىُاث" ضٞ٘ الض٦خىع الغقُض ؤبى قٗحر عؤي )0(جغخم" اإلايكىعة في وكغة هاصي الىهغ الٍغ . ٍو

ب  ؤن  ٖبض الخمُض ؤخمض، ُٞبحن في ٦خابه "مضزل بلى ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت" مً خُض ٨ًخب "ول٨ً الٍٛغ

خه ال٣ههُت "الخكبت" التي نضعث َبٗتها ٖ بض هللا ن٣غ لم ًيكغ َظٍ ال٣هت "٢لىب ال جغخم" يمً مجمٖى

، ٦ما ط٦غ، ٞهل ٌٗجي طل٪ ؤن َظٍ ال٣هت لم ج٨ً جغقى بلى مؿخىي اليكغ في 0641ولِـ ؾىت  0642ألاولى ؾىت 

٢ههُت ٖلى ألاعجر، ولِؿذ  ٦خاب؟، وبطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ٞةجها ال حٗضو ؤن ج٩ىن م٣الت ٢ههُت ؤو نىعة

. وفي ْما٫ َظٍ الضعاؾاث ههل بلى الىدُجت بإن قُست الىادي )3(٢هت ؤصبُت ٞىُت ًاعر بها لل٣هت ؤلاماعاجُت"

اصة في ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت.  ًغظ٘ بلحها ًٞل الؿب٤ والٍغ

 ؼُخت الىادي اللماًا الاحخماُِت في كفق

ُت في ٢ههها ال٣هحرة بإخؿً ألاؾلىب، و٧اهذ ٢ههها في اإلاؿخىي ٖالجذ قُست الىادي ال٣ًاًا الاظخماٖ

ُ٘، ولظا خهلذ ٢بىلُت خؿىت مً ظاهب ال٣غاء ؤلاماعاجُحن مىظ بنضاع ٢هتها ألاولى "الغخُل"، و٢ض ٞاػث في  الٞغ

دـ ال٣اعت  غ املجخم٘ ؤلاماعاحي في ؤٖمالها ألاصبُت مً خُض جظَب ب٣غائها بلى ألاؾغة ؤلاماعاجُت ٍو بإهه  جهٍى

 ٌكهاَض الصخهُاث بحن ًضًه. ومً ؤَم ال٣ًاًا التي جىاولتها ال٣انت الىادي:

ىُاء التي ٞكذ في املجخم٘ ؤلاماعاحي  الضواج مً ألاغىُاء: )0 وفي ٢هتها ألاولى "الغخُل" جىاولذ ْاَغة الؼواط مً ألٚا

تى مؿمى "ؾٗ ا، ونىعث َظٍ ال٣ًُت في يىء خُاة ٞخاة اؾمها "ٖلُاء" ٞو ُض"، و٧اهذ ٖلُاء ابىت في ٖهَغ

ٚجي و٧ان ؾُٗض ٣ٞحرا، ول٨جهما و٢ٗذ في ٖم٤ الٗك٤ والٛغام ألن اإلاا٫ لِـ له قإن ُٖٓم في مُمان ال٣لىب 

الؾُما ٖىضما جهل ألامىع في الخب الخالو. ول٨ً ٢ام بحن خبهما وؤخمامهما ظضاع الٛجى ٦ما ًٓل في ؤٚلب 

 .ألاو٢اث في املجخم٘ املخاٞٔ

هماخٔ ٢ًُت الخٛحراث الاظخماُٖت في ٢هتها "َىاظـ"، جبحن ٞحها الىادي "ًٖ ي٤ُ خماُِت: الخغحراث الاح )3

ت الجضًضة التي ؤصث بلى اػصخام الكىإ بالىاٞضًً مً طوي الىظٍى اإلاخٗضصة الظًً  ؤلاماعاحي باإلاُُٗاث الخًاٍع

داولىن ؤن م ًخ٩لمىن لٛت ٖغبُت م٨ؿغة، ٍو ا، َو اصاتهم  لىزىا ه٣اء البلض ماصًا ومىٍى ًيكغوا لٛتهم، ٖو

وج٣الُضَم اإلاٛاًغة لٗاصاث ؤلاماعاث، ختى باث الهٛاع ًُلبىن ألاٞمام اإلا٨ؿ٨ُُت، ووظباث الُٗام 

٨ُت" بط جبحن الىادي مكهض الكىإع ٖىضما ًغ٦ب زلٟان ٖبُض بُل ال٣هت الؿُاعة مً خُض ج٣ى٫  )2(ألامٍغ

ٚحر الاؾدؿمام، ؤل٣ى بىٟؿه في ؾُاعة ألاظغة وبضؤث  ال٣هت: "ؤبىا١ الؿُاعاث جى٣ظٍ مً قغوصٍ، لم ًمخل٪

خه وؤزظ ًىٓغ قؼعا بلى الؿُاعة اإلاتهال٨ت ٦تهال٪ ال٩لماث  ا بٛلٓخه وعجٞغ مؿاومت آلاؾُىي له، يا١ طٖع

ى  ت، و٢ض اؾخٛغ٢ه ج٨ٟحر ٖم٤ُ َو اإلاىُل٣ت مً لؿان ناخبها، وخانغجه ٚغبت اللٛت وهي جىُل٤ به في ؾٖغ

بلحهم.... ٢اٖت الضعؽ، و٢ض ؤزظث ألالىان وألاق٩ا٫ حُٛم وجخماػط ؤمامه وبهىع ال٩لماث  ًمخُي طا٦غجه لخدمله

اح خلم مهٌُ"  .)1(والغؾىم جخُاًغ وجخضازل، حؿ٣ِ مهكمت، جظعوَا ٍع

                                                           
ٔ
صصية انظر دلزقد من التفصيل، عبد احلميد أزتد، توصيفات عامة حول القصة والرواقة يف دولة افإمارات، ْتث مقدم للملتقى األول للكتاابت الق   

 .٘ٔم، ص ٜٜٛٔ، ٔافإمارات، ط م، منشورات احتاد كتاب وأدابءٜ٘ٛٔمارس  ٔ -فرباقر  ٕٚوالروائية يف دولة افإمارات، يف 
ٕ
 ٕٔم، ص ٜٜٛٔالدكتور الرشيد أبو شعَت، مدخل إىل القصة القصَتة افإماراتية، احتاد كتاب وأدابء افإمارات، الشارقة، الطبعة األوىل،     
ٖ
 ٜالدكتور زقنب بَته جكلي، القصة القصَتة عند شيخة الناخي رائدة القصة افإماراتية، ص     
ٗ
 ٜٙقصصي، الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس حائرة، ص الن  ال    
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ا مً  ( الضواج مً اإلاعىحن:3 ُذ ؤمها، ٞتزوط ؤبَى وفي ٢هت "عخلت الًُإ" ٖالجذ الخ٨ٟ٪ ألاؾغي وآالم ٞخاة جٞى

ذ ػوظتها الجضًضة لِؿذ خىىن مشلما ٧اهذ ػوظتها ألاولى، ٞى٢ٗذ الٟخاة في ٢ٗغ الخؼن والًغع ألن ؤزغي، و٧اه

اظمت ٖلحها، و٧اهذ الٟخاة حك٩ي بلى ؤبحها ًٖ ؤمها، ول٨ً نمذ ؤطن ؤبحها ٖجها  اإلاغؤة الجضًضة ٧اهذ ٢اؾُت َو

َ ٌ ا ٖلى الؼواط مً عظل مؿً مٍغٌ، و٧اهذ جٞغ ا ؤبَى غى ٖجها، وؤظبَر ىا ٖو ظا الؼواط، وج٨ٍغ ٖغوؾها، َو

ؤًًا لم ججض م٩اها للك٩اًت، ٞاػصاص خؼجها وؤإلاها، ولم ججض خماوة الخُاة الؼوظُت ألن ػوظها ال جضعي ٠ُ٦ جماٖبها 

وجمخٗها ألهه ؤناب مً اإلاغى والكُسىزت. ؤزحرا بٗض ؾىىاث ألايغاع والكضاثض َل٣ها ػوظها. وحكحر ال٣هت 

م بُلت َظٍ ال٣هت، وج٣ى٫ الىادي:"عخلت الًُإ" بلى آالم  "ل٨ً الؼواط لم ٌٛحر مً وا٢٘ خُاتها قِئا، بل  مٍغ

ظابها.. وحٗاؾتها.. "  . )0(ػاص مً ق٣ائها.. ٖو

"ؤما ٢ًُت الؼواط مً ألاظىبُاث ٣ٞض ؤملخذ بلحها ال٩اجبت بإلااخا مً زما٫ ه٣ضَا ( الضواج مً اليعاء ألاحىبُاث: 4

ا لٗاصة حؿمُت الؼواط مىظ الهٛ م"، بط جدضزذ ًٖ ٞخاة ٧اهذ مىظ وٗىمت ؤْٟاَع غ في ٢هتها "زٍُى مً الَى

ا، ووسجذ خىله ؤخمامها، ول٨ً ابً ٖمها َظا لم ًٟاجذ ؤَلها  حؿم٘ ؤجها ؾخ٩ىن ػوظا لٗلي، وقٛل َظا ج٨ٟحَر

، بل لم ًل٤ هٓغة وصإ ؤو جدُت ٖلحها ٞإصع٦ذ الٟخاة ؤجها  ٧اهذ حِٗل بال٣ًُت ٖىضما ظاء لُىصٖهم ٢بُل ؾٍٟغ

ا ٞحها ؤهه ؤ٦مل هه٠ صًىه بؼواظه مً  ان ما ج٨كٟذ لها الخ٣ُ٣ت في عؾالت ؤزبَر مي، وؾٖغ في خلم َو

 . )3(ؤظىبُت"

م:2 جىاولذ ال٣انت الىادي ْاَغة اهدغاٝ الكباب ؤلاماعاحي في ٢هتها "خهاع"، وهغي  ) بَما٫ قباب ؤلاماعاث ألؾَغ

ت للٟخاة املخلهت الهابغة والٟتى اإلاضمً الخمغ، َىا في َظٍ ال٣انت في ٢هت "خهاع" جد٩ي الخُاة الؼوظُ

ت،  ىت وخُضة، ألن ػوظها ال حهخم باألؾغة ولِـ له قإن مهم في الكاون ألاؾٍغ ال٣هت ج٣طخي الؼوظت ؤًامها خٍؼ

ٟلخه، ول٨ً الٟخاة ٧اهذ جدبه وجيخٓغ ٢ضومه ؾاَغة بلى مىخه٠ اللُل. وجد٩ي  و٧ان ًخجاَل وظىص ػوظخه َو

٢اعبذ الشاهُت والىه٠ بٗض مىخه٠ اللُل.. امخضث ًضَا هدى املجلت  "الؿاٖتت الىادي في َظا الهضص: ال٣ان

٧اهذ صاثما ؾاَمت، واظمت، جخ٩ل٠ الابدؿام وجخًى٘ الغضخى.. ٢لُلت الخضًض   جخهٟدها ج٣اوم بها ٢ؿىة الى٢ذ.

ا ؤي اهدباٍ.قِئا ٞكِئا، ٣ٞض ٦ثر زغوط ػوظها لُما واوكٛ  بضؤث خُاتها جس٠ بهجتها  ل ٖجها ولم ٌٗض ٌٗحَر

جإة اهٟخذ الباب لُضزل مىه ػوظها مترهدا، زمما، جٟىح مىه عاثدت زمغ ٦غحهت ًجغ ٢ضمُه ظغا، واعجمى ٖلى  ٞو

٣ا، زاثغ ال٣ىي، ال ٣ًىي ٖلى ال٨مام، ل٣ض ؤخؿذ باأللم ٌٗخهغ ٢لبها وهي حكاَضٍ بهظٍ  ع٦بدُه حٗبا، مَغ

 . )2(عي وال ٣ٖل"الهىعة املخؼهت ال٨ئِبت بما و 

 :الخاجمت

ومً زما٫ ٢ههها ال٣هحرة التي ؤومإ بلحها الباخض ًخطر ؤن ال٣ًاًا الاظخماُٖت اإلاٗالجت حكحر بلى الٗهغ 

الظي ٖاف ُٞه ال٣انت الىادي، وحٗض ٢ههها ٧لها ٧اإلاغآة التي جى٨ٗـ ٞحها نىعة ؤلاماعاث، وجخجلى ٞحها الش٣اٞت 

ٌؿلِ الًىء ٖلى ؤَم ال٣ًاًا الاظخماُٖت اإلاٗالجت في ٢ههها، ومجها: الؼواط  ؤلاماعاجُت. َىا خاو٫ الباخض ؤن

ىُاء، والخٛحراث الاظخماُٖت، والؼواط مً اإلاؿىحن، والؼواط مً اليؿاء ألاظىبُاث، وبَما٫ قباب  مً ألٚا

م.  و٢ض ٞاػث ال٣انت الىادي في مٗالجت ال٣ًاًا الاظخماُٖت ؤلاماعاجُت بلى خض  ٦بحر، ألن ال٣غاء ؤلاماعاث ألؾَغ
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 ٖ٘الن  القصصي، الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس حائرة، ص     
ٕ
 ٚالدكتور زقنب بَته جكلي، القصة القصَتة عند شيخة الناخي رائدة القصة افإماراتية، ص     
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 ٕٛالن  القصصي، الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس حائرة، ص     
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خمخٗىن بمكاَضة الىا٢٘ الاظخماعي في ؤلاماعاث. وحٗض َظٍ ال٣انت  ًدؿىن بإجهم ونلىا بلى بُىث ؤلاماعاث ٍو

اصة في َظا الًٟ، ولظا حٗخبر  غظ٘ ًٞل الؿب٤ والٍغ ىبت مً ألاؾماء الباعػة في الًٟ ال٣هصخي ؤلاماعاحي، ٍو اإلاَى

 عاثضة ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت.
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