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دراسات الدكتور عبدالسالم كفايف
يف األدب الفارسي
(الصفحات )202 -191
ملخّص
عبدالسالم كفافي في كتابه في األدب القارن تابع جهود محمدد ننممدي
هددال ف فددي الدتااددات اة قات ددع ب د و الاربمددع والفاتاددمعل ألقددة ال ددو ع ددة ت جمددع
كتدداب ك م ددع ودمنددع مددر السنس د ر يتمع إلددة الفاتاددمع ثددل مددر الفاتاددمع إلددة
الاربمع وضاعت الت جمع الفاتادمع ببقدي الدنل الاربدمل ثدل جصدع ميندون لم دة
وهي في األصل عربمع ثل ا تق ت إلة األدب الفاتاي لتأخذ ً
ً
صوفما وه ذا
طاباا
جصددع سوا د

ب زلمخددا التددي بتدت فددي الق د من ال ددريل فددي اددوت سوا د

فقددد

جددا ت ضددمر م حمددع الف دواددي ثدددل تناوليددا ً
فنمددا الفدداع الصددوفي الفاتادددي

عبدال حمر الجاميل هذا إلة جا ب ما كان ب و الا ب والف س مر تفاعل في
ال غع وفي عروض الفا وحروف ال تابعل

إن الاال جددات األدبمددع ب د و الفدداب و الصددديق و الار بددم واقي ا ددي عال جددع جديمددع
ومتمنع ولقدد دتس هددذا اة وضددول بفد ل وااددع الدددكتوت محمدد ننممددي هددال ف فددي
*  -ك مع اآلداب د جاماع الباث د حملل
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كتاب األدب اة قارن وتابع هدذا الجهدد ال بمد الددكتوت عبدالسدالم كفدافي فدي
كتابه في األدب اة قارن بيفم الدكتوت كفافي في كتابه اآل
ً
الا ب كا وا «ي تح ون ل تيات صمفا وشتا بيتأثربن بجم ا هل في مخت

الذك إلة أن
واحي

الحمددا لقددد ع فددوا الف د س وا تق ددت إلددمهل ألددوان مددر ثقددافتهللل وا تق ددت بادد
األ لفاظ الفاتامع إلة ال غع الاربمع وظه ت في شا كبات الفا ا وكان األعفدة

مر أشه مر ااتخدموا في شا هل ك مات فاتامعلللل» ()1ل
وال بأس مر اقشات إلة أن هناك كت ًابا كثمرسر دتاهل في مداتانا و فتخد

بهددل هددل مددر أصددل فاتاددي منددل عبدددال بددر اة قفددع والفدداع بفددات بددر بد د ونم همددا
كثم لتحدث الدكتوت عبدالسالم كفافي في كتابه اآل د

الدذك عدر ت جمدع

عبدال بر اة قفع ل تاب ك م ع ودمنع عر ال غعالفاتامع إلة ال غع الاربمعل
 – 1ترمجة كتاب «كليلة ودمنة»:
ت جمه ابر اة قفع حوالي 050م أل

كتاب ك م ع ودمنع بال غع السنسد ريتمع

الفم سوف اليندي بمدبا وجدمه هديع ة ك اليند بف مل الذي ح ل اليندد بادد مدربت
ً
ومسدتبدا فدأل الح دمل بمددبا
فت مر فتح االا ندت اة قدو ي ليا وكان ظاة ً ا
ال تاب مر أجل إجناعه باالبتااد عر الظ دل واالادتبداد ببهددف إاددا النصدمحع
األخالجمعل وال تاب ميموعع مر األمناف ع ة ألسنع الحموا اتل
وجام الطبمب الفاتاي بر ز بيه بنقل ال تاب مر بالد اليندد واداهل بت جمتده مدر
السنسد ريتمع إلددة الفاتاددمع فددي عهددد كسد و أ وشددروان ببز يد ب تجمهد الددذي
ت جل ال تاب في القرن السادس اة مالدي وأضاف با

األشما إلمهل

وجام عبدال بر اة قفع وهو فاتاي األصل فدي عهدد الي مفدع أبدم جافد اة نصدوت
بت جمته مر الفاتامع إلة الاربمع وأضاف إلمه با

األشما وكدان هددف عبددال
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بدر اة قفدع مدر ت جمدع «ك م دع ودمنددع» تقدديل النصدمحع ل منصدوت ل

د

عدر ظ ددل

الاباد فأتاد ابر اة قفع مر كتابه اقصالح االجتماعي والتوجمه السمااي والنصح
األخالجيل ول نه فسه لل ينج مر الظ ل فقت ه الي مفعل

ولقد حدث أن أعمدت ت جمع كتاب ك م ع ودمنع إلة ال غع الفاتامع عر النل

الار بددم ل ددمال الت جمددع الفاتاددمع وهددو األم د فسدده الددذي حدددث لددبا

النصددو

اقنريقم ددع وكا د دت لغ ددع عبددددال اب ددر اة قف ددع جمم ددع بام ددد ع ددر االبتدددذاف وتم ددت
الت جمددع كما هددو ماددروف عددر لغددع واددمطع ألن ال تدداب باألصددل كتددب بال غددع
الينديع القديمع ولمس بال غع الفاتامعل
وجد ت ع ددة ال تدداب باد

التاددديالت جددام بهددا الطبمددب الفاتاددي برز ب يده أثنددا

الت جمع إلدة الفاتادمع وكدذلك أضداف الدوزي الفاتادي ب تجمهد باد

األشدما إلدة

ال تاب منل ما ييل بانع برزبيع إلة بدالد اليندد وأثندا الت جمدع مدر الفاتادمع إلدة
الاربمع أضاف عبددال بدر اة قفدع باد

األشدما ولقدد أشدات إلدة هدذ األمدوت فدارب

ااد في مقدمته ل تاب ك م ع ودمنع()2ل
 – 2قصة جمنون ليلى

ب يد د و ال دددكتوت عبدالس ددالم كف ددافي أن «أا دداطم الفد د س بددددأت تصدددل إل ددة

الج ي د الاربمددع منددذ الاص د الجدداه ي»( )3وكددذلك فددلن الفددا ا اقي د ا مار تددأثروا
باألدب الاربم كتب عر هذا اة وضول الدكتوت محمدد ننممدي هدال ف فدي كتابده

األدب اة قارن وفي كتابه الحمدا الااطفمدع بد و الاذر يدع والصدوفمع الدذي صددت فدي
القاه

وأشداد بده الددكتوت عبدالسدالم كفدافي الدذي تدابع دتاادع هدذا اة وضدول

وكتددب عددر شدداع إي ا ددي كبمد وهددو الفدداع ظددامي الددذي ولددد حددوالي عددام 530هددد
وتددوفي فددي أوالددل القددرن السددابع الييددري فددي مذربميددان اة وافددق ل قددرن النالددث عف د
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اة ددمالديل وتد ك لنددا ظددامي جصددع بانددوان «لم ددة واة جنددون» و ظددل ظددامي فددي هددذ
القصع  0000بمت خال ف أرباع أشه ل لقد أحب جدمس بدر اة دوح الادامري لم دة إال أن
أه ها مناو مر ال واج منها فهام في الباديع وعاش ل ااطفدع واة اا دا والجنون هندا
هو اليربج مر ا طان الاقل إلة ا طان الق بل
ينفأ الحب ب و جمس ولم ة منذ صباها الباك بيتغ ف جمس ب م ة ولذلك يمناه
أه ها مر ال واج بها ألن الاادات الاربمع م ذاك كا ت تق ي بأال تت بج الفتا مدر
فتة تغ ف بها فتثوت األا ل

امتها تتصدو ل ااشق وتقاومه وتمناده مدر الد واج

بفتاتهل
ومر شخصمات القصع أبو لم ة وهو عل جمس يمنل القسو بسبقة ع ة جسوته
حتة يموت الااشقان ومنها أبو جمس وهو األب الاطوف الذي يفال كل ما بوااه
لمخف

مالم ابنه بيتباه في الف واتل

لددل ت

دل بالنيدداحل وتصددوت القصددع حمددا جددمس فددي الباديددع بد و الوحددوش والغددنالن

وهناك شخصمع األمم وفل الذي لقدي ً
جمسدا وحدابف مسداعدته إال أن مسداعمه

بي و الدكتوت عبدالسالم كفافي أن تصوي الفاع الفاتاي ظامي ليذ القصع
ال ييت كثم ً ا عر اة اد القصصمع الاربمع األص معل

ً
ولددا فددعا ربده أن يرزجده
تبدأ جصع ظامي أن م ً ا مدر م دوك الاد ب لدل يدرز
ً
ً
طفدال ادما ً
جمسدا الدذي فممدا بادد
طفال وكان أن تحقق ح ل اة دك الاربم فدرز
أحب لم ة ل ر أباها تف زواجه منها فأخذ والد إلة ال ابع ودعدا ربده ل دي
جمسا ط ب أن ي يد ربه ً
ينسة ابنه لم ة إال أن ً
حبا ل م ةل
بيف د و أهددل لم ددة اة جنددون إلددة الي مفددع فمبددمح دمدده وكا ت لم ددة أي ً دا تبادلدده

الحب وتنظل الفا وت ا ه وتباث بده إلمده فدي اليفدا وذات سدوم خ جدت لم دة إلدة
البستان بيص

الفاع جماف البستان إال أن صح ا جد لل ت ر تاد ف م دذاك
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منل هذا النول مر البسات و الجمم ع وط ب يد لم ة مر أبمها فتة مر بني أاد إال أن
والدها ااتمه ه با الوجت حتة تففة مر م ض ألل بهدا وحسدب روايدع الفداع
الفاتاي ظامي ي يأ األمم وفل إلة الح ب قتنام جوم لم ة ع ة جبوف جمس ع ًما
أن الروايع الاربمع ال تت مر وجول ما كع بد و األممد وفدل وأهدل لم دة ل در روايدع
الفاع ظامي تصوت هذ اة ا كع بيتغ ب األمم وفل ع ة أهل لم ة إال أن والددها
ي د ف زواج ابنتدده مددر جددمس بسهدددد بقت هددا مددرث ً ا موتهددا ع ددة زواجهددا مددر جددمس
ولذلك ينسدحب األممد وفدلل بسبقدة جدمس ً
هالمدا ع دة وجهده فدي الصدح ا وتنفدأ
صداجع بمنه ببد و ندناف كدان جدمس جدد خ صده مدر يدد صدماد بيفدبه جمداف لم دة
بجماف الغناف وهو تفبمه مألوف في الفا الاربمل
ً
خاطبا الغناف:
ففي األصل الاربم يقوف جمس م
فامناك عمناها وجمدك جمدها

خدددددال أن عظل السا منك دجمق

أما مناجا الغ اب عند ظامي فهدي مخت فدع عدر األصدل الار بدم فقدمس يتمندة
ل غ اب السو أل ه فأف السو بتاوف الف ا ل
يت د د بج اب دددر ا دددالم وتا دددم ،لم دددة ما ددده ع دددذتا وتط دددوف إجام دددع ج دددمس ف دددي
الصح ا بي بت أبو بياود ح ًينا إلة بمته بي قة هايتهل
وفي صباح أحد األيدام وصد ت تادالع مدر لم دة إلدة جدمس حمدث تمدحده لوفالده
وتحدثت عر وفالها فهي ماه بروحها و إن كان الجسد ً
بامدال
وجا خاف جمس يتفقد حاف ابر أخته فوجد يأكل الافبل وة دا جددم إلمده مدر
لذيذ الطاام تف ه جمسل بزاتته أمه في الصح ا وط بدت منده الادود إلدة ديدات إال
أ ه لل ي ب الط ب وجبل جدمها وعادت أمه إلة بمتها وا عان ما م ضت وماتتل
واشتاجت لم ة إلة جمس وع فت مر شمخ م ا ه وااعدها الفمخ في الوصدوف
إلمدده بي تقددي الحبمبددان فددي واحددع صددغم يظ هددا النخمددل ثل يفت جددان فمأخددذ جددمس
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طرسق الصح ا وتاود لم ة إلة خممتهال
وذاعددت أخبددات جددمس فددي الددد ما وجددا فتددة مددر بغددداد هددو اددالم البغدددادي بزات

ً
جمسا إال أن هذا اة وضول ال أث له في األصوف الاربمعل

وتالحقت األحداث باد ذلدك يمدوت ابدر ادالم زبج لم دة وهندا تد ك لندا الفداع
اقي ا ي ال بم ظامي ميموعع مر األبمات ياب فمها عر ف سفته الحماتمعل وعاشت
لم ة باد ذلك عام و في بمتها ال ي اها أحد وال ت و ً
أحددال ببادد ذلدك تمدوت بيا دل
ً
شدديدا ب يد بت جب هدا بيمدوت ع مدهلبي و باد النقداد أن
جمس بموتها بيحد ن حن ً دا
هناك ً
شبها ب و جصع جمس ولم ة ومس حمع ش سبم  1616 – 1560ر وممو وجولمتل
وفددي القددرن السددابع الييددري اة وافددق ل نالددث عف د اة ددمالدي الددذي تددوفي الفدداع

اقي ا ي ال بم ظامي في أوال ده تد جل الفدتح بدر ع دي البندداري م حمدع الف دوادي
الفاهنامع إلة الاربمع ن ً ا والتي ظمها الف دواي في أواخ القرن ال ابع الييريل
وتفم الفاهنامع ل ف دواي إلة كتاب ك م دع ودمندع الدذي ت جمده ابدر اة قفدعل

وجددام الدددكتوت عبدددالوهاب عددنام د د اة دددتس بالجاماددع اة صددريع د د بلكمدداف ت جمددع
الفاهنامع وتصحمحها وع ق ع مها وكتب مقدمع ليا عام 1932ل
 -3مؤثرات عربية يف الشعر الفارسي!:
كتددب الفدد س باألبجديددع الاربمددع وكا ددت هدددذ خطددو كبمددد جر بددت بدد و
ال غت و واتيذ الف س أبزان الفدا الاربدم إال أ هدل عددلوا فدي هدذ األبزان ول در
ً
األادداس بقددي ً
عربمدا فالفدداهنامع مددنال منظومددع فددي البح د اة تقدداتبل واحتددوت ال غددع
الفاتامع ع ة عدد كبم مر اة ف دات الاربمع لدتجدع أن باد

الفدا ا اادتخدموا

في جصالدهل مف دات عربمع ت ار ل في عددها اة ف دات الفاتامع وال تناف ال غدع
الاربمع تحتل م ا ع م موجع في إيد ان فهدي مدر ال غدات اة قدرت فدي بد امج التا دمل
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اقي ا معل بيتقر كثم مر اة نقف و اقي ا مار ال غع الاربمعل
وخالصع القوف إن الفا الفاتاي متأث بالفا الاربم فالبحوت عربمع والصمانع
الفنمددع عربمددع إلددة حددد كبم وتددأث شددا احهل بفحددوف شددا النا مددر أمندداف اة تنبددي
والبحتددري وأبددم تمددام واة اددريل ول ددر ل فددا الفاتاددي ممددن خاصددع وهددي أ دده عد ف
الجنس اة حمي والفا القصصي فالتوجد في األدب الاربم جصمد ضخمع مندل
الفدداهنامع م حمددع الف دواددي التددي تصددوت ت د اث أمددع وح ددات إي د ان تصددوي ً ا ً
تالا دا

وتقددددم كثمددد ً ا م ددر اة ا وم ددات ع ددر ف س ددفتها وح مته ددا وف
الفاهنامع أكث مر خمس و أل

ه ددا بسب د د ط ددوف

بمت ببالتالي فدلن حيمهدا يفدو حيدل «إلمداذ »

هوممروس اقنريقيل وهي تحتل م ا ع م موجع ب و روالع األدب الاداة ي وت كدت
مثاتها في اآلداب الااة معل
 -4قصة يوسف وزليجا:

كت ددب عنه ددا الددددكتوت عبدالس ددالم كف ددافي ف ددي كتاب دده ف ددي األدب اة ق ددارن

لقدكتب هذ القصع الف دواي وهو فسده الدذي ظدل م حمدع الفداهنامعل ب يد و
أن مر ال ربري ال تابع عر اة واضمع الدينمدع «فقدد حدل دوت اليدايدع عنددي محدل

الظددالم» ع ددة حددد جوله وهددذ القصددع كمددا يقددوف الف دواددي لمسددت مددر كددالم
القدما بل إ ها مر جوف صاد مباتك فهو كالم اليالق اة قتدتل ببمدأ الف دواي
كالمه بالحديث عر مولد ياقدوبل وال بدأس مدر اقشدات إلدة أن الفدا ا اقيد ا مار
كتبددوا عددر هددذا اة وضددول جبددل الف دواددي إال أن جصصددهل التددي تناولددت موضددول
سوا

بزلمخا لل تصد نا مدع أنالف دوادي يتحددث عدر با دهل فمبدو أ ده جد أهل

بباد ذلك فقدت جصالدهلل
والقصددع كمددا هددو ماددروف ذات أصددل ديندديل ف قددد بتدت فددي القد من ال ددريل
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ومددر الق د من ال ددريل ااددتمد الف دواددي مادتدده ولددمس مددر نم د
جصع سوا

مددع أن م ددمون

جد بتد فدي التدوتا إال أن الف دوادي لدل يط دع ع دة التدوتا و إ مدا جد أ

الق من ال ريل بي و البا

أن سواد

ف ان حسنه ك و النهات و إذا ت

كدان جممدل الط ادع كدالقم لم دع البددت
ل تأيت شاال الندوت يفدر مدر بد و ثنايدا ال
اآليدع ال ابادعِ  :إذ جداف

يستطمع أحد وص جماف سوا وجا في ادوت سواد
سوا د ِأل ِبمد ِده يددا أبد ِدت ِإ ِ ددي تأيددت أحددد عف د كوك ًبددا والفددمس والقم د تأيددتهل ِلددي
دداج ِدسر بتأو سواد د ه ددذ الرل ي ددا لم ددع الجما ددع وأخبد د سواد د رل ي ددا لوالدددد
اد ِ
ياقوب وامات ام أ ياقوب الحديث فقاف ليا ياقدوب :اكتمدي مدا جالده سواد

وال تيبددري أوالدي بددذلكلإال أ هددا أخبدد تهل بالرل يددا فا فتحددت أوداجهل وأجفددا ت
ج ودهل ن ًبا ع ة سوا ثل جالوا :إن ابدر تاحمدل ير يدد أن يتم دك ع مندا فمقدوف:
أ ا امدكل وأ تل عبمدي فحسدو ع ة ذلكل
وأخددو

ولدذلك ف ددروا فددي وادم ع ل ددتخ ل مندده وجدداف تادالةِ :إذ جددالوا لمواد
ٌ
أحب ِإلة أ ِبمنا ِمنا و حر عصبع ِإن أبا دا ل ِفدي ضدال ف م ِبد و اجت دوا سواد أ ِو اط حدو
ٌ
أت ًضا ييل ل ل وجه أ ِبم ل وت و وا ِمر با ِدد ِ جو ًمدا صدا ِل ِح و جداف جئ ِلدل مدنهل ال
تقت وا سوا

وألقو ِفي نماب ِع الج ِب ي ت ِقطه با

ولال الدذي اجتد ح إلقدا سواد

فدي نمابدع الجدب هدو سهدوذا وكدان األ األكبد

وااددمه رببمددل هددو األكث د جسددو ع ددة سوا د
بلتااف سوا

السمات ِ ِإن كنتل ف ِاع ِ ول

وحددابف أخددو سوا د

إجنددال أبددمهل

ماهل إال أ ه خاف أن يأك ه الذلب وهل عنه ناف ونل
اصدحون أت ِاد ه
و ِإ دا لده لن ِ

جاف تاالة  :جالوا يا أبا دا مدا لدك ال تأمندا ع دة سواد
مانا ن ًدا ي تع ب ي اب و ِإ ا له لح ِافظون جداف ِإ ِ دي لمحن ِندي أن تدذهبوا ِب ِده وأخداف أن
الذلب وأ تل عنه ن ِاف ونل
يأك ه ِ
فاندما وص وا البريع أظهروا الاداو لموا

وضربو فيال يستغمث بهل وأخذوا
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زاد وأطامو ال الب وط ب ما ف ف وا إعطا

وأتادوا جت ه إال أن سهوذا اجتد ح

ع مهل إلقا في الجب بيسمة جب األحنان وادخروا منده وجدالوا لده :ادل الفدمس
ً
كوكبا تساعدك وأتادوا م ثا مع جت ه فمناهل سهدوذا ول در
والقم واألحد عف
مالل ع ال ااعدته وجدمت له اة ا الاذب والغذا والنمابل
جاف تاالة  :وجالوا أباهل ِعفا سب ون جالوا يا أبا ا ِإ ا ذهبندا سدت ِبق وت كندا

الذلب وما أ ت ِبمر ِمر ِلنا ولو كنا ص ِاد ِج و وجئلوا ع ة
سوا ِعند مت ِاعنا فأك ه ِ
ٌ
مص ِه ِبدم ك ِذب جاف بل اولت ل ل أ فس ل أم ً ا فصب ٌ ج ِممللللل
ج ِم ِ
ً
شدديدا وجداف:أرو ي جممصده فدأرو فاد ف الحقمقددع ألن
بب دة ياقدوب ب دا
ً
ً
مغفما ع مهلف ما
القممل لل ي ر ممنجا وهذا ياني أ هل كاذبون فوجع ياقوب
أفا أخذ القممل وجال يفمه بي اه ع ة وجهه وعمنمهل
إال أن

وعاد األخو في المدوم التدالي إلدة البر يدع وف دروا مد أخد و بقتدل سواد
ً
مهددا بف ح أم هلل وطالبهل والددهل بالدذلب الدذي افتد س سواد
سهوذا مناهل

فددذهبوا إلددة البر يددع واصددطادوا ذل ًب دا وحم ددو إلددة ياقددوب اال أن الددذلب ت
ياقوب ال وحق شمبتك يا بدي ال مدا أك دت لدك ً
ولددا و إن لحدوم ل ودمدا كل
ددل وجدداف

ماف األ بما ة ح مع ع منال

ٌ
جاف تاالة في اوت سوا   :وجا ت امات فأتا وا و ِاتدهل فأدلة دلو جاف يا
بف و هذا نال ٌم ل
وعن ت إحدو القوافل اة ساف ع ة سوا

في البئ وهنا يظهد إخدو سواد

بيحص ون مر أحد أف اد القاف ع ع ة ثمنه وفي الطر سدق إلدة مصد يتوجد

سواد

عند جب أمه بيناجمها بيف و ليا مصابه بيفتريه ع يدن مصد جطفمد بسوصدي بده
ام أته :جاف تاالة  :وجداف الد ِذي اشدت ا ِمدر ِمصد ِالم أ ِت ِده أك ِ ِمدي مندوا عسدة أن
ينفانا أو ت ِخذ ول ًدال
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وتافدقه اة د أ إذ كدان زوجهددا داجل ال جولددع وتحدابف إند ا و إندوا

ولقددد

عصددمه ال مددر الوجددول فددي اق ثددل واتهمتدده اة د أ بمحاوال تدده االعتدددا ع مهددا ففددهد
أه هددا ع ددة ب ا تدده ومددع هددذا يدددخل سوا د السددير بيفس د هندداك أحددالم تفاجدده
بيا د ف اة ددك بمقدتتدده ع ددة تأب سددل الددرحو فمقر بدده منه بيجا دده ً
أممن دا ع ددة خددنالر
األتض فم دددي أمد د مصد د ف ددي ادددنوات القحدددر ج دداف تاد دالة ف ددي ا ددوت سواد د :
يث وال نا ِل ٌدب ع دة
سل األح ِاد ِ
ض و ِلنا ِ مه ِمر تأ ِب ِ
وكذ ِلك م ِنا ِلموا ِفي األت ِ
اس ال يا مون وة ا ب أشد متمنا ح ًما و ِع ًمال
أم ِ ِ ول ِ ر أكث الن ِ
بيسو القحر ع مه أخوته الدذسر جدالوا مدر أتض كنادان إلدة مصد يفدتربن

القمح بيط ب إلمهل سوا إح ات شقمقه وكان أبو جد احتين ل ي ال يتا ض
ة ا تا ض إلمه سوا بيأتي أخو وهنا يدب سوا م مد وهدي أن ي دع وعدا ً ا
ً
ثممن دا كددان يف د ب فمدده اة ددك فددي أمتاددع أخمدده ب يددتهمهل بالس د جع بيحتيددن أخددا
عند ل بيا ل ياقوب بسب ي ع ة سوا

وأخمه بيتوجه ياقوب وأوالد وأمهدل إلدة

م ص وأك مهل سواد هنداك وعد ف اة دك جطفمد وجادل سواد
زلمخا ام أ جطفم فوجدها سوا عذتا ألن زوجها كان ً
عنمنال

م ا ده ب زوجده

وجددد التددنم الف دواددي بت تمددب القصددع كمددا بتدت فددي الق د من ال ددريل فبدددأ
جصددمدته بالحددديث عددر ال وجدتتدده ثددل مدددح ال اددوف ومدددح اة ددك الددذي جدددم لدده
ال قصمد ثل يمدح اق سان بوجه عدام ببادد ذلدك يتحددث عدر ادبب د بف ادوت
سوا ل
وفي ختام القصع يصوت الف دواي تحوف حب زلمخا مر حب ل وجها سوا
حب ل تاالة جالت لموا  :يا سواد

إلة

إ مدا كندت أحبدك جبدل أن أع فده أي جبدل

أن تتيه بق بها حو الل
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قصة يوسف وزليخا لعبد الرمح ن ااجامي:
يقددوف الددددكتوت عبدالسددالم كفددافي «إذا كا ددت منظومددع الف دواددي حددوف
فدلن الجدامي هدو

سوا بزلمخا جد تكنت اهتمامها بصوت أااادمع حدوف سواد
ً
تناوال ً
فنما بطريقع جا دت سواد بزلمخدا يتقاادمان بطولدع
الذي تنابف هذ القصع

القصع»()0ل

وحددذف الفدداع عبدددال حمر الجددامي كثمد ً ا مددر تفصددمالت حمددا سواد
جا بها الف دواي واهتل كثمد ً ا بفخصدمع زلمخدا واة داد التدي جدا بهدا عدر زلمخدا
التددي

ت اد ت ون ك ها مر وحي الفاع ل
بتأو الفاع الجامي أن الحب الذي جمع زلمخا بموا

هو حدب صدوفي ب يد و

الدددكتوت كفددافي أن جصددع الجددامي دت مددر درت األدب الفاتاددي ب سددرمر الفدداع
بوحد الوجود بيتحدث عدر جصدع خ دق ال ون وعنددما خ دق ال ال دون خ دق
متوجا بتداج الوجدات م ً
ً
تدديا بد دا ال امدع وأعطدة ال لمواد مدر الجمداف
سوا
ث ن و وجسل ب و الاباد الن ث الباجي وأعطا الا ل بتأبسل الرليال
بباد ذلك يتحدث الفداع عدر زلمخدا ب يد و أ هدا كا دت ابندع م دك عظدمل لدبالد
اة غ ب اامه طمموس وكا ت ت و سوا في أحالمها وشا ت األجدات أن تتد بج
جطفم ع ين مص وكان اجل ال جولع وتفتري زلمخا سواد بيامدل لددسها ً
تاعمدا
ً
لألننددام وتحددر زلمخددا إلددة وصدداف سوا د ل ندده ال يسددتيمب ليواهددا خوف دا مددر ال
وح ًصددا ع ددة الوفددا ل وجهددا جطفم د بيحددابف اليددروب فتيذبدده مددر جممصدده مددر
الي

وتا ر اتهامها له بمحاولع الادوان ع مها وأدخدل سواد

موهب تده فددي تأب سدل األحددالم بي
يت بج سوا

السدير وهندا تبدرز

مدده اة دك بيمددوت جطفمد زبج زلمخدا وفددي النهايددع

زلمخا التي يتيابز حبها الجماف اق سا ي الذي يمن ه سوا

الجماف اق ليي بيموت سوا

إلدة حدب

بباد تموت زلمخال
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ببذلك فلن الدكتوت عبدالسالم كفدافي جددم خدمدع ل قدارع الاربدم إذ ع فندا
بلب دال ظامي والف دواي وعبدال حمر الجامي وأج و مقات ع ب و األدب و الاربم
والفاتاددي بتأو أن كددال منهمددا جددد ت د ك مثددات فددي اآلخ د ببالت دالي ف دلن الدددكتوت
كفافي جد جدم خدمع ج م ع ل قارع الاربمل
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 1د عبدالسالم كفافي في األدب اة قارن بمروت دات النه ع الاربمع – 1902
 2د عبدال بر اة قفع ك م ع ودمنع تقديل فارب ااد بمروت دات اآلفا 1909ل
 3د عبدالسالم كفافي د في األدب اة قارن 280ل
 0د اة صدت فسه 385 - 380ل
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