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الملخص
ئى جلو٘حى ٍجلشرظ٘ٔ ٗوترطجى هي جلسهحتن جلطت٘س٘ٔ للطٍجُٗٔ .حلو٘حى َّ جٝؿحض جلصٕ تٔعن
ُِ٘ جٛحسجث ٌٍٗٔسن ئلٖ جلٌَه٘ي جلوِتَح ٍجلوٌلْ .أهح جلشرظ٘ٔ ُاًْح هٌظط ُوعح ُعٖ
تـَض هس٘طٓ جلطٍجٗٔ ٍتٌٔسن ئلٖ جلوسـحٔ ٍجلوعسٍضٌٍّٓ .عحٕ هآعحت ذع٘ي جلشرظع٘ٔ
ٍجلو٘حى ُٖ جلوول جلطٍجتٖ ُحلٔحضب ٗستـ٘ن أى ٗتوطٍ هلعٖ جلشرظع٘ٔ جلح٘حت٘عٔ ٍهلعٖ
جللطٍٍ جٝرتوحه٘ٔ جلسحتسٓ ٍهلٖ جٛحَج جلٌِس٘ٔ هي ذا جٛهٌ٘ٔ جلتٖ توع٘ ُْ٘عح.
ٍّصج جلرحج ٗوتوس هلٖ جلوٌْذ جلَطِٖ  -جلتحل٘لٖ ٝكْحض ٓسضٓ جلطٍجتٖ هحوس زٗد ُٖ
ٍطَ جٛهٌ٘ٔ ٍئٓحهٔ جلوآٔ ذٌْ٘ح ٍذ٘ي جلشرَص لٖ٘ ِْٗن جلطٍجٗٔ ذش٘ل أهوُْ .تَطل
جلرحج ئلٖ أى جٛهٌ٘ٔ ُٖ جلطٍجٗت٘ي تترحزض ًَهحً هي جلتٔحذل ئلٖ شّي جلٔحضب ح٘ج َٗجرِ
ُْ٘ح ًَه٘ي هي جلو٘حى إٔ جلو٘حى جلوٌلْ ٍجلو٘حى جلوِتَح.
الکلمات الذلیلیة :هحوس زٗد ،جلسجض جل٘ر٘طٓ ،جلحطْٗ ،جلشرظ٘ٔ ،جلو٘حى.
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المقذمة
جّتن زجضسَ جلطٍجٗٔ ذحطٔ جلطٍجٗٔ جلوطذ٘ٔ ذسضجسٔ هٌظعط جلو٘عحى ُعٖ هزعح جلسضجسعحت
جلطٍجت٘ٔ هح أزّٕ ئلٖ ذلْ هزوَهٔ هي جلوظعـلححت جلرحطعٔ ذسضجسعٔ ّعصج جلوٌظعط هخعل
جلو٘حى جلطٍجتٍٖ ،جلِؼحءٍ ،جلِؼحء جلزٌطجُعٍٖ ،جلِؼعحء جلعس،لٍٖ ،جلِؼعحء جلٌظعٖ(لحوسجًٖ،
ٍ .)76-75 :1991ذوح أى ّصج جلرحج تسضس جٛهٌ٘ٔ جلطٍجت٘ٔ ُِؼّلٌح تَكَ٘ هِطزٓ جلو٘حى
زٍى جلوظـلححت جٛذطٕ؛ ح٘ج أى ذححخٖ جلطٍجٗٔ ِٗؼلَى هظـلح جلِؼعحء جلطٍجتعٖ ذعس،
هععي هظععـلح جلو٘ععحى جلطٍجتععٖ؛ ئش أًْ عن ضأٍج ُععٖ ج ٍٛشععوَل٘ٔ أٍسععن لًَ٘ععِ ٗشععول
جلو٘حى(جلوظسض ًِسِ .)62 :ظز هلٖ شلٖ أى هي جلرححخ٘ي هي ٗعطٕ أى ٌّعحٕ هِحضٓعحت
ذ٘ي جلح٘ع ٍجلو٘حى؛ ح٘ج أى جلِؼحء هعطترؾ ذحلو٘عحى جلوـلعْ ذوعح ٗشعولِ جلِعطجى أٗؼعح،
ُحلو٘حى ٗطترؾ ذوسححٔ رٌطجُ٘ٔ هحسزٓ ُٖ ،حع٘ي أى جلح٘عع هحعسز ذشع٘ل أٗخعط زٓعٔ
لَ٘٘ى هظٌطج هعي جلو٘عحى ذح٘عج ٗوٌعٖ جلحزعن أٍ جٝؿعحض جلرعحضرٖ لشعٖء أٍ لو٘عحى
هح(هطتحع1998 ،م.)142 :
هلٖ ٗل ُحلو٘حى جلطٍجتٖ ُ٘رتلَ هي جلحٖٔ٘ٔ هٌِ؛ ح٘ج أى ج ٍٛذٌحء لٌَٕ ٗظعٌوِ
ٍٗرلِٔ َٓٓ ذ٘ح جلطٍجتٖ ُحلو٘حى ُٖ جلطٍجٗٔ «ل٘س ّعَ جلو٘عحى جلـر٘وعٖ أٍ جلوَػعَهٖ
ٍئًوح َّ ه٘حى ٗرلِٔ جلوإلَ ُٖ جلٌض جلطٍجتٖ هعي ؿطٗعْ جل٘لوعحت ٍٗزوعل هٌعِ شع٘ثحً
ذ٘حل٘ح»(هخوحىُ .)94 :1986 ،حلو٘حى ُٖ جلٌض جلطٍجتٖ ه٘حى هتر٘عل ٓعس ت٘عَى سعوحتِ
هتشحذْٔ هن جلو٘حى جلحٖٔ٘ٔ ٍلٌِ٘ ل٘س ؿحذْ جلٌوعل ذحلٌوعل ٍئًعِ ًتعحد هزوَهعٔ هعي
جٛسحل٘د جللٌَٗٔ جلورتلِٔ ٍجلورتلٔٔ ُٖ جلٌض.
ٍتوس جلشرظ٘ٔ أٗؼح ضٌٗح أسحسح هي أضٗحى جلطٍجٍٗٔ ،هٌظطج ُحها ٍُوعح ،جلعصٕ ٗسعحّن
ُٖ طٌن جلحسث؛ ح٘ج ٗإحط ُِ٘ ٍٗتأحط ذِ ٍزًٍْح ِٗٔس ٗل هي جلعهعحى ٍجلو٘عحى هوٌحّوعح
ٍٓ٘وتْوحٍ .هلٖ جلطًن هي أى جلعهحى ٍجلو٘حى هسعتٔاى هعي جًٝسعحى ُاًْوعح ذعا ٓ٘وعٔ
حٔ٘ٔ٘ٔ ئشج ٗحًح ذحضر٘ي ٍهِ٘ .ئشى جلشرَص ُٖ جلطٍجٗٔ ّن هسجض جلووحًٖ ٍهحعَض جُ٘ٛعحض
ٍجٙضجء جلوحهٔ(ًٌ٘وٖ ّا ُ .)564 :1973 ،حلشرظ٘ٔ َ٘ٗ ،ى لْح «هوٌٖ ُٖ ذٌ٘ٔ جلووعل
جلطٍجتٖ ئ ،ئشج ٗحًت لْح ٍكِ٘ٔ توحضسْح ُٖ هآتْعح هعن جلشرظع٘حت جٛذعطٕ ٍجلحعَجزث
ٍأح٘حًح هعن جٛهٌ٘عٔ»(جلو٘عسُْ .)22 :1990 ،عصجى جلوٌظعطجى أهٌعٖ جلو٘عحى ٍجلشرظع٘ٔ
ٗطترـحى زجتوح ذوؼْوح ذروغ ٌٍّحلٖ ذٌْ٘وح هآٔ تاظم ٍتٌحم ُٖ ذوغ جٛححٗ٘ي؛ ح٘عج
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 ،تو٘ شرظ٘ٔ ذا ه٘حى ٍل٘س للو٘حى هوٌٖ ذا شرَصُْ ،صج جٛهعط ٓعس ٗزوعل هعي
جلوْن تر٘٘ي ِٗ٘٘ٔ جلتطجذؾ ذ٘ي جلوٌظطٗي ٍزٍضّوح جلوحَضٕ ٍجلوِظلٖ ُٖ ُْعن جلطٍجٗعٔ.
ٍذوح أى جلو٘حى ٗ ،و٘ هٌِظا هي ذحٖٓ هٌحطط جلطٍجٗٔ ذل ٗسذل ُٖ هآعٔ تِحهعل هعن
جلوًَ٘حت جلح٘حت٘ٔ للسطز ٗحلشرظ٘حت ٍجلعهحى ٍجٛحسجثُ ،اشج لن تتن ٓطجتتعِ ػعوي ّعصُ
جلوآحت ٍجلظات س٘ظود ُْوِ ُٖ جلسطز جلطٍجتٍٖ .جلٔحضب ئشج زضس جلو٘حى ُٖ جضترحؿعِ
ذحلوٌحطط جٛذطٕ ٗحلشرظ٘حت ستلْط هسٕ ٍهِ٘ ذِ ٍٓسضتِ هلٖ ُْوِ ٍذحلتعحلٖ سعَ٘٘ى
ٓحزضج هلٖ تلٖٔ جلٌض جلطٍجتٖ ٍُْوِ.
ُعتن جذت٘حض حاح٘ٔ هحوس زٗد للرحعج؛ ئش ٗ٘عَى جلو٘عحى ٍجلشرظع٘حت ُعٖ حاح٘تعِ
جلوٌظطٗي جلرحضظٗي ٍلْوح هآحت هتشحذ٘ٔ ُ٘وح ذٌْ٘وحُْ .صج جلرحج ٗححٍ زضجسعٔ ِٗ٘٘عٔ
ضسن جٛهٌ٘ٔ ٍذلْ جلشرظ٘حت ٍئٓحهٔ أٍجطط جلوآٔ ذ٘ي جلوٌظطٗي.
ُ٘ححٍ جلرحج جٝرحذٔ هي جٛسثلٔ جلتحل٘ٔ:
ٓ َ٘ٗ -1حم هحوس زٗد ذطسعن جلو٘عحى جلطٍجتعٖ ٍجلشرظع٘حت ُعٖ ضٍجٗت٘عِ «جلعسجض
جل٘ر٘طٓ» ٍ«جلحطْٗ» ٍسحْٓح ُٖ أحؼحى جٛحسجث؟
 -2هح ّٖ جلوآٔ ذ٘ي جلو٘حى ٍجلشرظ٘ٔ ُٖ جلطٍجٗٔ؟
خلفیة البحج
لٔس جّتن جلرححخَى ذسضجسٔ جلو٘حى ٍجلشرظ٘ٔ ُٖ جلطٍجٗٔ ٍهي جلوشَْز هٔح،ت ٍٗتعد
ٍضسحتل ٍأؿحضٗح تٌحٍلت ّصج جلوَػَم ٌُصٗط ذوؼح هٌْح هلٖ سر٘ل جلوخح ٍ ،جلحظط:
 ضسحلٔ هؤًٌَ ذع«ز،لٔ جلو٘حى ُٖ ضٍجٗٔ هحذط سطٗط ٛحام هسعتٌحًوٖ» جلتعٖ ٗترعتهلٖ ٗس سوسٗٔ ذي ٗحُٖ٘ .حلرححخٔ تٌحٍلت هِْعَم جلو٘عحى ٍأّو٘تعِ ُعٖ جلووعل جلطٍجتعٖ
ٍتَطلت ئلٖ أى ز،لٔ جلو٘حى ُٖ جلطٍجٗٔ لن تورط هي جلَجٓعن جلزعجتعطٕ ٓعؾ ٍئًّوعح ئشعحضٓ
للَجٓن جلوطذُٖ .حلرٌحء جلز٘س للو٘حى سحّن ُٖ ذسهٔ هًَ٘حت جلطٍجٗعٔ ،ذظَطعح جلشرظع٘ٔ
ذِول ز،لٔ جلو٘حى ٍتِحهل جلشرظ٘ٔ هوُِ .حلشرظع٘ٔ شجذعت ُعٖ جلو٘عحى ٍجلو٘عحى ُْ٘عح
ٍتاشت حسٍزُ.
 ضسحلٔ هؤًٌَ ذع«ز،لٔ جلو٘حى ُٖ حاح٘ٔ ًز٘عد هحِعَف؛ زضجسعٔ تـر٘ٔ٘عٔ» جهعسجزجلـحلرٔ زحوحًٖ سوحز .ئى جلرححخٔ ٓس ضٗعت ُٖ ضسحلتْح هلٖ جلٌَه٘ي هي جلو٘حى جلوٌلعْ
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ٍجلوِتَح .أهح هي جلشرظ٘ٔ ٍهآتْح ذحلو٘حى ُرلظت ئلٖ أى للشرظ٘ٔ هوِ هآٔ تعأح٘ط
ٍتأحطُ ،حلشرظ٘ٔ ُحهلٔ ُٖ جلو٘حى ٗوح أى جلو٘حى ُحهل ُْ٘حُ٘ ،اّوح ٗلوعد زٍض جلِحهعل
ٍجلوِوَ ٍٗ .تن هي ذا ترحز ّصُ جٛزٍجض تحْٔ٘ ُؼحء حٖ ٗو٘س ضؤٗٔ ٌُ٘ٔ ذحطٔ.
 هٔح تحت هٌَجى «ز،لٔ جلو٘حى ُٖ ضٍجٗٔ هَسن جلْزعطٓ ئلعٖ جلشعوح » جلعصٕ ٓعحمهحوس ذحٓحًٖ جطِْحًٖ ٍهطٗن جٗرطٕ هَسٖ أذحزٕ ذسجضسٔ جلو٘عحى ٍز،لتعٍِٓ .عس تَطعل
جلرححخحى ئلٖ أى جلو٘حى ُعٖ هعحلن جلطٍجٗعٔ ٗظعرح زجٗ ،عس هلعٖ هعسلَ جٗعستَلَرٖ أٍ
سحَٗ٘لَرٖ ٗس هلٖ أححس٘س جلشرظ٘ٔ ٍأُ٘حضّح.
 هٔح هوٌَى ذع«تٔحذل ه٘حى ٍ ٗحضٗطزّحٕ هوٌحٖٗ أى زض ضهعحى هَسعن جلْزعطٓ ئلعٖجلشوح »ُ .حلرححخَى ٓس زضسَج كحّطٓ جلتٔحذل جلو٘حًٍٖ ،جلتَكَ٘ جلس،لٍِٖ٘٘ٗ ،عٔ ٍطعِِ،
ٍتر٘٘ي هآٔ ج ٍٛذحلشرَص ُعٖ جلطٍجٗعٍٔ .جسعتٌتزَج أى ٗحتعد جلطٍجٗعٔ جسعتـحهت أى
ٗستٌل هي جلتٔحذل جلو٘حًٖ ٝذطجظ جلتٔحذل ُٖ جلوحلن جلٌطذٖ ٍجلشطٖٓ ألصٕ أسسعت جلطٍجٗعٔ
هلْ٘ح ٍٝححضٓ هشحهط جلٔحضبٗ .وعح أى هاهعح جلرـعل جلٌحهؼعٔ  ،تٌزلعٖ ئ ،هرعط جلو٘عحى
ٍترٌِ٘٘.
ٍّصُ جلتٖ هط شٗطّح ٓس توت زجضسٔ جلو٘حى ٍأح٘حًح جلشرظ٘ٔ ُْ٘ح ،أهح ذحلٌسرٔ لسضجسٔ
ّصُ جلؤَهحت جلطٍجت٘ٔ ُٖ ضٍجٗحت هحوس زٗد ُلن ٗ٘س ٗحظل هلٖ شٖء ٗعصٗط ئ ،هٔعح
هوٌَى ذع«جستوحضٓ جلخَضٓ /جلحطْٗ» جلصٕ ٗتد هلٖ ٗس أهٌِ٘ ضش٘سُ .حلرححخٔ تَٔم ذسضجسعٔ
جلوٌحطط جلزوحل٘ٔ هي ج،ستوحضٓ ٍجلٌ٘حٗٔ ُٖ ضٍجٗٔ «جلحطْٗ» ُلن تتٌعحٍ هٌظعطٕ جلو٘عحى
ٍجلشرظ٘ٔ ُْ٘عحٍ .ذوعح أى جلو٘عحى ٍجلشرظع٘ٔ ٗوعسجى جلسعؤ جلـحً٘عٔ ُْ٘عح ٍٗتِعحهاى
ٌٍٗسزوحى ذوؼْوح جلروغ ُسضجسٔ ّصٗي جلوٌظطٗي ٓس ٗطشس جلٔحضب حتعٖ تت٘عَى لسٗعِ
ٓطجءٓ طحترٔ هي جلطٍجٗٔ.
أهمیة المکان والشخصیة فى الروایات الىاقعیة
ئى جلطٍجتٖ هحوس زٗد ٗوترط أحس ٗتحخ جلزعجتطٗ٘ي جلوٌتو٘ي ئلعٖ جلوسضسعٔ جلَجٓو٘عٔ
ُٖ ٗتحذٔ جلطٍجٗٔ ٍحاح٘تِ تٌسضد ػوي ّصُ جلوزوَهُٔ٘ .عتن ٍطعَ جلو٘عحى ُعٖ جلطٍجٗعٔ
جلَجٓو٘ٔ ذحلتِحط٘ل ذاُح للطٍجٗحت ً٘ط جلَجٓوُ٘ٔ .حلعهحى ٍجلو٘حى ُٖ ّصج جلٌَم هعي جلطٍجٗعٔ
ٗتٌحسرحى هن جلوؼوَى ٍجٛرَجء جلسحتسٓ هلْ٘ح ٍجلشرظ٘حت جلتٖ تلود زٍضّح ُْ٘عح،ٍ .ذعس
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هي أى َٗ٘ى جلو٘حى ٍجلعهحى هٌظطٗي ًحشـ٘ي ُٖ ّصُ جلطٍجٗحتٍٍ .طَ جلوشحّس ٍجلح٘عع
جلصٕ ٗحسث ُِ٘ جٛحسجث تلْط ذظحتض جلشرظع٘حت جلصٌّ٘عٔ ٍجلووٌَٗعٔ(ضٗوَى ٌٗعحى،
ٗ .)93 :1387وح أى جلشرظ٘حت ُٖ جلطٍجٗحت جلَجٓو٘ٔ هح ئى ترلْ ُٖ شجٗطٓ جلطٍجتٖ تلود
زٍضج هستٔا أهحم ذحلِٔ ٍ تَػن ُٖ هسعحض تِعطع هلْ٘عح جلزسل٘عٔ جلسجذل٘عٔ ُعٖ ح٘حتْعح
جٝرتوحه٘ٔ ٍجلٌِسُ٘ٔ .حلشرظ٘ٔ ُٖ هخل ّصُ جلطٍجٗحت لِ ذظحتض ذحطٔ ٍجطِٔ جلشطٗحٔ
جلتٖ تٌتوٖ ئلْ٘حُ .عحلطٍجتٖ حٌ٘وعح ٗظعَض جلشرظع٘ٔ ٗحعحٍ روعن جلرظعحتض جلوتولٔعٔ
ذحلشطٗحٔ جٝرتوحه٘ٔ جلتٖ هحشت ُْ٘عح ئلعٖ رحًعد جّ،توعحم ذرظحتظعِ جلِطزٗعُْٔ .عصُ
جلشرظ٘حت ُٖ جلطٍجٗحت ل٘ست ححذتٔ ئًوح تحسث ُْ٘عح تٌ٘٘عطجت رصضٗعٔ(زٓ٘ٔ٘حى:1371 ،
.)27
ٌُ٘رٌٖ أى ٗظسّ ٓحضب جلطٍجٗحت جلَجٓو٘ٔ أى جلشرظ٘حت ُٖ هخل ّصُ جلطٍجٗحت توع٘
ُٖ أهٌ٘ٔ حٔ٘ٔ٘ٔ ٍأظهٌٔ هحسزٓ حتٖ ٗت٘سط لِ أى ٗطٕ ًِسِ هوْح .لصلٖ تٌحٍ جلو٘حى
ٍضسن هاهح جلشرظ٘حت ٗوسجى هي أّن جلرظحتض لْصُ جلطٍجٗحت.
المضمىن السردی
ٍطَض هحوس زٗد ُٖ حاح٘تِ هطحلٔ هعي تعحضٗد جلزعجتعط ذع٘ي سعٌتٖ .1942-1939
تزطٕ أحسجث جلطٍجٗٔ جٍٛلعٖ جلووًٌَعٔ ذعع"جلعسجض جل٘ر٘عطٓ" ُعٖ ذ٘عت ٗر٘عط ٗسعوٖ "زجض
سر٘ـحض" .تٔن ّصُ جلسجض ُٖ هسٌٗٔ "تلوسحى" ٍتؼن هسزج ٗر٘طج هعي جلوعحتات جلزعجتطٗعٔ
جلرحتسٔ ُٖ أحؼحًْح؛ تلٖ جلتٖ توحًٖ هي جلِٔط جلوسٓن ٍَٗ٘ى ذـعل جلطٍجٗعٔ طعر٘ح جسعوِ
هوطُ .اًِ ٗو٘ هن أهِ هٌٖ٘ ٍأذتِ٘؛ تلٖ جلتٖ ،ذس لْح أى تو٘ل ّعإ،ء ج،ٍٛز ذوعس أى
هحت ظٍرْحٌٍّ .حٕ ُٖ جلطٍجٗٔ شرظ٘ٔ تلود زٍض جلٔحتس جلصٕ ،ش ذحلِطجض هي جلر٘عت ّحضذعح
ًحَ تطٗ٘ح ُحلشطؿٔ ترحج هٌِ زٍهحٍ .ئًِ ٗلْط ً٘ط هطٓ ُٖ جلطٍجٗٔ ٍلِ حؼَض ٗخ٘عَ ُعٖ
جلزعء جلخحًٖ ٍجسوِ حو٘س سطجدٍٓ .س أحط ّصج جلوٌحػل ُٖ شرظ٘ٔ جلظعرٖ /جلرـعل ٍُعٖ
تِتح ٍهِ٘ .ئى جلس٘حى جٙذطٗي جلصٗي ٗو٘شَى ُٖ ّصُ جلسجض ل٘سَج ذأحسي حح هي أسطٓ
هوط.
ٍجلطٍجٗٔ جلخحً٘ٔ ترسأ هن ًشَخ جلحطخ جلوحلو٘ٔ جلخحً٘ٔ ،ئشج ٗحًت جلحطخ ٍآححضّح لن تلْط
ذزاء ُٖ جلزعء ج ٍٛهي جلطٍجُٗٔ ،اًح سٌطٕ ؿاتن تأح٘طّح ُٖ ضٍجٗٔ جلحطٗعْ ٍشلعٖ ُعٖ
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هحم جلخَضٓ ٍُٖ .جلطٍجٗٔ ٗستوط جلزَم ٍجلِٔط ضًن جى حستِ جًرِؼت ئلٖ حس هعحٍٗ .سعتْل
جلطٍجتععٖ ّععصج جلزعععء ذحلحععسٗج هععي جلزععَم ُ٘سععأ هوععط :أأًععت رععحتن؟ ُ٘ز٘ععد جلرـععل
ذحٗٝزحخ(زٗدٍ .)122 :1985 ،جلطٍجتٖ ُٖ ّصج جلٔسن هي حاح٘تعِ ٗظعَض جلَػعن جلسعٖء
للِاح٘ي جلوَرَزٗي ُٖ ٓطٗٔ تسهٖ "ذٌٖ ذَذاى" ،جلصٗي ٗٔعسهَى أضجػعْ٘ن للوسعتووط
هحهل٘ي ذأرَض ظّ٘سٓ رسجً.
ٍئشج ٗحى هحوس زٗد ٓس ٗسطز ُٖ ضٍجٗٔ جلسجض جل٘ر٘طٓ ٍجٓن أذٌحء جلوسٌٗعٔ ذعا ح٘عحٓ
أسطٓ ُٖ زجض ٍجسؤ هي زٍض هسٌٗٔ تلوسحى ُاًِ ٌٗٔلٌح ُٖ جلطٍجٗٔ جلخحً٘ٔ ئلٖ جلطَٗ ل٘لْعط
ٍػوِ ٍح٘حٓ جلٌحس ُِ٘ ٍٗـلوٌح هلٖ رحًد ذحتس آذط هي ح٘حٓ جلزعجتطُ .تلْط ئلٖ رحًعد
هوط شرظ٘حت هحَضٗٔ رسٗسٓ ٗع"َٗهٌسجض" جلصٕ ٗشرِ ذحلٔعحزٓ جلوسع٘طٗ٘ي ئلعٖ رحًعد
حو٘س سطجد.
ٍٗزتون جلِاحَى ُٖ جلٔطٗٔ ٍٗرسٍ أى ذسجٗٔ ٍهعٖ رسٗعس ٗتِعتح ُعٖ أشّعحًْن ٍّعَ
ٍهْ٘ن لَجٓوْن ٍجلرإس جلصٕ ُِ٘ ٗو٘شَىٗ .وح أًْن ٓس ٓطضٍج أى َٗٔهَج ذاػعطجخ ٍٗشع٘ل
ّصج جٝػطجخ هحَض جلطٍجٗٔ(جلوظسض ًِسٍِ .)138 :حو٘س سطجد جلوٌحػل جلخحتط ٗرـعد ُعٖ
جرتوحهحت جلٌحس ل٘شس أظض جلِاح٘ي ٍِٗتح أهٌْ٘ن هلٖ ؿطّ جلراص ٍسرل جلتحطض .لٔس
ٗحى ّصج جٝػطجخ ئضّحطحً ذحلخَضٓ ًٍت٘زٔ لرإس ؿَٗلُ .أػطهت جلٌحض ُٖ أَٗجخ جلِاحع٘ي
جلصٗي ٗوولَى ُٖ جلوعجضم جلِطًس٘ٔ جًتٔحهحً ٍذـشحً ُأحطٓتْح ٍشعطزت أطعححذْح ئ ،أى ّعصج
جلحطْٗ لن ٗ٘ي ئ ،ذسجٗٔ لٌحض أٗرط هٌِ ّٖ ًحض جلخَضٓ جلزعجتطٗٔ.
األمکىة فى الروایتیه
ئى جٛحسجث تزطٕ ُٖ جلو٘حى ٍجلشرظ٘ٔ تَٔم ذسٍضّح ُٖ أحؼحًِ ٍتتِحهل هن جلعهحى.
ُترتلَ أحسجث جلطٍجٗٔ هن أحسجث جلح٘حٓ ٍ«جلِطّ ذع٘ي أحعسجث جلطٍجٗعٔ ٍأحعسجث جلح٘عحٓ
ل٘س ُٖ أًٌَّح ًستـ٘ن جلتخرت هي طحٔ ّصُ ذٌ٘وح ً ،ستـ٘ن جلَطَ ئلعٖ تلعٖ ئ ،هعي
ذا جلٌض جلصٕ ٗلْطّح ُحسد ،ذل ّٖ ئلٖ شلٖ(إٔ أحسجث جلطٍجٗٔ) أٗخط تشَٗٔح هعي
جٛحسجث جلحٔ٘ٔ٘ٔ»(ذَتَضُ .)8 :1982 ،حلطٍجتٖ هٌسهح ٗظعَ جلو٘عحى ُعٖ جلطٍجٗعٔ ٗرتٌعٖ
ذصلٖ ًٔل هشحهطُ جلظحزٓٔ ئلٖ جلوتلٖٔ أٍ جلٔحضب ُلصلٖ ٗلزأ ئلٖ ٍطِِ هوعححا لولْعطُ
جلرحضرٖ جلصٕ ٗٔتطخ هي جلحٔ٘ٔٔٗ .وح أًِ َٗٔم ذتظَٗط لَححت ٌُ٘عٔ ٍطعَض ؿَذًَطجُ٘عٔ
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للو٘حى جلطٍجتٖ جلصٕ ٗشرِ ذحلحٖٔ٘ٔ هَكِح جلَطَ ٗأزجٓ لتظَٗط جلو٘حى ٍشعطح تِحطع٘لِ
ٍذصلٖ «ٗسذل جلوحلن جلرحضرٖ ذتِحط٘لِ جلظٌ٘طٓ ُٖ هحلن جلطٍجٗٔ جلتر٘٘لٖ ٍٗشوط جلٔعحضب
أًِ ٗو٘ ُٖ هحلن جلَجٓعن  ،هعحلن جلر٘عح ٍٗ ،رلعْ جًـرحهعح ذحلحٔ٘ٔعٔ أٍ تعأح٘طج هرحشعطج
ذحلَجٓن»(ٓحسن زضجظ.)82 :1984 ،
ئى جلطٍجتٖ ذوس أى ٗطسن ئؿحض جٛهٌ٘ٔ للٔحضب ٗلزعأ ئلعٖ ضسعن جلشرظع٘ٔ جلتعٖ تٌوعَ
ٍتٌشؾ ُٖ أحؼحًْح لٖ٘ ٗظَض جلوآٔ جلتٖ تطذؾ جلو٘حى ذحلشرظ٘ٔ ٍطلتْح ٍتِحهلْعح ذعِ.
ُحذتاٍ جلظِحت ٍتٌَٗوْح هي ه٘حى ئلٖ آذط ٓس ٗلْط جلِطٍّ جلوَرَزٓ ذع٘ي ه٘عحى ئلعٖ
آذط؛ تلٖ جلتٖ ٓس تَ٘ى ئرتوحهًٍِ٘ٔ ،س٘ٔ ٍئٗستَلَرُْ٘ٔ .صُ جلظِحت تَٔز جلٔعحضب ئلعٖ
تر٘٘ي ٍرْحت جلٌلط لسٕ شرظ٘حت جلطٍجٗٔ ٗوح أًْح تسعحهسُ هلعٖ جل٘شعَ هعي ذِحٗحّعح
جلٌِسحً٘ٔ ٍجلوشحٗل جلٌِس٘ٔ جلتٖ توحًٖ هٌْح جلشرظ٘ٔ أح٘حًحٗ .وح أًْح تزوعل جلٔعحضب أى
ٗسرط أًَجض جلٌِس جلرشطٗٔ ٗحشِح ذرحٗحّح ٍتحولْح هلٖ جستر٘حى جلو٘حًٔ جٝرتوحه٘ٔ جلتعٖ
تٌتوٖ ئلْ٘ح جلشرظ٘ٔ.
ٍرسٗط ذحلصٗط أى ٌّحٕ هآٔ تأحط ٍتأح٘ط ذ٘ي جلو٘حى ٍجلشرظ٘ٔ ح٘ج أًعِ ٗوعس هعي
جلوٌحطط جٛسحس ُٖ تَ٘ٗي ّ٘٘لٔ ّعصُ جلشرظع٘ٔ ٗوعح أًعِ ٗشع٘ل جلو٘عحى هعي ذعا
جذتطجْٓح لُِ .اشج آهٌح ذحًِظح جلو٘حى هي تعأح٘ط جًٝسعحى هل٘عِ ُرـثٌعحٗ .وعح أى جلطٍجتعٖ
ٗححٍ ئلٖ رول جلو٘حى هٌسزوح هن ذظحتض جلشرظ٘حت جلتٖ تَٔم ذسٍضّح ُ٘عِ ٍٗلْعط
جلو٘حى ٗرععجى للحعح،ت جلشعوَضٗٔ ٍجلصٌّ٘عٔ لعسٕ جلشرظع٘حت ٍٗعإحط هلعٖ جلتحعَ،ت
ٍجلتٌ٘٘طجت جلتٖ ٓس تحسث هلْ٘حُ .تتزلٖ جّو٘عٔ جلو٘عحى ُعٖ «توو٘عْ جلزحًعد جلعس،لٖ
للشرظ٘ٔ جلطٍجتٍ٘ٔ ،شلٖ ٗزولِ هٔسهح  ُٖ -ذٌ٘ٔ جلٌض -هلٖ أًِ زج هلٖ جً،سعحى ٓرعل
أى ٗ٘ععَى زج ،هلععٖ رٌطجُ٘ععٔ هحععسزٓ أٍ تععس هلععٖ تٌٔ٘ععٔ ترععطظ حععسٍث جلَجٓععحتن ٍ
ج،حسجث»(ج،شلن.)459 :2006 ،
ظز هلٖ شلٖ أى جلو٘حى لِ زٍض ُوح ُٖ جلٌض جلطٍجتٖ ح٘ج ٗتحَ أح٘حًح هي ذلِ٘عٔ
تٔن ُْ٘ح أحسجث جلطٍجٗٔ ئلٖ هٌظط تش٘٘لٖ ٗوح لِ أّو٘ٔ ٗخ٘طٓ ُٖ تأؿ٘ط جلوحزٓ جلح٘حت٘ٔ
ٍتٌل٘ن جٛحسجث ٍهزول جلٔعَ أى جلو٘عحى ٗشع٘ل جلوسعحض جلعصٕ ٗسعلِ٘ تزعحُ جلسعطز
(ذحطجٍٕ ٍ 29 :1990 ،ظً٘رط2006 ،مُ .)13 :لِ تٔس٘وحت هسٗسٓ ئ ،أى هي ذٌْ٘ح ْٗوٌعح
ًَهحى ٍّوح جلوٌلْ ٍجلوِتَحٍ .جلٔظس ذحلو٘حى جلوِتعَح شجٕ جلعصٕ ُ٘عِ جًِتعحح ٍٗظعسّ
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أح٘حًح هلٖ جلشرظ٘حت جلتٖ تَٔم ذسٍضّح ُِ٘  ًِٛهي جلوو٘ي أى ٗ٘عَى جلو٘عحى هٌِتحعح
لشرظ٘ٔ هح ،هٌلٔح ذحلٌسرٔ لشرظ٘ٔ أذعطٕ ٍجلؤ٘عحس ٌّعح ّعَ هعسٕ تأح٘طّعح ٍتأحطّعح
ٍحطٗتْح ٍتٔ٘٘سّحٍٗ .أهخلٔ هعي جلعٌض ٗو٘عي أى ًعسضد جلٔطٗعٔ ذاهترحضّعح هعي جٛهٌ٘عٔ
جلوِتَحٔ أهح ٌٗوَشد لٜهٌ٘عٔ جلوٌلٔعٔ ٗو٘عي أى تعسضد زجض سعر٘ـحض ذحهترحضّعح أهٌ٘عٔ
شسٗسٓ جلرظَط٘ٔ(ذي ٗحٖ2008 ،مُ .)17 :حلو٘حى هي ح٘ج جًٌ،اّ ٍجًِ،تحح ٗ ،رٔعٖ
زجتوح هٌٌلٔح هي جلٌحح٘ٔ جلصٌّ٘ٔ ُع«ٗرسٍ ٍٗأًِ ٗتزِ ئلعٖ هرتلعَ جٛهعحٗي زٍى طعوَذٔ
ٍٗتحطٕ ًحَ أظهٌٔ أذطٕ ٍهلٖ هرتلَ هستَٗحت جلحلن ٍجلصجٗطٓ»(ذحشاض.)72 :2000 ،
ُوي جلواحق ُٖ جلطٍجٗت٘ي أى جلطٍجتٖ لن ٗصٗط جٛهٌ٘ٔ جلوٌَهٔ؛ ح٘عج ٍرعس جلٔعحضب
ًِسِ أهحم ه٘حً٘ي ٍّوح زجض سر٘ـحض ذَطِِ ه٘حًح هٌلٔح ٍٓطٗعٔ ذٌعٖ ذعَذاى ذَطعِِ ه٘حًعح
هِتَحح ُْصجى جلو٘حًحى ٗوترطجى جلسححت٘ي جٛسحسع٘٘تي جللتع٘ي تزعطٕ جٛحعسجث ُْ٘وعح
ُلصلٖ ل٘س ُٖ جلطٍجٗٔ جٛهٌ٘ٔ جلِطه٘ٔ.
دار سبیطار(المکان المغلق)
ٗوح َّ هوطٍٍ أى جلر٘ت ٗوترط هي جٛهحٗي جلوٌلٔٔ ٍجٛلِ٘ٔ هوحُ .اًِ لسٕ رو٘ن أذٌحء
جلرشط ٗطهع ئلٖ ه٘حى أهي ٗلزأ ئلِ٘ أذٌحتِ؛ ئش ٗشرِ ذحؼي ج،م ٛذٌحتْحٍ .جلر٘ت ٗورعط هعي
ٍرْٔ ًلط سحٌِٗ٘ ٍهوتٔسجتْن ُٖ ٗخ٘ط هي جٛححٗ٘ي؛ ح٘ج ئشج ٍطَ جلر٘ت ُٖ جلحٔ٘ٔعٔ
ٍطَ سحٌَُُٗ .حلرَ٘ت تَ٘ى هورطٓ هي أطححذْح ُْٖ تِول ُول جلزَ ُٖ ًَِس جٙذطٗي،
جلصٗي ٗتَرد هلْ٘ن أى ٗو٘شَج ُْ٘ح(ٍلُٖ .)231 :1987 ،حلر٘ت ُٖ ضٍجٗٔ جلعسجض جل٘ر٘عطٓ
َّ أحس جلرَ٘ت جلٔسٗؤ جلتٖ تٔن ُٖ هسٌٗٔ تلوسحىٍ .جذتحض هحوس زٗد جسن زجض سر٘ـحض
لْصُ جلسجض جل٘ر٘طٓ جلتٖ تؼن هسزج ٗخ٘طٓ هي جلوحتات جلزعجتطٗٔ .ئًْح «تشرِ أى تَ٘ى ذلعسٓ
ضححذْح ٍجسؤ رسج تزول هي جلوتوصض هلٖ جلوطء أى َٗٔ هح هعسز جلسع٘حى جلعصٕ تعإٍْٗن
هلٖ ٍرِ جلسٓٔ ...ئًْح ذ٘ت ٗر٘ط هتْ٘ ٗـعل هلعٖ جلشعحضم جلؼعْ٘ ٍشٍ ضٍجّ هللن(زٗعد،
ُ .)48 :1985حلؼْ٘ ٍجلللؤ ٗوسجى هي أٍلٖ جلرظحتض جلتٖ تتوتن ذْح جلعسجض جللتع٘ي ٓعس
تطهعجى ئلٖ جلرٌْ جلس٘حسٖ ٍجلزْل جلصٕ ذ٘ن هلٖ جلوزتون جلزعجتطٕ ُٖ ُتعطٓ جلترلعَ
ٍهح ٓرل جلخَضٓ.
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ٍَٗ٘ى "هوط" ذـل ّصُ جلسجض جلتٖ ضًن سعوتْح لعي توترعط ه٘حًعح ألِ٘عح لعِ ٍلسع٘حًْح.
ٍجلللؤ ٍجلظوت  ،تِحضٓحى ّصُ جلعسجضُ .حلطٍجٗعٔ ترعسأ ذْعصُ جلزولعّٔ« :عحت ٓلع٘ا هوعح
تأٗل»(جلوظسض ًِسِ .)13 :ئًوح جلزَم ٓعس ٓتعل ُعٖ جٛؿِعح أحاهْعن جلتعٖ لعن تتوعس
جلحظَ هلٖ ٓـؤ ذرع .ئًْح جًٝسحً٘ٔ جلوْحًٔ هي ج،ستووحضُ .عاشج جلشرظع٘حت ُعٖ جلعسجض
تتحَ ئلٖ ٗحتٌحت ذا ٗ٘حى ،حلوْح ٍشرحْح َّ جلررع ٍِٗ٘٘ٔ جلحظَ هلٍِ٘ .ذوح أًْعن ،
ٗحظلَى هلِ٘ ُْن ٗتححٗلَى هلٍِ٘ .جلطٍجتٖ ٗشرِ ذوظعَض أذعص ذ٘حه٘طجتعِ هظعَضج جلِٔعط،
ٍجلزَمٍ ،هححٍ،ت سس جلطهْ أحسي تظَٗط؛ ح٘ج أى جلٔحضب حٌ٘وح ذسأ ذٔطجءٓ جلطٍجٗٔ شوط
ذحلزَمٍ ،جلِٔطٍ ،جلللؤ ذلحوِ ٍشحوُِ .أظهٔ جلررع أٍ جلزَم توس جٛظهعٔ جلحٔ٘ٔ٘عٔ جلتعٖ
ٗو٘شْح جلس٘حى ٓحؿرٔ.
هحوس زٗد لزأ ئلٖ تَكَ٘ حٌحت٘عٔ جلٌعَض ٍجلللوعٔ ُعٖ جلعسجض لطسعن ترلعَ جلشعود
جلزعجتطٕ ٍٗأسْن ٍجًوسجم ذظ٘ض جٛهل لسْٗنٗ .وح أًِ هوعس ئلعٖ تَك٘عَ جلللوعٔ ٝذعطجظ
جلترلَ جلصٕ ٗحى سحتسج هلٖ هزتووِ ٍٓس ٗتحسث ٓل٘ا هي جلؼَء جلصٕ ٗسذل أح٘حًح ُٖ
ّصُ جلسجض ذَجسـٔ حؼَض أشرحص هخل حو٘س سطجد .هْوح ٗ٘ي هي أهط ُٔسضٓ جلطٍجتٖ ترطظ
ُٖ هعرِ ذ٘ي جلوتٌحٓؼحت؛ ح٘ج أًْح تتأضرح ذ٘ي جلظوت /جلظعَت ٍجللعام /جلحط(جلٌعحتذ
هي ػَء جلشوس) ذش٘ل ً٘ط هرحشطُ .ع«جلحط جلشسٗس جلصٕ ٗظعححرِ جلزعَم زجتوعح ٗعإضّ
ل٘حلْ٘نً٘ .ط أى جلزَم أشس ضّرٔ هي جلحط .ئًِ هححل لْن زجتوح»(جلوظسض ًِسِ.)77 :
أهح جلوٌظط جٙذط ُٖ جلسجض جل٘ر٘طٓ َُ٘٘ى جلرإس جلصٕ ألٖٔ ذٌِسِ هلٖ جلشود ذأٗولِ.
ُحلرإس ٗزول جلروغ هٔحٍهح ٍطحهسج ٗشرظ٘ٔ "هٌٖ٘" أم هوط ٍٓعس ٗسعرد ُعٖ تشعحؤم
جلٌععحس ٕ " ، ،ذ٘ععطٓ" جلشرظعع٘ٔ جلخحلخععٔ ُععٖ جلععسجضٗ .وععح أًععِ ٗسععرد ُععٖ أى ٗرتععحض
جلشرظ٘حت هعلٔ لوزعّن هلٖ جحتوح ّصُ جلوظعحتد جلتعٖ ألوعت ذحلعسجضٍ .هوعط أحسعي
ًوَشد ٍهوخل لْصُ جلشرظ٘ٔ؛ ح٘ج لن ٗستـن أى ٗرٔعٖ ُعٖ جلعسجض ٌُحزضّعح ذحخعح هعي
جلحطٗٔ ٍهي ُْن هوٌٖ جً،سحً٘ٔ هلٖ حسد تور٘طُ.
ُحلسجض ل٘ست ج ّ،ه٘حًح هٌلٔح ٗشحّس ُِ٘ جً،سسجز ُٖ جٍ ُْٛجًٌ،اّ ٍَٗ ،رعس ُ٘عِ إٔ
هاهح لاًِتحح ٍٓس جستوط جلَػن هلٖ ّصج جلٌوؾ ئلٖ زضرٔ أحّط ّصج جٛهط هلٖ جلشرظ٘حت
جلطت٘سٔ ُٖ جلطٍجٗٔ جٍ،لٖ؛ ٛى جلو٘حى ُٖ ّصُ جلطٍجٗٔ تتحَ ئلٖ ٗحتي حٖ ئشج لن ًٔل أًِ
ٗرلْ جلشرظ٘حت ٍلٌِ٘ شٍ أحط ٗر٘ط هلْ٘ح ذحطعٔ ُعٖ ت٘عَٗي هاهحْعنٗ .وعح أًْعح لعن
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تستـن أى تو٘ ذو٘سجً هي جلوحلن جلوح٘ؾ ذْحٍ ،جلعهي جلصٕ ٗظَض ُِ٘ هحوس زٗعد ّعصُ
جلسجض /جلزعجتط ُٖ ُتطٓ ئضّحص ذحلخَضٓ؛ ئش ٗحى جلَػن ُحسسج هْسزج ذحًِ،زحض.
ُحهتوحزج هلٖ هح شٗط ُ٘و٘ي أى ًوترط جلسجض جلتٖ ٓحم جلطٍجتعٖ ذطسعوْح ٍٍطعِْح طعَضٓ
لرٔ٘ٔ جلسٗحض جلوشحذْٔ لْح أٍ طَضٓ للزعجتط ٗلْح ذَجٓوْح ٍتـلوحتْح ،ئى ّصُ جلسجض أشرِ شعٖء
ذسزيٍٗ .حًت جلزعجتط ٗلْح سزٌحً ٗر٘طجً ٗوع٘ ُ٘عِ جلٌعحس ٍٗؼعـطذَى ٍٗوعحًَى جلح٘عحٓ
جلٔحس٘ٔ جٛل٘ؤ زٍى أى ٗستـ٘وَج أى ٗحطَٗج ذسحٗي لتٌ٘٘ط ّصج جلَجٓن جلرحتس جلوستـ٘ط.
قریة بىى بىبالن(المکان المفتىح)
جلٔطٗٔ ذش٘ل هحم تٌسضد ػوي جٛهحٗي جلوِتَحٍٔ .جلطٍجتعٖ هحوعس زٗعد ئذتعحض ّعصج
جلو٘حى ٛحسجث ضٍجٗٔ "جلحطْٗ" .ئ ،أًِ ٓس ٗرطظ سإج ًِسِ ٍّعح ّعَ :لوعحشج جذتعحض زٗعد
جلٔطٗٔ ٗو٘حى تاحق ُْ٘ح ج،ضّحطحت جٍٛلٖ للترلض هي جلِٔعط /جلزْعل ٍجلرعسء ذعحلخَضٓ/
جلَهٖ؟ ُحلطٍجتٖ ٗز٘د هي جلسإج ٓحتا :ئى «تلوسحى هسٌٗٔ ٓسٗؤُ :عحلرَ٘ت ُْ٘عح ّطهعٔ
ٗطرن هْسّح ئلٖ هثحت جلسٌ٘ي ٍل٘ي جلٌحس أٗؼح ّطهَى ُٖ تلوسحىٍ .جلَرعَُ ُعٖ ذٌعٖ
ذَذاى ذس٘ـٔ ٗل جلرسعحؿٔ هألَُعٔ ٗعل جٛلِعٔ ...حعصجض أى تسعألْن أى ٗحٌعَج كْعَضّن
طحًطٗي ...ئى س٘حى ذٌٖ ذَذاى أًحس حل٘وعَىٍ ...لٌ٘عٖ جسعتـ٘ن أى أٓعَ هلعٖ ٍرعِ
جلتٔطٗد أى ٗل هح ٗظٌن جلزعجتط ٓحتن ُِ٘»(جلوظسض ًِسِ .)138 :ئشج جلٌعحس ُعٖ تلوسعحى
ّطهَى ًِس٘ح ئش أتورْن ت٘حلَ٘ جلح٘حٓ ُٖ جلوسٌٗٔ ٍلعن ٗ٘عي ٌّعحٕ حرعل هعَزٓ تعطذؾ
ذٌْ٘ن ئ ،أى س٘حى ذٌٖ ذَذاى أًحس ٗتووتَى ذحلرسعحؿٔ ٌٍّعحٕ هعَزٓ ُ٘وعح ذ٘عٌْن ٍ،
تُحٌٖ كَْضّن ٓسطج؛ ٛى جلـر٘ؤ جلٔحس٘ٔ ٍجلظعورٔ ُعٖ جلطٗعَ ٍجلح٘عحٓ جلطِٗ٘عٔ تزوعل
س٘حًْح طحهسٗي ُٖ سر٘ل ًحْٔ٘ تـلوحتْنُْ .صجى جلوٌظطجى ئلعٖ رحًعد جلحلعن ٍجلظعرط
ٗسحهسجى هلٖ ئشوح ًحض جلخَضٓ ُْ٘ح ٍٓس تِٖ٘ لْح.
ُِٖ جلطٍجٗٔ ًشْس ًَهعح هعي ضٍجٗعٔ جلطٗعَ()Roman Rustique؛ تلعٖ جلتعٖ رولعت
جلطٍجت٘٘ي ذأى ٌٗٔوَج أى هحلن جلطَٗ هحلن ٗو٘ي جترحشُ تزطذٔ ٗ٘حً٘ٔ ٍتحَٗل هَػعَم ئلعٖ
ٓؼ٘ٔ ٗوح ٗو٘ي أى ٗش٘ل هٌِ ضهعج ٍأسعـَضُْٓ .عصُ جلطٍجٗعٔ توعس ًتحرعح ؿر٘وعح لشعوَض
جلطٍجتٖ جلووْ٘ ذحًٝتوحء ئلٖ جٛضع ٍئلٖ جلٔطٗٔ جلَجزهٔ جلتٖ كلت تححُق هلٖ ًٔحتْح ٍهلٖ
ذسحؿتْح(ذتُٔٔ .)22 :2010 ،حً،توحء جٗٛخط ئلعٖ جٛضع /جلعَؿي ٗتزلعٖ لعسٕ جلٔعطٍٗ٘ي
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تزل٘حً ذحضظج ٓ٘حسح لس٘حى جلوسى؛ ٛى جلشرظ٘حت ُٖ ّصُ جلٔطٗٔ ٗشحّسٍى هرحشطج جسعتاخ
أضجػْ٘ن هلٖ أٗسٕ جلِطًس٘٘ي ٍجًتظحخ ٍؿعٌْن ٍكلوْعن ئٗعحّن ئ ،أى سع٘حى جلوسٌٗعٔ
ٗشوطٍى ذش٘ل ً٘ط هرحشط كلن جلوستووطٗي ئٗحّن ٍُٖ .جلحٔ٘ٔٔ جلظطجم هي أرل جٛضع/
جلَؿي ذ٘ي جلِاح٘ي ٍجلوستووطٗي َٗ٘ى هحَض ضٍجٗٔ جلحطْٗ.
ُأحسجث جلطٍجٗٔ تزطٕ ُٖ طَ٘ هحم ُ 1939رـل جلطٍجٗٔ جلتٖٔ هن هسز هي ج،شرحص
حتٖ ؿطأت تٌ٘٘طجت ُٖ شرظ٘تِ ٍآضجتِ ش٘ثحً ُش٘ثح ٍتٌؼذ ئلعٖ حعس ٗر٘عط .ئى جلطٍجٗعٔ
ترسأ ذَطَ ه٘حى ٗسوٖ ذع"ذ٘ت جلٌَض"ٗ .أى جلطٍجتٖ أضجز ٗلِت جًترحٌّح ئلعٖ جلتٌ٘٘عط ُعٖ
جلزَ جلوللن جلصٕ ٗحى سحتسج ُٖ جلطٍجٗٔ جلسحذٔٔ ٍُٖ زجض سر٘ـحض.
ٍجلوعجضهَى ًََٗ٘ى جلشطٗحٔ جلطت٘س٘ٔ ُٖ ّصُ جلٔطٗٔ ٍجلوطء «ٗسضٕ هي جلشوَض جلَٕٔ
أًِ جرتحظ حسٍزج ًٍِص ئلٖ هعلٔ ضًن أى جلوسحُٔ جلتٖ تِظلْح هعي تلوسعحى  ،تعٗعس هلعٖ
حاحٔ ٗ٘لَهتطجتٍٗ .رلي أطححذْح هي ذسحؿٔ جلو٘ زضرٔ تحسرْن هوْح آتع٘ي هعي ٓعحضٓ
هٌس٘ٔ»(زٗدُ .)118 :1985 ،حلٔطٗٔ ذاػِحء ّصُ جلرظحتض هلْ٘ح تظرح ذ٘حل٘ٔ ُٖ ّعصُ
جلطٍجٗٔ ضًن أًْح هَرَزٓ ُٖ جلزعجتط ئ ،أى جلطٍجتٖ ٍكِت جسعن ّعصُ جلٔطٗعٔ ٓعؾ ٍأػعِٖ
هلْ٘ح طِحت رسٗسٓ ٗأًِ ذلْ ٓطٗٔ ترتلَ هوح تَرس ُٖ تلوسحى.
ئى جلطٍجتٖ ٗرسأ ذَطَ ّصُ جلٔطٗٔ جلراذٔ هَػحح أى جلوطء ٗو٘ ُْ٘ح سحهحت ّحزتعٔ.
ح٘ج أًِ ل٘س ٌّحٕ ئ ،أضذؤ ذَ٘تُ .ع "ل٘ست ذٌٖ ذَذاى ٓطٗٔ حتٖ ٍِٗ ،عطج طعٌ٘طج...
ٍذٌَ ذَذاى تزطٕ جٗٛحم جلزو٘لٔ ُْ٘ح ّحزتٔ ٍجلؼ٘حء ٗتأضرح ُْ٘ح هؼـطزج»(جلوظسض ًِسِ:
ُ .)123حلْسٍء ٍجلؼ٘حء ِٗ ،حضٓحى ّصُ جلٔطٗٔ ٍّصُ جلظِحت توسهْح زجض سر٘ـحض.
جٛهط جٙذط جلصٕ ٗلِت ئًترحُ جلٔحضب ُٖ جلٔطٗٔ ل٘س ش٘ثح ئٓ ،ؼ٘ٔ جلررع جلتٖ تٌ٘عطت
ذحلٌسرٔ لسجض سر٘ـحض؛ ح٘ج أى جلررع تن تَظٗوِ ذع٘ي أذٌعحء ذٌعٖ ذعَذاى؛ هعح ٗعحى حلوعح
ذحلٌسرٔ ٛذٌحء زجض سر٘ـحضٗ.وح أى جلشوس ُٖ جلٔطٗٔ ترتلَ هي جلشوس ُٖ زجض سعر٘ـحض.
ئًْح ُٖ جلٔطٗٔ هت ٜٓٛح٘ج أى ألْٔح ًطّ هسذل جلوٌحضٓ ٍتسطٕ شعوَضج ذحلطجحعٔ ٍجلطذعحء
ُٖ رسن جًٝسحى(جلوظسض ًِسِ.)129 :
ُحلو٘حى جلصٕ ضسن جلطٍجتٖ ُٖ جلطٍجٗٔ جلخحً٘ٔ ٗرتلَ توحهحً هوح ًزسُ ُٖ جلطٍجٗٔ جٍٛلٖ؛
ح٘ج أى ُِ٘ حَ٘ٗٔ ًٍشحؽ ٍهعٗس هي جلح٘حٓ ٓ٘حسحً للعسجض جلتعٖ ٗ ،عطٕ جلٔعحضب ُْ٘عح ئ،
جلزوَز ٍجل٘أس ٍجلٔلْ جلٌحتزٔ هي أرَجتْح جلوٌلٔٔ ٗأًْح تسوط جلشرظ٘حت ُعٖ ه٘حًْعح ٍ،
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ٗسوح لْح ذححسجث أزًٖ تٌ٘٘ط ُٖ سر٘ل ح٘حتْح .أهح جلٔطٗعٔ ُْ٘عح ًعَض ٗعتْٗ ٜٛتعسٕ ذعِ
جلِاحَى ُٖ ئظجلٔ جلوتوحت ٍجلللوحت جلوح٘ـٔ ذْح.
الشخصیات فى الروایتیه
ئى جلشرظّ٘ٔ تأذص هسححٔ ٍجسؤ ٍه٘حًٔ سحه٘ٔ ُٖ جٛذححث ٍجلسضجسحت ذَطِْح هٌظطًج
هطٗعٗحً ُٖ جلوول جلٔظظٖ ٍجلوسطحٖ .ئى جلشرظ٘حت توترط جلسهحتن جلطت٘سٔ لرٌعحء جلٔظعٔ
ٍجلطٍجٗٔ ئش ً ،زس ٓظٔ زٍى جلشرظٍ٘ٔٗ .طٕ َُستط أى جلشرظ٘ٔ جلٔظظ٘ٔ ل٘ست هوححلٔ
لوح َّ ُٖ جلَجٓن ُحسدٍ ،لٌْ٘ح ٌٗرٌٖ أى تَ٘ى هـحذٔٔ لِ .هي حن ٗرلعض ئلعٖ تٔسع٘ن
جلشرظّ٘ٔ ئلٖ ًَه٘ي :جلوسـّحٔ ٍجلوٌلٍٔٔٔٗ .ظس ذحلشرظّ٘ٔ جلوسـّحٔ هح توخل جًٛوعَشد
جلصٕ ٘ٗ ،حز ٗتٌّ٘ط ٍ ،تترس سوحتِ ؿَج جلٌضُ٘ ،لل هححُلًح هلٖ حرحتِ زٍى أى ٗتعأحط
ذحلوتٌ٘طجت ٍُٖ ،جلَٓت ًِسِ ل٘س لِ أحط ٗصٗط هْوح تٌّ٘عطت جللعطٍٍ جلوح٘ـعٔ ذعِ .أهعح
جلشرظ٘ٔ جلوٌلٔٔ ُْٖ هطّٗرٔ هي هزوَهعٔ هعي جلسعوحت جلتعٖ ترعسٍ ً٘طهٌسعزؤ،ٍ ،
تستٔط ّصُ جلشرظ٘ٔ هلٖ حح ٍجحسٍٓٗ ،ظود جلتٌرإ ذوظ٘طّح ٍلْح تأح٘ط هلعٖ جٛحعسجث
ٍجلشرظ٘حت جٛذعطٕ ذسعرد تـَضّعح جلسجتن(َُسعتطُ٘ .)61 :1994 ،سعوٖ هرعس جلولعٖ
هطتحع جلشرظ٘ٔ جلوسـحٔ ذحلشرظ٘ٔ جلخحذتٔ ٍجلشرظ٘ٔ جلوسٍضٓ ذحلشرظ٘ٔ جلٌحه٘عٔ .ئًعِ
ٗؼَ٘ ٍطِح آذط ئلٖ جلشرظع٘ٔ جلوعسٍضٓ ٍّعَ لع٘س ئ ،تعأحطج ٗتعأحط ذعِ جلشرظع٘ٔ هعي
جلشرظ٘حت جٛذطٕ ٍجٛش٘حء جٛذطٕ(هطتحع.)89 :1998 ،
أهح جلشرظ٘حت ُٖ جلطٍجٗٔ جٍٛلٖ تٌسضد ػوي جلشرظع٘حت جلوسعـحٔ جلتعٖ  ،تتٌ٘عط
ؿَج جلطٍجٗٔ ٗع"هٌٖ٘" ٍ" ،،ذ٘طٓ" ئ ،أى شرظع٘حت جلطٍجٗعٔ جلخحً٘عٔ هعي جلشرظع٘حت
جلوٌلٔٔ ٗع حو٘س سطجدَٗ" ،هٌسجض" ٍ"هوط" جلصٕ تٌ٘ط ُٖ جلطٍجٗٔ جلخحً٘ٔ ٍأذلي ًِسِ ئلعٖ
هستَٕ جلوٌلٔٔ للتٌ٘٘طجت جلتٖ تـطأ ُٖ شرظ٘تِ.
الشخصیات المسطحة وعالقتها بالمکان
عینی
ئى هٌٖ٘  -أم هوط -تَ٘ى جلشرظ٘ٔ جلخحً٘ٔ ُٖ ضٍجٗعٔ زجض سعر٘ـحض ئلعٖ رحًعد ئذٌْعح.
ٍئًْح أطرحت أضهلٔ ُٖ سي هر٘ط ُحػـطت ئلٖ جلٔ٘حم ذأهوح شحٓٔ ٍتتحول هدء ت٘حلَ٘
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جلح٘حٍٓ .توس أًوَشرح هي جلوطأٓ جلزعجتطٗٔ جٛط٘لٍٔ ،ئًْح ٍئى هعحت ظٍرْعح تعطٕ أًعِ ذعص
رَْزج ٍجػحٔ ٛى ٗزول جلٌعحس ٗتِ٘عطٍى ٍٗعحى ٗحعحٍ أى ٗشعطحِ لٚذعطٗي ٍٗحًعت
جلٌت٘زٔ أى ألٖٔ ُٖ ً٘حّد جلسزي ٗن هطٓ ٍهطٓ ...ئًْح تطٕ أى جلوطء ٗ ،سذل جلسزي ئ،
ئشج ٓح ٗاهح طحزٓح(زٗد .)42 :1985 ،ئًْح ترسٍ ُٖ ٗخ٘ط جٛححٗ٘ي هعطأٓ هتسعلـٔ تطذعٖ
أٍ،زّح ٍلَ لزأت ئلٖ جلؼطخُ .تسلد «رلس أٍ،زّح هي شسٓ جلؼطخ ٍٗحًعت هٔرلعٔ هلعٖ
هولْح ّصج ذْؤ ررحضٓ  ،تل٘ي ...ئًْح ٗحًت ترص رَْزج هؼٌ٘ٔ لتطذ٘عٔ جٍ،زّعح ٍهعَزتْن
ج،حتطجم ئلٖ جٙذطٗي»(جلوظسض ًِسِ.)64 :
ٍّصُ جلوطأٓ جلتٖ تحولت آ،هحً ٗخ٘طٓ ٓس تطهع ئلٖ جلَؿي جلصٕ َٗ٘ى ًحػرح هي أذٌحتِ؛
ًْٛن لن ٗرصلَج رْسج ُٖ سر٘ل جستطزجز شرطج هي تطجذِ هي أٗسٕ جلوستووطٗي؛ ح٘عج أى
جًتظحخ جٛضجػٖ هلٖ ٗس جلِطًس٘٘ي َٗ٘ى أٍػح ُٖ ضٍجٗٔ جلحطُْٗ .طذوح ًؼعد جٛم هعي
ئذٌْح هوط ٗوَز ئلٖ أًْح تشوط أى ٗطجهتْعح ٓعس سعلرت هلعٖ ٗعسْٗن جلعصٗي ُطػعَج جلِٔعط
ٍجلحطهحى ٍجلللؤ هلٖ س٘حى جلزعجتط ٍلن ٗوس ذؤسٍض جذٌْح جلَح٘س أى ٗحطٕ أزًٖ سعحٗي
ُٖ ّصج جلشأى.
ُشرظ٘ٔ هٌٖ٘ ُٖ ّصُ جلطٍجٗٔ تَ٘ى شرظ٘ٔ ححذتٔ ً ،عطٕ ُْ٘عح إٔ تٌ٘٘عط هلحعَف.
ٍّصج ٗوَز ئلٖ ج،ذتٌحّ جلسحتسٍ ،جللام جلسجٗيًٍ٘ ،حخ جلحطٗٔ ُٖ زجض سر٘ـحضٍ .هٌ٘عٖ ،
تتو٘ي هي جلٔ٘حم ذإٔ تٌ٘٘ط ُٖ ًِسْح ٍشلٖ ُٖ كعل جًٌ،عاّ جلعصٕ ضأٌٗعحُ ُعٖ جلعسجض.
ُلصلٖ لن ٍلي تتٌ٘ط شرظ٘تْح ُا تطتٖٔ ئلٖ هستَٕ جلشرظ٘حت جلوسٍضٓ جلتعٖ ذحه٘حًْعح
جحسجث تٌ٘٘ط رصضٕ ُٖ جلح٘حٓ هحهٔ ٍُٖ جلطٍجٗٔ ذش٘ل ذحص.
ال ال خیرة
ٗرسٍ أى زٗد ٓس جذتلْ ّصج ج،سن لشرظع٘ٔ شجت رعحًر٘ي ٗوعح ٗطهعع ذس،لعٔ ذِ٘عٔ
ئلْ٘وحُ .حلزحًد جٗ ٍٛترلض ُٖ "ٍ ،"، ،هوٌٖ ّصج أًِ َٗ٘ى شرظح ٗطزز جلٌِٖ زجتوعح
ٍٗوحًٖ هي جل٘رت ٍجل٘أس جلوتعجٗسُ .اًْح توخل شطٗحٔ هي جلزتون جلتٖ لن تٔن ذإٔ هوعل
ٍئًوح ت٘تِٖ ذحلشَٕ٘ ٍجلتصهط ُْصج جٛهط َٗ٘ى ذوخحذٔ ضزٓ ُوعل تزعحُ جلَػعن جلٔعحتن ُعٖ
جلسجض؛ شجٕ جلصٕ ٗ ،تٌ٘ط ٍٗ ،سوح جلِطًسَ٘ى أى ٗتٌ٘ط شع٘ة ُْ٘عح .ئى ّعصُ جلشرظع٘ٔ
تشَ٘ زجتوح هي ػٌٖ جلو٘ ٍلٌْ٘ح  ،تَٔم ذإٔ هول لتٌ٘٘ط جلوظ٘طُ .وٌسهح ٗرتٌٖ هوعط
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جلصّحخ ئلٖ جلوسضسٔ لٖ٘ ٗتولن جلحطٗٔ ٍِٗ٘٘ٔ جلوَجرْٔ هن ج،ستووحض ٍٗحصٍ حعصٍ أذ٘عِ
ُاى " "، ،توٌوِ ،ئش أًْح  ،تطٕ هستٔرا لووط ٍئًوح تٌحّغ جستوطجض جلسضجسعٔ ٍهتحذوتعِ
ُٖ جلوسضسٔ ٍتَٔ « :زهٖ هي ّصُ جُ٘ٛعحض .ئى هل٘عٖ أى تووعل ٗحلحوعحض ئشج أضزت أى
تو٘ ُحسدٍّ .ل جلصٗي  ،تصّرَى ئلٖ جلوسضسٔ ُٖ ٗعَم هعي جٗٛعحم توَتعَى رَهعح؟
جلتول٘ن ل٘س ٛهخحلٖ ٗح زٍزٓ! ...ئذطس ٗحذي جلس٘٘ط ..هح أًت ئً ،رعحض ،ئٓ ،عصجضٓ تلتظعْ
ذٌوح ٗطجم جلٌحس ...ئهح أى تظرح ضرعا ئهعح أى تسعحْ سعحٔح ، ...تأهعل ُعٖ ئى تظعرح
سو٘سج ، ...تأهل أى تو٘ ح٘حٓ هـوثٌٔ ، .تأهل(»..جلوظسض ًِسِ.)57 :
ُْصُ جلشرظ٘ٔ  ،ترتلَ لْح أى تو٘ ُٖ إٔ هزتوعنُ .لعصلٖ تطػعٖ ذعأى توع٘
ٗحلحَ٘جى ُْوْح جلَح٘س َّ جضػحء جلطًرحت جلحَ٘جً٘ٔ ٍسس جلطهُْ .وي جلوز٘د أًعِ ٌٗعحزٕ
هوط ذع "جذي جلس٘٘ط" ئ ،أى أذ٘عِ ٗعحى هعي أحعس هٌعَضٕ جلؤعَ جلعصٗي ٗعحًَج ٗٔعَزٍى
جلوزتون ٍٗطشسٍى سَجز جلٌحس ئلٖ سَجء جلسر٘ل ٗأًْح تطٕ جلتٌ٘٘ط أٍ جُ٘ٛحض جلتٖ تٌعَٕ
جلتٌ٘٘ط ُٖ جلوزتون ًَهح هي جلس٘طجىٍّ .صُ جلشرظ٘ٔ تعطزز جل٘عأس ٍتطسعن زجتوعح أُٔعح
هٌسسزج لوي حَلْح.
أهح جلزحًد جٗ،زحذٖ ٗوَز ئلٖ "ذ٘طٓ" ٍَّ ٗرطظ ُٖ هوحًٍتْح أسطٓ هٌ٘عٖٗ« .حًعت ،،
ضًن حرْح للتَُ٘ط ٍجٓٝتظحز ُٖ ٗل شٖء ٍجحسٓ هعي جلٌعحس جلعصٗي ٗعأٗلَى ٗعل ٗعَم...
ٍٗحًت تسحهس هٌٖ٘ ٍأؿِحلْح هلٖ جحتوح لحلحت جلوَظ ُتوسّن ذ٘ي جلٌِ٘ٔ ٍجلٌِ٘ٔ ذٔـن
هي جلررع ج،سعَز»(جلوظعسض ًِسعِٗ .)61 :عصلٖ ٗرعطظ جلزحًرعحى جلوتٌحٓؼعحى ُعٖ ّعصُ
جلشرظ٘ٔ جلتٖ ًطٕ هاهح جلخرحت ٍجًوسجم جلتٌ٘٘ط ُعٖ شرظع٘تْحٍ .ذعصلٖ تٌعسضد ػعوي
جلشرظ٘حت جلوسـحٔ أٍ جلخحذتٔ ُٖ جلسجض جل٘ر٘طٓ؛ تلٖ جلتٖ  ،تِسح جلوزح أهحهْح للتـَض
ٍ جلٌوععَ ٍ ،تسععوح لٚذععطٗي أى ٗتٌ٘ععطٍج أٍ ٌٗ٘ععطٍج هظعع٘طّنُ .حلٔععحضب هٌععسهح َٗجرععِ
ذتظطٗححت ٗ ، ،تٌرِ ئلٖ أًْح تَ٘ى هتشحتؤ ٍٗ ،احق ُْ٘ح إٔ تٌ٘٘ط ُٖ شرظ٘تْح.
الشخصیات المذورة وعالقتها بالمکان
ٌّحٕ حعاث شرظع٘حت ترعطظ ُْ٘عح هاهعح جلتعسٍٗط ٍجلٌوعَ ،ح٘عج أًْعح توترعط هعي
جلشرظ٘حت جلوسٍضٓ أٍ جلٌحهُْ٘ٔ .صُ جلشرظ٘حت تَ٘ى :هوطٍ ،حو٘س سطجدٍَٗ ،هٌسجض.
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عمر
ئى هوط َٗ٘ى ذـل جلطٍجٗت٘يُ .اًِ ؿِل طٌ٘ط ٗوع٘ ذوطجُٔعٔ أهعِ ٍأذَجتعِ ُعٖ زجض
سر٘ـحضٍٓ .س َُٔس أذحُ ٍَّ ُٖ طٌط جلسيٍّ .صج جٛهعط ٓعس ذلعَ أحعطج سعلر٘ح ٗر٘عطج هلعٖ
شرظ٘تِ .ئًِ ٗتطزز ُٖ ضٍجٗٔ جلسجض جل٘ر٘طٓ ذ٘ي جلوسضسٔ ٍجلر٘ت ٍل٘س لسِٗ جلوحم ذحلٔؼحٗح
جلزتوحه٘ٔ ٍجلس٘حسٍ٘ٔ .جلررع هٌسُ «ٗل شعٖء ٍٗزعد جلحظعَ هل٘عُِ ...عاى أحاهعِ ،
تصّد ئلٖ أذوس هي ّصج»(جلوظسض ًِسِ .)16 :ئًِ شجّ ًْ٘ٔ جلِٔط جلوطٓ ٍلٌِ٘ ٗسعأ هعي
ًِسِ لوحشج ٗو٘ س٘حى جلسجض ُٖ جلِٔط جلوسٓن ٍٗسأ جلسإج هي جلٌسحء ٍجًٛحس جٛذطٗي
ٍلٌْ٘ن ٗزْلَى جٝرحذُٔ٘ .حى ضز جلروغ أى ّصج جٛهط هي ٓس٘وتْن ٍٗعطزز جٙذعط أى ج
ٗولن سرد ّصج جلشٔحء ٓؾ ٍل٘ي جلرـل لن ٗٔتٌن ذوخل ّصُ جلتِس٘طجت ُاًِ ٗوعطٍ توحهعح
أًْح  ،تَػح ش٘ثحُ .حل٘رحض ٗتححشَى هي جلطز هلِ٘ ُلصٕ ٗشعٖ٘ زجتوعح ٍٗسعأ لوعحشج ،
ٗوطَُى جلزَجخ جلظحتد؟ ّل ئًْن ٗطٗسٍى أى ٗرترثَج جلسعَج ُ٘عطزز زجتوعح ّعصج جل٘عام:
«لوحشج ٗ ،توطزٍى؟ لوعحشج ٗ ،خعَضٍى؟»(جلوظعسض ًِسعُِ .)74 :اًعِ ٗعطٕ أى سع٘حى زجض
سر٘ـحض /جلشود جلزعجتطٕ ٗللن هلْ٘ن هي ٓرل جلِطًس٘٘ي ٍلٌْ٘ن لن ٗحطَٗج ذإٔ سعحٗي
لتٌ٘٘ط هزطٗحت ح٘حتْنُ .حٛهط ٗحى ً٘ط هَِْم لسِٗ.
ُحلظرٖ ٍجرِ ٓؼحٗح ًطٗرٔ ؿ٘لٔ ح٘حتِ؛ ح٘ج َٗجرِ ذأَٓج جلوولن حٌ٘وح ٗعطزز أٓعَج،
ٗحًت هرحلِٔ لوح سزل ُٖ شجٗطتُِ .حلوولن ٗسأ هي هوٌٖ ٗلؤ جلَؿيُ .أرعحخ تلو٘عص
أى ُطًسح ّٖ أهٌح جلَؿي! ٍجلتلو٘ص أهحز سٌتِ ٍسون جٝرحذٔ ُٖ جلِظل جلسحذْ هي هولوِ.
أهح هوط ُأطحخ ذٌَم هي ج،ظزٍجر٘ٔ ُٖ هولَهحتِ ٍُٖ هح ٗسون ُٖ جلظَ« .لٔعس جٗتشعَ
جل٘صذُٔ .طًسح ل٘ست أهِ سَجء أ ٗحى ّٖ جلَؿي أم لن ت٘ي ّعٖ جلعَؿي»(جلوظعسض ًِسعِ:
 .)19لصلٖ ذسأت جلٌَجٓ جٍٛلٖ لحد جلَؿي تتَ٘ى ُٖ ػو٘طُ ٍشلٖ ذوس أى جٗتشعَ ّعصج
جلعَٗ .ئى هوط ُٖ زجض سر٘ـحض  ،تتٌ٘ط هزطٕ ح٘حتِ ٌٍٗسضد ذٌَم هح ػعوي جلشرظع٘حت
جلوسـحٔ ح٘ج أى جلو٘حى جلوٌلْ لن ٗسوح لِ أى تٌؼذ شرظ٘تِ ٍأحّط هلِ٘ سلر٘ح ُ٘أًِ
ٗشرِ ذسزي ٗ ،و٘ي للوسزَى أى َٗٔم ذإٔ ُولٗ .وح أى جلصٗي ٗحًَج ٗو٘شَى هوِ ُعٖ
جلسجض جل٘ر٘طٓ ِْٗ ،وَى جلتٌ٘٘ط ٍٗ ،سوحَى لِ أى ٗتٌ٘ط ٍئًوح ٗو٘شَى ُعٖ ترِلْعن .ئى
جلشرظ٘حت جلتٖ ٗحى ٗوحهل هوْح ٗحًت أهٍِ ،جلوولن  -جلصٕ ذحم َّٗتعِ ذعخوي ذرعس ئظجء
جلتسضٗس ُٖ جلوسضسٔ ، ،ٍ -ذ٘طٍٓ ،ظهاتِ ُٖ جلظٍَ ،أذَجتعِ ُعٖ جلر٘عت .أهعح جلشعٖء
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جلوْن ذحلٌسرٔ لشرظع٘ٔ جلرـعل ُعٖ ّعصُ جلطٍجٗعٔ ُاًعِ ٗ٘عَى جلعصجٗطٓ جلزوحه٘عٔ لعسٕ
جلزعجتطٗ٘ي؛ ذورحضٓ أذطٕ ئًِ َّ جلسحتل هي جلَػن جلوو٘شٖ جلسحتس هٌس جلشود جلزعجتعطٕ؛
جلشود جلصٕ ٓس زحس حَِٔٓ ج،سحس٘ٔ ٗحَّٔ جلوَجؿٌٔ ٍجلو٘ .
ٍُٖ جلحٔ٘ٔٔ َٗ٘ى هوط ذوخحذٔ "جًٛح" جلؤَِزٓ لسٕ ٗل هي أذٌحء جلزعجتعط؛ جًٛعح جلتعٖ
تْسزّح جلوعلٍٔ ،جًِ،طجزٍ ،جلللنٍ ،جلٌس٘حىُ .لصلٖ ئًِ ٗرححج هي جلحٔ٘ٔعٔ ٗرعسأ ذحلطحلعٔ
ٍجلسِط ئلٖ ٓطٗٔ ذٌٖ ذَذاى ح٘ج ٗزس أرَذٔ ل٘خ٘عط هعي أسعثلتِ؛ جلو٘عحى جلعصٕ ذعسأت
شرظ٘ٔ هوط تتٌ٘ط ش٘ثح ُش٘ثح ُِ٘ ٓ٘حسح لسجض سر٘ـحضُٜ .سرحخ جلتٖ هط شٗطّح ٗ ،حسث
إٔ تٌ٘٘ط ُٖ ح٘حتِ ُٖ ّصُ جلسجض .ئى جلرـل ٗرسأ ضحلتِ ئلٖ ذٌعٖ ذعَذاى لٔؼعحء هـلتعِ
جلظِ٘٘ٔ هلٖ حس َٓ جل٘حتد ٍلٌِ٘ ُٖ جلحٔ٘ٔٔ لن ٗرسأ ّصج جلسِط ئ ،ذوس أى ٍطعل ئلعٖ
ؿطْٗ هسسٍز ُٖ جلحظَ هلٖ أرَذٔ هٌٔؤ ٛسثلتِ ٍلل٘شَ هي جلحٔ٘ٔعٔ جلتعٖ ت٘عَى
هتطسرٔ ُٖ ٍرَزُ .ئى ذٌٖ ذَذاىّ -صج جلو٘حى جلٌحتٖ هعي جلوعحلنٍ -جلعصٕ ٗوع٘ ُعٖ
جلوعلٔ ٓس ٗطهع ئلٖ جلزعجتط ُٖ هطحلٔ ذسأ شورْح ٌْٗغ هي جلٌِلٔ ٍأذعص ٗحعطٕ ٌٍٗشعؾ
ًت٘زٔ جلٌَض ٍ جًِ،تحح جللصٗي أحسحح ُٖ تلٖ جلٔطٗٔ.
ُحلرـل ُٖ هتحذؤ هسحضُ لل٘شَ هي جلحٔ٘ٔٔ ٗلتٖٔ ذعَ٘هٌسجض ُٖ ذٌٖ ذعَذاىٍّ .عصج
ج،لتٔحء ٗحى أّن حسث ل٘زول شرظ٘تِ تٌؼذ هطحلٔ ذوس جٛذطُٕ .اًعِ هعطٍ ُعٖ ذٌعٖ
ذَذاى «أٗي ٗٔن شلٖ جلرؾ جلصٕ ذوسُ ٗ ،زَم جً،سحى ٍجلصٕ ٓرلِ ٗشوط ذحطٓٔ ُٖ زهِ
ٍذشسٓ تِحضِٓ»(جلوظسض ًِسِ .)132 :ئًِ هطٍ ُْ٘ح أى جً،سعحى ئشج ٗعحى حعطج ؿل٘ٔعح ُعٖ
ح٘حتِ ٍلن ٗ٘ي ٌّحٕ هستووط ٗسحس حِٔ ُلي ٗشوط ذحلزَم أذسجٗ .وعح أًعِ شجّ حعآٍ
جلح٘حٓ جلول٘ثٔ ذحلسَ٘ى ٍجلسهٔ ُٖ ّصُ جلٔطٗٔ .ئى لووط ذظحتض شجت٘ٔ تزولِ تتو٘عع هعي
أتطجذِ؛ ئش ٗتوتن ذصّي ٗٔق ٍضٍح ،توطٍ جلرٌَم ٍجً٘،سحض هلٖ ًطجض أذِ٘ ٍتتوتن ذوظر٘ٔ
ٍحو٘ٔ ئظجء ٍؿٌِ ٍلٌتِ ٍشلٖ ٗحى رل٘ح ُٖ زجض سعر٘ـحض؛ ئش لعن ٗٔرعل أى ت٘عَى ُطًسعح
ٍؿٌِ ٍتح٘ط ٍزّ هٌسهح ت٘لن هولوِ ذحلِطًس٘ٔ هن أى جلوطذ٘ٔ ٗحًت لٌتِ جٛم.
ُاًِ ذوس أى أهؼٖ ضزّح هي جلعهي ُٖ ذٌٖ ذَذاى ٍذوس جلتٌ٘٘طجت جلزصضٗٔ جلتٖ ؿطأت
هلٖ شرظ٘تِ آهي ذأى ٗل جًسحى ٗسعتـ٘ن ذحلعصٗحءٍ ،جلحعصٍّ ،جلعتحوس أى ٗرلعي ئلعٖ
جلو٘حًٔ جلتٖ ٗـوح ئلْ٘ح ٍٗحطص هلْ٘ح ٍ .ئًِ لن ٗ٘س ْٗتن ذحلزَم ذوس ّصُ جلوطحلٔ ٍئًوح
ٗطزز ُٖ ًِسِ« :حتٖ جلزَم لي ٗسُوٌٖ ئلٖ جستاخ هح ل٘س لٖ»(جلوظسض ًِسعِ.)254 :
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ٌٍّح تحَ هوط ئلٖ شرظ٘ٔ حَضٗٔ لي ٌٗخٌِ٘ شٖء هي ًحٗتِ حتٖ شرح جلزَم جلتٖ ٗحى
ٗـحضزُ ُٖ زجض سر٘ـحضٍٗ .حى ٗشوط أى ٌّحٕ ش٘ثح أذـط شأًح ٍأٗخط ٓ٘ؤُ .اًِ لعن ٗ٘عي
ئ ،جلحطٗٔ ٍجلظوَز أهحم جلوسٍ جلوستووط جلصُٕ٘ .رص رل ّوتِ هلعٖ جلؤحٍهعٍٔ ،جلِ٘عحح
هن جلوسٍ جلِطًسٖ ٍّسجٗٔ جلشود جلزعجتطٕ ئلٖ سر٘ل جحٔحّ حٔعِ ٍرولْعن ُعٖ هسع٘طٓ
طح٘حٔ ٍُٖ .جلَٓت ًِسِ ٗحى هٔتٌوح ذأًِ ل٘س ذؤسٍضُ أى ٗرلي ئلٖ ّصُ جلٌحٗٔ ٍَّ ذ٘ي
شٍِٗ ٍلٌِ٘ ٗحى ٗطُغ هن شلٖ أى ٗرلعي ئلعٖ جلٌحٗعٔ هعي زًٍْن(جلوظعسض ًِسعِ.)257 :
ُرصلٖ ٗتن جل٘شَ هي أذوحز شرظ٘ٔ هوطُ .طحلتِ جلظعِ٘٘ٔ ئلعٖ ذٌعٖ ذعَذاى لع٘س ئ،
ضحلٔ جست٘شحٍٗ .وح ححٍ هوط ذطحلتِ ٍتوطُِ ئلٖ شرظ٘ٔ َٗهٌسجض ٍجللٔعحء هعن حو٘عس
سطجد ٓل٘ا ،ححٍ أى ٗلْط للزعجتطٗ٘ي َّٗتْن ٍٗصٗطّن ذوحػْ٘ن جلوطٗعْ حٌ٘وعح ٗعحًَج
ٗو٘شَى أحطجضج ٍلن َٗجرَْج ذشرح جلزَم ٍ ،جلللن ٍ ،جللام ٍ ،جلترلَ.
ٍٗشوط جلرـل ححل٘ح أًِ تسذل ُِ٘ ضٍح ٗر٘طٓ ذحُٔعٔ ٍّعٖ ضٍح ذلعسُ ذأسعطٍُٗ .حًعت
ؿَِلتِ تِحضِٓ ٍهح َّ جٙى ئ ،حَضٓ ٍط٘حٔ ذ٘ي ذٔ٘ٔ جلخعَضجت ٍجلظ٘ححت(جلوظعسض ًِسعِ:
ٍ .)258 -257ؿَِلتِ ل٘ست هطحلٔ ئٍ ،أًِ ٗحى ُٖ ًعَم جلٌِلعٔ ٍل٘عي جٙى طعحض ضرعا
حَضٗح ٍتحَ ئلٖ ط٘حٔ رعجتطٗٔ ذ٘ي رو٘ن جلظ٘ححتُ .رصلٖ تٌ٘طت شرظ٘ٔ جلرـل ُعٖ
ذٌٖ ذَذاى ٍشلٖ ذوس تأحطُ ذشرظت٘ي جللت٘ي ٗحًتح شجت أحط جٗزحذٖ هلٖ جلشود جلزعجتعطٕ
ذش٘ل هحم ٍهلٖ جلِاح٘ي ذش٘ل ذحص ٍذوعس أى تٌ٘عطت أرعَجء جلطٍجٗعٔ ٍجلو٘عحى ترعس
شرظ٘ٔ هوط ُوِي ٌّح تر٘ي هسٕ تِحهل شرظ٘تِ هن جلو٘حً٘ي زجض سعر٘ـحض ٍٓطٗعٔ ذٌعٖ
ذَذاىُ .حلو٘حى ٓس شجخ شرظ٘ٔ جلرـل ٍجًظْطت ُٖ ذَتٔتِ ح٘ج تحَ هي طرٖ رحّل
ذحٛهَض ئلٖ حَضٕ لن ٗتَِِٓ جٝستووحض ٍلن ٗطٍ هـشِ شٖء ئ ،تحطٗط جلَؿي .هن أى هوعط
ٓس أهؼٖ حاحٔ أشْط ُٖ جلٔطٗٔ ٍل٘ي جلٔحضب َٗجرِ ذشرظ٘ٔ ًحػزٔ ٗأًِ ضرل ؿحهي ُٖ
جلسيُ .رصلٖ هرط هي جلشرظ٘ٔ جلوسـحٔ ُٖ جلسجض ٍٍطل ئلعٖ جلشرظع٘ٔ جلوعسٍضٓ ُعٖ
جلٔطٗٔ.
کىمىذار
ئى جلشرظ٘ٔ جلخحً٘ٔ جلتٖ تلود زٍضج هحَضٗح ُعٖ ضٍجٗعٔ جلحطٗعْ ت٘عَى ٓحتعسج هسع٘طٗح
ؿحهٌح ُٖ جلسي جسوِ َٗهٌسجض؛ شجٕ جلشرض جلوإحط هلٖ شرظ٘ٔ ذـل جلطٍجٍَٗٔٗ .هٌعسجض
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ٗحى ٗو٘ ُٖ أهحلٖ ررح ذٌٖ ذَذاى ُٖ ٍحسٓ ٍهعلٔ هي سَجز جلٌحسٍٗ .حى ٓحتعسج ُعٖ
جلحطخ جلٔسٗؤ ٍذتطت سحِٓ ُْ٘حّ .صج ج،سن جذت٘ط لِ هي ح٘حٓ هس٘طٗٔ ؿَٗلٔ ٗلِتِ ذتعط
سحُِٓ٘ .حلٌحس ًسَج جسوِ جلحٍٖٔ٘ٔ .ج،سن ٗاتن هن جلَكِ٘ٔ جلتٖ ٍٗل جلْ٘ح جلطٍجتعٖ ُعٖ
جلطٍجٍٗٔ .جلِاحَى ٗحًَِ٘ تح٘ٔ هس٘طٗٔ َٔٗ .جلطٍجتٖ هي ذظحتظِ« :لٔس ٗعحى َٗهٌعسجض
ٗشرِ ذشزطٓ هي حسٗس ح٘ي ٗحى هوط ٗٔتطخ هٌِٗ .حى جلش٘د ٗحسحِ ؿَٗا هعي جلوعحلن.
ئًِ ٗ ،حول لْصج جلوحلن ئ ،جلظسجٓٔ ٍج،حتطجم ...ئًِ ٗ ٌِٖٗ ،سحهس جلورلَٓحت جلتعٖ توعٜ
ج،ضعُ ...سطهحى هح جًؤست أٍجطط جلظسجٓٔ ذ٘ي هوط ٍّصج جلطرعل جلعصٕ ٌٗظعت لؼَػعحء
جٛضع ٍِْٗوحٍٗ .حى جلظرٖ ٗتطٕ جلٌسحء ٍجلطرح ل٘لحعْ ذحلح٘عحٓ جل٘رعطٕ جلتعٖ ٗح٘حّعح
جلوحلن»(جلوظسض ًِسِّ .)123 :صج جلش٘د جلصٕ ٗحول هوِ تزحضذح ٓ٘ؤ ٗتطٕ أحعطج جٗزحذ٘عح
هلٖ شرظ٘ٔ هوطُ .اًِ ٌٗظحِ زجتوح ٍٗشزوِ هلٖ أى ٗطُن هي هستَٕ ٍهِ٘ٗ .وح ٗـلد
هٌِ أى تِتح ئشًِ٘ ٍتحِق هح َٗٔ لِ ٍٗسزلِ ُٖ شجٗطتِ .ئى لَ٘هٌسجض ذـعٔ هسعتٔرل٘ٔ
ذحلٌسرٔ للرـل؛ ئش أًِ ٗطٕ ُٖ هوط َٓٓ تتو٘عُ هي أؿِح هخلُِ .اى ّصج جلترـ٘ؾ ِٗ٘عس
جلرـل ئشج جشتس سحهسُ ًٍؼذ هٔلِ ُٖ جلوستٔرل ح٘ي ٗظ٘ط ضرا(جلوظعسض ًِسعِ.)124 :
ٍٓس ِْٗ ،ن هوط هح َٗٔلِ َٗهٌسجض ٍلٌِ٘ ٗححٍ حِق أَٓجلِ ًٍظحتحٍِّ .صج جلش٘د جلوزَظ
جلوحٌٖ َٗٔم ذسٍض ٓحتس هس٘طٕ هي رحًد ٌٍٗظح جلٌحس ٗطرل زٌٖٗ ٍ ظه٘ن ضٍحٖ هي
رحًد آذطّ .صُ جلشرظ٘ٔ جلوسٍضٓ أٍ جلٌحه٘ٔ ترطظ هاهحْح للٔحضب ش٘ثح ُش٘ثح.
ئًِ تتوتن ذشرظ٘ٔ هحتزٔ حَضٍٗٔ  ،توطٍ جلرص،ى؛ ئش أى جلِطًس٘٘ي جلوحتل٘ي ٓطٗٔ
ذٌٖ ذَذاى سٌَج ٓحًًَح ظجتِح ٍجًؤسٍج هححٗوح ظجتِٔ ٍَٗهٌسجض زجتوعح ٗحعتذ أهعحهْن ٍٗشعَ٘
هي ًِلٔ جلِاح٘ي ٍٗسهَّن ئلٖ جلظوَز أهحهْن ٍٗعطٕ أى ّعصُ جلوحعحٗن ٍّعصج جلٔعحًَى
توسجى سرر٘ي ضت٘س٘ي ُٖ شٔحء أذٌحء جلزعجتط.
أهح ذوس ّصج جٝحتزحد ُحلٌحس ٗزتووَى حَلِ ٍجلش٘د جلوزَظ ٗحى َٗٔم ذٌظحْن .ئًْن
«ٗسووَى ٗام َٗهٌسجض ٍِْٗوًَِ .ل٘ي ؿعحٓتْن جلطّ٘رعٔ تحولْعن هلعٖ جلظعوت .ئًْعن
ٗو٘شَى حَ َٗهٌسجض ٍجٛهل ٗستحخْن هي ٗل رحًد»(جلوظسض ًِسًِ .)169 :ون ذوح أى
َٗهٌسجض ٗحول جٛهل للٌحس ٗتاتن شرظ٘تِ هن جٛهل ٍجلٌَض جلسحتسٗي هلٖ ُؼعحء ضٍجٗعٔ
حطْٗ؛  ًِٛأػِٖ سؤ جلحَ٘ٗٔ ٍجلروج ذ٘ي جلِاح٘ي ٍجلشرظ٘حت جٛذطٕ ٗرـل جلطٍجٗٔ.
ٗوح أى هٌَجى ضٍجٗٔ جلحطْٗ تحول ُٖ ؿ٘حتِ هاهح جلخَضٓ ٍأر٘ذ ًؼد جلشود جلزعجتطٕ.
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ططح َٗهٌسجض حَ جهتٔعح هعسز هعي جلِاحع٘ي هلعٖ ٗعس جلوسعتووطٗي جلِطًسع٘٘ي
هرحؿرح جلرـلٍ« :لٌٌ٘ح رو٘وح هزطهَى ٗح ٍلسُْٕ ،ن ٗوحٓرَى ذوؼعٌح ذحلططعحص ٍذوؼعٌح
جٙذط ذحلؼطخ أٍ جلسزيٗ ...وحٓرَى ذوؼٌح ذحل٘ام ٍذوؼٌح ذحلزَمٗ ...ـطزٍى شٌٍٗح هي جلٌَض.
ٗـطزًٍْن هي ج،ضع جلتٖ ٗعضهًَْحًٍ .حي ً ،سضٕ شلعٖ .حتعٖ ئشج ألٔعَج أهعحم ٍرٌَّعح
ٍجحسج هي هَتحًح ُْوٌح»(جلوظسض ًِسُِ .)238 :حلوستووطٍى ٗروسٍى ًحض ج،حتزحد أٌٗوعح
ٍرسٍّح .لصلٖ َٗٔهَى ذأطٌحٍ جلتوصٗد ٍٗلٔعَى ذوعغ جلِاحع٘ي جٛذطٗعحء ئلعٖ جلسعزي
ٍٗٔتلَى ذوؼْنُ .اًِ ٗطٕ أًِ هي أرل تحس٘ي جلَػن ٍلٖ٘ ٗو٘ جلٌعحس ه٘شعٔ ؿ٘رعٔ
ٗزد أى ٗحـوَى ج،سترسجز أٍ ٗسٌُِ ٍَٗٔ « :ئشج لن ًٔعحٍم أًعَجم ج،سعترسجز ّعصُ ُلعي
َٗ٘ى حؤ زجم ئلٖ جلشوَض ذحلرزل ٍجلوحض أهحم ّإ،ء جلوَتٖ»(جلوظسض ًِسِ.)238 :
ئى َٗهٌسجض ٗطٕ ّصج جلللن جلصٕ ِٗطػِ جلِطًسَ٘ى هلٖ جلِاح٘ي ،ئ ،أًِ لن ٗستسعلن
أهحهْن ذل ٗستِ٘س هي ذرطجتِ ُٖ جلحطخ ٍٗولن جلظوَز ئلعٖ جلِاحع٘ي؛ شجٕ جلعصٕ ٓعس
هلوتِ جلحطخ جلٔسٗؤ .ئًِ ٗت٘ٔي أى جلَحسٍٓ ،جلتاحنٍ ،جلتؼحهي تَ٘ى جلسضم جلطت٘س أهحم
ّزوحت جلِطًس٘٘يُ٘ .سهَ جلٌحس «لًََ٘٘ج طِح ٍجحعسج تشعس ذوؼعْن ئلعٖ ذوعغ سلسعلٔ
ٍجحسٓ»(جلوظسض ًِسِ.)239 :
ُْصج جلشرض جلوحٌٖ ٗحى لِ أحط ذحلي ُعٖ ٗٔلعٔ جلِاحع٘ي /جلشعود جلزعجتعطٕ ُعٖ
هطحلٔ جلٌْؼٔ ٗوح تطٕ أحطج ُٖ شرظ٘ٔ جلرـلَُ٘ .هٌسجض ٓس ضُن هلعن جلخعَضٓ ُعٖ أضع
ذٌٖ ذَذاى ٍذوح أًِ ٗحى هإحطج ُٖ هزطٕ ح٘حٓ جلٌحس ٍٗحى ٓس ً٘ط جلَػن جلسحتس ُٖ تلٖ
جلٔطٗٔ ٗو٘ي أى ًوترط شرظ٘تِ هسٍضجٍَُ .ض تٌ٘٘عط جلو٘عحى ٍجٛرعَجء كْعطت شرظع٘حت
ل٘ست ًحٗٔ لْح ُٖ جلح٘حٓ ئ ،جلتٌ٘٘ط ٍجلخَضٓ أهحم ج،ستووحض.
حمیذ سراد
أهح جلشرظ٘ٔ جٛذ٘طٓ جلتعٖ ًرتٌعٖ زضجسعتْح ُت٘عَى حو٘عس سعطجدٍ .ئًعِ ٗلوعد زٍض
جلوخِٔ٘ي ٍهٌَضٕ جلؤَ ُٖ جلطٍجٗٔٗ .وح َّ هوطٍٍ ئى ٗل حَضٓ ذححرٔ ئلعٖ جلوٌلعطٗي،
ٍجلوخ ِٔ٘ي ٍجلخَضٓ جلزعجتطٗٔ ل٘ست جستخٌحء هعي ّعصُ جلٔحهعسٍٓ .حو٘عس سعطجد ّعَ جلعصٕ
ٗ٘تٌَ شرظ٘تِ ًَم هي جلٌوَع َٗ٘ى جلشرظ٘ٔ جلخحلخٔ ُٖ ذٌٖ ذعَذاى ٍلعَ أى جلعطجٍٕ
أشحض ئلِ٘ ُٖ زجض سر٘ـحض هَرعجٍ .ئًِ ٗحى ذزحًد جلِٔطجء زجتوح ئ ،أى ًَٗعِ سعطجرح هٌ٘عطج
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ُ٘وَز ئلٖ أُ٘حضُ جلوٌعَضٓ ٍجلتٌَٗطٗعٔ؛ ح٘عج ٗحوعل آضجء تحطضٗعٔ ئظجء جلوعسٍ جلوسعتووط.
ٍجلطٍجتٖ ٗتحسث هي حو٘س سطجد ُٖ جلطٍجٗٔ جٍٛلٖ ٍَٗٔ أًِ لن ٗ٘عي ٗوع٘ ٍلعن ٗرعْ
ُْ٘ح ٍئًوح ًحزضّح هتزْح ئلٖ تطٗ٘حٍ .ئًِ ٗحى ٓس جذتِٖ ُٖ تطٗ٘ح ٍ«َّ ُٖ جلرحهسٔ هشعط
هي هوطًُ ...حخ ذؼن سٌ٘ي زٍى أى ٗطسل ش٘ثح هي أًرحتِ ٛذَٗعٍِ ...هعحزت أسعطتِ هعي
تطٗ٘ح زٍى أى توطٍ ش٘ثح هي جلوظ٘ط جلصٕ آ ئلِ٘»(جلوظسض ًِسعُِ .)43 :حلشعٖء جلعصٕ
ٗلِت جًٝترحُ أًِ هح ئى ًحزض زجض سر٘ـحض حتٖ تٌ٘طت أُ٘حضُ ٍتٌرِ ئلعٖ كلعن جلِطًسع٘٘ي
هلٖ جلشود جلزعجتطٍٕ .ئًِ ٗتوتن ذرظحتض تزولِ أى ٌِٗص ُٖ جلٌحس ًِحشج َٓٗعحُ .ظعَتِ
ٍهٌ٘حُ جلظحُ٘تحى ٗوسجى هي ّصُ جلرظحتضُ .وٌسهح ٗت٘لنٗ ،عحى طعَتِ «ٗخرعت جل٘لوعحت
جلتٖ ٗلَح أى ًلطتِ جلٌطٗرٔ تٔطؤّح ُٖ ج ُْٛجلرو٘س»(جلوظسض ًِسِ ٍُٖ )44 :ه٘عحى ً٘عط
زجض سر٘ـحض .ئشى ئًِ شٍ َٓٓ هإحطٓ ُٖ جلٌَِس ٗحلَٔٓ جلتٖ ٗحى ٗتوتن ذْح َٗهٌعسجضُْ .عصج
أحس جلواهح جلتٖ ٗزولْح ُٖ ئؿعحض جلشرظع٘حت جلوعسٍضٓ ٍجلوتٌ٘عطٓ ح٘عج ٗسعتـ٘ن أى
ٗحسث تٌ٘٘طجت رصضٗٔ ُٖ جٛشرحص حَلِ.
ٍحو٘س ٗحى ٗزلس ُٖ ذٌٖ ذَذاى ئلعٖ رحًعد جلِاحع٘ي هٌحٓشع٘ي هَػعَم تَح٘عس
رَْزّن ٍس٘حى جلوسى ذ٘ل زٗوَٓطجؿ٘ٔ ٍهلٖ ٓسم جلوسحٍجُٓ .اًِ ٗتوتعن ذحلسٗوَٓطجؿ٘عٔ؛
ح٘ج ٗطِٗ جلٔحضب ٗحتطم جلِاح٘ي ٍآضجتْعن ٍٗحتعطهْن ٍٗووعل لتَح٘عسّن ٍُعألٖٔ ُعٖ
جلسزي للوشحضٗٔ ُٖ تٌل٘ن جلِاح٘ي ٍجلووح ٍجلتحؼ٘ط ٝػطجذْن .ئًِ هي ٗرحض جلوخِٔ٘ي
ٍجلٌحس رو٘وح ٗوطَُى شلٖٗ ،حى ٌٗظط جلؼوَ٘ زجتوحٍٗ ،و٘ي جلٌحس ذوح ٗسسٕ ئلْ٘ن هي
ًظحتح ،ذج ُٖ جلطرح شزحهٔ جلح٘حٓ ٗ.حى زجتوح ئلٖ رحًد جلِٔطجءٍ ،تحسٕ جلسعلـحت هعي
أرل أى ٗسحهس أٓطجًِ(جلوظسض ًِسِ .)251 :ئًِ تولن جلٔعطجءٓ ذٌِسعِ ُعٖ ظهعي لعن ٗ٘عي
جلتول٘ن سحضٗح ُٖ جلزعجتط ٗخ٘طج .ئشج جلتٖٔ جلوطء هوعِ أزضٕ أًعِ ضرعل ضإٔ ٗخ٘عطج ٍهعح
ٗخ٘طجٗ .حى ُٖ ّ٘ثتِ ّسٍء ٍحعمٍٗ .حى ٗت٘لن ذظَت ذحُت رو٘ل جلَٓن ُٖ ج،شى ذـٖء
ذوغ جلرؾء .ئى ح٘حتِ ترسٍ لوعي ٗٔحضذعِ هع ٕٜذح،سطجض(جلوظعسض ًِسعُِ .)43 :شرظع٘ٔ
حو٘س ُٖ ذٌٖ ذَذاى تلْط أٗخط ُأٗخط للٔحضب .ح٘ج َٗٔم ذالٔعحء جل٘لوعحت جلخَضٗعٔ ذع٘ي
جلِاح٘ي جلوؼـْسٗي.
ّصُ جلشرظ٘ٔ توتلعٖ ٓعَٓ هزَْلعٔ ح٘عج ٗحتطهْعح جلٌعحس جحتطجهعح ٗر٘عطج .ئ ،أى
جلوستووطٗي ٍهطتعٓتْن ٗوترطًٍِ جلوزطم ج« َّ ًِٛ ٍٛجلعصٕ ألٔعٖ ُعٖ ضؤٍسعْن ّعصُ
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ج،هَض(ُ٘طٓ جلخَضٓ ًت٘زٔ ٓلٔ ج،رَض) ئًْن أًحس سصد أذطٗحء(جلوظسض ًِسِ .)149 :ئًِ ٓعس
أّسٕ جلِاح٘ي جلسصد جلصٗي لَ لن ٗ٘ي ٌّحٕ أشرحص ٗحو٘س سطجد لعي ٌٗترْعَج ئلعٖ
جػـْحزّ نُ٘ .طٕ حو٘س أى جتحعحز جلشعوَخ سع٘وعّ ج،ػعـْحز ُعٖ أًحعحء جلزعجتعط .ئى
جلتؼحهي هن جلصٗي ٗوولَىٍٗ ،تألوَى ٌٍٗحػلَى ٍجرد(جلوظسض ًِسِ.)192 :
ئى جلطٍجتٖ ٓس أضجز أى َٗٔم ذت٘ر٘ط طَضٓ حو٘س ٗٔحتس س٘حسٖ هٌحػل ٓحتعس للِاحع٘ي
أٍ جلشود جلزعجتطٕ جلصٕ ٗحى ٗو٘ ُٖ هطحلٔ جلٌَْع أهحم جٝسعتووحض ُحلرـعل ٗتـلعن
ئلٖ تٌل٘ن شورِ أهحم ّصج جلوسٍ جللعسٍزُ .وعي جلـر٘وعٖ أى ٗحظعل جلٔحتعس هلعٖ تزطذعٔ
جٗتسرْح هي ذا جلطحلٔ ئلٖ ذحضد جلرلس(تطٗ٘ح) ح٘ج تتِتح هٌ٘حُ ٌّحٕ ٍشلٖ ذوعس أى
جؿلن هلٖ هح ٗحسث ُٖ أًححء جلوحلن ٍت٘ٔي ذأى شورِ جلصٕ ٗوس رعء هٌِ هحظج ٗو٘ ُٖ
جلزْل ٍلٌِ٘ لن ٌٗخي ٍلن تؼوَ ّوتعِ ٍئًوعح ٗععٍز ًِسعِ ذحلشعزحهٔ ٍجلزعطأٓ ٍجلررعطٓ
ٍجحتطجم جٛذطٗي ٍهشَضٓ جلٌحسُ .حو٘س لن ذرتي ُٖ ح٘حتِ ًحٗٔ سَٕ جلحد لَؿٌِ ٍّٛلِ
ٍجًٔحش جلشود جلزعجتطٕ هي ً٘ط ج،ستورحز هح ُطػِ جلوسٍ جلٌحطد هلْ٘ن.
ُرصلٖ تر٘ي أى ذظحتض حو٘س سطجد ٓس ٗزول جلٔحضٕ هي هسم جلعتو٘ي هعي جلتٌرعإ
ذوظ٘طتًِ .ون ئًِ ٗحى هي زهحٓ جلتٌ٘٘ط ٍٗحى حؼَضُ ُٖ ضٍجٗٔ جلحطْٗ هتاتوعح هعن جلزعَ
جلخَضٕ جلسحتس هلْ٘ح هح تٔتؼِ٘ جلر٘ثٔ جلحطٓ جلَجسؤ كحّطٗعح ٍجلِسع٘ح س٘حسع٘ح ٍهٔحتعسٗح.
ٍّصُ جٛرَجء جلطحرٔ ٍجلوٌِتحٔ تتطٕ أحطج ئٗزحذ٘ح هلٖ جلٔحتس ٍهلٖ جلشود ذطهتعِ ٍتعإزٕ
ئلٖ جلتٌ٘٘ط ُٖ هظ٘ط جلشود جلزعجتطٍٕ .أذ٘طج جرتون جلِاحَى ٍححضٍج ػس جلوسٍ جلِطًسعٖ
ذوس أى أضشسٍج هلٖ ٗس َٗهٌسجض ٍحو٘س سطجد ٍذصلٖ ًْغ أذٌحء جلزعجتعط هعي ًعَم جلٌِلعٔ
ش٘ثح ُش٘ثح ُ٘حى ّصج جٛهط ذوخحذٔ ذحزضٓ هي ذَجزض جلخعَضٓ جلزعجتطٗعٔ جلتعٖ جًعسلوت ُعٖ 1
ًَُورط  1954ػس جٝستووحض جلِطًسٖ جلعصٕ جحتعلّ جلعراز هٌعص سعٌٔ ٍ ،1830زجهعت 7
سٌَجت ًٍظَ هي جلِ٘حح جلوسلح ٍجلوول جلس٘حسٍٖ ،جًتْت ذاهاى جستٔا جلزعجتط َٗم 5
رَل٘ٔ  1962ذوس أى سٔؾ ُْ٘ح أٗخط هي هلَ٘ى ًٍظَ هلَ٘ى ٓت٘ل رعجتطٕ.
وتیجة البحج
ذوس أى زضسٌح جلطٍجٗت٘ي لتر٘٘ي تاؤم جلو٘حى هن جلشرظ٘حت جلتٖ تلوعد زٍضّعح ُْ٘عح
ذلظٌح ٗاهٌح ُٖ ّصُ جلٌتحتذ:
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ئى جلطٍجتٖ ٓس ضسن ُٖ جلعطٍجٗت٘ي طعَضٓ حٔ٘ٔ٘عٔ هعي ح٘عحٓ جلشعود جلزعجتعطٕ ُعٖ
هطحلت٘ي ٓرل جلٌَْع ٍجلٌَْع أهحم جٝستووحض جلِطًسٖ جلصٕ ُعطع ًِسعِ هلعْ٘ن هٌعص
هسٓ ؿَٗلُٔ .حلطٍجٗتحى تًَ٘حى ذوخحذٔ ئزجًٔ حٔ٘ٔ٘ٔ لاستووحض جلٌطذٍٖ ،زهعَٓ شعورِ ذٌ٘عٔ
ج،ست٘ٔحف هي ًَم جلٌِلٍٔ ،ضُؼح للللن ٍئٗوحًح ذحً،سحى ٍٓسضتِ هلٖ جلتٌ٘٘ط ُٖ ح٘حتِ.
ئى جٛهٌ٘ٔ ُٖ جلطٍجٗت٘ي تترحزض ًَهح هي جلتٔحذل ئلٖ شّي جلٔعحضب ح٘عج َٗجرعِ ُْ٘عح
ذٌَه٘ي هي جلو٘حى أهٌٖ جلسجض ذَطِْح ه٘حًح هٌلٔح ٍٓطٗٔ ذٌٖ ذَذاى ٗو٘حى هِتَح .هن أى
زٗد لن ٗطسن أهٌ٘ٔ هٌَهٔ ُٖ ضٍجٗتِ ئ ،أًِ ٓحم ذَطَ تِحطع٘ل هٌْعح ح٘عج لعن ٗشعوط
جلٔحضب أًِ أهحم ه٘حى تر٘٘لٖ ٍئًوح ٗزس ًِسعِ أهعحم جلو٘عحى جلحٔ٘ٔعُٖ .حلو٘عحى ُْ٘وعح
ٗطهعجى ئلٖ جلزعجتط ذطهتْح ٍل٘ي ُٖ هطجحل هرتلُِٔ .عع"زجض سعر٘ـحض" ٗوعَز ئلعٖ جلعصّي
تلٖ جلظَضٓ جلَجػحٔ هي ّصج جلرلس حٌ٘وح ٗحى ٗو٘ شورِ تحت ً٘ط جٝستورحز جلِطًسعٖ.
ٗوح أى ٓطٗٔ ذٌٖ ذَذاى تطهع ئلٖ جلزعجتط حٌ٘وح ٗحى ُٖ هطحلٔ جلٌَْع؛ هٌسهح ؿِْ ّصج
جلشوَض ٗرطظ لعسٕ جلشعود جلزعجتعطٕ ُرعسأت أه٘عٌْن تتِعتح هلعٖ حٔعَْٓن جلوْؼعَهٔ
ٍجلوسلَذٔ ش٘ثح ُش٘ثح.
ئى جلو٘حى ُٖ جلطٍجٗت٘ي ل٘س هسطحح لٜحسجث ٍهزح ،لحطٗٔ جلشرظع٘حت ٓعؾ ٍئًوعح
ٗوس ٍس٘لٔ ٝكْحض أُ٘حض جلطٍجتٖ هي جلترلَ جلصٕ ٗوحًٖ هٌِ جلشود جلزعجتطٕ ُعٖ هطحلعٔ
ٗحى ِٗطع جلوستووط جسعتووحضُ هلعْ٘ن ٍٗعحًَج ُعٖ سعرحتْنُ .حلو٘عحى ٗتزعحٍظ جلحعسٍز
جلووتحزٓ ٍٗتحَ ئلٖ ُؼحء ضهعٕ ٗطشس جلٔحضب ئلٖ هاهح جلوزتون جلزعجتطٕ ُٖ ُتطٓ هعح
ٓرل جٝستووحضُ .حلو٘حى ُٖ جلسجض ذَطِْح هٌلٔعٔ ٗو٘عْ تٔعسم جلشرظع٘حت ٍٗوٌوْعح هعي
جلتـَض ٍشلٖ هطزُ أًِ هٌلٔح ٍهٌسسج ُ٘وطٓل أهحم تـَضّحٍ ،تٌ٘٘طّحٍ ،جٗتوحلْعحًٍ ،ؼعزْح،
ٍذطٍظ جلَهٖ لسْٗح لوح ٗزطٕ هلِ٘ هي جلللنُ .حلٔطٗٔ جلتٖ تَطَ ذو٘حى هِتَح ُاًْح تِتح
جلـطّ أهحم جلشرظ٘حت ُٖ سر٘ل هَزتْح ئلٖ جلطشس ٍتوْس لْح جللطٍٍ ،شوح ًحض جلخعَضٓ
أهحم جلوستووطٗي ُحلشرظ٘حت تٌوَ ُٖ أحؼحى ّصج جلو٘حى جلوِتَح ٍٗزطأ هلعٖ جحعسجث
تٌ٘٘طجت رصضٗٔ ُٖ ح٘حتْح ٍجلترلض هي جلزْلٍ ،جلترلٍَ ،ج،ػعـْحز جلوِعطٍع هلْ٘عح.
ُحلو٘حى ٗخ٘ط حَجُع جلشرظ٘حت ٍَٗكَ ُٖ سر٘ل تٔسم جٛهَض ُٖ جلطٍجٍٗٔ .لِ هآٔ ٍح٘ٔٔ
هن جلشرَص ٌِٗ،ظل ذوؼْوح هي جلروغ ح٘ج ًطٕ أًِ ٗس٘ط ئلٖ رحًد جلشرظ٘ٔ حتٖ
ًْحٗٔ جلطٍجٗٔٗ .وح أًِ ٗسس جلستحض هي جُ٘ٛحض جلتٖ تحولْح جلشرظ٘حت هعح ًعطٕ هشعحّسُ
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ُٖ زجض سر٘ـحض؛ ح٘ج أى جلشرظ٘حت لْح أُ٘حض هتٌعلٔ ٍزً٘ثٔ ،توسٍ هعي جلحظعَ هلعٖ
جلررع ٍ ،تِ٘ط ئ ،ذسس جلطهْ ٍضُن جلححرحت جلوحزٗٔ جلرس٘ـٔ .ئ ،أى أُ٘حض جلشرظ٘حت ُٖ
جلٔطٗٔ تتسن زجتطتِ ٍترلي ئلٖ هستَٕ جلتِ٘ط ذحلوستٔرل ٍجلسإج هي جلَػعن جلعصٕ ٗعحى
جلِاحَى ٗو٘شًَِ ُِ٘٘طٍى ذحلحطٗٔ ٍجلتحطٗعط هعي ٓ٘عَز ج،سعتٌا ُرعصلٖ ٗتزعحٍظٍى
جلوستَٕ جلسًٖ ذحلٌ٘ي ئلٖ جلححرحت هي جلسضرٔ جلخحًُ٘ٔ .حلو٘عحى ٗعإحط هلعٖ جلشرظع٘حت
ٍتتأحط ذِ ٍٗتِحهاى ذوؼْوح هن جلروغ ؿَج جلسطز.
ئى جلو٘حى جلوِتَح ٗوخل رحًرح هي جلحطٗعٔ ُوعي جلسعْل للشرظع٘ٔ أى ٌٗتٔعل هعي
ذالْح ذحًِ،تحح هلٖ جلوحلن جلرحضرٖ ٗوح أًِ ٗ٘شَ هي جلزحًعد جلعصٕ ٗ٘وعل جلشرظع٘ٔ
جلطٍجت٘ٔ؛ شجٕ جلصٕ ٓس َٗ٘ى ًٔ٘ؼح لوح ٗحى هلِ٘ ُٖ ذسجٗٔ جلطٍجُٗٔ .حلرـل هوط َٗ٘ى ُعٖ
جلطٍجٗٔ جٍٛلٖ ذحطٔ ُٖ جلو٘حى جلوٌلعْ طعر٘ح ٗٔتظعط ُْوعِ هلعٖ أٍل٘عحت جلح٘عحٓ ئ ،أى
شرظ٘تِ تت٘حهل ئلٖ حس هح ُٖ جلطٍجٗٔ جلخحً٘ٔ(ٍُٖ جلو٘حى جلوِتعَح) ُتتحعَ ئلعٖ هعي
لسِٗ آهح للحطٗٔ ٍجلظوَز أهحم جلوسٍُ .حلشرظ٘ٔ ُٖ جلو٘حً٘ي لْح ذظحتض تتٌ٘ط حسعد
تٌ٘٘ط جلو٘حى.
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للسضجسحت ٍجلٌشط ٍجلتَظٗن.
جلرحطجٍٕ ،حسي1990 .م ،بىیة الشکل الروائى؛ الفضاء ،الزمه ،الشخصطیة ،جلوٌعطخ :جلعسجض جلر٘ؼعحء،
جلوطٗع جلخٔحُٖ جلوطذٖ.
ذسضٕ ،هخوحى1986 .م ،بىاء الشخصطیة الرئیسطیة فطى روایطات وجیطب محفطى  ،ذ٘عطٍت :زجض جلحسجحعٔ
للـرحهٔ ٍجلٌشط ٍجلتَظٗن.
ذَتَض ،ه٘شح 1982 .م ،بحىث فى الروایة الجذیذة .تطرؤ ُطٗعس جًـًَ٘عَس ،ؽ ،2ذ٘عطٍت :هٌشعَضجت
هَٗسجت.
زٓ٘ٔ٘حى ،ش٘طٗي زذت ، 1371 .منشأ شخصیت در ادبیات داستانی ،تْطجى :جًتشحضجت ًَٗسٌسُ.
زٗد ،هحوس1985 .م ،حالحیة محمذ دیب؛ الذار الکبیرة ،الحریق ،الىىل ،ذ٘طٍت :زجض جلَحعسٓ للـرحهعٔ
ٍجلٌشط.
ضٗوَى ٌٗحى ،شلَه٘ت1387 .م ،روایت داستانی ،تطروِ جذَجلِؼل حطٕ ،تْطجى :جًتشحضجت ً٘لَُط.
هخوحى ،هرس جلِتحح1982 .م ،بىاء الروایة ،هظط :ه٘ترٔ جلشرحخ.
جلو٘سٗ ،وٌٖ1990 .م ،تقىیات السرد الروائى ،ذ٘طٍت :زجض جلِحضجذٖ.
ًٌ٘وٖ ّا  ،هحوس1973 .م ،الىقذ األدبى الحذیج ،ذ٘طٍت :زجض جلوَزٓ.
َُضستط1994 .م ،أرکان الروایة ،تطرؤ هَسٖ هحطٖ ٍسوط ضٍحٖ جلِ٘ظل ،ؿطجذلس :رطٍس ذطس.
ٓحسن زضجظ ،س٘عج1984 .م ،بىاء الروایة؛ دراسة مقاروة لخالحیة وجیب محفى  ،جلٔحّطٓ :جلْ٘ثعٔ جلوظعطٗٔ
جلوحهٔ لل٘تحخ.
جحوسجًٖ ،حو٘س1991 .م ،بىیة الىص السردی مه مىظىر الىقذ األدبى ،ذ٘طٍت :جلوطٗع جلخٔحُٖ جلوطذعٖ
للـرحهٔ ٍجلٌشط ٍجلتَظٗن.
هطتحع ،هرس جلولٖ1998 .م ،فى وظریة الروایة؛ بحج فى تقىیات السرد ،جلَ٘ٗت :هحلن جلووطُٔ.
ٍلٖ ،ضٌِٗ٘ ٍ جٍستي ٍجضٗي1987 .م ،وظریطة األدب ،تطروعٔ هحعٖ جلعسٗي طعرحٖ ،ذ٘عطٍت :جلوإسسعٔ
جلوطذ٘ٔ للسضجسحت ٍجلٌشط.

المقاالت
جطٌطٕ ،رَجز« ، 1388 .بررسی زیبایی شنناختی عنصنر مننار در داسنتار» ،هزلعٔ جزذ٘عحت
تـرٖ٘ٔ ،ضٓن  ،23طض .46 -29
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ذتٔٔ ،سل٘ن2010 .م« ،الریف فی الروایة الجزائریة دراسة تحلیلیة مقاروة» ،ضسحلٔ هٔسهٔ لٌ٘ل شْحزٓ
جلسٗتَضجُ جلولَم ُٖ ج،زخ جلزعجتطٕ ،رحهؤ ححد لرؼط.
ذي ٗحٖ ،سوسٗٔ2008 .م« ،داللة المکان فى روایطة عطابر سطریر ألحطالت مسطتغاومى» ،هعصٗطٓ لٌ٘عل
شْحزٓ جلوحرست٘ط ،رحهؤ جلزعجتط.
ضش٘س ،أهٌ٘ٔ1992 .م« ،استعارة الثورة /الحریق» ،هزلٔ جلِظَ  ،جلوسز  ،41طض .169-159
ظً٘رط ،أحوس2006 .م« ،المنار فی العمل الفنی» ،أهحًٔ هوحى جل٘رطٕ ،جلوسز .129
لَتوحىَٗ ،ضٕ1986 .م« ،مشکلة المکان الفىطى» ،تطروعٔ سع٘عج ٓحسعن زضجظ ،هزلعٔ جلراًعٔ جلؤحضًعٔ،
جلٔحّطٓ ،جلزحهوعٔ جٛهطٗ٘٘عٔ.

