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سیدمهدی مسبًق
علي حسیه غالمي یلقًن آقاج

*

**

الملخص
تس٘كش علٖ سٍاٗٔ «تحت ضوس الؿحٖ» الخشٗكٔ الفىشٗٔ ٍالشهضٗٔ للَالع الفلسعكٌٖ٘،
ٍبى الطخػ٘ٔ توخل غَتبً ٗعجش الىبتعت هعي لاللعِ ععي ؤـىعبسُ ٍبٗذَٗلَر٘تعِ تتسعن
ضخػ٘بت ّزُ الشٍاٗٔ ثبلعوك ٍالشهض ،ح٘ج ًزذ ـْ٘ب ضخػع٘بت ٗشهعض ثْعب الىبتعت بلعٖ
الومبٍهٔ ٍالوٌبؾلٔ هي ؤرل حشٗٔ الَقي ٍالوزبّذٓ ؾذ العذٍ اإلسشائ٘لٍٖٗ ،خ٘عش الحعت
ٍالفشح ٍلَٓ األهل ٍالٌخَٓ المَه٘ٔ ٍالؽ٘شٓ الذٌٗ٘ٔ لتحو٘س اإلًسبى الفلسعكٌٖ٘ للعذـب
عي ٍقٌِ ٍـٖ سؤِٗ ؤى االحتالل ال ٗمتػش علٖ هي ٗشٗعذ المؿعبء علعٖ األثكعبل العزٗي
ٗؿحَّى ثإًفسْن ـٖ سج٘ل الَقيٍ ،بًوب الزٗي ٗحبٍلَى استؽالل ّزُ األثكبل ٍهعي حعن
المؿبء علْ٘ن لٌ٘بلَا سؼبئجْن ٍؤّذاـْن ّن الوحتلَى ؤٗؿب ٗشهٖ ّزا الجحج بلٖ تحل٘عل
الطخػ٘ٔ ـٖ سٍاٗٔ «تحت ضوس الؿحٖ» ٍٍغؿ ؤثعبدّب الزسوبً٘ٔ ٍالٌفسبً٘ٔ هعتوذا
علٖ الوٌْذ الَغفٖ -التحل٘لٖ
الکلمات الذليلية :السشد ،الػَسٓ ،الطخػ٘بت الخبًَٗٔ ،الوٌبؾل ،الفلسعك٘ي ،الومبٍهعٔ،
الشهضٗٔ

* عؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ـٖ ـش اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ثزبهعٔ ثَعلٖ سٌ٘بّ ،وذاى ،اٗشاى(ؤستبر هطبسن)
smm.basu@yahoo.com
** قبلت الذوتَساُ ـٖ اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ثزبهعٔ ثَعلٖ سٌ٘بّ ،وذاى ،اٗشاى
الىبتت الوساٍل :س٘ذ هْذٕ هسجَق
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المقذهة
لفظ الطخػ٘ٔ ـٖ اللؽٔ العشث٘ٔ ثوعٌٖ «سَاد االًسعبى حعن اسعتعول ـعٖ راتعِ»(اثعي
ـبسس5393 ،م :هبدٓ ضخع)«ٍ ،الطخع ول رسن لِ استفب ٍظْعَس ٍالوعشاد ثعِ بحجعبت
الزات»(اثي هٌظَس531١ ،م ،د  :9هبدٓ ضخع) ٍ«ضخّع الطٖء عٌِّ٘ ٍهّ٘ضُ هوعب سعَاُ،
ٍالطخػ٘ٔ غفبت تو٘ض الطخع هي ؼ٘شُ»(هػعكفٖ5243 ،ق :هعبدٓ ضعخع) ؤهعب ـعٖ
األدة ـبلطخػ٘ٔ سوي ؤسبسٖ هي ؤسوبى الشٍاٗٔ ٍّٖ ،العٌػش الفبععل العزٕ ٗسعبّن ـعٖ
غٌ الحذثٗ ،احش ـِ٘ ٍٗتإحش ثٍِ ،دٍى الطخػ٘ٔ العبللٔ الوذسؤ ٗفمعذ وعل هعي الضهعبى
ٍالوىبى هعٌبّوب ٍل٘وتْوب ،ـعلٖ الشؼن هي ٍرَد الضهبى ٍالوىبى هستمل٘ي عي اإلًسعبى،
ـةًْوب ٗظالى ثال ل٘ؤ حم٘م٘ٔ لبسد ٍعٖ اإلًسبى(اَٗة533١،مٍ )44 :الطخػ٘ٔ تعوعل
ووحشن ؤسبسٖ للعول الفٌٖ ،ـْٖ المكت الزٕ ٗتوحَس حَلِ الخكعبة السعشدٕ ،ـعإّن
ؤدآ ٗستخذهْب الشٍائٖ لتػَٗش الحَادث ّٖ الت٘بسُ للطخػ٘بت
ٗتٌبٍل الىبتت ؤٕ ضخػ٘ٔ هي الطخػ٘بت التٖ ٗخلمْعب هعي ععذٓ صٍاٗعب ،ـمعذ ٗػعؿ
ثعذّب الزسوٖ هي ح٘ج الكَل ؤٍ المػش ٍالزوبل ؤٍ المجح ،ووب ٗػؿ ثععذّب االرتوعبعٖ
هي ح٘ج الؽٌٖ ٍالفمش ،ؤٍ الح٘بٓ ـٖ المشٗعٔ ؤٍ الوذٌٗعٔ ،ؤٍ وعَى الطخػع٘ٔ هعي الكجمعٔ
العبهلٔ ؤٍ الشؤسوبلٍ٘ٔ ،وزله ٗتٌبٍل الجعذ الٌفسٖ للطخػ٘ٔ هي ح٘عج الملعك ٍالتعَتش ؤٍ
االستمشاس ٍ ٍ ،الجعذ الفىشٕ هي ح٘ج الوحبـظٔ ؤٍ التحشس ،ؤٍ االًتوبء بلٖ الفىش الذٌٖٗ ؤٍ
االضتشاوٖ ؤٍ العلوٍٖ ،ال ٗحك للىبتت ؤى ٗعشؼ ضخػ٘بتِ عي قشٗك سشد ّعزُ الػعفبت
ؤٍ التعل٘ك علْ٘ب ،ألًِ ثزله ٗتذلل ـٖ ضاٍى ضخػ٘بتِ ثكشٗمٔ هجبضشٍٓ ،هي األـؿل لعِ
ؤى ٗػَس الطخػ٘بت ٍّٖ تعولٍ ،علِ٘ ؤال ٗمتػش علٖ بثشاص سلَوْب ٍتمذٗن ٍرْٔ ًظشّعب
ٍـؿح تػشـبتْب ـمفٍ ،بًوب ٗزت ؤى َٗؾح رلعه هعي لعالل هٌكعك األحعذاث ٍظعشٍؾ
الج٘ئٔ ،ثح٘ج ٗتشن ضخػ٘بتِ تٌوَ ثكشٗمٔ قج٘ع٘ٔ همٌعٔ(عخوبى5394،م)503 :
ٍلذ تطىلت ضخػ٘ٔ اإلًسبى الفلسكٌٖ٘ سرال وبى ؤٍ اهشؤٓ ؾوي الظعشٍؾ الوختلفعٔ
التٖ ؤحشت علِ٘ سلجب ؤٍ بٗزبثب ،ـمذ ٍل اإلًسبى الفلسكٌٖ٘ تحت تإح٘ش عذٓ دٍائعش ،دائعشٓ
االحتالل الوجبضشٍ ،دائشٓ الذٍل العشث٘ٔ التٖ اؾكش الفلسعكٌٖ٘ لالحتىعبن ثْعب ثطعىل ؤٍ
ثألشٍ ،دٍائش الفعل الَقٌٖ الفلسكٌٖ٘ الزٕ ثبضشتِ التٌظ٘وبت الفلسعكٌ٘٘ٔ اًكاللعب هعي
سئٗتْب األٗذئَلَر٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ للمؿ٘ٔ الفلسكٌ٘٘ٔ
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لذم الشٍائٖ الفلسكٌٖ٘ الوعبغش ـٖ سٍاٗتِ ًوبرد هختلفٔ هي الوزتوع الفلسعكٌٖ٘
ـلن ٗمتػش علٖ تمذٗن الطخػ٘بت اإلٗزبث٘ٔ ـمف ،ـةًوب لذم بلٖ ربًعت رلعه ضخػع٘بت
سلج٘ٔ ،هحبٍال ثزله ؤى ٗىَى هَؾَع٘ب لذس اإلهىعبى ،ـلعن ٗىعي هتعػعجب ؤٍ هٌؽلمعب ـعٖ
تعبهلِ ه الَال هي حَلٍِ ،لذ لذم الىبتت ؤًوبقب هختلفٔ هي الشربل وبلعبهل ٍالوعذسس
ٍسرل الذٗي ٍالوٌبؾل ٍالسعز٘ي ٍالوتععبٍى بلعٖ ؼ٘عش رلعه هعي الطخػع٘بت(اَٗة،
533١م)15 :
بى سٍاٗٔ «تحت ضوس الؿحٖ» تىَى بحذٕ سٍاٗبت ؾوتْب الوزوَععٔ التعٖ وتجْعب
اثشاّ٘ن ًػشاهلل تحت عٌَاى «الولْبٓ الفلسكٌ٘٘ٔ» تم الشٍاٗٔ ـٖ  593غفحٔ هي المكع
الوتَسف تطول  53ـػال ثبإلؾبـٔ بلٖ ـػل٘ي عٌَاًْوب(لجل الجذاٗٔ ٍثعذ الٌْبٗٔ) تتٌبٍل
الشٍاٗٔ المؿبٗب الفلسكٌ٘٘ٔ ٍتىَى الطخػ٘ٔ ـْ٘ب هحَسا ؤسبس٘ب ٍلْب دٍس ـبعل ـٖ تحشٗه
العول الفٌٖ ٍتعتجش هي العٌبغش السشدٗٔ التٖ ٗجٌٖ علْ٘ب ًزبح الشٍاٗٔ
بى ّزا الجحج ثبالعتوبد علٖ الوٌْذ الَغفٖ -التحل٘لٖ ْٗذؾ بلٖ تسل٘ف الؿَء علٖ
ضخػ٘بت سٍاٗٔ «تحت ضوس الؿحٖ» ٍدساستْب ٍتحل٘لْعبٍٍ ،غعؿ ؤثعبدّعب الزسعوبً٘ٔ
ٍالٌفس٘ٔ ٍتج٘٘ي اتػبل ّزُ الطخػ٘بت ثشسبلٔ الشٍاٗٔ ٍٗحبٍل هي لاللْعب اإلربثعٔ علعٖ
األسئلٔ التبل٘ٔ:
 5هب ّٖ الشسبلٔ التٖ ٗتَلبّب الىبتت ـٖ ّزُ الشٍاٗٔ؟
 4و٘ؿ تتػل ضخػ٘بت الشٍاٗٔ ثْزُ الشسبلٔ؟
 9هب ّٖ الوالهح التٖ تتسن ثْب ضخػ٘بت ّزُ الشٍاٗٔ؟
خلفية البحث
ٌّبن دساسبت هختلفٔ حَل اثشاّ٘ن ًػشاهلل ٍؤدثِ هٌْب وتعبة« :الجٌ٘عٔ ٍالذاللعٔ ـعٖ
سٍاٗبت اثشاّ٘ن ًػعشاهلل» لوشضعذ ؤحوعذ ،ث٘عشٍت4001 ،م ٍ«الىعَى الشٍائعٖ :لعشاءٓ ـعٖ
الولْؤ الشٍائ٘ٔ(الولْبٓ الفلسعكٌ٘٘ٔ) إلثعشاّ٘ن ًػعشاهلل» ،لوحوعذ غعبثش عج٘عذ ٍسَسعي
الج٘بتٖ ،ث٘شٍت4003 ،م ٍ همبلٔ «ضَُّ٘عبٕ سٍاٗعٖ دس آحعبس داسعتبًٖ اثعشاّ٘ن ًػعشاهلل»
لزَاد اغؽشٕ(هزلٔ الزوع٘ٔ العلو٘ٔ اإلٗشاً٘ٔ للؽعٔ العشث٘عٔ ٍآداثْعب ،الععذد 5993 ،5١ق)
ٍ«دساسٔ هالهح هب ثعذ الحذاحٔ ـٖ سٍاٗٔ ثعشاسٕ الحوّعٖ الثعشاّ٘ن ًػعشاهلل» ألحوعذ سؾعب
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غبعذٕ(هزلٔ ثحَث ـٖ اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ،العذد 5299 ،9ق) ٍ«تزل٘بت تطظٖ الضهي
ـٖ سٍاٗٔ هزشد ـمف إلثشاّ٘ن ًػشاهلل» ألحوذ سؾب غبعذٕ(هزلٔ اللؽعٔ العشث٘عٔ ٍآداثْعب،
العذد االٍل ،سث٘ 5291ق) ٍ ؤهب دساسٔ الطخػ٘ٔ ـٖ سٍاٗعٔ «تحعت ضعوس الؿعحٖ»
ـوَؾَ رذٗذ لن ٌٗفشد ثذساسٔ هستملٔ هي لجل الجبحخ٘ي
المضمىو السردی للروایة
تٌمل سٍاٗٔ «تحت ضوس الؿحٖ» الَال الفلسكٌٖ٘ ٍّعَ هعي لعالل لػعٔ ٗبسع٘ي
األسوش الطبة الخبئش الوفعن ثبلحت للَقي ٍ للح٘بٍٓ ،الزٕ ٗخَس ٍٗسزي ٍٗكشد هعي ثلعذُ
ٍَّ ـٖ الخبهسٔ ٍالعطشٗي هي عوشُ استخذم الشإٍ ضخػ٘ٔ سل٘ن ًػشٕ الزٕ ٗتموّع
ضخػ٘ٔ ٗبس٘ي هي لالل تزس٘ذ س٘شٓ ح٘بتِ ـٖ هسشح٘ٔ هي تإل٘فِ ٍتوخ٘لِ ٍبلشارعِ
ح٘ج لبم سل٘ن ًػشٕ ثتزو٘ الحىبٗبت التٖ تُشٍٕ عي ٗبس٘ي هعي وعل ؤٍلئعه العزٗي
ٗعشـًَِ ؤٍ الزٗي ٗذّعَى هعشـتِ ثذؤ سل٘ن العول ـٖ الوسشح هي لالل عولِ ـعٖ هىتعت
للذساسبت ثعذ ؤى سضّحِ هذٗش الوىتت للوطبسؤ ـٖ هسشح٘ٔ ؼٌبئ٘ٔ لألقفبل لذ ـطعلت
الوسشح٘ٔ ثسجت الحػبسات ٍحظش التزَال الزٕ وبى ٗفشؾعِ االحعتالل االسعشائ٘لٖ ثععذ
ؤٍسلَ ،بال ؤى سل٘ن استوش ـٖ هحبٍلتِ الحخ٘خٔ وٖ ٗحمك ًفسِ وووخل بلعٖ ؤى لكعشت
لِ ـىشٓ تزس٘ذ س٘شٓ ح٘بٓ الوٌبؾل ٗبس٘ي األسوش
استؽل سل٘ن توبّٖ رسذُ ثبلىبهل ه رسذ ٗبس٘ي بلٖ دسرٔ تمل٘ذ هط٘تِ العشرعبء
ثعذ التعزٗت الزسذٕ ،الزٕ تعشّؼ لِ ٗبس٘ي ـٖ سزَى االحتالل االسشائ٘لٖ لىي سل٘ن
وبى ـٖ ول هشٓ ٗفطل ـٖ ؤداء ضخػ٘تِ ثسجت ظَْس ٗبس٘ي ـٖ ول هشٓ لالل تزسع٘ذ
الوسشح٘ٔ هوب وبى ٗسجت بسثبوب لسل٘ن ٍثبلتبلٖ ـطل العشٍؼ ـٌشٕ تَتشا عذائّ٘ب رَّشّٗب
ث٘ي الووخل سل٘ن ٍغَستِ الوخبل ًٍزذ هَال هي الشٍاٗٔ ؤى ّزا التَتش العذائٖ س٘تػعبعذ
بلٖ الحذّ الزٕ ٗتسبءل ـِ٘ سل٘ن « :لوبرا ال ؤحشّس الزوَْس هي ضخػ٘ٔ ٗبسع٘ي األسعوش،
ثذل ؤى ؤلمٖ ثْزا الععتء علعٖ ًفسعٖ؟ »(ًػعشاهلل4054 ،مٍ )49 :ووعب سع٘ظْش الحمعب
ٗتخلع سل٘ن هي ٗبس٘ي ثبؼت٘بلِ ثكلمٔ هسذس ٍـعٖ الشٍاٗعٔ لػعع ؤلعشٕ ألضعخبظ
ؤلشٗي هي ؤثشصّن ًوش ٍالزٕ ثمٖ ٗشدد لالل الشٍاٗعٔ ثعإى هسعتمجلِ ؾعب ـعٖ الوعشت٘ي
اللت٘ي ؤحشق ـْ٘وعب وتبث٘عِ الوذسسع٘٘ي ثسعجت الؽعبسات ٍالمٌبثعل التعٖ وعبى اإلحعتالل
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االسشائ٘لٖ ٗلمْ٘ب علٖ سام اهلل ثمٖ ًوش ٗعجّش عي تخَـِ هي ؾ٘ب هستمجلِ ٍععذم بووعبل
دساستِ لالل ؤحبدٗخِ ه ٗبس٘ي بلٖ ؤى استطْذ ث٘ي ٗذِٗ ٍثمٖ ًػؿ رسذُ هعلمب ث٘ي
ٗذٕ ٗبس٘ي ٍالٌػؿ اٙلش احتشق رشاء لٌجلٔ اسشائ٘ل٘ٔ
العًىاو وعالقحه بالصىرة
العٌَاى َّ عتجٔ الٌع ٍؤٍل هب ٗاللِ٘ الوتلمٖ ،ـةهب ؤى ٗىَى هتفمبً ه الٌع هوْذاً لِ
ٍربرثبً للمبست ثبًضٗبحبتعِ ٍهفبسلبتعِ التعٖ ٗخ٘شّعب ؤٍ ال ـعبلعٌَاى «ٗوخعل ثكبلعٔ العٌع
التعشٗف٘ٔ ـَْٗتِ»(لبلذ4009 ،م )909 :بر ثٌ٘ٔ ّزا العٌعَاى ٗتطعىل هعي حالحعٔ ؤلسعبم:
«تحت +ضوس +الؿحٖ» ٍّزا تشو٘عت بؾعبـٖ ٗتىعَى هعي الوؿعبؾ(تحت) ٍالوؿعبؾ
بلِ٘(ضوس) ٍالوؿبؾ بلِ٘ (الؿحٖ) ٍالىبتت ثَاسكٔ ّزا التشو٘ت ٗط٘ش بلٖ ٍلت لعبظ
هي الٌْبسٍ ٍَّ ،لت استفب الطوس ٍالم٘بم ثعول ـِ٘ ٍّزا الَلت هي ؤـؿل ؤٍلبت الٌْعبس
ـٌجذؤ ثتحل٘ل عٌَاى الشٍاٗٔ:
 5تحت :بحذٕ الزْبت الست الوح٘كٔ ثبلزشم ًٍم٘ؿٔ ـَق
 4ضوس :الطوس تشهض بلٖ(اإلضشاق -هشوض الزبرث٘ٔ -اإلستمالل٘ٔ عي الؽ٘ش)
ٍعٌذ هتبثعٔ المعبست لمعشاءٓ الشٍاٗعٔ ٗالحعظ ؤى الطخػع٘ٔ الشئ٘سعٔ(ٗبسع٘ي) تؿعبّٖ

الطوس ،بى غفبت الطوس ًفسْب تتوظْش هي لاللِ:
الؿ -غفٔ اإلضشاق ٍتجذٗذ الظالمٗ :بس٘ي األسوش ضخػ٘ٔ الوزبّذ ـعٖ حعشة تحشٗعش
الفلسك٘ي ٍتجذٗذ ظلن ٗس٘كش وبلظالم علٖ األساؾٖ الوحتلٔ
ة -غفٔ الوشوضٗٔ ٍالزبرث٘عٔ :للطخػع٘ٔ الوشوضٗعٔ ٗبسع٘ي األسعوش غعفٔ الوشوضٗعٔ
ٍالزبرٗجٔ ـٖ الشٍاٗٔ ووب ًشاّب ـَٖٗ« :م الوٌعٖ ّعزا ال٘عَم ٍالتفعت بلعٖ ٗبسع٘ي تإهلتعِ
التشثت هٌِ ؤلزتِ ث٘ي ؤحؿبًْب :ؤًت الَح٘عذ العزٕ ـعتح الكشٗعك للفعشح ل٘عذلل للجعٖ
هشت٘ي»(ًػشاهلل4054 ،مٍ )500 :ـٖ هَؾ آلش هي الشٍاٗٔ ًزذ التَل٘ ثبسعن ٗبسع٘ي ال
ثبسن الووخل الزٕ ٗادٕ دٍسُ ـٖ الوسشحٍ« :لبلعت :ؤسٗعذن ؤى تَلع لعٖ ٍلىعي لع٘س
ثبسوه ؤًت سل٘ن ًػشٕ ثل ثبسن الطخػ٘ٔ التٖ تادْٗب ٗبس٘ي األسوش»(الوػعذس ًفسعِ:
 )511ؤٍ ًزذ ـٖ هَؾ آلش هي الشٍاٗٔ ؤى األقفبل ٗحجًَِّ ٍٗشٗذٍى ؤى ٗلعجِ« :عٌذ ثبة
الػبلَى ٍلؿ ًعوبى حن اًذـ ثبتزبِّ ٗعبًمِ :لبلٖ ٗبسع٘ي ّىعزا اعتعبد ؤى ٌٗبدٗعِ ـعٖ
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الطَْس المل٘لٔ التٖ ؤهؿبّب هعبً ثعذ لل٘ل تشار لكَات ٍلبل الَعذ ٍعذ الَععذ ٍععذ سد
ٗبس٘ي برى ؤٍل ضٖء عل٘ه ؤى تفعلِ ؤى ًلعت الىشٓ هعبً»(الوػذس ًفسِ)55١ :
د :االستمالل٘ٔ :وبى ٗبس٘ي ٗحت االستمالل٘ٔ ٍلن ٗىي هي الزٗي ٗمجلَى سثف هػ٘شّن
ثبٙلشٗي« :لن ٗىي ٗبس٘ي هي ؤٍلئه االضعخبظ العزٗي ٗمجلعَى سثعف هػع٘شّن ثوػع٘ش
بًسبى ثعٌِ٘ ،وبى ٗتفلّت دائوب هي ّزا الطشن الزٕ ٗحعس ثإًعِ ٗتشغعذُ علعٖ العذٍام»
(الوػذس ًفسِ)99 :
 9الؿحٖ« :غذس الٌْبس ح٘ي تشتف الطوس ٍاهتذ الٌْعبس ل٘عل الؿعحٖ هعي قلعَ
الطوس بلٖ ؤى ٗشتف الٌْبس ٍتج٘ؽ الطوس»(اثي هٌظَس531١،م،د  :52هبدُ ؾحٖ)
بى بؾبـٔ الطوس بلٖ الؿحٖ تذل علٖ ٍلت لبظ هعي ؤٍلعبت ال٘عَم ال تطعتذ ـ٘عِ
الحشاسٓ ـٖ الػ٘ؿٍ ،تخفؿ الجشٍدٓ ـٖ الطتبء ـ٘سعتعذ اإلًسعبى حٌ٘ئعز ثبلم٘عبم ثإعوبلعِ
ٍّزا الَلت هي ؤـؿل ؤٍلبت الٌْبس ٍهي ؤرولْب
ـْزا العٌَاى ٗذل عٌذ المبست علٖ عذٓ الوعبًٖ التٖ تتذاعٖ ه لشاءتِ ٍهٌْب:
اإلضبسٓ بلٖ روبل ٗتوخل ـٖ الفؿبء :روبل ـؿبء الشٍاٗٔ ٍقج٘عتْب ح٘ج ٗإتٖ الَغعؿ
ـٖ الػفحٔ األٍلٖ هي الشٍاٗٔ ٍبٗحبء ّزا الوعٌٖ ٗتٌبست ه هكل الشٍاٗٔ« :تحت ضوس
الؿحٖ ٍؤهبم ضزشتٖ لَص تظلالى السبحٔ التحتب لج٘تْبٍ ،علٖ هشؤٕ هي سؾ قَ٘س الذٍسٕ
ٍثلجل٘ي ٗكبسداى ثعؿْوب الجعؽ ـٖ ضزشٓ الت٘ي ثزبًجْب ؤهبم رلعه الفع٘ؽ الْبئعل هعي
الَْاء الٌمٖ ،الَْاء الكشٕ الٌبعن ٍعلٖ هشؤٕ حالحع٘ي ًبـعزٓ علعٖ األلعل ٍعطعشٗي غعج٘بً
»(ًػشاهلل4054،م )1 :بىّ ـٖ ّزا الٌع روبل٘ٔ ؤلعبرٓ ٍبى هعي ضعٖء ٗجععج اإلًسعبى
الفلسكٌٖ٘ علٖ الذـب عي ٍقٌِ سَٕ ؤضزبس ٍقٌِ ٍحذٗمتِ ٍؼٌعبء الك٘عش ـعٖ الػعجبح
علٖ حبـٔ ًبـزتِ ٍؤقفبلِ
اإلضبسٓ بلٖ هب ٗزعلْن ـَق االحتالل ال تحتِ(روبل) :األض٘بء الزو٘لٔ التٖ تتوخل ـٖ
الح٘ععبٓ هععي الكج٘عععٔ الخالثععٔ ٍالزوععبل ٍالحععت ٍالفععشح ٍالوطععبعش الز٘بضععٔ ٍ تزعععل
ـلسكٌ٘٘٘ي ؤلَٕ ل٘ىًََا ـَق االحتالل ال تحتِ ووب ٗشتجف ّزا الزوعبل ثشسعبلٔ الشٍاٗعِ
ًٍزذُ ـٖ لَلِ:
«ًحي ثحبرٔ ألى ًمَل ألًفسٌب لجل سَاًب :بًٌب لعن ًعضل رو٘لع٘ي ،سؼعن وعل سعٌَات
الوَت التٖ عطٌبّب تحت اإلحتالل ثػشاحٔ ،روبل وْزاٍ ،لَ وبى سهضٗبًٗ ،زععل االًسعبى
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ٗحس ثإًِ ـَق ول اإلحتالل ال تحتِ »(الوػذس ًفسعٍِ )99-9١ :ووعب ٗتعشاءٕ لٌعب ـعٖ
هَؾ آلش هي لَلِّ« :زا الطعت ؾحٖ دائوب ٍس٘ؿحٖ ٍبرا وبى هي ولؤ الثعذ هعي ؤى
ًمَلْب اٙى ،ـٖ ٍرِ لَات اإل حعتالل ،ـْعٖ ؤًٌعب سٌَاغعل الوطعَاس ،سٌَاغعل الوطعَاس،
سٌَاغل الوطَاس ال هي ؤرل دم رله العػفَس العزٕ ـمعذًبُ ال٘عَم ثعل هعي ؤرعل وعل
العػبـ٘ش الػؽ٘شٓ ـٖ ّزا الَقي»(الوػذس ًفسِ)4١ :
ـبلشٍائٖ ٗلذ ـٖ ؤعوبق الطخػ٘ٔ ٍٗحلل سلَوْب ٍٗمذم لٌب ؤثعبدّب الزسو٘ٔ ٍالٌفس٘ٔ،
ح٘ج ٗػَس عبلوْب الذاللٖ ٍالخبسرٖ ،ثزله سثف األحعذاث حتعٖ ٗعتوىي الوتلمعٖ هعي
سسن غَسٓ ضجِ ًبؾزٔ حَل تله الطخػ٘ٔ ٍضخػ٘بت ّعزُ الشٍاٗعٔ ـْ٘عب هعي العوعك
ٍالشهض الطٖء الىخ٘شٍ ،هي ّزُ الطخػ٘بتٗ :بس٘ي األسوش ،سعل٘ن ًػعشٕ ،ؤم الَل٘عذ ،ؤثعَ
الَل٘ذٍ ،سدٓ ٍثعؽ الطخػ٘بت التٖ تحؿش عذٓ هشات ـٖ الشٍاٗٔ هخل ًعوبى ًٍوش
شخصيات الروایة
وبى الٌػ٘ت األٍـش هي الذساسبت ـ٘وب ٗخع تػٌ٘ؿ ؤًعَا الطخػع٘بت ٍلععل ؤّوْعب
«لبغ٘ٔ الخجبت ؤٍ التؽ٘ش التٖ تتو٘ض ثْب الطخػ٘ٔ ٍالتٖ تت٘ح لٌب تَصٗ الطخػع٘بت بلعٖ
سىًَ٘ٔ  ٍّٖ Statiquesالتٖ تظل حبثتٔ ال تتؽ٘ش قعَال السعشد ٍدٌٗبه٘عٔ()Dynamique
توتبص ثبلتحَالت الوفبرئٔ التعٖ تكعشؤ علْ٘عب دالعل الجٌ٘عٔ الشٍائ٘عٔ الَاحعذٓ»(ثحعشإٍ،
4003مٍَٗ )451 :رذ تمس٘ن آلعش للطخػع٘ٔ ٍّعَ التمسع٘ن الوععشٍؾ ثح٘عج ًػعبدؾ
الطخػ٘ٔ الوشوضٗٔ التٖ تػبدْٗب الطخػ٘ٔ الخبًَٗٔ التٖ تػعبدْٗب الطخػع٘ٔ الخبل٘عٔ هعي
اإلعتجععبس( )Personnage de comparesووععب ًػععبدؾ الطخػعع٘ٔ الوععذٍسٓ ٍالطخػعع٘ٔ
الوسععكحٔ ٍووععب ًػععبدؾ ـععٖ األعوععبل الشٍائ٘ععٔ الطخػعع٘ٔ اإلٗزبث٘ععٔ ٍالطخػعع٘ٔ
السععلج٘ٔ(هشتبؼ5339 ،مٍ )99 :لععذ ًزععذ ألسععوبء الطخػعع٘بت ـععٖ الشٍاٗععٔ ؤٍ المػععٔ ؤٍ
الوسشح٘ٔ دالالت ٍاؾحٔ علٖ س٘ش الحىبٗٔ ،ـبلطخػ٘ٔ ثتسو٘تْب لْعب سع٘و٘بئ٘ٔ تحعذث
عٌْععب الٌمععبد ح٘ععج «ّععزا االسععتخذام الععذاللٖ لإضععبسات ّ عَ الوَؾععَ األسععبس ـععٖ
الس٘و٘بئ٘ٔ»(تطبًذلش4009 ،مٗ )21 :عشؾ المبست الطخػ٘بت الوتععذدٓ ـعٖ الشٍاٗعٔ هعي
لععالل الوعلَهععبت التععٖ ٗػععفْب الىبتععت ـععٖ الشٍاٗععٔ ٍّععزُ الوعلَهععبت رسععوبً٘ٔ ؤٍ
ًفسبً٘ٔ(سًزجش ثَس ٍسوتٖ)544 :5932 ،
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الشخصيات الرئيسية
ٍّٖ الوحَس الشئ٘سٖ الزٕ تذٍس حَلِ ؤحذاث الشٍاٗٔ ٍتىَى ـٖ ًفس الَلت الوحعشن
الخفٖ لتله األحذاث تطول سٍاٗٔ «تحعت الطعوس الؿعحٖ» ثكلع٘ي سئ٘سع٘٘يٍّ ،وعب
ٗبس٘ي األسوش ٍسل٘ن ًػشٕ تتوحَس الشٍاٗٔ حَلَ ّزٗي ضخػ٘ت٘ي ٍتٌكلك ـعٖ لكع٘ي
هتَاصٗ٘ي لْبت٘ي الطخػ٘ت٘ي الوختلفت٘ي ٍٗىَى لىل ضخػ٘ٔ قشٗمْب ـٖ الح٘بٓ
یاسيى األسمر
یاسیه :اسن سَسٓ هىّ٘ٔ هي المشآى الىشٗن ٍهعٌٖ «ٗس» ٗعب بًسعبى ـعٖ لؽعٔ قعٖء
ٍل٘ل  َّ:اسن هي ؤسوبء الٌجٖ(ظ)(الػبثًَٖ5204 ،ق ،د)١ :9
أسمر :سوشٓ هٌضلٔ ث٘ي الج٘بؼ ٍالسَاد ٗىَى رله ـٖ ؤلَاى الٌبس ٍاإلثل ٍؼ٘ش رله
هوب ٗمجلْب(اثي هٌظَس 531١ ،م ،د :2هبدُ سوش) ٍالسوشٓ لَى األسوش ٍّعَ لعَى ٗؿعشة
بلٖ سَاد لفٖ ٍـٖ غفتِ غلٖ اهلل علِ٘ ٍآلِ ٍسلّن :وبى ؤسوش اللَى(الوػذس ًفسعِ ،د:2
هبدُ سوش) ٍاغل السّوَش لَى ؾَء الموش ألىّ الٌبس وبًَا ٗتحذحَى ـِ٘(الوػذس ًفسِ ،د:2
هبدُ سوش)
ثزوش ٗبس٘ي تخكش بلٖ ثبل المبست الوعبًٖ التٖ ًزذّب ـٖ اسن ٗبس٘ي للٌجٖ(ظ) ًحَ
الوزبّذ ـٖ تجذٗذ الظلن ٍالطشن ،األسوش ،الوحت لالقفبل ،لَٓ األهل ٍ ـبلشإٍ ٗستوذ
هي ّزُ الوعبًٖ ل٘خل علٖ ثكل الشٍاٗٔ غفٔ الوزبّذٓ لتجذٗذ الظلعن ٍاالحعتالل ٍغعفٔ
الوحت لألقفبل ٍالعبهل لمَٓ األهل ٍؤٗؿب ثزوش ٗبس٘ي ٍهب ربء ـٖ الشٍاٗعٔ هعي الطعوس
ٍالؿحٖ تتذاعٖ عٌذ المبست السَس المشآً٘ٔ(الطعوس ،الؿعحٖ ٍٗعس التعٖ تسعوٖ ثملعت
المشآى) ،ـْزُ الوعبًٖ هل٘ئٔ ثإسجبة الزوبل ٍالسعبدٓ ـٖ الح٘بٓ ٍّزا الزوعبل ّعَ سعجت
همٌ لْزا التعلك ثبلح٘بٍٓٗ ،خ٘ش اإلًسبى الفلسعكٌٖ٘ ؤى ٗعذاـ ععي ٍقٌعِ ٍدٌٗعِ ٍّعزا
الزوبل َّ هي سسبلٔ الشٍاٗٔ ٍالجكل(ٗبس٘ي) ٗشتجف ثْزُ الوعبًٖ ووب سٌعشؾِ ـ٘وعب ثععذ
ثبلتفػ٘ل
ٗبس٘ي ضخػ٘ٔ رَّشٗٔ ٍهحَسٗٔ تىتٌفْب الوزبّعذٓ ٍبرا هعب ععذًب بلعٖ اسعن الجكعل
ٗبس٘ي ًزذ ؤى الىبتت التبس ّزا اإلسن ثسجت تٌبسعجِ هع ضخػع٘تًٍِ ،زعذُ ؤًعِ ٗخعَس
ٍٗسزي ٍٗكشد هي ثلذُ ٍَّ ـٖ الخبهسٔ ٍالعطشٗي هي عوشُ لعبسد ؤسؼ العَقي ل٘ععَد
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ٍَّ ـٖ الخوس٘ي هي عوشُ ٍٗج٘ي لٌب ؤًِ هحت لألض٘بء الزو٘لٔ التٖ ـٖ الح٘عبٓ ٍٗعذاـ
عي ٍقٌِ ،ـ٘بس٘ي سهض للوزبّذٓ ٍالوٌبؾلٔ ٍهحت لألض٘بء الزو٘لٔ ٍؤسجبة الزوعبل ـعٖ
الح٘بٍٓ ،سهض لمَٓ األهل ٍالفشح ـ٘وىي ٍؾ ّزا اإلسعن ـعٖ غعٌؿ الذالل٘عٔ ألًٌعب ًزعذ
هطبثْٔ ث٘ي لؽٔ ٗبس٘ي ٍضخػ٘تِ ـٖ الشٍاٗٔ
أ -البعذ الجسمايی
لوب ثلػ ٗبس٘ي العمذ الخبهس هي عوشُ(سجعٔ ٍلوسع٘ي عبهعب) ،وعبى ثكعالً هؽعَاسا ال
ٗطَثِ ًمع ٍال ٗوٌعِ ضٖء حتٖ رله الَّي الزٕ ـٖ بحذٕ سبلِ٘ عَشَرعب ّعَ ضعخع
ؾحّٖ هي ؤرل ٍقٌِ ٍؤّذٕ بحذٕ سبلِ٘ لحجِ لِ ـٖ هعشؤ ؾذ العذٍ االسشائ٘لٖ ووعب
ربء ـٖ الٌع« :لمذ ـىّش ؤوخش هي هشّٓ ؤى ٗتٌبسٖ هسإلٔ العشد ّعزُ ؤى ٗعادٕ ضخػعّ٘ٔ
ل هعي ععبم علعٖ
ٗبس٘ي ووعب لعَ ؤى سعبلِ لعن تسعمف ؾعحّ٘ٔ سعزٌِ الخعبًٖ ،ثععذ ؤلع ّ
عَدتِ»(اثشاّ٘ن4054 ،م)54 :
ًزذ ؤٗؿب ـٖ هَؾ آلش بضبسٓ تط٘ش بلٖ هالهحِ الف٘ضَٗلَر٘ٔ «تإهلِ(ٗبسع٘ي) سعل٘ن
قَٗال تإهّل لبهتِ األلل هي لبهتِ استفبعب تإهّل ٍرِْ ،تزبع٘ذُ التعٖ تٌتطعش ـعَق لذٗعِ
ثؽوَؼ ،هٌكلمٔ هي تحت عٌِ٘٘ الؽبئشت٘ي ،تإهّل ضعشُ العزاّت لج٘بؾعِ الىبهعل ثتسعبس
ؼشٗت ،تإهّلِ ٍَّ ٗتحذث ٍَّ ٗوطٖ ٍَّ ٗؿحه ثػَت ٗعشدّ الوىعبى»(الوػعذس ًفسعِ:
)99
تزٍق ٗبس٘ي الوعبًبٓ هٌز غؽشُ ـمذ سشق هٌِ الوَت ؤععض األضعخبظ ،ـفعٖ الوبؾعٖ
هبت ؤثَُ ٍلتلِ اإلًزل٘ض ٍسثبُ ؤثَ الَل٘ذ(الوػذس ًفسِ)51 :
ب .البعذ الًفسی
بًِ ضخػ٘ٔ هفعؤ ثبلحت الػبدق للَقيٍ ،بًِ ٗخَس ٍٗسزي ٍٗكشد هي ثلعذُ لٌ٘تمعل
ثعذّب بلٖ عزلَى األسدًٍ٘ٔ ،هي حن بلٖ هخ٘ن تل الضعتش ٍالزٕ ٗػفِ الىبتت علعٖ لسعبى
الشإٍ ثإًِ ؤـمش هب ضبّذ هي هخ٘وبت الفلسكٌ٘٘٘ي ٍضتبتْن ،لىٌِ ـٖ الَلت راتِ هٌجع
ؤهل ال ٌٗؿت ٍَّ ـٖ الشٍاٗٔ ٗحول الىخ٘ش هي الوعبًٖ ٍهٌْب:
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 .1المًاضل
بىّ ٗبس٘ي ضخػ٘ٔ الوزبّذ ـٖ حشة تحشٗش الفلسك٘ي ٍحتٖ ثعذ رله العَّي العزٕ
ؤغ٘جت ثِ بحذٕ سبلِ٘ ثمٖ هخلػعب لَقٌعِ ،ـ٘وخعل سهعضا للٌؿعبل الفلسعكٌٖ٘ ٍتىعَى
ضخػ٘ٔ ٗبس٘ي ضخػ٘ٔ لَٗٔ هىبـحٔ ووب ربء ـٖ الٌع« :لبل لِ الوحمك :ؤًب آسعؿ بًٌعب
اؾكشسًب ؤى ًٌتض هٌه االعتشاـبت تحت التعزٗت ٍلىٌه وٌت غلجب لن ؤوي ؤتػَس ؤى
بًسبًب ٍالعب تحت تإح٘ش الؽ٘جَثٔ ٗوىي ؤى ٗتزوش ول ضٖء ووب لَ ؤًه وٌعت تحفعظ ععي
ظْش للت بربثبت ول تله األسئلٔ التٖ ٍرْت بل٘ه ـٖ غحَن ٍلن تزت علْ٘ب ٍ
و٘ؿ تستك٘ ؤى تىَى هتإوذاً بلٖ ّزا الحذ؟
ألًٌّٖ ؤعشؾ رسذٕ الٗوىي ؤى ٗخًٌَٖ هبدهت ـِ٘»(اثشاّ٘ن4054 ،م)92 :
ٍربء ـٖ هَؾ آلش ؤًِّ هٌبؾل ٗمشؤ لػبئذ هي ضعشاء الومبٍهٔ:
«الزٌَد حٌ٘وب قجمَا علٖ الوٌضل لبدهٔ للمجؽ علٖ ٗبس٘ي حولَا ول هب ٍلعت علِ٘
ؤٗععذْٗن لػععبئذ لوععع٘ي ثس٘سععَ٘ ٍ تَـ٘ععك صٗععبد لػػععب لوحوععَد ضععم٘ش ٍؼسععبى
وٌفبًٖ»(الوػذس ًفسِ)99 :
بًِّ وبى هخلػب لَقٌِ حتٖ ثعذ العَدٓ بلٖ ٍقٌِ ثمٖ هخلػب لِ« :الطٖء العزٕ وٌعت
هتإوذا هٌِ ؤًٌٖ لي ؤوَى سوىٔ هي رله الػعٌؿ سعإعَد برا وعبى ثبهىعبًٖ ؤى ؤئسعس
روشٗبت رذٗذٓ هي رذٗذ ٍدائوب دائوب لن ؤوي ؤحت الزٗي ٗعَدٍى بلٖ ؤٍقبًْن ـمف وٖ
ٗوَتَا ـْ٘ب وإى ؤٍقبًْن لي تع٘ص بى لن تىي رخخْن تحت تشاثْب»(الوػذس ًفسِ)29 :
 .2هحب للجمال
بى هب ٗوىي لْزا الطعت ؤى ٗمبتل ؤعذاءُ َّ روبل الح٘بٓ عي ؤٕ ضعٖء ٗعذاـ ّعزا
الطعت ،بى لن ٗىي ٗذاـ عي الزوبل ـٖ الح٘بٓ؟ ٍّل ٌّبن سعجت همٌع لْعزا التعلعك
ثبلح٘بٓ ؤوخش هي بدساوِ العو٘ك لىل هب َّ بًسبًٖ ٍسل٘ك ٍرو٘ل ٍحش ـْ٘ب؟ ـ٘بس٘ي هعي
ٗحت الزوبل ووب ربء علٖ لسبى ؤم الَل٘ذ:
«ؤسؤٗتٍَ ،حذُ ٗبس٘ي الزٕ ال ٗتعت هي األض٘بء الزو٘لٔ»(الوػذس ًفسعِ )2١ :ـْعزُ
الطخػ٘ٔ تشتجف ثبلزوبل ٍَّ هي سسبلٔ الشٍاٗٔ:
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«ًحي ثحبرٔ ألى ًمَل ألًفسٌب لجل سَاًب :بًٌب لعن ًعضل رو٘لع٘ي ،سؼعن وعل سعٌَات
الوَت التٖ عطٌبّب تحت االحتالل ثػشاحٔ ،روبل وْزاٍ ،لَ وبى سهضٗبًٗ ،زععل اإلًسعبى
ٗحس ثإًِ ـَق ول االحتالل ال تحتِ »(الوػذس ًفسِ)99-9١ :
ٗمَل الىبتت ؤى علٌ٘ب ؤى ًحبـظ علٖ روبلٌب ٍعلٖ تمعذٗشًب للزوعبل حتعٖ ـعٖ ؤضعذ
سبعبتٌب حتٖ ٍالوَت ٗح٘ف ثٌب ،ألى احتشام الزوبل ٍاالحتفبء ثزوبلٌب الَقٌٖ ٍثبلح٘بٓ َّ
هب ٗسبعذًب علٖ اإلستوشاس ،علٖ األهل ،علٖ بووبل حلوٌعب ـعٖ الحػعَل علعٖ حمٌعب ـعٖ
الح٘بٓ ًٍزذ ٗبس٘ي ٗحبـظ علٖ ؤسجبة الزوبل ـٖ الح٘بٓ حتٖ ٗجتسن عٌذ الوَت
 .3یحب االسحقالل حيث ال یقلذ شخصا وال یقلذه شخص(الشخصية المسحقلة)
لِ ضخػ٘ٔ هستملٔ ٍالٗحت ؤى ٗشثف هػ٘شُ ثوػ٘ش بًسعبى ثعٌ٘عٍِّ ،عزا االسعتمالل
ٗتػل ثٌؿبلِ هي ؤرل استمالل ٍقٌِ ح٘ج ٌٗبؾل لحشٗعٔ ٍقٌعِ ٍاسعتماللِ« :لعن ٗىعي
ٗبس٘ي هي ؤٍلئه األضخبظ الزٗي ٗمجلَى سثف هػ٘شّن ثوػ٘ش بًسبى ثعٌِ٘ ،وبى ٗتلفت
دائوب هي ّزا الطشن الزٕ ٗحس ثإًِ ٗتشغذُ علٖ الذٍام لن ٗىي ّزا ألًٌٖ ؤحت ًفسٖ
ؤوخش ثل ألًٌٖ لن ؤتػَس بًسبًب ٗم آلش األهش ساصحب تحعت ؤعجعبئٖ لعبل رلعه ؤوخعش هعي
هشّٓ»(اثشاّ٘ن4054 ،م)99 :
ٍَّ ال ٗحت ؤٗؿبً ؤى ٗملذُ ضخع ووب ٗمعَل ٗبسع٘ي لسع٘لن« :ال ثعإس ؤى تذسسعْب
ٍلىي بٗبن ؤى تملذًٖ توبهبً ـحتٖ غَستٖ التٖ ـٖ الوشآٓ ال ؤحجْعب ألًْعب قجعك األغعل
عٌّٖ»(الوػذس ًفسِ)99 :
 .4هى هحب للفلسطيًييى وهحبىب لهن
وبى ٗحي ٍٗعكؿ علٖ األقفبل ٍّن هي ؤسجبة روبل الح٘عبٓ ووعب رعبء ـعٖ العٌع:
«ؤٍضه ٗبس٘ي ؤى ٗىَى ؤم ًعوبى الخبً٘ٔ ؤٍ الخبلخٔ ـمذ ؤغجح الَلذ ضعؽلْوب الطعبؼل ّعَ
ٍؤم الَل٘ذ»(الوػذس ًفسٍِ )509 :وبى ٗلعت ه َّالء األقفبل «عٌذ ثعبة الػعبلَى ٍلعؿ
ًعوبى حن اًذـ ثبتزبِّ ٗعبًمِ :لبلٖ ٗبس٘ي ثعذ لل٘ل تشار لكَات ٍ لبل الَععذ ٍععذ
الَعذ ٍعذ سد ٗبس٘ي برى ؤٍل ضٖء عل٘ه ؤى تفعلِ ؤى ًلعت الىشٓ هعب»(الوػعذس ًفسعِ:
ٍٗ )55١ىَى هحجَثب ٍّزا ٗفشق ٗبس٘ي عي سل٘ن« :حبٍل ؤى ٗعخش علٖ رله الفشق الزٕ
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ٗزعل هي ضخع هخل ٗبس٘ي هحجَثب لبدسا علٖ ثٌبء ح٘بتعِ ٍروشٗبتعِ حتعٖ ـعٖ سعزٌِ
االًفشادٕ»(الوػذس ًفسِ)94 :
 .5شخصية هحميزة بالفرح
ؤًِ ٗوخل ضخػ٘ٔ هتو٘ضٓ ثبلفشح ثعبلشؼن هعي وعل الوػعبئت التعٖ تَرعذ ـعٖ ح٘عبٓ
الفلسكٌ٘٘٘يٍ« :التفتت بلٖ ٗبس٘ي تإهلتِ التشثت هٌِ ؤلزتِ ث٘ي ؤحؿبًْب :ؤًعت الَح٘عذ
الزٕ ـتح الكشٗك للفشح ل٘ذلل للجٖ هشت٘ي»(الوػعذس ًفسعًٍِ )500 :زعذ ٗبسع٘ي ـعٖ
هَؾ آلش عبهال لمَٓ األهل« :للت ٗب ٗبس٘يّ :زا هىبًه ـٌْب ٗوىي ؤى تىعَى رعضءً هعي
لَٓ األهل ثعذ ؤى للفت سهبدُ ٍساءن لىٌٌٖ لن ؤوي ؤدسن حتعٖ رلعه الَلعت ؤى لعَٓ
األهل ّٖ الوكلَة سؤسْب ـٖ حىبٗتٌب ؤوخش هي ؤّٕ ضٖء آلش»(الوػذس ًفسِ)١3 :
ج -شخصيحه حسب أطىارها عبر العمل الروائی
تىَى ضخػ٘ٔ ٗبس٘ي ضخػ٘ٔ ثس٘كٔ ؤٍ هسكحٍٔ ،تتسن ثبلخجبت علٖ ٍرِ ٍاحذ هي
ؤٍل المػٔ بلٖ آلشّبٍ ،ال تتؽ٘ش قَال المػعٔ ،ـعال تعاحش ـْ٘عب الحعَادثٍ ،لعِ ضخػع٘تِ
اإلٗزبث٘ٔ
سلين يصری
سل٘ن ًػشٕ رله الووخل الزٕ ٗىتطؿ حىبٗٔ ٗبس٘ي األسوش ل٘مَم ثإدائْب علٖ حلجٔ
الوسشح« ،ح٘بته ،ؤسٗذ تحَٗلْب بلٖ هسشح٘ٔ ؤلػذ بلٖ عول هسشحٖ لبل ل٘بسع٘ي ثععذ
لوسٔ ؤٗبم ،ح٘ي ٍرذ ًفسِ لشٗجب هٌِ آلش األهش»(الوػذس ًفسِ)52 :
سلیم :السالم ٍالسالهٔ :الجشاءٓ تسلّن هٌِ :تجشؤ(اثي هٌظَس531١،م ،د :54هبدُ سعلن)
السلن :لذغُ الح٘ٔ ٍالسل٘ن :اللذٗػ ،ـع٘ل هي السَّلنٍ ،الزوع  :سعلوٖ ٍلعذ ل٘عل ّعَ هعي
السالهٔ ٍبًوب رله علٖ التفبئل لِ ثْب لالـب لوب ٗحزَس علِ٘ هٌِ ٍالولذٍغ هسلَم ٍسعل٘ن
ٍسرل سل٘ن :ثوعٌٖ سبلن ٍبًّوب سوٖ اللعذٗػ سعل٘وب ألًّْعن تكّ٘عشٍا هعي اللعذٗػ ـملجعَا
الوعٌٖ(الوػذس ًفسِ :هبدٓ سلن) سل٘ن :الزشٗح الزٕ ٗطفٖ هي رشحعِ ٍالوعشٗؽ العزٕ
ٗعبـٖ(ًبغ٘ؿ5339 ،م)505 :
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وصرً :ػشُ علٖ عذٍُ :ؤعبًِ علِ٘
برى ٗوىي اعتجبس اسن "سل٘ن" ثوعٌٖ «الزشٗح الزٕ ٗطفٖ هي رشحِ ٍالوشٗؽ الزٕ
ٗعبـٖ» ـزبء اسن"سل٘ن" ٍـمب لعولِ ـٖ المػٔ ،ثح٘ج بًِ هشٗؽ الملت الزٕ ٗعبـٖ ثمتل
ٗبس٘ي الزٕ ٍرذُ عبئمب لوس٘شٓ عولِ ،ـمؿٖ علِ٘ ٍاستبح ثمتلِ
ٍٗوىي اعتجبس اسن "سل٘ن" ثوعٌٖ «هعبـٖ ٍثشٕء هعي الع٘عَة ٍاٙـعبت»(األسًعبئٍـ،
5393م ،)11 :ـزبء اسن "سل٘ن" ٍـمب لعولِ ـٖ المػٔ ثح٘ج ٗشٗذ ؤى ٗادٕ دٍس الووخعل
ثطىل غح٘ح ٍٗمذهْب ثػَسٓ ؤـؿل ،ووب ربء علٖ لسبى الذوتَس« :ؤظيّ ثإًّه هََّة بلٖ
دسرٔ ٗوىي ؤى تمذّم ض٘ئب هْوب لىي الوطىلٔ ـ٘ه ؤًت ،تتعبهعل هع ضخػع٘ٔ ٗبسع٘ي
ٍوإًّْب وتبة هٌضل هي السوبء تتعبهل هعْب ووب لَ ؤًه ؼ٘عش هَرعَد»(ًػعشاهلل4054 :م:
)32
ٍبى ٗوىي اعتجبس اسن "سل٘ن" ثوعٌٖ «غح٘ح ٍسبلن» ،ـزبء اسعن "سعل٘ن" هتؿعبدا
ثبلٌسجٔ بلٖ عولِ ـٖ المػٔ ،ألًِ ل٘س لبل٘ب هعي الؽعص ٍالخعذا بر ٗعع٘ي سعل٘ن الععذٍ
االسشائ٘لٖ ثبؼت٘بل ٗبس٘ي ح٘ج ؤدّٕ التَتش العذائٖ الزَّشٕ ث٘ي الووخل(سل٘ن) ٍغَستِ
الوخبل (ٗبس٘ي) ،ثبلتخلع لسل٘ن هي ٗبس٘ي ثبؼت٘بلِ ثكلمٔ هسذس ـسٌعشؼ ـٖ التعبلٖ
ثبلتفػ٘ل األثعبد الزسو٘ٔ ٍالٌفس٘ٔ لْزُ الطخػ٘ٔ:
الف -البعذ الجسمايی
سل٘ن ًػشٕ ثلػ الخبهسٔ ٍالخالح٘ي هي عوشُ(الوػذس ًفسِ)59 :
ب -البعذ الًفسی
 5ضخػ٘ٔ تمل٘ذٗٔ :لسل٘ن ضخػ٘ٔ تمل٘ذٗٔ ح٘ج تتعبهل ه ضخػ٘ٔ ٗبسع٘ي وإًْعب
وتبة هٌضل هي السوبءٍٗ ،عذ هذٗش الوىتت ّزا التعبهل ع٘جب ـبدحب ووب رعبء ـعٖ العٌع:
«لن تضل عَ٘ثه وخ٘شٓ لبل الذوتَس لسل٘ن ًػشٕ ًظش سل٘ن بلٖ ًفسِ
 ال ؤعٌٖ قشٗمٔ لجسه الوضسٗٔ ؤتعٌعٖ ع٘عَثٖ وووخعل؟ ال ـعٖ ّعزُ ؤظعيّ ثإًعههََّة بلٖ دسرٔ ٗوىي ؤى تمذم ضع٘ئب هْوعب لىعي الوطعىلٔ ـ٘عه ؤًعت ،تتعبهعل هع
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ضخػ٘ٔ ٗبس٘ي ٍوإًّْب وتبة هٌضل هي السوبء تتعبهل هعْب ووب لَ ؤًه ؼ٘ش هَرَد لمعذ
تحذّث ٗبس٘ي ثوب ٗىفٖ علٖ الخطجٔ ٍلىي هب الزٕ للتِ ؤًت ـعالً؟
 ؤًب؟ ؤًب للت هب لبلِ ٗبس٘ي ألًٌٖ هاهي ثِ»(الوػذس ًفسِ)32 :ووب ًزذُ ـٖ هَؾ آلش ٍَّ ٗشٗذ ؤى ٗملذ ٗبس٘ي« :سإلِ ٗبسع٘ي رات هعشٓ ؾعبحىب:
وإًٌٖ ؤٍل بًسبى تشاُ
استجه سل٘ن :ؤدسس حشوبته حتٖ ٗىَى ثبهىبًٖ ؤى ؤلذهْب ثػعَسٓ ؤـؿعل»(الوػعذس
ًفسِ)99 :
ٗجذٍ ؤى ٌّبن تَتشا عذائ٘ب ث٘ي الووخل سل٘ن ٍغَستِ الوخبل « :لن ٗىي(سعل٘ن) لعذ
ؤدسن ثعذ ،ؤًِ ٍال تحت سحش ضخػ٘ٔ ال ٗععشؾ بى وعبى ٗشٗعذ ؤى ٗعادٕ دٍسّعب ـعَق
الخطجٔ ،ـحست ،ؤم ـٖ الح٘بٓ؟ »(الوػذس ًفسِ )45 :ؤٍ ربء ـٖ هَؾ آلعش« :الوطعىلٔ
لن تىي لبئؤ ـٖ ـْوِ للوسشح حست هب تعلَّنٍ ،لىي ـٖ عذم لذستعِ علعٖ اإلثمعبء علعٖ
رله الجشصخ الؿ٘ك ث٘ي دٍسُ ٍضخػ٘تِ ،اللزٗي ساحب ٗختلكبى ،دٍى ؤى ٌٗتجِ لْزا ،حتٖ،
ثع٘ذا عي الخطجٔ»(الوػذس ًفسِ)44 :
 4هي ٗستف٘ذ هي ؤثكبل الَقي حن ٗمؿٖ علْ٘نٗ :ىتت سل٘ن لػٔ ٗبس٘ي ووسشح٘ٔ
ٗخشرْب ٍٗوخلْب ،ـٌزذ سل٘ن ًػشٕ العزٕ وبًعت لذٗعِ لؿع٘ٔ ـعٖ ًمعل لؿع٘ٔ هٌبؾعل
ٍتحَٗلْب بلٖ هسشح٘ٔ ،ـبًذهذ ـٖ ضخػ٘ٔ ثكلِ ٍؤغجح رضءً هٌٍِ ،سٌزذ ؤى ّزا التعَتش
العذائٖ س٘تػبعذ بلٖ الحذ الزٕ ٗتسبءل ـِ٘ سل٘ن « :لوبرا ال ؤحشّس الزوَْس هي ضخػ٘ٔ
ٗبس٘ي األسوش ،ثذل ؤى ؤلمٖ ثْزا الععتء علعٖ ًفسعٖ؟ »(الوػعذس ًفسعٍِ )49 :ثععذ ؤى
ٗستف٘ذ هي ضخػ٘ٔ ٗبس٘ي ٍٗادٕ دٍسّب ـَق الخطجٔ ٍٗػعل بلعٖ ؤؼشاؾعِ ،ـ٘عشٕ ـعٖ
ٗبس٘ي عبئمب لوس٘شٓ عولِ ،ـػبس ٗخطبٍُ ،تضٍد ثوسذس لحوبٗٔ ًفسٍِ ،ـعٖ الٌْبٗعٔ ًعشاُ
ٗمؿٖ علٖ ٗبس٘ي ٌٍٗتْٖ ّزا التَتش االعذائّٖ بلٖ تخلع سل٘ن هي ٗبس٘ي ثبؼت٘بلِ ثكلمٔ
هسذس
ٗ 9ااصس االحتالل للمؿبء علٖ الزوبل :ـٖ اقالق سل٘ن الٌبس علٖ اثتسبهٔ ٗبس٘ي الزٕ
وبى ٗشٕ ؤى الوحتل ل٘س ـمف هي ٗشٗذ المؿبء علٖ األثكبل ٍالزٗي ٗفعذٍى ـعٖ سعج٘ل
الَقي ،ـةًوب هي ٗشٗذ المؿبء علٖ األض٘بء الزو٘لٔ ـٖ الح٘بٓ وٖ ٗشتف ضإًِ ٍهٌػجِ ّعَ
الوحتل ،ـبثتسبهٔ ٗبس٘ي السبلشٓ دـعت سل٘ن الؿع٘ؿ بلٖ المؿبء علٖ ٗبس٘ي وٖ ٗخلعَ
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لِ السبحٔ ٍٗجمٖ الجكل الَح٘ذ ـىبى هااصسا لالحتالل العزٕ قبلوعب الحعك ٗبسع٘ي ٍـعٖ
الٌْبٗٔ بؼتبلِ ثبإلًفزبس
د ضخػ٘تِ حست ؤقَاسّب عجش العول الشٍائٖ :تىَى ضخػ٘ٔ سل٘ن ضخػ٘ٔ هتكعَسٓ
ؤٍ دائشٗٔ ٍّٖ ،الطخػ٘ٔ التٖ ال تجذٍ للمبست ـٖ الػفحبت األٍلٖ ،ثل تتىطعؿ تعذسٗز٘ب،
ٍتتكَس ثتكَس المػٔ ٍؤحذاحْبٍ ،تتكَس ًت٘زٔ تفبعلْب الوستوش ه األحذاث ٌٍّبن ساثعف
لفٖ ٗشثف ث٘ي تكَس األحذاث ٍتكَس ضخػ٘تٍِ ،ثتفبعلْوب هعب ٌٗتذ التإح٘ش الفٌٖ للمػعٔ
ٍٗىَى تكَس ضخػ٘تِ ثك٘ئب ـٖ الجذاٗٔ ،حن ال تلجج ؤى تتمذم ٍتىطؿ عي رَاًجْعب ولوعب
تكَست الحىبٗٔ
شخصية ثايىیة أو هكملة
ٗلزإ المبظ بلٖ استخذام ضخػ٘بت حبًَٗٔ ـٖ بداسٓ ثعؽ األحذاث الزبًج٘ٔ الوسعبعذٓ
علٖ تس٘٘ش الحذث الشئ٘سٖ ،ؤٍ إلظْبس ضخػ٘ٔ الجكل ٍتَؾ٘ح هعبلوْب عي قشٗك الىطؿ
عٌْب ؤٍ هعبسؾتْب ـبلطخػع٘بت الخبًَٗعٔ ؤّو٘تْعب وإّو٘عٔ الولعح للكععبم ٍالطخػع٘بت
الخبًَٗٔ ؼبلجب هب تىَى ؼ٘ش ًبه٘ٔ "هستَٗٔ" ٍّٖ ،تتكلعت ًَععب هعي التعَاصى ثٌْ٘عب ٍثع٘ي
ضخػ٘ٔ الجكل ،ثح٘ج تزٍة الطخػ٘بت الخبًَٗٔ ـٖ ضخػ٘ٔ الجكعل(اَٗة533١،م)9١ :
ٌٍّبن ـٖ ّزُ الشٍاٗٔ العذٗذ هي الطخػ٘بت الخبًَٗٔ وإم الَل٘ذ ،ؤثَ الَل٘عذً ،عع٘نً ،وعش،
ًعوبىٍٍ ،سدٓ
أم الىليذ
الًلید :الػجٖ ح٘ي َٗلذ ٍَّ ـٖ الشٍاٗٔ اسن ٍلذ لذ هبت بؾبـٔ ؤم بلٖ الَل٘عذ تطع٘ش
ـٖ الشٍاٗٔ بلٖ ؤًْب ؤم ـمذت ٍلذّب ٍثبلشؼن هي رلعه تحعت صٍرْعب ٍاألقفعبل ـبإلًسعبى
الفلسكٌٖ٘ هي حمِ ؤى ٗىَى بًسبًب ٗحت ٍٗتضٍد ٍضخػ٘ٔ ؤم الَل٘ذ سهض للحت
الف -البعذ الجسمايی
ًزذ بضبسٓ ـٖ الٌع بلٖ هالهحْعب الف٘ضَٗلَر٘عٔ «الوعشؤٓ السعشٍٓ الوعشؤٓ رات الَرعِ
الػؽ٘ش وَرِ قفلٔ ـٖ العبضشٓ»(ًػشاهلل4054،م)1 :
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ٍربء ـٖ هَؾ آلش ثإًّْب اهشؤٓ عزَص« :ساح الزٌَد ٗشالجَى ّزُ الوعشؤٓ العزعَص التعٖ
تػشخ لشرلْب»(الوػذس ًفسِ)599 :
ب -البعذ الًفسی
تحول ؤم الَل٘ذ ـٖ داللْب حجب ألثٖ الَل٘ذ ،ـٌشٕ للحت هىبًب ث٘ي سهبد الحشائك ٍَّل
الوإسبٍٓ ،الىبتت ٗشٗذ ؤى ٗمَل للعبلن ؤرو ؤى ّزا الطعت ٗفشح ٍٗحضى ٍٗعطك ٍٗعع٘ص
ح٘بتِ سؼن الوعبًبٓ ،ووب تػشخ ؤم الَل٘ذ ٍتمَل لضٍرْب ثإعلٖ غَتْب "ثحجه":
«ٍلفت ؤم الَل٘ذ ًٍبدت ثإعلٖ غَتْب :ؤثَ الَل٘ذ ٍح٘ي التفت ٍَّ ٗس٘ش ثشـمعٔ عطعشٓ
سربل ثعوشُ ٍتَلؿ الشربل اسعتذاست الع٘عَى ولْعب ًحعَ هػعذس الػعَت سد ؤثعَ الَل٘عذ:
ضَـٖ؟ ـشدّت ثػَت ـبق ًذاءّب األٍل علَّا" :ثحجه" ٍرذتِ ٗجتسن ٗجتسن ثسعبدٓ ؼ٘ش
عبدٗٔ ول ٍرِْ تحَل بلٖ اثتسبهٔ»(الوػذس ًفسِ )١ ٍ1
ووب ًزذ ـٖ هَؾ آلش ٗىشس الشإٍ ّزا الحت حٌ٘وب ساح الزٌَد ٗشالجَى ّزُ الوشؤٓ:
«ًبدت حبً٘ٔ :ؤثَ الَل٘ذ ٍهي الكشؾ اٙلش ،ربءّب غَتِ ووب لَ ؤًِ وعبى ٌٗتظعش ًعذاءّب
هي صهي ثع٘ذ :ضَـٖ؟ ثحجّه ٗب ؤثَ الَل٘ذ ثحجّه ساح الزٌَد ٗشالجَى ّزُ الوشؤٓ العزعَص
التٖ تػشخ لشرلْب ٍتشتذ ؤًظبسّن للكشؾ اٙلش ٍّن ٗسوعَى غَتِ حبً٘عٔ :ضعَ؟ ثحجّعه
ؤعبدتْب هي رذٗذ ؤدسن ؤثَ الَل٘ذ ؤى العبلن ولِ ـٖ اًتظبسُ حذّق ـعٖ الزْعٔ الجع٘عذٓ،
ح٘ج الوشؤٓ السشٍٓ تٌظش ٍغشخ :ثحجِّه ٗب ؤم ٍل٘ذ»(الوػذس ًفسِ)599 :
ؤهبم ّزا الحت ٍالحٌبى ٍرذ الزٌَد ؤًفسْن ؤؾعؿ هي الجمبء ـ٘شحلَى
ج -شخصيحها حسب أطىارها عبر العمل الروائی
ضخػ٘ٔ ؤم الَل٘ذ تتسن ثبلخجبت ٍتس٘ش علٖ ًوف ٍاحعذ هعي ؤٍل المػعٔ بلعٖ آلشّعب،
ٍّٖ ضخػ٘ٔ ثس٘كٔ ٍلبل٘ٔ هي التعم٘ذ ٍالوفبرإٓ ،ـال ًتَل تؽ٘٘شا رَّشٗب ـعٖ هَلفْعب
هي األحذاث ؤٍ الطخػ٘بت األلشٕ
أبى الىليذ
َّ صٍد ؤم الَل٘ذ ٍلبل ٗبس٘ي الزٕ سثبُ هٌز لتل ؤثِ٘ علٖ ؤٗذٕ اإلًزل٘ض
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الف -البعذ الجسمايی
غبحت العٌ٘٘ي الحبدت٘ي الػؽ٘شت٘ي ٍالمبهٔ الوتَسكٔ« :لعن ٗىعي الخعبل ؤثعَ الَل٘عذ
غبحت العٌ٘٘ي الحبدت٘ي الػؽ٘شت٘ي ٍالمبهٔ الوتَسكٔ ،هستعذا للمجَل ثإّٕ والم هي ّزا
الٌَ »(ًػشاهلل4054 ،م)21 :
ب -البعذ الًفسی
تشهض للحت ولوب تػشخ ؤم الَل٘ذ ٍتمَل لضٍرْب ثإعلٖ غعَتْب "ثحجعه"(ووعب هعش ثٌعب
روشُ)
ج -شخصيحه حسب أطىارها عبر العمل الروائی
تتسن ضخػ٘ٔ ؤثَ الَل٘ذ ثبلخجبت ٍال تتؽ٘ش قَال المػٔ ،ـال تاحش ـْ٘ب الحَادثٍ ،تىَى
هستَٗٔ ٍثس٘كٔ ؼ٘ش ًبه٘ٔ
يعماو
اسن هي ؤسوبء الذم(األسًبئٍـ5393 ،م )34 :ربء اسن ًعوبى ٍـمعب لطخػع٘تِ ثح٘عج
بًِ قفل ـلسكٌٖ٘ ٗوخل سهضا للٌؿبل الفلسكٌٖ٘ ،استطْذ ؤثَُ ٍَّ ٌٗتظش ؤى ٗىجش حتٖ
ٌٗبؾل ـٖ سج٘ل الَقي ٍّزُ الطخػ٘ٔ تشهض بلٖ األقفبل العزٗي ـمعذٍا آثعبءّن ٍعبضعَا
ؤٗتبهب ٌٍٗتظشٍى ؤى ٗىجشٍا حتٖ ٌٗبؾلَا هي ؤرل حإس آثبئْن ٍحشٗٔ ٍقٌْن
الف -البعذ الجسمايی
اثي سٌَات األسثع (ًػعشاهلل4054 ،مًٍ )504 :عوعبى ٍلعذ ؤسعوش ثعٌ٘ع٘ي لؿعشاٍٗي
ٍؼوبصت٘ي(الوػذس ًفسِ)504 :
ب -البعذ الًفسی
الكفل الفلسكٌٌٖ٘ٗ ،تظش ؤى ٗىجش حتٖ ٌٗبؾل ـعٖ سعج٘ل العَقي ٍٗؿعشة الزٌعَد
ثبلحزبسٓ ووب ربءٗ« :ب س٘ذٕ ح٘ي وٌت غؽ٘شا وٌت ؤًتظش الَ٘م الزٕ سإوَى ـِ٘ ؤوجعش
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ول َٗم ـٖ الوسبء وٌت ؤًظش بلٖ ًفسٖ ـعٖ الوعشآٓ ٍؤلعَل ٗعب ًعوعبى الحوعذ هلل ال٘عَم
وجشت ألًٌٖ وٌت ؤوجش حتٖ ؤؾشة الزٌَد ثبلحزبسٓ»(الوػذس ًفسِ)502 :
ٍّزُ الطخػ٘ٔ سهض لزوبل الح٘بٓ ٍاالض٘بء الزولٍ٘ٔ ،هب ٗجعخَُ هي ؤهعل ـعٖ الح٘عبٓ
ووب ربء ـٖ الٌع« :ؤم الَل٘ذ لبلت لٌع٘ن ٍلذ اًفشدت ثِ :ضَؾ ٗب ٍلذ برا لعن تٌزعت لٌعب
ٍلذا حلَا هخل ّزا الَلذ ـالتحىٖ هعٖ ؤثذاً »(الوػذس ًفسِ)509 :
ج -شخصيحه حسب أطىارها عبر العمل الروائی
ضخػ٘ٔ ًعوبى تظل حبثتٔ ال تتؽ٘ش قَال السشد ،ـٌعوبى هٌز ؤى ظْش ـٖ الشٍاٗٔ ٗعذٍس
حَل ـىشٓ ٍاحذٓ ٍوبى عذائُ ٍوشِّ للوحتعل ٍاؾعح٘ي ٍضخػع٘تِ ثسع٘كٔ تخلعَ هعي
التعم٘ذ ٍالوفبرإٓ ،ـال ًتَل تؽ٘٘شا رَّشٗب ـٖ هَلفْب هي األحذاث
يمر
الٌوشٓ :ؤٕ الٌىتٔ هي ؤٕ لَى وبى ٍاألًوش الزٕ ـِ٘ ًوشٓ ث٘ؿبء ٍؤلشٕ سَداء ٍاألًخٖ
ًوشاء ٍالٌَّوش ٍالٌِّوش ؾشة هي السجب ٍاأللجج هي األسذ سوٖ ثزله لٌُوشٍ ـِ٘ ٍرله ؤًِ
هي ؤلَاى هختلفٔ(اثي هٌظَس 531١ ،م ،د  :1هبدُ ًوش)
ضخػ٘ٔ ًوش تذل علٖ قفل ٗحبٍل بًمعبر هسعتمجلِ هعي الؿع٘ب ٍٗحعزس هعي ؾع٘ب
الوستمجلٍّ ،وِّ دساستِ ٍثٌبء هستمجلِ ٍـٖ الوٌفٖ ؤهؿٖ ٗبس٘ي لوس سٌَات ـٖ "تل
الضعتش" ثعذ لشٍرِ هي ؤحشاش عزلَىٌّ ،بن ٗتعشؾ علٖ الكفل ًوش ٗعتجش ٗبس٘ي ًوعش
ٍعبئلتِ ثعذ التحبق األة ثبلومبٍهٔ ،عبئلتِ ـ٘ضٍسّن ٍٗعٌٖ ثطاًٍْن
الف -البعذ الجسمايی
ٌّبن ٗتعشؾ علٖ الكفل ًوش اثي السبدسٔ ؤحٌبء تزَالتِ ـٖ الوخ٘ن
ب -البعذ الًفسی
ًوععش قفععل استطععْذ ؤثععَُ« :عععشؾ ؤىّ ؤثععبُ استطععْذ ـععٖ عول٘ععٔ دالععل األسؼ
الوحتلٔ»(ًػشاهلل4054،م)94 :
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ٍـٖ الوخ٘ن ٗلتمٖ ٗبس٘ي ثٌوش ٍالزٕ ستحول لِ الح٘بٓ هب ال ٗك٘ك ٍَّ ،علٖ العشؼن
هي حذاحٔ سٌِّ ،ـةى عجبسٓ ٍاحذٓ ال تفبسق لسبًِ ٍّٖ "ؾب هستمجلٖ" ،ـةضعبسات وخ٘عشٓ
ٗوشّسّب الىبتت هي لالل سٍاٗتِ ثإى هستمجلِ ؾب ـٖ الوشت٘ي اللت٘ي ؤحشق ـْ٘وب وتبثِ٘
الوذسس٘٘ي ثسجت الؽبسات ٍالمٌبثل ،التٖ وبى االحعتالل االسعشائ٘لٖ ٗلمْ٘عب علعٖ سام اهلل
ثمٖ ًوش ٗعجش عي تخَـِ هي ؾ٘ب هستمجلِ ٍععذم بووعبل دساسعتِ لعالل ؤحبدٗخعِ هع
ٗبس٘ي بلٖ ؤى استطْذ ث٘ي ٗذٍِٗ ،ثمٖ ًػؿ رسذُ هعلمعب ثع٘ي ٗعذٕ ٗبسع٘ي ٍالٌػعؿ
اٙلش احتشق رشاء لٌجلٔ اسشائ٘ل٘ٔ
ٍهوب ٗلفت الٌظش ؤى الكفل ًوش ح٘ي ٗإتٖ ٗبس٘ي ٍٗزذ الكفل ٗزْص ثبلجىبء ،ـ٘سإلِ
هب له ؟ ـ٘ز٘ت الكفل(ؾب هستمجلٖ) ٍٗىَى السجت ـٖ ؾع٘ب هسعتمجلِ ّعَ تحػع٘لِ
الؿع٘ؿ ـٖ الشٗبؾ٘بت(الوػذس ًفسِ)99 :
ؤهب الومك الخبًٖ ـَْ ثعذ تذه٘ش تل الضعتش هي لجل لَات االحتالل ،سآُ ٗبسع٘ي علعٖ
عتجٔ ث٘تْن الوذهش ،وبى الكفل ؼبسلب ـٖ الجىبء ،ؤسش ٗبسع٘ي بل٘عٍِ ،حع٘ي سآُ ًوعش ساح
ٗشدد:
ؾب هستمجلٖ
ّل حذث ألّله ضٖء؟
ال
ٍؤهعي ـٖ الجىبء ؤوخش
ٍلىي ؾب هستمجلٖ
اّذؤ هب الزٕ حذث؟ سإلِ ٗبس٘ي ٍَّ ٗؿوِ ثزساعٍِٗ ،شالت ثحزس ل٘لٔ لػؿ عطعَائٖ
ال ٗستك٘ الوشء ؤى ٗعشؾ ـْ٘ب الوىبى الزٕ ستسمف ـَلِ المزٗفٔ التبل٘ٔ ٍللحظٔ ثذا ؤى
الٌوش ؼ٘ش هعٌٖ ثزله الخكش الزٕ ٗحذّق ثْوب ـٖ رله العشاء
وتبة العشثٖ احتشق ٍوتبة الحسبة ،ضَؾ اللٖ ثبلٖ هٌِ ٗحعبٍل ٗبسع٘ي ؤى ٗخفعؿ
هي حضى ًوش ـ٘مَل "ٍال ْٗوه" ٗز٘ت الكفل« :ضَ ٍال ْٗوٌٖ ؾب هستمجلٖ»
تجذؤ المزائؿ ثمػؿ الوىبى الوتَارذٗي ـِ٘ٗ ،حول ٗبس٘ي الكفعل العزٕ ساح ٗحعبٍل
التفلت هي ٗذِٗ إلًمبر ثمبٗب وتبة الحسبة وبى اإلًفزبس ؤضجِ ثسذ ؤؼلك الكشٗك ؤهبهعِ
لن ٗىي ٌّبن سَد الٌػؿ األسفل هي رسذ الٌوش ،الٌػؿ الولتػك ثػعذس ٗبسع٘يٍ ،هعب
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تجمّذ وبى الفشاغ ،الفشاغ الزٕ للفتِ المزٗفٔ ـعَق وتفعِ ،الفعشاغ العزٕ ساح ٗطع٘ش ثحشلعٔ
الػذٕ ،دٍى رذٍٕ ،بلٖ وتبة الحسبة»(ًػشاهلل4054،م)39 ،34 ،35 :
ٌّب ٗظْش هذٕ رشٗؤ اإلحتالل ـٖ تذه٘ش األسؼ ٍالجطش ،عٌعذهب ٍرعذ قفعل ؤساد ؤى
ٗتؽبؾٖ عي اإلحتالل ٍٗىَى ّوِ دساستِ ٍهستمجلِ ،ؾبعت ح٘بتِ ٍغعبس ؤضعالء ثععذ ؤى
وبى ٗحبٍل بًمبر هستمجلِ هي الؿ٘ب
ج.شخصيحه حسب أطىارها عبر العمل الروائی
ّزُ الطخػ٘ٔ توؿٖ علٖ حبل ال تىبد تتؽ٘شٍ ،ال تتجذل ـٖ عَاقفْب ٍهَالفْب ٍؤقعَاس
ح٘بتْب ٍبًْب حبثتٔ ؼ٘ش ًبه٘ٔ
وردة
ٍسد الطزشًَّ :س ٍٍسدت الطزشُٓ برا لشد ًَسّب الَسد لعَى ؤحوعش ٗؿعشة بلعٖ غعفشٓ
حسٌٔ ـٖ ول ضٖء ٍالزو ٍسد ٍٍساد ٍاألًخٖ ٍسدٓ(اثي هٌظَس531١ ،م ،د :9هبدُ ٍسد)
ٍسدٓ :صّشٓ هي ـػ٘لٔ رات ؤلَاى ٍ سٍائح هختلفٔ(األسًبئٍـ5393 :م)523 :
ضخػ٘ٔ «ٍسدٓ» تذل علٖ ضخػ٘ٔ غعحف٘ٔ هعزجعٔ ثبلوسعشح٘ٔ التعٖ وتجْعب سعل٘ن
ًػشٕ هي ح٘بٓ ٗبس٘ي األسوشٍ ،تشٗذ ؤى تعشؾ ٗبس٘ي األسوش ثكل ّزا الوسعشح٘ٔ ٍهعي
ربًت آلش سل٘ن ًػشٕ الزٕ ٗلعت دٍس ٗبس٘ي األسوش ـٖ الوسشح٘ٔ ٗشٗذ ؤى ٗػعل بلعٖ
للت ٍسدٓ ٍَٗلعْب ـٖ حجِّ «الطٖء الزٕ لن ٗخكش ثجبل سعل٘ن ًػعشٕ ؤى تىعَى لطعجٔ
الوسشح ّٖ رسش الزٕ ال ثذّ هٌِ للَغَل بلٖ للت ـتبٓ ٗوىعي ؤى تحجّعِ»(ًػعشاهلل)94 :
ٍ«رات َٗم ؤٍضه سل٘ن ًػشٕ ؤى َٗلعْب ـٖ حجِّ»(ًػشاهلل4054،م)99 :
الف -البعذ الجسمايی
تله ـتبٓ لن تتزبٍص التبسعٔ عطشٓ هعي عوشّعب« :رات ٗعَم ؤٍضعه سعل٘ن ًػعشٕ ؤى
َٗلعْب ـٖ حتّ تله الفتبٓ التٖ لن تتزبٍص التبسعٔ عطشٓ هعي عوشّعب»(ًػعش اهلل4054،م:
)99
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ب -البعذ الًفسی
الؿ :هحجّٔ ألسجبة الزوبل ٍتْتن ثِ:
ّٖ هعزجٔ ثإسجبة الزوبل ـٖ الح٘عبٓ ووعب ٗمعَل« :ثوسعشح٘ٔ وْعزُ ،تسعتك٘ ؤى
تحشن الو٘بُ الشاوذٓ ٌّب ،ال ـٖ الوسشح ٍحذُ ثل ـٖ للَثٌب ًحتبد ضع٘ئب روع٘ال ،غعَسٓ
رو٘لٔ ،بًسبًب رو٘الٍ ،ال ؤربهله ،ؤظي ؤى هخل ّزا الطخع الزٕ وتجعتَ عٌعِ(ٗبسع٘ي)
َّ هب ًحي ثحبرٔ بلِ٘ ّزُ األٗبم ،ؤوخش هي ؤٕ ضٖء آلش»(ًػعشاهلل4054،م )9١ :ـتْعتن
ثْزُ األضخبظ الزٗي تزذ ـْ٘ن هي ؤسجبة الزوبل ـٖ الح٘بٓ ووعب تشٗعذ هعي سعل٘ن ؤى
َٗلّ ثبسن ٗبس٘يٍ« :لبلت :ؤسٗذن ؤى تَلّ لٖ ٍلىي ل٘س ثبسوه ؤًت «سعل٘ن ًػعشٕ»
ثل ثبسن الطخػ٘ٔ التٖ تادْٗب «ٗبس٘ي األسوش»»(الوػذس ًفسعٍِ )511 :ؤٗؿعب تشٗعذ ؤى
تعشؾ ّزُ الطخػ٘ٔ(ٗبس٘ي)« :ؤى تعشـٌٖ بلٖ ٗبس٘ي ،لكعش لعٖ ؤى ؤرعشٕ حعَاسا هععِ
لكش لٖ ؤى ؤسو سؤِٗ ـٖ الفشق ث٘ي الح٘بٓ علٖ الوسشح ٍالح٘عبٓ ـعٖ الح٘عبٓ»(الوػعذس
ًفسِ)592 :
ـٌزذ ّزا اإلسن ٗتٌبست ه ضخػ٘ٔ الَسدٓ ٍالَسدٓ تشهض بلٖ الزوبل ٍتعذ هي األض٘بء
التٖ تلوح بلٖ روبل الح٘بٓ
ج .شخصيحها حسب أطىارها عبر العمل الروائی
ضخػ٘ٔ ٍسدٓ تىَى حبثتٔ ح٘ج ال تتؽ٘ش قَال السشد ٍتجمٖ حبثتٔ ؼ٘ش ًبه٘ٔ
يحيجة البحث
ٗس٘كش علٖ ّزُ الشٍاٗٔ الخشٗكٔ الفىشٗٔ ٍالشهضٗعٔ للَالع الفلسعكٌٍٖ٘ ،سسعبلٔ ّعزُ
الشٍاٗٔ ّٖ تٌبٍل المؿ٘ٔ الفلسكٌ٘٘ٔ ٍالذعَٓ بلعٖ الٌظعش بلعٖ روعبل الَرعَد ٍاإلعتعشاؾ
ثبألهَس الزو٘لٔ ٍالسع٘ذٓ ـٖ الح٘بٓ ٍّزا الزوبل ٗزعل الفلسكٌ٘٘٘ي ؤلَٕ ل٘ىًََا ـعَق
اإلحتالل ال تحتِ ٍهوب سجك ًزعذ ؤى الىبتعت هعي لعالل الطخػع٘ٔ ٗعجعش ععي ؤـىعبسُ
ٍبٗذَٗلَر٘تِ ح٘ج ًزذ ـٖ الشٍاٗٔ ضخػ٘بت تذل علعٖ الومبٍهعٔ ٍالوٌبؾعلٔ هعي ؤرعل
حشٗٔ الَقيًٍ ،زذ ـٖ ّزُ الطخػ٘بت سٍح الوزبّذٓ ؾذ العذٍ االسشائ٘لٖ ًٍزعذ الحعت
ٍالفشح ٍلَٓ األهل ٍحت روبل الَرَد ٍاألهَس الزو٘لٔ ٍالسعع٘ذٓ ـعٖ الح٘عبٓ التعٖ تخ٘عش
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ؼ٘شٓ اإلًسبى الفلسكٌٖ٘ للذـب عي ٍقٌِ ٍهي ربًت آلش ًزذ ٌّبن ضخػع٘بت تخعذم
االحتاللٍٗ ،ط٘ش الىبتت بلٖ ؤى ل٘س االحتالل ـمف هي ٗشٗذ المؿعبء علعٖ األثكعبلٍ ،بى
ٌّبن ؤضم٘بء هي الوَاقٌ٘ي ٗحبٍلَى استؽالل ّزُ األثكبل لٌ٘بلَا سؼبئجْن ٍهعشاهْ٘ن حعن
ٗمؿَى علْ٘ن
أـبد الىبتت هي ّزُ الطخػ٘بت ـٖ تج٘٘ي المؿ٘ٔ الفلسكٌ٘٘ٔ ح٘ج تزسذ ضخػ٘بت
ّزُ الشٍاٗٔ الَال الفلسعكٌٖ٘ ،الوٌمسعن ثع٘ي الومبٍهعٔ ٍثع٘ي األغعحبة الفبسعذٗي ٍؤى
الوٌبؾل ٗجمٖ ح٘بً هْوب حبٍل اٙلشٍى تطَِٗ تبسٗخِ
العٌَاى ٗذل عٌذ المبست علٖ عذٓ الوعبًٖ التٖ تتذاعٖ ه لشاءتِ ٍهٌْب :العؿ -روعبل
ـؿبء الشٍاٗٔ ٍالج٘ئٔ الفلسكٌ٘٘ٔ التٖ ربء ٍغفْب ـعٖ الػعفحٔ األٍلعٖ هعي الشٍاٗعٔ ٍّعزا
الَغؿ ٗتٌبست ه سسبلٔ الشٍاٗٔ ،ألًِ ٗخ٘ش هطبعش اإلًسبى الفلسكٌٖ٘ ٍٗسعتٌْؽ ّووعِ
للذـب عي ٍقٌِ ة -اإلضبسٓ بلٖ هب ٗزعلْن ـَق االحتالل ال تحتِ األض٘بء الزو٘لٔ التٖ
تتوخععل ـععٖ الح٘ععبٓ هععي الكج٘عععٔ الخالثععٔ ٍالزوععبل ٍالحععت ٍالفععشح ٍ ٍالتععٖ تزعععل
ـلسكٌ٘٘٘ي ؤلَٕ ل٘ىًََا ـَق اإلحتالل ال تحتِ
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المصادر والمراجع
بثي هٌظَس ،ؤثَالفؿل روبل الذٗي هحوذ ثي هىشم 531١م ،لسان العرب ،ث٘شٍت :داس غبدس
ؤثَ الحس٘ي ؤحوذ اثي ـبسس 5393م ،معجم مقاایی

اللغةة ،تحم٘عك عجعذ السعالم ّعبسٍى ،ث٘عشٍت:

داس الفىش
األسًبئٍـ ،ضف٘ك 5393م ،قامًس األسماء العربية ،الكجعٔ الخبلخٔ ،ث٘شٍت :داس العلن للوالٗ٘ي
ؤَٗة ،هحوذ 533١م ،الشخصية في الروایة الفلسطيًية المعاصرة في الضفة الغربيةة يقطاع غزة،
ال هه :ال ًب
ثحشإٍ ،حسي 4003م ،بًيةة الشکل الريائي ،الكجعٔ الخبً٘ٔ ،ال هه :العذاس الج٘ؿعبء -الوشوعض الخمعبـٖ
العشثٖ
تطبًذلش ،داً٘بل 4009م ،أس

السيميائية ،تشرؤ قالل ٍّجٔ ،ـ  ،5ث٘شٍت :هشوض الذساسبت الَحعذٓ

العشث٘ٔ
حس٘ي ،لبلذ 4009م ،في يظریة العىًان(مغامرة جأویلية في شؤين العحبة الًصية) ،الكجعٔ األٍلعٖ،
دهطك :داس التىَٗي
غبثًَٖ ،هحوذ علٖ 5204ق ،صفًة التفاسیر ،الزضء الخبلج ،الكجعٔ الشاثعٔ ،ث٘شٍت :داس المشآى الىشٗن
عخوبى ،عجذ الفتبح 5394م ،بىاء الروایة ،االمبّشٓ :هىتجٔ الطجبة
هشتبؼ ،عجذ الوله 5339م ،في يظریة الروایة ،الىَٗت :عبلن الوعشـٔ
هػكفٖ ،اثشاّ٘ن ٍالعألشٍى 5243ق ،المعجم الًسیط ،الكجعٔ السبثعٔ ،قْشاى :هاسسٔ الػبدق
ًبغ٘ؿٍ ،ل٘ذ 5339م ،األسماء يمعاویها ،الكجعٔ األٍلٖ ،المبّشٓ :داس الىتبة العشثٖ.
ًػشاهلل ،اثشاّ٘ن 4054م ،تحت شم

الضحي ،الكجعٔ الشاثعٔ ،ث٘شٍت :الذاس العشث٘ٔ للعلَم الٌبضشٍى

المقاالت
سًزجشپَس ،صّشُ ٍهحوذهْذٕ سوتٖ 5932ش« ،يصف الشخصةية في قصص ألی
إدری

ذلک لیًساف

» ،ـػل٘ٔ دساسبت األدة الوعبغش ،السٌٔ السبثعٔ ،العذد السبدس ٍ العطشٍى ،غع 599-553

