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الملخص
ئنّ «جللق يجل٤الخ» َٓ جلشّيجّٔ جلخّحوّٕ لىزٕد مح ًٍٜجلحاحتض ٓلآ راحتضِ وًذاَ .ازٌ
جلشّيجّٔ مه جلشّيجٔحت جلشّمضّٔ جلّتٓ ٔى٤ش ُٕٛح وزٕد مح ًٍٜجلؼّلٌّ جلحح٣مّ ٓلٓ جلمزتمْ
جلملشْ ئٌٔه ذُح َ ٓٛزٌ جلشّيجّٔ سؤيٓ ٙلاًجن َتاً سماض ٓاه جلضّٓماحء جكؿاتشجٕٕ٣ه
يػٕٔذ مُشجن سمض ٓه جلـّٔد جلزْ كحس هحّٕ لًُالء جلضّٓمحء يًَ ٛآ جلح٠ٕ٠اّ هاحّٕ
مإجمشِ جل٘ذس يجلخٕحوّ ل٠ذ كًّس جل٤حتد ذُزٌ جلشّيجّٔ جلزًّ جلحح٣م ٓلٓ ملش  ٓٛرج ١جلٔلش
ذأحؼه ؿ .٤جلحر ٓٛ ّ٤جلح َٓ ّ٠ٕ٠ػشد حًجدث جل٠لّّ أي جلشيجّٔ مْ تشٕ٣ض جكَتماح
ٓلٓ جألػرحخ أي تؼلؼ .جلحًجدث جلزْ ٔإدّْ ئلٓ وتٕزّ خحكّ ٛآ جل٠لّاّ ترىآ َازٌ
جلذّسجػّ ٓلٓ جلمىُذ جلًك -ٜٓجلتحلٕلٓ يمه أَم وتحتزُح َآ جلا« ٚجللاق يجل٤االخ»
تتأل ٚمه حر ّ٤أكلّٕ يحر٤حت ٓذٔذِ يجلٔال ّٟذٕىُمح ٓال ّٟمىٌ٣ ّّٕ٠ماح أوّىاح ال واشْ
ئو٤ٜح٣حً ذٕىُمح خ ػشد جلحًجدث َ ٓٛزٌ جلشّيجّٔ م٘ل ّ٠ألنّ وُحّٔ جلشّيجّٔ لٕؼت ذمٜتًحّ
يجل٠حسب ٌٔلْ ٓلٓ ٓحٟرّ ذٌ .جلشّيجّٔ "ػٕٔذ مُشجن" ذحػاتىتحرٍ للحاًجدث د للحر٤اّ
ٓىحكش يَٓ :جلٔم .يجلٌرْ ي٤ٛشِ ذٌ .جلشّيجّٔ؛ سيجّٔ «جللق يجل٤الخ» تـمٓ .لٓ ذٔان
جلٜشيّ مه َزٌ جلحر٤حت يَآ ذاحلتًجلٓ :جلحر٤اّ جلم٘تماّ ،حر٤اّ جكوحٌاحى يجلحر٤اّ
جكؤٜحلّٕ
الكلمات الذلیلیة :جلشيجّٔ ،جلحر ،ّ٤وزٕد مح ،ًٍٜجللق يجل٤الخ
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المقذمة
ئنّ جلحر٣ ّ٤مح ًٔ٠ل مزذْ يَرّ  ٓٛمٔزم جلملاٌلححت جلٔشذٕاّ ٛآ جلل٘اّ يجألدخ
َٓ« :تؼلؼ .جلحًجدث جلزْ ٔإدّْ ئلٓ وتٕزّ  ٓٛجل٠لّّ ،ئً٤ن رلا ٢ئماح متشتّراحً ٓلآ
جللّااشجّ جلًرااذجوٓ ذاإه جلـّخلاإحت أي تااأحٕش جألحااذجث جلخحسرٕااّ ٓااه ئسجدتُااح»(يَرااّ،
جلمُىذع 611 :6331 ،ييَ ٞٛزج ٛانّ جلحر٤اّ وتٕزاّ لٔالٟاّ جلوّاشيسِ يجلؼّاررّٕ ذإه
جألحذجث «  .٣ ٓٛسيجّٔ تخلا ٞجلـّخلإحت تؼلؼا .جلحاًجدث يلازل ٢تخاتلي جلحر٤اّ
يجلـّخلّٕ جختالًحً ٟشٔرحً يتإحّش يجحذِ ٓلٓ جألخشْ لٕؼت جلـّخلّٕ ئلّح مح تّٕٔىٍ جلححدحاّ
يجلححدحّ أٔوحً لٕغ ئلّح ؿشح جلـّخلّٕ يتلًٔشَح ٛلزل ٢تشتري جلحر٤اّ يجلـخلإّ ماه
يرُّ جلى٠ذ جألدذٓ»(مٕشكاحد 13 :6931 ،ٟٓيٛ 37آ َازٌ جلشّيجٔاّ ػإٔذ مُاشجن َاً
جلـّخلّٕ جألكلّٕ جلّزْ ٔخل ٞجلحًجدث ٣لُح يجلخحتىًن ٓلٕؾ ػذسِ ،ورًٔاّ ،ػاىحء ،سؤيٙ
ٓلًجن َم جلـّخلٕحت جلمٔحسهّ جلّزٔه ٔ٠حذلًن جلـّخلّٕ جألكلّٕ(ػٕٔذ مُشجن يوًس َآ
جلـّخلّٕ جلمإتمىّ جلّتٓ ٔٔتمذ ػٕٔذ ٓلُٕح ئً٠ل لُح أػشجسٌ مه حٕاج أنّ جلحر٤اّ ٛآ
 ّ.٣سيجّٔ تتـ .ّ٤مه جللّشجّ ذٕه جلـّخلّٕ جألكلّٕ يجلـّخلٕحت جلمٔحسهاّ ٛحلحر٤اّ ٛآ
َزٌ جلشّيجّٔ تتألّ ٚمه جللّشجّ ذٕه ػٕٔذ مُشجن يجلخحتىٕه
َ ٓٛزٌ جلشيجّٔ جلرٌ .جالكلٓ ًَ ػٕٔذ مُشجن يجلحًجدث ٣لُح تذيس حًلاٍ يَاً جلازْ
ٔرذأ جل٠لّّ ،يجلحر ٓٛ ّ٤جلشّيجّٔ تتـ .ّ٤مه أٓمحل َازج جلـّاخق يٓالٟحتاٍ ماْ جٖخاشٔه
يأٔوحً تىتُٓ جلحًجدث ذمًتٍ لزل ٢وـحَذ أنّ ػإٔذ مُاشجن َاً جلؼّارد جلشّتٕؼآ ل٤ا.
جلحًجدث ،يجلشّيجّٔ أ٣خشَح تىٔ٤غ ٓلٓ جلمتلٓ ّٓ٠لٓ لؼحوٍ يوحه وىِش ئلٓ جل٠لّّ يحًجدحُح
مه يرُّ وِشٌ٣ ،مح أوّىح  ٓٛجلرذجّٔ وِهّ أنّ جلؼٕٔذ ذشْء لٕغ ذؼحس ٝيل٤اه ٛآ خاالل
جلىّق وُٜم أوٍّ ًَ جلؼّحس ٝح ّ٠ٕ٠يل٤ه لً وىِش ئلٓ جلشّمض جلمًرًد  ٓٛجلشيجّٔ وؼاتىتذ أنّ
جلؼّٕٔذ ي وِحتشٌ ذشٔثًن  ٓٛجلح ّ٠ٕ٠يَم هححٔح كست٠حء جلخحتىٕه
سابقیة البحث
تحلٕ .جلحر ّ٤لُزٌ جلشّيجّٔ لٕغ ٟذ دسع ذـ .٤مؼت .٠حتّٓ جٖن  ٓٛسػحلّ «وزٕد
مح ًٍٜيسيجّٔ «جللق يجل٤الخ» دسجػّ ،تحلٕ .يو٠ذ»(محرًذٍ ذحدسػتحوٓ ٟ ،ذ دسػت َزٌ
جلشّيجّٔ مه رحود جلم ًُٜيجلمحتًْ يال وشْ ُٕٛح تحلٕالً حًل جلحر ّ٤يأوًجٍٓ أٔواحً ٛآ
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م٠حلّ «جللق يجل٤الخ دسجػّ ٛآ جلـا .٤يجلموامًن»(ٓلآ نىزٕاحن خىاحسْ ،محرًذاٍ
ذحدسػتحوٓ ،جلتشجث جألدذٓ ،جلؼىّجأليلٓ ،جلٔذد جلشجذْ 6911 ،ال وشْ ؿٕثحً راذٔشجً ذحلٔىحٔاّ
حًل جلحر ّ٤يَٓ مؼتخشرّ ٓه جلشػحلّ جلمزً٣سِ ئهح ّٛئلٓ مح ر٣شوحٌ٣ ٓٛ ،تاحخ «دصد
ي ػگَح تشرمٍ ،ذشسػٓ ي و٠ذ»(محرًذٍ ذحدسػتحوٓ ،تُاشجنٓ :لام ي دجواؾ 6937 ،دسع
«جللق يجل٤الخ» مه رًجود مختلّٜ؛ ل٤ه لٕغ ٟذ أؿٕش ئلٓ جلحرَ ٓٛ ّ٤زج جل٤تحخ يئلّاح
ئؿحسِ مًرضِ ٓحذشِ يوحه َ ٓٛزج جلمرحاج ػاً ٙواذسع «جلحر٤اّ» ٛآ سيجٔاّ «جللاق
يجل٤الخ» ذىِشِ رذٔذِ مت٤حملّ
اهمیة البحث
جلشّيجّٔ جلٔشذّٕ جذتذأت ذ٠لّ «صٔىد» ػىّ  6369ذ٠لم محمذ حؼإه َٕ٤ا ،.يل٤اه
وزٕد مح ًَ ًٍٜأيل ٣حتد جلحذٔج  ٓٛجألدخ يًَ ٛآ جلح٠ٕ٠اّ ٛآ م٠اح أخ لا دخ
جلٔشذٓ يًلٕٔتٍ(أوِشٓ :حمشْ ًَ 6937 ،جلزْ أحرت ذىحء جلشيجّٔ ًًجل ولاٟ ٚاشن ،يَاً
ؿحَذ ووذ ٣تحذّ سيجّٔ جلٔشخ يًَ أػغ مذسػّ ٣تحذّ جل٠لّّ ي٣احن رؼاش جكتّلاحل ذإه
جلم٤تد جل٠ذٔم يجلم٤تد جلزذٔذ(أوِش ٌّٕٓ :يجٖخشين691 :6936 ،
ٔٔترش وزٕد مح ًٍٜمه أَمّ جلشّيجتٕٕه جلٔشخ جلححتض ٓلآ راحتضِ وًذا .ػاىّ 6311
يأ٣خش آححسٌ ٟذ تشرم حتٓ جٖن ئلٓ جلٜحسػّٕ سيجّٔ «جللق يجل٤الخ» مه آحاحسٌ جلمـاًُسِ
يجلمتشرمّ ئلٓ جلٜحسػّٕ ٕٛزد أن وُتمّ ذُح أ٣خش مه جلؼّحذ٣ ٞمح أوٍّ ٟذ ت٤لّم جلىّ٠حد جلٔشخ
يجلٜشع ٓه «جللق يجل٤الخ» ذ٤خٕش يل٤ه «جلحرٛ »ّ٤آ َازٌ جلشيجٔاّ لإغ ٟاذ دسػاُح
ؿخق حتٓ جٖن ذـ .٤مؼت .٠مت٤حم.
السؤاالت الشئیسیة
َ ٓٛزج جلم٠حل وححيل أن وذسع جلحرٟ ٓٛ ّ٤لّّ «جللق يجل٤االخ» يوزاد ٓاه َازٌ
جألػثلّ:
 -1مح ًَ ٟلذ وزٕد محٓ ًٍٜه ٣تحذّ َزٌ جلشيجّٔ؟
 -2تٔترشجلحر ّ٤جلمًرًدِ ٛآ سيجٔاّ «جللاق يجل٤االخ» ماه أّْ واًّ ماه أوًجُٓاح
جلمختلّٜ؟
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٣ .َ -3حوت جلحر ّ٤وحرحّ  ٓٛتُٕٜم جلُذ ٙجلمىـًد للشيجّٔ؟
 ٕٚ٣ -4تٜؼّشجلٔال ّٟجلمًرًدِ ذٕه جلحر ّ٤جألكلّٕ يجلحر٤حت جلٜشّٕٓ؟
سابقة کتابة الشوایة فی عالم العشب و مصش
«ذٔذ َزمّ وحذلًٕن ئلٓ ملش ػاىّ  6331ذاذأت جلحذجحاّ ٛآ جألدخ جلٔشذآ َازٌ
جلُزمّ ػرّرت جؤٜحالت ػٕحػّٕ يح٠ح ٓٛ ّٕٛجلـّاش ٝيجل٘اشخ ؿاحّ جلتّ٤ٜاش جألسيذآ ذإه
جلٔشخ يجوززخ ذٔوُم ئلٓ أدخ جلٜشوؼح»(نٕدٛ 69 :6911،لزل ٢تشرمات آحاحس ٣خٕاشِ
مه جل٤تحخ جلمـًُسٔه يمىُم الًٛوته يمًلٕش يذ .يسرٕىٓ ،يجلٔشخ ئًّلٔات ٓلآ ماىُذ
حذٔج مه ٣تحذّ جلىّخش يجذتٔذت ٓه ت٤لّ ٚجلىّخش جل٠ذٔم ذٔرحسِ أخاشْ ٔم٤ىىاح أن و٠اًل ال
مح .ل٤تحذّ جل٠لّّ  ٓٛجألدخ جلٔشذٓ ٟر .ذذجّٔ جلُٔاذ جلحذٔج(حملاّ واحذلًٕن «ئذتاذأت
٣تحذّ جلشّيجّٔ  ٓٛجألدخ جلٔشذٓ ذحل٠لق جلتّحسٔخّٕ يلزشرٓ صٔذجن آحاحس متٔاذّدِ ٛآ َازج
جلمزحل»(نٕد 5 :6911 ،ذٔذ ئٌٓحء وزٕد مح ًٍٜراحتضِ وًذا .وِاش جلٔاحلم ئلآ أدخ
جلٔشخ وِشِ خحكّ يجالن ٓىذوح ٣تّحخ محَشين  ٓٛمزحل ٣تحذّ جل٠لّّ يجلشّيجّٔ وِٕش رماحل
جلٌٕ٘حوًٓٔ ،ػ ٚجلٕٔ٠ذًٕ ،د كحلحٗ ،ؼحن ٣ىٜاحوٓ ،جديجسد خاشجىٓ ،راذجلشّحمه مىٕا،ٚ
يئلٕحع خًسْ ،يَإالء مه جَمّ ٣تّحخ ٓلشوح جلححهش ٓ ٓٛحلم جلٔشخ ٔم٤ىىح أن ؤلم م٤حوّ
٣تحذّ جلشّيجّٔ  ٓٛملش مه َزج جلمخ .ذأحؼه ؿ« :.٤جلـٔش ًٔلذ  ٓٛجلٔاشجٔ ،ٝوأٛ ٚآ
جلؼًّسٔح ئمًت  ٓٛملش أمّح جلىّخش ًٔلذ  ٓٛملشٔ ،ؤ ٓٛ ٚجلؼًّسٔح ئماًت ٛآ جلٔاشج»ٝ
(ذٕذد616 :6917،
ٔم٤ه أن تًرذ و٠حتن ٣خٕشِ لُزج جلمخ .يل٤ه ماح جلّازْ ال ؿإٛ ّ٢اٍ أنّ ملاش َآ
جلٌّلّٕٔ  ٓٛجألدخ جلشّيجتٓ يمىٍ جل٠لّاّ جل٠لإشِ ،جلمؼاشحّٕ يجلشّيجٔاّ ل٠اذ ئؿاتُش حالحاّ
أؿخحف مه جل٤تّحخ جلملشٕٔه أ٣خش مه جلؼّحتشٔه يَام :تًٕٛا ٞجلح٤إم ٛآ جلمؼاشحّٕ،
ًٔػ ٚئدسٔغ  ٓٛجل٠لّّ جل٠لٕشِ يوزٕد مح ٓٛ ًٍٜجلشّيجّٔ
ذٕه َإالء جلخّالحّ ٔٔترش وزٕد محٜاًٍ مإػّاغ سيجٔاّ جلٔاشخ جلمٔحكاش ذاذأ وزٕاد
مح ًٍٜذحل٤تحذّ ذحل٠لّّ جل٠لٕشِ جذتذجءً يل٤ه  ٓٛجلىُّحّٔ أٟر .ئلٓ جلشّيجّٔ َاً ٛاتح ًشٔاٞ
جلشّيجّٔ ذمٔىحَح جلح ٓ٠ٕ٠ذ٤تحذّ سيجّٔ «أيالد ححستىح» ػىّ  6353ي٣تحذّ «جللق يجل٤الخ»
ػىّ  6317يػزّ .جػمٍ  ٓٛكذس جل٤حترٕه جلملشٕٔه(ذٕذد611 :6917،
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نجیب محفىظ سائذ الشوایة العشبیة المعاصشة
«وزٕد مح٣ ًٍٜحتد ملشْ يلذ ػىّ  6361ذحّٓ جلزمحلّّٕ  ٓٛجل٠احَشِ»(حؼاىٕه،
 531 :1773ئوٍّ وـأ  ٓٛأػشِ متًػٌّ يدسع جلٜلؼ ّٜذ٤لّٕ جٖدجخ يتخاشّد مىُاح ػاىّ
( 6391ػلمحيْ ًَ 1 :6911 ،مه أذشص ٣تّحخ جلٔشخ جلّزْ آتٓ جلٔشخ ذزحتضِ وًذَ .ذّّٔ
ػىّ ٣« 6311حوت ٣تحذّ جل٠لّّ ٟر .وزٕد مح ًٍٜمّٕ٠ذِ ذحلتّ٠لٕذ يجألػاحلٕد جل٠ذٔماّ
يجل٤الػٕ ّّٕ٤حتٓ تحًّلت ذًجػٌّ ًُُس جألدذحء جل٤رحس مخ .وزٕد مح ًٍٜئػتٌحّ وزٕد
مح ًٍٜأن ٔىـأ تحًالً ِٕٓمحً  ٓٛجلشّيجّٔ يجل٠لّّ جل٠لٕشِ  ٓٛجألدخ جلٔاشخ خحكّاّ ملاش
ذزُذٌ يجذذجٓحتٍ»(جًُشْ1 :6913 ،
٣حن محًس جل٠لّّ ٟرًُُ .س وزٕد محٔ ًٍٜذيس ٓلآ جلحر٤اّ يجلححدحاّ ،يجلـّخلإّ
٣حوت ؿححرّ جللًن ،جل٤تّحخ ٣حوًج ٗحٛلٕه ٓه جللّلّ ذإه جلـّخلإّ يجلحر٤اّ ٛآ جل٠لّاّ،
يل٤ه وزٕد مح ًَ ًٍٜمه جلّزٔه جَتمًّج ذحلـّخلٕحت ٛآ جل٠لّاّ يذأ٤ٛاحس ذٌا .جلشّيجٔاّ
يًٓجً ٍٜيححيلًج أن ٔخشرًج جل٠لّّ مه ذىحتُح جل٠ذٔم ٓلٓ ػرٕ .جلمخحل وـحَذ مِحَش َزج
جلتّزذد « ٓٛجللق يجل٤الخ» ٓلٓ جلشّٗم مه ٣الػٕ ّّٕ٤ذىاحء جلشّيجٔاّ ٠ٛاذ جػاتٜحد وزٕاد
مح ًٍٜمه ت٠ىّٕحت جلشّيجّٔ جلزذٔذِ يمه تٕحس جلًٓٓ أحىحء جػتٔمحل جلمىًلاًد يجكػاتشرحّ
يًَ ُٔتمّ ذأ٤ٛحس ذٌ .جلشّيجّٔ(ػٕٔذ مُشجن يأححػٕؼٍ يمح ُٔمىح أ٣خش  ٓٛحٕحتٍ َاً أواٍ
ٓحؽ حًسِ ملش ػىّ  6351يجػاتًٓد جلتّحاًالت جكرتمحٕٓاّ يجلؼّٕحػإّ يأحشَاح ٓلآ
وٜؼّّٕ جلـّٔد جلملشْ ،يجلشّيجّٔ ٕٟاذ جلتحلٕا .سيجٔاّ يجٕٟٔاّ ٔىت٠اذ ماه خاللُاح وزٕاد
مح ًٍٜيج ْٟملش جلزذٔذ ذٔذ حًسِ  6351ي٣مح ًٔ٠ل وٜؼٍ ال تًرذ أّّٔ سيجّٔ مه وزٕد
مح ًٍٜأن تً٤ن خحلّٕاّ ماه جلؼّٕحػّ(جلـإ 13: 6313،،ماه أؿاُش أٓمحلاٍ جلشّيجتٕاّ:
«َمغ جلزىًن»ٜ٣« ،حح ًٕرّ»« ،ذذجّٔ يوُحّٔ»ٟ« ،لش جلـاً« ،»ٝحشحاشِ ٛاً ٝجلىٕا،».
«خمحسِ جل٠ي جألػًد»« ،ذذجّٔ يوُحّٔ»« ،أيالد ححستىاح»ٓ« ،راج جالٟاذجس»« ،جلحاد تحات
جلمٌش»« ،مٕشجمحس»« ،جلٌشٔ(»ٞجلمُىحٟ 17 :1773،ذ تشرمت ٟللٍ يسيجٔحتٍ ئلٓ جلٔذٔاذ
مه جلل٘حت مىُح جللّ٘ جلٜحسػّٕ :جص ٟلش تاح ٟلاش؛ ػإذ وحكاش ًرحًراحٔٓ ،راحمٓ،6931 :
خًجخ؛ محمذسهح مشٓـٓپاًس ،وٕلاًٛش ،6936 :دصد ي ػاگَاح :و٠اذ ي ذشسػآ؛ محرًذاٍ
ذحدسػتحوٓٓ ،لم ي دجوؾ ،6937 :دل ؿد؛ ٣احُم آل ٔحػإهَ ،6936 :اضجس ي ٔا ٢ؿاد:
دورحلٍ دجػتحن َحْ ؿاُشصجد ٟلاٍ ناً؛ ٓراذ جلشهاح ًَؿاىگ مُاذيْ ،مشيجسٔاذ،6913 :
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صمضمٍَحْ يجپؼٕه؛ وحرٓ مًالٔٓ ،وؼ .آٛتاحخ ، 6913 :خحواٍ ذاذ واح ؛ حؼإه ؿامغ
آذحدْ ،سيصنحس ،6911 :كرح ذخٕش؛ جك٘ش ٓلٓ ٣شمٓ ،آذگٕه سجٔاحن ،6911 :مٕشجماحس؛ سهاح
ٓحمشْ ،وـش وٓ ،6911 :نذج؛ محمذ دَ٠احوٓ ،وٕلاًٛشٓ ،6915 :ـا ٞذاش ٛاشجص تهاٍ َاش ؛
حؼٕه ؿمغ آذحدْ ،ػحدجت حزحصْ ،6915 :سجديذٕغ ،دلذجدٌ ٛشًٓن؛ ٓىحٔت جهلل ٛحتحٓ
وظجد ،محَٓ ،6911 :رىحٔت؛ محمذ سهاح مشٓـآ پاًس ي ػاىح جولاحسْ ،ؿاحدنحن،6916 :
ً٣چٍ مذٝ؛ ذح تشرمٍ مشٓـٓ پًسٛ ،شَىاگ ي جوذٔـاٍ ،6931 :يػًػاٍ ؿإٌحن ي چىاذ
دجػتحن دٔگش؛ ًٔػٓ ٚضٔضْ ذىٓ ًش ٙي محمذ سهح مشٓـٓ پًس ،ػُىذ ،6931 :سيص ٟت.
ستٕغ رمًُس؛ ًٔػٓ ٚضٔضْ ذىٓ ًاش ،ٙچ٤حماٍ 6913 :تاً ٓٛنرٕاد محٜاًٍ ػاىّ
 ٓٛ 1771جلمؼتـ(ٜٓػلمحيْ16 :6911 ،
حىل اللص والكالب
«جللق يجل٤الخ» سيجّٔ مه وزٕد مح ًٍٜيًَ ٔٔترش أ٣رش ٣حتد ٓشذّٓ ٓ ٓٛلشوح َازج
٣تد محَ ًٍٜزٌ جلشّيجّٔ ػىّ 6316يال ٔم٤ه أن وً٠ل َٓ جلشّيجّٔ أي جألٟلًكّ ٣مح أوٍّ
ًٔ٠ل ذىٜؼٍ«« :جللق يجل٤الخ» سيجّٔ ٟلٕشِ أي أٟلًكّ ًًٔلّ ،يمه َىاح راحء جختالُٛاح
جلٌّرٕٔٓ ٓه ػحتش جلشيجٔحت»(محٜاًٍ 177 :1771 ،ئنّ «جللاق يجل٤االخ» َآ جلشّيجٔاّ
جلخّحوّٕ لىزٕد محٛ ٓٛ ًٍٜتشِ جلؼّتٕىحت ،يٟذ أكذسَح ذٔذ «أيالد ححستىاح»ٛ ،لازج تٔتراش
مه جلشّيجٔحت جلشّمضّٔ جلّتٓ ٔى٤ش جل٤حتد مه خاللُح جلىِّح جلزمًُسْ ،ئإّ٣ذ ٓلآ حواًس
جلؼّلٌّ  ٓٛجلمزتمْ جلملشَْ .زٌ جلشّيجّٔ َٓ تلًٔش حٓ مه جلارالد جلّتآ ٔؼاًد ُٕٛاح
جلِّلم ذذل جلٔذجلّ ئنّ جل٤حتد يجألدٔد جل٤رٕش وزٕد محٜاًٍ ذحكؿاحسِ ئلآ جل٠واحٔح َازٌ
ٌٔٔه  ٓٛػلً ١جلح٤ح  ،يجلضّٓمحء ذٌشٕٗ ٝش مرحؿشِ ،مىُح :جلمزتماْ جلملاشْ ،يجلاذّٔه،
يجلمشأِ حمّ ٔ٠ذّمُح ذلًسِ سيجّٔ ،يَٓ «جللق يجل٤الخ»(أوِش :ذحدسػتحوٓ ،نىزٕحن خىاحسْ،
َ 669 :6911زٌ جلشّيجّٔ تلًّس حٕحِ لق جػمٍ محمًد أمٕه ػلٕمحن يل٤ىُّح  ٓٛجلحّ٠ٕ٠
سمض ٓه جلمزتمْ جلّزْ ٕٔٔؾ  ٍٕٛوزٕد مح ًٍٜي ّ.٣جلشّيجّٔ لمضِ ٓاه ملاش يح٤حمُاح
م٤حٛحّ جلِلم يجلـش ٣حوت يمحصجلت رضءً ال ٔتزضأ مه ٌٛشِ جكوؼحن مىز ٟذٔم جألصل ي ماه
حم ٠ٛذ٣حوت جلححرّ ئلٓ أذٌحل جلم٤حٛحّ رل ٢جلِلم ي جلزًس مٌلرح ملحح للرـشّٔ(دٔرحرٓ
ي أسدذٕلٓ« 11 :6939،محَ ٓٛ ًٍٜزٌ جلشّيجّٔ ٔشػم جلىّضجّ ذإه جلـّاشّ يجلخٕاش ئٌاشح
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جوُذج يتٕٕ٘ش جلمٔحٕٔش جلّتٓ ُٔذ ٙحٕحِ ًٕراّ للرـاش ئاز٣ش ئنّ ذٔان جألحٕاحن جلٔحما.
جألكلٓ ٛ ٓٛىحء َزٌ جلمٔحٕٔش وٜغ سجتذَح»(محمذ ػٕٔذ111 :6931 ،
سبب تألیف هزه الشوایة عنذ نجیب محفىظ
«جللق يجل٤الخ» سيجّٔ مؼتًححِ مه يج ّٟٔح ّٕ٠ٕ٠ذٌلُح محمًد أمٕه ػلٕمحن جلّزْ
ؿ٘ .جلشّأْ جلٔح ّ لٔذِ ؿًُس  ٓٛأيجت .ػىّ  . 6316يجَتمّ جلىّحع ذُازج جلمزاش يٌٓاٚ
جل٤خٕشين مىُم ٓلٍٕ٠ٛ ،ذ خشد محمًد أمٕه ػلٕمحن"ٓه جل٠احوًن لٕىات٠م ماه صيرتاٍ
جلؼّحذ ّ٠يمححمُٕح ألوُّمح خحوحٌ يجوتُ٤ح ؿش ٍٛيحشمحٌ مه محلٍ يًٜلتٍ ي٣حن َزج ػررحً َحمّحً
مه أػرحخ تٔحً ٚجلىّحع مٍٔ ،يلتح ٕٞ٠ئوت٠حمٍ ئست٤اد جلٔذٔاذ ماه جلزاشجتم ٛآ حاّٞ
جلـّشًّ يذٔن أٛشجد جلمزتمْٛ ،أححست َزٌ جلًج ّٟٔئَتمح جل٤حتد يجػاتلُم مىُاح محدتاٍ
جألدذّٕ تزمْ ذٕه مح ًَ يج ٟٓٔيمح ًَ تخّٕلٓ ٤ٛحوت سيجّٔ «جللق يجل٤االخ»(دٔاد ٓلآ،
1 :6333
لغة نجیب محفىظ
«ئنّ وزٕد مح ًٍٜجلشّيجتٓ ٔؼتخذ أحذث أػحلٕد جلتّ٤ىٕ ٢جلشّجتآ ٛآ جلٔاحلم ٜٛآ
سيجٔحتٍ وزذ تٕحس جلًٓٓ ،يجلتّذجٓٓ ،يجلٜالؽ ذح ،١يجلمًوًلًد ،يجلوّمحتش جلمختلٜاّ»(محماذ
ٌّٕٓ 617-653 :6333 ،وشْ َ ّ.٣ازٌ جألػاحلٕد ٛآ «جللاق يجل٤االخ»ٔ ،ؼاتٕٜذَح
وزٕد مح ًٍٜذحللّّ٘ جلٜلحٓ ئلٓ رحود جككٌالححت جلٔحمّّ ذٔن جألحٕحن حتّٓ ٔإحّش ٛآ
جلمخحًد ئهح ّٛئلٓ رل ًُّٚٔ ٢جل٤حتد رمالت ذؼٌّٕ يذٕٔذِ ٓه جلتّ٤ل ٚيَازج ٔاإدّْ
ئلٓ ُٛم جل٠حسب ذحلىّؼرّ ئلٓ جلشّيجّٔ يمالصمتٍ مْ جل٤حتد خٌاًِ ذٔاذ خٌاًِ سجٗراحً حتّآ
وُحّٔ جل٠لّّ يَزج ًَ مه سمًص ًٛص ٣حترىح وزٕد مح ٓٛ ًٍٜئل٠حء م٠حكذٌ ئلٓ جلمتلّٓ٠
ملخص القصة
تح ٓ٤سيجّٔ«جللق يجل٤الخ» ٟلّّ مخ ٚ٠ذؼٕي ذحػم ػٕٔذ مُشجن ،يَاً ٣احن ٔؼاشٝ
مه جألٗىٕحء حتّٓ ٔذخ .جلؼّزه ذؼرد يؿاحّٔ صيرتاٍ ورًٔاّ ػالٕمحن يكاذٔٓ ٍ٠لإؾ
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ػذسِ ،ئخشد مه جلؼّزه ٕٓ ٓٛذ جلخًّسِ ػىّ  ، 6351ذٔذ أن ٔ٠وٓ  ٍٕٛأسذاْ ػاىًجت،
يًَ ال ٔزذ أحذجً  ٓٛجوتِحسٌ ئلّح حزجتٍٕ
ٔتّزٍ ػٕٔذ  ٓٛجلرذجّٔ ئلٓ ذٕتٍ جلزْ كحس جٖن ذٕات ؿاشٔٓ ٍ٤لإؾ يصيرتاٍ ورًٔاّ
الػتشرحّ جذىتٍ ػىحء يمحلٍ ي٣ترٍ .يل٤ه ٜٔـ .ػٕٔذ  ٓٛرلا ٢ألوُّماح ٔى٤اشجن أّْ ماحل
ئهح ّٛئلٓ رل ٢تؼًدّ جلذّوٕح  ٓٛيرٍُ ٓىذمح تز .ٜمىٍ جذىتٍ ػىحء يتشٛن مٔحو٠تاٍ ألوُّاح
ال تٔش ٍٛيتٜشّ مه حوىٍ
 ٓٛجلىُّحّٔ ًَ ٔتش ١جلم٤حن مْ ٣ترٍ ئٜـ ٓٛ .جػاتشدجد جذىتاٍ يمحلاٍ؛ ٔ٠اشّس ػإٔذ
مُشجن أن ٔؼت٠شّ  ٓٛذٕت ٓلٓ جلزىٕذْ للتخ ٕٜٚمه حذِّ جكؤٜحل ،يَزج ًَ جلّازْ ذٕتاٍ
مٜتًح دجتم يٟذ ٣حن كذٔ ٞأذٍٕ ئٔش ٍٛمه ك٘شٌ ،يل٤ه لم ٔضيسٌ مه ٓـش ػىًجت ٣حملّ
سيححوّٕ جلم٤حن يجكرحذّ ٓه أػثلّ جلزىٕذْ تزٔ .ػٕٔذجً ال ٔشتحح ٣خٕشجً لإلٟحمّ  ٓٛرل٢
جلم٤حن
لزلٔ ٢لزأ ػٕٔذ ئلٓ جلشّ٣ه جلًحٕذ جلرح ٟٓيًَ أػاتحرٌ سؤيٓ ٙلاًجن رلا ٢جللّاحٜٓ
جلّزْ ٣حن مخحلٜحً للٌّمْ يجلخّشْ يل٤ه جٖن كحس مه جألٗىٕحء ،ػٕٔذ ٣احن ًحلراحً للتّـإ٘.
مٍٔ  ٓٛرشٔذِ جلضَّشِٛ ،حتّزٍ ئلٓ م٠شّ رشٔذِ جلضَّاشِ ذذجٔاّ يَىاحٛ ١حراأ ػإٔذ مُاشجن
ذٔ٠حتذ رذٔذِ لشؤيٓ ٙلًجن ًَ جٖن ٔ٠ذّع جلمحل يال ٔ٤تشث للمرحدب يجلٕ٠م جلىّوحلّٕ يٟذ
تخلّٓ ٕٗ ٓٛرّ ػٕٔذ مُشجن ٓه مرحدتٍ يًَ ٣حن  ٓٛجلؼّازه سؤيٓ ٙلاًجن سٛان ًلاد
تـٕ٘ .ػٕٔذ مُشجن يأٌٓحٌ مرل٘حً مه جلمحل لٕذٔش ؿإين حٕحتٍ ذٕٔذجً ٓىٍ
جهٌشّ ػٕٔذ مُشجن ئلٓ جلتّٕ٤ٜش  ٓٛجكوت٠ح مىٍ٠ٛ ،شّس جلًٔدِ ئلٓ ذٕتاٍ للؼّاش ،ّٟل٤ىّاٍ
يرذ سؤيٓ ٙلًجن  ٓٛجوتِحسٌ ألوٍّ ٣حن ٔٔش ٙأ٤ٛحس تلمٕزٌُٛ ،ذّدٌ ذحلؼّزه يجػاتٔحد مىاٍ
جلىًّ٠د يًشدٌ مه ذٕتٍ
خشد ػٕٔذ مُضيمحً ي٣حن ٔـٔش ذحلح٠ذ يجكوت٠ح ئّ٤ٜش  ٓٛوٜؼٍ أنّ خٕحواّ سؤيَ ٙآ
خٕحوّ جل٤ٜش يأٛذح خٕحوّ ألنّ َزج جل٤ٜش ًَ جلّزْ ؿ .ّ٤أٔٛحلٍ يًَ جلّزْ مىحٍ جل٠ذسِ ٓلآ
جلًٓ ًٟٙلٓ ٟذمٍٕ  ٓٛجلؼّزه يٟر .جلؼّزه  ٓٛجلمحهٓ
ال ٔزذ ػٕٔذ مالرجً أٛو .مه م ُٓ٠جلمٔلّم ًشصجن جلّازْ ٣احن كاذٟٔ ٍ٠اذٔمحً ًلاد
ػٕٔذ مىٍ مؼذػحً يًَ لم ٔتشدّد لحِّ  ٓٛئَذجتٍ جلمؼذع  ٓٛرجت جلم٤حن ٔلت٠آ ذىاًس
جلّتٓ ٣حوت تحدّ ػٕٔذ مىز صمه ٣حن ححسػحً لرٕت جلٌلرّ ،يَٓ  ٓٛخالل جلشيجٔاّ ػاتًّٛش
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لٍ جلمأيْ يجلٌّٔح يجلزشجتذ يجلؼٕحسِ ،يَٓ تحرّاٍ يتحمٕاٍ هاذّ ٣ا ّ.جلمخاحًش يتشٔاذ أن
تىلش ٙػٕٔذ ٓه جكوت٠ح حتّٓ ٕٔٔـح مٔحً يل٤ه ػٕٔذ ٣احن ٟاذ حارغ ٛآ محهإٍ يال
ُٔذب ئلّح ذحكوت٠ح  .لمّح يّٛشت وًس لٍ ؿشيى جكوت٠ح (جلمؼذع يجلؼٕحسِ رَد ػٕٔذ ل٠تا.
ٓلٕؾ  ٓٛمىضلٍ ل٤ىٍّ أًل ٞجلىّحس ٓلٓ حؼٕه ؿٔرحن جلشّر .جلراشْء جلّازْ ج٣تاشْ ؿاّّ٠
ٓلٕؾ ذٔذ سحلتٍ خًٛحً مه ػٕٔذ ،ل٤ه ػٕٔذ مُشجن محجوترٍ رل ٢يمح ٓش ٙخٌأٌ ئلّح ذٔاذ
جكًّالّ ٓلٓ جلزشجتذ َ ٓٛزٌ جلحًجدث جلًخٕمّ جػت٘لّت رشٔاذِ جلضَّاشِ جأليهاحّ يذاذأت
ذ٠لم سؤيٓ ٙلًجن ترحلٖ  ٓٛيك ٚرشجتم ػٕٔذ مُشجن يٓشّ٣ ٍٛمزش خٌٕش ٔ٠ت .جٖخشٔه
ذذين يٓٓ ،يَزج ًَ جلّزْ ٔـٔ .وحس جل٘ود ٟ ٓٛلد ػٕٔذ يلزل٠ٔ ٢شّس ٟت .سؤيٓ ٙلًجن
ٔشٔذ ػٕٔذ مه وًس أن تتُّٕأ لٍ ذذلّ ٓؼ٤شّٔ ،يذٔذمح تًّٛش لاٍ ذذلاّ ٓؼا٤شّٔ ئستاذجَح
ػٕٔذ يجػت ّ.٠ػٕحسِ أرشِ حمّ ج٣تشْ ٟحسذحً كٕ٘شجً لٕتّزٍ كًخ ٟلش سؤيٓ ٙلًجن ،لالوت٠اح
مىٍ ئوتِش ػٕٔذ لشؤيٓ ٙلًجن يحٕه وضيل ٓلًجن مه ػّٕحستٍ أًلٓ ٞلٍٕ جلىاحس ل٤اه ٛآ
وٜغ جلًٟت أًل ٞأحذ حشّجع جلٔلًجن جلىّحس ٓلٓ ػٕٔذ يلزل ٢مح ُٛم ػٕٔذ أوٍّ ٟتٓ .لًجوحً
أ ال ٓىذ جكًّالّ ٓلٓ جلزشجتذ ٔتٔشّ ٙػٕٔذ أوٍّ أخٌأ مشِ أخشْ يٟتا .ذًّجذاحً ذشٔثاحً ذاذل
جلخحته جألكلٓ ٕٛـٔش ذىذ ؿذٔذ ذٔذ َزٌ جألحذجث تزَد وًس ًٔماحً ئر٠آ ػإٔذ ٛآ
جلرٕت مىتِشجً لشرًُٓح يل٤ه وًس ال تزٓء أذذجً يَازج ٔزراش ػإٔذجً أن ٔخاشد ماه ماأيجٌ
ئزَد ئلٓ ذٕت جلـٕٓ ،لٓ مشِّ أخشْ ٔر ٓ٠ػٕٔذ  ٓٛذٕت جلـّٕ ،حتّآ ٔؼامْ كاًت
جلـّشًّ يلزلُٔ ٢شخ ئلٓ جلم٠رشِ ،ي ٓٛجلم٠رشِ ٔححكشٌ جلـّشًّ ئٌلً٠ن ٓلٕاٍ جلشّكاحف
مه  .٣رحود ٕٛؼتؼلم  ٓٛجلىُّحّٔ ي ُٔٔذ ذحلمىـّ٠
الحبكة
«جلحر ٓٛ ّ٤جل٠لّّ ذمٔىٓ و .٠جلحًجدث مْ جلتّإٔ٣ذ ٓلٓ أيجكشَح جلٔلٕاّ»(دجد:6915 ،
 677ذٔرحسِ أخشْ جلحر« َٓ ّ٤ػشد حًجدث جل٠لّّ أي جلشّيجّٔ مْ تشٕ٣اض جكَتماح ٓلآ
جألػرحخ»(لحمذجوٓ 65 :6337 ،تٔترشجلحر ّ٤سيجّٔ جألحذجث جلمتتحذّٔ جلّتآ تشتّاد ٓلآ
حؼد تًجلٓ جلضّمحن يتذيّن ٓلٓ أػحع جأليجكش جلٔلّٕ مه يُحت ٚجلحر ّ٤ئححسِ جلذَّـّ ٓٛ
وٜغ جل٠حسب  ٓٛحٕه أنّ جلحر ّ٤ال تٔذي أن تً٤ن ئححسِ لحاد جكػاتٌالّ لذٔاٍ جلحر٤اّ
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تتألّ ٚمه أرضجء يَٓ-6 :جلٔ٠ذِ -1جللّشجّ -9جلممحًلّ -1جألصمّ -5تٜاحٟم جألصماّ -1حا.
جلٔ٠ذِ(ج٣رشْ مٜحخش9 :6911 ،
أشكال الحبكة
جلحر َٓ ّ٤جلخشٌّٔ أي ئًحس جألحذجث جلّتٓ ترّٕه ػرد يًُٟٓح يلُح ٛشي ٝمختلٓ ّٜلآ
أػحع وًّ ذىحتُح ،يمىُح:
 -6جلحر ّ٤جألكلّٕ يجلٜشّٕٓ
 -1جلحر ّ٤جلم ّ٤ّ٤ٜيجلحر ّ٤جلمتمحػّ٤
 -9جلحر ّ٤جلرؼٌّٕ يجلحر ّ٤جلمشّ٣رّ
 -1حر ّ٤جلٔم .يحر ّ٤جلٌرْ يحر ّ٤جل٤ٜش
 -5جلحر ّ٤جلم٘ل ّ٠يجلحر ّ٤جلمٜتًحّ
 -1جلحر ّ٤جلمىخٜوّ يجلحر٤اّ جللاحٓذِ ي جلحر٤اّ جلىحرماّ ٛآ جلىُحٔاّ ي جلحر٤اّ
جلم٠لًذّ
ي َ ٓٛزج جلم٠حل وححيل دسجػّ َزٌ جألوًجّ
الحبكة األصلیة والفشعیة فی اللص والكالب
لل٠لّّ جلًٌٔلّ أ٣خش مه حر ّ٤يجحذِ ٓحدِ جلحر ّ٤جلٜشّٕٓ تشّ٣ض ٓلٓ ؿخلإّ جل٠لّاّ
جألكلّٕ أحٕحوحً يٓلٓ جلـّخلٕحت جلٜشّٕٓ حٕه آخش(دٔر 33 :6913 ،.؛ «جلحر٤اّ جألكالّٕ
أي جلحر ّ٤ري مذِ ًًٔلّ تمتذّ مه ذذجّٔ جلشّيجّٔ حتٓ وُحٔتُاح»(دٔرا 31 :6913 ،.يل٤اهّ
جلحر ّ٤جلٜشّٕٓ تتزلّٓ  ٓٛرشٔحن جل٠لّّ لمذِّ محذيدِ  ٓٛسيجّٔ «جللق يجل٤الخ» جلحرّ٤
جألكلّٕ يجلحر ّ٤جلٜشّٕٓ تمحصرحن مضرحً ال وؼتٌْٕ ئو٤ٜحُ٣مح أي ٔلأد َازج راذجً يَازج
جلمًهًّ ٔذلّ ٓلٓ ذشجّٓ ٣حترىح وزٕاد محٜاًٍ ٛآ جلتًّجكا .واذ ّٟٞجلحر٤احت جلٜشٕٓاّ
جلمًرًدِ  ٓٛجلشّيجّٔ ذًجػٌّ سػم جلمإؿشجت يوز٣ش حر ّ٤جلشّيجّٔ جألكلّٕ  ٓٛجلىُّحّٔ
الحبكات الفشعیة فی هزه الشوایة
جلشّيجّٔ ترذأ مه جلًػي ← حشّّٔ ػٕٔذ مُشجن مه جلؼّزه
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لمحرج ي ٓٛ ْٟجلؼّزه← جلزًجخ ذًجػٌّ جلشّرًّ جلآ جل٠ر(.ذحدسػاتحوٓ633 :6937 ،
(ال ترتذأ جلشّيجّٔ مه ذذجّٔ ئٓت٠حل ػٕٔذ ذ .ترتذأ مه لحِّ تخلّلٍ ٓه جلؼّازه ٕٛتراحدس
ئلٓ خحًش جل٠حسب أوٍّ لمحرج ٟذ ي ْٟػٕٔذ  ٓٛجلؼّزه؟ لإلرحذّ ٓه َزج جلؼّإجل وشراْ ئلآ
جلرذجّٔ يو٠ق جلشّيجّٔ مه جذتذجء جألمش
الحبكة االولی
جلرذجّٔ← أ ّ ػٕٔذ مُشجن ٟذ أكٕرت ذحلمشم
جللّشجّ← ذؼرد ٠ٛذجن جلىً٠د ال ٔتل ٓ٠جلمؼتـ ٜٓأ ّ ػٕٔذ مُشجن ذ٠رًل
تٜحٟم جألصمّ← ٛلُزج ذٔذ ٟلٕ .تمًت أ ّ ػٕٔذ مُشجن يَاً ٔواٌشّ ئلآ جلؼّاش ّٟماه
ٓمحسِ جلٌّلرّٕٔٛ ،ت٠لٍ سؤيٓ ٙلًجن ي ٔـازٍٔ ذحػاتمشجس جلؼّاش ّٟماه جالٗىٕاحء ي ئٌٓحتُاح
لل٠ٜشجء ٔرشس سؤيَ ٙزج جلٔم .ئً٠ل جلؼّش ّٟمه جالٗىٕحء حً ٞرٕٔٓ لل٠ٜشجء
النتیجة← ػٕٔذ مُشجن ٔ٤شّس جلؼّشٟحت مه جألٗىٕحء ي َ ٓٛزج جلٌّشٔٔ ٞؼحٓذٌ صيرتاٍ
ورًّٔ جلّتٓ ٔحرُّح يكذٔٓ ٍ٠لٕؾ
الحبكة الثانیة
جلرذجّٔ← ػش ّٟػٕٔذ مُشجن مه ذٕت جلٌلرّ يجٓت٠حلٍ ذًجػٌّ سؤيٓ ٙلًجن
جللّشجّ← مُشجن ٔت٤شّس جلؼّش ّٟمه جألٗىٕحء ذؼرد تٔحلٕم أػتحرٌ سؤيٓ ٙلًجن
تٜحٟم جألصمّ← ػٕٔذ مُشجن ٔزَد ئلٓ جلٌٔ ّٜجللّٕش ٓٛللؼش ّٟيل٤ه َىاحٜٔ ١حراأٌ
جلرًلٕغ ي ٔٔت٠لٍ
النتیجة← ٔٔت .٠ػٕٔذ مُشجن  ٓٛجلؼّزه(ذحدسػتحوٓ633 :6937 ،
الحبكة الثالثة
جلرذجّٔ← ػٕٔذ مُشجن ٔٔت ٓٛ .٠جلؼّزه ذؼرد يؿحّٔ صيرتٍ ورًّٔ ي كذٔٓ ٍ٠لٕؾ
جللّشجّ← ورًّٔ ػلٕمحن تٌلد جلٌال ٝمه ػٕٔذ حتٓ تتضيد ذلاذٔ ٞصيراٍ ٓلإؾ
ػذسِ يَمح  ٓٛجلح ّ٠ٕ٠جلؼّرد جلشّتٕؼٓ الٓت٠حل ػٕٔذ  ٓٛجلؼّزه
تٜحٟم جألصمّ← تٌل ٞورًّٔ مه ػٕٔذ ٓىذ حوًسٌ  ٓٛجلؼّزه
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النتیجةة← ٔتضيد ٓلٕؾ ػاذسِ ورًٔاّ ئِٜاش ٓلآ أماًجل ػإٔذ يجذىتاٍ يصيرتاٍ
(ذحدسػتحوٓ631 :6937 ،
الحبكة الشاابعه
جلرذجّٔ← ٔتحشّس ػٕٔذ مُشجن مه جلؼّزه ذٔذ أسذْ ػىًجت يٛآ جلرذجٔاّ ٔازَد ئلآ
ذٕت ٓلٕؾ ػذسِ لٌٕلد جذىتٍ يمحلٍ ي٣ترٍ
جللّشجّ← جلىّضجّ ذٕه ػٕٔذ مُشجن يٓلٕؾ ػذسِ يمأمًس «حؼد جهلل» جلّازْ ٟاذ راحء
للمححٓ ِّٛلٓ ٓلٕؾ ػذسِ ٌٔلد ػٕٔذ أمًجلٍ يل٤ه ٓلٕؾ ٔى٤ش يرًد أّْ محل لؼإٔذ
مُشجن تذخ .ػىحء جذىّ ػٕٔذ
تٜحٟم جألصمّ← ال تٔش ٙػىحء أذحَح ػٕٔذ يتخح ٙمىٍ يتؼًدّ جلذّوٕح  ٓٛيرٍُ
النتیجة← ٜٔـ .ػٕٔذ  ٓٛجػتشدجد أمًجلٍ يجذىتٍ ئخشد مه جلرٕت ماْ ٣تراٍ ٠ٛاي
(ذحدسػتحوٓ631 :6937 ،
الحبكة الخامسة
جلرذجّٔ← ػٕٔذ مُشجن ٔازَد ئلآ كاذٔ ٍ٠جل٠اذٔمٓ يأػاتحرٌ سؤيٓ ٙلاًجن لٌلاد
جلمؼحٓذِ يجلمُىّ مىٍ يًَ جلّزْ ٣حن ٔـزْ ػٕٔذجً ٓلٓ جلؼّش ّٟيل٤ىٍّ ٔشْ سؤيٛحً مى٘مؼحً
٤ٛ ٓٛشِ رذٔذِ ٔ٠ذّع جلمحل ي ًَ ٟذ تّٕ٘ش ٣خٕشجً
جللّشجّ← سؤيٓ ٙلًجن ٔىضٓذ مه صٔحسِ ػٕٔذ ئٌاشدٌ ماْ م٠اذجس ماه جلىّ٠اذ حتآ
ٕٔٔؾ ػٕٔذ ذٕٔذجً ٓىٍ ٔ٠شّس ػٕٔذ  ٓٛوٜؼٍ ٓلٓ جلؼّش ّٟمه ذٕت ٓلًجن لٕلٕحً لٕىت٠م مىٍ
تٜحٟم جألصمّ ← ٔزَد ػٕٔذ ئلٓ ذٕت ٓلًجن مىتل ٚجللّٕ .ئٜحرأ ذشؤيٓ ٙلًجن جلّزْ
٣حن ٔٔش ٙتلٕمزٌ ي٣حن ٔىتِشٌ
النتیجة← سؤيٓ ٙلًجن ُٔذّد ػٕٔذجً ذحلؼّزه ي ٔأخز مىٍ جلىًّ٠د ئٌشدٌ ماه جلرٕات
خحترحً
الحبكة السادسة
جلرذجّٔ← تى٤ش ػىحء أذحَح ئٜـ .ػٕٔذ  ٓٛجلتّؼًّٔ مْ ورًّٔ ػلٕمحن يٓلٕؾ ػذسِ
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جللّشجّ← تؼًدّ جلذّوٕح  ٓٛيرٍ ػٕٔذ يلزل٠ٔ ٢شّس أن ٔىت٠م مه  .٣جلخاحتىٕه يماىُم
ورًّٔٓ ،لٕؾ ،سؤي ٙيػىحء
تٜحٟم جألصمّ← ٔتًرٍّ ػٕٔذ ئلٓ م ُٓ٠جلمٔلّم ًشصجن ئٌلد مىٍ مؼذػحً
النتیجة← ٔأخز ػٕٔذ جلمؼذع مه ًشصجن ئضيس وًس يَٓ ئمشأِ ٣حوت تحدّ ػإٔذجً
مىز صمه ٟذٔم يل٤ه ٔتشُ٣ح ػٕٔذ
الحبكة السابعة
جلرذجّٔ← ذؼرد خٕحوّ ٓلٕؾ ػذسِ يجمتال٣اٍ أماًجل ػإٔذ يجذىتاٍ ٔ٠اشّس ػإٔذ أن
ٔىت٠م مىٍ
جللّشجّ← ٔزَد ػٕٔذ ئلٓ ذٕت ٓلٕؾ ػذسِ ي ٔذ ّٝجلرحخ حتٓ ٔ٠تلٍ ٔ٘انّ ػإٔذ
جلىِّش ٓه خٕحوّ ورًّٔ يال ٔشٔذ أن ٔ٠تلُح ٠ٛي ذؼرد يرًد ػىحء
تٜحٟم جألصمّ← ٜٔتح جلرحخ يػٕٔذ ٌٔل ٞجلىاحس ئؼا٠ي ؿاخق ٓلآ جألسم يػإٔذ
ِٔهّ أوٍّ ٟذ ٟتٓ .لٕؾ
النتیجة← ػٕٔذ مُشجن ٔ٠ت .ؿٔرحن حؼٕه ذذل ٓلٕؾ يًَ مؼتأرش ورًّٔ يٓلٕؾ
يذٔذٌ ٔلزأ ئلٓ ذٕت جلـّٕ ،جلزىٕذْ
الحبكة الثامنة
جلرذجّٔ← ٔىح ػٕٔذ  ٓٛذٕت جلـّٕ ،جلزىٕذْ
جللّشجّ← ذٔذ أن ٔؼتٕ َ٠مه جلىًّ ٔ٠شأ جلزشٔذِ ئٌّلْ ٓلآ ٟتا .ؿأرحن حؼإه
ئىذ ٣خٕشجً
تٜحٟم جألصمّ← ُٔشخ ػٕٔذ ئلٓ جلزر .خًٛحً مه مٌحسدِ جلـّشًّ
النتیجة← ػٕٔذ ُٜٔم أن آمه م٤حن لإلختٜحء ًَ ذٕت وًس يلزلٔ ٢تًرٍّ ئلٓ ذٕتُح
الحبكة التاسعة
جلرذجّٔ← ذٔذ أن ٜٔـ .ػٕٔذ مُشجن  ٓٛجلؼّش ّٟماه ذٕات سؤي ٙيئهاح ّٛئلآ ٓاذ
مؼحٓذتٍ ػٕٔذجً ٔ٠شّس ػٕٔذ أن ٔ٠ت .سؤيٓ ٙلًجن حتّٓ ٔىت٠م مىٍ
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جللّشجّ← ٔزَد ػٕٔذ ئلٓ ذٕت ٓلًجن ي ٔىتِشٌ ي حإه تلا .ػإحسِ سؤئ ،ٙخاشد
ؿخق مىٍ يػٕٔذ ٌٔل ٞجلىّحس ٓلٍٕ
تٜحٟم جألصمّ← ٔخٌأ ػٕٔذ مشِّ أخشْ ئ٠ت .ذشٔثحً آخش يًَ ذًّجخ سؤيٙ
النتیجة← ٔختٜة ػٕٔذ  ٓٛذٕت وًس جلّزْ ٔزحيس جلم٠حذش(ذحدسػتحوٓ177 :6937 ،
الحبكة العاششة
جلرذجّٔ← تخشد وًس مه جلرٕت
جللّشجّ← ٔىتِشَح ػٕٔذ
تٜحٟم جألصمّ← تخت ٜٓوًس يالتشرْ ئلٓ جلرٕت
النتیجة← ػٕٔذ ٔتش ١جلرٕت ئزَد ئلٓ ذٕت جلـّٕ ،جلزىٕذْ(ذحدسػاتحوٓ:6937 ،
176
الحبكة الحادی العششة
جلرذجّٔ← ٔخت ٜٓػٕٔذ  ٓٛذٕت جلـٕ ،جلزىٕذْ
جللّشجّ← ٔححكش جلرًلٕغ ذٕت جلـّٕ ،يػٕٔذ ٔؼمْ ذلًتُم
تٜحٟم جألصمّ← ُٔشخ ػٕٔذ ئلٓ جلم٠حذش ئخت ٜٓذٕه جل٠رًس
النتیجة← ٔححكش جلرًلٕغ ػٕٔذجً مه  .٣جلزُحت ي  ٓٛجلىُّحّٔ ٔٔت٠لًوٍ ئٔذمًوٍ
الحبكة األصلیة فی الشوایة
ػش ّٟػٕٔذ مُشجن للمشِّ جأليلٓ يت٤شجسَح← جٓت٠حل ػٕٔذ مُشجن ٛآ جلؼّازه ذؼارد
يؿحّٔ جلخحتىٕه← جكوت٠اح ماه جلخحتىٕه(ٟتا .جلراشٔثٕه :ؿأرحن حؼإه يذاًّجخ سؤيٙ
ٓلًجن ← مٌحسدِ جلرًلٕغ يجٓت٠حل ػٕٔذ مُشجن يئٓذجمٍ
 ٓٛمؼٕش ٟ .٣لّّ وحرحّ ،جلمٕ .جلٌرٕٔٓ لل٠حسب ًَ أوٍّ ٔحدّ أن ٔٔلام ماحرج ٔحاذث
ل ؿخحف جلّزٔه ًَ كحس ٔلححرُم يػٕلّ جكسهحء لُزج جلمٕاَ .اً خٌّاّ جل٠لّاّ أٛوا.
حر َٓ ّ٤جلحر ّ٤جلّتٓ تؼتٌْٕ أن تزٔ .مٕ .جل٠حسب يسٗرتٍ  ٓٛمؼٕش كحٕح يتُاذُّٔح
ئلٓ جلم٠لذ جلمٌلًخ جلزُذ جلّزْ ٔرزلٍ جل٤حتد َ ٓٛزج جلٌّشٔٔ ٞزد أن ًٔ٤ن ذـا .٤ال
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ٔحؼٍّ جل٠حسب(ًٔوؼآ 97 :6916 ،ي٣ 96ماح وـاحَذ ٛآ «جللاق يجل٤االخ» أنّ وزٕاد
محٔ ًٍٜـزّْ جل٠حسب أن ٔلححد مُٔم لحِّ
ذٔذ لحِّ مْ جل٠لّّ لٕشْ محرج ٔحذث ألذٌحل جلشّيجّٔ جلذّ ّٟيجلىِّم ٓ ٓٛىحكش جلحر٤اّ
لُزٌ جلشّيجّٔ ؿ٘لىح ٣مح مح أحؼؼىح أن وُتذْ ،ذ .تحشّ٣ىح ذأوٜؼىح ي ذشٗرتىح حتّآ يكالىح
ئلٓ جلم٠لذ
الحبكة المفككة والحبكة المتماسكة
 ٓٛجلحر ّ٤جلم ّ٤ّ٤ٜال ٔٔتمذ جلٔم .جل٠للٓ ٓلٓ تؼلؼ .جألحذجث يل٤ه ٓلٓ جلرٕثاّ
جلّتٓ تتحشُّٕٛ ١ح جل٠لّّ يجلـّخلّٕ جأليلٓ ُٕٛح أي ٓلٓ وتحتذ جلٔحمّاّ جلّتآ تاشذي ماح ذإه
جلـّخلٕحت يجألحذجث ُٕٛح ،يل٤هّ جلحر ّ٤جلمتمحػ ّ٤تٓ ً٠لٓ حًجدث متشجذٌّ يمتالصماّ
ٔىتمٓ ذٔوُح ئلٓ ذٔن يتؼٕش  ٓٛخي مؼتٕ٠م حتّٓ ترلٖ مؼت٠شَّح(ًٔػ ٚوزم:6333 ،
39ي 31جلحر« ٓٛ ّ٤جللق يجل٤الخ» َٓ جلمتمحػ ّ٤ألوُّح تٔتمذ ٓلٓ تؼلؼ .جألحاذجث
يالوشْ ئو٤ٜح٣حً ذٕه جلحًجدث يال تٓ ً٠لٓ ػلؼلّ مه جلحًجدث أي جلمًج ٟٚجلمٜلّالّ جلّتآ
ال ت٤حد تشتري ذشذحى مح
الحبكة البسیطة والحبكة المشکبة
جلحر ّ٤جلرؼٌّٕ ترىٓ ٓلٓ ح٤حّٔ يجحذِ ييحذِ جلٔمُٕٛ .اح ذؼإٌّ ،ال ٔحلإٛ .اٍ
تـحذ ٓٛ ٢جألحذجث أي جلح٤حٔحتٛ ،أحذجحُح ٟلٕلّ ييجهحّ ،يجلحر ّ٤جلمشّ٣راّ مرىّٕاّ ٓلآ
ح٤حٔتٕه أي أ٣خش يالذذّ لل٠حف مه أن ٔؼحيْ ذٕه ح٤حٔحتُح رمٕٔحً  ًِٟ ٓٛجلتأحٕش يجكححسِ،
ييحذِ جلٔمُٕٛ .ح ت٠توٓ تمحصد جلح٤حٔحت ُٕٛح يجلتحاح أرضجتُاح ذٔواُح ماْ ذٔان ٛآ
جل٠لّّ(ًٔػ ٚوزم35 :6333 ،ئ 31ز٣ش وزٕد مح ٓٛ ًٍٜسيجٔتاٍ ح٤حٔاّ يجحاذِ دين
أن تـحذُٕٛ ٢ح جألحذجث يَٓ ح٤حّٔ حٕحِ سر .جلّزْ ٔاشْ خٕحواّ ماه أَلاٍ يأكاذٟحتٍ
ٛلزلٔ ٢ىُن لإلوت٠ح ٜٕٛـ ٓٛ .مؼٕشٌ ئٔذ  ،رذٔش ذحلز٣ش أوّىح وٌّلْ ٓلٓ ح٤حّٔ حٕحِ
ئمشءِ جػمُح وًس خالل جلشّيجّٔ يل٤ه ر٣ش حٕحتُح لٕغ محًس جلشّيجّٔ ئت٤لّم وزٕد محٜاًٍ
ٓىُح ئلٓ حذّ أن تشذي ذأٓمحل ػٕٔذ مُشجن يال ٕٗشٛ ،لزل ٢ح٤حّٔ وًس َ ٓٛاحمؾ جلشّيجٔاّ
يال تٔترش ح٤حّٔ أكلّٕ للشيجّٔ
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حبكة العمل وحبكة الطبع وحبكة الفكش
 .٣حر ّ٤تتـ .ّ٤مه حالحّ ٓىحكشٓ ،م .ذٌ .جل٠لًّّ ،رٍٔ ي٤ٛشٌ :ملٌلح «جلٔما».
وحُش ٓلٓ ئؿتُحس ذٌ .جلشّيجّٔ ،م٤حوتٍ جكرتماحٓٓ ،ؿاش ،ٍٛػاالمتٍ ،سخحتاٍ ي ماح ٔمل٤اٍ؛
ملٌلح «جلٌرْ» وحُش ٓلٓ حٜحيص جلرٌ ،.أَذجٓ ،ٍٛحدجتاٍ يٓضجتماٍ ػاًجء ٣حوات ٓحلٕاّ أي
سرٔلّ ،ػٕثّ أي رٕذِ٣ ،حملّ أي وحٟلّ ،متش ّٕٟأي متخلّٜ؛ يملاٌلح «جل٤ٜاش» واحُش ٓلآ
جػتذالالت ذٌ .جلشّيجّٔ ،جحًلتٍ جلىّٜؼحوًٓٓ ،جًُ ،ٍٜىٍّ يٓلمٍ(جٔشجوٓ633 :6911 ،
حبكات العمل
حر٤حت جلٔم .تـتمٓ .لٓ :جلحر ّ٤جلححدحاّ ،جلحر٤اّ جلم٘تماّ ،جلحر٤اّ جلتّشجرٕذّٔاّ،
جلحر ّ٤جلتّأدٔرّّٕ ،جلحر ّ٤جلـًّٔسّٔ ،يحر ّ٤جلتّحؼٕه
حبكة الحادثةةَ :زٌ جلحر ّ٤مه أػُ .يأدسد حر٤احت جلٔما .ماه محؼّاىحت َازٌ
جلحر ّ٤أوُّح تُّٕذ ححػّاّ تٜحّاق جل٠احسب ئحٕآ َازج جلؼّاإجل ٛآ رَىاٍ دجتماح «ماحرج
ػٕحذث؟» جلمحًس جألكلٓ َ ٓٛزٌ جلحر ًَ ّ٤جلححدحّ(أوِش :جٔشجوٓ633 :6911 ،ي 631
ٕٔ٠ىحً ال ٔم٤ىىح أن وحتؼد «جللق يجل٤الخ» رضء مه َزٌ جلحر ّ٤كشٛحً َازج كاحٕح أنّ
وزٕد مح ًٍٜئػتٜحد مه جلحًجدث جلمُّٕزّ لززخ جوترحٌ جلمخحًد يل٤ه مه حٕاج أوّاٍ
َ ٓٛزٌ جلشّيجّٔ ٟذ جَتمّ ذأحًجل ػٕٔذ مُشجن جلرحًىٓ ي أ٤ٛحسٌ ئَتمحماحً ٣خٕاشجً ،ال ٔم٤ىىاح
ئحتؼحخ َزٌ جلشّيجّٔ  ٓٛحر ّ٤جلححدحّ ٠ٛي
الحبكة المغتمةَ ٓٛ :زٌ جلحر٤اّ ؿخلإّّ محرًذاّ ترتلآ ذٔحٟراّ مإلماّ دين أن
تشت٤د رورحً ًَ ؿخق هٕٔ ٚجلىّٜغ يػحرد جلّزْ ال ٔم٤ىاٍ جلحٜحُاّ ٓاه وٜؼاٍ تزاحٌ
جلحًجدث يجلرالٔاح(أوِش :جٔشجوآ 631 :6911 ،ئلآ حاذّ ماح ٔم٤اه أن وحتؼاد «جللاق
يجل٤الخ»  ٓٛصمشِ َزٌ جلحر ،ّ٤ذال ؿ ّ٢ػٕٔذ مُشجن لٕغ ذشٔثحً تحمّحً يَاً ٛآ جلح٠ٕ٠اّ
لقّ يل٤ىٍّ ذشْء  ٓٛتحًٔلٍ ئلٓ جللق يًَ ملٔرّ ٔ ٓٛذ أؿخحف ئوتُحصٕٔه جلّزٔه ٔىؼًوٍ
ذٔذ يكًلُم ئلٓ أَذجُٛم؛ جل٠حسب ٔتأػّٓ ٚلٓ ححل ذٌ .جل٠لّّ(ػٕٔذ مُشجن ئىضٓذ ٓٛ
خحتمّ جلمٌحٙ
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الحبكة التشاجیذیةَ ٓٛ :زٌ جلحر ،ّ٤جلـّخلّٕ جلمحرًذّ جلّزْ ٔمل ٢جلرلًٕ جلىٜؼآ
ي جلزؼمٓ ي لٍ ئسجدِ ٔ ًّٟٔشت٤د خٌأً ٣رٕشجً ئ٤ـ ٚخٌأٌ متأخّشجً ٛلازلٜٔ ٢اًت مُلاّ
جلتّااذجس ١يَااً ٔرتلاآ ذملاإش مىحااًع(أوِش :جٔشجواآ631 :6911 ،يٛ 633اآ «جللااق
يجل٤الخ» ػٕٔذ مُشجن مح أسجد أن ٔ٤حٛة أخٌحتٍ يئلآ وُحٔاّ جلشّيجٔاّ ٣احن ملٕثاحً ذحلح٠اذ
يجلخّأس
ٛـ .ػٕٔذ مُشجن  ٓٛجكوت٠ح جلمشِ جأليلٓ يٟت .ذشٔثحً ذذل ٓلإؾ ػاذسِ يل٤اه ماْ
رلٟ ٢شّس جلخّأس مشِ أخشْ ي ئتزٍ ئلٓ ٟت .سؤيٓ ٙلًجن ٛلازلٔ ٢م٤اه أن ٔ٠احل «جللاق
يجل٤الخ» ٔـمَ .زٌ جلحر ّ٤ئلٓ حذّ مح
الحبكة التأدیبیةَ ٓٛ :زٌ جلحرًٔ ّ٤جرٍ جل٠حسب ؿخلإّّ ذٕ٘واّ تاذيس ٛآ رَىُاح
أَذج ٙيم٠حكذ خرٕخّ ،يسٗم َزج ٔحِٓ ذ ًِّ٠جلزّ٣حء يجلٔض يجلٌّرْ جل ًْ٠يل٤ه تلحخ ٓٛ
جلىُّحّٔ ذًجػٌّ خرحتخُح جلزّجتّٕ ذملٕش مـإي يمىحًع(أوِش :جٔشجوٕٓ٠ٔ 633 :6911 ،ىاحً
«جللق يجل٤الخ» ال ٔـمَ .زٌ جلحر ّ٤ألنّ ذٌ .جلشّيجّٔ ال ٔتمتّاْ ذاز٣حء يٓر٠شّٔاّ الٛتاّ
للىِّش ئهح ّٛئلٓ رل ٢ػٕٔذ مُشجن لٕغ ذمتمْ ٓه جلخرج جلزّجتٓ يحًجدث جلاذَّش جلماشِّ
ٔخل ٞمىٍ للّحً أي ٟحتالً
الخطة االحساسیة :جلحر ّ٤جكحؼحػّٕ ٣حلحر ّ٤جلم٘تمّ محـًِ ذاألم ذٌا .جل٠لّاّ
َ ٓٛزٌ جلحر ّ٤ذٌ .جلشّيجّٔ ًَ ؿخلّّٕ محرًذّ ٔرتلٓ ذملحتد مإلمّ يل٤ه ٔ٠احي أماح
أمًجد جلرالٔح يجلمـ .٤ي ٓٛوُحّٔ جل٠لّّ ترذأ جلشّٔحح جلمًج ّ٠ٛذحلُرًخ(أوِش :جٔشجوآ:6911 ،
617ي 616حًل َزٌ جلشّيجّٔ ٔزد أن وً٠ل مح َرّت سٔاحح جلحاًجدث ٣ماح ٔحادّ ػإٔذ
مُشجن أذذجً يمح ٛحص جلرٌٓ .ه جلـّ٠حء أذذجً ٛلازل« ٢جللاق يجل٤االخ» ال ٔؼات٠شّ ٛآ َازٌ
جلحرّ٤
خطة التحسینَ ٓٛ :زٌ جلحر ّ٤ؿخلّّٕ ذٌ .جلشّيجّٔ جلممتاحصِ يخلاحتلٍ جألخالٕٟاّ
جلٔحلّّٕ تؼرّد ًٛصٌ ألوٍّ ال ٔرْٕ ؿش ٍٛيحؼه ئؿاتُحسٌ ذحلضّخاحس ٙجلذؤًّٕاّ(أوِش :جٔشجوآ،
 616 :6911ػٕٔذ مُشجن مح جػتٌحّ أن ٔىؼٓ ح٠ذ أٓذجتٍ يمح ػحمحُم أذذجً يلُزج ٣احن
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ئلٓ آخش لحِّ ٤ٛ ٓٛش جكوت٠ح يَزٌ جأل٤ٛحس أدّت ئلٓ َرًًٍ ٟٔ ٓٛش جلىّ٤اذ ٛاال ٔاذخ.
«جللق يجل٤الخ» َ ٓٛزٌ جلحر ّ٤أٔوح
الحبكات الطبع
جلحر٤حت جلٌرْ تـتمٓ .لٓ :حر ّ٤جلرلًٕ ،حر٤اّ جككاالح ،حر٤اّ جكختراحس ،حر٤اّ
جكوحٌحى.
حبكة البلىغَ :زٌ جلحر ّ٤مه أسيد حر٤حت جلٌرْ َ ٓٛزٌ جلحر ّ٤ذٌ .جل٠لّّ ٔٔزض
ٓه مٔش ّٛأَذج ٍٛأي لٕغ لٍ َذ ،ٙيلُزج ٔوٓ ّ.ه ًشٔ ٍ٠ئتزذزخ تزذازذح ؿاذٔذج َازج
جلى٠ق ٔلذس ٓه ػزجرتٍ أي ٗشّتٍ أي جلخٌأ  ٓٛمٔت٠ذجتٍ ي أػلًخ تٕ٤ٜشٌ ماه حٕاج أن
َزٌ جلحر ّ٤تىتمٓ ئلٓ جلـرحن جلّزٔه َم ٓ ٓٛىًٜجن جلرلًٕ ٔم٤ه أن وؼمٓ َزٌ جلحر،ّ٤
حر ّ٤جلرلًٕ  ٓٛحر ّ٤جلرلًٕ تتح ٞ٠أمىّٕ جل٠حسب ي ٓٛجلىُّحّٔ ذٌ .جلشّيجّٔ ٔختحس جللّشجى
جلمؼتٕ٠م يجل٠حسب ٔ٘ل ٞجل٤تحخ مْ سهحّٔ ٣حملاّ تىرٔاج ماه وزاحح جلٜوإلّ ٛآ َازٌ
جلحرٓ ّ٤ىلش جكوتخحخ جلمُمّ للرٌ .يتلمٕمٍ جلىُّحتٓ  ٓٛئختٕحس جللّشجى جلمؼاتٕ٠م َآ
جللّ ّٜجلممّٕضِ لحر ّ٤جلرلًٕ(أوِش :جٔشجوٓ 611 :6911 ،مح ئختحس ػإٔذ مُاشجن جلؼّارٕ.
جللّحٕح أذذجً يحتّٓ وُحّٔ جلشّيجّٔ مح جولشٓ ٙه تلمٕمٍ جلخٌأ ٛلازل ٢ال تؼات٠شّ «جللاق
يجل٤الخ» َ ٓٛزٌ جلحر ّ٤أٔوح
حبكة اإلصالحَ ٓٛ :زٌ جلحر ّ٤للتحًل يرٍ جٔزحذٓ يًرْ ذٌ .جلشّيجّٔ ٔتٔحلٓ٣ ،ماح
٣حن  ٓٛحر ّ٤جلرلًٕ يل٤ه َىح ٛش ٝمًرًد يًَ َزج أنّ ذٌ .حر ّ٤جككالح لٕغ ػاحررحً
ي غریراً يخٌأ جل٤ٜش محأي ٓٛ ٍٟٔػرٕ .جلزّود ،ذَ .اً ٔٔلام أوّاٍ وٜؼاٍ ٛآ ػارٕٕٗ .اش
كحٕح ذٌ .جلشّيجّٔ تزحٌ جلخٌأ جلّازْ جست٤راٍ ٌٔاذ ٓضماٍ أن ٔ٤تماٍ ئتِاحَش ذاحلتًّْ٠
جلمتلىّْ يل٤ه حًجدث جلذَّش تزرشٌ ٓلآ ئكاالح أخٌحتاٍ (أوِاش :جٔشجوآ611 :6911 ،ي
 619ئتّخز ػٕٔذ مُشجن ٟشجس جلخّأس يجٕٓحً يمح٣حن ٔتلًّس ٓملٍ خٌأ يمحأسجد أن ٔللح خٌأٌ
أذذجً ٛلُزج الت ْ٠جللق يجل٤الخ َ ٓٛزٌ جلحرّ٤
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حثكة اإلختثارَ ٓٛ :زٌ جلحر ّ٤ذٌ .جلشّيجّٔ ؿخلإّّ يرٕاٍ يٌٛاه يل٤ىّاٍ ٔوا٘ي
ٓلٍٕ ذٌشٔ ٞحتّٓ ٔىلشٓ ٙه أَذج ٍٛيٓحدجتٍ  ٓٛجلمخأ .زراش ذأخاز جلشّؿاًِ أي ٔلاحخ
ذمـح .٣مإلمّ ًَ ٔتشدّد  ٓٛأخز جل٠شجس ذذجّٔ لً ٔر ٓ٠يٕٛاحً ذأَذجٛاٍ يٓحدجتاٍ جلمتٔحلٕاّ
ٔرتلٓ ذحأللم يجلحشمحن ،يلً جوحش ٙماه جللاشجى جلمؼاتٕ٠م يأخاز جلشؿاًِ ٔاً ٓٛححرتاٍ
جلمحدّٔ يل٤ه ٔضيل جحتشجمٍ ٓىذ وٜؼٍ يٓىذ جٖخشٔه  ٓٛوُحّٔ َزج جللّشجّ جلذّجخلٓ ٔلمّم
جلرٌ .أن ال ٔىحشٓ ٙه مؼٕش جلح ٞأذذجً يلزل٘ٔ ٢ل ٞجل٠حسب جل٤تحخ مْ جلؼّشيس يجلشّهاحّٔ
(أوِش :جٔشجوٓ 619 :6911 ،جلحر ّ٤جلمًرًدِ « ٓٛجللق يجل٤الخ» ال تـرٍ َزٌ جلحر٤اّ
أّْ تـحذٍ
حبكة اإلوحطاطَ ٓٛ :زٌ جلحر ّ٤ذٌ .جلشّيجّٔ جلّزْ ٣حن محرًذحً ي٣خٕش جلٌمًح ٔىُض
ئوُضجمحً ػحح٠حً ئ٠ٜذ أمحوٍٕ ئوٍّ لً ٔرزل رًُدٌ ٔم٤ه أن ٔرذأ  ّ.٣ؿٓء مه جلرذجّٔ ذٔن
ٓ يأَذجٛاٍ ئ٠را .جلٕاأع
جألحٕحن ٔتلًّس أوّاٍ ػإَ .ٜٔازج جلٜٔا .يل٤ىّاٍ ٔتاش ١جألماحو ّ
يجكسترح ١ذؼرد ٓذ يرًد جلٔض جل ًْ٠أي جلتّأخٕش  ٓٛجتّخحر جل٠اشجس أي جألػارحخ جألخاشْ
ًًجل جل٠لّّ ٔترلًس أم .هٕٔٓ ٚىذ جل٠حسب أحٕحوحً حتّآ ٜٔٔا .جلرٌآ .ماالً ٔاإدّْ ئلآ
جلىّزحح ،يل٤ه  ٓٛوُحّٔ جلشّيجّٔ َزج جألم .جلذّٔ ٕٟٞترذّل ئلٓ جلٕأع ذٔذ ػً٠ى جلرٌاٛ .آ
ٟٔش ذثش جكوحٌحى(جٔشجوٓ 611 :6911 ،ذٕه جلحر٤حت جلٌرْ ،جلحر ّ٤جل٘حلرّ ٓلآ «جللاق
يجل٤الخ» َٓ حر ّ٤جكوحٌحى ،ألنّ ذٌ .جلشّيجٔاّ ػإٔذ مُاشجن ئحاش مٔشٛتاٍ ٓلآ سؤيٙ
ٓلًجن ٔمت يرًدٌ ذحألم .يجألمىّّٕ ئ٠شّس أن ّٕٔ٘اش جلاذّوٕح ئؼات٠شّ ُٕٛاح جلٔذجلاّ ذًجػاٌّ
جلؼّش ّٟمه جألٗىٕحء ،يل٤ىٍّ ًٔجرٍ جل٘ذس ئٔت ٓٛ .٠جلؼّزه ذٔذ ئًال ٝجلؼّشجح مه جلؼّزه
ًَ ٣حن ٔؼتٌْٕ أن ٔرذأ حٕحِ رذٔذِ ًّٕرّ يل٤اه ذٔاذ أن سأْ أنّ كاذٔ ٍ٠جلؼّاحذٟ ٞاذ
تملّ ٢صيرتٍ يجذىتٍ يمحلٍ يأٔوحً ذٔذ أن سأْ أن جذىتاٍ ػاىحء ال تٔاش ٙأذحَاح ئمات ٟلراٍ
ذحلح٠ذ يجلحضن يذٔذ َزٌ جلُضٔمّ رَد ئلٓ كذٔ ٍ٠يأػتحرٌ سؤيٓ ٙلاًجن يسأْ أن جلّازْ
٣حن ٔحخٍّ ٓلٍٕ جألٗىٕحءٟ ،ذ ترذّل جٖن ئلٓ حشٔق مخشّْٛ ،لزل٠ٔ ًَ ٢شّس أن ٔأخاز جلخّاأس
مه جلخحتىٕه  ٓٛيػي جل٠لّّ يمْ دخًل وًس ٔأم .جل٠حسب أن ٔىلش ٙػإٔذ مُاشجن ٓاه
تلمٕمٍ ئرذأ حٕحِ رذٔذِ ٓىذ محرًذتٍ ،يل٤ىٍّ ال ٔشرْ ٓاه ٟاشجسٌ يٛآ وُحٔاّ جلشّيجٔاّ
وـحَذ َال ١ػٕٔذ مُشجن يمًتٍ آػٕٜه
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حبكات الفكش
أَم حر٤حت جل٤ٜاش َآ حر٤اّ جلتشذٕاّ ،حر٤اّ جل٤ـا ،ٚجلحر٤اّ جلمًَماّ يجلحر٤اّ
جكؤٜحلّٕ
حبكة التشبیةةَ ٓٛ :زٌ جلحرٔ ّ٤تحًّل ئدسج ١ذٌ .جلشّيجٔاّ ئتٔاحلٓ أػالًخ تّ٤ٜاشٌ
يٓ٠حتذٌ جلىّ٠ق جلمًرًد  ٓٛجلتّ٤ٜش ٔم٤ه أن ًٔ٤ن محلًالً ٓه جلتّزحسخ جلمشِّ جلّتٓ أدّت
ئلٓ جلتّـحؤ يجلزرشّّٔ أي ٔىرْ ٓه جلؼّزجرّ يًَ ال ٔؼتٌْٕ أن ٔذسٓ ١م ٞجل٠وحٔح ئاشْ
جلٌش ٝجلمختل ّٜيل٤ىٍّ ًٔجرٍُ جلذَّش ذحللًّٔذحت يجكخترحسجت جلّتٓ تّٕ٘ش ئدسج٣اٍ ي أػالًخ
تٕ٤ٜشٌ يتٌٍٕٔ سؤّٔ أيػْ(أوِش :جٔشجوٓ611 :6911 ،ي٣ 615حوت سؤّٔ ػٕٔذ مُشجن ئلآ
جلحٕحِ يجػّٔ ٟر .ئل٠حتٍ  ٓٛجلؼّزه٣ ،مح أوٍّ ٣حن ٔحادّ أن ٔلالح مزتمٔاٍ ،يل٤اه ذٔاذ
ئًال ٝػشجحٍ مه جلؼّزه تّٕ٘شت ٓ٠حتذٌ يجوحلشت أ٤ٛحسٌ ٛآ أخاز جلخّاأس ماه جلخاحتىٕه
يجكؿمثضجص ٓىُم
حبكة الكشف :أػحع َزٌ جلحر ّ٤مرىّٓ ٓلٓ رُحلّ جلرٌ .ذحلىّؼرّ ئلٓ ححالتٍ ٔٔىٓ
لٕؼت جلمـ٤لّ  ٓٛأػلًخ تّ٤ٜشٌ يجٓت٠حدٌ ذ ٓٛ .مٔلًمحتٍ يجًّالٓحتٍ ،يًَ ال ٔؼاتٌْٕ أن
ٔ٠شّس ٟشجسجً ٟر .أن ٔ٤ـا ٚجلح٠ٕ٠اّ(أوِش :جٔشجوآ 615 :6911 ،جلحر٤اّ جلمًراًدِ ٛآ
«جللق يجل٤الخ» ال ت٠شخ مه َزٌ جلحر ّ٤أّْ ت٠حسخ
الحبكة المىهمةَ ٓٛ :زٌ جلحرًٔ ّ٤جرٍ جل٠حسب ذٌالً محرًذحً ملٕثحً ذحألٔمحن يجألَاذجٙ
جلخحكّ ذذجّٔ ،يل٤ه ذٔذ أوٍّ ًٔجرٍ جلُضٔمحت ،جألخٌحس يجكخترحسجت يال ٔؼاتٌْٕ حلُّاح يال
تحمّلُح ٔضيل جٔمحوٍ ٣حمالً(أوِش :جٔشجوٓ 611 :6911 ،حر« ّ٤جللق يجل٤الخ» ئلٓ حذّ ماح
تـمَ .زٌ جلحرٔ ،ّ٤مت ػٕٔذ مُشجن ذحألم .يجلشّٗراّ ذٔاذ مٔشٛتاٍ ٓلآ سؤيٓ ٙلاًجن،
يل٤ه ذٔذ حوًسٌ  ٓٛجلؼّزه يحشّٔتٍ ،حٕه ُٜٔم أوُّح ٟذ تّٕ٘اشت ؿخلإّّ سؤيٓ ٙلاًجن
يٓ٠حتذٌ يًَ ٔىحذز أ٤ٛحسٌ جلؼّحذ٣ ّ٠لُّح٠ٜٔ ،ذ ػٕٔذ مُاشجن جٔمحواٍ ذحلتّماح ئؼاتىٜش ٓاه
ٓ٠حتذٌ جلؼّحذَ ّ٠زج جلحذّ مه جلىًّٜس ٔؼرّد ئذتٔحد ػٕٔذ مُشجن ٓه جلتّٔحلٕم جلذّٔىّٕ
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الحبكة اإلنفعالیةَ ٓٛ :زٌ جلحر ّ٤أٔوحً تتحًّل ٓ٠حتذ ذٌ .جلشّيجّٔ يأػالًخ تٕ٤ٜاشٌ،
ُُٜٔم جلذَشُ جلرٌ .أوٍّ لمّح ٔٔش ٙأٟشذحتٍ يأكذٟحتٍ ذلاحٕح ،يجلاذَّش ٔؼاحٓذٌ ٓلآ مٔشٛاّ
ح ّ٠ٕ٠يرًدَم ذٔذ تحًّل مٔشٛتٍ تتّٕ٘ش أححػٕؼٍ أٔواحً؛ ٔٔىآ لاً ٣احن ٣ـا ٍٜمًج٠ٛاحً
لٌرٍٔ ٜٔشح يلً ٣حن َزج جل٤ـ ٚمضٓزحً(أوِش :جٔشجوٓ 611 :6911 ،ذٕه جألوًجّ جلمختلٜاّ
لحر٤حت جل٤ٜش ،جلحر ّ٤جكؤٜحلّٕ أ٣خش مه ذ ّٕ٠جلحر٤حت ٔـتم .سيجّٔ «جللاق يجل٤االخ»،
ألن ػٕٔذ مُشجن ذٔذ ػىًجت ٟوحَح  ٓٛجلؼّزه ٔتٔشّٓ ٙلٓ ح ّ٠ٕ٠يرًد أٟشذحتٍ يذٔاذ أن
ٔٔشُٛم ذًجػٌّ ٗذسَم يخٕحوتُم ٔ٠ىي ئحضن ذ٤خٕش ئ٠ٜذ ئٔمحوٍ تمحمحً يال ٔاشْ مشَماحً
ٖالمٍ ئلّح جلخّأس
الحبكة المغلقة والحبكة المفتىحة
 ٓٛوًّ آخش مه ت٠ؼٕم جلحر ،ّ٤تى٠ؼم جلحر ّ٤ئلٓ:
الحبكة المغلقة َٓ :حر ّ٤مّٔ٠ذِ ،متـحذ ّ٤يؿحملّ ٓلٓ خلحتق ٛىّّٕ  ،ًّّٟٔذٔراحسِ
أخشْ جلىِّم جلملىًّ مه جلحًجدث ٗحلد ٓلٓ وِمُح جلٌرٕٔٓ َزٌ جلحر ّ٤تؼاتٔمٛ .آ
جل٘حلرّّٕ  ٓٛجل٠لق جلخح ّّٕٛجلّتٓ لُح ح ّ.جلٔ٠ذِ يوتٕزّ حتمّّٕ ،يتتّرْ جل٠لّاّ ماه ٟاحوًن
جلٔلّّ يجلمٔلًل يتٜشى  ٓٛمٕضتٍ جلت٤ىٕ(ّّٕ٤أوِش :مٕشكحد33 :6931 ،ٟٓ
الحبكة المفتىحةةَ ٓٛ :زٌ جلحرٓ ّ٤لٓ خاال« ٙجلحر٤اّ جلم٘ل٠اّ» وِام جلحاًجدث
جلٌرٕٔٓ ٗحلد ٓلٓ وِمُح جلملىًَّ ٓٛ ،زٌ جل٠لاق ال ًٔراذ حا ّ.جلٔ٠اذِ ٓاحدِ أي لاً
ًٔرذ أحٕحوحً ال ٔززخ جلرلش ،ذٔرحسِ أخشْ جلىّتٕزاّ جلمحتًماّ جلّتآ تًراذ ٛآ جلحر٤اّ
جلم٘ل ّ٠ال تًرذ َ ٓٛزٌ جلحر ّ٤يلً ٣حوت مًراًدِ لٕؼات ذحتمّٕاّ ٛآ َازٌ جل٠لاق
ٔححيل جل٤حتد أن ٔخت ٜٓوٜؼٍ  ٓٛجل٠لّاّ حتآ تتزلّآ جل٠لّاّ مخا .جلحٕاحِ ملمًػاّ،
مًهًّّٕٓ يذال ئوحٕحص ٛلُزج ال ٔزٕد ٓه جلمؼحت .جلمشػًمّ يجل٠حسب ذىٜؼٍ ٔزد أن ٔزذ
جألرًذّ(أوِش :مٕشكحد17 :6931 ،ٟٓ
ذحلىؼرّ ئلٓ َزٌ جلحر« ،ّ٤جللاق يجل٤االخ» تـاتمٓ .لآ جلحر٤اّ جلم٘ل٠اّ ،وزٕاد
محٔ ًٍٜزتىد ٓه ئًال ٝوُحّٔ سيجٔتٍ مٜتًحّ ذٔ .ىتُآ آخاش جلشّيجٔاّ يجهاححً يُاحَشجً
ئ٘ل ٍ٠تمحمحً
وُحّٔ جلشّيجّٔ :ػٕٔذ مُشجن ٔؼلم للرًلٕغ ذٔذ م٠حيمّ ئٔت .٠ي ٔٔذ وُحٔتحً
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رذٔش ذحلزّ٣ش أوٍّ ٓ ٓٛلش ٣حترىح وزٕد مح ًٍٜمح ٣حن ئًال ٝوُحٔاّ جلشّيجٔاّ مٜتًحاّ
أمشجً سجتزحً ي٣حوت ل .٤جلشّيجٔحت حر ّ٤م٘ل ّ٠ذحلتّ٠شٔد ماح ٣احن ٔزاشؤ أحاذ ٟرا .وزٕاد
مح ًٍٜأن ٔ٤حٛح جلؼىّ ،يل٤ه َزج جل٤حتد جلشيجتٓ مْ تًُٕٛ ٚالؽ ذح ١يجلتٕاحس جلؼإحل
جلزَىٓ ٟحذ .جلؼىّ  ٓٛسيجٔتٍ «جللق يجل٤الخ» يجذتٔذ ٓه جألػلًخ جلشجتذ ٓ ٓٛلشٌ
الحبكةةة المنخف،ةةة الحبكةةة الصةةاعذة و الحبكةةة الناجمةةة ف ةی النهایةةة و الحبكةةة
المقلىبة
جلحر ّ٤مه حٕج جسترحًُح ذحلـّخلٕحت تى٠ؼم ئلٓ:
 -8الحبكة المنخف،ةً٤ٔ :ن جلتّإٔ٣ذ ُٕٛح ٓلٓ تحٌّم أي جوذححس جلـّخلإّ جلشّتٕؼإّ
وٜؼّٕحً أي ٓ٠لٕحً أي ٓحًّٕٜحً -1.الحبكة الصةاعذةَ :آ جلّتآ تإّ٣اذ ٓلآ جوتلاحس أي وزاحح
جلـّخلّٕ جلشّتٕؼّ جلىّٜؼٓ يجلٔ٠لٓ يجلٔحً -9.ٜٓالحبكة الناجمة فی النهایةَ :آ جلّتآ
تُِش جلـّخلّٕ جلشّتٕؼّ ُٕٛح مىتلشِ ذٔذ ئخٜحٟحت متٔذّدِ  -1الحبكةة المقلىبةة :تُِاش
 ُٕٛاح جلـخلاإّ محااشصِ وزححااحت متٔااذدِ يمؼااتمشِ حاام تخٜااٛ ٞزااأِ ٛاآ جلىُّحٔ اّ
(٣ http://talib.ibda3.org/t33-topicمااح وااشْ ٛاآ «جللااق يجل٤ااالخ» جلحر٤ااّ َاآ
جلمىخٜوّ ألوُّح تىحذس جلـّخلّٕ جلشّتٕؼّّٕ ،تىُض ًٓجً ٍٜمه رحود صيرتٍ يجذىتٍ ئؼ٠ي
 ٓٛكمت جلم٠رشِ وُحٔتحً
نتیجة البحث
«جللق يجل٤الخ» مه جلشّيجٔحت جلشّمضّٔ لىزٕد مح٣ ًٍٜحن جلىِّح جلؼّالٌّ ٛآ وُحٔاّ
جلخمؼٕىحت أي أيجت .جلؼّتٕىحت ٓلٓ يؿ ٢جكوُٕحس حتآ أٓلىات جلزمًُسٔاّ ُٕٛاح يل٤اه
يجرُت جلخٕحوّ َ ٓٛزٌ جلشّيجّٔ ٌٔٔه مح ًٍٜئلٓ جلضّٓمحء جكؿتشجٕٕ٣ه يجلؼّلٌّ جلحح٣ماّ
ٓلٓ ملش  ٓٛسيجٔتٍ ؿخلّّٕ ػٕٔذ مُشجن سمض لـخق كحس هحّٕ لشٟآ جلخاحتىٕه ،واًس
َٓ سمض ٓه جل٠ٜش جلمًرًد  ٓٛملش ئلٓ حذّ أنّ وًس يوِحتشَح ٔرٔه أرؼحدَهّ حتّآ ٔ٤اهّ
ٓلٓ ٕٟذ جلحٕحِ سؤيٓ ٙلًجن سمض ٓه جلضّٓمحء جلّزٔه دًٓج جلىّحع ئلٓ جكوتٜحهّ يل٤اه ذٔاذ
ٟلٕٔ .ىؼًن صمالتُم ي مرحدتُم جل٤ٜشّّٔ مأمًس حؼد جهلل سمض ٓه ٓذ يرًد جلٔذجلاّ ٛآ
جلمزتمْ يمُِش ٓه حمحّٔ جلحً٤مّ ٓه جلخحتىٕه يجلِّحلمٕه ٛا«جللق يجل٤االخ» ئحاذْ
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جلشّيجٔحت جلٜىّّّٕ جلّتٓ إُٟٔمت ٓلٓ مًهًّ جلخٕحوّ ،يٓحلزتُح ٓلٓ وحً مرحؿش مه ٕٗش ت٤لّٚ
وزٕد مح٣ ًٍٜحن وحرححً  ٓٛجوت٠حل سمًصٌ ئلٓ رَىىح ذًجػٌّ جلحر ّ٤ػٕش جلحرٓٛ ّ٤
جلشّيجّٔ ٣ؼٕش جلحًجدث  ٓٛيج ْٟجلمزتمْ يلزل ٢تلرح جلشّيجّٔ م٠رًلّ ٓىاذ جلمتلّ٠آ يَاً
ٔالصمُح خًٌِ ذٔذ خًٌِ حتّٓ وُحّٔ جلمٌحٙ
جلحر ّ٤جلمؼٌٕشِ ٓلٓ جلشّيجّٔ ذؼإٌّ يلإغ ُٕٛاح ٗماًم أي ؿآء ماه جكلتراحع
جكًّالّ ٓلٓ ُشي ٙملش جلؼّٕحػّّٕ يجكرتمحّّٕٓ آوزجٔ ،١ؼحٓذوح ٓلٓ مٔش ّٛسماًص جلشّيجٔاّ
ذحلؼًُلّ
جلشّيجّٔ تتألّ ٚمه حر٤حت ٓذٔذِ يَ ّ.٣زٌ جلحر٤حت رضء ٓه جلحر ّ٤جلشتٕؼّ؛ جلحر٤اّ
جلىّحرحّ للشّيجّٔ َٓ جلّتٓ حر٤حتُح جألكلّّٕ يجلٜشّّٕٓ تـتر ٢ئؿترح٣حً ال وحغّ ئو٤ٜحُ٣حٓٛ ،
َزج جلمزحل ٔرذي جل٤حتد وحرححً يٟذ رزخ جل٠حسب  ٓٛت٠ذّ حًجدث جلشّيجّٔ ٣مح أوٍّ ال ّٔ٤ٜش
حًل ئم٤حن يرًد جلحر٤حت جلمختل ٓٛ ّٜجل٠لّّ
جل٤حتد ٔخ ٜٓوٜؼٍ  ٓٛجل٠لّّ ئؼّٕش جلحًجدث ٕٓىٕح يجٕٟٔح .ال ٔلذس ح٤محً ٛآ سيجٔتاٍ
ئزٔ .٣ .جلح٤مّّٕ ٓلٓ ٓحت ٞجل٠حسب وشْ َزج جألمش ئلٓ حذّ أوٍّ  ٓٛوُحّٔ جلمٌح ٙيذٔاذ
ٟت .ػٕٔذ مُشجن جلّزْ ٣حن ٟحتالً يػحسٟحً ،ال ٔٔلم جل٠احسب أن ٔىاضٓذ ٓاه مًتاٍ أي ٔٔتراش
جلمًت حّ٠حً لٍ؛ وزٕد محٔ ًٍٜزرش جل٠حسب ٓلٓ جلتّ٤ٜش « ٓٛجللق يجل٤الخ» ٣ماح أنّ ٣ا.
ٟحسب ٓلٓ حؼد تل ٍّٕ٠مه جلىّق ٔٔرتش ػٕٔذ مُشجن مزشماحً يمؼاتحّ٠حً للًٔ٠ذاّ أي ذشٔثاحً
يهحّّٕ للخٕحوّ يجلمإجمشِ
جلحرَ ٓٛ ّ٤زٌ جلشّيجّٔ َٓ جلم٘ل ّ٠ألوٍّ لُح ح .جلٔ٠ذِ يوتٕزّ محتًمّ ل٠ذ تاذسّرت
أحذجث جلشّيجّٔ يتؼلؼلت تؼلؼالً مىٌّٕ٠حً يتتّرْ جل٠لّّ ٟحوًن جلٔلّ يجلمٔلًل تمخّالً مح٤محً
مُحسِ جل٤حتد  ٓٛتشذّٕ جلحر ٓٛ ّ٤جلشّيجّٔ ٔؼارّد ت٤اححش جلتّاأحٕش ٛآ جل٠احسب٣ ،ماح أنّ
جل٠حسب ٔضٓم جل٠لّّ يج ّّٕٟٔئلٓ حذّ أوٍّ ٔىضٓذ ٓه جلٔحٟرّ جلمإػ ّٜجلمإلمّ لؼإٔذ مُاشجن
"ذٌ .جلشّيجّٔ" ذحلـّذِ ئلًّس جلشّيجّٔ يجّٕٟٔ
جلحر« ٓٛ ّ٤جللق يجل٤الخ» َآ ماه واًّ جلمتمحػا ّ٤ألوُّاح تٔتماذ ٓلآ تؼلؼا.
جألحذجث يال ًٔرذ ُٕٛح أّْ ئو٤ٜح ١ذٕه حًجدث جل٠لّّ يال تٓ ً٠لٓ ػلؼلّ مه جلحاًجدث
أي جلمًج ٟٚجلمٜللّ
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جلحر ّ٤مه وححّٕ مًهًّ جألحذجث تى٠ؼم ئلٓ جلحر ّ٤جلرؼٌّٕ يجلحر ّ٤جلمش٣راّ ٛآ
سيجٔتىح َزٌ وزٕد محٟ ًٍٜذ جختحس جلحر ّ٤جلرؼٌّٕ الوت٠حل ٗشهٍ ي ٓٛخالل َزج ٔاز٣ش
لىح ح٤حّٔ يجحذِ يَٓ ح٤حّٔ جوت٠ح ؿخق ذحػم ػٕٔذ مُشجن ٓه جلخًّجن
ذٕه أوًجّ جلحر ّ٤جلٔم .لُزٌ جلشّيجّٔ ،جلحر ّ٤جلم٘تمّ أٟاًْ ماه ػاحتش جلحر٤احت ،ألنّ
جل٠حسب ٔتأػّ ٚئىضٓذ للملٕش جلىُّحٔٓ لرٌ .جل٠لّّ "ػٕٔذ مُشجن" جلّزْ ماح جػاتٌحّ أن
ٔ٠حي أمح أمًجد جلرالٔح يجوُض  ٓٛخحتمّ جلمٌح ٙيلزلًٔ ٢جػٍٕ.
ذٕه حر٤حت جلٌرْ جلمختلَ ٓٛ ّٜزٌ جلشّيجّٔ وـحَذ حر ّ٤جكوحٌحى ٟذ ػٌٕشت ٓلآ
جلشّيجّٔ ،ألنّ ػٕٔذ مُشجن ٔ٠شّس جلخّأس ذؼؼد جلخٕحوّ جلّتٓ يجرُُح ٓٛ ،يػي جلشّيجٔاّ تحاذّث
حًجدث تشرّٓ جل٠حسب أن ّٕٔ٘ش ػٕٔذ مُشجن مؼٕشٌ يل٤ىٍّ ال ٔىضل ٓه مًهٍٔ يَازج جلٔاض
ٔإدّْ ئلٓ ٛىحتٍ  ٓٛجلىُّحّٔ
مه حر٤حت جل٤ٜش حرَ ّ٤زٌ جلشّيجّٔ َآ جلحر٤اّ جكؤٜحلٕاّ ،ألنّ ػإٔذ مُاشجن ذٔاذ
حًجدث متٔذّدِ ٔتٔشّٓ ٙلٓ ح ّ٠ٕ٠يرًد أٟشذحتٍ يذُزج جلؼرد ٔ٠ىي ئحضن ذ٤خٕش ئ٠ٜاذ
ئٔمحوٍ تمحمحً
جلحرَ ٓٛ ّ٤زٌ جلشّيجّٔ مه حٕج ئسترحًُح ذحلـّخلٕحت تـتمٓ .لٓ جلحر ّ٤جلمىخٜوّ
ذؼرد جوحذجس جلـّخلّّٕ جلشّتٕؼّّٕ يال وشْ أّْ جوتلحس لؼٕٔذ مُشجن ًًل جلشّيجّٔ
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