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 كَ �َ ��َ �ِ  رَ �ُ �ْ  أن أَ أوز��ِ  ربّ ﴿

 ا��ِ   

 أنْ ، وَ ي� دَ وا�ِ  ��َ و�َ  �� �َ  تَ �ْ �َ أ�ْ 

   أَْ��لَ 

 كَ �ِ �َ ر#ْ  'ِ &��ِ دْ وأَ !ه ُ ر$َ ! �َ #ً !�ِ  َ 
 ِ  ﴾)نَ !�#ِ ا� �  كَ '!دِ �ِ  (

  19 :ا���ل

 َھَذا ا�+ُْرآِن ﴿(ِ !�َ(ْ َوَ�َ+ْد َ ر�

  �ِْ���!ِس ِ�ْن 



ل4 1َ�ٍَل َوَ�!َن ا2َ�ِ3!ُن أ1َ�ََْر َ�ٍْء �ُ 
   ﴾6ََد5ً 

  54ا��8ف 

  

 

  

!دام ا���ر وا6'!، وا��5راف �
  '!��6(ل )$(�: 

�ل �ن  إ����+دم '6ز(ل ��ر�! 
 أ82م(  

  .ا�و6ود  إ��ھذا ا���ل  إ&راج 
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 ����ــــــــــــــــــــــ�

  

ا���رة ا����دة �� ��ن ا��رن ا����� ��ر وا��رن ا���ر�ن ورات و�طورات  ��د ��دت

�ت أ����� �������� ا ��������  ������ وإ���! ا��" ��"! ا�ورة ا�%����� ا���! أ$�دت #�#�

�� وظ��ور ا�ط���� ا� "�!��� أ")ت إ��' �ن �&���ر ��� ���د����ور�واز��� و��� ا�#�رط�� ا���را

��� ، إذ  �&�رات %�$��� �ن����أ#رى ، ���ت ��ن ا���رد ا�$����� ا�1��س "�! ا��/.��ت ا-

  أ)$5 ھو ����ر ا�و�ود .

�ذي ��و�! ا���! وا��7�و�����د ا������5 ا�%���ن ����ر 7��ور آ#��ورة �ط��ذه ا����$ب ھ��د %�و.

؛ ���� م وا�د��ر�در �� �7�ت أداة �����ء ، �7�ت أداة ���د���#ض ��' �روز ��%ر ا;�� ا��! 

��$ر��ا�:أ"رز�' �ن $�روب 7��ن أھ���������ن ا�7و����7�ر ن ا1و��5 وا� ������ ����، ا�����ن �7

  ���م ا���م.

�! أن �" '����رت أ$/�����ذي ا��رد ا����� ا������ 5���� @�����ر ا����رات ا1��ذه ا��&�����ن ����د 7�و.

�! ا����دة ����ر�� ، "�دأ �����' ا���ق وا A�راب���وھ�ذه ا��ط�ورات ط���� ،  �$�ق ا���ل ا-

�ن $�دة  ا1د��!�م ���ق ����دة  ��ن ا�����ل � ����7�ون �����را "� ����دة �� !�و����� ا�روا��� ا��

��ت��'  ا1ز���! �وا����ر�� ا�����نا��%����ك  ؛ا-��ل ����! ظ��� إذ و"��ذات ا���د���ت ا���رات ����ا��&�

��� ��ّددة �ّ$س ���  ��/�!.���ذو��ن وا�Aو)� ���ري $ر�7 ا�وا.�، ��7 ���ر أن ا�ذات ا-

����ب ��د�ث ����دا�! $��ل إ���ق "���# 5���� إ���رورة ��$��$ت ا�)��' أ)��ذا �7��ل ھ��! ظ�و"

روا ���ك ا���ط��تG� د�دة "ظ�ر "! ا���$� ا1د��� 7��ب�زا  ،���ط��ت ا�$��ة ا�"���7�ت $"

�� أن ��5 ا�روا����م ����وة ��$��� #ط���م أن ��دا �����، إذ ���� ا���Gو"��Hت ا�روا����5 ا��������رد �������

�5 ���و%�ف ا����و7! ا�ظ��ھري إ��5 �#طوھ�؛ وھ! ا �����ل �ن ا�روا�� ا ������� ا��! ��

  ا�روا�� ا������ ا��! ���م �����ر�� ا��#%�� ���رد.

 !��! ا����Hد "7ّ��ر أ����7' ا�7/�����7 ا��Hب ا�روا��وھ7ذا ا#�رق ا��7�ب ا��Gزوم ا�#ط

�د ���ت ��ّ�����وا�م و����ن ���ث ����؛ ���$����� ا�������واأ����' وا�ط��را ه �ءاA�را���' وأ#���5 ذا���

 '������ Jط������$دث ا%���ردي �����ط ����� 5����دى إ����ـ اھ����و�!" �����ر ا�����"stream of 

conxiouness   ��� ھ����' ����وا�ب ا������ وا�ذھ��� ���رد، $�ث �ّل ھذا ا ���ه ورة "

��� ا��&�&ل إ��5  أ���)�� ��5 �����د ا��ص ا�7��/7! ، و���ء ��5G� ن� ����ت 7����� $د�"
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 ����ــــــــــــــــــــــ�

�5ذات ا���� !��Hص ا�روا�����ح ا������د ا��� ���%�# ،�����ر أAوارھ��#وص و���و�!  ���وا�م ا���

  وا�/و�!.

�را ���ردي و�ظ����ط ا������ذا ا����ل ھ������د ا���ون "�����م ا;داب وا�����ذي و����! ا�����/.J ا1د�����

ر ا�$�%ل ��ن ا1د��ن؛ ا�&ر�! وا��ر�!.G�ر وا��G�ا� �����  ا����$دث إ�5 ا1دب ا��ر�! 

�د�م ")����H و.د ا%ط���� �ن ���� ا���1��� ��ل ا��ر��� ا��! �و��ّت ����ر ا��و�! �ط�

"������ن ھ��ن ���$�" !�����ب ا��و��وم ا��رزخ"���7��#� 5����" ����م ، ا�H�7$!؛روا���ذا ���� ھ��وا#���ر

�� �7ن ا����ط� وإ��� �$�7ت "�' ���� �ن ا���1ب وا��دو����ر ا"� 7��ن ��� ���' روا���� �#�ز�

��ء "�! ا�7����� ا����ت ا���رد��  ���رد��ا�و�! �ن #%�Hص ������� ا���وذ��ك ��ن #�/ل ا��

5���دو  ����ردا و���ت ����� !����و��� ا����ردي وا�1���د ا����د�ا������د و����Hص ، و.��ذه ا�#%�� ھ

" ����! روا��" ����" ا����� ����وم ا����رزخ���������" ���$����ذ %��� ! أ#��وا��س ا�7������ب �! ��ر�

  �  ��روا��.و���' "�د ��5 ھذا ا��$ث إ�5 ا���ط�ق ا����� ا��رد�� وا��1و�� ،ا����ر��

���ذي ��ر"���ض ا����� ا���� �&ط���! �$�و���ل "��ذا ا������ ھ��Aن ر��� /���ذا ")��وث  'ھ�ا��$

   ا�71د���� ا������� "! ���ول ھذا ا��وع ا��ردي �رAم ا����ج ا�روا�� ا��د�دة �'.

 ����وز ���ك ا���ط��� !��� ا�ذا��� "��Aف إ�5 ھذا ر�(� ������� !��وص و"%��ل ا���$�

��Hب ا إ�5 ،ا�روا��A ب��و%���  –��5 �#وم ا��رزخ" " –����ر�� ا���د�� ���ن ا�روا�� ��

�!  ،ا��راHد�ب و��ر ��5 %�$�ت ��ض ا���/ت و�%� $د�� �دا �� 7�����7ل ا���.د ا��و

�ون ب"ا�ز���ن و"�/ل ���ي��� ا���! �ر��ك  أوا��7��ن " ا����H��� ،"ا1ذھ��نا���� و.راء��' ا��

��ا��7��ن .ا��و�و�� ��ـ"ا$���ء ا�ز���ن و�ر  "...����رات ا�$دا���! �ر��دة ا��/$�ظ  ا1ول"

�! "! ���� ا�7و�ت ��2001م �  .67و  66%�$� -239ا��دد –."! $�ن ��ر ا�

ا�%$�"� ��دار ا�����ب "! ���دى  أ���ھ�" ا��! ر��ض ���ف�دا#�� ا���.د "  أ�)��ذ7ر 

!��" �������رزخ  ،08/02/2002:ا��و��وم ا���#� 5���� ����! روا��" ������وان "ا�ذھ���ن  ،"���� 5����

  ا���و��ت ا��! ���ت ���� روا�� ذھ���. أھم#/ل ھذه ا��راءة ا��7ف �ن 

ة و����ر�7ون .راءات �ر���  أنا��دا#/ت ا��!   ��دو ��ض ا��راءات و إ�5 إ)�"�

  ���ق. أ�7د��!7و��� �م �#%ص �7$ث  ،

��ر  اتإ��راء�7ون درا���� ھذه درا�� �ط����� ����7 ���ض  أن��5  ����آذ�ك  1�ل��

�ن ���ض ا��)����  ،ا�و�! ا��وظ�� "! ا�روا��� "����و�����ن �و.�ف ا��7��ب " ا��$��ن ��ن ھ



 

 

 د

 ����ــــــــــــــــــــــ�

�وع ا���ردي��ذا ا��� ���ت �$�ورا �ر7ز��� !���ء ھ�ذا ا��$�ث �و��و�� ب "����ر ، ا��� '�و���

.���  ا�و�!" "! روا�� " ��5 �#وم ا��رزخ" ���$�ن �ن ھ

  :ا����ؤ ت �7ن ����و -�����7تا��5 ���� �ن  ا-���� �$ثن ا�Gو.د �7ن �ن �

�� روا���  ،ا�روا���ا�7����� ا��وظ�� "!  وا;���ت�� ھ! ا �راءات  -���ت ���� !�وا��

  ا�و�!؟ ���ر

�د ا�&�رب�دى ����� ، و�� #%و%�� ���ر ا�و�! ��د ا��7�ب -� -��' �� ھ�ذا ا ����ه �

 "! ا�روا��؟ا��)��� ا��طرو$� �ن #/ل ا�����ت و��ظو�� ا���م و -�وا%/ و.ط���

�ب ا��ظ�ري إ��7 تھذا ")/ �ن ��! ھ�ذا  ،أ#رى ����ق �����" ������G�! ا�$�د�ث ��

�ول �'رطّ أا�ذي ،ا��$ث %" ��/7��ن  ،#ط� ������ ا�طوت ��5 ��د�� و#���� �و�ط���� 

�د������� ����ظر� ������ ا1ول ����و�!ا#�ر��ـ"���ر ا��� '������ و ؛� ��و��Gة"،ا���ھ������ ا���$�ث د"��

�ب ا��ط����!  إ��5ا�)رورة ا������� "! ھذا ا��زء و.��ل ا��ط�رق �� إ��5 –ا������� ��ن 7�ل �

�ردي���ط ا�����ذا ا���ق ������� '���د ��ھ����دءا ��$د���/ل، ���ن #��   '������ !��" Jط�����ط ا��%�(

 ،"William Jamesا����م " و���م ����س ا1ولو��د �7���'  –��م ا���س  –أي  ؛ا�%1!

���������دھ� ا��� 5���!  إ��" ��د���رد�� $�� ������� '���5  ا1دب��ر����ك ����! ذ���د�ن "���د آراء�������، 

�رب��رب و��Aر و1 ؛����و�!ن ����� ا���د ا��.�� ����ل ��ر"���ن ���ھ��رد�� ���' ا���Hو���د '��ر ��و���

�� ا�روا��� ا������ و ا�1س��7ف �ن  أن�7ن �زا�� ����� ،�د�دة ��ا�������� ا���! ا�����دت �

����ز�ن ا ،ا����ر���وم ا���ل �����!������رو ،���دا�! ا�$��/مو ،ا�����ور،و، ا$1���ور وا�/���م  ا���

��وا�7�����  ا����.� "! ا7���"'"! ا�روا�� ا�&ر��� �و%���  ھذا ���$د�ث �ن ���ر ا�و�! أرد"

'����"  ������/ل �����ن #����'���� أ�د������ل�ب ا�7ّ�����و�س أ������س �����James Joyce،  �������و"ر��

و��� ا��7�روه  ،ن روا���ت��William Faukknor ، و����م "�و7�رVirginia Woolfوو��ف

�� ،ا��ذ7روا ����ط�ن،،ا���دا�! ا�$ر،ا����ظ! ا�ز��! ،ا��و�و��وج ا��دا#�! :�ن �����ت �ل

 5���ز ����رازا��ر�7��م أ����ر�� و أھ��� وا�$)���ت ا��7ر����ر ا�#������ ������ق �����! ا��� ا���ا ������

�ّ  ،��س ھ��ك ���ل �#��ق ��ن ا���دم إذ  ،ا�و�!��د ا�&�رب ��� ��م ��ن �$�ول "��روا��� ا����ر�

��ري .��ل ���� ا��ط�ور  أن"7�ري و$)��� "ر)�����ون ��دا�!�7��ردي ،ا-���ط ��������ل ��ن  ��

  . آ#ر��ط  إ����5ن 
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 ����ــــــــــــــــــــــ�

 �����م ذھ��5���!  إ���و�! "���ر ا���ن ����د�ث ���'  ا1دبا�$�������� ا��! و���7��5ا��ر����  إ��ا�روا�

  أ�د�وا "�'. �ب ا�ذ�ن�ّ �رز ا�7ُ أو ،ا��ر���

����دھ� ������! إ��5 ا���ن #/��' ذي ا�� ،ا��%�ل ا�� ������ ��5 7��ن �ط����� إ��5ا�و��وج إ�

�دءا  "���ت  أھموذ�ك �درا��  ،ا�7���� ا��رد�� �دى ا��7�ب� �����ر ا�و�! ا��رد�� "�! ا�روا�

م ،ا��#%�� ا��$ور����%ري ا�)��Hر و�ن #/ل  ،���رؤ�� ا��رد�� ا������� ��5 ا��ص

 ���!إ��5 ا�طر.�����ه  ،��ز�ن ا���ز��ن  أوا��ز�ن  ا��ط��ق ��ن ا���ذ7ر وز إ��5 أ�)��ا��ذي .�

�م��ذا  ،ا�$���د ھ���!�G���  ّ� ����ف ا�روا���دا#�! �و%��وج ا���ن ا��و�و���د�ث ����� ا�$���� ��د���ت $��

�� ا��%ل �#�و ،وھ! ����� $�)رة ��وة "! روا�� ���ر ا�و�! ،طو�/�Uذ��ن� ،��� ا�$��م وا��

  .��ت ����� ا�روا�� . إ�راءاتو���7 

����ث  أ�����ل ا����ها��%���دا  نأ "Gرد��ون را%��م�7����ت و 1ھ��رات ا�����و���ا��ؤ�� ،ا�1

��ري���وب ا����رار وا�1���وب ا��7���ص وأ����ل ا���� ����! ا�روا��" ����!  نإو ا��وظ���ت ھ���7

�راءات��!  إ���رة "���ط$�)����رد��  ا1��رىا�����  -ا#1�����ذا ��� 5���!  أنإ��" ��������ن #%و%���

�� ذ���� ا��$�ث �#�����  وأ#�را ،�ن #/ل ا��دو�� –روا�� ���ر ا�و�! ��" �����VH  أھ�مأ�����ا�

��  ا����ل �7ّ�' �ط�رح إ���7ل .�د .إ����ا���و%ل �و1ن ا��$ث ا����! ���ؤل ����ر ، "�د #��

  ���J أ"�.� أ#رى ��درا�� وا ���%�ء .

�� –ا����V ا���دي ا�����  أ���W"  " ول���� �م ����د ����V ���ن �ل ���زج وزاوج  أن$�

5��� Vھ�����  ،��ن �����V ا����ر�#!  و%��! ا��$����!ا� ا-��راء���! ا��%�ل و�وا��" ��%�#

�ري��� ا��ط ،ا��ظ��� ا�درا���� أ���ن ���������دت ���د ا���راءاا-"����و��� ت���� ا�1��ن ا��ظر��،وذ�ك �

#/ل ا���ط�ق ا����� ا��رد�� ��روا�� (��5 �#وم ا��رزخ) ، ور%د أھم ا�ظواھر ا�1��و��� 

  .ا��وظ�� "���

������م و����ث أن ���ذا ا��$���ن ���7 ����ن و��� '���ذ ��د���م ��&��و �����' �م ���� أ�7���در و�را��%�

  �7ن أھ���:،ا������ا��%دا.�� و

  .، �ر��� : �$�ود ا�ر���! 7��ب ���ر ا�و�! "! ا�روا�� ا�$د�� �رو�رت ھ��ري -

-   ����م. -درا�� أ��و��� –���ر ا�و�! "! ا�روا�� ا��ر��� ا�$د�A ود�$�� 

$1�/م  –���ر ا��و�! "�! ا��%�� ا����ود�� .راءة � –������ت ا��&� "! ا��%� ا��%�رة  -

 $�دي.



 

 

 و

 ����ــــــــــــــــــــــ�

 درا�� "! روا��ت ���ب �$�وظ ا�ذھ��� ��%ط�5 ا��وا�! . -

�� ا���راءات ا���ذ7ورةإ)�"� إ�5 ��ض ا���� ت و��� �� ،ا�درا��ت ��ر)ت ��روا�

�وان " و���! ��د ا�ر$��ن ��ر�����ن  ا�1��ذ�نو.راءة ��� !������وم ا���رزخ  ���ر$�

�! �و����� �و���"  أندون  ،"��دد ا����� ءة و��ن ��دد ا��را���د ا��و.��5 ���د�م ا�����

�تدرب ا��$ث  �رت�أھذه ا��را�� و�Aرھ� ،ا�ذي #ص �' ا�روا�� Aد�'.  وأ��  

�و.د ا��ر)ت ���ل ھذا ا��$ث %�و��ت ���  :���  ذ7ر �

�ول ��ر"��� أ#�رى (ا������� ؛ا��و)وع "! $د ذا��' و����ب ��د�' %�و�� -�$� �����%� 

 و��م ا���س).

�رد��  "!����ن آراء ا����د  -� ����ر ا��و�!) �و���) Jط����ض ا-��7 ت ا��! �#ص ا��%

��� ���د ھذا ا1دب. " ����� '��� J، و��ن ا��%ط����ا1دب �ن  !"  

�� ا��$�وث و� ا��را�� ا���#%%��.�� ا��%�در و -%�#!�7�ن  ا�درا���ت ا�71د����� ا����

  ھذا ا��وع �ن ا1دب ��G#ر ا�ظ�ور.1ن  ؛وذ�ك ��ا�درا��وذ�� ���$��ل وأا�#�ذھ� 

��ن و"! ا1#�ر �م ��ق �! إ  أن أ���ا ���راف �����رف دم ��ز��ل ا���7ر و"��Hق ا ��

��ر ا���د�نا��د7�ور � ����ذ ��ن �����5  ى7��ن "7�رة إ��5 أن ا���و  ا��ذي ����� ھ�ذا ا����ل ����

�ن ����� ،وا��#! ا�7�ر�م ،"�7ن ا��ر�د ا��1ن ،�و.'( ���و�ت ا��ذي �% !�' و�و������' ا��

  ل ��! أ���ذي "�Hق ا $�رام وا���د�ر."���ّ  ،أ#ط�ءه و.و�ت ا�و���'

 5��" ا��ذي ا#���ر ز����� ���  " ، ا��د7�ور ا��ر$�ومذي و��ر"! ا1ول���أدون أن أ

  � ا��ردوس.ن �د#�' ] ��ّ أو ،دا��� �' ���ر$�� ،�دو�� ھذا ا��$ث

  



  
  : ل ا�ولـــا���

 ّ�� ا���ھ�� �ر ا�و�

  وا����ة
1-    ���وم ���ر ا�و�

 ��م ا���س.1-1� �  � د�د ا���ط�

1-2)  ا��#د ا�د"� �   )ا�%رد .� د�د ا���ط�

2-  ا�%س ا�%�'و�و&�� وا���%��� ����ر ا�و�

  ا�%س  ا�%�'و�و&�� .2-1

  ا�%س  ا���%��� .2-2

 ا�روا�� ا�)-3�   ر"�� ���ر ا�و�

 ا�روا�� ا�(ر"�� -4�   .���ر ا�و�

  
  
  
  
  
  
  
  

 �#�ر",� ا�روا�,� ار�,�ى ��,� �#,د�م  ا�"دء*"ل �ورة ���&�,�  ,ول ��,ل �ظ,ري '.,ر

 ��ط�� ���ر ا�و�,�، أ%%,7 وأ�7,�8 و�#����,7 ، �,4 �',ون ا�#,�رئ ��,4 "��,� �,ن أ�,ره 

.  ا�&��ب ا:&را9
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�ر ا	و�����وم -1�) Stream of consciousness (:   

   ��دد ا	��ط�� �� ��م ا	��س: .1-1

         ّ���س  و	�م" �ر ا�و� ��ط�� �ن ا"�'�ر ا����%وف و���م ا���س ا��ر�'�"   

∗ amesJ William  )1( ، و ,,� "(,,ض  ,,ول �#�=�,,7 ( %�%,,��  *,,د ظ�,,ر �ول �,,رة 

 �&�,,� ����,,د  ا��,, ��,,رت  )"ط����,,م ا�,,��س ا=%,,� إ%,,#�ط�ت,,�Mind   �1884,,�م        

 '��"7 "�"�دئ ��م ا�,��س ط"(�� "(دد وأ��� و�#,د)psychologie rincipalesP )2 "ذ�ك 

  ����,� &��س ھذا ا���ط�� "(د أن ا'��ف ذ�ك ا��"7 "�ن ا��)�ر ا%�(�ر,�ات ا��, � ,دث 

 �%,,�ر ا���,,,ر و ا� ����,,�,,��',,,�ر  �,,,ن ا=�%,,��ب ا���وا�,,ل �(",,را ",,7 ،�&د�,,د ا���,,,�ه E�

 �%,�ر ا���,ر .)3("ا�ذ'ر��ت داFل ا�ذھنوا�����ر و,�ء ا�ذي �&�G ",�ن  ��,� ا���,�ه ���� 

 ا�ذھن ھو ا��د�ق وا�&ر��ن ا�9���8 وا��)��ر ا��%��ر�   .و ��� ا�����ر وا��'�ر 

 "ھ�,,ري &,,��س"م ا�,,��س �,,ن أ�J,,�ل "و��,,�م &,,��س" و�(,,�ن ��,,4 ��,,طا��8%,,�� ا�� �,,Iن

 و�,ن J,م  ، ��%,7 ھ,و ����,� �ط,ور و��,'ل = ��و*,فو""ر&%ون" �رون أن ا�و� ا:�%��

�"�J ���F� ك���ل إ�%�ن = '�",د=  -)�,ر وإ��,� ���,ك � و= ط"�(� أو ھو�,� *��9,� أ",دا = ��

�(ورا ���ض ".روب ا��)��ر وا��#�ب وا��د�ق وا�����ل �"ر ���ر �,ن ا�,ذ'ر��ت  -�ن ذ�ك 

ھ,ذه ا=%,�(�رة  ا��,(ر�� ا��و �,�   �,� ��ط�ق ���)4(وا=�ط"���ت ا� %�� وا��ور وا��و�رات

أو    ChainأF,,رى �J,,ل %�%,,�� �%,,���ت و ��,,ط� �ت إ��ھ,,� ��,,4 ا(��,,�ر ا�,,و�)  �,,ؤJر

 ��,�ر ا�,و� ة��%�#ر أF�را ��,د �",�ر )5(ا�� �دل ��4 .رب �ن ا=%��رار�� train�#�طر

                                                 
) 1(  ،G,,�,,ب ��ط"��,� و ا���,ر وا��وز�رN دار ، ا�روا�,� ا� د�J,,� ، �,ر: � �,ود ا�ر"�(,,� رو",رت ھ��,ري ، ��,,�ر ا�,و�

   21، ص 2000ا�#�ھرة، د.ط ، 

) �ن أھ,م �ؤ����,7: "أ%,س ��,م ا�,��س" ، "أ�,واع 1910-�1846س (���م �ن ����ء ا��و���م &��س: ���%وف أ�ر�'  و ∗
                                                                                                                . 1920ا��&ر"� ا�د����"، "ا���%�� ا�(����" ، �7 ر%�9ل ��رھ� ا"�7 ھ�ري &��س "(د و���7 ��م 

 ا�#�,�  ا�#�,�رة  ا�%,(ود��" ، )2(,�   ا�#�,� ا�#�,�رة  "*,راءة  ���,�ر ا�,و�,�، 1970أ 8م  ,�دي ، &����,�ت ا��),� 
 ا�(ر"، ا��)رب ، ط1995��#J32، ص2004، 1، ا��ر'ز ا�.  

 ،�را&(,,�: )3(��,,8ح �.,,ل  أ�ر�',, أ�در%,,ن أ",,رت ، ا�#�,,� ا�#�,,�رة ",,�ن ا��ظر�,,� وا��#�,,�ن ، �,,ر: ��,, ا",,راھ�م ��,,و
  .290ا���روع ا�#و� ���ر&�� ، د.ت ، ص

 ا�روا�,,� "�,,دFل إ�,,4 �#��,,�ت ا���%,,�ر، �,,ر: �,,8ح رزق، دار ا�)ر�,,ب ��ط"��,,�  )4(,,���ظ,,ر: رو&,,ر ب. ھ��',,ل ،*,,راءة 
  .96، ص 2005وا���ر، ا�#�ھرة د.ط ، 

 ا�#�� ا�#��رة ، ص )5(�  .32أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 



 

 

 وا	���ة ��ر ا	��� ا	�ھ�
                                                      ا	��� ا�ول

9 

�ن '��,�ت �J,ل ��#ط(,�، ا� ��ة ا�دا�F��، �ن ا�و�  %ب رأ�7 = �ظ�ر �&,زءا أو -'را��-

    .)1(و��.��7  %�%�� أو �#�طر = ��ف ا�و� و��� ���%"�، ��8ءم �G &ر���7

 و���وم ا�و� ��د &,��س �,��ل"  ,�، �%,�و�ب ا��&,�رب ا� %,�� وا��,(ور�� ،��,و �ظ,م 

و�,,� ھ,,و �,,ر�"ط "���,,�ل ا�(#,,ل ا��(,,�� ،�,,� ھ,,و  ،',,ل �,,� ھ,,و ��8#,, وN�,,ر ��8#,, رأ�,,7

  . )2("وا��%��ن وا�ذا'رة

 ��ھذا �ن     � � ا��#د ا�د" وم ا���سا���ط��'�ف ا��#ل ا���ط�� إ�4 ا�روا�,� ، أ�� 

  ا�دب..� وا���"�دل  "�ن ��م  ا���س و، ��و ���ج  ا��8*�  وا��داFل  ا�وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ا	��د ا�د�� (ا	�رد)���وم ��ر ا	و�� �� . 1-2

 ا��#,د     ,�  "���,رة ا�و�,4 ،  ا�د",ظ�ر ��,ط�� ��,�ر ا�,و�,�  �1918,�م أ�ر!ل,�،

 ر�'�رد�!ن دورو%��� ��4 روا��ت �"��دى �(# Sinclair May �$�ر��ي ��#��� ����*دة 

                                                 
)1(  G&32، ص ��%7ا��ر.  
  .33ا��ر&G ��%7 ، ص )2(
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orothy richardsonD″)1( "4رة إ��أ%�و"��   �� � �#,د�م ��,و�ر ا��,(ور   ا�&د�د ,�

دب ھ,ذا ا��("�,ر �و�,ف ��,ط ، J,م ا%,�(�ل �#,�د ا�)2( "ا� �=ت ا���%�� ����F��ت ا�روا9�,�

  �ن ا�%رد ا� د�ث �(��د ��4 ذ�ك ا��'ل ا=�%��" ��ذھن.

�#�ل �,ن ھ,ذا ا���,�ر أ�,7 "ا��("�,ر ا�د", �,ن �,ذھب ا����,�     G,*و&,ود أي وا ، ا�,ذي ���,

   )3(.أن ا��'ر = ��رك %وى ��ورا�7""ر أن ا��� و دھ� ھ ا��و&ودة و، و�(��Fر&

 ���F�,وا ا�'�,�ب �,ن ا�&وا�,ب ا��Fر&�,� ����F,�� إ�,4 ا�&وا�,ب ا��ظ��,��)�ر اھ��,�م و"�ذا 

  ا�� = ��'ن ا��("�ر ����.

��ك ا�(8*� �,م ���#ص �و.و�7 ��ذ ا�زل �8*� ا:�%�ن "�F�7 ا:�%�ن أو "��ط"�(� ، و"    

  ، "ل %"#��� دوا�G و�وازع ��(ددة �ر%"ت داF,ل ا:�%,�ن إ=  أن  ا�#,ص�'ن �&رد %�و'��ت

   ا��ر'�,,ز ��,,4  ا�"(,,د ا=&��,,����,,د  ا�و�,,ف  ا�%,,�و'  ا�ظ,,�ھري  و',,�ن  ��و*,,ف  ,,�

، )4(""ذ�ك  "# ا:�%�ن  ''��ن �%�#ل  "(�دا �ن ا�%��ق ا�#��دون ا��(�ق ��7،  ا��%��� 

�,,رض  ظ�,,ور ��,,ط روا9, ��,,�م ",,����س ا:�%,,����  ''�,�ن  �,,ردي �%,,�#ل �,,ن ا�&� �,��,,��  ،

� ��ك ا�"واب  ا��)�#�، ورو���" ت ���� ا���   و� ا���F��.ا9� T��F� �� ر�د  

�ر&���� وو�ف"�"�ت �ن ا�Fط� '�� �رى "    " " Virginia Woolf" -  ��,�Fو�,ف ا��

  .)5("ا�ذ'ر��تر و���ذھن ��س إ= ا��&رى ا��%��ر ���و -�ن ا��Fرج 

   �  ( �#,,د�م  ا�&وا�,,ب ��د=�,,�  ��,,4  "�,,ذا  ا%,,�Fدم ھ,,ذا ا���,,ط��  (��,,�ر ا�,,و�,,�  T��,,�

 ا�#�,ص,� ���F��� ��ن  ، )6("ا�ذھ�,� ��,�F,�م  "��در&,�  ا�و�,4  "ر%,م  ا����و  = ,��

.�F#دم �ورة �وا*(�� ا�دا�� ��دف %"ر �'�و����� ا�"�ط��" ����  ا��Fرج و�'ن ��)�)ل 

 '��",,7 ا��و%,,وم  « Robert Humphry » "�!!ري�ھ رو�!!رت"  ا���*,,د �#,,د F,,صّ     ,,�

   �,�ر"�",� ا��,��T ا�%,ردي  "درا%,� ���,,�� ، ، ھ,ذا ا���,ط�� و "ا�روا�,� ا� د�J,� ا�,و�

أ",د�وا ��,7 أ�J,�ل  ن.���� أھم  ا�روا��ت ا��, ا���&,ت  ھ,ذا ا�%,�وب ، وأ",رز ا�,رواد ا�,ذ�

�"،  "�وس ��س"�ھ��,ري "أن  ،  �,ث �,رى، وN�,رھم"$�ر	�!و و	!م"،  "وو	!ف �ر�
                                                 

  .33، ص ا��ر&G ا�%�"ق  )1(
 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص )2(�   .�9 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�
  .66،  ص �2002ط�ف ز��و� ، �(&م ��ط� �ت �#د ا�روا��، دار ا����ر ����ر و ا��وز�G ، �"��ن ، د.ط ،  )3(
��,,� �,,G درا%,,� �ط"�#�,,� �روا�,,�  � ,,دث أ�,,س :%,,����ل ��,,د ��,,ط�4 �ط�,, &�(,,�، ��,,�ر ا�,,و�  "رؤ�,,� ��%,,�� ز�'� )4(

 G*ل" �و�إ%���www.azaheer.com   ا���ر U�رة 18/03/2008��ر��ا�ز U�4��15:00 ا�%���  12/03/2008، ��ر  
)5(  ،�J�ا� د ��ا�روا �  115، ص ��1998'��ب ،  ا�#�ھرة ، د.ط ، ا����9 ا���ر�� ا�(��� أ���� ر��د، ��ظ ا�ز�ن 
 ا�روا�� ا� د��J ، ص )6(�   .22رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�
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�,,ن &��"��,,�  أدب ��,,�ر ا�,,و� ھ,,و ا��&ر",,� ا�(#��,,� وا�رو �,,� ، �&,,�ل ا� �,,�ة ا�,,ذي ��,,�م ",,7

-��,,� �,,ن أ �%,,�س(#أ�,,واع  ا��&,,�رب ا�و��,,��ل ا���ھ�,,� ��,,4  ا����,,��ن "����ھ�,,� وا�'���,,� 

  .)1("ا�����ر و�����ت ا��دا����ل ا�'���� ��4 أ�وان ا�ر�وز و�و  -ذ'ر��ت

 �و.G  آFر �ؤJر ا��.�ون  �&دها���*د ��%7 و    �  ا��(ر�,ف "�,ذا ا�,��ط ا��,'�,ن ,�ل 

وأھ,دا���      �ث ز�م أن روا�� ���ر ا�,و� ����,ز "�و.,و��� أ'J,ر �,ن �'��'�,� ، ا�%ردي

  �)�ز���.و

�� ���زھ,� = أ�,وان ، �ذ�ك ھو .�و���� �� ��(رف "7 ��4 روا�� ���ر ا�و� ھو ع��%ر    

����، �ل ���,� أ��,� �%,�Fدم  ��,�ر ا�,و�#,، و"ذ�ك �J",ت "��� ��,ل أن ا�روا�,�ت ا��, �ا��'��ك 

��,�Fا�� ا�,و�  نأي أ؛"در&� '"�رة ھ ا�روا��ت ا�� � �وي �.�و��� ا�&,وھري و�,

 ھذه ا�روا���   ))2�Fد��� "���"�ره ���� �(رض ����� 

 ط����F 7ط�  "�ن ���ر ا�و� '���T %,ردي إذا ��(�� و    �ھذا ا��(ر�ف &�دا �&ده  � �ل 

� ��%7 "���"�ره أ%�و"� ���("�ر �ن ا�ذھن.، و"�ن ا���ط�  

  '��"7 ا��و%,وم "���ود +��م"أ.ف إ�4  ذ�ك أن ھذا  ا��(ر�ف '�� �رى     ���,�ر ",ـ " 

 ا�روا�� ا�(ر"�,� ا� د�N "�,J�,ر ',�ف�  ذ�,ك أ��,� "�:�',�ن  أن  ��,�ف؛ وا�و�,� 7,�&  

  �,��F,�ة  ا�دا�,دة  ��(,رض  �� �ت �د��إ�,4 روا  ��,�Fو��� ،  ھ, ��%,ت #,ل ��,�ر ا�,و�

 و���� ���رض طر�#� و'ذ�ك �ن �#د�م �  .)3(ذ�ك�أ%�و"� �� �(��ل 

  %,ردي أدى "���#,�د  '�%,�وب ده ، ��ت ا�� �&%ّ ا��Fط "�ن ���ر ا�و� و "(ض ا���وھذا     

  ا�و*وع   إ�4��و.4   ���%= ، �   ا%�Fدا�7  ا���ط�� '�:�&��ز�,�ا�ور"�,�   ا��)�ت 

 ا:�&��ز�� �8J �وا������� و�� &��� %�%�� �ن ا���ط� �ت ���� ���ر ا�و�واا��ر�%�� ، 

  وا��و�و�,وج   ،Stream  of though  ـ, ��,�ر ا���'�,ر  �Fا�,داdirect Interion 

monolog ا�دّ و ��ا�رؤ���Fرھ,� �,ن ا��ّ )4(ا�N,� ، و�,�ة ا�ذا��ل ا� ,#  ,�("�,رات ا��, ��,ب 

 ّ���.���F  

                                                 
  .33ا��ر&G ��%7 ، ص )1(
  .22��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص )2(
 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص )3(�   .10��ظر: � �ود ��N�م ، ���ر ا�و�
 ا�#�� ا�# ��ظر: ) 2(� ا�#�� ا�%)ود��" ، صأ 8م  �دي ، &�����ت ا���( �   .�34�رة  "*راءة ����ر ا�و�



 

 

 وا	���ة ��ر ا	��� ا	�ھ�
                                                      ا	��� ا�ول

12 

   ) �,,�د �,,داو= Stream of conciuosnessا���,,ط�� ا:�&��,,زي ��,,�ر ا�,,و�( إ= أنّ     

�#�ر�,� "����,ط� �ت %,�"#� ا�,ذ'ر،ا�� أ�,دت ",دورھ� �#��,�ت )1(ا����را ������ن "�ن ا��#�دو

 ا�روا��.�   وآ���ت ���("�ر �ن ���ر ا�و�

 '��"�,,� ا "وو	!!ف �ر��!!�"ف ا�'��",,� و�(,,رّ     ,,�   �,,ث "ا�#�رئ ا�(,,�دي"��,,��ر��,,�ر ا�,,و�

��7 ""��,,7 أ%,,�وب ا�,,وس � د�,,دا ����,,ط�� "�,,'ل �"%,,ط ، �,,�N�7 ��ر&�,,� ا�'�,,�ب ���,,

  .)2("'رذأ'Jر "�%�وب ا��ء "���ء �"، و دد�7 ا��%�%ل ا�(�وي"

�س و	!�م"وھ "�ذا ا�#ول ��#�طG� G ا�(,��م     !�",�ّ�" "7,�7 ،�'��,ف ا���,ط�� ا�,ذي �ر

  .)3(ا=%�واء"رض �دم ا=����ء وھن ا�ذي ���&ر��ن ا�ذ

 ",دورھ� ، ا� ��دة �� �',ون �,ن أ��,�ل ا�,ذا'رة��4 آ��� ا��ذ'ر ا�� زوھ 'ذ�ك �ر',�

 روا��  ا����ر إذ ��,'ل ا��,ذ'ر ���,� ��F�� �ن  9��Fص ، و�(د &زءا �ن ا�و��ا�ز�ن 

 ��,,'ا��,,ذ'ر �(,,د أ ,,د ا��# ",,ل إنّ ، ��� ,,� ",,�رزا,,���,,�ر "روا�,,�  �لّو�,,�ت ا�%,,��*�� ا�ر9�%,,� 

 "��.رورة ا%�ر&�ع و'، وإذا *��� ا��ذّ )4("ا�و��)� ���I� �ن" ؛ا%� .�ر �'ل �,� �.,4ر 

 ا�� ظ,,�  )5(و&,,وه ا�وا*,,G ا���.,, أن �),,زو ا�,,و�ا�,,ذا'رة ا� #�#�,,�  �%,,�� �و&,,7 �,,ن ,,�

  ا�,,,ذھن�,,,� �&(,,,ل ا��را"ط,,,�ت ا�راھ�,,,� ,,,�",,,دو N�,,,ر �ر�",,,� �ر��",,,� �� ،ا�ز���,,,�  �F�,,,ل 

 روا�,� ��,�ر ا�,و� ھ,و ا�,ز�ن ا���%,  ،��ط#��,�=%��� إذا �ر��,� أ�.,� أن ا�,ز�ن ا��(��,د 

 و&,دان و�#�,رن "�� ,�=ت ا���%,�� ا�ذي ��Jل �(ط4 �"��را �ن �(ط�,�ت  ا�و",�ا��,(ور�� 

"��7 �ر',ز ��,4 �#و�,� ا�د��و�,� ا��, �(�,4 �، ��4  د �("�ر "ر&%ون ا�ذي )6(ا��ص ا�د"

ا���.,,,�ن �,,,ن �(�,,,م أن ا�%,,,�8ن وا=%,,,��رار�� وو'�,,,�  .)7("��,,,ز�ن"�,,,� ا�%,,,�8ن ا��%,,,��ر 

. روا�� ���ر ا�و��  9��Fص ا��ص 

�!د "���ر ا�و� �ن 8Fل �(ر�ف  ا���*د أن �%��ف أ�.�  "(ض �زا�� أ%�وب  ��'ن و    �

 ا�دب وا��,ن �(��,د ا�"�,�رة ا�ذا��,� ". ا	-طب,�  ا�ذي و�,�7 "��,7 " أ%,�وب �("�,ر ,�

                                                 
  ��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ا��� � ��%��. )1(
 روا�� "� دث أ�س" ،ز�'�� -��ط�4 �ط�� &�(� ، ���ر ا�و� "رؤ�� ��%�� )2(�  �و*G ا�%�"ق. �� *راءة 
 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص )3(�   .�9 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�
 ا�روا�� ا��(��رة ، "روا�� ��,�ر ا�,و� ��وذ&,�"، �راد �"د ا�ر � )4(�، ا���9,�  1994-�1967ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن 

  .16، ص1998ا���ر�� ا�(��� ��'��ب ، ا�#�ھرة ،د.ط ، 
 ا�#�� ا�#��رة  "*راءة ����ر ا�و�" ، ص) 5(�  .37أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
 ا�روا�� ا��(��رة ، ص�راد �"د ا�ر ��ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن  )6(�7.  
  .7ا��ر&G ��%7 ، ص   )7(
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�,ت إ�,4 ر�,وز � وّ ا�د�����'�,� و ، "(�,دا �,ن ا�(8*,�ت�ع ا�و*�G9 ا��,  ,دJت و�.,تا%�ر&

 أ��,,�ق ا�,,ذات ا:�%,,���� ود==ت �و,,�  ��,,�ر%,,"ت ,,�ا���%,, ا=��&,,�ر  أ ���,,� إ�,,4 �,,ور 

  =، =  ,دود ھ�د%,�� ��,� و',�� 8م" �و���� .�ن أ�,�'ن .,"�"��  ا�(��ف,��,�ر��J U",ت، 

أو ا����ر أن �"(��J �ن �'����,�  ا�.,�9(� إ�,4 ا��,ور و%,طوح د�ب ھذا  ا�%�وب � �ول ا�

  .)1("ا����ء

ھو �(ر�ف ���7 = �"�(د 'J�را ��� *�ل آ���، �ث �.,�ن "(,ض �,� �#,وم ���,7 روا�,� و  

  ا����ر:

    1:/�#وم ��4 ا=%�"ط�ن  .ا	رؤ�F#��ر ��,4، ا�دا� ��ذا� ��ھ�� �'ون رؤ ��رؤ���%,"ر  

� �,,� ا%,,��ب� ، و:�%,,����دھ,,���ز ا�,,ذات ا,,.��'��,,ت  ھ,,ذا إ= إذا = ��,,��4، و",,دا���F �و�,,� 

ھ,, 'J�,,رة ���,,� =%,,�"ط�ن و، وھ�,,� ���,,��  �,,"(ض �#��,,�ت اا���F,,�� �,,ن ��%,,��  "��%,,��

�'�ر ، ���&�ة ا���س.E� ا� ر  "�و��7، ا��دا��Fا��و�و�وج ا�دا  

 روا�,,,� ا���,,,�ر  ا�,,,ز�ن   ��,,,�  .ا	!!!ز�ن:2    ,,,�    �'����,,,� ا��,,,داFل  -أ�,,,ر��ق و'�,,,� %,,," -

 ز�,ن ا� .,ور،ھذا ر��ذا��و,� ، و'ل ھذا �,��T �,ن ا����دھ,� ��,4 ا=ر�,داد إ�,4 ا���.,

ا�,وراء �',ون �,ن ��,ل  ا�,ذا'رة ا��, �(,د أ�.,� " و%,���7 �� #�,ق .,رب �,ن ا��'وص إ�4 

" *و�7 )2(ا�و� =ز���  ��ر��J U"ت.= ھ�د%�� ��� و=  دود  :وذ�ك �� �وه إ��7 ا���*د 

 *,,د أ�.,,� إ�,,4 ا� ,,8م و ا��,,ذ��ن وأ�,,�ر ا���    ,,� ��,,�F,,� ا�����ن ��,,�)ل �����,,��F �,,ھ�

�#,دت ا�#,درة ��,4 ا��'�,ف �,G وا*(�,� ا�F,�ر& � ، ا��, �,�دة �,� �',ون N�,ر ��د�,�ا�روا� ،

��" ث �,ن �&,�ل �,� �,� �,"Nع ر�",�X8م �", م ��,� ،  �����,� ا�F,�ر&,��رة �,ن �� #,ق 

'� �Fل إ�4 دّ �و�� �ر�دة � و ا��رFت أو ا����&�ة وا��3(ا� 8ما�ذ'ر(.  

 ا�رو',,�ن ھ,,ذا � �,,�8 و    ,,�ا�,,� ، �,,ن F,,8ل ��%,,�را �,,"(ض �F,,�9ص ا�%,,�وب ا���,,�ري 

 ا�&��ب ا��ط"�#.�#���ت أFرى %وف  ا��(ر�ف ا�%�"ق، وھ��ك� ا� د�ث ���� ���  

  :�ر$ب

                                                 
)1( :G,,,,*ا�دب ، ا��و ,,,,�.�,,,,�ر�www.almada paper.com  U �",,,,د Y ا�Fط�,,,,ب ، ��,,,,�ر ا�,,,,و� و ا=N�,,,,راب 

  .13/03/2008ا�ز��رة:
 ا�دب ، �و*G %�"ق. )2(�  �"د Y ا�Fط�ب ،���ر ا�و� وا=N�راب 
 ا�دب ��ظ,,ر: وردة %,,�ط�� ، Fط,,�ب ا� )3(,,�#�,,� ا�#�,,�رة ��,,د زھ,,ور أو��%,, ، " ,,ث �#,,دم ���,,ل �,,��دة ا���&%,,��ر 

  .193، ص 2002،  2001،  "����   &��(� ،ا�(ر"
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(��,�ر ا�,و�) "#,4 �د ، �� �و�,� .,"ط ا���,ط�� ن ا��#,رNم ا��&�ودات ا��"ذو�� �,ن �,د    

ا�� د�د ، ����",7 �,وع  �,ن ا�.,"�"�� ا������,� أ ���,� �,ن ��"4 ا:�%�ك  و  �ر&را&ھذا ا�F�ر 

 "���",�ره �Fن ا��و�و�وج ا�,دا�و" ��%رد ��و�� أد"� �(",ر  أ%,�و"� �Fط ا��#�د "�ن ���ر ا�و�

  "7 �ن ���طق �F�� �ن ا�و� ا�"�ري.

ا�Fروج  "�(ر�,ف "%,�ط ���G �ن أ��� إذا &�(��  ���ت ��ك ا��(ر���ت  ��'��� 'ن ھذا = �    

 ا�,ذھ� ����F,��"وا%,ط�7 �#,د�م ا�� �,وى ا���%, و �,�م �%رد� �، "���"�ره ��ط����ر ا�و�

، وا��,ذ'ر '�Z�,�ت '��,ت و�ق &��� �ن ا��#���ت و�Fل ا��و�و�,وج ا�,داJ�، ���Fب ا��ا�%��

  "�ن ا��(ر���ت ا�%�"#�. �#�ط ���ر'�

  

  

  

  

  

  

�ر ا	و��: ا��س -2�	 /  ا	�$و	و�/ و ا	����

  :ا	�$و	و�/ ا��س.2-1

 �را ,ل  ���,7 ، &,و�ّ", ،دِ&,ا�دب ظ�ھرة ار�"طت "�:�%,�ن ��,ذ أن وُ     ,�ذب رت ��,7 

أ�ظ,,�ر ا�(��,,�ء و  ,,�و�وا أن �&,,دوا ��,,7 �,,� �,,روي ظ�,,�ھم ، ا"�,,داء �,,ن ا�#,,رن ا���%,,G ��,,ر 

 ��7 ، و��ذ ذ�ك ا� �ن Nدت ا��(ر�,� ا�(���,� ����*,د ا�د",و��Jا���ف ا� ���رورة  =%,.

ا�(��,�ء %,واء ��,ك ا��, �F,وا "�,� ا�دب أو  �ر.��تا�ذي ا%���د "دوره 'J�را �ن و �� �

 �,8J  ا%,�(�ر ا��#,�د  �#,د��ت  �,ن ط"�(,� ا��&��,G وا��)�,ر  ع"��ن  ��م  ا=&���.)N)1�ره

 �Eدب و �ري . و�(ل ��م ا���س '�ن أ'Jر ا�(�وم ا� د��J ا �واءوا��راع ا� .,�إ%,���� 

  .)2("��%�ره

                                                 
 ا��#د ا�د" ا� د�ث ، د�وان ا��ط"و��ت ا�&��(�� %� � "ن �'�ون ، ا�&زا9,ر )1(� ��ظر: أ �د  �دوش ، ا=�&�ه ا���%

  10، ص 1983، د.ط ، 
)2(%�� G&7 ، ا��� � ��%��.ا��ر  
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 ا� ر',� ا��#د�,� ا��(��,رة = %,���     ,� (,د�� ""���س ��J �ن ��'ر إ%��م ا�� ��ل ا���%

  . )1("، و�%روا "J' 7�را �ن %�وك ا�("�*رة و أ�����م ا�����%"ر ا�� ��ون أNوار ا�8و�

���� ��,,ل ا���%,, 8و�,, *",,ل أن �',,ون  �,,��� ا�,,و� وا:دراكن ا�دب ��,,�ج ا��"و     ،

 %,,راد�ب ا�8و�,, ط�",,� �� ,,وا�ز ا�'���,,� وراء ,,� ا���,,�ق وا���وN,,ل ,,�و%,,��� ا�"� ,,ث 

�8*,�  ا�دب  "(�,م  ا�,��س  وJ�#,�  ��,� "����,� �,ن ا%,�(�رات  ھ�,�  "��,ت و�ن .)2("ا:"داع

"(ض ����ء ا���س ا�� �,ر��ن إ�,4 ا:�,�دة �,ن ا�روا�,�ت وا�#�,ص  ��"�د�� ، �'J�را �� �&�

  ��"رھ�� ��4 �ظر����م و أطرو ���م.

 ا=زد��د '��� زاد ��ل ا�رواة �� ��ل ا�F",رات ا�ذا��,� ",د= "   �Jم أFذت ھذه ا=%�(�رات 

� ��,ل ا��#�د ا��وم �� ,دJون �,ن ا��در%,� ا�%,رد�� �� �ن ا� د�ث �ن و*�G9 ��� � ،  �4 إنّ 

  . )3("ا���%

أواF,,ر ا�#,,رن  "�!!��و�د �رو!!د"أول �ؤ%%,, �در%,,� ا�� ��,,ل ا���%,, ا�(,,��م  و�(,,لّ "    

ا���%,  �,ث ',�ن �,)و�� "#,راءة ا^J,�ر  ر، وھ,و أول �,ن أG,.F ا�دب ����%,�ا���%G ��ر

����,��ر ��,ده ر&,ل �,راوده ا� ,8م . )4("ا�د"�ءو  ا�د"�� ، �د�د ا:�&�ب "���(راء" ,� 

 �و�7 ، و�#د وُ �ر ا�#,درة ��,4 و�,ف ب أ'Jر �,ن أي إ�%,�ن آF,ھِ  �ل ا��#ظ� '�� �راوده 

، و"�,,ذا ا=���,,�ز رأى �رو�,,د �,,�� ا�و�,,ل ",,�ن ظ��,,�ت ا�)را9,,ز وو.,,وح  ���,,7 ا�(�ط��,,�

  . )5("ا��(ر�� ا�(#�8�� ا����ظ��

�#,,دو���,,7   �ون رأى أ��,,م ا��'��,,"ا��,,(راء ��,,ده "�'��,,� و��ز�,,� ��F,,� ،  �,,4  ظ,,

 ا ��,,�ل "(�,د �,�8د �رو�,,د  ، )6("ا� #�#�,ون �8و�, ��,,د ا:�%,�ن,��(�,د�� ھ�,,ف �,Fص  

  ا��8(ور ���ل �ن ھذا ا��#ب و� � ����'�م *�89: "�'��ف دا��� إ��ه ا�%"(�ن

   " �#د ا'��ف ا��(راء وا����%8 *"� ا��8(ور ، أ�� �� ا'����7 أ�� ��,و ا��,��T ا�(��,

وھ',ذا ��,م �',ن ھ�,�ك ��,ر �,ن أن �,درك ا�دب ، )1(7 درا%,� ا��8,(ور"ا�ذي ��'ن "وا%,ط�

                                                 
 � ��ل ا��'ر وا�دب وا��ن ، �'�"� ا�%,�9� ، دار ا�&�,ل ، "�,روت )1(���ول  ،  ا��#د و ا�� ��ل ا���%�Fر�%�و �&م ، 

  .28، ص 1991،  1، ط
  .29ا��ر&G ��%7 ، ص)2(
  289ا��ر&G ��%7 ، ص )3(
 ا��#د ا� د�ث ، ص  )4(�   .14أ �د  �دوش ، ا�� ��ل ا���%
  .14ر&G ��%7 ، صا��)5(
  .14ا��ر&G ��%7 ، ص)6(
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���,� �F,ص ا��,دا� ا� ,ر، ا�,ذي ���"� �ن �,�J�رات �رو�,د  ���,%= ,��(��,د ���,7 ا�روا�,� 

ء "�,ء  ا��'�را��("�ر �ن &ر��ن ا�ذھن و�وارد ,�  ��,م ا�,��س "أن �,و ,� وھو �(�

 �,,�� ��,,�ر'� أو ����*.,,,,�� ��,,4 � ,,و '�,, أو &ز9,,  �,,4 �,,و ',,�ن آF,,ر ���,,ق �(,,7 

وھ��ك �J8J �وا�ل ��ظ�,7 وھ,: أو= ا�,ذا'رة ا��,  ،)2(ا=��راك "����� ��م "� ض ا:� �ء

"�,ذا �',ون و )3(ھ أ%�%7 ، و��J�� ا� ,واس ا��, �#,وده ، وJ��J,� ا�F�,�ل ا�,ذي � ,دد طوا���,7

�ت ا��,, � ر'�,,� و�J�رھ,,� �,,ن ا�"(,,�ث ا�,,ذ'ر��ت ا�(�,,وي ھ,,ذه ا�,,ذ'ر�ا��,,دا� ا� ,,ر �",,�رة 

 ،  ا�وا*,,G �',,ون ��,,� �8*,,� "����.,,,,�ا� ,,واس ، �#,,د ��,,�دف  وا%,,�� أ�,,��ء �و&,,ودة 

  .8)� ا� �.ر '�� �و '��ت '���9 ����دا�4 ��ك ا��ور   

ل � ���,7 �,"(ض ا^J,�ر ا%�ط�ع �رو�د أن �ر"ط "�ن ا� 8م وا����ل ا�د"�,� �,ن F,8 �#د   

 "William Jensen"" ن�و��!!و	و��!!�م ""+راد�!!�" *�,,� إذ و�,,ن F,,8ل ا�د"�,,� ،

�,ل إ�,4 أن ا� ,,8م ا��, �F�ر��,� ا�'��,,ب �G,.F ����%,,�ر ���,7 ا�,ذي �G,,.F �,7 أ ,,8م �وّ 

  .)4(�� #�ق ذا�7 ��4 �(�د ا��(ور را� #�#�  ��� 8م ا���F��� أ�.� و%��� ا��8(و

ظرو�,,F� 7�,,�ل ا�د",, ��و�,,� و*,,د ��,,م �رو�,,د ھ,,ذه ا��8 ظ,,� "#و�,,7: " ��,,�ذا = �',,ون �

وا��,�ت ا��(رو�,�  :؟ ��,�ذا = ��,ر&م ا�(�,ل ا�د", �,ن طر�,ق اا��F�� ودوا�(7 ا��8(ور��

 ا�دبو'�ّ  ،)5("، وا�ر�ز'���#��، وا��'J�ف,�  ؛�� ��ط� �ت وأ�'�ر *�م ����� ���ر ا�,و�

ظ,�ھر و��J���,� (��,�ن أ ,دھ�� ����ص ا�د" ��,د �رو�,د أ�,"� �,��7 �,�ن ا� �,م ، � �,ل �

، = ��'ن ا�و�,ول إ��,7 إ= "�%,�Fدام ا�� ��,ل ا���%, ا�#,�9م ��,4 ا��,دا� ا� ,ر و��,م '��ن

�'�� أن ا� 8م �("�ر �ن رN",� أو  �&,� ا%�(�,ت ��,4 ا�� #�,ق .)6(ا� 8م G,*ا�وا ,� ،

 �,��م ا��,��ء ا�� %,�و%,�  �Iن ا�(�ل ا�د" �� ھو إ= �("�ر �ن رN",� �,م �&,د ��"�,� ��,� 

�����ر��'�ن ا��ن ھ�,� �",�رة �,ن ا%,�"دال ا�),رض ���م ا�وھم وا�F��ل ت �� #ق ذا���  ،

���F ا�ذي �&ز ��7 ا����ن ")رض  ����%� وا%,��رار �رN",�"ا� 8م  د̀ �ذ�ك �( )7(ا�وا*(

                                                                                                                                                         
، �3,,�رك �,,ورد ، &,,وز���ن �,,����ز، &,,وردن �,,�'�زي ، ا��#,,د: أ%,,س ا��#,,د ا�د",, ا� ,,د�ث ، �,,ر: ھ��,,�ء ھ��,,م ، ا�&,,زء)1(

�� ، %ور�� ، ط�#J284، ص 2005،  ���2ورات وزارة ا�  
 ا�#�� ا�#��رة ا�%(ود�� ، ص )2(�   .59��ظر: أ 8م  �دي ، ���ر ا�و�
  ا��ر&G ��%7 ، ص ��%��.   )3(
 ا��#د ا�د" وا�� ��ل ا���% ، ص) 4(�  .30��ظر: Fر�%�و �&م ، 
  ا��ر&G ��%7 ، ا��� � ��%��.  )5(
 ا��#د ا�د" ا� د�ث ، ص) 6(�   .15��ظر: أ �د  �دوش ، ا=�&�ه ا���%
  .15��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص) 7(



 

 

 وا	���ة ��ر ا	��� ا	�ھ�
                                                      ا	��� ا�ول

17 

، ����ا���م �ن ا���وم  �ث ا=�#ط�ع  ��ك ا�رN"� ��%ت إ= ا��زوع � و ا�(ودة إ�4 ا�ر م  د

و�#�"ل �رو�,د "F�,�ل �",دع  .��و��� ا�� ��F"ط ���� ا��رد و�� إ�4 ذ�ك �ن ���Nل و���'لا

 ',,ل ����,,� �',,ون ا��,,رد N�,,ر �%,,ؤول وN�,,ر ��,,�م ,,�، ",,�ن ا�,,ر م وا��,,وم �'8ھ�,,� ظ��,,� و

 ا���,�ر، ا� �,�ة ا�وا*(�,� دون ���(ود إ��7 ا� 8م ��('س �� '��ت ا���س �ط�� إ�# � 4�7# 

 ا� 8مإدراك ��ك ا��  .)1()��� و

وا�,ذي ��,(ر �,ن �� ن �(�ر ا�"�ر �%�� إ= '��9,�ت ��,� �ظ���,� ا�(�," ا��ر',زي "    

  ، و��,د�� ��,در ��,� رد �(,ل ��,(رو��,(ر ""وا�,ث ا� �,�ة ا�� �ط,� "�,�، 7�8F "���� أ ��ء

، إ�,,,7 �,,,وع �,,,ن ا��,,,(ور ا��ر',,,ب �,,,ن .,,,)وط �و.,,,و��� �و&�,,,� إ�,,,4 " ����,,,� و��,,,�ط��

�,,ن (ا�F,,�رج إ�,,4 ا�,,داFل) ، و�,,ن .,,)وط ذا��,,� � ,,و ا��,,��ء �,,ن ا�,,داFل إ�,,4 ا� %�%,,�� 

  .)2("ا��Fرج

FZر ',,ل �,,� ",,���وا�,,��ت ا�د�����'�,,� �� �,,�ة ، �,,� ن �(,, "�,,'ل أو ا��,,(ور إذن ��%,,م "    

 '����� ا� �  ا��ر%وم ��و�، ھذا ����ك &زء �ن ا�(#ل �(�ل � ت ا:ط�ر ،�&ري 

��Jل ا�رض ا�(��#� ا�� = ��',ن أن ��F���,� وھ,و  ي��8(ور ا�ذا�&زء ھو �� �ط�ق ���7 ا

أ�.� &زء �ن ا�(#�8�� رNم أ�7 �ؤJر ��4 ا�(#ل ، �����ر��ت ا�(#��� ھ, ا��, ��%,ب إ�,4 

  .)3(ا��ر �� ا���%�� ا����F "���طور ا�"�و�و& ، وھ ��ك ا�� �#ودھ� إ�4 إ"داع ا�#�ص

ل ���,a ���#و�,�ت � "(ض ا����ل ا����� ، �,وم ',�ن = �,زا��ذا �#د ��د �رو�د إ�4 درا%    

�ن "�د�,,� &د�,,دة �,,د�م "�,,� �ر.,,���7، ، و= �,,ك أن �N��,,7 '��,,ت  ���,,� ا:��,,ا�و�,,4 ��ظر���,,7

 "أود�,ب"،  �,ث *�,ل  "%,و�و'��س"ا��%�و �ة �ن �%,ر ��  "أود�ب"%��� �� ��(�ق "(#دة =

  .)4(أ"�ه �' �ظ�ر "��7 و��زو&�� و� ل � �7

زوف" ��'��,ب ا�رو%, و�ن "�ن ا����ل ا�� ���F ا�(��م "��� ��ل *�� ا�Fوة "'�را�,�  

"، و�%,,,ر �� "ھ���,,,ت" "��'%,,,"�ر"، و*�,,,� "Nراد��,,,�" ��'��,,,ب "و���,,,�م "دو%�و��%,,,'

                                                 
 "ا��,�b وا��#و�,�ت "، �,ر'� ا���,ر وا��وز�,G ، ا��,دارس ، ا�,دار ا�"�.,�ء ، � �د �(��,م ، ا�,�ص ا�%,ردي ا�(ر) 1(,"

  66، ص 2004،  1ا��)رب ، ط
  .291أ�ر�' أ�در%ون أ"رت ، ا�#�� ا�#��رة ، ص )2(
)3(   G&ا��� � ا�%�"#�، ا�%�"قا��ر.  
  .624، ص  1981، 4دار ا�(ودة،"�روت، ط ،ا���% �Eدب �%�ر، ا���زا �د�ن إ%����ل)4(
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، وأن ا���,,�ل ھ,,و �#,,دة أود�,,ب و*�,,ل ا�ب&و�%,,ون"  و*,,د ',,�ن ا�#�%,,م ا���,,�رك ",,�ن ��,,ك 

  .)1(�&ر��� ھو ا�����%� ��4 ا��رأةا�دا�G ا�و �د =ر�'�ب ��ك ا

، ا�%,�د��: ا��,�(م "(,ذاب �Jل ا��ر&%��: ��,ق ا�,ذات ،'�� �� ب ��ك ا�(#دة �#د أFرى    

 )2(، أو ا��(ور "��ذ�ب ا�ذي �� ب أ"ط�ل ��ك ا����لFر�ن، وا���زو���: �(ذ�ب ا�ذاتا^

.    

�,,ز�ن ، و=%,,��� ا�,,ز�ن �,,ر ا�,,ن ",,�ن ا=%,,�(�رات ا���"�د�,,� ",,�ن ا�دب و��,,م ا�,,��س ��    

 ا�روا�,� ، وذ�,ك �8ر�",�ط ا�ا�%�'و�و&,� �,د�د ",�ن ، وھو د���� �#وم ����� ��,�ر ا�,و�

���,�ك �ظ,رة �,ر"ط ",�ن �و.,وع ا� �=ت ا��(ور�� ��,ذات، و",�ن وا*(�,� ا� �,�� ا��(,�ش ،

 ا�دب ا� ,,د�ث وا�%,,�وب ا��(ّ",,ر ��,,7ا�,,ز�ن ,,� "(,,ض ا��ظر�,,�، وأھ��,,� ا�,,,,�ت ز�ن 

 �,G ل��وا�,ا �ن �#دان ��ك ا�ذات ��("�ر ا�%�وبو�&وء ا���F�� ��Jل ھذا  .ا�%�'و�و&��

، و�,,ن �J,,� � ,,ل � ,,ل ا�,,ز�ن ا�,,راھن ر، و�,,ن &�,,� أF,,رى اF,,�8ل �(,,���ا�&���,,� �,,ن &�,,�

�&,د �,7 &,ذورا  وھ,و �,� �#,وم ���,7 ��,�ر ا�,و� ا�,ذيا�,ز�ن ا���%, ،  (ا�F,�ر&) ا� #�#

��#�,,د ",,7����,,ر ا�ز�ن. ��%,,��� أ�.,,� �F,,ص دا�9,,� ا�,,ز�ن ا�F,,�ر&  ��,,� ا�,,ز�ن ا� #�#,,

، أو �� �%,�4 ",��ز�ن ا�(,�م أو ا�,ز�ن ا�'ورو�و�,و& "ا�,ذي �(�, �#%,�م ��روا�� (ا� �.ر)

 )3("ا�ز�ن إ�4 ��رات ، '�� �(� ا��,وار�U ا�د*�#,� �E ,داث و�ر��"�,� و�#,� ��%�%,��� ا�ز��,

 ,�روا�,� ��,�ر ا�,و� ، ���,رك ا��&,�ل ��,ز�ن ا���%, ھذا ا��(�*,ب وا��ر��,ب �&,ده �,� طم 

 "ا�ذي �� 'م ��7 %��� ا�#�,ب و�,�س ا�%,��� ا�'ورو�و�و&�,� ،  �,ث ����, ا��ر��,ب �Fا�دا

ا�ز�� ا��(�ود ��� ,ول إ�,4 ز�,ن F,�ص ���,'ل و�#,� ��(ط�,�ت ��%,�� �,� 'م "�,� ا��(�=��,� 

� ا�&ر�,�ن ا�ز��, ا�ط"�(,  وھوا&%�� وأ�داء ا��&�رب ا�ذا��� ا��F���� ا�� �(�ل",' 4,��

ز��,� "وھ,ذا �,� &(�,7 ، )4("��"دو J#�8 �رة و�F��� �رة أFرى إذ ���ون  %,ب ا� ��,� ا���%,��

 )5("�#,,�س "�(,,���ر �J"�,,� (',,س ا�,,ز�ن ا�F,,�ر& ا�,,ذي " ،�%,,"�� �#,,در "#,,�م ��)�,,رة "�%,,��رار

                                                 
 ا��#د ا�(ر" ا� د�ث ، ص )1(�   .15��ظر: أ �د  �دوش ، ا=�&�ه ا���%
  .13ا��ر&G ��%7 ، ص)2(
 ا�روا�,� ا�(ر"�,� ا��(��,رة ،) 3(,�دار ا��,�رس -ا��ؤ%%,� ا�(ر"�,� ��درا%,�ت ، "�,روتأ �د  �د ا��(��, ، إ�#,�ع ا�,ز�ن 

  .21ص ،2004، ����1ر وا��وز�G ، ا�ردن ،ط
��� ر%,، �(��ر�� ا�"��ء ا�%ردي "�ن أ�ف ���� و���� وا�" ث �ن ا�,ز�ن ا�.,�G9 "درا%,� أ%,�و"�� �#�ر��"��رزاد زاNز) 4(

  .352، ص ،&��(� � �د F�.ر ، "%'رة �2007/2008#د�� ���ل ���دة ا�د'�وراه ، ا�(�م 
 ا�روا�� ا�(ر"�� ا��(��رة ، ص) 5(�  .25أ �د  �د ا��(�� ، إ�#�ع ا�ز�ن 
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 ��س ��ظو���Fز�ن ا�دا��� د ��7 "�ن �,� ھ,و �,�ٍض ز�ن ��وا�ل =  دو أز���  وإ��� ھو 

   و�� ھو  �.ر أو �%�#"ل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا	����/: ا��س.2-2

�روع ا��(ر�,�)ل ا:�%�ن �ُ "     4�� �و���,�  ،ا:�%,���� ��ذ ا�#دم "#.�� ا�ز�ن و���و��� 
 ا�ز�ن�ا�دب وا���%�� و���4  �   .)1("، وھو أ�ر ط"�( �ن '�9ن ز��

 و� 'ل إ�    � و� ا�'��ب أ�د ، و=%,��� '��,ب ���ز�ن '��ن �%�ن ، N�ر أن '�و�7 

 ِ= ��7 �ن ا����,وم  ا���%,� ، ا�ذي �%��د �#و�����ده ��4 ا�ز�ن ا�د" وا���%���ر ا�و�

�"��,,ر �,,ن �(ط�,,�ت أن ا�,,ز�ن �(ط,,4 "�,,رى  ا�,,ذي  "�ر��!!ون"��F,,� ��,,د "و��,,ز�ن ،

 و��ذا ا�%"ب '�ن ���%,��7 ذ�,ك  ، )2("ا�و&دان وا��(ور,��"���%,"� �,7  .ا�دبا�J,ر ا�(��,ق 

ز�,,ن ، F,,�ص "�:�%,,�ن = �ط,,�"ق ز�,,ن ا���,,ك، ز�,,ن ا�و&,,ود ا�F,,�ر&ھ�,,�ك ز�,,ن و&,,ودي 

 �(�رض �(7� أو ا���%, ا�,ذي �,را�%��� "ل �دFل �F,د ��,4 ا�,ز�ن ا�,دا�ط �، وھ,ذا ��'"

  .)3("��و&دان ا�ذي *��ت ���7 روا�� ا����ر

  إ=% ��ز�ن ،و*د �ر&G ذ�ك ا����وم ا���    ,� و�, ا:�%,�ن و,�أن ھذا ا�(��ر ',��ن 

 ذ�,ك �,(و"� ,� و&دا�7 ، أ�� � �و�� ا�� د�د ا���رم �7 ��د ا��%8,�� ��&,دون �F"ر�7 و

                                                 
 ا�#�� ا�#��رة ، ص أ 8م  �دي )1(�  .79، &�����ت ا��)� 
 ا�روا�� ا��(��رة ، ص) 2(�  .�5راد �"د ا�ر ��ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن 
 ا�روا�� ا� د��J ، ص ��ظر:  )3(�  .8أ���� ر��د ، ��ظ ا�ز�ن 
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�ر�را�!!د را�!!ل"���,,م �,,در'ون و&,,وده �',,��م �,,�&زون �,,ن � د�,,ده ، وھ,,ذا �,,� �",,ر ��,,7 " 

؟ ',,8 ، إذن ا� �.,,ر و ,,ده  "#و�,,7: ھ,,ل ا���.,, �و&,,ود ؟ ',,8 ، ھ,,ل ا��%,,�#"ل �و&,,ود

  . )1(، �(م ، �'�7 .�ن ا� �.ر = �و&د �وات ز�� ����� إذن ���ز�ن N�ر �و&ودا��و&ود

 ا�روا�,� ا� د�J,� ، و",��Fص روا�,� ��,�ر ا�, ����%بوھذا ��     ,�و� �G ط"�(� ا�,ز�ن 

ن �و.,و�� "�ن ا���., وا� �.,ر وا��%,�#"ل ، إذ N,دا ا�,ز� ا�ذي �'���7 ا���ظ وا��داFل

 "(ض روا�,�ت ا�#,رن ا�(�,ر�ن �J,ل �ا�" ,ث "و ، "�&,��س &,و�س"  ، "�,و��س"�ر'ز�� 

G9�,,.ل "رو%,,ت"  "�,,ن ا�,,ز�ن ا��ّدھ� "(,,ض ا��8%,,�� أ��,,� "���ر%,,,,� ، ھ,,ذه ا���,,�ل ا��,,

  ذ�,ك ؛ أّن ا�روا9,,��(ط  �,و= ���و*,� ��(.,�� ا�,ز�ن ��,4 ا� �,ول ا���%,��� و &,��م 

  .)2(أ���ق ا�ز�ن ا:�%�� "��#در ا�ذي �م �%�ط(7 ا����%وف"�I'��7 أن ��ل إ�4 

      �,,J�,,� ا� د�ت �,,�� ��روا�,,"  إذ�"(,,7 � ط,,�م ا��ر��,,ب ا�ز��,,  ا�,,ذيإن ا��,,داFل ا�ز��,,

"وإذا ،)")3��J,ل ا����&,� ا�'J,ر و.,و � ��8�#,�ص �,ن ا� �.,ر وا��%,�#"ل ��,��� ا���.,

����I "��.رورة �#�,د ا�,ذا'رة ا ��,رض ���,ر ا�د��و�,� ا�ز���,� ،  �,ث ���, *��� ا���.

%,ت %,وى ���,ذا'رة ��"� ا�ز�ن ا���% وا���%� وا�د",، ��8Jن ا�دا��ن ا����ن ���ق  و���

  �ا�� ��'ن ��,� أن � �, )E�")4 داث ا���.�� �ا^�Jر ا��J"��%�ودع أو Fزان ��%&8ت و,�

(��,,ر ا�,ز�ن ، �",,ر ا�د��و�,,� ا��,, ا�� ظ,� ا�راھ�,,� وھ,,ذا �,,� �.,�ن ا=%,,��رار�� ا�دا�9,,� �

�%,,��ر ، �,,8 ����,,ز اF��,,�ر ا�,,ز�ن  أ��,,� �F�",,ر ا�,,ز�ن '��%,,��ب أو %,,�8ن "�(�,, ""%,,�ط� 

وا�د��و�� �#و�� ز���,�   )5("ا�����"(� � %ب ، "ل "�ء �دوم �"ر ا����"G وا��)�ر ت"��� ظ�

وإ��,� ھ, �وا�,,ل =  ��,� ��%,ت و ,دة و= �(,,ددا دا�9,�إ&,�ء "�,� "ر&%,ون ا��, �#,,ول ���,� 

��ُ�ِ(,,د �� ر',,�  ر'���,,� و���)��,,ر %,,�و��7 و��,,ز�ن  ، G,,#ط��ق = ���&,,زأ أو �F,,ق �%,,��ر و�,,د

  . )6(أو "�� ��ة ا�"�ط��� ���Fص  دسد��و��7 و"�ذا ا��(�4 ���د��و�� ��(�ق "��

 ا��#�ط ا^���:�  و��'ن ��F�ص أھم آراء "ر&%ون ھذه 

                                                 
 ا�روا�� ا��(��رة ، ص)1(�  .�06راد �"د ا�ر ��ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن 
 ا�روا�� ا� د��J ، ص أ���� ر��د ، ��ظر:  )2(�  .8��ظ ا�ز�ن 
  .18، ص �2005 �د �زام ، �(ر�� ا�Fط�ب ا�%ردي ، ا� �د ا�'��ب ا�(رب ، د��ق ، د.ط ، )3(
 ا�روا�� ا��(��رة ، ص) 4(�  .�07راد �"د ا�ر ��ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن 
  ا��ر&G ��%7 ، ا��� � ��%��.)5(
)6(  ،  رو��ظر: ��ط�4 ا��وا��ا��ت �&�ب � �,وظ ا�ذھ��,� "ا��,ص وا�',8ب"، "ا�طر�,ق"، "ا��, �ذ"، ا�,دار درا%�ت 

   .119،ص1986ا��و�%�� ����ر ، �و�س، ا��ؤ%%� ا�وط��� ��'��ب، ا�&زا9ر، د ط، 
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  .وا�&ر��ن = ��'ن �#%��7 ا�د��و�� ز�ن ز9"# دا9م ا� ر'� -

- .  ا�د��و�� ھ ا�ز�ن ا���% و��دا��� ھو ��س ا��Fص "�� ���� �ن و� و=و�

إن ا��'�ر ا���"(� �ن ا���س ھ أ�'�ر �'����� ا�)�وض و ا�."�"�� ، و�(ل أول �ن أ"�ح  -

  ا���,,�ل ا�د"�,,�  ھ,,و ",,� Marcel" �!!تو��ر�!!�ل �ر��,,ز�ن  أن �%,,�رد د��و��,,7 

Praust  � و�'ن ا�روا�� ا%�ر�دت "" وث ��م ا���س وآراء" 7J �ن ا�ز�ن ا���#ود، 

  .)1(ھذه  ول ا�ز�ن �%�رت أ�واط� &د�دة ��4 طر�ق "رو%ت  "ر&%ون

 ا�ز�,,�ن ا�",,�ط� "�,ذ�ك �&,,د "ر&%,,ون ,,����%,ر ا�ز�,,�ن ا� #�#,, "��د��و�,,� ا�وا*(�,� ، 

�ذ�ك ������%,وف ��7 ھو %��� ا�#�ب، �ء ا�� �'م إ.�ن ا�)2("��&ر"��� و��س �ز�ن ا�%���ت

ر$��"�  .)3(ا�ز��ن وا��'�ن �"�رة �ن �'��ن ���8(�=ت ا�ذا���""أن �رى  "

 ا�,ز�ن  : "+�!طسأوھذا �� �ؤ�ده *,ول ا����%,وف  ,�إن ط�,و�� *,د ا���,ت، �و&,د 

 ,,� ا�,,ز�ن ا� �.,,ر ���,,� ��زا�,,ت ,,�ا���.,, ، ا�,,ذي ا���,,4 �',,ن �,,ور��� ... أ�����,,� 

 ��,,�ر ا�,و�  �,,ث �&,د ا��,,ذ'ر ��وا�,,ق �,G ���,,ر ا�,,ز� دوھ,,و ا��#,� )4("'رةا�,ذا,� �%,,�ن 

.7��  "�رزا 

     �,,���� 4�,.�� ، ��,�F,ر ا�(',س ��,,4 ا���8ن و ا��)�و�,� "��%,,��إن ار�",�ط ���,ر ا�د

 و��� &د�,دا �� ,ل ا����,وم ا�,د�����' ��,� � ,ل ا���,ور ا�'%8,�' ا�,ذي ����,ز "���,8"� 

� "ذ�ك ���,را ��&,ددا و��)�,را ، ھ,ذا ا��)�,ر ا�,ذي أ���,7 ظ,روف �F���,� � .)5(ا�و دةو"��

  أد"�� وا&������ و�'�و�و&�� ، واF�8ل �(���ر ���و��.

 ا�روا�� *د Nرف �ن أ'Jر �ن ���ل و��,رب :ر%,�ء أ%%,7     � و"�ذا �'ون ���ر ا�و�

  ���F ��4 ا��&�ل ا���%� وا���%. "و�#����7 ، ��'�9 

  

  

  

                                                 
  .119��ظر: ا��ر&G ا�%�"ق ، ص )1(
%%,,� ا�(ر"�,,� ��درا%,,�ت � ,, ا�(",,د Y ، ا=N�,,راب "درا%,,� � ����,,� ���F,,��ت ا�ط,,�ھر ",,ن &�,,ون ا�روا9�,,�" ، ا��ؤ  )2(

  191، ص 2005،  1وا���ر ، "�روت ، دار ا���رس ����ر وا��وز�G ، ���ن ، ط
  ا��ر&G ��%7 ، ص ��%��.  )3(
  .08أ���� ر��د ، ��ظ ا�ز�ن ، ص  )4(
 ا�#�� ا�#��رة ، ص ��ظر:  )5(�  .86أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
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3- /�ر ا	و�� �� ا	روا�/� ا	4ر� : /وا	5ر

1:/��ر ا	و�� �� ا	روا/ ا	4ر� .  

  ا"�,داع ھ,ذا ا�,��ط ا�روا9, ا�&د�,د ،   �#د    ,�ا�,ذي &,�ء ���J,ل J,ورة "'�ن ��)رب ا�%"ق 

 ��ر�U  ا��طور ا�%ردي، و #�� �ور�7  ا���.&� ھو ",��ط"G �,ن ��,�ج #�� �ھذا ا=�&�ه 

  .)1("نا�#رن ا�(�ر�

��رة      � ا�دب ، �م �'ن و��د ا��د��  وإ= �ظ�ر �و��� =�ك ��7 أن ھذا ا���� ا�&د�د 

 ,,�%,,�"#� ��#,,رن ا�(�,,ر�ن،وھذا �,,� �&(��,,� ��%,,�ءل �,,ن ا��,,ؤJرات وا�(وا�,,ل ا��,, %,,�ھ�ت 

 Tظ�ور ھذا ا���� ��ن)..�ن ا�'��"� ا�%رد�ھذه ا���رة "��ذات (ا�#رن ا�(�ر �  ، و

  إ�%,,����J,,ورات ����,,� و �,,�د ھ,,ذا ا�#,,رن  �#,,د     ,,� ا��ظر�,,� ا��%,,"�� ,,�، ���J,,ت أ%�%,,� 

 ا���%,,�� ،و&�,,ود �ا�د��و�,,� ا�"ر&%,,ووا�(�,,وم ا�ط"�(�,,� ، ,,� ا'��,,�ف  �رو!!د�� ,,�وN�,,ره 

، ھذا �.8 �ن ا��طور ا��'�و�و& وا�(��، ا�ذي ��ز ��ك ا���رة، و�,� )2(ا�8و�ا�و� و

��,و&س ��� أJرت ��4 ا�ذات ا:�%���� ، �"دأت ��(ر ",��#�ق وا��Fض ��7 �ن Jورات ���

،G,,��&ل ا��,,F&,,�  ،و�#�,,ص دورھ,,� دا�وف أ��,,F,,� ا���طر ���,,%��,,�م ط)�,,�ن ���,,ر ا^�,,� 

، و� �و�,� "�:�%,�ن إ�,4 ا=�'�,�ء ��,4 ذا�,7 ، �,� أدى)3(�,دا���F&"روت ا��د��� "����(�� و

  "دا���F.إ*���  وار �(�� ��'�ف �ن �واز��� و�� ��طرع 

 )1919-1914، ا�و�,,4("ن�ن ا�(�����,,�ا� ر""و��,,ك ا�)ر",,�و�,,� ��,,ق ذ�,,ك ا=�'�,,�ء 

) �,,���Jا�(,,��م ا1945-1939وا� ,,� 7,,���F �,,,,�ر ) ، و��روع، وا��,,� �)ر",, �,,ن د�,,�ر ��%,,

                                                 
 ا�روا��  )1(�   .10ا� د��J ، ص رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�
 ا�#�� ا�#��رة  "*راءة ����ر ا�و�" ، ص  )2(�  .17��ظر: أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
  .�"ق%و*G ��ظر: ��ط�4 �ط�� &�(�، ���ر ا�و� رؤ�� ��%�� ز����� �'���� ، �  )3(
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  .,,�ر�7 ،)1(ا�8F*�,,�ا�,,�ظم ا�د���,,� و,,� و "�,,ذا ا=���,,�ر ا��,,�رت آ�,,�ل ا:�%,,�ن ا�)ر",,

  .ا�(ظ���

     ,,�ا:�%,,�ن ذات  �,,�"ت �,,ا�%,,4 ا�، و ��,,� ا���,,�ت و�و.,,4 و ا�"(J,,رةظ,,ل ھ,,ذه ا�و

   ،إ",دا� &د�,د،  "��ت ا� �&� ��%,� إ�,4 �(,ل وا^� ا�راھن و�Nوض,�',ل �(�,د ا��ظ,ر 

ء,,��,,J�,,�ة ا� د�,,دة �� �',,ون *,,�درا ��,,4 إ�ط,,�ء *,,راءة &د�م ھ,,ذا ا��ط,,ور .)2(، و,,.F ,,�و

  �,ن ا��,"�ب ا����,رد، � ,�ول ا�" ,ث �,ن &����,�تا� ��ل "رز إ�,4 ا�%,� � ا�د"�,� ر��,ل 

 ذيوا=�'%,�ر ا�,  ��,ر&م ذ�,ك ا����,ت و ا�(�,ر، ا��, �(",ر �,ن ��,'8ت  ا���ظ وا���'ك

  7 ا�ذات.���(

 )3("*�م ���� &د�دة دا�,��ن ث ا�ذات ا��"د�� ا�دؤوب  "ا�دب ھو  �ن ا��&د�د �"و  

�,ن ��,��4 ة �(ط, رؤ�,� &د�,دة �� �,�ة و&د�,د "�ت �ن ا�.روري إ�&�د ط#وس و �",�دئ �#د

 "��,� ا�روا�,� ا��#��د�,�,� �,�F�F داث, I" =رى  ھذا إ,Fر أ��س ط#,وس و�(,��إ�,4 ��%, ��),%

 .��,,4 أ�#�.,,���Fن ا��و�و�,,وج ا�,,دا�,,'� أ ,,د ��,,ك ا:&,,راءات ا��,, ا"�'رھ,,� '�,,�ب  ��,,�ر* 

 ا�#,,رن ا�(�,,ر�ن ا�,,و�,,��(ز�,,� وا=N�,,راب "���",,�ره ا�%,,�وب ا��%,,ب ��&%,,�د  ,,�=ت ا  

 ',�ن ""ا�� �(ر "�� ا:�%�ن آ�ذاك ، �Fدم �",�رة ا��و�و�,وج ا�,داF�,%وادواردوأول �,ن ا 

 روا��,7 "ا�),�E.du.Jardin( "��ردن,� �,ث  Les Lauriers coupes " ع#ط,وا�� ر) 

 ّ��" 7�7 "ا�Fط�ب N�ر ا��%�وع وN�ر ا���ط,وق ا�,ذي �(",ر ",�F� 7,�� �,� �,ن أ�'�رھ,� �ر

  ��,,� "دا9�,,� ا�#ر�",,� �,,ن ا�8و�,,ا� ����,,� ,,�: إ�,,F 7ط,,�ب �,,م �G,,.F �(�,,ل ا���ط,,ق ��,,و 

 �,ث �و',ل ،)4("و&��� �"��رة ، *���� ا��#�د "#وا�د ا�� و. '���� أ�',�ر �,م �,�م �,��N��� "(,د

 ����F�� ا إ�4 ا�'��ب ا�دور��J,� و���� �"��رة دون �دFل ��7 ، و�,ن � د�ث ��� �دور 

 ا��"��,ر وھو � ا�ول ��ّ�, �و��ن:   �4&د ا��و�و�وج ���رع إ��Fو ا��و�و�,وج ا�,دا,��"ذ�,ك 

                                                 
 ا�#�� ا�#��رة ، *راءة ����ر ا�و� ، ص ��ظر:  )1(�  .17أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
 ا�روا�,,� ا�(ر"�,,�،دار  ��ظ,,ر:  )2(,,���ظ,,ر: %,,�� %,,و�دان ،�.,,�ءات ا�%,,رد و�,,دارات ا��F�,,ل ا� ,,رب وا�#.,,�� وا��و�,,� 

  11، ص 2006،  1ا^داب، "�روت ، ط
  13ا��ر&G ��%7 ، ص   )3(

�',,�ن �%,,�Fدم ا��),,� ا�(ر"�,,� �(,,ل ھ,,س "�(�,,4  ,,دث ��%,,7 ، وا��,,س "�(�,,4  ,,د�ث ا�,,��س و ��,,�� ھ,,ذه ا�'��,,� �� �,,ول  *
.  �#,8 �,ن �ط�,ف ز��,و� ،  �(&,م ��,ط� �ت �#,د �Fو�7 "���و�و�وج ا�,دا�د�7 � ن ��F�%� و ا�ذي  G9ا��� �ا���ط�

  .67ا�روا�� ، ص
  .�167ط�ف ز��و� ، �(&م ��ط� �ت �#د ا�روا�� ، ص ��ظر:  )4(
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إذ �#,وم   )1(ا���ط ا�,ذي ���J,7 �,دم ا=ھ��,�م "�,دFل ا��ؤ�,ف و�,دم ا��,راض أن ھ�,�ك %,��(�"

 ���Fم ��  ا���طرع "�#د��، ���7  و��و� �راغ �� � ا� ,وا&زل ' �4)� و"ذ�ك  "دا���F وإ

وظ��,� ا��,ن  ��"� �ث و��ت و�F&�ت ��%��،"7 ��4 �'�"�ن ا�#�رئ وا���F�� ���� �#ف 

� ا�",واب ا��)�#,� = و�,وج ا�",واب ا����و ,�":"ار��!ت �'!ر'�,� �#,ول "�,�� ا��,وع أ�, )2("

 G,%7 ا��ؤ�,ف وا,�� N�ر ا��"��,ر وھ,و "ذ�,ك ا�,��ط ا�,ذي �#,دم �Fو ا��و�و�وج ا�دا�� ��Jا�

�� ، ھذا �,G ا�#�,�م  �ت ��� �ن و� ��F��ا��(ر�� ��دة N�ر ��'�م "�� و�#د��� '�� �و '�

 ��J 7%ل"Iر��د ا�#�رئ "'���ت ��  .)3("-�'�م -*�ل 

 ��,Jن و&,ود ا��ؤ�,ف ، أ�,� ا�,� �ن ھ�� ��.� ا��,�رق ",�ن ا��,و��ن وھ,و أن ا�ول �%,�)�

��(ط إ %�%� ��#�رئ "و&وده.  

 ھ,,ذا ا�,,��ط ا�%,,رد أنّ إ�,,4  %,,"ق وأن أ�,,ر��    ,,�ي ھ,,و ا�&��,,ب ا���%,, ا��,,ء ا���,,�م ",,7 

�Fوا�دا�Iن ا�ز�ن ا��Fر& ا�'رو�و�و& �,م �(,د �,7 �',�ن ����F�� و�� دام ا��ر 'ذ�ك  

��(رون "���ظ�م وا��ر��ب �ن ا��و.,4 وا����,ت �� ��دوا 'و��م ،  ه��د أ� �ب ھذا ا=�&�

 ا�روا�,� ،  �,ث ",دت " �%,� ا�,ز�ن �,���#,دة "�ت ��زة ا� �,�ة ا�&د�,دة ، وھ,ذا �,� ا�(',س 

وا�(8*�ت ا���(�*"� �"دو أ*ل و.,و � ، وھ,ذا �,و  ".,��Z ا=ھ��,�م "���ظ,�م "���",�ره *��,� 

  د ذا�7 و� ،��ل إ�4 ��ظ,�م ا��&ر",� ا:�%,����واF���را � ا��ن "ط"�(�7 �ن  �ث 'و�7 ا��#�ء

  و= �ك أن ا�#�� ا=&������ "رNم ازدھ�رھ� 8Fل ا=.طرا"�ت وا��را��ت

 ا�#رنا=&������ و�، ذ�ك ���� ا%�ط��ت أن �.,G ھ,ذا ا���%G ��ر ا�%��%�� ا�� و*(ت 

، أ�,,� روا�,,� ��,,�ر ا�,,و� )4(ا=F,,�8ف وذ�,,ك ا��#�,,ب داF,,ل إط,,�ر �,,�ظم و�8*,,�ت ��.,,"ط�

 أ %,ن ,�"���"�رھ� روا�� ��%�� "��"دو أ'Jر �%�� � �G ا��و.,4 وا&�,راء ��,4 ا��ظ,�م أو 

 ا=ھ���م ",���رد،   �� #�ق أو��� '"�رة  �#د�ر أ�%ب� إ��,� �(',س �,وق ا�),رب إ�,4 ا� ر�,� 

 ��'�ل ا�وا*G ��4 � ,و ���%,ب ا��ز�,� ا��رد�,�� 7�"Nو*وة ر ���Fول )5(ا��,F �,� وھ,ذا،

�ر ا�و� ا���رد ��4 ذ�,ك ا��(�*,ب ا�Fط, ��,ز�ن ا�,ذي ',�ن %,�9دا %,�"#�،�(��د�ن ��ّ �ب �'�ّ 

 ا�'��,ب �� �,�ة ا�&د�,دة ",دوره �(',س رؤ�,�  ، ا�,ذيا���,ظ ا�ز��,ذ�ك ��4 ا��,داFل و"دل 

                                                 
 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )1(�   .60رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�
  �و*G %�"ق.درا%� ز�'���� ،  –رؤ�� ��%��  –� ، ���ر ا�و� ��ط�4 �ط�� &�(  )2(
 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )3(�   .66رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�
  .94��ظر: رو&ر.ب.ھ�'ل ، *راءة ا�روا�� "�دFل إ�4 �#���ت ا���%�ر ، �ر: �8ح رزق ، ص )4(
  ��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص ��%��. )5(



 

 

 وا	���ة ��ر ا	��� ا	�ھ�
                                                      ا	��� ا�ول

25 

 ، وھ,,ذا �,,� &(�,,7 �وا*,,� � �,,�ة ا���.,, أ'J,,ر ا�,,ذي � ر',,7ا��,, ��,,و"�� ا��و.,,4 وا=ر�&,,�ج

 ا� �.ر، �"ر �#��� ا��دا� ا� ر، ا�ذي �(د أ د أھم ا:&,راءات �%,"ر  7ا�ذا'رة ��%�د���

 ��,ك أNوار ا���س ،و"�ذا �'ون روا�� ا����ر *,د &,�ءت �("�,را �,ذ,��ك ا=N�,راب وا=�'�,�ء 

�J�� �,,��I,,ل J,,ورة ���,,� "%,,(ت إ�,,4 �%,,ف �#���,,د ا�#�,,� ا�'%8,,�'��  �,,���J �,,�& ا���,,رة ، و�,,ن

ا�را%,,�&" �F�G,, ����,,رھ� ا�"��9�,,� ، ���8,,ت ا� "',,� و�را&(,,ت ا� ,,داث ا��Fر&�,,�  �,,4 

�%,�و����� � ���,�وب ��,4 �,��,4 ذھ,ن ا���F,�� و زأو�'ت ��4 ا=F���ء �����، ���م ا��ر'�

، و ,ل ا�,ز�ن ا�%,�'و�و& "�دا8F�,7 � ,ل ا����,وم ا�ر%,ط ��,ز�ن ا�#,�9م ��,4 ا��(ور��

G"���ب وا��1("ا��ر�( ,�� �,J�,�ة ا� د�ا�  ,�ذ �ط�,G =%��� "(د�� أ�"� ھ��ك "�� �J�ر ا�'��ب 

ا���%,�� ا��ر'",� �,دى  ا���,�ق، "و���� ��رة ا��#�ل �.طر"� ا'��,�ت ���,� ا�#رن ا�(�ر�ن

�,,�� J,,ورة .,,د ا�'�,,�ب " ن�ا��,,ذ "&,,و�س"و ""رو%,,ت" أھ��,,� &,,�ءت و�,,ن ھ�,,�،  )2(ا:�%,,�ن

 ا�و�ف ا���دي وا��Fر&  ���#د�ن إ%را��م  نا�'%8�'��� ,�Fم ��&�ھل ا�(��م ا�����Nوإ

  .)�X�")3%�ن

  "ھ��!ري رو�!رت"�(د روا�� ا����ر و��دة ا�#رن ا�(�ر�ن ، '�� �("ر �,ن ھ,ذا ا���*,د     ,�

 ا�روا�� ا� د��J" �"7 ا�%�"ق'��  ا�'�,�ب ��%,7 إ�,4  أ�,�ر، إ= أ��� �&ده *د  "���ر ا�و�,�

 روا�,,�ت ����,, إ�,,4 *,,رون ��.,,��، =%,,��� �,,G ا�روا�,,� ,,�أن &,,ذور ��,,�ر ا�,,و� �و&,,ودة 

 G,%��ا�#,رن ا� ,�ا�رو%�� ا�� '��ت ��Jل ا:رھ���ت ا�و�,4 �ظ�,ور ھ,ذا ا�,��ط ا�%,ردي 

 ,�ا��, *�,رھ� ا�روا9, ��,�F� 4,�� وا ,دة  "	4و+!ول" "و��,�ت �&�,ون�"��ر ، '�� 

 �,دد '"�,ر �,ن أ��,�ل   ��زوزة ��%�� أو,��&�و�� ، "�:.��� إ�4 �#�طG و أ�%,�ق %,رد�� 

*,,د ذھ,,ب إ�,,4 ھ,,ذا و،  )4("$�را�!!�زوف"وروا�,,� ا�F,,وة  "،ا��#,,��را��J,,ل و" دو�و��و��!!$�

 '��",,7  " �!!ز ا	!!دن إ�!!���لا���*,,د ",,� �(",,ر  د�J,,7 �,,ن ��,,ل ا���%,, �,,Eدب " �,," ا�� 

، وا� ر',� ا��'ر�,�  �  ,ول ا��ط,ور ا��,ردي�',ون ا=ھ��,�م ���,� ���,"ًّ  ا��"، ا�روا�� ا���%��

                                                 
 ا�#�� ا�#��رة ، ص أ 8م  �دي ، &�����ت  )1(�  .31ا��)� 
 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )2(�  .114أ���� ر��د ، ��ظ ا�ز�ن 
 �"�ر ا�و�" ، ص )3(� ا�#�� ا�#��رة "*راءة �  .18أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
 ا�( ��ظر:  )4(��#J" ، ا��ر'ز ا���ر �"ر ا��)� ا�%ردF^ر "ا��� واF^رد ا% ، �ر", ، ا�,دار ا�"�.,�ء ��ظر: �8ح ���

  .71، ص 2003،  1، ا��)رب ، ط
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، و�#د %,(4 �,ز ا�,د�ن إ%,����ل ��%,7 )1("ا�دا�F�� ا��(#دة  ��F��7 وا�دوا�G رو"�"�و ���رد

  �ن:إ�4 ا���ر�U ��ذا ا��وع ا�%ردي ، �#%�� إ��ه إ�4 طور

ھ,, ا�روا�,,�ت ا��,,  ,,�ول ط,,ور  ا�#�,,� ا���%,,�� *",,ل �رو�,,د، و"��,,و  ا	ط!!ور ا�ولأ�,,�     

  أN,,وار ا�,,��س ا�"�,,ر�� ا��)�)�,,و�ؤ��وھ,,�  أن ,,��#,,�  ��%,,�وك ،  �,,ن F,,8ل  ا��8 ظ,,�  ا�د*

 إزاء ا� ,,داث,,�Fا����    ,,وال ا�(#��,,� �م �E، وأن ��%,,روا ھ,,ذا ا�%,,�وك �,,ن F,,8ل �(,,ر

��%,,,�ر ا�%,,,�وك  �(��,,,ل  داF,,,ل  ا�,,,ذات  ا:�%,,,����  ',,,�ن  �,,,ؤول  " �,,,�  أنّ  =ّ إ )2("ا���%,,,��و

( ا���F,�� �"#,4 %,ط ��، ��=ھ���م "��&��ب ا�ذا�ظ�ھري (ا��Fر&,� �Fا� �'�,�ب ھ� ،

 ���  ا�8و�.���F ا�و� وو"و '���� "(�م ا���س ھذا ا�طور �م �'و�وا ��4 درا�� '�

�ؤ',,دا "، وروا�,,� ا���,,�ر ا�%,,�'و�و&��  ��,,رق ",,�ن  ا�روا�,,�   ھ��!!ري��,,ذا  �&,,د  ا���*,,د      

#ا%���,J,�رات %,�"#�و  8ل ا��وع ا��,�  ��8ط,7 "��Fر أن)3("�,دم  ا,Fآ G,.و� ,� ، �ؤ',دا 

، ��,�F��� ��,%,�ة ا����و اھ��,ت "��  ھ, �,"��� "��" ,ث "ا�روا��ت ا�� %"#ت ���ر ا�,و�

���#�,,� ا����ر�,,� وا�%,,�'و�و&�" )����N: ،")4,,� ا�&��,,ب ا�,,ذھ� ا�(��,,قا���%,,� � ,,���#,,�ن 

���Fا�� ���#�� ا�%,�'و�و&�� ��,�م ",���4 �%,�وى �,ن �%,�و��ت ا�,و�. ا=ھ���م "و� ،

، "���� ��ب ا�#�� ا����ر�� اھ������ ��,4 ا��%,�و��ت و �%�وى ا���'�ر ا���ط# ا����وظوھ

�G,,,.F ���را*",,,� وا���ظ,,,�م ، ا�,,,ذي = '���,,,� ، �J,,,ل �%,,,�وى �,,,� *",,,ل ا�',,,8ما�ذھ��,,,� N�,,,ر ا�

ا���ط#")5(.  

 '��",7 " "���!ود +�!�م"ا���*د ��%7 و*د ذھب إ�4 ا��� 4     ,� ا�روا�,� ��,�ر ا ,� �,و�

�J�ا� د ��ن *�لا�(ر"�"  ��إ، درا%� أ%�و"": �وع أد", &د�,د ��ط�� &د�د و ن ���ر ا�و�

 ا�#�� ا�'%8�'����,8ح دا ��,4  ا��#,�د ا���*,د "و *و�7 ھذا  '�ن ر. )6("�م �'ن �و&ودا 

�.ل " 7"��' � "" ا��#د ا�د"�ا�روا�,� ا�'8%,�'�� '��,ت   ،  �ن ا��",ر أنّ �ظر�� ا�"��9�� 

 ا�راوي ا�(��م "'ل  ،�%�Fدم ���ر ا�و�  "�'ل �Fص�ء، أ�,� ا�#�,� ا� د�J��   �,Jل ,� 

                                                 
  .88رو&ر.ب.ھ��'ل ، *راءة ا�روا�� "�دFل إ�4 �#���ت ا���%�ر" ، �ر: �8ح رزق ، ص) 1(
  .209، ص1981، 8�4ح �.ل ، ا���%�ر ا���% �Eدب ، دار ا�(ودة ، "�روت ، ط )2(
)3( �J�ا� د ��ا�روا �   .10ص،رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�
  .188ا��ر&G ��%7 ، ص )4(
 ا�#�� ا�#��رة ا�%(ود�� ، ص)5(�   .38أ 8م  �دي ، ���ر ا�و�
 ا�روا�� ا�(ر"�� ا� د��J ، ص) 6(�   .�13 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�



 

 

 وا	���ة ��ر ا	��� ا	�ھ�
                                                      ا	��� ا�ول

27 

وا�روا�,,�  وا�,,� ا����ر�,,�ھ,,ذا �,,� ��(,,�رض �,,G  ا�ر،و )1( �#,,د  و��,,7 إ�,,4 .,,��ر ا��,,�'�م ....

�,��� ��,�" �J�طرة ا�,راويا� د�,ل �,ن %,�4 إ�,4 ا��#�),%� ا�(,��م "',ل �,ء و�#و�,�  ، ا��,

.���Fا�� ���'�  

     ، ��J�و �&,�ل  ,د,�� ��,Jن "أ�� ا�طور ا��إ�,4 ا�#,رن ا�(�,ر ,����  و�.,م ا���,�ل ا��,

�ن إ%,����ل  "ط,ور ا�#�,� و ,دده �,ز ا�,د، � د�دا ا�روا��ت  ا��, ا���&,ت  ��,�ر ا�,و� و

 ھ,ذا ا=F��,�ص   "�رو!د"أ� �"��  �ن أطرو �ت  ، ا�� ا%���د)2("ا���%�� "(د �رو�د,�

، و��,� ��,��� ھ,ؤ=ء ا�(��,�ء ��� ,� ��,م �ث و&,د ھ,ؤ=ء ا�'�,�ب 'J�,را �,ن ا� #,�9ق ا��, ا'

��,م ا� �,�ة و     ��,ك ا��'��,��ت ا:�%,�ن'��ت ��'���م ا�'"رى ھ,,�.,����م   �#,د و&,دوا 

 *���م��را وا ��%&و��� )3( .  

ن '",�ر ، ا�,ذي �(,د �, James Joyce"*�!وس �!�سو*,د �J,ل ھ,ذا ا�ط,ور ا�'��,ب  "    

 ���ر ا�و� ، و� �ط,و�ره "�&�و�,� �,ن ا���,�ل ا�رواد ,�إ�,4 ھ,ذا ����, ��,ن أ%,��وا 

 7��  .)4(���ر ا�و���وذ&� �أا� #ل ، ھذا ا�F�ر ا�ذي أ'Jر ا��#�د �ن ا*�"�%7 ورأوا 

 ���#,دا ، ا�ذ�ن ��وا J,ورة .,د  ا��#��,�ت ا�#��,�� ا�'8%,�'�� **ن �ث "'�ن �ن ا��&ر�"��

 إ%را��م� ، وإ����Nم ��&�ھل ا�و���� ا���د��  �Fا� ،  �ث �&ده �#ول: )5( ا�(��م ا�"�ط�

ن ا^ن ، و� ,,ا�(,,��م ا���ز�,,�9 إ�,,4 أ*�,,4  ,,دودها%�'�,,�وا  ن� ,,ن ��,,(ر أن ا�'%8,,�'�� "

و������Fا�%,�'ن ن إ�4 ا%�'��ف ا�(��م ا� �، ��ك ا����رات ا��F�,� ا��, ��,�ض � ,ت ا�%,ط

 أو ا�8و�,, أ'J,,ر إJ,,�رة، وا�'��,,ب ا� ,,د�ث ��,,�م "�,,� ھ,,و ,,�F,,� ، ذ�,,ك أن ا�(,,��م ا��ظ�ھر

ا��را.,, أ'J,,ر �,,ن اھ����,,7 ",,���(� و ا�,,وا*( ، ",,ل و"���,,ذ��ن N�,,ر ا��%�'�,,ف أ'J,,ر �,,ن 

                                                 
 ا��#د ا�د" ��ظر:  )1(�  .493، ص 1980ا�&د�دة، "�روت، د ط، ا���ق،دار �8ح �.ل ، ا��ظر�� ا�"��9�� 
  .210ا���% �Eدب ، ص �%�ر، ا�� إ%����ل ا�د�ن�ز    )2(
  ��%��. ��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص )3(

 %,�� (1882'��ب أ�ر��دي ، و�د %�� ( *� '��,�ت �,دة ، و*,د 1941) و�و,� �,دارس ا�&زو�,ت ، و,� 7,���)� 4,#�� ، (
ا�',�Jو��' ، و "(,د �ود�,7 إ�,4 )  �ن أ س أ�7 = �%�ط�G ا��(,��ش  �,G .,�ق ا��,ق 1902�رك  د"�ن  إ�4 "�ر�س %�� (

ا�ر��دا �� �"ث أن �ر'�� إ�4 ا�"د ، و��ش ���#8 �ن ز�ور�U  إ�4 ",�ر�س، �(���,� �,ن �,ظف ا�(,�ش و�,ن ا��,رض ، ",دأ 
) ، �,7 �&�و�,� *��,��  *�,�رة  "أھ,ل د"�,ن" ، �,7 1907'��"� ا��(ر و ذ�ك "����ف د�,وان �,(ر "�و%,�#4 ا� &,رة" ( 

 %��(��1918�ون" (�%ر �� ��وا���  "ا��� �,"�"7"  1905و 1904) ،و�) ��ر %�رة ��F�� *���� "(�وان "ا����ن 
 �&�ل ���ر ا�و�  روا��7� ا�روا�� ا� د��J، ص ا����ر "�و��س" وأھم ��ل �   . 32رو"رت ���ري ،���ر ا�و�

 ا�روا�� ا�(ر"�� ا� د��J ، ص  )4(�   .�15 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

  �ب ا��ذھب ا�#�9ل أن ا��(ر�� �%��دة �ن ا��&ر"� و��س �ن ا�(�م.ھم أ�  **
 ا�#�� ا�#��رة  "���ر ا�و�" ، ص:��ظر )5(�  .30أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
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، �ن أ&ل ھذا ذھب إ�,4 ا"�,داع �#��,�ت )1("���% أو ا�'%8�' ا��طروق �ن *"لا�(��م ا�رو

 �'��ن ا�و&ود  ��4 ار���د  �'ون *�درة �Fا�  ���Fود �,7،إذ �ن ذھن ا��,)�  ,�ا��.,ل 

(���F  ، ا�%رد�� ا����F "���ر ا�و� ا:&راءاتا'���ف ا�'J�ر �ن �Fا��و�و�,وج ا�,دا( 

 روا��, ،)2(�ا��, ر�,د ���,� ��,�رات و�, ، **�lyesses U!و	س7 ا��,��رة ا�ذي وظ�7 

��F,,���7 ا�ر9�%,,�� %,,���ن ـ �,,و� "�,,وم ـ ��و"و�,,د ، وھ,,ذا �#ط,, G��J,,ل ��وذ&,,� ����و�,,وج 

 �"�وم�F3(ا�دا(: 

، و "ط��,,� ر  ,,ول &"���,,� ��,,د�ل ��,,"F��" G,,ل��,,ور J8J,,� أ�,,�م و ھ,, �,,9ن ��,,4 %,,ر�"    

ء �F�,,ف، رأس ا�ط�,,ل '"�,,���,,� ،�,,F4 ر�,,�� �، ا�',,8ب �',,ور دا��F,,� � ,,�ول أن �,,�ط

 و=د��,� طر�#,7 ���&,�ح ، �,ء '�,ذا �#���, ا�(���� ���%7 ، %'� ����س,� ، �,رت �,و��

  .)4("%8م ، �&ب أن �F�ر�وا ���9 ���)�ب ��4 ھذا ،  ��ة أ�)�ل ��*�

  #�  ھ,,ذا ا��,,دا�,,�ج ،  �,,ث ا.,,ط�G ا��و�و�,,و�,,ز ذھ,,ن ا���F,,�� �,,ن �',,رة إ�,,4 أF,,رىو

 �ط,,و�ر "����9.,,� ا�روا�,,� "���,,� أ%,,�س ,,� �Fا"�',,�ر ا�,,دا ,,�'�,,� أ%,,�م ا�'��,,ب ��%,,7 

 ا�%,Fر��  ا��, زF,رت  "�,� روا��,4��7 � و �,م  � ##,7 ���,ر ا��&,�ء وإ&راءات أFرى  

 - %�ن � ,ل %,Fر��ـ، "�ن ا�و&ود ��د "&و�س" ����ة و= ",د أن �',ون ا:�,ذ'ورة %�"#�ا��

 ھ,,ذا ا�و&,,ود�,,دو - "ر�,,ق = "�,,رارة,,�، ذ�,,ك ا�,,دور ا�,,ذي �,,د�و ��رJ,,�ء، ره N�,,ر ا����%,,ب 

"�,�� ر9�%, ت���, � ا�� � ��ظ "�,� ا��ؤ�,ف ، وھ, �(�,ل ���J,��ا��%��� ا��و.و�و,� � 

'�,�  ا:�%,�ن�� Z، �و.,� .,ا:�%,�نا�وھ�م ا�(#��� ��د �و��س ��4 �%�وى أ 8م ا��#ظ� و

  . )5(""�ن وا*(7و F���7�و.� ا�8Fف ا�'"�ر "�ن 

 ر �,ن أز�,� ا:�%,�أن �(ّ", ؛وھذا �� %(ت روا�� ���ر ا�و� إ�,4 � #�#,7    ,�ن ا��(��,ر 

ا��طورات ا�� ��دھ� ��ره ، " �ث '�ن ا��,(ور "��)ر",� وا�("J�F �,.م ��ك ا�� و=ت و

                                                 
 ا�روا�� ا� د��J ،ص   )1(�   .73ا��ر&G ��%7 ، ص ��%�� ، �#8 �ن ا%��"رج: �#��� ���ر ا�و�
 ا�روا�� ا� د��J ، ص��ظر: رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�  )2(�   .51و�

 &,,زأ�ن �,,ن ا��ر',,ز ا�(ر",, ��" ,,ث وا���,,ر، 1922"�,,و��س" أو "�و��%,,�س"  '�"�,,� �,,�م (**,,� ",,�ر�س ،�,,درت ,,� (
 ا�(ر"�,� وھ,و ا��و%,وم " ط7 � �,ود ط,7"*"ل"��#�ھرة، ��ر&�� �ن ,�، و�,7 '�,�ب ھ,�م �(,د �ر&(,� �درا%,� أدب &,و�س 

��  .�53ر&G ��%7، ص7 وأ����7".""�و%و�� &��س &و�س " ���7 و
 ا�#�� ا�#��رة "���ر ا�و�"أ 8م  �دي ،   )3(�  .41، ص &�����ت ا��)� 
، م.ع ، ��درا%,�ت  1ط,7 ، جأ 8م  �دي ، ا��ر&G ��%,7 ، �#,8 �,ن "�,و��س"  "�&,��س &,و�س" ، �,ر: ط,7 � �,د   )4(

  .28، ص 1982، ا�#�ھرة ، وا���ر
)5 (  ا�روا�� ا� د��J ، صرو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و��48.  
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 ا�)رب ��ذ إرھ���ت �وھ,ذا  )1("ا���J�,� �ا�(���� ا� ربھو �#ط� ا=�ط8ق �F��ل ا��J#��ن 

 أ����,7 ، إذ  ,وت روا�,� "�,و��س" *�,�أ�.� �,�رؤاه ا����,�  � دأب &,و�س ��,4 �&%,�ده 

  .)2(ا���%�� وا���%��� و

� وN�,ر ا��در',� ",��وان *�,ورھ� أن �'�ب روا�,� ��,ور ا� �,�ة ا��در', &و�س �#د أراد    

 ��(��#, روا��,7   ت �,ث �,د ،'�,� �#,ول ا�%,Fر��  ا����&,� ھ, و  ،ا�.,رور�� ���*.,���� و

F�%ث ار�ة ا:�%�ن ا� د��3(��4  (.  

 روا�� ���ر ا�و� ا�'��"�"�ّ �ن ا�'ُ     ���ب ا�ذ�ن أ"د�وا �ا��, ��,دت إ�,4 *"وو	!ف �ر�

 �#,,�ط ��,,�ر'� '�ھ�����,,�  �,,ذي�)��,,ر ا�'��",,� ا�روا9�N 4,,�� �,,,,رار &,,و�س ا,,� 7,,)� ,,#���

 �%,,�ط�G إ,,���,,�دة ر%,,م "��,,'8ت ا%,,��رار�� ا�%,,رد ا�روا9,, وھ,,�&س ا�" ,,ث �,,ن �,,'ل 

 ا� �,,�ة ،ھ,,ذا ا�" ,,ث ا�(��,,د �,,ن �,,'ل �"�(,,د ',,ل �,,رة ��,,� ,,�و�F,,ق ا�� ط,,�ت ا���و*�,,� 

7#"%)4( � ',م ا�'��",� ا�&د�,دة �J,ل ا� ر�,�،ا� ��ة،  �ث ذھ"ت إ�4 و.G "(ض ا��"�دئ ا��,

�#,,ل ا�و*,,�G9 ���("�,,ر ا��.,,ل �,,ن ��,,ق ا� �,,�ة ، إذ  �#�",,ل ھ,,ذا ا�,,��Fص �,,نا��,,�م ،  ا��,,دق

",7 وا.,طرا"7 ؟ و"�F��,�ر �9�� �ن �(�4 ا:�%�ن "(�#7 و��وع إدرا',7 و �ر'��%�ءل ا�روا

 و&,,وب �&,,�وز ا�و�,,ف ا��,,�دي  ، )5(ذا�,,7,,���,,ذا �&,,دھ� �.,,م �,,و��� ��,,وت &,,و�س، 

ھ,  إذ �,رى أن "ا���,�طق ا�)��.,� ��,��س ����F�� داF,ل ا�روا�,� ، "ط,رق دھ,���ز ا�,��س

  .)6("ا�%�س "���%"� ��'��ب ا� د�ث ا�����

(��ر ا�ز�ن ا�ذي �(,د ��%,م ا�روا�,� ا����ر�,�، �ث ',�ن ��#د أو�ت ا�'��"� اھ����� '"�را     

 رأ��� � آن ، ��%,�ة ا���,رة ا=��#���,� ا��, ��,ر "��Jل � ���Fة ���� و�%�� G,��&ا�� �,�"

                                                 
 أدب �&�ب � �وظ )1(�  �'ري ، ا�������N :ظر��روت، د ط،�دة ،"�ق ا�&د��  .21، ص1998، دار ا^
  �و*G %�"ق.��ط�4 �ط�� &�(� ، ���ر ا�و� رؤ�� ��%�� ز�'���� ،   )2(
 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )3(�   .48رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�

 "��,,ر ا��,,��س" %,,�� (1882و�,,دت %,,�� (  روا9�,,� ا�&��ز�,,� *,,�) ،أط�,,ق ����,,� �,,ؤFرا �#,,ب 1941) ، و ا�� ,,رت Nر*,,� 
 =  �,�'�م ��,� ��,�ھده دون ا��و*,ف ,��"روا9�� ا�(�ون" ��4 ا��"�ر أ���  &�(ت "�ن  ا��8 ظ� و ا��ظرة إ�4 ا� ��ة ... 

) 1922) ،  " &,رة �(#,وب" (1919ا���ل وا���,�ر" ()، "��1915د ا�(�و���ت �ن  أھم أ������ ، "ا�ر �� إ�4 ا��Fرج" (

ا��ر&G ، وھذا ا�'��ب �(ط, �,ورة �,ن أ%,�و"�� ا�روا9, ، ��,� '�,�ب �#,دي "ا�#,�رئ ا�(,�دي". 1941،  ""�ن ا���ول" 
  .��31%7،ص

 ا�روا�� ا�و�,���  )4(� �,�ر�www.alweda.gons.  U ��,4 �و*,G ��ظر: ھدى أ����� ، �ر&���� وو�ف را9دة ���ر ا�و�
 . 2008ـ��ر�U ا�ز��رة  19/07/2005ا���ر 

 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )5(�  .113��ظر: أ���� ر��د ، ��ظ ا�ز�ن 
  .114ا��ر&G ��%7 ، صأ���� ر��د،  )6(
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",,ر *��9,,�:  �,,ث �(ّ  ))1"ا��,,وت د�,,د��ا���F,,� ا��ر�"ط,,� "(,,زو ا='�9,,�ب و، و��%,,���� ا�)ر",,

 أ ���,,� إن ا� �,,�ة ",,ذا��� ��%,,�و�� ��,,� و�&���,,� ،ھ,,ذا ا�&�,,ل ا�,,ذي �,,�ش ا�دھ��,,�  "أ*,,ول,,%���

���(ر�,� ا��.,ل ���%,7 و��(,��م وأھ,وال ا� ,,رب ��(�,� �",دا��ت ا�#,رن �و ر�,� ا� ر',�ت ا�ط

 �ر �,,� �ط��9,,� ا�د",, ���,,�ب �ر&���,,�  .)2(ا�(����,,� ا�و�,,4,,�ھ,,ذه ا� ,,رب ا��,, ا�,,د�(ت 

 �,,- وو�,,ف��,,)� "�.,,طرا"�ت ��%,,�� &د�,,دة �,,G   -ن ا���,,�رات ��,,"�� ��,,ذ �راھ#��,,�ا��,,

� �و�,,� ا:*,,دام ��,,4 ا=�� ,,�ر، �(&,,ز �ر&���,,� آ�,,ذاك �,,ن � �,,ل ا�#�,,ف ا����,, وا�),,�رات 

 أ�,داد ,� ا��&��G ا�"ر�ط�� ���&,� ا� ,رب وا��,)�ل ا��,�س �ا��'��J وا�(ز�� ا�� ���ت 

 ��,ك ا�� �,� �,G ا��a&8 ... �ؤر*�� �'رة ا��,وت � ,ت ا�#��,%Z� ل وأ��,� *,د = ��&,و �,ن,"

أن ھ,,ذا  وھ,,و ��'�,,د آF,,ر �,,ن ا ,,د أھ,,م رواد ��,,�ر ا�,,و� ، ��,,4 )3(ا*�را"�,,� �,,ن %,,ن ا�%,,��ن

ا=�&�ه ا�روا9, &,�ء ��(",ر �,ن F�",�ت ا��,ل وأز�,�ت ا:�%,�ن ا�)ر", ا��(��,ر وھ,ذا �,� 

�,دور أ ,دا��J  ) ا��, 1922(�'%�7 "(ض أ���ل ھذه ا�'��"� �Jل روا���� "ا�%,�دة دا�,واي" 

��زات ز���� ",�ن 7�8F و�"ر * ��#��� �ن   دا	وايا�%�دة  %��� �ن �وم  أر"(� و��ر�ن  

 أز��,,� وأ�'�,,�ا� �.,,ر و,,� �F���,,� ا���.,, ، را�,,دة  �,,�ة J,,8ث ��F,,��ت أ%�%,,�� و 

  .)�F�)4�� "'8ر�س دا�واي"وارن" و "%�"���وس""��روا��ن" و

�,,� %,,وف "�,,ذھب ��,,راء ا�زھ,,ور �ّ إت ا�"ط�,,� دا�,,واي  �,,ث �#,,ول �",,دأ ا�روا�,,� "'��,,� 

 ا�دار �%�ء �%�)ل ��ك ا����%"� ��#وم �"��%�� ��ز�ن "�� ��ز��� ا%�(دادا �� �ل ا�ذي %�#�م 

 أ ��ء ��دن� أ� ,�ء ���ر*,� �,ن ا�(��,�� ا�"ر�ط���,� ،  )5("&و�� ��را�ق ا�د�"� �د�#��� 

، ا�� ���#ط �,ورة "��روا��,ن �,د�ق � � رك �F�����ظ�رھ�%&ل ا����ھد ا�� �#G � ت أ�

 ط�و���� وط����  ��,ت ",��زواج ��,7,���,زل وا�,د��� ، �%,�(�د '8ر�,س ذ'ر�,�ت ا��راھ#,� 

 ا�%,وق، �'ن ھ,ذا �,م ��و�Fب أو=د ا�&�ران,�، وھ',ذا ��,�"G �(�,� �,ن ���"(,� �,� �&,ري 

 ا�ط�و�,� وا��%,�&دات ا�ط�ر9,�   توا� �.,ر وذ'ر�,� ",�ن ا���., �ر ��,7  ا�%رد ا�روا9

 4,,�� ُ")�  أ� ,,�ء ��,,دن .)6(رھ,,� ا�%,,�دة دا�,,وايا� �,,�ء ا��,,,,� ����&,,�و"���,,� '��,,ت ��&,,ول 

                                                 
  114ا��ر&G ��%7 ، ص) 1(
)2( G&ظر: ا��ر��115، ص ا�%�"ق .  
�ر&���� وو�ھدى أ����� ،   )3( G*، �و ��ا�و�� ��ق.ف را9دة ا�روا"�%  
 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )4(�  .09��ظر: أ���� ر��د ، ��ظ ا�ز�ن 
  ھدى أ����� ، �ر&���� وو�ف را9دة ا�روا�� ا�و���� ، �و*G %�"ق.��ظر:  )5(
)6( G*ا�%�"ق ، �و G&ظر: ا��ر��ق. "�%   
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 ��ك ا�� ظ� إ�,F� 4����,� �#�ط�,�ت  ،"��طدا��� "زو&�ن أ��"��� ا���G �دى رؤ������#�ز 

ھ,,ذه ا���F,,��  و�",,ر "�و'ر�%,,��" �,,�ة ھ,,ذا ا�ر&,,ل "%,,�"���وس وارن" وزو&�,,7 ا=�ط���,,� 

ا�ط���,� ز�,ن ا� ,رب ا�(����,� ا�و�,4 ا�,ذي �,�رك  وھ,و ز�'�� ��J,ث ل��#��� ا�"ط�� إ�4  #

أ�,�  ،)1(���� " ��س *"ل أن �(ود إ�4 أرض وط�,7 إJ,ر إ�,�"�7 "����,�ر أ��,�"7 وF�",� أ�,ل

 �,�زو&�7 ا=�ط���� �و'ر�%�� �#د  �و�,ت "�,�4 ا�و%,�9ل إ�#,�ذه �,ن �,د�� أودت ",7 إ�,4  �

ن �طوي ر ���� و��&7 إ�4 ��ز��� أ�&�ون و%ر��ن �� �%���ف ا�%�دة '8ر�س &و���� *"ل ا

����F� � ا%,��رارھ�  ،�ور ا� رب و�Z%��� �ن &�,�  �و*د �8ط�ت ا����ھد ,�وا� �,�ة 

  .)2(ا��و� �"ر �"ض ا���رع �ن &�� أFرى

  ���,7  رتأJ,ھ,وا&س ا��,رد ا�)ر", ا�,ذي  أھ,موھ'ذا �'ون ا�'��"� *,د �",رت �,ن ,�

ا=&�����,,� وا���%,,�� و&(��,,7 �)�,,رب و��'�,,a ��,,4 ذا�,,7 ، و*,,د �و%,,�ت و%,,�9ل �د�,,دة ���,,� 

,�ا��,ذ'ر ا�,ذي ",دا �%,�طرا ��,4  ا��داFل ا�ز�� "�ن ا���. وا� �.ر و�ظ�ر ھذا &��,� 

ا�,,ذي '��,,ت �%,,�J�ره &��,,� ا� ر،وھ,, ا��,,دا�  ذھ,,ن ا�"ط�,,� ، ا�,,ذي ���,,رض *�,,�ة أF,,رى

���  دف ا�"ط��ا��ورا��� ھ,ذا ا��&,�ل �J,ل روا�,�ت و��'��",�   ����� ا��و��� ,�أF,رى 

  .)3( )1931( ""���واج"و روا���� ا�F�رة ا��و%و�� ) ،1927" (إ�4 ا����رة" روا�����

 )1929("�5!فو ا	 -با	�!��ل آFر �.�ف إ�4 روا��ت ���ر ا�و� وھ روا�� "    

ا��("�,ر �,ن ا�ط,�"G  �,�أراد �,ن �8Fا��,  ،William Faulkner $�ر	و	!م �!و��,� "�� 

'�ن ��د�,� وأ8F*�,� و�(�و�,�  طا�ھ��� وھذا ا=� ط� ا� رب ا���%�وي =� ط�ط ا�&�وب "(د

   )4(، '�� ا�%م "���(�� ا���"(� �ن Fط��� ا�&داد � و ا�رض و� و ا�ز�وج وا���ود

"#��,,,� ا�ط"#,,,�  ى ,,,دإوھ,,,ذا �,,,ن F,,,8ل ر�,,,د  �,,,�ة ���9,,,� "آل 'و�"%,,,ون" ا��,,, ��J,,,ل 

� ط,,ت ��ز���,,� ��F,,� "(,,د ھز��,,� ا� ,,رب ا�ھ��,,�  ؛ا=ر%,,�#راط�� ا��,, دارت "�,,� ا��,,�م

��#,,دان �#���,,� و��وذھ,,� وأ'J,,ر �,,ن ذ�,,ك إ�,,4 �#,,دت &,,ل ا=���,,�زات ، ا��,,ء ا�,,ذي أدى "�,,� 

 و��'��,,� ��,,Jا�&�,,وب ا��  ����,,�  ,,ول ذ'ر�,,�ت ��.,,,,�F4 دا,,��� ,,�أ.,, ت �(,,�ش 

��,ذا ا�F,ذ �و.,وع   )5(7 ا�F��ل وا��وق إ�,4 �,�ض = ر&(,� إ��,7�ك ���ا�'���� ��&"� %�و

                                                 
 ا  )1(�  .16 – �14روا�� ا� د��J ، ص��ظر: آ��� ر��د ، ��ظ ا�ز�ن 
  ��ظر: ھدى أ����� ، �ر&���� وو�ف را9دة ا�روا�� ا�و���� ، ا��و*G ا�%�"ق.  )2(
 ا�روا�� ا� د��J ، ص  )3(�   .32��ظر: رو"رت ھ��ري ، ���ر ا�و�
  .9ا9ر،د.ط ، صو��م �و�'�ر: ا��Fب وا�(�ف،�ر: &"را ا"راھ�م &"را، ا��ؤ%%� ا�وط��� ����ون ا��ط"(�� ،ا�&ز  )4(
  .88��ظر: رو&ر.ب.ھ��'ل ، *راءة ا�روا�� "�دFل إ�4 �#���ت ا���%�ر ، �ر: �8ح رزق ، ص  )5(
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 ا�روا�,� ",ؤرة �ر'ز�,�,�ا�� ,ور ا�,ذي  إدراكوا��#,�= �,ن ھ,ذا ا��و.,وع ��',ن  .ا�&�وب 

 ��F,,�� "'��,,دس" ، ,,���,,� ��%,,ت �&,,رد "�,,ت إإذ "��(�,,ق ���,,7 و ,,دة ا�روا�,,� وھ,,و �'�,,ن 

�وھذا �,� ��%,ر �,)ور"'وا��ن" ",�ن Fط�9,�   وأFت وأم و�'��� ر�ز و��ء ا�&�وب ا�&(را

ه اN��,,�"� ��',,رة �#د%,,� ھ,, &�,,وب دّ أF�,,7 ��%,,ت �&,,رد اN��,,�ب ��,,� � %,,ب ",,ل ',,�ن �(,,

  �'��ت �ط)4 ���7 ا��#���د ا��ط��ر�� � زام ا�'��ب ا��#دس "�ذاھ"� " �ث )1(ا�&داد�',ل  

�ك ا�%,�ت ط�و��,7 ".,)وط "�,�J�ر ا�Fط�9,� ا�و�,4 ����,� ، �,ذ �� ��(�ق "��ط"�(� ا�"�,ر�� و

����F   .�7 �ا��#���د ا�� '��ت ���9�7 �ؤ'دھ� �ن 8Fل ���ر%��� أو�ن 8Fل ا��ر"�� ا��

 ھذه ا�روا�� �&� ؛�أ�� �ن ا��� �� ا��#�� � ا�'��"� ا�%رد��  ���'��ب �إ�4 ا�&�ه &د�د 

 و�Fل ا��و�و�,,,وج ا�,,,دا,,J� ن�ن ا��(��,,,ر�ت ا��,,,ؤ������,,,�ر ا�,,,و� ��,,�Jرا ",,,"(ض ا%�'�,,,�

 'J�,ر �,ن ,�وا��%�%ل ا�ز�� N�ر ا�Fط, ا��"�, ��,4 ا�وا*,G ا�%,�'و�و& ا�,ذي ��ط,وي 

 ا�روا�,� �%,�طرا �,ل ا� ��ن ��4 ا:,�ط8ل ��4 �(��م ��.�� ، �ذا "دا �و.وع ا�,ز�ن 

'ل أ&وا��9 =%��� ا���. ا�ذي ا%,� وذ ��,4 ذھ,ن ا�"ط,ل "',وا��ن" و�,ن 7,�8F ��",�ن ��,� 

��&�,ب ا�%,���ت أ ���,�  م *"و�7 ، ��,8J �,راها�ز�ن ا�ذي '�ن ���ل إ�4 إ�)�79 و�د�و*�7 �ن 

:�#�ف ا�,ز�ن ، '�,� �,راه ��(&,ب �,ن ا�%,�'� ا�%,�'�� و%,ط �,�ء '%ر و*�G �#�ر"�� ذ�ك "و

 �,,,���J� ,,,�ن�و�7 �ط),,,.F,,,�ة و�7 �,,,ن ا� ,,,�ا�,,,واد ا�&,,,�ري ، وھ',,,ذا �,,,��'ن �,,,ن ��,,,س Fو

 ا��,ن "(,ض ا�روا�,�ت �ز�,ن �,���� �, �4 روا�,�إ ا�روا�� ���ف "�ذاو .)2(ا���.,���� 

  إ�4 ھذا ا� #ل ا�%ردي.

ا��#�م = �%,G �,ذ'ر &,ل ا�'�,�ب  أنّ  �ب ا���ط ا����ري ��د ا�)رب �طول ، إ=ّ إن *���9 '�ّ     

!� " "&,و�س س&,��" ، وھ,مأھم ر�وز ھذا ا���ط ا�%ردي ، ��ھ������ '�ن ���"� ��4��ر�

، وا�ذ�ن  �و��� �ن 8Fل آرا�9م ا��#د�,� ، ورؤاھ,م ا��, '��,ت "$�ر�و	"، إ.��� إ�4 "وو	ف

 ,,� ا�),,رب��,,4 أن روا�,,� ��,,�(ظ��,,� ���,,ق ,,� �,,د ا��"�ط,,�، ",,ل %,,"#��� و، �,,م ��ر ا�,,و�

�,,ن أز�,,� ا:�%,,�ن �وا�,,ل ��,,زت ا�#,,رن ا�(�,,ر�ن �&,,�ءت روا�,,� ا���,,�ر ��(",,ر �,,ؤJرات و

  ��و��� رؤ�� &د�,دة ا��(��را�)ر"�ا���,�ت ، � �,�ة &د�,دة ، ���9,� "����,�*ض و ،  ���� 

 أ���ل ا�'ُ �ا��F�F,� ا��, ن ��7 �ن F,8ل  ��,� ا��و.,4     و�ب �("ر��ّ ���('س 'ل ذ�ك 

                                                 
  .20، صو���م �و�'�ر، ا��Fب وا�(�ف )1(
  .91رو&ر.ب.ھ�'�ل ، *راءة ا�روا�� "�دFل إ�4 �#���ت ا���%�ر" ، �ر: �8ح رزق ، ص ��ظر:  )2(
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،ھ,,ذا �.,,8 �,,ن ا�J,,ورة ا��,, �,,��� أو�9,,ك ا�'�,,�ب ��,,4 �� ا�"��,,� ا�%,,رد�� �روا�,,� ا����ر�,,�د�

  ا�روا�� ا�وا*(��. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�ر ا	و�. 4�:/�  � �� ا	روا/ ا	5ر
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 ا�دب ا�(ر",,*",,ل ا��ط,,رق �ر,,� �,,و "�� ,,� و أن ���,,��= .,,�ر ، وا�,,� ��,,�ر ا�,,و�

*و�,,� ، وا��,, '��,,ت ��J�را��,,� �,,ؤJرات ا��,, ��,,زت ا�%,,� � ا�(ر"�,,�ا��,,و&زة أھ,,م ا� ,,داث و

  ��4 �و&7 ا�'��ب.

 �ط�G ا"    �، ا�(�,ر�ن      �#رن �#د أدى ��Zر ا�#وى ا=%�(��ر�� ا�'"رى �G ا����و��� 

 �  �1917و��"ر  02ا�ط8*� �ن و�د "��ور ,���%,ط�ن  ,�، إ�4 *�,�م ا�دو�,� ا:%,را9���� 

�(ز�,,,ز و     ، وإ.,,,��ء ا��,,,")� ا��,,,ر��� ����,,,� ",,,�=��راف "�,,,� دو��,,,�  �1948,,,�ي  04

ا�(���,,�ت ا=%,,��ط���� ود���,,� ��,,4 '��,,� ا���ود�,,� وا��&,,رة  G��,,&� طر�,,قو&ودھ,,� �,,ن 

 �,,را��� �,,G ا�(,,ربا��%,,�,,��,,� %,,��د ��,,ك ا�دو�,,� ��,,4 إ� ,,�ق ھ,,زا9م ������,,�  ؛)1("و��ت 

و�Fز�,,,,,,� "��,,,,,,دول ا�(ر"�,,,,,,� ا��,,,,,, ��ز*�,,,,,,� ا=�#%,,,,,,���ت وا��,,,,,,را��ت ا��د�و�و&�,,,,,,� 

�,��Fت".)2(ا�دا,,��'��,4 إJرھ,,� أ'J,,ر �,,ن ���,,ون ا��,, ��,,رد � 1948أو�,,4 ا��,,زا9م �'",� �,,�م  

 ا����9�,� ا��, �و&,7 إ�,4 إد�,�ءات �.,ر"� ا�#��,�� وا��'"� "��J"� ا  �ث '��ت ��ك��%ط��

 (,,د ھ,,ذه ا� ,,رب ھز��,,� �ظ,,م و�ؤ%%,,�تا�#ط��,,�ت ا�%��%,,�� F,,8ل ا��را ,,ل ا��"',,رة ، إذ �

 ��,4 ��,ر �,�م ،  )3("*�دةو"�4 وأ�'�ر وJ8Jا�(دوان ا� ���دة  1956وأ�#ب ��ك ا��ز�,�#"

�,ن ا�,ز�ن  �,4  د�#, و�م ��ض، *ط�ع Nزة و� راء %���ء"ر�ط���� ا�ذي �&م ��7 ا �8ل 

 ,� �,%'���" ا��, '��,ت ",�ن   1967&و���,�  05أ� #ت "��(رب ا��ز��� ا�'"رى أو �� %�

"�ز��,�  *و�,� ا ��,ت ���,�  إ%,را9�ل   ا�(رب� �ُ   �ثا�ردن .د إ%را9�ل ��ر و%ور�� و

7 ا:�%,�ن ا�(ر", و ط�,ت 'J�,را �,ن '"ر��9, أرا. �ر"�,� &د�,دة ، ��,د�ت ھ,ذه ا��'%,�

 و&دا�7 أ��� ������  .)4(وأ دJت 

4 '��� ا��(دةو*د '��ت ���� T9��� ث، �ك ا� رب�را&(,� " �ر�ب ����  � �,���#J م�ا�#,

  .)5("ا=��را'��ا&G �ن ا:�د�و�و&���ن ا�#و��� وا��"�دئ ا��'ر�� ا�%�9دة و"دا�� ���رو

   � ��J#,,ف "�,,,ا�أJ,,رت ��,,,4 ��%,,�� ا:�%,,�ن ا�(ر",,, و',,ل ��,,ك ا� ,,,روب وا��'%,,�ت     

 ظل ھذه ا���� �"Jت ��7 ا��(ور "�=N�راب وا����ت.أFص،� �ت ا���زو�,� وا��و�, �F,و"

                                                 
 ا�#�� ا�#��رة ا�%(ود��  "*راءة ����ر ا�و�" ، صأ 8م  �دي ، &�����ت ا��)  )1(� �129.  
  130��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص )2(
�� ، ا���روع ا�#و� ���ر&�� �� ا"راھ�م ���فو&ر أ�ن ، ا�روا�� ا�(ر"�� ، �ر:ر  )3(�#J� 494، ص ،ا��&�س ا���.  
 ا��,(ر ا�(ر", ا  )4(� �,�ق ا�&د�,دة ، "�,روت ، د.ط ، د.ت��(��,ر، دار ا^��ظر: ���د � �د *�� � ، ا=�&�ه ا:�%�� ،

  .267ص
 أدب � �,,د �,�ل ���,,ور، "��,,� ا�Fط,�ب ا�روا9,,أ) 5(,,�، دار &"ر�,ل &,,دل ا�وا*,,G وا�,,ذات "ا��ظ,ر إ�,,4 ا�%,,�ل" أ��وذ&,,� 

  .9، ص2006،%8م ا:
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"روح ا��ز��� وا=�'%�ر، �م �"ق ا�'��ب "(�دا �ن 'ل ھذا �ن ا�'��ب ا�(ر" ��4  ,د *,ول 

= ��'�,,7 أن �',,ون &,,زءا �,,ن ا��&��,,G ا�(ر",, دون أن �',,ون ����,,�  -ا���*,,د  �,,�م "ر',,�ت -

���� ا�وا., � ��,4 ا�%,� � ا�د"�,� و"ط"�(� ا� �ل *د '�ن ���ك ا�ظروف ا�('�%,.)1("�)��ر"��

�#,,,د أدت ا��)�,,,رات ا�%��%,,,��   ا��%,,,�ر ا�روا9,,, ��,,,4 و&,,,7 ا��F,,,وص،وا�(ر"�,,,� ���,,,� ، 

إ�,,4  -�ت���,,ذ ا�%,,��� و"��F,,� -ا��,, �,,ر "�,,� وا*(�,,� ا�(ر",,، �ا=*��,,�د��  وا=&�����,,و

 ا� ,,,داث ا���.,,,��  �,,,ث �,,,دا�ت ،�,,,��رة ",,,��(&ز وا�.,,,��ع �ا�,,,ذات إ�,,,4 ذا��,,, ا�%,,, �ب

 ����� وا��%�#"���� F.م  ��ك ا�� و=ت و ا�ز�,�ت  ا�&,7 ،)2(ا�راھ��  ا�� ظ�ت  �إذ و 

�'�ن ا�دب ھو ھذه  ا�'��ب" G%ء أو�.����,� ا��("�,را�(ر" إ�4  ��,�� �,ن  ا��%� � ا��,

و�ن  .)3("�� "د��� ��وا*G و�ورة �ؤ*�� �,F7��رات ا��(وب و �زا�ق ا�%�ط� ، �'��ت ا�روا

 �.ل ا� رب وا��ز��� ��4 ا�روا�� = ��و*ف ��د ھذا ا� د ، ��و ��&�وز ا��%,�وى ا�,د=�

 أ�,'�ل  ؛ ا:&را9 إ�4 ا��%�وى ا��#�,�إذ ��,�� ا�",�ب وا%,(� أ�,�م ا�روا�,� ��)�,ر و��,وع 

  .)4(ا�Fط�ب و��b ا�#ول

  � ����I,� ا�%,�9د��,ر وا��&د�,د وا�#8",� ���,��وف و(��ھ,� ا��)و��� '��ت ا� رب � �ل " ،

  N�ر �(�ودة �'��� ، وا"�داع أ���ط أFرىد ا�%�9دة�و�ر �روط� ���98 ��)�ر أ���ط ا�%ر

�'�ن �ن "�ن ��ك ا��'�ل ا��%� د�J ���ر ا�و�"�("ر �ن ا� دث ،)5(.  

  

     ، ب ، و�,ل إ���,� �ن �#�"س �ن ا�)ر�#د "�ت �ن ا��ؤ'د أن ا�روا�� ا�(ر"�� '&�س أد"

 ا�,,ذي �('%,,7  ر',,� ا��ر&�,,� وأ�,,ور أF,,رى. "�,,ذه ا� .,,�رة ، ا��,,�Jر�,,ن طر�,,ق ا��,,�J�ر و

",,,� ا�روا�,,,� ا�(ر"�,,,� ,,,�%,,,�����ت ا�#,,,رن  و��,,,�ر ا�,,,و� ��,,,ط %,,,ردي �%,,,� دث ظ�,,,ر 

ن ',�"، 'Jورة أد"�� ��4 �ر �� ا�روا�� ا�وا*(�� ا�'%8,�'�� *, ا�),رب ، ا��,  )6("ا���.

 � ا��ر �,� ا� د�J,� �,وارى إ�,4 ا�ظ,ل وأ�,",����� ا��&��G ھ,و ا�,د�'ور ا�,ر9�س ، إ= أ�,7 

���"طل ز�,�دة ��,4 'و�,7 '��9, ، ، أ�,"� أ�.,�  �و %��%,� �ا&�����, �ا��'ر ھو ا�(�ب ا� 
                                                 

  .106رو&ر أ�ن ، ا�روا�� ا�(ر"�� ، �ر&��  �� ا"راھ�م ا����ف ، ص  )1(
 ا�روا�� ا��(��رة ، ص��ظر: �  )2(�  .15راد �"د ا�ر ��ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن 
  .191، ص 1982،  1إ���س Fوري ، ا�ذا'رة ا���#ودة ، درا%�ت �#د�� ، دار ا^داب ، "�روت ، ط  )3(
 ا�روا�,,� ا�(ر"�,,�"   )4(,,�ر ،دا��ظ,ر: %,,��  %,,و�دان ، �.,,�ءات ا�%,,رد و �,,دارات ا��F�,ل  "ا� ,,رب و ا�#.,,�� وا��و�,,� 

  .11، ص 6،2000ا^داب ، "�روت ، ط
)5(  G&ظر: ا��ر��12، ص ��%7.  
 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص) 6(�   .�83 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�
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  ,,ث �,,ن أ%,,���ب &د�,,دة �(",,ر �,,ن ا��',,ر ا:�%,,�� أي "وھ,,ذا �(�,, و&,,وب ا�،  )1("�',,رة

 ا�روا�,,� ، ��&,,�وزة ا"ا�,,ذھن",,��و�,,ف ا��,,�دي و ا�F,,�ر& ����F,,�� ا�,,ذي ',,�ن %,,�9دا 

  ا�وا*(�� ، �%�ط� ا�.وء ���F 4&�ت ا���وس و �دا���ت ا��'ر.

 ��ك ا���,رة و ا���,رات ا��, ����,� ��,4 ا��("�,ر ��,7 ، ھ,ذا     � ھذا �� دأب ا�'��ب ا�(ر"

  ��,,� �,,ن  �,,��)�س، ا�'��,,ب ا�,,ذي �ز*�,,7 ا��,,زا9م و ا��,,زات و F�",,�ت ا��,,ل ,,�ا=N�,,راب 

�ر ا�,و� ا=�#%,�م إ= ��,&د أد",� �&%,د ",7 ',ل ھ,ذا ا���,ظ و��م � ،وا�(ز�� و� �ورة ا�ذات

��و%,8 آ��,� ا��',وص إ�,4 ا��,ذ��ن �(و�.,� �,ن راھ,ن ���,رىء ، ��Fذا �,ن �),� ا� ,8م و

  ا�وراء " �J �ن ز�ن ��#ود.

      ا�دب ا�)ر",  ا�دب ا�(ر",  إ�,�4#د ا��#�ت روا�,� ��,�ر ا�,و�,�"�,�J�ر �,ن �ظ�ر��,� 

 �,,"�"7  "�,,ورة ا���,,�ن"، و"�,,و��س" �,,ث �ر',,ت ',,ل �,,ن روا�,,� ",,� "�&,,��س &,,و�س"

 أ'J,ر �,ن روا�,� �ر"�,� ا�، ��J�را��,� ا��"��,رة وN�,ر "�ر&���� وو�,ف" �توروا�,��"��,رة 

�,, %,,(ت إ�,,4 ا���,,�د ��,,�ر ا�,,و� ، "و�,,ف ��,,ك ا�روا�,,�ت �,,ن أ�,,�ر ا���,,�ل ا�(����,,�  

���,� ��(�,ق "����,�د أ%,�وب و"، �����,� و�ر"�,���4 ا�روا�� ���ر%� ا���وذ  �,��F   ا��,دا�

أ�,�  )1982("ط7 � �ود ط,7" �,�م ا���*د �ث �ر&�ت روا�� "�و��س"  �ن طرف ،)2(ا� ر

�G �دد '"�,ر �,ن طّ اِ '��  ��� ا�'��ب "&"را ا"راھ�م &"را"."ا��Fب وا�(�ف" �#د �ر& روا��

 ا�%�����ت   "ا��واج"روا��ت "�ر&���� وو�ف" ��ر&�� ���F �ب ��4 �ّ ا�'ُ �ا�� �ر&�ت 

و'��,,,� أ��,,,�ل ����,,, إ�,,,4  #,,,ل ��,,,�ر ، )3("ا���,,,�رة"و،)1989( "ا�%,,,�دة دا�,,,واي"وروا�,,,� 

 �'��ب ا�(رب ا��%T ��4 ��وال ��ك ا�روا��ت �%�(�ر�ن ���,� أھ,م ا�%,���ب ا � �ول،ا�و�

 &�"� ا�روا�� ا�(ر"�� �NXراء ا�'"�ر ا�ذي �#د�,7 ��,�ر ا�,و�،و"��&�4 ا%�ا��#���ت ا�%رد��و

 إط�ر� ����,� ا�%,رد ـ �",ر �,'��ن ر9�%,�ن  ,�� ���ؤ�,ف  ر�,� '"�,رة ـ �",دو �ط�#,� �,�

  : )4(ھ��

�Fطر �,� �%رد ��%�� و�%رد %,واھ� ، و',ل *�ر ا�(�ل ا�روا9 ���F� 4�� وا دة.1

 روا�,� ,� .)5(�(",د ا�ر �,�ن ���,ف" " "&و%,���  ,ب �*�,"��� "وا%ط� .��ر ا��� ، '�� 

                                                 
 أدب �&�ب � �وظ ، ص  )1(�  �'ري ، ا�������N363.  
  .8�71ح ���� ، %رد ا^Fر، ص  )2(
 ا�#�� ا�#��رة ، ص) 3(�  .136أ 8م  �دي ، &�����ت ا��)� 
  .8�72ح ���� ، %رد ا^Fر ، ص	��� : ) 4(
  .72ا��ر&G ��%7 ، ص	���: ) 5(
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 ھذا �#��,ل �#,د�م ',ل %,�ط� ا�,راوي ا�(,��م "',ل �,ء ، ووظ���,7 ا�%,رد�� ا�#��9,� ��,4 ��و

، وھ,ذا �,� ا���F,��تا�,ب ا��Fر&�,� �E ,داث و�ر'زا ��,4 ا�&وا������ل "�%�وب �"��,ر،

 روا�,,,� ��,,,�ر ا�,,,و� ا��,,, �#,,,وم ��,,,4 أ �د�,,,,,,��G,,,� 4 ط"�(,,,� ا�%,,,رد �,,,��� ��,,,�Fا�� �       

���� �ن F,8ل ذھ,ن ا���F,�� أ �د�� ا��'رة وإن و&دت ��F��ت ��Jو�� ، ����I ��(رف �و

  ا��وا9م �ذ�ك. -��دام ا� د�ث �'ون ذا��� �Iن ھذا ��رض .��ر ا���و ،�ا�ر9�%

    2.   ��,,J,,� "��,,ل "أ�,,� ا��,,'ل ا��م ا�روا�د ',,�ن �",,ر �ط(,,,,#�أو أ'J,,ر �,,�م %,,رده "�,,ورة 

%,رد أو %,واھ� إ�,4  ��,� ا��,ذ��ن �,ن أ&,ل   ا���F,�� ا�ر9�%,� �ن 8Fل د�G   أي ھذ����� 

� ��ن ��,ذي أن �� ,دث ���J,� ��,�ء ،  �,ث �,�م"و�ف ھذه ا�طر�#�ھذ����� ��� ، G,.ھ,ذه و 

 ذروة و�&ر"� و&دا��� �د�(�� إ�4 �� ��"7 ا�&�ون� ���F1("ا��(. 

 ا��("�,ر �,ن ذا��,�  وھذا �� ��#,دھ� ا�,روا"ط ا���ط#�,� ا��(�,ودة    ,�وا� ��,� ا��ذ����,� ھ,ذه 

��,وره  ا�,ذھن ا�,ذي ھذا ��وا�ق �G  ط"�(,�و�%�ر و�#7،ت ذھ��� = ��طق �#ط(� �"�رة �ن

ا���ط#�,,�  ا� "',,� ھ,,ذا .,,د ���,,رو، ا=�#ط,,�ع�8%,,��رار�� وا���%,,م "� ��,,�ر ا�,,و� روا�,,� 

 ا�روا�,� ��%�%ل ا� داث ا�� '��ت أ ,د ا�ر',�9ز ا,��,ا��, *".,ت ، وا�'%8,�'������,�  

�ؤJر ��,4  ا�ذي�ن ا�ذھن ھ� ھ�� �(�(ش ���7 ا��و.4 و�دم ا=��ظ�م ،  روا�� ���ر ا�و�

  .)2(أ%�و"��و � و��� ��ظ�ر ھ ا�Fرى ��و�� �)و�� وا�"��� ا�%رد�

��ذا �روا�� ���ر ا�و� .د ا� "'� ، وھذا ط"(� = �(� أن ھذا ا���ط ا�%ردي ��Fو �ن     

إذ ���ر ا� "'� أو ا�"��ء ا�وا.� �� '��,� ، �'��,� ��F,و �,ن ذ�,ك ",�����وم ا��#��,دي �� "',� 

 ھذا ا���ط ا�%ردي  ��و�4 ��د����'�ر� ��% � ا��&�لدور ��Jوي E)3(.  

 '��",���م ا�روا9�,� ، ,�ا�روا9, �,8J   �,ث �&,د وھذا ��  �ول "(ض ا�'��ب �وظ��,7 

 ھ,,ذا ا��&,,�ل ، "�&�,,ب � �,,وظ" ��,,ن ',,�ن ��,,م ا�%,,,,�ل �%,,�ر  ,,وّ   ,,�ن"ق إ�,,4 ا:",,داع 

 8J�,� ، �&,د ھ,ذا ��و ا��'ر ��إ�4 ا=ھ���م "��وم ا��رد ا�رو  ��ن ا�وا*(� ��اھ������7 ا�روا9

 �'ري": ""�ن ا:ط�ر ا�وا*( ا%���ذ 'ل �,� �د�,7 �,ن ط�*,� ���,�  وأ�,7 ��N" ول ا���*د* �

  .)4(ا��.�ون ا:�%�� ا�&د�د" أ��ه؛ إذا %وف �" ث �ن �'ل �("�ري &د�د

                                                 
)1(G&72، ص ��%7 ا��ر.  
 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص  )2(�   .37��ظر: � �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

)3(  G&ظر: ا��ر��37، ص ا�%�"ق .  

 أدب �&�ب � �وظ ، ص  )4(�   .�239'ري ���د ، ا�����
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    "�� �,وظ �.,���ن  �&�ب ، �#د طر ت أ��م����'�� ھ ��'�� �.�ون و�'ل �(�إذن 

  .)1("وأ داث أFرى و ���7 أن �&د ��� ا��'ل ا����%ب J1952ورة �ر.��� &د�دة 

و"�ذا �",دأ �&�,ب � �,وظ �ر �,� ا��&ر�,ب ا�روا9, ، �%,���دا �,ن "(,ض �#��,�ت ��,�ر 

  ھ,,ذا  1962و�(,,د روا��,,7 "ا��,,ص وا�',,8ب" ا��,, '�"�,,� %,,��  ا�,,و�,,�ا���� ��,,7 ا�و�,,4 

 ا�دب ا�(ر"" �ث ا��&�ل �   .)2(�دھ� ا���*د � �ود ��N�م "ا�"دا�� ا�ر%��� ����ر ا�و�

 "و    ,� �Fوظ,ف ا��و�و�,وج ا�,دا�8 و*د ا%�ط�ع ا�'��,ب أن �� ���J�� ��ر � G#� ھ

 أ�Nب ��ول ا�روا�� ا�روا�� "طر�#� &د�دة�  .)3("، إذ �&د ھذا ا��'��ك ��'رر 

وا��و.,,وع ا�,,ذي �(��&,,7 روا�,,� ا��,,ص وا�',,8ب ھ,,و ��F,,�� %,,(�د ��,,ران أو  ���,,7    

 ھذه ا�روا�� �ن �%&�ل ا�وا*G ا=&���� ا�F,�ر&  ا�دا�F�� و"ذ�ك � ول �&�ب � �وظ �

",,��و&ود ا��%,,�#ل  7 �ز�,,� �(�,,4دة ، وھ,,ذا ا�� ,,ول � '�,,إ�,,4 ا=ھ��,,�م أ'J,,ر "��F,,�� وا ,,

���F��� ���)ا� ��#�ز��  .)4(وا�#.��� ا:�%���� و ا�����

��,ران" ا�"ط,ل   �و�ت روا�� "ا��,ص وا�',8ب" ر�,د ا� �,�ة ا�دا�F��F�� �,,�� "%,(�د    

 ا�روا���، ��&,د ا��&��,G ا�%&ن "(د أن *.4 ��,7 أر",G %,�وات، ��د Fرو&7 �ن ا�ر9�س 

 أ*,رب ا��,�س ا�F���,� و ا�),در ��,7���,ت ا�ذي ���7 *,د �)�,ر و,�، ��,� إ��,7 ، وظ�,ر ذ�,ك 

 ا���F,��ت ا,,��#,د ر�.,�7 �"و�,,� ��, '��,ت �,,دور  و�,7&(�,7 �,ر�ض ا��&��,G ا����J,ل  ،

زو&�,,7 و�(�و�,,7 ��,,�ش ، وأ%,,��ذه رؤوف ��,,وان ، ���,,�ب ا�"ط,,ل "F�",,� أ�,,ل �,,دFل ��,,4 

 �و�و�,و� � ,د�J ��%,7 �,ن ا�F���,� وإJرھ� ,�F,� )5(),درا�ج دا��,راه أ��ر�,دا إ�,4 �,�ض � ،

  �ث ��Fذه ا�ذا'رة إ�4 "(ض ا���'ن ا�� '��ت �7 ���� ذ'ر��ت &���,� ذات �,دى رو ,

'�ن �#,�م &�%,�ت  �ث ھ��ك ، وا�ده إ�4، وھ زاو�� ا���U ��4 ا�&��دي  �ن '�ن �� "7 

 �Fب ا� ��ة� �J,ل �د�,7 ا�و&,7 ، إذ '�ن ا��,�U ا�&��,دي � )6(ا�ذ'ر و��م ا���وف ا���%

ھ�,�  ا��"�دئ و'�ن ا�'��بو ا�#�م��زوم ، ���#د  ا^Fر �� ��ة ا�ذي �%(4 إ��7 ھرو"� �ن ���م 

 G��� 4ول إ� ��م.ا�#�  

                                                 
)1(  ،  روا��ت �&�ب � �وظ ا�ذھ��� "ا�� ��ط�4 �وا��  .11، ص 1986، "ا�� �ذ" ،ص وا�'8ب" ، "ا�طر�ق"درا%� 

 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص  )2(�   .�83 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

 روا�,�ت �&�,ب � �,وظ" ، ا�",�روزي ا�(���,� ����,ر وا��وز�,G ، ��,�ن ط)3(,�، 1ز��د أ"و �"ن ، ا��%,�ن ا��"�,وع "درا%,� 
  .88، ص 2004

 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص��ظر:  )4(�   .�85 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

 روا��ت �&�ب � �وظ ، ص  )5(�  .88��ظر: ز��د أ"و �"ن ، ا��%�ن ا��"�وع ، درا%� 

  89��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص  )6(
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 روا��,7 ا��,ذ'ورة ,��وظ�,ف "(,ض ا��#��,�ت ا����ر�,� ، وھ,ذا "�#د ا.ط�G ا�'��ب ��7% 

 ����ف "���ود +��م"ا���*د �  #ل ���ر ا�و�. �ذ'ر ا�%س ا��(��د ����� �  ا�روا�� 

     ���F7 ا�دا���د ��ران) أو  �وا دة (%( ���F� ھو ��ا��و.وع ا�ذي �(��&7 ا�روا  

 ا�روا�,�,�، "(,د�� ',�ن �ر',ز ��,4  )1(وھذا �('س اھ��,�م �&�,ب � �,وظ "��F,�� وا ,دة 

��(,رف ، وھذا ا�#ول ط"(� = ��� و&,ود �,Fوص ��Jو�,� �'��,� &��G*ط���ت �F���� �ن ا��

  ����� �ن 8Fل و� ا�"طل.

 ا��,,ص و ا�',,8ب ھ,,و �ر��,,ب �,,(وري �G,,.F ��ظ,,رة ا�"ط,,ل إ�,,4  -   ,,� ا��ر��,,ب ا�ز��,,

�(��دا ��4 ا� د�ث ا���% وو�ف �&رى ا��(ور ا�ذي �%��"G ��'�� "،  )2("أ داث  ���7

 ا�,ز�ن ا�روا9, ، ا�,ذي �'���,7 ا��,داFل و ا���,�"ك و�,,رد ھ,ذا ھ,و ا���,�د �&�,ب � �,,,�وظ 

ا��",رر =F,�8ط ا���., "�� �.,ر "���%,�#"ل ، '�,�  ا:ط�رروا��7 ��4 ا� �م ، ا�ذي ��Jل 

  .)3("�"رر ��8 �#��س ا�ر%م ا��#��دي ��روا��

 "(ض روا���,7 ا����ر�,� ��,4 �#��,� ا� ,8م ا��, '�,ف �,ن     �و*د ا��)ل �&�ب � �وظ 

 ، و���*.,,�ت ا�(,,��Fت ا�,,دا��,,�F��8,,� �,,راع ا��F ل ا�,,��س,,Fو ر'�,,7 دا ، �م ا�F,,�ر&

 ��F�� %(�د ��ران ، ا�ذي ',�ن �%,(4 ��,4 ا=��#,�م �,ن ا�',8ب إا�"�ر�� وھذا �� �&ده 

  وروا�� "ا��ص وا�'8ب" .)4(ا� ��ة �(��ھ� ا���ل "I�&�د ا�(دل ا�.�G9 وإ'%�ب(ا�Fو��) 

  #ل ��,�ر ا�,و���%ت ھ ا�روا�� ا�و �د�روا��,7 "ا��, �ذ"  ، ",ل ھ�,�كة ��&�ب � �وظ 

  .1964"ا�طر�ق" و ،1965

�'��"�,,� ا�%,,وري " �,,�م "ر',,�ت" �,,ن ا���,,�ل و�(,,د روا�,,� "�,,ودة ا�ط,,�9ر إ�,,4 ا�" ,,ر"     

 ا�روا�,,� ا�(ر"�,,� ,,�  '��",,7 "��,,�ر ا�,,و�,,�ا�روا9�,,� ا��,, �,,���� ا���*,,د "� �,,ود �N,,��م" 

#,ل ا� �.,ر إ�,4 ��ط#,� �� وا� د��J" .�ن ا�'��"�ت ا�%رد�� ا����ر�,� " �,ث %,(4 �,� "��

ت �,,د�� '"�,,رة ���&��,,G ا�(ر",, ، �,,�ّ  1967،  �,,ث '��,,ت ھز��,,�  ز�,,ران ا�%,,طورة

 ���,�   �ؤ%%��7 ا��د��� وا�(%'ر�� ، وو.(ت ا�(ر" و&�� �و&7 أ��م .(�7 و�&زه �,ن

را ,ت  أوط��7 و����'��7 ، �ذ�ك �م �ظ�ر آ�Jر ��ك ا��ز��� ��4 و&وه ا��,�س � %,ب ،�'��,�

                                                 
 ا�روا�� ا�(ر"�� ا� د��J ، ص��ظر:  )1(�   .�85 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

)2(  7%�� G&ا��� � ��%��. ا��ر ،  

 أدب �&�ب � �وظ ، ص  )3(�  �'ري ، ا�������N364  ،365.  

 روا��ت �&�ب � �وظ ا�ذھ��� "ا��ص وا�'8ب" ، "ا�طر�ق" ، "ا�� �ذ" ، ص  )4(�  .9��ظر: ��ط�4 �وا� ، درا%� 
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 ��'��,ت ھ,ذه  )1("ورو �,� ا���ون "�,����  ا���J,ل ا� #�#,  �و&,دان ا��,�ا^داب و�ظ�ر 

ا�روا�,� وا ,,دة �,ن ��,,ك ا���,,�ل ا��, و*�,,ت ��,,د ھز��,�  ز�,,ران �%,,�ط� ا�.,وء ��,,4 �,,� 

 ��وس ا���س.�  �ر'�7 �ن ��س واN�راب 

��,و أ%,"ر�زي ا���دي" "طل ا�روا�� وا���F,�� ا�ر9�%,� ���,�  ��Jل     ، ,�ا�&��(,� ��ذ 

 ا�وا*,G *�,� "ا��و��,دي و، ا��ر�'�� ""�روت,� ��%,رب ��,� �F,7 ا�,دا�,�ر و��8ل �,F ن,�

 ا�" ,�ر إ�,4 أن *,�ده ا'��,��7 �� ,ب ,�ا�ط�9ر" ا�" ,�ر ا�,ذي =ز��,7 �(�,� ا��&,وال ا��%,��ر 

 "و ،)2(ا� #�#�*د ا%�و 4 ا�'��ب ��وان روا��7 �ن أ%طورة "ا��و��دي ا�ط�9ر" ا��وظ�� 

 �ن ا��و��دي ا�ط�9ر ا�,ذي N.,"ت ��,7 ا^��,� و '�,ت ���,7 أن أو"' � را "���&ر" وھ

,% G",% (,ود إ�,4 ا�",ر ',ل�ا��ر�� �  ا�" ر،إ= أ�7 *د أ�ط�وات �,Iن و&,د ��"#4 ���ردا 

�Iذا '��ت "(,ض )3("�ن � "�F� 7ص �ن ا����ت وإن �م �&د �(��7 أن �(ود ��J�� إ�4 ا�" ر ،

� ,4 ا�'��,ب  �,�م �&�ت إ�4 ا���ر�U :%#�ط7 ��4 ا� ��� ا�(ر"�� ، �#,د  ا�روا��ت ا�(ر"�� *د

 ا���,,�ده ,,���وذ&,,� أ�J,,ل "��&%,,د �,,ن ��8F,,� ��%,,�ة أ�%,,طورة ��,,4 ا"ر',,�ت �� ,,4 آF,,ر 

�,7 إا�(ر" "(د ھز��� ا���Fس �ن  ز�,ران ، �,��ز�ن ا�%,طوري ز�,ن دا9,ري و��',رر إذ 

 7,,���(��,� %,,""�� ، �'��,,� �ر�"ط,,� "��(��,,ر ا���%,,�وي �"�,4 ��,,4 ���"(�,,� إ&"�ر�,,� وا� ,,داث 

   .)4(إ��7و����

 رھ� ا��, �,وّ  �1948,�ن ��N"�,� ا���%,ط����ن إ�,4  ,رب �,�م  "ر�,زي"و�(ود ��,

 روا�� %�"#� �7 %,��ھ� "%,�� أ�,�م" �،  1990�ر&�,ت إ�,4 ا=�&��ز�,� �,�م  1961"ر'�ت 

 Gا�ط�� a�% ر�ذ� �"�J�" ��&�4 ھ,ذا )5(1967داث  رب ��م �%�ر أ �و'��ت ھذه ا�روا��و ،

��8F 'ون ر�زي�ن �ر ا��ذ�Fن ا�ول وا��ا���� � ���ن ، ����I �راه وز�8ءه �أ'Jر � �

��#" � "�روت ، واF���ر ھ,ذا ا��',�ن   � إ��,7 ا�'��,ب  ا�,ذي �ر�,  �F,دم ا��,دف ا�روا�� 

���J�ر '�,ف *,�د ز��,�ء �7 �%�� �7 "�'ل �Fص أن ��ور "طر�#� �د�دة اإ"�ورة &�دة،إذ 

 ا�����,,� ��,,�,,(و"�م '��,,� �X ا�(,,رب,,�أ��,,�ب ��,,ر '��,,ل ��,,4  �4�#,,�د ",,���م أ�,," وا 

 طول ا�(��م ا�(ر" و�ر.7 �� دث �ن ھ,زا9م %,� #� أ� #,ت  ا�F"�رإ%را9�ل ���رات �

                                                 
 ا�روا�� ا�(ر"�� ا��(��رة ، ص  )1(�  .121أ �د  �د ا��(�� ، إ�#�ع ا�ز�ن 

  .213: رو&ر أ�ن ، ا�روا�� ا�(ر"�� ، �ر:  �� ا"راھ�م ���ف ، ص��ظر)2(

 ا�روا�� ا�(ر"�� ا� د��J ، ص  )3(�   .�284 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

 ا�روا�� ا�(ر"�� ا��(��رة ، ص )4(�  .122��ظر: أ �د  �د ا��(�� ، إ�#�ع ا�ز�ن 

  .��215�ف ، صرو&ر أ�ن ، ا�روا�� ا�(ر"�� ، �ر:  �� ا"راھ�م ��ظر: )5(
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�",د��� ا�#,وات ا�(ر"�,� ، و�ن ا�"طو=ت ا��Fر*,� ا��, ط�9رات ھذا ا�(دو إ%#�ط"��(دو و�ن 

",و=دة &د�,دة ���,��د �,دى "(,ض ط�",� ر�,زي أ�",� ذا �Iن ا� �,�س وا��,(ور ���#���� ، و"ا

Jم ��� ا�F"�ر ا����#�  ول ا��ز��,� ا��,���� ا��,  ،)1(�در&� �'�د ���%�� ا��رء ��س ا��د

�ز�ت "��(رب ��ذ ا�� ظ�ت ا�و�4  �ث '�ن ا���وق ا�%� ق ��ط�,ران ا:%,را9�� &(,ل �,ن 

وھ',ذا "ا�#�",ت �(�د�,� ا�,ز�ن وأ�,"� ،)2(��%"� ��(رب ھز��� "دون "طو�,� رب  ز�ران "�

 ذ�,ك ا�و*,�G9 ا�%,طور�� ، ��,� �,ن أ%,طورة ,� �,�" ، ���' G9�*ب ا�و�ن ا���'ن إ��دة �ر��

 T&وى ا=���,,�ر ��,,4 �,دو �,,د,,% وا�(�,,م وا�,د�م ا�F,,�ر& ، و�,,G أھ��,,�  "��%,,� ���(ر",

���'�� ا�(ر", ا� #�#�,� �'�,ن  ،�7 إ رازه(�� � ظ� �ا���ر �Iن ���'ل ا�(ر" �ن � ل &�

 ����7 ��ز�ن و �  .)3("إ%#�ط7 �ر'ن �ن أھم أر'��7 وھو ا� �.ر

 ا�روا�,,,� ا�(ر"�,,,� ّ�,,,�,,,ن ا�'ُ و,,,� �ب ا�(,,,رب ا��(��,,,ر�ن ا�,,,ذ�ن ا���&,,,وا ��,,,�ر ا�,,,و�

���ر ��ت ا�ذي %(4 إ�4 ا=%���دة �ن �#�"إ%����ل ��د إ%����ل"  ا�'و��ا��(��رة ا�'��ب 

 ر"��� ا�و�,� ���F7,�  "" 1970"'��,ت ا�%,��ء زر*,�ء��1971، "ا��%,��#(�ت ا�.,و9، 

ا����ر وا���*د "�,8ح �",د ا��,"ور"  ھ�،  �ث �دّ )4( 1973 "ا�.��ف ا�Fرى"  "ا� "ل"

 أد"�,� ا�(ر",  �,4 ('��ت ا�%��ء زر*�ء) ا�روا�� ا�و�4 ,��ن أھم ا�روا��ت ا�� �درت 

 �,�,�Jر ا�'��,ب ا� ا",د  �ث ،ا^ن,� ھ,ذه ا�روا�,� "�%,�وب ا��,دا� ا� ,ر ا�,ذي '�,ب ,�د�د 

 ھ,,,ذه ا�روا�,,,� أ�.,,,� "روا�,,,� �&�,,,ب � �,,,وظ "ا��,,,ص ,,,�أور",,,� وأ�ر�',,,� ، وھ,,,و ��,,,�Jر 

  .)5(وا�'8ب"

�%,,�� ، �',,ن ا�روا�,,� ��%,,ت روا�,,� %� ا�%��%,,�� ا� ,,داث "(,,ض �� ,,دث �,,نوا�'��,,ب  

� %,ب ، ",ل ھ,و ھ,�رب  ��ورط %��%,���7 �  ��س �ن ا�(راق �"طل ا�روا�� ھ�رب�"��رة، 

��� و�#J8ل ا�N��" ل#Jا�� G��&ن ا�����%,��,� وا�%���وا�د ��ھ,�رب �,ن أ%,ر�7 ",ل ا=&���� ،

 و��,د��ط�(,� إ�,4 ا��J,�ل وا� ر�,� ،��%7 ا�� �راھ� �Nر*,� "��Fط���، ھ�رب �ن,��� ���,ل 

ا� ,دود ھر",� �,ن ا�%,�ط� ا�&د�,دة �Fط,  � �و��,�7ز ا� دود ���# ".,�"ط أ�,�ب ��,د ا&��

 �ل &زءا '"�را �,ن ا�روا�,�  � �,ل ا�"ط,ل ا�.,�"ط/ ا�%,�ط� ���&,� �,� �و�"ر �#�ش طو�ل ،

                                                 
  ��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص ��%��.  )1(

  ��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص ��%��.  )2(

 ا�روا�� ا��(��رة، ص  )3(�  .123أ �د  �د ا��(�� ، ا�#�ع ا�ز�ن 

  .249رو&ر أ�ن ، ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص  )4(

 ا�روا�� ا�(ر"�� ا� د��J، ص  )5(�   .�297 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�
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'�,� ��و�,ل  ، وا��واز�ن ا=&������ وا:�%���� #ف �(�� �ن �#دان ا�#�مJ'� و.(7آل إ��7 

، أن ��8,س ا�رض ����J�,� �� �,�ة و�ن ��F,ف �,ن �ظر�,7 ا",�ن 8Fل ا��#,�ش إ�,4 ا=*��,�ع 

و���� ا�روا�� "���� ا�.�"ط � �.ر وا�"طل ���ظر �وت ا�.�"ط ��(,ود �,ن  �,ث أ�,4 "(,د 

 "�ده ، �   .)1(ا��&��G �وا&��وأن ا*��G "��"#�ء 

"ا����ر�,�  ا:&,راءات�#د وظف ا�'��ب "(,ض     �F,ت ا�,ذي ',�� وار ا�,دا�و���,ر ا���� ،

 ���Fد ا����  �Fو��� ا�و��، ا�� �ظ�ر ������ ��4 أ داث ا�روا�� و �و أ��� ���د 

 'ل � ظ��ت ا�ذي �)��7 ا��رد داF,ل وھو �&%�د � ��� ا���� .2(("= �و�د ��.&� "ل �و�د 

، G��&" ا���ت ����ر �'�� أن ��ذ'ر�،  ا'" ��ا�روا �ا ��ت ��ف ا�روا�,� '�,� �(",ر   �ث

(,� ا� '��,� *، �رزا '"�,را �,ن ا�روا�,�ا�,ذ'ر��ت  �, "�8ح �"د ا��"ور" �ن ذ�ك: " � �ل

ا�,ذ'ر��ت ا��, �,رد ذھ,ن  ��4 (� ا���F�� ا��"���*� �ل  وا� ��ف ا�روا�� ، "���� � �ل ر

  .)3(ا�"طل ا���ف ا^Fر"

 روا�,� ا���,�ر �ر��,ز"'�� *��ت ا�روا�� أ�.� ��4 ا�ر�ز��     ,� �,"��'���، �#,د ا��",ر )4(" 

 ا�%,,��ء ،  �,,ث ��,,�ر إ�,,4 �,,دم و&,,ود أ%,,��ء ر�ز�,,� ا�روا "نأ�,,رو&,,ر "ا�'��,,ب ,,� �,,�

��ظ,ور ا���F,��  �(��,ق %,�طرة  ����F��ت ، وھذا ا��ر أ�ده إ�Jرة �&و ا��Fو�,�� و

 ا�روا�� ، �"طل ا�روا�� = �ذ'ر أ%��ء ا���F,��ت ",ل �ر�,ز ��,� ",��وان ، ��,8J زو&�,7 �

  .)5(�ر�ز ��� "���ون ا���ر و �د�#7 �ذ'ره "���ون ا�زرق

 �&�ل ���ر ا�و� وھو روا��7 ا�&د�,دة "� ,دث أ�,س"     ���ل آFر �.�ف ��'��ب ��7% 

، "",�ك    ا��,8ش "��F,� �#��,� ا=ر�,داد "،  ا����ر�,� ا:&,راءاتأ�ن �&ده ا%�(�ض ","(ض 

 ، )6(" �ث '�ن ا��م ا���% أو �#��� ا��,دا� ا� ,ر ھ, ا��%,�طرة ��,4 ا�روا�,�,' � وھ,

 ا�(,راق  دا�ت ن" �ن Nر"��ودة ا�"طل "%����,� ا�'و�ت إ�4 "�ده ا�"�,رة �%"G %�وات 

 %رد ��.�7 وNر"�7�  .  )7(، أ�ن �(�ل ا�ذا'رة ����� ��4 و� ا�"طل ��"دأ 

                                                 
  .248ر: ا��ر&G ��%7 ، ص��ظ  )1(

)2(   G&300، ص ا�%�"قا��ر.  

)3(  G&307، ص ا�%�"ق ا��ر.  

  .146��ظر: رو&ر أ�ن ، ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص  )4(

 ا�روا�� ا�(ر"�� ا� د��J ، ص  )5(�   .305��ظر: � �ود ��N�م ، ���ر ا�و�

� "� دث أ�س" :%����ل ��د إ%,����ل" ، ا��و*,G �روا� -��%�� –��ط�4 �ط�� &�(� ، "���ر ا�و� رؤ�� ز�'����   )6(
  ا�%�"ق.

)7(  .7%�� G*7 ، ا��و%�� G&ظر: ا��ر��  
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 ا�دب ا�(ر" = �#ف ��,    � �#,ط، ",ل ھ, �ط,ول إ= أن ھ,ذا  دو=9 � '��ب ���ر ا�و�

�#,د F,ص ا���*,د و ،ج إ�4 درا%,� أ��,ق وأ�,�ل�� � ��، ��ا��#�م = �%�� "ذ'ر &ل ا����ل

 ا�روا�,� ا��(��,رة روا�,� ,� '��",7 ا��و%,وم ""�,�ء ا�,ز�ن �"�راد �"د ا�ر ��ن �"روك" 

 "(,ض ا�روا�,�ت ا��,�درة �,� ",�ن ���ر ا�و� أ��وذ&�" ,�"درا%,� ���,�� �(��,ر ا�,ز�ن 

ا�"�9,, ��ر �,, وا���,,وع ا���,, واو ا��#��,,�ت ا��وظ�,,�اF��رھ,,� ��,,4 أ%,,�س ،1994 -1967

� ط,� "، و"�و��,د إ�8F," )1978(��'��ب ، وأھم ��ك ا�روا�,�ت "وھ,ل رأ�,��م � ��,ون" 

  .)1(وN�رھ� �ن ا����ل 1985 "=دوارد Fراط" "ا�%'� ا� د�د

��'ن أن ��و�ل إ�,4 "(,ض  وا�(ر"�� ر"��)�ن 8Fل ھذه ا��� � ا��و&زة ��روا�� ا�و

:T9��ا��  

 ا�روا�,,    ,,�  � �و��,,7 � ا�(ر"�,,� &,,�ء��,,�ر ا�,,و�,,� ،  ا�دب ا�)ر",,,,� ��,,�Jرا "�ظ�,,ره 

  :.��ء ا� دا�J ا�%رد��. ا��ص ا�%ردي ا�'%8�' %(�� ��7 �&�وز

 ا�دب ا�(ر", = �#,,ف ��,,د  ,د ا� �&,,� ا:"دا��,, إ= أنّ     ,,� � ��,وغ و&,,ود ��,�ر ا�,,و�

���� ا:�%,,�ن ا�)ر",,, ��,,�ر ا�,,,و� ��,,د ا�),,رب ��J,,ل إ�,,' ا�رN",,� ا��&د�د�,,� ، �,,Iذا ',,�نو

 7,,�I� ، �,,,J,,د ا�(,,رب ا��(��,,ر و�,,د��7 أ�,,�م ا� دا���ذ��� �'%,,,�ت ,,N �,,� ل أز�,,� رو,,,J�      

  ، أدت إ�4 اN�راب ا��رد. "�ط�ت �F���� إو

     7,����=N�راب ا���دي ا�ذي �(رت "7 ا�ذات ا�(ر"�� ، *�دھ� إ�4 اN�راب رو   �و�ت 

أ�.,ل ھرو",� �,ن راھ,ن �,�زوم ، �,ن أ&,ل ھ,ذا  ا�" ث �ن %,ر ا�و&,ود ، %,���� إ�,4 �,��م

 �ن ا� #�#� "�#د���� ���,Fوص ا�روا9�,� ',ذوات ��روا�� ا����ر ���زم ��%��� "��" ث ا��و"

���,"(ض ، و*,د ���,رف �(�,4 ا���,وف ��,د ا)2("���ردة �%(4 إ�4 � #�ق ا�'��ل أو ا��(ر

�,�)� 4إ�,����� ا��&ر",� ا:�%, ب ا�,و� ، �',ن ا���,وف ا�,ذي �#�,ده ��,وف واع �" ,ث 

 ا�روا�,� و��� "دا���F �ن *�م ����,� ، و�(ل ھذه ا��F��� أو ا���%م �� ���ز ��,�ر ا�,و�

  ا�(ر"�� �ن �J����� ا�)ر"��.

��� ھروب "طل روا�� "ا��,ص وا�',8ب" �,ن ا��&��,G ا�,ذي ��,و"7 ا�F���,� وا�),در إ�,4     

  ك.ا���وف إ= �&%�دا �ذ�&��س ا�ذ'ر و���U ا�زاو�� و

                                                 
 ا�روا�� ا�(ر"�� ا��(��رة  "روا�� ���ر ا�و� أ��وذ&�"، ص	���  )1(�  .�35راد �"د ا�ر ��ن �"روك ، "��ء ا�ز�ن 

 ا�روا�� ا�(ر"�� ، ص   )2(�   .�35 �ود ��N�م ، ���ر ا�و�
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��و�ر وا*(7 ا���%, �,ن أو�و�,�ت ا�روا�,� ، و��'�,د ��,4  و وا�ط8*� �ن ھ�� "�ت ا��رد    

 ظل ا�%,�ط��ا��ؤ%%,� ا=&�����,� وا�%��%,�� ، إذ أ�,"�  /ا=N�راب ا�ذي � س "7 ا��رد 

 طر�ق � #�ق �Zر"7 7�رى أ��� ���ر��  .  )1(و�#ف 

، إذ �,ورت  ��,� ھ,روب ا�"ط,ل �,ن �ء"ا�%,��ء زر*,وھذا �� �"رت ��7 روا�,� "'��,ت     

   ا��ط�ق.ا�%�ط�، "� �J �ن ���م ا��Jل و*�ود ا��&��G و

   ,��� �,���"� ،  ا�دب ا�(ر" �Fص "��&��ب ا��#��أ�,�ر  �4ء  آFر ��ز روا�� ا����ر 

 ��و�ر �&رى ا��(ور ا�ذي �%�Fدم ا���ا�روا��ت ا����ر�� ا�)ر"�� ، �)� ا�%رد�� ا�ذا��� 

�,,.�# ا�روا�,,� ا�(ر"�,,� ��,, ،و&,,ود .,,��ر "ا��,,�" ,,� = �#ط,,G ا��,,�� "��(,,��م "���#�",,ل 

 "، ا��Fر&,����'��ب دا��9 � �ول إ.��ء �وع �,ن ا��,وازن ",�ن ا� #�#,� ا�دا�F�,� ا�را%,"� 

U�أو ا���ر G��&ا�� G� ��&ر�F#� ا��وا� # ��ل ا���س ا�"�ر�N,� )2("أد�4 ذ�ك روا�� ����Jو� ،

إ��,7 ا��, ��J,ل ا���,وذج ا�&�,د ا�,ذي و�,�ت  ":�%�ن ا�%"(�أ��م ا� '�م *�%م" ا�'��ب �"د ا

 ا�دب ا�(ر",� ، ",��رNم �,ن أ�,7 ا��,زم ���,� ".,��ر ا�)�9,ب و"�,�ء ا���F,�� ���ر ا�و�

 ا�روا�� ا�'%8�'��.�  "�����وم ا���(�رف ���7 

       �#ر�,,� ��,,� م ���,,� ا�,,ذات ا���*,,د "ط,,7 ",,در" ��,,4 أ��,,� �#,,دم رؤ�,,� ��'���,,� �و*,,د �,,دھ�     

  .)3(ا��و.وعو

 ا�دب ا�(ر",, �,,م �',,ن �%,,�F ��روا�,,� ا�)ر"�,,� ",,ل  و�,,ن ھ�,,� �%,,���T أنّ     ,,�روا�,,� ا���,,�ر 

%(ت إ�4 �طو�ر ھذا ا���ط ا�%ردي "�,�ء ��,4 ا�ظ,روف ا�G��&���," �,��F ا�(ر", و"���),� 

  ا�(ر"��.

    �����F��8 ا�Fذ ھذه ا�F�� أو ��",�  و= "�س �ن أن ����8,� �,��م ا�'��,ب ��طF ن,� T,�

"/"��!8 ـ ��%,��9�ن �,ن �و*,G روا��,7 ، وھ,و وا ,د �,ن ا�'�,�ب ا�(,رب  "ا	���ن �ن ھ�

  �� ا�ذي �%وغ ذ�ك ؟ و�ن ���ر ا�و� ، �-وم ا	�رزخ"

 ّ"�   ر ���� ؟و�� ھ ا��#���ت ا�%رد�� ا����ر�� ا�� وظ��� ؟و�� ا����Nل ا��

 أ.��ھ� ��4 ��7 ؟�� ھ ا��Fو��� ا��  

 ا�&زء ا��ط"�# ھذه أ%��9 وأFرى %�%(4 إ�4� .ا:&�"� ���� 

                                                 
  .343��ظر: ا��ر&G ��%7 ، ص )1(

 أدب �&�ب � �وظ ، ص  )2(�  �'ري ، ا�������N364.  

)3(   G&ظر: ا��ر��146، ص ��%7.  



  
  ا�
	ل ا�����

ت ���ر ا�و�� ��ّ ���
  ا�روا�� ا��رد�� ��

  �� ا��رد��ؤا�ر-1


ر1-1��  .ا�

  .���ر ا������ ا���ور��1-2

  ا�ز�ن ا�����-2

  .ز�ن ا��ذ�ر2-1

  .ز�ن ا���م2-2
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��!�د:               

وا%��دة &��ن  ∗�و����� "ا�&%���ن ���ن ھ�����"�"��د روا���� "����! � ��وم ا����رزخ" �������ب ا�    

��%�& �(��*ر������ &.����را �&��� �)��د��ه ����  !ا,�&���ل ا�روا+���� ا�*د���دة ا����� ����ك ��)��� 	���%


� أ صا�روا��ت ا�����د�� ا�"	�، %��ث و*�د��ه وا3"��� ��� روا���1 ر��� ��&�، وأ�&��1 ھو 

&��� ���� روا����1 ، ��	��ل إ���! ا��%��ث ا�"�*&و����1 ا��		���� "ا�زھ��رة وا� ر���ف""�����ت" و&

، ��&س ��1  رو*� ���! �%و &��را آ ر �� ا��"�� ا��رد��، ھ� ھو �"ا�ز&ن ورؤوس ا�%��"

�روا����1 ا�&��ذ�ورة آ�
��� ، � ا�روا����ت ا�����د���� ا�"ر�����&��� أ�
����ه ���� ������ ��رط ���� ����ك ا����

 �*�وز �����ت ا��ص ا��<���� وأ ذ �� �*ر�ب ��وا&�س ��رد�� *د��دة ���=ى %�ثا����ر�� 

&�� "@�ده �، و%�&��� ھ�ذا � �را�ب ا,%�داث و������)� ا�ز&����ن �ط�ق ا�&�ط��� ا��رد�� �

���&�� &�ن " :-�&�� ���ول -*&"�� �وAو��A" ��� ��د�&�1 �)��، �)�� ص �1 ا���3د ا��و���� "�و

%�ث ا��Aل وطر��� ا�	���C إ��! �&�ط روا+�� �"�رف ب"����ر ا��و��" و���م ���1 ا�AB�.�ل 

، &&�� �*"�ل رؤ��� ا��ذات �)�ذ��ن وا���ذ�ر وا��.�� ا�&��ر������ وا��! ���	ر ا�%��م وا���دا

���ون �و%��  ����د إ�)�� ،ا�	��ف ا��*ر��دي �	��D رؤ��� ��ط���� دا ���� ھ�ذا وا�"��م ��� &��ل

. ������ ��ن ����ف �)�ذا ا�%��م ا���ظ��ري ��ذا )1( "��"ب ���1 ا��راوي ا��ذا�� دورا ھ�&�� �و*دا��

�������ت ا���رد�� ا����ر���� وأ �رى . �����ن ���� اHن ار�=���� ��� ھ��ذا ا�
	�ل ا����ط�ق ھ��ذه ا


��1 إ��! @���ط &�واطن ا��ط�"��� وا��وا	�ل ���ن ���ص ا�روا��� وا����ص ا� B ردي ا������ري���

1�& ��  .��&� ا�.ر

  

  

  

 

  ؤ�� ا��رد��:ا�رّ .1

                                                 

بســيدي  بمنطقـة مشـيخة الحنيــة ،منطقـة قمـودة  27/11/1947حسـن بــن حسـين بـن محمـد بــن هنيـة ،مـن مواليــد هـو الم ∗  

، لــه مؤلفـــات فــي الروايــة والقصـــة القصــيرة ، فمــن رواياتـــه: ثبــات ، علــى مرافـــئ الجنــون، المســتنقع ، أمـــا فــي القصـــة بوزيــد

،كمـا يشـغل رئـيس  1998باتحـاد  الكتـاب التونسـيين منـذ حاليا هن عضو .القصيرة نذكر: القمر ال يموت ، الزهرة والخريف 

  .فرع اتحاد الكتاب بسيدي بوزيد

  .15،ص2001سفير الفني، تونس ،ت، محسن بن هنية على تخوم البرزخ ،مطبعة اللناقد بوجمعة بوشوشةمن تقديم ا )1( 



 

 

 

 �����ت ���ر ا���� ا���د�� �� ا��وا��                  ا�
	� ا�����                                         

49 

1.1. ّ
ر:ا���  

إن أول &� ��
ت ا��ظ�ر ��� روا���  "���! � �وم ا���رزخ"  ھ�و ط��"�� ا���رد ا��ذي ��دور     

� ، ���روا�� ��وم ���! ا�%��� ا��ذي أو��ل ا����رد &)&��! ���ن ا�A 	�� ا�&%ور�� ا��ط���

1���
، %���ث �*��ده ������I ا������م ���1 إ���! إ%��دى A 	�����)� وھ��و ا��ط��ل ا���ذي �&���ل ا�����رد �

، و���دو ھ�ذا وا@�%� � ا�دا ���� ھ�� ا�&���طرة ���! ا���صا,%داث &ن ا�دا ل ���ون ا�رؤ��

  ��ك &���� دا ��� ... ا�و	ل &I�ا��	�رة ... �ن ا��	ر ،  ����ب �� &��)ل ا�روا��:

                .)1(ا��	ر &�%ل               


�� "���!  )��+ا���ا����ب ھ�� ����طI& I ا�روا��� ا����ر��� ا�.ر���� ���  و�"لّ ���
ا��ظ�رة ا�

���"���� ا�"����م ا�&�������ز��� ا�����ط��ا����� ���ؤ&ن �وھ&���� ا�"����م ا�ظ��واھري ووا3 ، I�������ره &��


��ا�%���� ا�&�����ز���� ذ��
  ، ا��� �&�ن إدرا�)�� �وا��ط� ا�%�دسات ا�ط��"� ا����و�و*�� ا�

�                             ت ����������دان ا�%��������واس و����������Cب ا�"���������ل ����������!���������� %���������B رة ا���ط������������	��������أو ا�

  :د و�1 ا�.��و��ھو ا���+ل ��د و3وع ا�%�دث وو )2("ز+� &و3وت�%و ��� دا+م أو *

    ، �	��دت ا�*ذب إ�! ا,رض ، وا�"دما��
! ا�وزن              

  ا�.��ر ... �%ررت &ن &I ا�د �ن و              

  ا�&%�وس ، � �	ت &ن ���	ر ا�&�&وس و              

                .)3(	ت إ�! *وھري � وا�%د�د .. ا�ط�ن وا,&<ح              

) أو ا�*�دي و �&� ��� ذ��ك ����طل � �ص &ن �ل &��1 �<�3 �"��&1 ا�&�دي (ا� �ر*� 

�.دو روا��� &�طو��3  �و���1 ���روا�إ�! ا�*وھر أو ا��	�رة ا�دا ���، ، ��و�ل ا�"&لا�%واس

ول ��� ا��رد،&��&��� ,��� �����ھ�  &ن و*)� �ظر ا���رد/ا��طل ا�&�Aرك ا, ؛���ت &��و��و

�%أأ�ن و�"ده، ����� ا�&و�و�وج ا�دا �� 3�ل ا�%�دث	 �� I�%��ن &�ن ذھ�ن ا��ط�ل ا,%داث ���


��1 ��ن �
��1 و��ن ��Cره1 ا��ـ��دا���، �)�� إ%����  وإذا ����ت ا�روا��� &�طو��3،و�� � ��ر 

&���  أ�@�� إ��! �<��A دور ا���راوي ا��<����� ا�"���م ����ل ��Aء ، ا��ذي �����ل ا,%�داث و��ل

                                                 

  .35، ص 2001 سفير الفني ، تونس ،تالمحسن بن هنية ، رواية على تخوم البرزخ ، مطبعة ال) 1( 

  .161،ص1970،1995أحالم حادي ،جماليات اللغة في القصة القصيرة ، قراءة لتيار الوعي في القصة السعودية) 2( 

  .56 – 55الرواية ، ص) 3( 
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.� ا�.�+ب و ا��ذي ���دو &را3��� ��Cر �، "و��ون ھذا �	��"�ق ���A 	��ت &ن �"��ق و�
��ر

                                                                               .)1(ا����"�"��1 ا,&ر B &��رث �=ن 


�ء ھذا ا��&ط &ن ا�رواة ��� ا���ص ��رك ا�&*��ل ��A 	����ن � ��� ����دم ���� ا�روا��� 

 Bرة وA��  �ط� (ا�راوي).�ھ� �و�����أ���ء &"��A�)� ، و������� ����V �"�ش أ%دا�)� &

���د أن ����ون  A	���� ���Cر ��د����  �"     B وت &���&وع��	������ ������م ا�A 	���� و%��دھ� و

 ، ��Vذا ���ن�ط��)� &ن ذوي ا�"�ھ�ت أو ا�&ر@!ن أإوھو &� �A�رك ��1 ا�روا��ت ا�*د�دة إذ 


	���&�� ا���Wدھ� �*��د ا�A 	����ت ������ق إ��! ھ��ذه ا�%ر����  ،ا,&�ر ��"���ق �روا���� &�طو���3�

،وھ�و &�� )2(���دي" ��Cر إ�����ا�&���م  �1�V &ن ا�@روري أن ��ون، ا��� ھ� ا�%وار ا�ذا��

�طل ا�روا�� I& دا إ����� ��3دً   ��واءم���رة أدق �"��ش� اا�ذي "�، إذ %���� ا�<و��� �و�� أو 

���� دم  ، �
� ا�%��� ا,و��! ا�.�+ب �واء 3�ل ا�%�دث أو �"ده � �� 	ورة ا�%�@ر�ظ)ر ��

�"�د&� �
�3&�ت&%د�� �
��1 ا�%وار ا���ط�� ���� ر�و�1 ا����رة  ا���رد  ، 1����A&، م �*�د���  


�ء ��Bا�"ودة إ�! ا�&�@� ����"�دو ��! ا�ذات & ر*� �)� �وى ا  ����"ض ا��ذ�ر��ت ا��ر�

، و�.�ب �ن ا�واI3 &دة ا��طل �
�د ا�و�� �&�&�ا�%��� ا������ (�"د ا�%�دث) �Vن ، أ&� وا��"�دة

 Michel %و�$ور ���$�ل، ����دو �&�� ���ول ا����3د ��ز&ن �ر%�ل إ�رھ�� إ��! ����م ا� ���ل&�ن ا

Butor " ��	 Aا��&��	
B 1 �����م دو&�� ,��&��زة ا��ط�ل ��� ا�روا��� ا�&�طو��3؛  ، وھ���

�@&�ر ا�& �ط�ب أو ��%�دث ��)�� �@�&�ر ا���1 � �ط�@&�ر ا�&���م و 1�
ھ�و �.�+�ب وب �

ا�����و��  أھ&������ B ������&� ������ ا��&������ز ������ن &������و��ت ت&����� �*"����ل درا������ ا�@����&�+ر ذا

  .)3(وا�<و��"


	���&�� راح   و��"���ر ا��ط��ل ���ن ھ��ذه �Bن �وظ��ف �ظ�&��� &��ن ا�@��&�+ر  ا����&راو%��� 

�+ب، و@&�ر ا�*&��� ا�&���&��ن �ر ا�& �طب (أ�ت)، و@&�ر ا�.، و@&@&�ر ا�&���م (أ��)

�=س أن ���A)د �"��� &ن ا��ص:(�%ن) Bو ،  

  �ت ��! &�*�أ�� أ&�ك ز&�&)� أطرا��               

  أ�� ا�ط��� �*ب &ن ا�%ر��ت ... ھذا أ�ت أو              
                                                 

، ر الجــامعي منشـورات عويــدات، بيــروتميشـال بوتــور، بحــوث فـي الروايــة الجديــدة ، تـر: فريــد انطونيــوس ، مكتبـة الفكــ ) 1( 

  .64، ص 1971،  1لبنان ، ط

  .129مصطفى التواتي ، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهنية ، ص ) 2( 

  .76ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة ، تر: فريد أنطونيوس ، ص ) 3( 
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  ���&ق ھذه �ؤال ��ف ا��  �را*"ك ...  �وق ��دة ا��"��دات                

   �)� �ذات ا,�واح �)زھ�  دا�� ، ����@ م��%*م %*&)�   ... ا�A*�رات               

                . )1(&�ء ��ذب              

ا�����ق  �"�دد ��@��&�+ر �"��س %����� ا�@���ع و ب و%��ظ ���Aف ���ن �<���&�� �� �����ص

ذ���ك %���ن ����ون  !���ل �� ط�� ���ف ����د ھ��ذا �ا��"��دد B   ووظ�
��� ذات ا��ط��ل ،ا����� ������ب 

���&�� � ��ص @�&�ر ا�.�+�ب �����رد ، )2(&ؤAرا إ�! ا �<ف ���  &�ط��� ا��و��"ا�@&�+ر �

ا��A*�رات ا���� ����ت ���!  و��&���1 ��� ا��&�وذج ا�����ق ���د %�د�ث ا����رد ��ن ا� �ر*�

ا�&����م � �	��ن �����ر ط�ب ون ا�& �إ%�ن "��� )��B�)3&� إذا ��ن ا�%د�ث &و�و�و*�ا�طر�ق 

، &�� �*"�)�� ����م �
��)� ���رة �@�&�ر ا�&����م أ��� و���رة ذا�)� 	�� وا �� ��ن ا�Aدّ ا� ا�و��

أ رى �@&�ر ا�& �طب &%�و���  ��ق ذات أ �رى &واز��� ��ذا�)� �%�ورھ�� و�����دل ا,����ر 

���ن ا�@�&�+ر <&")� إB أن ا��Aء ا� Y*��
�ت �<����ه �� ا�&�طI أ�<ه ھو ذ��ك ا�B����ل ا�&

����د �وظ�
��1 أ����وب  �����1%��ذف ��&%���ل  ، &��I ���� &���دون و*��ود &�ط��
���)� و���� ا�*&���� 

، إذ B �"�ر �� ا��ص ��! 3ر��� �و%� �و*ود �A ص آ �ر ���Aرك ا��ط�ل ا�& �ط�� (أ�ت)

، و�	�د�)� &�ن وات &�	��ر����ا�����&)� إ��! أھذا &�� �ز��د &�ن ��Aظ� ا��ذات وو ،ا�%د�ث

��	�
�=ر*%)��   ر أ�@�� ��ن�"��� ، وھ�وا� ��رجو���ن ا��دا ل   ا�دا ل �"د �<�A ا�%دود ا�

                 �&�=زم ا�ذي �م �*د �1 & ر*� %�ث:��ن وا3")� ا��
�� ا���ق و��ن وا3")� ا� �ر*� ا

              A� ر	�  �د ا��	�رة ��! ا�

  �دت ا�&دا ل               

                .)4(وا,�واب أ�C�ت              
 ى وظ�
���3د أدّ  � ���ن @�&�ر ا�&����م ا�& �ط�ب �	�و� إن ھذا ا�����وب ���ن ا�@�&�+ر

����ن ا�&���روي ����1 و Genette Gerard "'�$$$رار '���$$$ت"���&�ھ�   ������،  )1(ا��ط���لا�&ط�

����
   ا�&روي ��)� �� اHن �
�1.و ���راوي  ھو ا�ذات ا�

                                                 

  .57الرواية ، ص ) 1( 

  .115محمود غنايم ، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة "دراسة أسلوبية" ، ص ) 2( 

  المرجع نفسه ، ص نفسها. ) 3( 

  .41الرواية ، ص ) 4( 
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   �3ت �� �&�ذا أ��ر &�Aھدي ��.�� أ��                                 

  �=��ك أ�م �ر ��ف��ط                                  

  .&�Aھد &ن وراء                                 

                )2(تأ��م أ�! ���)� ا�دھر �و�ّ                                  

ع ا��.��� ، �)��ذا �)��و �ط��وإ���! إ���راز %@��وره ا�A 	��� ���� ا����ص دا+&�������"! ا��ط��ل 


� أو�)� @&�ر ا�&���م أ�� ا�ذي ��	و، ���"��ر �ن ھذه ا� 	و	���� & Zت %@وره �� �أ�

Iط�ق ا�&�، �)�و &�ن ذا��1 ����+�)� و�و*�1 �)��  ط���1، �م &� ����ث أن ��%�ت ذا��� أ �رى ا���

 ، ��< �*�د� ا�"ز�� ا��
��� ا���� ���ن ���)���A)د %ر�� ذھ��� ا������� �ر@)� ا�%وار ا���ط�

دا�! ��A&� 1ھد ��"ث %�� &�ن *د��د ����.�)� ��� ، ا�ذي ��&��
�� أ&�&1 إB ا�ر�ون ��&�@�

، ���ن إ���1، و�� ھذا ا�%وار �*"��� ا����رد ���وھم و*�ود �A ص آ �ر ��%�دث 3راءة ا�راھن

���رة ��� ھ�ذ��ن &%&�وم ���رة �@�&�ر أ��� و، �)و �%دث �
��B 1 أ�ر ���1 ا�%���� B و*ود و

، و��3د ورد ا� ط���ب �ط��ب ���د��ل و*��ود ����ء و����ف .� ا�&�أ ��رى �%��ول ا� ط���ب إ���! 	��

  :�.����ن�وظ�ف ا�& �طب �� ا�روا�� 


��)� ،  : �)� ا�� دا&1 ��%�وار ا��ذا��ا(و�)�=&�     � ���	 Aإذا ، %��ث � �ط�ب ا� ��	�

ا� �رج �����"&�ل @�&�ر  ، �)� � رج &ن ذا�)� ���%�ور &")� &ن���ت �"�ش %��� ا�طوا+��

  �� &�ل 3و�1 :     ا�Aواھد ا�دا�� ��! ذ�ك ���رة �� ا�رواا�& �طب و

�را ���ّ               	 �"& Iط���� B ك  

���� أو ، ��! اB&�زاج �@&ر ا�وا	�� ���� و���ك                

  A=�� �� أطراف �&�ك                                   و��%	ر  ����و              

                 .)3( ا�&�ود ...              

%�ذف آ �ر ��"1 ����ا�&�ط�I ا���ردي ھ�و %�ذف �&	�در�� ا�%�وار ا��ذي  ���Aف &ن&� 

 	�ص أ���و��� ا�%�وار ا��وارد���������رد �@&�+ر و��	د ھ�� @&�ر ا�& �طب ،&ر*"�� ا�

ا�*�واب ��� ��D (ا� @ر) ا����+م ���! ا���ؤال وا�ر*ل ا�	��ن ا���� &و�! (���1 ا��<م) و

�د��ل و*ود ���رة ��	�1 ��&"ر�� ،" B را���ك�	 �"& Iا���� ���ن �رددھ�� ا�ر*�ل  "���ط�

                                                                                                                                                         

عبــد الحميــد بورايــو ، منطــق الســرد "دراســة فــي القصــة الجزائريــة الحديثــة"،ديوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،د ط،  ) 1( 

  .90، ص 1994

  .41الرواية ، ص ) 2( 

  .38الرواية ،  ص) 3( 
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D����	ط��ل إ���! & �����! &و���!، ��&��� ���=�1 ���ن أ&��ر &��� ا��ط���� ذا���1 ���� 3و���1 ، ���م ������ل ا�

(������I إ�����د @��&�ر ، وھ��و %*��� ������� ���=���د &��ن %��واره ��
���1، �&��� �����ط�(أو������ و

1 ���ر �	�1 ھ�ذا ���B 1ِ*�، ا��ذي �و\ ا�& �طب إ��! ا����رئ��&� إذا �ر���� أ��1 ��1 ا�����ب  ط�

��ر��ب &ط���  �ن �ر ا�و*ود ��ذا ���"! إ��! إ�Aراك ا����رئ�%ث �ن ا�ذات ور%��  �*وب

، و���1 �@&�ر ا�&���م ��ون 3د �3م �دور &�@&ن وھ�و دور ا�&����� أو ��ك ا�ر%�� ا�&"ر���

    ا�& �طب.

ط��ب ��ل  ، &&�ر ا�& �ط�ب &�ن أ*�ل & �ط��� اH �رأ&� ا�.��� ا������: �)� ا��"&�ل @�    

ا�"��م ا�"�وي، أ���ء  زو*�1 ر���� و�"ض ا���+��ت ا��ورا��� ��ا���رد &I ا����ء ا�.ر���ت و

 ��&���I *���دا وB&، وإن �����ت ����ك ا�A 	����ت B �&����ك %@��ورا %��واره ا�����ط��ھذ�����1 و

أ%<&��1 ���� ووِ رَ �ْ إ�&��� �����ھ��� &��ن ذھ��ن ا��ط��ل ����ر �دا������1 ا�ذِ ، و������ن &�����ل ���� ا����ص

  &I ا�
��ة &��Aل ا�
ر����:��1 ، �= ذ &��B ��! ذ�ك %وار ا��طل  �و

  ��و��ن ا�&ك &��Aل ... ا�Bم ��د�م �ذ�ر و�ؤ�ث �=�&�ء ا�"رب "              

  �"ر��ن ��� 3رض ا�A"ر و%ب ا����ء و أ��� أA)ر ا�&زاو*�ن -

)��� ��Cرف و �%�)��� ��Cرف إB إد����را &��� *+��ت Cر����� ھ��ذه ا����� &��ن �و3 -

  . )1("ن دروس ا,دب�رارا &و

ورد ا�%وار �	�.�� ا�& �طب و ا�&���م ا�&و%� �	وت ا��ط�ل ا��ذي ��روي 3	�� ���ك     

�ل �م ��&������زع ����&�ن &�ن ��رد 3	��)� ������)� ھ�� وإ�&�� �&��I ��)�� ا���<م وا�
��ة �)� ، 

&�� < ، و� �"ر��1 ھ�و ��)�� ����Bم &��&�)� ا��Wدة ا��زا�� &ن ��دن ا��ط�ل ����دم ���� ��رھ�� &�

ره �%�ب ��)�Aار ا��ذي �"�د د�وا��� ��"�رب ���ل ، و، �ر�� �%ب �3رض ا��A"ھ� ��1 �"ر�1

اWدBء  "���$�ل"�������� �)�و �*&�I & ���ف ���	�ر ا��	�� ا���� ر�@�ت ا����ء وا�زواج و

�(� ك���=�1 أراد أن ��ول �)� �=ن ��ل %����� ��� أو � 
�)� �ن �
�)� ، وإ&� ,�)� � 
� ا�% ،

&�� *+�ت "ھذا &�� �*��ده  ط���1 �)�� ��� آ �ر ا�&�ط�I: ، و &"�و&� �ديّ &
@و%� وأ���رك و

 (�و�)� ط���� ��درس ا,دب ���*�&"��) ، إBّ  "�رارا &ن دروس ا,دبوCر��� ھذه إB إد��را 

 %�ول ا��ول ا,ر*D �"ود إ�! �&ط ا�روا�� ا�ذي ���&� إ�! ����ر ا��و�� ��� ��+��ر ا�رؤ��� أنّ 

"�رف ���)�� إB &�ن  �<ل �إن و*�دت A 	���ت ���و��� ، ���%ن B �، وا�A 	�� ا�&%ور���

                                                 

  .43الرواية ، ص ) 1( 
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��ل ��
�1 ��ف ا����رد ���! @�&�ر ا,��� ا�
�رديو��)� ھ�� ، ���ن ر�Cم ھ�ذا ��م ���	�ر �وظ ،

�"����ن ���� �"��ض ا�&����طI و*��ود ��*���وز ����ك ا,���� ����A&ل @��&�ر ا�*&����� ا�&���&���ن إذ 

 ھ�و، وا���  ا��� ��دو �1 و�%��وره�+��ت ا��ورا�@&�ر "�%ن" &�ل &�  ص �1  ط�ب ��ك ا��

���ر دروب ا�"��م ا��
�� ا�&"�&� ، ���Aف ��رھ�� ��ن �"�ض &�� ا�ذي  ط�ب ا�"��م ا�"�وي 

:1� ��	ف 

               B ... ن �&� ھو �� إدرا�ك%�  

  �ورات ��� إ���� أو ذ�ورا              

  B ا��*��� �)���ت %���و              

  ا�%ب �د��� ��س &�"ث��&�"� و�              

   *ل ... �&����C Z��� &ن ا�%ب              

  م و ا��ذة ..."ذروة &ن ا��              

   )1( ك أ��ر ...�ا*&I &� ا��ط"ت &ن ���ء و أ �ص �&"�              

ن &��&��� د&� @�&�ر *&���� ا�&��� ،ا���+��ت ا��ورا��� �� ھذا ا��ص �����م ������)� ھ��    

�(��
��، ���%��ب 	��
��)� ا�&�زھ�� ��ن %�ب ا��A)وات وا�.را+�ز ذ��ر، و"�%�ن" ��� ا��"ر��ف 

       ، ���ذ�ك �*��دھ� �و*��1 ا� ط���ب ���1ا�&���دي أو ا�*���ديا�&"���!  ���د�)م %��ب رو%��� ��*���وز

1��
.. �����)�  )2("ا�"وا+�ق ا��
����ا�"وا+�د ا�&�د��� و"ھ�ذا �%�رره &�ن و ،�=&ره �=ن �%	ن �

 Iا�&�دي.ا�&"� إدراك���ط� B �%ا�رو �  

  ��ول �� &و@I ��ن:    

��� &ن ا�دھر ��رة ... ��د و�د��               �%  

  ���� &ن ا� وارق ����A ����وم أو�1 �*ر وو�د�� و              

  . )3(آ ره ��ظ<م &ر�%لو              

                                                 

  .81،  80الرواية ،  ص) 1( 

عبد الرحمان تبرماسين ، رحماني علي ، على تخوم البرزخ بين تعدد القراءة و إنتاج المعنى ، محاضرات الملتقى الرابـع ) 2( 

السيمياء و النص األدبي ، منشورات قسم األدب العربي ، العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة محمـد خيضـر ، بسـكرة ، 

  . 142، ص 2006

  .110، صالرواية  ) 3( 
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���ذات ا����Aر�� �%���ول ا��ط��ل ���� ھ��ذا ا�&�ط��I أن � ��رج &��ن 3&���م ا���ذات ا�
رد���� ، ����<&س ا

ا�ذي ��س ���رارا ��@�&�ر "أ���" �%��ب ، ��ل ھ�و " (ا�*&"��) ، &��"&< ا�@&�ر "�%ن" ، 

��ن � I&*م إ��! "أ���" و���ط�ل ھ��� و ھ�و "ا�&����م" ���ن دة @&�+ر �و��1 ���"أ���م" ، ,ن ا�

1 "��د ا�)��دي" و ر���� ��%دث أ�@� ���م ا�A ص ا�ذي �و*1 إ��1 ا� ط�ب، وھو زو*�1��ا

@� ���	 Aوت ا��	��ف �)&� ا����رئ ا�&
��رض ا��ذي �"�د طر��� ����%م %@�وره ا�ر&�زي 

�"د%��و،)1(ا���ردة���ا�
��� �� وا��و��  ��ز&ن   ا�دا+ر��  ���ظرة  ا�����Wوا�A&و�� و  � 

م أو��1 �*�ر و آ �ره "�����A �����ور ���1 ��و��1 ھ�ذا &�� �ّ��و ،رة ا��)�ر وا���لا�ط��"� أي دو

، ���B&� إذا �ر���� أن ھ�ذا )���� دورة ا�%���ة ا���� ���)�� &�وتوھو إ�3رار ��، ��ظ<م &ر�%ل"

&"���� �*ر���1 �، *��ء &� 	�� ا��� ، �"�د ��ودة ا��ط�ل إ��! ا��و��ا�&�طI ورد �� آ �ر ا�رو

  ، �م �ر��ن &� �"ود �� آ ر ا�&�طI إ�! @&�ر ا�&���م (أ��):ا�رو%��

  � إ�� إ�! ا�.�بأ�ط�� �"ض أ&�"�� و أورا�3 و �3&              

  , ط ��! 	%�
� ا�دھر، �� ا�*�ل ذاھب              

  أA)د أ�� �&� *+�1 ��رغ ا�*راب             A)�د�� و              

   )2(ھ�ذا أ�� �1 ��+د              


@�)� رو%�� &I ا�    � a&و��� ��د	ھ�� �ز��  ��	 Aررة &�ن ��3ود ����ب ا��%�& ، �"��ط

��ل � ���ر طر��ق ا�B����ف واخ ا�%��ة ���ل و*وھ)�� ، 	را�واI3 و��&���&�ن أ*�ل ا�زھ�د  و

ا����م إB أدوات &��ن أدوات ����ك ا�&"ر��� ا����� ���"! ا��ط��ل *�ھ��دا ا�&"ر��� ، و&��� ا,وراق و

 �(
A� !ن أن إ��د&� ��"�، ا�%�����ا�%دس ا����ط�� ھ&�� *��ران ����وغ وAرا�3 ا�رو%�� Wا، 

، &��&��� ��� ذ��ك @�&�ر "ا,���" ا�&"��ر ���ن ��ش ا��*ر�����A)�دة �ط�ق �)�� �A ص �� وھ��

���Aف ���� ��ن "&�ن ��م ، و��ط�ل ���ف ���� ���! � �وم ���ر�1، ��ا�A 	��ا��ذا�� و%@وره 

ا����ر ا��ذا��  ا���� �&�د ا�����ب �� ��! و*ود �<��3 ���ن ا�روا+�� و�و�ر �<&�ت ���ص دا

! ا���م �"���ر ���� ا�روا���� ���� &��ن أ���رز ����ك ا�"<&���ت أ����� B، و)3("��)��� ���� �@�����ف �	��1

@���&�ر ا�&������م ����� &����د&�)� ا��ط���ل ����دا *&����� &���ن ا�@���&�+ر، ا������ أ������)� ا�&ؤ����ف ����1 و
                                                 

، 2، عــددكويــتيوســف شــكير، شــعرية الســرد الروائــي عنــد ادوارد الخــراط ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون واآلداب، ال) 1( 

  .269ص. 2001، ديسمبر 3مجلة عالم الفكر ،مجلد 

  .111الرواية ،  ص) 2( 

  .27، ص -الرواية–بوشوشة بوجمعة  الناقدمن تقديم  ) 3( 
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��ن ا��ط�ل و%�! ������"،(أ��) ��ف %��ث ��م ����طI أن �
	��1 ��ن ا�&ؤ��� Aك أن ا�	�� 3ر�

، ��"ط�1 و*ودا &���< ��*"���� أ&��م ��=ر�A b 	�� ��1 ، ��م �*�رأ 	��%�1 ���! و@�I ذا�1

&��I �����ر ا�روا���� ا�*د���دة ���� &��)��� إ���! ا���B�"&�ل ا�&����ف ، أو أن ا������ب ������ق )1("ا���&1

ذ�ك ��"و�@)� ���@&�+ر و،��@&�+ر، ا�ذي ��دة &� �
�ر ��را*I ������ ا�A 	�� �� ا��ص

�)�و ر*�ل أ�&��ل ��م أ��1 � �م إن ا��طل ���Aرك ا�����ب ا�&)��� ذا�)� ،)2(أو ا,ر�3م أو ا�ر&وز


ر����� 3���ل أن �"��ود إ���! ����ده ���و�س �����ش &����1� 1����"��ث �"��ض ا�&���Aر�I  �*ر���� اC�را��

&"��� ����رة �"��ث و  1974، وھ��و ا���+��ل: " ... �"��دت إ���! ���و�س ر����I �����)3(ا3B�	���د��

  ���ن"... و : إذ ��ردف ��3+<، �"د أن &�ث ھ��ك %وا�� أر�I ���وات )A& )4روع 	.�ر ....

�%	�ل ،�� ھ�ذه ا����� ��� أ�@�� ��������و  ا,��رة  ة%��  ��  %��&�  &�"ر*�  1970  ���

&�ن �A*��� و ،"3رو�و�ل"  ا�
ر����� �&د���&�%� ��وا	ل  درا��1 أ � &%&د ا��Aذ�� ��! 


ر��� قأ��%ق �A�� أنأ�)� 3ررت  ةا�وا�د�  .)5(و��ن �)� ذ�ك "ا��Aذ�� 

    A ، وھ��� &��ن ����رب ا����ص إ���! ا�ذا����� زو*���1 ر�����ت &��ن ا�"<&���ت ا����� �����	 

&��ن ھ��� ، وا���&)� ا���&��ل "ر������  ��
���" و�&���ل زو*���1 ���� أرض ا�واI��3 ا�روا���� وا����� 

" ... ھ�ذا �دأت &ر%�� ا���و�ن ا�&��دي ، و�3د %���
�� ��)��  :، ��&D ھذا �� 3و�1ا�&�ر��ت �1

  )6(1975ا��*�ح ��3�ر�ت �����H "ر����  ��
�" و��ن ھذا ا3B�ران ��  ر�ف 

��ن ا�را��I ������ب   وو إ%دى ا�A 	��ت ا�&ذ�ورة �� ا��ص ،)�أ&� ��د ا�)�دي Bون ا���

� ، �)�� ���1 ���روا�� ��طوي ��! ا�"د�د &ن ا�%*�a ا���� �*"�)�� 3ر���� &�ن ا����رة ا�ذا���و

إ�&�� ھ�� &����A ���وھم ، و �ل &����� �&���إن ����ت ����ت &�A�ر	د �"ض &��Aل ا����رد و

  ا�%@�رة ا�&�د�� ��ل و*وھ)�.  ���1 وا�ذات ا���%�� �ن ذا�)� �� ���م ��ط

                                                 

نيســة ، فــي بعــض قضــايا الفكــر واألدب ... جــوالت فــي العقلــين العربــي والغربــي ، شــركة دار األمــة نصــر الــدين بــن غ ) 1( 

  .58، ص 2002،  1للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط

ينظــر: رشــيد قريبــع ، الروايــة الجديــدة فــي األدبــين الفرنســي والمغــاربي "دراســة مقارنــة" ، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة دكتــوراه  ) 2( 

  .201، ص2003،  2002لة في األدب المقارن ، جامعة اإلخوة منتوري ، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة العربية ، دو 

  مقتطف من سيرة الكاتب بعثها لنا عن طريق البريد. ) 3( 

  المرجع نفسه. ) 4( 

  المرجع نفسه. ) 5( 

  مقتطف من سيرة الكاتب بعثها لنا عن طريق البريد. ) 6( 
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آ ��ر %���ث ا��������  �&ر���=ا�%@���رة �	���D ا���ذات �ر���و �"���د ا��
���ء ا�و	��ل &��I ا�"����م و

�Aف ��1 رو%�1 ���*زھ� ، ��"� ا�و*ود ��ور ا��	�رة �&واطن @"
)� و سا�%���� ���%�و

س دا�1 ا�%���د���Aا�%���واس) و������رد &���ن ا�"�����م ا� ����ر*� (ا�*����د و&���� �*���رد ا�و ،*���وھرهو

�دي ا�زا+�ل وھ�ذا &�� &�&ن ا�%���� و �ر ا�و*�ود ا�رو%�� B ا�&� 1ا��	�رة �د��ل ��! و��و


�� ا��� �رى ��� ا�"���م ا��"�س �و*1 و��
�ق  -���ط�� &���I ا�%�����  رؤ�� ا�روا�� ا��� ��&�

وھ��و &��� *"��ل ا�رؤ���� ا����رد��" ����ون رؤ���� ����م &��ن  <�)��� ���رض ا�"����م  –أن أ��Aر�� و

ر ذا�� ا�ذي �رض 	�.� ا�&���م (أ���) ا��ذي ��ورط ا� ط��ب ا���ردي ��� ا�� ��� &ن &�ظو

��V%��حا�&��)a ا�����ري  ���رھ��  �	� إ�����A، وھذه )1("ا�ذا���،  1�����وھ�و �%�ول ا�روا��� 

و أ*�واءه إ�! ��رة ذا��� �
��� �&ؤ�
)� ، �	ور �*ر��1 ا�A 	��� و �"��س و���1 ا� ��ص 

  .)2(ا�ذھ���

ر���Cم و����I ا�������ب ��وظ����ف ز ���م ھ�+���ل &���ن  ا���ور�$$$�: ���$$$ر ا����$$$��.1-2    

، ��Vن ��)�Aم ��	ر ا�A 	�� و �"&�� �)�ا�@&�+ر  ا�ذي ��دة &� �ؤول �� ا�روا�� ا�*د�دة 

�� �روا���� �����ر ا���و�� ا����� �����������"�	��ر ا�A 	����ا,&��ر ����س ���ذ�ك  ���.���، و�� اھ�&�&��� 

����� ا,&ور،وذ�ك ��V.�ء دو" ���ده إ��! إ%�دى ا�A 	���ت ����د&)� ��� إ��ور ا�راوي ا�"���م 

  . )3("أ�&ق &��و���)� ا���ط���

�� وا%�دة، �ر��ز �ؤر�)�� %�ول A 	��وھذا &� دأب ���1 ا���رد ��� �	�1 ، ���روا���     

، �ذا ذھب �"�ض ا�����د إ��! �"�ر �����)� �ن �
�)� و�ن �Cرھ�، ھ� A 	�� ا��طل/ا���رد

و&�رد ذ��ك  –&ن %�ث ا�رؤ���  –دي أو روا�� أ%�د�� ن ا�روا�� ا����ر�� ذات �"د أ%�إا��ول 

أ�)� روا��� &��*�����  Bر���زھ�� ���! ا�%�وار ا��ذا�� ا����ط�� ، �)�� �"�&�د ��� ا�در*�� إ�! 

ا,و�! ��! ��طرة ا�
�رة ا�وا%دة ، ��س ا�روا�� ا�%وار�� ا���� �����وى ��)�� ��ل ا,����ر 

اB ���<ف ���� ا,�����ر �
��رز ���� %����� ,ن ؛���� ا�%@��ور، وB ����ون ا� ��&��� �وا%��دة &�)���


�رة ا�ذات��� ، �����ص ا��ذي ���ن أ��د��� ����ت �����1)4(ا��	وص ا�&��*���� &� �&�ن ��&��1 

                                                 

  27، ص-الرواية–بوشوشة بوجمعة  الناقدن تقديم م ) 1( 

  .22أحالم حادي ، جماليات اللغة في القصة القصيرة، ص  ) 2( 

  .442صالح فضل ، النظرية البنائية في النقد األدبي ، ص  ) 3( 

دوقـة" ، منشـورات ينظر: عمر عيالن ، االيديولوجيا في بنية الخطاب الروائي  "دراسة سوسيو بنائية في روايـات بـن ه  ) 4( 

  .148، ص 2001،  1جامعة منتوري ، قسنطينة ، ط
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� ا�"����م ، إ���! *����ب ����د�&)�%��دد ا�ط�����)��� ا�ذا���������! A 	���� وا%��دة �ر	��د أ���رھ��� و

�(�ھرو��� &�ن "�ظ�ر Cر���� إذا ���ت ا�روا�� ا����ر�� �"�س &ن و*)�� ، وا� �ر*� ا�&%�ط 

ا�رو%����� ذا�)���� ، واھ�&�&���� �"��&)���� ا������ط�� و*����&)���� ا� ����ر&�د����� ������ن ا�A 	����� و

رھ� ���"��ر ��ن و*)�� �ظ�ر & ��
�� ��رى ��)�� ا�&%�ن �ن ھ��� �� ّ  ، �Vنّ )1("ا����و�و*��و

���ر  Bو�<&�س ھ�ذا ا�واI�3  ا��� �*�دھ�  ��! ا�A 	��   �)�&�� ا�واI3 ا� �ر*� اا��&رارً �

1���ط   �	� �� ���رة  اC�را��1  ؛ا�	�� %Wوا&ل ا�  bل �*دھ� ��ط�ق &�1 ��ر���
ر����  �

، �@��ف إ��! ھ�ذا ���ك ا�&<&�D ا���� ود��1 ,رض ا��وطن ��&���Aل ا�&������"ر@1 �"د �، و

 cر�ب ا�روا�� &ن ا���رة ا�ذا���� ��
، و&�� &���Aل ا�"���م ا� ��ر*� ��A 	��� ا��� �م ذ�رھ� آ�

� Bإ�(���% �� ��� ،�(�A�� ���ا� ���ا�%���� ا���� �A)د�)�   ��واء ��� ا�&ر%���ا��
��� اCB�را

، إB أ�)�� B �)�دف ا���� ����A�)� ���د ���دا�)� ا��و�� ��! أرض ا�واI3 أو ا�&ر%�� ا�رو%��

� ھ�� إB و����� ����Aف ��ن ا��Aرح ، ��ل &�ا�&"ط��ت إ�! ��د�م ا�&"�و&��ت و &ن  <ل ھذه

.��	 Aا�  

    -  ّBط�ل ، إ�م ���Z و*�ود A 	���ت ���و��� ھ�ذا �� أنّ  رCم ��+��ر ا�رؤ��� %�ول A 	��� ا�

%�رك ��� ا�روا��� إB &�ن ، وB �� ا�&%ور��� ، �"ر��� ���)� &ن  <ل ذھ�ن ا�A 	���&���دة

�)��� �����ت A 	����ت ذات �����ن &�����ل ���ن ا�A 	���� ا�ر+����� ، وھ��� إ، إذ  <�)��� ھ���

���دة &�� ���ون �)�� ����ن &����ل �"دد ��)�� ا�A 	���ت، و� � <ف ا�روا��ت ا��<����� ا���

  �ن ا��طل ، ��"رف ���)� �وا�ط� ا�راوي ��&ل ا�&"ر��.

�طل �� "���! � �وم ا���رزخ" B ���دم ���� �
���رات ��ن ���ك ا�A 	���ت إB &�� ���ن     ���

ص و���1��V� 1 �	��د��� ��� ا���Aف �ن ا�*وا�ب ا�&ر��ط� �A 1 	�� &�)� @رور�� �� ا��

��������ون ا��&�����ء ا�	�����ف ا,ول إ�����! ا�"������م  ،ن &����ن ا�A 	������ت وا3"����� و�*�����ب�@����ر

� ���ون &�I ا�"���م ا��
��/ا�واI& ��A�&� �"3 ا�&ر%�� ا�%��� ا��� ��A)� ، أ&� ا�	�ف ا����

  ا��� &ر �)�. ا�.����ل ا�&ر%�� ا�رو%�� و&�ّ ا�"�وي ا�ذي 

، ����<را .ر������ت (&�����Aل ا�
ر��������
������ت ا��&���ن ا����A وص ذات ا�&<&���D ا�وا3"����� �*���د ا

����� ، ھ�&����� ا����������) ا�<���Bن &��ن +��� �&����ن &�@��� ا�����رد ���� �ر����� وا��(� 1��"&* ���&

��ر و&@�� �<�3ت � �ر�� �)� ذھن ا��طل &"�&دا �� ذ�ك ���! آ���� ا���ذ�ر %��ن ����ر� I*

                                                 

  .206أحالم حادي ، جماليات اللغة في القصة القصيرة السعودية ، ص  ) 1( 
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، ���Aف &�ن  ط���� �ر���� ����ت ��درس ا,دب ���*�&"��" "�&��Aل" .ورا+�� ذ�ر���1 &")ن

��� &�� ����)وي أ���! ا�.�رب ���د&� ��C ���و�� ا�%
�طل �ن *��ب ا���� <ل �<3�)� ا�%��� 

  .)1("���م �<I& �3 ا�&)�*ر ا���دم &ن ا�Aرق

  ��و��ن ا�&ك &��Aل ... ؟ ا�Bم              

               �ؤ�ث �=�&�ء ا�"رب��د�م �ذ�ر و              

  Cر��� ھذه ا��� &ن �و�)� Cرف &� *+ت              

  �رارا�%�)� Cرف إB إد��را وو              

  &ن دروس ا,دب              

  ا�&.�وب ���ل ا�.��ب �� �ر�ره ...               

  ا�B	��ع �ط&"�ن !ا�.��� �ك ، و��              

  .   )2( �� �%و��� ...              

��A�& ���	 A !�� د �"ر����ر ھ�ذا  ل &�ن  �<ل &��������ح ��1 و��� و ذھ�ن ا����رد �

�را �)� �ن ذ��ك ا�	�راع ا�%@��ري ���ن ����م ا�
���ة  –&�Aھد أ رى و - ا�&A)د ا�*���"&

ا���� و ، وھ�و �)�ذا ��%�و &�%�! �"�ض ا,�&��ل ا�روا+����"ر��ا�Aر�3/ا 1ا�.ر�� و��ن ���&

 Dط�	راع &و@�و�� ذ��ك ا ا���� �� �ذ &�ن "ا�روا�� ا�%@�ر��"�ط�ق ���)� &�	راك وا��"�

���<د �%���1 ���ن ا�)و�������ور إ����را��*�� ا�&����ف ا�"ر���� و، وھ��� ��)��� ���� ������ وا���ذات ا�"ر

�)� �%د��ت ��ك  (*)، ھذه ا�W�را��*�� ا��� �&%ورت %ول �&��� �*��س ا�&��3
�ا�.رب�*&�

ا�.ر���� ا�د ول �� �<�3 ا��و%�د &�I ا�&�رأة "، %�ث ذھب �"ض ا����د إ�! ا����ر ا�%@�رة

/�
�� �&��� �*��س ��&��3��&��رد ا��ط�ل ���! ���ك  و�&� 3رأ�� �� ا�&�طI ا����ق،)3("اH ر، 

���دو .�، وھ��ذا �، وإ�&�� ���ون *�����ورو%������! أ��س ��ر���  �ا�%@�رة/ا,��! �م ��ن &

إ�&�� ��&�D �)�� %@�ورا &*��دا ��� ا���ص و ، ر�Cم أ���� AB 	�� ذات �"د %@�ري&��Aل 

  ��1A وا�طوى. �رة ا���رد �)� �&�ل *زءا &ن &�ضذا � &ن��و	�

�����" ا���� �	���� و	�
)� ا�%��� ���ر ذھ�ن     ��Bرا ا>��" ���	 A ��(� ة ا��������
أ&� ا�

  ا�روم:و*&�ل ا�"رب و ،�ن ا�Aرق وا�.رب% ��ن *&"ت ا��طل ، %�ث

                                                 

  . 16الرواية ، ص ) 1( 

  . 44 – 43الرواية ، ص ) 2( 

قافة و الرجولة فرد البطل ال يكون تجنيس المثاقفة يعني أن يقيم المثقف العربي المغترب عالقة تساو وتماه بين الث –(*) 

  .13جورج طرابيشي،ص وأنوثةغرب رجولة و رد مثقف وٕانما يكون رد ذكر من شرق 

  .16، د.ط ، ص 1979جورج طرابيشي ، شرق/غرب ، رجولة وأنوثة ، دار الطالئع ، بيروت ، د ط، ) 3( 
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  ، ���+م ��)� &زا�� ... �%&ل ا�	%ب �<را             

  .ا�%�ن              

�ر�� ... ا��
ل رو&� �=�����Aر �*ر��1 �ر                !��  

  . )1(... ا,���ن  زا��� ، ا,�دان �)�&��              

و�<را �� ا�روا�� &�%)� ا���رد �"دا ��ر� �� ، �)� ��و%� ����ر�b ا,*�داد ��� ا,��د�س     

       ا�&و���!.ا�"رب �� &د���)� Cر��ط� ا�A"ر وت �ن �ور

�ر&ز إ��! %�ب  )�� "ھ�&��� ا��������" ��د ��ن ا���رد &*%
� �� ا�%د�ث ��)� إB أ�ّ أ&ّ     

  ا��
��� ��1.ا��������ن ��"&ل و

��%��و�+ن ���ت    Wطو ا�ل �&�ل ا��%رر ا���و�� &��م ��ك ا�
���ت �Vن ر���� زو*� ا�

، �)�� ر&�ز ا�و���ء –ا�*��د  -�	��ر&�ن ا����م �� ، إذ أ����)� &�ظو&��ا�&رأة ا�����د��� ا,	����

��� ا,خ  �)�� ا�زو*� ا��� ��ف �*��ب زو*)�� ��� و�3ت ا��Aدة ، ���ف B وھ�و ا��ذي ���ن��&�

  ج �دم.ا,ب ود��ل %���)� ا��� ��	ر �1 &*�ھل ا�و*ود، ���%��ة �"د ھذا ا�زوو

  ��ن �� أب ا,خ ا,��ر              

  �ن  ا�&"�م ا,*در �	رت %��+ق              

  &� ���ت �)� &�	رة طر��1               

  ا�&��ن   ��رح إ��\ �Bد               

�"دك  <ء B &ذاق �"�ش أ�ت                 


�ود              & 2(��1( .  

��	 A�� ط�ل ا��ذي ���ن ا�����ن ا����طق��ت �ل ھذه ا,��Aء �ر���ھ� &ن  �<ل ذھ�ن ا�

  ا���رد/ا��طل. ���د ا�)�دي ا��وأ�&)�ن  ���A 	ّ  ،، �@�ف إ�! ��ك ا�A وصا, رى

���	 A ،ت���	 Aل ھذا ا�@رب &ن ا���)�� , ؛�*�+���� B �&�ت �	��� ��وا3"��� و���

�و�� و	�"وده &"��رج ��� ا�د و�1  &ن  ���1 ����  ، ��*)�&ن ���ج ا�"�ل ا���طن ����رد�.

و&�ن  ��� &ر �)�� ا��ط�ل  ، وھ� A 	��ت �ورا��� *�ءت &<+&� ��&ر%�� ا�رو%�� اا�ط��ق

وزن ا�����ب ���!   ا�&
�ردات ا���� �%�)�� ، وا��&1 &�ن ����+��ل"" ��ن ��ك ا�A 	��ت �*�د

                                                 

  .46الرواية ، ص) 1( 

  .89،  87الرواية ، ص  ) 2( 
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��+���ل ���� ا�روا���� ھ��و &���ك ا�"����ب *���ء ��"���3ب ا�����رد ����! أ�"، وأ���&�ء ا�&<+������ 1����

���� ����1 ا����رد ھ���� &�ن ا�"*، و�3د أ@�
! ا� وف ��د رؤ��1، و3د ���1 ا�
زع وا�د��و��+�

  ا�.را+���.و

  ھول &ن وراء ا�%*ب  رج ���ّ               

  &ن د �ن �=�1 ط�ف &ن ا�*%�م ... رأ�1               

  و ا,�وان ... ��و�1 &ن �ل �رض ا�&*رات               

     *��ب �ر&� �Aرر ���A&وس %رارة              

  � و�وھ*� ، أ�واھ1 �����وب ا��وداء �              

  &ن كأ����1 ������ز�)���ت ا,�وان ...               

  1 ���1أ�1 ����+�ل ، وأ�ّ  %! �� أ��ر &� رأ�ت ... أو              

              ... ����% )1(   

  �م أو%! �1 ����ؤال.    

  أرأ�ت �و أ�� �
 ت ��! &� &ر               

�ك &ن �وا�م و&*رات ، �د�ت د              ��  

  ت ا ��ّ وا%دة و�"�رت �*و&)� و              

  ، �)� واھ�� &����رة B �رى &واز��)�              

  .)2(ر�)� ا,و�!��)� ����3 �&ن �"�دھ� إ�! �              


� ���*زا ���  إ�����و3د أ��D ھذا ا�%وار ����رد ا�&*�ل أ&�&1 �� ��=&ل �� &�ز��1 �"�@

، )3(�ف ��! %����1 ا��� &�e)�� ا�
���ء� ��+�ا,�راض ا�زا+
� و ا�زا ا��ون و 3د �"رى &ن �ل

 1��%���� f درة����و&��ن  ��<ل ذ���ك ا�%��وار أ�@��� أراد ����+���ل أن ���ذ�ر ا�����Wن ا�@��"�ف 

&����و+1 ا�����  و �*��ز ذ���ك ا, ���ر أ&�&)��� ، ���راح ����رد �����1  ط�����هو�"����! ���� ا����ون و

  �وار�)� �ن *ده ا,ول.    

  ظ�و&� *)وB ��س �&��ك               

                                                 

  .56الرواية ، ص ) 1( 

  .56الرواية ، ص  ) 2( 

  .21الرواية ،  ص) 3( 
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  ا���طل& �وق  �رت ��ن ا�%ق و              

  أ��ت ا��
�%� ، ���ت �
ورا               

  ��&ت &� �م �"�م               

  �)�ت �ن ا��ذب ��ذ�ت ...              

  . )1( �)�ت �ن ا��
�ق ... �����ت ...              

�، ��د ا ����ره �طر��ق ا���ط�ل و�ر��1 ��%�ق � إ���ن ا,&س�+�ل ��ط�ق &ن  ط�+إذن �"�

���=1 �%�
، وھ�� ھ�و ا����رد ��%�و ا�&�%�! ��زو�1 &ن *�� ا� �د إ�! ا,رض A��ؤه، ���ن ا��

 1�
���.&س ��� ا� ط���� &������� أ��1 ���=�� ��وم �%���ب ���1 ���! أ ط�+�A  1.ل ���د��� و����

�ب *%وده ��  "��&ك &� �م �"�م".:3و�1 ��ھو &� ��@D ��1 و�"&1 ا��� أCدf� �(3 و ن&��

"ر%&�+�ل" ـ، �*�ده �����*د �����د &%��ورة ����+��ل ��1 �"د أن @�ق ا� ��ق ���! ا��ط�لو    

وأن ، ذه &ن ا�"�ذاب���ووھو ا�&�ك ا� �ص ���ر%&� ، ��*= إ��1 ا���رد &�@ر�� �=ن �ر%&1 

  ا� �ق.ا�ذ�وب ���س ھو ا,ول �� B �ؤا ذه ��! ��ك ا� ط��� و

  ر%&�+�ل  �	�� ، وB �ؤا ذ��              

  ا�"	� تA�� و&����ت ا,ول �� ا� �ق ...               

  � أو�زت �� &�=&ري ، و��ن �              

  ء ����  أ���ت&ن Cوا�� ، و&�               

  .)2(��  ��� ا,&ر              

��� ��ذ ���Aل ا�%*���ج ، %���ن ����دم ا�����رد ر%&�+���ل ��ط��ور ا�*��دال ����ن ا��ط��ل ووھ���ذا 

&�ن Cوا��� و&��   ، وإ�&�� �&�� أو��ز f ���1ا�"��ب ,�1 �م ��ن ��=&ره �=�B 1 ���%ق  ؛1*%*

 1ره و���ن ����ا�&��وئ ، �م &� ����ث أن ��درك ��=ن f %�ذّ ���1 &ن ار���ب ا, ط�ء و�طر 

�� ��%�ق و��رد ، وأن �)د��1 �&���1و@�D ��1 %��ن   إ���1 ��=ن ��و��ل  ، �)�ذا �*�ده إرادة ا�.�

�ق ا�& ��وق  �رات f ، و3درة ا� ��ق �� %�ن �ر��ب و ���1 ر%&�+�ل &ذ�را إ��ه ��"م و

   دB+ل &��و%�ة &ن ا��رآن ا��ر�م.، &"@دا ھذا �&<&D و

  ��د  ��ك �� أ%�ن 	ورة               

                                                 

  .61،  59الرواية ، ص  ) 1( 

  .69الرواية ، ص ) 2( 
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              1�  �&� �Aء ر��ك ، �&� ا�ذي Cرك 

  .)1(3د �واك ��  �ق �ظ�م              

ك &�� �&����1 �"د ذ�ك ا�*دال �ط�ب ا���رد &ن ر%&�+�ل �=ن ��"ده �ن ا���ر �"د أن أدرو

ا�����د ،  ��وف أ�����1 دوام ا�"��ذاب و  ا����راب ، و&��� ����ن *���ده &��ن&��ن �*��ز ���A=ة ا�&���ء و

��� ا�& �ّ�ص ووھ���&��%�ت �)�� ا���� ���ذ �����رد &�ن ا����ر إ��! ا�*���  ا�&ذا ��ون ر%&�+��ل 

   ا��� و	
)� �3+<:ا�&� وھو "�"& �ر" (�"م و �ر) و ا����ب

  

  ز%ز%ت ... �زت ... �*�وزت ا�%*�ب ا,ول          

  &ن ا�%*ب ھ�� &� ��س ��ن رأت و B أذن �&"ت              

  .)2(&� ��س �&���A 1ءو              

  أ�)� &ن ا�%*ب أ�)� �"& �ر و �� �م �ردف: أو%�    

               ... ��
  �وان �ر@)� أ@"�ف ا, أنوا��

  �وا و &� %ل � أن &��"&ر�)� &� وا�د���،               

  أ�)م ��)� آ&�ون B �&�)م ��)�       �)م ���ب ... و              

   )3( ... إ�م أوم ظ�              

�ر%���� &��ن  ��<ل ����ك ا�ر%���� ا�. -وھ���ذا �ر����� ا��ط��ل رو%���� و ���درك  �(����Aا� ������

����1 أن �"��د  أنّ ، و - %�د 3و��1 - وا�&"��! ���! أ�1 ھو ا�&��ل ا�&@�روب ����*وھر -)رطا�

�"�د و ا�&��دي ا�&��د�ر ��ف ��د *وھر ا���+ن ، و&"��ه ا�رو%� B �)&1 ��و*ود و  ا��ظر ��

&��رة �ن �����، ����ؤ&ن و�"��ود إ���! ا�و*��ود� ا��ط��ل و���ھ��ذه ا�ر%���� ���دب ا�%����ة &��ن *د���د ���� *

  أ رى &ن 3درة f ��! أي �Aء %�! ��! إ%��ء &ن &�ت.

 &�طق ا��@�د ���ن ا��A وص ا�وا3"���وھ�ذا ��د ر�م ا���رد �&�ت A 	���1 و�ق     

� ھ�ذا ا�"�رض ���&ط��ن &�ن ا�A 	���ت &�ن ا���Aف ���! ��ا�A وص ا�"*�+���� ، و�3د &��و

(�و�����! ����*ر������ ا, 	����ف،������&�ن أن � � ا��ط����ل&����ا��*����ر���ن ا�&�&������ز��ن ا������� &����ر 

                                                 

  .70الرواية ، ص ) 1( 
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ا�
����ت ا���<ث ذات &<&D وا3"�� ، &��ل ر����� وا��� *"ل �)� A 	��ت ا�%���/ا�وا3"�� و


ر���. �ا�<+�
ن �ن *��ب &)م &ن %��ة ا���رد وھو &�@�1 A�   

    � ���&����+����ت �ورا����� ا����� �%��ت �)��� ا��ط��ل �و ،���� ����*ر���� ا�رو%��/ا�"*�+�����ا���� �"��ت

��� ا��د��ل  ،، ���&� إ�! ���م ا�&�وراءو�����ت ���ج ا�<��&�ا��ذي  �����رد دا�)دھ�وا��� �"د 

 ّ	�  *وھره.ر &ن  <�1 �ر ا�و*ود و�

و�+ن ا ��
ت ��ك ا�A 	��ت �� ا��وع أو ا�	�ف �A� �(�V�رك �� �Aء وا%د وھو أ�)�     

ا,دوار  ، ���ذ�ك *���ءت &*��ردة &��ن أداء د/ا��طل*&�"��� �"ر����� ���)��� &��ن  ��<ل ذھ��ن ا�����ر

�Vذ��1 ،وھ�ذا  Bرك إ%�� B �(�، ���+ؤر�)�� %�ول  &�ر �ر����ه أن روا��� ا�����ر ��ر��ز,ا�ر�

  A 	�� وا%دة .

  ا�ز�ن ا�����  -2

�%�ول �ص ا�روا�� ا�Bز��ح �ن ا�&�ط�ق ا������دي ���Aل ا���رد ، و�"�ل أھ�م 	�ور     

�I وا��"����3ب ا� ط���� �����ز&ن ا����ذي � @���I ذ����ك ا�Bز�����ح ��&���������A(� ����� 1م ا�&�����ر ��������

، ��و�Cل ��� ز&�)� ا�&و@�و�� ا� ��ر*� (ا�%�@�ر)ا���رورة ا�ز&��� ا�وا%دة ، &�*�وزا و

ا��ز&ن ا��
��� ھ�و ز&�ن "، ����ون �ط ���A 	�� ا�&%ور��� ��� ا�روا���ا�ز&ن ا�دا �� ا�&ر�

�@� ز&�ن ا�&�����ل ا�&"��ش ، وھو أ�وا�ط� ا�ذا�رة وا�و&@� ا�ورا+��ا�&�@� ا�&��%@ر 

���رة أدق ھ��و ز&�ن ا�د�&و&��� ا�*��ري ، B ا���ز&ن �%���م��� ا"�، %��م ا���ظ��� أو %��م ا����وم ، و

�&وا ��ط��� و ا&�داد B ���ط�I ��&�@�� ��� %�@�ر "، و�ذ�ك ��ون ھذه ا�د�&و&�  )1("ا�&��س

���a  ��وط روا���1 ا���� إ��! ، و���! ھ�ذا ا,���س ��"! ا�����ب  )2("�
�ض ���! ا�&�����ل

 ����
ا���ز&ن �ر %���ث ����دا ل ا�&�@��� ���%�@��ر، و��و����1 ، ز&��ن ا����ذد���رت �����ز&ن ا��

  أو ز&ن ا�.��و�� ا�&�%رر &ن �ل أ�ر و�3د ز&��.  %�ما�&ط�ق ز&ن ا�

%ظ B &%����� أن أ%��دا�)� &�دا ���� و إن ا�����رئ �&���ن ا�روا���� ����� . ز�$$ن ا��$$ذ�ر:2-1

�ك �A�ط وا�>� B، و�"ل &رد ذ�ك ا ��ر &���C !إ��(� B أن ا����ب� Bو bوار�������ط @�م 

ز&�ن ا�ذا���� "�����)� �و�B 1 �)�م ���ز&ن ا� �ر*� ��در اھ�&�&1 ���ز&ن ا���ط�� ا�ذي ھ�و 

                                                 

  .119مصطفى التواتي ، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهنية ، ص  ) 1( 

  .120المرجع نفسه، ص  ) 2( 



 

 

 

 �����ت ���ر ا���� ا���د�� �� ا��وا��                  ا�
	� ا�����                                         

65 

،,ن ا�����رد �	��دد ����ل  �أ���ن �.��دو ھ��ذا ا���ز&ن &�
���� ، )1("ا��
���� ا� ���رج ���ن أي &"����ر

�	�رإذ �����ب ا��	��رة ��ن ا� ور	د &� �"a �� ذھن ا��طل &ن أ���ر ورؤى وذ�ر���ت ، ،

��در ا�"���1 �� ا��و�� ، و����1 ������رد ا�A�.ل ���!  ��م �"د ��ز&ن ا�&و@و�� و*ودٌ  Bإ


���&� ، �Bرة ��ل &� &@�! ��� ا��%ظ�� ا����Hرض ا��ر*�ع ا�ذا������ ا��دا�� ا�%ر ا�ذي �

�� ا�*زء ا,ول &ن ا�روا�� ا�&"�ون ب"�ط�ر ذا��رة اCB��راب" %��ث �%�ل ���ق ا�&�@�� 

 ��،%��ن �"��ش ا��ط�ل �%ظ�� ا�طوا+��� ���! ذا��1 �ن أو �"�دا &� ذا أ�"��دا ����رة �طو�< 3ر�

1 ��ر &و�و�وج د �� &�ذ ��3د�1 �����رة ، ��ر%ل �1 ذا�ر�1 إ��! &�@��1 و&ر%��� �
&%د�� �


ر��� أ��ن � 1����! ا�
����ت  ��"�رف ھ���ك  &�ن ا��ز&ن ��م �"��م &د��1 ،  � %�3@�! رد اC�را

  ا�&������ ����! ���دا ل ا�ز&�����   ا�&
�ر��A� ���3ف ��� ، ھ�&�����) ، ا,*������ت (&����Aل ، ���<را 

(ا�&�@�) �ز&ن ا���رد (ا�%�@�ر) ، ��ن طر��ق اBر��داد ا�&��%@�ر �وا��ط� ا��ص  ز&ن

   ا�ذا�رة.

  �)� &�Aھد ��"ث %�� &ن *د�د ... �%@ر ��ن              

   ا�&��ن &ن ��ن ��! اHن... ��%��ث�=ود &"طو�� �              

  . )2(%�ث اHن إ�!               

ل �ا�&�@��� و *"���1 �����ض ���%����ة &"�&��دا ����! ��� إ%����ء�������رد �&@��� ��3د&� ����!     

، �A=�1 ��� ذ��ك �A=ن ����ر ا�����ب ا�����ر��ن &��ل "و���م ��و��ر" ��� روا���1  �دا����1 ا�ذھ���

"������ن  ا�	�� ب وا�"���ف" ،ا����� 	��ورت �����و�و*�� أھ��ل ا�*���وب ا,&ر����� ا�&@��طر

ا�&�@� ا�&���� وا�%�@ر ا�&)�زوم ، &�� *"�ل ا�A 	���ت ا�ر+���� �%�ن إ��! ا���"�دة ذ��ك 

���رھن  :� 	��1 "*��ون ���ول ����ر�ر" ���� 3و���1ا�&�@��� ���� ا���ز&ن ا���راھن ، و�&��� � ... "

أن ا�%�@��ر B و ا��ظ���م ا�%������ �����ب ا�����Wن وروا����ت ���و��ر ����! أن �ظ���م ا�&�@��� ھ��

  .)3(ء 3د ��ن"ن �ل �Aإ�و*د �ل �	�D %�ث 

! ا�&�@�� ا��ر��ب ا�%�&�ل ھو�ذ�ك ا����طI ا�ز&�� �� ا�روا�� (��! � وم ا��رزخ) ��&��    

)�ر آ ر ��ن � ا�	ھا��
��� ، ��	�%ب ذ�ك ا��&� ��ء ���@.وط�ذا�رة ا���رد ���%�@ر ا�&
                                                 

  .191يحي العبد اهللا ، االغتراب ، "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص   )1( 

  .42،  41الرواية ، ص  ) 2( 

ــيم فــوكنر ، الصــخب و العنــف ، تــر: جبــرا ابــراهيم جبــرا ، مــرفم للنشــر، المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة وحــدة   ) 3(  ول

  .08، ص  1994الرغاية ، الجزائر ، 
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��د&� ��3م ا����رد ،، ��+ن ���ت �"�ض &"���م ا��وطن ����رن ���%�@�ر��	ر ا�ز&�ن وا�&��ن

���.�ب �ن ا�و�� &دة &ن ا��ز&ن  (�و�س)���&� ��ن &�*)� �%و �AطY ا�*ر�د%�دث ا�&رور 


�*"�� وا�&"����ة �@��ف إ��! ھ�ذا أز&��1 ا����&�د���  &����ل ذ��ك ��Vن &� *"ل ا�ز&��ن &��ر��� 

ا���ر*���A 1ر�ط ذ�ر����1  (�ر���) ���رن ���&�@� ا�ذي ���د��1 ا����رد  �<ل�<د ا�.رب

��
  ا�<+� ���ت �)ن &"1 �<�3ت %ب و	دا�3. )1(�ت ا��<ثا�دا�+� &I ا�

           

  إ�)� &��Aل ، ��ك �<را ... و����I اHن 	ورة               

  �%@ر ��ل وا%دة &�)ن ر�وة ��ن ھ�&��� ...              

�	ري و & زون أ&��              )2( .  


����� ن @��.وط ا�%�@��ر ا�)��و إذن �� ��ذ اBر�)���ن إ���! ا�&�@��� �����ل  <	��1 &����

و� 
�ف �و�ل طر�ق ا�ذا�رة ���! أن ���"
1  و���1،ا�W��جو�"طل  وا�&���� �"د �
�3م د�و�1

و&� ���ن ��1 ��)�� ر�Cم ا���د�ل ا�&�Aرق ا��ذي ��ذ�ره �%����1،وزر &� ھو ��1 " ���&�@� �&�ل 

  .)3("ا�و%�A وا�@��ع� 
ف ����A& 1ر ا�و%دة و،&ن �<�3ت %&�&��  �ت اCB�راب&��


��ر ط.���ن ا�&�@�� ��� ا�روا��� ، ھ�و أن ا��ط�ل �"��ش �Aرودا ذھ���� �*"��1  و�"لّ     � ��&

���ز&ن ا�%�@ر، &���ل ذ�ك ��*= إ�! ا*�رار &�  �������ذا�ر��1 � ���ق��طI ا�	�� ���واI3 و 

ت 3	���ر، ������"�دھ� �&��� ���و �����ت ����A&��3ر أ��
��� ا�ط��وت ���� وأ%�����س و	��ور و&��ن 

وھو �ذ�ك �وظف ا�ذا�رة �Cر اWراد�� ، ا��� ���ت ������ و%
را ��ن  ،&و*ودة �� ا�%�@ر

  .)4(ا�&�@� ��در &� ھ� إ��دة إ%��ء ذ�ك ا�&�@� �و	
1 %�@را

، و��دل �م �%دد &داھ� �&دة ز&��� &"���� ا��Aء ا�&<%ظ ��! ا��%@�رات ا��طل أ�)�و 


ا&1 ��� ا�&���طI ا���رد�� ، ����� د� ���! ا��ز&ندا�ّ� وإ��&��� إ�Aرات ز&���� �"���� ذ�ك ��

�"ض ا��ر��� ���ا����را+ن  ) أو���=ود ، �%��ض�،� ا�
"����� &���ل (��%����ث، ��"ثـ��ـن ا��
ظ�ـا+��ا�����

                                                 

  .36، د.ع، ص 200أوت ،  15ينظر: جالل باي ، الزمان والمكان الثنائية التي تربك األذهان،مجلة المالحظ ،   ) 1( 

  .42الرواية ، ص  ) 2( 

  .26الرواية ، ص  ) 3( 

،  220" صمقارنـة معمارية البناء السردي بين ألف ليلة وليلة والبحث عن الزمن الضائع "دراسـة أسـلوبية شهرزاد زاغز،) 4( 

222.  
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�&�Bن �اHتأدّ ) ، و3د ، & زون أ&�� &�ل (ا���ن ، ا  ��	رات ا�ز&��� دورا  �Aھذه ا�&ؤ

  �� �دا ل وا �<ط ا�ز&��ن ا�&�@�/ا�%�@ر.

&ن &�Aھد وأ%�داث  &� ��ق �ذا�ر�1  ��@%� ��رھ� ھ����)و�&��1 ا�ذ�وا	ل ا���رد     

�"�ث  ���رھ� ، إB أن ھذه ا�ذا�رة �%��ج ��Aء1 	��ت ��ن �)� %@ور �� &�@�Aو� !��%

وھ�ذا ���د ،ا��	ر &%ر�� ���ك ا�	�ور ا�.�+������ت %��� 3د �و�ر �)� ذ�ك، %�� &ن *د�د و

�(� 1�
�<، ���ن ھذا ا�&A)د �رؤ�� ا���رد �����رة ور�و ���� وا�%�س ��� Cر�ض ���ر ا�ر�%�

  �1 �ورا 	ورة &��Aل �� �%ظ� %&�&��. ت، ��دا�ا��طل

  &��Aل أ	��I 3د&)� �@ت ا��"�ل ��)�              

  أ%�)� ��!  �
�� &�"دي ... �D�ر���              

�� �� إ%��ء ا�%س ... ��%رك &��               Cو�د �%��)� ا�ر��  

  .)1(ي ... �ذة ��رير�د ... &�&س طا�              

����e ا�%دث �ر@ت ورود ھذا ا��دا�� ���	�.� ا�&@�ر�� ا�&�&��� �� ا�
"ل (��و��د) ا��ذي 

�%&��ل &"���! اW%����ء و ا�&"�����A� ���Aء &@��! ���� ا���ز&ن ا�%�@��ر، �&��� *���ء ھ��ذا ا�
"��ل 

�ط��ل ���� ھ��ذا��� ، �����Hر ز&���� وھ��� ��&��� (%��)���) ا�دا���� ����! ا��Aؤ&� ��ا�&�ط��I  &	��%و

���� ا,����Aء ا����� ��
���D  ������ دم ا���ذا�رة ���Cر ا�وا����� وا����� ����دة &��� ���رھ��� �*��ده &��د�و�


"�ل ا�	�د�� ، وB �%�دث ذ��ك إB إذا ���ن ���� ا�%�ظ ��� أن �وا*�1 ���ك ��h%��س ا,	��� 

  .)2("ا,��Aء �� %����� ا�<%��

     cھ��و ا���ز&ن ا���ذ ����
و&��� ا�&���د�ق وا�&����&ر، ���Vن ي وز&��ن ا�د�&ورَ �ْ و�&��� أن ا���ز&ن ا��

�%ر���� ا ��ط��ت ���ل ا,ز&���� ا����ص *���ء %��را ���� %ر����1 ط������ ���� ا �����ره ، و���� ھ��ذه ا

��ت���A�دا و���"�و &��� ����دو راھ���� ��3د  ��رج &��ن ر%��م  ل إ���! أرض ا���راھنر%���، �&��� ����ن 

  .)3(ا,&س

                                                 

  .42الرواية ، ص  ) 1( 

شــهرزاد زاغــز، معماريــة البنــاء الســردي بــين ألــف ليلــة وليلــة و البحــث علــى الــزمن الضــائع ،"دراســة أســلوبية مقارنــة"   ) 2( 

  .211ص

،  239حر شـــعارات الحداثـــة، مجلـــة الكويـــت، العـــدد على تخـــوم البـــرزخ احتفـــاء بـــالزمن و المكـــان خـــارج ســـجـــالل بـــاي،) 3( 

  .67ص
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    �
���
ر��� و�<1�3 � 1A�� ر�ب ا�ذي�ت &ط�� و���1 �����رد 3د ا� ذ &ن ا�&�@� ا���

Bر����د ا�&�@�� ا��"��د ، &������ د����ر ا��ذا�رة ا���ر� ���� ��
	�D �&�� �<ط��م �)�� &�ن أ%��داث 

 I+�31 ، وو���ذ�ك ا�ز&ن ا�و*�دا�� ا� ��ص  aAز&، ���وا����ا����ر� � ا�"��م ا��ذي ��ط�وي  ن

�����  ����! ا�	��راع ا�@��&�� ����ن���Bة ا����
��� ا�.رب/ا�"��رب ، *����< &��ن �<3���1 ا�%����� 

�.ر��ط� و �ا" ر&ز ا�&�@� ا�"ر�ر"�<� ���Bن ا�&���&�ن ا,�د�س ود�����! د&و��� ا�"<��3 

  ا�روم.و

  ��و��ن ا������ ... &ن Cر��ط� -             

  ��ر�ن �زاوج ا,&م               

   )1(وا �<ط ا,���ب             

  �م �ردف �3+<:

��Cداق ا��ظر �� �"&ك ...                �� ��  &�@�كطو

  	دى �ر*I *دك ط�رق و3د �"&م �"Aق              

   )2(ا��ر إ�! ا,&�م و�.ض ا�
ر إ�! ا�وراء              

 I+��3ا,�د�س &�ن *د��د ، و�"���ش &�� ��<ه &�ن و D�� طل �"��ش�وھ�ذا ��ر��� ذھن ا�

��ن ا�&��&�ن وا,���ن ، �وم ا���! ا�*��Aن �� %رب @روس ا&�ز*ت ��)� ا�د&�ء ا �����"ر

 D����� "�و�����ن" &��ن ا�*���ش ������دة "روذر���ق" ��	�����B+��د ا��ا����%ب ا� ������ ، ��������B��

ط��و�<  ر، ����ن ذ���ك ا�B�	���ر وا�
���D ���م �"&�� ا,�����ن	��د��� %&�&��� �ط���رق ���ن ز����د @��د 

��ر��ن &�� @��ع ا,��د�س "�B.&��س ا�"�رب ��� ا�&�د���ت وا��A.��)م ���&��ذات وا��A)وات  

و�&�ت ا�
و@�! و����ط ا��.��ء ����)م �����ت ،ا@&%ل ��رھم و�ل إ���*)م و ، �وھن ���)م

، �)و �%��ول &�@� ا��"�د &.زاه و�"ده ا�وظ�
�و�B�د��ء ا���رد �)ذا ا� ،)3(ا���ر�� وا��"��

ا�	�رم  ، ���رع ���ن أ&�س��ب رؤ�� ا�راھن �"�ن ا�&�@� إ���ط ا�&�@� ��! ا�%�@ر &ن

��ن �وم ��رر &�  ط1 ا,&س.و  

  ��وك ا��وم &�  ط1 ا,&س              
                                                 

  .46الرواية ، ص ) 1( 

  .47الرواية ، ص ) 2( 

عبد الرحمان  تبرماسين ، رحماني علي ، على تخـوم البـرزخ بـين تعـدد القـراءة وتعـدد المعنـى ، الملتقـى الرابـع للسـيمياء  ) 3( 

  .141والنص األدبي ، ص
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  &ن %�ن إ�! %�ن �را*I ا��	ر ��              

              =�  �م �"ود  ��)د�D&� �� 1 با�	وا A=ن �

                             

  ����م  � �� �*a ر��م �ذا��ت �Aءت أ�C� ّBرB �3ھ              

  .)1(���رر ا�و����  و�ر*I ا��رع 	دى   ��ك ��)� ���رع ھذه               

ا�*�زء  ا����ر�b ���رر �
��1 وأنّ  أنّ "وھو ��ط�ق &ن ا��ظرة ا�دا+ر�� ��ز&ن ا���� �%واھ��     

و���ق أ�&��وذج  دا+��ري  &����ق  &��ن 3���ل  و&��I ا�%@���رات  ����A= و��)���ر  ����ل، إنّ ��@��&ن ا

�	 A�3"�ت وا,%داث وا�&ؤ���ت &ن *د�د ودوران ا�"*�� �دور ا�=���
�ط�ل  )2("� & �����

�س ھ��ذا  ���� ا��%ظ��� ا�راھ���� ا������ر  ���ف ا�&�@��� ����%@��ره �&��� ���و ����ن &و*��ود����� ،

، أراد &���ن  <����1 &<&���� �"���ض ا��@������ ا�%@����ر�� وا�و*ود����� ا�&�@��� �"���دا %@����ر��

، و���! %�د ��ن @
�� ا��Aرق/ا�.رب ا,�دي ��&ظ)ر ھذا *��� �� ا�"<�3 ا,ز��� وا�	راع

، ���B&� ��� � %@��رات �A�!�رد إ�! %@�رة �ر��� إ�<&�� ��ن �)�� �=��رھ�� ��ا��&�ء ا��

 ، ��
%�ث ���ن أھ�ل ا,��د�س "ا,�د�س و�� &*�Bت &�"ددة &�)� ا,دب وا�&*�ل ا�"�&� وا�

��ذا  )3("���! أ�)�م ا�&��ل ا,���! ��� ��ل ��Aء���"ون أھل ا�&Aرق و���دو�)م و��ظرون �)م 

�  &*د ا�"رب و&� ور�وه ��)م �� ا�&�@�.راح ا���رد �ذ�ر "�<را" 

  ور-�م �ن ا�,رب ا��و��*)              

   )4(و��طق ا�'��ل وروح ا�%�ث              

"و�@� �&� ن ا��طل �م �*د &<ذا إB ا�"ودة إ�! �����I ا�&�@� ا�ذي �رى ��1 ��دا و�=��    

����)�ر ا�ذات أ&�م ���دم اH �ر، ور �A"ا��@��ع ا�&*د و إ%��س، &ن �"�1A �� وا3"1 ا�"ر

� ا���� ��Aدھ� ���! Aدان ��ك ا�ذات و�&��)� ��ل &�� ��1 �<��3 ����م ا,	���� "وھذا &� �
�ر

                                                 

  .35الرواية ، ص  ) 1( 

  .154ودية ، صفي القصة القصيرة السع ةأحالم حادي ، جماليات اللغ  ) 2( 

ـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت ، د.ط ، د،ت ،   ) 3(  ـــي فـــي األنـــدلس ، دار النهضـــة العربي ـــق ، األدب العرب ـــز عتي عبـــد العزي

  .159ص

  .46الرواية ، ص  ) 4( 
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bر���داد إ���! *��ذور  �%���ول و���� ذا�)��� &��ن  ��<ل ، �&��� ا,رض وا�����ر�Bرة ا���
��ث ��A�ا�

   )1( روق إزاء اH �وW �3%��ء ا�A"ور ���� وة وا��
� وا�B�	�م �)� �Aدا�� ��"زاء وا�����

و��=�����د �ظ���رة ا������رد ا�&�"������ ������ز&ن ا����دا+ري ، �*���ده ���3د ���� ر أ�"����B ذات 	����.�     

ز&���� ا�%����� ا�&.ر��3 ا�� ��د���B ���! �&@�ر��� �� ���ق �رد ا,%داث ا���ر� ��� ا�&�@�

ظ�� �� ���ك ا,%�داث ��� ا��%�� ا,ز��� &I ا��&��د �3را+ن و&ؤ�Aرات ز&���� ��=���د ا���&رار

�����Hا����ردي  ا�&�@����ه ، &��&���  3را���ا  Iط���ا�&  ���������Hرع،، ��,�"���ل  ا����وك ، ����� ) : 

، ا�ر*�I) (ا��وم، ا,&�س، ا�	�دى :ا�ز&نا��� �%&ل &"�! ، أو ا,�&�ء )�ر*I، ���رر،�"ود

  و��)� 	�Z دا�� ��! ��رار ا�%دث ا�&�@� و�وا�ره �� ز&ن ا�%@ور.


��ة ا�
ر���� "&��Aل" &"�دB ر&ز��� �CWراء ا�%@��رة و3د �زز ذ�ك ا�	راع �<3    ��� 1�

ا�.ر����� و���طو�)� ا�&�د���� ، %���ن ����I ا�ر*��ل ا���Aر�3 أ����را ��ر��)��� ، &�ط����� &��ن �<3���1 

ا�ر*��ل ا�%����� �)��� (&����Aل) ، %���ث 	��ور �وا���ط�)� ط&��I و �"ط��ش أ����! ا�.��رب �
%و���� 

 ً�  ا�
��ة. �ا�"ر�� ، وھذا &� �
	D ��1 ھو & �ط

  ا��5�وب �*%ل ا�5��ب �4 �ر�ره ... ؟              

  ا�5�%� �ك و��) ا���7�ع �ط�,�ن               

   )2(�4 �4و��� ... ؟              

    �� �&��(�Aن  �دون ا��������د ا�.���ب"،%ظ ����طل �%ور &�و�� ا Iأو &�� رة "ا�&.��وب &و��

��3�داء ا�&.�وب ���.��ب"��&! ")3( (*) �)�ذا ����ور ���ك ا�&"�د��� ��� �	�1 &�ن  �<ل ، وھ�و 

��ا�.��رب  (&����Aل) ا����� �&���ل ا�.����ب وھ��� ر&��ز �%@���رة \������&.�وب   ر ����1، وا��ط��ل ا�&"

�ر���� ��<د ا�.�رب أو اH �ر ا��ذي �ظ)�ر  ،وا��ر�ر إ�%�ء �%��� و�@�ء ذ�ك ا�	راع  وھو

ر�ر�� ��ن ا�.���ب (&���Aل) � ا�����"<3، ل &)زو&� &���دا �&ط��ب ا�.��ب وإCراءا�1��1 ا��ط
                                                 

ــة أيــس الغيريــة ... واآلخــر، مقــوالت التحــاقعبــد الــرزاق الــداوي ، فــي الخطــاب عــن المثا  ) 1(  ور فــة والهويــة الثقافيــة ، مجل

  .15، ص 2007، السداسي األول ،  2، العددوٕامكانات اللقاء ، المكتبة الوطنية الجزائرية ، الجزائر

  .44الرواية ، ص  ) 2( 

عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ضبط و شرح وتقديم: محمد االسكندراني ،دار الكتاب العربي ، بيروت   ) 3( 

  .146، ص 2005،  د ط، 

ما وقر عنها من تعظيمه أو انقادت إليه إما لنظرة بالكمال بالذي يرجعه بأن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها و و  –(*)  

لما تغالط به من انقياد ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب وٕاذا كان كذلك انتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به 

  .146من مقدمة ابن خلدون ، صوذلك هو االقتداء. 
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� ��A+� &�ن ��Aزة ا�&.�وب (ا��طل) &� ھ� إB &%�و�� �"و�ض &�1 ���رد ��)� ا��طل ا�Aر3و

��رد �"ل ا��طل �ن ذ�ك ا��
�وق وا��B�<ب "، �"د أن  �ر ا�&"ر�� ا�%@�ر�� ، ��=�� ا�.�


و���3 ���� ا�"���م وا����وة وا�����طرة ���ن طر���ق اB%���< ا�%@���ري ا�.ر����، إن ����ن� B 1���V� ل

����دئ ��ر���� وا@��%� ، ���رده ���ن ����ون ردا �������� وإ�&���  �ردا &و@��و��� &����� ����ون& !����

، و�=��1 �%	�ر ا�%@��رة ا�.ر���� ��� *���ب وا%�د  )1("*���� %�! و�و ��ن �&��ك ا�و���+ل

���� وھو ا�*��ب ا�&�دي (ا�*�دي) ( ا�*���) وھو &�� 	�ور�1 �د��د ا,�&��ل ا�روا+��� ا�"ر

"&و��م ا�)*�رة إ��! ا��A&�ل"  ھذا ا�	راع ا�%@�ري �روا��   &و@و�)� %ول ا��� �&%ور

"�(�%�	�D��	 ل إدر�س"، وروا�� "ا�%� ا�<����"  "ا�ط�ب�(��".  

����� ���! ��و�)ذا ا��
��ر ا�*��� �
�د �    & ��(�, ، �������Wك ا�"<��3 وذ��ك ا�%�وار �3&��1 ا

�م ا�رو%���� وا, <����3 ����ذات ا�"ر�����  أ���س *������ &�د���� ، وھ���ذا �@���I ا�&�و&���ت وا����

وا���رد �)ذه ا��ظرة �ر�د إ���ط ا�&�@� ���! %��ل ا�"	�ر وا��راھن ا�"ر��� ، و&�� ��A)ده 

��ء ا��وم �	دد إ@���� �&ن � �ف "��&� أ@�ع ا,*داد ��,&س ا,�د�س ,���ب &�د�� ، ��,

���ر �&��ق ��"����)م ��.��رب ا������ر &��ن ا�&�و&���ت وا�)و���� وا������ن �%���م &��� ���A)دو�1 &��ن ��)

���ن ا���ر�b �"�د أدرا*1 ����رر ا�و���� ��! %د �"��ر  ، )2(�*"�)م ��*ز�ن ��! ا�&وا*)�

ا�����رد ، ���ذھن ا��ط��ل ��ط���ق &��ن ذ���رى ���
���D ���� ا, ���ر ����! 3@���� إ�������� %@���ر�� 

 ����@3 D� ��&%��ور ���� ذ���ك ا�"��راك ا,���دي ����ن ا���ذات واH ��ر، ���ل �� ط��! ذ���ك %���ن �	��

و�.����ب �����1  ������م �����وده ا�&����دة ،  �����   ا����ذات ا�@����+"� ����ن  *ود����� د����د�)� ا��%���ث و

 ا��ط��ل ا�
رد���� ،  ���ل �����I ����ظم ا���ذات تا���ذات ����! ذا���	��ر &
)��وم  Bا�رو%������ت ، و

وأط&��ع ا��دول ا��B�"&�ر�� ا����رى ا���� �)�دد ا�*&"�� أو ا��و&�� ��� �	�ر ���وده ا�&��دة 

� وط&س &"��م ھو��)� ا�%@��ر�� ، �� ����ر ا����رد �&���Aل ا�
ر����� ا���<��� ا�ذات ا��و&�

��� &�ن ا��ز&ن  ����=ت ا����ط�� وإ�&�� ھ�� ر&�ز ����د اB%��<ل ا�
ر���� ا��ذي ا%��ل �<د م��%

  و���ر &ن ا�دول ا, رى.

                                                 

  .35، ص عبد اهللا إبراهيم، تحليل النصوص األدبية في السرد والشعر  ) 1( 

  .17الرواية ، ص  ) 2( 
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��ر ا��دور ا��    ��Bن ا�"��"��وان ا�*�زء ا,ول &�ن ا�روا��� ا�&و��وم  (*)ر�@��.�Vذا أ ذ�� 

A 	��� ا ذا�رة اCB�راب" ا�&و%� ���.ر�� ا���� ���A)� ا��ط�ل ��� وا3"�1 ، إذ ��د ب"�طر

�3 ذھ���� �&�@��)� ، �)�� ��روي ر%��� اC�را�)�� و@����)� ، وإن ��م ���ن ���ك &����� و&طوّ 

 ��������د Cر���� )C")1ر���� ا���دار وا���وطن �%���ب، ���ل ھ��� Cر���� ا�
���ر وا�&"ر����"ا�.ر ���� ،

ة  ا�&�د�� ���! %�د  ا��&��ء  ا����رد  إ��! %@��رة �ر���� )�&ن  ���1 �3م  ا�%@�ر�وCر�ب 

  ��دس ا�روح وا�*وھر B ا�*�د وا�&�دة. إ�<&��

  إ����)���&� B%ظ�� �Vن ا�روا��� �3&�ت ���! ���3دة ا���&رار�� ا�%ر��� ا�ذھ���� وا���%���     


� ��&� ا��� �ر��ز ���! ا��ذا�رة *�وھر 	�ا&��داد �،�)� ��و*ودوھو ط��I ا�روا�� ا����ر�� 

، �ذا ����ط�ل �وا	�ل ر	�د &� �@&ن ��ذھن ا��&رار��1 و��Aط��1&�@� �� ا�%�@ر، وھو 

���&� ���ن &���.ر�3 ��� �ره &ن �*�رب وأ%داث ا�)��ت ���1�دا����1 &���ط� &� �وزع �� � ،

��� ھذه ا�&رة إ�! ز&�ن ��%�ق &و�Cل ��� ا���دم أ��ن ��	��دى ر*�I ���د�� آدم  �
زذا�1 ، إذ �

%@�ورھ� ����رر ا�%�د���  &��رزا &�ن  �&��رس ا� ط�+�� ، وا�.وا���&�I م و3	��1 ���1 ا���<

1 (آدم) ، &"�&�دا دا+&�� ���! &�A)د �	�ري ��و%� ��1 أ��� <�)� �وارث إ���ن ا��وم � ط�+�� 

  ش �� ذا�ر�1.��&A)د آ ر �

               ّ��  ن أن ا���Wن  �ق �*و*�ا�ظّ  ��زع 

  &�&س �"س اH ر�ن  إذا &�1 ا��رف راق �1              

              �%�
  .)2(��"! �&ذا13 وإ��دة �رة *ده آدم وا��

ط���ق &��ن ����"! ا�����رد أ���د إ���! إ@��
�ء 	���.� ��A&و��� ����! ��	��ر ا���ز&ن ، �)��و ��    

، ��<&س � وم ا�ز&ن ا���Aري ا�"��م ،ا�ز&ن ا�و*دا�� ا� �ص و&� %&��1 ا����ن &ن �*�رب

، ا��<م ��"م B �&�ن %	رھ�، و�%ذ�ره &ن ا�و�3وع ��� ا� ط�+�����1  ��رCم ��ر�م H fدم

�"دم ا3B�راب &�ن ا��A*رة ا�&%ر&�� ، إB أن ا�"��د ا�@�"�ف �= �ذه ا�.�رور &
@�< 	�وت 

��زو���1 &��ن *���� ، ��=���ل &��ن ا���A*رة و����I ���� ا�"	����ن ��%��ل ���1 ا���A��ء 
س وا����Aط�نا����

                                                 

التغريض: يعني االستعانة في تأويل الخطاب بما يرد في أوله ال سيما العنوان الذي يؤدي وظيفة تغريضية خاصة  –(*) 

من أحالم حادي ،جماليات اللغة في القصيدة القصيرة، بما يثير من توقعات يحتكم إليها القارئ في تأويل الخطاب.

  .167ص

  .139عبد الرحمان تبرماسين ، رحماني علي ، على تخوم البرزخ بين تعدد القراءة وتعدد المعنى ، ص) 1( 

  .49الرواية ، ص   ) 2( 
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�1 ا�
ردوس إ�! ا,رضAل ا�����ح ا��ذ�ن ��ر��ون ا�ط�ر%�ل ا�*د ا,ول (آ، �&� أ�%� اوةدم) 

��ر ��
زوا�B>Aت و�
@�ون �
D ا�A&س وا.���إB أن ا����Wن  ، �< �*د ا���رد �
��را �)�ذا

  .)1(، ��"! ��ذو13ا��"�م راق �1 �"��� اH ر�نإذا &�1 ا� �ر و

1 ���������ب     ����ر "� ����� >��A ري ا��د��� � ��ق�A�ا�واI�3  ن���ط"1 ھ�ذا &�I ا����ر�b ا�

�=دو bا��%ظ� ا�راھ����&ده ھذا ا���ر� �(�  ، ��ول �� &و@I آ ر.ات ���� �	وغ 

  �را%� أم ��� و�=��... �%@ر ا�*�ل               

  �*ري  Haut Savois ا�"��� ... ا&ن 	
و�"��               

  A 1<ل �و3&ن �%�1 *داول ... ����ب &ن               

  ... أ*��د �<�� &�ء               

  را�")� أ�� ... �@و�� ا����ب ...  �"�� ا�%��ء              

  ر�� .وھ���� ا�&��ور... ا��Aط�ن Cل ... ا�A*رة ا�&              

  .)2(و �*ردت &ن �
�%)� ا*��ت              

������� ����  ر�������I"! ا��ط��ل ���� ھ��ذا ا�&�ط��I ا����ردي ا���	��ل &��ن ا��%ظ��� ا�راھ���� ، ��

@��)� �%ر�.< ����! �&��ل ا���ذا�رة ا����� ��A%��راب ا�&�@��� ����ر �����ر �دا������1 ا�&����&ر، &&

�	��ره ����! *���ل أم ����� %���! إذ ���ذ�ر، ، ������Aء ������Aء ا�%��واس دا+&��� I��3ر��ن &��� و���


ر�� ا�دا�ت �1 �ور�� 	ورة *�ل 	
و�، �� ���ف � ����"ث �1 	ورة ا�&�Aھد ا�%������� 

  ، &�%رر�ن &ن �ل ا���ود. ا�%ب وا�*�س &I ا�
���ت ا��<ث

��%��رك ���� *��و 3	��� آدم ا�����رد  ����! أنّ  إ�%���ءً ت  �وط��1 ����ون &�������&�طI إذا �&�    

ا���Aر، وھ�� ھ�و �	�%و ��� �
�س ا��ط�ل، و�=��1 %�ث ا�A"ور ��� ط�+� ��<زم ، ���1 ا��<م

��� ��د�%��ن � ط= *ده ا,ولCد آدم و%�واء وا�ر(�A& إ��! ، وھ�� �%�ن &�رة أ �رى أ&��م �&("

&��I ا����رآن ا����ر�م ����  ����	��&، �)��ذا ا����ص وإن ����ن � ���� ا�*����ار�����ب ا� ط�+��� ���وم �����

�� ��� �A��ء ���+ن ����ت ا�� ؛، �1�V �"�ر@1 �� &	در ��ك ا� ط�+�.وا�� وا� ط�+�ا���� ��%�



"��ل ا�&��رأة (ا�*���س) ����رة ، ��Vّ آدم ���� ا�&�@���� D� وا��A�B.�ل)��� ���� ا�روا���� ��%��ول و�	��

  ��رة أ رى. ���,&ور ا�&�د�

                                                 

  .49ينظر: الرواية ، ص   ) 1( 

  .48الرواية ، ص   ) 2( 
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�س ����وس & ��زون *�����%���ل ا�����رد ھ���� �%���ل *��ده ا,ول "إ�)��� ا�&��و����ت ا����� ��

ا���ذا�رة ا�*&"���� ��ظ)��ر �����رة ��%ظ��� 3	���رة ، ���)��� ���ر��ن &��� �"��ود ������ر ���� &�&�)��� 

  .)1(ا�<و�� ا�
ردي

&��  رط ور	�د %���+ق أو وI+��3 ��ر� ��� ���دا��طل ���ذا�رة ��م ���ن �.�رض ��� ءإن �*و    

���ن  ، &�ن  �<ل و��� �&��ض���و�� ا��ذات��ن &%�و�� &�1 �طرق &*�ھل ا�و*ود و�%��ق �

���� ����1 ��ر���� ا�����Wن ��
	��ل ���ن ذا�������1 ا�����Wن ���
	��ل Cو &��ن ر��� � B ���"�، وھ��ذا ط

�دا���� ����ر ���ك ا�ر����� ا�ز&���� ، و����ء ���! أ���Wو@�! و��دا ل ز&����ن @�ا����ب ا� �(

� ���B&� أن ��Aف ذا�)�� وو*ودھ�� �������ت %دا�����ق ا�ذات ا���� ��روم ا)� %�رة و�3�&*�دا 

��س و��Bك وا�
رود أدب ��� �ط��I ��ار�� و&*����ة ا�&�ط�ق و�Cرھ�� &�ن ا���&�ت ا�ذا�A"ا��

، ��س �� ا�واI�3 ��وى �*���د *&���� ور&�زي ����ق ا����و��� وB ا�%دا�� ��د ����� و*و�س

 . )2(اب ا���Wن �
�1 �ن &��ھ� ا�"��م������ ا,��Aء و�	دع ا��وا�ت واC�ر

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .88ق السرد "دراسة في القصة الجزائرية القصيرة" ، صعبد الحميد بورايو ، منط   ) 1( 

  .242، صسرد الروائي عند ادوارد الخراط يوسف شكير، شعرية ال   ) 2( 
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  :)ا��ط�ق( ا���م ز�ن .2-2

�"��د أن ����Aت ا�%��واس ا����
�! ���� ا�&ر%���� ا�%����� ا����� ����A)� ا��ط��ل ���� ا�واI��3 ���ن     

����ه أن ���درك ا�%��ق و�<&��س إدراك ���ب و*��وھر ا�%����ة ، ھ��� ھ��و � ��وض �*ر���� أ ��رى �

�ط��ل �%���دث &��رور ���&��� ����ن &�.&���� ���� %وارا���1 ، ���� ھ��ذه ا�&ر%���� ��"��رض ا�ا�%������

�و��� أ��د��1 ا�%�س  ا���ط��� وھ&و&1 ا��
��� وا�&�د�� ، ��%�� �ن %ل �)� ��د ل ���!�C إ��ره

، ���Aف ���  ���1 �"�ش %��ة رو%�� ��! � وم ا��رزخ، ��ر%ل إ�! ���م ا�&�وراء �وا�و��

 ��! %�ث B ا�ز&�ن ز&�ن وB ا�&��ن �&�� ا,�� �)
و إ�! ا�&i%�ن وأ%<&1 �ن �وا�م �*�

، ���Vذا ا����ط�ع ا�����رد ���� ا�*��زء ا,ول &��ن ا�روا���� أن ����eف و���راوح ����ن )1("����د�
)��م و�

"&"��رج  ـوا�%�@ر إ�! %د ا�B	)�ر ، �1�V �� ا�*�زء ا������ ا�&و��وم �� �ا�ز&���ن ا�&�@

ا�&�وت ا��ذي ���
�� ���1 �� ا�ط��ق " � ��رق � �وم ا��ز&���ن ��ر���د ا��ز&ن ا�&ط��ق أو ز&�ن 

ر &"�� @�ن ��ك ا�.��و�� إ	رار &ن ا���رد ��! د�ن ا�&�@�� وا�%�=اW%��س ���ز&ن ، و�

�%ر �� ز&ن آ ر B � ��ف ���1 ا�&وا���د ���*��! ��1 �"�د ذ��ك ���رورة ز&���� ��� ���ق �� ،

  :لوا%د ، وھو ا���+

  ���	ب ا��ؤال ... ��)��ل ... ��"��!              

  %*ب &� دو�1 ... ��.� ا�%�ب�����&ق               

  . )2(�ز�ل �� طر�� ��ن &���� ا�ز&ن              


�رة ���
�� � ص ا�ز&ن ا��.��)� ا�روا�� ا����ر�� و�%واھ� "أن ا    ���ز&ن ���روا�� ��)ض 

، %����� ا�*وھر��� ا���&��� ��� ا�&�وتإ�&� ����Aف ا�رو%�� ��ن ا�B ���س ���&����س ا���H و

  .)3("�ك ا�%دث ا� �طف ا�ذي ���.رق �%ظ� أو ����� ��
� Wدراك ا�&ط�قذ

�"�د أن )4(أن ��ون �وى ا�
	�ل ھ�دئ �*"��� &را3��ن �ذوا��� وو�ذ�ك ���&وت B �.د ،

      ����� ��)� �� ا�%��ة.

              

  �ق &�ز�ت ��! �"ض ا�Bط<ق �� ا,              
                                                 

  .77الرواية ، ص   ) 1( 

  .48الرواية ، ص   ) 2( 

  .161أحالم حادي ، جماليات اللغة في القصة القصيرة السعودية ، ص  ) 3( 

  .145، االغتراب  "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص ينظر: يحي العبد اهللا  ) 4( 
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              �
  دا &ن ا�%واس ا�"�*زة �"ض &�*ر !ا��

  &ن ا�%��ة ا�"��� و&زا�� ا��A=ة ا, رى              

  .)1(ا��دل �)� ��! ا�&��ن وا�ز&�ن              

�ط���ل �%����ول ا����� �ص &���ن أ����ر ا�%���واس ا�"����*زة �	���"وده إ����! ا�"�����م ا�"����وي ���    

�	��رة وا�و*�دان ، و���
��� ، ��"! Wدراك ا�%�ق A �%ذا ا��%���1 رو�(�و���� ���وم ا����ب 

�1 &ن AواCل ا�د��� ، ����طل ��ن �"�ش  واء رو%�� �� وا3"1 %�	 1�
ا�دور �< �د أن �	

��V.����ء ا����ز&ن  �&���iها�%����� �)���و �*���د ��%����� ����ن ا����روح  Bو����ن �������! ����1 ذ����ك إ ،

",ن ا,���� ا�"&����� B �����ط�I ا�"���ش إB  ���رج ا���ز&ن ، ����� �ود ھ��و ا�&����ن ؛ا�&و@��و��

، وھو &�ط�ق &ن ��رة &��و%�ة &�ن ا�%����� ا�"�&��� ا���+��� )2(��"� ��ذوق *وھر ا,��Aءا�ط


�دان ا�*�م ا��Aري وز�1 �� ا�
@�ء ا� �ر*� %�ث ��"دم ا�*�ذ���� ا,ر@���"�")3(  �&���B

�"��د �%��رره &��ن ا�&�&��وس وا�&%���وس و� �	��1 &��ن ���	��ر ا�ط���ن وا,&��<ح وا�%د����د 

ا����! �)�� ��� ذ��ك �طل &�I ا���+���ت ا��ورا���� ا���� ا�ر �� %وار أ�� ، و��@D ھذا)4(وا�&�ء

ا��� *�ءت ���ر دروب ا�%��ة ا��
�! %�ن  �ط��1  ط��ب ا�*�وھر وا�&"��! ا�"��م ا� �ص و

�"�&�د ���! ا��	��رة  �ا�%��� ، ,�)� وإدرا��1)&1  �، �&� �&���1 &ن �"� �� ا�
)م �ر�و �"

  ي �دا ��*زا ��! �)م &� �ر�دون.ا��طل ا�ذB ا��	ر، وھذا &� �
��ده 

               B ري+�	�  ��روا &"� ��! � وم &داھم ، 

�	رون ، �	�+رھم �درك &� أ�	ر�درك               � �&  


)&ون و              � �&� I��� B �&(أ�)�&)م و�  

  ���I ,��ر &ن �)&� ... �=�و�� &� %�ر��              

  . )5(ن أ�=�)م3�ل أ              

ن ا�"&�ل �"*زھ�� ���! ��غ ���طل أن ��زع إ�! �ف ا��	�ر و��ل ا�%�واس 	وّ وھذا &� �ُ     

أن ����ف ا��	��ر &"�&��دا ����! ، ������ ���رى ا�%��ق و ���درك ا�%������ �*��ب كا�
)��م واWدرا

                                                 

  .62الرواية ،  ص  ) 1( 

  .192لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص ةيحي العبد اهللا ، االغتراب  "دراسة تحليلي   ) 2( 

  .197أحالم حادي ، جماليات اللغة في القصة السعودية ، ص  ) 3( 

  .56ة ، ص الرواي  ) 4( 

  .75الرواية ، ص   ) 5( 
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&�� وراء ا�واI�3 أي  ، وھذا &� أدى �1 إ�! &*���ة ا�واI3 ، ا�واI3 ا�&�&�وس �%��� ��نا��	�رة

 I3رار، إ�1 ا,�&!ا�وا	W  1 &�ن إ�.��ء  ا,ز&��&ن ا���رد �&%و �ل�
ا�&و@و��� و&�� ����

��ل  ،و��م ����ف ا����رد ��V.��ء ��	�ر ا��ز&ن �%��ب ،��م �%ر�� ا�����ت و����رع  ط�ھ��

و�)�� �&�� ��� ذ��ك دا�%�� و	راخ ا�%��ة وو �"! إ�! إ�.�ء �ل &� �1 �<�3 �"��&1 ا�وا3"�

  ��	ري ا�&��ن وا�A 	��ت.

  ��ن ا�و%� �� أن ا��<م B �*د �ل               

  اHن &�"د&�ن ا���ن و أنأو%� �� �� اHن               

  B ا�&��ن �&� �
)م�< ا�ز&�ن و              

  إ�1 ا� �رق �وق ا� �رق ... إ�A 1د�د               

  ا�&%�ل ��! اBدرا��ت ا��
�! وB ا��%�ل               

  .)1(إ�! ا,�
ل              

،  إذ ا����ط�ع  أن �ؤ���ث &<&��D  �"����م آ ��ر ھ��و �����م ا�&���ل ر���م %���ث �*��ده ����دع ����

، وھ�ذا &�� وا�رو%��� ا���� ����ت &�ن و%��  �����1رد��  �	� ���ك ا�&ر%�� ا�.����� " �@�ء

 ���ث ����a ا������ب ���وا�م، %���=ى أ%������ ���ن ا�&"���د ���� ا����<ما��.��وي ا���ذي � ظو
���"���1 ا�&�

، وھ�ذا &�� ��و%� ا�<&"��ول �م، وھو &� �Aرع &� ا���ر��ه � ��< أو �=����� �"�وا� ��)�  ���

�"ض ا,�
�ظ ا��� �%�)� ا���رد &ن ا�<و�� 1�  :&�ل 3و�1 

�-ر�ب �4 �دى                 :4  

  �ر��4ر... �ر4�ل ... ��د��ر... �,���ر...               

  ل
�ھدا
�ل ... ���%�ل ... ���، ��ل �د;�ل ... �:              

  )2(ط%�ل%�!�!�ل ... ط              

�"@)� �Cر &
)وم &�ل A(A)�ل وط)� وھ� *�ّ  �����&�ت &ر��، و�"ل ا��Aء ا��ذي ل�ط

� �"�A)� ا��طل وا��� �*"�1 �)�ذي �ا� ��
�ر و*ود ھذا ا�.ر�ب &ن ا,�
�ظ ھو %��� ا�<و�

�ل ��&������&�ت �Cر &
)و&� ، 
�"�ض ا�&
�ردات إذا �����ھ�� �"��ر ���! �"�ض ا�&"����  ���

                                                 

  .77الرواية ، ص  ) 1( 

  .75الرواية ، ص  ) 2( 
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	�دق/�3ل ، ��<م/&�ل و*�)�� ���&�� إ��! ����م ا�&��ل   ��د/ �ر، ا��� �%&�)� &��ل �"م/ ��ر،

  ��1 ذات ا���رد ـ ���م �ظ��1 ا��"م ـ ا� �ر وا�	دق وا��<م.إا��� �ر�و 

    �	 Aر ا�	ر ا��رد�� ا��� �%�)� ا���رد ��	ن ا�"�����ت وا���� �Cدت A 	���ت &ن 

 �(
,�)� &ن و%� ا��طل ، &�ل A 	��� "ر%&�+��ل" و"����+��ل"  ؛ا�"*�+����Cر ��د�� ����

�	��ر ���1 طر���ق *��وھر ا�%����ة �و�"��ض ا���+����ت ا��ورا����� ا����� �����ت د����ل ا�����رد ا���ذي 


�و&"��ھ� ، و3د *�ء ا�%د�ث ��)� آ�.  

    ��ھ�ذا &�� � إ��! *��ب &�I ��	�ر ا��ز&ن ، و�*د أ�@� ��	ر ا�&��ن ا��ذي ���ن ����ر *�

؛ %��ث إ��! �%ظ���ن ، �%ظ�� ا��راھن ا، أ��ن و*�د�� ا��ط�ل &�Aدود�&%��ه �� ا�&ر%�� ا�%���

، أ&�� ا�&���ن ����ن �&�@�� ا�&�
��ت أ��دا %��ث ا��ذ�ر��ت، و�%ظ� اا��
س &���� �و*I ا,�+��

.ر��� (�ر����) ���راوح ��ن أرض ا�وطن (�AطY ا�*ر��د) و�&��ل ا��ز&ن ا�%�@�ر، وأرض ا

وا3")��� ا�&���دي  ، Bذات ا�%��&��� ھ��� ا����� �%���م وا3")���ا��� أن"، ���Cر و�&���ل ا���ز&ن ا�&�@���

��ذات ا ��ل ا�و*�ود وھ�ذا ھ�و ����م�&�� ھ&�ت ��ّ %�&��A�� 1�)�1 و�، �ل وا3")�� ا��ذي ا���+ن ��ط

 أ�ط&�ر، و���1 &ر+� &ن *)� ا�و�وج ا��
�� أو &�ن  �<ل &�� و%دھ� ��
ذ إ�! ���م B &ر+�

، و�����1 ���&����ن ���� ھ��ذه ا�&ر%���� *���ء &�����را �"�	��ر ا���ز&ن أ�@��� )B ����)1و���� ا������ب

 "�"& ��ر"، ا�ذي ر&ز �1 ����م ��� &���� آ ر وھو ا�"��م ا�"�وي&�*�وز ا�� وم ا�وا3"�� &ؤ

�(
�ر@)� أ@"�ف ا,�وان ا�د��� وأھ�)� أ��@ل أ ��ر، وھ� &� ��س ��ن " ،وھ� �&� و	

 ��ر ا�&���ن ا��ذي �=&��1 �
�س  "�م.�دو �ِ �، و�)�ذا )��A 1)2و&� ��س �&�� رأت وB أذن �&"ت

  ا���رد ، ��ف B وھو ا�ذي أدرك &ن  <�1 �ر ا�و*ود و&�&ن ا�%����.

     ����Cري ا�ز&���ن وا�&����ن ھ��و "ر��	ن ������
���ء وھ��ذا ا����<زم �%Bر ھ��ذا ا���
و�"��ل &��� �


ر��3 وا�%�ث ���! ا��ر%��ل �	��I ا����ب ا��و�� �� �%��ق ���و��� &"���� و�
���ت �&���&ن ا��

����(���� ��=�� و%دة إ������ �� ا�ز&�ن وا�&��ن �&� أن ا�%��ة وا%دة وزا+��� ، وا�&�وت إ�3رار 

  .)3("��! �ل ا���س &)&� �و�"ت أو @�3ت *.را��� �وا*دھم

                                                 

  .67احتفاء بالزمان والمكان، مجلة الكويت، ص ، على تخوم البرزخ جالل بايينظر:    ) 1( 

  .75الرواية ، ص   ) 2( 

، 239الحداثــة ، مجلــة الكويــت، العــدد  جــالل بــاي ، تخــوم البــرزخ احتفــاء بالزمــان والمكــان ... خــارج ســحر شــعارات   ) 3( 

  .67د.ت ، ص
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     Bن ھ���� �3د �%� نّ أإ�&�%�! &.���را ��� طر%�1 ��@��� ا�&�وت %��ن �
�رد ���  �ا�&%�ن 

�%����ة �"��د ا�&��وت ، إذ ���ر��ن &��� ر*��I ا��ط��ل إ���! ا���و�� ، و����وده اW%����س ا%�&���ل ا

���ز&�ن ز&ن و%ر�� ا�����ت �"د&� ا��
! ��1 ذ�ك �� &ر%�� ا�.��و�� ، ���%رك �"�دھ� ��� 

، وھذا �� ا�*زء ا, �ر &ن ا�روا�� ا�&"�ون ب"و�زھر ا�A��ء �� را%���ك" ، &� �"د ا�&وت

  �و	ل &I ا�"��م ا�&%�ط �1 وھو ا���+ل.ا ة���دأ �در�*�� �� ا��"�د

               D�  ن ��دي د��ب و������ت �ز&��أ	

                                &ط�رق ا��ؤال �طرق �� &رور �� ���طؤ               

  ��ف *دران ذا�ر�� �ل ا�طرق  ف              

  .)��A)1ت�وB ا�	ور               

    I@ول �� &و�را �ن �ودة ا�و��. ��  آ ر &"

  ا�و*1 ا�@D وا�&"��م &�1 �%ددت �
*ر               

  وو�ت ا�ذا�رة  �ط ا�ر�ط وإ�رة �1 ا�و��               

  ت ا� روق وAد ا����a و*�ءت��وا�ر�ق ،               

  .)2(%� ا�3��W �)ز ا�%�*رة�	              

    � ���دأ &ن %�ث ا��)! ��� ا��%�ث ��ن ا��طل  نوھ�ذا �زول ا�.��و�� ، I3و�"ود إ�! ا�وا

�رة و�)م ا��درس و����ن &�ن أن ا��د��� %ل �&1���A ا�&���� و��د�د د�و�1"����"د&� أ ذ  ، ������

رد �و*1 و��د�و ، �ذ�ك �*د ا�������3 ھو ا��Aء ا�رو%� B ا�&�ديا��Aء ا وأنّ ،نٍ �ا�*�د �و

1 ��د ا�)�دي و��  ا��)�ث  �ف ا�
���� �د�و إ�! ا�
��ء. �=نّ ا���رئ &"� و��	%1 ا

              �
  *�ء ����Aر�� و��ن ��! �*ل ... � 

  ز�a &ن ا�"�د ... �)ون &ن A=ن ا����               

              
  .)3(�ت�ا��واءات &���ك ا�
وا��ر وAروط ا�	

  رأ��1 &��<  ��ول أ�@�:    

  *�&%� و�ذ�ك ��ن  �&�ط� ا�
���� &)را              

                                                 

  . 101الرواية ، ص  ) 1( 

  103الرواية ، ص   ) 2( 

  .106الرواية ، ص   ) 3( 
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  ر �3ت &)<�وھو &د              

  B ��ر�ب ���ك �� و�دي &� *+ت              

              ��دع ... و���ك �
"ل &� ��ت أ�� أ�"ل)1(.  

     1��B =A� طل �م�=ن ����ك &���ك ��&� �"�1 وا�ده ، &ن أ*ل ھذا راح ��	�%1  ر��ر أن���

  � ��! ا�
�ر وا�روح وا�&�دة.ا������ن &&ن ��و &*دا �3+&


�و�ك أز              �  ده 

�ر د�و�ك �)� �ك &ط�� �دوس �)� ھ�&�ت               ���  

  )2(ا��
)�ء ا�&����ر�ن �.�ر %ق              

�ن �وظ�ف ا��ز&ن ا������دي ا��ذي � @�I ���ر���ب ا�&�ط���  ��=ىو�&� B%ظ�� ���روا�� 

��&��1 �� إ��Aرات ز&���� &���Aرة ووا@�%�، و��دB &�ن ذ��ك  ا�ذي ��دة &�و�"�3ب ا,%داث 

 ّ���A دا ���� ����ّ�ره و����%�م ����1 ا�%ر���� ا�ذھ����� دا ��ل و���� ����
دت ز&���� آ ��ر، ز&��ن �

 &��� ا�"���س ذ���ك ����! ا������� ا�ز&����� ؛ا��طل/ا�����رد ا�&����&� ������دا ل و���دم ا���B�&رار��

���،و3د �وّ �A�&ذ��ك و���+ط ا� �رق وا���دا ل �ل ا�����ب ���*�ءت ھ� ا, رى &�دا �� و �

، &ن ا�ز&���� ا�
�ر���� ا� �ر*��� �%ط� ا�
<ت "رود ھ�� )�،و�"�� ���Aّ رود أھ&ّ ا�Aّ  ا��� ��ن

إ���1 ز&��ن  ���رج ا���ز&ن، إ���1 ز&��ن �
����ر و�=&��ل وا����ر*�ع B ز&��ن ا���د�3+ق وا�������ت 

  .)3("وا,��م

  ّAا� �
ا��طل &ن ر	�د ا�واI�3 رود ��! &��وى ا� ط�ب %�ن ا���ل %�� و3د �دت وظ�


���ت ���� ا�&ر%���� ا�وا3"����، أ&��� ا�وظ�
��� �وا�%��د�ث ���ن &1�����A إ���! ا����ر*�ع ا�&�@��� ا�&

ا������ ��Aرود %�ن �%ول إ�! �%ظ� ا�
<ت &ن ا�ز&ن إ�! ا�<ز&ن (ز&ن ا�%��م) �"���ن ھ�ذا 

  �� &ر%�� ا�.��و�� ا��� ��A)�، %�ث ��د ��)� اW%��س ���ز&ن.

��ا��و�و�وج ا�دا.3�:  

                                                 

  .106الرواية ، ص   ) 1( 

  .110الرواية ، ص   ) 2( 

ورات االخــتالف، الجزائــر، محمــد معتصــم،الرؤية الفجائعيــة ،األدب العربــي فــي نهايــة القــرن وبدايــة األلفيــة الثالثــة ،منشــ  ) 3( 

  .6، ص  2003، 1ط
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 دون ���د ل &���ن ا�روا+��� إ&���� �����Aرح أو ا��"�����ق %��د�ث ا�A 	����� إ���! ذا�)���� ،  وھ��و    

، وھ��و �ر	��� �
���D ا�&*���ل )1("�����&و�و�وج %��د�ث I&����& B ���1 ,���1 %��د�ث ���Cر &�ط��وق"

���Aرة دون وو ا���رئ ������وا�"� أ&�م & ��	 Aط� (ا��راوي) ،��ذ�ك �)�و &�ن ��دا ��� ا��

��ره و���� �"��� ���Aف �ن ا��� �و��)�  "��	را������دا �1  a�� � �& D@
ا���رد/ا��طل �

أ�ون ا�ذات و�"ر�� �ل �*زھ� �ن ا�W	�ح �&� �� ��ط�)� &ن أ%����س وأ����ر وذ�ر���ت 


I %@�ور ھ�ذا ا,���وب ���  لّ � ا�&و�و�وج &
*را ��ل ھذا ، و�"���ت &��و�� ، ��=��A� ��&

 �("�ا�روا��� ھ�� روا��� ا����طن ا���� ����ت %���)��  ر أنّ ���! ا����� ا�����ريا�روا�� ھو ط�

، ا�ذي &�ل ا�A 	�� ا�&%ور��� ��� ا�"&�ل ���1 ��
�ل )2("��! رؤ�� "ا���رد ا�*وا�� ��%��

����رد وI+���3 &��ن ����رة %�����1 ا� �	��� ا�دا ����� وا� �ر*���� ، و��������� �����&و�و�وج �.��دو 

ل إ��)��� ���ن طر���ق ا��	��� ا��و	�����م �����طI ، )3("ا�	���B ��	��� ���روى �@��&�ر ا�&�����م"

و �	�� ��3&)� إ�! و��1 ���! &�دى 	�
%�ت ا�روا��، ���ل�ا�&و@و��� ، �ل �ر��� ا��طل 

��ط�� طو�ل �	وت �ط�ل ���رد  ذي ورد ��! �Aل %وارا,ول "�طر ذا�رة اCB�راب" ا�

��وI�3  ن��Aف �ن Aذرات &ن %���1 ا�A 	�� ، وھو ا,��وب ا,�*I وا�&�وا+م ���"���ر ��

إذ ���دأ ا���.را3)� �%ظ��  ؛��! ذا��1 واC�را��1 ، أ��ن ��دا A 	��� &���.ر�3 ��� ذا�)��ا��طل 

1 ��ر &و�و�وج دا �� *�ء &*�دا ����
1 وا@�طرا�1 ا��
��� ، �ر�و�)� ا����رة ، &%�ورا �

��د أن ������ره %�دث  B ل &و�و��وج��� ، �(�A�"� را �ن %���� ا�"ز��� وا�و%�دة ا���� ���ن�"&

�ط��ل �����ف %و�������A& 1ل ا�"&��ل وا�&���ل ، و�����ر  ���ر*� وا3"��� ���ؤ�ر ���� ��� ، ����	 Aا�

 I3وا�����ا���د�ون �����a���A��� 1 أ�	����1 وB �*��د & ر*��� و&��
���� ، ���ذ�ك �"&��د ����ر ا�	���� 

��

���1 &��دة &��ن ا���ز&ن ، ��و���وس ���1 ا�&"����دات و������ ���Y  ���(&� ���� 1ا� ���ر*� ����� !����

  ���*�! ��� &� ��ن &���را.

  ���ك &���� -�
	ل��	�رة �ن ا��	ر... ����ب ا�              

  دا ��� ... ا�و	ل &I ا��	ر              

�)� ��!�&�%ل ... �= ذ &"ك ا��	�رة               ��  

                                                 

  .218يحي العبد اهللا ، االغتراب  "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص  ) 1( 

  .105ميشال بوتور، بحث في الرواية الجديدة ، تر: فريد أنطونيوس ، ص  ) 2( 

  .262، مجلة عالم الفكر، ص يوسف شكير ، شعرية السرد الروائي عند ادوارد الخراط ) 3( 
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  	%ف &��Aرة �� �دا ل و�"�رض ��!              

  .)1( &دى ا�	ور ا�&"�&� �� &��ر�س ا�ذا�رة ...              

    �
ل %�وارا ���ن ا����ن �ح ا�روا�� ، إذ ��%رك دا ل و�� ا��طل ���Aّ �"د ھذا ا�&و�و�وج &

ا���+��ر "، وھ�و �"��س ط��"�� ا���رد ��� ا�روا��� ا����+م ���! د %��� ا����ق وا���و�ر �د��1	"�

ا�رؤ���  ��	�Dأي ا��	ر إ�! ا�دا ل (ا��	�رة)  ؛، وھو أ�@� ا����ل &ن ا� �رج)2("ا�دا ��

، ا����� ��
��ذ �وا���ط� ا�%��دس وا��	���رة إ���! )3("ذا�)��� &����Aرة �����
س �وا���ط� ا����
س �رؤ���"

 !��� I�
&��و��ت ا,��Aء ، إ�)� �*ر�� ذا��� �رد��� �&���� ا�&���وى وا�رؤ��� &�� �*"�)�� �ر�

و��ر ھذه ا�رؤ��� ��Aرع ا����رد ��� ���ط ا�&��دة  ا���د�م ا�&��Aر ا�وا@D ، &ن ھذا ا�&�ط�ق

ا��� ا�&����� ���!  ط��ب ا�*�وھر وا��روح ، ا,و��� ا��� ���Aل &�)� ا� طوط ا�"ر�@�� ��رو

ا�&<%ظ��� ا����� ا����و3
��� ����د ر	���د &و�و�و*���ت ا��ط��ل  ھ��� ����طرة وا�����%واذ  إB أنّ 

ا�	�.� ا�&��Aرة وا�&��"ث &ن ذھن ا�A 	�� ا�&%ور�� دون و*�ود  يا�&و�و�وج ا�دا �� ذ

ل &�� �"ر��1 ��ن و��ط ، وھذا ا��Aوع ط�"� ����ق و��Cب دور ا��راوي ا�"���م ا��ذي ����ل ��

���! �����ق ا���رد و���د�م ا��A وص ت �ا�A 	�� و�"و�@1 �A 	�� أ%�د��� ���ردة أ�Aر

  و%�� &رو���)� ھ� و�Cرھ�.

    l� إظ)��ره Iا��ذي ��م ����ط ���
��وح &�ن " �ر و��! ھذا ا,��س ��دأ ا��طل %د��1 ا����

اق ��� %���� ھ�ذا ا�&���وت ���1 ا��ذي ���ب ��1 ا�CWر <�1 �ن ا�&���وت ���1 ��� %����1 ،

)� &و�و��وج ا����رد %،و&ن ا,&ور ا��� �@)4("ا��� �م ��Aرك ��)� أ%دا،اCB�راب وا�"ز�� 


1 ا�%دث ا�"�م �� ا�روا�� ،و��	�د ھ��� &�@�� ا��ط�لA��� 1 &�@�1 ا�دا�ر ا�ذي �م�
� I& 

 I& ر���
�:��H1 ا�&و�و�وج ا�� D	
  ا����ء ا��<�� ، وھذا &� �

�� ��! وتھ��               Cو��� ا�رCوا %�ث أ
	  

  ا��"ري ... ا��ط)ر &ن ا�د��� و��زل ا�A<ل               

  ��! رؤو��� &�"� ... �ردا و�<&�              

                                                 

  .35الرواية ، ص ) 1( 

جيرار جينيت ، خطاب الحكاية بحث فـي المـنهج ، تـر: محمـد معتصـم ، عبـد الجليـل األزدي ، عمـر الحلـي ، منشـورات )2( 

  .201، ص 2003،  3االختالف ، الجزائر، ط

  .134مصطفى التواتي ، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهنية ، ص ) 3( 

  .219يحي العبد اهللا ، االغتراب  "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص ) 4( 
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              �� B ل ا�ز��ون �%ظ�
  ��ء 

  ��%�)� ... �%@ر ��&%و ا,��م و��و3ف               

  ا�ز&�ن %�ث ھ�               

  &ط���ھم ور��وھ� ا��د&� ا���)@و              

  ���رت ... و*ذ��ك &ن &�ض              

  ��د�1 ... �%@رك �� ا�%�@ر... &�!              

  ا��%@ر�1 ...  وى %�@رك ... و��ن              

  %�@رك �ز�ق ��ك               

  3م �� و�ذ�ر... أ��س �ك &�"�د ... أ��س              

  �� ا��ظ�رك 	�%ب ا�&	رف،              

  وھل أ*ورھم ... وفا�دا+�ون ... أ*راء �م �              

   )1(ا��<م �
ك @��ك ... ؟              

&��ن ذھ��ن ا��ط��ل &����Aرة ���د��ل و*��ود @��&�ر ا�&�����م ا�*&��I 	��در ھ��ذا ا�&و�و���وج     

ر ���! &�A)د �	�ري �%��ول ، ��3م ھ�ذا ا�%�واال ���! ا����رد وا�
����ت ا�.ر����ت"�%ن" ا��د

، إذ ��دو A 	��� و%��دة ��< و*�ود �����&I ��� ھ�ذا ا�&�A)د ، �����ؤه ه ذھ���ءا���رد ا��د��


��1 �)�دا �3د�&� ، ���! ���ك  ������ر���&��ن (*�ل أم ����) ��"�ث ���! ا��ذ�رى ا���� � ���

���ف  �"ض ا��%ظ�ت ا�%��&�� ��� �I*ده ���ر* %�ثا�ذ�ر��ت أن ���ل &ن أز&�1 ا�راھ�� ، 

�� وا�
���ت ا��<ث (�<را ، &��Aل ، ھ�&���) ���! ا��ّ ب وا�*�سا�%Cو�1 ا�رCري ، %�ث أ�"

�&� �"�س ا�&و�و�وج أ�<ه إ%��س ا��طل و&و3
1 &ن ا�ز&ن ا�ذي ��Cب  .ن ا�د���&ط)ر وا��ّ 

�� �� إ�.�+1 و إ����1 �� ��ط� Cإذ ھ�� ؛، ا�ذي �&��ن &�ن ذھ��1ھ� ا�&�@�� و�&"����1 ا�ر 

�&%�و ا��%ظ�� ا�راھ��� �@�.وط)� وأز&��ت B ��زل ا�
��ء ��%�)� �%ظ� ����
 و)�� �)����ون �

ا�&�@�� ، وا���Aف ��ن ط��"�� ذ��ك ا�&�@�� و���ف �&��ل ��� 	��I ��3ق  �%��ن��"! إ�! 


��رض ��    و@����ع ا���ذات ، إB أن 	��ورة ا�%�@��ر ا�&زر���� �ظ)��ر أ��3وى &��ن ا���ذا�رة 

وB �&��1 ا���	ل &�1 ، ��ر��ن &� ���&I 	�و��  و*ودھ� ��! ذھن ا��طل ، �)و �ز�ق ��1

، وھو 	وت اH ر (ا�ذا��) ـ ر�&� ��ون @�&�ره ـ ����)@�1 ���ر 	�وت  
�� �)&س �1 
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و����ر %���*ز ا�Bطوا+���� ا����� �ط��وق ذا���1  &��ذ�را إ����ه �&��� ، �%���ول &��ن  <���1 ���ك �ز����1 


�ك @���وأ*ور ا�دا+��ن ا��� �م �وف ، ����<م B �*�د ����ظره &ن أ�&�ل � Bو ��"
، و���  1

ھ�ذه ا�%����� ��%�ول ا�&و�و���وج إ���! أداة ��%�وار &��I اH �ر ا���ذا�� ، ����د ���! ھ��ذا ا�&و�و���وج 

%��وار دار ����ن ا�A 	���� و����ن ط��رف ������)� أو *��زء &�)��� �%��د�)�  ����&"1 و�����ل "����! 


��)�  وھذا &� �*"ل ��&و�و�وج طر��ن &�%�ور�ن ذ�ك أن "ا,��" ���زع إ��! ا�����ر ، %د��1�

B أ%��د  �
���)����< &����&I �)��� إB ذا�)��� �)��� A 	���� &"زو���� &�طو���� ����!  )1("&%���وره

��Aر�)� ��ك ا�"ز�� ، وھذا &� ��Aرع %�&��� ���! ا���ص ا�����ق �=��1 %�وار ���ط�� &���Aر، 

  :و3د ورد ھذا ا�&و�و�وج &�@&�� ��"ض ا��&�ت ا����ر��

�����طI ا�"&������ت ا�ذھ������ ا������H إذ �����ن �*�����دا وا@���%� ������دا ل ا�ز&����� ���*���� � 

&�ن  �
�زوھذا ا��دا ل �"��س ��دم ا���&رار %ر��� ا��ط�ل ا�ذھ���� أ��ن ��
�1 �، وا�B�ر*����

ا�%�@ر إ�! ا�&�@� ا�&�	رم �م �"ود إ�! ا�%�@ر ا�&)��رئ ، �ظ��ھرة "ا����وص ا�ز&��� 

و��)��ره %�@ر ���)ز�&� وا����Bر ا�ذي �"���1 ا��طل �� واV� ، 1"3%*�&1 �ن ا� لھ�� ��	

، و3د ��! ��! ذ�ك اBر�داد ا�ز&�� )2("ا��
�� وا�ذھ�� إ�! ا�&�@� �د�ل ��! ��ك ا�)ز�&�

  1).�، ا��%@ر�� �
�د �رھ�ن ا�&�@� &�ل (�%@رك�وا�ط� أ�"�ل ذات 	�.� &@�ر�

��ن ا�@&�+ر ا��<��       Y*�
ل %د���1 �	��.� )، إذ ا��� ��&د ا���رد أ�@� إ�! ا�B���ل ا�&

&���م "�%ن" ا�&�@&ن ا���رد وا����ء ا,*�����ت ، ,���� إذا ������ ا�@�&�ر "�%�ن" ���*ده ا�

إ%��� ��1 ، &%�و�� ��! @&�ر ا�&���م ا�&
رد "أ��"، و&�دام ا�&	رح ھ�� ھو ا��طل ���@&�ر 

أ&� ا�@&�ر ا����� �)و @&�ر ا�& �طب ا�*&I ا�&ؤ�ث "أ��ن" ا�ذي �"ود ��! ���ك ا����وة ، 

&	�وA �C 	��� ��1 �*�د  ��م ) "ھم" ا�ذيا�&���ر(ا�@&�ر ا�.�+ب  !دون &�ط��� إ� �م ����ل

،ا�����+م ����! ا�%��وار &��I ا���ذات &��I %��ذف (أ���ت)  �� ���م %د����1 �@��&�ر ا�& �ط��ب ا�&�����ر

، إ�&�� ھ�و @�&�ر ا�& �ط�ب مأن ا�&و�و��وج ا��دا �� ا��ذي ���� د"��&%�ل إ���1 ���! ا�����ر 

�&"��! أن ا�����رد ��%�ول &��ن ذات ؛)3("م @��&�ر ا�&����م&*�رد ���3ع ��&و�و���وج ا��ذي ���� د

  &�رودة إ�! ذات ��ردة.

                                                 

  .218يحي العبد اهللا ، االغتراب  "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص ) 1( 

  .199، صنفسه المرجع  ) 2( 

  .65وعي في الرواية الحديثة ، تر محمود الربيعي ، صروبرت همفري ، تيار ال) 3( 
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ر و*�ود %�ذف �ّ�� �&� ��*ل ��دم ا���را�ط وا�B�ط��ع ا��ذي &��ز ا�&و�و��وج ، إذ �"���ن  -  

������ط ا��ر����ل ، وھ��و &��� �"���س %ر����� ا���ذھن وا����&رار��1 ، �)��� ��%��ول ��%��ول  1����

�	��ره ���و���د�ا����� ا�	��ور  ���(��� I��� ��� ���.&ھد أ ��رى ، &�د���A& ���(ر�س ا���ذا�رة������& � ،

%��ث ���ت �&��ل ذ��ك ا�&�@�� Bز&�� 	�ور�� ��وا�رت ���  ؛���دا�! �1 �� ا��%ظ� ا�راھ���

���ن ) 1(�@���ف ا�روا���  @�&ن "راھ���� &�	��� وآ���� &�*�ددة" ���	�
أ�.�ت ��ل ا�� �وم ا�

 راف ا���ذا�رة &%���وا�&�@��� وا�%�@��ر &���ل ھ��ذا ا�&و�و���وج ا���ذي �����*س ر*"��1 &��ن �*���و�

.������Bة �<را ا��
�ره ا��  

  ھ&ت �ك 	�%��� ...  ر*ت ��               

              DAا�ز*ل وا�&و Z�� ر... *+ت &ن"Aن ر%م ا�&  

�دوت �� &ن �ط
�ت وBدة                 

  ـ �,ر��4!� ... ؟ ���ك ��ت �ن               

  م ... ؟%�ء ��� ��دھن �را              

�ر@%�ن ا��ز�د �ن �*ك               ������ن �دك ... أ� ...)2(.  

���,ول إ%���� ���ط�ل  ؛@&�ر ا�&���م و@&�ر ا�& �ط�ب ؛�وزع دا ل ا�&و�و�وج @&�ران   

���ره ا�&��Aرك ا,ول ��� ا,%�داث، ��&�� �%��ل ����ا�ذي ��رد و&@�ت &ن ���ر�1 ا� �	�� 

 ذھ���1 ني ���"��ث &��رو����� �%�ورھ��� ا��ط��ل  ����ر &��A)د ذ���ا�������  إ���! ا�
����ة  "���<را"  ا

وا����@� �� ��ف ا�B"��ق &ن �ل أ��Aل ا�ر�3��� ا��ر*I &ن  <�1 �"ض ا��%ظ�ت ا�دا�+� 

وا�����ود ���د��ل أن أ�"���ل ا�&�ط��I ا,ول &��ن ا�&و�و���وج وردت ���	���.� ا�&�@���� (ھ&��ت ، 

�=�ر ����.�� ��ورة ���ن ا�&%��ور ��&�� �= �ذ ا,�
��ظ &�%�! ا�&%���� ر*ت ، *+ت ، ��دوت) ، 

�و%ده و�طو�)� �� ��د�م �
�1 و��Cره "�<را"،ا��ذي *&�I & ���ف ا��دB+ل وا�"<&��ت ا���� 

 �(�و�ط
��ت وBدة ، و�)�ذا  )ا�ز*�ل وا�&وD�A(ا�*ذور ا,�د���� &��ل  يذ�و%� �����)� و��

ا��ذي ��دت ���1 ا�
���ة  ا�دور ا�ر+��� �� ھذا ا�%�وار �=د��3د *ردھ� &ن  دا���د�م ��ون ا���ر

  &��و�� ا��Wدة و اWدBء �&� �"ر�1.

                                                 

  .252يوسف شكير ، شعرية السرد الروائي عند ادوارد الخراط ، مجلة عالم الفكر ، ص  ) 1( 

  44الرواية ، ص  ) 2( 
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إB أن ا��Aء ا�ذي ���و3
�� �� ھذا ا�&و�و�وج ھو ا���وع ا� ط� ا�ذي و��م &�ط"��1      

 )1( ��ن����&�طI ا,ول ��ب ���� ط ا�"��دي ، ��� %��ن ���ب ا�&�ط�I ا������ ���� ط ا,��ود ا�

"����&ت ا� ط�� ��1 أ��ر ر ا�&��! � د&� ا�&"�! ، � و�)ذا ا���وع ا� ط� ��ون ا���رد 3د .

��ع �Aز���دة ��� ا�&"��! وإ !����� �*&�ل �Aل ا�روا�� وز���دة ��� &���ھ�� ، وا�ز���دة ��� ا�&

��ع ���ن ا,ذن وا�"��ن، ����"�ن�AWرن ��ذة ا�راءة ،و�������� ا��	ر ���رؤ�� وإ&��ع ا�ذھن Cر 

�"�ن &ن ا��	ر وا� �ر،اوA� B روا�روا�� &,ذن�  Bن ا� ط�وط ��1 )2("� ھ� إ��، ���B���ل 

&.زاه وھد�1 ا�وظ�
� �� ا��ص ، إذ 3	د �1 ا���رد *ذب ا����ه ا���رئ أوB �م ا��=��د ���! 

، %��ث ���ن )3(و��A�د ا��)*�� ، ��ؤ��د ���! %����� و&"��!، أن �� ھذا ا�&���م �ر�
�I ا�	�وت

����ا��طل) =ن طر���� ا�%��وار (ا���ذاتا�&�ط��I ا������� &��ن ا�&و�و���وج �*����دا ��"��راك ا�����+م 

ا��� �A"ر �)�� ا,ول �*��ه ��.رب ، و�ظرة ا�دو��� واB%���ر  ��<را) &"�دB ر&ز� =(اH ر

�)�� ا�&�ط�I ،  ، و&� 	"د %دة ھ�ذه ا��ظ�رةا����� Z��	 ���رة ا��)�&��� ا���وذ��ك ا�	�راع ا��

ھ�� ����طI�& I ھو "���ك ��ت &ن @��ء &�� 	�دھن %رام"، و :��*�! ذ�ك �� 3و�1 ��<را

�))نأ���ت ا���Aر �&ر �ن أ�� ر��"� �� &د%1 ����ء &�� A �&��%  ء��@���  :�� 3و�1

ٍ� َ	ْ�َدُھن\ َ%َرامُ         َ&� َھَ&ْ&َن ِ�ِر�َ��ٍ  َراِ+رُ أُُ�ٌس %َ    )4(َكِ◌@َ��ِء َ&�\

�����وب ، &����� د&� ����� ذ����ك أ&���ن ����دن ا��ط���ل �	���ورة �������� ����� رة روا�&%���و\ 

و&����ل ھ�ذا ا�"
�� ��ن ا�
���ة  "��<را" ، و �  ا��دا���
	� !، %��ن �
���ن/��ت)ا�B�دراك (


��)� و����)�� ����Aر �� �
�))ن  ،���! ا�%�*��ت���س ا�	��A&�@ِ���أي  ؛��ء �	��دھن %�رام

�ل �)و ���D ا��.زل �� "�<را".�ا��.زل ��&���  )ن %رام  و

��را ��ن %ر���� ا��ذھن ا�&��ط"�� ، ���د *��ء دا+&�� &� ا�%ذف ا�&ر�ق ����ط ا�B�ر��لأ&    "

�Cم &�ن أن ا�%�دث ��� وا����رارا ���د ���رة �"��)�� �"��! ا��ر�وا�&@طر�� ، ا��� B �"�رف �

إB أن و����1 ����زاح ����1  ا�&����Aل ا�&������ ا����� ا��ر@��ت %�����1 ،  ا���ر+�س ���� ا����ص ھ��و

���� ����<&س 3@����� أ��A&ل وأ�&��ق ، �)��و ��ط���ق &��ن 3@���� ذا����� ���
���D ����! أ ��رى و*ود

�"د و3وع ا�%��دث وو�و*�1 ����م ا�<و��� ، أ��ن *��ءت *�ل و�،  �و���
�� و%@�ر� �	� 
                                                 

  .135ينظر: عبد الرحمان تبرماسين ، رحماني علي ، على تخوم البرزخ بين تعدد القراءة وٕانتاج المعنى ، ص ) 1( 
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��رة ا�	�راع ���ن �%وارا�1 ا���ط��� &*�دة ��
�ك ا��ذي ��دور %و��1 ا�روا��� ، ا��ذي �)�ض 

وا�&و�و�وج ا,�� %*����  .ا�*��ب ا�&�دي وا�رو%� �� ا���Wن و�� ا�%��ة ، وأ�ر �ل &�)&�

  ��! ذ�ك.

              & ��  ��ت ��1 أ%�د ، ا,رض ��  �%�ق 


�ض ا�*�ل وا�A�ت �ن               ����  &�دت وأذ�ت 

  ھوة &� �)� 3رار... �� �&D ا��	ر، ا�د�ر ا�%ذر              

  وو3"ت ا�وا3"� ... �� �%ر &ن ا�%د�د &	)ورا أ�&�              


ود &ن Aظ��� ا��%�س               � ��
رار و�ذا	Bا�&%&! %د ا  

              ���  &م ، &�+ت أ%�A+�%�%ب &ن �ل Aر��ن �� 

              �  � �)&<3ط &ن ��ر ����I ���� �ن &%*

  د ��%س ، %س ��,�م ، ا��
! ا�وزن"��م �              

  ...ا�"دم ا�*ذب إ�! ا,رض �	��دت &I ا�د �ن وا�.��ر              

  %ررت &ن ا�&�&وس وا�&%�وس ... � �	ت &ن ���	ر �              

  ا�ط�ن وا,&<ح وا�%د�د وا�&�ء ...              

     .)1( �	ت إ�! *وھري              


ظ ا���رد �)ذا ا�&و�و�وج ���� و3وع ا�%�دث، %�ن %�ق �1 &� ��ن ��1 %�+�دا ����Aل     ��

����ن &ر%���� %����� وأ ��رى رو%���� ، ذ���ك ا�%���دث ��ط��� �%��ول ���� %����ة ا�����رد وا�
�	��ل 

و���������� ������&و�و�وج �&����ل ����ؤرة ا�����ص ا�&ر�ز����� ا���+&���� �����! 	���راع ������+��� ا�&����دي 

وا�رو%� ، ا��	ر/ا��	�رة ، ا�ظ�ھر/ا���طن ، ����طل و���ر %د���1 ���"! إ��! ا��*�رد &�ن 

���*��د ���1طوة ا�"��م ا� �ر*� (ا�&�دي) وا��%رر &ن ا�%واس و�ل &��  ���	،  ��%��� ��ن 

�� ��� ا��د���  ���م+�C 1�� ! أن ��*�� �1 &� ��ن�� ���	آ ر أ�ن ��&ن ا�ذات ا�*وھر�� ا,


�رة �، )2( "��)�� ا�&��دي ��� ذ��ك ا�"���م (ا�&�وت)����دان ا��ذات �"، �&و�و�و*1 ھذا 3د �)ض 


��� ، وھو �)ذا ��ون 3د وظف ا�*�د �&�دة �ر��م A �%ھد ا�&�وت ووا��%���)� رو��A& ء����

، Wا I33وا��ن ا�وا I& �(3ض 3وا������� ���  ����دي.&"�&دا �� ذ�ك ��! &
�ر�3 �*�+

                                                 

  .56الرواية ، ص  ) 1( 
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إن �%��ل ا�����رد &�ن ا�"��	��ر ا�&�د���� (ا�&��ء ، ا,&��<ح ، ا�%د���د) و�ود��1 إ���! *��وھره     

� 1����A ل���% Bس وا�*���د &%���و
ا�	��و�� "%���ن ����Aد ا���� �ص &��ن ���*ن ا�&���دة وأ���ر ا����

  .)1("�A)وةا�
رار &ن �3ود ا�*�س وا

��%��ظ �����&و�و�وج *���ء �	��و�&��� ��    ���ط��ل ا�����رد ، �)��و .� ا�&�����م دا+&��� (أ����) ا� ���ص 

��ت �، ��B&� ا�*&�� ا, �رة &�ن ا�%�وار"  �	�ت إ��! *�وھري" ا���� �	�%ب ا��	� ��)�

1 ���طل .�  ذا��� ا�%دث وا����

�� �ظر ا��روا+��ن  �ة ، �)�%ول ا�%��ة و *دوى ھذه ا�%� ا&��&ر  ���ؤB�&�ل ا�روا�� "    

��"! إ��! �%���ق �
���ر �و*�ود ا����Wن و�3د �Cدا ا����Wن ا�%�د�ث ا�&%د��ن �ؤال  &��&ر 

، وھ��ذا &��� ����Aف ����1 &و�و���وج ا��ط��ل ، ا���ذي ���دا ����1 ا����ؤال ���ؤرة )2("&و@��و�� ��روا����

�و���1 ا���� ����ت �&���و*ود��� ����طر ���! ذھ��1 ، %��ن ��دأ �و���و�و*�� �C ق &�ن�
 �����

  ا�
"ل ا���دح ��"د�د &ن ا��=&<ت وا,�+�� ا�%�+رة.

  ا�و*I �رج *�دي ... ا�دوران �"	ف               

  و�@a دا ل ھ�&�� ، @واCط ا��ؤال ا�%�+ر              

  و&� %ل �� ... ؟ !!أ�� ... أ�� ، أ�� ... ؟               

               ... ��  و&� %����  و&�ذا �"ل 

  و&ن *�ء �� ؟ �م ���ت ... ؟�&�ذا *+ت ... ؟              

  (1)�و&� أو ���� ، و&� ھو &���� و&و3"� ... ؟              

�ط�ن ���! @�&�ر ا�&����م ، ا��ذي     ���Bز&�� &�ن ��وازم ا����م ���� و�3د ��3م ھ�ذا اB ل��&

 %��ثروا��� ،ا�&ؤAرة ��! ذا��� ا��*ر�� ا�A 	�� و%@ورھ� ا�&&��ز ���ن ط���ت ا� ،ا��ص

ذا���1 ���ن ذا���1 ، ����د أن ھ��ذه ا,���+�� ���م ����ن &*��رد أ���+�� ��د���� ���ظ��ر أ*و���� ل +�*��ده �����

 �����1و� ر ��ن ا��ذات و��ن&أ�+�� و*ود�� �و&Y �ن �%ث ا��طل ا�&��� ھ� وأ ��را ، وإ�&�

اCB��راب ا���� وو&����1 �� ھذا ا�و*�ود ، و�3د وردت ���ك ا,��+�� ا���*<ء �%��Bت ا����ق 

����ل �����ت ����A"ر  "ا,�������م �"���د ����A"ر ����ـ"����ت ذا����1 ا�@����+"� ����� ����راد�ب ا�%�����ة ، ا���

                                                 

  .71، ص 2007،  1حمدي الشيخ ، قضايا أدبية ومذاهب نقدية ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، ط ) 1( 

  .154رشيد قريبع ، الرواية الجديدة في األدبين الفرنسي والمغاربي "دراسة مقارنة" ، ص ) 2( 

  .99الرواية ، ص –) 1(
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و�"�1 �)ذا ا�&�%! ����� &I ا�
���وف "��ر ��*�رد" �� �%��1 ��ن %����� و*�وده ، )1("�<أ��

�� إ��! �
��� أ���  أن أ*�د "%�ث ��ول: ������إن أ��ر &�� ����ر اھ�&��&� أن أ*�د %����� و���ن 

، ���%����ة B ����ون �)��� �3&��� و*��دوى إB إذا )2("أر���د أن أ%���� وأ&��وت ا�
���رة ا����� &��ن أ*�)���

ا�@���ع وإ��رازا �)�ذه ا�رؤ��� و�"@��دا �%��Bت   ر�م �)� ھدف ��"! ا����Wن إ��! �%����1.

ا�&)�&����ن ����! ا��ط��ل ، راح ا����رد ��)��ل &��ن &���Aرب &"ر����� ���دة ،  ا�و*��ود��نوا�%��رة 

 ّ���A&�����ر أن ا������ص  ط���ب إ�%����< �)��� &"���! *د���د ��	��1 ا�%�@��ر، ����  B وري أو"��A

ا�����رد �����ل &��ن 3	���دة "ا�ط<���م" "������W أ���� &�@���" ا����ؤال  �*��د%���ث  ؛��A"وري

ا�و*ودي "�&�ذا *+ت" ا�&"�ر �ن اC�راب ا��طل ، �&� ��ن ���ص ا��رآ�� %@وره �� ھ�ذا 

ة ا��)�ف ��� ا�&و�و�وج ، %�ن دأب إ�! ا���	�ص �"ض ا��دوال ا��.و��� ا�*ز+��� &�ن ��ور

            �"@�د &"�! ا��ص .3و�1: "َ�ْم �َِ�ْ�َت َ�ْوً&� أَْو َ��َ��" ، وا�)دف &ن ھذا 

 ���روا�� �زد%م ���%وارات ا���ط��� وھو أ&ر �د�)� �ون ا�روا�� روا��� &��*����� وھ�ذا 

اC�را��� ���دت ا��وا	�ل &��C Iرھ�� ، A 	��� أ%�د��� �"��ش  �ز��� و  �وط)� %ول��*ت 

  	و�ر  %���)� ا�دا ��� .�� � ا�&و�و�وج  ����)� ���ن

  ا���م وا�!ذ��ن:-4 

إ�! إ@
�ء �وا&�س *د�دة �� ا������ ا��رد�� &�ن  �<ل ���
1 �&"���م  دا+&���"! ا���رد     

@�"� � ط��� ا���رد وا��"��3ب ا�ز&���، وإر���ء &���)�� ������ت ا���Aظ� ا�%��� ا�����د�� ا� �

��س ، و�"د ا�%�م &و��B1 �&�� ��1 &�ن ا�	ل ���)�� ا����رد ��� �.��Aت ا��� ا����ن أھم ��ك ا��

ة ، ��ل ��*��وز ذ��ك %��ن �.�دو ���3)3(أھ&�� " �� ����ر ا��و��3ت ا�ز&��� وا�ظ�رف ا�&�����"

1 ا�"�����م ا�<و����� ا�.����&ض رة &���ن %�����ة ا�A 	����� ، إّ����"������ل ا�*وا����ب ا�&������رة وا�&�����

%�	�ر ��� ا�&<ز&� وا,%<م ا�&%�ط� ا��� ، %�ث �%Aد �وا��س ا�ط
و يو.وا�&ر�ب وا�&

��� ا�&�و ��< ھ�وادة أ��� ا����رد/ا��طل ���)�Cت ا�ر���و�%�� I�3ن ا�راھ��ت ا�وا��� ����A&ة ءودا�

                                                 

  .135 ، االغتراب  "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، صيحي العبد اهللا ) 1( 

  .135المرجع نفسه ، ص ) 2( 

  .135مصطفى التواتي ، الذهنية في روايات نجيب محفوظ ، ص ) 3( 
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���)� ��وى ��� �Aد &ط�ق إ*� B �(� ، ن �@�ء &"ر�� أر%ب� ��%��، )1(��م ا�&� ��لا�"�ا�

  �%د �%��ة ا�%�@ر. ���%�م �"دو�)ذا 

�ن د ا���رد ��%�م �� ا���م ا����� &ن ا�روا�� "&"�رج �� ا�ط��ق" ، %��د *�ء ا��&�    

ده إ�! ، ��ر ھذه ا�.��و�� ���a ا��طل ر%�� �رد�� &� ��� ��ود و�1 ا�.��و�� و��دا�1 ا�و��

، إ�1 �@�ء اH رة %�ث ا�*�زاء وا�"���ب ، ��< ا�ز&��ن ز&��ن �@�ء &���� وز&���  &
�رق

��ر �ن ھول ا�%�دث و�ظم ا�وا3"��، راح ا����رد �وظ�ف ا���ص وB ا�&��ن �&� �
)م ، و��"�

1 ����"ض ا�ظ��<ل ا�&و%���� �����eق ا�"*�+����� وا�.���ب  و 	و	����ت 3������وذ���ك �� ،ا��رآ����

، �ر��م &"���م ا�%�دث و���=���د ��ن ا�&��&دة &ن �ورة ا�وا3"�اBر�%�ل إ�! ا�"وا�م ا, رى 

  �ز�1 و%�ر�1 %��ل &� *رى.

  ��1 أ%�د ، ا,رض &�دت�� &� ��ت  %�ق              


�ض ا�*�ل وا�A�ت �ن               ����  وأذ�ت 

  ھوة &��)� 3رار... �� �&D ا��	ر، ا�د�ر ا�%ذر               

�ر د ،وو3"ت ا�وا3"� ، و�م �"د �)� را              �  

  �	درت ��� 	�%� ا�
زع               

  .)f")2 أ��ر"              

����� وCرا+���� ���=ى ��ن ا�&��=�وف  ���ز %��م ا��ط��ل أ��1 ورد &�A%و�� �)�&ّ��&��  و�"�لّ     +�*�

، �)�و �ر��و إ��! ا����Aف &���طق  ������ 1 ��واء ��� ا�A 	���ت أو ��� ا�&���ن�وا�&"��د ��

�"د. ������Wرة ا��وءة �م �"ر�)� ا�  &   

  ھ
وت إ�! ا�&< ا,��! ا �ر3ت ا,�وان               

  وا�&*رات ... وا,3&�ر وا�A&وس              

              ���&A رة �ن �&��� و�نA��& وا��وا�ب    

  �� إ�! Aد%س � ا,و�!����A=ة  %س��               

  .. %س آ ر �وق ا�ط��ق ��! � وم ا,رض              

  ا�%*ب ... &ن وراء ا�%*ب  رج ���� ھول              

  د �ن �=�1 ط�ف &ن ا�*%�م ... رأ�1 &ن              

                                                 

  .257يوسف شكير ، شعرية السرد عند ادوارد الخراط ، ص)1( 

  .55الرواية ، ص ) 2( 
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  �رض ا�&*رات وا,�وان ��و�1 &ن �ل               

              �  Aرر ���A&وس %رارة*��ب �ر&� 

  و�وھ*� ، أ�واھ1 �����وب ا��وداء ��               

  �)���ت ا,�وان ... أ����1 ������زك &ن أ��ر              

  .)1( . أو%! �� أ�1 ����+�ل...&� رأ�ت ..              

3"� ����ر ھ��ذا ا�&��A)د ا�"*���+�� �����ل ا�����رد ا�
"������ ا����رد�� &��ن &*���ل ا�B.��<ق ا���وا    


ر���������=رض ا���وطن إ���! &*���ل ، وا����A�ت ا��
���� وا�
���ري ا,ر@��� %���ث اCB���راب  

"�رج ��1 � آ �رو ��Aده إ��! &د���� ا,رض%�س  ؛أول %�����نإأ�ن ��*�ذ�1  ،ا�ر%��� ا�"�و��

وا�	راع � و@1  ��وق ا�ط��ق وا�%*ب ��.دو ا��ص &ن  <ل ھذا ا�
@�ء ،�@�ء ��&
�ر3

�&���ل  ا��ط��ل &��I ��+����ت B &ر+���� ،���وق ا�"���دة �����ر ا�
��زع وا�%���رة �د���1 ،���
@���ء ا�"���وي

ھ�ذا &�� و    ، ���
�1 &��ق وا3"� ���ن ا�
@�ء ا,ر@�� �.را+�� ا�.����@�ء ا�<&"�ول وا

�.� ذ��ك ا�"���م ، ا���� �*�دھ� ���زاح ��ن ��3&وس ا,�
�� ��"�&�د �.�� ��Cر &=�و���  ��رت ��1

.و���� ا�&و%���� ��ا��%��ت �"��ض ا���دوال ، �������رد  ط��! ا���وا3"� إ���! ا�&� ���ل وا�.ر���ب��

����� &���ل "����+���ل" ا���ذي أ@��
! �����1 ا�����رد 	��
�ت �+�*"���ى ���ن 	��
�ت ا�& �و���3ت ���=

) ...، أ�����1 �������زكب ا���وداءن ، أ�واھ�1 ������وا�"�د�� (رأ�1 ��رض ا�&*�رات وا,��وا

وھ� &<&B D �"�ر ���)� إB �� �وا�م ا�"*�ب وا�<&"�ول ، ا��� ��ف ا�"�ول ���*زة ��ن 


��رھ� ، ,�)� &ن ��a ا�<و��.�  

  إ�1 ا� �رق �وق ا� �رق ... إ�A 1د�د              

              Wا�&%�ل ��! اBوإ !�
  ا��%�ل  درا��ت ا��

  .)2(إ�! ا,�
ل              

�	&�م ا�<وا3"� وا�.��&ض "ا�&ن ھذا ا�&�ظور �@"�� ا��ز�� ا�"*�+��� �� ا�روا�� أ&�م     

���ورة ���� ��Aرك ��3وي =وا�<&ر+��� ا���ذي ����Aل ا�و*��1 اH ��ر ا�&����� وا�&�.��ز �����و���� ا�&

 )3("�ظواھر ا�وا3"� ا�ط��"�� ��*�وز �ط�ق �=��رھ� و��ط�)� %دود ا��
��ر ا�"��� وا�&�ط��

                                                 

  .56الرواية ، ص ) 1( 

  .77الرواية ، ص)2( 

  .256يوسف شكير، شعرية السرد عند ادوارد الخراط ، مجلة عالم الفكر، ص ) 3( 
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  Todorov و�ذ�ك ���ون ا���ص �3د @�&ن �"�ض &�ن �Aروط ا���� راھ�ن ���)�� ��ودوروف

 ا�%��دث ا� ���رق وا�&
���رق ��&"���ول:%���ن ���دھ� &��ن &�و&���ت ا,دب ا�"*���+�� ا�&�&����� ����: 

، و��� %��ن ��رج إ��! ا���&�وات ا�"��!و3د ا%�وى ا��ص ��! ھ�ذا ا�%�دث ��� ����م ا�<)1(

رة ا���رئ و�ردد ا��طل أو A 	��� دا �ل %�، �)و أ&� ا�Aرط اH ر �1 ���ك ا�وI+�3.و&�Aھد

، ���%ن ���راء و&�����ن و3
��� %��+ر�ن %���ل &�� ��رده وھ�و &�� %�دث �"�< )2(ا��ص ا�"*��ب

ھو��1 �راءى ��� &��رددا &�دھ��A &�ن ��زع ا�%�دث و�ا��طل &ن &�Aھد Cر��� ، وا�ذي �دوره 

������ه ا���ذي ���& ا�&����ن ���� ا�"����م ا�"���وي  ���&�تر���م ا�����رد  ، ����ر ھ��ذه ا�رؤ���� ا�"*�+

�، وB إذن �&"ت و&� ���س �&�����A 1ء &� ��س ��ن رأت": و	
)�  &�وھ� �"�"& �ر" ، ـ

، وأن وأن �ر@�)� أ@�"�ف ا,��وان ا��د��� ،)� �"& �ر وأ�)� &ن ا�%*ب ا��
�!أو%! �� أ�

��)�� ظ��م أو إ��م أو ��)م ، B �&ّ آ&��ون�)�م ����ب وأ�)�م ��)�� &��"&ر�)� &�� � ��وا و&�� %�ل 

�����رد أو %&����م 1��� 
��D ا�"	������ر و ر����ر ا�&����ء وار�"�����A ا����و�ر و������� ����.��، �������دون 

 .)3(ا�&ز&�ر...

  ا� <ص وا������ ا��� �ر�و إ��)� �
س ا��طل. = �ر &ر� ا�	
�ت �.دو �"مو�)ذه 

    
�ء ا�"*���ب �3د���1 إ���! %����� @��إن %����� ا�%���رة وا�دھ���A ا����� �&����ت ا��ط��ل ���� ذ���ك ا�

���رد ا�����و�و*�� ا���� ا��)*)�� ا�وCدا &�ن ا�و���+ط ا�
���� �&��ت �� ا�)ذ��ن ا�ذي  ،أ رى

ي أ ؛، و����دان ا���و�� &��ن *)��� أ ��رى ���ون ھ��ذه ا�%��������"����ر ���ن ا�"*���+�� &��ن *)���

���)�و��� وا,"��دة &�� ���ون ��)�� ا��A"ور �C+&��ا�)ذ��ن ��ى وھ��م و�&*�ر، و���ون &	�%و

، و���م ا��"���ر ��ن ھ�ذه ا,����ر ���&��ت أو ����رات � @�I  ,�3ل &�� ا,���ر ��Cر ا�&�ط���

، وا�.��رض &�)��� ا�W%���ء ������رئ ���=ن ھ��ذه ا,�����ر ھ��� ا,�����ر ����د ��&���ن &��ن 3وا���د ا��.��

، &�ل ھذه ا�%��� �� أ���ر &�ن &و@�I وا��طل �� ا�روا�� �&��ت &�1،)4("ورودھ� إ�! ا�ذھن

�D ا,&ور، �س ����1�%�ن ���	���I�3رض ا�وا��"� ��&�
	�D ��ن ذ��ك &�ر��را ھ�ذ��� �، 
��ر �

  ���&�طI اH�� ا�ذي �"�ر �ن %��� ا��ردد وا�%�رة ا��� أ	���1 ��د و3وع ا�%دث.

                                                 

   2006،  2005ينظر: الخامسة عالوي ، العجائبية في أدب الرحالت ، منشورات جامعة منتوري ،  قسنطينة ،  ) 1( 

  41د.ط ، ص

  المرجع نفسه ، ص نفسها. ) 2( 

  .71،  70الرواية ، ص ) 3( 

  .216،  215يحي العبد اهللا ، االغتراب "دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية" ، ص ) 4( 
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  ��A�C &ن ا�ظ<م              

��ن &ن ا�.��ر وا�د �ن              �� ��  %�ت 

  &.�ور و�)وف �ز�ت ��%��              

���"� ��=ى اWدراك ��� و�د              ��  ر

  &وت ... %��ة ... �دھور              

  ���س ... و�و�� ... دق              

  و ... ھو ... ھو ... أوف        3... �و*I  و              

   .)1( أوف ...              

و ، ���ظ�ھر أن ا�راوي �"�ش B �&�ن �)&1 &��&� ��د تإن ھذا ا�&�طI ا�&��ء ���B�"�را    


! �	��رع ا�&�رض  �)���ك � ھذه ا��%ظ� ���ن ا��)�وف وا�*���ل��A��&أ��1 ��� ا� I�3وا�وا ،

���
ھذا ا��ص �� ، و��دو ا�� دام ھذه ا��.� ��! �<�3 �&� ا��"�رات ��	و�ر ا�و@"�� ا��


&ن %��� �=&��� �A&�� ، ����ص �3م ��! �%ظ�ت �راوح ��)� ذھن ا��طل ��ن اC%و	ءة و� ،

�دا &����� &���� و*ر���ن  I*"��1 �)ذي و�� �ل أ��Aء �"�دة �ن ا�وا3 Iط�ا��ذھن ا��ذي ، ���&

، ��ظ)�ر ���� ����رة ��ن ��&��ت م ذ��ك ا�����Bب�Aذر، ��م &�� ���ث أن �أط�ح �"<&�ت ا��ر�3م


)وم وآ ر &���س &��طI ، وھذا ا���طI �د��ل ��! إ�<ت ا& �(@"�Wدراك &�ن 3�@�� ذھ�ن 

��� ا,&��ور وCرا��)��� أ&�&���1ؤ��Aر � &��ن *)��� �������، وا��ط��ل &��ن *)�����، و��3د ����! ���! @��

��� وذ�ك ا�.&وض ����"�رات �.و�� &��، �ل (ا�.��ر، ا�د �ن، &.�ور...)ا���رد �ن ��ك ا�@

��س� &ؤAراتو��)� ��Bدم ا�@�ح ا�رؤ�� وا"��ت ا�&�Aھد أ&�م ا���ردو%� �A ��وھ�ذه ،ا� ،

�&�� �"�  .A! و 	�+ص ا�%�م ا�&��&� ���.&وض وا��ر&�زا�	
�ت ط

 I�3ھذا �@< ��! أن ا�%�م �"د  � �� ��ز&��ن وا�&���ن ، و�و��� &�ن ا�)�روب &�ن ا�وا

�%�ر ��� ا��ط�ل ا��ز&ن ا�%�@�ر وا�&�@��*�ا�&"�ش ، ��� رق ا�ز&��� �����1 *��� %�ن ��� ،

���� ��م ���C ��� رز�در�)� أ%�د ، و�)�ذا �.�دو �� ز&ن ا�%�م ، ذ�ك ا�ز&ن اA��Bرا�� �%���ة 

�وء ،  & I3ؤا �وا�
� و��A� طل &د��� ا,رض  أ&�ا�%�م�ا� رق ا�&���� ���&��1 �� ھ*ران ا�

ا��� &��ت أھ�م دوا��I اC�را��1 و@����1 ، و�رو*�1 إ��! &د���� ا���&�ء ا�&� ���� ا���� &���ت 

ھ�ذا وھ�و ا�&)�م وا�"��م ا,�@ل ، ا�ذي ��وق إ���1 روح ا��ط�ل ، �@��ف إ��!  )ا�%�م(ا�&��ن 
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ا� �طف ا��ذي ��*�=ه  دثأن ا�%�م �� ا�روا�� ورد &"�را �ن ھوس ا��طل ���&وت ، ذ�ك ا�%

��
C ن�% !�� �
ا��%�ول ��� &*�رى ا�%����� ، "، وھ�ذا ��ون ا�%�م �� ا�روا�� 3د �3م �وظ�

���� وا�&&���ن �����&رCوبCر��� I��3دال ا�وا��ل ا�����دال ا�%������ ��� ��� وا�&��=&ول ����1 ، أو ������

، و��������� ����A= ���دا ل ����ن إراد����ن  إرادة %�&���� وا3"���� ، وإرادة %��&��� طو��و���� وا�%���م

  .)1(�ط&D إ�! ����ر ا���ود و���ء ���م &.��ر

و�)��ذا �	���D ا�%���م &��ن ا�Wوا�����ت ا����رد�� ا����� ا��&��دھ� ا������ب ���� �����ء �@���+1 

��وي إ��! ا�"���م و� وم ا�"��م ا��د ا�%��+� ا�&
�رق ، & �ر�3 �)� %دود  ا�&ر+� إ�! ا�<&ر+�

وھذا &�  ،�� &.��رة و&
�ر�3 ����+د ا��ردي، �"�� &�1 إ�! �=��س ����� �ردا�"�وي ا�&� ّ�ل

1 �زوع &�ن ،وھذا ��ّ )� ا�&�Aط�، إ@��� إ�! ا�&و�و�وج*ّ�د�1 ا�رؤ�� ا��رد�� ��روا�� وز&�

  ���ر 3وا�ب ا��"��ر ا��<�����.�  ا����ب
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��طل/ا���رد ��(ت �1 �����ط�ب 0/�� /.ن ا�(�.�-ق إن (��� ا�)و'� ا��� '�"&� ا    

/�"..!�� ،/..� أ;�..: ا�..�ص ��"..%)ت 9ط��..� /�!..ددة �!8..&�  نِ َ!..ا�/!ر�..� ا�/�..���ة /..ن /ُ 

..� ، و�!8..&� /��..�ط< /..< ا��0ر�..� ا��..و�� ، وأ9..رى /�..��� /..ن �/�9..زن �..� ا�..ذا%رة ا�د

!..��ق ا���..� ھ..و ا�(ر%..� (�..ول /!ر�..� أد�..� وأ�..طور� ،وإن /..� 	�..ر ھ..ذا ا��"..�%ل وا��

� ا��� �/ز �&� ذھن ا��طل�� ،)ط.م ا�/و8.و'�ت و�.دا�9&� �.� و'.1/.� أدى إ�.: � ،ا$��

..�ر ا�..و'� 8..د أ(�د..� ا�/و8..وع ، ھ..� �..ذا �8..) '..ن أ�..1 "�..س ھ�..�ك �..ص %�..ب ـ�روا

&.� و�9	.� ا���.ق /�&.�ـ-��%ل �ص أد�� �،  )1(�/!زل 'ن �ص ���ق"� G."� � ت.��% �./، Hد

���!/ل ا�د�� /�ظور إ��H(' �� 1.1 و�دا1.�9 ���'/.�ل  أو /!��رة /!�ر8� أو /���رة ،

ـأد�. �، ���روا..� �و�.	&� ��0..)2(ا�	�.� ا�9.رى � I�.	�/ ا��0.�س ا�9..رى :..�' �..&� I/.� ،

.� أو &ـ��$�	��ح '�: أ�واع /��9	� و;ر /����0� /!.�9.�� ، �.واء %��.ت أد�.� أو د ؛��ر

 Mث �%و�� �� /�ب وا(د وھو ا�.�ص ا�(�8.ر، /.ن �(��� ��-�Nء /ن ا���وص ا���	ن ��

ا���ق /�ط�I "ا����ص" �� ا�درا��ت ا���د� ا�(د�� ، وھو �� أ��ط /	�ھ/.1  قھذا ا�/�ط�

و%.�ن أول /.ن ا�H.رح ھ.ذا ا�/�.ط�I ا���H.دة  ،�دا9ل ا���وص و�!���&� /.< �!8.&� ا�.�!ض

""�	.ث 'ر��.1 ��و�&.�: "%.ل �.ص ھ.و '�.�رة '.ن �و(.� Gulia Kristiva"0و�.� %ر�.�) "

� /ن ا$�����Hت ، و%ل �ص ھو �"رب و�(ول ���وص أ9رى"-��	، �&ذا ا�/!�.:  )3(��

��I ا���.�ص �/���.� '/�.� �!.ث وإ(.�ء ���.وص ;.��رة ".(�&� ا�%��.ب �.د$$ت 0د.دة 

/ن 9)�.1 �1 !ر�� ���: /!��رة ، �ذ�ك �) �د ����رئ أن ���I �زاد ����� و/ وإ���ط�ت

.� �Gھ�.1 ���� �.0/��.� و/ر0! ���(�س ا�!���ر ا��N-�� وا��(�8رھ� "و$ �د أن /��ك ذا-

، �&ذا ������ص �دى ا���Hدة �	�&� $ !�� أ�.دا ا�(�د�.� ا��.�  '.ن  )4(ا�د9ول إ�: '��م ا��ص"

                                                           

 

 .10ص 2004، مدخل إلى التناص ، تر: عبد الحميد بورايو ، البليدة ، الجزائر،  -غروس –بيبقي  ناتالي )1(

 .20صالمرجع نفسه،  )2(

والتكفير من البنوية إلى التشريحية "قراءة نقدية لنموذج اإلنسان المعاصر" ، النادي األدبي  ةعبد اهللا الغذامي ، الخطيئ)3(

 .322، ص 1985 ،1، طالثقافي ، جدة ، السعودية

، 2003الثقافية ،دار هومة ،الجزائر،  إبداع، رابطة  تهوجمالي : التناص في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي) 4(

152. 
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د إ���ج �ص آ9ر، !�&� �ص /� ورة ;.ر /(.ددة ذ�ك 'ن طرق �(ر	1  �ل ھو �روطر

"��� �  ، و�د (دد�1 �/��و�ت �)ث: )1(، �!��

    1- ���.� ا���� ا��% �.	� �&������وم ا�/�دع ��	� ا���وص ا��� : �� ھذا ا�/��وى 

��9..� ��..وم '�..: ا�/(..�ورة �&..ذه ا���..وص  �..د$�..� و%..ون �..1 /!�..: ا�..�ص H..راءة �و'

()2(ا�/���رةTد ا�/�دع ھ�� '�: ا/�!� ، �.�ء و�.� ھ.ذه ا�(��.� $ �.د ���.�رئ أن �.زود ��9	

� ���'ده '�: �ك ر/وز وط)�م ا��ص ، وا%�"�ف /��!1 ا�ول (ا��ص ا����).����  

�� Hر�.� /.ن ا���� ا� �وازي – 2    : ھذا ا��/ط !�/د '�: �وظف ا���وص ا��N-�� �طر

 �.�.� ا���.� ا�/وظ	.� ھ.و /�ط�(� ا��8/ن وا$���Hس ،(ث ظ.ل �.1 ا�/!�.: ا�/�ط����

��-�Nا��ص ا� ���� 1�	�)3( �.�.� ا�0رار. وھ�� �G.0 ا�%��.ب إ�.: إ'.�دة ا�.�ص ا�/��.�ص �طر

  �ر��.

9G.ذ ا�%��ب/ا�".�'ر ��..� 0ز-.� /.ن ا�.�ص ا��.�� وظ	&..� ا���!� ا�#ز"!� – 3     1.: و�

  .دا9ل 9ط��1 /< �	� �0زاء /�1

ا���Hد ا�/Nر�� "/(/د ��.س" اھ�/�/.� �&.ذا ا0T.راء ا���.دي  أ/� �� ا���د ا�!ر�� ��د أو�:    

  وHد (دد /��و��1 ��!� ��و'� Hراءة ا��ص ا��N-ب �� �)ث /��و�ت:

�.�  ):Ruminantا� ��وى ا%#�راري( -1    د ا�%��ب %���� ا�.�ص ا��.�� �طر! 1و�

.�&  (ر�� $ إ��8� �

    2 – )�!!�
..د  ):Absordantا� �!!�وى ا% ��!وھ..و 9ط..وة /��د/..� �..� ا��"..%ل إذ 

...-�Nا�...�ص ا� �...��"...%)  با�%��...ب %���...� ا�...�ص و��...� �/�ط��...�ت �0ر��...1 وو'...1 ا�	�...� �(

ث /�ص ا�%��.ب أ0.زاء أو دوال /.ن ا�.�ص ا��.�� و(.��ظ '�.: أ9.رى )4(و/8/و��) ،

د/0&� �� ��1 ا�(�8ر.    

أرH.: /ر(�.� /.ن H.راءة ا�.�ص   !د ھذا ا�/��وى):Dialogueا� ��وى ا�'واري( – 3   

.� �.��� �(ط.م /ظ.�ھر ا$�.�)ب /&/.� �/' �ا��N-ب ا�ذي !�/د ا���د ا�/ؤ�.س '�.: أر8.

                                                           

 

 .12مدخل إلى التناص ، ص –غروس  –ناتالي يبقي ) 1(

 .156،  155، صوجماليته  ينظر: جمال مباركي ، التناص في الشعر الجزائري المعاصر)2(

 الصفحة نفسها.ينظر: المرجع نفسه ، )3(

 .157المرجع نفسه، ص)4(
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%�ن �و'1 و"%�1 و(1/0 $ /�0ل ����د �.ن %.ل ا���.وص ا��N-�.� /.< ا�(.وار، ���".�'ر أو 

ره"Nو'/�.� إ�دا'.� ، و�&ذا %ون ا�(وار Hراءة ��د�  )1(ا�%��ب $ �G/ل ھذا ا��ص وإ�/� 

.�	0� ا��� �%�/ت '�&� ا���Hدة %ر�����Tق ا�  وھ%ذا ��(

وھ.ذا ،ا�.��ط�ت 0/�.� /.ن ا���.وص ا��N-�� وا�روا� ا�/درو�� ��'���رھ� ��.� (�8.را H.د

.�  ا��!د ا������ وا�/!ر�� �0ء '�%�� �(ر%� ذا%رة ا��طل ا��"ط� وا�وا'

  .ا���
ص ا�(رآ��:1-1   

!د ا��ص ا��رآ     ��� أ%�ر ا�/�	�')ت ا���� ا��� ا���Gرت ��ھ�/�م ا�%��ب �� ا�روا

.ث ) ، 1.��H1 و��ا��� �دت /�	�(.� و/�دا�9.� ��.� /.< آ��.1 و�H/و�.1 ا��N.وي و"�9.

.� أ�!.�د Hن أ0.ل �ر./ ��!�/ل ا�%��ب /< ا�/���ص ا��رآ�� �طرق ����� "�: د$�� وأ�.�و�

Hر ط���.1 ا�د$�.� وا�	%ر.� ، وھ.ذه ��.ت ا�/�.ررات وا�(Y.0 ا��ص ا��Nو� وا�0/��� و�	0

:�8  ا�و(دة '�: (8ور ا��ص ا��رآ�� �� ا�روا� ، �ل /ن /�ررات ذ�ك أ

.(��  /	�رH� ا��ص ا��رآ�� و%�ر أ�ق ا��وH< �دى ا���رئ (ا���

ا�/..ؤدب و(	..ظ  �..:ا��!..د ا�..د�� ا�..ذي ا(�	..ت �..1 "�9..� ا�%��..ب ا�..ذي ���..: ا��..راءة ' -

د1ا��رآن '� :)2( . 

-  ' � .�: ا�/ؤ/�ن ���T)م ��	� ��9� /� ���ص ا��رآ�� /ن (0

Hد�..� ا�..�ص ا��رآ�..�، �..Zن �..1 0/��..� 0!�..ت /�..1 /�..ررا آ9..ر $�..�!�رة ا�%��..ب أ�	�ظ..�  -

، ھ..ذا �8..) '..ن إ'0..�زه ا��);..� وا�د�..� و�..راءه ، و�..� د/و/..� ا%..ب و/"..�ھدو�ر

(/..ل /..ن أ�!..�د "�و�..	1 ا�..�ص ا�..ذي  )3(&..�ا�/�..�-ل ا�	%ر..� أو ا�!��-د..� ا��..� طر(

� �ن ��.وأ ھ.ذا ا�.�ص �.دارة ا���.وص  )4("ا�)/(دود ��(�ة و�]���ن��% Y0) وھ�

.�  ا��N-�� ا��� �	�'�ت /!&� ا�روا

و/..ن أھ..م ا�/..ور ا��..� �!..��ق /!&..� ا�/..�ن أ�..�وب ا�/(�00..� وا�0..دال ا�/�..�!�ر /..ن   

ن ا���رد/ا��طل وا�%�-��ت ا��ورا�� ا��.� �.دت �.1 �.� ا��ص ا��رآ�� ا�ذي �Hم '�: ا�(وار �
                                                           

 

 .158المرجع السابق ، ص)1(

 أخذ من سيرته الخاصة أرسلها لنا.)2(

سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين  تجليات صوفية وفلسفية في قصيدة البرزخ والسكين، ينظر: جيمسي ساعد ،)3(

 .111، ص 2001منتوري ، قسنطينة ، د.ط ،  ةي األدبي ، جامعللشاعر عبد اهللا حمادي ، منشورات الناد

 .168، صوجماليته  التناص في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي ، )4(
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��..1 '..ن ا�..و'�  و�..!وده إ�..:  ا�'�..ـ: ، وا�!..��م ا�!�..وي  ا; �'�..�  �..�ھ%..ذا �9..�ر ��9

�..8�I �و'..1 ط..رق �!..ض ا�..��ت /..ـ�ل �..دأ ا��9..ـ�� ا�%��..ب طر..ق ا�)و'..� ���%.."Tوا �

 �..-ا��!..ث ا�0&..ل) H..درة \ '�..:  -ا�N..رور –ا�0(..ود  –و��!��&..� ا�د$�..� (%��Nوا..�  ا�9ط

�8..ل ا�/!ر�..� (ا��../�ء) ، "�%..ن  –\ �]��..�ن �..���9ق ا�!ظ..م وا��..ورة ا�0/�..�  �%..رم

ا��T.�ن �/.� �..1 /.ن ا�.�!دادات ذھ�..� و/�%.�ت إدرا%.� و�/..� �.1 /.ن �..وازع ذا�.� و/..و$ت 

را'� (0�0� H.د ��.�9دم �	!� %�ن أ%�ر ا�%�-��ت 0د$ ، وا�0دل '��رة 'ن Hدرة %)/� و�

��T..�ت ا�(..ق �..و ��H..ت ا�..�	س إ�..: �..�وك ا�9..ر، أو ���"..�ث �����ط..ل �..و �ز'..ت إ�..: إ��..�ع 

و/ن �ور ا���.�ص ا��رآ�.� ا��.� �G.0 إ�&.� ا�%��.ب Hو�.1 '�.: ��.�ن "ر(/�-.ل" . )1("ا�&وى

��.واك �.� ورة /.� ".�ء ر%�.ك �/.� ا�.ذي ;.رك �1،��د �9�ك �� أ(�ن �."/�9ط�� ا���رد: 

�/�..ك ا�ر(/..� ھ�..� �..�0/< 0..ل ا�(Y..0 وا�..د$-ل ا�دا/N..� وا�/..ذ%رة �..�!م ؛  )2("�..ق 'ظ..م9

ا���9ق '�: ا�/�9وق، و%/� ��(ظ ��د �دأ ��.ك ا�.�!م �(�.ن ا��.ورة وا��ر%.ب ا�/��(8.رة 

.ك[ ا�َ%.ِرمُ  Mك[ ِ�َر� َ&.� اTِْ�َ�.�ُن َ/.� َ;.ر[ _.� أََ ﴿ :1�G." 0.ل �.&�.ول � )19(/ن �ورة ا$�	ط�ر ا��.� 

اكَ  ي 9ََ�َ�َك َ�َ�و[ Mك[  )20(ا�ذ.�َ َ�َك ِ�� أَيM ُ�وِرٍة َ/� َ"�َء َر%[ وھ.و ��.�ص ا/����.� ،  )3(﴾)21(َ�َ!د[

.�ت '.ن طر.ق cب ار �� �ر�Nر و�أ'�د �1 ا�%��ب %���� ا��ص ا�/�دس /< إ(داث �(و

�ق �ذ�ك /!�د$ /و8.و'� ���.1 ا��.ردي ، وذ�.)9ر؛ �Gم وا��ك ا�/وH.ف ا�.ذي .د'و ا���د

/.ن (.ث �%و�.1 ا�.ذي  �1 ا�%��ب ا���Tن ا��G/ل �� /�ز��1 '�دا 8!	� '�0زا �.� ا�%.ون 

ز ���!0ز وا�8!ف وا�/�، ھ.ذا ا��%.ران وا��!.��� ا�.ذي 0&ل وا�Nرور وا�0(ود ��!م ا���9ق

د�� آدم '�.1 ،� �� �زو�1 /ن ا�'�: إ�.: ا��.	ل%�ن ���.� �.�H �.� د %.�ن ھ.ذا.Hا��.)م  و

، و/�در ا�Nوا� وا�"��ء ، ھذا ا�".��ء ا�.ذي دا �&� ا�9ط-� ا�%�رى/� ،/�0ّ رّ وا�"0رة ا�/(

، أ/.� ن ا�	ردوس إ�.: ا�رض1 ا�ول ���0 '�: �	�1 �%�ن �زو�1 /أ�ور�1 إ���ن ا�وم 'ن 

��ء ا��..�رد �%..�ن �..��1 إ;..راءات ا�..د�� و�&��..1 �9..ف ا�.."�..� و/�..ذا�&� ا�/�د..� وا���0..��	 ،

 �.�ف �.1 أ/.�م ر�.1 �(��.ب '�.: أ'/��.1 ، و�&.ذا ��.�I ا�Nواو����1 �ذ�ك ا�وم ا�.ذي �.

ن،وHد �0ء �وظف �H.� آدم '�.1 ا��.)م �.� ا�روا.� �.� أ%�.ر /.ن ���9ط� را�ط� �ن ا�

                                                           

 

 .14محمد التومي ، الجدل في القرآن الكريم "فعالية في بناء العقلية اإلسالمية" ، شركة الشهاب ، الجزائر،د ط،د ت، ص)1(

 .70الرواية ، ص) 2(

 .21،  20،  19سورة االنفطار، اآليات ) 3(
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�.�د��� /.�  .و(� إ�.: ظ.)ل ��.ك ا�(�د�.� $ ��Nدر �	(� /ن �.	(��&� إ$ و /و8< (ث

N/ ���)" ف  �رو�.� �.� ا�)و'.ا��� ���ت.H!�$�&.� �.� %.ل /و	ظ ا��ا�0/!.� �]��.�ن، و��.

ا��	س ا��"ر� /ن ا�0د.د ��"��1 ظرو�1 /< ظروف ا��0ر�� ا�و�:، //� �":ء ا�9وف �� 

و�..�رd ا��T..�ن �..س �..وى إ'..�دة /%..ررة ���..ك ا�(��..� ، و(..�ة ا��"..ر ھ..� ذ�..ك ا�/0&ول،

  .)1(وإ'�دة �/��&�"ا���رd ا���-م '�: �/�ل ا��0ر�� إ�ھ� 

��&.� : ا�%��ب '�: ھذه ا�(�د�.� �/	.ردات دا�.� '�.: ا�(�.ل ا�.د$�وHد %�ّ     �� ��9ط-.� و(

.ل" /�ل (ا��!ري، ا�"0رة ا�/Nر�، ا��	�(�-���، ا��راب وا�/�ء) /�.ل /.� 0.�ء '�.: ��.�ن "'

  /�9ط�� ا��طل:

  ظ�و/� 0&و$ �س %/��ك -              

  . )2(�وق ، 9رت �ن ا�(ق وا���طل/9              

  أ%�ت ا��	�(� �%�ت %	ورا ;ر              

  "%ور              

  0(دت ��!/� –'�/ت /� �م �!�م               

  ا��/�ء ... �(ق '�ك ا��راب               

  . )3(ا�/�ءو              

0/!ت "ظ��ھ� %��.ت د$�.� '�.: �ورة Hرآ�� إذا /ن و%�&� ��وص /��و(�ة /ن أ%�ر     

.� آَدَم اْ�.ُ%ْن أَْ�.َت َ �.�َ�ُْHو�.1 �!��::﴿َوH ق /< ��ك ا�(�د�� و�� أ�ق (واري /�ل��!�أن ا�%��ب 

نَ /ِِ��.. ..0ََرَة َ�َ�ُ%وَ�..� ِ/..َن ا�ظ[ ..َ� َوُ%..)َ ِ/ْ�َ&..� َرَ;..َدا َ(ْ..ُث ِ"..ْ-ُ�َ/� َو$َ َ�ْ�َرَ�..� َھ..ِذِه ا�"[  َوَزْو0ُ..َك ا��0َ[

 َ G�َ َو�َُ%.ْم eاْھِ�ُط.وا َ�ْ!8ُ.ُ%ْم ِ�.َ�ْ!ٍض َ'.ُدو �.�َ�ُْH1 َو.�ِ �.�َ�%َ �. َط�ُن َ'ْ�َ&� 9َْG�ََر0َُ&َ/.� ِ//[ْ �[ُ&َ/� ا�"[ ِ�.� ز[

 eر�َ'َ�.:  ْ�.َ/�َء ُ%�[َ&.� ُ�.م[ َ'َر8َ.ُ&موHو�.1 أ8.�:﴿َوَ'�[َم آَدَم ا� )4(وَ/َ�.�ٌع إَِ�.: ِ(.ن﴾ ا�َْرِض ُ/ْ�َ�َ

  .)5(﴾ا�َ/)َِ-َ%�

                                                           

 

 .186عبد اهللا الغذامي ، الخطيئة والتكفير من البنوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، ص)1(

 .58الرواية ، ص)2(

 .59الرواية ، ص)3(

 .36،  35سورة البقرة ، اآلية ) 4(

 31. المرجع نفسه، االية) 5(
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�.را-ن و%/� ��(ظ ���%��ب �.م �G.0 إ�.: إ'.�دة ا�.�ص ا�/�.دس (ر�.� ، وإ�/.� %.�ن     � g/و.

ا ا�..�ص ا�..ذي  �..�رئ ھ..ذا�، %..ون ا�..�ص ا��N-..ب H..��< دا9..ل و'..� �(..ل إ�..: ��..ك ا���..وص

(/..ل /!..��� ا�9ط-..�، و�%..رم \  �..�(��1 وc :��..!� ،1..� �..%-(/دم ���/��..� و�..0ود  ا�

��د$ أن "%ر \ و ��9ر طر.ق ا�(.ق �(.� درب ا���ط.ل وا�Nوا.�  ،�/�ء/!ر�� ا� و�8ل

9ر10 \ �ذ�ك //� %�ن �1 �%�$ �!دم ا$/���ل �وا/.ره ، وإ���'.1 ھ.وى � �-�وH< �� ا�9ط

  ا�"ط�ن ا�ذي %�ن زن �1 ا�%ل /ن ا�"0رة.

	�(.� ا���.�ن ط��/.� ا�Hر��.� وHد %�ن ا�%��ب �� �!ض ا�/وا8< ر�ط �.ن ��.�-�� ا�/رأة/ا��   

��T;راء وا�Nوا� ، ����	�(� ا��� %��ت �.�ب ا�Nوا.� وا�9ط-.� �.� ا���.� ا�و�.: �و�.	&� 

��..� ;�-�..� ��(..ول �..� ا�..�ص ا�(�8..ر إ�..: ا�/..رأة  و$ "..ك أن ا�/(..ور ا�..را�ط �..ن ا�..�ص 

ة ا�0.�س ا���� وا�0دد "ھو '��ر ا�".&وة وا�Nوا.� ، �.��ول ".&وة ا�%.ل وا��.��� ".&و

م /!&.� ا�� )1(وا�/�دة".�ل ط.و%)ھ/� 9ط-� ، و���د ����0س ھ�� ا�/.رأة ا�Nر�.� ا��.� %.�ن 

� ا��8ت ��ر'� �GرHت ا���رد وھذا /.� '�.ر /')�Hت (ب ، و'�ش �ر���&� �(ظ�ت (/

  '�1 �����1 وا�	� �!ض ا�/"�ھد ا��� 0/!�1 �&ن:

  ل �,3 أ�(
 �دا0ب �� �.م,+ّ                

  �ر دي أھداب ا��'�رة ، أ#�
د �+��

... 
  �8و�
 ا���
ب ...  �6�7
 ا�'�
ة را�56
 أ�


 ا� ��ور ... ا� 
ء وا�8ّ و��  وء و87رة ھ�

  �... ا�,#رة ا� .ر�ّ  ل< �ط
ن ;ُ ا�6,ب ... ا�,ّ 

5
ا#��ّ '
  . )2(ت و�#ردت  ن ��

�ول �� /و8< آ9ر:  


 ا�ر;���� "ھوت ��وا" '�ث أ;و��                 

  6ري ... A�0 ا��ّ                

�طو..�ن '�..: �!..ض �..ور ذ�..ك ا�/"..&د ، �../� �..ورة  I..8وا�/�..�$ن %/..� ھ..و وا

�ف (0� '�.: أن ا�%��.ب �.�	س /Nر�، ا�"0رة ا�ا��!ري، ا�"ط�ن(� I/(/ ح) وھ��	ا�� ،

                                                           

 

 .66لخطاب السردي في أدب ابراهيم الدرغوثي ، دار سحر للنشر، د.ط ، د.ت ، صشادية شقروش ، ا )1(

 .48الرواية ، ص)2(
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�-ط.��< ، وإن �!�رض ا����ن �� /�در ��ك ا�9ط-� �� أ%�ر /.ن  .�� أ0واء �H� ا�9ط

م .H �./ن /.ن %.ل /�ظو�.��Tل ا.�)�.ث ) ، �-إذ ��0وز /	&وم ا�9ط-� إ�: /	&وم ا�)9ط

�د ا�".ط�ن Hدر�.1 '�.: � �/��(دد ا�9ر وا�"ر، (�: إن ا�"0رة ا�/Nر� �م !د �&� و0ود/�

  ا�و�و�� ��1 �م !د ھ��ك "ر �����1 ;وا� ، إذ �م !د ھ��ك �	�ح.

�رآ�� ا�ذي �	�'ل /!1 �ص ا�روا� (�0ج إ��س �� �H� �9.ق آدم /ن �ور ا�0دل ا      �

1 '�: %�ر /ن �9�.1 "و%��.ت �دا.� ا��%.رم ��.1 أن أ/.ر \ /)-%�.1  ا�T&.�و�%ر/1 و�	8

وإ��س /!&م أن �0دوا �1 �� 0و �%ر/� 'ظم %�.د�ل '�.: 'ظ/.� ھ.ذا ا�/�9.وق ا�0د.د 

ا�.ذي أ'.د �.1 �.� 9)�.� \ �.� ا�رض ، ��.0دت �� ��9-�1 ا�ذا�� و�.� ا�.دور ا�%�.ر 

�!��ره ا��%.و�� ا��.�ري   ا�/)-%� �&ذا ا�/�9وق إ$ إ��س أ�: (ن أ9ذ�1 ا�!زة وا�%�ر�ء 

.ث �.ور إ��.س %�.وة /�د.� /�9وH.� /.ن ا��.�ر ) �.8�وا��رآن ا�%رم Hد أ��ض �� ھ.ذه ا�

، �.Zن ا��.�ر �	�.� � إ�.: '��.ر ا��.راب�� �.ورة ا�%.�-ن ا�/�/.رد ا�.ذي ��/. آدم ر ���و�وّ 

1H0!�&� ��و�د /�&� �.ر ا�!ظ/.�ا��راب و�(روھ.و ا���-.ل: "أ�.�  )1(، و�ذا ��Z&� أ'ظم /�1 //� 

ھذه ا�0واء ��"�&� ا�%��ب /.ن ��.&� ا��N-.ب ، )2(9ر /�1 �9���� /ن ��ر و�9��1 /ن طن"

&� '�: ��1 ا�(�8ر ا�ذي �0ده �دا9ل /!1 �� /�دأ 	8ن %�ن �) �ا$(�%�م إ�: ا���8

ل 'ن طرق ا��ؤال وا�0واب.-���  ا��طل ��0دل /< '

ل ��-) ا���رد 'ن �!ض د$-ل Hدرة ا���9ق:-����ول ' 


  ر                A�0 أرأ�ت �و أ�� ��7ت  

              ��  �ك  ن 0وا�م ا� #رات �د�ت د

  وا'دة و�6�رت �#و 5
 وا��7ت              

   واز��5
 ��5 واھ��  ��
�رة % �رى              


��E � ن ��6دھ
 إ�A ��ر�5
 ا�و�A؟              � 
5�  

0ب ا��طل �� �(د:  �م 

              F�  ت أ,د��  �و%  
 �,د�� إ�A ا�����ن �

                                                           

 

،  1وأساليبه ومعطياته ، دار المنصوري ، قسنطينة ، ج هينظر: محمد حسين فضل ، الحوار في القرآن الكريم قواعد)1(

 .209د.ط ، د.ت ، ص

 .12: اآليةسورة األعراف ،  )2(
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                 F��0 طو% ... �م �ر#6ت F�  وة وأ78مE  

  ��H أ�
 ا�ذي �ر ت F��0           ا�و'� ، �              

  أ�F ا�7
ر�ن ا��
#د�ن � 6#ز�� ، وأ��و             

             ��
  ��ت  ن ا� H ور�ن ، وا�� أ' ل أ 

  .)1(ا��7%
ر ��ن ا��7ق ا� �ظور             

�..� ، و%/..� ھ..و ظ..�ھر�..�ط< /..< ا�..�ص ا��..�� و�طر����%��..ب و'�..: ��..�ن ا��ط..ل 

	��9/ �� ، �Zذا %�ن إ��س �� ا��ص ا�/�دس (�%م إ�: /�دأ ا��ل �� ا��9.ق /!.�را (وار

��� ���	�8ل '�: آدم '�1 ا��)م ، �Zن��.�I ھذه ا��ورة ��!%س �� �.ص ا�روا.� و/� ،

ا���Tن (ا��طل) ��(ب ا�!زة وا�%�ر�ء إذ (.�%م إ�.: /�.دأ �%.رم \ �.�H�.� :.�' 1 ا��9.ق 

��8� إ�: ا�1 أي (ا��طل) ا��T.�ن ا�/9ّ.ر وأ�.1 �.س /.ن ا�/.G/ورن ��T و�0ود ا�/)-%� �1

.ل ،'%.س ا�/)-%.� ا�.ذن أُ/.روا ����.0ود وا�ط�'.�-���ا�.ذي /.� ��.ث أن رد '�.1  ،و/.�&م '

�ول:���  

5
 و��6دھ
 ا�ذي �7(ك              ��'�  

               Aة ا�و�H,ا�� 
  أ��س ھو –وأ�,Hھ

  ر A�0 أن ��6د �5
  واز��5
ا�(
د              


�'ق؟ أ��س  ن               � 

�(�ط و أEدارھ�  


درا A�0 أن ��7ق  �� 
 �7ق ... ؟              E 2(�7ق(   

�ت ا�%و�� ا�    cل �/�/� ا-���ا��.� /.ن ��&.� دا�� '�: Hدرة ا�9.��ق �.� ا�%.ون ووا�ل '

�ء ، ����ص %/� Hرأ)Tدر�1 '�: ا��!ث واH ن./ �.�����/ �.ي أ�� (�وي '�: (0.� 0د�

&� ا�%��ب 'ن �!ض ا�دوال ا��Nو� /ؤ"را �(ل إ�: � :�� ا/����� أ�	ا��رآن ا�%رم �%

�ت /�ل Hو�1 �!��: cة﴾ ����ك ا َل َ/.ر[ ي أَْ�َ".Gََھ� أَو[ Mا�.ذ �.&َِ)وHو�.1  )3(�ورة س: ﴿ ... Hُ.ْل ُ

 �8/َواِت َوا�َْرَض �Hَِدٌر َ'�َ: أَْن َ�9ُْ.َق �ورة ا�Tراء "أََوَ�م َ  ��أ ي �9َََق ا��[ Mَروْا أَن[ \[ ا�ذ

                                                           

 

 .57صالرواية ، )1(

 .58الرواية ، ص)2(

 .79سورة يس ، اآلية )3(
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�%رھ.�و.  )1(ِ/ْ��َُ&م" $ �.��.�ت �.!: إ�.: إH.رار (cل �&.ذه ا-���إ$ �0(.د ، �(واھ.� أن  '

ا�ذي �9ق ا�/�9و�Hت  ا�!0�.� و ا��.دع ا�%�-�.�ت ا�!ظ/.� %���./وات وا�رض وا��0.�ل /.ن 

ف ;ر%، :)��%ون  �Hدرا '�.: أن  $  ا$��!��� �/��ل (�ذى ودون ا$��	�دة /ن /�&�ج 

�9ق ا�/�ل، و�.��!دون إ/%��.� '.ودة ا�(.�ة إ�.: �%.رون ا��!.ث وھ� (0.�  %.ذ�ك  ��.ذن 

  .)2(ا���0م �!د إ����&� ����	�ت و�(و�&� إ�: (	�� �راب

ھن ��!8..د /وH	..1 /..ن �!..ض Y..0 وا��..را�..�/ر ا��ط..ل �..� 0/..< ا�(�وا�..ل ا�0..دال و    

��..8�..دا �..� (0�0..1 /..< ا�/�..ك ، و/..ن �..ن /..� 9..�ض �..1 وھ..و �..� (��..� ا�)و'..� و�(دا�

ل"-���1 '�: /!��1 إ"%��� ا��0ر وا�9$�ر"'���)ھل ا��T.�ن /�0.ر :أي ؛، (ن �0ء �

.ر /.ن ا�	.رق /�.ل ا�/!�ز�.� وا�% �.&� أ�.�ض �.8H �.ر؟ وھ.��0ر.� ا��.� �� أ�!��1 أم /9

1 ��د ر81 وأ(�1"���دى ر0!&� '�د ا�%��ب �� ز'/&م "أن %ل "�ء Hدّ �   )3(ره \ و�9

ل:-���  �0د ھذا �� Hو�1 /�0د$ '

  ھل ا��(ص  �� أم �� �7(� ... ؟              

              ... 
5�� '� ��
  ر�8ت ا�#�
ل ا� 

  ؟أذ�ك �(ص �� أم #5ل  �� ...               


 ن ��F �(�� ... ؟              �  أ�'
���� A�0 #5ل وھو 

  أ�
 ا� ��ز�د ر;�� �� ا��6و               

   )4(.وا�6#ز ��س  �� و��ن �� �7(�              

ّ  ���%��ب %/� ھو    � ّ�)ل �1ن -���' ����)/ :�' Y ص وا�8.!ف�، و(1�0 �� ذ�ك أن ا��

، �&و إذن $ ا�9.�ر �.1 �.� �1ل '�1 ، و$ د9ل �1 �ِ �ن ��T ُ0وا�0&ل "�ء %�/ن �� �9ق ا

��ط< /.< /.� ذھ.ب إ�.1 �ر.ق ا��0ر.� �.� "ا'��.�دھم أن \ أ�0.ر ا�!�.�د �أ�!��1 ، وھو ھ�� 

  . )5(وأ%رھ&م $ ��1 0!�&م /ردن ��!��&م /��9رن �&� 'ن (ب ور�8"

                                                           

 

 .99سورة اإلسراء ، اآلية )1(

 .106ينظر: محمد التومي ، الجدل في القرآن الكريم فعالية في بناء العقلية اإلسالمية ، ص)2(

والترجمـة، األردن  عوزيـاألشقر، القضاء والقـدر،دار النفـائس للنشـر والتوزيـع ، دار السـالم للنشـر والت عمر سليمان عبد اهللا)3(

 .82، ص 2005، د.ط ، 

 .60الرواية ، ص)4(

 .79عمر سليمان عبد اهللا األشقر، القضاء والقدر،  ص)5(
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 ����%.ن \ �.�(��1 و�!.��:  –%�.�ب \ /.ن  –وHد %��وا �� رأ&م ھذا /���دن �د�� �

و�%�.1 %رھ&.� وأ�8N.&� و�&.: '�.�ده '�&.�  "�ء و0ود ا�%	ر وا�"رك وا�ذ�وب وا�/!��.� ،

/�ن وا�9ر وا�()ل وأ/ر �1 ، وHد أ�&.م '�.�ده ا�!�.ل و/.زھم �.1 Tل ھذا "�ء و0ود ا���و/

  ���	رق �ن /� ھو (ق و/� ھو ��طل. 

رة /�&� رد \ ��(��1 و�!.��: '�.: ا�/)-%.� ،و(�.ب /.� و�!ل ھذا ���ق /< أد�� %�

ن �0د�..1 �..� �9..ق �9	..� �..� ا�رض �..� " ورد �..� %�..�ب "ا�..�9راج ا�0..دل /..ن ا��..رآن..)

 َ	َ/�َء  )H� ")1و�1:"إ�M�ِ �0َِ'ٌل ِ�� ا�َْرِض �9َِ Mُك ا�.د	ِ�ْث ��Hوا: ﴿أ0ْ�َََ!ُل ِ�َ&� َ/ْن ُْ	ِ�ُد ِ�َ&� َوَ)

ُس َ�َك﴾َوَ�ْ(ُن  Mد�Iُ ِ�َ(ْ/ِدَك َوُ�َ M��َ�ُ)2(  د �0ء �� ا�%��بH، و�	و�.1  �1H 8./ن�أن /ن 0/�.� /.� 

.� أَْ'َ�.ُم َ/.� $َ َ�ْ!�َُ/.ون﴾ M�ِم  )3(�!��: �� رده '�: ا�/)-%�: ﴿إ&�9�.ت آدم وذر�.1 وو8.!ت �.

ن ��0.�ر"د إ�: ا�/���I و�	�� /��� إ�: ا�&وى ا�/.ردي وأ/.ددت ا�	.ر (�ن �.و�Hن د'

ن �ا�!�ل وا��	س إ�: /� ��ق /ن ا���در ا���"g 'ن '�م ا��د�ر،و%�ن (%/� �� ھذن ا�	ر

�&..و /..ن ا��..�0ن ، و/..ن ;�..ب ھ..واه '�..: '��..1 �&..و /..ن ھ..واه '�..: '��..1 أن /..ن ;�..ب 

  . )4(ا�&��%ن

�� ا�ذي ا���&/1 ا�%��ب /.    Nن �.ورة /ن �/�ذج ا��دا9ل ا���� ذ�ك ا�/"&د ا�!�0-�� وا�

َس ْ.�َ �ُ.!َHِِت ا�َوا!َHَو�1 �!��:: ﴿إَِذا َوH �� �/��ا�واH!� ا��� وردت (�/�� ��!ض /"�ھد وم ا�

  )5(�َِوHَْ!ِ�َ&� َ%�ِذَ�ٌ�ُ◌﴾

  وHد اH �� �&���Hو�1:

  �� � K ا���ر ا�د�ر ا�'ذر              

  وو6Eت ا�وا�6E ، و�م �6د �5
 راد ��ر              

  .)6(ا��زع ...               

                                                           

 

 .30سورة البقرة ، اآلية ) 1(

 . ، اآلية نفسهاالمرجع نفسه) 2(

 .السابق،اآلية السابقةالمرجع ) 3(

 .13ة في بناء العقلية اإلسالمية، صينظر: محمد التومي، الجدل في القرآن الكريم "فعالي) 4(

 . 2،  1سورة الواقعة ، اآلية)5(

 .55الرواية ، ص) 6(
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ن     .) �� �وHد (��ظ '�: /� و(� ���ص ا�ول وھ� 0/�� "وH!ت ا�واH!�" ا�واردة �	ظ

 �..�و�..1: "�..م !..د �&..� راد" ،وH..د ا��(8..ر ا�%��..ب ا�/"..&د /!..�د$ ر/ز� �....� ا����cور ا..)

ور �ور ذ�ك ا$����ل /ن (��� ا�و'� إ�: (��� ا�)و'� ا�/	�0-� (ن وH< �.1 (.�دث ا�/.ر

�و��. ھذا �8) 'ن �!ض ا��را%ب وا�!��رات وا��	�ظ ا��� ا����ھ� ا�%��.ب Nا�ذي أد1�9 ا�

 �.� �.&����/ن ا��ص ا��رآ�� /�ل Hو�1: "�%�.ك $ ��.�ط< /!.� �.�را" ھ.ذه ا�0/�.� �&.� /.� 

.1 ا��.)م ا��رآن ا�%رم و�(ددا �� �.ورة ا�%&.ف �.� (.وار �.د�� /و�.: /.< ا�89.ر�' ،

..َك َ�..ْن َ�ْ�..َ�ِطَ< َ/ِ!..� َ�..ْ�ِرا﴾ �0..د ھ..ذا �..� وH..د وردت /�����..�  )H)1و�..Hَ﴿ ::��..!� 1..�َل إِ�[

.�  أ��و�

����..H 1و�..1 �!��: �ُو�ُوَن َ�)ََ�..ٌ� َراِ�ُ!ُ&..ْم :�0..د أH �..8و�..1: "أ�0..�د �)�..� را�!&..� أ�..�" َ..�َ﴿

/�.�و(: /.ن  "و�زل ا�")ل '�: رؤو�.�� /�!.� ... �.ردا و�.)/�" وھ.و أ�.�وب. )2(َ%ْ�ُ�ُ&ْم﴾

� َ��ُر ُ%وِ�� َ�ْرًدا َوَ�)ًَ/� َ'�َ: إِْ�َراِھُم﴾َ ��َ�ُْH﴿ ::��!� 1و�H)3(   

ث (ول أو ا���دل ا���ر ا��� وردت �.� ا�.�ص ا��.�� /��!.� ���.رد وا��.)م إ�.: )

  ا�/�ء (ا�")ل).

َ�ِن"←  (�: �و ��Hت ا���ر %رات   . )4("... ُ�م[ اْر0ِِ< ا�َ�َ�َر َ%ر[

إ�..: �!..��ر أ9..رى ا�..�/دھ� ا�%��..ب /..ن ��..&� ا�ول (ا��..رآن) إ$ أن ا�"..�ء  إ8..���

Nت ��!8.د /!�.: ا�..�ص .� �ا�/)(.ظ '�.: ھ.ذه ا�����.�ت أ�&.� وردت /�	.�')ت أ�.�و�

  ا�(�8ر و�م �(/ل /!�: 0دد.

ض �.��)و'� '.ن ا�.و'� �.� طرH.1  نّ إو/0/ل Hو���      !�.�ا�%��.ب �.� ����.��1 ، 

�8� و�/� /.� �!�.ق /�&.� ���0.دل وا�(0.�ج ��9.�  –%/.� $(ظ�.�  –ا�/وا8< �!ض ا�.�$

8� ا�!��ب وا�0زاء ،أ/9.ر ھ.ذا ا��T.�ن أم /�0.ر H وا�ذي دار (ول �/< ا�%�-��ت ا��ورا�

�� ھذا ا�و0ود إ�: ;رھ.� /.ن ا�/.ور ا��.� أ��رھ.� ا�%��.ب ، إ$ أ��.� �.رى أن  �� أ�!��1؟�)

�ت $ �9رج ر��%"Tره ، و�%.ن �(%.م ��ك ا.�/� 'ن %و�&� /%�و��ت /�9/رة �� و'.1 و�	%

                                                           

 

 .68سورة الكهف ، اآلية) 1(

 .66سورة الكهف ، اآلية) 2(

 .69سورة األنبياء ، اآلية) 3(

 .4سورة الملك ، اآلية) 4(
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.ب ا�.و'� /(.�و$ �.� ذ�.ك N� :.ط< ا��وح �&�، �!/د إ���ا�دن وا�/!��دات ا�0$/�'� �م 

  ا��!��� '�: �!ض ا�(��-ق.

      �.� �!�� ا���Tن ا�	ظ!� و/�ز��&� ا�و8.��ف '�: (وHد �/I �1 ذ�ك ا�0دال �Gن 

��د ا�'راض وا�/ظ�ھر، وH.د �.دا ھ.ذا �.� !Hد ��0ھل ا�0وھر و�����ه /���ل ا��ھذا ا�%ون و

(..دث ا��0..� (..ن �!..ري ا�..ذات ذا�&..� ، ھ..� �..ورة ا��T..�ن ا��..��� ��..	� '�/..� ا�..�و(: 

/.ن /)/(&.� ود$$�&.� /.ن ا�.�ص ا��رآ�.� ، ا�.ذي أ%.د �.� أ%�.ر /.ن آ.� '�.:  اا���رد %�رً 

�Hل أن �.زل إ�.: ا�.درك ا��.	ل 8.�ر�� �.� ذ�.ك ا�/�.ل  (�ن �9ق و�ر%ب ا���9ق �]���ن

  .)1(�9ط-� إ���ن ا�/س ا��� �ؤ%د د/و/�&� ا�وم

  

  

  

  

  .ا���
ص ا��و��:1-2     

�!�.ق       �./�د �"رب ا�%��.ب �.� روا�.1 /.ن �.ض ا��.و�� ا�".�ء ا�%�.ر �.واء ��

ذا �...س �...��/ر ا�/��/...�ت وھ...�...��/!0م ا��N...وي أو ا�...رؤى و(�...: �...� �!...ض ا�(...�$ت و

�(.ث ' %ون ا�%��ب ���وى وا��و�� �.�،ا�Nرب� �.�وراء ا�واH.<  �ّ/./1.����0 ��واH.< ا�!

'.ن أ(وا�.1 %/.�  ا��.و��ّ  أو ا�واH< ا��/: "����N� ا��و�� ھ� /ن ا�و��-ل ا��� !�.ر �&.�

..Nت ا��..� �أ�&..� ا�"..%ل ا�..ذي �..ف �..1 /را(..ل ا$ر��..�ء وا�!..روج �(..و �..درة ا�/��&..: ،�

�.�رئ أول /.� �.Y  )2(ا�	� ���/!�: ا�/!�.�د ، �%�&.� ا��N.� ا��.� �	0.ر %.ل ".�ء �.�%ن"ا�و���

��0: أ/�/1 ذ�ك ا�(س ا��و�� ا�ذي (�ول ا�9راق �0وف ا�واH< '�.ر ذات  �'��� ا�روا

 و�!.لّ $��%".�ف /�.�طق /�9.وءة �.� ا�و0ود،وراء ا��9.وم  /�G/�� و/����رة �ر�و إ�.: /.�

�ف "�ھدا '�: /� ��ول "'�: �9ومـ:وم �'�وان ا�روا� ا�/و�، ا�ذي �0ده �.�ل ا��رزخ" "

/ن ا�/!0م ا��و�� %�/� "ا��رزخ" وا��� ��.�دى ر0!&.� /.ن "ا�%�.�ب ا�/�.دس" �.� أ%�.ر 

                                                           

 

 .22، صالرواية)  1(

لتجربة الشعرية لدى عبد اهللا حمادي ،سلطة النص في ديوان البرزخ محمد كعوان ، المسار والتحوالت العائمة في ا)  2(

 .312والسكين، ص
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، )1(/ن /و8.< و�.G%�ر /.ن د$�.� ، ��.�رة ��	&.� �/!�.: Hط!.� أرض /(�.ورة �.ن �(.رن"

.�ِن﴾�/ظ&ر ھ.ذا �.� Hو�.1 �!.��::﴿... َ/.َرُج ا��َ َNِ�ْ.�ِن َ�َْ�ُ&َ/.� َ�.ْرَزٌخ $َ ََ�ِ�َ�ْ، و�.�رة  )2(ْ(.َرِْن َ

، وھذا /� '�ر '�H 1و�1 0.ل )3(�(/ل /!�: /� �ن ا�د�� وا9cرة /ن وHت ا�/وت إ�: ا��!ث

ن /�.ل Hو�.1�G")4(  1: ﴿َوِ/ْن َوراِ-ِ&م َ�ْرَزًخٌ◌ إِ�َ: َْوِم ُْ�َ!ُ�ون﴾-دل '�: ا�	��.ل �.ن ". �/%

  .)5(!��:: ﴿َو0ََ!َل َ�َْ�ُ&َ/� َ�ْرَز�9ً و(0ًْرا َ/ْ(0ُوًرا﴾�

و ا�(�-..ل وا�(..�0ز �..ن وإذا 0/!�..� ھ..ذه ا�..د$$ت �..�0دھ� ��0/..< �..� /!�..: وا(..د وھ..

ن-��رب /ن /!�: ا��رزخ �دى ا��و�� و�(ددا '�د "ا�ن 'ر�.�" (.ث "، وھذا ا�/!�: 

�ول:"ا'�م أن ا��.رزخ أ/.ر ���.ل �.ن /!�.وم، و�.ن .ر /!�.وم ، و�.ن /!.دوم و/و0.ودو; 

، ز�9 ا�ط)(� ، وھو /!�.ول �.� �	�.1، و�ن /!�ول و;ر /!�ول ، �/: �ر/�	� و/��ت

و�..س ذ�..ك إ$ ا�9..�ل ، �&..ذه ا�%�/..� �!�..ر �دH..� '..ن ذ�..ك ا�/..ر ا�	��..ل �..ن  /��9..ف ھ..ذه 

، و�&.ذا ا��.رآن ا�%.رمھ� �/!��ھ.� ھ.ذا /.ن ، وHد ا��/د�ت وا�(��-ق ا�/��9	� �� ا�و0ودا����-

إن ھو إ$ /0/و'.� /.ن أ".�ء /�	�.�� أو  –أي ا�%ون  –���%ون %�1 '��رة 'ن �رزخ ��1 

�&/� ���د�� �رزخ �0� �/، و�ن ��.�ء $(.ق �!.د ا�/.وت /< �ن ���ء Hدم �Hل ا��9ق/���� �

/..ن ا�/..m ، وا��T..�ن �..رزخ ا�0/!..ت �..1 ا�..روح &..�ر �..رزخ 0..�/< �..ن ا��..ل وا��&..�ر���، و

ب �Nن �دا�'�: أو /ن '��م ا�ن /ن ا�/�دة ، أو /ن '��م ا�"&�دة وا�(�ة �� ا���.ر �.رزخ �.

ن /�8.�دن /��.�ر'نو�&ذا 8(: ا��.رزخ ا�(.�0ز ا� )6(ا�د�� وا��!ث"-، 	��.ل �.ن ".

س و0ودھ.� دا9.ل �.ص ا�روا.� ،���Z.� $$ت �!.ن ا$'��.�ر و(�و��.� �(�.�Zذا أ9ذ�� ھ.ذه ا�.د

و��0.: ھ.ذا  ،ا�(�ة وا�/.وت0د "ا��رزخ" (/ل /!�: ا�(�0ز �ن ا�د�� وا9cرة ، و�ن ��

 m../و�..� و'رو0..1 إ�..: ا��Nا��..� '�"..&� ا��..�رد/ا��طل '�..د د9و�..1 ا� ��..� ا�(��..� ا$�	�..�/

                                                           

 

 .81، ص 1998عبد العزيز بومسهولي ، الشعر والتأويل ، أفريقيا الشرق ، المغرب ، د.ط ، )1(

 .20سورة الرحمان ، اآلية) 2(

 .88عبد العزيز بومسهولي ، الشعر والتأويل ، ص) 3(

 .100اآلية سورة المؤمنون ،) 4(

 .53سورة الفرقان ، اآلية) 5(

، تجليات صوفية وفلسفية في قصيدة البرزخ والسكين، سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين، : ساعد خمسي ينظر) 6(

 .120- 119ص



 

 

 �� ا�روا��� ا�ظواھر ا���و��                                          ���ل ا��
�ث        ا

111 

ا�'�: ���رائ �1 ��ك ا�%وان ا�!0�� وا�ط�ف ا��ورا�� أن �/ظ&ر ��� �.� �.ورة ا�(.� 

  �8ر ا��N-ب ، وHد '�رت �N� ا�%��ب 'ن ھذا:ا�/ت وا�(

  ھ�وت إ�A ا� M ا�A�0 ا�7رEت ا��وان                


ر وا�, وس ...و                Eا� #رات ... وا�  

               Aس �,د�� إ�' Aة ا�و�H,��
  �� 'س �

  ا�رض ... 'س آ7ر �وق ا�ط�
ق A�0 �7وم               

  .)1(ا�'#ب ...                

�..ف ا��..رزخ (..دا      ن (..�ة '�د..� (/�د..�) وأ9..رى /�!��..� رو(..� ���..) وھ%..ذا ..�

ب ا��..و�� ��0..� �..�و%1 ا�طر..ق ..�//�..وءة ���ر0..�ت ا��..و�� وا�و0..د ا�!..�رم ا�..ذي 

�� ھ.ذه ا�(��.� '.ن �!.��ق ا�/.وت  خوار���-1 �� ��م ا�(وال وا�/��/�ت ، %/� %"ف ا��رز

وظ&.ر ھ..ذا �.� Hو�..1: "... (.س ".د�� إ�..: ا�رض ... (.س آ9..ر �.وق ا�ط�..�ق  )2(وا�(.�ة

G%� ، "س و'�: �9وم ا�(0بG.�.در /.� %.ون  (.��زا ا���.وط  ن ھ.ذا ا�/.وت $ .د�< إ�.: ا��

ا%�"�ف ا�/�9	.� ا�.ذي $ �ط��.1 ذات ا�	.رد �.� ا�(.�ة ا�د�و.� ، �.ل '.ن طر.ق  دا�!� إ�:و

وا��طل Hد و�ل إ�.: 8.	�ف ��.ك ا�(.�ة و$/.س �9و/&.� ،  ،)3(%�ر ذ�ك ا��رزخ أو '�وره

، وإذن �..Zذا /..� �!�/��..� /..<  يا�..ذي (0..ب '�..1 �..� ا�!..��م ا�..د�و د/(..�و$ %"..ف �..ر ا�و0..و

8ن ، �.Zن �.� ھ.ذه ا�(��.� �N.دو H���/ ن"ا��رزخ" �و�	1 وا�ط� ����� �ن أ/رن /����ر

ا��.� '0.ت �&.� وإذا /.� ا�0/!.ت ھ.ذه ا�روا� %%ل �رز�9 ، ��0.: ھ.ذا �.� 0/�.� ا����-.�ت 

ن /��.�ر'ن �ط��/.� أرّ .ن د$���H.� ذات ا��ط.ل ، و%.�ن �.�ب (ر�.1 ا����-�ت %و�ت ��� (

ا�رو(�) ا��ذان �(ر%� �� �8.�'ف ا�.�ص �(ر%.� ���-.�  -ا��ط��ن (ا�/�دي نا�و0ود� وھذا

.ن (�د ا��راع ، وHد '�ر ا�%��ب 'ن ھذا ا��راع ��/�ت و�وا(.ق د$�.��� ���/.� إ�.: ا�(

ن ا��!�ض �&� ا�%��ب /ن ا�/!0م ا��Nوي ���و�� "��(�� '�رھ.� '.ن ا�	�.�ء ا�رو(.� �ا����

                                                           

 

 .56الرواية ، ص) 1(

، سلطة النص في ديوان ينظر: محمد كعوان ، المسار والتحوالت العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد اهللا حمادي) 2(

 .306البرزخ والسكين ، ص

 ، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع  )3(
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، و/%..ن  )1(�..��9روج /..ن �..0ن ا��0..د وا�(..واس /..ن أ0..ل ا��!..��� إ�..: ا�(8..رة ا�%�..رى"

:��cد ذ�ك ا��راع ���ر�م ا�0�  

  

  

  

  

  

  

(واس و���ء '�: أ���8&� (��� /��9	� ھ.� و�ن إدراك ا�(ق $ %ون إ$ ��!طل ا�     

رة .����� �.�Nك ا�/.ور ا�.�� I8� درا '�: %"ف و�H ون%(��� ا���رة أو ا���ب ا�ذي 

�..دت /..ن ا�دوات ا�%"..	� ا��..� ��..�I �&..� ا��ط..ل �..� ر(��..1 �(..و ا�/ط�..ق /!��..� ��..رأه /..ن 

رة) '�.د Hراء��.� أول ا��� ≠ا���ر (ث ��/س ا(�دام ا��راع �ن ھذن ا����-�ت (ا���ر

:�  �طر �� ا�روا

  ��(�ب ا����رة ... 0ن ا���ر ���ك               

               ... 

 دا��7���  )2( .  

     0..ب ا�..��9ص /..ن ��..ك ا��..	�ت ��%..� "(�..ل ا�	�..�ء وا�و�..ول إ�..: /..واطن ا��..ور 

�ا�..< $��"..راف ، وا%��..�ب ا��..	�ت ا�/)-%..� ا��..� �!0..ل ا�9..راق ا�(0..ب وا�/وا��"..ر

1 ��.ط" <ا�/!�رف ا��� $ ��ط.���� �&Hذو.��.1 �.ل (�.&� و!� �&�أي �!.ن ا�0.وھر .)3(رؤ

، � ، �ن ا���..ر $ ..رى إ$ ا�ظ..�ھروا���..رة ا��..� ��N�N..ل إ�..: /%�و�..�ت ا�/..ور و��9�ھ..

.ب وا����.�ر أ�.راره ا��.� (�0.ت N��� 1 �0.�وز ا�ظ.�ھر /.ن أ0.ل ا$�(.�د�وا��طل ھ�� ;�

1 �� ا�!��م ا�د�وي ، �����ب و(ده ���I ��ك ا�/واطن و%�"	&� ، وھو ا���-.ل '�.د 'رو1.0 '�

  إ�: ا�ط��ق:

                                                           

 

 .121شادية شقروش ، الخطاب السردي في أدب ابراهيم الدرغوثي ، ص )1(

 .35الرواية ، ص )2(

البرزخ  محمد كعوان ، المسار والتحوالت الهائمة في التجربة الشعرية لدى عبد اهللا حمادي،سلطة النص في ديوان )3(

 .307والسكين ، ص

�ديــــا�/  ا�ــــرو(� 
≠ 

  ا���ر -

 ا��0د (/�ء، �راب، أ/)ح ،(دد)  -

 ا�ز/ن  -

 ا�(�ة ا��	�:  -

  ا���رة -

 ا�روح (ا�0وھر)  -

 ا�)ز/ن (ا�ز/ن ا�/ط�ق)  -

 و��ا�(�ة ا�! -

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 
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  �'ررت  ن ا� � وس وا� '�وس ، ���7ت  ن �0
�ر               

  ا�ط�ن وا� +ح وا�'د�د وا� 
ء               

    ء7ر#ت  ن دا"رة ا�,�ء إ�A ا�+,�               

  .)1(��7ت إ�A #وھري ...                

، وھ� "/ر��.� ا�	�.�ء" وا��.� �!�.� "�ط.)ن ھ�� "&د /ر��� /ن /را�ب ا��و������طل      

"�-  .)2("!ور ا�/��وف �%ل /� (و�1 و��!طل (وا�1 ا�ظ�ھرة �) درك �9رج �	�1 "

�ف (�-) �ن ا���.ر (��.� /�د.� ظ.�ھرة (ا��0.د) وا���.رة (��.� إذن ����رزخ ھ�� 

ن ���ط�� رو(.� ، وا�و�.ل ��&/.� /�(.ل '�.: (.د H.ول ا��ط.ل ، و�&.ذا ا�����.ل �.ن ا���.�-

(�ء ����راع ا�/(�.دم  ود$��1 ا�وا8(� Tد ر;�.� �.��� " ا.Hو� ا��8.�ل ا��T.��� ا�.ذي  

..� إدراك '..وا�م ا��9..ود ا��د..� ا�%"..ف '..ن ا�/0&..ول ، و�..� /��و/..� ا��T..�ن ا�	..��� N� ،

�.ف دا9.ل اوا�%��ب &.� وا��ط.ب ا��T.���(ا�رو(� ��.راع ��0ذ�.H 1ط�.�ن (ا��ط.ب ا�Tإذ 

وا�	ز.�-�)) ، وھ..و (..�ول دا-/..� ا��0.رد /..ن ھ..ذا ا���0..ب ا�	ز.�-� (ا�/..�دي) �H..د ا��../و 

  ، �����ر /ر��ط �����0ب ا��0دي ا�/�دي.)3(ا�رو(�

/ط�.ق) �!�.: '��.� ا�!�.وان ا�)ز/.ن (ا�.ز/ن ا� ≠/��ت ا�روا� أ�8 �رز�9 �ن ا�.ز/ن      

�رز9..� إ�(..�ر �..� ا�/ط�..ق ا�(..�ة ا� '�..: أ�..�س أن �&"..م ا�..ز/ن و�9�9..ل �..رور�1 ، 

ن ا/�...داده أو /��0...1 وا�/0&...ول،...وا��رزخ $ /%...ن إدرا%...1 �!...ن ا�(...س %/...� $ /%...ن �!

ث: )4(ا�/�دي") ��د اT(��س ���ز/ن ��'� و�و0� ا�(�ة ا�رو(� �  وا���رد �� ا�روا


ن ا�و'� �� أن ا��+م % �#دي �ل               �  


ن واPن               �  أو'� �� �� اPن �Hن ا�


 ��5م                �
ن �  .)5( �6د 
ن ، �+ ا�ز 
ن ز 
ن و% ا� 

إن /���0ة ا��طل ��واH.< ا�/ر-.� ا�/.�دي (.�م '�.1 إ�N.�ء ا�.ز/ن ا�ط�!.� ا�9.�ر�0 أ.ن      

/��ن �� �0ر��1 ا�(�� ا�ر8� ، ا�ول /�ض وا��.��� (�8.ر، ��.د و0.وده %�ن ��0ذ�1 ز
                                                           

 

 .56الرواية ، ص) 1(

 .200عبد المنعم خفاجي ، األدب في التراث الصوفي ، مكتبة غريب ، القاهرة ، د.ط ، د.ت ، ص )2(

 80ينظر: عبد الحميد هيمة ، الرمز الصوفي في رباعيات آخر الليل ، سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين ، ص)3(

 89ص، 2001القاهرة ، ة المعرفة عند ابن عربي ،دار الفجر للنشر والتوزيع،نظريساعد خميسي ،  )4(

 .77الرواية ، ص )5(
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���.ك ا��0ر�.�  ��(8ور ا�ول وإ�رار /ن ا���رد '�: /(و ا$��ن ،�9ق ز/�.� آ9.ر ��9.

ا�رو(..� "وھ..و ز/..ن $ �(..دد ���..د�H-ق و$ �..���وا�� وأ0زا-&..� ، ����0ر�..� ا��..و�� أ"..�1 

H.د '.�ش Hرو�.�  وأّ�.1 (.س �.1 أو أH.ل /.ن ذ�.ك ، و�%.ن ���(�م ا�ذي $ دوم إ$ �8< �.وان

�و�..� ا��..� '�"..&� وا��..� ��..د '�..: إ�رھ..� )3(ط..وا$"Nوا�(�..م '�..د ا��ط..ل //�..ل �..� ��..ك ا� ،

  ا�و�ل واT(��س ���ز/ن وھو ا���-ل: 


8ر               '�
� 

"ب و% أ�.�
� 
0
ت �+ أ�
  � �8 ا��

  .)1(.ر��E و��0 ��'�رأ واج  ن ا�ظ+م �               

�.�) �!.�دل     Nو�� (ا��N��� دأ ا��ط.ل ا�.�!�دة =و�&ذا.�ا�9روج /.ن ا�.ز/ن إ�.: ا�)ز/.ن ، 

 �&."! ��� ا�ز/ن ا��� ��دھ� ����!�د�1 �و'1 ، أي �� �دا.� ا��.(و و"ھ.� (��.� �.و��)

"��Nس �!د ا���)T2(ا��و�� '�د ر0وع ا(.  

�ول /!�را 'ن ذ�ك /!��� د9و�1  �� ا�ز/ن: 

0
ت               
  أ��K ��ز 
ن �0دي د��ب و���

  ؤ رور �� ��
ط               

  إ�: أن �ل إ�: /ر(�� ا��(و ا�%��:

  و0ت ا�ذا�رة �7ط ا�ر�ط وإ�رة              

  ا�ر�ق و�(ت ا�7روق و,د ا����S و#
ءت               


د              �
�E �5ز ا�'�#رة و�Tا��وت  ���'� ا  

   �� �7رج               

  .)3( ر��(�  
 'ل �� ...؟                  

�و�� Nن ا�G� ول�  9روج /ن ا�ز/ن  =إذن /��ط< ا�

  د9ول �� ا�ز/ن= اH��T� (ا��(و)                         

                                                           

 

محمد كعوان ، المسار والتحوالت الهائمة في التجربة لدى عبد اهللا حمـادي، سـلطة الـنص فـي ديـوان البـرزخ والسـكين  –) 3(

 . 311، ص

 .101الرواية ، ص )1(

 .200، صالتراث الصوفي  اجي ، األدب فيعبد المنعم خف)2(

 .103الرواية ، ص)3(
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    .دي �&.� �.ص /�".��%� 9وط.1 ا�ز/ ����روا��� �(.�ول �0.�وز ا�.ز/ن ا��	.�  �&ذه ا�%�

وھ� ��!�ش /.< ا�.�ص ا�".!ري  وHد �%�/�� 'ن ھذا ا�/ر ���	� �� '��ر ا�ز/ن ا��	�� ،

�وم"'�: �ر%ب ا�ز/�� و�دا�9&� �(طم �.ذ�ك ��.ق ا���.��< و��.ف ا��.�س ا��و�� ا�ذي 

ا�%رو�و�و�0 ��ز/ن ���� ز/�1 ا��9ص ، إ�1 ا�ز/ن /�.د/� /.ن ا�.دا9ل '�.: �(.و /.� �".!ر 

9وط1 و�(دد أ�!�ده و�/�(1 %����1 وا/�داده �ظ&.ر �.� %.ل �1 ا��9رة ا��و Y��� �&� ، ��

  .)1(ذ�ك /�ط��N �&� و/��0�� �ط�!�&� ا���9�"

     Iا��..� ا�..�!�رھ� ا�%��..ب /!�..را �&..� '..ن �0ر��..1 /�..ط� �/..ن ا�/�..ط�(�ت ا��..و�

ھ�.�ك /.ن "ا��9وة" وھ� �(/ل /!�: "ا�!ز�� '�د ا��!ض و;ر ا�!ز�� '�د ا�.�!ض ا9cر،و

�وى '�1 إ$ ا�Hو.�ء ، و'�.د "�.ن ارى أن ا�!ز�� وا��9وة �!��ن ا$�	راد ، وھ� "�ء $ 

ث $ /�ك و$ أ(.د وا�/�9ط�.� وا�/��0.�ة أ�.رار") n�� وھ.و /.�   )2('ر��" "ا��9وة ا�9)ء

  '�"1 ا��طل �!):

  % ��ر�7 �� ود���0 �� �7و��               

  د ا��H ل ، و�� �7ق ا�7
�قأ�0               

  .)3(أ���ر               

1 ��;�راب ا��و�� ا�ذي �!: إ�.: ��.ر ا��.�� �%.ل      �" �إن ا;�راب ا���رد �� ا�روا

�و�.� ا��.� '�".&� �.م �%.ن �.� N��� ، �.��/� ھو /�دي /ن أ0ل ا���Hص ا�0.واب وا�ظ	.ر ���(

� ، �&..� $ �!..دو ��..� ��..� ا�/..ر (��..� /ر8..��%..ون إ$ ذر!..� ا"..�Nل '�&..� ا�%��..ب  نأ(

  �0ده ��ذذ �ذ�ك ا$;�راب و��ك ا�!ز��. (ث�طرق /�0ھل ا�و0ود ، 

  ھل ھو ا�9رف أم ا�9رف ... أم               

  ا��د/� %��ت ���� �� ا�زھد               

  .)4( وا����ل ...               

                                                           

 

محمد كعوان ، مسار التحوالت العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد اهللا حمادي ،سلطة النص في ديوان البرزخ و  )1(

 .310السكينة، ص

 .741، ص2003، 1عبد المنعم الحفني،الموسوعة الصوفية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة،ط)2(

 109الرواية ، ص)3(

 105الرواية ، ص)4(
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ش /..< '��/..H �..��) 1ط!..� "وإذا      ..!/..� ط��..ت ھ..ذه ا�وH	..� ا$�	�..�/� ��..�(�&� إ�..1 

أ��(ت �	�1 ا�دا�9� �� 'ز�� 'ن د�� ا���س وا��(�ل ا��	�ھم ��.1 و�.�&م ، �&.و .رى /.� 

رون وھ�� �Nب '�: ��ك ا��	س ا�/!زو�� ،أن ���!.ث أط��.� ;ر�.� '�.: أن ھ.ذه ا�(��.�  $

ر(.ب  �.1 �9ر0.وا /�.1 إ�.: '.��مووا�واH.< ھ�.�ك /.ن �9.ذھ� ���.� �0ّا�	���� �ن ا��T.�ن 

ا�	�.��1 /.ن ، ا�ذن ���ط< /!&م ��طل ا�روا� ، ا�.ذي !�.ن )1(ا����0ت وأو�-ك ھم ا�/��و��

  واH!1 ا��9ر�0:

  � Eذ�ت �6دھ
�ّ � أ7رى أ�
�ت ا�#ر#ّ                

��ت               ,� ، A�6ب �وق ا�� وات ا�E
��#م �  

   A�6 د0
ء:,�ل � �� ا�+               

  � وا��راب وا� 
ء و 
أ% �6دا ��#�ّ                

                Aل و ���6 #دي ا�و��"
  ا��ل �H ر 0(�

  ورق ,#رة ا�#�� ا��� وار�5 
 �وا�5 
و               

               
��7)2(.  

     �.-�.رزخ ا�%/.�ل إ�.:  ،(�ول ا��طل دو/� "ا$�!��ق /ن �رزخ ا���ص وا�8.!ف وا�9ط

�� و%/.� ا�.��ص�G/ق ا�%�رى وا�ط-��.�ة ا�.د��   ؛��صإ�: �ردوس ا��ور وا��وھ� أن ا�()

  .)3(وI�H ا�9ط-� ، 9ط-� ��� آدم"

إ�&� ر(�� ط&ر ��0&� ا���رد ا��دأھ� ��9.وة وأ�&�ھ.� ��9.وة ، �G/.� ا�و�.: ���".	&� /.ن 

ن ر%.ن 9)ل ا�(��� ا$�طوا-� ا��� '�"&� �� /ر(�.� ا�(.) ��ر�1 /(.د��  �.�.�ة ا�(�..�

�	�1 'ن ھ/و/1 و/"�;�1 ا�/�8� وا�راھ�� ا�/�Gز/� ، أ/� ا��9وة ا����.� �ظ&.ر �.� /ر(�.� 

�و�� وط��1 ��!ز�� وا�زھد �� ا��Nب (ث ا��0ل وھ� إ/�ءة �.����وة �.� Nد ا�(�دث وا�!� �/

  Hو�1:


 إ                �Eو 
Eبأ0ط�� �6ض أ ���6 وأورا
  �� إ�A ا�.

  �� ا�#�ل ذاھب ، �7ط A�0 �'��� ا�دھر ,5
د��               

                                                           

 

 .377زكي نجيب محمود ، المعقول والالمعقول في تراثنا الفكري ،دار الشروق ، القاهرة، دط، د ت، ص )1(

 .69.الرواية ، ص)2(

 .50عبد السالم صحراوي ، قراءة في قصيدة "البرزخ والسكين" ، سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين ، ص )3(
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رغ ا�#راب               � F�"# 
 �  وأ,5د أ�� 

0
"د                F� 
  .)1(ھ�ذا أ�

و(��زھ.� ا��(.ث و(.ده ا�.ذي /.�I  ،���"وق ا�!�رم إ�: ا�/!ر�.� %.�ن وH.ود ��.ك ا�ر(�.�     

ا /� �0ده /�0دا '�د إ��H� ا��طل و'ود�1 إ�.: ا�(.�ة ،(.ن ��!.دد (�ة ا�"9ص /!�: ، وھذ

  أ�-��1 /ن /�طق و0ودي /�Gزم.

  8وا;ط ا��ؤال ا�'
"ر               


'�� �د���6 إ�A ��ق ا�#واب ا�.
"ب ،  ن               �#�  

  أ�
 ...؟ أأ�
 ... أ�
 ...؟!! و 
 'ل �� ...؟               


��� ...؟و               ' 

ذا �6ل �� ...؟ و    


ذا #"ت و ن #
ء ��؟ ...                �  


�� و و�6E؟!!               �  .)2(و 
 ھو  

، ��ك ا�ذات ا��� /� ��-ت ��(.ث "ا��ؤال و��� إ'�دة إ���ت ا�ذاتوا��طل �ط�ق /ن أن      

  .)3('ن %�و��&� و�ط ا��ؤال ا��دي �ؤال ا�و0ود"

/�ءة أو اT"�رة �0د /!�.: /ن ا     Tق ا�/�ط�(�ت ا��و�� ا��� وظ	&� ا�%��ب 'ن طر

ن ذا�.� وا(.دة ، وھ.و (.�ل ا��.و�� ا�وا�.ل ، �ا�(�ول أو ا��و(د وا�ذي !�� أن "��ر ذا�

..ل ھ..و "..&ود و0..ود ا�(..ق ا�وا(..د ا�/ط�..ق /..ن (..ث Hوى \ و0..ودا ��9..� �..1  �1..إو..� �../�

ب (ور ھ.ذه ا�(��.� �.� ��.1 ���!�.ر '.ن (.�ل ا$�(.�د إ�.: وا�%��  )4(��را /�(دا ���(ق"

�ول:"�ل" (ث /" �  در0� ا�	��ء �� /(�و��1 ا�	ر��

  � �ز#�ن �� ... ا �زج �ك ، �# ����6 أ# 6ك               

  .)5(�� ��� أ� ك               

                                                           

 

 .111الرواية ، ص )1(

 .99الرواية ، ص )2(

محمد كعوان ، مسار التحوالت العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد اهللا حمادي،سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين  )3(

 .303، ص

 .628عبد المنعم حنفي ، الموسوعة الصوفية  ، ص )4(

 45الرواية ، ص )5(
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ر ��..ك ا�(��..� ا��..     !�..��و(..د �&..� ا��..و�� ���..ذات ا�Tوھ..و ھ�..�  �..���..&� /"..&ده &� �

  و/وH	1 ا��9ص ، وا�	� �&� در0� ذو���1 �� ��ك ا�/(�و��.

����ب و�0ر��1 ا�رو(.� �.� �".دا�1 ا��(.ث '.ن      �/ �وھ%ذا ���%��ب Hد �&ل /ن ا��و�

ر �ر(��.1 ��.ك أ�.�ت "$�.ن ا�	.�رض" أ(.د �� ا�/ط��� وا��و(د ���!��م ا�Tا�/!ر &� ،وHد �.د[

 �� ا�/ط��� 'د/� ا��"%ل:ف �&� ا�ذات ا�Tا��� �ر/وز ا��و�&  

  مُ �ْ #ِ  %َ وَ  وحٌ رُ وَ  
رٌ �<  %َ وَ  ورٌ �ُ وَ                اوَ ھَ  %َ وَ  فٌ طْ �ُ وَ  
ءُ  َ  %َ وَ  
ءٌ �َ �َ      


ــ5َ ��َ دِ 'َ   
تِ �َ 
ِ" ا��َ   ل< �ُ   مُ د\ (َ �ُ                     َE ِوَ � ً د 
 َ%  َ, ْ�  .)1(مُ �ْ رَ  %َ وَ  
كَ �َ ھُ  لَ 

� �.!�%.ف �.� ا��0.ل  إذ�ل إ�.: H/.� ا��و(.د �.�n '�.د آ9.ر ا�روا� ��0.ده �0.رد /.ن ا�.د�

  أدوات ا�/!ر�� (ا�وراق وا���م). (�/) /!1

  

               
 �Eو 
Eأ0ط�� �6ض أ ���6 وأورا  

  إ�� إ�A ا�.
ب �� ا�#�ل ذاھب �7ط               

  وأ,5د A�0 �'��� ا�دھر ,5
د��ن               


رغ ا�#راب ھ�ذا               � F�"# 
 �  أ�� 

0
"د                F� 
  .)2(أ�

�رّ  �(�0�1ر�� � ���9��G ھذا ا�/�ط< /      ھ.و و!�.رف أن �!.ل ا�%���.� ��.در /.� ا�ذي 

أ�8 أداة ��(��ب (.ن �8.(: ا��.(	� ا�%�.�ب ا�/�.طور ا�.ذي  وإ���ت ��ذات وا�و0ود ھ

رة.��0ت '�1 %ل %Nرة و��  

  وھ�ذ /� ���"	1 /ن 9)ل ا�	�8ء ا�9ط� ��روا� ا�ذي �0ء '�: "%ل ا����رر وا�/ذ%رات.

  

  

  

  

  

                                                           

 

 .34الرواية ، ص )1(

 .111الرواية ، ص )2(
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  . ا���
ص ا�د��:1-3

  أ. ا���
ص ا���ري (ا�روا��):     

!.د /و8..وع ا��.راع ا�(8..�ري /..ن ا�/وا8.< ا��..� �(..د�ت '�&.� ا�روا..� ، ���/..�س      

ن ا�"..رق وا�N..رب  /..�لا�'�.ذ�ك /..< %�..ر /.ن ..� �.ا�روا-..� ا��..� 0!�.ت /..ن ا�!)H..� ا�ز�

�وه  ن ا�.ذن%�.را '. ، (ث ��	� ا�%��.ب �.م ��!.د'� �&�، �����/&� ا�	%رة وا�طرح/و8و�.�

ن ور�0ل ا�'/�ل �� طرح ا�/و8وع	��.��روا إ�.: �.)د ا�N.رب  ا�ذن، �&و وا(د /ن ا�/�

!و(�ر���) أن ��� ھ��ك ��رة ز/� �، وH.د أط�.< ا��.�رئ '�.: د �!دھ� إ�: أر18 "�.و�س"�

N� ا��.رد� ا�/&/�.� '�.: ا�.�ص�0ر��1 ��ك /.ن 9.)ل ا�و/8.� ا�ورا-.� . أ/.� '.ن ا.�� ،

 ��.� �.رد  زأدى 8./ر ا�/.�%�م (أ�.�) ا�.دور ا��.�ر (.ث�%/� $(ظ�� ���	� %��ت �N� ذا�

�.، وھ.و /�/.I '&.د��ه �.� ا�روا.�ت  أ(داث ا�روا� ،وھذا /� 0!�&� ���رب /ن ا��رة ا�ذا�

ا�(8..�ر� ا��..� '..�دة /..� ��..رد �0ر�..� ا;�..راب ذا�..� �..� �..)د ;ر�..� (�ر��..�) أ..ن �!..رف 

ا��طل '�: ا�	��ت ا���0�ت (ھ�/��� ، /"�ل ، %)را) ، وھذا د�ل '�: ا�	��ح ا��ص '�.: 

�ت '��/..� ، وھ..و �&..ذا �(..�ور /..< روا..�ت (8..�ر� /�&..� روا..� "ا�..�9" "I��..� ب..ط

م ا��..��� ..H ن"/و�..م ا�&0..رة إ�..: ا�"../�ل" ا��..� طر(..ت �و8..وح "�%..رة ا�/وا0&..� �..

وا�/!��رة �� �.)د ھ.� ��.ت �.��وطن ، ��9G.ذ /�(.: آ9.ر وھ.و ا��.راع ا�(8.�ري �.ن 
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وا���رئ �روا� "'�.: �9.وم ا��.رزخ" ���".ف �.دى أ0.واء روا.� . )1(ا�"/�ل وا��0وب"

  /!��ر �!���ت /!1 �ص ا�روا� �� أ%�ر /ن �ورة. "ا�طب ���I" %/�	�'ل أد��

  �ورة ا� رأة ا�.ر���: -1     

�م �	رد "ا�/(�ن �ن ھ��" �� ��1 ھذا ��9ق ط�وس 0ددة ��0د ا��.راع ا��.�-م �.ن      

�%/� 0رت ا�!�دة �0د ا�/.رأة دا-/.� و�.�� و�H.�ة !�.ر �&.� '.ن ذ�.ك  ،8	�� ا�"رق وا�Nرب

ا�..ذات وا9c..ر، ���/"..&د ا���0..� /و0..ود �..رائ ��..� �..� ���..� ا��..راع ، (..ث ��!..�رض 

/� ذ�ك ا�/"&د ا�"!ري  ا�/دو�� ا��� �0دھ�  /�8/�� �/"�ھد (�� �H-/� '�: ا��0س �  

"�ل" /" �ذ�.ك ا$ھ�/.�م ���.�رد "����.ورة (ث ��/I وا�"�'ري ا�ذي 0/!1 ���	��ة ا�	ر��

� �� ر�م "�9� ا�/رأة ا�Nر�� /ن )��Tا��.� �!%.س ا �.9)ل ذ%.ر /)/(&.� ا�	زو�و0

2(/���� ا�0/�ل ا�ذي (�م �1 ا�ر0ل ا�!ر��"(.  

  �"&د اcن ;ر��� /"&دا %�ن "د ا�و(/:               

� �c&� ا�0/�ل               �  .)3(�ك ... وھ� ��/�ل �(�� إ;ر

�.�G� ا��.راع ا�(8.�ري �".%ل /��".ر �/ �و�/� أن ا�ر0ل ا�"ر�H أو ا�!ر�� ھو ا�/!�.    

� وإ�/� �م �Gره و�ق ط�س ���0"���  .)Z�")4ن ا����/1 /ن ��ك ا�(�8رة �ن %ون �

  ا� .�وب �(�ل ا�.
�ب �� �ر�ره ...؟               

  ا�.��� �ك ، وA�0 ا%���
ع �ط �6ن               

  �� �'و��� ...؟ إذن ا�'�م �0د               


ح إ 
 أن ���ر ا��ورة و�(ر ا���                 

  ���'ل �
�8راب ... أو أ�5
 ��(�ص               

  )5(����` ا�(در ا� (در               

�ول �� /و8< آ9ر:  

  � �ص �راك أ�5
ري �زھو روا��ك                
                                                           

 

 .221ألن ، الرواية العربية ، ص ينظر: روجر )1(

،  2005، 1عبد القادر شرشار، الخطاب األدبي في رواية الصراع العربي الصهيوني،مطابع الشروق ، بيروت، ط )2(

 .121ص

 .46الرواية ، ص )3(

 .35ص ،1،1998سرد والشعر،دار الكتاب الجديد، بيـروت،طل النصوص األدبية في العبد اهللا إبراهيم، تحلي)4(

 45 - 44الرواية ، ص )5(
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  )1(أ��ر... � �ز#�ن �� وأ �زج �ك               

وا�1 /�9ذا /ن ذ�ك ا�(وار ا��0.دي وا$/�.زاج �ف ��� ذ�ك ا�/وHف ا����0 �� '�	  

.'.ن /.دى ط/.< و�!ط.ش ا�/.رأة ا�Nر�.�  g/ور/زا ���راع ا�(�8ري ، %/� �0.د ا��.�رد 

�/� '�رت '�1 روا� "/�.ك ا�N.زال" ��%���.� "(�.�ن ا�".d" ا��.� ��	(و�� ور0و�� ا�!ر�� /

أرادت ، '�...د/�  طر(...ت �0...)ء ��...ك ا�	...وارق ا�/و0...ودة �...ن ا�!...��/ن ا�"...ر�H وا�Nر�...�

� "�وزان" و%!/.ل �.� ".ر%� –ھ� ���ة أ/ر �Hل �(و�� "/!�ذ" و ھو ر0ل ".رN��� أن 

ث ".�&ت ا�%���.� ا�.�N)ل ��.ك ا�	(و�.� وا/��.�ص ;زار�&.� ) ، Y��رو�� �G(د دول ا��9

ا�	�-8� 'ن (�0� ا�زو0� ا�!ر�.� ، ��/��.�ص �	.�-ض ا���.رول ا�!ر�.� ا�زا-.د '.ن (�0.� 

  .)2(ا��)د

و/..ن ا�دوات ا��..� ا�..�!/�&� ا��...�رد ���!�..ر '..ن �..وء ا��	...�ھم ذ�..ك �..�0G: وأو�...< "    

..� أداة ا�/%..�ن و��..ورة ��9..� "ا�Nر�..�"���ا��..� أ8..(ت (��..� ���..راع   )3(" /�..�و��1 ا��

، وا�/"..&د ا�c..� ا�..ذي �9ط..ب �..1 $(ظ�..� �..� ا�/"..&د ا��..ردي ا�/�8..� ا�(8..�ري ، %/..�

:"�"�ل ا�	ر��/"  

  �6ر��ن �0
 Eرض ا�,6ر، و'ب               

  ا���
ء وإ��
 أ,5ر ا� زوا#�ن               

                
5Eت ;ر��� ھذه ا��� �و"# 
   

  ;رف و�'�5
 ;رف إ% إد�
را و�رارا               

  .)4( ن دروس ا�دب               

/".&د �	�.1 �%.رر �.� روا.� وھو أ/ر �س ���0دد '�: ا�روا� ا�(�8ر� ، إذ �0.د ا�

 ، �..ذھ..ب ا�..ذي "/و�..م ا�&0..رة إ�..: ا�"../�ل" (..ن �"..G "/�..ط	: �..!د" وھ..و �ط..ل ا�روا

 �ّ��;ر�.�  �.� 8H.: ھ�.�ك ز/�.� /!�.� �.� ا�درا�.� وا��.درس (.ث ،: �!�/1 �.� ا���0.را�

                                                           

 

 45الرواية ، ص  )1(

 .106ينظر: صالح الصالح ، سرد اآلخر، ص )2(

 .221روجر ألن ، الرواية العربية ، ص )3(

 .43الرواية ، ص )4(
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م ' ة/%ن ا'���رھ� /(�%�.�)��H.1 ��9رة ��وء ا��%�ر ا�ورو�� ، و�� ھذه ا�Nر�� %�ن 

.��ول /�9ط�� "ازا�) �/ور" وھ� ا/رأة ا����  /< ا����ء ا�Nر��ت 

  وأدرت /	��ح ا���ب �!د "&ر /ن (/: ا�Nر�� وھ� إ�: ����0               

  أ�د�س �9ب                

  �م ردف �� /"&د آ9ر:

  )1( ا�طر�ق ا�(��ر ا�ذي �ر�
ه  6
 إ�A ;ر�� ا��وم ... و��ت أ�0م أنّ       

�.� روا.�   و/ن ا��/�ت ا�%���� ا��� �(�ور /!&� �ص ا�روا.� وا��.� �&.� (8.ور     

"/و�م ا�&0رة إ�: ا�"/�ل" �%رة ا��%وص إ�: ا�/��8 �و�	1 ر/.ز ا�/0.د ا�8.�-< '�.رت 

'�H(' 1� ا��طل �� ا�روا.� �.��/رأة ا�Nر�.� و$�./� ا�/.رأة ذات ا�0.ذور ا$�.���� ، ا��.� 

 �ن ا�!رب وا����ن �� ا��د�س ، وHد �0.د ا��ط.ل "/�.ط	: �.!د" �و(� �د/و� �H(!ا�

ھذه ا�	%رة /ن 9)ل ا�	�.�ة "إ.زا�) �./ور" ذات ا��.ل ا$�.���� وا��.� ر�.د '�رھ.� إ�.: 

�ول /�9ط�� ا�	��ة:�8 ��د /"�رك �ن ا��ط�ن ، �/  

�..د أن /�..ذ H..رون ، $%��G..� �!�ر��..�  ھ..ذا إذن 	�..ر %..ل "..�ء ، 	�..ر ���ء�..� �..د�� ،  

ش ط..�رق �..ن ز..�د (...)..0 �..� �9�..ت �رھ..� ��..�ء ا��0..ود  ا�!..رب �..� و 0..دي %..�ن �0..د�

G/ھذه ا��(ظ� ظ �� ���/ ���دد �� "!�ب ا���رd �� ا�"./�ل إ�/.� أ�.� $ أط�.ب ا�/0.د  ا����

  .)2(ا�/0د �/��� $ ط�ب

��.رزخ" ا��.� �0.دھ� وا�/"&د �	�1 �0.د ر0!.1 ��.�دى أ8.� �.� روا.� "'�.: �9.وم ا

:��ول /�9ط�� %)را ا$���� ، 1�  ���ر0< ا�/��8 '

  طو�� �� �Z;داق ا��ظر �� �!/ك ... /�8ك               

  ر0< 0دك ط�رق ، وHد �!/م �!"ق�دى                

  .)3(ا�%ر إ�: ا�/�م و�Nض ا�	ر إ�: ا�وراء               

ر�..داد إ�..: ا�/�8..� ا���..��� ھ..و ا��..وق إ�..: إ(..�ء ا�"..!ور و�!..ل ا�"..�ء ا�..ذي 	�..ر ا$     

����9وة وا��	وق إزاء ا9cر، /���ل �9Gر ا�.ذات ، وھ.ذا ا��%.وص %.�د %.ون و�./� /�Gو�.� 

                                                           

 

 .36الطيب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال،دار النفيس ،الجزائر، د ط، د ت ، ص )1(

 السابق ، الصفحة السابقة. المرجع  )2(

 .44.المحسن بن هنية ، على تخوم البرزخ ، ص)3(
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�د�� �(ن ا�!رب ���ب /� �را%م �� ��ر��9 /ن ھزا-م و�%��ت /�ذ '�ر ا��&8� إ�.: .وم 

�..ف و�&..ذا �N..دو ا�/..رأة ا�Nر�..� /!..�د$ )1(ا��..�س ھ..ذا /و8..و'� ��(8..�رة ا�Nر�..� ا��..� 

  ا�"ر�H أ�را �&�.

  �ورة ا� رأة ا�6ر���: -2     

      �.N���/وا� �.�در /� ر%زت روا� ا��راع ا�(�8ري '�.: و�.ف 0/.�ل ا�/.رأة ا�Nر��

ن ��.دت .) �&.�	� �.�� إظ&�ر /	���&� ا��0د� و(ر�&.� �.� //�ر�.� ا�0.�س ، �.Zن ا�روا

�	ت إ�: ا�/ظ&ر ا�	زو�و�0 وا�/	��ن ا��0د� ا��� �/�ل 0/�ل ا�/.رأة �"�9� ا�/رأة �م ��

�.� ، )2(ا�!ر�H(9وا� �.، ���"�ء ا�/ر%ز '�1 ������� ��/رأة ا�!ر�.� ھ.� ا��.	�ت ا�/!�و

 �.�� زو0� ا��طل ا��� %��ت �/�.ل ر/.ز ا�زو0.� ا�و�%��و��ء وا���ر، /�ل /� �0ده '�د ر�

�ول ا���رد:ا��� ��ف ���0ب زو0&� و  Hت ا�/(ن و�8/د 0را(1 ، 

���H ا�5م ا�و'�د �+ ��ت و% و�د �0د                 

               
  ر��(� ;�ري �F ����6 ، وا,�د ا�6زم  �5

  ��6د #دار ذا�� وذا�ر�� '#را               

  �'#ر، �ذ�ر�� � دا"ن ا��رح و�'�د �� 0ن               


ح  
7را               '�Tب ا��زع ، �(ص ��0 �6د ا"  


ق �� ...               ' )3(.  

      �د� �0دھ� ��%رر �� /�ل ھذه ا�روا�ت /!�د$ 8د� ��/رأة ا�Nر���و�ورة ا�/رأة ا��

، �	..� روا..� "/و�..م ا�&0..رة إ�..: ا�"../�ل" �0..د "�9..� "(�..��ء ��..ت /(�..وب" زو0..� 

ر�/.� �.� أ �.(8.��&� �!.د 0و��.1 �.� /.دا-ن ا$;�.راب ، ا��.ورة ا���رد/ا��طل �.� ا�روا

�	�&� �0دھ� �� روا� ا�%��ب "�&ل إدرس" "ا�(� ا�)���" وھ� /ن ا�'/.�ل ا��.� %.�ن 

و%..ذ�ك /..ن 9..)ل ا�/..رأة  –�&..� ا��..�ق �..� ط..رق ھ..ذا ا�/و8..وع أي ا��..راع ا�(8..�ري 

� أ9.رى وھ.� �..ورة ا� ا/..رأةا�Nر�.�  و/.� �0..م '�.1 /.ن /وا0&..� /.< �.ورة Hرأة ا�"..ر./

 �..� �..//��..� �..� "أم ا��ط..ل" ا��..� %��..ت $ز/..� ذھ�..� �ط..وق �%..ر ا��ط..ل و"�9..� /(ور

                                                           

 

 .15ينظر: عبد الرزاق الداوي ، في الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية ، مجلة أيس ، ص )1(

 .121ينظر : عبد القادر شرشار، الخطاب األدبي في رواية الصراع العربي الصهيوني ، ص )2(

 .104الرواية ، ص )3(



 

 

 �� ا�روا��� ا�ظواھر ا���و��                                          ���ل ا��
�ث        ا

124 

.ق �ر�.�/Y ا��ط.ل�، �.ل �.� ا$ر��.�ط �.��/رأة ا���0.�ا�/�/ )1(ا�!/�� ا��رد� و/��ھ8.� ��(

م ا��.��� .�� �.و�ذا �8(: �ورة ا�/رأة ا�!ر�� �.� /�.ل ھ.ذا ا�.�/ط ا�روا-.� /!.�د$ ر/ز

.�  وا�&و� ا�!ر�

>../ �..ا�9رH..ت �9..وم ا�!..��م ا�/ر-..� إ�..: أ'/..�ل %�..رة  %/..� ��..0ل ��..�ط< �..ص ا�روا

 �ا�)/ر-..�، و(..دود ا�!..��م ا�..د�وي إ�..: ا�!..��م ا�9..روي ، و�!..ل أھ/&..� %��..ت " ا�%و/..د

&�Tدا��� ا..� "�..Danti ل ا�0..�س ا��"..ري �..� �!ر8..1 ���..واب..�/� �..&�G�" �&	..ا��..� و� ،

" 1�-��  .)2(وا�!��ب ���ء ��8-�1 أو �

� /< �ص "'�: �9.وم ا��.رزخ "، أ�&/.� /.�) &�Tا �و�!ّل أ�رز /� �"�رك �1 ا�%و/د

�� و/�9�� إ�: ا�!��م ا9cر ، (ث "�ر/ز ا�و�: إ�: /را(ل ا$����ل /ن ا�9ط-� ر(�� ;

، ا�".�ء �	�.1 �0.ده /�0.دا �.� )3((ا���N� ا�/ظ�/� ) إ�: ا��	�ء ا�/ط�ق (ا�!.رش ا�ر�.���) 

وا�..ذي و�..	1  -�..ص ا�روا..�  ا��..� /ّ��..ت ھ..� ا�9..رى ر(�..� /�9�..� /..ن ا�!..��م ا�ر8..�

 �.��ر�و�.1 /.ن 9ط�إ�.: ا�!.��م  –ا�%��ب "�دار '��ب" �(%م /� ��G ا���س �1 /.ن ذ�.وب و

  .)4(وي و�!�1 ا�%��ب �ـ "�!/9ر" 'ر18 أ8!�ف ا�%وان وأھ�1 أ��8ل أ9�را�!�

/..ن ��..�ط ا��"..��1 �0..د أ�..�وب ا�/��H"..� وا�/(�00..� /..< �!..ض ا�/�9وH..�ت �..� '..��م 

...ل" (َ/�...ك ا�!�...�ب) ا9c...رة-���ن ھ...ذا �...� ا�روا...� /...ن 9...)ل 0...دال ا��ط...ل /...< "'�...!� ،

�) �0د "�9.�ت /�9ّ�.� و"ر(/�-ل" (/�ك ا�ر(/�) ، أ/� �� ا��ص ا�و&�Tا �ل (ا�%و/د

 �.��/�ل:"�ر0ل" ا�ذي /�ل ا�!�.ل ا��T.���، و"�.��رس" �/�.ل ا�T&.�م أو ا�%".ف '.ن ا�(

  .)5(أّ/� "دا���" �&و /�ل ا�!رش ا��"ري

/� "ظ..�ھرة ّ..� �..&�Tة ا�..&�/�� ��وإن %ّ�..� �!�..ر '�..: /�..ل ھ..ذه ا�/..ور �..� أ'/..�ل �..��

9c..رة ا��..� أ%..ّذ �!..ض ا���..�د '�..: أّ�&..� ظ..�ھرة و0..دت �..� ا��..ول ا�/��H"..� /..< أھ..ل ا

                                                           

 

 .80يسة ، في بعض قضايا الفكر واألدب "جوالت في العقلين العربي والغربي" ، صينظر: نصر الدين بن غن )1(

 . 79حسام الخطيب ، محاضرات في تطور األدب ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية، دمشق، ص )2(

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )3(

 .14، ص الروايةينظر:  )4(

 .85، ص ، المرجع نفسه حسام الخطيب )5(
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� ا��...� %��...ت �/�...ل ا�/�...ل ا�د�...� % �5!!!و �روس، /...ن /�...ل "ا�ود�...�"  �!!!دا���ا�%)�...

  .)1(�و10 �9ص ��ر#�ل،و"ا$���ذة"  �ر����و�
نو"/�ر(� ا�8	�دع" 

  ب. ا���
ص ا�,6ري:    

     ..� ئ�ط< /!&..� �..ص ا�روا..� أ�..�ت ��"..�'ر"ا/ر/..ن ا���..وص ا�"..!ر� ا��د/..� ا��..� �

 ُد�1 "�/ن ط�ل" ا��� �H ن/ �����س" ا�/�ل �&� ا/رأة ا�/&� "��/:" 'ن ���&� /ن -��ا�

9)ل /%و��ت 0/��&� ، ��ك ا��	�ت ا���H&� ا�%��ب /ن ��&� ا���� وأ���.&� ا�	�.�ة %.)را 

، �و�	&� /ن ";ر��ط�" ا�روم0/!ت (�ن ا�"رق وا�Nرب، و0/�ل ا�!رب وا$����� ا��� 

، ا�Nر�.� وا�!ر�.� (�.� ا��.د�س) ا��م /&د و�.ؤرة �)I.H (8.�ر�ن ا��� %��ت �� وم /ن

�ول ا�%��ب:  ���!%س ھذا ا��/�زج '�: 0/�ل ��ك ا�	��ة ، 


0ر �#ر��F �ر�A�0 H �7ر�� ... ا���ل               ,�
�  

  .)2(، ا��دان �5
 ��رو � ... ا���
ن 7زا��0                

�ول:  وا�"�'ر 

              
ُ� ا�َ'َ, >��ُ� ا�6َْ�َ�ْ�ِن َ ِ 
ِز�<#َ'ِ  

ُ� ا�َ�َ�لِ                                      ُ� ا�َْطَراِف ُروِ �< >�Eِ0َِرا  

              A ّ>ا�� �ُ ُ� ا�َْ�َداِن 0َْ�ِ��< >� ِ
5َ�ُ  

ُ� ا�َْ�َ�
ِن ، ُدِرّ�ُ� ا�ُ َ(لْ                                        .)3(7َُزا�0ِ<

ن ا���ن وH.د �0.د�1 و(دد�.1 أ%�.ر /.ن إ".�رة ، أو�&.� ��	.ظ ا�%��.ب      � I8وا��!��ق وا

ل /��"رة و'ن �H.د إ�.: /ر0!.1 ا�".!ري ، �!.دھ� �.��G '�.�رات )�%�/� "ا�"�'ر" وھو 

و%/.�  ،ا����ن 9زا'� ، ا��دان �&�/��%	ل رو/� ، ا�0زأھ� ا�%��ب /ن ا���ت ا����: ا

9ر ا�وا�..ف وا�/و�..وف %/..� �..0ل G..م و�..ر �..� ا��..�ت '..ن طر..ق ��..دN� و0..د��(..ظ 

ي ورد '�.: ��.ق ا�".!ر إ'�دة %����&� '�.: �ظ.�م ا��.طر ا�".!ري '%.س �ظ�/&.� ا�ول ا�.ذ

  �� ���-م �&� /زا� ا��ورة ا�/"�ر%�  �ن  ا���ن ھ� ا�/رأة  ا� �!لّ ا�!/ودي ، و

  ا�(�ن وا�0/�ل /ن أ%�ر /ن ��ب.

                                                           

 

 .78، ص مرجع السابقال )1(

 .16الرواية ، ص )2(

 .41، ص ،دار الجيل ، بيروت، لبنان،(د.ط)،(د.ت)امرئ القيس ، ديوانه ، شرح وتحقيق : حنا الفاخوري )3(
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 �دة - /ن ا�"ذرات ا�"!ر� ا��� ����رت �� ا�روا��  Hول:  -&��	� و/ن ا�

ْطَرSَ�ْ ، 7َْ��ِ� َ�َراَدَ�تْ             
ِه �ِ
�6ِْ#لِ      َو5َ�ُ�ْ0ََ%
 ا�,\ >,�
5َ�ْ�َ0َ
 َداَر �ِ A   .)1(َوَر7\

  ا�"�'ر �	�1:�!�ر أH :�' �8ول 


َن �6ُِْ�� ُ�ل< َدْ�ٍت �ِ(ُْ��َ�ٍ                �
�5ِ+َِل إَِذا أَِ�لْ         َوEَْد َ�لُ َ�ْ.ًرا َ \�Eَ◌َُ2(أ(.  

                                         

ھذه ا���ت �0دھ� /�N/�� �.� أ�.ون ا�روا.� ".ظ�� ".!ر� ا�.��&� ا�%��.ب و��رھ.� �.�      

!� 1..�� �..�cط..< ا�..� ا�..ذي 0/!..1 ب"/"..�ل ا�	ر��..�" وا�//..را '..ن /"..&د ا��	..� وا�(/�

وI8 ھذا:  

  �5 ت  �زع ھذا ا�,
0ر وھو               

               Sا�,طر� F����' 0ب+�  


ن                �  ... إذن ��.ت ا� A�6 ... �6م 

�ل د�ت �(���                3(���6(.  

دا-/� و/g 'ن /ر0!1 ا�"!ري ا�ذي �رح �1 ��	��ة و ا���ت ا���� /��/� وا�%��ب      

�� %���� 0ددة.  ھو �ن �Nت �طر

ا�".�ء �	�..1 �0..ده �..� ا�/�ط..< ا��..ردي ا�/..وا�� ، ا�..ذي ��/..س �..1 �	..�') /��9	..� /..< "..!ر 

  "و$دة ��ت ا�/��%	�" �� (د�1 /< "%)را":

                ... ���'
  7ر#ت ��  نھ ت �ك �

               K,ر'م ا�,6ر، #"ت  ن  ��3 ا�ز#ل وا� و  

  �دوت ��  ن 0ط�
ت و%دة               

  �6ر���5
 ... ؟ ���ك ��ت  ن -               

4( �8
ء  �� ��دھن 'رام ...               (.  

                                                           

 

 412المرجع السابق ، ص)1(

 .412المرجع نفسه ، ص)2(

 .44الرواية ، ص )3(

 .47الرواية ، ص )4(
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�%��.ب ".طر ���/�ط< %/� ��رأ �8/ن �دى ".!ر� ��".�'رة ا�/.ذ%ورة ، وH.د ا/.�ص ا     

و���/���..ل (..��ظ '�..: "..طره ا��..��� �..� Hو�..1: "8..��ء /%..� �..دھن (..رام"  ،ا��..ت ا�ول

�..� /!�ر8..� �"..%ل ��..� �..ورة /..ن �..ور، و�&..ذا ا��	�'..ل ا���..� وھ..و "ا�/��..�ص" و�طر

%ون ا�%��ب Hد '/ل '�: ��0وز /!�: ا��ص ا��N-ب ، وا�ذي ��ب �%�.ر /.ن ".�'ر، /.ن 

ن �N..زل ���..�ء /%..� وا�..	�..�&م "..�'ر ا�N..زل "'/..ر ..) "�..!ھن �..��(را-ر � إ..��..ن أ�..� ر�

دھن (رام  –/"�&&ن �� اcن �	�1 �����8ء ا�/�0ورة �/%� ��–   

  

�ول �� ذ�ك:  

8َِ�
ءِ َ 
 َھَ  ْ  أُْ�ٌس َ'َراِ"رُ                �َ� َ�ْ�ُدُھن< َ'َرامُ  َن ِ�َرْ�َ�ٍ�          َ >� َ)1(.  

     �%..رر '�..د "و$دة" /�Nز�..� و/�د(..� �	�..&� ، وھ..� ا�/"..&ورة �..� �0..د ا�/!�..: �	�..1 

'�رھ� ���0/�ل وا�ذ%�ء و()وة ا�!"رة ، ���0/< �� �دو�&� /ن /!��ر&� ".!راء وأد�.�ء 

ووزراء /..ن ا�ر0..�ل وا���..�ء ، و%��..ت ��..���ل ا�0/..< ��ط..ف و��"�"..� �!0..ب �&..� ا�..رواد 

  إ�: ذ�ك �� Hو�&�:وHد أ"�رت  )2(و�/�: %ل وا(د /�&م أن �%ون �1

8َِ�
ءِ إِ�\� َوإِْن َ�َظَر ا�ََ�
ُم �#َ5ْ�َِِ��                         �َ  �َ >�  .)3(َ�ْ�ُدُھن< َ'َرامُ َ 

%/.�  –وھ.� و$دة  –و/�دام ا�%��ب Hد أ��.I وأ�.�ن '.ن /�.در ا�.�ص ا�/��.�ص /!.1      

%)م ل"'/.ر" وإن �!.��ق /.< أ�.�ت ورد �� ا�/�ط< أ')ه ، �Zن ھذا �G� �Nو��� أن %ون ا�

ا�"�'رة �� /!�: ا���دس وا�ر�!� ،ھذه ا�!	� و ا�/زة ا�!ظ/.: ا�//�و(.� ��(را-.ر و�.و$دة 

.� �.�9رة ، �!.�ن ھ.ذا �.� Hو�.1: "�%�.ك ��.ت /%&� ����	: 'ن ا�	��ة "%)را" و�!%س �طر

�..ك أداة ا��	..� /.ن 8..��ء /%..� �..دھن (..رام" 0..�') ا��	.� /و8..< ا��T..�ت /�..�9د/� �..� ذ

و�..ذ�ك �8..(: ��..ك ا�داة د�..ل  –ا�/�..(و�� ��..�ء ا�9ط..�ب ا�!�-..دة '�..: "%..)را"  -"�..س" 

رة و ا$�9)ف ���ص ا�(�8ر 'ن ا��ص ا��N-ب �N/ا�–   �	�دھ� ، و � I�  �&و إذن 

                                                           

 

 18/01/2009يوم الزيارة   .  www.invisionboard.com)  18-  01– 2008ديوان عمر بن أبي ربيعة الموقع() 1(

 على الساعة التاسعة ليال.

ينظر: سعد بوفالقة ، الشعر النسوي األندلسي "أغراضه وخصائصه الفنية" ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط ) 2(

 84، ص 1995، 

 .84نفسه ، صالمرجع ) 3(
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ا�%��.ب H.د �0.�وز ا�.�ص ا�".!ري ا�ول  نّ إ'�&� ذ�ك ا�و�Hر وا���دس ، و�&ذا /%��.� ا��.ول 

  ن 9)ل ھذه ا�/!�ر8� و/�(1 د$�� 0ددة./

      "�.-8.� /.< �.ت ��".�'ر "ا�(طد�1  –�!�ر '�.: ��.�ط< ا�%��.ب أ.�H ا�/�.�و(: /.ن

�ول �1:د ا��&:" ���0د �&� "'/ر" (ن �1�0 ���  ا�/و�و/� ب"/

  ِل %َ َ 
ٌء َو% َ,َ#رٌ ا�َ'َواً�ِ  َز;بُ (ُولُ �َْ�َراٍخ  ِ�ِذي َ َرٍخ          �َ َ 
َذا                

َ�
 0َُ رُ (َ أَ�ْ                 ِd ِ�ْر 0ََ�ْ�َك َ�+َُم;ْ

5ُ�َ�ِْم ِ�� 6ْEٍَر ُ ْظ�َِ ٌ�          َ��   )1(ْ�َت َ

1 (أ�/&�ن و'�د ا�&�دي) (ن ا��	�ق -وا�%��ب �(�ور /< ا��ت ا�ول /�(د�� 'ن أ���     

�و�� و9)�1 /ن ا��0ر��Nا /ن ا� �وا��.� ا�9.�ر ��� وH< '�.دھ� �.� '.��م ا�)و'�،ا�رو(

�Zذا ���.ل �/.ن ذا ا�!��م ا��9ر�0 ا�/(ط �1، '�: إ�رھ� طرق ا�زھد وا$'�%�ف �!دا 'ن

�.ول:ھ!ل ھ!و ا�7ر�!ف أم ا�ذي �%	ل �&/� وھ/� ��Nر دو�&/� ا�/�.ؤو�� و�(/.ل ا��.!�ب 

  ا�7رف ... أم 

  �زھد                ا��د � ��ب �� ا                

  وا����ل ... ؟           

  ھو �6د �م ���` ا�5رم ... !!          

          F7ا����ل و�6ض �را F�� � %  

  ز;ب ا�'وا�ل ، ا�6ود  �5م �م           

  .)2(�,�د          

ر ا�(وا�..ل وا�/�ط..< ا��..ردي H..د أ��..: '�..: �!..ض دوال ا�..�ص ا�ول ا�	..راخ ، (/..     

'دم ا��درة و'.دم ا��Gھ.ل ��(/.ل  ن� '، وھ� %�&� /ؤ"رات و%���ز;ب ا�(وا�لا���د�&� 

.�  ا�/�ؤو�

  

  

  

  

                                                           

 

 .181، ص 1992،  1الحطيئة ، ديوانه ، شرح: يوسف عيد ، دار الجيل ، بيروت ، ط )1(

 .105الرواية ، ص )2(
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  .ا���
ص ا��طوري:1-4     

�!د ا��طورة /ن ا�/��در ا��� (	ل �&� �ص ا�روا� وإن %�ن (8ورھ� ���را /��ر��      

إ�.:  –��.	� '�/.�  –، وھو (8ور !%�1 �زوع ا�روا� ا�/!��رة  ا�9رى/< ا�/��در 

دت '�1 ا�روا� ا�!ر�� /!/�رھ.�  ؛ا��وظف ا��طوري" �إذ ;دت ا��طورة /!�� أ���

ھ��ك /ن ا�روا�ت ا��� ا�9ذت �!ض ا���طر /و8و'� و'�وا�� �&� ، /�ل  ا�0دد (�: إنّ 

روا.� "'..ودة ا�ط..�-ر إ�.: ا��(..ر" ��%��..ب "(�.م �ر%..�ت" ا�..ذي 0!.ل /..ن أ�..طورة "ا�ط..�-ر 

��%"..ف '..ن �"..رد و/!��..�ة ا�"..!ب ا�	��..ط�� إ8..��� إ�..: أ'/..�ل ا�%��..ب  اا�&و��..دي" ر/..ز

"ادوارد ا�9راط" /�ل روا�1 "را/� وا���ن" ، ا��� وظف �&� أ�طورة "ا���ن ا�9را�.�" ، 

 �.و�0&� أ'/�ل �!رض �&� ا���Hد "��8ل ا����I" �.� %���.1 "ا��.زوع ا��.طوري �.� ا�روا

�.� ا�ذي ��ر �.�� ا�".%�ل ا�(%�-.� ����.طورة %و�&.� �".�رك 0/!.�  ا�!ر�� ا�/!��رة"

�، و�.� أ�&.� ��.�ج /9�.� وا(.دة �&.دف إ�.: ا��(.ث '.ن إ��0.�ت أ�&� (	ر�ت ��ذا%رة ا�0/!

��-�� ا�واH< (و�&� وأ9را �.� %و�&.� �".%ل /!.� /�.درا /.ن /�.�در ا�T.داع ا��T.��� أو 

�!��� ��/ن أ0/< (ا�ز/ن ا��دي) وإ�: ا�/%�ن أ0/< (ا�/%.�ن 'ن ر(�� ط/وح إ�: ا�ز رو�

  .)1( ا��دي)

و/ن ھذه ا���طر ا��� ا���&/&� ا�%��ب و��&� �� أ�ون ��1 أ�طورة "0�0.�/ش" وإن      

ر إ�: /ر0!.1 ا��.طوري �.� ا�روا.� ، �.ل �0.دھ� /.ن ا���.درات ا��.� "%�ن ا�%��ب $ 

8/�&� ��دم ا�روا� أي /ن ا�/���.�ت� )  �.وا��.� ��8./ن '.�دة ا�!�.�ون وا�!�.�ون ا�	ر'

                                                           

 

 .15، ص2001نضال الصالح ، النزوع االسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، اتحاد الكتاب العرب ، مصر، د.ط ،) 1(



 

 

 �� ا�روا��� ا�ظواھر ا���و��                                          ���ل ا��
�ث        ا

130 

(.ول ا��(.ث  ،.دور /و8.وع ا��.طورة %/.� ھ.و /!�.وم و�.� ا��.ل )وا�&وا/ش وا�N)ف

�ول ا�%��ب:)1('ن ا��9ود  .وHد ورد /�ط< /ن ��ك ا��طورة �� ا�/�د/� (ث 


 ش ...؟               #�# 
� A6�� أ�ن Aإ�  

  ا��,ر Eدرت ا��� ��.� �ن �#د إذ � 
 �7(ت ا�5�Pإن ا�'�
ة                

  .)2(ا� وت A�0 ا��,ر�� وا��H�رت ھ� ا�'�
ة               

 أھّ/&.�و���0: ا�/"��&�ت �ن ا��طل و/ر0!1 ا��.طوري �.� أ%�.ر /.ن �.ورة ، و�!.ل 

� �(ث ا��طل �� ا�روا� 'ن ا�ذات ا�/����� �	!ل 'وا/ل "�: أ/!�ت �� �Nر�1 و0!��.1 ذا�.

  /�"طرة �ن Hط�ن ا�ول /�دي وا����� رو(�.

�".د )3(�%/� %�ن "�0�0/ش" �&.ث وراء ا���.�ء دا-/.�      �.، %.�ن ا��طل/ا��.�رد �.� ا�روا

دفء و(ب ا�/رأة و��9.� ا�Nر�.� ، %/.� '%�.ت ا�روا.� أ8.� �.راع ا��ط.ل /.< ا�/.وت 

� �'�/.� و%/.� و�.	&� ا���H.د  �	�ذ�ك ا�(دث ا��9طف ا�ذي ��G0ه '�: (ن ;	�� ، وا�روا

/!� �و"و"�" "�ص ا�ذا%رة ا���(�� 'ن ز/�&� ا��8-< �� /دا-ن ا$;�راب ، 9)�.� 0ن "�

�/ظ&.ر ھ.ذا �.� ;ر�.� ا��ط.ل �	ر��.� و�.Gرض ا�.وطن (.ن  )4(/ن /���9ت راھن /.Gزوم" ،

 ا%��	1 9واء رو(� ، و"ھ� �ص ا�و0ود ا�ذي ��-ل ا�%�و�� وا��رورة �(�� 'ن ا�0وھر

  .)5(ا��8-< �� ز/ن ا�زف

/ن ا�ر/وز ا��طور� ا��� وردت �� ا��ص "ا��!.وان ا�9را�.�" (ذ%.ر ا��!.:) و��.د      

..ث ا�.��: ا�%��..ب /!�.: ا��!..: '�..د ا�H.د/ن ا��..� %��..ت ) ، �0.�ء �وظ	..1 �وظ	.� أ�..�و�

  .)6(�ر/ز إ�: ا�	و8: وا�!"وا-� وإ�: ا�!دام ا�"%ل

�ر�1 ا��.� �.م ��.�و ھذه ا��	�ت ���&� ا�%� �� �&%���ب وأ8	�ھ� '�: ا�طرق ا��� %�ن 

  '�: "%ل /(دد.

  ا�,�F ��ن آھ�� ھذا ا���(3  ن ا��6
��ن               

                                                           

 

 .130المرجع نفسه ، ص) 1(

 .9بوشوشة بن جمعة ، الرواية ، ص قد النامن تقديم  )2(

 .131نضال الصالح ، التوظيف األسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، ص) 3(

 .31بوشوشة بن جمعة ، الرواية ، ص الناقدمن تقديم ) 4(

 .32المرجع نفسه ، ص )5(

 .115نضال الصالح ، التوظيف األسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، ص )6(
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��6وان                � 
  وا��
�0 �'�ل ا�طر�ق ,��5


رةا�7را�� وEد ا��وى ��دا ����ر... ا���ّ                  

               F 5��� � ... F)'+� ...� ّر�� ... ��...  

  )1( ... طّ ج ، �� طّ ��6رّ                

  

:�8�ول أ  

  ا�7,�� ��6د�� � +'(� ا��6وان               

�0
د                �� Aد � طE2(و( .  

را����0)ء ھذا ا�ر/.ز ا��.طوري �.� ا�.�ص �.م     �.N/ :.�!/ دة أو.(.دث د$�.� 0د ،

  /�0ز�.ا��"�&�ت -1 �!ض ا��8Z	�� ��ب ا��د'م ا���و� وإ�/� %�ن /ن

%/.� و�.	&� ا���H.د �و"و".� �.ن  - وHد �/I ھذا ا��	�'ل ا���.� ��روا.� أن �%.ون ��.�     

0/..< �..� /	..رد ، ا�..�/د ��..1N /..ن �)H..� ��..ك ا���..وص و���ط!&..� و��0ورھ..�  -0/!..� 

  وھ..ذا /..� ��..ت ا�	�..�ح ا�..�ص أ8..�،  )3(و�(�ورھ..� ، ��0د�&..� و��..�د/&� ا-�)�&..� وا�9)�&..�

 �� �و���.� �!�/.لو'�: آ��ق /!ر�� $ (د �&� د أد�� وأ�طور� ، وھو /.� !%�.1 طر

�ة ) $ �$ �0دد �1 وإ�/� %.�ن �!.�/) وا�%��ب /< ��ك ا�/را0< ، ا�ذي �م %ن �!�/) (ر�

  وا�/(�ورة وا$�0رار.�ن ا$���Hس  /��و'� /�راو(�

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 

 . 37الرواية ، ص )1(

 .38،  37الرواية ، ص )2(

 .32تقديم بوشوشة بن جمعة ، الرواية ، ص )3(
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  :�� ا�روا�� أ��وب ا���رار.2

ر;م ���ن �ظ.رة ا�دار�.ن وا�!�/.�ء ���%.رار، إ$ أن رؤ.�&م �/!�.�ه و/	&و/.1 ظ�.ت     

، �&.ذا ��.د '.د ا��%.رار  )1(/���ر�� �&� "�م �9رج 'ن (دود ا'��.�ره إ'.�دة ��	.ظ أو ا�/!�.:"

ا�/�...طرة '�...: �!ر...� ا��%...�ر /...ن ا�/ؤ"...رات ا��...�و�� ا��...� ا�...�!�ض �&...� ا��...�رد �

$،1..ز "���!..دام ا�..�/رارو'/�ا�!/�..�ت ا�ذھ�..� ا��..� �	..رض  ��../� إذا %..�ن ھ..ذا ا�..و'� 

�.د �(�.ل /.�دة ذھ�.� �.ؤرة و'.� � ، �/�&� ا�"!ور� وا�)".!ور��%رار �!ض ا�/واد ��!� �

� ،1..، و/..�I ���..(ب /..واد أ9..رى إ�..: ھ..�/ش ا�..و'� �/�ـ..ـا�"�9..� و�!..�ود ا�T(..�ح '�

..� /�%..ررة أو ر/..ز أو %�/..، �ـ..ـرار �9و�..� ��..و'� /!�..�ا��%..'�� � أوـ�د �9..ذ $ز/..� إ

 �./H ن /%��.�� /.ن 9.)ل ا��%.رار'��رة �(/ل ار���ط.� ����.� �	%.رة /!�.� أو �/و8.وع /!.

"� ا�".�'ر أووا��%رار ظ�ھرة أ��و�� �0دھ� �.� ا�روا.� %/.� �.� ا�".!ر، "��Z(.�ح  )2(ر/ز

دون ;.ره ذو د$�.� �	�.� /ؤ%.دة ، �.ذ�ك ���.1 �!.ض ا�دار�.ن إ�.:  ا�%��ب '�: �	.ظ /!.ن

أھ/� اT(��ءات �� �(و�&م ا�د�� ، وھذا /� �!�1 ""�رل �ودوان" �� %���1 'ن "�%�ور 

ا��&�ر وا��.ل" ھNو" (ن درس �� أر�!� /ن أ'/�ل ا�"�'ر �/ط ا��ور وا�ظ�/� �� ط��ق "

، "ا���.م و�.Gوه" وا��م" /ن 9)ل ط��ق "8(ك و�%.:"، أو �/ط "ا�	رح "ا��ض وا��ود"

  . )3("�ر(�ن و%-ب" ، وHد أ�رد �ودوان ��) �%�/�1 /ن %���1 �&ذا اT(��ء ا��Nوي

� �%".ف '.ن دوا�.< ��&. ؛/ن ھ�� ���ت د$�� ا��	ظ� ا�/رددة إ(دى و��-ل ا�/(�ل ا�د��

1���/.�ت ا��.� �.وا�رت �.� �8.�'ف ، '�ر ھذا ا�/�ظور (�و��.� ر�.د أھ.م ا��ا���وك و(

                                                           

 

،  2004،  1فهــد ناصــر عاشــور، التكــرار فــي شــعر محمــود درويــش ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت ، ط) 1(

 .21ص

 .64في القصة السعودية ، صأحالم حادي ، جماليات اللغة في القصة القصيرة  "قراءة لتيار الوعي )2(

 .40ينظر: خريستو نجم ، في النقد األدبي والتحليل النفسي ، ص) 3(
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�و�%.ن �H.ل ھ.ذا ھ�.�ك /)(ظ.� $�.د /.ن  .ا��ص ��'ن /ن 9)�&� 9دش /�Nرات ا�"�9.

..1 ا��..وع ا$�..رادي ا�..ذي �' :..N9..ص �/..ط ا��%..رار ا�..وارد �..� ا�..�ص إذ ط� �..&اT"..�رة إ�

���8 �%رار %�/.� أو �	ظ.� �!�&.� و/.ن �.ن ا��.0)ت ا��.� ا�.�ر'ت ا����ھ�.� �0.د �	ظ�.� 

 ا���رة ا�/�وا�ر�ن '�: "%ل ط��ق /�.�/ر،(ث �H/.ت ا�روا.� /.ن �.دا�&� '�.:ا���ر و

�.، /راو(.� 8.د� ����ر.� %��.ت �.� %.ل /.رة ����.ب ا���.رة '.ن ا�/راو(� �ن ھذه ا����-

ا���..ر، (�..: أ8..(ت �/�..ل �..ؤرة �..%و�و0� وو0ود..� �..� ا�روا..� /�0..دة ذ�..ك ا��..راع 

ا��9 و'��/&� ا��9ر�0 ، ا��� �(.�ول دا-/.� ا�&.روب /.ن ��.ل ا��	�� �ن '��م ا�"�9� ا�د

� /!�.رة '�.: ذ�.ك:             ����.ب �cو'0ز ا�(واس إ�: '��م ا�روح ، وا��/�ذج ا >Hا�وا

..� /..ن  )1(ا���..رة '..ن ا���..ر... ��	�..ل ، ا�و�..ل /..< ا���..ر /�(..ل��، ��(�..س ا���..ر �

س . ��د ا��رف )2(�(دد ا���رة �"�د '�: ا���ر.�G� إ(.راز �.	.�م �وظ�ھ.ذا ا��%.رار ��

ل إ�: ا����ل ا��رد /ن ا��9رج (ا���.ر) إ�.: ا�.دا9ل (ا���.رة) ، )د$�� �� ا��ص (ن 

(..دھ� ا���..ر  $ �..، وھ..ذا /..� ��..�ق وط�!..� وإ�/..� �"..%ل /!��/&..� ا���..رة أ8..��&..� رؤ

رؤ.� ا��.�طن �.� ا��T.�ح ا�روا� �� ا��/�-&� إ�: (�ل ا��.دا'� ا�(.ر ا�/!�/.د أ���.� '�.: 

 �.�.���ص %/.� أ".ر�� ذو ط.��<  ;.ر ا�/در%.� /.ن 0&.� و/.ن 0&.� أ9.رى'ن ا�0وا�.ب ا�9	

، و�..ن �..�G: ذ�..ك إ$ �رؤ..� ا��G/..ل وا��..د�ر و%"..ف أ�..رار ا�%..ونو0..ودي أ..ن ر�%..ز '�..: 

درا�� (��� "�م !د و'�1 ����%رار �� ھذه ا�N�Nل إ�: 0وھر ا�"�ء،��H� ا��� �ا���رة ا���

� ���ت ')H� ا�/�0ز ا�د�� �!�.م ا�!.د وا�(�.�بأ��و�� �ر�����) �إ�.1 اcن  ،، و$ '/�

، �(ظ..� ا�%"..ف وا����..ؤ وإ(..دى ا�/زا..� ا�!�%�..� �%���..� ا�"..!ور ا�/�..را%م �..� �	..س ا�د..ب 

و�"ظ� ��رة ھ��، وأ9.رى ھ�.�ك ، �0/< �� �ؤرة وا(دة (�: إذا ا���ر �دأ ا�!���H وا��"�را 

�د$�..�  ؛)3(ھ%..ذا ��..زاح ا�رؤ..� ���%..رار '..ن ا�"..%�� وا�"..طI ��(..ل �..�ب ا���..�ء ا�د�..�و

'�..: �ن ا�/..ر �!�..ق ���	�..�ح ا��..�رد/ا��طل ؛ ��..�-�� ا���..رة وا���..ر ��0..�وز /..� ذ%ر�..� 

'��م �و�� ���Gس �1 ا�(��-ق و��� �/� �رH: إ�1 ا�روح (ا���رة) /ن /��/.�ت ��.ل (.د 

�/� �ظل (��-ق ا�رض و/� درك ا���ر وھ/ً ا�	��ء �� ا�ذات � ، �&�Tا. �  

                                                           

 

 .17الرواية ، ص) 1(

 .17الرواية ، ص )2(

 .11فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش ، ص )3(
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و/..� دا/..ت ا�روا..� روا..� ا��..�طن وا��9و�..� ا�ذا�..� /..� �..رض و0..ود 8../ر"ا���" 

N� ا�/..�%�م �.Zن ا�..راوي .�� �.��ا�.دال '�.: ��..ك ا��9و�.� ���.�رد/ا��طل "وإذا %��..ت ا�

�ص /� !ر�1 'ن �	�1 و/� !ر�1 '�&� ��ط")1( �.رد ��.� �0ر��.1 ا���9.� /.� 0!.ل ، �&و 

ا�8/ر �%.رر �.� ا�.�ص �%�.رة ، إذ $ �N.�در �.	(� /.ن �.	(�ت ا�روا.� إ$ و�.�د��� ، 

) /.رة وھ.ذا ا�(8.ور ا��.وي �8./ر ا�/.�%�م "أ�.�" �.1 15(ث �ردد أ%�ر /ن 9/�� '"ر (

ر ا��N-.ب ھ.و أ�!.د  ا�8./�-ر '.ن  ا�"�9./8� ، �� ')�H$�� �Hراب  /ن ��طن ا�"�9

�ف ا�راوي ا��.�رئ �.� /وا0&.� ا�"�9.� أو ا�/�9ط.ب �.� (.ن أن �%�.ك و'�د ا�9ط�ب 

')وة '�: ھذا �Zن  )2(8/ر ا�/�%�م ھو '��رة 'ن (دث ا�"�9� 'ن �	�&� �) و��ط�"

 ا�روا� وردت '�: "%ل /و�و�وج دا��9 /��"ر ا�ذي '�دة /� ��9دم 8./ر ا�/.�%�م "أ�.�"

) ، �..) أ�..� ����N-..ب و$ �41..� ا�وا(..د (ص أ�..ت أ�..� -�..� '�..: ذ�..ك:و$ 8..ر أن �..درج أ/�

  ) 72و/� ھ� إ$ أ�� ا�/�ل ا�/8روب ���0وھر وا�/!�: (ص –) ���101(�8ر (ص

                       
  ).99(ص أ�
 ... أأ�
 ... أ�

/ن ا��	�ظ ا��� أ���.ت (8.ورھ� �.� ا�.�ص %�/.� "ا��.ؤال" ا��.� /��.ت ا�	�.ك ا�.ذي     

ن ��� أن ا�%�/� �.وا�رت أ%�.ر /.ن أر�!.� �� �دور (و�1 /!�: ا�روا� ، و�!د '/�� إ(��-

0..�ءت /(/�..�  �..: �/%..ن ھ..ذه ا��/..� /..ن ذھ..ن ا��ط..ل، إذ) ، وإ�&..� �د$�..� '14'"..رة /..ر (

، و�(�.1 ا�.دا-م '.ن ا�0.واب ود� ا��.� %��.ت �%��.ف ذات ا��.�رد�د$$ت ا���ق وا�(رة ا�و0

  (وا�� 9/س /رات: 50إ�: ا��	(�  48رت ا�%�/� �	�&� /ن ا��	(� ا��N-ب ،(ث �%ر

���/ق (ص     ... :��!�ل ... �&�46���ب ا��ؤال ... (   

ل (ص    �&�48ظل ا��ؤال (.�%���ص ".د '�.: '��.� ، $ 0.واب �.دي ... ا��.ؤال �.ف 

ن %..�ن ا�ظ..ن $ �N..� ، أ��..�ءى '..ن ا��..ؤال �..�!ض /..ن ا�ظ..ن وإن )49وزرا (ص..�'..ن ا�

ز ����درج �� �(ظ ���T(�ح '�: طرح ا��ؤال "دد، و%/� ��)49(/��.�'د و�.رة ، (ث 

�.�ع �.ر< ، واا��ؤال '�: ذھ.ن ا��ط.لZ� ، ،ب.���N� ا�	!�.� '�.رت '.ن ھ.ذا /�.ل (.��

�%�ف ،:��!�ل، �&�) ا��� �دل '�: /)ز/� ا��ؤال �و'� ا��طل ا�ذي �0.ده �!.ذب ، ظل

                                                           

 

 .68ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة ، تر: فريد انطونيوس ، ص)1(

 .15نايم ، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة ، صمحمود غ)2(



 

 

 �� ا�روا��� ا�ظواھر ا���و��                                          ���ل ا��
�ث        ا

135 

ث !0ز 'ن إ�0د  /ن أ�-��1) 1��Hز/1 وG� ا��� زادت /ن �إن (.�ول 0واب �&� وا�و0ود

  .ا��Gول وا��	�ر ���ظن �Zن ذ�ك $ �!	1 �� ا�ظ	ر ���0واب ا�"���

ن و0.ود �.N� "ا��.ؤال" /.ن 9.)ل ا�/وا0&.� وا�0.دال ا�/(.وري �.ن ا��.�رد �!� �/%

ث �َ )� ، �ا��T.�ن �.� ا�.رد '.ن أ�.-�� ��.ك ا�%�-�.�ت أن �(�ر دور  لَ دَ وا�%�-��ت ا��ورا�

ن و��� �!/�1 �� ا�د�� ، �&و ��Hد �]رادة �� ا�9�ر ا�0واب ، ��و�: ھو �	�1 /��ء�� ا�/َ� .%

 ُ0 1�� 1� 1� ��ل '�1، و�!ل /� !.زز ذ�.ك %���.� �M 'ن 0دوى /(���� ا���Tن �8!ف $ (

���/ �����Tر ا�/�%�م ا�/ؤ�س ��ذات اب.(8ور 8/Nل ا� 

     �.�/�ل ا�روا.� ا���ر.� ��'���رھ.� روا.� 0د.دة /وH	.� /.ن ا�.ز/ن ���9.ف �.1 '.ن ا�روا

د�  ��  �!�/�&�  /<  ھذا  ا�%�-ن ،���.وم  '�.: �ط.ور ا�(�%.� "ا��� �%%ون  ا�روا� ا�%)�

1 /�رة ا�(�ة ، أ/� روا� ا��رن ا�!"رن �&� /ن ��(� �9Gذ�" �/ا�.ز/ن  وا�"�9�ت �

وا�روا� ا�/درو�� ��'���رھ� ���/� إ�: �/ط ��ر ا�و'� و/ن �/.� ا�روا.�  )1("/و8و'� �&�

د �ز/ن /!ن �ل أ9ذت �وظ.ف %.ل ا�ز/�.� �ا�0ددة �0دھ�  Hد ا(�	ت �!��ر ا�ز/ن و�م ��

ا�%.�ن" " و "اcن"�.� ا�.�ص ��	.�  تإ�: در0� ا��دا9ل ،و/ن ا�/ؤ"رات ا�ز/�� ا��� �%رر

و(�ن �ذ�ك ا��راع ا�ز/�.� �.ن ا�(�8.ر وا�/�8.� ، ھ.ذا ا�/�8.� ا�.ذي �	.�I '�.: ، ا�/

1 8/�� ����)"� وا$��&�ر.  ا�راھن و(%م '�

(8ر ا�%�ن �Gود /!طو�� '�: اcن              )2(   

ث ا�/%�ن /ن %�ن إ�: (ث اcن              �)�  

   )3(د ا�و(/: �ك�"&د ;ر��� اcن /"&دا %�ن "              

�.ل  �(�.ب إن /)ز/� ا�/��8 ��(�8ر �� ا�روا� �م %ن �� �!.ل ا�(8.ور وا��.رھن    

�� وا�N�TءNن (�: �� ا���  �0دھ/� �وا�

  أو(: �� �� اcن أن ا�%�ن واcن              

  )77/�!د/�ن(ص               

                                                           

 

 .98محمود غنيم ،محمود غنايم ،تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة ، ص )1(

 .42الرواية ، ص)2(

 .47الرواية ، ص)3(
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ث " ��!.دم ا�/�.���ت و8./(ل .وھ%ذا �����رد 9رج /ن ا�ز/ن �د9ل �� ا�)ز/.ن، (    

� ا�/�9�� وا��.� �.دوم أ%�.ر ا�ز/ن�، إ�&� ا��(ظ� ا�/�طو'� /ن �ر'� ا�9�ل ، ا��(ظ� ا�"�

���ب ا��.ؤال ... �N.� ا�(�.ب ز.ل �.� طر�.� '.ن "وھو ا���-ل:  )1( "/ن ار�داد ا�طرف

  )48(ص"/���� ا�ز/ن

ن ��!ض ا�/ؤ"    !��ز/�� ا��.� ���/.� إ�.: (�.ل رات ا�و�� /وا8< أ9رى �0د ا���رد 

� �.� ا����ن �وا�ر�.��8 وا�(�8ر /�&� ا�/س، ا�وم، ا�%�ن /!�را �&� 'ن ا�ز/�ن ا�/اcن و

/�  ، و�!ل /� 	�.ر ھ.ذا ا$(�	.�ء �.��ز/ن)09ا��ص أ%�ر /ن ��< /رات (.�$ ،�.�.� ا�روا

0.� ا�و�.: '�.: ا�.ذا%رة ا��.� ھو ا��/�-&� إ�: ا�روا� ا�ذھ�� ا��� �!�/.د ���در .ا�/��8 /�1

(.� �.� ا�(�8.ر و/.ن زاو.� أ9.رى �!�.ر '.ن �.وق ا��ط.ل إ�.: ز/�.� �0!ل /ن ا�/�8.� 

  ، �&و (ن إ�: ا��ر�0'&� وذ�ك ��رھ�&�.�8ت ز/�� %��ت �� (��1 ���ط	Gتو/

/ن ا��0)ت ا��� �وا�رت �� ا��ص �0د %�/.� "ا�.د��" ، إذ �.رددت (.وا�� �.�< /.رات     

وأ(��� �رد ��	� ا�	��� أو ا�(�ة /!�.را �&.� '.ن (.ب ا��T.�ن ��.د�� و�&��.1 �9	&.�  ) ،07(

.�� أ�&� زا-�� و�������/  

�ول �� /و8< آ9.ر:     إ�&� ا�د�� و%ل (� �&� /�م وا�د�� /� �دHت �� (ب �ط���&� ، و

د�!�� إ�: ا�	��ء. �  ا��&�ث �9ف ا�	��

وظف ��د�� �� ا��ص ھو /(�و�� ���ل ا��طل /.ن ��.ل ا�(.�ة إن /� 	�ر ھذا ا�ز9م ا�/    

�.� ھ.ذه �و9)�� /ن /���9ت راھن /Gزوم �(�� 'ن /!�: آ9ر ��(�ة ، $�./� إذا أدرك (

  ا�9رة ا��� /�o&� ا�زوال وا$�د��ر.

�/..ط ا��%..رار  و%/..� $(ظ�..� أن أ;�..ب �..ور ا��%..رار ا�..واردة �..� ا�روا..� 0..�ءت /..ن    

%�د  �9و /ن ا�.�ص '.دا ".�1 ا�0/�.�: إ�.: ا�/.دارج ... و ا��	ظ�ا$�رادي أ� ��، أ/� ا��ر%

، ا��� ��ور (��.� ا�	.زع وھ.ول ا�(.�دث '�.د د9.ول ا��ط.ل ا�/��".	: و��دا�.1 ارجإ�: ا�/د

  ا�و'�.

�ن اھ�/�/�� ا��.ب (.ول ر�.د أھ.م ا�.دوال ؛����8T� إ�: ���ت �%رار� أ9رى �م �(�&�

س د$�..� ا�روا..�  ا��..� �ؤ%..د ھو..� ا�..�..�G�� د 0..�ء ھ..ذا ا��%..رار..Hو ، �..ص ا�و0ود..� وا���ر
                                                           

 

ديوان البرزخ المسارات والتحوالت العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد اهللا حمادي ،سلطة النص في محمد عكوان  )1(

 .310والسكين، ص
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�: إ�..: ا�0/..ل �..ل ھ..و �..�ع وا�/و�..Tء ا�	دف إ�..: إ8....& �..د��وھ%..ذا �&..و �..س "�%..رارا �

      . )1(/ؤ"ر أ��و�� ��ھم �� ���ء /!�: ا��ص"

��!�.ق �.��/!0م  إن  /(�و��  ر�د��  ��!ض  /ظ�ھر  ا��%رار أوH	�.� '�.د /)(ظ.� ھ�/.�     

�ط�!.� ا�/و8.وع ا�/�.طر  ا��Nوي ا�/وظف �� ا�روا� ا�.ذي %.�ن ذا ط.��< و0.ودي /)-.م

 Y��..!/ا�/و8.وع ا� �..!��8..� �%..رار /!.�ن �!�&..� ��وظ..ف ��..� �وا�	%.رة ا�/�داو�..� "�ن ط�

��!/ �� �� /واHف �رد��  .)2(و�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسلوب الشعري في الرواية :  -3

                                                           

 

 .98محمود غنايم ، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة ، ص)1(

،معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات عبد المالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي)2(

 .268، ص 1994الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 
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..H :..�' ّ..ن ا�روا-..� ور(��..� /��0..1 ، إ$ أن	1 /..ن ا��&..ل /..ن  در ا��..�ع ا�..!�/ھ..ذا �..م 

.ت"" ب/"�ر�" Gerard Genette/!ر�� أ9رى ، ���روا� %/� و�	&� ا���Hد "0.رار 0

، /� �&ل ا���ط�ب ا�روا.� وا(�8.��&� �	.ن ا�".!ر، )1( "�0س ��;ر 'ن ا���0س ا�9رى"

�Hر ا�..و'� ا��..� "ا�..� �..ر�..ت /..ن '..��م ا�"..!ر ��'�/�دھ..� '�..: ا��N..� ا�ر/ز..� و��9..� روا

�.� /.ن 0&.� أ9.رى و�(.ول ا�%��.ب إ�.: ".�'ر  ،ا$�	!��� /ن ��('��Tا �.���� �.&	و��وظ

�� ��ط�� ذات (���� "!ر-�)وھ��ك /ن ا����د /ن أر0.< �0.وء  )2(ر/زي �9ق �ورا إ

إ0..�د /!..�دل /و8..و'� �..ل  %�..�ب �..�ر ا�..و'� �&..ذا ا��..�وب إ�..: "'..دم /�..در�&م '�..:

� /..� ���"..!ر و(..ده ا��..�در '�..: �I..8 ��..ك ا�0وا�..ب ..�9"� �..ا��..�رئ إ�..: ا�!�..دة ا�!�ط	

..ر ا�/!�..ر ھ�..; �..وا��..وق إ�..: �و�..< ا�روا..� �!ط..ورات "..!ر� �..�ت  )3(�"ا����H..� وا�9	

:..�' �../-��د..� ا��� /و8..� ا�روا..� ا�0د..دة ا��..� �ط/..I إ�..: �0..�وز ا��وا�..ب ا��..رد� ا��

دة ��.ر ، .��� �&ا���وب ا���رري ا����9 /ن روح ا�"!ر، (.ث ;.دت ا�روا.� ا�.وم ".�

 �وھذا ا�/ر را0< إ�: "ا'�/�د ا�%��ب '�: ا�.ز/ن ا��	�.� وا�N.وص �.� $".!ور ا�"�9.

�و�/.� .  )4('ن طرق ا�&ذ�ن وا�(�.م ، ا�".�ء ا�.ذي 0!.ل ا��N��.� I."�� �.N/وض وا�".�'ر

��Z.1 �.م   ،��ر ا�.و'�  ��.	� '�/.�ا�(ر و ف �� (�ل ا��دا'���ّ ُ 1 %�ن ا��ص ا�/�طرق إ�

ا��.� ا��./ت ��	(.�ت ورا�.�9 �.� ا�روا.� ا����ب  ا�"!ري ا�ذي  ;.دا /�/(.�  %ن �!دا 'ن

�� %��.ت أو ا����H.� /��".را ؛ أ/.� ا��8./ن ���/��.1 �.� ا�.�!�رة ا�%��.ب �.�/8� �!ض "!ر

�..ف ، �%�/�و/..�ت ا�"..!ر و/�0ور�&..� ���..رد �..�cط..< ا��..ردي ا��..ت ا��N..� أھ/&..� و�!..ل ا�/

  "�ھدا '�: ھذا:

              A 'ن ,د ا�و
�  �,5د اPن ;ر���  ,5دا 

  �ك ... وھ� �� �ل �'�
 إ;ر�(�
 �5�P ا�# 
ل              


���� �وار�ك ... أ��K ��0ك �'
ري ��               )�  

              ' ��0 A�H� ر
  دا"(ك #داول ري�ر �+ إد�

                                                           

 

 .104، ص 1994،  1نة السرد والنقد ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، طنبيل سليمان ، فت) 1(

 وردة سلطاني ، خطاب القصة القصيرة عند زهور ونيسي نقال عن السعيد الورقي ، القصة والفنون الجميلة ،) 2(

 .81ينظر: روبرت همفري ، تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ص) 3(

 .41سة في روايات نجيب محفوظ الذهنية ، صمصطفى التواتي ، درا) 4(
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  وأ ط
ر �7ب ... � �ص �راك أ�5
ري �زھر روا��ك              

  أ��ر... ���6�ر�ن وأ��6�ر... ������ن وأ���ت              

  � �ز#�ن �� ... أ �زج �ك ... ��7و ز"�ر              

�ن �(ور ا�ر;�� ا���5ص ��              �� ... ���
  ا�6

  . )1(ر��3 ���7ب #د�دا��ظ
ر               

�ط.ن" ا�.ذي �د (�ول %�ر /ن ا���.�د و8.< /�و/.�ت ".!ر� ا�روا.� أ/�.�ل "�.!د �

 �0!..ل /..ن (8..ور ذا�..� ا�روا-..� و�%�..ر 9ط..� ا�..ز/ن /ؤ"..رات ��..�دل �&..� '..ن ا�"..!ر

�م �� ا�روا� ��	� '�/.� وا�/�ط.< أ'.)ه �، وھ� /)/I �0دھ� �ر )2(دا9ل ا��ص ا��ردي

G� أ9ص �	ر ا�/.�%�م ��/� ا�دوال ا�/ؤ"رة '�: ا�(8ور ا�"��9 ����رد ��/�ل �� 8/

�.�ط< ��0ر�.1 /.< /.� '�".1 ا�/ؤ�.ف �� �."أ��" ا�ذي /�ل �� اcن �	�.1 �.�ردا و�ط.) /(ور

 �.�9ص ا�(%�� �	ت" "$ ؤدي وظ�و'�"1 ، وھذا ا�8/ر %/� ؤ%د ا���Hد "0رار 0

&��9� ��	�&� 9ط��� ".!ر�، و�/.� أن ا�%���.� �8./ر "ا��.�" ��	�&� �رة ذا�� ،وإ�/� 

�ز�/�� �3(��9� ا��N� ا�"!ر(  ��8./ن (8.ورا "�9. 1.�����ص ا�.ذي �(.ن ��.دد �(�

ر '�1 �8/ر ا�/�%�م ا�/���ر"أ��" و�ء ا����� ا�/��و�� �1 (;ر��.�، أ�.�I، ����رد/ا��طل '�ّ 

�/.�%�م ا�/	.رد �9�.� و(.دة '�.:  /ر اا/�زج ،أ�&�ري). و�م �(�ر �وظف ا�%��ب �8

 �..�cن ا"..!ر� أ�..�و�1 ، �..ل ذھ..ب إ�..: ا�..�9دام H..را-ن أ9..رى /�&..� ا��..دا9ل ا�ز/�..� �..

ن �ن اcن وا�%.�ن ا�/.و(�ن ا�.ز/������".��ك �وا$��ر�0'� ، �!.�ن ھ.ذا �.� و0.ود ا��.ر

(/.ل /!�.: ا�(8.ور ا�ذي  "�"&د"وا��/�ھ� ا�ز/�� (ا�(�8ر ���/��8) إ��8� إ�: ا�	!ل 

".�ل" /" �� /ر%زا �� ذ�ك '�: ا��ورة ، و���د ھ�� �ورة ا�	��ة ا�	ر��.�cا �"وا�/!�

 ا��� ��(8رھ� '�ر /"&د ذ%وري '�"1 /!&� �	ر��.� /�.�ر0!� ز/�.� أ�	.� ا�ط.وى ، إذن

��.�I ا��.ورة ھ�.� ذات وظ.�-ف /�!.ددة /�.را �9ر0.� "�&� �ؤ"ر '�.: ا�/�8.� ، (.ث 

، و�%�.ر ر���.� ا��.رد ا�/�.د�ق و/!.�د$ /و8.و'� �ذا%رة '�: ا��ر�0ع ا�/�8.���(ث ا

                                                           

 

 .45الرواية ، ص )1(

 .910، صينظر: نبيل سليمان، فنية السرد والنقد ) 2(

 .13جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ، تر: معتصم عبد الجليل األزدي ، عمر الحلي ، ص) 3(
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��0.: ھ.ذا �.� Hو�.1: "�".&د اcن  )1("'ن ا�"�9� ا��N-�� �� ا�/%�ن ا�(�8.رة �.� ا�.ز/ن

  ;ر��� /"&دا %�ن "د ا�و(/: �ك".

��ه و�وره و;�: %�/��1 ���/!��� ا�(��.�    �ط!.�  ��د /�ل ا�/�ط< ا���ري ا����ق �/و�/

..1 /..ن ;��-..� �H-/..� '�..: �!..ض ا�/)/..I ا��..�و�� ا�0/��..� /�..ل ا��%..رار � �../� ، �"..!ر

��'�وا��وازن أو ا��"�%ل ا��و�� Tوا :��cردات ا	ھو /و0ود �� ا�/ �/%  

  أ��6ـ�ر  ←���6�ر�ن    

 ///0//0///      /0//0  

  أ���ــت←  ������ن   

///0//0///      /0//0  

ؤ%د ھذا �وع ا��وات ا�ط�;�  ورد ھذا     �/ ، �ا��!�ر ا�"!ري /ر��ط� ��$�	!��� ا�ذا�

 �..��Nإ(�..�ء �!..دد ا��..وات �و0..د�� ا� �..�..� ا�/�ط..< �	�..1 ، �/..�) �..و أرد�..� إ0..راء '/�

  .��mوات ا�/0&ورة 

!...�دل 116(...ث %...�ن '...دد ا��...وات ا�/0&...ورة /�-...� و�...�� '"...ر �...و�� ( �.../ (

��ر�.� �.���وع ا�ول ،إذ /��.ت  تواأ/� ا��،  ���31.8%�/ (ا�/&/و�.� �%.�ن '.ددھ� 8.-

و�!..ل /..� 	�..ر %�..رة ا��..وع  ، % 14.50) أي /..� !..�دل ��..��53ن �..و�� (و9/�.. ��)�..

"1 ا���رد وا�(��� ا$�	!��� ا�/�.و�رة ا��.� %.�ن ".!ره �&.�ا�ول!أي  ؛، ھو ا�/وHف ا�ذي 

ذي %..�ن 9..وض �..را'� /!..1 %..ون ا��..وات "..!ور "ا��..�" أ/..�م "ا9c..ر" (/"..�ل) ، ا�..

وا��..وة %/..� �)ز/&..� ا�(ر%..�، �..� (..ن أن ا��..وات ا�/0&..ورة '..�دة /..� �..دل '�..: ا��..ورة 

  . )2(ا�/&/و�� أ�وات ���9� ��9� /ن ا�(ر%�

 :وھذا /� 'ّ�رت '�N� 1� ا�%��ب ا��� �0ءت %�/��&� /(/�� �/!.��� ا��.وة وا��.ورة /�.ل

، �%.ن /.� ���.ث ھ.ذه ا�(ر%.� وا��.وة أن �8./ر و��)".:  )اTد��را�9ول وا�	وارس ،ا�%ر، (

�9،ا�&�.ص �.� ؤ ز-ر ا�!��	� ،��%ن �.�ور ا�ر;���� آ9ر ا�/�ط< و�(ددا �� Hو�1: 

  ا��ظ�ر ر�< /�9ب 0دد.

                                                           

 

 .200محمد معتصم ، النص السردي الصيغ والمقومات ، ص)1(

فى السعدني، البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف ، اإلسـكندرية ،(د.ط)، ينظر محمد مصط) 2(

 .33، ص (د.ت)
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��"ف /ن ا�/�ط< ;��� ا��وات ا�/&/و�� و$�/� �وت "ا��.�د" ا�.ذي �.وا�ر  �/

  �� أ%�ر /ن %�/�.

�د �ر    � �.��دد ھذا ا�"!ر �.� و'.� ا��.�رد /!�.را �.1 '.ن ا�/ر(�.� ا�/ر8.� وا�&ذ

�ول /.� ".�ء وذ�.ك ا��� و�ل إ�&� ، ��ك ا��(ظ� ا��� ط�ق �&� ا�!��ن ��9�ل وا�)و'� �

�ط!.� ���!.� /.ن �/ ���(رره /ن ر��H� ا�!�ل �&ذا أ�ت ھذه ا�/��ط< '��رة 'ن "ذرات ".!ر

..ز �..����رة $و'..� ا�"�9..� �&..� �(..�ول أ/�ن ��..Gى '..ن ا�9..ط ا��..ردي ا�/!�..�د ا�..ذي 

.�Tا :.�' �./-��N.رق �.� ا�0/��.� ا�".!ر� ا�� �%�ع ا���رر� ا��.�-دة �.� ا�روا.� ا�%)�.

ھو /� ����ب /.< ط�!.� ا�.ذھن �.� ھ.ذا ا�.�/ط ا��.ردي ا�.ذي ا�دا��9 وا��N� ا�/��ر��� ، و

م إذ %.�د ��م ���0ر�ن وا$��/رار� ، و/� ؤ%.د ھ.ذHب ')/.�ت ا��.ر�.� ھ.و ;��ه ا$��.

�9و ا�/�ط< ا����ق و;ره /ن ا�!)/�ت ا�/ذ%ورة %��	���� وا���ط� '.دا /.� ورد /.ن ��.�ط 

دة �� �	س ا��ر��ل ��ا�"�'ر أو �ّ(	ظ /�1 �� ا��وح '.ن ا��� '�دة /� �ؤول ����/رار ا�

م وا�وHف /��G!ض ا�/ور؛ Hء ')/�ت ا��ر�Nن أو$ھ/.�و�!ل إ� :�: '�: ا�رI.0 /.ن أ/.ر

�ت �� ا��� 'ر�&� ا�"!ر ا�!ر�� ا�(دث أوا9ر ا�����ت و�دا.� ا��.�!�"ا�/(�و$ت ا��0ر

ل ا�(��..ل �..ن ا��0..�س ا�د�..� . أ/..� ا�/..ر ا��..��� H..�دم /..ن ا��..دا9)1(/..ن ا��..رن ا�/�8..�"

/� �!د أن �&�وت ا�(دود ا�	���� �.ن ا�".!ر وا���.� ��.�ت ھ$� ��.�ك /.� �./: ب"".!ر

ا��رد و�رد� ا�"!ر" ، و/ن /.واطن ذ�.ك ا��.دا9ل أن أ8.(ت �N.� ا�ر/.ز واT".�رة �.ؤدي 

ا�دور ا�	!�ل �� إ�راز ا�/!�: "�ن ا��دا'� ا��	�.� ����.N� 1.رات ا�.�!�ر�  �ز.ل ا�(.وا0ز  

�ل ا�"�'ر ���%��ب ھ�� /� )2(�ن ا�%�/�ت و ��9ق /!��� 0ددة  ھد�&� أن ��0د �0ر�� "!ر

�رح �%ل "�ء وإ�/� !�/د '�: ا�N/.وض وا���/.I ، إذ 0!.ل /.ن ا�Nر�.� ذ�.ك ا�/%.�ن  $

ا�/�Nق ا�8ق ��8ًء /�	�(� و��(� �)�.�!راض ا�	رو�.� ا��.�-م '�.: ا�%.ر وا�	.ر و0/.وح 

�&.� (.رب ا�(8.�رات ا�9ول و��Hل ا�	وارس و%���G أ/.�م /".&د (ر�.� و�%�&.� أ.� (.رب. إ

�.د ا�.�ط�ع ا�%��.ب و��را'.� ��.� أن �.زاح ����N.� /.ن /!��ھ.� ا�/!0/.�  .و�راع ا������ت�

...� ��(�...دام ا��...راع �...ن ا�ط...ر�ن ا�!...�دي إ�...: ا�/!�...: ;...ر ا�!...�دي (...ث 0...�ءت /و(

ا��طل//"�ل ) �!ط� ���ك ا�!)H� ا���0� ا��� 0/!�1 ���	��ة وذ�ك ا�(وار ا��0دي ظ)$ (

                                                           

 

 .194، ص 2006،  1سامي سويدان ، المتاهة والتمويه في الرواية العربية ، دار اآلداب ، بيروت ، ط) 1(

 .144،  143، صمصطفى التواتي ، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهنية ) 2(
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I��� ن) �ن Hط�.� ا�".رق  ار�!� ر/ز� ��9Gذ �!دا (�8ر.� �.'ن ')H.� (8.�ر� أز�

�.ول ا���H.د "/".�ل �و�.ور" "إذا /.� وا�Nرب �� �و(� ".!ر� را-!.� �ن %�/.� ".!ري %/.� 

&.�م"Tل /!&� '.�دة /و0.� /.ن ا/)� �&�Z� �/ !/ل� �	و��9.� '�.د/� �ط�.ق   )1(ا��!/�ت �

������.ك �(.�ري �.�  '�: ا�روا� ، وھذا /� '�ر '�1 ا�%��ب �� Hو�1: ��' I�.وار�ك ، أ��

' :..�% �..��&..� ا�%��..ب ��N..� ا�..�!�ر� ر/ز..� ���"..!ر %..ر �..) إد�..�ر ، إ��..� أ/..�م /!ر%..� (�

�� ا�.�9دام ھ.ذه ا��N.�، وھ.ذا /.� وا���ر وإن ا"�ر%� �� '��ر ا��H �/&�Z� �Nد ا��9	� �� طر

د ���%�/� '/�)و8!ت �1 أ�)، أ/� ا���.ر  أ"�ر إ�1 ا���Hد "أدو�س" ا�ذي رى أن ا�"!ر 

�N�� 9رج 'ن ا��ظ�م ا�!�دي (�)2(.  

و'�Z� 1ن أ%�ر "�ء ��ت و!زز "!ر� ا�/�ط< ا����ق ھو ظ.�ھرة ا$�ز.�ح ا�.د$�� 

ض '�...1 �...د$$ت ا�(...رب 	�...�ا�...ذي �...��%ف '...ن ا�(...دث �"...%ل /��"...ر '...ن ا���...�ء، �

ا�/�!..� ا��0..د� وا$��"..�ء وا��9..ب وو(..دة ا�و0..ود و%�&..� ��9..زن د$$ت �"..ر �(��..� 

وا�....ذو��ن ا�رو(....� �....ن ا��ط....ل و/"....�ل ،وھ....و /....� �0....د�1 أ�	....�ظ ذ�....ك ا�/"....&د /�....ل 

  ا$/�زاج،ا��0/<، و�0&� �(/ل /!��� ا��و(د.

%/..� ��..0ل (8..ور ظ..�ھرة "..!ر� أ9..رى ا(�	..: �&..� �..ص ا�روا..� و���..د ظ..�ھرة 

دة ا�/!��..��رة ،و�!.�ن ھ.ذا /.��) �.� "ا���ض" ا��� '�دة /� ��Gت ھ�د�� ا�	8.�ء �.� ا�

دة ا���ر.� ا��.� ��.وم '�.: �ظ.�م ا��.طر،و/��ط< ���� %���� ا�روا� ا��� �(�%� �&� ا�طر

  ا�روا� د�ّت '�: ذ�ك.

    ...�...1 �...� ط%/..� ورد �وظ...ف ا�%��...ب ��"..!ر '...ن طر...ق ا$��H...�س أو /..� �' I�

".!ر� �.�!ض ا�".!راء  <، وذ�.ك �HZ(.�م /�.�ط Interxtuliteا�درا��ت ا�(د�� "�����.�ص"

 ��� ا��ص ، �.) �%.�د أن �/.ر ��.	(� /.ن �.	(�ت ا�روا.� دون أن ����.� �".ذرات ".!ر

س" ا�/�.�و(�ة /.ن .�/����رة ھ�.� وھ�.�ك. 8�%./ن ا�%��.ب �.�!ض أ�.�ت ا�".�'ر "ا/.رئ ا�

د�1 "�/ن ط�ل" �0دھ� �� Hول ا�%��ب:�H  

  ا�%	ل ���"�'ر �0ر��1 �ر�G 'ن �9ر�� ...              

                                                           

 

 .17ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة ، ص)1(
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              �  .)1(رو/� ... ا����ن 9زا'� ، ا��دان �&�/

:1���� /< ا�"�'ر �� أ���  وھو 

ُ� ا�َ%َ	لِ                ]ُ� ا�َْطَراِف،ُروِ/ ]Hِا�َ(َ"�       ِ'َرا �ُ ]ِن، َ/ِ%ْ�َُ� ا�َ!ْ ]  ِ(0َِ�ز

               ]ُ� ا�َْ�َداِن، َ'َ�ِ� ]ُ� ا�ُ/َ�لُ�َ&�ِ/ ]ُ�  ا�َْ�َ��ِن، ُدِر ]  )2(ُ� ا��[ّ/:        9َُزاِ'

�ت ����./< ھذه اوHد %�ن ���ص ا�%��ب    ���، � 0ز-.� ورد '�.: ".%ل أ".طر ".!ر

را H.�م '�.: �ظ.�م ا��.طر ا�".!ري ، �.N/ �ھ.ذا �8.) "(�&� ��	س 0دد أ���&� ".%) ".!ر

'�&.� �.� 0.زء ا���.�ص ، إ$ أن ا�".�ء ا�.ذي ، �.��G ا�(.دث 'ن ا����H.�ت ".!ر� أ9.رى

/%ن أن ��1�0 ������� �)��9دام ا�"!ري �� ا��ص أ�1 "�م %ن /.ن �.�ب ا�ز�.� ا��.� %.�ن 

..دون وإ�ّ !/..د إ�&..� ا�%ّ�..��/..� ر�..م �..1 ا�%��..ب دورا ؤد..1 �..� ا�&�د�..� ا�/!/�ر..� �ب ا��

�دة ��ر�.)3(��روا�H �&�G%ث أ8(ت و)  

ا��..رف  أو�..م %..ن /..ن �..�ب ا�ز�..�  ا��..�و���وظ..ف ا�%��..ب ��ظ..واھر و%/..� $(ظ�..� �

س��  ا��رز ا� (دد �&� دور، وإ�/ا���و���G� د$�� ا�د%Gو�.ف ، ا�/!�: دا9ل ا�.�ص و��

� وا�	%ر� ��%��ب و��.رز ا��./�ت ا�	�.� وا��9.�-ص ��ك ا�/ؤ"را���ت �!%س ا�/ر0!� ا��

 ا��!�ر� ���و�1.

  

   

                                                           

 

 .46الرواية ، ص) 1(

 .411خوري ، صاامرئ القيس ،ديوانه : شرح وتحقيق حنا الف) 2(
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 �$دم ذ��ره  �� ا����ث ، ����ن ���
 ا�����ص أھ�م ا����
�� ا���و��ل إ����
، و����دأ  ��


�ب ا���ظ�ري ، وإن '
ء �و'زا و����را.'�
�  


ن  �واھ��
 أن �ّ������
ر ا���و2�  ��� ا1دب  ��0ھم �$�$��- أ /��ت إ�����
 ا�درا���- ا��ظر���- 


ل ا�روا��- ��ن ���ط  -ورة ا�6دا2��- ��'
وز �'�رد �و��5 �ر��3- �طور��- أ��3��
 ا�/�ر�$��
�


ة ا�8ر���-  ��  –�$3�دي إ�: ��ط آ�ر 'د�د و��8
�ر ���
ري ط��; ا��/�إ��: �ط�ور  ��ري و

ا����رد�-  ��� روا��- ����
ر ا���و2� ظ��
ھرة  -ا����Aرة (ا�$��رن ا�?=�ر�ن)، ����ث =���3ت ا��$�����3ك 


�ت ���3- �/� ا�و2�� ،-�
�ري �
�ذات وا��'��; وا�و'� ��
��- ھAدى ر2��ل ��ن ودا��� ،


2دت  �� �رد�ا�=�
ب ا��� ،-���
�ر��-، وا'��
2��-، و، �3ور��5 �2دة ��ؤCرات و2وا��ل �� 

-�����
�- ا�?
��- وا����ل ���زت ا������س ذ���ك ا��/�E �32: �����- ا�روا��-،  �=��ذر�ت ا�?�
�  ،


دت ا�Aو/��: وا��ن�A���وم ا�=�����- و�=��ظ: ����2ر ا���ز��� -���
2 -Aل ، و��������?��Cرة �

  .ا���و��- وا���ط�-


����- �3روا�- ا�?ر��-  $د ا��$ل إ���
 ھذا ا����
ر ��C0را ��ظر����
  �� ا1دب ا�8ر��� � 
أ�


 �?د أن ���رت �=
ر�?5 ا1�د�و�و'�- (Hو���-، ��ّ ، أCرت 32: ا��C$ف و���'- 2دة 2وا�ل�


ن ا����و����  .ا=�را��-)  � ��دان ا��وا'�- �; ا�


�ب ��
��وم ��روا���5 ا��درو��- "�32:  ن �ن ھ���ا��
	أ�
 32: ا��?�د ا6'را��،  


�- ا���
ر��- ��ن ���ل �وظ��ف و�'ر��ب آ���
ت ا������ ��ا��رزخ" �?: إ�: ����- ��وم ا�

��ثا���
ري   5��

�- ا��$3�د�-��?��  .�زاح 2ن �ط ا�

2
��- رؤ��- دا�3��- �
ط���-  ر/�ت   ا�رؤ��� ا�	�رد�� ?3: ���وى  -A��� ءت
�'

������� ا�?�3�م ���ل =��ء ؛و��رد ھ�ذا أن ا��ط�ل  �� ��Cل ھ�ذا ا����ط ��=� دور ا��راوي ا�


ر'�:وھ�ذا M �?��� أ��دا إھ��
ل ا�روا��-  ا�روا��� M ��3ن ��ط�3ق دا��� ;�Hل ��; ا�وا��
?��

�م و2��5، �و��ف ھ�ذ��$� 
���ا �3?
�م ا��
ر'� ا����ط �
��طل، ا��ذي و'�د�
ه �$���م ا�روا��- 

 ;Hنا�وا
�
 �ط�ل ا�روا��-، ا��C$�ت �2ن ��0زم - ا���A�- ا�
دة �3و2�،  
1ز� �����/ ;�Hو ���


�� �5 (ا�دا��ون ���ب ا���رف، ا�راھن ا�
� ،،(-�

�ب ھ�
 �32: ���ف روا��-  ا�'��وا�

 -������
ر ا�����و2� ا�8ر������- ا������� �ر�����ز اMھ������
م ����32: ا�'
�����ب ا������
ط�� وا�����ذات ا�رو������



 

 
147 

 ا�����ــــــــ�

ا����� ��2
دة ���
 وا������و�و'�-، �$
���ل ذ���ك ����رف ا��ظ��ر ��2ن ا������ط ا����
ر'� �3=�����- 


ط��ون 2
�ل ��  و3Hق ��A�. إ


د���-، 'ّ����ور��- �ط��3- و�Hد ��م �����ر ا�روا���- و �ق ��ظ�ور ا�رؤ��- ا1� -����= 
د��

��درت روا��- ��طوH-، و�=
ر�- أو�:  � ����ق ا��رد و�$د�م ا�=��وص ��
 '?�ل ا�روا��-


 (ا��
رد/ا��طل) ا�ذي و'د�
ه ��Cر �?/���
32: ��
ن �
�- ��ن ط��
ت �ن ��ر�5 ا�=�� 


 ، و�?�لّ ���
 ھذه ا�روا�-، ا��� ��و�ت إ�: ��رة ذا��- ر�دت 'وا�ب �
ر'�- ودا�3�- ��


م �?��ر ا�=����- ا���ور��- �ھو اMھ� ا�ذا��- ة�ر�ر وا��- ا���
واا�=�ء ا�ذي ��3$�  �5 ر

���3�
���ت A� :��32���وم ورؤ���- ���� ،���- ا��درو���-واوا�ر ،ا���ط���ن � ��� H 
�ظ���M 
��8
�رة �

=3� M �2ر ����- ، إذ 

 ا��
ر'��-؛ ��لر�������
��دد �?� 
 ا�و�ف ا��$3�دي ا�ذي �2
دة ��


��- ؛ أي ��2ر ��0ذھ
 �ن ��ل ا��وار ا�ّدا�3����ن ر�Qم ��3ك ا��� ،
���A�� -����=ظ�رة ا��

���ل �
��-/�، إM أ���
 �$��ت =����- ا��� �ظ��ت ���
 ا�=����- دا��ل ا���ص� M -��ھ�� ،

1�رى ��ظو�- /��
�ررد /��ر ا��
، �ل ھ� �'

 أدى إ��: أو ��� ،
��Aا��

 ���ق - ����



، ��ن  -وأن أ=ر����MR -�3�0��، -��را��Qا ،
ز�
دة 32: ھذا  �� =���- ���AرH-  � ذا���


2��- وا�و'ود��- أو ا�و�Hوف �32: أ���
ب ��3ك ��'Mا -���Aا�� 
���
أ'ل ا����ث �2ن ��ل 1ز�


�- إ��: =����- ����3�3- و��=�طرة إ��: ا1ز�-، و��ذا ��و�ت ا�=���- �ن ��ط�- و����


ر2- أ�وات���.  


ول ا�?��دول ��2ن ا���ط��ق ا��ط��� ���3ز�ن و����
�; ا���ز�نو��32: �����وى ���
��ص ��Hد �� :


����

���- ا����رد�- ا��$3�د���- وھ��ذا َ���وَ  ا1���داث، ا���ذي ط��ھ��و أن ا���ز�ن ؛�����ب 2ر ���
ه م ا�

�ا���ز�ن ا���ّدا�3� ا���ذي وظ��ف ا�������ن ��32: ا�روا���- ھ��و ����A� ع
��$�U   س���َ2َ 
����Mد 
��A�وظ�

5� 
وھ�ذا ��
 أ ���ت 5��2 �$�
ط; ا�روا��- ا��C�C- و�/�ورھ
 ،ا/طراب ا�=���- وھو��


ن  ا�ذي ،ر 2ن ��وج ز��� �دد �وHف ا��طل �ن ا�ز�نا�?�وا�� =
ھد 32: ذ�ك ا�ذي �2ّ ��


�
 آ��ر ��0ر'����
 وا�8�6
ء ����5�3 ھ�روب ا��ط�ل ��ن ا��ز�ن �Cّ  ؛ ��0
 ا1ول ���ن ا���روب 


/را��ل/ا�����رم، ���ث ا=��8ل ا���
رد �32: آ���- ا���ذ�ر،وھو �/ا���0زم إ��: ا��
/�� ا��د

�م  �5 ����5 �ن ��
�ص � اء آ�ر ھو ا���دا2� ا���رر'إ��
ر ا�و2� ا�ز���-، �ّ�ره و�


ة ا��ط��ل اR ؛��3ذ�ر�
ت����� :��32 ���/
����- ، ا�=���ء ا���ذي '?��ل ھ��ذا �����?�د أ��Cر ذ���ك ا��
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 �/
�� :ط8�ا���
/�ر و��
��ب �32: ذ��ك  ���:و�Hد  ،5 �
���=�� وا��ذو�
ن��م 3232: ا��ا�


رات ?��

3C- د'��� 
 �� ��2وان ا��$ط�; ا1ول ��ن ا�روا��- "2ط�ر ذا��رة ا��QMراب"، إذ ھ

 ّC�" -�3�
  " ا��ؤرة ا��ر�ز�- �ذ�ك ا��
/� وا�و2
ءذا�رة3ت ��� 

 ظ �5 '
�2 ا�?طر �?��ا�

�/

ن ��Cل ا1ر�� ؛ د�M- 32: أن ذ�ك ا���
/ر �و�ن '�- أ��رى ھ�و  ،ا�ذي �?�ق �5 ا�

���س ���دا�ل و�=��
�ك ا�?�3���
ت ?� 

/��ر ، وھ��و ����3� ���/
0����د ��32: ��ز���- و�?
�=��- ا���

.-�2

��Mر'� -��Rا�ذھ��- ا  


���ب ��2ن ذ���ك �����W  ?3���- وا�����- ���دل ��32: ا����دا�ل وا��=��ظ� ا�ز����� �و��Hد 2ّ���ر ا�


 -��?�ث –��/�ر  –(�=�د �����
ن)-اRن-��?�ل ��
 ���Aر ار���
ن ا��ط�ل ��3
/��  �� و� ؛ا�


/�A� 5ر��
  -ا�روا�- � 
���Mن  –و�� -��
�ون �� ، -���ھو ا���ث 2ن  /
ءات �د��3� -3


ة ،و رارا �ن /8 ���8
ت���ب ا����رف  ��0زم ط واH;وا�
�ل –ر�م �طوط5 ��
�=�

  3H$5 ا�و'ودي وا�رو��.إ/
 - إ�:  –ا�?�ل 


نأ�ّ �
�� �3ز�ن ،  Cل ا��
/ر) إ�: ا��ز�ن (ز�ن ا��3م)،  
 ا�=�ا��$
ل �ن ا�ز�ن (ا�


 ��ن �AH3م،وھ�و ��ذ�ك ����ذ �و���ن 2رج إ�: ا1 ق و�Mس ��'وف ا�?�
�م ا�?�3وي، �2
�م ا�

 5�

سر  � ا��ز�ن ا��ط�3ق، ���ن  $�د ����ا�ز�ن ���Cل  � إ�8���
�ز�ن ا�ط��?�� ، إM  ا6��


5�H أن ھAر ��'�رد ا���/
�ذا ا���ط �ن ا�ز�ن �م �طل �داه، إذ �
 ��ث ا��طل أن 2
د إ�: ا�


��ت ��2
رة �2ن ��و'�
ت �ن ا�8��و�-، �����رك  �� ز��ن ��
 �?�د ا���وت، و32��5  
�ر�وا��- 

32�5 "�
 ز���-،أو  E3زات ا�ز���-��طA$�
�?د ��ن ا����
�ص ا�ز����- ���ذا ا����ط ، ا��� "�

ز أ�5��3 /�رورة  ���-  �� ا����
ق ا�روا���، 1ن ا��ذات �?���د  �� ��
��ك وھذا ا�$A ،ا��ردي


Mت ا�ذھ���- وا����A�- ا���� ��ر��ط ��دورھ
 �?���ر ا�د��و��- ا�ز����- ، ��ن�� ا���
ق 32: ا�

��2
د

رھ
 32: �دا2� ��ث �رد ا1�داث ����داثا�ذي ���Aرض ��دا��  ،ا1 Y�  ذھ�ن �� 


/�ر ا���0زوم ��رة أ��رى،  ��ن إ�: ا��
/� و'د�
ها��طل، ��ذا ��رة ، و���ك �����ب ا�

�-  � ا�روا�-، ا��� �=دوHد أCر ذ�ك ا����  �ت و $دت �����
.رذا�ل ا�ز��� 32: ��2ر ا�


�روا�- ا��و�و�وج ا�دا����ن ا1دوات ا���
ر�- ا��� أ��Cت �/ورا  � ا��ص، �'د   ،


��- ا�
ء �32: ا��ذات �ن �دا���
 وردت �2
رة �2ن ��د�ث ���A� طو��ل، '��د �A��Mز��- وا?�
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وھ�ذا ��
 '?�ل �?�ض ا��$�
د �ط3$�ون �32: أدب ���
ر ا��و2� "أدب  ا��� ا���Aت ��Aس ا��ط�ل،

";Hراب وا��$و�QMا.  

 W�� ر، ا�ذي=

ن ا��و�و�وج ا�دا�3� ا����أ�
 2ن ا��و�و�وج ا����طر 32: ا�روا�-  

32: ��
ن ا��طل/ا��
رد،ودون �د�ل �ن ا�راوي .  

.و�Hد  5 �/��ر ا�����3م (أ��
) Hر���5 دا��- �32: ا��/�ور ا�=���� ���3
ردوHد 2ّ�ر �2


�3- ��?ض ا���
ت ا��
ن أ�رزھ�
 ا���دا2� ا��ر،��ر2- �وردت أ3Qب ا��و�و�و'
ت �
ر�- �

�����ذف ������در�- ا�����1وات وا������وار، ا������دا�ل ا�ز������� ا�����R� و ا�������ول ا�/�����
�ري


��Mر'
2�، ا�$ط; و2دم ا��را�ط.�  

 ���Cت �/��وره  ��� ا����ص ،وھ��وأ���وج ا���دا�3�، ھ���
ك إ'��راء آ���ر إ/��
 - إ���: ا��و�و


�-  ���- ا���2دت 32���
 روا��- ���
ر ا��و2�،وأھم ��
 �ّ��ز �2و�5A د ا�
�م وا��ذ��ن أ�3وب


ن ا��$�
ل ��ن ا�وا�H; إ��: �ا��3م  � ا�روا�- أ�5 ورد أداة �رق ��  ،��

�� وا�ز����
ء ا��/A3


، أ/�ف إ��: أ/�A: �ز�2- 2'
����- �32: ا�روا��- ا��واH;، وAHز �ن ا�ز�ن إ�: ا��ز��ن ��


 ا���
رد/ا��طل، ا���?
ض ���
  �� ط�رق �=

�- ا��و2� ا��� 2�ھذا أن ا��3م '
ء �'�دا �


ة ا��رز��-، ا�'زاء وا�?$
ب ...��
ة �?د ا��وت، ا���
 ا�C�  -���8ل؛ ا��
  �?ض ا�$/

��- ا3�1و��-  
�روا�- �Hـد وظ�Aت �?�ض ا�ظ�واھر 
 وا��ؤ=�رات ا��1ـ3و��-أ�
 �ـن ا��


ص وا����رار وا��83- ا�=�?ر�-���
�
�ن ھ�ذه ا�ظ�واھر ����رر  �� أ���
ط ��رد�-  ،�?� 
��ّ�وإن 


ءت  � ا�روا�-؛ز ا���دام ھذه ا6'راءات ا3�1و��- ا�=�ء ا�ذي ��ّ  أ�رى، و�?لّ �' 
ھو أ��


���- ا��و��2� ���3ك ���م �A$��د ا����
رد ا���و2� وا��وا���ل ��'���دة ��ر���- ا���ذھن ���2د ا��ط��ل،  


�ذا�ر���5 �ر'?���-  �ر���-�� 
$Cرف وا�

 ��32: '���3- ���ن ا��?������A�� 
، ���ذ�ك  $��د ���Cّل ت، وأ $��

 ;�� 

، وذ��ك ��ن ���ل �$
ط?������M��0�س د� �ھ�ت  
� -��  -�
ا���
ص دا�ل ا�روا�- د2

  ��وص أ�رى .

:A���/د أ���Hو�����- ا���� و �ا�روا����- ھ���ذا ا�����دا�ل ا������ ����  -� ����ز وا���A�Mراد ا�وا/���

� 
�Aن ���3ك �و����
��?� ،5��� -���
�ر���- وا�د�����- ا��A5 ��و�����5 ا�83و���- وا���� 

 2ر�������

ا���و����- �
���-  ��� ا����وروث ا�$رآ���� وا����و � وا1د���� ا���ذي ���
ھم  ��� ����
ء ا����ص 
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و �ر�
، ���ذا �ورة �دا�ل ��� ��
=�ر ��
رة وإ=�
ري ��وٍح ��
رة أ��رى، ��واء  أ�3و��


ن ذ�ك  � ا��ر�3- ا�واH?�- (ا��$ظ-)�  �ر�3- ا��و2� (ا�8��و�- أو ا��3م).أو  

 -���ر�
�/�ور  �� ��ص ا�روا��- ،   

ن �����?د ا���رار �ن ا�ظواھر ا3�1و��- ا��� 

 
������$� 
ا�ذھ����- ا�������- �?��دم ا�����Mرار�- وا�M$ط��
ع  ر/��ت ����رار �?��ض ا����واد ��?��

وا��-، أ��5 ورد ا�=?ور�- وا��=?ور�-  � و2� ا��طل، و�?ل أھم ��
 �ّ��ز ا����رار دا��ل ا�ر


ءA/دف إ�: إ�� 
8- '�
��- 32: ����وى  ��'
وزا ��?�: ا���رار ا��$3�دي ا�ذي �C�را ���

  ا�=�ل، ��ث �
ت �ن ا��ؤ=رات ا��� أ���ت  � ��
ء و��0�س ا�د�M- دا�ل ا�روا�-.


 ا��
�- ا���� ��A: �ص ا�روا�- ��/ور =?ري ���ز��، �'3: ذ�ك  � �8- وطر�$- ا�


ة��
�
��ب �?��ض ����
ت ا�=�?ر و وردت ��
���- ا�=�?ر�- ����ث ا����?
ر ا�����C�3ر، ھ��
 �ر
و'�3

-��
�' -�
ن ا�ر�ز أھم �3ك ا���
ت، �
 زاد ا�روا�- ��� .  


ء ا�=?ري و�?لّ A��Mّرر ھذا ا�� 

�ب إ�: �3ق ��
���-  وإ�داع؛ ھو �زوع ا�����وا��س 


��ت ��
�دة  ��
وز �ن �����
 ا��83- ا��$ر�ر��- ا���� '�� -C�د�� ا���رد ا��$3��دي ا���
�� ��ن 

  روح ا�=?ر ،ھذا 2ن ا�'
�ب ا6'را�� (ا��$��).


��ب ��م ���?�د �2ن  ا��و وع
 �ن ��ث أ�ّ -��
و��ظو�- ا�$��م ا��طرو��-  �� ا���ص،  


  � روا�- ��
ر ا�و2� �

 ا��� =�3ت ��ورا أ��
2
�- –ا�$/ -A��- لC�:  ،ا��ز�ن -�/H


ة، ا���
دي وا�رو �رة ا��وت وا����
�/�رورة أنّ ذوھ ،، ا�QMراب ...� ��?� M ا�روا��-  ا

 

�ت ����
ھ�م وا6'راءات.Aض ا��?� �  

دة ���A��Mا�8ر��- وإن �?ت إ�: ا 
��3�C��  

  


�ت ھذه ����- ��
 �وّ ���ون  -���

ز��- و��' ��
��ل إ���5 ھ�ذا ا�?��ل،وھ� ����ت ���

 ّ�� 

ؤل ا������ر وا�$�3ق ا���ث ا�?�3� دا������
 � /��ر 5؛ا��?ر �� ا���وا��ل و32����ف �

 

رت ا���
ھ�����Cأ ، 
�

Mت وا�$/�������3
ؤل ��2ن �?��ض ا6=��� M

 ھ��ذه ا�درا���- �'������ E���A� أن


�?���H- ����ن روا���- ����
ر ا���و2� و����ط ا�روا���- � 

 �?3ّ��ق �������� -���
و����ن ��'��ز ا�����ث، �


ھ� �
 إذا ����32
 أنّ ا�'د���دة ����ّ ��Aا6'��راءات وا�� �ن  ��
�����ث ����Cّ ا���ط���ن �=���ر ،
����A� م


 �م ��?رض �3روا�- ا�'د�دة  � ا���ث).��  Cورة 32: ا��
�د ا��ردي (وإن 
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  Cم ھل ���ن ����ف روا�- ��
ر ا�و2� /�ن ا�روا�- ا�'د�دة؟



  
  

  

  

  

  


�	 ا����در ��

�  وا��را
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